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תיירים שהפכו למרגלים


יהודה זולדן

האנשים ששלח משה רבנו לראות את הארץ מתוארים לאורך כל פרשתנו כתיירים .לעולם אין הם
נקראים "מרגלים" ,ואף פעולתם אינה נקראת "ריגול" .אלה הכתוביםְׁ " :שלַח-לְׁ ָך ֲאנָשים וְׁ יָתרּו אֶ ת-
ָארץ ...וַישְׁ לַח אֹ תָ ם מֹ שֶ ה לָתּור
אֶ ֶרץ כְׁ נַעַ ן" (יג:ב); "אֵ לֶה שְׁ מוֹת הָ ֲאנָשים אֲשֶ ר-שָ לַח מֹ שֶ ה לָתּור אֶ ת-הָ ֶ
ָארץ" (כה); "וַ יֹציאּו דבַ ת
ָארץ" (כא); "וַ יָשבּו מּתּור הָ ֶ
אֶ ת-אֶ ֶרץ כְׁ נָעַ ן" (טז-יז); "וַ ַיעֲלּו ַויָתרּו אֶ ת-הָ ֶ
ָארץ אֲשֶ ר עָ בַ ְׁרנּו בָ ּה לָתּור אֹתָ ּה" (לב); "ויהוֹשעַ בן-נּון וְׁ ָכלֵב בֶ ן-יְׁפנֶה מן-
ָארץ אֲשֶ ר ּתָ רּו אֹ תָ ּה ...הָ ֶ
הָ ֶ
ָארץ אֲשֶ ר עָ בַ ְׁרנּו בָ ּה לָתּור אֹ תָ ּה" (יד:ו-ז); "בְׁ מסְׁ פַ ר הַ יָמים אֲשֶ רּ-תַ ְׁרּתֶ ם אֶ ת-
ָארץ ...הָ ֶ
הַ ּתָ רים אֶ ת-הָ ֶ
ָארץ" (לו); "ויהוֹשעַ בן-נּון וְׁ ָכלֵב בֶ ן-יְׁפנֶה חָ יּו
ָארץ" (לד); "וְׁ הָ ֲאנָשים אֲשֶ ר-שָ לַח מֹ שֶ ה לָתּור אֶ ת-הָ ֶ
הָ ֶ
מן-הָ ֲאנָשים הָ הֵ ם הַ הֹלְׁ כים לָתּור אֶ ת-הָ ָא ֶרץ" (לח).
לאחר ארבעים שנה במדבר ,כשמ ֹכל דור יוצאי מצרים נשארו יהושע ו ָכלֵב בלבד ,כשנודע
והתברר כיצד יישמו הם את השליחות שהוטלה עליהם ,תוארו מעשיהם כריגול" :וַיפְׁ נּו וַ ַיעֲלּו הָ הָ ָרה
וַ ָיבֹאּו עַ ד-נַחַ ל אֶ ְׁשכֹ ל ַוי ְַׁרגְׁלּו אֹ תָ ּה" (דב' א:כד) .מהי ,אם כן ,משמעות פעולת התיור ,ומה ההבדל
בינה ובין ריגול?
לתור לכם מקום
פעולת התיור בזיקה ליציאת מצרים נקשרת לארון הברית" :וַיסְׁ עּו מֵ הַ ר ה' ֶד ֶרְך ְׁשֹלשֶ ת יָמים וַ אֲרוֹן
בְׁ רית-ה' נֹ סֵ עַ לפְׁ נֵיהֶ ם ֶד ֶרְך ְׁשֹלשֶ ת יָמים לָתּור לָהֶ ם ְׁמנּוחָ ה" (במ' י:לג) .כמו כן היא נזכרת בקשר
לעמודי האש והענן שהוליכו והובילו את העם" :הַ ֹהלְֵך לפְׁ נֵיכֶם בַ ֶד ֶרְך לָתּור ָלכֶם מָ קוֹם ַלחֲנֹ תְׁ כֶם בָ אֵ ש
ַל ְׁילָה ל ְַׁראֹ תְׁ כֶם בַ ֶד ֶרְך אֲשֶ ר ּתֵ לְׁ כּו-בָ ּה ּובֶ עָ נָן יוֹמָ ם" (דב' א:לג) .הפסוקים מתארים את תפקידם וייעודם
כאחד" :וַ ֲענַן ה' ֲעלֵיהֶ ם יוֹמָ ם בְׁ נָסְׁ עָ ם מן-הַ מַ ֲחנֶה .וַ יְׁהי בנְׁסֹ עַ הָ ָארֹן וַ יֹאמֶ ר מֹ שֶ ה" (במ' י:לד-לה) .ארון
הברית ,עמוד האש ועמוד הענן הם ביטויים להובלה ולהדרכה השמימית של עם ישראל בדרך.
תפקידם של האנשים ששלח משה היה להמשיך את פעולת התיור למציאת מקום מנוחה קבוע של עם
ישראל בארץ ישראל.
מה גרם ,אפוא ,שהתיירים שאמורים היו לאתר את מקום המנוחה הקבוע בארץ ,נהפכו
למרגלים? הלוא הקב"ה ציוה את משה לשלוח תיירים (יג:ב-ג)?!
ְׁשלַח-לְׁ ָך ֲאנָשים וְׁ יָתרּו אֶ ת-אֶ ֶרץ כְׁ נַעַ ן אֲשֶ ר-אֲני נֹ תֵ ן לבְׁ נֵי י ְׁש ָראֵ ל איש אֶ חָ ד איש אֶ חָ ד לְׁ מַ טֵ ה
ארן עַ ל-פי ה' כלָם ֲאנָשים ָראשֵ י בְׁ נֵי-
ֲאבֹתָ יו ּת ְׁש ָלחּו כֹ ל נָשיא בָ הֶ ם וַי ְׁשלַח אֹ תָ ם מֹ שֶ ה ממ ְׁדבַ ר פָ ָ
י ְׁש ָראֵ ל הֵ מָ ה.
"על פי ה'" – על פי מגמת השליחות שייעד הקב"ה .בפסוקים שלהלן נוספו עוד מטלות לשליחות
(יז-כ):


הרב יהודה זולדן מפקח מרכזי להוראת תלמוד ותורה שבעל פה בחינוך הדתי ,ומרצה במדרשה לנשים .מחבר
הספרים :מלכת יהודה וישראל (מרכז שפירא תשס"ב); מועדי יהודה וישראל (מרכז שפירא תשס"ד); שבות יהודה
וישראל (ירושלים תשס"ז).
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וַי ְׁשלַח אֹ תָ ם מֹשֶ ה לָתּור אֶ ת-אֶ ֶרץ כְׁ נָעַ ן וַ יֹאמֶ ר ֲאלֵהֶ ם עֲלּו זֶה בַ ֶנגֶב וַ עֲליתֶ ם אֶ ת-הָ הָ רְּׁ .וראיתֶ ם
ָארץ
ָארץ מַ ה-הוא וְׁ אֶ ת-הָ עָ ם הַ יֹשֵ ב עָ לֶיהָ  ,הֶ חָ זָק הּוא ה ֲָרפֶ ה הַ ְׁמעַ ט הּוא אםָ -רבּ .ומָ ה הָ ֶ
אֶ ת-הָ ֶ
אֲשֶ ר-הּוא יֹשֵ ב בָ ּה הֲטוֹבָ ה הוא אםָ -רעָ הּ ,ומָ ה הֶ עָ רים אֲשֶ ר-הּוא יוֹשֵ ב בָ הֵ נָה הַ בְׁ מַ חֲנים אם
ָארץ הַ ְׁשמֵ נָה הוא אםָ -רזָה ֲהיֵש-בָ ּה עֵ ץ אםַ-אין ,וְׁ התְׁ חַ ז ְַׁקּתֶ ם ּולְׁ קַ ְׁחּתֶ ם מפְׁ רי
בְׁ מבְׁ צָ ריםּ .ומָ ה הָ ֶ
כּורי ֲענָבים.
ָארץ וְׁ הַ ָימים יְׁמֵ י ב ֵ
הָ ֶ
אפשר להוסיף הבהרה לאמירה של משה ,על פי המסופר בחומש דברים (א:כב-כד):
ָארץ וְׁ יָשבּו אֹ תָ נּו ָדבָ ר אֶ ת-
אמרּו נ ְׁשלְׁ חָ ה ֲאנָשים לְׁ פָ נֵינּו וְׁ י ְַׁחפְׁ רּו-לָנּו אֶ ת-הָ ֶ
וַ ּת ְׁק ְׁרבּון אֵ לַי כלְׁ כֶם וַ ּתֹ ְׁ
הַ ֶד ֶרְך אֲשֶ ר ַנ ֲעלֶה-בָ ּה וְׁ אֵ ת הֶ עָ רים אֲשֶ ר ָנבֹא ֲאלֵיהֶ ן .וַ ייטַ ב בְׁ עֵ ינַי הַ ָדבָ ר וָ אֶ קַ ח מכֶם ְׁשנֵים עָ שָ ר
ֲאנָשים איש אֶ חָ ד לַשָ בֶ ט .וַיפְׁ נּו וַ ַיעֲלּו הָ הָ ָרה וַ ָיבֹאּו עַ ד-נַחַ ל אֶ ְׁשכֹל וַ י ְַׁרגְׁ לּו אֹ תָ ּה.
הקב"ה ציוה שאותם אנשים שנבחרו יתורו את הארץ ,אך מהעם באה דרישה נוספת :שבאותה
ההזדמנות יחפרו אותם אנשים את הארץ ,ויבדקו את הדרכים אליה ואת טיב הערים שעומדים לשבת
בהן" .וַייטַ ב בְׁ עֵ ינַי הַ ָדבָ ר" – שכן על פניה זו דרישה סבירה והגיונית; אפשר לנצל את השליחות
האלוקית גם לצרכים טבעיים אנושיים ,שהרי בסופו של דבר יהיה צורך להיכנס לארץ ולגור בה.
האנשים התבקשו להביא נתונים עובדתיים" :אֶ ת-הַ ֶד ֶרְך אֲשֶ ר ַנ ֲעלֶה-בָ ּה וְׁ אֵ ת הֶ עָ רים אֲשֶ ר ָנבֹא ֲאלֵיהֶ ן".
משה רבנו הרחיב וביקש נתונים נוספים על הארץ :טיב האנשים הגרים בה ועוד ,אבל כל אלו רק כדי
לדעת איך להיערך ולהתכונן ולא על מנת להציב את השאלה אם כדאי להיכנס לארץ או לא .האנשים
לא התבקשו לתת הערכה אם אפשר למלא את צו ה' בכניסה לארץ ,או אי אפשר .דברי משה" :עֲלּו
זֶה בַ ֶנגֶב וַ עֲליתֶ ם אֶ ת-הָ הָ ר ְּׁוראיתֶ ם" עשויים להתפרש כתיאור מצב גיאוגרפי ,שהרי ממקומם עולים
צפונה לנגב ולהר ,אבל אפשר לראות בהם גם קריאת כיוון רוחנית :לא ליפול ממראה העיניים ולא
לפחד .לעלות גם בצד הרוחני ולזכור תמיד את מטרת העל של השליחות" .וְׁ התְׁ חַ ז ְַׁקּתֶ ם ּולְׁ קַ ְׁחּתֶ ם" –
הרי אין זה קשה להביא מ ֵפרות הארץ למחנה ישראל ,ובכל זאת משה משתמש בביטוי "וְׁ התְׁ חַ ז ְַׁקּתֶ ם
ּולְׁ קַ ְׁחּתֶ ם" .כלומר ,אל תתבלבלו ממה שתמצאו ותגלו בדרככם ,אלא התחזקו ודעו מה העיקר.
"יכול נוכל לה" או "לא נוכל לעלות אל העם"
השילוב בין השליחות האלוקית השמימית ובין השליחות האנושית היא שהביאה ,כנראה ,לתוצאה
הידועה .תשובותיהם הראשונות של האנשים היו העברת נתונים על מצב הארץ והיושבים בה,
כשנקודת המבט על הארץ היא שלילית .אמנם היו אלה מטלות השליחות שביקש העם ,אלא שכָלב
הבין שהשלב הבא יהיה הערכה כוללת אם כדאי ומומלץ להיכנס לארץ ,ויהיה בזה ערעור על עצם
מטלת השליחות שהציב הקב"ה בפני אותם תיירים.
ָכלב המשיך בדבריו את המסר שאמר משה לכל האנשים קודם לכתם לארץ ישראל" :עֲלּו...
וְׁ התְׁ חַ ז ְַׁקּתֶ ם" .התיאור הוא" :וַ יַהַ ס ָכלֵב אֶ ת-הָ עָ ם אֶ ל-מֹ שֶ ה וַ יֹאמֶ ר עָ ֹלה ַנ ֲעלֶה וְׁ י ַָר ְׁשנּו אֹ תָ ּה כי-יָכוֹל נּוכַל
לָּה" (יג:ל)" .אֶ ל-מֹ שֶ ה" – על פי הדברים שאמר משה :עלייה והתחזקות בארץ .אך השליחים
ָאמרּו ֹלא נּוכַל ַלעֲלוֹת אֶ ל-הָ עָ ם כי-חָ זָק הּוא ממֶ נּו" (לא).
האחרים דחו זאת" :וְׁ הָ ֲאנָשים אֲשֶ ר-עָ לּו עמ ֹו ְׁ
הם אכן עלו ובאו לארץ ,אך המסר לישראל היה שלא יוכלו לעלות ,כי הגויים היושבים בארץ חזקים.
ָכלב הדגיש את היכולת להחזיק בארץ ,ואילו האנשים האחרים דיברו על יכולת ההתמודדות עם
העם .אין הם מדברים על אותו נושא .הדיון גלש להערכות על עצם היכולת והכדאיות להיכנס לארץ.
פעולת התיור שלשמה נשלחו ,למצוא מקום מנוחה קבוע כהמשך לפעולת הארון ועמודי האש
ָארץ ...אֶ ֶרץ אֹ ֶכלֶת יוֹשְׁ בֶ יהָ הוא" (לב); "וַ ּתשָ א כָל-הָ עֵ ָדה
והענן ,כלל לא נזכרה ,ואז" :וַ יֹציאּו דבַ ת הָ ֶ
וַיּתְׁ נּו אֶ ת-ק ֹולָם וַיבְׁ כּו הָ עָ ם בַ ַל ְׁילָה הַ הּוא" (יד:א) .פעולת הריגול שאמורה הייתה להיות משנית (ניצול
העובדה שנשלחים אנשים לתור את הארץ) ,היא שגברה בחשיבותה ובמעמדה והביאה לחטא הגדול.
אין בקורת על פעולת הריגול כשהיא לעצמה ,והיא נכונה וחיובית ,כדברי הרמב"ן (יג:ב):
כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להלחם בארץ נכריה ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים
ומבוא הערים ובשובם ילכו התרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים ...וזו עצה הגונה
בכל כובשי ארצות ,וכן עשה עוד משה עצמו שנאמר "וַי ְׁשלַח מֹ שֶ ה לְׁ ַרגֵל אֶ ת-יַעְׁ זֵר" (במ'
כא:לב) ,וכן ביהושע בן נון "וַי ְׁשלַח יְׁהוֹשעַ ְׁ ...שנַיםֲ -אנָשים ְׁמ ַרגְׁ לים" (ב:א) ,ועל כן היה טוב
בעיני משה.
ואולם ,יש לדעת את גבולות התפקיד של העוסקים בריגול .עליהם לספק נתונים ומידע ואף הערכה
על סיכויים וסיכונים ,אך לא לערב את השקפת עולמם הערכית או הפוליטית ,שמטרתה להטות
1
לכיוון אחר ,ובוודאי כשמדובר נגד צו ה'.
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