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 והיכן ספר במדבר?  – בין ישראליות ליהדות
 

 והתפוררותו -הדבק היהודי צמיחת .  1
 בראשית פרק כט                  א. שייכות מוגבלת

 (טז) ּוְלָלָבן ְׁשֵּתי ָבנֹות ֵׁשם ַהְּגֹדָלה ֵלָאה ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ָרֵחל:
 ֹּתַאר ִויַפת ַמְרֶאה: ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת (יז)
 ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֶאֱעָבְד� ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבָרֵחל ִּבְּת� ַהְּקַטָּנה: ַוֶּיֱאַהב (יח)

 ַוַּיֲעֹבד ִעּמֹו עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹות: ַוֶּיֱאַהב ַּגם ֶאת ָרֵחל ִמֵּלָאה(ל) ַוָּיבֹא ַּגם ֶאל ָרֵחל 
 :ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה ְׂשנּוָאה ֵלָאהק ִּכי (לא) ַוַּיְרא ְיקֹוָ 

 תחושת שייכות מאולצת שלא מחפה על תחושת קיפוח – ב. שאיפה למשפחתיות מלוכדת
 :ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשיִּכי ַעָּתה  ְּבָעְנִיי ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה ְיקָֹוק

 ַוִּיֶּתן ִלי ַּגם ֶאת ֶזה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹון: ִּכי ְׂשנּוָאה ָאֹנִכיַמע ְיקָֹוק ַוּתֹאֶמר ִּכי ׁשָ 
 ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי ִּכי ָיַלְדִּתי לֹו ְׁש�ָׁשה ָבִנים ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֵלִוי:

 }בראשית פרק לא {                                  משפחה אחת –. נראה כאילו זה הצליח ג
 ַהָּׂשֶדה ֶאל צֹאנֹו: ַוִּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה(ד) ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב 

 ַוּתֹאַמְרָנה לֹו ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּבֵבית ָאִבינּו: ַוַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה(יד) 
 ים:ַעל ַהְּגַמּלִ  ָּבָניו ְוֶאת ָנָׁשיוַוָּיָקם ַיֲעֹקב ַוִּיָּׂשא ֶאת 

 לג}-ממשפחה אחת לשלוש.      {בראשית לב –. ברגע האמת ד
ַוַּיַחץ ֶאת ַהְיָלִדים ַעל ֵלָאה ְוַעל ָרֵחל (א) ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ֵעָׂשו ָּבא ְוִעּמֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש  

 ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּׁשָפחֹות:
 ֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראֹׁשָנה ְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת יֹוֵסף ַאֲחֹרִנים:ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהְּׁשָפחֹות וְ (ב) 

 והתפוררותם . צמיחת הישראלים הראשונים2
 }בראשית פרק לד " "אנטבה"}                                            {101א.  גבורה, תעוזה, ערמומיות {"

ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעֹקב ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַוָּיֹבאּו ם ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ֹּכֲאִבים (כה) ַוְיִהי ַבּיֹו
 ַעל ָהִעיר ֶּבַטח ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר:

 :ית ְׁשֶכם ַוֵּיֵצאּוַוִּיְקחּו ֶאת ִּדיָנה ִמּבֵ (כו) ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ְׁשֶכם ְּבנֹו ָהְרגּו ְלִפי ָחֶרב 
   ניצול הזדמנויות –(?) 'בריאה'ב. חשיבה כלכלית 

 (כז) ְּבֵני ַיֲעֹקב ָּבאּו ַעל ַהֲחָלִלים ַוָּיֹבּזּו ָהִעיר ֲאֶׁשר ִטְּמאּו ֲאחֹוָתם:
 :(כח) ֶאת צֹאָנם ְוֶאת ְּבָקָרם ְוֶאת ֲחֹמֵריֶהם ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּבִעיר ְוֶאת ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ָלָקחּו

 (כט) ְוֶאת ָּכל ֵחיָלם ְוֶאת ָּכל ַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם ָׁשבּו ַוָּיֹבּזּו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית:
 {"או"ם שמום", לא חשוב מה יגידו הגויים...} - ג. העדפת שיקולים פנימים {כבוד} 
ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני ְמֵתי  יֵׁשִני ְּבֹיֵׁשב ָהָאֶרץֲעַכְרֶּתם ֹאִתי ְלַהְבִא (ל) ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ִׁשְמעֹון ְוֶאל ֵלִוי 

 ִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי:
 פ(לא) ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו: 

 לה  בראשית פרק לז                                                            יצריםד. 
 ִּפיֶלֶגׁש ָאִביו ַוִּיְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְׁשַּכב ֶאת ִּבְלָהה(כב) ַוְיִהי ִּבְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוֵּיֶל� ְראּוֵבן 

 ֹ אן ְוהּוא ַנַער ֶאת ְּבֵני ִבְלָהה (ב) ֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו ַּבּצ
 ֶאל ֲאִביֶהם: ִּדָּבָתם ָרָעהְוֶאת ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָאִביו ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת 

שהיו אוכלין אבר כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו,  -את דבתם רעה  -רש"י 
 . על העריותבבני השפחות לקרותן עבדים, וחשודים  מן החי, ומזלזלין

 {לח}(טז) ַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶר� ַוּיֹאֶמר ָהָבה ָּנא ָאבֹוא ֵאַלִי� ִּכי לֹא ָיַדע ִּכי ַכָּלתֹו ִהוא 
 מאבק על הבכורה                           –ה. קנאה 

 לֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁש�ם:(ד) ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנאּו ֹאתֹו וְ 
 רצון לעצב, לשלוט, לכוון –אמביציה ו. 

 (ה) ַוַּיֲח�ם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַּיֵּגד ְלֶאָחיו ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא ֹאתֹו: 
 נחישות, קיצוניות וחד מימדיותז. 

 תֹו ַלֲהִמיתֹו: (יח) ַוִּיְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו אֹ 
 חברה גברית, אטומה, ציניתח. 

 (כד) ַוִּיָּקֻחהּו ַוַּיְׁשִלכּו ֹאתֹו ַהֹּבָרה ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים:
 . ַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאָכל ֶלֶחם(כה) 

 התפוררות והעדר לכידותט. 
 ַרע ֶאת ְּבָגָדיו: ְוִהֵּנה ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור ַוִּיְק  ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור(כט) 

 :יֹוֵסף ִמְצָרְיָמהַוָּיִביאּו ֶאת {כח}................
 {לח}   ַוֵּיט ַעד ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי ּוְׁשמֹו ִחיָרה: ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו(א) ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא 

 י. נקמה



 ................ ם ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ָקׁשֹותַוִּיְתַנֵּכר ֲאֵליהֶ (ז) ַוַּיְרא יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ַוַּיִּכֵרם 
ְוָהֵׁשב ָיִׁשיב ָלנּו ֵאת ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר  לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף(טו) ַוִּיְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף ִּכי ֵמת ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו 

 :ַלֲעָבִדיםַוִּיְּפלּו ְלָפָניו ַוּיֹאְמרּו ִהֶּנּנּו ְל�  .........}{נ  ָּגַמְלנּו ֹאתֹו:
  . צמיחת ה'יהודים' בגלות מצרים3
     המדבר כתחנת מעבר. 4
ְעָלה  במדבר פרק א עם מאורגן. 1 ים ָׁשָנ֙ה ָוַמ֔ ן ֶעְׂשִר֤ ם ִמֶּב֨ ית ֲאֹבָת֑ ל ְלֵב֣ י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ ְה֛יּו ָּכל־ְּפקּוֵד֥ (מה) ַוִּיֽ

ל: א ְּבִיְׂשָרֵאֽ א ָצָב֖  ָּכל־ֹיֵצ֥
י  - במדבר ב' ד ַיֲחֽנּו:(ב) ִא֣ ֶהל־מֹוֵע֖ יב ְלֹאֽ ֶגד ָסִב֥ ל ִמֶּנ֕ ם ַיֲח֖נּו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ית ֲאֹבָת֔  ׁש ַעל־ִּדְג֤לֹו ְבֹאֹת֙ת ְלֵב֣

ם  במדבר פרק י ת ְוִנְזַּכְרֶּת֗ ם ַּבֲחֹצְצֹר֑ ם ַוֲהֵרֹעֶת֖ ר ֶאְתֶכ֔ ם ַעל־ַהַּצ֙ר ַהֹּצֵר֣ ה ְּבַאְרְצֶכ֗ אּו ִמְלָחָמ֜ י־ָתֹב֨ (ט) ְוִכֽ
ם: ם ֵמֹאְיֵביֶכֽ ם ְונֹוַׁשְעֶּת֖  ִלְפֵנ֙י ְיקָֹו֣ק ֱאֽ�ֵהיֶכ֔

ע  במדבר פרק יא -. עם נטול חזון 2 ים ַר֖ ְנִנ֔ י ָהָע֙ם ְּכִמְתֹא֣ ַחר ַאּ֔פֹו (א) ַוְיִה֤ ע ְיקָֹו֙ק ַוִּי֣ ק ַוִּיְׁשַמ֤ ְּבָאְזֵנ֣י ְיקָֹו֑
ַּמֲחֶנֽה: ה ַהֽ אַכל ִּבְקֵצ֥ ֹ֖ ׁש ְיקָֹו֔ק ַוּת  ַוִּתְבַער־ָּב֙ם ֵא֣

ׁש: ע ָהֵאֽ ל ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ְיקָֹו֔ק ַוִּתְׁשַק֖ ה ַוִּיְתַּפֵּל֤ ם ֶאל־ֹמֶׁש֑ ק ָהָע֖  (ב) ַוִּיְצַע֥
ם־ַהָּמ֥קֹום הַ  א ֵׁשֽ ק:(ג) ַוִּיְקָר֛ ׁש ְיקָֹוֽ ם ֵא֥ ה ָב֖ י־ָבֲעָר֥ ה ִּכֽ  ֖הּוא ַּתְבֵעָר֑

אְמר֔  ֹ֣ ל ַוּי ם ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ בּו ַוִּיְבּ֗כּו ַּג֚ ר ְּבִקְרּ֔בֹו ִהְתַאּ֖וּו ַּתֲאָו֑ה ַוָּיֻׁש֣ אַסְפֻס֙ף ֲאֶׁש֣ ר:(ד) ְוָהֽ נּו ָּבָׂשֽ י ַיֲאִכֵל֖  ּו ִמ֥
ל  ה ֲאֶׁשר־נֹאַכ֥ ְרנּ֙ו ֶאת־ַהָּדָג֔ יר (ה) ָזַכ֙ ים ְוֶאת־ֶהָחִצ֥ ֲאַבִּטִח֔ ים ְוֵא֙ת ָהֽ ת ַהִּקֻּׁשִא֗ ִים ִחָּנ֑ם ֵא֣ ְּבִמְצַר֖

ים: ים ְוֶאת־ַהּׁשּוִמֽ  ְוֶאת־ַהְּבָצִל֖
ן ֵעיֵנֽינּו: י ֶאל־ַהָּמ֥ ל ִּבְלִּת֖ ין ֹּכ֑ ה ֵא֣ נּו ְיֵבָׁש֖ ה ַנְפֵׁש֥  (ו) ְוַעָּת֛

ין ד ֑הּוא ְוֵעי֖נֹו ְּכֵע֥ ן ִּכְזַרע־ַּג֖ ַלח: (ז) ְוַהָּמ֕  ַהְּבֹדֽ
ים:  יד-במדבר יג ׁש ֵמ֖אֹות ַוֲחִמִּׁשֽ ים ַוֲחֵמ֥ ֶלף ּוְׁש֣�ֶׁשת ֲאָלִפ֑ ים ֵׁשׁש־ֵמ֥אֹות ֶא֖ ְהיּ֙ו ָּכל־ַהְּפֻקִד֔  (מו) ַוִּיֽ

 ָע�ה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו ֹאָתּה ִּכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה:(ל) ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל ֹמֶׁשה ַוּיֹאֶמר  
 ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו: ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל(לא) 

ּה ֶאֶרץ (לב) ַוּיֹוִציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו ֹאָתּה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאתָ 
 תא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹוֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהו

 א) ַוִּתָּׂשא ָּכל ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו ֶאת קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא:
ֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו (ב) ַוִּי�נּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ֹּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ָּכל ָהֵעָדה לּו ַמְתנּו ּבְ 

 ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו ָמְתנּו:
ׁשּוב  (ג) ְוָלָמה ְיקָֹוק ֵמִביא ֹאָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִלְנֹּפל ַּבֶחֶרב ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו

 ִמְצָרְיָמה:
 ה ִמְצָרְיָמה:(ד) ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִנְּתָנה רֹאׁש ְוָנׁשּובָ 

 :ּוַוַּיְׁשִּכמּו ַבֹּבֶקר ַוַּיֲעלּו ֶאל רֹאׁש ָהָהר ֵלאֹמר ִהֶּנּנּו ְוָעִלינּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיקָֹוק ִּכי ָחָטאנ(מ)  
 (מא) ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ִּפי ְיקָֹוק ְוִהוא לֹא ִתְצָלח:

ים  ר פרק יאבמדב -צימאון לחזון  ם ְיקָֹו֙ק ְנִביִא֔ ן ָּכל־ַע֤ י ִיֵּת֜ י ּוִמ֨ ה ִל֑ ְמַקֵּנ֥א ַאָּת֖ ה ַהֽ אֶמר לֹ֙ו ֹמֶׁש֔ ֹ֤ (כט) ַוּי
ם: ן ְיקָֹו֛ק ֶאת־רּו֖חֹו ֲעֵליֶהֽ  ִּכי־ִיֵּת֧

ן ַוּיֹאְמ֣רּו ֲאֵלֶה֘ם ַרב־ָלֶכ֒ם  במדבר פרק טז -שסעים  ל־ַאֲהֹר֗ ה ְוַעֽ ָּקֲה֞לּו ַעל־ֹמֶׁש֣ ם (ג) ַוִּיֽ ֵעָד֙ה ֻּכָּל֣ י ָכל־ָהֽ ִּכ֤
ק: ל ְיקָֹוֽ ְתַנְּׂש֖אּו ַעל־ְקַה֥ ם ְיקָֹו֑ק ּוַמּ֥דּוַע ִּתֽ ים ּוְבתֹוָכ֖  ְקֹדִׁש֔

ן: במדבר פרק כ -חולשה, העדר סיבולת  ל־ַאֲהֹרֽ ה ְוַעֽ ֲה֔לּו ַעל־ֹמֶׁש֖ ה ַוִּיָּק֣ ִים ָלֵעָד֑ ָיה ַמ֖  (ב) ְולֹא־ָה֥
ה וַ  ם ִעם־ֹמֶׁש֑ ק:(ג) ַוָּי֥ ֶרב ָהָע֖ ינּו ִלְפֵנ֥י ְיקָֹוֽ ְענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ר ְו֥לּו ָגַו֛  ּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔

נּו: ם ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעיֵרֽ ר ַהֶּז֑ה ָל֣מּות ָׁש֔ ל ְיקָֹו֔ק ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣  (ד) ְוָלָמ֤
נּו ֶאל־ַהּמָ  יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון (ה) ְוָלָמ֤ ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוֶג֙ א׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ע ַהֶּז֑ה ל ֥קֹום ָהָר֖

ִין ִלְׁשּֽתֹות: ִים ַא֖  ּוַמ֥
ֶחם֙  במדבר פרק כא ין ֶל֨ י ֵא֥ ר ִּכ֣ ִים ָל֨מּות ַּבִּמְדָּב֑ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ א�ִהי֘ם ּוְבֹמֶׁש֒ה ָלָמ֤ ם ֵּבֽ ר ָהָע֗  (ה) ַוְיַדֵּב֣

יִ  ין ַמ֔ ל:ְוֵא֣ ֶחם ַהְּק�ֵקֽ ָצה ַּבֶּל֖ נּו ָק֔  ם ְוַנְפֵׁש֣
ב ִמִּיְׂשָרֵאֽ  ם ַוָּיָ֥מת ַעם־ָר֖  ְיַנְּׁש֖כּו ֶאת־ָהָע֑ ים ַוֽ ים ַהְּׂשָרִפ֔ ת ַהְּנָחִׁש֣ ם ֵא֚ ח ְיקָֹו֜ק ָּבָע֗  ל:(ו) ַוְיַׁשַּל֨

ר  - (כג) במדבר פרק כא -עוצמה ישראלית  ן ֶאת־ִיְׂשָרֵא֘ל ֲעֹב֣ ן ִסיֹח֣ ן  ְולֹא־ָנַת֨ ף ִסיֹח֜ ִּבְגֻבלֹ֒ו ַוֶּיֱאֹס֨
ל: ֶחם ְּבִיְׂשָרֵאֽ א ָיְ֑הָצה ַוִּיָּל֖ ֹ֖ ָרה ַוָּיב את ִיְׂשָרֵאל֙ ַהִּמְדָּב֔ א ִלְקַר֤  ֶאת־ָּכל־ַעּ֗מֹו ַוֵּיֵצ֞
ן ַעד־ַיֹּב֙ק ַעד־ְּבֵנ֣י ַעּ֔מֹו ַאְרֹנ֗ ׁש ֶאת־ַאְר֜צֹו ֵמֽ ֶרב ַוִּייַר֨ ל ְלִפי־ָח֑ הּו ִיְׂשָרֵא֖ ז ְּג֖בּול ְּבֵנ֥י ַעּֽמֹון:(כד) ַוַּיֵּכ֥ י ַע֔  ן ִּכ֣

ם ֧הּוא ְוָכל־ַעּ֛מֹו ַלִּמְלחָ   ן ִלְקָראָת֜ ֶל�־ַהָּבָׁש֨ א עֹו֩ג ֶמֽ ן ַוֵּיֵצ֣ ֶר� ַהָּבָׁש֑  ַּיֲע֔לּו ֶּד֖ ִעי:(לג) ַוִּיְפנּ֙ו ַוֽ ה ֶאְדֶרֽ  ָמ֖
י  יְרׁ֖שּו ֶאת־ַאְרֽצֹו: (לה) ַוַּיּ֨כּו ֹא֤תֹו ְוֶאת־ָּבָני֙ו ְוֶאת־ָּכל־ַעּ֔מֹו ַעד־ִּבְלִּת֥ יד ַוִּיֽ יר־֖לֹו ָׂשִר֑  ִהְׁשִאֽ

ב: במדבר פרק כה(א)היהדות מתפוגגת  ם ִלְז֖נֹות ֶאל־ְּב֥נֹות מֹוָאֽ ים ַוָּיֶ֣חל ָהָע֔ ל ַּבִּׁשִּט֑  ַוֵּיֶׁ֥שב ִיְׂשָרֵא֖
ְׁשַּתֲח֖וּו ם ַוִּיֽ אַכל ָהָע֔ ֹ֣ ן ַוּי י ֱא�ֵהיֶה֑ ם ְלִזְבֵח֖ אןָ ָלָע֔ ן: (ב) ַוִּתְקֶר֣ א�ֵהיֶהֽ  ֵלֽ

ֶרץ  (א) במדבר פרק לג המשך או מהפיכה? –מסעי סיכום   ר ָיְצ֛אּו ֵמֶא֥ ל ֲאֶׁש֥ י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֗ ֶּלה ַמְסֵע֣ ֵא֜
ן: ה ְוַאֲהֹרֽ ם ְּבַיד־ֹמֶׁש֖ ִים ְלִצְבֹאָת֑  ִמְצַר֖

ק ְוֵא֥  י ְיקָֹו֑ ם ַעל־ִּפ֣ ם ְלַמְסֵעיֶה֖ ה ֶאת־מֹוָצֵאיֶה֛ ב ֹמֶׁש֜ ם:(ב) ַוִּיְכֹּת֨ ם ְלמֹוָצֵאיֶהֽ  ֶּלה ַמְסֵעיֶה֖
ר במדבר פרק לד ֶרץ ֲאֶׁש֨ את ָהָא֗ ֹ֣ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ז ים ֶאל־ָהָא֣ ם ָּבִא֖ י־ַאֶּת֥ ם ִּכֽ ו ֶאת־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל֙ ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ (ב) ַצ֞

יָה: ֶרץ ְּכַנַ֖ען ִלְגֻב�ֶתֽ ה ֶא֥ ַנֲחָל֔ ל ָלֶכ֙ם ְּבֽ  ִּתֹּפ֤
ם ְּפַא  ה ָלֶכ֧ ְדָמה:(ג) ְוָהָי֨ ַלח ֵקֽ ה ָים־ַהֶּמ֖ ֶגב ִמְקֵצ֥ י ֱא֑דֹום ְוָהָי֤ה ָלֶכ֙ם ְּג֣בּול ֶנ֔ ן ַעל־ְיֵד֣  ת־ֶנ֛ ֶגב ִמִּמְדַּבר־ִצ֖

 אימי מורתי ברטה בת רפאל וחוה ע"האבי מורי ראובן צבי בן הרב אהרן ובתיה לעילוי נשמת 


