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  ז"סיון תשס                                                                          ד"בס
  

  יהשע וכלב,משה ,המרגלים
  )פ שיעורו של הרב אביחי קצין"ע (פרשת שלח

  
 במדבר פרק יג.1
 : ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר‘ַוְיַדֵּבר ה) א(
 ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו ּכֹל ָנִׂשיא  ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַעןְוָיֻתרּו ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים) ב(

 :ָבֶהם
  : ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה‘ַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל ִּפי ה) ג(

  
 דברים פרק א.2
ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה ָּבּה  ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָיִׁשבּו אָֹתנּו ָּדָבר ְוַיְחְּפרּו ַוּתֹאְמרּו ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפֵנינּו ן ֵאַלי ֻּכְּלֶכםַוִּתְקְרבּו) כב(

 :ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנבֹא ֲאֵליֶהן
 :ר ֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאָחד ַלָּׁשֶבט ָוֶאַּקח ִמֶּכם ְׁשֵנים ָעָׂש ַוִּייַטב ְּבֵעיַני ַהָּדָבר) כג(
  : אָֹתּהַוְיַרְּגלּוַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ָהָהָרה ַוָּיבֹאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ) כד(
  
 י במדבר פרק יג"רש.3

, נשלחה אנשים לפנינו) כב, דברים א(לפי שבאו ישראל ואמרו , אם תרצה שלח, אני איני מצוה לך,  לדעתך-שלח לך 
, שמות ג(שנאמר , אמר אני אמרתי להם שהיא טובה. ומשה נמלך בשכינה', ותקרבון אלי כלכם וגו) שם(כמה שנאמר 

  :חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוה', אעלה אתכם מעני מצרים וגו) יז
  
  ת ספר במדבר פרק יג פסוק א "ספורנו עה.4

 לפנינו נשלחה אנשים באמרם כמו שאמרו לעשות, אל תניח שישלחו הם .שלח לך אנשים, אל משה לאמר' וידבר ה
ולא ישובו , תועה' באופן שיחשבו ישראל אל ה, ויספרו בגנותה בלתי מכירים שבח הארץ שמא ישלחו הדיוטות

אף על פי שהרשיעו להניא לב העם , המרגלים ששלח משהוזה כי ' באמרם חטאנו לה, בתשובה כמו ששבו אחר כך
 וכן העיד באמרו באמרם וגם זבת חלב ודבש היא, מכל מקום הכירו וסיפרו טובת הארץ,  באל שדין אמונתםמחסרו

  .אלא שאמרו שהיה נמנע לכבשהויקחו בידם מפרי הארץ ויאמרו טובה הארץ 
  
 ר הירש במדבר פרק יג"רש.5
 הידיעה לאור הבהיר של  של ההסתר ואייעלו את הארץ מן המעמקים האפלים כביכול –"  לנו את הארץיחפרו"

הבקשה הזאת  עצם .למצוא את הדרך שיעלו בה אל הארץוהתכלית המוצהרת של השליחות היתה . הידיעה וההכרה
  ".וייטב בעיני הדבר": משה עצמו אמר שם . לא היה בה דבר שאיננו הגון

 של הדברים ומצרף אותם הסגולות המיוחדותהחוקר עומד על ,  גרידאחקירה סובייקטיביתיכול לציין גם " תור"
לא הוטל עליהם רק . כבר שונה והורחב התפקיד של שליחותם' ויתרו את ארץ וגו' כאשר ציווה ה.כסימנים למושג אחד

  .אלא תפקידם היה להכיר את הארץ עצמה כקרקע להתפתחות עם. לחפש את הדרך הטובה ביותר לכיבוש הארץ
  
 יהושע פרק ב.6
 ֵלאמֹר ְלכּו ְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ְיִריחֹו ַוֵּיְלכּו ַוָּיבֹאּו ֵּבית ְׁשַנִים ֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים ֶחֶרׁש ִמן ַהִּׁשִּטים  ִּבן נּוןַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשעַ ) א(

 :ִאָּׁשה זֹוָנה ּוְׁשָמּה ָרָחב ַוִּיְׁשְּכבּו ָׁשָּמה
 : ֶאת ָהָאֶרץַלְחּפֹר ֵהָּנה ַהַּלְיָלה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיָאַמר ְלֶמֶלְך ְיִריחֹו ֵלאמֹר ִהֵּנה ֲאָנִׁשים ָּבאּו) ב(
 :ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ְיִריחֹו ֶאל ָרָחב ֵלאמֹר הֹוִציִאי ָהֲאָנִׁשים ַהָּבִאים ֵאַלִיְך ֲאֶׁשר ָּבאּו ְלֵביֵתְך ִּכי ַלְחּפֹר ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ָּבאּו) ג(
 :ִׁשים ַוִּתְצְּפנֹו ַוּתֹאֶמר ֵּכן ָּבאּו ֵאַלי ָהֲאָנִׁשים ְולֹא ָיַדְעִּתי ֵמַאִין ֵהָּמהַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה ֶאת ְׁשֵני ָהֲאנָ ) ד(
 :ַוְיִהי ַהַּׁשַער ִלְסּגֹור ַּבחֶֹׁשְך ְוָהֲאָנִׁשים ָיָצאּו לֹא ָיַדְעִּתי ָאָנה ָהְלכּו ָהֲאָנִׁשים ִרְדפּו ַמֵהר ַאֲחֵריֶהם ִּכי ַתִּׂשיגּום) ה(
 :ָלַתם ַהָּגָגה ַוִּתְטְמֵנם ְּבִפְׁשֵּתי ָהֵעץ ָהֲעֻרכֹות ָלּה ַעל ַהָּגגְוִהיא ֶהעֱ ) ו(
 :ְוָהֲאָנִׁשים ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם ֶּדֶרְך ַהַּיְרֵּדן ַעל ַהַּמְעְּברֹות ְוַהַּׁשַער ָסָגרּו ַאֲחֵרי ַּכֲאֶׁשר ָיְצאּו ָהרְֹדִפים ַאֲחֵריֶהם) ז(
 :יא ָעְלָתה ֲעֵליֶהם ַעל ַהָּגגְוֵהָּמה ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּון ְוִה ) ח(
 : ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכי ָנְפָלה ֵאיַמְתֶכם ָעֵלינּו ְוִכי ָנמֹגּו ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם‘ָהֲאָנִׁשים ָיַדְעִּתי ִּכי ָנַתן הַוּתֹאֶמר ֶאל ) ט(
יֶכם ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים ַוֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִלְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר  ֶאת ֵמי ַים סּוף ִמְּפנֵ ‘ִּכי ָׁשַמְענּו ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ה) י(

 :ַהַּיְרֵּדן ְלִסיחֹן ּוְלעֹוג ֲאֶׁשר ֶהֱחַרְמֶּתם אֹוָתם
 :לִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֱאלֵֹהיֶכם הּוא אֱ ‘ ְולֹא ָקָמה עֹוד רּוַח ְּבִאיׁש ִמְּפֵניֶכם ִּכי הַוִּיַּמס ְלָבֵבנּוַוִּנְׁשַמע ) יא(
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 במדבר פרק יג.7
 : ֶאת ָהָאֶרץ ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשעַ ָלתּורֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח מֶֹׁשה ) טז(
 :ר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען ַוּיֹאֶמ ָלתּורַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ) יז(
 :ָרב הּוא ִאם ַהְמַעט ֲהָרֶפה הּוא ֶהָחָזק ַהּיֵֹׁשב ָעֶליָה ָהָעם ַמה ִהוא ְוֶאת ָהָאֶרץּוְרִאיֶתם ֶאת ) יח(
 :ְּבִמְבָצִרים ִאם ַהְּבַמֲחִנים יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה  ֲאֶׁשר הּואֶהָעִרים ּוָמה ָרָעה ִהוא ִאם ֲהטֹוָבה ֲאֶׁשר הּוא יֵֹׁשב ָּבּה ָהָאֶרץּוָמה ) יט(
 : ִאם ַאִין ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִביםֵעץ ֲהֵיׁש ָּבּה ָרָזה ִהוא ִאם ַהְּׁשֵמָנה ָהָאֶרץּוָמה ) כ(
 :ַּבר ִצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ֲחָמת ֶאת ָהָאֶרץ ִמִּמְד ַוָּיֻתרּוַוַּיֲעלּו ) כא(
 : ְוָׁשם ֲאִחיַמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִיםַוָּיבֹא ַעד ֶחְברֹוןַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ) כב(
 :ה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים ּוִמן ָהִרּמִֹנים ּוִמן ַהְּתֵאִניםַוָּיבֹאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ַוִּיְכְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹורָ ) כג(
 :ַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל אֹדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) כד(
 :ְרָּבִעים יֹום ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאִמּתּורַוָּיֻׁשבּו ) כה(
ַוָּיִׁשיבּו אֹוָתם ָּדָבר ְוֶאת ָּכל ָהֵעָדה ַוֵּיְלכּו ַוָּיבֹאּו ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִמְדַּבר ָּפאָרן ָקֵדָׁשה ) כו(

 :ַוַּיְראּום ֶאת ְּפִרי ָהָאֶרץ
 : ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ִּפְרָיּהַוְיַסְּפרּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאל) כז(
 : ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשםֶאֶפס ִּכי ַעז ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת ְמאֹד) כח(
 :ִסי ְוָהֱאמִֹרי יֹוֵׁשב ָּבָהר ְוַהְּכַנֲעִני יֵֹׁשב ַעל ַהָּים ְוַעל ַיד ַהַּיְרֵּדןֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּו) כט(
 :ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו אָֹתּה ִּכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה ַוּיֹאֶמר ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה) ל(
 :ֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּוְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל לַ ) לא(
 אָֹתּה ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא ָלתּורַוּיֹוִציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו אָֹתּה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ) לב(

 :תְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹו
 :ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם) לג(
   טו פרק במדבר.8
  :ְּתֵכֶלת ְּפִתיל ַהָּכָנף ִציִצת ַעל ְוָנְתנּו ָתםְלדֹרֹ ִבְגֵדיֶהם ַּכְנֵפי ַעל ִציִצת ָלֶהם ְוָעׂשּו ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר) לח(
 ֲאֶׁשר ֵעיֵניֶכם ְוַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ָתֻתרּו ְולֹא אָֹתם ַוֲעִׂשיֶתם 'ה ִמְצֹות ָּכל ֶאת ּוְזַכְרֶּתם אֹתֹו ּוְרִאיֶתם ְלִציִצת ָלֶכם ְוָהָיה) לט(

  :ַאֲחֵריֶהם זִֹנים ַאֶּתם
   יד פרק במדבר.9
  :ָעָלי ֲהִלינֶֹתם ֲאֶׁשר ָוָמְעָלה ָׁשָנה ֶעְׂשִרים ִמֶּבן ִמְסַּפְרֶכם ְלָכל ְּפֻקֵדיֶכם ְוָכל ִפְגֵריֶכם ִיְּפלּו ַהֶּזה ִּמְדָּברּבַ ) כט(
  :נּון ִּבן ֻׁשעַ ִויהֹו ְיֻפֶּנה ֶּבן ָּכֵלב ִאם ִּכי ָּבּה ֶאְתֶכם ְלַׁשֵּכן ָיִדי ֶאת ָנָׂשאִתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָּתבֹאּו ַאֶּתם ִאם) ל(
  :ָּבּה ְמַאְסֶּתם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ְוָיְדעּו אָֹתם ְוֵהֵביאִתי ִיְהֶיה ָלַבז ֲאַמְרֶּתם ֲאֶׁשר ְוַטְּפֶכם) לא(
  :ַהֶּזה ַּבִּמְדָּבר ִיְּפלּו ַאֶּתם ּוִפְגֵריֶכם) לב(
  :ַּבִּמְדָּבר ִּפְגֵריֶכם ּתֹם ַעד ְזנּוֵתיֶכם ֶאת אּוְוָנְׂש  ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ַּבִּמְדָּבר רִֹעים ִיְהיּו ּוְבֵניֶכם) לג(

   יג פרק במדבר ן"רמב.10
 ודבש חלב זבת וגם שמנה היא כי לו השיבו, רזה אם היא השמנה לראות אותם שצוה בעבור - הוא ודבש חלב זבת וגם
 אמת אמרו זה בכל והנה .להראותו אותם צוה כן כי, "פריה וזה "לו השיבו, אין אם עץ בה היש שאלתו ועל, היא

  . שנצטוו מה על והשיבו
 החזק אותם צוה כן כי, לשולחם אמת אמרי להשיב להם יש כי, בצורות והערים עז עליה היושב שהעם לאמר להם והיה
 אפשר שאי האדם מן ונמנע אפס דבר על מורה שהיא, "אפס "במלת רשעם אבל, במבצרים אם הבמחנים הרפה הוא

 שמנה הארץ, לו אמרו והנה). יד מה ישעיה (אלהים אפס עוד ואין, )ט עז תהלים (חסדו לנצח האפס כלשון ,ענין בשום
 הענק ילידי וגם מאד גדולות בצורות והערים העם עז כי אליהם לבא אפשר אי אבל, טוב והפרי ודבש חלב זבת וגם

  :שם ראינו
   יג פרק במדבר.11

  :ֲעָנִבים ִּבּכּוֵרי ְיֵמי ְוַהָּיִמים ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ּוְלַקְחֶּתם ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ַאִין ִאם ֵעץ ָּבּה ֲהֵיׁש הָרזָ  ִאם ִהוא ַהְּׁשֵמָנה ָהָאֶרץ ּוָמה) כ(
  :ִּפְרָיּה ְוֶזה   ִהוא ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת ְוַגם    ְׁשַלְחָּתנּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָּבאנּו ַוּיֹאְמרּו לֹו ַוְיַסְּפרּו) כז(

   כו רקפ דברים.12
  :ָּבּה ְוָיַׁשְבָּת  ִויִרְׁשָּתּה ַנֲחָלה ְלךָ  נֵֹתן ֱאלֶֹהיךָ  'ה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹוא ִּכי ְוָהָיה) א(
   ֵמַאְרְצךָ  ָּתִביא ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְּפִרי ָּכל ֵמֵראִׁשית ְוָלַקְחָּת ) ב(
  

  :ָלנּו ָלֶתת ַלֲאבֵֹתינּו 'ה ִנְׁשַּבע ֶׁשראֲ  ָהָאֶרץ ֶאל ָבאִתי ִּכי ֱאלֶֹהיךָ  'הלַ  ַהּיֹום ִהַּגְדִּתי...
  
  :ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ָלנּו ַוִּיֶּתן ַהֶּזה ַהָּמקֹום ֶאל ַוְיִבֵאנּו) ט(
  :ֱאלֶֹהיךָ  'ה ִלְפֵני ְוִהְׁשַּתֲחִויָת  לֶֹהיךָ אֱ  'ה ִלְפֵני ְוִהַּנְחּתֹו 'ה ִּלי ָנַתָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְּפִרי ֵראִׁשית ֶאת ֵהֵבאִתי ִהֵּנה ְוַעָּתה) י(

   כג פסוק יג פרק במדבר י"רש.13
  . משונה עמה כך משונה שפריה כשם, נתכוונו דבה להוציא עצמם שכל לפי
   ג פרק ביכורים מסכת משנה.14

 ואומר בגמי ושרוק שביכר רמון שביכר אשכול שבכרה תאנה ורואה שדהו בתוך אדם יורד הבכורים מפרישין כיצד] א[
  : הקרקע מן שיתלשו מאחר בכורים אותם וקורא חוזר כן פי על אף אומר שמעון ורבי בכורים אלו הרי
   יג פרק במדבר.15

  :ַהְּתֵאִנים ּוִמן ָהִרּמִֹנים ּוִמן ִּבְׁשָנִים ַבּמֹוט ַוִּיָּׂשֻאהּו ֶאָחד ֲעָנִבים ְוֶאְׁשּכֹול ְזמֹוָרה ִמָּׁשם ַוִּיְכְרתּו ֶאְׁשּכֹל ַנַחל ַעד ַוָּיבֹאּו) כג(
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 במדבר פרק יא.16
 ְוֵהָּמה ַּבְּכֻתִבים ְולֹא ָיְצאּו ָהאֱֹהָלה ַוָּתַנח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח  ֵׁשם ָהֶאָחד ֶאְלָּדד ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני ֵמיָדד ַוִּיָּׁשֲארּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַּבַּמֲחֶנה) כו(

 :ַוִּיְתַנְּבאּו ַּבַּמֲחֶנה
 :ָרץ ַהַּנַער ַוַּיֵּגד ְלמֶֹׁשה ַוּיֹאַמר ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנהַוּיָ ) כז(
  :ֲאדִֹני מֶֹׁשה ְּכָלֵאםַוַּיַען ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְמָׁשֵרת מֶֹׁשה ִמְּבֻחָריו ַוּיֹאַמר ) כח(

 י במדבר פרק יא"רש.17
לפי שהיו מתנבאים משה מת , ר תנם אל בית הכלאדבר אח.  הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהם-כלאם 

  :ויהושע מכניס את ישראל לארץ
  

   יב פרק במדבר.18
  :ָלָקח ֻכִׁשית ִאָּׁשה ִּכי ָלָקח ֲאֶׁשר ַהֻּכִׁשית ָהִאָּׁשה אֹדֹות ַעל ְּבמֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִמְרָים ַוְּתַדֵּבר) א(
  :'ה ַוִּיְׁשַמע ִדֵּבר ָּבנּו ַּגם לֹאהֲ ' ה ִּדֶּבר ְּבמֶֹׁשה ַאְך  ֲהַרק ַוּיֹאְמרּו) ב(
  ס: ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ָהָאָדם ִמּכֹל ְמאֹד ָעָניו> ענו <מֶֹׁשה ְוָהִאיׁש) ג(
  :ְׁשָלְׁשָּתם ַוֵּיְצאּו מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ְׁשָלְׁשְּתֶכם ְצאּו ִמְרָים ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל ִּפְתאֹם 'ה ַוּיֹאֶמר) ד(
  :ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְצאּו ּוִמְרָים ַאֲהרֹן ַוִּיְקָרא ָהאֶֹהל ֶּפַתח ַוַּיֲעמֹד ָעָנן ְּבַעּמּוד 'ה ַוֵּיֶרד )ה(
  :ּבֹו ֲאַדֶּבר ַּבֲחלֹום ֶאְתַוָּדע ֵאָליו ַּבַּמְרָאה 'ה ְנִביֲאֶכם ִיְהֶיה ִאם ְדָבָרי ָנא ִׁשְמעּו ַוּיֹאֶמר) ו(
  :הּוא ֶנֱאָמן ֵּביִתי לְּבכָ  מֶֹׁשה ַעְבִּדי ֵכן לֹא) ז(
  :ְבמֶֹׁשה ְּבַעְבִּדי ְלַדֵּבר ְיֵראֶתם לֹא ּוַמּדּועַ  ַיִּביט' ה ּוְתֻמַנת ְבִחידֹת ְולֹא ּוַמְרֶאה ּבֹו ֲאַדֶּבר ֶּפה ֶאל ֶּפה) ח(
  :ַוֵּיַלְך  ָּבם 'ה ַאף ַוִּיַחר) ט(

   יג פרק במדבר.19
  :ָלּה נּוַכל ָיכֹול ִּכי אָֹתּה ְוָיַרְׁשנּו ַנֲעֶלה ָעלֹה אֶמרַוּיֹ מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ֶאת ָּכֵלב ַוַּיַהס) ל(
  

   יג פרק במדברי "רש. 20
 :השתיק את כולם -ויהס כלב 
, השומע היה סבור שבא לספר בגנותו. וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרםצווח ואמר . לשמוע מה שידבר במשה -אל משה 

אמר והלא קרע לנו את הים והוריד לנו ,  שתקו כולם לשמוע גנותו.מתוך שהיה בלבם על משה בשביל דברי המרגלים
  :את המן והגיז לנו את השליו

   ג פרק יהושע.21
  :ֱאלֵֹהיֶכם 'ה ִּדְבֵרי ֶאת ְוִׁשְמעּו ֵהָּנה ּגֹׁשּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ְיהֹוֻׁשעַ  ַוּיֹאֶמר) ט(
 ְוֶאת ַהְּפִרִּזי ְוֶאת ַהִחִּוי ְוֶאת ַהִחִּתי ְוֶאת ַהְּכַנֲעִני ֶאת ִמְּפֵניֶכם יֹוִריׁש ְוהֹוֵרׁש ְּבִקְרְּבֶכם יחַ  ֵאל ִּכי ֵּתְדעּון ְּבזֹאת ְיהֹוֻׁשעַ  ַוּיֹאֶמר) י(

  :ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמִֹרי ַהִּגְרָּגִׁשי
  משך חכמה על במדבר פרק יג פסוק ל .22

משה  מתנבאים מפני ששמעו מאלדד ומידד, םדהמה היו מתפחדי,  הענין- ' ויהס כלב את העם אל משה עלה נעלה כו
כ להכנס בארץ "וא,  בהם ולא גער עליהםמשה לא מיחהוראו כי , )סנהדרין יז, י"כח ברש, לעיל יא (מת יהושע מכניס

השתיק כלב את ולכן , בלא משה הלא יפלו כולם לפי חרב, ועם ענקים, אשר כבר נכשלו בו, מבצר ולהלחם עם עמלק
שכל זמן שהיו במדבר לא נתיחד , גדולת משה תלוי בכם כי אדרבא ,ת כל המופתים אל משהבמה שיחסו א, העם

, כי אין משה סבה אצל השם לההנהגה הנסית, עלה נעלה בעצמנו בלא משהולכן אמר , )מכלתא בא ח(הדבור למשה 
שאמר ויהס כלב וא וה. וזה כי יכול נוכל לה,  בעצמה היא ראויה לההשגחה האלקית הפרטייתרק האומה הישראלית

רק , לא כן,  זה לא תדברו ולא יעלה על לבכם כי רק במשה תלוי הנצחון והנסים,את העם במה שמיחסים הכל אל משה
  .'עלה נעלה כו

שלא תדמו כי משה היה בקרבכם והוא עשה , פירוש, חי בקרבכם' בזאת תדעון כי א' ויאמר כו'  וזה שאמר יהושע ג
  . 'חי לעולמי עד ויכול להוריש מפניכם כו' וד, ולא משה שכבר מת, אשר הוא חי תמיד, קיםרק כי האל, את כל הגדולות

  
 י במדבר פרק יג"רש.23

  :התפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגלים - ' ויקרא משה להושע וגו
  

  גור אריה במדבר פרק יג פסוק טז .24
, ולא קשיא, ל על יהושע יותר משהתפלל על כלבלמה התפל, ואם תאמר. מה ענין זה לכאן, כן] לא[דאם . התפלל עליו

וכן בפרק היה . שיאמרו אלמלא שלמד כך מרבו לא היה עושה מעשים האלו, דגנאי גדול יש לאדם שתלמידו אינו כהוגן
שלא יהא בינינו בן או תלמיד שמקדיח ') יד, תהלים קמד' ר" (ברחובותינו אין פרץ ואין צווחה) "ב"ברכות יז ע(קורא 

  :' ברביםתבשילו
   יג פרק במדבר.25

  :ִּפְרָיּה ְוֶזה ִהוא ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת ְוַגם ְׁשַלְחָּתנּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָּבאנּו ַוּיֹאְמרּו לֹו ַוְיַסְּפרּו) כז(
  :ָׁשם ינּוָרִא  ָהֲעָנק ְיִלֵדי ְוַגם ְמאֹד ְּגדֹלֹת ְּבֻצרֹות ְוֶהָעִרים ָּבָאֶרץ ַהּיֵֹׁשב ָהָעם ַעז ִּכי ֶאֶפס) כח(
  :ַהַּיְרֵּדן ַיד ְוַעל ַהָּים ַעל יֵֹׁשב ְוַהְּכַנֲעִני ָּבָהר יֹוֵׁשב ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְיבּוִסי ְוַהִחִּתי ַהֶּנֶגב ְּבֶאֶרץ יֹוֵׁשב ֲעָמֵלק) כט(

  משך חכמה במדבר פרק יג פסוק טז .26
  :).לדסוטה ( יה יושיעך מעצת מרגלים - ויקרא משה להושע בן נון יהושע ) טז(

ולזה ירא משה ',  הנגב כועמלק יושב בארץולזה אמרו המרגלים , ב" וכיודהעם יראו אחרי מלחמת עמלק ממנו,  פירוש
הלא תאבד תקוה , אם הוא ירפה ידי העם, )פ בשלח"ס( כי הוא הנלחם עם עמלק ,אם ישמעו מהלוחם מלחמת עמלק

  . ופשוט.מנהם
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 שמות פרק לג.27
ּוְמָׁשְרתֹו ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך  ְוָׁשב ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּוָּפִנים ֶאל ָּפִנים   ֶאל מֶֹׁשה‘ְוִדֶּבר ה
  :ָהאֶֹהל

  
 י במדבר פרק יג"רש.28

 וכן הוא אומר ,שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם, כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות -ויבא עד חברון 
  :ויתנו לכלב את חברון) כ, שופטים א(וכתיב , ולו אתן את הארץ אשר דרך בה) לו, דברים א(

 במדבר פרק יד.29
 : ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ‘ַחי ָאִני ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד הְואּוָלם ) כא(
ִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו אִֹתי ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולֹא ָׁשְמעּו ִּכי ָכל ָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים ֶאת ְּכבִֹדי ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְב ) כב(

 :ְּבקֹוִלי
 :ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבָֹתם ְוָכל ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוהָ ) כג(
 : ַוֲהִביאִֹתיו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּבא ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה ַוְיַמֵּלא ַאֲחָריְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו) כד(
  :ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק ָמָחר ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך ַים סּוף) כה(
  

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף יט עמוד ב.30
ואלה בני בתיה בת פרעה אשר ', ואשתו היהודית ילדה את ירד אביגדור וגו+ 'ד' דברי הימים א+מהכא : רבי יוחנן אמר

  .שמרד בעצת מרגלים -ולמה נקרא שמו מרד , מרד זה כלב. מרד) לו(לקח 
 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יג עמוד א.31
+ 'ד' דברי הימים א. +ואנו יודעין לדורשן, כל דבריך אחד הם: רבי שמעון בן פזי כי הוה פתח בדברי הימים אמר הכי

בת פרעה אשר לקח ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה 
ואמר , ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור+ 'שמות ב+דכתיב ,  על שום שכפרה בעבודה זרה-אמאי קרי לה יהדיה . מרד

 לומר לך שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו -! והא רבויי רביתיה? ילדה. ת אביהשירדה לרחוץ מגילולי בי: רבי יוחנן
 שגדר -גדור .  שירד להם לישראל מן בימיו-ולמה נקרא שמו ירד ,  זה משה-ירד . מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו

 שקוו - יקותיאל . כה שנעשה להם לישראל כסו-סוכו .  שחיבר את ישראל לאביהן שבשמים-חבר , פרצותיהן של ישראל
ואלה בני . אב בנביאות, אב בחכמה,  אב בתורה- אבי אבי אבי .  שהזניח עוונותיהן של ישראל-זנוח . ישראל לאל בימיו

וישא , יבא כלב שמרד בעצת מרגלים:  אמר הקדוש ברוך הוא-! והלא כלב שמו? וכי מרד שמו, אשר לקח מרד... בתיה
 . יהבת פרעה שמרדה בגלולי בית אבאת 

 יהושע פרק יד.32
 ֶאל מֶֹׁשה ִאיׁש ‘ ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר הַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזיַוִּיְּגׁשּו ְבֵני ְיהּוָדה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל ) ו(

 : ְּבָקֵדׁש ַּבְרֵנעַ ַעל אֹדֹוַתי ְוַעל אֹדֹוֶתיךָ ָהֱאלִֹהים 
 : ֶאת ָהָאֶרץ ָוָאֵׁשב אֹתֹו ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ִעם ְלָבִביְלַרֵּגל אִֹתי ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ‘ ִּבְׁשלַֹח מֶֹׁשה ֶעֶבד הֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאנִֹכי) ז(
 : ֱאלָֹהי‘ְוַאַחי ֲאֶׁשר ָעלּו ִעִּמי ִהְמִסיו ֶאת ֵלב ָהָעם ְוָאנִֹכי ִמֵּלאִתי ַאֲחֵרי ה) ח(
ַוִּיָּׁשַבע מֶֹׁשה ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ִאם לֹא ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדְרָכה ַרְגְלָך ָּבּה ְלָך ִתְהֶיה ְלַנֲחָלה ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם ִּכי ִמֵּלאָת ַאֲחֵרי ) ט(

 : ֱאלָֹהי‘ה
 ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאל מֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָהַלְך ִיְׂשָרֵאל ‘ה ֵמָאז ִּדֶּבר ה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ֶזה ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ָׁשנָ  אֹוִתי‘ְוַעָּתה ִהֵּנה ֶהֱחָיה ה) י(

 :ַּבִּמְדָּבר ְוַעָּתה ִהֵּנה ָאנִֹכי ַהּיֹום ֶּבן ָחֵמׁש ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה
 :ְלָחָמה ְוָלֵצאת ְוָלבֹואְּככִֹחי ָאז ּוְככִֹחי ָעָּתה ַלִּמ עֹוֶדִּני ַהּיֹום ָחָזק ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ְׁשלַֹח אֹוִתי מֶֹׁשה ) יא(
 ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ַאָּתה ָׁשַמְעָּת ַבּיֹום ַההּוא ִּכי ֲעָנִקים ָׁשם ְוָעִרים ְּגדֹלֹות ְּבֻצרֹות ‘ְוַעָּתה ְּתָנה ִּלי ֶאת ָהָהר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה) יב(

 :‘ אֹוִתי ְוהֹוַרְׁשִּתים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה‘אּוַלי ה
  :ְרֵכהּו ְיהֹוֻׁשַע ַוִּיֵּתן ֶאת ֶחְברֹון ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ְלַנֲחָלהַוְיבָ ) יג(
  

 דברים פרק לא.33
 : ַוְיַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאלַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה) א (
  : ַוידָֹוד ָאַמר ֵאַלי לֹא ַתֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזהָלֵצאת ְוָלבֹואלֹא אּוַכל עֹוד  ָאנִֹכי ַהּיֹום ָׁשָנה ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִריםַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ) ב(

   כז פרק במדבר.34
  :ֵלאמֹר 'ה ֶאל מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר) טו(
  :ָהֵעָדה ַעל ִאיׁש ָּבָׂשר ְלָכל ָהרּוחֹת ֱאלֵֹהי 'ה ִיְפקֹד) טז(
  :רֶֹעה ָלֶהם ֵאין ֲאֶׁשר ַּכּצֹאן 'ה ֲעַדת ִתְהֶיה ְולֹא ְיִביֵאם ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם רַוֲאֶׁש  ִלְפֵניֶהם ָיבֹא ַוֲאֶׁשר ִלְפֵניֶהם ֵיֵצא ֲאֶׁשר) יז(
  :ָעָליו ָיְדךָ  ֶאת ְוָסַמְכָּת  ּבֹו רּוחַ  ֲאֶׁשר ִאיׁש נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ְלךָ  ַקח מֶֹׁשה ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר) יח(
  

   טז פסוק כז פרק במדבר י"רש.35
 עליהם מנה, לזה זה דומין ואינן ואחד אחד כל של דעתו לפניך וידוע גלוי ע"רבש לפניו אמר, מרנא למה - הרוחות אלהי

  :דעתו לפי ואחד אחד כל סובל שיהא מנהיג
  :ואחד אחד כל של רוחו כנגד להלוך שיוכל שאלת כאשר - בו רוח אשר

  
 במדבר פרק יד..36

 :ֻקֵדיֶכם ְלָכל ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ֲאֶׁשר ֲהִלינֶֹתם ָעָלי ְוָכל ּפְ ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם) כט(
  :ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּוןִאם ַאֶּתם ָּתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ְלַׁשֵּכן ֶאְתֶכם ָּבּה ִּכי ִאם ) ל(


