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אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו  ה'ויאמר "כתוב בפרשתנו: 
אי דיבור אל הסלע גרם שמשה לא יביא בין, מדוע יש לה.(במדבר כ, יב)" את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם

מריבה היה במה שאמרו המי רבינו חננאל, שחטא בשם  (בדמבר כ, ח)הרמב"ן  כתבישראל לארץ? ועוד,  את בני
 את הפעולה יחסוהם לכם מים.  )ה'( "יוציא" , שהיה ראוי שיאמרו(שם, פסוק י) לכם מים" נוציא"המן הסלע הזה 

ספר "מאיר (גאון רבינו מאיר יחיאל הלוי מאוסטראווצא הוהקשה . יה חסרון בקידוש שם שמיםלה', וה לעצמם ולא

ועוד,  איך יתכן שמשה רבינו, אדון כל הנביאים, ייחס את הדבר אליו ולא אל ה'. )קי, עמ' עיני חכמים" מהדורא תליתאי
הקשה . "ל כעס בא לכלל טעותוהבא לכל"בגלל שכעס, כמו שאמר לו ה'  דיבר אל הסלעמשה לא  אמרו חז"ל,

לכאורה, בפירוש "ודברת אל הסלע". ה' אמר לו אחר שלכאן,  יש טעות איזו ,)שם, עמ קט(מאוסטראווצא  הרבי
  משה לא "טעה", אלא פשוט לא שמע לציווי ה' לדבר אל הסלע.

  

צריכים למלחמות  היה מכניס את ישראל לארץ, לא היו רבינו אם משה, )קה, עמ' שם(מאוסטראווצא  כתב הרבי
כמו שאמר להם משה "ה' ילחם ללא שום מלחמה ועשיה, שישראל יצאו שהיה ביציאת מצרים,  ולכלי זיין. וכפי

(בראשית כז, בבחינת "הקול קול יעקב" , בפיולכך: כוחו של משה רבינו  . והסיבה(שמות יד, יד)לכם ואתם תחרישון" 

בזמן שהקול  (בראשית רבה סה, טז)נה מדברת מתוך גרונו. ואמרו חז"ל ומשה רבינו היה קול התורה בעצמו, ושכי. כג)
 אלא ך לשום מעשה לכבוש את הל"א מלכים,לא היה צרי משה ,ממילאעקב, אין ידים ידי עשיו שולטות. קול י

  כמו שהיה ביציאת מצרים., ב"פיו" כובשם
  

יא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. . ואם נבכל הכועס אם חכם הוא, חכמתו מסתלקת ממנו, (פסחים סו:)חז"ל אמרו 
בדיבור בלי  לפעול כוחו בפיושה רבינו, אדון כל הנביאים, ש, נמצא שגם מעמ' קט) (שם,מאוסטראווצא  הרבי וכתב

בעצמו שאבד הרגיש  ומשהמנו אותה המדריגה של דיבור. על ידי שכעס נסתלקה מ שום פעולה ועשיה,
ובפרט (. הסלע, ולכן הכה בון וציא מים מלהדיבורו בל לפעול עכשיו מדריגה זו, וממילא היה ירא שלא יוכ

  .)יהיה ח"ו חילול ה' בזה ,לא יפעול בדיבורו להוציא מים שאם חשש
  

אינו שאבד מדרגתו ו הרגיש בעצמו שמשה בי להקדשני", דהיינו אף האמנתם"יען לא  עם כל זה, ה' אמר למשה
 ,ות מה שנצטווהשהקב"ה ציווה אותו שידבר אל הסלע, היה לו לעשיכול לפעול בכח הדיבור, מכל מקום כיון 

בעצמו  שאין האדם מרגישטעם בשכל, ו אפילו כשאין לדברוזה ענין ה"אמונה", ש. אף שאינו במדרגתו
מהדורא (דברי האוסטראווצא  כפי(ו .בלי חשבונות מה שנצטווה עליו לעשותאף על פי כן , הכח לפעול את
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ולכן החשבון של משה לא לדבר אל הסלע . ילה איפה שהשכל מסתייםחשהאמונה מת, תנינא, סוף הספר עמ' טז)
  ).היה חסרון באמונה

  
כלומר, משה טעה בחשבונו, בחושבו שאין לו לדבר אל וזה הפירוש "כיון שבא לכלל כעס בא לכלל טעות", 

בי להקדשני לעיני בני ישראל", דאם היה  האמנתם "יען לא וזהו שאמר הכתוב הסלע בלי מדריגת הדיבור שלו.
היה זה תועלת , והסלע היה נותן מימיו, כזו אף שלא היה במדריגה גבוהה ,מכח האמונה משה מדבר אל הסלע

  .מרגישים שום טעם ויכולת אף אם אין ,מתוך אמונה ולימוד גדול לישראל לעבוד את ה' בכל עת וזמן
  

הוצאת  את פעולת, דהיינו איך יתכן שמשה ייחס רבינו חננאלקושייתנו על ראווצא את מפרש הרבי מאוסט בזה
, יחס בזה שמשה חשב שהדבר תלוי במדריגתו ולא פעל מתוך אמונה בה': התשובה לכך ?לעצמוהמים מהסלע 

  את פעולת הוצאת המים מהסלע לעצמו.
  

אל הסלע, לעונשו שלא הביא את בני ישראל את הקשר בין חטאו של משה שלא דיבר לפרש  לי בס"ד נראהעתה 
ה גאולה שלימה, ולא היו ישראל גולים עוד יתישראל לארץ, הי מכניס את בני אם משה רבינו היהש ידוע לארץ.
של, ביציאת מצרים, תוכן . למהאמונה, היא היא הגאולה עצמה: )285(ח"ג עמ' וכתב המכתב מאליהו  לעולם.

ה אל רשות ה' יתברך. ומכיון שכבר התדבקו בה' באמונתם (כדכתיב "ויאמן א היציאה מרשות פרעהגאולה הי
לעם  "גאולה שלימה"היה כדי שת ,נמצא , ע"ש.ה), במבט הרוחני כבר נשלמה הגאולד, לאשמות  –העם" 
כניס ה י, זה שמשממילא. , כי האמונה היא היא הגאולה"אמונה שלימה" הם יהיו במדרגת, צריך שישראל
ישראל למדריגת  ממש אם הוא יעלה את בני אלם גאולה שלימה, תלויול לארץ, שמשמעותו שגישרא את בני

לא זכה להעלותם , וובאמונת כלל ישראל פגם באמונתו הוא ,לא דיבר אל הסלעשמשה  אמונה שלימה. אבל בזה
ואלם לגלהכניס את ישראל לארץ ואפשרות האת  מעצמו שלל בעצם רבינו משהממילא,  לשלימות האמונה.

להשיג אמונה שלימה ולהיגאל  יתברך נו ה'כזי .גלל שלא דיבר אל הסלע ופגם באמונתם, בגאולה שלימה
  לגאולה שלימה בקרוב!

  

  
  

  !בתי כנסת 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 
 

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 

MEAFARKUMI@GMAIL.COM-ל  


