
 / הרב אלישע וולפין השראה מפרשת שלח
 
 ברים יקרים,ח
  

 ט"ו. –פרשת "שלח לך". ספר במדבר, פרקים י"ג 
  

 "שלח לך"... אוי... איזה תרגיל הוא עשה לנו!
  

תמימה, "לך", שהוא תמיד  אבל אנחנו אשמים. ברגע ששמענו את המילה הקטנה והכביכול
מוסיף כשהוא בוחן אותנו, היינו צריכים לדעת שזה תרגיל! אבל כהרגלינו בקודש, אנחנו לא 

 שמנו לב. אנחנו אף פעם לא שמים לב לפרטים הקטנים, ודווקא בהם אנחנו נופלים.
  

תם הסיפור בקיצור הוא כזה: עם ישראל, אחרי שנה וקצת, מגיע לארץ כנען. זהו, המסע 
ונשלם... ושלא תבינו לא נכון, רוב הזמן ישבנו בתחנה אחת, למרגלות הר סיני. זה לא כאילו 

 חודשים. ממש לא! 41שאנחנו הולכים במדבר הצחיח כבר 
  

ַלח ואז זה קורה: אלוהים כביכול אומר למשה )במדבר י"ג, ים וְׁיָֻתרּו ֶאת-ב( "שְׁ ָך ֲאנָשִׁ ֶאֶרץ -לְׁ
נַַען ֲאֶשר יא ָבֶהם". ֲאנִׁי נ  -כְׁ ָלחּו, כ ל נָשִׁ שְׁ ַמֵטה ֲאב ָתיו תִׁ יש ֶאָחד לְׁ יש ֶאָחד, אִׁ ָרֵאל, אִׁ נֵי יִׁשְׁ בְׁ ֵתן לִׁ

או בעברית: שלח לך את טובי מנהיגיך, שירגלו בארץ שאני נותן)!( לבני ישראל, והביאו דיווח 
 מהשטח, כי ממש בקרוב אנחנו נכנסים פנימה.

  
 למה???

  
נותן את הארץ לבני ישראל? אז למה לשלוח מרגלים? הרי לא לא החלטת כבר שאתה 

ביקשת שנשלח מרגלים למדבר לפני שיצאנו ממצרים. לא ביקשת שנמנה קוראים שיקראו 
את הטיוטא של התורה לפני שנתת לנו אותה. לא ביקשת לשלוח גשש כסדי לפי אברהם, 

 במסע שלו לאותה ארץ.
  

 אז למה עכשיו???
  

 ילה הקטנה הזאת, "לך".התשובה נמצאת במ
  

הרי בחיים אין באמת פרומו. אנחנו לא מקבלים דיווח מוקדם על מה שהולך לקרות לנו 
בהמשך המסע. כי אם היינו מקבלים הצצה מוקדמת לפני התרחשות רוב הפרקים בחיינו, 
היינו אומרים בדיוק את מה שאמרו עשרה מתוך שניים עשר המרגלים: "אין מצב!!! אנחנו 

תים!!!". למשל, האם היינו רוצים לדעת מתי והיכן נמות? ואם נדע שזה יהיה סרטן אלים שוב
וקשה, האם נחליט לא לצאת למסע הזה??? האם היינו רוצים לדעת איזה מחלות ומצוקות 
ומרורים מחכות לילדינו לפני שנביא אותם לעולם? ואם נדע מה מחכה להם )ואני לא מעז 

ם אמונה פנימית נגד עין הרע... אתם יודעים, לא לתת לו בכלל להציע אפשרויות, סת
 רעיונות(, האם לא היינו מביאים אותם לעולם?

  
"לך", כי אלוהים מבחינתו כבר החליט. הרי כתוב שהוא כבר הבטיח, וכעת הוא סוף סוף 

 מקיים את הבטחתו לתת את הארץ לבני ישראל. אז למה לשלוח מרגלים?
  

לאסוף מידע על האויב, וכדי להתכונן טוב יותר למסע הכיבושים. אבל זה כדי  –ודאי ותגידו ב
 כמובן לא נכון, שהרי

 אם הסוף ידוע מראש אז אין שום משמעות לאיסוף המידע.
  

"שלח לך", לך ולא ולי. כי לאלוהים זה ממש לא חשוב. מה, הוא לא יודע מה גודל הענבים 
 בארץ? הוא לא יודע שהארץ מבוצרת?



  
נזכור, שאנחנו לא עוסקים כאן בסיפור היסטורי, אלא באמת מטאפורית למצב האדם, או בואו 

למסע האדם. ארץ כנען היא היעד במסע. היעד הזה נתון. שנים עשר מרגלים לא ישנו את 
המצב הנתון הזה. זה כתוב שחור על גבי לבן בטקסט. ולכן, כל המסע הזה נולד בחטא. הוא 

היה צריך להגיד לאלוהים, "אין צורך. אנחנו מוותרים על זכות  נכשל עוד לפני שהחל. משה
 השימוע".

  
אין שום ערך לידיעת העתיד. לא משום שהגורל בלאו הכי קבוע מראש. בדיוק ההפך. הוא 

 לא! ומכיוון שהוא לא קבוע מראש, אין באמת עתיד! העתיד הוא רק ההווה המתהווה.
  

יעה מוקדמת של העתיד חשובה. מכיוון שאין הכשל החמור שהיה שם, היה האשליה שיד
 עתיד, אלא רק הווה מתהווה, אז גם אין מה לדעת.

  
 בספר דברים )עוד שני ספרים מהיום...( יש לנו רמז עבה ביותר לכשל הזה:

ֹחֵרב ֵלאֹמר ַרב ... ודברים א: " ר ֵאֵלינּו בְּ בֶּ ה.-ה' ֱאֹלֵהינּו דִּ ת ָבָהר ַהזֶּ בֶּ ם שֶּ ם ּוֹבאּו  ז ָלכֶּ עּו ָלכֶּ נּו ּוסְּ פְּ
ל אֶּ י וְּ ָבנֹון ַעד-ָכל-ַהר ָהֱאֹמרִּ ַהלְּ י וְּ ַנֲענִּ ץ ַהכְּ רֶּ חֹוף ַהָים אֶּ ֵפָלה ּוַבנֶּגֶּב ּובְּ ֵכָניו ָבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבשְּ ַהָנָהר -שְּ

ַהר ָרת.-ַהָגֹדל נְּ ְפֵניֶכם ֶאת ח פְּ י לִּ ֵתיֶכם ָהָא-ָהָאֶרץ בֹּאּו ּוְרׁשּו ֶאת-ְרֵאה ָנַתתִּ ְׁשַבע ְיהָוה ַלֲאבֹּ ֶרץ ֲאֶׁשר נִּ
ְצָחק ּוְלַיֲעקֹּב ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם ם ַעד כ ...ְלַאְבָרָהם ְליִּ ם ָבאתֶּ ר-ָוֹאַמר ֲאֵלכֶּ י ֲאשֶּ -ַהר ָהֱאֹמרִּ

הָוה ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו. ת כא יְּ ָפנֶּיָך אֶּ יָך לְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ֵאה ָנַתן יְּ ץ ֲעֵלה ֵר -רְּ הָוה ֱאֹלֵהי ָהָארֶּ ר יְּ בֶּ ר דִּ ש ַכֲאשֶּ
יָך ָלְך ַאל ַאל-ֲאֹבתֶּ יָרא וְּ ים ְלָפֵנינּו ְוַיְחְפרּו כב ֵתָחת.-תִּ ְׁשְלָחה ֲאָנׁשִּ ְקְרבּון ֵאַלי כְֻּלֶכם ַותֹּאְמרּו נִּ ָלנּו -ַותִּ

ָתנּו ָדָבר ֶאת-ֶאת בּו אֹּ ים ֲאֶׁשר ָנבֹּא ֲאֵליֶהן.ָבּה ְוֵאת ֶהעָ -ַהֶדֶרְך ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה-ָהָאֶרץ ְוָיׁשִּ יַטב  כג רִּ ַויִּ
יׁש ֶאָחד ַלָשֶבט. ים אִּ ֶכם ְׁשֵנים ָעָשר ֲאָנׁשִּ  ְבֵעיַני ַהָדָבר ָוֶאַקח מִּ

  
מדהים! בגרסה של ספר דברים לסיפור הזה, לא אלוהים יוזם את רעיון המרגלים. הבקשה 

ין כאן "שלח לך", אלא הייתה של העם ומשה חשב שזהו רעיון טוב, ונענע לבקשה. א
"נשלחה". המשך התיאור בספר דברים מדהים לא פחות, אבל נגיע לכך בעוד כמה שבועות, 

 וכאמור, אנחנו לא מבקשים להציץ קדימה אל העתיד...
  

יש הרבה מאוד שאלות קשות העולות מהפער בין שני הסיפורים. אבל דבר אחד ברור, 
סיפור. הרצון לדעת מה יהיה מחר, מי ינצח ומי המילה "לך" בגרסה שלנו, משנה את כל ה

יפסיד, ובכלל, איך הסיפור ייגמר, הרצון הזה לדעת, גם אם זה רק במטרה כנה ותמימה 
להיערך טוב יותר, או סתם מתוך סקרנות לדעת מה מצפה לנו, הוא שורש החטא. כי עצם 

כך שיש דבר  המחשבה שאפשר לדעת את העתיד ושאפשר באמת להיערך אליו, מסתמך על
 כזה עתיד, ושהעתיד ידוע. אם העתיד ידוע הרי שאין שום משמעות שהיא להווה.

  
עם, אשר שמו של אלוהיו הוא "הויה", שלא יופתע שהבנה כל כך מוטעית של המציאות 

 תעבור בשקט...
  

ב( -לפגוש את ההווה, כנראה, זה הדבר היחיד שתורת ישראל מבקשת מאתנו: )שמות כ, א
ים ֵאת ָכל"וַיְׁדַ  ַריִׁם -ֵבר ֱאֹלהִׁ צְׁ יָך ֵמֶאֶרץ מִׁ י הויה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ ים ָהֵאֶלה ֵלאמ ר. ָאנ כִׁ ָברִׁ ַהדְׁ

ים ֹלא ֵבית ֲעָבדִׁ ים ַעל-מִׁ ים ֲאֵחרִׁ ָך ֱאֹלהִׁ יֶה לְׁ ָפנָי". זהו הדיבר הראשון. כל השאר זה פרשנות -יִׁהְׁ
 של הדיבר הראשון.

  
ההווה במלואו, סופו, כך מסתבר, שלא יירש ארץ, וימשיך לנדוד מי שאינו מוכן לפגוש את 

 במדבר של חייו, בחיפוש אחר עתיד שלא יבוא.
  

 שבת שלום, כאן ועכשיו.
  

 אלישע


