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פרשת חקת

מיכל קונפורטי בזכות הדיבור

ה ה' ֵלאמֹר" (במדבר  ר־ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ה ְוֶאל־ַאֲהרֹן ֵלאמֹר. זֹאת ֻחּקַ ר ה' ֶאל־מֹׁשֶ "ַוְיַדּבֵ
יט, 2-1). כך נפתחת הפרשה שלנו. מהי חוקת התורה, אותה אנו יכולים ללמוד, 

ואני מקווה גם לאמץ כאורח חיים, מתוך לימוד הפרשה?
מכה  משה  בו  לסיפור  להתייחס  בוחרת  אני  אך  עניינים,  בכמה  עוסקת  הפרשה 
ה ְוַעל־ ֲהלּו ַעל־מֹׁשֶ ּקָ בסלע בכדי להוציא ממנו מים ונענש: "ְולֹא־ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוּיִ
ְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני ה'. ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם  ה ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ְולּו ָגַוְענּו ּבִ ֶרב ָהָעם ִעם־מֹׁשֶ ַאֲהרֹן. ַוּיָ
ם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו" (במדבר כ, 4-2). העם מתלונן  ה ָלמּות ׁשָ ר ַהּזֶ ְדּבָ ֶאת־ְקַהל ה' ֶאל ַהּמִ
על מחסור קיומי במים. אין זו התלונה הראשונה של העם ואין זו האחרונה. אלוהים 
ה  ה ְוַהְקֵהל ֶאת־ָהֵעָדה ַאּתָ ּטֶ אמֹר. ַקח ֶאת־ַהּמַ ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ נותן למשה פתרון: "ַוְיַדּבֵ
ַלע  ִמן־ַהּסֶ ַמִים  ָלֶהם  ְוהֹוֵצאָת  ֵמיָמיו  ְוָנַתן  ְלֵעיֵניֶהם  ַלע  ֶאל־ַהּסֶ ם  ְרּתֶ ְוִדּבַ ָאִחיָך  ְוַאֲהרֹן 
ִעיָרם". (שם, 8-7). הנחיה מדויקת מאוד - יש לאסוף את  ִקיָת ֶאת־ָהֵעָדה ְוֶאת ּבְ ְוִהׁשְ
הקהל ולדבר אל הסלע, כדי שיצאו ממנו מים. משה, שכבר הוציא מים מן הסלע, 
מבקש להשתמש גם הפעם ב"כלי" שהוא מכיר. בפרשת יתרו, כאשר העם מתלונן 
שאין לו מים, מורה האלוהים להשתמש במטה שהכה את היאור, ומן הסלע יצאו 
יָת  ר ִהּכִ ָך ֲאׁשֶ ָרֵאל ּוַמּטְ ְקֵני ִיׂשְ ָך ִמּזִ ה ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאּתְ מים: "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל־מֹׁשֶ
ַבּצּור  יָת  ְוִהּכִ חֵֹרב  ּבְ ַעל־ַהּצּור  ם  ָ ּשׁ ְלָפֶניָך  עֵֹמד  ִהְנִני   . ְוָהָלְכּתָ ָיְדָך  ּבְ ַקח  ֶאת־ַהְיאֹר  ּבֹו 
יז, 6-5).  (שמות  ָרֵאל"  ִיׂשְ ִזְקֵני  ְלֵעיֵני  ה  מֹׁשֶ ן  ּכֵ ַעׂש  ַוּיַ ָהָעם  ָתה  ְוׁשָ ַמִים  ּנּו  ִמּמֶ ְוָיְצאּו 
המטה, שכבר "גילה" כי גלום בו הכוח לשלוט במים, יעשה זאת שוב, וגם הפעם 
האלוהי  הציווי  שלנו  בפרשה  מים.  ממנו  ויוציא  בסלע  יכה  הוא   - העם  את  יציל 

שונה בתכלית: הפעם לא מורה אלוהים למשה להכות, אלא רק לדבר. 
ה ּוְכַבד ָלׁשֹון" (שמות ד, 10), והדיבור אינו  רק לדבר? משה, כידוע, הינו "ְכַבד ּפֶ

פשוט בעבורו. האם בעבורנו הוא כה פשוט? 
את  הרואה  אדם  ניצב  בהירות  ומתוך  בהירות,  לברוא  הזדמנות  מאפשר  הדיבור 
זולתו. הדיבור דורש אומץ כי בעקבותיו מתגלות השקפות עולם שונות, התייחסויות 
שונות, ובאמצעותו עולים רגשות ונחשפות חולשות. הדיבור מציב אותנו במקום 
הבוחן את המציאות מתוך הכרה בזולת, מתוך הקשבה לו ומתוך כבוד למה שבלבו 

ויוצא מבין שפתיו.
בני  האמורי.  ומלך  אדום  מלך  אויבים:  עם  מפגשים  שני  גם  מתקיימים  בפרשה 
של  דרכו  המובטחת.  הארץ  אל  להגיע  כדי  להם  לא  בארץ  לעבור  צריכים  ישראל 
משה, דרכה של חוקת התורה, אינה מלחמה אלא דיאלוג. אל מלך אדום פונה משה 
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ֶלְך  ֶרְך ַהּמֶ ה ֵמי ְבֵאר. ּדֶ ּתֶ ֶדה ּוְבֶכֶרם, ְולֹא ִנׁשְ ׂשָ א ְבַאְרֶצָך לֹא ַנֲעבֹר ּבְ ָרה־ּנָ בבקשה: "ַנְעּבְ
נוהג  הוא  כך   .(17 כ,  (במדבר  ֻבֶלָך"  ּגְ ר־ַנֲעבֹר  ֲאׁשֶ ַעד  מֹאול  ּוׂשְ ָיִמין  ה  ִנּטֶ לֹא  ֵנֵלְך 
למציאות  נענה  הוא  נענית,  לא  כשזו  ורק  רשות,  מבקש  משה  האמורי.  בארץ  גם 
המשתנה. לא המאבק, לא המלחמה, לא הכאב שבא אחריהם וגם לא האידיאולוגיה 
הם שיעשו את השינוי אלא הדיבור עם האחר. לא הדיבור על האחר, אלא הפנייה 

הישירה אליו וההקשבה למענהו.
אני רוצה ללמוד מפרשת חקת, כי הדיבור אל הסלע, שלדעת פרשנים רבים היה 
לבטא  אלא  פלאי  להיות  אמור  אינו  האלוהים,  של  הגדול  כוחו  את  להראות  נס 
דרך חיים. אני רוצה לקרוא את דבר אלוהים למשה ולאהרון בתחילת הפרשה כך: 
ר"  ּבֵ ה ה' ֵלאמֹר: ּדַ ר־ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ה ְוֶאל־ַאֲהרֹן ֵלאמֹר. זֹאת ֻחּקַ ר ה' ֶאל־מֹׁשֶ "ַוְיַדּבֵ
(במדבר יט, 2-1). אני בוחרת להבין ש"חוקת התורה" היא לדבר; לבטא באמצעות 
מילים - ולא באמצעות ידיים מכות ומטה מאיים - את אשר על לבנו, ולהקשיב 

למילים הנאמרות לנו. 
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