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פרשת המרגלים – "מבחן כניסה" לארץ ישראל 
 

פרשת המרגלים ותוצאותיה היוותה אירוע טראגי של עם היוצא ממצרים לאחר 400 שנות עבדות. עיקר 
תכלית עבדותו ומסעותיו במדבר היו זיכוכו כעם לקראת הכניסה לארץ הקודש, וייסוד עצמאות דתית 
ומדינית. והנה בשערי הארץ, תוך כדי ביצוע מהלך צבאי פשוט של איסוף מודיעין לגבי ארץ היעד, 
מתנכרים רוב המרגלים, ובעקבותיהם רוב עם ישראל, לקב"ה ולארץ המובטחת. עונשם קשה מנשוא: עוד 

40 שנות נדודים במדבר (כעשירית מתקופת  העבדות), ודור שאינו זוכה להגיע לארץ הנכספת.  
 

מניתוח תיאור המעשה בפרשת שלח-לך (פרקים יג-יד) ובפרשת דברים (א כב-לט) עולות מספר שאלות 
לגבי השתלשלות האירוע וסיבותיו: 

‡. קיימות מספר סתירות משמעותיות בתיאור פרשת המרגלים בין שני הסיפורים:    
1. בעוד שבפרשתנו מתואר משה רבנו כיוזם הרעיון (בעצה עם הקב"ה), עד הרמה של קביעת המרגלים 
עצמם (יג ג), הרי שבפרשת דברים (א כב-כג) מתואר האירוע כָיזמה של בני ישראל, שמשה רק הצטרף 

אליה בשלב המימוש (הקב"ה כלל אינו מוזכר).  
2. בתדרוך משה רבנו למרגלים טרם יציאתם (בפרשתנו יג יז כא), הוא מוסר להם שני סוגי משימות:            

האחת צבאית ("החזק הוא הרפה", "הבמחנים אם במבצרים"), והשנייה - התרשמות מהארץ ("השמנה 
ִהוא אם רזה היש בה עץ אם אין"). ואילו בדברי משה בפרשת דברים מופיעות משימות צבאיות בלבד, 

כהיענות לבקשת העם (שם). 
·. אם נאמר בעקבות רש"י1 שהקב"ה אכן רמז למשה רבנו במילים "שלח-לך", שאין הוא רואה בעין יפה 

את מעשה המרגלים, האם נניח שמשה רבנו ביקש לבצע מעשה, שאין רוח הקב"ה נוחה ממנו? 
‚. בהתייחס למרגלים שנבחרו למשימה : 

1. אם אכן המרגלים שנבחרו היו הנשיאים וראשי בני-ישראל, הרי שמותיהם נזכרו בתחילת ספר במדבר 
(א ה) ובחנוכת המשכן (פרשת נשא, פרק ז) בסמוך לפרשת  המרגלים, וחלקם מוכרים מאירועים אחרים.          

כיצד קורה אם כן, שלפתע מופיעים שמות של נשיאים חדשים ובלתי מוכרים לחלוטין, למעט יהושע 
בו-נון וכלב בן-יפונה? 

2. כיצד קורה שהמרגלים שנקראו בפרשתנו "ראשי בני ישראל" (יג ג), נהפכו לפתע בספר דברים 
ל-"אנשים" (א כב) רגילים לכל דבר. 

„. כידוע, ספר דברים משמש בין היתר חזרה וסיכום של האירועים שקרו לבני-ישראל במדבר, כפי שמתאר 
אותם משה. למרות הכלל של "אין מוקדם ומאוחר בתורה" עולה השאלה, מדוע פרשת המרגלים הינה 

‰‡ÔÂ˘‡¯‰ ÚÂ¯È המוזכר בדברים, אף לפני אירועים חשובים (אחרים) כמתן  תורה, חטא העגל ועוד.  
‰. וכמובן, "שאלת השאלות" של פרשת המרגלים שאינה נותנת מנוח: בהנחה שהמרגלים אכן סיפרו את 

האמת שראו, מה היה חטאם וחטא בני-ישראל שעליו נענשו שלא להיכנס לא"י? 
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סיפור המרגלים מתרחש במדבר, בשלב מעבר מחיים המבוססים בעיקר על נסים, כפי שחיו ישראל 
שהתפרנסו מהמן, לחיים שבהם אמורים בני-ישראל ליטול חלק במעשה ובאחריות, תוך אמונה וביטחון 
בקב"ה שיהיה בעזרתם. משה רבנו הבין, שיש להכין את בני-ישראל לקראת כניסתם לארץ, באמצעות שינוי 
תפיסת החיים היום-יומית שהורגלו לה. לא עוד ספיקת כפים והמתנה לישועת ה', אלא חיים מיגיע כפים 
ואמונה בהתערבות השכינה במעשי העם לטוב ולמוטב. לכן יזם משה רבנו את שליחת המרגלים, כמתואר 
בפרשתנו, כדי להרגיל את בני-ישראל לדרך החיים החדשה של השתדלות באמצעים ארציים, תוך סיוע 
אלוקי. מתוך הבנה שאלוקים "מ א כל הארץ כבודו", ואין להפריד בהשגחה האלוקית בין מעשה קודש 
למעשה חול, התייעץ משה רבנו בנושא זה עם הקב"ה. הקב"ה עונה לו "שלח לך", ואין המשמעות 
"כרצונך", אלא "לטובתך"! בכך רמז לו הקב"ה, שדרך החיים החדשה שהוא מנסה להנחיל לבני-ישראל 

היא אכן המעשה הראוי לפני הכניסה לארץ. 
וכאמור, בהמשך תיאור המעשה בפרשתנו, התכוון משה רבנו לשלוח את הנשיאים המוכרים, ראשי בני 
ישראל, החדורים אמונה בקב"ה בכל מעשיהם, על מנת שיבצעו את משימת החולין של ריגול הארץ מתוך 

זווית ראיה של בטחון בקב"ה.  
גם התדרוך שניתן להם כולל אמנם היבט צבאי, אך כולל גם בקשה לתאר אח"כ לבני-ישראל את גדלות 
הארץ שהקב"ה מתכוון להביאם אליה; אלא שכאן משתלב תיאור האירוע לפי ספר דברים (המשלים את 

התיאור שבפרשתנו).  
  - ˙È‡·ˆ בני ישראל, בניגוד לצפוי, ניגשים למשה וטוענים בפניו, שמשימת ריגול הארץ הינה משימה
משימת חולין, ולמשימה מעין זו אין לשלוח את הנשיאים שהינם אנשי קודש, אלא  יש לשלוח "אנשי צבא 
מקצוענים". בכך משדרים בני-ישראל למשה, כיצד הם מבינים את תהליך הכניסה לא"י. תמיכת משה 
בדבריהם – "ויטב בעיני" (דב' א כג), מעידה אולי שמלכתחילה ראה משה ברכה בעובדה שבני-ישראל 
הטמיעו לכאורה את הרעיון, שעם הכניסה לארץ יש לשלב את עולם המעשה בעולם האמונה; הרי בין 
המרגלים נמצאו שני המנהיגים הרוחניים – יהושע בן נון וכלב בן יפונה. אלא שבני-ישראל ביקשו, כנראה, 

לפעול בעולם המעשה על חשבון עולם האמונה. 
וכך נבחרים אותם המוגדרים "אנשים" (ספר דברים), שהיו ככל הנראה אנשי צבא מקצוענים ומוכשרים, אך 
לא מנהיגי העם במובן הרוחני. לאנשים אלה מתבצע ˙„¯ÂÁÓ ÍÂ„˘, הכולל הנחיות ריגול צבאי בלבד, כי 

הרי הוקרת הקב"ה ושבח הארץ אינם רלוונטיים למשימת "חולין" זו. 
 Ï‡Â המרגלים מבצעים את משימתם וחוזרים. ולמי הם מדווחים? כתוב: "וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן

Ï‡¯˘È È· ˙„Ú ÏÎ" (במד' יג כו). 
בד"כ, מרגלים מוסרים לכל הפחות "דיווח ראשוני" למנהיגים, אך כאן דיווחו המרגלים לשולחיהם 
הישירים, שהרי (כמוסבר לעיל) נשלחו בָיזמת בני-ישראל. וכך קרה, שהמרגלים אכן תיארו את שראו 
È˘‡Î ˆ·‡. החומות והענקים נראו להם בלתי אפשריים לכיבוש מבחינה צבאית טהורה. הנסים שעשה 
להם הקב"ה (ראה רש"י במד' יג לב) תורגמו ל-"ארץ ׂאכלת יושביה", וזאת מכיוון שלא התחשבו בעזרתו 

של הקב"ה. 
מעשיהם בארץ מתוארים כמבצע ריגול צבאי מושלם בכל אמת מידה מבצעית: 12 מרגלים תרים את הארץ 

במשך 40 יום: מטיילים בערים, נושאים עימם מפרי הארץ, ואיש אינו חושד בהם. 
אעפ"י כן, בעיניים של "אנשי מקצוע" הם מגיעים למסקנה של אי יכולת לכבוש את הארץ ואת יושביה, 

וזאת מכיוון שבחרו לעזוב את האמונה והביטחון שקב"ה  יהיה בעזרם.  
יהושע וכלב, לעומת זאת, שהיו חדורי אמונה בכל מעשיהם, אכן לא נבהלו מהמראות שראו, כי ידעו 
שהמאמץ שיעשה עם ישראל בכיבוש הארץ בתוספת "סיעתא דשמייא" יבטיחו את הצלחת המשימה. זו 
הסיבה לכך שמשה חוזר על פרשת המרגלים בתחילת ספר דברים, וזו גם הסיבה לכך שהמרגלים וכל הדור 

ההוא לא זכו להיכנס לארץ. הם לא הטמיעו את האמונה, שהקב"ה "מ א כל הארץ כבודו".  
עם ישראל אמור לכלכל את מעשיו בידיעה ואמונה תמידית, שבכל מעשה שהוא עושה הקב"ה משגיח 
ומתערב, ודרכה של תורה היא שאמורה להנחותו בכל מעשיו. אך בניגוד לכך כוונת הדור הייתה, שעם 
הכניסה לא"י תהיה הנהגת העם והארץ ככל העמים; הדת תהיה בגדר "פולקלור", ואת המדינה ינהיגו 
"מקצוענים". דור זה לא נכנס לא"י, מכיוון שזו הייתה הדרך שבחר בה, ומפני שלא היה מוכן לכך נפשית. 
הדור שעמד לפני הכניסה לא"י קיבל ממשה רבנו קודם כל את תיאור פרשת המרגלים, כדי שיטמיע את 

ההכרה, שההנהגה הרוחנית של עם ישראל אמורה לקבוע בכל מעשיו, הן ברמת הכלל והן ברמת הפרט.  
ולסיום, מעניין להשוות את אירוע המרגלים הראשון לאירוע המרגלים השני בשליחותו של יהושע, כפי 
שנקרא בהפטרה.  כבר בפרק א (ז-ט) הקב"ה חוזר ומדגיש ליהושע, שיש לזכור את ה': "בכל אשר תלך". 
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שליחת המרגלים נעשית "חרש" (שם ב א). הפעם אין התייעצות עם בני-ישראל. ככל הנראה, נשלחים שני 
אנשים האמונים על יהושע בביטחון ובהכרה שמוטמעת בהם לגבי ההשגחה הפרטית של הקב"ה.  

גם כאן הם מקבלים תדריך משולב, הכולל בחינת הארץ הטובה שניתנה ע"י הקב"ה, וריגול בפועל ("ראו 
את הארץ ואת יריחו"-שם).  

מכאן מתחיל תיאור של ÈÓ ˙Ó‡ ÏÎ· ‰Â˘‡¯ ‰‚¯„ÓÓ ÈÚˆ·Ó ÔÂÏ˘ÈÎ„‰: מיד עם הגעתם הם מתגלים. 
חייהם תלויים באשה זונה ובהבטחותיהם להצלת משפחתה, כדי שלא להיות מוסגרים. הם בורחים כ"גנבים 
בלילה", וכמעט נתפסים ע"י רודפיהם. המרגלים חוזרים ומדווחים באופן סודי ליהושע, שהרי רק הוא שלח 
אותם. לכאורה, הם היו צריכים לדווח שאין כל סיכוי לכבוש את העיר, שכן העובדות הן, שהעיר סגורה 
ומסוגרת, המודיעין של האויב מצוין (הרי גילו אותם מיידית), ויש לו צבא מעולה שגם ערך חיפושים בכל 
העיר, והם כמעט נתפסו. במקום זה הם לא רק בטוחים בהצלחת בני-ישראל בכיבוש העיר, אלא בהצלחת 
העם בכיבוש א"י כולה: "כי נתן ה' בידנו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו" (שם יד). הם 
שהלכו מתוך אמונה וביטחון שהקב"ה ילווה את בני-ישראל ויעזור לכל אחד העושה למען עמו ועצמו 

ביושר ובביטחון בקב"ה, קיבלו ואף שדרו את התחושה האמיתית, שהארץ אכן תיכבש. 
זהו המעשה הראשון שעושה יהושע לקראת הכניסה לא"י. מעשה זה מוכיח, שכל הלקחים ברמת ההנהגה, 
הפרט והכלל בעם ישראל הופקו ממעשה המרגלים החמור. דור בני-ישראל החדש ראוי להיכנס לא"י 

ולכונן בה את עצמאותו בהשגחת הקב"ה.    
פרוור צבי   
 סטודנט במחלקה למדעי המדינה 
 

 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:  
http://www.biu.ac.il/JH/Parasha. כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פרשת השבוע, יש לפנות לכתובת: 
 sub parasha-l firstname :אין לכתוב נושא למכתב. יש לכתוב שורה אחת בלבד, בגוף המכתב  .listserv@listserv.biu.ac.il

lastname  כאשר  first-name  ו- last-name  הינם השם הפרטי ושם המשפחה של השולח.  
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