
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 פרשת "שלח לך" היא אחת הפרשות האנושיות ביותר בתורה. היא מספרת על פחד, על ייאוש, ועל המחיר
 שאנחנו משלמים בחיינו על הפחדים שלנו.

 
 חלפו שנה ושלושה חודשים מצאת ישראל ממצרים, והם סוף כל סוף הגיעו. הם נמצאים בקדש ברנע, בואכה

  הארץ המובטחת. נשלחים שנים עשר מרגלים אמיצים, אחד מכל שבט, שיתורו את הארץ וישובו עם מידע.
 

  המרגלים יוצאים למסע גילוי בדרך הלבנים הצהובות.
 

 בתום ארבעים ימים הם חוזרים, ובידיהם כל טוב הארץ, אבל בפיהם בשורות מפחידות. הארץ אמנם נפלאה -
 ארץ זבת חלב, כפי שהובטח - אבל היא מבוצרת והאנשים בה גדולי מימדים (הכוונה, מן הסתם, הייתה

 לפלשתים, שאכן היו גדולים מאוד יחסית לעמים השמיים שחיו באיזור). שניים מתוך שניים-עשר המרגלים
 סברו אחרת. הם הסכימו עם כל העובדות שמסרו האחרים - שהארץ נהדרת וכי הערים בה מבוצרות היטב

 והתושבים בה ענקים - אבל הם אמרו: ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו ֹאָתּה, ִּכי־ָיכֹול נּוַכל ָלּה  (במדבר כי"ג, ל').
 

 שנים אחרי זה, המשפט הזה יהפוך לסיסמת הבחירות הסוחפת של המועמד השחור הראשון לנשיאות ארצות
.Yes we can :הברית  

 
 אבל הסיסמה שהכניסה את אובמה לארץ המובטחת - לבית הלבן - לא עבדה בפרשה שלנו. בני ישראל לא

 מאמינים ליהושע ולכלב ואלוהים מאיים להשמיד את העם ולהחליפם בעם חדש (מזרעו של משה). משה,
 כרגיל, מרגיע את אלוהים (משהו בסגנון של "מה יגידו עליך הגויים…"), אבל ההחלטה כבר נפלה: כנגד

 ארבעים הימים שהמרגלים תרו את הארץ העם ימשיך לנדוד במדבר ארבעים שנה, עד שהדור הזה יחלוף מן
 העולם.

 
 הגיבור הגדול של הפרשה הוא כלב בן יפונה. הוא, ולא יהושע, משתיק את עשרת המרגלים האחרים ואת

.Yes we can - ('במדבר כי"ג, ל)  העם המפוחד. הוא, ולא יהושע, היה זה שטבע את המושג: ָיכֹול נּוַכל ָלּה  
 

 לכן, אלוהים מכריז ש"ַעְבִּדי ָכֵלב [בן יפונה], ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו, ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי, ַוֲהִביֹאִתיו ֶאל־ָהָאֶרץ
 ֲאֶׁשר־ָּבא ָׁשָּמה, ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה  (במדבר י"ד, כ"ד).

 
  לכלב בן יפונה הייתה "רוח אחרת"!

 
  מה הייתה הרוח האחרת שפיעמה בקרבו?

 
 על פניו נראה שהרוח האחרת היא רוח של גבורה ואמונה דתית עמוקה. אבל רוב הפרשנים הקלאסיים

  חושבים אחרת.
 



 הרב עדין שטיינזלץ, המתבסס על הפרשנים הקלאסיים, כותב: "לומר ששינה את דעתו במשך הזמן, ואילו
 יהושע מתחילה כך היה בדעתו" (ביאור שטיינזלץ על מסכת בבלי, סוטה ל״ד ב: ח׳). כלומר, בניגוד ליהושע,
 שהיה מקורב מאוד למשה, ולכן, כמצופה, מלכתחילה היה חדור אמונה וגבורה, כלב - כשהוא יצא לתור את

 הארץ - רוחו הייתה דומה לרוחם של שאר המרגלים, קרי, "רוח אחרת". אלא שבמהלך המסע הוא עבר
 טרנספורמציה רוחנית עמוקה - "ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי ", כלומר התמלא ברוח אלוהית, בבטחון ובאומץ.

  
  "רוח אחרת", אם כן, היא דווקא רוח הפחדנות ולא רוח הגבורה!

 
 אפשר גם למצוא פרשנות שונה, אבל אהבתי מאוד את הכיוון הזה, וזאת משתי סיבות עיקריות:

 
 כלב בן יפונה, בניגוד ליהושע, עבר טרנספורמציה. אשרי האדם שמגיע לעולם חדור אמונה וגבורה,1.

 אבל גדול הוא האדם שעבר מסע - "המסע של הגיבור", בלשונם של ג'וזף קמפבל, אריך נוימן ואחרים
 - שהצליח להתמיר את פחדיו, את ספקותיו ואת ייאושו. הוא זה אשר יגיע אל הארץ המובטחת.

  
 על פי הפרשנות הזאת, רוח הגבורה היא "הרוח", בהא הידיעה (כלומר הרוח הנכונה לנו, בני האדם),2.

 בעוד הפחד והייאוש - שהם כמובן לגיטימיים וחשובים - הם "הרוח האחרת". עצם הידיעה הזאת,
 מכוונת אותנו אל העבודה הרוחנית המוטלת עלינו: להתחבר מחדש לרוח המחייה, זו שהביאה אותנו

  אל העולם.
 

 "במסע הגיבור", האדם יוצא מאזורי הנוחות שלו ומתמודד עם הפחדים המקננים בתוכו. בסופו של המסע,
  הגיבור שב הביתה, אל הארץ המובטחת.

 
 אחת מאגדות "מסע הגיבור" המוכרות ביותר היא "הקוסם מארץ עוץ". דורותי מחפשת את הדרך הביתה.

 במסע שלה - שכל כלו מתרחש בחלום שלה, כלומר בתוכה פנימה - צפים ועולים כל פחדיה העמוקים (ה"רוח
 האחרת"). בסיום המסע, לאחר שגילתה שהפחדים והייאוש אינם אמיתיים, אלא פרי דמיונה, היא "מתעוררת"

 - תרתי משמע - והערות, הן הפנימית והן החיצונית, משיבה אותה הביתה.
 

 בספרו, "הגיבור בעל אלף הפנים", כותב ג'וזף קמפבל כך: "הגיבור הוא מי שפורץ את האופקים המגבילים של
 חייו ומצליח להתעלות מעל הווייתו הפרטית ומעל נסיבותיו האישיות. בוותרו על המציאות [הדימיונית - א.ו]

 הבטוחה והנתונה מראש שהתוו לו משפחתו והחברה, הוא יוצא לדרך מפרכת ועתירת סכנות של גילוי עצמי,
 הרצופה כולה תלאות והרפתקאות, ושעתידה להביא לידי ביטוי את מלוא אנושיותו. ביסודו של דבר מובילה
 דרכו של הגיבור אל תוך נפשו פנימה ־ אל מעמקים שבהם הוא מוצא כוחות אבודים ונשכחים, שאותם יוכל

 לרתום לשינוי עצמי ולשינוי פניו של העולם....".
 

 רגע ההתמרה של הגיבור קורה דרך כלל בעקבות מפגש עם מדריך/ה - איש/ה זקן/ה וחכם/ה. בתורה לא
 מצוין מפגש כזה (אלא אם כן יהושע הוא המדריך), ולכן חז"ל, שכנראה הכירו (אינטואיטיבית) את "מסע
 הגיבור", הפגישו במדרשים שלהם את כלב עם הזקנים שידריכו אותו. הם מספרים שכלב נפרד מחבורת

 המרגלים והלך לבדו (גם פרט חשוב ב"מסע הגיבור"!) לבקר בחברון, במערת המכפלה, שם קבורים אבות
 ואמהות האומה. ושם, לפי המדרש, מתרחשת הטרנספורמציה. כלב מתחבר אל שורשי נשמתו, אל רוח

  הגבורה הפנימית שהייתה בו תמיד, רק שהיא הייתה מכוסה ב"רוח אחרת", רוח של פחדים דימיוניים.
 

 סיום המסע של כלב מתואר בספר יהושע פרק ט"ו י"ג-י"ד: ּוְלָכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה ָנַתן [יהושע]... ֶאת־ִקְרַית ַאְרַּבע,
 ֲאִבי ָהֲעָנק, ִהיא ֶחְברֹון. ַוֹּיֶרׁש ִמָּׁשם ָּכֵלב ֶאת־ְׁשלֹוָׁשה ְּבֵני ָהֲעָנק ֶאת־ֵׁשַׁשי ְוֶאת־ֲאִחיַמן ְוֶאת־ַּתְלַמי ְיִליֵדי

  ָהֲעָנק ".
 



 כלב מכניע את הענקים האימתניים, שמהם פחדו המרגלים כל כך - פחד דימיוני שהאריך את המסע בארבעים
  שנה.

 
 כלב שב הביתה, אל נחלת יהודה, היא נחלתו.

 
 מעניין לשים לב, ששם אביו של כלב הוא יפונה - לשון עתיד - כאילו לרמוז שבנו עתיד לפנות מ"הרוח

  האחרת" ולשוב אל הרוח הפנימית שלו.
 

 לימים ישוב אל אותה נחלה בדיוק נער אחר - דוד הצעיר והאנונימי - במסע הגיבור שלו אל כס המלוכה. הוא
 אמנם נמשח בחשאי למלך שנים קודם לכן, אבל הוא לא יוכל לרשת את המלוכה עד אשר לא ישלים את

 מסע-הגיבור שלו. כמו כלב לפניו, גם הוא צריך להכות איזה ענק אימתני - גוליית, הענק המפורסם ביותר
 בתנ"ך -  ורק כך יזכה לרשת את הכתר. דוד יהפוך למלך ישראל בזכות מסע-הגיבור שלו ולא בחסד השמן

 שנמשח בו, בזכות המסע מה"רוח האחרת" - זו ששתקה את כל עם ישראל באותה עת - אל הרוח השורשית
 שתמיד הייתה בו, אבל הייתה זקוקה למסע-הגיבור כדי להתגלות.

 
 כלב בן יפונה הוא הגיבור היחיד בפרשה, כי מסע-הגיבור הוא מסעו של היחיד, של כל אחד ואחת מאיתנו.

 דרך הלבנים הצהובות פתוחה בפני כל אדם, והיא אינה שמורה ליחידי סגולה. עם זאת, גם אם עם שלם עומד
  מאחורינו, וגם אם עוד אחד עשר איש נמצאים איתנו על השביל, את מסע-הגיבור צועדים לגמרי לבד.

  
 שבת שלום,

 
 אלישע


