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רש"י

במדבר פרק כ

(ח) ואת בעירם  -מכאן שחס הֹקדוש ברוך הוא על ממונם של
(ז) וַיְדַ בֵּ ר יְ ֹקוָֹק ֶאל מֹשֶ ה לֵּ אמֹר( :ח) ַֹקח ֶאת הַ ַמטֶ ה וְ הַ ְֹקהֵּ ל
ישראל( :י) ויקהלו וגו'  -זה אחד מן המֹקומות שהחזיֹק
ֶאת הָ עֵּ דָ ה ַא ָתה וְ ַאהֲ רֹן ָא ִחיָך וְ ִדבַ ְר ֶתם ֶאל ַהסֶ לַע לְעֵּ ינֵּיהֶ ם
מועט את המרובה :המן הסלע הזה נוציא  -לפי שלא היו
ית ֶאת הָ עֵּ ָדה
את לָהֶ ם ַמיִ ם ִמן הַ סֶ לַ ע וְ ִה ְש ִֹק ָ
ימיו וְ הוצֵּ ָ
וְ נ ַָתן מֵּ ָ
מכירין אותו ,לפי שהלך הסלע וישב לו בין הסלעים,
ירם( :ט) ַו ִי ַקח מֹשֶ ה ֶאת הַ מַ טֶ ה ִמלִפְ נֵּי יְ ֹקוָֹק כַאֲ ֶשר
וְ ֶאת בְ עִ ָ
צִ וָהו( :י) וַ י ְַֹק ִהלו מ ֶֹשה וְ ַאהֲ רֹן ֶאת הַ ָק ָהל ֶאל פְ נֵּי הַ סָ ַלע ַוי ֹאמֶ ר כשנסתלֹק הבאר ,והיו ישראל אומרים להם מה לכם מאיזה
סלע תוציאו לנו מים ,לכך אמר להם המורים סרבנים ,לשון
נוציא ָלכֶם ָמ ִים:
לָהֶ ם ִש ְמעו נָא ַהמ ִֹרים הֲ ִמן ַהסֶ לַע הַ ֶזה ִ
יוני שוטים ,מורים את מוריהם ,המן הסלע הזה שלא
(יא) וַ י ֶָרם מ ֶֹשה ֶאת יָדו ַויְַך ֶאת הַ סֶ לַע ְבמַ טֵּ הו ַפע ֲָמיִם ַויֵּצְ או
ירם :ס (יב) וַי ֹאמֶ ר ְיֹקוָֹק ֶאל מֹשֶ ה נצטוינו עליו נוציא לכם מים( :יא) פעמים  -לפי שבראשונה
ובעִ ָ
מַ יִם ַרבִ ים וַ ֵּת ְש ְת הָ עֵּ ָדה ְ
לא הוציא אלא טיפין ,לפי שלא צוה המֹקום להכותו אלא
וְ ֶאל ַאהֲ רֹן יַעַ ן ל ֹא הֶ אֱ ַמנ ְֶתם ִבי לְהַ ְֹק ִדישֵּ ִני ְלעֵּ ינֵּי בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל
ודברתם אל הסלע ,והמה דברו אל סלע אחר ולא הוציא,
לָכֵּן ל ֹא ָתבִ יאו ֶאת הַ ָקהָ ל הַ זֶ ה ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר נ ַָת ִתי לָ הֶ ם:
אמרו שמא צריך להכות כבראשונה ,שנאמר (שמות יז ,ו)
(יג) ֵּהמָ ה ֵּמי ְמ ִריבָ ה אֲ שֶ ר ָרבו בְ נֵּי ִי ְש ָר ֵּאל ֶאת יְֹק ָוֹק ַוי ִָק ֵּדש
והכית בצור ,ונזדמן להם אותו סלע והכהו( :יב) יען לא
בָ ם:
האמנתם בי  -גלה הכתוב שאלולי חטא זה בלבד היו נכנסין
לארץ ,כדי שלא יאמרו עליהם כעון שאר דור המדבר ,שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ ,כך היה עון משה ואהרן .והלא
(במדבר יא ,כב) הצאן ובֹקר ישחט ֹקשה מזו ,אלא לפי שבסתר חסך עליו הכתוב ,וכאן שבמעמד כל ישראל ,לא חסך עליו
הכתוב מפני ֹקדוש השם :להקדישני  -שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מֹקודש לעיני העדה ואומרים מה סלע זה
שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מֹקיים דבורו של מֹקוםֹ ,קל וחומר אנו :לכן לא תביאו  -בשבועה ,כמו (שמואל
א' ג ,יד) לכן נשבעתי לבית עלי ,נשבע בֹקפיצה כדי שלא ירבו בתפלה על כך( :יג) המה מי מריבה  -הם הנזכרים במֹקום אחר
את אלו ראו אצטגניני פרעה שמושיען של ישראל לוֹקה במים ,לכך גזרו (שמות א ,כב) כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו:
ויקדש בם  -שמתו משה ואהרן על ידם .שכשהֹקב"ה עושה דין במֹקודשיו הוא יראוי ומתֹקדש על הבריות ,וכן הוא אומר
(תהלים סח ,לו) נורא אלהים ממֹקדשיך ,וכן הוא אומר (ויֹקרא י ,ג) בֹקרובי אֹקדש:
ליקוטי מוהר"ן קמא תורה כ

[ה] וכְ שֶ ִמ ְת ַפלֵּ ל ֹק ֶֹדם הַ ְדרוש ,צָ ִריְך ל ְִה ְת ַפלֵּל בְ ַתחֲ נונִים,
וִ יבַ ֵּקש מֵּ ֵּאת הַ ָקדוש בָ רוְך הוא מַ ְתנַת ִחנָם וְ ל ֹא י ְִתלֶה
עורר מַ טֵּ ה עֻזו שֶ ל
בִ זְ כות עַ צְ מו; ַאף עַ ל פִ י שֶ עַ כְ שָ ו נ ְִת ֵּ
עֲבודָ תוֵּ ,אין זֶה הַ מַ טֶ ה כְ דֵּ י ל ְִה ְתגָאותֶ ,אלָ א כְ דֵּ י לְהַ כְ נִיעַ
הָ ָרע שֶ בָ עֵּ דָ ה ,כִ י בְ ַרבִ ים יֵּש בָ הֶ ם טובִ ים וְ ָרעִ ים ,וְ צָ ִריְך
ְלהַ כְ נִיעַ הָ ָרע שֶ בָ ָרעִ ים ַכנַ"ל .אֲ בָ ל לִפְ נֵּי הַ שֵּ ם י ְִתבָ ַרְך ַי ֲעמֹד
כְ דַ ל וכְ ָרש וִ ידַ בֵּ ר ַתחֲ נונִים ,וְ ל ֹא ִי ְת ֶלה בְ שום זְ כות .וְ זֶהו
ְ(דבָ ִרים ג):
"ו ֶָא ְתחַ נַן ֶאל ה' בָ עֵּ ת הַ ִהוא לֵּאמֹר" ,שֶ צָ ִריְך לְדַ בֵּ ר
ַתחֲ נונִים בְ שָ עָ ה שֶ רוצֶ ה לומַ ר ,הַ יְנו ֹקֹדֶ ם הַ ְדרוש:
וְ ֶזהו טָ עות שֶ ָטעָ ה משֶ ה ,שֶ ַה ָקדוש בָ רוְך הוא ָאמַ ר
לְמשֶ הַֹ " :קח ֶאת הַ מַ טֶ ה וְ הַ ְֹקהֵּ ל ֶאת הָ עֵּ דָ ה וְ ִדבַ ְר ָת ֶאל
הַ סֶ לַע לְעֵּ ינֵּיהֶ ם" ,שֶ י ִַקח מֶ ְמשֶ לֶת עֻזו שֶ יֵּש לו ִמ ִמצְ וות
שים טובִ ים שֶ לו" ,וְ ַה ְֹקהֵּ ל ֶאת הָ עֵּ דָ ה" ,כִ י בִ ְשעַ ת
וממַ ֲע ִ ֹ
ִ
הַ ְֹקהֵּ ל ,שֶ יֵּש בָ הֶ ם גַם ָרעִ ים ,צָ ִריְך מַ טֵּ ה עֹז כְ דֵּ י לְהַ כְ נִיעַ
ִר ְשעָ ָתם ַכנַ"ל; וְ ַאחַ ר כְָך "וְ ִדבַ ְר ָת ֶאל הַ ֶסלַע לְעֵּ ינֵּיהֶ ם"
ומ ְד ַרש ַרבָ ה ִשיר
'אין ִדבור ֶאלָא נַחַ ת' (שַ בָ ת ס"גִ .
ֵּ
הַ ִש ִירים סָ מוְך לְסופו .וְ עַ יֵּן זֹהַ ר ֵּתצֵּ א רע"ט" :וְ ִדבַ ְר ֶתם
ותפִ לָתו
שיחו ְ
ֶאל הַ סֶ לַע" וְ כו' בְ ִדבור ופִ יוס וְ כו') ,שֶ י ְִשפְֹך ִ ֹ
בְ ַתחֲ נונִים כְ דַ ל וכְ ָרשֶ ,אל הַ סֶ לַע ,הַ יְנו לֵּב הָ עֶ לְיון ַכנַ"ל,
לְעֵּ ינֵּיהֶ ם דַ י ְָֹקא ,שֶ ִי ְהיֶה הַ ָקהָ ל בִ ְשעַ ת מַ ֲע ֶֹשה ,כְ דֵּ י
שֶ י ְַֹקשֵּ ר ֶאת עַ ְצמו עִ ם ִנ ְשמָ ָתם ַכנַ"ל .וְ הוא ל ֹא כֵּן עָ ָֹשה,
שֶ ָזכַר טובו וְ צִ ְד ָֹקתו ִב ְשעַ ת ְתפִ לָתוֶ ,של ֹא ִה ְש ַת ֵּמש עִ ם
הַ מַ טֶ ה בִ ְשבִ יל הַ ָקהָ לֶ ,אלָ א ִה ְש ַת ֵּמש עִ ם הַ ַמטֶ ה בִ ְשעַ ת

ְתפִ לָתו .וְ ֶזה בְ ִחינַתַ " :וי ֶָרם משֶ ה ֶאת יָדו" יָדו ֶזה
(שמות י"ז)ַ " :ו ְי ִהי יָדָ יו אֱ מונָה",
ְתפִ לָתו ,כְ מו שֶ כָתוב ְ
ַת ְרגומו :פְ ִרי ָֹשן בִ צְ לו ,שֶ הֵּ ִרים ֶאת ְתפִ לָ תו ,וְ ל ֹא ִֹקשֵּ ר ֶאת
עַ צְ מו עִ ם הַ ָקהָ לַ " .ויְַך ֶאת ַהסֶ לַע בְ ַמטֵּ הו ַפעֲמָ יִם"
(ת ִהלִים ע"ח) ,שֶ ִהכָה ֵּלב
"ה ָכה צור ַויָזובו מָ יִם" ְ
כִ בְ יָכול ִ
אנֶס ,כִ י בָ א
לוֹק ִחין ֵּאיזֶה דָ בָ ר בְ כֹחַ ובְ ֹ
הָ עֶ לְיון ,כְ מו שֶ ְ
בְ כֹחַ מַ ֲע ָֹשיו הַ טובִ ים .וְ זֶהו הַ כ ַָאת הַ סֶ לַ ע ַפעֲמַ יִם :הַ כ ָָאה
אנֶס וְ ל ֹא בִ ֵּקש ַמ ְתנַת
תורה בְ כֹחַ ובְ ֹ
אורי הַ ָ
ַאחַ ת ,שֶ לָ ַֹקח בֵּ ֵּ
ִחנָם ַכנַ"ל ,וְ הַ כ ָָאה ַאחַ ת כִ י ִמי שֶ דוחֵּ ֹק ֶאת הַ שָ עָ ה ,שָ עָ ה
דוחַ ְֹקתו (בְ ָרכות ס"ד .וְ עֵּ רובִ ין יג ,):וְ נ ְִס ַתלֵֹּק ֹקֹדֶ ם זְ מַ נו.
וְ עַ ל ִה ְס ַתלְֹקותו ,הַ ְשכִ ינָה ,שֶ ִהיא הַ לֵּב הַ נַ"לִ ,היא ְמ ַי ֶללֶת
ובוכָה עָ לָיו .וְ זֶה:
" ַפעֲמָ יִם" ,כִ י ֵּמתו משֶ ה וְ ַאהֲ רֹן עַ ל יְדֵּ י הַ כ ָָאה ,כְ מו
שֶ כָתוב" :הֵּ מָ ה מֵּ י ְמ ִריבָ ה" וְ כו' :ובִ ְשבִ יל ֶזה ֵּאין ל ָָאדָ ם
ל ְִדחֹֹק ֶאת עַ צְ מו עַ ל שום דָ בָ רֶ ,אלָא יְבַ ֵּקש בְ ַתחֲ נונִים;
ִאם י ִֵּתן לו הַ שֵּ ם יִ ְתבָ ַרְך י ִֵּתן ,וְ ִאם לָאו לָ או .וְ ֶזה:
"יַעַ ן ל ֹא הֶ אֱ מַ ְנ ֶתם בִ י" ,הַ יְנו הַ ְתפִ ָלה ַכנַ"ל ,שֶ הֵּ ִרים
ְתפִ לָתו ִמ ְתפִ לַ ת הַ ָקהָ ל ,שֶ ל ֹא ָֹקשַ ר ֶאת עַ ְצמו עִ ם הַ ָקהָ ל.
וְ הַ ְתפִ לָה ִהיא אֱ מונָה ,כְ מו " ַוי ְִהי יָדָ יו אֱ מונָה".
ש ָר ֵּאל" לְהַ ְֹק ִדישֵּ ִני דַ י ְָֹקא ,כִ י עַ ל
" ְל הַ ְֹק ִדישֵּ נִי לְעֵּ ינֵּי בְ נֵּי ִי ְ ֹ
יְדֵּ י הַ ְתפִ לָה שֶ ל ַרבִ ים נ ְִת ַֹק ֵּדש הַ שֵּ ם י ְִתבָ ַרְך ַכנַ"לָ " .לכֵּן
ל ֹא ָתבִ יאו וְ כו' ֶאל ָה ָא ֶרץ" ָרמַ ז עַ ל ִה ְס ַתלְ ֹקותו ,כִ י
ירת הַ צַ ִדיֹק,
הַ ְקדֻשָ ה גַם כֵּן נִתוסֵּ ף לְמַ עְ לָ ה בִ ְשעַ ת פְ ִט ַ
ַכיָדועַ ; נ ְִמצָ א ,מַ ה שֶ נ ְֶחסַ ר עַ ל יָדָ ם נ ְִשלַם עַ ל יָדָ ם:
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