
 
 

 חברים יקרים,
 

  בפרשת פנחס מופיעה מצווה קשה: לצרור!
 

 (במדבר כ"ה, ט"ז-י"ח) ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל־מֶֹׁשה ֵּלאמֹר׃ ָצרֹור ֶאת־ַהִּמְדָיִנים ְוִהִּכיֶתם אֹוָתם. ִּכי צְֹרִרים ֵהם
  ָלֶכם ְּבִנְכֵליֶהם  [בדרכם הנכלולית] ֲאֶׁשר־ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל־ְּדַבר־ְּפעֹור...

 
 בפרשה הקודמת, פרשת בלק, המואבים והמדיינים מחפשים דרכים להחליש את עם ישראל, בכדי להביסו

 ולגרשו מערבות מואב, שם הם חנו בדרכם לארץ המובטחת. לאחר כישלון מסע הקללות של בלעם הקוסם,
 הם שולחים נערות מואביות ומדייניות לפתות את בני ישראל ולתקוע טריז בינם לבין אלוהיהם. הניסיון הזה

  מצליח בגדול, עד שפנחס, במעשה קנאי בעייתי, שם לזה קץ.
 

 וכך, המדיינים - אחד מעמי האיזור, המוזכרים הרבה בתנ"ך - זוכים לקבל את התואר הקשה הזה, צוררים,
ָהָמן  ומצטרפים למועדון מפוקפק של שוחרי רע. אחד מהחברים הידועים במועדון הזה, הוא צאצא עמלקי, 
 ֶּבן־ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי צֵֹרר ָּכל־ַהְּיהּוִדים, ָחַׁשב ַעל־ַהְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם  (אסתר ט׳, כ״ד). בעידן המודרני

  הצטרף גם הצורר הנאצי למועדון.
 

 המילה "צורר" איננה מילה נרדפת ל"אויב". לעם ישראל קמו הרבה אויבים לאורך ההיסטוריה המורכבת שלנו,
  ויש לנו הרבה אויבים גם היום, אבל איננו מכנים אותם צוררים. לא כל אויב הוא צורר, אבל כל צורר הוא אויב.

 
 מעניין, שדווקא המדיינים זכו בתואר הזה. לא המצרים, לא המואבים (שבכלל יזמו את המהלך שבו מואשמים

  כעת המדיינים), לא הכנענים ולא הפלשתים - שכולם הסבו לנו אבידות כבדות.
 

 השורש המקורי של המילה "צורר" - על פי התיאוריה שלפיה במקור היו שתי אותיות שורש בלבד, ולא שלוש
  - זה צ.ר. רק מאוחר יותר התווספה האות השלישית ונעשתה אבחנה בין צ.ו.ר לבין צ.ר.ר.

 
 מהשורש צ.ר נגזרות כמה מילים מאוד מעניינות. חלקן אף מפתיעות. אבל כולן שופכות אור על התואר המיוחד

 והנורא הזה, "צורר": צרור, כלומר, חבילה או אוגדן (כמו "צרור מכתבים"); צר - שגם לה מספר משמעויות -
 מקום קטן וצר (מצריים, שם ניתן לחיות רק לאורך הרצועה הצרה של הנילוס), וכן אויב (ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב, ָהָמן
 ָהָרע ַהֶּזה - אסתר ז, ו);  מצור; מיצר (ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה - תהילים קי"ח, ה');  צרה ("צרה

  צרורה"); צורה; צוואר; צורון;
 

 אך ללא ספק, הנגזרת המפתיעה מכולם, היא המילה צור, שהוא כמובן גם אבן, אשר בעזרתה הפיקו ניצוצות
  ואש, אבל הוא גם שם נרדף לאלוהים ("צור ישראל וגואלו"). כן, גם אלוהים מככב בסוגיית הצוררים!

 
"להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא,  במשנה, מסכת סנהדרין, פרק ד', הלכה ה, נאמר בין היתר: 

 שאדם טובע כמה מטבעות בחותם [ = טבעת, תבנית] אחד וכולן [כל המטבעות יוצאים] דומין זה לזה,



 ומלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן
 דומה לחבירו".

 
 וכך, בלי לשים לב, התגנבה פנימה עוד מילה יפה, הקשורה לנושא שלנו: טבע (nature)! לצור צורה ולטבוע

 מטבעות, בני אדם, או כל דבר, הם תהליכים דומים.
 

 אז לאן כל זה מוביל??? מה הקשר בין צורר לצורה לצור לטבע… ואלינו?
 

 למילה "צורה" יש משמעות עמוקה מאוד הן בשיח הפילוסופי והן בשיח הרוחני-יהודי. לאינסוף - שם נרדף
 לאלוהות - אין צורה (הרמב"ם קבע: "אין לו דמות הגוף ואינו גוף"). האדם, שהוא יצור "סופי" בהחלט, לא יכול

  לתפוס בשכלו המוגבל את רעיון האינסוף, ובכל זאת אנחנו מנסים....
 

 כל צורה באשר היא, הינה בהכרח זמנית. האינסוף מקבל צורה ופושט צורה כל הזמן. אפשר לחשוב עליו כעל
  אנרגייה (אם כי האינסוף איננו אנרגייה - זו רק מטפורה).

 
 מכאן ברור שה"טבע" - שממנו נגזר הביטוי "לטבוע מטבעות", או "להטביע חותם" - הוא בעצם האופן - או אם

 תרצו, הכוח - שבו האינסוף לובש צורה מוגבלת: צורה של עץ, כלב, זברה, כלנית, ענן, דרדר ואדם… כל
  הצורות הללו שונות, ייחודיות, מוגבלות, זמניות ובנות חלוף.

 
 כל יצירה שונה מרעותה רק בצורתה, כי לכולנו צורה מעט שונה. אבל במהות הכל עשוי מאותו יסוד - האדם

 והתולעת - והיסוד הזה איננו האטום, אלא ה"אינסוף" (או ביטוי נפוץ בחלק מתורות הקבלה והניו-אייג',
 אנרגיית אינסוף). במובן הזה כולנו דומים להפליא, כולנו באנו מאותו מקור ואל אותו מקור נשוב.

 
ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג  הצורר הוא זה שמבקש להכחיד מן העולם צורה מסוימת. המן היה הראשון שביקש "

 ּוְלַאֵּבד " את כל היהודים (אסתר ז׳, ד׳). הוא לא הסתפק ברדיפתו של מרדכי, אויבו הפוליטי, הוא רצה לחסל
 את הצורה הזאת שנקראת "יהודי". שלא יישאר ממנה זכר. גם היטלר לא הסתפק בגירוש היהודים - כפי

 שעשו אויבי העם היהודי לפניו - הוא ביקש להשמידם ולאבדם, ושלא יישאר מהם זכר. הוא שנא את הצורה
  הזאת שנקראת "יהודי".

 
 המדיינים ביקשו לאבד את הצורה הזאת שנקראת בני ישראל. הם ביקשו להעביר את בני ישראל על דתם ועל
  דעתם, בדרך נכלולית וזולה. הם ניסו להזנות את בני ישראל, ובכך, כאמור, לתקוע טריז בינם לבין אלוהיהם.

 
 חז"ל למדו אותנו, ש"ַהָּבא ַלֲהָרְגָך ַהְׁשֵּכם ְלָהְרגֹו " (בבלי, מסכת סנהדרין – דף עב , עמוד א). אבל התורה

 אומרת דבר הרבה יותר קיצוני: הבא לצרור אותך - קרי, לאבד את צורתך - חובתך לצרור אותו, ולאבד את
 צורתו מן העולם! התורה מגלה המון סובלנות כלפי האחר, ויש לכך שפע של ביטויים. אבל יש בה אפס

  סובלנות כלפי מי שאין לו סובלנות לצורתו של האחר.
 

 העבודה שבלב
 

 הדרשה הזאת איננה פוליטית. מי שמכיר אותי יודע שהעניין שלי בפוליטיקה, במובנה "הצר" - קרי, משחקי
 כוח, בבחינת "למי יש צורה טובה יותר" - מוגבל מאוד. אני מאמין שכל צורה היא אופציה, שלכל צורה בעולמו

 של אלוהים יש מקום, וכי כל צורה היא ביטוי מוחשי אפשרי מתוך אינסוף האפשרויות. אני גם מאמין שהעבודה
 הדתית-רוחנית שלנו כוללת, בין היתר, חינוך פנימי להכלה ולסובלנות כלפי כל מי ומה שצורתם שונה מצורתי

 שלי. כפי שציטטתי לעיל, חז"ל מזכירים לנו ש"הקדוש ברוך הוא, טבע כל אדם בחותמו של אדם
 הראשון…" כלומר, כלנו נוצרנו מאותו יסוד ראשוני, "ואין אחד מהן דומה לחבירו" - בצורתו.



 
 לכן ההזמנה כאן, היא להשכין שלום בין הדין והחסד. ברמת החסד, אנו נקראים להרחיב עד מאוד את

 הסובלנות שלנו - להבין, להכיל, לגלות אמפטיה - כלפי האחר, כלפי צורתו, ולאופן שבו הוא מופיע בעולם.
 מצד הדין, הדרישה היא להיזהר מסובלנות ומורך לב כלפי מי שמבקש לצרור אותך - לאבד את צורתך. ושוב,

 איני מדבר כאן על הסכסוך הישראלי ערבי, או היהודי-מוסלמי. אני מכוון דווקא אל הרמה האישית והבין-
 אישית.

 
 ברמה האישית, לכל החלקים שבנו יש צורה. אהבה, פחד, שמחה, כאב וכו', הם כולם צורות שונות שבהן

 מופיעה אנרגיית החיים, אנרגיית האינסוף. לכל חלק תפקיד! במהות, הם כולם זהים. כולם באים מאותו מקור,
 ואל אותו מקור גם ישובו. אנחנו מעדיפים שמחה על פני פחד, אהבה על פני כאב. אבל לשם כך באה העבודה

 שבלב: ללמוד לקבל את כל החלקים שבתוכנו. כל ניסיון לצרור - לאבד ולהשמיד - את אחד החלקים, כמוהו
  כמלחמה עם הבורא, עם האינסוף, וסופו להיכשל.

 
 הדבר נכון גם לגבי רעינו בני האדם. את חלקם אנחנו ממש לא אוהבים! עם חלקם אנחנו אף נלחמים. אבל
 דווקא פנחס, זה אשר קינא לה', מזמין אותנו לברית שלום - אותה ברית שניתנה לו על קנאותו! פנחס היה

  נכדו של אהרון הכהן, זה ש"אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".
 

 המילה קנאות מפחידה אותנו, ובצדק! אבל אולי - לאור הדרשה הזאת - נגלה שפנחס היה קנאי דווקא לאלוהי
 השלום, אלוהי סבו, אהרון, אלוהי השלום שבין החסד והדין! חסד - לקבל כל אדם באשר הוא, בין אם אוהב

  ובין אם אויב. דין - אפס סובלנות כלפי מי שבוחר לאבד ולהשמיד את צורתך מן העולם.
 

 לחלקנו, החסד דורש עבודה רבה. לחלקנו דווקא הדין קורא לנו לצמיחה. ביחד, נמשיך שלום גדול בעולם.
 

  אסיים בתפילה לשלום, המיוחסת לרבי נחמן.
 

 אדון השלום, מלך שהשלום שלו. עושה שלום ובורא הכל. יהי רצון מלפניך שתבטל
 מלחמות ושפיכות דמים מן העולם, ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם, ולא ישא גוי אל גוי
 חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. עזרנו והושיענו כולנו, שניזכה תמיד לאחוז במידת השלום,
 ויהיה שלום גדול באמת, בין כל אדם לחברו, ובין איש לאשתו, ולא יהיה שום מחלוקת -
 אפילו בלב - בין כל בני אדם. ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום תמיד באמת ובלב
 שלם, ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם ואפילו נגד החולקים עלינו. ולא נבייש שום אדם

 בעולם, מקטן ועד גדול. ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת לרעך כמוך, בכל לב וגוף ונפש
 וממון, ויקויים בנו מקרא שכתוב: "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה

 רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם". ה` שלום, ברכנו בשלום !
 
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


