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 י-פס אפרק יד  נהיגיו לדברי המרגליםתגובת העם ומ. 6

 העזרי ברש"י לפסו ד  .חר שמיעת דברי המרגליםלאובות השונות שהיו במחנה ישראל גכתבי את הת 
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 יט-יאפס  תגובת ה' ותפילת משה .7

  'מדוע ? ו, לחטא המרגלים והעםתגובת ה' לדברי ומעשי העם מאד חריפה. מה הפתרון שמציע ה
 רי הספורנו: העזרי בדב

 :. עד איזה גבול מהבזוי אסבול שיבזוני " )יא(עד אנה ינאצוני 
  

 :ועד אנה לא יאמינו בי. עד איזה גבול מהפלאות אעשה קודם שיבטחו בי וישענו על דברי
 

             

             

              

  שה בתפילתוטענות מרכזיות שמעלה מ 2צייני: 

 
1)          

2)          

 

 יח:-רש"י יד, יז
כאשר דברת לאמר. ומהו הדבור: ה' ארך אפים, 

 לצדיקים ולרשעים.
כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה יושב 

 אפים.וכותב ה' ארך 
 אמר לו: לצדיקים.

 אמר לו הקב"ה: אף לרשעים.
 אמר לו: רשעים יאבדו.

 אמר לו: חייך שתצטרך לדבר.

כשחטאו בני ישראל בעגל ובמרגלים נתפלל משה 
 לפניו בארך אפים,

 אמר לו הקב"ה: הלא אמרת לי לצדיקים.
 לי אף לרשעים.אמר לו: והלא אמרת 

 
 ראב"ע יד, יז:

ת אפים. כי כל מי שהוא קרוב מאריכו -יגדל נא
 ארך אפים, יש לו כח גדול לשבור כעסו.
והעד: כאשר דברת, שאתה ארך אפים.
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 חל-פסוקים כוהמתקת העונש  -תשובת ה' לתפילת משה רבנו. 8

 

 

 העונשיאור ת

 לעם החוטא

 
  /החטאיאור ת

 דברי החוטאים

 
 מידה כנגד מידה -העונש ציטוט
ם ְבָאְזָני -ִאם ְרתֶׁ ר ִדבַּ ֲאשֶׁ  לֹא כַּ

ם: ה ָלכֶׁ ֱעשֶׁ ן אֶׁ   כֵּ

 

 
 

ַמְתנּו ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו -לּו (יד, ב)

ר ַהֶזה לּו ְתנּו-ַבִמְדבָּ  מָּ
 

 

 
 

 

 
 

 

 יום 40שנה כנגד  40
 

 (יג, כה)

 

 
 

 

 

  כתבי מה העונש מידה.  דעונשם של המרגלים, גם הוא במתכונת של מידה כנגבפסוקים מופיע

         ומדוע נבחר דווקא הוא.  

         

          

 תלמוד הבבלי מסכת תענית דף כ"ט ע"א:
כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא'. אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותו הלילה ליל  וכתיב 'ותשא

 ואני קובע לכם בכיה לדורות. –תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכיה של חנם 
 

  העונש של העם  של דורות. מהוחטא, הפעם מנקודת מבט רחוקה. מימד נוסף של ההמדרש מביא

          ? לדורות

          

 מה-לטפסוקים  תגובות העם לעונש. 9

 ?כיצד מגיב העם לעונש החמור שהיה צריך להיות עליו, ולעונש שהומתק     
         
          

 (מ)העמק דבר 

על הכניסה לארץ גם שלא בצירוף וישכימו בבוקר וגו'. רצו לשוב מעין החטא. וקבלו על עצמם למסור נפשם 

אע"ג שטוב לתקן החטא בדבר שחטא אבל לא מקום  .'ארון ה' ומשה: )מא( למה זה אתם עוברים וגו

 'שהתשובה עצמה ג"כ נגד דבר ה

 

 העמק דבר?העמוקה של העם, לפי דברי יתן ללמוד על הטעות מה נ 

             

             

              


