
 לפרשת שלח

 להיות סתם דתיים

 משה פייגלין

 

ַע ִבן ן-ִויהֹושֻׁ נֶּה ִמן-נּון ְוָכֵלב בֶּ ת-ְיפֻׁ ם-ַהָתִרים אֶּ ץ ָקְרעּו ִבְגֵדיהֶּ   .ָהָארֶּ

ל ֹּאְמרּו אֶּ ָתּה טֹוָבה ָהאָ -ֲעַדת ְבֵני-ָכל-ַוי ר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אֹּ ץ ֲאשֶּ ר ָהָארֶּ ד ִיְשָרֵאל ֵלאמֹּ ץ ְמאֹּ רֶּ

ד. ח ִאם ל-ְמאֹּ ָתנּו אֶּ ר-ָחֵפץ ָבנּו ה' ְוֵהִביא אֹּ ץ ֲאשֶּ רֶּ ֹּאת ּוְנָתָנּה ָלנּו אֶּ ץ ַהז ִהוא ָזַבת ָחָלב -ָהָארֶּ

ם ַאל-ּוְדָבש. ט ַאְך ַבה' ַאל דּו ְוַאתֶּ ת-ִתְמרֹּ ם -ִתיְראּו אֶּ ץ ִכי ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצָלם ֵמֲעֵליהֶּ ַעם ָהָארֶּ

ֹּאְמרּו ָכל-ַאלַוה' ִאָתנּו  ם. י ַוי ל-ִתיָראֻׁ ל מֹוֵעד אֶּ הֶּ ָתם ָבֲאָבִנים ּוְכבֹוד ה' ִנְרָאה ְבאֹּ -ָהֵעָדה ִלְרּגֹום אֹּ

 ְבֵני ִיְשָרֵאל. )פרשת שלח, במדבר י"ד(-ָכל

את נאמני הארץ, אינו מנהג חדש.  -"לרגום באבנים"  -מסתבר שה"מנהג" הזה, להשמיץ 

ו להתנחם בכך שהם נמצאים בחברתם הטובה של יהושע בן נון למצער יכולים מושמצי ימינ

 .וכלב בן יפונה

 

ה ִמִמְדַבר ָפאָרן ַעל שֶּ ָתם מֹּ  .ִיְשָרֵאל ֵהָמה-ִפי ה' כָֻׁלם ֲאָנִשים ָראֵשי ְבֵני-ג ַוִיְשַלח אֹּ

 –מדוע בעצם מדובר במרידה? הרי מדובר בראשי בני ישראל, הצדיקים והמעולים שבהם 

הם דווחו על המציאות כהווייתה? אולי צריך בכלל להפנות את הטענות  –הרי הם לא שיקרו ו

 ?ליהושע וכלב המתעלמים מן המציאות ועלולים לסבך את ישראל במלחמה חסרת סיכוי

אלא שחטאם של המרגלים אינו נמצא במישור היצרי הרגיל שבו אנחנו מחפשים חטאים 

עליהם שגדולי האומה הם, שיודעים הם לעמוד ביצרים בד"כ, חזקה על מי שהתורה מעידה 

 .רגילים

 .חטאם נמצא במישור עמוק וחמור הרבה יותר

  ,המרגלים לא נרדמו בשמירה

 .הם שכחו על מה הם אמורים לשמור

להישאר במדבר, מחוץ למציאות ההיסטורית.  –המרגלים רצו להישאר במימד הדתי בלבד 

ו למקום אחר לגמרי. החטאה שכזו היא כבר חטא הם לא החטיאו את המטרה אלא כוונ

 .מהותי ולכן צריך היה כל הדור ההוא למות במדבר

אילו צדקו המרגלים, צריכים היינו לקבל מן תורה נוצרית שכזו. במקום מקדש בירושלים, 

מתוך החיים  -העומד בליבה של אומה תוססת ושלמה המהווה דוגמה ומופת מוסרי לאנושות 

יאותיים ביותר, במקום המטרה הנשגבה הזו העדיפו מנהיגי ישראל לשמר את הלאומיים המצ

 .כוחם במסגרת הסדר הנוכחי ולהקים לעצמם מנזר מפואר במדבר

נח יותר להמשיך לחיות מן המן שיורד מן השמיים )או השירותים החומריים שנותנת לנו 

 .המדינה(, מאשר להיעתר לאתגר שהציב הבורא לפתחנו

  .'חפץ ה אלא שלא בכך

  - בחרו ראשי ישראל להתנתק ממנו –במקום לתקן עולם 

  – די, בחרו ראשי ישראל-במקום תיקון עולם במלכות ש

  ,להיות סתם

 ...דתיים

 


