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  "וגם זבת חלב ודבש היא, באנו אל הארץ אשר שלחתנו"

  
בע ו קבעקבותיו. החמור ביותר שחטאו בני ישראל במהלך מסעם במדברהחטא נו י ההמרגליםחטא 
חדש הדור הורק ,  ימותו במדבר)חוץ מיחידים( מעל גיל עשריםיוצאי מצרים  שכל הגברים ,ה"הקב

עד , "חטא המרגלים"ארבעים שנה אחרי בני ישראל נשארו במדבר , ואכן. ץ ישראל לארלהיכנסיזכה 
  .  שמת כל הדור ההוא
ת ַּבִד )המרגלים(ציאו ויֹ" : בתורה התשובה מפורשתלכאורה?  המרגליםם שלמה היה חטא

ל המרגלים היו מלאי שבחים ע ; לחלוטיןשונהנותן תמונה  עיון בפסוקים אולםו ,)לב: יג'במ ("הארץ
המרגלים לא ). כז:יג" (וגם זבת חלב ודבש היא, באנו אל הארץ אשר שלחתנו ,ויאמרו: "ארץ ישראל

רות מן הֵפארץ בהביאם למשה ולעם האת שבח  המחישו גם אלא,  אלוהסתפקו במילות שבח
 ומן ,םי בשנטהו במומשם זמורה ואשכול ענבים אחד וישֻאיכרתו ו": הנפלאים של ארץ ישראל

  ?  במה חטאו המרגלים, לכן חוזרת השאלה 1).כג:יג" (מן התאניםנים והִרמֹ
כניסו מורך שדבריהם ה זהבאולי חטאו המרגלים ,  רעה היה חטאםהארץדיבת הוצאת אם לא 

  : )לג-לב ,כט- כח:יג( בלבם של בני ישראל
  

ב עמלק יוש. די הענק ראינו שםוהערים בֻצרות גדֹלֹת מאֹד וגם יִל, ז העם היֹשב בארץעכי 
וכל ... יד הירדן- ם ועל על הייושבוהכנעני , רי יושב בהרי והיבוסי והאמֹתוהִח, בארץ הנגב

ונהי בעינינו , ליםראינו את הנפילים בני ענק מן הנִפושם . דות אנשי ִמ,העם אשר ראינו בתוכה
  .כחגבים וכן היינו בעיניהם

   

 לפנימשה ק לפי ההנחיות שקיבלו משכן הם פעלו בדיו ,מרגליםדיווח של ה אין להתלונן על האולם
  : )יט- יז:יג ( למשימהצאתם

  

ה שב עליואת העם היֹ, את הארץ מה היאוראיתם , עלו זה בנגב ועליתם את ההר, םֶהויאמר ֲאֵל
הבמחנים אם ,  יושב בהנהמה הערים אשר הואו ...המעט הוא אם רב, החזק הוא הרפה

  ?במבצרים
  

על  כל המידע  הם הביאו למשה את; בדייקנות המוטל עליהםביצעו אתהמרגלים שרואים אפוא אנו 
 אלא,  היה שקריםהשהדיווח שלם  המרגלי איש לא טען כנגד,אכן ו. כפי שדרש,כוחות האויבמערך 

- א:יד( בלשון המעטהוזאת , שביעות רצון בקרב העם-אימצב של גרם ל המידע המודיעיני שסיפקוש
  :)ג

 
הפכה לסמל לפוריותה של , התמונה של שני מרגלים הנושאים מוט על כתפיהם ועליו תלוי אשכול ענבים ענק   1

  .ושל משרד התיירות" כרמל" מופיעה בלוגו של יינות והיא, ארץ ישראל עד עצם היום הזה
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לו , הם כל העדהה ועל אהרן כל בני ישראל ויאמרו אֵל משנו על וילֹ,ויבכו העם בלילה ההוא
, ל בחרבמביא אֹתנו אל הארץ הזאת לנּפֹ' ולמה ה. מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו

  . א טוב לנו שוב מצרימהוהל, היו לבזפינו יטונשינו 
   

, באי החמורשמסרו דיווח אִמתי על המצב הצ  המרגליםלהאשים אתהצדקה ה מהי, נשאלת השאלה
מה  ב, שוב השאלהת חוזר,לכן ? לארץ ישראלסעמה להמשיך את  העםסירבאם עקב הדיווח הזה 

  ?חטאו המרגלים
 עקב  העםתגובתראו את נה ויפבן וכלב  בין נון כאשר יהושעהכתוב מספר לנו ש :ועוד שאלה

תנו אל והביא אֹ' אם חפץ בנו ה ": באמרם,רוחותהם ניסו להרגיע את ה, עשרת המרגלים של הדיווח
אבל  .אם רק ירצה, לויכול לעשות הכה "כי הקב, האין סיבה לדאג - )ח:יד" (הארץ הזאת ונתנה לנו

תם ם אֹויאמרו כל העדה לרגֹו" -  אלא הםשלאת מילות ההרגעה שלא קיבל  זו בלבדלא , העם
 קודם זמן קצר רקהן   ?מה הייתה הסיבה לפחד הנורא שאחז בעם !)י:יד" ( באבנים)יהושע וכלב(

,  מצריםה שלה השמיד כליל את צבא" במו עיניהם איך הקבוראהם , במעמד קריעת ים סוף, לכן
' צבו וראו את ישועת ההתַי, ויאמר משה אל העם אל תיראו: "רה של העולם הקדמוןהאימפריה האדי

תמוה . עניצמתו מהצבא הכנהצבא המצרי לא נפל במאומה בָע). יג: יד'שמ ("אשר יעשה לכם היום
 שם כהכנעניצבא האת   גםעבורםה ישמיד "את קביעת יהושע וכלב שהקבהעם בל ילא קמדוע , אפוא

 ארץ בדרכו לקראת כיבושכך מלהמשיך - העם כלמדוע חושש ?כך לעמלק-שעשה למצרים ואחר
  ?ישראל

 ואה) בארץ ישראל(והקרבות העתידיים ) נגד מצרים ועמלק(השוני המהותי בין הקרבות בעבר 
  הצבא המצרינגדהן ,  בדרך נס הקרבותבעבר התנהלו. ה במהלך הקרב" הקב של'השתתפותו'ברמת 

והיה כאשר ירים משה ידו וגבר "( צבא עמלק נגדהן ) יד: יד'שמ, "ןשוואתם תחִר, ילחם לכם' ה"(
 ברור לבני ישראל כי הם עומדים,  צבאות הכנעניים לקראת המלחמה מולאולםו ,)יא: יז,"ישראל

עצם ? מרגליםב צורך היהמה , יתנהל בדרך נסארץ הבוש יכשה "הקבהתכוון  לו .בפני מצב שונה
יתה ימשימתם של המרגלים ה .לא נסי,  קרב רגילהקרב יהיהש לבני ישראל בהירההשליחת המרגלים 

הן בכמות הן , עצמת האויב - ים  בלי נסכי, קרבלנהל את ההדרך הטובה ביותר  מהילבחון אפוא 
   .את הקרבכריע תש היא -כות באי

-בלתימשימה כ  נראה להםארץה כיבוש  ,מערך כוחות האויב  על העםהנתונים שקיבללפי 
 אם ,לארץ שייכנסומה טעם  שכן, לארץ ישראלבמסעם המשיך סירובם ל  מקורוזה ,אפשרית

לנּפֹל מביא אֹתנו אל הארץ הזאת ' ולמה ה: "םעהטען   וכך?בשדה הקרב שימותוהתוצאה תהיה 
  ).  ג:יד" (הלוא טוב לנו שוב מצרימה, נו יהיו לבזנשינו וטֵּפ, בחרב
השתנו , הסיבה היא שעם הכניסה לארץ ישראל? בדרך נסש הארץ ו כיבלא יתנהל, בעצם, דועמ

 ,ם במדברסעמצרים ובממ ם ביציאת, עד כהלבני ישראל שאירע כל מה ;הכללים באופן דרמטי
, דרך ולילה בעמוד אש להאיר להםלפניהם יומם בעמוד ענן לנחֹתם ההֹלך ' וה":  נסדרךהתנהל ב

 ,תיכם מעליכם ונעלך לא בלתה מעל רגלךלמֹלא בלו ש, ארבעים שנה במדבר... ללכת יומם ולילה
 לארץ הכניסה  מרגעאולם). ה-ד: כט'דב; כב-כא:יג' שמ ("כר לא שתיתםאכלתם ויין וֵשלחם לא 

 לא ; מן השמיםאוכל נסי, ירידת מן לא עוד ;יום מדיים ונפלאות   לא עוד נס:לוהכמשתנה ישראל 
למסלול  נכנס העם המצב של ,בארץ ישראל. ביום ועמוד אש בלילהענן ליווי צמוד של עמוד עוד 
כולל ההכנות לקרב באמצעות שליחת , תטבעי בצורה יתנהלש הארץ גם כיבוכך  ו,רגיל ,טבעי

   .מרגלים
 אין פירושה בדרך נסהעובדה שהקרב בארץ ישראל לא יתנהל . זיתעכשיו מגיעים לנקודה המרכ

  העם מתבקש להאמין ;מבחן האמונה, וכאן המבחן האמתי של בני ישראל.  את העםנטושיה "שהקב
ידיו של משה עושות "מן הסוג של  ניצחונות נסיים יהיו אתם למרות שלא ימשיך להיותה "שהקב
יברך את מאמציהם ה "האמין שהקב לאתזועם , ו יכולתמיטבכ על העם לנהל את הקרב ."מלחמה

והביא ' אם חפץ בנו ה":  באמרם, יהושע וכלבלכך בדיוק מתכוונים .ביא לניצחון בשדה הקרבוי
 כפי שקרה  שיקרה נס גלויללוהמשמעות המילים אין ). ח:יד" (תנו אל הארץ הזאת ונתנה לנואֹ
גם  ש,עםמן ה יהושע וכלבבדברים אלה מבקשים  ;")ןשו ואתם תחר,ילחם לכם' ה("רים מציציאת ב

 ויעזור , אותםינטוש לא ,ה" להאמין שהקביהםעל, גם אם אין נסים גלויים של האויב ואם אדיר כוחו 
 הם הסתכלו על ;זהוהעם כולו כשלו במבחן אמונה אולם עשרת המרגלים ו. להם לכבוש את הארץ

לא נוכל  ":ואמרו, ה" הקבו שלעזרתאת שבון בלי להביא בח ,גרידא תמבט צבאינקודת המצב מ
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 היא בה מאשימם הכתובדיבת הארץ ש). לא:יג" (כי חזק הוא ממנו, )הכנעני(לעלות אל העם 
  .הכוחות יחסי לפיכיבוש הארץ יוכרע אך ורק  ש,אמירתם זו

, לכן. לו לעין כגלוייםהנסים לעוד  ו זוכה נישראל אי עם. במשך הדורות מבחן העםוזה גם 
עם טנקים וטילים , ידי היערכות צבאית-עללתנו וועל ארצנו כמיטב יכ עצמנולהגן על  נאלציםנחנו א

 את ארצו ואת ינטושמאמצינו ולא ב ייתן הצלחהה " אבל יחד עם זאת עלינו להאמין שהקב.ומטוסים
 אל לנו לאמונתנו להיחלש ואל לנו להניח;  המרגליםחטא לנו לחזור על אסור. עמו בזמן סכנה

   . לעמו'הישועת תעלם מלה
                    

  נתן אביעזר' פרופ
  המחלקה לפיסיקה

____________________________________________________________  
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