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 ז'התשע סיון                                     בס"ד 

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

            בין דור באי הארץ לדור יוצאי מצרים
   (בזקיהודה ראק והרב אמנון )על פי שיעורים של הרב  חקתפרשת ל

 
 במדבר כ' א: .1

ִראׁשֹון  ה ִמְדַבר ִצן, ַבֹחֶדׁש הָּ ֵעדָּ ל הָּ ֵאל כָּ ֹבאּו ְבֵני ִיְשרָּ  ַויָּ
 רש"י: .2

השלמה, שכבר מתו מתי מדבר ]יוצאי עדה  –'כל העדה' 
  מצרים[, ואלו פרשו לחיים

 שמות ט"ז ג: .3
"מי יתן מותנו ביד ה' בארץ מצרים בשבתנו על סיר 
הבשר באכלנו לחם לֹשבע, כי הוצאתם ֹאתנו אל המדבר 

 הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב" 
 שמות י"ז ג:  .4

"ויצמא שם העם למים וילן העם על משה, ויאמר למה 
זה העליתנו ממצרים להמית ֹאתי ואת בני ואת מקני 

 בצמא". 
 : שמות ט"ז ו .5

"ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל, ערב וידעתם כי 
 ה' הוציא אתכם מארץ מצרים"

 שמות י"ז ד: .6
"ויצעק משה אל ה' לאֹמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט 

 וסקֻלני" 
 במדבר כ' ו:  .7

"ויבֹא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח ֹאהל מועד, ויפלו 
 על פניהם" 

 במדבר כ' י:  .8
  "שמעו נא הֹמרים, ֲהִמן הסלע הזה נוציא לכם מים".

 :ה-במדבר כ"א ד .9
ר ֶדֶרְך ַים סּוף ִלְסֹבב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום, ַוִתְקַצר  הָּ ַוִיְסעּו ֵמֹהר הָּ

ֶרְך.  ם ַבדָּ עָּ ם ֵבאֶנֶפׁש הָּ עָּ ה -ַוְיַדֵבר הָּ מָּ ֹלִקים ּוְבֹמֶׁשה: לָּ
ר? ִכי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים,  ֶהֱעִליֻתנּו מּות ַבִמְדבָּ ִמִמְצַרִים לָּ

ה ַבֶלֶחם ַהְקֹלֵקל צָּ   ְוַנְפֵׁשנּו קָּ
 :ו-במדבר י"א ד .10

ה, ַויָֻּׁשבּו ַוִיְבכּו אַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַתֲאוָּ ַגם ְבֵני  ְוהָּ
ֵאל ַויֹאְמרּו: ִמי ה ֲאֶׁשר  ִיְשרָּ גָּ ַכְרנּו ֶאת ַהדָּ ר! זָּ שָּ ַיֲאִכֵלנּו בָּ

ֲאַבִטִחים ְוֶאת  ם, ֵאת ַהִקֻשִאים ְוֵאת הָּ נֹאַכל ְבִמְצַרִים ִחנָּ

ה,  ה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבׁשָּ ִלים ְוֶאת ַהשּוִמים, ְוַעתָּ ִציר ְוֶאת ַהְבצָּ ֶהחָּ
ן ֵעיֵנינּוֵאין ֹכל,    ִבְלִתי ֶאל ַהמָּ

 ספרי במדבר פיסקא פז: .11
וכי יש בענין שהיו המצריים נותנים להם דגים בחנם, 
והלא כבר נאמר 'ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם' 

, אם תבן לא היו נותנין להם בחנם, ודגים )שמות ה', יח(
חנם מן  –היו נותנים להם בחנם?! ומה אני אומר 'חנם' 

  המצות
 גטין יג ע"א: .12

 "עבדא בהפקרא ניחא ליה" 
 :שמות כ"א ה .13

ַהְבִתי ֶאת ֲאֹדִני, ֶאת ִאְׁשִתי ְוֶאת  ֶעֶבד: אָּ ֹמר יֹאַמר הָּ ְוִאם אָּ
ְפִׁשי י; לֹא ֵאֵצא חָּ נָּ    בָּ

 :שמות כ"א ו .14
יו ַצע ֲאֹדנָּ ה, ְורָּ יו... ֶאל ַהֶדֶלת אֹו ֶאל ַהְמזּוזָּ ֶאת  ְוִהִגיׁשֹו ֲאֹדנָּ

דֹו ְזנֹו ַבַמְרֵצַע ַוֲעבָּ ם אָּ  ְלֹעלָּ
 :רש"י שם, על פי קידושין כב ע"ב .15

   ומה ראה אזן להרצע מכל שאר אברים שבגוף?
אמר רבי יוחנן בן זכאי... אזן ששמעה על הר סיני 'כי לי 

והלך וקנה אדון  )ויקרא כ"ה, נה(בני ישראל עבדים' 
  ֵתרצע. –לעצמו 

רבי שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר: מה נשתנו 
דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקב"ה: דלת 
ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל 
שתי המזוזות ואמרתי 'כי לי בני ישראל עבדים, עבדי 

 –הם', ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו 
  ֵירצע בפניהם

 : "באבות פ"ו מ .16

ב ִמְכַתב אֱ -'ְוַהֻלֹחת ַמֲעֵשה אֱ  ה, ְוַהִמְכתָּ ֹלִהים -ֹלִהים ֵהמָּ
רּות ַעל ַהֻלֹחת'  רּות  – )שמות ל"ב, טז(הּוא, חָּ אל תקרא חָּ

אלא ֵחרּות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד 
  תורה
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 :ה-כ"א, דבמדבר  .17
ר ֶדֶרְך ַים סּוף ִלְסֹבב הָּ ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום, ַוִתְקַצר  ַוִיְסעּו ֵמֹהר הָּ

ם ֵבא עָּ ֶרְך. ַוְיַדֵבר הָּ ם ַבדָּ עָּ ה ִק ֹל-ֶנֶפׁש הָּ מָּ ים ּוְבֹמֶׁשה: לָּ
ר? ִכי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים,  ֶהֱעִליֻתנּו מּות ַבִמְדבָּ ִמִמְצַרִים לָּ

ה ַבֶלֶחם ַהְקֹלֵקל צָּ   ְוַנְפֵׁשנּו קָּ
 :שמות י"ז ג .18

נּו ה ֶזה ֶהֱעִליתָּ מָּ ַני ְוֶאת  לָּ ִמית ֹאִתי ְוֶאת בָּ ִמִמְצַרִים, ְלהָּ
א מָּ  . ִמְקַני ַבצָּ

 :ה-כ', גבמדבר  .19
ַוְענּו ִבְגַוע ם ִעם ֹמֶׁשה ַויֹאְמרּו ֵלאֹמר: ְולּו גָּ עָּ ֶרב הָּ ַאֵחינּו  ַויָּ

מּות  ר ַהֶזה לָּ ה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל ה' ֶאל ַהִמְדבָּ מָּ ִלְפֵני ה'! ְולָּ
נּו  ִביא ֹאתָּ ה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִמְצַרִים ְלהָּ מָּ ם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו? ְולָּ ׁשָּ

ע ַהֶזה, רָּ קֹום הָּ ה ְוֶגֶפן ֶאל ַהמָּ ְוִרמֹון,  לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאנָּ
  ֹותּוַמִים ַאִין ִלְׁשת

 : ה-במדבר כ"א, ד .20
"ויסעו מֹהר ההר דרך ים סוף לסֹבב את ארץ אדום, 

ים ובמשה, קלו-ותקצר נפש העם בדרך: וידבר העם בא
למה העליֻתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים 

  ונפשנו קצה בלחם הקֹלקל".
 במדבר כ"א ו: .21

"וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם, 
 עם רב מישראל".וימת 

 במדבר כ"א ז:  .22
חטאנו כי דברנו בה' ובך,  -"ויבֹא העם אל משה ויאמרו 

  התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש...".
 ד: -שמות ד', ב .23

 -מטה: ויאמר  -מה זה בידך, ויאמר  -"ויאמר אליו ה' 
השליכהו ארצה, וישליכהו ארצה ויהי לנחש, וינס משה 

שלח ידך ואֹחז בזנבו, וישלח  -מפניו: ויאמר ה' אל משה 
כי נראה  יאמינוידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו: למען 

י יצחק קלו-י אברהם אקלו-י אֹבתם, אקלו-אליך ה' א
  י יעקב".קלו-וא
 לא: -שמות ד' ל .24

העם, וישמעו כי פקד ה'  ויאמן"ויעש הֹאֹתת לעיני העם: 
נים...".   את בני ישראל וכי ראה את עָּ

 במדבר כ"א ט:  .25
"ויעש משה נחש נֹחשת ויִשמהו על הנס, והיה אם נשך 

 וִהביט אל נחש הנֹחשת וחי" -הנחש את איש 
 בזק: אמנון הרב  .26

מובן, שאין זו מציאות אידיאלית. אמונת עם ישראל אינה 
צריכה להיות מבוססת על פחד מתמיד מנחשים ועל 
הצלה על ידי נחש הנחושת. אולם לעיתים נדרשים 

 . כדי לשנות מסלול צעדים כגון אלו
 שמות י"ד, לא:  .27

"וירא ישראל את היד הגֹדלה אשר עשה ה' במצרים, 
 בה' ובמשה עבדו" ויאמינו וייראו העם את ה' 

 

 ב: -שמות ט"ו, א .28
לה'  את השירה הזאתובני ישראל  אז ישיר משה"

 אשירה לה' כי גֹאה גאה..."  -ויאמרו לאֹמר 
 כ"א יז: במדבר  .29
 ., עלי באר ענו לה..."השירה הזאתאת  אז ישיר ישראל"

 רש"י כ"א, יד:  .30
כך יש לספר בנסי נחלי  -"כשם שמספרים בנסי ים סוף 

 ארנון, שאף כאן נעשו נסים גדולים"
 :במדבר כ"א, טז .31

"ִהוא הבאר אשר אמר ה' למשה אֹסף את העם ואתנה 
 להם מים" 

 במדבר כ"א יח: .32
 "באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם" 

 כ' יד: במדבר  .33
 מלאכים מקדש אל מלך אדום..."  וישלח משה"

 כב: -כ"א כאבמדבר  .34
 מלאכים אל סיֹחן מלך האֹמרי..."  וישלח ישראל"

 ה:-דברים ב' ד .35
אתם ֹעברים בגבול אחיכם בני עשו  -"ואת העם צו לאֹמר 

בשעיר, וייראו מכם ונשמרתם מֹאד: אל תתגרו  הֹישבים
בם כי לא אתן לכם מארצם עד ִמדרך כף רגל, כי יֻרשה 

  לעשו נתתי את הר שעיר".
 דברים ב' לא:  .36

ראה הִחֹלתי ֵתת לפניך את סיֹחן ואת  -"ויאמר ה' ֵאַלי 
ֵחל רש לרשת את ארצו".   ארצו, הָּ

 במדבר י"ד, מב: .37
 ולא ִתנגפו לפני ֹאיביכם""אל תעלו כי אין ה' בקרבכם, 

 לה:-כ"א לדבמדבר  .38
אל תירא אתו כי בידך נתתי ֹאתו  -"ויאמר ה' אל משה 

ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיֹחן מלך 
האֹמרי אשר יושב בחשבון: ויכו ֹאתו ואת בניו ואת כל עמו 

  עד בלתי השאיר לו שריד, ויירשו את ארצו".
 בזק: אמנון הרב  .39

בתחילת דרכו של הדור השני נראה היה כי אין הוא טוב 
מקודמו. תחושה זו הביאה לנפילתו של משה במי 
מריבה. אולם בהמשך, לאחר השימוש החריג במכת 
הנחשים ובנחש הנחושת, התברר כי דווקא דרך יראת 
העונש הצליח הדור החדש להתמודד עם בעיותיו. היראה 

אר, ולאחר מכן הובילה לאהבה, שהתבטאה בשירת הב
לאמונה חזקה בה', שהביאה לניצחון הגדול על סיחון ועל 
עוג. כעת, נפתחה הדרך לבני אותו דור להיכנס לארץ 

 ישראל.


