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   הפרקים הפרקים77
@FaithBit  06/06/2021 

  רים על ההגת משהרים על ההגת משהרעּורעּורצף ִערצף ִע
  שה שיה לצאת בי ישראל ממצרים. ז"י-א"חומש במדבר פרקים י

  אחר תפילת משהל עצירתו ו בתבערהעושם, המתאוים )1
  ]במדבר פרק יא[

ִ ַוּיְצַעק ָהָעם .1 ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶה'ה ָּבם ֵאׁש ַוִּתְבַערִ ַוּיַחר ַאּפֹו 'הִַוּיְׁשַמע  'ְּכִמְתֹאֲִים ַרע ְּבָאְזֵי ה ַוְיִהי ָהָעם )ג-א(
  .'ה ִּכי ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ַּתְבֵעָרהִ ַוּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא . ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש'ִַוּיְתַּפֵּלל מֶׁשה ֶאל הֶאל מֶׁשה 

  )לאוכל טעים (המתאווים )2
 ָזַכְרּו ֶאת ַהָּדָגה ?רִמי ַיֲאִכֵלּו ָּבָׂשִ ַוָּיֻׁשבּו ַוּיְבּכּו ַּגם ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה  ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹוְוָהאַסְפֻסף )ו-ד(

ְוַעָּתה ְַפֵׁשּו  .ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמים ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ִחָּנםֲאֶׁשר ֹאַכל ְּבִמְצַרִים 
  .ְיֵבָׁשה ֵאין ֹּכל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵיּו

    המןתאור 
רּור ְוָעׂשּו ֹאתֹו  ָׁשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחּו ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו ַּבְּמֹדָכה ּוִבְּׁשלּו ַּבָּפ.ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד הּוא ְוֵעיֹו ְּכֵעין ַהְּבֹדַלח )ט-ז(

  . ּוְבֶרֶדת ַהַּטל ַעל ַהַּמֲחֶה ָלְיָלה ֵיֵרד ַהָּמן ָעָליו.ֻעגֹות ְוָהָיה ַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן

   משה)ספקת (טעת
ֵעיֵי ּוְבְמֹאד ' ִ ְלִמְׁשְּפֹחָתיו ִאיׁש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו ַוּיַחר ַאף הָהָעם ֹּבֶכהִ ַוּיְׁשַמע מֶׁשה ֶאת )טו-י(

  .מֶׁשה ָרע
ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבֶּדָך ְוָלָּמה לֹא ָמָצִתי ֵחן ְּבֵעיֶיָך ָלׂשּום ֶאת ַמָּׂשא ָּכל ' ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ה

 : ִּכי תֹאַמר ֵאַלי? ִאם ָאִֹכי ְיִלְדִּתיהּו? ֶהָאִֹכי ָהִריִתי ֵאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה.ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי
ֵמַאִין ִלי  . ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהֹאֵמן ֶאת ַהֹּיֵק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְִׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבָתיוָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקָך

 לֹא אּוַכל ָאִֹכי . ְוֹאֵכָלהְּתָה ָּלּו ָבָׂשר ִּכי ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאֹמר ?ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהֶּזה
 ִאם ָהְרֵגִי ָא ָהֹרג ְוִאם ָּכָכה ַאְּת ֹעֶׂשה ִּלי .ָכֵבד ִמֶּמִּניִּכי  ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ְלַבִּדי

  .ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶיָך ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי

  2בעים הזקיםִשלמיוי ' ציווי ה
י ֵהם ִזְקֵי ָהָעם ְוֹׁשְטָריו ְוָלַקְחָּת ֹאָתם ֶאל ֹאֶהל  ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכ ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵי ִיְׂשָרֵאל3ֶאְסָפה ִּליֶאל מֶׁשה '  ַוּיֹאֶמר ה)יז-טז(

ְוָאַצְלִּתי ִמן ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶליָך ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם ְוְָׂשאּו ִאְּתָך ְּבַמָּׂשא ָהָעם ְולֹא  ְוָיַרְדִּתי ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמָך ָׁשם .מֹוֵעד ְוִהְתַיְּצבּו ָׁשם ִעָּמְך
  .4ַבֶּדָךִתָּׂשא ַאָּתה ְל

  תאות העםאת לספק ' הבטחת ה

ֵלאֹמר ִמי ַיֲאִכֵלּו ָּבָׂשר ִּכי טֹוב ָלּו ' ְוֶאל ָהָעם ּתֹאַמר ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ִּכי ְּבִכיֶתם ְּבָאְזֵי ה) כ- יח(
לּון ְולֹא יֹוָמִים ְולֹא ֲחִמָּׁשה ָיִמים ְולֹא ֲעָׂשָרה ָיִמים ְולֹא  לֹא יֹום ֶאָחד ּתֹאְכ.ָלֶכם ָּבָׂשר ַוֲאַכְלֶּתם' ְּבִמְצָרִים ְוַָתן ה

ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ַוִּתְבּכּו '  ַעד ֹחֶדׁש ָיִמים ַעד ֲאֶׁשר ֵיֵצא ֵמַאְּפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא ַיַען ִּכי ְמַאְסֶּתם ֶאת ה.ֶעְׂשִרים יֹום
  .ִּמְצָרִיםְלָפָיו ֵלאֹמר ָלָּמה ֶּזה ָיָצאּו ִמ

  ספק משה, שוב
 .ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם ֲאֶׁשר ָאִֹכי ְּבִקְרּבֹו ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ָּבָׂשר ֶאֵּתן ָלֶהם ְוָאְכלּו ֹחֶדׁש ָיִמים )בכ-כא(

  ?ֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת ָּכל ְּדֵגי ַהָּים ֵיָאֵסף ָל?ֲהצֹאן ּוָבָקר ִיָּׁשֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם

                                                 
 ).ספרי' עי(ים ֶׁשָּבֶהם ּוַבְּגדֹוִלים ַּבְּקִציִ, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ְמְַסָיא אֹוֵמר, ֵאּלּו ֵעֶרב ַרב,  ְּבֻּמְקִצין ֶׁשָּבֶהם ְלִׁשְפלּות]י"רש[" ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה" 1
ִַוּיְבַחר ֹמֶׁשה ַאְנֵׁשי ַחִיל ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוּיֵּתן ֹאָתם ָראִׁשים ַעל . ִַוּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ְלקֹול ֹחְתנֹו ַוַּיַעׂש ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר "]כו-שמות יח כד[ שה ראשוה, השווה 2 ִ

 ".ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ְּבָכל ֵעת ֶאת ַהָּדָבר ַהָּקֶׁשה ְיִביאּון ֶאל ֹמֶׁשה ְוָכל ַהָּדָבר ַהָּקֹטן ִיְׁשּפּוטּו ֵהם.  ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשֹרת ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹותָהָעם
  ?האם היו מזקי העם דוקאו ?מוו) הכי בחירים" (שרי אלפים"כמה  ]אריה[
  ".ְלח ְׁשַל"-ו" ִּליֶאְסָפה : "השווה 3
  ."…ְמָׁשֵרת ֹמֶׁשה ִמְּבֻחָריו "]כט- כח[אלא בחזקת , לא היה מן המתבאיםאף א שיהושע לא שא במשא העם ו"ז] אריה[ 4
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  תאותםאת לספק ' הבטחת ה, שוב

 ַעָּתה ִתְרֶאה ֲהִיְקְרָך ְדָבִרי ִאם ?5ִּתְקָצר' ֲהַיד הֶאל מֶׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה )כג(
  .לֹא

  מיוי הזקים והתבאותם
ֶּבָעָן ַוְיַדֵּבר ' ַוֵּיֶרד ה .ֵי ָהָעם ַוַּיֲעֵמד ֹאָתם ְסִביֹבת ָהֹאֶהלַוֶּיֱאֹסף ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְק' ַוֵּיֵצא מֶׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאל ָהָעם ֵאת ִּדְבֵרי ה )כה- כד(

 7ִ ַוּיֵּתן ַעל ִׁשְבִעים ִאיׁש ַהְּזֵקִים ַוְיִהי ְּכֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח6ֵאָליו ַוָּיאֶצל ִמן ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעָליו
  .8ּוִַוּיְתְַּבאּו ְולֹא ָיָספ

   מתבאים במחהאלדד ומידד )3
ְולֹא ָיְצאּו  ְוֵהָּמה ַּבְּכֻתִבים ַוָּתַח ֲעֵלֶהם ָהרּוַחִ ַוּיָּׁשֲארּו ְׁשֵי ֲאִָׁשים ַּבַּמֲחֶה ֵׁשם ָהֶאָחד ֶאְלָּדד ְוֵׁשם ַהֵּׁשִי ֵמיָדד )ל-כו(

  .ִַוּיְתְַּבאּו ַּבַּמֲחֶה ָהֹאֱהָלה

  תגובת משה
 ֲאֹדִי :ת מֶׁשה ִמְּבֻחָריו ַוּיֹאַמר ְמָׁשֵרִּבן ּוןַוַּיַען ְיהֹוֻׁשַע  .ָּדד ּוֵמיָדד ִמְתְַּבִאים ַּבַּמֲחֶהַוּיֹאַמר ֶאְלַוָּיָרץ ַהַּנַער ַוַּיֵּגד ְלמֶׁשה 

ֶאת רּוחֹו '  הִיֵּתן ִּכי ,ְִביִאים'  ָּכל ַעם הִיֵּתןּוִמי  10?ַהְמַקֵּנא ַאָּתה ִליַוּיֹאֶמר לֹו מֶׁשה  !9ְּכָלֵאם ,מֶׁשה
  . הּוא ְוִזְקֵי ִיְׂשָרֵאלַהַּמֲחֶהָאֵסף מֶׁשה ֶאל ַוֵּי .ֲעֵליֶהם

  )קברות התאוה ( והעושקיום ההבטחה
ִ ַוָּיָגז ַׂשְלִוים ִמן ַהָּים ַוּיּטׁש ַעל ַהַּמֲחֶה ְּכֶדֶרְך יֹום ֹּכה ּוְכֶדֶרְך יֹום ֹּכה ְסִביבֹות ַהַּמֲחֶה 'ה ְורּוַח ַָסע ֵמֵאת )לה-לא(

 ַוָּיָקם ָהָעם ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהַּלְיָלה ְוֹכל יֹום ַהָּמֳחָרת ַוַּיַאְספּו ֶאת ַהְּׂשָלו ַהַּמְמִעיט ָאַסף .ֵי ָהָאֶרץּוְכַאָּמַתִים ַעל ְּפ
   ַהָּבָׂשר עֹוֶדּנּו ֵּבין ִׁשֵּניֶהם ֶטֶרם ִיָּכֵרת .ֲִעָׂשָרה ֳחָמִרים ַוּיְׁשְטחּו ָלֶהם ָׁשטֹוַח ְסִביבֹות ַהַּמֲחֶה

 ִּכי ָׁשם ָקְברּו ֶאת ָהָעם ִקְברֹות ַהַּתֲאָוהִ ַוּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא .ָּבָעם ַמָּכה ַרָּבה ְמֹאד' ַוַּיְך ה ָחָרה ָבָעם 'הַאף ְו
  .ִ ַוּיְהיּו ַּבֲחֵצרֹותֲחֵצרֹותִמִּקְברֹות ַהַּתֲאָוה ְָסעּו ָהָעם  .ַהִּמְתַאִּוים

  ןרים ואהרותלות מ )4
  ]רק יבבמדבר פ[

  .11 ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהֹרן ְּבמֶׁשה ַעל ֹאדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח)ב-א(
  12!רֲהלֹא ַּגם ָּבּו ִדֵּב ?'ֲהַרק ַאְך ְּבמֶׁשה ִּדֶּבר ה :ַוּיֹאְמרּו
  .'ִַוּיְׁשַמע ה

  ההבדל בין משה לשאר הביאים: 'תשובת ה
  .ָהִאיׁש מֶׁשה ָעָו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵי ָהֲאָדָמהְו )ג(
 ְּבַעּמּוד 'ה ַוֵּיֶרד . ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ִמְרָים ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ְׁשָלְׁשָּתםִּפְתֹאם 'הַוּיֹאֶמר  )ט-ד(

 ַּבַּמְרָאה 'הַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ָא ְדָבָרי ִאם ִיְהֶיה ְִביֲאֶכם  .13ַוֵּיְצאּו ְׁשֵיֶהםִּיְקָרא ַאֲהֹרן ּוִמְרָים ַוָעָן ַוַּיֲעֹמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל 
ֹּוַמְרֶאה ֲאַדֶּבר ּבֹו ֶּפה ֶאל ֶּפה . לֹא ֵכן ַעְבִּדי מֶׁשה ְּבָכל ֵּביִתי ֱֶאָמן הּוא.ֵאָליו ֶאְתַוָּדע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבֹו א ְבִחיֹדת  ְול

  . ָּבם ַוֵּיַלְך'הִַוּיַחר ַאף  ?ּוַמּדּוַע לֹא ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּדי ְבמֶׁשה 14ַיִּביט' ּוְתֻמַת ה
                                                 

כ תהרוג אומה גדולה כזו הצאן ובקר ישחט להם "ואתה אמרת בשר אתן לחדש ימים ואח:) 'אמר משה לה(… שמעון אומר' ר ]י"רש[ 5
ה "השיבו הקב. אומרים לו לחמור טול כור שעורים וחתוך ראשך?  מספקתן עד עולם וכי שבחך הוא זהכדי שיהרגו ותהא אכילה זו

 …אם לא אתן יאמרו שקצרה ידיו
 .מאת משה: פירוש] רביו בחיי[ 6
ְולֹא ַאְסִּתיר עֹוד ָּפַני ֵמֶהם  "]יחזקאל לט כט[ ".ט ַלּגֹוִים יֹוִציא ִמְׁשָּפָנַתִּתי רּוִחי ָעָליוֵהן ַעְבִּדי ֶאְתָמ ּבֹו ְּבִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִׁשי  "]ישעיהו מב א[השווה  7

מֹות  ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ִזְקֵניֶאְׁשּפֹו ֶאת רּוִחי ַעל ָּכל ָּבָׂשרְוָהָיה ַאֲחֵרי ֵכן  "]יואל ג א[". ' ְנֻאם ֲאֹדָני הָׁשַפְכִּתי ֶאת רּוִחי ַעל ֵּבית ִיְׂשָרֵאלֲאֶׁשר  ֶכם ֲח
מּון ַּבחּוֵריֶכם ֶחְזֹינֹות ִיְראּו   ".ַיֲח

במדבר [וחבירו גבי אלדד ומידד ( לא פסק ויש אומרים לא הוסיף יש אומרים ]י"רש[ - "ולא יסף עוד" ]בראשית לח כו[: בעיין יהודה ותמר 8

  ".…לעשות עוד פוִסֹיולא  … "]יט כ' דב[: והשווה .) ומתרגמין ולא פסקו"…ולא יספו…  "]כו-יא כה
משה ': א תם אל בית הכלא לפי שהיו מתבאים" ד)ספרי( הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהם ]סהדרין ו[" !ְּכָלֵאם… ויען יהושע" 9

 .ה"גזי הראימתוך  רעיין בהמשך מאמ ו.'מת ויהושע מכיס את ישראל לארץ
  ".קֹול ַעּנֹות ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע…  "]שמות לב יח[, )בקשר לעם החוטא בחטא העגל (של יהושעזו פעם שיה שמשה חולק חרצות על דעתו . ]פרש[ 10
 "ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה "]יא כז[למשה ' בשעה שא … ]י"רש[: פורה אשתו של משה לרשימת המתלויםאפשר גם להוסיף את ִצ 11

ל אלו אם הם זקקים לבואה שיהיו פורשין משותיהן כדרך שפירש בעלי ממי ומשם ידעה פורה אמרה אוי לשותיהן שכיון ששמעה ִצ
 …מרים והגידה לאהרן

לפה ואתה תהיה לו ) למשה(יהיה לך ) אהרן(והיה הוא …  את אשר תעשוןוהוריתי אתכם… במשה' ויחר אף ה "]טז-ידשמות ד [ השווה 12
  ".לאלהים

 ! משה לא שמע את שבחו]אריה[ 13
 ."ְּתמּוָנֶת ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ .ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני "]הילים יז טות[ 14
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   והקלתו לאחר בקשת אהרון ותפילת משהעושה
  .ְרָים ְוִהֵּנה ְמֹצָרַעתִ ְמֹצַרַעת ַּכָּׁשֶלג ַוּיֶפן ַאֲהֹרן ֶאל ִמל ְוִהֵּנה ִמְרָיםְוֶהָעָן ָסר ֵמַעל ָהֹאֶה )יג-י(

ַאל ָא ְתִהי ַּכֵּמת ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו  .ַוֲאֶׁשר ָחָטאּו ַאל ָא ָתֵׁשת ָעֵליּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר ֹוַאְלּו ֲאֹדִי ִּבי ַוּיֹאֶמר ַאֲהֹרן ֶאל מֶׁשה
   .ְרָפא ָא ָלּה ֵלאֹמר ֵאל ָא 'הִַוּיְצַעק מֶׁשה ֶאל  .ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ַוֵּיָאֵכל ֲחִצי ְבָׂשרֹו

 ִׁשְבַעת ָיִמים ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶה ְוַאַחר ִתָּכֵלם ֲהלֹא ְוָאִביָה ָיֹרק ָיַרק ְּבָפֶיָה ֶאל מֶׁשה 'הַוּיֹאֶמר  )טז-יד(
 ַוַּיֲחּו ֲחֵצרֹותְוַאַחר ְָסעּו ָהָעם ֵמ .ף ִמְרָיםְוָהָעם לֹא ַָסע ַעד ֵהָאֵסַוִּתָּסֵגר ִמְרָים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶה ִׁשְבַעת ָיִמים  .ֵּתָאֵסף

  .ִמְדַּבר ָּפאָרןְּב

  הדרכתם והשלמת מסעם, שליחתם,  בחירתם-  המרגלים )5
  ]במדבר פרק יג[

ְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש  ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַַען ֲאֶׁשר ֲאִי ֵֹתן ִלְבֵי ִיֲאִָׁשים 15 ְׁשַלח ְלָך. ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר'ה ַוְיַדֵּבר )זט-א(
ֲאִָׁשים ָראֵׁשי ְבֵי  ֻּכָּלם 16'ה ַעל ִּפי ִּמְדַּבר ָּפאָרןִמִ ַוּיְׁשַלח ֹאָתם מֶׁשה .ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאֹבָתיו ִּתְׁשָלחּו ֹּכל ִָׂשיא ָבֶהם

 ְלַמֵּטה ִיָּׂשׂשָכר ִיְגָאל . ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה.ֵּטה ִׁשְמעֹון ָׁשָפט ֶּבן חֹוִרי ְלַמ.ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ַׁשּמּוַע ֶּבן ַזּכּור . ֵהָּמהִיְׂשָרֵאל
 .ְלַמֵּטה ְמֶַּׁשה ַּגִּדי ֶּבן סּוִסי ְלַמֵּטה יֹוֵסף . ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ַּגִּדיֵאל ֶּבן סֹוִדי. ְלַמֵּטה ִבְָיִמן ַּפְלִטי ֶּבן ָרפּוא. ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים הֹוֵׁשַע ִּבן ּון.ֶּבן יֹוֵסף

ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאִָׁשים ֲאֶׁשר  .ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן ָמִכי . ְלַמֵּטה ְַפָּתִלי ְַחִּבי ֶּבן ָוְפִסי. ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ְסתּור ֶּבן ִמיָכֵאל.ְלַמֵּטה ָדן ַעִּמיֵאל ֶּבן ְּגַמִּלי
  .ִֶרץ ַוּיְקָרא מֶׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן ּון ְיהֹוֻׁשַעָׁשַלח מֶׁשה ָלתּור ֶאת ָהָא

17ִַוּיְׁשַלח ֹאָתם מֶׁשה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ְּכַָען )כ-יז(
 ּוְרִאיֶתם . ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר: ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם

 ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא יֵׁשב ? ִאם ָרב? ַהְמַעט הּוא?ֶפה ֲהָר? ֶהָחָזק הּוא, ְוֶאת ָהָעם ַהּיֵׁשב ָעֶליָה? ַמה ִהוא,ֶאת ָהָאֶרץ
 ַהְּׁשֵמָה ,ּוָמה ָהָאֶרץ ? ִאם ְּבִמְבָצִרים? ַהְּבַמֲחִים, ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר הּוא יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה? ִאם ָרָעה? ֲהטֹוָבה ִהוא,ָּבּה
  .ְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעִָבים ְוִהְתַחַּז? ִאם ַאִין? ֲהֶיׁש ָּבּה ֵעץ? ִאם ָרָזה?ִהוא

 ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיָמן ֵׁשַׁשי . ִמִּמְדַּבר ִצן ַעד ְרֹחב ְלבֹא ֲחָמתַוַּיֲעלּו ַוָּיֻתרּו ֶאת ָהָאֶרץ )כד-כא(
ִ ַוָּיֹבאּו ַעד ַַחל ֶאְׁשֹּכל ַוּיְכְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול .רֹון ֶׁשַבע ָׁשִים ְִבְָתה ִלְפֵי ֹצַען ִמְצָרִיםְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָק ְוֶחְב

ַעל ֹאדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשר   ַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַַחל ֶאְׁשּכֹול.ֲִעִָבים ֶאָחד ַוּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשִָים ּוִמן ָהִרֹּמִים ּוִמן ַהְּתֵאִים
  .ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל

  תשובת המרגלים
 ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיְלכּו ַוָּיֹבאּו ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל . ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹוםַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ )כז- כה(

ַוְיַסְּפרּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ָּבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  .ַוַּיְראּום ֶאת ְּפִרי ָהָאֶרץ ָּכל ָהֵעָדהָּיִׁשיבּו ֹאָתם ָּדָבר ְוֶאת ִמְדַּבר ָּפאָרן ָקֵדָׁשה ַו
  .ְׁשַלְחָּתּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ִּפְרָיּה

רֹות ְּגֹדֹלת ְמֹאד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָק ָרִאיּו  ַעז ָהָעם ַהּיֵׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצֶאֶפס ִּכי )לג- כח(
 ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאֹמִרי יֹוֵׁשב ָּבָהר ְוַהְּכֲַעִי יֹוֵׁשב ַעל ַהָּים ְוַעל .ָׁשם

  .ַיד ַהַּיְרֵּדן
   . ּוַכל ָלּהָיכֹולִּכי ֶלה ְוָיַרְׁשּו ֹאָתּה ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶׁשה ַוּיֹאֶמר ָעֹלה ֲַע

 ַוֹּיִציאּו ִּדַּבת . ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּוּוַכללֹא ְוָהֲאִָׁשים ֲאֶׁשר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו 
 ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו ֹאָתּה ֶאל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרּו ָבּה

 ְוָׁשם ָרִאיּו ֶאת ַהְּנִפיִלים .ֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאיּו ְבתֹוָכּה ַאְֵׁשי ִמּדֹות
  .ְּבֵי ֲעָק ִמן ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵיּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִייּו ְּבֵעיֵיֶהם

   לבשורת המרגליםתגובת ישראל
  ]דבר פרק ידבמ[

ִ ַוּיְּתּו ֶאת קֹוָלם ַוּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּואָּכל ָהֵעָדהַוִּתָּׂשא  )ד-א( ֹּכל ְּבֵי ִַוּיֹּלּו ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן  .ִ
 ֵמִביא 'ה ְוָלָמה .ְתּולּו ַמְתּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו ָמ ָּכל ָהֵעָדה ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל

 18ַוּיֹאְמרּו ! ֲהלֹוא טֹוב ָלּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה? ֵָׁשיּו ְוַטֵּפּו ִיְהיּו ָלַבז?ֹאָתּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִלְֹּפל ַּבֶחֶרב
  .19 ִמְצָרְיָמהְוָׁשּוָבהִאיׁש ֶאל ָאִחיו ְִּתָה רֹאׁש 

  .ָּכל ְקַהל ֲעַדת ְּבֵי ִיְׂשָרֵאלֶהם ִלְפֵי ִַוּיֹּפל מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַעל ְּפֵי )ה(

                                                 
 ] כבא' דב[ ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ְלִפי ֶׁשָּבאּו ִיְׂשָרֵאל ְוָאְמרּו ְִׁשְלָחה ֲאִָׁשים ְלָפֵיּו; ִאם ִּתְרֶצה ְׁשַלח, ֲאִי ֵאיִי ְמַצֶּוה ְלָך, ְלַדְעְּתָך". ְלְׁשַלח  "]י"רש[ 15
ַחֵּייֶהם ֶׁשֲאִי , "…ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים" ]ג' שמ[ֶׁשֶּנֱאַמר , ָאַמְרִּתי ָלֶהם ֶׁשִהיא טֹוָבה, ָאַמר, ּוֹמֶׁשה ְִמַלְך ִּבְׁשִכיָה, "…ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם"

ָׁשם ֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי , ַלֲהָָאְתָך ּוְלטֹוָבְתָך] י"רש". [ְלֶל  "]יב א' בר[ :השווה. )תחומא(לֹא ִייָרׁשּוָה ְלַמַען , ֹוֵתן ָלֶהם ָמקֹום ִלְטעֹות ְּבִדְבֵרי ְמַרְּגִלים
  .ְועֹוד ֶׁשאֹוִדיַע ִטְבֲעָך ָּבעֹוָלם, ָּכאן ִאי ַאָּתה זֹוֶכה ְלָבִים, ָגדֹול

  .שלא עכב על ידו.  ברשותו-" 'על פי ה "]י"רש[ 16
 .ולא צטרך לסיבוב אל מקום אחר, שתמצאוהו טוב להכס, בזה הצד שאחו שם. "עלו זה בנגב" ]ספורו יז[ 17
  מהלך ללא הסכמת משה). 5סעיף (השווה חטא המעפילים  18
ִהים ִּכ …" ] יג יז'שמ[: השווה 19  ". ִמְצָרְיָמהְוָׁשבּו ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעםי ָאַמר ֱא
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 ֵלאֹמר ָּכל ֲעַדת ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ֶאל . ֶּבן ְיֻפֶּנה ִמן ַהָּתִרים ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהםְוָכֵלב ִּבן ּון 20ִויהֹוֻׁשַע )יב-ו(

 ֹאָתּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְָתָּה ָלּו  ְוֵהִביא'ה ָחֵפץ ָּבּו ִאם .ץ ְמֹאד ְמֹאדָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה טֹוָבה ָהָאֶר
 ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם , ְוַאֶּתם ַאל ִּתיְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמּו ֵהם ַאל ִּתְמֹרדּו'הַאְך ַּב .ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש

  .יָרֻאם ִאָּתּו ַאל ִּת'הַו

   ִלְרּגֹום ֹאָתם ָּבֲאָבִיםָּכל ָהֵעָדהַוּיֹאְמרּו 

  ודברו אל משה' התגלות ה
ַעד ָאָה ְיֲַאֻצִי ָהָעם ַהֶּזה ְוַעד ָאָה לֹא ַיֲאִמיּו ִבי  ֶאל מֶׁשה 'ה ַוּיֹאֶמר . ְִרָאה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל ָּכל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל'הּוְכבֹוד 

  !ַאֶּכּנּו ַבֶּדֶבר ְואֹוִרֶׁשּנּו ְוֶאֱעֶׂשה ֹאְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ִמֶּמּנּו ?ֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹוְּבֹכל ָהֹאתֹות ֲא

   להצלת העםתפילת משהטיעוי ו
ּו ֶאל יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת  ְוָאְמר. ִּכי ֶהֱעִליָת ְבֹכֲחָך ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹוְוָׁשְמעּו ִמְצַרִים 'הַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל  )לה-יג(

 ַוֲעְָָך ֹעֵמד ֲעֵלֶהם ּוְבַעֻּמד ָעָן ַאָּתה ֹהֵלְך ִלְפֵיֶהם 'ה ְּבֶקֶרב ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַעִין ְּבַעִין ְִרָאה ַאָּתה 'הָׁשְמעּו ִּכי ַאָּתה 
ִמִּבְלִּתי  .ָחד ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ִׁשְמֲעָך ֵלאֹמרְוֵהַמָּתה ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּכִאיׁש ֶא .יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה

  .!?ִ ְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְִׁשַּבע ָלֶהם ַוּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר'ה 21ְיֹכֶלת
ַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֵֹׂשא ָעֹון ָוָפַׁשע ְוֵַּקה לֹא ְיֶַּקה ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות  ֶאֶרְך ַא'ה :22ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָא ֹּכַח ֲאֹדָי ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאֹמר

  .ַעל ָּבִים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים
  . ְוַכֲאֶׁשר ָָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנהַחְסֶּדָך ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכֹגֶדל ְסַלח ָא

  העם המרגלים ו10 ועוש' סליחת ה
 ִּכי ָכל ָהֲאִָׁשים ָהֹרִאים ֶאת ְּכֹבִדי ְוֶאת . ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ'הְואּוָלם ַחי ָאִי ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד  . ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך'ה ַוּיֹאֶמר )לו-כ(

 ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר .לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִליֹאֹתַתי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַּסּו ֹאִתי ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְו
 ְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי ַוֲהִביֹאִתיו ֶאל ָהָאֶרץ .ְִׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתם ְוָכל ְמֲַאַצי לֹא ִיְראּוָה

  .ֲאֶׁשר ָּבא ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה
ַעד  . ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר'ה ַוְיַדֵּבר .ֲעָמֵלִקי ְוַהְּכֲַעִי יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק ָמָחר ְּפּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך ַים סּוףְוָה

 ֱאֹמר ֲאֵלֶהם . ַמִּליִים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִים ָעָלי ֶאת ְּתֻלּנֹות ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמהֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאתָלָמַתי 
ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל ְּפֻקֵדיֶכם  .ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָי ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם ִאם לֹא 'הַחי ָאִי ְֻאם 

 ִאם ַאֶּתם ָּתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ְלַׁשֵּכן .ָעָליֲאֶׁשר ֲהִליֶֹתם  ְלָכל ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָה ָוָמְעָלה
 ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהֶיה ְוֵהֵביאִתי ֹאָתם ְוָיְדעּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר .ֶאְתֶכם ָּבּה ִּכי ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן ּון

ּוְבֵיֶכם ִיְהיּו ֹרִעים ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָה ְוְָׂשאּו ֶאת ְזּוֵתיֶכם ַעד ֹּתם  .ֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ּוִפְג.ְמַאְסֶּתם ָּבּה
ָה ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹוֵֹתיֶכם ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַּתְרֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום יֹום ַלָּׁשָה יֹום ַלָּׁש .ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר

 ַהּנֹוָעִדים ָעָלי ַּבִּמְדָּבר ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ִאם לֹא זֹאת ֶאֱעֶׂשה ְלָכל  ִּדַּבְרִּתי'הֲאִי  .ַאְרָּבִעים ָׁשָה ִויַדְעֶּתם ֶאת ְּתּוָאִתי
  .ַהֶּזה ִיַּתּמּו ְוָׁשם ָיֻמתּו

 ְלהֹוִציא ִדָּבה ַעל ָּכל ָהֵעָדהָעָליו ֶאת   ַוַּיִּליּוַוָּיֻׁשבּותּור ֶאת ָהָאֶרץ ְוָהֲאִָׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח מֶׁשה ָל
  .ָהָאֶרץ

ִויהֹוֻׁשַע ִּבן ּון ְוָכֵלב ֶּבן  .'הַוָּיֻמתּו ָהֲאִָׁשים מֹוִצֵאי ִדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵי  )לח-לז(
  .ֹהְלִכים ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ ִמן ָהֲאִָׁשים ָהֵהם ַהָחיּוְיֻפֶּנה 

   תבוסתם הקשה- התרעת משה בהם ובכל זאת, המעפילים יוזמת )6
  .ִַוּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמֹאד ֶאל ָּכל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאת )מה-לט(

 ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ָלָּמה ֶּזה .ִּכי ָחָטאּו 'ה ְוָעִליּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ַוַּיְׁשִּכמּו ַבֹּבֶקר ַוַּיֲעלּו ֶאל רֹאׁש ָהָהר ֵלאֹמר ִהֶּנּנּו
 ִּכי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכֲַעִי . ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵי ֹאְיֵביֶכם ְּבִקְרְּבֶכם'הִּכי ֵאין  ַאל ַּתֲעלּו . ְוִהוא לֹא ִתְצָלח?'הַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ִּפי 

 ַלֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוֲארֹון ַוַּיְעִּפלּו . ִעָּמֶכם'ה ְולֹא ִיְהֶיה 'הֶכם ּוְַפְלֶּתם ֶּבָחֶרב ִּכי ַעל ֵּכן ַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחֵרי ָׁשם ִלְפֵי
  .ם ַוַּיְּכתּום ַעד ַהָחְרָמה ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכֲַעִי ַהּיֵׁשב ָּבָהר ַההּוא ַוַּיּכּו. ּומֶׁשה לֹא ָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶה'הְּבִרית 

  :תֹוְצרצף ִמ
  ]במדבר פרק טו[
ַפֵּלא ֶֶדר אֹו ִבְָדָבה ֹעָלה אֹו ֶזַבח ְל'  ַוֲעִׂשיֶתם ִאֶּׁשה ַלה. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ֲאֶׁשר ֲאִי ֵֹתן ָלֶכם.ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר' ַוְיַדֵּבר ה )לא- א(

ָלה  ְוַיִין ַלֶּנֶסְך ְרִביִעית ַהִהין ַּתֲעֶׂשה ַעל ָהֹע.ִמְָחה ֹסֶלת ִעָּׂשרֹון ָּבלּול ִּבְרִבִעית ַהִהין ָׁשֶמן'  ְוִהְקִריב ַהַּמְקִריב ָקְרָּבֹו ַלה.ִמן ַהָּבָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן' אֹו ְּבֹמֲעֵדיֶכם ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִיֹחַח ַלה
 ְוִכי ַתֲעֶׂשה ֶבן ָּבָקר ֹעָלה אֹו ָזַבח .' ְוַיִין ַלֶּנֶסְך ְׁשִלִׁשית ַהִהין ַּתְקִריב ֵריַח ִיֹחַח ַלה. אֹו ָלַאִיל ַּתֲעֶׂשה ִמְָחה ֹסֶלת ְׁשֵי ֶעְׂשֹרִים ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְׁשִלִׁשית ַהִהין.אֹו ַלָּזַבח ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד

 ָּכָכה ֵּיָעֶׂשה ַלּׁשֹור ָהֶאָחד .'ְוַיִין ַּתְקִריב ַלֶּנֶסְך ֲחִצי ַהִהין ִאֵּׁשה ֵריַח ִיֹחַח ַלה . ְוִהְקִריב ַעל ֶּבן ַהָּבָקר ִמְָחה ֹסֶלת ְׁשלָׁשה ֶעְׂשֹרִים ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי ַהִהין.' ְׁשָלִמים ַלהְלַפֵּלא ֶֶדר אֹו
 ְוִכי ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר .' ָּכל ָהֶאְזָרח ַיֲעֶׂשה ָּכָכה ֶאת ֵאֶּלה ְלַהְקִריב ִאֵּׁשה ֵריַח ִיֹחַח ַלה.ַּכִּמְסָּפר ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ָּכָכה ַּתֲעׂשּו ָלֶאָחד ְּכִמְסָּפָרם .ִׂשים אֹו ָבִעִּזיםאֹו ָלַאִיל ָהֶאָחד אֹו ַלֶּׂשה ַבְּכָב

 ּתֹוָרה ַאַחת .' ַהָּקָהל ֻחָּקה ַאַחת ָלֶכם ְוַלֵּגר ַהָּגר ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ָּכֶכם ַּכֵּגר ִיְהֶיה ִלְפֵי ה.ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ֵּכן ַיֲעֶׂשה'  ִיֹחַח ַלהאֹו ֲאֶׁשר ְּבתֹוֲכֶכם ְלֹדֹרֵתיֶכם ְוָעָׂשה ִאֵּׁשה ֵריַח
 ְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם .ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְּבֹבֲאֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִי ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה .ֹמרֶאל מֶׁשה ֵּלא'  ַוְיַדֵּבר ה.ּוִמְׁשָּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם

 ְוִכי ִתְׁשּגּו ְולֹא ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל .ְּתרּוָמה ְלֹדֹרֵתיֶכם' ֵמֵראִׁשית ֲעִרֹסֵתיֶכם ִּתְּתּו ַלה .ּו ֹאָתּה ֵראִׁשית ֲעִרֹסֵתֶכם ַחָּלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה ִּכְתרּוַמת ֹּגֶרן ֵּכן ָּתִרימ.'ָהָאֶרץ ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה
 ֶֶעְׂשָתה ִלְׁשָגָגה ְוָעׂשּו ָכל ָהֵעָדה ַּפר ֵעיֵי ָהֵעָדה ְוָהָיה ִאם ֵמ.ֵתיֶכםָוָהְלָאה ְלֹדֹר' ֲאֵליֶכם ְּבַיד מֶׁשה ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ה'  ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה.ֶאל מֶׁשה' ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה

ְִסַלח ָלֶהם ִּכי ְׁשָגָגה ִהוא ְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת ָקְרָּבָם  ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ַעל ָּכל ֲעַדת ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ְו.ּוִמְָחתֹו ְוְִסּכֹו ַּכִּמְׁשָּפט ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטת' ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְלֹעָלה ְלֵריַח ִיֹחַח ַלה

                                                 
  .)ראה ציטוט בסוף המסמך (חוזר בספר יהושע, זה) מותה(וסגון דברים  20
 ". ָאֹנִכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּנילֹא אּוַכל "] יא יד'במ [:השווה 21
 . מידות הרחמים10 22
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 .ִריָבה ֵעז ַּבת ְׁשָָתּה ְלַחָּטאת ְוִאם ֶֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ְוִהְק. ְוְִסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ִּכי ְלָכל ָהָעם ִּבְׁשָגָגה.ַעל ִׁשְגָגָתם' ְוַחָּטאָתם ִלְפֵי ה' ִאֶּׁשה ַלה

ֶפׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה  ְוַהֶּנ. ָהֶאְזָרח ִּבְבֵי ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלֹעֶׂשה ִּבְׁשָגָגה.ְלַכֵּפר ָעָליו ְוְִסַלח לֹו' ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ַעל ַהֶּנֶפׁש ַהֹּׁשֶגֶגת ְּבֶחְטָאה ִבְׁשָגָגה ִלְפֵי ה
  .ָּבָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֲעֹוָה ָבּה'  ִּכי ְדַבר ה.הּוא ְמַגֵּדף ְוְִכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעָּמּה' ְּבָיד ָרָמה ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהֵּגר ֶאת ה

   ועושו בשבתהמקושש )7
ִ ַוּיְהיּו ְבֵי ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַוּיְמְצאּו ִאיׁש ְמקֵׁשׁש ֵעִצים ְּביֹום ַהַּׁשָּבת)לו- לב(  ַוַּיְקִריבּו ֹאתֹו ַהֹּמְצִאים ֹאתֹו ְמקֵׁשׁש ֵעִצים .ִ

 ֶאל מֶׁשה מֹות יּוַמת 'ה ַוּיֹאֶמר . לֹו ַמה ֵּיָעֶׂשהִּכי לֹא ֹפַרׁש ַוַּיִּניחּו ֹאתֹו ַּבִּמְׁשָמר .ָּכל ָהֵעָדהֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל 
ִ ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶה ַוּיְרְּגמּו ֹאתֹו ָּבֲאָבִים ָּכל ָהֵעָדה ַוֹּיִציאּו ֹאתֹו . ִמחּוץ ַלַּמֲחֶהָּכל ָהֵעָדהָהִאיׁש ָרגֹום ֹאתֹו ָבֲאָבִים 

  . ֶאת מֶׁשה'הַוָּיֹמת ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 

  ציציתת ַוְצִמ
ֹ )מא- זל( ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם ְוְָתּו ַעל ִציִצת ַהָּכָף  .ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר' אֶמר הַוּי

ֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַו' ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה .ְּפִתיל ְּתֵכֶלת
ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ' ֲאִי ה .ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלאֹלֵהיֶכם .ֹזִים ַאֲחֵריֶהם

  .ֱאֹלֵהיֶכם' ת ָלֶכם ֵלאֹלִהים ֲאִי הִלְהיֹו

  ועדתו )משבט לוי( רחֹק )8
  ]במדבר פרק טז[

 ַוָּיֻקמּו ִלְפֵי מֶׁשה .ִ ַוּיַּקח ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵי ֱאִליָאב ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵי ְראּוֵבן)ג-א(
ִ ַוּיָּקֲהלּו ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַוּיֹאְמרּו . ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְֵׁשי ֵׁשםְִׂשיֵאי ֵעָדהָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ַוֲאִָׁשים ִמְּבֵי ִיְׂש

  ?'ה ּוַמּדּוַע ִּתְתְַּׂשאּו ַעל ְקַהל 'ה ּוְבתֹוָכם 23 ֻּכָּלם ְקדִׁשים-  ָכל ָהֵעָדה ִּכי ,ַרב ָלֶכם :ֲאֵלֶהם

  )תמבחן הקטור(תשובת משה 
ִ ַוּיְׁשַמע מֶׁשה ַוּיֹּפל ַעל ָּפָיו)יא-ד(  ֶאת ֲאֶׁשר לֹו ְוֶאת ַהָּקדֹוׁש 'ה ֵלאֹמר ֹּבֶקר ְוֹיַדע ָּכל ֲעָדתֹו ַוְיַדֵּבר ֶאל ֹקַרח ְוֶאל .ִ

 ּוְתּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו .ָדתֹוְוָכל ֲע זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות ֹקַרח .ְוִהְקִריב ֵאָליו ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו
  . הּוא ַהָּקדֹוׁש ַרב ָלֶכם ְּבֵי ֵלִוי'ה ָמָחר ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְבַחר 'הֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת ִלְפֵי 

 ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַהְמַעט ִמֶּכם ִּכי ִהְבִּדיל ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמ.ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ֹקַרח ִׁשְמעּו ָא ְּבֵי ֵלִוי
 ַוַּיְקֵרב ֹאְתָך ְוֶאת ָּכל ַאֶחיָך ְבֵי ֵלִוי ִאָּתְך ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם . ְלָׁשְרָתםֵעָדה ְוַלֲעֹמד ִלְפֵי ָה'הֵאָליו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ִמְׁשַּכן 

  ?ָעָליו ֹרן ַמה הּוא ִּכי ַתִּליּו ְוַאֲה,'ה ַהֹּנָעִדים ַעל ָכל ֲעָדְתָך ָלֵכן ַאָּתה ְו?ְּכֻהָּנה

  דתן ואבירם )9
לֹא  ַוּיֹאְמרּו )משבט ראובן (ִ ַוּיְׁשַלח מֶׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְּבֵי ֱאִליָאב)יד- יב(

ָעֵליּו ַּגם ִּכי ִתְׂשָּתֵרר  , ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתּו ַּבִּמְדָּבר.ֲַעֶלה
ַהֵעיֵי  ַאף לֹא ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתּו ַוִּתֶּתן ָלּו ֲַחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם ?רִהְׂשָּתֵר

  .לֹא ֲַעֶלה - 25?רֵַּקְּת 24ָהֲאִָׁשים ָהֵהם

  משה מתפלל להרע להם
ִמְָחָתם לֹא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם  ַאל ֵּתֶפן ֶאל :'הִַוּיַחר ְלמֶׁשה ְמֹאד ַוּיֹאֶמר ֶאל  )כב-טו(

  . ֶאת ַאַחד ֵמֶהםָ26ָׂשאִתי ְולֹא ֲהֵרֹעִתי
 ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּוְַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת . ַאָּתה ָוֵהם ְוַאֲהֹרן ָמָחר'ה ֱהיּו ִלְפֵי ָכל ֲעָדְתָךַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ֹקַרח ַאָּתה ְו

ִ ַוּיְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוּיְּתּו . ַמְחָּתתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמְחֹּתת ְוַאָּתה ְוַאֲהֹרן ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ִאיׁש'הְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵי  ִ
  .ֲעֵליֶהם ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת ַוַּיַעְמדּו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ּומֶׁשה ְוַאֲהֹרן

  ח אוסף לצידו את העדהרֹק
  ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד  -  ָּכל ָהֵעָדהֶהם ֹקַרח ֶאת  ֲעֵליַוַּיְקֵהל

                                                 
 ". ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵארְוַעֵּמ ֻּכָּלם ַצִּדיִקים "]ישעיהו ס כא[: השווה 23
) כך ראה שבהסכמתם או ללא התגדותם של  משה ואהרון(מתו הו שלעשרת המרגלים  היאלדעתי הכווה פה ]אריה[" ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם" 24

ְוַאֲחֵרי … ְולֹא ָתתּורּו…  "]טו לט[כאן קודם ' שא, חיפוש/זה עיין ראיה, לתור . לטיב הארץבעייהם היו עדיםהרי ממש ש, ]יד לז[בסופם 
אין  ("ר ֶאת ָהָאֶרץֹהְלִכים ָלתּוַה ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם "]יד לח[ :בעיין המרגליםבברור גם מצא  "ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם"שימוש בביטוי ה, וכן". …ֵעיֵניֶכם

 וכן השימוש בביטוי ארץ .לשון עברשמע ב" ָהֵהם"גם , וכן .)הופעות וספות בתורה של צמד מילים זה אלא רק בשי ההקשרים לעיל
  .]יג כז[שם גם מופיע " ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש"

הוא , אם איו עושה כן, ולכן.  אחרוע עוש אדםידה שמשה הוא בעל כח למ המע]יב-יב יא[השווה בקשת אהרון  ]אריה[" ְּתַנֵּקר" 25
לשון ת מ-דוגמא לפסוק שמשתמש בפועל שמתחיל בהה , מבחיה דיקדוקית, וכן .אף אם לא היה יוזם ישיר לכך, 'כשותף לגזירת ה

 ".… ֵאַלי ְּכָזִביםַדֵּברְּתַוַוּתֹאֶמר ְּדִליָלה ֶאל ִׁשְמׁשֹון ַעד ֵהָּנה ֵהַתְלָּת ִּבי  "]שופטים טז יג[:  ברורעבר
. כי לא מלבי "]כט-טז כח[כאמרו בהמשך , עצמו' אלא ה, לא הוא זה שיקבע את גורלם המרש, בלשון עתיד לדעתי אומר משה ]אריה[ 26

  ".שלחני' לא ה -  כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהםאם 



 8/6

  רוצה לכלותם' ה
 ַוֲאַכֶּלה ֹאָתם ָהֵעָדה ַהּזֹאתִהָּבְדלּו ִמּתֹוְך  . ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר'ה ַוְיַדֵּבר .ָּכל ָהֵעָדה ֶאל 'הַוֵּיָרא ְכבֹוד 

  .ְּכָרַגע

  עיש את כל העדהי שלא יםמתפללואהרון  משה
ָהִאיׁש ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִּיְּפלּו ַעל ְּפֵיֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל ָּבָׂשר ַו

  ?ףִּתְקֹצ

  עדתו קרח ועוש
 ַוָּיָקם מֶׁשה ַוֵּיֶלְך .ָרם ֵלאֹמר ֵהָעלּו ִמָּסִביב ְלִמְׁשַּכן ֹקַרח ָּדָתן ַוֲאִביָהֵעָדה ַּדֵּבר ֶאל . ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר'ה ַוְיַדֵּבר )לה- כג(

 ָהֲאִָׁשים ָהְרָׁשִעים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר סּורּו ָא ֵמַעל ָאֳהֵלי ֵעָדה ַוְיַדֵּבר ֶאל ָה.ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו ִזְקֵי ִיְׂשָרֵאלֶאל ָּדָתן ַוֲאִביָרם 
לּו ֵמַעל ִמְׁשַּכן ֹקַרח ָּדָתן ַוֲאִביָרם ִמָּסִביב ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ָיְצאּו  ַוֵּיָע.ְוַאל ִּתְּגעּו ְּבָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ֶּפן ִּתָּספּו ְּבָכל ַחּטֹאָתם

  .ִָּצִבים ֶּפַתח ָאֳהֵליֶהם ּוְֵׁשיֶהם ּוְבֵיֶהם ְוַטָּפם

ִאם  .ִּכי לֹא ִמִּלִּבי ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ַלֲעׂשֹות  ְׁשָלַחִי'הִּכי ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ַוּיֹאֶמר מֶׁשה 
 ְוִאם ְּבִריָאה . ְׁשָלָחִי'ה לֹא ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם

ִ ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחּיים ְׁשֹאָלה 'הִיְבָרא 
  .'הִָׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת  ָהֲאֲִאצּו ִּכי ִויַדְעֶּתם

 ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת .ַוְיִהי ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶהם
ִּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחּיים ְׁשֹאָלה ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ  ַוֵּיְרד.ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל ָהְרכּוׁש

 'ה ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת .ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶהם ָסּו ְלֹקָלם ִּכי ָאְמרּו ֶּפן ִּתְבָלֵעּו ָהָאֶרץ .ַוּיֹאְבדּו ִמּתֹוְך ַהָּקָהל
  .יׁש ַמְקִריֵבי ַהְּקֹטֶרתַוּתֹאַכל ֵאת ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִא

  ]במדבר פרק יז[

   ועדתוקורות קרחכיצד לזכור את ' ציווי ה
ּתֹות  ֵאת ַמְח. ֱאֹמר ֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוָיֵרם ֶאת ַהַּמְחֹּתת ִמֵּבין ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת ָהֵאׁש ְזֵרה ָהְלָאה ִּכי ָקֵדׁשּו. ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר'הַוְיַדֵּבר  )כה-א(

ִ ַוּיַּקח ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֵאת ַמְחּתֹות .ִ ַוּיְקָּדׁשּו ְוִיְהיּו ְלאֹות ִלְבֵי ִיְׂשָרֵאל'הַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ְּבְַפֹׁשָתם ְוָעׂשּו ֹאָתם ִרֻּקֵעי ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח ִּכי ִהְקִריֻבם ִלְפֵי 
ְולֹא  'הִזָּכרֹון ִלְבֵי ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר לֹא ִמֶּזַרע ַאֲהֹרן הּוא ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת ִלְפֵי  .ַוְיַרְּקעּום ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַחם ַהְּנחֶׁשת ֲאֶׁשר ִהְקִריבּו ַהְּׂשֻרִפי

  . ְּבַיד מֶׁשה לֹו'ה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו

   ועדתוראל על מה שקרה לקרחתלות עדת בי יש )10
ֶאת  ֲהִמֶּתם 27ַאֶּתם ִמָּמֳחָרת ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר ָּכל ֲעַדת ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ִַוּיֹּלּו
  .28'הַעם 

  29י משה ואהרון"ועצירתו עהעדה עוש 
 ַוָּיבֹא מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל .'הֵּנה ִכָּסהּו ֶהָעָן ַוֵּיָרא ְּכבֹוד ִ ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַוּיְפּו ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְוִהָהֵעָדהַוְיִהי ְּבִהָּקֵהל 
 ַוּיֹאֶמר .ִ ַוּיְּפלּו ַעל ְּפֵיֶהםַוֲאַכֶּלה ֹאָתם ְּכָרַגע ָהֵעָדה ַהּזֹאת ֵהֹרּמּו ִמּתֹוְך . ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר'ה ַוְיַדֵּבר .ְּפֵי ֹאֶהל מֹוֵעד

 ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי ָהֵעָדהָּתה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים ְקֹטֶרת ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה ֶאל מֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהַּמְח
ִָעם ַוּיֵּתן ֶאת ִַוּיַּקח ַאֲהֹרן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה ַוָּיָרץ ֶאל ּתֹוְך ַהָּקָהל ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּב . ֵהֵחל ַהָּנֶגף'הָיָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵי 

 ִמְּלַבד ַהֵּמִתים 14,700 ִ ַוּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה.ִ ַוַּיֲעֹמד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה.ַהְּקֹטֶרת ַוְיַכֵּפר ַעל ָהָעם
  .ֵּגָפה ֱֶעָצָרה ַוָּיָׁשב ַאֲהֹרן ֶאל מֶׁשה ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוַהַּמ.ַעל ְּדַבר ֹקַרח

  יחוד תפקידם של שבט לוי והכהים
 ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ְוַקח ֵמִאָּתם ַמֶּטה ַמֶּטה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָּכל ְִׂשיֵאֶהם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְׁשֵים ָעָׂשר ַמּטֹות ִאיׁש ֶאת . ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר'הַוְיַדֵּבר  )כו- טז(

ְוִהַּנְחָּתם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵי ָהֵעדּות ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם  . ְוֵאת ֵׁשם ַאֲהֹרן ִּתְכֹּתב ַעל ַמֵּטה ֵלִוי ִּכי ַמֶּטה ֶאָחד ְלרֹאׁש ֵּבית ֲאבֹוָתם.הּוְׁשמֹו ִּתְכֹּתב ַעל ַמֵּט
ִ ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ַוּיְּתּו .ּנֹות ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהם ַמִּליִם ֲעֵליֶכם ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶאְבַחר ּבֹו ַמֵּטהּו ִיְפָרח ַוֲהִׁשֹּכִתי ֵמָעַלי ֶאת ְּתֻל.ָׁשָּמה

 'הַּנח מֶׁשה ֶאת ַהַּמֹּטת ִלְפֵי  ַוַּי.ֵאָליו ָּכל ְִׂשיֵאיֶהם ַמֶּטה ְלִָׂשיא ֶאָחד ַמֶּטה ְלִָׂשיא ֶאָחד ְלֵבית ֲאֹבָתם ְׁשֵים ָעָׂשר ַמּטֹות ּוַמֵּטה ַאֲהֹרן ְּבתֹוְך ַמּטֹוָתם
 ַוֹּיֵצא מֶׁשה ֶאת ָּכל .ִ ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיבֹא מֶׁשה ֶאל ֹאֶהל ָהֵעדּות ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהֹרן ְלֵבית ֵלִוי ַוֹּיֵצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ ִציץ ַוּיְגֹמל ְׁשֵקִדים.ְּבֹאֶהל ָהֵעֻדת

ִל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ַוּיְראּו ַוּיְקחּו ִאיׁש ַמֵּטהּו ֶאל ָּכ'הַהַּמֹּטת ִמִּלְפֵי   ֶאל מֶׁשה ָהֵׁשב ֶאת ַמֵּטה ַאֲהֹרן ִלְפֵי ָהֵעדּות ְלִמְׁשֶמֶרת ְלאֹות ִלְבֵי ֶמִרי ּוְתַכל 'ה ַוּיֹאֶמר .ִ
  .ה ֹאתֹו ֵּכן ָעָׂש'ה ַוַּיַעׂש מֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה .ְּתלּוֹּנָתם ֵמָעַלי ְולֹא ָיֻמתּו

   אבדו תקוה..בי ישראל
 ֹּכל ַהָּקֵרב .ֵהן ָּגַוְעּו ָאַבְדּו ֻּכָּלּו ָאָבְדּו ַוּיֹאְמרּו ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ֶאל מֶׁשה ֵלאֹמר )כח- כז(

  ? ַהִאם ַּתְמּו ִלְגֹוַע.ָימּות - 'הַהָּקֵרב ֶאל ִמְׁשַּכן 
  

                                                 
 .. מלפתור אותו מאחריות.. לא עזר"ִּכי לֹא ִמִּלִּבי "]טז כח[שים לב שטיעון משה לעיל  27
 ."ַאְנֵׁשי ֵׁשם "]טז ב[כתוב לעיל , אכן 28
  . ברפואת מריםםמעורבות. 4השווה סעיף  29
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וספים בת ך"ציטוטים ממקומות:  

  דרכיו באם לך במותה' ב הטּו
ִהים ְקדִׁשים הּוא ֵאל 'לֹא תּוְכלּו ַלֲעֹבד ֶאת הַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָהָעם " ]כא-יהושע כד יט[  ִּכי ֱא

ֵהי ֵנָכר 'ִּכי ַתַעְזבּו ֶאת ה. ַקּנֹוא הּוא לֹא ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכם ּוְלַחּטֹאוֵתיֶכם ְוָׁשב ְוֵהַרע  ַוֲעַבְדֶּתם ֱא
  ".!ַנֲעֹבד' ֶאת ה ִּכי ,לֹא -ַוּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל ְיהֹוֻׁשַע .  ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵהיִטיב ָלֶכםםָלֶכם ְוִכָּלה ֶאְתֶכ

  30כשלון אהרון בחטא העגל ועושו
ָהָעם ִּכי  ַוַּיְרא ֹמֶׁשה ֶאת … ֲחָטָאה ְגֹדָלהֵהֵבאָת ָעָליוִּכי ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ֶמה ָעָׂשה ְל ָהָעם ַהֶּזה  "]כה, לב כאותשמ[

  ". ְלִׁשְמָצה ְּבָקֵמיֶהםְפָרֹעה ַאֲהֹרןָפֻרַע הּוא ִּכי 

  .עד שהורו הלכה בפי משה) ]ג- ויקרא י א[ (בי אהרן לא מתו ]א/עירובין סג[

  ווה לכך אלא אם ֻצ'אל לאדם לדבר בשם ה
31ִצִּויִתיו ְלַדֵּבר  לֹארֵאת ֲאֶׁש, ִּבְׁשִמיְלַדֵּבר ָּדָבר ַא ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ָיִזיד " ] יח כריםדב[

ְּבֵׁשם ,  ְיַדֵּברַוֲאֶׁשר, 
ִהים ֲאֵחִרים   ."…ֱא

  '?שושא לשוא את דבר ה" ָרָׁשע"מי הוא זה ה
ִהיםְוָלָרָׁשע "]כ-   טזיליםתה[ ,  ֵּתֵׁשב…? ֲעֵלי ִפי ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי?ְלַסֵּפר ֻחָּקיַמה ְּל :  ָאַמר ֱא

  ".!?ֶבן ִאְּמ ִּתֶּתן ֹּדִפיְּב ?ְּבָאִחי ְתַדֵּבר
  מצות זכירת עווות ישראל

ֶהי ַּבִּמְדָּבר'  ֵאת ֲאֶׁשר ִהְקַצְפָּת ֶאת הְזֹכר ַאל ִּתְׁשַּכח "]דברים ט ז[  ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָיָצאָת .ֱא
  ".'ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ה -ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ֹּבֲאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה 

                                                 
חצה ומתו שים  והועילה תפלתי לכפר מ]י"רש[ "ְמֹאד ְלַהְׁשִמידֹו ָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם ְּבַעד ַאֲהֹרן ָּבֵעת ַהִהוא' ּוְבַאֲהֹרן ִהְתַאַּנף ה "]דברים ט כ[אמר משה  30

  .ושארו השים
 ".'ִ ַוּיְׁשַמע ה! ֲהלֹא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר?'ִּדֶּבר הַוּיֹאְמרּו ֲהַרק ַא ְּבֹמֶׁשה  "] יב ב'במ[ :השווה 31
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 מפי -  וכולן מתו בפרק אחדמגבת עד אטיפרס רבי עקיבא זוגים תלמידים היו לו ל12,000 , אמרו]ב/במות סבי[

 :אה להם אצל רבותיו שבדרום וׁש עד שבא רבי עקיבא.)מתורה(והיה העולם שמם  .שלא הגו כבוד זה לזה
  .והם הם העמידו תורה אותה שעה . בן שמוע ורבי אלעזר)5(י "ורשב) 4(יוסי ' ור) 3(יהודה ' ור) 2(מאיר ' ר) 1(

רבי ת משמת רבי יהושע בטלה עצה ומחשבה משמת "משמת רבי אליעזר גז ס) ר"ת( תו רבן ]ב/סוטה מט[
 משמת … משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמה,תורה וסתתמו מעייות החכמה בטלו זרועי עקיבא

משמת אבא יוסי בן קטותא בטלו חסידים ולמה קרא שמו אבא יוסי בן  ,רבי חיא בן דוסא בטלו אשי מעשה
ג " משמת רשב, משמת בן זומא בטלו הדרשין, משמת בן עזאי בטלו השקדין, שהיה מקטי חסידים?קטותא

אמר ליה רב יוסף לתא לא . משמת רבי בטלה עוה ויראת חטא . משמת רבי הוכפלו צרות,עלה גובאי ורבו צרות
  .אמר ליה רב חמן לתא לא תיתי יראת חטא דאיכא אא.  עוה דאיכא אאתיתי

יכול אי לפטור את כל  משום רבי שמעון בן יוחאי ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה ]ב/סוכה מה, א/עירובין סה[
אילמלי ו,  מיום שברא העולם ועד עכשיו-ואילמלי אלעזר בי עמי , הדין מיום שבראתי עד עתהמן העולם כולו 

  .ופוטרן מן הדין, אי סובל כל עוותיכם ,בזכותי ]י"רש[ . מיום שברא העולם עד סופו-יותם בן עוזיהו עמו 

 ְמֹחָלל ְוהּוא  ַוֲאְַחּו ֲחַׁשְבֻהּו ָגּוַע ֻמֵּכה ֱאֹלִהים ּוְמֻעֶּנהּוַמְכֹאֵביּו ְסָבָלםָאֵכן ֳחָלֵיּו הּוא ָָׂשא  "]ה-ד ג עיהויש[
  ".ִנְרָּפא ָלנּו - ּוַבֲחֻבָרתֹו  . מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו.ָׁשֵענּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹוֹנֵתינּוִמְּפ

חתם דבריו רבי יהודה  ]מתוק מדבש[ ]זהר חדש פרשת כי תבא מאמר הבטחות וחמות שבקללות דמשה תורה[
  ראשהוא עתיד להיות, קייםה מ" והקב- הוא גוזר , ה עושה עמו יסים" שהקביוחאי-בראשרי פשו של : ואמר

 להשתעשע עם הצדיקים ולומר להם, ה"לקבל את פי השכיה ולראות את הקב, עדן-הצדיקים היושבים בגן
  ".ֹעֵׂשנּו' ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה" ] צה ו'תה[

) ט כסלו"שמחת גאולת י(=ח בשמחתי מי שישמ: "אמר )בעל התיא, זלמן מלאדי-רבי שיאור(רבו הזקן . ד"חב
ספר השיחות " (מן הגיהיום: "וסח שלישי". מן הגשם אל הרוח: "וסח שי".  אוציאו מן המצר אל המרחב-

 יזכה לראות חת - מי שישתתף וייקח חלק בשמחתי : "שלפיה אמר רבו הזקן, יש גרסה אחרת). 315' ו עמ"תרצ
  ".מיוצאי חלציו

, ]תיקון הכללי[מי שיבוא על קברי ויאמר שם אלו העשרה מזמורי תהילים : "חמן מברסלב' ריש אמירה בשם 
אזי אתאמץ , חס ושלום, אפילו אם גדלו ועצמו עווותיו וחטאיו מאוד מאוד, עבוריוייתן פרוטה לצדקה 

שכהו בפיאותיו אמ. אשתטח לאורך ולרוחב להיטיב עמו": ואמר ."ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקו
 שיקבל על עצמו להבא רק… אך בזה אי חזק ביותר, ואי חזק בכל הדברים שלי. ואוציאהו משאול תחתיות
  ."שלא ישוב אל דרכו הרעה


