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  ט"תמוז התשס                                         ד"בס

  חטאם של משה ואהרון
  פרשת חוקתל

  
  
  ב"פסוק י' י במדבר פרק כ"רש. 1
 שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני -להקדישני ) יב(

העדה ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך 
. לכן לא תביאו: קל וחומר אנולפרנסה מקיים דבורו של מקום 

לכן נשבעתי לבית עלי נשבע בקפיצה שלא ) שמואל ג(בשבועה כמו 
   :ירבו בתפלה על כך

  'ח' פס' אבן עזרא על במדבר פרק כ. 2
בעבור שהכה אם כן הפירוש למה נענש משה גם הם השיבו ...
  ...מייםפע

  ' פרק ד–ם " שמונה פרקים לרמב–ם פירוש המשניות "רמב. 3
, עליו השלום, אתה יודע שאדון הראשונים והאחרונים משה רבינו ו

יען לא האמנתם בי ", )במדבר כ יב(כבר אמר אליו השם יהברך 
על אשר מריתם את פי במי מריבה על , להקדישני לעיני בני ישראל

הוא שנטה לצד אחד , עליו השלום, וחטאו, אשר לא הקדשתם אותי
כאשר נטה לצד הרגזנות , נותוהוא הסבל, מקצוות ממעלות המדות

, דקדק עליו השם יתברך, "שמעו נא המורים", )'י' במדבר כ(באמרו 
שיהיה אדם כמוהו כועס לפני עדת ישראל במקום שאין ראוי בו 

  .הכעס
  'ח' פס' ן פרק כ"רמב. 4

הם דברי , והוא טוב לדחות השואל, והקרוב מן הדברים שנאמרו בזה
המן הסלע הזה ) פסוק י(א אמרם רבינו חננאל שכתב כי החטא הו

כדרך שאמרו ,  לכם מים'יוציא הוראוי שיאמרו ,  לכם מיםנוציא
וכן בכל הנסים ',  לכם בערב בשר לאכול וגו'בתת ה) שמות טז ח(

כי משה ואהרן ואולי חשבו העם , יעשה עמהם להפליא' יודיעום כי ה
י וזהו לא קדשתם אות, בחכמתם הוציאו להם מים מן הסלע הזה

הנני עומד ) שמות יז ו(ומעשה הראשון בצור אמר ) דברים לב נא(
ושבעים הזקנים רואים עמוד הענן עומד , לפניך שם על הצור בחורב

אבל בכאן לא ראו , הגדול הוא' על הצור והנס מתפרסם כי מעשה ה
  .דבר וטעו במאמר משה ואהרן

  'במדבר פרק כ. 5
  ְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן לֹא ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלהַ ) יב(
  'במדבר פרק כ. 6
ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל  ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה ַקח ֶאת ַהַּמֶּטה) ח(

ְוִהְׁשִקיָת ֶאת  ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ַהֶּסַלע
  :ת ְּבִעיָרםָהֵעָדה ְואֶ 

  א"במדבר פרק י. 7
 ַעלִּכי תֹאַמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקָך ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֵֹנק ) יב(

  :ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבָֹתיו

  'במדבר פרק כ. 8

  ַּפֲעָמִים ַמֵּטהּו ַוָּיֶרם מֶׁשה ֶאת ָידֹו ַוַּיְך ֶאת ַהֶּסַלע ְּב ) יא(

  :אּו ַמִים ַרִּבים ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרםַוֵּיְצ 
  ז"יפרק  שמות .9
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאְּתָך ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ) ה(
  :ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹר ַקח ְּבָיְדָך ְוָהָלְכּתָ ַמְּטָך ּו
ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים ם ַעל ַהּצּור ְּבחֵֹרב ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך ָּׁש ) ו(

  : ַוַּיַעׂש ֵּכן מֶׁשה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאלְוָׁשָתה ָהָעם
  'במדבר פרק כ. 10

ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְּבהֹר ָהָהר ַעל ְּגבּול ֶאֶרץ ֱאדֹום ) כג(
  :ֵלאמֹר

ַאֲהרֹן ֶאל ַעָּמיו ִּכי לֹא ָיבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ֵיָאֵסף ) כד(
  :ַעל ֲאֶׁשר ְמִריֶתם ֶאת ִּפי ְלֵמי ְמִריָבהִיְׂשָרֵאל 

  ז"במדבר פרק כ. 11
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ּוְרֵאה ֶאת ָהָאֶרץ ) יב(

  :ְׂשָרֵאלֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני יִ 
ְוָרִאיָתה אָֹתּה ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל ַעֶּמיָך ַּגם ָאָּתה ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאַסף ַאֲהרֹן ) יג(

  :ָאִחיךָ 
ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר ִצן ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים ) יד(

  : ֵהם ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצןְלֵעיֵניֶהם
  ב"ם פרק לדברי. 12

  :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ֵלאמֹר) מח(
ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ַהר ְנבֹו ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ) מט(

  :ְיֵרחֹו ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲאֻחָּזה
ת ָּבָהר ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹלה ָׁשָּמה ְוֵהָאֵסף ֶאל ַעֶּמיָך ַּכֲאֶׁשר ֵמת ַאֲהרֹן ּומֻ ) נ(

  :ָאִחיָך ְּבהֹר ָהָהר ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו
 ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצן ְמַעְלֶּתם ִּביַעל ֲאֶׁשר ) נא(

  :י ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַעל ֲאֶׁשר לֹא ִקַּדְׁשֶּתם אֹוִת 
ִּכי ִמֶּנֶגד ִּתְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ְוָׁשָּמה לֹא ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ) נב(

  :ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
  'במדבר פרק כ. 13

ַוָּיבֹאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה ִמְדַּבר ִצן ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ) א(
  :ָקֵדׁש ַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים ַוִּתָּקֵבר ָׁשםְּב 
  :ְולֹא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן) ב(
  : ַאֵחינּו ִלְפֵני ְיהָֹוהָגַוְענּו ִּבְגַועַוָּיֶרב ָהָעם ִעם מֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ְולּו ) ג(
ל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ָלמּות ָׁשם ֲאַנְחנּו ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל ְיהָֹוה אֶ ) ד(

  :ּוְבִעיֵרנּו
ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִביא אָֹתנּו ֶאל ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה לֹא ) ה(

  :ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּתֹות
 ל ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהםַוָּיבֹא מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ִמְּפֵני ַהָּקהָ ) ו(

 :ַוֵּיָרא ְכבֹוד ְיהָֹוה ֲאֵליֶהם
  ז"שמות פרק י. 14

ַוִּיְסעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר ִסין ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי ְיהָֹוה ַוַּיֲחנּו ) א(
  :ִּבְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלְׁשּתֹת ָהָעם

ֶרב ָהָעם ִעם מֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ְּתנּו ָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶּתה ַוּיֹאֶמר ָלֶהם מֶׁשה ַוּיָ ) ב(
  :ַמה ְּתִריבּון ִעָּמִדי ַמה ְּתַנּסּון ֶאת ְיהָֹוה

ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל מֶׁשה ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו ) ג(
  :ִתי ְוֶאת ָּבַני ְוֶאת ִמְקַני ַּבָּצָמאִמִּמְצַרִים ְלָהִמית אֹ

 ֵלאמֹר ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה עֹוד ְמַעט ַוִּיְצַעק מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה) ד(
  :ּוְסָקֻלִני

ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאְּתָך ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ) ה(
  : ַקח ְּבָיְדָך ְוָהָלְכּתָ ַהְיאֹרּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת 

 ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִיםִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך ָּׁשם ַעל ַהּצּור ְּבחֵֹרב ) ו(
  :ְוָׁשָתה ָהָעם ַוַּיַעׂש ֵּכן מֶׁשה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת  ַעל ִריבַמָּסה ּוְמִריָבהַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ) ז(
  :ֲהֵיׁש ְיהָֹוה ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִיןְיהָֹוה ֵלאמֹר 

  ם על במדבר פרק כ פסוק ח " רשב.15
  : מלפני העדות-קח את המטה ) ח(

ה לקחת את המטה להכות בו " צוה הקבלא - ודברתם אל הסלע 
. ו ממנו מיםשכתוב שם והכית בצור ויצא. הסלע כמו שעשה ברפידים

קשוי מרי שלהם כדכתיב מטה צוה לקחת להראות בו האלא 
  .למשמרת לאות לבני מרי
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   סיום פרשת קורח– ז"שמות י. 61
  :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) טז(
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַקח ֵמִאָּתם ַמֶּטה ַמֶּטה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָּכל ) יז(

  : ְלֵבית ֲאבָֹתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות ִאיׁש ֶאת ְׁשמֹו ִּתְכּתֹב ַעל ַמֵּטהּוְנִׂשיֵאֶהם
ְוֵאת ֵׁשם ַאֲהרֹן ִּתְכּתֹב ַעל ַמֵּטה ֵלִוי ִּכי ַמֶּטה ֶאָחד ְלרֹאׁש ֵּבית ) יח(

  :ֲאבֹוָתם
  :ְוִהַּנְחָּתם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ִלְפֵני ָהֵעדּות ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה) יט(
ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶאְבַחר ּבֹו ַמֵּטהּו ִיְפָרח ַוֲהִׁשּכִֹתי ֵמָעַלי ֶאת ְּתֻלּנֹות ) כ(

  :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהם ַמִּליִנם ֲעֵליֶכם
ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְּתנּו ֵאָליו ָּכל ְנִׂשיֵאיֶהם ַמֶּטה ְלָנִׂשיא ) כא(

ָנִׂשיא ֶאָחד ְלֵבית ֲאבָֹתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות ּוַמֵּטה ַאֲהרֹן ֶאָחד ַמֶּטה לְ 
  :ְּבתֹוְך ַמּטֹוָתם

  :ַוַּיַּנח מֶׁשה ֶאת ַהַּמּטֹת ִלְפֵני ְיהָֹוה ְּבאֶֹהל ָהֵעֻדת) כב(
ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהרֹן ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיבֹא מֶׁשה ֶאל אֶֹהל ָהֵעדּות ְוִהֵּנה ) כג(

  :ְלֵבית ֵלִוי ַוּיֵֹצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ ִציץ ַוִּיְגמֹל ְׁשֵקִדים
ַוּיֵֹצא מֶׁשה ֶאת ָּכל ַהַּמּטֹת ִמִּלְפֵני ְיהָֹוה ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְראּו ) כד(

  :ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמֵּטהּו
 ִלְפֵני ָהֵעדּות ְלִמְׁשֶמֶרת ה ַאֲהרֹןָהֵׁשב ֶאת ַמֵּט ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ) כה(

  : ּוְתַכל ְּתלּוּנָֹתם ֵמָעַלי ְולֹא ָיֻמתּוְלאֹות ִלְבֵני ֶמִרי
  :ַוַּיַעׂש מֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה אֹתֹו ֵּכן ָעָׂשה) כו(
  :ּו ָאָבְדנּוָאַבְדנּו ֻּכָּלנָּגַוְענּו ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל מֶׁשה ֵלאמֹר ֵהן ) כז(
  :ִלְגֹועַ ּכֹל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֶאל ִמְׁשַּכן ְיהָֹוה ָימּות ַהִאם ַּתְמנּו ) כח(

  ז"שמות י. 17
ִויֵדי מֶׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה ְוַאֲהרֹן ) יב(

ַעד ) נתמכות( ֱאמּוָנהַוְיִהי ָיָדיו ד ו ִמֶּזה ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאחָ ָּתְמכּו ְבָיָדיְוחּור 
  :ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש

  ' פרק ד–ם "שמונה פרקים לרמב–ם פירוש המשניות"רמב. 18
 לא האמנתםלכן כתיב יען . א"ש במ" כמאמת ואמונה' בחי' והם ב 

. ה ואהרן חס וחלילה מחוסרי אמנה"וחלילה חלילה שהיו מרע. 'כו
וכנים להנהגת דור החדש שהיו עדות שאינם מ' זה היאבל הענין כי 

ה " ומדריגת מרע.אמונה' י שעיקר הנהגתם בבחי"מוכנים לכנוס לא
 הגם כי נחשב לחטא .אחרת' ולא היה יכול להוריד עצמו לבחיאמת 

. עליונה מזה' בבחי' הגם שהימסתמא יש אופן להיות מנהיג דור זה 
 לא"' פ הפי"אבל עכ. ומה לנו לחשוב בחטא שלמעלה מהשגתינו

  .אמונה'  למעלה מבחיאמת' נוהג בבחי'  שהי":האמנתם
  א"מסכת בבא בתרא דף עד ע. 19

  . "אמתמשה ותורתו "
  'דברים פרק ג. 20

  :ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ְיהָֹוה ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר) כג(
ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּדָך ֶאת ָּגְדְלָך ְוֶאת ָיְדָך ) כד(

  :ַהֲחָזָקה ֲאֶׁשר ִמי ֵאל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשיָך ְוִכְגבּורֶֹתךָ 
 ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָהָהר ֶאְעְּבָרה ָּנא) כה(

  :ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבנֹן
  א"במדבר י. 21

 ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶּדָך ְוָלָּמה לֹא ָמָצִתי ֵחן ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה) יא(
  :ְּבֵעיֶניָך ָלׂשּום ֶאת ַמָּׂשא ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי

ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֵאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִאם ָאנִֹכי ְיִלְדִּתיהּו ִּכי תֹאַמר ֵאַלי ) יב(
ק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקָך ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֹנֵ 

  :ַלֲאבָֹתיו
ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאמֹר ְּתָנה ָּלנּו ָבָׂשר ) יג(

  :ְונֹאֵכָלה
  :לֹא אּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני) יד(
ָכה ַאְּת עֶֹׂשה ִּלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוַאל ְוִאם ּכָ ) טו(

  :ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי
  ד"במדבר י. 32
  :ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִנְּתָנה רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה) ד(
  :ֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ָּכל ְקַהל ֲעַדת ְּב ַוִּיּפֹל מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ְּפֵניֶהם) ה(
  :ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִמן ַהָּתִרים ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם) ו(
  ז"במדבר ט. 42
ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ) ג(

  :ּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ְיהָֹוהְקדִׁשים ּוְבתֹוָכם ְיהָֹוה ּומַ 
  : ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניו) ד(
  'דברים א. 52
זּוָלִתי ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה הּוא ִיְרֶאָּנה ְולֹו ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדַרְך ָּבּה ) לו(

  :ּוְלָבָניו ַיַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי ְיהָֹוה
  : ַּגם ַאָּתה לֹא ָתבֹא ָׁשםי ִהְתַאַּנף ְיהָֹוה ִּבְגַלְלֶכם ֵלאמֹרַּגם ִּב ) לז(
אֹתֹו ַחֵּזק ִּכי הּוא ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ָהעֵֹמד ְלָפֶניָך הּוא ָיבֹא ָׁשָּמה ) לח(

  :ַיְנִחֶלָּנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל

  ד"שמות ל. 62
ים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכל ַוְיִהי ָׁשם ִעם ְיהָֹוה ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבעִ ) כח(

  :ּוַמִים לֹא ָׁשָתה ַוִּיְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ֵאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים
ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶׁשה ְּבִרְדּתֹו ִמן ) כט(

  :ו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹוּומֶׁשה לֹא ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניָהָהר 
ַוִּייְראּו ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶׁשה ְוִהֵּנה ָקַרן עֹור ָּפָניו ) ל(

  :ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו
ַוִּיְקָרא ֲאֵלֶהם מֶׁשה ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה ַוְיַדֵּבר ) לא(

  :מֶׁשה ֲאֵלֶהם
ֵרי ֵכן ִנְּגׁשּו ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצֵּום ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ִאּתֹו ְוַאחֲ ) לב(

  :ְּבַהר ִסיָני
  :ַוְיַכל מֶׁשה ִמַּדֵּבר ִאָּתם ַוִּיֵּתן ַעל ָּפָניו ַמְסֶוה) לג(
 ְוָיָצא ּוְבבֹא מֶׁשה ִלְפֵני ְיהָֹוה ְלַדֵּבר ִאּתֹו ָיִסיר ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעד ֵצאתֹו) לד(

  :ְוִדֶּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת ֲאֶׁשר ְיֻצֶּוה
ְוָראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּפֵני מֶׁשה ִּכי ָקַרן עֹור ְּפֵני מֶׁשה ְוֵהִׁשיב מֶׁשה ) לה(

  :ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעל ָּפָניו ַעד ּבֹאֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו
  משך חכמה על במדבר פרק כ פסוק יא. 72

  כי חטא מי מריבהחשב , המאמר הרביעי, ב"פרק כ, י אלבו"הר
היה כי כאשר ראה כי העם צמא מים ,  הוא על שלא קידש משה שמו

 להוציא מים ולעשות מעצמוראוי לאיש כזה לקדש שמו יתברך 
  .יעשה רצון צדיק ועצת עבדיו ישלים'  וה,מסלע

   לב–פסוקים כז ', במדבר פרק טז. 82
 קַֹרח ָּדָתן ַוֲאִביָרם ִמָּסִביב ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ָיְצאּו ִנָּצִבים ַוֵּיָעלּו ֵמַעל ִמְׁשַּכן

  :ֶּפַתח ָאֳהֵליֶהם ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ְוַטָּפם
 ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה  ְׁשָלַחִני‘ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי הַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה 

  :ִּכי לֹא ִמִּלִּבי
 ‘ָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם לֹא הִאם ְּכמֹות ָּכל הָ 

  :ְׁשָלָחִני
 ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה אָֹתם ְוֶאת ָּכל ‘ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא ה

  :‘ת הֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים ְׁשאָֹלה ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה אֶ 
ַוְיִהי ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 

  :ַּתְחֵּתיֶהם
ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע אָֹתם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר 

  :ְלקַֹרח ְוֵאת ָּכל ָהֲרכּוׁש
  דבר פרק כ פסוק יאעל במ" משך חכמה"המשך ה. 92

 בלי ןכי לא מצאנו למשה שיעשה דבר ועניי, ובאמת ראוי להתבונן
כמו מן ושליו ובאר , בכל המופתים ופלאות שעשה, ציווי השם קודם

י "שעשו מעצמם והש מה שמצאנו בשאר הנביאים, וקריעת ים סוף
וכמאמר ,  בעמידת השמשיהשעכמו הראשון היה , הקים דבריהם

' לשמוע הולא היה ביום ההוא לפניו ואחריו ) "יד,ייהשע  ( הכתוב
 במטר ושמואל) יח,מלכים א( בהר הכרמל באליהווכן ". בקול איש

  ! הלא דבר הוא–זולת מה שמצאנו לו בדבר קרח ) יב,שמואל א(
בזה ... אינה באספקלריא המאירה שהשגתו נביא אחרכי , ונראה בזה

  ! לא כן משה.. .נראה כי לא אלוקים הואהלא עין בעין 
פה אל פה : "'ומדבר כאדם עם חברו וכמאמר ה, כי הוא נשאר בחושיו

אז אמרו כי הוא בעצם כח משפיע , אילו היה עושה כן, "אדבר בו
  ...משדד הטבע

לא עשה שום נס , ל שדי- מפני שהיה קל הטעות להמיר כבודו באלכן
  .ת מקודם" בלי מה שיצווהו היופלא מעצמו

כעם , "כי כל העדה כולם קדושים: " צעקואשר, לבד בדבר קרח
. הכחישו מעלת משה וחשדוהו בדברים פחותים, כקטן כגדול, ככהן

והראה כי מרצון , אז לא חשד אותם כי יטעו במעלתו להחשיבו אלוקי
  . עשה את כל אלה' ה

אז כאשר לא היה ,  שהראה בדבר קרח שעשה מעצמועכשיואולם 
על מה שאין מים , ל כבודו חשע,  דברי נרגןמה אמרו, מים לעדה

  !?לעדה לא יחוש
תן " מעצמו לחוש לטובתם ולגזור אומר להסלע בהעדר עשייתואז 

כן נראה לי לישב " ... לא תביאו: "לכן אמר . חילול השםהיה " מימיך
  .ועצם הדבר מושכל. י אלבו"דברי ר

 


