
 

 

 פרשת דברים ושבת חזון: על הצום וסוד הצמצום

  

 חברים יקרים,

  

 השבת הקרובה נקראת "שבת חזון", בגלל המילים הפותחות את ההפטרה (ישעיהו, פרק א, א): ֲחזֹון
  ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל ְיהּוָדה וִירּוָׁשלָ ִם.

  

 ההפטרה, כזכור, היא פרק מהנביאים, והפרשה היא מהתורה. חכמינו הצמידו לכל פרשה בתורה פרק
 מהנביאים, בדרך כלל בגלל הדמיון ביניהם, אבל לפעמים - כמו בשבת זו - ההפטרה מותאמת לתאריך

 בלוח השנה שבו קוראים את הפרשה. ההפטרה של חזון ישעיהו פחות קשורה לפרשת דברים, היא
  פשוט באה תמיד בשבת שלפני תשעה באב.

  

 חזון ישעיהו הוא קשה ומצמרר! יש פסוקים שכאילו נכתבו עלינו ועל ימינו אנו. כך, למשל, פסוק כ"ג:
  ָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַּגָּנִבים, ֻּכּלֹו אֵֹהב ׁשַֹחד ְורֵֹדף ַׁשְלמִֹנים…

  

 מסתבר שאין חדש תחת השמש!

  

 הנביא ישעיהו מלין על הצביעות של עובדי ה' באותה עת [הפרשנות בסוגריים היא שלי] (פסוקים
  י"א-י"ז):

  

 ָלָּמה ִּלי רֹב ִזְבֵחיֶכם, יֹאַמר ה' [מי צריך את העולות שלכם?]. ָׂשַבְעִּתי עֹלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים ְוַדם ָּפִרים
 ּוְכָבִׂשים ְוַעּתּוִדים לֹא ָחָפְצִּתי [שבעתי מכל הקורבנות שאתם מקריבים לי - אני לא רוצה אותם!]. ִּכי ָתבֹאּו

 ֵלָראֹות ָּפָני ִמי ִבֵּקׁש זֹאת ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי [כשאתם עולים לרגל לירושלים - מי בכלל ביקש את זה מכם?



 אתם סתם רומסים ברגליכם את חצרי - את עולמי]. לֹא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת ָׁשְוא, ְקטֶֹרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי,
 חֶֹדׁש ְוַׁשָּבת, ְקרֹא ִמְקָרא לֹא אּוַכל ָאֶון ַוֲעָצָרה [די כבר! הפסיקו להביא את קרבנות השווא שלכם. גם

 הקטורת שאתם מעלים והפסוקים שאתם קוראים הם כולם תועבה בעיני]. ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָׂשְנָאה
 ַנְפִׁשי ָהיּו ָעַלי ָלטַֹרח ִנְלֵאיִתי ְנׂשֹא [החגים שלכם מאוסים עלי. אתם מתישים אותי!]. ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם

 ַאְעִלים ֵעיַני ִמֶּכם ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו [אני אתעלם מברכותיכם ותפילותיכם,
 כי ידיכם מלאות דמים - גם במובן של דם, וגם במובן של בצע כסף]. ַרֲחצּו ִהַּזּכּו ָהִסירּו רַֹע ַמַעְלֵליֶכם ִמֶּנֶגד
 ֵעיָני ִחְדלּו ָהֵרַע [התנקו מהרוע שלכם!]. ִלְמדּו ֵהיֵטב, ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט, ַאְּׁשרּו ָחמֹוץ [תנו אישור לנגזל], ִׁשְפטּו

 ָיתֹום, ִריבּו ַאְלָמָנה [תלמדו שהדבר היחידי שאני מבקש מכם זה יחס הוגן לחוליות החלשות בחברה,
 אלה שאין להן מגן].

  

 אז אם בצביעות עסקינן, בואו נדבר על זה, בואו נדבר על צביעות - על הצביעות של כולנו… שלא
 נתפתה לחשוב שמדובר "בהם" - ש"עובדי ה'" הללו הם הדוסים לובשי השחורים. וגם השרים
  המושחתים הללו שהזכרתי בתחילת הדרשה - הסיפור הוא עלינו, על כל אחד ואחת מאיתנו.

  

  כי הצביעות היא built in בחוויה האנושית.

  

 ישנם פערים בסיסיים בטבע האדם שהם חלק מהותי מהחוויה האנושית:

  

 קיים הפער בין הפנים והחוץ - הפנים שלנו תמיד ירגיש כאוטי יותר ממה שייראה לאלה הרואים אותנו
 מבחוץ. ובהשוואות שאנו עושים ביננו לבין זולתנו,  החוץ של האחר תמיד ייראה פשוט ומסודר יותר,
 מחוויית הפנים המורכבת שלנו. העיניים שלנו תמיד תבטנה החוצה, בעוד רק עיניי הדמיון המתעתע

 מביטים פנימה. לכולנו קל יותר לראות את הכתמים על המצח של האחר, ואלה שעל המצח שלנו - אלה
 לא כתמים, אלא הרי סתם צבע העור שלנו. לא?

  

 פער קבוע נוסף הוא זה שבין המילים למעשים, ובין המילים למציאות. גם אם ננסה לדייק בדיבור שלנו,
  המילים, בהגדרה, תמיד תישארנה תיאורטיות, סימבוליות, ולעולם לא תחפופנה למציאות עצמה.

  

 ויש כמובן פער בין האידיאלים והציפיות שלנו לבין חיינו בפועל - החינוך הערכי שקיבלנו, הציפיות שנטעו
  בנו אהובינו, ישאירו אותנו תמיד בתחושת פער מתסכלת מול מציאות חיינו המסובכת.

  



 אז מה נותר לנו לעשות?

  

  כמו בטיול בתנועת הנוער, וכמו המסע בטירונות, נותר לנו רק לצמצם פערים. תמיד לצמצם פערים.

  

  זה הכל, אבל זה קשה! זה דורש הרבה ענווה והרבה מאוד חמלה.

  

 המשפט האחרון בציטוט שלעיל הוא אולי המפתח בצמצום הפערים - גם בחברה אבל גם בתוכנו פנימה:
 ִלְמדּו ֵהיֵטב, ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט, ַאְּׁשרּו ָחמֹוץ, ִׁשְפטּו ָיתֹום, ִריבּו ַאְלָמָנה.

  

 אנחנו נדרשים ללמוד היטב, שכולנו ניצבים בחיים האלו כנגזלים (חמוץ הוא מי שחמסו אותו, גזלו ממנו)
 - כי בסופו של יום כוחנו מוגבל. כולנו גם קצת יתומים - כי אין כבר מבוגר אימתני שיחזיק לנו את היד

 ויגיד לנו שהכל בסדר (כי לא הכל בסדר!). כולנו קצת אלמנות - כי בסופו של יום כולנו ניצבים בודדים מול
  אימת החיים.

  

  למדו זאת היטב, כי זו תורת החמלה.

  

 ובאשר לתורת הענווה, יעזור לנו מאוד ללמוד היטב כמה יופי יש בשבריריות האנושית, כמה צמיחה
  מתאפשרת  דווקא מתוך הסדקים של חיינו, וכמה הוד יש בטיפות הדם הקטנטנות של הקיום.

  

 צמצום הפערים איננו מבקש מאיתנו לחוות את עצמנו כקטנים ושפלים. ממש לא. ההזמנה היא לצמצם
 את הפער בין הדימוי החיצוני - אותו אידיאל ערכי, חיצוני, שחינכו אותנו לשאוף אליו ולצפות להיות - לבין

 החוויה הפנימית של מי שאנחנו באמת. דווקא בצמצום הזה עשויה להתגלות לנו נוכחות אותנטית
  ועוצמה אנושית נפלאה.

  

 במקום שבו יש ענווה וחמלה יש פחות צורך בשוחד, פחות צורך בשררה. נגלה שהנוכחות האותנטית
  שלנו הרבה יותר מתוקה ועוצמתית מכל שוחד או פוזה של כוח.

  



 חברים, תשעה באב בפתח. יש קשר בין צום וצמצום. בין אם צמים מאוכל ומשתייה ובין אם לאו, אפשר
  להקדיש את היום לצמצום - צמצום הפערים - בחברה בכלל, ובתוכנו פנימה בפרט.

  

 יש סיכוי שאם נצמצם מעט את הצביעות בתוכנו, אם נלמד עוד קצת את רזי החמלה והענווה, אם נבקש
 את משפט היתום והאלמנה, נגלה שהחזון לעולם טוב יותר, מתחיל להתגשם. אם נצמצם את הפערים

 בתוכנו, אולי נגלה שגם בעולם שמסביבנו הצטמצמו קצת הפערים.

  

  שבת שלום ותשעה באב מקרב ומצמצם פערים.

  

 אלישע


