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The story of Mei Meriva (ה י ְמִריָב֔  and the (ֵמ֣
subsequent punishment of Moshe and Aharon is 
one of the most enigmatic Parshiyot in the Torah.  
After a description of the incident, God suddenly 
says to Moshe and Aharon, “Since you did not 
trust Me (י ם ִּב֔  to sanctify Me in the sight (ֹלא־ֶהֱאַמנְֶּת֣
of Bnei Yisrael (ל י ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ נִי ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔  therefore ,(ְלַה֨
you shall not lead this congregation into the land 
that I have given them.”1  In other places, it 
attributes their punishment to the fact that they 
disobeyed God (ֲאֶׁשר ְמִריֶתם ֶאת ִּפי)2 or acted 
treacherously (י ם ִּב֗ ר ְמַעְלֶּת֜  While the  3.(ַעל֩ ֲאֶׁש֨
Torah describes in broad strokes their failure, the 
Pesukim never pinpoint what particular action or 
utterance precipitated God’s negative reaction 
and punishment of Moshe and Aharon.4  This has 
spawned a large literature of explanations as to 
what went awry in the incident of Mei Meriva. 
 
Rashi,5 quoting Chazal,6 and the Rashbam7 
suggest that Moshe’s striking the Rock instead of 
speaking to it, was the grievous sin that caused 
Moshe and Aharon to be deposed.  The Ramban 
sees this view as extremely nebulous and labels 
their explanation as Divrei Aggada.8  First he 
notes that why is it any less miraculous that a rock 
should produce water after being hit rather than 
being spoken to?  In addition, he points to 
Moshe’s staff in Egypt which God also instructs 
him to take along with him and its primary 
intended purpose was to be used for striking.  
Similarly here, if God commanded Moshe to take 

                                                 
י יְִׂשָרֵא֑   1 י ְּבֵנ֣ נִי ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען ֹלא־ֶהֱאַמנְֶּת֣ ה וְֶאֽל־ַאֲהרֹ֒ן יַ֚ אֶמר יְקֹוָ֘ק ֶאל־מֶֹׁש֣ ֹ֣ ן ֹ֤לא וַּי ל ָלֵכ֗

ֶרץ  ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ ִּתי ָלֶהֽם: (במדבר כ,יב)ָתִב֙  ֲאֶׁשר־נַָת֥
יֵָאֵסף ַאֲהרֹן ֶאל ַעָּמיו ִּכי ֹלא יָבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נַָתִּתי ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ַעל ֲאֶׁשר ְמִריֶתם ֶאת   2

ן ִּבְמִריַב֙ת ָהֵֽעדָ֔  \\ִּפי ְלֵמי ְמִריָבה: (במדבר כ, כד)  י ְּבִמְדַּבר־ִצ֗ ם ִּפ֜ ה ַּכֲאֶׁש֩ר ְמִריֶת֨
ׁש ִמְדַּבר־ִצֽן: (במדבר כז,יד) ת ָקֵד֖ י־ְמִריַב֥ ם ֵמֽ ם ֵה֛ יִם ְלֵעינֵיֶה֑ נִי ַבַּמ֖  ְלַהְקִּדיֵׁש֥

ר ֹֽלא־ִקַּדׁשְ   3 ל ֲאֶׁש֤ ן ַע֣ ׁש ִמְדַּבר־ִצ֑ ת ָקֵד֖ י־ְמִריַב֥ ל ְּבֵמֽ י יְִׂשָרֵא֔ י ְּבתֹוְ֙ך ְּבֵנ֣ ם ִּב֗ ר ְמַעְלֶּת֜ ֶּת֙ם ַעל֩ ֲאֶׁש֨
י ְּב֖תֹוְך   (דברים לב,נא) ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל:אֹוִת֔

  החטא במשה ואהרן במי מריבה אינו מתפרסם בכתוב. (רמב"ן במדבר כ,ח)  4
לפי שבראשונה לא הוציא אלא טיפין, לפי שלא צוה המקום להכותו אלא  -פעמים   5

להכות ודברתם אל הסלע, והמה דברו אל סלע אחר ולא הוציא, אמרו שמא צריך 
ו) והכית בצור, ונזדמן להם אותו סלע והכהו: (רש"י שנאמר (שמות יז,כבראשונה, 

שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדה  -להקדישני  \\במדבר כ,יא) 
ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דבורו של 

  כ,יב) רש"י במדברמקום, קל וחומר אנו: (
לא האמנתם בי וגו'. אני אמרתי לכם שתדברו אל הסלע בשמי והיא תתן מימיה,  יען  6

ואם הייתם עושים כך הייתי מקודש לעיני בני ישראל ויראו מפני, שיאמרו ומה הסלע 
עשה דברו אנו על אחת כמה וכמה, ולפי שלא עשיתם כן, לכן לא תביאו את הקהל 

 סימן יב) כ הזה: (מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת חקת פרק
לא צוה הק' לקחת את המטה להכות בו הסלע כמו שעשה ברפידים  -ודברתם אל הסלע   7

שכת' שם והכיתם בצור ויצאו ממנו מים, אלא המטה צוה לקחת להראות בו קשי מרי 
שלהם כדכת' למשמרת לאות לבני מרי, אפס בדבור ידבר אל הסלע לתת מימיו והוצאת 

 הסלע: (רשב"ם במדבר כ,ח)להם מים על ידי דבורך עם 
ורש"י פירש...ודברי אגדה הם, אבל לא נתחוורו, כי מאחר שצוה קח את המטה יש ...  8

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 

ת ידך, ורצונו לומר להכות במטה, כי הכתוב יקצר בדבר הנשמע. ואין הנס יאמר נטה א
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 

י היא שמעה את כל אמרי ה' והיא שומעת כי השם יוציא מים מן הסלע הזה, כדרך כ

the staff, the purpose was for it to be utilized in 
striking the rock.9  He then commends the Ibn 
Ezra for quoting many other possible views as to 
what was the sin of Moshe and Aharon and then 
subsequently undermines them one by one.  The 
Ibn Ezra himself suggests that Moshe’s anger 
with the people when he said to them, “listen now 
rebellious ones (ים  shall we bring ,(ִׁשְמעּו־נָ֙א ַהּמִֹר֔
forth water from this rock for you,”10 broke his 
concentration and separated him away or made 
him distinct from God which caused a failure in his 
ability to execute on the task of miraculously 
producing water from a rock.11  Therefore, he 
needed to strike the rock a second time in order 
to accomplish the task with the proper mindset 
and without any interruption.  The Ramban rejects 
this explanation as well because it does not meet 
the description of their sin as being “a lack of faith 
י) ם ִּב֔  .in God ”(ֹלא־ֶהֱאַמנְֶּת֣
 
Tha Rambam suggests that Moshe’s sin here was 
succumbing to his anger.12  It was a breach of the 
Rambam’s “golden median” whereby a person 
must always keep his character and demeanor in 
balance.  Moshe’s infraction was that in his 
exasperation, he allowed his fury to overcome his 
patience which caused him to deviate from the 
middle ground and tilt too far towards the negative 
character trait of anger.  Given Moshe’s position 
of leadership and relationship with God, the 
people mistakenly interpreted Moshe’s 
displeasure as a reflection of God’s anger.  That 
the Rambam claims was Moshe’s failing since 
God always responded to the people’s complaints 
in a level headed manner and therefore Moshe’s 
anger here was misplaced and bespoke of a 

(יהושע כד כז), וכן עשו כמו שאמר (פסוק י) ויקהילו משה ואהרן את הקהל אל פני 
  הסלע ויאמר להם וגו', והנה הסלע שומעת באמרו כן לכולן: (רמב"ן במדבר כ,ח)

  להכות בסלע. –קח את המטה עיין בר"י בכור שור במדבר כ,ח:   9
ה   10 לּו מֶֹׁש֧ ַלע וַּיְַקִה֜ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־נָ֙א ַהּמִֹר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע וַּי י ַהָּס֑ ל ֶאל־ְּפֵנ֣ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ֹ֛ וְַאֲהר

יִם: (במדבר כ,י) ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ה נֹוִצ֥  ַהֶּז֔
והפירוש הנכון בעיני אגלנו ברמיזות. דע כי כאשר ידע החלק את הכל, ידבק בכל,  11

כי השם אמר למשה ולאהרן ודברתם, ולא דברו ויחדש בכל אותות ומופתים. ואמת, 
בעבור מריבת העם עם משה. והנה החלק חלק. והכה הסלע, ולא יצאו מים עד שהכהו 
פעם שנית. והנה לא קדשו השם, ומרו, ומעלו בשגגה. גם יוכל המפרש לפרש ויבטא 
בשפתיו על משה, כי על כן נענש, כי לא היה ראוי שידבר דבר עד שימלא שליחות 

שם. גם יהיה דרש קדמונינו ז"ל, כי החטא היה בעבור שאמר שמעו נא המורים (יב), ה
 ורמזו זה הסוד. (אבן עזרא במדבר כ,ח)

ם, משה רבנו, כבר אמר לו יתעלה: במדבר כ, ואתה יודע, כי אדון הראשונים והאחרוני 12
אשר לא "על  יב "יען לא האמנתם בי", במדבר כ, כד "על אשר מריתם", דברים לב, נא

כל זה. וחטאו, עליו השלום, היה, שנטה אל אחד משני הקצוות במעלה  -קדשתם" 
"שמעו  נות, כאשר נטה אל הכעס, באומרו: במדבר כ, יממעלות המידות, והיא הסבל

נא המורים". דקדק ה' עליו שיהיה איש כמוהו כועס בפני קהל ישראל, במקום שאין 
הוא חלול השם, לפי שתנועותיו כולן ודיבוריו ראוי בו הכעס. וכגון זה בחוק האיש ה

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 

וזה,  הרי הוא כמו שנבאר. -"מריתם פי"  ואמנם אומרו בזה: במדבר כז, יד הנפש?
שהוא לא היה מדבר עם אנשים המוניים, ולא עם מי שאין להם מעלה, אלא עם אנשים 
שהקטנה שבנשיהם היתה כמו יחזקאל בן בוזי, כמו שזכרו החכמים, וכל מה שיעשה 

יבחנוהו. וכאשר ראוהו שכעס, אמרו שהוא עליו השלום אינו מי שיש לו  -או יאמר 
 -לינו בבקשת המים, ושאנו הכעסנוהו יתעלה פחיתות מידה, ואלמלא ידע שה' קצף ע

הענין לא כעס ולא קצף, אלא לא היה כועס. ולא מצאנו בדברי ה' יתעלה אליו בזה 
"קח את המטה וכו' והשקית את העדה ואת בעירם". וכבר יצאנו  אמר: במדבר כ, ח

מכוונת הפרק, אבל התרנו ספק מספקות התורה, שהרבה נאמר בו, והרבה יישאל: 
  ה חטא חטא? וערוך מה שאמרנוהו אנחנו אל מה שנאמר בו, והאמת תורה דרכה.איז

  (רמב"ם שמנה פרקים סוף פרק ד)

Parshat Chukat 
Striking Out 

Simon Wolf 
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deficit within him that reflected negatively on God.  
The Ramban also refutes this interpretation13 
because, amongst other reasons, it absolves Bnei 
Yisrael of any wrongdoing which seems to 
contradict the concluding Pasuk in the story of Mei 
Meriva (ל ֶאת־יְקָֹו֑ק  and verses in 14(ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖
Devarim (ם ק ּבִ ְגַלְלֶכ֖ ָ֔  and Tehillim 15(ַּגם־ִּב֙י ִהְתַאַּנ֣ף יְקֹו
ם) ה ַּבֲעבּוָרֽ מֶֹׁש֗ ַרע ְל֝  In addition, it is fallacious to  16.(וֵַּי֥
suggest that God never responded angrily to Bnei 
Yisrael’s requests.  It all depended on the 
reasonableness of their appeal.  If their demand 
was justified, God responded favorably and 
provided for them; if it was unwarranted, then God 
did get angry and demonstrate his displeasure 
with them. 
 
The Ramban, somewhat cautiously, endorses the 
Rabbeinu Chananel’s explanation of the 
transgression of Moshe and Aharon in the story of 
Mei Meriva.17  The Rach suggests that the 
tremendous failure here was in the way that 
Moshe and Aharon challenged the people’s lack 
of faith.  They rhetorically and in a chastising 
manner confront the people’s apprehension by 

querying, “Listen now rebellious ones, shall we 
bring forth water from this rock for you ( ַלע ֲהִמן־ַהֶּס֣
יִם ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ה נֹוִצ֥  Absent from the verse is  18”?(ַהֶּז֔
any attribution to God.  The people mistakenly 
understood that Moshe and Aharon were claiming 
that they, and not God, would procure the water 
for them.  That was a colossal failure to sanctify 
God’s name (ל י יְִׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ נִי ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔  a ,(ְלַה֨
misguiding of the people (י ם ִּב֗ ר ְמַעְלֶּת֜  and (ַעל֩ ֲאֶׁש֨
negligence in following God’s instructions about 
what was appropriate to say (ֲאֶׁשר ְמִריֶתם ֶאת ִּפי).19  
The lack of faith (י ם ִּב֔  could either be (ֹלא־ֶהֱאַמנְֶּת֣
attributed to Bnei Yisrael or it could be an 
indictment of the lack of fortitude on the part of 
Moshe and Aharon to sanctify God’s name. 
 
Returning to the explanation of Rashi and the 
Rashbam that claims that God’s censure was 
precipitated by their hitting rather than speaking 
to the rock, it is clear that their position relies on 
comparing and contrasting the incident in Mei 
Meriva with a similar incident found in Parshat 
B’Shalach.  It is striking how similar these 
Parshiyot are:

 
  פרשת בשלח – מסה ומריבה (רפידים) –שמות פרק יז   פרשת חקת – מי מריבה (קדש) –במדבר פרק כ 

  
ה  ֵעָד֤ ְׂשָרֵאל ָּכל־ָה֨ אּו ְבֵנֽי־יִ֠ ֹ֣ ֶדׁש ָהִֽראׁ֔שֹון ִמְדַּבר־ִצ֙ן (א) וַּיָב ֹ֣ ַּבח

ם  ׁשוֵַּיֶׁ֥שב ָהָע֖ ר ָׁשֽם: ְּבָקֵד֑ ם וִַּתָּקֵב֖ ָמת ָׁש֙ם ִמְריָ֔   וַָּת֤
ה(ב)  יִם ָלֵעָד֑ יָה ַמ֖ ן: וְֹלא־ָה֥ ֹֽ ה וְַעֽל־ַאֲהר ֲה֔לּו ַעל־מֶֹׁש֖   וַּיִָּק֣
ה(ג)  ם ִעם־מֶֹׁש֑ ינּו  וַָּיֶ֥רב ָהָע֖ ְענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ר וְ֥לּו ָגַו֛ ֹ֔ וַּיֹאְמ֣רּו ֵלאמ

  ִלְפֵנ֥י יְקָֹוֽק:
ם  ר ַהֶּז֑ה ָל֣מּות ָׁש֔ ק ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ָ֔ ל יְקֹו ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ (ד) וְָלָמ֤

נּו: ְחנּו ּוְבִעיֵרֽ   ֲאַנ֖
יִם(ה)  נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ה ֶהֱֽעִליֻת֙ נּו ֶאל־ַהּמָ  וְָלָמ֤ יא אָֹת֔ ע ְלָהִב֣ ֥קֹום ָהָר֖

יִן ִלְׁשּֽתֹות: יִם ַא֖ ֶפ֙ן וְִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ַרע ּוְתֵאָנ֤ה וְֶג֙   ַהֶּז֑ה ֹ֣לא׀ ְמ֣קֹום ֶז֗
  

ד (ו)  ֶהל מֹוֵע֔ ֹ֣ ַת֙ח א ל ֶאל־ֶּפ֙ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ֹ֜ ה וְַאֲהר וַָּיבֹ֩א מֶֹׁש֨
ם ק ֲאֵליֶהֽם:  ַוִּֽיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ א ְכבֹוד־יְקָֹו֖   פוַּיֵָר֥

 

  
ת ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֧  ּיְִסעּו ָּכל־ֲעַד֨ יןל (א) וַ֠ י  ִמִּמְדַּבר־ִס֛ ם ַעל־ִּפ֣ ְלַמְסֵעיֶה֖

יםיְקָֹו֑ק ַוּֽיֲַחנּ֙ו   ִּבְרִפיִד֔
ת ָהָעֽם ֹ֥ יִם ִלְׁשּת ין ַמ֖   :וְֵא֥

ה(ב)  אֶמר  וַָּיֶ֤רב ָהָע֙ם ִעם־מֶֹׁש֔ ֹ֤ ה וַּי יִם וְנְִׁשֶּת֑ נּו ַמ֖ אְמ֔רּו ְּתנּו־ָל֥ ֹ֣ וַּי
י ַמה־ ְּתנַּ֖סּון ֶאת־יְקָֹוֽק: ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔   ָלֶה֙ם מֶֹׁש֔

 
אֶמר  ֹ֗ ה וַּי ם ַעל־מֶֹׁש֑ ֶלן ָהָע֖ יִם וַָּי֥ ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔ א ָׁש֤ ָּמה ֶּז֙ה (ג) וַּיְִצָמ֨ ָל֤

יִם נּו ִמִּמְצַר֔ י ַּבָּצָמֽא: ֶהֱעִליָת֣ י וְֶאת־ָּבַנ֥י וְֶאת־ִמְקַנ֖ ית אִֹת֛   ְלָהִמ֥
 
 

ק מֶֹׁש֙ה ֶאל־יְקָֹו֣ק(ד)  ם ַהֶּז֑ה ֥עֹוד  וִַּיְצַע֤ ה ָלָע֣ ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ֹ֔ ֵלאמ
נִי: ט ּוְסָקֻלֽ   ְמַע֖

 

                                                 
והוסיף הבל על הבלים. שהכתוב אמר "מריתם פי" שעברו על דברו, ואמר "לא  13

האמנתם בי" שלא האמינו בו, אין העונש בעבור שכעס. ויותר היה ראוי שיהיה העונש 
ל פקודי החיל (להלן לא יד) בחנם. והכתוב לא ספר כלל שכעס, כי על משה כשקצף ע

"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 

מדבר חטאם הגדול מאת השם עליהם בעשותם מריבה עם משה. ובכל הנסיונות ב
כשיאמרו "למה העליתנו ממצרים", שירצו להיות עבדים לשונאיהם בעבודת פרך 

ים כבן העובד את אביו, וכן אמר הכתוב (לעיל יא כ) יען כי מאסתם קמלהיות עם האל
את ה' אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים. ובפעם הראשונה 

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

(דברים א לז)  רבו בני ישראל את ה', ומה פשע גדול מזה הוי רב את יוצרו. ומשה אמר
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, אף על פי שמתלוננים 

ר עון ולא יעיר כל חמתו ולא יזכירנו ויתן להם שאלתם. וכן וחוטאים בו, והוא רחום יכפ
במים הראשונים אמר בנחת רוח (שמות יז ה) עבור לפני העם וגו', אף על פי שהיה 
שם מסה ומריבה שהזהיר ממנה ולדורות (דברים ו טז). וכן במן, הנני ממטיר לכם 

בדבור השני (שם לחם מן השמים (שמות טז ד), בדרך אהבה וחבה, אלא שאמר בסוף 
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 

 וביום קרח (לעיל טז יט) וממחרת (לעיל יז ז). והתימה על הרב, במרגלים (לעיל יד י)

שהרי מקרא מלא הוא (תהלים קו לב) ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם, וימנה 
  (רמב"ן במדבר כ,ח)  הכתוב החטא הזה עם הנסיונות הגדולים שנסו את ה' במדבר:

ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽי־יִׂשְ  14 י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ׁש ָּבֽם: (במדבר כ,יג)ֵה֚ ל ֶאת־יְקָֹו֑ק וַּיִָּקֵד֖   ָרֵא֖
א ָׁשֽם: (דברים א,לז) 15 ֹ֥ ה ֹלא־ָתב ר ַּגם־ַאָּת֖ ֹ֑ ם ֵלאמ ק ִּבְגַלְלֶכ֖ ָ֔   ַּגם־ִּב֙י ִהְתַאַּנ֣ף יְקֹו
16  ַ֝ ם: ִּכֽי־ִהְמ֥רּו ֶאת־רּו֑חֹו ו ה ַּבֲעבּוָרֽ מֶֹׁש֗ ַרע ְל֝ ה וֵַּי֥ י ְמִריָב֑ ּיְַקִציפּו ַעל־ֵמ֥ יו: (תהילים וַ֭ א ִּבְׂשָפָתֽ יְַבֵּט֗

  לג)-קו,לב
והקרוב מן הדברים שנאמרו בזה, והוא טוב לדחות השואל, הם דברי רבינו חננאל  17

שכתב כי החטא הוא אמרם (פסוק י) המן הסלע הזה נוציא לכם מים, וראוי שיאמרו 
וגו', וכן יוציא ה' לכם מים, כדרך שאמרו (שמות טז ח) בתת ה' לכם בערב בשר לאכול 

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 

צור והנס מתפרסם כי מעשה ה' הגדול הוא, אבל הזקנים רואים עמוד הענן עומד על ה
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 

מר את ודברתם אל הסלע לעיניהם, והטעם שאתקדש לעיניהם, או שניתם דברי, מן ות
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 (ישעיה כב כה): (רמב"ן 

  במדבר כ,ח)
לּו   18 ַלע וַּיְַקִה֜ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־נָ֙א ַהּמִֹר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע וַּי י ַהָּס֑ ל ֶאל־ְּפֵנ֣ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ֹ֛ ה וְַאֲהר מֶֹׁש֧

יִם: (במדבר כ,י) ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ה נֹוִצ֥  ַהֶּז֔
ודברתם אל הסלע לעיניהם. תאמרו בשמי כה אמר ה'  עיין בלקח טוב במדבר כ,ח: 19

   הוציאי מימיך.
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ר: ֹֽ ה ֵּלאמ ק ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְקָֹו֖   (ז) וַיְַדֵּב֥
ל ֶאת־ָהֵעָדה֙ (ח)  ה וְַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ יָך  ַק֣ ן ָאִח֔ ֹ֣ ַאָּת֙ה וְַאֲהר

יו ן ֵמיָמ֑ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ם וְָנַת֣ ם ֶאל־ַהֶּס֛ יִ֙ם  וְִדַּבְרֶּת֧ וְהֹוֵצאָת֙ ָלֶה֥ם ַמ֙
ה וְֶאת ַלע וְִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖   :־ְּבִעיָרֽםִמן־ַהֶּס֔

 
י יְקָֹו֑ק  ה ִמִּלְפֵנ֣ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח מֶֹׁש֛ ר ִצָּוֽהּו(ט) וַּיִַּק֥   :ַּכֲאֶׁש֖

 
ַלע(י)  ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ֹ֛ ה וְַאֲהר לּו מֶֹׁש֧ אֶמר  וַַּיְקִה֜ ֹ֣ וַּי

 ִ י ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־נָ֙א ַהּמִֹר֔   ם:ָלֶה֗
 

יִם וַּיְֵצאּ֙ו  הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖ ה ֶאת־יָ֗דֹו וַַּיְ֧ך ֶאת־ַהֶּס֛ ֶרם מֶֹׁש֜ (יא) וַּיָ֨
ם:  ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים וֵַּת֥ יִם ַרִּב֔   סַמ֣

י  ם ִּב֔ ַען ֹלא־ֶהֱאַמנְֶּת֣ ה וְֶאֽל־ַאֲהרֹ֒ן יַ֚ אֶמר יְקֹוָ֘ק ֶאל־מֶֹׁש֣ ֹ֣ (יב) וַּי
נִי לְ  ְקִּדיֵׁש֔ ה ְלַה֨ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ ן ֹ֤לא ָתִב֙ ל ָלֵכ֗ י יְִׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ֵעיֵנ֖

ִּתי ָלֶהֽם: ֶרץ ֲאֶׁשר־נַָת֥   ֶאל־ָהָא֖
 

ל ֶאת־יְקָֹו֑ק (יג)  ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ֵה֚
ׁש ָּבֽם   ס: וִַּיָּקֵד֖

ם  י ָהָע֔ ה ֲעבֹ֙ר ִלְפֵנ֣ ק ֶאל־מֶֹׁש֗ ָ֜ אֶמר יְקֹו ֹ֨ ח ִאְּתָ֖ך ִמִּזְקֵנ֣י (ה) וַּי וְַק֥
ח ְּביְָדָ֖ך וְָהָלְֽכּתָ יִׂשְ  ר ַק֥ ֹ֔ יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ ַהיְא ר ִהִּכ֤ ל ּוַמְּטָ֗ך ֲאֶׁש֨   :ָרֵא֑

ם׀ ַעֽל־ַהּצּו֘ר ְּבחֵֹר֒ב  יָך ָּׁש֥ י עֵֹמ֩ד ְלָפנֶ֨ יָת ַבּ֗צּור וְיְָצ֥אּו (ו) ִהנְִנ֣ וְִהִּכ֣
ם ה ָהָע֑ יִם וְָׁשָת֣ ּנּו ַמ֖   ִמֶּמ֛

 
ה   וַַּיַ֤עׂש ֵּכ֙ן מֶֹׁש֔

 
  :ְקֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽלְלֵעיֵנ֖י זִ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ל (ז)  יב׀ ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֗ ה ּוְמִריָב֑ה ַעל־ִר֣ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖ וִַּיְקָר֙א ֵׁש֣
ם ֶאת־יְקֹוָ֙ק  ל ַנּסָֹת֤ יִן: וְַע֨ נּו ִאם־ָאֽ ר ֲהֵיׁ֧ש יְקָֹו֛ק ְּבִקְרֵּב֖ ֹ֔   פֵלאמ

 
The commonality between them is so compelling 
that the Ri B’chor Shor claims that they are 
actually the same incident.20  The story in 
B’Shalach is aggregated together with the other 
Parshiyot (Maan & Slav) that describe how God 
provided for Bnei Yisrael in the desert and the 
narrative in Chukat is describing when historically 
the incident actually took place chronologically.  
Aside from the similarities between them, his 
proof that they are a single occurrence is from the 
verse in Zot HaBeracha,21 where it attributes 
Moshe’s inability to enter the land to Masa 
U’Meriva (י ְמִריָבֽה הּו ַעל־ֵמ֥ ה ְּתִריֵב֖ ר נִִּסיתֹ֙ו ְּבַמָּס֔  the ,(ֲאֶׁש֤
name given to the location of the “water incident” 
in Parshat B’Shalach.  The Ibn Ezra rejects this 
position because as he notes the rock in the first 
story (B’Shalach) is found in Chorev (Har Sinai) 
and the second incident (Chukat) is set on the 
border of Edom.22 
 
There is also a dispute amongst the 
commentaries as to which staff God instructs 
Moshe to take in Mei Meriva incident in Parshat 
Chukat.  God simply instructs Moshe to take the 
staff (ה ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗  When Moshe actually  23.(ַק֣
executes on God’s instructions, the Torah says 
“Moshe took the staff that was before God (ֶאת־
                                                 

ת יז:ו), לי: זהו מעשה שבויהי בשלח דכתיב ביה: והכית בצור ויצאו (שמו לפי הנראה 20
ז) מספר איך פירנס הקב"ה את ישראל במן ושליו ומים י-אלא שלשם (שמות טז

במדבר, ואחר כך כתב כל אחד במקומו. ותדע שאחד הוא זה המעשה ואותו, דהתם 
רכה הוא אומר על זה ), ובזאת הבקרא שם המקום מסה ומריבה (שמות יז:זכתיב: וי

תריבהו על מי מריבה המעשה שהקפיד הקב"ה על משה ואהרן: אשר נסיתו במסה 
י מריבת {קדש} מדבר ), אלמא דמעשה אחד הוא. ואף בכאן כתיב: הם מ(דברים לג:ח

ני ישראל} ממדבר סין (שמות ד), והתם נמי כתיב: ויסעו {כל עדת בצין (במדבר כז:י
פירש שם, שאמר לו הקב"ה להכות בצור. וכן דרך פרשיות  ). ומה שלא פירש כאןיז:א

הרבה שסותם דבריו במקום אחד ומפרש במקום אחר, כגון פרשת מרגלים, דכתיב 
ג) מרו ישראל: נשלחה אנשים (דברים א:כב), ובשלח לך (במדבר יבמשנה תורה שא

  לא פירש, וכן הרבה. (ר"י בכור שור במדבר כ,ח)
ר ּתֻ  21 י ָאַמ֔ י ְמִריָבֽה: (דברים ּוְלֵלִו֣ הּו ַעל־ֵמ֥ ה ְּתִריֵב֖ ר נִִּסיתֹ֙ו ְּבַמָּס֔ ָך ֲאֶׁש֤ יׁש ֲחִסיֶד֑ יָך ְלִא֣ יָך וְאּוֶר֖ ֶּמ֥

  לג,ח)
בעבור מימיו, טעו רבים ואמרו, כי זה הסלע הוא הצור. ואלה עורי לב, כי  -ונתן מימיו  22

אבן עזרא במדבר הצור הוא בחורב, וזה הסלע היה בקצה ארץ אדום, כי בקדש היה. (
  כ,ח וגם בחזקוני שם)

י יְקָֹו֑ק ה ִמִּלְפֵנ֣  as he was instructed.”24   The (ַהַּמֶּט֖
Lekach Tov suggests that this was the identical 
staff to that which was used in Parshat B’Shalach, 
i.e. the staff that Moshe utilized in Egypt to 
produce all the miracles.25  On the other hand, the 
Rashbam seems to hint otherwise26 and the 
Chizkuni explicitly states that it was the staff of 
Aharon that blossomed in last week’s Parsha.27  
He notes that in last week’s Parsha, it says to 
place Aharon’s staff “before the Testimony ( י ִלְפֵנ֣
 something which was never said about 28”,(ָהֵע֔דּות
Moshe’s staff; that is why Moshe had to take it 
from before God.  In addition, the purpose of 
Aharon’s staff being kept before the Testimony 
was “as a sign to the rebellious ones (ְל֖אֹות ִלְבנֵי־
ִרי  to cease their complaints from Me…” which (ֶמ֑
corresponds with Moshe’s statement to the 
people immediately after fetching the staff, “listen 
now rebellious ones (ים  shall we ,(ִׁשְמעּו־נָ֙א ַהּמִֹר֔
bring forth water from this rock for you?”29 
 
Looking at the similarities and differences 
between the “water incident” in B’Shalach and 
that found in Parshat Chukat might yield some 
interesting insights as to what went amiss.  As 
noted above, the narrative in B’Shalach is set in 

ן  23 ם וְנַָת֣ ַלע ְלֵעינֵיֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ יָך וְִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ֹ֣ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה וְַאֲהר ה וְַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ַק֣
ם: ה וְֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע וְִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ יִ֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו וְהֹוֵצאָת֙ ָלֶה֥  (במדבר כ,ח)  ֵמיָמ֑

ר ִצָּוֽהּו (במדבר כ,ט) 24 י יְקָֹו֑ק ַּכֲאֶׁש֖ ה ִמִּלְפֵנ֣ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח מֶֹׁש֛  וַּיִַּק֥
  זה מטה שנעשו בו האותות. (לקח טוב במדבר כ,ח) –פס': קח את המטה  25
  מלפני העדות: (רשב"ם במדבר כ,ח) -קח את המטה  26
ויקח משה את המטה מלפני ה' וזהו קח את המטה זה המטה של אהרן דהא כתיב כאן  27

מקלו של אהרן כדכתיב בפרשת קרח השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת 
לאות לבני מרי, ועוד דמקלו של אהרן היה אות לבני מרי והיינו דאמר משה שמעו נא 
המורים וכבר טעה משה שאמר לו הקדוש ברוך הוא קח את המטה סבר משה להכות 

קח את המטה אלא לפי שהיה לאות לבני מרי. (חזקוני במדבר  בסלע והקב"ה לא אמר
  כ,ח)

ל 28 ִרי ּוְתַכ֧ ֶרת ְל֖אֹות ִלְבנֵי־ֶמ֑ י ָהֵע֔דּות ְלִמְׁשֶמ֥ ה ַאֲהרֹ֙ן ִלְפֵנ֣ ב ֶאת־ַמֵּט֤ ה ָהֵׁש֞ ק ֶאל־מֶֹׁש֗ ָ֜ אֶמר יְקֹו ֹ֨  וַּי
י וְֹ֥לא יָֻמֽתּו: (במדבר יז,כה) ם ֵמָעַל֖  ְּתלּוּנָֹת֛

לּו 29 ַלע  וַּיְַקִה֜ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־נָ֙א ַהּמִֹר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע וַּי י ַהָּס֑ ל ֶאל־ְּפֵנ֣ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ֹ֛ ה וְַאֲהר מֶֹׁש֧
יִם: ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ה נֹוִצ֥  (במדבר כ,י) ַהֶּז֔
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Refidim (ים  Despite that fact, when God  30.(ְרִפיִד֔
instructs Moshe to take the staff and strike the 
rock to produce water, he tells him to “take the 
staff with which you struck the Ye’or ( ר ּוַמְּטָ֗ך ֲאֶׁש֨
ח ְּביְָדָ֖ך וְָהָלְֽכּתָ  ר ַק֥ ֹ֔ יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ ַהיְא  and then walk with (ִהִּכ֤
the elders before the nation until the rock in 
Chorev where I will be present ( ם׀ יָך ָּׁש֥ י עֵֹמ֩ד ְלָפנֶ֨ ִהנְִנ֣
 Amazingly, the water supply  31”…(ַעֽל־ַהּצּו֘ר ְּבחֵֹרב֒ 
in B’shalach derives from the same place where 
God’s presence will be manifest for the revelation 
at Har Sinai.32  It was indisputable that the water 
was being provided by God; the physical water 
and the spiritual Torah emanated from the exact 
same location.  Therefore, when Moshe strikes 
the rock with the staff, there is no doubt that God 
is providing the water.  Even though only the 
elders are present, it is clear from the fact that the 
water derives from the mountain where Bnei 
Yisrael will witness God’s revelation that the two 
are inexorably intertwined.  The answer to Bnei 
Yisrael’s question as to whether God is in their 
midst (יִן נּו ִאם־ָאֽ  is answered in the (ֲהֵיׁ֧ש יְקָֹו֛ק ְּבִקְרֵּב֖
affirmative.33  In addition, the message is clear 
that the supply of water is dependent on one’s 
adherence to the Torah. 
 
In Parshat Chukat, Bnei Yisrael are no longer at 
Har Sinai and the source of the water is a Sela 
ַלע)  not the Tzur in Chorev.  While the people’s ,(ֶּס֛
contentiousness in Parshat B’Shalach was mainly 
leveled at Moshe, in Parshat Chukat, it is more 
overtly directed at God (ל ֶאת־ ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖
ק  The resolution, once again, is to have God  34.(יְקָֹו֑
provide the water to silence the doubters.  In this 
case, it is a little more complex to quell the dissent 
because there is no obvious presence of God in 
the location where the water will be sourced from.  
God’s solution is to have Moshe bring a prop, 
Aharon’s blossoming and fruiting staff, which 
recently identified God’s presence and his 
anointing of Moshe and Aharon to be His 
emissaries.  Having the staff be present at the 
source of the water would reinforce that Moshe 
and Aharon were working on behalf of God, but 
also, in a veiled sense, represents the presence 
of God at the Sela from where the waters will 
derive.  Since God’s presence will only be 
manifest covertly, it also requires that the entire 

                                                 
י יְקָֹו֑ק  30 ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ ת ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֧ ּיְִסעּו ָּכל־ֲעַד֨ ים (שמות וַ֠ ַוּֽיֲַחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔

 יז,א)
יָת ּב 31 ר ִהִּכ֤ ל ּוַמְּטָ֗ך ֲאֶׁש֨ י יְִׂשָרֵא֑ ח ִאְּתָ֖ך ִמִּזְקֵנ֣ ם וְַק֥ י ָהָע֔ ה ֲעבֹ֙ר ִלְפֵנ֣ ק ֶאל־מֶֹׁש֗ ָ֜ אֶמר יְקֹו ֹ֨ ֹ֙ו ֶאת־ וַּי

ם׀ ַעֽל־הַ  יָך ָּׁש֥ י עֵֹמ֩ד ְלָפנֶ֨ ְכָּת: ִהנְִנ֣ ח ְּביְָדָ֖ך וְָהָלֽ ר ַק֥ ֹ֔ ּנּו ַהיְא יָת ַבּ֗צּור וְיְָצ֥אּו ִמֶּמ֛ ּצּו֘ר ְּבחֵֹר֒ב וְִהִּכ֣
ם (שמות יז,ה ה ָהָע֑ יִם וְָׁשָת֣   ו)-ַמ֖

א אֶ  32 ֹ֛ ר וַּיָב ר ַהִּמְדָּב֔ ג ֶאת־ַהּצֹא֙ן ַאַח֣ ן וַּיִנְַה֤ ן ִמְדָי֑ אן יְִת֥רֹו חְֹת֖נֹו ּכֵֹה֣ ֹ֛ ה ֶאת־צ ה ָהָי֥ה רֶֹע֛ ל־ּומֶֹׁש֗
ים  ר ָהֱאֹלִק֖ ָבהַה֥ יָך  \\(שמות ג,א) : חֵֹרֽ י ְׁשַלְחִּת֑ י ָאנִֹכ֖ ְך וְֶזה־ְּלָ֣ך ָה֔אֹות ִּכ֥ ְהֶי֣ה ִעָּמ֔ אֶמ֙ר ִּכֽי־ֶאֽ ֹ֙ וַּי

ר ַהֶּזֽה: (שם ג,יב)  ל ָהָה֥ ים ַע֖ ֱאֹלִק֔ ַעְבדּו֙ן ֶאת־ָה֣ יִם ַּתֽ אֶמר  \\ְּבהֹוִצֽיֲאָ֤ך ֶאת־ָהָע֙ם ִמִּמְצַר֔ ֹ֣ וַּי
י וְנִ  ק ִהֵּנ֥ה ָמ֖קֹום ִאִּת֑ ָ֔ י ַעל־ַהּֽצּורַּצְבָּת֖ יְקֹו ת ַהּ֑צּור וְַׂשּכִֹת֥ יָך ְּבנְִקַר֣ י וְַׂשְמִּת֖ ר ְּכבִֹד֔ ֹ֣ : וְָהיָ֙ה ַּבֲעב

י: (שמות לג,כא יָך ַעד־ָעְבִרֽ י ָעֶל֖  כב)-ַכִּפ֛
ם  33 ל נַּסָֹת֤ ל וְַע֨ י יְִׂשָרֵא֗ יב׀ ְּבֵנ֣ ה ַעל־ִר֣ ה ּוְמִריָב֑ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖ ר ֲהֵיׁ֧ש וַּיְִקָר֙א ֵׁש֣ ֹ֔ ֶאת־יְקֹוָ֙ק ֵלאמ

יִן: (שמות יז,ז) נּו ִאם־ָאֽ  יְקָֹו֛ק ְּבִקְרֵּב֖

nation be present in order to witness this event.  
That is because unlike at Har Sinai, where God’s 
presence was easily discerned even after the fact, 
in this situation, once the staff is removed, it would 
not be obvious that God’s presence was manifest 
at the source of the water.  Moshe and Aharon fail 
to follow God’s guidance with regards to the staff 
 Instead of speaking to the Sela  .(ֲאֶׁשר ְמִריֶתם ֶאת ִּפי)
and having the staff be present, they instead 
misappropriate (י ם ִּב֗ ר ְמַעְלֶּת֜  the staff and (ַעל֩ ֲאֶׁש֨
utilize it to hit the rock and produce the water.  
With that small nuanced change, it completely 
undermines God’s intention to connect His 
presence with the sourcing of the water ( נִי ְקִּדיֵׁש֔ ְלַה֨
ל י ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑  and to replicate that which took (ְלֵעיֵנ֖
place at the Tzur in Chorev.  By having the staff 
produce the water through hitting the rock, similar 
to Parshat B’Shalach, left nothing to represent 
God at the Sela.  The water flowed, but God was 
“absent.”  It was a seemingly small mistake that 
turned out to be a monumental failure on the part 
of Moshe and Aharon.35 
 
The reason for the two nearly identical events to 
have a distinction in their context and the way that 
God’s presence was manifest has to do with the 
nature of the generation they were directed at.36  
When the water incident transpires in Parshat 
B’Shalach, the generation of the Exodus was 
undergoing a transition from being slaves 
dependent on and subservient to Paraoh to 
becoming a nation loyal to and reliant on God.  
Therefore, for their purposes, an open and 
observable connection between the water and the 
Torah, their sustenance and God, was necessary.  
On the other hand, for the generation, in Parshat 
Chukat, on the precipice of entering Eretz Yisrael, 
they needed to learn how to bring God into their 
material lives and therefore a covert manifestation 
of God was the paradigm which they needed to 
witness.  It was a lesson in how to make God a 
part of their lives and to identify Him in the natural 
world.  It is also a reminder to us that we not only 
need to discern God in the pedestrian, but we 
must also actively bring God, the staff of Aharon, 
to the mundane and infuse our lives with 
spirituality and recognition of God.  
 Shabbat Shalom 

ׁש ָּבֽם: (במדבר כ,יג) 34 ל ֶאת־יְקָֹו֑ק וַּיִָּקֵד֖ ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣  ֵה֚
ומעשה הראשון בצור אמר משהו דומה להרעיון הזה רמוז ברמב"ן עה"ת במדבר כ,ח:  35

(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...והאמת כי הענין סוד גדול מסתרי התורה. כי בראשונה אמר לו 

צור בחורב והכית בצור, יאמר כי שמי הגדול על (שמות יז ו) הנני עומד לפניך שם על ה
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 
ה והנה זה חטא, ועל כן אמר "לא האמנתם בי", לשום אמונה בשמי, ובאמונה יעש

   הנס. 
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