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 ד"בס
 הולמתעיון בהנהגה  –מי מריבה 

 ליבטאג' שיורו של ר
 נבון. מ

 
  כ פרק במדבר

) ב( :ָׁשם ַוִּתָּקֵבר ִמְרָים ָׁשם ַוָּתָמת ְּבָקֵדׁש ָהָעם ַוֵּיֶׁשב ָהִראׁשֹון ַּבחֶֹדׁש ִצן ִמְדַּבר ָהֵעָדה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוָּיבֹאּו) א(
 ַאֵחינּו ִּבְגַוע ָגַוְענּו ְולּו ֵלאמֹר ַוּיֹאְמרּו מֶֹׁשה ִעם ָהָעם ַוָּיֶרב) ג( :ַאֲהרֹן ְוַעל מֶֹׁשה ַעל ֲהלּוַוִּיָּק ָלֵעָדה ַמִים ָהָיה ְולֹא
 ֶהֱעִליֻתנּו ְוָלָמה) ה( :ּוְבִעיֵרנּו ֲאַנְחנּו ָׁשם ָלמּות ַהֶּזה ַהִּמְדָּבר ֶאל ְיקָֹוק ְקַהל ֶאת ֲהֵבאֶתם ְוָלָמה) ד( :ְיקָֹוק ִלְפֵני

 ַוָּיבֹא) ו( :ִלְׁשּתֹות ַאִין ּוַמִים ְוִרּמֹון ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ֶזַרע ְמקֹום לֹא ַהֶּזה ָהָרע ַהָּמקֹום ֶאל אָֹתנּו ְלָהִביא ִמִּמְצַרִים
 ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) ז( פ: ֶהםֲאֵלי ְיקָֹוק ְכבֹוד ַוֵּיָרא ְּפֵניֶהם ַעל ַוִּיְּפלּו מֹוֵעד אֶֹהל ֶּפַתח ֶאל ַהָּקָהל ִמְּפֵני ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה
 ֵמיָמיו ְוָנַתן ְלֵעיֵניֶהם ַהֶּסַלע ֶאל ְוִדַּבְרֶּתם ָאִחיָך ְוַאֲהרֹן ַאָּתה ָהֵעָדה ֶאת ְוַהְקֵהל ַהַּמֶּטה ֶאת ַקח) ח( :ֵּלאמֹר מֶֹׁשה

 ַּכֲאֶׁשר ְיקָֹוק ִמִּלְפֵני ַהַּמֶּטה ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיַּקח) ט( :ְּבִעיָרם ְוֶאת ָהֵעָדה ֶאת ְוִהְׁשִקיָת ַהֶּסַלע ִמן ַמִים ָלֶהם ְוהֹוֵצאָת
 נֹוִציא ַהֶּזה ַהֶּסַלע ֲהִמן ַהּמִֹרים ָנא ִׁשְמעּו ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ַהָּסַלע ְּפֵני ֶאל ַהָּקָהל ֶאת ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה ַוַּיְקִהלּו) י( :ִצָּוהּו
 ס: ּוְבִעיָרם ָהֵעָדה ַוֵּתְׁשְּת ַרִּבים ַמִים ַוֵּיְצאּו ַּפֲעָמִים ְּבַמֵּטהּו ַהֶּסַלע ֶאת ַוַּיְך ָידֹו ֶאת מֶֹׁשה ַוָּיֶרם) יא( :ָמִים ָלֶכם

 ֶאת ָתִביאּו לֹא ָלֵכן ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְלֵעיֵני ְלַהְקִּדיֵׁשִני ִּבי ֶהֱאַמְנֶּתם לֹא ַיַען ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) יב(
 ס: ָּבם ַוִּיָּקֵדׁש ְיקָֹוק ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָרבּו ֲאֶׁשר ְמִריָבה ֵמי ֵהָּמה) יג( :ָלֶהם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהֶּזה ַהָּקָהל

 
 ~במה חטאו ~ 

 הכהולא דיברו אלא  – כ פרק במדבר י"רש
 אל ודברתם" אלא להכותו המקום צוה שלא לפי, טיפין אלא הוציא לא שבראשונה לפי - פעמים) יא(

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

 
 םמייפע הכהולא דיברו אלא  – כ פרק במדבר עזרא אבן 
 אותות בכל ויחדש, בכל בקיד, הכל את החלק ידע כאשר כי דע. ברמיזות אגלנו בעיני הנכון והפירוש. ... ) ח(

 החלק והנה. משה עם העם מריבת בעבור דברו ולא, ודברתם ולאהרן למשה אמר השם כי, ואמת. ומופתים
 יוכל גם. בשגגה ומעלו, ומרו, השם קדשו לא והנה. שנית פעם שהכהו עד מים יצאו ולא, הסלע והכה. חלק

 שליחות שימלא עד דבר שידבר ראוי היה לא כי, נענש כן על כי, משה על בשפתיו ויבטא לפרש המפרש
 . הסוד זה ורמזו, )יב (המורים נא שמעו שאמר בעבור היה החטא כי, ל"ז קדמונינו דרש יהיה גם. השם

 
 וכעס  –ד  פרק ם"לרמב פרקים שמונה
 לא יען+ "יב, כ במדבר: +יתעלה לו אמר כבר, רבנו משה, והאחרונים הראשונים אדון כי, יודע ואתה
. זה כל -" קדשתם לא אשר על+ "נא, לב דברים+, "מריתם אשר על+ "כד, כ במדבר+, "בי תםהאמנ
 כאשר, הסבלנות והיא, המידות ממעלות במעלה הקצוות משני אחד אל שנטה, היה, השלום עליו, וחטאו
 ניבפ כועס כמוהו איש שיהיה עליו' ה דקדק ".המורים נא שמעו+ "י, כ במדבר: +באומרו, הכעס אל נטה
 כולן שתנועותיו לפי, השם חלול ההוא האיש בחוק זה וכגון. הכעס בו ראוי שאין במקום, ישראל קהל

, הכעס ממנו ייראה ואיך, הבא והעולם הזה העולם להצלחת בהם להגיע ומקווים, למופת נלקחים ודיבוריו
: בזה אומרו מנםוא? הנפש מתכונות רעות מתכונות אלא יבוא ולא, שבארנו כמו, הרע מפעולות והוא
 ולא, המוניים אנשים עם מדבר היה לא שהוא, וזה. שנבאר כמו הוא הרי -" פי מריתם+ "יד, כז במדבר+
 שזכרו כמו, בוזי בן יחזקאל כמו היתה שבנשיהם שהקטנה אנשים עם אלא, מעלה להם שאין מי עם

 שיש מי אינו השלום עליו אשהו אמרו, שכעס ראוהו וכאשר. יבחנוהו - יאמר או שיעשה מה וכל, החכמים
 ולא. כועס היה לא - יתעלה הכעסנוהו ושאנו, המים בבקשת עלינו קצף' שה ידע ואלמלא, מידה פחיתות לו

' וכו המטה את קח+ "ח, כ במדבר: +אמר אלא, קצף ולא כעס לא הענין בזה אליו יתעלה' ה בדברי מצאנו
 שהרבה, התורה מספקות ספק התרנו אבל, פרקה מכוונת יצאנו וכבר". בעירם ואת העדה את והשקית
 תורה והאמת, בו שנאמר מה אל אנחנו שאמרנוהו מה וערוך? חטא חטא איזה: יישאל והרבה, בו נאמר
 .דרכה

 
 'לא יחסו הנס לה – ח פסוק כ פרק במדבר ן"רמב

 הוא חטאה כי שכתב חננאל רבינו דברי הם, השואל לדחות טוב והוא, בזה שנאמרו הדברים מן והקרוב
 שמות (שאמרו כדרך, מים לכם' ה יוציא שיאמרו וראוי, "מים לכם נוציא הזה הסלע המן") י פסוק (אמרם

 חשבו ואולי, להפליא עמהם יעשה' ה כי יודיעום הנסים בכל וכן', וגו לאכול בשר בערב לכם' ה בתת) ח טז
 ). נא לב דברים (אותי דשתםק לא וזהו, הזה הסלע מן מים להם הוציאו בחכמתם ואהרן משה כי העם
 

 )יא-ט:כ(ביצוע  )ח:כ(ציווי 

 ִצָּוהּו ַּכֲאֶׁשר ְיקָֹוק ִמִּלְפֵני ַהַּמֶּטה ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיַּקח  ַהַּמֶּטה ֶאת ַקח

 ַהָּסַלע ְּפֵני ֶאל ַהָּקָהל ֶאת ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה ַוַּיְקִהלּו  ָהֵעָדה ֶאת ְוַהְקֵהל

 ַהֶּסַלע ֶאל ְוִדַּבְרֶּתם ָךָאִחי ְוַאֲהרֹן ַאָּתה
 ֵמיָמיו ְוָנַתן ְלֵעיֵניֶהם

 ָלֶכם נֹוִציא ַהֶּזה ַהֶּסַלע ֲהִמן ַהּמִֹרים ָנא ִׁשְמעּו ָלֶהם ַוּיֹאֶמר
 ַּפֲעָמִים ְּבַמֵּטהּו ַהֶּסַלע ֶאת ַוַּיְך ָידֹו ֶאת מֶֹׁשה  ַוָּיֶרם:ָמִים

  ַרִּבים ַמִים ְצאּוַוֵּי  ַהֶּסַלע ִמן ַמִים ָלֶהם ְוהֹוֵצאָת
 ּוְבִעיָרם ָהֵעָדה ַוֵּתְׁשְּת ְּבִעיָרם ְוֶאת ָהֵעָדה ֶאת ְוִהְׁשִקיָת

 
 
 

 מלבים

ן"רמב אבן עזרא י"רש  ם"רמב   
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 כ פרק במדבר אברבנאל
".  מי מריבה"ענין קל כ] על[לא היה אפשר להנתן לשני שרי צבאות ישראל אלא לסבה גדולה חזקה ולא ... 

 ראשונה ומיתת משה אחרונה כמו בעשיית העגלאו ומאשר היתה מיתת אהרן ראשונה כמו שהיה חט
על אשר מריתם את פי למי ... "]יםי האמיתמצביע אל חטאתם[ אחר העגל שליחות המרגליםשהיתה 
 "...למי מריבה: "והשנית" על אשר מריתם את פי: "והעצמית שבהם היא... והן שתי סיבות" מריבה

 
  כ במדבר) 1(
 ֶאת ָתִביאּו לֹא ָלֵכן ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְלֵעיֵני ְלַהְקִּדיֵׁשִני ִּבי ֶהֱאַמְנֶּתם לֹא ַיַען ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) יב(

 : ָּבם ַוִּיָּקֵדׁש ְיקָֹוק ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָרבּו ֲאֶׁשר ְמִריָבה ֵמי ֵהָּמה) יג( :ָלֶהם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהֶּזה ַהָּקָהל
  כ במדבר) 2(
 לֹא ִּכי ַעָּמיו ֶאל ַאֲהרֹן ֵיָאֵסף) כד( :ֵלאמֹר ֱאדֹום ֶאֶרץ ְּגבּול ַעל ָהָהר ְּבהֹר ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) כג(

 :ְמִריָבה ְלֵמי ִּפי ֶאת ְמִריֶתם ֲאֶׁשר ַעל ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָיבֹא
  כז רקפ במדבר) 3(
 ְוָרִאיָתה) יג( :ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ּוְרֵאה ַהֶּזה ָהֲעָבִרים ַהר ֶאל ֲעֵלה מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) יב(

 ָהֵעָדה ִּבְמִריַבת ִצן ִמְדַּברְּב ִּפי ְמִריֶתם ַּכֲאֶׁשר) יד( :ָאִחיָך ַאֲהרֹן ֶנֱאַסף ַּכֲאֶׁשר ָאָּתה ַּגם ַעֶּמיָך ֶאל ְוֶנֱאַסְפָּת אָֹתּה
 פ: ִצן ִמְדַּבר ָקֵדׁש ְמִריַבת ֵמי ֵהם ְלֵעיֵניֶהם ַבַּמִים ְלַהְקִּדיֵׁשִני

  לב פרק דברים) 4(
 ָׁשָּמה ֶלהעֹ ַאָּתה ֲאֶׁשר ָּבָהר ּוֻמת) נ( :... ְנבֹו ַהר ַהֶּזה ָהֲעָבִרים ַהר ֶאל ֲעֵלה) מט( :... מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) מח(

 ְּבֵני ְּבתֹוְך ִּבי ְמַעְלֶּתם ֲאֶׁשר ַעל) נא( :ַעָּמיו ֶאל ַוֵּיָאֶסף ָהָהר ְּבהֹר ָאִחיָך ַאֲהרֹן ֵמת ַּכֲאֶׁשר ַעֶּמיָך ֶאל ְוֵהָאֵסף
 :לִיְׂשָרֵא ְּבֵני ְּבתֹוְך אֹוִתי ִקַּדְׁשֶּתם לֹא ֲאֶׁשר ַעל ִצן ִמְדַּבר ָקֵדׁש ְמִריַבת ְּבֵמי ִיְׂשָרֵאל

 
 אֶֹהל ֶּפַתח ֶאל ַהָּקָהל ִמְּפֵני ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה ַוָּיבֹא) ו(:  מגיב כךמשה ואהרוןאז  ו,העם מורד) ה-א( ליבטאג' ר

 ... ְּפֵניֶהם ַעל ַוִּיְּפלּו מֹוֵעד
 

 ~מטה של מי ~ 
 ...ַהַּמֶּטה ֶאת ַקח) ח( כ פרק במדבר

 ... ּוְבָקֵעהּו ַהָּים ַעל ָיְדָך ֶאת ּוְנֵטה ַמְּטָך ֶאת ָהֵרם ְוַאָּתה- טז פסוק יד פרק שמות
 ִהִּכיָת ֲאֶׁשר ּוַמְּטָך ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני ִאְּתָך ְוַקח ָהָעם ִלְפֵני ֲעבֹר מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ה( יז פרק שמות

 ַמִים ִמֶּמּנּו ְוָיְצאּו ַבּצּור ְוִהִּכיָת ְּבחֵֹרב ַהּצּור ַעל ָּׁשם ְלָפֶניָך עֵֹמד ִהְנִני) ו( :ְוָהָלְכָּת ְּבָיְדָך ַקח ַהְיאֹר ֶאת ּבֹו
 :ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ְלֵעיֵני מֶֹׁשה ֵּכן ַוַּיַעׂש ָהָעם ְוָׁשָתה

 
 ...ְיקָֹוק ִמִּלְפֵני ַהַּמֶּטה ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיַּקח) ט( כ פרק במדבר

 : מֹוֵעד אֶֹהל ֶּפַתח ָוקְיקֹ ִלְפֵני ַהָּפר ֶאת ְוָׁשַחְטָּת - יא פסוק כט פרק שמות
 

  ח פסוק כ פרק במדבר ם"רשב
 :העדות מלפני - המטה את קח )ח(

 והכיתם שם' שכת ברפידים שעשה כמו הסלע בו להכות המטה את לקחת' הק צוה לא - הסלע אל ודברתם
 ּיֹאֶמרַו"  -פרשת קרח ב[ 'כדכת שלהם מרי קשי בו להראות לקחת צוה המטה אלא, מים ממנו ויצאו בצור
]" ָיֻמתּו ְולֹא ֵמָעַלי ְּתלּוּנָֹתם ּוְתַכל[ ֶמִרי ִלְבֵני ְלאֹות ְלִמְׁשֶמֶרת ]ָהֵעדּות ִלְפֵני ַאֲהרֹן ַמֵּטה ֶאת ָהֵׁשב מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק

 :)כה:יז במדבר(
 

 ~ אומן נגדאמונה ~ 
 :... ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְלֵעיֵני ְלַהְקִּדיֵׁשִני ִּבי ֶהֱאַמְנֶּתם לֹא ַיַען ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) יב( כ פרק במדבר

 
 ּוִמֶּזה ֶאָחד ִמֶּזה ְבָיָדיו ָּתְמכּו ְוחּור ְוַאֲהרֹן ָעֶליָה ַוֵּיֶׁשב ַתְחָּתיו ַוָּיִׂשימּו ֶאֶבן ַוִּיְקחּו ְּכֵבִדים מֶֹׁשה ִויֵדי )יב( יז שמות
  :ַהָּׁשֶמׁש אּבֹ ַעד ֱאמּוָנה ָיָדיו ַוְיִהי ֶאָחד

 ... ֲהַדָּסה ֶאת אֵֹמן ַוְיִהי - )ז( ב אסתר
 

 ְּבֵעיֶניָך ֵחן ָמָצִתי לֹא ְוָלָּמה ְלַעְבֶּדָך ֲהֵרעָֹת ָלָמה ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) יא( יא במדבר - קברות התאווה •
 ֵאַלי תֹאַמר ִּכי ְיִלְדִּתיהּו ָאנִֹכי ִאם ַהֶּזה ָהָעם ָּכל ֵאת ָהִריִתי ֶהָאנִֹכי) יב( :ָעָלי ַהֶּזה ָהָעם ָּכל ַמָּׂשא ֶאת ָלׂשּום
 ְלָכל ָלֵתת ָּבָׂשר ִלי ֵמַאִין) יג( :ַלֲאבָֹתיו ִנְׁשַּבְעָּת ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ַעל ַהּיֵֹנק ֶאת ָהאֵֹמן ִיָּׂשא ַּכֲאֶׁשר ְבֵחיֶקָך ָׂשֵאהּו
 ִּכי ַהֶּזה ָהָעם ָּכל ֶאת ָלֵׂשאת ְלַבִּדי ָאנִֹכי אּוַכל לֹא) יד( :ְונֹאֵכָלה ָבָׂשר ָּלנּו ְּתָנה ֵלאמֹר ָעַלי ִיְבּכּו ִּכי ַהֶּזה ָהָעם
 פ: ְּבָרָעִתי ֶאְרֶאה ְוַאל ְּבֵעיֶניָך ֵחן ָמָצאִתי ִאם ָהרֹג ָנא ָהְרֵגִני ִּלי עֶֹׂשה ַאְּת ָּכָכה ְוִאם) טו( :ִמֶּמִּני ָכֵבד

 :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ְקַהל ָּכל ִלְפֵני ְּפֵניֶהם ַעל ְוַאֲהרֹן המֶֹׁש ַוִּיּפֹל) ה( יד במדבר -מרגלים  •

 :ָּפָניו ַעל ַוִּיּפֹל מֶֹׁשה ַוִּיְׁשַמע) ד( טז במדבר -קרח  •

 ְכבֹוד ַוֵּיָרא ְּפֵניֶהם ַעל ַוִּיְּפלּו מֹוֵעד אֶֹהל ֶּפַתח ֶאל ַהָּקָהל ִמְּפֵני ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה ַוָּיבֹא) ו(  כ במדבר–מי מריבה  •
 ֲאֵליֶהם ְיקָֹוק

 ~חילול השם של מנהיגים ~ 
  סג תעשה לא מצות ם"לרמב המצוות ספר

 בתשיעית באורו שקדם בו שנצטוינו השם קדוש הפך והוא. השם מחלול שהזהירנו היא ג"הס והמצוה
. יםחלק לשלשה ייחלק הזה והעון. "קדשי שם את תחללו ולא") כב אמור (יתעלה אמרו והוא. עשה ממצות
 תיראה אחת פעולה והטוב במעלה ידוע האדם שיעשה הוא המיוחד והחלק. ... . מיוחד ואחד כוללים שנים
 מותר הפועל שיהיה פ"אע לעשות כמוהו לנכבד ראוי ההוא הפועל דמיון ושאין עבירה שהוא ההמון בעיני
 מבי בשרא דשקילנא אנא כגון ?השם חלול דמי היכי) א פו יומא (אמרם והוא. השם את חלל הוא הנה

 ."תפלין ובלא תורה בלא אמות ארבע דמסגינא אנא כגון" אמר ]יוחנן[ רבי ,לאלתר דמי יהיבנא ולא טבחא


