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  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                                הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י 
  א"עתש ,פרשת שלח                                                          מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

    919  מספר                                                                     ש הלנה ופאול שולמן              "ע        

  
  

                                                

  י לפרשת המרגלים"על כמה מפירושי רש
  

  :י לכמה מהפסוקים בפרשתנו מעוררים כמה שאלות"פירושיו של רש
 על אבל. "ה כשרים היו ואותה שע, לשון חשיבות'אנשים' ":י"אומר רש) ג:יג (" ֲאָנִׁשיםֻּכָּלם "הכתובעל ) א
מה ביאתן בעצה רעה אף , מקיש הליכתן לביאתן: "אומרהוא ) כו:יג("  ַוָּיבֹאּוַוֵּיְלכּו" בהמשך הפרשה כתובה

  .שביציאתן הם היו אנשים כשריםלעיל אמר  שהמאת פירוש זה סותר  ,לכאורה. "הליכתן בעצה רעה
ה יושיעך מעצת -התפלל עליו י: "י" אומר רש)טז:יג" (ּון ְיהֹוֻׁשעַ נ- מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבןַוִּיְקָרא" כתובעל ה) ב

  !או אפילו על כולם, בלֵ גם על ּכָ משה רבנו מדוע לא התפלל . "מרגלים
מדוע יהושע ". ב לבדו הלך לשםלֵ ּכָ ": י את דברי הגמרא" רשמביא )כב:יג" (ֶחְברֹון-ַוָּיבֹא ַעד" כתובעל ה) ג

  !?לא הצטרף אליו
  ? מדוע הכפילות הזאת.' וגו" ַבֶּנֶגבַוַּיֲעלּו" שוב נאמר הסמוךפסוק בו) כא:יג( "ָהָאֶרץ- ַוָּיֻתרּו ֶאתלּוַוַּיעֲ ") ד
 ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ְוַעְבִּדי ":הוסיף, שהמרגלים לא יראו את הארץה "הקבלאחר שנשבע ) ה

 ? במקומות אחריםבלֵ הוא נזכר עם ּכָ ש כפי, יהושעכאן גם  מדוע לא נזכר .)כד:יד ("ָהָאֶרץ- ַאֲחָרי ַוֲהִביאִֹתיו ֶאל
ויעש כאשר 'ולא בביטוי הרגיל בתורה " יוימלא אחרַ " ;"רוח אחרת"התורה בביטויים כאן מדוע משתמשת 

 :"ָהָאֶרץ-  ַוָּיֻתרּו ֶאתלּוַוַּיעֲ "י מזכיר ביטוי כזה על הפסוק " רש,כן וא.' וכדו' את משה'ה הּוָ כאשר ִצ ' או 'יתיוּוִ ִצ 
   ?זה באמצע תיאור הליכתם י לציין משפט"מה ראה רש". כאשר ציווה משה"

 המפתח להבנת סיפור מצוי,  המתאר את הליכת המרגלים מבחינה גיאוגרפית,י"רש פירושבנראה לי ש
  .נוצגוממילא יתורצו כל השאלות שה, המרגלים

" ָהָהר- ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאתֲעלּו" : להם ואמר לניצנהמערב-םמדרושקדש ברנע  ממשה שלח את המרגלים
הרי ,  בהרי חברוןהמשכו , בבקעת ערד– בדרום ראשיתו שסתם הכוונה לגב ההר" ההר" שראלירץ בא. )יז:יג(

 הוא למרגלות ההר בבקעת שראלירץ גבולה הדרומי של א.  בגלבועופוסואל והשומרון -הרי בית, ירושלים
מזרח -כיוון צפוןל ללכת מקדש ברנע כלומר, תווה את הדרך למרגלים ואמר להם לחצות את הנגבה משה .ערד

 אונקלוס מתרגם שם אכןו. "קתחֻ "הנזכרת בפרשת " דרך האתרים"יש המזהים דרך זו כ(עד למרגלות ההר 
תחילה שליחות ה,  למרגלות ההר,בנקודת הגבול הדרומי של הארץ).  דרך המרגליםכלומר, "אורח מאלליא"

. תרחש פילוגה שראלירץ  אך בכניסה לא1,עד לנקודה זו הם הלכו יחד ללא כל כוונה פסולה. הריגול שלהם
 ושעלי, חוף פלשת, אך הם סטו שמאלה והלכו לכיוון הים, משה אמר להם לעלות לגב ההר ולהמשיך צפונה

ב לבדו הלך בדיוק כפי לֵ  רק ּכָ ).יז:יג' שמ( "ִלְׁשִּתיםלִֹהים ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפ - ָנָחם אֱ -ְולֹא "צריםמיאת נאמר ביצ
מדוע משתמשת התורה גם לכן ברור . הגיע לחברון והשתטח על קברי אבות, שציווה משה ועלה לגב ההר

  . ן או צד אחרוכיו:  בפשטותושמשמע, "רוח אחרת"חודי יבביטוי הי
מילא בדיוק את  – "יוימלא אחרַ "הביטוי  כפי שמעיד, ב עלה צפונהלֵ וכָ ,  סטו מערבהמרגלים ה,רוכאמ

 להכניסעתיד ש כמנהיג ,יהושע: והתשובה?  יהושעשה מה ע: השאלהוכאן. ההוראות של משה לעלות להר
 לאחר שלא הצליח לשכנעם, תם בטוב וברעחייב ללכת ִא היה  הוא . יכול לעזוב את העםלא, את העם לארץ

 ;"ה יושיעך מעצת מרגלים-י" :ע התפלל משה עליו בלבד ברור מדוהז לפי. ללכת בדרך אשר ציווה משה

 
  . כולם ילכו יחד:12יה יבגימטר' זה '– " ַּבֶּנֶגבֶזה ֲעלּו"כמו שרומז משה    1
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 הבין יהושע את ,מתוך שמשה התפלל דווקא עליו .'תקבל את דעותיהם לא, תם במסלולם שתלך ִא אף' ,היינו
   ).כד:יד(ב לֵ עם ּכָ זכר נ לאהוא מסיבה זו ו, תםולא לעזוב אשתפקידו 

 - " רך שאדם רוצה לילך מוליכים אותובד"ש נעוצה אולי בהנחה שמשה לא התפלל על כולם הסיבה
עד נקודת כניסתם כלומר  ,"באותה שעה כשרים היו: " ברורה התשובה לשאלה הראשונהמכאן. כמשמעו
 לשאולאין . םשוברגע כניסתם לארץ עד ל מתייחסים "מקיש הליכתם לביאתם"י בהמשך "דברי רש ו,לארץ

כפילות בדבר השאלה . שהלך בדרך המוליכה לחברון חידה היהוא היש מאחר,  הגיע לחברוןבָּכלֵ מדוע רק 
,  על תחילת דרכם מקדש ברנע עד כניסתם לארץאמור" ויעלו בנגב"הפסוק : נפתרת אף היאהפסוקים 

, כאמור, שאר המרגלים הלכו". עד חברון) כלב(א ויבֹ"הוא אכן וההמשך הנכון , למרגלות דרום הר חברון
הלכו רוח גבול דרומית ": י" כדברי רש,מערבי של הארץ-ניעד רחוב לבוא חמת בגבולה הצפומערבה 

עד לבוא חמת במקצוע  ממקצוע מזרח עד הים שבמקצוע מערב ומשם הלכו כל גבול מערבי על שפת הים
  ."מערבית צפונית

 וה זה משנה באיז מ?ם את תוואי הליכתםמרגלימשה רבנו לכתיב המדוע ) א: ותשאלי תנותר לנו לבאר ש
   ?שראלירץ ודווקא בכניסה לא, מה הסיבה לסטיית המרגלים מהתוואי) ב? דרך הם הולכים

תגלה השם . גיע לשכםהעלה לגב ההר ו ,נכנס לארץ, גיע מהצפוןה, אבי האומה הישראלית, אברהם אבינו
לאחר מכן . אברהםשכן  אזור ההר שבו –) ז:יב' בר" (ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת: "בטיחֹוהה ו"אליו הקב

כשחזר משם הלך . ומשם ירד למצרים,  אברהם המשיך ללכת על גב ההר עד הנגב–) ח" ( ִמָּשם ָהָהָרהַוַּיְעֵּתק"
 ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ קּום ":ה על ירושת הארץ ואמר לו"ושוב הבטיחו הקב, שוב באותו תוואי כמפורט בפסוקים

 אחיזה ה בו ההר הלוך ושוב וקנבגל  עהלך אברהם לאחר שהיינו ).יז:יג' בר" (ָּבּה ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָּנהְלָאְרָּכּה ּוְלָרְח 
שתהיה נוחה לבניך , צא והכן וכבוש להם הדרך" :ל"דורשים חזכפי ש,  הארץלהתהלך לרוחבהוא יכול 
גם  . מסעותיו בארץידיל עלבניו  אברהם עשה עבודת הכנה והכשרה ).א"ק ע בבא בתראראו " (כבשלהי

ההר הטוב תה במובן מסוים הכנה למקום המקדש הנקרא יהי, בגב ההר, עקידת יצחק שנעשתה על הר המוריה
  .  בחברון והמשכה בירושליםראשיתהש,  וכן מלכות בית דוד,הזה

 תפקידם היה ללכת באותו :שנים עשר המרגליםתה המטרה בשליחת י אפשר גם להבין מה הימכאן
משמעות הליכתו של ָּכלב  .חרן ובחזרתו משםל אברהם אבינו וגם בתוואי של יעקב בדרכו בו הלךשתוואי ה

וגם , ה לאברהם"הקבהשבים הנה כפי שהבטיח הנה אנחנו הדור הרביעי ' :אבותלומר לכביכול  לחברון היא
 יעשה פעולת כדי שכל אחד,  נציגים12 שלחו לכן נ.'םחבה בדרך שסללתואנחנו הולכים בארץ לאורכה ולר

- ֲאֶׁשר ָּדַרךְ "בל את הארץ ילב שקכפי שאכן נאמר אצל ּכָ , מעין זו שעשה אברהם , בנחלת הארץהכשרה לשבטו
 אסורה בצד הרוחני ובצד הגשמי: מקבלת בהקשר זה משמעות נוספתבדרכי אבות  ההליכה). לו:א' דב" (ָּבּה

   2.כל סטייה מהדרך
ידעו אך  ,הנשיאים לתפקידםנבחרו  מן קצר קודם לכןז 3.נווהמרגלים חוסר עהמייחסים ל פירושיםיש 

את הארץ זקוקים  כדי לנחול . תקום מלכותשראלירץ  באשכן, רק לזמן נדודי העם במדברמוגבל פקידם תש
 "ְמאֹד ְמאֹד ָהָאֶרץ טֹוָבה: "ב האומרים בשובםלֵ למדים זאת מההיקש בין דברי יהושע וכָ ו ,למידת הענווה

 זה היה, ואכן).  ד,ד" (רימהשתקוות אנוש ,  הווי שפל רוחמאוד מאוד" :ל בפרקי אבות"חז דברי ביןל, )ז:יד(
  . )י"רש( שיצאו רימה ותולעה מלשונם ,עונשם

המרגלים דיברו לשון ש משום, מריםפרשת מדוע נסמכה פרשת המרגלים לי "רש תנו מסבירבתחילת פרש
שהם לא למדו שסמיכות העניינים מלמדת גם על כך וסיף אפשר לה.  מוסר מעונשהמדוהרע כמו מרים ולא ל

מרגלים הסיטה אותם ה למידת הגאווה ש. ולכן לקו, מענוותנותו של משה המודגשת בסוף הפרשה הקודמת
ולכן דיברו , ותנשיאהבתפקיד כדי שימשיכו ,  לארץ ישראלה לא יכניס את בני" רצו שהקבהם. מדרכם
', נגררו למרד בה, הליכתם בארץמסלול בציות לדברי משה - מאי;הרררת עבֵ רה גועבֵ ש רואים כאן גם .בגנותה

  . ל"במיתה משונה כנהיה  וסופם ,)ט:יד" (ִּתְמרֹדּו-ַאל'  ַּבהַאךְ "ב לֵ כפי שאומרים להם יהושע וכָ 
הקיים מצב ה הם רצו ש:יתה טובהיכדי לסיים בדבר טוב נזכיר שמובא בספרי חסידות שכוונת המרגלים ה

יכנסו י כש.לומדים תורה ממשה רבנווחוסים תחת ענני כבוד , דאגות פרנסהשם  אין הלוא. ימשךי במדבר
 ָלָּמה ": כנגדות עומדן כל הכוונות הטובות ביותר אינ,אך כמובן! ותורה מה תהא עליה, לארץ כל זה ישתנה
   ).מא:יד( "ְוִהוא לֹא ִתְצָלח' ִּפי ה- ֶּזה ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת

  
  וביץישראל יוסק
   תקווה- פתח

 
' רוח' אותה אתכי ז, כאן יש לפתגם זה משמעות עמוקה.  נכנסה בו רוח שטותןכם אלא רה א אין אדם עובר עבֵ :ל אומרים"חז   2

  .צויהיטה אותם מהדרך הרסשיטתה בהם וההרוח , אכן. במובן של צד
 .מ"א תש"ת, פרשת שלח, ספר במדבר א, רוב'ר מאוז" לאדמובאר משה על התורה   3
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