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Shabbat Table Topics – Parashat Chukkat

Great Prophets: Obedient or Independent?
Which prophet is at a higher level: one who simply follows Divine orders, or one who takes initiatives without
prior consultation with Hashem?

In trying to uncover Moshe and Aharon's sin at Mei Merivah,  points to their running to the Tent
of Meeting to consult with Hashem rather than immediately quelling the nation's murmurings by invoking
a miracle on their own. He claims that this caused a lack of faith in one of the central tenets of Torah, a
prophet's power to act above nature. 
What in the text supports this suggestion? Do you agree that going to the Tent of Meeting was
problematic?  When is consultation the appropriate response to crisis?  When is it preferable to take
matters into your own hands? 
Can a prophet really bring a miracle on his or her own?  What examples from Tanakh might suggest that
they can? Are all prophets equal in this regard? 

For elaboration see Moshe's Misstep and Mei Merivah and the opinion of Abarbanel in Moshe's Epitaph –
Signs and Wonders.

Sichon and Og: Telling and Retelling
The original description of the conquest of Sichon and Og in Bemidbar differs significantly from Moshe's
retelling in Devarim.

Compare the two accounts and list the differences.  Which points appear only in Bemidbar? What details
are highlighted in Devarim?  What message might Moshe be trying to relay to the nation in Sefer
Devarim, which prompt him to retell the story in the way that he does?
How does Moshe's message in recounting the battle of Sichon relate to the overall objectives of his
historical speech in the opening chapters of Sefer Devarim, and especially to his retelling of the debacle
of the Spies?
Is it problematic to say that Moshe intentionally recasts history to promote an agenda?

For more, see Battles with Sichon and Og in Bemidbar and Devarim.

Criticizing Moshe
Commentators mine almost every word of the story of Moshe hitting the rock in Mei Merivah to establish
where he erred and why he was punished so severely.  Thus, Moshe is accused of everything from lack of
faith ( ) to excessive anger ( ) and faulty leadership ( ).   and others
further blame him for not sanctifying Hashem's name and causing the nation to doubt Hashem's capabilities.

Can you bring evidence to support each of the above possibilities?  Which do you find most compelling
and why?  Which of the proposed sins would warrant the harsh punishment received by Moshe?
Does Moshe manifest any of the above problematic traits elsewhere?  Why was he not punished in
those instances?
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Though our chapter clearly testifies to Moshe's having erred, is it problematic to suggest specific
criticisms of Moshe's leadership which the text does not make explicit?  Should we place Moshe on a
pedestal and attempt to explain away any perceived fault, or is it legitimate to attribute to him some
human failings?

See Moshe's Misstep and Mei Merivah for further discussion.

 For a comparison of the story of the spies in Bemidbar and Devarim and how the differences shed light on
Moshe's messages to the new generation, see The Spies in Bemidbar and Devarim.
 Some similar issues come up in the study of the stories of the Avot.  See for example: Endangering Sarai

in Egypt, Banishment of Hagar and Yishmael, Sale of the Birthright – A Fair Deal?, and Yaakov's Taking of
the Blessing.
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Shabbat Table Topics – Parashat Chukkat
Sources

Medieval Texts גאונים וראשונים

Rashi Bemidbar 20:11-12 רש"י במדבר כ':י"א-י"ב

TWICE, because at the first attempt it [HE SMOTE THE ROCK] פעמים (11)
did not bring forth more than a few drops, for God had not bidden him smite
it, but He had said, (v. 8) "and ye shall speak to the rock". They had, indeed,
spoken, but to a different rock (not that which God had intended) and it had
not given forth water. They said, "Perhaps it is necessary to smite it as on
the former occasion when it says, (Exodus 17:6) ‘and ye shall smite the rock',
and just that rock intended by God happened to be there and they smote it
[but without full effect, and so they smote it a second time] (cf. Tanchuma).  
בי (12) האמנתם  לא  BECAUSE YE BELIEVED ME NOT – Scripture יען 
discloses the fact that but for this sin alone, they would have entered the
land of Canaan, in order that people should not say of them, "Even as the sin
of the generation of the Wilderness (a term used of those who left Egypt) on
whom it was decreed that they should not enter the Land was the sin of
Moses and Aaron" (cf. Rashi on Numbers 27:13). But was not the doubting
question (cf. Rashi on Numbers 11:22), "shall the sheep and oxen be
slaughtered for them?" a more grievous lack of faith in God than this? But
because that had been said in private (no Israelites being present and
therefore it could have no evil influence upon them), Scripture (God) spared
him (and did not make his lack of faith public by pronouncing punishment for
it), but here, where all Israel were standing by, Scripture does not spare him
because of the Hallowing of the Divine Name (cf. Tanchuma).  
TO SANCTIFY ME – For had you spoken to the rock and it had להקדישני
brought forth water I would have been sanctified before the whole
congregation, for they would have said: What is the case with this rock which
cannot speak and cannot hear and needs no maintenance? It fulfils the
bidding of the Omnipresent God! How much more should we do so?  
תביאו לא  THEREFORE YE SHALL NOT BRING – The expression לכן 
("therefore") is used by way of an oath, just as (I Samuel 3:14), "Therefore I
have sworn to the house of Eli". Here He was quick to take an oath in order
that they should not pray at length about it (that He should withdraw the
decree).

לפי  – פעמים  (יא) 

הוציא לא  שבראשונה 

שלא לפי  טפים,  אלא 

להכותו המקום  צוה 

הסלע אל  ודברתם  אלא 

אחר לסלע  דברו  והם 

שמא אמרו  הוציא  ולא 

להכות הוא  צריך 

שנאמר: כבראשנה 

(שמות בצור  והכית 

י"ז:ו'), ונזדמן להם אותו

סלע והכוהו.  

להקדישני – שאילו (יב) 

הסלע אל  דברתם 

מקודש הייתי  והוציא 

ואומרים העדה  לעיני 

מה סלע זה שאינו מדבר

צריך ואינו  ושומע 

דברו מקיים  לפרנסה, 

וחומר קל  מקום,  של 

אנו.  

– תביאו  לא  לכן 

בקפיצה נשבע  בשבועה, 

בתפילה ירבו  שלא  כדי 

נשבעתי [לכן  כך.  על 

א (שמואל  עלי  לבית 

ג':י"ד).]  

האמנתם – גילה לא  יען 

מפני שאילולי  הקב"ה 

היו בלבד  חטא  זה 
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שלא כדי  לארץ,  נכנסין 

יאמרו עליהם כעון שאר

שנגזר המדבר  דור 

כך יכנסו  שלא  עליהם 

ואהרן. משה  עון  היה 

ישחט ובקר  הצאן  והלא 

י"א:כ"ב) (במדבר  להם 

לפי אלא  מזו,  קשה 

עליו חיסך  שבסתר 

שבמעמד וכאן  הכתוב 

כל ישראל לא חיסך עליו

קידוש מפני  הכתוב 

השם.

Rashbam Bemidbar 20:10 רשב"ם במדבר כ':י'

המורים נא  שמעו  להם  HE SAID TO THEM, "LISTEN ויאמר 
YOU REBELS: [for you are rebels,] just as this staff with
the almonds on it proves, for it is (17:25) ‘to be kept as a
lesson to the rebels’ SHALL WE GET WATER FOR YOU
OUT OF THIS ROCK?" At the time when he lifted up his
hand with the staff [to show it to the people,] HE HIT THE
ROCK with it TWICE. Then, in anger and rage, he said to
them, "Did you think that we would get water out of this
rock for you?"  
[An alternate explanation:] Moses said those words
because he had doubts. He was mistaken about the
meaning of what God had said to him (vs. 8), "take the
staff," [because] he did not trust that by talking to the rock
he would succeed in getting water from it. Rather he
thought that [he would have to] hit [the rock] with his staff,
as he had done in Rephidim (Ex. 17:6). As for the fact that
God had said to him (vs. 8), "Talk [to the rock]," he thought
that talking to the rock meant hitting it. That is why he hit
the rock twice – just like [a person who is acting] in anger
and rage – for he was in doubt, and he reasoned, "If the
rock gives forth water [after I hit it,] well and good. If not, I
will talk to the rock afterwards."  
God supported Moses’ actions after the fact, [allowing] the
water to flow from the rock when he hit it. Nevertheless,

כמו  – המורים  נא  שמעו  להם  ויאמר 

שהמטה הזה שיש בו שקדים מוכיח שהוא

למשמרת לאות לבני מרי.  

בשעת  – מים  לכם  נוציא  הזה  הסלע  המן 

הרמת ידו במטה ויך בו את הסלע פעמים,

סבורים וחימה:  כעס  דרך  להם  אמר  אז 

מים? לכם  נוציא  הזה  הסלע  שמן  אתם 

ומספק אמר משה כן, שטעה במה שאמר לו

ולא כ':ח'),  (במדבר  המטה  את  קח  הקב"ה 

ממנו יוציא  הסלע  עם  שבדבורו  האמין 

שעשה כמו  המטה  בהכאת  אלא  מים, 

ברפידים. ומה שאמר לו הקב"ה: ודברתם,

היה סבור שזו היא {דבור} הסלע בהכאה

במטה, ולכך הכה פעמים בסלע כעין חימה

וכעס, ומספק אם יוציא מים הרי טוב ואם

אין אדבר אל הסלע אחרי כן.
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Moses was punished [for his error], for God is very strict
with righteous people. That is the meaning of what God
said (vs. 12), "Because you did not trust Me enough to
make Me holy [before the people of Israel]," by speaking to
the rock. For God is very strict with righteous people, even
for [departing from expected behavior] by a hair’s breadth.  
Because I, the interpreter, know that Moses, our rabbi,
could not have transgressed God’s word except
inadvertently, that is why I have to interpret this way – that
Moses, our teacher, was mistaken.

Rambam Shemonah Perakim Chapter 4 רמב"ם שמונה פרקים פרק ד'

ואתה יודע, כי אדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו, כבר אמר לו יתעלה: (במדבר כ, יב) "יען לא האמנתם

בי", (במדבר כ, כד) "על אשר מריתם", (דברים לב, נא) "על אשר לא קדשתם" - כל זה. וחטאו, עליו השלום,

היה, שנטה אל אחד משני הקצוות במעלה ממעלות המידות, והיא הסבלנות, כאשר נטה אל הכעס, באומרו:

ישראל, במקום שאין בפני קהל  כועס  עליו שיהיה איש כמוהו  ה'  נא המורים". דקדק  י) "שמעו  כ,  (במדבר 

ראוי בו הכעס. וכגון זה בחוק האיש ההוא חלול השם, לפי שתנועותיו כולן ודיבוריו נלקחים למופת, ומקווים

להגיע בהם להצלחת העולם הזה והעולם הבא, ואיך ייראה ממנו הכעס, והוא מפעולות הרע, כמו שבארנו,

ולא יבוא אלא מתכונות רעות מתכונות הנפש? ואמנם אומרו בזה: (במדבר כז, יד) "מריתם פי" - הרי הוא

ולא עם מי שאין להם מעלה, אלא עם אנשים לא היה מדבר עם אנשים המוניים,  וזה, שהוא  כמו שנבאר. 

יבחנוהו.  - יאמר  או  וכל מה שיעשה  כמו שזכרו החכמים,  בוזי,  בן  יחזקאל  כמו  היתה  שהקטנה שבנשיהם 

וכאשר ראוהו שכעס, אמרו שהוא עליו השלום אינו מי שיש לו פחיתות מידה, ואלמלא ידע שה' קצף עלינו

בבקשת המים, ושאנו הכעסנוהו יתעלה - לא היה כועס. ולא מצאנו בדברי ה' יתעלה אליו בזה הענין לא כעס

ולא קצף, אלא אמר: (במדבר כ, ח) "קח את המטה וכו' והשקית את העדה ואת בעירם". וכבר יצאנו מכוונת

מה וערוך  חטא?  חטא  איזה  יישאל:  והרבה  בו,  נאמר  שהרבה  התורה,  מספקות  ספק  התרנו  אבל  הפרק, 

שאמרנוהו אנחנו אל מה שנאמר בו, והאמת תורה דרכה.

Avvat Nefesh, Commentary on Ibn
Ezra Bemidbar 20:8

אוות נפש, פירוש על ראב"ע במדבר כ':ח' (מוגה ע"פ

ציטוט חלקי בפירוש שד"ל)

יעשה ִמכת המחוייב,  כי הנביא הוא בעל הבריאה השלימה אשר הכוונה אליו במציאות השפל, הוא  ונאמר 

בגמולים ויקדים  ויבטיח  ויכהה,  ויגער  והענינים,  המקומות  לפי  הדוחים,  המענים  וישיב  הראויות,  פעולות 

לפי או  והדעות,  הכתות  לפי  הראוי,  לפי  הכל  השגתו,  בבלתי  או  המבוקש  בהשגת  או  בהפכם,  או  טובים 

הענין לפי  להשיב  וימתין  יתרשל  ולא  בגזרתו,  נראית  פעולה  בהראות  ה',  קדושת  ממנו  שימשוך  המבוקש 

שאמר ע"ה  במשה  מצאנו  כן  כי  שמו,  ספר  למען  הראוי  מן  שהוא  אחר  מאמרו,  לקיים  בשם  ויבטח  ההוא, 

יביישהו, נבואת השם אליו בזה, אבל בטח בהשם שלא  (שמות ח':ה'), בלי הקדמת  וגו'  עלי  לפרעה התפאר 

שהיו השפל,  בעולם  השם  יכולת  להתפרסם  המבוקש  לפי  ראויה  שהתשובה  אחר  עזרא,  אבן  שאמר  כמו 
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כופרים בו פרעה ועבדיו. וכן עשה ג"כ בהקבץ קרח וכל עדתו לחלוק על הכהונה, ענה תיכף בקר ויודע ה' את

אשר לו (במדבר ט"ז:ה'), וכל הנמשך אחריו, ולא נתרשל להשיב עד בוא דבר השם, אחר שהענין והמקום היה

ומי בחר עליה, בוטח כי והגביל זמן מדעתו שיוכיח בו השם למי תיאות הכהונה  וגזר  וגוזר התשובה,  גורם 

יהיה כגזרתו. ועל כן התלוננו כל עדת ישראל ממחרת על משה ואהרן, ואמרו אתם המתם את עם ה' (במדבר

י"ז:ו'), ר"ל אתם מדעתכם הגבלתם זמן ההוכחה על ששבט לוי נבחר ואהרן כהן גדול, ובעבור קריבותכם אל

זה אין  אבל  עליכם,  החולקים  והמית  לקולכם  השם  שמע  ידיכם  על  הנתונה  בתורה  נספק  שלא  ובעבור  ה', 

מופת חותך שנבחר שבט לוי, ולא אהרן. וזהו שאמר השם יתעלה (במדבר י"ז:י"ז) דבר אל בני ישראל וקח

מהם מטה מטה לבית אב, והשכותי מעלי את תלונות בני ישראל וכו', כי כאשר פרח מטה אהרן לבית לוי,

היה מופת שהשבט נבחר, ואהרן נבחר לכהן גדול, שהוא היה הראוי שבכל השבט. כי נראה כי עתה לא הריבו

כולם העדה  כל  כי  באמרו  רמז  זה  ואל  לוי,  שבט  שנבחר  קודם  מקריבים  שהיו  הבכורות  חילוף  על  רק  עמו 

קדושים, ר"ל עדת הבכורות, כמו שפירש אבן עזרא. 

וכן מצאנו בשמואל הרמתי כשנקבצו ישראל לשאול להם מלך, אשר לא היתה השאלה ההיא ראויה, כאשר

היה להם מנהיג נכבד ונביא השם, כי אם בניו לא הלכו בדרכיו, אשר מנם שופטים עליהם, [היה להם] לשאול

וזהו יביאון אליו,  והדבר הקשה  יראי אלק' אנשי אמת,  שישפטם הוא עצמו כבראשונה, או שימנה אחרים 

שחרה בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך, ואמר השם יתעלה אליו שמע בקול העם כי לא אותך מאסו

וכו' (שמואל א' ח':ו-ז) ר"ל אחר שמיניתי להם דבר טוב ונאמן, והם שאלו להם מלך, לא הדבר מאסו, רק

הממנה מאסו. ושמואל הזהירם על זה פעמיים ושלוש, ר"ל שלא ישאלו להם מלך, כאשר תמצא בעת פירסום

בחירת שאול במצפה, אמר להם (שמואל א' י':י"ט) ואתם היום מאסתם את השם אלקיכם. וישראל חשבו

להתנצל מזה אחרי שמצאו בתורה שום תשים עליך מלך, בלי הגבלת זמן, חשבו שיהיה הרשות נתונה להם

להקימו כשירצו ויהיה להם לב אחד להקימו, מבלי הבטה לפרנס הדור אם הוא ראוי אם לא, ולכן החזיקו

א' (שמואל  עלינו  יהיה  מלך  אם  כי  לא  ותאמרו  בגלגל  המלוכה  בחדשו  שמואל  להם  שאמר  וזהו  בטעותם, 

כפירת העון כי  עוד,  יקשו  וערפם לא  ושייתנו תודה לשם  ולהודיע להם שחטאו  ולהשיבם מטעותם  ח':י"ט) 

שתי עונות, אמר להם שמואל בלי מצוות השם אליו, הלא קציר חטים היום אקרא אל השם ויתן קולות ומטר

(שמואל א' י"ב:י"ז), כי אם נצטוה מהשם לומר להם זה, לא היה צריך להתפלל עליהם על הקולות והמטר,

ובטח בהשם שישמע תפילתו, אחר שהיה ראוי להודיע ולפרסם להם רעתם וחטאתם אשר מאסו השם ודברו.

כי אולי חשדוהו שחרה לו בעבור הסרת הגדולה מבניו, וכאשר ראו ישראל הקולות והמטר בעת הקציר, אשר

לא היה משפט הארץ ההיא, כאשר הקדים להם שמואל, שבו אל השם והודו על חטאתם, באמרם (שמואל א'

י"ב:י"ט): התפלל בעד עבדיך וכו' כי יספנו על כל חטאתינו רעה וכו'. 

א' (מלכים  להם  אמר  בהשם,  וכיחשו  הבעל  לעבודת  ההוא  הדור  בהתפקר  הכרמל,  בהר  אליהו  וכן 

י"ח:כ"א,כ"ג,כ"ד) עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, ויתנו לנו שנים פרים, והיה האלהים אשר יענה

בני שבטי  למספר  אבנים  עשרה  ושתים  המזבח,  בנין  ר"ל  הנכבדות,  הפעולות  כל  ועשה  האלהים,  הוא  באש 

יעקב, והתעלה סביב ללכת המים סביב למזבח, כדי שיתפרסם עוצם יכולת השם ונפלאותיו לדור הרע ההוא

המסופקים ביכלתו ומציאותו ברדת האש ותאכל העולה, והמים אשר בתעלה ליחכה, והכול עשה אליהו ע"ה

בלי הקדמת מאת השם אליו, אחר שהיה מן הראוי לעשות כן לפי הזמן והענין. 

אותם ביקשו  שלא  אע"פ  המים  וביקשו  ואהרן  משה  על  ישראל  נקהלו  כאשר  כי  נאמר  הקדמה  זאת  ואחר 

בדרך נכונה, אבל בריב ומצה, היתה התשובה הראויה להם להבטיחם על שאלתם ולומר להם אל תיראו כי



6/30/2017 Shabbat Table Topics – Parashat Chukkat – AlHaTorah.org

http://alhatorah.org/Shabbat_Table_Topics_%E2%80%93_Parashat_Chukkat 7/9

לא ימית אתכם ואת מקניכם בצמא, הלא כילכל אתכם במן מ' שנה, והיכה צור ויזובו מים ולא חסרתם דבר,

ויבהלו ידיהם  שירפו  לא  המריבה,  על  ולכהות  בהם  לגעור  ראוי  [היה]  מקום  מכל  תמרודו.  אל  בהשם  לכן 

להשיב, כי מתנאי הנביא מידת הגבורה, לא יחת ולא ישוב מפני כל. ושני הנביאים האלו אשר נשלמו במידות

בהיקהלם דבר  שום  להם  שהשיבו  תמצא  לא  ואהרן,  משה  והם  במדבר,  שנה  מ'  העם  את  ורעו  ובשכליות 

עליהם על דבר המים, אבל רפו ידיהם, ומן המערכה נסו והלכו אל אוהל מועד מפני הקהל, כאמרו (פסוק ו')

ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ואמר אבן עזרא כדמות בורחים. 

קוו אל ולא  עד שנואשו  יתעלה לתת להם שאלתם  יכולת השם  ומעוט  גדול  [להם] לחסרון  זה  [ה]עם  ויחסו 

להכות השם  רצון  שהיה  לולי  כי  הסלע.  להכות  ר"ל  שעשו,  מה  לעשות  וצוו  הנבואה  להם  שבאה  עד  השם 

הסלע, למה אמר קח את המטה כאלו אמר לך הך את הסלע, וכן תמצא במכת הדם שאמר קח את מטך ונטה

ידו עליהם, אבל לא תמצא שצותו שיכה מי נטות  ידך, ר"ל שירמוז למים הרחוקים שיהפכו לדם מעת  את 

ידיהם שנטו  ר"ל  השם,  צוה  כאשר  ואהרן  משה  ויעשו  שאמר  מעשה  ובשעת  בבאור  לפניו  העומדים  היאור 

(ויך) את המים, משה לבדו הוא שהכה את מי היאור ויך  וירם במטה  כן  ואחר  ורמזו אל המים הרחוקים, 

העומדים לפניו, כי הבין אחר שצוו לקחת המטה נצטוה להכות. וכן גם כן היה היוצא מאמרו קח את המטה

בדבר מי מריבה. ר"ל שמכלל צוואת לקיחתו יוצא צואת הכאתו. וכהתמהמה משה ואהרן לעשות מכל זה,

ר"ל לכתם ונפילתם על פניהם והתפללם והגלות דבר השם אליהם, ארך זמן ונואשו ישראל ויפרדו איש מעל

אחיו, ועמדו נבהלים ובאפס תקוה, ולא היה זה קדוש השם ונצטרכו להקהילם ולומר להם דבר השם כאמרו

ולא בי  נשענתם  לא  ר"ל  בי,  האמנתם  לא  יען  השם  להם  שאמר  וזהו  הקהל.  את  ואהרן  משה  ויקהילו 

ונאמנים, תמוש היתד וחליים רעים  בי להבטיח ישראל על שאלתם להראות קדושת בעולם כמו  נתחזקתם 

התקועה במקום נאמן (ישעיהו כ"ב:כ"ה), ר"ל חזק. אבל הלכתם ונסתרתם אל אהל מועד כאלו עצה אבדה

מכם ואין עזרתכם בכם, ולכן לא נקדשתי על ידיכם וזהו להקדישני במים לעיניכם. על כן הושוו שניהם במרי

והיה ענשם מדה כנגד מדה, ר"ל כי כאשר לא נהגו בזה ההנהגה נאותית נענשו שלא יהיו עוד מנהיגים, וזהו

וע"ז נאמר על אשר מעלתם בי, ר"ל כי המעל ההוא שעשו מה שאין ראוי לעשות, או אמרו לכן לא תביאו. 

שלא עשו מה שראוי לעשות.

R. Yosef Albo Sefer HaIkkarim 4:22 ר' יוסף אלבו, ספר העיקרים ד':כ"ב

ובאור זה הוא על זה הדרך, שעקר גדול אל התורה ושורש אל האמונה שהוא מסתעף מאמונת ההשגחה הוא

שהשם יתברך מכריח הטבע תחת כפות רגלי המאמינים, כמו שאמר משה רבינו אחר התפלה שסדר במזמור

תפלה למשה איש האלהים, אמר שהיושב בסתר עליון ומתלונן בצל שדי הנה הוא מבטיח אותו בעבור השם

יתברך שיצילהו מפח יקוש ומן הדבר ומן הפגעים הטבעיים, עד שידרוך על שחל ופתן וירמוס כפיר ותנין. 

ונמצא זה בקצת החסידים כמו שאמרו על רבי חנינא בן דוסא שהניח רגלו על חור הערוד ונשכו הערוד ומת

הערוד, הפך מה שהיה ראוי מדרך הטבע להיות, ואמר לתלמידיו בני לא ערוד ממית אלא חטא ממית, נמצא

לחומץ יאמר  והדליק  לשמן  שאמר  מי  שאמר  חנינא  רבי  על  אמרו  דבורם,  פי  על  הטבע  משתנה  שהצדיקים 

הנהר שנחלק  חולין,  במסכת  יאיר  בן  פנחס  רבינו  על  אמרו  וכן  כאלה.  אחרים  ודברים  כן,  והיה  וידליק, 

במאמרו פעמים הרבה, עם שאין הנהר בעל שכל, ונחלק למקיימי מצוה ולהולכים עמהם, וכן בנחום איש גם

מזולת הקל,  בדבורם  ידם  על  נעשין  שהיו  הנסים  מספר  עצמו  תענית,  במסכת  שנזכרו  החסידים  ושאר  זו 
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שיביאם בזה נבואה או דבור או צווי מהשם יתברך, וכן אמר אליפז לאיוב ותגזר אמר ויקם לך, שיראה שזה

דבר מוסכם מהנביאים והמדברים ברוח הקודש כאליפז שהטבע משתנה על פי הצדיקים כפי מה שירצו, וכל

שכן על פי הנביאים שהיו הנסים מתחדשים על ידם ככל היוצא מפיהם, אמר אליהו חי ה' אם יהיה השנים

ואת אותך  ותאכל  השמים  מן  אש  תרד  אני  אלהים  איש  ואם  אמר  ועוד  דברי,  לפי  אם  כי  ומטר  טל  האלה 

חמשיך, והיה כן. וכן אלישע אמר כעת מחר סאה סולת וגו', והיה כן, וכן ויצף הברזל, ושאר הנסים שנעשו על

וכן שאר הנביאים, ומשה עצמו אמר אם כמות כל זה,  נבואה או צווי השם יתברך על  לו  ידו מבלי שיקדם 

האדם וגו', ואם בריאה יברא ה' וגו', ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם

ועצת עבדו  דבר  מקים  ישעיה  אמר  וכן  כך.  על  יתברך  השם  שצווהו  נמצא  ולא  וגו',  פיה  את  הארץ  ותפתח 

מלאכיו ישלים. 

ספק כמטיל  הוא  הנה  לכך,  הראוי  החסיד  או  הצדיק  או  הנביא  רצון  ישלים  לא  יתברך  שהשם  שיספק  ומי 

בתורה ובשרש משרשיה, וכל שכן במקום שיש בו קדוש ה', שראוי ומחוייב לפרסם שהטבע משועבד ומוכרח

לעשות רצון שומרי התורה ומקיימי מצותיה, ומי שיראה הנביא שראוי שיעשו על ידו נסים בלתי עושה אותם

להצלת אומה אחת או כלל אחד, הנה הוא בלתי ספק גורם להטיל ספק באמונה, שהרואה יחשוב שאין האמת

כמו שהכתוב מיעד בתורה במקומות הרבה שהטבע הוא נכנע ומשועבד למקיימי מצות התורה, ויבואו להטיל

ספק בתורה. 

וכל שכן כשיראו הנביא עצמו שנתנה תורה על ידו שאינו נשען על האמונה הזאת לגזור אומר ולדבר דבר כנגד

הטבע לשנותו ממנהגו או לחדש אות או מופת, עם היות הנביא ההוא ממי שראוי שיעשו על ידו נסים יותר

וכאלו הנביא עצמו הוא מסופק אם ולהטיל ספק באמונה,  גורם לחלול השם  בלי ספק  וזה  זולתו,  ידי  מעל 

הדבר אמת שישתנה הטבע על פי דברו כמו שתיעד התורה, ועל זה נאמר יען לא האמנתם בי וגו', כי כששאלו

המים, אלו היה משה ואהרן גוזרין שיבקע הצור ויזובו מים, היה השם יתברך בלי ספק מקים דבר עבדו ועצת

מלאכיו ישלים, והיה השם יתברך נקדש בזה לעיני כל העם. 

ובעבור שלא עשו כן משה ואהרן, אבל באו מפני הקהל כדמות בורחים אל פתח אהל מועד, כמו שפירש החכם

רבי אברהם אבן עזרא ז"ל, כאלו אין להם עצה מה לעשות, והיה זה בלי ספק חלול השם וגורם מעוט אמונה

בו ובתורה לרואים, ולפיכך אמר לא האמנתם בי, שאלו הייתם מאמינים הייתם גוזרים על הטבע שישתנה,

כדי שיתקדש שמי על ידכם, שיראו הכל שאני מקים דברי עבדי ועצת מלאכי אשלים. 

והם עליהם השלום אף על פי שעשו זה לרוב ענותנותם, שלא היו רוצים ליטול עטרה לעצמן מבלי מצות ה',

יהושע ולזה תמצא  כמו שבארנו.  ולמעוט אמונה מפני חלול השם שנמשך מזה  לעון  נחשב להם  מכל מקום 

כשנצטרך לכמו זה הדבר לא המתין ליטול רשות מהשם ולימלך בשכינה, אבל נשען על השם שיעשה רצונו

ומעצמו אמר שמש בגבעון דום וגו', כמו שהעיד הכתוב, אז ידבר יהושע לה' לאמר ויאמר לעיני ישראל שמש

בגבעון דום וגו', וקיים השם דברו עד שהעיד הכתוב עליו שלא היה דבר גדול כמוהו אפילו בימי משה שיאמר

וגו', איש  בקול  ה'  לשמוע  ולאחריו  לפניו  ההוא  כיום  היה  ולא  ואמר  כזה,  גדול  דבר  ויתקיים  מעצמו  משה 

למשה הכתוב  שייחס  האמונה  מעוט  חטא  וזהו  מעצמו,  האיש  שיגזור  כזה  גדול  דבר  השם  שיקיים  כלומר 

ולאהרן על שלא עשו דבר מעצמן בזולת רשות השם, וגם אחר שנאמר להם ודברתם אל הסלע והם לא דברו

שחטאו, מה  קצת  מתקנים  והיו  מתקדש  השם  היה  דברו  שאלו  השם,  פי  בשעברו  כן  גם  חטאו  שהכו,  אלא 

ובעבור שלא דברו הוסיפו לחטוא. 

וסבת החטא היה בעבור שחשבו שכמו שבחורב יצאו המים על ידי הכאה גם בפעם הזאת לא יצאו אלא על ידי
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הכאה, וה' צבאות לא כן יעץ, שבפעם הראשונה עדין לא נתנה התורה ולא היה הטבע משועבד לישראל כל כך,

אבל עכשיו בשנת הארבעים ראויים היו שיעשה להם נס ושיכנע הטבע מפניהם בדבורו של משה בלבד, ובעבור

גזרו מעצמן על זה היה בכאן מרי על שלא דברו אל הסלע כמו שנצטוו, ומעוט אמונה וחלול השם על שלא 

הר אל  עלה  משה  אל  ה'  כשאמר  האזינו  שבפרשת  תמצא  וכן  יתברך,  השם  צווי  בזולת  מימיו  שיתן  הסלע 

נ'), יזכיר הכתוב השני דברים, על אשר מעלתם בי העברים (דברים ל"ב מ"ט), והאסף אל עמך (דברים ל"ב 

ועל אשר לא קדשתם אותי, לרמוז על שני מיני החטא הללו. 

ולפי שהיה בחטא מעוט האמונה וחלול השם כמו שבארנו, לא נתן לכפרה, כמו שאמרו במסכת יומא, אבל מי

שיש בידו חלול השם אין כח בתשובה לתלות ולא ביסורין למרק אלא מיתה ממרקת, ועל כן היה גזר דין שיש

בזה הפרק והסתכל במה שבארנו  הזה,  ולא תשובתו של משה בחטא  הועילה תפלתו  לא  ולכך  עמו שבועה, 

והבינהו שהוא יותר נכון מכל מה שנאמר בו, והשם יתברך ברחמיו יצילנו משגיאה, אמן.


