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4212מספר  , ז תשע"  ,שלח פרשת    
 

 " ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביה  " 
 נעמה גולן 

חמור  חטא  בתור  בתורה  מוצג  המרגלים  של  חטאם 
לעם  נוספו  בעטיו  ההיסטוריה.  פני  את  שינה  אשר 
ובעטיו מת   ישראל ארבעים שנה של שיטוט במדבר 
לאורך   שונים  וחוקרים  פרשנים  הדור.  אותו  כל 

נתנו   חטאם הדורות  בדיוק  היה  מה  לשאלה  דעתם 
להציע ברצוני  המרגלים?  מבנה    ,של  של  ניתוח  כי 
המרגלים לפני צאתם    להשאלות אשר מפנה משה א

יג )במ'  המצויה    ,(כ-:יחלדרך  המטאפורה  והבנת 
( המרגלים  לבבדברי  במעט, שם  ולו  להאיר,  יוכלו   )

 שאלה כבדת משקל זו.    
לשליחותם,   המרגלים  צאת  יד  מצימשה  לפני 

כאמור,אותם שאלות    ,  את ש בשלל  לתת  עליהם 
לחלק לשני   אפשראת השאלות הללו    1.דעתם עליהן

הראשונותחלקים:   השאלות  את    ,שתי  הפותחות 
משהדבריו   מעין  , של  ֶאת    :כותרת  מהוות  "ּוְרִאיֶתם 
ָאֶרץ  ְוֶאת  ה  ִהוא  ם   ַמה  ע  "  ה  ֶליה  ע  ב  יג  ַהֹיׁשֵׁ   . (:יח)במ' 

השאלות בעקבות  ,שאר  למעשה ןיה הבאות  הן   ,  
ָאֶרץ" המילים  שני הנושאים הללו.    לשפירוט   ה ה    " ּומ 

  יט   'בתחילת פס)החוזרות בהמשך השאלות פעמיים  
פס העיסוק    כ(  'ובתחילת  בין  המעבר  את  מדגישות 

ב   ,"הּוא "   המכונה   ,"עםב" המכונה    , ארץ לבין העיסוק 
המפרטות,    ".ִהוא"  מהשאלות  לראות  שניתן  כפי 

ב קשורה  הארץ  זו,  בחינת  ארץ  של  פוריותה  בחינת 
הכתוב   הצבאי.  בהיבט  קשורה  העם  בחינת  ואילו 
איננו מפריד בין שני התחומים הללו, אלא שוזר את  

בין השאלות זו בזו על ידי מבנה מסורג, אשר מדלג  
ופוריותה הארץ  טיב  הבין  ל  בחינת  יבט  הבחינת 

 , באופן הבא: הצבאי הקשור בעם

ַמה   ָאֶרץ  ה  ֶאת  ּוְרִאיֶתם 
   וא הִ 
 

ֶליה   ב ע  ם ַהֹיׁשֵׁ ע   ְוֶאת ה 
 

ק   ז  ֶפה   הּוא   ֶהח   ֲהר 
ב הּוא ַהְמַעט   ִאם ר 

 
ָאֶרץ ה  ה  הּוא    ּומ  ֲאֶׁשר 

ּה   ב ב   ֹיׁשֵׁ
 

 
לתנ"ך   *   במחלקה  דוקטורנטית  היא  גולן  נעמה 

 אילן.-בר באוניברסיטת
ארוב    1 פרק  בדברים  נזכרות  אינן  שם    '.השאלות 

כי   של מטרה נראה  אך    ה  הייתה  המרגלים  שליחת 
בּו ֹאָתנּו ָדָבר   ורק צבאית: "ְוַיְחְפרּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָישִׁ
ָנֹבא   ֲאֶשר  ים  ֶהָערִׁ ְוֵאת  ָבּה  ַנֲעֶלה  ֲאֶשר  ַהֶדֶרְך  ֶאת 

א )דב'  הש :כבֲאֵליֶהן"  ריבוי  עומד  (.  בפרשתנו  אלות 
בניגוד להוראות הלקוניות הניתנות למרגלים על ידי  

יריחו כיבוש  לפני  כל    . יהושע  מתומצתות  שם 
ֶאת   ְראּו  "ְלכּו  בלבד:  מילים  בשש  הריגול  הוראות 

יחֹו" )יהו' ב  .(:א ָהָאֶרץ ְוֶאת ְירִׁ

ה   ה  ִהוא ֲהטֹוב  ע   ִאם ר 
  

ֲאֶׁשר    ִרים  ֶהע  ה  הּוא  ּומ 
נ ה  הֵׁ ב ב   יֹוׁשֵׁ
ִרים ַהְבַמֲחִנים  ִאם ְבִמְבצ 

 
ָאֶרץ  ה ה   ּומ 

ה  ַהשְ   נ  ה ִהוא מֵׁ ז   ִאם ר 
ץ ִאם ַאִין   ּה עֵׁ  ֲהיֵׁׁש ב 

 

 
עם   הצבאי  ולהיבט  לעם  הנוגעות  השאלות  שזירת 

פוריותה, קשורה לתכלית להשאלות הנוגעות לארץ ו
המרגלים.  של   כתב  שליחת  כך  בפירושו    הרמב"ןעל 

 :לבמ' יג:ב
שמנה   היא  כי  שידע  בעבור  משה  כי  ויתכן 

האֶ   ֶאל"וטובה כמו שנאמר לו   ב  ה ּוְרח  "  ֶרץ טֹוב 
וגו', בעבור כן אמר להם שיתנו לב    ח(ג:  ')שמ

וישמחו ויחליפו כח   ,לדעת כן, כדי שיגידו לעם
להם  אמר  ולכך  בשמחה,  שם  לעלות 

ָאֶרץ" ה  ִמְּפִרי  ּוְלַקְחֶּתם  כ(,   ')פס  "ְוִהְתַחַּזְקֶּתם 
   .כדי שיראו בעיניהם בשבח הארץ

רמב"ן של  הסברו  פי  ל  , על  המרגלים  א  לשליחת 
שליחתם   בטרם  עוד  אינפורמטיבית.  תכלית  הייתה 

היאידע   טובה  הארץ  כי  צורך    ,משה  לו  היה  ולא 
הייתה   זאת  לשליחות  כך.  לשם  המרגלים  בשליחת 

כדי שיראו המרגלים את טוב הארץ    ;מטרה מוראלית
" המילים  אחיהם.  לב  את  ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ויחזקו 

ָאֶרץ ה  ִמְּפִרי  יגּוְלַקְחֶּתם  )במ'  בצורה  :כ"  מבטאות   )
 תמציתית מטרה זו.  

לטעון נוכל  זה  הסבר  נקבל  שני    ,אם  שזירת  כי 
השאלות יחד נועדה לחזק את רוחם של  ם של  סוגיה

המרגלים. שאלותיו של משה מכוונות את המרגלים  
אמנם להם:  אומרות  לארץ    ,וכביכול  בכניסתכם 

 ,חזק הוא ורב  בה העם היושב  שעתידים אתם לראות  
התעודדו  אמנם  אך  הארץ.  של  מטובה  הערים   ,נא 

העם   יושב  וחזקותהן  שבהן  זכרו    ,בצורות  אך 
היאש שמנה  תוכלו    ,הארץ  ובכך  רבים,  עצים  ובה 

 להתחזק ולמצוא נחמה.
למשימתם  יוצאים  בוחנים  הם  ואכן    ,המרגלים 
 את שני התחומים אשר נתבקשו:  

  ַוי ֹבא ַעד ַוַיֲעלּו ַבֶנֶגב    )כב(
 ֶחְברֹון

 ַנַחל ֶאְׁשֹכל  ֹבאּו ַעד ַוי  ( כג)

ְוַתְלַמי  ַׁשי  ׁשֵׁ ֲאִחיַמן  ם  ְוׁש 
י   ק  ְיִלידֵׁ ֲענ   ה 

 
 

ה   ְזמֹור  ם  ִמש  ַוִיְכְרתּו 
ד   ֶאח  ִבים  ֲענ  ְוֶאְׁשכֹול 

ִים ִבְׁשנ  ַבּמֹוט  ֻאהּו  ּוִמן    ַוִיש 
ִנים ִרֹּמִנים ּוִמן ַהְּתאֵׁ  .ה 
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בפסוקים  חוזרות  עד"  "ויבואו    כג-ו  כב  המילים 
כפילות. זו    2ויוצרות  חזרה  של  שתפקידה  ייתכן 

התחומים   שני  את  המרגלים. שלהדגיש  בחנו  אותם 
  ו רא  בבואם לחברון  ;מתאר את בחינת העם  כבפסוק  

למד  מרגליםה ומכך  הענק,  ילידי  הקושי    ואת  על 
במ' בהמשך )הם    הכרוך בכיבוש הארץ, כפי שמעידים

זאת,  .  :כח(יג בחינת    כגפסוק  לעומת  את  מתאר 
פוריותה. הארץ.   על  מספרים  הארץ  של  פירותיה 

מתואר לבין הארץ מעניינת; העם  ההקבלה בין העם  
הענק",  כ היא  הארץ מאופיינת  ו"ילידי  בפירותיה  אף 

יש צורך  מהם  אשכול אחד  כדי לשאת  הענקיים, אשר  
 .  ישאוהובמוט ובשני אנשים שי

יוםהמרגלים  כאשר   ארבעים  מקץ  הםשבים   ,  
ה שראו. דיווחם כולל התייחסות מדווחים לעם על מ

 הן לארץ ולפוריותה והן לעם היושב בה:  

אנּו    ב  ַוֹיאְמרּו  לֹו  ַוְיַסְּפרּו 
ָאֶרץֶאל   נּו    ה  ְׁשַלְחּת  ֲאֶׁשר 

ִהוא   ּוְדַבׁש  ב  ל  ח  ַבת  ז  ְוַגם 
 . (כז) ְוֶזה ִּפְרי ּה

 

ַעז   ִכי  ם ֶאֶפס  ע  ב    ה  ַהֹיׁשֵׁ
ְבֻצרֹות   ִרים  ְוֶהע  ָאֶרץ  ב 

י  גְ  ְיִלדֵׁ ְוַגם  ְמֹאד  ֹדֹלת 
ם ׁש  ִאינּו  ר  ק  ֲענ  ק    .ה  לֵׁ ֲעמ 

ְוַהִחִּתי   ַהֶנֶגב  ְבֶאֶרץ  ב  יֹוׁשֵׁ
ב   יֹוׁשֵׁ ֱאֹמִרי  ְוה  ְוַהְיבּוִסי 
ַעל   ב  ֹיׁשֵׁ ְוַהְכַנֲעִני  ר  ה  ב 

ן ַהַיְרדֵׁ ַיד  ְוַעל  -כח)  ַהי ם 
 . (כט

, אלא  הנראה כי המרגלים לא שיקרו לעם בדברים אל
ו בצורה עניינית, על מה שנצטוו. אולם, דיווחו, אפיל

כפי שמטרת השליחות לא הייתה אינפורמטיבית, כך 
מטרת  לעם.  שהעבירו  במידע  קשור  איננו  חטאם 
את  לו  להראות  העם,  את  לעודד  הייתה  השליחות 

הענקיים ופירותיה  הארץ  לקראת   ,טוב  לחזקו  וכך 
יושבים   בה  אשר  לארץ,  בכך  גם  הכניסה  ענק.  בני 

המר לחלק  גלים.  כשלו  לכמה אפשר  חטאם  את 
החמרה   של  ומגמה  הדרגתיות  ולזהות  שלבים, 
ביניהם: בשלב הראשון המרגלים לא שיקרו, אלא רק  

ו הסדר  את  המנגינה"הפכו  את  לראות  "שינו  די   .
ובכמה מילים    ,בכמה מילים הם מתארים את הארץ

לעם:   לומר  במקום  העם.  היושב  'את  העם  אמנם 
חזק עם  אך  הוא  בארץ  פירותיה,  טובים  כמה  ,  'ראו 

אמנם הארץ טובה '  :הופכים את הסדר ואומריםהם  
 . 'הואלו פירותיה, אך עז העם היושב ב 

בשלב השני, במהלך הוויכוח שמתנהל בין כלב   
נוגעת  איננה  כבר  השאלה  המרגלים,  שאר  לבין 

ם  עהאם יוכל ה  –בתיאור העובדות, אלא במסקנות  
 לעלות לארץ או לא: 

כ   ֶאל ַוַיַהס  ם  ע  ה  ֶאת  ב  לֵׁ
 ֹמֶׁשה ַוֹיאֶמר

ִעּמֹו   לּו  ע  ֲאֶׁשר  ִׁשים  ֲאנ  ְוה 
 ָאְמרּו 

ַרְׁשנּו   ְוי  ַנֲעֶלה  ֹלה  ּה ע    ֹאת 
ּה ִכי י כֹול נּוַכל   ( ל) ל 

ַלֲעלֹות   נּוַכל  ם ֹלא  ע  ה    ֶאל 
ק   ז   (לאִמֶּמנּו" ) הּוא ִכי ח 

 
ראו   2 זו  כפילות  להסבר  הביקורתית  הגישה   .J :על 

Milgrom, Numbers (The JPS Torah 
Commentary), Philadelphia 1990, pp. 102  'י  ;

במדבר ליכט,   ספר  על  ירושלים  כא[ -]יא   פירוש   ,
  . 48-58תשנ"א,  עמ' 

לבין   כלב  בין  המהותי  הפער  את  משקף  זה  שיח  דו 
המרגל בעוד  שאר  הדגש שים.  את  לשים  בוחר  כלב 

אותה, שאר    ומסיק  ,בּה וטּו הארץ  על   לרשת  שיוכלו 
הקושי  את  דווקא  להדגיש  בוחרים  את    ;המרגלים 

היושב בה.החזק מהםהעם   הבחירה על מה לשים    , 
העם,    ו שלאו על חוזק  הארץבה של  את הדגש, על טּו

המתבקשת המסקנה  את  שמולידה  יוכלו    , היא  אם 
 . או לא כבוש אותהל

מגיע  המרגלים  של  חטאם  השלישי  בשלב 
ה מהערת  ללמוד  נוכל  זאת  "כתובלשיאו.  ַויֹוִציאּו  : 

ל אֵׁ י ִיְשר  ּה ֶאל ְבנֵׁ רּו ֹאת  ָאֶרץ ֲאֶׁשר ּת  (. דברי לב" )ִדַבת ה 
בפסוקים  ההמרגלים   מוגדרים-לבמופיעים   לג 

הדברים  כ בהכרח  ולא  דיבה,  להם.  שהוצאת  קדמו 
מכנ אלו  הארץ  בפסוקים  את  המרגלים  "ֶאֶרץ  ים 
ִהוא" יֹוְׁשֶביה   חמור .  (לב)  ֹאֶכֶלת  כה  זה  ביטוי  מדוע 

להבין   ניטיב  הארץ?  על  דיבה  הוצאת  את ומהווה 
שערכנוזו  השאלה  ה החלוקה  רקע  בחינת    על  בין 

ל ופוריותה,  הקשור  בין  הארץ  הצבאי  ההיבט  בחינת 
  , בהיבט הצבאיעוסק  ביטוי זה    ,מבחינת תוכנו  בעם.
בארץ.  בחש במלחמתם  בחרב  הלוחמים  יפלו  פן  ש 

 , כדי לתאר את ההיבט הצבאי, הקשור ב"עם"  אולם,
  ", ִהוא שימוש במילה "ארץ" ובכינוי " עושים  המרגלים  

מהשדה   הלקוחה  במטאפורה  משתמשים  ואף 
כה   עד  אם  ופריון.  אוכל  של  הבחינו  הסמאנטי 

המרגלים בין שני התחומים, בין ה"ארץ" לבין "העם",  
יותר את חסרונותיה של    וחטאם היה בכך שהדגישו 

ולא את יתרונותיה    ,בעם היושב בה  יםהארץ, הקשור
כעת   בפוריותּה,  שני  הם  הקשורים  בין  מערבבים 

מפני   הצבאי  חששם  את  הם  ,  העםהתחומים. 
ובמטאפורות  במילים  שימוש  ידי  על  מתארים 

 .   בארץהקשורות  
וכלב   תוך יהושע  בשפתם,  למרגלים  משיבים 

סמאנטי, שימו שדה  מאותו  הלקוחה  במטאפורה  ש 
" להם:  ָאֶרץ  ואומרים  ה  ַעם  ֶאת  ִּתיְראּו  ַאל  ִכי  ְוַאֶּתם 

ם  הֵׁ נּו  וַ   ַלְחמֵׁ יֶהם  ֲעלֵׁ מֵׁ ם  ִצל  ר  ֻאם  ה' ס  ִּתיר  ַאל  נּו  " ִאּת 
יד אינו  :ט)במ'  החשש  כי  מדגישים  וכלב  יהושע   .)

ב" אלא  בארץ,  ָאֶרץ  ַעם קשור  לשכנע ה  מנסים  הם   ."
יושביה, אלא שהם  את העם   שלא הארץ תאכל את 

לחם.   שאוכלים  כמו  הארץ  עם  את    אולם יאכלו 
, דבריהם אינם נשמעים  ;יהושע וכלב אינם מצליחים

באבניםו אותם  לרגום  מבקשת  אחרי העדה  ונוטה   ,
 המרגלים מוציאי הדיבה. 
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  dafshv@mail.biu.ac.il:ל 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 
 

 

 יוסף עופר עורך: פרופ'  
רחל הכהן שיף : עורכת לשון   

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

