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  יד פרק במדבר

א( א) שָּׂ ה כָּׂל וַתִּ ֵעדָּׂ נּו הָּׂ ם ֶאת וַיִּתְּ כּו קֹולָּׂ ם וַיִּבְּ עָּׂ ה הָּׂ  :ַההּוא ַבַליְּלָּׂ

נֵי כֹל ַאֲהרֹן וְַּעל מֶֹשה ַעל וַיִֹּּלנּו( ב) ֵאל בְּ רָּׂ רּו יִּשְּ ה כָּׂל ֲאֵלֶהם וַיֹאמְּ ֵעדָּׂ נּו לּו הָּׂ ֶאֶרץ ַמתְּ ַריִּם בְּ צְּ דְּ  אֹו מִּ רַבמִּ  ַהֶזה בָּׂ

נּו לּו תְּ  :מָּׂ

ה( ג) מָּׂ ָּׂק וְּלָּׂ יא יְּקֹו נּו ֵמבִּ ָאֶרץ ֶאל אֹתָּׂ נְּפֹל ַהזֹאת הָּׂ יּו וְַּטֵפנּו נֵָּׂשינּו ַבֶחֶרב לִּ ַבז יִּהְּ נּו טֹוב ֲהלֹוא לָּׂ ה שּוב לָּׂ יְּמָּׂ צְּרָּׂ  :מִּ

רּו( ד) יש וַיֹאמְּ יו ֶאל אִּ נָּׂה ָאחִּ ה וְּנָּׂשּובָּׂה רֹאש נִּתְּ יְּמָּׂ רָּׂ צְּ  :מִּ

נֵיֶהם ַעל וְַּאֲהרֹן מֶֹשה וַיִּפֹל( ה) נֵי פְּ פְּ ַהל כָּׂל לִּ נֵי ֲעַדת קְּ ֵאל בְּ רָּׂ  :יִּשְּ

עַ ( ו) ן וִּיהֹושֻׁ נֶה ֶבן וְּכֵָּׂלב נּון בִּ ן יְּפֻׁ ים מִּ רִּ ָאֶרץ ֶאת ַהתָּׂ עּו הָּׂ רְּ גְֵּדיֶהם קָּׂ  :בִּ

רּו( ז) נֵי ֲעַדת כָּׂל ֶאל וַיֹאמְּ ֵאל בְּ רָּׂ ָאֶרץ ֵלאמֹר יִּשְּ נּו ֲאֶשר הָּׂ ַברְּ ּה עָּׂ תּור בָּׂ ּה לָּׂ ָאֶרץ טֹובָּׂה אֹתָּׂ אֹד הָּׂ אֹד מְּ  :מְּ

ם( ח) ֵפץ אִּ נּו חָּׂ יא יְּקֹוָּׂק בָּׂ נּו וְֵּהבִּ ָאֶרץ ֶאל אֹתָּׂ נָּּׂה ַהזֹאת הָּׂ נּו ּונְּתָּׂ וא ֲאֶשר ֶאֶרץ לָּׂ ב זַָּׂבת הִּ לָּׂ בָּׂש חָּׂ  :ּודְּ

ָּׂק ַאְך( ט) רֹדּו ַאל ַביקֹו מְּ אּו ַאל וְַּאֶתם תִּ ירְּ ָאֶרץ ַעם ֶאת תִּ ֵמנּו כִּי הָּׂ ר םהֵ  ַלחְּ ם סָּׂ ָּׂק ֵמֲעֵליֶהם צִּלָּׂ נּו וַיקֹו תָּׂ  ַאל אִּ

ם אֻׁ ירָּׂ  :תִּ

רּו( י) ה כָּׂל וַיֹאמְּ ֵעדָּׂ ּגֹום הָּׂ רְּ ם לִּ נִּים אֹתָּׂ ֲאבָּׂ ָּׂק ּוכְּבֹוד בָּׂ ָאה יְּקֹו אֶֹהל נִּרְּ נֵי כָּׂל ֶאל מֹוֵעד בְּ ֵאל בְּ רָּׂ  פ: יִּשְּ

נִּי ָאנָּׂה ַעד מֶֹשה ֶאל יְּקֹוָּׂק וַיֹאֶמר( יא) ם יְּנֲַאצֻׁ עָּׂ ינּו ֹלא ָאנָּׂה ַעדוְּ  ַהֶזה הָּׂ י יֲַאמִּ כֹל בִּ אֹתֹות בְּ י ֲאֶשר הָּׂ יתִּ שִּ  עָּׂ

בֹו רְּ קִּ  :בְּ

ֶשנּו ַבֶדֶבר ַאֶכנּו( יב) ָך וְֶּאֱעֶשה וְּאֹורִּ גֹוי אֹתְּ צּום ּגָּׂדֹול לְּ ֶמנּו וְּעָּׂ  :מִּ

ָּׂק ֶאל מֶֹשה וַיֹאֶמר( יג) עּו יְּקֹו מְּ ַריִּם וְּשָּׂ צְּ יתָּׂ  כִּי מִּ כֲֹחָך ֶהֱעלִּ ם ֶאת בְּ עָּׂ בֹו ַהֶזה הָּׂ רְּ קִּ  :מִּ

רּו( יד) ָאֶרץ יֹוֵשב ֶאל וְָּאמְּ עּו ַהזֹאת הָּׂ מְּ ה כִּי שָּׂ ֶקֶרב יְּקֹוָּׂק ַאתָּׂ ם בְּ עָּׂ ַעיִּן ַעיִּן ֲאֶשר ַהֶזה הָּׂ ָאה בְּ ה נִּרְּ  יְּקֹוָּׂק ַאתָּׂ

ד ֲעֵלֶהם עֵֹמד וֲַענָּׂנְָּך ַעמֻׁ נָּׂן ּובְּ ה עָּׂ נֵיֶהם הֵֹלְך ַאתָּׂ פְּ ם לִּ ַעמּוד יֹומָּׂ יְּלָּׂ  ֵאש ּובְּ  :הלָּׂ

ה( טו) ם ֶאת וְֵּהַמתָּׂ עָּׂ יש ַהֶזה הָּׂ ד כְּאִּ רּו ֶאחָּׂ עּו ֲאֶשר ַהּגֹויִּם וְָּאמְּ מְּ ֲעָך ֶאת שָּׂ מְּ  :ֵלאמֹר שִּ

י( טז) תִּ לְּ בִּ יא יְּקֹוָּׂק יְּכֶֹלת מִּ בִּ הָּׂ ם ֶאת לְּ עָּׂ ָאֶרץ ֶאל ַהֶזה הָּׂ ַבע ֲאֶשר הָּׂ ֶהם נִּשְּ ֵטם לָּׂ חָּׂ ר וַיִּשְּ בָּׂ דְּ  :ַבמִּ

ה( יז) תָּׂ  ַכֲאֶשר ֲאדֹנָּׂי כֹחַ  אנָּׂ  יִּגְַּדל וְַּעתָּׂ ַברְּ  :ֵלאמֹר דִּ

ָּׂק( יח) ֹון נֵֹשא ֶחֶסד וְַּרב ַאַפיִּם ֶאֶרְך יְּקֹו ַשע עָּׂ נִּים ַעל ָאבֹות ֲעֹון פֵֹקד יְּנֶַקה ֹלא וְּנֵַקה וָּׂפָּׂ ים ַעל בָּׂ ֵלשִּ  וְַּעל שִּ

ים ֵבעִּ  :רִּ

ַלח( יט) ם ַלֲעֹון נָּׂא סְּ עָּׂ ֶדָך כְּגֶֹדל ַהֶזה הָּׂ ה ֶשרוְַּכאֲ  ַחסְּ אתָּׂ ם נָּׂשָּׂ עָּׂ ַריִּם ַהֶזה לָּׂ צְּ מִּ  :ֵהנָּׂה וְַּעד מִּ

י יְּקֹוָּׂק וַיֹאֶמר( כ) תִּ ַלחְּ ֶרָך סָּׂ בָּׂ  :כִּדְּ

ם( כא) ֵלא ָאנִּי ַחי וְּאּולָּׂ ָּׂק כְּבֹוד וְּיִּמָּׂ ָאֶרץ כָּׂל ֶאת יְּקֹו  :הָּׂ

ים כָּׂל כִּי( כב) ֲאנָּׂשִּ ים הָּׂ רֹאִּ י ֶאת הָּׂ י ֲאֶשר אֹתַֹתי וְֶּאת כְּבֹדִּ יתִּ שִּ צְּרַ  עָּׂ מִּ ר יִּםבְּ בָּׂ דְּ ְּנַּסּו ּוַבמִּ י וַי ים ֶעֶשר ֶזה אֹתִּ מִּ עָּׂ  פְּ

עּו וְֹּלא מְּ י שָּׂ קֹולִּ  :בְּ

ם( כג) אּו אִּ ָאֶרץ ֶאת יִּרְּ י ֲאֶשר הָּׂ תִּ ַבעְּ ם נִּשְּ נֲַאַצי וְּכָּׂל ַלֲאבֹתָּׂ אּוהָּׂ  ֹלא מְּ  :יִּרְּ

י( כד) דִּ ֵלב וְַּעבְּ ה ֵעֶקב כָּׂ יְּתָּׂ מֹו ַאֶחֶרת רּוחַ  הָּׂ ְַּמֵלא עִּ י וַי יווֲַהבִּ  ַאֲחרָּׂ ָאֶרץ ֶאל יאֹתִּ א ֲאֶשר הָּׂ ה בָּׂ מָּׂ עֹו שָּׂ ֶשנָּׂה וְַּזרְּ  :יֹורִּ

י( כה) ֵלקִּ ֲעמָּׂ ֵעֶמק יֹוֵשב וְַּהכְּנֲַענִּי וְּהָּׂ ר בָּׂ חָּׂ נּו מָּׂ עּו פְּ ֶכם ּוסְּ ר לָּׂ בָּׂ דְּ  פ: סּוף יַם ֶדֶרְך ַהמִּ

ְַּדֵבר( כו) ָּׂק וַי  :ֵלאמֹר ַאֲהרֹן וְֶּאל מֶֹשה ֶאל יְּקֹו

ַתי ַעד( כז) ה מָּׂ ֵעדָּׂ ההָּׂ  לָּׂ עָּׂ ה ֲאֶשר ַהזֹאת רָּׂ ינִּים ֵהמָּׂ י ַמלִּ לָּׂ נֹות ֶאת עָּׂ לֻׁ נֵי תְּ ֵאל בְּ רָּׂ ה ֲאֶשר יִּשְּ ינִּים ֵהמָּׂ ַלי ַמלִּ  עָּׂ

י תִּ עְּ מָּׂ  :שָּׂ

ם ָאנִּי ַחי ֲאֵלֶהם ֱאמֹר( כח) ָּׂק נְּאֻׁ ם יְּקֹו ֶתם ַכֲאֶשר ֹלא אִּ ַברְּ ָאזְּנָּׂי דִּ ֶכם ֶאֱעֶשה ֵכן בְּ  :לָּׂ

ר( כט) בָּׂ דְּ לּויִּ  ַהֶזה ַבמִּ גְֵּריֶכם פְּ ֵדיֶכם וְּכָּׂל פִּ קֻׁ כָּׂל פְּ ֶכם לְּ ַפרְּ סְּ ֶבן מִּ ים מִּ רִּ נָּׂה ֶעשְּ ה שָּׂ לָּׂ עְּ ינֶֹתם ֲאֶשר וָּׂמָּׂ י ֲהלִּ לָּׂ  :עָּׂ

ם( ל) בֹאּו ַאֶתם אִּ ָאֶרץ ֶאל תָּׂ י ֲאֶשר הָּׂ אתִּ י ֶאת נָּׂשָּׂ ַשֵכן יָּׂדִּ ֶכם לְּ ּה ֶאתְּ ם כִּי בָּׂ נֶה ֶבן כֵָּׂלב אִּ עַ  יְּפֻׁ ן וִּיהֹושֻׁ  :נּון בִּ

ֶכם( אל) ֶתם ֲאֶשר וְַּטפְּ ַבז ֲאַמרְּ יֶה לָּׂ י יִּהְּ ם וְֵּהֵביאתִּ עּו אֹתָּׂ ָאֶרץ ֶאת וְּיָּׂדְּ ֶתם ֲאֶשר הָּׂ ַאסְּ  :בָּּׂה מְּ

גְֵּריֶכם( לב) לּו ַאֶתם ּופִּ ר יִּפְּ בָּׂ דְּ  :ַהֶזה ַבמִּ

נֵיֶכם( לג) יּו ּובְּ ים יִּהְּ ר רֹעִּ בָּׂ דְּ ים ַבמִּ עִּ בָּׂ נָּׂה ַארְּ אּו שָּׂ גְֵּריֶכם תֹם ַעד זְּנּוֵתיֶכם ֶאת וְּנָּׂשְּ ר פִּ בָּׂ דְּ  :ַבמִּ
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ַפר( לד) סְּ מִּ ים בְּ ֶתם ֲאֶשר ַהיָּׂמִּ ָאֶרץ ֶאת ַתרְּ ים הָּׂ עִּ בָּׂ נָּׂה יֹום יֹום ַארְּ נָּׂה יֹום ַלשָּׂ אּו ַלשָּׂ שְּ ים ֲעֹונֵֹתיֶכם ֶאת תִּ עִּ בָּׂ  ַארְּ

נָּׂה ֶתם שָּׂ י ֶאת וִּיַדעְּ נּוָאתִּ  :תְּ

ָּׂק ֲאנִּי( לה) י יְּקֹו תִּ ַברְּ ם דִּ כָּׂל ֶאֱעֶשה תזֹא ֹלא אִּ ה לְּ ֵעדָּׂ ה הָּׂ עָּׂ רָּׂ ים ַהזֹאת הָּׂ דִּ י ַהנֹועָּׂ לָּׂ ר עָּׂ בָּׂ דְּ ם יִַּתמּו ַהֶזה ַבמִּ  וְּשָּׂ

תּו  :יָּׂמֻׁ

ים( לו) ֲאנָּׂשִּ ַלח ֲאֶשר וְּהָּׂ תּור מֶֹשה שָּׂ ָאֶרץ ֶאת לָּׂ בּו הָּׂ ינּו וילונו וַיָּׂשֻׁ יו וַיַלִּ לָּׂ ה כָּׂל ֶאת עָּׂ ֵעדָּׂ יא הָּׂ הֹוצִּ ה לְּ בָּׂ  ַעל דִּ

ָאֶרץ  :הָּׂ

תּו( לז) ים וַיָּׂמֻׁ ֲאנָּׂשִּ ֵאי הָּׂ ַבת מֹוצִּ ָאֶרץ דִּ ה הָּׂ עָּׂ ה רָּׂ נֵי ַבַמֵּגפָּׂ פְּ ָּׂק לִּ  :יְּקֹו

עַ ( לח) ן וִּיהֹושֻׁ נֶה ֶבן וְּכֵָּׂלב נּון בִּ יּו יְּפֻׁ ן חָּׂ ים מִּ ֲאנָּׂשִּ ֵהם הָּׂ ים הָּׂ כִּ תּור ַההֹלְּ ָאֶרץ ֶאת לָּׂ  :הָּׂ

ְַּדֵבר( לט) ים ֶאת מֶֹשה וַי רִּ בָּׂ ֵאֶלה ַהדְּ נֵי כָּׂל ֶאל הָּׂ ֵאליִּ  בְּ רָּׂ לּו שְּ ַאבְּ ם וַיִּתְּ עָּׂ אֹד הָּׂ  :מְּ

כִּמּו( מ) ר רֹאש ֶאל וַיֲַעלּו ַבבֶֹקר וַיַשְּ הָּׂ נֶנּו ֵלאמֹר הָּׂ ינּו הִּ לִּ קֹום ֶאל וְּעָּׂ אנּו כִּי יְּקֹוָּׂק ָאַמר ֲאֶשר ַהמָּׂ טָּׂ  :חָּׂ

ה מֶֹשה וַיֹאֶמר( מא) מָּׂ ים ַאֶתם ֶזה לָּׂ רִּ י ֶאת עֹבְּ ָּׂק פִּ וא יְּקֹו לָּׂ  ֹלא וְּהִּ צְּ  :חתִּ

ָּׂק ֵאין כִּי ַתֲעלּו ַאל( מב) ֶכם יְּקֹו בְּ רְּ קִּ נָּׂגְּפּו וְֹּלא בְּ נֵי תִּ פְּ ְֵּביֶכם לִּ  :אֹי

י כִּי( מג) ֵלקִּ ֲעמָּׂ ם וְַּהכְּנֲַענִּי הָּׂ נֵיֶכם שָּׂ פְּ ֶתם לִּ ֶרב ּונְַּפלְּ ֶתם ֵכן ַעל כִּי ֶבחָּׂ ָּׂק ֵמַאֲחֵרי ַשבְּ יֶה וְֹּלא יְּקֹו ֶכם יְּקֹוָּׂק יִּהְּ מָּׂ  :עִּ

ל( מד) פִּ ר רֹאש ֶאל ַלֲעלֹות ּווַיַעְּ הָּׂ ית וֲַארֹון הָּׂ רִּ ָּׂק בְּ שּו ֹלא ּומֶֹשה יְּקֹו ֶקֶרב מָּׂ  :ַהַמֲחנֶה מִּ

י וַיֵֶרד( מה) ֵלקִּ ֲעמָּׂ ר ַהיֵֹשב וְַּהכְּנֲַענִּי הָּׂ הָּׂ ה ַעד וַיַכְּתּום וַיַכּום ַההּוא בָּׂ מָּׂ רְּ  פ: ַהחָּׂ

Alef.  

1.  According to Akeidat Yitzchak’s first answer, the problem lies in the rejection of the 

land that was Promised to them. According to the second answer, the rejection of 

the land in fact constituted a rejection of God and living on a more spiritual level in 

accordance with His Desire and Plan. (This is similar to what HaShem Tells Shmuel 

when the people demand that a king be appointed to lead them: 

 

2.    

ם( ח) ֵפץ אִּ נּו חָּׂ יא יְּקֹוָּׂק בָּׂ נּו וְֵּהבִּ ָאֶרץ ֶאל אֹתָּׂ נָּּׂה ַהזֹאת הָּׂ נּו ּונְּתָּׂ וא ֲאֶשר ֶאֶרץ לָּׂ ב זַָּׂבת הִּ לָּׂ בָּׂש חָּׂ  :ּודְּ

ָּׂק ַאְך( ט) רֹדּו ַאל ַביקֹו מְּ אּו ַאל וְַּאֶתם תִּ ירְּ ָאֶרץ ַעם ֶאת תִּ ֵמנּו כִּי הָּׂ ר ֵהם ַלחְּ ם סָּׂ ָּׂק ֵמֲעֵליֶהם צִּלָּׂ  וַיקֹו

נּו תָּׂ ם לַא אִּ אֻׁ ירָּׂ  ...:תִּ

נִּי ָאנָּׂה ַעד מֶֹשה ֶאל יְּקֹוָּׂק וַיֹאֶמר( יא) ם יְּנֲַאצֻׁ עָּׂ ינּו ֹלא ָאנָּׂה וְַּעד ַהֶזה הָּׂ י יֲַאמִּ כֹל בִּ אֹתֹות בְּ  ֲאֶשר הָּׂ

י יתִּ שִּ בֹו עָּׂ רְּ קִּ  ..:בְּ

ם( ל) בֹאּו ַאֶתם אִּ ָאֶרץ ֶאל תָּׂ י ֲאֶשר הָּׂ אתִּ י ֶאת נָּׂשָּׂ ַשֵכן יָּׂדִּ ֶכם לְּ ּה ֶאתְּ ם כִּי בָּׂ נֶה ֶבן כֵָּׂלב אִּ עַ  יְּפֻׁ  וִּיהֹושֻׁ

ן  :נּון בִּ

3.  Based on the verses cited in question 2 above, it would appear that Akeidat Yitzchak 

is rendering a literal reading of the verses.  

Bet. 

 

1.  The biblical text seems to say that according to the understanding of the people what 

God has Planned for them, the men will be killed during the course of acquiring land 

upon which the women and children will be able to live, but in the absence of male 

protection, will ultimately be desecrated. (This plan appears to parallel the ultimate 

proposal that Reuven, Gad and half of Menashe make concerning acquiring land on 

the far side of the Jordan in lieu of taking up residence in Israel proper:  

  לב פרק במדבר

יו וַיִּּגְּשּו( טז) רּו ֵאלָּׂ רֹת וַיֹאמְּ נֶה צֹאן ּגִּדְּ נֵנּו נִּבְּ קְּ מִּ ים פֹה לְּ רִּ ַטֵפנּו וְּעָּׂ  :לְּ
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נּו( יז) ֵלץ וֲַאנַחְּ ים נֵחָּׂ שִּ נֵי חֻׁ פְּ נֵי לִּ ֵאל בְּ רָּׂ ם ֲאֶשר ַעד יִּשְּ יאֹנֻׁם אִּ ם ֶאל ֲהבִּ קֹומָּׂ ֵרי ַטֵפנּו וְּיַָּׂשב מְּ עָּׂ  בְּ

צָּׂר בְּ נֵי ַהמִּ פְּ ֵבי מִּ ָאֶרץ יֹשְּ  :הָּׂ

ֵתינּו ֶאל נָּׂשּוב ֹלא( יח) נֵַחל ַעד בָּׂ תְּ נֵי הִּ ֵאל בְּ רָּׂ יש יִּשְּ תֹו אִּ  :נֲַחלָּׂ

ם נִּנְַּחל ֹלא כִּי( יט) תָּׂ ֵדן ֵמֵעֶבר אִּ ָאה ַליַרְּ לְּ ָאה כִּי וָּׂהָּׂ ֵתנּו בָּׂ ֵדן ֵמֵעֶבר ֵאֵלינּו נֲַחלָּׂ ה ַהיַרְּ חָּׂ זְּרָּׂ  פ: מִּ

In other words, only the men would fight for the land and the women and children 

will take up residence in it. Of course, if the men do not return, then it will have been 

a pyric victory and the survivors of the families would be subject to attack and 

enslavement.) 

The difficulty with this reading is why are only the men in danger of dying and not the 

rest of their families? Akeidat Yitzchak parses the verse as representing one of three 

possibilities: a) that the Jews attack Canaan with the men being killed and the 

women and children taken captive; b) that the people remain in the desert where it 

is less inevitable that anyone will die; and c) returning to Egypt where everyone 

would be assured of continuing to live, albeit under the conditions of slavery. 

2.  The simple sense of BaMidbar 14:3 is that everyone is at risk when they enter the 

land, the men possibly being killed and the women and children taken captive (rather 

than understanding that what will happen to the women and children will take place 

once they have already taken possession of the land).  

Gimel. 

   .א.1

  א פסוק יד פרק במדבר על דבר העמק

כּו( יג:כו פרק לעיל )במדבר כדכתיב. שם שעמדו העם ראשי המה. העדה כל( א)  ֶאל וַיָּׂבֹאּו "וַיֵלְּ

נֵי ֲעַדת כָּׂל וְֶּאל ַאֲהרֹן וְֶּאל מֶֹשה ֵאל בְּ רָּׂ ַבר ֶאל יִּשְּ דְּ ן מִּ ארָּׂ ה פָּׂ ֵדשָּׂ יבּו קָּׂ ם וַיָּׂשִּ ר אֹתָּׂ בָּׂ  כָּׂל וְֶּאת דָּׂ

ה ֵעדָּׂ אּום הָּׂ י ֶאת וַיַרְּ רִּ ָאֶרץ" פְּ  בני עדת אלא. מקום באותו רבוא ששים עמדו שלא וברור. הָּׂ

 :י"תומ קולם נתנו והמה. העדה ראשי היינו. ישראל

  .ב    

  יב פרק שמות

רּו( ג) ֵאל ֲעַדת כָּׂל ֶאל ַדבְּ רָּׂ שֹר ֵלאמֹר יִּשְּ חּווְּ  ַהֶזה ַלחֶֹדש ֶבעָּׂ ֶהם יִּקְּ יש לָּׂ ֵבית ֶשה אִּ  ֶשה ָאבֹת לְּ

יִּת  :ַלבָּׂ

In this case, a Mitzva that affected each individual household was being discussed, 

and therefore it makes sense that it would be conveyed in the presence of everyone. 

In the case in BaMidbar, the spies were making a report about what they saw, a 

report that was necessary for the decision makers among the people as opposed to 

every individual. 

  ד פרק ויקרא

ם( יג) ֵאל ֲעַדת כָּׂל וְּאִּ רָּׂ ּגּו יִּשְּ ַלם יִּשְּ ר וְּנֶעְּ בָּׂ ל ֵמֵעינֵי דָּׂ הָּׂ שּו ַהקָּׂ כָּׂל ַאַחת וְּעָּׂ ֹות מִּ צְּ ָּׂק מִּ  ֹלא ֲאֶשר יְּקֹו

ֶשינָּׂה ֵשמּו ֵתעָּׂ  :וְּאָּׂ

  יג פסוק ד פרק ויקרא י"רש

 :סנהדרין אלו - ישראל עדת( יג)

 שפתי חכמים

 במדבר) העדה" והצילו העדה "ושפטו, עדה להלן ונאמר עדה כאן שנאמר משום( ה)

 ומדכתיב ,דין בית כאן האמורה עדה אף דין, בית להלן האמורה עדה מה(, כה כד, לה
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 היושבת גדולה סנהדרי זו ואיזו, שבישראל המיוחדת העדה מינה שמע ישראל" "עדת

 :הגזית בלשכת

2. Mizrachi notes that the word “לו” could mean “if” in addition to “if only”. 

Consequently, each time the word appears, it will have to be defined within its 

context.  

  כג פרק בראשית

ְַּדֵבר( יג) רֹון ֶאל וַי ָאזְּנֵי ֶעפְּ ָאֶרץ ַעם בְּ ם ַאְך ֵלאמֹר הָּׂ ה אִּ ֵענִּי לּו ַאתָּׂ מָּׂ י שְּ ֶדה ֶכֶסף נַָּׂתתִּ ֶמנִּי ַקח ַהשָּׂ  מִּ

ה רָּׂ בְּ י ֶאת וְֶּאקְּ ה ֵמתִּ מָּׂ  :שָּׂ

    י"רש

 אך, בכך אפשי יא אני, בחנם וליקח לך לשמוע לי אומר אתה - שמעני לו אתה אם אך( יג)

 :תשמעניו הלואי שמעני לו אתה אם

  ל פרק בראשית

ן וַיֹאֶמר( לד) בָּׂ י לּו ֵהן לָּׂ ֶרָך יְּהִּ בָּׂ  :כִּדְּ

    י"רש

 :בכך שתחפוץ הלואי - כדברך יהי לו

 

  ב פסוק יד פרק במדבר על מזרחי

 חרב יש לו"" חכמו לו" כמו, אילו לשון לא, הלואי לשון לו מלת פירש. ומתנו הלואי מתנו לו( ב)

 מפני", ותשמעני הלואי" "שמעני לו" גבי וכן, ומתנו הלואי מתנו מלת על ו"וי הוסיף גם". בידי

. ומתנו יתן מי", לבבם והיה יתן מי"' אחריו ו"וי עם דבק שהוא", יתן מי" כמו, הלואי שפירוש

 והיה, בםלב שהיה יתן מי, אמר כאילו, ן"שי במקום הוא" יתן מי" שאחר ו"שהוי פי על ואף

 שהווין מפני ו"וי הוסיף כן פי על אף, ו"וי אות ולא ן"שי אות הלואי מלת אחר להוסיף ראוי

 את, "כמו", אשר" במקום שהוא אותו אם כי, חסר נמצא לא ן"שי ואות, במקרא רבים החסרים

 :בה ילכו אשר הדרך את שפירושו" בה ילכו הדרך

  .א.3

  מא פרק בראשית

ֵאה יֹוֵסף ֶאל עֹהַפרְּ  וַיֹאֶמר( מא) י רְּ ָך נַָּׂתתִּ יִּם ֶאֶרץ כָּׂל ַעל אֹתְּ צְּרָּׂ  :מִּ

    י"רש

 ולתתך( יט כו דברים) כמו, הוא נתינה לשון כן פי על ואף, יתך מניתי - אתך נתתי( מא)

 נתתי( ט ב מלאכי) כמו, עליו נתינה לשון נופל לשפלות בין לגדולה בין, עליון

 :ושפלים נבזים אתכם

RaShI quotes Targum because the meaning of “נתנה” doesn’t necessarily mean 

“appoint” but rather “place”. Therefore by quoting Targum, RaShI is insisting that 

in this context the word means “to appoint”. Whereas Pharaoh has the power to 

appoint an individual to a particular office, in this context we are talking about the 

people rather than a political leader, and therefore it might be thought that the 

people would not be able to “appoint” someone as their leader. Comes RaShI to 

tell us otherwise. 

 Perhaps the reason why RaShI does not follow the Peshat is because the people are .ב    

currently being led by someone Appointed by HaShem, i.e., Moshe. Consequently 

they will need an alternative—someone who is appointed to fulfill the same role, 
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but instead of leading them to Canaan, would lead them back to Egypt; or an 

alternate deity to serve in place of HaShem as their metaphysical leader.  

 ChaZaL are assuming that when people disagree with HaShem’s Plan, in this case to  .ג   

proceed into the land of Israel, in effect they are following a different set of values 

and beliefs, i.e., a different religion and spiritual focus. 

 .”שמרך“ is parallel to ”צלך“ In Tehillim 121:5, the term  .א.4

  קכא פרק תהלים

ֶרָך יְּקֹוָּׂק( ה) ָך יְּקֹוָּׂק שֹמְּ ינֶָך יַד ַעל צִּלְּ  :יְּמִּ

 in the end ,איוב like כשרים Since the people that they rely upon, even if they are  .ב    

have no effectiveness one way or the other. While the Canaanites might think that 

these people give them some sort of protection, in the end they actually do not. So 

why would the knowledge that these individuals were no longer alive, give the 

Jews any additional confidence? If on the other hand, the Canaanites had been 

protected by HaShem until the moment was ripe for the Jews to take over, then 

there should be no fears that there will be insurmountable resistance. 

Daled.  

1) What is the fact that Yehoshua and Kalev were among the spies have anything to do 

with their tearing their clothing? 

2) If in light of the terrible reaction of the Jewish people to the spies’ report, it was 

worthy of people tearing their clothes, why did only Yehoshua and Kalev do so, and 

not the other leaders of the Jewish people like Moshe, Yehoshua and the seventy 

elders? 

Heh.  

1. Abrabanel’s interpretation ties together the two elements of the verse, i.e., the 

Canaanites are the “bread” of the Jews, and their protection has deserted them. 

RaShI and Ibn Ezra separate these two elements into two separate ideas. 

2.   

  ב פרק יהושע

ים ֶאל וַתֹאֶמר( ט) ֲאנָּׂשִּ י הָּׂ תִּ ֶכם יְּקֹוָּׂק נַָּׂתן כִּי יַָּׂדעְּ ָאֶרץ ֶאת לָּׂ י הָּׂ הנָּׂפְּ  וְּכִּ ֶכם לָּׂ ֵלינּו ֵאיַמתְּ י עָּׂ  כָּׂל נָּׂמֹגּו וְּכִּ

ֵבי ָאֶרץ יֹשְּ נֵיֶכם הָּׂ פְּ  :מִּ

And she said unto the men: 'I know that the LORD hath given you the land, and that 

your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land melt away before 

you.  

 

 

 


