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  13י ניו 01 

  כ"ג סיון, תשע"ג

  
  

  פרשת שלח לך
  מאת אתל שפר

  
ממשה לשלוח מרגלים לתור ’ הפרשה מתחילה עם בקשת ה  

את ארץ כנען. משה  לקח איש אחד מכל שבט, כולם ראשי בני 
ישראל ונתן להם שלוש משימות. האחד היא לבדוק האם העם 

היושב בארץ חזק  או רפה, מעט או  רב. השני היא האם הארץ טובה  
השלישי היא האם או רעה, שמנה או רזה , והאם יש בה עץ או אין. ו

  העם בארץ יושב במחנים או במבצרים. 
ראשי השבטים תרו את הארץ ושבו מקץ ארבעים יום עם זמורה   

ואשכול ענבים שכרתו ונשאו במוט. כל  המרגלים אמרו שהארץ היא 
ארץ זבת חלב ודבש והיא פריה. כלב בן יפונה אמר: עלה נעלה 

אשר עלו עמו אמרו: לא וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אבל האנשים 
נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, ארץ אוכלת יושביה היא, 

 :ושם ראינו את הנפילים בני ענק.  וכל העדה התלוננה למשה ואהרון
הביא אותם לארץ הזאת ליפול בחרב. יותר טוב היה למות ’ למה ה

במצרים או במדבר. ואמרו: נשוב מצרימה. יהושוע בן נון וכלב בן 
יפונה  עמדו על כך  שהארץ אשר עברו בה טובה מאד מאד. 

כתוצאה מכך כל העדה רצו לרגום אותם באבנים. אך פתאום כבוד 
  נראה באוהל מועד. ’ ה

ולשכנע אותו לא להמית את ’ להתווכח עם המשה מתחיל   
העם וליצור עם חדש מצאצאי משה. ומה הטענה שלו? יאמרו הגווים:  

להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, ’ מבלתי יכולת ה
ארך ’ וישחטם במדבר. משה מבקש לסלוח לעם. הוא מצטט: ה

דיוק אפים ורב חסד, נושא עוון ופשע ונקה , רק שהציטוט אומר ב
ההפך: נקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלשים ועל 

רש"י אומר: נקה לכל מי ששב מדרכו הרעה, ולא ינקה למי   רבעים.
  שלא שב מדרכו הרעה. 

כשאני למדתי את הפסוק הזה בפעם הראשונה כילדה,    
חשבתי שזה אכזרי מאד , לזכור את הפשעים של ההורים על בניהם 

  על ניניהם,  אבל האמת היא שכך זה בחיים. ועל נכדיהם ו
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ילדים סובלים מההתנהגות והחוויות של הוריהם וזה גם ממשיך 

 להשפיע על הדורות אחריהם. 
האנשים שהיו עבדים במצרים ואחרי זה שעברו את כל  

התלאות במדבר לא היו מוכנים להסתכן שוב במלחמות עם נפילים 
ל המנהיגים הבינו  שאין עם אפילו בשביל ארץ זבת חלב ודבש. אב

בלי טריטוריה והיעד שלהם  חייב להיות לכבוש את הארץ כדי להיות 
עם משמעותי עם תרבות חשובה. אם היו נשארים במדבר היו 

נשארים נומדים עם מלחמת קיום יום יומי. בכל זאת החליטו שהדור 
הפחדן יישאר במדבר ארבעים שנה . וגם המרגלים , מנהיגי 

שהוציאו דיבה על הארץ מתו במגפה. וירד העמלקי  השבטים ,
  עד חרמה. ’ והכנעני והכו את הלא מאמינים בכוחם ובכוח ה

  
אל משה על מה ’ אחרי שהתפטרו מכל הלא מאמינים דבר ה  

שיעשו כאשר יגיעו אל נחלתם בארץ. קודם כל יקריבו קרבנות תודה 
תורה אחת “אבל אחרי זה ינהלו את חייהם, לפי חוקי התורה. ’ לה

בני ישראל יהפכו לעם ”.   ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם
על טריטוריה שלהם עם תרבות שמבוסס על חוקי התורה אבל, הם 

  לא לבד. יש בטריטוריה גם גרים והחוקים חלים גם עליהם. 
אבל קודם צריכים להגיע אל הארץ. ההפטרה מביאה אותנו    

מרגלים ליריחו. הם הגיעו אל  אל הכיבוש ממש. יהושוע שלח שני
רחב שהצפינה אותם . היא עזרה להם להימלט כי שמעה מה שקרה 

לבני ישראל כאשר יצאו ממצרים מה  שעשו לשני מלכי האמורי, 
היא  ייתן להם את הארץ ופחדה מהם.  ’ לסיחון ולעוג וידעה שה

לנו את ’ בקשה  מהם להציל את משפחתה ממות והם אמרו: בתת ה
עשינו עמך חסד ואמת. אמרו לה לסמן את הבית בחוט השני הארץ ו

ולהכניס את כל משפחתה לתוכו.  כל אשר יצא מדלתי ביתך, דמו 
בראשו וכל אשר אתך בבית דמו בראשינו אם יד תהיה בו. שני 

  המרגלים חזרו ליהושוע וספרו לו הכל.
האם עם יכול להיווצר בלי טריטוריה?  האם כיבוש נחוץ? כל   
ושב על פיסת אדמה. קבוצה שגרה בקרבת מקום יוצרת אחד י

יחידה. יוצרים שפה ויש היסטוריה משוטפת. בני ישראל הגיעו 
למצרים  בגלל הרעב. בינתיים הם היו שבטים, משפחות  של הבנים 
של יעקב. אבל הם היו עבדים והם חיו בארץ עם תרבות אחרת. כדי 

וכה של עבדים, לא להתבולל לתוך התרבות המצרית  כקסטה נמ
  הם היו חייבים לעזוב את מצרים למצוא מקום שלהם. 
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כבר הייתה היסטוריה לקבוצה הזאת. הם באו מכנען אבל עכשיו היו 

  שם תושבים אחרים.  ולכן היו חייבים לכבוש את כנען. 
עם ישראל המשיך להתקיים כעם גם בלי טריטוריה אבל כבר   

היה להם לכידות, דת והיסטוריה משוטפת, עכשיו, הרבה יותר ארוך. 
גם קצת אנטי שמיות עזרה ללכד אותם. כשהמצב הגיע למצב בלתי 

נסבל שוב עלה הרעיון לחזור לארץ ישראל.  אבל שוב היו שם 
. היום אי אפשר להשמיד אנשים אחרים והיה צורך לכבוש את הארץ

את יושבי הארץ ונשארנו עם בעיה.  ישנם מקומות שתרבויות שונות 
יושבות יחד על אותו טריטוריה. זה לא קל ולא כולם מצליחים אבל 

  חייבים למצוא את הנוסחה שמאפשר את זה. 
נחזור לבני ישראל ויצירת תרבותם המבוסס על חוקי התורה   

יווי הראשון היה  שיהיה אותו חוק לגר בארץ. כפי שציינתי קודם הצ
הגר יחד אתם. "לגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם". מיד אחרי 

אל משה מות ’ זה מסופר על איש מקושש עצים בשבת . ויאמר ה
יומת האיש, רגום אותו  באבנים מחוץ למחנה. למה מכל החוקים 
 בתורה מדגישים את שמירת השבת עד היום הזה? האם זה כל כך

  חשוב עד כדי כך שממיתים איש, המחלל את השבת.
השבת היה קיים בבבל וקראו לזה שבתא אבל זה היה לגמרי   

שונה מהשבת שלנו. בבבל חגגו  חמישה ימים בחודש אבל לא תמיד 
בהפרש של שבעה ימים. הם חגגו את היום השביעי, הארבע עשר,  

שבו את התשעה עשר, העשרים ואחד והעשרים ושמונה. הבבלים ח
הימים האלה לימי אסון ואת היום התשעה עשר ליום זעם. אין להם 

שום קשר לשבת עונג של עם ישראל ואין הם יודעים דבר על מנוחת 
עם, על מנוחת עבד ובהמה, על שביתת עבודה ומסחר מה שהוא 

  עיקר בשבת שלנו. 
הרעיון הנשגב של קידוש יום אחד מימות השבוע, לשבות   

שאדם עמל לפרנסתו, לרומם את האדם לחיי רוח  ולנוח מן העמל
ואצילות שאין בהם מן החולין וההטרדות המלווים אותו בכל ימות 

השבוע , זה רעיון השבת שלנו. דורי דורות של חכמים שקדו להגדיר 
את דיניה, הלכותיה וסייגיה של מצות השבת ופעלם הצליח. השבת 

להיעקר. כל עני נבלעה בדמו של העם, כטבע שני שאינו ניתן 
שבעניים, כל מדוכא ומר נפש ידע שתבוא השבת ותשבית את 

    דאגותיו.
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השבת מאחדת ומקשרת את פזורי ישראל בכל ארצות  

מושבותיהם ושומרת עליהם שלא יתערבו בגויים. היהודי השומר 
שבת נבדל מהגויים על ידי צורת החיים המיוחדת שלו. מפני שהשבת 

בו הציווים והאזהרות על שמירתה וחכמים חשובה וקדושה כל כך ר
עשו לה סייגים רבים ואמרו ששקולה שבת כנגד כל המצוות. כתוב 

בפסיקתא: כל המשמר שבת כאילו קיים כל התורה כולה. ואחד 
העם אמר: יותר משעם ישראל שמר את השבת השבת שמר על עם 

  ישראל. 
מה המשמעות של השבת בשבילנו היום? אני חושבת     
נו רוצים לשמור על יום מיוחד זה, אבל השאלה היא איך שכול

בעולמנו המודרני ובמיוחד במדינת ישראל. האם אנחנו מסכימים 
לפשרה שהגיעו אליה רות גביזון והרב מידן שעיקרו הוא לאפשר 

תרבות ותחבורה בשבת אבל לא מסחר. או האם אנחנו רוצים 
ט עבורנו איך הפרדה טוטלית בין דת ומדינה ושהמדינה לא תחלי

  אנחנו חוגגים את השבת.
  ההצעה של רות גביזון והרב מידן היא כדלקמן:  

ברמת חוק יסוד ייקבע: השבת היא יום המנוחה הרשמי של מדינת 
  ישראל. 

משרדי הממשלה, מוסדות החינוך, מפעלי התעשייה, בנקים, 
שירותים ומוסדות מסחריים יהיו סגורים בשבת. איסור זה יחול על 

ים עירוניים כמו גם על קיבוצים, מושבים, או אם הדרך. אזור
מפעלים חיוניים, בתי חולים ושירותים חיוניים יקוימו במתכונת 

 שבת כנהוג היום.
זכותו של עובד לשבות בשבת. זכותו של עובד שאינו יהודי לשבות 

ביום המנוחה הדתי שלו. לא יופלה עובד שומר שבת בקבלה למקום 
בה. בעל עסק עצמאי לא יעסיק עובדים בשבת. עבודה או בקידום 

מקומות עבודה הפועלים בשבת יעסיקו אנשים בשבתות על בסיס 
של תורנות ויאפשרו לשומרי שבת, במידת האפשר, תעסוקה 

 ששכרה גבוה יותר במשך השבוע. 
לא ייאסר על מסעדות ובתי בילוי לפעול בשבת . על מספר 

ות דלק ובתי מרקחת לא מוגבל של חנויות מכולת קטנות, תחנ
ייאסר לפעול בשבת. זיכיון לפעולה בשבת יינתן על בסיס של 

תורנות. מסעדות, מוזיאונים ומקומות בילוי אחרים הפתוחים 
 בשבת ישבתו יום אחר בשבוע. 
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נתיבי תחבורה יישארו פתוחים כל שעות היום וכל ימות 

רי השבוע. בישובים או שכונות שרוב מכריע של תושביהם שומ
שבת, או במקומות אחרים שבהם חשיבות מיוחדת להגבלת 

תנועה לזמן מסוים, יכול שנתיבי התנועה ייסגרו למשך השבת או 
חלקים ממנה. נתיבי תנועה עורקיים לא ייסגרו מטעמי שמירת 

 שבת. 
תתאפשר תחבורה ציבורית  בשבת בצורה מופחתת ומוגבלת, 

פעלת התחבורה על מנת לאפשר תנועה לנזקקים לה. תישקל ה
הציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים ובאמצאות כלי רכב קטנים 

 כגון מיניבוסים.
מוסדות מסחריים שרצונם בכך יוכלו לפעול במוצאי שבת 

 ולהאריך שעות פעילותם במשך השבוע. 
יינקטו צעדים על מנת להקל על בילוי בשבת כמו ביקור 

, או השתתפות באירועים במוזיאונים, גני חיות, או גנים לאומיים
בצורה שאין בה חילול שבת כמו האפשרות לקנות כרטיסים 

 מראש. 
 תיבדקנה דרכים להעברת אירועים ספורטיביים ואחרים ליום חול.

ייעשה מאמץ להעביר את המשק כולו לשבוע עבודה בן 
חמישה ימים כך שתתאפשר פעילות חברתית, משפחתית, 

 מעבר ליום השבת.  ספורטיבית ותרבותית משותפת גם
ההסדרים לגבי שבת לא יחולו על מועצות מקומיות שרוב 

 תושביהם אינם יהודים. 
נציגים רשמיים בחו"ל לא יקיימו פעילות דיפלומטית רשמית 

 בשבת ולא יחללו שבת בפרהסיה אגב פעילותם הרשמית. 
הסדרים אלו ייאכפו בצורה קפדנית ושיטתית על מנת לשמור 

 אפקטיבית על דמות הפרהסיה בשבת.  
     
כמובן שום סמכות דתית לא הסכימה עם רעיונות אלה אבל   

גם אני לא בטוחה שזאת הדרך לפתור את הבעיה. מדינת ישראל 
איננה מדינה תיוקרטית ולדעתי הפתרון היחידי הוא הפרדת המדינה 

.  לדעתי לכל אחד מותר לחגוג את השבת כפי שהוא רואה מהדת
  לנכון אבל רצוי שיהיה לזה קשר עם המסורת. 

היום מנסים להעביר חוק שמעדיף את יהדותה של המדינה על   
 הדמוקרטיה בה. אני חושבת שזה אסון.   


