
לֹום  ת ׁשָ ּבַ ׁשַ
ָלִדים! ְלָכל ַהּיְ
ת ִמְרָים  ָרׁשַ ְסִמיכּות ּפָ

ִלים ַרּגְ ת ַהּמְ ְלָפָרׁשַ

ת ִמְרָים? ִלים ְלָפָרׁשַ ַרּגְ ת ַהּמְ ָרׁשַ ַמּדּוַע ִנְסְמָכה ּפָ
ַהּקֹוֶדֶמת  ה  ָרׁשָ ַהּפָ ֶאת  זֹוְכִרים,  אי  ַוּדַ ּבְ ם  ַאּתֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ִעם  ָרה  ּבְ ּדִ ׁשֶ ִביָאה,  ַהּנְ ִמְרָים  ַעל  ּפּור  ּסִ ּבַ ְמנּו  ִסּיַ
ְוַלְמרֹות  ְוַאֲהָבה,  ָאָגה  ּדְ ִמּתֹוְך  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ַעל  ַאֲהרֹן 
ְך ִהיא  ָבר ַלֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע ְוַעל ּכָ ב ָלּה ַהּדָ זֹאת ֶנְחׁשַ

ה.  ֶנֶעְנׁשָ

ֲחֵצרֹות, ּוְלַאַחר  ה ִמְרָים ָהָיה ּבַ ֲעׂשֵ ּמַ מֹו ֵכן ָלַמְדנּו ׁשֶ ּכְ
אָרן. ר ּפָ ָאה ָנְסעּו ָהָעם ְלִמְדּבַ ְרָים ִהְתַרּפְ ּמִ ׁשֶ

ְלַמד  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ת  ָרׁשַ ּפָ ֵאְרָעה  אָרן  ּפָ ר  ִמְדּבַ ּבְ
ַהְרָחָבה. ה זֹו ּבְ ָפָרׁשָ ּבְ

ָעֶליָה  ְלַמד  ּנִ ׁשֶ ַוֲעָדתֹו  קַֹרח  ַמְחלֶֹקת  ת  ָרׁשַ ּפָ אּוָלם 
ֲחֵצרֹות.  ת קַֹרח', ֵאְרָעה ּבַ ָרׁשַ ָאה, 'ּפָ ה ַהּבָ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ִלְלמֹד  ְצִריִכים  ָהִיינּו  אָֹרעֹות  ַהּמְ ֵסֶדר  ְלִפי  ְך,  ּכָ ִאם 
ָסמּוְך  פַֹעל  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ַוֲעָדתֹו,  קַֹרח  ה  ַמֲעׂשֵ ַעל  ֵעת  ּכָ

ְלֵחְטא ִמְרָים, 

ת  ָרׁשַ ּפָ ׁשֶ ָלנּו  יר  ַמְסּבִ דֹוׁש  ַהּקָ "י  ִ ַרּשׁ
יָון  ּכֵ ִמְרָים  ת  ְלָפָרׁשַ ִנְסְמָכה  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ
ְוֶאת  ִמְרָים  ֵחְטא  ֶאת  ָראּו  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ׁשֶ
ִמְרָים,  ּפּור  ִמּסִ ֶלַקח  ָלְמדּו  ְולֹא  ּה  ָעְנׁשָ
ֶאֶרץ  ַעל  ָהַרע  ָלׁשֹון  רּו  ּבְ ּדִ זֹאת  ּוְבָכל 

ָרֵאל.  ִיׂשְ

ֵאּלּו  ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ַהּתֹוָרה  ְתָבה  ּכָ ָלֵכן 
ֶאת  ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ְסִמיכּות,  ּבִ

ֻחְמַרת ֲעוֹוָנם. 

ִליַחת  ָרֵאל ִלׁשְ ת ַעם ִיׂשְ ׁשַ ּקָ ּבַ

ִלים ְמַרּגְ

ה  ִצּוָ ה'  אֹו  ִלים  ְמַרּגְ לַֹח  ִלׁשְ ׁש  ּקֵ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַהִאם 
לַֹח? ִלׁשְ

ֶאת  ה  ְמַצּוֶ ִלְכאֹוָרה  "ה  ּבָ ַהּקָ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ת  ְתִחּלַ ּבִ ד  ִמּיָ
לּו( ֶאת ֶאֶרץ  ים ְוָיֻתרּו )ְיַרּגְ ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ נּו: "ׁשְ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

ַנַען".  ּכְ

ֶרת  ָבִרים )א, כב-כג( ֻמְזּכֶ ת ּדְ ָפָרׁשַ ים ֵלב, ּבְ אּוָלם, ִאם ָנׂשִ
ל  ִדְבֵרי ַהּתֹוֵכָחה ׁשֶ ִלים ְקָצת ַאֶחֶרת. ּבְ ַרּגְ ת ַהּמְ ָרׁשַ ּפָ
ְקְרבּון ֵאַלי  ָרֵאל ִלְפֵני מֹותֹו ֶנֱאַמר: "ַוּתִ ה ְלַעם ִיׂשְ מֹׁשֶ
רּו ָלנּו ֶאת  ים ְלָפֵנינּו ְוַיְחּפְ ְלָחה ֲאָנׁשִ ֶכם ַוּתֹאְמרּו ִנׁשְ ּלְ ּכֻ
ּה ְוֵאת  ר ַנֲעֶלה ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ָבר ֶאת ַהּדֶ בּו אָֹתנּו ּדָ ָהָאֶרץ ְוָיׁשִ
ח  ָוֶאּקַ ָבר  ַהּדָ ֵעיַני  ּבְ יַטב  ַוּיִ ֲאֵליֶהן.  ָנבֹא  ר  ֲאׁשֶ ֶהָעִרים 

ֶבט".  ָ ים ִאיׁש ֶאָחד ַלּשׁ ר ֲאָנׁשִ ֵנים ָעׂשָ ם ׁשְ ִמּכֶ

ְך  ּכָ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  מֹוִכיַח  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ
ְולֹא  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ל  ְלַרּגֵ ים  ֲאָנׁשִ לַֹח  ִלׁשְ ׁשּו  ּקְ ּבִ ֵהם  ׁשֶ
"ֶאֶרץ  ִהיא  ָהָאֶרץ  ׁשֶ "ה  ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ְלַהְבָטָחתֹו  ֶהֱאִמינּו 

ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש".

ֵעיַני  יַטב ּבְ תּוב "ַוּיִ ּכָ ִפי ׁשֶ ה ֶזה ָהָיה טֹוב, ּכְ ֵעיֵני מֹׁשֶ ַהְרָחָבה: ִאם ּבְ

ְך? נּו מֹוִכיַח אֹוָתם ַעל ּכָ ה ַרּבֵ ָבר", ַמּדּוַע מֹׁשֶ ַהּדָ

ִלים,  ְלחּו ְמַרּגְ ׁשְ ּיִ ִפיו ׁשֶ ים ּבְ נּו ָאְמָנם ִהְסּכִ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ יר ׁשֶ "י ַמְסּבִ ִ ַרּשׁ

ֵעיֵני  ה לֹא ָהָיה טֹוב ּבְ ּזֶ ַדע ׁשֶ ּיָ ֵני ׁשֶ ִלּבֹו, ִמּפְ ים ְלָכְך ּבְ ֲאָבל לֹא ִהְסּכִ

ִלים  ְלחּו ְמַרּגְ ִיׁשְ ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ּכְ ה  ִפיו ָהָיה ְלַמֲעׂשֶ ּבְ ים  ִהְסּכִ ה', ּוָמה ׁשֶ

פַֹעל. ּבְ

ְמעֹון  ְמעֹון ֲחמֹור. ׁשִ רֹוֶצה ִלְמּכֹר ְלׁשִ ל, ִלְראּוֵבן ׁשֶ "י ֵמִביא ָמׁשָ ִ ַרּשׁ

 – ְוָחָזק  טֹוב  ַהֲחמֹור  ׁשֶ טּוַח  ּבָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ה  ַאּתָ ִאם  "ְראּוֵבן,  ׁשֹוֵאל: 

ְך ֶאְבּדֹק  ּכָ ָבעֹות,  ּוַבּגְ ָהִרים  ּבֶ ִלְבִדיָקה  ח אֹותֹו  ּקַ ּנִ ׁשֶ ים  ה ַמְסּכִ ַאּתָ

ֵבִדים ְולֹא ִלּפֹל?" עֹוֶנה לֹו ְראּוֵבן:  ּכְ אֹות  את ַמּשָׂ הּוא ָיכֹול ָלׂשֵ ׁשֶ

ְמָחה, ַקח ֶאת ַהֲחמֹור ְוִתְבּדֹק".  ׂשִ "ּבְ

ְמעֹון ִיְבּדֹק ֶאת ַהֲחמֹור, ַאְך הּוא  ִ ּשׁ ִפיו ׁשֶ ים ּבְ ֱאֶמת ְראּוֵבן ִהְסּכִ ּבֶ

קּו  ְבּדְ ּיִ ִאם ְראּוֵבן מּוָכן ׁשֶ ְך ׁשֶ ְמעֹון ִיְסמְֹך ַעל ּכָ אי ׁשִ ַוּדַ ּבְ ב ׁשֶ חֹוׁשֵ

ח אֹותֹו  ִיּקַ ְולֹא  ְוָחָזק,  ֱאֶמת ֲחמֹור טֹוב  ּבֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ֶאת ַהֲחמֹור, ִסיָמן 

ָכל זֹאת,  ח ֶאת ַהֲחמֹור ִלְבִדיָקה ּבְ ְמעֹון ִיּקַ פַֹעל. ְוִאם ׁשִ ִלְבִדיָקה ּבְ

ֵאינֹו ַמֲאִמין ִלְראּוֵבן. ִסיָמן הּוא ׁשֶ

ׁשּו ִלְבּדֹק ֶאת ָהָאֶרץ.  ּקְ ֵהם ּבִ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ נּו ָעָנה ְלַעם ִיׂשְ ה ַרּבֵ ְך מֹׁשֶ  ּכָ

ִבְטָחה:  ּבְ ָאַמר  ְוָלֵכן  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֶהֱאִמין  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ

ֵהם לֹא ֵיְלכּו  ב ׁשֶ ה ָחׁשַ ֱאֶמת מֹׁשֶ קּו ֶאת ָהָאֶרץ, ַאְך ּבֶ ְלכּו ְוִתְבּדְ ּתֵ

ָכל זֹאת ָרצּו ָלֶלֶכת  ִהיא ֶאֶרץ טֹוָבה, ַאְך ֵהם ּבְ י ֵהם ַיֲאִמינּו לֹו ׁשֶ ּכִ

ֶהם. ִלְבּדֹק, ְולֹא ָחְזרּו ּבָ

ת  ְלָפָרׁשַ ֵתנּו  ָרׁשָ ּפָ ין  ּבֵ ִתיָרה  ַהּסְ ֶאת  יִרים  ַמְסּבִ ֲחַז"ל 
לַֹח  ִלׁשְ ׁשּו  ּקְ ּבִ ׁשֶ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ָבִרים,  ּדְ
ה  ְוַאֲחֵרי ֵכן מֹׁשֶ ַהְבָטַחת ה',  ּבְ ִלים, ְולֹא ֶהֱאִמינּו  ְמַרּגְ
ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ְלָכְך.  ים  ִהְסּכִ ַוה'  ָתם  ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת  ל  ִקּבֵ ָאֵכן 
ָבִרים,  ּדְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ַרק  א  ֶאּלָ ֵתנּו  ָפָרׁשָ ּבְ ָרה  ִנְזּכְ לֹא 

ה.  ל ה' ְלמֹׁשֶ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ֵתנּו ִנְמֵצאת ַרק ּתְ ּוְבָפָרׁשָ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ ה',  ִצּוּוי  ל  ׁשֶ ׁשֹון  ּלָ ּבַ ם  ּגַ ק  ְמֻדּיָ ֶזה  רּוׁש  ּפֵ
ָצִריְך  ָהָיה  "ְלָך"?  תּוב  ּכָ ה  ָלּמָ ים".  ֲאָנׁשִ ְלָך  ַלח  "ׁשְ

ים ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ".  ַלח ֲאָנׁשִ ִלְכּתֹב: "ׁשְ

 – ְרֶצה  ּתִ ִאם  ָך,  ְלַדְעּתְ  – "ְלָך"  "י:  ִ ַרּשׁ יר  ַמְסּבִ א  ֶאּלָ
י  ָאַמְרּתִ ָבר  ּכְ ֲאִני  ְלָכְך,  אֹוָתם  יִתי  ִצּוִ לֹא  ֲאִני  ַלח,  ׁשְ ּתִ
ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים –  ׁשֶ ו ּכְ ִהיא ֶאֶרץ טֹוָבה, ְוַעְכׁשָ ָלֶהם ׁשֶ
ֵרר  ּבֹו ִיְתּבָ ּיּוְכלּו ִלְטעֹות ּבֹו, ׁשֶ יֹון ׁשֶ ִנּסָ ַאֲעִמיד אֹוָתם ּבְ

י אֹו לֹא.  ִאם ֵהם סֹוְמִכים ּוַמֲאִמיִנים ּבִ

ִלים ַרּגְ ִליַחת ַהּמְ ַרת ׁשְ ַמּטְ

ִלים?  לַֹח ְמַרּגְ ָרֵאל ִלׁשְ ׁשּו ַעם ִיׂשְ ּקְ ם ָמה ּבִ ְלׁשֵ
ָרצּו  ֵהם  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ָהְיָתה  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ִליַחת  ׁשְ ְכִלית  ּתַ
ֶחְטָאם,  ָהָיה  ְוֶזה  לֹא,  אֹו  טֹוָבה  ָהָאֶרץ  ַהִאם  ִלְבּדֹק 
ִהיא טֹוָבה ְוֵהם לֹא  ָבר ָאַמר ָלֶהם ׁשֶ "ה ּכְ ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ׁשֶ

ֶהֱאִמינּו.

ִליָחה ָהְיָתה ִלְבּדֹק ֵמֵהיָכן  ְ ְכִלית ַהּשׁ ּתַ יר ׁשֶ "ן ַמְסּבִ ַהְרָחָבה: ָהַרְמּבָ

מּול  ְלָחָמה  ַלּמִ ְלִהְתּכֹוֵנן  ֲעֵליֶהם  ְוֵכיַצד  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ן  ִנּתָ

ה,  ֵעיֵני מֹׁשֶ ּבְ ָבר הּוַטב  ַהּדָ רּוׁשֹו  ּפֵ ְלִפי  ְוָלֵכן  ָאֶרץ.  ּבָ ָהיּו  ׁשֶ ַהּגֹוִיים 

ְוַרק  ה'  ִדְבֵרי  ּבְ ֶהֱאִמינּו  ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְראּוָיה,  ה  ׁשָ ּקָ ּבַ זֹוִהי  ָאֵכן  י  ּכִ

ְלָחָמה,  רֹוֶצה ָלֵצאת ַלּמִ ל ַעם ׁשֶ ֶדֶרְך ּכָ ְלָחָמה, ּכְ ָרצּו ְלַתְכֵנן ֶאת ַהּמִ

ׁשּו זֹאת ֵמַעְצָמם ְולֹא ָסְמכּו ַעל ה' ְוַעל  ּקְ ֵהם ּבִ ַאְך ֶחְטָאם ָהָיה ׁשֶ

ְנִהיגּו אֹוָתם ָלֶבַטח. ּיַ ה ׁשֶ מֹׁשֶ

ִלים ַרּגְ ִחיַרת ַהּמְ ּבְ

ל ֶאת ָהָאֶרץ, ּוַמּדּוַע? ים ִנְבֲחרּו ְלַרּגֵ ֵאילּו ֲאָנׁשִ
ֶבט  ֶבט, ְלַמֵעט ׁשֵ ל ׁשֵ ַחר ִאיׁש ֶאָחד ִמּכָ נּו ּבָ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ
ֵאין ָלֶהם ַנֲחָלה  יָון ׁשֶ ֲעמֹו ּכֵ ל ִמּטַ ַלח ְמַרּגֵ ּלֹא ִנׁשְ ֵלִוי ׁשֶ
ֵני  ִמּפְ ַוֲחׁשּוִבים,  יִקים  ַצּדִ ים  ֲאָנׁשִ ַחר  ּבָ ה  ָאֶרץ. מֹׁשֶ ּבָ
ָמִעים.  ד ִנׁשְ ל ָאָדם ָחׁשּוב ְוִנְכּבָ ָבָריו ׁשֶ ָלל, ּדְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ׁשֶ
ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶבט,  ׁשֵ ל  ִמּכָ ֶאָחד  ִאיׁש  ְוָקא  ּדַ ַחר  ּבָ ה  מֹׁשֶ

ְבטֹו. ִ ַלח ִמּשׁ ׁשְ ּנִ ָמע ְלִמי ׁשֶ ֶבט ִיְהֶיה ִנׁשְ ׁשֵ

ל  ְלחּו ִמּכָ ׁשְ ּנִ ים ׁשֶ מֹות ָהֲאָנׁשִ ַהּתֹוָרה ְמָפֶרֶטת ֶאת ׁשְ
ֶבט. ׁשֵ

מֹות  ׁשְ ַעל  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ ָמה  ֶאת  ְקָצָרה  ּבִ ן  ְנַצּיֵ
ִלים: ַרּגְ ַהּמְ

ֶבט לׁשֵ ַרּגֵ ְך?ַהּמְ ַמּדּוַע ִנְקָרא ּכָ

ּמּוַע ְראּוֵבן ׁשַ
ן ַזּכּור ּבֶ

ְלִדְבֵרי  ַמע  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל 
קֹום. ַהּמָ

ְמעֹון ָפט ׁשִ ׁשָ
ן  ּבֶ
חֹוִרי

ֶאת  ַפט  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל 
ר ָרָעה ַעל ה׳, ְלָכְך  ִיְצרֹו, ְוִדּבֵ
ָהָאֶרץ  ִמן  חֹוִרין  ן  ּבֶ ה  ַנֲעׂשָ

ם. ּלֹא ִנְכַנס ְלׁשָ ׁשֶ

ֵלב ְיהּוָדה ּכָ
ן  ּבֶ
ה ְיֻפּנֶ

ָהיּו  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל 
ה,  ְלמֹׁשֶ יב  ֵהׁשִ ְלָבבֹו  ַעל 
ַעל  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ ְולֹא 
ָנה  ּפָ ׁשֶ ְוֵכן  ִלים.  ַרּגְ ַהּמְ ֵלב 

ִלים. ַרּגְ ֵמֲעַצת ַהּמְ

שָכר ִיְגָאל ִיּשָׂ
ן  ּבֶ
יֹוֵסף

ֶאֶרץ  ָאַמר  ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל 
ָרֵאל ְמגֶֹאֶלת ִהיא, ְלִפיָכְך  ִיׂשְ
ַעל  ְוֵכן  ם.  ְלׁשָ ִנְכַנס  לֹא 
ָהָאֶרץ,  ַעל  ה  ּבָ ּדִ הֹוִציא  ׁשֶ

לֹא ִעּתֹו. ְלָכְך ֶנֱאַסף ּבְ

ַע ֶאְפַרִים הֹוׁשֵ
ן ּבִ
 נּון

ְולֹא  ֵמִבין  ָהָיה  ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל 
ִלים,  ַרּגְ ַהּמְ ֲעַצת  ּבַ ס  ִנְתּפַ
ֵמֲעַצת  יעֹו  הֹוׁשִ ה'  ׁשֶ ְוֵכן 
יָנה  ַמד ּבִ ּלָ ְזכּות ׁשֶ ִלים ּבִ ְמַרּגְ

ה. ִמּמֹׁשֶ

ְנָיִמין ְלִטי ּבִ ּפַ
ן  ּבֶ

ָרפּוא

יו  ַמֲעׂשָ ַלט  ּפָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל 
ה  ְוַנֲעׂשָ ָידֹו  ּבְ ָהיּו  ַהּטֹוִבים ׁשֶ
ְוֵכן  ְצוֹות.  ַהּמִ ִמן  ָרפּוי 
ה ְיֵדי  ִרּפָ ְבֵרי ה' ְוׁשֶ ַלט ּדִ ּפָ ׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ

ִדים! ָאבֹות ּוָבִנים ְיָקִרים ְוִנְכּבָ
ׁש  ְלַבּקֵ ְרצֹוֵננּו  ּבִ ּומֹוִעיל.  ה  ְמַהּנֶ ִלּמּוד  ָלֶכם  ְמַאֲחִלים  ָאנּו 
ֲחׁשּובֹות  הֹוָספֹות  אֹו  ְוֶהָארֹות,  ֶהָערֹות  ָידֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ל  ִמּכָ
ּיֹוִאיל ָנא ְלהֹוִדיֵענּו, ְוִאם  ים, ׁשֶ ּתּוַכְלָנה ְלָהִביא ּתֹוֶעֶלת ָלַרּבִ ׁשֶ

לּוָיה ּבֹו. ים ּתְ ָאה, ּוְזכּות ָהַרּבִ ַעם ַהּבָ ּפַ ָבר ּבַ ן ַהּדָ ִיְרֶצה ה' ְנַתּקֵ

ַלח  פרשת ְשׁ
מספר הפסוקים: 119
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ֶבט לׁשֵ ַרּגֵ ְך?ַהּמְ ַמּדּוַע ִנְקָרא ּכָ

יֵאל ְזבּולּון ּדִ ּגַ
ן  ּבֶ
סֹוִדי

ָבִרים  ּדְ ָאַמר  ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל 
ְוָיָצא  ִגיִדים ַעל ה',  ים ּכְ ָקׁשִ

ּנּו סֹוד. ִמּמֶ

ה ֶ י ְמַנּשׁ ּדִ ּגַ
ן  ּבֶ

סּוִסי

ְבֵרי  ּדִ ָחַתְך  ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל 
סּוְסָיא  ְוֶהֱעָלה  קֹום  ַהּמָ
ָאַמר  ׁשֶ ָאֶרץ,  ּבָ ]-ּדִֹפי[ 
ְוֵכן  ֶביָה׳,  יֹוׁשְ אֹוֶכֶלת  ׳ֶאֶרץ 
ּסּוס  ּכַ ְוָרץ  ִדי  ּגְ ּכַ ְך  ְמׁשַ ּנִ ׁשֶ

ְלָרָעתֹו.

ן יֵאל ּדָ ַעּמִ
ן  ּבֶ
י ַמּלִ ּגְ

)ֶהְחִליׁש(  ֵהִעים  ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל 
י  "ּכִ ָאַמר  ׁשֶ ה',  ל  ׁשֶ ּכֹוחֹו 
]ֵמה׳[,  ּנּו"  ִמּמֶ הּוא  ָחָזק 
ּלֹא  ַמֲאָמרֹו ׁשֶ ַמל לֹו ה׳ ּכְ ּגָ ְוׁשֶ

ִנְכַנס ָלָאֶרץ.

ר  ְסתּור ֲאׁשֶ
ן  ּבֶ

ִמיָכֵאל

ּכֹוַח  ַתר  ּסָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל 
ה'.  הּוא  ִמי  ְוָאַמר  קֹום,  ַהּמָ

ָתרֹו ה' ִמן ָהעֹוָלם. ּסְ ְוֵכן ׁשֶ

ה׳,  ל  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ַתר  ּסָ ׁשֶ ְוֵכן 
טֹוָבה  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ָאַמר  ה׳  ׁשֶ

ְוהּוא ִהְכִחיׁש. 

ֶאת  ְבָיכֹול  ּכִ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְוֵכן 
ה’  ִאּלּו  ּכְ ׁש(  )ַחּלָ ָמְך  "ה  ּבָ ַהּקָ
ַח ֶאת ַהּגֹוִיים  ֵאינֹו ָיכֹול ְלַנּצֵ

ָרֵאל ָחִליָלה. ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

ִלי י ַנְפּתָ ַנְחּבִ
ן ָוְפִסי ּבֶ

ָהֱאֶמת  יא  ֶהְחּבִ ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל 
ּנּו. ה ָהֱאמּוָנה ִמּמֶ ּוַפּסָ

ד אּוֵאל ּגָ ּגְ
ן  ּבֶ
ָמִכי

ָבִרים  ָאה לֹוַמר ּדְ ּגָ ם ׁשֶ ַעל ׁשֵ
ָמְך  ה  ַנֲעׂשָ ְלִפיָכְך  ה׳,  ַעל 
ָאַמר  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוֵכן  ׁש(.  )ַחּלָ

ָבִרים ְמגָֹאִלים. ּדְ

ַע ם ִליהֹוׁשֻ ֵ ּנּוי ַהּשׁ ׁשִ

ג  ה, ִנְבַחר ְלַיּצֵ ֵרת מֹׁשֶ ן נּון, ְמׁשָ ַע ּבִ ם ְיהֹוׁשֻ ָאמּור, ּגַ ּכָ
ַאְך  ַע',  'הֹוׁשֵ ָהָיה  ַהּקֹוֵדם  מֹו  ׁשְ ֶאְפַרִים.  ֶבט  ׁשֵ ֶאת 
ָהַפְך  הּוא  ְוָכְך  י',  ָהאֹות  ֶאת  לֹו  הֹוִסיף  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ

ַע'.  ְל'ְיהֹוׁשֻ

ַע?  ַמּדּוַע נֹוְסָפה אֹות ִליהֹוׁשֻ
ָאז  ָבר  ּכְ ֵהִבין  ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ִהיא  ם  ֵ ַהּשׁ ּנּוי  ְלׁשִ ה  ּבָ ַהּסִ
ִלים ֲעלּוִלים ַלְחטֹא, ּוְבהֹוָסַפת ָהאֹות ְמָבֵרְך  ַרּגְ ַהּמְ ׁשֶ
יֲעָך ֵמֲעַצת  ֱאָמן: ָי-ּה יֹוׁשִ ְלִמידֹו ַהּנֶ נּו ֶאת ּתַ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

ִלים. ַרּגְ ַהּמְ

ַע?  ה ַרק ַעל ְיהֹוׁשֻ ל מֹׁשֶ ּלֵ ַמּדּוַע ִהְתּפַ
ּוְגַנאי  ְלִמידֹו,  ּתַ ָהָיה  ַע  הֹוׁשֻ ּיְ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ירּו  ִהְסּבִ ׁשֶ ֵיׁש 
א  ּמָ ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ ִמְתַנֵהג  ֵאינֹו  ְלִמידֹו  ּתַ ִאם  ְלַרּבֹו  הּוא 

ַנאי ֵאּלּו ֵמַרּבֹו. י ּגְ ַמד ַמֲעׂשֵ ּלָ ים ׁשֶ יֹאְמרּו ֲאָנׁשִ

ה ָלִרּגּול הֹוָראֹות מֹׁשֶ

ָעם  ִלים ְלַהְתִחיל ֶאת ַמּסָ ַרּגְ נּו ִהְדִריְך ֶאת ַהּמְ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ
ֶגב.  ָאֶרץ ֵמַהּנֶ ּבָ

ם?  ָ ְוָקא ִמּשׁ ה ּדַ ָלּמָ
ָירֹוק  לֹא  קֹום  ְוַהּמָ ה  ְיֵבׁשָ ָהֲאָדָמה  ֶגב  ּנֶ ּבַ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ִלים ֶאת  ַרּגְ ה ְלַהְראֹות קֶֹדם ַלּמְ ּופֹוֵרַח, ְוָלֵכן ָרָצה מֹׁשֶ
ְוַאַחר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ׁשֶ ִחים  ּבָ ְמׁשֻ חֹות  ַהּפָ ַהֲחָלִקים 
ַיֲעִריכּו  ֵהם  ְוָכְך  ִחים,  ּבָ ׁשֻ ַהּמְ ַלֲאזֹוִרים  ַיַעְברּו  ֵהם  ְך  ּכָ

אֹוָתם. 

ִרּגּול? ִדּיּוק ִלְבּדֹק ּבָ ָמה ּבְ

ב ָעֶליָה: ִגּדּול ָהָעם ַהּיֹוׁשֵ ֵיׁש ִלְבּדֹק ֶאת ֶטַבע ָהָאֶרץ ּבְ

אֹו  ּבֹוִרים  ּגִ ֵהם  ַהִאם   – ֲהָרֶפה"  הּוא  "ֶהָחָזק  א. 
ּבֹוִרים  ִטְבָען ּגִ לֹות ּבְ ַגּדְ ּמְ ֲהֵרי ֵיׁש ֲאָרצֹות ׁשֶ ים, ׁשֶ ׁשִ ַחּלָ

ים. ׁשִ לֹות ַחּלָ ַגּדְ ּמְ ְוֵיׁש ֲאָרצֹות ׁשֶ

ים,  ים אֹו ַרּבִ ב. "ַהְמַעט הּוא ִאם ָרב" – ַהִאם ֵהם ְמַעּטִ
ַעם  לֹוַמר  ּכְ ֻאְכלּוִסין,  לֹות  ַגּדְ ּמְ ׁשֶ ֲאָרצֹות  ֵיׁש  ֲהֵרי  ׁשֶ

ַרב, ְוֵיׁש ֲאָרצֹות ְמַמֲעטֹות ֻאְכלּוִסין.

ן ִלְבּדֹק? יַצד ִנּתָ ּכֵ

ׁש? ן ִלְבּדֹק ַהִאם ָהָעם ָחָזק אֹו ַחּלָ ְהֶיה ִנּתָ ּיִ יָמן ׁשֶ ָמה ַהּסִ
ֵיׁש  ֲהָרֶפה"  הּוא  "ֶהָחָזק  הּוא  ָהָעם  ַהִאם  ִלְבּדֹק  ֵדי  ּכְ
ָהָעם  ִאם  ִמְבָצִרים":  ּבְ ִאם  ַמֲחִנים  "ּבְ ֵהם  ִאם  ִלְבּדֹק 
ים  ֲאָנׁשִ ֵהם  ׁשֶ ִסיָמן   – חֹוָמה  ְללֹא  ָעִרים  ּבְ ב  יֹוׁשֵ
ְמַפֲחִדים  ְוֵאיָנם  בּוָרָתם  ּגְ ַעל  ּסֹוְמִכים  ׁשֶ ֲחָזִקים, 
פֹות חֹוָמה –  ָעִרים ֻמּקָ ִבים ּבְ ֵמאֹוְיִבים; ְוִאם ֵהם יֹוׁשְ

ים ּוִמְתּגֹוְנִנים ֵמאֹוְיִבים. ׁשִ ֵהם ַחּלָ ִסיָמן ׁשֶ

ן ִלְבּדֹק ַהִאם ָהָעם ְמַעט אֹו ַרב? ְהֶיה ִנּתָ ּיִ יָמן ׁשֶ ָמה ַהּסִ
ֵדי ִלְבּדֹק "ַהְמַעט הּוא ִאם ָרב" ֵיׁש ִלְבּדֹק ֶאת ָהָאֶרץ:  ּכְ

ֲעלֹות  1. "ֲהטֹוָבה ִהיא ִאם ָרָעה" – ֵיׁש ִלְבחֹן ֶאת ַהּמַ
ְמבֶֹרֶכת  ִהיא  ַהִאם  גֹון:  ּכְ ָאֶרץ,  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹובֹות 

ַמְעָינֹות ּוְתהֹומֹות טֹוִבים ּוְבִריִאים. ּבְ

ַהִאם  ם  ּגַ ִלְבּדֹק  ֵיׁש   – ָרָזה"  ִאם  ִהיא  ֵמָנה  ְ "ַהּשׁ  .2
ִחים,  ּבָ ְמׁשֻ רֹות  ּפֵ ִפיָקה  ַהּמְ יָרה  ַוֲעׁשִ ָנה  ׁשֵ ּדְ ָהֲאָדָמה 

ים.  רֹות ְקַטּנִ ִפיָקה ּפֵ ה ַהּמְ ה ְוַדּלָ חּוׁשָ אֹו ֲאָדָמה ּכְ

ה אֹו  ַהְרּבֵ ּה  ּבָ ֵיׁש  ַהִאם   – ַאִין"  ִאם  ֵעץ  ּה  ּבָ "ֲהֵיׁש   .3
ִרי. ְמַעט ֲעֵצי ּפְ

ַמְעָינֹות ּוְתהֹומֹות טֹוִבים  ּבְ לֹוַמר, ִאם ָהָאֶרץ טֹוָבה  ּכְ
ה  ְרּבָ ּמַ ׁשֶ ֶאֶרץ  ִהיא  ׁשֶ ֲהֵרי  ִחים,  ּבָ ְמׁשֻ ּוְבֵפרֹות 
ְלָכְך  ָנִאים  ַהּתְ ֶאת  ָלֶהם  נֹוֶתֶנת  ָהָאֶרץ  י  ּכִ ֻאְכלּוִסין, 
לֹא  ְעָינֹות  ַהּמַ ְוִאם  ְוכּו'(,  ָנִקי  ֲאִויר  ְצלּוִלים,  ַמִים  ִריא,  ּבָ )אֶֹכל 

ּזֹו ֶאֶרץ ְמַמֶעֶטת ֻאְכלּוִסין. טֹוִבים ְוכּו' ֲהֵרי ׁשֶ

ּה ֵעץ",  ְלׁשֹון ָיִחיד: "ֲהֵיׁש ּבָ ְתָבה ּבִ ַהּתֹוָרה ּכָ ימּו ֵלב ׁשֶ ַהְרָחָבה: ׂשִ

'ֵעִצים'?  תּוב  ּכָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָהָיה  ֶאָחד,  ֵעץ  ּבְ ַהּתֹוֶעֶלת  ָמה  ַוֲהֵרי 

ַאִין"  ִאם  ֵעץ  ּה  ּבָ "ֲהֵיׁש  סּוק  ַהּפָ ַעל  ּדֹוֵרׁש  דֹוׁש  ַהּקָ "י  ִ ַרּשׁ א  ֶאּלָ

ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ֵיׁש  ַהִאם   – רּוָחִני  ִעְנָין  ם  ּגַ ִלְבּדֹק  אֹוָתם  ה  ִצּוָ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ

ַעל  ֲעָנָפיו  ּבַ ּסֹוֵכְך  ׁשֶ ָהֵעץ  מֹו  ּכְ ְזכּותֹו,  ּבִ ֲעֵליֶהם  ֵגן  ּיָ ׁשֶ ר  ׁשֵ ּכָ ָאָדם 

ְסִביָבתֹו, ְוָכְך לֹא נּוַכל ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהָאֶרץ. 

קּו ַהִאם ִאּיֹוב,  ְבּדְ ּיִ ָנה ׁשֶ ּוָ ַהּכַ א ָבְתָרא טו.( ָאְמרּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּבָ ָמָרא )ּבַ ּגְ ּבַ

ֻאּמֹות ָהעֹוָלם יֹוֵתר ֵמִאּיֹוב', ֲעַדִין  יק ּבְ ֲחַז"ל ָאְמרּו ָעָליו 'ֵאין ַצּדִ ׁשֶ

אּוָלם  ֵעץ.  ּכְ ּדֹורֹו  ַעל  ְוֵהֵגן  ֵעץ  ּכְ ֲאֻרּכֹות  ָהיּו  נֹוָתיו  ְ ּשׁ ׁשֶ ם,  ְוַקּיָ ַחי 

ָבר  ּכְ ִאּיֹוב  ׁשֶ ָנה  ּוָ ַהּכַ  – ֵמֲעֵליֶהם"  ם  ִצּלָ "ָסר  ֵלב:  ּכָ ָאַמר  ָחְזרּו  ׁשֶ ּכְ

ים. ַחּיִ ֵאינֹו ּבַ

ָנה  ּכָ ַהּסַ ַלְמרֹות  ק,  ְלִהְתַחּזֵ ֲעֵליֶהם  ה  ִצּוָ ם  ּגַ ה  מֹׁשֶ
ל ַעם  ּכָ ֵדי ׁשֶ רֹות ָהָאֶרץ, ּכְ ֶרְך, ּוְלָהִביא ִמּפֵ ּדֶ ּבַ ׁשֶ

טּוב ָהָאֶרץ ּוֵפרֹוֶתיָה. ָרֵאל ִיְרֶאה ּבְ ִיׂשְ

ק?  ִריְך ְלִהְתַחּזֵ ּצָ תּוב ׁשֶ ה ּכָ ָלּמָ
ּכּוֵרי  אֹותֹו ְזַמן ָהְיָתה "ְיֵמי ּבִ קּוָפה ּבְ י ַהּתְ ּכִ
ָהֲעָנִבים.  ַלת  ַהְבׁשָ ית  ֵראׁשִ ְיֵמי  ֲעָנִבים", 
ָרִמים  ַהּכְ ׁשֹוְמֵרי  קּוָפה  ּתְ אֹוָתּה  ּבְ
ִיְגְנבּו  ּלֹא  ׁשֶ מֹר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ֶרם,  ּכֶ ּבַ ִנְמָצִאים 
ק  ְמַחּזֵ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ְוָלֵכן  רֹות,  ַהּפֵ ֶאת 

ֵמֶהם  ִיְפֲחדּו  ּלֹא  ׁשֶ ָלֶהם  ְואֹוֵמר  אֹוָתם 
)ִחְזקּוִני(. 

ֶאֶרץ  ִלים ּבְ ַרּגְ ע ַהּמְ ַמּסַ

ָרֵאל  ִיׂשְ

מֹו  ּכְ ָעם  ַמּסָ ֶאת  ִהְתִחילּו  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ
בּול  ּגְ ּבַ ֶגב,  ּנֶ ּבַ ָהְלכּו  ֵהם  ה:  מֹׁשֶ ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ
ְלַמֲעָרב,  ְזָרח  ִמּמִ ָהָאֶרץ,  ל  ׁשֶ רֹוִמי  ַהּדְ

ַפת  ׂשְ ְלאֶֹרְך  ָעלּו  ְוָאז  ם,  ַלּיָ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ַעד 
ִעיר  ִהיא  ׁשֶ ֲחָמת  ְלבֹוא  ַעד  ָצפֹוָנה  ם  ַהּיָ

ְצפֹון ָהָאֶרץ. ם ּבִ ְלחֹוף ַהּיָ

ַהּתֹוָרה  ה  ָלּמָ  – ֶחְברֹון"  ַעד  ֹבא  ַוּיָ ֶגב  ַבּנֶ ֲעלּו  "ַוּיַ
יָכה  ְוִהְמׁשִ ֲעלּו",  "ַוּיַ  – ים  ַרּבִ ְלׁשֹון  ּבִ ִהְתִחיָלה 

ֹבא"? ְלׁשֹון ָיִחיד – "ַוּיָ ּבִ
א ְלֶחְברֹון.  ה ּבָ ן ְיֻפּנֶ ֵלב ּבֶ ַרק ּכָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ֶחְברֹון?  ִמי ִנְמָצא ּבְ
ָלה... ָנכֹון! ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב  ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ֶרֶמז: ּבִ
ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ְקבּוַצת  ֶאת  ָעַזב  ֵלב  ּכָ ֶחְברֹון.  ּבְ ְקבּוִרים 
ֵמֲעַצת  אֹותֹו  יל  ּצִ ּיַ ׁשֶ ַלה'  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְלַבּדֹו  ְוָהַלְך 
ל  ׁשֶ תֹו  ִפּלָ ּתְ ְזכּות  ּבִ ַאֲחֵריֶהם.  ֵרר  ִיּגָ ְולֹא  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ
"ה, הּוא ָזָכה  ּבָ ֵאר ֶנֱאָמן ַלּקָ ָ ֶחְברֹון ּוְרצֹונֹו ְלִהּשׁ ֵלב ּבְ ּכָ
ָהָאֶרץ  ֶאת  קּו  ִחּלְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלַנֲחָלה  ֶחְברֹון  ֶאת  ל  ְוִקּבֵ

ָבִטים. ִלׁשְ

י  ׁשַ ׁשֵ "ֲאִחיַמן,  ֲעָנִקים:  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ם  ּגַ ָהיּו  ֶחְברֹון  ּבְ
ִנְקְראּו  ַמּדּוַע  יִרים  ַמְסּבִ לד:(  )סֹוָטה  ֲחַז"ל  ְוַתְלַמי". 

מֹות ֵאּלּו, ׁשֵ ּבְ

ּבֹור  ַהּגִ לֹוַמר,  ּכְ ַאִחים,  ּבָ ׁשֶ ן  ֻיּמָ ַהּמְ ָהָיה  ׁשֶ ֲאִחיַמן – 
ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ  – "ֲאִחי-ַמן"  ירּו  ִהְסּבִ ְוֵכן  ם.  ּלָ ִמּכֻ

ְגבּוָרה. הּו ּדֹוֶמה( לֹו ּבִ עֹוָלם ָאח )ִמיׁשֶ ּבָ

ְוֵכן  ִיׁש,  ׁשַ מֹו  ּכְ ִריא  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ  – י  ׁשַ ׁשֵ
ִחיתֹות  ׁשְ ּכִ ָהָאֶרץ  ֶאת  ים  ֵמׂשִ ָהָיה  ׁשֶ

ֵמרֹב  לֹוַמר,  ּכְ ְפִסיעֹוָתיו,  ּבִ
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ָהָיה  ָאֶרץ  ּבָ ּלֹו  ׁשֶ ִסיָעה  ּפְ ָכל  ּבְ ְוָחָזק,  דֹול  ּגָ ָהָיה  ׁשֶ
ׁש  ׁשֵ לֹו  ָהיּו  ׁשֶ ירּו  ִהְסּבִ ׁשֶ ֵיׁש  ְוֵכן  ֲאָדָמה,  ּבָ ה  ּמָ ּגֻ יֹוֵצר 

ָכל ָיד ְוֶרֶגל. עֹות ּבְ ֶאְצּבָ

ָלִמים  ּתְ ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  הֹוֵלְך  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ  – ְלַמי  ּתַ
ֲאָדָמה. )ֲחִריִצים( ּבָ

ָהֲאָדָמה  ִהיא  ֶחְברֹון  ַאְדַמת  ׁשֶ ָלנּו  ֶרת  ְמַסּפֶ ַהּתֹוָרה 
ִהיא  זֹאת  ּוְבָכל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ׁשֶ ַחת  ּבַ ְמׁשֻ חֹות  ַהּפָ
ַחת  ּבַ ַבע ִמּצַֹען ִמְצַרִים – ָהֲאָדָמה ֲהִכי ְמׁשֻ י ׁשֶ טֹוָבה ּפִ
אן ָאנּו  ֶאֶרץ ִמְצַרִים"( ִמּכָ ַגן ה' ּכְ ָעֶליָה ֶנֱאַמר "ּכְ ֶ ל ִמְצַרִים! )ּשׁ ׁשֶ

ַחת. ּבַ ָרֵאל ְמׁשֻ ה ֶאֶרץ ִיׂשְ ּמָ ְיכֹוִלים ְלָהִבין ּכַ

ִלים ְזמֹוָרה ִעם  ַרּגְ ּכֹול, ָלְקחּו ַהּמְ יעּו ְלַנַחל ֶאׁשְ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ּכֹול ֲעָנִבים, ִרּמֹון ּוְתֵאָנה. ֶאׁשְ

ְך ַעד  ל ּכָ ָרֵאל ָהיּו ָיִפים ּוְגדֹוִלים ּכָ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ רֹות ׁשֶ ַהּפֵ
מֹוָנה  ׁשְ ְלָהִרים  ְצִריִכים  ָהיּו  ָהֲעָנִבים  ּכֹול  ֶאׁשְ ֶאת  ׁשֶ

ים! ֲאָנׁשִ

ֵאָנה, ּוְבַסְך  ל נֹוָסף ֵהִרים ִרּמֹון ְועֹוד ֶאָחד ֵהִרים ּתְ ְמַרּגֵ
ַע לֹא  ֵלב ִויהֹוׁשֻ רֹות. ּכָ ִלים ֵהִרימּו ּפֵ ָרה ְמַרּגְ ַהּכֹל ֲעׂשָ
ַרת  ּטְ ּמַ ׁשֶ ְדעּו  ּיָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ רֹות  ַהּפֵ יַאת  ְנׂשִ ּבִ פּו  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
ֵהם  ְוׁשֶ טֹוָבה,  לֹא  ָהְיָתה  רֹות  ַהּפֵ ֲהָבַאת  ּבַ ִלים  ַרּגְ ַהּמְ
ִפי  ּכְ ִליִלי,  ׁשְ אֹור  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֶאת  יג  ְלַהּצִ ְכְננּו  ּתִ

ְך. ֶהְמׁשֵ ְרֶאה ּבַ ּנִ ׁשֶ

ּכֹול'?  קֹום 'ַנַחל ֶאׁשְ ה ָקְראּו ַלּמָ ָלּמָ
קֹום "ַנַחל  ִלים ָקְראּו ַלּמָ ַרּגְ ַהּמְ ים אֹוְמִרים ׁשֶ ָפְרׁשִ ַהּמְ
ָהָיה  ם  ָ ִמּשׁ ָסֲחבּו  ֵהם  ׁשֶ ּכֹול  ָהֶאׁשְ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ּכֹול"  ֶאׁשְ
ִמין  ה ּכְ ּנּו ַיִין ְוַנֲעׂשֶ ָהָיה נֹוֵטף ִמּמֶ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ ח ּכָ ּבָ ְמׁשֻ

ל ַיִין.  ַנַחל ׁשֶ

ִלים  ַרּגְ ֲחָזַרת ַהּמְ

אָרן,  ּפָ ר  ְלִמְדּבַ ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ָחְזרּו  ָאב  ּבְ ח'  ַתֲאִריְך  ּבְ
ִעים יֹום. ְרֵנַע', ְלַאַחר ַאְרּבָ מֹו 'ָקֵדׁש ּבַ ְ ּשׁ ְלָמקֹום ׁשֶ

ָצִריְך  ָהָיה  ַוֲהֵרי  יֹום,   40 ִלים  ַרּגְ ַלּמְ ַקח  ּלָ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ֵאיְך 
ָלַקַחת ָלֶהם 160 יֹום?

יקּו  ִהְסּפִ יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ֵאיְך  ׁשֹוֵאל  "י  ִ ַרּשׁ
ל ֶאֶרץ  ְדָלּה ׁשֶ ל ָהָאֶרץ? ֲהֵרי ּגָ ל ֶאת ּכָ ִלים ְלַרּגֵ ַרּגְ ַהּמְ
ְרָסה, ּוַמֲהַלְך ָאָדם  ְרָסה ַעל 400 ּפַ ָרֵאל הּוא 400 ּפַ ִיׂשְ
אן  ן יֹוֵצא ִמּכָ ְרָסאֹות, ְוִאם ּכֵ ע ְלָכל יֹום הּוא 10 ּפַ ְמֻמּצָ
ַסְך  ְרָסה( הּוא ּבְ ְזָרח ְלַמֲעָרב )400 ּפַ ַמן ַהֲהִליָכה ִמּמִ ּזְ ׁשֶ
ְרָסה(  רֹום ְלָצפֹון )400 ּפַ ַהּכֹל 40 יֹום, ּוְזַמן ַהֲהִליָכה ִמּדָ

ַיַחד 80 יֹום. לֹוַמר ּבְ ַסְך ַהּכֹל 40 יֹום, ּכְ הּוא ּבְ

ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ ּה  ּוְלָרְחּבָ ּה  ְלָאְרּכָ ָהְלכּו  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ׁשֶ ְוֵכיָון 
יֹום   80 ל  ׁשֶ ְזַמן  ָלֶהם  ָלַקַחת  ָהָיה  ָצִריְך  ָרֵאל  ִיׂשְ

ֲחָזָרה? ֲהִליָכה ּו-80 יֹום ּבַ ּבַ

ם ִיְהֶיה  ֵהם ֶיְחְטאּו, ְוָעְנׁשָ "ה ָיַדע ׁשֶ ּבָ ַהּקָ א ׁשֶ ֶאּלָ
ָנה",  ָ ָנה יֹום ַלּשׁ ָ ה "יֹום ַלּשׁ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ִמּדָ ּבְ
לּו  ְיַקּבְ ֵהם  ִרּגּול  יֹום  ל  ּכָ ַעל  לֹוַמר,  ּכְ

ה ָלֶהם  "ה ָעׂשָ ּבָ ר, ְוָלֵכן ַהּקָ ְדּבָ ּמִ ָנה ּבַ ב ׁשָ עֶֹנׁש ְלִהְתַעּכֵ
ֶאת  ָלֶהם  ר  ִקּצֵ ּוְבָכְך  ֶרְך  ַהּדֶ ְקִפיַצת  ים  ָהַרּבִ ַרֲחָמיו  ּבְ

ם. ָעְנׁשָ ֵדי ְלַמֵעט ּבְ ֶרְך ּכְ ַהּדֶ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ּוְלָכל  ּוְלַאֲהרֹן  ה  ְלמֹׁשֶ ָחְזרּו  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ
ֶאת  ָהָעם  ל  ּכָ נֹוְכחּות  ּבְ ּוְלַאֲהרֹן  ה  ְלמֹׁשֶ ְוָאְמרּו  ְוָענּו 
ה, ְלַאֲהרֹן  ָרֵאל. ֵהם ֶהְראּו ְלמֹׁשֶ ׁשּוָבָתם ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּתְ
מֹו  ּכְ ׁשֶ ָלֶהם  ְלהֹוִכיַח  ֵדי  ּכְ ָהָאֶרץ,  רֹות  ּפֵ ֶאת  ְוָלָעם 

ים ַוֲעָנִקים. ּנִ יָה ְמׁשֻ ְך ֲאָנׁשֶ ָגְדלֹו ּכָ ה ּבְ ּנֶ ְרָיּה ְמׁשֻ ּפִ ׁשֶ

ְבֵריֶהם?  ִלים ֶאת ּדִ ַרּגְ יגּו ַהּמְ יַצד ִהּצִ ּכֵ
ֲאִמינּו  ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַבח ְקָצִרים  ׁשֶ ִדְבֵרי  ּבְ ְתחּו  ּפָ ִלים  ַרּגְ ַהּמְ
רֹות ְוָאְמרּו:  יגּו ֶאת ַהּפֵ ָבִרים, ְוֵכן ִהּצִ ְך ַהּדְ ָלֶהם ְלֶהְמׁשֵ

נּו  ַלְחּתָ ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  אנּו  ּבָ ַוּיֹאְמרּו  לֹו  רּו  "ַוְיַסּפְ
ְרָיּה".  ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ּפִ

יָון  ַח אֹוָתם ּכֵ ְצִליַח ְלַנּצֵ ּנַ ֵאין ִסּכּוי ׁשֶ עּו ָלֶכם ׁשֶ ֲאָבל, ּדְ
: ׁשֶ

יץ. ם ָחָזק ְוַאּמִ ב ׁשָ ּיֹוׁשֵ א. ָהָעם ׁשֶ

ּומּוַגּנֹות  ְמאֹוד  ֲחָזקֹות   – צּורֹות  ּבְ ם  ׁשָ ֶהָעִרים  ב. 
חֹוָמה.  ּבְ

ֶפת  ּקֶ ִעיר ַהּמֻ ה ָנַתן ָלֶהם ִסיָמן ׁשֶ ּמֹׁשֶ ַמְדנּו ׁשֶ ּלָ ַהְרָחָבה: ַלְמרֹות ׁשֶ

ְוָאְמרּו  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ אּו  ּבָ אן  ּכָ ה,  ֻחְלׁשָ ַעל  ַמְרֶאה  ֶזה  ֲהֵרי  חֹוָמה 

ר ַעל ַעם ָחָזק  ַסר ָלֶהם ֵאינֹו ָנכֹון, ְוָכאן ְמֻדּבָ ּמָ יָמן ׁשֶ ַהּסִ ה ׁשֶ ְלמֹׁשֶ

חֹוָמה ֲחָזָקה.  ִפים ּבְ ִבים ֻמּקָ ְמאֹוד – ּוְבָכל זֹאת ֵהם יֹוׁשְ

ֵחם  ְלִהּלָ ָיכֹול  ּוִמי   – ָהֲעָנִקים  ֵני  ּבְ ֶאת  ם  ׁשָ ָרִאינּו  ג. 
מּוָלם?!

ה  הּוא ָעׂשָ רֹות ׁשֶ ם זֹוְכִרים ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַהּצָ ד. ַאּתֶ
עּו  ּדְ ָאז  ְצַרִים?  ִמּמִ ָצאנּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ַמן,  ִמּזְ לֹא  ׁש  ַמּמָ ָלנּו 
ֶגב – ַוֲאַנְחנּו הֹוְלִכים  ֶאֶרץ ַהּנֶ אֹותֹו ֲעָמֵלק ִנְמָצא ּבְ ׁשֶ
ב  ָיׁשַ רֹום )ֲעָמֵלק  ּדָ ד  ַהְתָחָלה ִמּצַ ּבַ ׁש  ִלְפּגֹׁש אֹוָתם ַמּמָ

ָאֶרץ(.  בּו ּבָ ׁשְ ּיָ ים ׁשֶ ְבַעת ָהַעּמִ ִ ָרֵאל ְולֹא ָהָיה ִמּשׁ ִמחּוץ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ֶהָהִרים  ֶרֶכס  ָכל  ּבְ ִבים  יֹוׁשְ ְוָהֱאמֹוִרי  בּוִסי  ַהּיְ י,  ַהִחּתִ
פֹון ְלָדרֹום. ַהחֹוֶצה ֶאת ָהָאֶרץ ִמּצָ

ּפּוֵלי  ׁשִ לֹוַמר, ּבְ ן, ּכְ ְרּדֵ ם ְוַעל ַיד ַהּיַ ב ַעל ַהּיָ ַנֲעִני יֹוׁשֵ ְוַהּכְ
ד ִמְזָרח ְלאֶֹרְך  ם, ּוִמּצַ ד ַמֲעָרב ְלאֶֹרְך חֹוף ַהּיָ ָהָהר ִמּצַ

ן. ְרּדֵ ְנַהר ַהּיַ

ם... ֵנס ְלׁשָ ּנּוַכל ְלִהּכָ ְלַמְסָקָנה, ֵאין ִסּכּוי ׁשֶ

ֵהם  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ׁשּוַבת  ּתְ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
יק  ּתִ ִהׁשְ ֵלב  ּכָ ׁשֶ ַעד  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ַעל  ִלְצעֹק  ִהְתִחילּו 

אֹוָתם.

יבּו לֹו?  ְקׁשִ ּיַ ֵלב ִלְמׁשְֹך ֶאת ָהָעם ׁשֶ יַצד ִהְצִליַח ּכָ ּכֵ
ִלים, הּוא לֹא ָהָיה  ַרּגְ ְבֵרי ַהּמְ ַמע ֶאת ּדִ ֵלב ׁשָ ּכָ ְלַאַחר ׁשֶ
ר  ִאם ַיְתִחיל ָיׁשָ ם, ֲאָבל הּוא ָיַדע ׁשֶ ים ִעּמָ מּוָכן ְלַהְסּכִ
ָלֵכן הּוא קֶֹדם  יב לֹו.  ַיְקׁשִ ם ַאף ֶאָחד לֹא  ֶנְגּדָ ר  ְלַדּבֵ
ְוָאַמר:  ָהָעם  ל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ ׂשּוַמת  ּתְ ֶאת  ֵאָליו  ְך  ָמׁשַ ּכֹל 

ן ַעְמָרם"?  ה ָלנּו ּבֶ ְלַבד ָעׂשָ "ְוִכי זֹו ּבִ

ה,  ְגנּות מֹׁשֶ ר ּבִ הּוא ְיַדּבֵ בּו ׁשֶ י ֵהם ָחׁשְ ְתקּו, ּכִ ם ׁשָ ּלָ ּכֻ
ה  מֹׁשֶ "ִאם  ְוָאַמר:  ֵלב  ּכָ יְך  ִהְמׁשִ זֹאת  ְמקֹום  ּבִ ַאְך 
ָעָליו  ִלְסמְֹך  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  הּו  ֶ ַמּשׁ ָלנּו  ַמְבִטיַח  נּו  ַרּבֵ
ְלהֹוִציא  אֹותֹו  ַלח  ׁשָ "ה  ּבָ ַהּקָ ֲהֵרי  ֲעצּומֹות!  ֵעיַנִים  ּבְ
ם ּוְלהֹוִריד ָלנּו ָמן  ְצַרִים ְוִלְקֹרַע ָלנּו ֶאת ַהּיָ אֹוָתנּו ִמּמִ

ְזכּותֹו!  ַמִים ּבִ ָ ֵמַהּשׁ

ְלֶאֶרץ  ֵנס  ְלִהּכָ ָלנּו  אֹוֵמר  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ִאם  ׁשֶ עּו  ּדְ ָלֵכן 
ם, ֲאִפּלּו  ֵנס ְלׁשָ ָעָיה ְלִהּכָ ְהֶיה ָלנּו ׁשּום ּבְ ָרֵאל לֹא ּתִ ִיׂשְ
ה ָהָיה  ַמִים ּומֹׁשֶ ָ ּשׁ ָרֵאל ָהְיָתה ִנְמֵצאת ּבַ ִאם ֶאֶרץ ִיׂשְ
יַע  ְלַהּגִ ַמְצִליִחים  ָהִיינּו   – מֹות  ֻסּלָ ְלָהִכין  ָלנּו  אֹוֵמר 

ם"!  ְלׁשָ

ן(  ּמָ ַמִים )ּבַ ָ ם( ּוַבּשׁ ּיָ ָאֶרץ )ּבַ ה' ׁשֹוֵלט ּבָ נֹוַכְחנּו ִלְראֹות ׁשֶ
ְהֶיה  ּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִאם  ֲאִפּלּו  ָלֵכן  ָלו(,  ּשְׂ )ּבַ ּוָבֲאִויר 
ְוִלְכּבֹׁש  ַמִים  ָ ַלּשׁ ָהֲאִויר  ֶרְך  ּדֶ ַלֲעלֹות  נּוַכל  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ
"ָעלֹה  ׁשֶ אי  ַוּדַ  – ָאֶרץ  ּבָ אן  ּכָ ִהיא  ׁשֶ ָוחֶֹמר  אֹוָתּה, ַקל 

י ָיכֹול נּוַכל ָלּה". נּו אָֹתּה ּכִ ַנֲעֶלה ְוָיַרׁשְ

ֵהם  ֵלב, ְוֵכיָון ׁשֶ ימּו ִעם ּכָ ִלים לֹא ִהְסּכִ ַרּגְ ַאר ַהּמְ ַאְך ׁשְ
ְוָאְמרּו:  ָחְזרּו  ֵהם  ָהָעם  ֶאת  ְועֹוֵדד  ק  ִחּזֵ ֵלב  ּכָ ׁשֶ ָראּו 

ּנּו".  י ָחָזק הּוא ִמּמֶ "לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ּכִ

ְבָיכֹול ָהָעם  ּכִ ֵהם ָטֲענּו ׁשֶ "י ְמָפֵרׁש ָלנּו ׁשֶ ִ ּנּו" ַרּשׁ "ִמּמֶ
לֹום. "ה ַחס ְוׁשָ ּבָ ָחָזק ֵמַהּקָ

קּו  ִהְתַחּזְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ֵחֶלק  ׁשֶ ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ָראּו  ׁשֶ ּכְ
ֵצל ְוֶחְלָקם ָהיּו  ְצִליחּו ְלִהּנָ ּיַ ַע ְוָכֵלב ְוֶהֱאִמינּו ׁשֶ ִמיהֹוׁשֻ
ִלים  ַרּגְ ַהּמְ קּו  ּלְ ִהְסּתַ ְלַהֲאִמין,  ְלִמי  טּו  ְוִהְתַלּבְ ָסֵפק  ּבְ
ֶאת  ַרק  ם  ׁשָ ָאְספּו  ְלָאֳהֵליֶהם,  ְוָהְלכּו  ה  מֹׁשֶ ְפֵני  ִמּלִ

ה ַעל ָהָאֶרץ. ּבָ ָרֵאל ְוֵהֵחּלּו ְלהֹוִציא ּדִ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ל אֹוָתּה ִהיא  ּה ְלַרּגֵ ָעַבְרנּו ּבָ ְוָכְך ֵהם ָאְמרּו: ָהָאֶרץ ׁשֶ
ָעַבְרנּו  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֶביָה.  יֹוׁשְ ֶאת  הֹוֶרֶגת  ׁשֶ ֶאֶרץ 
מֹונּו לֹא  ּכָ ְרִגיִלים  ים  ֲאָנׁשִ ְוָלֵכן  ְלָויֹות,  ָעׂשּו  ׁשֶ ָרִאינּו 

ּה. רֹד ּבָ ְיכֹוִלים ִלׂשְ

ה ְלָויֹות?  ְהיּו ַהְרּבֵ ּיִ ַרם ׁשֶ ַמּדּוַע ה' ּגָ
ְלטֹוָבָתם,  ָנה  ַכּוָ ּבְ זֹאת  ה  ָעׂשָ "ה  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ָיְדעּו  ֵהם לֹא 
ֶאְבָלם  ּבְ ְטרּוִדים  ִיְהיּו  ם  ׁשָ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ָהָעם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ׂשּו  ִחּפְ ֵהם  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאְך  ִלים,  ַרּגְ ַלּמְ ֵלב  ימּו  ָיׂשִ לֹא  ְוָכְך 
ִאּלּו זֹו  ְרׁשּו זֹאת ּכְ ה ָרָעה ֵהם ּפֵ ְלהֹוִציא ַעל ָהָאֶרץ ִדּבָ

ּה. ַמן ֵמִתים ּבָ ל ַהּזְ ּכָ ֶאֶרץ ׁשֶ

ָהָיה  אֹוָתם ָיִמים, ְוֵכיָון ׁשֶ ם ִאּיֹוב ֵמת ּבְ ּגַ ִרים ׁשֶ ַהְרָחָבה: ֲחַז"ל ְמַסּפְ

ַנַען. ֶאֶרץ ּכְ ָכל ָהֲעָירֹות ּבְ כּו ָעָליו ּבְ ָאָדם ָחׁשּוב ּבָ

ִמּדֹות  י  ַאְנׁשֵ ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ רּו  ְוִסּפְ ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ָאְמרּו  עֹוד 
ְוהֹוִסיפּו:  ְמאֹוד,  ּוְרָחִבים  בֹוִהים  ּגְ ים  ַלֲאָנׁשִ ָנה  ּוָ ַהּכַ  –
ִהי  ִפִלים ַוּנְ ֵני ֲעָנק ִמן ַהּנְ ִפיִלים – ּבְ ם ָרִאינּו ֶאת ַהּנְ "ְוׁשָ

ֵעיֵניֶהם". ֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ּבְ ְבֵעיֵנינּו ּכַ

ַעם  ּפַ ּבַ סּוק  ּפָ ּבַ ַהּמֹוִפיִעים  ִפיִלים'  'ַהּנְ ׁשֶ "י אֹוֵמר  ִ ַרּשׁ ַהְרָחָבה: 

ַמִים  ָ ְפלּו ִמן ַהּשׁ ּנָ ְמֲחַזאי ַוֲעָזֵאל ׁשֶ ָנה ִלְבֵני ֶשׁ ּוָ ה ַהּכַ ִנּיָ ְ ַהּשׁ

יֵמי ּדֹור ֱאנֹוׁש. ּבִ

ֵני ָהָאָדם  ּבְ ר ָחְטאּו  ֲאׁשֶ ּכַ ְדָרׁש ׁשֶ ּמִ ּבַ ר  ְמֻסּפָ
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ָהָאָדם.  ֵני  ּבְ ַעל  ְוִקְטְרגּו  ַוֲעָזֵאל,  ְמֲחַזאי  ֶשׁ ַמְלָאִכים,  ֵני  ׁשְ ָעְמדּו 

ֵני  ים ִמּבְ "ה: ִאּלּו ָהָיה ָלֶכם ֵיֶצר ָהַרע – ֲהִייֶתם ָקׁשִ ּבָ ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ

ֵאיְך  ְוִתְרֶאה  ִרּיֹות  ַהּבְ ִעם  ְוָנדּור  ְרׁשּות  ָלנּו  ן  ּתֵ לֹו  ָאְמרּו  ָהָאָדם. 

ִלְכּבֹׁש  ָיְכלּו  ְולֹא  ִקְלְקלּו  ד  ִמּיָ ְרדּו.  ָלֶהם  ָאַמר  ְמָך.  ׁשִ ֶאת  ׁש  ְנַקּדֵ

ל ָהרֹוֶאה אֹוָתם – ֵאיָמה  ּכָ ֶהם ִנְקְראּו ְנִפיִלים, ׁשֶ ּלָ ִנים ׁשֶ ִיְצָרם. ַהּבָ

ְדָלם.  נֹוֶפֶלת ָעָליו ֵמרֹב ּגָ

'ֲחָגִבים'  ּכַ ֲאֵליֶהם  ַיַחס  ּבְ ַעְצָמם  ֲארּו  ּתֵ ִלים  ַרּגְ ַהּמְ
אֹוָתם  ְמעּו  ׁשָ ֵהם  ׁשֶ ָאְמרּו  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ְוֵכן  ָאָדם,  מּול 
צּוַרת  ּבְ ְנָמִלים  ֶרם  ּכֶ ּבַ ָלנּו  ֵיׁש  ִני:  ֵ ַלּשׁ ֶאָחד  אֹוְמִרים 

ים. ֲאָנׁשִ

ם  ל ִחּנָ ה ׁשֶ ִכּיָ ּבְ

ה ְלדֹורֹות ִכּיָ - ּבְ

ֲחׁשּוֵבי  ל  ּכָ ָאב,  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ֵליל  ָהָיה  ׁשֶ ְיָלה,  ַהּלַ אֹותֹו  ּבְ
ַאר  ׁשְ ם  ּגַ כּו  ּבָ ּוְבִעְקבֹוֵתיֶהם  כּו,  ּבָ ְנֶהְדִרין  ְוַהּסַ ָהֵעָדה 

ָהָעם. 

ְבֵרי  ּדִ ִעְקבֹות  ּבְ אָֹהִלים  ּבָ יֵניֶהם  ּבֵ רּו  ּבְ ּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ְוַעל  ְוַאֲהרֹן  ה  מֹׁשֶ ַעל  ְלִהְתלֹוֵנן  ְוִהְתִחילּו  ִלים,  ַרּגְ ַהּמְ
ִביל ְלָהִביא  ׁשְ ְצַרִים? ּבִ ה ה' הֹוִציא אֹוָתנּו ִמּמִ ה': "ָלּמָ
ָהָיה  ִויָלֵדינּו?!  ֲאַנְחנּו  ֶחֶרב  ּבַ ִלּפֹל  זֹו,  ּכָ ְלֶאֶרץ  אֹוָתנּו 
ֵחֶלק  ִים.  ְלִמְצִרַ ַלְחזֹר  אֹו  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָלמּות  ָבר  ּכְ ָעִדיף 
"ה. ֵהם ָאְמרּו ִאיׁש ַלֲחֵברֹו:  ּבָ ּקָ ֵמֶהם ִהְתִחילּו ִלְכּפֹר ּבַ
אֹוָתנּו  ְנִהיג  ּתַ ׁשֶ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֵאיזֹו  ָלנּו  ִנְבַחר  "אּוַלי 

ְוָנׁשּוב ְלִמְצַרִים..." 

לּונֹות ָהֵעָדה ֵהם ָנְפלּו  ה ְוַאֲהרֹן ֶאת ּתְ ְמעּו מֹׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ֵניֶהם.  ַעל ּפְ

ֶאֶרץ  ּבְ ֵהם  ם  ּגַ ָהיּו  ׁשֶ ה,  ְיֻפּנֶ ן  ּבֶ ְוָכֵלב  נּון  ן  ּבִ ַע  ְיהֹוׁשֻ
ֵני  ל ֲעַדת ּבְ ְגֵדיֶהם, ָעְמדּו ְוָזֲעקּו ֶאל ּכָ ָרֵאל, ָקְרעּו ּבִ ִיׂשְ
טֹוָבה  ִהיא  ּה  ּבָ ָהִיינּו  ׁשֶ ָהָאֶרץ  ׁשֶ ָלֶכם  עּו  "ּדְ ָרֵאל:  ִיׂשְ
ִיְרֶצה –  ְוִאם הּוא  ָיכֹול  ּכֹל  "ה הּוא  ּבָ ַהּקָ ְמאֹד ְמאֹד! 
ים  ׁשִ ָעָיה! ֲאַנְחנּו ְמַבּקְ ִלי ׁשּום ּבְ ן ָלנּו אֹוָתּה ּבְ הּוא ִיּתֵ
ָהֱאמּוָנה  חֶֹסר  ה'!  ּבַ ְמְרדּו  ּתִ ַאל  ם,  ִמּכֶ
אֹוָתנּו  ְלַהְכִניס  ָיכֹול  "ה  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ֶעֶצם ְמִריָדה  ָלָאֶרץ הּוא ּבְ

"ה". ּבָ ּקָ ּבַ

יַצד ֵהִגיב ָהָעם ְלִדְבֵריֶהם? ּכֵ
ַע ְוָכֵלב ְוַאף ִהְתּכֹוְננּו ִלְרּגֹם  יב ִליהֹוׁשֻ ָהָעם לֹא ִהְקׁשִ
אֶֹהל  ּבְ ה'  בֹוד  ּכְ ִנְרָאה  ְלֶפַתע  ַאְך  ֲאָבִנים,  ּבַ אֹוָתם 

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ל ּבְ מֹוֵעד ְלֵעיֵני ּכָ

ָרֵאל ל ַעל ַעם ִיׂשְ ּלֵ ה ִמְתּפַ מֹׁשֶ

ָמַתי  ַעד  לֹו:  ְוָאַמר  ַצַער  ּבְ ה  מֹׁשֶ ֶאל  ָנה  ּפָ "ה  ּבָ ַהּקָ
ְך  ּכָ ל  ּכָ ָלֶהם  יִתי  ָעׂשִ ֲהֵרי  ה!  ַהּזֶ ָהָעם  אֹוִתי  ַיְכִעיסּו 
ר, ְוֵהם ֲאמּוִרים  ְדּבָ יִציַאת ִמְצַרִים ּוַבּמִ ה אֹותֹות ּבִ ַהְרּבֵ
ם ֶאת ַהַהְבָטָחה  ֲאַקּיֵ י ְוִלְסמְֹך ָעַלי ׁשֶ ָבר ְלַהֲאִמין ּבִ ּכְ
ּום  ּשׁ ְוׁשֶ ַהּטֹוָבה  ָלָאֶרץ  אֹוָתם  ְלַהְכִניס  י  ִהְבַטְחּתִ ׁשֶ

ם ֶאת ַהְבָטָחִתי.  י ְלַקּיֵ ּנִ ָבר לֹא ִיְמַנע ִמּמֶ ּדָ

ֶבר  ּדֶ ָרֵאל ּבַ ל ַעם ִיׂשְ ה ַלֲהרֹג ֶאת ּכָ יַע ְלמֹׁשֶ "ה ִהּצִ ּבָ ַהּקָ
ָחָדׁש  ַעם  ָיקּום  ּנּו  ּוִמּמֶ אֹותֹו,  ַרק  ים  ַחּיִ ּבַ ִאיר  ּוְלַהׁשְ

ָרֵאל.  ֵנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּכָ ּיִ ׁשֶ

ים?  ה ִהְסּכִ ם אֹוְמִרים, מֹׁשֶ ָמה ַאּתֶ
ַלה'  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ֱאָמן,  ְוַהּנֶ סּור  ַהּמָ ְנִהיג  ַהּמַ נּו,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
דֹול. ם ּגָ ֵ ְך – ִיְהֶיה ֶזה ִחּלּול ַהּשׁ ה ּכָ ֲעׂשֶ ְוָאַמר לֹו: ִאם ּתַ

ַלְמרֹות  אֹוָתם  ָהַרְגּתָ  ׁשֶ ְמעּו  ִיׁשְ ִמְצַרִים  ִאם  י  ּכִ
ֵיְדעּו  לֹא  ֵהם   – ּוְבכֹוַח  ְגבּוָרה  ּבִ אֹוָתם  ֶהֱעֵליָת  ׁשֶ
ְגַלל  ּבִ א  ֶאּלָ אֹוְתָך,  ִהְכִעיסּו  ׁשֶ ְגַלל  ּבִ אֹוָתם  ָהַרְגּתָ  ׁשֶ

ַנַען.  ֵבי ֶאֶרץ ּכְ יֹוׁשְ

ְך?  ה יֹאְמרּו ּכָ ְוָלּמָ
ֵני  ִמּפְ ָהָעם,  ֶאת  אֹוֵהב  ה  ַאּתָ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ָראּו  ֵהם  י  ּכִ
יָת  ּלֵ ְוִהְתּגַ ַאֲהָבה,  ּבְ תֹוָכם  ּבְ ׁשֹוֵכן  ה  ַאּתָ ׁשֶ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ
ֲעֵליֶהם  ֵמֵגן  ַוֲעָנְנָך  ים,  ָהַעּמִ ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ֲאֵליֶהם 
ִלְפֵניֶהם  הֹוֵלְך  ה  ְוַאּתָ ָטר,  ּוִמּמָ ָרב  ָ ִמּשׁ ַמְעָלה  ִמּלְ
ָבעֹות,  ְוַהּגְ ֶהָהִרים  ֶאת  ָלֶהם  ר  ֵ ְלַיּשׁ ָעָנן  ַעּמּוד  ּבְ
ֵאׁש.  ַעּמּוד  ּבְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָלֶהם  ֵמִאיר  ה  ְוַאּתָ
ים  ַעּמִ ְוֵכן  ְצִרים,  ַהּמִ ידּו  ַיּגִ ַאַחת,  ַבת  ּבְ ַהְרֵגם  ּתַ ְוִאם 
ֵחם ַרק  ה' ָיכֹול ְלִהּלָ ָרֵאל, ׁשֶ ֲחדּו ֵמַעם ִיׂשְ ּפָ ֲאֵחִרים ׁשֶ
ֵבי  ַח ֶאת יֹוׁשְ ְרעֹה(, ַאְך ֵאינֹו ָיכֹול ְלַנּצֵ ֶנֶגד ֶמֶלְך ֶאָחד )ּפַ
דֹוִלים,  ּבֹוִרים ּגְ ֵהם ּגִ ים ְוֶאָחד ְמָלִכים ׁשֶ לֹוׁשִ ָהָאֶרץ, ׁשְ
לּו.  ּלֹא ִיְסּבְ ֵדי ׁשֶ ר ּכְ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ְוָלֵכן ָהַרְגּתָ ֶאת ַעם ִיׂשְ

ּכַֹח  ר  ְוִיְגּבַ ל  ְגּדַ ּיִ ׁשֶ ֵמה'  ׁש  ְמַבּקֵ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ נֹוָסף,  ּבְ
ה ַלֲעׂשֹות ָלנּו  ין, ְו"ִתְתַרֶצּ ת ַהּדִ ת ָהַרֲחִמים ַעל ִמּדַ ִמּדַ
יָת ִלי ֶאת  ּלִ ּגִ ה ָהֵעֶגל ׁשֶ ְרּתָ ֵאַלי ְלַאַחר ַמֲעׂשֵ ּבַ ּדִ ִפי ׁשֶ ּכְ

ִמּדֹוֶתיָך".

יר?  נּו ַמְזּכִ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ּדֹות ׁשֶ ּוָמֵהן ַהּמִ
ל ַרֲחִמים: ׁש ִמּדֹות ׁשֶ יר ׁשֵ נּו ַמְזּכִ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

ת ַרֲחִמים. 1. "ה'" – ִמּדַ

ֶאת  ד  ִמּיָ ַמֲעִניׁש  ֵאינֹו  "ה  ּבָ ַהּקָ  – ִים"  ַאּפַ "ֶאֶרְך   .2
ַיְחְזרּו  אּוַלי  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָלֶהם  ה  ְמַחּכֶ א  ֶאּלָ ִעים  ָהְרׁשָ

ְתׁשּוָבה. ּבִ

ה ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעם ֵאּלּו  "ה ַמְרּבֶ ּבָ 3. "ְוַרב ֶחֶסד" – ַהּקָ
ה ְזכּויֹות. ֵאין ָלֶהם ַהְרּבֵ ׁשֶ

ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְלָאָדם  סֹוֵלַח  "ה  ּבָ ַהּקָ  – ָעֹון"  א  "נֹׂשֵ  .4
ֵמִזיד. ֲעֵברֹות ּבְ

ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְלָאָדם  ַאף  סֹוֵלַח  "ה  ּבָ ַהּקָ  – ע"  "ָוָפׁשַ  .5
ֵדי ְלַהְכִעיס ֶאת ה' )ִלְמרֹד ּבֹו(. ֲעֵברֹות ּכְ

"ה סֹוֵלַח ּומֹוֵחק ֶאת ַהֵחְטא ְלֵאּלּו  ּבָ ה" – ַהּקָ 6. "ְוַנּקֵ
ְתׁשּוָבה. חֹוְזִרים ּבִ ׁשֶ

ה", לֹא  ְיַנּקֶ "ה "לֹא  ּבָ ה ְוָאַמר: אּוָלם ַהּקָ יְך מֹׁשֶ ִהְמׁשִ
הּוא  א  ֶאּלָ ְתׁשּוָבה,  ּבִ חֹוְזִרים  ֵאיָנם  ׁשֶ ְלֵאּלּו  ִיְסַלח 
ִעים",  ִרּבֵ ְוַעל  ים  ׁשִ ּלֵ ׁשִ ַעל  ִנים  ּבָ ַעל  ָאבֹות  ֲעֹון  "ּפֵֹקד 

יִכים  ַמְמׁשִ יִנים  ְוַהּנִ ָכִדים  ְוַהּנְ ִנים  ַהּבָ ִאם  לֹוַמר,  ּכְ
ֶאת  ַיֲעִניׁש  "ה  ּבָ ַהּקָ ֲאבֹוֵתיֶהם  מֹו  ּכְ ֲעֵברֹות  ַלֲעׂשֹות 

ם ַעל ֲעוֹונֹות ָהָאבֹות. ִנים ּגַ ַהּבָ

ה' ִיְסַלח ַלֲעוֹון ָהָעם  ׁש ׁשֶ ּוִבּקֵ ָבָריו  ּדְ ם ֶאת  ה ִסּיֵ מֹׁשֶ
ו. ַלח ָלֶהם ַעד ַעְכׁשָ ּסָ מֹו ׁשֶ רֹב ַרֲחָמיו ּכְ ה ּבְ ַהּזֶ

י  "ָסַלְחּתִ ְוָאַמר:  ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ תֹו  ִלְתִפּלָ ַנֲעָנה  "ה  ּבָ ַהּקָ
ְגַלל ִחּלּול  , ּבִ ּתָ ׁשְ ּקַ ּבִ ל ֶאת ָמה ׁשֶ ֵעת ֲאַקּבֵ ְדָבֶרָך" – ּכָ ּכִ
ַבת  ם ּבְ ּלָ ּכֻ ֵרם, ְוָלֵכן לֹא ֶאֱהרֹג ֶאת  כֹול ְלִהּגָ ּיָ ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ
ָוַמְעָלה(   20 יל  )ִמּגִ ִרים  ֻבּגָ ַהּמְ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ֲאָבל  ַאַחת. 
ְנסּו  ר – לֹא ִיּכָ ְדּבָ ּמִ ֵעת ּבַ ְצַרִים ְוִנְמָצִאים ּכָ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ׁשֶ
ָעִדיף  ׁשֶ ָאְמרּו  ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 
ִבי  ֶ ּשׁ לּו ּבַ ּפְ ּיִ ֲחדּו ׁשֶ ֵהם ּפָ ר. ַרק ַיְלֵדיֶהם, ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ָלמּות ּבַ

ָרֵאל. ְנסּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ – ֵהם ִיּכָ

ַלְמרֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ֵנס  ְלִהּכָ כּו  ּזָ ׁשֶ ִחיִדים  ַהּיְ ָהיּו  ִמי 
יל 20? ָהיּו ֵמַעל ּגִ ׁשֶ

ָרֵאל ֵהם  ְנסּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּכָ ּיִ ה ׁשֶ ל ַהּדֹור ַהּזֶ ִחיִדים ִמּכָ ַהּיְ
ֶרְך,  ֲארּו ֶנֱאָמִנים ַלה' ְלָכל אֶֹרְך ַהּדֶ ׁשְ ּנִ ַע ׁשֶ ֵלב ִויהֹוׁשֻ ּכָ

ֶבט ֵלִוי. ם ׁשֵ ְוַכּמּוָבן ּגַ

ַמְדנּו. ּלָ מֹו ׁשֶ ם ִהְבִטיַח ְלָכֵלב ֶאת ֶחְברֹון ּכְ "ה ּגַ ּבָ ַהּקָ

הֹוֵלְך  ֵאינֹו  ה'  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  אֹוֵמר  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ֶרְך, ְוהֹוִאיל ְוֵהם ְקרֹוִבים ַלֲעָמֵלק  ּדֶ יָלם ּבַ ֶהם ְלַהּצִ ִעּמָ
ְפנּו ָמָחר  ּיִ א ׁשֶ ָנה, ְוֵאין ָמנֹוס ֶאּלָ ַסּכָ ְוִלְכַנַען ָלֵכן ֵהם ּבְ

ֶרְך ַים סּוף. ר ּדֶ ְדּבָ ְלִכּוּון ַהּמִ

ֵחְטא  ִעְקבֹות  ּבְ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲארּו  ִנׁשְ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ
ִלים? ַרּגְ ַהּמְ

ָנה נֹוָספֹות  ֵאר 40 ׁשָ ָ ָרֵאל ְלִהּשׁ ַזר ַעל ַעם ִיׂשְ "ה ּגָ ּבָ ַהּקָ
ה  ּמָ ּכַ ּתֹוְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ֵנס  ְלִהּכָ ְמקֹום  ּבִ ר.  ְדּבָ ּמִ ּבַ
ִמים  ֶנֶגד 40 ַהּיָ ִנים ּכְ ב 40 ׁשָ ָיִמים, ֵהם ִיְצָטְרכּו ְלִהְתַעּכֵ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ִלים ּבְ ַרּגְ ע ַהּמְ ְך ַמּסַ ְמׁשַ ּנִ ׁשֶ

ִלים? ַרּגְ ל ַהּמְ ם ׁשֶ ָמה ָהָיה ָעְנׁשָ
ל  ל ּכָ ׁשֹון ׁשֶ ה: ַהּלָ ּנָ ָפה ְמׁשֻ ַמּגֵ ִלים ַעְצָמם ֵמתּו ּבְ ַרּגְ ַהּמְ
ׁשֹון  ָבה ַעד ַטּבּורֹו, ְותֹוָלִעים ָיְצאּו ֵמַהּלָ ְרּבְ ּתַ ֶאָחד ִהׁשְ

ֵהם ֵמתּו. ּבּור, ַעד ׁשֶ ְוִנְכְנסּו ַלּטַ

ַע  ִליהֹוׁשֻ ָעַבר  ָהָאֶרץ  ת  ַ יֻרּשׁ ּבִ ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם 
ְוָכֵלב.

עֶֹנׁש ֶזה? ְוָקא ּבְ ִלים ֶנֶעְנׁשּו ּדַ ַרּגְ ַמּדּוַע ַהּמְ
ֶהם  ּלָ ׁשֹון ׁשֶ ַהּלָ מֹו ׁשֶ ה – ּכְ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ עֶֹנׁש ֶזה הּוא ִמּדָ
ָיְצָאה  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ׁשֹון  ַהּלָ ְך  ּכָ ָרָעה  ָהָאֶרץ  ת  ּבַ ּדִ הֹוִציָאה 

י ְוָגְרָמה ְלמֹוָתם. יֹוֵתר ִמּדַ

ִכיֶתם  ּבְ ָרֵאל(  )ִיׂשְ ם  ַאּתֶ ָאַמר:  "ה  ּבָ ַהּקָ ְלָכְך,  נֹוָסף  ּבְ
ה ְלדֹורֹות. ְוָאֵכן  ִכּיָ ם, ַוֲאִני קֹוֵבַע ָלֶכם ּבְ ל ִחּנָ ה ׁשֶ ִכּיָ ּבְ
ַעל  ָנה  ׁשָ ל  ּכָ ּבֹוִכים  ָאנּו  ָאב,  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ֶזה,  ַתֲאִריְך  ּבְ

ׁש. ְקּדָ י ַהּמִ ּתֵ ן ּבָ ֻחְרּבַ

יִלים ְעּפִ ַהּמַ

ֵנס  ּלֹא ִיְזּכּו ְלִהּכָ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ְמעּו ִמּמֹׁשֶ ָרֵאל ׁשָ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ּכְ
ֵזָרה. לּו ְמאֹוד ַעל ַהּגְ ָרֵאל, ֵהם ִהְתַאּבְ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

יִלים? ְעּפִ ִמי ֵהם ַהּמַ
ֵהם  ׁשֶ ְוֶהְחִליטּו  ּבֶֹקר  ּבַ ימּו  ּכִ ִהׁשְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ָהיּו 

אֹוְיִבים  ּבָ ִנְלָחִמים  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  עֹוִלים 
ֶהֱאִמינּו  ֵהם  ָהָאֶרץ.  ֶאת  ים  ְוכֹוְבׁשִ

ם  ִאּתָ ה'  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ
ם ַעל  נּו ִלְמסֹר ֶאת ַנְפׁשָ ּוְ ְוִהְתּכַ

בּו  ָחׁשְ ֵהם  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ 
ֶאת  נּו  ְיַתּקְ ֵהם  ְך  ּכָ ׁשֶ

ִלים. ַרּגְ ֵחְטא ַהּמְ
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ה ֶזה הּוא ֶנֶגד ְרצֹון  ֲעׂשֶ ּמַ נּו ִהְזִהיר אֹוָתם ׁשֶ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ
ו,  ַעְכׁשָ ָלָאֶרץ  ַיֲעלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ רֹוֶצה  ֵאינֹו  ה'  ה'. 
ֵנס ְלֶאֶרץ  הּוא לֹא ַיֲעזֹר ָלֶהם ְוָלֵכן ֵהם לֹא ַיְצִליחּו ְלִהּכָ
ַנֲעִני  ָהֲעָמֵלִקי ְוַהּכְ ם ִהְזִהיר אֹוָתם ׁשֶ ה ּגַ ָרֵאל. מֹׁשֶ ִיׂשְ
ֶהם  ּבָ ֲחמּו  ִיּלָ ֵנס,  ְלִהּכָ ָלֶהם  נּו  ִיּתְ לֹא  ָהר  ּבָ ִבים  ַהּיֹוׁשְ

ֶחֶרב. ְוַיּכּו אֹוָתם ּבַ

ֶרְך  ַלּדֶ ָלֵצאת  ְוֶהְחִליטּו  ה  ְלמֹׁשֶ יבּו  ִהְקׁשִ לֹא  ֵהם  ַאְך 
ֲארּו  ִנׁשְ ִרית  ַהּבְ ֲארֹון  ְוַגם  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ַלְמרֹות 
נּו ִהְזִהיר אֹוָתם, ה' לֹא ָעַזר  ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ מֹו ׁשֶ ֲחֶנה. ּכְ ּמַ ּבַ
ה  ֶהם ַמּכָ ַנֲעִני ִהּכּו ּבָ ְלָחָמה ְוָכְך ָהֲעָמֵלִקי ְוַהּכְ ּמִ ָלֶהם ּבַ

ה. ַאַחר ַמּכָ

ִלים. ַרּגְ ת ַהּמְ ָרׁשַ ה ּפָ ּמָ ָכְך ּתַ ּבְ

ִמְנַחת ְנָסִכים

ָרֵאל ּוְלעֹוְדָדם,  ל ִיׂשְ ם ׁשֶ ק ֶאת ִלּבָ "ה ָרָצה ְלַחּזֵ ּבָ ַהּקָ
ְגְזָרה ֲעֵליֶהם ְלַאַחר  ּנִ ֵזָרה ׁשֶ ַאב ַעל ַהּגְ ם ּכָ ּבָ ּלִ ְלַאַחר ׁשֶ
ָימּותּו  ם  ְוֻכּלָ ָלָאֶרץ  ְנסּו  ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ  – ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ֵחְטא 
ֵהם  לּו ַרק ַעל ׁשֶ ר לֹא ִהְתַאּבְ ְדּבָ י ּדֹור ַהּמִ ר. ַאְנׁשֵ ְדּבָ ּמִ ּבַ
א  ּמָ ֲאגּו ׁשֶ א ַאף ּדָ ֵנס ָלָאֶרץ, ֶאּלָ ַעְצָמם לֹא ִיְזּכּו ְלִהּכָ
ֲעׂשּו  ּיַ ְגַלל ֲעֵברֹות ֲאֵחרֹות ׁשֶ ר )אּוַלי ּבִ ְדּבָ ּמִ ֵניֶהם ָימּותּו ּבַ ם ּבְ ּגַ

לֹום(. ַחס ְוׁשָ

ה,  ַחּלָ ִמְצַות  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ה׳  אֹוָתם  ה  ִצּוָ אן  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ן  ּכֵ ֵניֶהם  ּבְ ׁשֶ ֵהִבינּו  ְוָכְך  ָאֶרץ,  ּבָ לּוָיה  ַהּתְ ִהיא ִמְצָוה  ׁשֶ

ּה ֶאת ִמְצוֹוֶתיָה.  ם ּבָ ֵנס ָלָאֶרץ ּוְלַקּיֵ ִיְזּכּו ְלִהּכָ

אֹו  עֹוָלה  ן  ָקְרּבַ ל  ּכָ ִעם  ְלָהִביא  ה  ְמַצּוֶ "ה  ּבָ ַהּקָ ָמה 
ְקִריִבים? ּמַ ָלִמים ׁשֶ ׁשְ

ָלִמים  ן עֹוָלה אֹו ׁשְ ל ָקְרּבַ ּכָ ִעם  ה ׁשֶ ה ֶאת מֹׁשֶ ִצּוָ ה' 
ן  ָקְרּבַ ֶזה  ִאם  ין  ּבֵ  – 'ְנָסִכים'  ם  ּגַ ְלָהִביא  ִחּיּוב  נֹו  ֶיׁשְ
א  ּבָ ן  ְרּבָ ַהּקָ ִאם  ין  ּבֵ ָיִחיד,  ן  ָקְרּבַ ֶזה  ִאם  ּוֵבין  ִצּבּור 

חֹוָבה אֹו ִאם ֶזה ָהָיה ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה.  ּבְ

ָמֵהם ׳ְנָסִכים׳?
נֹות: ׳ִמְנַחת ְנָסִכים׳  ֵני ָקְרּבָ ם ּכֹוֵלל ִלׁשְ ׳ְנָסִכים׳ הּוא ׁשֵ

ִין׳. ְו׳ִנּסּוְך ַהּיַ
׳ִמְנָחה׳  ן  ָקְרּבַ ִהיא  ְנָסִכים׳  ׳ִמְנַחת 
ֶאת  ַזִית.  ֶמן  ְוׁשֶ ים  ִחּטִ ִמּסֶֹלת 
ִבים  ְמַעְרּבְ ֶמן  ֶ ְוַהּשׁ ַהּסֶֹלת 
מֹוֵלַח  ְוַהּכֵֹהן  ָעָרה,  ּקְ ּבַ ַיַחד 
ִליל  ּכָ ַהּכֹל  ּוַמְקִטיר 

ֵאׁש. ּבָ

ִין׳ ִמְצַות ׳ִנּסּוְך ַהּיַ
ֶפל  ּסֵ ַח, ׁשֹוֵפְך אֹותֹו ּבַ ְזּבֵ ִין ְלַגג ַהּמִ ַהּכֵֹהן ַמֲעֶלה ֶאת ַהּיַ
ֶנֶקב  ֶרְך  ּדֶ ְויֹוֵרד  ְמַחְלֵחל  ִין  ְוַהּיַ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ֶקֶרן  ַיד  ּלְ ׁשֶ

הֹום. ַח ַעד ַלּתְ ְזּבֵ ּמִ ּבַ ׁשֶ

ְלִפי  ּנֹות  ּתַ ִמׁשְ ִלְנָסִכים  ִין  ְוַהּיַ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ַהּסֶֹלת,  ּמּויֹות  ּכַ
ֻהְקְרָבה. ֵהָמה ׁשֶ סּוג ַהּבְ

ין  ִמּמִ ֵהָמה  ּבְ  – ָלִמים  ִלׁשְ אֹו  ְלעֹוָלה   – ֵהִביא  ִאם 
ֶמת; ִאם ֵהִביא  ּמּות ְמֻסּיֶ ים( ֵמִביא ּכַ ים ְוִעּזִ ָבׂשִ ַה׳ּצֹאן׳ )ּכְ
ין  ִמּמִ ֵהָמה  ּבְ ֵהִביא  ְוִאם  ׁשֹוָנה;  ּמּות  ּכַ ֵמִביא  ׳ַאִיל׳ 

ּמּות ׁשֹוָנה. ָקר׳ ֵמִביא ּכַ ַה׳ּבָ

ת סּוֵגי ִמְנַחת ְנָסִכים? לֹׁשֶ ָמֵהם ׁשְ
ְנָסִכים  ִמְנחֹות  סּוֵגי  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְמָפֶרֶטת  ַהּתֹוָרה 

ִביא, ְלִפי ַטְבָלה זֹו: ּמֵ ֵהָמה ׁשֶ סּוג ַהּבְ לּוִיים ּבְ ַהּתְ

סּוג 
ֵהָמה ַהּבְ

ֶמן סֶֹלת ׁשֶ
ַזִית

ַיִין ְלִנּסּוְך

ים 1. ִעּזִ
ים  ָבׂשִ 2. ּכְ

ָנה( ֵני ׁשָ )ּבְ

רֹון  ִעּשָׂ
ֶאָחד

ֶרַבע 
ַהִהין = 

3 לֹג

ֶרַבע ַהִהין 
= 3 לֹג

ן  ַאִיל )ּבֶ
ָנה ׁשָ

ְוחֶֹדׁש 

ָוַמְעָלה(

ֵני  ׁשְ
רֹוִנים ֶעׂשְ

ִליׁש  ׁשְ
ַהִהין = 

4 לֹג

ִליׁש  ׁשְ
ַהִהין 
= 4 לֹג

ר,  ָקר )ּפַ ּבָ
ֵעֶגל ְוכּו’(

ה  לֹוׁשָ ׁשְ
רֹוִנים ֶעׂשְ

ֲחִצי 
ַהִהין = 

6 לֹג

ֲחִצי ַהִהין 
= 6 לֹג

ֵהָמה  ּבְ ְלָכל  ֵהן  ֵאּלּו  ּמּויֹות  ּכַ ׁשֶ ה  יׁשָ ַמְדּגִ ַהּתֹוָרה 
ן  ְלָקְרּבָ ֵהמֹות  ּבְ ר  ְוָלֵכן ִאם ָאָדם ֵמִביא ִמְסּפַ ִנְפָרד,  ּבְ

ֵהמֹות.  ר ַהּבְ ִמְסּפַ ֵיׁש ְלָהִביא ִמְנחֹות ְנָסִכים ּכְ

ִהיא  ַהּזֹו  ְצָוה  ַהּמִ ׁשֶ ה  יׁשָ ּוַמְדּגִ מֹוִסיָפה  ַהּתֹוָרה 
ֶדק  ַהּצֶ ֵרי  ּגֵ ם  ּגַ ּה  ּבָ ים  ּוְמֻצּוִ ְזַמן,  ָכל  ּבְ ְלדֹורֹות 

ָרֵאל. ְצָטְרִפים ְלַעם ִיׂשְ ּמִ ׁשֶ

ה ת ַחּלָ ִמְצַות ַהְפָרׁשַ

ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ד  ְלַלּמֵ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ֶאת  ה  ִצּוָ ה' 
ה. ת ַחּלָ ִמְצַות ַהְפָרׁשַ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָיבֹואּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ
ּנּו  ִמּמֶ ְלָהִרים  ים  ְמֻצּוִ ל ָהָאֶרץ ֵהם  ׁשֶ ֶחם  ֵמַהּלֶ יֹאְכלּו 
ֶאת  ים  יׁשִ ְקּדִ ַהּמַ ַלּכֲֹהִנים  אֹוָתּה  ְוָלֵתת  ַלה',  רּוָמה  ּתְ

יֶהם ַלֲעבֹוַדת ה'. ַחּיֵ

ְלַהְפִריׁש  ִבים  ַחּיָ ִכיִנים  ּמְ ׁשֶ ֵצק  ּבָ ל  ׁשֶ ּמּות  ּכַ ֵמֵאיזֹו 
ה?  ַחּלָ

ם ְרִגיִלים  ַאּתֶ ֵצק ׁשֶ מֹו ַהּבָ ית ֲעִריסֹוֵתיֶכם" – ּכְ "ֵראׁשִ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִטים  ְמַלּקְ ֲהִייֶתם  ׁשֶ ן  ֵמַהּמָ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָללּוׁש 

ֵרַחִים. טֹוֲחִנים ּבָ

ָתּה?  ה ָהְיָתה ִמּדָ ְוַכּמָ
ל ִקילֹו ָוֵחִצי. ּמּות ְמׁשֶֹעֶרת ׁשֶ ְלּגֶֹלת" – ּכַ "עֶֹמר ַלּגֻ

ה זֹו, ֲאָבל ֲחָכִמים  עּור ְלַהְפָרׁשָ ָאְמָנם ֵמַהּתֹוָרה ֵאין ׁשִ
ן  ֵביתֹו ִיּתֵ ִית אֹוֶפה ּבְ ַעל ַהּבַ ּבַ ׁשֶ ָנן: ּכְ ַרּבָ עּור ִמּדְ ָנְתנּו ׁשִ

ן 1/48. 1/24, ְוַנְחּתֹום ָהאֹוֶפה ְלָלקֹוחֹות ִיּתֵ

ׁשֹוֵגג  ֵחְטא ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ

נֹו ְוָקְרּבָ

עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה  ל ִמי ׁשֶ ינֹו ׁשֶ ת ֶאת ּדִ ַהּתֹוָרה ְמָפֶרׁשֶ
ׁשֹוֵגג.  ּבְ

אן? ְוָקא ּכָ ר ּדַ ַמּדּוַע ִעְנָין ֶזה ֻמְזּכָ
ְמַעט ְוָעְבדּו  ָרֵאל ּכִ ַעם ִיׂשְ ֵני ׁשֶ אן ִמּפְ ר ּכָ ִעְנָין ֶזה ֻמְזּכָ
ָנה רֹאׁש  ָאְמרּו "ִנּתְ ִלים ׁשֶ ַרּגְ ִעְקבֹות ַהּמְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ

ְוָנׁשּוָבה ִמְצַרְיָמה".

דּוַע ֵחְטא ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ָחמּור ְמאֹוד, ְוָכל ָהעֹוֵבר  ּיָ ּכַ
ּה. ּלָ ָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ ַפר ּבְ ִאּלּו ּכָ ָעָליו ּכְ

ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ׁשֶ ָאָדם  ל  ׁשֶ ִבים  ַמּצָ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש 
ׁשֹוֵגג.  ּבְ

ָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ִצּבּור ׁשֶ
ָטעּות –  אֹותֹו ַהּדֹור יֹורּו ֲהָלָכה ּבְ ְנֶהְדִרין ּבְ ַהּסַ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ
ר  ּתָ ּמֻ ֶמת, אֹו ׁשֶ ר ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמֻסּיֶ ּתָ ּמֻ ל ׁשֶ ְלָמׁשָ
ָבר  ל ּדָ ֶמת, ּוְבסֹופֹו ׁשֶ צּוָרה ְמֻסּיֶ ֶסל ּבְ ֲחוֹות ַלּפֶ ּתַ ְלִהׁשְ

ה ֶזה ָאסּור. ֲעׂשֶ ּמַ ְרָרה ַהֲהָלָכה ׁשֶ ִהְתּבָ

י  ּפִ ַעל  ׁשֹוֵגג  ּבְ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ָעְבדּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ָיָצא 
ְנֶהְדִרין.  הֹוָרַאת ַהּסַ

ִמְקֶרה ֶזה?  ָרה ּבְ ּפָ ַמִהי ַהּכַ
ר  ּפַ ַיַחד  ּבְ ְלַהְקִריב  ְצִריִכים  ָהָעם  ל  ּכָ ֶזה  ּכָ ִמְקֶרה  ּבְ
ִעיר  ְוׂשָ ּלֹו,  ׁשֶ ָסִכים  ַהּנְ ִמְנַחת  ִעם  ַיַחד  ְלעֹוָלה  ֶאָחד 

את. ֶאָחד ַלַחּטָ

ָיִחיד ָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה
ר ָאָדם ָיִחיד עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה  ֲאׁשֶ ב ׁשֹוֶנה, ּכַ נֹו ַמּצָ ֶיׁשְ

ׁשֹוֵגג.  ּבְ

ָאסּור ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָזָרה?  הּוִדי לֹא ֵיַדע ׁשֶ ּיְ ֵכן ׁשֶ ֲהִיּתָ
ה  ּבָ ִנׁשְ ינֹוק  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ל,  ְלָמׁשָ ה.  ֵאּלֶ ּכָ ִבים  ַמּצָ ָנם  ֶיׁשְ
ָסִלים,  ַלּפְ ֲחָוה  ּתַ ְוִהׁשְ יֵניֶהם  ּבֵ ְוָגַדל  ַהּגֹוִיים  ְלֵבין 
ִהיא  ַהּגֹוִיים  ל  ׁשֶ ם  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ָטעּות  ּבְ ב  ָחׁשַ ׁשֶ ָאָדם  אֹו 
ָצִריְך  הּוא  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ב  ׁשָ ֶזה  ּכָ ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ כֹוָנה.  ַהּנְ

את. ים ְלַחּטָ ִעיַרת ִעּזִ ְלַהְקִריב ׂשְ
חֹוֵטא  הּוא  ֵמִזיד  ּבְ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ׁשֶ ָאָדם  ֲאָבל 
"ה, ְוָלֵכן ָעְנׁשֹו  ּבָ ף ֶאת ַהּקָ ִאּלּו הּוא ְמַגּדֵ ֵחְטא ָחמּור, ּכְ

ֵרת. יֹוֵתר – ּכָ הּוא ָחמּור ּבְ

ר ְדּבָ ּמִ ׁש ּבַ קֹוׁשֵ ה ַהּמְ ַמֲעׂשֶ

ר, ָהָיה  ְדּבָ ּמִ ְמרּו ּבַ ָרֵאל ׁשָ ַעם ִיׂשְ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ת ַהּשׁ ּבָ ַ ּשׁ ָבר ּבַ ּכְ
ט(  )ִלּקֵ ׁש  קֹוׁשֵ הּוא  ֵמִזיד.  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ִחּלֵ ׁשֶ ָאָדם 

ת. ּבָ ׁשַ ֲחִתיכֹות ֵעץ ְקַטּנֹות ּבְ

ֲחַז"ל: עֹות ּבַ לֹוׁש ּדֵ ָנן ׁשָ ה? ֶיׁשְ ֵאיזֹו ֲעֵבָרה הּוא ָעׂשָ

ֶאת  ֶהֱעִביר  הּוא  ׁשֶ ָבֲאִרים  ַהּמְ ֵמַרּבֹוֵתינּו  ֵיׁש   .1
ים,  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ ָהֵעִצים 

ְוָכְך ָעַבר ַעל ִאּסּור 'הֹוָצָאה'.

הספלים לניסוך

הכבש

הגדול

שני ספלים מכסף

לניסוך 
המים

לניסוך 
היין

נקב עמוק 
לתהום
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הּוא  ׁשֶ ָבֲאִרים  ַהּמְ ֵיׁש   .2
ִמן  ָהֵעִצים  ֶאת  ַלׁש  ּתָ
ָהֲאָדָמה, ְוָכְך ָעַבר ַעל ִאּסּור 

'ּתֹוֵלׁש' )'קֹוֵצר'(.

ֶאת  ָאַסף  הּוא  ׁשֶ ָבֲאִרים  ַהּמְ ְוֵיׁש   .3
ל ָהֵעִצים ַלֲעֵרָמה ַאַחת, ְוָכְך ָעַבר ַעל  ּכָ

ר'. ִאּסּור 'ְמַעּמֵ

ַהּיֹום  ׁשֶ לֹו  ְוָאְמרּו  ׁש  קֹוׁשֵ ּמְ ּבַ ִהְתרּו  ׁשֶ ַלְמרֹות 
ְך  ּכָ ַעל  ָהעֶֹנׁש  ְוׁשֶ ׁש  ְלקֹוׁשֵ ָאסּור  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ
יְך  יב ָלֶהם ְוִהְמׁשִ הּוא ִמיָתה, הּוא לֹא ִהְקׁשִ

ת. ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ ְלַחּלֵ

ה ְוַאֲהרֹן ְוָכל  ָהָעם ֵהִביאּו אֹותֹו ִלְפֵני מֹׁשֶ
סַֹהר(  ית  )ּבֵ ָמר  ׁשְ ּמִ ּבַ אֹותֹו  ֵהִניחּו  ְוֵהם  ָהֵעָדה, 

ֵאיזֹו ִמיָתה ֵיׁש ְלַהֲעִניׁשֹו.  ּלֹא ָיְדעּו ּבְ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ׁש?  קֹוׁשֵ ל ַהּמְ ּבֵ ּקִ ַמהּו ָהעֶֹנׁש ׁשֶ
ִמחּוץ  אֹותֹו  הֹוִציאּו  ָהֵעָדה  ל  ּכָ ְוָאֵכן  ְסִקיָלה,  ּבִ הּוא  ָעְנׁשֹו  ׁשֶ ה  ְלמֹׁשֶ ָאַמר  ה' 

ֲאָבִנים. ֲחֶנה ְוָרְגמּו אֹותֹו ּבַ ַלּמַ

ׁש ְלִדין עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה?  קֹוׁשֵ ת ַהּמְ ָרׁשַ ה ִנְסְמָכה ּפָ ָלּמָ
עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה.  ב ּכְ ת ֶנְחׁשָ ּבָ ל ׁשַ ַחּלֵ ַהּמְ ֵדנּו ׁשֶ ְלַלּמְ

ָאְמרּו:  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ִלים.  ַרּגְ ַהּמְ ה  ַמֲעׂשֵ ַאֲחֵרי  ָהָיה  ׁש  קֹוׁשֵ ַהּמְ ה  ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ אֹוֵמר  ְדָרׁש  ַהּמִ ַהְרָחָבה: 

ָהָיה ְצָלְפָחד  ׁש, ׁשֶ קֹוׁשֵ ְצוֹות. ָעַמד ַהּמְ טּוִרים ִמן ַהּמִ ָרֵאל – ָאנּו ּפְ ֵאיֶנּנּו ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ִיְלְמדּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוָכְך  ֵיָהֵרג,  הּוא  ֵדי ׁשֶ ּכְ ַמִים,  ם ׁשָ ת ְלׁשֵ ּבָ ַ ַהּשׁ ל ֶאת  ְוִחּלֵ ֶבט יֹוֵסף,  ֵ ן ֵחֶפר ִמּשׁ ּבֶ

ֵאיָנם ִנְכָנִסים ָלָאֶרץ. ְצוֹות ַלְמרֹות ׁשֶ ָכל ַהּמִ ִבים ּבְ ֵהם ְמֻחּיָ ׁשֶ

ת ִציִצית ָרׁשַ ּפָ

הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ יֹוְדִעים  ֵאיְך 
ל  ָבא ׁשֶ ּצָ ל ּבַ ׁשֹוֵטר, אֹו ַחּיָ

ֶלְך?  ַהּמֶ
נּו  ּלָ ּכֻ ים!  ַמּדִ לֹוֵבׁש  הּוא 
ְצָבא ה' ְוַגם ָלנּו  ִלים ּבִ ַחּיָ
ים ְמֻיָחִדים ְמאֹוד  ֵיׁש ַמּדִ

יִצית. – ַהּצִ

ּיֹאַמר  ׁשֶ ה  ְלמֹׁשֶ ָאַמר  ה' 
ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני 
ְקצֹות  ּבִ ִתיִלים  ּפְ
ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְגֵדיֶהם,  ּבִ
ֶצַבע  ּבְ פּוִלים  ּכְ חּוִטים 
פּול  ּכָ ֶאָחד  ְוחּוט  ָלָבן, 

ֵכֶלת.  ל ּתְ ׁשֶ

ֵכֶלת ִיְהיּו  ָבן ְוַהּתְ חּוֵטי ַהּלָ
ִציִצית,  ְלִמְצַות  ַיַחד  ּבְ
אֹוָתם  ִיְראּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ל ִמְצוֹות ה',  ּכָ רּו ֶאת  ִיְזּכְ
ִציִצית  ה  ּלָ ַהּמִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ֲהֵרי  ִרים,  ְקׁשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ְועֹוד  חּוִטים,  מֹוָנה  ׁשְ ְועֹוד  ֵמאֹות,  ׁש  ׁשֵ ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ִהיא 
ְרַי"ג ִמְצוֹות. ּתַ

מֹר  ִלׁשְ ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ה  ּוְכָכֵאּלֶ ל ה',  ׁשֶ ִלים  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָלנּו  יָרה  ַמְזּכִ יִצית  ַהּצִ
ְוָהֵעיַנִים  ב  ַהּלֵ ָואֶֹפן.  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ּכַֹח ֶאת ה'  ִלׁשְ ְולֹא  נּו  ּלָ ׁשֶ ְוָהֵעיַנִים  ב  ַהּלֵ ַעל 
יׁש ָמה קֹוֶרה  ִרים ָלנּו ִלְראֹות ּוְלַהְרּגִ ל ַהּגּוף, ֵהם ְמַאְפׁשְ ִלים" ׁשֶ ַרּגְ מֹו ַה"ּמְ ֵהם ּכְ
יד ִלְראֹות ַרק ֶאת  ָעֵלינּו ְלַהְקּפִ ִרים ׁשֶ יִצית ָאנּו ִנְזּכָ ָאנּו רֹוִאים ֶאת ַהּצִ ׁשֶ חּוץ. ּכְ ּבַ

ה' אֹוֵהב. ָרא ְוֶלֱאהֹב ַרק ֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ָמה ׁשֶ ה' ּבָ ַהּטֹוב ׁשֶ

ְהֶיה ָהֲעָבִדים  ּנִ ֵדי ׁשֶ הּוא הֹוִציא אֹוָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכְ יר ָלנּו ׁשֶ "ה ַמְזּכִ ּבָ ַהּקָ
ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ ֲעָבִדים  ִלְהיֹות  דֹול  ּגָ ְמאֹוד  בֹוד  ּכָ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְוַכּמּוָבן  ּלֹו,  ׁשֶ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַהּמְ

לֹום ּוְמבָֹרְך! ת ׁשָ ּבַ תשובות: איוב, ְבֵעיֵנינּו, ּגּדי, ָדן, ׁשַ

הפרשת חלה, ַוּתּׂשא, זְבּוֻלן, חברון, טוֹב, 
יהושע בן נון, כלב בן יפונה, לוי, ִמּבְלּתי, 

נחל אשכול, ָסר, ֲעָנִבים, ּפְרָיּה, צַֹען 
מצרים, קדש ברנע, רּוַח, ׁשׁשי, ַתְלַמי.

תשובות: פלטי בן רפוא, נגב, גג, 

צלופחד, ַהָחְרָמה, ּבִקְרּבוֹ, ָלַבז, ִתְצָלח, 
ַבּמֹוט, ֶשְׁמֲחַזאי, ַוֲעָנְנָך, ֲעָזֵאל, המעפילים, 
ֲאִחיַמן, ֶאֶפס, יהושע, יגאל בן יוסף, ִמּקץ, 
עמלק, שמוע בן זכור, פַֹרׁש, ְלבֹוא ֲחָמת.

ִמיםִחידֹון א'-ב' ְלַמְתִחיִלים ִחידֹון א'-ב' ְלִמְתַקּדְ
אֹות  ֵאָלּה ַמְתִחיָלה ּבָ ׁשּוָבה ְלָכל ׁשְ ַהּתְ

ּוָרה. רֹאׁש ַהּשׁ ַהּמֹוִפיָעה ּבְ
אֹות  ֶמת ּבָ ּיֶ ֵאָלּה ִמְסּתַ ׁשּוָבה ְלָכל ׁשְ ַהּתְ

ּוָרה. רֹאׁש ַהּשׁ ַהּמֹוִפיָעה ּבְ

יותר  העולם  באומות  צדיק  אין   – א 
מ___.

הנפילים  את  תיארו  המרגלים   – ב 
ָהִיינּו  ְוֵכן  ֲחָגִבים  ּכַ  ___ ִהי  "...ַוּנְ ואמרו: 

ֵעיֵניֶהם". ּבְ

ן  ה ___ ּבֶ ֶ ה ְמַנּשׁ ה יֹוֵסף ְלַמּטֵ ג – "ְלַמּטֵ
סּוִסי".

י". ַמּלִ ן ּגְ יֵאל ּבֶ ה ___ ַעּמִ ד – "ְלַמּטֵ
ה – מצווה בפרשתנו הקשורה ללחם.

קֹוָלם  ֶאת  נּו  ּתְ ַוּיִ ָהֵעָדה  ל  ּכָ  ___"  – ו 
ְיָלה ַההּוא". ּלַ ְבּכּו ָהָעם ּבַ ַוּיִ

ן סֹוִדי". יֵאל ּבֶ ּדִ ה ___ ּגַ ז – "ְלַמּטֵ
ח – שם נמצאת מערת המכפלה.

ָהָאֶרץ  ֶאל  אָֹתנּו  ֵמִביא  ה'  "ְוָלָמה   – ט 
ֶחֶרב... ֲהלֹוא ___ ָלנּו ׁשּוב  ַהּזֹאת ִלְנּפֹל ּבַ

ִמְצָרְיָמה".

חטא  ולא  הארץ  את  לתור  נשלח   – י 
בחטא המרגלים.

– נשלח לתור את הארץ ולא חטא  כ 
בחטא המרגלים.

ל – שבט שלא שלח מרגל לתור את 
הארץ.

חטא  לאחר  לה'  התפלל  משה   – מ 
ֶאת  ְלָהִביא  ה'  ְיכֶֹלת   ___" המרגלים: 
ָלֶהם  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ה  ַהּזֶ ָהָעם 

ר". ְדּבָ ּמִ ָחֵטם ּבַ ׁשְ ַוּיִ

נ – ממקום זה לקחו המרגלים אשכול 
ענבים, רימון ותאנה.

ָהָאֶרץ  ַעם  יְראּו ֶאת  ּתִ ַאל  ם  "ְוַאּתֶ  – ס 
ַוה'  ֵמֲעֵליֶהם  ם  ִצּלָ  ___ ֵהם  ַלְחֵמנּו  י  ּכִ

נּו". ִאּתָ

המרגלים  יצאו  שבה  התקופה   – ע 
ּכּוֵרי ___". ִמים ְיֵמי ּבִ למסעם: "ְוַהּיָ

אנּו ֶאל ָהָאֶרץ  רּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ּבָ פ – "ַוְיַסּפְ
נּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא  ַלְחּתָ ר ׁשְ ֲאׁשֶ

ְוֶזה ___".

צ – האדמה הכי משובחת במצרים.
את  משה  שלח  זה  ממקום   – ק 

המרגלים. )רמז: מקום במדבר פארן(

י ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה ___ ַאֶחֶרת  ר – "ְוַעְבּדִ
א ַאֲחָרי ַוֲהִביאִֹתיו ֶאל ָהָאֶרץ...". ִעּמֹו ַוְיַמּלֵ

ש – מן הענקים שהיו בחברון.
ת – מן הענקים שהיו בחברון.

כיוון שפלט מעשיו הטובים  – נקרא כך  א 
שהיו בידו ונעשה רפוי מן המצוות.

את  להתחיל  למרגלים  הורה  משה   – ב 
מסעם ממקום זה.

המזבח  ל___  היין  את  מעלה  הכהן   – ג 
והיין  המזבח,  קרן  שליד  לספל  אותו  ושופך 
מחלחל ויורד דרך הנקב שבמזבח עד לתהום.

ד – לפי המדרש, מקושש העצים היה ___ 
בן חפר משבט מנשה.

ָהר ַההּוא  ב ּבָ ַנֲעִני ַהּיֹׁשֵ ֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהּכְ ה – "ַוּיֵ
תּום ַעד ___". ּכְ ּכּום ַוּיַ ַוּיַ

ה... ְוַעד ָאָנה לֹא ַיֲאִמינּו  ו – "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ
יִתי ___". ר ָעׂשִ כֹל ָהאֹתֹות ֲאׁשֶ ִבי ּבְ

ִיְהֶיה   ___ ם  ֲאַמְרּתֶ ר  ֲאׁשֶ ֶכם  "ְוַטּפְ  – ז 
ם  ר ְמַאְסּתֶ ְוֵהֵביאִתי אָֹתם ְוָיְדעּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ּה". ּבָ

ם עְֹבִרים ֶאת  ה ַאּתֶ ה ּזֶ ה ָלּמָ ח – "ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
י ה' ְוִהוא לֹא ___". ּפִ

 ___ ֻאהּו  ּשָׂ ַוּיִ ֶאָחד  ֲעָנִבים  ּכֹול  "ְוֶאׁשְ  – ט 
ָנִים". ׁשְ ּבִ

י – מלאך שקטרג על בני האדם. בניו נקראו 
אימה   – אותם  הרואה  שכל  מפני  נפילים, 

נופלת עליו מרוב גודלם.

ַעִין  ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ָהָעם  ֶקֶרב  ּבְ ה ה'  ַאּתָ י  "ּכִ  – כ 
ד  ה ה' ___ עֵֹמד ֲעֵלֶהם ּוְבַעּמֻ ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ּבְ
ֵאׁש  ּוְבַעּמּוד  יֹוָמם  ִלְפֵניֶהם  הֵֹלְך  ה  ַאּתָ ָעָנן 

ָלְיָלה".

ל – מלאך שקטרג על בני האדם. בניו נקראו 
אימה   – אותם  הרואה  שכל  מפני  נפילים, 

נופלת עליו מרוב גודלם.

ארץ  את  לכבוש  שיצאו  האנשים   – מ 
ישראל כדי לכפר על חטא המרגלים.

נ – מן הענקים שהיו בחברון.
ָאֶרץ ְוֶהָעִרים  ב ּבָ י ַעז ָהָעם ַהּיֹׁשֵ ס – "___ ּכִ
ם". דֹלֹת ְמאֹד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ׁשָ ֻצרֹות ּגְ ּבְ

ע – שינו את שמו בפרשתנו.
ישראל  שארץ  שאמר  כיוון  כך  נקרא   – פ 
הארץ,  על  דיבה  הוציא  ובכך  היא,  מגואלת 

ולכן נאסף בלא עיתו.

ִעים יֹום". בּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ___ ַאְרּבָ ׁשֻ צ – "ַוּיָ
ק – יושב בארץ הנגב.

לדברי  שמע  שלא  שם  על  כך  נקרא   – ר 
המקום.

יחּו אֹתֹו  ּנִ ש – על מקושש העצים נאמר: "ַוּיַ
ה לֹו". ָעׂשֶ י לֹא ___ ַמה ּיֵ ָמר ּכִ ׁשְ ּמִ ּבַ

ת – עיר לחוף הים בצפון הארץ.
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