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ראשית דבר
הרב משה בן שבתאי רצון זצ"ל ,נולד בשנת אלף תשע-מאות שלושים
ושתיים ,בקהיר אשר במצרים ,בן לשבתאי ולבנה רצון ז"ל .למד בביה"ס
אליאנס -כל ישראל חברים בקהיר .בביה"ס ,למדו ערבית ,צרפתית ומעט
מאוד עברית .בזכות חריצותו ושקדנותו ,הצליח להעשיר את ידיעתו
בשפה העברית ע"י שימוש והשוואה בין ספרי תנ"ך בעברית ובערבית.
בשנת אלף תשע מאות ארבעים ושש ,הצטרף לתנועה הציונית "בני
עקיבא" ,תנועה מחתרתית במצריים .בערבים ובלילות למדו וספגו חברי
התנועה ציונות ,יהדות וידיעת ארץ-ישראל .בשנת אלף תשע-מאות
ארבעים ותשע ,והוא בן שבע-עשרה ,הפליג לצרפת ,בדרכו לארץ ישראל
אליה נכסף לאורך השנים .במאי אלף תשע-מאות וחמישים ,הגיע ארצה
על סיפון האוניה "נגבה" מטעם עליית הנוער ,והצטרף להוריו שכבר
הגיעו לארץ והתיישבו במושב מצליח ,ע"ש הרב מצליח הכהן ,אשר על
יד רמלה .בבית-הכנסת במושב מצליח ,התוודע עד מהרה לרעייתו לעתיד,
עדנה בת יוסף שמש ,תבל"א .בשנת אלף תשע-מאות חמישים וארבע נשא
את עדנה לאישה ויחדיו עברו לקיבוץ מסדה ,בעמק הירדן .לאחר תקופה
קצרה ועם לידת בתם הבכורה ,הצורך והכמיהה לדת ,הובילו את בני הזוג
במאי אלף תשע-מאות חמישים וחמש ,לעזוב את הקיבוץ החילוני,
ולעבור לגור במושב החקלאי הצעיר בית עזרא .במושב ,מימש הרב משה
יחד עם רעייתו עדנה ,את החלום הציוני ואהבת האדמה .במשך השנים,
הלך ונישא שמו כאיש תם ,ישר וירא אלהים ,הנלחם למען הצדק בכל
מאודו .הרב משה ,השתתף שנים רבות בניהול המושב ,וייזכר לטובה
בזכות ניהול מוצלח ,אשר מנע כניסה של חברים רבים לחובות .הגם
שבמושב בית עזרא ,היו הוא ובני משפחתו היחידים מעדת בני מקרא
לאורך שנים רבות ,הקפיד לקיים אורח חיים דתי ככל הניתן ,ולחנך את
ילדיו לאהבת השם ,לידיעת התורה וליושר לבב .ברבות השנים ,התעמק
הרב משה בתורה ,קנה דעת ,והתחזק בקיום מצוות הקב"ה .העשור
האחרון לחייו ,התאפיין בעלייה חזקה במדרגות עולם הרוחניות .הרב
משה ,בעזרת רעייתו עדנה ובנו חנן ,השקיע ממיטב מרצו והונו בבניה
והקמת בית-תפילה בחדר ייעודי בביתו במושב בית עזרא .בית-תפילה זה
נבנה והוקם בשנת אלף תשע-מאות תשעים ושבע ,ומשמש כבית כנסת על
כל מאפייניו .בשנת אלף תשע מאות תשעים ושמונה ,נחנך בית-התפילה
בטקס חגיגי ,במעמד חברי המושב ,מאות בני קהילת היהודים הקראים
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ורבני העדה .במשך הזמן ,נקבצו והצטרפו רבים מבני העדה ,צעירים
ומבוגרים ,לציבור המשתתפים בתפילות שבת וחג בבית-התפילה .ציבור
זה גילה את יראת השמיים אשר בליבו והתחזק באמונתו .בבניית בית
התפילה ,גולת הכותרת של חייו ,מימש הרב משה ,את חלומו להתעמקות
במצוות הדת והתקרבות לבורא עולם .אף על פי כן ,תמיד נהג לומר
לציבור המתפללים ,שאין די בתפילה בלבד ,אלא שחייבים כולם בלימוד
וקיום תורה ומצוות .בהיותו בן למעלה משישים שנה ,החל הרב משה,
שכאמור ניחן בחריצות ,שקדנות וסקרנות ,ללמוד את רזי המחשב ,בסיוע
ילדיו ,נכדיו ומכריו .את המיומנות החדשה שרכש ,רתם לכתיבת מאמרים
ודרשות אותם נשא מידי שבת בבית-התפילה .בשנת אלפיים וארבע ,חלה
הרב משה במחלה קשה .בד' כסלו בשנת תשס"ה ,הוענק לו תואר 'רב של
כבוד' ע"י הרב הראשי לעדת בני-מקרא ,הרב אליהו בן יצחק מרזוק
יבל"א ורבני העדה ,כהוקרה על פועלו הרב בקרב העדה .בז' בכסלו,
הכריעה אותו המחלה ,ובח' בכסלו שנת תשס"ה ,במעמד עם רב ,נטמן
הרב משה ,בהתאם לצוואתו ,בבית-העלמין במושב מצליח ,סמוך לקבר
אביו .מאז לכתו מאיתנו ,מתקיימים מדי מספר שבועות ,בביתו במושב
בית-עזרא ,שיעורי לימוד תורה לזכרו ,הניתנים ע"י רבני-העדה,
בהשתתפות בני-העדה מכל רחבי הארץ.

ספר מאמרים זה ,מוקדש לזכר טוב לאבינו מורנו ורבנו,

הרב משה בן שבתאי רצון זצ"ל
ולאימנו ,עדנה תבל"א ,אשר עמדה לצידו לאורך כל שנותיו.
אנו בני המשפחה ,אשתו ,בניו ,בנותיו וצאצאיו ,מאוחדים בתפילה לבורא
עולם ,שיקיים עלינו במהרה את אשר לו נכסף אבינו ,מקרא שכתובִ " :כּי
ָת ִתּי
ָמים ָה ֵהם נְ ֻאם-יְהוָה נ ַ
ָאל אַ ֲחרֵי ַהיּ ִ
ֲשׁר ֶא ְכרֹת ֶאתֵ -בּית י ְִשׂר ֵ
זֹאת ַה ְבּ ִרית א ֶ
ִיתי ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים וְ ֵה ָמּה י ְִהיוִּ -לי
ָתי ְבּ ִק ְר ָבּם וְ ַעלִ -ל ָבּם ֶא ְכ ְתּ ֶבנָּה וְ ָהי ִ
ֶאת-תּוֹר ִ
אָחיו ֵלאמֹר ְדּעוֶּ ,את-
ֵעהוּ וְ ִאישׁ ֶאתִ -
ְל ָעם :וְ לֹא י ְַל ְמּדוּ עוֹד ִאישׁ ֶאת-ר ֵ
כוּלּם י ְֵדעוּ ִ
יְהוָהִ :כּיָ -
דוֹלם נְ ֻאם-יְהוָה ִכּי ֶא ְס ַלח ַלעֲוֹנָם
אוֹתי ְל ִמ ְקּ ַטנָּם וְ ַעדְ -גּ ָ
אתם לֹא ֶאזְ ָכּר-עוֹד" )ישעיהו לא לב-לג(.
וּל ַח ָטּ ָ
ְ

ת.נ.צ.ב.ה
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אש זרה

אש זרה
ההיסטוריונים היהודים ,אשר כתבו את דברי ימי עם
ישראל בימי הביניים ובעת החדשה ,רובם ככולם ,הסתירו
בכתביהם ,את אמיתת דרכה של היהדות הקראית .זאת על ידי
הצגת הקראות כפורצת גדר ,כופרת בעיקר ,וכסוטה מן
המהלך ה"נורמאלי" של התפתחות היהדות מדור לדור.
בנֹקטם קו עוין זה ,הם ישרו קו עם המנהיגות הדתית
הרבנית בכל הדורות ,מאז הפילוג במאה השמינית ,ועד ימינו
אלה .ואילו ,המנהיגות הדתית ,משכילי העם ,תחת אשר היה
להם ללכת כעמוד אש לפני העם ולהאיר להם את הדרך ,בחרו
להוקיע ולנדות ,להחרים ,לפסול ולהשמיץ בדברי בלע ושנאה
המבוססים על דברי שקר וכזב .ולא אמרו הרי אחים אנחנו,
בני אברהם ,יצחק ויעקב .שותפים שווים באמונה באל אחד,
בשליחות משה עבדו ובאמיתת תורתו הכתובה .שותפים
באמונה בנצח עם ישראל ,גאולת עם ישראל ,והבטחת השי"ת
לעמו ישראל על ארץ ישראל כולה.
על פי תודעתם הכרתם ודרכם של היהודים הקראים ,אין
שום חילוקי דעות בינם לבין בעלי הקבלה באשר לשלוש-
עשרה עיקרי האמונה ,בדבר השארות הנפש ,תחיית המתים,
וביאת המשיח .האמונה בגאולת ישראל ,הכיסופים והתשוקה
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לקרב את הגאולה ,הם נשמת אפה של היהדות הקראית בכל
הדורות.
עיקרה של המחלוקת בין היהודים הקראים ,בני-מקרא,
לבין היהודים הרבנים ,בראש ובראשונה ,הוא הביאור
והפירוש האמיתי של דיני התורה ללא התחכמויות ,ושמירת
דינים אלה ברוח הכתוב ,בלי להוסיף ובלי לגרוע ממצוות
התורה .זאת כמתחייב מאחת מתרי"ג מצוות התורה ,האוסרת
עלינו להוסיף או לגרוע במצוות הקב"ה ,ככתוב" :לֹא ת ִֹספוּ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ִת ְג ְרעוּ ִמ ֶמּנּוּ ִל ְשׁמֹר
ַעלַ -ה ָדּ ָבר א ֶ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם" )דברים ד ב(.
יכם א ֶ
ֶאתִ -מ ְצוֹת יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
בעוד המתנגדים לבני-מקרא ,טענו שהם חותרים תחת אושיות
היהדות ,הרי היהודים הקראים עצמם ,האמינו אמונה שלמה
שנהפוך הוא .ברי היה להם שהיהדות הרבנית שהיא הזרם
המרכזי השליט ביהדות ,סרה ממקור-ישראל ומתורת משה
הכתובה ,ויש בה מידה מחוקה של יראת שמיים.
כוונתו של רבי ענן בן דוד ,זצ"ל ,בהבדלות מהזרם
המרכזי -בעלי הקבלה ,מפציעה ועולה מעמקי נשמתו,
לבושה כותונת אור ,בקנאתו לקב"ה ולתורתו התמימה .לנגד
עיניו ,לא הייתה אלא תכלית אחת בלבד -להעמיד מקרב
האומה כיתה של בחירים ,יראי-ה' באמת ,החיים בקדושה
ובטהרה ,כדי לקרב את גאולת עם ישראל .כל הסיפורים על
רדיפת כבוד מצדו של רבי ענן בן דוד ,אשר הגאונים גרמו לו
עוול במינוי אחיו חנניה הצעיר ממנו בשנים ובתורה ,תחתיו
כראש גולה ,אין להם כל אחיזה של אמת .הרי אדם חכם
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כמוהו ידע לאל נכון ,שכל עוד הינו מתנגד לפרשנות
התלמודית ,אין לו כל סיכוי להתמנות לראש גולה .עובדת
דבקותו בהתנגדות לתלמוד ,מעידה יותר מכל ,על כך שהוא
ויתר ביודעין ומרצון על המשרה הנעלה והנכספת ,ודבק
בדרך שנראתה לו כנכונה ואמיתית.
עוד לפני הופעתו של רבי ענן בן דוד ,התקיימו בבבל
תנועות אופוזיציה לתלמוד ,לרבנים ולגאונים ,אשר הטילו את
חיתתם על המוני ישראל והכבידו את עול המסים .כשהיה
ראש הגולה נוסע אל הכליף ,היה יושב במרכבה מפוארת
רתומה לשני זוגות סוסים ,מוקף פמליה של כחמישה-עשר עד
עשרים איש ,ועבד רץ לפניו .לפקידי הכליף שהיו מברכים
אותו בבואו להיכל הכליף ,היה ראש הגולה מחלק זהובים.
ווּתה של
חלקים גדולים בעם לא רצו לקבל את ִה ְת ַה ָ
תורה שנייה ,שהלכה תפחה והתרחקה מתורת משה הכתובה,
אשר קיבל אותה בסיני .בישיבות סורא ופומפדיתא ,תלמידי
חכמים ,אשר העזו לחלוק על דברי הגאונים שכונו "עמודי
העולם" ,הותקפו ע"י הגאונים ,וכונו בפיהם' -שועלים
קטנים' .כנגד תלמידים חכמים ,אשר הקשו על הגאונים
בשאלות כגון :מנין לך דבר זה וזה? )הנוגעות לדינים שפסקו
הגאונים ,בניגוד לתורה שבכתב( ,היה טוען הגאון שחכמת
הגאונים ודרכי פלפולם הלכה היא למשה מסיני ,ועל כן ,אינם
צריכים להביא ראיה על כל דבר מדבריהם .את דבריהם היו
מסיימים הגאונים במשפט :וכל החולק על דבר אחד מדברי-
הגאונים ,הוא בבחינת חולק על השי"ת ועל תורתו.
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המוני ישראל בבבל ובפרס ,כרעו בימי שלטונם של
ראשי הגולה והגאונים ,תחת עול כפול :לחץ ושיעבוד בידי
הממשלה המוסלמית מחד ,וניצול מצד המנהיגות הדתית
והאריסטוקרטית ,בני-עמם ,מאידך.
על קרקע זו ,צמחו מאבקיהם של המוני בית ישראל
לשחרור לאומי וסוציאלי ,ועליה גדלו התנועות המשיחיות.
וכן ,ולהבדיל אלף אלפי הבדלות ,צמחה התנועה הדתית של
היהודים "בני-מקרא" ,אשר שמה על דגלה את הסיסמא-
בואו ונשובה לצור מחצבתנו ,לצור ישראל ולתורתו התמימה,
הכתובה ,האמיתית והיחידה .בל נערב בתורתנו הקדושה
דינים ומצוות משל עמים אחרים ,ובל נקריב בבית מקדשנו
אש זרה ,אשר לא ציווה אותנו השי"ת .רבנו ענן בן דוד,
האמין ודגל בסיסמא' :חפישו באורייתא שפיר' .חפשו בתורה
היטב -ומצאו את פירושה האמיתי ,ותשובה לכל שאלותיכם.
נדב ואביהוא ,בני אהרון הכהן הגדול ,לקחו איש
מחתתו ,שמו עליהן קטורת ונתנו בהן אש .הקריבו לפני
השי"ת ,אש זרה אשר לא ציוה אותם .ותצא אש מלפני
השי"ת ,ותאכל אותם וימותו .ועל כן דעתי ,כי כל המצוות
שאינן מאורייתא) ,אינן מהמקרא( -הן בבחינת אש זרה.
משה רע"ה אומר לעם ישראל )בפרשת כי תבוא( :ולא
נתן הקב"ה לכם לב לדעת ,ועיניים לראות ,ואוזניים לשמוע
עד היום הזה .האפשר שיבוא יהודי ויאמר :כשם שהקב"ה
לא נתן לזה יופי ,ולאחר לא נתן ראייה או שמיעה טובה ,לי
14
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אש זרה

לא נתן השי"ת לב להבין' -במה אני אשם'? טענה שכזו אינה
נכונה .הקב"ה ,נותן לב להבין ,עיניים לראות ואוזניים
לשמוע ,וכל שכן עוזר -למי שהכין את לבבו להבין ולשמוע.
שמואל הנביא ,מעיד בעם ישראל המשווע לתשועה ולהצלה
מיד הפלשתים ,להכין את לבבו ,ולעבוד את הקב"ה לבדו,
ָאל ֵלאמֹר ִאםְ -בּ ָכל-
מוּאל ֶאלָ -כּלֵ -בּית י ְִשׂר ֵ
ֹאמר ְשׁ ֵ
ככתובַ " :ויּ ֶ
תּוֹכ ֶכם
ֵכר ִמ ְ
אַתּם ָשׁ ִבים ֶאל-יְהוָה ָה ִסירוּ ֶאתֱ -אל ֵֹהי ַהנּ ָ
ְל ַב ְב ֶכם ֶ
ַצּל ֶא ְתכֶם
וְה ִכינוּ ְל ַב ְב ֶכם ֶאל-יְהוָה וְ ִע ְבדֻהוּ ְל ַבדּוֹ וְ י ֵ
וְה ַע ְשׁ ָתּרוֹת ָ
ָ
ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים" )שמואל א ,ז ג( .וכן ,ככתוב במשכיל לאסף:
ֲבוֹתם דּוֹר סוֹרֵר וּמֹרֶה דּוֹר לֹאֵ -ה ִכין ִלבּוֹ וְ לֹא-
"וְ לֹא י ְִהיוּ ַכּא ָ
ֶא ְמנָה ֶאתֵ -אל רוּחוֹ" )תהלים עח ח(.
נֶ
תורתנו הקדושה ,מבטיחה לנו הבטחה אלוהית כי
יך
הגאולה בא תבוא ,זאת כאשרִ " :כּי ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
תוּבה ְבּ ֵס ֶפר ַהתּוֹרָה ַהזֶּה ִכּי ָתשׁוּב
וְחקּ ָֹתיו ַה ְכּ ָ
וֹתיו ֻ
ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
וּב ָכל-נ ְַפ ֶשׁ ָך" )דברים ל ו(.
יך ְבּ ָכלְ -ל ָב ְב ָך ְ
ֶאל-יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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ֲשׁר-י ְִתּנוּ
ַתּ ִהי ָל ֶכם ָחזוּת ַהכֹּל ְכּ ִד ְברֵי ַה ֵסּ ֶפר ֶה ָחתוּם א ֶ
וְ
אוּכל ִכּי
וְאָמר לֹא ַ
הס ֶפר ֵלאמֹר ְקרָא נָא-זֶה ַ
יוֹד ַע ֵ
אֹתוֹ ֶאל ֵ
ָדע ֵס ֶפר ֵלאמֹר ְקרָא נָא-
ֲשׁר לֹא-י ַ
וְנִתּן ַה ֵסּ ֶפר ַעל א ֶ
ָחתוּם הוּאַ :
ַען ִכּי נִ גַּשׁ ָה ָעם ַהזֶּה
ֹאמר ֲאדֹנָי י ַ
ָד ְע ִתּי ֵס ֶפרַ :ויּ ֶ
וְאָמר לֹא י ַ
זֶה ַ
אָתם א ִֹתי ִמ ְצוַת
ַתּ ִהי י ְִר ָ
וּב ְשׂ ָפ ָתיו ִכּ ְבּדוּנִי וְ ִלבּוֹ ִר ַחק ִמ ֶמּנִּ י ו ְ
ְבּ ִפיו ִ
יוֹסף ְל ַה ְפ ִליא ֶאתָ -ה ָעםַ -הזֶּה ַה ְפ ֵלא
ֻמּ ָדהָ :לכֵן ִהנְ נִ י ִ
ָשׁים ְמל ָ
ֲאנ ִ
וּבינַת נְ בֹנָיו ִתּ ְס ַתּ ָתּר) .ישעיה כט
ֲכ ָמיו ִ
וְאָב ָדה ָח ְכ ַמת ח ָ
ָפ ֶלא ְ
וֶ
יא(.
הלכה עוקרת את המקרא -הייתכן כדבר הזה? חלילה!
ההפך הוא בהחלט הנכון .המקרא הוא אשר עוקר את ההלכה,
המסלפת לעיתים את האמת המקראית .על דבריו של הגר"א
)הגאון רבי אליהו מוילנא( שההלכה עוקרת את המקרא:
אמירה זו נוקבת ,וכל שכן כופרת בעליונות השי"ת
ותורתו התמימה ,ובאפסות האדם )כל אדם באשר הוא( -מול
בורא-העולם הכל יכול ,יוצר הכל יש מאין .חכמי הרבנים
טוענים ,שאין השכל האנושי מסוגל להבין את התורה
שבכתב ,בשל אלוהותם של מצוותיה .לעומתה ,התושב"ע,
הפוסקת על פי השכל וההבנה האנושיים ,ולכן הם יכולים
ימה
לחיות על פיה .ואילו אנו ,יודעים כי " -תּוֹרַת יְהוָה ְתּ ִמ ָ
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קּוּדי יְהוָה
ימת ֶפּ ִתיִ :פּ ֵ
ֱמנָה ַמ ְח ִכּ ַ
ָפשׁ ֵעדוּת יְהוָה ֶנא ָ
יבת נ ֶ
ְמ ִשׁ ַ
ְשׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּ ֵחיֵ -לב ִמ ְצוַת יְהוָה ָבּרָה ְמ ִאירַת ֵעי ָניִם :י ְִראַת יְהוָה
יָ
ַח ָדּו" )תהלים יט
ֱמת ָצ ְדקוּ י ְ
עוֹמ ֶדת ָל ַעד ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי-יְהוָה א ֶ
ְטהוֹרָה ֶ
ח  -י( .
הגר"א מוסיף ומסביר ,שאין התורה שבע"פ מתיימרת
לפרש את המקרא ,אלה שיש לה להלכה ,סמכות מכוח עצמה,
והיא -היא המחייבת אותנו )אותם( .לתושב"ע סמכות לקבוע
ולפסוק דברים שאינם משתמעים מן הכתובים ,ואף עומדים
בניגוד גמור לתורת השי"ת .מאז שעוצבה והתגבשה
התושב"ע בדורות שלאחר כתיבת המשנה ,והוחל לכתוב את
התלמוד במאה הרביעית ,עמדו אנשים מהעם על כך שההלכה
אינה תואמת במידה רבה את הכתוב במקרא ,ואף נוגדת לו
במקרים רבים .אנשים אלו אשר התנגדו לתלמוד ולכל הלכה
שנוגדת ו/או מוסיפה ו/או גורעת מן הכתוב במקרא נקראו
קראים ,והם קראו לעצמם :בני-מקרא.
אמונת בני-מקרא הייתה ונשארה :אין לאיש רשות ,כי
אם להבין את מצוות התורה וחוקיה ,ולפרשם ברוח הכתוב
לפי הפשט ,בלי להוסיף ו/או לגרוע .אין סמכות בידי לומדי
התורה הרבנים ומורי-הדור לחדש וליצור הלכות ,אשר אינן
הסבר ישיר של הכתוב במקרא .אף על פי כן ,הגר"א ,לפניו
ואחריו ,כל הזרם המרכזי השליט ביהדות )היהדות הרבנית(,
סוברים וטוענים כי ההלכה עוקרת את המקרא .כי מה לשכל
האנושי להבין בתורת משה רבנו הכתובה? ,אבל התורה
שבע"פ משלנו היא )תוצרת עצמית( .על כך אמר הנביא
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יך גּוֹיִם ָיבֹאוּ
נוּסי ְבּיוֹם ָצרָה ֵא ֶל ָ
וּמ ִ
וּמעֻזִּ י ְ
ירמיה" :יְהוָה עֻזִּ י ָ
וְאיןָ -בּם
ֲבוֹתינוּ ֶה ֶבל ֵ
אַךֶ -שׁ ֶקר ָנחֲלוּ א ֵ
ֹאמרוּ ְ
אַפ ֵסי אָרֶץ וְ י ְ
ֵמ ְ
וְה ָמּה לֹא ֱאל ִֹהיםָ :ל ֵכן ִהנְנִי
אָדם ֱאל ִֹהים ֵ
ֲשׂה-לּוֹ ָ
מוֹעיל ֲהַיע ֶ
ִ
ָתי וְ י ְָדעוּ ִכּי-
וְאתְ -גּבוּר ִ
יעם ֶאת-י ִָדי ֶ
אוֹד ֵ
יעם ַבּ ַפּ ַעם ַהזֹּאת ִ
מוֹד ָ
ִ
ְשׁ ִמי יְהוָה" )ירמיה טז יט(.
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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תורת השם
ָעב ָבּאָרֶץ
ָמים ָבּ ִאים נְ אֻם ֲאדֹנָי יְהוָה וְ ִה ְשׁ ַל ְח ִתּי ר ָ
ִהנֵּה י ִ
ָעב ַל ֶלּ ֶחם וְ לֹאָ -צ ָמא ַל ַמּיִם ִכּי ִאםִ -ל ְשׁמ ַֹע ֵאת ִדּ ְברֵי יְהוָה:
לֹא ר ָ
ְשׁוֹטטוּ ְל ַב ֵקּשׁ ֶאתְ -דּ ַבר
וּמ ָצּפוֹן וְ ַעדִ -מזְ רָח י ְ
וְ נָעוּ ִמיָּם ַעד-יָם ִ
יְהוָה וְ לֹא י ְִמ ָצאוַּ :בּיּוֹם ַההוּא ִתּ ְת ַע ַלּ ְפנָה ַה ְבּתוּלֹת ַהיָּפוֹת
חוּרים ַבּ ָצּ ָמא )עמוס ח יא-יג( .
וְה ַבּ ִ
ַ
" ְבּ ֵאין ָחזוֹן י ִָפּרַע ָעם וְ שׁ ֵֹמר תּוֹרָה ְ
אַשׁרֵהוּ" )משלי כט יח( .
אַשׁרֵי ָבנָיו אַ ֲחרָיו" )משלי כ ז(.
" ִמ ְת ַה ֵלּ ְך ְבּתֻמּוֹ ַצ ִדּיק ְ
ֶך" )משלי יא כ(.
ימי ָדר ְ
וּרצוֹנוֹ ְתּ ִמ ֵ
ֲבת יְהוָה ִע ְקּ ֵשׁי ֵלב ְ
"תּוֹע ַ
אַשׁרָיו" )משלי טז כ(.
וּבוֹט ַח ַבּיהוָה ְ
" ַמ ְשׂ ִכּיל ַעלָ -דּ ָבר י ְִמ ָצא-טוֹב ֵ

ֶךִ :ע ְבדוּהוּ ְבּי ְִראָה ִכּי לוֹ ִת ְכרַע ָכּל
עוּשׁוּ ֵא ָליו ְמ ַב ְק ֵשׁי ָכּל צֹר ְ
ֶך:
ימי ָדּר ְ
אַשׁרֵי ְת ִמ ֵ
ֵךְ :
יע ְבָּיר ְ
ֲשׁר ִה ְשׁ ִבּ ַ
ֶךֶ :אחֱזוּ ַדּ ְר ֵכי ָתם א ֶ
ֶבּר ְ
הקב"ה מעיד ואומר כי יגיעו ימים" ,נְ אֻם ֲאדֹנָי יְהוָה",
והוא ישלח רעב בארץ ,לא רעב ללחם ולא צמא למים ,כי אם
לשמוע את דברי הקב"ה -התורה שבכתב ,היא תורת האמת.
הכי ייתכן שיהא רעב לתורת האמת .הרי בכל בית בישראל יש
לפחות ספר תורה אחד ,מדוע אם כן ,יהא רעב לדבר הקב"ה?
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ללמדך ,שבבתי הספר ובישיבות ,וכן בדרשות בבתי-הכנסת,
מתייחסים אחינו בעלי הקבלה אך ורק לתורה שבע"פ ,בכל
אשר קשור למצוות התורה .לדברי בעלי הקבלה :הקב"ה
הוריד את התורה מן השמיים ,להיותה מקוימת בדרכים
אנושיות ,וכי מה לשכל האנושי להבין בתורת השם? אולם,
התושב"ע משלנו היא )תוצרת עצמית( .הוסיפו ואמרו' -הלכה
עוקרת את המקרא' כדברי הגר"א )הגאון רבי אליהו מוילנה(.
זוהי כפירה בבורא עולם ית"ש ובחכמתו האין סופית ,זהו
ערעור על דברי השי"ת .ילד קטן יכול לתקן טעות של אביו,
סטודנט עשוי לתקן טעות של מרצה בכיר באוניברסיטה ,אבל
לא יתכן שבני אדם בשר ודם ,יתקנו את מצוות הקב"ה
ויתאימו אותן עפ"י שכלם הדל .והלא הכתובים מעידים בנו:
תּוֹרַת

יְהוָה

ָפשׁ:
יבת נ ֶ
ימה ְמ ִשׁ ַ
ְתּ ִמ ָ

ֵעדוּת

יְהוָה

ימת ֶפּ ִתי:
ֱמנָה ַמ ְח ִכּ ַ
ֶנא ָ

קּוּדי
ִפּ ֵ

יְהוָה

ֵלב:

ִמ ְצוַת

יְהוָה

ָבּרָה

י ְִראַת

יְהוָה

וֹמ ֶדת ָל ַעד:
ְטהוֹרָה ע ֶ

ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי יְהוָה

ַח ָדּו:
יְ

ְשׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּ ֵחי
יָ

ֱמת
אֶ

ְמ ִאירַת ֵעי ָניִם:

ָצ ְדקוּ

)תהלים יח ט-יא(
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ֶח ָשׁבוּ" )הושע ח יב(.
ָתי ְכּמוֹ זָר נ ְ
ֻבּי תּוֹר ִ
" ֶא ְכ ָתּב לוֹ ר ֵ
דבריו של הנביא הושע בן בארי ,הם תוכחה קשה לישראל,
ופירושם :הקב"ה כתב לעם ישראל ,ע"י משה רע"ה ,את
ָתי' מכוון למצוות המרובות,
ֻבּי תּוֹר ִ
התורה שבכתב .הביטוי 'ר ֵ
ואילו עם ישראל אינו מקיימן ,ולזרות נחשבות הן בעיניו.
בעלי הקבלה חזרו ואמרו :וכי מה לשכל האנושי להבין את
תורת השי"ת ,אבל התושב"ע משלנו היא .הייתכן שהקדוש
ברוך הוא ,ייתן לעמו ישראל תורה ,חוקים ,מצוות ומשפטים,
אשר כתוב עליהם -אשר יעשה אותם האדם )כל אדם( וחי
)חיי עולם( ,ושהם לא ניתנים ליישום מעשי כלשונם? הייתכן
ֲדת ְבּנֵי-
שהשי"ת יאמר למשה רע"הְ " -שׂאוּ ֶאת-רֹאשׁ ָכּל-ע ַ
ָכר
ָאל ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת ָכּל-ז ָ
י ְִשׂר ֵ
ֻל ְגּל ָֹתם" )במדבר א ב( ,ולעומת זאת חז"ל יפסקו שייחוס
ְלג ְ
האדם הוא לאם .במילים אחרות בנה של יהודיה מלא יהודי,
יהודי הוא לכל דבר ,ואפילו -אינו צריך גיור .כך לפי חז"ל-
בעלי הקבלה.
ֲשׁר
וְאתַ -ה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ,א ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ַלעֲשׂוֹת ֵאת ָכּלַ -ה ֻח ִקּים ֶ
" ְ
ֵיכם ַהיּוֹם" )דברים יא לב( .בספר דברים ,משנה-
אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנ ֶ
תורה ,מצוּוה העם פעמים רבות נוספות לשמור ולעשות את
אשר נצטוו אז ,בהגיעם לארץ ישראל .פירוש הדבר,
שהמצוות והחוקים שהשי"ת ציוה אותנו בסיני ,אותם ורק
אותם ,כלשונם בלי תוספת ו/או גריעה ,בלי שינוי ,סילוף ובלי
התחכמות וניצול "פרצות" כביכול ,אותם בלבד אנו מחויבים
לקיים .המילה היום דוחה כל "תורה" עתידית שכתבו חז"ל-
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דהיינו :תלמוד ,משנה ,שולחן ערוך וכ"ו ,אשר בחלקם
נותנים פירוש מחודש ושאינו אותנטי לתורה שבכתב.
למען הסר ספק ,וע"מ למנוע אי הבנה ועלילות שווא,
יש להדגיש ,שכל פירוש בתושב"ע שאינו סותר ולא נוגד,
שאינו מוסיף ולא גורע מן הכתוב במקרא ,כדברי אמת הם,
וכל ישראל מחויבים הם.
וּת ָמהוּ ִה ְשׁ ַתּ ַע ְשׁעוּ ָושֹׁעוּ ָשׁ ְכרוּ וְ לֹא ַייִן נָעוּ
" ִה ְת ַמ ְה ְמהוּ ְ
ֵיכם
רוּח ַתּ ְר ֵדּ ָמה ַוי ְַע ֵצּם ֶאת ֵעינ ֶ
יכם יְה ָוה ַ
ֲל ֶ
ָס ְך ע ֵ
וְ לֹא ֵשׁ ָכרִ :כּי נ ַ
ַתּ ִהי ָל ֶכם ָחזוּת ַהכֹּל
יכם ַהחֹזִ ים ִכּ ָסּה :ו ְ
ָאשׁ ֶ
וְאת ר ֵ
יאים ֶ
ֶאת ַהנְּ ִב ִ
יוֹד ַע ֵ
ֲשׁר י ְִתּנוּ אֹתוֹ ֶאל ֵ
ְכּ ִד ְברֵי ַה ֵסּ ֶפר ֶה ָחתוּם א ֶ
הס ֶפר ֵלאמֹר ְקרָא
ֲשׁר לֹא
נִתּן ַה ֵסּ ֶפר ַעל א ֶ
אוּכל ִכּי ָחתוּם הוּא :וְ ַ
וְאָמר לֹא ַ
נָא זֶה ַ
ֹאמר ֲאדֹנָי
ָד ְע ִתּי ֵס ֶפרַ :ויּ ֶ
וְאָמר לֹא י ַ
ָדע ֵס ֶפר ֵלאמֹר ְקרָא נָא זֶה ַ
יַ
וּב ְשׂ ָפ ָתיו ִכּ ְבּדוּנִ י וְ ִלבּוֹ ִר ַחק ִמ ֶמּנִּ י
ַען ִכּי נִ גַּשׁ ָה ָעם ַהזֶּה ְבּ ִפיו ִ
יַ
ֻמּ ָדה" )ישעיה כט ,ט-יג(.
ָשׁים ְמל ָ
אָתם א ִֹתי ִמ ְצוַת ֲאנ ִ
ַתּ ִהי י ְִר ָ
וְ
חזות הכל -כל מה שאתם רואים ממצוות הקב"ה.
הספר -הספר ב-הא הידיעה ,תורת משה רע"ה.
החתום -זאת מכיוון שאסור להוסיף או לגרוע ממנו או לתקן
אותו.
יודע הספר -מי אשר למד תורה .היכן לומדים "תורה"?
בישיבות .מה באמת לומדים בישיבות? לומדים משנה ,גמרא,
תלמוד ושולחן ערוך )כולם דברי חז"ל בני אנוש בשר ודם(,
אך לא לומדים מצוות ,חוקים ומשפטים על פי התושב"כ,
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שהיא דברי אלוהים חיים .בקרב עם ישראל ,ישנם המאמינים
בפועל בקב"ה ,וישנם חלשי-אמונה )החילונים( .המאמינים,
הם חרדים ,דתיים ,או מסורתיים .מאמין ,לומד "תורה"
כביכול ,אבל כשנותנים לו את הספר )ספר התורה שבכתב
הוא הספר( ,הוא לא יכול להבין ולפרש את הכתוב בו ,מכיוון
שהוא למד תושב"ע ולא את פירוש המקרא .אז הוא אומר:
לא אוכל ,כי חתום )לא מובן( הוא ,וכשנותנים את הספר
לאיש חלש-אמונה )חילוני( אשר לא למד ,גם הוא אינו מבין,
כי גם הוא לא למד את פירוש התורה שבכתב .תגובתו היא:
לא ידעתי ספר ,הפעם בלי הא הידיעה ,כיוון שבשביל
החילוני זהו סתם ספר .לא ידעתי ספר) -הכוונה למי שלא
למד תורה ,ולא למי שלא למד קרוא וכתוב( .
מצוות אנשים מלומדה -אחינו הרבנים ,כל מנהגיהם
הנוגעים למצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו,
מבוססים על הכתוב בתושב"ע ,אשר היא "מצוות אנשים
מלומדה" ,ולא על סמך התורה שבכתב ,היא תורת השי"ת.
אם כן מה מעמדו של הספר ,חזות הכל ,בקרב העם?
בקרב הזרם השליט ביהדות )היהדות הרבנית( ,מעמדה של
תורת משה רע"ה )התורה שבכתב( ,הוא לכאורה מעמד של
יראת כבוד :כתיבת ספרי תורה על יריעות עור משובחות
בידי סופרי סת"ם מאומנים ,הנחת הספרים בתוך תיבות יקרות
ערך ,השכנת הספרים בתוך היכל הקודש ,קריאת פרשת
השבוע ביראת כבוד ,עד כאן הכל שפיר .בחיים המעשיים,
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הבאים לידי ביטוי מידי יום ,לא זוכה תורת משה ,לכבוד
הראוי לה ,כיוון שהם )בעלי הקבלה( ,קבעו כי:
• התושב"ע היא לבדה המוסמכת לפרש ולהעניק תוכן
ומשמעות לתושב"כ.
• תוקפה של תורת משה רע"ה הוא מן השמיים ,אך כוחה
של התושב"ע מסור כולו בידי בני אדם ,בשר ודם,
ואעפ"כ ,הוא המוחלט ועדיף אפילו מכוחה של הנבואה.
חז"ל מתייחסים לתושב"ע ,כאילו נמסרה היא מסיני.
• התושב"ע ,מבוססת )לטענתם( על הלכות דרשניות
הערוכות ע"פ שיטה מיוחדת של מידות ,שהתורה נדרשת
בהן .אכן ,מידות אלו ,רחוקות ממיצוי פשוטו של המקרא,
והן מדגימות יפה את חופש היצירה ואת הסמכותיות
הרבה ,אשר מעניקה התושב"ע לחז"ל בעלי-הקבלה:
להוסיף ולגרוע ,לבטל ולשנות במצוות התושב"כ
וחוקותיה ,כראות עיניהם ועל פי הבנתם .הלכותיה של
התושב"ע מבוססות על מנהגים וגזירות כקביעת דיינים,
שרובן מ"דרבנן".
• הלכה עוקרת את המקרא.
כך קבע התלמוד ,וכך קבע הגר"א )הגאון רבי אליהו מוילנה(.
פירושו של דבר :מצוות שבני אדם קבעו -עוקרים ומבטלים
חלילה ,את אשר ציוונו הקדוש ברוך הוא ביד משה רע"ה.
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הגר"א אומר בהקשר זה -כמה טיפשים הם בני אדם,
שעומדים בפני ספר-תורה )משום כבודו( ואינם עומדים בפני
אדם גדול ,והכוונה היא כמובן ,בפני הפוסקים ,מורי ההלכה
בישראל .והרי מסמכותם של אישים אלה ,לפסוק לפי הבנתם
ולפי שיקול דעתם ומצפונם הלכות התורה )שבעל פה( ,גם
כאשר משתמע בבירור מהמקרא אחרת .ועוד מוסיף הגר"א:
אין ההלכה )התושב"ע( ,מתיימרת לפרש את התורה שבכתב,
אלא שיש לה סמכות מכח עצמה ,לפסוק הלכות ודינים אשר
אינם משתמעים מן הכתוב ,ולעיתים אף עומדים בניגוד לו.
כללו של דבר ,התושב"ע היא המחייבת את הזרם השליט
ביהדות הזרם הרבני ,כך היה הדבר לאורך כל הדורות.
היהודים הרבנים כיוונו את מאמציהם והנהיגו את חייהם ,על
פי התושב"ע ולא על פי המקרא .כיצד ,לא נקף מצפונם של
פוסקי ההלכות מאז בית שני ועד ימינו לפסוק הלכות בניגוד
לדברי השי"ת ,וזאת בטענת שווא שהתורה שבכתב הסמיכה
אותם לעשות זאת?.
נוּסי ְבּיוֹם
וּמ ִ
וּמעֻזִּ י ְ
על כך אמר ירמיה הנביא" :יְהוָה עֻזִּ י ָ
אַך ֶשׁ ֶקר ָנחֲלוּ
ֹאמרוּ ְ
אַפ ֵסי אָרֶץ וְ י ְ
יך גּוֹיִם ָיבֹאוּ ֵמ ְ
ָצרָה ֵא ֶל ָ
וְה ָמּה
אָדם ֱאל ִֹהים ֵ
ֲשׂה לּוֹ ָ
מוֹעילֲ :הַיע ֶ
וְאין ָבּם ִ
ֲבוֹתינוּ ֶה ֶבל ֵ
א ֵ
וְאת
יעם ֶאת י ִָדי ֶ
אוֹד ֵ
יעם ַבּ ַפּ ַעם ַהזֹּאת ִ
מוֹד ָ
לֹא ֱאל ִֹהים ָל ֵכן ִהנְ נִ י ִ
ָתי וְ י ְ
ְגּבוּר ִ
ָדעוּ ִכּי ְשׁ ִמי יְהוָה" )ירמיה טז יט-כ(.
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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ימת
ֱמנָה ַמ ְח ִכּ ַ
ָפש ֵעדוּת יְהוָה ֶנא ָ
יבת נ ֶ
ימה ְמ ִשׁ ַ
תּוֹרַת ְיהוָה ְתּ ִמ ָ
ְשׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּ ֵחיֵ -לב ִמ ְצוַת יְהוָה ָבּרָה ְמ ִאירַת
קּוּדי ְיהוָה י ָ
ֶפּ ִתיִ :פּ ֵ
ֱמת
עוֹמ ֶדת ָל ַעד ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי-יְהוָה א ֶ
ֵעי ָניִם :י ְִראַת יְהוָה ְטהוֹרָה ֶ
תוּקים ִמ ְדּ ַבשׁ וְ נ ֶֹפת
וּמ ִ
וּמ ַפּז רָב ְ
ָהב ִ
ַח ָדּוַ :ה ֶנּ ֱח ָמ ִדים ִמזּ ָ
ָצ ְדקוּ י ְ
צוּפים )תהלים יט ח-יא(.
ִ
תורתנו הקדושה ,כוללת כל עניין ,וממנה יסוד כל בנין.
כל סיפור ומצווה הנמצאים בתורה ,תכליתם להורות לשורש
עצום משורשי האמונה .כל מצווה ,לתועלת מקבליה ,נותנת
טוב טעם ,צוף דבש ואמרי-נועם .נתן הקב"ה את תורתו,
לישראל עם סגולתו ,להיות להם לטובה ,ולצאת הנפש לידי
חופש.
ָפש ,מלאה חכמה וכלילת
יבת נ ֶ
ימהְ ,מ ִשׁ ַ
תּוֹרַת יְהוָה ְתּ ִמ ָ
יופי ,מכחשת ומבטלת אמונות של דופי .למסור להם דרך
סלולה ,להצילם מדעות נבערות ,ולהישירם בדעות נשגבות.
להושיע את נפשם ,בהילו נרו על ראשם .נתן הקב"ה בתורה
מצוות ,חוקים ,ומשפטים צדיקים ,עשה ולא תעשה ,צווי
ואזהרה ,מצוות ה' מאירת עינים וברה )טהורה( .ויהי כי עשו
בני -ישראל את הרע בעיני השי"ת ,אבדה חכמת חכמיו ובינת
נבוניו נסתרה ,כי עברו תורות ,חלפו חוק ,הפרו ברית עולם
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ושכחו צור גואלם .וייטשם השי"ת מעל אדמתם ,והשליכם
בארצות לא להם ,בכל מקומות גלותם .שכחו עמו את תורתו,
ולא הבינו עצתו .עם ישראל בלי הדעת נדמו ,ובמצוות התורה
וחוקיה נאלמו .נחתם חזון ונביא ,ודין נחרץ ,באין חזון נפרץ.
והיו עיני השכל מגששים ,למצוא דברי תורה מפורשים .ותהי
האמת נעדרת ,והמחלוקת הולכת ומתגברת ,עד שבמאמר
אחד ,רבו הפירושים ,שונים ,משונים והפוכים .זה אומר בכה,
וזה אומר בכה ,ונוטים משביל האמת בפירושי התורה ,ובאשר
הכתוב הורה .מניחים חכמת המבטא ודקדוק המילים,
במצוות התורה .הולכים באורחות לא סלולות וסומכים על
הקבלה ,מקומות להוסיף ומקומות לגרוע -ועוברים על אשר
התורה אסרה .שכחו מצוות משה רע"ה את ישראל בדבר
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה
הקב"ה ,במשנה-תורה ":לֹא ת ִֹספוּ ַעלַ -ה ָדּ ָבר א ֶ
ֲשׁר
יכם א ֶ
ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ִת ְג ְרעוּ ִמ ֶמּנּוּ ִל ְשׁמֹר ֶאתִ -מ ְצוֹת יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם" )דברים ד ב(.
על-כן רבתה המחלוקת במצוות התורה ,בין בעלי-
הקבלה ובין בני-מקרא .בני-מקרא רודפים אחרי דקדוק
המילים וקשר עניינם ,והם )בעלי-הקבלה( סמכו על הקבלה
באומרם :הלכה לנו למשה מסיני ,בדבר אשר לא דיברו אדֹני.
אמרו ,יש מצוות אשר נאמרו למשה בעל-פה ,וזה הדבר לא
יתכן ,כפי הכתוב בתורת השי"ת ,אשר נתנה בהר סיני" :וְ זֹאת
ֲשׁרָ -שׂם מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵי ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ַהתּוֹרָה א ֶ
ָאל" )דברים ד מד( .וכל-
עמך-ישראל מודים בה ,מפארים ,מהללים ומקדשים אותה.
שומרים עליה מכל משמר ,וכותבים אותה סופרי-סת"ם על
יריעות-עור משובחות של בהמה טהורה .אסור לשנות,
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להוסיף או לגרוע אפילו אות אחת ,ואפילו טעם אחד ממנה,
שמא דבר זה ,עשוי לשנות את כוונת הכתוב ,חלילה .לדברי
בעלי הקבלה ,התושב"ע מפי הגבורה היא ,אם כך ,מדוע שם
הקב"ה אינו מוזכר בה? האפשר שמשה רע"ה ,לא מופיע בה
כדמות ראשית? .אם התושב"ע מסיני היא ,מדוע אין אחינו
בעלי-הקבלה ,שמים אותה בהיכל ,יחד עם התורה שבכתב?
ֲשׁר
וְאתִ -מ ְשׁ ָפּ ַטי א ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאתֻ -חקּ ַֹתי ֶ
המקרא מעיד בנוְ " :
ָחי ָבּ ֶהם אֲנִ י יְהוָה" )ויקרא יח ה(.
אָדם ו ַ
ֲשׂה א ָֹתם ָה ָ
ַיע ֶ
הבאתי לפניכם ,אך מעט מהציטוטים מן התורה,
הנביאים והכתובים אשר מוכיחים שמשה רע"ה קיבל רק
תורה אחת ,וכתב אותה עד תומה ,על פי הגבורה .וכל מה
שכתבו בעלי-הקבלה בספריהם ,הנוגד או סותר את הכתוב,
מוסיף או גורע מן הכתוב ,הרי לא תורת אלהים הוא .והוא
ָשׁים
בבחינת מה שנכתב בישעיה פרק כט פסוק יג ִ :מ ְצוַת ֲאנ ִ
ֻמּ ָדה.
ְמל ָ
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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פרשת בראשית
שבת שלום ומבורך ,ליראי ה' וחושבי שמו .פרשת
השבוע פרשת "בראשית" .היום אנחנו מתחילים לקרא את
ספר-התורה ,מראשיתו .ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם
שהחיינו וקיימנו והגענו בשלום ,לזמן הזה ,אמן.

ֵאשׁית
" ְבּר ִ

וְאת ָהאָרֶץ"
ָבּרָא ֱאל ִֹהים ֵאת ַה ָשּׁ ַמיִם ֵ

)בראשית א א( .מעטים הם הפסוקים שנכתבו בתורה ,עליהם
נהגו ,נאמרו ונכתבו דברים כה רבים .פסוק אדיר זה ,בו
פותחת התורה ,חשו והבינו ראשונים ואחרונים ,כי דבר גדול
טמון בקרבו .ואף על פי כן ,נשאלת השאלה ,על מה בעצם
מעיד פסוק זה? חכמנו אמרו :אתה הוא הקב"ה בטרם נברא
העולם ,ואתה הוא משנברא העולם .משמעות הדברים היא-
שמציאות השי"ת ,אינה קשורה כלל בבריאת העולם .הלא
הוא ,האל הגדול והגיבור ,היחיד והמיוחד ,גם ללא קיום
העולם כלל .זו צריכה להיות אמונתו העצומה והגדולה של
האדם המאמין ,לעומת האדם הכופר חלילה ,במציאות
השי"ת .משה רע"ה אומר בתפילתו -תפילה למשה איש
ִית ָלּנוּ ְבּדֹר ָודֹרְ :בּ ֶטרֶם ָה ִרים
אַתּה ָהי ָ
האלהיםֲ " :אדֹנָי ָמעוֹן ָ
אַתּה ֵאל" )תהלים צ
עוֹלם ָ
עוֹלם ַעדָ -
וּמ ָ
וְת ֵבל ֵ
חוֹלל ֶארֶץ ֵ
ַתּ ֵ
ֻלּדוּ ו ְ
יָ
ב( .העולם נברא באמירה של הקב"ה ,ככתובִ " :כּי הוּא
אָמר ַויּ ִֶהי הוּא ִ -צוָּה ַוַיּ ֲעמֹד" )תהלים לג ט(.
ַ
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עץ הדעת ועץ החיים .נניח ,שהנחש לא היה מפתה את
חוה אמנו ,וחוה לא הייתה מפתה את אדם לאכול מעץ הדעת.
האם הקב"ה היה משאיר את האדם בלי דעת ,ר"ל ללא חכמה,
ללא תבונה ותובנה? הלא זהו האדם שנאמר עליו -בצלם
אלהים ברא אותו .כל בעלי החיים למיניהם ,מלבד האדם,
נבראו בלי דעת וללא נפש משכלת .ע"מ להמחיש זאת ,אם
אריה יטרוף אדם -הוא עושה זאת בגלל הרעב ,אבל הוא לא
ירגיש ייסורי-מצפון לאחר מכן .לעומתו ,האדם מצוּוה
להשתמש במחשבתו ובמצפונו ,לפני כל מעשה .כדברי
יטיב
הקב"ה אל קין בטרם הרג את הבל אחיו" :הֲלוֹא ִאםֵ -תּ ִ
וְאַתּה
שׁוּקתוֹ ָ
יך ְתּ ָ
וְא ֶל ָ
יטיב ַל ֶפּ ַתח ַח ָטּאת ר ֵֹבץ ֵ
וְאם לֹא ֵת ִ
ְשׂ ֵאת ִ
ִתּ ְמ ָשׁל-בּוֹ" )בראשית ד ז( .הקב"ה ,ידע ,שאדם וחוה ,יאכלו
במוקדם או במאוחר מעץ-הדעת .חכמינו אמרו שבכל סיפור
בתורה ,קיים מוסר-השכל .מהו מוסר-ההשכל בסיפור עץ-
הדעת? אם תקשיב לדברי-הקב"ה ,קרי -לתורתו ,חייך על-פני
האדמה ,יהיו כמו בגן-עדן .אם לא תקשיב ,תגורש מגן-עדן.
מהו מוסר-ההשכל בסיפור עץ-החיים? ראה את הנאמר על
אַחד ִמ ֶמּנּוּ ָל ַד ַעת
אָדם ָהיָה ְכּ ַ
ֹאמר יְהוָה ֱאל ִֹהים ֵהן ָה ָ
האדםַ " -ויּ ֶ
ָחי
וְאָכל ו ַ
טוֹב ָורָע ו ְַע ָתּה ֶפּן-י ְִשׁ ַלח יָדוֹ וְ ָל ַקח גַּם ֵמ ֵעץ ַה ַחיִּים ַ
ְלע ָֹלם" )בראשית ג כב(.
עץ החיים היא התורה שבכתב  ,שנאמר :עץ-חיים היא ,
למחזיקים בה .גם אחרי גירושו של אדם מגן-עדן ,עדיין
ניתנה לו האפשרות לאכול מעץ-החיים ,וזאת ע"י שישמור
מצוות הקב"ה -קרי ,מצוות התורה שבכתב .ככתובֶ " :את-
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וְאתֻ -חקּ ַֹתי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ָל ֶל ֶכת ָבּ ֶהם ,אֲנִ י יְהוָה
ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ַתּעֲשׂוֶּ ,
ֲשׂה א ָֹתם
ֲשׁר ַיע ֶ
וְאתִ -מ ְשׁ ָפּ ַטי א ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאתֻ -חקּ ַֹתי ֶ
ֱאל ֵֹהיכֶםְ :
ָחי ָבּ ֶהם אֲנִ י יְהוָה" ) ויקרא יח ד-ה( .וחי בהם:
אָדם ו ַ
ָה ָ
חיי עולם זה ,וחיי העולם-הבא )ראה יחזקאל פרק יח( .
מוּתנוּ וְ י ְִרדּוּ
אָדם ְבּ ַצ ְל ֵמנוּ ִכּ ְד ֵ
ֲשׂה ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ַנע ֶ
" ַויּ ֶ
ֶמשׂ
וּב ָכלָ -הר ֶ
וּב ָכלָ -האָרֶץ ְ
וּב ְבּ ֵה ָמה ְ
וּבעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם ַ
ִב ְדגַת ַהיָּם ְ
ָהר ֵֹמשׂ ַעלָ -האָרֶץ" )בראשית א כו( .בעלי אמונה שלמה ,יודעים
כי כוונת המילים 'בצלם אלוהים' ,אינה צלם פיזי חלילה ,כפי
שרבים עלולים לחשוב ,אלא הכוונה לצלם רוחני .בעלי-
הקבלה ובראשם רש"י )רבי שלמה יצחקי( ,שאלו ,למה נאמר
'נעשה' בלשון רבים? הרי אלוהינו אחד הוא .בפסוק הצמוד
אָדם ,בלשון יחיד.
לו בהמשכו ,נאמרַ :ויּ ְִברָא ֱאל ִֹהים ֶאתָ -ה ָ
פירשו בעלי הקבלה' :נעשה' בלשון רבים ,מכיוון שהקב"ה
"התייעץ" )חלילה( עם המלאכים ו/או עם החכמים ,לפני
שברא את האדם .ללמדנו ,כביכול ,שהגדול צריך להתייעץ
נוֹעץ
עם הקטן ממנו .לא ייתכן כדבר הזה ,ככתובֶ " :אתִ -מי ָ
ֶך ְתּבוּנוֹת
ַוי ְִבינֵהוּ ַוי ְַל ְמּ ֵדהוּ ְבּאֹרַח ִמ ְשׁ ָפּט ַוי ְַל ְמּ ֵדהוּ ַד ַעת וְ ֶדר ְ
יענּו" )ישעיה מ יד(.
יוֹד ֶ
ִ
כוונת פסוקים אלו להסביר לנו ,שהשי"ת אלוהינו ,הוא
שברא את החכמה והדעת ,השכל והתבונה .אין לו צורך
להתייעץ עם אף אחד מברואיו .וכן ,שכל אדם באשר הוא,
קטון כגדול ,חכם כבער ,הוא קטן מאוד מאוד ורחוק מאוד
מכדי מעלת כבודו של הקב"ה ,יוצרו ובוראו עלי אדמות.
האדם הינו יצור אינטרסנטי ,וכל שכן מוגבל לאין ערוך
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לעומת הנשגבות האלוהית .צרה דעת האדם עד כדי הכתוב:
וּמהְ -דּמוּת ַתּ ַע ְרכוּ לו" )ישעיה מ יח(.
וְאלִ -מי ְתּ ַד ְמּיוּן ֵאל ַ
" ֶ
כוונתם של בעלי-הקבלה הייתה ,להעלות את פוסקי-
ההלכה שלהם למדרגת המלאכים .ולא היא ,ככתובֵ " :הן
ֳלה :אַף שׁ ְֹכנֵי ָב ֵתּי-
ָשׂים ָתּה ָ
אָכיו י ִ
וּב ַמ ְל ָ
ֲמיןְ ,
ֲב ָדיו לֹא ַיא ִ
ַבּע ָ
ְסוֹדם" )איוב ד יח(.
ֲשׁרֶ -בּ ָע ָפר י ָ
ח ֶֹמר ,א ֶ
הקב"ה נתן באדם מה שלא נתן באף בעל-חיים אחר:
מצפון ,שכל ,ונפש-משכלת .בלעדיהם ,האדם היה נמשל לכל
בעלי-החיים האחרים ,ומותר )יתרון( האדם מהבהמה -איין.
ובכל זאת ,מדוע נאמר 'נעשה' בלשון רבים? נאמר 'נעשה'
ברבים ,מכיוון שהיצור היחיד והמיוחד עלי אדמות ,הנקרא
אדם ,לא ייקרא אדם ,אלא אם יתנהג כאדם בכל המובנים:
בענייני-מוסר ,אהבת-הזולת ,שנאת הרשע ,ושמירת מצוות
הקב"ה .גם בדרך-ארץ חייב האדם .ואם לאו -מה ההבדל בינו
לבין בעלי-חיים אשר להם לא ניתנה נפש משכלת? יהודי
שימכור נשק ,תחמושת או מידע מודיעיני לאויב -מה ההבדל
בינו לבין כלב-זאב שתקף ילד עד מוות? ההבדל הינו בכך
שהאדם מודע לנזק שהוא גרם ,הכלב לא מודע ,כי הוא פועל
בצורה אינסטינקטיבית) ,מטבעו המולד( .היצור הנקרא אדם,
הוא יצירה אלוהית מאד נעלה ,אלא שלאדם עצמו ,תפקיד
מרכזי בעיצוב האדם שבו ,לכן ,התנהגותו ודרכו-בחיים
תלויים אך ורק בו .על כן נאמר 'נעשה' ברבים ,שכן ,הקב"ה
יצר בחסדו הרב את האדם ,ונתן בידיו את הכלים ,אבל
התוצאה הסופית תלויה אך ורק באדם עצמו ,ואם אך ישכיל
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לבחור בדרך הישר יצליח ,ובזה ניתן לו חופש הבחירה.
ָכ ְרנָה
ֲד ָשׁה וְ לֹא ִתזּ ַ
ֲד ִשׁים ,וָאָרֶץ ח ָ
" ִכּיִ -הנְ נִ י בוֹרֵא ָשׁ ַמיִם ח ָ
ֲלינָה ַעלֵ -לב" )ישעיה סה יז( .אמונתי היא
ָה ִראשֹׁנוֹת וְ לֹא ַתע ֶ
שכאשר הגאולה תבוא) ,הקב"ה יחישה במהרה בימינו ,אמן(,
העולם ישתנה מהקצה אל הקצה ,כי כל בני-האדם יבינו שיש
אָמר-יְהוָה בּוֹרֵא ַה ָשּׁ ַמיִם
בורא לעולם הזה ,ככתובִ " :כּי כֹה ַ
הוּא ָה ֱאל ִֹהים י ֵֹצר ָהאָרֶץ וְ ע ָֹשׂהּ הוּא כוֹנֲנָהּ לֹא-תֹהוּ ְברָאָהּ
וְאין עוֹד" )ישעיה מה יח( .העולם הנוכחי
ָל ֶשׁ ֶבת י ְָצרָהּ אֲנִ י יְהוָה ֵ
עם כל צרותיו יישכח מלב ,וחיי בני-האדם שיחיו בעולם
ִיגעוּ ָל ִריק וְ לֹא י ְֵלדוּ
ישתנו ללא הכר לטובה ,ככתוב" :לֹא י ְ
וְהיָה ֶטרֶם-
יהם ִא ָתּםָ :
ֱצ ֵא ֶ
רוּכי יְהוָה ֵה ָמּה וְ ֶצא ָ
ַל ֶבּ ָה ָלה ִכּי ֶזרַע ְבּ ֵ
י ְִקרָאוּ ַואֲנִ י ֶא ֱענֶה עוֹד ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים ַואֲנִ י ֶא ְשׁ ָמע" )ישעיה סה כד(.
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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פרשת ויחי יעקב
שבת שלום ומבורך ,ליראי ה' וחושבי-שמו .פרשת ויחי,
היא הפרשה האחרונה בספר בראשית .יעקב אבינו ,חי בערוב
ימיו במצרים במחיצת בנו יוסף ,שבע-עשרה שנה ,ובסה"כ חי
מאה ארבעים ושבע שנים .פרשה זו ,שלא כשמה היא .אינה
עוסקת בסיפור חייו של יעקב ,אלא ,בפרשת מותו ובברכתו
לבניו .את סיפור חייו של יעקב אבינו ,למדנו בפרשות
הקודמות :ויצא ,וישלח ,וישב ,מקץ ,ויגש .לאחר נאומו
הגדול של יהודה ,אשר הוביל להתוודעותו של יוסף אל אחיו,
בהכריזו אליהם לתדהמתם -אני יוסף אחיכם אשר מכרתם
אותי מצריימה ,בא סיפור ירידת כל בית-יעקב למצרים .יעקב
אבינו נפגש עם בנו האבוד יוסף ,בנסיבות אשר שום דמיון לא
יכול היה לצפותם מראש .יעקב אבינו מגיע סוף סוף אל
המנוחה ,אבל לא אל הנחלה ,שהרי לארץ נכר הגיע ואינו
נמצא במולדתו ,ארץ מגורי אבותיו.
ְמי-
ְחי ַי ֲעקֹב ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַר ִים ְשׁ ַבע ֶע ְשׂרֵה ָשׁנָה ַוי ְִהי י ֵ
" ַוי ִ
וּמאַת ָשׁנָה" )בראשית מז
וְאַר ָבּ ִעים ְ
ַי ֲעקֹב ְשׁנֵי ַחיָּיו ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ְ
כח( .המספר שבע-עשרה ,מעורר בנו מייד מחשבה על
ההקבלה לאותו מספר-שנים ,המופיע בראשית פרשת חייו
המופלאה של יעקבֵ " :א ֶלּה תּ ְֹלדוֹת ַי ֲעקֹב יוֹ ֵסף ֶבּןְ -שׁ ַבעֶ -ע ְשׂרֵה
ָשׁנָה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאתֶ -א ָחיו ַבּצֹּאן) "...בראשית לז ב( .שבע-עשרה
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שנה ,חי יוסף בצד אביו בכנען ,ובהקבלה מלאה ,חי יעקב
שבע-עשרה שנה בצדו של יוסף בנו ,התומך בו ומכלכלו
במצרים .עיקרה של פרשת ויחי ,הם הברכות שבירך יעקב
אבינו את בניו ,בטרם מותו .הברכות ,הן במלים נשגבות ,מהם
דברי תוכחה קשים ,ומהם דברי יעוד נעלים ביותר.
ברכות אבותינו ,מתחילות למעשה באברהם אבינו ,אשר
ֹאמר
חיפש את האלהים והכיר בו .הקב"ה ברכו ככתובַ " :ויּ ֶ
יך ֶאל-
אָב ָ
וּמ ֵבּית ִ
מּוֹל ְד ְתּ ָך ִ
וּמ ַ
אַר ְצ ָך ִ
אַברָם ֶל ְךְ -ל ָך ֵמ ְ
יְהוָה ֶאלְ -
ֲבר ְ
ְא ֶע ְשׂ ָך ְלגוֹי גָּדוֹל ַוא ָ
אַר ֶא ָךּ :ו ֶ
ַדּ ָלה ְשׁ ֶמ ָך
ֶכ ָך ַו ֲאג ְ
ֲשׁר ְ
ָהאָרֶץ א ֶ
וּמ ַק ֶלּ ְל ָך אָאֹר וְ נִ ְב ְרכוּ ְב ָך כֹּל
יך ְ
ֲכה ְמ ָב ְר ֶכ ָ
ֲבר ָ
ָכהַ :וא ָ
ֶהיֵה ְבּר ָ
וְ
ֲד ָמה" )בראשית יב א-ג( .בהמשך אף כורת השי"ת
ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָהא ָ
אַברָם
ברית עם אברהם אבינוַ " :בּיּוֹם ַההוּא ָכּרַת יְהוָה ֶאתְ -
נְּהר ִמ ְצ ַריִם ַעד-
ָת ִתּי ֶאתָ -האָרֶץ ַהזֹּאת ִמ ַ
ֲך נ ַ
ְבּ ִרית ֵלאמֹרְ :לז ְַרע ָ
וְאת
וְאת ַה ַקּ ְדמֹנִ יֶ :
וְאת ַה ְקּנִ זִּ י ֵ
נְהרְ -פּרָתֶ :את ַה ֵקּינִי ֶ
ָהר ַה ָגּדֹל ַ
ַהנּ ָ
וְאת-
וְאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֶ
וְאת ָה ֱאמ ִֹרי ֶ
וְאת ָה ְר ָפ ִאיםֶ :
וְאתַ -ה ְפּ ִרזִּ י ֶ
ַה ִח ִתּי ֶ
ְבוּסי" )בראשית טו יח-כ( .הקב"ה מבטיח
ָשׁי וְ ֶאת ַהי ִ
ַה ִגּ ְרגּ ִ
ליצחק אבינו ,לקיים את השבועה אשר נתן לאברהם אביו
בזכות שמירת מצוותיו ע"י אברהם ,ומברך את יצחק אבינו
ְמה
ֹאמר אַלֵ -תּרֵד ִמ ְצ ָרי ָ
אף הוא ,ככתובַ " :וֵיּרָא ֵא ָליו יְהוָה ַויּ ֶ
וְא ְהיֶה ִע ְמּ ָך
יך :גּוּר ָבּאָרֶץ ַהזֹּאת ֶ
ֲשׁר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
ְשׁכֹן ָבּאָרֶץ א ֶ
ֲך ֶא ֵתּן ֶאתָ -כּלָ -ה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל ַו ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת-
וּלז ְַרע ָ
ֲכ ָךּ ִכּיְ -ל ָך ְ
ֲבר ֶ
ַוא ָ
ֲך
יתי ֶאתַ -ז ְרע ָ
וְה ְר ֵבּ ִ
יךִ :
אָב ָ
ָהם ִ
אַבר ָ
נִשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
ֲשׁר ְ
ֻעה א ֶ
ַה ְשּׁב ָ
וְה ְת ָבּרֲכוּ
ֲך ֵאת ָכּלָ -ה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל ִ
ָת ִתּי ְלז ְַרע ָ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם וְ נ ַ
ְכּ ְ
ָהם ְבּק ִֹלי ַויּ ְִשׁמֹר
אַבר ָ
ֲשׁרָ -שׁ ַמע ְ
ֲך כֹּל גּוֹיֵי ָהאָרֶץֵ :ע ֶקב א ֶ
ְבז ְַרע ָ
קּוֹתי וְתוֹר ָֹתי" )בראשית כו ב-ו(.
וֹתי ֻח ַ
ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ִמ ְצ ַ
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יצחק אבינו ,מברך את יעקב פעמיים ,ראשית ,כאשר יעקב
קיבל במרמה את הברכה שייעד לעשיו ,ושוב כאשר יצחק
אבינו הכיר ברצון השי"ת ,שיעקב בנו הוא אשר יירשנו ,ואף
הועיד לו את ברכת אברהם ,ככתובַ " :ויּ ְִקרָא י ְִצ ָחק ֶאלַ-י ֲעקֹב
ָען :קוּם
ֹאמר לוֹ לֹאִ -ת ַקּח ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ְכּנ ַ
ֶך אֹתוֹ ַוי ְַצוֵּהוּ ַויּ ֶ
ַוי ְָבר ְ
ֲבי ִא ֶמּ ָך וְ ַקחְ -ל ָך ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה
תוּאל א ִ
יתה ְב ֵ
ֵל ְך ַפּ ֶדּנָה ֲארָם ֵבּ ָ
ִית
וְהי ָ
ֵך א ְֹת ָך וְ י ְַפ ְר ָך וְ י ְַר ֶבּ ָך ָ
וְאל ַשׁ ַדּי י ְָבר ְ
ֲחי ִא ֶמּ ָךֵ :
ִמ ְבּנוֹת ָל ָבן א ִ
ֲך ִא ָתּ ְך
וּלז ְַרע ָ
ָהם ְל ָך ְ
אַבר ָ
ִתּןְ -ל ָך ֶאתִ -בּ ְר ַכּת ְ
ִל ְק ַהל ַע ִמּים :וְ י ֶ
ָהם" )בראשית
אַבר ָ
ָתן ֱאל ִֹהים ְל ְ
ֲשׁר-נ ַ
ֶיך א ֶ
ְל ִר ְשׁ ְתּ ָך ֶאתֶ -ארֶץ ְמ ֻגר ָ
כח א-ד( .כעבור דור ,נפרד יעקב מבניוַ " -ויּ ְִקרָא ַי ֲעקֹב ֶאלָ -בּנָיו
ֹאמר) "...בראשית מט א() .בדומה ל -ויקרא יצחק אל יעקב(.
ַויּ ֶ
יעקב אבינו מברך אותם לשבטיהם ,ככתובָ " :כּלֵ -א ֶלּה ִשׁ ְב ֵטי
אוֹתם
ֶך ָ
יהם ַוי ְָבר ְ
ֲב ֶ
ֲשׁרִ -דּ ֶבּר ָל ֶהם א ִ
ָאל ְשׁנֵים ָע ָשׂר וְ זֹאת א ֶ
י ְִשׂר ֵ
ַך א ָֹתם" )בראשית מט כח(.
ֲשׁר ְכּ ִב ְר ָכתוֹ ֵבּר ְ
ִאישׁ א ֶ
ברכת משה רע"ה לכל שבטי-ישראל מתחילה אף היא,
ַך מ ֶֹשׁה ִאישׁ
ֲשׁר ֵבּר ְ
ָכה א ֶ
במילה זהה )וזאת(" :וְ זֹאת ַה ְבּר ָ
ָאל ִל ְפנֵי מוֹתוֹ" )דברים לג א( .המילה
ָה ֱאל ִֹהים ֶאתְ -בּנֵי י ְִשׂר ֵ
ֲשׁרָ -שׂם
וזאת ,מופיעה שוב בפרשת ואתחנן" :וְ זֹאתַ ,התּוֹרָה א ֶ
ָאל" )דברים ד מד( .בפרשת וזאת הברכה,
מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵי ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
הקב"ה חוזר באוזני משה על שבועתו לאבותינו ,ככתוב:
ֲשׁר ַעל-
ַעל מ ֶֹשׁה ֵמ ַע ְרבֹת מוֹאָב ֶאלַ -הר נְ בוֹ רֹאשׁ ַה ִפּ ְסגָּה א ֶ
" ַויּ ַ
וְאת
ְפּנֵי ְירֵחוֹ ַויּ ְַר ֵאהוּ יְהוָה ֶאתָ -כּלָ -האָרֶץ ֶאתַ -ה ִגּ ְל ָעד ַעדָ -דּןֵ :
ְהוּדה ַעד
וְאת ָכּלֶ -ארֶץ י ָ
ַשּׁה ֵ
וּמנ ֶ
וְאתֶ -ארֶץ ֶא ְפ ַריִם ְ
ָכּל-נ ְַפ ָתּ ִלי ֶ
וְאתַ -ה ִכּ ָכּר ִבּ ְק ַעת ְירֵחוֹ ִעיר ַה ְתּ ָמ ִרים
וְאתַ -ה ֶנּגֶּב ֶ
ַהיָּם ָהאַחֲרוֹןֶ :
ָהם
אַבר ָ
נִשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
ֲשׁר ְ
ֹאמר יְהוָה ֵא ָליו זֹאת ָהאָרֶץ א ֶ
ַעד-צ ַֹערַ :ויּ ֶ
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וְשׁ ָמּה
ֶיך ָ
יך ְב ֵעינ ָ
ית ָ
ֲך ֶא ְתּ ֶננָּה ֶה ְר ִא ִ
וּלַי ֲעקֹב ֵלאמֹר ְלז ְַרע ָ
ְלי ְִצ ָחק ְ
לֹא ַת ֲעבֹר" )דברים לד א-ד(.
הברכה ,המתגלגלת מאברהם ליצחק ,מיצחק ליעקב,
מיעקב לבניו ,ומהם לעם-ישראל כולו ,מהי? .ברכה זו,
המתגלמת גם בברכתו הגדולה של משה רע"ה לשבטי-
ישראל ,אינה אלא התורה .אולם ,אין ברכה זו בבחינת מתנת-
חינם ,שניתנה לצאצאי האבות .אלא ,שצוּותה מורשה
לישראל לקיים את התורה ,כלשון הכתוב" :תּוֹרָה ִצוָּהָ -לנוּ
ָשׁה ְק ִה ַלּת ַי ֲעקֹב" )דברים לג ד( .זאת התורה ,זאת
מ ֶֹשׁה מוֹר ָ
הברכה וזאת הארץ .אם נקיים את זאת התורה ,תהיה לנו זאת
הברכה ,ותהיה לנו זו הארץ .משה רע"ה מסיים את התורה
נוֹשׁע ַבּיהוָה) "...דברים
מוֹך ַעם ַ
ָאל ִמי ָכ ָ
ֶיך י ְִשׂר ֵ
אַשׁר ָ
במילים " ְ
לג כט( .ר"ל ,אשריך עם ישראל ,שניתנה לך התורה .ספר
ֲצת
ֲשׁר לֹא ָה ַל ְך ַבּע ַ
אַשׁרֵי ָה ִאישׁ א ֶ
תהלים פותח במיליםְ " :
ָשׁבִ :כּי ִאם
מוֹשׁב ֵל ִצים לֹא י ָ
וּב ַ
ֶך ַח ָטּ ִאים לֹא ָע ָמד ְ
וּב ֶדר ְ
ְר ָשׁ ִעים ְ
ָלי ְָלה" )תהלים א א-ב(.
ְבּתוֹרַת יְהוָה ֶח ְפצוֹ ְ
יוֹמם ו ָ
וּבתוֹרָתוֹ י ְֶהגֶּה ָ
נעים זמירות ישראל ,מגלה לנו במה מתבטא אושרו של
ָלי ְָלה.
יוֹמם ו ָ
וּבתוֹרָתוֹ י ְֶהגֶּה ָ
האדםִ :כּי ִאם ְבּתוֹרַת יְהוָה ֶח ְפצוֹ ְ
מעגל הדורות נסגר :ברכות התורה יתקיימו באיש הדבק
אָמר יְהוָה נ ֵֹתן
בתורת משה הכתובה .הקב"ה מבטיח" :כֹּה ַ
כוֹכ ִבים ְלאוֹר ָלי ְָלה רֹגַע ַהיָּם
ֵח וְ ָ
יוֹמם ֻחקֹּת ָיר ַ
ֶשׁ ֶמשׁ ְלאוֹר ָ
ָמשׁוּ ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה ִמ ְלּ ָפנַי
ַלּיו יְהוָה ְצ ָבאוֹת ְשׁמוִֹ :אם-י ֻ
ַוֶיּהֱמוּ ג ָ
ָמים"
ָאל י ְִשׁ ְבּתוּ ִמ ְהיוֹת גּוֹי ְל ָפנַי ָכּלַ -היּ ִ
נְ אֻם-יְהוָה גַּם ֶזרַע י ְִשׂר ֵ
)ירמיה לא לד-לה( .נצח ישראל לא ישקר .הבטחת הקב"ה היא
לעם ישראל כעם .כל איש ואיש מישראל ,חייב ללמוד וללמד
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תורה ומצוות ,וכן שיצווה את בניו אחריו ,לשמור את מצוות
השי"ת ,ולעשות צדקה ומשפט .למען יביא הקב"ה עליהם את
הברכה ,את הברכות בהם בירך את אבותינו ,אברהם ,יצחק
ויעקב.
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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וארא ,היא הפרשה השנייה בספר שמותַ " .וי ְַד ֵבּר ֱאל ִֹהים
ָהם ֶאל-י ְִצ ָחק
אַבר ָ
ָארָא ֶאלְ -
ֹאמר ֵא ָליו אֲנִ י יְהוָה :ו ֵ
ֶאל-מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
נוֹד ְע ִתּי ָל ֶהם" )שמות ד ב-
וּשׁ ִמי יְהוָה לֹא ַ
וְאלַ-י ֲעקֹב ְבּ ֵאל ַשׁ ָדּי ְ
ֶ
ג( .וארא -ונגליתי .אל-שדי -השי"ת ההופך ,משנה ומסדר
מערכות הטבע .ושמי יהוה לא נודעתי להם -ר"ל ,הקדוש-
ברוך-הוא נגלה לאבותינו והם האמינו בו ,אעפ"י שלא עשה
להם נסים ונפלאות ,רק הבטיח להם שזרעם יהיה ברוך ,יירש
ארץ ויעמוד לעד .אבותינו האמינו בקב"ה ,ותחשב להם
לצדקה -זוהי האמונה שלא תלויה בדבר .אדם שמגיע לדרגת
אמונתם של אבותינו ,אברהם ,יצחק ויעקב מגיע לפסגת
האמונה בקדוש ברוך הוא .זוהי אהבה והכרה שלימה
ואמיתית בצור ישראל .בני-ישראל ,היו עבדים במצרים במשך
כארבע-מאות שנה ,ומהם למדו וספגו את האלילות ואת
העבודה הזרה .יהושע בן נון ,אחרי גמר כיבוש-הארץ ,כאשר
ראה שהעם מתחיל לעבוד את אלהי הכנענים והאמורים,
מזהיר את העם ואומר להם" :וְ ַע ָתּה יְראוּ ֶאת-יְהוָה וְ ִע ְבדוּ אֹתוֹ
יכם ְבּ ֵע ֶבר
ֲבוֹת ֶ
ֲשׁר ָע ְבדוּ א ֵ
וְה ִסירוּ ֶאתֱ -אל ִֹהים א ֶ
ֱמת ָ
וּבא ֶ
ְבּ ָת ִמים ֶ
וּב ִמ ְצ ַריִם וְ ִע ְבדוּ ֶאת-יְהוָה" )יהושע כד יד(.
ָהר ְ
ַהנּ ָ
הנביא יחזקאל בן בוזי הכהן ,מוכיח את העם שסטה מן
קּוּצי ֵעינָיו ַה ְשׁ ִליכוּ
ֲל ֶהם ִאישׁ ִשׁ ֵ
הדרך ,ככתובָ " :וא ַֹמר א ֵ
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ַמרוִּ -בי וְ לֹא
יכםַ :ויּ ְ
לּוּלי ִמ ְצ ַריִם אַלִ -תּ ַטּ ָמּאוּ ֲאנִי יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וּב ִג ֵ
ְ
וְאת-
ֵיהם לֹא ִה ְשׁ ִליכוּ ֶ
קּוּצי ֵעינ ֶ
אָבוּ ִל ְשׁמ ַֹע ֵא ַלי ִאישׁ ֶאתִ -שׁ ֵ
אַפּי
יהם ְל ַכלּוֹת ִ
ֲל ֶ
ֲמ ִתי ע ֵ
לּוּלי ִמ ְצ ַריִם לֹא ָעזָבוּ ָוא ַֹמר ִל ְשׁפּ ְֹך ח ָ
ִגּ ֵ
ָאַעשׂ ְל ַמ ַען ְשׁ ִמי ְל ִב ְל ִתּי ֵה ֵחל ְל ֵעינֵי
תוֹך ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם :ו ַ
ָבּ ֶהם ְבּ ְ
ֵיהם
יהם ְל ֵעינ ֶ
ֲל ֶ
נוֹד ְע ִתּי א ֵ
ֲשׁר ַ
תוֹכם א ֶ
ֲשׁרֵ -ה ָמּה ְב ָ
ַהגּוֹיִם א ֶ
הוֹציאָם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם" )יחזקאל כ ז-ט(.
ְל ִ
אבותינו במצרים ,עבדו עבודה זרה ,בגלל שישבו בתוך
מצרים דורות רבים .ככה גם בימינו אלה ,בעוונותינו הרבים,
ישב עם ישראל אלפיים שנה בגלות הארוכה .המצב דומה
להפליא :רוב העם -חלקו מתכחש לבורא עולם ולתורתו
ואומר לא-היא) ,אלה החילוניים( ,וחלקו הנוסף ,מתכחש
לתורת משה רע"ה ,ועשה לעצמו תורה חדשה .מכיוון שבני
ישראל בארץ-מצרים ,בודאי לא כולם ,אבל לפחות בחלקם-
עבדו עבודה זרה ,את אלוהי מצרים אשר ישבו בתוכם דורות
רבים ,נפגמה אמונתם ,והיה צורך בעשר המכות אשר הכה
הקב"ה את מצרים .היה צורך בקריעת ים סוף ,ובהורדת המן
מן השמים ,בעמוד הענן יומם ובעמוד האש לילה ,ובעוד
נסים רבים .כלומר ,דווקא שאמונת דור יציאת מצרים הייתה
פחותה ,פגומה וחסרת שלמות ,נזקקו בני-ישראל לאותה
תגלית נסית ,ולכל האותות והמופתים שעשה הקב"ה לעמו,
לעיני פרעה ומצרים .הצורך בכל אותם אותות ומופתים,
מהווה למעשה ,סימן לחולשת אמונתם .אין אמונה שלמה,
אלא אותה אמונה שאיננה זקוקה למופתים ,והיא יראת-
אלהים ,מתוך אהבה והכרה אמיתית.
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קהל קודש ,בתוך בני-עדתנו היקרה ,רבים הם בעלי אמונה
אמיתית בקדוש-ברוך-הוא ,אמונה הקרובה לאמונת אברהם,
יצחק ויעקב ,אבותינו הקדושים .משום כך אין אנו זקוקים,
לא לתפילין ,לא לקמיעים ,לא ללחישות ,לא למזלות ולא
לקברות צדיקים .אמונתנו בקדוש-ברוך-הוא חזקה כאמונת
אבותינו ,אברהם ,יצחק ויעקב.
הקב"ה ,נתן לכל בני אנוש חופש בחירה .מניין אנו
למדים זאת? אנו למדים זאת מכך ,שהשי"ת אמר לקין ,בטרם
הרג את הבל אחיו :ועתה אם תטיב שאת) -אם תשלוט ביצר
הרע( ,ואם לא תטיב) ,אם לא תכין את לבבך לעשות רק את
הטוב( ,אז -לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו .כלומר ,יצר
הרע אורב לך בכל מקום ומנסה לפתות אותך ואתה נמשך
אליו ,אבל -אתה תמשול בו .נתתי בתוכך כח נגדי והוא יראת
שמים .אם אך תרצה ,בכך שתכין את לבבך -אתה תוכל
לשלוט ביצר הרע ולהיות לו לאדון ,ולא להיפך.
ואני אקשה ,כיצד מסתדר הדבר עם אמירת השם -ואני
אקשה את לב פרעה ולא ישלח את העם? איך הבחירה
החופשית מסתדרת עם -ואני אקשה את לב פרעה? הרי יש
פה לכאורה התערבות אלוהית ,המבטלת את הבחירה
החופשית ,ולא היא .הקב"ה ידע שפרעה ועבדיו רשעים
גמורים הם ,ואפילו אם היו משחררים את בני-ישראל ,היו
מתחרטים וחוזרים בהם .הקב"ה ,ע"י כך שהקשה את לב
פרעה רצה להשיג שתי מטרות  ,האחת  -להראות לפרעה
ולכל מצרים ,את כוחו ואת גבורתו .ואכן הוא אומר לפרעה
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יך ַבּעֲבוּר
ֱמ ְד ִתּ ָ
וְאוּלם ַבּעֲבוּר זֹאת ֶהע ַ
באמצעות משה רע"הָ " -
וּל ַמ ַען ַס ֵפּר ְשׁ ִמי ְבּ ָכל ָהאָרֶץ" )שמות ט טז(.
ַה ְרא ְֹת ָך ֶאת-כּ ִֹחי ְ
השנייה -וחשובה לא פחות ,להראות לבני-ישראל ,שלא היו
מסוגלים להכיר את השי"ת מתוך תודעתם והכרתם הם ,את
ֹאמר יְהוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה
ידו החזקה וזרועו הנטויה ,ככתובַ " :ויּ ֶ
ֲב ָדיו ְל ַמ ַען
בֹּא ֶאלַ -פּ ְרעֹה ִכּי-אֲנִ י ִה ְכ ַבּ ְד ִתּי ֶאתִ -לבּוֹ וְ ֶאתֵ -לב ע ָ
וּבןִ -בּנְ ָך ֵאת
וּל ַמ ַען ְתּ ַס ֵפּר ְבּאָזְ נֵי ִבנְ ָך ֶ
ִשׁ ִתי אֹת ַֹתי ֵא ֶלּה ְבּ ִק ְרבּוְֹ :
יד ְע ֶתּם
ֲשׁרַ -שׂ ְמ ִתּי ָבם וִ ַ
וְאת-אֹת ַֹתי א ֶ
ֲשׁר ִה ְת ַע ַלּ ְל ִתּי ְבּ ִמ ְצ ַריִם ֶ
אֶ
ִכּי-אֲנִ י יְהוָה" )שמות י א-ב(.
פרשת השבוע הבא פרשת בוא אל פרעה .וידבר ה' אל
משה לאמר קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל.
שבעת ימים תאכל מצות . ..וכל בכור אדם בבניך תפדה .והיה
לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם
בפיך כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים .מצוות פדיון הבן
הבכור נשתכחה מאיתנו ,עדת בני-מקרא ,ועל כך עוד נדון
בהמשך בהרחבה .אולם כבר כעת ,חובתי להזכיר ,כי חובה
על כל יהודי ירא-שמים לקיים את מצוות פדיון הבן הבכור.
וְשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאתַ -ה ֻח ָקּה ַהזֹּאת
זוהי מצווה לדורות כפי שנצטווינוָ " :
ימה" )שמות יג י( .ר"ל -במועד שלה בזמן
ָמ ָ
ָמים י ִ
ֲדהּ ִמיּ ִ
ְלמוֹע ָ
הקבוע שלה ,וכן שמצווה זו היא לכל הדורות.
מאמר זה נכתב לזכרה של המנוחה גב' איבון בת מורד לייטו ז"ל.

ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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פרשת יתרו
יתרו חותן משה ,היה כהן מדיין .אינו מבני ישראל ,אולם
ֲשׁר ִה ִצּיל
רוּך יְהוָה א ֶ
ֹאמר י ְִתרוֹ ָבּ ְ
האמין בקב"ה ,ככתובַ " :ויּ ֶ
ֲשׁר ִה ִצּיל ֶאתָ -ה ָעם ִמ ַתּ ַחת יַד-
וּמיַּד ַפּ ְרעֹה א ֶ
ֶא ְת ֶכם ִמיַּד ִמ ְצ ַריִם ִ
ָד ְע ִתּי ִכּי-גָדוֹל יְהוָה ִמ ָכּלָ -ה ֱאל ִֹהים ִכּי ַב ָדּ ָבר
ִמ ְצ ָריִםַ :ע ָתּה י ַ
יהם" )שמות יח י-יא( .פרשת יתרו היא אחת
ֲל ֶ
ֲשׁר זָדוּ ע ֵ
אֶ
הפרשות הנשגבות שבתורה .כל פרשות התורה הן נשגבות,
אלא שאנחנו כבני אדם לא רואים את כל הודם .פרשת יתרו
יחד עם פרשת ואתחנן ,מביאות אלינו ,אל כל איש ישראל,
את יסודות חוקי האלוהים .מהם יסודות חוקי האלוהים?
עשרת-הדברות הם .כשם שלכל מבנה יש יסודות ,גם לתורה
יסודות ,ויסודותיה -עשרת הדברות .כל תרי"ג מצוות התורה,
עשה ולא תעשה ,מסתעפות אחת לאחת מעשרת הדברות.
יך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ֵבּית
את ָ
הוֹצ ִ
ֲשׁר ֵ
יך א ֶ
אָנ ִֹכי יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲב ִדים :כל האמת והשלום ,היושר הצדק והאמונה ,החיים
עָ
והטוב ,החסד והרחמים .ודעת האל המיוחד ,שאחד הוא ואין
שני לו ,ואיננו נמדד .אין לו ערך ,לא דמות ולא תמונה ,לא
חבר ולא עוזר .האל המושיע והמסתתר ,אשר לו הנסתרות
ולנו הנגלות .לשמוע לנביאיו ,להתפלל לפניו ,לחלות את פניו,
לעבדו בשמחה וביראה ,בגיל וברעדה .לאהבה אותו בכל לב
ובכל נפש ובכל מאודך" -בכל היקר לך" .לדבקה בו ,ללכת
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אחריו ,לכסוף למקדשו ולמקום משכן כבודו .לשמור
שבתותיו ומועדיו .להקריב לו קורבנות עולות ושלמים,
תרומות ,מעשרות וביכורים .יראת כל זכור :זכור את יום
השבת לקדשו ,זכור תזכור את אשר עשה ה' אלוהיך לפרעה
ולכל מצרים ,זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם
ממצרים ,וזכור את אשר עשה ה' אלוהיך למרים בדרך
בצאתכם ממצרים .אהבת רעים ,שנאת אויבי הקב"ה,
והתוודות על עוונות -כל אלה ודומיהם יוצאים ותלויים
מהדיבר הראשון :אנכי ה' אלוהיך.
ֲח ִרים ַעלָ -פּנָי :כל עוול ורשע ,גזל
לֹא י ְִהיֶהְ -ל ָך ֱאל ִֹהים א ֵ
וחמס ,שקר וכזב ,תוך ומרמה .כל רע ותועבה ,עבודה זרה,
קוסמים ומעוננים ,מכשפים ומנחשים ,חוברי חבר ושואלי
אוב ,ידעונים ודורשים אל המתים ,רוחות ושדים ,תמונת כל,
פסלים ומצבות .כל אלה מסתעפים מהדיבר השני .ולא רק
אלה ,אלא כלל הטומאות :זבים וזבות ,נידות ויולדות ,טומאת
מת ,טומאת נבלות ואכילת טרפות -אף הם מסתעפים מהדיבר
השני -לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני .בהמשכו של
הדיבר השני ,הקב"ה מודיע לנו את הדברים הברורים האלה:
כי אנכי ה' אלוהיך ,אל קנא פוקד עוון אבות על בנים על
שלישים ועל רביעים לשונאי .כלומר ,פקידת העוון איננה
אוטומטית .רק במידה והדורות השני ,השלישי והרביעי
יחטאו גם הם ,אז יפקוד עליהם הקב"ה גם את עוון אבותם,
וזה אשר נאמר -לשונאי .לעומת זאת ,עושה חסד לאלפים-
לאלף דור ,לאוהבי ולשומרי מצוותי.
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ַקּה יְהוָה
יך ַל ָשּׁוְ א ִכּי לֹא ְינ ֶ
לֹא ִת ָשּׂא ֶאתֵ -שׁם-יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִשּׂא ֶאתְ -שׁמוֹ ַל ָשּׁוְ א :כל שבועת שקר וחילול השם
ֲשׁר-י ָ
ֵאת א ֶ
ותורתו ,ונודר ,נשבע ולא משלם ,ומבטיח נשבע ולא מקיים-
כל אלה תלויים בדיבר השלישי :לא תשא את שם ה' לשווא.
זָכוֹר ֶאת-יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֹ :שמירת השבתות ,המועדים
וראשי החודשים .שילוח עבדים חופשיים ושמיטת חובות
לחלשים .שמיטת האדמה והיובל ,פדיון הבן הבכור ,מתנות
כוהנים ,תרומות ונדבות .מילת עורלות בשר ,עורלות לב
)ומלתם ערלת לבבכם( ומצוות ציצית .שחיטת בהמות ועופות
טהורים ושפיכת דמם -כל אלה ודומיהם תלויים ומסתעפים
מהדיבר זכור את יום השבת.
ֲד ָמה
יך ַעל ָהא ָ
ָמ ָ
ֲרכוּן י ֶ
יך וְ ֶאתִ -א ֶמּ ָך ְל ַמ ַען ַיא ִ
אָב ָ
ַכּ ֵבּד ֶאתִ -
יך נ ֵֹתן ָל ְך :כל כיבוד בנים לאבות ולאימהות.
ֲשׁר-יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
אֶ
והדרת פני זקן ,וכיבוד שופטים ודיינים השופטים עפ"י דין-
תורה .האיסור לקלל את השי"ת חס ושלום ,לקלל אב ,אם,
מלך ונשיא .מפני שיבה תקום ,וכי יקרה לך קן-ציפור ,סדר
ירושות ,סדר נחלות וסדר אבלות לאבות ואימהות .דין הורי
הבעל כאילו היו הורי האישה ,ודין הורי האישה כאילו היו
הורי הבעל .כל אלה ודומיהם תלויים בדיבר כבד את אביך
ואת אמך.
לֹא ִתּ ְר ָצח :כל רצח ושפיכת דם במזיד ובמרמה ,בדיבור
וברכילות .בניית בית ללא מעקה ,חופר בור ולא כיסהו.
אחזקת שור נגח ומועד ,אחזקת נשק טעון ולא מוסתר .מתן
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רשיונות והיתרים שלא כמשפט ,המסכנים את הציבור ,עקב
שוחד וכל סיבה אחרת .לקיחת כופר לנפש רוצח ,ובן סורר
ומורה -כל אלה ודומיהם תלויים בדיבר לא תרצח.
לֹא ִתּנְאָף :כל ניאוף וזנות שנוהגים בני אדם ,בין
בפנויות ,בין באלמנות וכל שכן באשת איש .מפתה נערה
בתולה ,ושוכב עם זכר משכבי נקבה .וכל החוזר ולקח את
אשתו אחרי שנטמאה לאחר .סדר עריות וכל האיסורים
המפורטים בפרשת קדושים ,וכן סדר הייבום והחליצה בזמן
מלכות -כולם תלויים ומסתעפים מהדיבר לא תנאף.
לֹא ִתּ ְגנֹב :כל גניבה בבית ובשדה ,ביום ובלילה ,בסתר
ובגלוי ,במרמה ,בתחכום ובהונאה .כל עושק וכל גזל .הלנת
שכר שכיר .כל עשיית עוול במשפט ,במידה במשקל
ובמסורה .אבן גדולה ואבן קטנה ,איפה ואיפה .לקיחת נשך
ותרבית .לא תשיג גבול רעך ,והבערת אש בשדה קוצים
שהתפשטה לשדה רעך -כולם תלויים בדיבר לא תגנוב.
ֲך ֵעד ָשׁ ֶקר :כל עדות שיעידו בני אדם
לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ
בשקר ובכזב .משפט פלילי ומשפט אזרחי .הנוגע להון
ולרכוש ,הנוגע לפגיעה ולנזק ,גזילת ממון ופגיעה בכבוד.
עדות שקר כדי לזכות חייב או לחייב זכאי .עד חמס ,הטיית
משפט ולקיחת שוחד .הצדקת רשע והרשעת צדיק -כולם
ודומיהם תלויים בדיבר לא תענה ברעך עד שקר.
לֹא ַת ְחמֹד :כל חמדנות שחומדים בני אדם ,בתאוות
נשים ורכוש  ,בתים שדות וכרמים  ,מכוניות  ,דברי ערך
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וחפצי אומנות .וכן כל דומיהם -כולם תלויים בדיבר העשירי
והאחרון לא תחמוד .יש להיזהר במיוחד בדיבר הזה,
החמדנות ,כידוע ,היא שורש כל הרע ,שכן כל רוצח ,כל נואף,
כל גונב ,קודם כל הוא חומד.
יהי רצון מלפני הקב"ה ,שיקיים בימינו את דבריו
הטובים ,אשר אמר ע"י הנביא ירמיה בן חלקיהו הכהןִ " :כּי
ָמים ָה ֵהם
ָאל אַ ֲחרֵי ַהיּ ִ
ֲשׁר ֶא ְכרֹת ֶאתֵ -בּית י ְִשׂר ֵ
זֹאת ַה ְבּ ִרית א ֶ
ִיתי
וְהי ִ
ֲבנָּה ָ
ָתי ְבּ ִק ְר ָבּם וְ ַעלִ -ל ָבּם ֶא ְכתּ ֶ
ָת ִתּי ֶאת-תּוֹר ִ
נְ אֻם-יְהוָה נ ַ
וְה ָמּה י ְִהיוִּ -לי ְל ָעם :וְ לֹא י ְַל ְמּדוּ עוֹד ִאישׁ ֶאת-
ָל ֶהם לֵאל ִֹהים ֵ
אוֹתי
כוּלּם י ְֵדעוּ ִ
אָחיו ֵלאמֹר ְדּעוּ ֶאת-יְהוָה ִכּיָ -
וְאישׁ ֶאתִ -
ֵעהוּ ִ
רֵ
אתם לֹא
וּל ַח ָטּ ָ
דוֹלם נְ אֻם-יְהוָה ִכּי ֶא ְס ַלח ַלעֲוֹנָם ְ
ְל ִמ ְקּ ַטנָּם ו ְַעדְ -גּ ָ
ֶאזְ ָכּר-עוֹד" )ירמיה לא לב-לג(
ֲשׁר
אז יתקיים עלינו מקרא שכתובְ ..." :בּ ָכלַ -ה ָמּקוֹם א ֶ
יך" )שמות כ כא(.
ַכ ִתּ ָ
וּבר ְ
יך ֵ
אַזְ ִכּיר ֶאתְ -שׁ ִמי אָבוֹא ֵא ֶל ָ
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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כי תשא) ,תשא -לשון זקיפה ,גדוּלה והרמת הראש(.
בפרשת כי תשא ,מופיע הסיפור העצוב והנורא של עבודת
עגל הזהב ,עליו אמרו העם היוצאים ממצרים -אלה אלוהיך
ָצר אֹתוֹ ַבּ ֶחרֶט
ָדם ַויּ ַ
ישראל ,רחמנא לצלן .ככתובַ " :ויּ ִַקּח ִמיּ ָ
ֱלוּך
ֲשׁר ֶהע ָ
ָאל א ֶ
יך י ְִשׂר ֵ
ֹאמרוּ ֵא ֶלּה ֱאל ֶֹה ָ
ַוַיּ ֲע ֵשׂהוּ ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה ַויּ ְ
ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם" )שמות לב ד( .הדור אשר יצא ממצרים ,וראה
במו עיניו את נפלאות השם ואת עשר המכות בהם הכה
השי"ת את מצרים ,ואשר ראה במו עיניו את קריעת ים סוף
ואת המים אשר עמדו להם כחומה וכנד מימינם ומשמאלם.
הדור אשר ראה לילה אחר לילה ,את עמוד האש אשר נועד
להשרות עליהם ביטחון ולהאיר את דרכם ,ויום יום את עמוד
הענן שהצל עליהם מחום השמש .דור אשר שמע את קול
הקב"ה מדבר מן השמיים ,ואשר קיבל את עשרת הדיברות
הכתובות על לוחות הברית באצבע אלוהים .כיצד ייתכן ,שבני
דור זה שכבר חזו בנפלאות הקב"ה וכבר חוו ניסים על בשרם,
פנו לאהרון הכהן ובקשו אלהים אחרים ,ככתובַ " :ויּ ְַרא ָה ָעם,
ֹאמרוּ
ֶדת ִמןָ -ה ָהר ַויּ ִָקּ ֵהל ָה ָעם ַעל-אַ ֲהרֹן ַויּ ְ
ִכּי-בֹ ֵשׁשׁ מ ֶֹשׁה ָלר ֶ
ֲשׁר י ְֵלכוּ ְל ָפנֵינוּ ִכּי-זֶה מ ֶֹשׁה
ֲשׂהָ -לנוּ ֱאלֹ ִהים א ֶ
ֵא ָליו קוּם ע ֵ
ָד ְענוּ ֶמהָ -היָה לוֹ" )שמות
ֱלנוּ ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם לֹא י ַ
ֲשׁר ֶהע ָ
ָה ִאישׁ א ֶ
לב א(  .סרו מהר העם מן הדרך  ,שכחו ורחקו מאל מושיעם
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אשר הראם גדולות במדבר ובמצרים .לכך ,לדעתי יש הסבר
אחד ויחיד :זהו דור אשר לא הכין את לבבו ולא נאמנה את
אל רוחו.
יהודי המאמין בקב"ה ,אם לא יכין לבבו יום ביומו
לעבודת הקב"ה ,הרי הוא מחטיא את העיקר .מהי הכנת הלב?
זאת היא עבודת אדם על עצמו ונפשו ,לטהרה מכל מחשבות
רעות ,ולכוון את נפשו לאהבת הקב"ה ולקיום מצוותיו .גם
לתפילה הנושא אדם אל בוראו ,חשיבות רבה .תפילה הבאה
מעומק הלב ,מכוונת ומטהרת את נפש האדם .אולם יש לזכור
שהתפילה אינה העיקר ,אלא אמצעי לקירוב לבבו של האדם,
למצוות השי"ת.
קדושתם של לוחות הברית ,ספרי הקודש ,ארון הקודש
ובית המקדש ,אינה באה מצד עצמם .אלא הם מתקדשים
באשר עם ישראל שומר ומקיים את מצוות הקב"ה .אדם אשר
אינו שומר ומקיים את מצוות הקב"ה ומזלזל בהם ,הרי הוא
מחלל שם שמיים חלילה ,וכן מחלל את קודשי-ישראל
שהוזכרו .עובדה מצערת היא ,שגויים שרפו בתי-כנסת וספרי
תורה וקדושה לרוב ,במקומות רבים בעולם .משה רע"ה,
שיבר את לוחות הברית ברדתו מן ההר בחורי אף ,בראותו את
עבודת עגל הזהב .עובדות אלו ממחישות כי קודשי-ישראל
אלו איבדו את קדושתם ,בשל המעשים הרעים של העם ,וכי
קדושתם של קודשי ישראל ,מתקיימת רק במידה ועם ישראל
מקיים את מצוות השי"ת ,ובכך הם מתקדשים.
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דברי התורה ,צריך שיהיו על לב האדם תמיד ,ועליו
להגות בם בשבתו בביתו ,בלכתו בדרך ,ובשכבו ובקומו.
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ַעלְ -ל ָב ֶב ָך
וְהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה א ֶ
ככתובָ " :
ֶך
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּר ְ
ית ָך ְ
ֶיך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
ַנְתּם ְל ָבנ ָ
וְשׁנּ ָ
ִ
וּבקוּ ֶמ ָך" )דברים ו ו-ז(.
וּב ָשׁ ְכ ְבּ ָך ְ
ְ
ֹאמר ָל ָמה יְהוָה ֶי ֱחרֶה
ְחל מ ֶֹשׁה ֶאתְ -פּנֵי יְהוָה ֱאל ָֹהיו ַויּ ֶ
" ַוי ַ
ָקה"
וּביָד ֲחז ָ
את ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ְבּכ ַֹח גָּדוֹל ְ
הוֹצ ָ
ֲשׁר ֵ
אַפּ ָך ְבּ ַע ֶמּ ָך א ֶ
ְ
)שמות לב יא( .ביטוי זה הינו יחידני בתורה ,בהקשר של
אלוהי-משה ,זאת לעומת פעמים רבות ,בהם מוזכרים
בתורה הביטויים :אלוהי אברהם ,אלוהי יצחק ואלוהי יעקב.
קדמה לביטוי זה ,אמירת הקב"ה למשה רע"ה -לך רד כי
שחת עמך .ככתובַ " :וי ְַד ֵבּר יְהוָה ֶאל-מ ֶֹשׁהֶ :ל ְך-רֵד ִכּי ִשׁ ֵחת
ית ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם" )שמות לב ז( .אמירה זו של
ֱל ָ
ֲשׁר ֶהע ֵ
ַע ְמּ ָך א ֶ
הקב"ה ,מעידה על כך ,שאין עם ישראל נחשב לעם ה' באופן
אוטומטי ואבסולוטי .אלא ,מכיוון שכפרו באלוהותו ע"י
עבודה זרה ,הפסיק הקב"ה להחשיבם כעמו .עם ה' הינו תואר
נכבד ועצום ,השמור ומותנה לעם ישראל בהיותו מכיר בהיות
הקב"ה אלוהים יחיד ,ואין זולתו בשמיים ממעל ועל הארץ
מתחת -אין עוד .על אותו משקל ובאותה אנלוגיה ,דעתי היא,
כי אדם אינו נחשב יהודי בעיני הקב"ה אם אינו מאמין בו,
בקב"ה .השם יהודי ,נגזר משמו של יהודה ,בנה הרביעי
של לאה אמנו ,ופירושו ,יהודה -זה הוא אלוהים אשר נתן לי
ארבעה בנים .השם יהודי ,שמור למאמינים באמונה שלמה
בקב"ה ,וזאת דעתי ,מתוך הכתוב בתורה לגבי העוברים על
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מצוות חשובות ומסוימות )דבר המעיד על חוסר האמונה(:
'ונכרתה הנפש ההיא מישראל /מעמיה /מקרב עמיה'.
ֲשׁר ָכּ ָת ְב ָתּ" )שמות לב לב( -בשני
"ְ ...מ ֵחנִ י נָא ִמ ִסּ ְפ ְר ָך א ֶ
מקומות נוספים בתנ"ך ,מלבד המופיע בפרשת כי תשא,
מוזכר ספר זיכרון של הקב"ה .בספר מלאכי" -אָז נִ ְד ְבּרוּ י ְִר ֵאי
ֵעהוּ ַויּ ְַק ֵשׁב יְהוָה ַויּ ְִשׁ ָמע ַויּ ִָכּ ֵתב ֵס ֶפר זִ ָכּרוֹן
יְהוָה ִאישׁ ֶאל-ר ֵ
וּלח ְֹשׁ ֵבי ְשׁמו" )מלאכי ג טז( .וכן בספר
ְל ָפנָיו ְלי ְִר ֵאי יְהוָה ְ
יכ ֵאל ַה ַשּׂר ַהגָּדוֹל ָהע ֵֹמד ַעלְ -בּנֵי
וּב ֵעת ַה ִהיא ַי ֲעמֹד ִמ ָ
דניאלָ " -
נִהי ְָתה ִמ ְהיוֹת גּוֹי ַעד ָה ֵעת ַה ִהיא
ֲשׁר לֹאְ -
וְהי ְָתה ֵעת ָצרָה א ֶ
ַע ֶמּ ָך ָ
נִּמ ָצא ָכּתוּב ַבּ ֵסּ ֶפר" )דניאל יב א(.
ִמּ ֵלט ַע ְמּ ָך ָכּלַ -ה ְ
וּב ֵעת ַה ִהיא י ָ
ָ
הכוונה היא ,לאותו ספר שכל אדם המופיע בו יזכה לחיי
עולם .בקשתו של משה רע"ה להימחק מהספר ,מעידה ,ואולי
יותר מכל ,על ענוותו ,גדולתו ,עצמותו והשתדלותו הרבה,
בעד העם אשר חטא לפני השי"ת.
ָכ ָך
הוֹד ֵענִ י נָא ֶאתְ -דּר ֶ
ֶיך ִ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
וְע ָתּה ִאם-נָא ָמ ָצ ִ
"ַ
וּר ֵאה ִכּי ַע ְמּ ָך ַהגּוֹי ַהזֶּה" )שמות
ֶיך ְ
ֲך ְל ַמ ַען ֶא ְמ ָצאֵ -חן ְבּ ֵעינ ָ
וְא ָדע ָ
ֵ
לג יג( .משה רע"ה ,מבקש מהשי"ת שיודיעו מהם הכללים
בהם נוהג השי"ת את עם בני-ישראל .זאת על-מנת שכללים
אלו יועברו לכל העם ,למען ישכילו להבין אותם בכל הנוגע
להנהגה האלוהית.
וְחנּוּן
עבֹר ְיהוָה ַעלָ -פּנָיו ַויּ ְִקרָא יְהוָה יְהוָה ֵאל רַחוּם ַ
" ַוַיּ ֲ
ָפ ַשׁע
ֲל ִפים נ ֵֹשׂא ָעוֹן ו ֶ
ֱמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָלא ָ
אַפּיִם וְ רַבֶ -ח ֶסד ֶוא ֶ
ֶך ַ
ֶאר ְ
ַקּה פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבוֹת ַעלָ -בּנִ ים וְ ַעלְ -בּנֵי ָבנִ ים
ַקּה לֹא ְינ ֶ
וְח ָטּאָה וְ נ ֵ
ַ
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אַר ָצה ַויּ ְִשׁ ָתּחוּ"
ְמ ֵהר מ ֶֹשׁה ַו ִיּקֹּד ְ
ַעלִ -שׁ ֵלּ ִשׁים וְ ַעלִ -ר ֵבּ ִעיםַ :וי ַ

)שמות לד ו-ח(.

וְחנּוּן-
יְהוָה ֵאל רַחוּם ַ

שנאמר :ורחמיו על כל

מעשיו.

אַפּיִם -מאריך אף לחוטאים בטרם יענישם,
ֶך ַ
ֶאר ְ
)פירוש רבנו אהרון בן אליהו בעל הספרים :כתר תורה ,גן
עדן ועץ חיים(.
ֱמת -מגדיל חסדו לישרים וליראי-שמו.
רַבֶ -ח ֶסד ֶוא ֶ
ֲל ִפים -כל אדם מזרע האבות אברהם
נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָלא ָ
יצחק ויעקב ,נשמר לו החסד אשר הבטיח השי"ת ,לאלף דור.
ַקּה -מעביר
ַקּה לֹא ְינ ֶ
וְח ָטּאָה וְ נ ֵ
ָפ ַשׁע ַ
נ ֵֹשׂא ָעוֹן ו ֶ
עוונות ,פשעים וחטאים לחוזרים בהם ממעשיהם ,אך לא
ינקה אותם במידה ולא ישובו מדרכם הרעה .ללמדך ,שנשיאת
העוונות והפשעים היא על תנאי ,ובלבד ששבו מדרכם ולא
יחזרו עליה .וכן ,שאין לקב"ה משוא פנים ואיפה.

וְעלְ -בּנֵי ָבנִ ים ַעל-
פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבוֹת ַעלָ -בּנִ ים ַ
וְעלִ -ר ֵבּ ִעים -זאת לשונאי השם .אך ורק כאשר
ִשׁ ֵלּ ִשׁים ַ
בנים חוזרים על פשעי אבותיהם ,וחוזר חלילה ,יפקד ויחשב
עוון האבות על הבנים.
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בעלי הקבלה ,השמיטו בסידור התפילה שלהם חלק
מהכתוב ,וזאת החל מ... -לא ינקה ,פוקד עוון אבות על בנים
ועל בני בנים ,על שלישים ועל רבעים ,וכלה בהמשך -קידתו
והשתחוותו של משה רע"ה ,לקב"ה .לטענתם ,אלו הם דברים
קשים ומפחידים בחומרתם .נטלו להם זכות אשר לא להם,
להשמיט דברי אלוהים חיים ,כאילו רחומים הם יותר ,רחמנא
לצלן ,מהשי"ת .
הקב"ה יקיים עלינו במהרה מאמרו הכתובַ " :ה ָדּ ָבר
אָמר יְהוָה ֱאל ֵֹהי
ֲשׁר ָהיָה ֶאל-י ְִר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת יְה ָוה ֵלאמֹר :כֹּהַ -
אֶ
יך ֶאל-
ֲשׁרִ -דּ ַבּ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
ָאל לֵאמֹר ְכּ ָתבְ -ל ָך ֵאת ָכּלַ -ה ְדּ ָב ִרים א ֶ
י ְִשׂר ֵ
וְשׁ ְב ִתּי ֶאתְ -שׁבוּת ַע ִמּי
ָמים ָבּ ִאים נְ אֻם-יְהוָה ַ
ֵס ֶפרִ :כּי ִהנֵּה י ִ
ָת ִתּי
ֲשׁר-נ ַ
ֲשׁב ִֹתים ֶאלָ -האָרֶץ א ֶ
אָמר יְהוָה ַוה ִ
יהוּדה ַ
ָאל וִ ָ
י ְִשׂר ֵ
ֵשׁוּה" )ירמיה ל א-ג(.
ֲבוֹתם וִיר ָ
ַלא ָ
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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פרשת תזריע
אישה כי תזריע .בשנה פשוטה ,פרשת תזריע נקראת יחד
עם פרשת מצורע ,הפרשה הבאה אחריה .בשנה מעוברת ,כל
פרשה נקראת לחוד .בפרשת שמיני ,הקודמת לפרשת תזריע,
דנה התורה בבעלי-החיים :בהמות ,עופות ודגים ,המותרים
לאכילה ,והאסורים לאכילה .בפרשות הבאות ,תזריע ומצורע,
דנה התורה באדם עצמו ובמציאות הביולוגית בה הוא חי,
לניהול חיים טהורים ,כדי שהקיום האנושי יהיה ברי וטהור.
טהרה ,אינה עניין ביולוגי בלבד ,אלא עיקרה הוא -טהרת
הנפש .פרשות אלו ,דנות בדינים שהתורה מחייבת אותנו
לנהוג על פיהם ,כדי שנהיה טהורים ,ונרגיש טהורים בגוף
ובנפש ,לפני הקב"ה .הדינים והחוקים המופיעים בפרשות
אלו ,כגון :ברית-מילה ,דם לידה ,דם מחזור ,זיבה וצרעת,
נוגעות לעובדות החיים של המין האנושי ,ואינן מניחות לאדם
לשכוח ,שהוא בסה"כ בשר ודםַ " .וי ְַד ֵבּר יְהוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה
ָכר
יע וְ י ְָל ָדה ז ָ
זְר ַ
ָאל ֵלאמֹר ִא ָשּׁה ִכּי ַת ִ
ֵלּאמֹרַ :דּ ֵבּר ֶאלְ -בּנֵי י ְִשׂר ֵ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י
וֹתהּ ִתּ ְט ָמאַ :
ימי נִ ַדּת ְדּ ָ
ָמים ִכּ ֵ
וְט ְמאָה ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָ
ָמים ֵתּ ֵשׁב ִבּ ְד ֵמי
וּשׁל ֶֹשׁת י ִ
וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ְ
יִמּוֹל ְבּ ַשׂר ָע ְר ָלתוְֹ :
וְאלַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ לֹא ָתבֹא ַעדְ -מלֹאת
ָט ֳהרָה ְבּ ָכל-ק ֶֹדשׁ לֹאִ -תגָּע ֶ
וְשׁ ִשּׁים יוֹם
ֻעיִם ְכּנִ ָדּ ָתהּ ִ
וְט ְמאָה ְשׁב ַ
וְאם-נְ ֵק ָבה ֵת ֵלד ָ
ְמי ָט ֳהרָהִּ :
יֵ
ְמי ָט ֳהרָהּ ְל ֵבן
וּב ְמלֹאת י ֵ
ָמים ֵתּ ֵשׁב ַעלְ -דּ ֵמי ָט ֳהרָהִ :
וְשׁ ֶשׁת י ִ
ֵ
61

הרב משה בן שבתאי רצון

אמרות משה

וּבן-יוֹנָה אוֹ-תֹר ְל ַח ָטּאת
אוֹ ְל ַבת ָתּ ִביא ֶכּ ֶבשׂ ֶבּןְ -שׁנָתוֹ ְלע ָֹלה ֶ
וְה ְק ִריבוֹ ִל ְפנֵי יְהוָה וְ ִכ ֶפּר
מוֹעד ֶאלַ -הכּ ֵֹהןִ :
ֶאלֶ -פּ ַתח א ֶֹהלֵ -
ָכר אוֹ ַלנְּ ֵק ָבה"
יה זֹאת תּוֹרַת ַהיּ ֶֹל ֶדת ַלזּ ָ
וְט ֲהרָה ִמ ְמּקֹר ָדּ ֶמ ָ
יה ָ
ָע ֶל ָ
)ויקרא יב א-ח( .מחלוקת לנו עם בעלי-הקבלה ,בנוגע לפירוש
הפסוקים הנ"ל.
אישה כי תזריע :בעלי הקבלה נתנו פירוש אשר איני
שלם עימו ,ולפיו ,במידה והאישה מגיעה לסיפוקה ראשונה,
יהיה הנולד זכר ,אחרת תלד נקבה .האמת ,לדעתי ,היא לגמרי
שונה ופשוטה מאוד .ביום השלישי לבריאה ברא הקב"ה את
ַתּוֹצא ָהאָרֶץ ֶדּ ֶשׁא
כל הצמחים ,כל העולם הבוטני ,ככתוב" :ו ֵ
ֲשׁר ז ְַרעוֹ-בוֹ ְל ִמינֵהוּ
יע ֶזרַע ְל ִמינֵהוּ וְ ֵעץ ע ֶֹשׂהְ -פּ ִרי א ֶ
זְר ַ
ֵע ֶשׂב ַמ ִ
ַויּ ְַרא ֱאל ִֹהים ִכּי-טוֹב" )בראשית א יב( .אישה כי תזריע,
משמעו -י ְָל ָדה יְלוֹד אשר זרעו בו ,כלומר בן זכר .בן זכר ,הינו
כעץ עושה פרי ,עץ אשר זרעו בו .מחלוקת זו ,היא על
הפירוש הנכון וההגיוני ברוח הכתוב ,והיא מעידה על דרכם
של בעלי-הקבלה ,לפרש פירושים אשר לעיתים רחוקים מן
האמת ,ואין לאדם הפשוט שאינו מתמצא דיו בתורה ,דרך
להפריכם.
שלושים ושלושה ימים בזכר ,ושישים ושישה ימים
בנקבה -האם האישה מותרת או אסורה בהם? הרבנים בעלי-
הקבלה ,התירוה בימים אלה ,ואפילו תהיה שופעת דם כנהר,
כלשונם .אנו בני-המקרא ,יראי הקב"ה הדבקים בתורתו
הכתובה ,אסרנו כל קרבה אינטימית עם היולדת ,עד מלאת
ימי -טהרה  .עם השלמת ימי טהרה  ,לזכר או לנקבה  ,האישה
62

הרב משה בן שבתאי רצון

פרשת תזריע

חייבת בהבאת קורבן לקב"ה .הכתוב אומר :וכיפר עליה הכהן
וטהרה ממקור דמיה .משמעו ,טרם הבאת הקורבן ,האישה
עדיין לא טהורה .מדוע ,קיימת הפרדה בימי הטומאה ,עפ"י
הכתוב? בזכר שבעה ימים ועוד שלושים ושלושה ימים,
ובנקבה ארבעה עשר יום ועוד שישים ושישה ימים .מדוע
הבדילה התורה בין הימים ולא איחדה אותם? כלומר,
ארבעים יום ללידת זכר ,ושמונים יום לנקבה .בתקופה
הראשונה ,הטומאה חמורה ,טומאת דם נידה ,הבאה בעקבות
הלידה .בתקופה הבאה בעקבותיה ,הטומאה קלה יותר,
טומאת דמי טהרה ,ז.א תשלום על התקופה בה לא הייתה
לאישה נידה במהלך הריונה .בכל מקרה אסורה הביאה בשתי
התקופות ,כלומר ,ארבעים יום לזכר ושמונים יום לנקבה ,ואנו
בני מקרא ,מסתמכים על הכתוב כלשונו.
האדם ,נברא בסוף יום השישי לבריאה ,אחרי הצמחים
ואחרי כל בעלי החיים ,משרצים ,ועד חיות ובהמות .מצד
אחד ,כל הבריאה ,כל אשר נברא טרם בריאת האדם ,הרי
לכבודו נברא .וכבר אמרו חז"ל ,שהקדים הקב"ה את הנצרך
לצורך .מאידך ,האדם הוא אחרון הברואים ,ועל כן ,לכאורה,
האדם הוא הפחות חשוב .ללמדך ,כי אם יזכה האדם לעשות
את רצון בוראו ,ולהתגבר על חולשותיו ,יצריו ודחפיו -זכה
הוא ,שהכל נברא לכבודו .ואם לא ידע האדם לשלוט ביצרו
ולכבשו ,הרי הוא כאחד הברואים אשר לא זכו לנפש משכלת.
אין לו כל יתרון על יתר כלל הברואים אשר נבראו לפניו,
והינו כאחד מהם.
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הקב"ה יקיים עלינו ברחמיו הרבים ,את דבריו הטובים
יכם ַמיִם
ַק ִתּי ֲע ֵל ֶ
אשר ניבא ביד יחזקאל הנביא ,ככתוב" :וְ ָזר ְ
ֲט ֵהר
יכם א ַ
לּוּל ֶ
וּמ ָכּלִ -גּ ֵ
יכם ִ
אוֹת ֶ
וּט ַה ְר ֶתּם ִמכֹּל ֻט ְמ ֵ
הוֹרים ְ
ְט ִ
ֲסר ִֹתי
ֲד ָשׁה ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ַוה ִ
וְרוּח ח ָ
ָת ִתּי ָל ֶכם ֵלב ָח ָדשׁ ַ
ֶא ְת ֶכם :וְ נ ַ
רוּחי ֶא ֵתּן
וְאתִ -
ָת ִתּי ָל ֶכם ֵלב ָבּ ָשׂרֶ :
ֶאתֵ -לב ָה ֶא ֶבן ִמ ְבּ ַשׂ ְרכֶם וְ נ ַ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ
ֲשׁרְ -בּ ֻח ַקּי ֵתּ ֵלכוּ ִ
יתי ֵאת א ֶ
ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם וְ ָע ִשׂ ִ
יתם" )יחזקאל לו כה-כח(.
ֲשׂ ֶ
ַוע ִ
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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בהעלותך ,פרשה זו שלישית מפרשות ספר במדבר.
וְאָמ ְר ָתּ ֵא ָליו
" ַוי ְַד ֵבּר יְהוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ :דּ ֵבּר ֶאל-אַ ֲהרֹן ַ
ְבּ ַה ֲעל ְֹת ָך ֶאתַ -ה ֵנּרֹת ֶאל-מוּל ְפּנֵי ַה ְמּנוֹרָה י ִָאירוּ ִשׁ ְב ַעת ַהנֵּרוֹת:
יה ַכּא ֶ
ֱלה ֵנר ֶֹת ָ
ַעשׂ ֵכּן אַ ֲהרֹן ֶאל-מוּל ְפּנֵי ַה ְמּנוֹרָה ֶהע ָ
ֲשׁר ִצוָּה
ַויּ ַ
ֵכהּ ַעד-
ָהב ַעד ְיר ָ
ֲשׂה ַה ְמּנֹרָה ִמ ְק ָשׁה ז ָ
יְהוָה ֶאת-מ ֶֹשׁה :וְ זֶה ַמע ֵ
ֲשׁר ֶה ְראָה יְהוָה ֶאת-מ ֶֹשׁה ֵכּן ָע ָשׂה
ִפּ ְר ָחהּ ִמ ְק ָשׁה ִהוא ַכּ ַמּ ְר ֶאה א ֶ
ֶאת ַה ְמּנֹרָה" )במדבר ח א-ד (.
משמעותם של ארבעת פסוקי הפתיחה של פרשה זו,
הקשורים בעניין נרות המנורה ,להבהיר לנו עמו ישראל ,עד
כמה חשוב לפני הקב"ה נושא המנורה .נושא המנורה עלה
לראשונה בפרשת תרומה ,עלה שוב בפרשת תצווה ,לאחר
יקוּדי המשכן ,כל
מכן בפרשת ויקהל ,ואחרי-כן בפרשת ִפּ ֵ
אלה בספר שמות בלבד .בפרשת בהעלותך שב ועולה נושא
העלאת הנרות .לשון העלאת הנרות ,ללמדך ,כי מצוות
הדלקת נרות המנורה הטהורה ,מצווה נעלה היא ,שבאה
להעלות את עם ישראל על פני אומות העולם .על כן ,לא
נכתב בהדלקת נרות המנורה ,אלא בהעלות את הנרות .אין
מדובר באור במובן האופטי ,אלא על אוֹרָהּ )האור שלה( -של
קיום מצוות התורה .לא אורה של התורה ,אלא אורה של קיום
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מצוות התורה המביאות לקדושתה .אדם המקיים את מצוות
התורה ,זוכה להארת הנפש ,שתאיר לו הדרך.
יה
ֱלה ֵנר ֶֹת ָ
ַעשׂ ֵכּן אַ ֲהרֹן ֶאל-מוּל ְפּנֵי ַה ְמּנוֹרָה ֶהע ָ
" ַויּ ַ
ֲשׁר ִצוָּה יְהוָה ֶאת-מ ֶֹשׁה" .המשמעות העצומה בעבודת
ַכּא ֶ
האדם את בוראו ,היא בכך שהאדם מקבל על עצמו את קיום
מצוות התורה ,וזאת כפי שנאמרו ונכתבו ע"י משה רע"ה,
בתורה שבכתב .וזאת ,ללא שינויים ותוספות הנובעים
מהתחכמות ורצון לבטל ,או כפי שבעלי הקבלה אמרו
במפורש :לעקור דברי אלוהים חיים ,רחמנא לצלן ,ולהציב
במקומם דברי בני אדם בשר ודם .ולא בכדי לא הסתפק
ַעשׂ ֵכּן אַ ֲהרֹן ,"...אלא הוסיף בהמשך:
הכתוב במיליםַ " -ויּ ַ
ֲשׁר ִצוָּה יְה ָוה ֶאת-מ ֶֹשׁה" ,לצורך הדגשה.
"ַ ...כּא ֶ
בפרשת השבוע נושאים רבים .נושא כינון וארגון
הלווים ,נושא פסח שני ,נושא הכנת שתי חצוצרות הכסף,
לרבות צורות התקיעה והתרועה בהן ,לצורכי נסיעה וחנייה
ולצרכי אסיפת וכינוס כל הנשיאים ,ראשי אלפי ישראל.
תיאור מפורט ,של נושא סידור השבטים בארבעה ראשי
וּביוֹם ָה ִקים
מחנות ,והוראות המסע סביב המשכן .וכתובְ " :
וּב ֶערֶב י ְִהיֶה
ֶאתַ -ה ִמּ ְשׁ ָכּן ִכּ ָסּה ֶה ָענָן ֶאתַ -ה ִמּ ְשׁ ָכּן ְלא ֶֹהל ָה ֵעדֻת ָ
ַעלַ -ה ִמּ ְשׁ ָכּן ְכּ ַמ ְר ֵאהֵ -אשׁ ַעד-בּ ֶֹקרֵ :כּן י ְִהיֶה ָת ִמיד ֶה ָענָן י ְַכ ֶסּנּוּ
ַ
וּל ִפי ֵה ָעלוֹת ֶה ָענָן ֵמ ַעל ָהא ֶֹהל וְאַ ֲחרֵי ֵכן
וּמ ְר ֵאהֵ -אשׁ ָלי ְָלהְ :
ֲשׁר י ְִשׁ ָכּןָ -שׁם ֶה ָענָן ָשׁם ַיחֲנוּ ְבּנֵי
וּב ְמקוֹם א ֶ
י ְִסעוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָר ֵאל ִ
וְעלִ -פּי יְהוָה ַיחֲנוּ ָכּל-
ָאל ַ
ָאלַ :עלִ -פּי יְהוָה י ְִסעוּ ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
י ְִשׂר ֵ
ִשׁכֹּן ֶה ָענָן ַעלַ -ה ִמּ ְשׁ ָכּן ַיחֲנוּ" )במדבר ט טו-יח(.
ֲשׁר י ְ
ְמי א ֶ
יֵ
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ֹאמר
שני פסוקים ידועים בפרשה זוַ " :וי ְִהי ִבּנְ ס ַֹע ָהאָרֹן ַויּ ֶ
וּבֻנחֹה
ֶיךְ :
יך ִמ ָפּנ ָ
נְא ָ
יך וְ ָינֻסוּ ְמ ַשׂ ֶ
מ ֶֹשׁה קוּ ָמה יְהוָה וְ ָיפֻצוּ אֹי ְֶב ָ
ָאל" )במדבר י לה-לו( .שני
אַל ֵפי י ְִשׂר ֵ
שׁוּבה יְהוָה ִרבֲבוֹת ְ
ֹאמר ָ
י ַ
פסוקים אלו ,הוכנסו ושולבו בתפילת עם ישראל בעת קריאת
התורה .לאחר מכן ,בא עניין המתאוננים רע באוזני הקב"ה,
עניין המציג את המציאות הרוחנית והנפשית של העם.
התנהגותם התאוותנית והתובענית לאוכל ובשר ,הובילה
אותם לחטא כבד ,שתוצאתו קברות העם המתאווים .העם
ֹאכל ְבּ ִמ ְצ ַריִם ִח ָנּם
ֲשׁר-נ ַ
ָכ ְרנוּ ֶאתַ -ה ָדּגָה א ֶ
מתלונן ,ככתוב" :ז ַ
וְאת-
וְאת ַה ְבּ ָצ ִלים ֶ
ְאתֶ -ה ָח ִציר ֶ
ֲב ִטּ ִחים ו ֶ
וְאת ָהא ַ
ֵאת ַה ִקּ ֻשּׁ ִאים ֵ
שּׁוּמים" )במדבר יא ה( .הכי מתקבל על הדעת שהמצרים היו
ַה ִ
נותנים להם כל אלה חינם? ככל הנראה ,כוונתם במילה חינם,
הינה במובנה המילולי ,כלומר ,פטורים מן המצוות .לכן,
שיעבוד מצרים היה נוח להם יותר מאשר הליכה במדבר תחת
ענני הכבוד ,הליכה שהייתה קשורה ומותנית בעבודת הקב"ה,
אותה לא היו מוכנים ובשלים עדיין לקבל על עצמם.
לשון הרע .בסוף הפרשה ,בא עניינם של מרים ואהרון,
אשר דיברו במשה רע"ה ,אודות האישה הכושית אשר לקח.
לא ברור מלשון התורה ,מה בדיוק דיברו מרים ואהרון אודות
האישה הכושית ,אבל ברור מאליו שמדובר בלשון הרע,
בנוגע למשה ואשתו .משה רע"ה ,ברוב ענוותו ,לא ראה לנכון
להגיב כלל .עלינו ללמוד מנושא מרים ואהרון אשר דיברו
במשה ,עד כמה רעה היא ,לשון הרע בעיני הקב"ה ,האוסר
על לשון הרע אשר כשמה כן היא .כמו כן ,כידוע ,רכילות
מובילה ללשון הרע ,ובני ישראל צווּ בפרשת קדושים ,בנוגע
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יך לֹא ַת ֲעמֹד ַעלַ -דּם
ָכיל ְבּ ַע ֶמּ ָ
לעניין זה ,ככתוב" :לֹאֵ -ת ֵל ְך ר ִ
ֵע ָך אֲנִ י יְהוָה" )ויקרא יט טז( .דבר נוסף וחשוב ,אשר אנו
רֶ
למדים מעניין זה ,הם דברי שבח מפורשים מפי הגבורה ,וזוהי
לשון עדותו של הקב"ה על משה:
ֲשׁר ַעלְ -פּנֵי
אָדם א ֶ
וְה ִאישׁ מ ֶֹשׁה ָענָו ָענָיו ְמאֹד ִמכֹּל ָה ָ
" ָ
ֲד ָמה) ":במדבר יב ג( .אלו הם מסוג הדברים שלא נאמרו על
ָהא ָ
אף אדם אחריו ,כל שכן לפניו .דוגמא לענוותו של מרע"ה,
ראינו ,כאשר הקב"ה הטיל עליו את השליחות ללכת אל
פרעה ,להוציא את עם ישראל ממצרים .משה עונה לו שלא
מתוך התחמקות ,בריחה מאחריות או פחד ,אלא מתוך ענווה
ָאל
אוֹציא ֶאת ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
יתרהִ " :מי אָנ ִֹכי ִכּי ֵא ֵל ְך ֶאלַ -פּ ְרעֹה וְ ִכי ִ
ִמ ִמּ ְצ ָריִם" )שמות ג יא( .דווקא בשל ענוותו היתרה ,שלח אותו
הקב"ה ,להוציא את עמו ממצרים .ואף שדיבר איתו הקב"ה
וְאינֶנּוּ ֻא ָכּל' ,ועוד בפעמים רבות
במעמד ' ַה ְסּנֶה בּ ֵֹער ָבּ ֵאשׁ ֵ
אחרות לא זחה עליו דעתו ,לא התנשא על הבריות ולא רם
לבבו מאחיו .נשאר אותו משה ,עניו מאוד מכל האדם אשר
על פני האדמה ,כאמור מילים שלא נאמרו על שום נביא אחר,
זולתו .בהמשך ,ממשיך הקב"ה בדברי שבח למשה רע"ה,
ֱמן הוּאֶ :פּה ֶאלֶ -פּה
יתי ֶנא ָ
ככתוב" :לֹאֵ -כן ַע ְב ִדּי מ ֶֹשׁה ְבּ ָכלֵ -בּ ִ
דּוּע לֹא
וּמ ַ
וּת ֻמנַת יְהוָה י ִַבּיט ַ
וּמ ְר ֶאה וְ לֹא ְב ִחידֹת ְ
ֲד ֶבּר-בּוֹ ַ
אַ
ֵאתם ְל ַד ֵבּר ְבּ ַע ְב ִדּי ְבמ ֶֹשׁה" )במדבר יב ז-ח( .לא אדבר איתו,
ְיר ֶ
וּמ ְר ֶאה וְ לֹא ְב ִחידֹת-
אלא אדבר-בו ,משמע -בתוכו ,בנפשוַ .
ר"ל ,משה רע"ה ,רואה הכל ברור ,ולא בחידות .המשכו של
ֵאתם ְל ַד ֵבּר ְבּ ַע ְב ִדּי
דּוּע לֹא ְיר ֶ
וּמ ַ
וּת ֻמנַת יְהוָה י ִַבּיט ַ
פסוק זהְ ...) ,
ְבמ ֶֹשׁה( ,עלול להכשיל רבים חלילה .שאלה חשובה היא,
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וּת ֻמנַת
ֲד ֶבּר-בּוֹ ְ
כיצד מתיישבים דברים אלהֶ ) ,פּה ֶאלֶ -פּה א ַ
יְהוָה י ִַבּיט( ,עם שלילת ההגשמה שהיא עיקר גדול מאוד
באמונה היהודית .הכרה אמיתית ,ברמה הגבוהה ביותר אליה
יכול ומסוגל אדם להגיע) ,וכפי שהגיע אליה משה רע"ה(,
היא בכך -שבן אנוש אינו מסוגל כלל להכיר בתמים את
הקב"ה ,מבחינת קדושת אלוהותו .בכך ,האמונה טהורה
ושלימה .אכן ,משה רע"ה ,הגיע לרמה הגבוהה ביותר
ֲד ֶבּר-בּו) ,כפי
באמונה הטהורה ,הגיע לכדיֶ :פּה ֶאלֶ -פּה א ַ
וּת ֻמנַת יְהוָה י ִַבּיט,
שנאמר ,אדבר בו = אדבר בתוכו( ולכדיְ :
תוּכל ִל ְראֹת ֶאת-
ֹאמר לֹא ַ
וכאן -לשון ציורית ,שהרי כתובַ " :ויּ ֶ
ָחי" )שמות לג כ( .משה רע"ה בהגיעו
אָדם ו ָ
ָפּנָי ִכּי לֹא-י ְִראַנִ י ָה ָ
לשיא ההכרה האנושית ,בהכירו את גודל מעשה האלוהים
וצדקתו במונחים הנשגבים ביותר ,הכיר מכורח זאת ,באפסות
ודלות האדם .ראה בעיני רוחו את נשגבותו העצומה של
הקב"ה ,אשר לא ניתן לתארה במילים .הקב"ה מרומם ונישא
יברֲכוּ ֵשׁם
מעל ומעבר ליכולת האדם לתארו ,ככתוב..." :וִ ָ
וּת ִה ָלּה" )נחמיה ט ה( .זהו מובנם
ָכה ְ
רוֹמם ַעלָ -כּלְ -בּר ָ
וּמ ַ
ְכּב ֶֹד ָך ְ
וּת ֻמנַת יְהוָה ַי ִבּיט ,ובהם שלילת הגשמות,
הנכון של המיליםְ -
שהיא עיקר גדול מאוד באמונת עם ישראל .במילים ברורות
יותר ,משה רע"ה ,לא ראה חלילה ,שום תמונה פיזית של
הקב"ה ,ואפילו לא בעיני רוחו .אולם ,משה רע"ה ,ראה את
גודל מעשה האלוהים ,הוד והדר פעלו וצדקתו העומדת לעד.
הקב"ה ,ברחמיו הרבים ובחסדיו הגדולים ,יאיר את עיני כלל
עמו ישראל לבל נחטא ולבל ניכשל בתורתו ,ישיבנו אליו
ונשובה ,ויחדש ימינו כקדם ,אמן.
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חכם גדול בישראל ,אשר אינו מבני עדתנו ,הטיב לתאר את
אפסות האדם מול הנשגבות האלוהית ,הלא הוא רבי שלמה
אבן גבירול ,זצ"ל ,ואלו הן מילותיו:
קוֹמה
ֶך וְ ָ
ְשׁ ַפל-רוּ ַח ְשׁ ַפלֶ -בּר ְ
ֶח ָשׁב ְבּ ֵעינָי
ְל ָפנֶיך אֲנִ י נ ְ
ָדלוֹ
ֲשׁר ֵאין ֵקץ ְלגּ ְ
וֹלם א ֶ
ָמ ֵלא ע ָ
ֲכי-רוּם
ֲדרֶך לֹא י ְִכילוּן ַמ ְלא ֵ
הָ

ימה
וְא ָ
ֲק ֵדּ ְמּ ָך ְבּרֹב ַפּ ַחד ֵ
אַ
ֲד ָמה
תּוֹל ַעת ְק ַטנָּה ַבּא ָ
ְכ ַ
וּב ָמּה?
ֲכמוֹנִ י י ְַה ֶלּ ְלך ַ
הָ
אַחת אֲנִ י ַכּ ָמּה וְ ַכ ָמּה.
וְ ַעל ַ

ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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פרשת קרח
פרשת קרח .בסיום פרשת "שלח לך" ,אנו קוראים על
יתם אֹתוֹ וּזְ ַכ ְר ֶתּם ֶאת-
וּר ִא ֶ
יצת ְ
וְהיָה ָל ֶכם ְל ִצ ִ
עניין הציציתָ " :
יתם א ָֹתם ְולֹא ָתתוּרוּ אַ ֲחרֵי ְל ַב ְב ֶכם וְאַ ֲחרֵי
ֲשׂ ֶ
ָכּלִ -מ ְצוֹת יְהוָה ַוע ִ
יתם ֶאת ָכּל
ֲשׂ ֶ
ֵיהםְ :ל ַמ ַען ִתּזְ ְכּרוּ ַוע ִ
אַתּם זֹנִים אַ ֲחר ֶ
ֲשׁרֶ -
ֵיכם א ֶ
ֵעינ ֶ
ֲשׁר
יכם א ֶ
יכם :אֲנִ י יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ִיתם ְקד ִֹשׁים ֵלאל ֵֹה ֶ
וִהי ֶ
וֹתי ְ
ִמ ְצ ָ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים אֲנִ י יְהוָה
הוֹצ ִ
ֵ
יכם" )במדבר טו לט-מא(.
ֱאל ֵֹה ֶ
הקדושה שבמצוות הציצית היא תכלית ,אליה יכול
האדם להגיע רק ע"י קיום מצוות התורה .זאת למדים אנחנו
ִיתם
וִהי ֶ
וֹתי ְ
יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
ֲשׂ ֶ
מלשון הפסוקְ :ל ַמ ַען ִתּזְ ְכּרוּ ַוע ִ
יכם .כתוצאה מעשיית כל מצוות התורה -נהיה
ְקד ִֹשׁים לֵאל ֵֹה ֶ
קדושים .הקדושה אינה מענק שהפרט או הכלל יכולים
להתהדר בו ,מעצם עובדת היותם שייכים לעם ישראל .כדי
להגיע לקדושה יש צורך בחתירה מתמדת ,ללמוד ,לזכור
ולעשות את כל מצוות התורה הכתובה .אדם אשר לא למד,
כיצד יעשה את המצוות? ואחרי שהוא למד ,עליו לזכור
ולשמור לעשותם .רק עשייה בלב שלם ,ואמונה שלמה ,הם
המעניקים לאדם את חוויית הקדושה האמיתית .סילוף מושג
הקדושה ,שהוא המדרגה הגבוהה ביותר של טוהר וזכות,
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עדיין קיים בימינו אלו .עדיין ישנם הסוברים כי לארץ-ישראל
ישנה קדושה מצד עצמה ,ולא היא .אלא שקדושת הארץ
מוטלת על עם ישראל .על ידי קיום מצוות הקב"ה ,עם ישראל
מקדש את ארצו ובכך היא נהיית קדושה ,בזכות קדושת
היושבים עליה .דין דומה הוא לגבי בית המקדש ,לגבי בית
הכנסת ,ולגבי ספר התורה .רק ע"י קיום מצוות התורה,
התורה שבכתב ,הם מקבלים את קדושתם .לעומת זאת ,לא כך
הוא בחברה חילונית ,מתירנית ,אשר פרקה מעליה יראת
שמים ,וכל מושגי האמת .הם ,לא יראו לדעתי ,בשוב השי"ת
את שיבת ציון ולא יחזו בישועתו שתבוא ,ככתובִ " :כּי ִבי
וְא ֱענֵהוּ ִעמּוֹ
ָאנִ י ֶ
ָדע ְשׁ ִמי :י ְִקר ֵ
ֲשׂ ְגּ ֵבהוּ ִכּי י ַ
ֲפ ְלּ ֵטהוּ א ַ
ָח ַשׁק ַוא ַ
יעהוּ וְאַ ְר ֵאהוּ
אַשׂ ִבּ ֵ
ָמים ְ
ֶך י ִ
ֲכ ְבּ ֵדהוּ :אֹר ְ
ֲח ְלּ ֵצהוּ ַוא ַ
אָנ ִֹכי ְב ָצרָה א ַ
ישׁוּע ִתי" )תהלים צא יד-טז( .כלומר ,מי אשר חושק בי
ִבּ ָ
)בקב"ה( ,אציל אותו ,וארומם אותו כי הכיר בי כאלוהיו .לו
בית המקדש היה קיים בתקופתנו ,ככל הנראה היה נחרב שוב,
בעוונותינו הרבים .הנביא ירמיהו אומר את דבר השי"ת לעם
ֲשׁר-נִ ְקרָאְ -שׁ ִמי ָע ָליו
ֳערַת ָפּ ִר ִצים ָהָיה ַה ַבּיִת ַהזֶּה א ֶ
החוטאַ " :המ ָ
ֵיכם) "...ירמיה ז יא( .הקב"ה יטה ברחמיו הרבים ,את לב
ְבּ ֵעינ ֶ
כלל עמו ישראל ,וישובו מדרכם הרעה ,אמן.
ֲבירָם ְבּנֵי
ֳהת ֶבּןֵ -לוִ י וְ ָד ָתן ַוא ִ
ִקּח קֹרַח ֶבּן-י ְִצ ָהר ֶבּן-ק ָ
" ַויּ ַ
ָשׁים
אוּבןַ :וָיּקֻמוּ ִל ְפנֵי מ ֶֹשׁה ַו ֲאנ ִ
ֱליאָב וְאוֹן ֶבּןֶ -פּלֶת ְבּנֵי ְר ֵ
אִ
אַנְשׁי-
מוֹעד ֵ
יאי ֵע ָדה ְק ִר ֵאי ֵ
נְשׂ ֵ
אתיִם ִ
וּמ ָ
ֲמ ִשּׁים ָ
ָאל ח ִ
ִמ ְבּנֵי-י ְִשׂר ֵ
ֲל ֶהם רַב ָל ֶכם ִכּי ָכל
ֹאמרוּ א ֵ
ֵשׁםַ :ויּ ִָקּהֲלוּ ַעל-מ ֶֹשׁה וְ ַעל-אַ ֲהרֹן ַויּ ְ
ַשּׂאוּ ַעלְ -ק ַהל
דּוּע ִתּ ְתנ ְ
וּמ ַ
תוֹכם יְהוָה ַ
וּב ָ
ֻלּם ְקד ִֹשׁים ְ
ָה ֵע ָדה כּ ָ
יְהוָה" )במדבר טז א-ד( .שלושה היו בניו של לוי בן יעקב
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אבינו :גרשון ,קהת ומררי ,עליהם ,קראנו בפרשת "נשא".
להם ניתנה אחריות על הסעת המשכן וכליו ,פירוקו והרכבתו
מחדש בכל מסעות בני ישראל במדבר סיני ,ארבעים שנה .
לצורך כך  ,הם קיבלו שש עגלות משא המוסעות ע"י ראשי
בקר .קודש הקודשים )הוא ארון העדות( ,המנורה הטהורה
בעלת שבעת הקנים ,שולחן הפנים ומזבח הנחושת -כל אלה,
ָתן ִכּי ֲעב ַֹדת ַהקּ ֶֹדשׁ
ֳהת לֹא נ ָ
נִשּאוּ בכתף ככתוב" :וְ ִל ְבנֵי ק ָ
ְ
ִשּׂאוּ" )במדבר ז ט( .משה רע"ה וקרח היו
ֲל ֶהםַ ,בּ ָכּ ֵתף י ָ
עֵ
למעשה בני דודים .קרח הוא בן יצהר בן קהת בן לוי ,ומשה-
בן עמרם בן קהת בן לוי .עמרם אבי משה ויצהר אבי קרח היו
אחים ,שניהם בני קהת ,סבם של משה ושל קרח .מרידת קרח
במשה רבנו ,היא למעשה מרידה בקב"ה ובתורתו ,נובעת
מרדיפת כבוד ,ובעקבותיה ,רצון לשפר את מעמדם בקרב
בעלי התפקידים בעבודת הקודש.
קנאה גדולה מאוד קינא קרח ,במשה ובאהרון .משה
קיבל את הנבואה ואהרון את הכהונה ,ומה ניתן לבני קהת?
לשאת את הקודש בכתף .על כך ,הקנאה הגדולה והמרד.
משה רע"ה עונה לקרח" :רַבָ -לכֶם ְבּנֵי ֵלוִ י ַה ְמ ַעט ִמ ֶכּם ִכּי-
ֲדת י ְִשׂר ֵ
ָאל ֶא ְת ֶכם ֵמע ַ
ִה ְב ִדּיל ֱאל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
ָאל ְל ַה ְק ִריב ֶא ְת ֶכם ֵא ָליו
ַל ֲעבֹד ֶאתֲ -עב ַֹדת ִמ ְשׁ ַכּן יְהוָה וְ ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי ָה ֵע ָדה ְל ָשׁ ְר ָתם:
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם גַּםְ -כּ ֻהנָּה"
יך ְבנֵיֵ -לוִ י ִא ָתּ ְך ִ
אַח ָ
וְאתָ -כּלֶ -
ַויּ ְַקרֵב א ְֹת ָך ֶ
)במדבר טז ט-י( .את ההמשך ואת אשר קרה לקרח ועדתו ,אנו
ַתּ ְב ַלע
יה ו ִ
ַתּ ְפ ַתּח ָהאָרֶץ ֶאתִ -פּ ָ
למדים מן הכתוב בפרשה" -ו ִ
וְאת ָכּלָ -הרֲכוּשׁ"
ֲשׁר ְלקֹרַח ֵ
אָדם א ֶ
וְאת ָכּלָ -ה ָ
יהם ֵ
וְאתָ -בּ ֵתּ ֶ
א ָֹתם ֶ
)במדבר טז לב(.
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למה קרח ועדתו נספו ,ומדוע בלעה אותם האדמה?
מדוע נדב ואביהוא בניו של אהרון נשרפו?
למה עוזא מת כשניסה למנוע מארון הברית להחליק
מעל העגלה?
מדוע הקב"ה ,אומר בסוף פרשת במדבר על הקהתיים-
ָמתוּ" )במדבר ד כ(?
"וְ לֹאָ-יבֹאוּ ִל ְראוֹת ְכּ ַב ַלּע ֶאתַ -הקּ ֶֹדשׁ ו ֵ
יוּמת"?
וְהזָּר ַה ָקּרֵב ָ
למה כתוב במקומות רבים בחומש " ַ
)הכוונה הזר הקרב לאוהל מועד מקום המשכן(.
התשובות אחת לאחת-
קרח ועדתו ,מתו כי רצו לעשות מעשה שהשי"ת לא
ציוה אותם ,להדיח את משה ואהרון ולתפוס את מקומם
בהנהגה ,ובכך הם חיללו את הקודש.
נדב ואביהוא ,בני של אהרון הכהן ,מתו כי הביאו אש
ֲשׁר לֹא ִצוָּה א ָֹתם.
זרה ,אל קודש הקודשים ,בפני השי"ת -א ֶ
עוזא מת כי נגע בארון הברית ,דבר שאסור בתכלית
האיסור .נשיאת ארון הקודש ניתנה בלעדית ללווים בני קהת,
ורק כשהוא עטוף ,והנשיאה היא רק בכתף ,וגם לא ישירות
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על הכתף ,אלא ע"י מוטות עליהם מונח ארון הברית .העטיפה
והאריזה ,שמורים לאהרון הכהן ולבניו .אסור לאיש ,מלבד
אהרון הכהן וזרעו אחריו ,להיות נוכח בזמן האריזה
ָמתוּ"
והעטיפה ,ככתוב" :וְ לֹאָ-יבֹאוּ ִל ְראוֹת ְכּ ַב ַלּע ֶאתַ -הקּ ֶֹדשׁ ו ֵ
)במדבר ד כ( .משפחת הקהתים ,תפקידם לשאת את קודש
הקודשים .לראות כבלע -לראות את האריזה והעטיפה .נאסר
עליהם לראות את הקודש בזמן אריזתו ,אחרת ימותו .עליהם
לבוא ,אך ורק לאחר סיום האריזה והעטיפה ,ורק לאחר
שאלעזר הכהן ,יקרא להם לבוא .ובכל זאת ,מהי הסיבה
האמיתית שאסור אפילו להתקרב לראות את ארון הברית?
ההסבר המתבקש הוא ,כי אם היה מותר לבוא לגעת ולנשק
את ארון הקודש ,ארון הברית ,לא היה עובר זמן רב וקודש
הקודשים היה נהפך לאליל בעיני העם ,כעגל הזהב אשר עשו
להם במדבר) ,אפילו הכהן הגדול ,היה נכנס פעם אחת בשנה
ביום הכיפורים ,אל קודש הקודשים( .היהדות הייתה סוגדת
לארון ,והעם היה שוכח חלילה ,את בורא הכל ,יש מאיין.
למרבה הצער ,דברים הדומים לכך ,מתרחשים עדיין ,בימינו
אלה ממש .אויה לנו ,כי אכן כך .אין כוונתי לנצרות ,עם
פסילי ישו ומרים בכנסיותיהם ,ואין מדובר באיסלם עם
ה"כעבה" אשר ב"מכה" והעלייה לרגל ההמונית שלהם.
מדובר במעשים בקרב היהדות ,המזכירים עבודה זרה.
קברות צדיקים )כבודם במקומו מונח( .המחפש כלה,
והמצפה לחתן ,נשלחים לקבר רבי פלוני .עקרה אשר אין לה
ילדים ,נשלחת לקברו של רב אחר .כן לגבי פרנסה ,בריאות,
אורך ימים וכדומה .ההשתטחות על קברי צדיקים אצל אחינו
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הרבנים ,הייתה לפולחן בפני עצמו .ושכחו הכתוב" :הֲלוֹא-
עוּדה
ַעם ֶאלֱ -אל ָֹהיו י ְִדרֹשׁ ְבּ ַעד ַה ַחיִּים ֶאל ַ -ה ֵמּ ִתים ְלתוֹרָה וְ ִל ְת ָ
ֲשׁר ֵאין-לוֹ ָשׁ ַחר" )ישעיה ח יט-כ(.
ֹאמרוּ ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה א ֶ
ִאם  -לֹא י ְ
מסיבה זו ,נעלם קברו של משה רע"ה ,ולא נודע מקומו ,עד
ֲביר ְבּנוֹ-
ִמּ ֵצא ְב ָך ַמע ִ
עצם היום הזה .ושכחו הכתוב" :לֹא-י ָ
וּמ ַכ ֵשּׁף :וְ ח ֵֹבר ָח ֶבר
ַחשׁ ְ
וּמנ ֵ
וּבתּוֹ ָבּ ֵאשׁ ק ֵֹסם ְק ָס ִמים ְמעוֹנֵן ְ
ִ
ֲבת יְהוָה ָכּל
וְ שׁ ֵֹאל אוֹב וְ י ְִדּעֹנִ י וְ דֹרֵשׁ ֶאל ַ -ה ֵמּ ִתיםִ :כּי -תוֹע ַ
אוֹתם
מוֹרישׁ ָ
יך ִ
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּב ְג ַלל ַה ֵ
ע ֵֹשׂה ֵא ֶלּה ִ
ִמ ָפּנֶיך" )דברים יח י-יב(.
שׁוּעה ֵתּ ֵצא רוּחוֹ
אָדם ֶשׁ ֵאין לוֹ ְת ָ
יבים ְבּ ֶבן ָ
"אַלִ -תּ ְב ְטחוּ ִבנְ ִד ִ
אַשׁרֵי ֶשׁ ֵאל ַי ֲעקֹב
אָבדוּ ֶע ְשׁתֹּנ ָֹתיו ְ
אַד ָמתוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא ְ
ָשׁב ְל ְ
יֻ
ְבּ ֶעזְרוֹ ִשׂ ְברוֹ ַעל יְהוָה ֱאל ָֹהיו") :תהלים קמו(.
ֱמתְ :רצוֹןְ -ירֵאָיו
ֲשׁר י ְִק ָראֻהוּ ֶבא ֶ
" ָקרוֹב יְהוָה ְל ָכל-ק ְֹראָיו ְלכֹל א ֶ
יוֹשׁ ֵ
וְאתַ -שׁוְ ָע ָתם י ְִשׁ ַמע וְ ִ
ֲשׂה ֶ
ַיע ֶ
יעם" )תהלים קמה יח-יט(.
" ִכּי לֹאָ -בזָה וְ לֹא ִשׁ ַקּץ עֱנוּת ָענִ י וְ לֹאִ -ה ְס ִתּיר ָפּנָיו ִמ ֶמּנּוּ
וּב ַשׁוְּ עוֹ ֵא ָליו ָשׁ ֵמ ַע" )תהלים כב כה(.
ְ
נִשׁ ָבּר וְ נִ ְד ֶכּה ֱאל ִֹהים לֹא ִת ְבזֶה"
ִשׁ ָבּרָה ֵלב ְ
רוּח נ ְ
"זִ ְב ֵחי ֱאל ִֹהים ַ
)תהלים נא יט(.

כל הדברים שנאמרו לעיל בנוגע לקברות צדיקים ,הם
נכונים גם לגבי צדיקים ומקובלים חיים )ואף כבודם ,במקומו
מונח( .באים אנשים ,ואפילו מחו"ל ,לבקש מהרב .אפילו
ֲשׁר
ֶבר א ֶ
רוּך ַהגּ ֶ
חילוניים באים בצר להם .ושכחו הכתוב ָ ":בּ ְ
וְהיָה ְכּ ֵעץ ָשׁתוּל ַעלַ -מיִם
וְהיָה יְהוָה ִמ ְב ַטחוָֹ :
י ְִב ַטח ַבּיהוָה ָ
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וְהיָה ָע ֵלהוּ ַר ֲענָן
ָשׁיו וְ לֹא י ְִר ֶאה ִכּיָ-יבֹא חֹם ָ
ְשׁ ַלּח ָשׁר ָ
יוּבל י ַ
וְ ַעלַ -
ָמישׁ ֵמעֲשׂוֹת ֶפּ ִריָ :עקֹב ַה ֵלּב ִמכֹּל
וּב ְשׁנַת ַבּצֹּרֶת לֹא י ְִדאָג וְ לֹא י ִ
ִ
וְל ֵתת ְל ִאישׁ
ֵד ֶענּוּ :אֲנִ י יְהוָה ח ֵֹקר ֵלב בּ ֵֹחן ְכּ ָליוֹת ָ
וְאָנֻשׁ הוּא ִמי י ָ
ֲל ָליו" )ירמיה יז ז( .וכן נוגע הדבר ,לתמונות
ָכו ִכּ ְפ ִרי ַמע ָ
ִכּ ְדר ָ
צדיקים ומקובלים )ואף הם ,כבודם במקומו מונח( .ושכחו
הכתוב:
ֲשׁר
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל ַוא ֶ
ֲשׂהְ -ל ָך ֶפ ֶסל וְ ָכלְ -תּמוּנָה א ֶ
"לֹא ַתע ֶ
ָבּאָרֶץ ִמ ָתּ ַחת ַוא ֶ
ֲשׁר ַבּ ַמּיִם ִמ ַתּ ַחת ָלאָרֶץ" )שמות כ ד(.
צורת המזוזה הנהוגה כיום אצל אחינו הרבנים ,מחטיאה
את המטרה .במקום שהמצוות יהיו גלויות וכתובות על עמודי
הדלתות בצורה ברורה וקריאה ,שמו בה קלף ,אשר נכתבה בו
פרשת שמע ישראל בצורה סמויה .רבים ,מנשקים מזוזה זו
מבלי לקיים ,או כוונה לקיים ,את מצוות התורה ,אשר היא
המזוזה -אמורה לייצג .המזוזה נעשתה כמעין קמע ,ואפילו
חילוניים מוכנים לנשק את המזוזה כאילו יש בכך מעשה טוב,
וכאילו מצווה היא מן התורה ,ולא היא .השי"ת יקיים עלינו
יך ֵיבֹשׁוּ וְ סוּרַי
ָאל יְהוָה ָכּל-עֹזְ ֶב ָ
מאמרו ככתובִ " :מ ְקוֵה י ְִשׂר ֵ
ִכּ ֵתבוּ ִכּי ָעזְ בוּ ְמקוֹר ַמיִםַ -חיִּים ֶאת יְהוָה" )ירמיה יז יג (.
ָבּאָרֶץ י ָ
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יך
ֲשׁר יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶיך א ֶ
שׁ ְֹפ ִטים וְ שׁ ְֹט ִרים ִתּ ֶתּןְ -ל ָך ְבּ ָכלְ -שׁ ָער ָ
וְשׁ ְפטוּ ֶאתָ -ה ָעם ִמ ְשׁ ַפּטֶ -צ ֶדק )דברים טז יח(.
יך ָ
נ ֵֹתן ְל ָך ִל ְשׁ ָב ֶט ָ
למען החוק ולמען הצדק) ,ולא למען סמכות השלטון( ,אנו
זקוקים לשופטים .למען הסדר וההוצאה לפועל של פסקי-
הדין ,אנו זקוקים לשוטרים .המצב האידיאלי ביותר אליו אנו
יכולים לשאוף הוא ,שבכל בני האדם הייתה יראת-שמיים .אז,
ייתכן ולא היינו צריכים שופטים וגם לא שוטרים ,לא עורכי-
דין ולא בתי סוהר ,לא מנעולים ובריחים ולא אזעקות ,לא
ביטוח וכ"ו .אולם ,יצר הרע טבוע בנפש האדם ,והאדם נדרש
להלחם בו ,להתגבר עליו ולהכריעו .הקב"ה ,נתן לאדם כוח
נגדי ליצר הרע ,ואמר לו -אתה תמשול בו .זוהי המשמעות
של מותר האדם מהבהמה .בעוד האדם צריך להכין את לבבו,
הבהמה פועלת באופן אינסטינקטיבי ,כי לא חנן אותה
השי"ת ,בנפש משכלת.
ילד אשר למד תורה ומצוות ,וראה כיצד נוהגים אביו
ואמו ,המהווים דוגמא עבורו ,מגיע לשלב של חינוך עצמי
וקביעת דרכו .ילדים אשר לא למדו תורה ,נמצאים בשלב זה
במצב של חיפוש דרך .אדם המקפיד לחנך את ילדיו לצדק,
ליושר וליראת הקב"ה ,מקיים מצווה גדולה בכך שהוא
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מעמיד דור ירא-אלהים .כאשר דור ירא-אלהים ,מעביר ומאיר
את הדרך לדור הבא אחריו ,עבודת השופטים והשוטרים
תהא כמעט מיותרת.
"לֹאַ -ת ֶטּה ִמ ְשׁ ָפּט לֹא ַת ִכּיר ָפּנִ ים וְ לֹאִ -ת ַקּח שׁ ַֹחד ִכּי
יקםֶ :צ ֶדק ֶצ ֶדק ִתּ ְרדֹּף
יס ֵלּף ִדּ ְברֵי ַצ ִדּ ִ
ֲכ ִמים וִ ַ
ַהשּׁ ַֹחד י ְַעוֵּר ֵעינֵי ח ָ
יך נ ֵֹתן ָל ְך"
ֲשׁר-יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַשׁ ָתּ ֶאתָ -האָרֶץ א ֶ
ְל ַמ ַען ִתּ ְחיֶה וְ ָיר ְ
)דברים טז יט( .אחד מיסודות המשפט האלוהי ,מתבטא בכך
שלא יקום עד אחד באיש להרשיעו על פי כל דין .על פי שני
עדים ,או שלושה ,יקום דבר ,ככתוב" :לֹא-יָקוּם ֵעד ֶא ָחד
ֱטא ַעלִ -פּי ְשׁנֵי
ֲשׁר ֶיח ָ
וּל ָכלַ -ח ָטּאת ְבּ ָכלֵ -ח ְטא א ֶ
ְבּ ִאישׁ ְל ָכלָ -עוֹן ְ
ֵע ִדים אוֹ ַעלִ -פּי ְשׁל ָֹשׁהֵ -ע ִדים יָקוּם ָדּ ָברִ :כּי-יָקוּם ֵעדָ -ח ָמס
ֲשׁרָ -ל ֶהם ָה ִריב
ָשׁים א ֶ
ְבּ ִאישׁ ַלעֲנוֹת בּוֹ ָסרָה :וְ ָע ְמדוּ ְשׁנֵיָ -ה ֲאנ ִ
ָמים ָה ֵהם:
ֲשׁר י ְִהיוּ ַבּיּ ִ
וְהשּׁ ְֹפ ִטים א ֶ
ִל ְפנֵי יְהוָה ִל ְפ ֵני ַהכֹּהֲנִ ים ַ
אָחיו:
וְהנֵּה ֵעדֶ -שׁ ֶקר ָה ֵעד ֶשׁ ֶקר ָענָה ְב ִ
יטב ִ
וְ ָד ְרשׁוּ ַהשּׁ ְֹפ ִטים ֵה ֵ
וּב ַע ְר ָתּ ָהרָע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך:
אָחיו ִ
ָמם ַלעֲשׂוֹת ְל ִ
ֲשׁר ז ַ
יתם לוֹ ַכּא ֶ
ֲשׂ ֶ
ַוע ִ
אָרים י ְִשׁ ְמעוּ וְ ִירָאוּ וְ לֹא-י ִֹספוּ ַלעֲשׂוֹת עוֹד ַכּ ָדּ ָבר ָהרָע
נִּשׁ ִ
וְה ְ
ַ
ַהזֶּה ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך" )דברים יט טו-כ( .
ֶפשׁ
ֵעהוּ וְאָרַב לוֹ וְ ָקם ָע ָליו וְ ִה ָכּהוּ נ ֶ
"וְ ִכי-י ְִהיֶה ִאישׁ שֹׂנֵא ְלר ֵ
וְשׁ ְלחוּ זִ ְקנֵי ִעירוֹ וְ ָל ְקחוּ אֹתוֹ
אַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵאלָ :
ָמת וְ נָס ֶאלַ -
וֵ
ָמת :לֹאָ -תחוֹס ֵעינְ ָך ָע ָליו
ָתנוּ אֹתוֹ ְבּיַד גּ ֵֹאל ַה ָדּם ו ֵ
ִמ ָשּׁם וְ נ ְ
וּב ַע ְר ָתּ ַדםַ -הנּ ִָקי ִמיּ ְִשׂר ֵ
ִ
ָאל וְטוֹב ָלך" )דברים יט יא-יג(.
וּבתּוֹ ָבּ ֵאשׁ ק ֵֹסם ְק ָס ִמים ְמעוֹנֵן
ֲביר ְבּנוִֹ -
ִמּ ֵצא ְב ָך ַמע ִ
"לֹא-י ָ
וּמ ַכ ֵשּׁף :וְ ח ֵֹבר ָח ֶבר ְושׁ ֵֹאל אוֹב וְ י ְִדּעֹנִ י וְ דֹרֵשׁ ֶאל-
ַחשׁ ְ
וּמנ ֵ
ְ
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה
וּב ְג ַלל ַה ֵ
ֲבת יְהוָה ָכּל-ע ֵֹשׂה ֵא ֶלּה ִ
ַה ֵמּ ִתיםִ :כּי תוֹע ַ
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ֶיך" )דברים יח י-יב( .שני קטעים
אוֹתם ִמ ָפּנ ָ
מוֹרישׁ ָ
יך ִ
יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
אילו ,מדברים בעד עצמם.
" ִכּי י ִָפּ ֵלא ִמ ְמּ ָך ָד ָבר ַל ִמּ ְשׁ ָפּט ֵבּיןָ -דּם ְל ָדם ֵבּיןִ -דּין ְל ִדין
ית ֶאלַ -ה ָמּקוֹם
ֶיך וְ ַק ְמ ָתּ וְ ָע ִל ָ
וּבין ֶנגַע ָל ֶנגַע ִדּ ְברֵי ִריבֹת ִבּ ְשׁ ָער ָ
ֵ
וְאל-
את ֶאלַ -הכֹּהֲנִ ים ַה ְלוִ יִּם ֶ
וּב ָ
יך בּוָֹ :
ֲשׁר י ְִב ַחר יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
אֶ
וְה ִגּידוּ ְל ָך ֵאת ְדּ ַבר
ַשׁ ָתּ ִ
ָמים ָה ֵהם וְ ָדר ְ
ֲשׁר י ְִהיֶה ַבּיּ ִ
ַהשּׁ ֵֹפט א ֶ
ֲשׁר י ִַגּידוּ ְל ָך ִמןַ -ה ָמּקוֹם ַההוּא
ית ַעלִ -פּי ַה ָדּ ָבר א ֶ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּט :ו ְָע ִשׂ ָ
ָ
ֲשׁר
וְשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת ְכּכֹל א ֶ
יוֹרוּךַ :עלִ -פּי
ֲשׁר י ְִב ַחר יְהוָה ָ
אֶ
ֲשׂה לֹא
ֹאמרוּ ְל ָך ַתּע ֶ
ֲשׁר-י ְ
יוֹרוּך וְ ַעלַ -ה ִמּ ְשׁ ָפּט א ֶ
ָ
ֲשׁר
ַהתּוֹרָה א ֶ
וּשׂמֹאל" )דברים יז ח-יא(.
ָמין ְ
ֲשׁר-י ִַגּידוּ ְל ָך י ִ
ָתסוּר ִמןַ -ה ָדּ ָבר א ֶ
בעלי-הקבלה הוציאו לעיתים דברים מהקשרם הנכון,
וכוונו דברים בניגוד לכוונת התורה ,באֹמרם :ככל אשר יורוך,
גם אם יגידו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין,
אתה חייב לשמוע ולקבל את דינם .שכחו בעלי-הקבלה או
בחרו לשכוח ,את המשכו הישיר של הכתוב :מן המקום ההוא
אשר יבחר ה' אלוהיך בו ,והלא הוא בית-המקדש אשר היה
ָת ִתּי ִמ ְשׁ ָכּנִ י
בירושלים ,והשכינה שרתה בו ,ככתוב" :וְ נ ַ
ִיתי
וְהי ִ
ֲכם ָ
וְה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְבּתוֹכ ֶ
ֲכם וְ לֹאִ -ת ְג ַעל נ ְַפ ִשׁי ֶא ְת ֶכםִ :
ְבּתוֹכ ֶ
וְאַתּם ִתּ ְהיוִּ -לי ְל ָעם" )ויקרא כו יא-יב(.
ָל ֶכם לֵאל ִֹהים ֶ
היום בעוונותינו הרבים ,זה למעלה מאלפיים וארבע-
מאות שנה שבית-מקדשנו חרב ,אין לנו כהן ולא נביא ,ואין
איתנו יודע עד מה .נחתם חזון ונביא ,ודין נחרץ ,ומשוועים
ָאל ְללֹא
ַבּים ְלי ְִשׂר ֵ
ָמים ר ִ
אנו לקיום הפסוק השני בכתוב" :וְ י ִ
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ָשׁב ַבּ ַצּר-לוֹ ַעל-
וּללֹא תוֹרָהַ :ויּ ָ
וּללֹא כּ ֵֹהן מוֹרֶה ְ
ֱמת ְ
ֱאל ֵֹהי א ֶ
ִמּ ֵצא ָל ֶהם" )דברי-הימים ב ,טו
ָאל ַוי ְַב ְק ֻשׁהוּ ַויּ ָ
יְהוָה ֱאל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
ג-ד(.
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לכבוד כלל רבני העדה הנכבדים ,שליט"א,
לכבוד קהל הקודש ,בני-מקרא ,תזכו לאורך ימים טובים ,אמן.
מנהג אשר השתרש עמוק בקרב ציבור ,קשה מאוד
למנהיג ,כל שכן לאיש פשוט מן השורה כמוני ,לשנותו או
לבטלו .כמה שנוכיח לאחינו בעלי-הקבלה ,שהם טועים
בנושאים כגון ספירת-העומר ,תנאי-התפילה ,קידוש החודש
ובעוד נושאים רבים אחרים ,לא נוכל לשכנע אותם בטעותם.
ככל הנראה ,גם אנו ברוב עוונותינו ,טועים באי-אלו נושאים
דתיים ,כגון נושא פדיון הבן הבכור ,הוא פטר-רחם ,וכן
בנושא אופן הדלקת נרות.
פדיון הבן ,הוא חלק בלתי נפרד מחוקת חג הפסח ,חג
המצות ,חוקה אשר ניתנה לדורות .כשם שאנו מקיימים את
מצוות חג הפסח ,חובתנו כיהודים ,כל שכן מעדת בני-מקרא,
לקיים את מצוות פדיון הבן-הבכור .לכן ,חובה על כל אחד
מאיתנו ,משנודע לו הדבר ,לחזור ולהשריש את קיומה של
מצווה חשובה זו ,על-פי המצוּוה בפרשת במדבר ,ככתוב:
" ַוי ְַד ֵבּר יְהוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ :ק ֶדּשִׁ -לי ָכלְ -בּכוֹר ֶפּ ֶטר ָכּל-
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל-
וּב ְבּ ֵה ָמה ִלי הוּאַ :ויּ ֶ
אָדם ַ
ָאל ָבּ ָ
ֶחם ִבּ ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
רֶ
ֲב ִדים ִכּי
אתם ִמ ִמּ ְצ ַריִם ִמ ֵבּית ע ָ
ֲשׁר י ְָצ ֶ
ָה ָעם זָכוֹר ֶאתַ -היּוֹם ַהזֶּה א ֶ
83

הרב משה בן שבתאי רצון

אמרות משה

אַתּם
ֵאָכל ָח ֵמץַ :היּוֹם ֶ
הוֹציא יְהוָה ֶא ְת ֶכם ִמזֶּה וְ לֹא י ֵ
ְבּחֹזֶק יָד ִ
ֲך יְהוָה ֶאלֶ -ארֶץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י
וְהיָה ִכי-י ְִביא ָ
אָביבָ :
י ְֹצ ִאים ְבּח ֶֹדשׁ ָה ִ
יך ָל ֶתת ָל ְך
נִשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
ֲשׁר ְ
ְבוּסי א ֶ
וְהי ִ
וְה ִחוִּ י ַ
וְה ֱאמ ִֹרי ַ
וְה ִח ִתּי ָ
ַ
וּד ָבשׁ וְ ָע ַב ְד ָתּ ֶאתָ -ה ֲעב ָֹדה ַהזֹּאת ַבּח ֶֹדשׁ ַהזֶּה:
ָבת ָח ָלב ְ
ֶארֶץ ז ַ
יעי ַחג ַליהוָהַ :מצּוֹת
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֹאכל ַמצֹּת ַ
ָמים תּ ַ
ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָאה ְל ָך
ָאה ְל ָך ָח ֵמץ וְ לֹאֵ-יר ֶ
ָמים וְ לֹאֵ-יר ֶ
ֵאָכל ֵאת ִשׁ ְב ַעת ַהיּ ִ
י ֵ
ַד ָתּ ְל ִבנְ ָך ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹרַ :בּעֲבוּר זֶה
ֻל ָך :וְ ִהגּ ְ
ְשׂאֹר ְבּ ָכלְ -גּב ֶ
וְהיָה ְל ָך ְלאוֹת ַעל-י ְָד ָך
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִםָ :
ָע ָשׂה יְהוָה ִלי ְבּ ֵצ ִ
ָקה
יךִ :כּי ְבּיָד ֲחז ָ
ֶיך ְל ַמ ַען ִתּ ְהיֶה תּוֹרַת יְהוָה ְבּ ִפ ָ
וּלזִ ָכּרוֹן ֵבּין ֵעינ ָ
ְ
ֲדהּ
וְשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאתַ -ה ֻח ָקּה ַהזֹּאת ְלמוֹע ָ
ֲך יְהוָה ִמ ִמּ ְצ ָריִםָ :
הוֹ ִצא ָ
ֲשׁר
ַענִ י ַכּא ֶ
ֲך יְהוָה ֶאלֶ -ארֶץ ַה ְכּנ ֲ
וְהיָה ִכּי-י ְִבא ָ
ימהָ :
ָמ ָ
ָמים י ִ
ִמיּ ִ
ֶחם ַליהוָה
ֲב ְר ָתּ ָכלֶ -פּ ֶטר-ר ֶ
וְהע ַ
וּנְתנָהּ ָל ְךַ :
יך ָ
נִשׁ ַבּע ְל ָך וְ ַל ֲאב ֶֹת ָ
ְ
ֲשׁר י ְִהיֶה ְל ָך ַהזְּ ָכ ִרים ַליהוָה :וְ ָכלֶ -פּ ֶטר
וְ ָכלֶ -פּ ֶטר ֶשׁגֶר ְבּ ֵה ָמה א ֶ
אָדם
ַפתּוֹ וְ כֹל ְבּכוֹר ָ
וְאם-לֹא ִת ְפ ֶדּה ַו ֲער ְ
ֲחמֹר ִתּ ְפ ֶדּה ְב ֶשׂה ִ
אָל ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר ֵלאמֹר ַמה-זֹּאת:
וְהיָה ִכּי-י ְִשׁ ְ
ֶיך ִתּ ְפ ֶדּהָ :
ְבּ ָבנ ָ
ֲב ִדים:
הוֹציאָנוּ יְהוָה ִמ ִמּ ְצ ַריִם ִמ ֵבּית ע ָ
וְאָמ ְר ָתּ ֵא ָליו ְבּחֹזֶק יָד ִ
ַ
ַוי ְִהי ִכּיִ -ה ְק ָשׁה ַפ ְרעֹה ְל ַשׁ ְלּ ֵחנוּ ַוַיּ ֲהרֹג יְהוָה ָכּלְ -בּכוֹר ְבּ ֶארֶץ
אָדם וְ ַעדְ -בּכוֹר ְבּ ֵה ָמה ַעלֵ -כּן אֲנִ י ז ֵֹב ַח ַליהוָה
ִמ ְצ ַריִם ִמ ְבּכֹר ָ
וְהיָה ְלאוֹת ַעל-
ֶחם ַהזְּ ָכ ִרים וְ ָכלְ -בּכוֹר ָבּנַי ֶא ְפ ֶדּהָ :
ָכּלֶ -פּ ֶטר ר ֶ
הוֹציאָנוּ יְהוָה ִמ ִמּ ְצ ָריִם"
טוֹטפֹת ֵבּין ֵעינֶיך ִכּי ְבּחֹזֶק יָד ִ
וּל ָ
י ְָד ָכה ְ
)שמות יג א-טז(.
נושא נוסף ,בעל חשיבות לא מעטה ,אני מבקש להביא
בפניכם ובפני כבוד הרבנים הראשיים וחכמי-העדה ,על-מנת
שיתנו דעת ויאירו את עיני בני-העדה ,ולמען נשכיל ונעשה
הישר בעיני השי"ת.
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הדלקת נרות שמן-זית בבתי-הכנסת .בנושא זה ,ישנן
שתי שאלות עקרוניות ,הראשונה :האם מנהג זה ,הדלקת
נרות-שמן-זית בבתי-הכנסת שלנו )שהם מקדש מעט( ,שאנו
נוהגים בו מזה שנים רבות ,הוא בהתאם למצוות תורתנו
הקדושה .במלים אחרות ,האם אנו נוהגים עפ"י הכתוב בתורת
משה רע"ה ,כאשר אנו מדליקים שמן הזית בתוך צלחות
זכוכית ,ושמים אותם בתוך הטבעות )האנדילים( ,התלויות על
שרשראות? לעניות דעתי ,התשובה לשאלה זו היא שלילית.
השי"ת ציוונו בתורתו ,להדליק מדי יום ,בימי-חול ,בשבתות
ובחגים -שבעה נרות ,לא יותר ואף לא פחות .שבעה נרות אלו
חייבים להיות דולקים בתוך מנורת שבעת הקנים ,מנורת-
הזהב ,בבית-המקדש ,כל עוד היה קיים .כיום ,כשם שאנו
מקיימים דיני-טהרה בבית-הכנסת ,ומשתחווים אפיים-ארצה
כפי שהיה נהוג בבית-המקדש ,כן עלינו להדליק את הנרות
בתוך מנורת-שבעת-הקנים ,כפי שהיה נהוג בבית-מקדשנו,
במהרה יבנה ויקום בימינו ,אמן .ככתובַ " :וי ְַד ֵבּר יְהוָה ֶאל-
יך ֶשׁ ֶמן ַזיִת ז ְָך
ָאל וְ י ְִקחוּ ֵא ֶל ָ
מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ :צו ֶאת ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ָכּ ִתית ַל ָמּאוֹר ְל ַה ֲעלֹת נֵר ָתּ ִמידִ :מחוּץ ְל ָפר ֶֹכת ָה ֵעדֻת ְבּא ֶֹהל
מוֹעד ַי ֲער ְֹך אֹתוֹ אַ ֲהרֹן ֵמ ֶערֶב ַעד-בּ ֶֹקר ִל ְפנֵי יְהוָה ָתּ ִמיד ֻח ַקּת
ֵ
יכם :על ַה ְמּנֹרָה ַה ְטּהֹרָה ַי ֲער ְֹך ֶאתַ -הנֵּרוֹת ִל ְפנֵי
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ָ
יְהוָה ָתּ ִמיד" )ויקרא כד א-ד(.
הקב"ה יראה שנכספה וגם כלתה נפשנו לבית-מקדשנו,
ואז יחיש גאולתנו במהרה ובימינו ,אמן .וצדקה תהיה לנו ,כי
נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני ה' אלוהינו כאשר
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ציוונו -נר תמיד ,חוקת עולם ,על המנורה הטהורה ,לפני
הקב"ה .השאלה השנייה :היהודי הטוב והמאמין ,בא
לביה"כ להדליק נר שמן-זית ,ובמעמד זה הוא תורם או
משלם סך כספי כלשהו .אותו אדם ,מעלה בד"כ באותו
מעמד ,בקשה כלשהי מהשי"ת :בקשת החלמה ,בקשת
הצלחה ,בקשה שהקב"ה ישמור אותו ואת משפחתו מכל רע,
ועוד ממיני הבקשות שבני-אדם מבקשים מבורא-עולם,
הרחום והחנון .דעתי היא ,וזאת אומר ברוב-ענווה ,ובקול
ענות-חלושה ,שמעמד זה אינו מתאים לבקשת בקשות
מהשי"ת .שכן ,אז נראה ולו לכאורה ,כי אנו מבקשים
מהקב"ה תמורה ,עבור התרומה שתרמנו לביה"כ .חיזוקים
לכך ,ניתן למצוא ממקומות רבים בתורה ,בהם הובטח לעם
ישראל שאם רק ילכו בחוקות הקב"ה ,וישמרו לעשות את
מצוותיו ,אז השי"ת מבטיח להם את כל טוב שבעולם:
בריאות ,רווחה כלכלית ,שלום ובטחון ,הגנה מחיית הארץ,
אורך חיים ,הקמת דור המשך ,ניצחון על האויבים ,עליונות
ומשילה בגויים ,פריון ורבייה .וזאת ,לו רק ישכילו להתמיד
ולא לסור ממצוותיו ימין או שמאל .ככתוב" :לֹא ִת ְהיֶה
ֲמ ֵלּא" )שמות כג כו(.
יך א ַ
ָמ ָ
אַר ֶצ ָך ֶאתִ -מ ְס ַפּר י ֶ
ֲקרָהְ ,בּ ְ
ְמ ַשׁ ֵכּ ָלה ַוע ָ
ָת ִתּי
יתם א ָֹתם :וְ נ ַ
ֲשׂ ֶ
וֹתי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוע ִ
" ִאםְ -בּ ֻחקּ ַֹתי ֵתּ ֵלכוּ וְ ֶאתִ -מ ְצ ַ
ִתּן ִפּ ְריוֹ:
וְעץ ַה ָשּׂ ֶדה י ֵ
ְבוּלהּ ֵ
ָתנָה ָהאָרֶץ י ָ
יכם ְבּ ִע ָתּם וְ נ ְ
ִג ְשׁ ֵמ ֶ
וּב ִציר י ִ
וְה ִשּׂיג ָל ֶכם ַדּיִשׁ ֶאתָ -בּ ִציר ָ
ִ
ֲכ ְל ֶתּם
ַשּׂיג ֶאתָ -זרַע ַוא ַ
ָת ִתּי ָשׁלוֹם ָבּאָרֶץ
אַר ְצ ֶכם :וְ נ ַ
ישׁ ְב ֶתּם ָל ֶב ַטח ְבּ ְ
ַל ְח ְמ ֶכם ָלשׂ ַֹבע וִ ַ
וְחרֶב לֹא-
ָעה ִמןָ -האָרֶץ ֶ
וְה ְשׁ ַבּ ִתּי ַחיָּה ר ָ
ֲריד ִ
וְאין ַמח ִ
וּשׁ ַכ ְב ֶתּם ֵ
ְ
ֵיכם ֶל ָחרֶב:
ָפלוּ ִל ְפנ ֶ
יכם וְ נ ְ
וּר ַד ְפ ֶתּם ֶאת-אֹי ְֵב ֶ
ַת ֲעבֹר ְבּאַ ְר ְצ ֶכםְ :
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וּמאָה ִמ ֶכּם ְר ָב ָבה י ְִרדֹּפוּ וְ נ ְָפלוּ
ֲמ ָשּׁה ֵמאָה ֵ
ָדפוּ ִמ ֶכּם ח ִ
וְ ר ְ
ֵיתי ֶא ְת ֶכם
וְה ְפר ִ
יכםִ -
ֲל ֶ
יתי א ֵ
וּפנִ ִ
אֹי ְֵביכֶם ִל ְפנֵיכֶם ֶל ָחרֶבָ :
נוֹשׁן
ָשׁן ָ
ֲכ ְל ֶתּם י ָ
יתי ִא ְתּכֶםַ :וא ַ
ֲקימ ִֹתי ֶאתְ -בּ ִר ִ
יתי ֶא ְת ֶכם ַוה ִ
וְה ְר ֵבּ ִ
ִ
תוֹכ ֶכם וְ לֹאִ -ת ְג ַעל
ָת ִתּי ִמ ְשׁ ָכּנִ י ְבּ ְ
תּוֹציאוּ :וְ נ ַ
ָשׁן ִמ ְפּנֵי ָח ָדשׁ ִ
וְ י ָ
וְאַתּם
ִיתי ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים ֶ
וְהי ִ
תוֹכ ֶכם ָ
וְה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְבּ ְ
נ ְַפ ִשׁי ֶא ְת ֶכםִ :
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶארֶץ
הוֹצ ִ
ֲשׁר ֵ
יכם א ֶ
ִתּ ְהיוִּ -לי ְל ָעם :אֲנִ י יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָאוֹל ְך ֶא ְת ֶכם
ֻלּ ֶכם ו ֵ
ָא ְשׁבֹּר מֹטֹת ע ְ
ֲב ִדים ו ֶ
ִמ ְצ ַריִם ִמ ְהיֹת ָל ֶהם ע ָ
קוֹמ ִמיּוּת" ) ויקרא כו ג-יג(.
ְ
ֲשׁר
ֶכ ָך יְהוָה ָבּאָרֶץ א ֶ
ֵך י ְָבר ְ
" ֶא ֶפסִ ,כּי לֹא י ְִהיֶהְ -בּ ָך ֶא ְביוֹן ִכּיָ -בר ְ
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע
ֲלה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ :רַק ִאםָ -שׁ ַ
יך נ ֵֹתןְ -ל ָך ַנח ָ
יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׁר
יך ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאתָ -כּלַ -ה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת א ֶ
ְבּקוֹל יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׁר ִדּ ֶבּרָ -ל ְך
ַכ ָך ַכּא ֶ
יך ֵבּר ְ
אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹםִ :כּי-יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַבּים
וּמ ַשׁ ְל ָתּ ְבּגוֹיִם ר ִ
אַתּה לֹא ַת ֲעבֹט ָ
ַבּים וְ ָ
ֲב ְט ָתּ גּוֹיִם ר ִ
וְהע ַ
ַ
וּב ָך לֹא י ְִמשֹׁלוּ" )דברים טו ד-ו(.
ְ
יך ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְהיָה ִאםָ -שׁ ַ
" ָ
יך
וּנְתנְ ָך יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ָ
וֹתיו א ֶ
ֶאתָ -כּלִ -מ ְצ ָ
וּבאוּ ָע ֶל ָ
ֶע ְליוֹן ַעל ָכּל-גּוֹיֵי ָהאָרֶץָ :
יך ָכּלַ -ה ְבּרָכוֹת ָה ֵא ֶלּה
רוּך
וּב ְ
אַתּהָ ,בּ ִעיר ָ
רוּך ָ
יךָ :בּ ְ
ֻך ִכּי ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְה ִשּׂיג ָ
ִ
וּפ ִרי ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך ְשׁגַר
אַד ָמ ְת ָך ְ
וּפ ִרי ְ
רוּך ְפּ ִריִ -ב ְטנְ ָך ְ
אַתּה ַבּ ָשּׂ ֶדהָ :בּ ְ
ָ
אַתּה,
רוּך ָ
שׁאַר ֶתּ ָךָ :בּ ְ
וּמ ְ ְ
ֲך ִ
רוּך ַטנְ א ָ
ֶךָ :בּ ְ
וְע ְשׁ ְתּרוֹת צֹאנ ָ
יך ַ
ֲל ֶפ ָ
אָ
יך
יך ַה ָקּ ִמים ָע ֶל ָ
ִתּן יְהוָה ֶאת-אֹי ְֶב ָ
את ָך :י ֵ
אַתּה ְבּ ֵצ ֶ
רוּך ָ
וּב ְ
ְבּב ֶֹא ָך ָ
וּב ִשׁ ְב ָעה ְדר ִ
יך ְ
ֶך ֶא ָחד י ְֵצאוּ ֵא ֶל ָ
ֶיך ְבּ ֶדר ְ
ָפים ְל ָפנ ָ
נִ גּ ִ
ָכים יָנוּסוּ
ָד ָך
וּבכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ֶ
יך ְ
ֲס ֶמ ָ
ָכה ַבּא ָ
ֶיך :י ְַצו יְהוָה ִא ְתּ ָך ֶאתַ -ה ְבּר ָ
ְל ָפנ ָ
ימ ָך יְהוָה לוֹ ְל ַעם
יך נ ֵֹתן ָל ְך :י ְִק ְ
ֲשׁר-יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַכ ָך ָבּאָרֶץ א ֶ
וּבר ְ
ֵ
יך
נִשׁ ַבּעָ -ל ְך ִכּי ִת ְשׁמֹר ֶאתִ -מ ְצוֹת יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׁר ְ
ָקדוֹשׁ ַכּא ֶ
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יך
ָכיו :וְ רָאוּ ָכּלַ -ע ֵמּי ָהאָרֶץ ִכּי ֵשׁם יְהוָה נ ְִקרָא ָע ֶל ָ
וְה ַל ְכ ָתּ ִבּ ְדר ָ
ָ
וּב ְפ ִרי ְב ֶה ְמ ְתּ ָך
טוֹבה ִבּ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ִ
וְהוֹת ְר ָך יְהוָה ְל ָ
ִ
וְ י ְָראוּ ִמ ֶמּ ָךּ:
יך ָל ֶתת ָל ְך:
נִשׁ ַבּע יְהוָה ַל ֲאב ֶֹת ָ
ֲשׁר ְ
ֲד ָמה א ֶ
אַד ָמ ֶת ָך ַעל ָהא ָ
וּב ְפ ִרי ְ
ִ
אַר ְצ ָך
אוֹצרוֹ ַהטּוֹב ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִם ָל ֵתת ְמ ַטרְ -
י ְִפ ַתּח יְהוָה ְל ָך ֶאתָ -
וְאַתּה לֹא
ַבּים ָ
ית גּוֹיִם ר ִ
וְה ְלוִ ָ
ָד ָך ִ
ֲשׂה י ֶ
ֵך ֵאת ָכּלַ -מע ֵ
וּל ָבר ְ
ְבּ ִעתּוֹ ְ
ִית רַק ְל ַמ ְע ָלה וְ לֹא
וְהי ָ
ְתנְ ָך יְהוָה ְלרֹאשׁ וְ לֹא ְל ָזנָב ָ
ִת ְלוֶה :וּנ ָ
ֲשׁר אָנ ִֹכי
יך א ֶ
ִת ְהיֶה ְל ָמ ָטּה ִכּיִ -ת ְשׁ ַמע ֶאלִ -מ ְצוֹת יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׁר
ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ִל ְשׁמֹר וְ ַלעֲשׂוֹת :וְ לֹא ָתסוּר ִמ ָכּלַ -ה ְדּ ָב ִרים א ֶ
וּשׂמֹאול ָל ֶל ֶכת אַ ֲחרֵי ֱאל ִֹהים
ָמין ְ
אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם י ִ
ֲח ִרים ְל ָע ְב ָדם" )דברים כח א-יד(.
אֵ
בנוסף על כל האמור לעיל ,בתחילת ספר ויקרא ,מופיע הסבר
מפורט על כל סוגי הקורבנות :עולה ומנחה ,זבח ושלמים,
חטאת ואשם .העולה והמנחה ,הם קורבנות תודה לקב"ה.
זבחי השלמים ,הם קורבנות שלום ,השלמה פיוס ושמחה,
המועלים בעיקר בחגים .החטאת והאשם ,הם קורבנות הודאה
בעוון ובקשת סליחה .הכהן מכפר עליו ונסלח לו) ,ע"ת( .אין
בכל הקורבנות המוזכרים במקרא ,קורבן לשם בקשות
מהקב"ה .בכל אופן ,אין זאת אומרת שאסור כלל לבקש
בקשות מהשי"ת ,אלא שלא במעמד הדלקת הנרות ותשלום.
יך ִל ְשׁמֹר
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְהיָה ִאםָ -שׁ ַ
" ָ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם) "...דברים כח
וֹתיו א ֶ
ַלעֲשׂוֹת ֶאתָ -כּלִ -מ ְצ ָ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך
א( .משמעות עצומה יש לארבע מילים אלו" ,א ֶ
ַהיּוֹם" :מצוות השי"ת בכבודו ובעצמו הם ,ולא מצוות בשר
ודם .היום ,ולא בעבור כאלף וחמש מאות שנה מזמן מתן
תורה ומעמד סיני ,עת החלו בעלי-הקבלה בכתיבת התלמוד
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והמשנה ,שינו הוסיפו וגרעו כאוות נפשם בדברי השי"ת.
על-כן ,עלינו להכין את לבבנו לעבודת השי"ת
ולהשתדל לקיים את כל מצוותיו אשר צווה את אבותינו .אז
וְהיָה
כל בקשותינו מהקב"ה ,מובטחות לנו מראש ,ככתובָ " :
דבּ ִרים ַואֲנִ י ֶא ְשׁ ָמע" )ישעיה
ֶטרֶםִ -י ְקרָאוּ ַואֲנִ י ֶא ֱע ֶנה עוֹד ֵהם ְמ ַ ְ
סה כד( .התפילה בבית-הכנסת חשובה מאוד לטהר את נפשנו,
אז נוכל לבקש מהקב"ה שימלא כל משאלות ליבנו.
יך ֶשׁ ֶמן ַזיִת ז ְָך
ָאל וְ י ְִקחוּ ֵא ֶל ָ
וְאַתּה ְתּ ַצוֶּה ֶאתְ -בּנֵי י ְִשׂר ֵ
" ָ
ָכּ ִתית ַל ָמּאוֹר ְל ַה ֲעלֹת נֵר ָתּ ִמיד" )שמות כז כ( .שמן-הזית של נר-
התמיד צריך שיבוא מהעם ,ודינו כדין קורבן התמיד ,הם חלק
מעבודת-הקודש היום יומית ,והם חובה על הציבור .היום,
בעוונותינו הרבים ,בטלו הקורבנות ובמקומם באו התפילות,
ונשלמה פרים שפתינו .המילה )אנדיל( או יותר נכון )קנדיל(
אינה מילה עברית ,ולא ערבית .היא שאולה מהשפה האנגלית
) (CANDLEופירושה בעברית -נר .הקופטים במצרים הדליקו
)קנדילים( בכנסיותיהם .הקב"ה ברחמיו הרבים וחסדיו
הגדולים ,יחון ,יחוס וירחם על כלל עמו ישראל .ויקיים עלינו
נְּהרוֹת לֹא
וּב ָ
מקרא שכתובִ " :כּיַ -ת ֲעבֹר ַבּ ַמּיִם ִא ְתּ ָך-אָנִ י ַ
פוּך ִכּיֵ -ת ֵל ְך ְבּמוֵֹ -אשׁ לֹא ִת ָכּוֶה וְ ֶל ָה ָבה לֹא ִת ְב ַערָ -בּ ְךִ :כּי
י ְִשׁ ְט ָ
יע ָך" )ישעיה מג ב-ג(.
מוֹשׁ ֶ
ָאל ִ
יך ְקדוֹשׁ י ְִשׂר ֵ
אֲנִ י יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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הקב"ה נתן לנו ,לעמו ישראל ,בנוסף לשבתות שהן
מועדי ה' ,מועדים הנקראים מקראי קודש ,ומקודשים לישראל
ָאי ק ֶֹדשׁ
ֲדי יְהוָה ִמ ְקר ֵ
כמעט כמו השבתות .ככתובֵ " :א ֶלּה מוֹע ֵ
ֲדם" )ויקרא כג ד( .תכליתם של מועדים
ֲשׁרִ -תּ ְק ְראוּ א ָֹתם ְבּמוֹע ָ
אֶ
אלה ,להביא לנו שמחה )ושמחת בחגיך( ,לאיחוד העם,
ולחיזוק האמונה בשי"ת .שלושת-הרגלים :פסח ,שבועות
וסוכות ,בהם חובה על כל ישראל ,לעלות אל המקום אשר בו
בחר הקב"ה כמשכנו -בית המקדש בירושלים ,מסמלים
ומזכירים לנו ,אירועים מרכזיים בדברי ימי עמנו .פסח -זכר
ליציאת מצרים זמן חירותנו .שבועות -זכר למתן תורה ומעמד
הר סיני .סוכות -זכר לנדידה במדבר והישיבה בסוכות לפני
הכניסה לארץ ישראל .מועדי ישראל הנוספים לשלושת
הרגלים :יום תרועה )ראש השנה( -זכרון תרועה הבא להתריע
עשרה ימים )כנגד עשרת הדברות( לפני יום הכיפורים .יום
הכיפורים -שבת שבתון ,יום בעל משמעות מיוחדת וקדושה
יתירה ,יום של חשבון נפש ,ואפשרות טהרה מכל חטא ,עוון
ועבירה .זאת בתנאי שישוב האדם בתשובה שלמה ,ולא ישוב
לחטוא .קדושת כל המועדים ,מקראי הקודש ,דומה מאוד
לקדושת יום השבת .כל מה שאסור לעשות ביום השבת ,אסור
ֲשׁר
אַך א ֶ
גם ביום מקרא-קודש ,למעט ההיתר הקיים במועדְ " -
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ֵע ֶשׂה ָל ֶכם" )שמות יב טז(.
ֶפשׁ הוּא ְל ַבדּוֹ י ָ
ֵאָכל ְל ָכל נ ֶ
י ֵ
כל המועדים מקראי-הקודש ,נאסרה בהם מלאכת-עבודה אך
אינם שבתות .כל השבתות ,הן מועדי ה' מקראי קודש,
ָאי ק ֶֹדשׁ ֵא ֶלּה ֵהם
ֲשׁר ִתּ ְק ְראוּ א ָֹתם ִמ ְקר ֵ
ֲדי יְהוָה א ֶ
ככתוב" -מוֹע ֵ
יעי ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכה ַ
ָמים ֵתּ ָע ֶשׂה ְמ ָל ָ
ֲדיֵ :שׁ ֶשׁת י ִ
מוֹע ָ
אכה לֹא ַתעֲשׂוּ ַשׁ ָבּת ִהוא ַליהוָה ְבּכֹל
ִמ ְקרָא-ק ֶֹדשׁ ָכּלְ -מ ָל ָ
יכם" )ויקרא כג ב-ג( .מכאן -השבת היא מועד ,אך לא
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
ְ
כל מועד הוא שבת .ההיתר להכנת אוכל לכל נפש) ,ומכאן גם
לשחוט ,להבעיר אש ,לשאוב מים וכ"ו ,ובלבד שהפעולה
נחוצה להכנת אוכל לכל נפש( ,מבדיל את המועדים מהשבת.
החגים והמועדים הם מקראי קודש אך אינם שבתות ,כשם
שכהן הוא גם לוי אך הלוי אינו כהן.
שבת בלשון התורה ,מכוונת בלעדית ליום השביעי
שלאחר ששת ימי-המעשה )זכר לששת ימי-הבריאה( ,ככתוב:
יעי ַוי ְַק ֵדּשׁ אֹתוֹ ִכּי בוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּל-
ֶך ֱאל ִֹהים ֶאת-יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
" ַוי ְָבר ְ
ֲשׁרָ -בּרָא ֱאל ִֹהים ַלעֲשׂוֹת" )בראשית ב ג( .נכון הוא,
אכתּוֹ א ֶ
ְמ ַל ְ
יעת ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
שגם שנת שמיטה הינה שבתַ " :
י ְִהיֶה ָלאָרֶץ ַשׁ ָבּת ַליהוָה ָשׂ ְד ָך לֹא ִתזְ רָע וְ ַכ ְר ְמ ָך לֹא ִתזְ מֹר".
)ויקרא כה ד( .שנת שמיטה -שנה שביעית הבאה בעקבות:
וְאָס ְפ ָתּ ֶאת-
וְשׁשׁ ָשׁנִ ים ִתּזְ מֹר ַכּ ְר ֶמ ָך ַ
" ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ִתּזְ רַע ָשׂ ֶד ָך ֵ
אָתהּ" )ויקרא כה ג( .עפ"י שתי הדוגמאות שלעיל ,למדים
ְתּבוּ ָ
אנו ,כי בתורה השתמשו תמיד בהגדרה "שבת" ,עבור היום
השביעי לאחר ששת-ימי-מעשה ,או כשנה שביעית לאחר שש
שנות עבודת-אדמה .בכך ,קיימת התניה ,שהשבת תהא תמיד
שביעית במספר ,וקודמים לה ששה ימי-חול ,או שש שנות
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עבודת אדמה הנבדלים ממנה ,ובהם מותר לזרוע ולקצור.
בשום מקום בתורת משה לא נאמר שהמועד הוא גם שבת.
אחינו בעלי הקבלה ,אינם מקבלים דברי אמת אלו,
וטוענים שיום מועד הפסח הוא גם שבת .זו הסיבה שהם
מתחילים בספירת העומר ,למחרת הפסח .בכך ,הם טועים
ומטעים ,מאחר ובשום מקום בתורה שבכתב לא נאמר על יום
מועד שהוא גם שבת ,למעט יום הכיפורים שהוגדר כשבת-
שבתון ואסורה בו כל מלאכת עבודה .בנוסף לאמור לעיל,
קיימות בידנו הוכחות נוספות למכביר המחזקות ומאמתות
את האמת שבידנו .להלן חלק מהראיות ,החזקות מאריות.
ראשונה -לכל המועדים מלבד חג השבועות ,התורה
מציינת תאריך קבוע :פסח -י"ד בניסן בין הערביים ,חג
המצות -ט"ו בניסן ,יום תרועה -א' בתשרי ,יום הכיפורים -י'
בתשרי ,סוכות -ט"ו בתשרי ,שמיני עצרת -כ"ב בתשרי .ואילו
חג השבועות ,הוא חג הביכורים ,לא נכתב מועדו המדויק כפי
שצוין לגבי יתר המועדים .ללמדך ,שלא נקבע בתורה לחג
השבועות תאריך קבוע בחודש סיון ,מאחר והוא תלוי בשבת
חול המועד פסח .אחינו בעלי הקבלה ,סופרים את העומר
למחרת הפסח ,קרי בט"ז בניסן ,ומכאן -מסיימים את הספירה
ב-ו' בסיון ,יהרג ובל יעבור .אם כך ,מה הטעם בספירה כאשר
התאריך ידוע מראש? .אחינו בעלי הקבלה ,הנהיגו שלא
ברשות ובסמכות ,את שיטת הדחיות :לא א,ד,ו ראש השנה,
לא ב,ד,ו פסח ,ולא ג,ה,ז עצרת .הם מודים שאינם מקדשים
את החודש במועדו ,אף על פי המסופר במשנה ,שהקב"ה
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הראה למשה רע"ה את מולד הלבנה ,ואמר לו " כזה ראה
וקדש" .מאחר וראשי חודשיהם אינם במועדם הנכון ,כפועל
יוצא -גם חגיהם אינם נחוגים במועד הנכון .זאת בניגוד
ֲשׁר ִתּ ְק ְראוּ א ָֹתם
ָאי קֹ ֶדשׁ א ֶ
ֲדי יְהוָה ִמ ְקר ֵ
לכתובֵ " :א ֶלּה מוֹע ֵ
ֲדם" )ויקרא כג ד( .אילו היו מקדשים את ראשי החודשים
ְבּמוֹע ָ
ע"פ ראית המולד החדש ,בהתאם למקרא וגם בהתאם
להלכות קדוש-החודש במשנה ובתלמוד -חג השבועות לא
היה נופל אצלם תמיד ביום ו' בסיון כפי שהם קבעו .אנו
מצווים ,לספור ימים ,שבועות וכל שכן שבתות .ימיםַ " -עד
ֲמ ִשּׁים יוֹם) "...ויקרא כג טז(.
יעת ִתּ ְס ְפּרוּ ח ִ
ִמ ָמּ ֳחרַת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְשּׁ ִב ִ
שבועותִ " -שׁ ְב ָעה ָשׁ ֻבעֹת ִתּ ְס ָפּרָ -ל ְך ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמשׁ ַבּ ָקּ ָמה ָתּ ֵחל
וּס ַפ ְר ֶתּם ָלכֶם
ִל ְספֹּר ִשׁ ְב ָעה ָשׁבֻעוֹת" )דברים טז ט ( .שבתותְ " -
נוּפה ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת
ֲכם ֶאת-ע ֶֹמר ַה ְתּ ָ
ֲביא ֶ
ִמ ָמּ ֳחרַת ַה ַשּׁ ָבּת ִמיּוֹם ה ִ
ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶינָה" )ויקרא כג טו( .בעלי הקבלה ,סופרים אמנם
ימים ושבועות ,אך לעולם אינם יכולים לספור שבתות .לכן,
נוסח ספירת העומר זהה אצלם ,בימי שבתות כבימי חול.
שנייה -נוסח ספירת העומר אצלנו בעלי המקרא.
ההקדמה טרם הספירה ימי חול:
וְא ְצּ ֶרנָּה ֵע ֶקב:
ֶ
יך
ֶך ֻח ֶקּ ָ
הוֹרֵנִ י יְהוָה ֶדּר ְ
ָת ָך
וְא ְצּרָה תוֹר ֶ
הֲבינֵנִ י ֶ
וְא ְשׁ ְמ ֶרנָּה ְב ָכלֵ -לב:
ֶ
ִכּי-בוֹ ָח ָפ ְצ ִתּי:
יך
וֹת ָ
יכנִ י ִבּנְ ִתיב ִמ ְצ ֶ
ַה ְד ִר ֵ
וְאַל ֶאלָ -בּ ַצע:
וֹתיך
ַהטִ -ל ִבּי ֶאלֵ -ע ְד ֶ
יענִ י
הוֹד ֵ
ָכי ָך יְהוָה ִ
ְדּר ֶ
יך ַל ְמּ ֵדנִ י:
חוֹת ָ
א ְֹר ֶ
ֱמת:
ָת ָך א ֶ
וְתוֹר ְ
עוֹלם
ִצ ְד ָק ְת ָך ֶצ ֶדק ְל ָ
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הברכה טרם הספירה:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו
על ספירת העומר ,אמן.
היום יום פלוני לשבוע פלוני משבעה שבועות ,היום כך וכך
ימים מספירת חמישים יום מהנפת העומר ממחרת השבת.
לדוגמא -יום ד' בשבוע הרביעי :היום יום רביעי לשבוע
רביעי משבעה שבועות .היום חמישה ועשרים יום מהנפת
העומר ממחרת השבת.
ההקדמה לפני הספירה בימי השבתות:
יְהוָה ְבּ ִציּוֹן גָּדוֹל
וְ רָם הוּא ַעלָ -כּלָ -ה ַע ִמּים:
וְאָמן.
אָמן ֵ
ֵ
עוֹלם
עוֹלם וְ ַעד ָה ָ
ָאל ֵמ ָה ָ
רוּך יְהוָה ֱאל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
ָבּ ְ
ָשׁר ְדּ ַבר-יְהוָה
ִכּי-י ָ
ֲשׂהוּ ֶבּאֱמוּנָה:
וְ ָכלַ -מע ֵ
יך
ֶך ֻח ֶקּ ָ
הוֹרֵנִ י יְהוָה ֶדּר ְ
וְא ְצּ ֶרנָּה ֵע ֶקב:
ֶ
ָת ָך
וְא ְצּרָה תוֹר ֶ
ֲבינֵנִ י ֶ
הִ
וְא ְשׁ ְמ ֶרנָּה ְב ָכלֵ -לב:
ֶ
יך
וֹת ָ
יכנִ י ִבּנְ ִתיב ִמ ְצ ֶ
ַה ְד ִר ֵ
ִכּי-בוֹ ָח ָפ ְצ ִתּי:
יך
וֹת ָ
ַהטִ -ל ִבּי ֶאלֵ -ע ְד ֶ
וְאַל ֶאלָ -בּ ַצע:
יענִ י
הוֹד ֵ
יך יְהוָה ִ
ָכ ָ
ְדּר ֶ
יך ַל ְמּ ֵדנִי:
חוֹת ָ
א ְֹר ֶ
עוֹלם
ִצ ְד ָק ְת ָך ֶצ ֶדק ְל ָ
ֱמת:
ָת ָך א ֶ
וְתוֹר ְ
נוּפה
ֲכם ֶאת-ע ֶֹמר ַה ְתּ ָ
ֲביא ֶ
וּס ַפ ְר ֶתּם ָל ֶכם ִמ ָמּ ֳחרַת ַה ַשּׁ ָבּת ִמיּוֹם ה ִ
ְ
ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶינָה :
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הברכה טרם הספירה:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו
על ספירת העומר ,אמן.
ספירת השבת הרביעית לדוגמא:
היום יום שביעי לשבוע רביעי משבעה שבועות .היום שמונה
ועשרים יום מספירת חמישים יום מהנפת העומר ממחרת
השבת .היום שבת ,שבת רביעית משבע שבתות .היום שלם
שבוע רביעי משבעה שבועות.
ביום חג השבועות הקדמה לספירה כבשבת -יְהוָה ְבּ ִציּוֹן וכ"ו.
הברכות לפני הספירה:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו
על ספירת העומר ,אמן.
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו
בשלום לזמן הזה ,אמן.
היום יום מחרת השבת השביעית.
היום יום חמישים לספירת העומר.
היום יום קרבן מנחה חדשה לה'.
היום חג הקציר.
היום יום חג הביכורים.
היום יום חג השבועות.
היום יום זבח שלמים.
היום יום מועד ה'.
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היום יום מקרא קודש ואיסור מלאכת עבודה לכל בני ישראל.
ָאתם ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ִמ ְקרָא-ק ֶֹדשׁ י ְִהיֶה ָל ֶכם ָכּל-
וּקר ֶ
ככתובְ :
יכם
מוֹשׁבֹ ֵת ֶ
עוֹלם ְבּ ָכלְ -
ָ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ ֻח ַקּת
ְמ ֶל ֶ
יכם .כל ספירה המתקיימת בימי חול ,שבתות או בחג
ְלדֹר ֵֹת ֶ
השבועות עצמו ,מסתיימת בפסוקיםַ :וי ְַצוֵּנוּ יְהוָה ַלעֲשׂוֹת ֶאת
ָמים
ָכּל ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה ְלי ְִראָה ֶאת-יְהוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְלטוֹב ָלנו ָכּל ַהיּ ִ
נִשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאת-
וּצ ָד ָקה ִתּ ְהיֶהָ -לּנוּ ִכּיְ -
ְל ַחיּ ֵֹתנוּ ְכ ַהיּוֹם ַהזֶּהְ :
ֲשׁר ִצוָּנוּ .מגיד דבריו
ָכּלַ -ה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ִל ְפנֵי יְהוָה ֱאל ֵֹהינוּ ַכּא ֶ
ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל .לא עשה כן לכל גוי
ומשפטים בל ידעום הללויה  .ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
נוסח ספירת העומר אצל אחינו בעלי הקבלה:
דוגמא לספירה ביום חול ,יום ו יא באייר תשס"א:
הברכה לפני הספירה:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שקידשנו במצוותי וציוונו
על ספירת העומר .אמן.
היום ששה ועשרים יום ,שהם שלושה שבועות וחמישה ימים
לעומר.
ספירה ביום שבת
לדוגמא ,יום שבת ,יט באייר תשס"א :היום שלושים וארבעה
יום שהם ארבעה שבועות וששה ימים לעומר .מנוסח ספירת
העומר אצל אחינו בעלי הקבלה ,אנו רואים בעליל שאין הם
וּס ַפ ְר ֶתּם ָל ֶכם
סופרים את השבתות ,ובכך עוברים על המצווה " ְ
ֲביא ֶ
ִמ ָמּ ֳחרַת ַה ַשּׁ ָבּת ִמיּוֹם ה ִ
נוּפה ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת
ֲכם ֶאת-ע ֶֹמר ַה ְתּ ָ
ֲמ ִשּׁים
יעת ִתּ ְס ְפּרוּ ח ִ
ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶינָהַ :עד ִמ ָמּ ֳחרַת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְשּׁ ִב ִ
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ֲד ָשׁה ַליהוָה" )ויקרא כג טו-טז( .אם כך,
נְחה ח ָ
ַב ֶתּם ִמ ָ
וְה ְקר ְ
יוֹם ִ
הנפת העומר אצלם אינה למחרת השבת ככתוב ,אלא למחרת
חג הפסח שאינו שבת .בכך ,הם עוברים גם על המצווה
יפנּוּ
וְהנִ יף ֶאת ָהע ֶֹמר ִל ְפנֵי יְהוָה ִל ְרצֹנְ כֶם ִמ ָמּ ֳחרַת ַה ַשּׁ ָבּת יְנִ ֶ
" ֵ
ַהכּ ֵֹהן" )ויקרא כג יא(ִ .ל ְרצֹנְ כֶם -כדי שיהיה לכם לרצון לפני
הקב"ה .ספירת העומר היא מצוות עשה מן התורה .אצל
אחינו בעלי הקבלה ,הספירה היא פיקטיבית -ספירה לכאורה,
מאחר ותאריך חג השבועות קבוע אצלם )ו בסיון( מראש ,ואם
כך מה הטעם בספירה?.
ָמה
אָשׁירָה ַליהוָה ִכּי ָגאֹה גָּאָה סוּס וְ ר ְֹכבוֹ ר ָ
שלישיתִ " -
יבה"
נְת ָ
וּב ַמיִם ַעזִּ ים ִ
ֶך ְ
נּוֹתן ַבּיָּם ָדּר ְ
ַביָּם" )שמות טו א(ַ " .ה ֵ
תוֹךַ -היָּם
ֵיהם ַוַיּ ַע ְברוּ ְב ְ
)ישעיה מג טז(" .וְ ַהיָּם ָבּ ַק ְע ָתּ ִל ְפנ ֶ
ַבּ ָשׁה" )נחמיה ט יא( .בכל הפסוקים הנ"ל ,וברבים אחרים
ַבּיּ ָ
בתורתנו הקדושה ,לא צוין על איזה ים מדובר ,מאחר וכל-
ישראל ורבים מעמי-תבל יודעים על איזה ים מדובר .כך
השבת ,זאת תעודתה -ממחרת השבת )בהא הידיעה( הידועה
יכם"
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
לכל עמו ,ככתובַ ..." :שׁ ָבּת ִהוא ַליהוָה ְבּכֹל ְ
)ויקרא כג ג( .כל החולק על כך ,חייב להביא ראייה מהתורה,
שיום מועד מקרא-קודש) ,מלבד יום הכיפורים( ,אף הוא שבת
ִיקּרֵא? הרי הותר בו
ִיקּרֵא .איך יום מועד מקרא-קודש שבת י ָ
יָ
בישול ,הבערת אש ועשיית כל הנחוץ להכנת אוכל לכל נפש
אדם ,ואפילו לבע"ח .אחינו בעלי הקבלה ,אף התירו ביום
מועד העברת אש הקיימת טרם המועד ,והבערתה במתקן
אחר .האם היו מתירים זאת גם ביום שבת קודש!?.
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רביעיתֶ -שׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶינָה ,במובן שלמות.
המילה ְתּ ִמימֹת ,באה למנוע כל ספק ,שכל אחד משבעת
השבועות מתחיל ביום ראשון ומסתיים ביום השביעי ,קרי
ָאל
וְאם לֹאִ -יגּ ֵ
ביום שבת .שלמות כמו שנה תמימה ,ככתוב " ִ
ֲשׁר-לוֹ
ֲשׁרָ -בּ ִעיר א ֶ
ימה וְ ָקם ַה ַבּיִת א ֶ
ַעדְ -מלֹאת לוֹ ָשׁנָה ְת ִמ ָ
ֵצא ַבּיּ ֵֹבל" )ויקרא כה ל(.
ח ָֹמה ַל ְצּ ִמיתֻת ַלקֹּנֶה אֹתוֹ ְלדֹר ָֹתיו לֹא י ֵ
שלמות כתורת השי"ת ,אשר נתנה לנו לטובה ,ככתוב" :תּוֹרַת
ָפשׁ) "...תהלים יט ח( .שלמות כאדם
יבת נ ֶ
ימה ְמ ִשׁ ַ
יְהוָה ְתּ ִמ ָ
השלם בנפשו עם אלוהיו ,ככתובָ " :תּ ִמים ִתּ ְהיֶה ִעם יְהוָה
יך" )דברים יח יג( .מהי שבת שלמה? זהו שבוע שלם
ֱאל ֶֹה ָ
המתחיל ביום ראשון ומסתיים ביום שבת ,ככתובֵ " :שׁ ֶשׁת
יעי ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן) "...ויקרא כג
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכה ַ
ָמים ֵת ָע ֶשׂה ְמ ָל ָ
יִ
וְשׁשׁ ָשׁנִ ים ִתּזְ מֹר ַכּ ְר ֶמ ָך
ג( .ובדומהֵ " -שׁשׁ ָשׁנִ ים ִתּזְ רַע ָשׂ ֶד ָך ֵ
יעת ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן י ְִהיֶה ָלאָרֶץ"
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
בוּאָתהּ ַ
וְאָס ְפ ָתּ ֶאת ְתּ ָ
ַ
)ויקרא כה ג-ד(.

ֲמ ִשּׁים
יעת ִתּ ְס ְפּרוּ ח ִ
חמישיתַ -עד ִמ ָמּ ֳחרַת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְשּׁ ִב ִ
ֲד ָשׁה ַליהוָה" )ויקרא כג טז( .ללמדך,
ַב ֶתּם ִמנְ ָחה ח ָ
וְה ְקר ְ
יוֹם ִ
שערב חג השבועות ,חייב להיות למחרת שבת שביעית .איה
השבת השביעית בספירת הרבנים? .
שישית -בימי השבתות ,היינו מצווים להקריב עולות
לקב"ה) ,ראה -במדבר כח ט( .בכל המועדים -חג המצות ,יום
התרועה ,יום הכיפורים וחג הסוכות ציווה עלינו הקב"ה,
הקרבת קורבן עולה וקורבן חטאת ,ואילו בחג הקציר הוסיף
בו זבחי שלמים )ראה -ויקרא כג יט( .כל החגים והמועדים,
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מלבד חג השבועות ,עשויים ליפול בשבת .על כן ,אסורים
בהם זבחי שלמים .זבח השלמים נאכל ביום שחיטתו ,ודבר
זה בלתי אפשרי ביום השבת ,אחרת יצריך חלילה ,חילול
שבת .על-מנת להבטיח שיום חג השבועות בו ציוונו הקב"ה
על זבח השלמים ,לעולם לא יפול ביום שבת קודש ,קבע
שוכן-מרומים ,שלעולם ייפול ביום א' -הוא יום מחרת יום
השבת.
שביעית -קיימת מקביליות בתורה.
בין יום השבת לבין שנת שמיטה.
בין ספירת העומר לבין ספירת היובל.
ובין חג השבועות לבין שנת -היובל.
ניתן לראות זאת ביתר בירור בטבלה השוואתית:
יום השבת
אכה
ָמים ֵתּ ָע ֶשׂה ְמ ָל ָ
" ֵשׁ ֶשׁת י ִ
יעי ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
אכה לֹא
ִמ ְקרָא-ק ֶֹדשׁ ָכּל ְמ ָל ָ
ַתעֲשׂוּ ַשׁ ָבּת ִהוא ַליהוָה ְבּכֹל
יכם".
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
ְ
)ויקרא כג ג.( ,

שנת השמיטה
וְשׁשׁ
" ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ִתּזְ רַע ָשׂ ֶד ָך ֵ
וְאָס ְפ ָתּ
ָשׁנִ ים ִתּזְ מֹר ַכּ ְר ֶמ ָך ַ
וּב ָשּׁנָה
ַ
בוּאָתהּ.
ְתּ ָ
ֶאת
יעת ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן י ְִהיֶה
ַה ְשּׁ ִב ִ
ָלאָרֶץ ַשׁ ָבּת ַליהוָה ָשׂ ְד ָך לֹא
ִתזְ רָע וְ ַכ ְר ְמ ָך לֹא ִתזְ מֹר".
)ויקרא כה ג(.
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ספירת העומר
וּס ַפ ְר ֶתּם ָלכֶם ִמ ָמּ ֳחרַת
" ְ
ֲביא ֶ
ַה ַשּׁ ָבּת ִמיּוֹם ה ִ
ֲכם ֶאת
נוּפה ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת
ע ֶֹמר ַה ְתּ ָ
ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶינָה" – .והם
ארבעים ותשעה ימים.

ספירת היובל
"וְ ָס ַפ ְר ָתּ ְל ָך ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת
ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע
ְמי ֶשׁ ַבע
וְהיוּ ְל ָך י ֵ
ְפּ ָע ִמים ָ
ְאַר ָבּ ִעים
ַשׁ ְבּתֹת ַה ָשּׁנִ ים ֵתּ ַשׁע ו ְ
ָשׁנָה".

)ויקרא כג טו(.

)ויקרא כה ח(.

שנת היובל
חג השבועות
ֲמ ִשּׁים
יעת "וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֵאת ְשׁנַת ַהח ִ
" ַעד ִמ ָמּ ֳחרַת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְשּׁ ִב ִ
יוֹבל ִהוא ק ֶֹדשׁ ִתּ ְהיֶה
ַב ֶתּם ָשׁנָה ִכּי ֵ
וְה ְקר ְ
ֲמ ִשּׁים יוֹם ִ
ִתּ ְס ְפּרוּ ח ִ
ָל ֶכם".
ֲד ָשׁה ַליהוָה".
נְחה ח ָ
ִמ ָ
)ויקרא כג טז(.

)ויקרא כה י-יב(.

לסיכום ,חג השבועות הוא היום החמישים לספירה,
וחייב להיות למחרת השבת השביעית .שנת היובל היא שנת
החמישים ,כאשר שנת הארבעים ותשע היא שנת שמיטה,
שאף היא -שבת נקראת.
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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גדי בחלב אמו
ֵאל ֱאל ִֹהים יְהוָה ִדּ ֶבּר ַויּ ְִקרָא-אָרֶץ ִמ ִמּזְ רַחֶ -שׁ ֶמשׁ ַעדְ -מבֹאוֹ:
יע) .תהלים נ א-ב(
הוֹפ ַ
ִמ ִצּיּוֹן ִמ ְכ ַלל-י ִֹפי ֱאל ִֹהים ִ
גדי בחלב אמו .מהי הסיבה ,שחכמי בני-מקרא
)היהודים הקראים( ,שללו מצוות )כביכול מצווה( -איסור
אכילת בשר עם חלב ,הנהוגה בקרב בעלי-הקבלה ,מכל וכל?
בעלי-הקבלה ,מניחי יסודות התורה שבעל-פה,
הרחיבו במצוות גדי בחלב אמו ,וזאת עד אין הכר .פרקים
גדולים בתלמוד ובמשנה ,עוסקים בנושא זה .הלכות נרחבות
של איסור אכילת בשר עם חלב ,בשר-צאן עם חלב בקר
ואפילו בשר-עוף עם חלב כלשהו ,כאשר אין כל סיכוי שזה
חלב-אמו .הפסקה בין אכילת כל בשר ,לבין אכילת דברי
חלב ,ולהיפך .סכו"ם ,כלי-שולחן ומטבח נפרדים ,כיורי-
מטבח נפרדים .אמצעי-ניקוי כחולים לכלי-חלב ,ואדומים
לכלי-בשר .התרחקו מאוד מן המצווה המקורית ,נשכח הגדי,
ונשכחה אמו .בני אהרון ,נדב ואביהוא ,החליטו ועשו על
דעתם דבר אשר לא נצטוו לעשות ,ככתובַ " :ויּ ְִקחוּ ְבנֵי-אַ ֲהרֹן
יה ְקטֹרֶת
ָשׂימוּ ָע ֶל ָ
ֲביהוּא ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ ַויּ ְִתּנוּ ָב ֵהן ֵאשׁ ַויּ ִ
ָדב ַוא ִ
נָ
ֲשׁר לֹא ִצוָּה א ָֹתםַ :ו ֵתּ ֵצא ֵאשׁ
ַויּ ְַק ִריבוּ ִל ְפנֵי יְהוָה ֵאשׁ ָזרָה א ֶ
ָמתוּ ִל ְפנֵי יְהוָה) ":ויקרא י א-ב(.
אוֹתם ַויּ ֻ
ֹאכל ָ
ִמ ִלּ ְפנֵי יְהוָה ַותּ ַ
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ֲשׁר לֹא ִצוָּה א ָֹתם"?.
מהי משמעות הביטויֵ " -אשׁ ָזרָה א ֶ
ייתכן ,ובני-אדם ,מגיעים לעיתים לידי עשיית דברים ,הנראים
להם כמתחייבים ,כאשר למעשה כלל לא צוּו לעשותם,
ֵל ְך ַוַיּ ֲעבֹד
כמעשה נדב ואביהוא בני אהרון ,וכדוגמתַ " :ויּ ֶ
ֵח אוֹ ְל ָכלְ -צ ָבא
ֲח ִרים ַויּ ְִשׁ ַתּחוּ ָל ֶהם וְ ַל ֶשּׁ ֶמשׁ אוֹ ַלָיּר ַ
ֱאל ִֹהים א ֵ
יתי" )דברים יז ג(.
ֲשׁר לֹאִ -צוִּ ִ
ַה ָשּׁ ַמיִם א ֶ
בר דעת ,מבין כי עבודה לצבא השמים היא מהחמורות
שבעבירות ,נחשבת ככפירה בעיקר ,והיא עבודה זרה ברורה.
לפיכך ,יש לפרש את שני הפסוקים ,גם אש זרה אשר לא
ציוה ,וגם לכל צבא השמים אשר לא ציוותי ,במשמעות -אשר
ציוויתי לא לעשות .כי דבר-מעשה הנוגע לענייני-הקודש
אשר לא הצטווינו לעשותו ,משמעו -שאנו מצווים לא
לעשותו .במקרה שכזה ,עשיית המעשה ,היא בבחינת -אש
תוֹסיפוּ ַעלַ -ה ָדּ ָבר
זרה אשר לא ציוה אותנו .על כך נכתב" :לֹא ִ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ִת ְג ְרעוּ ִמ ֶמּנּוּ ִל ְשׁמֹר ֶאתִ -מ ְצוֹת
אֶ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם) :דברים ד ב(.
יכם א ֶ
יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
הרקע למחלוקת :כל הלכות בעלי הקבלה בנושא בשר
וחלב ,אינן מהתורה שבכתב ,וכולן על ברכי-רבנן נולדו.
בטרם אסביר את דעתי בנושא ,אבקש להקדים ולהבהיר ,מהו
הרקע לפילוג אשר התרחש במאה השמינית למניינם של
הנוצרים ,ואולי קודם לכן .אז התחילו התנאים ואחריהם
האמוראים ,לתת פירושים שונים ומשונים לתורת משה רע"ה,
התורה שבכתב .פירושים אלו ,היו רחוקים מאוד מרוח
ומכוונת הכתוב .לטענתם ,פירושיהם נמסרו הלכה למעשה,
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בעל-פה ,למשה רע"ה בסיני .ולא רק זאת ,במשך דורות,
הוסיפו בעלי הקבלה הלכות ,שגרעו ,סתרו והוסיפו על התורה
שבכתב .גם אחרי חתימת המשנה ,התלמוד והגמרא ,הם
עדיין הוסיפו לפסוק הלכות .הם העדיפו את החריפות
והפלפול על האמת הכתובה והצרופה .הם יצרו "תורה"
חדשה ,בעלת זיקה כביכול לכתוב ,אבל למעשה שונה ממנה.
יצירה חדשה זו ,הבניין המפואר כביכול שהם בנו ,היא
למעשה ערעור והתרסה על החוק והמשפט האלוהי .בהרבה
הלכות של התורה שבעל פה )התושב"ע( ,רואים השפעה של
אמונות ודתות של עמים זרים כמו היוונים ,הפרסים והנוצרים.
ֲלב
המקור התורני לציווי הינו..." -לֹאְ -ת ַב ֵשּׁל ְגּ ִדי ַבּח ֵ
ִאמּוֹ" )שמות כג יט( .אחת ממצוות לא-תעשה ,מתרי"ג מצוות
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם
התורה ,היא" -לֹא ת ִֹספוּ ַעלַ -ה ָדּ ָבר א ֶ
ֲשׁר אָנ ִֹכי
וְ לֹא ִת ְג ְרעוּ ִמ ֶמּנּוּ ִל ְשׁמֹר ֶאתִ -מ ְצוֹת יְהוָה ֱאל ֵֹהיכֶם א ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ַלעֲשׂוֹת
ְמ ַצוֶּה ֶא ְתכֶם" )דברים ד ב( .באותו הקשרְ " -
וּשׂמֹאל"
ָמין ְ
ֲשׁר ִצוָּה יְהוָה ֱאל ֵֹהיכֶם ֶא ְת ֶכם לֹא ָתסֻרוּ י ִ
ַכּא ֶ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם אֹתוֹ
)דברים ה כט( ,וכןֵ " -את ָכּלַ -ה ָדּ ָבר א ֶ
ִת ְשׁ ְמרוּ ַלעֲשׂוֹת לֹא-ת ֵֹסף ָע ָליו וְ לֹא ִת ְגרַע ִמ ֶמּנּוּ" )דברים יג א(.
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם" ,מופיע פעמים
צירוף המילים "א ֶ
רבות בספר דברים ,הוא החומש האחרון מחמישה חומשי-
תורה ,תורת מרע"ה שבכתב .ספר דברים חוזר ומסכם את כל
מצוות התורה .בין השאר ,צירוף מילים דומה מופיע גם
בשמע-ישראל ה' אלוהינו ה' אחד ,והיו הדברים )המצוות(
ֲשׁר
האלה אשר אנכי מצווך היום ,על לבבך .ביטוי זה" ,א ֶ
אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם" ,הינו ביטוי בעל משמעות עמוקה.
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'אנכי מצווה' -זהו הקב"ה ,בכבודו ובעצמו ,המצווה אותנו.
על מצוותיו אין מי שרשאי לערער ,ו/או לתקן ,ו/או להוסיף.
הכוונה במילת 'היום' -שהיא מבטלת את כל אשר עשינו לפני
מתן-תורה ,ואת כל מה שיבואו ויאמרו לנו לעשות בעתיד,
הנוגד או המוסיף על הכתוב ,לאחר מתן תורה .במילים
ברורות וחד משמעיות ,מה שאנכי )הקב"ה בכבודו( מצווה
אתכם היום ,הוא הקובע ,והוא גם מבטל ושולל כל מה
שיגידו לכם לעשות בניגוד או בתוספת לכתוב )התורה
שבכתב( ,היות ואנכי הוא זה אשר מצווה אתכם.
היהדות הקראית היא יהדות המקרא )התורה שבכתב(.
היהדות הרבנית ,היא יהדות התורה שבעל פה ,יהדות ההלכה,
אשר בני אדם בשר ודם קבעו .התורה שבעל פה )התושב"ע(,
אינה פירושה המקורי והאמיתי של התורה שבכתב .כלומר,
אין התורה שבכתב כלשונה וכפשוטה מנחה את אנשי
ההלכה .הם המוסמכים מכוחה של התורה שבעל פה ,לפסוק
הלכות לפי הבנתם וידיעתם ,ולפי שיקול דעתם ,גם כאשר
משתמע מן התורה שבכתב ,אחרת .במילים אחרות ,יש
להלכה סמכות מכח עצמה ,היא סוברנית )אוטונומית( לפסוק
הלכות שאינן במקורן מן התורה שבכתב ,ולפעמים אף
עומדות בניגוד להם .סמכות זו אשר לקחו לעצמם אנשי
התורה שבעל פה לפסוק דינים ,והלכות שלא מן הכתוב,
בתוספת לכתוב או בניגוד לכתוב ,לא ניתנה להם כלל על ידי
השי"ת .איננה כלל מכח תורתו שבכתב  ,תורת האמת ,תורת
מרע"ה התמימה והטהורה ,אלא נלקחה היא מכוח עצמה.
התורה שבעל פה ,היא אשר הסמיכה את עצמה ,כך קובעת
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ההלכה הרבנית .לפוסקים הרבנים שקבעו הלכות אלה בניגוד
לכתוב ,הם קראו :עוקרי הרים ,אשר בחריפותם ופלפוליהם
הצליחו לשנות את הכתוב )המקרא( .למעשה ,התורה שבעל
פה ,היא המחייבת את היהדות הרבנית .היהודים הרבנים,
כיוונו מאמציהם והנהיגו את חייהם על פי התורה שבעל פה,
ולא על פי התורה שבכתב .לעומתם ,היהודים בני-המקרא,
הנהיגו את חייהם על פי התורה שבכתב .ידוע כי בזמן
התהוות התורה שבעל פה ,נרתעו הרבה יהודים יראי-שמים,
מאמינים ותמימי-דרך ,מן הרעיון שהתורה שבעל פה קובעת
ומחייבת במצוות ,אשר אינן מצוות הכתובות בפסוקי התורה
שבכתב .אלא שפוסקי התורה שבעל פה ,פסקו בעזות-מצח:
"ההלכה עוקרת את המקרא" .זאת אומרת דברי בני אדם בשר
ודם ,עוקרים מבטלים ושוללים ,רחמנא ליצלן ,דברי אלוהים
חיים.
התורה שבכתב ,היא התורה האלוהית ,אמת צרופה.
לעומתה התורה שבעל פה ,רובה ככולה תוצר אנוש ,פרי
מחשבותיהם והכרעותיהם של בשר ודם .ידועה האמרה
התלמודית' -נצחוני בניי נצחוני' .בסדר נזיקין ,בתלמוד
בבבא-מציעא ,מסופר על מדרש ,ובו ויכוח ומחלוקת אשר
פרצו בין הרבנים .כשהויכוח והמחלוקת התלהטו ,יצאה בת-
קול מן השמים ואמרה :רבי יהושע צודק .או אז כל יתר
הרבנים ,אשר היו חלוקים עם רבי יהושע ,נזעקו ופנו
לשמיים באומרם )כביכול( לקדוש ברוך הוא :ואתה אמרת
בתורתך' -ושמרת לעשות ככל אשר יורוך' .כוונתם במילים
אלה ,לומר לקב"ה ,שהוא נתן להם ,לרבנים ,להורות תורה,
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ואי לכך ,מרגע שהסמכות ניתנה לרבנים )כביכול( ,אין לו
לשי"ת זכות להתערב .וכששאלו את אליהו הנביא ,מה הייתה
תגובתו של השי"ת ,אחרי שהחכמים פנו אליו ואמרו' :אתה
אמרת ככל אשר יורוך'? ענה להם אליהו הנביא ,ואמר
)כביכול( :הקדוש-ברוך-הוא ספק יד על יד ואמר' :נצחוני
בניי ,נצחוני' )רחמנא לצלן(' .ושמרת לעשות ככל אשר יורוך'
מוסבר בהמשך הפסוק ,וגם מותנה ,במה שבא אחריו .להלן
ֲשׁר י ִַגּידוּ ְל ָך ִמן-
ית ַעלִ -פּי ַה ָדּ ָבר א ֶ
הפסוק בשלמותו" :וְ ָע ִשׂ ָ
ֲשׁר
וְשׁ ַמ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת ְכּכֹל א ֶ
ֲשׁר י ְִב ַחר יְהוָה ָ
ַה ָמּקוֹם ַההוּא א ֶ
יוֹרוּך" )דברים יז י( .המקום ההוא אשר יבחר השי"ת ,הלא הוא
ָ
בית המקדש שבירושלים ,שהחליף את אוהל-מועד .התורה
לא ציינה את המקום במדויק ,כי בני ישראל עדיין לא נכנסו
לארץ-ישראל ,וירושלים עדיין לא נכבשה .בהיעדר המקום
אשר יבחר אותו השי"ת ,ובהיעדר הכוהנים או השופטים
במקום אשר בחר השי"ת ,אין תוקף ל'-אשר יורוך' .ככתוב:
ֲשׂה ְבזָדוֹן ְל ִב ְל ִתּי ְשׁמ ַֹע ֶאלַ -הכּ ֵֹהן ָהע ֵֹמד
ֲשׁרַ-יע ֶ
וְה ִאישׁ א ֶ
" ָ
וּמת ָה ִאישׁ ַההוּא
יך אוֹ ֶאלַ -השּׁ ֵֹפט ֵ
ְל ָשׁרֶת ָשׁם ֶאת-יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָאל :וְ ָכלָ -ה ָעם י ְִשׁ ְמעוּ וְ ִירָאוּ וְ לֹא יְזִ ידוּן
ִ
וּב ַע ְר ָתּ ָהרָע ִמיּ ְִשׂר ֵ
עוֹד" )דברים יז יב-יג( .לעומת זאת ,פסקי-הלכתם של חכמי
התושב"ע ,לא ברוח-הקודש הם ,כי הם סותרים את הכתוב
במצוות רבות' .נצחוני בניי ,נצחוני' -בעיני יהודי קראי מילים
אלה נחשבים ככפירה מוחלטת בעליונות השי"ת ,וצדקתו
ָת ָך
עוֹלם וְתוֹר ְ
האבסולוטית והנצחית ,ככתובִ " -צ ְד ָק ְת ָך ֶצ ֶדק ְל ָ
ָד ְע ִתּי ִכיֵ -כן
אָמנָם י ַ
ֱמת") :תהלים קיט קמב( .הכתוב מוכיחְ " :
אֶ
אַחת
ַחפֹּץ ָל ִריב ִעמּוֹ ,לֹאַ-י ֲענֶנּוּ ַ
וּמה-יּ ְִצ ַדּק אֱנוֹשׁ ִעםֵ -אלִ :אם-י ְ
ַ
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אָלף" )איוב ט ב( .כלומר ,מתוך אלף שאלות ,האדם החכם
ִמנִּ יֶ -
ביותר ,לא יכול לענות לקב"ה ,ואפילו על שאלה אחת בלבד.
ואילו הם בעלי הקבלה ,לא יראים לומר" :נצחוני בניי,
נצחוני",אשר משמעותם שבני-אדם בשר ודם ,עפר ואפר,
רימה ותולעה ,הבל וריק ,ניצחו )חלילה וחס( ,את הקב"ה .מי
וְה ָח ְכ ָמה
מלמד אדם דעת? מי ברא את החכמה? ודעו כיַ " :
ָדע אֱנוֹשׁ ֶע ְר ָכּהּ וְ לֹא
וְאי זֶה ְמקוֹם ִבּינָה :לֹא-י ַ
ֵמאַיִן ִתּ ָמּ ֵצא ֵ
וְה ָח ְכ ָמהֵ ,מאַיִן ָתּבוֹא
ִת ָמּ ֵצא ְבּ ֶארֶץ ַה ַחיִּים" )איוב כח יב-יג(ַ " .
וּמעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם
ֶע ְל ָמה ֵמ ֵעינֵי ָכלָ -חי ֵ
וְאי זֶה ְמקוֹם ִבּינָה :וְ נ ֶ
ֵ
ָדע ֶאת-
נִ ְס ָתּרָה" )איוב כח כ-כא(ֱ " .אל ִֹהים ֵה ִבין ַדּ ְר ָכּהּ וְהוּא י ַ
קוֹמהּ" )איוב כח כג( .התורה שבעל פה ,לא רק שהיא סותרת
ְמ ָ
בחלקה את התורה שבכתב ,אלא שהיא סותרת בחלקה גם את
הנביאים והכתובים .מזמור קי"ט שבתהלים ,אשר נכתב
כנראה בסוף ימי בית שני ,מספר על הזדעזעות המחבר,
שכתב מזמור זה ,מההתרחקות של חלק מראשי העם ומנהיגיו
מהתורה ,ומהתקרבותם להשפעת תרבות ומנהגים הזרים
ליהדות .במזמור זה נכתב ,בין השאר ,בקע"ו ) (176פסוקיו:
ֶך ַהה ְֹל ִכים ְבּתוֹרַת יְהוָה) ":א(.
ימיָ -דר ְ
אַשׁרֵי ְת ִמ ֵ
" ְ
ָת ָך) " :פה(.
ֲשׁר לֹא ְכתוֹר ֶ
" ָכּרוִּ -לי ז ִֵדים ִשׁיחוֹת א ֶ
וְא ֲצּרָה ִמ ְצוֹת ֱאל ָֹהי) ":קטו(.
ֵעים ֶ
"סוּרוִּ -מ ֶמּנִּי ְמר ִ
ָת ָך) ":קכו(.
" ֵעת ַלעֲשׂוֹת ַליהוָה ֵה ֵפרוּ תּוֹר ֶ
כל פסוק ופסוק ממזמור זה ,משבח ומהלל את מצוות תורת
הקב"ה ,חוקיו ומשפטיו .ואין לך תורה ,כי אם התורה
שבכתב .באשר לדברי חז"ל ,יש לקרוא להם בשמם ,דהיינו:
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תלמוד ,משנה ,גמרא ,שולחן ערוך וכ"ו .אין היהדות הקראית
דוחה את כל את דברי חז"ל הרבנים ,אלא רק את מה שבא
להוסיף ,ו/או לגרוע ו/או לסתור את מצוות התורה שבכתב.
אולם דבר הבא לסייע ולהסביר את הכתוב ,ברוח ובכוונת
הכתוב ,הרי כדברי אלוהים חיים הוא ,ואנו חייבים לקבל
אותו .המעיין בספרי המשנה ,התלמוד ,או הגמרא ,לא ימצא
שום ניסוחים כגון' :וידבר ה' אל משה לאמר' ,גם שמו של
משה רע"ה ,לא נמצא שם .אלא נמצא בהם' :אמר אביי',
'אמר רבא' וכ"ו ,אשר כולם בשר ודם ככל אדם ,והם מעולם
לא טענו שרוח הקודש מדברת מגרונם .ואף על פי כן ,הם
הכריעו במצוות התורה כבתוך שלהם ,שינו ,הוסיפו וגרעו,
באומרם" :הלכה למשה מסיני") ,משה רע"ה נקי מכל
עלילותיהם( .אחת מאגדות חז"ל ,מספרת על משה רע"ה,
שנקלע פעם לבית מדרשו של רבי עקיבא ,וכששמע כיצד
תלמידי רבי עקיבא דורשים על כל קוץ וקוץ של דברי התורה-
'תילין ,תילין של הלכות' ,לא הבין מילה מפלפוליהם ,וחלשה
דעתו .אך כאשר שמע בתוך דברי הדיונים והפלפולים את
המילים" :הלכה למשה מסיני" ,הוא שואל :איך זה הלכה
למשה ,ואני בעצמי איני מבין אותם? .הרינו יודעים ,שמשה
רע"ה ,מעולם לא היה ולא יכול היה להיות ,בבית מדרשו של
רבי עקיבא .משה רע"ה ,מעולם לא מסר הלכות בעל פה ,כי
כתובַ " :וי ְִהי ְכּ ַכלּוֹת מ ֶֹשׁה ִל ְכתֹּב ֶאתִ -דּ ְברֵי ַהתּוֹרָהַ -הזֹּאת ַעל-
ֵס ֶפר ַעד תּ ָ
ֹאמר יְהוָה ֶאל-
ֻמּם") :דברים לא כד( .וכתובַ " :ויּ ֶ
מ ֶֹשׁהְ :כּ ָתבְ -ל ָך ֶאתַ -ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִכּי ַעלִ -פּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ָאל" )שמות לד כז( .להוכחת דבריי,
וְאת-י ְִשׂר ֵ
ַתּי ִא ְתּ ָך ְבּ ִרית ֶ
ָכּר ִ
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הרי לפנינו ,שתי דוגמאות קלאסיות ,על דרכם של בעלי
ִתּן מוּם
וְאישׁ ִכּי-י ֵ
הקבלה .התורה מצווה אותנו ככתובִ " :
ֵע ֶשׂה לּוֶֹ :שׁ ֶבר ַתּ ַחת ֶשׁ ֶבר ַעיִן ַתּ ַחת
ֲשׁר ָע ָשׂה ֵכּן י ָ
ֲמיתוֹ ַכּא ֶ
ַבּע ִ
ָתן בּוֹ" )ויקרא כד
אָדם ֵכּן ִינּ ֶ
ִתּן מוּם ָבּ ָ
ֲשׁר י ֵ
ַעיִן ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן ַכּא ֶ
יט-כ( .אולם ,ההכרעה ההלכתית הרבנית היא כידוע ,ממון
ִתּן מוּם
ֲשׁר י ֵ
תחת עין ,וזאת אף על פי הכתוב המפורשַ -כּא ֶ
ָתן בּוֹ .אם נלך לפי ההלכה הרבנית ,פירושו של
אָדם ֵכּן ִינּ ֶ
ָבּ ָ
דבר הוא ,שאדם עשיר יכול להרשות לעצמו לפגוע בזולתו
ולהוציא לו עין או אפילו שתיים ,וישלם תחתן ממון שלא
חסר לו ,לא כאלה חלק השי"ת ליעקב.
אחרי רבים להטות ,דוגמא בעלת משמעות רבה נוכל
לקחת מתוך קביעה הלכתית מרכזית ,אשר היא בעלת
השלכות לגבי כל מערכת המשפט וההלכה של בעלי הקבלה.
דוגמא זו ,מפרשת משפטים .הפיסקה) ,חלק מפסוק(' ,אחרי
רבים להטות' ,היא סילוף של כוונת הפסוק השלם" :לֹא-
ַבּים
ַבּים ְל ָרעֹת וְ לֹאַ -ת ֲענֶה ַעלִ -רב ִלנְ טֹת אַ ֲחרֵי ר ִ
ִת ְהיֶה אַ ֲחרֵי-ר ִ
ְל ַהטֹּת" )שמות כג ב( .שלוש מילים אלה ,הקטועות מחלקו
הראשון של הפסוק ,משמשות יסוד לאותו כלל גדול בעולם
ההלכה ,ולפיו ,ההכרעה ההלכתית מתקבלת על פי דעת הרוב
בקרב הפוסקים .הרוב לא תמיד צודק .אדרבא  ,בעולמינו
החומרני ,פעמים רבות הרוב אינו צודק .יצר האדם רע
מנעוריו ,ודיינים מודרכים לעיתים ,על פי שיקולים אישיים.
אין דעת הרוב ,מעידה בהכרח על צדקתו .התורה שבכתב
היא אלוהית ,והיא לבדה צודקת לחלוטין .פירושו הנכון של
פסוק זה ,שונה לחלוטין ממה שהם קבעו .התורה מצווה,
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מעידה בנו ומזהירה :כאשר אתה רואה שהרבים מרעים
)עושים רע( -לא תטה אחריהם ,ז.א אל תצטרף אליהם .אולם
חכמי ההלכה ,הסיקו מפסוק זה את הכלל הגדול של' :אחרי
רבים להטות' .שמו כלל זה ,יסוד להלכתם ,ומכאן -הלכתם
מושתתת על יסוד רעוע שאינו אמת.
ֲלב ִאמּוֹ" )שמות כג יט ,שמות לד כו,
שּׁל ְגּ ִדיַ ,בּח ֵ
"...לֹאְ -ת ַב ֵ
דברים יד כא( .אמו ב-א' ולא ב-ע' כפיו שהם התחכמו .חלב

אמו ,זה חלב אמו הביולוגית ולא חלב אחר .אילו רצה הקדוש
ברוך הוא לאסור בישול ואכילת כל בשר ,בכל חלב ,בצורה
גורפת ,היה מצווה :לא תבשלו כל בשר בכל חלב ,כשם
יכם ְבּכֹל
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
שאסר כל חלב וכל דם ,ככתובֻ " :ח ַקּת ָ
הח ֶלב
ֹאכלוּ" )ויקרא יג יז(ֵ .
יכם ָכּלֵ -ח ֶלב וְ ָכלָ -דּם לֹא ת ֵ
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
ְ
הוא השומן המכסה את הקרביים )האיברים הפנימיים בחלל
לח ֶלב ,ככתוב:
האַליָה בכבשים ,אף היא נחשבת ֵ
ְ
הבטן(.
ימה
אַליָה ְת ִמ ָ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ִא ֶשּׁה ַליהוָה ֶח ְלבּוֹ ָה ְ
וְה ְק ִריב ִמזּ ַ
" ִ
וְאת ָכּל-
וְאתַ -ה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ֶאתַ -ה ֶקּרֶב ֵ
ֻמּת ֶה ָע ֶצה י ְִסי ֶרנָּה ֶ
ְלע ַ
ֲשׁר ַעלַ -ה ֶקּרֶב" )ויקרא ג ט( .אבל ,בעלי הקבלה התירו
ַה ֵח ֶלב א ֶ
את אכילת האליה ,למרות האיסור המפורש דלעיל .הסבר
ברוח הכתוב :התורה לא אסרה אכילת בשר עם חלב ככלל,
אלא גדי/טלה/עגל בחלב אמו הביולוגית ולא חלב אחר.
התורה שבכתב ,מתירה שחיטת בעלי חיים כשרים ,צאן
)כבשים ועזים( ובקר ,שהם בעלי החיים היחידים המאולפים
העומדים בתנאים של התורה ,כלומר :שוסע שסע ,מפריס
פרסה ,ומעלה גרה .טלה ,גדי ועגל ,מותר לשחוט ,החל
ֶך
ֲשׂה ְלשׁ ְֹר ָך ְלצֹאנ ָ
מהיום השמיני להיוולדם .ככתובֵ " :כּן ַ -תּע ֶ
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ָמים י ְִהיֶה ִעםִ -אמּוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ִתּ ְתּנוִֹ -לי" )שמות כב
ִשׁ ְב ַעת י ִ
כט( .אם שוחטים טלה /גדי /עגל ,אמו ממשיכה לתת חלב.

למעשה חלב זה ,מיועד למחייתו של הגדי ,הטלה ,או העגל
ששחטנו .הקב"ה ,מלמדנו במצווה זו ,מידה של חמלה
ורחמים .מצוות הדומות במשמעותן:
ֲלב ִאמּוֹ" )דברים יד כא ,שמות כג יט,
"...לֹאְ -ת ַב ֵשּׁל ְגּ ִדיַ ,בּח ֵ
שמות לד כו(.

ְאתְ -בּנוֹ לֹא ִת ְשׁחֲטוּ ְבּיוֹם ֶא ָחד" )ויקרא כב
"וְשׁוֹר אוֶֹ -שׂה אֹתוֹ ו ֶ
כח(.

ֶך ְבּ ָכלֵ -עץ אוֹ ַעלָ -האָרֶץ
ֶיך ַבּ ֶדּר ְ
" ִכּי י ִָקּרֵא ַקןִ -צפּוֹר ְל ָפנ ָ
יצים
וְה ֵאם ר ֶֹב ֶצת ַעלָ -ה ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ַעלַ -ה ֵבּ ִ
יצים ָ
ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ֵב ִ
וְאתַ -ה ָבּנִ ים
לֹאִ -ת ַקּח ָה ֵאם ַעלַ -ה ָבּנִ יםַ :שׁ ֵלּ ַח ְתּ ַשׁ ַלּח ֶאתָ -ה ֵאם ֶ
ַכ ָתּ ָי ִמים" )דברים כב ו-ז(.
וְה ֲאר ְ
ִיטב ָל ְך ַ
ִתּ ַקּחָ -ל ְך ְל ַמ ַען י ַ
ַח ָדּו" )דברים כב י(.
וּב ֲחמֹר י ְ
"לֹאַ -ת ֲחרֹשׁ ְבּשׁוֹרַ -
הקב"ה מי כמוהו מורה? מלמדנו מידת הרחמים .למרות
שהתיר לנו שחיטה ואכילת בשר בעלי חיים כשרים ,ובכך
הבדילנו מכל שאר הגויים ההורגים את בעלי החיים בכל מיני
צורות ואוכלים כמעט כל בשר ,השי"ת מצווה אותנו לא
לבשל בעלי חיים בחלב אימותיהם .חלב האם ,מיועד למעשה
לגדי ,לטלה או לעגל ששחטנו .איך לא ינקוף ליבנו לבשל
אותו בחלב אמו? הרי זה שיא האכזריות מבחינתנו אנו,
כלפי הגדי וכלפי אמו ,אשר מותרים לנו לאכילה .השי"ת
רוצה להסיר מליבנו אכזריות .כל טענה האומרת שמבחינה
רפואית אין הדבר בריא ,לא ידוע לנו כל ביסוס לכך .לא לנו
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לדעת ,או לחשוש ,שמא בשר אשר קנינו באטליז או בסופר,
הוא של עגל ,וחמאה אשר קנינו במכולת -עשויה מחלב פרה,
שבמקרה ,הינה אמו של אותו העגל הנ"ל .הסיכוי שזה נכון
שואף לאפס ,ועל שכאלה נכתבַ " :הנִּ ְס ָתּרֹת ַליהוָה ֱאל ֵֹהינוּ
עוֹלם ַלעֲשׂוֹת ֶאתָ -כּלִ -דּ ְברֵי ַהתּוֹרָה
וּל ָבנֵינוּ ַעדָ -
וְהנִּ ְגלֹת ָלנוּ ְ
ַ
ַהזֹּאת" )דברים כט כח( .אלא מה? בעל משק המגדל בעלי
חיים ,אסור לו בתכלית האיסור לקחת את חלב האם כדי
לבשל בו את בשר הוולד .אולם ,רב המרחק מכאן ועד לתיקון
התורה שבכתב ,הוספת מצוות שלא מן הכתוב ,ניצול חוסר
הידע של רוב הציבור ,ופסיקה הלכתית שהפרדת כלי בשר
וחלב היא מצווה מן הכתוב ,מאת הקב"ה .למעשה זוהי
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה
עבירה על הכתוב" :לֹא ת ִֹספוּ ַעלַ -ה ָדּ ָבר א ֶ
ֲשׁר
יכם א ֶ
ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ִת ְג ְרעוּ ִמ ֶמּנּוּ ִל ְשׁמֹר ֶאתִ -מ ְצוֹת יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם" )דברים ד ב( .ההלכה הרבנית התעלמה
ְאתְ -בּנוֹ לֹא ִת ְשׁחֲטוּ
מהמצווה התורנית" :וְשׁוֹר אוֶֹ -שׂה אֹתוֹ ו ֶ
ְבּיוֹם ֶא ָחד" )ויקרא כב כח( .בימינו אלו ,אדם בעל משק המגדל
בעלי חיים ,צאן או בקר ,עשוי לשלוח לשחיטה מספר בעלי
חיים .ייתכן מאוד שבין הנשלחים על-ידו לשחיטה ,ישנם
פרה וגם עגל ,עגל העשוי להיות בנה של אותה פרה .האם
וְאתְ -בּנוֹ לֹא
בכך אותו בעל משק עובר על מצוות -אֹתוֹ ֶ
ִת ְשׁחֲטוּ ְבּיוֹם ֶא ָחד? לדעתי ,הוא אינו עובר על הפסוק הנ"ל.
כי אין לנו אפשרות לדעת מיהו בנו של מי ,ואם גדי זה ,הוא
בנה של הכבשה זו .על אותו משקל ,עניין בשר וחלב .כאשר
אנו יודעים לאל נכון ,שאנו מחזיקים בחלב של פרה מסוימת,
וכן בידינו בשר של עגל שהוא בנה של הפרה הנ"ל ,נאסר
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עלינו לבשלם יחדיו ,כל שכן לאכלם ,כאמור לעיל.
וְאתְ -בּנוֹ לֹא
אם כך ,למה הכוונה במצוות התורה -אֹתוֹ ֶ
ִת ְשׁחֲטוּ ְבּיוֹם ֶא ָחד? בשני מקרים בלבד ,יכולים אנחנו לזהות
בלי כל ספק ובקלות ,אותו ואת בנו :כאשר הפרה ,העז ,או
הכבשה בהריון ,וכאשר העגל ,הטלה או הגדי יונק מאמו.
ואיך יודעים זאת בבירור? כאשר העגל או כל בעל חיים אחר
יונק מאמו ,הוא צמוד אליה יום ולילה כצל ,מתוך
אינסטינקט ,שכן היא מקור מחייתו .בשני מקרים אלו ,בהם
אנו יודעים בבירור שזו האם וזה וולדה או עוברה ,התורה
מצווה אותנו לא לשחוט את שניהם ביום אחד .בכל מקרה,
אסור לשחוט בעלי-חיים בעיבור ,כי זה בניגוד לכתוב .אבל
בעלי הקבלה התירו שחיטת בעלי חיים בעיבור באומרם,
שהוולד בבטן אמו הוא כאיבר מן החי ,ושחיטת אמו
"מכשילה אותו"),לא שמו לב ,שהמילה אמו מכשילה אותם(.
כאשר במקרה ,הוולד יצא מבטן אמו השחוטה כשעדיין רוח
חיים בו ,הם לא יכולים לשחוט אותו ,כי בכך זה הם עוברים
בגלוי ובבירור על המצווה -אותו ואת בנו לא תשחטו ביום
אחד .אז מה הם עושים? הם מכים אותו במקל ,כפי שמכים
דגים חיים ,עד מותו .בשר העובר שבבטן אמו הנחשב לבעל
איכות מעולה ,שמור אצלם לנכבדי הרבנים ולנבחרי העם
שחפצים ביקרם .אנו היהודים בני-מקרא ,אוסרים שחיטת
בעלי-חיים בעיבור .אם בטעות נשחט בעל חיים בעיבור ,הרי
מטרפים את בשרו ,כדי לא ליהנות מן השגגה .התורה מציינת
במפורש אותו ואת בנו ,כאשר הכוונה היא לאמו .מי יכול
לזהות בתוך עדר כבשים או עדר בקר ,מי האב ומיהו בנו?
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בתנאים בהם חיו אבותינו ,וגם בימינו כאשר גידול הצאן
והבקר הוא במרעה ,לא ניתן לזהות מי האב ,אבל ניתן בקלות
לזהות מי האם ,לפי ההסבר שלעיל .האב יכול להיות כל שור,
כל כבש או כל תיש מן העדר .האם יכולה להיות רק אחת,
וזאת נדע כל עוד הוולד בבטנה או שהוא יונק ממנה חלב.
הקב"ה ,ברא את האדם כבעל-החיים היחידי המסוגל לדבר,
לחשוב ולהבדיל בין טוב לרע .הוא היחידי בעל נפש משכלת,
היחידי המזהה וזוכר את ילדיו .פרה אינה מזהה את בנה
לאחר שהוא נגמל מינקות החלב ,ואף הוא אינו מזהה אותה,
והם עשויים אפילו להזדווג יחדיו .התורה מצווה אותנו:
וְאתַ -שׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ אֲנִ י יְהוָה
וְאָביו ִתּירָאוּ ֶ
ִ
" ִאישׁ ִאמּוֹ
יכם" )ויקרא יט ג( .כל יתר בעלי-חיים אינם מצווים בדבר,
ֱאל ֵֹה ֶ
כי אין להם נפש משכלת.
וְאת ָכּלָ -ה ֵע ָדה ִה ְק ִהילוּ
יחוס האדם הוא לאביו ,ככתובֵ " :
ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ַויּ ְִתי ְַלדוּ ַעלִ -מ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם
ֻל ְגּל ָֹתם" )במדבר א
ָמ ְע ָלה ְלג ְ
ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמוֹת ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
יח( .בעלי-הקבלה מייחסים את הילוד לאם .אצלם ,יהודי הוא
מי שנולד לאם יהודייה ,לא משנה מי האב .גם כשמעלים
)אצלם( זכרו של אדם ,אומרים פלוני בן פלונית ולא מזכירים
את אביו .ממש כאילו היו עדר של צאן או בקר ,שם לא
יודעים אמנם מי האב ,אבל מי האם יודעים בבירור .זאת
אומרת מותר האדם מהבהמה )אצלם( -איין .אין זה המגיע
לנשות-ישראל הכשרות .בני-מקרא ,מברכים ואומרים " :ברוך
אתה ה' ,אלוהינו מלך העולם ,שעשית אותי יהודי מאמין
בתורתך האמיתית" ,וזאת כנגד" :ברוך שלא עשני אישה" ,
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הנהוג אצל אחינו בעלי הקבלה.
בעלי הקבלה ,התעלמו ממסרים ברורים בתורה
שבכתב ,המורים על צדקתו ועליונותו הייחודית והבלעדית
של הקב"ה ,אמיתת תורתו התמימה והטהורה ,היחידה שאין
זולתה והיא בלעדית לעם ישראל .תורתנו מועילה ומבטיחה
לשומריה ומקיימיה שכר הרבה ,ישרה ,ברורה ,מאירת עיניים,
משמחת לב ,משיבת נפש ,מחכימת פתי .מצוותיה ומשפטיה
אמת ,צדקו יחדיו ,והם נחמדים מזהב ומפז רב ,ומתוקים
מדבש ונופת צופים .אויה לנו ,כי אחינו בעלי הקבלה:
א -התעלמו מ' :וידבר ה' אל משה לאמר'.
ב -זנחו את' :כאשר ציוה ה' את משה'.
ג -עזבו את' :אשר אנכי מצווה אתכם היום'.
ד -העלימו עיניהם מ' :ולהורות את בני-ישראל את כל
החוקים אשר דבר ה' אליהם ביד משה'.
ה -מיאנו לשמוע את' :ולמען ילמדו וייראו את ה' אלֹהיכם
ושמרו לעשות את כל דברי-התורה הזאת'.
ו -הפרו את הציווי האלוהי' :לא תוסיפו על הדבר אשר
אנכי מצווה אתכם ,ולא תגרעו ממנו ,לשמור את מצוות
ה' אלוהיכם אשר אנכי מצווה אתכם'.
ז -נתנו גבם ל' :כי תשמע בכל ה' אלוהיך ,לשמור מצוותיו
וחוקותיו הכתובה בספר-התורה הזה'.
ח -לא השלימו עם' :ויהי ככלות משה לכתוב את דברי-
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התורה הזאת ,על הספר ,עד תומם'.
ט -מיאנו להבין את' :ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי
אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,אני ה'.
י -זנחו את' :וצדקה תהיה לנו ,כי נשמור לעשות את כל
המצווה הזאת ,לפני ה' אלוהינו ,כאשר צוונו'.
הם אמרו שהתלמוד הוא הספר הכי קדוש ליהדות ,ושכחו
שכתוב שלצד ארון-הברית ,בקודש הקודשים ,הייתה רק
תורת משה -התורה שבכתב ,ככתובָ " :לק ַֹח ֵאת ֵס ֶפר ַהתּוֹרָה
וְהיָהָ -שׁם ְבּ ָך
יכם ָ
וְשׂ ְמ ֶתּם אֹתוֹ ִמ ַצּד אֲרוֹן ְבּ ִרית-יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ַהזֶּה ַ
ְל ֵעד" )דברים לא כו( .לא היו שם -לא משנה ,ולא תלמוד,
ולבטח אינם משמשים לעדות בין הקב"ה לעמו ישראל.
משה רע"ה ,היה ראשון הנביאים ,ומעלתו היא מעל כל
ֲשׁר
ָאל ְכּמ ֶֹשׁה ,א ֶ
הנביאים ,ככתוב" :וְ לֹאָ -קם נ ִָביא עוֹד ְבּי ְִשׂר ֵ
י ְָדעוֹ יְהוָה ָפּנִ ים ֶאלָ -פּנִ ים" )דברים לד י( .משה רע"ה אמר לעם
מוֹתי ִכּיַ -ה ְשׁ ֵחת ַתּ ְשׁ ִחתוּן
ָד ְע ִתּי אַ ֲחרֵי ִ
ישראל לפני מותוִ " :כּי י ַ
ָעה
יתי ֶא ְת ֶכם ו ְָקרָאת ֶא ְת ֶכם ָהר ָ
ֲשׁר ִצוִּ ִ
ֶך א ֶ
וְ ַס ְר ֶתּם ִמןַ -ה ֶדּר ְ
ָמים ִכּיַ -תעֲשׂוּ ֶאתָ -הרַע ְבּ ֵעינֵי יְהוָה ְל ַה ְכ ִעיסוֹ
ֲרית ַהיּ ִ
ְבּאַח ִ
יכם" )דברים לא כט( .יהושע בן נון ,הוא ראשון
ֲשׂה י ְֵד ֶ
ְבּ ַמע ֵ
הנביאים אשר באו אחרי משה רבנו עה"ש ,והשי"ת אמר לו:
ֲשׁר ִצוְּ ָך
ֱמץ ְמאֹד ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ְכּ ָכלַ -התּוֹרָה א ֶ
"רַק ֲחזַק ֶוא ַ
וּשׂמֹאול ְל ַמ ַען ַתּ ְשׂ ִכּיל ְבּכֹל
ָמין ְ
מ ֶֹשׁה ַע ְב ִדּי אַלָ -תּסוּר ִמ ֶמּנּוּ י ִ
יוֹמם
ית בּוֹ ָ
וְה ִג ָ
יך ָ
ֲשׁר ֵתּ ֵל ְך :לֹא-יָמוּשׁ ֵס ֶפר ַהתּוֹרָה ַהזֶּה ִמ ִפּ ָ
אֶ
יח ֶאת-
ָלי ְָלה ְל ַמ ַען ִתּ ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ְכּ ָכלַ -ה ָכּתוּב בּוֹ ִכּי-אָז ַתּ ְצ ִל ַ
וַ
ָכ ָך וְאָז ַתּ ְשׂ ִכּיל) :יהושע א ז-ח( .ומלאכי ,אחרון הנביאים,
ְדּר ֶ
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אשר ניבא בימי בית שני ,אומר את דבר השי"ת" :זִ ְכרוּ
ָאל ֻח ִקּים
יתי אוֹתוֹ ְבחֹרֵב ַעלָ -כּל-י ְִשׂר ֵ
ֲשׁר ִצוִּ ִ
תּוֹרַת מ ֶֹשׁה ַע ְב ִדּי א ֶ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים" )מלאכי ג כב(.
ִ
תורת משה רבנו ,היא התורה שבכתב ,ואין זולתה
וְשׂ ְמ ֶתּם אֹתוֹ ִמ ַצּד אֲרוֹן
ככתובָ " :לק ַֹח ֵאת ֵס ֶפר ַהתּוֹרָה ַהזֶּה ַ
יכם וְ ָהיָהָ -שׁם ְבּ ָך ְל ֵעד" )דברים לא כו( .כלומר,
ְבּ ִרית-יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
התורה שבכתב ,היא העדות היחידה והבלעדית ,בין הקב"ה,
ֹאמר יְהוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה ְכּ ָתבְ -ל ָך
לעמו ישראל .ועוד כתובַ " :ויּ ֶ
ַתּי ִא ְתּ ָך ְבּ ִרית
ֶאתַ -ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִכּי ַעלִ -פּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָכּר ִ
ָאל" )שמות לד כז(.
וְאת-י ְִשׂר ֵ
ֶ
דברי אלו ,נועדו במקורם לבני עדתנו בלבד .ייתכן ,ויגיעו
לאחד או יותר מאחינו מבעלי הקבלה ,העשויים לעיין במאמר
זה ,ולראות בדברים כפגיעה אישית .אין זאת כוונתי חלילה.
במידה ובכל זאת מישהו נפגע ,עימו הסליחה .איני מכוון
אישית נגד אף אחד .קנאתי לקב"ה ,בורא שמיים וארץ,
ולתורתו תורת האמת הקדושה ,התמימה ,הטהורה ,היחידה
והכתובה ,וקנאה זו ,היא אשר הניעה אותי לכתוב דבריי אלה.
בני-מקרא ,לרב היינו המיעוט שבמיעוט אבל בוטחים
בקב"ה ,ובטוחים בקדושת תורתו הכתובה .גם יהושע בן נון
יחד עם כלב בן יפונה ,היו מיעוט מתוך שנים-עשר המרגלים
אשר שלח משה רע"ה .רק הם אמרו את האמת ,ורק הם זכו
גם לצאת ממצרים ,וגם להיכנס לארץ-ישראל .אוכלוסיית
העולם מונה למעלה מארבע מיליארד נפש ,ועם ישראל כולו
מונה פחות מחמישה-עשר מיליון ורק מעטינו שומרי-מצוות,
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בעוונותינו הרבים .האם הדבר מעיד על כך שהיהדות אינה
צודקת ,והנצרות ,האיסלאם ,או האלילות צודקים? כלל וכלל
לא! ,במקרים רבים ,המיעוט הוא אשר צודק.
מאז שעלינו ארצה בשנות החמישים ,ישנם בישראל
בקרב אחינו בעלי-הקבלה מקצת מהמנהיגים דתיים ,והם,
תחת אשר היה להם ללכת לפנים ,כעמוד-אש לפני העם,
להאיר להם את הדרך ,הם הולכים ונסוגים לאחור ,מלעיזים
על בני המקרא הקדושים ,ברצותם לעשות להם שם עולם,
כאילו הם קנאים לדת-ישראל .הם נוקמים ,נוטרים ומרעים
לכל איש אשר אין דעתו כדעתם ,יהיה בעיקר או בענפים ,וכל
רוח הזמן לא יזיז אותם ממקומם .שמים אור כחושך ,וחושך
כאור .מי ייתן איפה ,והקב"ה יאיר את עיניהם ,ישכילו וידעו
מה השי"ת שואל מאיתם .אמרו ,וכתבו בעיתונים ,שאנחנו
היהודים בני-מקרא לא יהודים ,פורצי גדר ,ספק ממזרים,
אתי ֶח ְר ָפּה ִכּ ְסּ ָתה
ָשׂ ִ
יך נ ָ
פסולי חיתון ומה לא .ככתובִ " :כּיָ -ע ֶל ָ
ית ָך
ִיתי ְל ֶא ָחי וְ נ ְָכ ִרי ִל ְבנֵי ִא ִמּיִ :כּיִ -קנְאַת ֵבּ ְ
ְכ ִל ָמּה ָפנָי :מוּזָר ָהי ִ
ָא ְב ֶכּה ַבצּוֹם נ ְַפ ִשׁי
ָפלוּ ָע ָלי :ו ֶ
יך נ ְ
חוֹר ֶפ ָ
וְח ְרפּוֹת ְ
ֲכ ָל ְתנִ י ֶ
אָ
ֱהי ָל ֶהם ְל ָמ ָשׁל"
בוּשׁי ָשׂקָ ,וא ִ
ָא ְתּנָה ְל ִ
ַתּ ִהי ַל ֲחרָפוֹת ִלי :ו ֶ
וְ
ִשׂ ְטנוּנִ י ַואֲנִ י ְת ִפ ָלּה" )תהלים
ֲב ִתי י ְ
)תהלים סט ח-יב(ַ " .תּ ַחת-אַה ָ
קט ד( .כל היהודים החילוניים ,מחללי כל קודשי-ישראל,
אוכלי החזיר והשפן ,הם בעיניהם יהודים כשרים .ואילו אנו-
בני אברהם ,יצחק ויעקב אבותינו הקדושים ,שומרי כל קודשי
ישראל כפי שהם כתובים בתורת משה רע"ה; ישראלים,
כהנים ,לווים ,בניו של עם ישראל וחלק בלתי נפרד ממנו
בזכות ולא בחסד; נאמנים ומסורים למוסר-העבודה בכל
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מקום שאנו עובדים; ישרים ,יראי שמים ,אשר לא ירמו ,לא
יונו ולא ירכלו על איש; נאמנים למדינה ולחוקיה ,ומתפללים
לשלומה ולשלום חייליה ומנהיגיה; אנו ,איננו מספיק טובים
בעיניהם ,אך ורק בגלל שלא קבלנו את דברי חז"ל הרבנים
כתורה מסיני.
אלוהינו ואלוהי אבותינו יהי רצון מלפניך שתחיש
ותמהר ותקיים לנו את דבריך הטובים ,אשר אמרת על ידי
הנביא יחזקאל בן בוזי הכהן:
"וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמןַ -הגּוֹיִם וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמ ָכּלָ -ה ֲארָצוֹת
וְה ֵב ִ
ֵ
הוֹרים
יכם ַמיִם ְט ִ
ֲל ֶ
ַק ִתּי ע ֵ
אַד ַמ ְת ֶכם :וְ ָזר ְ
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאלְ -
ָת ִתּי
ֲט ֵהר ֶא ְתכֶם :וְ נ ַ
יכם א ַ
לּוּל ֶ
וּמ ָכּלִ -גּ ֵ
יכם ִ
אוֹת ֶ
וּט ַה ְר ֶתּם ִמכֹּל ֻט ְמ ֵ
ְ
ֲסר ִֹתי ֶאתֵ -לב ָה ֶא ֶבן
ֲד ָשׁה ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ַוה ִ
וְרוּח ח ָ
ָל ֶכם ֵלב ָח ָדשׁ ַ
רוּחי ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם
וְאתִ -
ָת ִתּי ָל ֶכם ֵלב ָבּ ָשׂרֶ :
ִמ ְבּ ַשׂ ְר ֶכם וְ נ ַ
יתם:
ֲשׂ ֶ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוע ִ
ֲשׁרְ -בּ ֻח ַקּי ֵתּ ֵלכוּ ִ
יתי ֵאת א ֶ
וְ ָע ִשׂ ִ
ִיתם ִלי ְל ָעם וְאָנ ִֹכי
וִהי ֶ
יכם ְ
ָת ִתּי ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ֲשׁר נ ַ
ישׁ ְב ֶתּם ָבּאָרֶץ א ֶ
וִ ַ
ֶא ְהיֶה ָלכֶם ֵלאל ִֹהים")יחזקאל לו כד-כח(" .לֹא ְל ַמ ַענְ ֶכם אֲנִ י-
יכם ֵבּית
וְה ָכּ ְלמוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
ָדע ָלכֶם בּוֹשׁוּ ִ
ע ֶֹשׂה נְ אֻם ֲאדֹנָי ְיהֹוִה ִיוּ ַ
יע ִציּוֹן וְ י ְִבנֶה ָערֵי
יוֹשׁ ַ
ָאל" )יחזקאל לו לב(ִ " .כּי ֱאל ִֹהים ִ
י ְִשׂר ֵ
ֲבי ְשׁמוֹ
לוּה וְ אֹה ֵ
ִנְח ָ
ֲב ָדיו י ָ
ֵשׁוּה :וְ ֶזרַע ע ָ
ָשׁבוּ ָשׁם וִ יר ָ
ְהוּדה וְ י ְ
י ָ
ִשׁ ְכּנוָּ -בהּ" )תהלים סט לו(.
יְ
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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עם ישראל וארץ ישראל
הבטחת הקב"ה לאבותינו ,אברהם ,יצחק ויעקב,
באה בזכות אהבתם לשי"ת ,ויראתם אותו .אבותינו התהלכו
לפניו ביושר ,אהבו חסד ועשו משפט .זכותם עומדת לנו,
וְעצוּם וְ נִ ְב ְרכוּ-בוֹ כֹּל
ָהם ָהיוֹ י ְִהיֶה ְלגוֹי גָּדוֹל ָ
אַבר ָ
ככתוב" :וְ ְ
וְאתֵ -בּיתוֹ
ֲשׁר י ְַצוֶּה ֶאתָ -בּנָיו ֶ
גּוֹיֵי ָהאָרֶץִ :כּי י ְַד ְע ִתּיו ְל ַמ ַען א ֶ
וּמ ְשׁ ָפּט ְל ַמ ַען ָה ִביא
ֶך יְהוָה ַלעֲשׂוֹת ְצ ָד ָקה ִ
אַ ֲחרָיו וְ ָשׁ ְמרוּ ֶדּר ְ
ֲשׁרִ -דּ ֶבּר ָע ָליו" )בראשית יח יח-יט(.
ָהם ֵאת א ֶ
אַבר ָ
יְהוָה ַעלְ -
ֲך ְבּ ָפנָיו
ַיּוֹצא ָ
יך ַויּ ְִב ַחר ְבּז ְַרעוֹ אַ ֲחרָיו ו ִ
אָהב ֶאתֲ -אב ֶֹת ָ
וְת ַחת ִכּי ַ
" ַ
ֻמים ִמ ְמּ ָך-
הוֹרישׁ גּוֹיִם ְגּד ִֹלים ַו ֲעצ ִ
ְבּכֹחוֹ ַה ָגּדֹל ִמ ִמּ ְצ ָריִםְ :ל ִ
ֲלה ַכּיּוֹם ַהזֶּה" )דברים ד
אַר ָצם ַנח ָ
ֲך ָל ֶתתְ -ל ָך ֶאתְ -
ֲביא ָ
ֶיך ַלה ִ
ִמ ָפּנ ָ
לז-לח( .הקב"ה נשבע ,הבטיח ואף כרת ברית עם אברהם
אַר ְצ ָך
אַברָם ֶל ְךְ -ל ָך ֵמ ְ
ֹאמר יְהוָה ֶאלְ -
אבינו ,ככתובַ " :ויּ ֶ
וְא ֶע ְשׂ ָך ְלגוֹי
אַר ֶא ָךֶּ :
ֲשׁר ְ
יך ֶאלָ -האָרֶץ א ֶ
אָב ָ
וּמ ֵבּית ִ
מּוֹל ְד ְתּ ָך ִ
וּמ ַ
ִ
יך
ֲכה ְמ ָב ְר ֶכ ָ
ֲבר ָ
ָכהַ :וא ָ
ֲבר ְ
גָּדוֹל ַוא ָ
ֶהיֵה ְבּר ָ
ַדּ ָלה ְשׁ ֶמ ָך ו ְ
ֶכ ָך ַו ֲאג ְ
ֲד ָמה" )בראשית יב א-
וּמ ַק ֶלּ ְל ָך אָאֹר וְ נִ ְב ְרכוּ ְב ָך כֹּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָהא ָ
ְ
ָת ִתּי
ֲך נ ַ
אַברָם ְבּ ִרית ֵלאמֹרְ :לז ְַרע ָ
ג(ַ " .בּיּוֹם ַההוּא ָכּרַת יְהוָה ֶאתְ -
נְהרְ -פּרָתֶ :את
ָהר ַה ָגּדֹל ַ
ֶאתָ -האָרֶץ ַהזֹּאת ִמנְּ ַהר ִמ ְצ ַריִם ַעדַ -הנּ ָ
וְאת ַה ִח ִתּי ֶ
וְאת ַה ְקּנִ זִּ י ֵ
ַה ֵקּינִ י ֶ
וְאת
וְאתַ -ה ְפּ ִרזִּ י ֶ
וְאת ַה ַקּ ְדמֹנִ יֶ :
ְבוּסי"
וְאת ַהי ִ
ָשׁי ֶ
וְאתַ -ה ִגּ ְרגּ ִ
וְאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֶ
וְאת ָה ֱאמ ִֹרי ֶ
ָה ְר ָפ ִאיםֶ :
ָהם ֵשׁנִ ית ִמן
אַבר ָ
אַך יְהוָה ֶאלְ -
)בראשית טו יח-כ(ַ " .ויּ ְִקרָא ַמ ְל ְ
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ית ֶאת-
ֲשׁר ָע ִשׂ ָ
ַען א ֶ
נִשׁ ַבּ ְע ִתּי נְ אֻם-יְהוָה ִכּי י ַ
ֹאמר ִבּי ְ
ַה ָשּׁ ָמיִםַ :ויּ ֶ
ֶכ ָך
ֲבר ְ
ֵך א ָ
יד ָךִ :כּיָ -בר ְ
ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה וְ לֹא ָח ַשׂ ְכ ָתּ ֶאתִ -בּנְ ָך ֶאת-י ְִח ֶ
ֲשׁר ַעלְ -שׂ ַפת
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם ו ְַכחוֹל א ֶ
ֲך ְכּ ְ
אַר ֶבּה ֶאת-ז ְַרע ָ
וְה ְר ָבּה ְ
ַ
ֲך כֹּל גּוֹיֵי
וְה ְת ָבּ ְרכוּ ְבז ְַרע ָ
ֲך ֵאת ַשׁ ַער אֹי ְָביוִ :
ַהיָּם וְ ִירַשׁ ז ְַרע ָ
ֲשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּק ִֹלי" )בראשית כב טו-יח( .הקב"ה
ָהאָרֶץ ֵע ֶקב א ֶ
מבטיח ליצחק אבינו ,לקיים את השבועה אשר נתן לאברהם
אביו בזכות שמירת מצוותיו ע"י אברהם ,ומברך את יצחק
ֹאמר אַלֵ -תּרֵד
אבינו אף הוא ,ככתובַ " :וֵיּרָא ֵא ָליו יְהוָה ַויּ ֶ
וְא ְהיֶה
יך :גּוּר ָבּאָרֶץ ַהזֹּאת ֶ
ֲשׁר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
ְמה ְשׁכֹן ָבּאָרֶץ א ֶ
ִמ ְצ ָרי ָ
ֲקמ ִֹתי
ֲך ֶא ֵתּן ֶאתָ -כּלָ -ה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל ַוה ִ
וּלז ְַרע ָ
ֲכ ָךּ ִכּיְ -ל ָך ְ
ֲבר ֶ
ִע ְמּ ָך ַוא ָ
ֲך
יתי ֶאת-ז ְַרע ָ
וְה ְר ֵבּ ִ
יךִ :
אָב ָ
ָהם ִ
אַבר ָ
ִשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
ֲשׁר נ ְ
ֻעה א ֶ
ֶאתַ -ה ְשּׁב ָ
וְה ְת ָבּרֲכוּ
ֲך ֵאת ָכּלָ -ה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל ִ
ָת ִתּי ְלז ְַרע ָ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם וְ נ ַ
ְכּ ְ
ָהם ְבּק ִֹלי ַויּ ְִשׁמֹר
אַבר ָ
ֲשׁרָ -שׁ ַמע ְ
ֲך כֹּל גּוֹיֵי ָהאָרֶץֵ :ע ֶקב א ֶ
ְבז ְַרע ָ
קּוֹתי וְתוֹר ָֹתי" )בראשית כו ב-ו( .השי"ת,
וֹתי ֻח ַ
ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ִמ ְצ ַ
ֵצא
נגלה ליעקב אבינו בחלום ,ומברכו אף הוא ,ככתובַ " :ויּ ֵ
ֵל ְך ָח ָרנָהַ :ויּ ְִפגַּע ַבּ ָמּקוֹם ַוָיּ ֶלן ָשׁם ִכּיָ -בא
ַי ֲעקֹב ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע ַויּ ֶ
ָשׂם ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו ַויּ ְִשׁ ַכּב ַבּ ָמּקוֹם
אַבנֵי ַה ָמּקוֹם ַויּ ֶ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַויּ ִַקּח ֵמ ְ
ְמה
יע ַה ָשּׁ ָמי ָ
אַר ָצה וְ רֹאשׁוֹ ַמ ִגּ ַ
ֻלּם ֻמ ָצּב ְ
וְהנֵּה ס ָ
ַההוּאַ :וַיּ ֲחלֹם ִ
ֲכי ֱאל ִֹהים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים בּוֹ :וְ ִהנֵּה יְה ָוה נִ ָצּב ָע ָליו
וְהנֵּה ַמ ְלא ֵ
ִ
ֲשׁר
יך וֵאל ֵֹהי י ְִצ ָחק ָהאָרֶץ א ֶ
אָב ָ
ָהם ִ
אַבר ָ
ֹאמר אֲנִ י יְהוָה ֱאל ֵֹהי ְ
ַויּ ַ
ֲפר ָהאָרֶץ
ֲך ַכּע ַ
וְהיָה ז ְַרע ָ
וּלז ְַר ֶע ָךָ :
יה ְל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה ְ
אַתּה שׁ ֵֹכב ָע ֶל ָ
ָ
ָק ְד ָמה וְ ָצפֹנָה ָונ ְֶג ָבּה וְ נִ ְב ְרכוּ ְב ָך ָכּלִ -מ ְשׁ ְפּחֹת
ָמּה ו ֵ
ַצ ָתּ י ָ
וּפר ְ
ָ
יך ְבּכֹל א ֶ
וּשׁ ַמ ְר ִתּ ָ
וְהנֵּה אָנ ִֹכי ִע ָמּ ְך ְ
ָהא ָ
ֲשׁרֵ -תּ ֵל ְך
ֲד ָמה ְּבז ְַר ֶע ָךִ :
ֲשׁר ִאם-
ֲד ָמה ַהזֹּאת ִכּי לֹא ֶא ֱעז ְָב ָך ַעד א ֶ
יך ֶאלָ -הא ָ
ֲשׁב ִֹת ָ
ַוה ִ
ֲשׁרִ -דּ ַבּ ְר ִתּי ָל ְך" )בראשית כח י-טו(.
יתי ֵאת א ֶ
ָע ִשׂ ִ
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עם ישראל ,נועד לשמש דוגמא ומופת לכל האנושות.
הקב"ה ,רצה שדבר מציאותו יוודע לכלל הברואים באמצעות
עם ישראל ,ככתובְ " :בּ ַמ ְק ֵהלוֹת ָבּ ְרכוּ ֱאל ִֹהים ֲאדֹנָי ִמ ְמּקוֹר
ָאל" )תהלים סח כז( .את תורתו התמימה והקדושה ,נתן
י ְִשׂר ֵ
השי"ת לעמו ישראל .על ידי קיום מצוות התורה בידי עם
ישראל ,הקב"ה יפלה אותנו לטובה בזה שישמור אותנו מכל
פורענות .דבר הזה בא לידי ביטוי לאורך כל ההיסטוריה של
עם ישראל ,מאז יציאת מצרים ועד ימינו אלה .הבטחת השי"ת
יוֹמם
אָמר יְהוָה נ ֵֹתן ֶשׁ ֶמשׁ ְלאוֹר ָ
לעולם היא ,ככתוב" :כֹּה ַ
ַלּיו יְהוָה
כוֹכ ִבים ְלאוֹר ָלי ְָלה רֹגַע ַהיָּם ַוֶיּהֱמוּ ג ָ
ֵח וְ ָ
ֻחקֹּת ָיר ַ
ָמשׁוּ ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה ִמ ְלּ ָפנַי נְ אֻם-יְהוָה גַּם ֶזרַע
ְצ ָבאוֹת ְשׁמוִֹ :אם-י ֻ
ָמים" )ירמיה לא לד-לה(
ָאל י ְִשׁ ְבּתוּ ִמ ְהיוֹת גּוֹי ְל ָפנַי ָכּלַ -היּ ִ
י ְִשׂר ֵ
השליחות ,אשר הטיל הקב"ה על עם ישראל ,אינה
שליחות אקטיבית .שליחות זו כלל אינה דומה ומובדלת
מאוד ,משליחותם לכאורה של אנשי הנצרות והאיסלאם ,אשר
הפיצו את דתם ומשנתם בכוח הזרוע ,לאורך פרקים
בהיסטוריה .שליחות עם ישראל היא שליחות יחידה במינה,
יתם ִכּי ִהוא ָח ְכ ַמ ְתכֶם
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ַוע ִ
וזהו דבר השליחותְ " :
ֲשׁר י ְִשׁ ְמעוּן ֵאת ָכּלַ -ה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה
ַת ֶכם ְל ֵעינֵי ָה ַע ִמּים א ֶ
וּבינ ְ
ִ
וְאָמרוּ רַק ַעםָ -ח ָכם וְ נָבוֹן ַהגּוֹי ַהגָּדוֹל ַהזֶּהִ :כּי ִמי-גוֹי גָּדוֹל
ְ
אֶ
ֲשׁר-לוֹ ֱאל ִֹהים ְקר ִֹבים ֵא ָליו ַכּיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ָכלָ -ק ְר ֵאנוּ ֵא ָליו:
יקם ְכּכֹל ַהתּוֹרָה
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים ַצ ִדּ ִ
ֲשׁר-לוֹ ֻח ִקּים ִ
וּמי גּוֹי גָּדוֹל א ֶ
ִ
ֵיכם ַהיּוֹם" )דברים ד ו-ח(" .וְ ַע ָתּה ִאם-
ֲשׁר אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנ ֶ
ַהזֹּאת א ֶ
ֻלּה
ִיתם ִלי ְסג ָ
וִהי ֶ
יתי ְ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּםֶ ,אתְ -בּ ִר ִ
מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ְבּק ִֹלי ְ
ָשׁ ַ
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וְאַתּם ִתּ ְהיוִּ -לי ַמ ְמ ֶל ֶכת כֹּהֲנִ ים
ִמ ָכּלָ -ה ַע ִמּים ִכּיִ -לי ָכּלָ -האָרֶץֶ :
ָאל" )שמות יט
ֲשׁר ְתּ ַד ֵבּר ֶאלְ -בּנֵי י ְִשׂר ֵ
וְ גוֹי ָקדוֹשׁ ֵא ֶלּהַ ,ה ְדּ ָב ִרים א ֶ
יך ִל ְשׁמֹר
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְהיָה ִאםָ -שׁ ַ
ה-ו(ָ " .
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם וּנְ ָתנְ ָך יְהוָה
וֹתיו א ֶ
ַלעֲשׂוֹת ֶאתָ -כּלִ -מ ְצ ָ
יך ָכּלַ -ה ְבּרָכוֹת ָה ֵא ֶלּה
וּבאוּ ָע ֶל ָ
יך ֶע ְליוֹן ַעל ָכּל-גּוֹיֵי ָהאָרֶץָ :
ֱאל ֶֹה ָ
יך" )דברים כח א-ב(.
ֻך ִכּי ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְה ִשּׂיג ָ
ִ
הקב"ה ,הבטיח לעמו ישראל חיים וברכה בארץ
ישראל ,בתנאים שלא ידע אותם שום עם אחר עלי אדמות.
זאת ,אך אם ישמרו את דרך השי"ת ויעשו צדקה ומשפט.
הביטו וראו ,מהי דמותו של עם ישראל ומהי דמותה של ארץ
ישראל ,לו קיים עם ישראל את מצוות השי"ת:
שלום ובטחון .הדברים אליהם הכי מייחל ומשתוקק
אדם כפרט ,ועם ככלל ,הם השלום והביטחון אשר הכרחיים
לקיומו .הקב"ה הבטיח לעמו את השלום ואת הבטחון,
וְה ְשׁ ַבּ ִתּי
ֲריד ִ
וְאין ַמח ִ
וּשׁ ַכ ְב ֶתּם ֵ
ָת ִתּי ָשׁלוֹם ָבּאָרֶץ ְ
ככתוב" :וְ נ ַ
וּר ַד ְפ ֶתּם ֶאת-
אַר ְצ ֶכםְ :
וְחרֶב לֹאַ -ת ֲעבֹר ְבּ ְ
ָעה ִמןָ -האָרֶץ ֶ
ַחיָּה ר ָ
וּמאָה
ֲמ ָשּׁה ֵמאָה ֵ
ָדפוּ ִמכֶּם ח ִ
ֵיכם ֶל ָחרֶבְ :ר ְ
ָפלוּ ִל ְפנ ֶ
יכם וְ נ ְ
אֹי ְֵב ֶ
ֵיכם ֶל ָחרֶב" )ויקרא כו ו-
יכם ִל ְפנ ֶ
ִמ ֶכּם ְר ָב ָבה י ְִרדֹּפוּ וְ נ ְָפלוּ אֹי ְֵב ֶ
ֶך
ֶיך ְבּ ֶדר ְ
ָפים ְל ָפנ ָ
יך נִ גּ ִ
יך ַה ָקּ ִמים ָע ֶל ָ
ִתּן יְהוָה ֶאת-אֹי ְֶב ָ
ח(" .י ֵ
ֶיך" )דברים כח ז(.
ָכים יָנוּסוּ ְל ָפנ ָ
וּב ִשׁ ְב ָעה ְדר ִ
יך ְ
ֶא ָחד י ְֵצאוּ ֵא ֶל ָ
הברכה .בן-אנוש ,העמל בשדה ,בבית המלאכה או בכל
משלוח-יד אחר ,אינו רואה תמיד ברכה בעמלו .הקב"ה,
יכם ְבּ ִע ָתּם
ָת ִתּי ִג ְשׁ ֵמ ֶ
הבטיח לעמו את הברכה ,ככתוב" :וְ נ ַ
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וְה ִשּׂיג ָל ֶכם ַדּיִשׁ
ִתּן ִפּ ְריוִֹ :
ְבוּלהּ וְ ֵעץ ַה ָשּׂ ֶדה י ֵ
ָתנָה ָהאָרֶץ י ָ
וְ נ ְ
ֲכ ְל ֶתּם ַל ְח ְמ ֶכם ָלשׂ ַֹבע
ַשּׂיג ֶאתָ -זרַע ַוא ַ
וּב ִציר י ִ
ֶאתָ -בּ ִציר ָ
אַר ְצ ֶכם" )ויקרא כו ד-ה(" .י ְַצו יְהוָה ִא ְתּ ָך ֶאת-
ישׁ ְב ֶתּם ָל ֶב ַטח ְבּ ְ
וִ ַ
ֲשׁר-יְהוָה
ַכ ָך ָבּאָרֶץ א ֶ
וּבר ְ
ָד ָך ֵ
וּבכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ֶ
יך ְ
ֲס ֶמ ָ
ָכה ַבּא ָ
ַה ְבּר ָ
אוֹצרוֹ
יך נ ֵֹתן ָל ְך" )דברים כח ח(" .י ְִפ ַתּח יְהוָה ְל ָך ֶאתָ -
ֱאל ֶֹה ָ
ֵך ֵאת ָכּל-
וּל ָבר ְ
אַר ְצ ָך ְבּ ִעתּוֹ ְ
ַהטּוֹב ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִם ָל ֵתת ְמ ַטרְ -
וְאַתּה לֹא ִת ְלוֶה" )דברים כח יב(.
ַבּים ָ
ית גּוֹיִם ר ִ
וְה ְלוִ ָ
ָד ָך ִ
ֲשׂה י ֶ
ַמע ֵ
אחד מיסודותיה הכלכליים של ארץ ישראל הוא החקלאות,
חקלאות משגשגת ,מביאה לשגשוג בכל ענפי המשק של
המדינה .לחקלאות יש אויבים טבעיים :מזיקים ,מחלות ונזקי
ַך ֶאת-
וּבר ְ
יכם ֵ
ֲב ְד ֶתּם ֵאת יְהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
טבע .הקב"ה הבטיחַ " :וע ַ
ֲלה ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך" )שמות כג ה(.
ֲסר ִֹתי ַמח ָ
יך ַוה ִ
ימ ָ
וְאתֵ -מ ֶ
ַל ְח ְמ ָך ֶ
ָשׁר ְבּ ֵעינָיו
וְהיּ ָ
יך ַ
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְלקוֹל יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֹאמר ִאםָ -שׁ ַ
" ַויּ ֶ
ֲשׁר-
ֲלה א ֶ
וְשׁ ַמ ְר ָתּ ָכּלֻ -ח ָקּיו ָכּלַ -ה ַמּח ָ
וֹתיו ָ
ַנְתּ ְל ִמ ְצ ָ
ֲשׂה וְ ַה ֲאז ָ
ַתּע ֶ
יך ִכּי אֲנִ י יְהוָה ר ְֹפ ֶא ָך" )שמות טו
אָשׂים ָע ֶל ָ
ַשׂ ְמ ִתּי ְב ִמ ְצ ַריִם לֹאִ -
כו( .הברכה ,תתבטא גם בכך שלא יהיו אביונים בקרב הארץ,
ֶכ ָך יְהוָה
ֵך י ְָבר ְ
ככתובֶ " :א ֶפס ִכּי לֹא י ְִהיֶהְ -בּ ָך ֶא ְביוֹן ִכּיָ -בר ְ
מוֹע
ֲלה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ :רַק ִאםָ -שׁ ַ
יך נ ֵֹתןְ -ל ָך ַנח ָ
ֲשׁר יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָבּאָרֶץ א ֶ
יך ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאתָ -כּלַ -ה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת
ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׁר ִדּ ֶבּרָ -ל ְך
ַכ ָך ַכּא ֶ
יך ֵבּר ְ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹםִ :כּי-יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
אֶ
וּב ָך
ַבּים ְ
וּמ ַשׁ ְל ָתּ ְבּגוֹיִם ר ִ
אַתּה לֹא ַת ֲעבֹט ָ
ַבּים וְ ָ
ֲב ְט ָתּ גּוֹיִם ר ִ
וְהע ַ
ַ
לֹא י ְִמשֹׁלוּ" )דברים טו ד-ו( .הברכה ,באה באמצעות השגחה
אלוהית .השי"ת ,דורש את הארץ ומשנה את סדרי הטבע,
ֲלי
טוֹבהֶ :ארֶץ ַנח ֵ
ֲך ֶאלֶ -ארֶץ ָ
יך ְמ ִביא ָ
ככתובִ " :כּי יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וּשׂעֹרָה
וּב ָהרֶ :ארֶץ ִח ָטּה ְ
וּתהֹמֹת י ְֹצ ִאים ַבּ ִבּ ְק ָעה ָ
ָמיִם ֲעָינֹת ְ
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ֲשׁר לֹא
וּד ָבשֶׁ :ארֶץ א ֶ
וְרמּוֹן ֶארֶץ-זֵית ֶשׁ ֶמן ְ
וּת ֵאנָה ִ
ֶפן ְ
וְ ג ֶ
ֶיה
ֲבנ ָ
ֲשׁר א ָ
ֹאכלָ -בּהּ ֶל ֶחם לֹאֶ -ת ְח ַסר כֹּל ָבּהּ ֶארֶץ א ֶ
ְב ִמ ְס ֵכּנֻת תּ ַ
ֲשׁר
ֶיה ַתּ ְחצֹב נְ ח ֶֹשׁת" )דברים ח ז-ט(ִ " .כּי ָהאָרֶץ א ֶ
וּמ ֲה ָרר ָ
ַב ְרזֶל ֵ
אתם
ֲשׁר י ְָצ ֶ
אַתּה ָבאָ -שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ לֹא ְכ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִהוא א ֶ
ָ
וְהאָרֶץ,
ית ְבר ְַג ְל ָך ְכּגַן ַהָיּרָקָ :
וְה ְשׁ ִק ָ
ֲך ִ
ֲשׁר ִתּזְ רַע ֶאת-ז ְַרע ָ
ִמ ָשּׁם א ֶ
וּב ָקעֹת ִל ְמ ַטר
אַתּם ע ְֹב ִרים ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ֶארֶץ ָה ִרים ְ
ֲשׁר ֶ
אֶ
יך דֹּרֵשׁ א ָֹתהּ ָתּ ִמיד
ֲשׁר-יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַה ָשּׁ ַמיִם ִתּ ְשׁ ֶתּהָ -מּיִםֶ :ארֶץ א ֶ
ֲרית ָשׁנָה" )דברים
ֵשׁית ַה ָשּׁנָה וְ ַעד אַח ִ
יך ָבּהּ ֵמר ִ
ֵעינֵי יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
יא י-יב(.
שנת-השמיטה ,אף היא מפלאי הברכה .כשם שניתנה
השבת לבני-ישראל ,גם לאדמה יש שבת ,ככתובַ " :וי ְַד ֵבּר
וְאָמ ְר ָתּ
ָאל ַ
יְהוָה ֶאל-מ ֶֹשׁהְ ,בּ ַהר ִסינַי ֵלאמֹרַ :דּ ֵבּר ֶאלְ -בּנֵי י ְִשׂר ֵ
וְשׁ ְב ָתה ָהאָרֶץ
ֲשׁר אֲנִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם ָ
ֲל ֶהם ִכּי ָתבֹאוּ ֶאלָ -האָרֶץ א ֶ
אֵ
וְשׁשׁ ָשׁנִ ים ִתּ ְזמֹר ַכּ ְר ֶמ ָך
ַשׁ ָבּת ַליהוָהֵ :שׁשׁ ָשׁנִ ים ִתּזְ רַע ָשׂ ֶד ָך ֵ
יעת ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן י ְִהיֶה
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
בוּאָתהַּ :
וְאָס ְפ ָתּ ֶאתְ -תּ ָ
ַ
יח
ָלאָרֶץ ַשׁ ָבּת ַליהוָה ָשׂ ְד ָך לֹא ִתזְ רָע וְ ַכ ְר ְמ ָך לֹא ִתזְ מֹרֵ :את ְס ִפ ַ
ֶך לֹא ִת ְבצֹר ְשׁנַת ַשׁ ָבּתוֹן י ְִהיֶה
וְאתִ -ענְּ ֵבי נְזִיר ָ
ְק ִצ ְיר ָך לֹא ִת ְקצוֹר ֶ
ֲמ ֶת ָך
וּל ַע ְב ְדּ ָך וְ ַלא ָ
אָכ ָלה ְל ָך ְ
וְהי ְָתה ַשׁ ַבּת ָהאָרֶץ ָל ֶכם ְל ְ
ָלאָרֶץָ :
ֲשׁר
וְל ְב ֶה ְמ ְתּ ָך וְ ַל ַחיָּה א ֶ
תוֹשׁ ְב ָך ַהגּ ִָרים ִע ָמּ ְךִ :
וּל ָ
וְ ִל ְשׂ ִכ ְיר ָך ְ
בוּאָתהּ ֶל ֱאכֹל" )ויקרא כה א-ז(" .וְ ִכי
אַר ֶצ ָך ִתּ ְהיֶה ָכלְ -תּ ָ
ְבּ ְ
יעת ֵהן לֹא נִזְ רָע וְ לֹא ֶנ ֱאסֹף ֶאת-
אכל ַבּ ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
ֹאמרוּ ַמה-נֹּ ַ
ת ְ
יתי ֶאתִ -בּ ְר ָכ ִתי ָל ֶכםַ ,בּ ָשּׁנָה ַה ִשּׁ ִשּׁית וְ ָע ָשׂת ֶאת-
אָתנוּ :וְ ִצוִּ ִ
ְתּבוּ ֵ
ֲכ ְל ֶתּם
ַע ֶתּם ֵאת ַה ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִמינִ ת ַוא ַ
ַה ְתּבוּאָה ִל ְשׁלֹשׁ ַה ָשּׁנִים :וּזְ ר ְ
ֹאכלוּ
בוּאָתהּ תּ ְ
יעת ַעד-בּוֹא ְתּ ָ
ָשׁן ַעד ַה ָשּׁנָה ַה ְתּ ִשׁ ִ
ִמןַ -ה ְתּבוּאָה י ָ
ָשׁן" )ויקרא כה כ-כב(.
יָ
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החיים .הברכה ,אינה רק שפע כלכלי אלא הרבה יותר
הברכה -היא החיים עצמם ,ככתוב" :לֹא ִת ְהיֶה ְמ ַשׁ ֵכּ ָלה
ֲמ ֵלּא" )שמות כג כו(.
יך א ַ
ָמ ָ
אַר ֶצ ָך ֶאתִ -מ ְס ַפּר י ֶ
ֲקרָהְ ,בּ ְ
ַוע ָ
)משכלה -אישה אשר מת עליה בנה או בתה בחייה ,את מספר
ימיך אמלא -לא ימות איש בגיל צעיר( .תורתנו הקדושה,
מציירת לנו תמונה אידיאלית של ארץ פלאות ,אשר נדמה כי
איננה מן העולם הזה .ארץ שנדמית בעינינו לחלום ,כמעט גן
עדן עלי אדמות ,אלא שחלום זה הוא בר מימוש ובידינו
הדבר .ארץ אשר החיים בה עולים על כל דמיון ,ואף על פי כן
זוהי אמת לאמיתה ,כהבטחת השי"ת :ארץ ללא מלחמות,
ארץ של שלום ובטחון ,ארץ ללא שכול ,ארץ ללא עוני
ואביונות ,ארץ ללא תאונות ומחלות ,ארץ אשר איתני-הטבע
אינם שולטים בה ,ארץ זבת חלב ודבש -כמתואר בכל
הציטוטים דלעיל .דוד המלך ,נעים זמירות ישראל ,רואה
בעיני רוחו את כל הטוב הנ"ל ,עומד ,משתאה ומשורר,
נוֹתינוּ ְכזָוִ יֹּת
ֵיהם ְבּ ֵ
ֻדּ ִלים ִבּנְעוּר ֶ
נְט ִעים ְמג ָ
ֲשׁר ָבּנֵינו ִּכּ ִ
ככתוב" :א ֶ
יקים ִמזַּן ֶאל-זַן
יכלְ :מ ָזוֵינוּ ְמ ֵל ִאים ְמ ִפ ִ
ְמ ֻח ָטּבוֹת ַתּ ְבנִ ית ֵה ָ
ֻבּ ִלים ֵאין-
אַלּוּפינוּ ְמס ָ
ֵ
חוּצוֹתינוּ:
ֵ
ֻבּבוֹת ְבּ
ֲליפוֹת ְמר ָ
צֹאונֵנו ַמא ִ
אַשׁרֵי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוֹ
ָחה ִבּ ְרחֹב ֵֹתינוְּ :
וְאין ְצו ָ
יוֹצאת ֵ
וְאין ֵ
ֶפּרֶץ ֵ
שׁיְהוָה ֱאל ָֹהיו" )תהלים קמד יב-טו(.
אַשׁרֵי ָה ָעם ֱ
ְ
השליחות של עם ישראל ,היא לכל העמים בכל העולם,
ֲשׂיו" )תהלים קמה
ֲמיו ַעלָ -כּלַ -מע ָ
ככתוב" :טוֹב-יְהוָה ַלכֹּל וְ ַרח ָ
ט( ,כלומר השי"ת ,טוב ורחום כלפי כל ברואיו .הקב"ה ,אינו
חפץ במות האדם ,רשע ככל שיהיה .אלא רצון השי"ת ,בכך
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ָשׁעִ ,כּי
וְהר ָ
שישוב הרשע מדרכו הרעה למען יחיה ,ככתובָ " :
קוֹתי וְ ָע ָשׂה
וְשׁ ַמר ֶאתָ -כּלֻ -ח ַ
ֲשׁר ָע ָשׂה ָ
ֹאתו א ֶ
יָשׁוּב ִמ ָכּלַ -חטּ ָ
ֲשׁר ָע ָשׂה לֹא
וּצ ָד ָקה ָחיֹה י ְִחיֶה לֹא יָמוּתָ :כּלְ -פּ ָשׁ ָעיו א ֶ
ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ָשׁע
ֲשׁרָ -ע ָשׂה י ְִחיֶהֶ :ה ָחפֹץ ֶא ְחפֹּץ מוֹת ר ָ
ִיזּ ְָכרוּ לוֹ ְבּ ִצ ְד ָקתוֹ א ֶ
וְחיָה" )יחזקאל כח יא-יג(.
ָכיו ָ
נְ אֻם ֲאדֹנָי יְהוִה הֲלוֹא ְבּשׁוּבוֹ ִמ ְדּר ָ
והיה כאשר יקיים עם ישראל את שליחותו ,וידבק
במצוות הקב"ה ,השי"ת יקיים מאמרו הכתוב" :וְ ָהיָה ִאם-
יך ִל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאתָ -כּל-
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָשׁ ַ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ָ
יך ֶע ְליוֹן ַעל
וּנְתנְ ָך יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
וֹתיו א ֶ
ִמ ְצ ָ
ֻך ִכּי
יך ָכּלַ -ה ְבּרָכוֹת ָה ֵא ֶלּה וְ ִה ִשּׂיג ָ
וּבאוּ ָע ֶל ָ
ָכּל-גּוֹיֵי ָהאָרֶץָ :
יך" )דברים כח א-ב( .אז בוא יבואו כל
ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְהוָה ֱאל ֶֹה ָ
אומות העולם ,עומדים ומשתאים על כל הטוב ,השפע,
הברכה ורוב השלום ,שהשי"ת מרעיף על עמו ישראל ,והיינו
אכן אור לגויים ,ואכן ,מציון תצא תורה ,ודבר השי"ת
מירושלים .
עם ישראל ,לא הקפיד לשמור ולקיים את מצוות התורה.
לכן ,במקום שיבואו כל העמים לירושלים ,ללמוד את דרכי
הקב"ה ,את חוקיו ומשפטיו ,הקב"ה גזר שעם ישראל הוא
וְא ְתכֶם
אשר יצא לגלות ,בכל העמים והארצות ,ככתובֶ " :
אַר ְצ ֶכם ְשׁ ָמ ָמה
וְהי ְָתה ְ
ֵיכם ָחרֶב ָ
ֱא ָזרֶה ַבגּוֹיִם ַו ֲה ִריק ִֹתי אַ ֲחר ֶ
ְמי
ֵיכם י ְִהיוּ ָח ְר ָבּה :אָז ִתּ ְר ֶצה ָהאָרֶץ ֶאתַ -שׁ ְבּת ֶֹתיה כֹּל י ֵ
וְ ָער ֶ
וְה ְר ָצת ֶאת-
יכם אָז ִתּ ְשׁ ַבּת ָהאָרֶץ ִ
אַתּם ְבּ ֶארֶץ אֹי ְֵב ֶ
ָה ַשּׁ ָמּה וְ ֶ
יהָ :כּל-י ֵ
ַשׁ ְבּת ֶֹת ָ
ֲשׁר לֹאָ -שׁ ְב ָתה
ְמי ָה ַשּׁ ָמּה ִתּ ְשׁבֹּת ֵאת א ֶ
ֶך
אתי מֹר ְ
וְה ֵב ִ
אָרים ָבּ ֶכם ֵ
נִּשׁ ִ
וְה ְ
יהַ :
יכם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ֶכם ָע ֶל ָ
ְבּ ַשׁ ְבּת ֵֹת ֶ
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ֻסת
ָדף א ָֹתם קוֹל ָע ֶלה נִ ָדּף וְ נָסוּ ְמנ ַ
יהם וְ ר ַ
אַרצֹת אֹי ְֵב ֶ
ִבּ ְל ָב ָבם ְבּ ְ
אָחיו ְכּ ִמ ְפּנֵיֶ -חרֶב וְ ר ֵֹדף
וְאין ר ֵֹדף :וְ ָכ ְשׁלוּ ִאישְׁ -בּ ִ
ֶחרֶב וְ נ ְָפלוּ ֵ
ֲב ְד ֶתּם ַבּגּוֹיִם
יכםַ :וא ַ
קוּמה ִל ְפנֵי אֹי ְֵב ֶ
אָיִן וְ לֹאִ -ת ְהיֶה ָלכֶם ְתּ ָ
ִמּקּוּ ַבּעֲוֹנָם
אָרים ָבּ ֶכם י ַ
נִּשׁ ִ
וְה ְ
יכםַ :
וְאָכ ָלה ֶא ְת ֶכם ֶארֶץ אֹי ְֵב ֶ
ְ
ִמּקּוּ :וְ ִה ְתוַדּוּ ֶאת-
יכם וְאַף ַבּעֲוֹנֹת ֲאב ָֹתם ִא ָתּם י ָ
אַרצֹת אֹי ְֵב ֶ
ְבּ ְ
ֲשׁרָ -ה ְלכוּ
ֲשׁר ָמעֲלוִּ -בי וְאַף א ֶ
ֲלם א ֶ
וְאת-עֲוֹן ֲאב ָֹתם ְבּ ַמע ָ
עֲוֹנָם ֶ
אתי א ָֹתם ְבּ ֶארֶץ
ִע ִמּי ְבּ ֶק ִרי :אַף-אֲנִ י ֵא ֵל ְך ִע ָמּם ְבּ ֶק ִרי וְ ֵה ֵב ִ
ָכ ְר ִתּי
יהם אוֹ-אָז י ִָכּנַע ְל ָב ָבם ֶה ָערֵל וְאָז י ְִרצוּ ֶאת-עֲוֹנָם :וְ ז ַ
אֹי ְֵב ֶ
ָהם
אַבר ָ
יתי ְ
יתי י ְִצ ָחק וְאַף ֶאתְ -בּ ִר ִ
יתי ַיעֲקוֹב וְאַף ֶאתְ -בּ ִר ִ
ֶאתְ -בּ ִר ִ
יה
וְתרֶץ ֶאתַ -שׁ ְבּת ֶֹת ָ
וְהאָרֶץ ֵתּ ָעזֵב ֵמ ֶהם ִ
וְהאָרֶץ ֶאזְ כֹּרָ :
ֶאזְ כֹּר ָ
ַען ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ָמאָסוּ
וּבי ַ
ַען ְ
וְהם י ְִרצוּ ֶאת-עֲוֹנָם י ַ
ָבּ ְה ַשׁ ָמּה ֵמ ֶהם ֵ
יהם
יוֹתם ְבּ ֶארֶץ אֹי ְֵב ֶ
ֲלה נ ְַפ ָשׁם :וְאַף-גַּם-זֹאת ִבּ ְה ָ
וְאתֻ -חקּ ַֹתי ָגּע ָ
ֶ
יתי ִא ָתּם ִכּי אֲנִ י
אַס ִתּים וְ לֹאְ -ג ַע ְל ִתּים ְל ַכלּ ָֹתם ְל ָה ֵפר ְבּ ִר ִ
לֹאְ -מ ְ
אתי-
הוֹצ ִ
ֲשׁר ֵ
ָכ ְר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ִראשֹׁנִ ים א ֶ
יהם :וְ ז ַ
יְהוָהֱ ,אל ֵֹה ֶ
א ָֹתם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִם ִל ְהיוֹת ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים אֲנִי
ָתן יְהוָה ֵבּינוֹ
ֲשׁר נ ַ
וְהתּוֹרֹת א ֶ
וְה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ַ
יְהוָהֵ :א ֶלּה ַה ֻח ִקּים ַ
ָאל ְבּ ַהר ִסינַי ְבּיַד-מ ֶֹשׁה" )ויקרא כו לג-מו( .כמה
וּבין ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ֵ
צער וכאב ייחסכו מהאדם ,אם אך ישכיל ויכין את לבבו
להבין את מצוות הקב"ה .משה רע"ה ,ראשון הנביאים ,אמר
ָתן יְהוָה ָל ֶכם ֵלב
לעם ישראל במדבר ,טרם מותו" :וְ לֹא-נ ַ
ָל ַד ַעת וְ ֵעי ַניִם ִל ְראוֹת וְאָזְ ַניִם ִל ְשׁמ ַֹע ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה" )דברים כט
ג( .אצל אחינו בעלי הקבלה ,קיימת אמרה נפוצה :הכל בידי
שמים מלבד יראת שמים ,כלומר ,יראת הקב"ה תלויה אך ורק
באדם עצמו .אמת ונכון הדבר ,אולם לא כל האמת .יראת
השי"ת ,באה רק בעקבות הענווה ,שהינה היסוד החיובי
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העיקרי בטבע האדם .הענווה ,היא אשר מעניקה לבעליה את
כל אשר הוא חפץ ,שלום ,עושר ,חיים )ובריאות( וכבוד .עקב
ענווה ,הקב"ה נותן לבעליה לב לדעת ,עיניים לראות ואזניים
לשמוע ,והענווה היא אשר מביאה ליראת-השם ,ככתוב:
וְחיִּים" )משלי כב ד(.
" ֵע ֶקב ֲע ָנוָה י ְִראַת יְהוָה ע ֶֹשׁר וְ ָכבוֹד ַ
וְה ְת ַענְּ גוּ ַעל-רֹב ָשׁלוֹם" )תהלים לז יא(.
ִירשׁוּ-אָרֶץ ִ
" ַו ֲענָוִ ים י ְ
וְה ִאישׁ
משה רע"ה ,הינו העניו באדם מאז ומעולם ,ככתובָ " :
ֲד ָמה" )במדבר יב
ֲשׁר ַעלְ -פּנֵי ָהא ָ
אָדם א ֶ
מ ֶֹשׁה ָענָו ְמאֹד ִמכֹּל ָה ָ
ג(.
הקב"ה יקיים במהרה ,בימינו ובימי כל עמו בית ישראל
את דברו הטוב ,אשר דיבר ביד עבדיו הנביאים ,ככתובִ " :הנֵּה
ְהוּדה
וְאתֵ -בּית י ָ
ָאל ֶ
ַתּי ֶאתֵ -בּית י ְִשׂר ֵ
ָמים ָבּ ִאים נְ אֻם-יְהוָה וְ ָכר ִ
יִ
יקי
ֲבוֹתם ְבּיוֹם ֶהחֱזִ ִ
ַתּי ֶאת-א ָ
ֲשׁר ָכּר ִ
ֲד ָשׁה :לֹא ַכ ְבּ ִרית א ֶ
ְבּ ִרית ח ָ
יתי
ֲשׁרֵ -ה ָמּה ֵה ֵפרוּ ֶאתְ -בּ ִר ִ
הוֹציאָם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם א ֶ
ָדם ְל ִ
ְבי ָ
ֲשׁר ֶא ְכרֹת ֶאת-
נְאם-יְהוָהִ :כּי זֹאת ַה ְבּ ִרית א ֶ
וְאָנ ִֹכי ָבּ ַע ְל ִתּי ָבם ֻ
ָתי
ָת ִתּי ֶאת-תּוֹר ִ
ָמים ָה ֵהם נְ אֻם-יְהוָה נ ַ
ָאל אַ ֲחרֵי ַהיּ ִ
ֵבּית י ְִשׂר ֵ
וְה ָמּה י ְִהיוִּ -לי
ִיתי ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים ֵ
וְהי ִ
ְבּ ִק ְר ָבּם וְ ַעלִ -ל ָבּם ֶא ְכ ְתּ ֶבנָּה ָ
אָחיו ֵלאמֹר
וְאישׁ ֶאתִ -
ֵעהוּ ִ
ְל ָעם :וְ לֹא י ְַל ְמּדוּ עוֹד ִאישׁ ֶאת-ר ֵ
דוֹלם נְ אֻם-
אוֹתי ְל ִמ ְקּ ַטנָּם וְ ַעדְ -גּ ָ
כוּלּם י ְֵדעוּ ִ
ְדּעוּ ֶאתְ -יהוָה ִכּיָ -
זְכּר-עוֹד" )ירמיה לא ל-
אתם לֹא ֶא ָ
וּל ַח ָטּ ָ
יְהוָה ִכּי ֶא ְס ַלח ַלעֲוֹנָם ְ
וְשׁ ְב ִתּי ֶאתְ -שׁבוּת ַע ִמּי
ָמים ָבּ ִאים נְ אֻם-יְהוָה ַ
לג(ִ " .כּי ִהנֵּה י ִ
ָת ִתּי
ֲשׁר-נ ַ
ֲשׁב ִֹתים ֶאלָ -האָרֶץ א ֶ
אָמר יְהוָה ַוה ִ
יהוּדה ַ
ָאל וִ ָ
י ְִשׂר ֵ
ֲבוֹתם וִ יר ָ
ַלא ָ
וְרוּח
ָת ִתּי ָל ֶהם ֵלב ֶא ָחד ַ
ֵשׁוּה" )ירמיה ל ג(" .וְ נ ַ
ָת ִתּי ָל ֶהם
ֲסר ִֹתי ֵלב ָה ֶא ֶבןִ ,מ ְבּ ָשׂרָם ְונ ַ
ֲד ָשׁה ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּכֶם ַוה ִ
חָ
ֵלכוּ וְ ֶאתִ -מ ְשׁ ָפּ ַטי י ְִשׁ ְמרוּ וְ ָעשׂוּ א ָֹתם
ֵלב ָבּ ָשׂרְ :ל ַמ ַען ְבּ ֻחקּ ַֹתי י ֵ
132

הרב משה בן שבתאי רצון

עם ישראל וארץ ישראל

וְאת-
וְהיוִּ -לי ְל ָעם ַואֲנִ י ֶא ְהיֶה ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים" )יחזקאל יא יט-כ(ֶ .
ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי
ֲשׁרְ -בּ ֻח ַקּי ֵתּ ֵלכוּ ִ
יתי ֵאת א ֶ
רוּחיֶ ,א ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם וְ ָע ִשׂ ִ
ִ
ִיתם
וִהי ֶ
יכם ְ
ָת ִתּי ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ֲשׁר נ ַ
וִישׁ ְב ֶתּם ָבּאָרֶץ א ֶ
יתםַ :
ֲשׂ ֶ
ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוע ִ
ִלי ְל ָעם וְאָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ָל ֶכם לֵאל ִֹהים" )יחזקאל לו כז-כח(.
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן.
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לזכר אבינו ,מורנו ,רבנו ועטרת ראשנו
מהר יקדמונו רחמיך ה'
שבע ביום הללנוך
האר עינינו בתורתך
בלבנו צפנו אמרותיך

נדבות פינו רצה נא ה'

שברנו לישועתך אלוהינו
בכל לבנו דרשנוך
תהי ידיך לעזרנו
אמת חפצת בטוחות
ידענו ה' כי צדק משפטיך
ראש דבריך אמת
צדקתך צדק לעולם
ותורתך אמת
נר לרגלינו דברך

ח' כסלו תשס"ה
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