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 פרק ז' קוהנ ןכ לע

 

 החטא

  בני ישראל מעל בחרם. וימעלו

ואף שהיה זה רק עכן שחטא, מכל מקום ויחר אף השם בישראל. כיון שהיחיד 

כלפי הצבור, הינו כמו אבר אחד מאברי הגוף, )זהו דין הערבות(. וכשם שאבר 

 .אחד חולה כל הגוף מרגיש, כך כשהיחיד חוטא, כל הצבור מרגיש, ויורד בדרגתו

 

 1התוצאה 

  ויחר אף השם בישראל.

פירוש הסיר את השגחתו המיוחדת לעם ישראל, וחזרו להנהגת הטבע. וכך אומר 

 הקב"ה ליהושע, לאחמ"כ לא אוסיף להיות עמכם.

 

 2התוצאה 

 וישלח יהושע לרגל את העי. 

  ואומרים אל תיגע שמה את כל העם. כי מעט המה. - והמרגלים שבים

ואין פירושו שמספרם התקרב לשלושת אלפים איש.  - ם אישכשלושת אלפי ויעלו

שהרי אח"כ כשנגפו מספר הנביא שהכו מהם כשלושים וששה איש. ושם פירושו 

  שהכו איש ששקול כשלושים וששה איש. 

ם כאן פירושו שהיו מספר מועט של אנשים ששקלו כשלושת אלפים איש. גוא"כ 

 .(3600=100*36)שהיו כמאה איש. ויתכן 

של אנשים מפני שידעו שתהיה מלחמה על טבעית,  - נשלחו רק מספר מועטו

ם ְרָבָבה ִיְרדֹּפּומלחמה נסיית. וכשם שהובטחו,  ם ֲחִמָשה ֵמָאה ּוֵמָאה ִמכֶּ . ְוָרְדפּו ִמכֶּ
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 וינסו לפני אנשי העי.

 , למנוסה. גרמו שיהא ישראל ניגף לפני אויביו.היווכמה גורמים  

 רם לסילוק השגחת השם הפרטית על ישראל.שג - א. חטא עכן

שאמרו שיעלו רק כשלושת אלפים איש, ואילו היו עולים כל העם, יתכן  - ב. המרגלים

 והיו נוצחים.

עם הלוחמים והרי נצטוה "אשר יצא לפניהם", והתברך כאשר  - ג. יהושע לא עלה

 הייתי עם משה אהיה עמך".

 

 יהושע נופל על פניו

 יו, ומתלונן בתרתי.קורע יהושע שמלות 

 למה העברתנו את הירדן. לתת אותנו ביד האמורי. - א. על העבר

וישמעו הכנעני. ונסבו עלינו, והכריתו את שמינו. ויהא חילול שמך  - ב. על העתיד

 הגדול.
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 עבירות חמש -חטא אחד 

 .עונה הקב"ה ליהושע, כי חטאו ישראל 

ניסו מרשות הרבים לרשות היחיד. ברית השבת. חיללו שבת. הכ - עברו את בריתי

 מלחמת יריחו היתה בשבת.

 הקדש. חרמי שמים. כי החרימו להשם את יריחו ושללה. - לקחו מן החרם

היה בהסתר, כגנבים. וגנב גרוע מגזלן, יען מפחד הוא מבני אדם יותר מאשר  - גנבו

 לוקים.-יירא מא

בל הם גנבו על מנת לשים שובע נפשו. אלא יבוזו לגנב, כי יגנוב ל - שמו בכליהם

 ללא צורך ממשי. בכליהם.

 ועדיין, אף לאחר שפנו עורף לפני אויביהם, אינם מודים על חטאם. - וכחשו

 לקחו מההקדש(. - לקחועברו על החרם.  - עברו בריתי: המצודות מפרש) 

 

 הגורל

 הינו קודש קדשים. והוא כעין נבואה. - הגורל

במקום שהאדם מרגיש שאינו יכול לגעת,  - במקום שמפסיקה השתדלות האדם

ם עושים אותו בקדושה אכיון שזה נעלם ממנו, שם בעצם נגלית ההשגחה. והגורל 

ָרל ּומֵ ובטהרה, מגלה אמיתות שנסתרות מהאדם. " ּגוֹּ ת הַּ ל אֶּ ֵחיק יּוטַּ ָכל  ה'בַּ

 ". ִמְשָפטוֹּ 

רימו. כיון שמעל להטיל גורלות ואז יתגלה מיהו החוטא ויש להח - יהושע ווהוכך מצ

 בחרם, א"כ הוא וכל אשר לו חרם.

 .וילכד עכן
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 עכן מתודה

לפני מותם, ואף עכן כן, ומודה ואומר כזאת וכזאת עשיתי,  - יםודכל המומתים מת

ולא היתה זו פעם ראשונה שמעלתי בחרם, אלא אף במלחמות קודמות שהחרימו 

 לה' מעלתי. כזאת עשיתי כמה פעמים.

שראה אדרת שנער, שנער זו בבל, והאדרת הגיעה מבבל, וחשב  - ומנסה להצטדק

 שהיא אינה חרם, וכן כסף וזהב שאינם נשרפים, חשב שגם הם לא כלולים בחרם. 

 

 העונש

 וכל רכושו, שהוא חרם.  - לקחו את עכן

כדי שיראו בעונשו ויוסרו. שהרי האדם משפיע ביותר על ילדיו,  - ואת בניו ובנותיו

 ללמוד ממעשי אביהם לקחו אותם לראות בענשו. וע"כ למנוע מהם

 את עכן ורכושו. והקימו עליו גל אבנים גדול. - ושרפו אותם באש

 .וישב חרון אף השם מישראל
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  - פרק ז

ֵטה  ח ְלמַּ רַּ ן זֶּ ְבִדי בֶּ ן זַּ ְרִמי בֶּ ן כַּ ח ָעָכן בֶּ ִיקַּ ם וַּ ֵחרֶּ ל בַּ עַּ ִיְמֲעלּו ְבֵני ִיְשָרֵאל מַּ )א( וַּ

ָוד ִבְבֵני ִיְשָרֵאל:ְיהּו ר ַאף ְידֹּ ִיחַּ ם וַּ ֵחרֶּ לפי שלא שמרו זה על זה,  - למצודות ָדה ִמן הַּ

היחיד כלפי הצבור, כיחס אבר אחד חולה, לכל הגוף,  פירשו: הראשוניםרבותינו נחשב כי "מעלו". )

 שכל הגוף מרגיש(.

ר  י ֲאשֶּ עַּ ֲאָנִשים ִמיִריחוֹּ ָהעַּ שֻׁ ח ְיהוֹּ ִיְשלַּ ם ְלֵבית ֵאל )ב( וַּ דֶּ ן ִמקֶּ ִעם ֵבית ָאוֶּ

ת  ְּגלּו אֶּ ְירַּ ֲעלּו ָהֲאָנִשים וַּ יַּ ץ וַּ ת ָהָארֶּ ְּגלּו אֶּ ר ֲעלּו ְורַּ ם ֵלאמֹּ ר ֲאֵליהֶּ יֹּאמֶּ וַּ

 ָהָעי:

ת  ִים ִאיש אוֹּ ִכְשֹלשֶּ ל ָכל ָהָעם ְכַאְלפַּ עַּ יֹּאְמרּו ֵאָליו ַאל יַּ ע וַּ שֻׁ ל ְיהוֹּ בּו אֶּ ָישֻׁ )ג( וַּ

ט ֵהָמה:ֲאָלִפים ִא  ת ָכל ָהָעם ִכי ְמעַּ ע ָשָמה אֶּ ּגַּ ת ָהָעי ַאל ְתיַּ כּו אֶּ ֲעלּו ְויַּ  יש יַּ

ָינֻׁסּו ִלְפֵני ַאְנֵשי ָהָעי: ת ֲאָלִפים ִאיש וַּ ֲעלּו ִמן ָהָעם ָשָמה ִכְשֹלשֶּ יַּ  )ד( וַּ

ִיְר  י ִכְשֹלִשים ְוִשָשה ִאיש וַּ ם ַאְנֵשי ָהעַּ יַּכּו ֵמהֶּ ְשָבִרים )ה( וַּ ד הַּ ר עַּ עַּ שַּ ְדפּום ִלְפֵני הַּ

ְיִהי ְלָמִים: ב ָהָעם וַּ ס ְלבַּ ִימַּ ָרד וַּ מוֹּ יַּכּום בַּ עד ששברום אנשי העי לבני  -עד השברים  וַּ

 ישראל.

ב הּוא  רֶּ ד ָהעֶּ ָוד עַּ ן ְידֹּ ל ָפָניו ַאְרָצה ִלְפֵני ֲארוֹּ ל עַּ ִיפֹּ עַּ ִשְמֹלָתיו וַּ שֻׁ ע ְיהוֹּ ִיְקרַּ )ו( וַּ

ל רֹּאָשם:וְ  ֲעלּו ָעָפר עַּ יַּ  ִזְקֵני ִיְשָרֵאל וַּ

ְרֵדן  יַּ ת הַּ ה אֶּ זֶּ ת ָהָעם הַּ ֲעִביר אֶּ ְרָת הַּ ִוד ָלָמה ֵהֲעבַּ ָני ְידֹּ עַּ ֲאָהּה ֲאדֹּ שֻׁ ר ְיהוֹּ יֹּאמֶּ )ז( וַּ

ְרֵדן: יַּ ר הַּ ב ְבֵעבֶּ ֵנשֶּ ַאְלנּו וַּ ֲאִביֵדנּו ְולּו הוֹּ ִרי ְלהַּ ד ָהֱאמֹּ ָתנּו ְביַּ אי הלו ָלֵתת אֹּ

 וישבנו בעבר הירדן.

ְיָביו: ף ִלְפֵני אֹּ ְך ִיְשָרֵאל עֹּרֶּ ר ָהפַּ ר ַאֲחֵרי ֲאשֶּ מַּ ָני ָמה אֹּ  )ח( ִבי ֲאדֹּ

ץ  ת ְשֵמנּו ִמן ָהָארֶּ בּו ָעֵלינּו ְוִהְכִריתּו אֶּ ץ ְוָנסַּ ְשֵבי ָהָארֶּ ל יֹּ ֲעִני ְוכֹּ ְכנַּ )ט( ְוִיְשְמעּו הַּ

ָּגדוֹּל: ס ֲעֵשה ְלִשְמָך הַּ ה תַּ  ּומַּ

ל ָפנֶּיָך: ֵפל עַּ ָתה נֹּ ה אַּ ם ָלְך ָלָמה זֶּ עַּ קֻׁ שֻׁ ל ְיהוֹּ ָוד אֶּ ר ְידֹּ יֹּאמֶּ לשון עמידה.  -קום לך  )י( וַּ

ב. עמדת לך. במחנה. ולכן נפלו   א. עמד לך. מה שהתפללת. ושלושה פירושים לעמידה זו.
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א עשית ג. בשבילך, בגללך. בגלל שהקדשת מה שלא צויתי, אל ישראל, שלא יצאת לפניהם. 

 (רש"ימדעתך. )

ם  ֵחרֶּ ם ָלְקחּו ִמן הַּ ָתם ְוגַּ ר ִצִּויִתי אוֹּ ת ְבִריִתי ֲאשֶּ ם ָעְברּו אֶּ )יא( ָחָטא ִיְשָרֵאל ְוגַּ

ם: ם ָשמּו ִבְכֵליהֶּ ם ִכֲחשּו ְוגַּ ם ָּגְנבּו ְוגַּ  ְוגַּ

ף ִיְפנּו לִ  ם עֹּרֶּ ְיֵביהֶּ ם ִכי ָהיּו )יב( ְוֹלא יְֻׁכלּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ָלקּום ִלְפֵני אֹּ ְיֵביהֶּ ְפֵני אֹּ

ם: ם ִמִקְרְבכֶּ ֵחרֶּ ְשִמידּו הַּ ם ִאם ֹלא תַּ ִסיף ִלְהיוֹּת ִעָמכֶּ ם ֹלא אוֹּ  ְלֵחרֶּ

ָוד ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל  ר ְידֹּ ְדשּו ְלָמָחר ִכי כֹּה ָאמַּ ְרָת ִהְתקַּ ת ָהָעם ְוָאמַּ ֵדש אֶּ ם קַּ )יג( קֻׁ

ל לָ  ם ְבִקְרְבָך ִיְשָרֵאל ֹלא תּוכַּ ם ֵחרֶּ ֵחרֶּ ם הַּ ד ֲהִסיְרכֶּ יָך עַּ ְיבֶּ קּום ִלְפֵני אֹּ

ם:  ִמִקְרְבכֶּ

ב  ָוד ִיְקרַּ נּו ְידֹּ ר ִיְלְכדֶּ ט ֲאשֶּ ֵשבֶּ ם ְוָהָיה הַּ ר ְלִשְבֵטיכֶּ בֹּקֶּ ם בַּ ְבתֶּ )יד( ְוִנְקרַּ

ִית ֲאשֶּ  בַּ ָבִתים ְוהַּ ב לַּ ָוד ִתְקרַּ ָנה ְידֹּ ר ִיְלְכדֶּ ִמְשָפָחה ֲאשֶּ ת ְוהַּ ִמְשָפחוֹּ ר לַּ

ְּגָבִרים: ב לַּ ָוד ִיְקרַּ נּו ְידֹּ : את ראשי השבטים הקריבו לפני החושן, והשבט החוטא רש"י ִיְלְכדֶּ

אבנו כהה, )פי' אינה מאירה כשאר האבנים(.ולאחמ"כ גורל למשפחות, )פתק אחד כתב 'חרם', ושאר 

ני הארון, : את ראשי השבטים הקריבו לפמצודות הפתקים חלקים(, וכן גורל לבתים ולגברים.

ואת אשר הארון קלט, כלומר שלא יכל לזוז ממקומו לפי שעה, הוא השבט החטא. וכן עשו לראשי 

 -המשפחות מהשבט, הקריבום לפני הארון, ואח"כ את ראשי האבות )בתים(, ולבסוף הגברים 

 היחידים.

ר ת ָכל ֲאשֶּ תוֹּ ְואֶּ ם ִיָשֵרף ָבֵאש אֹּ ֵחרֶּ ִנְלָכד בַּ ת ְבִרית  )טו( ְוָהָיה הַּ ר אֶּ לוֹּ ִכי ָעבַּ

ָוד ְוִכי ָעָשה ְנָבָלה ְבִיְשָרֵאל: הראוי  -סקילה. וישרף באש  -הנלכד בחרם יעשו לו כדינו  ְידֹּ

 ("ירשלישרף, החרם, וכל אשר לו. )

ט ְיהּו ִיָלֵכד ֵשבֶּ ת ִיְשָרֵאל ִלְשָבָטיו וַּ ְקֵרב אֶּ יַּ ר וַּ בֹּקֶּ עַּ בַּ שֻׁ ְשֵכם ְיהוֹּ יַּ  ָדה:)טז( וַּ

ת  חַּ ת ִמְשפַּ ְקֵרב אֶּ יַּ ְרִחי וַּ זַּ ת הַּ חַּ ִיְלכֹּד ֵאת ִמְשפַּ ת ְיהּוָדה וַּ חַּ ת ִמְשפַּ ְקֵרב אֶּ יַּ )יז( וַּ

ְבִדי: ִיָלֵכד זַּ ְּגָבִרים וַּ ְרִחי לַּ זַּ  הַּ

ח לְ  רַּ ן זֶּ ְבִדי בֶּ ן זַּ ְרִמי בֶּ ן כַּ ִיָלֵכד ָעָכן בֶּ ְּגָבִרים וַּ ת ֵביתוֹּ לַּ ְקֵרב אֶּ יַּ ֵטה )יח( וַּ מַּ

 ְיהּוָדה:
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ָדה  ן לוֹּ תוֹּ ָוד ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ְותֶּ ידֹּ ד לַּ ל ָעָכן ְבִני ִשים ָנא ָכבוֹּ עַּ אֶּ שֻׁ ר ְיהוֹּ יֹּאמֶּ )יט( וַּ

ִני: ֵחד ִממֶּ ה ָעִשיָת ַאל ְתכַּ ד ָנא ִלי מֶּ ּגֶּ לגורלות, ועל תוציא עליהם  -שים כבוד  רש"י: ְוהַּ

 להשם, כאשר יראו שבדין נלכדת.  -שים כבוד  ת:מצודו לעז. שעתידה הארץ ליחלק על פיהם. 

את  ָוד ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ְוָכזֹּ ידֹּ ִכי ָחָטאִתי לַּ ר ָאְמָנה ָאנֹּ יֹּאמַּ עַּ וַּ שֻׁ ת ְיהוֹּ ן ָעָכן אֶּ עַּ יַּ )כ( וַּ

את ָעִשיִתי: ראה בני יהודה נאספים למלחמה אמר מוטב שאמות אני לבדי ואל יהרגו כמה  ְוָכזֹּ

 (רש"י. )אלפים מישראל

ן ָזָהב  ף ּוְלשוֹּ סֶּ ִים ְשָקִלים כֶּ ָבה ּוָמאתַּ ת טוֹּ ת ִשְנָער ַאחַּ רֶּ דֶּ ָשָלל אַּ א בַּ )כא( ָוֵארֶּ

ץ  ָקֵחם ְוִהָנם ְטמּוִנים ָבָארֶּ ְחְמֵדם ָואֶּ ָחד ֲחִמִשים ְשָקִלים ִמְשָקלוֹּ ָואֶּ אֶּ

יָה: ְחתֶּ ף תַּ סֶּ כֶּ ְך ָהָאֳהִלי ְוהַּ ה לו פלטרין, ארמון ביריחו, מלך בבל היתמבבל.  -שנער  ְבתוֹּ

 וכשהיה בא לשם היה לובש את האדרת הזו. 

ף  סֶּ כֶּ ֱהָלה ְוִהֵנה ְטמּוָנה ְבָאֳהלוֹּ ְוהַּ צּו ָהאֹּ ָירֻׁ ְלָאִכים וַּ עַּ מַּ שֻׁ ח ְיהוֹּ ִיְשלַּ )כב( וַּ

יָה: ְחתֶּ  שלא יקחום שבט יהודה או קרובי עכן, להכחיש הגורל ולכסות על קלונן. -וירוצו  תַּ

ם ִלְפֵני )כג(  ִצקֻׁ יַּ ל ָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל וַּ עַּ ְואֶּ שֻׁ ל ְיהוֹּ ְיִבאּום אֶּ ל וַּ הֶּ ְך ָהאֹּ ִיָקחּום ִמתוֹּ וַּ

ָוד: חבטן לפני  הטחת דברים. .הצקהב. לשון  : א. לשון התכה. התיכום כי היו חרם.רש"י ְידֹּ

לפני הארון, להראות : לשון פזור. פזרום מצודות הארון ואמר "על אלה יפלו רובן של סנהדרין".

 כי אמת הדבר.

ָזָהב  ן הַּ ת ְלשוֹּ ת ְואֶּ רֶּ דֶּ ת ָהאַּ ף ְואֶּ סֶּ כֶּ ת הַּ ח ְואֶּ רַּ ן זֶּ ת ָעָכן בֶּ עַּ אֶּ שֻׁ ח ְיהוֹּ ִיקַּ )כד( וַּ

ת ָכל  ת ָאֳהלוֹּ ְואֶּ אנוֹּ ְואֶּ ת צֹּ רוֹּ ְואֶּ ת ֲחמֹּ רוֹּ ְואֶּ ת שוֹּ ָתיו ְואֶּ ת ְבנֹּ ת ָבָניו ְואֶּ ְואֶּ

ר לוֹּ ְוָכל ִיְשָראֵ  ר:ֲאשֶּ ק ָעכוֹּ ָתם ֵעמֶּ ֲעלּו אֹּ יַּ  -בניו ובנותיו... וכל ישראל  ל ִעמוֹּ וַּ

 לראות ברדויו כדי שיוסרו ולא יחטאו.

תוֹּ ָכל ִיְשָרֵאל  ִיְרְּגמּו אֹּ ה וַּ זֶּ ם הַּ יוֹּ ָוד בַּ ְעֳכְרָך ְידֹּ ְרָתנּו יַּ ה ֲעכַּ עַּ מֶּ שֻׁ ר ְיהוֹּ יֹּאמֶּ )כה( וַּ

יִ  ָתם ָבֵאש וַּ ִיְשְרפּו אֹּ ן וַּ בֶּ ָתם ָבֲאָבִנים:אֶּ מחלל שבת דינו  -וירגמו אותו  ְסְקלּו אֹּ

 השור והבהמה.  -ויסקלו אותם   את המטלטלין. -וישרפו אותם  סקילה. 

 , את בניו ובנותיו, אולם מדגיש כי חז"ל לא פירשו כן(.)המצודות פירש 

ָישָ  ה וַּ זֶּ ם הַּ יוֹּ ד הַּ ל עַּ ל ֲאָבִנים ָּגדוֹּ ָיִקימּו ָעָליו ּגַּ ל ֵכן )כו( וַּ פוֹּ עַּ ן אַּ ָוד ֵמֲחרוֹּ ב ְידֹּ

ה: פ זֶּ יוֹּם הַּ ד הַּ ר עַּ ק ָעכוֹּ הּוא ֵעמֶּ ָמקוֹּם הַּ  ָקָרא ֵשם הַּ
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