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SPONSORED BY AARON & LILIAN FUCHS AND JASON FUCHS IN MEMORY OF AARON’S FATHER,  

HEINRICH FUCHS, CHAIM SHAUL BEN YITZCHAK Z”L, WHOSE YAHRZEIT IS ON 12 TAMMUZ 
 
1. AKEIDAT YITZCHAK – DESPITE SO MUCH INFORMATION WE STILL DON’T UNDERSTAND 
 

 "לוכאל הפ ונל ןיאו ונינפל ןיכס ירהו רשב ירהו ןחלוש ירה"ש .ושנעו ונבר השמ לש ואטחב הקזחו השק הלאש
 ןורחמו וניניע דגנמ םלענ אל השע רשא השעמהו ונינפל הבותכ השמל 'ה תווצמ יכ :הזו .)א"ע ו"מ ןישודיק(

.אטחב ןזאה תא ךכשי שוריפ ונתיא ןיאו ונבל םמותשי 'ה ףא  
 
2. SHADAL – MOSHE SINNED ONCE, BUT IF YOU LOOK AT THE COMMENTARIES… 
 

.שדח ןווע ובלמ הדב דחא לכ יכ ,רתויו םיאטח רשע השולש וילע וסימעה םישרפמהו דחא אטח אטח ונבר הש  מ
 
3. WHAT ARE THE MANY SINS THAT MOSHE IS ACCUSED OF? – A SURVEY 
 

 הֶשֹמ םֶרָיַו .םִיָמ םֶכָל איִצֹונ הֶזַה עַלֶסַה ןִמֲה םיִרֹמַה אָנ ּועְמִש םֶהָל רֶמֹאיַו עַלָסַה יֵנְפ לֶא לָהָקַה תֶא ןֹרֲהַאְו הֶשֹמ ּולִהְקַיַו"
  .)אי-י ,כ רבדמב( " ... םִיָמֲעַפ ּוהֵטַמְב עַלֶסַה תֶא :ַיַו ֹודָי תֶא
 
 השמ - להקה :השמ לש יתימאה אטחה תא חותפל ידכ הלא םיקוספב תונוש םילימב םידקמתמ םינוש םישוריפ
 ועמש .)םירוטה לעב( םינטק םגו םילודג םג ללוכ ,"להק"ה תא ףסא אוהו ,םילודגה קר א"ז ,הדעה תא ףוסאל הווטצנ
 ךירצ היה השמ .)ח ,םש( "םהיניעל עלסה לא םתרבדו" תוארה שוח תנכה לע והוויצ ה"בקהו ,עמשה לע הוויצ השמ -
 תונזגרה דצל הטנ השמ - םירומה .)המכח ךשמ( תולוקה תא האר םעהש הרות ןתמל המודב ,"אנ ואר" י"בל רמול
 לוכי ךיא" :רמאל ,ועמשמכ השמ תלאש תא וניבה לארשי - ןמה .)לאנברבא( לארשי לש ןדובכב לזלז השמ ;)ם"במר(
 ידרפסה ןהכה השמ 'ר( עלסה ןמ םימ איצוהל לוכי אל 'הש וקיסה ךכ ךותמו "?םימ םכל איצוי הזה עלסהש תויהל
 ינב - הזה עלסה .)זל ,א םירבדל ושוריפב רוש רוכב ףסוי ונבר ירבדב תוטישה תחא ןכו ,ינוקזח ,]ארזע ןבאב אבומ[
 א"ז - איצונ .)הדגא שרדמ( םיוסמ עלסמ אקווד איצוהל שקעתה השמו רחא עלסמ םימ םהל איצוי השמש וצר לארשי
 - םריו .)ן"במרב אבומ ,ח"ר( םימה תא איצוה 'ה אלש ובשח לארשי ינב ןכלו ,םימה תא איצוהל םילוכי ןרהאו ינא קר
 רבדל םוקמב עלסב הכיה השמ - ךיו .)ך"שה ברה םשב( חוכב םימה תא איצוהו ודי תא םירהש היה השמ לש ואטח
 .)שריה ר"שר ,המארע קחצי 'ר ,ל"דש ,והילא ר"ב סחוימ ונבר ,יפסכ ףסוי יבר ,ם"בשר ,י"שר ,הדגא שרדמ( וילא
 ץיצו חרפ איצוהש סנ וב השענו שבי ץע היהש - "'ה ינפלמ הטמה"( ןרהא הטמ תא תחקל השמל רמא ה"בקה - והטמב
 ונבר ,ן"במר( עלסב םיימעפ הכיה השמש המב היה אטחה רקיע - םימעפ .)רקי ילכ( "והטמ" תא חקל אוהו ,)םידקשו
 .)ייחב
 
 ינפמ" דעומ להא לא ואב ןרהאו השמש ובלא ףסוי 'רו ג"סר לש רבסהה ומכ ,קוספב וזמרנ אל םהש ,םירבסה דוע שיו

 קר ,תחא אטח אטח אל השמש אלמ הפב םירבוסה םינשרפ םנשי דועו .םשה לוליח ךכב היהו םיחרוב תומדכ "להקה
 םארקש ,עלסב הכיהש ,להקה תא ליהקהש :םיאטח השימח אטח השמש רמוא ש"ארה .םיאטח המכ אטח אוה
 העברא אטח השמש רמאנ המלש הרותב אבומש שרדמב ."איצונ ...עלסה ןמה" רמאשו ,םיימעפ הכיהש ,םירומה
 )אנ ,בל םירבד( "םתשדק אל )דכ םש( "םתירמ" )בי ,כ רבדמב( "םתנמאה אל" הרותבנ םיבותכה יפ-לע תאזו ,םיאטח
 .)םש( "םתלעמ"
 
 רושק השמ לש ירקיעה ואטח - "הבירמ ימ" ןיינעב היה אל ללכב השמ לש אטחה רקיעש םירבוסש םירחא םינשרפ שי
 םשב לאנברבא ,לשמל .תועדה תוקולח םילגרמה תשרפב השמ לש ואטח לע .לגעה השעמב ןרהא לשו ,םילגרמה תשרפב
 םילגרמה תוחילש תא ביחרה השמ ומצע לאנברבא יפל .םילגרמה תחילש תא רשפאל ךירצ היה אל השמש רמוא ובר
 אל א"ז .הקניי אוהו םישנענ ויגהנומש גיהנמל האנ אל הזש איה ץראל סנכנ אל השמש שנועל הביס דוע .שרדנל רבעמ
 .)ץיבוביל 'י ,אמוחנת( וסנכיי אל לארשיו ץראל סנכיי השמש האי
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4. MORE QUESTIONS THAT NEED TO BE ANSWERED 
 

Despite the many interpretations, there are still a number of questions that are not properly 
addressed, never mind resolved: 1. What exactly was Aaron's sin? According to the vast majority of 
commentators, Moshe was the one who sinned. Aaron’s sin is never mentioned, so why was he 
punished? 2. In Devarim Moshe blames the people for the punishment he has received, mentioning it 
three times: "םכללגב 'ה ףנאתה יב םג"  – “because of you God was incensed with me too” (Deut. 1:37);  

"םכנעמל יב 'ה רבעתיו"  – “God was wrathful with me on your account” (Deut. 3:26);                                
"םכירבד לע יב ףנאתה 'הו"  – “and God was angry with me for your words” (Deut. 4:21). How is it possible 

that Moshe blamed the nation for his failure? Surely the very essence of leadership is that a good 
leader succeeds and makes the right choices even when events conspire against him? 3. What exactly 
is the connection between the sin and the punishment? Why were Moshe and Aaron prevented from 
entering the land? 
 
5. JEWISH LEADERSHIP MISCONCEPTIONS BETWEEN EGYPT AND THE PROMISED LAND 
 

The key to understanding this seminal moment is to truly understand the attitude of the nation to the 
leadership of Moshe and Aaron, against the background of their complaints from the day they left 
Egypt until the “Mei Merivah” incident in the fortieth year, just before their entry into Canaan. Starting 
with the very first incident after leaving Egypt, on the shores of the Red Sea, we see a pattern 
beginning to develop. Pharaoh has chased after them with a mighty army, and they are in danger of 
being obliterated, a danger they had not faced in Egypt. Instead of turning to God for help, or to Moshe 
for him to intercede on their behalf, they face Moshe down with a bitter complaint (Ex. 14:11-12): 
 

 הֶז ֹאלֲה .םִיָרְצִמִמ ּונָאיִצֹוהְל ּונָל ָתיִשָע תֹאז הַמ רָבְדִמַב תּומָל ּונָתְחַקְל םִיַרְצִמְב םיִרָבְק ןיֵא יִלְבִמַה הֶשֹמ לֶא ּורְמֹאיַו
  .רָבְדִמַב ּונֵתֻמִמ םִיַרְצִמ תֶא דֹבֲע ּונָל בֹוט יִכ םִיָרְצִמ תֶא הָדְבַעַנְו ּוּנֶמִמ לַדֲח רֹמאֵל םִיַרְצִמְב Tיֶלֵא ּונְרַבִד רֶשֲא רָבָדַה

 

And they said to Moses, “Was it for want of graves in Egypt that you brought us to die in the 
wilderness? What have you done to us, taking us out of Egypt? Is this not the very thing we told you 
in Egypt, saying, ‘Let us be, and we will serve the Egyptians, for it is better for us to serve the 
Egyptians than to die in the wilderness’?”  
 

What stands out in this sentence is --- the absence of God! Why are they attacking Moshe? What was 
going through their minds? Surely they knew that their predicament was not his fault? 
 
6. SHADAL – THE ROLE OF THE PRIESTS & HOLY MEN IN THE ERA OF THE EXODUS FROM EGYPT 
 

 יפל יכ יתעדל ןוכנהו ?תאז לכ לעפ השמ אל יכ וארו םירצמ תא 'ה הכיה רשא תוכמה לכ ואר םהיניעב אולהו
 ,יהולא חוכב עבטה ןמ הלעמל תולועפ לועפל םילוכי ודוסב םידמועה לכו לאה ינהוכ ויה םהה תורודה ישנא
 תסינ היהו ותדובע יכרד םיעדויה וינהוכ םע תירב תרוכ לאה היה םתעד יפל יכ .ומצע לאה יוויצ אלב םג
 הלעמל םיתפומו תותוא ויה םירצמ תוכמ יכ ןימאהל רודה ותואבש לארשיל רשפא היה ךכיפל .םנוצר השועו

.השמ ןוצרב אלא יקולא ןוצרב םירצממ םתאיצי התייה אל הז לכ םעשו עבטה ןמ  
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7. SEVEN “COMPLAINING” EPISODES – MOSES WAS ALWAYS THE FOCUS, NOT GOD 
 

On seven separate occasions the nation complained to Moses about their living conditions and/or what 
they perceived as life-threatening situations: once before the Red Sea, and six times in the wilderness. 
Except for on the last occasion, the focus of their complaints was the leadership – either Moshe, or 
Moshe and Aaron. On one occasion they even excluded God from the equation completely (Ex. 16:3): 
 

 תיִמָהְל הֶזַה רָבְדִמַה לֶא ּונָתֹא םֶתאֵצֹוה יִכ ... םִיַרְצִמ ץֶרֶאְב הָוהְי דַיְב ּונֵתּומ ןֵתִי יִמ לֵאָרְשִי יֵנְב םֶהֵלֲא ּורְמֹאיַו
הֶזַה לָהָקַה לָכ תֶא  

 

The Israelites said to them, “If only we had died by the hand of God in the land of Egypt ... for you 
have brought us out into this wilderness to kill the whole congregation ...” 
 

The implication is that God had nothing to do with their dire predicament, it was all Moshe and Aaron’s 
fault – as if it was their idea to free the nation from bondage in Egypt, not God’s. Therefore, Moshe and 
Aaron were to blame for everything that had gone wrong in their lives, and they should sort it all out. 
This also explains the shocking sin of the Golden Calf – after all, what would compel the nation to 
abandon God so soon after He had taken them out of Egypt and given them the Torah? If one 
examines what they said it becomes clear that the sin was based on Moses, not God (Ex. 32:1): 
 

 ּוכְלֵי רֶשֲא םיִהYֱא ּונָל הֵשֲע םּוק ויָלֵא ּורְמֹאיַו ןֹרֲהַא לַע םָעָה לֵהָקִיַו רָהָה ןִמ תֶדֶרָל הֶשֹמ ׁשֵשֹב יִכ םָעָה אְרַיַו
.ֹול הָיָה הֶמ ּונְעַדָי ֹאל םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ ּונָלֱעֶה רֶשֲא ׁשיִאָה הֶשֹמ הֶז יִכ ּוניֵנָפְל  

 

When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, the people 
gathered against Aaron and said to him, “Come, make us a god who shall go before us, for that man 
Moses, who brought us from the land of Egypt—we do not know what has happened to him.” 
 
8. AKEIDAT YITZCHAK – THE CULT OF MOSES HAD ITS ROOTS IN EGYPT 
 

 לש אילמפ םהילע םישיחכמ המה רשא םהישעמ ודמלו םהיניב ולדג םירצממ אצויה םעהש ינפמ יכ רמוא ינא
 ודי התשק םירצמ תמכח לע המוצעה ותמכחב אמש םתצק וא םבור יניעב דושח השמ דימת היה ...הלעמ
.ומע התייה 'ה די אלו םהילע  

 
9. UPROOTING THE CULT OF MOSHE AND AARON – A PRIORITY 
 

In summary, the episodes all indicate that the nation believed Moshe and Aaron had essentially acted 
on their own initiative with God in the background. They had cleverly instigated the Exodus from Egypt 
and shepherded the people through the wilderness, overcoming challenges of every kind. The problem 
with this belief was that it was liable to result in the deification of Moshe and Aaron. 
 
How would it be possible to uproot this belief prove to them that Moshe and Aaron were merely 
agents of God, acting according to His instructions? The only way to do this was to show the nation 
that if Moshe and Aaron did not fulfill the word of God they would be severely punished. The 
punishment would demonstrate that even Moshe and Aaron were subject to God’s authority, to the 
laws and commandments of God, just like everyone else. 
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10. RE-EXAMINING THE EXPLANATION OF RABBEINU CHANANEL (IN RAMBAN NUM. 20) 
 

 'ה תתב' ורמאש ךרדכ 'םימ םכל 'ה איצוי' ורמאיש יוארו 'םימ םכל איצונ הזה עלסה ןמה' םרמאב היה אטחה
.הזה עלסה ןמ םימ םהל ואיצוה םתמכחב ןרהאו השמ יכ ]םעה[ ובשח ילואו ...רמוגו 'לכאל רשב ברעב םכל  

 
11. AMBIGUITY WAS A DANGER TO THE JEWISH FAITH 
 

The greater the man or woman, the greater heed they must take when addressing matters that touch 
on faith. Moses and Aaron were the greatest leaders we had, but as representatives of God they 
needed to ensure that anything they said or did conveyed that status to their audience, the nation. 
Particularly this generation, which was prone to misconceptions about agents of God, greater caution 
was needed so as not to allow any misconceptions to slip through. By suggesting that “they” would 
bring forth the water from the rock, Moses – and by implication, Aaron – were reinforcing the 
mistaken view that they were in control.  
 
12. MOSES INCLUDED HIMSELF IN THE WARNINGS ABOUT IDOL WORSHIP 
 

In his detailed warning in Devarim against idol worship, Moses included a short reference to himself 
ןדריה תא ירבע יתלבל עבשיו םכירבד לע יב ףנאתה 'הו :(4:15-24)  – “and God was angry with me for your 
words” – the potential of “your words” about me means that I cannot lead you into the Promised Land. 
It’s not just about the sun and the moon, Moshe was saying – even he, Moshe, had been caught in the 
frame, posing a danger to monotheism through the ambiguity of his role as God’s agent. He wasn’t 
blaming the nation; he was explaining the problem to them, so that they would understand why God 
had reached the conclusion He had regarding Moshe not going to Eretz Yisrael. 
 
13. MESHECH CHOCHMA – MAKING SURE THAT MOSHE WOULD NEVER BE CONSIDERED GOD 
 

 רוצמ םימ איצוה "שיאה השמ הז יכ" ליבשב היה רבדמב השמ תומיש רזוגה ןוצרב היה ןללגב רשא תוביסה תחא
 קר רוכזי רעונמ רשא שדח רוד ישנא זא .ותרכנו ומת םימערתמהו םינילמה רודה לכ תומ ירחא םנמא ...שימלח
 הז סחיל םבלב קקחנ אל םירענ תויה תעב טרפבו וליבשב וערקנ עבטה תוכרעמ לכ רשא םייעבט יתלבה השמ תולועפמ
.הולא וילא וסחוי לארשי ץראל ואובב ןפ הנוילעה המכח הששח .דימת וילא רבדמו ומשב ארוק השמ רשא םשה לא  

 

14. WHY DID MOSHE & AARON GET THAT SPECIFIC PUNISHMENT? 
 

 תגהנה .ץראל הסינכה יא שנועה ןיבל ןרהאו השמ לש םאטח ןיב הקיזה איה הב ןנובתהל יוארש הנורחאה הדוקנה
 לבקמ םעה רבדמב .תיעבט הגהנה איה לארשי ץראב םעה תגהנה וליאו ,תיעבט-לע תיסינ הגהנה התייה רבדמב השמ
 .ץראה ןמ אב םחלהו םימשה ןמ םינתינ םימה - עבטה ךרדכ לוכה לארשי ץראב .םימשה ןמ םחלו ץראה ןמ םימ
 ןוצר תא אלממ ה"בקה הזה םגפה תורמלו ,ןרהאו השמ יפלכ תונולתו תונעט רחאל םהיכרוצ תא לארשי ולביק רבדמב
 דצמ .םירמו ןרהא השמ ,ויגיהנמ תוכזב רקיעב אלא ,וישעמל לומגכ אופא האב אל םעה תונולתל ה"בקה תונעיה .םעה
 לש םתוכזבו םתלעמב אלו םעה לש םהישעמב היולת לארשי לש םהיכרצ תקפסא .הנוש בצמה לארשי ץראב ,ינש
 .)די-גי ,אי םירבד( ...םכצרא רטמ יתתנו ...םויה םכתא הוצמ יכנא רשא יתֹוצמ לא ועמשת עמש םא היהו" :ויגיהנמ
 
 ףוליסל המרג וז הגהנה .םעה יגיהנמ תלעמ לשב רקיעב םהיכרוצ תא לבקל וכזו ,תיסינ הגהנה רבדמב וגהנוה לארשי

 ןימאהו רבדמב ןוזמו םימ ול םיקפסמה םהו םירצממ םעה תא ואיצוהש םהש בשח םעה :ןרהאו השמ לש םתוחילש
 הנוקיתו ,םילא ןרהאו השמב תוארל ואיבהל הלולע התייה םעה לש וז תתוועמ הסיפת .םעה תא שינעהל םתלוכיב
 תעב םעה לש תפלוסמה םתנומא תא השמ קזיח הבירמ ימ תשרפב .תיעבט הגהנהל ה"בקה לש תיסנ הגהנהמ רבעמב
 תויהל לארשי םידיתע הבש ,ץראל וסנכיי אלש היה ןרהאו השמ לש םשנוע ."םימ םכל איצונ הזה עלסה ןמה" רמאש
 .דבלב עבטה ךרדב םיגהנומ


