פרשת שלח
במרכז פרשה זו סיפור המרגלים שנשלחו לתור את הארץ והעונש אשר קיבל העם בתום
הסיפור  -להמשיך וללכת במדבר ארבעים שנה .בהמשך הפרשה (פרק טו) דיני קורבנות
שונים וכן סיפור על איש שקושש עצים בשבת ועונשו סקילה.

לימוד ודיון:
מעמד
האדם

פרשת המרגלים – פרקים יג – יד.
סיפור המרגלים הוא אחד מסיפורי השיא
שעניינו כשלון דור המדבר .בסיפור זה נגזר
על העם להתהלך ארבעים שנה במדבר
ובעצם למות במדבר .עניין זה מזמן דיון נרחב
במאפייני דור המדבר – שהם למעשה דור
של אנשים שנולדו בתרבות מצרים ,מול החזון
שהציבו משה ואלוהים .חזון האמונה באל
אחד ,המוסר האוניברסאלי ,ועוד.

עולמם של
אבותינו

סיפור מחריד זה מעלה שאלות כבדות
סיפור האיש המקושש:
בכל דור:
וַ יִּ ְהיּו בְ נֵי-יִּ ְש ָראֵ ל בַ ִּמ ְדבָ ר וַ יִּ ְמ ְצאּו ִּאיׁש
פרטים רבים חסרים וניתן לשאול מי
ְמקֹׁשֵ ׁש עֵ ִּצים בְ יוֹם הַ שַ בָ ת לג .וַ י ְַק ִּריבּו אֹת ֹו
היה האיש ,מה בדיוק עשה ומדוע רק
הַ מ ְֹצ ִּאים אֹת ֹו ְמקֹׁשֵ ׁש עֵ ִּצים אֶ ל-מֹׁשֶ ה וְ אֶ ל-
ַאהֲ רֹן וְ אֶ ל ָכל-הָ עֵ ָדה לד .וַ יַנִּ יחּו אֹת ֹו בַ ִּמ ְׁשמָ ר אלוהים היה זה שהציע להרוג אותו?
כִּ י ֹלא פ ַֹרׁש מַ ה-יֵעָ שֶ ה ל ֹו .לה .וַ יֹאמֶ ר יְ הוָ ה
האם אלוהים הוא זה שמעוניין בהרג
אֶ ל-מֹׁשֶ ה מוֹת יּומַ ת הָ ִּאיׁש ָרגוֹם אֹת ֹו בָ אֲ בָ נִּים אדם שקושש עצים בשבת או שאולי
כָל-הָ עֵ ָדה ִּמחּוץ לַמַ חֲ נֶה לו .וַ י ִֹּציאּו אֹת ֹו ָכל-
מישהו שמדבר בשמו?
ִּים
הָ עֵ ָדה אֶ לִּ -מחּוץ לַמַ חֲ נֶה וַ יִּ ְרגְ מּו אֹת ֹו בָ אֲ בָ נ
מה ההבדל בין ערכים וציוויים?
וַ ָימֹת כַאֲ ׁשֶ ר ִּצּוָ ה יְ הוָ ה אֶ ת-מֹׁשֶ ה.
מה מנחה אותנו  -ערכים או ציווים?
האם יש מצבים בהם נסרב לבצע חוק
או ציווי?
כיצד ניתן להבין או להצדיק אירוע זה
ביחס לידוע לנו על אותם ימים? מה
השתנה מאז ועד היום?

דמויות
בפרשה
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מה רע בתרבות מצרים של דור
המדבר? מה ההבדל בין תרבות
מצרים לחזון של חוקת משה?
רקע :במצרים האמינו באלים רבים עד
כדי כאוס שהקשה על זיהוי חוקים
המנהיגים את העולם כולו .במצרים
סגדו למתים והאמינו בחיי הנצח
שאחרי החיים.
תרבות ישראל מושפעת מתרבות
מצרים אך מנוגדת לה :התנ"ך ברובו
המכריע שולל את רעיון החיים אחרי
המוות ומכוון אל קדושה בחיים עצמם
בעוד המוות הוא שיא הטומאה .חוקת
משה חותרת למוסר כלל עולמי.

מה באמת היה חטאם של עשרת
המרגלים ?

