פרשת חקת התשע"ה
הרב ארי דוד קאהן

 .1במדבר פרק כ ,א-יג
וַתמָ ת ָׁשם
(א) ַו ָטבֹאו ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל כָל הָ עֵ ָדה ִמ ְדבַ ר ִצן בַ ח ֶֹדׁש הָ ִראׁשוֹן ַוט ֵֶׁשב הָ עָ ם ְב ָק ֵדׁש ָ
וַת ָעבֵ ר ָׁשם( :ב) וְ ֹלא הָ יָה מַ יִ ם לָעֵ ָדה וַ טִ ָעהֲ לו עַ ל מ ֶֹׁשה וְ עַ ל ַאהֲ רֹן( :ג) וַ ט ֶָרב הָ עָ ם עִ ם
ִמ ְריָם ִ
ֹאמרו לֵאמֹר וְ לו גָוַעְ נו ִבגְ וַע ַאחֵ ינו לִ פְ נֵי ה'( :ד) וְ לָמָ ה הֲ בֵ אתֶ ם אֶ ת ְקהַ ל ה' אֶ ל
מ ֶֹׁשה וַ ט ְ
ירנו( :ה) וְ לָמָ ה הֶ עֱלִ יתֺ נו ִמ ִם ְצ ַריִ ם לְ הָ ִביא אֹתָ נו אֶ ל
ובעִ ֵ
הַ ִם ְדבָ ר הַ זֶ ה לָמות ָׁשם אֲ נ ְַחנו ְ
ותאֵ נָה וְ גֶפֶ ן וְ ִרםוֹן ומַ יִ ם ַאיִ ן לִ ְׁשתוֹת( :ו) וַ ָטבֹא מ ֶֹׁשה
הַ םָ קוֹם הָ ָרע הַ זֶ ה ֹלא ְמקוֹם זֶ ַרע ְ
וְ ַאהֲ רֹן ִמנְ נֵי הַ ָעהָ ל אֶ ל נֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וַטִ נְ לו עַ ל נְ נֵיהֶ ם וַ ט ֵָרא כְ בוֹד ה' אֲ לֵיהֶ ם :פ (ז) וַיְ ַדבֵ ר
ָאחיָך וְ ִדבַ ְר ֶתם אֶ ל
ה' אֶ ל מ ֶֹׁשה לֵאמֹר( :ח) ַקח אֶ ת הַ םַ חֶ ה וְ הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ עֵ ָדה אַ ָתה וְ ַאהֲ רֹן ִ
ירם:
הַ ןֶ לַע לְ עֵ ינֵיהֶ ם וְ נָתַ ן מֵ ימָ יו וְ הוֹצֵ אתָ לָהֶ ם מַ יִ ם ִמן הַ ןֶ לַע וְ ִה ְׁש ִקיתָ אֶ ת הָ עֵ ָדה וְ אֶ ת ְבעִ ָ
(ט) וַ טִ ַעח מ ֶֹׁשה אֶ ת הַ םַ חֶ ה ִמלִ פְ נֵי ה' כַ אֲ ֶׁשר ִצוָהו( :י) וַ ט ְַק ִהלו מ ֶֹׁשה וְ ַאהֲ רֹן אֶ ת הַ ָעהָ ל אֶ ל
נְ נֵי הַ ןָ לַע וַ ֹטאמֶ ר לָהֶ ם ִׁש ְמעו נָא הַ ם ִֹרים הֲ ִמן הַ ןֶ לַע הַ זֶ ה נו ִֹציא לָכֶם מָ יִ ם( :יא) ַוט ֶָרם מ ֶֹׁשה
ירם :ס (יב)
ובעִ ָ
אֶ ת יָד ֹו ַוטְַך אֶ ת הַ ןֶ לַע ְבמַ חֵ הו נַ עֲמָ יִם ַוט ְֵצאו מַ יִ ם ַרבִ ים וַ ֵת ְׁש ְת הָ עֵ ָדה ְ
יׁשנִי לְ עֵ ינֵי בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל לָכֵ ן ֹלא
וַ טֹאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹׁשה וְ אֶ ל ַאהֲ רֹן יַעַ ן ֹלא הֶ אֱ מַ נְ ֶתם ִבי לְ הַ ְק ִד ֵ
ָארץ אֲ ֶׁשר נָתַ ִתי לָהֶ ם( :יג) הֵ םָ ה מֵ י ְמ ִריבָ ה אֲ ֶׁשר ָרבו בְ נֵי
תָ ִביאו אֶ ת הַ ָעהָ ל הַ זֶ ה אֶ ל הָ ֶ
יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת ה' וַטִ ָע ֵדׁש בָ ם :ס
 .2שמות פרק יד ,י-יב
טִשאו ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת עֵ ינֵיהֶ ם וְ ִהמֵה ִמ ְצ ַריִ ם נֹסֵ עַ ַאחֲ ֵריהֶ ם וַטִ ְיראו ְמאֹד
(י) ופַ ְרעֹה ִה ְק ִריב וַ ְ
ֹאמרו אֶ ל מ ֶֹׁשה הַ ִמ ְבלִ י אֵ ין ְקבָ ִרים בְ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ַק ְח ָתנו
וַטִ ְצעֲקו ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל אֶ ל ה'( :יא) וַ ט ְ
לָמות בַ ִם ְדבָ ר מַ ה זֹאת עָ ִשיתָ לָנו לְ הו ִֹציָאנו ִמ ִם ְצ ָריִ ם( :יב) הֲ ֹלא זֶ ה הַ ָדבָ ר אֲ ֶׁשר ִדבַ ְרנו
אֵ לֶיָך ְב ִמ ְצ ַריִ ם לֵאמֹר חֲ ַדל ִמםֶ מו וְ נַעַ ְב ָדה אֶ ת ִמ ְצ ָריִ ם כִ י טוֹב לָנו ֲעבֹד אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם ִמםֺ תֵ נו
בַ ִם ְדבָ ר:
 .3ספר שמות פרק טו
(כג) וַ ָטבֹאו מָ ָרתָ ה וְ ֹלא יָכְ לו לִ ְׁשתֹת מַ יִ ם ִמםָ ָרה כִ י מָ ִרים הֵ ם עַ ל כֵ ן ָק ָרא ְׁשמָ ה מָ ָרה( :כד)
מִׁש ֶתה:
מׁשה לֵאמֹר מַ ה ְ
וַ טִ ֹּלנו הָ עָ ם עַ ל ֶ
 .4ספר שמות פרק טז
(א) וַטִ ְסעו מֵ אֵ ילִ ם וַ ָטבֹאו כָל ע ֲַדת בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֶ ל ִמ ְדבַ ר ִסין אֲ ֶׁשר בֵ ין אֵ ילִ ם ובֵ ין ִסינָי
בַ חֲ ִמ ָשה עָ ָשר יוֹם ַלח ֶֹדׁש הַ ֵשנִי לְ צֵ אתָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם(:ב) וַ טִ ֹּלינו כָל ע ֲַדת ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל עַ ל
ֹאמרו אֲ לֵהֶ ם ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל ִמי יִ ֵתן מותֵ נו ְביַד יְ הֹוָ ה ְבאֶ ֶרץ
מׁשה וְ עַ ל ַאהֲ רֹן בַ ִם ְדבָ ר(:ג) וַ ט ְ
ֶ
ִמ ְצ ַריִ ם ְב ִׁש ְב ֵתנו עַ ל ִסיר הַ בָ ָשר ְבָאכְ לֵנו לֶחֶ ם לָשבַ ע כִ י הוֹצֵ אתֶ ם אֹתָ נו אֶ ל הַ ִם ְדבָ ר הַ זֶה
מׁשה ִהנְ נִי מַ ְמ ִטיר לָכֶם לֶחֶ ם ִמן
הוָה אֶ ל ֶ
לְ הָ ִמית אֶ ת כָ ל הַ ָעהָ ל הַ זֶ ה בָ ָרעָ ב(:ד) וַ טֹאמֶ ר יְ ֹ
הַ ָשמָ יִ ם וְ יָצָ א הָ עָ ם וְ ל ְָקטו ְדבַ ר יוֹם ְביוֹמ ֹו לְ מַ עַ ן אֲ נַןֶ מו הֲ ֵילְֵך ְבתו ָֹר ִתי ִאם ֹלא:
 .5שמות פרק יז ,א-ז
יִש ָראֵ ל ִמ ִם ְדבַ ר ִסין לְ מַ ְסעֵ יהֶ ם עַ ל נִ י ה' וַ טַחֲ נו בִ ְרפִ ִידים וְ אֵ ין מַ יִם
(א) וַטִ ְסעו כָל ע ֲַדת בְ נֵי ְ
נִׁש ֶתה וַ טֹאמֶ ר לָהֶ ם מ ֶֹׁשה מַ ה
ֹאמרו ְתנו לָנו מַ יִ ם וְ ְ
לִ ְׁשתֹת הָ עָ ם( :ב) וַ ט ֶָרב הָ עָ ם עִ ם מ ֶֹׁשה וַ ט ְ
ְת ִריבון עִ םָ ִדי מַ ה ְתנַןון אֶ ת ה'( :ג) וַטִ ְצמָ א ָׁשם הָ עָ ם לַםַ יִ ם וַ ָטלֶן הָ עָ ם עַ ל מ ֶֹׁשה וַ טֹאמֶ ר לָםָ ה
זֶ ה הֶ עֱלִ יתָ נו ִמ ִם ְצ ַריִם לְ הָ ִמית א ִֹתי וְ אֶ ת בָ נַי וְ אֶ ת ִמ ְקנַי בַ סָ מָ א( :ד) וַטִצְ עַ ק מ ֶֹׁשה אֶ ל ה'
וס ָק ֺלנִי( :ה) ַוטֹאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹׁשה ֲעבֹר לִ פְ נֵי הָ עָ ם וְ ַקח
לֵאמֹר מָ ה אֶ ע ֱֶשה לָעָ ם הַ זֶ ה עוֹד ְמעַ ט ְ
ִא ְתָך ִמזִ ְקנֵי יִ ְש ָראֵ ל ומַ ְחָך אֲ ֶׁשר ִהכִ יתָ ב ֹו אֶ ת הַ יְ אֹר ַקח ְבי ְָדָך וְ הָ לָכְ ָת( :ו) ִהנְ נִי עֹמֵ ד לְ פָ נֶיָך
ָשם עַ ל הַ סור ְבח ֵֹרב וְ ִהכִ יתָ בַ סור וְ י ְָצאו ִמםֶ מו מַ יִם וְ ָׁשתָ ה הָ עָ ם וַ טַעַ ש כֵן מ ֶֹׁשה לְ עֵ ינֵי זִ ְקנֵי
ומ ִריבָ ה עַ ל ִריב בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל וְ עַ ל ַנןֹתָ ם אֶ ת ה' לֵאמֹר
יִ ְש ָראֵ ל( :ז) וַטִ ְק ָרא ֵׁשם הַ םָ קוֹם מַ ןָ ה ְ
הֲ יֵׁש ה' ְב ִק ְרבֵ נו ִאם ָאיִ ן :פ

 .6במדבר פרק יא ,ד-ו
ֹאמרו ִמי יַאֲ כִ לֵנו
(ד) וְ הָ אסַ פְ סֺ ף אֲ ֶׁשר ְב ִק ְרב ֹו ִה ְתאַ וו ַתאֲ וָה וַ טָׁשֺ בו וַטִ ְבכו גַם בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל וַ ט ְ
כַרנו אֶ ת הַ ָדגָה אֲ ֶׁשר נֹאכַל ְב ִמ ְצ ַריִ ם ִחמָם אֵ ת הַ ִעשֺ ִאים וְ אֵ ת הָ אֲ בַ ִח ִחים וְ אֶ ת
בָ ָשר( :ה) זָ ְ
שומים( :ו) וְ עַ ָתה נַפְ ֵׁשנו יְ בֵ ָׁשה אֵ ין כֹל ִבלְ ִתי אֶ ל הַ םָ ן עֵ ינֵינו:
הֶ חָ ִציר וְ אֶ ת הַ ְבצָ לִ ים וְ אֶ ת הַ ִ
 .7במדבר פרק יד ,א-ד
(א) וַ ִת ָשא כָל הָ עֵ ָדה וַטִ ְתנו אֶ ת ק ֹולָם וַ טִ ְבכו הָ עָ ם בַ לַיְ לָה הַ הוא( :ב) וַטִ ֹּלנו עַ ל מ ֶֹׁשה וְ עַ ל
ֹאמרו אֲ לֵהֶ ם כָל הָ עֵ ָדה לו מַ ְתנו בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם א ֹו בַ ִם ְדבָ ר הַ זֶ ה לו
ַאהֲ רֹן כֹל ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל ַוט ְ
ָארץ הַ זֹאת לִ נְ נֹל בַ חֶ ֶרב נ ֵָׁשינו וְ טַ נֵ נו יִ ְהיו לָבַ ז הֲ לוֹא
מָ ְתנו( :ג) וְ לָמָ ה ה' מֵ ִביא אֹתָ נו אֶ ל הָ ֶ
ָאחיו נ ְִתנָה רֹאׁש וְ נָׁשובָ ה ִמ ְצ ָריְ מָ ה:
ֹאמרו ִאיׁש אֶ ל ִ
טוֹב לָנו ׁשוב ִמ ְצ ָריְ מָ ה( :ד) וַ ט ְ
 .8במדבר פרק טז ,יב-יד
ֹאמרו ֹלא ַנ ֲעלֶה( :יג) הַ ְמעַ ט כִ י
ירם בְ נֵי אֱ לִ יָאב ַוט ְ
(יב) וַטִ ְׁשלַח מ ֶֹׁשה לִ ְקרֹא לְ ָדתָ ן וְ לַאֲ ִב ָ
הֶ עֱלִ יתָ נו מֵ אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְודבַ ׁש לַהֲ ִמיתֵ נו בַ ִם ְדבָ ר כִ י ִת ְש ָת ֵרר עָ לֵינו גַם ִה ְש ָת ֵרר( :יד) ַאף
ֹלא אֶ ל אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְודבַ ׁש הֲ ִביאֹתָ נו וַ ִת ֶתן לָנו נַחֲ לַת ָש ֶדה וָ כָ ֶרם הַ עֵ ינֵי הָ אֲ נ ִָׁשים הָ הֵ ם
ְתנ ֵַער ֹלא ַנ ֲעלֶה:
 .9דברים פרק א ,לא-לז
נְשאֲ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך כַאֲ ֶׁשר יִ ָשא ִאיׁש אֶ ת בְ נ ֹו בְ כָל הַ ֶד ֶרְך אֲ ֶׁשר
(לא) ובַ ִם ְדבָ ר אֲ ֶׁשר ָר ִאיתָ אֲ ֶׁשר ָ
הֲ לַכְ ֶתם עַ ד בֹאֲ כֶם עַ ד הַ םָ קוֹם הַ זֶ ה( :לב) ובַ ָדבָ ר הַ זֶ ה אֵ ינְ כֶם מַ אֲ ִמינִם בַ ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם( :לג)
הלְֵך לִ פְ נֵיכֶם בַ ֶד ֶרְך לָתור לָכֶם מָ קוֹם לַחֲ נ ְֹתכֶם בָ אֵ ׁש לַיְ לָה ל ְַרא ְֹתכֶם בַ ֶד ֶרְך אֲ ֶׁשר ֵתלְ כו בָ ה
הַ ֹ
טִשבַ ע לֵאמֹר( :לה) ִאם יִ ְראֶ ה ִאיׁש
ובֶ עָ נָן יוֹמָ ם( :לד) וַטִ ְׁשמַ ע ה' אֶ ת קוֹל ִד ְב ֵריכֶם וַטִ ְקצֹף וַ ָ
נִׁשבַ עְ ִתי לָתֵ ת לַאֲ בֹתֵ יכֶם( :לו)
ָארץ הַ חוֹבָ ה אֲ ֶׁשר ְ
בָ אֲ נ ִָׁשים הָ אֵ לֶה הַ דוֹר הָ ָרע הַ זֶ ה אֵ ת הָ ֶ
ָארץ אֲ ֶׁשר ָד ַרְך בָ ה ולְ בָ נָיו יַעַ ן אֲ ֶׁשר ִמלֵא
זול ִָתי כָ לֵב בֶ ן יְ ֺפמֶה הוא יִ ְראֶ מָה וְ ל ֹו אֶ ֵתן אֶ ת הָ ֶ
ַאחֲ ֵרי ה'( :לז) גַם בִ י ִה ְתאַ מַף ה' ִבגְ לַלְ כֶם לֵאמֹר גַם אַ ָתה ֹלא תָ בֹא ָׁשם:
 .11דברים פרק ג ,כג-כט
(כג) וָ אֶ ְתחַ מַן אֶ ל ה' בָ עֵ ת הַ ִהוא לֵאמֹר( :כד) אֲ ֹדנָי ה' אַ ָתה הַ ִחלוֹתָ לְ הַ ְראוֹת אֶ ת עַ ְב ְדָך אֶ ת
ָארץ אֲ ֶׁשר ַיע ֲֶשה כְ מַ ע ֲֶשיָך וְ כִ גְ בורֹתֶ ָך( :כה)
ג ְָדלְ ָך וְ אֶ ת י ְָדָך הַ חֲ זָ ָקה אֲ ֶׁשר ִמי אֵ ל בַ ָשמַ יִ ם ובָ ֶ
ָארץ הַ חוֹבָ ה אֲ ֶׁשר ְבעֵ בֶ ר הַ ט ְַר ֵדן הָ הָ ר הַ חוֹב הַ זֶ ה וְ הַ לְ בָ נֹן( :כו)
אֶ עְ ְב ָרה מָא וְ אֶ ְראֶ ה אֶ ת הָ ֶ
וַ טִ ְתעַ בֵ ר ה' בִ י לְ מַ עַ נְכֶם וְ ֹלא ָׁשמַ ע אֵ לָי וַ טֹאמֶ ר ה' אֵ לַי ַרב לְָך ַאל תוֹסֶ ף ַדבֵ ר אֵ לַי עוֹד בַ ָדבָ ר
ומזְ ָרחָ ה ְוראֵ ה ְבעֵ ינֶיָך כִ י ֹלא
הַ זֶ ה( :כז) ֲעלֵה רֹאׁש הַ נִ ְסגָה וְ ָשא עֵ ינֶיָך יָםָ ה וְ צָ ֹפנָה וְ תֵ ימָ נָה ִ
תַ ֲעבֹר אֶ ת הַ ט ְַר ֵדן הַ זֶ ה( :כח) וְ צַ ו אֶ ת יְ הוֹׁשֺ עַ וְ חַ זְ ֵקהו וְ אַ ְםצֵ הו כִ י הוא ַי ֲעבֹר לִ פְ נֵי הָ עָ ם הַ זֶ ה
ָארץ אֲ ֶׁשר ִת ְראֶ ה( :כט) ַומ ֵֶׁשב בַ גָיְ א מול בֵ ית נְ עוֹר :פ
ַנְחיל אוֹתָ ם אֶ ת הָ ֶ
וְ הוא י ִ
 .11דברים פרק לב ,מח-נב
(מח) וַיְ ַדבֵ ר ה' אֶ ל מ ֶֹׁשה ְבעֶ צֶ ם הַ טוֹם הַ זֶ ה לֵאמֹר( :מט) ֲעלֵה אֶ ל הַ ר הָ עֲבָ ִרים הַ זֶ ה הַ ר נְב ֹו
אֲ ֶׁשר ְבאֶ ֶרץ מוָֹאב אֲ ֶׁשר עַ ל נְ נֵי יְ ֵרח ֹו ְוראֵ ה אֶ ת אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן אֲ ֶׁשר אֲ נִי נֹתֵ ן לִ ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל
ָאחיָך בְ הֹר
לַאֲ חֺ זָ ה( :נ) ומֺ ת בָ הָ ר אֲ ֶׁשר אַ ָתה ֹעלֶה ָׁשםָ ה וְ הֵ ָאסֵ ף אֶ ל עַ םֶ יָך כַ אֲ ֶׁשר מֵ ת ַאהֲ רֹן ִ
הָ הָ ר ַוטֵָאסֶ ף אֶ ל עַ םָ יו( :נא) עַ ל אֲ ֶׁשר ְמעַ לְ ֶתם ִבי ְבתוְֹך ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל בְ מֵ י ְמ ִריבַ ת ָקדֵ ׁש ִמ ְדבַ ר
ָארץ וְ ָׁשםָ ה ֹלא
ִצן עַ ל אֲ ֶׁשר ֹלא ִק ַד ְׁש ֶתם או ִֹתי בְ תוְֹך בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל( :נב) כִ י ִמ ֶמגֶד ִת ְראֶ ה אֶ ת הָ ֶ
ָארץ אֲ ֶׁשר אֲ נִי נֹתֵ ן לִ ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל :פ
תָ בוֹא אֶ ל הָ ֶ
 .12ספר דברים פרק לג
ידָך אֲ ֶׁשר נ ִִןית ֹו ְבמַ ןָ ה ְת ִריבֵ הו עַ ל מֵ י ְמ ִריבָ ה:
אוריָך לְ ִאיׁש חֲ ִס ֶ
(ח) ולְ לֵוִ י ָאמַ ר תֺ םֶ יָך וְ ֶ

