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 במדבר פרק כ
ל ) אֹמר: )ח( ַֹקח ֶאת ַהַמֶטה ְוַהְֹקהֵּ ר ְיֹקָוֹק ֶאל ֹמֶשה לֵּ ז( ַוְיַדבֵּ

יֶהם  ינֵּ ָדה ַאָתה ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוִדַבְרֶתם ֶאל ַהֶסַלע ְלעֵּ ֶאת ָהעֵּ
ָדה  אָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהֶסַלע ְוִהְשִֹקיָת ֶאת ָהעֵּ יָמיו ְוהוצֵּ ְוָנַתן מֵּ

י ְיֹקָוֹק ַכֲאֶשר ְוֶאת ְבִעיָרם: )ט( ַוִיַק  ח ֹמֶשה ֶאת ַהַמֶטה ִמִלְפנֵּ
י ַהָסַלע ַויֹאֶמר  ִצָוהו: )י( ַוַיְֹקִהלו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ֶאת ַהָקָהל ֶאל ְפנֵּ

 ָלֶהם ִשְמעו ָנא ַהֹמִרים ֲהִמן ַהֶסַלע ַהֶזה נוִציא ָלֶכם ָמִים: 
הו ַפֲעָמִים ַויְֵּצאו )יא( ַוָיֶרם ֹמֶשה ֶאת ָידו ַוַיְך ֶאת הַ  ֶסַלע ְבַמטֵּ

ָדה וְבִעיָרם: ס )יב( ַויֹאֶמר ְיֹקָוֹק ֶאל ֹמֶשה  ְשְת ָהעֵּ ַמִים ַרִבים ַותֵּ
ל  י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ינֵּ ִני ְלעֵּ ְוֶאל ַאֲהֹרן ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנֶתם ִבי ְלַהְֹקִדישֵּ

ן לֹא ָתִביאו ֶאת ַהָקָהל ַהֶזה ֶאל ָהָא   ֶרץ ֲאֶשר ָנַתִתי ָלֶהם: ָלכֵּ
ש  ל ֶאת ְיֹקָוֹק ַוִיָקדֵּ י ִיְשָראֵּ י ְמִריָבה ֲאֶשר ָרבו ְבנֵּ ָמה מֵּ )יג( הֵּ

 :ָבם

 רש"י 
מכאן שחס הֹקדוש ברוך הוא על ממונם של  - ואת בעירם)ח( 

זה אחד מן המֹקומות שהחזיֹק  - ויקהלו וגו')י(  ישראל:
לפי שלא היו  - לע הזה נוציאהמן הס מועט את המרובה:

מכירין אותו, לפי שהלך הסלע וישב לו בין הסלעים, 
כשנסתלֹק הבאר, והיו ישראל אומרים להם מה לכם מאיזה 
סלע תוציאו לנו מים, לכך אמר להם המורים סרבנים, לשון 

יוני שוטים, מורים את מוריהם, המן הסלע הזה שלא 
לפי שבראשונה  - מיםפע)יא(  נצטוינו עליו נוציא לכם מים:

לא הוציא אלא טיפין, לפי שלא צוה המֹקום להכותו אלא 
ודברתם אל הסלע, והמה דברו אל סלע אחר ולא הוציא, 
אמרו שמא צריך להכות כבראשונה, שנאמר )שמות יז, ו( 

יען לא )יב(  והכית בצור, ונזדמן להם אותו סלע והכהו:
 היו נכנסין  גלה הכתוב שאלולי חטא זה בלבד - האמנתם בי

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 

רתם אל הסלע והוציא הייתי מֹקודש לעיני העדה ואומרים מה סלע זה שאילו דב - להקדישני הכתוב מפני ֹקדוש השם:
בשבועה, כמו )שמואל  - לכן לא תביאו שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מֹקיים דבורו של מֹקום, ֹקל וחומר אנו:

הם הנזכרים במֹקום אחר  - המה מי מריבה)יג(  א' ג, יד( לכן נשבעתי לבית עלי, נשבע בֹקפיצה כדי שלא ירבו בתפלה על כך:
 את אלו ראו אצטגניני פרעה שמושיען של ישראל לוֹקה במים, לכך גזרו )שמות א, כב( כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו:

שמתו משה ואהרן על ידם. שכשהֹקב"ה עושה דין במֹקודשיו הוא יראוי ומתֹקדש על הבריות, וכן הוא אומר  - ויקדש בם
 ממֹקדשיך, וכן הוא אומר )ויֹקרא י, ג( בֹקרובי אֹקדש:)תהלים סח, לו( נורא אלהים 

 
 ליקוטי מוהר"ן קמא תורה כ

ל ְבַתֲחנוִנים,  ]ה[ ל ֹֹקֶדם ַהְדרוש, ָצִריְך ְלִהְתַפלֵּ וְכֶשִמְתַפלֵּ
ת ַהָקדוש ָברוְך הוא ַמְתַנת ִחָנם ְולֹא ִיְתֶלה  אֵּ ש מֵּ ִויַבקֵּ
ה ֻעזו ֶשל  ר ַמטֵּ ִבְזכות ַעְצמו; ַאף ַעל ִפי ֶשַעְכָשו ִנְתעורֵּ

ין ֶזה ַהַמטֶ  י ְלַהְכִניַע ֲעבוָדתו, אֵּ י ְלִהְתָגאות, ֶאָלא ְכדֵּ ה ְכדֵּ
ָדה, ִכי ְבַרִבים יֵּש ָבֶהם טוִבים ְוָרִעים, ְוָצִריְך  ָהָרע ֶשָבעֵּ

ם ִיְתָבַרְך ַיֲעֹמד  י ַהשֵּ ְלַהְכִניַע ָהָרע ֶשָבָרִעים ַכַנ"ל. ֲאָבל ִלְפנֵּ
ר ַתֲחנוִנים, ְולֹא יִ  ְתֶלה ְבשום ְזכות. ְוֶזהו ְכַדל וְכָרש ִויַדבֵּ

 )ְדָבִרים ג(:
ר  אֹמר", ֶשָצִריְך ְלַדבֵּ ת ַהִהוא לֵּ "ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה' ָבעֵּ
 ַתֲחנוִנים ְבָשָעה ֶשרוֶצה לוַמר, ַהְינו ֹֹקֶדם ַהְדרוש:

ְוֶזהו ָטעות ֶשָטָעה מֶשה, ֶשַהָקדוש ָברוְך הוא ָאַמר 
ָדה ְוִדַבְרָת ֶאל ְלמֶשה: " ל ֶאת ָהעֵּ ַֹקח ֶאת ַהַמֶטה ְוַהְֹקהֵּ

יֶהם", ֶשִיַקח ֶמְמֶשֶלת ֻעזו ֶשיֵּש לו ִמִמְצוות  ינֵּ ַהֶסַלע ְלעֵּ
ָדה", ִכי ִבְשַעת  ל ֶאת ָהעֵּ ים טוִבים ֶשלו, "ְוַהְֹקהֵּ וִמַמֲעֹשִ

ל, ֶשיֵּש ָבֶהם ַגם ָרִעים, ָצִריְך ַמטֵּ  י ְלַהְכִניַע ַהְֹקהֵּ ה ֹעז ְכדֵּ
יֶהם"  ינֵּ ִרְשָעָתם ַכַנ"ל; ְוַאַחר ָכְך "ְוִדַבְרָת ֶאל ַהֶסַלע ְלעֵּ

ין ִדבור ֶאָלא ַנַחת' )ַשָבת ס"ג. וִמְדַרש ַרָבה ִשיר  'אֵּ
א רע"ט: "ְוִדַבְרֶתם  צֵּ ן ֹזַהר תֵּ ַהִשיִרים ָסמוְך ְלסופו. ְוַעיֵּ

יחו וְתִפָלתו ֶאל ַהֶסַלע" וְ  כו' ְבִדבור וִפיוס ְוכו'(, ֶשִיְשֹפְך ֹשִ
ב ָהֶעְליון ַכַנ"ל,  ְבַתֲחנוִנים ְכַדל וְכָרש, ֶאל ַהֶסַלע, ַהְינו לֵּ

י  ה, ְכדֵּ יֶהם ַדְיָֹקא, ֶשִיְהֶיה ַהָקָהל ִבְשַעת ַמֲעֹשֶ ינֵּ ְלעֵּ
ר ֶאת ַעְצמו ִעם ִנְש  ה, ֶשְיַֹקשֵּ ן ָעֹשָ ָמָתם ַכַנ"ל. ְוהוא לֹא כֵּ

ש ִעם  ֶשָזַכר טובו ְוִצְדָֹקתו ִבְשַעת ְתִפָלתו, ֶשלֹא ִהְשַתמֵּ
ש ִעם ַהַמֶטה ִבְשַעת  ַהַמֶטה ִבְשִביל ַהָקָהל, ֶאָלא ִהְשַתמֵּ

ֶזה ְתִפָלתו. ְוֶזה ְבִחיַנת: "ַוָיֶרם מֶשה ֶאת ָידו" ָידו 
ְתִפָלתו, ְכמו ֶשָכתוב )ְשמות י"ז(: "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמוָנה", 

ר ֶאת  ִרים ֶאת ְתִפָלתו, ְולֹא ִֹקשֵּ ן ִבְצלו, ֶשהֵּ ַתְרגומו: ְפִריֹשָ
הו ַפֲעָמִים"  ַעְצמו ִעם ַהָקָהל. "ַוַיְך ֶאת ַהֶסַלע ְבַמטֵּ

ב ִכְבָיכול "ִהָכה צור ַוָיז ובו ָמִים" )ְתִהִלים ע"ח(, ֶשִהָכה לֵּ
יֶזה ָדָבר ְבֹכַח וְבֹאֶנס, ִכי ָבא  ָהֶעְליון, ְכמו ֶשלוְֹקִחין אֵּ

יו ַהטוִבים. ְוֶזהו ַהָכַאת ַהֶסַלע ַפֲעַמִים: ַהָכָאה  ְבֹכַח ַמֲעֹשָ
 ֹ י ַהתוָרה ְבֹכַח וְבֹאֶנס ְול אורֵּ ש ַמְתַנת ַאַחת, ֶשָלַֹקח בֵּ א ִבקֵּ

ֹק ֶאת ַהָשָעה, ָשָעה  ִחָנם ַכַנ"ל, ְוַהָכָאה ַאַחת ִכי ִמי ֶשדוחֵּ
ֹק ֹֹקֶדם ְזַמנו.  רוִבין יג:(, ְוִנְסַתלֵּ דוַחְֹקתו )ְבָרכות ס"ד. ְועֵּ

ב ַהַנ"ל, ִהיא ְמַיֶלֶלת  ְוַעל ִהְסַתְלֹקותו, ַהְשִכיָנה, ֶשִהיא ַהלֵּ
 ָכה ָעָליו. ְוֶזה:ובו

י ַהָכָאה, ְכמו  תו מֶשה ְוַאֲהֹרן ַעל ְידֵּ "ַפֲעָמִים", ִכי מֵּ
י ְמִריָבה" ְוכו': ֶשָכתוב: ָמה מֵּ ין ָלָאָדם ו "הֵּ ִבְשִביל ֶזה אֵּ

ש ְבַתֲחנוִנים;  ִלְדֹחֹק ֶאת ַעְצמו ַעל שום ָדָבר, ֶאָלא ְיַבקֵּ
ם יִ  ן לו ַהשֵּ ן, ְוִאם ָלאו ָלאו. ְוֶזה:ִאם ִיתֵּ  ְתָבַרְך ִיתֵּ

ִרים  "ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנֶתם ִבי", ַהְינו ַהְתִפָלה ַכַנ"ל, ֶשהֵּ
ְתִפָלתו ִמְתִפַלת ַהָקָהל, ֶשלֹא ָֹקַשר ֶאת ַעְצמו ִעם ַהָקָהל. 

ְוַהְתִפָלה ִהיא ֱאמוָנה, ְכמו "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמוָנה". 
ִני ַדְיָֹקא, ִכי ַעל "לְ  ל" ְלַהְֹקִדישֵּ ָראֵּ י ִיֹשְ י ְבנֵּ ינֵּ ִני ְלעֵּ ַהְֹקִדישֵּ

ן  ם ִיְתָבַרְך ַכַנ"ל. "ָלכֵּ ש ַהשֵּ י ַהְתִפָלה ֶשל ַרִבים ִנְתַֹקדֵּ ְידֵּ
לֹא ָתִביאו ְוכו' ֶאל ָהָאֶרץ" ָרַמז ַעל ִהְסַתְלֹקותו, ִכי 

ן ִנתוסֵּ  ף ְלַמְעָלה ִבְשַעת ְפִטיַרת ַהַצִדיֹק, ַהְקֻדָשה ַגם כֵּ
 ַכָידוַע; ִנְמָצא, ַמה ֶשֶנְחַסר ַעל ָיָדם ִנְשַלם ַעל ָיָדם:
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