פרשת שלח לך
ָאל:
ִשׂר ֵ
ר-אנִי נֹ ֵ
שׁ ֲ
ָתרוּ ֶא ֶ
שׁלַחְ -ל ָך ֲאנ ִ
תןִ ,ל ְבנֵי י ְ
ת-א ֶרץ ְכּנַ ַעןֲ ,א ֶ
ָשׁים ,וְי ֻ
שׁה לֵּאמֹרְ .
"ויְ ַדבֵּר ה'ֶ ,אל-מֹ ֶ
ָשׂיא ב ֶ
שׁלָחוּ--כֹּל ,נ ִ
תיוִ ,
ִאישׁ ֶא ָחד ִאישׁ ֶא ָחד ְל ַמ ֵטּה ֲאבֹ ָ
תְּ
ָהם") .במדבר י"ג א' (

הנושא המרכזי בפרשת השבוע הוא פרשת המרגלים .עיון בפרשה עם זאת
מראה כי האנשים היו תיירים ולא מרגלים ,הם נשלחו לתור ולא לרגל .רק בספר
שׁכֹּל; וַיְ ַר ְגּלוּ,
ִפנוּ וַיַּ ֲעלוּ ָה ָהרָה ,וַיָּבֹאוּ עַד-נ ַ
ַחל ֶא ְ
דברים משה מסביר לעם "וַיּ ְ
תהּ")דברים א' כ"ד( .ישנו שוני בנוסח בין שני התיאורים  -בדברים העם מבקש
אֹ ָ
לשלוח אנשים ש"יחפרו" את הארץ ואכן האנשים "מרגלים את הארץ" ואילו
בפרשתנו ,האנשים נשלחו "לתור" את הארץ בהוראת הקב"ה .הרוח העולה מבין
השיטין בפרשתנו היא שהקב"ה בוחר את הבכירים  -תרי עשר נשיאים  -אחד
לכל שבט .נשיאים אלו נשלחים לתור את הארץ ולהביא מידע על הארץ -כיצד
הדברים נראים.
הפטרת הפרשה מתרחשת  38שנים מאוחר יותר ,מחליפו של משה ,יהושוע,
מ ַר ְגּלִים,
מ ַ
ַ-בּן-נוּן ִ
ְהוֹשׁע ִ
ָשׁים ְ
ִם-אנ ִ
שׁנַי ֲ
ן-ה ִ
שּׁ ִטּים ְ
ִשׁלַח י ֻ
שולח אף הוא אנשים" :וַיּ ְ
ת-האָ ֶרץ ,וְ ֶאת-יְרִיחוֹ")יהושוע ב' א'( .כאן נשלחים שני "מרגלים"
ֶח ֶרשׁ לֵאמֹרְ ,לכוּ ְראוּ ֶא ָ
ְהוֹשׁ ַע
ולא תרי עשר נשיאים .גם הדיווח כאשר הם חוזרים הוא אישי "וַיָּבֹאוֶּ ,אל-י ֻ
ַפּרוּ-לוֹ" )יהושוע ב' כ"ג( בניגוד לדווח כאן שהוא הצגה של הנשיאים מול כל
בִּן-נוּן; וַיְס ְ
תם
שׁה וְ ֶא
ִשׂר ֵ
ָשׁיבוּ אֹ ָ
ָאל … ,וַיּ ִ
ֲ
ל-אַהרֹן וְ ֶאלָ -כּלֲ -עדַת ְבּנֵי-י ְ
העם "וַיְֵּלכוּ וַיָּבֹאוּ ֶאל-מֹ ֶ
ל-ה ֵעדָה" )במדבר כ"ג כ"ו( .ההשוואה בין הפרשה להפטרה מחדד אף יותר
ָדּ ָבר וְ ֶאתָ -כּ ָ
את כשלון השליחות.
משה בטוח שהארץ טובה .הנשיאים והעם ,לאחר שנתיים של מסע במדבר ,עשר
המכות ,קריעת הים ,המן ומתן תורה סקפטיים .הם מבקשים לרגל את הארץ כדי
לא לצאת פראיירים .למשה ברור כי אם ימנע מהם יחשבו כי הוא מסתיר משהו
ולכן בהוראת הקב"ה הוא שולח את הבכירים ל"סיור מקדים" .התיירים מביאים
אג'נדה משלהם ומרצים את דעתם בפני העם ,הן בהיבט של התאמת המקום והן
אָמרוּ ,לֹא נוּכַלַ ,ל ֲעלוֹת
שׁרָ -עלוְּ ...
בהיבט ההיתכנות הצבאית "וְ ָה ֲאנ ִ
ָשׁים ֲא ֶ
ָאל")במדבר כ"ג ל"א(.
ִשׂר ֵ
י-חזָק הוּאִ ,
ל-ה ָעםִ :כּ ָ
ֶא ָ
מּנּוּ .וַיֹּצִיאוּ דִּבַּת ָהאָ ֶרץֶ ...א ְ
מֶ
ל-בּנֵי י ְ
המשימה נכשלה בשל פער הציפיות )תיור מול ריגול( ומשום שאלו שבצעו את
המשימה הביאו את פרשנותם האישית בעת הביצוע ,מעבר למנדט שניתן להם.
.יהיו הדברים לעילוי נשמת סביי שהלכו לעולמם  -שבת שלום

