בס"ד

לחשוב עצמאית
הרב מואיז נבון

להיות עצמאית מדעת הקהל הוא התנאי הרשמי הראשון להשגת כל דבר גדול.

To be independent of public opinion is the first formal condition of achieving anything great.
)Georg Wilhelm Friedrich Hegel (18c. Germany

Nothing could express better the position of the two heroes in this weeks parsha:
Yehoshua b. Nun & Kalev b Yephuneh. The question is how does one break away from
…public opinion? The answer is in the parsha
במדבר פרק יג
(א) ַויְדַ בֵּ ר יְקוָק ֶאל מֹשֶ ה ֵּלאמֹר( :ב) ְשלַח לְָך אֲ נ ִָׁשים וְ יָתֻ רּו ֶאת ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן אֲ ֶשר אֲ נִׁ י נ ֵֹּתן ל ְִׁבנֵּי יִׁ ְש ָר ֵּאל
פָארן עַ ל פִׁ י
ָשיא בָ הֶ ם( :ג) וַיִׁ ְש ַלח א ָֹתם מֹשֶ ה ִׁמ ִׁמ ְדבַ ר ָ
ִׁאיש ֶאחָ ד ִׁאיש ֶאחָ ד לְמַ טֵּ ה אֲ ב ָֹתיו ִׁת ְשלָ חּו כֹל נ ִׂ
ִׂש ָר ֵׁאל ֵּהמָ ה:
ָשים ָראשֵׁ י ְבנֵׁי י ְ
יְקוָק ֻּכלָם אֲ נ ִׂ
We’re talking influential people.
So the go on their mission and return to report their findings to the whole people:
( ...כה) ַויָשֻ בּו ִׁמתּור הָ ָא ֶרץ ִׁמ ֵּקץ ַא ְרבָ עִׁ ים יום( :כו) ַו ֵּילְכּו וַ ָיבֹאּו ֶאל מ ֶֹשה וְ ֶאל ַאהֲ רֹן וְ ֶאל כָל ע ֲַדת ְבנֵׁי
וַיְספְ רּו לו
ָארן ָקדֵּ ָשה ַוי ִָׁשיבּו א ָֹתם דָ בָ ר וְ ֶאת כָ ל הָ עֵּ ָדה ַוי ְַראּום ֶאת פְ ִׁרי ָה ָא ֶרץ( :כז) ַ
ִׂש ָר ֵׁאל ֶאל ִׁמ ְדבַ ר פ ָ
י ְ
ּודבַ ש ִׁהוא וְ זֶ ה פִׁ ְריָּה( :כח) ֶא ֶפס
ֹאמרּו בָ אנּו ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ְשל ְַח ָתנּו וְ גַם זָבַ ת חָ לָב ְ
וַי ְ
They give a quick synopsis of the trip and then say ZERO – it’s all worthless for us to try
and go there.
ֹּשב בָ ָא ֶרץ
כִׂ י עַ ז הָ עָ ם הַ י ֵׁ
We are facing a powerful people that will make it impossible to conquer.
יְבּוסי
יושב ְב ֶא ֶרץ ַה ֶנגֶב וְ ַה ִׁח ִׁתי וְ ַה ִׁ
א ד וְ גַם ְילִׁדֵּ י הָ ֲענָק ָר ִׁאינּו שָ ם( :כט) ע ֲָמלֵּק ֵּ
וְ הֶ עָ ִׁרים בְ צֻרות גְ דֹֹלת ְמ ֹ
וְ הָ אֱ מ ִֹׁרי יושֵּ ב בָ הָ ר וְ הַ כְ ַנ ֲענִׁי יושֵּ ב עַ ל הַ יָם וְ עַ ל יַד הַ י ְַרדֵּ ן:
Kalev then interjects to give a positive version:
(ל) ַויַהַ ס ָכלֵּב ֶאת הָ עָ ם ֶאל מֹשֶ ה וַי ֹאמֶ ר עָ ֹלה ַנ ֲעלֶה וְ י ַָר ְשנּו א ָֹּתּה כִׂ י יָכֹול נּוכַל לָּה:
But he is shut down quickly by the other spies.
(לא) וְ הָ אֲ נ ִָׁשים אֲ שֶ ר עָ לּו עִׁ מו ָא ְמרּו ל ֹא נּו ַכל ַלעֲלות ֶאל הָ עָ ם כִׁ י ָחזָק הּוא ִׁמ ֶמנּו( :לב) ַוי ִֹׁציאּו ִׁדבַ ת
יה ִׁהוא
יֹושבֶ ָ
א ֶכלֶ ת ְ
הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ָתרּו א ָֹתּה ֶאל בְ נֵּי י ְִׁש ָר ֵּאל לֵּאמֹר הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר עָ בַ ְרנּו בָ ּה לָתּור א ָֹתּה ֶא ֶרץ ֹּ
נְהי
וְ כָל הָ עָ ם אֲ שֶ ר ָר ִׁאינּו בְ תוכָּה ַאנְשֵּ י ִׁמדות( :לג) וְ שָ ם ָר ִׁאינּו ֶאת ַה ְנפִׁ ילִׁ ים ְבנֵּי ֲענָק ִׁמן ַה ְנפִׁ לִׁים וַ ִׁ
בְ עֵּ ינֵּינּו כַחֲ גָבִׂ ים וְ כֵּן ָה ִׁיינּו ְבעֵּ ינֵּיהֶ ם:
As a result, ALL THE PEOPLE wept at their position and call for a return to Egypt.
Better to live in galut – sit by the river and eat kishuim – rather than fight to establish a
medina and strive to maintain it.
במדבר פרק יד
(א) ו ִַׁתשָ א כָל הָ עֵׁ דָ ה ַו ִׁי ְתנּו ֶאת קו ָלם וַ יִׁבְ כּו הָ עָ ם בַ לַ ְי ָלה ַההּוא( :ב) וַ יִֹּׁלנּו עַ ל מֹשֶ ה וְ עַ ל ַאהֲ רֹן כֹל ְבנֵּי
ֹאמרּו אֲ לֵּהֶ ם כָ ל הָ עֵּ דָ ה לּו ַמ ְתנּו בְ ֶא ֶרץ ִׁמצְ ַריִׁם או בַ ִׁמ ְדבָ ר ַהזֶה לּו ָמ ְתנּו( :ג) וְ ָל ָמה יְקוָ ק
י ְִׁש ָר ֵּאל וַ י ְ
מֵּ בִׁ יא א ָֹתנּו ֶאל הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹאת ִׁל ְנפֹל בַ חֶ ֶרב נ ֵָּשינּו וְ טַ פֵּ נּו ִׁי ְהיּו לָבַ ז הֲ לוא טוב ָלנּו שּוב ִׁמ ְצ ָריְ ָמה( :ד)
נִׁתנָה ר ֹאש וְ נָשּובָ ה ִׁמצְ ָר ְי ָמה( :ה) וַ ִׁיפֹל מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן עַ ל פְ נֵּיהֶ ם לִׁפְ ֵּני כָל ְק ַהל
ֹאמרּו ִׁאיש ֶאל ָא ִׁחיו ְ
וַי ְ
עֲדַ ת בְ נֵּי י ְִׁש ָר ֵּאל:
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But Yehoshua & Kalev go against the public opinion: against 10 tribal princes and ALL
THE PEOPLE (!)כל עדת בני ישראל
ֹאמרּו ֶאל כָל ע ֲַדת ְבנֵׁי
ְ  (ז) וַ י:יהם
ֶ (ו) וִׂ יהֹושֻּ עַ בִׂ ן נּון וְ ָכלֵׁב בֶ ן ְי ֻּפנֶה ִׁמן הַ ָת ִׁרים ֶאת ָה ָא ֶרץ ָק ְרעּו בִׁ גְ ֵּד
 (ח) ִׁאם ָחפֵּץ בָ נּו ְיקוָק:ִׂש ָר ֵׁאל לֵּ אמֹר הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר עָ בַ ְרנּו בָ ּה לָתּור א ָֹתּה טובָ ה ָה ָא ֶרץ ְמאֹד ְמאֹד
ְ י
 (ט) ַאְך בַ יקוָ ק ַאל ִׁת ְמרֹדּו:ּודבָ ש
ְ וְ הֵּ בִׁ יא א ָֹתנּו ֶאל ָה ָא ֶרץ הַ ז ֹאת ּונ ְָתנָּה לָ נּו ֶא ֶרץ אֲ שֶ ר ִׁהוא ָזבַ ת ָחלָב
ֹאמרּו
ְ  (י) וַי:יראֻ ם
ָ ֵּיהם וַ יקוָ ק ִׁא ָתנּו ַאל ִׁת
ֶ וְ ַא ֶתם ַאל ִׁת ְיראּו ֶאת עַ ם הָ ָא ֶרץ כִׁ י לַ ְחמֵּ נּו הֵּ ם סָ ר צִׁ לָם מֵּ ֲעל
 פ:כָל הָ עֵּ דָ ה ל ְִׁרגום א ָֹתם בָ אֲ בָ נִׁ ים ּוכְ בוד יְ קוָק נ ְִׁר ָאה בְ אֹהֶ ל מועֵּ ד ֶאל כָ ל ְבנֵּי י ְִׁש ָר ֵּאל
Where did they get the strength, the courage, the hutzpa to do so? The Gemara tells us:
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לד עמוד ב
 שפירש כלב מעצת מרגלים והלך, מלמד: ויבאו מבעי ליה! אמר רבא- ויעלו בנגב ויבא עד חברון
. בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים, אבותי: אמר להן,ונשתטח על קברי אבות
 יה יושיעך מעצת, ויקרא משה להושע בן נון יהושע: שנאמר,יהושע כבר בקש משה עליו רחמים
.' ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וגו: והיינו דכתיב.מרגלים
KALEV:
So Kalev went to pray at the graves of the avot. Is that the answer? Is that the way to
gain independence of thought? If you think that simply praying at a grave will magically
transform you than no. But if you realize what that act really means then: YES. Going
to the graves of the avot means going back to ones roots, back to the ideals that founded
the nation. At this critical juncture when the people are going to have to make the
difficult move to conquer a land and settle it, the people will ask themselves: WHY?
Why are we doing this? Why are we putting ourselves through this? There needs to be a
reason, a purpose. The answer is found in the avot – the forefathers of the nation.
There Kalev renews his allegiance to the purpose of the nation of Israel. We are here to
fix the world, we are here to be a light unto the nations, this is what the covenant
between God and the forefathers is about. We are not here to sit by a river eating
dainties.
And so the first thing needed to be able to stand up to public opinion is: PURPOSE.
We this same idea in the story of Yosef and Potiphar’s wife.
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לו עמוד ב
 באותה שעה- ""ו ִַׁת ְתפְ שֵּ הּו בְ בִׁ גְ דו לֵּאמֹר ִׁשכְ בָ ה עִׁ ִׁמי ַו ַי ֲעזֹב בִׁ גְ דו ְביָדָ ּה ַו ָינָס ַויֵּצֵּ א ַהחּוצָ ה
 עתידין אחיך שיכתבו על אבני, יוסף: אמר לו,באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון
? רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות,אפוד ואתה ביניהם
מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לט סימן יב
 שנאמר בו ויוצא אותו החוצה (בראשית, קפץ בזכותו של אברהם אבינו.[יב] ויצא החוצה
:)טו ה
Yosef was able to overcome himself because he realized, renewed, and reconnected with
the avot, with the covenant, with purpose.
YEHOSHUA:
Now, whereas Kalev went to the past, Yehoshua went to the future. Moshe changed
Yehoshua’s name from Hoshea to Yehoshua and the letters of God name with the
explicit meaning “Y-H Yoshia’cha” - God will save you.
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Names are very important, they define who we are, as the Midrash teaches:
מדרש תנחומא (ורשא) פרשת האזינו
 לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו הראוי להיות צדיק כי לפעמים השם גורם טוב,...] ז,(ז) [לב
 סתור בן מיכאל על שהיה בלבו לסתור מה שכתוב מי הוא... או גורם רע כמו שמצינו במרגלים
...,'כאל ה
So in changing his name to include Yud or Yud and Vav – clearly letters of God’s name
– Moshe gave him a strengthened IDENTITY. It is an identity with God, the Creator,
who created the world with a PURPOSE, who chose the Jewish People for a PURPOSE.
Yehoshua is the leader of that people, the representative of that WILL.
This is how we rise above public opinion. This is how we stand strong against negative
influences from within our own people and from without. This is how Avraham stood
strong against the prevailing opinion of idol worship in his time, how the Maccabees
stood strong against the prevailing opinion of the Yevanim and the Mityavnim in their
time. And this is how we must stand strong against all the “fashionable” “alternate
lifestyles” and other opinions and ideas that are antithetical to the Jewish mission
statement.
We must look to our past – the avot, and we must look to our future – God’s plan for
creation – and of course we must pray – we must pray that God help us achieve the great
goal toward which we were chosen: the completion of the creation with the coming of
the Mashiach BBY.
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