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 ?המרגלים תה היוזמה לשליחתימי הישל . 1

 פרק יג  במדבר

אֹמר: א ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

יש  ב יש ֶאָחד אִׁ ל אִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ ן לִׁ י ֹנתֵּ ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנִׁ ְשָלחּו ֹכלְשַלח ְלָך ֲאָנשִׁ ה ֲאֹבָתיו תִׁ יא ָבֶהם:נָ  ֶאָחד ְלַמטֵּ  שִׁ

 
  כג-, פסוקים כבפרק אדברים ב :מוזכר שוב סיפור המרגלים

ַל֮י ֻכְלֶכם כב ְקְר֣בּון אֵּ ֶרך֙  ַותִׁ ר ֶאת ַהֶד֙ נּ֙ו ָדָבֵ֔ בּו ֹאָת֙ ָ֤ ֶרץ ְוָישִׁ נּו ֶאת ָהָאָ֑ ינּו ְוַיְחְפרּו ָלָ֖ י֙ם ְלָפנֵֵּ֔ ה ֲאָנשִׁ ְשְלָחָ֤ ֙ת ַותֹאְמ֗רּו נִׁ ּה ְואֵּ ר ַנֲעֶלה ָבֵ֔  ֲאֶש֣
ן: יֶהֶֽ א ֲאלֵּ ָֹ֖ ר ָנב ים ֲאֶשֶׁ֥ ֵ֔ ָערִׁ   ֶהֶֽ

בו כג יַטֶׁ֥ ֶבט: ַיִׁ ד ַלָשֶֽ יש ֶאָחָ֖ ֶׁ֥ ים אִׁ ר ֲאָנשִֵׁ֔ ֣ים ָעָש֣ ֶכ֙ם ְשנֵּ ח מִׁ ר ָוֶאַקָ֤ יַנָ֖י ַהָדָבָ֑  ְבעֵּ
 

  דברים א' מדבר י"גב :המקורות 2השוו בין 

 של מי היוזמה?
 

 

 

מהי מטרת 

 השליחות?

  (כ-היעזרי גם בפס' יז)

 
 

 מתמודד עם הסתירה: רש"י

  :)דברים א, כב(לפי שבאו ישראל ואמרו  .אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח לדעתך, - שלח לך (ב) 

 בשכינה.  (   התייעץ =)ותקריבון אלי כלכם וגו', ומשה נמלך  :)שם(נשלחה אנשים לפנינו, כמה שנאמר 

 אעלה אתכם מעני מצרים וגו', )שמות ג, יז( : אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר =) ______( אמר

 שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוה: חייהם

 ברשותו, שלא עכב על ידו: - על פי ה')ג( 

 

 מד רש"י את דבריו? ________ל 'מאיזו מילה בפסוק ב 

 עם ____, שהסכים ו_________  יתה של _______. משה __________לפי רש"י: היוזמה הי

 את שליחת המרגלים. כלומר זה לא נעשה בציוויו אלא ב___________. 

 .מהי הביקורת?  רמוזה בדברים ביקורת של ה' על העם      

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/a/a0/Yekev_carmel.gif
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 הנצי"ב מוולוז'ין:

הרמב"ן ז"ל ... רק לדעת איך יכבשו. וזה ודאי ראוי ומוכרח אם הכבישה היא בדרך הטבע. אבל  מו שכתבוכ

אין מקום לשליחות כלל. שאין דבר חוצץ בפני תפארת עוזו  ,כאשר הלכו עד הנה במדבר ,אם היא מעל הטבע

י, ואין צורך היה באמת בדעתם ליכנס בזה האופן לא" ,. והנה בעמדם בחורב ובתחילת נסיעתם משםברךית

ראו  (י"ב: תבערה, קברות התאווה וחצרות-בפרקים י"א)לשליחות כלל. אבל בהליכה שלש מסעות הללו 

 ,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 

דת יבמבחרו לעמוד בחוץ והשכינה תהיה בקרבם  ,מוכשרים לעמוד בהיכל מלך מלכי המלכים הקב"ה. על כן

 כן הסכימו לשלח מרגלים ותהיה הכניסה בדרך הטבע.-על ...מלכות

 

 ? מטרת השליחותמהי . 2
יֶתם ֶאת ָהָהר:יז  ֶהם ֲעלּו ֶזה ַבֶנֶגב ַוֲעלִׁ ְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ְכָנַען ַויֹאֶמר ֲאלֵּ  ַויִׁ

ב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה יח וא ְוֶאת ָהָעם ַהֹישֵּ יֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה הִׁ ם ָרב: ּוְראִׁ  ַהְמַעט הּוא אִׁ
םיט  ים אִׁ ָנה ַהְבַמֲחנִׁ ב ָבהֵּ ים ֲאֶשר הּוא יֹושֵּ ם ָרָעה ּוָמה ֶהָערִׁ וא אִׁ ב ָבּה ֲהטֹוָבה הִׁ ים: ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶשר הּוא ֹישֵּ ְבָצרִׁ  ְבמִׁ

ָנה  כ ְתַחַזְקֶתם ּו ִהואּוָמה ָהָאֶרץ ַהְשמֵּ ן ְוהִׁ ם ַאיִׁ ץ אִׁ ם ָרָזה ֲהיֵּש ָבּה עֵּ ים:אִׁ י ֲעָנבִׁ כּורֵּ י בִׁ ים ְימֵּ י ָהָאֶרץ ְוַהָימִׁ ְפרִׁ  ְלַקְחֶתם מִׁ

 הפשטע"פ  מטרת השליחותאת  הגדירו.          

 שאלות סוגישני  נומסוגים.  כמהניתן לחלק את השאלות שמשה מבקש מהמרגלים לבחון ל . 

1  _____________________________ )2______________________________ ) 

 הרמב"ן לפסוק ב מגדיר שתי מטרות אפשריות לשליחות:

     לחם בארץ נכריה ששולחים לפניהם אנשים יבל ישוב העניין בזה, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להא

לדעת הדרכים ומבוא הערים ובשובם ילכו התרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים, כעניין שנאמר 

לחמו תחלה ומאיזה צד יהיה נוח )שופטים א, כד(: 'הראנו נא את מבוא העיר', ושיתנו להם עצה באיזו עיר י

: 'וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים' )דברים א, כב(לכבוש את הארץ, וכך אמרו בפירוש 

, וכן עשה וזו עצה הגונה בכל כובשי ארצותוגו'. כלומר הערים אשר נבא אליהן תחילה ומשם נבא בכל הארץ. 

: 'שנים אנשים )יהושע ב, א(: 'וישלח משה לרגל את יעזר', וכן ביהושע בן נון )להלן כא, לב(עוד משה עצמו שנאמר 

ועל כן היה טוב בעיני משה. כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצווה בנלחמים להיחלץ מרגלים'. 

           . 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...

ויתכן כי משה בעבור שידע כי היא שמנה וטובה כמו שנאמר לו )שמות ג, ח( 'אל ארץ טובה ורחבה' וגו', בעבור 

, ולכך אמר להם כדי שיגידו לעם וישמחו ויחליפו כוח לעלות שם בשמחהב לדעת כן, כן אמר להם שיתנו ל

 (, כדי שיראו בעיניהם בשבח הארץ.'והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ' )פסוק כ

 2( _____________________ 1 מב"ן?ליחת המרגלים עפ"י רמהן המטרות בש_____________________ ) 

 שלימו: ה 
 ה להיות בדרך ________. הייתה אמור כניסה לארץה

________ ולא לסמוך על ______, כיוון שלאחר שהחלו -ישראל יזמו את שליחת המרגלים, כדי להתנהל בדרך ה

 __________  ושהיא כרוכה ב_________________________    -הנהגה הדרך הבמסעות, ראו ש_______ להם ב

להנהגה  ,של ימי יציאת מצרים ________רגלים משקף את המעבר מהנהגה הצורך לשלוח מלפי הנצי"ב, 

 , שתאפיין את החיים בארץ ישראל._______ 
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 ביצוע השליחות. 3 
ֶרץא כ אָּ ֻתרּו ֶאת הָּ ת: ַוַיֲעלּו ַויָּ  ִמִמְדַבר ִצן ַעד ְרֹחב ְלבֹא ֲחמָּ

ִנים ִנְבנְ כב  ֲענָּק ְוֶחְברֹון ֶשַבע שָּ י הָּ ַשי ְוַתְלַמי ְיִלידֵׁ ם ֲאִחיַמן שֵׁ ִים:ַוַיֲעלּו ַבֶנֶגב ַויָּבֹא ַעד ֶחְברֹון ְושָּ י ֹצַען ִמְצרָּ ה ִלְפנֵׁ   תָּ

ֻאהּו ַבמֹוט ִבְשנִָּים ּוכג  ד ַוִישָּ ִבים ֶאחָּ ה ְוֶאְשכֹול ֲענָּ ם ְזמֹורָּ ֹבאּו ַעד ַנַחל ֶאְשֹכל ַוִיְכְרתּו ִמשָּ ִנים:ַויָּ ִרֹמִנים ּוִמן ַהְתאֵׁ  ִמן הָּ

ם ְבנֵׁ  כד ְרתּו ִמשָּ ֶאְשכֹול ֲאֶשר כָּ א ַנַחל ֶאְשכֹול ַעל ֹאדֹות הָּ רָּ קֹום ַההּוא קָּ ל:ַלמָּ אֵׁ  י ִיְשרָּ

 רש"י:

 כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם... -ויבוא עד חברון)כ"ב( 

 

 י, תחבירי( כתבי מהו הקושי עליו עונה רש"י, וצייני איזה סוג קושי זה )רעיוני, לשונ   

             

 מה היה החטא? -דיווח המרגלים בחזרתם. 4

 .לג -בפסוקים כה עייני

 2( ____________ 1: חלקי את הפסוקים לשני חלקים_____________ ) 

 
 אם כן במה חטאו?  –המרגלים דברו בדיווח הראשון דברי אמת 

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

 
 כ(-ההוראות של משה למרגלים )פס' יז

 
 כח(-הדיווח הראשון של המרגלים )פס' כו

ם ֹמֶשה יז ַען ַוִיְשַלח ֹאתָּ תּור ֶאת ֶאֶרץ ְכנָּ  לָּ

ר.  הָּ ֶהם ֲעלּו ֶזה ַבֶנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת הָּ  ַויֹאֶמר ֲאלֵׁ
 

ֶרץ ַמה ִהוא יח אָּ  ּוְרִאיֶתם ֶאת הָּ

ֶליהָּ  ב עָּ ם ַהֹישֵׁ עָּ  ְוֶאת הָּ

ב: ֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם רָּ זָּק הּוא ֲהרָּ  ֶהחָּ

ה ִהוא ִאם יט ּה ֲהטֹובָּ ב בָּ ֶרץ ֲאֶשר הּוא ֹישֵׁ אָּ ה הָּ ה ּומָּ עָּ  רָּ

ִרים: נָּה ַהְבַמֲחִנים ִאם ְבִמְבצָּ הֵׁ ב בָּ ִרים ֲאֶשר הּוא יֹושֵׁ ה ֶהעָּ  ּומָּ
 

ץ ִאם ַאִין כ ּה עֵׁ ה ֲהיֵׁש בָּ זָּ נָּה ִהוא ִאם רָּ ֶרץ ַהְשמֵׁ אָּ ה הָּ  ּומָּ

ֶרץ אָּ  ְוִהְתַחַזְקֶתם ּוְלַקְחֶתם ִמְפִרי הָּ

ִבים י ֲענָּ י ִבכּורֵׁ ִמים ְימֵׁ  ְוַהיָּ

 

 

לכו  אֵׁ י ִיְשרָּ ל ֲעַדת ְבנֵׁ ֹבאּו ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן וֶאל כָּ ְלכּו ַויָּ  ַויֵׁ

ה דָּ עֵׁ ל הָּ ר ְוֶאת כָּ בָּ ם דָּ ִשיבּו אֹותָּ ה ַויָּ שָּ דֵׁ ן קָּ ארָּ  ֶאל ִמְדַבר פָּ

ֶרץ: אָּ  ַוַיְראּום ֶאת ְפִרי הָּ

 ַוְיַסְפרּו לֹו ַויֹאְמרּו  כז

ֶרץ ֲאֶשר  אָּ אנּו ֶאל הָּ נּובָּ  ְשַלְחתָּ

ב ּוְדַבש ִהוא ְוֶזה ִפְריָּּה: לָּ ַבת חָּ  ְוַגם זָּ
 

ֶרץ כח אָּ ב בָּ ם ַהֹישֵׁ עָּ  ֶאֶפס ִכי ַעז הָּ

ִרים ְבֻצרֹות ְגֹדֹלת ְמֹאד  ְוֶהעָּ

ם ִאינּו שָּ ֲענָּק רָּ י הָּ  ְוַגם ְיִלדֵׁ

ב ְבֶאֶרץ ַהֶנֶגב כט ק יֹושֵׁ לֵׁ  ֲעמָּ

ֱאֹמִרי יֹושֵׁ  ןְוַהִחִתי ְוַהְיבּוִסי ְוהָּ ב ַעל ַהיָּם ְוַעל ַיד ַהַיְרדֵׁ ר ְוַהְכַנֲעִני ֹישֵׁ הָּ  ב בָּ

 

  סמני בצבע אחד את הפס' העוסקים בדיווח על טיב הארץ ובצבע אחר, את אלו העוסקים בעם
 .   היושב בארץ

  חשבי מה המשמעות של הסדר בדברי משה והסדר בדברי המרגלים. על מה ניתן הדגש אצל כל
 אחד? 

את הדיווחים על יושבי הארץ, שהיו גורמים לרפיון העם, בין  _________משה הייתהמטרתו של 

הם פתחו בשאלות  -בדיווח המרגלים יש שינוי של הסדרהארץ. ________ התשובות על 

, כדי ליצור הדגשת הדיווח על יושבי הארץך הנוגעות לארץ עצמה וסיימו בדיווחים על העם, תו

לביצוע.  __________היא כמעט בלתי  כבוש את ארץ ישראלל, שהמשימה ישראלרושם על 

 סדר הדברים מעיד על מגמתם. 
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  :מה היה חטאם של המרגליםבמסביר  רמב"ןה

אותם לראות השמנה היא אם רזה, השיבו לו כי היא שמנה וגם זבת  בעבור שצוה -א יוגם זבת חלב ודבש ה)כז( 
 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.

אמת לשולחם, כי כן צוה  והיה להם לאמר שהעם היושב עליה עז והערים בצורות, כי יש להם להשיב אמרי
 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 וגם זבת חלב ודבש 

 .כי עז העם והערים בצורות גדולות מאד וגם ילידי הענק ראינו שם ,וב, אבל אי אפשר לבא אליהםוהפרי ט
 

  חטא של המרגלים לפי רמב"ן? המה היה ___________________________________________________ 

 :מראה את המגמתיות בדברי המרגלים רש"יגם 

 :)= _________( בעמלק כבר הזכירוהו מרגלים כדי לייראם )=______( וּוכְ לפי שנִׁ  -וגו' עמלק יושב)כ"ט( 

 ______________________________________________ ?לשם מה הזכירו המרגלים את עמלק________ 

ינּו   )לג( ינֵׁ י ֲענָּק ִמן ַהְנִפִלים ַוְנִהי ְבעֵׁ ִאינּו ֶאת ַהְנִפיִלים ְבנֵׁ ם רָּ יֶהםְושָּ ינֵׁ ִיינּו ְבעֵׁ ן הָּ ִבים ְוכֵׁ  :ַכֲחגָּ

 
 מאחורי אמירה זו? ___________________________________________________עומד  איזה מבט_____ 
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 .המקורות הבאיםעייני בשני 

  .את המשפט המרכזי בכל אחדמני ס

 .כל אחד דעתכתבי מהו שורש החטא ל

 
 מסילת ישרים פרק י"א טו(א)ר' משה חיים לוצ רמח"ל( 1

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 

ין קב(: תפסו הקדוש ירבעם בן נבט לא נטרד מהעולם הבא אלא בעבור הכבוד, הוא מה שאמרו ז"ל )סנהדר

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 

דבר רבא יח( הגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה אליצפן בן )במדבר טז(: ובקשתם גם כהונה. וחכמים ז"ל )במ

 עוזיאל נשיא והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו.

בה על הארץ וגרמו מיתה להם ולכל דורם מיראתם פן יהוא שגרם לפי דעת חכמינו ז"ל אל המרגלים שיוציאו ד

 ויעמדו אחרים במקומם.אים לישראל ימעט כבודם בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשי

 הרב חנן פורת:( 2

של עם ישראל, ולפיכך הם אומרים:  חוסר אמונתם של המרגלים הוא בראש ובראשונה חוסר אמונה בכוחו

 מאיתנו.–"לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו" 

דברי חכמים היורדים אך במעמקים נובעת חולשתם מחוסר אמונה בקב"ה, ליבם של ישראל, ולכך מכוונים 

 לסוף דעתם של המרגלים ואומרים:

 -גמרא))מהקב"ה( כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם.  תנו( אלא ממנֹו)מאִׁ  "אל תקרי ממנּו

 .סוטה ל"ה ע"א(


