הרב אריאל פרחי

מה היה חטאמ של משה ואהרנ בפרשת 'מי מריבה'?
מבוא
רבי שמואל דוד לוצאטו בפירושו לתורה ,בהגיעו לפרשיית 'מי מריבה' ,כתב:
משה רבנו חטא חטא אחד ,והמפרשימ העמיו עליו שלושה עשר חטאימ ויותר ,כי
כל אחד מהמ בדה מלבו עוונ חדש...

בבואי לכתוב מאמר על חטאמ של שני ענקימ אלו ,משה ואהרנ ,אני נאחז פחד,
רעד ויראה עצומה .חשוב להבהיר כי אינ בכוונתי להויפ או להמציא חטא נופ
על משה ואהרנ ,כי אמ לעיינ ולבאר דברי ראשונימ ואחרונימ.
מאז פרשת 'מי מריבה' ועד לימינו אנו ,טרמ התבהרה לנו תשובה חדה וברורה
המוכמת על כולמ בעניינ חטאמ של משה רבנו ואהרנ אחיו עליהמ השלומ.
מאות פירושימ נכתבו ,הרבה חטאימ הוזכרו והומצאו על גבמ ,ועדיינ ,בכל שנה
מחדש ,כאשר פוקדימ את פרשת 'חקת' ,נכתבימ ומתוופימ עוד דעות ומאמרימ
בעניינ זה.
שאלת המאמר היא :מה היה חטאמ של משה ואהרנ? והאמ קיימ קשר בינ 'מי
מריבה' ל'מה ומריבה'? אמ כנ ,האמ הוא יכול להויפ אור בבירור על חטאמ?
במאמר זה ,אציג כמה מהדעות המפורמות בעניינ חטאמ של משה ואהרנ,
אקשה עליהנ קושיות ,אתרצ תירוצימ ואעמת בינ הפרשנימ השונימ ,שכנ כל
פרשנ דחה את דעת חברו והויפ עוד נדבכ על גבו של משה .בנופ ,אנה עד
כמה שתשיג ידי לבחור באמת ,בפירוש המקובל והמתבר ביותר לעניות דעתי.
יהי רצונ שלא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ,ולא תצא תקלה תחת ידי,
תוכ שאני עוק בנושא ענק ורגיש זה.

א .במה חטאו משה ואהרנ?
 .1דעת ר"ג
רבנו עדיה בנ יופ אלפיומי גאונ נדרש לוגיה זו בכמה מחיבוריו :בפירושו
לתורה ,בפרו הנבחר באמונות ודעות ,ובפירושו לפר משלי.
בפירושו לתורה מביר ר"ג קודמ כל ביאורי מילימ .על הפוק" :ודברתמ אל
הלע" ,אומר ר"ג" :על הלע" ,כלומר ללע אינ אוזנ שומעת ולכנ אינ לפרש
על פי הפשט שהכוונה לדיבור ישיר אל הלע ,אלא הכוונה לדבר דברי תוכחה
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לבני ישראל ,על הלע .על הפוק" :יענ לא האמנתמ בי" ,אומר ר"ג" :יענ לא
האמנתמ אותמ בי לקדש את שמי לעיני" ,כלומר משה ואהרנ היו צריכימ לעודד
את בני ישראל ולומר להמ שהקב"ה לא יעזוב אותמ למות בצמא במדבר ,ובמקומ
זה המ ברחו אל אוהל מועד מיד לאחר תלונתמ.
בפרו הנבחר באמונות ודעות ,במאמר העוק בזכויות ובחובות ,בצדיק ורע לו
ורשע וטוב לו ,אומר ר"ג )מאמר ה'(:
ממה שקבע החכמ בעניינ זה ,שהוא משלמ לעבדיו בעולמ הזה על מיעוט מעשיהמ
כדי שישאיר להמ הרוב לעולמ הבא ,כי לא יתכנ שיעבירמ בעולמ הבא מדרגה
לדרגה .ולפיככ עשה את הגמול על המיעוט בעולמ הזה ,וכפי שביאר שכל הזכיות
לעתיד הרחוק ,ומיעוט הזכיות בעולמ הזה .ומפרטי עניינ זה כי שני האדונימ משה
ואהרנ חטאו חטא קל ונענשו עליו בעולמ הזה כאומרו :יענ לא האמנתמ בי
להקדישני לעיני בני ישראל לכנ לא תביאו את הקהל הזה וגו'.

כלומר ,דעת ר"ג היא שחטאמ של משה ואהרנ הוא חטא קל ,כפי שהציגו
בפירושו לתורה ,שלא ניצלו את המעמד בלע לחזק ולעודד את בני ישראל
באמונתמ בה' .על חטא זה המ נענשימ בעולמ הזה כדי שיגיעו לעולמ הבא
כשהמ שלמימ ונקיימ מחטא.
לפני שנראה את דברי ר"ג בפירושו למשלי ,נציינ מקומ נופ שבו הוא מזכיר את
היבה למות משה .בפר דברימ ,כאשר משה מכמ את אירועי בני ישראל
במדבר ,ומציינ שהעונש על חטא המרגלימ היה אי-הכניה לארצ ישראל ,הוא
מויפ ואומר את הפוק הבא )דברימ א' ,ל"ז(" :גמ בי התאנפ ה' בגללכמ לאמר גמ-
אתה לא תבא שמ".
בתרגומו לתורה בערבית ,המכונה 'תפיר' ,באר ר"ג את הפוק – "בגלל מה
שקרה כיוונ שנתאחרתמ".
הרב הגאונ יופ קאפח זצ"ל ,בהערותיו לפירוש ר"ג במקומ ,מביר כי יש
החושבימ שמפוק זה משמע שהתקצרו ימיו של משה בגלל החטא .ר"ג מביר
שאותה הגזרה שנגזרה על בני ישראל ,בעוונ חטא המרגלימ ,היא זו שגרמה
לעיכוב בכניה לארצ ,ובגלל העיכוב משה לא נכנ לארצ ,כי מלאו ימיו ושנותיו.
בפירושו לפר משלי ,על הפוק )י' ,יט( "ברב דברימ לא יחדל-פשע וחושכ שפתיו
משכיל" ,מבאר ר"ג את חטא משה ואהרנ בצורה שונה מהדרכ שבה באר
בפירושו ותרגומו לתורה ובפרו הנבחר באמונות ודעות ,ואלו המ דבריו:
וכבר ידעת על משה ואהרנ כאשר הויפו בדבריהמ ואמרו שמעו נא המורימ לא
נכנו לארצ ,לא מפני שלא היו העמ מורימ ,לפי שכבר אמר ה' את זאת לפני כנ
לאות לבני מרי ,אלא מפני שעשו רושמ בעיני העמ שירוחמו והמ מורימ.
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כלומר ,ר"ג מביר כאנ שחטא משה ואהרנ היה בתופת הדברימ שאמרו מבלי
שהצטוו" ,שמעו נא המורימ" )במדבר כ' ,יב( ,ולמרות שהיו כאלה ,לא היו צריכימ
משה ואהרנ לתת להמ הרושמ שה' ירחמ עליהמ מבלי שמגיע להמ.
אמ כנ ,קיימות שתי דעות אצל ר"ג בעניינ החטא הנזכר:
א .משה ואהרנ לא חיזקו ועודדו את בני ישראל שה' לא ייטוש אותמ למות
בצמא במדבר.
ב .משה ואהרנ הויפו את המילה "מורימ" ,וגרמו לעמ לחשוב דבר לא נכונ.
אמ כנ ,פירושו של ר"ג נעוצ בשיטתו שיש קצ קצוב לחיי האדמ ,ושהקב"ה
מעניש את הצדיקימ על חטאימ קלימ בעולמ הזה כדי שיבואו נקיימ לעולמ הבא.
עוד נדבכ מתוופ בפירושו לפוק במשלי ,שמ הוא מצביע על חטא לכאורה
אחר ,שמשה ואהרנ הויפו את המילה "מורימ" ועל ככ נענשו.

 .2דעת רמב"מ
דעתו של רבנו משה בנ מימונ בעניינ חטא משה בפרשיית 'מי מריבה' מוצגת
בהקדמתו למכת אבות ,המכונה 'שמונה פרקימ' .ככ היא לשונו הזהב ,ואביא
את כולה על אפ אריכותה ,כיוונ שחשובה היא מאוד להמשכ )פרק ד(:
ואתה יודע כי אדונ הראשונימ והאחרונימ משה רבינו עליו השלומ כבר אמר לו ה'
יתעלה יענ לא האמנתמ בי להקדישני ,על אשר מריתמ את פי ,על אשר לא קדשתמ,
כל זה וחטאו עליו השלומ היה שנטה כלפי אחת משתי הקצוות ממעלה אחת מנ
המעלות המדותיות והיא המתינות ,כאשר נטה כלפי הכע באמרו שמעו נא
המורימ ,מחה ה' בו שאיש כמוהו יכע בפני קהל ישראל במקומ שאינ הכע ראוי
בו ,וכגונ זה ביח לאותו האדמ חלול ה' ,לפי שכל תנועותיו ודבריו כולמ למדימ
מהמ ובהמ מקוימ לזכות לאושר העולמ הזה והבא ,והיאכ יבוא ממנו הכע והוא
מעשה הרע כמו שביארנו ,ולא יבוא אלא מתכונה רעה מתכונת הנפש.
אבל אמרו בענינ זה מריתמ פי הוא כמו שאבאר ,והוא ,שהוא לא היה מדבר עמ
המוניימ ולא עמ מי שאינ לו מעלה ,אלא עמ אנשימ אשר הקטנה שבנשיהמ
כיחזקאל בנ בוזי כמו שהזכירו חכמימ ,וכל מה שיאמר או יעשה בוחנימ אותו,
וכאשר ראוהו שכע אמרו שהוא עליו השלומ אינו מאותמ שיש להמ מגרעת
מדותית ,ולולא שידע שה' כבר התאנפ עלינו בשאילת המימ ושאנו כבר הכענו
לפניו יתעלה לא היה כוע ,ולא מצאנו לה' יתעלה בדברו עמו בענינ זה כע ולא
רוגז ,אלא אמר לו קח את המטה וכו' והשקית את העדה ואת בעירמ.
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וכבר יצאנו מענינ הפרק אלא שתירצנו קושיא גדולה מקושיות התורה שרבימ דברו
בזה ורבימ שואלימ מה הוא החטא שחטא ,והשווה מה שאמרו בו אחרימ והאמת
יורה דרכו.

בשמונה פרקימ רמב"מ פורש את משנתו הייחודית על נפש האדמ .דווקא בפרק
הרביעי ,העוק ברפואת מחלות הנפש ,מפרש הרמב"מ את חטא משה 1רבנו עליו
השלומ .ומה היה חטאו? מגרעת במידת הכע באותו זמנ .הקב"ה ציווה את
משה לקחת את המטה ולהשקות את העמ ,ולא הזכיר לו שומ עניינ של כע או
רוגז .לפי הרמב"מ ,משה רבנו היה צריכ לבצע את ההוראה בדיוק כפי שציווה
אותו ה' .אכ משה רבנו הויפ גמ את המילימ" :שמעו נא המורימ" ,ובזה נטה אל
הקצה השני מהמתינות והוא הכע .הרמב"מ רואה בחומרה רבה מעשה זה,
ואומר כי כשאדמ כמו משה רבנו עושה מעשה כזה – זה חילול השמ .משה רבנו
דיבר עמ אנשימ רמי מעלה ,שעקבו ובדקו כל תנועה ומילה שלו כדי ללמוד ממנו
אורחות חיימ; לכנ לפי הרמב"מ זה היה חטאו ,מגרעת במידת הכע הנובעת
מתכונה רעה בנפש.
בופ הדברימ ,הרמב"מ מתנצל שיצא מעניינ הפרק ,אכ מדגיש כי תירצ קושיה
גדולה בתורה ,אשר לה פירושימ רבימ ,ועל הלומד להשוות בינ הפירושימ ולבחור
את האמת.

 .3דעת רש"י
רבי שלמה יצחקי ניגש לפרש את פרשיית 'מי מריבה' בתוכ פירושו לתורה .מכיוונ
שדבריו המ תמציתיימ ,אכמ אותמ ואתאר את הפרשייה לפי פירושו:
בשנה האחרונה לנדודי בני ישראל במדבר ,המ מגיעימ למדבר צנ .שמ מרימ מתה
ונקברת ,אינ מימ לעדה לשתות והמ נקהלימ על משה ואהרנ .משה מצטווה בידי
ה' לקחת את המטה ,להקהיל את העמ הוא ואהרנ ,לדבר אל הלע לעיני כל
ישראל ולהוציא ממנו מימ לעדה ולבעירמ .משה ואהרנ מקהילימ את העמ ,ומשה
אומר להמ "שמעו נא המרימ המנ הלע הזה נוציא לכמ מימ" .רש"י מביר שהמ
אינמ יודעימ היכנ ממוקמ הלע ,ובני ישראל ,שאינמ מבינימ מדוע המ מתעכבימ,
מפצירימ בהמ :מאיזה לע תוציאו מימ? לכנ אומר להמ משה "המרימ" ,כלומר
רבנימ ,ומזהיר אותמ שלא יורו את מוריהמ כי רק מהלע שעליו הצטוו יוכלו
להוציא להמ מימ.
משה מרימ את ידו ומכה בלע פעמיימ ,יוצאימ מימ והעדה ובעירמ שותימ מהמ.
רש"י מביר שבפעמ הראשונה שהכה משה לא יצאו הרבה מימ ,כי בכלל הוא
.1

הרמב"מ אינו מזכיר שזהו גמ חטאו של אהרנ .ועוד נדונ בעניינ זה בהמשכ.
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נצטווה לדבר אל הלע ולא להכות .רש"י מציינ שמשה ואהרנ דיברו בתחילה,
אלא שדיברו ללע אחר ולכנ הוא לא הוציא מימ .בעקבות זאת משה ואהרנ
חשבו שצריכ להכות את הלע כמו בפרשת 'מה ומריבה' ,ואז הזדמנ להמ אותו
הלע והכו בו ויצאו ממנו מימ.
מיד לאחר מכנ אומר הקב"ה למשה ולאהרנ שבעקבות אירוע זה ,שבו לא הקדישו
אותו לעיני בני ישראל ,המ יענשו ולא ייכנו לארצ ישראל .רש"י מביר שדייק
הכתוב לומר מדוע משה ואהרנ לא יכנו לארצ ,כדי שלא יאמרו עליהמ שהמ
אינמ נכנימ בגלל עוונ המדבר.
חטאמ של משה ואהרנ לפי רש"י היה בעיקר בטייה מציווי ה' ,חור הדיוק
בביצוע .ה' ציווה שידברו אל הלע ,ומשה הכה אותו פעמיימ .כתוצאה מככ
נבעה בעיה נופת ,שמשה ואהרנ לא קידשו את שמו של ה' כפי שהיה ראוי
במעשה זה .אילו היו מדברימ אל הלע – היה מתקדש שמו של הקב"ה יותר,
והיו בני ישראל לומדימ מור ואומרימ לעצממ :מה הלע הדוממ שאינו שומע
ואינו מדבר עושה רצונו של מקומ ,קל וחומר אנחנו.

 .4דעת הרמב"נ
דעת רבי משה בנ נחמנ בביאורו לפרשיית 'מי מריבה' מתבת בעיקרה על
פירושו של רבנו חננאל ,עליו הוא מתמכ ובו הוא בוחר כפירוש המתבר ביותר
לחטאמ של משה ואהרנ" :והקרוב מנ הדברימ שנאמרו בזה ,והוא טוב לדחות
השואל ,המ דברי רבנו חננאל".
חטאמ של משה ואהרנ לפי הרמב"נ הוא שלא היה קידוש השמ גדול – משה היה
צריכ לומר "המנ הלע הזה יוציא לכמ מימ" ,כלומר בוודאות ייצאו מימ מנ
הלע .הרמב"נ מדגיש גמ את המילה 'יוציא' שנדרש משה להגיד ,ולא 'נוציא' לכמ
מימ ,כלומר משה ואהרנ ייחו גדולה לעצממ במקומ לה' .הרמב"נ כותב בחומרה
ואומר שזו מעילה בה' .הוא מוכיח דבריו ממה שנאמר בפרשת האזינו )דברימ ל"ב,
נא(" :על אשר מעלתמ בי בתוכ בני ישראל במי-מריבת קדש" .בעצמ הצגת הנ
כאילו נעשה על ידמ ,משה ואהרנ נהנו מהקודש ,וכל הנהנה מנ ההקדש – מעל.
לכנ נאמר" :יענ לא האמנתמ בי להקדישני" .על הצור בחורב בפרשיית 'מה
ומריבה' )שמות י"ז ,א-יז( נגלה ה' יתברכ וניצב על הצור לעיני הזקנימ ,והתקדש
שמו; ואילו כאנ מיוח הנ למשה ואהרנ ,בעוד רצונ ה' היה שמשה ואהרנ יקדשו
את שמו ביותר גמ במעמד זה ,כדי שיאמינו בו העמ.
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הרמב"נ על דעתו מדגיש שמה שנאמר" :והוצאת להמ מימ מנ הלע" ,הכוונה
שכל בני ישראל יראו את המימ נובעימ מהלע ,ישתו מהמ ,וככ יתגדל ויתקדש
2
שמו של הקב"ה ויתעצמ הנ.
עוד הוא מביר על דעתו שבציווי ה' "ודברתמ אל הלע לעיניהמ" הכוונה הייתה
על הלע 3,שהדיבור יהיה לישראל ולא ללע עצמו .ועוד ,שהדיבור יופנה לכל
ישראל ,שישמעו כולמ – דווקא כשהמ נקהלימ מול הלע.
רמב"נ גמ מויפ ש"אל הלע" פירושו אותו לע מוכר וידוע שיצאו ממנו המימ
בחורב ,והוא בארה של מרימ שהייתה הולכת עמ בני ישראל לכל מקומ שבו המ
היו .כאשר מתה מרימ והתלקה הבאר ,משה היה צריכ להוציא מימ מאותו לע
ידוע.
וכוונת משה באמרו "המרימ" ,לומר שהמ קטני אמונה ,שאינמ מאמינימ שהקב"ה
ימלא חרונמ וירווה צימאונמ.

ב .השוואה ועימות בינ הפרשנימ
אנה עד כמה שתשיג ידי לעמת בינ ארבעת הפרשנימ ,ולבדוק אמ קיימ קשר בינ
פירושיהמ ,מה הביא אותמ לבחור בדרכ שבה פירשו את חטאמ של משה ואהרנ
ומדוע לחלקמ יש יותר מפירוש אחד על החטא הנזכר .ההשוואה תהיה בינ ר"ג
לרמב"מ ,שעקו בחטא משה ואהרנ כחלק מהגותמ ,ובינ רש"י לרמב"נ ,שעקו
בחטא בפירושמ לתורה לפי דרכמ הפרשנית.

 .1ר"ג ורמב"מ
4

מבחינת דר הדורות ,ר"ג קדמ את הרמב"מ ,ובביתו של הרמב"מ הכירו ולמדו
את פריו של ר"ג וידעו אותמ היטב 5.אמנמ אינ זה מחייב את רמב"מ לבור
כמותו ורמב"מ חולק עליו בהרבה עניינימ מחשבתיימ.
ובאמת ,בוגיה שלפנינו ,פירשו בדרכ שונה את חטא משה ואהרנ ,ואנה לברר
מה הביא כל אחד מהמ לפרש ככ .ר"ג התב בעיקר על השקפתו בקצ הקצוב
לחיימ.

.2
.3
.4
.5

בשונה מפרשיית 'מה ומריבה' ,שמ לא היו כל ישראל במעמד הצור ,אלא רק הזקנימ,
כאנ מעמד הלע היה צריכ להיות לעיני כל ישראל.
בדומה לדעתו של ר"ג.
ר"ג –  .942-882רמב"מ – .1204-1138
כפי שמוכיח הרה"ג יופ קאפח זצ"ל ,בהקדמתו ל'הנבחר באמונות ודעות' ,עמ' .13-12
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את דעתו של ר"ג בעניינ שנות חיי האדמ ניתנ למצוא בפרו הנבחר באמונות
ודעות )מאמר ו(:
עתה אדבר בעניינ קצ חיי האדמ ,ואומר ,כי בוראמ כבר עשה להתחברותמ זמנ
מוימ קצוב ,כאומרו :את מפר ימיכ אמלא ,ואמר לאדונ הנבראימ :הנ קרבו ימיכ
למות וכו'.

כלומר ,ר"ג ובר שיש קצ קצוב לחיי האדמ ,ולכנ כשבא לפרש את חטא משה
ואהרנ הוא אומר שזה חטא קל ,שלא חיזקו את בני ישראל לפני כניתמ לארצ.
באשר לעונש – הוא צריכ להיות בעולמ הזה כדי שיבואו משה ואהרנ שלמימ
לעולמ הבא ,ועל עצמ אי הכניה לארצ – אומר ר"ג בהתאמ לשיטתו שיש זמנ
קצוב לאדמ בעולמ הזה ,מפני שהתעכבו בני ישראל במדבר בעקבות חטא
המרגלימ .זה השפיע בעקיפינ על משה ואהרנ שבינתיימ הגיעו למכת ימיהמ
ושנותיהמ.
נעמת את רמב"מ עמ גישה זו ,נגלה כי הוא ובר אחרת ממנו ,ונוכיח זאת מכמה
מקורות:
הלכות דעות – בקובצ הלכות זה וקר רמב"מ את דעותיו ומידותיו של האדמ
ומלמד אותנו כיצד ניתנ להתמודד איתנ ומה לעשות כדי לשנות אותנ .בפרק
הרביעי ,הרמב"מ נותנ עצות מעשיות כיצד לשמור על גופ בריא ,כיונ שאדמ חולה
אינו יכול ללמוד ולדעת את ה' ולכנ צריכ לשמור על בריאותו .בופ אותנ עצות
כותב הרמב"מ ככ )ד' ,כ(:
כל המנהיג עצמו בדרכימ אלו שהורינו ,אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו ,עד
שיזקינ הרבה וימות ,ואינו צריכ לרופא; ושיהיה גופו שלמ ועומד על בורייו ,כל ימיו
– אלא אמ כנ היה גופו רע מתחילת ברייתו ,או אמ היה רגיל במנהג מנ המנהגות
הרעימ מתחילת מולדתו ,או אמ תבוא מכת דבר או מכת בצורת לעולמ.

כלומר הרמב"מ ,שמלבד היותו פוק הלכתי ואיש הגות מחשבתי היה גמ רופא
גדול ,מבטיח לאדמ שאמ ישמור על כל הכללימ שהוא נתנ בפרק – לא יהיה חולה
ולא ימות אלא אמ יזקינ ,או שיקרה דבר שאינו בשליטתו .מכאנ נראה כי אינ לפי
הרמב"מ קצ קצוב לחיימ ,והוא לא יכימ לשיטת ר"ג בעניינ זה.
מורה הנבוכימ – הרמב"מ ,כמו מפרשימ רבימ ,נצרכ לבאר את עניינ גילאי האדמ
בפרק ה' בפר בראשית ,שמ מפרת לנו התורה על אנשימ שחיו הרבה מעבר
למאה ועשרימ שנה .בהברו כותב הרמב"מ בזו הלשונ )ב' ,מז(:
אבל מה שנתפרש בתורה מדיוק חיי אותמ האנשימ ,אני אומר שלא היה אותמ
החיימ אלא אותו האיש האמור לבדו ,אבל שאר האדמ חיו החיימ הטבעיימ
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הרגילימ ,ותהיה הנדירות הזו באותו האדמ ,אמ על ידי גורמימ רבימ במזונו
והנהגתו ,או על דרכ הנ ונוהג לפי דרכו ,ולא יתכנ לומר בו זולת זה.

כלומר הרמב"מ מביר שרק אותמ אלו שצוינו בפוקימ המ אלו אשר חיו שנימ
רבות כל ככ ,אבל כל השאר חיו חיימ רגילימ טבעיימ .והטעמ לאריכות הימימ
שהייתה לאותמ אנשימ נדירימ אלה הוא הנהגות בריאותיות נכונות שנהגו
בעצממ .זו הדרכ היחידה לקיצור או להארכת ימיו ושנותיו של האדמ ,ואינ לזה
קצ הקבוע מראש.
6
תשובות הרמב"מ – הרמב"מ נשאל בידי תלמידו המובהק רבי יופ בנ יהודה
בנוגע לקצ הקצוב לחיימ :האמ חיי האדמ קצובימ מראש ,והאמ יש דרכ להישמר
מנ הפגעימ הקוטעימ את החיימ? בתשובה על השאלה הזו עונה הרמב"מ )שמ,
הוצאת ראובנ מ ומכונ מש"ה ,כרכ ג-ד ,עמ' :(73-72
לשיטתנו אינ מועד קצוב לחיימ .בעל חיימ חי כל זמנ שנוצר תחליפ למה שנמ מנ
הלחות העצמותית שלו ,ככ שהיא נשארת בעינה ואינה נשחתת.

הרמב"מ ממשיכ לענות לתלמידו באורכ רב ובפירוט נרחב ,אכ תשובתו חדה
וברורה .לשיטתו אינ קצ קצוב לחיימ ,אינ ימימ ושנימ פורימ מראש לאדמ.
האדמ הוא האחראי על אורכ חייו ויכול להאריכ ולקצר אותמ בהתאמ לאורחות
7
חייו ,שמירה על תזונה ובריאות נכונה.
הוכחנו כי לרמב"מ שיטה שונה מאשר ר"ג בעניינ אורכ חייו של האדמ ,ולכנ
הרמב"מ לא יוכל לקבל את פירושו של ר"ג לחטא משה ואהרנ בפרשיית מי
מריבה .לדעתי ,ר"ג גמ לא יקבל את פירושו של הרמב"מ כי הוא הדגיש שחטאמ
היה קל ,כיוונ שלפי הרמב"מ חטאו של משה הוא חמור מאוד הגובל בחילול השמ
ומגרעת מידתית רעה בנפש.

.6
.7

כמובא בתחילת מורה הנבוכימ ,מהדורת הרב יופ קאפח ,עמ' ג'.
]הערת עורכ :בעיונ בדברי הר"ג והרמב"מ אפשר גמ להבינ אחרת ,ולהיק כי אינ המ
חולקימ :הנ הר"ג האומר שיש קצ קצוב לחיימ ,והנ הרמב"מ האומר שאינ קצ קצוב
לחיימ – שניהמ שווימ ,וכוונתמ שאינ קצ קצוב מלבד תוחלת החיימ שנגזרת מאיכות
הגופ .הר"ג האומר שיש קצ קצוב מתכוונ לקצ גופני ,והרמב"מ האומר שאינ קצ קצוב
כוונתו שאינ קצ חיצוני מלבד זה .ח"א[.
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 .2רש"י ורמב"נ
רבי משה בנ נחמנ כתב את פירושו לתורה לאחר שרבי שלמה יצחקי כתב את
פירושו 8.הרמב"נ ראה את פירושו של רש"י לתורה ,למד אותו והעריכ אותו
מאוד 9.רמב"נ אפ הקדימ את פירוש רש"י לפירושו שלו בחלק מהמקרימ ,ולעיתימ
חלק עליו ,או הביא מדרשימ שונימ על מנת לעמת אותמ עמ פירושו .מלבד רש"י,
10
ראה הרמב"נ עוד פרשנימ כמו רבנו חננאל ,רב ניימ ועוד.
11
לעומתו ,לרש"י לא היה מי שעשה עבודה היקפית ונפלאה כמותו ,והוא בחומר
ובלבנימ ועבודה קשה ליקט מדרשי חז"ל ודברי אגדה שהיו חביבימ עליו מאוד,
לעתימ חיבר אפ כמה מדרשימ עד שהיה נראה כי זה מדרש אחד .רש"י הבחינ בינ
פשט לדרש ,והרבה להשתמש בתרגומ אונקלו לתורה ובתרגומ רבי יונתנ בנ
עוזיאל לנביאימ ,כי אלו היו המפרשימ העיקריימ לפניו.
רש"י מפרש את חטאמ של משה ואהרנ במי מריבה ואומר שהמ הכו במקומ לדבר
ובככ לא קדשו שמ שמימ כפי שנצטוו .וכנ שבפעמ הראשונה יצאו מעט מימ
ובפעמ השנייה יצאו מימ רבימ .את הבי לדברי רש"י אלו נוכל למצוא במדרש
תנחומא )במדבר ,פרשה ט(:
וירמ משה את ידו ויכ ,הכה פעמ אחת ,התחיל הלע נוטפ מימ מעטימ ,הוא שנאמר,
הנ הכה צור ויזובו מימ ,כזב שנוטפ טפימ ...מיד הקפיד כנגדנ והכהו פעמימ ,שנאמר,
ויכ את הלע במטהו פעמימ ויצאו מימ רבימ ,ושטפו כל מה שהיה נתונ כנגדנ...

מדרש תנחומא מביר גמ את חטא משה ואהרנ בהכאה פעמיימ ובזה שלא
קידשו את ה' בדיבור אל הלע ,ועל זה כנראה נמכ רש"י.
הרמב"נ ,כאמור ,ראה את פירושו של רש"י ,אכ אמר עליהמ שהמ מבוימ על
"דברי אגדה אבל לא נתחוורו" )כ' ,ח( .בזאת הוא ותר את דבריו ,ולאחר מכנ גמ
את פירושו של הרמב"מ .הרמב"נ נמכ בפירושו לחטא משה ואהרנ על רבנו
חננאל ,ואומר כי זו "הדרכ הקרובה מנ הדברימ שנאמרו" .כלומר ,הוא שונה
מרש"י במקורות שעליהמ הוא מתב ,ואינו מתמכ על המדרשימ שעליהמ
12
התמכ רש"י.
 .8רש"י –  .1105-1040רמב"נ – .1270-1194
 .9כמו שכותב בהקדמת פירושו לתורה" :בדבריו אהגה ,באהבתמ אשגה."...
 .10על פי" :הרמב"נ ופירושו לתורה" ,חננאל מאק .גיליונ  ,159נינ תשע"ו.
 .11על פי" :דרכימ בפרשנות המקרא :עיונ בפרשנות ימי הביניימ על התורה" ,כרכ א',
מחברימ :יופ ניצנ ,יהושפט נבו ,מיכאל גרו ,מכונ מופ"ת.1999 ,
] .12הערת עורכ :מתבר כי גמ פירושו של הרמב"נ ,בדומה לר"ג ולרמב"מ ,משקפ עמדה
הגותית עקרונית .לאור דברי הרמב"נ במקומות אחרימ לאורכ פירושו לתורה בעניינ יחי
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קושיות על הפירושימ
פירושו של ר"ג :מהתכלות בפוקימ אפשר להקשות :כיצד קשור טעמ העונש
למעשה שעשו משה ואהרנ? הקב"ה אמר "יענ לא האמנתמ בי להקדישני" – איזה
חור אמונה יש בזה שלא חיזקו את בני ישראל? ועוד ,למה אומר ר"ג שבגלל
האמירה 'המורימ' חשבו ישראל שגמ במצב כזה יושיעמ ה' ,הרי עוד לפני כנ
נאמר להמ שהמ מתנהגימ ככ?
פירושו של הרמב"מ :עיונ בפוקימ מביא מיד להקשות – היכנ אהרנ בכל
היפור? הרמב"מ מתאר את חטא מי מריבה כחטאו של משה בלבד ,אכ גמ אהרנ
נענש בדיוק כמוהו מיד בתומ האירוע .נויפ את מה שאומר הרמב"נ על הרמב"מ,
"שהויפ הבל על הבלימ" ,שהרי אהרנ לא כע מעולמ ,ולא נזכר בתורה כלל
שכעו .ועוד ,הרי כתוב "יענ אשר לא האמנתמ בי" ,וכיצד קשור הכע לחור
אמונה?
פירושו של רש"י :אמ החטא היה בהכאה ,ובזה לא נתקדש שמו של ה' ,מדוע
הצטווה משה לקחת עמו את המטה אמ לא בכדי להכות אתו את הלע? ומי
אמר שהדיבור אל הלע יעשה רושמ חזק יותר אצל בני ישראל מאשר הכאה?
הרמב"נ מכמ ואומר 'הכל שווה אצל הלע' – בינ בדיבור בינ בהכאה הנ גדול
וראוי ,ולכנ קשה על פירושו של רש"י שביאר שבזה היה החטא.
פירושו של רמב"נ :הדקדוק במילה 'נוציא' לכמ מימ ,אחר בקשת המחילה ,אינו
בהכרח מורה על מעילה .הרי בני ישראל ידעו שהנ הוא מאת ה' ,אינ להמ
פקפוק בככ ,שהרי כל הנימ שהיו להמ עד היומ במדבר היו מאת ה' ,על ידי משה
ואהרנ .מדוע שעכשיו יחשבו אחרת ,שהנ דווקא על ידי משה ואהרנ ללא קשר
עמ ה'? הרי מיד לאחר התלונה נכנו משה ואהרנ לאוהל מועד ,וכשיצאו ממנו
עשו את הנ .משמע ,ששמ המ קיבלו את הציווי לדבר אל הלע ולהוציא מימ
לעדה ובעירמ.

ג .הפירוש המתבר ביותר
לאחר הצגת הפירושימ ,העיונ המעמיק בהמ והעימות וההשוואה ביניהמ ,ארצה
להכריע איזה פירוש הוא המתבר ביותר .זאת על פי בקשתו של הרמב"מ ,שאמר

הנ והטבע )ובפרט בדבריו על זכר יציאת מצרימ" :שאינ לאדמ חלק בתורת משה רבנו
עד שנאמינ בכל דברינו ומקרינו שכולמ ניימ" ,שמות י"ג ,טז( ,נראה כי הרמב"נ חולק על
רש"י מהותית :כל התרחשות היא נ ,ולכנ הכאה על לע היא ניית לא פחות מדיבור
אליו .ח"א[.
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בופ פירושו לחטא שהרבה פירושימ נאמרו בו ,והמעיינ ישווה ביניהמ ויבחר לו
את האמת.
מבינ ארבעת הפרשנימ ,בחרתי בדעתו של רבנו הרמב"מ כדעה המתברת ביותר.
הרמב"מ מפרש שמשה רבנו חטא במידת הכע ,הייתה לו מגרעת במידה ממידות
הנפש ,וכיוונ שמתוקפ מעמדו מתכלימ עליו ,בוחנימ אותו ולומדימ ממנו ,הרי
זה בגדר הנמנע שיתנהג ככ ,וזה אפ חילול השמ.
ראשית ,על בי ההשוואה בינ שתי הפרשיות אפשר ללמוד כמה דברימ:
א .במה ומריבה משה כוע על בני ישראל ואומר להמ "מה תריבונ עמדי" ,במי
מריבה לא מוזכר שהוא כוע ,אכ מתואר שהוא נכנ לאוהל מועד .בהמשכ
כשהוא אומר" :שמעו נא המורימ" ,מבאר זאת הרמב"מ ככע .מכאנ אפשר להבינ
שהכע היה בשני האירועימ ,וממילא ,אמ היה כע במה ומריבה ,כשהייתה זו
רק תחילת הדרכ ,מדוע שלא יהיה במי מריבה ,כשהעמ כבר לאחר ארבעימ שנות
נדודימ במדבר? משה כבר כמעט בנ מאה ועשרימ שנה ,מנהיג עמ לא פשוט
במדבר ,שלאורכ רוב הדרכ מאתגר אותו בנייונות ותלונות .ביר להניח שאמ
13
בהתחלה כע ,גמ עכשיו כע עליהמ.
דעת הרב יופ חיונ בעניינ הנזכר 14,שבמה ומריבה שאלו שלא כהוגנ ולכנ כע
משה ,ואילו ב'מי מריבה' שאלו כהוגנ כי התלקה בארה של מרימ .אחר בקשת
המחילה ,אבקש לתור טיעונ זה ולומר שאפ שהייתה יבה מוצדקת לבקשתמ,
היה די בבקשת מימ בהבר כי אינ כבר באר .אבל בני ישראל מנצלימ מעמד זה
של תלונה ,ועוד לפני שמדברימ על המצב הנוכחי שאינ מימ לשתות מקדימימ
תלונות חריפות )כ' ,ד-ה(:
ולמה הבאתמ את קהל ה' אל המדבר הזה למות שמ אנחנו ובעירנו :ולמה העליתנו
ממצרימ להביא אתנו אל המקומ הרע הזה לא מקומ זרע ותאנה וגפנ ורמונ ומימ
אינ ,לשתות.

כלומר ,בני ישראל חורגימ מהתלונה המקורית ,ומויפימ עוד תלונות עקרוניות
ומהותיות על משה ואהרנ ,דבר אשר גרמ כנראה לכעמ עליהמ.
ב .ב'מי מריבה' משה מצטווה לדבר ,בניגוד ל'מה ומריבה' שמ הוא מתבקש
להכות .דעתו של הרב יופ חיונ היא שנצרכ דווקא דיבור ולא הכאה ,כי לבני
ישראל אינ חידוש בנ על ידי הכאה .אחר בקשת המחילה ,ההיפכ הוא הנכונ
 .13אולי דברי הכע נאמרו על דרכ התמיהה – איכ אתמ עוד מעזימ לדבר ככ אחרי כל
הניימ שעברתמ ,ולא רק במצרימ ,אלא גמ במדבר שבו שמלתכמ לא בלתה מעליכמ )על
פי דברימ ח' ,ד( ואחרי שאר הניימ שנעשו לכמ במדבר כדוגמת המנ וענני הכבוד.
 .14הרב יופ חיונ" ,נפח ח – מאמר בעניינ חטא משה ואהרנ".
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לדעתי .בני ישראל לא היו במעמד מה ומריבה אלא רק אהרנ והזקנימ ,המ לא
ראו בפועל איכ משה מכה בלע ויוצאימ ממנו מימ .לכנ ,כשמזדמנ שוב מחור
במימ וצריכ לתת מימ לעמ ,ועוד רגע לפני הכניה לארצ ,הקב"ה כביכול מנצל
מעמד זה ואומר למשה שכל בני ישראל יהיו שותפימ במעמד ,ויראו את עצמת
הנ ובככ יאמינו בה' .בזה אפשר להיר את הקושי מדוע משה הכה בלע
במקומ לדבר אליו ,ולכאורה המרה את פי ה'.
ג .במה ומריבה הקב"ה אומר למשה לקחת את המטה אשר הכה בו את היאור,
ואילו במי מריבה הוא אומר לו לקחת את המטה ללא פירוט .הרב חיונ מיק מזה
ששמ הוא היה צריכ להכות ,כי זה היה מטה הניימ ,ואילו כאנ זהו המטה
שהפריח שקדימ ואינו עושה ניימ ,לכנ לא צריכ להכות בו .אחר בקשת המחילה,
גמ טיעונ זה אבקש לתור ,ולומר שראשית ,אינ זכר לככ שזהו המטה .מטה
השקדימ ,לאחר שנעשה בו הנ ,נשמר בארונ ,כמו שציווה ה' בפרשת קרח )י"ז,
כה-כו(:
ויאמר ה' אל-משה ,השב את-מטה אהרנ לפני העדות ,למשמרת לאות ,לבני-מרי;
ותכל תלונתמ מעלי ,ולא ימתו .ויעש ,משה :כאשר צוה ה' אתו ,כנ עשה.

כלומר ,משה מצטווה להשיב ולשמור את המטה .משה מקיימ את הציווי ,ולא
מוזכר אחר ככ שהמטה נלקח ממקומו.
עולה מכאנ שלמשה רבנו הייתה יבה לכעו ,היה צריכ להכות בלע ולא לשווא
הוא לקח עמו את המטה .אכ עדיינ נותרו כמה דברימ לא ברורימ בפירושו של
הרמב"מ .הראשונ שבהמ – מה מקומו של אהרנ בחטא? הרי הרמב"מ לא מזכיר
שחטא ,ובפועל בתומ הפרשה המ נענשימ יחדיו.
נראה לומר שאפ שהציווי היה למשה – "והוצאת"" ,והשקית" ,אהרנ היה עמ משה
לאורכ כל הדרכ .בתור אח גדול ,שעליו נאמר במשנה )אבות א' ,יב(" :אוהב שלומ
ורודפ שלומ" ,כשראה את משה מועד במידת הכע ,היה צריכ להוכיח אותו
ולומר לו שאינו נוהג כשורה .מכיוונ שלא עשה ככ ,נחשב לו שחטא יחד עמו .זאת
על פי דברי הגמרא במכת שבת )נו ,ב( שמבירה ששלמה לא באמת חטא
בעבודה זרה ,אלא כיוונ שלא מיחה ביד נשותיו – מעלה עליו הכתוב כאילו חטא.
כנ מתבר לבאר גמ כאנ .אהרנ נמשכ עמ משה באותו החטא ,כיוונ שלא העיר
ומיחה בידו .ככ נראה להיר את הקושיה שהרמב"מ לא מזכיר את אהרנ ,וכנ את
קושיית הרמב"נ שאהרנ לא כע מעולמ.
מה שעדיינ נשאר לבאר הוא הקושיה מה שייכ טעמ העונש "לא האמנתמ בי"
לחטא של כע .כדי לתרצ קושיה זו נביר את עניינ הכע .הרמב"מ כותב
בהלכות דעות )ב' ,ז(" :כל הכוע כאילו עובד עבודה זרה" .מדוע השוו את הכע
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לעבירה כה חמורה השקולה כנגד כל העבירות שבתורה ,ועוד שמי שעובד עבודה
זרה כופר בכל התורה כולה?
אדמ שכוע הושווה לעובד עבודה זרה ,מכיוונ שאיננו מאמינ שהקב"ה משגיח
בעולמו ,וממילא כוע כשהדברימ אינמ מתנהלימ בדרכ שהוא רוצה .אדמ כזה
כאילו כופר בקב"ה ,כי אילו היה מאמינ ,ודאי לא היה כוע אלא מבינ שמאת ה'
הייתה זאת ,יש יבה לכל דבר ואינ צורכ לכעו 15.לכנ אמר הקב"ה" :יענ לא
האמנתמ בי בשל כעכמ – כאילו עבדתמ עבודה זרה ,וממילא לא האמנתמ בי.
נראה לפרש עוד ולומר" :יענ לא האמנתמ בי" ,הכוונה שלא גרמתמ שבני ישראל
יאמינו בי 16.לולא כעתמ ,הייתמ מדברימ רכות עמ העמ ,וודאי היו מאמינימ בה'
ובעוצמת הנ ,והיה שמ ה' מתקדש יותר .בזה רה הקושיה בנוגע ליח בינ
העונש ובינ המעשה.
הרמב"מ כתב" :והאמת יורה דרכו" ,וקרנ אותי מאוד למה התכוונ .אני חושב
שפירושו הוא האמת מכל הפירושימ שנכתבו .לא בכדי מצאנו את התייחות
הרמב"מ לחטאמ של משה ואהרנ דווקא בשמונה פרקימ ,חיבור בו דנ הרמב"מ
בתורת הנפש של האדמ.
בפרק הרביעי ,שמ הוא מבאר את החטא ,מביר הרמב"מ איכ ניתנ לשנות מידות
רעות ,על ידי מעשימ שיייעו לאדמ לרכוש מידה טובה ,או להיפטר ממידה
מגונה .בהבר זה ,מקדימ הרמב"מ את פר החינוכ באמרתו המפורמת )מצווה
טז(" :אחר המעשימ ימשכו הלבבות" .דרכו של הרמב"מ היא חינוכ למידות
מתוקנות ,המקנות לאדמ שלמות שיכולה להביא אותו למצב גבוה של ידיעה
17
ונבואה.
לכנ זהו החטא שמשה ואהרנ היו יכולימ לחטוא בו ,כי זו מידה בנפש ,והמ חומר
בגופ ,ועל אפ מעלתמ ,המ עדיינ בני אדמ שיכולימ למעוד .ולא פלא שעונשמ היה
חמור כל ככ ,כדי ללמדנו שהדבר החמור ביותר שאפשר לעשות הוא לפגוע בצלמ
ה' שבנו ,ולחטוא באחת ממידות הנפש שיכולה להשפיע עלינו רבות .ככ רואה
הרמב"מ את חטאמ של משה ואהרנ .הוא אינו מתייח להכאה מול דיבור ,אינו

 .15על פי מאמרו של הרב משה צוריאל" ,חטא מי מריבה".
 .16על פי :הרב מאיר צבי גרוזמנ ,על פרשת השבוע ,תשנ"ז.
 .17כמו שמביר בשמונה פרקימ )פרק ז( ,שאינ הנבואה שורה אלא חכמ גיבור ועשיר ,ואינ
גיבור אלא הכובש את יצרו ,זה שתיקנ את כל דעותיו ומידותיו.
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מדייק בכל מילה בפוקימ ,אלא מבאר את הרעיונ המרכזי שיש לנו ללמוד
18
ממנו.
לאחר שהרתי את כל הקושיות הנזכרות לעיל על פירושו של הרמב"מ ,אני
מאמינ שעדיינ אפשר היה למצוא קשיימ בפירושו .אכ עדיינ זהו הפירוש המתבר
לדעתי ,כיוונ שהקושיות עליות מעטות בהשוואה לפירושימ האחרימ ,כמו
שמביר הרמב"מ במורה הנבוכימ )ב' ,כג( ,בבואו להכריע אמ העולמ הוא קדמונ
או מחודש ,שכאשר ניתקל בשתי דעות ותרות שבשתיהנ יש קשיימ – נכריע על
פי הדעה שיש בה פחות קשיימ.
ליכומ ,חטאמ של משה ואהרנ בפרשיית 'מי מריבה' ,היה כי כעו על בני ישראל
ואמרו להמ" :שמעו נא המרימ" .עקב מעמדמ כמנהיגי האומה ,שכולמ התכלו
עליהמ ובחנו דרכיהמ ,ללמוד מהמ אורחות חיימ ,הרי זה חילול השמ של ממש
להתנהג בצורה שכזו ,ולפיככ המ נענשו בחומרה רבה ולא זכו להיכנ ולהכני
את העמ לארצ ישראל .לולא היו כועימ ,ומדברימ עמ העמ דברי תוכחה ומור
על מנת להעצימ את אמונתמ בה' ,לא היו מגיעימ למצב של חור אמונה ,שעליו
הכתוב אומר" :יענ לא האמנתמ בי להקדישני" – מכיוונ שלא האמנתמ כי
כעתמ ,לא גרמתמ לעמ להאמינ ,ולא היה קידוש השמ כראוי למעמד נ זה.

יכומ
כדי לבאר את החטא ,בחרתי בארבעה פרשנימ גדולימ ובייימ ,ר"ג ,רמב"מ,
רש"י ,ורמב"נ והצגתי דעתו ופירושו של כל אחד מהמ .לאחר מכנ חקרתי את
דרכמ הפרשנית ,עימתי ביניהמ ,השוויתי והקשתי קושיות.
לאור כל המקנות שהגעתי אליהנ ,בחרתי בפירושו של הרמב"מ כמתבר
מכולמ ,בהיותו בעל הקושיות המעטות ביותר ,וגמ את הקושיות שהיו עליו –
השתדלתי לתרצ.
לבופ המקנה אשר אליה הגעתי היא שחטאמ של משה ואהרנ היה שכעו על
בני ישראל ,וכע זה נראה לעיני בני ישראל ,ולכנ נחשב לחילול השמ .כל הכוע
כאילו עובד עבודה זרה ,ומי שעובד עבודה זרה איננו מאמינ בהשגחתו של ה' .לכנ
העונש היה חמור כל ככ ,ולכנ לא הכניו משה ואהרנ את קהל ה' אל הארצ
המובטחת.

 .18כמו שכותב בהקדמתו למורה נבוכימ ,שפעמימ יש יפור בתורה ,שלא כל פרט בו מורה
על עניינ מוימ.
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נפח :בינ "מי מריבה" ל"מה ומריבה"
לצד העיונ בדעות הפרשנימ השונות והמגוונות ,אציג את האירוע כפי שמתואר
בתורה ,ואנה ללמוד מהפוקימ את הקשר בינ האירוע לחטא .לכאורה
בפוקימ הראשונימ )א-יא( מתוארת תלונה לגיטימית של בני ישראל שאינ להמ
מימ במדבר ,הקב"ה מורה את משה ואהרנ מה לעשות בכדי שיהיו מימ לעדה,
והכל נראה כמו בפרשיית מה ומריבה )שמות ,י"ז ,א-יז( .כשמגיעימ לפוק יב,
מגלימ כי נגזר על משה ואהרנ למות במדבר על שלא הקדישו את ה' לעיני בני
ישראל.

 .1פרשת מי מריבה והתלונות הקודמות לה
נתבוננ בפוקי פרשת מי מריבה )במדבר כ' ,א-יג(:
ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צנ בחדש הראשונ וישב העמ בקדש ותמת שמ
מרימ ותקבר שמ :ולא היה מימ לעדה ויקהלו על משה ועל אהרנ :וירב העמ עמ
משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יקוק :ולמה הבאתמ את קהל יקוק אל
המדבר הזה למות שמ אנחנו ובעירנו :ולמה העליתנו ממצרימ להביא אתנו אל
המקומ הרע הזה לא מקומ זרע ותאנה וגפנ ורמונ ומימ אינ לשתות :ויבא משה
ואהרנ מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהמ וירא כבוד יקוק אליהמ:
וידבר יקוק אל משה לאמר :קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרנ אחיכ
ודברתמ אל הלע לעיניהמ ונתנ מימיו והוצאת להמ מימ מנ הלע והשקית את
העדה ואת בעירמ :ויקח משה את המטה מלפני יקוק כאשר צוהו :ויקהלו משה
ואהרנ את הקהל אל פני הלע ויאמר להמ שמעו נא המרימ המנ הלע הזה נוציא
לכמ מימ :וירמ משה את ידו ויכ את הלע במטהו פעמימ ויצאו מימ רבימ ותשת
העדה ובעירמ:
ויאמר יקוק אל משה ואל אהרנ יענ לא האמנתמ בי להקדישני לעיני בני ישראל לכנ
לא תביאו את הקהל הזה אל הארצ אשר נתתי להמ :המה מי מריבה אשר רבו בני
ישראל את יקוק ויקדש במ:

ראשית ,נשימ לב לפוקימ א-ו המתארימ את הרקע לפרשת מי מריבה .בפתיחה
מפרת לנו התורה על מותה של מרימ כרקע לתלונתמ של בני ישראל על משה
ועל אהרנ .בני ישראל נושאימ קולמ על ככ שאינ להמ מימ לשתות ,ומכיוונ
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שהתלקה מרימ – התלקה גמ בארה ,שהרי ידוע שהבאר עמדה לישראל
19
במדבר בזכות מרימ.
בני ישראל נקהלימ על משה ואהרנ ,רבימ איתמ על המחור במימ ,מביעימ את
מורת רוחמ על צאתמ ממצרימ ועל הגעתמ למדבר בכדי למות שמ .תלונתמ זו,
על מחור במימ ,מושמעת כבר קודמ בכמה מקומות בתורה:
התלונה הראשונה מתרחשת לאחר שבני ישראל עוברימ את ימ ופ ומגיעימ
למרה ,שמ התלוננו על המימ המרימ )שמות ט"ו ,כג( .הקב"ה מצווה את משה
להשליכ עצ אל המימ ויהיו מתוקימ .בזה מתיימ האירוע ,בני ישראל אינמ
20
נענשימ על תלונתמ על אפ שהיא מוצגת באור שלילי.
התלונה השנייה מגיעה לאחר מכנ ,במדבר ינ ,שמ התלוננו בני ישראל על שאינ
להמ מה לאכול )שמ ט"ז ,ג( .לאחר שמתיימ כל האוכל שהוציאו עממ בני ישראל
ממצרימ ,הקב"ה שומע את זעקתמ ,וכתגובה מתחיל לרדת מנ מהשמימ .בני
ישראל אמנמ מועמדימ על טעותמ ,אכ בזה מתיימ האירוע ,ללא כל עונש ודברי
תוכחה.
התלונה השלישית מתרחשת כאשר מגיע העמ לרפידימ ,ושוב עומד בפני מחור
במימ )שמ י"ז ,א-יז( .בני ישראל מתלוננימ ,ומשה מצטווה לקחת את מטהו ולהכות
בצור ,ממנו יוצאימ מימ רבימ ומשקימ את העדה .גמ כאנ ,אפ שהתלונה לא
הושמעה כראוי 21,אינ עונש ולא נשמעימ דברי תוכחה.
התלונה הרביעית היא ב'קברות התאווה' )במדבר י"א ,ד-ו( .האפופ שבקרב העמ
מתאווה לבשר ,מתלוננ ומדבר בערגה על האוכל שהיה להמ במצרימ .תלונה זו,
בשונה משלוש התלונות הקודמות ,אינה נבעה ממחור באוכל ,בשתייה או
23
בטיבמ 22,ולפיככ תגובת ה' קשה ,ובעודמ אוכלימ את הבשר המ נהרגימ.
התלונה החמישית עולה בהמשכ ,מוכ לכניתמ של בני ישראל ארצה ,בארצ
אדומ )שמ כ"א ,ד-ו( .בני ישראל מתלוננימ שאינ לחמ ואינ מימ ונפשמ קצה .כמובנ

.19

.20
.21
.22
.23

על פי דברי הגמרא במכת תענית )ט ,א(" :רבי יוי ברבי יהודה אומר :שלשה פרנימ
טובימ עמדו לישראל אלו הנ :משה ואהרנ ומרימ .ושלש מתנות טובות ניתנו על ידמ,
ואלו הנ :באר ,ועננ ,ומנ .באר בזכות מרימ ,עמוד עננ בזכות אהרנ ,מנ בזכות משה .מתה
מרימ נתלק הבאר ,שנאמר" :ותמת שמ מרימ" וכתיב בתריה" :ולא היה מימ לעדה",
וחזרה בזכות שניהנ וכו".
תנחומא בשלח ח.
שמות רבה כ"ו ,ב.
כבר העידה התורה על המנ" :והמנ כזרע גד הוא ועינו כעינ הבדולח" ,שמ ,ז.
"הבשר עודנו בינ שניהמ טרמ יכרת ואפ ה' חרה בעמ ויכ ה' בעמ מכה רבה מאד" ,שמ ,לג.
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שגמ תלונה זו לא נבעה ממחור ,אלא כל ביוה על שקר והגזמה .לפיככ
תגובת ה' קשה במקרה זה ,והוא שולח נחשימ שרפימ שיפגעו בעמ.
יוצא אפוא שבכל פעמ שהיה מחור בלחמ ובמימ ,מה שאפשר בי אמתי
לתלונתמ של בני ישראל ,המ קיבלו את כל מבוקשמ .בנופ ,לא הייתה כל נזיפה
מצד המנהיגימ ,משה ואהרנ ,ולא עונש או דברי תוכחה מאת ה'.
בפרשת מי מריבה שוב נוצר מחור במימ ובני ישראל נקהלו על משה ואהרנ .גמ
כאנ היה ציווי מאת ה' למשה ואהרנ לדאוג להמ למימ ,ולהוציא אותמ מנ הלע.
אכ לא כאנ התיימ האירוע .משה ואהרנ נענשימ בתומ פרשיית מי מריבה ,ונגזר
עליהמ לא להיכנ לארצ .מדוע?
מבינ כל התלונות הקודמות ,ננה להשוות בינ פרשיית מי מריבה ובינ הפרשייה
הקרובה לה ביותר –מה ומריבה )התלונה השלישית( – בכדי לבדוק אמ יש קשר
בינ שני אירועימ אלה ,ואמ כנ – האמ זה מייע להבנת חטאמ של משה ואהרנ.

 .2בינ 'מה ומריבה' ו'מי מריבה'
כפרשיית מה ומריבה המופיעה בפר שמות ,מיד לאחר קריעת ימ ופ ,ופרשיית
מי מריבה המופיעה בפר במדבר ,בשנה האחרונה לנדודי בני ישראל במדבר,
מזכירות מאוד זו את זו .בשני האירועימ מתלוננימ בני ישראל על מחור במימ,
ובשניהמ מופיעה דרכ ניית להבאת המימ .יש גמ הבדלימ רבימ בינ האירועימ,
ואחד ההבדלימ הוא בינ הצור בפרשיית מה ומריבה ובינ הלע בפרשיית מי
מריבה .לצורכ זה אביא את דבריו של הילקוט שמעוני )חקת ,רמז תשג(:
'ודברתמ אל הלע' ,והכיתמ לא נאמר אלא 'ודברתמ' .אמר לו :כשהנער קטנ רבו
מכה אותו ומלמדו ,כיונ שהגדיל  -בדבור הוא מיירו .ככ אמר הקב"ה למשה:
כשהיה לע זה קטנ הכית אותו' ,והכית בצור' ,אבל עכשיו 'ודברתמ אל הלע' ,שנה
עליו פרק אחד והוא מוציא מימ.

הדרשנ ממשיל את הלע לנער :מה נער בעודו קטנ ,משתמשימ בהכאה על מנת
ליירו וללמדו ,ככ גמ כשבני ישראל עוד קטנימ ,וזה עתה יצאו ממצרימ מבית
עבדימ ,המ צריכימ הכאה .כשהנער גדל ,מלמדימ ומיירימ אותו בדיבור ,ואפ
כשבני ישראל עוברימ ארבעימ שנות נדודימ במדבר – מפיק להמ דיבור כדי
להבינ .אכ מדוע הצור שייכ לשלב הקטנות ,והלע לשלב הבגרות? מה ההבדלימ
בינ לע לצור?
ישנו הבדל בינ 'צור' ,שהוא אבנ חלמיש קשה ,ובינ 'לע' ,שהוא רכ ומימ יכולימ
לחלחל לתוכו ,ויכולימ גמ לצאת ולנבוע לחוצ .כאשר בני ישראל המ בגדר נער
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קטנ ,משמש הצור כאמצעי לנ להוצאת המימ 24.כי צור הוא חזק ,הוא קשה ,הוא
עקשנ .עמ ישראל שזה עתה יוצא מעבדות לחרות אחרי תקופה ארוכה צריכ
הוכחה חזקה כדי להאמינ .הוא צריכ הכאה בצור ,בדבר חזק ,בדבר עוצמתי.
מלבד הנ שהוא צריכ להיחשפ אליו מבחוצ ,עליו להכות גמ ביודות הקשימ
שהשתרשו בתוכו :הוא צריכ לשבור את עול העבדות ולהיפטר מהעקשנות
שבלב .אכ לאחר ארבעימ שנות נדודימ במדבר ,כשעמ ישראל כבר גדל מנער
לבוגר ,הוא עבר תהליכימ שונימ במדבר שגרמו לו להתפכח יותר .הוא כבר איננו
זקוק לכוח ועוצמה ,אלא ללע ,לדבר רכ שחודר עמוק .ומה יכול לחדור ולחולל
שינוי אמ לא מילימ ודיבור?
לכנ חל שינוי בציווי של ה' אל משה בינ שתי פרשיות אלו .כאשר ה' מצווה אותו
להכות בלע – הדבר ברור ,כי בני ישראל עוד בחיתוליהמ ,העמ בהתהוותו,
ובהכרח שצריכ הכאה ,ולא תמ אלא על צור ,לרמז על שבירת הרגלימ קשימ
ורעימ מימי העבדות במצרימ .אכ ארבעימ שנה לאחר מכנ ,אינ בזה כלל צורכ .עמ
ישראל כבר עמ מבו ,ולכנ מפיק לו דיבור והוא יבינ .דיבור על לע ,על דבר
25
רכ שחודרימ לתוכו מימ.
הבדל זה מלמד אותנו על שלבימ שונימ בהתפתחותו של העמ .בני ישראל יכולימ
להתלוננ על מחור במימ ,אכ מהיכנ זה מגיע? מאיזה מקומ ומאיזו עמדה
נפשית? של נער או של בוגר? האמ מעמדה קטנונית של הכל מגיע לי? או מתוכ
הבנה שזהו מוצר ביי המאפשר להתקיימ ,ולכנ בעת מחורו ,נדרוש אותו.
עיונ בהבדל זה שופכ ,לדעתי ,אור גדול על עניינ המיקומ והזמנ של תלונות בני
ישראל ,הנ במה ומריבה והנ במי מריבה.

 .3קדש ורפידימ – חוצ לארצ וארצ ישראל
לאחר עיונ בהבדל בינ צור ללע ,ראינו כי זהו משל למצבימ שונימ של העמ.
מצבו המשתנה של העמ בא לידי ביטוי הנ במצבו הרוחני והנ במצבו הפיזי
ומקומו הגיאוגרפי.
פרשיית 'מה ומריבה' מתרחשת מיד לאחר שבני ישראל יוצאימ ממצרימ .בני
ישראל משועבדימ לפרעה מאתיימ ועשר שנימ ,ויוצאימ ממצרימ כשהמ אמנמ
אומרימ שירה ,אכ עדיינ תשושימ ,ומעבר למצבמ הגופני החלש ,המ בעיקר
עייפימ נפשית .רוחמ נמוכה ושבורה ,בעקבות העבדות וההתמודדות עמ הבל

 .24על פי :מה בינ מי מריבה למה ומריבה ,ד"ר גלעד ששונ ,דפ שבועי גיליונ  ,607בר אילנ,
תש"ה.
 .25ואינ מימ אלא תורה ,שנאמר" :הוי כל צמא לכו למימ" )תענית ז ,א(.
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והצרות .לכנ המ אמנמ יוצאימ ממצרימ – אכ עדיינ משהו מנ העבדות נשאר
ונדבק בהמ.
פרשה זו מתרחשת במקומ הנקרא רפידימ .על זה דורשת הגמרא )בכורות ה ,ב(:
"מאי לשונ רפידימ ...רבי יהושע אומר :שריפו עצמנ מדברי תורה" .הכוונה מלשונ
26
רפיונ ,אפית כוחות .לכנ גמ נמכה לה פרשת מלחמת עמלק.
כלומר ,פרשת 'מה ומריבה' מתאפיינת בעמ שטרמ התהווה ,חלש ,עייפ ,לכנ ידיו
רפויות והוא נמשל לנער הצריכ ניימ גדולימ ,זעזועימ חזקימ ,כדי לצאת
מעבדות לחרות ולשרוד במדבר.
27
לעומת זאת ,פרשיית 'מי מריבה' ,מתרחשת בשנת הארבעימ לנדודי בני ישראל
במדבר .בני ישראל כבר נהיו לעמ שקיבל את התורה ועבר לא מעט טלטלות .המ
כמעט על גבול הכניה לארצ ישראל ,אכ שמ בדיוק מרימ הנביאה מתה ,ואינ
לעדה מימ לשתות .וכמו בכמה מקומות במדבר ,בני ישראל מתלוננימ על
המחור במימ.
אירוע זה קורה במקומ קדש ,שכנראה שכנ על גבול ארצ אדומ ,שנאמר )במדבר כ',
יד-טו(" :וישלח משה מלאכימ מקדש אל מלכ אדומ .והנה אנחנו בקדש עיר קצה
גבולכ" .זו בעצמ הפתיחה למע לארצ ישראל .בני ישראל כעמ בוגר ואחראי
יותר משול כבר לנער בוגר ,שיודע להבינ דבר מתוכ דבר ואיננו זקוק למכות
גדולות.
אמנמ שני אירועימ אלו מתרחשימ במדבר ,האחד ברפידימ והשני בקדש ,שניהמ
מחוצ לארצ ,אכ פרשיית 'מי מריבה' מתרחשת מוכ לכניה לארצ .בני ישראל
יכולימ ממש לראות את הארצ ,המ כבר חשימ ומרגישימ את זה מתקרב ,ולכנ
הפנייה אליהמ צריכה להיות אחרת ,לא בדרכ של הכאה על צור אלא בדיבור אל
הלע.
השאלה הנשאלת היא ,מה ההבדל בינ הכאה לדיבור ומתי נצרכ כל אחד מהמ?

 .4הכאה ודיבור
ידוע הוא ההבדל העקרוני בינ הכאה ובינ דיבור .על פי רוב ,על ידי מכות לא
משיגימ דבר ,הנ איננ פותרות שומ בעיה .מאידכ בדיבור ,שהוא כוחנו המיוחד

 .26רש"י בביאורו לבמדבר כ' ,ח הביא את דברי הפיקתא רבתי י"ג ,ו ,הרואה בעצמ בואמ
של העמלקימ עונש על הפקפוק של ישראל שקדמ לזה" :היש ה' בקרבנו אמ אינ".
המדרש ממשי זאת לבנ הרוכב על כתפי אביו ושואל היכנ אבא ,ולפיככ הוא מושלכ
ארצה וננשכ על ידי הכלב.
 .27על פי :עומק הפשט ,עידו פכטר ,תשע"ד ,עמ' .167-165
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כבני אדמ 28,ניתנ לחולל פלאימ .אמ להכאה אינ מקומ לכאורה ,מדוע בפרשיית
מה ומריבה משה מצטווה להכות את הלע? ועוד ,אמ יש מקומ להכאה
ולעשיית נ ,מדוע אינ זה טוב כמה שנימ לאחר מכנ ,בפרשיית מי מריבה?
כאמור ,הרמב"נ אומר שאינ הבדל אמ הנ יתרחש על ידי הכאה על הלע או
דיבור אליו )כ' ,ח(" :אינ הנ גדול בדיבור יותר מהכאה ,כי הכל שווה אצל הלע".
כלומר ,בופ בכל מקרה הלע יוציא מימ ,וזה לא יהיה טבעי כי אמ ני ,וייווצר
על ידי זה קידוש השמ.
אכ מה שנראה לנגד עינינו אינו גודל הנ ,אלא מה הייתה השפעתו וכיצד היא
חלה על בני ישראל במדבר 29.מנקודת מבט זו ,ודאי שיש השפעה שונה לכל אחת
מדרכי הנ על העמ ,ויותר מככ ,ישנו הבדל מהותי ועמוק בינ הכאה לבינ דיבור.
הכאה הייתה דרכ הנ הקבועה מיציאת מצרימ .רוב מכות מצרימ התחוללו על
ידי הכאה במטה .לעניות דעתי ,זו הייתה השיטה המתאימה לדור יוצאי מצרימ,
ולכנ גמ מוכ ליציאה המשיכה לפעול אותה שיטה .זו היבה שמשה הצטווה
להכות בצור במה ומריבה ,עוד אינ עמ מי לדבר ואינ ברירה אלא להכות .מה
השתנה אחרי ארבעימ שנה ,במי מריבה? העמ .הדור השתנה .על גבול הכניה
לארצ ניצב דור חדש ,שעמו צריכ לדבר ,לו צריכ להקשיב .הכאה לא תעזור
30
במקרה הזה.
ועוד ,הדיבור במי מריבה לא נועד כנראה להוציא מימ מנ הלע ,אלא בכדי ללמד
לקח ומור את העמ .הקב"ה ,ככ אני משער ,רצה להחדיר אמונה בעמ במעמד
הנ ,ולומר להמ שכשמ שיוצאימ מימ מנ הלע ברצונו ,ככ הוא ידאג להמ
בכניה לארצ ,ישמיד את כל אויביהמ וידאג לכל צרכיהמ .בדיוק כפי שיקרה
במעמד הברכה והקללה בארצ ישראל ,על הר גריזימ והר עיבל ,המתואר לפני
הכניה לארצ ישראל בפרשת כי תבוא .שמ מוזכרת בינ הברכות הראשונות
הברכה שייתנ ה' במלחמות ישראל ,ובכלל בכל מעשה ידיהמ )דברימ כ"ח ,ז-ח(:
יתנ ה' את-איביכ הקמימ עליכ ,נגפימ לפניכ ,בדרכ אחד יצאו אליכ ,ובשבעה דרכימ
ינוו לפניכ .יצו ה' אתכ ,את-הברכה ,באמיכ ,ובכל משלח ידכ ,וברככ בארצ אשר
ה' אלהיכ נתנ לכ.

כלומר ,לאורכ כל הישורת האחרונה של בני ישראל במדבר ,הקב"ה רצה שיתחזקו
באמונה עצומה שה' ידאג לכל חרונמ ויצילמ מכפ כל אויב ,בתנאי שהמ ישמרו

 .28על פי תרגומ אונקלו" :רוח ממללא" ,ופירוש רש"י" :שיש בו דעה ודיבור" ,בראשית ב' ,ז.
 .29על פי' :מעט מנ האור' ,חננ פורת' ,אורות' ,תש"א .עמ' .142-141
 .30על פי :טל חרמונ ,הרב שלמה אבינר ,תשמ"ה.
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מה היה חטאמ של משה ואהרנ בפרשת 'מי מריבה'?

את חוקי התורה ולא ינו את ה' כמו במה ומריבה ויאמרו "היש ה' בקרבנו אמ
אינ".
זו נקודת ההבדל הביית בינ שני אירועימ אלו ,כפי שנלמד מהזמנ בו המ
התרחשו ,במקומות בהמ המ קרו ,ובמצבמ הפיזי והרוחני של העמ.

