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פרשת חוקת תשפ"א
| 18/06/2021 – ח׳ בתמוז ה׳תשפ״א

ז ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל-ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר.  ח ַקח ֶאת-ַהַּמֶּטה ְוַהְקֵהל ֶאת-ָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהֹרן ָאִחי� ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל-ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן-ַהֶּסַלע
ְוִהְׁשִקיָת ֶאת-ָהֵעָדה ְוֶאת-ְּבִעיָרם.  ט ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת-ַהַּמֶּטה ִמִּלְפֵני ה' ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו.  י ַוַּיְקִהלּו ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאת-ַהָּקָהל ֶאל-ְּפֵני ַהָּסַלע ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו-ָנא
ַהֹּמִרים ֲהִמן-ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים.  יא ַוָּיֶרם ֹמֶׁשה ֶאת-ָידֹו ַוַּי� ֶאת-ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים ַוֵּיְצאּו ַמִים ַרִּבים ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם.  יב ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל-ֹמֶׁשה
ְוֶאל-ַאֲהֹרן ַיַען לֹא-ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת-ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ָנַתִּתי ָלֶהם.  יג ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶׁשר-ָרבּו

ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאת- ה' ַוִּיָּקֵדׁש ָּבם.  (במדבר כ.)

מה קורה כאן? מדוע משה רבינו אינו שומע להוראה כל כך ברורה של הקב"ה שמצווה לדבר אל הסלע ולא מצווה להכותו. ומדוע העונש כבד כל כך –
הרי למעשה מקבל משה את אותו עונש שקיבלו המרגלים – האם חטאו של משה מתקרב חלילה לדרגת חטא המרגלים?

ובכן בואו ונעיין בפסוקים שקדמו לאירוע, אולי נמצא שם קשר כל שהוא:

א ַוָּיֹבאּו ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ָּכל-ָהֵעָדה ִמְדַּבר-ִצן ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ְּבָקֵדׁש ַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים ַוִּתָּקֵבר ָׁשם.  ב ְולֹא-ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל-ֹמֶׁשה ְוַעל-ַאֲהֹרן. 
ג ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם-ֹמֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ֵלאֹמר ְולּו ָגַוְענּו ִּבְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני ה'.  ד ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת-ְקַהל ה' ֶאל-ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ָלמּות ָׁשם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו.  ה ְוָלָמה
ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִביא ֹאָתנּו ֶאל-ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה  לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּתֹות.  ו ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ִמְּפֵני ַהָּקָהל ֶאל-ֶּפַתח ֹאֶהל

מֹוֵעד ַוִּיְּפלּו ַעל-ְּפֵניֶהם ַוֵּיָרא ְכבֹוד-ה' ֲאֵליֶהם. 

מרים מתה ועמה הבאר הפלאית. אין מים.

העם צמא – ומיד שב ומתגעגע למצרים (ואם מישהו שואל כיצד זה נשכחה האושוויץ המצרית שנמשכה מאות שנים והפכה למושא געגועים, שישאל את
הישראלים שעושים 'רילוקיישן' בברלין).



כלומר כל הרקע לחטאו של משה כשהכא בסלע בא על רקע דומה לחטא המרגלים. העונש על חטא המרגלים – כלומר המוות במדבר במקום הכניסה
לארץ המובטחת, לא בא בשל חומרתו. חטא העגל היה חמור יותר ולא הוביל לעונש חמור שכזה. למעשה לא היה זה עונש כלל. אלא שבחטא המרגלים

הראה העם כי איננו מוכן לתפקיד שהוטל עליו (כפי שהסברנו בהרחבה בפרשת שלח).

ומזווית אחרת, זה בדיוק מה שקרה עכשיו עם משה.

כשמשה הכא בסלע במקום לדבר אליו, הראה גדול הנביאים, והקרוב מכולם לבורא עולם, שאין הוא בנוי להנהגה במרחב הארצי – משה הוא מנהיג דור
המדבר, דור המתנהל במרחב שבין שמים וארץ, דור שעוד לא נחת אל תוך הריבונות, הכלכלה, הביטחון, הפוליטיקה…

כשחוצים את הירדן ומקימים את עם ישראל כעם ריבוני בארצו –  צריך לדבר אליו. אבינו שבשמים מעוניין בדיאלוג תמידי עם עמו ובבחירה מתמדת
של כל אחד ואחת מבניו יום יום ושעה שעה.

דין אלוהי ישראל אינו בסייף המוסלמי וגם לא בייאוש (המכונה אהבה) הנוצרי.

אלוהי ישראל משתף את עמו בבריאה מתמדת של עולמו מתוך חירות ובחירה.

לא כך התנהלו הדברים במדבר. במדבר היו ישראל כמלאכים תחת ענני הכבוד.

כל צרכיהם הפיסיים ניתנו משמיים ומרחב הבחירה הצטמצם מאוד. ממילא הצטמצם גם מרחב החירות ומול נרגנותם פנה משה לשפת "שכנוע" שאינה
מתאימה להנהגה עם ישראל בארצו. בארץ ישראל צריך פוליטיקה ופולטיקה עושים בדיבור – לא במקלות.

כך שככל הדור, גם משה לא נענש כשלא הורשה להיכנס לארץ, הוא פשוט שייך עצמו למהות אחרת מזו הנדרשת להנהגת ישראל אחר שחצו את הירדן.

יהי רצון שנזכה במהרה להנהגה המודעת למסע האומה, מבינה את ייעודו ומנהיגה את עמנו לקראתו על פי רצון אבינו שבשמים.


