
 נעם הארץ בס"ד     
     ב" פתש לך -שלח פרשת   - שבת קדש לכבוד 

   זו תלמודה של א"י  –יא טוב  הוזהב הארץ ה
 נכתב ע"י חגי עמיצור    –דף שבועי לעיסוק בסוגיות ארץ ישראליות 

 אבי מורי יעקב עוזיאל עמיצור ז"ל   הדף מוקדש לע"נ 

פרשתנו פותחת באירוע הדרמטי המוכר כ"פרשת המרגלים".  

כי   מגלה  קלה  בדיקה  כלל  אך  מוזכרים  לא  בפרשתנו, 

למעשה, אף מילה מהשורש 'ר.ג.ל.'    – "מרגלים" או "ריגול"  

"תיירים"    המילה היחידה שמופיעה היא דווקאלא מופיעה.  

ַוַיֲעלּו ַוָיֻתרּו את  ".  "כנעןָלתּור את ארץ  נשלחו על ידי משה " ש
,  בתודעה היהודית  הפכה פרשת שלח, אם כן,  איך.    הארץ

נראה כי המקור לכך    פרשת ה'תיירים', לפרשת 'המרגלים'?  מ

שם   )א:כד(,  דברים  בספר  המופיע  המקביל  מהסיפור  הוא 

 .  ֹאתּה" "ַוְיַרְגלוּ משה על אלה שנשלחו  אומר

הבדלים   יש  כי  נראה  ראשונית  כדי    ,עמוקיםבקריאה  עד 

בין התיאור בספר 'במדבר', שם ה' ציווה   ,' כביכולסתירה'

בני   "ראשי  שבטים  נציגי  תריסר  'תיירים',  לשלוח  למשה 

ג'(   )שם,  משה   –ישראל"  שם  'דברים',  בספר  לבין התיאור 

העם:   של  כיוזמה  הרעיון  על  ֶכם "סיפר  ּלְ ּכֻ ֵאַלי֘  ְקְר֣בּון   ַוּתִּ
ָ֤בּו   נּו ֶאת־ָהָאֶָ֑רץ ְוָיש ִּ רּו־ָלָ֖ ינּו ְוַיְחּפְ י֙ם ְלָפֵנֵ֔ ה ֲאָנש ִּ ְלָחָ֤ ש ְ ַוּתֹאְמ֗רּו נִּ

ּה וְ  ֣ר ַנֲעֶלה־ּבֵָ֔ ֶ ֶרְך֙ ֲאש  ֙ ר ֶאת־ַהּדֶ ָבֵ֔ א  ֹאָת֙נּו֙ ּדָ ֶׁ֥ר ָנֹבָ֖ ֶ ים ֲאש  ֵ֔ ָערִּ ֵאת֙ ֶהֶֽ
ן   .  )דברים א', כ"ב(   "ֲאֵליֶהֶֽ

סיני הר  דרך  עברו  ממצרים,  יצאו  ישראל  למסע  בני  יצאו   ,

לארץ    הכניסה  לשער  עד  והגיעו  ישראל  ארץ  ע  לכוון  ֣ ּסַ ַוּנִּ
אֵ֣  ֶלְך  ַוּנֵֵּ֡ ב  ֣ר ֵמֹחֵר֗ ֶ ֲאש  ַה֜הּוא  א  ְוַהּנֹוָרָ֨ דֹו֩ל  ַהּגָ ר  ֣ ְדּבָ ל־ַהּמִּ ּכָ ת 

ד   א ַעָ֖ ֹבֹ֕ ָ֑נּו ַוּנָ ' ֱאלֵֹהָ֖ינּו ֹאתָ ה הֶׁ֥ ָּ֛ ּוָ ֶׁ֥ר צִּ ֶ ֲאש  י ּכַ ֵ֔ ֱאֹמרִּ ר ָהֶֽ ֶרְך ַה֣ ם ּדֶֶּ֚ יֶת֗ ְראִּ
עַ  ְרֵנֶֽ ש  ּבַ    וקי את הציווי האל  ולביקשם  .  :יט(דברים פרק א  )  ָקֵדֶׁ֥

ַאל־ ְך  ָלֵ֔ ֲאֹבֶת֙יָך֙  י  ֱאלֵֹהָ֤ ֜ה'  ר  ּבֶָ֨ ּדִּ ֩ר  ֶ ֲאש  ּכַ ש   ֵר֗ ה  ְוַאל־ֲעֵל֣ א  יָרָ֖ ּתִּ
ת: ָחֶֽ מרגלים. ו    ּתֵ לשלוח  מבקשים  הם  מכן  לאחר    מיד 

ֶכם ּלְ ְקְר֣בּון ֵאַלי֘ ּכֻ רּו־   ַוּתִּ ינּו ְוַיְחּפְ י֙ם ְלָפֵנֵ֔ ה ֲאָנש ִּ ְלָחָ֤ ש ְ ַוּתֹאְמ֗רּו נִּ
ּה   ֣ר ַנֲעֶלה־ּבֵָ֔ ֶ ֶרְך֙ ֲאש  ֙ ר ֶאת־ַהּדֶ ָבֵ֔ ּדָ ָ֤בּו ֹאָת֙נּו֙  ְוָיש ִּ נּו ֶאת־ָהָאֶָ֑רץ  ָלָ֖

ן א ֲאֵליֶהֶֽ ֶׁ֥ר ָנֹבָ֖ ֶ ים ֲאש  ֵ֔ ָערִּ   היתה הבקשה לשלוח מרגלים,  .  ְוֵאת֙ ֶהֶֽ

ברנע נשלחו   בקדש  המרגלים  שכן,  פארן.  במדבר  הנמצאת   ,

ן   ממדבר פארן אָרָ֖ ֶׁ֥ר ּפָ ְדּבַ ּמִּ ָּ֛ה מִּ ֶ ֶׁ֥ם ֹמש  ח ֹאתָ ַלָ֨ ש ְ    . ַוּיִּ
 ההשוואה לסיפור בפרשתנו מתבקשת, ומיד עולות השאלות

לתיאבה בפרשתנו  הסיפור  שבין  דברים  רובדלים   : בספר 

לך"  "נשלחה"?  -  "שלח  ציווה   או  ביקש?   -  ה'  העם    או 

 'מרגלים'? או -'תיירים'

כדי לחדד את השאלה מענין לראות שהאירוע מתרחש במקום 

, שנקרא קדש. השם קדש מופיע למקומות שונים ברחבי הארץ

, פעמים רבות מוסיפים מילת    מהשני  דאח  םיל אותדוכדי להב

 נפתלי, קדש ברנע. קדש  –תיאור נוספת 

בתיאור   אתרים  גם  במספר  נתקלים  אנו  במדבר  המסע 

הנקראים קדש. אחד מהם הוא כאשר בני ישראל כבר נמצאים  

האר לארבשנה  בכניסה  למלך  ץבעים  בפנייתו  אומר    אדום. 

ָך:: משה  ה ְגבּוֶלֶֽ יר ְקֵצֶׁ֥ ָ֖ ש  עִּ ְחנּו ְבָקֵדֵ֔ ֙ה ֲאַנ֣ ּנֵ   ְוהִּ
בפשטות נראה שהיו שני מקומות שנקראו קדש: אחד בקצה  

ארץ כנען, משם נשלחו המרגלים לתור את הארץ, ואחד בקצה  

ארץ אדום, משם נשלחו המלאכים אל מלך אדום. קשה לפרש  

 ־מזרח   כי מדובר באותו מקום שכן ארץ אדום נמצאת מדרום 

ישראל    לים־ ארץ  בגבול  הנמצאת  ברנע  קדש  בעוד  המלח, 

 ־המלח לנחל מצרים.  ממוקמת בגבול הדרומי בין ים

ני ישראל ישבו בקדש ימים  בן לראות כי התורה מציינת שמעני

( ֶׁ֥ר    -שנים(    38רבים  ֶ ֲאש  ָ֖ים  מִּ ּיָ ּכַ ָ֑ים  ַרּבִּ ים  ֣ ָימִּ ש   ְבָקֵדָ֖ ּו  בֶׁ֥ ש ְ ַוּתֵ
ְבּתֶֶֽם ַ התורה מציינת גם קדש נוספת,  . אך  )דברים א:מו(     ְיש 

אּו   .שבה התרחש האירוע של מי מריבה בשנת הארבעים ֹב֣ ַוּיָ
ֵעָדָ֤  ל־ָהָ֨ ָרֵאל ּכָ ש ְ י־יִִּ֠ ם ְבֵנֶֽ ב ָהָעָ֖ ֶ ש  ֶׁ֥ ַוּיֵ ֹון  אש ֵ֔ רִּ ֶדש  ָהֶֽ ֹח֣ ֙ן ּבַ ר־צִּ ְדּבַ ה מִּ

ש   ָקֵדָ֑ ה. . .    ּבְ ם ָלֵעָדָ֑ יִּ  . ב(-:אכ במדבר )  ְולֹא־ָהֶָׁ֥יה ַמָ֖

נראה אם כן שיש שני מקומות הנקראים קדש. האחד במדבר  

והשנממנו    –פארן   המרגלים,  בו    –צין  במדבר    –י  נשלחו 

 כבר רש"י ורמב"ן שמו לב לזה  .  התרחש האירוע של מי מריבה

רש"י  )  כך שמה, ושני קדש היו  -מקדש ברנע וכך כתב רש"י : 

כי קדש אשר כתוב :  . גם הרמב"ן הוסיף וכתב    (ח:לבבמדבר  

ברים א מו( ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם, בו )ד

המרגלים   נשתלחו  ומשם  פארן,  במדבר  והוא  ברנע  קדש  הוא 

בשנה השניה ושם חזרו, אבל קדש זה הוא במדבר צין ובאו שם 

הם: מפורשים  ומקראות  מרים,  מתה  ושם  הארבעים   בשנת 

במדבר  ) לטייל .    (א :כרמב"ן  באפשרותנו  היום  ויש  זכינו 

גרפיה של הסיפור המקראי. ושטח ולנסות להבין את הגיאב

לא ניכנס כאן להצעות הזיהוי המזהות את קדש בפטרה, אלא  

שני , שם אנו פוגשים  נתייחס רק לאתרים בגבול הנגב המערבי

 אל קודיראת , ועין קדיס.   עין  –רים את

המעיין העשיר ביותר בסיני, הממוקם  הוא  'עין אל קודיראת',  

  –   40, שתפוקתו  מעין גדול זהמצרים.  ־  לגבול ישראל   בסמוך

שמעל המעין המרכזי מ"ק בשעה , יוצר נאת מדבר גדולה,    50

תל   .  ובו  נמצא  העתיקה  כבר מהעת  התישבות  בתל  שרידי 

נחפרה מצודה מימי הבית הראשון ששטחו כשלושה דונמים,  

שנבנתה ונהרסה שוב שלוש פעמים. במצודה התגלו כלי חרס 

בעברית קדומה, אסמי תבואה ומערכת חצובה רבים, כתובות  

בקרקע לשם אגירת מים. הממצאים מחזקים את ההשערה כי 

דומים  במקום גם שרידים ק  אכן מדובר באתר ישראלי קדום.

אנושית   נוכחות  על  שמצביע  מה  הישראלית  לנוכחות 

ש  דקלא פלא הוא שמקום זה זוהה כבתקופות קדומות יותר . 

ום  שנים. המק  38של בני ישראל במשך    םברנע, מקום מושב



 

 חגי עמיצור   –בברכת שבת שלום ומבורך  
 https://lp.vp4.me/fw3x   היכנסו לקישור  לקבלת הדף במייל

הידים אררחב  חניה  מאפשר  בשפע,  מים  ובו  לשבטי ,  וכה 

בנאת המדבר , בו בדואים חונים  . זה המצב עד היום נודדים

 של קדש ברנע.  

ק"מ    12  –, מרחק של כ  נאת המדבר בקדש ברנעלא רחוק מ

אוירי, 'עין   בקו  הערבים  בפי  הנקרא  נוסף  קטן  מעיין  מצוי 

מעיינות , אך בשונה ממעין עין   3יש    ס כאן בעין קדי  . קדיס'

תפוקת שלושת   ,והיוצר את נאת המדבר  עאל קודיראת השופ

מקור   .מ"ק לשעה  3.5  –  1המעיינות של עין קדיס היא בין  

ביותר  מים הולכים  ש  ,דל  רצופות  בצורת  ימי  מבשנות 

ומתמעטים הקטנים  כי  ,  המעיינות  חדלים  עד  אף  לעתים 

,  קדיס  יןעם ע  ' קדש'ניתן לזהות את  נראה כי  לפיכך    .  לנבוע

'קדש'  מים  ,  שייתכן שמשמר את השם  בו הוציא משה  אשר 

זהה עם עין קודיראת    'ש ברנעקדאילו ', ומהסלע בעונה חרבה

 .וסביבתו

גיא נחזור לשאלה בה פתחנו לגבי שני ועם הבנה  זו  גרפית 

ונלך  התיאורים השונים של מסע המרגלים דבריו ב,  עקבות 

שונים בתורה,  התיאורים  הבשני  של הרב יואל בן נון , הרואה  

 שני פנים או 'שתי בחינות' של סיפור אחד, ולא שתי גירסאות 

 .לאותו סיפור

צא לדרך ביד  עם ישראל י  )פרשת בהעלותך(    בפרשה הקודמת

ימים    11רמה, דגלים חצוצרות ומחנות. מסע קצר יחסית, של  

ארץ ישראל. אך    –ביאו אל הארץ המובטחת  היה אמור לה

מתאוננים,   –כבר בתחילת הדרך מתגלים המשברים והקשיים  

יצרו בעם חרדה וחוסר  מתאווים, חטא מרים. נראה כי כל אלה  

אמון ביחס לתוכנית העלייה לארץ. סימני השאלה התגבשו  

 " בה עתידים ללכת.   לכלל בקשה, לבדוק תחילה את "הדרך

ו לעלות  כדאי  דרך  באיזו  לדעת  כדי  מרגלים  איך  שליחת 

 שליחות זו, , היא נכונה ולגיטימית. אולם,  לתכנן את המסע

ציבור לדיון  נושא  להיות  יכולה  ציבורית. אינה  מחאה  או  י 

למטרות ריגול שולחים בחשאי כמה מקצוענים, ולא משלחת 

דוגמאות   אנו מכירים  ומוכרת.  כבר מהתנ"ךרשמית   :כאלה 

ֹנֶתיָה... דּו ּבְ ְלּכְ " )במדבר כ"א,  "וישלח משה לַרֵגל את ַיְעזֵר, ַויִּ

בן".   ל"ב( יהושע  אנשים  -וישלח  שנים  טים  השִּ מן  נון 
 )יהושע ב', א'(    " מרגלים ֶחֶרש...

כן,   נציגי  נראה אם  של  ה"ריגול" הציבורית  העם    שבקשת 

ְלֶכם" ּכֻ ֵאַלי  קרבּון  כיסוי לשאלה האמיתית    ַותִּ רק  הייתה   "

ומה ..  "ומה הארץ...הטובה היא אם רעה"?    שהחרידה אותם:

ִמבָצרים"?   ַמֲחנים אם בְּ וכך    במדבר י"ג, י"ט(  )  הערים... ַהבְּ

  )=התיאור המופיע בפרשת שלח(   ו ה' למשהצהרב בן נון :    בכת

למבחן.  אותם  והעמיד  העם,  בלבבות  שהסתתר  מה  את  חשף 

במקביל, צו ה' התעלם כליל מבקשתם המתחכמת: לא 'מרגלים' 

'תיירים'  אלא  חיוני,  צבאי  מידע  להשיג  כדי  רצו  באמת  הם 

בספר שיבחנו אם טובה הארץ ומתאימה להם, אם לאו. משה )

כדי   הראשונה,  העם  בקשת  את  הזכיר  את  בדברים(  להדגיש 

  40למשבר ולגֵזרת  )=נשיאי העדה(  האחריות של מנהיגי הציבור  

פותח באמת שנחשפה   זאת,  לעומת  בפרשתנו,  השנה. הסיפור 

 בדבר ה' למשה. 

בטווח  מצומצמת,  נוספת,  מטרה  גם  הייתה  העם  לבקשת 

ומן  במדבר  הקשה  הדרך  מתלאות  ברנע  בקדש  לנוח  המיידי: 

 ימי מנוחה!  40המשברים הקשים שחוו. 

ש ברנע מקום מנוחה אידיאלי, גיליתי לפני שנים את היות קד

מאילת   יצאנו  סיני.  במזרח  טיול  בעת  תשמ"ב(,  )חנוכה  רבות 

עם   קּוֵדיַראת,  המזוהה  בוואדי  הגדול  ולנוה המדבר  לּכּוְנתילה 

"קדש ברנע".  זהו אחד המעיינות השופעים ביותר בכל מרחבי  

)כ המדב   40-סיני  נוה  לתוך  זורם  והוא  לשעה(,  לאורך קוב  ר 

 קילומטרים של צמחים ועצים, ולצידם גם מטעים מושקים. 

בין  בתורה  הברור  בפער  נזכרתי  זה,  נוף מדהים  ברגע שראיתי 

ברנע   קדש  לבין  ועוד(  ל"ו  ל"ג,  )במדבר  ָקֵדש"  ִהוא  ִצן  "מדבר 

"מים  היו  לא  צין  במדבר  ועוד(.  ט"ז  י"ב,  )שם  פארן  במדבר 

לעדה", מצוקה שהולידה את "מי מריבה", בעוד שבקדש ברנע 

בת שם "ימים לא נזכרה מעולם בעיה של מים ואפשר היה לש

 רבים, כימים אשר ישבתם". 

הוצאתי את התנ"ך מן התרמיל וקראתי שוב כדי להיות בטוח 

בכך, ששום בעיה של מים לא התעוררה ב"קדש ברנע". באותו 

רגע הבנתי את רצון העם לנוח בצל העצים עם המים השוקקים, 

המדבר  מנוה  לעלות  בכלל  כדאי  אם  שיבדקו  אנשים  ולשלוח 

 מי שלא ראה בעיניו, באמת יתקשה להבין.   הנפלא הזה. 

'עין אל גם את  ַקדיס' הסמוך -באותו סיור במזרח סיני ראיתי 

'מדבר  בתורה  הקרוי  הנגב'  'הר  )במורדות  ישראל  לגבול  מאד 

 צין'(, ושם ראיתי מעיין קטן מטפטף לתוך בריכה. 

מיד התחוור לי הדיוק בסיפור התורה, והפער העצום בין "קדש 

ש ִהוא  ברנע"  ִצן  "מדבר  לבין  פארן",  ש"במדבר  המים  ופעת 

  12ָקֵדש" הדלה במים. זאת, אף שהמרחק ביניהן אינו עולה על  

 ק"מ בקו אוויר. 

זהו הפער בין ה'תיירים' ל'מרגלים'. האם הוגדרה המשימה  

, מאיזו , להיכנס לארץ ישראל , והשאלה היא רק כיצדמראש

המלחמה. אלא שהעם  דרך ומה המודיעין שיש לאסוף לקראת  

במודיעין רוצה  ישראל אינו  שארץ  להשתכנע  רוצה  הוא   ,

ק מאשר  יותר  בשפע,  ברנע  דשטובה  מים  יש  בו  המקום   ,

  ואפשר להמשיך לשבת שם ימים רבים. 

העם מתרץ ב'כאילו' ומבקש מרגלים. הקב"ה בציווי למשה 

מגלה את עומק הפנימיות של בקשתם, 'תיירים' אנו רוצים, 

כדאי  האם  יבדקו ויגידו לנו עד כמה זה נחמד ונעים , ו שילכו ו

 וימאסו בארץ חמדה    לנו לעלות לארץ. 

https://lp.vp4.me/fw3x

