
  מגדים ל (טבת תשנ"ט)

 

 

 תמר ומאיר ורדיגר 

 

 סיפור בהמשכים -פרשת המרגלים 

 

פרשת המרגלים שבספר במדבר מעמידה בפני לומדיה שאלות קשות רבות, מהן 

מפורסמות מאוד (כגון: מדוע ציווה ה' על שליחת אנשים למשימה שסופה אסון 

 לאומי), ומהן פחות נודעות (כגון: מדוע לא הגיב משה לדו"ח של המרגלים). 

מר זה ברצוננו להעלות שני טיעונים, האחד קומפוזיציוני (= נוגע בצדדי במא

המבנה והארגון) והאחר ֶתמטי (= נושאי, רעיוני), ובעזרתם לענות על חלק ניכר 

 1מהשאלות שמעלה הפרשה.

 ראשית, ברצוננו לטעון כי הפרשה איננה כתובה בהקבלה מלאה לסדר העניינים. 

כה), לא באה בעקבות האירועים -לדעתנו, השיחה שבין ה' למשה (י"ד, יא

י), אלא בעקבות השלב הראשון בחטא -המתוארים בסמוך לה לפניה (י"ד, א

המרגלים, שלב שבו רק כלב יצא נגד דברי המרגלים. בזמן ששיחה זו התנהלה, 

לה, לא באו מיד -המשיכו להתגלגל אירועי חטא המרגלים. דברי ה' בפרק י"ד, כו

, כה, אלא מאוחר יותר, בתגובה לשלב השני של חטא המרגלים, לאחר דבריו בי"ד

 2אשר בו נטל יהושע חלק מרכזי בהתנגדות לעדה.

כלל זה טוען,  3בדברינו אלה אין אנו נזקקים לכלל "אין מאוחר ומוקדם בתורה".

כי גם כאשר ישנה אפשרות לתאר מאורעות בהתאם לסדר התרחשותם, בוחרת 

לעתים התורה לחרוג מסדר זה, לטובת שיקולים אחרים של סדר. לדעתנו, במקרה 

 
אין בכוונתנו לדון כאן בשאלת היחס שבין פרשתנו לבין פרשת המרגלים שבספר דברים.  .1

שאלה זאת נידונה במקומות רבים, לרבות גיליונות מגדים (ראה מאמרו של ר"י מדן, מגדים 

, פרקי מועדותפרו , המאמץ באופן חלקי את דברי ר"מ ברויאר בס37-21י, תש"ן, עמ' 

). נראה לנו, שמוטב לדון בשאלה זו במסגרת דיון כולל 445-409ירושלים תשמ"ו, חלק ב עמ' 

 במהות ספר דברים.

ראה אזכור כלב בלבד בי"ד, כד, מול אזכור כלב ויהושע בי"ד, ל. ראיות נוספות, ענייניות  .2

 ולשוניות, נביא בהמשך.

 .61ספרי במדבר בהעלותך פיסקא מד, מהד' הורוויץ עמ'  .3
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ועל כן לא הייתה  בו בזמן,שלנו חלקים מסוימים מהאירועים המתוארים התרחשו 

 4כלל אפשרות לתאר את כל האירועים בהתאם לסדר התרחשותם.

ואחרון  5ל)-ואמנם, פרשתנו מתארת את חטא המרגלים, ראשון ראשון (י"ג, א

בין החלקים האמצעיים שהתרחשו (חלקית) במקביל, בחרה לה). -אחרון (י"ד, כו

התורה לספר קודם על ההתרחשויות הפומביות, ורק לאחר מכן על שיחתם של ה' 

 ונביאו. כך נשמרה רציפות ההצגה של השתלשלות האירועים הפומביים.

שנית, ברצוננו לטעון כי ההבחנה בין ההתמקדות בארץ לבין ההתמקדות 

ביושביה היא עניין מרכזי ביותר בפרשה, וכי המודעות להבחנה זאת חיונית להבנת 

 הפרשה.

 -י"ד לאור שני הטיעונים הללו. תחילה נסקור את י"ג, א -להלן נדון בפרקים י"ג

לה, לאור טיעוננו -י"ד, י לאור הטיעון השני שהעלינו, ואחר כך נבאר את י"ד, יא

 הראשון.

 

 השתלשלות חטא המרגלים

 ר. ֺר ה' ֶאל מֶׁשה ֵּלאמַוְיַדּבֵ  י"ג, א 

ָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ְֺׁשַלח ְל� ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נ ב ֵתן ִלְבֵני ִיֹשְ

יא ָבֶהם. ָֺתיו ִּתְׁשָלחּו ּכִֺאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאב  ל ָנֹשִ

ָרֵאל ֵהָּמה.ָֺתם מַֺוִּיְׁשַלח א ג   ֶׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל ִּפי ה' ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני ִיֹשְ

 ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם...  ד

ֶׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן ֶֺׁשה ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ ַוִּיְקָרא מֵֺאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח מ טז

 נּון ְיהֹוֻׁשַע. 

ר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת אמֶ ֶֺׁשה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען ַוּיָֺתם מַֺוִּיְׁשַלח א יז

 ָהָהר. 

ֵׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט ֺּוְרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה ִהוא ְוֶאת ָהָעם ַהּי יח

 הּוא ִאם ָרב. 

ֵׁשב ָּבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם ָרָעה ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר הּוא ֺּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא י יט

 יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים. 

ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאם ָרָזה ֲהֶיש ָּבּה ֵעץ ִאם ַאִין ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם  כ

 ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים. 

 א ֲחָמת. ֺב ְלבֺר ִצן ַעד ְרחַוַּיֲעלּו ַוָּיֻתרּו ֶאת ָהָאֶרץ ִמִּמְדּבַ  כא

 
בזמן, הוא שהביא את ספר -חוסר האפשרות לספר בו זמנית על שני אירועים שהתרחשו בו .4

מלכים לדלג שוב ושוב בין דברי ימי ממלכת יהודה לבין אלה של ממלכת ישראל. כל דילוג 

 כזה כולל בהכרח חזרה לאחור ברצף הזמן המסופר.

 , וראה בהמשך.או עד י"ג, לא, ואולי עד י"ג, לג .5
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א ַעד ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיָמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ַֺוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיב כב

 ַען ִמְצָרִים. ָֺׁשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צ

ל ַוִּיְכְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ֺאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשּכַֺוָּיב כג

 ִנים ּוִמן ַהְּתֵאִנים. ִֺּבְׁשָנִים ּוִמן ָהִרּמ

דֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ַֺלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל א כד

ָרֵאל.  ִיֹשְ

 יֹום.  ַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים כה

ָרֵאל ֶאל ִמְדַּבר ָּפאָרן ֺאּו ֶאל מַֺוֵּיְלכּו ַוָּיב כו ֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיֹשְ

 ָתם ָּדָבר ְוֶאת ָּכל ָהֵעָדה ַוַּיְראּום ֶאת ְּפִרי ָהָאֶרץ. ָֺקֵדָׁשה ַוָּיִׁשיבּו א

אְמרּו ָּבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ַֺוְיַסְּפרּו לֹו ַוּי כז

 ִּפְרָיּה. 

ד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ֺת ְמאֺלֵֺׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגדֶֺאֶפס ִּכי ַעז ָהָעם ַהּי כח

 ָׁשם. 

י יֹוֵׁשב ָּבָהר ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ַעל ִר ֲֺעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמ כט

 ַהָּים ְוַעל ַיד ַהַּיְרֵּדן. 

 ָתּה ִּכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה.ֺה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו אֺאֶמר ָעלֶֺׁשה ַוּיַֺוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מ ל

 א נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו.ְֺוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו ל לא 

ָרֵאל ֵלאמִֺציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו אַֺוּי לב ר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָֺתּה ֶאל ְּבֵני ִיֹשְ

 .ֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹותָֺתּה ֶאֶרץ אָֺלתּור א

ינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְוָׁשם ָראִ  לג

 ְּבֵעיֵניֶהם.

 ַוִּתָּׂשא ָּכל ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו ֶאת קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא.  י"ד, א

ָרֵאל ַוּיֺן ּכֶֺׁשה ְוַעל ַאֲהרֺנּו ַעל מַֺוִּיּל ב אְמרּו ֲאֵלֶהם ָּכל ָהֵעָדה לּו ַמְתנּו ֺל ְּבֵני ִיֹשְ

 ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו ָמְתנּו. 

ל ַּבֶחֶרב ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא ֺאת ִלְנּפָֺתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזְֺוָלָמה ה' ֵמִביא א ג

 טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה. 

 אׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה. ֺאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִנְּתָנה רֺּיוַ  ד

ָרֵאל. ֶֺׁשה ְוַאֲהרֺל מַֺוִּיּפ ה  ן ַעל ְּפֵניֶהם ִלְפֵני ָּכל ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיֹשְ

 ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִמן ַהָּתִרים ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם.  ו

ָרֵאל ֵלאמַֺוּי ז ָתּה טֹוָבה ֺר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אֺאְמרּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיֹשְ

 ד. ֺד ְמאָֺהָאֶרץ ְמא

את ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָֺתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזִֺאם ָחֵפץ ָּבנּו ה' ְוֵהִביא א ח

 ָחָלב ּוְדָבׁש. 

דּו ְוַאֶּתם ַאל ִּתיְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצָּלם ִֺּתְמרַא� ַּבה' ַאל  ט

 ֵמֲעֵליֶהם ַוה' ִאָּתנּו ַאל ִּתיָרֻאם. 

ֶהל מֹוֵעד ֶאל ָּכל ְּבֵני ָֺתם ָּבֲאָבִנים ּוְכבֹוד ה' ִנְרָאה ְּבאֺאְמרּו ָּכל ָהֵעָדה ִלְרּגֹום אַֺוּי י

ָרֵאל.   ִיֹשְ
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ֵתן ִלְבֵני ְֺׁשַלח ְל� ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נציוויו של ה' למשה היה: "

ָרֵאל " (י"ג, ב). ציווי זה מתייחס אך ורק לארץ. הניסוח 'נותן ל' אינו מאפשר הבנת ִיֹשְ

הארץ ככינוי מטונימי ליושביה, שכן יושבי הארץ אינם ניתנים לבני ישראל (ראה, 

טז; לכל היותר ניתן לומר שיושבי הארץ -לג, ושם ל"ד, יא-ג, כזלמשל, שמות כ"

בני ישראל). שליחי ישראל אמורים לתור את הארץ ולהתבונן במתנה  בידניתנים 

אשר ה' עומד לתת לישראל. נראה לומר, שכיוון שה' הוא הנותן לישראל את הארץ, 

הרי פתרון בעיית יושבי הארץ הוא עניינו של ה' בלבד, וממילא אין השליחים 

 מצווים להתבונן בם. 

מקומה הבלעדי של הארץ בשליחות נשמר בקטע המפרט את שמות הנשלחים: 

" (י"ג, טז). הפעם הארץ ֶׁשה ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץֵֺאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח מ"

 מופיעה ללא כל לוואי. אין ציון שזאת הארץ שה' נותן לישראל, ואף השם 'כנען'

איננו מופיע. בהמשך, בהקדמה לשליחות, נשמר עדיין מקומה הבלעדי של הארץ, 

 המוגדרת הפעם רק כ"ארץ כנען". 

בהנחיות המפורטות של משה לשליחים מופיעים יושבי הארץ כעניין בפני עצמו, 

כנושא מחקר עצמאי. פעמיים מפנה משה את תשומת לבם של השליחים ליושבי 

ֵׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט ְֺוֶאת ָהָעם ַהּיהארץ. תחילה הוא מבקשם לראות "

" (י"ג, יח), ואחר כך הוא מכוונם לבחון את התרבות האורבנית שלהם, הּוא ִאם ָרב

ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר הּוא יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה העשויה להעיד על מידת ביטחונם בכוחם: "

משקלם היחסי של יושבי הארץ בפי משה עולה  6(י"ג, יט)." ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים

מאזכורם הראשון לאזכורם השני: תחילה מופיעים יושבי הארץ כמוגדרים על פי 

ּוָמה ָהָאֶרץ " [יח]), ואחר כך מוגדרת הארץ על פי יושביה ("ֵׁשב ָעֶליהָ ָֺהָעם ַהּיהארץ ("

 7" [יט]).ֵׁשב ָּבהֲֺאֶׁשר הּוא י

יש לשים לב לכך, שמשה אמנם הכניס גורם חדש למשימתם של השליחים, אך 

בדבריו הארץ נותרה העניין המרכזי שלשמו נשלחו המרגלים. משה פתח בארץ 

וסיים בארץ (יח; כ) ואף הזכיר אותה באמצע דבריו (יט). כך, כל אחד משני 

האזכורים של יושבי הארץ בא 'עטוף' מלפניו ומאחוריו באזכורי הארץ עצמה. מלבד 

זאת, הוסיף משה צו שיאפשר התרשמות בלתי אמצעית של ישראל מטּובּה של 

 " (כ).ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץהארץ: "

 דיווחם של המרגלים סוטה מההנחיות שקיבלו בארבעה עניינים:

 
 ראה רש"י על אתר (בעקבות מדרש תנחומא). .6

הדבר איננו פרי אילוץ דקדוקי, שכן בפסוק כ נאמר "ומה הארץ" ולא 'ומה הארץ אשר הוא  .7

 יט.-יושב בה' (או 'עליה'), על דרך שנאמר בפסוקים יח
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המרגלים פתחו בארץ ובֵפרותיה וסיימו ביושביה, בעוד לּו הקפידו  סדר הדיווח: . 1

היו פותחים בארץ, ממשיכים ביושביה, ומסיימים בה  8על סדר השאלות,

 ובֵפרותיה.

בהשוואה לדברי  הפרופורציה בין הדיווח על הארץ לבין הדיווח על יושביה: . 2

משה, המרגלים צמצמו באופן דרסטי את העיסוק בארץ, והרחיבו מאוד את 

ושא משני בדיווח, העיסוק ביושביה. כך הפכו המרגלים את יושבי הארץ מנ

 המופיע בין אזכורי הנושא העיקרי (הארץ), לנושא עיקרי, כמעט בלעדי. 

מכל השאלות על אודות הארץ ענו המרגלים רק על  התכנים המופיעים בדיווח: . 3

בדיווחם על יושבי הארץ  9").ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא" -" ַמה ִהואהראשונה ("

"), והתייחסו, בלי ַהְמַעט הּוא ִאם ָרבהתעלמו המרגלים משאלת הכמות ("

שנשאלו, לגודלם של יושבי הארץ, לעמים השונים השוכנים בה ולמקומם של 

 10עמים אלה.

השליחים נתבקשו לתאר למשה את הארץ ויושביה,  אופיו השיפוטי של הדיווח: . 4

.." .ִּכי ַעז ָהָעם ֶאֶפסאך הם לא הסתפקו בתיאור אלא הוסיפו שיפוט, הערכה: "

(י"ג, כח). "אפס" זה משמעו, כי ישנה שאלה בדבר כדאיות הכניסה לארץ: טוב 

הארץ הוא שיקול בעד הכניסה ארצה, טיב יושביה הוא שיקול נגד מהלך זה, 

 11והשיקול הנגדי הוא בעל המשקל המכריע.

מבחינה רטורית, סטיות מהסוג הראשון והשני שמנינו כאן הן דרכי הסילוף העדינות 

ביותר, ועל כן גם היעילות ביותר, שכן השומע מתקשה להבחין בסילוף שבהן. כל 

שינוי מעמדם היחסי של הארץ ויושביה,  -הסטיות שמנינו כאן פועלות בכיוון אחד 

 הצגת עניין יושבי הארץ כבעל משקל גדול פי כמה מהארץ עצמה.

(י"ג,  כפי הנראה יצרו דברי המרגלים, שנאמרו בנוכחות משה, אהרן וכל העדה

ָתּה ִּכי ֺה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו אָֺעלכו), מהומה רבתי, שכן כלב היסה את העם לפני שטען: "

 " (י"ג, ל).ָיכֹול נּוַכל ָלּה

דברי כלב מהווים תגובה להערכה שהביעו המרגלים: "אפס...". מול ההערכה 

הצבאית הרמוזה שלהם, מעמיד כלב הערכה צבאית מפורשת משלו. כיוון שאין 

יש לתלות את  12להניח כי כלב ראה עם חלש ממה שראו שאר התרים את הארץ,

 
 כפי שעשתה למשל רבקה (בראשית כ"ד, כד). .8

 כך הציג ה' את הארץ בפנייתו הראשונה למשה (שמות ג', ח). .9

 ראה רש"י לי"ג, ט (בעקבות תנחומא), הטוען שאזכור עמלק נועד להפחיד את העם. .10

 לא.-ראה דברי רמב"ן על י"ג, כז .11

המקום היחיד שנזכרים בו ענקים בפרקנו הוא חברון, ואין ספק כי כלב היה שם. ראה יהושע  .12

 טו.-י"ד, ו
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הערכתו השונה בגישתו השונה למה שראה. נראה לנו, שגישתו של כלב מתבטאת 

בהתמקדות בארץ. כלב, כמו ה' אלוהיו בפסוק ב, מדבר אך ורק על הארץ. זאת, גם 

והרי מדובר כאן  -" [ל] ַכל ָלּהִּכי ָיכֹול נּוכאשר הסגנון מחייב התייחסות ליושביה ("

במאבק צבאי ביושבי הארץ ולא בכיבוש השממה...). עם זאת, כלב אינו מציין 

". ה' ועמו? או אולי ָיכֹול נּוַכל ָלּהבפירוש למי כוונתו באותו גוף ראשון רבים של "

 לוחמי ישראל בלבד?

נראה, כי המרגלים חששו שהתנגדותו המפורשת של כלב לדבריהם תשכנע את 

העם יותר מטענתם המרומזת, ועל כן עברו המרגלים לשפה מפורשת יותר, וטענו 

" (לא). בניגוד לכלב, המרגלים א נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּוֺלבגלוי: "

תכלית העלייה. ושוב מופיע גוף  -המכשול, ולא על הארץ  -דיברו אך ורק על העם 

מנו", שניתן לפרשו כמתייחס רק לישראל, וניתן לפרשו כמתייחס "מ -ראשון רבים 

 13אלוהים. -לישראל ולכל העומד לצדם במאבק הצפוי, קרי 

יש מקום להניח, כי גם בטענה מפורשת זאת לא היה די, ועל כן עברו המרגלים 

לטקטיקה שונה. בניגוד לפעמים הקודמות, הפעם פנו לא אל משה (כבפסוק כז) ולא 

אל נמען לא מוגדר (כבפסוק לא), אלא אל בני ישראל. עם החלפת הנמען 

(מהמנהיגות להמון), החליפו המרגלים גם את סגנונם. במקום הרצאת עובדות (ולּו 

גם באופן מניפולטיבי) והוספת הערכות, נקטו עתה דרך של הוצאת דיבה, שקרים 

ודה שהעדיפו והפרזות. המרגלים פתחו בהתייחסות לנקודה החלשה בטיעונם, הנק

ָהָאֶרץ הארץ, תוך הדגשת היותם ֵעדי ראיה: " -להתעלם ממנה זה עתה (י"ג, לא) 

" ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש...". על אותה הארץ שלא מכבר תיארו כ"ָתּהָֺלתּור אֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה 

 " (לב). ֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהואֶֺאֶרץ א(י"ג, כז), סיפרו עתה כי "

עם זאת, גם כאשר בחרו המרגלים להזכיר את הארץ, הדגש בדבריהם היה ונותר 

"ְוַגם ְיִלֵדי  -תוך התמקדות בגודלם הפיזי. הטענה הקודמת  -על יושביה, והפעם 

ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם" אולי הייתה מעט מטעה, שכן התורה מציינת שמדובר בשלושה 

 ְוָכל" -י ְיִליֵדי ָהֲעָנק"). הטענה הנוכחית "ְוָׁשם ֲאִחיָמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלמַ  -בלבד (ראה י"ג, כב 

ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות" (י"ג, לב), היא כנראה הפרזה עצומה. סביר 

"ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן ַהְּנִפִלים" (שם, לג) אף הוא אינו  -להניח, שהניסוח המדגיש 

"ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים" היא  -תיאור מצב מדויק במיוחד. אין צורך לומר, כי הטענה 

חגבים") אינה אלא עלה תאנה. טענתם כהפרזה שאין כמותה, וכ"ף הדמיון שבה ("

האחרונה של המרגלים באה להבהיר לישראל שאין טעם לסמוך על כך שגם 

 אויביהם עשויים לפחד מעימות: "ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם" (שם). 

 
 -ורק לאלוהים דרשו חז"ל בבבלי סוטה לה ע"א, בפרשם "ממנו" את "ממנו" כמתייחס אך  .13

 גוף שלישי, יחיד.
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פי דברי המרגלים, העלייה לארץ תביא בהכרח למותם של ישראל. או  על

 שחרבם של אנשי הארץ תאכלם, או שהארץ עצמה תאכלם... כך או כך, גורלם נגזר.

בהצגת מלכוד זה סיימו המרגלים את דבריהם. מכאן ואילך, הציבור ששמע את 

 דבריהם המשיך את 'מלאכתם'. תחילה בבכי (י"ד, א), ואחר כך בתלונות ובהמרדה.

התלונות המופנות אל משה ואהרן מבטאות את הפנמת דברי המרגלים: "לּו 

משמע, מותנו הוא ודאי,  -ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו ָמְתנּו" (י"ד, ב) 

 ָתנּו ֶאל ָהָאֶרץֺ"ְוָלָמה ה' ֵמִביא א -השאלה היא רק מקום המוות המועדף... ובפסוק 

מופיעה, לראשונה בפרשת המרגלים, טענה גלויה נגד  -ל ַּבֶחֶרב" (פס' ג) ֺאת ִלְנּפַֺהּז

ה', כביכול הוא חפץ במותם של ישראל. מטענה זאת משתמע, שהן ארץ מצרים והן 

המדבר עדיפים על "הארץ הזאת", אפילו כמקום למות בו. נראה כי מאמציהם של 

עתה  14המרגלים להפוך את הארץ מגורם מושך לגורם מרתיע, הוכתרו בהצלחה.

משולבת בתלונה גם הדאגה לחלשים: "ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז". ושוב צצים הגעגועים 

לבית העבדים הישן: "ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה". בשלב הבא הגעגועים הופכים 

אהרן מראשנו ונבחר לנו אׁש [כלומר, נסיר את משה וֺלהצעה קונקרטית: "ִנְּתָנה ר

 מנהיג אחר] ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה" (י"ד, ד).

אימוץ גישת המרגלים, האשמת אלוהים בתכנית להפיל את ישראל בחרב, הרצון 

הכוונה לבטל את כל מהלך יציאת  -להדיח את משה ואהרן, ואולי יותר מהכול 

ו). דבריהם של יהושע וכלב הנם -מצרים, זעזעו את משה ואהרן, יהושע וכלב (י"ד, ה

תגובה הן לדברי המרגלים והן לדברי הציבור, ובראש ובראשונה בשאלת טיב הארץ. 

תוך הדגשת היותם עדי ראייה (השווה י"ג, לב) טוענים יהושע וכלב : "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

גישים ד" (י"ד, ז). בהמשך הם שבים ומדֺד ְמאָֺתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאָֺעַבְרנּו ָבּה ָלתּור א

"ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש" (י"ד, ח).  -את טוב הארץ, תוך ציטוט דברי יריביהם 

מול השמצת אלוהים בידי העדה (י"ד, ג), מציגים יהושע וכלב את ה' כמי שעשוי 

לחפוץ בישראל ולתת להם ארץ זבת חלב ודבש (י"ד, ח), ובכך הם שבים לציווי 

ָרֵאל" [י"ג, ב]). בניגוד להבעת ֺהאלוהי שבראשית הפרשה ("ֲאֶׁשר ֲאִני נ ֵתן ִלְבֵני ִיֹשְ

הביטחון המוחלט בירושת הארץ שהופיע בדברי כלב בתשובתו למרגלים, מציגים 

עתה יהושע וכלב את השגת הארץ כמותנית, כתלויה ברצונו של ה'. כנראה, לאור 

מסופקים עתה יהושע  התנהגות ישראל מאז פנו המרגלים ישירות אל העם (י"ג, לב),

 
ייתכן שיש להבין את שליחת האנשים לתור את הארץ לאור התלונות שקדמו לפרשת  .14

לה). התלונות העידו על היחלשות כוח העמידה של -ג; שם, ד-המרגלים (במדבר י"א, א

ישראל, שנבעה אולי מכך שהארץ המובטחת נראתה לא מוחשית. ייתכן שהשליחות נועדה 

להגביר את המוטיבציה של ישראל לקראת הכניסה ארצה, להגדיל את נכונותם לעמוד 

בקשיים על ידי הגברת התקווה מכוח דיווח חדש ומוסמך על טוב הארץ. אם כך, הרי 

 המרגלים הפכו את כוונת ה' על פיה.
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"ַא�  -וכלב אם ה' אכן עדיין חפץ בם. הדרך היחידה לאפשר את חפץ ה' בעמו היא 

 דּו"! (י"ד, ט). ַֺּבה' ַאל ִּתְמר

כזכור, כלב התעלם בתשובתו למרגלים מקיומם של אנשי הארץ. עכשיו, לאחר 

שהמרגלים הצליחו להחדיר לשומעיהם פחד רב מפני יושבי הארץ, שוב אין זה נבון 

"ַאל ִּתיְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ"; "ַאל  -להתעלם מהם. יהושע וכלב מדגישים פעמיים 

ֶכֶלת ִֺּתיָרֻאם" (י"ד, ט); משיבים במטפורה ("ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם") על מטפורה ("ֶאֶרץ א

יֹוְׁשֶביָה"), ומול הצגת פער עצום בין ישראל לאויביהם לטובת האויבים ("ַוְּנִהי 

 ינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם"), הם מציבים פער הפוך: "ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם"ְבֵעינֵ 

 [= אין להם כל הגנה], "ַוה' ִאָּתנּו".

יהושע וכלב בנו את דבריהם בחכמה רבה. הם פתחו בהדגשת טּובה של הארץ, 

וסיימו בהפחתת משקלם של האויבים. בין שתי ההדגשות של טוב הארץ, הזכירו 

לישראל שה' הוא הנותן את הארץ. בין שתי קריאות העידוד לעמידה מול האויב, 

"ַא� ַּבה'  -הזכירו לעם שה' הוא המסייע לישראל במלחמתם, ובתווך שילבו התראה 

אְמרּו ָּכל ָהֵעָדה ֺדּו". אף על פי כן, נכשלו מאמצי השכנוע של יהושע וכלב: "ַוּיַֺאל ִּתְמר

 ָתם ָּבֲאָבִנים" (י"ד, י). ִֺלְרּגֹום א

 

* 

עד כאן סקרנו את השתלשלות חטא המרגלים, מהציווי האלוהי על שליחת האנשים 

ועד לניסיון הרגימה באבנים. הצבענו בעיקר על היחסים המשתנים בין הארץ 

ליושביה בפי הדוברים השונים, יחסים המבטאים הן את תפיסותיהם של הדוברים, 

והן את רצונם של הדוברים להשפיע על שומעיהם. מלבד הדגשת חשיבות משקלם 

היחסי של הארץ ויושביה, התייחסנו גם לשאלת המודעות לאלוהים כנותן הארץ. 

בשתי הנקודות הללו ראינו כי תחילה כלב, ואחר כך יהושע וכלב, מנסים להשיב את 

 ישראל לתפיסה המשתקפת בדברי ה' שבראשית הפרשה.

לה, הם שהיוו נקודת מוצא לטיעוננו הראשון על -ד, יאאזכורי יהושע וכלב בי"

אודות הקומפוזיציה (= המבנה, הארגון) של פרשת המרגלים, טיעון שננסה להוכיח 

 אותו להלן.

 

 תגובות ה' לחטא המרגלים

ל ֺא ַיֲאִמינּו ִבי ְּבכֶֺׁשה ַעד ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶּזה ְוַעד ָאָנה לֺאֶמר ה' ֶאל מַֺוּי י"ד, יא

יִתי ְּבִקְרּבו. ָֺהא  תֹות ֲאֶׁשר ָעֹשִ

ה א יב  ְת� ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ִמֶּמּנּו. ַֺאֶּכּנּו ַבֶּדֶבר ְואֹוִרֶׁשּנּו ְוֶאֱעֹשֶ

 ֲח� ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו. ֶֺׁשה ֶאל ה' ְוָׁשְמעּו ִמְצַרִים ִּכי ֶהֱעִליָת ְבכֺאֶמר מַֺוּי יג

את ָׁשְמעּו ִּכי ַאָּתה ה' ְּבֶקֶרב ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַעִין ֺֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהּזְוָאְמרּו ֶאל י יד
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ֵל� ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ֵֺמד ֲעֵלֶהם ּוְבַעֻּמד ָעָנן ַאָּתה הְֺּבַעִין ִנְרָאה ַאָּתה ה' ַוֲעָנְנ� ע

 ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה.

 ר. ְֺוֵהַמָּתה ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּכִאיׁש ֶאָחד ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ִׁשְמֲע� ֵלאמ טו

ֶלת ה' ְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם ַוִּיְׁשָחֵטם ִֺמִּבְלִּתי ְיכ טז

 ַּבִּמְדָּבר.

 ר.ָֺני ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאמַֺח ֲאדְֺוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא ּכ יז

א ָעֹון ָוָפַׁשע ְוַנֵּקה לַֺאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד נה' ֶאֶר�  יח ֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ֺא ְיַנֶּקה ּפֺֹשֵ

 ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים. 

אָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה. ֶדל ַחְסֶּד�ְֺסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכג יט  ְוַכֲאֶׁשר ָנֹשָ

 אֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרך. ַֺוּי כ

 ְואּוָלם ַחי ָאִני ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד ה' ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ.  כא

יִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ֺֺתִדי ְוֶאת אִֺאים ֶאת ְּכבִֺּכי ָכל ָהֲאָנִׁשים ָהר כב ַתי ֲאֶׁשר ָעֹשִ

ר ְּפָעִמים ְולַֺוְיַנּסּו א   א ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי.ִֺתי ֶזה ֶעֹשֶ

 א ִיְראּוָה. ָֺתם ְוָכל ְמַנֲאַצי לִֺאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאב כג

ִתיו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְֺוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי ַוֲהִביא כד

 ָּבא ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה. 

 ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק ָמָחר ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶר� ַים סּוף. כה

 

 ר.ֶֺׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאמַֺוְיַדֵּבר ה' ֶאל מ כו

ָרֵאל ַֺעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּז כז את ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעָלי ֶאת ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיֹשְ

 ִּליִנים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי. ֲאֶׁשר ֵהָּמה מַ 

ה ָלֶכם. ֺר ֲאֵלֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ה' ִאם לֱֺאמ כח  א ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני ֵּכן ֶאֱעֹשֶ

ִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה  כט ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן ֶעֹשְ

 ֶתם ָעָלי. ֲֺאֶׁשר ֲהִלינ

אִתי ֶאת ָיִדי ְלַׁשֵּכן ֶאְתֶכם ָּבּה ִּכי ִאם ָּכֵלב ִֺאם ַאֶּתם ָּתב ל אּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנֹשָ

 ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון. 

 ָּבּה.ָתם ְוָיְדעּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ְֺוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהֶיה ְוֵהֵביאִתי א לא

 ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה.  לב

אּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם ַעד ּתֺּוְבֵניֶכם ִיְהיּו ר לג ם ִּפְגֵריֶכם ִֺעים ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנֹשְ

 ַּבִּמְדָּבר. 

ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַּתְרֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום יֹום ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה  לד

אּו ֶאת ֲעו  ֵתיֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִויַדְעֶּתם ֶאת ְּתנּוָאִתי. ֺֺנִּתֹשְ

ה ְלָכל ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֺא זֲֺאִני ה' ִּדַּבְרִּתי ִאם ל לה את ַהּנֹוָעִדים ָעָלי ֺאת ֶאֱעֹשֶ

 ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיַּתּמּו ְוָׁשם ָיֻמתּו. 

ֶׁשה ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ ַוָּיֻׁשבּו ַוַּיִּלונּו ָעָליו ֶאת ָּכל ָהֵעָדה ֲֺאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח מְוהָ  לו

 ְלהֹוִציא ִדָּבה ַעל ָהָאֶרץ. 

 ַוָּיֻמתּו ָהֲאָנִׁשים מֹוִצֵאי ִדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ה'.  לז

 ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ָחיּו ִמן ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ַהֹהְלִכים ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ. לח
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חלוקת דברי ה' לשניים, מובלטת בספר התורה על ידי הפרשה הפתוחה המבדילה 

כה) הוא תגובה על השלב הראשון -בין החלקים. לפי טענתנו, החלק הראשון (י"ד, יא

עשרת המרגלים  -של חטא המרגלים, שלב שבו נשאו דברים רק התרים את הארץ 

ג), הם נחשבים כמייצגים -וכלב. כיוון שהתרים היו נשיאים, ראשי בני ישראל (י"ג, ב

"ַעד ָאָנה  -של כל ישראל, וחטאם עלול להיתפס כחטאו של העם כולו. את דברי ה' 

ַהֶּזה" (י"ד, יא) יש להבין לאור ראיית התרים כמייצגי העם. בתגובתו של  ָהָעםְיַנֲאֻצִני 

האמון ביכולת -ה' יש הצבעה מפורשת על מה שטמון בדברי המרגלים, שכן אי

אמון במי שהבטיח לתת להם את הארץ: -ישראל להתגבר על יושבי הארץ, הוא אי

"ַאֶּכּנּו ַבֶּדֶבר ְואֹוִרֶׁשּנּו  -א ַיֲאִמינּו ִבי" (שם). ייתכן, שאת הצעתו למשה ֺ"ְוַעד ָאָנה ל

ה א " (פס' יב), יש להבין כתגובה לדברי "האנשים" ִמֶּמּנּודֹול ְוָעצּום ְת� ְלגֹוי ּגָ ְֺוֶאֱעֹשֶ

 " (י"ג, לא). ִמֶּמּנּושתרו את הארץ: "ִּכי ָחָזק הּוא 

משה, המתאמץ להציל את ישראל, מתעלם מהצעתו של ה' ומשתמש באותו 

טיעון שהיווה את החטא כטיעון לחנינה. אם ה' אכן ימית את ישראל, אזי יאמרו 

ֶלת ה' ְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ֺהגויים במפורש (מה שרמזו ישראל): "ִמִּבְלִּתי ְיכ

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם ַוִּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר" (י"ד, טז). גם את הסיבה לכעסו הרב של ה', 

ל ֺכל האותות שעשה בקרב ישראל ומהם היו ישראל צריכים ללמוד לבטוח בה' ("ְּבכ

יִתי ָֺהא " [י"ד, יא]), הופך משה לטענה בעד חנינת ישראל. אותות ְּבִקְרּבוֹ תֹות ֲאֶׁשר ָעֹשִ

אלה הם שגרמו לגויים להיות משוכנעים בחיבתו של ה' לישראל, ובגלל אותות אלה 

יסיקו הגויים ממותם של ישראל שכוחו של ה' מוגבל ("ְוָׁשְמעּו ִמְצַרִים ִּכי ֶהֱעִליָת 

ֲאֶׁשר ַעִין ְּבַעִין ִנְרָאה  ְּבֶקֶרב ָהָעם ַהֶּזה... ָׁשְמעּו ִּכי ַאָּתה ה' ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבוֹ ֲח� ֶאת ְֺבכ

ֵמד ֲעֵלֶהם... ְוֵהַמָּתה ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּכִאיׁש ֶאָחד ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַֺאָּתה ה' ַוֲעָנְנ� ע

-ֶלת ה' ְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ..." [י"ד, יגֺכר. ִמִּבְלִּתי יְ ָֺׁשְמעּו ֶאת ִׁשְמֲע� ֵלאמ

טז]). משה, שהוא הראשון שהכניס את יושבי הארץ לדיון (י"ג, יח), ממשיך לטעון 

שיש לקחת בחשבון את הגויים השונים, ומשתמש ביושבי הארץ כדרך לבטל את 

את..." (י"ד, יד). לא מכוחם של הגויים יש ֺגֵזרת ה': "ְוָאְמרּו ֶאל יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהּז

לחשוש, אלא מחילול שם ה' בגויים. הכחדת ישראל, טוען משה, תביא להמעטת 

כוחו של ה' בעיני הגויים. לעומת זאת, הגדלת כוחו תתבטא לא בהתגברות של 

 ָני ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ ַֺח ֲאדֺאחרים, אלא כביכול בהתגברות על עצמו, על כעסו: "ִיְגַּדל ָנא ּכ

א ָעֹון ָוָפַׁשע..." (י"ד, יזֺר. ה' ֶאֶר� ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד נֵֺלאמ  יח). -ֹשֵ

ה' לא דיבר על המרגלים, אלא על "העם הזה", שהמרגלים היו ראשיו ושלוחיו 

ג). גם משה דיבר אך ורק על "העם הזה" (י"ד, יג, יד, טו, טז, יט -(ראה י"ג, ב

[פעמיים]). משה הצליח במאמציו לבטל את הגֵזרה וה' סלח לעם כדבריו (י"ג, כ). 

אך לא למרגלים. את החטאים שייחס קודם לכל העם, ייחס ה' עכשיו רק  -לעם 

לשלוחי העם, מבצעי החטאים בפועל. על אותם "האנשים" גזר ה' שלא יראו את 
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הארץ, ומתוכם הוציא ה' את כלב, והבטיח שבניגוד לשאר המרגלים, כלב יזכה לבוא 

כד). סיום דברי ה' בחלק זה ("ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני -ץ וזרעו יורישנה (י"ד, כבאל האר

יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק" [י"ד, כה]) הוא שוב התייחסות לדברי המרגלים שהזכירו את עמלק 

והכנעני ומקומות מושבם ("ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב... ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ַעל ַהָּים ְוַעל ַיד 

ַהַּיְרֵּדן" [י"ג, כט]). נראה לנו, כי ההנחיה "ָמָחר ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶר� ַים סּוף" 

(י"ד, כה) היא דחייה זמנית בלבד של הכניסה ארצה, שכן אין בה ציון זמן מוגדר שבו 

 ייאלצו ישראל להישאר במדבר.

משה. ייתכן, כפי שהצענו  קשה לזהות בוודאות מתי בדיוק החל ה' לדבר עם

לעיל, שה' הגיב רק לאחר אמירת "ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו". ייתכן שה' החל להגיב עוד 

קודם לכן, מיד לאחר דברי כלב (שהרי ה' מתייחס בפירוש למעשיו של כלב). שתי 

אפשרויות אלה אינן מסבירות מדוע משה לא הגיב לדברי המרגלים, תגובה 

שהתבקשה מכוח היותו שולח המרגלים והנמען הראשי של הדיווח. הציפייה לכך 

ֶׁשה" ֺ"ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מ -שמשה יענה למרגלים מתבססת גם על דברי הכתוב 

(י"ג, ל). סביר יותר להניח, כי ה' החל לדבר עם משה מיד בתום דברי המרגלים 

לת 'אפס' שבדבריהם. האמון בו המשתמע במי-הראשונים, תוך שהוא מגיב על אי

הוא היה עסוק בהידיינות עם  -אם נניח כך, אזי נבין מדוע משה לא ענה למרגלים 

ה', בניסיון להציל את ישראל מהכחדה. ייתכן שדברי ה' על "כל האנשים" נאמרו 

וכלב ממתינים לתגובת משה והתייחסו גם לכלב, ורק לאחר שכלב  15בעוד יהושע

דיבר, הוסיף ה' ואמר "ועבדי כלב...", והוציא אותו מכלל ה"אנשים". אין מקום 

להניח כי דברי ה' למשה נאמרו לאחר הוצאת דיבת הארץ, כי עניין זה לא נזכר כלל 

 כה.-בדברי ה' בי"ד, יא

אלא שבעוד שמשה מדבר עם ה' ומשיג חנינה לעם, המשיכו המרגלים בדבריהם. 

את העם בטיעוניהם, וגרמו הם פנו לעם תוך התעלמות ממנהיגיו, הצליחו לשכנע 

להמשך ההידרדרות ולהפיכת חטא המרגלים לחטאו של עם שלם. דברי ה' למשה 

לה באו לאחר שהוא סלח לבני ישראל, ואילו ישראל בינתיים -ולאהרן שבי"ד, כו

 הגדילו והרחיבו עוד ועוד את החטא המקורי.

הפעם דבר ה' איננו מופנה רק אל משה, אלא אל משה ואהרן (י"ד, כו), שכן על 

-שניהם התלוננו כל בני ישראל (י"ד, ב). הטענה האלוהית בפעם זאת איננה על אי

 
גם את חז"ל, וראה דבריהם בנידון בבבלי שם. השאלה מדוע שתק יהושע בשלב זה הטרידה  .15

ייתכן, שיחסו המיוחד של יהושע למשה הוא שגרם לו לשתוק בשלב זה, להתבונן במשה 

(שהיה עסוק בהידיינות עם ה') ולהמתין לכך שמשה יגיב לדברי העם. אותה מסירות למשה 

במדבר י"א, כח) היא היא שגרמה ליהושע להגיב אחר כך, כאשר  -(ראה בפרשה הקודמת 

 ישראל הלינו על משה, ואף רצו להדיחו מההנהגה.
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על ההעדפה למות  16י: על תלונות,-האמון בכוחו, אלא על דברים שהופיעו בי"ד, א

הטענה שה' מביא אותם  19ועל מאיסת הארץ. 18על טענת הדאגה לטף, 17במדבר,

חוק את כל מהלך יציאת מצרים, שהופיעו אף לארץ כדי שייפלו בחרב, והנכונות למ

י, אינן זוכות להתייחסות מילולית מה', אך נראה שיש להן ביטוי עקיף -הן בי"ד, א

בזעם העצום שנשמע בדברי ה', ובכובד העונש: ארבעים שנה במדבר, עד תום כל 

 הדור החוטא.

לה התייחסות מיוחדת למרגלים, אותם "האנשים", כפי -אין בדברי ה' שבי"ד, כו

שהתורה מכנה אותם פעם אחר פעם (י"ג, ג, לא; י"ד, כב, לו, לז, לח). כיוון שהעונש 

ָתם" [י"ד, כג]) ֺשהוטל קודם לכן רק עליהם ("ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאב

חל עתה על כל העם, וממילא חטאם כמחטיאים ציבור שלם כבד יותר, הוטל עליהם 

 מוות מיידי.  -מור יותר עונש ח

 -הפעם כל העם חטא, ועל כל העם הוטל העונש. הטיעון שהעלה משה קודם 

תֵקף גם עתה. אלא שהפעם העם עצמו,  -חילול השם שייגרם על ידי הכחדת העם 

באמרו "ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז", סיפק לה' 'פתרון', דרך 'לעקוף' בעיה זאת. הפעם ה' החליט 

להשמיד את הדור החוטא מבלי להשמיד את העם. לאט לאט ימותו במדבר כל 

החוטאים, ורק הטף יזכו לבוא לארץ. עתה לא ראה משה מקום לשוב ולבקש על 

 עמו.

העונש על המרגלים בא, כנראה, מיד. על רקע מותם במגפה, ניכר שכרם של 

 -לה" יהושע וכלב שנותרו בחיים, ורק אז דיבר משה אל כל ישראל את "הדברים הא

 לה.-כנראה אלה שבי"ד, כו

 

* 

עד כאן הראינו כיצד הבנת סדר האירועים של פרשת המרגלים, והמודעות לחשיבות 

מעמדם היחסי של הארץ ויושביה בפי הדוברים השונים, תורמות רבות להבהרת 

הפרשה ופרטיה. שאלות שונות, לרבות שאלות על אודות ה', משה ויהושע, זכו 

 
ָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמה  -ן" (י"ד, ב) ֶֺׁשה ְוַעל ַאֲהרֺנּו ַעל מֺ.  "ַוִּיּל16 "ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעָלי ֶאת ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיֹשְ

 כט).ֶתם ָעָלי" (י"ד, כז, ַֺמִּליִנים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי"; "ֲאֶׁשר ֲהִלינ

"ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם" (י"ד, כט); "ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם  -"אֹו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו ָמְתנּו" (י"ד, ב)  .17

 ם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר" (לג); "ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיַּתּמּו ְוָׁשם ָיֻמתּו" (לה).ִֺיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה" (לב); "ַעד ּת

 "ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהֶיה" (י"ד, לא). -"ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז" (י"ד, ג)  .18

את... ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ָֺתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֺ"לּו ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים... ְוָלָמה ה' ֵמִביא א .19

 "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ָּבּה" (י"ד, לא). -ד) -ְיָמה" (י"ד, בִמְצָרְיָמה... ְוָנׁשּוָבה ִמְצרָ 
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בדברינו למענה, חלקן במפורש וחלקן במרומז. עתה ברצוננו לסכם ולהציע מבט 

 כולל על הפרשה.

 לדעתנו חטא המרגלים נחלק לשניים. 

החטא הראשון, שבו פעלו רק המרגלים, ראשי בני ישראל, עיקרו הפחד מהעם 

שהבטיח לתת את הארץ. על  20אמון בכוחו של ה'-היושב בארץ. פחד זה קשור באי

 חטא זה סלח ה' לעם.

טא השני, שבו נטלו חלק גם כל העדה והעם, עיקרו מאיסה בארץ. כתוצאה הח

מהמאיסה בארץ איבדו ישראל את אמונם בכוונותיו הטובות של ה', ברצונו להיטיב 

 להם.

האמון באהבת ה' לעמו לא הייתה מחילה, ורק -על חטא המאיסה בארץ ואי

 ד... ַוה' ִאָּתנּו ַאל ִּתיָרֻאם", זכו לבוא לארץ.ֺד ְמאֺהשניים שאמרו: "טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמא

 

 
ואולי בהתעלמות מה', מכוחו, מהבטחתו... שכן יש לשים לב כי ה' איננו נזכר בפירוש  .20

ָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֺ"ְוָלָמה ה' ֵמִביא א -מתחילת פירוט שמות התרים (י"ג, ד) ועד לטענת ישראל 

 ל ַּבֶחֶרב" (י"ד, ג).ֺאת ִלְנּפַֺהּז


