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  ][כה

א ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי  )כ, יב( ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַיַען 

א ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל  ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן 

  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם:

  היה חטא מי מריבה לפי ביאור בעל העיקריםמה 

פרק  )המאמר הרביעיהעיקרים, ספר (, 1אלבו וסףיב הר )כ, יב(

כי חטא מי מריבה הוא על שלא קידש משה שמו, כי  ,חשבכב 

ראוי לאיש כזה לקדש מהכאשר ראה כי העם צמא למים, היה 

                                                 
ואין תחליף  ,האריך מאוד בביאור חטא מי מריבההמשך חכמה [ ]כה[ 1

 ,אבל חובה על כל אחד ,באר העניןלולא באנו אלא  ,הייחודיתלצחות לשונו 

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל " )במדבר כ, יב(על הפסוק  .]לקרוא את לשון קדשו הנפלא

א ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַיַען  א ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן 

מה היה חטא  ,יש לבאר ,"ל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהםָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה אֶ 

י שהכה על הסלע ולא "ומה שפירש רש .שאינו מפורש בתורה ,מי מריבה

ונחלקו בזה רבותינו  .שזה היה החטא אינו מפורש בכתובאליו, דיבר 

 ,מפרש )מאמר רביעי פרק כד(רבי יוסף אלבו בספר העיקרים  .הראשונים

היה צריך לעשות  ,שהעם צמא למיםשכשראה  ,ה היה"דחטא משה רבינו ע

ועיקר  ,ולא להמתין עד שיצוה עליו השם יתברך ,מים להם נס והוציא להם

 ,ואם היו גוזרים שה' יעשה הנס נה הוא שה' יעשה רצון יראיו,גדול באמו

עשה שרצון יראיו יעשה, ובזה שלא  ,היה בזה קידוש ה' גדול ,והיה עושה

לכן לא  ,והיה בזה חילול ה' ,לא קידש את ה' ,משה מעצמו עד שיצוהו ה'

  ניתן חטא זה לכפרה, עיין שם בלשון קדשו.

ניסים עשה משה רבינו עליו השלום לישראל רק הכל ד ,יש לדקדק בזהאבל 

ומדוע דוקא ועוד,  ,קריעת ים סוףו ,באר ,שליו ,מן ,לאחר שה' יתברך ציוהו

וכשם  .זה חטא שלא עשה מעצמו והמתין עד שציוהו ה' יתברך כאן היה

, גם כאן שהמתין לא היה שמה שלא עשה עד עכשיו, לא היה בזה חילול ה'

  חילול ה'.

כל הנביאים עשו  באמת מדוע ,דיש לדקדק ,הקדיםב ,המשך חכמהומבאר 

הנביא היחיד  ה הוא"משה רבינו עו ,ניסים מעצמם בכל פעם לצורך הענין

בליעת קרח ועדתו מלבד  ,ה'הו ושלא מצאנו שעשה ניסים רק מה שצי

רואים את הנבואה  שכל הנביאים אינם ,אבל הביאור בזה .שעשה מעצמו

ה מדבר עם ה' "אבל משה רבינו ע ,אלא הם כמשתגעים ,חושיהםכשהם ב

רצון  יעשה 'שמו יתברך ולעשות מעצמו להוציא מים מסלע, וה

צדיק ועצת עבדיו ישלים. ובזה כבר דברו החכמים, וספריהם אין 

אתי. ובאמת ראוי להתבונן, כי לא מצאנו למשה שיעשה דבר 

וענין בלי ציווי השם קודם, בכל המופתים ופלאות שעשה, כמו 

, ובאר, וקריעת ים )יא קבמדבר פר( , ושליו)טזשמות פרק ( מן

, מה שמצאנו בשאר הנביאים שעשו מעצמם, )פרק ידשמות ( סוף

יהם, כמו הראשון היה יהושע בעמידת הקים דבר תברךים והש

לשמוע ה' כו' השמש, וכמאמר הכתוב (יהושע י, יד) ולא היה 

) קגסקא יבמדבר, בהעלותך פפרי (סכמבואר ב ,כדבר איש אל רעהו

ה לא היה עושה מעצמו "לפיכך משה רבינו ע ,)ז, ויסודי התורה (ם "רמבבו

שלא יבואו חלילה לטעות בו שהוא חלילה  ,שום דבר שאינו כדרך הטבע

שיראו כולם שאינו עשוה שום  ,יוה לו ה'אלא אם צ ,עצמות של ה' יתברך

   .ואין לו שום כח וממשלה בלתי מה' יתברך ,י ה'דבר בלתי ציו

נס  עשה ,והיה חשש לעיקר היהדות ,מיתות נבואתואמלבד בקרח שכפרו ב

הם  שהרי ,לא חשש שיעשוהו אלוהו ,כדי שידעו את מעלתו ,עצמומ

ַוִּיָּקֲהלּו ַעל " )במדבר טז, ג( ככדתיב ,ה"הכחישו את מעלת משה רבינו ע

ְבתֹוָכם ה' ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַוֹּיאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים ּו

לכן סמוך  ,שבקרח עשה משה מדעתווכיון  ,"ַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה'ּוַמּדּו

ה להוציא להם מים גם בלא ציוי "היה  צריך משה רבינו ע ,למעשה דקרח

 ,שיאמרו ,הם בעלי לשון הרע ומוציאי דיבה ,כדי שלא יאמרו דוברי נרגן ,ה'

ישראל לא  אבל על ,לכן עשה נס מעצמו במעשה דקרח, חש ד עצמועל כבו

  .מידמים  וציא להםחש לה

מה שלא עשה מעצמו כל הניסים עד דלכן  ,מיושב כל הדקדוקיםובזה 

ה דקרח היה בזה אבל עכשיו שהיה לאחר מעש ,עכשיו לא היה בזה חטא

דיאמרו שמה  ,' גדול מאודואמירה זו היא חילול ה ,חטא שלא יאמרו כו'

אלא שמחה על  ,שעשה לקרח ועדתו לא היה בגלל שכפרו בשליחותו מה'

גרם חילול ה' על  ,ואם כן זה שלא שעה מעצמו נס במי מריבה ,כבדו עצמו

הקדישו וזה כונת התורה שחטאו שלא  ,ומפחית את חשיבותו ,משעה דקרח

 ,ה דקרחשעולסתום דוברי לשון הרע על מ ,ריבהאת ה' לעשות נס במי מ

זה ביאור חטא מי מריבה לפי ולכן אמר להם ה' שלא יביאו את ישראל כו', 

  הרב יוסף אלבו.
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), לט-, לוא, יח-וכן באליהו בהר הכרמל (מלכים ,בקול איש

יב), זולת מה שמצאנו לו בדבר פרק א, -ושמואל במטר (שמואל

ונראה בזה, כי נביא אחר שהשגתו אינה  .הלא דבר הוא ,קרח

בואתו הוא כמשתגע, שהוא מופשט באספקלריא המאירה, ונ

כי לא אלקים  ,החומר ומשולל החושים, בזה הלא עין בעין נראה

אלקי  ,הוא, ורק כוחות הנבואה האלקית באים מהמשפיע היחיד

כי הוא נשאר בחושיו, ומדבר כאדם  ,לא כן משה ,רוחות לכל בשר

אדבר בו [ועיין  וכמאמר השם (במדבר יב, ח) פה אל פה ,עם חבירו

ם יסודי התורה "רמב( ) ומדעקגסקא יבמדבר, בהעלותך פפרי (ס

 ,אילו היה עושה כן, אז אמרו עליו כי הוא בעצם כח משפיע ,])ז, ו

מפני שהיה קל  ,לכן ,משדד הטבע, ועשאוהו לאלקי לעבדו

הטעות להמיר כבודו באל שדי, לא עשה שום נס ופלא מעצמו בלי 

אחרי סבלו תלונות ורגשות בני  ,מקודם ברךיתם מה שיצוהו הש

הוא איש משה, והוא לא יעשה כי  ,ישראל, שידעון כל ישראל

                                                 
שלא  ,חטא מי מריבה היה ,לפי בעל העיקרים :דבריותמצית  2

על ו ,והמתין עד שיצוהו ה' ,עשה משה הנס מעצמו למען ישראל

 ,זה שעשה לקרח ועדתו מעצמוש ,בעלי לשון הרעאמרו ידי זה 

זלזלו ובזה  ,מעצמוולכן לישראל לא עשה  ,כיון שחש על כבודו

אלא שמשה  ,פרו בה'שלא היה מחמת שכ ,קרח ועדתו שבעונ

מעשה דקרח שום והטעם שלא עשה עד  .ה חש על כבודו"רבינו ע

נראה בחוש  ,נביאים יון ששארכ ,נס מעצמו כשאר נביאים

אבל  ',הוהם מקבלים נבואה מ ,שכשמתנבאים אינם בחושיהם

ויבואו  ,כדבר איש לרעהו ה היה מדבר עם ה'"משה רבינו ע

 שהוא רק שליח של ה',, שידעו לכן לא עשה נס מעצמו ,לטעות בו

לא היה  של משה, וכפרו במעלתו ,כי כפרו בה' ,מלבד בקרח

לכן סמוך למעשה דקרח היה  ,אלוה חושש שיטעו בו שהוא

לישראל   סולעשות נ ,ון הרעשללחשוש מבעלי ה "ע ה רבינושמל

  ה.-, ולא לחוש שיחששו שהוא אלומיד

   

  ]ו[כ
דהיה להם לדבר אל הסלע  ,י בביאור חטא מי מריבה"אבל שיטת רש ]כו[ 3

 ,שאילו דברתם אל הסלע -להקדישני " )יב, כ(רש"י ל "וז .והם הכהו

מה סלע זה שאינו מדבר ואינו  ,ואומרים ,הייתי מקודש לעיני העדה ,והוציא

  ."יים דבורו של מקום, קל וחומר אנושומע ואינו צריך לפרנסה מק

 ,ציוה ה' כאן שידברו אל הסלע עכשיוא. מדוע  :יש לדקדק הרבה בזהאבל 

ו יתות, העושה בבריאידבר מעצמו בלתי השגחת השם הפרטי

לבד בדבר קרח, אשר צעקו (טז, ג) כי כל העדה  ,כפי חפץ חכמתו

כולם קדושים, כעם ככהן, כקטן כגדול, הכחישו מעלת משה 

עשה כל החלוקה כי  ,וחשדוהו בדברים פחותים, הטילו ספיקות

אז לא חשד אותם כי יטעו במעלתו להחשיבו  ,בכהונה ולויה מלבו

אולם עכשיו,  .עשה את כל אלהכי מרצון ה'  ,אלקי, והראה

כאשר לא היה מים לעדה,  ,שהראה בדבר קרח שעשה מעצמו, אז

על כבודו חש, על מה שאין מים לעדה לא  ,ברי נרגןומה אמרו ד

אז בהעדר עשייתו מעצמו לחוש לטובתם ולגזור אומר  ,יחוש

 ך. כ'לכן אמר לא תביאו וכו ,היה חילול השם ,ן מימיךלהסלע ת

  .2אלבו. ועצם הדבר מושכל וסףיב רהנראה לי לישב דברי 

  ]המשך - [כו

  י"על פי שיטת רש המשך חכמההיה חטא מי מריבה לפי ביאור מה 

בענין המי מריבה, שבעת היה מתן תורה, נתעלו  3ויתכן לומר עוד

ולא  ,)יז, ושמות (ציוה ה' שיכו את הסלע  ,ולא היה מיםאו ממצרים ציוכש

מדוע כשצמא העם למים  חשש ה' שיקדשו את שמו בדיבור אל הסלע. ב.

 ,)יז, ו(חת שיכה על הסלע בפעם א ,ציוה ה' רק למשה לפני כן,פעמיים 

וגם  ציוה למשה ןוכא ,)טו, כה(במרה  שישליך עץ למים, ובפעם השניה

 ,)כ, ח(של ישראל  "לעיניהם"מדוע ציוה ה' שידברו אל הסלע  ג. לאהרן.

לא ציוה שיעשה  )שם(או ברפידים שהכה על הסלע  ,ובמרה שהשליך עץ

מדוע שינה  ,)כ, ח( כיון שציוה ה' למשה שידבר אל הסלע ד. .זאת לעיניהם

מה זה שאמר ה'  ה. .ולא דיבר אליו כדברי ה' ,)כ, יא( משה והכה על הסלע

א ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי" )כ, יב(למשה ואהרן    לילה לא האמינו בה'., וכי ח"ַיַען 

משות היה משבמתן תורה  ,הביאור בזה על פי מה שאמרו במדרשאבל 

ורבנין " )ב, א ,בהשיר השירים ר(ל "דז .ולא היה זה דיבור בעלמא ,לדיבור

ואומר לו  ,הדיבור עצמו היה מחזר על כל אחד ואחד מישראל ,אמרין

מקבלני את עליך, כך וכך מצות יש בי, כך וכך דינין יש בי, כך וכך עונשין 

יש בי, כך וכך גזרות יש בי, כך וכך מצות יש בי, כך וכך קלין וחמורין יש 

הן והן, מיד הדיבור נושקו על פיו  בי, כך וכך מתן שכר יש בי, והוא אומר

פן תשכח את הדברים אשר  )ט, דברים ד( כתיבדההוא הוא ה ,ולמדו התורה

  .כ"ע "איך היה הדבור מדבר עמך ,דברים שראו עיניך ,ראו עיניך

בל עליהם את כל כאן עמדו ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל לקוהנה 

 ,והדור הראשון שהיה במתן תורה כבר מת ,התורה בשבועה בערבות מואב

ואיך היה הדיבור  ,ש בישראל את גודל האמונה במתן תורהורצה ה' להשרי

ויראו ישראל  ,אל הסלע וידברואהרן שמשה לכן רצה ה'  ,של ה' ממשות בו

איך היו הדיבורים בעלי  ומזה ישכילו להאמין ,איך יש לדיבור ממשות
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שהיו רואים הנשמע, וכמאמרם (שיר  ,ישראל וראו הקולות

המחנה שהיה הדבור הולך סביבות ) , בבא, פרשה השירים רבה 

ם והנה רצה הש ,ך אזהרותואומר כך דקדוקין וכך עונשין וכ

ן בדיבור אל הסלע יראו בני ישראל הדיבור האלקי, אשכ ברךית

איך הוא פועל  ,ששכינה שרויה בתוכו אשר יוצא מגרונו של משה

בסלע, ויהיו רואים את הנשמע, ויהיה להם זה לחיזוק האמונה 

יהיה קודם כריתות ברית ש מד הנכבד, אשר רצה השםמעין המע

בערבות מואב. ולכך צוה שיהיה גם אהרן, דהיינו תרי שושביני 

כא משה, שושביני דמטרוניתא (זוהר ויקרא נג) [שושבינא דמל

הסלע הוא מתפעל מן  ולהורות מוסר לבני ישראל, כי ,אהרן]

והמה המרו את רוחו, והדיבור האלקי לא פעל  ,הדיבור האלקי

. 'לעבודתו יתברך ולעשות ככל מוצא פי ה להיות נכנעים ,בהם

ולפי זה היה מהיאות כי בני ישראל יכינו את עיניהם להיות 

ויקדשו חוש הראות לראות פקוחות לראות את הדיבור האלקי, 

שיכינו  ,ח) ודברתם אל הסלע לעיניהם כ,וזה ( ,דבר קדשו

                                                 

זאת אלא אם יראו בחוש בעיניהם את אבל לא ישכילו  ,ממשות במתן תורה

ויראו איך דיבור הוא בעל ממשות ושובר  ,ויראו שיש בו ממשות ,בורהדי

וזה לא  ,בות מואבויקבלו על עצמם כראוי את קבלת התורה בער ,את הסלע

ברית  רק כאן סמוך לכריתת ,היה שייך בפעמים הקודמות שיצאו ממצרים

  .מיושב דקדוק א'ו ,בערבות מואב

ון שהיה זה כיש ,ויצוה לסלע ,עמד הזהשגם אהרן יהיה במה' ולכן ציוה 

הם השושבינין של קבלת  אהרןו ומשה ,כעין מעמד הר סיני של מתן תורה

ומיושב  ,לכן ציוה גם על אהרן )נג, בויקרא ( התורה כדאיתא בזוהר הקדוש

  .דקדוק ב

אבל לולי  ,להיות בעלי מדרגה גדולה בקדושהצריך  ,וכדי לזכות לראות זאת

כי אם אינם רואים את ממשות  ,הסלעלא יהיה הדיבור מוציא מים מ ,זה

אלא יאמרו שתפלת משה שברה  ,לא ישכילו שלדיבור יש ממשות ,הדיבור

לכן ציוה ה' למשה רבינו  ,ואינו ענין לדיבור שהיה במתן תורה ,את הסלע

ויגיעו למדרגה שיראו את  ,עליו השלום שיכין את ישראל הכנה רוחנית

שידברו אל לכן אמר ה'  ,כה בסלע ושוברואיך הוא בעל ממשות ומ הדיבור

 ,שיראו את הדיבור בעיניהם ,כי זה היה עיקר המטרה ,"לעיניהם"הסלע 

  ומיושב דקדוק ג'.

ולא ציוה עליהם להכין  ,מעשיהם ה כעס על ישראל על"אבל משה רבינו ע

וכיון שלא  ,אלא אמר להם שמעו נא המורים ,עצמם לראות את הדיבור

והיה  ,ם מאומהלכן הדיבור לסלע לא פע ,לא ראו את הדיבור ,הכינו עצמם

יכול לפעול לא היה  ,רובכי כיון שלא ראו את הדי ,בהכרח להכות על הסלע

ם, ) שמעו נא המוריכ, יאבל משה מכעסו על העם אמר ( ,עיניהם

ולא צוה על הכנת חוש הראות, ולכך לא פעל הדיבור האלקי 

מעלת משה, לא לזולתו. וזה מאומה, והיה צריך להכותו, וזה עון ל

ב לפשט לפי עניות דעתי. ואין לתפוס כי הדיבור היה דרך קר

 ברכהלכרונם ממשה, כי זה לא יסופק, שכבר אמרו חכמינו ז

וזה היה  ,ונו של משהברת מתוך גרזוהר פנחס רלב) שכינה מד(

כי השכינה היא שרויה בקרבו, וכל מה שמדבר בשם  ,להם לאות

ולכן בודאי היה  ,כל הוא כשומע מפי הקדוש ברוך הואה השם

הוא פועל  ,ֶהֱאַמְנֶּתםולא  .בזה חיזוק האמונה בלבב בני ישראל

  .4ק בכל זהו"שלא השרישו אמונה בלבב בני ישראל. וד ,יוצא

 ליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היהג
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  .'מיושב דקדוק דו ,ה את הסלע"לכן הכה משה רבינו ע ,לשבור הסלע

לדיבור של משה  ,דמה ענין דיבור של ה' במתן תורה ,תמה על זהתואל 

רצה ה' שיאמינו ו ,ה יש בו ממשותשמוהרי יאמרו שדיבור של  ,ה"רבינו ע

ששכינה  ל"חז כי כבר כלל, זה אינו תמיה .תורהבדיבור של ה' במתן 

היה כדיבור של  ,של משהלפיכך דיבורו  ,של משהמדברת מתוך גרונו 

  .השכינה

א " )כ, יב(פי המבואר לעיל, יתפרש כונת ה' שאמר למשה ואהרן ועל  ַיַען 

 פועל יוצא, דאין הכונה חלילה שהם לא האמינו בה', אלא "ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי

שהם לא השרישו האמונה בישראל כראוי, שיהיו בדרגה שריראו את 

  דקדוק ה'. הידבור ומיושב 

ו את שלא הכין את ישראל כראוי שירא ,כן זה היה חטא מי מריבהאם 

 ד."בסמבואר הכל ועכשיו הדיבור. 
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וכיון שבמתן תורה היה  ,לקבלת התורה בערבות מואב בשבועה

לחזק בהם את האמונה רצה ה'  ,שלדיבור של ה' ממשות ממ

צריך  ,אבל בשביל זה .שיראו שידבור יש לו ממשות ,במתן תורה

על  של משה שמדבר אל הסלע, וזה רק שיראו ממש את הדיבור

 ,לכן לא ראו את הדיבור ,ומשה לא הכינם לזה ,ידי שיתקדשו

  .על הסלעצריך להכות בהכרח והיה  ,מאומההדיבור ולכן לא פעל 

 


