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 .כתוב לאורך כל התנך

ְקָרא ְיהָוה ְיהָוה ֵאל "  שמות לד".ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתַוַיֲעֹבר ְיהָוה ַעל ָפָניו ַויִּ

 תהילים פו".ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְוַאָתה ֲאֹדָני ֵאל "

 תהילים קמה."ָחֶסד-ּוְגָדל, םֶאֶרְך ַאַפיִ ; ַחּנּון ְוַרחּום ְיהָוה "
 .והתשובה היא לא רבתי.בפרשת חקת נשאלת השאלה האם רק בגלל חטא מי מריבה נענשו משה ואהרון

 .אלוהים סולח על חטאים ראשוניים" ָחֶסד-ּוְגָדל, ֶאֶרְך ַאַפִים; ַחּנּון ְוַרחּום ְיהָוה ""מאחר ונאמר 
 .להם ואלוהים ויתרנמצא שמשה ואהרון חטאו כבר פעם ולא נענשו 

 

  .מעשיו חטא גלוי אהרון חטא ראשון
 .לא נענש זהו חטא ראשוןחטא העגל הזהב של אהרון שמות לב מעשה עגל הזהב חטא חטא גדול ואדיר ועל כך  

ָקֵהל ָהָעם ַעל ר ֵיְלכּו -ַוֹיאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵשה, ַאֲהֹרן-ַויִּ ים ֲאשֶׁ י--ְלָפֵנינּוָלנּו ֱאֹלהִּ ם-כִּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ ֱעָלנּו ֵמאֶׁ ר הֶׁ יש ֲאשֶׁ ה ָהאִּ ה ֹמשֶׁ ֹלא , זֶׁ

ה ם .ָהָיה לוֹ -ָיַדְענּו מֶׁ ר ֲאֵלהֶׁ ם, ִנְזֵמי ַהָזָהבָפְרקּו , ַאֲהֹרן, ַוֹיאמֶׁ ם ּוְבֹנֵתיכֶׁ ם ְבֵניכֶׁ ר ְבָאְזֵני ְנֵשיכֶׁ יאּו; ֲאשֶׁ ְתָפְרקּו .ֵאָלי, ְוָהבִּ , ָהָעם-ָכל, ַויִּ

ת ם,  ְִזֵמי ַהָזָהבנ-אֶׁ ר ְבָאְזֵניהֶׁ יאּו; ֲאשֶׁ ל, ַוָיבִּ ָיָדם .ַאֲהֹרן-אֶׁ ַקח מִּ ט, ַויִּ רֶׁ ל ַמֵסָכה, ַוַיֲעֵשהּו, ַוָיַצר ֹאתֹו ַבחֶׁ יָך --ַוֹיאְמרּו; ֵעגֶׁ ֵאלֶׁה ֱאֹלהֶׁ

ְשָרֵאל ם, יִּ ְצָריִּ ץ מִּ רֶׁ ֱעלּוָך ֵמאֶׁ ר הֶׁ ְזבֵ , ַוַיְרא ַאֲהֹרן .ֲאשֶׁ ן מִּ בֶׁ ְקָרא ַאֲהֹרן ַוֹיאַמר; ַח ְלָפָניוַויִּ  .......... ַחג ַליהָוה ָמָחר, ַויִּ

  

 .בדיבור חטא נסתר משה חטא ראשון

 .רוניות ודרישותטיש בהם מתלוננים מתאוננים ובפרשת בהעלותך במדבר יא בני ישראל 

ים " ְתֹאְננִּ י ָהָעם ְכמִּ ְשַמע ; ַרע ְבָאְזֵני ְיהָוה, ַוְיהִּ ַחר ַאפוֹ , ְיהָוהַויִּ ְבַער, ַויִּ ְקֵצה ַהַמֲחנֶׁה , ָבם ֵאש ְיהָוה-ַותִּ   …………-ַוֹתאַכל בִּ

ְרבוֹ  ר ְבקִּ ְתַאּוּו ַתֲאָוה, ְוָהאַסְפֻסף ֲאשֶׁ ְבכּו; הִּ ְשָרֵאל, ַוָיֻשבּו ַויִּ ֹנאַכל -ֲאֶשר ,ַהָדָגה-ֶאת, ָזַכְרנּו .ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָבָשר, ַוֹיאְמרּו, ַגם ְבֵני יִּ

ִאים; ִחָּנם, ְבִמְצַרִים , ִבְלִתי--ֵאין ֹכל, ְוַעָתה ַנְפֵשנּו ְיֵבָשה ו.  ַהשּוִמים-ְוֶאת, ַהְבָצִלים-ֶהָחִציר ְוֶאת-ְוֶאת, ְוֵאת ָהֲאַבִטִחים, ֵאת ַהִקשֻּׁ

  "ַהָמן ֵעיֵנינּו-ֶאל

ל "משה אומר לאלוהים  ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ָך, ְיהָוה-ַוֹיאמֶׁ י ֵחן-ְוָלָמה ֹלא, ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבדֶׁ ת, ָלשּום  :ְבֵעינֶׁיָך, ָמָצתִּ ה-ַמָשא ָכל-אֶׁ —ָהָעם ַהזֶׁ

י.ָעָלי יתִּ י ָהרִּ ָאֹנכִּ ה-ֵאת ָכל, הֶׁ ם--ָהָעם ַהזֶׁ י-אִּ יהּו, ָאֹנכִּ ְדתִּ י  :ְילִּ ָך-כִּ ת, ֹתאַמר ֵאַלי ָשֵאהּו ְבֵחיקֶׁ ָשא ָהֹאֵמן אֶׁ ר יִּ ַעל , ֵנקַהיֹ -ַכֲאשֶׁ

ְשַבְעָת ַלֲאֹבָתיו, ָהֲאָדָמה ר נִּ י ָבָשר. ֲאשֶׁ ן לִּ ה-ָלֵתת ְלָכל, ֵמַאיִּ י  :ָהָעם ַהזֶׁ ְבכּו ָעַלי ֵלאֹמר-כִּ אּוַכל ָאֹנִכי -ֹלא. ָלנּו ָבָשר ְוֹנאֵכָלה-ְתָנה, יִּ

ה-ְוַאל; ְבֵעיֶניָך, ָמָצאִתי ֵחן-ִאם--ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג, ֹעֶשה ִלי-ָכָכה ַאְת -ְוִאם. ִמֶמִּני, ִכי ָכֵבד  :ָהָעם ַהֶזה-ָכל-ָלֵשאת ֶאת, ְלַבִדי ְראֶׁ , אֶׁ

י  ".ְבָרָעתִּ

 "ְבֵעיֶניָך, ָמָצאִתי ֵחן-ִאם--ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג "משה מפקפק ביכולתו בתכנון האלוהי ואומר לאלוהים 
 .וה ועשתונות ומבקש מאלוהים הרגני נא הרגבמקום להמשיך בתכנון האלוהי משה מתיאש מאבד תק

 .מתכנן את משה מראש כאיש הביצוע ומשה עוד מפקפק.אלוהים הוא כל יכול .כלומר מפקפק ביכולות של אלוהים 
 .משה עדיין לא קולט ומבין את תפקידו בהקמת עם ישראל

ל"אלוהים עונה למשה ר ְיהָוה אֶׁ ה-ַוֹיאמֶׁ ְקָצר,ֹמשֶׁ י,ֲהַיד ְיהָוה תִּ ְקְרָך ְדָברִּ ה ֲהיִּ ְראֶׁ ם, ַעָתה תִּ  .ֹלא אִּ
ְסָפה "אלוהים רחום וחנון מבין את משה ואומר לו  ְשָרֵאל-אֶׁ ְקֵני יִּ זִּ יש מִּ ים אִּ ְבעִּ י שִּ ר ָיַדְעָת , לִּ י, ֲאשֶׁ ְקֵני ָהָעם ְוֹשְטָריו-כִּ ; ֵהם זִּ

ל ל מֹוֵעד-ְוָלַקְחָת ֹאָתם אֶׁ ָמְך, ֹאהֶׁ ְתַיְצבּו ָשם עִּ י. ְוהִּ ְמָך ָשם, ְוָיַרְדתִּ י עִּ ַבְרתִּ ן, ְודִּ י מִּ יָך-ְוָאַצְלתִּ ר ָעלֶׁ ם, ָהרּוַח ֲאשֶׁ י ֲעֵליהֶׁ ְוָנְשאּו ; ְוַשְמתִּ

ְתָך ְבַמָשא ָהָעם ָך-ְוֹלא, אִּ ָשא ַאָתה ְלַבדֶׁ  ".תִּ

 

 



 .בהמשך מסופר על שני נביאים המתנבאים

ָשֲארּו ְשֵני"  ים -ַויִּ ם ָהרּוחַ ֲאָנשִּ י ֵמיָדד ַוָתַנח ֲעֵלהֶׁ ְלָדד ְוֵשם ַהֵשנִּ ָחד אֶׁ ים, ַבַמֲחנֶׁה ֵשם ָהאֶׁ ְתַנְבאּו; ָהֹאֱהָלה, ְוֹלא ָיְצאּו, ְוֵהָמה ַבְכֻתבִּ , ַויִּ

ה ַוֹיאַמר, ַוָיָרץ ַהַנַער.   ַבַמֲחנֶׁה עַ ַוַיַען י. ַבַמֲחֶנהִמְתַנְבִאים , ֶאְלָדד ּוֵמיָדד  :ַוַיֵגד ְלֹמשֶׁ ן  ְהוֹשֻּׁ ְבֻחָריו, נּון-בִּ ה מִּ   :ַוֹיאַמר--ְמָשֵרת ֹמשֶׁ

ה י ֹמשֶׁ ה. ְכָלֵאם, ֲאֹדנִּ ר לֹו ֹמשֶׁ י, ַוֹיאמֶׁ ֵתן ָכל; ַהְמַקֵנא ַאָתה לִּ י יִּ ים, ַעם ְיהָוה-ּומִּ יאִּ  ".ֲעֵליֶהם, רּוחוֹ -ִיֵתן ְיהָוה ֶאת-ִכי--ְנבִּ
הוא יודע על התוצאה שתהיה .זהוא חטא ומשה כבר יודע שאלדד ומידד מתנבאים על החטא שחטא בגלל איבוד תקוה ופיקפוק 

 .ישירות  לא נענשועל כך .בעתיד

 .דיבורבנסתר חטא שני אהרון חטא 

 .ייצר אותנו עם יכולת דיבוראלוהים 

 .לנו בחירה חופשיתיש .אלוהים אינו מתערב ביכולת הדיבור ומילים שיוצאות מהפה
 .בחוקים ובמצוות שאלוהים פקד עלינו הוא קבע סייגים לדיבור

 לא תשא שם אלוהים לשווא. 

 לא תשקר. 

 י ְיהָוה ָך ֲאנִּ יָך ֹלא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרעֶׁ יל ְבַעמֶׁ  פסוק טז « פרק יט « ספר ויקרא ".ֹלא ֵתֵלְך ָרכִּ

 יא ים ֹלא ְתַקֵלל ְוָנשִּ  פסוק כז « פרק כב « ספר שמות ".ְבַעְמָך ֹלא ָתֹאר ֱאֹלהִּ

 י ְיהָוה יָך ֲאנִּ ְכֹשל ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלהֶׁ ֵתן מִּ ֵּור ֹלא תִּ ְפֵני עִּ  פסוק יד « פרק יט « ספר ויקרא ".ֹלא ְתַקֵלל ֵחֵרש ְולִּ
 תהילים קמד .ממצה את הדברים הכתובים למעלה במילים דוד המלך

 
ם  ח יהֶׁ ר פִּ ר, ֲאשֶׁ בֶׁ יָנם   ; ָשְוא-דִּ ימִּ ר, וִּ ין ָשקֶׁ  . ְימִּ
ים  ט יר ָחָדש--ֱאֹלהִּ יָרה ָלְך, שִּ ל ָעשֹור ;ָאשִּ  .ָלְך-ֲאַזְמָרה, ְבֵנבֶׁ
 

 .הרכילותועוברים על ציווי .אהרון ומרים מרכלים על משה על האשה הכושית

ה "במדבר פרק יב   ְרָים ְוַאֲהֹרן ְבֹמשֶׁ ר ָלָקח-ַעל, ַוְתַדֵבר מִּ ית ֲאשֶׁ ָשה ַהֻכשִּ י  :ֹאדֹות ָהאִּ ית-כִּ ָשה ֻכשִּ -ֲהַרק ַאְך, ַוֹיאְמרּו ב  .ָלָקח, אִּ
ר ְיהָוה בֶׁ ה דִּ ֵבר-ַגם, ֲהֹלא--ְבֹמשֶׁ ְשַמע; ָבנּו דִּ יש  ג  .ְיהָוה, ַויִּ הְוָהאִּ ֹכל--ָעָנו ְמֹאד, ֹמשֶׁ ר, ָהָאָדם, מִּ   .ְפֵני ָהֲאָדָמה-ַעל, ֲאשֶׁ

ְתֹאם ד  {ס} ר ְיהָוה פִּ ל, ַוֹיאמֶׁ ל-אֶׁ ה ְואֶׁ ל-ֹמשֶׁ ְרָים-ַאֲהֹרן ְואֶׁ ם, מִּ ל, ְצאּו ְשָלְשְתכֶׁ ל מֹוֵעד-אֶׁ ד ְיהָוה  ה  .ְשָלְשָתם, ַוֵיְצאּו; ֹאהֶׁ ַוֵירֶׁ
ל ַוַיֲעֹמד, ְבַעמּוד ָעָנן ַתח ָהֹאהֶׁ ְרָים; פֶׁ ְקָרא ַאֲהֹרן ּומִּ ם, ַויִּ ר ו  .ַוֵיְצאּו ְשֵניהֶׁ ְמעּו, ַוֹיאמֶׁ ם; ָנא ְדָבָרי-שִּ ְהיֶׁה-אִּ ם, יִּ יֲאכֶׁ ְיהָוה ַבַמְרָאה --ְנבִּ

ְתַוָדע ר, ֵאָליו אֶׁ ה, ֵכן-ֹלא ז  .בוֹ -ַבֲחלֹום ֲאַדבֶׁ י ֹמשֶׁ י-ְבָכל  :ַעְבדִּ ל ח  .נֱֶׁאָמן הּוא, ֵביתִּ ה אֶׁ ר-פֶׁ ה ֲאַדבֶׁ יֹדת, בוֹ -פֶׁ ה ְוֹלא ְבחִּ ּוְתֻמַנת , ּוַמְראֶׁ
יט, ְיהָוה ם; ַיבִּ ה, ּוַמדּוַע ֹלא ְיֵראתֶׁ י ְבֹמשֶׁ ַחר ט  .ְלַדֵבר ְבַעְבדִּ ָעָנן י  .ַוֵיַלְך, ַאף ְיהָוה ָבם-ַויִּ ל, ְוהֶׁ ְרָים, ָסר ֵמַעל ָהֹאהֶׁ ֵנה מִּ ְמֹצַרַעת , ְוהִּ
ג לַויִּ ; ַכָשלֶׁ ן ַאֲהֹרן אֶׁ ְרָים-פֶׁ ֵנה ְמֹצָרַעת, מִּ ר ַאֲהֹרן יא  .ְוהִּ ל, ַוֹיאמֶׁ ה-אֶׁ י  :ֹמשֶׁ י ֲאֹדנִּ ר , ָנא ָתֵשת ָעֵלינּו ַחָטאת-ַאל--בִּ ר נֹוַאְלנּו ַוֲאשֶׁ ֲאשֶׁ

 ."ָחָטאנּו

 ..כותבים עליו שלאונסלח על ידי אלוהים כלומר זהו חטא נסתר  ואלו אהרון לא נענשעל ידי מחלת הצרעת מרים נענשת 

 .זהו החטא הגלוי הרשמי שכולם מכירים שבגללו נענשו משה ואהרון אהרון ומשה נענשו יחדו על חטא מי מריבה

 "פי למי מריבה אל עמיו כי לא יבא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את אהרן יאסף" :5.במדבר כ

 2במאמר זה הוספתי נדבך נוסף על חטאיים של משה ואהרון
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