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פרשת חוקת תשע"ח
חטאו של משה
[ ]1במדבר פרק כ

רש"י

(א) וַ ָּיבֹאּו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל כָּ ל הָּ עֵ ָּדה ִמ ְדבַ ר צִ ן בַ חֹדֶ ׁש הָּ ִראׁשֹון וַ יֵׁשֶ ב (א) כל העדה  -עדה השלמה ,שכבר מתו מתי מדבר ואלו
פרשו לחיים :ותמת שם מרים  -למה נסמכה פרשת מיתת
הָּ עָּ ם בְ ָּקדֵ ׁש ו ַָּת ָּמת ׁשָּ ם ִמ ְריָּם ו ִַת ָּקבֵ ר ׁשָּ ם( :ב) וְ ל ֹא הָּ יָּה מַ יִ ם
מרים לפרשת פרה אדומה ,לומר לך מה קרבנות מכפרין אף
יִקהֲ לּו עַ ל מ ֶֹׁשה וְ עַ ל ַאהֲ רֹן( :ג) וַ י ֶָּרב הָּ עָּ ם עִ ם מֹׁשֶ ה
לָּעֵ ָּדה וַ ָּ
מיתת צדיקים מכפרת :ותמת שם מרים  -אף היא בנשיקה
ֹאמרּו לֵאמֹר וְ לּו ָּג ַועְ נּו ִבגְ וַע ַאחֵ ינּו ִלפְ נֵי יְק ָֹּוק( :ד) וְ לָּמָּ ה
וַי ְ
מתה ומפני מה לא נאמר בה על פי ה' ,שאינו דרך כבוד של
אתם ֶאת ְק ַהל ְיקֹוָּק ֶאל ַה ִמ ְדבָּ ר הַ זֶה ָּלמּות ׁשָּ ם אֲ נ ְַחנּו
הֲ בֵ ֶ
מעלה .ובאהרן נאמר על פי ה' ,באלה מסעי (במדבר לג ,לח):
ירנּו( :ה) וְ לָּמָּ ה הֶ עֱלִ יתֻ נּו ִמ ִמצְ ַריִם לְהָּ ִביא א ָֹּתנּו ֶאל
ּובְ עִ ֵ
ּומיִם ַאיִן (ב) ולא היה מים לעדה  -מכאן שכל ארבעים שנה היה להם
ּות ֵאנָּה וְ ֶגפֶן וְ ִרמֹון ַ
הַ מָּ קֹום הָּ ָּרע הַ ֶזה ל ֹא ְמקֹום זֶ ַרע ְ
לִ ְׁשתֹות( :ו) וַ יָּב ֹא מֹׁשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן ִמפְ נֵי הַ ָּק ָּהל ֶאל פֶ ַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד הבאר בזכות מרים( :ג) ולו גוענו  -הלואי שגוענו :בגוע אחינו
 במיתת אחינו בדבר ,למד שמיתת צמא מגונה ממנה :בגועוַיִפְ לּו עַ ל פְ נֵיהֶ ם ַוי ֵָּרא כְ בֹוד יְ קֹוָּק אֲ לֵ יהֶ ם :פ (ז) וַ יְדַ בֵ ר יְ קֹוָּ ק
 שם דבר הוא ,כמו במיתת אחינו ,ולא יתכן לפרשו כשמתוֶאל מֹׁשֶ ה לֵאמֹר( :ח) ַקח ֶאת הַ מַ טֶ ה וְ הַ ְקהֵ ל ֶאת ָּהעֵ דָּ ה ַא ָּתה
את אחינו ,שאם כן היה לו להנקד בגוע( :ח) ואת בעירם  -מכאן
וְ ַאהֲ רֹן ָּא ִחיָך וְ ִדבַ ְר ֶתם ֶאל הַ ֶסלַע ְלעֵ ינֵיהֶ ם וְ נ ַָּתן ֵמימָּ יו וְ הֹוצֵ ָּ
ירם( :ט) וַ יִ ַקח שחס הקדוש ברוך הוא על ממונם של ישראל( :י) ויקהלו וגו'
ית ֶאת הָּ עֵ דָּ ה וְ ֶאת ְבעִ ָּ
לָּהֶ ם מַ יִם ִמן הַ ֶסלַע וְ ִה ְׁש ִק ָּ
 זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה :המןמֹׁשֶ ה ֶאת הַ מַ ֶטה ִמ ִלפְ נֵי יְקֹוָּ ק כַאֲ ׁשֶ ר צִ ּוָּהּו( :י) ַוי ְַק ִהלּו מֹׁשֶ ה
וְ ַאהֲ רֹן ֶאת הַ ָּקהָּ ל ֶאל פְ נֵי הַ ָּסלַע וַ י ֹאמֶ ר לָּ הֶ ם ִׁש ְמעּו נָּא הַ מ ִֹרים הסלע הזה נוציא  -לפי שלא היו מכירין אותו ,לפי שהלך
הֲ ִמן הַ ֶסלַע הַ זֶ ה נֹוצִ יא לָּ כֶם ָּמ ִים( :יא) ַוי ֶָּרם מֹׁשֶ ה ֶאת יָּדֹו וַ יְַך הסלע וישב לו בין הסלעים ,כשנסתלק הבאר ,והיו ישראל
אומרים להם מה לכם מאיזה סלע תוציאו לנו מים ,לכך
ֶאת הַ סֶ לַע בְ מַ טֵ הּו ַפע ֲָּמיִם וַ יֵצְ אּו מַ יִם ַר ִבים ו ֵַת ְׁש ְת הָּ עֵ דָּ ה
אמר להם המורים סרבנים ,לשון יוני שוטים ,מורים את
ירם :ס (יב) וַי ֹאמֶ ר ְיקֹוָּק ֶאל מֹׁשֶ ה וְ ֶאל ַאהֲ רֹן יַעַ ן ל ֹא
ּובְ עִ ָּ
מוריהם ,המן הסלע הזה שלא נצטוינו עליו נוציא לכם מים:
נְתם ִבי לְהַ ְק ִדיׁשֵ נִ י ְלעֵ ינֵי בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ָּלכֵ ן ל ֹא ָּת ִביאּו ֶאת
הֶ אֱ מַ ֶ
(יא) פעמים  -לפי שבראשונה לא הוציא אלא טיפין ,לפי
הַ ָּקהָּ ל הַ זֶה ֶאל הָּ ָּא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר נ ַָּת ִתי לָּהֶ ם( :יג) הֵ מָּ ה מֵ י ְמ ִריבָּ ה
אֲ ֶׁשר ָּרבּו בְ נֵי ִי ְש ָּר ֵאל ֶאת ְיקֹוָּ ק ַוי ִָּקדֵ ׁש בָּ ם :ס (יד) ַו ִי ְׁשלַח מֹׁשֶ ה שלא צוה המקום להכותו אלא ודברתם אל הסלע ,והמה
דברו אל סלע אחר ולא הוציא ,אמרו שמא צריך להכות
לְאכִ ים ִמ ָּקדֵ ׁש ֶאל מֶ לְֶך אֱ דֹום כֹה ָּאמַ ר ָּא ִחיָך י ְִש ָּר ֵאל ַא ָּתה
מַ ָּ
כבראשונה ,שנאמר (שמות יז ,ו) והכית בצור ,ונזדמן להם
יָּדַ עְ ָּת ֵאת כָּ ל הַ ְתלָּ ָּאה אֲ ׁשֶ ר ְמצָּ ָּא ְתנּו:
אותו סלע והכהו( :יב) יען לא האמנתם בי  -גלה הכתוב
שאלולי חטא זה בלבד היו נכנסין לארץ ,כדי שלא יאמרו עליהם כעון שאר דור המדבר ,שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ ,כך
היה עון משה ואהרן .והלא (במדבר יא ,כב) הצאן ובקר ישחט קשה מזו ,אלא לפי שבסתר חסך עליו הכתוב ,וכאן שבמעמד
כל ישראל ,לא חסך עליו הכתוב מפני קדוש השם :להקדישני  -שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדה
ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דבורו של מקום ,קל וחומר אנו :לכן לא תביאו -
בשבועה ,כמו (שמואל א' ג ,יד) לכן נשבעתי לבית עלי ,נשבע בקפיצה כדי שלא ירבו בתפלה על כך( :יג) המה מי מריבה  -הם
הנזכרים במקום אחר את אלו ראו אצטגניני פרעה שמושיען של ישראל לוקה במים ,לכך גזרו (שמות א ,כב) כל הבן הילוד
היאורה תשליכוהו :ויקדש בם  -שמתו משה ואהרן על ידם .שכשהקב"ה עושה דין במקודשיו הוא יראוי ומתקדש על
הבריות ,וכן הוא אומר (תהלים סח ,לו) נורא אלהים ממקדשיך ,וכן הוא אומר (ויקרא י ,ג) בקרובי אקדש( :יד) אחיך
ישראל  -מה ראה להזכיר כאן אחוה ,אלא אמר לו אחים אנחנו בני אברהם ,שנאמר לו (בראשית טו ,יג) כי גר יהיה זרעך,
ועל שנינו היה אותו החוב לפורעו :אתה ידעת את כל התלאה  -לפיכך פירש אביכם מעל אבינו (שם לו ,ו) וילך אל ארץ מפני
יעקב אחיו ,מפני השטר חוב המוטל עליהם והטילו על יעקב:
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(ז) וידבר  -לשון קושי הוא ,כמו (בראשית מב ז) וידבר אתם
ֵית
(ז) וַיְדַ בֵ ר יְ קֹוָּק ֶאל מֹׁשֶ ה ֶלְך ֵרד כִ י ִׁשחֵ ת עַ ְמָך אֲ ׁשֶ ר הֶ ֱעל ָּ
יתם עָּ שּו לָּ הֶ ם קשות :לך רד  -מגדולתך ,לא נתתי לך גדולה אלא בשבילם.
מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָּר ִים( :ח) סָּ רּו מַ הֵ ר ִמן הַ דֶ ֶרְך אֲ ׁשֶ ר ִצּוִ ִ
ֹאמרּו ֵאלֶ ה אֱ ֹלהֶ יָך יִ ְש ָּר ֵאל באותה שעה נתנדה משה מפי בית דין של מעלה :שחת עמך
עֵ גֶל ַמסֵ ָּכה וַיִ ְׁש ַתחֲ וּו לֹו ַויִזְ ְבחּו לֹו וַי ְ
יתי  -שחת העם לא נאמר אלא עמך ,ערב רב שקבלת מעצמך
אֲ ׁשֶ ר הֶ עֱלּוָך מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָּר ִים( :ט) וַי ֹאמֶ ר יְק ָֹּוק ֶאל מֹׁשֶ ה ָּר ִא ִ
וגיירתם ולא נמלכת בי ,ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה,
ִיחה ִלי
ֶאת הָּ עָּ ם הַ זֶ ה וְ ִה ֵנה עַ ם ְקׁשֵ ה ע ֶֹרף הּוא( :י) וְ עַ ָּתה ַהנ ָּ
הם שחתו והשחיתו( :ט) קשה ערף  -מחזרין קשי ערפם לנגד
אֹותָך לְגֹוי גָּדֹול( :יא) וַ יְחַ ל
וְ יִחַ ר ַאפִ י בָּ הֶ ם וַאֲ ַכלֵם וְ ֶאע ֱֶשה ְ
מֹׁשֶ ה ֶאת פְ נֵי יְ קֹוָּק אֱ ֹלהָּ יו וַ י ֹאמֶ ר לָּמָּ ה יְקֹוָּק יֶחֱ ֶרה ַאפְ ָך בְ עַ מֶ ָך מוכיחיהם ,וממאנים לשמוע( :י) הניחה לי  -עדיין לא
שמענו ,שהתפלל משה עליהם ,והוא אומר הניחה לי ,אלא
את מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ְבכֹחַ גָּדֹול ּובְ יָּד חֲ ז ָָּּקה... :
אֲ ׁשֶ ר הֹוצֵ ָּ
ּומחֹֹלת ַויִ ַחר כאן פתח לו פתח והודיעו ,שהדבר תלוי בו ,שאם יתפלל
(יט) וַ יְ ִהי כַאֲ ׁשֶ ר ָּק ַרב ֶאל ַה ַמחֲ נֶה וַ י ְַרא ֶאת ָּהעֵ גֶל ְ
עליהם לא יכלם( :יא) למה ה' יחרה אפך  -כלום מתקנא
ַאף מֹׁשֶ ה וַ י ְַׁשלְֵך מידו ִמיָּדָּ יו ֶאת הַ ֻלחֹת ַויְׁשַ בֵ ר א ָֹּתם ַתחַ ת
אלא חכם בחכם ,גבור בגבור( :יט) וישלך מידיו וגו'  -אמר
יִט ַחן עַ ד
הָּ הָּ ר( :כ) וַיִ ַקח ֶאת ָּהעֵ גֶל אֲ ׁשֶ ר עָּ שּו וַ יִ ְשרֹף בָּ ֵאׁש וַ ְ
מה פסח שהיא אחת מן המצות ,אמרה תורה (שמות יב מג)
אֲ ׁשֶ ר דָּ ק וַיִ ֶזר עַ ל פְ נֵי הַ מַ ִים וַ י ְַׁש ְק ֶאת בְ נֵי ִי ְש ָּר ֵאל... :
כל בן נכר לא יאכל בו ,התורה כלה כאן ,וכל ישראל
אתם חֲ טָּ ָּאה
(ל) וַיְ ִהי ִממָּ חֳ ָּרת וַ י ֹאמֶ ר מֹׁשֶ ה ֶאל הָּ עָּ ם ַא ֶתם חֲ טָּ ֶ
את ֶכם( :לא) משומדים ואתננה להם :תחת ההר  -לרגלי ההר( :כ) ויזר -
גְ דֹלָּה וְ עַ ָּתה ֶא ֱעלֶה ֶאל ְיקֹוָּק אּולַי אֲ כַ פְ ָּרה בְ עַ ד חַ טַ ְ
וַ יָּׁשָּ ב מֹׁשֶ ה ֶאל ְיקֹוָּק וַ י ֹאמַ ר ָּאנָּא חָּ טָּ א הָּ עָּ ם הַ זֶ ה חֲ טָּ ָּאה גְ ֹדלָּה לשון נפוץ ,וכן (איוב יח טו) יזרה על נוהו גפרית ,וכן (משלי א
אתם וְ ִאם ַאיִן יז) כי חנם מזורה הרשת ,שזורין בה דגן וקטנית :וישק את
וַ ַיעֲשּו לָּהֶ ם אֱ ֹלהֵ י זָּ הָּ ב( :לב) וְ עַ ָּתה ִאם ִתשָּ א חַ טָּ ָּ
בני ישראל  -נתכוין לבדקן כסוטות .שלש מיתות נדונו שם
ְמחֵ נִי נָּא ִמ ִספְ ְרָך אֲ ׁשֶ ר כ ָָּּתבְ ָּת( :לג) ַוי ֹאמֶ ר ְיקֹוָּק ֶאל מֹׁשֶ ה ִמי
אֲ ׁשֶ ר חָּ טָּ א לִ י ֶא ְמ ֶחנּו ִמ ִספְ ִרי( :לד) וְ עַ ָּתה לְֵך נְ חֵ ה ֶאת הָּ עָּ ם ֶאל אם יש עדים והתראה בסייף ,כמשפט אנשי עיר הנדחת שהן
מרובים ,עדים בלא התראה במגפה ,שנאמר (פסוק לה) ויגוף
ּוביֹום פ ְָּק ִדי ּופ ַָּק ְד ִתי
אֲ ׁשֶ ר ִדבַ ְר ִתי לְָּך ִהנֵה מַ ל ְָּאכִ י ֵילְֵך ְל ָּפנֶיָך ְ
ה' את העם ,לא עדים ולא התראה בהדרוקן ,שבדקום>>> :
אתם:
עֲלֵהֶ ם חַ טָּ ָּ
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המים וצבו בטניהם( :ל) אכפרה בעד חטאתכם  -אשים כופר וקנוח וסתימה לנגד חטאתכם ,להבדיל ביניכם ובין החטא:
(לא) אלהי זהב  -אתה הוא שגרמת להם ,שהשפעת להם זהב וכל חפצם ,מה יעשו שלא יחטאו .משל למלך שהיה מאכיל
ומשקה את בנו ומקשטו ותולה לו כיס בצוארו ומעמידו בפתח בית זונות ,מה יעשה הבן שלא יחטא( :לב) ועתה אם תשא
חטאתם  -הרי טוב ,איני אומר לך מחני .ואם אין ,מחני ,וזה מקרא קצר ,וכן הרבה :מספרך  -מכל התורה כולה ,שלא
יאמרו עלי ,שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים( :לד) אל אשר דברתי לך  -יש כאן לך אצל דבור במקום אליך ,וכן
(מלכים א ב יט) לדבר לו על אדוניהו :הנה מלאכי  -ולא אני :וביום פקדי וגו'  -עתה שמעתי אליך מלכלותם יחד ,ותמיד
תמיד כשאפקוד עליהם עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם שאר העונות ,ואין פורענות באה על ישראל שאין בה
קצת מפרעון עון העגל
[ ]3שמות פרק לד

רש"י

(א) וַי ֹאמֶ ר יְקֹוָּק ֶאל מֹׁשֶ ה פְ ָּסל לְָך ְׁשנֵי ֻלחֹת אֲ בָּ נִ ים כ ִָּראׁשֹנִ ים (א) פסל לך  -הראהו מחצב סנפירינון מתוך אהלו ,ואמר לו
כָּתבְ ִתי עַ ל ַה ֻלחֹת ֶאת הַ ְדבָּ ִרים אֲ ׁשֶ ר הָּ יּו עַ ל ַה ֻלחֹת הָּ ִראׁשֹנִ ים הפסולת יהיה שלך ,ומשם נתעשר משה הרבה :פסל לך -
וְ ַ
אתה שברת הראשונות ,אתה פסל לך אחרות .משל למלך
ית בַ ב ֶֹקר ֶאל הַ ר ִסינַי
אֲ ׁשֶ ר ִׁשבַ ְר ָּת( :ב) ו ְֶהיֵה נָּכֹון לַ ב ֶֹקר וְ עָּ לִ ָּ
וְ נִ צַ בְ ָּת לִ י ׁשָּ ם עַ ל ר ֹאׁש הָּ הָּ ר( :ג) וְ ִאיׁש ל ֹא ַי ֲעלֶה עִ מָּ ְך וְ גַם ִאיׁש שהלך למדינת הים והניח ארוסתו עם השפחות ,מתוך
קלקול השפחות יצא עליה שם רע ,עמד שושבינה וקרע
ַאל י ֵָּרא בְ כָּ ל הָּ הָּ ר ַגם הַ צ ֹאן וְ הַ בָּ ָּקר ַאל י ְִרעּו ֶאל מּול ָּההָּ ר
כתובתה ,אמר אם יאמר המלך להורגה אומר לו עדיין אינה
הַ הּוא... :
אשתך .בדק המלך ומצא ,שלא היה הקלקול אלא מן
(כה) ל ֹא ִת ְׁשחַ ט עַ ל ָּחמֵ ץ דַ ם זִ בְ ִחי וְ ל ֹא ָּילִין ַלב ֶֹקר זֶבַ ח חַ ג
השפחות ,נתרצה לה .אמר לו שושבינה כתוב לה כתובה
הַ פָּסַ ח... :
אחרת ,שנקרעה הראשונה .אמר לו המלך אתה קרעת אותה,
ּוׁשנֵי ֻלחֹת הָּ עֵ דֻת ְביַד מֹׁשֶ ה
(כט) וַיְ ִהי בְ ֶרדֶ ת מֹׁשֶ ה מֵ הַ ר ִסינַי ְ
אתה קנה לך נייר אחר ,ואני אכתוב לה בכתב ידי ,כן המלך
בְ ִר ְדתֹו ִמן הָּ הָּ ר ּומֹׁשֶ ה ל ֹא יָּדַ ע כִ י ָּק ַרן עֹור ָּפנָּיו בְ דַ בְ רֹו ִאתֹו:
זה הקדוש ברוך הוא ,השפחות אלו ערב רב ,והשושבין זה
משה ,ארוסתו של הקדוש ברוך הוא אלו ישראל ,לכך נאמר פסל לך( :ב) נכון  -מזומן( :ג) ואיש לא יעלה עמך  -הראשונות
על ידי שהיו בתשואות וקולות וקהלה ,שלטה בהן עין רעה ,אין לך מדה יפה מן הצניעות( :כה) לא תשחט וגו'  -לא תשחט
את הפסח ועדיין חמץ קיים ,אזהרה לשוחט או לזורק או לאחד מבני החבורה :ולא ילין  -כתרגומו .אין לינה מועלת בראש
המזבח ,ואין לינה אלא בעמוד השחר :זבח חג הפסח  -אימוריו ,ומכאן אתה למד לכל הקטר חלבים ואברים( :כט) ויהי
ברדת משה  -כשהביא לוחות אחרונות ביום הכפורים :כי קרן  -לשון קרנים ,שהאור מבהיק ובולט כמין קרן .ומהיכן זכה
משה לקרני ההוד ,רבותינו אמרו מן המערה ,שנתן הקדוש ברוך הוא ידו על פניו ,שנאמר (שמות לג כב) ושכותי כפי:
[ ]4במדבר פרק יד

רש"י

ִית ְבכֹחֲ ָך ֶאת (יג-יד) ושמעו מצרים  -ושמעו את אשר תהרגם :כי העלית  -כי
(יג) וַ י ֹאמֶ ר מֹׁשֶ ה ֶאל ְיקֹוָּק וְ ָּׁש ְמעּו ִמצְ ַריִם כִ י ֶה ֱעל ָּ
הָּ עָּ ם הַ זֶה ִמ ִק ְרבֹו( :יד) וְ ָּא ְמרּו ֶאל יֹוׁשֵ ב הָּ ָּא ֶרץ הַ ז ֹאת ׁשָּ ְמעּו כִ י משמש בלשון אשר ,והם ראו אשר העלית בכחך הגדול אותם
מקרבם וכשישמעו שאתה הורגם לא יאמרו שחטאו לך ,אלא
ַא ָּתה יְ קֹוָּק בְ ֶק ֶרב ָּהעָּ ם הַ ֶזה אֲ ׁשֶ ר עַ יִן ְבעַ יִ ן נ ְִר ָּאה ַא ָּתה יְקֹוָּ ק
הלְֵך לִפְ נֵיהֶ ם יֹומָּ ם ּובְ עַ מּוד יאמרו שכנגדם יכולת להלחם אבל כנגד יושבי הארץ לא יכולת
וַ ֲענָּנְָך עֹמֵ ד ֲעלֵהֶ ם ּובְ עַ מֻ ד עָּ נָּן ַא ָּתה ֹ
להלחם .וזה הוא ואמרו אל יושב הארץ הזאת  -כמו על יושב
ֵאׁש לָּיְלָּה( :טו) וְ הֵ מַ ָּתה ֶאת ָּהעָּ ם הַ זֶה כְ ִאיׁש ֶאחָּ ד וְ ָּא ְמרּו
הארץ הזאת .ומה יאמרו עליהם ,מה שאמור בסוף הענין,
הַ גֹויִ ם אֲ ׁשֶ ר ׁשָּ ְמעּו ֶאת ִׁש ְמעֲָך לֵאמֹר( :טז) ִמבִ ל ְִתי ְי ֹכלֶת יְקֹוָּ ק
מבלתי יכולת ה' ,בשביל ששמעו כי אתה ה' שוכן בקרבם ,ועין
לְהָּ בִ יא ֶאת ָּהעָּ ם הַ זֶה ֶאל ָּה ָּא ֶרץ אֲ ֶׁשר ִנ ְׁשבַ ע לָּהֶ ם וַ יִ ְׁשחָּ ֵטם
בעין אתה ה' נראה להם ,והכל בדרך חבה ,ולא הכירו בך
בַ ִמ ְדבָּ ר( :יז) וְ עַ ָּתה יִגְ ַדל נָּא כֹחַ אֲ ֹדנָּי כַאֲ ׁשֶ ר ִדבַ ְר ָּת ֵלאמֹר:
שנתקה אהבתך מהם עד הנה( :טו) והמתה את העם הזה כאיש
(יח) יְ קֹוָּק ֶא ֶרְך ַא ַפיִם וְ ַרב חֶ ֶסד נֹשֵ א עָּ ֹון וָּ פָּׁשַ ע וְ נ ֵַקה ל ֹא יְ נ ֶַקה
אחד  -פתאום ,ומתוך כך יאמרו הגוים אשר שמעו את שמעך
פ ֵֹקד עֲֹון ָּאבֹות עַ ל בָּ נִים עַ ל ִׁשל ִֵׁשים וְ עַ ל ִרבֵ עִ ים( :יט) ְס ַלח נָּא
וגו'( :טז) מבלתי יכלת וגו'  -לפי שיושבי הארץ חזקים וגבורים,
אתה לָּ עָּ ם הַ ֶזה
לַ עֲֹון הָּ עָּ ם הַ זֶה כְ גֹדֶ ל חַ ְסדֶ ָך וְ כַאֲ ׁשֶ ר נָּשָּ ָּ
ואינו דומה פרעה לשלשים ואחד מלכים ,זאת יאמרו על יושב
ָך:
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ִמ ִמצְ ַריִם וְ עַ ד הֵ נָּה( :כ) וַי ֹאמֶ ר יְקֹוָּק ָּסל ְַח
הארץ הזאת :מבלתי יכלת  -מתוך שלא היה יכולת בידו
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כִ
(כב)
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(כא) וְ אּולָּ ם חַ י ָּאנִי וְ ִי ָּמלֵא כְ בֹוד ְיקֹוָּק ֶא
להביאם שחטם :יכלת  -שם דבר הוא( :יז) יגדל נא כח ה' -
י
ית
ִ
ש
ִ
עָּ
ר
ׁשֶ
אֲ
י
ֹת
את ַ
כָּל הָּ אֲ נ ִָּׁשים הָּ ר ִֹאים ֶאת כְ ב ִֹדי וְ ֶאת ֹ
לעשות דבורך :כאשר דברת לאמר  -ומהו הדבור( :יח) ה' ארך
עּו
מ
ְ
ׁשָּ
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ל
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ִ
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בְ ִמצְ ַריִם ּובַ ִמ ְדבָּ ר ַו ְינַסּו א ִֹתי זֶ ה עֶ שֶ ר
אפים  -לצדיקים ולרשעים .כשעלה משה למרום מצאו משה
ל
כ
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וְ
ם
ֹת
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ִ
עְ
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ִׁש
ְ
נ
ר
בְ קֹולִי( :כג) ִאם י ְִראּו ֶאת הָּ ָּא ֶרץ אֲ ׁשֶ
להקב"ה שהיה יושב וכותב ה' ארך אפים .אמר לו לצדיקים.
ְמנַאֲ צַ י ל ֹא י ְִראּוהָּ ( :כד) וְ עַ בְ ִדי ָּכלֵב עֵ ֶקב ָּהי ְָּתה רּוחַ ַאחֶ ֶרת עִ מֹו אמר לו הקדוש ברוך הוא אף לרשעים .אמר לו רשעים יאבדו.
וַיְמַ לֵא ַאחֲ ָּרי וַהֲ ִביא ִֹתיו ֶאל ָּה ָּא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר בָּ א ׁשָּ מָּ ה וְ ז ְַרעֹו
אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שתצטרך לדבר .כשחטאו
ּוסעּו
יֹורׁשֶ נָּה( :כה) וְ ָּהעֲמָּ ֵל ִקי וְ ַהכְ ַנ ֲענִי יֹוׁשֵ ב בָּ עֵ מֶ ק מָּ חָּ ר פְ נּו ְ
ִ
ישראל בעגל ובמרגלים התפלל משה לפניו בארך אפים ,אמר
לָּכֶ ם הַ ִמ ְדבָּ ר דֶ ֶרְך יַם סּוף:
לו הקדוש ברוך הוא והלא אמרת לי לצדיקים .אמר לו והלא
אמרת לי אף לרשעים :ונקה  -לשבים :לא ינקה  -לשאינן
שבים( :כ) כדברך  -בשביל מה שאמרת פן יאמרו מבלתי יכולת ה'( :כא) ואולם  -כמו אבל זאת אעשה להם :חי אני  -לשון
שבועה .כשם שאני חי וכבודי ימלא את כל הארץ ,כך אקיים להם ,כי כל האנשים הרואים וגו' אם יראו את הארץ .הרי זה
מקרא מסורס ,חי אני כי כל האנשים אם יראו את הארץ וכבודי ימלא את כל הארץ ,שלא יתחלל שמי במגפה הזאת לאמר
מבלתי יכולת ה' להביאם ,שלא אמיתם פתאום כאיש אחד אלא באיחור ארבעים שנה מעט מעט( :כב) וינסו  -כמשמעו :זה
עשר פעמים  -שנים בים שנים במן ושנים בשליו וכו' ,כדאיתא במס' ערכין (טו א)( :כג) אם יראו  -לא יראו :לא יראוה  -לא
יראו את הארץ( :כד) רוח אחרת  -שתי רוחות אחת בפה ואחת בלב ,למרגלים אמר ,אני עמכם בעצה ,ובלבו היה לומר
האמת ועל ידי כן היה בו כח להשתיקם ,כמו שנאמר (לעיל יג ל) ויהס כלב ,שהיו סבורים שיאמר כמותם ,זהו שנאמר בספר
(יהושע יד ז) ואשיב אותו דבר כאשר עם לבבי ,ולא כאשר עם פי :וימלא אחרי  -וימלא את לבו אחרי וזה מקרא קצר:אשר
בא שמה  -חברון תנתן לו :יורשנה  -כתרגומו יתרכינה ,יורישו את הענקים ואת העם אשר בה ,ואין לתרגמו יירתינה ,אלא
במקום יירשנה( :כה) והעמלקי וגו'  -אם תלכו שם יהרגו אתכם ,מאחר שאיני עמכם :מחר פנו  -לאחוריכם וסעו לכם וגו':

