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From Serpent to Staff and Back Again?!? 
 

ָמה ,ַהַמֶטה ֶזה - ּוְבֹאתוֹת ֶאת ֶשֶנֱאַמר: כְּ ַקח ַהֶזה ַהַמֶטה וְּ ָך, תִּ ָידְּ  ַתֲעֶשה ֲאֶשר בְּ
ת. ֶאת בו   ת  י  ָהא  הּוָדה ַרבִּ ֵתן ָהָיה יְּ ים: ָבֶהם נו  ָמנִּ  ְבַאַח"ב ַעַד"ׁש ְדַצ"ְך  סִּ

 
 ד פרק שמות .1

ֶשה ַוַיַען )א( ֵהן ַוי אֶמר מ  ינּו ֹלא וְּ  ַיֲאמִּ
י ֹלא לִּ עּו וְּ מְּ שְּ י יִּ לִּ ק  י בְּ רּו כִּ  ֹלא י אמְּ

ָאה רְּ  ה' ֵאָליו ַוי אֶמר )ב( ה': ֵאֶליָך נִּ
ָיֶדָך ֶזה ַמה מזה  )ג( :ַמֶטה ַוי אֶמר בְּ

יֵכהּו ַוי אֶמר לִּ ָצה ַהשְּ יֵכהּו ַארְּ לִּ  ַוַישְּ
ָצה י ַארְּ הִּ ֶשה ַוָיָנס ְלָנָחׁש ַויְּ ָפָניו: מ   מִּ
ֶשה  ֶאל  ה'  ַוי אֶמר  )ד( ָך  ַלחשְּ   מ  ז  ָידְּ  ֶוֱאח 

ָנבו   זְּ ַלח בִּ שְּ י בו   ַוַיֲחֶזק ָידו   ַויִּ הִּ  ַויְּ
ַמֶטה : לְּ ַכפו  י ַיֲאִמינּו ְלַמַען )ה( בְּ  כִּ
ָאה רְּ  ֱא_ֹלֵהי ֲאב ָתם ֱא_ֹלֵהי ה' ֵאֶליָך נִּ

ָרָהם ָחק  ֱא_ֹלֵהי  ַאבְּ צְּ ב  ֵוא_ֹלֵהי  יִּ   .ַיֲעק 
ָוק ַוי אֶמר )ו( ק  ָך ָנא ָהֵבא עו ד לו   יְּ  ָידְּ

ֵחיֶקָך ֵחיקו    ָידו    ַוָיֵבא  בְּ ָאּה  בְּ צִּ ֵנה  ַויו  הִּ  וְּ
 ָהֵשב ַוי אֶמר )ז( ַכָשֶלג: ְמֹצַרַעת ָידו  
ָך  ֵחיקו   ֶאל ָידו   ַוָיֶשב ֵחיֶקָך ֶאל ָידְּ

ָאּה צִּ ֵנה ֵמֵחיקו   ַויו  הִּ : ָשָבה וְּ ָשרו  בְּ  כִּ
ָהָיה )ח(  ְוֹלא ָלְך ַיֲאִמינּו ֹלא ִאם וְּ

 ְוֶהֱאִמינּו ָהִראׁשוֹן ָהֹאת ְלֹקל ִיְׁשְמעּו
ָהָיה )ט( :ָהַאֲחרוֹן ָהֹאת ְלֹקל  ֹלא ִאם וְּ

ֹלא ָהֵאֶלה ָהֹאתוֹת ִלְׁשֵני ַגם ַיֲאִמינּו  וְּ
עּון מְּ שְּ ֶלָך יִּ ק  ָת  לְּ ָלַקחְּ  ַהְיֹאר ִמֵמיֵמי וְּ
ָת  ָשַפכְּ ָהיּו ַהַיָבָשה וְּ ם וְּ  ֲאֶשר ַהַמיִּ
ַקח ן תִּ ר מִּ א  ָהיּו ַהיְּ ָדם וְּ  )י( ַבַיָבֶשת: לְּ
ֶשה ַוי אֶמר ָוק ֶאל מ  ק  י יְּ ָני בִּ  ֹלא ֲאד 
יש ים אִּ ָברִּ י דְּ כִּ מו ל ַגם ָאנ  תְּ  ַגם מִּ

ש ם לְּ שִּ ָך ֵמָאז ַגם מִּ ֶדָך ֶאל ַדֶברְּ י ַעבְּ  כִּ
ַבד ַבד ֶפה כְּ ן ּוכְּ י: ָלשו  כִּ  ...ָאנ 
ַקח )כ( ֶשה ַויִּ תו   ֶאת מ  שְּ ֶאת אִּ  ָבָניו וְּ

ֵבם כִּ ר ַעל ַוַירְּ ָצה ַוָיָשב ַהֲחמ   ַארְּ
ם ָריִּ צְּ ַקח מִּ ֶשה ַויִּ  ַמֵטה ֶאת מ 

 ֶאל ה' ַוי אֶמר )כא( :ְבָידוֹ ָהֱא_ֹלִהים
ֶשה ָך מ  תְּ ֶלכְּ ָמה ָלשּוב בְּ ַריְּ צְּ ֵאה מִּ  ָכל רְּ

Exodus 4 

1 Moses answered and said: 'But, behold, 

they will not believe me, nor hearken unto 

my voice; for they will say: The LORD hath 

not appeared unto thee.' 2 The LORD said 

unto him: 'What is that in thy hand?' And he 

said: 'A rod.' 3 He said: 'Cast it on the 

ground.' And he cast it on the ground, and it 

became a serpent; and Moses fled from 

before it. 4 the LORD said unto Moses: 'Put 

forth thy hand, and take it by the tail--and he 

put forth his hand, and laid hold of it, and it 

became a rod in his hand-- 5 that they may 

believe that the LORD, the God of their 

fathers, the God of Abraham, the God of 

Isaac, and the God of Jacob, hath appeared 

unto thee.'  6 the LORD said furthermore 

unto him: 'Put now thy hand into thy bosom.' 

And he put his hand into his bosom; and 

when he took it out, behold, his hand was 

leprous, as white as snow. 7 And He said: 

'Put thy hand back into thy bosom.--And he 

put his hand back into his bosom; and when 

he took it out of his bosom, behold, it was 

turned again as his other flesh.-- 8 it shall 

come to pass, if they will not believe thee, 

neither hearken to the voice of the first sign, 

that they will believe the voice of the latter 

sign. 9 it shall come to pass, if they will not 

believe even these two signs, neither hearken 

unto thy voice, that thou shalt take of the 

water of the river, and pour it upon the dry 

land; and the water which thou takest out of 

the river shall become blood upon the dry 

land.' 10 Moses said unto the LORD: 'Oh 

Lord, I am not a man of words, neither 

heretofore, nor since Thou hast spoken unto 

Thy servant; for I am slow of speech, and of 

a slow tongue.' 

20 Moses took his wife and his sons, and set 

them upon an ass, and he returned to the land 

of Egypt; and Moses took the rod of God in 

his hand. 21 The LORD said unto Moses: 

'When thou goest back into Egypt, see that 

thou do before Pharaoh all the wonders 

which I have put in thy hand; but I will 
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יָתם ְבָיֶדָך ַשְמִתי ֲאֶׁשר ַהֹמְפִתים  ַוֲעשִּ
ֵני פְּ ע ה לִּ י ַפרְּ בו   ֶאת ֲאַחֵזק ַוֲאנִּ ֹלא לִּ  וְּ
ַשַלח  ָהָעם: ֶאת יְּ

harden his heart, and he will not send forth 

the people.” 

 

 ביום ויהי א ד"ה ח רבה שמות .2
 משתמשין אין ודם בשר מלך

 שרביטו מסר והקב"ה בשרביטו,
ַקח שנאמר ,למשה ֶשה ַויִּ  ַמֵטה ֶאת מ 

ים ָידו   ָהֱא_ֹלהִּ   ד'( / שמות )/ בְּ

Shemot Rabbah VIII:1 

One must not make use of the sceptre of a 

mortal king, but God handed His sceptre 

to Moses, as it says: And Moses took the 

rod of God in his hand (Ex. IV, 20) 

 
 ה:ו פרשה )שנאן( רבה שמות .3

ֵאה ים...  ָכל  רְּ תִּ פְּ  על  .  ד'(  )/שמות/  ַהמ 
 על תאמר אם אמר? מופתים אלו

 ניסים אותם - והדם והצרעת הנחש
 לישראל. אלא הב"ה לו אמר לא

 אותם משה שעשה מצינו לא ועוד,
 כל מהו אלא פרעה. לפני האותות
 זה בידך? שמתי אשר המפתים

 עשר עליו כתובים שהיו המטה
 עד"ש דצ"ך  נוטריקון:  מכות

 המכות אלו הב"ה: לו אמר .באח"ב
 לפני אותם עשה בידך, שמתי אשר
 הזה. המטה ידי - על פרעה

Shemot Rabbah V:6 

SEE THAT THOU Do BEFORE 

PHARAOH ALL THE WONDERS, etc. 

(IV, 21). To which of the wonders did He 

refer? Should you say to the serpent, to the 

leprosy, or the blood, well, did not God 

tell him to perform these wonders only 

before Israel? Moreover, we do not find 

that Moses performed these wonders 

before Pharaoh? The meaning of ALL 

THE WONDERS WHICH I HAVE PUT 

IN THY HAND  (ib.) is the rod on which 

were inscribed the Ten Plagues, for it 

had inscribed upon it the abbreviations De 

Za K, ‘a Da SH Be'a Ha B. God said unto 

him: ‘These are the plagues which I have 

put in thy hand; do them before Pharaoh 

with this rod.’ 
 
 ה:ו אבות משנה .4

 בין שבת בערב נבראו דברים עשרה
 ופי הארץ פי :הן ואלו השמשות

 והמטה... ...האתון ופי הבאר

Mishnah Avoth 5:6 

Ten things were created on the eve of the 

sabbath at twilight, and these are they: [i] 

the mouth of the earth, [ii] the mouth of 

the well, [iii] the mouth of the she-ass, [vi] 

the rod [of moses… 

 

 (ירידה ד"ה ל")פפדר"א  .5
 בין שנברא המטה אותו אומ' לוי ר'

 מגן הראשון לאדם נמסר השמשות
 מסרו וחנוך לחנוך מסרו ואדם עדן
 לאברהם מסרו ושם לשם ונח לנח

 ליעקב ויצחק ליצחק, ואברהם
 ומסרו למצרים אותו הוריד ויעקב
 ביתו ושללו יוסף כשמת בנו, ליוסף

Pirkei D’Rebbi Eliezer ch 39 

Rabbi Levi said: That staff that was 

created at twilight was given to Adam 

from the Garden of Eden, and Adam gave 

it to Chenoch, and Chenoch gave it to 

Noach, and Noach to Shem, and Shem 

gave it to Abraham, and Abraham to Isaac, 

and Isaac to Jacob, and Jacob brought it 

down to Egypt and gave it to Joseph his 

son.  When Joseph died, and his home was 

pillaged, it was placed in the palace of 
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 יתרו והיה פרעה של בפלטרין נתנה
 את וראה מצרים מחרטומי אחד

 וחמד  עליו  אשר  האותות  ואת  המטה
 ונטעו והביאו ולקחו בלבו אותו
 אדם היה ולא ביתו של הגן בתוך
 משה כשבא עוד, אליו לקרב יכול
 יתרו של ביתו לגן נכנס ביתו לתוך
 האותות את וקרא המטה את וראה
 וראה ולקחו, ידו ושלף עליו אשר
 לגאול עתיד זה ואמר למשה יתרו
 ממצרים ישראל את

Pharaoh, and Jethro was one of the 

Egytian Magicians.  He saw the staff and 

the signs carved on it, and desired it in his 

heart.  He took it and planted it in his 

garden, and no one could approach it 

again.  When Moses came into his home, 

he entered Jethro’s garden and saw the 

staff, read the signs carved on it, stretched 

forth his hand and took the staff.  Jetrho 

saw Moses [do this] and said: ‘this is 

destined to redeem Israel from Egypt.” 

 

The Staff of Moshe & Aharon 
 סנה .1

 ד:ג שמ'
 משה מטה

 ַוי אֶמר )ג( :ַמֶטה ַוי אֶמר ְבָיֶדָך ֶזה ַמה :ה' ֵאָליו ַוי אֶמר )ב(
יֵכהּו לִּ ָצה ַהשְּ יֵכהּו ַארְּ לִּ ָצה ַוַישְּ י ַארְּ הִּ  ...ְלָנָחׁש ַויְּ

 בדרך .2
 כא-ד:כ
 האלקים מטה

ָצה ַוָיָשב ... )כ( ם ַארְּ ָריִּ צְּ ַקח מִּ ֶשה ַויִּ  ָהֱא_ֹלִהים  ַמֵטה ֶאת מ 
ֶשה ֶאל ה' ַוי אֶמר  )כא(  :ְבָידוֹ ָך  מ  תְּ ֶלכְּ ָמה  ָלשּוב  בְּ ַריְּ צְּ ֵאה  מִּ  רְּ

יָתם ְבָיֶדָך ַשְמִתי ֲאֶׁשר ַהֹמְפִתים ָכל ֵני ַוֲעשִּ פְּ ע ה לִּ י ַפרְּ  ַוֲאנִּ
בו   ֶאת ֲאַחֵזק ֹלא לִּ ַשַלח וְּ  ָהָעם: ֶאת יְּ

 התנין .3
 יב-ז:ט
 !אהרן מטה

י )ט( ַדֵבר כִּ ע ה ֲאֵלֶכם יְּ ר ַפרְּ נּו ֵלאמ  ֵפת ָלֶכם תְּ ָת  מו  ָאַמרְּ  ֶאל וְּ
ֵלְך ַמְטָך ֶאת ַקח ַאֲהֹרן ַהשְּ ֵני וְּ פְּ ע ה לִּ י ַפרְּ הִּ  :ְלַתִנין יְּ
ֶשה ַוָיב א )י( ַאֲהר ן מ  ע ה ֶאל וְּ ָּוה ַכֲאֶשר ֵכן ַוַיֲעשּו ַפרְּ  ה' צִּ

ֵלְך ֵני  ַמֵטהּו  ֶאת  ַאֲהֹרן  ַוַישְּ פְּ ע ה  לִּ ֵני  ַפרְּ פְּ לִּ י  ֲעָבָדיו וְּ הִּ ין:  ַויְּ ַתנִּ  לְּ
ָרא )יא( קְּ ע ה ַגם ַויִּ ים ַפרְּ ים ַלֲחָכמִּ פִּ ַכשְּ ַלמְּ  ֵהם ַגם ַוַיֲעשּו וְּ

ֻטֵמי ם ַחרְּ ַריִּ צְּ ַלֲהֵטיֶהם מִּ יכּו )יב( ֵכן: בְּ לִּ יש ַוַישְּ  ַמֵטהּו אִּ
יּו הְּ ם ַויִּ ינִּ ַתנִּ ַלע לְּ בְּ  ַמט ָתם: ֶאת ַאֲהֹרן ַמֵטה ַויִּ

 דם .4
 כ-ז:טו,יט

 משה .מטה1
 !אהרן מטה =
 = ידך נטה .2

 !במטה

ע ה ֶאל ֵלְך )טו( ֵנה ַבב ֶקר ַפרְּ ָמה י ֵצא הִּ ָת  ַהַמיְּ ַצבְּ נִּ ָראתו   וְּ קְּ  לִּ
ַפת ַעל ר שְּ א  ַקח ְלָנָחׁש ֶנְהַפְך ֲאֶׁשר ְוַהַמֶטה ַהיְּ ָיֶדָך:... תִּ  בְּ

ֶשה ֶאל ה' ַוי אֶמר )יט( ר מ   ָיְדָך  ּוְנֵטה ַמְטָך ַקח ַאֲהֹרן ֶאל ֱאמ 
ם ֵמיֵמי ַעל ַריִּ צְּ יּו... מִּ הְּ יִּ ֶשה ֵכן ַוַיֲעשּו )כ(...  ָדם וְּ ַאֲהר ן מ   וְּ

ָּוה ַכֲאֶשר ם ֶאת ַוַיְך ַבַמֶטה ַוָיֶרם ה' צִּ ר ֲאֶשר ַהַמיִּ א  ֵעיֵני ַביְּ  לְּ
ע ה ֵעיֵני ַפרְּ כּו ֲעָבָדיו ּולְּ ם ָכל ַוֵיָהפְּ ר ֲאֶשר ַהַמיִּ א  ָדם: ַביְּ  לְּ

 צפרדע .5
 ב-:אח
 אהרן מטה

ֶשה ֶאל ה' ַוי אֶמר )א( ר מ   ְבַמֶטָך  ָיְדָך ֶאת ְנֵטה ַאֲהֹרן ֶאל ֱאמ 
ָהר ת  ַעל ַהַעל...    ַהנְּ ים  ֶאת  וְּ עִּ דְּ ַפרְּ ם:  ֶאֶרץ  ַעל  ַהצְּ ָריִּ צְּ  ַוֵיט  )ב(  מִּ

ם ֵמיֵמי ַעל ָידוֹ ֶאת ַאֲהֹרן ָריִּ צְּ ֵדעַ  ַוַתַעל מִּ ַפרְּ  ... ַהצְּ
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 כנים .6
 יג-ח:יב
 אהרן מטה

ֶשה ֶאל ה' ַוי אֶמר )יב( ר מ  ַהְך ַמְטָך ֶאת ְנֵטה ַאֲהֹרן ֶאל ֱאמ   וְּ
ָהָיה ָהָאֶרץ ֲעַפר ֶאת ם וְּ נִּ כִּ ָכל לְּ ם: ֶאֶרץ בְּ ָריִּ צְּ  ֵכן ַוַיֲעשּו )יג( מִּ
י ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ֶאת ַוַיְך ְבַמֵטהּו  ָידוֹ   ֶאת  ַאֲהֹרן  ַוֵיט הִּ ָנם ַותְּ  ...ַהכִּ

 ברד .7
 כג-ט:כב
 !משה מטה

ם ַעל ָיְדָך ֶאת ְנֵטה ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוי אֶמר )כב( י ַהָשַמיִּ יהִּ  וִּ
ם ַעל ַמֵטהּו ֶאת ֹמֶׁשה ַוֵיט )כג(...ָבָרד  ק ֹלת ָנַתן ַוה' ַהָשַמיִּ
ֲהַלְך ּוָבָרד ָצה ֵאש ַותִּ ֵטר ָארְּ ם: ֶאֶרץ ַעל ָבָרד ה' ַוַימְּ ָריִּ צְּ  מִּ

 ארבה .8
 יג-י:יב
 !משה מטה

ם ֶאֶרץ ַעל ָיְדָך ְנֵטה ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוי אֶמר )יב( ַריִּ צְּ ֶבה מִּ  ָבַארְּ
ם ֶאֶרץ ַעל ַמֵטהּו ֶאת ֹמֶׁשה ַוֵיט )יג(...  ַריִּ צְּ ַהג ַוה' מִּ  רּוחַ  נִּ

ים ָכל ַההּוא ַהיו ם ָכל ָבָאֶרץ ָקדִּ ָלה וְּ רּוחַ  ָהָיה ַהב ֶקר ַהָליְּ  וְּ
ים ֶבה: ֶאת ָנָשא ַהָקדִּ  ָהַארְּ

 חשך .9
 כב-י:כא
 משה מטה

ם  ַעל  ָיְדָך ְנֵטה  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה'  ַוי אֶמר  )כא( י ַהָשַמיִּ יהִּ ֶשְך  וִּ  ַעל  ח 
ם  ֶאֶרץ ָריִּ צְּ ָיֵמש  מִּ ֶשְך:  וְּ ם  ַעל  ָידוֹ  ֶאת  ֹמֶׁשה  ַוֵיט  )כב(  ח   ַהָשָמיִּ
י הִּ ֶשְך ַויְּ ָכל ֲאֵפָלה ח  ם ֶאֶרץ בְּ ַריִּ צְּ ֹלֶשת מִּ ים: שְּ   ָימִּ

 סוף ים .10
 כז-כו, יד:טז
 משה מטה

ַאָתה )טז( ָקֵעהּו ַהָים ַעל ָיְדָך ֶאת ּוְנֵטה ַמְטָך ֶאת ָהֵרם וְּ  ּובְּ
ָיב אּו ֵני וְּ ָרֵאל בְּ שְּ תו ְך יִּ  ֶאל ה' ַוי אֶמר )כו( ַבַיָבָשה:... ַהָים בְּ
ֶשה ָיֻשבּו  ַהָים  ַעל  ָיְדָך  ֶאת  ְנֵטה  מ  ם  וְּ ם  ַעל  ַהַמיִּ ַריִּ צְּ בו    ַעל  מִּ כְּ  רִּ
ַעל  ... ַהָים ַוָיָשב ַהָים ַעל ָידוֹ ֶאת ֹמֶׁשה ַוֵיט )כז( ָפָרָשיו: וְּ

 רפדים .11
 ו-יז:ה
 = אהרן מטה
 משה!! מטה

ֶשה ֶאל ה' ַוי אֶמר )ה( ֵני ֲעב ר מ  פְּ ַקח ָהָעם לִּ ָך וְּ תְּ ֵני אִּ קְּ זִּ  מִּ
ָרֵאל שְּ ָך ַקח ַהְיֹאר ֶאת בוֹ ִהִכיתָ  ֲאֶׁשר ּוַמְטָך יִּ ָידְּ ָת: בְּ ָהָלכְּ  וְּ

י )ו( נִּ נְּ ָפֶניָך ע ֵמד הִּ ֵרב ַהצּור ַעל ָשם לְּ ח  אּו ַבּצּור ְוִהִכיתָ  בְּ ָיצְּ  וְּ
ֶמנּו ם מִּ ָשָתה ַמיִּ ֶשה ֵכן ַוַיַעש ָהָעם וְּ ֵעיֵני מ  ֵני לְּ קְּ ָרֵאל: זִּ שְּ  יִּ

 עמלק .12
 יז:ט

 האלקים מטה

ֶשה ַוי אֶמר )ט( ֻשעַ  ֶאל מ  הו  ַחר יְּ ים ָלנּו בְּ ֵצא ֲאָנשִּ ָלֵחם וְּ  הִּ
י ָמָחר ַבֲעָמֵלק כִּ ָצב ָאנ  ָעה ר אש ַעל נִּ בְּ  ָהֱא_ֹלִהים ּוַמֵטה ַהגִּ
י: ָידִּ  בְּ

 
 ד:כ שמות ראב"ע .6

 ,'הא_להים מטה' המטה על ואמר
 ומטה בו. שנעשה האות בעבור

 והוא משה מטה הוא הא_להים
 עשה  כאשר  היה  בידו  כי  ,אהרן  מטה
  האותות בו

Ibn Ezra Exodus 4:20 

[Scripture] calls the staff ‘the staff of G_d’ 

because of the signs inscribed therein.  

And the ‘Staff of G_d’ is the ‘Staff of 

Moses’ and is the ‘Staff of Aaron’, for it 

was in his hands when it was used for the 

signs… 

 

 כ סימן שמות פרשת תנחומא .7
ָיֶדָך ֶזה ַמה הוא ברוך הקדוש לו אמר  וגו' בְּ

יֵכהּו ַוי אֶמר (,ד' שמות) לִּ ָצה ַהשְּ  )שם(. וגו' ַארְּ
 הנחש מה בני, על הרע לשון אומר אתה א"ל

 אף  בצרעת,  אותו והלקיתי  ,הרע  לשון  שאמר
ָך ָנא ָהֵבא אתה ֵחיֶקָך ָידְּ ֵחיקו   ָידו   ַוָיֵבא בְּ  בְּ

Tanchuma Exodus 20  

The Holy one blessed be He said 

to him: you say that my children 

are not believers, but they are 

believers children of believers, 

And it shall come to pass, if they 

will not believe also these two 
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ָאּה ֵנה ַויו צִּ הִּ ַרַעת ָידו   וְּ צ   א"ל  )שם(, ַכָשֶלג: מְּ
 ,מאמינים שאינן בני על אומר אתה הקב"ה
ָהָיה מאמינים, בני מאמינים והם ם וְּ  ֹלא אִּ

ינּו ֵני ַגם ַיֲאמִּ שְּ תו ת לִּ   ,  ט( ד'/ )/שמות ָהֵאֶלה ָהא 
 נוטל את מהיכן א"ל רמז, הקב"ה לו רמז
ָת  שנאמר המים, מן שלך ָלַקחְּ ֵמיֵמי וְּ ר מִּ א   ַהיְּ
 לך רמז נחמיה בר שמואל ר' אמר . ד'/( )/שמות
 ֲהִמן שנאמר המים, מן שלך את נוטל שאת

 .  י( כ  )במדבר ָמִים ָלֶכם נוִֹציא ַהֶזה ַהֶסַלע

signs… The Holy One blessed 

be He hinted to him, saying: 

‘from where will you get 

yours?’ from the water’, as it 

says that you shall take of the 

water of the river… R’ Shmuel 

son of Nehemia said: a hint to 

you and that you will get yours 

from the water, as it says: shall 

we fetch you water out of this 

rock? 

 
 כ' דברבמ .8
ַדֵבר )ז( ֶשה ֶאל ה' ַויְּ ר: מ   ַקח )ח( ֵלאמ 

ֵהל ַהַמֶטה ֶאת ַהקְּ  ַאָתה ָהֵעָדה ֶאת וְּ
ן ַאֲהר  יָך וְּ  ַהֶסַלע ֶאל ְוִדַבְרֶתם ָאחִּ

ֵעיֵניֶהם ָנַתן לְּ הו ֵצאתָ  ֵמיָמיו וְּ  ָלֶהם וְּ
ם ן ַמיִּ יתָ  ַהֶסַלע מִּ קִּ שְּ הִּ  ָהֵעָדה ֶאת וְּ
ֶאת יָרם: וְּ עִּ  ֶאת ֹמֶׁשה ַוִיַקח )ט( בְּ

 )י( :ִצָּוהּו ַכֲאֶׁשר ה' ִמִלְפֵני ַהַמֶטה
לּו הִּ ֶשה ַוַיקְּ ַאֲהר ן מ   ֶאל ַהָקָהל ֶאת וְּ

ֵני  ָנא ִׁשְמעּו ָלֶהם ַוי אֶמר ַהָסַלע פְּ
 ָלֶכם נוִֹציא ַהֶזה ַהֶסַלע ֲהִמן ַהֹמִרים

 ֶאת  ַוַיְך  ָידוֹ  ֶאת  ֹמֶׁשה  ַוָיֶרם  )יא(  :ָמִים
אּו ַפֲעָמִים ְבַמֵטהּו ַהֶסַלע ם ַוֵיצְּ  ַמיִּ
ים תְּ  ַרבִּ יָרם: ָהֵעָדה ַוֵתשְּ עִּ         ס ּובְּ
ֶשה  ֶאל  ה'  ַוי אֶמר  )יב( ֶאל  מ   ַיַען  ַאֲהר ן  וְּ
ֵעיֵני  ְלַהְקִדיֵׁשִני  ִבי  ֶהֱאַמְנֶתם  ֹלא ֵני  לְּ  בְּ

ָרֵאל שְּ יאּו ֹלא ָלֵכן יִּ  ַהָקָהל ֶאת ָתבִּ
י ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהֶזה  ָלֶהם: ָנַתתִּ

Numbers 20 

7 And the LORD spoke unto Moses, saying: 

8 'Take the rod, and assemble the 

congregation, thou, and Aaron thy brother, 

and speak ye unto the rock before their eyes, 

that it give forth its water; and thou shalt 

bring forth to them water out of the rock; so 

thou shalt give the congregation and their 

cattle drink.' 9 And Moses took the rod from 

before the LORD, as He commanded him. 10 

And Moses and Aaron gathered the assembly 

together before the rock, and he said unto 

them: 'Hear now, ye rebels; are we to bring 

you forth water out of this rock?' 11 And 

Moses lifted up his hand, and smote the rock 

with his rod twice; and water came forth 

abundantly, and the congregation drank, and 

their cattle. {S} 12 And the LORD said unto 

Moses and Aaron: 'Because ye believed not 

in Me, to sanctify Me in the eyes of the 

children of Israel, therefore ye shall not bring 

this assembly into the land which I have 

given them.' 
 

 כ:יב במ' רש"י .9
 אל דברתם שאילו - להקדישני

 לעיני מקודש הייתי והוציא הסלע
 שאינו זה סלע מה ואומרים העדה
 צריך ואינו שומע ואינו מדבר

 קל  מקום,  של  דבורו  מקיים  לפרנסה
  אנו: וחומר

Rashi Numbers 20:12 

For had a spoken to the rock and it had 

brought forth water the Holy One, blessed be 

He, would have been sanctified before the 

whole congregation, since the people would 

have said: "if even this rock, which does not 

hear and does not speak, nonetheless obeys 

the command of the Holy One, blessed be 

He, how much more so should we obey His 

commands!" 
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 (חכ: )במ' רמב"ן .10
 שצוה מאחר כי נתחוורו, לא אבל
 ,בו  שיכה  במשמע  יש  המטה  את  קח
 מה בלבד בדבור רצונו היה ואלו

 מצרים  במכות  וכן  ?בידו  הזה  המטה
 אשר והמטה טו( ז )שמות שאמר
 להכות והוא בידך, תקח לנחש נהפך
 ידך, את נטה יאמר ולפעמים בו,

 כי במטה, להכות לומר ורצונו
 ואין הנשמע. בדבר יקצר הכתוב

 כי מההכאה, יותר בדבור גדול הנס
 הסלע אצל השוו הכל

Nachmanides Numbers 20:8 

These words do not clarify the matter.  For 

since God had commanded: take the rod, 

it implied that he should smite with it, for 

had He only wanted that he should speak 

to it, what is the point of this rod in his 

hand?  Similarly, with the plagues in 

Egypt where he said, and the rod which 

was turned to a serpent shall thou take in 

thy hand it was in order to smite with it; 

and sometimes he said, stretch forth thy 

hand, when the meaning is: "to smite with 

the rod," since Scripture writes briefly 

when the subject matter is self-

understood.  Moreover, the miracle is no 

greater through speech than through 

smiting, for as far as the rock is concerned 

both are equal. 

 
Maimonides 8 Chapters (ch 4)  

Now Rabbeinu Rabbi Moshe [ben 

Maimon] advance the following 

reasoning, and explained "that the sin of 

Moses our teacher, of blessed memory, 

consisted of tending towards anger, when 

he said, Here now ye rebels, and God, 

blessed be he, treated this as a failing, that 

a man like him should know anger in front 

of the congregation that Israel, in a 

situation in which anger was not 

warranted. 

 (פ"ד פרקים )שמנה רמב"ם .11
 משמנה פ"ד )סוף משה רבי וה"ר

 כי ואמר סברא, בו סבר פרקים(
 שנטה הוא חטאו ע"ה רבינו משה
עּו באמרו הרגזנות לצד מְּ  ָנא "שִּ

ים" רִּ  שיהיה הש"י עליו דקדק ,ַהמ 
 בני עדת לפני כועס כמוהו אדם

 הכעס. בו ראוי שאין במקום ישראל

 

 כ:ח במ' רמב"ןמובא ב –ר"ח  .12
ן י( )פסוק אמרם הוא החטא ...  ֲהמִּ

ם, ָלֶכם נוִֹציא ַהֶזה ַהֶסַלע  וראוי ָמיִּ
 כדרך מים, לכם ה' יוציא שיאמרו
ֵתת ח( טז )שמות שאמרו  ָלֶכם ה' בְּ
 הנסים  בכל  וכן  וגו',  ֶלֱאכ ל  ָבָשר  ָבֶעֶרב

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

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

Rabbeinu Chananel  

…the sin consisted of their saying, "are 

'we' to bring you forth water out of this 

rock?"  They should have said "shall the 

Eternal bring you forth water?"  Just as 

they had said "when the Eternal shall give 

you in the evening flesh to eat etc." 

Similarly in the case of all the miracles 

they informed them that the Eternal would 

do wonders for them.  And since they did 

not say so here, perhaps the people 

thought that Moses and Aaron brought 

forth the water for them out of the rock for 

their own wisdom.   
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 :אח התורה יסודי רמב"ם .13
 ישראל בו האמינו לא רבינו משה
 על שהמאמין ,שעשה האותות מפני

 שאפשר דופי בלבו יש האותות פי
 כל אלא ,וכשוף בלט האות שיעשה
 לפי במדבר משה שעשה האותות
 על ראיה להביא לא עשאם, הצורך

 את להשקיע צריך היה הנבואה,
 והצלילן הים את קרע המצריים
 את לנו הוריד למזון צרכנו בתוכו,
 כפרו  האבן,  את  להן  בקע  צמאו  המן,
 וכן הארץ, אותן בלעה קרח עדת בו

 בו האמינו ובמה האותות, כל שאר
 זר  ולא  ראו  שעינינו  סיני  הר  במעמד
 האש אחר ולא שמעו ואזנינו

 אל נגש והוא והלפידים והקולות
 ואנו אליו מדבר והקול הערפל

 להן  אמור לך משה משה שומעים
ים אומר הוא וכן ,וכך כך ים ָפנִּ ָפנִּ  בְּ
ֶבר ָמֶכם,  ה'  דִּ  ֲאב ֵתינּו  ֶאת  ֹלא  ונאמר  עִּ
ית ֶאת ה' ָכַרת רִּ את, ַהבְּ  ומנין ַהז 

 הראיה היא לבדו סיני הר שמעמד
 דופי בו שאין אמת שהיא לנבואתו
ֵנה  שנאמר י  הִּ כִּ ַעב  ֵאֶליָך  ָבא  ָאנ   ֶהָעָנן  בְּ
 ְוַגם ִעָמְך ְבַדְבִרי ָהָעם ִיְׁשַמע ַבֲעבּור

 דבר  שקודם  מכלל  ,ְלעוָֹלם  ַיֲאִמינּו  ְבָך
 שהיא נאמנות בו האמינו לא זה

 שיש נאמנות אלא לעולם עומדת
  ומחשבה. הרהור אחריה

Rambam Foundation of Torah, 8:1 

The Jews did not believe in Moses, our 

teacher, because of the wonders that he 

performed.  Whenever anyone's believe is 

based on wonders, he has misgivings, 

because it's possible to perform a wonder 

through magic or sorcery.  All the wonders 

perform by Moses in the desert were not 

intended to serve as proof of the 

legitimacy of his prophecy, but rather 

were performed for a purpose.  It was 

necessary to drown the Egyptians, so he 

split the sea and sank them in it.  We 

needed food and he provided us with 

manna.  We were thirsty, so he split the 

rock providing us with water.  Korach's 

band mutinied against them, so the earth 

swallowed them up.  The same applies to 

the other wonders. What is the source of 

our belief in him?  The Revelation at 

Mount Sinai.  Our eyes saw, and not a 

stranger's.  Our ears heard, and not 

another's.  There was fire, thunder, and 

lightning.  He entered the thick clouds; the 

Voice spoke to him and we heard, "Moses, 

Moses, go tell them the following..." Thus 

[Deut. 5:4] relates: "Face-to-face, God 

spoke to you," and [Deut. 5:3] states: "God 

did not make this covenant with our 

fathers, [but with us were all here alive 

today]." How's it known that the 

Revelation at Mount Sinai alone is proof 

of the truth of Moses' prophecy that leaves 

no apprehension?  [Ex is 19:19] states: 

"Behold, I will come to you in a thick 

cloud, so that the people will hear Me 

speaking to you, so that they will believe 

in you forever."  It appears that before this 

happened, they did not believe in him with 

a faith that would last forever, but rather 

with a faith that allowed for suspicion and 

doubts 

 
 לע"ז נביא - ד-יג:ב דב' .14
י )ב( ָך ָיקּום כִּ בְּ רְּ קִּ יא בְּ ֵלם או   ָנבִּ  ח 

ָנַתן ֲחלו ם  )ג( :מֹוֵפת או   אוֹת ֵאֶליָך וְּ
ֶבר ֲאֶשר ְוַהמוֵֹפת ָהאוֹת ּוָבא  ֵאֶליָך דִּ

ר ָכה ֵלאמ  ים ַאֲחֵרי ֵנלְּ ים ֱאֹלהִּ  ֲאֵחרִּ
ָתם ֹלא ֲאֶשר ַדעְּ ֵדם: יְּ ָנָעבְּ  ֹלא )ד( וְּ

Deut 13:2-4 

2. If there arises among you a prophet, or 

a dreamer of dreams, and gives you a sign 

or a wonder, 3. And the sign or the 

wonder, comes to pass, of which he spoke 

to you, saying, Let us go after other gods, 

which you have not known, and let us 

serve them; 4. You shall not listen to the 
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ַמע שְּ ֵרי ֶאל תִּ בְּ יא דִּ  ֶאל או   ַההּוא ַהָנבִּ
י ַההּוא ַהֲחלו ם חו ֵלם  ה' ְמַנֶסה כִּ

ֶכם ֱא_ֹלֵהיֶכם ֶכם ָלַדַעת ֶאתְּ שְּ  ֲהיִּ
ים ֲהבִּ ָכל  ֱא_ֹלֵהיֶכם  ה'  ֶאת  א  ֶכם  בְּ ַבבְּ  לְּ
ָכל ֶכם: ּובְּ שְּ  ַנפְּ
 
 אמת נביא - כב-יחיח: דב' .15
יא )יח( ים ָנבִּ ֶקֶרב ָלֶהם ָאקִּ  ֲאֵחיֶהם מִּ
י ָכמו ָך ָנַתתִּ ָבַרי וְּ יו דְּ פִּ  ֲאֵליֶהם ְוִדֶבר בְּ
ָהָיה )יט( ֲאַצֶּונּו: ֲאֶשר ָכל ֵאת יש וְּ  ָהאִּ
ַמע ֹלא ֲאֶשר שְּ  ְיַדֵבר ֲאֶשר ְדָבַרי ֶאל יִּ
י מִּ שְּ י בִּ כִּ ר ש ָאנ  : ֶאדְּ מו   ַאְך )כ( ֵמעִּ
יא יד ֲאֶשר ַהָנבִּ י ָדָבר ְלַדֵבר ָיזִּ מִּ שְּ  בִּ
יו ֹלא ֲאֶשר ֵאת יתִּ ּוִּ  ַוֲאֶשר ְלַדֵבר צִּ

ֵשם ְיַדֵבר ים בְּ ים ֱאֹלהִּ  ּוֵמת ֲאֵחרִּ
יא י  )כא(  ַההּוא:  ַהָנבִּ כִּ אַמר  וְּ ָבֶבָך  ת  לְּ  בִּ
 ִדְברוֹ ֹלא ֲאֶשר ַהָדָבר ֶאת ֵנַדע ֵאיָכה
יא ְיַדֵבר ֲאֶשר )כב( ה': ֵשם ַהָנבִּ  ה' בְּ
ֹלא ֶיה  וְּ הְּ ֹלא  ַהָדָבר  יִּ  ַהָדָבר  הּוא  ָיבו א  וְּ
ן ה' ִדְברוֹ ֹלא ֲאֶשר ָזדו  יא ִדְברוֹ בְּ  ַהָנבִּ
ֶמנּו: ָתגּור ֹלא  ס מִּ

words of that prophet, or that dreamer of 

dreams; for the Lord your God tests you, 

to know whether you love the Lord your 

God with all your heart and with all your 

soul. 

 

Deut 18:18-22 

18. I will raise them a Prophet from among 

their brothers, like you, and will put my 

words in his mouth; and he shall speak to 

them all that I shall command him. 19. 

And it shall come to pass, that whoever 

will not listen to my words which he shall 

speak in my name, I will require it of him. 

20. But the prophet, who shall presume to 

speak a word in my name, which I have 

not commanded him to speak, or who shall 

speak in the name of other gods, that 

prophet shall die. 21. And if you say in 

your heart, How shall we know the word 

which the Lord has not spoken? 22. When 

a prophet speaks in the name of the Lord, 

if the thing follows not, nor come to pass, 

that is the thing which the Lord has not 

spoken, and the prophet has spoken it 

presumptuously; you shall not be afraid of 

him. 

 

 ז:פט במ' – הקדשים קדש .17 ג'  בר' – עדן גן .16
ָגֶרש )כד( ֵכן ָהָאָדם ֶאת ַויְּ ֶקֶדם ַוַישְּ  מִּ
ַגן ֵאת  ַהְכֻרִבים  ֶאת  ֵעֶדן  לְּ  ַהֶחֶרב  ַלַהט  וְּ

ַהֶפֶכת תְּ ר ַהמִּ מ  שְּ  ֵעץ ֶדֶרְך ֶאת לִּ
 :ַהַחִיים

ב א  )פט( ֶשה  ּובְּ ֶהל  ֶאל  מ  ֵעד  א   ְלַדֵבר  מו 
תו   ַמע אִּ שְּ ַדֵבר ַהקוֹל ֶאת ַויִּ  ֵאָליו מִּ
ֶרת ֵמַעל ן ַעל ֲאֶשר ַהַכפ   ָהֵעֻדת ֲאר 
ַדֵבר ַהְכֻרִבים ְׁשֵני ִמֵבין  ֵאָליו: ַויְּ

 
Rashi Vayikra 1:1 

[God told Moses:] Go forth and say to 

them captivating words, [namely:] “For 

your sake God communicates with me. ” 

Indeed, we find this is so for all the thirty-

eight years that the Israelites were in the 

desert, placed under a ban, [i.e.,] from the 

incident involving the spies and onwards, 

the [Divine] speech was not addressed 

especially to Moses, for it says, “So it was, 

when all the men of war had finished 

dying from among the people, that the 

Lord spoke to me saying …” (Deut. 2: 16-

 א:א ויקרא רש"י .18
ָרא קְּ ֶשה ֶאל ַויִּ ָוק ַוְיַדֵבר מ  ק   ֵאָליו יְּ
ֶהל ֵעד ֵמא   צא - א:א( )ויק' ֵלאֹמר מו 
 כבושים, דברי להם ואמור

 מצינו שכן עמי, נדבר הוא בשבילכם
 שהיו שנה ושמונה שלשים שכל

 מן כמנודים, במדבר ישראל
 הדבור נתייחד לא ,ואילך המרגלים

י טז( ב )דברים שנאמר משה, עם הִּ  ַויְּ
ֵשי ָכל ַתמּו ַכֲאֶשר ָחָמה ַאנְּ לְּ  ָלמּות ַהמִּ
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17). [Only then was] the Divine speech 

[again] addressed specifically to me.’ 

ֶקֶרב  אלי  לאמר,  אלי  ה'  וידבר  ָהָעם  מִּ
 הדיבור. היה

 
 ועדתו קרח – כו-יז:טז במ' .19
ַדֵבר )טז( ֶשה ֶאל ה' ַויְּ ר: מ   )יז( ֵלאמ 
ֵני  ֶאל  ַדֵבר ָרֵאל  בְּ שְּ ַקח  יִּ ָתם  וְּ  ַמֶטה  ֵמאִּ

יֵאֶהם ָכל ֵמֵאת ָאב ְלֵבית ַמֶטה שִּ  נְּ
ֵבית ֵנים ֲאב ָתם לְּ יש ַמטו ת ָעָשר שְּ  אִּ
מו   ֶאת ב שְּ ת  כְּ ֵאת )יח( ַמֵטהּו: ַעל תִּ  וְּ
י ֵלִוי ַמֵטה ַעל ִתְכֹתב ַאֲהֹרן ֵׁשם  כִּ
ר אש ֶאָחד ַמֶטה ָתם: ֵבית לְּ  )יט( ֲאבו 

ָתם ַנחְּ הִּ ֶהל וְּ א  ֵעד בְּ ֵני מו  פְּ  ָהֵעדּות לִּ
ָּוֵעד ֲאֶשר ָהָיה )כ( ָשָמה: ָלֶכם אִּ  וְּ
יש ַחר ֲאֶשר ָהאִּ ָרח ַמֵטהּו בו   ֶאבְּ פְּ  יִּ

י כ תִּ לֻנו ת ֶאת ֵמָעַלי ַוֲהשִּ ֵני תְּ ָרֵאל בְּ שְּ  יִּ
ם ֵהם ֲאֶשר ינִּ ַדֵבר )כא( ֲעֵליֶכם: ַמלִּ  ַויְּ
ֶשה ֵני ֶאל מ  ָרֵאל בְּ שְּ נּו יִּ תְּ  ָכל ֵאָליו ַויִּ

יֵאיֶהם שִּ יא ַמֶטה נְּ ָנשִּ  ַמֶטה ֶאָחד לְּ
יא ָנשִּ ֵבית ֶאָחד לְּ ֵנים ֲאב ָתם לְּ  ָעָשר שְּ
תו ְך ַאֲהר ן ּוַמֵטה ַמטו ת  ַמטו ָתם: בְּ
ֶשה חַוַינַ  )כב( ֵני ַהַמט ת ֶאת מ  פְּ  ה' לִּ
ֶהל א  י  )כג(  ָהֵעֻדת:  בְּ הִּ ָמֳחָרת  ַויְּ  ַוָיב א  מִּ
ֶשה ֶהל ֶאל מ   ָפַרח ְוִהֵנה ָהֵעדּות א 
ֵבית ַאֲהֹרן ַמֵטה י לְּ  ַוָיֵצץ ֶפַרח ַוי ֵצא ֵלוִּ
יץ ל צִּ מ  גְּ ים: ַויִּ ֵקדִּ ֶשה ַוי ֵצא )כד( שְּ  מ 
ֵני ַהַמט ת ָכל ֶאת פְּ לִּ ֵני ָכל ֶאל ה' מִּ  בְּ

ָרֵאל שְּ אּו יִּ רְּ חּו ַויִּ קְּ יש ַויִּ  ס ַמֵטהּו: אִּ
ֶשה ֶאל ה' ַוי אֶמר )כה(  ֶאת ָהֵׁשב מ 

 ְלִמְׁשֶמֶרת ָהֵעדּות ִלְפֵני ַאֲהֹרן ַמֵטה
ַכל ֶמִרי ִלְבֵני ְלאוֹת ָתם ּותְּ לּונ   ֵמָעַלי תְּ
ֹלא ֶשה ַוַיַעש )כו( ָיֻמתּו: וְּ  ַכֲאֶשר מ 
ָּוה תו   ה' צִּ  ס ָעָשה: ֵכן א 

Numbers Chapter 17 

16. And the Lord spoke to Moses, saying, 

17. Speak to the people of Israel, and take 

from every one of them a rod according to 

the house of their fathers, from all their 

princes according to the house of their 

fathers twelve rods; write every man’s 

name upon his rod. 18. And you shall 

write Aaron’s name upon the rod of Levi; 

for one rod shall be for the chief of the 

house of their fathers. 19. And you shall 

lay them up in the Tent of Meeting before 

the Testimony, where I will meet with 

you. 20. And it shall come to pass, that the 

man’s rod, whom I shall choose, shall 

blossom; and I will make to cease from me 

the murmurings of the people of Israel, 

whereby they murmur against you. 21. 

And Moses spoke to the people of Israel, 

and every one of their princes gave him a 

rod apiece, from each prince one, 

according to their fathers’ houses, twelve 

rods; and the rod of Aaron was among 

their rods. 22. And Moses laid up the rods 

before the Lord in the Tent of Testimony. 

23. And it came to pass, that on the next 

day Moses went into the Tent of 

Testimony; and, behold, the rod of Aaron 

for the house of Levi had budded, and 

brought forth buds, and bloomed 

blossoms, and yielded almonds. 24. And 

Moses brought out all the rods from before 

the Lord to all the people of Israel; and 

they looked, and took every man his rod. 

25. The Lord said to Moses, Bring 

Aaron’s rod again before the Testimony, 

to be kept for a sign against the rebels; that 

there may be an ending of their 

murmurings against me, that they die not. 

26. And Moses did so; as the Lord 

commanded him, so did he. 

 
 ב פרק יחזקאל .20
 ַעל ֲעמ ד ָאָדם ֶבן ֵאָלי ַוי אֶמר )א(

ֶליָך ָתְך:  ַוֲאַדֵבר ַרגְּ י  ַוָתב א  )ב(  א   רּוחַ   בִּ

Ezekiel Chapter 2 

1. And he said to me, son of man, stand upon 

your feet, and I will speak to you. 2. And a 

spirit entered into me when he spoke to me, 
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ֶבר ַכֲאֶשר י ֵאַלי דִּ ֵדנִּ ָלי ַעל ַוַתֲעמִּ  ַרגְּ
ַמע ַדֵבר ֵאת ָוֶאשְּ   פ ֵאָלי: מִּ

ֵלחַ  ָאָדם ֶבן ֵאַלי ַוי אֶמר )ג( י שו   ֲאנִּ
ָך ֵני ֶאל או תְּ ָרֵאל בְּ שְּ ם ֶאל יִּ יִּ  גו 

ים דִּ רְּ דּו ֲאֶשר ַהמו  י ָמרְּ  ֵהָמה בִּ
עּו  ַוֲאבו ָתם י  ָפשְּ   ַהֶזה:  ַהיו ם  ֶעֶצם  ַעד  בִּ

ים )ד( ַהָבנִּ ֵשי וְּ ים קְּ ֵקי ָפנִּ זְּ חִּ י ֵלב וְּ  ֲאנִּ
ֵלחַ  ָך שו  ָת  ֲאֵליֶהם או תְּ ָאַמרְּ  ֲאֵליֶהם וְּ
ָני ָאַמר כ ה ֵהָמה )ה(  ה': ֲא_ד  ם וְּ  אִּ

עּו מְּ שְּ ם יִּ אִּ ָדלּו וְּ י ֶיחְּ  ֵהָמה ְמִרי ֵבית כִּ
עּו ָידְּ י וְּ יא כִּ תו ָכם:פ ָהָיה ָנבִּ  בְּ

ַאָתה )ו( יָרא ַאל ָאָדם ֶבן וְּ  ֵמֶהם תִּ
ֵריֶהם בְּ דִּ יָרא ַאל ּומִּ י תִּ ים כִּ  ָסָרבִּ
ים נִּ ַסלו  ָתְך וְּ ֶאל או  ים וְּ ַרבִּ  ַאָתה ַעקְּ
ֵריֶהם יו ֵשב בְּ דִּ יָרא ַאל מִּ ֵניֶהם תִּ פְּ  ּומִּ
י ֵתָחת ַאל  )ז( ֵהָמה: ְמִרי ֵבית כִּ

ָת  ַברְּ דִּ ָבַרי ֶאת וְּ ם ֲאֵליֶהם דְּ עּו אִּ מְּ שְּ  יִּ
ם אִּ ָדלּו וְּ  פ :ֵהָמה ְמִרי ִכי ֶיחְּ
ַאָתה  )ח( ַמע  ָאָדם  ֶבן  וְּ י  ֲאֶשר  ֵאת  שְּ  ֲאנִּ

ַדֵבר  ַהֶמִרי  ְכֵבית  ֶמִרי  ְתִהי  ַאל  ֵאֶליָך  מְּ
ֵצה יָך פְּ י ֲאֶשר ֵאת ֶוֱאכ ל פִּ ֵתן ֲאנִּ  נ 

ֶאה )ט( ֵאֶליָך: ֵנה ָוֶארְּ הִּ לּוָחה ָיד וְּ  שְּ
ֵנה ֵאָלי הִּ ַלת בו   וְּ גִּ ר ש )י( ֵסֶפר: מְּ פְּ  ַויִּ

ָפַני או ָתּה יא לְּ הִּ תּוָבה וְּ ים כְּ ָאחו ר ָפנִּ  וְּ
ָכתּוב ים ֵאֶליהָ  וְּ נִּ י: ָוֶהֶגה קִּ   ס ָוהִּ

 

 ג פרק שם .21
 ֶאל ב א ֶלְך ָאָדם ֶבן ֵאָלי ַוי אֶמר )ד(
ָרֵאל ֵבית שְּ ָת  יִּ ַברְּ דִּ ָבַרי וְּ דְּ  ֲאֵליֶהם: בִּ
י )ה( ֵקי ַעם ֶאל ֹלא כִּ מְּ ֵדי ָשָפה עִּ בְּ כִּ  וְּ
ן ָרֵאל: ֵבית ֶאל ָשלּוחַ  ַאָתה ָלשו  שְּ  )ו( יִּ
ים  ֶאל  ֹלא ים  ַעמִּ ֵקי  ַרבִּ מְּ ֵדי  ָשָפה  עִּ בְּ כִּ  וְּ

ן ַמע ֹלא ֲאֶשר ָלשו  שְּ ֵריֶהם תִּ בְּ ם דִּ  אִּ
יָך ֲאֵליֶהם ֹלא תִּ ַלחְּ עּו ֵהָמה שְּ מְּ שְּ  יִּ

ָרֵאל ּוֵבית )ז( ֵאֶליָך: שְּ  י אבּו ֹלא יִּ
עַ  מ  שְּ י ֵאֶליָך לִּ ים ֵאיָנם כִּ בִּ עַ  א  מ  שְּ  לִּ
י ֵאָלי ָרֵאל ֵבית ָכל כִּ שְּ ֵקי יִּ זְּ  ֵמַצח חִּ
ֵשי ֵנה ח() ֵהָמה: ֵלב ּוקְּ י הִּ  ֶאת ָנַתתִּ
ים  ָפֶניָך ֻעַמת  ֲחָזקִּ ֵניֶהם  לְּ ֶאת  פְּ ֲחָך  וְּ צְּ  מִּ

and set me upon my feet, when I heard him 

speaking to me. 

3. And he said to me, son of man, I send you 

to the people of Israel, to rebellious nations 

that have rebelled against me; they and their 

fathers have transgressed against me, even to 

this very day. 4. For they are impudent 

children and stubborn. I send you to them; 

and you shall say to them, Thus said the Lord 

God. 5. And they, whether they will hear, or 

whether they will refuse to hear, for they are 

a rebellious house, they will know that there 

has been a prophet among them. 

6. And you, son of man, be not afraid of 

them, nor be afraid of their words, though 

briers and thorns are with you, and you dwell 

among scorpions; be not afraid of their 

words, nor be dismayed at their looks, 

though they are a rebellious house. 7. And 

you shall speak my words to them, whether 

they will hear, or whether they will refuse to 

hear; for they are most rebellious. 

8. But you, son of man, hear what I say to 

you: Do not be rebellious like that 

rebellious house; open your mouth, and eat 

what I give you. 9. And when I looked, 

behold, a hand was stretched out to me; and, 

lo, a scroll of a book was in it; 10. And he 

spread it before me; and it was written inside 

and outside; and lamentations, mourning and 

woe were written in it. 

 

Ezekiel Chapter 3 

4. And he said to me, son of man, go, get you 

to the house of Israel, and speak with my 

words to them. 5. For you are not sent to a 

people of foreign speech and of a difficult 

language, but to the house of Israel; 6. Not to 

many peoples of a foreign speech and of a 

difficult language, whose words you can not 

understand. Surely, had I sent you to them, 

they would have listened to you. 7. But the 

house of Israel will not listen to you; for they 

will not listen to me; for all the house of 

Israel are impudent and stubborn of heart. 8. 

Behold, I have made your face hard against 

their faces, and your forehead hard against 

their foreheads. 9. Like adamant harder than 
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ֻעַמת ָחָזק ָחם: לְּ צְּ יר ט() מִּ ָשמִּ  ָחָזק כְּ
ר צ  י מִּ ֶחָך ָנַתתִּ צְּ יָרא ֹלא מִּ  או ָתם תִּ
ֹלא ֵניֶהם ֵתַחת וְּ פְּ  ְמִרי ֵבית ִכי מִּ

  :פֵהָמה
י )כב( הִּ  ֵאַלי ַוי אֶמר ה' ַיד ָשם ָעַלי ַותְּ
ָעה ֶאל ֵצא קּום קְּ ָשם ַהבִּ  ֲאַדֵבר וְּ

ָעה  ֶאל  ָוֵאֵצא  ָוָאקּום  )כג(  או ָתְך: קְּ  ַהבִּ
ֵנה הִּ בו ד ָשם וְּ ד ע ֵמד ה' כְּ  ֲאֶשר ַכָכבו 
י יתִּ ַהר  ַעל  ָראִּ ָבר  נְּ ל  כְּ  )כד(  ָפָני:  ַעל  ָוֶאפ 
י  ַוָתב א י  רּוחַ   בִּ ֵדנִּ ָלי  ַעל  ַוַתֲעמִּ ַדֵבר  ַרגְּ  ַויְּ
י תִּ ָסֵגר ב א ֵאַלי ַוי אֶמר א  ְך הִּ תו   בְּ

ַאָתה כה() ֵביֶתָך: ֵנה ָאָדם ֶבן וְּ נּו הִּ  ָנתְּ
ים  ָעֶליָך תִּ ֹלא  ָבֶהם  ַוֲאָסרּוָך  ֲעבו   ֵתֵצא  וְּ

תו ָכם: ָך כו() בְּ נְּ שו  יק ּולְּ בִּ ֶכָך ֶאל ַאדְּ  חִּ
ָת  ֶנֱאַלמְּ ֹלא וְּ ֶיה וְּ הְּ יש ָלֶהם תִּ אִּ  לְּ
יחַ  כִּ י מו   כז() :ֵהָמה ְמִרי ֵבית כִּ
י רִּ ַדבְּ ָך ּובְּ ַתח או תְּ יָך ֶאת ֶאפְּ ָת  פִּ ָאַמרְּ  וְּ
ָני ָאַמר כ ה ֲאֵליֶהם  ַהש ֵמעַ  ה' ֲא_ד 
ָמע שְּ ֶהָחֵדל יִּ ָדל וְּ  ְמִרי ֵבית ִכי ֶיחְּ
 :ֵהָמה

flint have I made your forehead; fear them 

not, nor be dismayed at their looks, though 

they are a rebellious house. 

22. And the hand of the Lord was there upon 

me; and he said to me, Arise, go to the plain, 

and there I will talk with you. 23. Then I 

arose, and went to the plain; and, behold, the 

glory of the Lord stood there, like the glory 

which I saw by the Kevar river; and I fell on 

my face. 24. Then a spirit entered in me, and 

set me upon my feet, and spoke with me, and 

said to me, Go, shut yourself inside your 

house. 25. But you, O son of man, behold, 

they shall put cords upon you, and shall bind 

you with them, and you shall not go out 

among them; 26. And I will make your 

tongue cleave to the roof of your mouth, that 

you shall be dumb, and shall not be to them 

a reprover; for they are a rebellious house. 

27. But when I speak with you, I will open 

your mouth, and you shall say to them, Thus 

said the Lord God; He who hears, let him 

hear; and he who refuses to hear, let him 

refuse to hear; for they are a rebellious 

house. 

 

 רשב"ם במ' כ' .22
לא צוה הק'  - ודברתם אל הסלע

לקחת את המטה להכות בו הסלע 
כמו שעשה ברפידים שכת' שם 
והכיתם בצור ויצאו ממנו מים, אלא 
המטה צוה לקחת להראות בו קשי 

למשמרת לאות מרי שלהם כדכת' 
, אפס בדבור ידבר אל לבני מרי

 הסלע לתת מימיו... 

Rashbam Numbers 20 

Speak to the Rock – the Holy One blessed 

be He did not command to take the staff to 

smite the rock, as He had done at Refidim, 

where it is written: And smite the rock and 

water shall come forth, rather He 

commanded to take the staff to show them 

their rebelliousness, as it says: to be kept 

for a sign against the rebels, but with 

speech would he speak to the rock to give 

forth its water… 

 

 כ:ט פרק במדבר אב"ער .23
 מטה הוא - ה' מלפני המטה את )ט(

 לפני המונח והוא הא_להים,
  העדות:

Ibn Ezra Numbers 20:9 

The staff from before the Lord – This is the 

‘Staff of G_d’, which was resting before 

the [Ark of] Testimony 

 


