
 חברים יקרים,
 

 כשהייתי ילד הייתי בטוח - ומן הסתם גם אתם - שבתוך מכשיר הרדיו יושבת לה קריינית חדשות מיניאטורית,
 וזמר קטנטן ששר, ונגנים ננסיים… המחשבה שהם לא שם בפנים, אלא יושבים להם בירושלים ואיכשהו עפים

 באוויר ומגיעים כל הדרך אל מקלט הרדיו שלנו בקיבוץ, נראתה לי אז, והיא נראית לי גם היום הזויה!
 

 אני כבר גדול, ואני השתכנעתי שהם לא יושבים בתוך הרדיו, אבל אני עדיין לא מבין איך הקסם הזה עובד!
 

 ומה איתנו? מי מפעיל אותנו? מי מדבר אותנו? באמת, היכן יושב לו האיש הזה שמדבר מתוך גרוני? גם הוא
 יושב בירושלים? באיזה אולפן אפלולי? אבל לא רק היכן, גם, מי הוא בכלל? מי הוא זה שמפעיל את גופי? מי

ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו  נותן את ההוראות הפנימיות? כשאנחנו נושמים, למשל, מי הוא זה שנושם? (בראשית פרק ב, ז) 
  ִנְׁשַמת ַחִּיים, ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה.

 
 זאת ועוד, מהיכן באים הרצונות שלנו? הפחדים? המחשבות? העכבות? ההתנגדויות? האהבה?

 
 אלה השאלות שבהם נעסוק בהקשר של פרשת שלח-לך השבוע.

 
 יש מספר מגה-חטאים בתורה (הראשון כמובן, הוא חטא עץ הדעת טוב ורע, אחריו בא חטא מגדל בבל,
 ובהמשך חטא עגל הזהב וחטאם של קורח ועדתו - שמגיע בשבוע הבא). השבוע תורו של אחד החטאים

  הגדולים ביותר: חטא המרגלים.
 

  בני ישראל הגיעו לנגב. הם כפסע מכניסה אל הארץ המובטחת, ארץ זבת חלב ודבש.
 

  המסע הביתה הסתיים. או כך זה נראה.
 

 שניים עשר מרגלים - נשיא מכל שבט - יוצאים לתור את הארץ, כדי להביא מידע אודותיה. בתום ארבעים יום
ַוְיַסְּפרּו־לֹו ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו  הם שבים, ובפיהם בשורות נפלאות. אכן, זו ארץ זבת חלב ודבש: (במדבר י"ג, כ"ז) 

 ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה־ִּפְרָיּה . כן, הם אפילו הביאו מפירות הארץ כדי
 להוכיח עד כמה מתוקה היא. אלא שאז, 10 מתוך 12 המרגלים מוסיפים את המילה המעצבנת, "אבל…":

 (במדבר י"ג, כ"ח-ל"ג) ֶאֶפס ִּכי־ַעז ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגדֹלֹת ְמאֹד ְוַגם־ְיִלֵדי ָהֲעָנק
 ָרִאינּו ָׁשם. ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאמִֹרי יֹוֵׁשב ָּבָהר ְוַהְּכַנֲעִני ֹיֵׁשב ַעל־ַהָּים ְוַעל
 ַיד ַהַּיְרֵּדן…. ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר־ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל־ָהָעם ִּכי־ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו. ַוּיֹוִציאּו
 ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו אָֹתּה ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה ֶאֶרץ אֶֹכֶלת

 יֹוְׁשֶביָה ִהוא ְוָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר־ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות. ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת־ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק
 ִמן־ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם .

 
 השנה לא נעסוק בחטאם של המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ רעה. יש לנו בעיה דחופה יותר: מי לעזאזל

  נתן את ההוראה?
 

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה  על פניו, התשובה פשוטה למדי. היא כתובה בתחילת הפרשה: (במדבר, פרק י"ג, א-ג) 
 ֵּלאמֹר׃ ְׁשַלח־ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת־ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר־ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד

 ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהם. ַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל־ִּפי ה' ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי
  ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה.

 
 אלוהים נתן את ההוראה, משה העביר אותה אל ראשי העם, וראשי העם ביצעו.



 
 אז זהו, שזה לא כל כך פשוט.

 
 את הסיפור הזה אנחנו נפגוש שוב, כמעט מילה במילה, ארבעים שנה מאוחר יותר, בנאום הראשון של משה
 בתחילת ספר דברים, שבו משה מסכם את קורות המסע. הוא ניצב כעת לפני ילדיהם ונכדיהם של אותם בני

  ישראל שפחדו להיכנס ולרשת את הארץ.
 

 והנה מה שהוא אומר להם: (דברים, פרק א, כ-כ"ד) ָואַֹמר ֲאֵלֶכם… ְרֵאה ָנַתן ה' ֱאלֶֹהיָך ְלָפֶניָך
 ֶאת־ָהָאֶרץ, ֲעֵלה ֵרׁש ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ָלְך. ַאל־ִּתיָרא ְוַאל־ֵּתָחת! ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם

 ַוּתֹאְמרּו: 'ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפֵנינּו ְוַיְחְּפרּו־ָלנּו ֶאת־ָהָאֶרץ ְוָיִׁשבּו אָֹתנּו ָּדָבר ֶאת־ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר
 ַנֲעֶלה־ָּבּה ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנבֹא ֲאֵליֶהן'. ַוִּייַטב ְּבֵעיַני ַהָּדָבר ָוֶאַּקח ִמֶּכם ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ִאיׁש

 ֶאָחד ַלָּׁשֶבט.
 

 בגרסה הזאת אלוהים לא מצווה מאומה. את שלו הוא כבר אמר לפני שנים רבות: הארץ הזאת הובטחה
  לאבותיכם, לכו ורשו אותה! הרעיון לתור את הארץ בא בכלל מהעם, ומשה סבר שזהו רעיון טוב.

 
 אז מי נתן את ההוראה? ומהי הגרסה הנכונה?

 
 ישנם מבחר תשובות אפשריות. יש כמובן את התשובה הטקסטואלית ההיסטורית (קרי, שהייתה כאן תפירה

 גסה של שתי גרסאות שהסתובבו בעם ישראל בעת שערכו את התורה). אבל אני נמשך מטבעי למחוזות
  אחרים. את הסוגיה ההיסטורית נשאיר לאנשי האקדמיה.

 
 אני חוזר אל השאלה המקורית בתחילתה של הדרשה: מי מפעיל אותנו? מי מדבר אותנו? היכן יושב לו

 "האיש" הזה שמדבר מתוך גרוננו?
 

 אני מבקש להציע שבמהות אין הבדל בין שתי הגרסאות!
 

 אנחנו, בתודעה שלנו, עושים אבחנות: אבחנה ביני לבינך, אבחנה בין קול הילד לקול הבוגר, אבחנה בין האגו
  לנשמה, אבחנה בין קול ההיגיון לקול הרגש, אבחנה בין החלק הגבוה שבנו לחלק הנמוך והמפוחד…

 
 אבל אם אנחנו בכלל לא יודעים מי זה שמדבר דרכנו ומי מפעיל אותנו עמוק עמוק בפנים - ואנחנו בוודאות לא

 יודעים - איך אפשר בכלל לעשות אבחנות כאלה?
 

 אולי, בעומק הדברים, כל מגוון האמירות הבוקעים מפינו נובע בכלל מאותו מקור, ורק אנו, בשכלנו המפותח,
 "צובעים" אותם בצבעים שונים ובגוונים שונים ונותנים להם שמות, כמו פחד, אגו, "האני הגבוה", אלוהים....

 
 על פניו, הרעיון הזה נשמע מופרך לחלוטין. הוא סותר הרי את כל מה שאנחנו יודעים על נפש האדם.

 
 חוה אלברשטיין, בשיר שלה, כפל (מילים אריה גור אריה, לחן נחצ'ה היימן), מתארת את זה יפה:

 
  מישהו בוכה בי, מישהו בי רן, מישהו הולך בי, בלי ידע לאן

  מישהו גונח, מישהו צוהל, איש בי מתייפח, איש בי מתהולל
  מישהו בי ילד, מישהו בי סב, מישהו לתכלת [מילה המופיעה בפרשה שלנו!], בי נושא עיניו

 משהו הומה בי, חרש וממתין, ואני יודע, ואיני מבין.
 

  מי הוא ה"מישהו" הזה? מי הוא האיש הזה שבתוכנו?



 האם זהו לא אותו האיש שהופיע בלילה ההוא מול יעקב אבינו ונאבק עמו כל הלילה ועם שחר העניק לו ולנו
  את שמנו, ישראל?

 
 והאם זהו לא אותו האיש, שנגלה ליוסף, בעת שהוא תעה בשדה בחיפושיו אחר אחיו, והוביל אותו אל גורלו -

  אל גורלנו - למצרים?
 

 והאם זהו לא אותו האיש, שאמר עליו דוד המלך שהוא "חפץ חיים"?
 

 אני רוצה להציע שבעומק הדברים, זה תמיד אותו איש, אותו "מישהו", רק שכל פעם הוא מופיע בלבוש אחר.
 פעם כילד, פעם כסב, פעם כאגו, פעם כלוחם מאיים, פעם כמורה דרך, פעם כמבוגר אחראי, פעם כפרחח,

 ופעם כאלוהים.
 

 במהות - בעומק הדברים - הכל אחד. במהות הכל בא מאותו מקור, מהאינסוף. והאחד הזה, האינסוף הזה,
 ה"איש" ההוא, לובש, פושט, ושוב לובש את אחת מאינסוף האפשרויות האפשריות.

 
 ואנחנו, בני האדם, בעצמנו לבושים שונים ומגוונים של אותו איש אחד, ובעצמנו הופכים להיות עדים לקרנבל
 המופעים של האיש האחד הזה - של האינסוף בשלל לבושיו - וחושבים בטעות שלפנינו הרבה מאוד שחקנים

  ורקדנים.
 

 עם זאת, יש בכל זאת הבדל בין שני סיפורי המרגלים, ובין הקולות השונים העולים מתוכנו ומפיהם של חברינו:
 כמות הלבוש.  לפעמים הבורא לבוש בהרבה מאוד לבושים - שכבות על גבי שכבות - עד שממש קשה

 להעלות כלל על הדעת שמתחת ללבוש הזה נמצא הבורא, או המהות, בכבודו/ה ובעצמו/ה.  ולפעמים הלבוש
 עדין יותר, כמעט שקוף, ואז בוקע אור ייחודי בין החוטים של הרדיד, וכולם אומרים בהתפעלות: "ואו, זה ממש

  אלוהי", או "הוא נראה כמו מלאך".
 

  לבוש הוא כמובן עניין מטפורי. גם העור שלנו הוא חלק מהלבוש.
 

 ההבדל בין שתי הגרסאות של סיפור המרגלים, הוא בראש ובראשונה, כאמור, בלבוש שבו הופיע הקול
 המצווה עליהם לתור את הארץ. בגרסה הראשונה - זו המופיעה בפרשת השבוע הנוכחית - הקול מגיע דרך
 משה הנביא. וככזה, הוא נתפס כקול האלוהי, הגבוה. אבל, כאמור, כל הקולות באים במהותם מהבורא, ולכן
 גם בגרסה השנייה - כשהקול מגיע דרך רצון העם - משה אוהב את הרעיון כי הוא שומע את האלוהי הבוקע

  ממעמקי הרצון הזה. זו גדולתו של משה.
 

 העבודה שבלב:
 

 מהאמירות שלעיל נגזרות משמעויות מאוד עמוקות וחשובות, אבל תקצר היריעה מלציין את כולן. אסתפק רק
 באחת: כמה שקט, כמה רוגע, כמה רווחה יש בידיעה שכל הקולות שבתוכנו - כמו גם כל הקולות שאנחנו

 שומעים מאחרים שסביבנו - באים מאותו מקור! שזה תמיד אותה הגברת, רק בשינוי משמעותי של האדרת.
  זה אומר שלא צריך לקחת את הכל כל כך אישי!

 
 מבחינה מטפורית, אלוהים - המהות, הבורא - פשוט מתחפש. עבורו כל יום וכל רגע פורים! הוא בודאי מאוד

  "משועשע", אם להשתמש בלשון בני האדם.
 

  האם גם אנחנו יכולים להיות משועשעים, גם כשאנחנו שומעים דברים שלא נעים לנו לשמוע?
 האם אנחנו נוכל להיות פתוחים לשמוע, כמו משה, שהקול הבוקע מגרונות העם, הוא קולו של הבורא, רק

  בתחפושת?



 
 יש הרבה דברים שאני מאוד לא אוהב לשמוע. יש דברים שמפחידים אותי. יש דברים שמגעילים אותי. יש

 הרבה דברים שמעצבנים אותי. יש דברים שנשמעים לי כמו שקר גס ומקומם, כמו סילוף של "מה שהיה
  באמת".

 
 אבל כשאני נזכר שבמהות - במקור, בעומק - הכל אחד, משהו מתחיל להירגע. נפתח בי פתח קטן. חריץ דק.
 ומבעד לחריץ הזה בוקעת קרן אור ייחודית, דרישת שלום מהאור הבראשיתי, זה שנגנז ברגע ההוא שאכלנו

  מעץ הדעת, כשהכל התכסה לפתע בכותנות עור, בעלי תאנה ובאינסוף הלבושים של המציאות.
 

  הרגע הוא לפני שהאור האלוהי נעלם ונוצר העולם.
 

 ולפתע פתאום הכל נעשה מאוד ברור ומאוד שקוף: המשך הנדודים במדבר לעוד 40 שנה הם בכלל לא עונש.
 זו אופציה אחת מני רבות - לבוש אחד מבין כל הלבושים האפשריים של המציאות - וזו האופציה, כנראה,

  שבני ישראל היו בשלים לה באותו רגע נתון.
 

 וזו, מסתבר, הייתה מטרת המסע של שנים עשר המרגלים: להבין מה מידת הבשלות הכללית של עם ישראל
 ושל מנהיגיו, מה הלבוש המתאים ביותר כרגע לעם הזה, ומהי האופציה הנכונה להם להמשך המסע.

 
 אם כל הקולות הם קולו של הבורא באינסוף לבושיו האפשריים, אז אין עונש ואין חטא ואין שיפוט. יש רק את

  מה שאפשרי ומה שנכון ומה שמתאים בכל רגע נתון.
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


