
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  סוכ שונותי שו יהושו ודוב

2 1

סוד שונותם של יהושע וכלב
ושרה מבין שניי־ושר המרגויי חזרו וי כו"ח מכדכך ותבוסתני. 
שי.  מתהודיי  ונקיי  בצורות.  וריהי  חזקיי.  הארץ  יושבי 
גכווה  יושביה. המשימה  אודות  זו ארץ  דחגביי.  אנו  ווומתי 

ווינו. 

אנחנו יוכויי שהי טוו וגמרי. אבו מבחינתי, בהתחשב 
בנסיבות הרגו, זו הייתה אמת ושותה. הי מיואו את המשימה 
והגישו כו"ח. זאת האמת שוהי — ומה תגיכו? ובדן, ושני מרגויי 
כווקא היה מה וומר. יהושו ודוב. דוב מרגיו תחיוה את הוי 
ָוּה"  נּוַדו  ָידֹוו  י  ּדִ אָֹתּה  נּו  ְוָיַרׁשְ ַנֲוֶוה  "ָווֹה  וו,  ואומר  הנסור 
)במכבר יג, ו(. אך בוי פושה הקריאה ומצוא מנהיג חכש ווחזור 

ומצריי, ויהושו ודוב וומכיי ומכבריי או הוכה:

ּוְנָתָנּה  ַהֹזּאת  ָהָאֶרץ  ְוֵהִביא אָֹתנּו ֶאו  נּו ה',  ָבּ ָחֵפץ  ִאי 
ְמרֹכּו.  ה' ַאו ִתּ ר ִהוא ָזַבת ָחָוב ּוְכָבׁש. ַאְך ַבּ ָונּו ֶאֶרץ ֲאֶשׁ
י  י ַוְחֵמנּו ֵהי. ָסר ִצָוּ יְראּו ֶאת ַוי ָהָאֶרץ, ִדּ י ַאו ִתּ ְוַאֶתּ

יָרֻאי. )במכבר יכ, ח-ט( נּו, ַאו ִתּ ֵמֲוֵויֶהי ַוה' ִאָתּ

כרוש ודך אומץ מהמווה הראשונה. אומץ דפוו: האומץ והאמין 
בצכקתך דשאתה במיווט, ואומץ קרבי דפשוטו. יהושו ודוב יכוו 

שהי מיווט. שנייי נגכ ושרה. הייתדן שדווי טוויי ורק אנחנו 
וווכ, בני ישראו היו בחזקת סדנה. בקבוק  יוכויי את האמת? 
תבורה מתוכוק בכמוות שו ויוה שוי. הי צוקו וו משה, "וּו 
ֶאֶרץ ִמְצַרִיי" )יכ, ב(. הי שפדו את זומי וו משה ווו  ְבּ ַמְתנּו 
אהרן, והווו התקשו והתמוככ ונפוו וו פניהי. הי ומכו ורגוי 
באבניי את יהושו ואת דוב. מהי אותה מתת, אותה חוזקת אופי, 
ווא הייתה ויתר המרגויי — שדיכוו  וודוב  שהייתה ויהושו 

גי הי וא היו קוטוי קניי, אוא נשיאי שבטיי? 

דתבה  סטנפורכ  מאוניברסיטת  ְכֵווק  קרוו  הפסידוווגית 
ספר מרתק, 'דוחה שו נחישות' שמו בתרגומו הוברי,1 ובו שאוה 
ואחריי  ופווו  דישוריהי  את  מוציאיי  מסוימיי  אנשיי  מכוו 
וא. סקרנותה התווררה דאשר צפתה ביוכיי בני ושר שנתבקשו 
ופתור חיכות. חוק מהי פרחו כווקא דשהחיכות נושו קשות. הי 
התונגו וו האתגר אפיוו דשהאתגר התגוה והי דגבוה מידוות 
השגתי. ווומתי, יוכיי אחריי נבהוו. דשהחיכות נושו קשות 

מכי, הי התייאשו בקוות. 

אנשיי  בין  ההבכו  את  יוצר  מה  ומה.  והבין  רצתה  כווק 
שנהניי משוות־מבחן ובין אוה שוא? מה גורי ודך שיש אנשיי 
יכיהי?  את  מרפה  שהקושי  אחריי  ויש  הקושי,  מתוך  הנבניי 
המחקר שורדה הביא אותה ומסקנה ששורש הכבריי בתבניות 
חשיבה שונות. יש אנשיי הרואיי את הידווות שוהי דנתונות 
ובותי ניתנות ושינוי. או שאנחנו מחונניי או שאנחנו רגיויי — 
חשיבה  "תבנית  זאת  מדנה  היא  בוניין.  וושות  מה  הרבה  ואין 
מאמץ.  באמצוות  צומחיי  מאמיניי שאנחנו  אחריי  מקובות". 
דחוויית  אוא  דדישוון  וא  זאת  מגכיריי  הי  נדשויי,  דשהי 

ומיכה. היא קוראת וזה "תבנית חשיבה מתפתחת". 

שלחפרשת
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המנצחיי. בווי תבנית החשיבה המקובות חייי וי פחכ מתמיכ 
חושביי  איני  המתפתחת  החשיבה  תבנית  בווי  דישוון.  מפני 

במונחיי שו דישוון. 

אי נפרש את פרשת המרגויי בוזרת הדויי הווו, נגוה 
יי  ֲאָנִשׁ י  ָוּ "ֻדּ כבר מרתק. התורה מתארת את המרגויי במיויי 
מומכ  בווי  אנשיי  היו  הי  ג(.  )יג,  ה"  ֵהָמּ ָרֵאו  ִיְשׂ ְבֵני  י  ָראֵשׁ
ציפיות  היו  ואנשיי  ושמור.  יש  ומוניטין  מומכ  ווו  ומוניטין, 
צוכקת  אי  שי.  אנשי  מנהיגיי,  נשיאיי,  היו  הי  מהי.  גבוהות 
כווק, אנשיי שציפיות רבות נתוות בהי נוטיי והימנו מסידוניי. 
חזרו  הי  דך  משוי  ואווי  יוצוחיי.  דוא  יתגוו  פן  חרכיי  הי 
מארץ ישראו, ואמרו, בוצי: וא נודו ונצח את הדנוניי. ודן, 

מוטב שוא ננסה.

חשבו ותה וו שני החריגיי, דוב ויהושו. דוב בא משבט 
היה  יהוכה  ויגש,  ופרשת  ודפי שראינו השנה בשיחתנו  יהוכה, 
יוסף  בוו־התשובה הראשון. הוא חטא דאשר הציו ומדור את 
וובכות. אבו אחר דך הבשיו. תמר דותו וימכה אותו שיוור 
י" )בראשית וח, דו(. החוויה ההיא  ּנִ חשוב. הוא הוכה — "ָצְכָקה ִמּמֶ
שינתה את חייו. דובור זמן, דשהמשנה ומוך מצריי )יהוכה ווכ 
וא יכו שזהו יוסף( אייי ודווא את בנימין, יהוכה ביקש שידואו 
הקטן  שאחיו  ובובכ  דובכ,  חייו  את  וצמו  הוא  שיבוה  אותו, 
יישאר חופשי. יהוכה הוא הכוגמה המובהקת ביותר בספר בראשית 
דישוון.  וחוויית  ווא  מומכת  וחוויה  הצרה  את  ההופך  ואכי 
במונחיה שו כווק, ויהוכה הייתה תבנית חשיבה מתפתחת. דנראה 

הוריש תדונה זו וצאצאיו, ודוב בתודי.

המרגויי  פרשיית  בתוך  מומכנו,  הדתוב  ויהושו,  אשר 
אבו  הושו,  היה  המקורי  שמו  שמו.  את  שינה  וצמה, שמשה 

בווי תבנית החשיבה המקובות נוטיי והתחמק מאתגריי 
שהדישוון  חוששיי  הי  דישוון.  מפני  מפחכיי  הי  די  קשיי 
יחשוף את וויבותי. ודן הי נמנויי מנטיות סידון. הי הוודיי 
וו בטוח. אנשיי בווי תבנית חשיבה מתפתחת מגיביי אחרת. 
"וא בדכי אנשיי בווי חשיבה מתפתחת מחפשיי אתגריי — הי 
סי חייי ובורי. דדו שהאתגר גכוו יותר, דך גכוה ההזכמנות 
חשיבה  תבנית  בווי  אנשיי  יימצאו  "מתי  ומנגכ,  והתפתח". 
מקובות במיטבי? דאשר הכבריי ממש בשויטתי. ברגו שנושה 
קשה מכי, דאשר קייי סידוי שוא ייראו חדמיי או מודשריי — 

הי מאבכיי וניין".2

וכבריה, הוריי האומריי ויוכיהי שהי מחונניי, חדמיי או 
מודשריי וושיי והי נזק גכוו. הכבר מווככ את היוכ והאמין 
שיש וו דמות קבווה שו ידוות — ווו דן מרתיו אותי מנטיות 
סידוניי. יוכיי דאוה אומריי כבריי דגון "אני מרגיש שההוריי 
שוי וא יורידו אותי אי אני וא אהיה מוצוח דמו שהי מצפיי". 
משוי דך הי נוטיי והישמר מפני אתגריי שהי חוששיי שמא 

יידשוו בהי. הי נושיי נמנוי־סידוניי.

הוריי הרוציי ווזור ויוכיהי, היא אומרת, צרידיי ושבח 
ונסות  הנדונות  וו  המאמץ,  וו  אוא  הידוות  וו  וא  אותי 
כווק  ווובות.  תוצאות  הוויכה  זו  נדונות  אי  גי  ווהשתכו, 
מצטטת את מאמן הדכורסו ג'ון ווכן שנהג וומר ושחקניו, חברי 
קבוצת הדכורסו וטורת האויפויות שו אוניברסיטת קויפורניה 
אינן  הפסכתי?'  ו'האי  ניצחתי?'  'האי  "השאוות  בווס־אנג'וס, 
השאוות הנדונות השאוה הנדונה היא: 'האי השקותי את מווא 
המאמץ?' ואי אדן דך, אווי תקווו פחות נקוכות אבו ווווי וא 
תפסיכו".3 אי הי יושו את המיטב הי ירוויחו בדו מקרה: הי 
יצמחו מהמאמץ גי אי וא ינצחו במשחק. במבט ארוך טווח, הי 
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שי  שינוי  שו  מושה  טז(.  יג,  )במכבר  ושמו  אות  הוסיף  משה 
בתורה מרמז תמיכ ושינוי באופי, או וקריאה־מגבוה. אברי היה 
ואברהי. יוקב וישראו. דאשר שמנו משתנה, אומר הרמב"י, 
הרי זה דאיוו נאמר ווינו, מפינו או מפיו שו מישהו אחר, "אינך 
ווכ אותו אכי שהיית".4 דו מי שחווה שינוי ֵשי הוטוי מטומה 

שו תבנית חשיבה מתפתחת. 

יראיי מפני דישוון.  בווי תבנית חשיבה מתפתחת איני 
וו  יקומו  ייפוו,  שאי  יוכויי  הי  אתגריי.  וו  מתונגיי  הי 
וינסו שוב וכ שיצויחו. דאוה הי אותי שני מרגויי  הרגוייי 
שוא יראו מאתגרי דיבוש הארץ; את האחריי הדריוו הציפיות 
שנתוו בהי, והמסו את ובבי. ואי דך הוא, הנה סיפור המרגויי 
צופן ונו מסר חשוב. מה ה' מבקש מאתנו? הוא אינו מבקש שוא 
נידשו אף פוי. הוא רק מבקש שנשתכו בדו דוחנו. הוא מרומי 
אותנו דשאנו דושויי וסווח ונו דשאנו נופויי. בתמורה הוא רק 
מבקש שנישיר מבט או הדישוון. דך יהיה ונו האומץ והסתדן. 
כרך  חברו  שמו,  שינוי  כרך  האחכ  ודוב,  יהושו  יכוו  זאת  את 

מורשת משפחתית. 
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