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  דגלים
  

  במספר שמות. א
ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ": על משה' בראשית פרשתנו מצווה ה

מדובר , אורהלכ". במספר שמות" הביטוי המיוחד את נבחן. )ב:א (" ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגלָֹתםְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות
בראשית רבה ,  מאיר היה דורש בשמות'ר(  הגנוזה בו מבטא את המהותשמו של האדם. בשני הפכים

 .גודל, מספר מבטא כמותהאבל  ,ומעיד על מהותו, שייך רק לו,  פרטיהואשל האדם שמו ). ה,מב
 גם .כללנמחקת והוא נהפך לבורג בתוך הכביכול  הפרטית ותאישיו, חייל בצבא מקבל מספר

  .כדי לבטל את מהותם העצמית מספריםאנשים להפכו ,  להבדיל,באושוויץ
הצביון . ל היחיד בתוך הכללבמדבר באה להבליט את ערכו שניגודיות זו בספירת בני ישראל 

כך . כל פרט ופרט מתגלה בצבעו המיוחד בתוך עם ישראל, אדרבה,  האישי אינו נבלע בכללהפרטי
 ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם ִמְסָּפרמֹוֶנה  ":יחדגם  תגלה בשני המישורים הללוהמה "גדלותו של הקבהיא גם 
 ְּבֵׁשם ְצָבָאם ְלֻכָּלם ִמְסָּפרְׂשאּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה ַהּמֹוִציא ְב). "ד:קמז' תה" ( ִיְקָראֵׁשמֹות

ה בכמות הכללית "וחלטת של הקבשליטה מ). כו:מ' יש(" ִיְקָרא ֵמרֹב אֹוִנים ְוַאִּמיץ ּכַֹח ִאיׁש לֹא ֶנְעָּדר
  .פרטיתה- איכות האישית תשומת לב ללצד

  

  )לוגו(יל סמלהדגל כ. ב
רבים המשתייכים כיצד נדע לזהות אנשים , למשל. ישנם עוד ביטויים למקומו של היחיד בתוך הכלל

 האם?  אחתמטרהום קידל כאחד וכולם פועלים,  מטרות משותפותיש להם איך נדע ש?לקבוצה אחת
 ,סמליל יש גדולותת ומסחרי לחברות.  אם נשתמש בדגל,כן? אפשר להסביר זאת ללא מיליםיהיה 
של , זיהוי של עם סמל משמשהדגל , בדומה לכך .והן מקפידות לעשות בו שימוש, סמל זיהוי, כלומר

הלאומי דגלו  דייל מזוהה עבינלאומי בכל אירוע ספורט ספורטאי . ציבור שחי יחד במקום מסוים
 .חברה וציבור,  בכל עם ולשוןקיימתהדגל לה נועד שרמה נמוכה זו  . הסבריםתוספתצורך בללא 

 חפציםלזיהוי רק סמן לא משמש  הסמליל, מצא הדגלוהמש,  מעתה. לאומיסמלילכהדגל משמש 
ה במקום לקבוצה החיה יחד על פי כללים משל,  משייך את המניף אותו לעמואלאמכוניות וכדומה כ

        ).נב:א" (ְלִצְבאָֹתם ִּדְגלֹו ַעל ְוִאיׁש ַמֲחֵנהּו ַעל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוָחנּו: "מסוים
  

  חודו של הדגל הישראלייי. ג
כל מי . הישראליתלאומה  ונושא  המשייך אתו רק סמל זיהוינהלוגו המיוחד של עם ישראל אינ

לאומי שלנו מזכיר לנו את הדגל ה. שהדגל מסמל ןר בקידום הרעיוקידו לעזושאוחז בדגל תפ
איננו רק אוסף של עם ישראל . בחיי הפרט ובחיי הכלל, זה בזה שילוב הקדושה והגבורה ,תפקידנו

 הוא תפקידם של הפרטים.  בפרטיםהמתבטאאלא כלל , ככל אומה ולשון, כלליחד פרטים המרכיבים 
 להפכו לאור ,ר המופלא הזה המכונה עם ישראלאת הדבמעלה מעלה לדחוף , להניע קדימה, לרומם
. את האידיאל הגדול של עם ישראללנו הדגל מזכיר  .מירושלים' להוציא מציון תורה ודבר ה, םילגוי

ְנַרְּנָנה " : מביע שהדגלאת האידיאהבפועל פיו ולקדם  לעלחיות ,  להזדהות עם האידיאלאנו אמורים
  ).ו:כ' תה" (ִנְדּגֹל לֵֹהינּו-ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם ֱא



  האדם כדגל. ד
  ):יד, תנחומא במדבר; ג,במדבר רבה ב(מספר המדרש  ,גבוה מעל גבוה, והרבה הרבה מזה

) יח: סח'תה( שנאמר ,ב רבבות של מלאכים"ה על הר סיני ירדו עמו כ"בשעה שנגלה הקב
דגול ') י:ש ה"השי( שנאמר דגלים דגלים והיו כולם עשוים .'להים רבותים אלפי שנאן- רכב א'

 כיון שראו אותן ישראל שהם עשוים דגלים דגלים התחילו מתאוים לדגלים אמרו .'מרבבה
  . לואי כך אנו נעשים דגלים כמותןה
  אבל לא רק בשמים נתינת התורה).ב" עשבת פח(שאר ברשותם י רצו שהתורה תהמלאכים, כידוע
ואי כך הל":  להיות כמותםהצו ר,לאכיםבראותו את המ, ארץעם ישראל על ה.  מבוכה ובלבולגורמת

כמותןאנו  דגלים  כל רצה מתן תורה שעת ב.  שליח בטל כל כולו למשלח המשמשמלאך. "נעשים 
ד  יחיכל  רצהמציאותובעצם ! ה בעולם הזה"לשגריר של הקב, הפך לדגלייחיד ויחיד מישראל לה

): יד, תנחומא במדבר(מדרש  המסייםו !מציאותה על ה"להודיע לעולם על המלכתו של הקבויחיד 
בזכות  ולעתיד לבא , נתאויתם לדגלים ומלאתי משאלותיכםההזלם  בעו:ה"אמר להם הקב"

אתכם גואל  אני  ה בעולם "של הקבחי דגל  תו של כל יחיד ויחיד מישראל לשמששאיפ ."הדגלים 
   .א" בב,את הגאולההזה תחיש 

  ןאיל-                                   טוביה בר
  רמת גן
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