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  שלח פרשת

ְל�  ְׁשַלח :מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ֶאל ה'ַויְַדֵּבר 
ֲאנִי נֵֹתן  ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאנִָׁשים ְויָֻתרּו ֶאת

ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל:  ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה 
ַוּיְִׁשַלח אָֹתם  :נִָׂשיא ָבֶהם ּכֹל ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו

 ֻּכָּלם ֲאנִָׁשים: ה'ִּפי  ַעל מֶֹׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן
  :יְִׂשָרֵאל ֵהָּמה ָראֵׁשי ְבנֵי

  
ַוּיְֵלכּו  :ַוּיָֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום

 ֲעַדת ְּבנֵי ָּכל ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַוּיָבֹאּו ֶאל
ָקֵדָׁשה ַוּיִָׁשיבּו אָֹתם  ִמְדַּבר ָּפאָרן יְִׂשָרֵאל ֶאל

 :ְּפִרי ָהָאֶרץ ָהֵעָדה ַוּיְַראּום ֶאת ָּכל ָּדָבר ְוֶאת
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  לֹו ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאל ַויְַסְּפרּו

   :ִּפְריָּה ְוזֶה ְׁשַלְחָּתנּו ְוגַם זַָבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא
  

ָהָעם  ַוּיַַהס ָּכֵלב ֶאתוכו' ַעז ָהָעם  ֶאֶפס ִּכי
 ְויַָרְׁשנּו אָֹתּהַוּיֹאֶמר ָע�ה נֲַעֶלה  מֶֹׁשה ֶאל
ָעלּו ִעּמֹו  יָכֹול נּוַכל ָלּה. ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִּכי

ָחָזק הּוא  ָהָעם ִּכי ָאְמרּו �א נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל
ַוּיִֹציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו אָֹתּה  :ִמֶּמּנּו

ְּבֵני יְִׂשָרֵאל ֵלאמֹר: ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו  ֶאל
ָלתּור אָֹתּה ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא ָבּה 
 :ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאנְֵׁשי ִמּדֹות ָהָעם ֲאֶׁשר ְוָכל

 ִמן ַהּנְִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ֶאת ְוָׁשם ָרִאינּו
ַהּנְִפִלים ַוּנְִהי ְבֵעינֵינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהיִינּו 

  :ְּבֵעיֵניֶהם
 

קֹוָלם ַוּיְִבּכּו ָהָעם  נּו ֶאתָהֵעָדה ַוּיִּתְ  ַוִּתָּׂשא ָּכל
ּכֹל  ַאֲהרֹן מֶֹׁשה ְוַעל ַוּיִ�נּו ַעל :ַּבַּליְָלה ַההּוא

 ָהֵעָדה לּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ָּכל
 לּו ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם אֹו ַּבִּמְדָּבר ַהּזֶה

ַהּזֹאת ָהָאֶרץ  ֵמִביא אָֹתנּו ֶאל ה'ְוָלָמה  :ָמְתנּו

  דברים פרשת

 נְִׁשְלָחה ֻּכְּלֶכם ַוּתֹאְמרּו ֵאַלי ַוִּתְקְרבּון
 ֶאת ָהָאֶרץ ְלָפנֵינּו ְויְַחְּפרּו ָלנּו ֲאנִָׁשים
נֲַעֶלה ָּבּה  ֲאֶׁשר אָֹתנּו ָּדָבר ֶאת ַהֶּדֶר� ְויִָׁשבּו

ְּבֵעינַי  ֲאֵליֶהן: ַוּיִיַטב נָבֹא ֲאֶׁשר ֶהָעִרים ְוֵאת
 ֲאנִָׁשים ִאיׁש ָעָׂשר ְׁשֵנים ִמֶּכם ָוֶאַּקחַהָּדָבר 

 :ַלָּׁשֶבט ֶאָחד
  

ֶאְׁשּכֹל  ַעד נַַחל ָהָהָרה ַוּיָבֹאּו ַוּיֲַעלּו ַוּיְִפנּו
 ַוּיֹוִרדּו ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ְביָָדם ַוּיְִקחּו ַויְַרְּגלּו אָֹתּה:

 ָהָאֶרץ טֹוָבה ַוּיֹאְמרּו ָדָבר אָֹתנּו ַוּיִָׁשבּו ֵאֵלינּו
  ָלנּו: נֵֹתן ֱא�ֵהינּו ֲאֶׁשר ה'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 יְהָוה ֲאִביֶתם ַלֲע�ת ַוַּתְמרּו ֶאת ִּפי ְו�א
 ְּבִׂשנְַאתְבָאֳהֵליֶכם ַוּתֹאְמרּו  ַוֵּתָרגְנּו ֱא�ֵהיֶכם:

 אָֹתנּו ִמְצָריִם ָלֵתת ֵמֶאֶרץ הֹוִציָאנּו אָֹתנּוה' 
עִֹלים  ֲאנְַחנּו : ָאנָהָהֱאמִֹרי ְלַהְׁשִמיֵדנּו ְּביַד

 ָוָרם ָּגדֹול ַעם ֵלאמֹר ֶאת ְלָבֵבנּו ֵהַמּסּו ַאֵחינּו
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נֵָׁשינּו ְוַטֵּפנּו יְִהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב  ִלנְּפֹל ַּבֶחֶרב
   :ָלנּו ׁשּוב ִמְצָריְָמה

  
ָאִחיו נְִּתנָה רֹאׁש ְונָׁשּוָבה  ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל

 :ִמְצָריְָמה
  

ְקַהל  ְּפנֵיֶהם ִלְפֵני ָּכל ַוּיִּפֹל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל
  : ֲעַדת ְּבֵני יְִׂשָרֵאל

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ַהָּתִרים  יְֻפּנֶה ִמן ְוָכֵלב ֶּבן נּון ִויהֹוֻׁשַע ִּבן
 ָּכל ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם. ָהָאֶרץ ֶאת

יְִׂשָרֵאל ֵלאמֹר: ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  ֲעַדת ְּבֵני
טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד  ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה

 אָֹתנּו ֶאלְוֵהִביא ' ָחֵפץ ָּבנּו ה ִאם :ְמאֹד
ִהוא  ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּונְָתָנּה ָלנּו:

ִּתְמרֹדּו ְוַאֶּתם  ַאל ה'ַא� ּבַ : זַָבת ָחָלב ּוְדָבׁש
ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר  ִּתיְראּו ֶאת ַאל

 :ִּתיָרֻאם ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם ַויהָוה ִאָּתנּו ַאל
ם אָֹתם ָּבֲאָבנִים ָהֵעָדה ִלְרּגֹו ַוּיֹאְמרּו ָּכל

ְּבנֵי  ָּכל נְִרָאה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ה'ּוְכבֹוד 
  :יְִׂשָרֵאל

  
 ָהָעם יְנֲַאֻצנִי ַעד ָאנָה ֶאל מֶֹׁשה ה' ַוּיֹאֶמר

ָהאֹתֹות  ִבי ְּבכֹל ְוַעד ָאנָה �א יֲַאִמינּו ַהּזֶה
ְואֹוִרֶׁשּנּו  ַבֶּדֶבר ַאֶּכּנּו ְּבִקְרּבֹו: ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר

 ְוָעצּום ִמֶּמּנּו: ְוֶאֱעֶׂשה אְֹת� ְלגֹוי ָּגדֹול
ִּכי  ִמְצַריִם ְוָׁשְמעּו מֶֹׁשה ֶאל ה' ַוּיֹאֶמר

 ּוְבצּורֹת ַּבָּׁשָמיִם ְוגַם ְּבנֵי ְּגדֹ�ת ִמֶּמּנּו ָעִרים
  ָׁשם: ֲענִָקים ָרִאינּו

 
  
  
  

ְו�א ִתיְראּון  ָואַֹמר ֲאֵלֶכם �א ַתַעְרצּון
 הּוא ִלְפנֵיֶכם ַההֵֹל� ֱא�ֵהיֶכם ֵמֶהם: ה'

ִאְּתֶכם ְּבִמְצַריִם  ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָלֶכם ְּככֹל יִָּלֵחם
 ָרִאיָת ֲאֶׁשר ּוַבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ְלֵעיֵניֶכם:

ֶאת  יִָּׂשא ִאיׁש ֱא�ֶהי� ַּכֲאֶׁשר יה' נְָׂשֲא�
ַעד  ֲהַלְכֶּתם ַעד ּבֲֹאֶכם ֲאֶׁשר ְּבנֹו ְּבָכל ַהֶּדֶר�

ּוַבָּדָבר ַהּזֶה ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנם  ַהּזֶה: ַהָּמקֹום
 ָלתּור ַּבֶּדֶר� ִלְפנֵיֶכם ַההֵֹל� ֱא�ֵהיֶכם: ַּבה'
 ַליְָלה ַלְראְֹתֶכם ָמקֹום ַלֲחנְֹתֶכם ָּבֵאׁש ָלֶכם

  ּוֶבָענָן יֹוָמם:ֵּתְלכּו ָבּה  ֲאֶׁשר ַּבֶּדֶר�
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: הנה הזכיר כל המעשה לבד מגפת המרגלים עצמם. וגם לא הזכיר הדבה. (דברים א לז) רמב"ן

  אבל יוכיח את הרבים שכולם חטאו וכולם נענשו. היחידים אילא ידבר בגנכי 

נראה שמשה תולה כל הסרחון בהם ומכסה על פשע : צפנת פענח (מהר' יוסף מטראני)

 שכוונתם היתה רעה מתחילה ועד הסוףהמרגלים. ונ' שכוונתו להוכיח את ישראל על פניהם 

הארץ דבת ממרגלים דאם לבכם כפיהם ולא שאלו אלא מוצאה ומבואה לא היה להם לשמוע 

וכו' והוא הוכחה כי מתחילה היתה  א אביתםולשלחו אותם אלא זה לא בשביל  כי הרי

הם אבל  לך אנשיםמדויק כי  פ' שלחתחילת הק' ב ח"אוה זה כ'וכעין (לבבם לרעה. 

לצד כוונת וכ"כ עליהם במדרש, במ"ר טז, כי היו רשעים ופי' בשליחות כבר יהיו רשעים 

  .תפעיל רע בשליח ששלוחו של אדם כמותו) המשלחים

 ִמִּקְרּבֹו וכו'. ַהּזֶה ֶאת ָהָעם ְבכֲֹח� ֶהֱעִליתָ 
 ַחְסֶּד� ְּכגֶֹדל ַהּזֶה ָהָעם ןַלֲעו ֹ נָא ְסַלח

 ְוַעד ִמִּמְצַריִם ַהּזֶה ָלָעם נָָׂשאָתה ְוַכֲאֶׁשר
  ִּכְדָבֶר�: ָסַלְחִּתי  יְהָוה ַוּיֹאֶמר :ֵהּנָה

 ָּכל ֶאת יְהָוה ְכבֹוד ְויִָּמֵלא ָאנִי ַחי ְואּוָלם
 ְוֶאת ְּכבִֹדי ֶאת ָהרִֹאים ָהֲאנִָׁשים ָכל ִּכי  ָהָאֶרץ
 ַויְנַּסּו ּוַבִּמְדָּבר ְבִמְצַריִם ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר אֹתַֹתי

 ִאם: ְּבקֹוִלי ָׁשְמעּו ְו�א ְּפָעִמים ֶעֶׂשר זֶה אִֹתי
 ְוָכל ַלֲאבָֹתם נְִׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת יְִראּו

 ָהיְָתה ֵעֶקב ָכֵלב ְוַעְבִּדי :יְִראּוהָ  �א ְמנֲַאַצי
 ֶאל ַוֲהִביאִֹתיו ַאֲחָרי ַויְַמֵּלא ִעּמֹו ַאֶחֶרת רּוחַ 

   :יֹוִרֶׁשּנָה ְוזְַרעֹו ָׁשָּמה ָּבא ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ
  
  
  

 ּוְסעּו ְּפנּו ָמָחר ָּבֵעֶמק יֹוֵׁשב ְוַהְּכנֲַענִי ְוָהֲעָמֵלִקי
  .סּוף יַם ֶּדֶר� ַהִּמְדָּבר ָלֶכם

  

  
  
  
  

 ִּדְבֵריֶכם ַוּיְִקצֹף ַוּיִָּׁשַבע ֶאת קֹול ה' ַוּיְִׁשַמע
 ָהֵאֶּלה ַהּדֹור ָּבֲאנִָׁשים ִאיׁש ִאם יְִרֶאה ֵלאמֹר:

נְִׁשַּבְעִּתי  ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ַהּזֶה ֵאת ָהָאֶרץ ָהָרע
 יְֻפּנֶה הּוא ֶּבן ָּכֵלב זּוָלִתי ַלֲאבֵֹתיֶכם: ָלֵתת

ָּדַר� ָּבּה  ֲאֶׁשר ֶאת ָהָאֶרץ יְִרֶאּנָה ְולֹו ֶאֵּתן
 ה':  ַאֲחֵרי ִמֵּלא ּוְלָבנָיו יַַען ֲאֶׁשר

 
  

ַּגם ַאָּתה : ֵלאמֹר ִּבְגַלְלֶכם ה' ִהְתַאּנַף ַּגם ִּבי
   ָׁשם: �א ָתבֹא

  
 ָׁשָּמה יָבֹא ְלָפנֶי� הּוא ָהעֵֹמד ִּבן נּון יְהֹוֻׁשעַ 

 :ֶאת יְִׂשָרֵאל יְַנִחֶלּנָה ַחּזֵק ִּכי הּוא אֹתֹו
 ֲאֶׁשר ּוְבנֵיֶכם יְִהיֶה ָלַבז ֲאַמְרֶּתם ֲאֶׁשר ְוַטְּפֶכם

 ָׁשָּמה ְוָלֶהם ָוָרע ֵהָּמה יָבֹאּו טֹוב ַהּיֹום �א יְָדעּו
 ָלֶכם ּוְסעּו יִיָרׁשּוָה: ְוַאֶּתם ְּפנּו ֶאְּתנֶּנָה ְוֵהם

 יַם סּוף: ֶּדֶר�ַהִּמְדָּבָרה 
  



 4                                                                   פרשת מרגלים

 

 גו'ו בלילה העם ויבכו בפסוק שאמרו לז" דבריהם פי על אוה והנכון (דברים א לז) אוה"ח

 נכנס היה םשא )סוטה ט( עוד וראמו הבית נחרב ובש היתה באב ׳ט ליל כי לדורות בכיה קבעו

 אמרוו בו נוגעת ולשון אומה שאין נחרב הבית היה לא המקדש בית הנבו והיה לארץ משה

 אאל ליה מבעיוגו' וז"ל קינה  םגוי באו םאלהי לאסף מזמור קובפס (מדרש תהלים עט) עוד

 בה״מ בונה היה ארץל משה נכנס היה אם מעתה ל"כע ואבנים עצים על חמתו שהשליך לע

נאי ישראל ויהיה וויחר אף ה' על שכנזכר  אפשר לא אבניםועצים  על חמתו ולהשליך

כליונם במקום חורבן הבית לזה גזר הקב"ה בגזירת המרגלים גם על משה שימות במדבר 

 המרגלים עון היה לא אםכי  כםשל בריםד בגלגול 'פי םכבגלל ׳ה התאנף בי גם אומרו והוא

 נתגבר בה"מ אין מיחוש כי לא שיבנהוהגם  נכנסים אפשר שהיה נכנס משה עמהם והיו

גברה יד רשעה וידע ה'  מרגלים עון תבאמצעו אלא בארץ בצדקם עומדים והיו הרע נתבחי

הלא רואני שמיתת משה היתה על ואם תאמר כי לא יעמדו בצדק וצא ולמד משירת האזינו 

 לטהרתם חוזרים ישראל היו יתברך ומש מקדש היה משה םשאכבר כתבתי שם  מי מריבה

 סכננ והיה משה שבועת מתיר והיה ולדהג ה׳ קידוש באמצעות שהיו בו קודם חטא המרגלים

 . מכון לשבתו עולמים המקדש בית נהווב ץלאר

 ונתובכ ת״ו ירושלים רבני שםב דוד ראש קטןבספר  בעניותינו כמ״ש לומר נראה פני דוד:

 'וכו אעשה זאת לא אם דברתי ה׳ אני 'וכו במדבר יפלו אתם ופגריכם המרגלים גזרת

 הדיבור היה אליהם אשר ואהרן למשה מוסבש שהכוונה ימותו ושם יתמו הזה במדבר

 במדבר תסתלקו אתם שגם אעשה זאת לא אם כו'ו יפלו ואהרן משה םאת םופגרכ אמר

 עמהם תהיו שאתם עי״ז אבל ״בהלעו ימותו ושם ה״זובע יתמו הזה במדבר הגזרה תהיה

 משה על גזרנ ממש שם המרגלים דבגזרת מצאנ בקיצור יםברד תורף זה לעת״ל באים הם

 וז״ש ימותו ושם יתמוהזה  במדבר המדבר בדור יתקיים שלא כדי במדבר להסתלק ונרבי

 לעה״ב ימותו ושם דהיינו אחת אמירה בשביל מרכלו לאמר בגללכם 'ה התאנף בי גם

 בגללכם היה בלבד העיקר אבל מריבה במי ככועם נראה התאנף בגללכם יתקיים שלא

 דיפה ונמצא םש תבוא לא אהרן לרבות אתה םג גזר ימותו םוש אמירת בעבור לאמר

  .היטב ודוק כמבואר דיבר ובזמנו הכתוב דיבר

על לדעתך אני איני מצוה אותך אם תרצה שלח  שלח לך: רש"יכ'  :)' שלחפ( נחל קדומים

 נפשות השבטים התעברו במרגליםכי  אריז"לויש למתק ע"פ די'  .שלא עכב ע"י מפי ה'

ע"פ השם כולם אנשים ראשי ע"פ עצמו וכשנמלך במקום כ'  וישלח אותם משהוהוא 

  קאי על השבטים וק"ל.  בני ישראל המה

 

 


