
 
 

 פרשת שלח לך

ִיְׂשָרֵאל: ִלְבֵני נֵֹתן, ֲאֶׁשר-ֲאִני ְּכַנַען, ֶאת-ֶאֶרץ וְָיֻתרּו ֲאָנִׁשים, ְׁשַלח-ְלָך ֵּלאמֹר. ֶאל-מֶֹׁשה ה',              "וְיַדֵּבר
 ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו, ִּתְׁשָלחּו--ּכֹל, ָנִׂשיא ָבֶהם".  (במדבר י"ג א' )

זאת עם בפרשה עיון המרגלים. פרשת הוא השבוע בפרשת המרכזי            הנושא
בספר רק לרגל. ולא לתור נשלחו הם מרגלים, ולא תיירים היו האנשים כי               מראה
וְַיַרְּגלּו, ֶאְׁשּכֹל; ַעד-ַנַחל וַָּיבֹאּו ָהָהָרה, וַַּיֲעלּו "וִַּיְפנּו לעם מסביר משה            דברים
מבקש העם בדברים - התיאורים שני בין בנוסח שוני ישנו כ"ד). א'              ֹאָתּה" (דברים
ואילו הארץ" את "מרגלים האנשים ואכן הארץ את ש"יחפרו" אנשים            לשלוח
מבין העולה הרוח הקב"ה. בהוראת הארץ את "לתור" נשלחו האנשים            בפרשתנו,
אחד - נשיאים עשר תרי - הבכירים את בוחר שהקב"ה היא בפרשתנו              השיטין
-כיצד הארץ על מידע ולהביא הארץ את לתור נשלחים אלו נשיאים שבט.              לכל

 הדברים נראים.
יהושוע, משה, של מחליפו יותר, מאוחר שנים 38 מתרחשת הפרשה            הפטרת
ְמַרְּגִלים, ְׁשַנִים-ֲאָנִׁשים ִמן-ַהִּׁשִּטים ְיהֹוֻׁשַע-ִּבן-נּון "וִַּיְׁשַלח אנשים: הוא אף          שולח
"מרגלים" שני נשלחים כאן א'). ב' ְוֶאת-ְיִריחֹו" (יהושוע ֶאת-ָהָאֶרץ, ְראּו ְלכּו ֵלאמֹר,             ֶחֶרׁש
ֶאל-ְיהֹוֻׁשַע "וַָּיבֹאּו, אישי הוא חוזרים הם כאשר הדיווח גם נשיאים. עשר תרי              ולא
כל מול הנשיאים של הצגה שהוא כאן לדווח בניגוד כ"ג) ב' (יהושוע וְַיַסְּפרּו-לֹו"               ִּבן-נּון;
ֹאָתם וַָּיִׁשיבּו … ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל, ְוֶאל-ָּכל-ֲעַדת ְוֶאל-ַאֲהרֹן ֶאל-ֹמֶׁשה וַָּיבֹאּו "וֵַּיְלכּו           העם
יותר אף מחדד להפטרה הפרשה בין ההשוואה כ"ו). כ"ג (במדבר ְוֶאת-ָּכל-ָהֵעָדה"             ָּדָבר

 את כשלון השליחות.
עשר במדבר, מסע של שנתיים לאחר והעם, הנשיאים טובה. שהארץ בטוח             משה
כדי הארץ את לרגל מבקשים הם סקפטיים. תורה ומתן המן הים, קריעת              המכות,
משהו מסתיר הוא כי יחשבו מהם ימנע אם כי ברור למשה פראיירים. לצאת               לא
מביאים התיירים מקדים". ל"סיור הבכירים את שולח הוא הקב"ה בהוראת            ולכן
והן המקום התאמת של בהיבט הן העם, בפני דעתם את ומרצים משלהם              אג'נדה
ַלֲעלֹות נּוַכל, לֹא ָאְמרּו, ֲאֶׁשר-ָעלּו... "ְוָהֲאָנִׁשים הצבאית ההיתכנות          בהיבט
ל"א). כ"ג ִיְׂשָרֵאל" (במדבר ֶאל-ְּבֵני ָהָאֶרץ... ִּדַּבת וַּיִֹציאּו ִמֶּמּנּו. הּוא, ִּכי-ָחָזק            ֶאל-ָהָעם:
את שבצעו שאלו ומשום ריגול) מול (תיור הציפיות פער בשל נכשלה             המשימה
 המשימה הביאו את פרשנותם האישית בעת הביצוע, מעבר למנדט שניתן להם.
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