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34b (שלח לך אנשים)   35b (ולבסוף נכון) 

 

  ב, יג במדבר :ָבֶהם ָנִׂשיא ֹּכל ִּתְׁשָלחּו ֲאֹבָתיו ְלַמֵּטה ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֹנֵתן ֲאִני ֲאֶׁשר ְּכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ְוָיֻתרּו ֲאָנִׁשים ְל� ְׁשַלח .1

  כג, א דברים :ַלָּׁשֶבט ֶאָחד ִאיׁש ֲאָנִׁשים ָעָׂשר ְׁשֵנים ִמֶּכם ָוֶאַּקח ַהָּדָבר ְּבֵעיַני ַוִּייַטב .2

  כב, א דברים :ֲאֵליֶהן ָנֹבא ֲאֶׁשר ֶהָעִרים ְוֵאת ָּבּה ַנֲעֶלה ֲאֶׁשר ַהֶּדֶר� ֶאת ָּדָבר ֹאָתנּו ְוָיִׁשבּו ָהָאֶרץ ֶאת ָלנּו ְוַיְחְּפרּו ְלָפֵנינּו ֲאָנִׁשים ִנְׁשְלָחה ַוֹּתאְמרּו ֻּכְּלֶכם ֵאַלי ַוִּתְקְרבּון .3

ם ִצּיֹון ְּבַהר ְצָבאֹות ה' ָמַל� ִּכי ַהַחָּמה ּובֹוָׁשה ַהְּלָבָנה ְוָחְפָרה .4   כג, כד ישעיהו: ָּכבֹוד ְזֵקָניו ְוֶנֶגד ּוִבירּוָׁשַלִ

 , יג, ידד, יג במדבר  :ָוְפִסי ֶּבן ַנְחִּבי ַנְפָּתִלי ְלַמֵּטה :ִמיָכֵאל ֶּבן ְסתּור ָאֵׁשר ְלַמֵּטה :ַזּכּור ֶּבן ַׁשּמּועַ  ְראּוֵבן ְלַמֵּטה ְׁשמֹוָתם ְוֵאֶּלה .5

  כב, יג במדבר :ִמְצָרִים ֹצַען ִלְפֵני ִנְבְנָתה ָׁשִנים ֶׁשַבע ְוֶחְברֹון ָהֲעָנק ְיִליֵדי ְוַתְלַמי ֵׁשַׁשי ֲאִחיַמן ְוָׁשם ֶחְברֹון ַעד ַוָּיֹבא ַבֶּנֶגב ַוַּיֲעלּו .6

  טז, יג במדבר :ְיהֹוֻׁשעַ  נּון ִּבן ְלהֹוֵׁשעַ  ֹמֶׁשה ַוִּיְקָרא ָהָאֶרץ ֶאת ָלתּור ֹמֶׁשה ָׁשַלח ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ְׁשמֹות ֵאֶּלה .7

  כד, יד במדבר :יֹוִרֶׁשָּנה ְוַזְרעוֹ  ָׁשָּמה ָּבא ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ַוֲהִביֹאִתיו ַאֲחָרי ַוְיַמֵּלא ִעּמוֹ  ַאֶחֶרת רּוחַ  ָהְיָתה ֵעֶקב ָכֵלב ְוַעְבִּדי .8

  ו, י בראשית :ּוְכָנַען ּופּוט ּוִמְצַרִים ּכּוׁש ָחם ּוְבֵני .9

  י, יג בראשית :ֹצַער ֹּבֲאָכה ִמְצַרִים ְּכֶאֶרץ ה' ְּכַגן ֲעֹמָרה ְוֶאת ְסֹדם ֶאת ה' ַׁשֵחת ִלְפֵני ַמְׁשֶקה ֻכָּלּה ִּכי ַהַּיְרֵּדן ִּכַּכר ָּכל ֶאת ַוַּיְרא ֵעיָניו ֶאת לֹוט ַוִּיָּׂשא .10

  ד, ל ישעיהו :ַיִּגיעּו ָחֵנס ּוַמְלָאָכיו ָׂשָריו ְבֹצַען ָהיּו ִּכי .11

  ז, טו ב שמואל :ְּבֶחְברֹון ה'לַ  ָנַדְרִּתי ֲאֶׁשר ִנְדִרי ֶאת ַוֲאַׁשֵּלם ָּנא ֵאֲלָכה ַהֶּמֶל� ֶאל ַאְבָׁשלֹום ַוֹּיאֶמר ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ִמֵּקץ ַוְיִהי .12

  כו- כה, יג במדבר ...ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ֹמֶׁשה ֶאל ַוָּיֹבאּו ַוֵּיְלכּו :יֹום ַאְרָּבִעים ִמֵּקץ ָהָאֶרץ ִמּתּור ַוָּיֻׁשבּו .13

  כז, יג במדבר :ִּפְרָיּה ְוֶזה ִהוא ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת ְוַגם ְׁשַלְחָּתנּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָּבאנּו ַוֹּיאְמרּו לוֹ  ַוְיַסְּפרּו .14

  ל, יג במדבר :ָלּה נּוַכל ָיכֹול ִּכי ֹאָתּה ְוָיַרְׁשנּו ַנֲעֶלה ָע�ה ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ֶאת ָּכֵלב ַוַּיַהס .15

  לא, יג במדבר :ִמֶּמּנּו הּוא ָחָזק ִּכי ָהָעם ֶאל ַלֲעלֹות נּוַכל �א ָאְמרּו ִעּמוֹ  ָעלּו ֲאֶׁשר ְוָהֲאָנִׁשים .16

  לב, יג במדבר :ִמּדֹות ַאְנֵׁשי ְבתֹוָכּה ָרִאינּו ֲאֶׁשר ָהָעם ְוָכל ִהוא יֹוְׁשֶביהָ  ֹאֶכֶלת ֶאֶרץ ֹאָתּה ָלתּור ָבּה ָעַבְרנּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ֹאָתּה ָּתרּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִּדַּבת ַוּיֹוִציאּו .17

  לג, יג במדבר :ְּבֵעיֵניֶהם ָהִיינּו ְוֵכן ַּכֲחָגִבים ְבֵעיֵנינּו ַוְּנִהי ַהְּנִפִלים ִמן ֲעָנק ְּבֵני ַהְּנִפיִלים ֶאת ָרִאינּו ְוָׁשם .18

  א, יד במדבר :ַההּוא ַּבַּלְיָלה ָהָעם ַוִּיְבּכּו קֹוָלם ֶאת ַוִּיְּתנּו ָהֵעָדה ָּכל ַוִּתָּׂשא .19

  י, יד במדבר: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָּכל ֶאל מֹוֵעד ְּבֹאֶהל ִנְרָאה ה' ּוְכבֹוד ָּבֲאָבִנים ֹאָתם ִלְרּגֹום ָהֵעָדה ָּכל ַוֹּיאְמרּו .20

  לז, יד במדבר :ה' ִלְפֵני ַּבַּמֵּגָפה ָרָעה ָהָאֶרץ ִדַּבת מֹוִצֵאי ָהֲאָנִׁשים ַוָּיֻמתּו .21

  יח, ד יהושע :ְּגדֹוָתיו ָּכל ַעל ִׁשְלׁשֹום ִכְתמֹול ַוֵּיְלכּו ִלְמקֹוָמם ַהַּיְרֵּדן ֵמי ַוָּיֻׁשבּו ֶהָחָרָבה ֶאל ַהֹּכֲהִנים ַרְגֵלי ַּכּפֹות ִנְּתקּו ַהַּיְרֵּדן ִמּתֹו� ה' ְּבִרית ֲארֹון ֹנְׂשֵאי ַהֹּכֲהִנים ַּכֲעלֹות ַוְיִהי .22

  יא, ד יהושע :ָהָעם ִלְפֵני ְוַהֹּכֲהִנים ה' ֲארֹון ַוַּיֲעֹבר ַלֲעבֹור ָהָעם ָּכל ַּתם ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי .23

  ט, יג א הימים דברי :ַהָּבָקר ָׁשְמטּו ִּכי ָהָארֹון ֶאת ֶלֱאֹחז ָידוֹ  ֶאת ֻעָּזא ַוִּיְׁשַלח ִּכיֹדן ֹּגֶרן ַעד ַוָּיֹבאּו .24

  ז, ו ב שמואל :ָהֱא�ִהים ֲארֹון ִעם ָׁשם ַוָּיָמת ַהַּׁשל ַעל ָהֱא�ִהים ָׁשם ַוַּיֵּכהּו ְּבֻעָּזה ה' ַאף ַוִּיַחר .25

  ח, ו ב שמואל :ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ֻעָּזה ֶּפֶרץ ַההּוא ַלָּמקֹום ַוִּיְקָרא ְּבֻעָּזה ֶּפֶרץ ה' ָּפַרץ ֲאֶׁשר ַעל ְלָדִוד ַוִּיַחר .26

  נד, קיט תהלים :ְמגּוָרי ְּבֵבית ֻחֶּקי� ִלי ָהיּו ְזִמרֹות .27

  ה, כג משלי: ַהָּׁשָמִים ָיעּוף ועיף ְּכֶנֶׁשר ְכָנַפִים ּלוֹ  ַיֲעֶׂשה ָעֹׂשה ִּכי ְוֵאיֶנּנּו ּבוֹ  ֵעיֶני� ֲהָתִעיף .28

  ט, ז במדבר :ִיָּׂשאּו ַּבָּכֵתף ֲעֵלֶהם ַהֹּקֶדׁש ֲעֹבַדת ִּכי ָנָתן �א ְקָהת ְוִלְבֵני .29

  יט, ו א שמואל :ְגדֹוָלה ַמָּכה ָּבָעם ה' ִהָּכה ִּכי ָהָעם ַוִּיְתַאְּבלּו ִאיׁש ֶאֶלף ֲחִמִּׁשים ִאיׁש ִׁשְבִעים ָּבָעם ַוַּי� ה' ַּבֲארֹון ָראּו ִּכי ֶׁשֶמׁש ֵבית ְּבַאְנֵׁשי ַוַּי� .30

  יג, ו ב שמואל :ּוְמִריא ׁשֹור ַוִּיְזַּבח ְצָעִדים ִׁשָּׁשה ה' ֲארֹון ֹנְׂשֵאי ָצֲעדּו ִּכי ַוְיִהי .31

  כו, טו א הימים דברי :ֵאיִלים ְוִׁשְבָעה ָפִרים ִׁשְבָעה ַוִּיְזְּבחּו ה' ְּבִרית ֲארֹון ֹנְׂשֵאי ַהְלִוִּים ֶאת ָהֱא�ִהים ֶּבְעֹזר ַוְיִהי .32

  ו, ו ב שמואל :ַהָּבָקר ָׁשְמטּו ִּכי ּבוֹ  ַוֹּיאֶחז ָהֱא�ִהים ֲארֹון ֶאל ֻעָּזא ַוִּיְׁשַלח ָנכֹון ֹּגֶרן ַעד ַוָּיֹבאּו .33

 

I Homiletic interpretation of the story of the scouts (במדבר יג and א דברים ) – vv. 1-21 

a Tangential homily: praise of city of חברון – vv. 9-12 

II Resumption of description of crossing the ירדן – vv. 22-23 

III Extended interpretation and harmonization of the 2 accounts (ספר שמואל vs. דברי הימים) of the tragedy of עוזא (vv. 24-33) 


