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 חטא המרגלים :יד –פרקים יג 

 : שליחת התרים את הארץ

 במדבר פרק יג

אמֹר   א ר ה' ֶאל מֶֹשה לֵּ  :וַיְַדבֵּ

ֹ    ב ה ֲאב יש ֶאָחד ְלַמטֵּ יש ֶאָחד אִׁ ל אִׁ ְבנֵּי יְִׁשָראֵּ ן לִׁ ים וְיָֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכנַַען ֲאֶשר ֲאנִׁי נֹתֵּ ְשָלחּו כֹלְשַלח ְלָך ֲאנָשִׁ  ָתיו ִִּׁ

יא ָבֶהם       :נָשִׁ

ָמה    ג ל הֵּ י ְבנֵּי יְִׁשָראֵּ ים ָראשֵּ י ה' ֻכָלם ֲאנָשִׁ ְדַבר ָפאָרן ַעל פִׁ מִׁ  :וַיְִׁשַלח אָֹתם מֶֹשה מִׁ

 :נשים לב כי לתיאור שליחת האנשים יש מקבילה בספר דברים. נשווה בין הדברים

  

 דברים פרק א

ַלי ֻכְלֶכם וַ ) ְקְרבּון אֵּ בּו אָֹתנּו ָדָבר ֶאת ַהֶדֶרְך ֲאֶשר נֲַעלֶ כב( וִִַּׁ ים ְלָפנֵּינּו וְיְַחְפרּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ וְיָשִׁ ה ִֹּאְמרּו נְִׁשְלָחה ֲאנָשִׁ

יֶהן ים ֲאֶשר נָבֹא ֲאלֵּ ת ֶהָערִׁ  :ָבּה וְאֵּ

יש ֶאחָ ) ים אִׁ ֶכם ְשנֵּים ָעָשר ֲאנָשִׁ ינַי ַהָדָבר וֶָאַקח מִׁ  :ד ַלָשֶבטכג( וַיִׁיַטב ְבעֵּ

  

 :שאלות  מן ההשוואה עולות שתי

 ?של מי היתה היוזמה לשלוח את האנשים  א.

  ?ב. מה היתה מטרת השליחות

 ( .מומלץ לערוך טבלה על הלוח להבנת הדברים)

 ?של מי היתה היוזמה לשליחתם

 :רש"י 

  - ב[ שלח לך]

לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח, לפי שבאו ישראל ואמרו )דברים א, כב( נשלחה אנשים לפנינו, כמה 

  .שנאמר )שם( ותקריבון אלי כלכם וגו', ומשה נמלך בשכינה

אמר: אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר )שמות ג, יז( אעלה אתכם מעני מצרים וגו', חייהם שאני נותן להם מקום 

 :ות בדברי המרגלים למען לא יירשוהלטע

  - 'ג( על פי ה)

 :ברשותו, שלא עכב על ידו

: 

  .נשים לב כי רש"י מביע את ההסתייגות מן השליחות ורואה כבר בה את יסוד החטא

 .את הארץ ולא לרגל את הארץ 'לתור' דיוק לשוני: נשים לב שהתורה בספר במדבר משתמשת במילה  :הערה למורה
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ינַי ַהָדָבר וֶָאַקח -רק בספר דברים מופיע הכינוי "מרגלים" וכן פעולת הריגול. כמו שכתוב )דברים א': כג כד( "וַיִׁיַטב ְבעֵּ

יש ֶאָחד ַלָשֶבט: וַיְִׁפנּו וַיֲַעלּו ָהָהָרה וַיָבֹאּו ַעד נַַחל ֶאְשכֹל ים אִׁ ֶכם ְשנֵּים ָעָשר ֲאנָשִׁ  "אָֹתּה וַיְַרְגלּו מִׁ

 [כ-מה היתה מטרת השליחות? ]יז 

ים ְלָפנֵּינּו ַלי ֻכְלֶכם וִַֹּאְמרּו נְִׁשְלָחה ֲאנָשִׁ ְקְרבּון אֵּ וְיְַחְפרּו ָלנּו ֶאת  נשים לב להגדרת השליחות בספר דברים: )כב( וִִַּׁ

בּו אָֹתנּו ָדָבר ֶאת ָהָאֶרץ ת ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ַנֲעֶלה ָבּה וְיָשִׁ  :ֲאֶשר ָנבֹא ֲאֵליֶהןֶהָעִרים  וְאֵּ

  

 אין כל דיון בטיבה של הארץ אלא בדרכי הכיבוש שלה

  :ואילו בפרקנו 

יֶתם ֶאת ָהָהר:    יז ֶהם ֲעלּו ֶזה ַבנֶֶגב וֲַעלִׁ  וַיְִׁשַלח אָֹתם מֶֹשה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ְכנַָען וַיֹאֶמר ֲאלֵּ

וא וְֶאת ָהָעם הַ    יח יֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה הִׁ ם ָרב:ּוְראִׁ ב ָעֶליָה ֶהָחזָק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא אִׁ  יֹשֵּ

ם    יט נָה ַהְבַמֲחנִׁים אִׁ ב ָבהֵּ ים ֲאֶשר הּוא יֹושֵּ ם ָרָעה ּוָמה ֶהָערִׁ וא אִׁ ב ָבּה ֲהטֹוָבה הִׁ   ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶשר הּוא יֹשֵּ

ים:       ְבָצרִׁ  ְבמִׁ

ם רָ     כ וא אִׁ נָה הִׁ יּוָמה ָהָאֶרץ ַהְשמֵּ כּורֵּ י בִׁ ים יְמֵּ י ָהָאֶרץ וְַהיָמִׁ ְפרִׁ ְתַחַזְקִֶּם ּוְלַקְחִֶּם מִׁ ם ַאיִׁן וְהִׁ ץ אִׁ   ָזה ֲהיֵּש ָבּה עֵּ

ים:          ֲענָבִׁ

  

וסוג שני  בעיון בפשט הכתובים: ניתן להבחין בין שני סוגים של שאלות. סוג אחד של שאלות בדבר טיבה של הארץ,

 :לכיבושהבדבר ההיערכות  של שאלות

  

 :שאלות בדבר טיבה של הארץ

ם ָרָעה וא אִׁ ב ָבּה ֲהטֹוָבה הִׁ  ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶשר הּוא יֹשֵּ

י ָהָאֶרץ ְפרִׁ ְתַחַזְקִֶּם ּוְלַקְחִֶּם מִׁ ם ַאיִׁן וְהִׁ ץ אִׁ ם ָרָזה ֲהיֵּש ָבּה עֵּ וא אִׁ נָה הִׁ  וָמה ָהָאֶרץ ַהְשמֵּ

  

 :שאלות בדבר כיבוש הארץ

ם ָרבֶהָחָזק הּוא ֲהרָ   :ֶפה ַהְמַעט הּוא אִׁ

ים ְבָצרִׁ ם ְבמִׁ נָה ַהְבַמֲחנִׁים אִׁ ב ָבהֵּ ים ֲאֶשר הּוא יֹושֵּ  :ּוָמה ֶהָערִׁ

 :שתי מטרות לשליחת המרגלים -רמב"ן

 

 

ששולחים לפניהם אנשים לדעת  אבל ישוב העניין בזה, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להלחם בארץ נכריה 

הדרכים ומבוא הערים ובשובם ילכו התרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים, כעניין שנאמר )שופטים א, כד(: 

'הראנו נא את מבוא העיר', ושיתנו להם עצה באיזו עיר ילחמו תחלה ומאיזה צד יהיה נוח לכבוש את הארץ, וכך אמרו 

בו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים' וגו'. כלומר הערים אשר נבא אליהן בפירוש )דברים א, כב(: 'וישי
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וכן עשה עוד משה עצמו שנאמר )להלן כא, לב(:  ,וזו עצה הגונה בכל כובשי ארצות .תחילה ומשם נבא בכל הארץ

כן היה טוב בעיני משה. כי  ועל .''וישלח משה לרגל את יעזר', וכן ביהושע בן נון )יהושע ב, א(: 'שנים אנשים מרגלים

הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצווה בנלחמים להיחלץ ולהישמר ולארוב, כאשר בא הכתוב 

אז נמלך משה בשכינה, ונתן לו השם רשות ואמר  .במלחמת העי )שם ח, ב(, שהייתה על פי השם, ובמקומות רבים

 [...]:ויגידו לכם ועל פיהם תתייעצו בעניין הכבושלו 'שלח לך אנשים ויתורו' את ארץ כנען, וידעוה 

ויתכן כי משה בעבור שידע כי היא שמנה וטובה כמו שנאמר לו )שמות ג, ח( 'אל ארץ טובה ורחבה' וגו', בעבור כן 

אמר להם שיתנו לב לדעת כן, כדי שיגידו לעם וישמחו ויחליפו כוח לעלות שם בשמחה, ולכך אמר להם 'והתחזקתם 

 .פרי הארץ' )פסוק כ(, כדי שיראו בעיניהם בשבח הארץולקחתם מ

 :שתי המטרות לשליחת המרגלים על פי פירוש רמב"ן

 .חלק מההכנות למלחמה על כיבוש הארץ בדרך הטבע      .1

  . לשמח את העם בטובה של הארץ לקראת הכניסה      .2

 :ביצוע השליחות 

  

ן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ֲחָמתוַיֲַעלּו וַיָֻתרּו ֶאת ָהָאֶרץ    כא ְדַבר צִׁ מִׁ  :מִׁ

י ָהֲענָק וְֶחְברֹון ֶשַבע ָשנִׁים נְִׁבנְ   כב ידֵּ ַשי וְַתְלַמי יְלִׁ יַמן שֵּ ְצָריִׁםוַיֲַעלּו ַבנֶֶגב וַיָבֹא ַעד ֶחְברֹון וְָשם ֲאחִׁ ְפנֵּי צַֹען מִׁ   :ָתה לִׁ

ָשם זְ    כג ןוַיָבֹאּו ַעד נַַחל ֶאְשכֹל וַיְִׁכְרתּו מִׁ מֹנִׁים ּומִׁ ן ָהרִׁ ְשנָיִׁם ּומִׁ ים ֶאָחד וַיִָׁשֻאהּו ַבמֹוט בִׁ   מֹוָרה וְֶאְשכֹול ֲענָבִׁ

נִׁים       :ַהְִּאֵּ

ל  כד ָשם ְבנֵּי יְִׁשָראֵּ  :ַלָמקֹום ַההּוא ָקָרא נַַחל ֶאְשכֹול ַעל אֹדֹות ָהֶאְשכֹול ֲאֶשר ָכְרתּו מִׁ

 [דברי הנצי"ב מוולוז'ין: ]העמקה

 

 

וכמש"כ הרמב"ן ז"ל ]...[ רק לדעת איך יכבשו. וזה ודאי ראוי ומוכרח אם הכבישה היא בדרך הטבע. אבל אם היא 

מעל הטבע כאשר הלכו עד הנה במדבר אין מקום לשליחות כלל. שאין דבר חוצץ בפני תפארת עוזו ית'. והנה בעמדם 

פן לא"י, ואין צורך לשליחות כלל. אבל בהליכה בחורב ובתחילת נסיעתם משם היה באמת בדעתם ליכנס בזה האו

י"ב: תבערה, קברות התאווה וחצרות[ ראו והתבוננו כי קשה עליהם לעמוד בזה -שלש מסעות הללו ]בפרקים י"א

האופן. באשר עפ"י גילוי שכינה שבקרבם כל מה שמדברים שלא כהוגן הוא באזני ה' כמו שמדברים בפלטין של מלך 

לעמוד בזהירות יתרה כזו. ולא מצאו עצמם מוכשרים לעמוד בהיכל מלך מלכי המלכים הקב"ה. על כן ]...[ אינם יכולים 

כן הסכימו לשלח מרגלים ותהיה הכניסה בדרך -. ]...[עלבמדת מלכות בחרו לעמוד בחוץ והשכינה תהיה בקרבם

 הטבע.

 הצורך לשלוח מרגלים משקף את המעבר מהנהגה ניסית של ימי יציאת מצרים להנהגה טבעית,  לפי הנצי"ב

שתאפיין את החיים בארץ ישראל. בסיפור המרגלים יזמו ישראל ללכת בדרכי הטבע ולא לסמוך על הנס כי 

הר י"ב עם תחילת המסע מ-ראו שההנהגה ניסית כרוכה בהענשה כואבת ומיידית, כפי שקרה בפרקים י"א

 .סיני לא"י
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 :דיווח המרגלים בחזרתם

ים יֹום   כה ץ ַאְרָבעִׁ קֵּ ִּּור ָהָאֶרץ מִׁ  :וַיָֻשבּו מִׁ

יבּו      כו ָשה וַיָשִׁ ְדַבר ָפאָרן ָקדֵּ ל ֶאל מִׁ אֹוָתם ָדָבר וַיְֵּלכּו וַיָבֹאּו ֶאל מֶֹשה וְֶאל ַאֲהרֹן וְֶאל ָכל ֲעַדת ְבנֵּי יְִׁשָראֵּ

  וְֶאת ָכל

י ָהָאֶרץ        ָדה וַיְַראּום ֶאת ְפרִׁ  :ָהעֵּ

ְריָּה    כז וא וְֶזה פִׁ  :וַיְַסְפרּו לֹו וַיֹאְמרּו ָבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְשַלְחִָּנּו וְַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש הִׁ

ים ְבֻצרֹות ְגדֹֹלת ְמאֹד וְ   כח ב ָבָאֶרץ וְֶהָערִׁ ינּו ָשםֶאֶפס כִׁי ַעז ָהָעם ַהיֹשֵּ י ָהֲענָק ָראִׁ דֵּ  :ַגם יְלִׁ

ב ַעל ַהיָם וְַעל יַ    כט ב ָבָהר וְַהְכנֲַענִׁי יֹשֵּ י יֹושֵּ י וְָהֱאמֹרִׁ י וְַהיְבּוסִׁ ִִּׁ ב ְבֶאֶרץ ַהנֶֶגב וְַהחִׁ ק יֹושֵּ ןֲעָמלֵּ  :ד ַהיְַרדֵּ

ב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹשה וַיֹאֶמר ָעֹלה נֲַעֶלה וְיַָרשְ      ל  :נּו אָֹתּה כִׁי יָכֹול נּוַכל ָלּהוַיַַהס ָכלֵּ

ֶמנּו   לא מֹו ָאְמרּו ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם כִׁי ָחזָק הּוא מִׁ ים ֲאֶשר ָעלּו עִׁ  :וְָהֲאנָשִׁ

אמֹר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה לָ    לב ל לֵּ ַבת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִָּרּו אָֹתּה ֶאל ְבנֵּי יְִׁשָראֵּ תּור אָֹתּה ֶאֶרץ וַיֹוצִׁיאּו דִׁ

  אֶֹכֶלת

דֹות        י מִׁ ינּו ְבתֹוָכּה ַאנְשֵּ וא וְָכל ָהָעם ֲאֶשר ָראִׁ   :יֹוְשֶביָה הִׁ

ינֵּיֶהם   לג ן ָהיִׁינּו ְבעֵּ ים וְכֵּ ינֵּינּו ַכֲחָגבִׁ י ְבעֵּ ים וַנְהִׁ לִׁ ן ַהנְפִׁ ים ְבנֵּי ֲענָק מִׁ ילִׁ ינּו ֶאת ַהנְפִׁ  וְָשם ָראִׁ

 :מחולק לשני שלביםהדיווח של המרגלים 

 כט הם מדווחים לכאורה דיווח אמת על המצב בארץ-בפסוקים כז בשלב הראשון

לב הם אומרים בפירוש את עמדתם: לא נוכל לעלות! ומוציאים את דיבת -בפסוקים לא בשלב השני

 ('הארץ )'ארץ אוכלת יושביה', 'אנשי מדות

  

-171חמה ליבוביץ, עיונים לספר במדבר עמ' ]להרחבה על עניין השלבים בדברי המרגלים, עיינו בנ

177] 

 ?אם כן במה חטאו –המרגלים דברו בדיווח הראשון דברי אמת 

 :וַיְַסְפרּו לֹו וַיֹאְמרּו ָבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְשַלְחָתנּו וְַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ִהוא וְֶזה ִפְריָּה    כז

 :ַהיֵֹשב ָבָאֶרץ וְֶהָעִרים ְבֻצרֹות ְגדֹֹלת ְמאֹד וְַגם יְִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָשםֶאֶפס ִכי ַעז ָהָעם   כח

ד ֲעָמֵלק יֹוֵשב ְבֶאֶרץ ַהֶנֶגב וְַהִחִתי וְַהיְבּוִסי וְָהֱאמִֹרי יֹוֵשב ָבָהר וְַהְכַנֲעִני יֵֹשב ַעל ַהָים וְַעל יַ    כט

 :ַהַיְרֵדן

  :בדברים הללו שהם לכאורה דיווח, יש כבר מגמתיות שיסודה בחטאמה  נשים לב .1 .

 :'רמב"ן לפסוק כז לשון 'אפס

בעבור שצוה אותם לראות השמנה היא אם רזה, השיבו לו כי היא  -כז( וגם זבת חלב ודבש הוא )

 שמנה וגם זבת חלב ודבש היא, ועל שאלתו היש בה עץ אם אין, השיבו לו "וזה פריה", כי כן צוה

 .אותם להראותו

 .והנה בכל זה אמרו אמת והשיבו על מה שנצטוו

והיה להם לאמר שהעם היושב עליה עז והערים בצורות, כי יש להם להשיב אמרי אמת לשולחם, כי כן 

 ,צוה אותם: החזק הוא הרפה הבמחנים אם במבצרים
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ם ענין, כלשון אבל רשעם במלת "אפס", שהיא מורה על דבר אפס ונמנע מן האדם שאי אפשר בשו

האפס לנצח חסדו )תהלים עז ט(, ואין עוד אפס אלהים )ישעיה מה יד(. והנה אמרו לו, הארץ שמנה 

וגם זבת חלב ודבש והפרי טוב, אבל אי אפשר לבא אליהם כי עז העם והערים בצורות גדולות מאד 

 :וגם ילידי הענק ראינו שם

 .ו את דעתם על ההתכנות של כיבוש הארץלפי רמב"ן החטא היה כבר בשלב הראשון בו הם חיו

 .'אפס' ומילת המפתח היא

 : פסוק כט כולל פירוט שלא היה חלק מן השליחות

ב ַעל ַהיָם וְעַ )  ב ָבָהר וְַהְכנֲַענִׁי יֹשֵּ י יֹושֵּ י וְָהֱאמֹרִׁ י וְַהיְבּוסִׁ ִִּׁ ב ְבֶאֶרץ ַהנֶֶגב וְַהחִׁ ק יֹושֵּ ןכט( ֲעָמלֵּ  :ל יַד ַהיְַרדֵּ

 :מפרש רש"יוזאת 

 :[רש"י ]כט

 :עמלק יושב וגו'. לפי שנכוו בעמלק כבר הזכירוהו מרגלים כדי לייראם

  .כלומר, הפירוט הוא מגמתי ומטרתו לרפות ידיים

  

 :בין דברי משה ודברי המרגלים ביחס לארץ ולעם בפרופורציות החטא בא לידי ביטוי .2

  

כ( לדיווח הראשון של המרגלים )בפס' -' יזהשוואה בין סדר ההוראות למרגלים של משה )בפס

 (כט-כז

  

 

 

 כ(-ההוראות של משה למרגלים )פס' יז

 

 

 כח(-הדיווח הראשון של המרגלים )פס' כו

 ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ְכָנַען יז(וַיְִׁשַלח אָֹתם מֶֹשה

יֶתם ֶאת ָהָהר. ֶהם ֲעלּו ֶזה ַבנֶֶגב וֲַעלִׁ  וַיֹאֶמר ֲאלֵּ

  

 ֶאת ָהָאֶרץ ַמה ִהואּוְרִאיֶתם  יח(

 וְֶאת ָהָעם ַהיֵֹשב ָעֶליהָ 

 :ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם ָרב

ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶשר הּוא יֵֹשב ָבּה ֲהטֹוָבה ִהוא    )יט(  

 ִאם ָרָעה

ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶשר הּוא יֹוֵשב ָבֵהָנה ַהְבַמֲחִנים ִאם 

ל  )כו( וַיְֵּלכּו וַיָבֹאּו ֶאל מֶֹשה וְֶאל ַאֲהרֹן וֶאל ָכל ֲעַדת ְבנֵּי יְִׁשָראֵּ

ְדַבר פָ   ָדהֶאל מִׁ יבּו אֹוָתם ָדָבר וְֶאת ָכל ָהעֵּ ָשה וַיָשִׁ  אָרן ָקדֵּ

 :וַַיְראּום ֶאת ְפִרי ָהָאֶרץ

  

  )כז( וַיְַסְפרּו לֹו וַיֹאְמרּו

 ָבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְשַלְחָתנּו

 :וְַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ִהוא וְֶזה ִפְריָּה 
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 :ְבִמְבָצִרים

ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְשֵמָנה ִהוא ִאם ָרָזה ֲהיֵש ָבּה ֵעץ    )כ(  

 ִאם ַאיִן

 וְִהְתַחַזְקֶתם ּוְלַקְחֶתם ִמְפִרי ָהָאֶרץ

ים י ֲענָבִׁ כּורֵּ י בִׁ ים יְמֵּ  וְַהיָמִׁ

 ב ָבָאֶרץֶאֶפס ִכי ַעז ָהָעם ַהיֹשֵ  )כח(

 וְֶהָעִרים ְבֻצרֹות ְגדֹֹלת ְמאֹד

 וְַגם יְִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָשם

 ֲעָמֵלק יֹוֵשב ְבֶאֶרץ ַהֶנֶגב )כט(

וְַהִחִתי וְַהיְבּוִסי וְָהֱאמִֹרי יֹוֵשב ָבָהר וְַהְכַנֲעִני יֵֹשב ַעל ַהָים וְַעל  

 יַד ַהַיְרֵדן

  

  

משה שם דגש על הארץ והעם הוא עניין שולי. העיקר היא הארץ וטובה, אותה הבטיח ה' ואילו 

המרגלים מדגישים את הקושי להלחם בעם ובכך מעידים על חוסר האמונה שה' יעזור להם לכבוש 

  . את הארץ

 :ניתן לראות את הדברים בכמה דרכים

 ?בכמה מילים משתמש משה לתאר את הארץ ובכמה את העם

  ?במה מתחיל ובמה מסיים את דבריו

 :הוא הגאוה והכבוד -שורש החטא על פי הרמח"ל במסילת ישרים פרק י"א

עליה חמדת הכבוד כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות,  יתרה "

אך הכבוד הוא הדוחק, כי אי אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו 

רבים ונאבדו. הנה ירבעם בן נבט לא נטרד מהעולם הבא אלא בעבור הכבוד, הוא מה שאמרו ז"ל 

ב(: תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו ואמר לו, חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. )סנהדרין ק

אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, אי הכי לא בעינא. מי גרם לקרח שיאבד הוא וכל 

עדתו עמו? אלא מפני הכבוד, ומקרא מלא הוא )במדבר טז(: ובקשתם גם כהונה. וחכמים ז"ל 

רבא יח( הגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה אליצפן בן עוזיאל נשיא והיה רוצה להיות הוא )במדבר 

 .נשיא במקומו

הוא שגרם לפי דעת חכמינו ז"ל אל המרגלים שיוציאו דבה על הארץ וגרמו מיתה להם ולכל דורם 

 ".קומםמיראתם פן ימעט כבודם בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במ

  

כי הדוגמאות שמביא הרמח"ל כולנו מופיעות בתכנים הנלמדים בכתה י' ולכן חשוב  נשים לב  *       

 להתייחס אליהם ולהבין את

 .היסוד עליו מדבר הרמח"ל לדורות          

  .ולא את לשונו התלמידים צריכים לדעת את העקרון אותו מביא הרמח"ל + הדוגמאות          

    

  .גישה אחרת ליסוד החטא תילמד בהמשך מתוך דבריהם של יהושע וכלב        
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 :(ד-תגובת העם )פרק כד פסוקים א

ּוא יְָלה ַההַֽ ם ַבַלּ֥ ּו ָהָע֖ ם וַיְִׁבכּ֥ ַֽיְִִּׁ֖נּו ֶאת קֹוָלָ֑ ה ַו ָדָ֔ עֵּ ָש֙א ָכל ָהָ֣  א וִִַּׁ
רֶ  ב  ְתנּ֙ו ְבֶאָ֣ ה לו ַמ֙ ָדָ֗ ם ָכל ָהעֵּ ֶהֶ֜ ַֽיֹאְמ֨רּו ֲאלֵּ ל ַו ָ֑ ָ֣י יְִׁשָראֵּ ל ְבנֵּ ֹ֖ ן כ ָֹ֔ ה וְַעַֽל ַאֲהר ְתנּווַיִׁל֙נּ֙ו ַעל מֶֹשָ֣ ה לו ָמַֽ ר ַהֶז֖ ְדָבּ֥ ֹו ַבמִׁ יִׁם או ְצַרָ֔  :ץ מִׁ

ֶרב נָ  ל ַבֶחָ֔ ָֹ֣ נְפ ֶרץ ַהזֹא֙ת לִׁ נּו ֶאל ָהָאָ֤ יא אָֹתֶ֜ בִׁ֨ ה ה' מֵּ יְָמהג וְָלָמָ֣ ְצָרַֽ ּוב מִׁ נּו שּ֥ ז ֲה֧לֹוא ֦טֹוב ָל֖ ּו ָלַבָ֑ נּו יְִׁהיָ֣ ֖ ינּו וְַטפֵּ ּ֥  :שֵּ
יְָמה ד  ְצָרַֽ ּוָבה מִׁ אש וְנָשּ֥ ֹ֖ יו נְִִָּׁנּ֥ה ר ָ֑ יש ֶאל ָאחִׁ ָ֣  וַיֹאְמ֖רּו אִׁ

 :תגובת העם

 .]א[ : בכי -שלב א'

ו' וכן בטענה שבארץ הם תוך הבעת תחושת מוות המתבטאת במילים: 'לו מתנ -ג[: התלונה-]ב -שלב ב' 
 .יפלו בחרב

 .קריאה לשוב למצרים ובתוך כך, גם מרידה בהנהגה -המסקנה  שלב ג' ]ד[: 

 :רש"י רואה במרידה הזו מרידה נגד משה ונגד הקב"ה כאחד

 :[]ד רש"י 

 :כתרגומו נמני רישא, נשים עלינו מלך, ורבותינו פירשו לשון עבודה זרה -נתנה ראש 

 [י-המנהיגות, משה ואהרן , כלב ויהושע ]פרק יד פסוקים ותגובת 

ל) ְפנֵּי ָכל ְקַהל ֲעַדת ְבנֵּי יְִׁשָראֵּ  :ה( וַיִׁפֹל מֶֹשה וְַאֲהרֹן ַעל ְפנֵּיֶהם לִׁ

יֶהם) ְגדֵּ ים ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו בִׁ ן ַהִָּרִׁ ב ֶבן יְֻפנֶה מִׁ ן נּון וְָכלֵּ  :ו( וִׁיהֹוֻשַע בִׁ

אמֹר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד) ל לֵּ  :ז( וַיֹאְמרּו ֶאל ָכל ֲעַדת ְבנֵּי יְִׁשָראֵּ

וא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש) יא אָֹתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהזֹאת ּונְָתנָּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶשר הִׁ בִׁ ץ ָבנּו ה' וְהֵּ ם ָחפֵּ  :ח( אִׁ

יָרֻאםט( ַאְך בַ ) ִָּנּו ַאל ִִּׁ יֶהם וַה' אִׁ ֲעלֵּ ם ָסר צִָׁלם מֵּ נּו הֵּ יְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ כִׁי ַלְחמֵּ ְמרֹדּו וְַאִֶּם ַאל ִִּׁ  :ה' ַאל ִִּׁ

ט'( ובכך הם מדגישים את מקור  –נשים לב כי בדבריהם מדגישים יהושע וכלב את האמונה בה' )פסוקים ח' 
  .בה' שיוביל את העם לארץ ולנצחון על העם היושב בההחטא של המרגלים: חוסר האמונה שלהם 

 [דברי הרב חנן פורת ]העמקה 

מי שאוהב את הארץ בכל ליבו וחש בכל מאודו כי "טובה הארץ מאוד מאוד", מוצא בנפשו את הכוחות 
לגאלה מידי נוכרים כדרך שימסור האדם את נפשו כדי לגאול את אשתו או את בנו מ'נהר פרא' המאיים 

 .'לבלעם. אמר פעם אחד מגדולי הפילוסופים: "מי שיש לו 'מה' גדול, לא יבצר ממנו כל 'איך' בדרכו אל ה'מה

 101מעט מן האור, במדבר 

 :'תגובת ה

ל    י ד ֶאל ָכל ְבנֵּי יְִׁשָראֵּ ְרגֹום אָֹתם ָבֲאָבנִׁים ּוְכבֹוד ה' נְִׁרָאה ְבאֶֹהל מֹועֵּ ָדה לִׁ  :וַיֹאְמרּו ָכל ָהעֵּ

י בְ   יא יתִׁ י ְבכֹל ָהאֹתֹות ֲאֶשר ָעשִׁ ינּו בִׁ ְרבֹווַיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה ַעד ָאנָה יְנֲַאֻצנִׁי ָהָעם ַהֶזה וְַעד ָאנָה ֹלא יֲַאמִׁ   :קִׁ

ֶמנּו  יב ֶשנּו וְֶאֱעֶשה אְֹתָך ְלגֹוי ָגדֹול וְָעצּום מִׁ  :ַאֶכנּו ַבֶדֶבר וְאֹורִׁ
 

ופיעה אחרי כוונת העם לרגום באבנים את יהושע וכלב אחרי דבריהם הדורשים נשים לב כי תגובת ה' מ 
 . 'בטחון בה

 :כך גם מפרש ספורנו

 :[ספורנו ]יא 

 :עד אנה ינאצוני. עד איזה גבול מהבזוי אסבול שיבזוני 

  

 :ועד אנה לא יאמינו בי. עד איזה גבול מהפלאות אעשה קודם שיבטחו בי וישענו על דברי

 

 (:כ-משה )יגתפילת 

ְרבֹו    יג קִׁ יָת ְבכֲֹחָך ֶאת ָהָעם ַהֶזה מִׁ ְצַריִׁם כִׁי ֶהֱעלִׁ  :וַיֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ה' וְָשְמעּו מִׁ
ב ָהָאֶרץ ַהזֹאת ָשְמעּו כִׁי ַאִָּה ה' ְבֶקֶרב ָהָעם ַהֶזה ֲאֶשר ַעיִׁן ְבַעיִׁן נְִׁרָאה ַאִָּה ה'    יד דוְָאְמרּו ֶאל יֹושֵּ   וֲַענָנְָך עֹמֵּ

ש ָליְָלה       ְפנֵּיֶהם יֹוָמם ּוְבַעמּוד אֵּ ְך לִׁ ֶהם ּוְבַעֻמד ָענָן ַאִָּה הֹלֵּ  :ֲעלֵּ
אמֹר   טו ְמֲעָך לֵּ יש ֶאָחד וְָאְמרּו ַהגֹויִׁם ֲאֶשר ָשְמעּו ֶאת שִׁ ַמִָּה ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְכאִׁ  :וְהֵּ
יא ֶאת הָ    טז י יְכֶֹלת ה' ְלָהבִׁ ְלִִּׁ בִׁ ְדָברמִׁ ם ַבמִׁ  :ָעם ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נְִׁשַבע ָלֶהם וַיְִׁשָחטֵּ
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אמֹר    יז ַבְרִָּ לֵּ  :וְַעִָּה יְִׁגַדל נָא כַֹח ֲאדֹנָי ַכֲאֶשר דִׁ
ד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָבנִׁי  'ה  יח ה ֹלא יְנֶַקה פֹקֵּ א ָעֹון וָָפַשע וְנַקֵּ יםֶאֶרְך ַאַפיִׁם וְַרב ֶחֶסד נֹשֵּ עִׁ בֵּ ים וְַעל רִׁ שִׁ לֵּ   :ם ַעל שִׁ
נָה   יט ְצַריִׁם וְַעד הֵּ מִׁ  :ְסַלח נָא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶזה ְכגֶֹדל ַחְסֶדָך וְַכֲאֶשר נָָשאָתה ָלָעם ַהֶזה מִׁ
י כְִׁדָבֶרָך    כ  : :וַיֹאֶמר ה' ָסַלְחִִּׁ

 :בתפילת משה שני מרכיבים
 

 .ישראל תהיה חילול שם ה' בעולםטז( : כליית -טענה א )פסוקים יג
 .יט(: הזכרת יג' מידות על מנת לבקש רחמים וסליחה לעם-טענה ב )פסוקים יז

 :[למשמעות הזכרת יג מידות בתפילת משה ]יש ללמד פרשן אחד מתוך הפרשנים המובאים

 :יח-רש"י יד, יז

 .כאשר דברת לאמר. ומהו הדבור: ה' ארך אפים, לצדיקים ולרשעים
 .משה למרום מצאו להקב"ה שהיה יושב וכותב ה' ארך אפיםכשעלה 

 .אמר לו: לצדיקים
 .אמר לו הקב"ה: אף לרשעים

 .אמר לו: רשעים יאבדו
 .אמר לו: חייך שתצטרך לדבר

 ,כשחטאו בני ישראל בעגל ובמרגלים נתפלל משה לפניו בארך אפים 
 .אמר לו הקב"ה: הלא אמרת לי לצדיקים 

 .אף לרשעיםאמר לו: והלא אמרת לי 
 

 :ראב"ע יד, יז

 .קרוב מאריכות אפים. כי כל מי שהוא ארך אפים, יש לו כח גדול לשבור כעסו -יגדל נא
 .והעד: כאשר דברת, שאתה ארך אפים

  

 [תפילת משה ]העמקה

 .'ח-יד.ושמות לד ה' -להעמקה ניתן להשוות לתפילת משה על חטא העגל בשמות לב ט 
 .לתוכנם של י"ג מידות + השוואה בין שתי התפילות ומשמעותןבהשוואה כדאי לתת דגש 

 

 .להעמקה נוספת בי"ג מידות, ראו הקשר רחב

 :(לה-והמתקת העונש )פרק יד פסוקים כט -תשובת ה' לתפילת משה רבנו

ר ה' ֶאל ָ֣ ה וְֶאַֽל-כו וַיְַדבֵּ ר-מֶֹשּ֥ ַֹֽ אמ ן לֵּ ֹ֖  :ַאֲהר

י ֶאת-ַעד כז ים ָעָלָ֑ ֖ ינִׁ ָמה ַמלִׁ ּ֥ ר הֵּ את ֲאֶשו ָֹ֔ ה ָהַָֽרָע֙ה ַהז ָדָ֤ י ָלעֵּ י-ָמַתָ֗ ְעִִּׁ י ָשָמַֽ וים ָעַל֖ ינִׁ ָמה ַמלִׁ ֧ ר הֵּ ל ֲאֶש֨ י יְִׁשָראֵָּ֗ ָ֣ ֹות ְבנֵּ  :ְִֻּלנּ֞

ם ַחי ֶהָ֗ ר ֲאלֵּ ָֹ֣ ן ֶאַֽעֱ -כח ֱאמ ֖ י כֵּ ם ְבָאזְָנָ֑ ַבְרִֶּ֖ ר דִׁ א ַכֲאֶשּ֥ ם ֹלֹ֕ נִׁ֙י נְֻאם ה' אִׁ ה ָלֶכַֽםָא֙  :ֶשּ֥

ם וְָכל יֶכֶ֜ ְגרֵּ ֶזה יְִׁפ֨לּו פִׁ ר ַהַ֠ ְדָבָ֣ יֶכ֙ם ְלָכל-כט ַבמִׁ י-ְפֻקדֵּ ם ָעָלַֽ ינֶֹת֖ ַֽ ר ֲהלִׁ ְעָלה ֲאֶשּ֥ ה וָָמָ֑ ים ָשָנ֖ ּ֥ ן ֶעְשרִׁ ֶבו ם מִׁ ְסַפְרֶכָ֔  :מִׁ

ם אּו ֶאל-ל אִׁ ָֹ֣ ֙י ֶאת-ַאִֶּ֙ם ִָּב ר נָָש֙אתִׁ ֶרץ ֲאֶשָ֤ ם -ָהָאָ֔ ן ֶאְתֶכ֖ ּ֥ י ְלַשכֵּ םיָדִָׁ֔ י אִׁ ּה כִִּׁ֚ ב ֶבן-ָבָ֑ ָ֣ ן-ָכלֵּ ַע בִׁ ה וִׁיהֹוֻש֖  :נַּֽון-יְֻפנֶָ֔

ְַֽדעּ֙ו ֶאת ם וְָי י אָֹתָ֔ ָ֣ יאתִׁ בֵּ ה וְהֵּ ז יְִׁהֶיָ֑ ם ָלַבָ֣ ר ֲאַמְרִֶּ֖ ם ֲאֶשּ֥ ְפֶכָ֔ ם ָבַּֽה-לא וְַט֨ ר ְמַאְסִֶּ֖ ֶרץ ֲאֶשּ֥  :ָהָאָ֔

ר ַהֶזַֽה ְדָבּ֥ ם יְִׁפ֖לּו ַבמִׁ ם ַאִֶָּ֑ יֶכ֖ ְגרֵּ  :לב ּופִׁ

בְ  ה וְנְָש֖אּו ֶאתלג ּוַ֠ ים ָשנָָ֔ ָ֣ ְדָב֙ר ַאְרָבעִׁ ים ַבמִׁ ָ֤ ם ַעד-נֵּיֶכם יְִׁה֨יּו רֹעִׁ יֶכָ֑ ְדָבַֽר-זְנּותֵּ ם ַבמִׁ יֶכ֖ ְגרֵּ ם פִׁ ֹּ֥ ִּ: 

ים ֲאֶשר ר ַהיָמִֶׁ֜ ְסַפ֨ ם ֶאת-לד ְבמִׁ ְשאּ֙ו ֶאת-ְִַּרִֶָּ֣ ה ִִּׁ ֹום ַלָשנָָ֗ ה יָ֣ ֹום ַלָשנָּ֞ ים יֹו֒ם יָ֣ ָ֣ ים ָשָנָ֑ה ֲעֹו-ָהָאֶר֮ץ ַאְרָבעִׁ ֖ ם ַאְרָבעִׁ יֶכָ֔ תֵּ ָֹ֣ נ
ם ֶאת ַֽיַדְעִֶּ֖ י-וִׁ ַֽ  :ְִּנּוָאתִׁ

ם ֒י אִׁ ַבְרִִּׁ י ה' דִׁ ָ֣ ה ְלָכל-לה ֲאנִׁ ֱעֶשָ֗ את ֶאַֽ ָֹ֣ א | ז ם יָֻמַֽתּו-ֹלָ֣ מּו וְָשּ֥ ר ַהֶזוה יִִַּׁ֖ ְדָבּ֥ י ַבמִׁ ים ָעָלָ֑ ֖ את ַהנֹוָעדִׁ ָֹ֔ ה ָהַָֽרָע֙ה ַהז ָדָ֤  :ָהעֵּ

ים ֲאֶשר ֲאנָשִָׁ֔ ּור ֶאתָשַלּ֥ -לו וְָהָ֣ ה ָלתָ֣ ינּו ָעָלי֙ו ֶאת-ח מֶֹש֖ ָ֤ בּו )וילונו( וַיַלִׁ ֶרץ וַיָֻשָ֗ ה ַעל-ָכל-ָהָאָ֑ ָב֖ יא דִׁ ּ֥ ה ְלהֹוצִׁ ָדָ֔ עֵּ ֶרץ-ָהָ֣  :ָהָאַֽ

ַבת י דִׁ ּ֥ אֵּ ים מֹוצִׁ תּ֙ו ָהֲַֽאנָשִָׁ֔ ּ֥י ה-לז וַיָֻמ֙ ְפנֵּ ה לִׁ ה ַבַמגֵָּפ֖ ֶרץ ָרָעָ֑  :'ָהָא֖

ן ַע בִׁ ב -לח וִׁיהֹוֻשָ֣ ֖ ּון וְָכלֵּ ן-ֶבןנָ֔ ּור ֶאת-יְֻפֶנָ֑ה ָחיּ֙ו מִׁ ים ָלתּ֥ ֖ ם ַהַֽהְֹלכִׁ ים ָההֵָּ֔ ָ֣ ֶרץ-ָהֲאנָשִׁ  :ָהָאַֽ

ל וַיְִׁתַאְבלּו ָהָעם ְמאֹד ֶלה ֶאל ָכל ְבנֵּי יְִׁשָראֵּ ים ָהאֵּ ר מֶֹשה ֶאת ַהְדָברִׁ  :לט וַיְַדבֵּ

 .במהותוה' נענה לתפילת משה רבנו, ואינו משמיד את העם אך העונש לדור החוטא נשאר 

 דבר ה' מתואר בשני שלבים:

 כד תיאורהעונש לדור יוצאי מצרים בתמציתיות תוך הזכרת מעלתו המיוחדת של כלב,-כ

 לה פירוט של העונש והוא מוצג כפי שנראה להלן בדרך של 'מידה כנגד מידה'.-כח

 :העונש כמידה כנגד מידה לחטא המרגלים

 :בסיס העונש: מידה כנגד מידה



1 
 

ם ֹלאכח) ֶהם ַחי ָאנִׁי נְֻאם ה' אִׁ  .ֵכן ֶאֱעֶשה ָלֶכם ְבָאזְנָי ַכֲאֶשר ִדַבְרֶתם ( ֱאמֹר ֲאלֵּ

 

   
 החטא

 
 העונש

  :ֹלא ַכֲאֶשר ִדַבְרֶתם ְבָאְזָני ֵכן ֶאֱעֶשה ָלֶכם-ִאם

 מוות במדבר

ְצַריִׁם אֹו-לּו  יד, ב ַבִמְדָבר  ַמְתנּו ְבֶאֶרץ מִׁ
 ָמְתנּו-לּוַהֶזה 

  

יֶכם ְלָכל-וְָכל ַבִמְדָבר ַהֶזה יְִפלּו ִפְגֵריֶכם כט -ְפֻקדֵּ
ינֶֹתם  ים ָשנָה וָָמְעָלה ֲאֶשר ֲהלִׁ ֶבן ֶעְשרִׁ ְסַפְרֶכם מִׁ מִׁ

  :ָעָלי

הבנים יכנסו 
לארץ ולא יהיו 

 ""לבז

יא אָֹתנּו ֶאל יד, ג בִׁ ָהָאֶרץ -וְָלָמה ה' מֵּ
נְפֹל ַבֶחֶרב ינּו ַהזֹאת לִׁ וְַטֵפנּו יְִהיּו  נָשֵּ

ְצָריְָמה ָלַבז  :ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו שּוב מִׁ

י אָֹתם וְַטְפֶכם ֲאֶשר ֲאַמְרֶתם ָלַבז יְִהיֶהוְ  יאתִׁ בֵּ הֵּ
 :ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְמַאְסִֶּם ָבּה-וְיְָדעּו ֶאת

שנה כנגד  40
 יום 40

ץ יג, כה קֵּ ִּּור ָהָאֶרץ מִׁ ַאְרָבִעים  וַיָֻשבּו מִׁ
  :יֹום

ים ֲאֶשר ְסַפר ַהיָמִׁ ים -ְִַּרִֶּם ֶאת-ְבמִׁ ָהָאֶרץ ַאְרָבעִׁ
ְשאּו ֶאת -יֹום יֹום ַלָשנָה יֹום ַלָשנָהִִּׁ

יֶכם י-וִׁיַדְעִֶּם ֶאת ַאְרָבִעים ָשָנה ֲעֹונֹתֵּ   :ְִּנּוָאתִׁ
 

 

 מידה כנגד מידה :מיומנות בלימוד תנ"ך

 העמקה -ההשלכה לדורות של חטא המרגלים

  

 :בתלמוד הבבלי מסכת תענית דף כ"ט ע"א

אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותו הלילה ליל   כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא'. וכתיב 'ותשא
 .ואני קובע לכם בכיה לדורות –תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכיה של חנם 

 

 
 :מקור לכך בכתוב בתהילים, מזמור קו

ְדָברֹוכד( וַיְִׁמֲאסּו ְבֶאֶרץ ֶחְמָדה ֹלא ֶהֱאמִׁ )  :ינו לִׁ

יֶהם ֹלא ָשְמעו  כה( וַיֵָּרְגנו)  :'ְבקֹול ה  ְבָאֳהלֵּ

ְדָבר) יל אֹוָתם ַבמִׁ  :כו( וַיִָׁשא יָדו ָלֶהם ְלַהפִׁ

יל ַזְרָעם ַבגֹויִׁם ּוְלָזרֹוָתם ָבֲאָרצֹות)  :כז( ּוְלַהפִׁ

  השפעת תגובת העם לדורות

 :תענית דף כ"ט ע"א

אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותו הלילה ליל   כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא'. וכתיב 'ותשא
 .ואני קובע לכם בכיה לדורות –תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכיה של חנם 

ך להיות שימו לב כי המושג 'בכיה לדורות' הפך למטבע לשון למשהו שברגע התהוותו הפ: הערה למורה 
משהו שישפיע ויהיה בסיס לבעיה שתמשיך להשפיע לטווח ארוך )תקנה שתוקנה, בנין שנבנה בלי תכנון 

  ('וכו

 :חטא המעפילים -תגובת העם לעונש 

ל וַיְִׁתַאְבלּו ָהָעם ְמאֹד) ֶלה ֶאל ָכל ְבנֵּי יְִׁשָראֵּ ים ָהאֵּ ר מֶֹשה ֶאת ַהְדָברִׁ  :לט( וַיְַדבֵּ

ינּו ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר ָאַמר ה' כִׁי ָחָטאנּומ( ) נֶנּו וְָעלִׁ אמֹר הִׁ  :וַיְַשכִׁמּו ַבבֶֹקר וַיֲַעלּו ֶאל רֹאש ָהָהר לֵּ

ְצָלח) וא ֹלא תִׁ י ה' וְהִׁ ים ֶאת פִׁ  :מא( וַיֹאֶמר מֶֹשה ָלָמה ֶזה ַאִֶּם עְֹברִׁ

ְרְבֶכם וְֹלא) ין ה' ְבקִׁ יֶכם מב( ַאל ֲִַּעלּו כִׁי אֵּ ְפנֵּי אֹיְבֵּ נְָגפּו לִׁ ִִּׁ: 

י ה' וְֹלא יְִׁהיֶה ) ַאֲחרֵּ ְפנֵּיֶכם ּונְַפְלִֶּם ֶבָחֶרב כִׁי ַעל כֵּן ַשְבִֶּם מֵּ י וְַהְכנֲַענִׁי ָשם לִׁ קִׁ ָמֶכםמג( כִׁי ָהֲעָמלֵּ  :ה' עִׁ

ית ה' ּומֶֹשה ֹלא ָמשּו ) לּו ַלֲעלֹות ֶאל רֹאש ָהָהר וֲַארֹון ְברִׁ ֶקֶרב ַהַמֲחנֶהמד( וַיְַעפִׁ  :מִׁ

ב ָבָהר ַההּוא וַיַכּום וַיְַכתּום ַעד ַהָחְרָמה) י וְַהְכנֲַענִׁי ַהיֹשֵּ קִׁ   :מה( וַיֵֶּרד ָהֲעָמלֵּ

 ?מהי התגובה הבאה של העם

  ?מה נוכל ללמוד על אופיו של העם? מהי הטעות שלהם

http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=0e6ca6f8-1263-4f4f-a102-181248d9fa1e&lang=HEB
http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=0e6ca6f8-1263-4f4f-a102-181248d9fa1e&lang=HEB
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 :[העמק דבר ]מ

וקבלו על עצמם למסור נפשם על הכניסה לארץ גם שלא בצירוף וישכימו בבוקר וגו'. רצו לשוב מעין החטא. 
אע"ג שטוב לתקן החטא בדבר שחטא אבל לא מקום  .'ארון ה' ומשה: )מא( למה זה אתם עוברים וגו

 'שהתשובה עצמה ג"כ נגד דבר ה

 העמקה

ניתן למצוא משמעות בכך שהמעפילים מובסים דווקא על ידי עמלק, אותו עמלק שבשמו הפחידו המרגלים 
להים' ( -את העם, אותו עמלק שנלחם בהם בצאתם ממצרים. כאשר אינם ראויים )'ואתה עיף ויגע ולא ירא א

  .העמלקים יכולים לנצח אותם

 


