
 "פתמוז תש            בס"ד 

 נגיעות מפרשת השבוע חוקת

 , ןמרים ואהר- ולי ישראלגדמ שנייםטירת , פטהרהת מת ודיני טומאבעוסקת פרשת השבוע 
ו א ) מלחמה בכנעני ,והוא נענש על כך  זוןאת משה מאילרגע  םיאשר מוציאעם ישראל  ונותלת

 .מגפת הנחשים ועודמלך האמורי ועוג מלך הבשן  סיחוןעל ישראל  תניצחונועמלקי ( 

        המופיעות בפרשהל ישראתלונות של עם ה יתשמלמד על ההבדל שבין  הרב אהרן ליכטנשטיין
ר יָֹּבאּו ְבנ  ו   " ב  ִתקָּ ם ִמְריָּם ו  ת ׁשָּ מָּ תָּ ׁש ו  ד  ם ְבקָּ עָּ י ֶׁשב הָּ ִראׁשֹון ו  ֹחֶדׁש הָּ ר ִצן ב  ה ִמְדב  דָּ ע  ל הָּ ל כָּ א  י ִיְשרָּ

ל אֶתם ֶאת ְקה  ה ֲהב  מָּ ֲהֹרן... ְולָּ ל א  ל ֹמֶׁשה ְוע  ֲהלּו ע  ִיקָּ ה ו  דָּ ע  ִים לָּ יָּה מ  ם: ְולֹא הָּ ֶזה  ׁשָּ ר ה  ִמְדבָּ ה' ֶאל ה 
מּות ׁשָּ  נּו" )כ', א'לָּ ְחנּו ּוְבִעיר                                                                                                                                    ד'( -ם ֲאנ 

אֹל" . ם ב  עָּ ר הָּ ב  ְיד  ֶרְך: ו  דָּ ם ב  עָּ ר ֶנֶפׁש הָּ ִתְקצ  ר ֶדֶרְך י ם סּוף ִלְסֹבב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום ו  הָּ ֹהר הָּ ִיְסעּו מ  ים קו 
ין ֶלֶחם ְוא   ר ִכי א  ִמְדבָּ מּות ב  ִים לָּ ה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִמְצר  מָּ ל" ּוְבֹמֶׁשה לָּ ְקֹלק  ֶלֶחם ה  ה ב  צָּ נּו קָּ ְפׁש  ִים ְונ  ין מ 

 ה'(-)כ"א, ד'

חוסר במצרכים בסיסיים במהלך המסע  -במבט ראשון נדמה שמדובר בשתי תלונות דומות 
של הקב"ה לכל אחת בתגובה מפתיע מאד היחס השונה אולם  ןמוביל את העם להתלונ במדבר

מים לעם מורה למשה להוציא נענה ו אלא "כועס" אינוה הקב"ה בתגובה לתלונה הראשונ .מהן
ואילו בתגובה לתלונה השניה מעניש הקב"ה את ישראל, ושולח בהם את הנחשים מן הסלע בנס 

בכך שמדובר בשתי ייתכן שההבדל נעוץ  ?השרפים. מה ההבדל בין התלונות שגורם לתגובה השונה
פעם  סלח לעם ישראלהקב"ה  .מוגזמתכבר  נוספתהתלונה הו זו אחר זובתלונות המתרחשות 

מרבים להתלונן  בנ"י .ם הראשונהכבר בתלונתהם לאוי העניש אותם כפי שהיה ראחת ובשניה 
ּסּו ֹאִתי, ֶזה ֶעֶשר " את ה' ולנסות  ְינ  ִמיםו  ען טאפילו משה הרחמן עד כדי כך ש ()יד' כב'  " ְפעָּ
ְמִרים ֱהִייֶתם, ִעם" בהמשך כלפיהם ְעִתי ֶאְתֶכםה'  מ   )דברים ט' כד' ( " ִמיֹום, ד 

 הבדל מהותי בין התלונה השניה לבין שאר התלונות של עם ישראליש הרב ליכטנשטיין לדעת 
התלונה הראשונה נבעה ממות מרים והסתלקות  .ומהבדל זה נובע גם השוני בתגובת הקב"ה

הדאגה למצרך החיוני ביותר,  ,שחסר לו מים לשתיה בטענהבא העם  .הבאר שהתרחשה בעקבותיו
דאג הקב"ה לכל  למרות שעד כהו מובנת מאד -במיוחד כאשר מדובר בעם המשוטט במדבר 

אין ספק שיש פגם בדרך שבה פנו העם אל משה ובדרך שבה  .מחסורם של ישראל בצורה ניסית
בבת  שלהםכאשר מקור המים  הםומדת בפניבכל זאת ניתן לגלות הבנה לבעיה הע אך ביקשו עזרה
לעומת זאת, התלונה השנייה לא נבעה ממחסור כלשהו. התורה מספרת על טעם אנושי  .אחת נעלם

ר ֶנֶפׁש" -יקורת כלפי הקב"ה בופשוט מאד ל ִתְקצ  ֶרְך-ו  דָּ ם, ב  עָּ ". תלונת עם ישראל נבעה מחוסר הָּ
היה אבל עם ישראל רצה להגיע לארץ ישראל, סבלנות, והעדר כוח נפשי להמשיך במסע המדברי. 

כוח לעשות את הדרך הארוכה והקשה הכרוכה בכך. אמנם הפרשנים מנסים לתת וטיבציה וחסר מ
אך מהפסוקים עצמם נראה שלא זה הגורם העיקרי לתלונתם. טעמים מהותיים יותר לתלונת העם 

ִיםבני ישראל רק מתרצים את דבריהם בטיעון " ין מ  ין ֶלֶחם, ְוא  ", אולם בעצם הנקודה המרכזית א 
 . טנות האמונהוק סבלנות והעדר כוח-המניעה את התלונה היא עייפות רוחנית, חוסר

נו רואים נגד אומ לא פשוטותיומיומיות אנו טרודים בבעיות  ,לנוגם בעיה זו מוכרת הרב מציין כי 
חרים ולעיתים ב. עייפות רוחניתלם אנו מגלים או צנוופריחת העם באראת נס תקומת ישראל 

עשות רק מה שטוב ונוח, גם כאשר שאיפה זו אינה עולה בקנה אחד עם דרישותיה התובעניות של ל
במישור התודעה הרוחנית. מדובר בתופעה הנובעת מחשיבה במישור ההלכתי ו היהדות, 

ללכת בדרך ותמיד נסות להעלינו ל. נכונות להקריב קרבנות למען העתיד-"עכשוויסטית" ומחוסר
ל " צליח עלה ונובע"ה נלעשות חשבון נפש והמוסר הישר  ת כָּ ל, א  א  ח, ִיְשרָּ ִיק  ֶלה; -ו  א  ִרים, הָּ ֶהעָּ

ל ל ְבכָּ א  י ֶׁשב ִיְשרָּ ל-ו  ֱאֹמִרי, ְבֶחְׁשבֹון ּוְבכָּ י הָּ ר  ל ...ְבֹנֶתיהָּ -עָּ ֶנה -ע  ֹמְׁשִלים, ֹבאּו ֶחְׁשבֹון; ִתבָּ ן יֹאְמרּו ה  כ 
ן, ִעיר ִסיחֹון  ." עם עשיית החשבון תגיע ההצלחה ְוִתכֹונ 

 . שבת שלום

 שלר איתן

 חנן בן נתן ואטל ז"ל לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם


