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 ד'התשע סיון                                ד "בס

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

                 בין ריגול לתיור
  (ל והרב יונתן גרוסמן"רדכי ברויאר זצעל פי שיעורים של הרב מ) בהעלותךפרשת ל

 

 : כ-ג א"במדבר י .1
ר ה ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען : לֵּאֹמרֶאל ֹמֶשה ' ַוְיַדבֵּ ְשַלח ְלָך ֲאָנשִׁ

ה ֲאֹבָתיו  יש ֶאָחד ְלַמטֵּ יש ֶאָחד אִׁ ל אִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ְבנֵּ ן לִׁ י ֹנתֵּ ֲאֶשר ֲאנִׁ
יא ָבֶהם ְשָלחּו ֹכל ָנשִׁ י : תִׁ ְדַבר ָפאָרן ַעל פִׁ מִׁ ְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה מִׁ ַויִׁ

י בְ ' ה ים ָראשֵּ ָמהֻכָלם ֲאָנשִׁ ל הֵּ ְשָראֵּ י יִׁ ְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה ... נֵּ ַויִׁ
יֶתם ֶאת  ֶהם ֲעלּו ֶזה ַבֶנֶגב ַוֲעלִׁ ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ְכָנַען ַוֹיאֶמר ֲאלֵּ

ב ָעֶליָה ֶהָחָזק : ָהָהר וא ְוֶאת ָהָעם ַהֹישֵּ יֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה הִׁ ּוְראִׁ
ם ָרב ב ָבּה ּוָמה ָהָאֶרץ : הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא אִׁ ֲאֶשר הּוא ֹישֵּ

ָנה  ב ָבהֵּ ים ֲאֶשר הּוא יוֹשֵּ ם ָרָעה ּוָמה ֶהָערִׁ וא אִׁ ֲהטוָֹבה הִׁ
ים ְבָצרִׁ ם ְבמִׁ ים אִׁ ם ָרָזה : ַהְבַמֲחנִׁ וא אִׁ ָנה הִׁ ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְשמֵּ

ים  י ָהָאֶרץ ְוַהָימִׁ ְפרִׁ ְתַחַזְקֶתם ּוְלַקְחֶתם מִׁ ן ְוהִׁ ם ַאיִׁ ץ אִׁ ֲהיֵּש ָבּה עֵּ
יםיְ  י ֲעָנבִׁ כּורֵּ י בִׁ  .   מֵּ

 : ה"כ-א"כ ג "במדבר י .2
ן ַעד ְרֹחב ְלֹבא ֲחָמת ְדַבר צִׁ מִׁ ַוַיֲעלּו : ַוַיֲעלּו ַוָיֻתרּו ֶאת ָהָאֶרץ מִׁ

י ָהֲעָנק  ידֵּ ַשי ְוַתְלַמי ְילִׁ יַמן שֵּ ַבֶנֶגב ַוָיֹבא ַעד ֶחְברוֹן ְוָשם ֲאחִׁ
פְ  ְבְנָתה לִׁ ים נִׁ םְוֶחְברוֹן ֶשַבע ָשנִׁ ְצָריִׁ י ֹצַען מִׁ ַוָיֹבאּו ַעד ַנַחל : נֵּ

ָשֻאהּו ַבמוֹט  ים ֶאָחד ַויִׁ ָשם ְזמוָֹרה ְוֶאְשכוֹל ֲעָנבִׁ ְכְרתּו מִׁ ֶאְשֹכל ַויִׁ
ים נִׁ ן ַהְתאֵּ ים ּומִׁ ֹמנִׁ ן ָהרִׁ ם ּומִׁ ְשָניִׁ ַלָמקוֹם ַההּוא ָקָרא ַנַחל : בִׁ

לֶאְשכוֹל ַעל ֹאדוֹת ָהֶאְשכוֹל ֲאֶשר כָ  ְשָראֵּ י יִׁ ָשם ְבנֵּ ַוָיֻשבּו .  ְרתּו מִׁ
ים יוֹם ץ ַאְרָבעִׁ קֵּ תּור ָהָאֶרץ מִׁ  : מִׁ

 :                                                   ט"כ-ו"ג כ"במדבר י .3
ל ֶאל  ְשָראֵּ י יִׁ ְלכּו ַוָיֹבאּו ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָכל ֲעַדת ְבנֵּ ַויֵּ

ְדַבר פָ  ָדה ַוַיְראּום מִׁ יבּו אוָֹתם ָדָבר ְוֶאת ָכל ָהעֵּ ָשה ַוָישִׁ אָרן ָקדֵּ
י ָהָאֶרץ ַוְיַסְפרּו לוֹ ַוֹיאְמרּו ָבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר :  ֶאת ְפרִׁ

ְרָיּה וא ְוֶזה פִׁ י ַעז ָהָעם : ְשַלְחָתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש הִׁ ֶאֶפס כִׁ
ב ָבָאֶרץ ְוהֶ  ינּו ַהֹישֵּ י ָהֲעָנק ָראִׁ דֵּ ים ְבֻצרוֹת ְגֹדֹלת ְמֹאד ְוַגם ְילִׁ ָערִׁ

ב : ָשם י יוֹשֵּ י ְוָהֱאֹמרִׁ י ְוַהְיבּוסִׁ תִׁ ב ְבֶאֶרץ ַהֶנֶגב ְוַהחִׁ ֲעָמלֵּק יוֹשֵּ
ן ב ַעל ַהָים ְוַעל ַיד ַהַיְרדֵּ י ֹישֵּ  :  ָבָהר ְוַהְכַנֲענִׁ

  : ג ל"במדבר י .4
י  ַוַיַהס ָכלֵּב ֶאת ָהָעם ֶאל ֹמֶשה ַוֹיאֶמר ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְשנּו ֹאָתּה כִׁ

 :ָיכוֹל נּוַכל ָלּה

 :ג"ל –א "ג ל"במדבר י .5
י ָחָזק  מוֹ ָאְמרּו ֹלא נּוַכל ַלֲעלוֹת ֶאל ָהָעם כִׁ ים ֲאֶשר ָעלּו עִׁ ְוָהֲאָנשִׁ

ֶמנּו ַבת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָתרּו ֹאָתּה ֶאל ְבנֵּ : הּוא מִׁ יאּו דִׁ ל ַויוֹצִׁ ְשָראֵּ י יִׁ
לֵּאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יוְֹשֶביָה 

דוֹת י מִׁ ינּו ְבתוָֹכּה ַאְנשֵּ וא ְוָכל ָהָעם ֲאֶשר ָראִׁ ינּו ֶאת : הִׁ ְוָשם ָראִׁ

ן ָהיִׁ  ים ְוכֵּ ינּו ַכֲחָגבִׁ ינֵּ י ְבעֵּ ים ַוְנהִׁ לִׁ ן ַהְנפִׁ י ֲעָנק מִׁ ים ְבנֵּ ילִׁ ינּו ַהְנפִׁ
יֶהם ינֵּ  : ְבעֵּ

 : ד-ד א"יבמדבר  .6
ְבכּו ָהָעם ַבַלְיָלה ַההּוא ְתנּו ֶאת קוָֹלם ַויִׁ ָדה ַויִׁ ָשא ָכל ָהעֵּ : ַותִׁ

ל ַוֹיאְמרּו ֲאלֵֶּהם ָכל  ְשָראֵּ י יִׁ ֹּלנּו ַעל ֹמֶשה ְוַעל ַאֲהֹרן ֹכל ְבנֵּ ַויִׁ
ְד  ם אוֹ ַבמִׁ ְצַריִׁ ָדה לּו ַמְתנּו ְבֶאֶרץ מִׁ ' ְוָלָמה ה: ָבר ַהֶזה לּו ָמְתנּוָהעֵּ

ְהיּו ָלַבז  נּו יִׁ ינּו ְוַטפֵּ ְנֹפל ַבֶחֶרב ָנשֵּ יא ֹאָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹזאת לִׁ בִׁ מֵּ
ְצָרְיָמה ְתָנה ֹראש : ֲהלוֹא טוֹב ָלנּו שּוב מִׁ יו נִׁ יש ֶאל ָאחִׁ ַוֹיאְמרּו אִׁ

ְצָרְיָמה  .  ְוָנשּוָבה מִׁ

 ח"כ-ב"כ:דברים א .7
ינּו ְוַיְחְפרּוַותִׁ  כב ים ְלָפנֵּ ְשְלָחה ֲאָנשִׁ ַלי ֻכְלֶכם ַוֹתאְמרּו נִׁ -ְקְרבּון אֵּ

בּו ֹאָתנּו ָדָבר ֶאת-ָלנּו ֶאת ת -ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ַנֲעֶלה-ָהָאֶרץ ְוָישִׁ ָבּה ְואֵּ

ים ֲאֶשר ָנֹבא ֲאלֵּיֶהן ֶכם  כג  .ֶהָערִׁ יַני ַהָדָבר ָוֶאַקח מִׁ יַטב ְבעֵּ ַויִׁ

יש ֶאָחד ַלָשֶבט ְשנֵּים ים אִׁ ְפנּו ַוַיֲעלּו ָהָהָרה  כד  .ָעָשר ֲאָנשִׁ ַויִׁ

י  כה  .ַנַחל ֶאְשֹכל ַוְיַרְגלּו ֹאָתּה-ַוָיֹבאּו ַעד ְפרִׁ ְקחּו ְבָיָדם מִׁ ַויִׁ
בּו ֹאָתנּו ָדָבר ַוֹיאְמרּו טוָֹבה ָהָאֶרץ  ינּו ַוָישִׁ לֵּ דּו אֵּ ָהָאֶרץ ַויוֹרִׁ

ן ָלנּוְיהָוה אֱ -ֲאֶשר ינּו ֹנתֵּ יֶתם ַלֲעֹלת ַוַתְמרּו ֶאת כו  .ֹלהֵּ -ְוֹלא ֲאבִׁ

יֶכם י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְנַאת ְיהָוה  כז  .פִׁ יֶכם ַוֹתאְמרּו ְבשִׁ ָרְגנּו ְבָאֳהלֵּ ַותֵּ
י  ת ֹאָתנּו ְבַיד ָהֱאֹמרִׁ ם ָלתֵּ ְצָריִׁ ֶאֶרץ מִׁ יָאנּו מֵּ ֹאָתנּו הוֹצִׁ

נּו ידֵּ ַמּסּו ֶאתָאָנה ֲאַנְחנּו  כח  .ְלַהְשמִׁ ינּו הֵּ ים ַאחֵּ נּו -ֹעלִׁ ְלָבבֵּ
ם ְוַגם ים ְגֹדֹלת ּוְבצּוֹרת ַבָשָמיִׁ ֶמנּו ָערִׁ ְבנֵּי -לֵּאֹמר ַעם ָגדוֹל ָוָרם מִׁ

ינּו ָשם ים ָראִׁ   .ֲעָנקִׁ

  :י"רש .8
 . אם תרצה שלח, אני איני מצוה לך, לדעתך-שלח לך 
 שלא מיחה על ידו, ברשותו -' על פי ה

 :ר מרדכי ברויאהרב  .9
ששני , סתירה זו איננה ניתנת להתיישב אלא על פי ההנחה

ציוה את משה לשלוח ' וה; הדברים האלה אירעו זה בצד זה 
, ומסתבר. וגם העם ביקש ממשה לשלוח מרגלים -מרגלים 

ובקשת העם לא היו תלויות זו בזה אלא תחילה ' שמצות ה
והצעת העם נתקבלה על , הציע העם למשה לשלוח מרגלים

שעתיד , ובאותה שעה עדיין לא ידעו משה והעם; ת משה דע
את משה לשלוח ' ואחר כך ציוה ה. לצוות אותם על כך' ה

שאיננו תלוי , ומצוה זו ניתנה למשה כצו מוחלט ;מרגלים 
  .כלל ברצון העם
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ות האלה לא היו שונות זו מזו רק ששתי השליחוי, ואין ספק
שהרי . אלא גם במהות השליחות -במיהות המשלח 

כדרך שגבהו שמים  -גבהו ממחשבות האדם ' מחשבות ה
אי אפשר שלא ' ושליחות המוטלת על אדם מידי ה; מארץ

 ... תהיה שונה וגבוהה משליחות המוטלת עליו מידי אדם
פי העם ביקש לשמוע מ: מטרת העם מפורשת בכתוב

את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא "המרגלים 
לעומת זאת מצוום לראות את ' ה(. כב, דברים א" )אליהן

יתורו את ארץ כנען אשר אני "נאמר בפסוק  . הארץ כולה
שאין די , נראה מסתימת לשון הכתוב". נותן לבני ישראל

; שיראו את הדרך שעולים בה ואת הערים שבאים אליהן 
 . עליהם לראות את הארץ כולה אלא חובה

אין דרך נשיאים וראשי עם לצאת בעצמם אל ארץ האויב 
אלא הם ממונים על המלחמה ; כדי לתור שם דרכים וערים 

; ואינם נשלחים כמרגלים , הם שולחים מרגלים. בכללותה
 .ולא מקבלים פקודות, הם נותנים פקודות

יע על ידי שהנשיאים לא יצאו לרגל את הארץ כדי לסי, נמצא
אלא עצם הליכתם בארץ כבר היה ; כך לשבטים הכובשים 

כאברהם בשעתו הם ראו את כל . בה משום תחילת כיבוש
הארץ והתהלכו בה לכל אורכה  וכך קנו את הארץ בראייה 
ובהליכה  ובעקבותיהם באו אחר כך השבטים וקנו את הארץ 

 .בכיבוש מלחמה

  :מלמדזלמן ברוך רב ה .11
לא הייתה צריכה לעסוק כלל בשאלה שליחותם , למעשה

, כאשר מראש ברור לכל, ..."?איך"אלא בשאלה , ..."?האם"
ה ביקש לתת לבני ישראל "הקב. שהולכים לכבוש את הארץ

הסכים לשלוח , לכן. חלק ושותפות עמו בכיבוש הארץ
שתפקידם יהיה להביא ידיעות על יושבי הארץ ועל , מרגלים

אך צריך היה להיות ברור  .הדרכים הנוחות לכיבוש הארץ
, מעל כל ספק שארץ ישראל תיכבש על ידי בני ישראל, לכל

מכוחם , וגם בדרך הטבע, ה"גם בסיעתא דשמיא מאת הקב

 .של ישראל
האם צריך ", צריכים אנו לדעת שאין שאלה, גם בימנו

כמובן שצריך להחזיק בכל עוז ". ?להחזיק בארץ ישראל
 ,נצטווינו במצוות עשהמאחר שעל דבר זה , בארץ ישראל

, לכן. יסור חמור הוא למסור חלקים מארץ ישראל לנכריםוא
איך נחזיק , "?איך: "השאלה היחידה העומדת בפנינו היא

 .ומה עלינו לעשות לשם כך, בכל ארץ ישראל

 :א' יהושע ב .11
ְשַלח ְיהוֹשֻ  א ן-עַ ַויִׁ ן-בִׁ ם-נּון מִׁ ים ְשַניִׁ טִׁ ים -ַהשִׁ ים ְמַרְגלִׁ ֲאָנשִׁ

ית-ָהָאֶרץ ְוֶאת-ֶחֶרש לֵּאֹמר ְלכּו ְראּו ֶאת ְלכּו ַוָיֹבאּו בֵּ יחוֹ ַויֵּ -ְירִׁ

ְשְכבּו ָשה זוָֹנה ּוְשָמּה ָרָחב ַויִׁ  .ָשָמה-אִׁ

 :הרב יונתן גרוסמן .12
חמת עם ישראל עומד לפני מל: ההקבלה ברורה מאליה

שולח המנהיג , ולפני היציאה לקרב, יריחו/ כיבוש הארץ 
על מנת להתכונן לכיבוש העומד , מרגלים( יהושע/ משה )

 . לבוא
מצפים למצוא בכתב מינוי העוסק אכן פרטים אנו מהחלק 

ואת העם הישב בה " למשל, ריגולל בריגול ערב מלחמה
וא ומה הערים אשר ה... המעט הוא אם רב, החזק הוא הרפה

לצד נתונים אלו , אולם ".ישב בהנה הבמחנים אם במבצרים
שלא ברור איזה תפקיד הם , אומר משה פרטים נוספים

כך . יכולים לשמש בהתכוננות למלחמה הקרובה לבוא
היש בה עץ אם , ומה הארץ השמנה היא אם רזה: "למשל

פוריותה של הארץ אינו רלוונטי כלל לשאלת כיבוש . " אין
ור מדוע מרגלים צריכים להחזיר למנהיגם את ולא בר, הארץ

דווקא נתון זה זוכה , יתירה על זאת. מסקנתם בענין זה
והתחזקתם ולקחתם " -למשנה חשיבות בשל דרישת משה 

על המרגלים להביא דוגמאות מפרי הארץ ". מפרי הארץ
מה . ולהראות לעם היושב במדבר ומתכונן לכיבוש הארץ

: אצל יהושע כתב המינוי קצר וחדבניגוד לכך  ?צורך יש בדבר
 ".לכו ראו את הארץ ואת יריחו"
ניתן להגדיר ביתר דיוק את תפקיד הבדלים אלו אור ל

, אם נעבור על הנקודות שהזכרנו. המרגלים בפרשת השבוע
נראה מיד כי הדבר הפשוט והמתבקש יותר נעשה אצל 

ואילו במרגלים ששולח משה אנו מופתעים לגלות את , יהושע
 .טים הללוהפר

. כלומר לטייל ולהסתכל, במקום לשון ריגול מופיע לשון לתור
. מדיני-אלא פוליטי, תפקיד תיירי משה אינו צבאי כלל

הולכים לטייל בארץ על מנת ...של העם " ממשלה"ה
לא האסטרטגיה הצבאית עומדת מול עיניהם אלא . להכירה

הם  ובה, היכרות עם הארץ אליה הם עומדים להיכנס
כי כשחוזרים מרגלי , א ייפלא אפואל ....דים לגורמתעת
ויצאו : "ומדברים רעות על הארץ מכנה זאת הכתוב, משה

ארץ ישראל עומדת למבחן " . דיבת הארץ אשר תרו אתה
 ...ולא רק יכולת כיבושה, בדיווח המרגלים

 ":הכתב והקבלה" בעל -יעקב צבי מקלנבורג הרב .13
הרי  ,"ריגול"לבין " תיור"בלשון הקודש ישנו הבדל בין 

: המילה "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען: "נאמר
אך המילה , לראות את הטוב והיפה -היא במובן חיובי -לתור
 .היא במטרה לחפש את השלילה שבדבר -ריגול

הם לא הלכו במטרה לחפש את הצד הטוב , כאן היה חטאם
אלא כוונתם הייתה לשלול אותה בכל מיני , של ארץ ישראל

ויבואו עד נחל אשכול וירגלו : "הדבר מוכח מהמשפט.טענות
 " אותה

 ":דרכי מוסר"י ניימן ב"הגר .14
כל שלהאמין : הנמוכה ביותר היא, אמונהביש כמה דרגות 

נברא על ידי בורא עולם  -מה שעינו של האדם רואה בסביבתו
 .'וכונהרות ויבשות , פרחיםועצים ,בעלי חיים : כגון

גם זה ממעשי  -דם יוצר אכשלהבין ש היא דרגה גבוהה יותר
כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל : "ואל יחשוב האדם' ה

 "הזה
ך יאשר הוצאת' אנוכי ה: "מסיבה זו נאמר ביציאת מצרים

 הוציאם ממצרים ולא משההוא שה "הקב, "מארץ מצרים
 .'שליח ה

הטוב גם  'שהכל מההיא ההבנה  דרגה גבוהה יותר באמונה
ה "אם הקבלכן  .' רצון המתקיימים רק ב ששניהם , הרע 

ודווקא  .יש להאמין בכך -כי ארץ ישראל היא טובההבטיח 
 .חטאו המרגלים וכשלו -בדרגה זו של אמונה
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