
 

 

 

 

  

                                                             

 

    
 

אנחנו בדיוק בהקשר הזה, בחומש  לא יהיו? יהיו בחירות חוזרות?
ואנשים קום מוש באמצעאתה זרוק ובמדבר, בפרשת במדבר, 

ת במדבר בגדול הזה: ״אולי מחפשים פתרונות, מחפשים מנהיגו  
אה כמו רכשהכל נ .תקשיבו״ה אומר: ״והקב אולי...״נמליך עגל? 

של פעולה  אני מרוקן אתכם מהכל ולא משאיר לכם כיוון- דברמ  
ִליׁשּוָעְתָך ׳ :ם לשמים ותגידוישסופסוף תרימו עיני אולי כדיזה  -

יִתי   1.״ה׳ ִקּוִ

תפסיקי לדבר כל : , אומרים לךיק הזהת הזאת, הר  המדבריו  בעצם, 
תקבלי  . פתאום אתדברמ   יהי. ולפרשן כל כך הרבהכך הרבה 

למה  וכלי להקשיבת. פתאום ברות של מישהו אחרילתוכך ד
 ה רוצה. ״שהקב

יָה ״ :של פרשת במדברטרה כתוב בהפ יָה ְוהַֹלְכּתִ ה ָאנִֹכי ְמַפּתֶּ ָלֵכן ִהּנֵ
ר ְדּבָ ַתח  ]...[ ַהּמִ ק ָעכֹור ְלפֶּ ת ֵעמֶּ ם ְואֶּ ָ יָה ִמׁשּ ָרמֶּ ת ּכְ י ָלּה אֶּ ְוָנַתּתִ
ְקָוה  ְקְרִאי  ,ה׳ְנֻאם  ,ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא]...[ ּתִ י'ּתִ ְולֹא ִתְקְרִאי ִלי  'ִאיׁשִ

ְעִל 'עֹוד  אני רוצה לקחת  ,קב״הומר האבמילים אחרות,  2.״'יּבַ
יקרה לך אז קי קצת ותתכדי שתש ,אותך למקום ריק, ללא כיוון

ם  ;״תקווה״ נקראהדבר המהמם הזה ש ָ י ָלּה ִמׁשּ ְקָוה –ְוָנַתּתִ   .ּתִ

מגדולי ההוגים היהודיים, הרמח״ל,  יארצייט של אחדההשבוע 
 ",יבענין הקיוו   רו שבמאמר נפלא שלו, "ד   רבי משה חיים לוצאטו. 

 :כ ך כותבהוא 

יִתי ִליׁשּוָעְתךָ " ית – "ִקּוִ ְקָוה,  ֵראׁשִ ּתִ ִריָאה ּבַ                                         ַהּבְ
יר ה אֹו ׁשִ ִפּלָ ְליֹוִנים ַעל ְיֵדי ּתְ ְפַעת עֶּ ים ְלׁשִ ְחּתֹוִנים ְמַצּפִ ל ַהּתַ ּכָ  .ׁשֶּ

כי אנחנו למה אנחנו דור מכור למוזיקה או לשירים? חשבת פעם 
לנו המוזיקה נותנת פתאום עומדים פה למטה, בהסתר פנים, ו

 מעל היומיום. הרמת ראש  שהיאיזושהי תקווה, איזו

ה ַקּוֶּ ְמָצִעי ,ְוָכל ַהּמְ ִלי אֶּ תֹו עֹוָלה ּבְ ִפּלָ                                                            ,ּתְ
ְייָקא א "ִליׁשּוָעְתָך" ּדָ ּלָ                                         ,לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלַאְך, אֶּ

                                                           
 בראשית מ״ט, יח.  1
 יח. -הושע ב׳, טז 2

ר ְלנֹוֵכַח   ַדּבֵ ּמְ מֹו ׁשֶּ ִליַח,  ּכְ                                                        לֹא ַעל ְיֵדי ׁשָ
י הּוא ַקו ׁש  ,התקווה ,ּכִ ה ַעד ה' ַמּמָ  .ַהּבֹוֵקַע ְונֹוֵקב ְועֹולֶּ

שזה קו של האנשים שלא נשאר להם במה  ,ישר ממך אליויש קו 
 אחז. הם במדבר הגדול והנורא. ילה

בין  אל תעזבו אותי,ו, ועכשיו אני רוצה לדבר על השוואה משגעת

ט, ַמה הוא  ַהִקיוּוי: כותב הרמח״ל .״עיגול״לבין  ״קו״ ּפָ ׁשְ ַקו ַהּמִ
ן ָהִעּגּול  ֵאין ּכֵ ֶּ יִתי"  -ׁשּ ה "ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ ל ַצד. ְוזֶּ ָבר ָסתּום ִמּכָ הּוא ּדָ ׁשֶּ

ים –  הקו הוא ערוץ פתוח, בניגוד לעיגול.  .ַלֲעׂשֹות ַקּוִ

לה הכל,  נעמי, אבדאנחנו פוגשות בחומש במדבר אישה מיואשת, 
כלות שלה? שתי הדבר חייה. ומה היא אומרת להגיעה למהיא 

י  ״לכו ממני, י ָאַמְרּתִ י ִמְהיֹות ְלִאיׁש ּכִ י ָזַקְנּתִ ׁש ִלי ִתְקָוה?  -ּכִ            יֶּ
י ָבִנים ְיָלה ְלִאיׁש? ְוַגם ָיַלְדּתִ ם ָהִייִתי ַהּלַ ר ּגַ ְרָנה ַעד ֲאׁשֶּ ּבֵ ׂשַ ? ֲהָלֵהן ּתְ

לוּ  י ֱהיֹות ְלִאיׁש?? ִיְגּדָ ָעֵגָנה ְלִבְלּתִ עד מתי נסתובב סביב  3״ֲהָלֵהן ּתֵ
  הזנב של עצמנו במעגלים?

ָוהא אומרת: ״אפילו אם היתה לי יה ק  ָוה, ואין לי יותר ת  ק  אני  ,ת 
ָעֵגָנהאתן שלא רוצה  ָנה״״ פירוש״. מה ּתֵ ָעגֵּ כמו אומר רש״י: ? ת ֵּ

ה׳ אני כלוא, אני לא ״ג עיגול ועמד בתוכו ואמר: חוני המעגל שע  
  4.״יודע מה לעשות

״אין לי אפילו קו )שכבר אבדה ממנה נעמי משווה בין התקווה 
שנשים רבות כל  ו,, לבין העגינות הז(ישיר יותר לריבונו של עולם״

אני לא , להראות לך ריבונו של עולם, אני עגה עוגהכך מרגישות. ״
 ,דווקא עכשיוו 5.״ליחה לצאת מהעיגול הזה. אני כל כך כלואהצמ

את תקבלי כזאת תורה, את תקבלי כאלה  ,אומרת פרשת במדבר
את תקבלי כזאת שיכוונו אותך לשליחותך,  דגלים מהממים

                                                           
 יג. -רות א׳, יב 3
רבנן: פעם אחת יצא רוב אדר ולא תנו  תלמוד בבלי, תענית כג, ע״א: ״ 4

התפלל ולא ירדו ׳ התפלל וירדו גשמים!׳שלחו לחוני המעגל: . ירדו גשמים

עג עוגה ועמד בתוכה, כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר "על  .גשמים

בונו של עולם! יר׳משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור" וגו'. אמר לפניו: 

יך, נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז בניך שמו פניהם עלי, שאני כבן בית לפנ

 ן״.התחילו גשמים מנטפי .׳מכאן עד שתרחם על בניך
 ."כמו "עג עוגה ועמד בתוכה -׳ אוכל׳, ׳אסור׳לשון ות א׳, יג: ״, ררש״י 5



 

 

ה, נימיכי מהמקום הכלוא הזה את לא יכולה לצאת שמחה, 
את יכולה לצאת רק לכיוון השמים. אחורה.  ,קדימהשמאלה, 

 תמתחי קו, ממך לשמים. 

 כותב הרמח״ל:

ְמָחה ׂשִ ִמיד ּבְ ה ּתָ ַקּוֶּ ִלי ַצַער ַהּמְ                                                                   .ּבְ

י   ְצַטֵער ּכִ רּוָפה –ַהּמִ ֵאין לֹו ּתְ ֶּ ב ׁשּ ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְוחֹוׁשֵ ִמיד הּוא ּבְ                     . ּתָ
ה ֵאינֹו ִמְצַטֵער ֲאָבל ִמיד,  ,ְמַקּוֶּ ה ּתָ י הּוא ְמַקּוֶּ                                         ּכִ

ה –ַוֲאִפילּו ִאם ִיְתַמְהַמּה    .ְמַחּכֶּ
ְקָוה :ִנְמָצא ה ַהּתִ               .אֹותוֹ  ֵמַחּיָ

ה  ֵאינֹו ְמַקּוֶּ ד ֵמת –ּוִמי ׁשֶּ   כך הוא כותב! .ִמּיָ

ְקָותֹו,  ַקו ּתִ ׁש ּבֹוֵקַע ּבְ ה הּוא ַמּמָ ַקּוֶּ                                                 ַהּמְ
ַחת  ק ַלֲעלֹות ּתַ דֶּ ב ְוסֶּ קֶּ ה נֶּ בֹוד)עד( ְועֹוׂשֶּ א ַהּכָ ּסֵ   6.ּכִ

כל כך קל להגיד: ״אנחנו כלואים!״ מדהים! כל כך קל  ראיזה דב
ולדבר דיבורי ייאוש, כמו נעמי: ״אין לי  בתוך העיגול הזה דלעמו

ֵמַעי? ילדיםאני אלד עוד תקווה.. מה,  מה, מחכה  7?ַהעֹוד ִלי ָבִנים ּבְ
ש לי עתיד? יש לי המשך?״ אישה שעומדת בתוך ילי אהבה? מה, 

כל  .כנס לייאושילה מוכנהרות המדהימה הזו שלא  –עיגול, ולידה 
כי  ,וה. רק עליה צריך לקרוא במתן תורהוהזמן מותחת קו של תק

אנשים מקבלי תורה חייבים להבין ששום דבר הוא לא בידיים 
 אנושיות. 

  :לבן זוגבמגילת רות מחפשת גואל. כך קוראים כל הזמן נעמי 
ל, ּגֵֹאל ֹּאֵּ ל, ג  ֹּאֵּ היה גואל. "את חייבת למצוא גבר בעולם הקדום, . 8ג 

גואל. הוא יאכיל אותך ואת תהיי זוגית ובלעדית איתו אז אף אחד 
בחיים היא לא  -ורות . "לא יוכל להתחיל איתך ולהטריד אותך

הזאת, "גואל". היא לא מחפשת גואל בשר ודם. תגיד את המילה 
 ישש היא יודעת. של האישה ההאיש הוא לא גואלשרות יודעת 

 ואנחנו חוזרות לנבואת הנחמה מההפטרה: .רק גואל אחד בשמים
ְקְרִאי  ַבּיֹום ַההּוא י״ּתִ ְעִלי״ְולֹא ִתְקְרִאי ִלי עֹוד  ״ִאיׁשִ י. ״״ּבַ יש   זה  ״א 

 ה, שהוא הבעלים של העולם והוא מחליט הכל. ״מהקב

 ,סביבנו נו  ג  לצאת מהעיגול הזה שע  רק  שנזכה לא לאבד תקווה!
  ת. ולקווֹּ 

 

 הדסה סאסי בצוות העריכה:
 

 

 

                                                           
 רבי משה חיים לוצאטו, מאמר הקיווי.  6
 רות א׳, יא.  7
ֵלאמֹר ְקנֵה נֶגֶד ַהיְֹשִבים ְונֶגֶד ַוֲאנִי ָאַמְרִתי ֶאגְֶלה ָאזְנְָך רות ד׳, ד: ״למשל:  8

ִכי ֵאין זּוָלְתָך ִלגְאֹול ה ְוֵאְדעָ  זְִקנֵי ַעִמי ִאם ִתגְַאל ְגָאל ְוִאם ֹלא יִגְַאל ַהִגיָדה ִלי

ַויֹאֶמר ַהגֵֹאל ֹלא וגם: רות ד׳, ו: ״ .״ְוָאנִֹכי ַאֲחֶריָך ַויֹאֶמר ָאנִֹכי ֶאגְָאל

ִלי ֶפן ַאְשִחית ֶאת נֲַחָלִתי גְַאל ְלָך ַאָתה ֶאת ְגֻאָלִתי ִכי ֹלא אּוַכל  ִלגְָאל אּוַכל

ֲאֶשר ֹלא ִהְשִבית  ה׳ַותֹאַמְרנָה ַהנִָשים ֶאל נֳָעִמי ָברּוְך וגם: רות ד׳, יד: ״ ״.ִלגְאֹל

 .״ָלְך גֵֹאל ַהיֹום ְויִָקֵרא ְשמֹו ְביְִשָרֵאל
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