
 / הרב אלישע וולפין םפרשת שלח לך: אל תסתכלו בכוכבי

 
 חברים יקרים שלום,

  
איך יודעים שאדם מתבגר )מילה מודרנית למזדקן, שהרי עד לפני דור לערך, מתבגר היה נער בן 

61?) 
  

 כשהוא מתחיל לסנגר על עשרת המרגלים.
  

לכן, השבוע אני רוצה לסנגר קצת על עשרת המרגלים המושמצים. בעצם אני רוצה לסנגר על כל עם 
ישראל. בעצם, אני מבקש השבת לסנגר על בני האדם באשר הם. כי לסנגר על עם ישראל, פירושו 

 לדעת לסנגר על עצמנו, לדעת לחמול על עצמנו.
  

ות כמה שיותר ליהושע בן נון וכלב בן יפונה, שני כשהייתי צעיר )לפני שנה בערך...(, רציתי להידמ
המרגלים "הטובים", שלא פחדו מדבר, כי אלוהים בקרבם, וגם ידעתי להטיף בשצף נגד העשרה 

 האחרים, "הרעים".

  
אני מוצא את עצמי  -פרשת המרגלים המפורסמת  -אבל בקריאה מחודשת של פרשת שלח לך 
חדים והעם המבועת. אני אמנם לא בטוח שבנסיבות מתמלא חמלה גדולה כלפי המרגלים המפו

הופתעתי  –ברגע של כנות גדולה  -דומות הייתי בהכרח חובר אליהם, וכשבדקתי ביני לבין עצמי 
לגלות שהלב שלי נמצא דווקא עם יהושע וכלב, אבל עדיין, יש לי תחושה שבאופן שבו אנחנו שופטים 

 .את המרגלים, אנחנו מפספסים כאן משהו חשוב
  

שניים עשר המרגלים עושים עבודה מצוינת. הם קיבלו הנחיות ברורות למדי, והם ממלאים אחריהם 
בקפדנות יוצאת דופן! כשהם שבים למחנה בני ישראל הם מהללים ומשבחים את הארץ, והראייה לכך 

זו  –בניגוד לקורח בפרשה הבאה  –היא, הפירות הגדולים שהם הביאו כהוכחה. הם אפילו אומרים 
אכן ארץ זבת חלב ודבש! אבל, הם גם אומרים )כל השניים עשר!(, שתושביה ענקיים והערים שלהם 

לדווח על האוכלוסיה ועל הערים,  –מבוצרות. צריך לזכור שזה היה חלק מהמשימה שלהם 
"הבמחנים ]מחנות[, אם במבצרים?" כלומר, הם התבקשו בפירוש לדווח, האם תושבי הארץ חיים 

 תוחים, כמו מחנות, או שהם חיים בישובים מבוצרים.בישובים פ
  

(, 03ואז מתפרץ כלב בן יפונה, אחד משניים עשר המרגלים )"ויהס כלב את העם...", במדבר י"ג, 
 והוא ממשיך ואומר: "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה"!!!

  
לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק אז, ורק אז, פורץ הוויכוח. עשרת המרגלים עונים לכלב ואומרים "

הוא ממנו... הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא וכל העם אשר ראינו בתוכה 
אנשי מידות. ושם ראינו את הנפילים, בני ענק, מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם..." 

 (.06-00)במדבר י"ג, 

  
לא בדיוק נותנים כאן נאום מגייס. קל מאוד למצוא פגמים רבים במשפטים  אין ספק, עשרת המרגלים

 שהם זה עתה אמרו.
  

קולם של המרגלים הוא קולו של הפחד האנושי! והקול הזה מוכר לכולנו היטב: אנחנו מביטים אל 
העתיד ומתמלאים חרדה: העולם מתחמם, איראן מתגרענת, האנטישמיות מרימה ראש, האיסלאם 

והאכזרי משתלט על המרחב שמסביבנו, אנו מתחילים לראות תופעות של התפוררות ערכית  הקיצוני
בתוכנו, מחירי הקיום עולים ועולים, השכר נשחק ונשחק, הריבוי הטבעי בקרב החרדים עולה, וכמות 
החרדים שאינם תורמים לכלכלה ולצבא מדאיג מאוד, ומנגד, טייקונים מסתפרים על חשבון הפנסיות 

 שקל לימים שבהם באמת כבר לא יהיה לנו כוח להתפרנס....שקל ל
  

 יש, יש ממה לפחד! העתיד מפחיד! שום דבר לא בטוח. שום דבר לא נצחי. לא לעולם חוסן!
  

לכן, השליחות של פרשת "שלח לך" נולדה בחטא: אלוהים מבקש ממשה לשלוח את המרגלים אל 
 העתיד!

  



וגן בעליל! הרי לא באיסוף מודיעין עסקינן )כי איסוף מודיעין לשלוח מישהו אל העתיד הוא דבר לא ה
שנים מאוחר  03מיועד לאנשי מקצוע, כפי שקורה למשל בהפטרה, כשיהושע שולח מרגלים ליריחו, 

יותר, ומבקש מהם להכין תכנית פעולה לכניסה לארץ(. ההוראה לתור את הארץ היא אלוהית, אבל 
 וכאמור, הם עומדים במשימות אחת לאחת!המשימות,   משה הוא זה שנותן את

  
שנה, או לימיכם האחרונים על פני האדמה,  03אם יציעו לכם לצאת לסיור מודרך אל המחר, או לעוד 

 תגידו "לא!"
  

 בשום פנים ואופן לא! למרות הפיתוי, אין לכך כל ערך!!!
  

דאגה היא כמעט תמיד חשש מפני העתיד, והעתיד הוא בסך הכל ערפל סמיך )כי הוא לא באמת 
קיים...(. אבל כשהרגע מגיע, אנחנו בדרך כלל מתגייסים, מתאמצים, ועומדים בצורה זו או אחרת 

 במשימה.
  

בבסיסים אני זוכר היטב את הימים שלפני גיוסי לצבא... אוי, כמה פחדתי! נסעתי לבקר חברים שלי 
השונים כדי להבין מה מחכה לי. לא ידעתי בדיוק ממה אני חושש. אבל ידעתי שזה לא מהמאמץ 
הפיזי. רק בדיעבד הבנתי שהדבר שממנו כל כך פחדתי היה מאובדן הזהות. פחדתי מאוד להפוך 

אשכח  לאיזה "איש ירוק", נטול שם, ונטול אישיות... פחדתי לאבד את עצמי להמון. את יום הגיוס לא
לעולם. הוא היה יום מאושר!!! והסיבה מאוד פשוטה: גיליתי שגם אחרי התספורת הצבאית, וגם בזמן 

שרשרת החיול, וגם לאחר שהירוק כבר עטף אותי )ברכות דווקא( מכל עבריי, גיליתי  -וגם אחרי  -
ה כהוא לתדהמתי ש... שאני עדיין קיים! שהתפאורה אמנם השתנתה מאוד, אבל המהות לא השתנת

זה! ההקלה הייתה כל כך גדולה, שבאותו רגע ממש התאהבתי בצבא ושירתתי בו הרבה יותר ממה 
 שהייתי חייב.

  
 שום ביקור מקדים לא יכול היה להכין אותי ליום הזה!

  

לכן, החטא הגדול כאן הוא לא רק בכך שהם חששו ובכך שהם לא האמינו בעצמם ובכך שאלוהים 
 ל הוא בניסיון לבקר בעתיד, דבר אשר בהגדרה אינו אפשרי.עמם )גם!(. החטא הגדו

  
אם כך, מה הייתה מטרת המסע הזה??? למה אלוהים שולח אותם לתור את הארץ, "אשר אני ]הרי 

 (???0בלאו הכי[ נותן לבני ישראל" )במדבר י"ג, 
  

 שתי תשובות שעולות כרגע )יש עוד(:

נמצאת במילה "לך" )"שלח לך"(. הסיור הזה לא בשבילי, אומר אלוהים, אלא בשבילך. אותי  -כרגיל  -התשובה       .6

לכו לפגוש את העתיד, ובואו נראה מה  –העתיד לא מעניין בכלל. אבל אתם, אתם אוהבים להציץ קדימה. אז יללה 
ן עתיד, ולעולם גם לא יהיה עתיד. העתיד הינו יקרה בהמשך הסיפור. רק תדעו, שבפועל אין באמת "המשך", אין עדיי

 פיקציה אנושית )ובדרך כלל גם פחדנית(.

(. שם 00מופיע שוב הסיפור הזה. הפעם הגרסה מאוד שונה )דברים א',  -שנים מאוחר יותר  03 -בספר דברים       .0
לא באה מלמעלה, אלא  נאמר שהעם הוא זה שביקש לשלוח מרגלים ש"יחפרו את הארץ". כלומר, הפנייה בכלל

 דווקא מלמטה! ומשה נענה לפנייה. אלוהים כלל וכלל לא מוזכר בסיפור הזה.

  
אם כך, הטעות היא של המנהיג, של משה, או ליתר דיוק, של החלק הגבוהה בתוך כל אחד 
ואחת מאיתנו! בשני המקרים משה טעה: בין אם הפנייה באה מאלוהים, כפי שמתואר בפרשה 

וכל זאת כי טבע האדם לרצות להציץ  –אם הפנייה הייתה מהעם )בגרסת ספר דברים( שלנו, ובין 
משה היה יכול לבחור באחת מאותן משתי התגובות הבאות: הראשונה,  -קדימה אל העתיד 

לומר: "לא תודה, אין צורך. מה שיהיה בלאו הכי יהיה...". או, אם בכל זאת הוא משתכנע שיש 
היה קצת סקרן איך ייראה העתיד(, היה עליו לבחור בקפידה אנשי מקום לכך )ואולי גם משה 

 מודיעין מקצועיים ורצוי נועזים, שכל תפקידם לברר איך מתארגנים נכון.
  

כך או כך, פעם נוספת מתגלית הליבה הפנימית של התורה במלוא תפארתה: תורת ה', תורת 
לשון הווה. כל ניסיון להציץ קדימה, כל  הוויה. שם השם הוא כאמור "הוויה" )י.ה.ו.ה(. הוויה היא



מחשבה שיש בכלל קדימה, סופו שישבור את רוחנו. כי אנחנו הרי "יודעים", כביכול, מה מחכה 
 לנו בסוף הדרך, ואין בכך כל צורך שהוא!

  
 עם ישראל, העתיד לא נראה משהו. הוא אף פעם לא נראה משהו...

  
מי שאוהב להתריס, ספק בכעס, ספק בזלזול: "איך זה שיהודי אירופה לא ברחו, ולא עלו ארצה 
כבר בשנות השלושים?", חוטא באותו חטא בדיוק! הרי כמעט "במקרה" הגרמנים נעצרו במדבר 

 הלובי, שהרי אם לא היו נבלמים שם, אולי גם מי שעלה ארצה היה בין המושמדים.
  

מדינת ישראל היא המקלט הטוב ביותר לעם ישראל? שהרי לא לנו להציץ וכעת, מי יודע, האם 
קדימה. כי אין קדימה. העתיד הוא יצירה שלנו בהווה. ובכלל, אנחנו לא כאן בגלל המקלט. אנחנו 
כאן בגלל שזה ביתנו, כאן ועכשיו. ובעזרת השם, ובעזרת מאמצים כבירים המחייבים את כולנו 

 וד ויפרח ויהיה ראוי למאמצנו.כאן ועכשיו, הבית הזה יעמ
  

 ולסיום שיר מתוק במיוחד:
  

 אל תשאלי אם אני אוהב
 מילים: עמוס קולק
 לחן: נורית הירש

  

 אל תשאלי אם אני אוהב,
 רק אותך לבדך, לתמיד.

 אני לא יודע מה יביא מחר,
 לי לא איכפת.

  
 אל תסתכלי בכוכבים,
 עם האור הם יעלמו.

 כתמיד נשאר עם השמיים הכחולים,
 אני ואת.

  
 אך באור השמש, כשאת איתי

 קול צחוקך בי מתנגן
 ובלילה אם עצוב אני,
 כשאת באה זה עובר.

 כי את כאן, את יפה כרגע,

 המחר אולי יתאחר.
  

 אל תשאלי על יום אתמול,
 הוא חלף נעלם ונגמר.

 לא כדאי להתעכב על העבר
 למי איכפת.

  

 שבת שלום,
  

 אלישע
 


