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?What Really Happened in the Story of the Spies
1. The initiator

במדבר  -פרק יג
(א) ַויְדַ בֵ ר ה' ֶאל מֹּשֶ ה לֵאמֹּר:
ָשים ִּ .....איׁש
(ב) ְשלַח לְָך אֲ נ ִּ
ֶאחָּ ד ִּאיׁש ֶאחָּ ד לְמַ טֵ ה אֲ ב ָֹּתיו
ִּת ְׁשלָּחּו כֹל נ ִָּּשיא בָּ הֶ ם( :ג)
ִּשלַח א ָֹּתם מֹּשֶ ה ִּמ ִּמ ְדבַ ר
ַוי ְ
ָּארן עַ ל פִּ י ה' ֻּכלָּם אֲ נ ִָּּׁשים
פ ָּ
ָּראׁשֵ י בְ נֵי י ְִּש ָּר ֵאל הֵ מָּ ה:

דברים פרק א
(יט) ַונִּסַ ע מֵ ח ֵֹרב ַ .....ונָּב ֹא עַ ד ָּקדֵ ׁש בַ ְרנֵעַ ( :כ) ָּואֹמַ ר
אתם עַ ד הַ ר הָּ אֱ מ ִֹּרי אֲ ׁשֶ ר ה' אֱ ֹלהֵ ינּו נ ֵֹתן
אֲ ֵלכֶם בָּ ֶ
לָּנּו( :כא) ְר ֵאה נ ַָּתן ה' אֱ ֹלהֶ יָך ְל ָּפנֶיָך ֶאת הָּ ָּא ֶרץ ֲעלֵה
ירא וְ ַאל
ֵרׁש כַאֲ ׁשֶ ר ִּדבֶ ר ה' אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֶֹתיָך לְָּך ַאל ִּת ָּ
ִּשלְחָ ה
ֹּאמרּו נ ְ
ֵתחָּ ת( :כב) ו ִַּת ְק ְרבּון ֵאלַי ֻּכ ְלכֶם וַת ְ
ָשים ְל ָפנֵינּו ( ......כג) ַויִּיטַ ב בְ עֵ ינַי הַ דָ בָ ר ו ֶָּא ַקח
אֲ נ ִּ
ִּמכֶם ְׁשנֵים עָּ שָּ ר אֲ נ ִָּּׁשים ִּאיׁש ֶאחָּ ד לַשָּ בֶ ט:
2. The mission

דברים פרק א
(כב) ......וְ י ְַחפְ רּו
לָנּו ֶאת הָ ָא ֶרץ
וְ י ִָּּׁשבּו א ָֹּתנּו דָּ בָּ ר
ֶאת הַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר
ַנ ֲעלֶה בָ ּה וְ ֵאת
הֶ עָ ִּרים אֲ שֶ ר נָב ֹּא
אֲ לֵיהֶ ן:

במדבר  -פרק יג
(ב) ....וְ יָתֻּ רּו ֶאת ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן אֲ ׁשֶ ר אֲ נִּי נ ֵֹתן לִּבְ נֵי י ְִּש ָּר ֵאל( .....יז)
יתם ֶאת הָ ָא ֶרץ
ַוי ְִּׁשלַח א ָֹּתם מֹׁשֶ ה לָתּור ֶאת ֶא ֶרץ כְ נָּעַ ן (...יח) ְּור ִּא ֶ
מַ ה ִּהוא וְ ֶאת הָ עָ ם הַ יֹּשֵ ב עָ לֶיהָ הֶ חָ זָק הּוא הֲ ָרפֶה הַ ְמעַ ט הּוא ִּאם
ָרב( :יט) ּומָ ה הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר הּוא יֹּשֵ ב בָ ּה הֲ טֹובָ ה ִּהוא ִּאם ָרעָ ה
ּומָ ה הֶ עָ ִּרים אֲ שֶ ר הּוא יֹושֵ ב בָ הֵ נָה הַ בְ מַ חֲ נִּים ִּאם בְ ִּמבְ צָ ִּרים( :כ)
ּומָ ה הָ ָא ֶרץ הַ ְשמֵ נָה ִּהוא ִּאם ָרזָה הֲ יֵש בָ ּה עֵ ץ ִּאם ַאיִּן וְ ִּה ְתחַ ז ְַק ֶתם
כּורי ֲענָּבִּ ים:
ּול ְַק ְח ֶתם ִּמפְ ִּרי הָ ָא ֶרץ וְ הַ י ִָּּמים יְמֵ י בִּ ֵ

3. The itinerary

במדבר  -פרק יג
(כא) ַו ַיעֲלּו ַויָּתֻּ רּו ֶאת הָּ ָּא ֶרץ ִּמ ִּמ ְדבַ ר צִּ ן עַ ד ְרחֹב לְב ֹא חֲ מָּ ת( :כב)
ַו ַיעֲלּו בַ ֶנגֶב ַויָב ֹּא עַ ד חֶ בְ רֹון וְ ׁשָּ ם אֲ ִּחימַ ן ׁשֵ ׁשַ י וְ ַתלְמַ י ְילִּידֵ י הָּ ֲענָּק
וְ חֶ בְ רֹון ׁשֶ בַ ע ׁשָּ נִּים נִּבְ נ ְָּתה לִּפְ נֵי צֹעַ ן ִּמצְ ָּריִּם( :כג) ַו ָיבֹּאּו עַ ד נַחַ ל
מֹורה וְ ֶא ְׁשכֹול ֲענָּבִּ ים ֶאחָּ ד ַויִּשָּ אֻּ הּו בַ מֹוט
ֶא ְשכֹּל ַויִּכְ ְרתּו ִּמשָּ ם זְ ָּ
ּומן הַ ְת ֵאנִּים( :כד) לַמָּ קֹום הַ הּוא ָּק ָּרא נַחַ ל
מנִּים ִּ
ּומן הָּ ִּר ֹ
בִּ ְׁש ָּניִּם ִּ
ֶא ְׁשכֹול עַ ל אֹדֹות הָּ ֶא ְׁשכֹול אֲ ׁשֶ ר כ ְָּרתּו ִּמשָּ ם בְ נֵי י ְִּש ָּר ֵאל:

דברים פרק א
(כד) ַויִּפְ נּו ַו ַיעֲלּו
הָ הָ ָרה ַו ָיבֹּאּו עַ ד
נַחַ ל ֶא ְשכֹּל ַוי ְַרגְ לּו
א ָֹּתּה( :כה) ַוי ְִּקחּו
בְ יָּדָּ ם ִּמפְ ִּרי הָּ ָּא ֶרץ
ַיֹורדּו ֵאלֵינּו
ו ִּ
4. The report

דברים פרק א
במדבר  -פרק יג
ַוי ִָּּׁשיבּו א ָֹּתם דָּ בָּ ר וְ ֶאת כָּל הָּ עֵ דָּ ה ַוי ְַראּום ֶאת פְ ִּרי הָּ ָּא ֶרץ( :כז) ַוי ִָּּׁשבּו א ָֹּתנּו דָּ בָּ ר
ֹּאמרּו טֹובָ ה
ֹאמרּו בָ אנּו ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ְשל ְַח ָתנּו וְ גַם זָבַ ת חָ לָב וַי ְ
ַויְסַ פְ רּו לֹו וַי ְ
הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ה'
ְּודבַ ש ִּהוא וְ זֶה פִּ ְריָּה:
(כח) ֶאפֶס כִּ י עַ ז הָ עָ ם הַ יֹּשֵ ב בָ ָא ֶרץ וְ הֶ עָ ִּרים בְ צֻּרֹות גְ דֹֹּלת ְמאֹּד וְ גַם אֱ ֹלהֵ ינּו נ ֵֹּתן לָנּו:
ְילִּדֵ י הָ ֲענָק ָר ִּאינּו שָ ם( ... :ל) ַויַהַ ס ָכלֵב ֶאת הָּ עָּ ם ֶאל מֹׁשֶ ה וַי ֹאמֶ ר
ָשים אֲ שֶ ר עָ לּו
עָּ ֹלה ַנ ֲעלֶה וְ י ַָּר ְׁשנּו א ָֹּתּה כִּ י יָּכֹול נּוכַל לָּּה( :לא) וְ הָ אֲ נ ִּ
עִּ ּמֹו ָא ְמרּו ל ֹא נּוכַל ַלעֲלֹות ֶאל הָּ עָּ ם כִּ י חָּ זָּק הּוא ִּממֶ נּו( :לב) ַויֹּצִּ יאּו
א ֶכלֶת
ִּדבַ ת הָ ָא ֶרץ ....הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר עָ בַ ְרנּו בָ ּה לָתּור א ָֹּתּה ֶא ֶרץ ֹּ
יֹושבֶ יהָ ִּהוא וְ כָּל הָּ עָּ ם אֲ ׁשֶ ר ָּר ִּאינּו בְ תֹוכָּּה ַאנְׁשֵ י ִּמדֹות( :לג) וְ ׁשָּ ם
ְ
ָּר ִּאינּו ֶאת הַ נְפִּ ילִּים בְ נֵי ֲענָּק ִּמן הַ נְפִּ לִּים ַונ ְִּהי בְ עֵ ינֵינּו כַחֲ גָּבִּ ים וְ כֵן
הָּ יִּינּו בְ עֵ ינֵיהֶ ם:
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5. The reaction of the people

במדבר פרק יד
(א) ו ִַּתשָ א כָל הָ עֵ דָ ה ַוי ְִּתנּו ֶאת קֹולָם ַויִּבְ כּו
הָ עָ ם בַ ַל ְילָה הַ הּוא( :ב) ַויִֹּּלנּו עַ ל מֹּשֶ ה וְ עַ ל
ֹּאמרּו אֲ לֵהֶ ם ָכל הָ עֵ דָ ה
ִּש ָר ֵאל וַי ְ
ַאהֲ רֹּן כֹּל בְ נֵי י ְ
לּו מַ ְתנּו בְ ֶא ֶרץ ִּמצְ ַריִּם אֹו בַ ִּּמ ְדבָ ר הַ זֶה לּו
מָ ְתנּו( :ג) וְ לָמָ ה ה' מֵ בִּ יא א ָֹּתנּו ֶאל הָ ָא ֶרץ
הַ ז ֹּאת ִּל ְנפֹּל בַ חֶ ֶרב נָשֵ ינּו וְ טַ פֵנּו י ְִּהיּו לָבַ ז
ֹּאמרּו
הֲ לֹוא טֹוב לָנּו שּוב ִּמצְ ָריְמָ ה( :ד) וַי ְ
ִּאיש ֶאל ָא ִּחיו נ ְִּתנָה ר ֹּאש וְ נָשּובָ ה ִּמצְ ָריְמָ ה:
(ה) ַו ִּיפֹּל מֹּשֶ ה וְ ַאהֲ רֹּן עַ ל פְ נֵיהֶ ם לִּפְ נֵי כָל ְקהַ ל
ִּש ָר ֵאל( :ו) וִּ יהֹושֻּ עַ בִּ ן נּון וְ ָכלֵב בֶ ן
עֲדַ ת בְ נֵי י ְ
ְי ֻּפנֶה ִּמן הַ ָת ִּרים ֶאת הָ ָא ֶרץ ָק ְרעּו בִּ גְ דֵ יהֶ ם:
ֹּאמרּו ֶאל כָּל עֲדַ ת בְ ֵני י ְִּש ָּר ֵאל לֵאמֹר
(ז) וַי ְ
הָּ ָּא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר עָּ בַ ְרנּו בָּ ּה לָּתּור א ָֹּתּה טֹובָּ ה הָּ ָּא ֶרץ
ְמאֹד ְמאֹד( :ח) ִּאם חָּ פֵץ בָּ נּו ה' וְ הֵ בִּ יא א ָֹּתנּו
ֶאל הָּ ָּא ֶרץ הַ ז ֹאת ּונ ְָּתנָּּה לָּנּו ֶא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר ִּהוא
ּודבָּ ׁש( :ט) ַאְך בַ ה' ַאל ִּת ְמרֹדּו וְ ַא ֶתם
זָּבַ ת חָּ לָּב ְ
ַאל ִּת ְיראּו ֶאת עַ ם הָּ ָּא ֶרץ כִּ י ל ְַחמֵ נּו הֵ ם סָּ ר
יראֻּ ם( :י)
צִּ לָּם מֵ ֲעלֵיהֶ ם וַה' ִּא ָּתנּו ַאל ִּת ָּ
ֹּאמרּו כָל הָ עֵ דָ ה ל ְִּרגֹום א ָֹּתם בָ אֲ בָ נִּים ּוכְ בֹוד
וַי ְ
ה' נ ְִּר ָּאה בְ אֹהֶ ל מֹועֵ ד ֶאל כָּל בְ נֵי י ְִּש ָּר ֵאל:

דברים פרק א
יתם ַלעֲֹלת ו ַַת ְמרּו ֶאת פִּ י
(כו) וְ ל ֹּא אֲ בִּ ֶ
ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם( :כז) ו ֵַת ָרגְ נּו בְ ָאהֳ לֵיכֶם
יאנּו
ֹּאמרּו בְ ִּשנ ְַאת ה' א ָֹּתנּו הֹוצִּ ָ
וַת ְ
מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָריִּם ל ֵָתת א ָֹּתנּו בְ יַד הָ אֱ מ ִֹּּרי
לְהַ ְש ִּמידֵ נּו( :כח) ָאנָה אֲ נ ְַחנּו ֹּעלִּים
ַאחֵ ינּו הֵ מַ ּסּו ֶאת לְבָ בֵ נּו לֵאמֹּר עַ ם
גָדֹול ו ָָרם ִּמּמֶ נּו עָ ִּרים גְ דֹֹּלת ּובְ צּורֹּת
בַ שָ מָ יִּם וְ גַם בְ נֵי ֲענ ִָּקים ָר ִּאינּו שָ ם:
(כט) ָואֹּמַ ר אֲ ֵלכֶם ל ֹא ַתעַ ְרצּון וְ ל ֹא
הלְֵך
ִּת ְיראּון מֵ הֶ ם( :ל) ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם הַ ֹ
לִּפְ נֵיכֶם הּוא ִּילָּחֵ ם ָּלכֶם כְ כֹל אֲ ׁשֶ ר
עָּ שָּ ה ִּא ְתכֶם בְ ִּמצְ ַריִּם לְעֵ ינֵיכֶם( :לא)
ית אֲ ׁשֶ ר נְשָּ אֲ ָך ה'
ּובַ ִּמ ְדבָּ ר אֲ ׁשֶ ר ָּר ִּא ָּ
אֱ ֹלהֶ יָך כַאֲ ׁשֶ ר יִּשָּ א ִּאיׁש ֶאת בְ נֹו בְ כָּל
הַ דֶ ֶרְך אֲ ׁשֶ ר הֲ לַכְ ֶתם עַ ד בֹאֲ כֶם עַ ד
הַ מָּ קֹום הַ זֶה( :לב) ּובַ דָּ בָּ ר הַ זֶה ֵאי ְנכֶם
הלְֵך
מַ אֲ ִּמינִּם בַ ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם( :לג) הַ ֹ
לִּפְ נֵיכֶם בַ דֶ ֶרְך לָּתּור ָּלכֶם מָּ קֹום
לַחֲ נ ְֹתכֶם בָּ ֵאׁש ַל ְילָּה ל ְַרא ְֹתכֶם בַ דֶ ֶרְך
אֲ ׁשֶ ר ֵתלְכּו בָּ ּה ּובֶ עָּ נָּן יֹומָּ ם:
6. The decree of G-d

במדבר פרק יד
(יא) וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ה עַ ד ָּאנָּה ְינַאֲ ֻּצנִּי הָּ עָּ ם הַ זֶה וְ עַ ד ָּאנָּה
יתי בְ ִּק ְרבֹו( :יב) ַאכֶנּו
ל ֹא יַאֲ ִּמינּו בִּ י בְ כֹל הָּ אֹתֹות אֲ ׁשֶ ר עָּ ִּש ִּ
אֹורשֶ נּו וְ ֶאעֱשֶ ה א ְֹּתָך לְגֹוי גָדֹול וְ עָ צּום ִּמּמֶ נּו( :יג)
בַ דֶ בֶ ר וְ ִּ
וַי ֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה ֶאל ה' ( ....טו) וְ הֵ מַ ָּתה ֶאת הָּ עָּ ם הַ זֶה כְ ִּאיׁש
ֶאחָּ ד וְ ָּא ְמרּו הַ גֹויִּם אֲ ׁשֶ ר ׁשָּ ְמעּו ֶאת ִּׁש ְמעֲָך לֵאמֹר( :טז)
ִּמבִּ ל ְִּתי ְי ֹכלֶת ה' לְהָּ בִּ יא ֶאת הָּ עָּ ם הַ זֶה ֶאל הָּ ָּא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר
נ ְִּׁשבַ ע לָּהֶ ם ַוי ְִּׁשחָּ טֵ ם בַ ִּמ ְדבָּ ר( ... :יח) ה' ֶא ֶרְך ַא ַפיִּם וְ ַרב
חֶ סֶ ד נֹשֵ א עָּ ֹון ָּופָּׁשַ ע וְ נ ֵַקה ל ֹא ְינ ֶַקה פ ֵֹקד עֲֹון ָּאבֹות עַ ל בָּ נִּים
עַ ל ִּׁשל ִֵּׁשים וְ עַ ל ִּרבֵ עִּ ים( :יט) ְסלַח נָא ַלעֲֹון הָ עָ ם הַ זֶה כְ גֹדֶ ל
אתה לָּעָּ ם הַ זֶה ִּמ ִּמצְ ַריִּם וְ עַ ד הֵ נָּה( :כ)
חַ ְסדֶ ָך וְ כַאֲ ׁשֶ ר נָּשָּ ָּ
וַי ֹּאמֶ ר ה' סָ ל ְַח ִּתי כִּ ְדבָ ֶרָך( :כא) וְ אּולָּם חַ י ָּאנִּי וְ יִּמָּ לֵא
כְ בֹוד ה' ֶאת כָּל הָּ ָּא ֶרץ( :כב) כִּ י כָּל הָּ אֲ נ ִָּּׁשים הָּ ר ִֹּאים ֶאת
יתי בְ ִּמצְ ַריִּם ּובַ ִּמ ְדבָּ ר ַו ְינַסּו א ִֹּתי
את ַֹתי אֲ ׁשֶ ר עָּ ִּש ִּ
כְ ב ִֹּדי וְ ֶאת ֹ
זֶה עֶ שֶ ר פְ עָּ ִּמים וְ ל ֹא ׁשָּ ְמעּו בְ קֹולִּי( :כג) ִּאם י ְִּראּו ֶאת
הָּ ָּא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר נ ְִּׁשבַ עְ ִּתי לַאֲ ב ָֹּתם וְ כָּל ְמנַאֲ צַ י ל ֹא י ְִּראּוהָּ ( :כד)
וְ עַ בְ ִּדי ָכלֵב עֵ ֶקב הָּ י ְָּתה רּוחַ ַאחֶ ֶרת עִּ מֹו ַויְמַ לֵא ַאחֲ ָּרי
יֹורׁשֶ נָּה( :כו)
וַהֲ בִּ יא ִֹּתיו ֶאל הָּ ָּא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר בָּ א ׁשָּ מָּ ה וְ ז ְַרעֹו ִּ
ַויְדַ בֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ה וְ ֶאל ַאהֲ רֹן לֵאמֹר( :כז) עַ ד מָּ ַתי לָּעֵ דָּ ה
הָּ ָּרעָּ ה הַ ז ֹאת אֲ ׁשֶ ר הֵ מָּ ה מַ לִּינִּים עָּ לָּי ֶאת ְתלֻּנֹות בְ נֵי י ְִּש ָּר ֵאל
אֲ ׁשֶ ר הֵ מָּ ה מַ לִּינִּים עָּ לַי ׁשָּ מָּ עְ ִּתי( .... :לו) וְ הָּ אֲ נ ִָּּׁשים אֲ ׁשֶ ר

דברים פרק א
(לד) ַוי ְִּׁשמַ ע ה' ֶאת קֹול
ִּדבְ ֵריכֶם ַוי ְִּקצֹף ַויִּשָּ בַ ע
לֵאמֹר( :לה) ִּאם י ְִּר ֶאה
ִּאיׁש בָּ אֲ נ ִָּּׁשים הָּ ֵאלֶה
הַ דֹור הָּ ָּרע הַ זֶה ֵאת
הָּ ָּא ֶרץ הַ טֹובָּ ה אֲ ׁשֶ ר
נ ְִּׁשבַ עְ ִּתי ל ֵָּתת לַאֲ ב ֵֹתיכֶם:
(לו) זּול ִָּתי ָכלֵב בֶ ן ְי ֻּפנֶה
הּוא י ְִּר ֶאנָה וְ לֹו ֶא ֵתן ֶאת
הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר דָ ַרְך בָ ּה
ּולְבָ נָיו יַעַ ן אֲ שֶ ר ִּמלֵא
ַאחֲ ֵרי ה'( :לז) גַם בִּ י
ִּה ְת ַאנַף ה' בִּ גְ ַל ְלכֶם
לֵאמֹּר גַם ַא ָתה ל ֹּא ָתב ֹּא
שָ ם( :לח) יְהֹושֻּ עַ בִּ ן נּון
הָ עֹּמֵ ד ְל ָפנֶיָך הּוא יָב ֹּא
שָ ּמָ ה אֹּתֹו חַ זֵק כִּ י הּוא
ִּש ָר ֵאל:
ַינ ְִּח ֶלנָה ֶאת י ְ
(לט) וְ טַ פְ כֶם אֲ ׁשֶ ר
אֲ מַ ְר ֶתם לָּבַ ז י ְִּהיֶה
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ׁשָּ לַח מֹׁשֶ ה לָּתּור ֶאת הָּ ָּא ֶרץ ַויָּׁשֻּ בּו וילונו ַו ַילִּינּו עָּ לָּיו ֶאת
כָּל הָּ עֵ דָּ ה לְהֹוצִּ יא ִּדבָּ ה עַ ל הָּ ָּא ֶרץ( :לז) ַויָּמֻּ תּו הָּ אֲ נ ִָּּׁשים
מֹוצִּ ֵאי ִּדבַ ת הָּ ָּא ֶרץ ָּרעָּ ה בַ מַ ֵגפָּה לִּפְ נֵי ה'( :לח) וִּ יהֹושֻּ עַ בִּ ן
הלְכִּ ים לָתּור
ָשים הָ הֵ ם הַ ֹּ
נּון וְ ָכלֵב בֶ ן ְי ֻּפנֶה חָ יּו ִּמן הָ אֲ נ ִּ
ֶאת הָ ָא ֶרץ:

ּובְ נֵיכֶם אֲ ׁשֶ ר ל ֹא י ְָּדעּו
הַ יֹום טֹוב ו ָָּּרע הֵ מָּ ה ָּיבֹאּו
ׁשָּ מָּ ה וְ לָּהֶ ם ֶא ְת ֶננָּה וְ הֵ ם
ִּירׁשּוהָּ :
י ָּ

7. The Aftermath

במדבר פרק יד
(כה) וְ הָּ עֲמָּ ל ִֵּקי וְ הַ כְ ַנ ֲענִּי יֹוׁשֵ ב בָּ עֵ מֶ ק מָּ חָּ ר פְ נּו
ּוסעּו ָּלכֶם הַ ִּמ ְדבָּ ר דֶ ֶרְך יַם סּוף(..... :לט)
ְ
ַויְדַ בֵ ר מֹׁשֶ ה ֶאת הַ ְדבָּ ִּרים הָּ ֵאלֶה ֶאל כָּל בְ נֵי
י ְִּש ָּר ֵאל ַוי ְִּת ַאבְ לּו הָּ עָּ ם ְמאֹד( :מ) ַוי ְַׁשכִּ מּו
בַ ב ֶֹקר ַו ַיעֲלּו ֶאל ר ֹאׁש הָּ הָּ ר לֵאמֹר ִּהנֶנּו וְ עָּ לִּינּו
ֶאל הַ מָּ קֹום אֲ ׁשֶ ר ָּאמַ ר ה' כִּ י חָּ טָּ אנּו( :מא)
וַי ֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה ָּלמָּ ה זֶה ַא ֶתם עֹבְ ִּרים ֶאת פִּ י ה'
וְ ִּהוא ל ֹא ִּתצְ לָּח( :מב) ַאל ַתעֲלּו כִּ י ֵאין ה'
איְבֵ יכֶם( :מג) כִּ י
בְ ִּק ְרבְ כֶם וְ ל ֹא ִּתנָּגְ פּו לִּפְ נֵי ֹ
הָּ עֲמָּ ל ִֵּקי וְ הַ כְ ַנ ֲענִּי ׁשָּ ם לִּפְ נֵיכֶם ּו ְנ ַפל ְֶתם בֶ חָּ ֶרב
כִּ י עַ ל כֵן ׁשַ בְ ֶתם מֵ ַאחֲ ֵרי ה' וְ ל ֹא י ְִּהיֶה ה'
עִּ מָּ כֶם( :מד) ַויַעְ פִּ לּו ַלעֲלֹות ֶאל ר ֹאׁש הָּ הָּ ר
וַאֲ רֹון בְ ִּרית ה' ּומֹׁשֶ ה ל ֹא מָּ ׁשּו ִּמ ֶק ֶרב
הַ מַ חֲ נֶה( :מה) ַוי ֵֶרד הָּ עֲמָּ ל ִֵּקי וְ הַ כְ ַנ ֲענִּי הַ יֹׁשֵ ב
בָּ הָּ ר הַ הּוא ַויַכּום ַויַכְ תּום עַ ד הַ חָּ ְרמָּ ה:

דברים פרק א
ּוסעּו הַ ִּמ ְדבָּ ָּרה דֶ ֶרְך
(מ) וְ ַא ֶתם פְ נּו ָּלכֶם ְ
ֹאמרּו ֵאלַי
יַם סּוף( :מא) ו ַַתעֲנּו וַת ְ
חָּ טָּ אנּו לַה' אֲ נ ְַחנּו ַנ ֲעלֶה וְ ִּנלְחַ ְמנּו כְ כֹל
אֲ ׁשֶ ר צִּ ּוָּנּו ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ו ַַת ְחגְ רּו ִּאיׁש ֶאת
כְ לֵי ִּמלְחַ ְמ תֹו ו ַָּת ִּהינּו ַלעֲֹלת הָּ הָּ ָּרה:
(מב) וַי ֹּאמֶ ר ה' ֵאלַי אֱ מֹר לָּהֶ ם ל ֹּא
ַתעֲלּו וְ ל ֹא ִּתלָּחֲ מּו כִּ י ֵאי ֶננִּי בְ ִּק ְרבְ כֶם
איְבֵ יכֶם( :מג) וָּאֲ דַ בֵ ר
וְ ל ֹא ִּתנָּגְ פּו לִּפְ נֵי ֹ
אֲ לֵיכֶם וְ ל ֹא ְׁשמַ עְ ֶתם ַו ַת ְמרּו ֶאת פִּ י ה'
ו ַָּתזִּ דּו ו ַַתעֲלּו הָּ הָּ ָּרה( :מד) ַויֵצֵ א
אתכֶם
הָּ אֱ מ ִֹּרי הַ יֹׁשֵ ב בָּ הָּ ר הַ הּוא ל ְִּק ַר ְ
ַוי ְִּר ְדפּו ֶא ְתכֶם כַאֲ ׁשֶ ר ַתעֲשֶ ינָּה הַ ְדב ִֹּרים
ַויַכְ תּו ֶא ְתכֶם בְ שֵ עִּ יר עַ ד חָּ ְרמָּ ה( :מה)
ו ַָּתׁשֻּ בּו ו ִַּתבְ כּו לִּפְ נֵי ה' וְ ל ֹא ׁשָּ מַ ע ה'
ק ְלכֶם וְ ל ֹא הֶ אֱ זִּ ין אֲ לֵיכֶם:
בְ ֹ
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