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Chukat – Choosing the right stick  

 יב-במדבר כ, ז  .א

 המטה את קח:  לאמר משה אל ה' וידבר
 ודברתם אחיך ואהרן אתה העדה את והקהל

 להם והוצאת מימיו ונתן לעיניהם הסלע אל
  : בעירם ואת העדה את והשקית הסלע מן מים
:  צוהו כאשר ה' מלפני המטה את משה ויקח

 הסלע פני אל הקהל את ואהרן משה ויקהלו
 הזה הסלע המן המרים נא שמעו להם ויאמר
 את ויך ידו את משה וירם:  מים לכם נוציא

 ותשת רבים מים ויצאו פעמים במטהו הסלע
  :ובעירם העדה

 האמנתם לא יען אהרן ואל משה אל ה' יאמרו
 תביאו לא לכן ישראל בני לעיני להקדישני בי

  ...להם נתתי אשר הארץ אל הזה הקהל את
 הסלע אל דברתם שאילו - להקדישני: רש"י

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

  אנו וחומר קל, מקום של דבורו מקיים לפרנסה

 רמב"ן במדבר כ,ח  .ב

 שצוה מאחר כי, נתחוורו לא אבל, הם גדהא 
 היה ואלו, בו שיכה במשמע יש המטה את קח

  ?בידו הזה המטה מה בלבד בדבור רצונו

 ז-שמות יז, ה  .ג

 אתך וקח העם לפני עבר משה אל ה' ויאמר
 היאר את בו הכית אשר ומטך ישראל מזקני

 על שם לפניך עמד הנני:  והלכת בידך קח
 מים ממנו ויצאו בצור והכית בחרב הצור

   העם ושתה
 שם ויקרא :ישראל זקני לעיני משה כן ויעש

 ועל ישראל בני ריב על ומריבה מסה המקום
  :אין אם בקרבנו ה' היש לאמר ה' את נסתם

 דרשות הר"ן ח  .ד

 הזה המטה הנה... כי, התימה מן זה ואין
 הסנה לפני בעמדו משה של בידו שהיה מפני
 בו שנעשה עד יהל-הא הענין מן עליו וחל

 מסייע היה כך אחר זה מפני, הראשון האות
 האותות שבכל, האחרות האותות בעשיית
 ידי על שיעשו ל-אה צוה במצרים שנעשו
 בעשיית מסייע המטה היה ולא, המטה

 גם שם בהמצאו אבל, לבד בתנועתו האותות
   כן

 

Hashem spoke to Moses, saying: "Take the staff and assemble the 
congregation, you and your brother Aaron, and speak to the rock in 
their presence so that it will give forth its water. You shall bring forth 
water for them from the rock and give the congregation and their 
livestock to drink". 
Moses took the staff from before Hashem as He had commanded him. 
Moses and Aaron assembled the congregation in front of the rock, and 
he said to them, "Now listen, you rebels, can we draw water for you 
from this rock"? Moses raised his hand and struck the rock with his staff 
twice, when an abundance of water gushed forth, and the congregation 
and their livestock drank. 
Hashem said to Moses and Aaron, "Since you did not have faith in Me to 
sanctify Me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not 
bring this assembly to the Land which I have given them… 
Rashi: to sanctify Me: For had you spoken to the rock and it had given 
forth [water], I would have been sanctified in the eyes of the 
congregation. They would have said,"If this rock, which neither speaks 
nor hears, and does not require sustenance, fulfills the word of the 
Omnipresent, how much more should we! 

[Rashi's words are] written in the Aggadah. But they are unclear, for 
after G-d commanded him to take the staff, it is implicit that he should 
hit with it, for if His will was in merely speaking, why the staff in his 
hand? 

Hashem said to Moses, pass before the people and take with you [some] 
of the elders of Israel, and take into your hand your staff, with which 
you struck the Nile, and go. Behold, I shall stand there before you on the 
rock in Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of 
it, and the people will drink 
 Moses did so before the eyes of the elders of Israel. He named the 
place Massah [testing] and Meribah [quarreling] because of the quarrel 
of the children of Israel and because of their testing Hashem, saying, is 
He in our midst or not? 

This is not a wonder… this staff, being as he was in Moshe's hand while 
he stood before that burning bush, and being the subject to a Divine act 
in the first miracle, for this reason it was aiding later in all other 
miracles; for regarding all miracles performed in Egypt it was 
commanded by G-d that they should be done by the staff. The staff was 
used not only by its movements, But by his mere presence. 
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 פרקי דרבי אליעזר מ  .ה

 השמשות בין שנברא המטה, אומר לוי רבי
 מסרו ואדם, עדן בגן הראשון לאדם נמסר
 ושם, לשם מסרו ונח, לנח מסרו וחנוך לחנוך
 ויצחק, ליצחק מסרו ואברהם, לאברהם מסרו
 ומסרו, למצרים הורידו ויעקב, ליעקב מסרו
 ונתן ביתו כל נלקח יוסף וכשמת, בנו ליוסף

 מחרטומי אחד יתרו והיה, פרעה של בפלטרין
 אשר האותות ואת המטה את וראה, מצרים

 ונטעו והביאו ולקחו בלבו אותם וחמד, עליו
 עליו לקרוב יכול אדם היה ולא... ביתו גן בתוך

 של ביתו לגן נכנס לביתו משה וכשבא, עוד
 אשר האותות את וקרא המטה את וראה יתרו
  ולקחו ידו ושלח עליו

 כו-במדבר יז טז  .ו

 ישראל בני אל דבר:  לאמר משה אל ה' וידבר
 כל מאת אב לבית מטה מטה מאתם וקח

 אשר האיש והיה ...אבתם לבית נשיאהם
 אהרן מטה פרח והנה ...יפרח מטהו בו אבחר
  ...לוי לבית

 לפני אהרן מטה את השב משה אל ה' ויאמר
 ותכל מרי לבני לאות למשמרת העדות

 כאשר משה ויעש:  ימתו ולא מעלי תלונתם
  עשה כן אתוה'  צוה

 א,זיזכריה   .ז

 ולאחד נעם קראתי לאחד מקלות שני לי ואקח
  הצאן את וארעה חבלים קראתי

 רשב"ם במדבר כ,ח  .ח

 הסלע בו להכות המטה את לקחת' הק צוה לא
 בצור והכיתם שם' שכת ברפידים שעשה כמו

 לקחת צוה המטה לאא, מים ממנו ויצאו
 למשמרת' כדכת שלהם מרי קשי בו להראות

   מרי לבני לאות

  

Rabbi Levi said: That rod which was created in the twilight was delivered 
to the first man out of the garden of Eden. Adam delivered it to Enoch, 
and Enoch delivered it to Noah, and Noah [handed it on] to Shem. 
Shem passed it on to Abraham, Abraham [transmitted it] to Isaac, and 
Isaac [gave it over] to Jacob, and Jacob brought it down into Egypt and 
passed it on to his son Joseph, and when Joseph died his whole house 
was placed in the palace of Pharaoh. And Jethro was one of the 
magicians of Egypt, and he saw the rod and the letters which were upon 
it, and he desired in his heart, and he took it and brought it, and planted 
it in the garden of his house. No one could approach it any more. When 
Moses came to his house he went into the garden of Jethro's house, and 
saw the rod and read the letters which were upon it, and he put forth 
his hand and took it. 

Hashem spoke to Moshe saying: peak to the children of Israel and take 
from them a staff for each father's house from all the chieftains 
according to their fathers' houses… The staff of the man whom I will 
choose will blossom… and behold, Aaron's staff for the house of Levi 
had blossomed! It gave forth blossoms, sprouted buds, and produced 
ripe almonds. 
Hashem said to Moshe: Put Aaron's staff back in front of the Testimony 
as a keepsake [and] a sign for rebellious ones. Then their complaints 
against Me will end and they will not die. Moshe did so. He did just as 
Hashem had commanded him. 

And I took for Myself two staffs; one I called Pleasantness, and one I 
called Destroyers; and I tended the flock. 

Hashem did not command him to take the staff and hit the rock with it, 
as he did in Rephidim, where it states: 'And you shall hit the rock and 
water will come out of it. Rather, the staff was taken to demonstrate 
the severity of their rebellion, as it states: 'a keepsake [and] a sign for 
rebellious ones' 


