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 במדבר פרק יז 
ר( טז) ר( יז) :לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ  ֶאל ַדבֵּ

ל ְבנֵּי ִאָתם ְוַקח ִיְשָראֵּ ית ַמֶטה ַמֶטה מֵּ  ָאב ְלבֵּ
ת אֵּ ֶהם ָכל מֵּ ית ְנִשיאֵּ  ַמטֹות רָעשָ  ְשנֵּים ֲאֹבָתם ְלבֵּ
הּו ַעל ִתְכֹתב ְשמוֹ  ֶאת ִאיש ת( יח) :ַמטֵּ ם ְואֵּ  שֵּ

ה ַעל ִתְכֹתב ַאֲהֹרן ִוי ַמטֵּ  ְלֹראש ֶאָחד ַמֶטה ִכי לֵּ
ית ד ְבֹאֶהל ְוִהַנְחָתם( יט) :ֲאבֹוָתם בֵּ  ִלְפנֵּי מֹועֵּ

דּות ד ֲאֶשר ָהעֵּ  ָהִאיש ְוָהָיה( כ) :ָשָמה ָלֶכם ִאָּועֵּ
הּו בוֹ  ֶאְבַחר ֲאֶשר ָעַלי ַוֲהִשֹכִתי ִיְפָרח ַמטֵּ  ֶאת מֵּ

ל ְבנֵּי ְתֻלנֹות ם ֲאֶשר ִיְשָראֵּ יֶכם ַמִליִנם הֵּ   :ֲעלֵּ
ר( כא) ל ְבנֵּי ֶאל ֹמֶשה ַוְיַדבֵּ ָליו ַוִיְתנּו ִיְשָראֵּ  ָכל אֵּ

יֶהם  ֶאָחד ְלָנִשיא ַמֶטה ֶאָחד ְלָנִשיא ַמֶטה ְנִשיאֵּ
ית ה ַמטֹות ָעָשר ְשנֵּים םֲאֹבתָ  ְלבֵּ  ְבתֹוְך ַאֲהֹרן ּוַמטֵּ

 ְיֹקָוק ִלְפנֵּי ַהַמֹטת ֶאת ֹמֶשה ַוַיַנח( כב) :ַמטֹוָתם
ֻדת ְבֹאֶהל  ֶאל ֹמֶשה ַוָיֹבא ִמָמֳחָרת ַוְיִהי( כג) :ָהעֵּ

דּות ֹאֶהל ה ָפַרח ְוִהנֵּה ָהעֵּ ית ַאֲהֹרן ַמטֵּ ִוי ְלבֵּ  לֵּ
א ץַויָ  ֶפַרח ַוֹיצֵּ ִדים ַוִיְגֹמל ִציץ צֵּ א( כד) :ְשקֵּ  ַוֹיצֵּ
י ַהַמֹטת ָכל ֶאת ֹמֶשה י ָכל ֶאל ְיֹקָוק ִמִלְפנֵּ  ְבנֵּ

ל הּו ִאיש ַוִיְקחּו ַוִיְראּו ִיְשָראֵּ  ַוֹיאֶמר( כה) ס: ַמטֵּ
ב ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ה ֶאת ָהשֵּ דּות ִלְפנֵּי ַאֲהֹרן ַמטֵּ  ָהעֵּ

ָעַלי ְתלּוֹנָתם ּוְתַכל ֶמִרי ְבנֵּילִ  ְלאֹות ְלִמְשֶמֶרת  מֵּ
 ֹאתוֹ  ְיֹקָוק ִצָּוה ַכֲאֶשר ֹמֶשה ַוַיַעש( כו) :ָיֻמתּו ְוֹלא

ן  :ָעָשה כֵּ

 רש"י
 לשתי שחלקתים פי על אף - אחד מטה כי( יח)

 מכל לבד ולויה לבד כהונה משפחת משפחות
 כמו - והשכתי( כ) :הוא אחד שבט מקום

 וחמת( י, ז אסתר, )המים שכווי( א, ח בראשית)
 הניחו - מטותם בתוך( כא) :שככה המלך

 שכינה בצד שהניחו מפני יאמרו שלא, באמצע
 הוא - ציץ :כמשמעו - פרח ויצא( כג) :פרח

 - שקדים ויגמל :נופל כשהפרח הפרי חנטת
 לשון, שקדים שהן הוכר הפרי כשהוכר

 זה ולשון, ויגמל הילד ויגדל( ח, כא בראשית)
 ובוסר( ה, יח ישעיה) כמו, האילן בפרי ימצו

 הפרי הוא, שקדים ולמה. נצה יהיה גומל
 על המעורר אף, הפירות מכל להפריח הממהר
 שמצינו כמו, לבא ממהרת פורענותו הכהונה
. במצחו זרחה והצרעת( יט, כו' ב ה"ד) בעוזיה

 יחד שקדים אשכול כמין, שגדין וכפית ותרגומו
 כמו - תלונתם ותכל( כה) :זה על זה כפותים
 לנקבה יחיד מפעל שם לשון, תלונתם ותכלה

 ויש[ תלונות] ז"בלע ץ"מורמורי תלונתם כמו
 תלונה תלונתם, לתלונתם תלונותם בין חילוק

 הם ואפילו, יחיד בלשון דבר שם תלונותם, אחת
 :הרבה תלונות

 

 במדבר פרק כ 
ר( ז) ל ַהַמֶטה ֶאת ַקח( ח) :לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדבֵּ ָדה ֶאת ְוַהְקהֵּ  ְוִדַבְרֶתם ָאִחיָך ְוַאֲהֹרן ַאָתה ָהעֵּ

ינֵּיֶהם ַהֶסַלע ֶאל יָמיו ְוָנַתן ְלעֵּ אתָ  מֵּ ָדה ֶאת ְוִהְשִקיתָ  ַהֶסַלע ִמן ַמִים ָלֶהם ְוהֹוצֵּ   :ְבִעיָרם ְוֶאת ָהעֵּ
י ֶאל ַהָקָהל ֶאת ְוַאֲהֹרן ֹמֶשה ַוַיְקִהלּו( י) :ִצָּוהּו רַכֲאשֶ  ְיֹקָוק ִמִלְפנֵּי ַהַמֶטה ֶאת ֹמֶשה ַוִיַקח( ט)  ַהָסַלע ְפנֵּ

 ֶאת ַוַיְך ָידוֹ  ֶאת ֹמֶשה ַוָיֶרם( יא) :ָמִים ָלֶכם נֹוִציא ַהֶזה ַהֶסַלע ֲהִמן ַהֹמִרים ָנא ִשְמעּו ָלֶהם ַוֹיאֶמר
הּו ַהֶסַלע ְצאּו ַפֲעָמִים ְבַמטֵּ ְשְת  ִביםַר  ַמִים ַויֵּ ָדה ַותֵּ  : ּוְבִעיָרם ָהעֵּ

 

 במדבר פרק כא פסוק טז 
ָרה ּוִמָשם ר ִהוא ְבאֵּ  : ָמִים ָלֶהם ְוֶאְתָנה ָהָעם ֶאת ֱאֹסף ְלֹמֶשה ְיֹקָוק ָאַמר ֲאֶשר ַהְבאֵּ

 

  ["אתרס] חקתלפרשת שפת אמת 

"ן הקשה ע"ז בענין מי מריבה דאיתא במדרש שנענש על שאמר שמעו נא המורים. והרמב
הטעם שהרי בודאי חטאו בזה דכתי' ויקציפו על מי מריבה וגם מ"ט לא האמנתם בי. וגם 

ענין לקיחת המטה כיון שלא הי' הכוונה להכות ע"ש. ונ"ל דכתי' בפרשת קרח השב כו' 
מטה כו' לפני העדות כו' לאות לבני מרי ותכל תלונותם כו'. כי באמת בנ"י מאמינים בני 

ע"י החטא ניטל מהם שורש האחדות. והקב"ה נתן אות המטה שבזה  מאמינים. אך
יתדבקו למטות אבותם כמ"ש מטהו יפרח להיות דבוק בשורש ובזה נתעלו כל מטות בנ"י. 

ולכן אמר קח כו' המטה והקהל את העדה שבזה יבואו אל האחדות ויפתח להם הבאר 
ו להיות מאמינים בני כמ"ש אסוף את העם ואתנה להם מים. ומיד שראו המטה נתהפכ

מאמינים. ובזה שגג משה רבינו ע"ה שקרא להם המורים עתה. ולכן כל הקלקולים שכתוב 
במדרשים שנעשה בזה שהכה במטה ופעמים. הכל הי' בשביל שחשב משה רבינו ע"ה 

שעדיין הם מורים ואינם ראוים להתמשך אחר נס העליון ונשתנה הנס למדריגה שלמטה 
תוחלת ממושכה כו' ועץ חיים תאוה באה כמ"ש במ"א מזה. וז"ש  כמ"ש בזוה"ק בפסוק

לא האמנתם בי להקדישני לעיני בנ"י א"כ הכל מיושב. כי בזמן שבא הארה עליונה 
מתהפכים בנ"י כמו בש"ק בכח הנשמה יתירה. כי גם המטה שהוא במשכן לפני העדות 

משם מתאספין בני  הכל ענין אור הגנוז שמאיר מסוף העולם ועד סופו. וכשבא הארה
 ישראל אל השורש ונתקן הכל ונפתח להם הבאר והכל ענין אחד:
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