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“Is Google Making Us Stupid?”, Nicholas Carr, Atlantic Monthly
Once I was a scuba diver in the sea of words. Now I zip along the surface like a guy on a Jet Ski.

במדבר פרק טז
אוּבן:
ירם ְבּנֵי ֱא ִליאָב וְ אוֹן ֶבּן ֶפּ ֶלת ְבּנֵי ְר ֵ
ַא ִב ָ
)א( וַיִּ ַקּח ק ַֹרח ֶבּן יִ ְצ ָהר ֶבּן ְק ָהת ֶבּן ֵל ִוי וְ ָד ָתן ו ֲ
רש"י  - -לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה...
רשב"ם  -ויקח קרח ... -אנשים הרבה...
אבן עזרא  ....-ויקח קרח אנשים ...ויאמר ר' יונה ,כי פירוש לקח  -לקום על משה:
רמב"ן  ...-שלקח עצה בלבו לעשות מה שיספר
רבינו בחיי -וע"ד הפשט" :ויקח קרח" ,באור "ויקח" החזיק במחלוקתו ...
~ כולם יחד נגד משה ~
יאי ֵע ָדה ְק ִר ֵאי מוֹ ֵעד אַנְ ֵשׁי ֵשׁם) :ג(
את ִים נְ ִשׂ ֵ
וּמ ָ
ָשׁים ִמ ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ַאנ ִ
ָקמוּ ִל ְפנֵי מ ֶֹשׁה ו ֲ
)ב( ַויּ ֻ
דּוּע
וּמ ַ
תוֹכם יְ קֹוָק ַ
וּב ָ
ֻלּם ְקד ִֹשׁים ְ
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶהם ַרב ָל ֶכם ִכּי ָכל ָה ֵע ָדה כּ ָ
אַהרֹן ַויּ ְ
וַיִּ ָקּ ֲהלוּ ַעל מ ֶֹשׁה ְו ַעל ֲ
ַשּׂאוּ ַעל ְק ַהל יְ קֹוָק:
ִתּ ְתנ ְ
~הגדרת נסיון הקטורת~
ֲדתוֹ ֵלאמֹר בּ ֶֹקר וְ י ַֹדע יְ קֹוָק ֶאת ֲא ֶשׁר לוֹ
)ד( וַיִּ ְשׁ ַמע מ ֶֹשׁה וַיִּ פֹּל ַעל ָפּ ָניו) :ה( וַיְ ַד ֵבּר ֶאל ק ַֹרח וְ ֶאל ָכּל ע ָ
ַק ִריב ֵא ָליו) :ו( זֹאת עֲשׂוּ ְקחוּ ָל ֶכם ַמ ְחתּוֹת ק ַֹרח וְ ָכל
וְ ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ וְ ִה ְק ִריב ֵא ָליו וְ ֵאת ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר בּוֹ י ְ
יהן ְקט ֶֹרת ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ]באוהל מועד[ ָמ ָחר וְ ָהיָה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר
ֲל ֶ
וּתנוּ ָב ֵהן ֵאשׁ וְ ִשׂימוּ ע ֵ
ֲדתוֹ) :ז( ְ
עָ
יְ קֹוָק הוּא ַה ָקּדוֹשׁ ַרב ָל ֶכם ְבּנֵי ֵלוִ י:
~ תוכחה נגד בני לוי ~
ֲדת
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ק ַֹרח ִשׁ ְמעוּ נָא ְבּנֵי ֵלוִ י) :ט( ַה ְמ ַעט ִמ ֶכּם ִכּי ִה ְב ִדּיל ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְת ֶכם ֵמע ַ
)ח( ַויּ ֶ
ַק ֵרב
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְק ִריב ֶא ְת ֶכם ֵא ָליו ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת ִמ ְשׁ ַכּן יְ קֹוָק וְ ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי ָה ֵע ָדה ְל ָשׁ ְר ָתם) :י( ַויּ ְ
ֲד ְת ָך ַהנּ ָֹע ִדים ַעל יְ קֹוָק
אַתּה וְ ָכל ע ָ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם גַּם ְכּ ֻהנָּה) :יא( ָל ֵכן ָ
יך ְבנֵי ֵלוִ י ִא ָתּ ְך ִ
אַח ָ
א ְֹת ָך וְ ֶאת ָכּל ֶ
אַהרֹן ַמה הוּא ִכּי >תלונו< ַת ִלּינוּ ָע ָליו:
וְ ֲ
~ קבוצה שניה ~
יתנוּ ֵמ ֶא ֶרץ
ֱל ָ
ֲלה) :יג( ַה ְמ ַעט ִכּי ֶהע ִ
ֹאמרוּ לֹא ַנע ֶ
ירם ְבּנֵי ֱא ִליאָב ַויּ ְ
)יב( וַיִּ ְשׁ ַלח מ ֶֹשׁה ִל ְקרֹא ְל ָד ָתן וְ ַל ֲא ִב ָ
וּד ַבשׁ
ָבת ָח ָלב ְ
יתנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ִכּי ִת ְשׂ ָתּ ֵרר ָע ֵלינוּ גַּם ִה ְשׂ ָתּ ֵרר) :יד( אַף לֹא ֶאל ֶא ֶרץ ז ַ
וּד ַבשׁ ַל ֲה ִמ ֵ
ָבת ָח ָלב ְ
זַ
ֲלה) :טו( וַיִּ ַחר ְלמ ֶֹשׁה ְמאֹד
ַקּר לֹא ַנע ֶ
ָשׁים ָה ֵהם ְתּנ ֵ
ָכ ֶרם ַה ֵעינֵי ָה ֲאנ ִ
ַח ַלת ָשׂ ֶדה ו ָ
ַתּ ֶתּן ָלנוּ נ ֲ
ֲה ִביא ָֹתנוּ ו ִ
אַחד ֵמ ֶהם:
אתי וְ לֹא ֲה ֵרע ִֹתי ֶאת ַ
ָשׂ ִ
ֹאמר ֶאל יְ קֹוָק אַל ֵתּ ֶפן ֶאל ִמנְ ָח ָתם לֹא ֲחמוֹר ֶא ָחד ֵמ ֶהם נ ָ
ַויּ ֶ
~ חזרה לקבוצה ראשונה :נסיון הקטורת ~
וּקחוּ ִאישׁ
אַהרֹן ָמ ָחר) :יז( ְ
ָהם וְ ֲ
אַתּה ו ֵ
ֲד ְת ָך ֱהיוּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ָ
אַתּה וְ ָכל ע ָ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ק ַֹרח ָ
)טז( ַויּ ֶ
אַתּה
אתיִ ם ַמ ְחתֹּת וְ ָ
וּמ ַ
יהם ְקט ֶֹרת וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ֲל ֶ
ַמ ְח ָתּתוֹ וּנְ ַת ֶתּם ע ֵ
ַע ְמדוּ ֶפּ ַתח
יהם ְקט ֶֹרת ַויּ ַ
ֲל ֶ
ָשׂימוּ ע ֵ
יהם ֵאשׁ ַויּ ִ
ֲל ֶ
אַהרֹן ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ) :יח( וַיִּ ְקחוּ ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ וַיִּ ְתּנוּ ע ֵ
וְ ֲ
ֵרא ְכבוֹד
מוֹעד ַויּ ָ
יהם ק ַֹרח ֶאת ָכּל ָה ֵע ָדה ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֲל ֶ
ַק ֵהל ע ֵ
אַהרֹן) :יט( ַויּ ְ
מוֹעד וּמ ֶֹשׁה וְ ֲ
א ֶֹהל ֵ
יְ קֹוָק ֶאל ָכּל ָה ֵע ָדה :פ
~ תפילת משה ~
ַא ַכ ֶלּה א ָֹתם ְכּ ָרגַע:
תּוֹך ָה ֵע ָדה ַהזֹּאת ו ֲ
אַהרֹן ֵלאמֹר) :כא( ִה ָבּ ְדלוּ ִמ ְ
)כ( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
ֶח ָטא וְ ַעל ָכּל ָה ֵע ָדה ִתּ ְקצֹף :פ
ֹאמרוּ ֵאל ֱאל ֵֹהי ָהרוּחֹת ְל ָכל ָבּ ָשׂר ָה ִאישׁ ֶא ָחד י ֱ
ֵיהם ַויּ ְ
)כב( וַיִּ ְפּלוּ ַעל ְפּנ ֶ
~ חזרה לקבוצה שניה :פתיחת הארץ ~
)כג( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :כד( ַדּ ֵבּר ֶאל ָה ֵע ָדה ֵלאמֹר ֵה ָעלוּ ִמ ָסּ ִביב ְל ִמ ְשׁ ַכּן ק ַֹרח ָדּ ָתן
אַח ָריו ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :כו( וַיְ ַד ֵבּר ֶאל ָה ֵע ָדה
ֵלכוּ ֲ
ירם ַויּ ְ
ַא ִב ָ
ֵל ְך ֶאל ָדּ ָתן ו ֲ
ָקם מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
ירם) :כה( ַויּ ָ
ַא ִב ָ
וֲ
ָשׁים ָה ְר ָשׁ ִעים ָה ֵא ֶלּה וְ אַל ִתּגְּ עוּ ְבּ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם ֶפּן ִתּ ָסּפוּ ְבּ ָכל
אָה ֵלי ָה ֲאנ ִ
ֵלאמֹר סוּרוּ נָא ֵמ ַעל ֳ
יהם
אָה ֵל ֶ
ָצאוּ נִ ָצּ ִבים ֶפּ ַתח ֳ
ירם י ְ
ַא ִב ָ
ירם ִמ ָסּ ִביב וְ ָד ָתן ו ֲ
ַא ִב ָ
ֵעלוּ ֵמ ַעל ִמ ְשׁ ַכּן ק ַֹרח ָדּ ָתן ו ֲ
ֹאתם) :כז( ַויּ ָ
ַחטּ ָ
ֲשׂים
ֹאמר מ ֶֹשׁה ְבּזֹאת ֵתּ ְדעוּן ִכּי יְ קֹוָק ְשׁ ָל ַחנִ י ַלעֲשׂוֹת ֵאת ָכּל ַה ַמּע ִ
ֵיהם וְ ַט ָפּם) :כח( ַויּ ֶ
וּבנ ֶ
יהם ְ
וּנְ ֵשׁ ֶ
יהם לֹא יְ קֹוָק
ֲל ֶ
אָדם יִ ָפּ ֵקד ע ֵ
וּפ ֻק ַדּת ָכּל ָה ָ
אָדם יְ ֻמתוּן ֵא ֶלּה ְ
ָה ֵא ֶלּה ִכּי לֹא ִמ ִלּ ִבּי) :כט( ִאם ְכּמוֹת ָכּל ָה ָ
ָרדוּ
וּב ְל ָעה א ָֹתם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם ְוי ְ
יה ָ
וּפ ְצ ָתה ָה ֲא ָד ָמה ֶאת ִפּ ָ
ְשׁ ָל ָח ִני) :ל( וְ ִאם ְבּ ִריאָה יִ ְב ָרא יְ קֹוָק ָ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ֶאת יְ קֹוָק) :לא( וַיְ ִהי ְכּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
יד ְע ֶתּם ִכּי נִ ֲאצוּ ָה ֲאנ ִ
ַחיִּ ים ְשׁא ָֹלה וִ ַ
יהם וְ ֵאת
ַתּ ְב ַלע א ָֹתם וְ ֶאת ָבּ ֵתּ ֶ
יה ו ִ
אָרץ ֶאת ִפּ ָ
ַתּ ְפ ַתּח ָה ֶ
יהם) :לב( ו ִ
ַתּ ָבּ ַקע ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ַתּ ְח ֵתּ ֶ
ָה ֵא ֶלּה ו ִ
יהם
ֲל ֶ
ַתּ ַכס ע ֵ
ֵרדוּ ֵהם וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם ַחיִּ ים ְשׁא ָֹלה ו ְ
אָדם ֲא ֶשׁר ְלק ַֹרח וְ ֵאת ָכּל ָהרֲכוּשׁ) :לג( ַויּ ְ
ָכּל ָה ָ
אָמרוּ ֶפּן ִתּ ְב ָל ֵענוּ
יהם נָסוּ ְלק ָֹלם ִכּי ְ
תּוֹך ַה ָקּ ָהל) :לד( וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֵֹת ֶ
ֹאבדוּ ִמ ְ
אָרץ ַויּ ְ
ָה ֶ
אָרץ:
ָה ֶ
יבי ַה ְקּט ֶֹרת ~
~ חזרה לקבוצה ראשונה :שרפת ַמ ְק ִר ֵ
יבי ַה ְקּט ֶֹרת :פ
אתיִ ם ִאישׁ ַמ ְק ִר ֵ
וּמ ַ
ֹאכל ֵאת ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ָצאָה ֵמ ֵאת יְ קֹוָק ַותּ ַ
)לה( וְ ֵאשׁ י ְ
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שמואל א פרק ג
אָזנָיו) :יב(
מוּאל ִהנֵּה אָנ ִֹכי ע ֶֹשׂה ָד ָבר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָכּל שׁ ְֹמעוֹ ְתּ ִצ ֶלּינָה ְשׁ ֵתּי ְ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל ְשׁ ֵ
)יא( ַויּ ֶ
ַד ִתּי לוֹ ִכּי שׁ ֵֹפט ֲאנִ י ֶאת
אָקים ֶאל ֵע ִלי ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶאל ֵבּיתוֹ ָה ֵחל וְ ַכ ֵלּה) :יג( וְ ִהגּ ְ
ַבּיּוֹם ַההוּא ִ
ָדע ִכּי ְמ ַק ְל ִלים ָל ֶהם ָבּנָיו וְ לֹא ִכ ָהה ָבּם) :יד( וְ ָל ֵכן נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ֵבית ֵע ִלי ִאם
עוֹלם ַבּעֲוֹן ֲא ֶשׁר י ַ
ֵבּיתוֹ ַעד ָ
עוֹלם:
וּב ִמנְ ָחה ַעד ָ
ֶבח ְ
יִ ְת ַכּ ֵפּר עֲוֹן ֵבּית ֵע ִלי ְבּז ַ
...
ָביא ַליקֹוָק:
מוּאל ְלנ ִ
ֶא ָמן ְשׁ ֵ
ֵדע ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָדּן ְו ַעד ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע ִכּי נ ֱ
)כ( ַויּ ַ
שמואל א פרק ז
מוּאל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל כֹּל יְ ֵמי ַחיָּיו) :טז( וְ ָה ַל ְך ִמ ֵדּי ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָה וְ ָס ַבב ֵבּית ֵאל וְ ַהגִּ ְלגָּל
)טו( וַיִּ ְשׁפֹּט ְשׁ ֵ
וּת ֻשׁ ָבתוֹ ָה ָר ָמ ָתה ִכּי ָשׁם ֵבּיתוֹ וְ ָשׁם ָשׁ ָפט
וְ ַה ִמּ ְצ ָפּה וְ ָשׁ ַפט ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאת ָכּל ַה ְמּקוֹמוֹת ָה ֵא ֶלּה) :יז( ְ
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ֶבן ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַליקֹוָק :פ
שמואל א פרק יב
יראוּ ֶאת
יכם ֶמ ֶל ְך) :יד( ִאם ִתּ ְ
ֲל ֶ
ָתן יְ קֹוָק ע ֵ
)יג( וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ְבּ ַח ְר ֶתּם ֲא ֶשׁר ְשׁ ֶא ְל ֶתּם וְ ִהנֵּה נ ַ
אַתּם וְ גַם ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר ָמ ַל ְך
וּשׁ ַמ ְע ֶתּם ְבּקֹלוֹ וְ לֹא ַת ְמרוּ ֶאת ִפּי יְ קֹוָק וִ ְהיִ ֶתם גַּם ֶ
ֲב ְד ֶתּם אֹתוֹ ְ
יְ קֹוָק ַוע ַ
יתם ֶאת ִפּי יְ קֹוָק וְ ָהיְ ָתה יַד יְ קֹוָק
וּמ ִר ֶ
יכם) :טו( וְ ִאם לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל ְיקֹוָק ְ
אַחר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ַ
ֲל ֶ
עֵ
יכם:
וּב ֲאב ֵֹת ֶ
ָבּ ֶכם ַ
גּוֹים:
ָד ָך וְ ֶא ָצּ ְר ָך וְ ֶא ֶתּנְ ָך ִל ְב ִרית ָעם ְלאוֹר ִ
אַחזֵק ְבּי ֶ
יך ְב ֶצ ֶדק וְ ְ
את ָ
ישעיהו )מב:ו( ֲאנִ י ה' ְק ָר ִ
 -וה"אור" הוא התורה שתצא להם מציון )רד"ק(.
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