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Exodus 17:1-7 שמות י״ז:א׳-ז׳
ל  ת ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֧ ּיְִסעּו ָּכל־ֲעַד֨ (א) ַו֠

ה ַוּֽיֲַחנּ֙ו  י יְהָו֑ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ִמִּמְדַּבר־ִס֛
ת ָהָעֽם׃ (ב) ַוָּיֶ֤רב  ֹ֥ יִם ִלְׁשּת ין ַמ֖ ים ְוֵא֥ ִּבְרִפיִד֔

יִם  אְמ֔רּו ְּתנּו־ָל֥נּו ַמ֖ ֹ֣ ה ַוּי ָהָע֙ם ִעם־מֶֹׁש֔
ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן  אֶמר ָלֶה֙ם מֶֹׁש֔ ֹ֤ ה ַוּי ְונְִׁשֶּת֑

ם  א ָׁש֤ י ַמה־ְּתנַּ֖סּון ֶאת־יְהָוֽה׃ (ג) ַוּיְִצָמ֨ ִעָּמִד֔
אֶמר  ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־מֶֹׁש֑ יִם ַוָּיֶ֥לן ָהָע֖ ָהָע֙ם ַלַּמ֔

י  ית אִֹת֛ יִם ְלָהִמ֥ נּו ִמִּמְצַר֔ ָּמה ּזֶ֙ה ֶהֱעִליָת֣ ָל֤
ק  י ַּבָּצָמֽא׃ (ד) ַוּיְִצַע֤ ְוֶאת־ָּבַנ֥י ְוֶאת־ִמְקַנ֖
ם  ה ָלָע֣ ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ֹ֔ ה ֵלאמ מֶֹׁש֙ה ֶאל־יְהָו֣

ה  אֶמר יְהָו֜ ֹ֨ ט ּוְסָקֻלֽנִי׃ (ה) ַוּי ַהֶּז֑ה ֥עֹוד ְמַע֖
ח ִאְּת֖�  ם ְוַק֥ ה ֲעבֹ֙ר ִלְפֵנ֣י ָהָע֔ ֶאל־מֶֹׁש֗
יָת ּבֹ֙ו  ר ִהִּכ֤ ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ ִמּזְִקֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑

ח ְּביְָד֖� ְוָהָלְֽכָּת׃ (ו) ִהנְִנ֣י עֵֹמד֩  ר ַק֥ ֹ֔ ֶאת־ַהיְא
יָת  ם ׀ ַעֽל־ַהּצּו֮ר ְּבחֵֹר֒ב ְוִהִּכ֣ י� ָּׁש֥ ְלָפנֶ֨

ם ַוַּיַ֤עׂש  ה ָהָע֑ יִם ְוָׁשָת֣ ּנּו ַמ֖ ַבּ֗צּור ְויְָצ֥אּו ִמֶּמ֛
י זְִקֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל׃ (ז) ַוּיְִקָר֙א  ה ְלֵעיֵנ֖ ֵּכ֙ן מֶֹׁש֔

יב ׀ ְּבֵנ֣י  ה ַעל־ִר֣ ה ּוְמִריָב֑ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖ ֵׁש֣
ר ֲהֵיׁ֧ש  ֹ֔ ם ֶאת־יְהָו֙ה ֵלאמ ל נַּסָֹת֤ ל ְוַע֨ יְִׂשָרֵא֗

נּו ִאם־ָאֽיִן׃ (פ) יְהָו֛ה ְּבִקְרֵּב֖

(1) From the wilderness of Sin the whole 
Israelite community continued by stages 
as the LORD would command. They 
encamped at Rephidim, and there was no 
water for the people to drink. (2) The 
people quarreled with Moses. “Give us 
water to drink,” they said; and Moses 
replied to them, “Why do you quarrel 
with me? Why do you try the LORD?” 
(3) But the people thirsted there for 
water; and the people grumbled against 
Moses and said, “Why did you bring us 
up from Egypt, to kill us and our 
children and livestock with thirst?” (4) 
Moses cried out to the LORD, saying, 
“What shall I do with this people? 
Before long they will be stoning me!” (5) 
Then the LORD said to Moses, “Pass 
before the people; take with you some of 
the elders of Israel, and take along the 
rod with which you struck the Nile, and 
set out. (6) I will be standing there before 
you on the rock at Horeb. Strike the rock 
and water will issue from it, and the 
people will drink.” And Moses did so in 
the sight of the elders of Israel. (7) The 
place was named Massah and Meribah, 
because the Israelites quarreled and 
because they tried the LORD, saying, “Is 
the LORD present among us or not?”

Numbers 20:1-11 במדבר כ׳:א׳-י״א
ה  ֵעָד֤ ְׂשָרֵאל ָּכל־ָה֨ אּו ְבֵנֽי־יִ֠ ֹ֣ (א) ַוּיָב

ם  ֶדׁש ָהִֽראׁ֔שֹון ַוֵּיֶׁ֥שב ָהָע֖ ֹ֣ ִמְדַּבר־ִצ֙ן ַּבח
ר ָׁשֽם׃ (ב)  ם ַוִּתָּקֵב֖ ָמת ָׁש֙ם ִמְריָ֔ ׁש ַוָּת֤ ְּבָקֵד֑

(1) The Israelites arrived in a body at the 
wilderness of Zin on the first new moon, 
and the people stayed at Kadesh. Miriam 
died there and was buried there. (2) The 
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ה  ֲה֔לּו ַעל־מֶֹׁש֖ ה ַוּיִָּק֣ יִם ָלֵעָד֑ יָה ַמ֖ ְו�א־ָה֥
ה  ם ִעם־מֶֹׁש֑ ן׃ (ג) ַוָּיֶ֥רב ָהָע֖ ֹֽ ְוַעֽל־ַאֲהר

ינּו ִלְפֵנ֥י  ְענּו ִּבגְַו֥ע ַאֵח֖ ר ְו֥לּו גַָו֛ ֹ֔ ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאמ
ה  ל יְהָו֔ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ יְהָוֽה׃ (ד) ְוָלָמ֤

ְחנּו  ם ֲאַנ֖ ר ַהֶּז֑ה ָל֣מּות ָׁש֔ ֶאל־ַהִּמְדָּב֖
יִם  נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ה ֶהֱֽעִליֻת֙ נּו׃ (ה) ְוָלָמ֤ ּוְבִעיֵרֽ

ע ַהֶּז֑ה ֣�א ׀  נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא אָֹת֔ ְלָהִב֣
יִן  יִם ַא֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוגֶ֙ ְמ֣קֹום זֶ֗

ן ִמְּפֵנ֣י  ֹ֜ ה ְוַאֲהר ִלְׁשּֽתֹות׃ (ו) ַוּיָבֹ֩א מֶֹׁש֨
ד ַוּֽיְִּפ֖לּו  ֶהל מֹוֵע֔ ֹ֣ ַת֙ח א ל ֶאל־ֶּפ֙ ַהָּקָה֗

ה ֲאֵליֶהֽם׃ (פ)  א ְכבֹוד־יְהָו֖ ם ַוּיֵָר֥ ַעל־ְּפנֵיֶה֑
ח  ר׃ (ח) ַק֣ ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ (ז) ַויְַדֵּב֥

ן  ֹ֣ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהר ה ְוַהְקֵה֤ ֶאת־ַהַּמֶּט֗
ן  ם ְונַָת֣ ַלע ְלֵעינֵיֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ָאִח֔

ַלע  יִ֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ֵמיָמ֑
ם׃ (ט)  ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖

ר  ה ַּכֲאֶׁש֖ ה ִמִּלְפֵנ֣י יְהָו֑ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח מֶֹׁש֛ ַוּיִַּק֥
ל  ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ֹ֛ ה ְוַאֲהר לּו מֶֹׁש֧ ִצָּוֽהּו׃ (י) ַוּיְַקִה֜

ם ִׁשְמעּו־נָ֙א  אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑
ם ָמֽיִם׃  יא ָלֶכ֖ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהּזֶ֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ַהּמִֹר֔

ַלע  ה ֶאת־יָ֗דֹו ַוַּי֧� ֶאת־ַהֶּס֛ ֶרם מֶֹׁש֜ (יא) ַוּיָ֨
ְׁשְּת  ים ַוֵּת֥ יִם ַרִּב֔ יִם ַוּיְֵצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ְּבַמֵּט֖

ם׃ (ס) ה ּוְבִעיָרֽ ָהֵעָד֖

community was without water, and they 
joined against Moses and Aaron. (3) The 
people quarreled with Moses, saying, “If 
only we had perished when our brothers 
perished at the instance of the LORD! (4) 
Why have you brought the LORD’s 
congregation into this wilderness for us 
and our beasts to die there? (5) Why did 
you make us leave Egypt to bring us to 
this wretched place, a place with no 
grain or figs or vines or pomegranates? 
There is not even water to drink!” (6) 
Moses and Aaron came away from the 
congregation to the entrance of the Tent 
of Meeting, and fell on their faces. The 
Presence of the LORD appeared to them,
(7) and the LORD spoke to Moses, 
saying, (8) “You and your brother Aaron 
take the rod and assemble the 
community, and before their very eyes 
order the rock to yield its water. Thus 
you shall produce water for them from 
the rock and provide drink for the 
congregation and their beasts.” (9) Moses 
took the rod from before the LORD, as 
He had commanded him. (10) Moses and 
Aaron assembled the congregation in 
front of the rock; and he said to them, 
“Listen, you rebels, shall we get water 
for you out of this rock?” (11) And 
Moses raised his hand and struck the 
rock twice with his rod. Out came 
copious water, and the community and 
their beasts drank.

Numbers 20:12-13 במדבר כ׳:י״ב-י״ג
ה ְוֶאֽל־ַאֲהרֹ֒ן  אֶמר יְהָו֮ה ֶאל־מֶֹׁש֣ ֹ֣ (יב) ַוּי

י  נִי ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען �א־ֶהֱאַמנְֶּת֣ יַ֚
ל  יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ ן ֤�א ָתִב֙ ל ָלֵכ֗ י יְִׂשָרֵא֑ ְּבֵנ֣
ִּתי ָלֶהֽם׃ (יג)  ֶרץ ֲאֶׁשר־נַָת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ַהּזֶ֔

ל  ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ֵה֚
ׁש ָּבֽם׃ (ס) ה ַוּיִָּקֵד֖ ֶאת־יְהָו֑

(12) But the LORD said to Moses and 
Aaron, “Because you did not trust Me 
enough to affirm My sanctity in the sight 
of the Israelite people, therefore you 
shall not lead this congregation into the 
land that I have given them.” (13) Those 
are the Waters of Meribah—meaning 
that the Israelites quarrelled with the 
LORD—through which He affirmed His 
sanctity.

Numbers 20:23-24 במדבר כ׳:כ״ג-כ״ד
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ן  ֹ֖ ה ְוֶאֽל־ַאֲהר אֶמר יְהָו֛ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ֹ֧ (כג) ַוּי
ר׃  ֹֽ ר ַעל־ְּג֥בּול ֶאֶֽרץ־ֱא֖דֹום ֵלאמ ר ָהָה֑ ֹ֣ ְּבה
י ֤�א יָבֹ֙א  יו ִּכ֣ ף ַאֲהרֹ֙ן ֶאל־ַעָּמ֔ (כד) יֵָאֵס֤

ל  ל ַע֛ ִּתי ִלְבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ ר נַָת֖ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ֶאל־ָהָא֔
י ְמִריָבֽה׃ י ְלֵמ֥ ם ֶאת־ִּפ֖ ֲאֶׁשר־ְמִריֶת֥

(23) At Mount Hor, on the boundary of 
the land of Edom, the LORD said to 
Moses and Aaron, (24) “Let Aaron be 
gathered to his kin: he is not to enter the 
land that I have assigned to the Israelite 
people, because you disobeyed my 
command about the waters of Meribah.

Numbers 27:12-14 במדבר כ״ז:י״ב-י״ד
ר  ה ֲעֵל֛ה ֶאל־ַה֥ אֶמר יְהָו֙ה ֶאל־מֶֹׁש֔ ֹ֤ (יב) ַוּי

ר  ֶרץ ֲאֶׁש֥ ים ַהֶּז֑ה ּוְרֵא֙ה ֶאת־ָהָא֔ ָהֲעָבִר֖
ּה  יָתה אָֹת֔ ִּתי ִלְבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל׃ (יג) ְוָרִא֣ נַָת֖

ף  ר נֱֶאַס֖ ָּתה ַּכֲאֶׁש֥ י� ַּגם־ָא֑ ְונֱֶאַסְפָּת֥ ֶאל־ַעֶּמ֖
י  ם ִּפ֜ ן ָאִחֽי�׃ (יד) ַּכֲאֶׁש֩ר ְמִריֶת֨ ֹ֥ ַאֲהר

נִי  ה ְלַהְקִּדיֵׁש֥ ן ִּבְמִריַב֙ת ָהֵֽעָד֔ ְּבִמְדַּבר־ִצ֗
ׁש  ת ָקֵד֖ ם ֵמֽי־ְמִריַב֥ ם ֵה֛ יִם ְלֵעינֵיֶה֑ ַבַּמ֖

ִמְדַּבר־ִצֽן׃ (פ)

(12) The LORD said to Moses, “Ascend 
these heights of Abarim and view the 
land that I have given to the Israelite 
people. (13) When you have seen it, you 
too shall be gathered to your kin, just as 
your brother Aaron was. (14) For, in the 
wilderness of Zin, when the community 
was contentious, you disobeyed My 
command to uphold My sanctity in their 
sight by means of the water.” Those are 
the Waters of Meribath-kadesh, in the 
wilderness of Zin.

Deuteronomy 32:48-51 דברים ל״ב:מ״ח-נ״א
ֶצם ַהּ֥יֹום  ה ְּבֶע֛ ר יְהָו֙ה ֶאל־מֶֹׁש֔ (מח) ַויְַדֵּב֤
ים  ה ֶאל־ַה֩ר ָהֲעָבִר֨ ר׃ (מט) ֲעֵל֡ ֹֽ ַהֶּז֖ה ֵלאמ

ר  ב ֲאֶׁש֖ ֶרץ מֹוָא֔ ה ַהר־נְ֗בֹו ֲאֶׁש֙ר ְּבֶא֣ ַהּזֶ֜
ר  ַען ֲאֶׁש֨ ֶרץ ְּכנַ֔ ַעל־ְּפֵנ֣י יְֵר֑חֹו ּוְרֵא֙ה ֶאת־ֶא֣

ת  ל ַלֲאֻחָּזֽה׃ (נ) ּוֻמ֗ ן ִלְבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ֲאִנ֥י נֵֹת֛
ף  ָּמה ְוֵהָאֵס֖ ר ַאָּת֙ה עֶֹל֣ה ָׁש֔ ָּבָה֙ר ֲאֶׁש֤

ר  ֹ֣ י֙� ְּבה ן ָאִח֙ ֹ֤ ת ַאֲהר י� ַּכֲֽאֶׁשר־ֵמ֞ ֶאל־ַעֶּמ֑
ר  ֶסף ֶאל־ַעָּמֽיו׃ (נא) ַעל֩ ֲאֶׁש֨ ר ַוּיֵָא֖ ָהָה֔

ל  י ְּבתֹו֙� ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ ם ִּב֗ ְמַעְלֶּת֜
ר  ל ֲאֶׁש֤ ן ַע֣ ׁש ִמְדַּבר־ִצ֑ ת ָקֵד֖ ְּבֵמֽי־ְמִריַב֥

י ְּב֖תֹו� ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל׃ ֽ�א־ִקַּדְׁשֶּת֙ם אֹוִת֔

(48) That very day the LORD spoke to 
Moses: (49) Ascend these heights of 
Abarim to Mount Nebo, which is in the 
land of Moab facing Jericho, and view 
the land of Canaan, which I am giving 
the Israelites as their holding. (50) You 
shall die on the mountain that you are 
about to ascend, and shall be gathered to 
your kin, as your brother Aaron died on 
Mount Hor and was gathered to his kin; 
(51) for you both broke faith with Me 
among the Israelite people, at the waters 
of Meribath-kadesh in the wilderness of 
Zin, by failing to uphold My sanctity 
among the Israelite people.

Isaac Arama:
A table, meat and a knife before us but no mouth to eat with - the commandment
of God is clearly outline, the deed that was preformed is not concealed from us
and the subsequent wrath of God astonishes us, but no satisfactory explanation
emerges.

רמב"ם, שמונה פרקים פרק ד':
...שצריך לכוון אל המעשים הממוצעים, ושלא לצאת מהם אל קצה מן

https://www.sefaria.org/Numbers.27.12-14
https://www.sefaria.org/Numbers.27.12-14
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הקצוות השנים, אלא על דרך הרפואה וההתנגדות בהיפך... ...ואתה יודע
שאדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו, כבר אמר עליו השם יתברך: "יען

לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל" (במדבר כ', י"ב), "על אשר
מריתם את פי למי מריבה" (שם, כ"ד) "על אשר לא קידשתם אותי" (דברים

ל"ב, נ"א). – כל זה וחטאו, עליו השלום, הוא, שנטה לצד אחד הקצוות
במעלה אחת שבמעלות – המידות, והיא הסבלנות! כאשר נטה לצד הרגזנות,

באומרו: "שמעו נא המורים" (במדבר כ' י'), דקדק עמו הקדוש ברוך הוא,
שיהיה אדם כמוהו מתרגז לעיני עדת ישראל, במקום שאין הרגזנות ראויה,

וכגון זה באדם שכמותו חילול השם הוא, שכן תנועותיו כולן ודברותיו, הכל
למדים מהם וחומדים בהם האושר בעולם הזה ובעולם הבא. ואיך ייראו בו

הרגזנות, והיא ממעשי הרעים, כמו שביארנו, ואינה נובעת אלא מתכונה רעה
שבנפש. אבל אמרו בעניין הזה: "מריתם את פי" אינו אלא כמו שאבאר. וזה,

שלא היה מדבר עם עמי הארץ ולא עם מי שאין להם מעלה, אבל עם קהל
שהקטנה שבנשיהם הייתה כיחזקאל בן בוזי, כמו שזכרו החכמים. – וכל מה

שיאמר או יעשה, יבחנוהו. וכאשר ראוהו שהתרגז, אמרו: "ודאי אין הוא,
עליו השלום מאלה שיש להם פחיתות מידה! ולולא ידע שהאלוהים התאנף
בנו על דרישת המים ושאנחנו הכעסנוהו, יתברך, לא היה מתרגז". ואנו לא
מצאנו לשם יתברך שהתרגז או שכעס בדבריו עליו בעניין הזה, אלא אמר:

"קח את המטה והקהל את העדה" וגו' (במדבר כ', ח'). והנה יצאנו מעניין
השער, אבל התרנו ספק מספקי התורה, שנאמרו בו דברים רבים ונשאל

פעמים רבות: "איזה חטא חטא?" וערוך מה שאמרנו אנחנו מול מה שנֶאמר
בה. והאמת תעשה דרכה.

There are 2 sins here: 
1. Personal one of Moses inclining toward anger
2. Misleading the people by his display toward anger with regard to the nature of God

רמב"ן על במדבר כ׳:ח׳:א׳
(ע"פ הנוסח המונח על פי המקור
הערבי מאת א' בן ישראל. מודפס

במגילות של "אמנות").רמב"ן, פסוק
ח':

ד"ה קח את המטה: החטא במשה
ואהרן במי מריבה אינו מתפרסם
בכתוב, ורש"י פירש מפני שציוה
אותם "ודיברתם אל הסלע" ולא

אמר: "והכיתם", שאילו דיברו היו
הקדוש ברוך הוא מתקדש לעיני כל

העדה ואומרים: "ומה הסלע הזה
שאינו שומע ואינו מדבר מקיים דברו

של הקדוש ברוך הוא, אנו על אחת
כמה וכמה!" – ודברי אגדה הם, אבל

https://www.sefaria.org/Numbers%2020:12
https://www.sefaria.org/Deuteronomy%2032:51
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לא נתחוורו, כי מאחר שציוה "קח
את המטה", יש במשמע שיכה בו,

ואילו היה רצונו בדיבור בלבד, מה
המטה הזה בידו?! וכן במכות מצרים
שאמר (שמות ז' ט"ו): "והמטה אשר
נהפך לנחש תיקח בידך" והוא להכות

בו. ולפעמים יאמר "נטה את ידך",
ורצונו לומר: "להכות במטה" כי

הכתוב יקצר בדבר הנשמע, ואין הנס
גדול בדיבור יותר מההכאה, כי הכל

שווה אצל הסלע. ועוד: למה אמר
בזה (דברים ל"ב כ"א) "מעלתם בי"
והצוואה בדיבור אל הסלע הזה הוא
מה שנזכר במעשה, ציוה שיאמרו,
והיא שומעת, כי ה' יוציא מים מן

הסלע הזה, כדרך (יהושע כ"ד כ"ז)
"כי היא שמעה את כל אמרי ה' אשר
דבר עמנו", וכן עשו (כ' י') "ויקהילו
משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע
ויאמר להם: שמעו נא המורים, המן

הסלע הזה..." והנה הסלע שומעת
באמרו כן לכולם. וטענות רבות

למפרשים בחטא הזה, כבר סתר בו
ר' אברהם (=ראב"ע) דברים רבים
מהם... ... והרב ר' משה (הרמב"ם)

סבר בו סברא ואמר כי משה רבנו
עליו השלום חטאו הוא, שנטה לצד

הרגזנות באמרו: "שמעו נא המורים"
– דקדק עליו ה' יתברך שיהיה אדם

כמוהו כועס לפני עדת בני ישראל
במקום שלא ראוי בו הכעס, וכל

כיוצא בזה בדין האיש ההוא – חילול
השם, מפני שמתנועותיו ומדבריו

כולם היו למדים, והיו מקויים להגיע
בהם אל הצלחת העולם הזה והעולם
הבא, ואיך יראה עליו הכעס והוא מן
הפעולות הרעות...  והוסיף הבל על
הבל הבלים, שהכתוב אמר (כ' כ"ד)

"מריתם את פי", שעברו את דברו
ואמר (כ' י"ב) "לא האמנתם בי" –

שלא יאמינו בו, (אם כן) אין העונש

https://www.sefaria.org/Exodus%207:15
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בעבור שכעס, ויותר היה ראוי
שיהיה העונש על משה כשקצף על

פקודי החיל בחינם (ל"א י"ד)!
והכתוב לא סיפר כלל שכעס, כי

"שמעו נא המורים" – תוכחת, כדרך
(דברים ט') "ממרים הייתם עם ה'".

ועוד: כי אהרן לא כעס מימיו, כי
בשלום ובמישור הלך מעודו. ועוד:

שאי אפשר שלא היה כעס גדול מאת
ה' עליהם, בעשותם מריבה עם משה
בכל הניסיונות במדבר, חטאם הגדול

שיאמרו ( כ' ה') "למה העליתנו
ממצרים", שירצו להיות עבדים

לשונאיהם בעבודת פרך, מלהיות עם
אלוהים כבן העובד את אביו. וכן

אמר הכתוב (י"א כ') "יען כי מאסתם
את ה' אשר בקרבכם ותבכו לפניו

לאמור: למה זה יצאנו ממצרים?!"
ובפעם הראשונה אמרו פחות מזה
(שמות י"ז ג'): "למה זה העליתנו

ממצרים להמית אותי ואת בני ואת
מקני בצמא" והיה עליהם קצף גדול

ואשמה רבה, כמו שאמר (שמות י"ז)
"ויקרא שם המקום מסה ומריבה, על
ריב בני ישראל ועל נסותם את ה'".
ובכאן כתוב מפורש (כ' י"ג) "המה
מי מריבה אשר רבו בני ישראל את

ה' " ומה פשע גדול מזה! הוי רב את
יוצרו! ומשה אמר (דברים א') "גם

בי התאנף ה' בגללכם לאמור: גם
אתה לא תבוא שם", אם כן הם חטאו
וגרמו כל הרעה הזאת, וכדברי הרב

(=ואם נפרש כדעת הרמב"ם) אין
להם בכל המעשה חטא ופשע כלל!!

ומה שאמר הרב "לא מצינו בה'
יתברך שכעס, אבל אמר: "קח את

המטה... ודיברתם אל הסלע...
והשקית את העדה ואת בעירם", דע
כי כאשר צריכים במחייתם דבר,

אף על פי שמתלוננים וחוטאים לו,
והוא רחום יכפר עוון ולא יעיר כל

https://www.sefaria.org/Exodus%2017:3
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חמתו, ולא יזכירנו ויתן להם
שאלתם, וכן במים הראשונים

(שמות י"ז) אמר בנחת רוח "עבור
לפני העם... והכית בצור ויצאו ממנו
מים ושתה העם", אף על פי שהייתה

שם מסה ומריבה שהזהיר ממנה
ולדורות. וכן במן (שמות ט"ז ד')

"הנני ממטיר לכם לחם מן השמים"
בדרך אהבה וחיבה, אלא שאמר

בסוף בדיבור השני (שמות ט"ז י"ב)
"שמעתי את תלונות בני ישראל",

הודיע להם חטאם בלבד, אבל כאשר
יתלוננו חינם, ישפוך עליהם חמת

אפו. ובכאן עוד רמז לקצף גדול
וחיוב מגפה, שנאמר (כ' ו') "וירא
כבוד ה' עליהם" שרומז אל הקהל
הנזכר... כאשר תראה במרגלים,
וביום קרח וממחרת. והתימה על

הרב, שהרי מקרא מלא הוא (תהילים
ק"ו) "ויקצפו על מי מריבה וירע

למשה בעבורם", וימנה הכתוב החטא
הזה עם הניסיונות הגדולים שניסו
את ה' במדבר. והקרוב מן הדברים

שנאמרו בזה, והוא טוב לדחות
השואל, הן דברי רבנו חננאל,

שכתב, כי החטא הוא מאמרם "נוציא
לכם מים", וראוי שיאמרו "יוציא ה'

לכם מים!" כדרך שאמרו (שמות ט"ז
ח') "בתת ה' לכם בערב בשר

לאכול..." וכן בכל הניסים יודיעום
כי ה' עמהם להפליא! ואולי חשבו

העם, כי משה ואהרן בחכמתם
הוציאו להם מים מן הסלע הזה, וזהו

(דברים ל"ב נ"א) "לא קידשתם
אותי בתוך בני ישראל". ובמעשה
הראשון בצור בחורב (שמות י"ז)

אמר "הנני עומד לפניך שם על
הצור", והשבעים זקנים רואים עמוד
הענן עומד על הצור, והנס מתפרסם,

כי מעשה ה' הגדול הוא. אבל בכאן
לא ראו דבר, וטעו במאמרם של
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משה ואהרן. וייתכן שיאמר בזה
"מעלתם בי", כי הנהנה מן ההקדש

נקרא מעילה. וכן "מריתם פי",
שהוא ציוה "ודיברתם אל הסלע

לעיניהם" והטעם שאתקדש לעיניהם,
או שיניתם דברי, מן (יחזקאל ה')

"ותמר אל משפטי", כי לא ציוויתי
שיאמרו ככה. ויהיה "לא האמנתם
בי" יוצא אל בני ישראל או הוא

לשון חיזוק: לא התחזקתם
להקדישני לעיניהם, מן (נחמיה י"א

כ"ג) "ואמנה על המשוררים דבר יום
ביומו", "היתד התקועה במקום
נאמן" (ישעיה כ"ב). והאמת כי

העניין סוד גדול מסתרי התורה...

Ramban on Numbers 20:8:1 רמב"ן על במדבר כ׳:ח׳:א׳
החטא במשה ואהרן במי מריבה אינו
מתפרסם בכתוב. ורש"י פירש מפני
שצוה אותם ודברתם אל הסלע ולא

אמר והכיתם שאלו דברו היה הקב"ה
מתקדש לעיני כל העדה ואומרים ומה

סלע זה שאינו שומע ואינו מדבר מקיים
דברו של הקב"ה אנו על אחת כמה

וכמה ודברי אגדה הם אבל לא נתחוורו
כי מאחר שצוה קח את המטה יש

במשמע שיכה בו ואלו היה רצונו בדבור
בלבד מה המטה הזה בידו וכן במכות

מצרים שאמר (שמות ז טו) והמטה אשר
נהפך לנחש תקח בידך והוא להכות בו

ולפעמים יאמר נטה את ידך ורצונו
לומר להכות במטה כי הכתוב יקצר
בדבר הנשמע ואין הנס גדול בדבור

יותר מההכאה כי הכל שוה אצל הסלע
ועוד למה אמר בזה (דברים לב נא)

מעלתם בי והצוואה בדבור אל הסלע
הזה הוא מה שנזכר במעשה צוה

שיאמרו והיא שומעת כי השם יוציא
מים מן הסלע הזה כדרך כי היא שמעה

את כל אמרי ה' (יהושע כד כז) וכן עשו

Rashi explains: And you shall speak to
the boulder and He did not say, "And
hit." "For had they spoken to the boulder
and it had brought forth water the Holy
One, blessed be He would have been
sanctified before the whole
congregation, and they would have said,
"Just as the case with this boulder which
cannot speak and cannot hear, it fulfills
the bidding of the Holy One, blessed be
He, how much more should we do so?
And these are words of homiletics
(aggadah), but they are not coherent [on
the plain level]. As since He commanded
him, "Take the staff," it is understood
that he should hit with it, and if it was
His will that there only be speech, what
is this staff [doing] in his hand? And so
[too] with the plagues in Egypt, such that
He said (Exodus 7:15), "and the staff
that transformed into a snake, take in
your hand" - and it is to hit with. And
sometimes, it will state, "Extend your
hand," and it means to say to hit with the
staff, since Scripture will be brief about
something that is understood. And the
miracle is not greater with speech than
with hitting, since it is is all the same to
the boulder. And also, why does it says
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כמו שאמר (פסוק י) ויקהילו משה
ואהרן את הקהל אל פני הסלע ויאמר

להם וגו' והנה הסלע שומעת באמרו כן
לכולן וטענות רבות למפרשים בחטא

הזה כבר סתר בו ר"א דברים רבים
מהם והסוד שרמז בו גם הוא אינו נכון
כי אם משה אבד כוונתו בעבור מריבת
העם ולא דבר אל הסלע ולכן לא יצאו
מים בפעם הראשונה וחזר והכהו פעם
שניה בכוונה הדבקה בכל ויצאו המים
הנה חטאו בפעם הראשונה אבל אינו

ראוי שיאמר בזה לא האמנתם בי
להקדישני (פסוק יב) כי אין כאן חסרון

אמונה כלל וה"ר רבי משה (סוף פ"ד
משמנה פרקים) סבר בו סברא ואמר כי
משה רבינו ע"ה חטאו הוא שנטה לצד

הרגזנות באמרו שמעו נא המורים דקדק
עליו הש"י שיהיה אדם כמוהו כועס

לפני עדת בני ישראל במקום שאין ראוי
בו הכעס וכל כיוצא בזה בדין האיש

ההוא חלול השם מפני שמתנועותיו כלם
ומדבריו היו למדין והיו מקוין להגיע
בהם אל הצלחות העולם הזה והעולם
הבא ואיך יראה עליו הכעס והוא מן

הפעולות הרעות ולא תבא כי אם
מתכונה רעה מתכונות הנפש אבל אמרו

בו מריתם פי (להלן כז יד) הוא כמו
שאבאר שהוא לא היה מדבר עם סכלים

ולא עם מי שאין לו מעלה אבל אשה
קטנה שבנשיהם היתה כיחזקאל בן בוזי
כמו שזכרו החכמים (מכילתא שירה ג)

וכל מה שיאמר או יעשה יבחנוהו
וכאשר ראוהו שכעס אמרו שהוא עליו

השלום אין בו פחיתות מדה ולולי שהיה
יודע שהשם כעס עלינו בבקשת המים
ושאנחנו הכעסנו אותו יתברך לא היה

כועס ואנחנו לא מצאנו לשם יתעלה
שכעס בדברו אליו בזה הענין אבל אמר

(פסוק ח) קח את המטה והקהל את
העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל

הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם

about this (Deuteronomy 32:51), "you
trespassed against Me," since the
command of speech to this boulder is
[also] what is mentioned in the story: He
commanded that they speak and it hear
that God will bring out water from the
boulder, in the way of (Joshua 24:27),
"since it listens to all of the sayings of
the Lord" - and so did they do, as it
stated (Numbers 20:10), "Moshe and
Aharon assembled the congregation in
front of the boulder; and he said to them,
etc." and behold, the boulder was
hearing his saying this to all of them.
And there are many claims of the
commentators about this sin and Rabbi
Avraham (Ibn Ezra) already contradicted
many of their words. And the secret that
he hinted to is also not correct. Since if
Moshe lost his concentration the first
time and came back and hit it a second
time with a concentration of clinging to
all, and [then] the waters came out,
behold his sin is in the first time, but it
would [still] not be fitting to say
(Numbers 20:12), "Because you did not
trust Me to sanctify Me" - as there is no
lack of trust here at all. And the teacher,
Rabbi Moshe (Maimonides), adduced
a [different] analysis and said (Eight
Chapters 4) that the sin of Moshe, our
teacher - peace be upon him - was that
he veered to the side of ire in his saying,
"Hear now, rebels." God, may He be
blessed, was exacting with him, that a
man like him should get angry in front of
the community of the Children of Israel
in a [situation] that anger was not fitting.
And anything like this in the judgment of
this man is a desecration of the name [of
God], because they would learn from all
of his movements and words, and hope
to reach success in this world and in the
next world. And how could anger be
seen upon him, since it is one of the bad
actions, and it only comes from a bad
characteristic of the characteristics of the
soul? But its stating (Numbers 27:14),
"you rebelled against My mouth," is like
I will elucidate - that he was not
speaking with fools and not with
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מים מן הסלע והשקית את העדה ואת
בעירם והנה התרנו ספק מספקי התורה
שנאמרו בו דברים רבים ונשאל פעמים
רבים אי זה חטא חטא וראה מה שנאמר
בו ומה שאמרנו בו אנחנו והאמת יורה

דרכו אלו דבריו ז"ל והוסיף הבל על
הבלים שהכתוב אמר מריתם פי שעברו

על דברו ואמר לא האמנתם בי שלא
האמינו בו אין העונש בעבור שכעס

ויותר היה ראוי שיהיה העונש על משה
כשקצף על פקודי החיל (להלן לא יד)
בחנם והכתוב לא ספר כלל שכעס כי

שמעו נא המורים תוכחת כדרך ממרים
הייתם עם ה' (דברים ט כד) ועוד כי

אהרן לא כעס מימיו כי בשלום ובמישור
הלך מעודו ועוד שאי אפשר שלא היה
כעס גדול מאת השם עליהם בעשותם

מריבה עם משה ובכל הנסיונות במדבר
חטאם הגדול כשיאמרו למה העליתנו

ממצרים שירצו להיות עבדים
לשונאיהם בעבודת פרך מלהיות עם

האלהים כבן העובד את אביו וכן אמר
הכתוב (לעיל יא כ) יען כי מאסתם את

ה' אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר
למה זה יצאנו ממצרים ובפעם הראשונה

אמרו פחות מזה למה זה העליתנו
ממצרים להמית אותי ואת בני ואת מקני

בצמא (שמות יז ג) והיה עליהם קצף
גדול ואשמה רבה כמו שאמר ויקרא שם
המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל
וגו' ובכאן כתוב מפורש (פסוק יג) המה
מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה'
ומה פשע גדול מזה הוי רב את יוצרו

ומשה אמר (דברים א לז) גם בי התאנף
ה' בגללכם לאמר אם כן הם חטאו

וגרמו כל הרעה הזאת ולדברי הרב אין
להם בכל המעשה הזה חטא ופשע כלל
ומה שאמר לא מצינו בה' יתברך שכעס

אבל אמר קח את המטה וגו' דע כי
כאשר צריכים במחיתם דבר אע"פ
שמתלוננים וחוטאים בו והוא רחום

someone who has no virtue - [rather]
even the least woman from among their
women was like Yechezkel the son of
Buzi, as the sages mentioned (Mekhilta,
Shira 3). And [so] everything that he
would say or do, they would examine;
and when they saw that he got angry,
they said that he, peace be upon him, has
no low quality and if it were not that he
knew that God was angry with them
because of the request for water and that
we angered Him, may He be blessed,
Moshe would not have been angry. And
we do not find about God, may He be
elevated, that He got angry in His
speaking to [Moshe] about this matter,
but [rather] said [in this verse], "Take the
staff and gather the community - you and
Aharon, your brother - and speak to the
boulder in their eyes, and it shall give its
water, and bring out for them water from
the boulder and give to drink to the
community and their beasts." And
behold, we have solved one of the
Torah's questions that many words have
been spoken about and has been asked
many times - which is his sin? And see
what has been said about it and that
which we have said about it - us - and
the truth will show its path. These are his
words, may his memory be blessed. And
he added vanities upon vanities, as
Scripture states, "you rebelled against
My mouth" - that they transgressed his
words; and [it also] stated, "you did not
trust Me" - that they did not trust Him.
[Hence] the punishment was not
because he got angry. And [had it been
so], it would be more fitting that the
punishment be upon Moshe when he got
angry upon the officers of the army for
no reason (Numbers 31:14). And the
verse does not recount at all that he got
angry, since "Hear now, rebels" is [just]
rebuke, in the way of (Deuteronomy
9:24), "You have been rebels with God."
And also [another indication is that]
Aharon never got angry [all of] his days,
since 'he walked in peace and
[tranquility]' from his beginning. And
also [we see that Maimonides is wrong]
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יכפר עון ולא יעיר כל חמתו ולא
יזכירנו ויתן להם שאלתם וכן במים

הראשונים אמר בנחת רוח (שמות יז ה)
עבור לפני העם וגו' אע"פ שהיה שם
מסה ומריבה שהזהיר ממנה ולדורות

(דברים ו טז) וכן במן הנני ממטיר לכם
לחם מן השמים (שמות טז ד) בדרך

אהבה וחבה אלא שאמר בסוף בדבור
השני (שם פסוק יב) שמעתי את תלונות

הודיע להם חטאם בלבד אבל כאשר
יתלוננו חנם ישפוך עליהם חמת אפו

ובכאן עוד רמז לקצף גדול וחיוב מגפה
שנאמר (פסוק ו) וירא כבוד ה' אליהם
שרומז אל הקהל הנזכר והוא מראה יד

ה' ההווה במגפות כאשר תראה
במרגלים (לעיל יד י) וביום קרח (לעיל
טז יט) וממחרת (לעיל יז ז) והתימה על
הרב שהרי מקרא מלא הוא (תהלים קו
לב) ויקציפו על מי מריבה וירע למשה

בעבורם וימנה הכתוב החטא הזה עם
הנסיונות הגדולים שנסו את ה' במדבר
והקרוב מן הדברים שנאמרו בזה והוא

טוב לדחות השואל הם דברי רבינו
חננאל שכתב כי החטא הוא אמרם

(פסוק י) המן הסלע הזה נוציא לכם מים
וראוי שיאמרו יוציא ה' לכם מים כדרך

שאמרו (שמות טז ח) בתת ה' לכם
בערב בשר לאכול וגו' וכן בכל הנסים

יודיעום כי ה' יעשה עמהם להפליא
ואולי חשבו העם כי משה ואהרן

בחכמתם הוציאו להם מים מן הסלע הזה
וזהו לא קדשתם אותי (דברים לב נא)

ומעשה הראשון בצור אמר (שמות יז ו)
הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב

ושבעים הזקנים רואים עמוד הענן עומד
על הצור והנס מתפרסם כי מעשה ה'

הגדול הוא אבל בכאן לא ראו דבר וטעו
במאמר משה ואהרן ויתכן שיאמר בזה

מעלתם בי (דברים לב נא) כי הנהנה מן
ההקדש נקרא מעילה וכן מריתם פי
(להלן כז יד) שהוא צוה ודברתם אל

since it is impossible that there was not a
great anger from God upon them when
they made a quarrel with Moshe. And in
all of the trials in the wilderness, their
great sin was when they said, "Why did
you take us up from Egypt," in that they
wanted to be slaves to their haters with
crippling work, [rather] than being with
God like a son that serves his father. And
so the verse states (Numbers 11:20),
"since you have rejected the Lord that is
among you, and you cried in front of
Him, saying, 'Why is this, that we went
out of Egypt.'" And in the first time they
said less than this (Exodus 17:3) - “Why
did you bring us up from Egypt, to kill
us and our children and livestock with
thirst?” - and there was a great fury
against them; and [there was also] great
blame, as it stated (Exodus 17:7), "The
place was named Massah and Merivah
(quarrel), because of the Israelites'
quarrel etc." And here it is written
explicitly (Numbers 20:13), "Those are
the Waters of Merivah - that the
Israelites quarreled with the Lord." And
what greater sin is there than this? 'Woe
to the one who quarrels with his Creator.'
And Moshe said (Deuteronomy 1:37),
"With me too was the Lord incensed
because of you, saying." If so, they
sinned and caused all of this evil - but
according to the words of the teacher,
they do not have any sin or transgression
at all in this whole story. And [about]
that which he said, "We do not find
about God, may He be blessed, that He
got angry [...], but [rather] said, "Take
the staff, etc."; know that when they
need a thing for their sustenance - even
though they complain and sin against
Him - 'and He is merciful, expiates sin
and doesn't bring all of His fury,' and
doesn't mention it, but [rather] gives
them their request. And so [too] with the
first [incident with] water, He said
calmly, "Go in front of the people, etc."
(Exodus 17:5) - even though Massah and
Merivah were there, which [was the
source of the warning] for [all] the
generations (Deuteronomy 6:16). And so
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הסלע לעיניהם והטעם שאתקדש
לעיניהם או שניתם דברי מן ותמר את

משפטי (יחזקאל ה ו) כי לא צויתי
שתאמרו ככה ויהיה לא האמנתם בי

(פסוק יב) יוצא אל בני ישראל או הוא
לשון חזוק לא התחזקתם להקדישני

לעיניהם מן ואמנה על המשוררים
(נחמיה יא כג) היתד התקועה במקום

נאמן (ישעיהו כב כה) והאמת כי הענין
סוד גדול מסתרי התורה כי בראשונה
אמר לו (שמות יז ו) הנני עומד לפניך

שם על הצור בחורב והכית בצור יאמר
כי שמי הגדול על הצור בחורב שהוא

כבוד ה' האש האוכלת בראש ההר
ובעבור כן לא הכה אלא פעם אחת

ויצאו מים רבים אבל בכאן לא פירש לו
כן והסכימו שניהם להכות בצור פעמים
והנה זה חטא ועל כן אמר לא האמנתם
בי לשום אמונה בשמי ובאמונה יעשה
הנס ונאמר מריתם פי כי מרו את רוח

קדשו הנקרא בכל מקום פי ה' ולכך
אמר מעלתם בי ואין מעילה אלא
שיקור והנה החטא מוזכר מפורש

בכתוב וכן אמר המשורר (תהלים קיד ז
ח) מלפני אלוה יעקב ההופכי הצור אגם
מים וכן תוכל להתבונן זה בתפלת משה

שאמר (דברים ג כד) ה' אלהים אתה
החלות כי התחנן לשם הנכבד שימחול
לו ועל דעת רבותינו (ספרי) שמזכירין

לו הכעס יתכן שהכה בצור ויצאו טיפים
במיעוט כוונתו על הכעס ותמהו אל

הדבר והסכימו שניהם להכות פעם שניה
על הצור כאשר הזכרתי והוא החטא על

שניהם ועל דעתי טעם ודברתם אל
הסלע כמו על הסלע וכן כה אמר ה'

צבאות אל העמודים ועל הים ועל
המכונות בבלה יובאו (ירמיה כז יט כב)

יצוה שיאמרו לעיני העדה בהיותם
נקהלים כלם שהשם יוציא להם מים מן

הסלע וכן עשה ואל יקשה עליך
ודברתם אל הסלע לעיניהם כי טעמו

[too] with the manna, [He said] (Exodus
16:4), "Behold, I am going to rain down
bread from the heavens," in the way of
love and affection. Except that at the end
of the second statement, He said (Exodus
16:12), "I have heard their complaints,"
[by which] He made known just their
sin. But when they complain for no
reason, He pours down the fury of His
ire upon them. And it also hints to a
great fury and the punishment of a
plague, as it is stated (Numbers 20:6),
"and the glory of the Lord appeared
upon them," which hints to the
congregation mentioned, and [His glory
involves] the appearance of the Hand of
God that exists in plagues, as you will
see with the scouts (Numbers 14:10), on
the day of Korach (Numbers 16:19), and
on the next day (Numbers 17:7). And it
is a wonder on [Maimonides], as behold
it is an [explicit] verse [that God was
angry with them] - "And they brought
fury at the Waters of Merivah and they
caused evil to Moshe on their account"
(Psalms 106:12). And Scripture lists this
sin with the other great tests that they
tested God with in the wilderness. And
the closest of the words that have been
said about this - and it is good in pushing
off the questioner - are the words of
Rabbenu Chananel, who wrote that the
sin is their saying (Numbers 20:10),
"shall we bring out water from this
boulder?" And it was fitting that they
say, "the Lord will bring out water," in
the way that they said (Exodus 16:8), "in
the Lord's giving you meat in the
evening to eat, etc." And so [too] with all
the miracles, they made known to them
that God will do wondrous things. And
[so] perhaps the people thought that
Moshe and Aharon brought out water
from this boulder with their [own]
wisdom. And this is [the meaning of]
(Deuteronomy 32:51), "and you did not
sanctify Me." And [with] the first story
[of water] at the rock, He said (Exodus
17:6), "Behold, I will stand in front of
you there upon the rock at Chorev," and
the seventy elders saw the pillar of cloud
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כמו לפניהם שישמעו כלם וכן ויאמר
חנניה לעיני כל העם לאמר כה אמר ה'

ככה אשבר את על נבוכדנאצר מלך בבל
וגו' (שם כח יא) וכן רבים או טעם

לעיניהם בכאן שיהיה הדבור בהיותם
נקהלים שם והסלע לעיניהם כמו שאמר
בעשייה (פסוק י) ויקהילו משה ואהרן

את הקהל אל פני הסלע כי כאשר נקהלו
שם וראו הסלע פנים בפנים אמרו המן

הסלע הזה נוציא לכם מים כמו שהזכירו
חכמים (מכילתא בשלח ו) שלא יאמרו

מעינות היו שם ויתכן שהוא כמסורס
הקהל את העדה אל הסלע ודברתם

לעיניהם ונתן מימיו:

standing upon the rock." And the matter
was publicized, that it was the act of the
great God. But here they did not see a
thing and they erred about the statement
of Moshe and Aharon. And it is likely
that it would say about this, "and you
trespassed against Me" (Deuteronomy
32:51), since when one derives benefit
from that which is consecrated, it is
called trespassing. And so [too], "you
rebelled against My mouth" (Numbers
27:14), since He commanded them, "and
you shall speak to the boulder in their
eyes," and the reason [for this] is that I
should be sanctified in their eyes; or that
you changed My words, [as in] "And she
switched My judgments" (Ezekiel 5:6),
as I did not command you that you
should say this. And "and you did not
trust (he'emantem) Me" goes on [what
they did to] the Children of Israel; or it is
an expression [denoting] strengthening -
you did not strengthen yourselves to
sanctify me in their eyes; [as in]
(Nehemiah 11:23), "and it is secure
(amana) upon the singers"; and (Isaiah
22:25), "the peg stuck in a strong
(ne'eman) place." And the truth is that
the matter is a big secret from among the
secrets of the Torah: For at the
beginning, He said to him (Exodus
17:6), "Behold, I will stand in front of
you there upon the rock at Chorev and
you will hit the rock." He is saying that
My great name is upon the rock at
Chorev, which is the glory of God - a
consuming fire on top of the mountain -
and because of that, [Moshe] only hit it
once and much water came out. But
here, He did not explain this to [Moshe]
and both [he and Aharon] agreed to hit
the boulder twice, and behold, this is a
sin. And therefore it stated, "you did not
trust Me," to place trust in My name, that
the miracle would be done with trust.
And it states, "you rebelled against My
mouth," because they rebelled against
His holy spirit, which is called, "the
mouth of God," in every place. And
hence He said, "you trespassed against
Me," since trespassing is always
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falsification. And behold, the sin is
mentioned explicitly in Scripture. And
so [too] did the Psalmist state (Psalms
114:7-8), "From in front of the God of
Yaakov; Who turns the rock into a pool
of water." And so [too] can you detect it
in the prayer of Moshe, who said
(Deuteronomy 3:24), "Lord, God, You
have begun," that he supplicated to the
glorious name [of God], that it should
forgive him. And according to the
opinion of our rabbis (Sifrei) who
mention [Moshe's] anger, it is likely that
he hit the rock and [only] a few drops
came out, because of the paucity of his
concentration due to his anger. And
[Moshe and Aharon] wondered about the
thing and both of them aggreed to hit the
rock a second time - as I mentioned - and
that was the sin for both of them. And
according to my opinion, the explanation
of "and you shall speak to (el) the
boulder," is like "about (al) the boulder."
And so [too], "So did the Lord of Hosts
say to (el) the posts, about the sea and
about the bases, [...] To Babylonia will
they be brought" (Jeremiah 27:19,22).
[This means] that He commanded that
they should say in the eyes of all of the
community when they were all
congregated that God will bring out
water from the boulder, and so did He
do. And you should not see a problem in
"and you shall speak to the boulder in
their eyes," since its explanation is like
"in front of them," that they should all
hear. And so [too], "And Chananiah said
in the eyes of all the people, saying, 'So
did the Lord say, "So will I break
Nevuchadnetsar, the king of
Babylonia"'" (Jeremiah 28:11). And so
[too] many [other examples]. Or the
explanation of "in their eyes" here is that
the speech be while they are gathered
there and the boulder is in their eyes, as
he it states in the action (Numbers
20:10), "And Moshe and Aharon
gathered the congregation in the face of
the boulder." Since when they were
gathered there and saw the boulder face
to face, they said, "shall we bring out
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water from this boulder," as the sages
mentioned (Mechilta, Beshalach 6), so
that they not say there were springs
there. And it could be that it is as if [the
words are] jumbled [and it should be
understood as if it were written],
"Assemble the community to the boulder
and speak in their eyes, and it shall give
its waters."

Ibn Ezra on Numbers 20:6:1 אבן עזרא על במדבר כ׳:ו׳:א׳
ויבא משה ואהרן מפני הקהל. כדמות

בורחים
As fugitives

Rabbeinu Chananel on Numbers 20:12:1 ר' חננאל על במדבר כ׳:י״ב:א׳
[יען לא האמנתם בי.] החטא הוא

באמרם נוציא לכם מים וראוי שיאמרו
יוציא ד' לכם מים כדרך שאמרו בתת ד'
בערב בשר לאכול וגו', וכן בכל הנסים

יודיעום כי ד' עמהם להפליא, ואולי
חשבו העם כי משה ואהרן בחכמתם

הוציאו להם מים מן הסלע הזה, וזהו לא
קדשתם אותי (רמב"ן וע"ג בבחיי):

the sin consisted in their ,יען לא האמנתם בי
saying: המן הסלע הזה נוציא לכם מים?, “Are
we to extract water for you from this
rock?” They should have said instead:
G’d will extract water“ ,יוציא ה' לכם מים
for you.” (verse 10). In Exodus 16,8
Moses had been careful to phrase the
announcement of the forthcoming
phenomenon of manna by attributing it
to coming directly from G’d. Similarly,
when predicting any of the other
miracles which had been announce
beforehand, Moses had carefully
attributed the miracle to G’d. By failing
to do so this time they left the way open
for some of the people to think that the
water when it would gush forth would be
the result of Moses’ and Aaron’s
combined knowledge.
This is also the meaning of the words
(Moses quoting G’d) לא קדשתם אותי,
“you have not sanctified Me”
(Deuteronomy 32,51). On the first
occasion, almost 40 years earlier, when
water would be produced from a rock,
(Exodus 17,6) G’d had introduced the
miracle by announcing: “Here I will be
standing there before you on the rock at
Chorev. Strike the rock and water will
issue from it and the people will drink.
And Moses did so in the sight of the
elders of Israel.” The seventy elders had
observed the cloud of glory moving to
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above the site of that rock so that the
miracle became a public spectacle,
lending additional greatness to G’d’s
name as the provider. In this instance the
people did not observe any evidence of
G’d’s involvement so that it was easy to
conclude, based on Moses’ and Aaron’s
phrasing it, that they themselves had
initiated this phenomenon.

Akeidat Yitzchak 80:1:13 עקידת יצחק פ׳:א׳:י״ג
ובזה הענין נתישבו כל הכתובים כי

כנגד הענין הראשון אמר יען לא
האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל

לכן לא תביאו אל הארץ אשר נתתי
להם ולא רצה בזה שלא האמינו ח"ו רק

שסבבו פני הדבר בענין שלא הורו
במעשיהם על אמונתם כמו שכוון ממנו

יתעלה כמי שאומר שהאש לא שרף
הבגד שלא יתחייב שיובן מזה שנגעה

האש בו ולא שרפתו אבל איפשר שיובן
כי לפי שלא נמצאה שם האש לא נשרף
וכן לפי שלא נמשך המעשה על האופן

שנצטוו לא הגיעה לשם האמונה
המכוונת ולא נראתה בהם והוא פי' נכון.

וכנגד הבחינה השנית אמר על אשר
מעלתם בי במי מריבה וגו'. כי המועל

בקדשי' לא יקרא כן מחמת ההנאה
המגעת לו מהם אלא מצד מה שמיעט
בקדושתן לנהוג מהם מנהג חולין וכן

קרה להם בכאן כי בקש הש"י להגדיל
שמו וכבודו כשיראו כלם כי ארץ שמעה

ותחיל מדברו לבד והם החליפו השטה.
וכנגד הבחינה השלישית אמר יען
מריתם פי וגו'. וזה כי במה שרצה

להוכיח ישראל במעשה הזה ולא נמשכה
התוכחה אליו הנה בזה לא נעל שם אחר
אלא שמרו והחליפו דברו ולא עשו מה

שכוון משליחותם והוא עצמו ענין
המרי. וכנגד שלשה בחינות אלו נענשו

אלו הצדיקים שלשה עונשים מתחלפים.
וזה כי מצד שהחטא בבחינה הראשונה

(4) The penalty Moses and Aaron had to
pay for their error, is reported in
different language on three separate
occasions in the Torah. When we
consider that their error was threefold,
we can easily understand why the
penalty is mentioned in three parts, each
mention being the penalty appropriate
for one of the errors committed. 1)
(Numbers 20,12) "You will not bring this
community to the land I have given
them." 2) (Deuteronomy 32,51)
"Because you have trespassed against
Me." 3) (Numbers 20,24) "Because you
have rebelled against My word." The
first part of the penalty is concerned with
the failure to fulfil the function of the
prophet, the function of a leader.
Therefore, leadership will be denied
them when the people cross into the holy
land. Moses refers to this at a later stage,
when he explains that the fact that
Joshua will become their leader is due to
his having aroused G'ds anger. (Deut.
1,37) 2) They are denied entry into the
holy land even as ordinary people,
because of the sin of me-ilah, the
downgrading of something sacred. They
had diminished rather than enhanced
G'ds stature. Therefore no upgrading for
Moses and Aaron through setting foot on
holy soil. 3) The decree that they would
die before their appointed time. Sifri
explains that such a penalty, karet, is
always reserved for acts of rebellion
against G'd. That is why G'd had stated
"because you have rebelled." The reason
that this decree could not be reversed by
prayer and by repentance was, that G'd

https://www.sefaria.org/Akeidat_Yitzchak.80.1.13
https://www.sefaria.org/Akeidat_Yitzchak.80.1.13


02/07/2020 Does the Punishment Fit the Crime? What did Moses do? | Sefaria Source Sheet Builder

https://www.sefaria.org/sheets/247715?editor=1 17/24

היה מצד מה שהם נביאים ופרנסים
הרועים בעם לזה לקו בתואר הזה

ונתיחד לעונשם סלוקם מפרנסותם
שנאמר יען לא האמנתם בי להקדישני

לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את
הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם

לומר שתפסק פרנסתם מהם וימנה
עליהם רועה כלבבו אשר יוציאם ואשר

יביאם כמ"ש הוא במשנה תורה גם בי
התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה לא
תבא שמה יהושע בן נון העומד לפניך

הוא יבא שמה אותו חזק כי הוא ינחילנה
את ישראל (דברי' א') הנה בבירור כי

זה יאמר על העברת הפרנסות מהם.
אמנם אשר בבחינה השנית הוא שמנע

מהם כניסתן לארץ שנאמר יאסף אהרן
אל עמיו כי לא יבא אל הארץ ובמשה

ושמה לא תעבור (שם ל"ד) לא תעבור
את הירדן הזה (שם ל"א). הוא כנגד

המעילה מדה כנגד מדה הם לא דקדקו
במעלת גבורתו של הקב"ה והחטיאוה

כביכול והוא מנע מהן שלמות עצמן
ומעלתם המקווה להם מבואם שמה.
אמנם בבחינה השלישית גזר עליהם
המיתה הזמנית קודם בוא עתם כמו

שנאמר יאסף אהרן אל עמיו וגו'. ואל
משה אמר וגו' ומות בהר. ובספרי ר"ש
בן אלעזר אומר אף משה ואהרן בהכרת
מתו שנאמר על אשר לא קדשתם אותי

וגו' עדין לא הגיע זמנם למות והוא דעת
רבי אמי שזכרנו לעיל (שבת נ"ה.) והוא

העונש המיוחד אל המרי כעובר על
דברי נביא או על דברי עצמו ובאמת כי

ב' עונשים אלו הנזכרים שהם המיתה
ובלתי עוברים אל הארץ נזכר תמיד יחד

בכתובים ולא נפרדו זה מזה ויחס
לשניהם תמיד ג"כ המרי והמעילה

ואע"פ שבאהרן נאמר יאסף אהרן אל
עמיו כי לא יבא אל הארץ יען מריתם פי

ולא נזכרה שם מעילה או בלתי קדוש
הש"י כבר נאמר במשה וראית אותה

could not demonstrate in any other way
that His plan had been frustrated, had not
been executed in midbar tzin. Consider
the following: A king, interested in
raising his public image, instructed his
major domo to forthwith receive visitors
with pomp and ceremony to show that
visitor that he was highly thought of.
The major domo failed to heed the
instructions, treating visiting dignitaries
with disdain. The only way the king
could prove that his major domo had not
acted on the king's instructions, was by
beheading the major domo. Similarly, in
the case of Moses and Aaron. This is
why the Torah tells us that kedushah,
sanctity, was restored in the final
analysis by the untimely death of Moses
and Aaron. (Numbers 20,13. "He was
sanctified by means of them.") When our
sages teach that whenever a sin involves
an element of desecration of the holy
name of G'd in public, there is no
forgiveness, this is one of the instances
they have in mind. In such cases,
repentance does not wipe the slate clean.
(Yuma 86)
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ונאספת אל עמך גם אתה כאשר מת
אהרן אחיך כאשר מריתם פי במדבר צין

במריבת העדה להקדישני וגו' הרי
שהשוה אותם בשלא יבאו אל הארץ
וימותו זה כזה וביאר הטעמים המרי

והבלתי קדוש והם השתי בחינות
שאמרנו ובמקום אחר ומות בהר אשר

אתה עולה שמה והאסף אל עמך כאשר
מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל
עמיו על אשר מעלתם בי בתוך בני

ישראל במי מריבת קדש מדבר צין על
אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל

הרי שנים עדים בדבר וכבר יחדנו כל
אחד לענשו בתורת טעמא והוא ברור.

ואולם מה שהיה זה גזר דין שלא
הועילה בו שום תפלה וצעקה זה היה

מחוייב כדי שתתקיים מחשבת האל
יתברך במעשה הזה ולא תשוב מפני כל
וזה במה שיתקדש שמו עליו כאשר כוון

וימשכו משם התועלות אשר זכרנו
וכמ"ש עצת יי' לעולם תעמוד מחשבות

לבו לדור ודור (תלים ל"ג) כי על ידי
מה שנענשו הצדיקים נתפרסם כל מה
שהיה בלבו לעשות כאלו עשה. משל
למלך שצוה לעבדו זקן ביתו שיקבל

אנשים באים אליו ממרחק בכבוד גדול
באופן יתפרסם להם כבוד עושרו ורוב

נדיבותו כי הוא צריך מאד לזה והוא לא
כן עשה אבל קבלם בשפלות ידים

ומנעם מכבוד ונתבזה המלך בעיניהם כי
אין עצה להשיב כבודו אליו רק בשיסיר
את ראשו לעיניהם כי בזה יתפרסם לכל
מה שהיה בלבו של מלך לעשות ונחשב

להם משפט האיש ההוא כאלו עשה
והותר צא ולמד מדוד במעשה אבנר

כמה השתדל לצאת מחשד חלול כבודו
עם יואב ובכל מה שעשה לא נתקררה

דעתו עד שצוה מחמת מיתה להמיתו
וזהו מה שביארו הכתוב בפירוש

באומרו המה מי מריבה אשר רבו בני
ישראל את ה' ויקדש בם והרי נאמר יען
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לא האמנתם בי להקדישני ובמקום אחר
כאשר מריתם פי וגו' להקדישני במים

לעיניהם ואיך אמר ויקדש בם אלא
שכוונתו מה שאמרנו. וזה שהקדושה

עצמה שכוון השם ית' להתקדש בתחלה
במים לעיניהם היא עצמה נתקדש במה
שמתו משה ואהרן על ידיהם. וזה למה

שנתפרסם לכל שמתו בעבור שלא
השלימו בזה רצון האל יתברך ויהיה
ויקדש בם במים עצמם כי אחר שע"י
המים נתגלגלה להם המיתה עצת יי'

שהיתה בתחלה להתקדש באלו המים
היא תקום. וזה יראה דעת רש"י

והראב"ע ז"ל בזה הכתוב ואלו היה
שופע בהם זה הרמב"ן ז"ל לא יקשה

עליהם שלדבריהם היה ראוי לומר
ויכבד על פניהם גם מה שפירש בכתוב

כי בא להבדיל מים אלו מהמים
הראשונים אשר בחורב בשני דברים
האחד שבאלו נתקדש לעיני כלם מה
שלא היה כן בראשונים כי אם לפני

הזקנים והב' במה שבאלו רבי את יי' לא
עם משה כמו בראשונים שרבו עם משה

ונסו את ה' וגו' הנה לא ידעתי לו בכל
זה משען ומשענה כי בכאן נאמר ויקדש

בם *והוא מאמר סתמי וכחו כח חלקי
וכו' ר"ל כי כמו שאם נאמר סתם "בני

אדם כותבים" מבלי הזכיר בתחילה מלת
כל או קצת לאמר ד"מ "כל בני אדם, או

קצת בני אדם כותבים" הכונה ג"כ רק
שקצת מהם יכולים לכתוב, כאלו אמרנו
בפירוש "קצת בני אדם כותבים" שהוא

רק משפט מחייב חלקיי (עיין מזה במלות
הגיון שער ב') כן גם מאמר "ויקדש

בם," יורה רק שנתקדש בעיני קצתם ר"ל
בעיני הזקנים והמשכילים והמבינים בעם,

לא בעיני כלם, אשר אף כי עיני שכל
להם לא יראו בכל זאת היטב להשיג כל
דבר וענין אל נכון, וכ"כ גם המ"נ ח"ב
פל"ה כי מאה"כ "ויאמר לעיני ישראל
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שמש בגבעון דום" שהוא ג"כ מאמר
סתמי מורה ג"כ שרק קצתם ולא כולם

הרגישו בנס זה כי לפי דעתו שם
נתאחרה ביאת השמש רק איזה שעות

יותר מהמורגל בשאר הימים, באופן
שהיה היום ההוא בגבעון בימי האביב
תמים ושלם כגדול שבימי הקיץ, וע"כ
לא הרגישו בו כל ישראל ע"ש. והוא
מאמר סתמי וכחו כח חלקי ולא יתכן
שיסמוך על מה שאמר ויקהילו משה

ואהרן את הקהל אל פני הסלע כי בכאן
הוא עקר ההבדל גם כי לא נאמר שם כל
הקהל וכבר נודע מה שכתב הרב המורה
בפ' ל"ה חלק ב' כי מאמר ויאמר לעיני

ישראל שמש בגבעון דום הוא ענין
חלקי שהרגישו בו קצתם להיות הנס
ההוא מתמיד קצת שעות ולא יום כלו

כמו שבא לשם וכן בענין המריב' נאמר
בכאן וירב העם עם משה כמו לשם

וקשה ממנו ואם מפני שנאמר כאן אשר
רבו בני ישראל את ה' כבר נאמר לשם

על ריב בני ישראל ועל נסותם את ה'
שהריב והמסה מוסבים אליו ית' גם מה
שהקשה שלא נתקדש מפני שעדין לא

נתפרסם הנה הכתוב לא אמר שנתקדש
קודם שנתפרסם שמתו על ידם אבל

אמר כי אחר שנתפרסם נתקדש בהם.
אמנם מה שעלה בלבי שהבין הרב ז"ל
מדברי רש"י והראב"ע ז"ל הוא זולת

כוונתם וכבר כתבתיהו במקום אחר
לתלמידי'. ומה שכתבנוהו בזה הוא דרך

נכונה וישרה בכתוב כי מאמר ויקדש
בם ירצה שלסוף נתקדש במים ואם היה

מין אחר של קירוש יחייבהו הענין על
כל פנים מפני כבודו של בורא הכל
יתברך שמו. והוא הטעם עצמו למה

שאז"ל שבמקום שיש חלול השם אין
כח בתשובה לתלות ולא בי"ה לכפר ולא

בייסורין למרק אלא הכל תולין ומיתה
ממרקת (יומא פ"ו.) והנה במעשה הזה

חס השם על כבודו ותקן במיתת המחלל
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את אשר עוותו ונמצא שם שמים מתגדל
ומתקדש והדין דין אמת והכא לא שנא:

Or HaChaim on Numbers 20:8:2 אור החיים על במדבר כ׳:ח׳:ב׳
א' רש''י ז''ל פי' ששגגת משה היתה כי
ה' אמר אליהם דברו והוא הכה: ב' רבי

אברהם אבן עזרא פירש שהשגגה היתה
שגרם שלא נתנה הסלע מימיה עד הכאה

ב' במה שאבד הכונה בפעם א' לצד
מריבת העדה: ג' הביאו הנזכר כי

הקפדת ה' היתה על שהכה ב' פעמים
שאם היה מכה פעם אחת לא היתה

הקפדה כי הדיבור לסלע היא ההכאה: ד'
הביאו הנזכר שהקפדת ה' היתה על
שלא אמרו שירה על המים כמו עלי

באר: ה' הביאו הנזכר שהקפדת ה' היתה
על שאמר לבני אל חי המורים ואין ראוי

לאיש חסיד לתעב ולזלזל בבני אברהם
יצחק ויעקב וגו': ו' הר''מ (דמב''ם בח'

פרקים) פירש כי הקפיד ה' עליו על
אשר נתרגז על העדה ומסיבה זו חשבו
כי גם ה' בכעס עמהם אשר לא כן היה:

ז' רבינו חננאל והסכים אליו רמב''ן
שהקפדת ה' היתה על אשר אמר נוציא

לכם מים ולא אמר יוציא לכם שמזה
טעו ישראל וחשבו כי הם בחכמתם

עושים את המעשה כי לא היה להם רמז
כי ה' הוא העושה הנס ולזה הקפיד ה'

ואמר לא האמנתם בי להקדישני וגו': ח'
ר''מ הכהן פירש שהקפדת ה' היתה על

מאמר משה המן הסלע הזה וגו', וכוונת
משה היתה לצד יכולתו אם לא בכח
הנאדר וחשבו האנשים שלא יוכל ה'
להוציא מים מן הסלע, וזו היא שגגת

משה, והביא ראיה לפירושו ממה שאמר
הכתוב (תהילים ק״ו:ל״ג) כי המרו את

רוחו ויבטא בשפתיו וגו': ט' הר''י אלבו
בספר העיקרים ישב שהקפדת ה' היתה
על שלא נתעוררו משה ואהרן מעצמן
להוציא להם מים והיו מרעידים שזה

1) Rashi explains that Moses's error was
that whereas G'd had told him to speak
to the rock he hit the rock instead. 2)
Rabbi Abraham ibn Ezra explains that
Moses' error caused the rock not to yield
water until Moses struck it for a second
time, and that Moses had forgotten G'd's
precise instructions when he struck the
rock the first time due to the vociferous
quarrelling by the congregation. 3) G'd's
anger was caused by Moses hitting the
rock a second time. Had Moses remained
content to strike the rock once, G'd
would have accepted this as a form of
addressing a rock as one does not expect
a rock to listen to words. 4) According to
this view G'd's anger was caused by the
fact that Moses and Aaron did not sing a
song of praise after the water
materialised. Such a miracle deserved
that it should be acknowledged by not
less than a song praising G'd and
thanking Him. 5) According to this view
Moses sinned by talking down to the
Israelites and calling them "rebellious."
A man of Moses' stature should not have
called the descendants of Abraham,
Isaac and Jacob by a name which
belittled them. 6) Maimonides in his
treatise שמונה פרקים feels that G'd
objected to Moses having "lost his cool"
when speaking to the Israelites. When
the people observed that Moses was
angry at them they concluded that G'd
was angry at them also. 7) Rabbeynu
Chananel and Nachmanides after him
claim that what angered G'd was that
Moses portrayed himself and Aaron as
producing the water by saying נוציא לכם 
He" ,יוציא לכם מים instead of saying ,מים
will make water come forth for you."
The formula used by Moses created the
impression amongst the people that
Moses and Aaron produced the water by
means of their own devices and know-
how. This is why G'd said to them:

https://www.sefaria.org/Or_HaChaim_on_Numbers.20.8.2
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יורה מיעוט הבטחון וגו': י' בעל מעשה
ה' שפירש כי היה ויכוח בין משה ובין

ישראל שישראל היו רוצים להוציא
להם מים ממקום אחר שחפרו אותו הם

ולא רצה משה לדבר לאותו סלע שחפרו
הם ונתכעס משה וזרק המטה בידו לא
להכות אלא בכעס ובדרך מקרה הכה

המטה בסלע וכו' עיין שם דבריו:

"because you have not believed Me to
make them sanctify Me." 8) Rabbi
Moshe Hacohen, quoted by Ibn Ezra also
feeels that G'd's anger had to do with
Moses' wording of the question: המן הסלע 
do you expect us to produce" ,הזה נוציא
water from this rock?" Whereas we
know that there are miracles which are
produced by G'd's word and others by a
combination of G'd's word and an action,
Moses misled the people into thinking
that G'd could not produce water from
this particular rock. He proves his point
by quoting Psalms 106,33: "because they
rebelled against Him and he spoke
rashly." 9) Rabbi Joseph Albo in his ספר 
criticises Moses and Aaron for העקרים
not having proceeded immediately to
produce water for their people something
he claims they were capable of; by
allowing them to become frightened they
undermined the people's faith in G'd. 10)
The Baal Maaseh Hashem explains that
there had been an argument between
Moses and the Israelites. The Israelites
demanded that Moses produce the water
from a different place where they had
dug a hole and that Moses was unwilling
to speak to the rock which the Israelites
had dug out. As a result Moses became
angry and threw his staff, not in order to
hit the rock but merely as an angry
gesture. It so happened that the staff hit
the rock G'd had intended to produce the
water from.

Or HaChaim on Numbers 20:8:3 אור החיים על במדבר כ׳:ח׳:ג׳
הנה כל העשרה דרכים אינם מוציאים
אותנו ידי חובת האמת, וצא ולמד מה
שטען רמב''ן על ג' מהם ודחאם, ומה

שטען ראב''ע על ג' אחרים ודחאם, ואני
טוען על השאר והם, דרך א' של רבינו

חננאל שבחר לו רמב''ן שההקפדה היתה
על שכינה לעצמו המעשה ואמר נוציא

וגו' הלא ידוע היה משה לשלוחו של
מקום וכל מעשיו הנם בכח האל, ולו

יהיה כי כחו של משה הוא הלא מגדולת

None of the ten explanations we have
listed really answer all the questions that
arise from this paragraph. Nachmanides
already pointed out that three of the
approaches we have listed are
unsatisfactory. Rabbi Ibn Ezra
demolished three more of the 10
approaches we have listed. I shall show
how the remaining explanations also do
not really explain the wording of the
Torah satisfactorily. As to the approach
of Rabbeynu Chananel shared by
Nachmanides, that Moses attributed the
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העבד גדולת האדון נודעת בפרק
מרובה, ועוד הלא תמצא בפרשת בא אל

פרעה אמר הכתוב (שמות י״ב:כ״א)
ויקרא משה לכל ישראל ויאמר אליהם

משכו וקחו וגו' ולא אמר בשם ה', כי
ודאי הדבר ידוע הוא כי הוא שלוחו של

מקום, ועוד במה שלפנינו מוכרח היה
לומר נוציא לכם להיות כי הם

המוציאים בדיבורם או בהכאתם שה'
נתן ההוצאה בידם, ודרכו של הר''י

אלבו אין דעתי הולמו כי אחר שראה
משה שה' מנע מהם מים ונסתלק הבאר
איך יגש להוציא מים עד אשר ידע דעת
הבורא ברוך הוא, ומי יאמר כי ה' חפץ
ליסרם, לזה הכרח היה הדבר להשתטח

לפני ה' וה' יעשה הטוב בעיניו, ודרכו
של בעל מעשה ה' עלה כולו קמשונים

ואין בו לא מלח ולא תבלין וקלני
מזרועי לטרוח לדחות הדברים הדחויים

במחילה מכבודו:

production of the water to his own
ability, this is patently impossible as
Moses was well enough known to the
people as a true prophet who had never
attributed anything to his own ability.
Even granted that Moses' power was
such that he could have produced the
miracle without calling upon G'd first, it
is in the nature of a true servant of the
master that his accomplishments reflect
credit on his master, in this instance on
G'd, not the reverse. Moreover, we find
in Exodus 12,21 that Moses did not
bother to tell the people that when he
instructed them to draw out a lamb for
the Passover, etc. that he did so in the
name of the Lord. Even at that time the
people were well aware that Moses
would not have given such instructions
unless he had been commanded to do so
by G'd. Furthermore, in the situation
described here, Moses was forced to use
the words נוציא לכם, "we shall extract for
you," as they were in fact the ones whom
G'd had delegated to do so either by
word or by striking the rock I do not
concur with the approach of Rabbi
Joseph Albo for the simple reason that
once Moses had observed that G'd had
withheld water from the community
upon Miriam's death by letting the well
disappear, who was he to countermand
G'd's obvious will? How did he know
that G'd did not want to discipline the
people at that time? This made it
imperative for Moses to plead with G'd
by prostrating himself rather than by
invoking his own powers of prophecy.
He had to leave it to G'd to do what He
saw fit to do at that time. The approach
of the Baal Hamaaseh is full of thorns
and thistles containing neither salt nor
spices so that I will not even bother to
address myself to his arguments,
begging his pardon.

Or HaChaim on Numbers 20:8:4 אור החיים על במדבר כ׳:ח׳:ד׳
ותרתי לי מנוחה בדברי הראשונים ז''ל
ואמצא במדרש (ילקוט) וזה לשונם יען

In my search for a satisfactory
explanation I have only found peace of
mind after perusing the words of the
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לא האמנתם וגו' ד' חטאות כתובים כאן,
לא האמנתם, לא קדשתם, מעלתם,

מריתם, לא האמנתם שלא אמרתי לכם
להכות והכיתם, לא קדשתם להביא מים

מכל סלע שרוצים, מעלתם שאמרתם
המן הסלע הזה, מריתם שאמרתי לכם
ודברתם אל הסלע שנה עליו פרק אחד

ועברתם על דברי עד כאן לשונם.

ancient scholars as expressed in the
Yalkut Shimoni item 764, for instance.
The author of that Midrash writes as
follows: יען לא האמנתם בי. The Torah
refers to four separate sins with this
verse. 1) "you did not believe;" 2) "you
did not sanctify;" 3) "you trespassed;" 4)
"you rebelled;" "you did not believe for I
did not tell you to strike the rock but to
speak to it." "You did not sanctify Me to
demonstrate that I could produce water
from any rock of the Israelites'
choosing." "You trespassed when you
asked: 'should we produce water from
this rock?'" "You rebelled for I told you
to speak to the rock, i.e. 'teach the rock a
chapter concerning Torah and it will
produce water; however, you have
violated My instructions.'" [My edition
of the Yalkut makes the important
additional point somewhat earlier that
whereas one hits a young child when one
wants its obedience, one appeals to his
intelligence once he has grown up.
Similarly, whereas at the time when the
Israelites were in Refidim (Exodus 17,1)
40 years earlier, Moses was instructed to
hit the rock, now the rock had matured
and it would respond to a more
sophisticated approach, i.e. it could be
spoken to, i.e. Moses could teach it a
chapter of Torah. Ed.] So far the words
of the Yalkut.
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