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 ה, שלח תשע"זבע"

 

 הרב יעקב פישר / חוליות בשרשרת   

 

 על שרשראות שמחברות אבקש לעמוד הפעם, ובעיקר על חוליותיהן. ותחילה, 

 אבקש לחבר סופה של פרשת השבוע שלנו עם תחילתה. 

( לאשורו. ברם, אם של התיירים )המכונים, בטעות, 'המרגלים'לא קל להבין חט

ממתינה לנו הציצית, עשויה לשפוך עוד אור על  הצצה אל סיום הפרשה, שם

 י מזדקר במפגיע קשר אחרית לראשית; נעיין נא:העניין. אפילו מן העניין הלשונ

אחרי  תתורוא( ממש כדרך שנאמר בציצית "ולא את הארץ" )יג כ ויתרו" (א

 ט(.לבבכם" )טו ל

" )טו עיניכםואחרי  לבבכם"ולא תתורו אחרי  –הביטוי בפרשת הציצית  (ב

ט( מזכיר את שני איברי הגוף הסמליים, המופיעים גם בפרשת התיירים ל

 "אחינו המסו את " )יג לג(;בעיניהםחגבים וכן היינו כ בעינינו"ונהי  –

 ח(. לב ועין, עין ולב." )דברים א כלבבנו

ח( מזכיר את הציווי בפרשת הארץ" )יג י וראיתם את" –הציווי לתיירים  (ג

 ט(.ו ל" )טתווראיתם א  " –הציצית 

"אשר  –האיסור הנזכר בפרשת הציצית הוא לתור אחר הלב והעיניים  (ד

 עונשט(. בלשון זו ממש מגדיר הקב"ה את אחריהם" )טו ל ניםז  אתם 

מדבר ארבעים שנה : "ובניכם יהיו ר עים בהתרים את הארץ, באומרו

 ג(." )יד לזנותיכםונשאו את 

חטא התיירים, ואצבע מופנית ל ית ניתנה לישראל כ'תיקון'ברור, אם כן, שהציצ

בזאת אל מוקד החטא: השיפוט הבלתי אובייקטיבי של הלב, ביחס לאשר ראו 

ל, לכאורה, אלא שהערכת העובדות נתונה עודנה והעיניים. העובדות ברורות לכ

 לשיפוט ולפרשנות אנושיים.

"לא  –מופיעה הקביעה התבוסתנית  –כאשר אין ביטחון ואף האמונה נעדרת 

א(. הציצית מהווה תזכורת, בחיי עלות אל העם כי חזק הוא ממנו" )יג לנוכל ל

היומיום, למצוות ד'. אף תכלת בה בציצית, ביטוי למלכות: "ומרדכי יצא מלפני 

 ו(.וחור" )אסתר ח ט מלכות תכלתהמלך בלבוש 

קצוות של  –בבחינת "פינות צבאיו קדושים"  –מצטנעת הציצית בפינת הבגד 

 ע כנפות, שמלשון הצצה היא הציצית.בגד ארב שוליבחוטים מציצים 
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, מציץ מן החרכים" )שיר "הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלונות

 (.השירים ב ט

חלונות וחרכים.  –עומד מלכו של עולם, כביכול, מאחורי הכותל, ושתי עמדות לו 

חינים מב –מושגחיו  –ואף אנו  ,תים משגיח הוא מן החלונות, ואז הוא רואהע

ורואים את מציאותו מבעד לחלון. אך עתים יש, שהוא מציץ מן החרכים. או אז, 

איננו מסוגלים להבחין בהשגחתו עלינו אז.  אבל אנחנוהוא אכן רואה גם רואה, 

אלא שאנו מאמינים שגם אז, ואולי דווקא אז, רואה ד' ומשגיח ושומר. גם אם 

אין אנו יראים  –שבגיא צלמוות החושך יכסה ארץ, וגם אם דומה הליכתנו לזו 

 ואמונתנו בלילות. –רואים  איננואף כי 

וא ומציץ, כך ל מסתתר" ה-כדרך שמזכירה לנו הציצית שמלך לנו, אף אם "א

בני  –, עבדיו, גם אם קטנים אנו ומצומצמת ראייתנו היא מודיעה לנו שאנחנו

 –ם של התרים מלכים אנו, חלק מ"ממלכת כהנים וגוי קדוש". שאף זה היה פגמ

ראו ראייה מוגבלת, ונבהלו. קשה היה לצרף פרטים לכלל שלמות הרמונית 

"וכן היינו  –וממילא "ונהי בעינינו כחגבים"  –אחת. על כן היו בעיני עצמם קטנים 

"! הרואה עצמו כחגב, אל ולכןאל תקרי "וכן" אלא " בעיניהם". ומדרש נדרוש:

 .אותו ככזה, ואולי אף יתפתו לדרוך עליו..פלא בעיניו אם גם אחרים יראו ליהיה 

ם..." -מה לנו כי נלין על גדולים אלה ) –ובצדק  –אלא שכאן הבן שואל   כֻּלָּ

ים י ֲאנָּשִׁ אשֵׁ ל ְבנֵׁי רָּ אֵׁ ְשרָּ ה יִׁ מָּ הן זו  "( שראו עצמם קטנים אל מול ענקי הארץ?הֵׁ

 הייתה המציאות, וכול סרגל מדידה יכול להוכיח זאת!

, בסיור ב'בית התפוצות'. המוזיאון היה בלתי לפני שנים רבותאת התשובה קי

עם תלמידי כיתתי מיב"ע כפר הרואה. בפתח האגף  כר"מ אז חדש, וביקרתי בו

  עוסק ב'גלות', העמידה המדריכה את הנערים, וחדה להם חידה. וכך סיפרה:ה

הספינות, שתי ספינות קשורות זו לזו בשרשרת ברזל עשויה חוליות. בלב ים הן 

והן  מפליגות לכיוונים הפוכים ומנוגדים זו מזו. השרשרת נמתחת ונמתחת, 

השאלה היא: באיזו   ובסופו של דבר עתידה היא להיקרע באחת מחוליותיה.

 חוליה תיקרע השרשרת?

 החלו תלמידי המשכילים שואלים שאלות של הבהרה ובירור, כמו למשל:

ם הסגולי של המים, ומה מהירותה מה משקלכל ספינה ומה משקלה, מה נפח 

של הרוח ולאיזה כיוון היא מנשבת וכיו"ב; ואז החלו בחישובים מתמטיים 

מפולפלים, וניסו כוחם במענה. זה אומר: בחוליה האמצעית היא ופיזיקליים 

שוללת  זותיקרע, השרשרת, ואחר מציע שאולי דווקא באחרת. והמדריכה, 

של דבר, לאחר שנואשו הבנים מן הפתרון ומבטלת את התשובות כולן, ובסופו 

 חוליה החלשה!...היא מגלה: השרשרת תיקרע ב
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 –דורות דורות של עם ישראל יש, דור לדור יביע ויחובר, חוליה אחר חוליה 

 ושרשרת הדורות תיווצר.

עתך שלא תן ד –ילחש לנו משל הספינות  –אפילו אם רק יהודי אחד קטן הנך 

 תהא אתה 'החוליה החלשה'.

 כיצד אפשר לא לחוש חלש וחגבי אל מול צילם האימתני הנופל של הענקים?

פשוט, להתבונן לאחור אל 'החוליה' הקודמת, להביט לפנים אל 'החוליה' הבאה, 

ולשאוב עוז ותעצומות של אחריות לבל נהיה אנו החוליה בה תינתק חלילה 

 השרשרת.

יוצא, נושא עיניו לפנים אל מתבונן כלב לאחור אל גור אריה יהודה ממנו הוא 

 ומתמלא אומץ וגבורה. –לצמוח ממנו  המלכות ומשיחיות בן דוד שעתיד

זוכר יהושע את אפרים ואת יוסף, רואה דמות דיוקנו של האיש משה אותו הוא 

 –משרת, צופה אל עבר ארץ ישראל אליה עתיד הוא וזרעו להכניס את עם ד' 

 ורוח של קודש מפעמת בו.

ומתם של יהושע ושל כלב וגם ניצבה, והם עומדים מול אויביהם או אז קמה ק

ה נעלה וירשנו "עֹלומכריזים בקול בוטח:  ,הענקים ונוכח חבריהם הגמדים כאחד

 1תה כי יכול נוכל לה!" )יג ל(.א  

 כמה צריכים אנו היום לדמויות שכאלה!

נשיאה השלישי של מדינת ישראל, זלמן התגעגע לכך היה חש זאת ואחד ש

 ר, וכך שורר הוא בטבריה בשבט תשכ"א:שז"

ב?! / זלמן שז"ר לֵׁ כָּה כָּ  ַאיֶּ

 

ן, ן ַאֲהר  הֵׁ ה, ל א ַהכ  שֶּ נּו מ   ל א ַרבֵׁ

ַער... גָּ ב שֶּ לֵׁ  ַרק כָּ

ְברֹון ים ְבחֶּ נִׁ ה ְלפָּ אָּ רָּ  הּוא שֶּ

ב, בָּ ֲענָּק, ְול א זָּע בֹו לֵׁ י הָּ ידֵׁ ת ְילִׁ  אֶּ

ינָּם  ְהיֹותֹו ְבעֵׁ יוְוַגם בִׁ ינָּ ם ְבעֵׁ ְהיֹותָּ  ּובִׁ

ב גָּ ב, ַרק חָּ גָּ  ַרק חָּ

נּו הּוא ַרב, חֵׁ י כ  ב כִׁ ל לֵׁ ין ְבכָּ ֱאמִׁ  הֶּ

ְסַער.  ְול א נִׁ
                                                           

בראשית דרכו בישיבה, ואף בהמשך  וחסר ביטחון וחלש ,בהתפעלות מחוייכת אזכור תלמיד שהיה צנום ונמוך 1

מהלכו זכה לציון באחרים. את שירותו הצבאי עשה ביחידה מובחרת, וההתקשה לעמוד באתגרים הלימודיים ו
איך הוא עשה זאת. במקום בעדינות ובסקרנות ושאלתיו  , שיבחתי אותו וברכתיו,לשבח. זימנתי אותו למשרדי

ציור עטוף בניילון כאחד הפק"לים, וסיפר שאת הציור/הקריקטורה הזו העניקה לו  לענות הוציא הוא מכיסו
. את הציור הוא נושא עמו מאז בכיסו, החינוכית של הישיבה עת התמודד עם הקשיים עוד בכיתה ט'היועצת 
ומה אני רואה בציור הזה? עכברון קטנטן ניצב אל מול מראה גדולה, ומן המראה משתקפת וניבטת בו  הוסיף.

  דמותו של אריה גדול וחזק ורב רושם...
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ו  ַאְך ַעְכשָּ

ַעם ַעק ְוזָּ נְֶּחַרד ְוצָּ  הּוא שֶּ

ם... עָּ  ַוַיַהס הָּ

ן כֵׁ ְמנָּם ְואָּ אָּ ַכר, שֶּ י זָּ ַער כִׁ  הּוא גָּ

ן, כֵׁ ם ַהשָּ עָּ זָּק הּוא הָּ צּום ְוחָּ  עָּ

ים רִׁ ד ְועָּ ְמא   לֹו ְבצּורֹות ּוְגדֹולֹות בִׁ

ד  ְצע  ימֹון ְועֹוד ַרבֹות בֹו לִׁ ד ַהְישִׁ בֵׁ   - -ְוכָּ

ים. ינִׁ י ַהְמלִׁ יב, ּוְבכִׁ רִׁ יָּם הּוא הָּ ן ְמאֻּ  ַעל כֵׁ

ים, ְפנִׁ לֹון בֹו, ַבחּוץ ּובִׁ סֹון בֹו, קָּ  אָּ

ַעס ַעס ְוכָּ ם, ְוכָּ ְזעָּ ה נִׁ ם כ  ן קָּ כֵׁ  לָּ

ְשַלְך ַהס...  ַעד הֻּ

רַעד כ   רָּ ים, ַהנָּבֹוְך, ַהְמפ  ינִׁ  ל ַעם ַהְמלִׁ

ַער גָּ ְרַדת זֶּה ַהּקֹול שֶּ חֶּ ְדַהם מֵׁ  נִׁ

ְדַהם  נִׁ

 ְונַָּדם.

ים, נִׁ ים ּוְמדָּ ְועִׁ י עִׁ ת ְבכִׁ ז, ְבכָּל עֵׁ אָּ  ּומֵׁ

ים נִׁ ר ַהפָּ ְסתֵׁ ים ַבַמֲחנֶּה ְוהֶּ יב ַאחִׁ  רִׁ

ב: י ַהלֵׁ ק בִׁ ה ְוזֹועֵׁ ה ְותֹוהֶּ  צֹופֶּ

ב?! לֵׁ כָּה, כָּ  ַאיֶּ

 

 שבת שלום       

 

 

 


