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פרשת עקב

זמזום הצרעה
מאת צדוק ליפשיץ ,קיבוץ מעלה גלבוע
ישם .יח לֹא ִת ָירא מֵ הֶ ם
אוכַ ל ְלהוֹ ִר ָׁ
דברים,ז' :יז ִּכי ת ַ
ֹאמר ִ ּב ְלבָ ְב ָך ַר ִ ּבים הַ ּגוֹ יִם הָ אֵ ּלֶ ה ִמ ּמֶ נִּ י אֵ יכָ ה ּ
שרָ -ע ָׂשה ה' אֱ לֹק ָ
או ֵעינ ָ
יך ְלפַ ְרעֹה ּ ְ
ָזכֹר ִּת ְז ּכֹר ֵאת אֲ ׁ ֶ
ֶיך
ולכָ לִ -מ ְצ ָריִם .יט הַ ּ ַמ ּסֹת הַ גְ ּ דֹל ֹת אֲ ׁ ֶ
שרָ -ר ּ
שה ה' אֱ לֹק ָ
שר הוֹ ִצאֲ ָך ה' אֱ לֹק ָ
יך ְלכָ ל-
יך ּכֵ ן-יַעֲ ֶׂ
טויָה אֲ ׁ ֶ
וְ הָ ֹ
אתֹת וְ הַ ּמ ְֹפ ִתים וְ הַ יָּד הַ ֲחז ָָקה וְ הַ ְז ּר ַֹע הַ נְּ ּ
ְש ּלַ ח ה' אֱ לֹק ָ
יךָּ ,בםַ :עד-אֲ בֹד הַ נִּ ְׁש ָא ִרים
שרַ -א ּ ָתה י ֵָרא ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם .כ וְ גַם ֶאת-הַ ִ ּצ ְר ָעה י ׁ ַ
הָ ַע ּ ִמים ,אֲ ׁ ֶ
וְ הַ נִ ּ ְס ּ ָת ִרים ִמ ּפָ נ ָ
ֶיך .כא לֹא ַתעֲ רֹץ ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם ִ ּכי -ה' אֱ לֹק ָ
יך ְ ּב ִק ְר ֶּב ָךֵ ,א-ל ּגָדוֹ ל וְ נוֹ ָרא.
משה בנאומו לעם ,ערב כניסתו לארץ המובטחת מבקש להרגיעו ולנסוך בו בטחון לקראת האתגר
הגדול של כיבוש הארץ .הוא מגייס לשם כך את זכר המאורעות הגדולים "המסות הגדלות...והאותות
והמופתים " שנעשו ע"י ה' ביציאת מצרים .לכאורה נראה שדי באזכורים אלו כדי להפיח בטחון בלב
העם .אך בפסוק כ' נשלף טיעון נוסף ,מעין נשק סודי שאולי בכוחו לשכנע את העם במידה ולא
השתכנע מהטיעונים הקודמים :הצרעה .וואו! לא לדאוג .מה שלא הצליח לעשות הנשק
הקונוונציונאלי ,תעשה הצרעה ,שליחת ה' והיא תגרום לאבדן הנשארים והנסתרים מקרב האויב.
על מהותה של הצרעה המקראית הנזכרת שלוש פעמים בעניין כיבוש הארץ )שמות כ"ג ,כאן וביהושע
כ"ד( נכתבו פרשנויות שונות ,החל מכך שהכוונה לאותו חרק שעקיצתו קשה ומוכר לנו כ"דבור",
המשך בזיהויה כמחלת הצרעת או כמלאך המטיל פחד ואימה או גם בהיותה סמל למצרים ששלטה
והציקה לעמי כנען.
פגישתי הראשונה עם הצרעה המקראית היתה בפרשת בר המצווה שלי  -פרשת משפטים .גם שם
קודמת להבטחה להפעיל את הצרעה טקטיקה שונה :ה' מבטיח שישלח מלאך שיובילם אל "המקום
אשר הכנתי" ואם העם ישמע בקולו ,ה' יכחיד את עמי האויב .אך שוב,כפי שנוכחנו בפרשת עקב,
כביכול אין בכך די וישנה הזדקקות לנשק הסודי )שמות כ"ג ( :כח וְ ָׁשלַ ְח ִּתי אֶ ת-הַ ִצ ְר ָעה ְלפָ נ ָ
ֶיך
ּ
שה ֶאת-הַ ִחוִ ּ י ֶאת-הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ ֶאת-הַ ִח ִּתי ִמ ְּלפָ נ ָ
וְ ג ְֵר ָׁ
ֶיך.
בהנחה שאכן מדובר בצרעה המוכרת לנו ,הקטנה והממזרית ,עולה בי ההרהור הבא :בכל מבצע,
פרויקט או תכנית גדולה יש להשתמש כמובן באמצעים הטובים ביותר והמתאימים ביותר העומדים
לרשותנו .אך אין להתעלם גם מכאלה הנראים זניחים ,קטנים ובלתי שייכים .דווקא שימוש מושכל

ומקורי בדבר הבלתי צפוי ,ה"הזוי" בלשון ימינו ,עשוי להתגלות כנחוץ להשלמת המשימה וככזה
שישמש ה"מכה בפטיש" .מעניין שבאגדת חז"ל על דוד ,הצרעה והעכביש ,מופיעה התפישה שהצרעה
היא יצור לכאורה חסר ערך ,אך הנסיבות מגלות לנו שברגע הנכון ובמקום הנכון ,ערכה לא יסולא
בפז .הנה תחילת האגדה כפי שעובדה ע"י ח"ן ביאליק )ויהי היום(:
אמר:
אוֹכ ֶלת ַע ָכּ ִבישַׁ ,ויֹ ַ
יוֹשׁב ְבּגַנּוַֹ ,ויּ ְַרא ִצ ְר ָעה ֶ
ַיְהי ַהיּוֹם עוֹד וְ ָדוִ ד ֵ
ו ִ
את ֶאת-אֵ ּלֶ ה לַ ּ ָׁשוְ א? הַ ִ ּצ ְר ָעה הַ ְ ׁשחֵ ת ּ ַת ְׁש ִחית אֶ ת-הַ ְ ּדבַ ׁש וְ ָעשׂ ה לֹא
"אֱ לֹקים ,לָ ּ ָמה ָּב ָר ָ
יו ְלבָ גֶדַ .מהֶּ -בצַ ע ּומַ ה-חֵ פֶ ץ ָּב ֵא ּלֶ ה?"
יש ָארֹג יֶאֱ רֹג ּכָ ל-הַ ּ ָׁשנָה וְ ּ ָ
נו; וְ הַ ַע ּכָ ִב ׁ
ַתעֲ ֶׂ
קוריו לֹא י ְִה ּ
שּּ
את המשך הסיפור לא אגלה ,חפשוהו במקורות ותיהנו אם כבר שכחתם.
דומני שאימוץ עקרון זה נכון בכל תחומי החיים ,בחינוך ,במקום העבודה ובחיי החברה שלנו .לכך
אולי התכוון התנא בן עזאי בדבריו במסכת אבות ד' ,ג' :הוא היה אומר ,אל תהי בז לכל אדם ,ואל תהי
מפליג לכל דבר ,שאין לך אדם שאין לו שעה ,ואין לך דבר שאין לו מקום.

צדוק ליפשיץ ,חבר קבוץ מעלה גלבוע משנת תשל"ד ,נשוי לנעמי,שניהם חברי
גרעין "יחדיו" של בני עקיבא .אב לחמישה וסב לשניים ,חקלאי וצ'לן חובב.
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