


יהיו בחירות חוזרות? לא יהיו? אנחנו בדיוק בהקשר הזה ,בחומש
במדבר ,בפרשת במדבר ,ואתה זרוק באמצע שומקום ואנשים
מחפשים פתרונות ,מחפשים מנהיגות במדבר בגדול הזה :״אולי
נמליך עגל? אולי...״ והקב״ה אומר :״תקשיבו .כשהכל נראה כמו
מדבר -אני מרוקן אתכם מהכל ולא משאיר לכם כיוון של פעולה
 זה אולי כדי שסופסוף תרימו עיניים לשמים ותגידו :׳לִ ׁישו ָּע ְת ָךיתי ה׳״1.
ִק ִּו ִ
בעצם ,המדבריות הזאת ,הריק הזה ,אומרים לך :תפסיקי לדבר כל
כך הרבה ולפרשן כל כך הרבה .היי מדבר .פתאום את תקבלי
לתוכך דיברות של מישהו אחר .פתאום תוכלי להקשיב למה
שהקב״ה רוצה.
יה
יה וְ הֹלַ כְ ִּת ָ
כתוב בהפטרה של פרשת במדבר :״לָ כֵ ן ִה ֵ ּנה ָאנֹכִ י ְמ ַפ ֶּּת ָ
יה ִמ ׁ ּ ָשם וְ ֶּאת ֵע ֶּמק ָעכוֹ ר לְ ֶּפ ַתח
ַה ִּמ ְד ָ ּבר [ ]...וְ נָ ַת ִּתי לָ ּה ֶּאת ְ ּכ ָר ֶּמ ָ
ישי' וְ ל ֹא ִת ְק ְר ִאי לִ י
ִּת ְקוָ ה [ ]...וְ ָהיָ ה ַביּוֹ ם ַההוּא ,נְ ֻאם ה׳ִּ ,ת ְק ְר ִאי ' ִא ׁ ִ
עוֹ ד ' ַ ּב ְעלִ י'״ 2.במילים אחרות ,אומר הקב״ה ,אני רוצה לקחת
אותך למקום ריק ,ללא כיוון ,כדי שתשתתקי קצת ואז יקרה לך
הדבר המהמם הזה שנקרא ״תקווה״; וְ נָ ַת ִּתי לָ ּה ִמ ׁ ּ ָשם – ִּת ְקוָ ה.
השבוע היארצייט של אחד מגדולי ההוגים היהודיים ,הרמח״ל,
רבי משה חיים לוצאטו .במאמר נפלא שלו" ,דרוש בענין הקיווי",
הוא כותב כ ך:
יאה ַ ּב ִּת ְקוָ ה,
אשית ַה ְ ּב ִר ָ
יתי" – ֵר ׁ ִ
"לִ ׁישו ָּע ְת ָך ִק ִּו ִ
ׁ ֶּש ָ ּכל ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ְמ ַצ ּ ִפים לְ ׁ ִש ְפ ַעת ֶּעלְ יוֹ נִ ים ַעל יְ ֵדי ְּת ִפ ָ ּלה אוֹ ׁ ִשיר.
חשבת פעם למה אנחנו דור מכור למוזיקה או לשירים? כי אנחנו
עומדים פה למטה ,בהסתר פנים ,ופתאום המוזיקה נותנת לנו
איזושהי תקווה ,איזושהי הרמת ראש מעל היומיום.
וְ כָ ל ַה ְּמ ַק ֶּּוהְּ ,ת ִפ ָ ּלתוֹ עוֹ לָ ה ְ ּבלִ י ֶּא ְמ ָצ ִעי,
ל ֹא ַעל יְ ֵדי ַמלְ ַא ְךֶּ ,א ָ ּלא "לִ ׁישו ָּע ְת ָך" דָּ יְ ָיקא,

 1בראשית מ״ט ,יח.
 2הושע ב׳ ,טז-יח.


יח,
ְ ּכמוֹ ׁ ֶּש ְּמ ַד ֵ ּבר לְ נוֹ כֵ ַח ל ֹא ַעל יְ ֵדי ׁ ָשלִ ַ
ִ ּכי הוּא ַקו ,התקווהַ ,הבּ וֹ ֵק ַע וְ נוֹ ֵקב וְ עוֹ לֶּ ה ַעד ה' ַמ ָּמ ׁש.
יש קו ישר ממך אליו ,שזה קו של האנשים שלא נשאר להם במה
להיאחז .הם במדבר הגדול והנורא.
ועכשיו אני רוצה לדבר על השוואה משגעת ,ואל תעזבו אותי ,בין
״קו״ לבין ״עיגול״ .הרמח״ל כותבַ :ה ִקיווּי הוא ַקו ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפטַ ,מה
יתי"
ׁ ּ ֶּש ֵאין ֵּכן ָה ִע ּגוּל ֶּ ׁ -שהוּא דָּ ָבר ָסתוּם ִמ ָ ּכל ַצד .וְ זֶּ ה "לִ ׁישו ָּע ְת ָך ִק ִּו ִ
– לַ ֲעשׂ וֹ ת ַק ִּוים .הקו הוא ערוץ פתוח ,בניגוד לעיגול.
אנחנו פוגשות בחומש במדבר אישה מיואשת ,נעמי ,אבד לה הכל,
היא הגיעה למדבר חייה .ומה היא אומרת לשתי הכלות שלה?
״לכו ממניּ ִ ,כי זָ ַקנְ ִּתי ִמ ְהיוֹ ת לְ ִא ׁיש ִּכי ָא ַמ ְר ִּתי  -יֶּ ׁש לִ י ִת ְקוָ ה?
יתי ַה ַ ּליְ לָ ה לְ ִא ׁיש? וְ גַ ם יָ לַ ְד ִּתי ָבנִ ים? ֲהלָ ֵהן ְּת ַשׂ ֵ ּב ְרנָ ה ַעד ֲא ׁ ֶּשר
ַ ּגם ָהיִ ִ
3
יִ גְ דָּ ל ּו? ֲהלָ ֵהן ֵּת ָעגֵ נָ ה לְ ִבלְ ִּתי ֱהיוֹ ת לְ ִא ׁיש?״ עד מתי נסתובב סביב
הזנב של עצמנו במעגלים?
היא אומרת :״אפילו אם היתה לי תקוָ ה ,ואין לי יותר תקוָ ה ,אני
לא רוצה שאתן ֵּת ָעגֵ נָ ה״ .מה פירוש ״ ֵּת ָעגֵּ נָ ה״? אומר רש״י :כמו
חוני המעגל שעג עיגול ועמד בתוכו ואמר :״ה׳ אני כלוא ,אני לא
יודע מה לעשות״4.
נעמי משווה בין התקווה שכבר אבדה ממנה (״אין לי אפילו קו
ישיר יותר לריבונו של עולם״) ,לבין העגינות הזו ,שנשים רבות כל
כך מרגישות .״אני עגה עוגה ,להראות לך ריבונו של עולם ,אני לא
מצליחה לצאת מהעיגול הזה .אני כל כך כלואה״ 5.ודווקא עכשיו,
אומרת פרשת במדבר ,את תקבלי כזאת תורה ,את תקבלי כאלה
דגלים מהממים שיכוונו אותך לשליחותך ,את תקבלי כזאת
 3רות א׳ ,יב-יג.
 4תלמוד בבלי ,תענית כג ,ע״א :״ תנו רבנן :פעם אחת יצא רוב אדר ולא
ירדו גשמים .שלחו לחוני המעגל :׳התפלל וירדו גשמים!׳ התפלל ולא ירדו
גשמים .עג עוגה ועמד בתוכה ,כדרך שעשה חבקוק הנביא ,שנאמר "על
משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור" וגו' .אמר לפניו :׳ריבונו של עולם!
בניך שמו פניהם עלי ,שאני כבן בית לפניך ,נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז
מכאן עד שתרחם על בניך׳ .התחילו גשמים מנטפין״.
 5רש״י ,רות א׳ ,יג :״לשון ׳אסור׳ ,׳כלוא׳  -כמו "עג עוגה ועמד בתוכה".

שמחה ,כי מהמקום הכלוא הזה את לא יכולה לצאת ימינה,
שמאלה ,קדימה ,אחורה .את יכולה לצאת רק לכיוון השמים.
תמתחי קו ,ממך לשמים.
כותב הרמח״ל:
ַה ְּמ ַק ֶּּוה ָּת ִמיד ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ְ ּבלִ י ַצ ַער.
ִ ּכי ַה ִּמ ְצ ַט ֵער – ָּת ִמיד הוּא בְּ יָ גוֹ ן וַ ֲאנָ ָחה וְ חוֹ ׁ ֵשב ׁ ּ ֶּש ֵאין לוֹ ְּתרו ָּפה.
ֲא ָבל ְמ ַק ֶּּוה ֵאינוֹ ִמ ְצ ַט ֵערִּ ,כי הוּא ְמ ַק ֶּּוה ָּת ִמיד,
וַ ֲא ִפיל ּו ִאם יִ ְת ַמ ְה ַמ ּה – ְמ ַח ֶּ ּכה.
נִ ְמ ָצאַ :ה ִּת ְקוָ ה ֵמ ַח ָ ּיה אוֹ תוֹ .
ו ִּמי ׁ ֶּש ֵאינוֹ ְמ ַק ֶּּוה – ִמ ָ ּיד ֵמת .כך הוא כותב!
ַה ְּמ ַק ֶּּוה הוּא ַמ ָּמ ׁש בּ וֹ ֵק ַע ְ ּב ַקו ִּת ְקוָ תוֹ ,
וְ עוֹ ֶּשׂ ה נֶּ ֶּקב וְ ֶּס ֶּדק לַ ֲעלוֹ ת ַּת ַחת (עד)

ִ ּכ ֵּסא ַה ָ ּכבוֹ ד6.

איזה דבר מדהים! כל כך קל להגיד :״אנחנו כלואים!״ כל כך קל
לעמוד בתוך העיגול הזה ולדבר דיבורי ייאוש ,כמו נעמי :״אין לי
תקווה ..מה ,אני אלד עוד ילדים? ַהעוֹ ד לִ י ָבנִ ים ְ ּב ֵמ ַעי? 7מה ,מחכה
לי אהבה? מה ,יש לי עתיד? יש לי המשך?״ אישה שעומדת בתוך
עיגול ,ולידה – רות המדהימה הזו שלא מוכנה להיכנס לייאוש .כל
הזמן מותחת קו של תקווה .רק עליה צריך לקרוא במתן תורה ,כי
אנשים מקבלי תורה חייבים להבין ששום דבר הוא לא בידיים
אנושיות.
כל הזמן נעמי מחפשת גואל .כך קוראים במגילת רות לבן זוג:
ּג ֵֹאל ,ג ֵֹּּאל ,ג ֵֹּּאל .8בעולם הקדום ,גבר היה גואל" .את חייבת למצוא
גואל .הוא יאכיל אותך ואת תהיי זוגית ובלעדית איתו אז אף אחד
לא יוכל להתחיל איתך ולהטריד אותך" .ורות  -בחיים היא לא
תגיד את המילה הזאת" ,גואל" .היא לא מחפשת גואל בשר ודם.
רות יודעת שהאיש הוא לא גואלה של האישה .היא יודעת שיש
רק גואל אחד בשמים .ואנחנו חוזרות לנבואת הנחמה מההפטרה:
ישי״ וְ ל ֹא ִת ְק ְר ִאי לִ י עוֹ ד ״ ַ ּב ְעלִ י״ .״אישי״ זה
ַביּוֹ ם ַההוּא ִּת ְק ְר ִאי ״ ִא ׁ ִ
מהקב״ה ,שהוא הבעלים של העולם והוא מחליט הכל.
שנזכה לא לאבד תקווה! רק לצאת מהעיגול הזה שעגנו סביבנו,
ולקווֹּ ת.

בצוות העריכה :הדסה סאסי

 6רבי משה חיים לוצאטו ,מאמר הקיווי.
 7רות א׳ ,יא.
שבִים ְונֶגֶד
 8למשל :רות ד׳ ,ד :״ ַו ֲאנִי ָאמ ְַרתִ י ֶאגְלֶה ָאזְנְָך לֵאמ ֹר ְקנֵה נֶגֶד הַי ֹ ְ
זִ ְקנֵי ַעמִי אִ ם תִ גְַאל גְָאל ְואִם ֹלא יִגְַאל ַהגִידָ ה לִי ְואֵדְ ָעה כִי אֵין זּולָתְ ָך ִלגְאֹול
וְָאנֹכִי ַאח ֲֶריָך וַי ֹאמֶר ָאנֹכִי ֶאגְָאל״ .וגם :רות ד׳ ,ו :״וַי ֹאמֶר הַגֹאֵל ֹלא
שחִית ֶאת נַ ֲחלָתִ י גְַאל לְָך ַאתָ ה ֶאת ְג ֻאלָתִ י כִי ֹלא אּוכַל
אּוכַל ִלגְָאל לִי פֶן ַא ְ
שבִית
ִלגְא ֹל״ .וגם :רות ד׳ ,יד :״וַת ֹאמ ְַרנָה ַהנָשִים אֶל נָ ֳעמִי בָרּוְך ה׳ ֲאשֶר ֹלא ִה ְ
שמֹו ְביִש ְָראֵל.״
לְָך גֹאֵל הַיֹום ְויִק ֵָרא ְ
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