
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1475מספר , בפ"תש, קרח תרשפ

 

 המרגלים החדשים 
אריאל פריש 

של  המרד  בניסיון  עוסק  של הפרשה  עיקרה 
קראו תיגר על מנהיגותם  ר  שאקורח ועדתו  

השאלות   אחת  ואהרון.  משה  של  וסמכותם 
מקשה העולות  ב ות  זו  עיון  נוגעת  פרשה 

המידתיות     ן ביה  הלימ  הדורשלעיקרון 
החמור    מה  ;ונשלע  שההמע העונש  פשר 

  1? קבוצת המורדים השבו נענשוהחריג 

המרד   לפרוץ    ינה א   ,כעתדווקא  הסיבה 
בכתוב.    תמבואר פרשני  ב  בקרבמפורש 

הראשו באשר נים  התורה  מחלוקת  קיימת 
התרחשות השלכות יש  ורד,  המ  למועד    לה 

  2גם על נסיבות התרחשותו. 

הס ראב"ע,  מוקדם    וברלפי  'אין  כי 
בתוומא מרוחר  קורה',  התרחש  ד  ועדתו  רח 

ישראל   בני  מפקד  בתחילת  מתואר  האחרי 
זה,    .וקודם חטא המרגלים  ,ספר במדבר לפי 

ויים  ועילת המרד הייתה החלפת הבכורות בל
הרמב"ן    טז:א(. לעומת זאת,   ' על במ  פירושו)

וסובר ראב"ע  שיטת  על  חולק  כל  ש  ,)שם( 
כסדר   כתובה  האירועים,  התורה  התרחשות 

מלמע לדעתוחרי  קריםט  קורח    ,גים.  מרד 
המרד   ועילת  הכרונולוגי,  במקומו  נכתב 

 
במשפטים   * ומוסמך  בוגר  פריש,  אריאל    עו"ד 

אוניברסיטת   של  למשפטים  הפקולטה  מטעם 
 אילן.-בר

זה הינו בריאה    כי עונשעצמה מתארת    התורה  1
( ה'  של  על    גם  .טז:ל(במ'  חדשה  עמדו  חז"ל 

כי  ייחוד באומרם  העניין  הארץ' יות  נברא   'פי 
)אבות   השמשות  בין  שבת  בערב  דנא,  מקדמת 

אם מדובר בבריאה חדשה בשאלה  ו(. לדיון  ,  ה
מה "טבעית", ראו: פירוש ראב"ע  ו ברעידת אדא

דמה.  הסובר כי מדובר ברעידת א  ,טז:ל  'על במ
מדובר בבריאה   י גד, רוב המפרשים סבורים כ מנ

רמ)  חדשה רש"י,  רבלמשל:  בחיי, י ב"ן,  נו 
 . (המלבי"ם, ועוד

פרשת    נופרשת   2 בין  המתארת  שלחניצבת   ,
לבין  מצרים,  ליציאת  השנייה  מהשנה  אירועים 

המתארתחקתפרשת   משנת    ,  אירועים  ברובה 
 הארבעים להליכת ישראל במדבר.

נעוצה בעונש שנגזר על העם בעקבות חטא  
חטא  קריהמרגלים.   בין  סיבתי  קשר  קיים   ,

ועדתו קורח  לחטא  משנגהמרגלים  על  :  זר 
העם  בקרב  שררה  במדבר,  למות  כולו  הדור 
עבור   פורייה  קרקע  שהיוותה  נכאים  רוח 

ס המרד נגד מנהיגותם  נלהנפת    רח ועדתווק
העובדה  עצם  כך,  או  כך  ואהרון.  משה  של 

לפרשת  ש זו  פרשייה  סמכה    , שלחהתורה 
המרגלים חטא  ניצב  על    המצביע   ,שבמרכזה 

   3קיומה של זיקה ברורה בין הדברים.

כי   נדמה  קורח הבמבט ראשון  ינה  עדת 
אחידה  קבוצה עמדה  בעלת  עם    .מגובשת 
עולהזאת,   בפסוקים  למ  ,מעיון  עשה  כי 

)ולמצער,  מד שונות  מורדים  בקבוצות  ובר 
שבפי   עיקריות(,  קבוצות  מהן  שתי  אחת  כל 

מלאכותי  ר  שאשונות  טענות   באופן  חברו 
ליצור  אופוזיציוני    במטרה  למשה  מחנה 

מחד   קבוצ   גיסאואהרון.  של ניצבת    ה 
שהתלוננו   אנשים,  וחמישים  על  מאתיים 

בכהונה.   אהרון  של    גיסא מאידך  וזכייתו 
דיצנ ואבים  עצם  תן  על  המערערים  בירם 

ומבקשים לשלול אותה   ,משה  ו שלמנהיגות
הקבוצה   כי  דומה  מקום,  מכל  לחלוטין. 

המרד את  שליבתה  והדומיננטית  לפיכך , 
זו של דתן    אהיחס אליה חמור לאין ערוך, הי

   4., ובה נתמקדואבירם

 
לשיטת  3 אף  י   שכן,  ראתה ראב"ע,  מה  להבין  ש 

קומה , ולא במהרק עת  וה זי התורה לכתוב פרשי 
לפיכך,   במדבר.  ספר  בתחילת  לשיטתו,  הטבעי, 
שתי   שבין  לזיקה  יסכים  הוא  שאף  אפשר 

   הפרשיות.
הקבוצות  4 בין  רבים  הבדלים  על  להצביע    .ניתן 

בין היתר: א( קורח ומאתיים וחמישים האנשים  
פ משה,  במנהיגות  אליו  מכירים  ובאים  ונים 

מורדים   ואבירם  דתן  זאת,  לעומת  לפניו. 
ולעלות    במנהיגותו בקולו  לשמוע  וממאנים 

לקורח   ב(  אליהם.  שבא  הוא  ומשה  אליו, 
ולמאתיים וחמישים האנשים משה פונה בדברי  
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מעלה   ואבירם  דתן  של  דבריהם  בחינת 
קיימת   טע כי  בין  הדוקה  ובין  נותיהם  זיקה 

 . המרגלים   נות טע 

 לא( נאמר:  -יג:כז '  בפרשת המרגלים )במ

ָאֶרץ   הָּ ֶאל  אנּו  בָּ ַוֹיאְמרּו  לֹו  ַוְיַסְפרּו 
נּו ְוַגם ֲאֶשר   ב ּוְדַבשְשַלְחתָּ לָּ ַבת חָּ ִהוא    זָּ

ִפְריָּּה ב    .ְוֶזה  ַהֹישֵׁ ם  עָּ הָּ ַעז  ִכי  ֶאֶפס 
ְגדֹ  ְבֻצרֹות  ִרים  ְוֶהעָּ ָאֶרץ  ְוַגם בָּ ְמֹאד    ֹלת 

ֲענָּק י הָּ ִשים ֲאשֶ   ְיִלדֵׁ ֲאנָּ ם... והָּ ִאינּו שָּ ר  רָּ
לּו ִעּמֹו ָאְמרּו    . ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹותעָּ

 נאמר:   יד(-)במ' טז:יב בדברי דתן ואבירם

ם ְבנֵׁי   ן ְוַלֲאִבירָּ תָּ ַוִיְשַלח ֹמֶשה ִלְקֹרא ְלדָּ
ַוֹיאְמרּו   ַנֲעֶלה ֱאִליָאב  ִכי    ַהְמַעט  . ֹלא 

נּו  הֶ  ֶארֶ ֱעִליתָּ בַ מֵׁ זָּ ּוְדַבש ץ  ב  לָּ חָּ   ת 
ַגם   ינּו  לֵׁ עָּ ר  רֵׁ ִתְשתָּ ִכי  ר  ַבִּמְדבָּ נּו  ַלֲהִמיתֵׁ

ר רֵׁ ֹלא    .ִהְשתָּ ב  אֶ ַאף  לָּ חָּ ַבת  זָּ ֶאֶרץ  ל 
ֶדה    ּוְדַבש שָּ ַנֲחַלת  נּו  לָּ ַוִתֶתן  נּו  ֲהִביֹאתָּ
ֶרם כָּ ר  ,וָּ ם ְתַנקֵׁ הֵׁ ִשים הָּ ֲאנָּ ינֵׁי הָּ ֹלא    ?ַהעֵׁ

 .ֶלהַנעֲ 

מהדה  ואבירם  דתן  את  דברי  אפוא,  דים, 
ישראל,  טענות   בארץ  ומאיסתם  המרגלים 

המרגלים ומהווים   לחטא  ישיר  זיקה  המשך   .
הלשון    ארם למרגלים הי נוספת בין דתן ואבי

מרגלים  ה  לע  .מתוארחטאם  בה  שהדומה  
"ַעד ַהֶזה"  ְיַנֲאֻצִני ָאנָּה    נאמר:  ם  עָּ )במ'    הָּ

ואבירם ו,  יד:יא( דתן  "ִכי  רנאמ  על    ִנֲאצּו : 
ֲאנָּשִ  לֶ הָּ אֵׁ  .  )במ' טז:ל( ה את ה'"ים הָּ

עליית   נהואבירם יש, אצל דתן יתרה מזו
בעוד  מדרגה   הדברים.  שהמרגלים  בחומרת 

ב ּוְדַבש " ארץ ישראל כארץ  כינו את   לָּ ַבת חָּ   " זָּ
עדר יכולת  יעם זאת טענו לה  אך,  יג:כז()במ'  

הטובה   שכפיות  הרי  ולכבשה,  אליה  לעלות 
ד חוצשל  ואבירם  בכנ  התן  את  גבולות  ותם 

כ  מצרים  ּוְדַבש " ארץ  ב  לָּ חָּ ַבת  זָּ )במ'    " ֶאֶרץ 
דומהטז:יג( זה  בה הם  שהלשון  ש  ,. על רקע 
ַנֲעֶלה"  –ם  נוקטי  רק    )שם:יד(  "ֹלא  אינה 

 
המ מבחן  את  ומציע  ושכנוע,  חתות.  ריצוי 

זעם,   משה מפגין דתן ואבירם כלפי זאת, לעומת 
להם  ו מציע  )אינו  פתרון  ג(במ'  כל  אף    יב:טו(. 

שונה:    ים שנ האחמישים  ומאתיים    העונש 
דתן   ואילו  ה',  באש  נשרפו  לכהונה  שטענו 

נבלעו באדמה. תיאורו המפורט של    ואבירם  ד( 
העונש לדתן ואבירם, וקדימותו לתיאור הלקוני  

תיים וחמישים מקריבי הקטורת  של העונש למא 
אחת   לכל  השונה  היחס  על  הוא  אף  מלמד 

 קבוצות.  מה

תשובה לקריאת משה לעלות אליו, אלא יש  
בה אף משום המשך לדברי המרגלים כי "לא  

בעוד   אך  ישראל.  לארץ  לים  רגהמשנעלה" 
לה ליטענו  יכולת  לאור  עדר  שראו  מה  עלות 

קבע  ואבירם  דתן  לא  "   :בפסקנות  ובמסעם, 
נגד כל הרעיון  נעלה  זוהי כבר תנועת מרי   !"

ל הכניסה לארץ ישראל. בכך הם מבקשים  ש
מצרים   יציאת  של  המהלך  כל  על  לערער 
את   להמיס  בניסיון  ישראל,  לארץ  וההליכה 

למצרים אותם  ולהשיב  העם  שך כהמ  5, לב 
 חטא המרגלים. שיר, וחמור שבעתיים, לי

עונשם החמור  שלאור זאת ניתן להציע,  
הו ואבירם  דתן  כנגד    אשל    , מידהמידה 

מעין המשך ישיר למכות שניחתו על  הווה  ומ
וב במצרים  סוף.  מיוחד בהמצרים  ים  קריעת 

כ  ששימשו  העם  "מצרי-פרותא  "הם    , בתוך 
בדומ ייענשו  למצרים,  להחזירו  ה  שביקש 

 למכות שניחתו על המצרים. 

בין  להצביניתן   רבות  מקבילות  על  ע 
 אירועים. כגון:ה

מערכות  (א של  שידוד  ישנו  המקומות    בשני 
 הטבע לצורך מתן העונש. 

של  (ב ממד  נלווה  לעונש  המקומות  בשני 
 ידיעה: 

" המצרים:  ין    יכִ   ַדעתֵׁ   רּוֲעבבַ אצל    ֹמִני כָּ אֵׁ
ָאֶרץבְ  ל־הָּ ט:יד(  "כָּ ")שמ'  ְדע   ְלַמַען ;    ּון תֵׁ

ִמצְ  ין  בֵׁ ה'  ַיְפֶלה  לֲאֶשר  אֵׁ ִיְשרָּ ין  ּובֵׁ   " ַרִים 
 . )שמ' יא:ז(

ֹמֶשה   "ַוֹיאֶמר  ואבירם:  דתן  ֹזאת  בְ אצל 
ְדעּון  ל    תֵׁ כָּ ת  אֵׁ ַלֲעשֹות  ַחִני  ְשלָּ ה'  ִכי 

 
דתן ואבירם כמי    מעניין לציין כי חז"ל זיהו את  5

משהשניהלו   מנהיגות  נגד  מתמשך    , קמפיין 
לאל ידם על מנת לגדוע את  שוניסו לעשות כל  

לארץ   והכניסה  ממצרים  היציאה  של  הרעיון 
רבה א, רש שמות  ישראל. כך למשל, על פי מד

על משה שהרג   ואבירם הם שהלשינו  דתן  לא, 
המצרי;   מאת  שערכו  סוף הם  ים  שפת  על    רד 

מצרים  (כט)שם,   את  ראו  ישראל  וכשבני   ,
" שאמרו:  הם  אחריהם,  ין   ִלי בְ ֲהמִ רודפים   אֵׁ

ִרים   מ  ּונתָּ ְלַקחְ   ִמְצַרִיםבְ ְקבָּ   את זֹ   ַמה  רבָּ דְ ַבּמִ   ת ּו לָּ
הַ   ֲהֹלא  . ִיםְצרָּ ּמִ מִ   ּוִציָאנֹוְלה  ּונלָּ   יתָּ שִ עָּ  רּדָּ ֶזה   בָּ
לֵׁאמֹ   ּוְרנִּדבַ   רשֶ אֲ  ְבִמְצַרִים  ֶליָך  מִ אֵׁ ֲחַדל    ֶּמּנּו ר 

ה ֶאת ִים  ִמצְ   ְוַנַעְבדָּ נ  בֹוט  י כִ רָּ ִמְצַרִים    ֲעֹבד ֶאת  ּולָּ
נּמֻ מִ  )שמרבָּ דְ ַבּמִ   ּותֵׁ חז"ל  יב-:יאיד  '"  כן,  כמו   .)

  ה שהנהיגו את אל כמי  מזהים את דתן ואבירם  
ב למצרים  לחזור    ש ֹרא   נָּהתְ נִ " אומרם: שרצו 

השּוְונָּ  ה  בָּ ְימָּ  יד:ד(.   '" )במִמְצרָּ
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ֶלה...   אֵׁ הָּ טז:כח  " ויַדְעֶתם ַהַּמֲעִשים  -)במ' 
 . ל(

יש   (ג המקומות  מהרשעים    היבדלות בשני 
מנ ששת  על  מהעונש  להיפגע  ינחית  לא 
    :ה'עליהם 

"ְוַאֶתם   ִמֶפַתח  במצרים:  ִאיש  ְצאּו  תֵׁ ֹלא 
ֹבֶקר  ַעד  יתֹו  ַבר...  בֵׁ ֶאת    ְועָּ ִלְנֹגף  ה' 

ֶאל  ִמְצַרִים...   ֹבא  לָּ ַהַּמְשִחית  ן  ִיתֵׁ ְוֹלא 
יֶכם ִלְנֹגף  תֵׁ  כג(.-)שמ' יב:כב "בָּ

 " ואבירם:  דתן  ָאֳהלֵׁ ואצל  ַעל  מֵׁ א  נָּ י  סּורּו 
ְרשָּ  הָּ ִשים  ֲאנָּ ְוַא  ִעיםהָּ ֶלה  אֵׁ ִתְגעּו  הָּ ל ל  ְבכָּ

ֶהם   לָּ ם ֲאֶשר  ַחֹטאתָּ ל  ְבכָּ פּו  ִתסָּ תָּ ֶפן  ְודָּ ן  ... 
ם   ְצאּו  ַוֲאִבירָּ ִבים  יָּ יֶהם ִנצָּ )במ'    " ֶפַתח ָאֳהלֵׁ

 כז(. -טז:כו

של   (ד תיאור  ישנו  המקומות  בקיעה,  בשני 
 :בליעה וכיסוי 

 " סוף:  ים  ְקעּו בקריעת  ַויָֻּשבּו    ַוִיבָּ ִים...  ַהּמָּ
ִשים ְלֹכל   סּו ַוְיכַ ַהַּמִים   רָּ ֶרֶכב ְוֶאת ַהפָּ ֶאת הָּ

י ִאים ַאֲחרֵׁ יל ַפְרֹעה ַהבָּ ֶהם ַביָּם ֹלא ִנְשַאר  חֵׁ
ְתֹהֹמת   ד...  ֶאחָּ ַעד  ֶהם  ִטיתָּ  ְיַכְסיֻמּובָּ נָּ  ...

ָאֶרץ ְיִמיְנָך   מֹו  עֵׁ יד:כא,  "ִתְבלָּ   כח;   )שמ' 
 . טו:יב(

ת    רם: "ַוְיִהי אצל דתן ואבי ר אֵׁ ְכַכֹּלתֹו ְלַדבֵׁ
ֶלה  כָּ  אֵׁ הָּ ִרים  ַהְּדבָּ הל  מָּ ֲאדָּ הָּ ַקע  ֲאֶשר    ַוִתבָּ

יֶהם ִפיהָּ  ַוִתפְ   .ַתְחתֵׁ ֶאת  ָאֶרץ  הָּ ַוִתְבַלע  ַתח 
ם  ֲאֶשר   ֹאתָּ ם  ָאדָּ הָּ ל  כָּ ת  ְואֵׁ יֶהם  תֵׁ בָּ ְוֶאת 

ֲרכּוש...   הָּ ל  כָּ ת  ְואֵׁ יֶהם ְלֹקַרח  ֲעלֵׁ   ַוְתַכס 
ָאֶרץ  .  לג(-)במ' טז:לא  " הָּ

מתוארת   (ה המקומות  מפני    וסה נ מ בשני 
 תופעת הטבע:  

ִמְצַרִים   "ַוֹיאֶמר  ה במצרים:  ִמְפנֵׁי    ָאנּוסָּ
ב  ִישְ  ַויָּשָּ ִים...  ְבִמְצרָּ ֶהם  ם לָּ ִנְלחָּ ִכי ה'  ל  אֵׁ רָּ

ּוִמְצַרִים   נֹו  יתָּ ְלאֵׁ ֹבֶקר  ִלְפנֹות  ִסים ַהיָּם    נָּ
אתֹו"  כז(. -)שמ' יד:כה ִלְקרָּ

דתן ֲאֶשר ואבירם  אצל  ל  אֵׁ ִיְשרָּ ל  "ְוכָּ  :
יֶהם ְסִבי סּו ֹבתֵׁ ם ִכי ָאְמרּו ֶפן   נָּ נּו  ְלֹקלָּ עֵׁ ִתְבלָּ

ָאֶרץ  . )במ' טז:לד( " הָּ

מתוארת   (ו המקומות  של    ירידתםבשני 
 הנענשים לירכתי ארץ:

ְיַכְסיֻמּו   "ְתֹהֹמת  ְרדּובמצרים:  ִבְמצֹוֹלת    יָּ
  ; אצל דתן ואבירם:)שמ' טו:ה(   ְכמֹו ָאֶבן"

ַחיִ   "ַויְֵׁרדּו  ֶהם  לָּ ֲאֶשר  ל  ְוכָּ ם  ה" הֵׁ ְשֹאלָּ   ים 
 . )במ' טז:לג(

המקרים מתואר   (ז של    בדןו א בשני  מוחלט 
 הרשעים:

ֶרֶכב  במצרים הָּ ֶאת  ַוְיַכסּו  ַהַּמִים  "ַויָֻּשבּו   :
ִאים   ַהבָּ ַפְרֹעה  יל  חֵׁ ְלֹכל  ִשים  רָּ ַהפָּ ְוֶאת 

ַביָּם   יֶהם  ֶאחָּ ַאֲחרֵׁ ַעד  ֶהם  בָּ ִנְשַאר    " ד ֹלא 
 .)שמ' יד:כח(

"ַויְֵׁר  ואבירם:  דתן  ֲאֶשר  דּו  אצל  ל  ְוכָּ ם  הֵׁ
ֶהם ָאֶרץ    לָּ הָּ יֶהם  ֲעלֵׁ ַוְתַכס  ה  ְשֹאלָּ ַחִיים 

ל" ַויֹ  הָּ  6. )במ' טז:לג(  אְבדּו ִמתֹוְך ַהקָּ

ב  ואבירם,  דתן  של  חטא  פרט  המרד  לאחר 
עם   על  שנגזר  החמור  והעונש  המרגלים 

)לפי פירושו של הרמב"ן     וב ורישראל בעטיו 
ול  לעשבמיוחד באופן  חמור    ההפרשנים(, הי

ישראל.  היה   עם  על  חורבן   לפיכךלהמיט 
עונש כבד  חריפה בדמות  תגובה    כאן  שהנדר

באיבושביותר   זה  ניסיון  קץ    ,יגדע  וישים 
דתן   דרכם,  וממשיכי  המרגלים  לניסיונות 

תחת לואבירם,   לוהית  -האכנית  ות ה   חתור 
לעם  של יציאת מצרים והנחלת ארץ ישראל  

 ישראל. 

של   רבה  מידה   בכךפואטי  צדק  ישנה 
ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת  מרגלים ל"אותה דימו הששהארץ  

)ֶביהָּ ֹושְ י ואוכלת  :יגבמ'  "  פיה  את  פוצה  לב( 
שמיאנו   הם  החדשים".  "המרגלים  את 

 שאולה. כעת 'לעלות' לארץ, 'יורדים' 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
l/parasha2http://www1.biu.ac.i 

ל של "כתובת דוא
  dafshv@mail.biu.ac.ilהדף:

ובת זו ולקבל את הדף מדי ניתן לפנות לכת
 שבוע בדוא"ל. 

 בר אילן רסיטתאוניב -הדף השבועי   
 יש לשמור על קדושת העלון 

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

 
ש יצ"ב: "יצאו  שימוש בשור בשני המקומות יש    6

וראו"ו "  נצבים הרכוש  תיאור  וכן   ; "התיצבו 
יָה  פִּ ֶאת  ָהָאֶרץ  ְפַתח  "ַותִּ מהרשעים:  שנשלל 
ֲאֶשר   ָהָאָדם  ָכל  ת  ְואֵּ יֶהם  ָבתֵּ ְוֶאת  ֹאָתם  ְבַלע  ַותִּ

ָהרֲ ְלֹקַרח   ָכל  ת  טז:לב(  "כּוש ְואֵּ א ַּדבֶ "ו; )במ'  נָּ  ר 
י בְ  ם ְויִ   ָאְזנֵׁ עָּ עֵׁ   שִאי   ּוֲאלשְ הָּ ת רֵׁ אֵׁ ת    הּׁשָּ ְואִ   ּוהמֵׁ אֵׁ מֵׁ

י ֶכֶסף כְ   ּהתָּ ּוְרע י ּו   לֵׁ ב   ְכלֵׁ הָּ  . )שמ' יא:ב(  "זָּ

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

