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 ז'התשע שבט                                       ד "בס

 
 ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

      " זכרתי לך חסד נעוריך"או " ממרים הייתם" -מסע בני ישראל במדבר 
  (ר ברכי אליצור"דעל פי שיעור של )שלח בת לפרש

 
 :  'ב', ירמיהו ב .1
ְך ' כֹּה ָאַמר ה" ְך ַאֲהַבת ְכלּוֹלָתיִּ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַריִּ ָזַכְרתִּ

ְדָבר ְבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה ְך ַאֲחַרי ַבמִּ   " ֶלְכתֵּ
 :ג"י', יחזקאל כ .2
ְדָבר ְבֻחּקוַֹּתי ֹלא ָהָלכּו ְוֶאת " ל ַבמִּ ְשָראֵּ ית יִּ י בֵּ ַוַיְמרּו בִּ

ְשָפַטי ָמָאסּו ֲאֶשר ַיֲעֶשה  אָֹּתם ָהָאָדם ָוַחי ָבֶהם ְוֶאת מִּ
ְדָבר  יֶהם ַבמִּ י ֲעלֵּ ְך ֲחָמתִּ ְשפֹּ ד ָואַֹּמר לִּ ְללּו ְמאֹּ ַתי חִּ ַשְבתֹּ

  " ְלַכלוָֹּתם
 :'כ-ג"י, ח"תהלים ע .3
ם ְכמוֹּ נֵּד" ם ַוַיֶצב ַמיִּ ירֵּ ם ֶבָעָנן יוָֹּמם : ָבַקע ָים ַוַיֲעבִּ ַוַיְנחֵּ

ש מוֹּת : ְוָכל ַהַלְיָלה ְבאוֹּר אֵּ ְתהֹּ ְדָבר ַוַיְשְק כִּ ים ַבמִּ ְיַבַּקע ֻצרִּ
ם: ַרָבה ָסַלע ַויוֶֹּרד ַכְנָהרוֹּת ָמיִּ ים מִּ א נוְֹּזלִּ יפּו : ַויוֹּצִּ ַויוֹּסִּ

ָיה ְשָאל : עוֹּד ַלֲחטֹּא לוֹּ ַלְמרוֹּת ֶעְליוֹּן ַבצִּ ְלָבָבם לִּ ל בִּ ַוְיַנסּו אֵּ
ֶכל ְלַנְפָשם א: אֹּ ים-ַוְיַדְברּו בֵּ ְך  ֹלהִּ ל ַלֲערֹּ ָאְמרּו ֲהיּוַכל אֵּ
ְדָבר פּו : ֻשְלָחן ַבמִּ ְשטֹּ ים יִּ ם ּוְנָחלִּ ָכה צּור ַוָיזּובּו ַמיִּ ן הִּ הֵּ

ר ְלַעמוֹּ  ין ְשאֵּ ם ָיכִּ ת אִּ   "ֲהַגם ֶלֶחם יּוַכל תֵּ
 :א"י-'ח, ה"תהלים צ .4
ְדָבר" יָבה ְכיוֹּם ַמָסה ַבמִּ ְמרִּ ֲאֶשר : ַאל ַתְקשּו ְלַבְבֶכם כִּ
ינִּ  י ַגם ָראּו ָפֳעלִּ יֶכם ְבָחנּונִּ י ֲאבוֹּתֵּ ים ָשָנה :  סּונִּ ַאְרָבעִּ

ם ֹלא ָיְדעּו ְדָרָכי ם ְוהֵּ ָבב הֵּ י לֵּ : ָאקּוט ְבדוֹּר ָואַֹּמר ַעם תֹּעֵּ
י ם ְיבֹּאּון ֶאל ְמנּוָחתִּ י אִּ י ְבַאפִּ ְשַבְעתִּ  "ֲאֶשר נִּ

  :ד"י-ג"י, ו"ם קתהילי .5
ֲהרּו ָשְכחּו ַמֲעָשיו ֹל" כּו ַלֲעָצתוֹּ מִּ ְתַאּוּו ַתֲאָוה : א חִּ ַויִּ

ימוֹּן ישִּ ל בִּ ְדָבר ַוְיַנסּו אֵּ   "ַבמִּ
 :ז"י-ו"ט', נחמיה ט .6
אָת " ֶסַלע הוֹּצֵּ ם מִּ ְרָעָבם ּוַמיִּ ם ָנַתָתה ָלֶהם לִּ ָשַמיִּ ְוֶלֶחם מִּ

ְצָמָאם ַותֹּאֶמר ָלֶהם ָלבוֹּא ָלֶרֶשת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ָלֶהם לִּ
ת ָלֶהםָנָשאָת ֶאת  ידּו ַוַיְקשּו ֶאת : ָיְדָך ָלתֵּ זִּ ינּו הֵּ ם ַוֲאבֹּתֵּ ְוהֵּ

ְצוֶֹּתיָך ַע ְוֹלא ָזְכרּו : ָעְרָפם ְוֹלא ָשְמעּו ֶאל מִּ ְשמֹּ ַוְיָמֲאנּו לִּ
ְתנּו רֹּאש  ָמֶהם ַוַיְקשּו ֶאת ָעְרָפם ַויִּ יָת עִּ ְפְלאֶֹּתיָך ֲאֶשר ָעשִּ נִּ

ְרָים  "...ָלשּוב ְלַעְבֻדָתם ְבמִּ
  
 
 

 : 'ז', דברים ב .7
י ה" ה ָיֶדָך ָיַדע ֶלְכְתָך ֶאת -א  ' כִּ ל ַמֲעשֵּ ַרְכָך ְבכֹּ ֹלֶהיָך בֵּ

ים ָשָנה ה ל ַהֶזה ֶזה ַאְרָבעִּ ְדָבר ַהָגדֹּ ָמְך ֹלא ' ַהמִּ ֹלֶהיָך עִּ א 
  "ָחַסְרָת ָדָבר

 :'ו-'ב' דברים ח .8
יֲכָך ה" לִּ ֹלֶהיָך ֶזה -א   'ְוָזַכְרָת ֶאת ָכל ַהֶדֶרְך ֲאֶשר הֹּ

ְתָך ְלַנסְֹּתָך ָלַדַעת ֶאת ֲאֶשר  ְדָבר ְלַמַען ַענֹּ ים ָשָנה ַבמִּ ַאְרָבעִּ
ר מצותו  ְשמֹּ ְלָבְבָך ֲהתִּ ְצוָֹּתיו)בִּ ם ֹלא( מִּ ֶבָך : אִּ ַוְיַעְנָך ַוַיְרעִּ

ְלָך ֶאת ַהָמן ֲאֶשר ֹלא ָיַדְעָת ְוֹלא ָיְדעּון ֲאבֶֹּתיָך ְלַמַען  ַוַיֲאכִּ
י ַעל ָכל מוָֹּצא הוֹּ  ְחֶיה ָהָאָדם כִּ י ֹלא ַעל ַהֶלֶחם ְלַבדוֹּ יִּ ֲעָך כִּ דִּ

י ה ְחֶיה ָהָאָדם' פִּ ָעֶליָך ְוַרְגְלָך ֹלא : יִּ ְמָלְתָך ֹלא ָבְלָתה מֵּ שִּ
ים ָשָנה ָקה ֶזה ַאְרָבעִּ ר :  ָבצֵּ י ַכֲאֶשר ְיַיסֵּ ם ְלָבֶבָך כִּ ְוָיַדְעָת עִּ

יש ֶאת ְבנוֹּ ה ֹלהֶ ' אִּ ְצוֹּת ה: יָך ְמַיְסֶרךָ א  -א  ' ְוָשַמְרָת ֶאת מִּ
ְרָאה אֹּתוֹּ  ְדָרָכיו ּוְליִּ   "ֹלֶהיָך ָלֶלֶכת בִּ

 :ז"ט-ו"ו ט"דברים ט .9
ָמאוֹּן " ל ְוַהנוָֹּרא ָנָחש ָשָרף ְוַעְקָרב ְוצִּ ְדָבר ַהָגדֹּ יֲכָך ַבמִּ ַהמוֹּלִּ

צּור ַהַחלָ  ם מִּ יא ְלָך ַמיִּ ם ַהמוֹּצִּ ין ָמיִּ ישֲאֶשר אֵּ ְלָך : מִּ ַהַמֲאכִּ
ְתָך ּוְלַמַען ַנסֶֹּתָך  ֶתיָך ְלַמַען ַענֹּ ְדָבר ֲאֶשר ֹלא ָיְדעּון ֲאבֹּ ָמן ַבמִּ

יֶתָך ְבָך ְבַאֲחרִּ יטִּ  "ְלהֵּ
 :'ז', דברים ט .11
ְקַצְפָת ֶאת ה" ת ֲאֶשר הִּ ְשַכח אֵּ ְדָבר -א  ' ְזכֹּר ַאל תִּ ֹלֶהיָך ַבמִּ

אֶ  ן ַהיוֹּם ֲאֶשר ָיָצאָת מֵּ ם ַעד בֲֹּאֶכם ַעד ַהָמקוֹּם ְלמִּ ְצַריִּ ֶרץ מִּ
ם ה יֶתם עִּ יִּ ים ה   " ' ַהֶזה ַמְמרִּ

 (: 'י, ד"שמות י)ן "הרמב .11
והכתוב יספר כל מה , אבל הנכון שנפרש כי היו כתות"

והאחת ', אמר כי הכת האחת צועקת אל ה. שעשו כולם
, מכחשת בנביאו ואינה מודה בישועה הנעשית להם

 "שלא הצילםויאמרו כי טוב להם 
 (: 'ב, ז"שמות י)ע "ראב .12
והיא , האחד אין להם מים לשתות. כי שתים כתות היו"

יש להם מים , והשנית. העושה מריבה עם משה
והיא הרוצה לנסות את השם אם יתן , שהביאו מאלוש

 ". כאשר יפרש, מים
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 (: 'ג, ז"שמות ט)אור החיים  .13
עוד יתבאר הכתוב למה שקדם לומר כל עדת בני "

ראל מן הסתם לא תהיה כל העדה בגדר שוה יש
טענות ' ב' ולזה רשם ה, ונגד נביאו' בתלונתם נגד ה

כתות שהיו בישראל אחת תובעת בשר ואחת ' כנגד ב
 ". תובעת לחם

 (: 'ב, פרשת בשלח)מכילתא דרבי ישמעאל  .14
אחת אומרת ליפול , ארבע כתות נעשו ישראל על הים"

אחת אומרת אל הים ואחת אומרת לשוב למצרים ו
 ".לעשות מלחמה כנגדן ואחת אומרת נצווח כנגדן

 (.ד"י-'ט, ד"שמות י)רדיפת המצרים  .15
יֶהם ט ם ַאֲחרֵּ ְצַריִּ ְרְדפּו מִּ ים ַעל, ַויִּ נִּ יגּו אוָֹּתם חֹּ , ַהָים-ַוַישִּ
ילוֹּ , סּוס ֶרֶכב ַפְרעֹּה-ָכל י-ַעל--ּוָפָרָשיו ְוחֵּ ת, פִּ ירֹּ , ַהחִּ

י ְפנֵּ ן, לִּ יב, ּוַפְרעֹּה י  .ַבַעל ְצפֹּ ְקרִּ ְשאּו ְבנֵּי  ;הִּ ל -ַויִּ ְשָראֵּ יִּ
יֶהם-ֶאת ַע ַאֲחרֵּ סֵּ ם נֹּ ְצַריִּ נֵּה מִּ ינֵּיֶהם ְוהִּ יְראּו ְמאֹּד, עֵּ , ַויִּ

י ְצֲעקּו ְבנֵּ ל-ַויִּ ְשָראֵּ , מֶֹּשה-ֶאל, ַויֹּאְמרּו יא ' ה-ֶאל, יִּ
ין י אֵּ ְבלִּ ם-ֲהמִּ ְצַריִּ ים ְבמִּ   :ְדָברְלַקְחָתנּו ָלמּות ַבמִּ , ְקָברִּ

יָת ָלנּו-ַמה ם, זֹּאת ָעשִּ ְצָריִּ מִּ יָאנּו מִּ ֶזה -ֲהֹלא יב  .ְלהוֹּצִּ
ר, ַהָדָבר ם לֵּאמֹּ ְצַריִּ ֶליָך ְבמִּ ַבְרנּו אֵּ ֶמנּו, ֲאֶשר דִּ , ֲחַדל מִּ

ם-ְוַנַעְבָדה ֶאת ְצָריִּ י טוֹּב ָלנּו ֲעבֹּד ֶאת  :מִּ ם-כִּ ְצַריִּ , מִּ
ְדָבר נּו ַבמִּ ֻמתֵּ ֶשה ֶאלַויֹּאֶמר  יג  .מִּ יָראּו-ַאל  ,ָהָעם-מֹּ --תִּ

ְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת   :ַיֲעֶשה ָלֶכם ַהיוֹּם-ֲאֶשר', ְישּוַעת ה-הִּ
י יֶתם ֶאת, כִּ ם ַהיוֹּם-ֲאֶשר ְראִּ ְצַריִּ ְראָֹּתם --מִּ פּו לִּ ֹלא תֹּסִּ
ם ָלֶכם, 'ה יד  .עוָֹּלם-ַעד, עוֹּד ָלחֵּ שּון, ְוַאֶתם; יִּ  ַתֲחרִּ
 (.ו"כ-ב"כ, ו"טשמות )מרה  .16
ַים-ַוַיַסע מֶֹּשה ֶאת כב ל מִּ ְשָראֵּ ְצאּו ֶאל, סּוף-יִּ ְדַבר-ַויֵּ -מִּ

ְלכּו ְשֹלֶשת ְדָבר-שּור ַויֵּ ים ַבמִּ ָמְצאּו -ְוֹלא, ָימִּ
ם ָמָרה ַוָיבֹּאּו ָמָרָתה כג .ָמיִּ ם מִּ ְשתֹּת ַמיִּ י , ְוֹלא ָיְכלּו לִּ כִּ

ם ים הֵּ ן ָקָרא-ַעל; ָמרִּ ֹּלנּו ָהָעם ַעל כד  .ָרהמָ , ְשָמּה-כֵּ -ַויִּ
ְשֶתה-ַמה, מֶֹּשה לֵּאמֹּר ְצַעק ֶאל כה  .נִּ הּו ה', ה-ַויִּ ' ַויוֹּרֵּ

ץ ְך ֶאל, עֵּ ם-ַוַיְשלֵּ ם, ַהַמיִּ ְמְתקּו ַהָמיִּ ָשם ָשם לוֹּ חֹּק ; ַויִּ
ְשָפט ָסהּו, ּומִּ ם כו  .ְוָשם נִּ ְשַמע ְלקוֹּל -ַויֹּאֶמר אִּ ָשמוַֹּע תִּ

יָניו ַתֲעֶשה  ְוַהָיָשר, ֹלֶקיָך-א  ' ה ְצו, ְבעֵּ , ָֹּתיוְוַהֲאַזְנָת ְלמִּ
ם-ַהַמֲחָלה ֲאֶשר-ָכל--ֻחָּקיו-ְוָשַמְרָת ָכל ְצַריִּ י ְבמִּ , ַשְמתִּ

ים ָעֶליָך-ֹלא י ה, ָאשִּ י ֲאנִּ ְפֶאָך', כִּ  רֹּ
 (.ה"ל-'א, ז"ט מותש)מדבר סין  .17
ְסעּו א ם, ַויִּ ילִּ אֵּ ל ֶאל-ֲעַדת ְבנֵּי-לַוָיבֹּאּו כָ , מֵּ ְשָראֵּ ְדַבר-יִּ -מִּ

ין ין, סִּ יָני-ֲאֶשר בֵּ ין סִּ ם ּובֵּ ילִּ ֶדש --אֵּ ָשה ָעָשר יוֹּם ַלחֹּ ַבֲחמִּ
י נִּ ם, ַהשֵּ ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ אָתם מֵּ לוֹּנּו)וילינו  ב  .ְלצֵּ ֲעַדת -ָכל( ַויִּ
י ל-ְבנֵּ ְשָראֵּ ֶשה ְוַעל-ַעל, יִּ ן-מֹּ ְדָבר--ַאֲהרֹּ ַויֹּאְמרּו  ג  .ַבמִּ

ל ְשָראֵּ י יִּ ֶהם ְבנֵּ י, ֲאלֵּ נּו ְבַיד-מִּ ן מּותֵּ תֵּ ם' ה-יִּ ְצַריִּ , ְבֶאֶרץ מִּ
נּו ַעל ְבתֵּ יר ַהָבָשר-ְבשִּ נּו ֶלֶחם ָלשַֹּבע  ,סִּ י  :ְבָאְכלֵּ -כִּ

ָתנּו ֶאל אֶתם אֹּ ְדָבר ַהֶזה-הוֹּצֵּ ית ֶאת, ַהמִּ ַהָּקָהל -ָכל-ְלָהמִּ
   .ַהֶזה ָבָרָעב

 (.'ז-'א, ז"ימות ש)רפידים  .18

ְסעּו ָכל א י-ַויִּ ְדַבר-ֲעַדת ְבנֵּ מִּ ל מִּ ְשָראֵּ ין-יִּ יֶהם, סִּ --ְלַמְסעֵּ
י ה-ַעל ים, ַוַיֲחנּו'; פִּ ידִּ ְרפִּ ם, בִּ ין ַמיִּ ְשתֹּת , ְואֵּ לִּ

ם, ַוָיֶרב ָהָעם ב  .ָהָעם ם -ְתנּו, ַויֹּאְמרּו, מֶֹּשה-עִּ ָלנּו ַמיִּ
ְשֶתה ֶשה, ַויֹּאֶמר ָלֶהם; ְונִּ י-ַמה, מֹּ ָמדִּ יבּון עִּ -ַמה, ְתרִּ

ם ג  .'ה-ְתַנסּון ֶאת ְצָמא ָשם ָהָעם ַלַמיִּ -ַוָיֶלן ָהָעם ַעל, ַויִּ
ם, ַויֹּאֶמר; מֶֹּשה ְצַריִּ מִּ יָתנּו מִּ לִּ י , ָלָמה ֶזה ֶהע  ית אֹּתִּ ְלָהמִּ
ְקַני-ָבַני ְוֶאת-ְוֶאת ְצַעק מֶֹּשה ֶאל ד  .ַבָצָמא, מִּ ' ה-ַויִּ

ר ֶשה ָלָעם ַהֶזה, לֵּאמֹּ , עוֹּד ְמַעט; ָמה ֶאע 
י י ָהָעם, מֶֹּשה-ֶאל' ַויֹּאֶמר ה ה  .ּוְסָקֻלנִּ ְפנֵּ ְוַקח , ֲעבֹּר לִּ

ְתָך ל, אִּ ְשָראֵּ י יִּ ְקנֵּ זִּ יָת בוֹּ ֶאת, ּוַמְטָך; מִּ כִּ --ַהְיאֹּר-ֲאֶשר הִּ
ד ְלָפֶניָך ָשם ַעל ו  .ְוָהָלְכָת , ַקח ְבָיְדָך י עֹּמֵּ ְננִּ , רַהצּו-הִּ

ב רֵּ ם, ְבחֹּ ֶמנּו ַמיִּ יָת ַבצּור ְוָיְצאּו מִּ כִּ ַוַיַעש ; ְוָשָתה ָהָעם, ְוהִּ
ֶשה ן מֹּ ל, כֵּ ְשָראֵּ י יִּ ְקנֵּ י זִּ ינֵּ ם ַהָמקוֹּם ז  .ְלעֵּ ְקָרא שֵּ , ַויִּ

יָבה  ַמָסה ל-ַעל  :ּוְמרִּ ְשָראֵּ י יִּ יב ְבנֵּ ' ה-ְוַעל ַנסָֹּתם ֶאת, רִּ
ר ְרבֵּ ' ֲהיֵּש ה, לֵּאמֹּ ם, נּוְבקִּ ן-אִּ    .ָאיִּ

 (.'ג-'א, א"במדבר י)תבערה  .19
ים ַרע ְבָאְזנֵּי ה א ְננִּ ְתאֹּ י ָהָעם ְכמִּ ְשַמע ה' ַוְיהִּ ַחר ַאפוֹּ ' ַויִּ ַויִּ

ְבַער ש ה-ַותִּ ה ַהַמֲחֶנה' ָבם אֵּ ְקצֵּ ְצַעק ָהָעם  ב  .ַותֹּאַכל בִּ ַויִּ
ל מֶֹּשה ֶאל-ֶאל ְתַפלֵּ ֶשה ַויִּ ש 'ה-מֹּ ְשַקע ָהאֵּ ְקָרא  ג  .ַותִּ ַויִּ
ם ָרה-שֵּ י  ַהָמקוֹּם ַההּוא ַתְבעֵּ ש ה-כִּ  'ָבֲעָרה ָבם אֵּ
 (.ה"ל-'ד, א"שם י)קברות התאוה  .21
ְבכּו ַגם  ד ְתַאּוּו ַתֲאָוה ַוָיֻשבּו ַויִּ ְרבוֹּ הִּ ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבקִּ

נּו בָ  לֵּ י ַיֲאכִּ ל ַויֹּאְמרּו מִּ ְשָראֵּ י יִּ ַהָדָגה -ָזַכְרנּו ֶאת ה  .ָשרְבנֵּ
ים -ֲאֶשר חִּ ת ָהֲאַבטִּ ים ְואֵּ ֻשאִּ ת ַהּקִּ ָנם אֵּ ם חִּ ְצַריִּ אַכל ְבמִּ נֹּ
יר ְוֶאת-ְוֶאת ים ְוֶאת-ֶהָחצִּ ים-ַהְבָצלִּ נּו  ו  .ַהשּומִּ ְוַעָתה ַנְפשֵּ

י ֶאל ְלתִּ ין כֹּל בִּ ָשה אֵּ ינֵּינּו-ְיבֵּ  .ַהָמן עֵּ
 (.ג"כ-'א, ד"שם י)מרגלים  .21
ָשא ָכל א ְתנּו ֶאת-ַותִּ ָדה ַויִּ ְבכּו ָהָעם ַבַלְיָלה -ָהעֵּ קוָֹּלם ַויִּ

ֹּלנּו ַעל ב  .ַההּוא ֶשה ְוַעל-ַויִּ ל -מֹּ ְשָראֵּ י יִּ ן כֹּל ְבנֵּ ַאֲהרֹּ
ֶהם ָכל ָדה לּו-ַויֹּאְמרּו ֲאלֵּ ם אוֹּ -ָהעֵּ ְצַריִּ ַמְתנּו ְבֶאֶרץ מִּ

ְדָבר ַהֶזה לּו ָתנּו ֶאל' ָמה הְולָ  ג  .ָמְתנּו-ַבמִּ יא אֹּ בִּ ָהָאֶרץ -מֵּ
ְהיּו ָלַבז ֲהלוֹּא טוֹּב ָלנּו  נּו יִּ ינּו ְוַטפֵּ ל ַבֶחֶרב ָנשֵּ ְנפֹּ ַהזֹּאת לִּ

ְצָרְיָמה יש ֶאל ד  .שּוב מִּ יו-ַויֹּאְמרּו אִּ ְתָנה רֹּאש   ָאחִּ נִּ
ְצָרְיָמה   .ְוָנשּוָבה מִּ

 (.ג"י-'א', שם כ)מי מריבה  .22
י א ְש -ַוָיבֹּאּו ְבנֵּ ל ָכליִּ ְדַבר-ָראֵּ ָדה מִּ אשוֹּן -ָהעֵּ ֶדש ָהרִּ ן ַבחֹּ צִּ

ר ָשם ָּקבֵּ ְרָים ַותִּ ש ַוָתָמת ָשם מִּ ֶשב ָהָעם ְבָקדֵּ -ְוֹלא ב  .ַויֵּ
ָּקֲהלּו ַעל ָדה ַויִּ ם ָלעֵּ ֶשה ְוַעל-ָהָיה ַמיִּ ן-מֹּ ַוָיֶרב ָהָעם  ג  .ַאֲהרֹּ

ם ר ְולּו ָגַוְענּו בִּ -עִּ ֶשה ַויֹּאְמרּו לֵּאמֹּ ְפנֵּי מֹּ ינּו לִּ ' הְגַוע ַאחֵּ
אֶתם ֶאת ד  ְדָבר ַהֶזה ָלמּות ָשם -ֶאל 'הְקַהל -ְוָלָמה ֲהבֵּ ַהמִּ

נּו ירֵּ ָתנּו  ה  .ֲאַנְחנּו ּוְבעִּ יא אֹּ ם ְלָהבִּ ְצַריִּ מִּ יֻתנּו מִּ לִּ ְוָלָמה ֶהע 
מוֹּן   ַהָמקוֹּם ָהָרע ַהֶזה-ֶאל ָנה ְוֶגֶפן ְורִּ ֹלא ְמקוֹּם ֶזַרע ּוְתאֵּ

ם  ְשתוֹּתּוַמיִּ ן לִּ י ַהָּקָהל ֶאל ו  .ַאיִּ ְפנֵּ ן מִּ ֶשה ְוַאֲהרֹּ -ַוָיבֹּא מֹּ
ְפלּו ַעל ד ַויִּ ָרא ְכבוֹּד-ֶפַתח אֶֹּהל מוֹּעֵּ יֶהם' ה-ְפנֵּיֶהם ַויֵּ  .ֲאלֵּ
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 .('ט-' ד, א"שם כ)יבוב בארץ אדום הס .23
ר ָהָהר ֶדֶרְך ַים ד הֹּ ְסעּו מֵּ ְסבֹּב ֶאת-ַויִּ דוֹּם -סּוף לִּ ֶאֶרץ א 

ְקַצר ֶנֶפש א ה  .ָהָעם ַבָדֶרְך-ַותִּ ר ָהָעם בֵּ ים -ַוְיַדבֵּ ֹלקִּ
ְדָבר ם ָלמּות ַבמִּ ְצַריִּ מִּ יֻתנּו מִּ לִּ ין   ּוְבמֶֹּשה ָלָמה ֶהע  י אֵּ כִּ

ל נּו ָקָצה ַבֶלֶחם ַהְּקֹלקֵּ ם ְוַנְפשֵּ ין ַמיִּ ' ַוְיַשַלח ה ו  .ֶלֶחם ְואֵּ
ים ים ַהְשָרפִּ ת ַהְנָחשִּ -ָהָעם ַוָיָמת ַעם-ַוְיַנְשכּו ֶאת ָבָעם אֵּ

ל ְשָראֵּ יִּ   .ָרב מִּ
 : ('ב, ז"שמות ט)ן "הרמב .24
היה ראוי שיספר  -וילונו כל עדת בני ישראל על משה "

לעיל )לת טענת התלונה כאשר אמר במרה יהכתוב תח
ויאמר , ובכל התלונות( 'ז ב"להלן י)וברפידים ( ד"ו כ"ט

לשבוע וירעב העם כאן ואין בשר לאכול ואין לחם 
 "ללחם

 :ז"כ, ו"שמות ט .25
ים " ְבעִּ ם ְושִּ ת ַמיִּ ינֹּ ה עֵּ ים ֶעְשרֵּ ָמה ְוָשם ְשתֵּ ילִּ ַוָיבֹּאּו אֵּ

ם ים ַוַיֲחנּו ָשם ַעל ַהָמיִּ   "ְתָמרִּ
 :(א"י-'י, ד"שמות י)ן "רמב .26
כי הטובים בהם צעקו אל ', ויצעקו בני ישראל אל ה"...
להלן )אחר כך  ולכך אמר. והנשארים מרו בדברו' ה

ובמשה ' ויאמינו בה' וייראו העם את ה( א"פסוק ל
אבל אמר " ויאמינו' וייראו ישראל את ה"לא אמר . עבדו

שם " והעם", שם ליחידים" בני ישראל"כי , "העם"
וכך הזכירו (. ד"ו כ"להלן ט)וכן וילונו העם , להמון

במדבר )ויחל העם לזנות ( ג"כ', במדבר רבה כ)רבותינו 
, לשון גנאי הוא" העם"בכל מקום שנאמר , ('א ,ה"כ

   "לשון שבח הוא" ישראל"וכל מקום שנאמר 
 (: ה והאספסוף"ד' ד, א"במדבר י)כלי יקר  .27
אבל הערב רב אשר מקורם מן המצרים שטופי זימה "

לא לקחו מוסר ועוד הוסיפו סרה והוציאו מן השפה 
וזה שאמר , ולחוץ כל מה שהרהרו תחילה בקרב לבם

והאספסוף אשר מתחילה בקרבו בקרב לבו התאוו 
היינו ששבו לסורם והוציאו תלונותם , וישובו, תאוה

 "לחוץ ובכו
 :('א, ז"שמות י)ן "הרמב .28
כי התלונות במקומות , וזה טעם וירב העם עם משה"

שהיו מתרעמים על , היא תרעומת" וילונו"שנאמר בהם 
 אבל, ומה נשתה, מה נאכל, ענינם לאמר מה נעשה

 "שעשו עמו מריבה ממש" וירב"
 : 'ב-'א, ד"במדבר י .29
ָשא " ָדהַותִּ ְבכּו  ָכל ָהעֵּ ְתנּו ֶאת קוָֹּלם ַויִּ ַבַלְיָלה  ָהָעםַויִּ

ן : ַההּוא ֶשה ְוַעל ַאֲהרֹּ ֹּלנּו ַעל מֹּ לַויִּ ְשָראֵּ י יִּ   "כֹּל ְבנֵּ
 :ז"כ', דברים א .31
יֶכם ַותֹּאְמרּו " ָרְגנּו ְבָאֳהלֵּ ְנַאת הַותֵּ יָאנּו ' ְבשִּ ָתנּו הוֹּצִּ אֹּ

נּו ידֵּ י ְלַהְשמִּ רִּ מֹּ ָתנּו ְבַיד ָהא  ת אֹּ ם ָלתֵּ ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ   "מֵּ
 :(ה משה"ד' י', במדבר כ) ם"המלבי .31

, שיש הבדל בין עדה ובין קהל... וכבר התבאר אצלי "
שבשם עדה נקראו בעת שבאו בסדר נכון זקניהם 

נהדרין שהם שאז נקראו בשם עדה מצד הס, בראשיהם
 ובשם קהל נקראו כשיתקבצו ההמון שלא בסדר, העיקר

 :('ה, א"במדבר כ)אונקלוס  .32
 "ועם משה נצו' ואתרעם עמא קדם ה"

 (:שם)התרגום המיוחס ליונתן  .33
יְמָרא ַדְיָי " יאּו ַעל מֵּ ְשָתעִּ יהוֹּן ְואִּ ְלָבבֵּ ְרֲהרּו ַעָמא בִּ ְוהִּ

   " ּוְבמֶשה ָנצּו
  (: ז ג"שמות ט)האברבנאל  .34
והתבונן אמרו בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם "

לשובע כי כבר נודע שבארץ מצרים הבשר הוא ביוקר רב 
והדגה בזול מאד ולכן אמרו בקברות התאוה זכרנו את 
הדגה אשר נאכל במצרים חנם ולא דברו בבשר ולכן 
אמרו כאן שכאשר היו זוכים במצרים לאכול בשר היו 

סביב הסיר שפות הסיר  מתקבצים ויושבים אבות ובנים
שפות וזה הוא בשבתנו על סיר הבשר שהיו שם 

ובהיותם . מתקבצים ומקוים מתי יתבשל הבשר לאכלה
שם סביב הסיר היו אוכלים לחם לשובע רוצה לומר פת 

 ".לבדו כי היה אצלם החטה בזול והבשר ביוקר גדול
 : ג"י, ד"שמות י .35
ם ַהיוֹּ " ְצַריִּ יֶתם ֶאת מִּ י ֲאֶשר ְראִּ ְראָֹּתם כִּ יפּו לִּ ם ֹלא תֹּסִּ

 , "עוֹּד ַעד עוָֹּלם
 : ן"הרמב .36
כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם "

כי ... על דעת רבותינו היא מצות לא תעשה לדורות -עוד 
מצרים אשר ראיתם אותם היום הקדוש ברוך הוא מצוה 
אתכם עוד שלא תוסיפו ברצונכם לראותם מעתה ועד 

 ".מפי משה לישראל ותהיה מצוה. עולם
 


