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  ב"תשע סיון                                                                                                                        ד"בס

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

   המרגלים בפרשת ליהושע כלב בין
פ שיעורו של הרב תמיר גרנות"ע :שיעור לפרשת שלח לך

  

  : כט-כח ג"י במדבר .1
ֶאֶפס ִּכי ַעז ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת 

ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ . ְמאֹד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם
ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמִֹרי יֹוֵׁשב ָּבָהר ְוַהְּכַנֲעִני 

 .יֵֹׁשב ַעל ַהָּים ְוַעל ַיד ַהַּיְרֵּדן
  : ג ל"מדבר י ב.2

ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ָעלֹה ַנֲעֶלה 
  .ְוָיַרְׁשנּו אָֹתּה ִּכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה

  :ד-ב ד"י במדבר .2
ַוִּיּלֹנּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ּכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו 

ִים אֹו ַּבִּמְדָּבר ֲאֵלֶהם ָּכל ָהֵעָדה לּו ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצרַ 
ֵמִביא אָֹתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ' ְוָלָמה ה. ַהֶּזה לּו ָמְתנּו

ִלְנּפֹל ַּבֶחֶרב ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב 
ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִנְּתָנה רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה . ִמְצָרְיָמה
  .ִמְצָרְיָמה

  : 'ה ד"י במדבר .3
ַוִּיּפֹל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ְּפֵניֶהם ִלְפֵני ָּכל ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני 

  .ִיְׂשָרֵאל

  : 'י-'ו ד"י במדבר .4
ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִמן ַהָּתִרים ֶאת ָהָאֶרץ 

ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל . ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם
ץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה טֹוָבה ֵלאמֹר ָהָארֶ 

ְוֵהִביא אָֹתנּו ֶאל ' ִאם ָחֵפץ ָּבנּו ה. ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָחָלב 

ַאל ִּתְמרֹדּו ְוַאֶּתם ַאל ִּתיְראּו ֶאת ַעם ' ַאְך ַּבה. ּוְדָבׁש
ִאָּתנּו ַאל ' נּו ֵהם ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם ַוהָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמ 

  .ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהֵעָדה ִלְרּגֹום אָֹתם ָּבֲאָבִנים. ִּתיָרֻאם

 

  : כד-כב ד"י במדבר .5
ִּכי ָכל ָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים ֶאת ְּכבִֹדי ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר 

ְיַנּסּו אִֹתי ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר וַ 
ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי . ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי

ְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב . ַלֲאבָֹתם ְוָכל ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוהָ 
ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי ַוֲהִביאִֹתיו ֶאל 

   .א ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנהָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבָ 

  : לח-כח ד"י במדבר .6
ִאם לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ' ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ה

ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל . ְּבָאְזָני ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם
ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ֲאֶׁשר 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ִאם ַאֶּתם ָּתבֹאּו ֶאל . ֲהִלינֶֹתם ָעָלי
ִּכי ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ֶאת ָיִדי ְלַׁשֵּכן ֶאְתֶכם ָּבּה 

ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ ...ִּבן נּון
ַוָּיֻׁשבּו ַוַּיִּלינּו ָעָליו ֶאת ָּכל ָהֵעָדה ְלהֹוִציא ִדָּבה ַעל 

 ָהֲאָנִׁשים מֹוִצֵאי ִדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה ַוָּיֻמתּו. ָהָאֶרץ
ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ָחיּו ִמן . 'ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ה

  .ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ַההְֹלִכים ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ

  : לח-לד:א דברים .7
ם ִא . ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם ַוִּיְקצֹף ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמֹר' ַוִּיְׁשַמע ה

ִיְרֶאה ִאיׁש ָּבֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ַהּדֹור ָהָרע ַהֶּזה ֵאת ָהָאֶרץ 
זּוָלִתי ָּכֵלב ֶּבן . ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֵתת ַלֲאבֵֹתיֶכם

ְיֻפֶּנה הּוא ִיְרֶאָּנה ְולֹו ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדַרְך ָּבּה 
' ַּגם ִּבי ִהְתַאַּנף ה. 'ּוְלָבָניו ַיַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי ה

ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון  .ִּבְגַלְלֶכם ֵלאמֹר ַּגם ַאָּתה לֹא ָתבֹא ָׁשם
ָהעֵֹמד ְלָפֶניָך הּוא ָיבֹא ָׁשָּמה אֹתֹו ַחֵּזק ִּכי הּוא 

   .ַיְנִחילנה את ישראל
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  : ט-ו ד"י יהושע .8
אֶמר ֵאָליו ָּכֵלב ַוִּיְּגׁשּו ְבֵני ְיהּוָדה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל ַוּיֹ

' ֶּבן ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
ֶאל מֶֹׁשה ִאיׁש האלוקים ַעל אֹדֹוַתי ְוַעל אֹדֹוֶתיָך 

ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאנִֹכי ִּבְׁשלַֹח מֶֹׁשה .ְּבָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ 
ֵּגל ֶאת ָהָאֶרץ ָוָאֵׁשב אֹתֹו אִֹתי ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ְלרַ ' ֶעֶבד ה

ְוַאַחי ֲאֶׁשר ָעלּו ִעִּמי ִהְמִסיו ֶאת . ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ִעם ְלָבִבי
ַוִּיָּׁשַבע מֶֹׁשה . אלוקי'  ִמֵּלאִתי ַאֲחֵרי הְוָאנִֹכיֵלב ָהָעם 

ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ִאם לֹא ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדְרָכה ַרְגְלָך 
ַנֲחָלה ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם ִּכי ִמֵּלאָת ָּבּה ְלָך ִתְהֶיה לְ 

  .אלוקי' ַאֲחֵרי ה

  . 'בה" בטחון "של עמדות שתי – ויהושוע כלב .9
 יהושע וכלב יחד כלב

ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת 
ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה 
ַוּיֹאֶמר ָעלֹה ַנֲעֶלה 
ְוָיַרְׁשנּו אָֹתּה ִּכי 

  .ָיכֹול נּוַכל ָלּה
 ).ל:ג"י(

ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה טֹוָבה 

ִאם ָחֵפץ . ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד
ְוֵהִביא אָֹתנּו ֶאל ' ָּבנּו ה

ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ 
. ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש

ְמרֹדּו ְוַאֶּתם ַאל ִּת ' ַאְך ַּבה
ַאל ִּתיְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִּכי 
ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצָּלם 

ִאָּתנּו ַאל ' ֵמֲעֵליֶהם ַוה
  .ִּתיָרֻאם

  ).ט- ז:ד"י(
  

  :לג-כט א דברים .10
' ה. ָואַֹמר ֲאֵלֶכם לֹא ַתַעְרצּון ְולֹא ִתיְראּון ֵמֶהם

ל ֲאֶׁשר אלוקיכם ַההֵֹלְך ִלְפֵניֶכם הּוא ִיָּלֵחם ָלֶכם ְּככֹ
ּוַבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָרִאיָת . ָעָׂשה ִאְּתֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶכם

אלוקיך ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ְּבָכל ' ֲאֶׁשר ְנָׂשֲאָך ה
. ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֲהַלְכֶּתם ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה

ַההֵֹלְך . אלוקיכם' ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנם ַּבה
ִלְפֵניֶכם ַּבֶּדֶרְך ָלתּור ָלֶכם ָמקֹום ַלֲחנְֹתֶכם ָּבֵאׁש ַלְיָלה 

  .ַלְראְֹתֶכם ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו ָבּה ּוֶבָעָנן יֹוָמם

פ .11
פרשת שלח , במדבר] לקח טוב[סיקתא זוטרתא 

  :דף קו עמוד ב, לך
 פתח יהושע קא -אמר רבא שהסיתן בדברים 

  .?'ריש קטיעא ימלל'אמרו ליה , משתעי
ריש 'היו קורין אותו , לפי שלא היה לו בן, פירוש

שכך כתוב בדברי ? ומנין שלא היה לו בן. 'קטיעא

', נון בנו יהושע בנו') כח:ז', דברי הימים א(הימים 
? מה לך לדבר': אמרו לו. וביהושע ואילך אינו מונה

אין לך בנים ולא , אינך חושש אם תחיה או תמות
', הם מתפחדים על נשיהם ועל טפיהם, אלא; בנות

  .ומיד השתיקוהו
  


