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  ג'התשע סיון                                          ד "בס

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

     משה" מרגלי"מרגלי יהושע לעומת 
  ) על פי שיעור של הרב אלחנן סמט(לך - שלחפרשת ל

  
  :ה שלח לך אנשים"ב ד, ג"י(ן "רמבה. 1

 עשה עוד משה וכן, זו עצה הגונה בכל כובשי ארצות
ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ְלַרֵּגל ֶאת ) "לב, א"במדבר כ(כנאמר , עצמו
כי "... ְׁשַנִים ֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים "–וכן ביהושע בן נון " ַיְעֵזר

) ' ה-(ואמר לו ... הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס
דו וֵידעוה ויגי" ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען"

  ועל פיהם תתייעצו בעניין הכיבוש, לכם
  לעומת יזמה של יהושע' צו ה.2
  "ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים": מצוה על משה' ה
ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִמן ַהִּׁשִּטים ְׁשַנִים " :נאמריהושע ב

  ..."ֲאָנִׁשים
  :ג- ב, ג"יבמדבר . 3
  " ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהם. ..ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו"
ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני ', ַעל ִּפי ה... ַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶׁשה"

  " ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה
  :ג"במדבר י .4
  .ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל... ) ב(
  .ַעןַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶׁשה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ְּכנָ ) יז(

  :א', ביהושע . 5
  "ְׁשַנִים ֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים ֶחֶרׁש... ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשעַ "
  ".ְלכּו ְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ְיִריחֹו"
  :)בשולי פירושו העיקרי לפרשתנו(ן "רמבה. 6
, והוא כטעם בֵררה" ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען"ציווה ' ה

ַבד ֵמַאְנֵׁשי ַהָּתִרים לְ "מלשון , ְּכבאים לקנות דבר
ֶאל ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ַּתְרִּתי "וכן , )יד', ב ט"דה" (ְוַהּסֲֹחִרים

במדבר " (ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה"וכן , )ו', יחזקאל כ" (ָלֶהם
ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם "ועל כן ציווה אותן משה לפרוט  ).ג', י

כי , והכול לשמחם', וגו" ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאם ָרָזה... ָרָעה
ויעלו בה בחפץ , )יחזקאל שם" (ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות"

  .גדול
  :כה-ג כא"במדבר י .7
 .ַוַּיֲעלּו ַוָּיֻתרּו ֶאת ָהָאֶרץ ִמִּמְדַּבר ִצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ֲחָמת) כא(
ַוָּיבֹאּו ַעד ַנַחל ) כג (...ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד ֶחְברֹון) בכ(

 ַוִּיָּׂשֻאהּו ְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחדֶאְׁשּכֹל ַוִּיְכ 

ַוָּיֻׁשבּו ) כה (... .ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים ּוִמן ָהִרּמִֹנים ּוִמן ַהְּתֵאִנים
  .ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום

  :ג-א' יהושע ב. 8
   .ּו ֵּבית ִאָּׁשה זֹוָנה ּוְׁשָמּה ָרָחב ַוִּיְׁשְּכבּו ָׁשָּמהַוֵּיְלכּו ַוָּיבֹא.. .
ִהֵּנה ֲאָנִׁשים ָּבאּו ֵהָּנה : ַוֵּיָאַמר ְלֶמֶלְך ְיִריחֹו ֵלאמֹר) ב(

ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ) ג (.ַהַּלְיָלה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלְחּפֹר ֶאת ָהָאֶרץ
ִׁשים ַהָּבִאים ֵאַלִיְך הֹוִציִאי ָהֲאנָ  :ְיִריחֹו ֶאל ָרָחב ֵלאמֹר

  .ֲאֶׁשר ָּבאּו ְלֵביֵתְך ִּכי ַלְחּפֹר ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ָּבאּו
  :ג"כ' יהושע ב. 9

ַוַּיַעְברּו ַוָּיבֹאּו ֶאל , ַוָּיֻׁשבּו ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְרדּו ֵמָהָהר
  .ַוְיַסְּפרּו לֹו ֵאת ָּכל ַהּמְֹצאֹות אֹוָתם, ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון

  :כז-ג כה"מדבר יב.10
ַוֵּיְלכּו ) כו (.ַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום) כה(

 ...ַוָּיבֹאּו ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
 .ַוָּיִׁשיבּו אָֹתם ָּדָבר ְוֶאת ָּכל ָהֵעָדה ַוַּיְראּום ֶאת ְּפִרי ָהָאֶרץ

  ... לֹו ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּוַוְיַסְּפרּו) כז(
  :ג" במדבר י-הערכת עשרת התרים את הארץ.11

ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות  ֶאֶפס ִּכי ַעז ָהָעם ַהּיֵׁשב ָּבָאֶרץ...) כח(
ִּכי ָחָזק הּוא  לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם)לא(...ְּגדֹלֹת ְמאֹד

  .ִמֶּמּנּו
  :'יהושע ב-  של יהושעת המרגליםהערכ. 12

ְוַגם ָנמֹגּו ָּכל יְׁשֵבי  ְּבָיֵדנּו ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ' ִּכי ָנַתן ה... ) כד(
  .ָהָאֶרץ ִמָּפֵנינּו

  :א"י- ט' יהושע ב. 13
ְוִכי ָנְפָלה ֵאיַמְתֶכם  ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ' ָיַדְעִּתי ִּכי ָנַתן ה) ט(

ְוִכי ָנמֹגּו ָּכל יְׁשֵבי  . ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכםָעֵלינּו ְוִכי ָנמֹגּו ָּכל יְׁשֵבי
ֶאת ֵמי ַים ' ִּכי ָׁשַמְענּו ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ה .ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם
 ...ַוֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִלְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי... סּוף ִמְּפֵניֶכם

) אי( ְּפֵניֶכםַוִּנְׁשַמע ַוִּיַּמס ְלָבֵבנּו ְולֹא ָקָמה עֹוד רּוַח ְּבִאיׁש ִמ 
לִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ -לֵֹהיֶכם הּוא אֱ -אֱ ' ִּכי ה

  .ִמָּתַחת
  


