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 ז'התשע סיון                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

          השפעתו של חטא המרגלים על עם ישראל 
   לך )על פי שיעורים של הרב תמיר גרנות והרב יעקב מדן(-שלחפרשת ל

 
 : ע"א שבת קטוגמרא  .1

בעא מיניה רב הונא בר חלוב מרב נחמן: ספר תורה שאין 
 בו ללקט שמונים וחמש אותיות, כגון פרשת ויהי בנסע

 ... ?הארן מצילין אותה מפני הדליקה, או אין מצילין
תנו רבנן: "ויהי בנסע הארן ויאמר משה"; פרשה זו עשה 
לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה, לומר 
שאין זה מקומה. רבי אומר: לא מן השם הוא זה, אלא 
 מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. כמאן אזלא הא דאמר

רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן: "חצבה עמודיה 
אלו שבעה ספרי תורה? כמאן?  -שבעה" )משלי ט', א'( 

 כרבי.
 יא", ג:-י', ל"גבמדבר  .2

 ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים....לתור להם מנוחה...
ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה' וישמע ה' וייחר אפו 

 ותבער בם אש ה'...
 ערה כי בערה בם אש ה' .ויקרא שם המקום תב

 שמות ג':  .3
וא ֶאל  ן ָהָאֶרץ ַההִּ ם ּוְלַהֲעֹלתֹו מִּ ְצַריִּ ַיד מִּ ילֹו מִּ )ח( ָוֵאֵרד ְלַהצִּ
ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֶאל ְמקֹום 

י: י ְוַהְיבּוסִּ ּוִּ י ְוַהחִּ זִּ י ְוַהְפרִּ י ְוָהֱאֹמרִּ תִּ י ְוַהחִּ  ַהְכַנֲענִּ
 ו': שמות  .4

ם  ְצַריִּ ְשָרֵאל ֲאֶׁשר מִּ י ֶאת ַנֲאַקת ְבֵני יִּ י ָׁשַמְעתִּ )ה( ְוַגם ֲאנִּ
י: יתִּ ים ֹאָתם ָוֶאְזֹכר ֶאת ְברִּ דִּ  ַמֲעבִּ
י ה ְשָרֵאל ֲאנִּ ְבֵני יִּ ַתַחת ’ )ו( ָלֵכן ֱאֹמר לִּ י ֶאְתֶכם מִּ ְוהֹוֵצאתִּ

י ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגַאלְ  ַצְלתִּ ם ְוהִּ ְצַריִּ ְבֹלת מִּ י ֶאְתֶכם סִּ תִּ
ים: ים ְגֹדלִּ ְׁשָפטִּ ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּובִּ  בִּ

יַדְעֶתם  ים וִּ י ָלֶכם ֵלאלֹוקִּ יתִּ י ְלָעם ְוָהיִּ י ֶאְתֶכם לִּ )ז( ְוָלַקְחתִּ
י ה י ֲאנִּ ם:’ כִּ ְצָריִּ ְבלֹות מִּ ַתַחת סִּ יא ֶאְתֶכם מִּ  ֱאלֹוֵקיֶכם ַהּמֹוצִּ

י ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  י ָלֵתת )ח( ְוֵהֵבאתִּ י ֶאת ָידִּ ָנָשאתִּ
י ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה  ְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ְוָנַתתִּ ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְליִּ

י ה  ’:ֲאנִּ
 שמות, י"ט, ה': .5

 "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי..."
 

 י"א:-ויקרא כ"ו, א' .6
"ונתתי משכני בתוככם ולא  -"אם בחוקותיי תלכו... 

 תגעל נפשי אתכם"
 הרב תמיר גרנות: .7

התורה עד פרשת המרגלים חסרה לחלוטין מרכיבים של 
מדיני, אין שלטון -חוקה מדינית: אין בה ארגון משפטי

אזרחי, אין חוקי צבא ומלחמה, אין התייחסות לסביבה 
המדינית, ואין גם התייחסות למעבר ממצב של נוודות 
וריכוז לאומי למצב של עם היושב בארצו רחבת הידיים 

ד ההשלכות על המוסדות הדתיים ודרכי עבודת מצ
אלוקים. לשון אחרת: אין בה את פרשות ראה ושופטים, 
כלומר חסרה בה לגמרי החוקה המדינית המצויה בספר 

 ...דברים. 
הקונספציה הדתית המוליכה את המסע הראשון לארץ 
ישראל היא של שלטון אלוקי מוחלט )תיאוקרטיה(: לא 

י, כי אם כל סדרי ההנהגה רק שלטון במובן המדינ
וההתנהלות במציאות ממשיכים לגמרי את תפיסת 
יציאת מצרים. דומה כי צבא ישראל, אשר מכינים אותו 
בראשית ספר במדבר, הוא צבא של תסי"ם, צבא על מדי 
א': דגלים, בתי אבות, סדר מופתי; ה' יפיץ את אויביו, 

 ועם ישראל יבוא בעקבותיו בהדר ובחצוצרות. 
 :ם פרק א'דברי .8

ְׁשַמע ה ָשַבע ֵלאֹמר:’ )לד( ַויִּ ְקֹצף ַויִּ ְבֵריֶכם ַויִּ  ֶאת קֹול דִּ
ים ָהֵאֶלה ַהדֹור ָהָרע ַהֶזה ֵאת  יׁש ָבֲאָנׁשִּ ְרֶאה אִּ ם יִּ )לה( אִּ

י ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם: ְׁשַבְעתִּ  ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר נִּ
... 

ְתַאַנף ה)לז י הִּ ְגַלְלֶכם ֵלאֹמר ַגם ַאָתה לֹא ָתבֹא ’ ( ַגם בִּ בִּ
 ָׁשם: 

 דברים פרק ג':  .9
ְתַעֵבר ה י ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ָׁשַמע ֵאָלי ַויֹאֶמר ה’ )כו( ַויִּ ֵאַלי ’ בִּ

 ַרב ָלְך ַאל תֹוֶסף ַדֵבר ֵאַלי עֹוד ַבָדָבר ַהֶזה:
 :הספרי קלז ורש"י במדבר כ"ז, יג .10
כתב סורחנם.  לפי שנגזרה  -בכל מקום שכתב מיתתם "

גזירה על דור המדבר למות במדבר בעוון שלא האמינו, 
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אף הוא מן  - לכך ביקש משה שיכתב סורחנו שלא יאמרו
הממרים היה. משל לשתי נשים שלוקות בבית דין, אחת 

אכלה פגי שביעית וכו'...להודיע שלא  קלקלה ואחת
 ".בלבד היתה אלא זו

 במדבר י"ד, ד: .11
 "ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה."  

 במדבר י"ד, ה:  .12
"ויפל משה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני 

 ישראל" 
   :כ', ו במדבר .13

"ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן.  וירב 
אחינו לפני ה'. ולמה  גוענו בגוע העם עם משה ויאמרו ולו

אנחנו  הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה למות שם
ובעירנו. ולמה העליתנו מארץ מצרים...ויבא משה ואהרן  

אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד  הקהל מפני
 ה' אליהם"

 ראב"ע:  .14
 ".כדמות בורחים -ויבא משה ואהרון מפני הקהל "

 :בשמות ט"ז  .15
 "ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את ה'"

 דברים רבה ט', ט: .16
"אמר לפניו )משה(: ריבונו של עולם, יטול יהושע ארכי 

חי!  אמר לו הקב"ה, עשה לו כדרך  )המלכות( שלי ואהא
של  שהוא עושה לך, מיד השכים משה והלך לביתו

יהושע...יצאו להלוך.  משה הלך לשמאלו של 
ואמר, מאה מיתות ולא  שעה צעק משהיהושע...אותה 
 קינאה אחת." 


