Life’s Tapestry
The mitzvah of tzitzis (tying strings onto
the corners of our garments) is unique. It
has the power to remind us of all of
Hashem’s mitzvos. As the verse states,
“That you may see it (the tzitzis) and remember all the mitzvos of Hashem and
perform them” (Bamidbar 15:39). What
gives the tzitzis this special capability that
no other mitzvah has? The Meshech Chochma has a beautiful parable to describe
this precious mitzvah.

The Almighty created His world unfinished. He placed mankind, creatures with
free will, here on this planet. When we
exercise our free will properly and follow
the Will of the Creator, we perform constructive deeds known as mitzvos. These
mitzvos fix up the world, and elevate it to
a holy status. And so, the world is compared to an unfinished garment. Similar to
our tallis (four cornered garment) which
has two finished sides and two sides left
with unwoven strings. The Creator gave us
a mitzvah to tie tzitzis (strings) and fix up
the garment. And so, this is a parable to
fixing up the world. We do our little part,
by tying the strings, and we receive Divine
Assistance the rest of the way.

Everything that Hashem created in this
world has a mitzvah associated with it.
When we perform the mitzvah, we “tie”
that thing to Hashem. That allows the
wellsprings of nature to open up and
pour out their blessings. And so, the universe comes to perfection. If you, mankind, will weave together the threads of
this world, you will become partners with
Hashem in maase bereshis (the creation of
the universe).
Kinderlach . . .
Have you ever created something? Built a
model? Drawn a picture? Thought of a
chiddush (original Torah thought)? Written an essay? Baked a cake? Didn’t you get
a tremendous feeling of satisfaction? You
can help create something bigger than all
of those things put together. The universe.
Do a mitzvah. Perfect the world. The next
time you look at your tzitzis, remember all
of the mitzvos. Weave them into the tapestry of life.

Grasshopper or
Giant?
“What was that little black thing, Avi? It

jumped right in front of my face.”
“I think it was a grasshopper, Chaim. Let’s
look for it.”
“There it is, I see it in the grass. It is a
grasshopper.”
“It sure is small, Chaim.”
“Yes it is, Avi. It gives me a whole new
perspective on the chet ha’meraglim (sin
of the spies).”
“That was no small sin, Chaim. It caused
an entire generation to die in the desert.
It prevented a miraculous conquest of
Eretz Yisrael, which would have resulted
in the Jewish people settling there under

the leadership of Moshe Rabbeinu and
brought the world to its final perfection.
That would have been the greatest event
in world history. What went wrong?
What caused them to commit such a terrible sin?”
“That question is the subject of much
discussion among the meforshim. Rav
Sholmo Volbe zt”l spoke about it. He
focused on the verse, ‘There we saw the
Nefilim, the sons of the giant from the
Nefilim; we were like grasshoppers in our
eyes, and so we were in their eyes’
(Bamidbar 13:33).”
“Grasshoppers are pretty small, as we see,
Chaim.”
“Yes, Avi. The residents of the Holy Land
were giants. Rav Hirsch cites the Gemora
(Zevachim 113a) and explains that the
flood waters caused a weakening of the
productivity of the soil of the lands of the
earth. The flood waters did not fall in
Eretz Yisrael, therefore, the Holy Land’s
power to produce giants was not diminished.* The meraglim saw people and
fruits that were physical giants. The
Ha’amek Davar comments that their
hearts fell from fear. They took this as a
sign that they would not be able to overcome these physical giants. And so, they
gave their bad report.”

“How could such a thing have happened?”
“That is Rav Volbe’s question. Let us not
forget that these meraglim were Princes
of Klal Yisrael. They had stood at Har
Sinai, seen the revelation of the Shechina,
and heard the Dibros from Hashem’s
mouth. Their souls were filled with Torah
and Yiras Shomayim. Would an Odom
Godol ever describe himself as a grasshopper? Never! How could they have
been intimidated by the size of the residents of the land? Didn’t they know that
Hashem would fight for them, just as He
did in Mitzrayim and at the Yam Suf?”
“Yes, it is very surprising that they could
make such a mistake.”
“Rav Volbe answers that it all depends
upon how a person sees himself. Does he
focus on his ruchnius (spirituality) or his
gashmius (physicality)? If the meraglim
had kept their minds on their high spiritual madrayga (level), they could not
have gone wrong. They were Gedolei
Yisrael, full of Torah and mitzvos. They
were living in the world of ruchnius –
only thinking about Hashem. What was
there to fear? Nothing! He would take
care of them. However, they lost the
focus. They forgot about the ruchnius and
entered the world of gashmius. In that
physical world, they were small and weak
next to the giants that lived in the land.
And so, they lost their advantage – their
ruchnius – and they failed.”
“We have to learn a lesson from this,
Chaim. We also are free to choose what
we will focus on. We can spend our time
thinking about Torah and mitzvos and be
on an exalted madrayga. This leads to
wonderful things. Because we think about
Hashem, He thinks about us and helps us
in every way possible. We should all be
zoche (merit) to be with the Almighty,
and have Him with us at all times.”
Kinderlach . . .
You can be a spiritual giant. Don’t lose the
focus! Think about Hashem! Learn His
Torah and keep it forefront in your minds.
Always pay attention to His mitzvos and
look for every opportunity to fulfill them.
Remember that you are a keli (vessel) full
of Torah and mitzvos. That is your focus;
that is your perspective; that is your life.
*He adds that this growth potential applies to ruchnius also. When a Jew living
in Eretz Yisrael focuses on spiritual
growth, the Land has the power to make
him into a spiritual giant. Had the Klal
Yisrael entered the Land at this time, they
would have grown to this highest level
possible, and returned the earth to its
original perfection like Gan Eden.
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חגבי או ענקי?
"מה היה היצור הקטן הזה ,אברימי? הוא קפץ לי ממש מול הפנים!"
"אני חושב שזה היה חגב ,חיים .בוא נחפש אותו".
"הנה הוא – אני רואה אותו בין העשבים .אכן  -חגב".
"הוא ממש קטן ,חיים".
"נכון ,אברימי .ואני מקבל ממנו הבנה חדשה לגמרי בחטא
המרגלים".
"לא היה זה חטא קטן ,חיים .החטא הזה גרם לדור שלם למות
במדבר .הוא מנע מעם ישראל לכבוש את הארץ בכיבוש נסי .אם היו
נכנסים מיד לארץ ,הרי היו עושים זאת בהנהגת משה רבינו ,והעולם
היה מגיע לשלמות .היה יכול להיות פה האירוע הגדול ביותר
בהיסטוריה האנושית .מה קרה? מה גרם להם לחטוא כל כך?"
"השאלה הזו היא נושא לדיונים רבים בקרב המפרשים .גם הרב
שלמה וולבה זצ"ל עסק בה .הוא התמקד בפסוק 'ושם ראינו את
הנפילים בני הענק מן הנפילים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו
בעיניהם' )במדבר י"ג ,ל"ג(".
"כעת ראינו שחגבים באמת קטנים ,חיים".
"נכון ,אברימי .תושבי ארץ כנען היו ענקים .הרב הירש מצטט
גמרא )זבחים קי"ג ע"א( ומסביר שמי המבול החלישו את האדמה
בכל העולם .בארץ כנען לא היה מבול ,ולכן ,כוחה של ארץ זו
לגדל ענקים לא נפגע *.המרגלים ראו אנשים ופירות גדולים מן
נבהלו
הרגיל .בעל העמק דבר אומר שהם
מהמראה הזה ,וראו בבהלה סימן שלא
יוכלו להתגבר על ענקים כאלה – ולכן שבו
לבני ישראל ואמרו דברים כה קודרים".
"כיצד היה יכול דבר כזה לקרות?"
"זוהי שאלתו של הרב וולבה .הבה לא נשכח
שהמרגלים היו נשיאי ישראל .הם עמדו בהר
סיני ,ראו את גילוי השכינה ,ושמעו את הדברות
מפי ה' .נשמותיהן היו ספוגות בתורה ויראת
שמיים .האם אדם גדול היה מתאר עצמו כחגב?
אף פעם לא! כיצד יכלו להיבהל כל כך מגודלם
הפיזי של תושבי הארץ? האם לא ידעו שה'
יילחם בשבילם ,בדיוק כפי שעשה במצרים
ועל ים סוף?"
"נכון ,באמת מפתיע מאוד שיכלו לטעות
טעות כזאת".
"הרב וולבה עונה שהכל תלוי במבט של האדם על עצמו :האם
הוא מתמקד ברוחניות שלו או בגשמיות שלו .אם המרגלים היו
מקפידים להתרכז במדרגתם הרוחנית הגבוהה ,לא היו יכולים
לסטות מהדרך בצורה זו .הם היו גדולי ישראל ,מלאים בתורה
ובמצוות .הם חיו חיי רוחניות – חשבו על ה' כל העת .ממה היה
להם לפחד? הרי ה' ישמור עליהם! אך הם שכחו מהרוחניות
ונכנסו לעולם של גשמיות .בעולם הגשמי ,הם אכן היו קטנים
וחלשים לצד הענקים שחיו בארץ .וכך ,הם איבדו את היתרון
שלהם – את הרוחניות – ונכשלו".
"למדנו לקח חשוב מזה ,חיים .גם אנחנו חופשיים לבחור בתחום
ההתמקדות שלנו .אנו יכולים לחשוב כל העת על תורה ומצוות
ולהיות במדרגה גבוהה ,מדרגה שתוביל לדברים נפלאים .אם
אנחנו חושבים על ה' ,הוא חושב עלינו ועוזר לנו בכל דרך .יהיה
רצון שנזכה לחיות עם הקב"ה לצדנו בכל עת ובכל שעה".

והגדת לבנך

ילדים יקרים . . .
אתם יכולים להיות ענקים ברוחניות – אל תשכחו במה צריך
להתמקד! חישבו על ה'! לימדו את תורתו והקפידו שהתורה תהיה
תמיד בראש מעייניכם .שימרו את מצוות ה' וחפשו אחר הזדמנויות
לקיימן .זכרו שאתם כלים מלאי תורה ומצוות – ובכך עליכם
להתמקד .אלה חייכם!
* הרב הירש מוסיף שסגולת הצמיחה הזו נוגעת לרוחניות גם כן.
כאשר יהודי חי בארץ ישראל מתמקד בצמיחה רוחנית ,לארץ יש
הכוח לגדל אותו שיהיה לענק ברוחניות .אם כלל ישראל היו
נכנסים לארץ באותו זמן ,הם היו מגיעים לרמה רוחנית גבוהה יותר,
והיו מחזירים את העולם לשלמות המקורית שהיתה לו כשאדם
הראשון היה בגן עדן.

מארג החיי
מצוות ציצית היא מיוחדת במינה .יש בה הכוח להזכיר לנו את כל
מצוות ה' ,כפי שאומר הפסוק" :וראיתם אותו )את הציצית( וזכרתם
את כל מצוות ה' ועשיתם אותם" )במדבר ט"ו ,ל"ט( .מה נותן
לציצית את היכולת המיוחדת הזו ,שאין לשום מצווה אחרת?
המשך חכמה זצ"ל מביא משל נפלא כדי לתאר את המצווה
החביבה הזאת.
הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ,אך לא השלים
אותו לגמרי .בתוך עולם בלתי מושלם זה הוא שם
את האדם ,יצור בעל בחירה חופשית .כאשר אנו
משתמשים בחופש הבחירה שלנו כיאות ועושים את
רצון ה' ,אנו עושים מעשים מועילים ,והם המצוות.
מצוות אלה מתקנות ומשלימות את העולם ,ומעלות
אותו לדרגת קדושה גבוהה יותר .העולם
דומה ,אם כן ,לבגד בלתי גמור ,דוגמת
בגד הציצית ,שיש בו שני קצוות גמורים
ושני קצוות פרומים ,לא ארוגים .הבורא
ציווה עלינו לקשור את פתילי הציצית ולהשלים את
הבגד .כך מהווה הציצית משל לתיקון העולם .אנו
עושים את חלקנו ,בזה שאנו קושרים את חוטי
הציצית על ארבע כנפות הבגד ,ואנו מקבלים את
עזרת ה' בהשלמת השאר.
לכל דבר בעולם יש מצווה הקשורה בו .כאשר אנו מקיימים מצווה
זו ,אנו מקשרים דבר זה אל ה' ,ואז אוצרות הבריאה נפתחים
ומשפיעים עלינו מכל טוב .כך מגיע היקום לידי שלמות .אם אנחנו,
בני האדם ,נארוג את חוטי העולם הזה ,נוכל להיות שותפים
לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.
ילדים יקרים . . .
האם יצרתם פעם משהו? הרכבתם מודל של אוירון? ציירתם
תמונה? חידשתם משהו בתורה? כתבתם חיבור? אפיתם עוגה?
ודאי קיבלתם מזה סיפוק רב .אתם יכולים לעזור ליצור משהו גדול
הרבה יותר מכל הדברים האלה :אתם יכולים להשלים את בריאת
העולם .עשו מצווה ,ותקנו את העולם .בפעם הבאה שתביטו
בציצית ,זכרו את כל המצוות .ארגו אותם לתוך מארג חייכם.
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