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על חטאם של משה ואהרון
רבים המפרשים שניסו למצוא מה חטאו של משה; על מה בדיוק נענש באי היכנסו לארץ .כל מפרש הביא את
המפרשים שהיו לפניו ,דחה אותם ומצא חטא אחר למשה .למשל ,בעל "אור החיים"  1בפירושו לפרשתנו )כ:ח(
מסכם יפה את העניין:
פרשה זו רבו עליה כל מפרשי התורה ...נקדים להבין מה היתה שגגתו של משה בענין זה אשר היה סיבה
לגזירתו .וראיתי שנאמרו י' דרכים בענין מפרשי התורה והנה ֵהנה בקצרה.
בעל "אור החיים" מונה אותם זה אחר זה )ראו שם( ,אך דוחה את כל הפירושים שקדמו לו וכותב:
הנה כל העשרה דרכים אינם מוציאים אותנו ידי חובת האמת .וצא ולמד מה שטען רמב"ן על ג' מהם
ודחאם ,ומה שטען ראב"ע על ג' אחרים ודחאם .ואני טוען על השאר.
ולא נחה דעתו עד שדחה בקיצוניות יתר את דעתו של ר' אליעזר אשכנזי ,בעל "מעשי ה'"" :ודרכו של בעל
'מעשי ה'' עלה כולו קמשונים ואין בו לא מלח ולא תבלין ,וקלני מזרועי לטרוח לדחות הדברים הדחויים,
במחילה בכבודו" .גם "אור החיים" ,כמו שאר המפרשים ,מחפש את חטאו של משה ומוצא לא רק חטא אחד
אלא ארבעה חטאים בעניין 'מי מריבה' ,אך נראה לי שדבריו אינם מתיישבים עם פשוטו של מקרא .חז"ל אמרו
בירושלמי )עירובין פ"י ה"ה(" :דאמר ר' יוחנן :כל מילה דלא מחוורא מסמיכין ליה מן אתרין סגין" .ברוח זו
נאמר גם כאן :כל דבר שאינו ברור מביאים לו פירושים רבים ,וכל פרשן דוחה את פירוש חברו ,ואנו עומדים
תמהים ומתקשים להבין את כוונת הכתוב .לא הייתי מנסה להכניס גם את ראשי בין "הרים" אלו ,אלמלא הטרידו
אותי כמה שאלות ,מלבד השאלה מה היה חטאו של משה ,שהיא שאלה נכבדה כשלעצמה:
א .אם משה חטא בהכאה על הסלע כפי שאומר רש"י ,אהרון מה חטא? מדוע נענש גם הוא באותו עונש כמו
ישׁנִי ְל ֵעינֵי
ְתּם ִבּי ְל ַה ְק ִדּ ֵ
ֱמנ ֶ
ַען לֹא ֶהא ַ
ְאל אַ ֲהרֹן י ַ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ו ֶ
משה ,הרי לא היכה בסלע? והכתוב אומרַ :ויּ ֶ
ָת ִתּי ָל ֶהם )כ:יב(.
ֲשׁר נ ַ
ָאלָ ,ל ֵכן לֹא ָת ִביאוּ ֶאת ַה ָקּ ָהל ַהזֶּה ֶאל ָהאָרֶץ א ֶ
ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ב .האם משה היכה בסלע מחוסר אמונה? אולי היכה בו מתוך כעס או שכחה?! כיצד מאשים הקב"ה הן את
משה והן את אהרון בחוסר אמונה?!
ג .מה הקשר בין העונש שקיבלו משה ואהרון ובין החטא? אם החטא היה ,כפי שפירש רש"י ,שהיכו על הסלע
במקום לדבר אליו ,היו צריכים להיענש מעין החטא – במכות .מדוע היה עונשם שלא להכניס את העם לארץ
טּוֹבה"
וגם לא להיכנס לארץ בעצמם ,אף לא כמנהיגים ,כפי שמבקש משהֶ " :א ְע ְבּרָה נָּא ְו ֶא ְר ֶאה ֶאת ָהאָרֶץ ַה ָ
)דב' ג:כה( – גם ללא הנהגה?!
ָא ְת ַחנַּן ֶאל-ה'" )דב' ג:כג(? תפילת משה תמיד הואילה,
ד .מדוע לא סלח הקב"ה למשה על חטא זה למרות "ו ֶ
ֲשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְַר ֵדּן" )כה( ,כלומר לא להיות
טּוֹבה א ֶ
וכאן אף שמֹשה ביקש רק " ֶא ְע ְבּ ָרה-נָּא ְו ֶא ְר ֶאה ֶאתָ -האָרֶץ ַה ָ
המנהיג אלא רק לעבור ולראות את הארץ ,הקב"ה לא סלח .הלוא הקב"ה מחכה לתשובת החוטאים ,שכן הוא
אתי ַלה'" )שמו"ב יב:יג( ענה לו הנביא" :גַּם-
"מלך מוחל וסולח" .אצל דוד המלך ,כשאמר לנתן הנביא " ָח ָט ִ
ֱביר ַח ָטּ ְ
ה' ֶהע ִ
את ָך" .ואילו אצל משהַ " :ויּ ְִת ַע ֵבּר ה' ִבּי ְל ַמ ַע ְנ ֶכם ְולֹא ָשׁ ַמע ֵא ָלי ...לֹא ַת ֲעבֹר ֶאתַ -היּ ְַר ֵדּן ַהזֶּה .ו ְַצו
אוֹתם ֶאתָ -האָרֶץ" )דב' ג:כו-כח(?!
אַמּ ֵצהוּ ִכּי-הוּא ַי ֲעבֹר ִל ְפנֵי ָה ָעם ַהזֶּה ְוהוּא ַינ ְִחיל ָ
ְקהוּ ְו ְ
ְחזּ ֵ
ְהוֹשׁ ַע ו ַ
ֶאת-י ֻ
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רבי חיים בן עטר ,מרוקו  .1743 – 1696פירושו "אור החיים" נמצא במהדורות שונות של מקראות גדולות.
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הַ " .ויּ ְִת ַע ֵבּר ה' ִבּי ְל ַמ ַע ְנ ֶכם" :מה פירוש " ְל ַמ ַע ְנ ֶכם"? כיצד זה כעסו של ה' על משה ועונשו היו " ְל ַמ ַע ְנ ֶכם" –
לטובתכם? איזו טובה לישראל יש כאן?
2
נראה שאם נעיין היטב בכתובים נמצא שמשה אולי כלל לא חטא באותם חטאים הנזכרים בפירושים השונים,
וה' כעס עליו ולא ִאפשר לו להכניס את העם לארץ מסיבה אחרת .בפרשתנו מסופר:
ֹאמרוּ ֵלאמֹר ְולוּ ָגו ְַענוְּ ...ו ָל ָמה
ְולֹאָ -היָה ַמיִם ָל ֵע ָדה ַויּ ִָקּהֲלוּ ַעל-מ ֶֹשׁה ו ְַעל-אַ ֲהרֹןַ .וָיּרֶב ָה ָעם ִעם-מ ֶֹשׁה ַויּ ְ
ֲב ֶ
הֵ
יתנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִםַ ...וָיּבֹא מ ֶֹשׁה וְאַ ֲהרֹן ִמ ְפּנֵי ַה ָקּ ָהל ֶאל-
ֱל ֻ
אתם ֶאתְ -ק ַהל ה' ֶאלַ -ה ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּה ָלמוּת ...ו ְָל ָמה ֶהע ִ
ָתן
ֵיהם ְונ ַ
ֵיהםַ ...וי ְַד ֵבּר ה' ֶאל-מ ֶֹשׁהַ ...קח ֶאתַ -ה ַמּ ֶטּה ...ו ְִד ַבּ ְר ֶתּם ֶאלַ -ה ֶסּ ַלע ְל ֵעינ ֶ
מוֹעד ַויּ ְִפּלוּ ַעלְ -פּנ ֶ
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֹאמר ָל ֶהםִ :שׁ ְמעוּ-נָא
ימיוַ ...ויּ ִַקּח מ ֶֹשׁה ֶאתַ -ה ַמּ ֶטּהַ ...ויּ ְַק ִהלוּ מ ֶֹשׁה ְואַ ֲהרֹן ֶאתַ -ה ָקּ ָהל ֶאלְ -פּנֵי ַה ָסּ ַלע ַויּ ֶ
ֵמ ָ
ַהמּ ִֹרים ה ִ
ֲמיִם ַויּ ְֵצאוּ ַמיִם
נוֹציא ָל ֶכם ָמיִם? ַוָיּרֶם מ ֶֹשׁה ֶאת-יָדוֹ ַויּ ְַך ֶאתַ -ה ֶסּ ַלע ְבּ ַמ ֵטּהוּ ַפּע ָ
ֲמןַ -ה ֶסּ ַלע ַהזֶּה ִ
ָאלָ ,ל ֵכן לֹא ָת ִביאוּ
ישׁנִי ְל ֵעינֵי ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ְתּם ִבּי ְל ַה ְק ִדּ ֵ
ֱמנ ֶ
ַען לֹאֶ -הא ַ
ֹאמר ה' ֶאל-מ ֶֹשׁה ְו ֶאל-אַ ֲהרֹן :י ַ
ַבּיםַ ...ויּ ֶ
רִ
ֲשׁר-רָבוֶּ ...את-ה' ַויּ ִָקּ ֵדשׁ ָבּם )כ:ב-יג(.
יבה א ֶ
ָת ִתּי ָל ֶהםֵ .ה ָמּה ֵמי ְמ ִר ָ
ֲשׁר-נ ַ
ֶאתַ -ה ָקּ ָהל ַהזֶּה ֶאלָ -האָרֶץ א ֶ
כשהעם ביקש מים ,היה על משה לומר בפשטות 'אתפלל אל ה' ותקבלו מים' ,כפי שעשה פעמים רבות במשך
ארבעים השנים .לדוגמה ,קודם קריעת ים סוף )שמ' יד:י-יד(:
ִיראוּ ְמאֹד ַויּ ְִצעֲקוּ ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
ֵיהם ַויּ ְ
יהם ְו ִהנֵּה ִמ ְצ ַריִם נ ֵֹס ַע אַ ֲחר ֶ
ָאל ֶאת ֵעי ֵנ ֶ
ַויּ ְִשׂאוּ ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
ֹאמרוּ ֶאל
ָאל ֶאל ה'ַ .ויּ ְ
מ ֶֹשׁה ַה ִמ ְבּ ִלי ֵאין ְק ָב ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְל ַק ְח ָתּנוּ ָלמוּת ַבּ ִמּ ְד ָבּרִ ...כּי טוֹב ָלנוּ ֲעבֹד ֶאת ִמ ְצ ַריִם ִמ ֻמּ ֵתנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר.
אַתּם
ֲשׂה ָל ֶכם ַהיּוֹם ...ה' י ִָלּ ֵחם ָל ֶכם ְו ֶ
ֲשׁר ַיע ֶ
ְשׁוּעת ה' א ֶ
וּראוּ ֶאת י ַ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָעם אַל ִתּירָאוּ ִה ְתי ְַצּבוּ ְ
ַויּ ֶ
ֲרישׁוּן.
ַתּח ִ
וכן במרה ,כאשר לא היה לעם מים לשתות )שמ' טו:כב-כה(:
ָתה ְולֹא י ְָכלוּ ִל ְשׁתֹּת ַמיִם ִמ ָמּ ָרה
ָמים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְולֹא ָמ ְצאוּ ָמיִםַ .וָיּבֹאוּ ָמר ָ
ַויּ ְֵצאוּ ֶאל ִמ ְד ַבּר שׁוּר ַויּ ְֵלכוּ ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ַשׁ ֵל ְך ֶאל ַה ַמּיִם ַויּ ְִמ ְתּקוּ
ִכּי ָמ ִרים ֵהםַ ...ו ִיּלֹּנוּ ָה ָעם ַעל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר ַמה נִּ ְשׁ ֶתּה? ַויּ ְִצ ַעק ֶאל ה' וַיּוֹרֵהוּ ה' ֵעץ ַויּ ְ
ְשׁם נ ִָסּהוּ.
וּמ ְשׁ ָפּט ו ָ
ַה ָמּ ִיםָ ,שׁם ָשׂם לוֹ חֹק ִ
ֵיהם" .משה
מוֹעד ַויּ ְִפּלוּ ַעלְ -פּנ ֶ
ואילו בפרשתנו תגובת משה הייתה " ַוָיּבֹא מ ֶֹשׁה ְואַ ֲהרֹן ִמ ְפּנֵי ַה ָקּ ָהל ֶאלֶ -פּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ואהרון ברחו מפני בני ישראל ,ונוצר רושם שהם פחדו מהעם .כביכול אין בידי הקב"ה להושיע .תגובת ה' הייתה
בהתאםַ " :ויּ ֶ
ָאל ָל ֵכן לֹא ָת ִביאוּ ֶאת-
ישׁנִי ְל ֵעינֵי ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ְתּם ִבּי ְל ַה ְק ִדּ ֵ
ֱמנ ֶ
ַען לֹאֶ -הא ַ
ֹאמר ה' ֶאל-מ ֶֹשׁה ְו ֶאל-אַ ֲהרֹן י ַ
ָת ִתּי ָל ֶהם" .הבריחה שלכם כביכול הראתה לישראל חוסר אמונה מצדכם .למנהיג
ֲשׁר-נ ַ
ַה ָקּ ָהל ַהזֶּה ֶאלָ -האָרֶץ א ֶ
ָת ִתּי
ֲשׁר-נ ַ
אסור לפחד מהעם ,ולכן אינכם יכולים להמשיך בהנהגה" :לֹא ָת ִביאוּ ֶאתַ -ה ָקּ ָהל ַהזֶּה ֶאלָ -האָרֶץ א ֶ
ָל ֶהם" .בכל המהלך הזה היה שותף גם אהרון ,לפיכך נזכר הוא עם משה.
יטב ַהצֹּאן
ַחמֹל ָשׁאוּל ְו ָה ָעם ַעל ֲאגָג ו ְַעל ֵמ ַ
דבר דומה אירע לשאול ולדוד .שאול חטא ב ֵחטא של רחמיםַ " :ויּ ְ
ְו ַה ָבּ ָקר" )שמו"א טו:ט( .אף שזה מעשה יהודי ,הקב"ה לא היה מוכן לסלוח לשאול וקרע ממנו את הממלכה.
ואילו לדוד ,שחטא חטאים כבדים ביותר ,סלח הקב"ה ולא קרע ממנו את הממלכה ,הכיצד?! כמובן ,יש לכך
מעם שאול לא רק בגלל החטא ,אלא מפני
פירושים והסברים רבים ,ונביא רק אחד מהם :הממלכה נקרעה ִ
קוֹלם" )שם כד( .לדעתי ,גם משה וגם אהרון הודרו מההנהגה כיוון שברחו
ָא ְשׁ ַמע ְבּ ָ
ֵאתי ֶאתָ -ה ָעם ו ֶ
שאמרָ" :יר ִ
לתוך אוהל מועד כשביקש העם מים ,ולא הפגינו מנהיגות ראויה.
ד"ר אפרים יצחקי
פתח תקוה
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