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 במדבר פרק כ 
 ֶאת ַקח) ח( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) ז(

�ה ָהֵעָדה ֶאת ְוַהְקֵהל ַהַ�ֶ�הָ� #ִחיָ! ְו�ֲהרֹ� 
$� ְוה)ֵצאָת ֵמיָמיו ְוָנַת� ֵעיֵניֶה$ְל ַהֶ%ַלע ֶאל ְוִדַ�ְרֶ

 ְוֶאת ָהֵעָדה ֶאת ְוִהְ�ִקיָת ַהֶ%ַלע ִמ� ַמִי$ ָלֶה$
 ְיקָֹוק ִמִ�ְפֵני ַהַ�ֶ�ה ֶאת מֶֹ�ה ַוִ+ַ*ח) ט( :ְ�ִעיָר$
 ַהָ*ָהל ֶאת ְו�ֲהרֹ� מֶֹ�ה ַוַ+ְקִהל.) י( :ִצָ.ה. ַ-ֲאֶ�ר

 ֲהִמ� ַה�ִֹרי$ ָנא ִ�ְמע. ָלֶה$ ַו+ֹאֶמר ַהָ%ַלע ְ/ֵני ֶאל
 ֶאת מֶֹ�ה ַוָ+ֶר$) יא( :ָמִי$ ָלֶכ$ נ)ִציא ַה0ֶה ַהֶ%ַלע

 ַרִ�י$ ַמִי$ ַוֵ+ְצא. ַ/ֲעָמִי$ ְ�ַמֵ�ה. ַהֶ%ַלע ֶאת ַוַ+ְ! ָיד)
�ְ�ְ� ֶאל ְיקָֹוק ַו+ֹאֶמר) יב(  ס : .ְבִעיָר$ ָהֵעָדה ַוֵ
 ְלַהְק5ִיֵ�ִני ִ�י ֶהֱאַמְנֶ�$ לֹא ַיַע� �ֲהרֹ� ְוֶאל מֶֹ�ה
 ַה0ֶה ַהָ*ָהל ֶאת ָתִביא. לֹא ָלֵכ� ִי6ְָרֵאל ְ�ֵני ְלֵעיֵני

 ְמִריָבה ֵמי ֵהָ�ה) יג( :ָלֶה$ ָנַתִ�י ֲאֶ�ר ָה#ֶר7 ֶאל
 : ָ�$ ַוִ+ָ*ֵד� ְיקָֹוק ֶאת ִי6ְָרֵאל ְבֵני ָרב. ֲאֶ�ר

 י"רש
 ממונ$ על ה"הקב שחס א�מכ 9 בעיר� ואת) ח(

 המקומות מ� אחד זה 9 'וגו ויקהלו) י( :ישראל של
 הזה הסלע המ� :המרובה את מועט שהחזיק
 שהל! לפי, אותו מכירי� היו שלא לפי 9 נוציא
, הבאר כשנסתלק, הסלעי$ בי� לו וישב הסלע
 סלע מאיזה לכ$ מה לה$ אומרי$ ישראל והיו

, סרבני$ י$המור לה$ אמר לכ!, מי$ לנו תוציאו
 הסלע המ�, מוריה$ את מורי$, שוטי$ יוני לשו�
  :מי$ לכ$ נוציא עליו נצטוינו שלא הזה

 אלא הוציא לא שבראשונה לפי 9 פעמי�) יא(
 אלא להכותו המקו$ צוה שלא לפי, טיפי�

 ולא אחר סלע אל דברו והמה, הסלע אל ודברת$
, כבראשונה להכות צרי! שמא אמרו, הוציא
 לה$ ונזדמ�, בצור והכית) ו, יז שמות (שנאמר

  גלה 9 בי האמנת� לא יע�) יב( :והכהו סלע אותו
 שנגזר, המדבר דור שאר כעו� עליה$ יאמרו שלא כדי, לאר7 נכנסי� היו בלבד זה חטא שאלולי הכתוב
, מזו קשה ישחט ובקר הצא�) כב, יא במדבר (והלא. ואהר� משה עו� היה כ!, לאר7 יכנסו שלא עליה$

 :הש$ קדוש מפני הכתוב עליו חס! לא, ישראל כל שבמעמד וכא�, הכתוב עליו חס! שבסתר לפי אלא
 שאינו זה סלע מה ואומרי$ העדה לעיני מקודש הייתי והוציא הסלע אל דברת$ שאילו 9 להקדישני

 9 תביאו לא לכ� :אנו וחומר קל, מקו$ של דבורו מקיי$ לפרנסה צרי! ואינו שומע ואינו מדבר
  :כ! על בתפלה ירבו שלא כדי בקפיצה נשבע, עלי לבית נשבעתי לכ�) יד, ג' א שמואל (כמו, בשבועה

 ישראל של שמושיע� פרעה אצטגניני ראו אלו את אחר במקו$ הנזכרי$ ה$ 9 מריבה מי המה) יג(
 ואהר� משה שמתו 9 ב� ויקדש :תשליכוהו היאורה הילוד הב� כל) כב, א שמות (גזרו לכ!, במי$ לוקה

, סח תהלי$ (אומר הוא וכ�, הבריות על ומתקדש יראוי הוא במקודשיו די� עושה ה"שכשהקב. יד$ לע
 :אקדש בקרובי) ג, י ויקרא (אומר הוא וכ�, ממקדשי! אלהי$ נורא) לו
 

 דברים פרק א פסוק לז 
�ה ַ?$ ֵלאמֹר ִ�ְגַלְלֶכ$ ְיקָֹוק ִהְת�Aַ@ ִ�י ַ?$ָ� ָתבֹא לֹא 
$�ָ : 
 

  פרק ג דברים
�ה ְיקִֹוק ֲאדָֹני) כד(ָ� ֶאת ַעְב5ְָ! ֶאת ְלַהְרא)ת ַהִח�)ָת 

 .ָב#ֶרBָ�ַ 7ַמִי$ ֵאל ִמי ֲאֶ�ר ַהֲחָזָקה ָיְדָ! ְוֶאת ָ?ְדְלָ!
 Aָא ֶאְעְ�ָרה) כה( :ְוִכְגב.רֶֹתָ! ְכַמֲע6ֶיָ! ַיֲע6ֶה ֲאֶ�ר

 ַה�)ב ָהָהר ַהַ+ְר5ֵ� ֵעֶברְ� ֲאֶ�ר ַה�)ָבה ָה#ֶר7 ֶאת ְוֶאְרֶאה
 ָ�ַמע ְולֹא ְלַמַעְנֶכ$ ִ�י ְיקָֹוק ַוִ+ְתַעֵ�ר) כו( :ְוַהְ�ָבנֹ� ַה0ֶה
 ע)ד ֵאַלי 5ֵַ�ר �)ֶס@ �ל ָלְ! ַרב ֵאַלי ְיקָֹוק ַו+ֹאֶמר ֵאָלי

 :ַה0ֶה 5ָ�ַָבר
 

 
 

 
Salvador Dalí  
Se petra exivit aqua (Water From the Rock) 
Lithograph from the "Biblia Sacra" series (1969) 
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 דברים פרק ד 
 ֶ�ֱאמֹר ְ�חֵֹרב ֱאלֶֹהיָ! ְיקָֹוק ִלְפֵני ָעַמְדָ� ֲאֶ�ר י)$) י(

 5ְָבָרי ֶאת ְו�ְ�ִמֵע$ ָהָע$ ֶאת ִלי ַהְקֶהל ֵאַלי ְיקָֹוק
 ֵה$ ֲאֶ�ר ַהָ+ִמי$ ָ-ל אִֹתי ְלִיְר#ה ִיְלְמד.� ֲאֶ�ר
  :ְיַלֵ�ד.� ְ�ֵניֶה$ ְוֶאת ָהֲאָדָמה ַעל ַחִ+י$

 ָ�ֵא� �ֵֹער ְוָהָהר ָהָהר ַ�ַחת ַוַ�ַעְמד.� ַוִ�ְקְרב.�) יא(
  ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) יב( :לַוֲעָרֶפ ָעָנ� חֶֹ�ְ! ַהBַָמִי$ ֵלב ַעד

 י"רש
 שלמעלה מקרא על מוסב 9 עמדת אשר יו�) י(

 אשר בחורב עמדת אשר יו$, עיני! ראו אשר ממנו
 ילפו� 9 ילמדו� :הלפידי$ ואת הקולות את ראית$
 צוה ואתי) יד( :לאחרי$ יאלפו� 9 ילמדו� :לעצמ$

 :פה שבעל תורה 9 אתכ� ללמד ההוא בעת' ה

�$ 5ְָבִרי$ ק)ל ָהֵא� )ְ!ִמ� ֲאֵליֶכ$ֶ� ְ�ִרית) ֶאת ָלֶכ$ ַוַ+ֵ?ד) יג( :ק)ל ז.ָלִתי רִֹאי$ ֵאיְנֶכ$ .ְתמ.ָנה �ְֹמִעי$ 
 אַהִהו ָ�ֵעת ְיקָֹוק ִצָ.ה ְואִֹתי) יד( :ֲאָבִני$ לCח)ת ְ�ֵני ַעל ַוִ+ְכְ�ֵב$ ַה5ְָבִרי$ ֲע6ֶֶרת ַלֲע6)ת ֶאְתֶכ$ ִצָ.ה ֲאֶ�ר
ִ*י$ ֶאְתֶכ$ ְלַלֵ�ד Cֲאֶ�ר ָ�#ֶר7 אָֹת$ ַלֲע6ְֹתֶכ$ .ִמְ�ָ/ִטי$ ח $�ֶ� :ְלִרְ�ָ�D ָ�ָ�ה עְֹבִרי$ 

 
 דברים פרק ד 

 ִמ-.ר ֶאְתֶכ$ ַו+)ִצא ְיקָֹוק ָלַקח ְוֶאְתֶכ$) כ(
 ַנֲחָלה ְלַע$ ל) ִלְהי)ת ִמִ�ְצָרִי$ ַהַ�ְרֶזל
 ַעל ִ�י ִהְת�Aַ@ ַויקָֹוק )כא( :ַה0ֶה ַ-+)$

 ַהַ+ְר5ֵ� ֶאת ָעְבִרי ְלִבְלִ�י ַוִ+Bַָבע 5ְִבֵריֶכ$
 ְיקָֹוק ֲאֶ�ר ַה�)ָבה ָה#ֶר7 ֶאל בֹא .ְלִבְלִ�י
 ֵמת #נִֹכי ִ-י) כב( :ַנֲחָלה ְלָ! נֵֹת� ֱאלֶֹהיָ!
�$ ַהַ+ְר5ֵ� ֶאת עֵֹבר ֵאיֶנAִי ַה0ֹאת ָ�#ֶר7ֶ� ְו

 ַה�)ָבה ָה#ֶר7 ֶאת ִויִרְ�ֶ�$ ְבִרי$עֹ
 ֶאת ִ�ְ�ְ-ח. ֶ/� ָלֶכ$ ִהBְָמר.) כג( :ַה0ֹאת
 ִעָ�ֶכ$ ָ-ַרת ֲאֶ�ר ֱאלֵֹהיֶכ$ ְיקָֹוק ְ�ִרית

 ִצְ.ָ! ֲאֶ�ר -ֹל ְ�מ.ַנת ֶ/ֶסל ָלֶכ$ ַוֲע6ִיֶת$
 ֵא� ֱאלֶֹהיָ! ְיקָֹוק ִ-י) כד( :ֱאלֶֹהיָ! ְיקָֹוק

  : ַקAָא ֵאל ה.א ָלהאְֹכ

 ן "רמב
 במקו$ שהחזיר 9 דבריכ� על בי התאנ�' וה וטע$) כא(

 אתכ$ ללמד ההיא בעת' ה צוה אותי כלומר, הזה
, שמה עוברי$ את$ אשר באר7 אות$ לעשותכ$ המצות

 ולא] מואב [באר7 מת אנכי כי תורה מפי קחו ועתה
 שלמדתי מה ש$ תשכחו ואל, באר7 אתכ$ ללמד$ אוכל

 יאמר האמת דר! ועל. בסיני שראית$ מה ולא, אתכ$
 התאנ@ הש$ כי, תשחיתו� פ� לנפשותיכ$ מאד השמרו

 אלהיכ$ הש$ ברית את$ תשכחו פ� זה מדבר מדאגה בי
 טע$ וזה, כל תמונת ותעשו ההר בראש האוכלת באש
. התורה חקת בסדר זה נרמז וכבר 9 אלהי!' ה צו! אשר
 והוא. תעשה שלא, אלהי!' ה צו! אשר כתב י"ורש

 על האלה הפסוקי$ יבי� והמשכיל, מקרא של פשוטו
 :אמתת$

 

 דברים פרק לב 
ת) נ( Cה ֲאֶ�ר ָ�ָהר .מ�ָ� ֶאל ְוֵה#ֵס@ ָ�ָ�ה עֶֹלה 

 ֶאל ַוֵ+#ֶס@ ָהָהר ְ�הֹר #ִחיָ! �ֲהרֹ� ֵמת ַ-ֲאֶ�ר ַעֶ�יָ!
 ִי6ְָרֵאל ְ�ֵני ְ�ת)ְ! ִ�י ְמַעְלֶ�$ ֲאֶ�ר ַעל) נא( :ַעָ�יו
 ִק5ְַ�ֶ�$ לֹא ֲאֶ�ר ַעל ִצ� ִמְדַ�ר ָקֵד� ְמִריַבת ְ�ֵמי

 :ִי6ְָרֵאל ְ�ֵני ְ�ת)ְ! א)ִתי

 י"רש
 שראית מיתה באותה 9 אחי� אהר� מת כאשר) נ(

 בגד אהר� את משה שהפשיט, אותה וחמדת
 וראה שלישי וכ� שני וכ� לאלעזר והלבישו ראשו�

, למטה עלה אחי אהר� משה לו אמר. בכבודו בנו
. ופשט, רגלי! פשוט. ופשט, ידי! פשוט. ועלה
  אמר. לו והל! וקמ7, פי! קמו7. ועצ$, עיני! עצו$

 קדשת� לא אשר על :בי למעול גרמת$ 9 בי מעלת� אשר על) נא( :זו במיתה שמת מי אשרי משה
 והוצרכו הכוהו וה$ הסלע אל ודברת$) ח, כ במדבר (לכ$ אמרתי אתקדש שלא לי גרמת$ 9 אותי

 אומרי$ ישראל שהיו, שמי$ ש$ מתקדש היה הכאה בלא מימיו ונת� עמו דברו ואילו פעמי$ להכותו
 מקיי$ כ! לוקה אינו חטא וא$ שכר מת� לו אי� זכה א$ לפורענות ולא לשכר שאינו הזה הסלע ומה

 :שכ� כל לא אנו בוראו מצות
 

 דברים פרק לג פסוק ח 
ֶ�יָ! #ַמר .ְלֵלִוי C� : ְמִריָבה ֵמי ַעל ְ�ִריֵבה. ְ�ַמָ%ה ִנִ%ית) ֲאֶ�ר ֲחִסיֶדָ! ְלִאי� ְוא.ֶריָ! 
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 ספר העיקרים מאמר רביעי פרק כב
  

 רצו� ישלי$ לא יתבר! שהש$ שיספק ומי[...] 
 הנה, לכ! הראוי החסיד או הצדיק או הנביא

 וכל, משרשיה בשרשו בתורה ספק כמטיל הוא
 ומחוייב שראוי', ה קדוש בו שיש במקו$ שכ�

 5 רצו� לעשות ומוכרח משועבד שהטבע לפרס$

 שיראה ומי, מצותיה ומקיימי התורה שומרי
 עושה בלתי נסי$ ידו על שיעשו שראוי הנביא
 הנה, אחד כלל או אחת אומה להצלת אות$

, באמונה ספק להטיל גור$ ספק בלתי הוא
 10 שהכתוב כמו האמת שאי� יחשוב שהרואה

 הוא שהטבע הרבה במקומות בתורה מיעד
 ויבואו, התורה מצות למקיימי ומשועבד נכנע

 .בתורה ספק להטיל
 על תורה שנתנה עצמו הנביא כשיראו שכ� וכל
 15 אומר לגזור הזאת האמונה על נשע� שאינו ידו

 או ממנהגו לשנותו הטבע כנגד דבר ולדבר
 ההוא הנביא היות ע$, מופת או אות לחדש
 ידי מעל יותר נסי$ ידו על שיעשו שראוי ממי

 ולהטיל הש$ לחלול גור$ ספק בלי וזה, זולתו
 20 מסופק הוא עצמו הנביא וכאלו, באמונה ספק

 כמו דברו פי על הטבע שישתנה אמת הדבר א$
 האמנת$ לא יע� נאמר זה ועל, התורה שתיעד

 משה היה אלו, המי$ כששאלו כי', וגו בי
 היה, מי$ ויזובו הצור שיבקע זרי�גו ואהר�
 25 ועצת עבדו דבר מקי$ ספק בלי יתבר! הש$

 בזה נקדש יתבר! הש$ והיה, ישלי$ מלאכיו
 .הע$ כל לעיני

 באו אבל, ואהר� משה כ� עשו שלא ובעבור
 אהל פתח אל בורחי$ כדמות הקהל מפני
 30 אב� אברה$ רבי החכ$ שפירש כמו, מועד

, לעשות מה עצה לה$ אי� כאלו, ל"ז עזרא
 מעוט וגור$ הש$ חלול ספק בלי זה והיה

 לא אמר ולפיכ!, לרואי$ ובתורה בו אמונה
 היית$ מאמיני$ היית$ שאלו, בי האמנת$

 35 שמי שיתקדש כדי, שישתנה הטבע על גוזרי$

 עבדי דברי מקי$ שאני הכל שיראו, ידכ$ על
 .אשלי$ מלאכי ועצת
 לרוב זה שעשו פי על א@ השלו$ עליה$ וה$

 לעצמ� עטרה ליטול רוצי$ היו שלא, ות$ענותנ
 40 לעו� לה$ נחשב מקו$ מכל', ה מצות מבלי

 מזה שנמש! הש$ חלול מפני אמונה ולמעוט
 כשנצטר! יהושע תמצא ולזה. שבארנו כמו

 מהש$ רשות ליטול המתי� לא הדבר זה לכמו

 שיעשה הש$ על נשע� אבל, בשכינה ולימל!
 45 כמו', וגו דו$ בגבעו� שמש אמר ומעצמו רצונו

 לאמר' לה יהושע ידבר אז, הכתוב שהעיד
', וגו דו$ בגבעו� שמש ישראל לעיני ויאמר
 שלא עליו הכתוב שהעיד עד דברו הש$ וקיי$

 שיאמר משה בימי אפילו כמוהו גדול דבר היה
 50 ואמר, כזה גדול דבר ויתקיי$ מעצמו משה

' ה לשמוע ולאחריו לפניו ההוא כיו$ היה ולא
 גדול דבר הש$ שיקיי$ ומרכל', וגו איש בקול
 מעוט חטא וזהו, מעצמו האיש שיגזור כזה

 שלא על ולאהר� למשה הכתוב שייחס האמונה
 55 אחר וג$, הש$ רשות בזולת מעצמ� דבר עשו

 דברו לא וה$ הסלע אל ודברת$ לה$ שנאמר
, הש$ פי בשעברו כ� ג$ חטאו, שהכו אלא

 מתקני$ והיו מתקדש הש$ היה דברו שאלו
 הוסיפו דברו שלא ובעבור, אושחט מה קצת

 60 .לחטוא

 שבחורב שכמו שחשבו בעבור היה החטא וסבת
 לא הזאת בפע$ ג$ הכאה ידי על המי$ יצאו
, יע7 כ� לא צבאות' וה, הכאה ידי על אלא יצאו

 ולא התורה נתנה לא עדי� הראשונה שבפע$
 65 עכשיו אבל, כ! כל לישראל משועבד הטבע היה

 נס לה$ עשהשי היו ראויי$ הארבעי$ בשנת
, בלבד משה של בדבורו מפניה$ הטבע ושיכנע
 אל דברו שלא על מרי בכא� היה זה ובעבור
 הש$ וחלול אמונה ומעוט, שנצטוו כמו הסלע

 70 מימיו שית� הסלע על מעצמ� גזרו שלא על

 שבפרשת תמצא וכ�, יתבר! הש$ צווי בזולת
 הר אל עלה משה אל' ה כשאמר האזינו

 עמ! אל והאס@, )ט"מ ב"ל דברי$ (העברי$
 על, דברי$ השני הכתוב יזכיר, )'נ ב"ל דברי$(

, אותי קדשת$ לא אשר ועל בי מעלת$ אשר 75 

 .הללו החטא מיני שני על לרמוז
 הש$ וחלול האמונה מעוט בחטא שהיה ולפי
 שאמרו כמו, לכפרה נת� לא, שבארנו כמו

 הש$ חלול בידו שיש מי אבל, יומא במסכת
 80 למרק ביסורי� אול לתלות בתשובה כח אי�

 שיש די� גזר היה כ� ועל, ממרקת מיתה אלא
 ולא תפלתו הועילה לא ולכ!, שבועה עמו

 במה והסתכל, הזה בחטא משה של תשובתו
 נכו� יותר שהוא והבינהו הפרק בזה שבארנו

 85 ברחמיו יתבר! והש$, בו שנאמר מה מכל

 : אמ�, משגיאה יצילנו
 


