
 
 

 
 

 בס"ד

1272 מספר, חתשע" ,שלח פרשת   
 

 ואלה שמותם –ראשי בני ישראל המה 
יצחק הנשקה

המרגלים נכשלה כישלון חרוץ. בהנחה שליחות 
שמטרת השליחות הייתה לייעל ולהקל על 
כיבוש הארץ, ההפך הוא שהתרחש, והכול נדחה 
בארבעים שנה. השליחות פגעה במטרה שלשמה 
היא נוצרה, וזאת מעבר לכֶּתם שנרשם בתולדות 

קו:כד(  'המאיסה בארץ חמדה )תה :ישראל
 1שיצרה בכייה לדורות.

שליחות דומה, לכאורה לאותן מטרות, 
ידי יהושע: על נעשתה כעבור ארבעים שנה, 

ֲאָנִׁשים  ַהִּׁשִּטים ְׁשַנִים נּון ִמן ִּבן ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשעַ "
תְמַרּגְ  ׁש ֵלאֹמר ְלכּו ְראּו אֶּ רֶּ ת ִלים חֶּ ץ ְואֶּ  ָהָארֶּ

ב:א(. כזכור, שליחות זאת נחלה  'יה" )ְיִריחֹו
להצלחה: " ת ָנַתן ִכיְיהֹוֻׁשַע  ַוֹּיאְמרּו אֶּ  ה' ְּבָיֵדנּו אֶּ

ץ ְוַגם ָכל ץ ִמָּפֵנינּו ָנֹמגּו ָכל ָהָארֶּ " )שם, ֹיְׁשֵבי ָהָארֶּ
כד(. התקבל מודיעין על המצב המורלי הירוד 
של יושבי הארץ, והמידע הזה עצמו סיפק 

 ביטחון ותקווה להצלחה במלחמת הכיבוש. 

מה בין שליחי משה לשליחי יהושע? מהו 
שה, גורם שלא התקיים הגורם לכישלון שליחי מ

בשליחות יהושע? השאלה מתעצמת לאור דברי 
מרגלי ש ,ג, ד"ה וידבר ה'("י ')במאברבנאל 

אם בריקים  2".אנשים רקים ופוחזים"הושע היו י
עוד יותר להבין את קשה ופוחזים עסקינן, 

הצלחתם מול שליחי משה, שהתורה הגדירה 
 כראשי בני ישראל.אותם 

נבדוק אלו  3ההבדל,את כדי להבין 
שליחויות נוספות אנו מוצאים במקרא. אומנם 

                                                      
 .פסגות, איש מחשבים, יצחק הנשקה * 

אמר רבה אמר " :ובמקבילות ע"א סוטה להבבלי   1
תשעה באב היה אמר [ ערב]רבי יוחנן אותו היום 

הקדוש ברוך הוא הן בכו בכיה של חנם ואני 
 ".אקבע להם בכיה לדורות

 כי האומנות הזה": ז:מב' כשיטתו בפרשת מקץ בר  2
לא ימצא כי אם באנשים רקים  (.ה.י –ריגול =)

 במדרש נאמר כי מרגלילעומת זאת, . ופוחזים
 .(טז ,ר שלח"במ) פנחס וכלב יויהושע ה

אין שאלא , ולא מעט מאמרים עוסקים בשאלה ז  3
נכתבו  "דף השבועי"גם ב. אפשרות לדון בהםכאן 

שני מאמרים העוסקים בשאלת ההבדל בין שתי 
 דף)מאמרו של מרדכי קידר ראו  .השליחויות

ומאמרו , (241 , מס'לפרשת שלח, תשנ"ח שבועי
לפרשת שלח, תשס"ו,  שבועי דף)של אלי ספרוני 

שני המאמרים עוסקים בהבדלים (. 657 מס'

שרק על פיו תיקבע  שאין מדד אחד ,מסתבר
אך עיון בשליחויות השונות  הצלחת השליחות,

המתוארות במקרא עשוי לספק לנו תובנות, גם 
 אם חלקיות. 

יש שליחויות קטנות שעליהן אין צורך 
להרחיב את הדיבור. אלו הן שליחויות של 

ת מידע או הזמנה, שאין בהן צורך העבר
בתכונות מיוחדות, בחוכמה רבה או ברגישות 

הצלחת שליחות כזאת אינה  4כדי להצליח.
קשורה באישיות השליח ובדרך ביצוע השליחות, 
ואינה עניין לדיוננו. נתמקד בשליחויות שבהן 
 יש משקל מכריע לאישיות השליח ולהתנהלותו. 

ו מוצאים השליחות הגדולה הראשונה שאנ
כאשר אברהם שולח את עבדו למצוא  ,היא

ד(. השליחות הזאת נחלה "אישה ליצחק )בר' כ
הצלחה גדולה, שכן יצחק אכן נשא את רבקה 

  .שה, בעודו נשאר בארץ, כדרישת אברהםילא
, שכן השליחות לטווח הארוך הצליחהגם 

 נישואין אלו הם הבסיס לבניית עם ישראל.

שליחות משמעותית נוספת היא השליחות 
ששולח יעקב את המלאכים לקראת המפגש 
הטעון עם עשיו )בר' לב:ד(. זאת אינה שליחות 
טכנית: הם צריכים לפגוש איש מסוכן, מלא 
שנאה, זעם ומרירות, שבידו לפגוע ביעקב 

כדי לפייס אותו, נועדה ובמשפחתו. השליחות 
אותם, ך הדרימנם ושלא יפגע ביעקב. יעקב א

עדיין מה לומר ואיך לתזמן את המפגשים, אך 
הם  –הכול תלוי בהם. ובמבחן התוצאה היה 

 .הצליחו

בהמשך, יעקב שולח את יוסף מחברון 
 'לראות את שלום אחיו ואת שלום הצאן )בר

ז(. בין אם יעקב מודע ליחסים המתוחים שבין "ל
על , אנחנו יודעים כי ויוסף לאחיו ובין אם לא

רקע אותם יחסים אין מדובר בשליחות טכנית 

                                                                                  
הקשורים לעניינים צבאיים ולכללי , טכניים

בפן הערכי מבקשים להתמקד  ושאנאלא  ,ריגולה
 .של ההבדל

 ;(ב"כ' במ)כגון שליחי בלק להביא את בלעם   4
יהודה להחליף את העירבון בגדי  ו שלשליח ,חירה

שליחי אחזיה לבעל זבוב  ;(כ:לח' בר)העיזים 
המסר  .ועוד(, א ב"מל)לשאול אם יקום מחוליו 

ואיך  ,ואין זה חשוב מיהו השליח, פשוט וברור
 . הוא מבצע את השליחות
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גרידא. היכולת לראות את שלום אחיו מחייבת 
לחזור יוסף הידברות איתם, ולאחר מכן על 

כישלון  כידוע, ,ולדווח. השליחות הזאת נכשלה
יוסף  :הארוךהן לטווח לטווח הקצר והן חרוץ, 

לא חזר לאביו להשיבו על שלום אחיו ושלום 
אותה שליחות אומללה ירדו מכוח ו ,הצאן

 5ישראל לגלות מצרים.

שליחות נוספת שבה יש משקל לאישיות 
יואב את האישה שלח השליח, היא השליחות ש

להחזיר את  ולשכנעאל דוד, כדי החכמה מתקוע 
(. ד"ב י"ושמאבשלום, למרות שרצח את אמנון )

ר השליחות הזאת הצליחה )שם, כא(: " ַוֹּיאמֶּ
ל ְך אֶּ לֶּ ת ִהֵּנהיֹוָאב  ַהּמֶּ ּזֶּה ַהָּדָבר הַ  ָנא ָעִׂשיִתי אֶּ

ת ת ְוֵלְך ָהֵׁשב אֶּ  ".ַאְבָׁשלֹום ַהַּנַער אֶּ

ניתן לזהות מכנה משותף אחד, מדד 
בכל השליחויות הללו:  ,להצלחה או לכישלון

הם  –כאשר יש לשליח או לשליחים ֵשם 
נכשלים. כאשר המקרא אינו מספר לנו מה שמם 

 הם מצליחים. –

י משה יש שמות . לשליחנונתחיל בפרשת
ֻכָּלם מפורטים, אנשים חשובים אחד אחד: "

ה ְׁשמֹוָתם ,ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני " ְוֵאּלֶּ
ד(. לעומתם, לשליחי יהושע אין שמות, -יג:ג ')במ

. סיפור כה ארוך ה כשלעצמהמפתיעעובדה ה
ומפורט, עם הדרמה שבמפגש עם רחב ביריחו, 

דרמה  - והבריחהה עימההתחבאות, ההסכם 
גדולה לאין ערוך ממה שעבר על המרגלים של 
משה, ואין להם שמות! אין ספק שהתורה 

  משהו בעצם העלמת השמות. מלמדת אותנו

הוא נקרא  –גם לעבד אברהם אין שם 
שם )רק חז"ל אמרו לנו  ", ללאהעבד"או  "האיש"

: סיפור מהמדהיוגם עובדה זו שזהו אליעזר(. 
וב, ולגיבור הראשי בסיפור אין מורכב וחש ,ארוך
 שם! 

יעקב לפייס את עשיו אין שלח למלאכים ש
שם, אך ליוסף, שנשלח לראות את שלום 

 שם. ,כמובן ,האחים, יש

גם לאישה התקועית אין שם. היא נקראת 
תקועית ונקראת חכמה, ושם אין לה. גם כאן, 

 צריך סיבה טובה להעלים את שמה.

העלמה של מסתבר שהעלמת השם מבטאת 
. השליח מבטל את עצמו למטרת האגו

מזוהה והשליחות, אינו חושב כלל על עצמו 
 לחלוטין עם השליחות.

לשליחות יש סיכוי  –אם אין לשליח אגו 
להצליח. אך ככל שהשליח מרוכז בעצמו, ככל 

                                                      
שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב "  5

ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל 
 (.ב"י עבבלי שבת " )הדבר וירדו אבותינו למצרים

שלו תופס מקום, כך הוא מחבל  "אני"שה
 6בסיכויי השליחות.

בנקל, לכאורה ניתן לסתור את הכלל הזה 
אם נזכור את השליחות הגדולה מכולן, היא 
שליחותו של משה להוציא את ישראל ממצרים, 
לתת להם את התורה ולהביאם לארץ ישראל. 
אין ספק שמדובר בשליחות, שהרי בפסוקים 

מבצע ו 7רבים מפורש כי משה נשלח ע"י הקב"ה,
 אנונימי.  והשליחות הזאת אינ

היה התשובה מתבקשת מאליה: משה רבנו 
שליח בעל שם, אך אצל משה אין צורך להעלים 

ה " את שמו, שהרי ו ְמֹאד ִמֹכל ָענָ ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶּ
ר ַעל  "עניו"יב:ג(.  '" )במְּפֵני ָהֲאָדָמה ָהָאָדם ֲאׁשֶּ

משמעו שאין לו אגו, הוא אינו עסוק כלל 
מטרת השליחות. ממוקד בבעצמו, כל כולו 

 בשונה מהשליחים האחרים, אין צורך להעלים
 ."אני"את שמו של משה כדי לבטא את ביטול ה

ששליחות במקרא  ,לטעון נואין כוונת
מצליחה או נכשלת על פי מדד השם בלבד. לא 
סקרנו כאן את כל השליחויות שבמקרא, 
ומסתבר שיש מדדים נוספים. אך הדוגמאות כאן 

שלפרסום השם  ,נותנות מקום להנחה
ולהסתרתו יש משמעות רבה בהקשר זה של 

 .ותלחת השליחהצ

המדד הזה להצלחת שליחויות חשוב שיובא 
בחשבון בעת שאנו מחליטים על מינוי שליחי 
ציבור למיניהם. ככל שלשליח הפוטנציאלי יש 
אגו גדול יותר, כך יקטן הסיכוי להצלחת 
שליחותו, ולהפך. וכמובן, עלינו לחשוב בהתאם 

 ל השליחות שלנו עצמנו בעולם הזה..עלכך 

 
 
 
 יוסף עופרעורך: פרופ' 

 רחל הכהן שיף: עורכת לשון

 יוצא לאור  הדף השבועי
 על ידי הפקולטה למדעי היהדות ולשכת רב הקמפוס

 לתורה ולמדע בסיוע קרן הנשיא
 יש לשמור על קדושת העלון

 

                                                      
שלוחו של אדם : כך הדבר גם בהלכות שליחות  6

אך , מעשיו נאמנים לשליחותכל עוד , כמותו
מעשיו , ברגע שהוא פועל שלא לטובת השליחות

כפי שנאמר במקומות , אינם מתייחסים למשלח
 ."לתקוני שדרתיך ולא לעוותי": רבים בתלמוד

ְׁשָלֲחָךְוַעָּתה ְלָכה "  7 ל ְואֶּ ת אֶּ  ַעִּמי ְבֵני ַּפְרֹעה ְוהֹוֵצא אֶּ
" ִּתְׁשָלח ְּבַידָנא  ְׁשַלח" ;(י:שמ' ג" )ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים

ר ְלָכל" ;(יג:שם ד) ה' ְׁשָלחֹו  ָהֹאֹתת ְוַהּמֹוְפִתים ֲאׁשֶּ
ץ ִמְצָרִים רֶּ ת ַוִּיְׁשַלח" ;(יא:דב' לד) "ַלֲעׂשֹות ְּבאֶּ  ה' אֶּ

ת ה ְואֶּ ת ֹמׁשֶּ ם ִמִּמְצַרִים ַאֲהֹרן ַוּיֹוִציאּו אֶּ " ֲאֹבֵתיכֶּ
 .ועוד הרבה(, ח:יב "אושמ)


