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 7הפרקים

רצף עִ רעוּרים על הנהגת משה
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 (1המתאוננים ,תבערה ,והתאוה
]במדבר פרק יא[
משׁה
אנֲנִים ַרע בְּ אָזְ נֵי ה' וַ יִּ ְשׁמַ ע ה' וַ יִּ חַ ר אַ פּ ֹו וַ ִתּבְ עַ ר בָּ ם אֵ שׁ ה' וַ תֹּא ַכל בִּ ְקצֵ ה הַ מַּ חֲ נֶה .וַ יִּ ְצעַ ק הָ עָ ם אֶ ל ֶ
)א-ג( וַ יְ ִהי הָ עָ ם כְּ ִמ ְת ֹ
משׁה אֶ ל ה' וַ ִתּ ְשׁ ַקע הָ אֵ שׁ .וַ יִּ ְק ָרא ֵשׁם הַ מָּ קוֹם הַ הוּא ַתּבְ עֵ ָרה כִּ י בָ ע ֲָרה בָ ם אֵ שׁ ה'.
וַ יִּ ְתפַּ לֵּל ֶ
ֹאמרוּ ִמי יַאֲ כִ לֵנוּ בָּ ָשׂר .זָ כ ְַרנוּ אֶ ת הַ ָדּגָה אֲ ֶשׁר נֹא ַכל
)ד-ו( וְ הָ אסַ פְ סֻ ף אֲ ֶשׁר בְּ ִק ְרבּ ֹו ִה ְתאַ וּוּ ַתּאֲ וָ ה וַ יָּשֻׁ בוּ וַ יִּ בְ כּוּ גַּם בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יּ ְ
שּׁוּמים .וְ עַ ָתּה נַפְ ֵשׁנוּ יְ בֵ ָשׁה אֵ ין כֹּל בִּ לְ ִתּי אֶ ל
בְּ ִמ ְצ ַריִ ם ִחנָּם אֵ ת הַ ִקּשֻּׁ ִאים וְ אֵ ת הָ אֲ בַ ִטּ ִחים וְ אֶ ת הֶ חָ ִציר וְ אֶ ת הַ בְּ צָ לִ ים וְ אֶ ת הַ ִ
הַ מָּ ן עֵ ינֵינוּ.

תאור המן
)ז-ט( וְ הַ מָּ ן כִּ זְ ַרע גַּד הוּא וְ עֵ ינ ֹו כְּ עֵ ין הַ בְּ ֹדלַחָ .שׁטוּ הָ עָ ם וְ ל ְָקטוּ וְ טָ חֲ נוּ בָ ֵרחַ יִ ם א ֹו ָדכוּ בַּ ְמּדֹכָ ה וּבִ ְשּׁלוּ בַּ פָּ רוּר וְ עָ שׂוּ אֹת ֹו עֻגוֹת
וְ הָ יָה טַ עְ מ ֹו כְּ טַ עַ ם לְ ַשׁד הַ ָשּׁמֶ ן .וּבְ ֶר ֶדת הַ טַּ ל עַ ל הַ מַּ חֲ ֶנה לָיְ לָה י ֵֵרד הַ מָּ ן עָ לָיו.

טענת )ספקת( משה
משׁה ָרע.
משׁה אֶ ת הָ עָ ם בֹּכֶ ה לְ ִמ ְשׁפְּ חֹתָ יו ִאישׁ לְ פֶ תַ ח אָהֳ ל ֹו וַ יִּ חַ ר אַף ה' ְמאֹד וּבְ עֵ ינֵי ֶ
)י-טו( וַ יִּ ְשׁמַ ע ֶ

משׁה אֶ ל ה' לָמָ ה הֲ ֵרעֹתָ לְ עַ בְ ֶדּ וְ לָמָּ ה א מָ צָ ִתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶי לָשׂוּם אֶ ת מַ ָשּׂא כָּל הָ עָ ם
וַ יֹּאמֶ ר ֶ
יק
יתי אֵ ת כָּ ל הָ עָ ם הַ זֶּ ה ִאם אָנֹכִ י יְ לִ ְד ִתּיהוּ? כִּ י תֹאמַ ר אֵ לַיָ :שׂאֵ הוּ בְ חֵ ֶ
הַ זֶּ ה עָ לָי .הֶ אָנֹכִ י הָ ִר ִ
כַּ אֲ ֶשׁר יִ ָשּׂא הָ אֹמֵ ן אֶ ת הַ ֹיּנֵק עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ עְ ָתּ לַאֲ בֹתָ יו .מֵ אַיִ ן לִ י בָּ ָשׂר לָתֵ ת לְ כָ ל הָ עָ ם
הַ זֶּ ה כִּ י יִ בְ כּוּ עָ לַי לֵאמֹר ְתּנָה לָּנוּ בָ ָשׂר וְ נֹאכֵ לָה? א אוּכַ ל אָנֹכִ י לְ בַ ִדּי ל ֵָשׂאת אֶ ת כָּ ל הָ עָ ם הַ זֶּ ה
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶי וְ אַל אֶ ְראֶ ה בְּ ָרעָ ִתי.
כִּ י כָבֵ ד ִממֶּ נִּ י .וְ ִאם כָּ כָה אַ ְתּ ע ֶֹשׂה לִּ י הָ ְרגֵנִ י נָא הָ רֹג ִאם מָ צָ ִ

ציווי ה' למינוי ִשבעים הזקנים

1

יִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ַָדעְ ָתּ כִּ י הֵ ם זִ ְקנֵי הָ עָ ם וְ שׁ ְֹט ָריו וְ ל ַָק ְח ָתּ אֹתָ ם אֶ ל אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ ִה ְתי ְַצּבוּ ָשׁם עִ מָּ .
משׁה אֶ ְספָ ה לִּ י ִשׁבְ עִ ים ִאישׁ ִמזִּ ְקנֵי ְ
)טז-יז( וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
וְ י ַָר ְד ִתּי וְ ִדבַּ ְר ִתּי עִ ְמּ ָשׁם וְ אָצַ לְ ִתּי ִמן הָ רוּחַ אֲ ֶשׁר עָ לֶי וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֲעלֵיהֶ ם וְ נ ְָשׂאוּ ִא ְתּ בְּ מַ ָשּׂא הָ עָ ם וְ א ִת ָשּׂא אַ ָתּה לְ בַ ֶדּ .

הבטחת ה' לספק את תאות העם
)יח-כג( וְ אֶ ל הָ עָ ם תֹּאמַ ר ִה ְת ַק ְדּשׁוּ לְ מָ חָ ר וַ אֲ ַכלְ ֶתּם בָּ ָשׂר כִּ י בְּ כִ יתֶ ם בְּ אָזְ נֵי ה' לֵאמֹר ִמי יַאֲ כִ לֵנוּ בָּ ָשׂר כִּ י טוֹב לָנוּ בְּ ִמ ְצ ָריִ ם וְ נָתַ ן
ה' לָכֶ ם בָּ ָשׂר וַ אֲ ַכלְ ֶתּם .א יוֹם אֶ חָ ד תֹּאכְ לוּן וְ א יוֹמָ יִ ם וְ א חֲ ִמ ָשּׁה י ִָמים וְ א ע ֲָשׂ ָרה י ִָמים וְ א עֶ ְשׂ ִרים יוֹם .עַ ד ח ֶֹדשׁ י ִָמים
אַס ֶתּם אֶ ת ה' אֲ ֶשׁר בְּ ִק ְרבְּ כֶ ם וַ ִתּבְ כּוּ לְ פָ נָיו לֵאמֹר לָמָּ ה זֶּ ה יָצָ אנוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם.
עַ ד אֲ ֶשׁר יֵצֵ א מֵ אַ פְּ כֶ ם וְ הָ יָה ָל ֶכם לְ זָ ָרא יַעַ ן כִּ י ְמ ְ

שוב ,ספק משה
משׁה ֵשׁשׁ מֵ אוֹת אֶ לֶף ַרגְ לִ י הָ עָ ם אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י בְּ ִק ְרבּ ֹו וְ אַ ָתּה אָמַ ְר ָתּ בָּ ָשׂר אֶ ֵתּן לָהֶ ם וְ אָכְ לוּ ח ֶֹדשׁ י ִָמים .הֲ צֹאן וּבָ ָקר יִ ָשּׁחֵ ט
וַ יֹּאמֶ ר ֶ
לָהֶ ם וּמָ צָ א לָהֶ ם ִאם אֶ ת ָכּל ְדּגֵי הַ יָּם יֵאָסֵ ף לָהֶ ם וּמָ צָ א לָהֶ ם?

שוב ,הבטחת ה' לספק את תאותם
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משׁה הֲ יַד ה' ִתּ ְקצָ ר ? עַ ָתּה ִת ְראֶ ה הֲ יִ ְק ְר ְדבָ ִרי ִאם א.
וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
מינוי הזקנים והתנבאותם
משׁה וַ יְ ַדבֵּ ר אֶ ל הָ עָ ם אֵ ת ִדּבְ ֵרי ה' וַ יֶּאֱ סֹף ִשׁבְ עִ ים ִאישׁ ִמזִּ ְקנֵי הָ עָ ם וַ ַיּעֲמֵ ד אֹתָ ם ְסבִ יבֹת הָ אֹהֶ ל .וַ יּ ֵֶרד ה' בֶּ עָ נָן וַ יְ ַדבֵּ ר אֵ לָיו
)כד-כה( וַ יֵּצֵ א ֶ
3
וַ יָּאצֶ ל ִמן הָ רוּחַ אֲ ֶשׁר עָ לָיו וַ יִּ ֵתּן עַ ל ִשׁבְ עִ ים ִאישׁ הַ זְּ ֵקנִים וַ יְ ִהי כְּ נוֹחַ ֲעלֵיהֶ ם הָ רוּחַ וַ יִּ ְתנַבְּ אוּ וְ א
יָסָ פוּ.4
ָאשׁים עַל ָהעָם ָשׂרֵי ֲא ָלפִים ָשׂרֵי
ִשׂ ָראֵל וַיִּתֵּן אֹתָם ר ִ
ְשׁי ַחיִל ִמכָּל י ְ
ֹשׁה אַנ ֵ
ֲשׁר אָמָר .וַיִּ ְבחַר מ ֶ
ֹשׁה לְקוֹל חֹתְנוֹ וַיַּעַשׂ כֹּל א ֶ
ִשׁמַע מ ֶ
 1השווה ]שמות יח כד-כו[ "וַיּ ְ
ִשׁפּוּטוּ הֵם".
ֹשׁה וְכָל ַה ָדּבָר ַה ָקּטֹן י ְ
ָשׁה יְבִיאוּן אֶל מ ֶ
ְשׁפְטוּ אֶת ָהעָם ְבּכָל עֵת אֶת ַה ָדּבָר ַהקּ ֶ
ֲשׂרֹת .ו ָ
ְשׂרֵי ע ָ
ִשּׁים ו ָ
מֵאוֹת ָשׂרֵי ֲחמ ִ
] 2רש"י[ ר' שמעון אומר… )אמר משה לה' (:ואתה אמרת בשר אתן לחדש ימים ואח"כ תהרוג אומה גדולה כזו הצאן ובקר ישחט להם כדי שיהרגו
ותהא אכילה זו מספקתן עד עולם וכי שבחך הוא זה? אומרים לו לחמור טול כור שעורים ונחתוך ראשך .השיבו הקב"ה ואם לא אתן יאמרו
שקצרה ידי…
ִשׁפָּט ַלגּוֹיִם יוֹצִיא".
ְשׁי נָ ַתתִּי רוּחִי ָעלָיו מ ְ
 3השווה ]ישעיהו מב א[ "הֵן ַע ְבדִּי ֶא ְת ָמ ְך בּוֹ ְבּחִירִי ָר ְצתָה נַפ ִ
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 (2אלדד ומידד
ידד וַ ָתּנַח ֲעלֵהֶ ם הָ רוּחַ וְ הֵ מָּ ה בַּ כְּ תֻ בִ ים וְ א י ְָצאוּ הָ אֹהֱ לָה
)כו-ל( וַ יִּ ָשּׁאֲ רוּ ְשׁנֵי אֲ נ ִָשׁים בַּ מַּ חֲ נֶה ֵשׁם הָ אֶ חָ ד אֶ לְ ָדּד וְ ֵשׁם הַ ֵשּׁנִי מֵ ָ
משׁה ִמבְּ חֻ ָריו
ידד ִמ ְתנַבְּ ִאים בַּ מַּ חֲ נֶה .וַ יַּעַ ן יְ הוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן ְמ ָשׁ ֵרת ֶ
משׁה וַ יֹּאמַ ר אֶ לְ ָדּד וּמֵ ָ
וַ יִּ ְתנַבְּ אוּ בַּ מַּ חֲ נֶה .וַ יּ ָָרץ הַ נַּעַ ר ַו ַיּגֵּד לְ ֶ
יאים כִּ י יִ ֵתּן ה' אֶ ת רוּח ֹו
וּמי יִ ֵתּן כָּ ל עַ ם ה' נְ בִ ִ
משׁה הַ ְמ ַקנֵּא אַ ָתּה לִ י ִ
משׁה כְּ לָאֵ ם .וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו ֶ
וַ יֹּאמַ ר אֲ ֹדנִי ֶ
משׁה אֶ ל הַ מַּ חֲ נֶה הוּא וְ זִ ְקנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל.
ֲעלֵיהֶ ם .וַ יֵּאָסֵ ף ֶ

קיום ההבטחה והעונש )קברות התאוה(
)לא-לה( וְ רוּחַ נָסַ ע מֵ אֵ ת ה' וַ ָיּגָז ַשׂלְ וִ ים ִמן הַ יָּם וַ יִּ טּשׁ עַ ל הַ מַּ חֲ נֶה כְּ ֶד ֶר יוֹם כֹּה וּכְ ֶד ֶר יוֹם כֹּה ְסבִ יבוֹת הַ מַּ חֲ נֶה וּכְ אַ מָּ תַ יִ ם עַ ל
ַאַספוּ אֶ ת הַ ְשּׂלָו הַ מַּ ְמעִ יט אָסַ ף ע ֲָשׂ ָרה חֳ מָ ִרים וַ יִּ ְשׁ ְטחוּ
אָרץ .וַ יּ ָָקם הָ עָ ם כָּ ל הַ יּוֹם הַ הוּא וְ ָכל הַ לַּיְ לָה וְ כֹל יוֹם הַ מָּ חֳ ָרת וַ יּ ְ
פְּ נֵי הָ ֶ
לָהֶ ם ָשׁטוֹחַ ְסבִ יבוֹת הַ מַּ חֲ נֶה .הַ בָּ ָשׂר עו ֶֹדנּוּ בֵּ ין ִשׁנֵּיהֶ ם טֶ ֶרם יִ כּ ֵָרת וְ אַף ה' חָ ָרה בָ עָ ם וַ ַיּ ה' בָּ עָ ם מַ כָּ ה ַרבָּ ה ְמאֹד .וַ יִּ ְק ָרא אֶ ת
ֵשׁם הַ מָּ קוֹם הַ הוּא ִקבְ רוֹת הַ ַתּאֲ וָ ה כִּ י ָשׁם ָקבְ רוּ אֶ ת הָ עָ ם הַ ִמּ ְתאַ וִּ יםִ .מ ִקּבְ רוֹת הַ ַתּאֲ וָ ה נ ְָסעוּ הָ עָ ם חֲ צֵ רוֹת וַ יִּ ְהיוּ בַּ חֲ צֵ רוֹת.

 (3תלונת מרים ואהרון
]במדבר פרק יב[
ֹאמרוּ
משׁה עַ ל אֹדוֹת הָ ִא ָשּׁה הַ כּ ִֻשׁית אֲ ֶשׁר ל ָָקח כִּ י ִא ָשּׁה כ ִֻשׁית ל ָָקח  .וַ יּ ְ
)א-יג( וַ ְתּ ַדבֵּ ר ִמ ְריָם וְ אַהֲ רֹן בְּ ֶ
5

הֲ ַרק אַ

משׁה ִדּבֶּ ר ה'? הֲ א גַּם בָּ נוּ ִדבֵּ ר וַ יִּ ְשׁמַ ע ה'.
בְּ ֶ
תשובת ה'
אָדם אֲ ֶשׁר עַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה.
משׁה עָ נָו ְמאֹד ִמכֹּל הָ ָ
וְ הָ ִאישׁ ֶ
משׁה וְ אֶ ל אַהֲ רֹן וְ אֶ ל ִמ ְריָם ְצאוּ ְשׁל ְָשׁ ְתּכֶ ם אֶ ל אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וַ יּ ְֵצאוּ ְשׁ ָל ְשׁ ָתּם .וַ יּ ֵֶרד ה' בְּ עַ מּוּד עָ נָן וַ ַיּ ֲעמֹד פֶּ תַ ח
וַ יֹּאמֶ ר ה' פִּ ְתאֹם אֶ ל ֶ
וּמ ְריָם וַיֵּ צְ אוּ ְשׁנֵיהֶ ם .6וַ יֹּאמֶ ר ִשׁ ְמעוּ נָא ְדבָ ָרי ִאם יִ ְהיֶה נְבִ יאֲ ֶכם ה' בַּ מַּ ְראָה אֵ לָיו אֶ ְתוַ ָדּע בַּ חֲ לוֹם אֲ ַדבֶּ ר
הָ אֹהֶ ל וַ יִּ ְק ָרא אַהֲ רֹן ִ
וּתמֻ נַת ה' יַבִּ יט 7וּמַ דּוּעַ א יְ ֵראתֶ ם לְ ַדבֵּ ר
יתי נֶאֱ מָ ן הוּא .פֶּ ה אֶ ל פֶּ ה אֲ ַדבֶּ ר בּ ֹו וּמַ ְראֶ ה וְ א בְ ִחידֹת ְ
משׁה בְּ ָכל בֵּ ִ
בּ ֹו .א כֵ ן עַ בְ ִדּי ֶ
משׁה? וַ יִּ חַ ר אַף ה' בָּ ם וַ ֵיּ ַל .
בְּ עַ בְ ִדּי בְ ֶ

עונשה והקלתו לאחר בקשת אהרון ותפילת משה
משׁה בִּ י אֲ ֹדנִי אַל נָא
וְ הֶ עָ נָן סָ ר מֵ עַ ל הָ אֹהֶ ל וְ ִהנֵּה ִמ ְריָם ְמצ ַֹרעַ ת ַכּ ָשּׁלֶג וַ יִּ פֶ ן אַהֲ רֹן אֶ ל ִמ ְריָם וְ ִהנֵּה ְמצ ָֹרעַ ת .וַ יֹּאמֶ ר אַהֲ רֹן אֶ ל ֶ
משׁה אֶ ל ה'
תָ ֵשׁת עָ לֵינוּ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר נוֹאַלְ נוּ וַ אֲ ֶשׁר חָ טָ אנוּ .אַל נָא ְת ִהי כַּמֵּ ת אֲ ֶשׁר בְּ צֵ את ֹו מֵ ֶרחֶ ם ִאמּ ֹו וַ יֵּאָ ֵכל חֲ ִצי בְ ָשׂר ֹו .וַ יִּ ְצעַ ק ֶ
לֵאמֹר אֵ ל נָא ְרפָ א נָא לָהּ.
משׁה וְ אָבִ יהָ ָירֹק י ַָרק בְּ פָ נֶיהָ הֲ א ִתכָּ לֵם ִשׁבְ עַ ת י ִָמים ִתּסָּ גֵר ִשׁבְ עַ ת י ִָמים ִמחוּץ לַמַּ חֲ נֶה וְ אַחַ ר ֵתּאָסֵ ף.
)יד-טז( וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
ארן.
וַ ִתּסָּ גֵר ִמ ְריָם ִמחוּץ לַמַּ חֲ נֶה ִשׁבְ עַ ת י ִָמים וְ הָ עָ ם א נָסַ ע עַ ד הֵ אָסֵ ף ִמ ְריָם .וְ אַחַ ר נ ְָסעוּ הָ עָ ם מֵ חֲ צֵ רוֹת וַ יַּחֲ נוּ בְּ ִמ ְדבַּ ר פָּ ָ

 (4המרגלים והסכמת העם עם החלטת רובם
]במדבר פרק יג[
משׁה לֵּאמֹרְ .שׁלַח לְ אֲ נ ִָשׁים וְ יָתֻ רוּ אֶ ת אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן אֲ ֶשׁר אֲ נִי נֹתֵ ן לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִאישׁ אֶ חָ ד ִאישׁ אֶ חָ ד לְ מַ טֵּ ה
)א-טו( וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ
אשׁי בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל הֵ מָּ ה .וְ אֵ לֶּה ְשׁמוֹתָ ם
ארן עַ ל פִּ י ה' ֻכּלָּם אֲ נ ִָשׁים ָר ֵ
משׁה ִמ ִמּ ְדבַּ ר פָּ ָ
אֲ בֹתָ יו ִתּ ְשׁלָחוּ כֹּל נ ִָשׂיא בָ הֶ ם .וַ יִּ ְשׁלַח אֹתָ ם ֶ

לְ מַ טֵּ ה ְראוּבֵ ן ַשׁמּוּעַ בֶּ ן זַ כּוּר .לְ מַ טֵּ ה ִשׁ ְמעוֹן ָשׁפָ ט בֶּ ן חו ִֹרי .לְ מַ טֵּ ה יְ ָ
הוּדה כָּ לֵב בֶּ ן יְ ֻפנֶּה .לְ מַ טֵּ ה יִ ָשּׂשׂכָר יִ גְ אָל בֶּ ן יוֹסֵ ף .לְ מַ טֵּ ה אֶ פְ ָריִ ם הו ֵֹשׁעַ בִּ ן נוּן .לְ מַ טֵּ ה
סוּסי .לְ מַ טֵּ ה ָדן עַ ִמּיאֵ ל בֶּ ן גְּ מַ לִּ י .לְ מַ טֵּ ה אָ ֵשׁר ְסתוּר בֶּ ן ִמיכָ אֵ ל.
בִ ְני ִָמן פַּ לְ ִטי בֶּ ן ָרפוּא .לְ מַ טֵּ ה זְ בוּלֻן גּ ִַדּיאֵ ל בֶּ ן סו ִֹדי .לְ מַ טֵּ ה יוֹסֵ ף לְ מַ טֵּ ה ְמנ ֶַשּׁה גּ ִַדּי בֶּ ן ִ
משׁה לְ הו ֵֹשׁעַ בִּ ן נוּן יְ הוֹשֻׁ עַ .
אָרץ וַ יִּ ְק ָרא ֶ
משׁה לָתוּר אֶ ת הָ ֶ
לְ מַ טֵּ ה נַפְ ָתּלִ י נ ְַחבִּ י בֶּ ן וָ פְ ִסי .לְ מַ טֵּ ה גָד גְּ אוּאֵ ל בֶּ ן מָ כִ י .אֵ לֶּה ְשׁמוֹת הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ָשׁלַח ֶ

)יז-כ( וַ יִּ ְשׁלַח אֹתָ ם ֶ
אָרץ מַ ה ִהוא וְ אֶ ת
משׁה לָתוּר אֶ ת אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם עֲלוּ זֶ ה בַּ ֶנּגֶב וַ עֲלִ יתֶ ם אֶ ת הָ הָ רְ .וּר ִאיתֶ ם אֶ ת הָ ֶ
אָרץ אֲ ֶשׁר הוּא ֵ
יּשׁב עָ לֶיהָ הֶ חָ זָ ק הוּא הֲ ָרפֶ ה הַ ְמעַ ט הוּא ִאם ָרב .וּמָ ה הָ ֶ
ישׁב בָּ הּ הֲ טוֹבָ ה ִהוא ִאם ָרעָ ה וּמָ ה הֶ עָ ִרים אֲ ֶשׁר
הָ עָ ם הַ ֵ
אָרץ הַ ְשּׁמֵ נָה ִהוא ִאם ָרזָ ה הֲ יֶשׁ בָּ הּ עֵ ץ ִאם אַיִ ן וְ ִה ְתחַ זַּ ְק ֶתּם וּלְ ַק ְח ֶתּם ִמפְּ ִרי
הוּא יו ֵֹשׁב בָּ הֵ נָּה הַ בְּ מַ חֲ נִים ִאם בְּ ִמבְ צָ ִרים .וּמָ ה הָ ֶ
כּוּרי ֲענָבִ ים.
אָרץ וְ הַ יּ ִָמים יְ מֵ י בִּ ֵ
הָ ֶ
ידי
אָרץ ִמ ִמּ ְדבַּ ר ִצן עַ ד ְרחֹב לְ בֹא חֲ מָ ת .וַ ַיּעֲלוּ בַ ֶנּגֶב וַ ָיּבֹא עַ ד חֶ בְ רוֹן וְ ָשׁם אֲ ִחימָ ן ֵשׁ ַשׁי וְ תַ לְ מַ י יְ לִ ֵ
)כא-כד( וַ ַיּעֲלוּ וַ יָּתֻ רוּ אֶ ת הָ ֶ
הָ ֲענָק וְ חֶ בְ רוֹן ֶשׁבַ ע ָשׁנִים נִבְ נְתָ ה לִ פְ נֵי צֹעַ ן ִמ ְצ ָריִ ם .וַ ָיּבֹאוּ עַ ד נַחַ ל אֶ ְשׁכֹּל וַ יִּ כְ ְרתוּ ִמ ָשּׁם זְ מו ָֹרה וְ אֶ ְשׁכּוֹל ֲענָבִ ים אֶ חָ ד וַ יִּ ָשּׂאֻ הוּ
וּמן הַ ְתּאֵ נִים .לַמָּ קוֹם הַ הוּא ָק ָרא נַחַ ל אֶ ְשׁכּוֹל עַ ל אֹדוֹת הָ אֶ ְשׁכּוֹל אֲ ֶשׁר כּ ְָרתוּ ִמ ָשּׁם בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל.
מּנִים ִ
וּמן הָ ִר ֹ
בַ מּוֹט בִּ ְשׁנָיִ ם ִ
ארן
משׁה וְ אֶ ל אַהֲ רֹן וְ אֶ ל ָכּל ע ֲַדת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל ִמ ְדבַּ ר פָּ ָ
אַרבָּ עִ ים יוֹם .וַ יֵּלְ כוּ וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל ֶ
אָרץ ִמ ֵקּץ ְ
)כה-כז( וַ יָּשֻׁ בוּ ִמתּוּר הָ ֶ
אָרץ אֲ ֶשׁר ְשׁל ְַח ָתּנוּ וְ גַם זָ בַ ת חָ לָב
ֹאמרוּ בָּ אנוּ אֶ ל הָ ֶ
אָרץ .וַ יְ סַ פְּ רוּ ל ֹו וַ יּ ְ
ָק ֵד ָשׁה וַ יּ ִָשׁיבוּ אֹתָ ם ָדּבָ ר וְ אֶ ת ָכּל הָ עֵ ָדה וַ יּ ְַראוּם אֶ ת פְּ ִרי הָ ֶ
ְוּדבַ שׁ ִהוא וְ זֶ ה פִּ ְריָהּ.

] 4בראשית לח כו[ "ולא יסף עוד" ] -רש"י [ יש אומרים לא הוסיף ויש אומרים לא פסק )וחבירו גבי אלדד ומידד ]במדבר יא כה-כו[ "… ולא
יספו…" ומתרגמינן ולא פסקו(.
 5אפשר גם להוסיף את ִצפורה אשתו של משה לרשימת המתלוננים] :רש"י[ … בשעה שנא' למשה ]יא כז[ " ֶא ְלדָּד וּמֵידָד ִמ ְתנַ ְבּאִים ַבּ ַמּ ֲחנֶה" כיון
ששמעה ִצפורה אמרה אוי לנשותיהן של אלו אם הם נזקקים לנבואה שיהיו פורשין מנשותיהן כדרך שפירש בעלי ממני ומשם ידעה מרים והגידה
לאהרן…
] 6אריה[ משה לא שמע את שבחו!
ֶשׂ ְבּעָה ְב ָהקִיץ תְּמוּנָ ֶת ָך".
] 7תהילים יז טו[ " ֲאנִי ְבּ ֶצדֶק ֶא ֱחזֶה ָפנֶי ָך .א ְ
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אָרץ וְ הֶ עָ ִרים בְּ צֻרוֹת גְּ ֹד ת ְמאֹד וְ גַם יְ לִ ֵדי הָ ֲענָק ָר ִאינוּ ָשׁם .עֲמָ לֵק
יּשׁב בָּ ֶ
)כח-לג( אֶ פֶ ס כִּ י עַ ז הָ עָ ם הַ ֵ
בוּסי וְ הָ אֱ מ ִֹרי יו ֵֹשׁב בָּ הָ ר וְ הַ כְּ ַנ ֲענִי יו ֵֹשׁב עַ ל הַ יָּם וְ עַ ל יַד הַ יּ ְַר ֵדּן.
יו ֵֹשׁב בְּ אֶ ֶרץ הַ ֶנּגֶב וְ הַ ִח ִתּי וְ הַ יְ ִ

משׁה וַ יֹּאמֶ ר עָ ה ַנ ֲעלֶה וְ י ַָר ְשׁנוּ אֹתָ הּ כִּ י יָכוֹל נוּכַ ל לָהּ.
וַ יַּהַ ס כָּ לֵב אֶ ת הָ עָ ם אֶ ל ֶ
אָרץ
אָמרוּ א נוּכַ ל ַלעֲלוֹת אֶ ל הָ עָ ם כִּ י חָ זָ ק הוּא ִממֶּ נּוּ .וַ יּ ִֹציאוּ ִדּבַּ ת הָ ֶ
וְ הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר עָ לוּ עִ מּ ֹו ְ
אָרץ אֲ ֶשׁר עָ בַ ְרנוּ בָ הּ לָתוּר אֹתָ הּ אֶ ֶרץ אֹכֶ לֶת יו ְֹשׁבֶ יהָ
אֲ ֶשׁר ָתּרוּ אֹתָ הּ אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵאמֹר הָ ֶ
ִהוא וְ כָ ל הָ עָ ם אֲ ֶשׁר ָר ִאינוּ בְ ת ֹוכָהּ אַנְ ֵשׁי ִמדּוֹת .וְ ָשׁם ָר ִאינוּ אֶ ת הַ נְּ פִ ילִ ים בְּ נֵי ֲענָק ִמן הַ נְּ פִ לִ ים
וַ נְּ ִהי בְ עֵ ינֵינוּ כַּ חֲ גָבִ ים וְ כֵ ן הָ יִ ינוּ בְּ עֵ ינֵיהֶ ם.

תתתתגובת ישששראל
]במדבר פרק יד[
ֹאמרוּ אֲ לֵהֶ ם כָּ ל
משׁה וְ עַ ל אַהֲ רֹן כֹּל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יּ ְ
)א-ד( וַ ִתּ ָשּׂא כָּ ל הָ עֵ ָדה וַ יִּ ְתּנוּ אֶ ת ק ֹולָם וַ יִּ בְ כּוּ הָ עָ ם בַּ לַּיְ לָה הַ הוּא .וַ יִּ נוּ עַ ל ֶ
אָרץ הַ זֹּאת לִ ְנפֹּל בַּ חֶ ֶרב נ ֵָשׁינוּ וְ טַ פֵּ נוּ יִ ְהיוּ
הָ עֵ ָדה לוּ מַ ְתנוּ בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם א ֹו בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּ ה לוּ מָ ְתנוּ .וְ לָמָ ה ה' מֵ בִ יא אֹתָ נוּ אֶ ל הָ ֶ
אָחיו נ ְִתּנָה רֹאשׁ וְ נָשׁוּבָ ה ִמ ְצ ָריְ מָ ה.
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ל ִ
לָבַ ז הֲ לוֹא טוֹב לָנוּ שׁוּב ִמ ְצ ָריְ מָ ה .וַ יּ ְ
משׁה וְ אַהֲ רֹן עַ ל פְּ נֵיהֶ ם לִ פְ נֵי ָכּל ְקהַ ל ע ֲַדת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל.
)ה( וַ יִּ פֹּל ֶ
אָרץ אֲ ֶשׁר
ֹאמרוּ אֶ ל ָכּל ע ֲַדת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵאמֹר הָ ֶ
אָרץ ָק ְרעוּ בִּ גְ ֵדיהֶ םַ .ויּ ְ
)ו-יב( וִ יהוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן וְ ָכלֵב בֶּ ן יְ ֻפנֶּה ִמן הַ ָתּ ִרים אֶ ת הָ ֶ
אָרץ הַ זֹּאת וּנְתָ נָהּ לָנוּ אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִהוא זָ בַ ת
אָרץ ְמאֹד ְמאֹדִ .אם חָ פֵ ץ בָּ נוּ ה' וְ הֵ בִ יא אֹתָ נוּ אֶ ל הָ ֶ
עָ בַ ְרנוּ בָ הּ לָתוּר אֹתָ הּ טוֹבָ ה הָ ֶ
יראֻ ם.
אָרץ כִּ י ל ְַחמֵ נוּ הֵ ם סָ ר ִצלָּם מֵ ֲעלֵיהֶ ם וַ ה' ִא ָתּנוּ אַל ִתּ ָ
חָ לָב ְוּדבָ שׁ .אַ בַּ ה' אַל ִתּ ְמרֹדוּ וְ אַ ֶתּם אַל ִתּ ְיראוּ אֶ ת עַ ם הָ ֶ

ֹאמרוּ כָּל הָ עֵ ָדה לִ ְרגּוֹם אֹתָ ם בָּ אֲ בָ נִ ים
וַ יּ ְ
משׁה עַ ד אָנָה יְ נַאֲ ֻצנִי הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ עַ ד אָנָה א יַאֲ ִמינוּ בִ י בְּ כֹל
וּכְ בוֹד ה' נ ְִראָה בְּ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד אֶ ל ָכּל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל .וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
יתי בְּ ִק ְרבּ ֹו? אַ כֶּ נּוּ בַ ֶדּבֶ ר וְ או ִֹר ֶשׁנּוּ וְ אֶ עֱשֶׂ ה א ְֹת לְ גוֹי גָּדוֹל וְ עָ צוּם ִממֶּ נּוּ.
הָ אֹתוֹת אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ִ

תפילת משה
אָרץ הַ זֹּאת ָשׁ ְמעוּ כִּ י
אָמרוּ אֶ ל יו ֵֹשׁב הָ ֶ
משׁה אֶ ל ה' וְ ָשׁ ְמעוּ ִמ ְצ ַריִ ם כִּ י הֶ עֱלִ יתָ בְ כֹחֲ אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶּ ה ִמ ִקּ ְרבּ ֹו .וְ ְ
)יג-לה( וַ יֹּאמֶ ר ֶ
ה ֵל לִ פְ נֵיהֶ ם יוֹמָ ם וּבְ עַ מּוּד אֵ שׁ
אַ ָתּה ה' בְּ ֶק ֶרב הָ עָ ם הַ זֶּ ה אֲ שֶׁ ר עַ יִ ן בְּ עַ יִ ן נ ְִראָה אַ ָתּה ה' וַ ֲע ָנ ְנ עֹמֵ ד ֲעלֵהֶ ם וּבְ עַ מֻּ ד עָ נָן אַ ָתּה ֹ
אָמרוּ הַ גּוֹיִ ם אֲ ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ אֶ ת ִשׁ ְמ ֲע לֵאמֹרִ .מבִּ לְ ִתּי יְ ֹכלֶת ה' לְ הָ בִ יא אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶּ ה
לָיְ לָה .וְ הֵ מַ ָתּה אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶּ ה כְּ ִאישׁ אֶ חָ ד וְ ְ
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ ע לָהֶ ם ַויִּ ְשׁחָ טֵ ם בַּ ִמּ ְדבָּ ר .וְ עַ ָתּה יִ גְ ַדּל נָא כֹּחַ אֲ ֹדנָי ַכּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ לֵאמֹר .ה' אֶ ֶר אַ פַּ יִ ם וְ ַרב חֶ סֶ ד נ ֵֹשׂא עָ וֹן
אֶ ל הָ ֶ
וָ פָ ַשׁע וְ נ ֵַקּה א יְ נ ֶַקּה פּ ֵֹקד ֲעוֹן אָבוֹת עַ ל בָּ נִים עַ ל ִשׁלּ ִֵשׁים וְ עַ ל ִרבֵּ עִ יםְ .סלַח נָא ַל ֲעוֹן הָ עָ ם הַ זֶּ ה כְּ ג ֶֹדל חַ ְס ֶדּ וְ כַאֲ ֶשׁר נ ָָשׂאתָ ה לָעָ ם
הַ זֶּ ה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ עַ ד הֵ נָּה.

סליחת ה' והעונש
אתֹתַ י
אָרץ .כִּ י ָכל הָ אֲ נ ִָשׁים הָ ר ִֹאים אֶ ת כְּ ב ִֹדי וְ אֶ ת ֹ
)כ-לו( וַ יֹּאמֶ ר ה' סָ ל ְַח ִתּי כִּ ְדבָ ֶר  .וְ אוּ ָלם חַ י אָנִי וְ יִ מָּ לֵא כְ בוֹד ה' אֶ ת כָּ ל הָ ֶ
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ עְ ִתּי לַאֲ בֹתָ ם וְ כָ ל
יתי בְ ִמ ְצ ַריִ ם וּבַ ִמּ ְדבָּ ר וַ יְ נַסּוּ א ִֹתי זֶ ה עֶ ֶשׂר פְּ עָ ִמים וְ א ָשׁ ְמעוּ בְּ קוֹלִ יִ .אם יִ ְראוּ אֶ ת הָ ֶ
אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ִ
אָרץ אֲ ֶשׁר בָּ א ָשׁמָּ ה וְ זַ ְרע ֹו יו ִֹר ֶשׁנָּה.
ְמנַאֲ צַ י א יִ ְראוּהָ  .וְ עַ בְ ִדּי כָ לֵב עֵ ֶקב הָ יְ תָ ה רוּחַ אַחֶ ֶרת עִ מּ ֹו וַ יְ מַ לֵּא אַחֲ ָרי וַ הֲ בִ יא ִֹתיו אֶ ל הָ ֶ
משׁה וְ אֶ ל אַהֲ רֹן לֵאמֹר .עַ ד מָ תַ י לָעֵ ָדה
וּסעוּ ָל ֶכם הַ ִמּ ְדבָּ ר ֶדּ ֶר יַם סוּף .וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ
וְ הָ עֲמָ ל ִֵקי וְ הַ כְּ ַנ ֲענִי יו ֵֹשׁב בָּ עֵ מֶ ק מָ חָ ר פְּ נוּ ְ
הָ ָרעָ ה הַ זֹּאת אֲ ֶשׁר הֵ מָּ ה מַ לִּ ינִים עָ לָי אֶ ת ְתּלֻנּוֹת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֵ מָּ ה מַ לִּ ינִים עָ לַי שָׁ מָ עְ ִתּי .אֱ מֹר אֲ לֵהֶ ם חַ י אָנִי נְאֻ ם ה' ִאם
א כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ֶתּם בְּ אָזְ נָי ֵכּן אֶ ע ֱֶשׂה ָל ֶכם .בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּ ה יִ פְּ לוּ פִ גְ ֵריכֶ ם וְ ָכל פְּ קֻ ֵדי ֶכם לְ ָכל ִמ ְספַּ ְר ֶכם ִמבֶּ ן עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וָ מָ עְ לָה אֲ ֶשׁר
אתי אֶ ת י ִָדי לְ ַשׁ ֵכּן אֶ ְת ֶכם בָּ הּ כִּ י ִאם ָכּלֵב בֶּ ן יְ ֻפנֶּה וִ יהוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן .וְ טַ פְּ כֶ ם אֲ ֶשׁר
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ָָשׂ ִ
הֲ לִ ינֹתֶ ם עָ לָיִ .אם אַ ֶתּם ָתּבֹאוּ אֶ ל הָ ֶ
אַס ֶתּם בָּ הּ .וּפִ גְ ֵרי ֶכם אַ ֶתּם יִ פְּ לוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּ ה .וּבְ נֵיכֶ ם יִ ְהיוּ רֹעִ ים
אָרץ אֲ ֶשׁר ְמ ְ
יאתי אֹתָ ם וְ י ְָדעוּ אֶ ת הָ ֶ
אֲ מַ ְר ֶתּם לָבַ ז יִ ְהיֶה וְ הֵ בֵ ִ
אַרבָּ עִ ים יוֹם יוֹם
אָרץ ְ
אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה וְ נ ְָשׂאוּ אֶ ת זְ נוּתֵ י ֶכם עַ ד תֹּם פִּ גְ ֵרי ֶכם בַּ ִמּ ְדבָּ ר .בְּ ִמ ְספַּ ר הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר ַתּ ְר ֶתּם אֶ ת הָ ֶ
בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְ
נוּאָתי .אֲ נִי ה' ִדּבַּ ְר ִתּי ִאם א זֹאת אֶ ע ֱֶשׂה לְ כָ ל הָ עֵ ָדה הָ ָרעָ ה
ִ
ידעְ ֶתּם אֶ ת ְתּ
אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה וִ ַ
ל ַָשּׁנָה יוֹם ל ַָשּׁנָה ִתּ ְשׂאוּ אֶ ת ֲע ֹונֹתֵ יכֶ ם ְ
הַ זֹּאת הַ נּוֹעָ ִדים עָ לָי בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּ ה יִ ַתּמּוּ וְ שָׁ ם יָמֻ תוּ.
אָרץ.
אָרץ וַ יָּשֻׁ בוּ וַ יַּלִּ ינוּ עָ לָיו אֶ ת ָכּל הָ עֵ ָדה לְ הו ִֹציא ִדבָּ ה עַ ל הָ ֶ
משׁה לָתוּר אֶ ת הָ ֶ
וְ הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ שֶׁ ר ָשׁלַח ֶ

אָרץ ָרעָ ה בַּ מַּ גֵּפָ ה לִ פְ נֵי ה' .וִ יהוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן וְ כָ לֵב בֶּ ן יְ ֻפנֶּה
)לז-לח( וַ יָּמֻ תוּ הָ אֲ נ ִָשׁים מו ִֹצאֵ י ִדבַּ ת הָ ֶ
אָרץ.
חָ יוּ ִמן הָ אֲ נ ִָשׁים הָ הֵ ם הַ הֹלְ כִ ים לָתוּר אֶ ת הָ ֶ
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משׁה אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה אֶ ל ָכּל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יִּ ְתאַ בְּ לוּ הָ עָ ם ְמאֹד .וַ יּ ְַשׁכִּ מוּ בַ בּ ֶֹקר וַ ַיּעֲלוּ אֶ ל רֹאשׁ הָ הָ ר לֵאמֹר
)לט-מה( וַ יְ ַדבֵּ ר ֶ
משׁה לָמָּ ה זֶּ ה אַ ֶתּם עֹבְ ִרים אֶ ת פִּ י ה' וְ ִהוא א ִת ְצלָח .אַל ַתּעֲלוּ כִּ י
ִהנֶּנּוּ וְ עָ לִ ינוּ אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר אָמַ ר ה' כִּ י חָ טָ אנוּ .וַ יֹּאמֶ ר ֶ
אֵ ין ה' בְּ ִק ְרבְּ כֶ ם וְ א ִתּנָּגְ פוּ לִ פְ נֵי אֹיְ בֵ יכֶ ם .כִּ י הָ עֲמָ ל ִֵקי וְ הַ כְּ ַנ ֲענִי ָשׁם לִ פְ נֵיכֶם וּנְפַ לְ ֶתּם בֶּ חָ ֶרב כִּ י עַ ל ֵכּן ַשׁבְ ֶתּם מֵ אַחֲ ֵרי ה' וְ א
יּשׁב בָּ הָ ר
וּמשׁה א מָ שׁוּ ִמ ֶקּ ֶרב הַ מַּ חֲ נֶה .וַ יּ ֵֶרד הָ עֲמָ ל ִֵקי וְ הַ כְּ ַנ ֲענִי הַ ֵ
ֶ
יִ ְהיֶה ה' עִ מָּ כֶם .וַ יַּעְ פִּ לוּ ַלעֲלוֹת אֶ ל רֹאשׁ הָ הָ ר וַ אֲ רוֹן בְּ ִרית ה'
הַ הוּא וַ יַּכּוּם וַ יַּכְּ תוּם עַ ד הַ חָ ְרמָ ה.

רצף ִמצְ וֹת:
]במדבר פרק טו[

מע ֲֵדיכֶם
משׁה לֵּאמֹרַ .דּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ אָמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם כִּ י תָ בֹאוּ אֶ ל אֶ ֶרץ מו ְֹשׁבֹתֵ י ֶכם אֲ ֶשׁר אֲ נִ י נ ֵֹתן ָלכֶם .וַ ע ֲִשׂיתֶ ם ִא ֶשּׁה לַה' ֹעלָה א ֹו זֶ בַ ח לְ פַ לֵּא נ ֶֶדר א ֹו בִ ְנ ָדבָ ה א ֹו בְּ ֹ
)א-לא( וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ
סלֶת עִ ָשּׂרוֹן בָּ לוּל בִּ ְרבִ עִ ית הַ ִהין ָשׁ ֶמן .וְ יַיִ ן ַלנֶּסֶ ְרבִ יעִ ית הַ ִהין ַתּע ֲֶשׂה עַ ל הָ ֹעלָה א ֹו לַזָּ בַ ח ַל ֶכּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד .א ֹו
ַלעֲשׂוֹת ֵריחַ נִיחֹחַ לַה' ִמן הַ בָּ ָקר א ֹו ִמן הַ צֹּאן .וְ ִה ְק ִריב הַ ַמּ ְק ִריב ָק ְרבָּ נ ֹו לַה' ִמ ְנחָ ה ֹ
סלֶת ְשׁנֵי עֶ ְשׂרֹנִ ים בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן ְשׁלִ ִשׁית הַ ִהין .וְ יַיִ ן ַלנֶּסֶ ְשׁלִ ִשׁית הַ ִהין ַתּ ְק ִריב ֵריחַ נִיחֹחַ לַה' .וְ כִ י ַתע ֲֶשׂה בֶ ן בָּ ָקר ֹעלָה א ֹו זָ בַ ח לְ פַ לֵּא נ ֶֶדר א ֹו ְשׁל ִָמים לַה' .וְ ִה ְק ִריב עַ ל בֶּ ן
לָאַיִ ל ַתּע ֲֶשׂה ִמ ְנחָ ה ֹ
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לשׁה עֶ ְשׂ ֹר ִנים בָּ לוּל בַּ ֶשּׁמֶ ן חֲ ִצי הַ ִהין .וְ יַיִ ן ַתּ ְק ִריב ַלנֶּסֶ חֲ ִצי הַ ִהין ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַה'ָ .כּ ָכה יֵּעָ ֶשׂה לַשּׁוֹר הָ אֶ חָ ד א ֹו לָאַיִ ל הָ אֶ חָ ד א ֹו ל ֶַשּׂה בַ כְּ בָ ִשׂים א ֹו בָ עִ זִּ ים .כּ ִַמּ ְספָּ ר אֲ ֶשׁר
סלֶת ְשׁ ָ
הַ בָּ ָקר ִמ ְנחָ ה ֹ
ַתּעֲשׂוּ ָכּ ָכה ַתּעֲשׂוּ לָאֶ חָ ד כְּ ִמ ְספָּ ָרםָ .כּל הָ אֶ זְ ָרח ַיע ֲֶשׂה ָכּ ָכה ֶאת אֵ לֶּה לְ הַ ְק ִריב ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַה' .וְ כִ י יָגוּר ִא ְתּכֶ ם גֵּר א ֹו אֲ ֶשׁר ְבּת ֹוכֲכֶ ם לְ ֹדרֹתֵ י ֶכם וְ עָ ָשׂה ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַה' ַכּאֲ ֶשׁר ַתּעֲשׂוּ ֵכּן
משׁה לֵּאמֹרַ .דּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
וּמ ְשׁפָּ ט ֶאחָ ד יִ ְהיֶה ָלכֶם וְ ַלגֵּר הַ גָּר ִא ְתּכֶם .וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ
ַיע ֲֶשׂה .הַ ָקּהָ ל חֻ ָקּה אַחַ ת ָלכֶם וְ ַלגֵּר הַ גָּר חֻ ַקּת ע ֹולָם לְ ֹדר ֵֹתיכֶם ָכּכֶ ם ַכּגֵּר יִ ְהיֶה לִ פְ נֵי ה' .תּו ָֹרה אַחַ ת ִ
רוּמת גּ ֶֹרן ֵכּן ָתּ ִרימוּ אֹתָ הּ.
אשׁית ע ֲִרסֹתֵ כֶם חַ לָּה ָתּ ִרימוּ ְתרוּמָ ה כִּ ְת ַ
אָרץ ָתּ ִרימוּ ְתרוּמָ ה לַה'ֵ .ר ִ
אָרץ אֲ ֶשׁר אֲ נִ י מֵ בִ יא ֶא ְתכֶם ָשׁמָּ ה .וְ הָ יָה בַּ אֲ כָלְ כֶם ִמלֶּחֶ ם הָ ֶ
וְ אָמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם בְּ בֹאֲ כֶ ם אֶ ל הָ ֶ
משׁה ִמן הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' וָ הָ לְ אָה
משׁה .אֵ ת כָּל אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' אֲ לֵיכֶם ְבּיַד ֶ
אשׁית ע ֲִרס ֵֹתיכֶם ִתּ ְתּנוּ לַה' ְתּרוּמָ ה לְ ֹדר ֵֹתיכֶם .וְ כִ י ִת ְשׁגּוּ וְ א ַתעֲשׂוּ אֵ ת כָּל הַ ִמּ ְצוֹת הָ אֵ לֶּה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ה' אֶ ל ֶ
מֵ ֵר ִ
וּשׂעִ יר עִ זִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ ת .וְ כִ פֶּ ר הַ כֹּהֵ ן עַ ל ָכּל ע ֲַדת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
וּמ ְנחָ ת ֹו וְ נ ְִסכּ ֹו כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט ְ
לְ ֹדרֹתֵ יכֶם .וְ הָ יָה ִאם מֵ עֵ ינֵי הָ עֵ ָדה נֶעֶ ְשׂתָ ה לִ ְשׁ ָגגָה וְ עָ שׂוּ כָל הָ עֵ ָדה פַּ ר בֶּ ן בָּ ָקר אֶ חָ ד לְ ֹעלָה לְ ֵריחַ נִיחֹחַ לַה' ִ
וְ נִ ְסלַח לָהֶ ם כִּ י ְשׁ ָגגָה ִהוא וְ הֵ ם הֵ בִ יאוּ ֶאת ָק ְרבָּ נָם ִא ֶשּׁה לַה' וְ חַ ָטּאתָ ם לִ פְ נֵי ה' עַ ל ִשׁגְ ג ָָתם .וְ ִנ ְסלַח לְ כָל ע ֲַדת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ַלגֵּר הַ גָּר בְּ ת ֹוכָם כִּ י לְ כָל הָ עָ ם בִּ ְשׁ ָגגָה .וְ ִאם נֶפֶ שׁ אַחַ ת ֶתּחֱ טָ א בִ ְשׁ ָגגָה
שּׁ ֶגגֶת בְּ חֶ ְטאָה בִ ְשׁ ָגגָה לִ פְ נֵי ה' לְ כַפֵּ ר עָ לָיו וְ נ ְִסלַח ל ֹו .הָ אֶ זְ ָרח בִּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ַלגֵּר הַ גָּר בְּ ת ֹוכָם תּו ָֹרה אַחַ ת יִ ְהיֶה ָלכֶם ָלע ֶֹשׂה בִּ ְשׁ ָגגָה.
וְ ִה ְק ִריבָ ה עֵ ז בַּ ת ְשׁנ ָָתהּ לְ חַ טָּ את .וְ כִ פֶּ ר הַ כֹּהֵ ן עַ ל הַ נֶּפֶ שׁ הַ ֹ
וּמן הַ גֵּר ֶאת ה' הוּא ְמג ֵַדּף וְ ִנכְ ְרתָ ה הַ ֶנּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב עַ מָּ הּ .כִּ י ְדבַ ר ה' בָּ זָ ה וְ ֶאת ִמ ְצוָ ת ֹו הֵ פַ ר ִה ָכּ ֵרת ִתּ ָכּ ֵרת הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ֲע ֹונָה בָ הּ.
וְ הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ַתּע ֲֶשׂה ְבּיָד ָרמָ ה ִמן הָ אֶ זְ ָרח ִ

 (6המקושש בשבת ועונשו
משׁה
קשׁשׁ עֵ ִצים אֶ ל ֶ
קשׁשׁ עֵ ִצים בְּ יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת .וַ יּ ְַק ִריבוּ אֹת ֹו הַ מּ ְֹצ ִאים אֹת ֹו ְמ ֵ
)לב-לו( וַ יִּ ְהיוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר וַ יִּ ְמ ְצאוּ ִאישׁ ְמ ֵ
משׁה מוֹת יוּמַ ת הָ ִאישׁ ָרגוֹם אֹת ֹו
וְ אֶ ל אַהֲ רֹן וְ אֶ ל ָכּל הָ עֵ ָדה .וַ ַיּנִּיחוּ אֹת ֹו בַּ ִמּ ְשׁמָ ר כִּ י א פ ַֹרשׁ מַ ה יֵּעָ ֶשׂה ל ֹוַ .ויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
משׁה.
בָ אֲ בָ נִים כָּ ל הָ עֵ ָדה ִמחוּץ לַמַּ חֲ נֶה .וַ יּ ִֹציאוּ אֹת ֹו כָּ ל הָ עֵ ָדה אֶ ל ִמחוּץ לַמַּ חֲ נֶה וַ יִּ ְרגְּ מוּ אֹת ֹו בָּ אֲ בָ נִים וַ ָיּמֹת כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' אֶ ת ֶ

ִמצְ ַות ציצית

יצת הַ ָכּנָף פְּ ִתיל ְתּכֵ לֶת.
יצת עַ ל ַכּנְפֵ י בִ גְ ֵדיהֶ ם לְ ֹדרֹתָ ם וְ נ ְָתנוּ עַ ל ִצ ִ
יִשׂ ָראֵ ל וְ אָמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם וְ עָ שׂוּ לָהֶ ם ִצ ִ
משׁה לֵּאמֹרַ .דּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי ְ
)לז-מא( וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
יצת ְוּר ִאיתֶ ם אֹת ֹו וּזְ כ ְַר ֶתּם אֶ ת כָּ ל ִמ ְצוֹת ה' וַ ע ֲִשׂיתֶ ם אֹתָ ם וְ א תָ תוּרוּ אַחֲ ֵרי לְ בַ בְ כֶם וְ אַחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶ ם אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ֹזנִים אַחֲ ֵריהֶ ם .לְ מַ עַ ן
וְ הָ יָה ָלכֶם לְ ִצ ִ
ִתּזְ כְּ רוּ וַ ע ֲִשׂיתֶ ם אֶ ת כָּ ל ִמ ְצוֹתָ י וִ ְהיִ יתֶ ם ְק ִ
אתי אֶ ְתכֶ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לִ ְהיוֹת ָלכֶם לֵא ִהים אֲ נִי ה' אֱ הֵ יכֶם.
דשׁים לֵא הֵ יכֶם .אֲ נִי ה' אֱ הֵ יכֶ ם אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ

קרח
ֹ (7
]במדבר פרק טז[
משׁה וַ אֲ נ ִָשׁים ִמבְּ נֵי
ירם בְּ נֵי אֱ לִ יאָב וְ אוֹן בֶּ ן פֶּ לֶת בְּ נֵי ְראוּבֵ ן .וַ יָּקֻ מוּ לִ פְ נֵי ֶ
)א-ג( וַ יִּ ַקּח ק ַֹרח בֶּ ן יִ ְצהָ ר בֶּ ן ְקהָ ת בֶּ ן לֵוִ י וְ ָדתָ ן וַ אֲ בִ ָ
ֹאמרוּ אֲ לֵהֶ םַ :רב ָלכֶם ,כִּ י כָ ל
משׁה וְ עַ ל אַהֲ רֹן וַ יּ ְ
יִ ְשׂ ָראֵ ל חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ אתָ יִ ם נ ְִשׂיאֵ י עֵ ָדה ְק ִראֵ י מוֹעֵ ד אַנ ְֵשׁי ֵשׁם .וַ יִּ ָקּהֲ לוּ עַ ל ֶ

דשׁים וּבְ ת ֹוכָם ה' וּמַ דּוּעַ ִתּ ְתנ ְַשּׂאוּ עַ ל ְקהַ ל ה'?
הָ עֵ ָדה ֻ -כּלָּם ְק ִ

)ד-יא( וַ יִּ ְשׁמַ ע ֶ
משׁה וַ יִּ פֹּל עַ ל פָּ נָיו .וַ יְ ַדבֵּ ר אֶ ל ק ַֹרח וְ אֶ ל כָּ ל ע ֲָדת ֹו לֵאמֹר בּ ֶֹקר וְ י ַֹדע ה' אֶ ת אֲ ֶשׁר ל ֹו וְ אֶ ת הַ ָקּדוֹשׁ וְ ִה ְק ִריב אֵ לָיו
וּתנוּ בָ הֵ ן אֵ שׁ וְ ִשׂימוּ ֲעלֵיהֶ ן ְקט ֶֹרת לִ פְ נֵי ה' מָ חָ ר
וְ אֵ ת אֲ ֶשׁר יִ בְ חַ ר בּ ֹו י ְַק ִריב אֵ לָיו .זֹאת עֲשׂוּ ְקחוּ ָל ֶכם מַ ְחתּוֹת ק ַֹרח וְ כָ ל ע ֲָדת ֹוְ .
משׁה אֶ ל ק ַֹרח ִשׁ ְמעוּ נָא בְּ נֵי לֵוִ י .הַ ְמעַ ט ִמ ֶכּם כִּ י ִהבְ ִדּיל אֱ הֵ י
וְ הָ יָה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ בְ חַ ר ה' הוּא הַ ָקּדוֹשׁ ַרב ָל ֶכם בְּ נֵי לֵוִ יַ .ו ֹיּאמֶ ר ֶ
יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ְתכֶ ם מֵ ע ֲַדת יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ הַ ְק ִריב אֶ ְתכֶ ם אֵ לָיו ַל ֲעבֹד אֶ ת ֲעב ַֹדת ִמ ְשׁ ַכּן ה' וְ ַל ֲעמֹד לִ פְ נֵי הָ עֵ ָדה לְ ָשׁ ְרתָ ם .וַ יּ ְַק ֵרב א ְֹת וְ אֶ ת ָכּל
אַחֶ י בְ נֵי לֵוִ י ִא ָתּ וּבִ ַקּ ְשׁ ֶתּם גַּם כְּ הֻ נָּה .לָכֵן אַ ָתּה וְ ָכל ע ֲָד ְת הַ נֹּעָ ִדים עַ ל ה' וְ אַהֲ רֹן מַ ה הוּא כִּ י תַ לִּ ינוּ עָ לָיו.

 (8דתן ואבירם
ֹאמרוּ א ַנ ֲעלֶה .הַ ְמעַ ט כִּ י הֶ עֱלִ יתָ נוּ
ירם בְּ נֵי אֱ לִ יאָב וַ יּ ְ
משׁה לִ ְקרֹא לְ ָדתָ ן וְ לַאֲ בִ ָ
)יב-יד( וַ יִּ ְשׁלַח ֶ
מֵ אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְוּדבַ שׁ לַהֲ ִמיתֵ נוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר כִּ י ִת ְשׂ ָתּ ֵרר עָ לֵינוּ גַּם ִה ְשׂ ָתּ ֵרר .אַף א אֶ ל אֶ ֶרץ זָ בַ ת
כָרם הַ עֵ ינֵי הָ אֲ נ ִָשׁים הָ הֵ םְ 8תּנ ֵַקּר? - 9א ַנ ֲעלֶה.
חָ לָב ְוּדבַ שׁ הֲ בִ יאֹתָ נוּ וַ ִתּ ֶתּן לָנוּ נַחֲ לַת ָשׂ ֶדה וָ ֶ

משה מתפלל להרע להם
אתי וְ א
משׁה ְמאֹד וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל ה' אַל ֵתּפֶ ן אֶ ל ִמנְ חָ תָ ם א חֲ מוֹר אֶ חָ ד מֵ הֶ ם נ ָָשׂ ִ
)טו-כב( וַ יִּ חַ ר לְ ֶ
הֲ ֵרע ִֹתי 10אֶ ת אַחַ ד מֵ הֶ ם.
וּקחוּ ִאישׁ מַ ְח ָתּת ֹו וּנְתַ ֶתּם ֲעלֵיהֶ ם ְקט ֶֹרת וְ ִה ְק ַרבְ ֶתּם
משׁה אֶ ל ק ַֹרח אַ ָתּה וְ כָ ל ע ֲָד ְת הֱ יוּ לִ פְ נֵי ה' אַ ָתּה וָ הֵ ם וְ אַהֲ רֹן מָ חָ רְ .
וַ יֹּאמֶ ר ֶ
לִ פְ נֵי ה' ִאישׁ מַ ְח ָתּת ֹו חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ אתַ יִ ם מַ ְחתֹּת וְ אַ ָתּה וְ אַהֲ רֹן ִאישׁ מַ ְח ָתּת ֹו .וַ יִּ ְקחוּ ִאישׁ מַ ְח ָתּת ֹו וַ יִּ ְתּנוּ ֲעלֵיהֶ ם אֵ שׁ וַ יּ ִָשׂימוּ
ֲעלֵיהֶ ם ְקט ֶֹרת וַ יַּעַ ְמדוּ פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וּמשֶׁ ה וְ אַהֲ רֹן.

קרח אוסף לצידו את העדה
ֹ
וַיַּ ְקהֵ ל ֲעלֵיהֶ ם ק ַֹרח אֶ ת כָּ ל הָ עֵ ָדה  -אֶ ל פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד

ה' רוצה לכלותם
משׁה וְ אֶ ל אַהֲ רֹן לֵאמֹרִ .הבָּ ְדלוּ ִמתּ ֹו
וַ יּ ֵָרא כְ בוֹד ה' אֶ ל ָכּל הָ עֵ ָדה .וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ

הָ עֵ ָדה הַ זֹּאת וַ אֲ כַ לֶּה אֹתָ ם כְּ ָרגַע.

משה מתפלל שלא יעניש את כל העדה

ֹאמרוּ אֵ ל אֱ הֵ י הָ רוּחֹת לְ כָ ל בָּ ָשׂר הָ ִאישׁ אֶ חָ ד יֶחֱ טָ א וְ עַ ל כָּ ל הָ עֵ ָדה ִתּ ְק ֹצף?
וַ יִּ פְּ לוּ עַ ל פְּ נֵיהֶ ם וַ יּ ְ

] 8אריה[ לדעתי ברור פה שהכוונה לעשרת המרגלים שהומתו )בהסכמת משה ואהרון( בסופם ]יד לז[ ,שהרי ממש בעיניהם היו עדים לטיב הארץ.
וכן ,שימוש יחודי בביטוי " ָה ֲאנ ִ
ָשׁים ָההֵם" נמצא באופן ברור בעניין המרגלים] :טז יד[ "… ַההֹ ְלכִים לָתוּר אֶת הָאָרֶץ".
] 9אריה[ השווה בקשת אהרון ]יב יא-יב[ המעידה שמשה הוא בעל כח למנוע עונש אדם.
] 10אריה[ לדעתי אומר משה בלשון עתיד ,שלא הוא זה שיקבע את גורלם המר ,אלא ה' עצמו ,כאמרו בהמשך ]טז כח-כט[ "כי לא מלבי .אם כמות כל
האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהם לא ה' שלחני".
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עונש קרח ואנשיו
משׁה וַ ֵיּ ֶל אֶ ל ָדּתָ ן
ירם .וַ יּ ָָקם ֶ
משׁה ֵלּאמֹרַ .דּבֵּ ר אֶ ל הָ עֵ ָדה לֵאמֹר הֵ עָ לוּ ִמסָּ בִ יב לְ ִמ ְשׁ ַכּן ק ַֹרח ָדּתָ ן וַ אֲ בִ ָ
)כג-לה( וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ
ירם וַ יֵּלְ כוּ אַחֲ ָריו זִ ְקנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל .וַ יְ ַדבֵּ ר אֶ ל הָ עֵ ָדה לֵאמֹר סוּרוּ נָא מֵ עַ ל אָהֳ לֵי הָ אֲ נ ִָשׁים הָ ְר ָשׁעִ ים הָ אֵ לֶּה וְ אַל ִתּגְּ עוּ בְּ ָכל אֲ ֶשׁר
וַ אֲ בִ ָ
ירם י ְָצאוּ נִצָּ בִ ים פֶּ תַ ח אָהֳ לֵיהֶ ם וּנ ְֵשׁיהֶ ם
ירם ִמסָּ בִ יב וְ ָדתָ ן וַ אֲ בִ ָ
לָהֶ ם פֶּ ן ִתּסָּ פוּ בְּ ָכל חַ טֹּאתָ ם .וַ יֵּעָ לוּ מֵ עַ ל ִמ ְשׁ ַכּן ק ַֹרח ָדּתָ ן וַ אֲ בִ ָ
אָדם
משׁה בְּ זֹאת ֵתּ ְדעוּן כִּ י ה' ְשׁלָחַ נִ י ַלעֲשׂוֹת אֵ ת כָּ ל הַ מַּ ע ֲִשׂים הָ אֵ לֶּה כִּ י א ִמלִּ בִּ יִ .אם כְּ מוֹת כָּ ל הָ ָ
וּבְ נֵיהֶ ם וְ טַ פָּ ם .וַ יֹּאמֶ ר ֶ
אָדם יִ פָּ ֵקד ֲעלֵיהֶ ם א ה' ְשׁלָחָ נִי .וְ ִאם בְּ ִריאָה יִ בְ ָרא ה' וּפָ ְצתָ ה הָ אֲ ָדמָ ה אֶ ת פִּ יהָ וּבָ לְ עָ ה אֹתָ ם וְ אֶ ת ָכּל
יְ מֻ תוּן אֵ לֶּה וּפְ קֻ ַדּת ָכּל הָ ָ
וַתּבָּ ַקע
ידעְ ֶתּם כִּ י נִאֲ צוּ הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּה אֶ ת ה' .וַ יְ ִהי כְּ כַ ת ֹו לְ ַדבֵּ ר אֵ ת ָכּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה ִ
אלָה וִ ַ
אֲ ֶשׁר לָהֶ ם וְ י ְָרדוּ חַ יִּ ים ְשׁ ֹ
אָדם אֲ ֶשׁר לְ ק ַֹרח וְ אֵ ת כָּ ל הָ ְרכוּשׁ .וַ יּ ְֵרדוּ
אָרץ אֶ ת פִּ יהָ וַ ִתּבְ לַע אֹתָ ם וְ אֶ ת בָּ ֵתּיהֶ ם וְ אֵ ת ָכּל הָ ָ
הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ַתּ ְח ֵתּיהֶ ם .וַ ִתּפְ ַתּח הָ ֶ
אָמרוּ
קלָם כִּ י ְ
אָרץ וַ יֹּאבְ דוּ ִמתּ ֹו הַ ָקּהָ ל .וְ ָכל יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְסבִ יבֹתֵ יהֶ ם נָסוּ לְ ֹ
אלָה וַ ְתּכַס ֲעלֵיהֶ ם הָ ֶ
הֵ ם וְ כָ ל אֲ ֶשׁר לָהֶ ם חַ יִּ ים ְשׁ ֹ
אָרץ .וְ אֵ שׁ י ְָצאָה מֵ אֵ ת ה' וַ תֹּאכַ ל אֵ ת הַ חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ אתַ יִ ם ִאישׁ מַ ְק ִריבֵ י הַ ְקּט ֶֹרת.
פֶּ ן ִתּבְ לָעֵ נוּ הָ ֶ
]במדבר פרק יז[

ציווי ה' כיצד לזכור את קורות קרח

משׁה לֵּאמֹר .אֱ מֹר אֶ ל אֶ לְ עָ זָ ר בֶּ ן אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן וְ י ֵָרם אֶ ת הַ מַּ ְחתֹּת ִמבֵּ ין הַ ְשּׂ ֵרפָ ה וְ אֶ ת הָ אֵ שׁ זְ ֵרה הָ לְ אָה כִּ י ָק ֵדשׁוּ .אֵ ת מַ ְחתּוֹת הַ חַ טָּ ִאים הָ אֵ לֶּה
)א-כה( וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ
חשׁת אֲ ֶשׁר ִה ְק ִריבוּ הַ ְשּׂרֻ פִ ים
בְּ נַפְ שֹׁתָ ם וְ עָ שׂוּ א ָֹתם ִרקֻּ עֵ י פַ ִחים ִצפּוּי ל ִַמּזְ בֵּ חַ כִּ י ִה ְק ִריבֻם לִ פְ נֵי ה' וַ יִּ ְק ָדּשׁוּ וְ יִ ְהיוּ לְ אוֹת לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל .וַ יִּ ַקּח אֶ לְ עָ זָ ר הַ כֹּהֵ ן אֵ ת מַ ְחתּוֹת הַ נְּ ֶ
משׁה ל ֹו.
יִה ֶיה כְ ק ַֹרח וְ ַכע ֲָדת ֹו כַּאֲ שֶׁ ר ִדּבֶּ ר ה' בְּ יַד ֶ
זֶּרע אַהֲ רֹן הוּא לְהַ ְק ִטיר ְקט ֶֹרת לִפְ נֵי ה' וְ א ְ
יִק ַרב ִאישׁ זָר אֲ שֶׁ ר א ִמ ַ
יִשׂ ָראֵ ל לְמַ עַ ן אֲ שֶׁ ר א ְ
וַ י ְַר ְקּעוּם ִצפּוּי ל ִַמּזְ בֵּ חַ  .זִ כָּרוֹן לִבְ נֵי ְ

תלונת עדת בני ישראל על מה שקרה לקרח
משׁה וְ עַ ל אַהֲ רֹן לֵאמֹר אַ ֶתּם הֲ ִמ ֶתּם אֶ ת עַ ם ה'.
וַ יִּ נוּ כָּל ע ֲַדת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִממָּ חֳ ָרת עַ ל ֶ
עונש העדה ועצירתו ע"י משה ואהרון
משׁה וְ אַהֲ רֹן אֶ ל פְּ נֵי אֹהֶ ל
וַ יְ ִהי בְּ ִה ָקּהֵ ל הָ עֵ ָדה עַ ל משֶׁ ה וְ עַ ל אַהֲ רֹן וַ יִּ פְ נוּ אֶ ל אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ ִהנֵּה כִ סָּ הוּ הֶ עָ נָן וַ יּ ֵָרא כְּ בוֹד ה' .וַ ָיּבֹא ֶ
משׁה אֶ ל אַהֲ רֹן ַקח אֶ ת
משׁה לֵּאמֹר .הֵ רֹמּוּ ִמתּ ֹו הָ עֵ ָדה הַ זֹּאת וַ אֲ כַ לֶּה אֹתָ ם כְּ ָרגַע וַ יִּ פְּ לוּ עַ ל פְּ נֵיהֶ ם .וַ יֹּאמֶ ר ֶ
מוֹעֵ ד .וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ
הַ מַּ ְח ָתּה וְ תֶ ן עָ לֶיהָ אֵ שׁ מֵ עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְ ִשׂים ְקט ֶֹרת וְ ה ֹו ֵל ְמהֵ ָרה אֶ ל הָ עֵ ָדה וְ ַכפֵּ ר ֲעלֵיהֶ ם כִּ י יָצָ א הַ ֶקּצֶ ף ִמלִּ פְ נֵי ה' הֵ חֵ ל הַ ָנּגֶף.
משׁה וַ יּ ָָרץ אֶ ל תּ ֹו הַ ָקּהָ ל וְ ִהנֵּה הֵ חֵ ל הַ ֶנּגֶף בָּ עָ ם וַ יִּ ֵתּן אֶ ת הַ ְקּט ֶֹרת וַ יְ ַכפֵּ ר עַ ל הָ עָ ם .וַ ַיּ ֲעמֹד בֵּ ין הַ מֵּ ִתים
וַ יִּ ַקּח אַהֲ רֹן כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ֶ
וּשׁבַ ע מֵ אוֹת ִמלְּ בַ ד הַ מֵּ ִתים עַ ל ְדּבַ ר ק ַֹרח .וַ יּ ָָשׁב אַהֲ רֹן אֶ ל
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר אֶ לֶף ְ
וַתּעָ צַ ר הַ מַּ גֵּפָ ה .וַ יִּ ְהיוּ הַ מֵּ ִתים בַּ מַּ גֵּפָ ה ְ
וּבֵ ין הַ חַ יִּ ים ֵ
משׁה אֶ ל פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ הַ מַּ גֵּפָ ה ֶנעֱצָ ָרה.
ֶ

יחוד תפקידם של שבט לוי והכהנים
יאהֶ ם לְ בֵ ית אֲ בֹתָ ם ְשׁנֵים עָ ָשׂר מַ טּוֹת ִאישׁ אֶ ת ְשׁמ ֹו ִתּכְ תֹּב
נְשׂ ֵ
משׁה לֵּאמֹרַ .דּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ַקח מֵ ִא ָתּם מַ ֶטּה מַ טֶּ ה לְ בֵ ית אָב מֵ ֵאת כָּ ל ִ
)טז-כו( וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ
עַ ל מַ טֵּ הוּ .וְ אֵ ת ֵשׁם אַהֲ רֹן ִתּכְ תֹּב עַ ל מַ טֵּ ה לֵוִ י כִּ י מַ טֶּ ה אֶ חָ ד לְ רֹאשׁ בֵּ ית אֲ בוֹתָ ם .וְ ִהנּ ְַח ָתּם ְבּאֹהֶ ל מוֹעֵ ד לִ פְ נֵי הָ עֵ דוּת אֲ ֶשׁר ִאוָּ עֵ ד לָכֶם ָשׁ ָמּה .וְ הָ יָה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר
נְשׂיאֵ יהֶ ם מַ טֶּ ה לְ נ ִָשׂיא אֶ חָ ד
משׁה אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יִּ ְתּנוּ אֵ לָיו כָּ ל ִ
אֶ בְ חַ ר בּ ֹו מַ ֵטּהוּ יִ פְ ָרח וַ הֲ ִשׁכּ ִֹתי מֵ עָ לַי אֶ ת ְתּלֻנּוֹת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֵ ם ַמלִּ ינִם ֲעלֵיכֶ ם .וַ יְ ַדבֵּ ר ֶ
משׁה אֶ ל אֹהֶ ל
משׁה אֶ ת הַ מַּ טֹּת לִ פְ נֵי ה' בְּ אֹהֶ ל הָ עֵ דֻ ת .וַ יְ ִהי ִממָּ חֳ ָרת וַ ָיּבֹא ֶ
מַ טֶּ ה לְ נ ִָשׂיא ֶאחָ ד לְ בֵ ית אֲ ב ָֹתם ְשׁנֵים עָ ָשׂר מַ טּוֹת וּמַ ֵטּה אַהֲ רֹן בְּ ת ֹו מַ טּו ָֹתם .וַ ַיּנַּח ֶ
משׁה אֶ ת כָּ ל הַ מַּ טֹּת ִמלִּ פְ נֵי ה' אֶ ל כָּ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יִּ ְראוּ וַ יִּ ְקחוּ ִאישׁ מַ טֵּ הוּ.
הָ עֵ דוּת וְ ִהנֵּה פָּ ַרח מַ טֵּ ה אַהֲ רֹן לְ בֵ ית לֵוִ י וַ ֹיּצֵ א פֶ ַרח וַ יָּצֵ ץ ִציץ וַ יִּ גְ מֹל ְשׁ ֵק ִדים .וַ יֹּצֵ א ֶ
משׁה כַּ אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' אֹת ֹו כֵּ ן עָ ָשׂה.
וּתכַ ל ְתּלוּנּ ָֹתם מֵ עָ לַי וְ א יָמֻ תוּ .וַ יַּעַ שׂ ֶ
משׁה הָ ֵשׁב אֶ ת מַ ֵטּה אַהֲ רֹן לִ פְ נֵי הָ עֵ דוּת לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת לְ אוֹת לִ בְ נֵי מֶ ִרי ְ
וַ יֹּאמֶ ר ה' ֶאל ֶ

בני ישראל ..אבדו תקוה
משׁה לֵאמֹר הֵ ן גָּוַ עְ נוּ אָבַ ְדנוּ ֻכּלָּנוּ אָבָ ְדנוּ .כֹּל הַ ָקּ ֵרב הַ ָקּ ֵרב אֶ ל
ֹאמרוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל ֶ
)כז-כח( וַ יּ ְ
ִמ ְשׁכַּ ן ה'  -יָמוּת .הַ ִאם ַתּ ְמנוּ לִ גְ וֹעַ ?

ציטוטים ממקומות נוספים בתנ"ך:
טוּב ה' מותנה באם נלך בדרכיו
ְדשׁים הוּא אֵל קַנּוֹא הוּא
ְהוֹשׁ ַע אֶל ָהעָם לֹא תוּכְלוּ ַל ֲעבֹד אֶת ה' כִּי ֱאלֹהִים ק ִ
]יהושע כד יט-כא[ "וַיֹּאמֶר י ֻ
ְשׁב וְ ֵהרַע ָלכֶם וְִכלָּה ֶא ְתכֶם
ִשׁ ֲעכֶם וּ ְל ַחטֹּאותֵיכֶם .כִּי ַת ַעזְבוּ אֶת ה' וַ ֲע ַב ְדתֶּם ֱאלֹהֵי נֵכָר ו ָ
ִשּׂא ְלפ ְ
לֹא י ָ
ְהוֹשׁ ַע  -לֹא ,כִּי אֶת ה' נַ ֲעבֹד!".
ֲשׁר הֵיטִיב ָלכֶם .וַיֹּאמֶר ָהעָם אֶל י ֻ
אַ ֲחרֵי א ֶ

כשלון אהרון בחטא העגל ועונשו
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ֹשׁה אֶת ָהעָם כִּי ָפ ֻר ַע הוּא כִּי
ָשׂה ְל ָך ָהעָם ַהזֶּה כִּי ֵהבֵא ָת ָעלָיו ֲחטָאָה גְדֹלָה ...וַיַּרְא מ ֶ
ֹשׁה אֶל אַ ֲהרֹן מֶה ע ָ
]שמות לב כא,כה[ "וַיֹּאמֶר מ ֶ
ְשׁ ְמצָה ְבּ ָקמֵיהֶם".
ְפ ָרעֹה אַ ֲהרֹן ל ִ
]עירובין סג/א[ לא מתו בני אהרן )]ויקרא י א-ג[( עד שהורו הלכה בפני משה.

ַשׁמִידוֹ וָ ֶא ְת ַפּלֵּל גַּם ְבּעַד אַ ֲהרֹן ָבּעֵת ַההִוא" ]רש"י[ והועילה תפלתי לכפר מחצה ומתו שנים
 11אמר משה ]דברים ט כ[ "וּבְאַ ֲהרֹן ִהתְאַנַּף ה' ְמאֹד ְלה ְ
ונשארו השנים.
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אל לאדם לדבר בשם ה' אלא אם ֻצווה לכך
ֲשׁר לֹא ִצוִּיתִיו
ִשׁמִי ,אֵת א ֶ
ֲשׁר יָזִיד ְל ַדבֵּר ָדּבָר בּ ְ
]דברים יח כ[ "אַ ְך ַהנָּבִיא א ֶ

ְשׁם ֱאלֹהִים
ֲשׁר יְ ַדבֵּר ,בּ ֵ
ֵר ,וַא ֶ
ְל ַדבּ

ֲא ֵחרִים…".

ָשׁע" שנושא לשוא את דבר ה'?
מי הוא זה ה"ר ָ
ִשּׂא ְברִיתִי ֲעלֵי פִי ָך?".
ָשׁע אָמַר ֱאלֹהִים :מַה ְלּ ָך ְל ַספֵּר ֻחקָּי וַתּ ָ
]תהילים נ טז[ "וְָלר ָ

מצות זכירת עוונות ישראל
ֲשׁר יָצָא ָת ֵמ ֶארֶץ
ֲשׁר ִה ְק ַצ ְפ ָתּ אֶת ה' ֱאלֹהֶי ָך ַבּ ִמּ ְדבָּרְ .למִן הַיּוֹם א ֶ
ִשׁכַּח אֵת א ֶ
]דברים ט ז[ "זְכֹר אַל תּ ְ
ִמ ְצ ַריִם עַד בֹּ ֲאכֶם עַד ַהמָּקוֹם ַהזֶּה ַ -מ ְמרִים ֱהיִיתֶם עִם ה'".

