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 אור חדש על פרשת המרגלים
 ארצי-חגי בן

המרכזית  .פרשת המרגלים מעוררת תמיהות רבות
פחד  ;שבהן, לדעתי, היא: ממי בדיוק פחדו המרגלים

ששיתק אותם ואת כל העם? התורה מתארת 
בהרחבה את האימה שנפלה עליהם במהלך הסיור 

 ְבֵעיֵנינּו ַוְּנִהי... ַהְּנִפיִלים ֶאת ָרִאינּו ְוָׁשםבארץ כנען: "
היו לג(. הם :יג '" )במְּבֵעיֵניֶהם ָהִיינּו ְוֵכן ַּכֲחָגִבים

התוצאה תבוסה תהיה ם ימבטוחים שבכל עימות ע
 ֶאל ֹאָתנּו ֵמִביא ה' ְוָלָמהמוחצת וטבח המוני: "

 במ'" )ָלַבז ִיְהיּו ְוַטֵּפנּו ָנֵׁשינּו ַּבֶחֶרב ִלְנֹּפל ַהֹּזאת ָהָאֶרץ
 ג(. :יד

גם בסיפור של משה בספר חוזר תיאור זה        
(. מי הם חכ:" )אָׁשם ָרִאינּו ֲעָנִקים ְּבֵני ְוַגםדברים: "

אותם "נפילים" או "ענקים"? התנ"ך מספר לנו על 
 ִמֶּיֶתר ִנְׁשַאר ַהָּבָׁשן ֶמֶלְך עֹוג ַרק ִּכי" :עוג מלך הבשן

ענקים  ל ארבעהיא(. עוד מסופר ע:ג '" )דבָהְרָפִאים
 .ֶחְברֹון ִהיא ָהֲעָנק ֲאִבי ַאְרַּבע ִקְרַיתבקרית ארבע: "

 ְוֶאת ֵׁשַׁשי ֶאת ָהֲעָנק ְּבֵני ְׁשלֹוָׁשה ֶאת ָּכֵלב ִמָּׁשם ַוֹּיֶרׁש
יד(. -:יגטו ')יה 1"ָהֲעָנק ְיִליֵדי ַּתְלַמי ְוֶאת ֲאִחיַמן

כלומר, מדובר על ענקים בודדים. הייתכן שכמה 
ענקים מפילים אימה ומשתקים אומה שלמה, שיש 

 מאות אלף לוחמים?בה שש 
התמיהה גדלה עוד יותר על רקע המסקנה 

העם אליה בעקבות הדיווח של המרגלים: הגיע ש
 ְוָנׁשּוָבה ֹראׁש ִנְּתָנה... ִמְצָרְיָמה ׁשּוב ָלנּו טֹוב ֲהלֹוא"

רק (. הרי במצרים הם לא היו ד-ד:גי '" )במִמְצָרְיָמה
גם משועבדים ועסקו בעבודת פרך, אלא היו נתונים 

 ַעּמֹו ְלָכל ַּפְרֹעה ַוְיַצוהרג והשמדה: " לגזרות של
כב(. :א '" )שמַּתְׁשִליֻכהּו ַהְיֹאָרה ַהִּיּלֹוד ַהֵּבן ָּכל ֵלאֹמר
 פהאל העבדות וההשמדה במצרים עדי החזרההאם 

עם כמה נפילים? הרי מדובר בעם  ותהתמודד לע
: ובמדבר ציאת מצריםם ביניסיהאת וחווה שראה 

את את טביעת המצרים בים סוף;  ;את עשר המכות
 תקבלאת להים; -שמע קול אשם  ,מד הר סינימע
וזה  , ועוד.ם ומים "מחלמיש צור"יַמן מהשמיה

-א  ... ה' ֲאֵלֶכם ָוֹאַמרבדיוק מה שמשה אומר להם: "
 ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְּכֹכל ָלֶכם ִיָּלֵחם הּוא ִלְפֵניֶכם ַהֹהֵלְך ֹלֵהיֶכם
 ֵאיְנֶכם ַהֶּזה ּוַבָּדָבר... ְלֵעיֵניֶכם ְּבִמְצַרִים ִאְּתֶכם

 להניחיש  (.בל-כט:א '?!" )דבֹלֵהיֶכם-א   'ַּבה ַמֲאִמיִנם

                                                      
ארצי שימש כמרצה במרכז ללימודי יסוד -ד"ר חגי בן * 

אילן, וכיום מרצה -ברביהדות של אוניברסיטת 
 במכללת ליפשיץ בירושלים.

 ֲאִחיַמן ְוָׁשם: "אלה הענקים שראו המרגלים בחברון  1
 (.כב:יג 'במ" )ָהֲעָנק ְיִליֵדי ְוַתְלַמי ֵׁשַׁשי

, שהמרגלים ראו משהו עצום, שגרם לעם אם כן
 כולו להחליט לשוב למצרים. מה זה היה?

כאן הארכאולוגיה באה לעזרתנו. אנו יודעים 
פרוס לפני הספירה היה הצבא המצרי  15-שבמאה ה

תחותמס  2ץ כנען )"ארץ ֵרְזנּו" בשפה המצרית(.באר
 1468השלישי ניהל מסע מלחמה גדול בשנת 

במהלכו השתלט על ערים רבות בארץ  .לפנה"ס
 ,הערים העיקריות 3והציב בהן חיל מצב מצרי. ,כנען

: עזה, , הןבכרנך 3-מתוך הכתובת של תחותמס ה
 4שרוחן, גזר, לוד, אונו, אפק, יפו, ערונה, מגידו,

תענך, בית שאן, ינועם, כנרת, חצור וקדש. המשותף 
 via"לכל הערים שהן ממוקמות לאורך דרך הים )

maris" תה הדרך הראשית יבלשון הרומאים(, שהי
ם. ישחיברה בין מצרים למסופוטמיה, ארם נהרי

 – בשליטה על הדרך הזואינטרס צבאי היה למצרים 
כדוגמת פלישת  ,צבאכל פלישה של הבלימת 

שליטה על  –כלכלי  , ואינטרס1720קסוס בשנת ההי
. במסע של ןניהולו שיירות המסחר במזרח התיכון

לא מוזכרת אף עיר באזור ההר  3-תחותמס ה
שכם, שהיו ערים  או ירושלים, חברון , כגון:המרכזי

ה. אזור ההר פשוט לא עניין את זגדולות באזור 
. גם במסעות המלחמה של םולא הטריד המצרים

מוזכרות  5לפנה"ס 1429-וב 1431-אמנח'תפ השני ב
לאורך דרך הים: עזה, אפק, מגידו, שערים הרק 

באזור ההר. זה גם לא עיר אחת כינרת, חצור, ואף 
מסע המלחמה של סתי הראשון בשנת  אפיונו של

ובשנת  1286מסעות רעמסס השני בשנת של , 1303
. ההר 1210מסע מרנפתח בשנת  של, וכן 1280
 תחום האינטרס המצרי.בהיה לא זי המרכ

כאן מגיע החידוש שאני מציע בהבנת פרשת 
המרגלים: משה רבנו, שהיה בתחילת דרכו נסיך 

ולכן הוא מצרי, ידע בדיוק היכן פרוס הצבא המצרי, 
 ֹאָתם ַוִּיְׁשַלח: "שלח את המרגלים רק לאזור ההר

 ַּבֶּנֶגב ֶזה ֲעלּו ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר ְּכָנַען ֶאֶרץ ֶאת ָלתּור ֹמֶׁשה
יז(. משה ידע את מה :יג '" )במָהָהר ֶאת ַוֲעִליֶתם

                                                      
שיציאת , אליצור' המאמר מבוסס על שיטת פרופ 2

: ראו. ס"לפנה 15-מצרים התרחשה באמצע המאה ה
  .96' עמ ,1993, ירושלים אטלס דעת מקרא

 .34-33' עמ, אטלס כרטא לתקופת המקרא: ראו 3
בכתובת מתואר בהרחבה הקרב הגדול שניהל   4

 .שבו הביס את הצבא הכנעני, תחותמס במגידו
על , כנראה, היו II-תפ ה'מסעות המלחמה של אמנח  5

רקע המרידות שפרצו בכנען בעקבות בריחת העבדים 
 . העבריים ביציאת מצרים
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המרגלים את הצבא יראו שאם  :הקב"הידע ש
המצרי, צבא של אימפריה ענקית, הם יסרבו 

-א   ָנָחם ְוֹלאלהיכנס לארץ. הרי כתוב במפורש: "
-א   ָאַמר ִּכי הּוא ָקרֹוב ִּכי ְּפִלְׁשִּתים ֶאֶרץ ֶּדֶרְך ֹלִהים
" ִמְצָרְיָמה ְוָׁשבּו ִמְלָחָמה ִּבְרֹאָתם ָהָעם ִיָּנֵחם ֶּפן ֹלִהים
יז(. "דרך ארץ פלשתים" היא דרך הים, :יג ')שמ

שלאורכה, כאמור, היה פרוס הצבא המצרי. למרות 
בצבא המצרי כוח  ה העםרא ,הניסים הגדולים שחוו

העם את  הבלתי מנוצח. גם בקריעת ים סוף רא
 6לחמה.הצבא המצרי טובע בים ולא מנוצח במ

ואכן, כלב ויהושע ביצעו את הפקודה של משה: 
כב(. חז"ל :יג במ'" )ַעד ֶחְברֹון ַוָּיֹבא ַבֶּנֶגב ַוַּיֲעלּו"

בלשון  נאמרן שוהזה לכלב, כיו כתובמייחסים את ה
)מסתבר שגם יהושע  'ויבואו'ולא:  ",ויבא"יחיד: 

הצעיר הצטרף לכלב המבוגר יותר(. המדרש מסביר 
תה כדי להתפלל ישהליכתו של כלב לחברון הי

במערת המכפלה: "כלב לבדו הלך שם ונשתטח על 
 קברי אבות, שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם"

הוא,  כתובלדעתי, פשט ה .(ע"ב )רש"י עפ"י סוטה ל
את השליחות של  וביצע ,וכנראה גם יהושע ,שכלב

שאר לא כן ממנה.  וולא חרג ,משה כלשונה
 ַעדרוחבה "לאורכה ולתרו את הארץ הם  ;המרגלים

כא(, כלומר עד צפון בקעת :" )שםֲחָמת ְלֹבא ְרֹחב
הלבנון. הם הלכו לאורך דרך הים ובקעת הלבנון 
וראו את "הענקים", כלומר את הצבא הענקי של 

הם חזרו וסיפרו לעם  האימפריה המצרית הענקית.
צפתה את מה שראו, והעם הגיב בדיוק כפי ש

 ְוָׁשבּו ִמְלָחָמה ִּבְרֹאָתם ָהָעם ִיָּנֵחם ֶּפןהתורה: "
 .(יז:יג' שמ" )ִמְצָרְיָמה

אפשר להניח, שלאחר הדיווח של המרגלים 
לוהית היא לכבוש -הבהיר משה לעם, שהתוכנית הא

רק את אזור ההר ולא לרדת אל העמקים שבהם 
רוס הצבא המצרי. ואכן, זה בדיוק מה שקרה פ

 ְיהּוָדה ֶאת ה' ַוְיִהיישראל לארץ כנען: "-בכניסת בני
 ִּכי ָהֵעֶמק ֹיְׁשֵבי ֶאת ְלהֹוִריׁש ֹלא ִּכי ָהָהר ֶאת ַוֹּיֶרׁש
יט(. "יושבי העמק" הם לא :א '" )שוָלֶהם ַּבְרֶזל ֶרֶכב

רק הערים הכנעניות אלא בעיקר הצבא המצרי 
 שפרוס בהן.

ייתכן, שתשובתם של המרגלים לדבריו של 
תה פשוטה: ימשה, שחוזקו על ידי כלב ויהושע, הי

פרוס בעמקים יישאר הלא ייתכן שהצבא המצרי 
אדם, גם אם -אדיש לפלישה המונית של מיליוני בני

התנהל הוויכוח בין  והיא רק לאזור ההר. בנקודה הז
כלב ויהושע: האם  –המרגלים לבין משה ונציגיו 

צבא המצרי יפעל ויתערב גם אם הפלישה לא ה
תפגע באינטרס החיוני של המצרים בדרך הים? 

להים יקיים -אמונה, שאתלויה ב ושאלה זהתשובה ל
את הבטחתו וידאג לשתק את הצבא המצרי. אבל 

לוהית, שעליה -להדגיש, שגם התוכנית האראוי 
תה מבוססת השליחות המקורית של המרגלים, יהי
תה תוכנית מוגבלת ומותאמת לנתונים יהי

הריאליים של ארץ כנען. גם הקב"ה לא הנחה את 
עם ישראל "דרך ארץ פלישתים", כי  הכיר את 

 המגבלות של העם והתחשב בהן. 

                                                      
היו שפירשו את טביעת  ,שבחלוף שנה מהאירועייתכן   6

טעות בחישוב של זמני הגאות תוצאה מהמצרים כ
 . והשפל בים סוף

ישראל לארץ -בפלישת בני .ואכן, הנס התרחש
תה מוגבלת לאזור ההר, הצבא המצרי יכנען, שהי

ועטות שהיו לא התערב לטובת הערים הכנעניות המ
-מפוזרות באזור. את זה יודעים ממכתבי תל אל

עמארנה שנמצאו בארכיון של אמנח'תפ השלישי 
מלכי  ובעשרות רבות של מכתבים פנ 7והרביעי.
הפלישה להדיפת  המצרים את עזרת וקשיכנען וב

חבירו )העברים, שם שניתן -העצומה של העפירו
העזרה לא הגיעה! , אך לשבטים שמיים נודדים(

מאוכזבים היו ברור מהמכתבים, שמלכי כנען 
ה ר התגובה של האימפריה המצרית, שאפשרהיעדמ

 8ישראל.-את הכיבוש של יהושע ובני ע"י כך
ההחלטה של המצרים להימנע מהתערבות נבעה, 
כנראה, משני גורמים: א. המהפכה הדתית 
שהתרחשה במצרים בתקופתו של אמנח'תפ הרביעי 

שפעה מהאמונה )אח'נאתון(, מהפכה שהו
המונותיאיסטית של בני ישראל. ב. האירועים 
הטראומתיים של יציאת מצרים, שמהם למדו 
המצרים את הלקח שלא כדאי להתעסק עם בני 

 ישראל.
להתעכב על פרט קטן בפרשת  , כדאילסיום

המרגלים, שכל הפרשנים, חדשים גם ישנים, 
 התקשו בפירושו. כשכלב מגיע "עד חברון", התורה

 ֹצַען ִלְפֵני ִנְבְנָתה ָׁשִנים ֶׁשַבע ְוֶחְברֹון: "מוסיפה
המשמעות של הפרט הזה?  יכב(. מה:יג '" )במִמְצָרִים

ו? גם כאן באה ילמה זה מעניין אותנו דווקא עכש
תה ייודעים, שצען הי והארכאולוגיה לעזרתנו. אנ

בירת ההיקסוס, פולשים שמיים ממסופוטמיה, 
חבים של המזרח שכבשו את מצרים וחלקים נר

והנה מתברר,  9לפנה"ס. 1720התיכון בשנת 
שכיבושי ההיקסוס לא כללו את אזור ההר המרכזי 

תה קיימת יישראל. העובדה שחברון הי-של ארץ
 ,ובכל זאת הם לא כבשוה ,בזמן כיבושי ההיקסוס

היא הוכחה, שאזור ההר לא עניין את האימפריות, 
שהתעניינו רק בדרך הים. הנתון הזה נועד לחזק את 

ישראל -בנייסתפקו הטיעון של משה ונציגיו, שאם 
 רק בכיבוש ההר, לא יתערב הצבא המצרי.

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-בראוניברסיטת 
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע 

 בדוא"ל. 
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  

 יש לשמור על קדושת העלון
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון

                                                      
 אטלס כרטא: עמארנה ראו-על מכתבי תל אל  7

: רייני-כוכבי: ובהרחבה. 36-35' עמ, לתקופת המקרא
 .2009 ,עמארנה-מכתבי אל –למלך אדוני 

 7שולח הוא  .בולט במיוחד, עבד חבה, מלך ירושלים 8
מדוע אדוני : "באחרון הוא כותב במפורשו, מכתבים

 (.290?" )המלך אוהב את העפירו
 .31-30' עמ, אטלס כרטא לתקופת המקרא: ראו  9

http://www1.biu.ac.il/parasha2
http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

