La faute du rocher

L'épreuve du doute
Selon Rabbi ‘Haïm Ben Attar, l’épisode du rocher de
Moïse marque un tournant dans l'Histoire
Moïse et Aaron y jouent non leur destinée propre
mais l’avenir et le salut de l’ensemble du peuple
d’Israël. Dieu les éprouve par le doute.

"Moïse frappe le rocher" par Marc Chagall

'במדבר פרק כ

 בְ ָּקדֵ ׁש; וַ ָּתמָּ ת ָּׁשם, וַ י ֵֶׁשב הָּ עָּ ם, בַ חֹדֶ ׁש הָּ ִראׁשוֹן, ִצן-הָּ עֵ ָּדה ִמ ְדבַ ר-י ְִש ָּראֵ ל כָּל-א וַ יָּבֹאּו בְ נֵי
, ג וַ י ֶָּרב הָּ עָּ ם.ַאהֲ רֹן-מֹ ֶׁשה וְ עַ ל- עַ ל, לָּעֵ ָּדה; וַ י ִָּקהֲ לּו,הָּ יָּה מַ יִם- ב וְ ֹלא. וַ ִת ָּקבֵ ר ָּׁשם,ִמ ְריָּם
,' ְקהַ ל ה-אתם אֶ ת
ֶ ֵ ד וְ לָּמָּ ה הֲ ב.' וְ לּו גָּוַ ְענּו בִ גְ וַ ע ַאחֵ ינּו לִ פְ נֵי ה,ֹאמרּו לֵאמֹ ר
ְ מֹ ֶׁשה; וַ י-ִעם
ה
, לְ הָּ בִ יא אֹ ָּתנּו, ִמ ִמ ְצ ַריִם, וְ לָּמָּ ה הֶ עֱלִ יתֻ נּו. אֲ נ ְַחנּו ּובְ ִע ֵירנּו, לָּמּות ָּׁשם,הַ ִמ ְדבָּ ר הַ זֶה-אֶ ל
 ו וַ יָּבֹא. לִ ְׁשתוֹת, ּומַ יִם ַאיִן,ּותאֵ נָּה וְ גֶפֶ ן וְ ִרמוֹן
ְ , ֹלא ְמקוֹם ז ֶַרע:הַ מָּ קוֹם הָּ ָּרע הַ זֶה-אֶ ל
. אֲ לֵיהֶ ם,'ה-פְ ֵניהֶ ם; וַ י ֵָּרא כְ בוֹד- עַ ל, וַ יִפְ לּו,פֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד- אֶ ל,מֹ ֶׁשה וְ ַאהֲ רֹן ִמפְ נֵי הַ ָּקהָּ ל
,ָאחיָך
ִ הָּ עֵ ָּדה אַ ָּתה וְ ַאהֲ רֹן- וְ הַ ְקהֵ ל אֶ ת,הַ מַ טֶ ה- ח ַקח אֶ ת.מֹ ֶׁשה לֵאמֹ ר- אֶ ל,'{פ} ז וַ י ְַדבֵ ר ה
-ית אֶ ת
ָּ  וְ ִה ְׁש ִק,הַ סֶ לַע-את לָּהֶ ם מַ יִם ִמן
ָּ ֵ וְ נ ַָּתן מֵ ימָּ יו; וְ הוֹצ,הַ סֶ לַע לְ עֵ ינֵיהֶ ם-וְ ִדבַ ְר ֶתם אֶ ל
י
 וַ י ְַק ִהלּו מֹ ֶׁשה. ִצּוָּ הּו, כַאֲ ֶׁשר,' ִמלִ פְ נֵי ה,הַ מַ טֶ ה- ט וַ י ִַקח מֹ ֶׁשה אֶ ת.בְ ִע ָּירם-הָּ עֵ ָּדה וְ אֶ ת
,הַ סֶ לַע הַ זֶה-הֲ ִמן--מֹרים
ִ ַנָּא ה- ִׁש ְמעּו,פְ נֵי הַ סָּ לַע; וַ יֹאמֶ ר לָּהֶ ם-אֶ ל--הַ ָּקהָּ ל- אֶ ת,וְ ַאהֲ רֹן
פַ עֲ מָּ יִם; וַ י ְֵצאּו מַ יִם--הַ סֶ לַע בְ מַ טֵ הּו- וַ יְַך אֶ ת,יָּד ֹו- יא וַ ָּי ֶרם מֹ ֶׁשה אֶ ת.נו ִֹציא ָּלכֶם מָּ יִם
נְתם
ֶ ַהֶ אֱ מ- יַעַ ן ֹלא,ַאהֲ רֹן-מֹ ֶׁשה וְ אֶ ל- אֶ ל,' {ס} יב וַ יֹאמֶ ר ה. וַ תֵ ְׁש ְת הָּ עֵ ָּדה ּובְ ִע ָּירם,ַרבִ ים
נ ַָּת ִתי- אֲ ֶׁשר,ָארץ
ֶ ָּה- אֶ ל,הַ ָּקהָּ ל הַ זֶה- ֹלא ָּתבִ יאּו אֶ ת, ָּלכֵן--יׁשנִי לְ עֵ ינֵי בְ נֵי י ְִש ָּראֵ ל
ֵ  לְ הַ ְק ִד,בִ י
. בָּ ם,ה'; וַ י ִָּקדֵ ׁש-י ְִש ָּראֵ ל אֶ ת- ָּרבּו בְ נֵי- אֲ ֶׁשר, יג הֵ מָּ ה מֵ י ְמ ִריבָּ ה.לָּהֶ ם
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Les enfants d'Israël, toute la communauté, arrivèrent au désert de Cîn, dans le premier mois, et le
2
peuple s'arrêta à Kadêch. Miryam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. Or, la communauté manqua
3
d'eau, et ils s'ameutèrent contre Moïse et Aaron; et le peuple chercha querelle à Moïse, et ils
4
parlèrent ainsi: "Ah! Que ne sommes-nous morts quand sont morts nos frères devant l'Éternel! Et
5
pourquoi avez-vous conduit le peuple de Dieu dans ce désert, pour y périr, nous et notre bétail? Et
pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Egypte pour nous amener en ce méchant pays, qui n'est pas un
6
pays de culture, où il n'y a ni figuiers, ni vignes, ni grenadiers, ni eau à boire!" Moïse et Aaron,
assaillis par la multitude, se dirigèrent vers l'entrée de la tente d'assignation et se jetèrent sur leur
7
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face; et la majesté divine leur apparut. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse: "Prends la verge et
assemble la communauté, toi ainsi qu'Aaron ton frère, et dites au rocher, en leur présence, de donner
ses eaux: tu feras couler, pour eux, de l'eau de ce rocher, et tu désaltéreras la communauté et son
9
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bétail." Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il le lui avait ordonné. Puis Moïse et Aaron
convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et il leur dit: "Or, écoutez, ô rebelles! Est-ce que de ce
11
rocher nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous?" Et Moïse leva la main, et il frappa le rocher de
sa verge par deux fois; il en sortit de l'eau en abondance, et la communauté et ses bêtes en burent.
12
Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: "Puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier
aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai
13
donné."
Ce sont là les eaux de Meriba, parce que les enfants d'Israël contestèrent contre le
Seigneur, qui fit éclater sa sainteté par elles.

אור החיים
 פירוש אתם עשיתם ההכרעה לצד חששא:יען לא האמנתם בי להקדישני
שהסלע לא תתן מים אלא אם תהיה הסלע הידוע ודוקא על ידי הכאה ולא
הכרעתם לצד קדושת שמי להקדישני בהוצאת מים מסלע אשר ירצו הם ובלא
הכאה שבזה היה ה' מתקדש לעיניהם כשיראו שאפילו הדומם כל שהוא מפליא
 והיה לכם לבטל המיחוש,לעשות בדיבור לבד ובהער' בשנות עליה פרק אחד
.בעוצם האמונה שהייתם צריכין לעשות
ועומק הדברים הוא שאם היו משה ואהרן עושים קידוש ה' הגדול באמצעות
שהיתה העדה גם כן כולה שלימה וצדיקים היו מחליטים אמונת ה' בלבם
,שלימה והיה נגרש מהם חלק הרע והיה כח בהם להעמיד אמונתם לדורי דורות
ומעתה היו משה ואהרן נכנסים לארץ והיה משה בונה בית המקדש ואין חשש
להשלכת חמתו על ישראל כשיהיו חוטאים כאמור בדבריהם (מדרש תהלים
 וכיון שבא תיקון, בפסוק מזמור לאסף וגו' וכתבנוהו במקומות אחרים,)ע''ט
הדבר על ידיהם ולא עשאוהו נחלט הדבר ואמר ה' לכן פירוש בשביל זה גם לשון
 כי ראה ה' מה שעתידין לעשות באחרית הימים בארץ,'שבועה שלא יביאו וגו
, וכמו שאמר להם משה עצמו (דברים ל''א) ידעתי כי השחת תשחיתון,ישראל
ולזה אם יכנס משה לארץ ויבנה בית המקדש יצטרך ה' להשליך עליהם חמתו
 לזה אמר לכן לא תביאו,כשירשיעו ולא על בית המקדש ויכלו כל ישראל ח''ו
 אמרו במדרש (ילקוט) הזה אינכם מביאים אבל, ודקדק לומר את הקהל הזה,'וגו
אתם מכניסים את כל ישראל לעתיד לבוא דכתיב וענתה שמה כימי נעוריה זה
...משה ואהרן
Ohr Ha’Haïm (Rabbi ‘Haïm Ben Attar)
"Puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier": c’est-à-dire que, dans le
doute, vous avez pris parti que seul le rocher connu (le puits de Myriam) donnerait de l’eau
et non le parti de Me sanctifier en faisant jaillir de l’eau d’un rocher qu’ils choisiraient eux, et
ce, sans lui donner le moindre coup car de cette façon Dieu aurait été sanctifié à leurs yeux,
voyant l’effet d’une sainte parole sur de l’inanimé. Ils auraient donc dû évincer ce doute par
la confiance incorruptible en ce qu’ils devaient accomplir.
Plus en profondeur, si Moïse et Aaron avaient sanctifié Dieu au moyen d’une assemblée
unie et juste, ils auraient alors inscrit en leur cœur une foi parfaite, le mal les aurait quitté et
leur foi aurait était pérenne. Moïse et Aaron seraient alors entrés en terre d’Israël, Moïse
aurait édifié le temple et Dieu n’aurait pas abattu sa fureur sur Israël pour leur fautes, comme
ils l’ont dit (Midrach Téhilim 69), et nous avons écrit à ce propos dans d’autres endroits.
Puisqu’ils ont échoué dans l’accomplissement de cette entreprise, la chose fut actée et Dieu
leur dit : "aussi", c’est-à-dire, à cause de cela, c’est un langage de serment, "ne conduirezvous point ce peuple"». Car Dieu a vu ce qu’ils allaient faire en Israël ainsi que Moïse leur a
dit : "Car je sais qu'après ma mort vous irez dégénérant, et que vous dévierez du chemin
que je vous ai prescrit" (Deutéronome 31, 29). De ce fait, si Moïse était entré en Israël et
avait édifié le Temple, Dieu aurait dû alors, en réponse à la dégénérescence d’Israël, abattre
sa fureur sur le peuple et non sur le Temple et le peuple s’en serait trouvé décimé, c’est pour
cela qu’Il a dit : "aussi ne conduirez-vous point ce peuple". Il a précisé: ce peuple, et ils ont
dit dans le Midrach, "ce" peuple-ci vous ne mènerez pas, mais vous y conduirez tout Israël
dans les temps futurs comme il est écrit : "elle y entonnera [des chants] comme aux jours de
sa jeunesse" (Osée 2,17), il s’agit de Moïse et Aaron.

Traduction: www.sefarim.fr & David Horowitz

