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 ?לל המקללימדוע ק
 

, מדוע אין התורה מגלה לנו את הרקע לקללתו, ראשית :פרשת המקלל מעוררת כמה שאלות
, ל דרשו באופנים שונים מהיכן יצא"חז? )יא-י, ד"כ" ( ויקב… וינצו…ויצא"ורק מספרת לנו 

 וכי דרכו של אדם ?מה ראה אותו איש לקלל, שנית?  אך מדוע התורה שותקת1,ועל מה רבו
מדוע משה לא ידע מה , שלישית ?י שם"כפי שאומר רש', לגדף ולנקוב שם ה, שרב עם חברו

ל כי "ן בנות צלפחד דרשו חזיבעני, במקום אחר". ויניחהו במשמר לפרש להם", לעשות
" בון אליוהדבר אשר יקשה מכם תקרי"ממשה בגלל שנטל עטרה לומר " נתעלמה הלכה"
מה ראתה התורה , רביעית; אך כאן לא מצינו הסבר מקביל להעלמת הדבר). ה, ז" כ'במד, י"רש(

 ?גם דיני חובל ומזיק, לצרף לאיסור מקלל
י "יחוסו של האיש מגלה לנו רשיבדבר . ה חדשה לפרשהינעלה השערה שתתן לנו זווית ראי

ומכאן , ה נבלה בשלומית בת דברישכן קודם עשה מעש, כה משהיכי הוא בן האיש המצרי שה
 .שה הישראליתינולד בן האיש המצרי והא

,  כי משה הרגו בשם המפורש2,)ל"פ חז"ע(י "אומר לנו רש, והנה באשר לאותו איש מצרי
 ).יד,  ב'י לשמ"רש" (אומרהלהרגני אתה "שכן מדויק מן הלשון 

 דברי כבר נשא עמו תכן לומר כי אותו ילד שנולד לאותו מצרי משלומית בתיאם כן י
ל כל  ע3.המפרשים דנים באשר לגיורו. שעל פיו מת אביו, שלילי כנגד השם המפורש" מטען"
,  אחרשראליולכן עתה כשרב עם י, הרי מוצאו לא נשכח ממנו,  גמורשראלי יהגם אם הי, ניםפ

מצא , ) י'פס(י בפרשתנו " כפירושו השלישי של רש,ובייחוד אם נאמר שרב על עסקי ייחוסו
 . מצדו" דהידה כנגד מימ"כעין , שם המפורשאת הונקב , השלילי מקום להתפרץ" מטענו"

התורה אינה מאריכה . כעת מובן מדוע האיש קילל .לפי זה נבוא ליישב הקושיות דלעיל
 צפוי ההי, מכל מקום שיצא והתחיל בריב.  כי אין הדגש על השאלה מהיכן יצא, למעשהברקע

 .שםאת הלהתפרץ ולנקוב 
ן בדרך הפשט כי "בפרשת בנות צלפחד מסביר הרמב. וכן מובן מדוע התעלמה הלכה ממשה

 :הבנות טרחו לומר כי צלפחד אביהם לא היה בעדת קרח
, בעבור שחשבו שמשה רבנו היה שונא עדת קרח יותר מכל החוטאים שמתו במדבר

ם יאמר אל יהי וחשבו אולי בשנאתו אות, שהם היו הקמים כנגדו והכופרים בכל מעשיו
 .'לו מושך חסד ואל יהי חונן ליתומיו יזכר עון אבותם אל ה

בבה יולכן ס, משה היה מעורב אישית ברקע להתפרצותו של האיש, גם בנידון דידן, אם כן
 גם מעין גושפנקה מאוחרת הובזה תהי', אלא ימתין עד שיקבל דבר ה, יענה מידיההשגחה שלא 

 .על מעשיו של משה בזמנו
                                                 

 .פ תורת כהנים על אתר"י ע"  ראה רש1
 .לד-לה, א"  ראה מדרש שמות רבה פ2
  .י' ן על פס"י ורמב" ראה רש 3



 2

אין מחילה . שנענה על השאלה הרביעית נשתדל לעמוד על אחד הלקחים מן הפרשהטרם 
 ואין שום הצדקה בנקמתו כביכול כנגד מעשהו של משה כלפי אביו שנעשה ,לבן האיש המצרי

 .כדין
לאחר מעשה אין התחשבות ברקע של העבריין , כי מחד גיסא, אולם אולי לקח לדורות הוא

אפשר שמראש יש לגלות רגישות כלפי מי שנושא עמו , ידך גיסאמא. שגרם לו את חטאו הנורא
לא , ואולי לכן התורה מזהירה בסוף הפרשה. סיוןיולהשתדל לא להביאו לידי נ, רגשות תסכול

, כי הריב יכול, ואף לא את בהמתו, אלא גם לא להכות איש את רעהו', שם האת רק שלא לנקוב 
 .' ה"רכתב"להביא לתוצאות איומות של , בין היתר

, פשוטות לכאורה, כאשר אנו רואים כי מריבות. גם בימינו, לצערנו, הדברים אקטואליים
 .ע"ל, כרצח, מביאות לידי מעשים איומים

  איתמר ורהפטיגר"ד
  המחלקה למשפטים
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