
 

 

 

 

 

  

                                                    

 

דיבת ארץ  , אותה חבורה שהוציאה את פרשת המרגליםלהגענו 
, "איזה מדינה זאת: "קצת ישראל רעה. האמת, כולנו חוטאים בזה

הדברים היקרים לנו ביותר, מעניין ש ..."פרויקט - כאןכל דבר "
הבית, בעלי, הילדים שלי, אמא שלי,   ; מקטרים עליהםאנחנו 

וחז"ל מספרים לנו  איך יכול להיות?. העבודה שמפרנסת אותי
כי כל חיבור  ,להגיע לארץ המובטחתאנושי מאד, פחד שיש פחד 

 :לארץ חדשה יחייב אותנו בגבולות מסומנים

 הגבלה.  וז –להתחתן 

 ם מטשטשים אותך. ילדי. ה..מהות-אי שתי מילים: –ת אימהו  

 הגבלה.  זו –לבוש צנוע, כיסוי ראש 

הוא כמה  1אדם הראשון נברא מקצה העולם ועד קצהו. .והאדם
אתה חייב להיות מוגבל. המרחב : "רוצה לעוף! ופתאום אומרים לו

 . "שלך מוגבל

היא רחב. הכוכבת של ההפטרה.  ...במרחב הזה עומדת
היא זו שבזכותה, מציבים שמאפשרת ליהושע לכבוש את יריחו ו
 את הגבולות הראשונים בארץ ישראל. 

מבינה שהיא עד שפתאום היא  אישה הזו היה מרחב אינסופיל
חפץ,  -רוצה להיות ארץ היאאבל חפץ. -אישה ,הופכת לחפץ

 ,יגביל את עיניו ,מישהי שראויה שמישהו יגביל את עצמו עבורה
חב מגלה את כך, רכי היא נמצאת כאן.  ,ויגביל את עיסוקי

 הנכונים. הגבולות 

כל כך הרבה ילדות קיץ ונערות קיץ ומורות של סוף שנה כותבות 
   !"איך אנחנו מתחבטים בענייני הבגדים !צניעות – מימהי" :לי

 
שהרי הקב"ה הכתיר לו לאדם הראשון בעטרות ב', ב: "לבראשית  זוה"ק 1

עליונות, )דהיינו במוחין דג"ר(, וברא אותו בשש קצוות העולם, )דהיינו 

מוחין דו"ק(, כדי שיהיה שלם בכל. וכל הבריות היו חרדים ומפחדים מפניו, 

לים כי כשנברא אדם הראשון נברא בצורה עליונה, והיו הבריות מסתכ

 ".באותה הצורה וחרדים ומפחדים מפניו

באמת הגבלת מרחב. אבל איך כתוב  הםבגדים  ואני עונה:
אותו פריט שמפורשות מגביל   – ציציתהכשמדובר על  תנו,בפרש

לקצה קוראים "כנף";  –צדדים, ארבעה קצוות מארבעה  אותנו 
ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם   2.ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ּכַ

וכך כותב הרב שמשון רפאל הירש על הבגד הכי מגביל בעולם 
 : "ציצית"שנקרא 

לאחר שכולם חוברו לכנף הבגד  ]...[ . יש שמונה חוטי ציצית
בקשר של קיימא, כורכים כמה פעמים את החוט השביעי ה״לבן״ 

הצבוע תכלת, סביב שאר החוטים. הכריכות   ,ואת החוט השמיני
  .האלה יוצרות את ה״גדיל״, אשר אורכו שליש מאורך החוטים

שני השלישים  ו]...[ החוטים הללו ייַקשרו בשליש העליון 
   נשארים תלויים כלפי מטה בחופשיות.הנותרים 

תאפשר את המעוף של בעבותות החובה,  (הקשירה) הכריכה רק 
בקשירה אין משום  ]...[ . קשורים-שני השליש האחרים, הלא

חוטים ת השמונלהיפך, זו אהבה.  3ואין היא מחניקה. , דיכוי
 . "אהבה", גימטריה 13קשרים, ביחד זה  חמישה ועודשבציצית 

זה קשר. כמו  –אהבה  ואני חוזרת ואומרת לנערות ולנשים:
הקשרים של הציצית. אהבה לא יכולה להיות רק כנפיים. ולכן, 

-כי החלה היא כל 4רשת חלה.הפ  מצוות בפרשה שלנו מופיעה 
,  ל"(ב  "לגַ מלאכת הלישה נקראת לכן )  כולה גבולות מוגבלים מאד

אף אחת בעולם לא רוצה להיות רכיב בתוך עיסה גדולה. כל אחת ו
רוצה שיהיה לה את הפוסט שלה, את הבלוג שלה, את הביטוי 
שלה. היא לא רוצה להיות חלק מעיסה גדולה, להגביל את עצמה 
בחומרים אחרים. אבל אם כל אחד ירצה להיות לבד, אנחנו 

 בע. בעולם שרעב ללחם כל הזמן, עולם לא ש  נסתובב 

 
 ט"ו, לח. במדבר 2
 רבי שמשון רפאל הירש, פירוש ה"רש"ר הירש" לבמדבר ט"ו, מא.  3
סֵֹתֶכם כא: "-במדבר ט"ו, כ 4 ית, ֲערִׁ ְתרּוַמת גֶֹרן,  ֵראשִׁ ה:  כִׁ ימּו ְתרּומָּ רִׁ ַחלָּה, תָּ

ּה. ימּו אֹתָּ רִׁ ית,  ֵכן תָּ ְתנּו לַ ֵמֵראשִׁ סֵֹתיֶכם, תִׁ הה'ֲערִׁ  ".ְלדֹרֵֹתיֶכם , ְתרּומָּ



 

 

 5לא רימו אותנו בבית הספר. רחב באמת מכרה מזונות בקיוסק.
; מזין שהיא מכינה מחייב הגבלה של רכיביםהאוכל הוהיא ידעה ש

כמות מדויקת של קמח, כמות מדויקת של סוכר, כמות מדויקת 
יך כמו שאני גיליתי בכאב גדול, שבתהל ,של מלח. היא תגלה

אסור שהשמרים יגעו במלח, כי אז  ":איסור נגיעה"האפייה יש 
 הכל מתפקשש. 

יהושע בן נון אחרי כיבוש יריחו, חז"ל מספרים ש .רחב מתגיירת
היא  6.וצאים ממנה שבעה נביאים ונביאותאיתה וימתחתן 

ַות"ל "רחב"מחליפה את שמה מ ק    ואני שרה לתלמידות שלי:  7."ת ִּ
ת" ת ָאבוֹּ ד ַ ֶאֶרץ ֶחמ  ֹּה ב   ת, והדליוֹּ  8ת,תתגשמנה כל התקווֹּ  ,פ 

ההתגשמות מחייבת הגבלה, כי אהבה זה כל כך ככה.  9"...ינותוהרִּ 
תוכלו רק כך קשרו טיפה ותגבילו טיפה ותמיד קשר. ת ִּ -היא תמיד

 בעות. לעוף כל כך גבוה, ותהיו כל כך ש  

 הלוואי שנזכה, בעזרת השם. 

 

 
 ".מוכרת מיני מזונות - 'פונדקיתא' :תרגם יהונתןרש"י ליהושע ב', א: " 5
איתיביה רב עינא סבא לרב נחמן שמונה תלמוד בבלי, מגילה יד, ע"ב: " 6

נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה, ואלו הן נריה ברוך ושריה מחסיה 

ה חלקיה חנמאל ושלום, רבי יהודה אומר אף חולדה הנביאה מבני בניה ירמי

, "תקות חוט השני"של רחב הזונה היתה, כתיב הכא בן תקוה וכתיב התם את 

אמר ליה עינא סבא, ואמרי לה פתיא אוכמא מיני ומינך תסתיים שמעתא, 

אומר  ראב"יוגם: תנא דבי אליהו זוטא, פרק כב: " ".דאיגיירא ונסבה יהושע

למה נקרא שמה רחב, משום שהיא נעשית רחבה בזכיות וזכתה שיצאו ממנה 

 ספרי לפרשת "בהעלותך" ע"ח.  וגם:  ".שבעה מלכים ושמונה נביאים
י  יהושע ב', ח: " 7 ְקְשרִׁ נִׁי ַהזֶה תִׁ ְקַות חּוט ַהשָּ ָאֶרץ ֶאת תִׁ ים בָּ נֵה ֲאנְַחנּו בָּאִׁ הִׁ

ֵמְך ְוֶאת ַאַחיְִׁך ְוֵאת כָּל ֵבית ָאבִׁיְך   ַבַחלֹון ֲאֶשר הֹוַרְדֵתנּו בֹו ְוֶאת ָאבִׁיְך ְוֶאת אִׁ

ה. יְתָּ י ֵאַליְִׁך ַהבָּ  "ַתַאְספִׁ
 ", מלים: ישראל דושמן, לחן: הרמן צבי ארליך. פֹה ְבֶאֶרץ ֶחְמַדת ָאבֹות" 8
 אחזות הנח"ל בסיני", מילים ולחן: נעמי שמר. יבפרפרזה על "בה 9
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