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רש"י

)ח( ואת בעיר  9מכא שחס הקב"ה על ממונ$
)ז( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ֵאמֹר) :ח( ַקח ֶאת
של ישראל) :י( ויקהלו וגו'  9זה אחד מ המקומות
י!
#ח ָ
הרֹ ִ
ה וְ ֲ
ַה ַ ֶה וְ ַה ְק ֵהל ֶאת ָה ֵע ָדה ָ
שהחזיק מועט את המרובה :המ הסלע הזה
את
ה(צ ָ
ימיו וְ ֵ
ָת ֵמ ָ
ֵיה $וְ נ ַ
וְ ִד ַ ְר ֶֶ $אל ַה ֶַ %לע ְל ֵעינ ֶ
נוציא  9לפי שלא היו מכירי אותו ,לפי שהל!
ית ֶאת ָה ֵע ָדה וְ ֶאת
ָל ֶהַ $מיִ ִ $מ ַה ֶַ %לע וְ ִה ְ ִק ָ
הסלע וישב לו בי הסלעי ,$כשנסתלק הבאר,
יר) :$ט( וַ*ַ ִ+ח מ ֶֹה ֶאת ַה ַ ֶה ִמ ִ ְפנֵי יְ קֹוָק
ְ ִע ָ
והיו ישראל אומרי $לה $מה לכ $מאיזה סלע
הרֹ ֶאת ַה ָ* ָהל
ַק ִהל .מ ֶֹה וְ ֲ
ֲַ -א ֶר ִצָ.ה) :.י( ַוְ +
תוציאו לנו מי ,$לכ! אמר לה $המורי $סרבני,$
ֹאמר ָל ֶהְ ִ $מע .נָא ַה ִֹריֲ $ה ִמ
ֶאל ְ/נֵי ַה ַָ %לע ַוֶ +
לשו יוני שוטי ,$מורי $את מוריה ,$המ הסלע
ָר $מ ֶֹה ֶאת
נ(ציא ָל ֶכָ $מיִ ) :$יא( ַוֶ +
ַה ֶַ %לע ַהֶ0ה ִ
ֵצאַ .מיִ ַ $ר ִי $הזה שלא נצטוינו עליו נוציא לכ $מי:$
ֲמיִ ַ $וְ +
ַ! ֶאת ַה ֶַ %לע ְ ַמ ֵה/ַ .ע ָ
יָד( ַוְ +
)יא( פעמי  9לפי שבראשונה לא הוציא אלא
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל
יר :$ס )יב( ַוֶ +
.ב ִע ָ
ַ ְ ְ ָה ֵע ָדה ְ
וֵ
טיפי ,לפי שלא צוה המקו $להכותו אלא
ינִ י
ַע לֹא ֶה ֱא ַמנְ ִֶ $י ְל ַה ְק ִֵ 5
הרֹ י ַ
מ ֶֹה וְ ֶאל ֲ
ודברת $אל הסלע ,והמה דברו אל סלע אחר ולא
ְל ֵעינֵי ְנֵי יִ ְָ 6ר ֵאל ָל ֵכ לֹא ָת ִביאֶ .את ַה ָ* ָהל ַהֶ0ה
הוציא ,אמרו שמא צרי! להכות כבראשונה,
יבה
ָת ִי ָל ֶה) :$יג( ֵה ָה ֵמי ְמ ִר ָ
#רֲ 7א ֶר נ ַ
ֶאל ָה ֶ
שנאמר )שמות יז ,ו( והכית בצור ,ונזדמ לה$
ֲא ֶר ָרבְ .בנֵי יִ ְָ 6ר ֵאל ֶאת יְ קֹוָק וֵַ *ָ ִ+ד ָ:$
אותו סלע והכהו) :יב( יע לא האמנת בי  9גלה
הכתוב שאלולי חטא זה בלבד היו נכנסי לאר ,7כדי שלא יאמרו עליה $כעו שאר דור המדבר ,שנגזר
עליה $שלא יכנסו לאר ,7כ! היה עו משה ואהר .והלא )במדבר יא ,כב( הצא ובקר ישחט קשה מזו,
אלא לפי שבסתר חס! עליו הכתוב ,וכא שבמעמד כל ישראל ,לא חס! עליו הכתוב מפני קדוש הש:$
להקדישני  9שאילו דברת $אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרי $מה סלע זה שאינו
מדבר ואינו שומע ואינו צרי! לפרנסה מקיי $דבורו של מקו ,$קל וחומר אנו :לכ לא תביאו 9
בשבועה ,כמו )שמואל א' ג ,יד( לכ נשבעתי לבית עלי ,נשבע בקפיצה כדי שלא ירבו בתפלה על כ!:
)יג( המה מי מריבה  9ה $הנזכרי $במקו $אחר את אלו ראו אצטגניני פרעה שמושיע של ישראל
לוקה במי ,$לכ! גזרו )שמות א ,כב( כל הב הילוד היאורה תשליכוהו :ויקדש ב  9שמתו משה ואהר
על יד .$שכשהקב"ה עושה די במקודשיו הוא יראוי ומתקדש על הבריות ,וכ הוא אומר )תהלי $סח,
לו( נורא אלהי $ממקדשי! ,וכ הוא אומר )ויקרא י ,ג( בקרובי אקדש:
דברים פרק א פסוק לז

ה לֹא ָתבֹא
?ִַ $י ִה ְת @ַAיְ קֹוָק ִגְ ַל ְל ֶכֵ $לאמֹר ?ַָ $
ָ:$
דברים פרק ג

(ת ְל ַה ְרא(ת ֶאת ַע ְב ְֶ !ָ 5את
ה ַה ִח ָ
)כד( ֲאדֹנָי יְ קֹוִ ק ָ
#ר7
.ב ֶ
ָקה ֲא ֶר ִמי ֵאל ַ ַָ Bמיִ ָ $
ָד ָ! ַה ֲחז ָ
ָד ְל ָ! וְ ֶאת י ְ
?ְ
י! וְ ִכ ְגב.ר ֶֹת ָ!) :כה( ֶא ְע ְ ָרה ָAא
ֲָ 6
ֲ6ה ְכ ַמע ֶ
ֲא ֶר ַיע ֶ
ַר ֵָ 5ה ָהר ַה(ב
(בה ֲא ֶר ְ ֵע ֶבר ַהְ +
#רַ 7ה ָ
וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ֶ
ַהֶ0ה וְ ַה ְ ָבנֹ) :כו( וְַ ִ+ת ַע ֵר יְ קֹוָק ִי ְל ַמ ַענְ ֶכ $וְ לֹא ָ ַמע
(ס@ ֵַ 5ר ֵא ַלי ע(ד
ֹאמר יְ קֹוָק ֵא ַלי ַרב ָל ְ! ל ֶ
ֵא ָלי ַוֶ +
ַ ָָ 5בר ַהֶ0ה:

Salvador Dalí
)Se petra exivit aqua (Water From the Rock
)Lithograph from the "Biblia Sacra" series (1969
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רש"י

דברים פרק ד

י! ְח ֵֹרב ֶ ֱאמֹר )י( יו אשר עמדת  9מוסב על מקרא שלמעלה
)י( י(ֲ $א ֶר ָע ַמ ְד ָ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ממנו אשר ראו עיני! ,יו $אשר עמדת בחורב אשר
 ִמ ֵעֶ $את ְָ 5ב ָרי
יְ קֹוָק ֵא ַלי ַה ְק ֶהל ִלי ֶאת ָה ָע $וְ ְ
ראית $את הקולות ואת הלפידי :$ילמדו  9ילפו
ָמיֲ $א ֶר ֵה$
ֲא ֶר יִ ְל ְמדְ .ליִ ְר#ה א ִֹתי ָ-ל ַהִ +
לעצמ :$ילמדו  9יאלפו לאחרי) :$יד( ואתי צוה
ֵיה $יְ ַל ֵד:.
ַח ִ+יַ $על ָה ֲא ָד ָמה וְ ֶאת ְנ ֶ
ַ ַע ְמדַ ַ .חת ָה ָהר וְ ָה ָהר  ֵֹער ָ ֵא ה' בעת ההוא ללמד אתכ  9תורה שבעל פה:
ַ ְק ְרב .ו ַ
)יא( ו ִ
ֲר ֶפל) :יב( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק
ַעד ֵלב ַה ַָ Bמיִ  $ח ֶֹ ְ! ָענָ ַוע ָ
ז.ל ִתי ק(ל) :יג( ַו ֵַ?+ד ָל ֶכֶ $את ְ ִרית(
.תמ.נָה ֵאינְ ֶכ $ר ִֹאיָ $
ְֹ  $מ ִעיְ $
(! ָה ֵא ק(ל ְָ 5ב ִריֶ $
יכִ $מ ְ
ֲא ֵל ֶ
ֲֶ 6רת ַה ְָ 5ב ִרי $וְַ ִ+כ ְ ֵבַ $על ְנֵי לCח(ת ֲא ָבנִ י) :$יד( וְ א ִֹתי ִצָ.ה יְ קֹוָק ָ ֵעת ַה ִהוא
ֲא ֶר ִצָ.ה ֶא ְת ֶכַ $לעֲ(6ת ע ֶ
 $ע ְֹב ִריָ ָ $ה ְל ִר ְ ָ:D
#רֲ 7א ֶר ֶ
.מ ְ ִָ /טיַ $ל ֲעְֹ 6ת ֶכ $א ָֹתֶ ָ $
ְל ַל ֵד ֶא ְת ֶכC $ח ִ*יִ $
דברים פרק ד

רמב"ן

ַ(+צא ֶא ְת ֶכִ $מ.-ר
)כ( וְ ֶא ְת ֶכָ $ל ַקח יְ קֹוָק ו ִ
ַח ָלה
ַה ַ ְרזֶל ִמ ִ ְצ ָריִ ִ $ל ְהי(ת ל( ְל ַע $נ ֲ
ַַ $(+-הֶ0ה) :כא( וַיקֹוָק ִה ְתִ @ַAי ַעל
ַר ֵ5
יכ $וַַ Bָ ִ+בע ְל ִב ְל ִי ָע ְב ִרי ֶאת ַהְ +
ְִ 5ב ֵר ֶ
(בה ֲא ֶר יְ קֹוָק
#רַ 7ה ָ
.ל ִב ְל ִי בֹא ֶאל ָה ֶ
ְ
ַח ָלה) :כב( ִ-י #נ ִֹכי ֵמת
י! נ ֵֹת ְל ָ! נ ֲ
ֱאל ֶֹה ָ
$
ַר ֵ 5וְ ֶ
#רַ 7הֹ0את ֵאינֶ ִAי ע ֵֹבר ֶאת ַהְ +
ָ ֶ
(בה
#רַ 7ה ָ
יר ְ ֶֶ $את ָה ֶ
עֹ ְב ִרי $וִ ִ
ַהֹ0את) :כג( ִה ְָ Bמרָ .ל ֶכ-ְ ְ ִ /ֶ $חֶ .את
יכֲ $א ֶר ַָ -רת ִע ָ ֶכ$
ְ ִרית יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
יתָ $ל ֶכֶ /ֶ $סל ְמ.נַת ֹ-ל ֲא ֶר ִצ!ָ ְ.
ֲֶ 6
ַוע ִ
י! ֵא
י!) :כד( ִ-י יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
א ְֹכ ָלה ה.א ֵאל ַקָAא:

)כא( וטע $וה' התאנ בי על דבריכ  9שהחזיר במקו$
הזה ,כלומר אותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכ$
המצות לעשותכ $אות $באר 7אשר את $עוברי $שמה,
ועתה קחו מפי תורה כי אנכי מת באר] 7מואב[ ולא
אוכל ללמד $אתכ $באר ,7ואל תשכחו ש $מה שלמדתי
אתכ ,$ולא מה שראית $בסיני .ועל דר! האמת יאמר
השמרו מאד לנפשותיכ $פ תשחיתו ,כי הש $התאנ@
בי מדאגה מדבר זה פ תשכחו את $ברית הש $אלהיכ$
באש האוכלת בראש ההר ותעשו תמונת כל ,וזה טע$
אשר צו! ה' אלהי!  9וכבר נרמז זה בסדר חקת התורה.
ורש"י כתב אשר צו! ה' אלהי! ,שלא תעשה .והוא
פשוטו של מקרא ,והמשכיל יבי הפסוקי $האלה על
אמתת:$

דברים פרק לב

רש"י

)נ( כאשר מת אהר אחי  9באותה מיתה שראית
#ס@ ֶאל
ה ע ֶֹלה ָ ָה וְ ֵה ֵ
.מת ָ ָהר ֲא ֶר ָ
)נ( C
ֵ#ס@ ֶאל וחמדת אותה ,שהפשיט משה את אהר בגד
י! ְהֹר ָה ָהר ַוֶ +
#ח ָ
הרֹ ִ
י! ֲַ -א ֶר ֵמת ֲ
ַע ֶ ָ
ראשו והלבישו לאלעזר וכ שני וכ שלישי וראה
ת(! ְנֵי יִ ְָ 6ר ֵאל
ַע ָיו) :נא( ַעל ֲא ֶר ְמ ַע ְל ִֶ $י ְ ְ
בנו בכבודו .אמר לו משה אהר אחי עלה למטה,
יבת ָק ֵד ִמ ְד ַר ִצ ַעל ֲא ֶר לֹא ִק ַ$ֶ ְ 5
ְ ֵמי ְמ ִר ַ
ועלה .פשוט ידי! ,ופשט .פשוט רגלי! ,ופשט.
ת(! ְנֵי יִ ְָ 6ר ֵאל:
א(תי ְ ְ
ִ
עצו $עיני! ,ועצ .$קמו 7פי! ,וקמ 7והל! לו .אמר
משה אשרי מי שמת במיתה זו) :נא( על אשר מעלת בי  9גרמת $למעול בי :על אשר לא קדשת
אותי  9גרמת $לי שלא אתקדש אמרתי לכ) $במדבר כ ,ח( ודברת $אל הסלע וה $הכוהו והוצרכו
להכותו פעמי $ואילו דברו עמו ונת מימיו בלא הכאה היה מתקדש ש $שמי ,$שהיו ישראל אומרי$
ומה הסלע הזה שאינו לשכר ולא לפורענות א $זכה אי לו מת שכר וא $חטא אינו לוקה כ! מקיי$
מצות בוראו אנו לא כל שכ:
דברים פרק לג פסוק ח

יבה:
יבהַ .על ֵמי ְמ ִר ָ
יד ָ! ֲא ֶר נִ ִ%ית( ְ ַמ ָ%ה ְ ִר ֵ
י! ְל ִאי ֲח ִס ֶ
א.ר ָ
י! וְ ֶ
#מר ָ ֶ C
.ל ֵלוִ י ַ
ְ
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ספר העיקרים מאמר רביעי פרק כב
] [...ומי שיספק שהש $יתבר! לא ישלי $רצו
הנביא או הצדיק או החסיד הראוי לכ! ,הנה
הוא כמטיל ספק בתורה ובשרש משרשיה ,וכל
שכ במקו $שיש בו קדוש ה' ,שראוי ומחוייב
 5לפרס $שהטבע משועבד ומוכרח לעשות רצו
שומרי התורה ומקיימי מצותיה ,ומי שיראה
הנביא שראוי שיעשו על ידו נסי $בלתי עושה
אות $להצלת אומה אחת או כלל אחד ,הנה
הוא בלתי ספק גור $להטיל ספק באמונה,
 10שהרואה יחשוב שאי האמת כמו שהכתוב
מיעד בתורה במקומות הרבה שהטבע הוא
נכנע ומשועבד למקיימי מצות התורה ,ויבואו
להטיל ספק בתורה.
וכל שכ כשיראו הנביא עצמו שנתנה תורה על
 15ידו שאינו נשע על האמונה הזאת לגזור אומר
ולדבר דבר כנגד הטבע לשנותו ממנהגו או
לחדש אות או מופת ,ע $היות הנביא ההוא
ממי שראוי שיעשו על ידו נסי $יותר מעל ידי
זולתו ,וזה בלי ספק גור $לחלול הש $ולהטיל
 20ספק באמונה ,וכאלו הנביא עצמו הוא מסופק
א $הדבר אמת שישתנה הטבע על פי דברו כמו
שתיעד התורה ,ועל זה נאמר יע לא האמנת$
בי וגו' ,כי כששאלו המי ,$אלו היה משה
ואהר גוזרי שיבקע הצור ויזובו מי ,$היה
 25הש $יתבר! בלי ספק מקי $דבר עבדו ועצת
מלאכיו ישלי ,$והיה הש $יתבר! נקדש בזה
לעיני כל הע.$
ובעבור שלא עשו כ משה ואהר ,אבל באו
מפני הקהל כדמות בורחי $אל פתח אהל
 30מועד ,כמו שפירש החכ $רבי אברה $אב
עזרא ז"ל ,כאלו אי לה $עצה מה לעשות,
והיה זה בלי ספק חלול הש $וגור $מעוט
אמונה בו ובתורה לרואי ,$ולפיכ! אמר לא
האמנת $בי ,שאלו היית $מאמיני $היית$
 35גוזרי $על הטבע שישתנה ,כדי שיתקדש שמי
על ידכ ,$שיראו הכל שאני מקי $דברי עבדי
ועצת מלאכי אשלי.$
וה $עליה $השלו $א@ על פי שעשו זה לרוב
ענותנות ,$שלא היו רוצי $ליטול עטרה לעצמ
 40מבלי מצות ה' ,מכל מקו $נחשב לה $לעו
ולמעוט אמונה מפני חלול הש $שנמש! מזה
כמו שבארנו .ולזה תמצא יהושע כשנצטר!
לכמו זה הדבר לא המתי ליטול רשות מהש$

ולימל! בשכינה ,אבל נשע על הש $שיעשה
 45רצונו ומעצמו אמר שמש בגבעו דו $וגו' ,כמו
שהעיד הכתוב ,אז ידבר יהושע לה' לאמר
ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעו דו $וגו',
וקיי $הש $דברו עד שהעיד הכתוב עליו שלא
היה דבר גדול כמוהו אפילו בימי משה שיאמר
 50משה מעצמו ויתקיי $דבר גדול כזה ,ואמר
ולא היה כיו $ההוא לפניו ולאחריו לשמוע ה'
בקול איש וגו' ,כלומר שיקיי $הש $דבר גדול
כזה שיגזור האיש מעצמו ,וזהו חטא מעוט
האמונה שייחס הכתוב למשה ולאהר על שלא
 55עשו דבר מעצמ בזולת רשות הש ,$וג $אחר
שנאמר לה $ודברת $אל הסלע וה $לא דברו
אלא שהכו ,חטאו ג $כ בשעברו פי הש,$
שאלו דברו היה הש $מתקדש והיו מתקני$
קצת מה שחטאו ,ובעבור שלא דברו הוסיפו
 60לחטוא.
וסבת החטא היה בעבור שחשבו שכמו שבחורב
יצאו המי $על ידי הכאה ג $בפע $הזאת לא
יצאו אלא על ידי הכאה ,וה' צבאות לא כ יע,7
שבפע $הראשונה עדי לא נתנה התורה ולא
 65היה הטבע משועבד לישראל כל כ! ,אבל עכשיו
בשנת הארבעי $ראויי $היו שיעשה לה $נס
ושיכנע הטבע מפניה $בדבורו של משה בלבד,
ובעבור זה היה בכא מרי על שלא דברו אל
הסלע כמו שנצטוו ,ומעוט אמונה וחלול הש$
 70על שלא גזרו מעצמ על הסלע שית מימיו
בזולת צווי הש $יתבר! ,וכ תמצא שבפרשת
האזינו כשאמר ה' אל משה עלה אל הר
העברי) $דברי $ל"ב מ"ט( ,והאס@ אל עמ!
)דברי $ל"ב נ'( ,יזכיר הכתוב השני דברי ,$על
 75אשר מעלת $בי ועל אשר לא קדשת $אותי,
לרמוז על שני מיני החטא הללו.
ולפי שהיה בחטא מעוט האמונה וחלול הש$
כמו שבארנו ,לא נת לכפרה ,כמו שאמרו
במסכת יומא ,אבל מי שיש בידו חלול הש$
 80אי כח בתשובה לתלות ולא ביסורי למרק
אלא מיתה ממרקת ,ועל כ היה גזר די שיש
עמו שבועה ,ולכ! לא הועילה תפלתו ולא
תשובתו של משה בחטא הזה ,והסתכל במה
שבארנו בזה הפרק והבינהו שהוא יותר נכו
 85מכל מה שנאמר בו ,והש $יתבר! ברחמיו
יצילנו משגיאה ,אמ:

