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 ו'התשע סיון                                     בס"ד 

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

                                 כתיקון לחטא המרגלים -המקושש 

   (נית שרון רימון)על פי שיעור של הרב לך-שלח פרשתל

 
 )לו-במדבר ט"ו לב .1

ים ְביֹום  יׁש ְמֹקֵׁשׁש ֵעצִּ ְמְצאּו אִּ ְדָבר: ַויִּ ְשָרֵאל ַבמִּ ְהיּו ְבֵני יִּ ַויִּ
ים ֶאל ֹמֶׁשה  ים ֹאתֹו ְמֹקֵׁשׁש ֵעצִּ יבּו ֹאתֹו ַהֹמְצאִּ ַהַשָבת: ַוַיְקרִּ
י לֹא ֹפַרׁש  ְׁשָמר כִּ יחּו ֹאתֹו ַבמִּ ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָכל ָהֵעָדה: ַוַינִּ
יׁש ָרגֹום  ַמה ֵיָעֶשה לֹו: ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה מֹות יּוַמת ָהאִּ

ים ָכל ָהעֵ  יאּו ֹאתֹו ָכל ֹאתֹו ָבֲאָבנִּ חּוץ ַלַמֲחֶנה: ַוֹיצִּ ָדה מִּ
ים ַוָיֹמת ַכֲאֶׁשר  ְרְגמּו ֹאתֹו ָבֲאָבנִּ חּוץ ַלַמֲחֶנה ַויִּ ָהֵעָדה ֶאל מִּ

ָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה.  צִּ
 קיד:-ספרי קיג .2

בגנות ישראל הכתוב מדבר, שלא שמרו אלא שבת 
 ראשונה, ושניה חיללו...

 רמב"ן לפס' לב: .3
ך אחריה עניין המקושש כי היה בזמן ולפרשה הזאת סמ

הזה, אחר מעשה המרגלים, על דרך הפשט. וזה טעם 
כי בהתאחר שם העם בגזרה  –"ויהיו בני ישראל במדבר" 
 הנזכרת היה המאורע הזה.

 לג:-במדבר י"ד, כה .4
ְדָברְפנּו ּוְסעּו ָלֶכם  ְפלּו  ַהמִּ ְגֵריֶכם ַאֶתם יִּ ֶדֶרְך ַים סּוף  ּופִּ

ְדָברבַ  ים  מִּ ְהיּו ֹרעִּ ְדָברַהֶזה: ּוְבֵניֶכם יִּ ים ָׁשָנה  ַבמִּ ַאְרָבעִּ
ְגֵריֶכם  ְדָברְוָנְשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם ַעד ֹתם פִּ ְדָבר... בַ ַבמִּ ַהֶזה  מִּ

ַתמּו ְוָׁשם ָיֻמתּו.  יִּ
 בת צו ע"ב: מסכת ש .5

מעביר ארבע  –"אמר רב יהודה אמר שמואל: מקושש 
רה"ר היה. במתניתא תנא: תולש הוה. רב אחא אמות ב

 בר' עקיבא אמר: מעמר הוה". 
 טו:-שמות ל"א, יד .6

וא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת  י ֹקֶדׁש הִּ וְׁשַמְרֶתם ֶאת ַהַשָבת כִּ
ֶקֶרב  וא מִּ ְכְרָתה ַהֶנֶפׁש ַההִּ י ָכל ָהֹעֶשה ָבּה ְמָלאָכה ְונִּ כִּ

ים יֵ  י ַׁשַבת ַעֶמיָה: ֵׁשֶׁשת ָימִּ יעִּ ָעֶשה ְמָלאָכה ּוַביֹום ַהְשבִּ
ַׁשָבתֹון ֹקֶדׁש ַלה' ָכל ָהֹעֶשה ְמָלאָכה ְביֹום ַהַשָבת מֹות 

 יּוָמת.
 :כג-ויקרא כ"ד, יד .7

י ְבתֹוְך ְבֵני  ְצרִּ יׁש מִּ ית ְוהּוא ֶבן אִּ ְשְרֵאלִּ ָשה יִּ ַוֵיֵצא ֶבן אִּ
ָנצּו ַבַמֲחֶנה ְשָרֵאל ַויִּ ֹקב  יִּ י: ַויִּ ְשְרֵאלִּ יׁש ַהיִּ ית ְואִּ ְשְרֵאלִּ ֶבן ַהיִּ

יאּו ֹאתֹו ֶאל  ית ֶאת ַהֵשם ַוְיַקֵלל ַוָיבִּ ְשְרֵאלִּ ָשה ַהיִּ ֶבן ָהאִּ
יֻחהּו  י ְלַמֵטה ָדן: ַוַינִּ ְברִּ ית ַבת דִּ מֹו ְׁשֹלמִּ ֹמֶׁשה ְוֵׁשם אִּ

י ה': ְפֹרׁש ָלֶהם ַעל פִּ ְׁשָמר לִּ  ַבמִּ
חּוץ ַוְידַ  ֵבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵלאֹמר: הֹוֵצא ֶאת ַהְמַקֵלל ֶאל מִּ

ים ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁשֹו ְוָרְגמּו  ַלַמֲחֶנה ְוָסְמכּו ָכל ַהֹשְמעִּ
י  יׁש כִּ יׁש אִּ ְשָרֵאל ְתַדֵבר ֵלאֹמר אִּ ֹאתֹו ָכל ָהֵעָדה: ְוֶאל ְבֵני יִּ

ֵׁשם ה' מֹות יּוָמת ָרגֹום ְיַקֵלל ֱאֹלָהיו ְוָנָשא ֶחְטאֹו: ְוֹנֵקב 
ְרְגמּו בֹו ָכל ָהֵעָדה ַכֵגר ָכֶאְזָרח ְבָנְקבֹו ֵׁשם יּוָמת... ַוְיַדֵבר  יִּ
חּוץ ַלַמֲחֶנה  יאּו ֶאת ַהְמַקֵלל ֶאל מִּ ְשָרֵאל, ַויֹוצִּ ֹמֶׁשה ֶאל ְבֵני יִּ

ְשָרֵאל ָעשּו ַכֲאֶׁשר צִּ  ְרְגמּו ֹאתֹו ָאֶבן, ּוְבֵני יִּ  ָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה.ַויִּ
  : ויקרא כ"ד יב, רש"י .8

לבדו, ולא הניחו מקושש עמו, ששניהם היו  –"ויניחהו" 
בפרק אחד. ויודעים היו שהמקושש במיתה, שנאמר 
)שמות ל"א, יד(: 'מחלליה מות יומת', אבל לא פורש 
להם באיזו מיתה, לכך נאמר )במדבר ט"ו, לד(: 'כי לא 

במקלל הוא אומר: 'לפרוש פורש מה יעשה לו'. אבל 
 להם', שלא היו יודעים אם חייב מיתה אם לאו

 :רש"י, ויקרא כ"ד, י .9
מהיכן יצא? ...מתניתא  –"ויצא בן אשה ישראלית" 

אמרה: מבית דינו של משה יצא מחוייב. בא ליטע אהלו 
בתוך מחנה דן, אמרו לו: מה טיבך לכאן? אמר להם: 

ו באותות לבית מבני דן אני. אמרו לו: "איש על דגל
אבותם" כתיב. נכנס לבית דינו של משה ויצא מחוייב. 

 עמד וגידף.
 :ל-במדבר ט"ו, כט .10

ְהֶיה  ְשָרֵאל ְוַלֵגר ַהָגר ְבתֹוָכם תֹוָרה ַאַחת יִּ ְבֵני יִּ ָהֶאְזָרח בִּ
ן  ְׁשָגָגה: ְוַהֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ַתֲעֶשה ְבָיד ָרָמה מִּ ָלֶכם ָלֹעֶשה בִּ

וא  ְמַגֵדףן ַהֵגר ֶאת ה' הּוא ָהֶאְזָרח ּומִּ  ְכְרָתה ַהֶנֶפׁש ַההִּ ְונִּ
ֶקֶרב ַעָמּה.  מִּ

 שלוש פעמים:מופיע  "כל העדה"הביטוי  .11
יבּו ֹאתֹו... ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל   : ָרגֹום ָכל ָהֵעָדהַוַיְקרִּ

ים  יאּו ֹאתֹו  ָכל ָהֵעָדהֹאתֹו ָבֲאָבנִּ חּוץ ַלַמֲחֶנה... ַוֹיצִּ ָכל מִּ
 ...ָהֵעָדה
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 רש"ר הירש: .12
דברי הפתיחה "ויהיו בני ישראל במדבר", וכן כל ניסוח 

כל אלה  –הסיפור הזה בהשוואה לסיפורו של המקלל 
מורים שהכתוב מדגיש כאן בהדגשה יתירה את יוזמת 

 העם... פעילות בני ישראל והתערבותם למען התורה...
 :פרי במדבר פיסקא קיגס .13

שמינה משה מגיד  –"וימצאו איש מקושש עצים" 
ומצאו אותו מקושש. "ויקריבו אותו המוצאים  שומרים

אותו מקושש עצים" עוד למה נאמר, והלא כבר נאמר 
"וימצאו איש", ומה ת"ל "ויקריבו אותו המוצאים 

 אותו"? מגיד שהתרו בו מעין מלאכתו.
 תלמוד בבלי, שבת צו ע"ב: .14

תנו רבנן: מקושש זה צלפחד, וכן הוא אומר: "ויהיו בני 
ישראל במדבר וימצאו איש וגו'", ולהלן הוא אומר: 

", מה להלן צלפחד אף כאן צלפחד. במדבר"אבינו מת 
 .דברי ר' עקיבא


