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 תיירים שהפכו למרגלים
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לעולם אין הם  .תייריםכ תנום לאורך כל פרשתוארימשה רבנו לראות את הארץ משלח האנשים ש

ַלח" :. אלה הכתובים"ריגול" נקראת", ואף פעולתם אינה מרגלים"נקראים  ָך ֲאָנש  -שְׁ ָית  ים לְׁ -ֶאת רּווְׁ
ַנַען ים ֲאֶשר ֵאֶלה" ;" )יג:ב(ֶאֶרץ כְׁ מֹות ָהֲאָנש  ַלח ֹאָתם ֹמֶשה  ...ָהָאֶרץ-ֶאת ָלתּורַלח ֹמֶשה שָ -שְׁ שְׁ  ָלתּורַוי 

ָנַעןֶאֶרץ -ֶאת רּו ַוַיֲעלּויז(; "-" )טזכְׁ בּו " )כא(; "ָהָאֶרץ-ֶאת ַוָית  ּתּורַוָיש  יאּו; ")כה( "ָהָאֶרץ מ  ַבת  ַוֹיצ  ד 
נּו ָבּה ָהָאֶרץ ֲאשֶ  ...ֹאָתּהָּתרּו ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ן" )לב(; "ֹאָתּה ָלתּורר ָעַברְׁ ַע ב  יהֹוש  ָכֵלב ֶבן-ו  פ  -נּון וְׁ ןיְׁ -ֶנה מ 

ים נּו ָבּה ֲאשֶ  ָהָאֶרץ... ָהָאֶרץ-ֶאת ַהָּתר  ַפר ַהָימ  ז(; "-ו:" )ידֹאָתּה ָלתּורר ָעַברְׁ סְׁ מ  ּתֶ -ים ֲאֶשרבְׁ -ֶאת םַּתרְׁ
ים ֲאֶשר" )לד(; "ָהָאֶרץ ָהֲאָנש  עַ " ;" )לו(ָהָאֶרץ-ֶאת ָלתּורַלח ֹמֶשה שָ -וְׁ יהֹוש  ן ו  ָכֵלב ֶבן-ב  ֶנה ָחיּו -נּון וְׁ פ  יְׁ

ן ים -מ  כ  ים ָהֵהם ַהֹהלְׁ  " )לח(. ֶרץָהָא-ֶאת ָלתּורָהֲאָנש 
שנודע , כבלבד ֵלבכָ ויהושע  נשארול דור יוצאי מצרים כֹ מארבעים שנה במדבר, כשלאחר 

נּואת השליחות שהוטלה עליהם, תוארו מעשיהם כריגול: "הם והתברר כיצד יישמו  פְׁ ַוַיֲעלּו ָהָהָרה  ַוי 
ֹכל ַנחַ -ַוָיֹבאּו ַעד לּול ֶאשְׁ ַרגְׁ מה ההבדל ו ,משמעות פעולת התיור י, אם כן,מה .כד(:א '" )דבֹאָתּה ַויְׁ

 בין ריגול? ובינה 

 קוםם מכלתור ל
עּו" :את מצרים נקשרת לארון הבריתיליצזיקה ולת התיור בפע סְׁ ים ַוֲארֹון  ַוי  ֹלֶשת ָימ  ֵמַהר ה' ֶדֶרְך שְׁ

ית ר  ים -בְׁ ֹלֶשת ָימ  ֵניֶהם ֶדֶרְך שְׁ פְׁ נּוחָ  ָלתּורה' ֹנֵסַע ל   (. כמו כן היא נזכרת בקשרלג:י 'במ" )הָלֶהם מְׁ
ֵניֶכם ַבֶדֶרְך  ַהֹהֵלְךאת העם: " הובילוו ווליכההאש והענן ש ילעמוד פְׁ ֶכם ָבֵאש ָלתּורל   ָלֶכם ָמקֹום ַלֲחֹנתְׁ

כּו ֶכם ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ֵּתלְׁ ֹאתְׁ ָלה ַלרְׁ הפסוקים מתארים את תפקידם וייעודם לג(. :א' דב" )םָבּה ּוֶבָעָנן יֹומָ -ַליְׁ
ן ַוֲעַנן" כאחד: ָעם מ  ָנסְׁ י ב   .ַהַמֲחֶנה-ה' ֲעֵליֶהם יֹוָמם בְׁ ה  ֹסַע ָהָאֹרן ַוֹיאֶמר ֹמֶשהַויְׁ  ארוןלה(. -י:לד '" )במנְׁ
שמימית של עם ישראל בדרך. ההדרכה להענן הם ביטויים להובלה ועמוד האש ועמוד  ,הברית

תפקידם של האנשים ששלח משה היה להמשיך את פעולת התיור למציאת מקום מנוחה קבוע של עם 
 ישראל בארץ ישראל. 

נהפכו  ,לאתר את מקום המנוחה הקבוע בארץהיו אמורים ש שהתיירים , אפוא,מה גרם
  ?!ג(-)יג:ב הקב"ה ציוה את משה לשלוח תייריםהלוא  למרגלים?
ַלח ים -שְׁ ָך ֲאָנש  רּולְׁ ָית  ַנַען ֲאֶשר-ֶאת וְׁ ַמֵטה -ֶאֶרץ כְׁ יש ֶאָחד לְׁ יש ֶאָחד א  ָרֵאל א  שְׁ ֵני י  בְׁ י ֹנֵתן ל  ֲאנ 

לָ  שְׁ ַבר ָפאָרן ַעלֹכל  חּוֲאֹבָתיו ּת  דְׁ מ  ַלח ֹאָתם ֹמֶשה מ  שְׁ יא ָבֶהם ַוי  ים -ָנש  י ה' כ ָלם ֲאָנש  ֵניפ  -ָראֵשי בְׁ
ָרֵאל ֵהָמה שְׁ  .י 

 לשליחות לותעוד מט ונוספ לןהשל יםעל פי מגמת השליחות שייעד הקב"ה. בפסוק – "על פי ה'"
 :כ(-)יז

                                                 


 מחברמרצה במדרשה לנשים. ו, בחינוך הדתי הרב יהודה זולדן מפקח מרכזי להוראת תלמוד ותורה שבעל פה  
 שבות יהודה)מרכז שפירא תשס"ד(;  מועדי יהודה וישראל)מרכז שפירא תשס"ב(;  מלכת יהודה וישראלהספרים: 
 .)ירושלים תשס"ז( וישראל
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ַלח ֹאָתם ֹמֶשה ָלתּור ֶאת שְׁ יֶתם ֶאתֶאֶרץ כְׁ -ַוי  יֶתם  .ָהָהר-ָנַען ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַבֶנֶגב ַוֲעל  א  ּורְׁ
ֶאת-ָהָאֶרץ ַמה-ֶאת וא וְׁ ם ,ָהָעם ַהֹיֵשב ָעֶליהָ -ה  ַעט הּוא א  ּוָמה ָהָאֶרץ  .ָרב-ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהמְׁ

ם-ֲאֶשר וא א  ים ֲאשֶ  ,ָרָעה-הּוא ֹיֵשב ָבּה ֲהטֹוָבה ה  ם -רּוָמה ֶהָער  ים א  ַמֲחנ  הּוא יֹוֵשב ָבֵהָנה ַהבְׁ
ים ָצר  בְׁ מ  ם .בְׁ וא א  ֵמָנה ה  ם-ֲהֵיש ָזהָר -ּוָמה ָהָאֶרץ ַהשְׁ ן-ָבּה ֵעץ א  י  ,ַאי  ר  פְׁ ֶּתם מ  ַקחְׁ ֶּתם ּולְׁ ַחַזקְׁ תְׁ ה  וְׁ
ַהיָ  יםָהָאֶרץ וְׁ כּוֵרי ֲעָנב  ֵמי ב  ים יְׁ  .מ 

 : כד(-)א:כב סופר בחומש דבריםעל פי המ ,להוסיף הבהרה לאמירה של משה אפשר
רּו פְׁ ַיחְׁ ָפֵנינּו וְׁ ים לְׁ ָחה ֲאָנש  לְׁ שְׁ רּו נ  ֶכם ַוֹּתאמְׁ בּון ֵאַלי כ לְׁ רְׁ קְׁ בּו ֹאָתנּו ָדָבר ֶאת-ָלנּו ֶאת-ַוּת  ָיש  -ָהָאֶרץ וְׁ

ים ֲאֶשר ָנֹבא ֲאֵליֶהן-ֲאֶשר ַנֲעֶלה ֶדֶרְךהַ  ֵאת ֶהָער  ֵעיַני ַהָד  .ָבּה וְׁ יַטב בְׁ ֵנים ָעָשר ַוי  ֶכם שְׁ ָבר ָוֶאַקח מ 
יש ֶאָחד ַלָשֶבט ים א  נּו ַוַיֲעלּו ָהָהָרה ַוָיֹבאּו ַעד .ֲאָנש  פְׁ לּו ֹאָתּהַנחַ -ַוי  ַרגְׁ ֹכל ַויְׁ  .ל ֶאשְׁ

באותה ש :נוספתמהעם באה דרישה אך הקב"ה ציוה שאותם אנשים שנבחרו יתורו את הארץ, 
 עומדים לשבתשויבדקו את הדרכים אליה ואת טיב הערים  ,הארץ אותם אנשים אתיחפרו הזדמנות ה

ֵעיַני ַהָדָבר. "ןבה יַטב בְׁ לנצל את השליחות  אפשר ;זו דרישה סבירה והגיונית העל פנישכן  – "ַוי 
יהיה צורך להיכנס לארץ ולגור בה.  דברשל  ופוהאלוקית גם לצרכים טבעיים אנושיים, שהרי בס

ים ֲאֶשר ָנֹבא ֲאֵליֶהן-ֲאֶשר ַנֲעֶלה ֶדֶרְךהַ -ֶאת" נתונים עובדתיים:האנשים התבקשו להביא  ֵאת ֶהָער  ". ָבּה וְׁ
כל אלו רק כדי  טיב האנשים הגרים בה ועוד, אבל :קש נתונים נוספים על הארץימשה רבנו הרחיב וב

. האנשים או לא לא על מנת להציב את השאלה אם כדאי להיכנס לארץולדעת איך להיערך ולהתכונן 
ֲעלּו " :דברי משה. , או אי אפשרלארץ הסיכנבלא התבקשו לתת הערכה אם אפשר למלא את צו ה' 

יֶתם ֶאת ֶזה יֶתם ָהָהר-ַבֶנֶגב ַוֲעל  א  גיאוגרפי, שהרי ממקומם עולים מצב כתיאור  עשויים להתפרש "ּורְׁ
יפול ממראה העיניים ולא לא ל :גם קריאת כיוון רוחנית םבהלראות אפשר צפונה לנגב ולהר, אבל 

ֶּתםהרוחני ולזכור תמיד את מטרת העל של השליחות. " בצדלפחד. לעלות גם  ַקחְׁ ֶּתם ּולְׁ ַחַזקְׁ תְׁ ה   – "וְׁ
ֶּתםוְׁ רות הארץ למחנה ישראל, ובכל זאת משה משתמש בביטוי "להביא מפֵ  קשה ין זהאהרי  ַחַזקְׁ תְׁ  ה 

ֶּתם ַקחְׁ  מה העיקר.  ודעו והתחזקאלא  ו בדרככם,גלתו ומצאתממה ש ובלבלתת כלומר, אל. "ּולְׁ

  "לא נוכל לעלות אל העם"או  "יכול נוכל לה"
לתוצאה  , כנראה,בין השליחות האנושית היא שהביאהובין השליחות האלוקית השמימית  השילוב

מצב הארץ והיושבים בה,  עלהעברת נתונים  ושל האנשים היהראשונות הידועה. תשובותיהם 
 ָכלבהעם, אלא שביקש מטלות השליחות שאלה היו אמנם על הארץ היא שלילית.  המבטנקודת כש

עצם ערעור על  זהויהיה ב ,הערכה כוללת אם כדאי ומומלץ להיכנס לארץהבין שהשלב הבא יהיה 
  הקב"ה בפני אותם תיירים.הציב מטלת השליחות ש

 ...ֲעלּו: "ישראל לארץ קודם לכתם לכל האנשיםמשה אמר את המסר שבדבריו משיך הלב כָ 
ֶּתם ַחַזקְׁ תְׁ ה  י-ָהָעם ֶאל-ָכֵלב ֶאת ַוַיַהס" . התיאור הוא:"וְׁ נּו ֹאָתּה כ  ָיַרשְׁ ָיכֹול נּוַכל -ֹמֶשה ַוֹיאֶמר ָעֹלה ַנֲעֶלה וְׁ

אך השליחים בארץ. התחזקות ה וייעל :הדברים שאמר משהעל פי  –" ֹמֶשה-ֶאל". :ל(ג)י "ָלּה
הָ זאת: " והאחרים דח יםוְׁ רּו ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל-ֲאֶשר ֲאָנש  מֹו ָאמְׁ י-ָעלּו ע  ֶמנּו-ָהָעם כ  " )לא(. ָחָזק הּוא מ 

 . יםזקגויים היושבים בארץ חלעלות, כי ה יוכלושלא  יהישראל הל, אך המסר ובאו לארץ עלואכן הם 
לת ההתמודדות עם ברו על יכויהיכולת להחזיק בארץ, ואילו האנשים האחרים דהדגיש את לב כָ 
הם מדברים על אותו נושא. הדיון גלש להערכות על עצם היכולת והכדאיות להיכנס לארץ. אין העם. 

האש  יארון ועמודפעולת ההמשך לכלמצוא מקום מנוחה קבוע שלשמה נשלחו,  התיורפעולת 
יאּו, ואז: "הכלל לא נזכר ,והענן ַבת ָהָאֶרץ ַוֹיצ  ָשא" )לב(; "ואֶביָה ה  ֹאֶכֶלת יֹושְׁ  ֶאֶרץ ...ד  ָהֵעָדה -ָכל ַוּת 

נּו ֶאת ּתְׁ ָלה ַההּואקֹוָלם ַוי  -ַוי  כּו ָהָעם ַבַליְׁ ניצול )יתה להיות משנית יהאמורה יד:א(. פעולת הריגול ש" )בְׁ
  לחטא הגדול. הביאה, היא שגברה בחשיבותה ובמעמדה ו(העובדה שנשלחים אנשים לתור את הארץ

  :ב(:יגהיא נכונה וחיובית, כדברי הרמב"ן )ו ,כשהיא לעצמהולת הריגול פעאין בקורת על 
כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להלחם בארץ נכריה ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים 

וזו עצה הגונה  ...ומבוא הערים ובשובם ילכו התרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים
ַלח"צמו שנאמר בכל כובשי ארצות, וכן עשה עוד משה ע שְׁ ַרֵגל ֶאת ַוי  ֵזר-ֹמֶשה לְׁ  '" )במַיעְׁ

ַלח" , וכן ביהושע בן נוןכא:לב( שְׁ עַ  ַוי  הֹוש  ם... יְׁ ַני  ים-שְׁ ל  ַרגְׁ ים מְׁ א(, ועל כן היה טוב :)ב "ֲאָנש 
 בעיני משה.

רכה התפקיד של העוסקים בריגול. עליהם לספק נתונים ומידע ואף העלדעת את גבולות  יש ,ואולם
פוליטית, שמטרתה להטות האך לא לערב את השקפת עולמם הערכית או  ,על סיכויים וסיכונים

  1ודאי כשמדובר נגד צו ה'.ולכיוון אחר, וב
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  (.606לפרשת שלח תשס"ה )מס' דף שבועי ראו: י' ברקאי,  ,ר" בפרשה'ו'ועל "תעוד על משמעות הפ   


