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 .1במדבר פרק יד
ָ֙נו עַ ל־מ ֶ ֶֹׁ֣שה
(א) ו ַתִּ שָ ֙א כ ָ
ת־קֹולם וַיִּבְּכּ֥ ו הָ ָ ָ֖עם ב ַ ַּ֥ליְּלָה הַ הַֽ וא( :ב) וַ ִּיל ָ֙
ָ ָ֑
ָל־הָ֣עֵ ָ֔ ָדה ַוַֽיִּתְּ נ֖ ו אֶ
ַ
לו־מ֙תְּ נו֙ ב ֶ ְֶּׁ֣א ֶרץ מִּ צ ַ ְֹּ֔רי ִּם ֪אֹו
ו ְַּעַֽל־ַאהֲ ֹ֔ר ֹן ָ֖כ ֹל בְּנֵ ָ֣י י ִּשְּ ָר ֵ ֵ֑אל ַו ַֽי ֹאמְּ ר֨ ו אֲ לֵהֶֶ֜ ם כָל־הָ עֵ ָ֗ ָדה
לו־מַֽתְּ נו( :ג) וְּל ָ ֶָׁ֣מה ֶׁ֣ה' מֵ ִּ֨ביא א ֹתֶָ֜ נו אֶ ל־הָ ָ ָ֤א ֶרץ הַ ז ֹאתָ֙ לִּ נ ְָּ֣פ ֹל בַ חֶָ֔ ֶרב נ ֵ ָּ֥שינו
ָ
בַםִּ דְּ ָ ּ֥בר הַ ֶז֖ה
ִּ
ל־ָאחֵ֑יו נִּתְּ ָנּ֥ה ֖ר ֹאש
ְּרי ְּמָ ה( :ד) ו ַי ֹאמְּ ֖רו ִּ ָ֣איש אֶ
ו ְּטַ ֵ ֖פנו י ִּהְּ יֶׁ֣ ו ל ַ ָָ֑בז הֲ ֧לֹוא ָ֦טֹוב ָ ָ֖לנו ָ֥שוב מִּ צ ָ ָֽ
ֵיהם לִּפְּ ֵֵ֕ני כָל־קְּ ַהָ֥ל עֲ ַ ָ֖דת בְּנֵ ָ֥י י ִּשְּ ָר ֵא ָֽל:
וְּנ ָּ֥שובָה מִּ צ ָ ְַּֽרי ְּמָ ה( :ה) וַי ִּּ֥פ ֹל מ ֶ ֹ֪שה ו ְַּאהֲ ֖ר ֹן עַ ל־פְּ נ ֶ ָ֑
יה ָֽם( :ז) ו ַָ֣י ֹאמְּ ָ֔רו
ִּיהֹושעַ בִּן־נ֗ ון ו ְּ ָכ ֵל ֙ב בֶן־י ְּפֺ ֶֹ֔מה מִּ ן־הַ תָ ִּ ֖רים אֶ ת־הָ ָ ָ֑א ֶרץ ָק ְּר ָ֖עו בִּ ג ְֵּד ֶ
(ו) ו ֺ ֶׁ֣
טֹובה הָ ָ ֖א ֶרץ
ֵאמ ֹר הָ אָ֗ ֶרץ אֲ שֶ֨ ר עָ ַ ַ֤ב ְּרנו בָה֙ ל ֶָׁ֣תור א ֹתָֹ֔ ה
אֶ ל־כָל־עֲ ַ ָ֥דת בְּנֵ ָֽי־י ִּשְּ ָר ֵ ָ֖אל ל ָ֑
ָ ּ֥
מְּ ּ֥א ֹד מְּ ַֽא ֹד( :ח) אִּ ם־חָ ֵ ּ֥פץ ָב֙נו֙ ֹ֔ה' ו ְּהֵ ִּ ַ֤ביא א ֹתָ ֙נו֙ אֶ ל־הָ ָ ֶׁ֣א ֶרץ הַ ֹ֔ז ֹאת ונְּתָ ָנ֖ה ָ ָ֑לנו אֵֶ֕ ֶרץ אֲ שֶ ר־
ִּ
ת־עם הָ אָֹ֔ ֶרץ ִּ ּ֥כי
ַאל־ת ְּ
ִּ ֪הוא ז ַ ָּ֥בת חָ ָ ֖לב ודְּ ָבַֽש( :ט) ַ ֶׁ֣אְך ַב ַֽ֘ה' ַאל־תִּ מְּ ר ֹדו ו ְּאַ תֶ֗ ם
ַֽיראו֙ אֶ ַ ֶׁ֣
ָל־הָ֣עֵ ָ֔ ָדה ל ְִּּרגּ֥ ֹום
יר ֺאַֽם( :י) ו ַי ַֹֽאמְּ רו֙ כ ָ
תנו ַאל־תִּ ָ
ֵיהם וַ ָָֽ֥ה' אִּ ָ ָ֖
מנו ֵ ָ֑הם ָ ֶׁ֣סר צ ָ ִּ֧לם מֵ עֲ ל ֶ ֪
לַ חְּ ֵ ָ֖
א ָ ֹ֖תם בָאֲ ב ִָּנָ֑ים וכ ְֶּׁ֣בֹוד ֗ה' נ ְִּּרָאה֙ ב ְֶּׁ֣א ֹהֶ ל מֹועֵֹ֔ ד ֶאַֽל־כָל־ב ְֵּנ֖י י ִּשְּ ָר ֵאַֽל :פ
ֵאמ ֹר( :כז) עַ ד־מָ תַ֗ י לָ עֵ ָ ָ֤דה ָה ַָֽרעָ ה֙ הַ ֹ֔ז ֹאת אֲ ֶ ֪שר
(...כו) וַי ְּדַ ֵ ֶׁ֣בר ֹ֔ה' אֶ ל־מ ֶ ֹּ֥שה ו ְֶּאַֽל־ַאהֲ ֖ר ֹן ל ַֽ
ֵ ּ֥הםָ ה מַ לִּ ינִּ ָ֖ים עָ ָ ָ֑לי אֶ ת־תְּ לֺ מּ֫ ֹות ב ְֵּנֶׁ֣י י ִּשְּ ָראֵ֗ ל אֲ שֶ֨ ר ֵ ֧הםָ ה מַ לִּ ינִּ ִ֪ים עָ ַ ֖לי שָ ָמַֽעְּ תִּ י( :כח) אֱ ֶׁ֣מ ֹר
ם־ה' אִּ ֵ֕
ם־לא כַאֲ ֶ ּ֥שר דִּ ב ְַּר ֶ ֖תם בְָּאז ְָּנָ֑י ֵ ֖כן ֶאַֽעֱ ֶ ּ֥שה ל ֶָכַֽם( :כט) בַםִּ דְּ ָ ֶׁ֣בר
י־אנִּ ֙י נְּאֺ ֹ֔
אֲ לֵהֶ֗ ם חַ ָ֙
ם ְּלכָל־מִּ סְּ פ ְַּר ֶֹ֔כם מִּ ֶ ֪בן עֶ שְּ ִּ ּ֥רים שָ ָנ֖ה ו ָ ָָ֑מעְּ לָה אֲ ֶ ּ֥שר
ַ֠הַ זֶה י ִּפְּ ֨לו פִּ ג ְֵּרי ֶֶ֜כם וְּכָל־פְּקֺ דֵ י ֶכ ֙
ם תָ ֶׁ֣ב ֹאו אֶ ל־הָ אָֹ֔ ֶרץ אֲ ֶ ַ֤שר נָשָ ֙אתִּ ֙י אֶ ת־י ֹ֔ ִָּדי לְּשַ ֵ ּ֥כן אֶ תְּ ֶ ֖כם ָ ָ֑בה ֚ ִּכי
הֲ ִּל ָֽינ ֶ ָֹ֖תם עָ ָלַֽי( :ל) אִּ ם־אַ תֶ ֙
ֵיאתי א ֹתָֹ֔ ם
ִּיהֹושעַ בִּן־נַֽון( :לא) ו ְּטַ֨ פְּ ֶֹ֔כם אֲ ֶ ּ֥שר אֲ מַ ְּר ֶ ֖תם ל ַ ֶָׁ֣בז י ִּהְּ ֶיָ֑ה ו ְּהֵ ב ִּ ֶׁ֣
אִּ ם־כ ֵ ֶָׁ֣לב בֶן־י ְּפֺ ֶֹ֔מה ו ֺ ֖
ִּפְּלו בַםִּ דְּ ָ ּ֥בר הַ זֶ ַֽה( :לג)
יכם אַ ֶ ָ֑תם י ֖
ו ְּ ָי ַֽדְּ עו֙ אֶ ת־הָ אָֹ֔ ֶרץ אֲ ֶ ּ֥שר מְּ ַאסְּ ֶ ֖תם ָבַֽה( :לב) ופִּ ג ְֵּר ֶ ֖
יכם
יכם עַ ּ֥
ד־ת ֹם פִּ ג ְֵּר ֶ ֖
ַארבָ ִּ ָ֣עים שָ ָָ֔נה וְּנָשְּ ֶׁ֣או אֶ ת־זְּנותֵ ֶ ָ֑
וַ֠ ְּבנֵיכֶם י ִּהְּ י֨ ו ר ִּ ַֹ֤עים בַםִּ דְּ ָב ֙ר ְּ
ַארבָ ִּ ָ֣עים יֹום יָ֣ ֹום לַ שָ ָּ֫נה יָ֣ ֹום
ָאר ֘ץ ְּ
בַםִּ דְּ ָבַֽר( :לד) בְּמִּ סְּ ַ֨פר הַ יָמִֶּ֜ ים אֲ שֶ ר־תַ ְּר ֶ ֶׁ֣תם אֶ ת־הָ ֶ
ִּ
נוָאת ָֽי( :לה) אֲ נִּ ֶׁ֣י ֘ה' דִּ ב ְַּרתִּ י
ַארבָ ִּ ָ֖עים שָ נָ ֵ֑ה ִּו ַֽידַ עְּ ֶ ֖תם אֶ ת־תְּ
או אֶ ת־עֲ ָֹ֣ונ ֹתֵ י ֶָ֔כם ְּ
לַ שָ ָָ֗נה תִּ שְּ ָ֙
ם־לא׀ ֶׁ֣ז ֹאת ֶאַֽעֱ שֶ֗ ה ְּלכָל־הָ עֵ ָ ַ֤דה ָה ַָֽרעָ ה֙ הַ ֹ֔ז ֹאת הַ מֹועָ ִּ ֖דים עָ ָ ָ֑לי בַםִּ דְּ ָ ּ֥בר הַ ֶז֪ה י ַ ִּ֖תםו ו ָ ְּּ֥שם
אִּ ֶׁ֣
י ָֺמַֽתו( :לו) ו ָ ְֶּׁ֣האֲ נָשִֹּ֔ ים אֲ שֶ ר־שָ ַ ּ֥לח מ ֶ ֹ֖שה ל ֶָׁ֣תור אֶ ת־הָ ָ ָ֑א ֶרץ וַיָשֺ֗ בו וילונו וַי ִּ ַָ֤לינו עָ לָי ֙ו אֶ ת־
ִּאי ִּדבַת־הָ ָ ָ֖א ֶרץ ָר ָ ֵ֑עה
תו ָה ָֽאֲ נָשִָּ֔ ים מֹוצ ֵ ָ֥
ְּהֹוציא דִּ ָ ֖בה עַ ל־הָ ָא ֶַֽרץ( :לז) וַי ָָֺ֙מ ָ֙
ָל־העֵ ֹ֔ ָדה ל ִּ ּ֥
כ ָ ֶׁ֣
ְּפֺמָ֑ה חָ יו֙ מִּ ן־הָ אֲ נ ִּ ֶָׁ֣שים הָ הֵֹ֔ ם ַהַֽהֹל ִּ ְּ֖כים
ִּיהֹושעַ בִּן־נֹ֔ ון וְּכ ֵ ָ֖לב בֶן־י ֶ
בַ םַ ג ֵָפָ֖ה לִּ פְּ נֵ ָ֥י הָֽ '( :לח) ו ֺ ֶׁ֣
ל ָּ֥תור אֶ ת־הָ ָא ֶַֽרץ( :לט) וַי ְּדַ ֵ ַ֤בר מ ֹשֶ ה֙ אֶ ת־הַ דְּ ב ִּ ֶָׁ֣רים הָ אֵֹ֔ לֶה ֶאַֽל־כָל־ב ְֵּנ֖י י ִּשְּ ָר ֵ ָ֑אל ו ַיִּ ַֽתְּ אַ ב ְּּ֥לו
הָ ָ ֖עם מְּ ַֽא ֹד:
 .2תרגום אונקלוס במדבר פרק יד פסוק לד
(לד) במנין יומיא דאלילתון ית ארעא ארבעין יומין יומא לשתא יומא לשתא תקבלון ית
חוביכון ארבעין שנין ותדעון ית דאתרעמתון עלי:
 .3מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת שלח פרק יד סימן לו
[לו] והאנשים אשר שלח משה .וכתיב וישובו וילינו עליו את כל העדה ,מלמד שעשו
עצמם חולין ולבשו את תכריכיהן והיו מתאבלין ,וכשהיו ישראל נכנסין לבקרם ,והיו
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שואלים להם למה עשיתם כן ,והם היו אומרים כן הלואי אם כל ישראל מתים כן
בתכריכיהם ,ולא היו מתים במדבר גם הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם ישראל רואים כך
היו סבורים אמת הם עושים מיד לאלתר וילונו על משה הכל:
 .4רש"י במדבר פרשת שלח פרק יד פסוק לג
(לג) ארבעים שנה  -לא מת אחד מהם פחות מבן שישים ,לכך נגזר ארבעים ,כדי שיהיו
אותם של בני עשרים מגיעין לכלל ששים .ושנה ראשונה היתה בכלל ,ואף על פי שקדמה
לשלוח המרגלים ,לפי שמשעשו את העגל עלתה גזירה זו במחשבה אלא שהמתין להם
עד שתתמלא סאתם ,וזהו שנאמר (שמות לב ,לד) וביום פקדי ,במרגלים ,ופקדתי עליהם
חטאתם ,ואף כאן נא' תשאו את עונותיכם ,ולא עונתכם ,שתי עונות של עגל ושל תלונה.
וחשב להם במנין חייהם מקצת שנה ככולה ,וכשנכנסו לשנת ששים מתו אותם של בני
עשרים:
 .5רבינו בחיי במדבר פרשת שלח פרק יד פסוק לד
(לד) יום לשנה יום לשנה .היה לו לומר :שנה ליום שנה ליום ,כלומר אני מעניש אתכם
וגוזר עליכם שתהיה מטולטלין במדבר כאהל רועים המטלטל ממקום למקום שנה אחת
לכל יום ויום אשר תרתם את הארץ ,ולפי קשור הענין היה לו להקדים הפורענות ,אבל
בא להודיענו שמתוך ענשו ותוכחתו למדנו רחמנות ,וכשאמר "יום לשנה יום לשנה" בא
לרמוז מה שדרשו רז"ל( :תנחומא שלח ח ,ומ"ר טז ,יא) והלא ארץ ישראל ארבע מאות
פרסה על ארבע מאות פרסה והיאך הספיקו ללכת בארבעים יום ,אלא גלוי וידוע לפני
מי שאמר והיה העולם שעתידין שיגזור עליהם שנה ליום וקצר להם את הדרך ,ולפיכך
אמר "יום לשנה יום לשנה" כאב המכה את בנו לא מכת אכזרי אלא כרחם אב על בנים,
ובאורו :הנני קצרתי לכם את הדרך כדי שימעט שבועתי.
 .6שמות פרק טו ,כד
תה:
וַי ִָּ֧לנו הָ ָ ֪עם עַ ל־מ ֶ ֹּ֥שה ל ֖
ֵאמ ֹר מַ ה־מִּשְּ ֶ ַֽ
 .7שמות פרק טז ,א-לו
ובין סִּ ָינָ֑י
(א) וַיִּסְּ עו֙ ֵמַֽאֵ י ֹ֔ ִּלם וַי ֶָ֜ב ֹאו כָל־עֲ ַ ַ֤דת בְּנֵ ַֽי־י ִּשְּ ָראֵ ל֙ אֶ ל־מִּ דְּ בַר־סִֹּ֔ ין אֲ ֶ ּ֥שר בֵין־אֵ ִּ ֖ילם ֵ ֶׁ֣
ֵאתם מֵ ֶ ּ֥א ֶרץ מִּ צ ָ ְַּֽרי ִּם( :ב) וילינו וַי ִּּ֜לֹונו כָל־עֲ ַ ֧דת
שר יֹוםָ֙ לַ ָ֣ח ֹ ֶדש הַ שֵ ִָּ֔ני ְּלצ ָ ֖
בַ חֲ מִּ שָָ֨ ה עָ ָ ָ֥
מותנו
ְּבנֵי־י ִּשְּ ָר ֵ ֪אל עַ ל־מ ֶ ֹּ֥שה ו ְַּעַֽל־ַאהֲ ֖ר ֹן בַםִּ דְּ ָבַֽר( :ג) ו ַי ֹאמְּ ר֨ ו אֲ לֵהֶֶ֜ ם ב ְֵּנֶׁ֣י י ִּשְּ ָראֵ֗ ל ִּמַֽי־י ִּתֵ֨ ן
ֵ ַ֤
ֵאתם
ל־סיר הַ בָשָֹ֔ ר בְָּאכ ֵ ְּ֪לנו ֶ ֖לחֶ ם ל ָָ֑ש ֹבַע ִּכ ָֽי־הֹוצ ֶ ָ֤
ְּבי ַד־ה֙ ' ב ֶ ְֶּׁ֣א ֶרץ מִּ צ ַ ְֹּ֔רי ִּם בְּשִּ בְּתֵ ֙נו֙ עַ ִּ ֶׁ֣
בָר ָע ָֽב :ס (ד) ו ַַ֤י ֹאמֶ ר ה֙ ' אֶ ל־
מית אֶ ת־כָל־הַ קָ ָהָ֥ל הַ זֶ ָ֖ה ָ
א ָָֹ֙ת ָ֙נו אֶ ל־הַ םִּ ְּד ָבָ֣ר הַ ֶָ֔זה לְּ הָ ִּ ִ֪
ְּיֹומֹו ל ַ ְּ֧מעַ ן
מי ִּם וְּי ָ ָ֨צא הָ ָ ַ֤עם ו ְָּלַֽקְּ טו֙ דְּ בַר־יֶׁ֣ ֹום ב ֹ֔
מ ֹשֶֹ֔ ה הִּ נְּ ִּ֨ני מַ מְּ ִּ ּ֥טיר ל ֶ ָ֪כם ֶ ָ֖לחֶ ם מִּ ן־הַ שָ ָ ֵ֑
ְּתֹור ִּ ֖תי אִּ ם־לַֽא( :ה) ו ְּהָ י ָה֙ בַיֶׁ֣ ֹום הַ שִּ שִֹּ֔ י ו ְּהֵ ִּ ֖כינו ֵ ֶׁ֣את אֲ שֶ ר־י ִּ ָָ֑ביאו ו ְּהָ ָיֶׁ֣ה
אֲ נ ֶ ַ֪ןמו הֲ י ֵ ֵּ֥לְך ב ָ
מִּ שְּ ֶֹ֔נה ַ ּ֥על אֲ ֶשַֽר־יִּלְּקְּ ֖טו יּ֥ ֹום׀ יַֹֽום :ס (ו) ו ַַ֤י ֹאמֶ ר מ ֹשֶ ה֙ ו ְַּאהֲ ֹ֔ר ֹן ֶאַֽל־כָל־ב ְֵּנ֖י י ִּשְּ ָר ֵ ָ֑אל עֵֶ֕ ֶרב
ם אֶ ת־כ ְֶּׁ֣בֹוד ֹ֔ה' בְּשָ מְּ ּ֥עֹו
וב ֹקֶ ר ְּ
הֹוציא אֶ תְּ ֶ ֖כם מֵ ֶ ּ֥א ֶרץ מִּ צ ָ ְַּֽרי ִּם( :ז) ֗
וראִּ יתֶ ֙
ִּו ַֽידַ עְּ תֵֶ֕ ם ִּ ֧כי ֪ה' ִּ ּ֥
ְּתת ה֩ ' ָל ֶ֨כם
אֶ ת־תְּ לֺ מ ֹתֵ ֶיכָ֖ם עַ ָ֑
ל־ה' ו ְַּנֶׁ֣חְּ נו מָֹ֔ ה ִּ ּ֥כי תלונו תַ ִּ ָ֖לינו עָ ֵלַֽינו( :ח) ו ֶַׁ֣י ֹאמֶ ר מ ֹשֶ֗ ה ב ֵ ֶׁ֣
ָשר לֶאֱ ֗כ ֹל ו ֶ ְַּ֤לחֶ ם בַבֹ֙קֶ ֙ר לִּשְּ ֹ֔ב ֹעַ בִּשְּ ַ֤מ ֹעַ ה֙ ' אֶ ת־תְּ לֺ ָ֣מ ֹתֵ י ֶָ֔כם אֲ שֶ ר־ אַ ֶ ּ֥תם מַ לִּ ינִּ ָ֖ם
בָעֶֶ֜ ֶרב ב ָ ֶׁ֣
עָ ָ ָ֑ליו ו ְַּנֶׁ֣חְּ נו מָֹ֔ ה לא־עָ ֵ ּ֥לינו תְּ לֺ מ ֹתֵ ֶיכָ֖ם ִּ ּ֥כי עַ ל־הַֽ '( :ט) ו ַַ֤י ֹאמֶ ר מ ֹשֶ ה֙ ֶאַֽל־ַאהֲ ֹ֔ר ֹן אֱ ֗מ ֹר ֶאַֽל־
ת ב ְֵּנֶׁ֣י י ִּשְּ ָראֵֹ֔ ל קִּ ְּר ֖בו ל ֵ
ִּפְּנֶׁ֣י ָ֑ה' ִּ ֶׁ֣כי שָ מַֹ֔ ע ֵ ֖את תְּ לֺ מ ֹתֵ ֶיכ ָֽם( :י) וַי ְּהִּ֗ י כְּדַ ֵ ַ֤בר ַאהֲ ר ֹ֙ן אֶ ל־
כָל־עֲ דַ ֙
כָל־עֲ ַ ֶׁ֣דת בְּנֵ ַֽי־י ִּשְּ ָראֵֹ֔ ל וַיִּפְּנ֖ ו אֶ ל־הַ םִּ דְּ ָ ָ֑בר ו ְּהִּ מֵה֙ כ ְֶּׁ֣בֹוד ֹ֔ה' נ ְִּּר ָ ֖אה בֶעָ נָ ַֽן :פ (יא) וַי ְּדַ ֵ ּ֥בר ֖ה'
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ם
ֵאמ ֹר( :יב) שָ מַ֗ עְּ תִּ י אֶ ת־תְּ לומ ָֹ֘ת ב ְֵּנֶׁ֣י י ִּשְּ ָראֵ ל דַ ֵ֨בר אֲ לֵהֶֶ֜ ם ל ֗
ֵאמ ֹר ֵ ַ֤בין ָהַֽעַ ְּר ַ֙בי ִּ ֙
אֶ ל־מ ֶ ֹּ֥שה ל ַֽ
ת ֹאכ ְֶּׁ֣לו בָשָֹ֔ ר וב ַ֖ב ֹקֶ ר תִּ שְּ בְּעו־ ָ ָ֑לחֶ ם ִּו ַֽידַ עְּ תֵֶ֕ ם ִּ ֪כי אֲ נִּ ּ֥י ֖ה' אֱ להֵ ֶיכַֽם( … :כה) ו ַַ֤י ֹאמֶ ר מ ֹשֶ ה֙
אִּ כ ֺ ְֶּׁ֣להו הַ יֹ֔ ֹום ִּכַֽי־שַ ָ ּ֥בת הַ י֖ ֹום ל ַָ֑ה' הַ יֵ֕ ֹום ּ֥לא תִּ מְּ צ ֺ ָ֖אהו בַשָ ֶדַֽה( :כו) ֵ ּ֥ששֶ ת י ִּ ָ֖מים תִּ לְּקְּ ֺ ָ֑טהו
ִּיעי שַ ָ ֖בת ּ֥לא ִּי ַֽהְּ י ֶה־בַֹֽו( :כז) ַוַֽי ְּהִּ ֙י בַיֶׁ֣ ֹום הַ שְּ בִּיעִֹּ֔ י יָצ ְּּ֥או מִּ ן־הָ ָ ֖עם ִּלל ְָּ֑ק ֹט ו ְּ֖לא
ובַי֧ ֹום הַ שְּ ב ִּ ֪
ְֹּותי ו ְּתֹור ָֹתַֽי( :כט) ְּר ֗או
ד־אנָה֙ ֵמַַֽאנְּתֶֹ֔ ם לִּשְּ ּ֥מ ֹר מִּ צ ַ ֖
מָ ָצַֽאו :ס (כח) ו ַּ֥י ֹאמֶ ר ֖ה' אֶ ל־מ ֶ ָֹ֑שה עַ ָ֙
יֹומי ִּם שְּ ֶׁ֣בו׀ ִּ ֶׁ֣איש תַ חְּ תָ֗ יו
ִּכ ֘
ַֽי־ה' נ ַ ֶָׁ֣תן ל ֶ ֶָׁ֣כם הַ שַ בָת עַ ל־ ַ֠ ֵכן ֶׁ֣הוא נ ֵ ֹּ֥תן ל ֶ ָ֪כם בַיּ֥ ֹום הַ שִּ ִּ ֖שי ֶ ֶׁ֣לחֶ ם ָ ָ֑
ַאל־ ֵּ֥יצֵא ִּ ֪איש מִּ םְּ ק ֹ֖מֹו בַיּ֥ ֹום הַ שְּ ב ִּ
ִּיעַֽי( :ל) וַיִּשְּ ב ְּּ֥תו הָ ָ ֖עם בַיּ֥ ֹום הַ שְּ ב ִִּּעַֽי( :לא) וַיִּקְּ ְּר ֧או
יחת בִּדְּ ָבַֽש( :לב) ו ֶַׁ֣י ֹאמֶ ר
ֵבַֽית־י ִּשְּ ָר ֵ ֪אל אֶ ת־שְּ ֖מֹו ָ ָ֑מן ו ְּ֗הוא כ ְֶּז ַַ֤רע ַג ֙ד ָל ָֹ֔בן ו ְּטַ עְּ ֖מֹו ְּכצַפִּ ִּ ּ֥
יכם ל ַ ְֶּׁ֣מעַ ן׀ י ְִּּר ֶׁ֣או אֶ ת־
מ ֹשֶ֗ ה ֶזַ֤ה הַ דָ ָב ֙ר אֲ ֶ ֶׁ֣שר צ ִָּוֶׁ֣ה ֹ֔ה' מְּ ַ֤לא הָ עֹ֙מֶ ֙ר מִּ םֶֹ֔ מו לְּמִּ שְּ ֶ ֖מ ֶרת לְּד ֹר ֹתֵ ֶ ָ֑
ִּיאי אֶ תְּ ֶ ֖כם מֵ ֶ ּ֥א ֶרץ מִּ צ ָ ְַּֽרי ִּם( :לג) ו ַָ֨י ֹאמֶ ר
ם בַםִּ דְּ ָֹ֔בר בְּהֹוצ ִּ ּ֥
הַ ֗ ֶלחֶ ם אֲ שֶ֨ ר הֶ אֱ ַ ַ֤כלְּתִּ י אֶ תְּ ֶכ ֙
מן וְּהַ מַ ָ֤ח א ֹתֹוָ֙ לִּ פְּ נֵ ָ֣י ָ֔ה'
ן־שםָ ה מְּ לָֽ א־הָ ָ֖ע ֹמֶ ר ָ ֵ֑
מ ֹשֶּ֜ ה ֶא ָֽל־ַאהֲ ָ֗ר ֹן ָ֚קַ ח ִּצנ ֶ ְָּ֣צנֶת ַאחַָ֔ ת וְּתֶ ָ ָ֥
ִּיחהו ַאהֲ ֪ר ֹן לִּפְּנֵ ּ֥י הָ עֵ ֺ ֖דת
מ ֶרת לְּ ד ֹר ֹתֵ ֶיכ ָֽם( :לד) כַאֲ ֶ ֪שר צ ִָּוּ֥ה ֖ה' אֶ ל־מ ֶ ָֹ֑שה וַיַמ ֵ ֧
לְּ מִּ שְּ ֶ ָ֖
ל־א ֶרץ
ַארבָ ִּ ָ֣עים שָ ָָ֔נה עַ ד־ב ָ ָֹ֖אם אֶ ֶ ָ֣
ְּ
לְּמִּ שְּ ָמ ֶַֽרת( :לה) וב ְֵּנֶׁ֣י י ִּשְּ ָראֵ֗ ל ָאָֽכ ְָּ֤לו אֶ ת־הַ םָ ןָ֙
יפה
נֹושבֶ ת אֶ ת־הַ םָ ןָ֙ ָאָֽכ ְָּ֔לו עַ ד־ב ֹאָָ֕ ם אֶ ל־קְּ ֵצָ֖ה ֶ ָ֥א ֶרץ כְּנָ ָֽעַ ן( :לו) ו ְּהָ ֵ֕ע ֹמֶ ר עֲ שִּ ִּ ּ֥רית הָ אֵ ָ ֖
ָ ֵ֑
הַֽ וא :פ
 .8רש"י שמות פרק טז פסוק ז
כי תלינו עלינו  -שתרעימו עלינו את הכל ,את בניכם ונשיכם ובנותיכם וערב רב ,ועל
כרחי אני זקוק לפרש תלינו בלשון תפעילו מפני דגשותו וקרייתו ,שאלו היה רפה הייתי
מפרשו בלשון תפעלו ,כמו (שמות יז ג) וילן העם על משה ,או אם היה דגוש ואין בו יו"ד
ונקרא תלונו ,הייתי מפרשו לשון תתלוננו ,עכשיו הוא משמע תלינו את אחרים ,כמו
במרגלים (במדבר יד לו) וילינו עליו את כל העדה:
 .9רש"י שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק לג
והנח אתו לפני ה'  -לפני הארון ,ולא נאמר מקרא זה עד שנבנה אהל מועד ,אלא שנכתב
כאן בפרשת המן:
 .01רשב"ם שמות פרשת בשלח פרק טז פסוק לג
(לג) ויאמר משה אל אהרן  -לאחר שהוקם את המשכן בשנה שנייה שהיה שם ארון
העדות ,קח צנצנת אחת וגו':
 .00רש"י שמות פרק לא פסוק יח
(יח) ויתן אל משה וגו'  -אין מוקדם ומאוחר בתורה .מעשה העגל קודם לצווי מלאכת
המשכן ימים רבים היה ,שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ,וביום הכפורים
נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ,ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד
בניסן:
 .02ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא סד
וידבר ה' אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון
לאמר ,בגנות ישראל הכתוב מדבר שהיה להם אחד עשר חודש שהיו חונים לפני הר סיני
וללמדך שאין מוקדם ומאוחר בתורה שבתחלת הספר הוא אומר וידבר ה' אל משה
במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני וכאן הוא אומר בחודש הראשון ללמדך
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שאין מוקדם ומאוחר בתורה רבי אומר אין צריך שהרי כבר נאמר ובני ישראל אכלו
את המן ארבעים שנה עד בואם אל ארץ נושבת ועדיין לא אכלו אלא ללמדך שאין
מוקדם ומאוחר בתורה ...
 .03מלבי"ם במדבר פרק ט
בשנה השנית וגו' בחדש הראשון ,מבואר ששהו שם י"א חדש ,וזה גנות להם שאלמלי
לא חטאו היה מקדים להכניסם לארץ ,וכבר הקדים ענינים שהיו בחדש השני מכאן
שאין מוקדם ומאוחר בתורה ,וכתב הרמב"ן שטעם האיחור הזה כי כאשר בא הספר
הרביעי הזה לזכור המצוה שנצטוו ישראל במדבר סיני לשעתם רצה להשלים ענין אהל
מועד ותקוניו כל ימי המדבר ,והזכיר תחלה הדגלים ומקום האהל ומעמד משרתיו
ותקון המשמרות למשאו לכל עבודת האהל ,והזכיר קרבנות הנשיאים שהביאו העגלות
אשר ישאו אותם כל ימי היותם במדבר ,והזכיר קרבנותם בחנוכת המזבח ,ואח"כ שב
להזכיר אזהרה שהזהיר אותם שלא ישכחו מצות הפסח ,ור' אומר שמבואר שאין
מוקדם ומאוחר בתורה שהרי בפרשת המן כבר הזכיר זמן המאוחר בסוף הארבעים
שנה ,ומ"ש וללמדך שמונים מיציאת מצרים כ"ה גם במכלתא יתרו:
 .04רש"י במדבר פרשת שלח פרק יד פסוק ט
כי לחמנו הם  -נאכלם כלחם:
 .05רשב"ם במדבר פרשת שלח פרק יד פסוק ט
(ט) סר צילם מעליהם  -אין להם מחסה לחסות בו כי כבר נמוגו כל יושבי ארץ מפנינו
משעה שהוביש ים [סוף] כמו שאמרה רחב הזונה וכדכת' נמוגו כל יושבי כנען:
 .06חזקוני במדבר פרשת שלח פרק יד פסוק ט
(ט) כי לחמנו הם כדכתיב ואכלת את כל העמים .סר צלם מעליהם כל דבר המגין על
האדם הוא צל שלו.
 .07דברים פרק ז ,טז-יט
ֵיהם ו ְַּ֤לא
ְּת אֶ ת־כ ָ
להי ֙ך נ ֵ ֶֹׁ֣תן ֹ֔ ָלְך לא־תָ ּ֥חֹוס ֵעַֽינְּך֖ עֲ ל ֶ ָ֑
ָל־הַֽעַ םִּ֗ ים אֲ שֶ֨ ר ַ֤ה' אֱ ֶ֙
(טז) ו ְָּא ַכל ָ ֶׁ֣
ַֽי־מֹוקש ֖הוא ָלְַֽך :ס (יז) ִּ ַ֤כי ת ֹאמַ ֙ר ִּבל ָ ְֶּׁ֣בבְּךֹ֔ ַר ִּ ֪בים הַ גֹו ִּיּ֥ם הָ ֵ ֖אלֶה
תַ עֲ ב ֹ ֙ד אֶ ת־אֱ ֶׁ֣להֵ יהֶֹ֔ ם ִּכ
ֵ ּ֥
אוכל ל ִּ
ישַֽם( :יח) ּ֥לא תִּ ָ ֖ירא מֵ ֶ ָ֑הם ז ָָ֣כ ֹר תִּ ז ְָּ֗כ ֹר ֵ ָ֤את אֲ שֶ ר־עָ שָ הָ֙ ָ֣ה'
ְּהֹור ָ
יכה
ַ֖
מִּ ֶ ָ֑םמִּי אֵ ָ ּ֥
ר־ר ֶׁ֣או עֵ י ֶ֗ניך ו ְּהָ א ַֹ֤ת ֹת
ְּרי ִּם( :יט) הַ םַ ֨ן ֹת הַ גְּד ֶֹ֜לת אֲ שֶ ָ
אֱ להֶָ֔ יָך לְּ פַ ְּר ָ֖ע ֹה ולְּ כָל־מִּ צ ָ ָֽ
ם ו ְּהַ ָיַ֤ד הַ חֲ זָקָ ה֙ ו ְּהַ ז ְֶּׁ֣ר ֹעַ הַ מְּטו ָֹ֔יה אֲ ֶ ּ֥שר ִּ
להיָךָ֙
להיך ֵכ ָֽן־י ַעֲ שֶּ֫ ה ָ֤ה' אֱ ָ֙ ֶ
הֹוצַֽאֲ ך֖ ֶׁ֣ה' אֱ ֶ ָ֑
ו ְּהַ ַֽם ֹפְּ תִּ י ֙
ֵיה ָֽם:
לְּ כ ָ
תה י ֵ ָָ֖רא מִּ פְּ נ ֶ
ָל־הָ֣עַ םִָּ֔ ים אֲ שֶ ר־אַ ָ ָ֥
 .08מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פתיחתא
ד"א כל שכן לא הביאן הקדוש ברוך הוא דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר
אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם
בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן
ושותין מי הבאר והתורה נבללת בגופן מכאן היה ר' שמעון בן יוחאי אומר לא ניתנה
התורה לדרוש אלא לאוכלי המן ושוין להם אוכלי תרומה.
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