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מבנה הפרק  -למורה
לפניכם חלוקת הפרקים על פי נושאים.
כמובן שניתו לחלק את הפקר בדרכים שונות ומגוונות ,ואין מבנה זה היחיד האפשרי.
מטרת המבנה היא מבט כולל על היחידה לפני שיורדים לעיון בפרטיה.
(פרק יג) הציווי

שר אֲ נִׁ י
ָשים וְ יָתרו אֶ ת אֶ ֶרץ ְכנ ַַען אֲ ֶ
ֹשה ֵּלאמֹר( :ב) ְשלַ ח ְל ָך אֲ נ ִׁ
(א) ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ
ָשיא בָ הֶ ם:
ִׁש ָראֵּ ל ִׁאיש אֶ חָ ד ִׁאיש אֶ חָ ד ְל ַמ ֵּטה אֲ ב ָֹתיו ִׁת ְשלָ חו כֹל נ ִׁ
נ ֵֹּתן ִׁל ְבנֵּי י ְ
ִׁש ָראֵּ ל הֵּ ָמה:
אשי ְבנֵּי י ְ
ָשים ָר ֵּ
ארן ַעל ִׁפי ה' כ ָלם אֲ נ ִׁ
ֹשה ִׁמ ִׁמ ְד ַבר ָפ ָ
ִׁשלַ ח א ָֹתם מ ֶ
(ג) ַוי ְ
(ד) וְ אֵּ ֶלה ְשמוֹ ָתם ְל ַמ ֵּטה ְראובֵּ ן ַשמו ַע ֶבן זַכור( :ה) ְל ַמ ֵּטה ִׁש ְמעוֹ ן ָשפָ ט ֶבן חוֹ ִׁרי( :ו)
ש ַע
ִׁששכָ ר יִׁגְ אָ ל ֶבן יוֹ סֵּ ף( :ח) ְל ַמ ֵּטה אֶ ְפ ָריִׁם הוֹ ֵּ
ְל ַמ ֵּטה יְהו ָדה ָכלֵּ ב ֶבן יְפנֶה( :ז) ְל ַמ ֵּטה י ָ

הנשלחים

ִׁבן נון( :ט) ְל ַמ ֵּטה ִׁבנְ י ִָׁמן ַפ ְל ִׁטי ֶבן ָרפוא( :י) ְל ַמ ֵּטה זְ בולן ג ִַׁדיאֵּ ל ֶבן סוֹ ִׁדי( :יא) ְל ַמ ֵּטה
שר
ַשה ג ִַׁדי ֶבן סו ִׁסי( :יב) ְל ַמ ֵּטה ָדן ַע ִׁמיאֵּ ל ֶבן ְג ַמ ִׁלי( :יג) ְל ַמ ֵּטה אָ ֵּ
יוֹ סֵּ ף ְל ַמ ֵּטה ְמנ ֶ
ְסתור ֶבן ִׁמיכָ אֵּ ל( :יד) ְל ַמ ֵּטה נ ְַפ ָת ִׁלי נ ְַח ִׁבי ֶבן וָ ְפ ִׁסי( :טו) ְל ַמ ֵּטה גָד ְגאואֵּ ל ֶבן ָמ ִׁכי:
ש ַע ִׁבן
ֹשה ְלהוֹ ֵּ
ֹשה לָ תור אֶ ת הָ אָ ֶרץ ַוי ְִׁק ָרא מ ֶ
שר ָשלַ ח מ ֶ
ָשים אֲ ֶ
(טז) אֵּ ֶלה ְשמוֹ ת הָ אֲ נ ִׁ
נון יְהוֹ ש ַע:
יתם אֶ ת
ֹאמר אֲ לֵּ הֶ ם עֲ לו זֶה ַב ֶנגֶב וַעֲ ִׁל ֶ
ֹשה לָ תור אֶ ת אֶ ֶרץ ְכנ ַָען ַוי ֶ
ִׁשלַ ח א ָֹתם מ ֶ
(יז) ַוי ְ

הגדרת
השליחות

ֹשב ָעלֶ יהָ הֶ חָ זָק הוא ה ֲָרפֶ ה הַ ְמ ַעט
יתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ ַמה ִׁהוא וְ אֶ ת הָ ָעם הַ י ֵּ
הָ הָ ר( :יח) ו ְר ִׁא ֶ
שב ָבה הֲטוֹ בָ ה ִׁהוא ִׁאם ָר ָעה ו ָמה הֶ ָע ִׁרים
שר הוא יֹ ֵּ
הוא ִׁאם ָרב( :יט) ו ָמה הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
שב ָבהֵּ נָה הַ ְב ַמחֲנִׁ ים ִׁאם ְב ִׁמ ְבצָ ִׁרים( :כ) ו ָמה הָ אָ ֶרץ הַ ְש ֵּמנָה ִׁהוא ִׁאם ָרזָה
שר הוא יוֹ ֵּ
אֲ ֶ
היֵּש ָבה ֵּעץ ִׁאם אַ יִׁן וְ ִׁה ְתחַ ז ְַק ֶתם ו ְל ַק ְח ֶתם ִׁמ ְפ ִׁרי הָ אָ ֶרץ וְ הַ י ִָׁמים י ְֵּמי ִׁבכו ֵּרי עֲ נ ִָׁבים:
ֲ
(כא) ַויַעֲ לו ַויָתרו אֶ ת הָ אָ ֶרץ ִׁמ ִׁמ ְד ַבר ִׁצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ח ֲָמת( :כב) ַויַעֲ לו בַ ֶנגֶב ַו ָיבֹא
שבַ ע ָשנִׁ ים נִׁ ְבנְ ָתה ִׁל ְפנֵּי צ ַֹען
ידי הָ עֲ נָק וְ חֶ ְברוֹ ן ֶ
ש ַשי וְ ַת ְל ַמי י ְִׁל ֵּ
ימן ֵּ
ַעד חֶ ְברוֹ ן וְ ָשם אֲ ִׁח ַ

ביצוע השליחות

ִׁשאהו
ִׁמ ְצ ָריִׁם( :כג) ו ַָיבֹאו ַעד נַחַ ל אֶ ְשכֹל ַוי ְִׁכ ְרתו ִׁמ ָשם זְ מוֹ ָרה וְ אֶ ְשכוֹ ל עֲ נ ִָׁבים אֶ חָ ד וַי ָ
בַ מוֹ ט ִׁב ְש ָניִׁם ו ִׁמן הָ ִׁרמֹנִׁ ים ו ִׁמן הַ ְתאֵּ נִׁ ים( :כד) לַ ָמקוֹ ם הַ הוא ָק ָרא נַחַ ל אֶ ְשכוֹ ל ַעל
ִׁש ָראֵּ ל( :כה) ַויָשבו ִׁמתור הָ אָ ֶרץ ִׁמ ֵּקץ אַ ְר ָב ִׁעים
שר ָכ ְרתו ִׁמ ָשם ְבנֵּי י ְ
אֹדוֹ ת הָ אֶ ְשכוֹ ל אֲ ֶ
יוֹ ם:

חזרתם של
התרים אל
המחנה
ודבריהם

ארן
ִׁש ָראֵּ ל אֶ ל ִׁמ ְד ַבר ָפ ָ
הרֹן וְ אֶ ל ָכל עֲ ַדת ְבנֵּי י ְ
ֹשה וְ אֶ ל אַ ֲ
(כו) ַוי ְֵּלכו ַו ָיבֹאו אֶ ל מ ֶ
ָק ֵּד ָשה ַו ָי ִׁשיבו אוֹ ָתם ָדבָ ר וְ אֶ ת ָכל הָ ֵּע ָדה ַוי ְַראום אֶ ת ְפ ִׁרי הָ אָ ֶרץ( :כז) ַוי ְַס ְפרו לוֹ
שר ְשלַ ְח ָתנו וְ גַם זָבַ ת חָ לָ ב ו ְדבַ ש ִׁהוא וְ זֶה ִׁפ ְריָה( :כח) אֶ פֶ ס
ֹאמרו ָבאנו אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
ַוי ְ
ִׁכי ַעז הָ ָעם הַ י ֵֹּשב ָבאָ ֶרץ וְ הֶ ָע ִׁרים ְבצרוֹ ת ְגדֹלֹת ְמאֹד וְ גַם י ְִׁל ֵּדי הָ עֲ נָק ָר ִׁאינו ָשם( :כט)
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ֹשב ַעל הַ יָם
שב ָבהָ ר וְ הַ ְכנַעֲ נִׁ י י ֵּ
שב ְבאֶ ֶרץ הַ ֶנגֶב וְ הַ ִׁח ִׁתי וְ הַ יְבו ִׁסי וְ הָ ֱאמ ִֹׁרי יוֹ ֵּ
עֲ ָמלֵּ ק יוֹ ֵּ
ֹאמר ָעלֹה נַעֲ לֶ ה וְ י ַָר ְשנו א ָֹתה ִׁכי
ֹשה ַוי ֶ
וְ ַעל יַד הַ י ְַר ֵּדן( :ל) וַיַהַ ס ָכלֵּ ב אֶ ת הָ ָעם אֶ ל מ ֶ
שר ָעלו ִׁעמוֹ אָ ְמרו לֹא נוכַ ל לַ עֲ לוֹ ת אֶ ל הָ ָעם ִׁכי חָ זָק
ָשים אֲ ֶ
יָכוֹ ל נוכַ ל לָ ה( :לא) וְ הָ אֲ נ ִׁ
ִׁש ָראֵּ ל לֵּ אמֹר הָ אָ ֶרץ
שר ָתרו א ָֹתה אֶ ל ְבנֵּי י ְ
הוא ִׁמ ֶמנו( :לב) וַיוֹ ִׁציאו ִׁד ַבת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
שר ָר ִׁאינו ְבתוֹ כָ ה
שר ָעבַ ְרנו בָ ה לָ תור א ָֹתה אֶ ֶרץ אֹכֶ לֶ ת יוֹ ְשבֶ יהָ ִׁהוא וְ כָ ל הָ ָעם אֲ ֶ
אֲ ֶ
ילים ְבנֵּי עֲ נָק ִׁמן הַ ְנ ִׁפ ִׁלים ַו ְנ ִׁהי ְב ֵּעינֵּינו ַכ ֲח ָג ִׁבים
שי ִׁמדוֹ ת( :לג) וְ ָשם ָר ִׁאינו אֶ ת הַ ְנ ִׁפ ִׁ
אַ נְ ֵּ
וְ כֵּ ן הָ יִׁינו ְב ֵּעינֵּיהֶ ם:
ֹשה
(א) ו ִַׁת ָשא ָכל הָ ֵּע ָדה ַוי ְִׁתנו אֶ ת קוֹ לָ ם ַוי ְִׁבכו הָ ָעם ַב ַליְלָ ה הַ הוא( :ב) ַויִׁלֹנו ַעל מ ֶ

(פרק יד)
תגובת העם

ֹאמרו אֲ לֵּ הֶ ם ָכל הָ ֵּע ָדה לו ַמ ְתנו ְבאֶ ֶרץ ִׁמ ְצ ַריִׁם אוֹ ַב ִׁמ ְד ָבר
ִׁש ָראֵּ ל ַוי ְ
הרֹן כֹל ְבנֵּי י ְ
וְ ַעל אַ ֲ
ָשינו וְ טַ ֵּפנו
הַ זֶה לו ָמ ְתנו( :ג) וְ לָ ָמה ה' ֵּמ ִׁביא א ָֹתנו אֶ ל הָ אָ ֶרץ הַ זֹאת ִׁלנְ פֹל ַבחֶ ֶרב נ ֵּ
ֹאמרו ִׁאיש אֶ ל אָ ִׁחיו נִׁ ְתנָה רֹאש וְ נָשובָ ה
י ְִׁהיו לָ בַ ז הֲלוֹ א טוֹ ב לָ נו שוב ִׁמ ְצ ָרי ְָמה( :ד) וַי ְ
ִׁמ ְצ ָרי ְָמה:
הרֹן ַעל ְפנֵּיהֶ ם ִׁל ְפנֵּי ָכל ְקהַ ל עֲ ַדת ְבנֵּי י ְִׁש ָראֵּ ל( :ו) וִׁ יהוֹ ש ַע ִׁבן נון
ֹשה וְ אַ ֲ
(ה) ַויִׁפֹל מ ֶ
ֹאמרו אֶ ל ָכל עֲ ַדת ְבנֵּי
וְ כָ לֵּ ב ֶבן יְפנֶה ִׁמן הַ ָת ִׁרים אֶ ת הָ אָ ֶרץ ָק ְרעו ִׁבגְ ֵּדיהֶ ם( :ז) ַוי ְ

תגובת
המנהיגות
(משה ואהרן,
יהושע וכלב)

שר ָעבַ ְרנו בָ ה לָ תור א ָֹתה טוֹ בָ ה הָ אָ ֶרץ ְמאֹד ְמאֹד( :ח) ִׁאם
ִׁש ָראֵּ ל לֵּ אמֹר הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
י ְ
אֲשר ִׁהוא זָבַ ת חָ לָ ב ו ְדבָ ש:
חָ פֵּ ץ ָבנו ה' וְ הֵּ ִׁביא א ָֹתנו אֶ ל הָ אָ ֶרץ הַ זֹאת ונְ ָתנָה לָ נו אֶ ֶרץ ֶ
(ט) אַ ְך ַבה' אַ ל ִׁת ְמרֹדו וְ אַ ֶתם אַ ל ִׁת ְיראו אֶ ת ַעם הָ אָ ֶרץ ִׁכי לַ ְח ֵּמנו הֵּ ם ָסר ִׁצ ָלם
ֹאמרו ָכל הָ ֵּע ָדה ִׁל ְרגוֹ ם א ָֹתם ָבאֲ בָ נִׁ ים ו ְכבוֹ ד ה'
ֵּמעֲ לֵּ יהֶ ם וַה' ִׁא ָתנו אַ ל ִׁת ָיראם( :י) ַוי ְ
ִׁש ָראֵּ ל :פ
נִׁ ְראָ ה ְבאֹהֶ ל מוֹ ֵּעד אֶ ל ָכל ְבנֵּי י ְ
ֹשה ַעד אָ נָה ְינַאֲ צנִׁ י הָ ָעם הַ זֶה וְ ַעד אָ נָה לֹא יַאֲ ִׁמינו ִׁבי ְבכֹל
ֹאמר ה' אֶ ל מ ֶ
(יא) וַי ֶ
שה א ְֹת ָך ְלגוֹ י גָדוֹ ל וְ ָעצום
שנו וְ אֶ עֱ ֶ
יתי ְב ִׁק ְרבוֹ ( :יב) אַ ֶכנו בַ ֶדבֶ ר וְ אוֹ ִׁר ֶ
שר ָע ִׁש ִׁ
הָ אֹתוֹ ת אֲ ֶ
ית ְבכֹח ֲָך אֶ ת הָ ָעם הַ זֶה ִׁמ ִׁק ְרבוֹ :
ֹשה אֶ ל ה' וְ ָש ְמעו ִׁמ ְצ ַריִׁם ִׁכי הֶ עֱ ִׁל ָ
ֹאמר מ ֶ
ִׁמ ֶמנו( :יג) וַי ֶ
שר ַעיִׁן ְב ַעיִׁן
שב הָ אָ ֶרץ הַ זֹאת ָש ְמעו ִׁכי אַ ָתה ה' ְב ֶק ֶרב הָ ָעם הַ זֶה אֲ ֶ
(יד) וְ אָ ְמרו אֶ ל יוֹ ֵּ

תגובת ה'
והסנגוריה של
משה

נִׁ ְראָ ה אַ ָתה ה' וַעֲ נָנְ ָך ע ֵֹּמד עֲ לֵּ הֶ ם ו ְב ַעמד ָענָן אַ ָתה הֹלֵּ ְך ִׁל ְפנֵּיהֶ ם יוֹ ָמם ו ְב ַעמוד אֵּ ש
שר ָש ְמעו אֶ ת ִׁש ְמעֲ ָך
לָ יְלָ ה( :טו) וְ הֵּ ַמ ָתה אֶ ת הָ ָעם הַ זֶה ְכ ִׁאיש אֶ חָ ד וְ אָ ְמרו הַ גוֹ יִׁם אֲ ֶ
שר נִׁ ְש ַבע לָ הֶ ם
לֵּ אמֹר( :טז) ִׁמ ִׁב ְל ִׁתי ְיכֹלֶ ת ה' ְלהָ ִׁביא אֶ ת הָ ָעם הַ זֶה אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
שר ִׁד ַב ְר ָת לֵּ אמֹר( :יח) ה' אֶ ֶר ְך
ִׁשחָ טֵּ ם ַב ִׁמ ְד ָבר( :יז) וְ ַע ָתה יִׁגְ ַדל נָא כֹחַ אֲ דֹנָי ַכאֲ ֶ
ַוי ְ
ֹשא ָעוֹ ן וָ פָ ַשע וְ נ ֵַּקה לֹא ְינ ֶַקה פ ֵֹּקד עֲ וֹ ן אָ בוֹ ת ַעל ָבנִׁ ים ַעל ִׁש ֵּל ִׁשים
אַ ַפיִׁם וְ ַרב חֶ סֶ ד נ ֵּ
אתה לָ ָעם הַ זֶה
ָש ָ
שר נ ָ
וְ ַעל ִׁר ֵּב ִׁעים( :יט) ְסלַ ח נָא לַ עֲ וֹ ן הָ ָעם הַ זֶה ְכג ֶֹדל חַ ְס ֶד ָך וְ כַ אֲ ֶ
ִׁמ ִׁמ ְצ ַריִׁם וְ ַעד הֵּ נָה:
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ֹאמר ה' ָסלַ ְח ִׁתי ִׁכ ְדבָ ֶר ָך( :כא) וְ אולָ ם חַ י אָ נִׁ י וְ י ִָׁמלֵּ א ְכבוֹ ד ה' אֶ ת ָכל הָ אָ ֶרץ:
(כ) וַי ֶ
יתי ְב ִׁמ ְצ ַריִׁם ובַ ִׁמ ְד ָבר
שר ָע ִׁש ִׁ
ָשים הָ ר ִֹׁאים אֶ ת ְכב ִֹׁדי וְ אֶ ת אֹתֹ ַתי אֲ ֶ
(כב) ִׁכי כָ ל הָ אֲ נ ִׁ
שר נִׁ ְש ַב ְע ִׁתי
שר ְפ ָע ִׁמים וְ לֹא ָש ְמעו ְבקוֹ ִׁלי( :כג) ִׁאם י ְִׁראו אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
ַו ְינַסו א ִֹׁתי זֶה ֶע ֶ
לַ אֲ ב ָֹתם וְ כָ ל ְמנַאֲ צַ י לֹא י ְִׁראוהָ ( :כד) וְ ַע ְב ִׁדי כָ לֵּ ב ֵּע ֶקב הָ י ְָתה רוחַ אַ חֶ ֶרת ִׁעמוֹ ַוי ְַמ ֵּלא
שנָה( :כה) וְ הָ עֲ ָמלֵּ ִׁקי וְ הַ ְכנַעֲ נִׁ י
אֲשר ָבא ָש ָמה וְ ז ְַרעוֹ יוֹ ִׁר ֶ
אַ ח ֲָרי ַוה ֲִׁביא ִֹׁתיו אֶ ל הָ אָ ֶרץ ֶ
שה וְ אֶ ל
מ ֶ
שב ָב ֵּע ֶמק ָמחָ ר ְפנו ו ְסעו לָ כֶ ם הַ ִׁמ ְד ָבר ֶד ֶר ְך יַם סוף( :כו) ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל ֹ
יוֹ ֵּ
שר הֵּ ָמה ַמ ִׁלינִׁ ים ָעלָ י אֶ ת ְתלנוֹ ת
הרֹן לֵּ אמֹר( :כז) ַעד ָמ ַתי לָ ֵּע ָדה הָ ָר ָעה הַ זֹאת אֲ ֶ
אַ ֲ

דברי ה' והגדרת
העונש

שר הֵּ ָמה ַמ ִׁלינִׁ ים ָעלַ י ָש ָמ ְע ִׁתי( :כח) ֱאמֹר אֲ לֵּ הֶ ם חַ י אָ נִׁ י נְ אם ה' ִׁאם לֹא
ִׁש ָראֵּ ל אֲ ֶ
ְבנֵּי י ְ
שה לָ כֶ ם( :כט) ַב ִׁמ ְד ָבר הַ זֶה י ְִׁפלו ִׁפגְ ֵּריכֶ ם וְ כָ ל ְפק ֵּדיכֶ ם
שר ִׁד ַב ְר ֶתם ְבאָ זְ נָי ֵּכן אֶ עֱ ֶ
ַכאֲ ֶ
שר ה ֲִׁלינ ֶֹתם ָעלָ י( :ל) ִׁאם אַ ֶתם ָתבֹאו אֶ ל
ְלכָ ל ִׁמ ְס ַפ ְרכֶ ם ִׁמ ֶבן ֶע ְש ִׁרים ָשנָה וָ ָמ ְעלָ ה אֲ ֶ
אתי אֶ ת י ִָׁדי ְל ַש ֵּכן אֶ ְתכֶ ם ָבה ִׁכי ִׁאם ָכלֵּ ב ֶבן יְפנֶה וִׁ יהוֹ ש ַע ִׁבן נון:
ָש ִׁ
שר נ ָ
הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
שר ְמאַ ְס ֶתם
יאתי א ָֹתם וְ י ְָדעו אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
שר אֲ ַמ ְר ֶתם לָ בַ ז י ְִׁהיֶה וְ הֵּ בֵּ ִׁ
(לא) וְ טַ ְפכֶ ם אֲ ֶ
ָבה( :לב) ו ִׁפגְ ֵּריכֶ ם אַ ֶתם י ְִׁפלו ַב ִׁמ ְד ָבר הַ זֶה( :לג) ו ְבנֵּיכֶ ם י ְִׁהיו ר ִֹׁעים ַב ִׁמ ְד ָבר אַ ְר ָב ִׁעים
שר ַת ְר ֶתם
תם ִׁפגְ ֵּריכֶ ם ַב ִׁמ ְד ָבר( :לד) ְב ִׁמ ְס ַפר הַ י ִָׁמים אֲ ֶ
ָשאו אֶ ת זְ נו ֵּתיכֶ ם ַעד ֹ
ָשנָה וְ נ ְ
אֶ ת הָ אָ ֶרץ אַ ְר ָב ִׁעים יוֹ ם יוֹ ם לַ ָשנָה יוֹ ם לַ ָשנָה ִׁת ְשאו אֶ ת עֲ וֹ נ ֵֹּתיכֶ ם אַ ְר ָב ִׁעים ָשנָה
שה ְלכָ ל הָ ֵּע ָדה הָ ָר ָעה
יד ְע ֶתם אֶ ת ְתנואָ ִׁתי( :לה) אֲ נִׁ י ה' ִׁד ַב ְר ִׁתי ִׁאם לֹא זֹאת אֶ עֱ ֶ
וִׁ ַ
הַ זֹאת הַ נוֹ ָע ִׁדים ָעלָ י ַב ִׁמ ְד ָבר הַ זֶה י ִַׁתמו וְ ָשם יָמתו:
ֹשה לָ תור אֶ ת הָ אָ ֶרץ ַויָשבו וילונו וַי ִַׁלינו ָעלָ יו אֶ ת ָכל
שר ָשלַ ח מ ֶ
ָשים אֲ ֶ
(לו) וְ הָ אֲ נ ִׁ

מות המרגלים

ָשים מוֹ ִׁצאֵּ י ִׁד ַבת הָ אָ ֶרץ ָר ָעה ַב ַמגֵּפָ ה
הָ ֵּע ָדה ְלהוֹ ִׁציא ִׁד ָבה ַעל הָ אָ ֶרץ( :לז) וַיָמתו הָ אֲ נ ִׁ
ָשים הָ הֵּ ם הַ ה ְֹל ִׁכים לָ תור אֶ ת
ִׁל ְפנֵּי ה'( :לח) וִׁ יהוֹ ש ַע ִׁבן נון וְ כָ לֵּ ב ֶבן יְפנֶה חָ יו ִׁמן הָ אֲ נ ִׁ
ִׁש ָראֵּ ל וַי ְִׁתאַ ְבלו הָ ָעם ְמאֹד:
ֹשה אֶ ת הַ ְדבָ ִׁרים הָ אֵּ ֶלה אֶ ל ָכל ְבנֵּי י ְ
הָ אָ ֶרץ( :לט) ַוי ְַד ֵּבר מ ֶ
שר אָ ַמר ה'
(מ) ַוי ְַש ִׁכמו בַ ב ֶֹקר ַויַעֲ לו אֶ ל רֹאש הָ הָ ר לֵּ אמֹר ִׁהנֶנו וְ ָע ִׁלינו אֶ ל הַ ָמקוֹ ם אֲ ֶ
ֹשה לָ ָמה זֶה אַ ֶתם ע ְֹב ִׁרים אֶ ת ִׁפי ה' וְ ִׁהוא לֹא ִׁת ְצלָ ח( :מב)
ֹאמר מ ֶ
ִׁכי חָ טָ אנו( :מא) וַי ֶ

חטא המעפילים

איְבֵּ יכֶ ם( :מג) ִׁכי הָ עֲ ָמלֵּ ִׁקי וְ הַ ְכנַעֲ נִׁ י ָשם
אַ ל ַתעֲ לו ִׁכי אֵּ ין ה' ְב ִׁק ְר ְבכֶ ם וְ לֹא ִׁתנָגְ פו ִׁל ְפנֵּי ֹ
ִׁל ְפנֵּיכֶ ם ונְ פַ ְל ֶתם ֶבחָ ֶרב ִׁכי ַעל ֵּכן ַש ְב ֶתם ֵּמאַ ח ֲֵּרי ה' וְ לֹא י ְִׁהיֶה ה' ִׁע ָמכֶ ם( :מד) ַוי ְַע ִׁפלו
ֹשה לֹא ָמשו ִׁמ ֶק ֶרב הַ ַמ ֲחנֶה( :מה) ַוי ֵֶּרד
לַ עֲ לוֹ ת אֶ ל רֹאש הָ הָ ר ַואֲרוֹ ן ְב ִׁרית ה' ומ ֶ
ֹשב ָבהָ ר הַ הוא ַויַכום ַוי ְַכתום ַעד הַ חָ ְר ָמה:
הָ עֲ ָמלֵּ ִׁקי וְ הַ ְכ ַנעֲ נִׁ י הַ י ֵּ
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פרק יג [א-כד]  -שליחת המרגלים

שליחת התרים את הארץ
במדבר פרק יג
ִׁש ָראֵּ ל ִׁאיש
שר אֲ נִׁ י נ ֵֹּתן ִׁל ְבנֵּי י ְ
ָשים וְ יָתרו אֶ ת אֶ ֶרץ ְכנ ַַען אֲ ֶ
ֹשה ֵּלאמֹר :ב ְשלַ ח ְל ָך אֲ נ ִׁ
א ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ
ארן ַעל ִׁפי ה'
ֹשה ִׁמ ִׁמ ְד ַבר ָפ ָ
ָשיא בָ הֶ ם :ג ַוי ְִׁשלַ ח א ָֹתם מ ֶ
אֶ חָ ד ִׁאיש אֶ חָ ד ְל ַמ ֵּטה אֲ ב ָֹתיו ִׁת ְשלָ חו כֹל נ ִׁ
אשי ְבנֵּי ִׁי ְש ָראֵּ ל הֵּ ָמה:
ָשים ָר ֵּ
כ ָלם אֲ נ ִׁ

נשים לב כי לתיאור שליחת האנשים יש מקבילה בספר דברים .נשווה בין הדברים:
דברים פרק א
ָשים ְלפָ נֵּינו וְ י ְַח ְפרו לָ נו אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ י ִָׁשבו א ָֹתנו ָדבָ ר אֶ ת
אמרו נִׁ ְש ְלחָ ה אֲ נ ִׁ
ַת ְ
(כב) ַו ִׁת ְק ְרבון אֵּ לַ י כ ְלכֶ ם ו ֹ
שר ָנבֹא אֲ לֵּ יהֶ ן( :כג) ַויִׁיטַ ב ְב ֵּעינַי הַ ָדבָ ר וָ אֶ ַקח ִׁמ ֶכם ְשנֵּים ָע ָשר
שר נַעֲ לֶ ה ָבה וְ אֵּ ת הֶ ָע ִׁרים אֲ ֶ
הַ ֶד ֶר ְך אֲ ֶ
ָשים ִׁאיש אֶ חָ ד לַ ָשבֶ ט:
אֲ נ ִׁ

מן ההשוואה עולות שתי שאלות:
א .של מי היתה היוזמה לשלוח את האנשים?
ב .מה היתה מטרת השליחות?
(מומלץ לערוך טבלה על הלוח להבנת הדברים)

של מי היתה היוזמה לשליחתם?
רש"י:
[ב] שלח לך  -לדעתך ,אני איני מצווה לך ,אם תרצה שלח ,לפי שבאו ישראל ואמרו (דברים א ,כב)
נשלחה אנשים לפנינו ,כמה שנאמר (שם) ותקריבון אלי כלכם וגו' ,ומשה נמלך בשכינה.
אמר :אני אמרתי להם שהיא טובה ,שנאמר (שמות ג ,יז) אעלה אתכם מעני מצרים וגו' ,חייהם
שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוה:
[ג] על פי ה'  -ברשותו ,שלא עכב על ידו:
נשים לב כי רש"י מביע את ההסתייגות מן השליחות ורואה כבר בה את יסוד החטא.
הערה למורה  -דיוק לשוני :נשים לב שהתורה בספר במדבר משתמשת במילה 'לתור' את הארץ ולא
לרגל את הארץ .רק בספר דברים מופיע הכינוי "מרגלים" וכן פעולת הריגול .כמו שכתוב (דברים
א' :כג -כד) " ַויִּיטַ ב בְּ עֵ ינַי הַ דָּ בָּ ר ו ֶָּא ַקח ִּמכֶם ְּשנֵים עָּ שָּ ר אֲ נ ִָּּשים ִּאיש ֶאחָּ ד לַשָּ בֶ טַ :ויִּפְּ נּו ַו ַיעֲלּו הָּ הָּ ָּרה
ַו ָּיבֹאּו עַ ד נַחַ ל ֶא ְּשכֹל ַוי ְַּרגְּ לּו א ָֹּתּה"
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מה היתה מטרת השליחות? [יז-כ]
ֹאמרּו נ ְִּּשלְּחָּ ה אֲ נ ִָּּשים ְּל ָּפנֵינּו
נשים לב להגדרת השליחות בספר דברים( :כב) ו ִַּת ְּק ְּרבּון ֵאלַי ֻּכ ְּלכֶם וַת ְּ
וְּ י ְַּחפְּ רּו לָּנּו ֶאת הָּ ָּא ֶרץ וְּ י ִָּּשבּו א ָֹּתנּו דָּ בָּ ר ֶאת הַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר ַנ ֲעלֶה בָּ ּה וְּ ֵאת הֶ עָּ ִּרים אֲ שֶ ר נָּב ֹא אֲ לֵיהֶ ן:
אין כל דיון בטיבה של הארץ אלא בדרכי הכיבוש שלה ואילו בפרקנו:
יתם
יתם אֶ ת הָ הָ ר :יח ו ְר ִׁא ֶ
ֹאמר אֲ לֵּ הֶ ם עֲ לו זֶה ַב ֶנגֶב וַעֲ ִׁל ֶ
ֹשה לָ תור אֶ ת אֶ ֶרץ ְכנ ַָען ַוי ֶ
ִׁשלַ ח א ָֹתם מ ֶ
יז ַוי ְ
שר
ֹשב ָעלֶ יהָ הֶ חָ זָק הוא ה ֲָרפֶ ה הַ ְמ ַעט הוא ִׁאם ָרב :יט ו ָמה הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
אֶ ת הָ אָ ֶרץ ַמה ִׁהוא וְ אֶ ת הָ ָעם הַ י ֵּ
שב ָבהֵּ נָה הַ ְב ַמחֲנִׁ ים ִׁאם ְב ִׁמ ְבצָ ִׁרים :כ ו ָמה
שר הוא יוֹ ֵּ
הוא י ֵֹּשב ָבה הֲטוֹ בָ ה ִׁהוא ִׁאם ָר ָעה ו ָמה הֶ ָע ִׁרים אֲ ֶ
היֵּש ָבה ֵּעץ ִׁאם אַ יִׁן וְ ִׁה ְתחַ ז ְַק ֶתם ו ְל ַק ְח ֶתם ִׁמ ְפ ִׁרי הָ אָ ֶרץ וְ הַ י ִָׁמים י ְֵּמי ִׁבכו ֵּרי
הָ אָ ֶרץ הַ ְש ֵּמנָה ִׁהוא ִׁאם ָרזָה ֲ
עֲ נ ִָׁבים:

בעיון בפשט הכתובים :ניתן להבחין בין שני סוגים של שאלות.
סוג אחד של שאלות בדבר טיבה של הארץ ,וסוג שני של שאלות בדבר ההיערכות לכיבושה:
שאלות בדבר טיבה של הארץ:
•

ּומָּ ה הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר הּוא יֹשֵ ב בָּ ּה הֲ טֹובָּ ה ִּהוא ִּאם ָּרעָּ ה

•

ומָּ ה הָּ ָּא ֶרץ הַ ְּשמֵ נָּה ִּהוא ִּאם ָּרזָּה הֲ יֵש בָּ ּה עֵ ץ ִּאם ַאיִּן וְּ ִּה ְּתחַ ז ְַּק ֶתם ּול ְַּק ְּח ֶתם ִּמפְּ ִּרי הָּ ָּא ֶרץ

שאלות בדבר כיבוש הארץ:
•

הֶ חָּ זָּק הּוא הֲ ָּרפֶה הַ ְּמעַ ט הּוא ִּאם ָּרב:

•

ּומָּ ה הֶ עָּ ִּרים אֲ שֶ ר הּוא יֹושֵ ב בָּ הֵ נָּה הַ בְּ מַ חֲ נִּים ִּאם בְּ ִּמבְּ צָּ ִּרים:

רמב"ן -שתי מטרות לשליחת המרגלים:
אבל ישוב העניין בזה ,כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להלחם בארץ נכריה ששולחים לפניהם
אנשים לדעת הדרכים ומבוא הערים ובשובם ילכו התרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים,
כעניין שנאמר (שופטים א ,כד)' :הראנו נא את מבוא העיר' ,ושיתנו להם עצה באיזו עיר ילחמו
תחלה ומאיזה צד יהיה נוח לכבוש את הארץ ,וכך אמרו בפירוש (דברים א ,כב)' :וישיבו אותנו דבר
את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים' וגו' .כלומר הערים אשר נבא אליהן תחילה ומשם נבא בכל
הארץ .וזו עצה הגונה בכל כובשי ארצות ,וכן עשה עוד משה עצמו שנאמר (להלן כא ,לב)' :וישלח
משה לרגל את יעזר' ,וכן ביהושע בן נון (יהושע ב ,א)' :שנים אנשים מרגלים' .ועל כן היה טוב בעיני
משה .כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס ,אבל יצווה בנלחמים להיחלץ ולהישמר ולארוב,
כאשר בא הכתוב במלחמת העי (שם ח ,ב) ,שהייתה על פי השם ,ובמקומות רבים .אז נמלך משה
בשכינה ,ונתן לו השם רשות ואמר לו 'שלח לך אנשים ויתורו' את ארץ כנען ,וידעוה ויגידו לכם ועל
פיהם תתייעצו בעניין הכבוש]...[:
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ויתכן כי משה בעבור שידע כי היא שמנה וטובה כמו שנאמר לו (שמות ג ,ח) 'אל ארץ טובה ורחבה'
וגו' ,בעבור כן אמר להם שיתנו לב לדעת כן ,כדי שיגידו לעם וישמחו ויחליפו כוח לעלות שם בשמחה,
ולכך אמר להם 'והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ' (פסוק כ) ,כדי שיראו בעיניהם בשבח הארץ.
שתי המטרות לשליחת המרגלים על פי פירוש רמב"ן:
 .1חלק מההכנות למלחמה על כיבוש הארץ בדרך הטבע.
 .2לשמח את העם בטובה של הארץ לקראת הכניסה .

ביצוע השליחות
ימן
כא ַויַעֲ לו ַויָתרו אֶ ת הָ אָ ֶרץ ִׁמ ִׁמ ְד ַבר ִׁצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ח ֲָמת :כב ַויַעֲ לו בַ ֶנגֶב ַו ָיבֹא ַעד חֶ ְברוֹ ן וְ ָשם אֲ ִׁח ַ
שבַ ע ָשנִׁ ים נִׁ ְבנְ ָתה ִׁל ְפנֵּי צ ַֹען ִׁמ ְצ ָריִׁם :כג ַו ָיבֹאו ַעד נַחַ ל אֶ ְשכֹל ַוי ְִׁכ ְרתו
ידי הָ עֲ נָק וְ חֶ ְברוֹ ן ֶ
ש ַשי וְ ַת ְל ַמי י ְִׁל ֵּ
ֵּ
ִׁשאהו בַ מוֹ ט ִׁב ְש ָניִׁם ו ִׁמן הָ ִׁרמֹנִׁ ים ו ִׁמן הַ ְתאֵּ נִׁ ים :כד לַ ָמקוֹ ם הַ הוא
ִׁמ ָשם זְ מוֹ ָרה וְ אֶ ְשכוֹ ל עֲ נ ִָׁבים אֶ חָ ד ַוי ָ
ִׁש ָראֵּ ל:
שר ָכ ְרתו ִׁמ ָשם ְבנֵּי י ְ
ָק ָרא נַחַ ל אֶ ְשכוֹ ל ַעל אֹדוֹ ת הָ אֶ ְשכוֹ ל אֲ ֶ

דברי הנצי"ב מוולוז'ין[ :העמקה]
וכמש"כ הרמב"ן ז"ל [ ]...רק לדעת איך יכבשו .וזה ודאי ראוי ומוכרח אם הכבישה היא בדרך הטבע.
אבל אם היא מעל הטבע כאשר הלכו עד הנה במדבר אין מקום לשליחות כלל .שאין דבר חוצץ בפני
תפארת עוזו ית' .והנה בעמדם בחורב ובתחילת נסיעתם משם היה באמת בדעתם ליכנס בזה האופן
לא"י ,ואין צורך לשליחות כלל .אבל בהליכה שלש מסעות הללו [בפרקים י"א-י"ב :תבערה ,קברות
התאווה וחצרות] ראו והתבוננו כי קשה עליהם לעמוד בזה האופן .באשר עפ"י גילוי שכינה שבקרבם
כל מה שמדברים שלא כהוגן הוא באזני ה' כמו שמדברים בפלטין של מלך [ ]...אינם יכולים לעמוד
בזהירות יתרה כזו .ולא מצאו עצמם מוכשרים לעמוד בהיכל מלך מלכי המלכים הקב"ה .על כן
בחרו לעמוד בחוץ והשכינה תהיה בקרבם במדת מלכות]...[ .על-כן הסכימו לשלח מרגלים ותהיה
הכניסה בדרך הטבע.
לפי הנצי"ב הצורך לשלוח מרגלים משקף את המעבר מהנהגה ניסית של ימי יציאת מצרים להנהגה
טבעית ,שתאפיין את החיים בארץ ישראל .בסיפור המרגלים יזמו ישראל ללכת בדרכי הטבע ולא
לסמוך על הנס כי ראו שההנהגה ניסית כרוכה בהענשה כואבת ומיידית ,כפי שקרה בפרקים י"א-
י"ב עם תחילת המסע מהר סיני לא"י.
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פרק יג [כה-לג]  -דיווח המרגלים בחזרתם וחטאם
ִׁש ָראֵּ ל
הרֹן וְ אֶ ל ָכל עֲ ַדת ְבנֵּי י ְ
ֹשה וְ אֶ ל אַ ֲ
כה ַויָשבו ִׁמתור הָ אָ ֶרץ ִׁמ ֵּקץ אַ ְר ָב ִׁעים יוֹ ם :כו ַוי ְֵּלכו ו ַָיבֹאו אֶ ל מ ֶ
ֹאמרו
ארן ָק ֵּד ָשה וַי ִָׁשיבו אוֹ ָתם ָדבָ ר וְ אֶ ת ָכל הָ ֵּע ָדה ַוי ְַראום אֶ ת ְפ ִׁרי הָ אָ ֶרץ :כז ַוי ְַס ְפרו לוֹ וַי ְ
אֶ ל ִׁמ ְד ַבר ָפ ָ
שר ְשלַ ְח ָתנו וְ גַם זָבַ ת חָ לָ ב ו ְדבַ ש ִׁהוא וְ זֶה ִׁפ ְריָה :כח אֶ פֶ ס ִׁכי ַעז הָ ָעם הַ י ֵֹּשב ָבאָ ֶרץ
ָבאנו אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
שב ְבאֶ ֶרץ הַ ֶנגֶב וְ הַ ִׁח ִׁתי וְ הַ יְבו ִׁסי
וְ הֶ ָע ִׁרים ְבצרוֹ ת ְגדֹלֹת ְמאֹד וְ גַם י ְִׁל ֵּדי הָ עֲ נָק ָר ִׁאינו ָשם :כט עֲ ָמלֵּ ק יוֹ ֵּ
ֹאמר ָעלֹה
ֹשה ַוי ֶ
שב ָבהָ ר וְ הַ ְכנַעֲ נִׁ י י ֵֹּשב ַעל הַ יָם וְ ַעל יַד הַ י ְַר ֵּדן :ל ַויַהַ ס ָכלֵּ ב אֶ ת הָ ָעם אֶ ל מ ֶ
וְ הָ ֱאמ ִֹׁרי יוֹ ֵּ
שר ָעלו ִׁעמוֹ אָ ְמרו לֹא נוכַ ל לַ עֲ לוֹ ת אֶ ל הָ ָעם ִׁכי
ָשים אֲ ֶ
נַעֲ לֶ ה וְ י ַָר ְשנו א ָֹתה ִׁכי יָכוֹ ל נוכַ ל לָ ה :לא וְ הָ אֲ נ ִׁ
אֲשר ָעבַ ְרנו בָ ה
ִׁש ָראֵּ ל לֵּ אמֹר הָ אָ ֶרץ ֶ
שר ָתרו א ָֹתה אֶ ל ְבנֵּי י ְ
חָ זָק הוא ִׁמ ֶמנו :לב ַויוֹ ִׁציאו ִׁד ַבת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
שי ִׁמדוֹ ת :לג וְ ָשם ָר ִׁאינו אֶ ת
שר ָר ִׁאינו ְבתוֹ כָ ה אַ נְ ֵּ
לָ תור א ָֹתה אֶ ֶרץ אֹכֶ לֶ ת יוֹ ְשבֶ יהָ ִׁהוא וְ כָ ל הָ ָעם אֲ ֶ
ילים ְבנֵּי עֲ נָק ִׁמן הַ ְנ ִׁפ ִׁלים ַו ְנ ִׁהי ְב ֵּעינֵּינו ַכ ֲחג ִָׁבים וְ כֵּ ן הָ יִׁינו ְב ֵּעינֵּיהֶ ם
הַ ְנ ִׁפ ִׁ

הדיווח של המרגלים מחולק לשני שלבים:
בשלב הראשון בפסוקים כז-כט הם מדווחים לכאורה דיווח אמת על המצב בארץ
בשלב השני בפסוקים לא-לב הם אומרים בפירוש את עמדתם :לא נוכל לעלות! ומוציאים את דיבת
הארץ ('ארץ אוכלת יושביה'' ,אנשי מדות')
[להרחבה על עניין השלבים בדברי המרגלים ,עיינו בנחמה ליבוביץ ,עיונים לספר במדבר עמ' 176-
]177

המרגלים דברו בדיווח הראשון דברי אמת – אם כן במה חטאו?
שר ְשלַ ְח ָתנו וְ גַם זָבַ ת חָ לָ ב ו ְדבַ ש ִׁהוא וְ זֶה ִׁפ ְריָה :כח אֶ פֶ ס ִׁכי
ֹאמרו ָבאנו אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
כז ַוי ְַס ְפרו לוֹ ַוי ְ
שב ְבאֶ ֶרץ
אד וְ גַם י ְִׁל ֵּדי הָ עֲ נָק ָר ִׁאינו ָשם :כט עֲ ָמלֵּ ק יוֹ ֵּ
ֹשב ָבאָ ֶרץ וְ הֶ ָע ִׁרים ְבצרוֹ ת ְגדֹלֹת ְמ ֹ
ַעז הָ ָעם הַ י ֵּ
ֹשב ַעל הַ יָם וְ ַעל יַד הַ י ְַר ֵּדן:
שב ָבהָ ר וְ הַ ְכנַעֲ נִׁ י י ֵּ
הַ ֶנגֶב וְ הַ ִׁח ִׁתי וְ הַ יְבו ִׁסי וְ הָ ֱאמ ִֹׁרי יוֹ ֵּ

•

נשים לב מה בדברים הללו שהם לכאורה דיווח ,יש כבר מגמתיות שיסודה בחטא.

רמב"ן לפסוק כז לשון 'אפס':
(כז) וגם זבת חלב ודבש הוא  -בעבור שצוה אותם לראות השמנה היא אם רזה ,השיבו לו כי היא
שמנה וגם זבת חלב ודבש היא ,ועל שאלתו היש בה עץ אם אין ,השיבו לו "וזה פריה" ,כי כן צוה
אותם להראותו.
והנה בכל זה אמרו אמת והשיבו על מה שנצטוו.
והיה להם לאמר שהעם היושב עליה עז והערים בצורות ,כי יש להם להשיב אמרי אמת לשולחם ,כי
כן צוה אותם :החזק הוא הרפה הבמחנים אם במבצרים,
אבל רשעם במלת "אפס" ,שהיא מורה על דבר אפס ונמנע מן האדם שאי אפשר בשום ענין ,כלשון
האפס לנצח חסדו (תהלים עז ט) ,ואין עוד אפס אלהים (ישעיה מה יד) .והנה אמרו לו ,הארץ שמנה

במדבר

בס"ד

9
וגם זבת חלב ודבש והפרי טוב ,אבל אי אפשר לבא אליהם כי עז העם והערים בצורות גדולות מאד
וגם ילידי הענק ראינו שם:
לפי רמב"ן החטא היה כבר בשלב הראשון בו הם חיוו את דעתם על ההתכנות של כיבוש הארץ.
ומילת המפתח היא 'אפס'.
פסוק כט כולל פירוט שלא היה חלק מן השליחות :
ְּבּוסי וְּ הָּ אֱ מ ִֹּרי יֹושֵ ב בָּ הָּ ר וְּ הַ כְּ ַנ ֲענִּי יֹשֵ ב עַ ל הַ יָּם וְּ עַ ל יַד הַ י ְַּרדֵ ן:
(כט) עֲמָּ לֵק יֹושֵ ב בְּ ֶא ֶרץ הַ ֶנגֶב וְּ הַ ִּח ִּתי וְּ הַ י ִּ
וזאת מפרש רש"י:

רש"י [כט]:
עמלק יושב וגו'  -לפי שנכוו בעמלק כבר הזכירוהו מרגלים כדי לייראם:
כלומר על פי רש"י ,הפירוט הוא מגמתי ומטרתו לרפות ידיים.
•

החטא בא לידי ביטוי בפרופורציות בין דברי משה ודברי המרגלים ביחס לארץ ולעם:

השוואה בין סדר ההוראות למרגלים של משה (בפס' יז-כ) לדיווח הראשון של המרגלים (בפס' כז-
כט)
ההוראות של משה למרגלים (פס' יז-כ)

הדיווח הראשון של המרגלים (פס' כו-כח)

(יז) ַוי ְִּּשלַח א ָֹּתם מֹשֶ ה לָתּור ֶאת ֶא ֶרץ כְּ נָעַ ן
ִּיתם ֶאת הָּ הָּ ר.
וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם עֲלּו זֶה בַ ֶנגֶב ַו ֲעל ֶ
יתם ֶאת הָ ָא ֶרץ מַ ה ִהוא
(יח) ְּּור ִא ֶ
וְּ ֶאת הָּ עָּ ם הַ יֹשֵ ב עָּ לֶיהָּ
הֶ חָּ זָּק הּוא הֲ ָּרפֶה הַ ְּמעַ ט הּוא ִּאם ָּרב:
(יט) ּומָּ ה הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר הּוא יֹשֵ ב בָּ ּה הֲ טֹובָּ ה ִּהוא
ִּאם ָּרעָּ ה
ּומָּ ה הֶ עָּ ִּרים אֲ שֶ ר הּוא יֹושֵ ב בָּ הֵ נָּה הַ בְּ מַ חֲ נִּים
ִּאם בְּ ִּמבְּ צָּ ִּרים:
(כ) ּומָּ ה הָּ ָּא ֶרץ הַ ְּשמֵ נָּה ִּהוא ִּאם ָּרזָּה הֲ יֵש בָּ ּה
עֵ ץ ִּאם ַאיִּן
וְּ ִּה ְּתחַ ז ְַּק ֶתם ּול ְַּק ְּח ֶתם ִּמפְּ ִּרי הָּ ָּא ֶרץ
כּורי ֲענָּבִּ ים
וְּ הַ י ִָּּמים יְּמֵ י בִּ ֵ

ואל כָּל
(כו) ַו ֵילְּכּו ַו ָּיבֹאּו ֶאל מֹשֶ ה וְּ ֶאל ַאהֲ רֹן ֶ
עֲדַ ת בְּ נֵי י ְִּּש ָּר ֵאל
אֹותם דָּ בָּ ר וְּ ֶאת
ָּארן ָּקדֵ שָּ ה ַוי ִָּּשיבּו ָּ
ֶאל ִּמ ְּדבַ ר פ ָּ
כָּל הָּ עֵ דָּ ה
ַוי ְַּראּום ֶאת פְּ ִּרי הָּ ָּא ֶרץ:
ֹאמרּו
(כז) ַויְּסַ פְּ רּו לֹו וַי ְּ
בָּ אנּו ֶאל הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ְּשל ְַּח ָּתנּו
ּודבַ ש ִּהוא וְּ זֶה פִּ ְּריָּּה:
וְּ גַם זָּבַ ת חָּ לָּב ְּ
(כח) ֶאפֶס כִ י עַ ז הָ עָ ם הַ יֹּשֵׁ ב בָ ָא ֶרץ
וְּ הֶ עָ ִרים בְּ צֻרֹות גְּ דֹֹּלת ְּמאֹּד
וְּ גַם ְּילִדֵׁ י הָ ֲענָק ָר ִאינּו שָ ם
(כט) עֲמָ לֵׁק יֹושֵׁ ב בְּ ֶא ֶרץ הַ ֶנגֶב
ְּבּוסי וְּ הָ אֱ מ ִֹּרי יֹושֵׁ ב בָ הָ ר וְּ הַ כְּ ַנ ֲענִי
וְּ הַ ִח ִתי וְּ הַ י ִ
יֹּשֵׁ ב עַ ל הַ יָם וְּ עַ ל יַד הַ י ְַּרדֵׁ ן

משה שם דגש על הארץ והעם הוא עניין שולי .העיקר היא הארץ וטובה ,אותה הבטיח ה' ואילו
המרגלים מדגישים את הקושי להלחם בעם ובכך מעידים על חוסר האמונה שה' יעזור להם לכבוש
את הארץ .
ניתן לראות את הדברים בכמה דרכים:
•

בכמה מילים משתמש משה לתאר את הארץ ובכמה את העם?

•

במה מתחיל ובמה מסיים את דבריו?
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שורש החטא על פי הרמח"ל במסילת ישרים פרק י"א -הוא הגאוה והכבוד:
" יתרה עליה חמדת הכבוד כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות,
אך הכבוד הוא הדוחק ,כי אי אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו ,ועל דבר זה נכשלו
רבים ונאבדו .הנה ירבעם בן נבט לא נטרד מהעולם הבא אלא בעבור הכבוד ,הוא מה שאמרו ז"ל
(סנהדרין קב) :תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו ואמר לו ,חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן.
אמר לו ,מי בראש? אמר לו ,בן ישי בראש .אמר לו ,אי הכי לא בעינא .מי גרם לקרח שיאבד הוא וכל
עדתו עמו? אלא מפני הכבוד ,ומקרא מלא הוא (במדבר טז) :ובקשתם גם כהונה .וחכמים ז"ל
(במדבר רבא יח) הגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה אליצפן בן עוזיאל נשיא והיה רוצה להיות
הוא נשיא במקומו.
הוא שגרם לפי דעת חכמינו ז"ל אל המרגלים שיוציאו דבה על הארץ וגרמו מיתה להם ולכל דורם
מיראתם פן ימעט כבודם בכניסת הארץ ,שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם".
ההערה למורה  -נשים לב כי הדוגמאות שמביא הרמח"ל כולם מופיעות בתכנים הנלמדים בכתה י'
ולכן חשוב להתייחס אליהם ולהבין את היסוד עליו מדבר הרמח"ל לדורות.
התלמידים צריכים לדעת את העקרון אותו מביא הרמח"ל  +הדוגמאות ולא את לשונו.
גישה אחרת ליסוד החטא תילמד בהמשך מתוך דבריהם של יהושע וכלב.
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פרק יד [ א-יב]  -תגובות העם ומנהיגיו למרגלים

תגובת העם (פרק כד פסוקים א-ד):
ה ָֹ֔רן ֹ֖כל ְב ֵּ ָ֣ני
ֹשָ֣ה וְ ַ ַֽעל אַ ֲ
֙נו ַעל מ ֶ
א ָכל ָ ָ֣ה ֵּע ָ ָ֔דה ַ ַֽוי ְִׁתנ֖ו אֶ ת קוֹ ָלָ֑ם וַי ְִׁב ּ֥כו הָ ָע֖ם ַב ַ ּ֥ליְלָ ה הַ ַֽהוא :ב ַויִׁלֹ ֙
א ַו ִׁת ָש ֙
נו ְב ֶ ָ֣א ֶרץ ִׁמ ְצ ַ ָ֔ריִׁם ֛אוֹ ַב ִׁמ ְד ָב ּ֥ר הַ ֶז֖ה לו ָ ַֽמ ְתנו :ג וְ לָ ָ ָ֣מה ה' ֵּמ ִׁ ֨ביא
ֹאמר֨ ו אֲ לֵּ ֶ֜ ֶהם ָכל הָ ֵּע ָ ָ֗דה לו ַמ ְ֙ת ֙
ִׁש ָר ֵּא ָ֑ל ַ ַֽוי ְ
י ְ
ֹאמ ֖רו ִׁ ָ֣איש
שּ֥ינו וְ טַ ֵּ ֖פנו י ְִׁהיָ֣ו לָ בַ ָ֑ז ה ֲ֧לוֹ א ט֦ וֹ ב ָל֖נו ּ֥שוב ִׁמ ְצ ָ ַֽרי ְָמה :ד ַוי ְ
א ֶָֹ֜תנו אֶ ל הָ ָ ָ֤א ֶרץ הַ זֹאת֙ ִׁלנְ ָֹ֣פל ַב ָ֔ ֶח ֶרב ָנ ֵּ
ָשובָ ה ִׁמ ְצ ָ ַֽרי ְָמה:
אֶ ל אָ ִׁחָ֑יו נִׁ ְת ָנּ֥ה ֖רֹאש וְ נ ּ֥

תגובת העם:
שלב א'[ -א]  :בכי.
שלב ב'[ -ב-ג] :התלונה -תוך הבעת תחושת מוות המתבטאת במילים' :לו מתנו' וכן בטענה שבארץ
הם יפלו בחרב.
שלב ג' [ד] :המסקנה -קריאה לשוב למצרים ובתוך כך ,גם מרידה בהנהגה.
רש"י רואה במרידה הזו מרידה נגד משה ונגד הקב"ה כאחד:

רש"י [ד]:
נתנה ראש  -כתרגומו נמני רישא ,נשים עלינו מלך ,ורבותינו פירשו לשון עבודה זרה:

תגובת המנהיגות ,משה ואהרן  ,כלב ויהושע [פרק יד פסוקים ו-י]
הרֹן ַעל ְפנֵּיהֶ ם ִׁל ְפנֵּי ָכל ְקהַ ל עֲ ַדת ְבנֵּי י ְִׁש ָראֵּ ל( :ו) וִׁ יהוֹ ש ַע ִׁבן נון וְ כָ לֵּ ב ֶבן יְפנֶה ִׁמן
ֹשה וְ אַ ֲ
(ה) ַויִׁפֹל מ ֶ
שר ָעבַ ְרנו בָ ה
ִׁש ָראֵּ ל לֵּ אמֹר הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
ֹאמרו אֶ ל ָכל עֲ ַדת ְבנֵּי י ְ
הַ ָת ִׁרים אֶ ת הָ אָ ֶרץ ָק ְרעו ִׁבגְ ֵּדיהֶ ם( :ז) ַוי ְ
לָ תור א ָֹתה טוֹ בָ ה הָ אָ ֶרץ ְמאֹד ְמאֹד( :ח) ִׁאם חָ פֵּ ץ ָבנו ה' וְ הֵּ ִׁביא א ָֹתנו אֶ ל הָ אָ ֶרץ הַ זֹאת ונְ ָתנָה לָ נו אֶ ֶרץ
שר ִׁהוא זָבַ ת חָ לָ ב ו ְדבָ ש( :ט) אַ ְך ַבה' אַ ל ִׁת ְמרֹדו וְ אַ ֶתם אַ ל ִׁת ְיראו אֶ ת ַעם הָ אָ ֶרץ ִׁכי לַ ְח ֵּמנו הֵּ ם ָסר
אֲ ֶ
ִׁצ ָלם ֵּמעֲ לֵּ יהֶ ם וַה' ִׁא ָתנו אַ ל ִׁת ָיראם:

נשים לב כי בדבריהם מדגישים יהושע וכלב את האמונה בה' (פסוקים ח' – ט') ובכך הם מדגישים
את מקור החטא של המרגלים :חוסר האמונה שלהם בה' שיוביל את העם לארץ ולנצחון על העם
היושב בה.
דברי הרב חנן פורת [העמקה]
מי שאוהב את הארץ בכל ליבו וחש בכל מאודו כי "טובה הארץ מאוד מאוד" ,מוצא בנפשו את
הכוחות לגאלה מידי נוכרים כדרך שימסור האדם את נפשו כדי לגאול את אשתו או את בנו מ'נהר
פרא' המאיים לבלעם .אמר פעם אחד מגדולי הפילוסופים" :מי שיש לו 'מה' גדול ,לא יבצר ממנו
כל 'איך' בדרכו אל ה'מה'( .מעט מן האור ,במדבר )109
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תגובת ה':
ֹאמר
ִׁש ָראֵּ ל :יא ַוי ֶ
ֹאמרו ָכל הָ ֵּע ָדה ִׁל ְרגוֹ ם א ָֹתם ָבאֲ בָ נִׁ ים ו ְכבוֹ ד ה' נִׁ ְראָ ה ְבאֹהֶ ל מוֹ ֵּעד אֶ ל ָכל ְבנֵּי י ְ
י ַוי ְ
יתי ְב ִׁק ְרבוֹ  :יב
שר ָע ִׁש ִׁ
ֹשה ַעד אָ נָה ְינַאֲ צנִׁ י הָ ָעם הַ זֶה וְ ַעד אָ נָה לֹא יַאֲ ִׁמינו ִׁבי ְבכֹל הָ אֹתוֹ ת אֲ ֶ
ה' אֶ ל מ ֶ
שה א ְֹת ָך ְלגוֹ י גָדוֹ ל וְ ָעצום ִׁמ ֶמנו:
שנו וְ אֶ עֱ ֶ
אַ ֶכנו בַ ֶדבֶ ר וְ אוֹ ִׁר ֶ

נשים לב כי תגובת ה' מופיעה אחרי כוונת העם לרגום באבנים את יהושע וכלב אחרי דבריהם
הדורשים בטחון בה' .
כך גם מפרש ספורנו:

ספורנו [יא]:
עד אנה ינאצוני  -עד איזה גבול מהבזוי אסבול שיבזוני:
ועד אנה לא יאמינו בי  -עד איזה גבול מהפלאות אעשה קודם שיבטחו בי וישענו על דברי:
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פרק יד [יג-מה]  -תפילת משה המתקת העונש וחטא
המעפילים

תפילת משה (יג-כ)
שב הָ אָ ֶרץ
ית ְבכֹח ֲָך אֶ ת הָ ָעם הַ זֶה ִׁמ ִׁק ְרבוֹ  :יד וְ אָ ְמרו אֶ ל יוֹ ֵּ
ֹשה אֶ ל ה' וְ ָש ְמעו ִׁמ ְצ ַריִׁם ִׁכי הֶ עֱ ִׁל ָ
ֹאמר מ ֶ
יג ַוי ֶ
שר ַעיִׁן ְב ַעיִׁן נִׁ ְראָ ה אַ ָתה ה' וַעֲ נָנְ ָך ע ֵֹּמד עֲ לֵּ הֶ ם ו ְב ַעמד ָענָן
הַ זֹאת ָש ְמעו ִׁכי אַ ָתה ה' ְב ֶק ֶרב הָ ָעם הַ זֶה אֲ ֶ
שר
אַ ָתה הֹלֵּ ְך ִׁל ְפנֵּיהֶ ם יוֹ ָמם ו ְב ַעמוד אֵּ ש לָ יְלָ ה :טו וְ הֵּ ַמ ָתה אֶ ת הָ ָעם הַ זֶה ְכ ִׁאיש אֶ חָ ד וְ אָ ְמרו הַ גוֹ יִׁם אֲ ֶ
שר נִׁ ְש ַבע לָ הֶ ם
ָש ְמעו אֶ ת ִׁש ְמעֲ ָך לֵּ אמֹר :טז ִׁמ ִׁב ְל ִׁתי ְיכֹלֶ ת ה' ְלהָ ִׁביא אֶ ת הָ ָעם הַ זֶה אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ֶ
ֹשא ָעוֹ ן
שר ִׁד ַב ְר ָת לֵּ אמֹר :יח ה' אֶ ֶר ְך אַ ַפיִׁם וְ ַרב חֶ סֶ ד נ ֵּ
ִׁשחָ טֵּ ם ַב ִׁמ ְד ָבר :יז וְ ַע ָתה יִׁגְ ַדל נָא כֹחַ אֲ דֹנָי ַכאֲ ֶ
ַוי ְ
וָ פָ ַשע וְ נ ֵַּקה לֹא ְינ ֶַקה פ ֵֹּקד עֲ וֹ ן אָ בוֹ ת ַעל ָבנִׁ ים ַעל ִׁש ֵּל ִׁשים וְ ַעל ִׁר ֵּב ִׁעים :יט ְסלַ ח נָא לַ עֲ וֹ ן הָ ָעם הַ זֶה
ֹאמר ה' ָסלַ ְח ִׁתי ִׁכ ְדבָ ֶר ָך:
אתה לָ ָעם הַ זֶה ִׁמ ִׁמ ְצ ַריִׁם וְ ַעד הֵּ נָה :כ ַוי ֶ
ָש ָ
שר נ ָ
ְכג ֶֹדל חַ ְס ֶד ָך וְ כַ אֲ ֶ

בתפילת משה שני מרכיבים:
טענה א (פסוקים יג-טז)  :כליית ישראל תהיה חילול שם ה' בעולם.
טענה ב (פסוקים יז-יט) :הזכרת יג' מידות על מנת לבקש רחמים וסליחה לעם.

למשמעות הזכרת יג מידות בתפילת משה [יש ללמד פרשן אחד מתוך הפרשנים
המובאים]:
רש"י יד ,יז-יח:
כאשר דברת לאמר  -ומהו הדבור :ה' ארך אפים ,לצדיקים ולרשעים.
כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה יושב וכותב ה' ארך אפים.
אמר לו :לצדיקים.
אמר לו הקב"ה :אף לרשעים.
אמר לו :רשעים יאבדו.
אמר לו :חייך שתצטרך לדבר.
כשחטאו בני ישראל בעגל ובמרגלים נתפלל משה לפניו בארך אפים,
אמר לו הקב"ה :הלא אמרת לי לצדיקים.
אמר לו :והלא אמרת לי אף לרשעים.

ראב"ע יד ,יז:
יגדל נא  -קרוב מאריכות אפים .כי כל מי שהוא ארך אפים ,יש לו כח גדול לשבור כעסו.
והעד :כאשר דברת ,שאתה ארך אפים.
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תפילת משה [העמקה]
להעמקה ניתן להשוות לתפילת משה על חטא העגל בשמות לב ט -יד.ושמות לד ה'-ח'.
בהשוואה כדאי לתת דגש לתוכנם של י"ג מידות  +השוואה בין שתי התפילות ומשמעותן.
להעמקה נוספת בי"ג מידות ,ראו הקשר רחב.

תשובת ה' לתפילת משה רבנו -והמתקת העונש (פרק יד פסוקים כט-לט):
ש֛ר ֵּה ָּ֥מה ַמ ִׁל ִׁינ֖ים ָע ָ ָ֑לי
ה הַ ָ֔זֹאת אֲ ֶ
מר :כז ַעדָ -מ ַָ֗תי לָ ֵּע ָ ָ֤דה ָ ַֽה ָר ָע ֙
ה ֖רֹן לֵּ א ַֽ ֹ
ֹש ּ֥ה וְ ֶ ַֽאל-אַ ֲ
כו ַוי ְַד ֵּ ָ֣בר ה' אֶ ל-מ ֶ
ש ּ֥ר
מר אֲלֵּ ָ֗ ֶהם חַ י-אָ ֙נִׁ ֙י נְ אם ה' ִׁאם ֹ֕לֹא ַכאֲ ֶ
שר ֵּ ֧ה ָמה ַמ ִׁל ִׁ ֛ינים ָע ַל֖י ָש ָ ַֽמ ְע ִׁתי :כח ֱא ָ֣ ֹ
ִׁש ָר ֵָּ֗אל אֲ ֨ ֶ
אֶ תְ -תלנּ֞וֹ ת ְב ֵּ ָ֣ני י ְ
ם ְלכָ לִׁ -מ ְס ַפ ְר ָ֔ ֶכם ִׁמ ֶ ֛בן ֶע ְש ִׁרּ֥ים
יכם וְ כָ לְ -פק ֵּדיכֶ ֙
ש ּ֥ה לָ ֶ ַֽכם :כט ַב ִׁמ ְד ָ ָ֣בר הַַ֠ זֶה י ְִׁפ ֨לו ִׁפגְ ֵּר ֶֶ֜
ִׁד ַב ְרתֶ ֖ם ְבאָ זְ ָנָ֑י ֵּכ֖ן ֶ ַֽאעֱ ֶ
֙את ֙י אֶ ת-י ִׁ ָָ֔די ְל ַש ֵּכ ּ֥ן אֶ ְתכֶ ֖ם ָב ָ֑ה
ָש ִׁ
שָ֤ר נ ָ
ם ָת ָֹ֣באו אֶ ל-הָ ָ֔ ָא ֶרץ אֲ ֶ
ש ּ֥ר ה ִׁ ֲַֽלי ֹנתֶ ֖ם ָע ָ ַֽלי :ל ִׁאם-אַ ֶת ֙
ָש ָנ֖ה וָ ָמ ְָ֑עלָ ה אֲ ֶ
עו אֶ ת-
ִׁה ָ֑יה וְ הֵּ בֵּ יאתִָׁ֣י א ָ֔ ָֹתם וְ ָ ַֽ י ְד ֙
ש ּ֥ר אֲ ַמ ְרתֶ ֖ם לָ ַ ָ֣בז י ְ ֶ
ִּ֚ ִׁכי ִׁאםָ -כ ֵּ ָ֣לב ֶבן-יְפ ָ֔ ֶנה וִׁ יהוֹ ש ַ֖ע ִׁבן-נַֽ ון :לא וְ ֨ ַט ְפ ָ֔ ֶכם אֲ ֶ
ש ּ֥ר ְמאַ ְסתֶ ֖ם ָ ַֽבה :לב ו ִׁפגְ ֵּריכֶ ֖ם אַ תֶ ָ֑ם י ְִׁפל֖ ו ַב ִׁמ ְד ָב ּ֥ר הַ ֶ ַֽזה :לג ַ֠ ו ְבנֵּיכֶ ם י ְִׁהי֨ו ר ִׁ ָֹ֤עים ַב ִׁמ ְד ָב ֙ר אַ ְר ָב ִׁ ָ֣עים
הָ ָ֔ ָא ֶרץ אֲ ֶ
שרַ -ת ְרתֶָ֣ם אֶ ת-הָ אָ ֶר ֮ץ
תם ִׁפגְ ֵּריכֶ ֖ם ַב ִׁמ ְד ָ ַֽבר :לד ְב ִׁמ ְס ַ֨פר הַ י ִֶָׁ֜מים אֲ ֶ
ָשא֖ ו אֶ ת-זְ נו ֵּתיכֶ ָ֑ם ַעדֹ ּ֥ -
ָש ָ֔ ָנה וְ נ ְ
יד ְעתֶ ֖ם אֶ תְ -תנואָ תִַֽׁי :לה אֲ ִׁ ָ֣ני
יכם אַ ְר ָב ִׁע֖ים ָש ָנָ֑ה ִׁ ַֽו ַ
או אֶ ת-עֲ וֹ ֹנ ֵָּ֣ת ָ֔ ֶ
אַ ְר ָב ִׁ ָ֣עים יוֹ ם ֒ יָ֣וֹ ם לַ ָש ָנּ֞ה יָ֣וֹ ם לַ ָש ָנָ֗ה ִׁת ְש ֙
ִׁת ֖מו וְ ָש ּ֥ם י ַָֽמתו:
ה הַ ָ֔זֹאת הַ נוֹ ָע ִׁ ֖דים ָע ָ ָ֑לי ַב ִׁמ ְד ָב ּ֥ר הַ ֶ ֛זה י ַ
שה ְלכָ ל-הָ ֵּע ָ ָ֤דה ָ ַֽה ָר ָע ֙
ה' ִׁד ַב ְר ִׁתי֒ ִׁאםָ֣ -לֹא | זָֹ֣את ֶ ַֽאעֱ ָ֗ ֶ
ֹש ֖ה לָ ָ֣תור אֶ ת-הָ אָ ֶָ֑רץ ַוי ָָ֗שבו (וילונו) וַי ִׁ ַָ֤לינו ָעלָ י ֙ו אֶ תָ -כלָ֣ ָ -ה ֵּע ָ ָ֔דה ְלהוֹ ִׁ ּ֥ציא
שרָ -ש ַלּ֥ח מ ֶ
ָשים אֲ ֶ
לו וְ ָ ָ֣האֲ נ ָ֔ ִׁ
ָשים מוֹ ִׁצ ֵּא ּ֥י ִׁד ַבת-הָ אָ ֶ֖רץ ָר ָעָ֑ה ַב ַמג ָ ֵּ֖פה ִׁל ְפ ֵּנּ֥י ה' :לח וִׁ יהוֹ ש ַָ֣ע ִׁבן-נָ֔ ון וְ כָ ֵּ ֖לב
֙תו ָ ַֽהאֲ נ ָ֔ ִׁ
ִׁד ָב ֖ה ַעל-הָ ָ ַֽא ֶרץ :לז ַויָמ ֙
ֹשה אֶ ת הַ ְדבָ ִׁרים הָ אֵּ ֶלה אֶ ל
ָשָ֣ים הָ ָ֔ ֵּהם ַ ַֽהה ְֹלכִׁ ֖ים לָ ּ֥תור אֶ ת-הָ ָ ַֽא ֶרץ :לט ַוי ְַד ֵּבר מ ֶ
ֶבן-יְפ ֶנָ֑ה חָ ֙יו ִׁמן-הָ אֲ נ ִׁ
ִׁש ָראֵּ ל וַי ְִׁתאַ ְבלו הָ ָעם ְמאֹד:
ָכל ְבנֵּי י ְ

ה' נענה לתפילת משה רבנו ,ואינו משמיד את העם אך העונש לדור החוטא נשאר במהותו.
דבר ה' מתואר בשני שלבים:
כ-כד תיאור העונש לדור יוצאי מצרים בתמציתיות תוך הזכרת מעלתו המיוחדת של כלב,
כח-לה פירוט של העונש והוא מוצג כפי שנראה להלן בדרך של 'מידה כנגד מידה'.
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העונש כמידה כנגד מידה לחטא המרגלים
בסיס העונש :מידה כנגד מידה:
(כח) אֱ מֹר אֲ לֵהֶ ם חַ י ָּאנִּי נְּאֻּ ם ה' ִּאם ל ֹא כַאֲ שֶ ר ִדבַ ְּר ֶתם בְּ ָּאזְּ נָּי כֵׁן ֶאעֱשֶ ה ָלכֶם.
החוטאים

עונשם
ִּאם-ל ֹא כַאֲ שֶ ר ִּדבַ ְּר ֶתם בְּ ָּאזְּ נָּי כֵן
ֶאעֱשֶ ה ָּלכֶם:

מוות במדבר

יד ,ב לּו-מַ ְּתנּו בְּ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ַריִּם אֹו כט בַ ִמ ְּדבָ ר הַ זֶה יִפְּ לּו פִ גְּ ֵׁריכֶם וְּ כָּל-
פְּ ֻּקדֵ יכֶם ְּלכָּלִּ -מ ְּספ ְַּרכֶם ִּמבֶ ן עֶ ְּש ִּרים
בַ ִמ ְּדבָ ר הַ זֶה לּו-מָ ְּתנּו
שָּ נָּה וָּמָּ עְּ לָּה אֲ שֶ ר הֲ לִּינ ֶֹתם עָּ לָּי:

הבנים יכנסו
לארץ ולא יהיו
"לבז"

יד ,ג וְּ לָּמָּ ה ה' מֵ בִּ יא א ָֹּתנּו ֶאל-הָּ ָּא ֶרץ וְּ טַ פְּ כֶם אֲ שֶ ר אֲ מַ ְּר ֶתם לָבַ ז י ְִּהיֶה
יאתי א ָֹּתם וְּ י ְָּּדעּו ֶאת-הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר
הַ ז ֹאת ִּל ְּנפֹל בַ חֶ ֶרב נָּשֵ ינּו וְּ טַ פֵׁנּו י ְִּהיּו וְּ הֵ בֵ ִּ
ְּמ ַא ְּס ֶתם בָּ ּה:
לָבַ ז הֲ לֹוא טֹוב לָּנּו שּוב ִּמצְּ ָּריְּמָּ ה:

 40שנה כנגד 40
יום

יג ,כה ַויָּשֻּ בּו ִּמתּור הָּ ָּא ֶרץ ִּמ ֵקץ בְּ ִּמ ְּספַר הַ י ִָּּמים אֲ שֶ רַ -ת ְּר ֶתם ֶאת-
הָּ ָּא ֶרץ ַא ְּרבָ עִ ים יֹום יֹום לַשָ נָה יֹום
ַא ְּרבָ עִ ים יֹום:
לַשָ נָה ִּת ְּשאּו ֶאת-עֲֹונ ֵֹתיכֶם ַא ְּרבָ עִ ים
נּוא ִּתי:
שָ נָה וִּ ידַ עְּ ֶתם ֶאתְּ -ת ָּ

מיומנות בלימוד תנ"ך :מידה כנגד מידה:

השפעת תגובת העם לדורות
תענית דף כ"ט ע"א:
וכתיב 'ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא' .אמר רבה אמר רבי יוחנן :אותו
הלילה ליל תשעה באב היה .אמר להם הקדוש ברוך הוא :אתם בכיתם בכיה של חנם – ואני קובע
לכם בכיה לדורות.
העמקה:
מקור לכך בכתוב בתהילים ,מזמור קו:
(כד) ַוי ְִּּמאֲ סּו בְּ ֶא ֶרץ חֶ ְּמדָּ ה ל ֹא הֶ אֱ ִּמינו ל ְִּּדבָּ רֹו:
(כה) ַוי ֵָּרגְּ נו בְּ ָּאהֳ לֵיהֶ ם ל ֹא שָּ ְּמעו בְּ קֹול ה':
אֹותם בַ ִּמ ְּדבָּ ר:
(כו) ַויִּשָּ א יָּדו לָּהֶ ם לְּהַ פִּ יל ָּ
ָּרֹותם בָּ אֲ ָּרצֹות:
(כז) ּולְּהַ פִּ יל ז ְַּרעָּ ם בַ גֹויִּם ּו ְּלז ָּ
הערה למורה :שימו לב כי המושג 'בכיה לדורות' הפך למטבע לשון למשהו שברגע התהוותו הפך
להיות משהו שישפיע ויהיה בסיס לבעיה שתמשיך להשפיע לטווח ארוך (תקנה שתוקנה ,בנין שנבנה
בלי תכנון וכו')
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תגובת העם לעונש -חטא המעפילים
ִׁש ָראֵּ ל ַוי ְִׁתאַ ְבלו הָ ָעם ְמאֹד( :מ) וַי ְַש ִׁכמו בַ ב ֶֹקר ַויַעֲ לו
ֹשה אֶ ת הַ ְדבָ ִׁרים הָ אֵּ ֶלה אֶ ל ָכל ְבנֵּי י ְ
(לט) ַוי ְַד ֵּבר מ ֶ
ֹשה לָ ָמה זֶה אַ ֶתם
ֹאמר מ ֶ
שר אָ ַמר ה' ִׁכי חָ טָ אנו( :מא) ַוי ֶ
אֶ ל רֹאש הָ הָ ר לֵּ אמֹר ִׁהנֶנו וְ ָע ִׁלינו אֶ ל הַ ָמקוֹ ם אֲ ֶ
איְבֵּ יכֶ ם( :מג)
ע ְֹב ִׁרים אֶ ת ִׁפי ה' וְ ִׁהוא לֹא ִׁת ְצלָ ח( :מב) אַ ל ַתעֲ לו ִׁכי אֵּ ין ה' ְב ִׁק ְר ְבכֶ ם וְ לֹא ִׁתנָגְ פו ִׁל ְפנֵּי ֹ
ִׁכי הָ עֲ ָמלֵּ ִׁקי וְ הַ ְכנַעֲ נִׁ י ָשם ִׁל ְפנֵּיכֶ ם ונְ פַ ְל ֶתם ֶבחָ ֶרב ִׁכי ַעל ֵּכן ַש ְב ֶתם ֵּמאַ ח ֲֵּרי ה' וְ לֹא י ְִׁהיֶה ה' ִׁע ָמכֶ ם( :מד)
ֹשה לֹא ָמשו ִׁמ ֶק ֶרב הַ ַמ ֲחנֶה( :מה) וַי ֵֶּרד הָ עֲ ָמלֵּ ִׁקי
ַוי ְַע ִׁפלו לַ עֲ לוֹ ת אֶ ל רֹאש הָ הָ ר ַואֲ רוֹ ן ְב ִׁרית ה' ומ ֶ
ֹשב ָבהָ ר הַ הוא ַויַכום ַוי ְַכתום ַעד הַ חָ ְר ָמה:
וְ הַ ְכנַעֲ נִׁ י הַ י ֵּ

•

מהי התגובה הבאה של העם?

•

מה נוכל ללמוד על אופיו של העם? מהי הטעות שלהם?

העמק דבר [מ]:
וישכימו בבוקר וגו'  -רצו לשוב מעין החטא .וקבלו על עצמם למסור נפשם על הכניסה לארץ גם
שלא בצירוף ארון ה' ומשה( :מא) למה זה אתם עוברים וגו'  -אע"ג שטוב לתקן החטא בדבר שחטא
אבל לא מקום שהתשובה עצמה ג"כ נגד דבר ה'
העמקה
ניתן למצוא משמעות בכך שהמעפילים מובסים דווקא על ידי עמלק ,אותו עמלק שבשמו הפחידו
המרגלים את העם ,אותו עמלק שנלחם בהם בצאתם ממצרים .כאשר אינם ראויים ('ואתה עיף ויגע
ולא ירא א-להים' ) העמלקים יכולים לנצח אותם.

במדבר

בס"ד

17

הקשר רחב [רשות]

מרגלים שונים בסיפורי התנ"ך
מרגלי משה ביעזר (במדבר כא ,לב),
מרגלי יהושע ביריחו (יהושע פרק ב),
מרגלי יהושע בעי (שם ו ,ב);
המרגלים שנשלחו לכבוש את ליש (שופטים יח ,ב).
שימו לב ,הרמב"ן מזכיר דוגמאות אלו בפירושו

השתקפות סיפור המרגלים במקרא
המלצה :מאמרו של הרב מדן על ההבדלים בין תיאור השליחות של המרגלים בבמדבר ובין תיאור
תוצאות חטא המרגלים :במדבר כו ,סה; דברים א ,יט-מו; דברים ב ,יד; תהילים קו ,כד-כז
התוצאות הנוגעות למשה :דברים ג ,כה-כח; דברים ד ,כא
התוצאות הנוגעות לכלב :יהושע יד ,ו-יד
מצב דומה לחטא המרגלים :במדבר לב ,ה-יד
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הקשר אישי [רשות]
על פחד וביטחון בה' – מה ה' מצפה מאיתנו בחיי היומיום?
ממה אנחנו פוחדים? ועל מה יש מקום לבטוח בה'? ומתי יש מקום להשתדלות?
בעקבות המעפילים :האם אפשר 'להכריח' את הקב"ה לשנות את גזירתו? מתי כן? מתי לא?
האם אנחנו יודעים לקבל 'לא' בתור תשובה?
עיתוי ("אשר פריו יתן בעיתו")
אותו המעשה הרצוי (העלייה לארץ) לא יתקבל ,בגלל העיתוי הלא רצוי.
ועוד בעניין זה מעט מן האור ,במדבר ,עמודים 127-128
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