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 במדבר פרק כו

ה      √ ָ֑ פ  י ַהַמגֵּ ֵ֣ י ַאֲחרֵּ ִ֖ ר: פ)א( ַוְיה  אֹמֹֽ ן לֵּ ִ֖ ן ַהֹכהֵּ ָ֛ר ֶבן־ַאֲהֹרֹ֥ ז  ל ֶאְלע  ֶשה ְוֶאֶ֧ אֶמר ְיֹקו ֙ק ֶאל־ֹמֹ֔ ֹֹּ֤  ַוי

√      ִ֖ ב  א צ  ֹ֥ ם כ ל־ֹיצֵּ ָ֑ ית ֲאֹבת  ֵ֣ ה ְלבֵּ ְעל  ָ֛ה ו ַמִ֖ נ  ים ש  ֹ֥ ן ֶעְשר  ֶבֶּ֨ ל מ  אֵֵּ֗ ְשר  י־י  ת ְבנֵּ ל־ֲעַדֵ֣ אש׀ כ  ֵֹ֣ ְש )ב( ְש֞אּו ֶאת־ר ל:א ְבי  ֹֽ אֵּ  ר 

ר:     (√ אֹמֹֽ ֹו לֵּ חִ֖ ן ְירֵּ ֹ֥ ב ַעל־ַיְרדֵּ ָ֑ ת מֹוא  ְרֹבֵ֣ ם ְבַעֹֽ ִ֖ ן ֹאת  ָ֛ ר ַהֹכהֵּ ֶ֧ ז  ה ְוֶאְלע  ר ֹמֶשֶׁ֜  ג( ַוְיַדבֵֶּּ֨

ֶרץ      √ ֶאֹ֥ ים מֵּ ִ֖ ל ַהֹיְצא  אֵֹּ֔ ְשר  ֵ֣י י  ֹּ֤ק ֶאת־ֹמֶש֙ה ּוְבנֵּ ה ְיֹקו  ּו ֶּ֨ ה ַכֲאֶש֩ר צ  ְעל  ָ֑ ִ֖ה ו מ  נ  ים ש  ֹ֥ ן ֶעְשר  ֶבָ֛ ם:)ד( מ  י  ֹֽ ְצר   מ 

י: )ה( ֹֽ ַחת ַהַפלֻּא  ְשַפִ֖ ּוא מ  י ְלַפלּ֕ ַחת ַהֲחֹנכ ֹ֔ ְשַפֵ֣ ן ֲחנֹו֙ך מ  ֵ֣י ְראּובֵֵּ֗ ל ְבנֵּ ָ֑ אֵּ ְשר  ֹור י  ן ְבכֵ֣ ִ֖  ְראּובֵּ
י: ֹֽ ַחת ַהַכְרמ  ְשַפִ֖ י מ  י ְלַכְרמ ּ֕ ָ֑ ֶחְצרֹונ  ַחת ַהֹֽ ְשַפִ֖ ן מ   )ו( ְלֶחְצֹרּ֕

ּו ְפקֻּ  ְהיֵ֣ י ַוי  ָ֑ נ  אּובֵּ רֹֽ ת ה  ְשְפֹחֵ֣ ֶלה מ  ִ֖ ים:)ז( אֵּ ֹֽ ֹות ּוְשֹלש  אִ֖ ע מֵּ ֶלף ּוְשַבֹ֥ י֙ם ֶאֹ֔ ע  ה ְוַאְרב  ֹּ֤ ם ְשֹלש  יֶהֵ֗  דֵּ
ב: ֹֽ יא  ּוא ֱאל  ֹ֥י ַפלִ֖  )ח( ּוְבנֵּ

ּו ַעל־מֹ  צֶׁ֜ ר ה  ה ֲאֶשֶּ֨ ד ֵ֗ עֵּ י ה  ֵ֣ יאֵּ ם קרואי ְקר  ֶׁ֜ יר  ן ַוֲאב  ת ֶּ֨ ּוא־ד  ם הֹֽ ָ֑ יר  ן ַוֲאב  ֵ֣ ת  ל ְוד  ִ֖ ב ְנמּואֵּ יא ֹ֔ ֵ֣י ֱאל  ל־ַאֲהֹר֙ן בַ )ט( ּוְבנֵּ ה ְוַעֹֽ ַרח ֶשֹּ֤ ֲעַדת־ֹקֹ֔

ֹֽק: ם ַעל־ְיֹקו  ִ֖  ְבַהֹצת 
ים ּו ֹּ֤ ש  ת ֲחמ  ֵ֣ ש אֵּ אֵֵּ֗ ל ה  ה ַבֲאֹכֵ֣ ָ֑ ד  עֵּ ֹות ה  ַרח ְבמֵ֣ ם ְוֶאת־ֹקִ֖ ָ֛ ע ֹאת  ְבַלֹ֥ יה  ַות  ֶרץ ֶאת־פ ֵ֗ א ֶׁ֜ ח ה  ְפַתֶּ֨ ס:)י( ַות  ֹֽ ּו ְלנֵּ ְהיִ֖ יש ַוי  ֙ם א ֹ֔ י  אַת֙  מ 

תּו: ס ֹֽ ַרח לֹא־מֵּ י־ֹקִ֖  )יא( ּוְבנֵּ
מְ  ֵ֣י ש  ַחת )יב( ְבנֵּ ְשַפִ֖ ין מ  י ְלי כ ּ֕ ָ֑ ינ  ַחת ַהי מ  ְשַפִ֖ ין מ  י ְלי מ ּ֕ ל ֹ֔ ּואֵּ ַח֙ת ַהְנמֵ֣ ְשַפ֙ ל מ  ְנמּואֵֵּ֗ ֒ם ל  ְשְפֹחת  י:עֹו֘ן ְלמ  ֹֽ ינ  כ   ַהי 

י: ֹֽ אּול  ַחת ַהש  ְשַפִ֖ ּול מ  אּ֕ י ְלש  ָ֑ ַחת ַהַזְרח  ְשַפִ֖ ַרח מ   )יג( ְלֶזּ֕
ם: ס י  ֹֽ את  ֶלף ּומ  ים ֶאִ֖ ָ֛ ם ְוֶעְשר  ַ֧י  י ְשַנֶ֧ ָ֑ ְמֹענ  ת ַהש  ְשְפֹחֵ֣ ֶלה מ  ִ֖  )יד( אֵּ

ְשַפִ֖  י מ  י ְלשּונ ּ֕ ָ֑ ַחג  ַחת ַהֹֽ ְשַפִ֖ י מ  י ְלַחג ּ֕ ַח֙ת ַהְצפֹונ ֹ֔ ְשַפ֙ ֹון מ  ְצפֵ֗ ֒ם ל  ְשְפֹחת  ֘ד ְלמ  ֵ֣י ג  י:)טו( ְבנֵּ ֹֽ  ַחת ַהשּונ 
חַ  ְשַפִ֖ י מ  ְזנ ּ֕ י:)טז( ְלא  ֹֽ ר  עֵּ ַחת ה  ְשַפִ֖ י מ  ּ֕ ר  י ְלעֵּ ָ֑ ְזנ  א   ת ה 

י: ֹֽ ל  ַאְראֵּ ַחת ה  ְשַפִ֖ י מ  ל ֹ֔ ְראֵּ י ְלַאֶּ֨ ָ֑ ֲארֹוד  ַחת ה  ְשַפִ֖ ֹוד מ   )יז( ַלֲארּ֕
ֹות: ס אֹֽ ש מֵּ ֹ֥ ֶלף ַוֲחמֵּ ים ֶאִ֖ ֹ֥ ע  ם ַאְרב  יֶהָ֑ דֵּ ְפקֻּ ִ֖ד ל  י־ג  ֹֽ ת ְבנֵּ ְשְפֹחֹ֥ ֶלה מ  ָ֛  )יח( אֵּ

ַ֧ ָ֑ ר ְואֹונ  ֵ֣ ה עֵּ ִ֖ ֹ֥י ְיהּוד  ַען:)יט( ְבנֵּ ֹֽ ֶרץ ְכנ  ִַ֖֧ן ְבֶאֹ֥ ר ְואֹונ  ָ֛ ת עֵּ ֹ֥מ   ן ַוי 
י ְלֶזּ֕  ָ֑ ַחת ַהַפְרצ  ְשַפִ֖ ֶרץ מ  י ְלֶפּ֕ נ ֹ֔ ל  ֵ֣ ַח֙ת ַהשֵּ ְשַפ֙ ה מ  ל ֵ֗ ֒ם ְלשֵּ ְשְפֹחת  ֘ה ְלמ  ּו ְבנֵּי־ְיהּוד  ְהיֵ֣ י:)כ( ַוי  ֹֽ ַחת ַהַזְרח  ְשַפִ֖  ַרח מ 

חַ  ְשַפִ֖ ן מ  ֶרץ ְלֶחְצֹרּ֕ ּו ְבנֵּי־ֶפֹ֔ ְהיֵ֣ י:)כא( ַוי  ֹֽ מּול  ַחת ֶהח  ְשַפִ֖ ּול מ  מּ֕ י ְלח  ָ֑ ֶחְצֹרנ   ת ַהֹֽ
ֹות: ס אֹֽ ש מֵּ ֹ֥ ֶלף ַוֲחמֵּ ים ֶאִ֖ ָ֛ ְבע  ה ְוש  ֶ֧ ש  ם ש  יֶהָ֑ דֵּ ְפקֻּ ה ל  ִ֖ ת ְיהּוד  ְשְפֹחֹ֥ ֶלה מ  ָ֛  )כב( אֵּ
ַחת ַהפ ְשַפִ֖ ה מ  ו ּ֕ י ְלפֻּ ָ֑ ע  ַחת ַהתֹול  ְשַפִ֖ ע מ  ם תֹול ּ֕ ְשְפֹחת ֹ֔ ֙ר ְלמ  שכ  ש  י י  ֹּ֤ י:)כג( ְבנֵּ ֹֽ  ּונ 

י: ֹֽ ְמֹרנ  ַחת ַהש  ְשַפִ֖ ן מ  ְמֹרּ֕ י ְלש  ָ֑ ב  ַחת ַהי שֻּ ְשַפִ֖ ּוב מ   )כד( ְלי שּ֕
ֹות: ס אֹֽ ש מֵּ ֶלף ּוְשֹלֹ֥ ים ֶאִ֖ ָ֛ ש  ה ְוש  ֶ֧ ע  ם ַאְרב  יֶהָ֑ דֵּ ְפקֻּ ִ֖ר ל  שכ  ש  ת י  ְשְפֹחֹ֥ ֶלה מ  ָ֛  )כה( אֵּ

חַ  ְשַפ֙ ֶרד מ  ֒ם ְלֶסֵ֗ ְשְפֹחת  ֘ן ְלמ  ֵ֣י ְזבּולֻּ י:)כו( ְבנֵּ ֹֽ ל  ַחת ַהַיְחְלאֵּ ְשַפִ֖ ל מ  ְחְלאֵֹּ֔ י ְלַיֶּ֨ ָ֑ ֹלנ  אֵּ ַחת ה  ְשַפִ֖ ֹון מ  לּ֕ י ְלאֵּ ֹ֔  ֙ת ַהַסְרד 
ֹות: ס אֹֽ ש מֵּ ֹ֥ ֶלף ַוֲחמֵּ ים ֶאִ֖ ֹ֥ ש  ם ש  יֶהָ֑ דֵּ ְפקֻּ י ל  ִ֖ ת ַהְזבּוֹלנ  ְשְפֹחֹ֥ ֶלה מ  ָ֛  )כז( אֵּ

ם: י  ֹֽ ה ְוֶאְפר  ם ְמַנֶשִ֖ ָ֑ ְשְפֹחת  ף ְלמ  ִ֖ ֹ֥י יֹוסֵּ  )כח( ְבנֵּ
י )כט( ֹֽ ד  ְלע  ַחת ַהג  ְשַפִ֖ ד מ  ְלע ּ֕ ד ְלג  ָ֑ ְלע  יד ֶאת־ג  ֵ֣ יר הֹול  ִ֖ כ  י ּומ  ֹ֔ יר  כ  ַחת ַהמ  ְשַפֵ֣ י֙ר מ  כ  ה ְלמ  ֵ֣י ְמַנֶשֵ֗  :ְבנֵּ

י: ֹֽ ֶחְלק  ַחת ַהֹֽ ְשַפִ֖ ֶלק מ  י ְלחֵּּ֕ ָ֑ יֶעְזר  ֹֽ א  ַחת ה  ְשַפִ֖ ֶזר מ  יֶעּ֕ ד א  ְלע ֹ֔ ֵ֣י ג  ֶלה ְבנֵּ  )ל( אֵֵּ֚
ְש  ל מ  יאֵֹּ֔ ְשר  י:)לא( ְוַאֶּ֨ ֹֽ ְכמ  ַחת ַהש  ְשַפִ֖ ֶכם מ  י ְוֶשּ֕ ָ֑ ל  אֵּ ֹֽ ַאְשר  ֹֽ ַחת ה   ַפִ֖

י: ֹֽ ֶחְפר  ַחת ַהֹֽ ְשַפִ֖ ֶפר מ  י ְוחֵּּ֕ ָ֑ ע  יד  ַחת ַהְשמ  ְשַפִ֖ ע מ  יד ּ֕  )לב( ּוְשמ 
ה  ֵ֣ ד ַמְחל  ְפח ֹ֔ ֹות ְצל  ֙ם ְבנֵ֣ ֹות ְושֵּ נָ֑ ם־ב  י א  ֵ֣ ים כ  ִ֖ נ  ֹו ב  יּו לָ֛ ֹ֥ ֶפר לֹא־ה  ד ֶבן־חֵֵּ֗ ֵ֣ ְפח  ה:)לג( ּוְצל  ֹֽ ְרצ  ִ֖ה ְות  ְלכ  ה מ  ֹ֥ ְגל  ה ח   ְוֹנע ֹ֔

ֹות: ס אֹֽ ע מֵּ ֶלף ּוְשַבֹ֥ ים ֶאִ֖ ָ֛ ש  ם ַוֲחמ  ַ֧י  ם ְשַנֶ֧ יֶהֹ֔ דֵּ ֵ֣ ה ּוְפקֻּ ת ְמַנֶשָ֑ ְשְפֹחֵ֣ ֶלה מ  ִ֖  )לד( אֵּ
ַחת  ְשַפִ֖ ֶכר מ  י ְלֶבּ֕ ַתְלח ֹ֔ ֵ֣ ַח֙ת ַהשֻּ ְשַפ֙ ַלח מ  ֒ם ְלשּוֶתֵ֗ ְשְפֹחת  ֘ם ְלמ  ֶלה ְבנֵּי־ֶאְפַרי  ֵ֣ י:)לה( אֵּ ֹֽ ַתֲחנ  ַחת ַהֹֽ ְשַפִ֖ ַחן מ  י ְלַתּ֕ ָ֑  ַהַבְכר 

י: ֹֽ נ  ר  עֵּ ַחת ה  ְשַפִ֖ ן מ  ּ֕ ר  ַלח ְלעֵּ ָ֑ ֵ֣י שּות  ֶלה ְבנֵּ ִ֖  )לו( ְואֵּ
י־יֹו ֶלה ְבנֵּ ֹ֥ ֹות אֵּ אָ֑ ש מֵּ ֵ֣ ֶלף ַוֲחמֵּ ים ֶאִ֖ ָ֛ ם ּוְשֹלש  ַ֧י  ם ְשַנֶ֧ יֶהֹ֔ דֵּ ֵ֣ ְפקֻּ ֙ם ל  י  ת ְבנֵּי־ֶאְפַר֙ ְשְפֹחֹּ֤ ֶלה מ  ֵ֣ ְשפְ )לז( אֵּ ף ְלמ  ִ֖ ם: ססֵּ ֹֽ  ֹחת 

י י ַלֲאח  ָ֑ ל  ַאְשבֵּ ֹֽ ַחת ה  ְשַפִ֖ ל מ  י ְלַאְשבֵּּ֕ ַח֙ת ַהַבְלע ֹ֔ ְשַפ֙ ַלע מ  ֒ם ְלֶבֵ֗ ְשְפֹחת  ֘ן ְלמ  ְני מ  ֵ֣י ב  י:)לח( ְבנֵּ ֹֽ מ  יר  ֲאח  ַחת ה  ְשַפִ֖ ם מ  ּ֕  ר 
י: ֹֽ מ  ַחת ַהחּופ  ְשַפִ֖ ם מ  י ְלחּופ ּ֕ ָ֑ מ  ַחת ַהשּופ  ְשַפִ֖ ם מ  ְשפּופ ּ֕  )לט( ל 

י:)מ( וַ  ֹֽ ַנֲעמ  ַחת ַהֹֽ ְשַפִ֖ ן מ  ֲעמ ֹ֔ י ְלַנֹֽ ֹ֔ ַאְרד  ֹֽ ַח֙ת ה  ְשַפ֙ ן מ  ָ֑ ְרְד ְוַנֲעמ  ַלע ַאֵ֣ י־ֶבִ֖ ּו ְבנֵּ ְהיֹ֥  י 
ֹות: ס אֹֽ ש מֵּ ֹ֥ ֶלף ְושֵּ ים ֶאִ֖ ָ֛ ע  ה ְוַאְרב  ֶ֧ ש  ם ֲחמ  יֶהֹ֔ דֵּ ֵ֣ ם ּוְפקֻּ ָ֑ ְשְפֹחת  ן ְלמ  ִ֖ ְני מ  י־ב  ֶלה ְבנֵּ ֹ֥  )מא( אֵּ

ם: ֹֽ ְשְפֹחת  ן ְלמ  ִ֖ ת ד  ְשְפֹחֹ֥ ֶלה מ  ָ֛ י אֵּ ָ֑ מ  ַחת ַהשּוח  ְשַפִ֖ ם מ  ם ְלשּוח ּ֕ ְשְפֹחת ֹ֔ ֙ן ְלמ  י־ד  ֶלה ְבנֵּ ֹּ֤  )מב( אֵּ
ֹות: ס אֹֽ ע מֵּ ֶלף ְוַאְרַבֹ֥ ים ֶאִ֖ ָ֛ ש  ה ְוש  ֶ֧ ע  ם ַאְרב  יֶהָ֑ דֵּ ְפקֻּ י ל  ִ֖ מ  ת ַהשּוח  ְשְפֹחֹ֥ ל־מ   )מג( כ 
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ְש  ֘ר ְלמ  שֵּ ֵ֣י א  י:)מד( ְבנֵּ ֹֽ יע  ַחת ַהְבר  ְשַפִ֖ ה מ  יע ּ֕ ְבר  י ל  ָ֑ ְשו  ַחת ַהי  ְשַפִ֖ י מ  ְשו ּ֕ ה ְלי  ְמנ ֹ֔ ַח֙ת ַהי  ְשַפ֙ ה מ  ְמנ ֵ֗ ֒ם ְלי   ְפֹחת 
י: ֹֽ ל  יאֵּ ַחת ַהַמְלכ  ְשַפִ֖ ל מ  יאֵֹּ֔ ְלכ  י ְלַמֶּ֨ ָ֑ ֶחְבר  ַחת ַהֹֽ ְשַפִ֖ ֶבר מ  ה ְלֶחּ֕ יע ֹ֔ ֵ֣י ְבר  ְבנֵּ  )מה( ל 

 ִ֖ שֵּ ם ַבת־א  ֹ֥ ַרח:)מו( ְושֵּ ֹֽ  ר ש 
ֹות: ס אֹֽ ע מֵּ ֶלף ְוַאְרַבֹ֥ ים ֶאִ֖ ָ֛ ש  ה ַוֲחמ  ֶ֧ ם ְשֹלש  יֶהָ֑ דֵּ ְפקֻּ ר ל  ִ֖ שֵּ ת ְבנֵּי־א  ְשְפֹחֹ֥ ֶלה מ  ָ֛  )מז( אֵּ
י: ֹֽ ַחת ַהגּונ  ְשַפִ֖ י מ  י ְלגּונ ּ֕ ָ֑ ל  ַחת ַהַיְחְצאֵּ ְשַפִ֖ ל מ  ְחְצאֵֹּ֔ ם ְלַיֶּ֨ ְשְפֹחת ֹ֔ ֙י ְלמ  ל  י ַנְפת  ֹּ֤  )מח( ְבנֵּ

ֶצר מ   י:)מט( ְליֵּּ֕ ֹֽ מ  לֵּ ַחת ַהש  ְשַפִ֖ ם מ  לֵּּ֕ י ְלש  ָ֑ ְצר  ַחת ַהי   ְשַפִ֖
ֹות: אֹֽ ע מֵּ ֶלף ְוַאְרַבֹ֥ ים ֶאִ֖ ָ֛ ע  ה ְוַאְרב  ֶ֧ ש  ם ֲחמ  יֶהֹ֔ דֵּ ֵ֣ ם ּוְפקֻּ ָ֑ ְשְפֹחת  י ְלמ  ִ֖ ל  ת ַנְפת  ְשְפֹחֹ֥ ֶלה מ  ָ֛  )נ( אֵּ

 ָ֑ ֶלף ו א  ֹות ֶאִ֖ אֹ֥ ש־מֵּ ל שֵּ אֵֹּ֔ ְשר  ֵ֣י י  ֙י ְבנֵּ ֶלה ְפקּודֵּ ים: פ)נא( אֵֵּ֗ ֹֽ ֹות ּוְשֹלש  אִ֖ ע מֵּ  ֶלף ְשַבֹ֥
ר: אֹמֹֽ ה לֵּ ִ֖ק ֶאל־ֹמֶשֹ֥ ר ְיֹקו  ֹ֥  )נב( ַוְיַדבֵּ

ֹות: מֹֽ ר שֵּ ְסַפֹ֥ ִ֖ה ְבמ  ֶרץ ְבַנֲחל  ָ֛ א  ק ה  ֹ֥ לֵּ ח  ֶלה תֵּ אֵֵּ֗  )נג( ל 
ן ַנחֲ  יו יַֻּתִ֖ ד ֹ֔ י ְפקֻּ ֵ֣ יש ְלפ  ֹו א ֵ֚ תָ֑ יט ַנֲחל  ִ֖ ט ַתְמע  ֹו ְוַלְמַעּ֕ תֹ֔ ב ַתְרֶב֙ה ַנֲחל  ַרֵ֗ ֹו:)נד( ל  תֹֽ  ל 

לּו: ֹֽ ְנח  ם י  ִ֖ ֹות ַמּטֹות־ֲאֹבת  ְשמֹ֥ ֶרץ ל  ָ֑ א  ק ֶאת־ה  ִ֖ לֵּ ל יֵּח  ּ֕  )נה( ַאך־ְבגֹור 
ט: ס ֹֽ ְמע  ב ל  ין ַרִ֖ ֹ֥ ֹו בֵּ תָ֑ ק ַנֲחל  ִ֖ לֵּ ח  ל תֵּ ֹ֔ ֙י ַהגֹור   )נו( ַעל־פ 

נ ֹ֔  ְַ֧רשֻּ ֵ֣ ַח֙ת ַהגֵּ ְשַפ֙ ֹון מ  ְרשֵ֗ ֒ם ְלגֵּ ְשְפֹחת  ֘י ְלמ  ו  י ַהלֵּ ֵ֣ ֶלה ְפקּודֵּ י:)נז( ְואֵֶּּ֨ ֹֽ ר  ַחת ַהְמר  ְשַפִ֖ י מ  ּ֕ ר  ְמר  י ל  ָ֑ ת  ַחת ַהְקה  ְשַפִ֖ ת מ  ְקה ּ֕  י ל 
ַחת הַ  ְשַפֵ֣ ֙י מ  ַחת ַהַמְחל  ְשַפֹּ֤ ֙י מ  ֶחְבֹרנ  ַחת ַהֹֽ ְשַפֹּ֤ י מ  ְבנ ֶׁ֜ ַחת ַהל  ְשַפֶּ֨ י מ  ו ֵ֗ ת לֵּ ְשְפֹחֵ֣ ֶלה׀ מ  ֵ֣ ת )נח( אֵּ ֵ֣ י ּוְקה  ָ֑ ְרח  ַחת ַהק  ְשַפִ֖ י מ  מּוש ֹ֔

ד ֶאת־ ֹ֥ ם:הֹול  ֹֽ  ַעְמר 
ם ֶאֹֽ  ֵ֗ ֶלד ְלַעְמר  ֵ֣ ם ַותֵּ י  ָ֑ ְצר  י ְבמ  ִ֖ ו  ּה ְללֵּ ָ֛ ה ֹאת  ֹ֥ ר י ְלד  י ֲאֶשֶּ֨ ו ֹ֔ ֶב֙ד ַבת־לֵּ ם יֹוֶכ֙ ֵ֗ ֶשת ַעְמר  ֵ֣ ם׀ אֵּ ֵ֣ ֹ֥ם )נט( ְושֵּ ְרי  ת מ  ִ֖ ה ְואֵּ ת־ַאֲהֹר֙ן ְוֶאת־ֹמֶשֹ֔

ם: ֹֽ  ֲאֹחת 
 ִ֖ ז  ּוא ֶאת־ֶאְלע  יהָ֑ ב ְוֶאת־ֲאב  ִ֖ ן ֶאת־נ ד  ד ְלַאֲהֹרֹ֔ ֵ֣ לֵּ ּו  ר:)ס( ַוי  ֹֽ מ  ית   ר ְוֶאת־א 

ֹֽק: ֹ֥י ְיֹקו  ְפנֵּ ה ל  ִ֖ ר  ש־ז  ם אֵּ ֹ֥ יב  ּוא ְבַהְקר  יהָ֑ ב ַוֲאב  ִ֖ ת נ ד  ֹ֥מ   )סא( ַוי 
ּו בְ  √     ְקדֵ֗ ְתפ  א ה  ֵֹ֣ י׀ ל ֵ֣ ה כ  ְעל  ָ֑ ֶדש ו מ  ֶבן־ֹחֵ֣ ִ֖ר מ  כ  ל־ז  ֶלף כ  י֙ם ֶאֹ֔ ה ְוֶעְשר  ֹּ֤ ם ְשֹלש  יֶהֵ֗ דֵּ ּו ְפקֻּ ְהיֵ֣ ל כ   )סב( ַוי  אֵֹּ֔ ְשר  ֵ֣י י  ן תֹו֙ך ְבנֵּ ַתֹּ֤ י לֹא־ נ 

ל: ֹֽ אֵּ ְשר  ֹ֥י י  ֹוך ְבנֵּ ה ְבתִ֖ ֶה֙ם ַנֲחל ֹ֔  ל 
ל יַ  ב ַעִ֖ ת מֹוא ֹ֔ ְרֹבֵ֣ ֙ל ְבַעֹֽ אֵּ ְשר  י י  ֹּ֤ ּו ֶאת־ְבנֵּ ְקדֶׁ֜ ֹֽ ר פ  ן ֲאֶשֶּ֨ ָ֑ ִ֖ר ַהֹכהֵּ ז  ה ְוֶאְלע  י ֹמֶשֹ֔ ֵ֣ ֶלה ְפקּודֵּ ֹו:)סג( אֵֵּ֚ חֹֽ ן ְירֵּ ֹ֥  ְרדֵּ

י     √ ֵ֣ ְפקּודֵּ יש מ  י ה א ֹ֔ ֵ֣ ֶל֙ה לֹא־ה  י: )סד( ּוְבאֵּ֙ ֹֽ ינ  ר ס  ְדַבֹ֥ ל ְבמ  ִ֖ אֵּ ְשר  ֹ֥י י  ּו ֶאת־ְבנֵּ ְקדָ֛ ר פ  ן ֲאֶשֹ֥ ָ֑ ן ַהֹכהֵּ ה ְוַאֲהֹרִ֖  ֹמֶשֹ֔

ה ו      √ ֶנֹ֔ ב ֶבן־ְיפֻּ ֵ֣ לֵּ ם־כ  י א  יש כ ֵ֚ ֶה֙ם א ֹ֔ ר מֵּ ר ְולֹא־נֹוַתֹּ֤ ָ֑ ְדב  תּו ַבמ  ִ֖ ֹות י מֻּ ם מֹ֥ ֶהֹ֔ ר ְיֹקו ֙ק ל  ַמֹּ֤ י־א  ֹֽ ּון: ס)סה( כ  ן־נֹֽ ַע ב  ִ֖  יהֹושֻּ

Alef. 

1.  The Midrash claims that because the Jews were monogamously faithful, and children would 

know precisely who their parents were, therefore they were deemed superior to those 

cultures where there sexual immorality reigned, and it was impossible to trace patrimony.  

2.  The admirable quality that served as the basis for their being chosen by God, i.e., their sexual 

faithfulness, has now been shown to no longer apply by the dalliance of so many with the 

daughters of Moav (BeMidbar 25:1-3).  

 
 שנת תש"ד    תשא-פרשת כי

 חטא העגל

 פרק לג, ו -שמות פרק לב, כה 

  .ה

 

         פרק ל"ג

 'פסוק ד

תּו ִאיש ֶעְדיֹו"    "...ְולֹא שָׁ

 'פסוק ה
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ה הֹוֵרד ֶעְדְיָך"   "...ְוַעתָׁ

 'פסוק ו

ֵאל ֶאת ֶעְדיָׁם ֵמַהר חֹוֵרב"  "ַוִיְתַנְצלּו ְבֵני ִיְשרָׁ

  :שבת פ"ה ע"א     √

ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד  ש ר' סימא: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששיםדר

שכינה( אחד כנגד "נעשה" ואחד כנגד "נשמע", וכיוון שחטאו  )רש"י: מזיוכתרים מישראל, קשרו לו שני 

 מהר ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופרקום, שנאמר: "ויתנצלו בני ישראל את עדים ישראל, ירדו מאה

 ..."חורב

ועתיד הקב"ה להחזירן לנו שנאמר )ישעיה ל"ה( "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על 

 .שמחה שמעולם על ראשם –ראשם" 

  :תנחומא שלח י"ג    √

אשר יעצתי עליהם קלקלתם וביטלתם אותה:  זה שאמר הכתוב )משלי א'( "ותפרעו כל עצתי", כל הטובה

ב'( באלפי אלפים ורבי רבבות של מלאכים ירדתי בשבילכם  מיד מצרים )שמות מתחילה וארד להצילו

 בראשו. רב הונא אמר: פרפריא עטרהואחד שני מלאכים, אחד חוגר זינו ואחד נותן  והייתי מוסר לכל אחד

מלאך ולא דבר אחר,  הלבישם ושם המפורש חקוק עליהם. כל הימים שהיה בידם לא היה דבר רע נוגע ולא

העם את הדבר הרע הזה" וכתיב... "ויתנצלו  או אמר להם משה: "הורד עדיך", באותה שעה "וישמעוכשחט

 ."ישראל את עדים מחורב

  :ראב"ע    √

כמו הנזמים והטבעות, על דרך ואעדך  תכשיטיםד"ה ויתנצלו בני ישראל: מן עדים. והם בגדי תפארת ו

 .עדי. כי התאבלו על דבר העגל

  :רמב"ן

עדי יותר ממה שעשו תחילה. ואונקלוס שתרגם בעדי,  בשמעם זה התנצלו ויתפרקו מכלד"ה ויתנצלו: כי 

בבראשית רבה )עיין שמו"ר מ"ה ב'( זינאות חגר להם, כלומר שחגר להם  תקון זין, דעתו כדברי האומר

חרות על  בשעת מתן תורה כלי זין להנצל מכל פגע ומלאך המות, כמו שדרשו )שמו"ר ל"ב א'( הקב"ה

והנה ישראל קיבלו עליהם את  .ת )לעיל ל"ב ט"ז(, חירות ממלאך המות, והם שמותיו של הקב"ההלוחו

 .תשובה גדולה וחרטה בחטאם המיתה ברצון נפשם מפני עונש העגל, וזה ענין

 :'פסוק ד ,רשב"ם    √

, לפי שנהגו אבלות, כדכתיב ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו. שהרי אמר להם תכשיטיןד"ה עדיו: מיני 

 .הקב"ה הורד עדיך

 :'פסוק ה ,ספורנו

ל קהנתונה לך באותו המעמד הנכבד הורידה מעליך, כי ה ד"ה ועתה הורד עדיך: אותה ההכנה הרוחנית

לתי רצון המקבל, כאמרם ז"ל )פרק סדר תעניות אלו( לא יקחנה מן המקבל ב ,יתברך, אחר שנתן המתנה

 .דמיהב יהבי משקל לא שקלי דגמירי

  :שמות רבה נ"א ח    √

המוות בהם שנאמר: )שמות ל"ב ט"ז(  בשעה שנתן הקב"ה תורה לישראל לא היו ראויים שישלוט מלאך

: חירות ממלאך אומר: חירות מן הגלות, ר' נחמיה אומר "חרות על הלוחות". מהו "חרות"? ר' יהודה

 עטרות. ומה היה הלבוש? ר' יוחנן אומר: מזיו הדרוהתורה הלבישם הקב"ה  המוות... שכיוון שקיבלו

שהיה בידם לא היה מלאך  הלבישן, ורשב"י אומר: כלי זין נתן להם, והשם הגדול חקוק עליו וכל הימים

  .המוות יכול לשלוט בהם... וכשחטאו העביר הקב"ה מהם

  :שד"ל

 .תו איש עדיו, כי עדיים היו לזכר העגלולא ש
  ?מהו העדי לפי כל אחת מהדעות הנ"ל 

3.  The Petucha in the middle of BeMidbar 26:1 would be understood by the Midrash as the 

restoration to the Jewish people by God of their previous standard, not necessarily because 

they “earned” it, but rather as a result of God’s Chesed, after the people’s atonement 

effected by the Divine Plague to which they were subjected to as a result of their iniquities. 
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Beit.  

1.  There are two distinct problems in the verse:  

a)  Even though there are two subjects (Moshe and Elazar) the verb is declined in the 

singular, i.e., VaYedaber. 

b)  The word “Otam” does not make sense within the context.  

While RaShI appears to address both of these issues, Ibn Ezra and HaKetav VeHaKabbala only 

take on the second.  

2.   

 בראשית פרק לז
ֹלֹֽ  ֹו ְלש  ּו ַדְברֹ֥ א י ְכלִ֖ ֹֹ֥ ֹו ְול ּו ֹאתָ֑ ְשְנאִ֖ ַ֧י  יו ַוֹֽ ל־ֶאח ֹ֔ כ  יֶה֙ם מ  ב ֲאב  ַהֹּ֤ י־ֹא֞תֹו א  ֹֽ יו כ  ּו ֶאח ֵ֗ ְראֵ֣  ם:)ד( ַוי 

While in Beraishit, all of the brothers were more or less “on the same page” regarding their 

feelings for Yosef, in BeMidbar, if the goal was to convey to the people HaShem’s 

Commandment with regard to taking a census, since it was with Moshe that HaShem 

primarily Communicated, Elazar couldn’t be assumed to be on a comparable level in terms of 

prophecy.  

3.  The weakness in HaKetav VeHaKabbala would appear to be that the basis of his assumption 

that each of the tribes were addressed separately in this regard has no basis in the text. All 

that “Otam” connotes is that M. and E. spoke with everyone, but not the manner in which 

that speaking was carried out.  

4.   

 בראשית פרק לז
ֹו  ּו ֹאתִ֖ ְראֹ֥ ֹו:)יח( ַוי  יתֹֽ ֹו ַלֲהמ  ּו ֹאתִ֖ ְתַנְכלֹ֥ ֹֽ ם ַוי  יֶהֹ֔ ב ֲאלֵּ ְקַרֵ֣ ֶר֙ם י  ק ּוְבֶט֙ ֹחָ֑ ר   מֵּ

And they saw him afar off, and before he came near unto them, they conspired against 

him to slay him. 

As opposed to BeMidbar 26:3, where the sense of the verse is that the matter was discussed 

with the leadership of the various tribes, in Beraishit 37:18 the plotting was not shared with 

Yosef, but rather was done regarding him.  

Gimel. 

Typically, “Leimor” comes at the end of a verse in which is stated that God Communicated 

with Moshe, in order that he convey the information to others.  

In this case, we already have been told that the conversation is between Moshe, Elazar and 

“Otam,” so it is clear who has to carry out the Commandment. In light of that it would seem 

that the word “Leimor” is superfluous. Therefore, RaShI explains that the word in this context 

connotes that the people will not be counted by outsiders, but rather each tribe has to self-

report after counting itself.  

Daled.  

If the phrase “KaAsher Tziva HaShem” was referring to something that had just been 

Commanded to Moshe, then “Ikar Chaser Min HaSefer” (the essence is lacking in the text), 

i.e., I would have expected this new information to have been explicated to the 

representatives of the tribes. But if this is a reference to the first census, then it was clear to 

all to what Moshe was referring. RaShI establishes this latter idea.  

Heh.  

 מזרחי )רא"ם( במדבר פרק כו פסוק סב
ושמא יש לומר, שהטעם שכתב התורה הוא על היות מנינם מבן חדש ומעלה, ולא מבן עשרים ...

לא התפקדו בתוך בני ישראל", שפירושו, במנין שנמנו בני ומעלה, כדכתיב: "מבן חדש ומעלה כי 
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ישראל מבן עשרים ומעלה, אבל הטעם של רז"ל אינו אלא על שלא נמנו בתוך בני ישראל, אלא אלו 

 בפני עצמם, ואלו בפני עצמם.

Vav.  

1.  BeMidbar 26:62  

ם  יֶהֵ֗ דֵּ ּו ְפקֻּ ְהיֵ֣ ֶלף)סב( ַוי  י֙ם ֶאֹ֔ ה ְוֶעְשר  ֹּ֤ ִ֖ר  ְשֹלש  כ  הכ ל־ז  ְעל  ָ֑ ֶדש ו מ  ֶבן־ֹחֵ֣ ל כ    מ  אֵֹּ֔ ְשר  ֵ֣י י  ּו ְבתֹו֙ך ְבנֵּ ְקדֵ֗ ְתפ  א ה  ֵֹ֣ י׀ ל ֵ֣ י כ 

ל: ֹֽ אֵּ ְשר  ֹ֥י י  ֹוך ְבנֵּ ה ְבתִ֖ ֶה֙ם ַנֲחל ֹ֔ ן ל  ַתֹּ֤  לֹא־ נ 
    23,000 

 Ibid. 3:39   

י יְ  ֹ֥ ן ַעל־פ  ה ְוַאֲהֹרָ֛ ד ֹמֶשֶ֧ ַקֶּ֨ ם ֲאֶש֩ר פ  י ֶׁ֜ י ַהְלו  ל־ְפקּודֵֶּּ֨ ֙ר )לט( כ  כ  ל־ז  ם כ  ָ֑ ְשְפֹחת  ִ֖ק ְלמ  הֹקו  ְעל  ֶדש ו ַמֹ֔ ֶבן־ֹחֵ֣ ם  מ  ְשַנַֹ֥֧י 

ֶלף ֹֽ ים א  ִ֖  :ְוֶעְשר 

    22,000  

Even though the number in BeMidbar 3 is 22,000, when one counts the numbers 

given for the individual families: Gershon 7500 (v. 22); Kehat 8600 (v. 28); and 

Merari 6200 (v. 34) you get to 22,300, which means that between that census and 

the one mentioned in BeMidbar 26, there was an increase of 700.  

2.  When the numbers of the other tribes are compared: 

26במדבר  2במדבר    

 74,600  יהודה )ה(    76,500   יהודה )כב(
 54,400   (ויששכר ) 64,300ה( ככר )ישש

  57,400   זבולון )ח( 60,500ז(   זבולון )כ
 46,500  ראובן )יא( 43,730     )ז(ן ובאר

 59,300  ג()י שמעון 22,200  ון )יד(שמע
   45,650       ו(גד )ט 40,500    גד )יח(   

 40,500אפרים )יט(  32,500אפרים )לז( 
 32,200מנשה )כא(  52,700מנשה )לד( 

 35,400בנימין )כג(  45,600ימין )מא( בנ
  62,700 דן     )כו(      64,400)מג(        דן

 41,500אשר )כח(  53,400אשר )מז(   
 53,400לי )ל(  נפת  45,400 לי )נ(  נפת

 the changes number in the thousands, not the hundreds! 

3.   

 כו פרק דברבמ אברבנאל
 יוכלו ולא' לפרנסת המעשרות יספיקום לא הלוים מאד יתוספו שאם הוא ברוך הקדוש שראה אלא...

 שלא יתברך השגיח שבתו ממכון זה ומפני כנען בארץ להם שיהיה המקלט ערי בשלשה כלם להתישב

 על כאן הכתוב העיר וכבר. אליו קרוב או הראשון המספר על תמיד יעמדו אבל רב בכמות יתוספו

 ניתן לא כי וגומר ומעלה חדש מבן זכר כל אלף ועשרים שלשה פקודיהם ויהיו באמרו הזאת הסבה

 ...גדול ותוספת רבוי מבלי מועט מספרם היה זה שבעבור ישראל בני בתוך נחלה להם

4.  The fact that Elazar the Kohen is included demonstrates that the tribe of Levi did 

not die in the desert, since at the time of the Divine Decree that everyone above 

twenty had to die in the desert, and Elazar was that old, and yet he did not die.  

Zayin.  

1.  V. 64 implies that no one is left alive from those who left Egypt at age 20 or more. Yet v. 65 

notes two exceptions to this rule: Kalev and Yehoshua.  

2.   

 רמב"ן במדבר פרשת פינחס פרק כו פסוק סד
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כי יהושע וכלב לא היו עתה בפקודים האלו  -סה( ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן  -)סד 

, ואין המנין אלא מבן עשרים עד בן ששים שנה כי הם עיקר ימי האיש לפי שהיו מששים שנה ומעלה

תינו )ב"ב כענין האמור בערכין )ויקרא כז ג( ואז הוא יוצא צבא בישראל, לא מששים ומעלה כדברי רבו

קכא ב(. אבל אמר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון, שהיו מן הפקודים הראשונים 

 ולא מתו:
 

 


