
 
 בס"ד

 חטא המרגלים   - פרשת שלח  
  שבאו לפי שלח תרצה אם לך מצוה איני אני לדעתך(  לו סוטה רבה במדבר) - לך שלח .1

  כלכם אלי  ותקרבון( שם) שנאמר כמה לפנינו אנשים נשלחה( א  דברים) ואמרו ישראל

 אתכם אעלה( ג שמות' )שנא טובה שהיא להם אמרתי אני אמר בשכינה נמלך  ומשה'  וגו

יירשוה לא  למען המרגלים בדברי לטעות  מקום להם נותן שאני חייהם' וגו מצרים מעני

 )רש"י במדבר יג,ב(        

 

אבל ישוב הענין בזה, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להלחם בארץ נכריה  . 2

ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים ומבוא הערים ובשובם ילכו התרים בראש  

ושיתנו להם עצה באיזו עיר ילחמו תחלה ומאיזה צד ...פניהם הדרכיםהצבא להורות ל 

וכן עשה עוד משה עצמו שנאמר )להלן כא לב( וישלח משה ...יהיה נוח לכבוש את הארץ

לרגל את יעזר, וכן ביהושע בן נון )יהושע ב א( שנים אנשים מרגלים, ועל כן היה טוב  

נס, אבל יצוה בנלחמים להחלץ  בעיני משה כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על ה 

ונתן לו השם רשות ואמר לו שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען,  ... ולהשמר ולארוב

 )רמב"ן יג,ב(  וידעוה ויגידו לכם ועל פיהם תתיעצו בענין הכבוש

 

 : יהושעמרגלי ההשוואה ל .3

 מרגלי יהושע )יהושע ב'(  מרגלי משה )במדבר יג'( 

 ים שני מרגל  שנים עשר מרגלים 

איש אחד, איש אחד...כל נשיא 

 ד( -בהם...ראשי בני ישראל המה )יג,ב

 שנים אנשים מרגלים )יהושע ב,א(

'וישיבו אותם דבר   -פומביות השילוח 

 ואת כל העדה )יג,כו( 

'ויספרו לו את כל המצאות   -מרגלי חרש 

 אותם' )ב,כג( 

ך יריחו  הסתתרות ממל  - סיור סמוי  אשכול הענבים )יג,כג( -סיור גלוי 

 וחייליו. 

בקשה לפרטים שאינם קשורים ללחימה  

והתחזקתם   -)השמנה היא אם רזה 

 ולקחתם מפרי הארץ(. 

'לכו וראו את   -בקשה לבירור צבאי  

 הארץ ואת יריחו'. 

 לשום 'ריגול'.  לשון 'לתור' 

 

 :השוואה לתחילת המפקד במדבר .4

 הציווי על המרגלים בשלח  תחילת המפקד בבמדבר 

אֹמר: ...ר ד' ֶאל מֶשהַוְיַדב   אֹמר  ל  ר ד' ֶאל מֶשה ל   ַוְיַדב 

ל   א  י ִיְשרָּ ל ֲעַדת ְבנ  ְשאּו ֶאת רֹאש כָּ

ל   מֹות כָּ ם ְבִמְסַפר ש  ית ֲאֹבתָּ ם ְלב  ְלִמְשְפֹחתָּ

ם ר ְלגְֻלְגֹלתָּ כָּ  זָּ

ִשים ְויָֻּתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען   ְשַלח ְלָך ֲאנָּ

ן ִלבְ  ל ֲאֶשר ֲאִני ֹנת  א  י ִיְשרָּ  נ 

ְוִאְתֶכם ִיְהיּו ִאיש ִאיש ַלַמֶטה ִאיש רֹאש  

יו הּוא  ית ֲאֹבתָּ  ְלב 

יו   ה ֲאֹבתָּ ד ְלַמט  ד ִאיש ֶאחָּ ִאיש ֶאחָּ

ֶהם  ִשיא בָּ חּו ֹכל נָּ  ִתְשלָּ

ִשים ֲאֶשר ַיַעְמדּו   ֲאנָּ ֶלה ְשמֹות הָּ ְוא 

 ...ִאְתֶכם

ם ֶלה ְשמֹותָּ  ...ְוא 

ֶלה ְקר ם  א  י ַמטֹות ֲאבֹותָּ ה ְנִשיא  דָּ ע  י הָּ ּוא 

ם:  ל ה  א  י ִיְשרָּ י ַאְלפ  אש   רָּ

ַלח מֶשה   ִשים ֲאֶשר שָּ ֲאנָּ ֶלה ְשמֹות הָּ א 

ֶרץ  אָּ תּור ֶאת הָּ  לָּ

 

ֶליהָּ   ְוֶאת ָהָעם  ַמה ִהוא    ֶאת ָהָאֶרץּוְרִאיֶתם . 5 ב עָּ  ַהּיש 

ב:        ֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם רָּ ק הּוא ֲהרָּ זָּ  ֶהחָּ

ֶרץ ּו       אָּ ה הָּ ב ָבּהמָּ ה    ֲאֶשר הּוא ישֵׁ עָּ ה ִהוא ִאם רָּ  ֲהטֹובָּ

ִרים        ה ֶהעָּ ָנהּומָּ ב ָבהֵׁ ִרים:  ֲאֶשר הּוא יֹושֵׁ  ַהְבַמֲחִנים ִאם ְבִמְבצָּ

ץ ִאם ַאִין  ּוָמה ָהָאֶרץ  ּה ע  ה ֲהֶיש בָּ זָּ ה ִהוא ִאם רָּ נָּ  ַהְשמ 

ִבים: ְוִהְתַחַזְקֶתם ּוְלַקְחֶתם ִמפְ  י ֲענָּ י ִבכּור  ֶרץ ְוַהּיִָּמים ְימ  אָּ  ִרי הָּ

 

 מקודם )רשב"ם יג,יט(  מלחמה  לעת כך כל  צדה להם  להקדים יצטרכו ולא  למלחמותם טוב  כל בה וימצאו  הרבה  תבואות מלאה אם  - רעה  אם היא הטובה. 6



 

 

 העיקר )ראב"ע יג,כז(   שהוא למשה - לו ויספרו .7

 

 בסופו )רש"י יג,כז(  מתקיים אין בתחלתו אמת קצת בו אומרים שאין  שקר דבר כל( רבה במדרש) - היא  ודבש  חלב זבת .8

 

ה ואהרן  אבל רשעם במילת אפס, שהיא מורה על דבר אפס ונמנע מן האדם שאי אפשר בשום עניין...הגידו שליחותם ויניאו לב העם ברמז, מפני מוראם ממש .9

 )רמב"ן יג,כב(

 

 שע ואשמה רבה, שהוציאו עצמם מכלל מרגלים ונכנסו בעצת יועצים )ר' יצחק עראמה, עקידת יצחק שער שבעים ושבעה(ובזה הדבר הגדילו ר. 10

 

)סוטה לד( כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם וכן הוא אומר )דברים א( ולו אתן את הארץ אשר   -ויבא עד חברון  . 11

 )רש"י יג,כב( )שופטים א( ויתנו לכלב את חברון  דרך בה וכתיב

 

עשו כל    ויהושע וגו' מן התרים את הארץ הוצרך לומר שהיו מן התרים, לתת טעם לקריעת בגדיהם, כי האומר מי אתם יהושע וכלב לעשות מעשה זה מה שלא. 12

)אור החיים   לא לצד היותם מן התרים שתרו אותה וראו מעלתה ועשו ההרגשהגדולי ישראל, ואמר הטעם כי לא היה לצד שהחשיבו עצמן יותר מכל גדולי ישראל, א

 יד,ו( 

 

 )רמב"ן יד,כד(  ועבדי כלב לא הזכיר יהושע, כי פירש לכלב שכרו שיוריש הארץ אשר בא שמה ושכר יהושע אינו ראוי לפרשו עתה שיהיה הוא במקום משה . 13

קהל עדת בני ישראל )לעיל פסוק ה( להתחנן לו, היה הדבור כאן גם לאהרן והצואה למשה "אמר אלהם" )פסוק  ובעבור כי משה ואהרן נפלו על פניהם לפני כל . 14

 )רמב"ן יד,כו(  כח(, כי הוא העיקר בנבואה 



 

 

15.   

 העונש לעם  העונש למרגלים  מול המרגלים העם מי השולח  היחס לארץ  תוכן השליחות 

משימת 

 הריגול

טיב העם היושב 

 בארץ

לא יבואו אל  –עונש ל'אנשים'  כלב מול 'העם' משה הארץ טובה

 הארץ

 ה"א לכילוי העם 

משימת 

הבחירה 

 )לתור(

טיב הארץ והבאת  

 פירותיה 

הוצאת דיבת  

 הארץ )תלונה( 

משה 

 ואהרון

מול 'עדת בני  

 ישראל'

עונש ל'אנשים' )המלינים את עדת   יהושע וכלב 

 מוות במגיפה – (ישראל

שנה )יום כנגד   40- עונש ה

 יום( 

 לֹו  ַוְיַסְפרּו( כז)

 

 

 

 

 

 

 

 

אנּו ַוּיֹאְמרּו    ֶאל  בָּ

ֶרץ אָּ נּו ֲאֶשר  הָּ   ְשַלְחתָּ

ַבת ְוַגם ב  זָּ לָּ   ּוְדַבש חָּ

 : ִפְריָּּה ְוֶזה  ִהוא

ם ַעז  ִכי  ֶאֶפס( כח) עָּ   הָּ

ב ֶרץ ַהּיש  אָּ ִרים בָּ   ְוֶהעָּ

  ְמֹאד ְגֹדֹלת  ְבֻצרֹות

י ְוַגם ק   ְיִלד  ֲענָּ ִאינּו  הָּ   רָּ

ם  :שָּ

ק ( כט) ל  ב  ֲעמָּ   יֹוש 

  ְוַהִחִתי  ַהֶנֶגב ְבֶאֶרץ

ֱאֹמִרי  ְוַהְיבּוִסי    ְוהָּ

ב ר יֹוש  הָּ   ְוַהְכַנֲעִני בָּ

ב   ַיד  ְוַעל  ַהּיָּם ַעל יֹוש 

ן  : ַהַּיְרד 

ב ַוַּיַהס ( ל)    ֶאל  ָהָעם ֶאת   ָכלֵׁ

ֹלה ַוּיֹאֶמר מֶשה   ַנֲעֶלה  עָּ

ַרְשנּו  ּה ְויָּ   נּוַכל   יָּכֹול ִכי ֹאתָּ

ּה  :לָּ

 

( לא)

ים   ְוָהֲאָנשִׁ

לּו ֲאֶשר   עָּ

ְמרּו  ִעמֹו   אָּ

  נּוַכל לֹא

  ֶאל  ַלֲעלֹות

ם עָּ   ִכי הָּ

ק זָּ   הּוא חָּ

 : ִמֶמנּו

 

ֹּאֶמר ( יא) ה   ַעד מֶשה  ֶאל ' ד ַוי נָּ ה ְוַעד  ַהֶזה  ָהָעם ְיַנֲאֻצִני אָּ נָּ   ִבי ַיֲאִמינּו  לֹא  אָּ

ֹאתֹות  ְבֹכל ִשיִתי  ֲאֶשר  הָּ   ֹאְתָך  ְוֶאֱעֶשה ְואֹוִרֶשנּו   ֶדֶברבַ  ַאֶכנּו( יב) :ְבִקְרבֹו  עָּ

דֹול ְלגֹוי צּום   גָּ ְמעּו  ' ד  ֶאל מֶשה  ַוּיֹאֶמר( יג) : ִמֶמנּו ְועָּ   ֶהֱעִליתָּ  ִכי  ִמְצַרִים ְושָּ

ם  ֶאת  ְבֹכֲחָך עָּ ַלְחִתי ' ד  ַוּיֹאֶמר( כ)ִמִקְרבֹו...  ַהֶזה הָּ ֶרָך סָּ ם(  כא) : ִכְדבָּ  ְואּולָּ

ִני ַחי א  אָּ ל  ל  ֶאת ' ד ְכבֹוד   ְוִימָּ ֶרץ כָּ אָּ ים  ָכל ִכי ( כב) :הָּ ֹרִאים ָהֲאָנשִׁ  ֶאת   הָּ

ִשיִתי ֲאֶשר  ֹאֹתַתי ְוֶאת  ְכֹבִדי ר ְבִמְצַרִים עָּ   ֶעֶשר ֶזה  ֹאִתי ַוְיַנּסּו   ּוַבִמְדבָּ

ִמים ְמעּו  ְולֹא  ְפעָּ ֶרץ  ֶאת   ִיְראּו ִאם( כג) : ְבקֹוִלי שָּ אָּ  םַלֲאֹבתָּ  ִנְשַבְעִתי ֲאֶשר  הָּ

ל י( כד:)ִיְראּוהָּ  לֹא ְמַנֲאַצי ְוכָּ ב ְוַעְבדִׁ ֶקב ָכלֵׁ ה   ע  ְיתָּ א ִעמֹו  ַאֶחֶרת  רּוחַ  הָּ   ַוְיַמל 

י  ֶרץ ֶאל  ִתיוַוֲהִביאֹ  ַאֲחרָּ אָּ א  ֲאֶשר  הָּ ה בָּ מָּ ה   ְוַזְרעֹו שָּ ִקי(  כה: )יֹוִרֶשנָּ ל  ֲעמָּ   ְוהָּ

ב ְוַהְכַנֲעִני ֶמק יֹוש  ע  ר   בָּ חָּ ֶכם  ּוְסעּו ְפנּו  מָּ ר  לָּ  : סּוף   ַים ֶדֶרך  ַהִמְדבָּ



 

 

 

 

 

ְלכּו( כו)   ַוּיָֹּבאּו ַוּי 

  ְוֶאל מֶשה ֶאל

  ָכל ְוֶאל  ַאֲהרֹּן

י ֲעַדת ל ְבנֵׁ ְשָראֵׁ   יִׁ

ן ִמְדַבר ֶאל ארָּ   פָּ

ה שָּ ד  יבּו  קָּ   ַוָישִׁ

ר  אָֹּתם בָּ   ְוֶאת  דָּ

ָדה ָכל   ָהעֵׁ

  ְפִרי ֶאת ַוַּיְראּום

ֶרץ אָּ  : הָּ

יאּו( לב) ַבת ַויֹּצִׁ   דִׁ

  ָתרּו  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ

ּה י ֶאל  ֹאתָּ ל   ְבנ  א    ִיְשרָּ

אֹמר ֶרץ ל  אָּ   ֲאֶשר  הָּ

ַבְרנּו ּה  עָּ   ָלתּור בָּ

ּה   ֹאֶכֶלת   ֶאֶרץ  ֹאתָּ

ל  ִהוא  יֹוְשֶביהָּ    ְוכָּ

ם עָּ ִאינּו ֲאֶשר הָּ   רָּ

ּה  י ְבתֹוכָּ  : ִמדֹות  ַאְנש 

ם( לג) ִאינּו  ְושָּ   ֶאת רָּ

י ַהְנִפיִלים ק  ְבנ    ִמן  ֲענָּ

ינּו   יַוְנִה  ַהְנִפִלים ינ    ְבע 

ִבים ן ַכֲחגָּ ִיינּו ְוכ    הָּ

יֶהם ינ   : ְבע 

  

 

א  ָדה  ָכל )א( ַוִתשָּ   ֶאת  ַוִּיְתנּו ָהעֵׁ

ם ם ַוִּיְבכּו  קֹולָּ עָּ ה  הָּ   ַבַלְילָּ

 : ַההּוא

ֹּלנּו( ב)   ַאֲהרֹּן ְוַעל  מֶשה ַעל ַויִׁ

י  ֹכל ל ְבנ  א     ִיְשרָּ

ֶהם ַוּיֹאְמרּו  ָדה ָכל  ֲאל    לּו ָהעֵׁ

ר  אֹו ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ ַמְתנּו   ַבִמְדבָּ

ְתנּו  לּו ַהֶזה  : מָּ

ה( ג) מָּ ִביא  ' ד ְולָּ נּו  מ    ֶאל ֹאתָּ

ֶרץ אָּ ינּו  ַבֶחֶרב ִלְנֹפל ַהזֹאת הָּ ש    נָּ

נּו  ַבז ִיְהיּו ְוַטפ  נּו  טֹוב   ֲהלֹוא לָּ   לָּ

ה שּוב ְימָּ  : ִמְצרָּ

ִחיו  ֶאל ִאיש  ַוּיֹאְמרּו ( ד)   אָּ

ה  ה  רֹאש ִנְתנָּ שּובָּ ה ְונָּ ְימָּ  : ִמְצרָּ

  ַעל ְוַאֲהרֹּן מֶשה ַוִּיֹפל( ה)

יֶהם י  ְפנ  ל ִלְפנ  י  ֲעַדת ְקַהל  כָּ   ְבנ 

ל א   : ִיְשרָּ

ה   'ד  ּוְכבֹוד  ד ְבֹאֶהל  ִנְראָּ   מֹוע 

ל ֶאל י  כָּ ל  ְבנ  א   : ִיְשרָּ

עַ ( ו) יהֹושֻׁ ן  וִׁ ב  נּון בִׁ   ֶבן ְוָכלֵׁ

ים ִמן  ְיפֶֻׁנה   ֶאת  ַהָתרִׁ

ֶרץ אָּ ְרעּו הָּ י  קָּ  : ֶהםִבְגד 

ל  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו( ז) י ֲעַדת כָּ   ְבנֵׁ

ל ְשָראֵׁ אֹמר יִׁ ֶרץ ל  אָּ   ֲאֶשר  הָּ

ַבְרנּו ּה  עָּ ּה   ָלתּור בָּ ה ֹאתָּ   טֹובָּ

ֶרץ אָּ  : ְמֹאד ְמֹאד  הָּ

ץ ִאם( ח) פ  נּו חָּ ִביא  'ד  בָּ   ְוה 

נּו ֶרץ  ֶאל  ֹאתָּ אָּ ּה  ַהזֹאת הָּ נָּ   ּוְנתָּ

נּו ַבת ִהוא ֲאֶשר  ֶאֶרץ לָּ ב  זָּ לָּ   חָּ

ש  : ּוְדבָּ

  ְוַאֶתם  ִתְמֹרדּו  ַאל ' דבַ   ךאַ ( ט)

ֶרץ ַעם ֶאת ִתיְראּו ַאל אָּ   ִכי  הָּ

נּו  ם ַלְחמ  ר  ה  ם  סָּ יֶהם ִצלָּ ֲעל    מ 

נּו  'דוַ  ֻאם  ַאל  ִאתָּ  : ִתירָּ

 

  ַוּיֹאְמרּו ( י)

ָדה ָכל   ָהעֵׁ

ם ִלְרגֹום   ֹאתָּ

ִנים ֲאבָּ  בָּ

ר( כו) אֹמר ַאֲהרֹּן ְוֶאל  מֶשה  ֶאל' ד ַוְיַדבֵׁ ַת   ַעד( כז) : ל  ָדה ימָּ   ָהָרָעה   ָלעֵׁ

ֹּאת ה  ֲאֶשר  ַהז מָּ ים ה  ינִׁ י ְתלֻׁנֹות  ֶאת  ָעָלי ַמלִׁ ל ְבנֵׁ ְשָראֵׁ ה  ֲאֶשר  יִׁ מָּ  ַמִליִנים ה 

ַלי ְעִתי  עָּ מָּ ֶהם ֱאֹמר (  כח) :שָּ ִני  ַחי  ֲאל    ִדַבְרֶתם   ַכֲאֶשר לֹא  ִאם  'ד  ְנֻאם אָּ

י  ְזנָּ ן  ְבאָּ ֶכם ֶאֱעֶשה כ  ר(  כט) : לָּ יֶכם ִיְפלּו  הַהזֶ   ַבִמְדבָּ ל ִפְגר  יֶכם ְוכָּ ל  ְפֻקד   ְלכָּ

ה  ֶעְשִרים ִמֶבן   ִמְסַפְרֶכם נָּ ה  שָּ ְעלָּ מָּ ינֶֹּתם ֲאֶשר  וָּ   ַאֶתם ִאם( ל) : ָעָלי ֲהלִׁ

ֹבאּו  ֶרץ  ֶאל  תָּ אָּ אִתי  ֲאֶשר הָּ שָּ ִדי  ֶאת  נָּ ן  יָּ ּה  ֶאְתֶכם ְלַשכ  ב  ִאם ִכי  בָּ   ֶבן  ָכלֵׁ

עַ  ְיפֶֻׁנה יהֹושֻׁ ן  וִׁ ַבז  ֲאַמְרֶתם ֲאֶשר ְוַטְפֶכם( לא) :ןנּו בִׁ יאִתי  ִיְהֶיה  לָּ ב  ם ְוה   ֹאתָּ

ְדעּו  ֶרץ ֶאת  ְויָּ אָּ ּה ְמַאְסֶתם  ֲאֶשר  הָּ יֶכם( לב) : בָּ ר  ִיְפלּו  ַאֶתם  ּוִפְגר    ַבִמְדבָּ

יֶכם( לג) :ַהֶזה ר ֹרִעים ִיְהיּו  ּוְבנ  ִעים ַבִמְדבָּ ה ַאְרבָּ נָּ ְשאּו  שָּ  יֶכם ְזנּות   ֶאת  ְונָּ

יֶכם  ֹתם ַעד ר ִפְגר  ִמים ְבִמְסַפר( לד) :ַבִמְדבָּ ֶרץ ֶאת ַתְרֶתם ֲאֶשר  ַהּיָּ אָּ   הָּ

ִעים ה  יֹום יֹום  ַאְרבָּ נָּ ה יֹום ַלשָּ נָּ יֶכם ֶאת ִתְשאּו ַלשָּ ִעים ֲעֹוֹנת  ה  ַאְרבָּ נָּ   שָּ

ִתי ֶאת   ִויַדְעֶתם ֹ  לֹא ִאם ִדַבְרִתי  'ד  ֲאִני( לה) : ְתנּואָּ ָדה  ְלָכל ֶאֱעֶשה  אתז   ָהעֵׁ

ֹּאת  ָהָרָעה  ִדים ַהז י  ַהנֹועָּ לָּ ר עָּ ם ִיַתמּו  ַהֶזה  ַבִמְדבָּ ֻמתּו  ְושָּ ים( לו) :יָּ  ְוָהֲאָנשִׁ

ַלח ֲאֶשר ֶרץ ֶאת ָלתּור מֶשה  שָּ אָּ ֻשבּו  הָּ יו ַוַּיִלינּו   ַוּיָּ לָּ ָדה  ָכל  ֶאת  עָּ   ָהעֵׁ

יא ָבה ְלהֹוצִׁ ים  תּוַוּיָּמֻ ( לז) :ָהָאֶרץ  ַעל  דִׁ י ָהֲאָנשִׁ ֶרץ   ִדַבת מֹוִצא  אָּ ה הָּ עָּ   רָּ

ה פָּ י  ַבַמג  עַ ִוי( לח) :' ד ִלְפנ  ן  הֹושֻׁ ב  נּון בִׁ יּו ְיפֶֻׁנה ֶבן ְוָכלֵׁ ים ִמן   חָּ ם ָהֲאָנשִׁ ה   הָּ

ֶרץ ֶאת ָלתּור ַהֹהְלִכים אָּ ר( לט) : הָּ ִרים ֶאת מֶשה  ַוְיַדב  ֶלה ַהְדבָּ א  ל ֶאל  הָּ  כָּ

י ל  ְבנ  א  ם ְתַאְבלּו ַוּיִ   ִיְשרָּ עָּ  : ְמֹאד הָּ


