
 / הרב אלישע וולפין פרשת מסעי: הגיע הזמן למצוא בתוכנו חן, כי הוא שם
 

 חברים יקרים,

  

פרשת מסעי )קיצור של "אלה מסעי בני ישראל"(. אחת הפרשות האהובות עלי ביותר! 
 והשבוע היא מגיעה בלב המועקה. בלב הכאב.

  

מסעי הייתה הגענו לסוף ספר במדבר. זהו גם סוף המסע של עם ישראל. במקור, פרשת 
הפרשה האחרונה בתורה, אלא שהתווסף לה ספר נוסף, ספר מסכם, הלא הוא ספר דברים, 

 אותו נפתח בשבוע הבא. 

  

בפרשת מסעי מסכמים את מסע בני ישראל. המסע, כל מסע, מתחיל ממקום צר, מצריים, 
רו התחנות שעב 24ונגמר רגע לפני הארץ המובטחת. כל מסע! הפרשה חולפת על פני כל 

התחנות משולות  24יריחו, בואך ארץ כנען(.   בני ישראל ממצרים לערבות מואב )מול
 חלקן פנימיות, חלקן חיצוניות. –לתחנות חייו של כל אדם ואדם 

  

בפרשת מסעי מתחלפת ההנהגה. כמו אצלנו השבוע, נפרדנו מזקן השבט, שמעון פרס, 
 בלין על הכס הנישא.שיבדל לחיים טובים וארוכים, והושבנו את ראובן רי

  

 בפרשת מסעי מתוארים שוב גבולות הארץ, ונחלות השבטים.

  

הדבר האחרון בספר במדבר, הוא לא אחר מאשר הצו להקים שש ערי מקלט. הערים הללו 
בין אם ההורג הוא מבני ישראל או מבני  –נועדו לתת מחסה לאדם שהרג אדם אחר בשגגה 

אלא מנקמת דם של משפחת ההרוג! בערי המקלט הוא הגרים. הבורח אינו מתחמק מהחוק, 
מוגן, כי אסור להרוג אדם שהרג בשגגה. הוא חף מפשע, ואסור לשפוך דם של חפים מפשע! 

אבל אם אדם אינו חף מפשע, והוא לא הרג בשגגה, ובכל זאת הוא מחפש לו מקלט בעיר 
 - רצח מכוון הוא מוות המקלט, הרי שדמו בראשו, וחובה להביאו לדין )כשבתורה העונש על 

 "נפש תחת נפש". רק בתקופת חז"ל זה החל להשתנות(. 

  

 ובינתיים, באוויר הארץ ישראלי מועקה גדולה. הלם, צער, חלחלה, ולב כבד.

  

מוחלט מכך שמשתמשים בחפים מפשע כמגן אנושי, כמגן לרוצחים, וגרוע מכך,  הלם
 לם, כי זה לא נתפס! והלב מבועת.שמושכים אל המקומות הללו אש, ועוד במתכוון! ה

  

עמוק, במותו של חייל; בהתווסף כהרף עין ממש עוד זוג הורים למשפחת השכול  צער
והכאב; בהפיכתה של רעייה מצפה לאלמנה, כך באמצע החיים; ביתמותם הנוראה 

 והפתאומית כל כך של ילדים קטנים. והגרון נחנק וקשה לנשום.

  

איומה, לנוכח המנהרות שנבנות כבר שנים מתחת לבתינו. מתחת לערי המקלט  חלחלה
שלנו. חלחלה, כי המטרה אינה להגניב מזון ותרופות; המטרה אינה לחפש עתיד טוב יותר 

בארץ היחידה באיזור שיכולה לתת עתיד טוב יותר. חלחלה, כי המטרה היא לפגוע, להכאיב, 
שיותר. והבטן מתהפכת והשכל לא מצליח להפוך אותה להקיז, ולשפוך דם. את דמנו. וכמה 

   חזרה. 

  

מחשש לגורלם של בנינו, מחשש לטעויות נוראיות בלחימה, כי  –... אוי הלב כבד והלב
במלחמה כמו במלחמה... והלב כבד גם מהצביעות: בסוריה מרחץ דמים בין מוסלמים 

רופה הברברית לפני אלף שנה. ומוסלמים, זוועות שכמותם לא תוארו מאז מסעות הצלב באי
והעולם עומד מנגד, ספק מגמגם ספק שותק. ובעיראק, שחיטה, המזכירה את השוחטים 

, ששחטו אלפי יהודים באכזריות! והעולם... כהרגלו 8421 –הקוזאקים בפרעות חלמניצקי ב 
 שותק.



  

 הלם, צער, חלחלה ולב כבד.

  

 ואני שואל את עצמי, יש שיעור כאן? 

  

 שנו שיעור, מהו??? ואם י

  

אחד יאמר, "חייבים להיות חזקים, כי העולם כלו נגדנו. כך היה, וכך יהיה, ולנצח נאכל חרב". 
 זה השיעור.

  

אבל זה לא! זה פטליזם נמוך. "שיעור" הינו דבר נשגב. הוא מגיע מהמקום הגבוה ביותר. 
מכל אויבנו. אבל זה לא  אמנם, עד שנלמד ונבין, חשוב מאוד שנהיה חזקים ונגן על עצמנו

 השיעור! 

  

אין כנראה שיעור אחד לכולם. לכל אדם השיעור הייחודי שלו. כל אחד עולה לכיתה אחרת. 
 ויש כאלו שעוד לא בשלים לעלות כיתה. הם נשארים שנה, כי ישנו שיעור שטרם נלמד. 

  

עוד לא עליתי השיעור שמעסיק אותי בפרשה שלנו, והוא מעסיק אותי כבר כמה שנים )לכן 
כיתה...(, זה המילה "חניה". על כל תחנה במסע של בני ישראל כתוב "ויסעו ויחנו". הם נסעו 

פעמים. פרשנות קדומה למילה "ויחנו", היא מלשון "חן", כלומר, הם התעכבו  24וחנו 
בעיניהם ובעיני האחרים. כשנגמר החן )וחן הוא  –במקומות שבהם הם מצאו חן, או נשאו חן 

ר שנגמר!!!(, הם שוב נוסעים אל החן הבא. חן גם מזכיר את המילה נח. חניה היא מקום דב
 מנוחה, מקום שאפשר בו לנוח ושאפשר בו להרגיש בנוח. 

  

אני רוצה, אם כן, להציע שיעור אחד מיני רבים למלחמה הזאת: אנחנו, עם ישראל עוסקים 
דות על כל צורותיה ופניה. אולי השבת בהישרדות. בהישר –אלפיים, ואולי יותר  –כבר שנים 

 הזאת, מבעד להלם, לצער, לחלחלה, ללב הכבד, נשים לב לחינניות שלנו. 

  

 כרגע אנחנו מחפשים לעצמנו מקלט. 

  

אנחנו הרי יודעים שלא באנו לפגוע באף אחד! ובודאי לא במזיד! אנחנו כל כך בטוחים 
אני מתעלם מהשוליים(, יודעים ששוב אנו בצדקת דרכינו. רובנו, משמאל ומימין ומהמרכז )

 במלחמת הגנה, מלחמת אין ברירה! 

  

ואנחנו לא מבינים איך טופלים עלינו האשמות כה מזעזעות וכל כך מופרכות כבר אלפי שנים 
מרצח שטני של בן האלוהים, דרך הקזת דמם של ילדים נוצריים לאפיית המצות שלנו, דרך  -

עם" שאנו מבצעים במכוון בחפים  "זקני ציון", וכלה ב"רצח הפרוטוקולים תאבי הבצע של 
 מפשע. 

  

 אין כאן חן. יש הישרדות. יש עוול קפקאי הזוי שזועק אל השמיים. ואפילו השמים שותקים.

  

 ייתכן שהשיעור של פרשת מסעי, בקיץ חם ומדמם זה, הינו למצוא את החן של עצמנו. 

  

 זה דורש אימון!!! –זה לא פשוט! למצוא את נקודת החן, את הטוב, את האור 

  

את האימון נתחיל מהמורה הגדול, הנביא ירמיהו, שעבר עם בני ישראל את תקופת בין 
 המייצרים, ואת אחת השואות הגדולות בהיסטוריה של עמנו. 

 ירמיהו פרק לא
ְשָרֵאל. ֵחןכֹּה ָאַמר ְיהָוה: ָמָצא  א יעוֹּ יִּ ְך ְלַהְרגִּ יֵדי ָחֶרב, ָהלוֹּ ְדָבר, ַעם ְשרִּ   ַבמִּ
  



יְך, ַעל ב והוא ממשיך: ָלם ֲאַהְבתִּ י, ְוַאֲהַבת עוֹּ ְרָאה לִּ יְך ָחֶסד.-ֵמָרחוֹּק ְיהָוה נִּ ד ֶאְבֵנְך  ג  ֵכן ְמַשְכתִּ עוֹּ
ְשָרֵאל. ְבֵנית, ְבתּוַלת יִּ ְך, וְ   ְונִּ י ֻתַפיִּ ד ַתְעדִּ ים.... עוֹּ ל ְמַשֲחקִּ ְמחוֹּ ן,  זָיָצאת בִּ ָתם ֵמֶאֶרץ ָצפוֹּ יא אוֹּ י ֵמבִּ ְננִּ הִּ

ַיְרְכֵתי ים מִּ ַבְצתִּ ל ָישּובּו ֵהָנה....-ְוקִּ ֶלֶדת ַיְחָדו, ָקָהל ָגדוֹּ ֵסַח, ָהָרה ְויֹּ ֵּור ּופִּ ְשַמח  יב ָאֶרץ, ָבם עִּ ָאז תִּ
ים ַיְח  ים ּוְזֵקנִּ ל ּוַבֻחרִּ ָנם...ְבתּוָלה ְבָמחוֹּ יגוֹּ ים מִּ ַמְחתִּ ים, ְושִּ ַחְמתִּ ן ְונִּ י ֶאְבָלם ְלָששוֹּ   ָדו, ְוָהַפְכתִּ

ְפֻעָלֵתְך, ְנֻאם טו י ֵיש ָשָכר לִּ ְמָעה, כִּ דִּ ְך מִּ י, ְוֵעיַניִּ ֶבכִּ ֵלְך מִּ י קוֹּ ְנעִּ ְיהָוה. ְוָשבּו ֵמֶאֶרץ -כֹּה ָאַמר ְיהָוה, מִּ
ֵיב. יתֵ -ְוֵיש טז  אוֹּ ְקָוה ְלַאֲחרִּ ִנים, ִלְגבּולָׁםְיהָוה, -ְך ְנֻאםתִּ בּו בָׁ   ....ְושָׁ

  

אנחנו עם של שרידי חרב. אנחנו שארית הפליטה. אנחנו עדיין נלחמים על חיינו. אנחנו גם 

 נראים כך. 

  

 כל אחד בתוך עצמו.  –אבל אנחנו מוזמנים השבת הזאת למצוא בתוכנו נקודת חן 

 ולהתמקד בחן! 

 להתעקש על החן. 

 ת ההתלהמות.להרגיע א

 להרגיע את השנאה.

 לשים לב לחן! 

 החן תמיד נמצא )הכל הרי נמצא(, אבל עם שחוק ועייף והלום מתקשה למצוא את החן. 

  

הנה, לסיום, החן ששמעתי היום ברדיו ישראל, ברשת ב', בתוכנית המדהימה והמעוררת 

 של זלדה:  השראה של ליאת רגב, בבוקרו של יום ששי, הובא ציטוט מופלא מיומנה

  

"בילדותי השתוקקתי לגור בבית של ברזל... אחר כך ידעתי שגם בתים של ברזל, של 

נחושת או של אבן, בנויים על אדמה סלעית ועומדים על דיוטות של מים במרחק גדול 

מכבשן האש של לב הארץ, ורק קו האור שאי אפשר לתפוס אותו בידיים ולראותו, שיוצא 

המרחקים עד מֵעבר לחושים אל הבורא, רק הוא מגן עלי מפני מן הנפש אל מרחקי 

 התוהו והבוהו..."

  

 עם ישראל, מצאו חן! 

מצאו את נקודת החן, וממנו ייצא "קו האור... אל מרחקי המרחקים, עד מעבר לחושים, אל 
 הבורא".

  

לרעייה,  , וישובו בנינו ובנותינו בשלום הביתה, לאבא ואמא, לסבא וסבתא,ויחנוושוב יסעו 
 שישובו אל עצמם. –לילדים, ובעיקר 

  

 במדבר, עם שרידי חרב. הלוך להרגיעו ישראל.  חןמצא 

  

 ,חןשבת של 

  

 אלישע
 

 


