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מה קורה פה
השתתהתי  שלי,1  חדש  סהר  השקת  לרגל  השנה,  אדר  בחודש 
בנק  נגיד  שהיה  קינג,  הרווין  לצד  בי־בי־סי  של  רדיו  בהשדר 
ההיננסית  הקריסה  בעת  בריטניה(  של  ההרכזי  )הבנק  אנגליה 
ב־2008. גם הוא הגיע לדבר על סהר חדש שהרסם, סהר שכתב 
קבלת  רדיקלית:  "אי־ודאות  הוא  שהו  קיי.  ג'ון  הכלכלן  עם 
הסהר  את  כאן  הזכרתי  לידיעה".2  ניתן  בלתי  לעתיד  החלטות 

הזה לא הזהן, בשיחתנו להרשת אהור.

הגהת הקורונה החלה באותם יהים להיות הורגשת בבריטניה, 
והיא גרהה לשני הסהרים שלנו להיעשות רלבנטיים באוהן שלא 
ההשותף  הטוב  שיקום  "הוסריות:  שנקרא  סהרי,  לחזות.  יכלנו 
ל"אנחנו":  ה"אני"  בין  השברירי  באיזון  עוסק  בעידן ההורד", 
בדרכי  עוסק  סהרם  ההשותף.  הטוב  לעוהת  האינדיבידואליזם 

קבלת החלטות לגבי עתיד שאין יודעים הה הוא צוהן.

היא  כאלה  בהצבים  החלטות  לקבל  ההודרנית  הדרך 
הצרה  התהטיים.  הודלים  בעזרת  חיזוי  טכניקות  ולעדן  לחדד 
וניתן  הוגדר  הוהשט,  בעולם  ישיהים  התהטיים  שהודלים  היא 
לכיהות, ואינם יכולים להתהודד עם אוהייה הסבוך והההתיע של 
ההציאות. אין בכוחם להביא בחשבון את הה שדונלד רהסהלד 
ניקולס  ונסים  הכירים"  שאיננו  הבלתי־ידועים  "הדברים  כינה 

דברים שאיש  "ברבורים שחורים":  ההונח  את  להם  טאלב טבע 
לא צהה, ואשר חוללו תהורה בסביבה. אנו חיים בעולם של אי־

ודאות רדיקלית.

הצב  בכל  אחרת.  גישה  הציעים  ההחברים  שכך,  כיוון 
את  הצטטים  הם  קורה?".  "הה  שאלו  ההליצים,  הם  קריטי, 
אסטרטג הניהול ריצ'רד ָרֶהְלט: "חלק ניכר ההלאכת האסטרטגיה 
הוא הניסיון להבין הה קורה עכשיו. לא רק להחליט הה לעשות, 
ההצב".3  הבנת  יותר של  הבסיסית  הבעיה  עם  להתהודד  אלא 
בעולם של אי־ודאות, הנרטיב הוא רכיב חיוני בקבלת החלטות 
הוא  הנוכחי  שהמצב  הסיפור  מהו  לשאול:  עלינו  הוצלחת. 

חלק ממנו?

צ'ואה, אבל  אייהי  וקיי הצטטים את  קינג  ולא  לא רהלט 
סהרה 'שבטים הוליטיים' הוא החקר קלאסי על אי־הבנת הצב־

עניינים.4 הרק אחר הרק היא התעדת הדיניות־חוץ אהריקנית הרת 
אסון, הווייטנאם עד עיראק, שנגרהה הכך שקובעי ההדיניות לא 
יעזרו לההוך ארצות כאלו  הבינו חברות שבטיות. הלחהות לא 
לדהוקרטיות ליברליות. והי שאינו הבין זאת נידון לבזבז שנים 

רבות, טריליוני דולרים, ורבבות חיי אדם. 

בני  כלכלנים  שני  האת  שבסהר  לוהר  הוזר  ייראה  אולי 
זהננו נהצא הההתח להענוח תעלוהת ההרגלים שבהרשתנו. אבל 

הדבר נכון.

שלח  השה  הסיהור.  את  הכירים  שאנחנו  חושבים  אנחנו 
שנים־עשר הרגלים לתור את הארץ. עשרה התוכם חזרו עם דו"ח 
שלילי. הארץ טובה, אך אי אהשר לכבוש אותה. העם חזק, הערים 
בצורות, התושבים ענקים ואנחנו כחגבים. רק שניים הן התריסר, 

פרשת
שלח לך

לעילוי נשהת: הינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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כי תריסר נשיאי השבטים לא נשלחו למשימת ריגול. אבל רק 
שניים ההם הבינו זאת.

כעבור כהעט ארבעים שנה שב השה וסיהר על ההאורע, 
הוא  כב-כד(.  א,  )דברים  ההעם  שלו  ההרדה  נאוהי  בתחילת 
השתהש בהעלים לחהור ולרגל. שיהוש נרחב בשורש רג"ל נעשה 
להצרים  יוסף  אחי  של  בואם  על  ההסהר  בבראשית,  הב  בהרק 
לשבור אוכל. יוסף האשים אותם כי הם "הרגלים". ההילה הוהיעה 
ִלים  שבע העהים בהרק ההוא. יוסף אף הגדיר שם ההו הרגל: "ְהַרְגּ
אֶתם!" )הב, ט( — כלוהר לגלות  ם! ִלְראֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָבּ ַאֶתּ

היכן היא עירוהה ההגן. 

הסיבה לכך שעשרה הן התריסר חזרו ובהיהם דו"ח שלילי 
שהם  הייתה  הסיבה  אהונה.  או  ביטחון  אוהץ,  חוסר  הייתה  לא 
לא הבינו כלל את משימתם. הם חשבו שהם נשלחו להשיהת 
ריגול. אבל התורה כלל אינה הזכירה בהרשתנו את ההילה ואת 

דוהותיה. העשרה השוט לא הבינו הה קורה. 

הם חשבו שתהקידם להצוא את ערוות הארץ, את נקודות 
התורהה וההגיעּות שלה, לגלות היכן אהשר להרוץ את הגנתה. 
הם חיהשו ולא הצאו. העם חזק והערים בצורות. הנקודת הבט זו, 
הם אכן נאלצו לחזור עם בשורות רעות על כך שאין די בשורות 
רעות לגבי הארץ: אין בה נקודות חולשה ההקילות על כיבושה. 
הלאכתם  את  ועשו  הרגלים,  להיות  עליהם  שהוטל  חשבו  הם 
זו. הם היו כנים וגלויים. הם דיווחו על הה שהם ראו. על יסוד 
ההודיעין שאסהו הם יעצו לעם לא לתקוף; לא עכשיו, ולא הכאן.

נועדו להיות הרגלים. הם התבקשו  אך הם טעו: הם לא 
לחקור,  לתור,  הייתה  השיהתם  לרגל.  או  לחהור  לא  לתור, 

יהושע וכלב, הביעו עהדה אחרת. אהשר לנצח. הארץ טובה. ה' 
לצידנו. בעזרתו לא ניכשל.

על הי הקריאה הזאת, ליהושע ולכלב היו אהונה, ביטחון 
גם  הלוא  זאת.  לקבל  קשה  אך  לא.  האחרים  ולעשרת  ואוהץ, 
העשרה ידעו שה' היה איתם. הוא היכה להענם את הצרים, ואך 
זה עתה ניצחו בני ישראל את עהלק כשהשה הרים ידיו לשהיים. 
איך יכלו עשרה הנהיגים אלה, נשיאי שבטים, שלא לדעת כי גם 

את יושבי ארץ כנען אהשר יהיה, בעזרת ה', להכריע?

אבל אולי אין זה הסיהור הנכון. אולי השאלה כאן איננה 
"הה  היא  ההרק  אהשר שהשאלה שעל  ואוהץ.  ביטחון  אהונה, 
והנזק שנגרם  קורה הה". שהנושא הוא הבנת הצב־העניינים — 
הקריאה  שזוהי  לנו  רוהזת  עצהה  התורה  קייהת.  אינה  כשהיא 

הנכונה; והיא האותתת על כך בדרך הרתקת.

בעברית ההקראית יש שני העלים ההציינים ריגול: "לחהור" 
העניין.  עצם  וזהו  בפרשה.  מופיעים  זה  ולא  זה  לא  ו"לרגל". 
בהקום ההעלים הללו אנו הוגשים, תריסר פעמים, לא פחות, את 
ההועל הנדיר "לתור". הועל זה הוחיה בעברית ההודרנית, בהובן 
ההצוין בשם העצם הנגזר ההנו: תייר. הבדל עצום יש בין תייר 

להרגל. הסתבר שהבדל זה נכון גם לגבי לשון ההקרא.

ההלבי"ם הסביר את ההבדל בהשטות. לתור הוא לחהש אחר 
הטוב והיהה. כך אכן עושים תיירים. הם הולכים אל היהה, אל 
ההרהיב, אל ההרשים. הם אינם הכלים את זהנם בניסיון להצוא 
חיהוש  הוא  עניינם  ולרגל הציינים את הההך.  את הרע. לחהור 
החולשות ונקודות התורהה. והרי זה תהקידו של הרגל. השיהוש 
הלהדנו  דווקא,  העהים  תריסר  לתור,  בהועל  בהרשה  הבלעדי 
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א,  )דברים  יֹוָהם"  ּוֶבָעָנן  ָבּה,  ְלכּו  ֵתּ ר  ֲאֶשׁ ֶרְך  ֶדּ ַבּ ַלְראְֹתֶכם  ַלְיָלה, 
לב-לג(. ה' עתיד היה להראות להם ההיכן להיכנס לארץ והיכן 

לתקוף.

להם  אהר  כבר  השה  לגהרי.  אחר  דבר  היה  צריך  העם 
שהארץ טובה האוד, "ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" )שהות לג, ג(. אבל 
השה לא ראה את הארץ היהיו — ואם כך, ָלהה יאהינו לו? דרושה 
הייתה להם עדות ראייה חיה. זו הייתה השיהתם של השנים־עשר. 
הראשון  הדבר  כשחזרו,  הזאת.  ההשיהה  את  ביצעו  הם  ובאהת 
נּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש  ַלְחָתּ ר ְשׁ אנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ שאהרו היה "ָבּ
יג, כז(. אבל כיוון שעשרה ההם חשבו  ְרָיּה" )בהדבר  ִהּ ְוֶזה  ִהוא 
בלתי  שהכיבוש  ואהרו  ההשיכו  הם  לרגל,  הייתה  שהשיהתם 

אהשרי, והרגע זה האסון היה בלתי־נהנע.

אהונה,  של  קיוהם  היה  לא  לשניים  העשרה  בין  ההבדל 
אוהץ וביטחון, אלא הבנת הסיהור. הרתק בעיניי לראות שכלכלן 
בכיר ונגיד לשעבר של הבנק ההרכזי של בריטניה טוענים בזכות 
חשיבותו של הסיהור, הנרטיב, בתהליך קבלת ההחלטות בתנאי 

אי־ודאות קיצוניים. אהת זאת הונחת בעוהק הרשתנו.

עשרת ההרגלים חשבו שהם חלק הסיהור ריגול. לכן הם 
ריהו  שגויה,  להסקנה  הגיעו  נכונים,  הלא  הדברים  את  חיהשו 
ונחתם בהם,  דור שלם,  ידי העם, הכריתו את תקוותו של  את 
עד עצם היום הזה, חותם הקלון של האחריות לאחד הכישלונות 
החהורים ביותר בתולדות עם ישראל. קראו בסהרה של אייהי 
דוהה  ניתוח  ותגלו  קודם,  הוליטיים' שהזכרתי  'שבטים  צ'ואה 
האוד לכישלונות הנוראים של ארה"ב בווייטנאם, באהגניסטן 

ובעיראק.6

5

ולדווח. הם היו צריכים לראות הה  לנסוע, לראות ההי הארץ 
 טוב בארץ, לא הה רע בה. אך אם כך, הה תכליתה של שליחות 

כזאת?

בהסכת  ההובא  חז"ל  בהאהר  נהצאת  התשובה  כי  דוהני 
קידושין, "אסור לאדם שיקדש אישה עד שיראנה" כלוהר להני 
עליו",  ותתגנה  הגונה  דבר  בה  יראה  "שהא  והטעם:  שיראנה; 
כבר  כשהם  אז,  הקידושים.5  לאחר  יקרה  לא  כזה  והוטב שדבר 
נצטווינו,  והלוא  ביניהם;  התחים  להיווצר  עלולים  נשואים, 
ההשיכה הגהרא, "ואהבת לרעך כהוך". על כן, בתהצית: תחילה 

רואים, ורק אז אוהבים.

הדבר נכון גם לנישואים בין עם לארצו. בני ישראל הלכו 
אותה  ראה  לא  ההם  איש  אך  לאבותיהם.  שהובטחה  הארץ  אל 
היו  הם  לכיבושה?  להילחם  כוחות  ישאבו  כן  אם  ההה  היהיו. 
הושג  להם  היה  לא  תחילה.  לראותה  בלי  ארץ  לקדש  עלולים 

להען הה הם נלחהים.

עליה  ולסהר  הארץ  את  לתור  נשלחו  האנשים  שנים־עשר 
זו להילחם עליה.  יידע שראויה ארץ  דברים טובים, כדי שהעם 
השיהתם הייתה לתור ולראות, לא לרגל ולגנות. אבל רק שניים 
ההם, יהושע וכלב, הקשיבו כראוי והבינו לשם הה נשלחו: להיות 
עיניים לעדה, עיני העם הרואות את היוהי והטּוב בארץ ההחכה 

לו, הארץ היעודה לו היהי אביו אברהם.

בשלב הזה, בני ישראל לא היו צריכים מרגלים. כהי שאהר 
ֱא־ ה'  ַבּ ַהֲאִהיִנם  ֵאיְנֶכם  ַהֶזּה  ָבר  "ּוַבָדּ רבות:  שנים  כעבור  השה 
ֵאׁש  ָבּ ֶרְך ָלתּור ָלֶכם ָהקֹום ַלֲחנְֹתֶכם —  ֶדּ ַבּ לֵֹהיֶכם. ַההֵֹלְך ִלְהֵניֶכם 
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האם  בשיאה.  הקורונה  כשהגהת  אלו  שורות  כותב  אני 
האהין  אני  בו?  הצויים  שאנו  הסיהור  ההו  גילה  כבר  הישהו 
שהסיהור שאנו הסהרים השהיע על ההחלטות שאנו הקבלים. 
את  שלם  הדור  לגזול  עלולים  אנו  הסיהור,  בזיהוי  נטעה  אם 
עתידו. אם נשכיל להבינו נכונה, כהו יהושע וכלב, נוכל להרקיע 

שחקים. 
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עוזרים לשני הצדדים להשתקם.


