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 ראשית דבר
 

מאות שלושים -אלף תשענולד בשנת , ל"הרב משה בן שבתאי רצון זצ
ס "למד בביה. ל" בן לשבתאי ולבנה רצון ז, בקהיר אשר במצרים,ושתיים
מעט צרפתית ו, למדו ערבית, ס"בביה. יר כל ישראל חברים בקה-אליאנס
 והצליח להעשיר את ידיעת, בזכות חריצותו ושקדנותו.  עבריתמאוד

. ך בעברית ובערבית" תניי שימוש והשוואה בין ספר"ה העברית עשפב
בני "הצטרף לתנועה הציונית , אלף תשע מאות ארבעים וששבשנת 
בערבים ובלילות למדו וספגו חברי . תנועה מחתרתית במצריים, "עקיבא

מאות -אלף תשעבשנת . ישראל- וידיעת ארץיהדות, התנועה ציונות
בדרכו לארץ ישראל , הפליג לצרפת, עשרה-שבעוהוא בן , ארבעים ותשע

ארצה הגיע , מאות וחמישים-אלף תשעבמאי . אליה נכסף לאורך השנים
והצטרף להוריו שכבר , מטעם עליית הנוער" נגבה"על סיפון האוניה 

אשר על , ש הרב מצליח הכהן"ע, הגיעו לארץ והתיישבו במושב מצליח
, ייתו לעתידרע עד מהרה להתוודע ,הכנסת במושב מצליח-בבית. יד רמלה

נשא  מאות חמישים וארבע-אלף תשעבשנת . א"תבל, עדנה בת יוסף שמש
לאחר תקופה . בעמק הירדן, ויחדיו עברו לקיבוץ מסדה את עדנה לאישה

הובילו את בני הזוג , הצורך והכמיהה לדת,  הבכורהקצרה ועם לידת בתם
,  החילונילעזוב את הקיבוץ, מאות חמישים וחמש-במאי אלף תשע

  מימש הרב משה,מושבב. ולעבור לגור במושב החקלאי הצעיר בית עזרא
,  השניםמשך ב.את החלום הציוני ואהבת האדמה, יחד עם רעייתו עדנה

הנלחם למען הצדק בכל , ישר וירא אלהים, הלך ונישא שמו כאיש תם
 לטובה יזכריו ,בניהול המושב שנים רבותהשתתף , הרב משה. מאודו

הגם . כניסה של חברים רבים לחובותאשר מנע  ,ניהול מוצלחזכות ב
ני משפחתו היחידים מעדת בני מקרא  ובהואהיו , שבמושב בית עזרא
ולחנך את ,  הקפיד לקיים אורח חיים דתי ככל הניתן,לאורך שנים רבות
התעמק , ברבות השנים. לידיעת התורה וליושר לבב, ילדיו לאהבת השם
העשור  .ה"קיום מצוות הקבבוהתחזק , עתקנה ד, הרב משה בתורה

הרב . התאפיין בעלייה חזקה במדרגות עולם הרוחניות ,והאחרון לחיי
מיטב מרצו והונו בבניה השקיע מ, ובנו חנןעדנה  בעזרת רעייתו, משה

תפילה זה -בית. יעודי בביתו במושב בית עזראתפילה בחדר י-והקמת בית
 ומשמש כבית כנסת על , ושבעמאות תשעים-בשנת אלף תשע הוקםונבנה 

התפילה -נחנך בית, אלף תשע מאות תשעים ושמונהבשנת . כל מאפייניו
 מאות בני קהילת היהודים הקראים , חברי המושבבמעמד, בטקס חגיגי
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צעירים , נקבצו והצטרפו רבים מבני העדה, במשך הזמן. רבני העדהו
ציבור . התפילה-לציבור המשתתפים בתפילות שבת וחג בבית, ומבוגרים

בבניית בית . באמונתוזה גילה את יראת השמיים אשר בליבו והתחזק 
את חלומו להתעמקות , מימש הרב משה, גולת הכותרת של חייו, התפילה

תמיד נהג לומר , אף על פי כן. רבות לבורא עולםבמצוות הדת והתק
אלא שחייבים כולם בלימוד , שאין די בתפילה בלבד, לציבור המתפללים

, החל הרב משה, בהיותו בן למעלה משישים שנה. ום תורה ומצוותיוק
 בסיוע ,ללמוד את רזי המחשב, שקדנות וסקרנות,  בחריצות ניחןשכאמור
 מאמרים לכתיבת רתם , ומנות החדשה שרכשאת המי .נכדיו ומכריו, ילדיו

חלה ,  בשנת אלפיים וארבע.התפילה-ודרשות אותם נשא מידי שבת בבית
של רב 'תואר לו  ענקהו, ה"תשס כסלו בשנת 'דב. הרב משה במחלה קשה

הרב אליהו בן יצחק מרזוק , מקרא-י הרב הראשי לעדת בני"ע' כבוד
, בכסלו' זב. בקרב העדהכהוקרה על פועלו הרב , א ורבני העדה"ליב

נטמן ,  במעמד עם רב,ה"תשס שנת בכסלו'  ובח,המחלהאותו הכריעה 
לקבר סמוך , העלמין במושב מצליח- בבית,בהתאם לצוואתו, הרב משה

בביתו במושב ,  מדי מספר שבועותמיםמתקיי,  מאז לכתו מאיתנו.אביו
 ,ההעד-רבניי "הניתנים ע, שיעורי לימוד תורה לזכרו, עזרא-בית

 .העדה מכל רחבי הארץ-בהשתתפות בני
 

 ,מוקדש  לזכר  טוב  לאבינו  מורנו  ורבנו,  ספר  מאמרים  זה

 ל" רצון זצבן שבתאיהרב משה 
 .אשר עמדה לצידו לאורך כל שנותיו, א"עדנה תבל, מנויולא

מאוחדים בתפילה לבורא , ו וצאצאיובנותי, בניו, אשתו, אנו בני המשפחה
ִּכי " :מקרא שכתוב, נו במהרה את אשר לו נכסף אבינושיקיים עלי, עולם

ְיהָוה ָנַתִּתי -ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאם-זֹאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכרֹת ֶאת
ִלי -ִלָּבם ֶאְכְּתֶבָּנה ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו-ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל-ֶאת
-ֶאת, ָאִחיו ֵלאמֹר ְּדעּו-ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת-ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת לֹא ְו :ְלָעם
 ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעֹוָנם  ְיהָוה-ְּגדֹוָלם ְנֻאם-כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד- ִּכי :ְיהָוה

 ).לג-ישעיהו לא לב( "עֹוד-ּוְלַחָּטאָתם לֹא ֶאְזָּכר
 

 ה.ב.צ.נ.ת
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 אש זרה            הרב משה בן שבתאי רצון                                            
           

 אש זרה 
 

כתבו את דברי ימי עם אשר  ,היהודיםההיסטוריונים     
 הסתירו ,רובם ככולם, בימי הביניים ובעת החדשהישראל 
על ידי זאת  .את אמיתת דרכה של היהדות הקראית, בכתביהם

וכסוטה מן , כופרת בעיקר, הקראות כפורצת גדרהצגת 
 .היהדות מדור לדורשל התפתחות " ינורמאל"המהלך ה

הם ישרו קו עם המנהיגות הדתית , הקו עוין ז קטםנֹב    
ועד ימינו , מאז הפילוג במאה השמינית, הרבנית בכל הדורות

 היה תחת אשר, עםה משכילי , המנהיגות הדתית,אילוו .אלה
 בחרו ,להאיר להם את הדרךו להם ללכת כעמוד אש לפני העם

 להשמיץ בדברי בלע ושנאהו לפסול, להחרים, לנדותולהוקיע 
, אמרו הרי אחים אנחנוולא . מבוססים על דברי שקר וכזבה
, שותפים שווים באמונה באל אחד. יצחק ויעקב,  אברהםבני
 שותפים .כתובהאמיתת תורתו הבשליחות משה עבדו וב

 ת"שיוהבטחת ה, גאולת עם ישראל, באמונה בנצח עם ישראל
 .לעמו ישראל על ארץ ישראל כולה

 אין ,הכרתם ודרכם של היהודים הקראים פי תודעתם על    
-שלושאשר לב שום חילוקי דעות בינם לבין בעלי הקבלה

, תחיית המתים, בדבר השארות הנפש, עשרה עיקרי האמונה
הכיסופים והתשוקה , האמונה בגאולת ישראל. וביאת המשיח
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 אמרות משה      הרב משה בן שבתאי רצון                                     

הם נשמת אפה של היהדות הקראית בכל , לקרב את הגאולה
 .הדורות

 ,מקרא-בני, לוקת בין היהודים הקראיםשל המח קרהעי    
 הוא הביאור , בראש ובראשונה,יםלבין היהודים הרבנ

 ושמירת , התחכמויותללאוהפירוש האמיתי של דיני התורה 
ע ממצוות  בלי להוסיף ובלי לגרו,דינים אלה ברוח הכתוב

אוסרת ה ,מצוות התורהג "אחת מתריזאת כמתחייב מ .התורה
לֹא תִֹספּו " :ככתוב, ה"במצוות הקבנו להוסיף או לגרוע עלי
ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ִלְׁשמֹר  ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ְולֹא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ַעל
 ).בדברים ד ( "ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם-ֶאת

שיות  שהם חותרים תחת אוטענו ,מקרא- המתנגדים לבניבעוד
 האמינו אמונה שלמה ,מםהרי היהודים הקראים עצ, היהדות

 ברי היה להם שהיהדות הרבנית שהיא הזרם .שנהפוך הוא
ישראל ומתורת משה -סרה ממקור, המרכזי השליט ביהדות

 .ויש בה מידה מחוקה של יראת שמיים, הכתובה

בדלות מהזרם בה, ל"זצ , של רבי ענן בן דודכוונתו    
 ,מעמקי נשמתו ועולה מפציעה,  הקבלהבעלי -המרכזי
לנגד . התמימה ולתורתו ה"לקב בקנאתו ,תונת אורוכ הלבוש
 להעמיד מקרב - לא הייתה אלא תכלית אחת בלבד,ניועי

החיים בקדושה , באמת' ה- יראי,האומה כיתה של בחירים
 הסיפורים על כל .עם ישראלגאולת כדי לקרב את , ובטהרה

 לואשר הגאונים גרמו  , ענן בן דוד של רבימצדורדיפת כבוד 
 תחתיו , אחיו חנניה הצעיר ממנו בשנים ובתורהימינובעוול 

הרי אדם חכם .  אין להם כל אחיזה של אמת,כראש גולה
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 אש זרה            הרב משה בן שבתאי רצון                                            
           

 מתנגד לפרשנות ינו שכל עוד ה,ידע לאל נכוןכמוהו 
 עובדת. סיכוי להתמנות לראש גולהכל  אין לו ,התלמודית

 שהוא על כך, יותר מכלמעידה  , לתלמודדבקותו בהתנגדות
 ודבק ,המשרה הנעלה והנכספתביודעין ומרצון על ויתר 

 .בדרך שנראתה לו כנכונה ואמיתית

 התקיימו בבבל , לפני הופעתו של רבי ענן בן דודעוד    
הטילו את אשר  , לרבנים ולגאונים,תנועות אופוזיציה לתלמוד

שהיה כ. חיתתם על המוני ישראל והכבידו את עול המסים
 היה יושב במרכבה מפוארת ,ראש הגולה נוסע אל הכליף

 עשר עד-חמישהכ מוקף פמליה של ,רתומה לשני זוגות סוסים
רכים לפקידי הכליף שהיו מב. לפניו רץ עבדו, עשרים איש

 .היה ראש הגולה מחלק זהובים ,אותו בבואו להיכל הכליף

ה של גדולים בעם לא רצו לקבל את ִהְתַהוּוָתחלקים     
, הכתובהה מתורת משה תפחה והתרחקשהלכה , תורה שנייה

תלמידי , א ופומפדיתאבישיבות סור. אשר קיבל אותה בסיני
עמודי "שכונו על דברי הגאונים וק העזו לחלר שא ,חכמים
שועלים ' -וכונו בפיהם, י הגאונים"ע הותקפו ,"העולם
הקשו על הגאונים  אשר , חכמיםםתלמידיכנגד . 'קטנים

 סקופש לדינים הנוגעות( ?מנין לך דבר זה וזה: גוןבשאלות כ
ה טוען הגאון שחכמת י ה,) בניגוד לתורה שבכתב,הגאונים

 אינם ,ועל כן, הגאונים ודרכי פלפולם הלכה היא למשה מסיני
 ו היאת דבריהם.  להביא ראיה על כל דבר מדבריהםצריכים
-מדבריוכל החולק על דבר אחד : במשפטנים  הגאומיםמסיי

 . ועל תורתות"השיבחינת חולק על ב הוא ,הגאונים
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 אמרות משה      הרב משה בן שבתאי רצון                                     

רעו בימי שלטונם של כ , ישראל בבבל ובפרסהמוני    
 בידיעבוד י לחץ וש: תחת עול כפול,ראשי הגולה והגאונים
 המנהיגות הדתית מצד ניצולו, מחדהממשלה המוסלמית 

 . מאידך, עמם-בני ,ריסטוקרטיתוהא

הם של המוני בית ישראל  צמחו מאבקי, קרקע זועל    
 .עליה גדלו התנועות המשיחיותו, שחרור לאומי וסוציאליל
התנועה הדתית של צמחה  , אלפי הבדלות אלףלהבדילו, כןו

 -אשמה על דגלה את הסיסמאשר  ,"מקרא-בני"היהודים 
 ,תמימהתורתו הלו לצור ישראל ,בואו ונשובה לצור מחצבתנו

 בתורתנו הקדושה ב נערבל .והיחידה האמיתית, הכתובה
 בבית מקדשנו נקריב בל ו,דינים ומצוות משל עמים אחרים

 , ענן בן דודנורב. ת"השיאשר לא ציווה אותנו  ,אש זרה
חפשו בתורה . 'יתא שפיריחפישו באור' :אהאמין ודגל בסיסמ

 .ותשובה לכל שאלותיכם,  ומצאו את פירושה האמיתי-היטב

 לקחו איש ,גדול בני אהרון הכהן ה, ואביהואנדב    
קריבו לפני ה .תנו בהן אש ונ קטורתן עליהשמו, מחתתו
ותצא אש מלפני .  אותםוהאש זרה אשר לא צי, ת"השי
כל המצוות כי , דעתיעל כן ו. וימותו ותאכל אותם ,ת"השי
 .זרה אש בחינתב הן -)המקראמ אינן( ,איתימאור שאינן

ולא  ):בפרשת כי תבוא( ה אומר לעם ישראל"רע    משה 
ע וואוזניים לשמ, ועיניים לראות,  לכם לב לדעתה"הקבנתן 

 ה"שהקב שםכ: יבוא יהודי ויאמרשאפשר ה . עד היום הזה
לי ,  לא נתן ראייה או שמיעה טובהאחרול, לא נתן לזה יופי
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 אש זרה            הרב משה בן שבתאי רצון                                            
           

 שכזו אינהטענה ? 'מה אני אשםב' - לב להביןת"השילא נתן 
ואוזניים עיניים לראות ,  לב להביןנותן ,ה"הקב. נכונה
 .למי שהכין את לבבו להבין ולשמוע -וכל שכן עוזר ,לשמוע

 ולהצלה המשווע לתשועה עם ישראלב מעיד ,שמואל הנביא
 , לבדוה"הקבולעבוד את , להכין את לבבו, פלשתיםהמיד 
-ְּבָכל-ִאםֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר -ָּכל- ְׁשמּוֵאל ֶאלַוּיֹאֶמר: "ככתוב

 ִמּתֹוְכֶכם ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר-ְיהָוה ָהִסירּו ֶאת-ם ֶאלְלַבְבֶכם ַאֶּתם ָׁשִבי
ְוַיֵּצל ֶאְתֶכם  ְלַבּדֹוְיהָוה ְוִעְבֻדהּו -ְוָהַעְׁשָּתרֹות ְוָהִכינּו ְלַבְבֶכם ֶאל

:  במשכיל לאסףככתוב ,וכן. ) ז ג,שמואל א(" ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים
-ֵהִכין ִלּבֹו ְולֹא-ר לֹאְולֹא ִיְהיּו ַּכֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹו"

 .) עח חליםתה( "ֵאל רּוחֹו-ֶנֶאְמָנה ֶאת

 מבטיחה לנו הבטחה אלוהית כי ,דושה הקתורתנו    
 ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך" :כאשר  זאת,הגאולה בא תבוא

ּוב ִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִּכי ָתׁש
 ).דברים ל ו" (ַנְפֶׁשָך-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל-ֶאל

 

 .אמן  ואמן, לעולם' ברוך ה
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 מצוות אנשים מלומדה                             בן שבתאי רצון  הרב משה
     

 
 

מצוות אנשים מלומדה
 

 ּוִיְּתנ-ָלֶכם ָחזּות ַהּכֹל ְּכִדְבֵרי ַהֵּסֶפר ֶהָחתּום ֲאֶׁשרַוְּתִהי      
 ְוָאַמר לֹא אּוַכל ִּכי ֶזה-יֹוֵדַע הֵסֶפר ֵלאמֹר ְקָרא ָנא אֹתֹו ֶאל

-ָיַדע ֵסֶפר ֵלאמֹר ְקָרא ָנא-ְוִנַּתן ַהֵּסֶפר ַעל ֲאֶׁשר לֹא: הּואָחתּום 
ָני ַיַען ִּכי ִנַּגׁש ָהָעם ַהֶּזה ַוּיֹאֶמר ֲאדֹ :ָיַדְעִּתי ֵסֶפר  ְוָאַמר לֹאֶזה

ִמְצַות ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני ַוְּתִהי ִיְרָאָתם אִֹתי 
ֶּזה ַהְפֵלא ַה-ָהָעם-ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת: ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה

 כט ישעיה( .ּוִביַנת ְנבָֹניו ִּתְסַּתָּתרָחְכַמת ֲחָכָמיו ְוָאְבָדה ֶלא ָוֶפ
      .)אי

 !חלילה ?הייתכן כדבר הזה -המקרא את עוקרת הלכה    
 ,ההלכה את עוקרהוא אשר  המקרא .הנכון בהחלט הוא ההפך

א "ל הגר דבריו ש על. המקראיתהאמת את עיתיםהמסלפת ל
 :שההלכה עוקרת את המקרא) אהגאון רבי אליהו מוילנ(

 ת"השי בעליונות כופרת וכל שכן, נוקבת זו     אמירה
 מול -)הוא באשר אדם כל (האדם אפסותבו, התמימה ותורתו
 רבניםהחכמי  .מאין יש הכל יוצר, יכול הכל העולם-בורא

 התורהן את להבי מסוגל האנושי השכלשאין  ,טוענים
 ,ע"התושב ,מתהלעו .מצוותיה של הותםואל שלב ,שבכתב

 יכולים הם ולכן ,האנושיים וההבנה השכל פי על פוסקתה
 ְּתִמיָמה ְיהָוה ּתֹוַרת" -  כי יודעים ,אנו ואילו. פיה על לחיות
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 אמרות משה      הרב משה בן שבתאי רצון                                     

ִּפּקּוֵדי ְיהָוה : ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי ֵעדּות ָנֶפׁש ְמִׁשיַבת
ִיְרַאת ְיהָוה : ִאיַרת ֵעיָנִיםֵלב ִמְצַות ְיהָוה ָּבָרה ְמ-ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי

לים יט תה( "ְיהָוה ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָּדו-ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי
 .) י-ח

ימרת יפ מת" שאין התורה שבע, מוסיף ומסבירא"הגר    
 ,סמכות מכוח עצמה ,אלה שיש לה להלכה, את המקרא לפרש
 קבועסמכות לע "לתושב ).אותם( היא המחייבת אותנו -והיא

ואף עומדים  ,ולפסוק דברים שאינם משתמעים מן הכתובים
מאז שעוצבה והתגבשה  .ת"השיבניגוד גמור לתורת 

והוחל לכתוב את  ,המשנהכתיבת אחר שלבדורות  ע"התושב
עמדו אנשים מהעם על כך שההלכה , במאה הרביעיתהתלמוד 

 ואף נוגדת לו , במקראהכתוב אתבמידה רבה  תואמתאינה 
  התנגדו לתלמוד ולכל הלכהאלו אשראנשים . רבים במקרים
 קראונאו גורעת מן הכתוב במקרא / ואו מוסיפה/שנוגדת ו
 .מקרא-בני: והם קראו לעצמם, קראים

כי , אין לאיש רשות: מקרא הייתה ונשארה-בניאמונת     
 ולפרשם ברוח הכתוב ,אם להבין את מצוות התורה וחוקיה

אין סמכות בידי לומדי . או לגרוע/ בלי להוסיף ו,שטהפ לפי
 ןאינאשר  ,הדור לחדש וליצור הלכות-התורה הרבנים ומורי

לפניו , א" הגר,אף על פי כן. הסבר ישיר של הכתוב במקרא
, )היהדות הרבנית(כל הזרם המרכזי השליט ביהדות , ואחריו

כי מה לשכל . סוברים וטוענים כי ההלכה עוקרת את המקרא
אבל התורה  ,?רבנו הכתובה משה בתורת להבין האנושי
   הנביא   אמר  כך  על  ).תוצרת עצמית(  היא  משלנו  פ"שבע
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 מצוות אנשים מלומדה                             בן שבתאי רצון  הרב משה
     

  ָיבֹאּו ּגֹוִים ֵאֶליָך ָצָרה ְּביֹום ּוְמנּוִסי ּוָמֻעִּזי ֻעִּזי ְיהָוה" :ירמיה
    ָּבם-ְוֵאין  ֶהֶבל  ֲאבֹוֵתינּו  ָנֲחלּו  ֶׁשֶקר-ַאְך  ְויֹאְמרּו  ָאֶרץ ֵמַאְפֵסי
 ִהְנִני ָלֵכן: ֱאלִֹהים לֹא ְוֵהָּמה ֱאלִֹהים ָאָדם ּלֹו-ֲהַיֲעֶׂשה מֹוִעיל
 -ִּכי ְוָיְדעּו ְּגבּוָרִתי-ְוֶאת ָיִדי-ֶאת אֹוִדיֵעם ַהּזֹאת ַּבַּפַעם מֹוִדיָעם
 .)יט  טז ירמיה( "ְיהָוה ְׁשִמי

 

 .אמן ואמן, לעולם' ברוך ה
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 תורת השם                                                      הרב משה בן שבתאי רצון       

 
 

          

 תורת השם                

 

ִהְׁשַלְחִּתי  ָרָעב  ָּבָאֶרץ  ְו ְיהָוה  ָני ֲאדֹ  ְנֻאם ָּבִאיםָיִמים  ִהֵּנה    
: ִלְׁשמַֹע ֵאת ִּדְבֵרי ְיהָוה-ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם-ָרָעב ַלֶּלֶחם ְולֹא לֹא

ְּדַבר -ַבֵּקׁש ֶאתִמְזָרח ְיׁשֹוְטטּו ְל-ָים ּוִמָּצפֹון ְוַעד-ְוָנעּו ִמָּים ַעד
ַּבּיֹום ַההּוא ִּתְתַעַּלְפָנה ַהְּבתּולֹת ַהָּיפֹות : ְיהָוה ְולֹא ִיְמָצאּו
 ) .יג-יא עמוס ח(ְוַהַּבחּוִרים ַּבָּצָמא 

 . )יח משלי כט(" ַאְׁשֵרהּו   ּתֹוָרה ְוׁשֵֹמר   ָעם ִיָּפַרע  ָחזֹון  ְּבֵאין"

 ).זמשלי  כ  ( " ַאֲחָריו ָבָניו  ֵרי  ַאְׁש ַצִּדיק ְּבֻתּמֹו   ִמְתַהֵּלְך"

 ).כמשלי יא ( " ָדֶרְך ְּתִמיֵמי ֵלב ּוְרצֹונֹו ִעְּקֵׁשי ְיהָוהּתֹוֲעַבת "

  ).כ משלי טז( "טֹוב ּובֹוֵטַח ַּביהָוה ַאְׁשָריו-ָּדָבר ִיְמָצא-ַעלַמְׂשִּכיל "

ִּכי לֹו ִתְכַרע ָּכל ִעְבדּוהּו ְּבִיְרָאה : עּוׁשּו ֵאָליו ְמַבְקֵׁשי ָּכל צֶֹרְך 

 : ְתִמיֵמי ָּדֶרְךַאְׁשֵרי : ְּבָיֵרְך  ִהְׁשִּביַע  ֲאֶׁשר  ָתם  ַּדְרֵכי ֶאֱחזּו: ֶּבֶרְך

 ,"ְיהָוה ֲאדָֹני ְנֻאם" , כי יגיעו ימיםאומרמעיד ו ה"הקב    
כי אם  ,ולא צמא למים לא רעב ללחם ,רעב בארץוהוא ישלח 

 .היא תורת האמת, תבכתורה שבה -ה"את דברי הקב לשמוע
 הרי בכל בית בישראל יש .הכי ייתכן שיהא רעב לתורת האמת

 ?ה"יהא רעב לדבר הקב, מדוע אם כן  , לפחות ספר תורה אחד

    21



 אמרות משה      הרב משה בן שבתאי רצון                                     

, הכנסת-וכן בדרשות בבתי, בתי הספר ובישיבותב ש,ללמדך
בכל , פ"אך ורק לתורה שבעאחינו בעלי הקבלה מתייחסים 

ה "קבה :בעלי הקבלה לדברי. התורה אשר קשור למצוות
 להיותה מקוימת בדרכים ,הוריד את התורה מן השמיים

, אולם ?תורת השםבהאנושי להבין  וכי מה לשכל, אנושיות
הלכה ' -אמרוו הוסיפו .)תוצרת עצמית (ע משלנו היא"התושב

). הגאון רבי אליהו מוילנה (א"כדברי הגר 'עוקרת את המקרא
זהו , ו האין סופיתובחכמתש " יתזוהי כפירה בבורא עולם

, קטן יכול לתקן טעות של אביוילד  .ת"ערעור על דברי השי
אבל  ,של מרצה בכיר באוניברסיטה סטודנט עשוי לתקן טעות

 ה" יתקנו את מצוות הקב,לא יתכן שבני אדם בשר ודם
 :הלא הכתובים מעידים בנוו .י שכלם הדל"ויתאימו אותן עפ

 :ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת    יָמה ְּתִמ ְיהָוה        ּתֹוַרת      

 :  ֶּפִתי  ַמְחִּכיַמת    ֶנֱאָמָנה ָוה     ֵעדּות      ְיה

 : ֵלב ְמַׂשְּמֵחי     ְיָׁשִרים        ִּפּקּוֵדי     ְיהָוה    

 :ֵעיָנִים     ְמִאיַרת   ָּבָרה         ְיהָוה  ִמְצַות     

 :ָלַעד   ֹוֶמֶדת  ע   ְטהֹוָרה    ְיהָוה      ִיְרַאת      

 :   ַיְחָּדו      ָצְדקּו   ֱאֶמת  ְיהָוה            ִמְׁשְּפֵטי

 )יא-תהלים יח ט(
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 תורת השם                                                      הרב משה בן שבתאי רצון       

 .)יבהושע ח ( "ָזר ֶנְחָׁשבּו לֹו ֻרֵּבי ּתֹוָרִתי ְּכמֹו ֶאְכָּתב"    
 ,לישראל  הם תוכחה קשה, של הנביא הושע בן בארידבריו

 את ,ה"ה רעי מש"ע,  כתב לעם ישראלה"הקב: ופירושם
 , מכוון למצוות המרובות'ֻרֵּבי ּתֹוָרִתי'הביטוי . רה שבכתבהתו

. בעיניוהן  ולזרות נחשבות ,ואילו עם ישראל אינו מקיימן
וכי מה לשכל האנושי להבין את : אמרובעלי הקבלה חזרו ו

תכן  שהקדוש יהי. ע משלנו היא"אבל התושב, ת"השיתורת 
, מצוות ומשפטים, חוקים, ייתן לעמו ישראל תורה, ברוך הוא

וחי ) כל אדם(אשר יעשה אותם האדם  -אשר כתוב עליהם
תכן יהי? ושהם לא ניתנים ליישום מעשי כלשונם, )חיי עולם(

-ֲעַדת ְּבֵני-רֹאׁש ָּכל-ְׂשאּו ֶאת" -ה"אמר למשה רעת י"שהשי
ר ָזָכ-ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל

שייחוס ל יפסקו "חזלעומת זאת ו ,)במדבר א ב(" ְלֻגְלְּגלָֹתם
, י של יהודיה מלא יהודבנהבמילים אחרות .  הוא לאםאדםה

 -ל"כך לפי חז.  צריך גיוראינו -ואפילו, יהודי הוא לכל דבר
 .בעלי הקבלה

 רֲאֶׁש ,ַהִּמְׁשָּפִטים-ַהֻחִּקים ְוֶאת-ֵאת ָּכל ַלֲעׂשֹות ּוְׁשַמְרֶּתם"    
 - משנה,בספר דברים ).דברים יא לב( "ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום

וה העם פעמים רבות נוספות לשמור ולעשות את ּומצ ,תורה
, פירוש הדבר . בהגיעם לארץ ישראל,אשר נצטוו אז

אותם ורק , ת ציוה אותנו בסיני"שהמצוות והחוקים שהשי
סילוף ובלי , נויבלי שי, או גריעה/כלשונם בלי תוספת ו, אותם

אותם בלבד אנו מחויבים , כביכול" פרצות"התחכמות וניצול 
 -ל"שכתבו חז  עתידית"תורה"המילה היום דוחה כל . לקיים
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חלקם ב אשר ,ו" וכשולחן ערוך, משנה, תלמוד: דהיינו
 .נותנים פירוש מחודש ושאינו אותנטי לתורה שבכתב

, ואולילות שלמנוע אי הבנה ועמ "ע ו, הסר ספקלמען      
, ע שאינו סותר ולא נוגד" שכל פירוש בתושב,יש להדגיש

, הםדברי אמת כ, במקראשאינו מוסיף ולא גורע מן הכתוב 
 .הםוכל ישראל מחויבים 

 ּוְתָמהּו ִהְׁשַּתַעְׁשעּו ָוׁשֹעּו ָׁשְכרּו ְולֹא ַיִין ָנעּו ִהְתַמְהְמהּו"    
ה רּוַח ַּתְרֵּדָמה ַוְיַעֵּצם ֶאת ֵעיֵניֶכם ִּכי ָנַסְך ֲעֵליֶכם ְיהָו: ְולֹא ֵׁשָכר

ַוְּתִהי ָלֶכם ָחזּות ַהּכֹל : ֶאת ַהְּנִביִאים ְוֶאת ָראֵׁשיֶכם ַהחִֹזים ִּכָּסה
ְּכִדְבֵרי ַהֵּסֶפר ֶהָחתּום ֲאֶׁשר ִיְּתנּו אֹתֹו ֶאל יֹוֵדַע הֵסֶפר ֵלאמֹר ְקָרא 

ִנַּתן ַהֵּסֶפר ַעל ֲאֶׁשר לֹא ְו: ָנא ֶזה ְוָאַמר לֹא אּוַכל ִּכי ָחתּום הּוא
 ֲאדָֹניַוּיֹאֶמר : ָיַדע ֵסֶפר ֵלאמֹר ְקָרא ָנא ֶזה ְוָאַמר לֹא ָיַדְעִּתי ֵסֶפר

ַיַען ִּכי ִנַּגׁש ָהָעם ַהֶּזה ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני 
 ).יג-ט, טישעיה כ( "ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדהַוְּתִהי ִיְרָאָתם אִֹתי 

 .ה"ממצוות הקברואים  כל מה שאתם -חזות הכל

 .ה"תורת  משה  רע,  הידיעהאה-ספר ב ה-הספר

 לתקן   זאת מכיוון שאסור להוסיף או לגרוע ממנו או -החתום
   .אותו

? "תורה" לומדים היכן .למד תורהמי אשר  -יודע הספר
, גמרא , לומדים משנה? לומדים בישיבותת באמ מה .בישיבות

 ,) בשר ודםנושבני א ל"כולם דברי חז(תלמוד ושולחן ערוך 
,  כ"התושב על פיומשפטים חוקים , לומדים מצוותאך לא 
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מאמינים ה ישנם ,בקרב עם ישראל . דברי אלוהים חייםיאשה
 ,המאמינים). חילוניםה (אמונה-וישנם חלשי ,ה"בקבבפועל 

" תורה"לומד , ןמאמי. או מסורתיים, תייםד, הם חרדים
 רה שבכתבספר התו(הספר  ו אתאבל כשנותנים ל, כביכול

מכיוון ,  לא יכול להבין ולפרש את הכתוב בוואה, )הוא הספר
: אז הוא אומר.  המקראפירוש את ע ולא " למד תושבואשה

 הספראת וכשנותנים , הוא )לא מובן(כי חתום , לא אוכל
 ,אינו מבין גם הוא ,לא למדאשר  )חילוני (אמונה-חלשלאיש 

: תגובתו היא .תורה שבכתבפירוש האת כי גם הוא לא למד 
כיוון שבשביל ,  הידיעהאהפעם בלי ה ,ספרלא ידעתי 
הכוונה למי שלא ( -לא ידעתי ספר.  סתם ספרוהחילוני זה
 . )ולא למי שלא למד קרוא וכתוב, למד תורה

 מנהגיהםכל , נו הרבניםאחי -אנשים מלומדה מצוות    
, לחברובין אדם ומצוות שבין אדם למקום ל הנוגעים
מצוות אנשים "היא אשר , ע"תושבב הכתוב על יםמבוסס
. ת"השיהיא תורת , רה שבכתב ולא על סמך התו,"מלומדה

                                                 ?בקרב העם, חזות הכל, הספראם כן מה מעמדו של 

מעמדה של , )היהדות הרבנית(הזרם השליט ביהדות  בקרב
   הוא לכאורה מעמד של,)התורה שבכתב(ה "תורת משה רע

משובחות  עור  יריעות   על  תורה   ספרי    כתיבת:כבוד יראת 
חת הספרים בתוך תיבות יקרות הנ, ם מאומנים" סופרי סתבידי
קריאת פרשת ,  היכל הקודשהשכנת הספרים בתוך, ערך

 ,בחיים המעשיים.  עד כאן הכל שפיר,השבוע ביראת כבוד
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 לכבוד,  תורת משהלא זוכה, הבאים לידי ביטוי מידי יום
 : כיקבעו, )בעלי הקבלה( כיוון שהם ,הראוי לה

לפרש ולהעניק תוכן ע היא לבדה המוסמכת "התושב •
 .כ"ומשמעות לתושב

אך כוחה , ן השמייםה הוא מ"תוקפה של תורת משה רע •
, בשר ודם, ע מסור כולו בידי בני אדם"של התושב

.  הוא המוחלט ועדיף אפילו מכוחה של הנבואה,כ"ואעפ
 .מסיניהיא כאילו נמסרה , ע"מתייחסים לתושבל "חז

על הלכות דרשניות ) לטענתם( מבוססת ,ע"התושב •
נדרשת שהתורה , פ שיטה מיוחדת של מידות"הערוכות ע

 ,רחוקות ממיצוי פשוטו של המקרא, וידות אל מ,אכן. בהן
ואת הסמכותיות  היצירה והן מדגימות יפה את חופש

 :הקבלה-ל בעלי"לחזע "מעניקה התושבאשר  ,הרבה
כ "לבטל ולשנות במצוות התושב, להוסיף ולגרוע

יה של הלכות. כראות עיניהם ועל פי הבנתם, וחוקותיה
 ,עת דייניםכקבי וגזירות ע מבוססות על מנהגים"התושב
            ".דרבנן"משרובן 

                                                 .          הלכה עוקרת את המקרא •
). הגאון רבי אליהו מוילנה(א "וכך קבע הגר, כך קבע התלמוד
מבטלים ו עוקרים -מצוות שבני אדם קבעו: פירושו של דבר

 .ה" ביד משה רעוא הקדוש ברוך הנוציוור שא את ,חלילה
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,  כמה טיפשים הם בני אדם-בהקשר זה אומר א"הגר    
ואינם עומדים בפני ) משום כבודו(תורה -שעומדים בפני ספר

מורי ההלכה , בפני הפוסקים, והכוונה היא כמובן, אדם גדול
 לפסוק לפי הבנתם ,הרי מסמכותם של אישים אלהו .בישראל

 גם  ,)שבעל פה(רה הלכות התוולפי שיקול דעתם ומצפונם 
: א" הגרמוסיףועוד  . אחרתמקראהמ בבירור כאשר משתמע

, רה שבכתב מתיימרת לפרש את התו,)ע"התושב(אין ההלכה 
ר שא ודינים ותלפסוק הלכ, אלא שיש לה סמכות מכח עצמה

.  אף עומדים בניגוד לולעיתיםו, אינם משתמעים מן הכתוב
זרם השליט ע היא המחייבת את ה"התושב, כללו של דבר

. כך היה הדבר לאורך כל הדורות, ביהדות הזרם הרבני
 על ,כיוונו את מאמציהם והנהיגו את חייהםהרבנים היהודים 
 לא נקף מצפונם של ,כיצד. מקראפי ה לעע ולא "פי התושב

פוסקי ההלכות מאז בית שני ועד ימינו לפסוק הלכות בניגוד 
תב הסמיכה שבכווא שהתורה  שת בטענוזאת ,ת"השילדברי 

 .?אותם לעשות זאת

ְיהָוה ֻעִּזי ּוָמֻעִּזי ּוְמנּוִסי ְּביֹום : " כך אמר ירמיה הנביאעל    
  ָנֲחלּו  ֶׁשֶקר  ַאְך   ְויֹאְמרּו ָצָרה ֵאֶליָך ּגֹוִים ָיבֹאּו ֵמַאְפֵסי ָאֶרץ

ְוֵהָּמה    לִֹהים  ֱא   ָאָדם   ּלֹו     ֲהַיֲעֶׂשה :מֹוִעיל ָּבם  ְוֵאין ֶהֶבל  ֲאבֹוֵתינּו 
לֹא ֱאלִֹהים ָלֵכן ִהְנִני מֹוִדיָעם ַּבַּפַעם ַהּזֹאת אֹוִדיֵעם ֶאת  ָיִדי ְוֶאת 

 .)כ-יט ירמיה טז(" ְּגבּוָרִתי ְוָיְדעּו ִּכי ְׁשִמי ְיהָוה

 . אמן ואמן ,לעולם' ברוך ה
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משיבת נפש
 

 ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת  ֵעדּות ְיהָוההָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפש ְיּתֹוַרת
ִמְצַות ְיהָוה ָּבָרה ְמִאיַרת  ֵלב-הָוה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחיִּפּקּוֵדי ְי: ֶּפִתי
 ֱאֶמת ְיהָוה- ִמְׁשְּפֵטי ְיהָוה ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעדִיְרַאת: ֵעיָנִים

ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְונֶֹפת ּוִמַּפז ָרב  ָמִדים ִמָּזָהבַהֶּנֱח: ָצְדקּו ַיְחָּדו
 ).יא-לים יט חתה( צּוִפים

 .וממנה יסוד כל בנין ,יןי כוללת כל ענ,הקדושה    תורתנו 
 להורות לשורש תכליתם, בתורה הנמצאים והומצוכל סיפור 

 נותנת ,מקבליהלת  לתוע,והומצכל . עצום משורשי האמונה
 ,את תורתו ה"הקב נתן. נועם-אמריוצוף דבש , טוב טעם
לצאת הנפש לידי ו, להיות להם לטובה, עם סגולתו לישראל
 . חופש

 מלאה חכמה וכלילת ,ְמִׁשיַבת ָנֶפש,  ְיהָוה ְּתִמיָמה ּתֹוַרת    
למסור להם דרך . מכחשת ומבטלת אמונות של דופי, יופי

. ולהישירם בדעות נשגבות, ת נבערותלהצילם מדעו, סלולה
בתורה  ה"הקבנתן . לו נרו על ראשם בהי, נפשם אתלהושיע
צווי , עשה ולא תעשה, משפטים צדיקיםו , חוקים,מצוות
 עשו כי ויהי ).טהורה( ברהו  עינים מאירת 'ה תומצו ,ואזהרה

  ובינת     חכמיו  חכמת  בדהא , ת"השי  בעיני  הרע  את  ישראל - בני
הפרו  ברית  עולם , חלפו חוק,  רו תורותכי עב, בוניו נסתרהנ
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והשליכם  ,מעל אדמתם ת"השיטשם ויי .ושכחו צור גואלם
,  את תורתושכחו עמו. בכל מקומות גלותם, בארצות לא להם
 ובמצוות התורה, עם ישראל בלי הדעת נדמו .ולא הבינו עצתו
. ן חזון נפרץבאי, ודין נחרץ, נחתם חזון ונביא. וחוקיה נאלמו

ותהי . למצוא דברי תורה מפורשים, מגששיםוהיו עיני השכל 
עד שבמאמר , והמחלוקת הולכת ומתגברת, האמת נעדרת

, זה אומר בכה. משונים והפוכים, שונים ,רבו הפירושים, אחד
אשר בו, נוטים משביל האמת בפירושי התורהו, וזה אומר בכה
,  המיליםודקדוק מניחים חכמת המבטא .הכתוב הורה
 על  וסומכיםאורחות לא סלולותב הולכים. במצוות התורה

אשר  ועוברים על  -מקומות להוסיף ומקומות לגרוע ,הקבלה
 בדברה את ישראל "משה רעמצוות שכחו . התורה אסרה

ְמַצֶּוה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי -לֹא תִֹספּו ַעל":תורה -במשנה, ה"הקב
ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר -ֶאְתֶכם ְולֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ִלְׁשמֹר ֶאת

 ).דברים ד ב( "ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם

-בין בעלי,  רבתה המחלוקת במצוות התורהכן-על    
מקרא רודפים אחרי דקדוק -בני. מקרא- ובין בניהקבלה

  הקבלהסמכו על ) קבלהה-בעלי(והם , םהמילים וקשר עניינ
. ניאדֹבדבר אשר לא דיברו , הלכה לנו למשה מסיני: באומרם
לא   וזה הדבר,פה-ש  מצוות  אשר נאמרו למשה בעל י,אמרו
ְוזֹאת " :נתנה בהר סיניר שא ,ת"השי בתורת כתובה כפי, יתכן

-וכל ).דברים ד מד(" ָׂשם מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר
 .אותה ומקדשים מהללים , מפארים , בה מודים ישראל-עמך

על   ם"סת-סופרי אותה וכותבים ,משמר מכל עליה שומרים
,  אסור לשנות.העור משובחות של בהמה טהור-יריעות
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, אפילו טעם אחד ממנהו ,או לגרוע אפילו אות אחת להוסיף
 לדברי. חלילה, עשוי לשנות את כוונת הכתוב , דבר זהאשמ
 שם מדוע, אם כך, ע מפי הגבורה היא"התושב , הקבלהבעלי
 מופיע בה לא ,ה"משה רעש האפשר? אינו מוזכר בה ה"הקב
אחינו  אין מדוע ,ע מסיני היא" אם התושב.?דמות ראשיתכ

?  יחד עם התורה שבכתב,אותה בהיכלשמים , הקבלה-בעלי
י ֲאֶׁשר ִמְׁשָּפַט-ֻחּקַֹתי ְוֶאת-ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת":  בנומקרא מעידה

 ).ויקרא יח ה(  "ַיֲעֶׂשה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני ְיהָוה

 ,ציטוטים מן התורהמה  אך מעט, לפניכםהבאתי    
 קיבל רק ה"רעמוכיחים שמשה והכתובים אשר הנביאים 
מה וכל . על פי הגבורה ,וכתב אותה עד תומה, תורה אחת

,  את הכתובנוגד או סותרה, הקבלה בספריהם-שכתבו בעלי
והוא . הרי לא תורת אלהים הוא, מוסיף או גורע מן הכתוב

ִמְצַות ֲאָנִׁשים : פרק כט פסוק יג נכתב בישעיה בחינת מה שב
 .ְמֻלָּמָדה
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פרשת בראשית 
 

רשת פ .וחושבי שמו' יראי הל,  שלום ומבורךשבת    
היום אנחנו מתחילים לקרא את ". בראשית"פרשת השבוע 

אלהינו מלך העולם  'ברוך אתה ה. מראשיתו, התורה-ספר
 .אמן, לזמן הזה, שהחיינו וקיימנו והגענו בשלום

" ָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץָּבָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהְּבֵראִׁשית "    
 עליהם ,מעטים הם הפסוקים שנכתבו בתורה .)בראשית א א(

בו , פסוק אדיר זה. דברים כה רבים  ונכתבו נאמרו,נהגו
כי דבר גדול , חשו והבינו ראשונים ואחרונים ,פותחת התורה
על מה בעצם , שאלהה נשאלת ,כן פי על ואף .טמון בקרבו

 נברא בטרם ה"הקבאתה הוא  :אמרוחכמנו  ?זה פסוק מעיד
 -שמעות הדברים היאמ. ואתה הוא משנברא העולם, העולם

 לאה. אינה קשורה כלל בבריאת העולם ,ת"השימציאות ש
 ללא קיוםגם  , והמיוחדיחידה, ר האל הגדול והגיבו,הוא
הגדולה של העצומה ו אמונתו  צריכה להיותזו. עולם כללה

 במציאות ,לילהלעומת האדם הכופר ח, האדם המאמין
תפילה למשה איש  -ה אומר בתפילתו"משה רע. ת"השי

ְּבֶטֶרם ָהִרים : ָני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹרֲאדֹ": האלהים
לים צ תה(" עֹוָלם ַאָּתה ֵאל-ֻיָּלדּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד

 הּוא  ִּכי"  :ככתוב  ,ה"הקב  של  באמירה  נברא  העולם  .)ב
 ).לים לג טתה( "ַוַּיֲעמֹד ִצָּוה   -   הּוא ַוֶּיִהי ָאַמר
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מפתה את  שהנחש לא היה ,נניח . הדעת ועץ החייםעץ    
 .תה את אדם לאכול מעץ הדעתוחוה לא הייתה מפ ,חוה אמנו

,  חכמהללא ל"ר, האדם בלי דעתאת היה משאיר  ה"הקבהאם 
בצלם  -ם שנאמר עליו האדוזה הלא ?ותובנה תבונה ללא

 , מלבד האדם,החיים למיניהם כל בעלי. ואלהים ברא אות
 אם , להמחיש זאתמ"ע.  נפש משכלתללאו דעת בלינבראו 

 לא אבל הוא,  הוא עושה זאת בגלל הרעב-אריה יטרוף אדם
וה ּוהאדם מצ, לעומתו. לאחר מכן מצפון-סורייי ירגיש

דברי כ .לפני כל מעשה,  במחשבתו ובמצפונולהשתמש
ֵּתיִטיב -ֲהלֹוא ִאם" :אחיוה אל קין בטרם הרג את הבל "הקב

ְׂשֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ ְוֵאֶליָך ְּתׁשּוָקתֹו ְוַאָּתה 
יאכלו ,  שאדם וחוה, ידע,ה"הקב ).זראשית ד ב(" ּבֹו-ִּתְמָׁשל

כל סיפור ב אמרו שחכמינו. הדעת-במוקדם או במאוחר מעץ
-ההשכל בסיפור עץ-מהו מוסר .השכל-מוסר קיים, הבתור
פני -על חייך,  לתורתו-קרי ,ה"הקב-אם תקשיב לדברי? הדעת
. עדן-תגורש מגן, אם לא תקשיב .עדן-יהיו כמו בגן ,האדמה

ראה את הנאמר על ? החיים- עץההשכל בסיפור-הו מוסרמ
ד ִמֶּמּנּו ָלַדַעת ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַח "-האדם

ִיְׁשַלח ָידֹו ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוַחי -טֹוב ָוָרע ְוַעָּתה ֶּפן
 ).בראשית ג כב( "ְלעָֹלם

,  חיים היא-עץ: שנאמר,   שבכתב התורה א יה  החיים עץ    
  עדיין , עדן- מגן  אדם  של גירושו  אחרי  גם   . בה למחזיקים

שישמור  י "וזאת ע, החיים-ות לאכול מעץהאפשר ניתנה לו
-ֶאת": כתובכ .שבכתב  מצוות התורה,קרי -ה"הקבמצוות 
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ֲאִני ְיהָוה , ֻחּקַֹתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם-ְוֶאת, ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו
ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אָֹתם -ֻחּקַֹתי ְוֶאת-ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת: ֱאלֵֹהיֶכם
  :בהם  וחי  .)ה-  דח יויקרא (   " ְיהָוה ֲאִני  ָּבֶהם  י ָוַח ָהָאָדם
  .  )חי  ראה  יחזקאל  פרק( הבא-עולםה וחיי ,זה עולם חיי

 ֱאלִֹהים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְוִיְרּדּו ַוּיֹאֶמר"    
ָהֶרֶמׂש -ּוְבָכלָהָאֶרץ -ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל

 יםיודע,  אמונה שלמהבעלי ).בראשית א כו(" ָהָאֶרץ-ָהרֵֹמׂש ַעל
 פיכ,  צלם פיזי חלילהאינה ',בצלם אלוהים'המילים  כי כוונת

-בעלי .אלא הכוונה לצלם רוחני, עלולים לחשוברבים ש
למה נאמר , שאלו, )י שלמה יצחקירב( י"הקבלה ובראשם רש

בפסוק הצמוד . הוא  אחדוהינוהרי אל ? בלשון רבים'נעשה'
.  בלשון יחיד,ָהָאָדם-ֶאתַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים :  נאמר,בהמשכולו 

 ה"שהקב מכיוון , בלשון רבים'נעשה' : בעלי הקבלהפירשו
לפני  ,או עם החכמים/ ועם המלאכים) חלילה" (התייעץ"

 שהגדול צריך להתייעץ ,כביכול ,ללמדנו. שברא את האדם
ִמי נֹוָעץ -ֶאת": ככתוב, כדבר הזה   לא ייתכן.וממנעם הקטן 

ַוְיִביֵנהּו ַוְיַלְּמֵדהּו ְּבאַֹרח ִמְׁשָּפט ַוְיַלְּמֵדהּו ַדַעת ְוֶדֶרְך ְּתבּונֹות 
 ).ישעיה מ יד(" יֹוִדיֶעּנו

הוא  ,ת אלוהינו"שהשי ,להסביר לנופסוקים אלו  כוונת    
צורך אין לו . השכל והתבונה, החכמה והדעת שברא את

 ,כל אדם באשר הוא ש,וכן .להתייעץ עם אף אחד מברואיו
רחוק מאוד ו ודמא דומא קטן הוא ,חכם כבער , כגדולקטון
. אדמות עלי ובוראו יוצרו ,ה"הקב של כבודו מעלת כדימ

 מוגבל לאין ערוךכל שכן ו ,יטאינטרסניצור  האדם הינו
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 : עד כדי הכתוב האדםדעת צרה. תהאלוהילעומת הנשגבות 
 ).ישעיה מ יח(" ְּדמּות ַּתַעְרכּו לו-ִמי ְּתַדְּמיּון ֵאל ּוַמה-ְוֶאל"

- להעלות את פוסקי, הייתההקבלה- של בעליכוונתם    
ֵהן " :כתובכ,  ולא היא.ההלכה שלהם למדרגת המלאכים

-ַאף ׁשְֹכֵני ָבֵּתי: ּוְבַמְלָאָכיו ָיִׂשים ָּתֳהָלה, ַּבֲעָבָדיו לֹא ַיֲאִמין
  .)איוב ד יח( "ֶּבָעָפר ְיסֹוָדם-רֲאֶׁש ,חֶֹמר

 :חיים אחר- נתן באדם מה שלא נתן באף בעלה"הקב    
כל להאדם היה נמשל  ,דיהםבלע. משכלת-ונפש, שכל, מצפון
. יןי א-האדם מהבהמה) יתרון( ומותר ,החיים האחרים-בעלי

 'נעשה'נאמר ?  בלשון רבים'נעשה' נאמר מדוע ,ובכל זאת
 הנקרא ,צור היחיד והמיוחד עלי אדמותהיון שיומכ, ברבים
 :בכל המובנים כאדם אם יתנהג אלא ,אדםייקרא לא  ,אדם
ושמירת מצוות ,  שנאת הרשע,הזולת- אהבת,מוסר-נייבעני
 מה ההבדל בינו - ואם לאו.חייב האדםארץ -דרךבגם . ה"הקב

יהודי ?  ניתנה נפש משכלתלהם לאאשר חיים -לבין בעלי
 מה ההבדל -ני לאויבידע מודיעיאו מ תחמושת ,שימכור נשק

 הינו בכךהבדל ה ?זאב  שתקף ילד עד מוות-בינו לבין  כלב
כי הוא פועל , לב לא מודעהכ, האדם  מודע לנזק שהוא גרםש

, אדםנקרא ההיצור ). מולדה וטבעמ( ,תבצורה אינסטינקטיבי
 תפקיד, לאדם עצמושלא א ,נעלה מאד היתאלו יצירה הוא

בחיים -ודרכו התנהגותו ,לכן, דם שבו האצוביבע מרכזי
 ה"הקב ,כןש , ברבים'נעשה' ר נאמעל כן. תלויים אך ורק בו

 אבל, ונתן בידיו את הכלים, יצר בחסדו הרב את האדם
 ישכיל אך ואם ,עצמו באדם ורק אך תלויה הסופית תוצאהה
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 .ובזה ניתן לו חופש הבחירה, יצליחהישר לבחור בדרך 

ָוָאֶרץ ֲחָדָׁשה ְולֹא ִתָּזַכְרָנה , ֵרא ָׁשַמִים ֲחָדִׁשיםִהְנִני בֹו-ִּכי"    
 אמונתי היא. ) סה יזישעיה(" ֵלב-ָהִראׁשֹנֹות ְולֹא ַתֲעֶליָנה  ַעל

 ,)אמן,  במהרה בימינוה יחישה"הקב(, אשכאשר הגאולה תבו
יבינו שיש האדם -כי כל בני,  מהקצה אל הקצההעולם ישתנה

ְיהָוה ּבֹוֵרא ַהָּׁשַמִים -י כֹה ָאַמרִּכ": ככתוב, בורא לעולם הזה
תֹהּו ְבָרָאּה -הּוא ָהֱאלִֹהים יֵֹצר ָהָאֶרץ ְועָֹׂשּה הּוא כֹוֲנָנּה לֹא

העולם הנוכחי  ).ישעיה מה יח" (ָלֶׁשֶבת ְיָצָרּה ֲאִני ְיהָוה ְוֵאין עֹוד
 האדם שיחיו בעולם- בני וחיי,ישכח מלבתיו יעם כל צרו

לֹא ִייְגעּו ָלִריק ְולֹא ֵיְלדּו : " ככתוב,ישתנו ללא הכר לטובה
-ְוָהָיה ֶטֶרם: ַלֶּבָהָלה ִּכי ֶזַרע ְּברּוֵכי ְיהָוה ֵהָּמה ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ִאָּתם
    .)ישעיה סה כד(" ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאִני ֶאְׁשָמע
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פרשת ויחי יעקב 
 

, פרשת ויחי .שמו-וחושבי' אי הליר, ם ומבורך שלושבת    
בערוב   חי,אבינויעקב .  הפרשה האחרונה בספר בראשיתהיא

כ חי "ובסה ,עשרה שנה- שבע,במחיצת בנו יוסףמצרים בימיו 
 אינה .שלא כשמה היא, פרשה זו. מאה ארבעים ושבע שנים

 ובברכתו ופרשת מותב ,אלא, ל יעקבסיפור חייו שעוסקת ב
פרשות ב למדנו , יעקב אבינוו שלאת סיפור חיי. לבניו

לאחר נאומו . גשיו, מקץ, וישב, וישלח,  ויצא:הקודמות
 , יוסף אל אחיוו שלתהתוודעואשר הוביל ל, הגדול של יהודה

וסף אחיכם אשר מכרתם י אני -לתדהמתם הםילאבהכריזו 
יעקב . יעקב למצרים-ירידת כל בית בא סיפור ,מהיימצראותי 

א בנסיבות אשר שום דמיון ל, אבינו נפגש עם בנו האבוד יוסף
ף אל יעקב אבינו מגיע סוף סו.  לצפותם מראשהיה יכול

אינו ו גיעהכר ארץ נלרי הש ,אבל לא אל הנחלה, המנוחה
  .ארץ מגורי אבותיו,  במולדתונמצא

-ם ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִיַוְיִחי"    
בראשית מז (" ַיֲעקֹב ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנה

 על מחשבה ידימ בנו מעורר ,עשרה-המספר שבע ).כח
 המופיע בראשית פרשת חייו ,שנים-מספר לאותו הקבלהה

ֶעְׂשֵרה -ְׁשַבע-ֵסף ֶּבןֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב יֹו" :עקבהמופלאה של י
ה עשר-שבע ).בראשית לז ב(..." ֶאָחיו ַּבּצֹאן-ָׁשָנה ָהָיה רֶֹעה ֶאת
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חי יעקב  , מלאהובהקבלה, בכנעןאביו חי יוסף בצד , שנה
 התומך בו ומכלכלו, בנו יוסףעשרה שנה בצדו של -שבע

יעקב רך יהם הברכות שב,  של פרשת ויחיעיקרה. במצרים
מהם ,  הן במלים נשגבות,הברכות. בטרם מותו, אבינו את בניו

  .ומהם דברי יעוד נעלים ביותר, דברי תוכחה קשים

אשר  , למעשה באברהם אבינוות מתחיל,אבותינו ברכות    
ַוּיֹאֶמר " :ככתוב ה ברכו"הקב. חיפש את האלהים והכיר בו

-ית ָאִביָך ֶאלְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּב-ַאְבָרם ֶלְך-ְיהָוה ֶאל
ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך : ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך

ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל : ֶוְהֵיה ְּבָרָכה
ת "בהמשך אף כורת השי ).ג-בראשית יב א(" ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה
 ַאְבָרם- ַההּוא ָּכַרת ְיהָוה ֶאתַּבּיֹום ":רהם אבינוברית עם אב
-ַעד ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים- ֶאתָנַתִּתיְלַזְרֲעָך  :ְּבִרית ֵלאמֹר
 ְוֶאת :ַהַּקְדמִֹני ַהְּקִנִּזי ְוֵאת  ְוֶאתַהֵּקיִני ֶאת :ְּפָרת-ְנַהרַהָּנָהר ַהָּגדֹל 
-ְוֶאת ַהְּכַנֲעִני ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ְוֶאת :ָהְרָפִאים ְוֶאת ַהְּפִרִּזי-ַהִחִּתי ְוֶאת
 מבטיח ה"הקב ).כ-בראשית טו יח(" ַהְיבּוִסי  ְוֶאתַהִּגְרָּגִׁשי

 אביו אברהםל השבועה אשר נתן  לקיים את,ליצחק אבינו
 את יצחק אבינוומברך , י אברהם"בזכות שמירת מצוותיו ע

ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה -ּיֹאֶמר ַאלַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה ַו":  ככתוב,אף הוא
ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך : ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָך

-ִקמִֹתי ֶאתָהֲאָרצֹת ָהֵאל ַוֲה-ָּכל-ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת-ַוֲאָבֲרֶכָּך ִּכי
ְרֲעָך ַז-ֵּביִתי ֶאתְוִהְר: ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביָךַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר 

ָהֲאָרצֹת ָהֵאל ְוִהְתָּבֲרכּו -ְלַזְרֲעָך ֵאת ָּכלְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנַתִּתי 
ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבקִֹלי ַוִּיְׁשמֹר -ֵעֶקב ֲאֶׁשר: ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ

 ).ו-בראשית כו ב(" ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתי
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כאשר יעקב  ,ראשית,  פעמיים מברך את יעקב,צחק אבינוי
 יצחק ושוב כאשר ,עשיול את הברכה שייעד במרמה קיבל
ואף  , הוא אשר יירשנו שיעקב בנו,ת" הכיר ברצון השיאבינו

ַיֲעקֹב -ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל": ככתוב, הועיד לו את ברכת אברהם
קּום : ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען- לֹאַוְיָבֶרְך אֹתֹו ַוְיַצֵּוהּו ַוּיֹאֶמר לֹו

ְלָך ִמָּׁשם ִאָּׁשה -ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמָך ְוַקח
ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת : ָבן ֲאִחי ִאֶּמָךִמְּבנֹות ָל

ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך -ְלָך ֶאת-ְוִיֶּתן: ִלְקַהל ַעִּמים
בראשית (" ָנַתן ֱאלִֹהים ְלַאְבָרָהם-ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר-ְלִרְׁשְּתָך ֶאת

ָּבָניו -ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל" -נפרד יעקב מבניו, ורעבור דכ ).ד-כח א
 ). ויקרא יצחק אל יעקב-בדומה  ל( ).בראשית מט א(..." ַוּיֹאֶמר

ֵאֶּלה ִׁשְבֵטי -ָּכל": ככתוב ,מברך אותם לשבטיהםיעקב אבינו 
ִּדֶּבר ָלֶהם ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם -ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵנים ָעָׂשר ְוזֹאת ֲאֶׁשר

 ).בראשית מט כח(" יׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַרְך אָֹתםִא

,  היאאףמתחילה  ישראל- לכל שבטיה"רע משה רכתב    
ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך מֶֹׁשה ִאיׁש ": )וזאת( במילה זהה
המילה  ).דברים לג א(" ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני מֹותֹו-ָהֱאלִֹהים ֶאת

ָׂשם -ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר, ְוזֹאת": רשת ואתחנןשוב בפ מופיעה ,וזאת
 ,פרשת וזאת הברכהב ).דברים ד מד(" מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 :ככתוב ,ה חוזר באוזני משה על שבועתו לאבותינו"הקב
-ַהר ְנבֹו רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ֲאֶׁשר ַעל-ַוַּיַעל מֶֹׁשה ֵמַעְרבֹת מֹוָאב ֶאל"

ְוֵאת : ָּדן-ַהִּגְלָעד ַעד-ָהָאֶרץ ֶאת-ָּכל-ֵאהּו ְיהָוה ֶאתְּפֵני ְיֵרחֹו ַוַּיְר
ֶאֶרץ ְיהּוָדה ַעד -ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ְוֵאת ָּכל-ַנְפָּתִלי ְוֶאת-ָּכל

  ַהְּתָמִרים     ִעיר   ְיֵרחֹו   ִּבְקַעת  ַהִּכָּכר- ְוֶאת  ַהֶּנֶּגב- ְוֶאת     :ָהַאֲחרֹון  ַהָּים 
  ְלַאְבָרָהםִנְׁשַּבְעִּתי ְיהָוה ֵאָליו זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמר :צַֹער-ַעד
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ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאְּתֶנָּנה ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניָך ְוָׁשָּמה 
 ).ד-דברים לד א(" לֹא ַתֲעבֹר

, מיצחק ליעקב ,המתגלגלת מאברהם ליצחק ,ברכהה    
 ,ברכה זו .?מהי, ישראל כולו-עםלהם ומ ,מיעקב לבניו

- לשבטיה"רעמתגלמת גם בברכתו הגדולה של משה ה
-בחינת מתנתב אין ברכה זו ,אולם. התורה אינה אלא  ,ישראל
ותה מורשה ּוצ ש, אלא.שניתנה לצאצאי האבות, חינם
ָלנּו -ּתֹוָרה ִצָּוה" : כלשון הכתוב,התורהאת קיים ל ישראלל

זאת , זאת התורה ).דברים לג ד(" ֲעקֹבמֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַי
זאת תהיה לנו , התורה זאת את אם נקיים .הברכה וזאת הארץ

ה מסיים את התורה "משה רע. זו הארץותהיה לנו , הברכה
דברים (..." ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹוַׁשע ַּביהָוה"במילים 
ספר . ה שניתנה לך התור,אשריך עם ישראל, ל"ר ).לג כט
ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך ַּבֲעַצת ": לים פותח במיליםתה

ִּכי ִאם : ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים לֹא ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹא ָיָׁשב
 .)ב- א לים אתה(" ְּבתֹוַרת ְיהָוה ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה

 לנו במה מתבטא אושרו של  מגלה,נעים זמירות ישראל
. ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת ְיהָוה ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה: האדם

ברכות התורה יתקיימו באיש הדבק : מעגל הדורות נסגר
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה נֵֹתן  ":ה מבטיח"הקב. ת משה הכתובהבתור

ְלאֹור ָלְיָלה רַֹגע ַהָּים ֶׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחּקֹת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ָיֻמׁשּו ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפַני -ִאם: ַוֶּיֱהמּו ַגָּליו ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו

" ַהָּיִמים-ְיהָוה ַּגם ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְּבתּו ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפַני ָּכל-ְנֻאם
ה היא "הבטחת הקב. ישקר  נצח ישראל לא).לה- לא לדירמיה(

חייב ללמוד וללמד ,  כל איש ואיש מישראל. ישראל כעםלעם
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 מצוות את לשמור ,אחריוו בני את שיצווה  וכן  ,ומצוות תורה
 את ה עליהם" למען יביא הקב.לעשות צדקה ומשפטו ,ת"השי

יצחק , אברהם,  את אבותינובהם בירךאת הברכות , הברכה
 .ויעקב
        

  .אמן ואמן ,לעולם' ברוך ה
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  ואראפרשת   
 

ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ". ה בספר שמותישניהפרשה היא ה ,וארא    
ִיְצָחק -ַאְבָרָהם ֶאל-ָוֵאָרא ֶאל: מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיהָוה-ֶאל
-שמות ד ב(" ַיֲעקֹב ְּבֵאל ַׁשָּדי ּוְׁשִמי ְיהָוה לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם-ְוֶאל
 משנה ומסדר ,ת ההופך" השי-שדי-אל .יתיונגל -וארא ).ג

- הקדוש,ל" ר-ושמי יהוה לא נודעתי להם .ת הטבעמערכו
י שלא עשה "אעפ, הוא נגלה לאבותינו והם האמינו בו-ברוך

 יירש , רק הבטיח להם שזרעם יהיה ברוך,להם נסים ונפלאות
חשב להם  ות,ה"אבותינו האמינו בקב. ארץ ויעמוד לעד

אדם שמגיע לדרגת . ה שלא תלויה בדבר האמונזוהי -לצדקה
יצחק ויעקב מגיע לפסגת ,  אברהם,אבותינואמונתם של 

מה ישל אהבה והכרה זוהי .האמונה בקדוש ברוך הוא
 במשך  היו עבדים במצרים,ראליש- בני.בצור ישראלאמיתית ו

 ומהם למדו וספגו את האלילות ואת ,מאות שנה-כארבע
 שראכ, הארץ-בושירי גמר כ אח,יהושע בן נון. העבודה הזרה

 , לעבוד את אלהי הכנענים והאמוריםאה שהעם מתחילר
ְיהָוה ְוִעְבדּו אֹתֹו -ְוַעָּתה ְיראּו ֶאת": מזהיר את העם ואומר להם
ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָעְבדּו ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבֵעֶבר -ְּבָתִמים ּוֶבֱאֶמת ְוָהִסירּו ֶאת
 ).יהושע כד יד(" ְיהָוה-ַהָּנָהר ּוְבִמְצַרִים ְוִעְבדּו ֶאת

 מןמוכיח את העם שסטה  , יחזקאל בן בוזי הכהןהנביא    
 ַהְׁשִליכּו   ֵעיָניו  ִׁשּקּוֵצי  ִאיׁש  ֲאֵלֶהם  ָואַֹמר"  :ככתוב  ,הדרך
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ִבי ְולֹא -ַוַּיְמרּו: ִּתַּטָּמאּו ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם-ּוְבִגּלּוֵלי ִמְצַרִים ַאל
-ִׁשּקּוֵצי ֵעיֵניֶהם לֹא ִהְׁשִליכּו ְוֶאת-י ִאיׁש ֶאתָאבּו ִלְׁשמַֹע ֵאַל

ִּגּלּוֵלי ִמְצַרִים לֹא ָעָזבּו ָואַֹמר ִלְׁשּפְֹך ֲחָמִתי  ֲעֵליֶהם ְלַכּלֹות ַאִּפי 
ָוַאַעׂש ְלַמַען ְׁשִמי ְלִבְלִּתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני : ָּבֶהם ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצָרִים

ם ֲאֶׁשר נֹוַדְעִּתי ֲאֵליֶהם ְלֵעיֵניֶהם ֵהָּמה ְבתֹוָכ-ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר
  ).ט-יחזקאל כ  ז(" ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

 בגלל שישבו בתוך , עבדו עבודה זרה,במצריםנו יאבות    
 , בעוונותינו הרבים,ככה גם בימינו אלה. דורות רבים מצרים

 המצב דומה .ם שנה בגלות הארוכהיישב עם ישראל אלפי
חלקו מתכחש לבורא עולם ולתורתו  -וב העםר: להפליא

 מתכחש ,נוסף וחלקו ה,)יםיאלה החילונ(, איה-ואומר לא
מכיוון שבני . דשהועשה לעצמו תורה ח, ה"לתורת משה רע
 -בחלקםלפחות אבל ,  לא כולםודאיב, מצרים-ישראל בארץ

ות רמצרים אשר ישבו בתוכם דוהי ו את אל,עבדו עבודה זרה
והיה צורך בעשר המכות אשר הכה  ,תםאמונ נפגמה ,רבים
הורדת המן בו,  היה צורך בקריעת ים סוף. את מצריםה"הקב

עוד ב ו,עמוד האש לילהבעמוד הענן יומם וב ,מן השמים
 יציאת מצרים הייתה  דווקא שאמונת דור,כלומר. נסים רבים
ישראל לאותה -בנינזקקו ,  וחסרת שלמותפגומה, פחותה

 , לעמוה"הקבות והמופתים שעשה  ולכל האות,תגלית נסית
 ,מופתיםותם אותות והצורך בכל א. לעיני פרעה ומצרים

 ,אין אמונה שלמה. סימן לחולשת אמונתם, למעשהמהווה 
-יראתוהיא  ,למופתים זקוקה הנאלא אותה אמונה שאינ

 . מתוך אהבה והכרה אמיתית ,אלהים
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 רבים הם בעלי אמונה, עדתנו היקרה-בני בתוך ,קודשקהל 
, אמונה הקרובה לאמונת אברהם, הוא-ברוך-אמיתית בקדוש

 ,משום כך אין אנו זקוקים. נו הקדושיםי אבות, ויעקביצחק
לא למזלות ולא , לא ללחישות, לא לקמיעים, לא לתפילין

אמונת כ חזקההוא -ברוך-אמונתנו בקדוש. לקברות צדיקים
 .יצחק ויעקב,  אברהם,נויאבות

 אנו מניין . נתן לכל בני אנוש חופש בחירה,ה"הקב    
טרם ב ,ת אמר לקין"שהשי, מכךאנו למדים זאת ? למדים זאת

אם תשלוט ביצר ( -ועתה אם תטיב שאת: הרג את הבל אחיו
 רק את אם לא תכין את לבבך לעשות(, ואם לא תטיב ,)הרע
 יצר ,כלומר .יך תשוקתו לפתח חטאת רובץ ואל- אז,)הטוב

תות אותך ואתה נמשך סה לפבכל מקום ומנהרע אורב לך 
הוא יראת ונתתי בתוכך כח נגדי . אתה תמשול בו -אבל, אליו
 אתה תוכל -תכין את לבבך שבכך , תרצהאך אם .שמים

   .להיפך ולא , לאדון לולהיות ו יצר הרעלשלוט ב

 ואני - אמירת השםעםהדבר מסתדר כיצד ,  אקשה    ואני
 איך הבחירה ? את העםאקשה את לב פרעה ולא ישלח

 הרי יש ? ואני אקשה את לב פרעה- עםפשית מסתדרתוהח
המבטלת את הבחירה  ,היתופה לכאורה התערבות אל

 שפרעה ועבדיו רשעים  ידעה"הקב.  ולא היא,פשיתוהח
 היו ,ישראל-את בני היו משחררים  אםואפילו ,גמורים הם

  לב   שהקשה אתכךי " ע,ה"בהק. בהםמתחרטים וחוזרים 
 לפרעה    להראות    - האחת    , מטרות   שתי    להשיג    רצה  פרעה

 הוא אומר לפרעה אכן ו.כוחו ואת גבורתו את, ולכל מצרים
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ְואּוָלם ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָך ַּבֲעבּור " -ה"באמצעות משה רע
. ) טזשמות ט(" ּכִֹחי ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל ָהָאֶרץ-ַהְראְֹתָך ֶאת

שלא היו , ישראל- להראות לבני, פחותא וחשובה ל-השנייה
את , ת מתוך תודעתם והכרתם הם"מסוגלים להכיר את השי
מֶֹׁשה -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל":  ככתוב,ידו החזקה וזרועו הנטויה

ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען -ִלּבֹו ְוֶאת-ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת-ַּפְרעֹה ִּכי-ּבֹא ֶאל
ִּבְנָך ֵאת -ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן: תַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹוִׁשִתי אֹ

ַׂשְמִּתי ָבם ִויַדְעֶּתם -אֹתַֹתי ֲאֶׁשר-ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים ְוֶאת
 .)ב-א י שמות( " ְיהָוה  ֲאִני-ִּכי

אל '  וידבר ה.השבוע הבא פרשת בוא אל פרעה שתפר    
.  כל בכור פטר כל רחם בבני ישראלמר קדש לימשה לא

והיה . כל בכור אדם בבניך תפדהו . ..שבעת ימים תאכל מצות
כרון בין עיניך למען תהיה תורת השם ילך לאות על ידך ולז

מצוות פדיון הבן  .בפיך כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים
ועל כך עוד נדון  ,מקרא- בניעדת ,נשתכחה מאיתנוהבכור 
חובה  כי, חובתי להזכיר, אולם כבר כעת.  בהרחבהבהמשך

 .מצוות פדיון הבן הבכוראת שמים לקיים -על כל יהודי ירא
ַהֻחָּקה ַהּזֹאת -ְוָׁשַמְרָּת ֶאת" :נויפי שנצטוו מצווה לדורות כוהיז

 במועד שלה בזמן -ל"ר ).שמות יג י(" ְלמֹוֲעָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה
 . היא לכל הדורותזומצווה ש וכן , הקבוע שלה

 

 .ל"איבון בת מורד לייטו ז' מאמר זה נכתב לזכרה של המנוחה גב

 

 . אמן ואמן,לעולם' ברוך ה
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פרשת יתרו 
 

 ולם א, מבני ישראלאינו . היה כהן מדיין, חותן משהיתרו   
ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּוְך ְיהָוה ֲאֶׁשר ִהִּציל " :ככתוב ,ה"בקבהאמין 

-ָהָעם ִמַּתַחת ַיד-ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ַּפְרעֹה ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאת
ָהֱאלִֹהים ִּכי ַבָּדָבר -ָגדֹול ְיהָוה ִמָּכל-ְעִּתי ִּכיַעָּתה ָיַד: ִמְצָרִים

פרשת יתרו היא אחת  ).יא-שמות יח י(" ֲאֶׁשר ָזדּו ֲעֵליֶהם
, כל פרשות התורה הן נשגבות. הפרשות הנשגבות שבתורה

פרשת יתרו . הודםאלא שאנחנו כבני אדם לא רואים את כל 
, איש ישראל כל לא, נוילא מביאות ,יחד עם פרשת ואתחנן

 ? מהם יסודות חוקי האלוהים. את יסודות חוקי האלוהים
גם לתורה ,  יש יסודותשלכל מבנה שםכ.  הםהדברות-עשרת
 ,מצוות התורהג "תריכל .  עשרת הדברות-יסודותיהו ,יסודות

 .מעשרת הדברותאחת לאחת  ותמסתעפ, עשה ולא תעשה

 ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית  ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָךָאנִֹכי    
 החיים ,היושר הצדק והאמונה,  כל האמת והשלום:ֲעָבִדים

 ואין הוא אחדש,  ודעת האל המיוחד.החסד והרחמים, הטובו
לא , לא דמות ולא תמונה,  אין לו ערך.ואיננו נמדד, שני לו

אשר לו הנסתרות ,  האל המושיע והמסתתר.חבר ולא עוזר
 ,פניו את לחלות ,לפניו להתפלל, ולנביאי לשמוע . הנגלות ולנו

 לאהבה אותו בכל לב .בגיל וברעדה, לעבדו בשמחה וביראה
ללכת ,  בו  לדבקה."בכל היקר לך "-ובכל נפש ובכל מאודך
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לשמור  .משכן כבודוולמקום לכסוף למקדשו , אחריו
,  להקריב לו קורבנות עולות ושלמים.שבתותיו ומועדיו

זכור את יום :  יראת כל זכור.יםמעשרות וביכור, תרומות
אלוהיך לפרעה '  זכור תזכור את אשר עשה ה,השבת לקדשו
 זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ,ולכל מצרים

היך למרים בדרך אלו' זכור את אשר עשה הו ,ממצרים
 ,ה"הקבשנאת אויבי , אהבת רעים. בצאתכם ממצרים

אים ותלויים  כל אלה ודומיהם יוצ-והתוודות על עוונות
 .אלוהיך' אנכי ה :מהדיבר הראשון

גזל ,  כל עוול ורשע:ָּפָני-ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל- ִיְהֶיהלֹא    
, עבודה זרה,  כל רע ותועבה.תוך ומרמה, שקר וכזב, וחמס

 חוברי חבר ושואלי ,מכשפים ומנחשים, קוסמים ומעוננים
, תמונת כל, רוחות ושדים,  ידעונים ודורשים אל המתים,אוב

 ולא רק . כל אלה מסתעפים מהדיבר השני.פסלים ומצבות
טומאת , נידות ויולדות, זבים וזבות:  אלא כלל הטומאות,אלה
 אף הם מסתעפים מהדיבר - טומאת נבלות ואכילת טרפות,מת

בהמשכו של .  לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני-השני
: ורים האלהה מודיע לנו את הדברים הבר" הקב,הדיבר השני
אל קנא פוקד עוון אבות על בנים על , אלוהיך' כי אנכי ה

 איננהפקידת העוון  ,כלומר. שלישים ועל רביעים לשונאי
י  השלישי והרביע, השניות והדורבמידה רק .אוטומטית

 ,עוון אבותםאת  גם ה"אז יפקוד עליהם הקב, יחטאו גם הם
 -לאלפים עושה חסד ,לעומת זאת.  לשונאי-אשר נאמרוזה 
 .  לאוהבי ולשומרי מצוותי,אלף דורל
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ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ַלָּׁשְוא ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהָוה -ֵׁשם- ִתָּׂשא ֶאתלֹא    
כל שבועת שקר וחילול השם  :ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא-ִיָּׂשא ֶאת-ֵאת ֲאֶׁשר
 - ומבטיח נשבע ולא מקיים, נשבע ולא משלם,ונודר, ותורתו

 .לשווא' שא את שם הלא ת:  השלישידיברכל אלה תלויים ב

 המועדים ,  שמירת השבתות:יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו- ֶאתָזכֹור    
 שילוח עבדים חופשיים ושמיטת חובות .וראשי החודשים

מתנות , פדיון הבן הבכור,  שמיטת האדמה והיובל.לחלשים
 עורלות לב ,ר מילת עורלות בש. תרומות ונדבות,כוהנים

 שחיטת בהמות ועופות .מצוות ציציתו )רלת לבבכםומלתם ע(
 ודומיהם תלויים ומסתעפים כל אלה -טהורים ושפיכת דמם

 .מהדיבר זכור את יום השבת

ִאֶּמָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה -ָאִביָך ְוֶאת- ֶאתַּכֵּבד    
. כל כיבוד בנים לאבות ולאימהות: ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך-ֲאֶׁשר

-דיןי "פעשופטים ה וכיבוד שופטים ודיינים ,והדרת פני זקן
 , אם,לקלל אב,  חס ושלוםת"השיאיסור לקלל את ה .תורה

סדר  ,ציפור-כי יקרה לך קןו,  מפני שיבה תקום.מלך ונשיא
 דין הורי .לות לאבות ואימהותסדר אבוסדר נחלות , ירושות

 ודין הורי האישה כאילו היו , הורי האישההבעל כאילו היו
 כל אלה ודומיהם תלויים בדיבר כבד את אביך .הורי הבעל
 .ואת אמך

 בדיבור , כל רצח ושפיכת דם במזיד ובמרמה: ִּתְרָצחלֹא    
 .חופר בור ולא כיסהו,  בניית בית ללא מעקה.וברכילות

 מתן .אחזקת נשק טעון ולא מוסתר, אחזקת שור נגח ומועד
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עקב , המסכנים את הציבור, רשיונות והיתרים שלא כמשפט
 ובן סורר , לקיחת כופר לנפש רוצח. וכל סיבה אחרתשוחד
 . כל אלה ודומיהם תלויים בדיבר לא תרצח-ומורה

 בין,  בני אדםהגיםכל ניאוף וזנות שנו:  ִּתְנָאףלֹא    
 מפתה נערה . באשת אישוכל שכן באלמנות בין, בפנויות
את  וכל החוזר ולקח .שוכב עם זכר משכבי נקבהו, בתולה

כל האיסורים ו סדר עריות .שתו אחרי שנטמאה לאחרא
סדר הייבום והחליצה בזמן כן ו, המפורטים בפרשת קדושים

 . כולם תלויים ומסתעפים מהדיבר לא תנאף-מלכות

בסתר , ביום ובלילה, בשדהו  כל גניבה בבית: ִּתְגנֹבלֹא    
הלנת  . כל עושק וכל גזל.תחכום ובהונאה ב,במרמה, ובגלוי
במשקל במידה ,  כל עשיית עוול במשפט.כירששכר 

 לקיחת נשך .איפה ואיפה,  אבן גדולה ואבן קטנה.ובמסורה
ת אש בשדה קוצים והבער, ך לא תשיג גבול רע.ותרבית

 . כולם תלויים בדיבר לא תגנוב-ךשהתפשטה לשדה רע

 כל עדות שיעידו בני אדם :ֶקר ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשלֹא    
נוגע להון ה . משפט פלילי ומשפט אזרחי.בשקר ובכזב

 . בכבודופגיעה גזילת ממון, נוגע לפגיעה ולנזקה, ולרכוש
 הטיית,  עד חמס.עדות שקר כדי לזכות חייב או לחייב זכאי

 כולם - צדיקהרשעת רשע והצדקת .משפט ולקיחת שוחד
 . ברעך עד שקרתלויים בדיבר לא תענהודומיהם 

 בתאוות , כל חמדנות שחומדים בני אדם: ַתְחמֹדלֹא    
   ערך   דברי   ,  מכוניות   ,  וכרמים   שדות   בתים   , נשים ורכוש
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העשירי  כולם תלויים בדיבר -דומיהםוכן כל  .וחפצי אומנות
 ,בדיבר הזהבמיוחד יש להיזהר . והאחרון לא תחמוד

, כל נואף, שכן כל רוצח,  כל הרעהיא שורש, כידוע ,החמדנות
 . קודם כל הוא חומד, כל גונב

 דבריו את בימינו שיקיים ,ה" מלפני הקברצון יהי    
ִּכי ": י הנביא ירמיה בן חלקיהו הכהן" אשר אמר ע ,הטובים

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם -זֹאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכרֹת ֶאת
ִלָּבם ֶאְכֲּתֶבָּנה ְוָהִייִתי -ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל-י ֶאתְיהָוה ָנַתִּת-ְנֻאם

-ְולֹא ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת: ִלי ְלָעם-ָלֶהם ֵלאלִֹהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו
כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי -ְיהָוה ִּכי-ָאִחיו ֵלאמֹר ְּדעּו ֶאת-ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת
ְיהָוה ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעֹוָנם ּוְלַחָּטאָתם לֹא -ֻאםְּגדֹוָלם ְנ-ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד

 )לג-ירמיה לא לב(" עֹוד-ֶאְזָּכר

ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר -ְּבָכל"...:  יתקיים עלינו מקרא שכתובאז    
 ).שמות כ כא(" ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיָך-ַאְזִּכיר ֶאת
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 כי תשא                              
 

). לה והרמת הראשּוגד, לשון זקיפה -תשא (,שאכי ת    
 מופיע הסיפור העצוב והנורא של עבודת ,שאבפרשת כי ת
אלה אלוהיך  - היוצאים ממצריםהעם אמרו עליו ,עגל הזהב
ַוִּיַּקח ִמָּיָדם ַוָּיַצר אֹתֹו ַּבֶחֶרט " : ככתוב.צלןרחמנא ל ,ישראל
ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך  ֵׂשהּו ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוּיֹאְמרּוַוַּיֲע

 וראה ,ים יצא ממצראשר הדור .)שמות לב ד(  "ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
 עשר המכות בהם הכה במו עיניו את נפלאות השם ואת

 ר ראה במו עיניו את קריעת ים סוףואש, יםת את מצר"השי
.  כחומה וכנד מימינם ומשמאלםואת המים אשר עמדו להם

 את עמוד האש אשר נועד ,הדור אשר ראה לילה אחר לילה
ויום יום את עמוד , להשרות עליהם ביטחון ולהאיר את דרכם

דור אשר שמע את קול . הענן שהצל עליהם מחום השמש
ואשר קיבל את עשרת הדיברות , ה מדבר מן השמיים"הקב

 שבני ,כיצד ייתכן. היםהכתובות על לוחות הברית באצבע אלו
 ,ה וכבר חוו ניסים על בשרם"שכבר חזו בנפלאות הקבדור זה 

, ַוַּיְרא ָהָעם":  ככתוב,הים אחריםבקשו אלוהכהן פנו לאהרון 
ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו - ַוִּיָּקֵהל ָהָעם ַעלָהָהר-ֵׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת ִמןבֹ-ִּכי

ֶזה מֶֹׁשה -ִּכי ֵיְלכּו ְלָפֵנינּוִהים ֲאֶׁשר ָלנּו ֱאלֹ-ֵאָליו קּום ֲעֵׂשה
 שמות( "לֹו ָהָיה-ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה

 מושיעם אלמ ורחקו שכחו , הדרך מן העם מהר סרו . )לב א
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לדעתי יש הסבר , לכך. יםהראם גדולות במדבר ובמצר אשר
א נאמנה את זהו דור אשר לא הכין את לבבו ול: אחד ויחיד
 .אל רוחו

  ביומויום  לבבו   יכין  לא אם , ה"בקב המאמין יהודי     
? מהי הכנת הלב.  הרי הוא מחטיא את העיקר,ה"הקבלעבודת 

 לטהרה מכל מחשבות ,זאת היא עבודת אדם על עצמו ונפשו
גם . קיום מצוותיול וה"הקב ולכוון את נפשו לאהבת ,רעות

 תפילה הבאה . חשיבות רבה,בוראו לא לתפילה הנושא אדם
אולם יש לזכור .  מכוונת ומטהרת את נפש האדם, הלבעומקמ

 ,של האדם אלא אמצעי לקירוב לבבו ,שהתפילה אינה העיקר
 .ת"למצוות השי

ארון הקודש  ,ספרי הקודש, של לוחות הברית     קדושתם
 אלא הם מתקדשים . אינה באה מצד עצמם,ובית המקדש

ר שאאדם . ה"הקבומקיים את מצוות באשר עם ישראל שומר 
 הרי הוא , ומזלזל בהםה"הקבאינו שומר ומקיים את מצוות 
 ישראל-קודשי וכן מחלל את ,מחלל שם שמיים חלילה

כנסת וספרי - שגויים שרפו בתי,עובדה מצערת היא. שהוזכרו
, ה"רע משה . במקומות רבים בעולם,תורה וקדושה לרוב

 בראותו את , בחורי אףן ההרשיבר את לוחות הברית ברדתו מ
 ישראל-קודשי כי ות ממחישעובדות אלו. עגל הזהבעבודת 

 וכי ,ם של העםיבשל המעשים הרע ,אלו איבדו את קדושתם
מתקיימת רק במידה ועם ישראל  ,קדושתם של קודשי ישראל

 .  ובכך הם מתקדשים,ת"מקיים את מצוות השי
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 ועליו ,יד צריך שיהיו על לב האדם תמ,דברי התורה    
 . ובשכבו ובקומו,בלכתו בדרך, להגות בם בשבתו בביתו

 ְלָבֶבָך-ַעל ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום" :ככתוב
 ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְךְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּב

  ).ז-דברים ו ו( "ֶמָךּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּו

ְּפֵני ְיהָוה ֱאלָֹהיו ַוּיֹאֶמר ָלָמה ְיהָוה ֶיֱחֶרה - מֶֹׁשה ֶאתַוְיַחל"    
" ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבכַֹח ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה

בהקשר  של  ,  בתורהביטוי זה הינו יחידני ).שמות לב יא(
  בהם מוזכרים ,לעומת  פעמים  רבותזאת  ,  משה-אלוהי

. אלוהי יצחק ואלוהי יעקב,  אלוהי אברהם:בתורה הביטויים
 לך רד כי -ה"ה למשה רע" אמירת הקב,קדמה לביטוי זה

ִּכי ִׁשֵחת  ֵרד-ֶלְך :מֶֹׁשה-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל": ככתוב. שחת עמך
אמירה זו של  .)זשמות לב (  "ַעְּמָך ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

באופן '  שאין עם ישראל נחשב לעם ה, מעידה על כך,ה"הקב
י "ע מכיוון שכפרו באלוהותו ,אלא. אוטומטי ואבסולוטי

הינו תואר ' עם ה.  להחשיבם כעמוה"הקבהפסיק , עבודה זרה
השמור ומותנה לעם ישראל בהיותו מכיר בהיות , נכבד ועצום

מיים ממעל ועל הארץ  ואין זולתו בש, אלוהים יחידה"הקב
 ,דעתי היא,  אנלוגיהאותה על אותו משקל וב.  אין עוד-מתחת

 ,נו מאמין בואם איה "בעיני הקבכי אדם אינו נחשב יהודי 
  הרביעי בנה ,  של  יהודה  משמו  נגזר  ,השם יהודי. ה"בקב
 זה הוא אלוהים אשר נתן לי - יהודה,ופירושו , אמנו לאה של 

 שלמה באמונה למאמינים שמור , יהודי השם . בנים ארבעה
 לגבי העוברים על מתוך הכתוב בתורה, דעתיוזאת , ה"בקב
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): דבר המעיד על חוסר האמונה(מצוות חשובות ומסוימות 
 .'מקרב עמיה/ עמיהמ/ מישראלונכרתה הנפש ההיא '

בשני  -)שמות לב לב( " ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּתְמֵחִני"...    
,  מלבד המופיע בפרשת כי תשא,ך" נוספים בתנמקומות

ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי  "-בספר מלאכי. ה"מוזכר ספר זיכרון של הקב
 ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ְיהָוה ַוִּיְׁשָמע ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון-ְיהָוה ִאיׁש ֶאל

 וכן בספר .)מלאכי ג טז( "ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיהָוה ּוְלחְֹׁשֵבי ְׁשמו
ְּבֵני -ּוָבֵעת ַהִהיא ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול ָהעֵֹמד ַעל" -דניאל

ִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא -ַעֶּמָך ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ֲאֶׁשר לֹא
 .)דניאל יב א ("ַהִּנְמָצא ָּכתּוב ַּבֵּסֶפר-ּוָבֵעת ַהִהיא ִיָּמֵלט ַעְּמָך ָּכל

המופיע בו יזכה לחיי אדם ו ספר שכל  לאות,הכוונה היא
ואולי  , מעידה,להימחק מהספר ה"רעבקשתו של משה . עולם

 ,עצמותו והשתדלותו הרבה, גדולתו, ענוותו על, יותר מכל
 .ת"בעד העם אשר חטא לפני השי

ְּדָרֶכָך - ָנא ֶאתהֹוִדֵעִניָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך -ם ִאְוַעָּתה    "
שמות (" ֵחן ְּבֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזה-ַען ֶאְמָצאְוֵאָדֲעָך ְלַמ

ת שיודיעו מהם הכללים "מבקש מהשי, ה"רע משה ).לג יג
 שכללים מנת-לזאת ע. ישראל-ת את עם בני"בהם נוהג השי

ישכילו להבין אותם בכל הנוגע למען  ,ו לכל העםעבראלו יו
 .להנהגה האלוהית

ָּפָניו ַוִּיְקָרא ְיהָוה ְיהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון -הָוה  ַעל ְיַוַּיֲעבֹר"    
נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע : ֶחֶסד ֶוֱאֶמת-ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב

 ְּבֵני ָבִנים-ָּבִנים ְוַעל-ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל
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  " ַוִּיְׁשָּתחּוַוְיַמֵהר מֶֹׁשה ַוִּיּקֹד ַאְרָצה :ֵּבִעיםִר-ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל-ַעל
 .)ח-שמות לד ו(

 ורחמיו על כל : שנאמר-ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה    
 . מעשיו

 , מאריך אף לחוטאים בטרם יענישם-ֶאֶרְך ַאַּפִים    
גן , כתר תורה: פירוש רבנו אהרון בן אליהו בעל הספרים(

 ). עדן ועץ חיים

 . שמו-ו לישרים וליראיד מגדיל חס-ֶחֶסד ֶוֱאֶמת-ַרב    

 כל אדם מזרע האבות אברהם -נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים    
  . לאלף דור,ת"שמר לו החסד אשר הבטיח השי נ,יצחק ויעקב

מעביר  -נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה    
 לא ךא, ם ממעשיהםחוזרים בהפשעים וחטאים ל ,עוונות

נשיאת ש , ללמדך.דרכם הרעהמישובו לא ינקה אותם במידה ו
 ובלבד ששבו מדרכם ולא ,העוונות והפשעים היא על תנאי

 . משוא פנים ואיפהה"לקב שאין , וכן.יחזרו עליה

-ַעל ְּבֵני ָבִנים-ָּבִנים ְוַעל-ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל    
כאשר אך ורק  . לשונאי השםזאת -ִרֵּבִעים-ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל

 יפקד ויחשב , וחוזר חלילה,בנים חוזרים על פשעי אבותיהם
 .עוון האבות על הבנים
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 חלק שלהם השמיטו בסידור התפילה ,הקבלה     בעלי
פוקד עוון אבות על בנים , לא ינקה... -החל מוזאת  ,מהכתוב

 קידתו - בהמשךלה וכ,על שלישים ועל רבעים, על בני בניםו
דברים הם  אלו ,לטענתם. ה"לקב ,ה"רעה תחוותו של משוהש

 ,נטלו להם זכות אשר לא להם. קשים ומפחידים בחומרתם
 רחמנא , יותר הםכאילו רחומים, להשמיט דברי אלוהים חיים

 .ת "מהשי, צלןל

ַהָּדָבר " : מאמרו הכתובבמהרהעלינו יקיים  ה"הקב    
ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי -ּכֹה: ה ֵלאמֹרִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ְיהָו-ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל

-ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ֶאל-ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר-ְלָך ֵאת ָּכל-ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְּכָתב
ְׁשבּות ַעִּמי -ְיהָוה ְוַׁשְבִּתי ֶאת-ְנֻאם ָּבִאיםִּכי ִהֵּנה ָיִמים : ֶפרֵס

ָנַתִּתי - ֲאֶׁשרָהָאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ָאַמר ְיהָוה ַוֲהִׁשבִֹתים ֶאל
 ).ג-ירמיה ל א( "ַלֲאבֹוָתם ִויֵרׁשּוָה
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פרשת תזריע        
 

פרשת תזריע נקראת יחד  ,בשנה פשוטה.  תזריעכי אישה    
כל , בשנה מעוברת.  הפרשה הבאה אחריה,עם פרשת מצורע

, הקודמת לפרשת תזריע, בפרשת שמיני .פרשה נקראת לחוד
ותרים  המ, ודגיםעופות, בהמות: החיים-בבעליתורה דנה ה
 ,תזריע ומצורע,  הבאותבפרשות. והאסורים לאכילה, לאכילה

, בה הוא חי הביולוגית במציאותודנה התורה באדם עצמו 
. ברי וטהור שהקיום האנושי יהיה כדי, טהוריםלניהול חיים 

  טהרת-עיקרה הוא אלא , בלבדולוגי ביעניין האינ ,טהרה
 שהתורה מחייבת אותנו דיניםדנות ב, ופרשות אל. הנפש

וף בג  ונרגיש טהורים, טהורים שנהיהכדי, םפיה לעלנהוג 
חוקים המופיעים בפרשות הדינים וה. ה"הקבלפני  ,ובנפש
 ,וצרעת זיבה, דם מחזור, לידהדם , מילה-ברית: כגון ,אלו

 מניחות לאדם  ואינן,דות החיים של המין האנושיעובל נוגעות
מֶֹׁשה - ְיהָוה ֶאלַוְיַדֵּבר" .כ בשר ודם" שהוא בסה,לשכוח
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר -ר ֶאלַּדֵּב: ֵּלאמֹר

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני : ִּתְטָמאְּדֹוָתּה ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּכיֵמי ִנַּדת 
ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ּוְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי : ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו

ְמלֹאת -ַהִּמְקָּדׁש לֹא ָתבֹא ַעד-ִתָּגע ְוֶאל-ׁש לֹאקֶֹד-ָטֳהָרה ְּבָכל
 יֹום ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ְׁשֻבַעִים ְּכִנָּדָתּה ְוִׁשִּׁשים-ְוִאם: ְיֵמי ָטֳהָרּה
 ְלֵבן ָטֳהָרּה ְיֵמי ּוִבְמלֹאת :ָטֳהָרה ְּדֵמי-ַעל ֵּתֵׁשב ָיִמים ְוֵׁשֶׁשת
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תֹר ְלַחָּטאת -אֹו יֹוָנה-ּוֶבן ְלעָֹלה ְׁשָנתֹו-אֹו ְלַבת ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן
ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ְיהָוה ְוִכֶּפר : ַהּכֵֹהן-מֹוֵעד ֶאל-ֶּפַתח אֶֹהל-ֶאל

 "ָעֶליָה ְוָטֲהָרה ִמְּמקֹר ָּדֶמיָה זֹאת ּתֹוַרת ַהּיֶֹלֶדת ַלָּזָכר אֹו ַלְּנֵקָבה
  בנוגע לפירוש , הקבלה- בעליעם לנו מחלוקת .)ח- איבויקרא (

                                            .ל" הנהפסוקים

איני אשר בעלי הקבלה נתנו פירוש :  כי תזריעאישה    
 , ראשונהה לסיפוקהגיעמהאישה ו במידה, ולפיו ,שלם עימו

היא לגמרי  ,לדעתי ,האמת . נקבהתלד אחרת ,יהיה הנולד זכר
 את ה"הקבביום השלישי לבריאה ברא . שונה ופשוטה מאוד

 ֶּדֶׁשא ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ": כתובכ ,כל העולם הבוטני, כל הצמחים
בֹו ְלִמיֵנהּו -ְּפִרי ֲאֶׁשר ַזְרעֹו-ה ְוֵעץ עֶֹׂשֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו

 , אישה כי תזריע.)בראשית א יב( "טֹוב- ִּכיַוַּיְרא ֱאלִֹהים
  הינו,בן זכר .ן זכרבכלומר  , ָיְלָדה ְילֹוד אשר זרעו בו-משמעו

 היא על ,זומחלוקת .  אשר זרעו בועץ, עץ עושה פריכ
 דרכם מעידה על והיא ,הפירוש הנכון וההגיוני ברוח הכתוב

רחוקים מן לעיתים אשר  לפרש פירושים ,הקבלה-של בעלי
 דרך ,בתורהדיו  מתמצא שאינואין לאדם הפשוט ו ,האמת

 . להפריכם

 ושישים ושישה ימים , ושלושה ימים בזכרשלושים    
- בעליהרבנים ? האם האישה מותרת או אסורה בהם-בנקבה
 ,אפילו תהיה שופעת דם כנהרו,  התירוה בימים אלה,הקבלה
הדבקים בתורתו  ה"הקביראי  ,מקראה-בניאנו  .כלשונם
 עד מלאת , אסרנו כל קרבה אינטימית עם היולדת,הכתובה

 האישה  ,  לנקבה או רלזכ ,  רהטה ימי השלמת עם .   טהרה-ימי
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פר עליה הכהן וכי: הכתוב אומר. ה"לקב קורבן בהבאת חייבת
 האישה, הבאת הקורבן טרם ,משמעו .וטהרה ממקור דמיה

י "עפ, בימי הטומאה  הפרדהקיימת ,מדוע. עדיין לא טהורה
 , בזכר שבעה ימים ועוד שלושים ושלושה ימים?הכתוב

 מדוע .שה ימיםובנקבה ארבעה עשר יום ועוד שישים ושי
 ,כלומר ?ימים ולא איחדה אותםין הבהתורה הבדילה 

תקופה ב .נקבהל ושמונים יום ,זכרללידת ארבעים יום 
הבאה בעקבות , דהיטומאת דם נ, טומאה חמורהה ,הראשונה
, קלה יותרטומאה ה , בעקבותיהבאהה התקופב .הלידה

א תשלום על התקופה בה לא הייתה .ז, טומאת דמי טהרה
הביאה בשתי  בכל מקרה אסורה .דה במהלך הריונהיה נלאיש

 ואנו ,נקבהיום לזכר ושמונים  ארבעים יום ל,כלומר ,התקופות
 . מסתמכים על הכתוב כלשונו, בני מקרא

 אחרי הצמחים , נברא בסוף יום השישי לבריאה,האדם    
מצד . בהמותחיות ו ועד ,משרצים, חייםאחרי כל בעלי הו

הרי ,  בריאת האדםטרם נברא אשרל כ,  כל הבריאה,אחד
ה את הנצרך "שהקדים הקב, ל" וכבר אמרו חז.לכבודו נברא

 ,לכאורה, ועל כן ,הוא אחרון הברואיםהאדם  ,מאידך .לצורך
 כי אם יזכה האדם לעשות ,ךללמד. פחות חשובההוא האדם 

 זכה -יצריו ודחפיו,  ולהתגבר על חולשותיו,רצון בוראואת 
 ביצרולשלוט האדם ואם לא ידע . כבודושהכל נברא ל ,הוא

 . הרי הוא כאחד הברואים אשר לא זכו לנפש משכלת,ולכבשו
 ,נבראו לפניואשר הברואים   כלליתריתרון על כל אין לו 

 .והינו כאחד מהם
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את דבריו הטובים ,  יקיים עלינו ברחמיו הרביםה"הקב    
ֵליֶכם ַמִים ְוָזַרְקִּתי ֲע ":ככתוב, אשר ניבא ביד יחזקאל הנביא

  ֲאַטֵהר  ִּגּלּוֵליֶכם-ּוִמָּכל  ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ִמּכֹל  ּוְטַהְרֶּתם  ְטהֹוִרים
ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֵלב ָחָדׁש  ָלֶכם          ְוָנַתִּתי :ֶאְתֶכם
רּוִחי ֶאֵּתן -ְוֶאת: ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר-ֶאת

ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו -ְּבִקְרְּבֶכם ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר
 ).כח-יחזקאל לו כה(" ַוֲעִׂשיֶתם
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פרשת בהעלותך 
 

. ספר במדברמפרשות שלישית פרשה זו , בהעלותך     
ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֵאָליו -ַּדֵּבר ֶאל: מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל"

: מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות-ַהֵּנרֹת ֶאל-ְּבַהֲעלְֹתָך ֶאת
מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיָה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה -רֹן ֶאלַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲה
-ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ַהְּמנָֹרה ִמְקָׁשה ָזָהב ַעד ְיֵרָכּה ַעד: מֶֹׁשה-ְיהָוה ֶאת

מֶֹׁשה ֵּכן ָעָׂשה -ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה ִהוא ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ֶהְרָאה ְיהָוה ֶאת
 .)ד -במדבר ח א( "ֶאת ַהְּמנָֹרה

,  זוה של ארבעת פסוקי הפתיחה של פרש    משמעותם
עד ,  עמו ישראללהבהיר לנו, הקשורים בעניין נרות המנורה

נושא המנורה עלה .  נושא המנורהה"הקבכמה חשוב לפני 
אחר ל, והו בפרשת תצעלה שוב, לראשונה בפרשת תרומה

כל ,  בפרשת ִּפיקּוֵדי המשכןןכ-יואחר,  בפרשת ויקהלמכן
לה נושא ועושב בפרשת בהעלותך .  בלבדפר שמותאלה בס

 כי מצוות ,ךללמד, הנרות העלאת שוןל. הנרותהעלאת 
 שבאה ,היא מצווה נעלה ,הדלקת נרות המנורה הטהורה

 לא ,על כן.  אומות העולםעל פנילהעלות את עם ישראל 
 אין. הנרותעלות את אלא בה, נכתב בהדלקת נרות המנורה

 של -)האור שלה( אלא על אֹוָרּה ,טיר במובן האופמדובר באו
 אלא אורה של קיום , לא אורה של התורה.קיום מצוות התורה
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 מצוות המקיים את אדם . המביאות לקדושתהמצוות התורה
 . איר לו הדרךת ש,הנפש להארת זוכה ,התורה

מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיָה -ֵּכן ַאֲהרֹן ֶאלַוַּיַעׂש     "
 בעבודת עצומההמשמעות ה ."מֶֹׁשה-ר ִצָּוה ְיהָוה ֶאתַּכֲאֶׁש

 םקיואת  היא בכך שהאדם מקבל על עצמו ,האדם את בוראו
 ,ה"רעי משה "כפי שנאמרו ונכתבו עוזאת  ,מצוות התורה

ללא שינויים ותוספות הנובעים , וזאת. רה שבכתבבתו
או כפי שבעלי הקבלה אמרו , לבטלורצון  חכמותהתמ

 ולהציב ,צלןרחמנא ל, ור דברי אלוהים חייםלעק: במפורש
ולא בכדי לא הסתפק . קומם דברי בני אדם בשר ודםבמ

: אלא הוסיף בהמשך, "...ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהרֹן" -הכתוב במילים
 .לצורך הדגשה, "מֶֹׁשה-ה ֶאתַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָו..."

 נושא כינון וארגון . רביםושאיםנ השבוע בפרשת    
,  הכסףנושא הכנת שתי חצוצרות, נושא פסח שני, הלווים

 וחנייה נסיעה כי לצור,לרבות צורות התקיעה והתרועה בהן
 . ראשי אלפי ישראל, הנשיאיםולצרכי אסיפת וכינוס כל

סידור השבטים בארבעה ראשי נושא  של ,תיאור מפורט
ּוְביֹום ָהִקים ": וכתוב . והוראות המסע סביב המשכן,מחנות
ַהִּמְׁשָּכן ְלאֶֹהל ָהֵעֻדת ּוָבֶעֶרב ִיְהֶיה -ָּכן ִּכָּסה ֶהָעָנן ֶאתַהִּמְׁש-ֶאת
ֵּכן ִיְהֶיה ָתִמיד ֶהָעָנן ְיַכֶּסּנּו : ּבֶֹקר-ֵאׁש ַעד-ַהִּמְׁשָּכן ְּכַמְרֵאה-ַעל

ּוְלִפי ֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ָהאֶֹהל ְוַאֲחֵרי ֵכן : ֵאׁש ָלְיָלה-ּוַמְרֵאה
ַיֲחנּו ְּבֵני  ָׁשם ֶהָעָנן ָׁשם-ּוִבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכן ֵאלִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָר

 -ָּכל ַיֲחנּו ְיהָוה ִּפי-ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִיְסעּו ְיהָוה ִּפי-ַעל  :ִיְׂשָרֵאל
 ).יח-במדבר ט טו( "ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו-ְיֵמי ֲאֶׁשר ִיְׁשּכֹן ֶהָעָנן ַעל
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ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר " :ידועים בפרשה זו שני פסוקים
ּוְבֻנחֹה : ְיהָוה ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאיָך ִמָּפֶניָךָמה מֶֹׁשה קּו

 שני .)לו-במדבר י לה(" יֹאַמר ׁשּוָבה ְיהָוה ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל
 הוכנסו ושולבו בתפילת עם ישראל בעת קריאת ,אלופסוקים 
, ה"עניין המתאוננים רע באוזני הקב בא ,ר מכןלאח. התורה

 . המציאות הרוחנית והנפשית של העם אתעניין המציג
 ובילהה, בשראוכל והתובענית ל ותאוותניתההתנהגותם 

העם  .שתוצאתו קברות העם המתאווים , כבדלחטא אותם
ם נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנ-ַהָּדָגה ֲאֶׁשר-ָזַכְרנּו ֶאת" :כתובכ, מתלונן

-ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת-ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת
כי מתקבל על הדעת שהמצרים היו ה ).במדבר יא ה( "ַהּׁשּוִמים

,  במילה חינםכוונתם ,ככל הנראה ?נותנים להם כל אלה חינם
 , לכן. פטורים מן המצוות,כלומר , המילולינהבמובהינה 

ה נוח להם יותר מאשר הליכה במדבר תחת  הישיעבוד מצרים
 ,ה"הקביתה קשורה ומותנית בעבודת יהליכה שה, ענני הכבוד

 . לקבל על עצמםעדייןובשלים היו מוכנים אותה לא 

 , מרים ואהרוןעניינם של בא ,הפרשהבסוף  .הרעלשון     
 . הכושית אשר לקח אודות האישה,ה"רעברו במשה ידאשר 

ברו מרים ואהרון אודות ידבדיוק  מה ,לא ברור מלשון התורה
 ,הרעלשון ב דוברממאליו ש ברור  אבל,האישה הכושית

 לא ראה לנכון , ברוב ענוותו,ה"ערמשה .  ואשתומשהנוגע לב
 דיברו אשר ואהרון מנושא מרים עלינו ללמוד. להגיב כלל

 האוסר ,ה"הקב בעיני הרע לשון ,היא רעה כמה עד ,במשה
רכילות  ,כידוע ,כמו כן. על לשון הרע אשר כשמה כן היא

 בנוגע , בפרשת קדושיםּוובני ישראל צו, ללשון הרעילה מוב
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ַּדם -ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמיָך לֹא ַתֲעמֹד ַעל-לֹא" : ככתוב, לעניין זה
אנו ר שא, וחשובנוסף דבר   ).ויקרא יט טז("  ֲאִני ְיהָוה ֵרֶעָך

זוהי ו, שבח מפורשים מפי הגבורה דברי ם ה, זהמענייןלמדים 
 : על משהה"הקב ו שללשון עדות

ְּפֵני - מֶֹׁשה ָעָנו ָעָניו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעלְוָהִאיׁש"    
אלו הם מסוג הדברים שלא נאמרו על  .)במדבר יב ג( :"ָהֲאָדָמה

, ה"מרעדוגמא לענוותו של .  לפניוכל שכן ,אף אדם אחריו
שליחות ללכת אל את הה הטיל עליו "כאשר הקב ,ראינו
עונה לו שלא משה  .ישראל ממצריםעם  להוציא את ,פרעה

 אלא מתוך ענווה ,בריחה מאחריות או פחד, מתוך התחמקות
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני ַּפְרעֹה ְוִכי אֹוִציא ֶאת-ִמי ָאנִֹכי ִּכי ֵאֵלְך ֶאל: "יתרה

 שלח אותו , היתרהענוותו בשלדווקא . )שמות ג יא(" ִמִּמְצָרִים
 ה"הקבאף שדיבר איתו ו.  להוציא את עמו ממצרים,ה"הקב

פעמים רבות בועוד , 'ַהְּסֶנה ּבֵֹער ָּבֵאׁש ְוֵאיֶנּנּו ֻאָּכל'במעמד 
 לא התנשא על הבריות ולא רם ,אחרות לא זחה עליו דעתו

 עניו מאוד מכל האדם אשר , נשאר אותו משה.לבבו מאחיו
 , על שום נביא אחרו נאמרלאש כאמור מילים ,על פני האדמה

, ה"ה בדברי שבח למשה רע"ממשיך הקב, בהמשך. וזולת
ֶּפה -ֶּפה ֶאל: ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא-ֵכן ַעְבִּדי מֶֹׁשה ְּבָכל-לֹא ":ככתוב
ּבֹו ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹת ּוְתֻמַנת ְיהָוה ַיִּביט ּוַמּדּוַע לֹא -ֲאַדֶּבר

 ,לא אדבר איתו .)ח-במדבר יב ז(" ר ְּבַעְבִּדי ְבמֶֹׁשהְיֵראֶתם ְלַדֵּב
 -ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹת. בנפשו,  בתוכו-משמע ,בו-אדבראלא 

המשכו של  .בחידות ולא ,ברור הכל רואה ,ה"רע משה, ל"ר
ּוְתֻמַנת ְיהָוה ַיִּביט ּוַמּדּוַע לֹא ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּדי (... ,זה פסוק
 , היאחשובהשאלה . עלול להכשיל רבים חלילה, )ְבמֶֹׁשה
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ּבֹו ּוְתֻמַנת -ֶּפה ֲאַדֶּבר-ֶּפה ֶאל(, כיצד מתיישבים דברים אלה
עם שלילת ההגשמה שהיא עיקר גדול מאוד , )ְיהָוה ַיִּביט

 ברמה הגבוהה ביותר אליה ,אמיתית ההכר. באמונה היהודית
, )ה"רעכפי שהגיע אליה משה ו(, יכול ומסוגל אדם להגיע

את בתמים  אינו מסוגל כלל להכיר בן אנוש ש-היא בכך
האמונה טהורה , בכך . קדושת אלוהותותמבחינ, ה"הקב

 הגבוהה ביותר הגיע לרמה ,ה"רע משה ,אכן. ושלימה
 פיכ(, ּבו-ֶּפה ֲאַדֶּבר- ֶּפה ֶאל:הגיע לכדי, באמונה הטהורה

, ָוה ַיִּביט ּוְתֻמַנת ְיה:ולכדי) אדבר בתוכו= אדבר בו , שנאמר
-ַוּיֹאֶמר לֹא תּוַכל ִלְראֹת ֶאת ": כתובשהרי,  לשון ציורית-כאןו

ה בהגיעו "משה רע. )שמות לג כ(" ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי-ָּפָני ִּכי לֹא
בהכירו את גודל מעשה האלוהים , לשיא ההכרה האנושית

באפסות , הכיר מכורח זאת, וצדקתו במונחים הנשגבים ביותר
ראה בעיני רוחו את נשגבותו העצומה של . דםודלות הא

ה מרומם ונישא "הקב.  אשר לא ניתן לתארה במילים,ה"הקב
ִויָבֲרכּו ֵׁשם : "...כתובכ, מעל ומעבר ליכולת האדם לתארו

הו מובנם ז). נחמיה ט ה(" ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה-ָּכל-ְּכבֶֹדָך ּוְמרֹוַמם ַעל
 ,הגשמות שלילת ובהם, ִּביטּוְתֻמַנת ְיהָוה ַי -של המילים הנכון

במילים ברורות .  עם ישראלתשהיא עיקר גדול מאוד באמונ
 שום תמונה פיזית של , לא ראה חלילה,ה"רעמשה , יותר
ראה את , ה"משה רע, אולם.  ואפילו לא בעיני רוחו,ה"הקב

.  וצדקתו העומדת לעדהוד והדר פעלו, גודל מעשה האלוהים
כלל  את עינייאיר  ,יו הגדוליםובחסד ברחמיו הרבים, ה"הקב
ישיבנו אליו ,  בתורתוניכשלחטא ולבל נ  ישראל לבלועמ

 .אמן, ויחדש ימינו כקדם, ונשובה
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הטיב לתאר את ,  אשר אינו מבני עדתנו,גדול בישראלחכם 
רבי שלמה הלא הוא , אפסות האדם מול הנשגבות האלוהית

 :ואלו הן מילותיו, ל" זצ,אבן גבירול

 

ד ְוֵאיָמה              ְוקֹוָמה      ֶּבֶרְך-ְׁשַפל  ַחרּו-ְׁשַפל ַ רֹב ַּפ ח             ֲאַקֵּדְּמָך  ְּב
                     ַּבֲאָדָמה  ְקַטָּנה  ּתֹוַלַעתְכ       ְּבֵעיָני     ֶנְחָׁשב    ֲאִני    ְלָפֶניך

יןֹוָל ָמֵלא ם ?ּוַבָּמה  ְיַהֶּלְלך  ֲהָכמֹוִני        ְלָּגְדלֹו ֵקץ ֲאֶׁשר                                     ֵא ע

 .ְוַכָּמה ַּכָּמה ֲאִני ַאַחת ְוַעל                      רּום-ַמְלֲאֵכי ְיִכילּון לֹא ֲהָדֶרך

 

 .אמן ואמן, לעולם' ברוך ה
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פרשת קרח    
 

אנו קוראים על  , " לךשלח"בסיום פרשת  . קרחפרשת    
-אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ":הציציתעניין 
ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי  ִמְצֹות ְיהָוה ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְולֹא-ָּכל

 ָּכל ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת: זִֹנים ַאֲחֵריֶהםַאֶּתם -ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר
ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר : ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ֵלאלֵֹהיֶכם

לִֹהים ֲאִני ְיהָוה הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא
  ).מא-במדבר טו לט( "ֱאלֵֹהיֶכם

אליה יכול , ת הציצית היא תכליתומצובשהקדושה     
 זאת למדים אנחנו .י קיום מצוות התורה"האדם להגיע רק ע

ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם  ָּכל ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת: פסוקמלשון ה
 נהיה - כתוצאה מעשיית כל מצוות התורה.ְקדִֹׁשים ֵלאלֵֹהיֶכם

כולים  מענק שהפרט או הכלל יאינההקדושה . קדושים
כדי .  לעם ישראלכים שייםהיות עובדת מעצם ,להתהדר בו

  לזכור ,ללמוד, מתמדת להגיע לקדושה יש צורך בחתירה
, לא למדאשר אדם . מצוות התורה הכתובהכל את  ולעשות
 לזכור  עליו, אחרי שהוא למדו? המצוותאת  יעשה כיצד

 הם ,  ואמונה שלמה,רק עשייה בלב שלם. םלשמור לעשותו
סילוף מושג .  הקדושה האמיתיתחוויית לאדם את יםניקמעה

 , שהוא המדרגה הגבוהה ביותר של טוהר וזכות,הקדושה
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ישראל -ארץל כי הסוברים ישנם עדיין .אלו בימינו קיים עדיין
 הארץ תשקדוש אלא .היא ולא ,עצמה מצד קדושה ישנה

ישראל עם , ה"קבה על ידי קיום מצוות .מוטלת על עם ישראל
קדושת בזכות  ,היא נהיית קדושה ובכך  ארצואתמקדש 

לגבי בית ,  לגבי בית המקדשדין דומה הוא. ההיושבים עלי
, י קיום מצוות התורה" רק ע.ולגבי ספר התורה, הכנסת
לא כך  , לעומת זאת. מקבלים את קדושתםםה, בכתבשהתורה 

פרקה מעליה יראת ר שא, מתירנית ,בחברה חילוניתהוא 
 ת"השיבשוב  ,לדעתי לא יראו ,הם. י האמתוכל מושג, שמים
ִּכי ִבי ": ככתוב, יבת ציון ולא יחזו בישועתו שתבוא שאת

ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו : ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי
ְרֵאהּו אֶֹרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַא: ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו

מי אשר חושק בי , כלומר .)טז-לים צא ידתה( "ִּביׁשּוָעִתי
 לו .וארומם אותו כי הכיר בי כאלוהיו, אציל אותו, )ה"בקב(

, היה נחרב שוב ככל הנראה, בית המקדש היה קיים בתקופתנו
 לעם ת"את דבר השי הנביא ירמיהו אומר .בעוונותינו הרבים

 ְׁשִמי ָעָליו-ִנְקָרא-ה ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשרַהֳמָעַרת ָּפִרִצים ָהָי: "החוטא
את לב , ה יטה ברחמיו הרבים" הקב.) ז יאירמיה( "...ְּבֵעיֵניֶכם

 .אמן, וישובו מדרכם הרעה, כלל עמו ישראל

ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני -ֳקָהת ֶּבן-ִיְצָהר ֶּבן- קַֹרח ֶּבןַוִּיַּקח"    
ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶֹׁשה ַוֲאָנִׁשים :  ְּבֵני ְראּוֵבןֶּפֶלת-ֱאִליָאב ְואֹון ֶּבן

-ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי-ִמְּבֵני
ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל -מֶֹׁשה ְוַעל-ַוִּיָּקֲהלּו ַעל: ֵׁשם

ְקַהל -ם ְיהָוה ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעלָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכ
 היו בניו של לוי בן יעקב שלושה ).ד-במדבר טז א( "ְיהָוה
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 ."נשא" קראנו בפרשת ,עליהם, קהת ומררי, גרשון: אבינו
 והרכבתו פירוקו,  על הסעת המשכן וכליולהם ניתנה אחריות

  . השנ ארבעים   ,סיני במדבר     מחדש בכל מסעות בני ישראל
י ראשי "שש עגלות משא המוסעות ע קיבלו  הם  ,  כך לצורך 
המנורה הטהורה , )הוא ארון העדות( קודש הקודשים .בקר

,  כל אלה-שולחן הפנים ומזבח הנחושת, בעלת שבעת הקנים
ְוִלְבֵני ֳקָהת לֹא ָנָתן ִּכי ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש : "כתובכִנְּשאּו בכתף 

 וקרח היו ה"רע משה ).במדבר ז ט( "אּוַּבָּכֵתף ִיָּׂש, ֲעֵלֶהם
  - ומשה,בן יצהר בן קהת בן לויהוא קרח . בני דודיםלמעשה 

עמרם אבי משה ויצהר אבי קרח היו . בן עמרם בן קהת בן לוי
מרידת קרח .  של משה ושל קרחסבם ,שניהם בני קהת, אחים

נובעת ,  ובתורתוה"בקב היא למעשה מרידה ,במשה רבנו
רצון לשפר את מעמדם בקרב  ,ובעקבותיה ,מרדיפת כבוד

 .התפקידים בעבודת הקודשבעלי 

 משה .במשה ובאהרון,  גדולה מאוד קינא קרחקנאה       
? ומה ניתן לבני קהת,  הכהונהאת הנבואה ואהרון קיבל את

. המרדו הקנאה הגדולה ,כך על .לשאת את הקודש בכתף
-י ַהְמַעט ִמֶּכם ִּכיָלֶכם ְּבֵני ֵלִו-ַרב ": לקרחעונהה "רעמשה 

ִהְבִּדיל ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו 
: ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן ְיהָוה ְוַלֲעמֹד ִלְפֵני ָהֵעָדה ְלָׁשְרָתם-ַלֲעבֹד ֶאת

 "ְּכֻהָּנה-ֵלִוי ִאָּתְך ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם-ַאֶחיָך ְבֵני-ָּכל-ַוַּיְקֵרב אְֹתָך ְוֶאת
אנו ,  קרה לקרח ועדתואשראת  את ההמשך ו).י-במדבר טז ט(

 ִּפיָה ַוִּתְבַלע-ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת" - מן הכתוב בפרשהלמדים
" ָהֲרכּוׁש-ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלקַֹרח ְוֵאת ָּכל-ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל-אָֹתם ְוֶאת

 ).במדבר טז לב(
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 ?האדמה ה אותם בלעמדועו,  קרח ועדתו נספולמה    

 ?                             נדב ואביהוא בניו של אהרון נשרפומדוע    

עוזא מת כשניסה למנוע מארון הברית להחליק למה      
 ?העגלה  מעל 

 - פרשת במדבר על הקהתייםוף אומר בס,ה"הקב מדוע    
 ?)בר ד כבמד(" ַהּקֶֹדׁש ָוֵמתּו-ָיבֹאּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת-ְולֹא"

 ?"ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת" כתוב במקומות רבים בחומש למה    
  .) המשכןמקוםהכוונה הזר הקרב לאוהל מועד (

  - אחת לאחתהתשובות

לא  ת"שהשי מעשה מתו כי רצו לעשות , ועדתוקרח    
להדיח את משה ואהרון ולתפוס את מקומם  ,ציוה אותם
 . הם חיללו את הקודשכך וב, בהנהגה

 מתו כי הביאו אש , בני של אהרון הכהן, ואביהואנדב     
 . ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה אָֹתם-ת"בפני השי,  אל קודש הקודשים,זרה

 דבר שאסור בתכלית , מת כי נגע בארון הבריתעוזא    
, נשיאת ארון הקודש ניתנה  בלעדית ללווים בני קהת. האיסור

לא ישירות גם  ו,יאה היא רק בכתףוהנש, שהוא עטוףכורק 
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העטיפה  . מוטות עליהם מונח ארון הבריתי" אלא ע,על הכתף
 מלבד  , אסור לאיש.בניול לאהרון הכהן וים שמור,והאריזה
 האריזה בזמן נוכח להיות ,אחריו וזרעו הכהן אהרון

 "ַהּקֶֹדׁש ָוֵמתּו-ָיבֹאּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת-ְולֹא ":ככתוב ,והעטיפה
 לשאת את קודש תפקידם, משפחת הקהתים .)במדבר ד כ(

  רנאס .עטיפההו אריזהה את לראות -כבלע לראות .הקודשים
 עליהם.  ימותואחרת , לראות את הקודש בזמן אריזתועליהם
 לאחרורק , רק לאחר סיום האריזה והעטיפהו  אך,לבוא

 מהי הסיבה ,ובכל זאת. יקרא להם לבוא ,שאלעזר הכהן
 ?ילו להתקרב לראות את ארון הבריתשאסור אפהאמיתית 
 ולנשק געת כי אם היה מותר לבוא ל,או המתבקש הההסבר

 לא היה עובר זמן רב וקודש ,ארון הברית, את ארון הקודש
כעגל הזהב אשר עשו  ,הקודשים היה נהפך לאליל בעיני העם

בשנה    היה נכנס פעם אחת,הכהן הגדולאפילו (, להם במדבר
סוגדת יתה יהיהדות ה .) אל קודש הקודשים,ריםביום הכיפו

 .יןייש מא , הכלבוראאת , חלילה שוכח והעם היה ,ארוןל
 בימינו ,מתרחשים עדיין, כךדומים לה ים דבר,למרבה הצער
עם , נצרותל כוונתיאין  .כךכן א כי, אויה לנו .אלה ממש

איסלם עם ואין מדובר ב, יהםישו ומרים בכנסיות פסילי
. והעלייה לרגל ההמונית שלהם" מכה"ר באש" כעבה"ה

  .ה זרהעבוד המזכירים, בקרב היהדות מעשיםב מדובר

 , כלההמחפש .)כבודם במקומו מונח(  צדיקיםקברות    
אין לה ר שא עקרה . לקבר רבי פלונינשלחים ,חתןל והמצפה
 , בריאות, לגבי פרנסהן כ. אחר לקברו של רבנשלחת ,ילדים

אצל אחינו השתטחות על קברי צדיקים ה .דומהאורך ימים וכ
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-ֲהלֹוא": כתובהושכחו . פולחן בפני עצמול הייתה ,הרבנים
 ְוִלְתעּוָדה  ְלתֹוָרה  ַהֵּמִתים   - ֶאל ֱאלָֹהיו ִיְדרֹׁש ְּבַעד ַהַחִּיים -ַעם ֶאל

 .)כ-ישעיה ח יט( "לֹו ָׁשַחר-ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֵאין ַּכָּדָבר  יֹאְמרּו  לֹא  - ִאם
עד , ולא נודע מקומו, ה" נעלם קברו של משה רע,זו סיבהמ

-ִיָּמֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְּבנֹו-לֹא ":כתובהושכחו  .עצם היום הזה
ְוחֵֹבר ָחֶבר : ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש קֵֹסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשף

  ֲעַבת  ְיהָוה  ָּכלתֹו- ִּכי:  ַהֵּמִתים  -   ְודֵֹרׁש  ֶאל ְוִיְּדעִֹני אֹוב  ְוׁשֵֹאל 

ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך מֹוִריׁש אֹוָתם  ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה עֵֹׂשה ֵאֶּלה
 ).יב-דברים יח י(" ִמָּפֶניך

ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה ֵּתֵצא רּוחֹו -ַאל"
נָֹתיו ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעקֹב ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא ָאְבדּו ֶעְׁשּתֹ

 ).לים קמותה: ("ְּבֶעְזרֹו ִׂשְברֹו ַעל ְיהָוה ֱאלָֹהיו

ְיֵרָאיו -ְרצֹון: קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת-ָקרֹוב ְיהָוה ְלָכל"
 .)יט-לים קמה יחתה(" ָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעםַׁשְוָע-ַיֲעֶׂשה ְוֶאת

 ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו-ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני ְולֹאָבָזה ְולֹא -ִּכי לֹא"
 .)לים כב כהתה( "ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ָׁשֵמַע

 "ִנְדֶּכה ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזהִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה ֵלב ִנְׁשָּבר ְו"
 ).לים נא יטתה(

 הם ,הדברים שנאמרו לעיל בנוגע לקברות צדיקיםכל     
 במקומו ,כבודםואף  (ם לגבי צדיקים ומקובלים חייםנכונים ג
אפילו .  לבקש מהרב,ל"אפילו מחוו,  באים אנשים.)מונח
ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר :"כתוב ה ושכחו .ים באים בצר להםיחילונ

ַמִים -ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל: ִיְבַטח ַּביהָוה ְוָהָיה ְיהָוה ִמְבַטחֹו
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ַרֲעָנן  ָעֵלהּו ְוָהָיה חֹם ָיבֹא-ִּכי ְולֹא ִיְרֶאה ָׁשָרָׁשיו חיּוַבל ְיַׁשַּל-ְוַעל
ָעקֹב ַהֵּלב ִמּכֹל : ַּבּצֶֹרת לֹא ִיְדָאג ְולֹא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי ּוִבְׁשַנת

 ְלִאיׁש ְוָלֵתת ֲאִני ְיהָוה חֵֹקר ֵלב ּבֵֹחן ְּכָליֹות: ְוָאֻנׁש הּוא ִמי ֵיָדֶעּנּו
לתמונות  ,הדברנוגע  וכן .) ז  יזירמיה( "ַמֲעָלָליו ִּכְפִרי ִּכְדָרָכו

שכחו ו .)כבודם במקומו מונח, ואף הם(צדיקים ומקובלים 
  :כתובה

ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים -ְוָכלְלָך ֶפֶסל -לֹא ַתֲעֶׂשה"
 ).שמות כ ד(" ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ

מחטיאה , אצל אחינו הרבנים כיוםהנהוגה המזוזה  צורת    
כתובות על עמודי גלויות ובמקום שהמצוות יהיו  .המטרהאת 

בו נכתבה אשר  ,קלףבה  שמו ,הדלתות בצורה ברורה וקריאה
 זו מזוזה מנשקים, רבים .פרשת שמע ישראל בצורה סמויה

היא אשר  ,התורה תאת מצוו , לקייםכוונהאו  ,מבלי לקיים
אפילו ו, עמעין קמכ תה נעשהמזוזה .ה לייצג אמור-המזוזה

,  מעשה טוביש בכךחילוניים מוכנים לנשק את המזוזה כאילו 
ת יקיים עלינו " השי.ולא היא,  מן התורה היאמצווה כאילוו

עְֹזֶביָך ֵיבֹׁשּו ְוסּוַרי - ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה ָּכלִמְקֵוה": מאמרו ככתוב
    ).ירמיה יז יג ( "ַחִּיים ֶאת ְיהָוה- ִּכי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִיםָּבָאֶרץ ִיָּכֵתבּו

 

 .אמן ואמן ,לעולם' ברוך ה
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פרשת שופטים 
 

ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך -ְלָך ְּבָכל- ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתןׁשְֹפִטים    
 ).דברים טז יח(ֶצֶדק -ָהָעם ִמְׁשַּפט-נֵֹתן ְלָך ִלְׁשָבֶטיָך ְוָׁשְפטּו ֶאת

אנו , )לא למען סמכות השלטוןו (,ען הצדקלמען החוק ולמ
-ן הסדר וההוצאה לפועל של פסקילמע. זקוקים לשופטים

ביותר אליו אנו  האידיאלי מצבה .אנו זקוקים לשוטרים, הדין
 , אז.שמיים-יראתכל בני האדם הייתה ב ש,הוא יכולים לשאוף

- לא עורכי,לא היינו צריכים שופטים וגם לא שוטריםו ייתכן
 לא ,ולא אזעקות  לא מנעולים ובריחים,דין ולא בתי סוהר

האדם נדרש ו ,נפש האדם יצר הרע טבוע ב,ולםא .ו"ביטוח וכ
ח ולאדם כנתן  ,ה"הקב .ולהכריעולהתגבר עליו , להלחם בו

משמעות ה זוהי .בו אתה תמשול -ואמר לו, נגדי ליצר הרע
, האדם צריך להכין את לבבובעוד  .מותר האדם מהבהמהשל 

אותה  כי לא חנן, ינקטיביאינסטפועלת באופן הבהמה 
 .כלת בנפש מש,ת"השי

 נוהגים אביו כיצדראה ו , תורה ומצוותאשר למד ילד    
נוך עצמי ישלב של חל מגיע ,עבורודוגמא  ויםומה ה,ואמו

 נמצאים בשלב זה ,לא למדו תורהאשר ילדים . דרכווקביעת 
 ,לצדק ילדיו אתחנך מקפיד לה אדם .חיפוש דרך של  מצבב

 הואש בכך גדולה מצווה מקיים ,ה"הקב ליושר וליראת
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ומאיר  מעביר ,היםאל-ירא דור כאשר .אלהים-ור יראמעמיד ד
  עבודת השופטים והשוטרים ,אחריוהבא  לדור דרךאת ה
 . כמעט מיותרתאתה

ִתַּקח ׁשַֹחד ִּכי -ִמְׁשָּפט לֹא ַתִּכיר ָּפִנים ְולֹאַתֶּטה -לֹא"    
ֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף ֶצ: ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם

" ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת
 מתבטא בכך ,מיסודות המשפט האלוהיאחד  ).דברים טז יט(
 על פי שני .ל דיןעל פי כלא יקום עד אחד באיש להרשיעו ש

ד ָיקּום ֵעד ֶאָח-לֹא" : ככתוב, יקום דבר,שלושה או ,עדים
ִּפי ְׁשֵני -ֵחְטא ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא ַעל-ַחָּטאת ְּבָכל-ָעֹון ּוְלָכל-ְּבִאיׁש ְלָכל

ָחָמס -ָיקּום ֵעד-ִּכי: ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר-ִּפי ְׁשלָֹׁשה-ֵעִדים אֹו ַעל
ָלֶהם ָהִריב -ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-ְוָעְמדּו ְׁשֵני: ְּבִאיׁש ַלֲענֹות ּבֹו ָסָרה

: י ַהּכֲֹהִנים ְוַהּׁשְֹפִטים ֲאֶׁשר ִיְהיּו ַּבָּיִמים ָהֵהםִלְפֵני ְיהָוה ִלְפֵנ
: ֶׁשֶקר ָהֵעד ֶׁשֶקר ָעָנה ְבָאִחיו-ְוָדְרׁשּו ַהּׁשְֹפִטים ֵהיֵטב ְוִהֵּנה ֵעד

: ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך
יִֹספּו ַלֲעׂשֹות עֹוד ַּכָּדָבר ָהָרע -ִיָראּו ְולֹאְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְׁשְמעּו ְו

 ) .כ-דברים יט טו" (ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבָך

 ִאיׁש ׂשֵֹנא ְלֵרֵעהּו ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו ְוִהָּכהּו ֶנֶפׁש ִיְהֶיה-ְוִכי"
ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו אֹתֹו : ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל-ָוֵמת ְוָנס ֶאל

ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו -לֹא: ם ְוָנְתנּו אֹתֹו ְּבַיד ּגֵֹאל ַהָּדם ָוֵמתִמָּׁש
  ).יג-דברים יט יא(" ַהָּנִקי ִמִּיְׂשָרֵאל ְוטֹוב ָלך-ּוִבַעְרָּת ַדם

ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש קֵֹסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן -ִיָּמֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְּבנֹו-לֹא"
-ר ְוׁשֵֹאל אֹוב ְוִיְּדעִֹני ְודֵֹרׁש ֶאלְוחֵֹבר ָחֶב: ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשף

 עֵֹׂשה ֵאֶּלה ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה-תֹוֲעַבת ְיהָוה ָּכלִּכי  : ַהֵּמִתים
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שני קטעים  ).יב-דברים יח י" (ֱאלֶֹהיָך מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶניָךְיהָוה 
 . מדברים בעד עצמם, אילו

ִּדין ְלִדין -ָּדם  ְלָדם ֵּבין-ִּמְׁשָּפט ֵּבין ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָדָבר ַלִּכי"    
ַהָּמקֹום -ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע ִּדְבֵרי ִריבֹת ִּבְׁשָעֶריָך ְוַקְמָּת ְוָעִליָת ֶאל

-ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְוֶאל-ּוָבאָת ֶאל: ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו
ָדַרְׁשָּת ְוִהִּגידּו ְלָך ֵאת ְּדַבר ַהּׁשֵֹפט ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְו

ַהָּמקֹום ַההּוא -ִּפי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ִמן-ְוָעִׂשיָת ַעל: ַהִּמְׁשָּפט
ִּפי -ַעל: ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר יֹורּוָך

יֹאְמרּו ְלָך ַּתֲעֶׂשה לֹא -ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר-ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוָך ְוַעל
 ).יא-דברים יז ח( "ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ָתסּור ִמן

,  הוציאו לעיתים דברים מהקשרם הנכוןהקבלה-בעלי    
 ,כל אשר יורוךכ :מרםבאֹ , דברים בניגוד לכוונת התורהוכוונו

 ,א ימיןין שהוא שמאל ועל שמאל שהוגם אם יגידו לך על ימ
הקבלה או -עלישכחו ב.  את דינםע ולקבלומאתה חייב לש
מן המקום ההוא  : הישיר של הכתובכואת המש ,בחרו לשכוח
המקדש אשר היה -הוא בית הלא ו,אלוהיך בו' אשר יבחר ה
ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני " :ככתוב ,ה בורת והשכינה ש,בירושלים

ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוֲכֶכם ְוָהִייִתי : םִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכ-ְּבתֹוֲכֶכם ְולֹא
 ).יב-ויקרא כו יא(" ִלי ְלָעם-ָלֶכם ֵלאלִֹהים ְוַאֶּתם ִּתְהיּו

 -אלפיים וארבעזה למעלה מ, נו הרביםיונות בעוהיום    
 ואין ,אין לנו כהן ולא נביא, חרב מקדשנו-ביתש שנה מאות

ומשוועים , ודין נחרץ,  ונביאנחתם חזון. תנו יודע עד מהיא
ְללֹא  ְלִיְׂשָרֵאל ַרִּבים ְוָיִמים" :בכתוב השני הפסוק לקיום אנו
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-לֹו ַעל-ַוָּיָׁשב ַּבַּצר: ֱאלֵֹהי ֱאֶמת ּוְללֹא ּכֵֹהן מֹוֶרה ּוְללֹא תֹוָרה
 טו ,הימים ב-דברי( "ַוִּיָּמֵצא ָלֶהם ַוְיַבְקֻׁשהּו ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ְיהָוה

 ).ד-ג

 

 .ן ואמןאמ, לעולם' ברוך ה
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מכתב פתוח 
 

 ,א"שליט, לכבוד כלל רבני העדה הנכבדים

 . אמן,טובים ימים לאורך תזכו ,מקרא-בני ,דשהקו קהל לכבוד

 קשה מאוד, השתרש עמוק בקרב ציבור אשר    מנהג 
 או לשנותו,  שכן לאיש פשוט מן השורה כמוניכל, למנהיג
ם טועים  שה,הקבלה-כמה שנוכיח לאחינו בעלי. ולבטל
החודש  דושיק ,התפילה-תנאי, העומר-רת ספיים כגוןבנושא

. לא נוכל לשכנע אותם בטעותם, אחריםרבים עוד נושאים בו
 נושאים ואל-טועים באי,  גם אנו ברוב עוונותינו,ככל הנראה

וכן , רחם- פטר הוא,בן הבכורנושא פדיון הגון כ ,דתיים
          .הדלקת  נרותאופן בנושא 

חג , פרד מחוקת חג הפסחהוא חלק בלתי נ,  הבןיון    פד
את  מקיימים ו שאנכשם . חוקה אשר ניתנה לדורות,המצות

, מקרא- מעדת בניכל שכן,  כיהודיםחובתנו, מצוות חג הפסח
על כל אחד  ה חוב,לכן. הבכור-הבן מצוות פדיוןאת לקיים 
 מה שלקיו את  לחזור ולהשריש,משנודע לו הדבר, מאיתנו

 : ככתוב,במדבר בפרשת והּופי המצ-על ,חשובה זו הצוומ
 -ָּכל   ֶּפֶטר ְּבכֹור- ָכל ִלי- ַקֶּדׁש :ֵּלאמֹר  מֶֹׁשה-ֶאל  ְיהָוה  ַוְיַדֵּבר"

-ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר  :הּוא ִלי ּוַבְּבֵהָמה ָּבָאָדם ִיְׂשָרֵאל ִּבְבֵני ֶרֶחם
 ֲעָבִדים ִּכי ִּמְצַרִים ִמֵּביתַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמ-ָהָעם ָזכֹור ֶאת
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 ַהּיֹום ַאֶּתם  : הֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץְּבחֶֹזק ָיד
ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני -ְיִביֲאָך ְיהָוה ֶאל- ְוָהָיה ִכי :יְֹצִאים ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב

ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּב
 :ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה-ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוָעַבְדָּת ֶאת

ַמּצֹות   :ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַחג ַליהָוה
 ֵיָרֶאה ְלָך-ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא-ֵיָאֵכל ֵאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְולֹא

 ַּבֲעבּור ֶזה  : ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר :ְּגֻבֶלָך-ְּבָכל ְׂשאֹר
ָיְדָך - ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל :ָעָׂשה ְיהָוה ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים

ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ְיהָוה ְּבִפיָך  ִּכי ְּבָיד ֲחָזָקה  :ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶניָך ְלַמַען
ַהֻחָּקה ַהּזֹאת ְלמֹוֲעָדּה - ְוָׁשַמְרָּת ֶאת:ִצֲאָך ְיהָוה ִמִּמְצָרִיםהֹו

ֶאֶרץ ַהְּכַנעִני ַּכֲאֶׁשר -ְיִבֲאָך ְיהָוה ֶאל- ְוָהָיה ִּכי :ִמָּיִמים ָיִמיָמה
ֶרֶחם ַליהָוה -ֶּפֶטר- ְוַהֲעַבְרָּת ָכל :ִנְׁשַּבע ְלָך ְוַלֲאבֶֹתיָך ּוְנָתָנּה ָלְך

ֶּפֶטר - ְוָכל :ַליהָוה  ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָך ַהְּזָכִריםֶּפֶטר-ְוָכל
 לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ְוכֹל ְּבכֹור ָאָדם-ֲחמֹר ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם

 :ּזֹאת-ֵלאמֹר ַמה ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר-ְוָהָיה ִּכי: ְּבָבֶניָך ִּתְפֶּדה
 : הֹוִציָאנּו ְיהָוה ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדיםְּבחֶֹזק ָיד ְוָאַמְרָּת ֵאָליו

ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ -ִהְקָׁשה ַפְרעֹה ְלַׁשְּלֵחנּו ַוַּיֲהרֹג ְיהָוה ָּכל-ַוְיִהי ִּכי
ֵּכן ֲאִני זֵֹבַח ַליהָוה -ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל-ִמְצַרִים ִמְּבכֹר ָאָדם ְוַעד

- ְוָהָיה ְלאֹות ַעל : ָּבַני ֶאְפֶּדהְּבכֹור-ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהְּזָכִרים ְוָכל-ָּכל
" ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶניך ִּכי ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָוה ִמִּמְצָרִים

      .)טז-שמות יג א(

בעל  ,נוסףנושא 

 

ֲ

 להביא אני מבקש ,לא מעטה חשיבות

 .ת"הישר בעיני השי

  מנת-על  ,העדה-וחכמי ראשיים ה הרבנים  כבוד  פני בפניכם וב
למען נשכיל ונעשה ו ,העדה- ויאירו את עיני בנידעת שיתנו 

 84   



  מכתב פתוח                                 הרב משה בן שבתאי רצון              

ישנן  ,בנושא זה. הכנסת-זית בבתי-נרות שמן הדלקת    
הדלקת ,  האם מנהג זה: הראשונה,תשתי שאלות עקרוניו

  

 

  כי, וצדקה תהיה לנו. מן
 אלוהינו כאשר'  לעשות את כל המצווה הזאת לפני  הנשמור

שלנו -זית בבתי-שמן-נרות שאנו ,)מעט מקדששהם (הכנסת
 נוורתבהתאם למצוות תהוא  ,מזה שנים רבותבו נוהגים 
הכתוב בתורת י "עפ יםנוהגאנו האם  ,במלים אחרות .הקדושה

בתוך צלחות  שמן הזיתמדליקים כאשר אנו  ,ה"רעמשה 
 על ות התלוי,)האנדילים(הטבעות בתוך  ושמים אותם ,זכוכית

.  היא שליליתזוהתשובה לשאלה  ,לעניות דעתי ?שרשראות
שבתות ב ,חול-ימיב , יום מדי להדליק,ציוונו בתורתו ת"השי
שבעה נרות אלו .  לא פחותאף לא יותר ו, שבעה נרות-חגיםבו

-מנורת,  שבעת הקניםחייבים להיות דולקים בתוך מנורת
שאנו  כשם, כיום.  קייםל עוד היהכ, המקדש-ביתב ,הזהב

ארצה -משתחווים אפייםו ,הכנסת-טהרה בבית-מקיימים דיני
הנרות  אתדליק לה עלינוכן , המקדש-פי שהיה נהוג בביתכ

, מקדשנו- שהיה נהוג בביתפי כ,הקנים-שבעת-בתוך מנורת
-ְיהָוה ֶאל ַוְיַדֵּבר" :ככתוב. אמן ,יבנה ויקום בימינובמהרה 

 ָזְך ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית : מֶֹׁשה ֵּלאמֹר
ֵעֻדת ְּבאֶֹהל ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ָה:  ֵנר ָּתִמידְלַהֲעלֹת ַלָּמאֹור ָּכִתית

ּבֶֹקר ִלְפֵני ְיהָוה ָּתִמיד ֻחַּקת -מֹוֵעד ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ֵמֶעֶרב ַעד
ַהֵּנרֹות ִלְפֵני -על ַהְּמנָֹרה ַהְּטהָֹרה ַיֲערְֹך ֶאת: עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם

             .)ד-אויקרא כד ( "ְיהָוה ָּתִמיד

, ומקדשנ-תשנכספה וגם כלתה נפשנו לבייראה  ה"הקב    
 א,ואז יחיש גאולתנו במהרה ובימינו
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לפני , על המנורה הטהורה ,חוקת עולם,  נר תמיד-ציוונו
בא  ,  הטוב והמאמיןהיהודי :יהיהשאלה השנ. ה"הקב
תורם או ובמעמד זה הוא  ,זית-כ להדליק נר שמן"הילב

באותו  כ"בדה מעל ,אותו אדם. שהו כספי כלךמשלם ס
בקשת  , בקשת החלמה:ת"ישמהכלשהי  בקשה, מעמד
 , ישמור אותו ואת משפחתו מכל רעה"שהקבבקשה , הצלחה
, עולם-אדם מבקשים מבורא-בקשות שבניממיני הועוד 

 ובקול ענווה-ברוב אומר זאתו, דעתי היא. הרחום והחנון
 בקשות ת מתאים לבקש זה אינומעמד ש,חלושה-ענות
אנו מבקשים  כי ,ולו לכאורהאז נראה  ,כן .ת"מהשי
 חיזוקים .כ"הי עבור התרומה שתרמנו לב, תמורהה"מהקב

לעם   הובטחםבה,ניתן למצוא ממקומות רבים בתורה, כךל
וישמרו לעשות את , ה"ילכו בחוקות הקברק ישראל שאם 

 :כל טוב שבעולם  אתהם מבטיח לת"יאז הש, מצוותיו
, הגנה מחיית הארץ, שלום ובטחון, רווחה כלכלית, בריאות

עליונות , ניצחון על האויבים, הקמת דור המשך, אורך חיים
 לו רק ישכילו להתמיד ,זאתו. פריון ורבייה, ומשילה בגויים

לֹא ִתְהֶיה ": ככתוב. ולא לסור ממצוותיו ימין או שמאל
 ).שמות כג כו(" ִמְסַּפר ָיֶמיָך ֲאַמֵּלא-ֶצָך ֶאתְּבַאְר, ְמַׁשֵּכָלה ַוֲעָקָרה

 ְוָנַתִּתי  :ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם-ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת-ִאם"
: ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו

ָזַרע ַוֲאַכְלֶּתם -ָּבִציר ּוָבִציר ַיִּׂשיג ֶאת-ְוִהִּׂשיג ָלֶכם ַּדִיׁש ֶאת
ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ   :ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכם

-ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב לֹא-ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן
 :ֶלָחֶרב ִלְפֵניֶכם ְוָנְפלּו אְֹיֵביֶכם-ֶאת ּוְרַדְפֶּתם :ְרְצֶכםְּבַא ַתֲעבֹר

,

ש
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ְוָרְדפּו ִמֶּכם ֲחִמָּׁשה ֵמָאה ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו ְוָנְפלּו 
ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם -ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם  :אְֹיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב

ַוֲאַכְלֶּתם ָיָׁשן נֹוָׁשן   :ְּבִריִתי ִאְּתֶכם-ְוִהְרֵּביִתי ֶאְתֶכם ַוֲהִקימִֹתי ֶאת
ִמְׁשָּכִני ְּבתֹוְכֶכם ְולֹא :ְוָיָׁשן ִמְּפֵני ָחָדׁש ּתֹוִציאּו ִתְגַעל - ְוָנַתִּתי

ַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם ְוהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים ְוַאֶּתם  :ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם ְ  ְוִה
לֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ֲאִני ְיהָוה ֱא  :ִלי ְלָעם-ִּתְהיּו

 ֶאְתֶכם ָואֹוֵלְך ֻעְּלֶכם מֹטֹת ָוֶאְׁשּבֹר ֲעָבִדים ִמְצַרִים ִמְהיֹת ָלֶהם
 ).יג-ויקרא כו ג( " קֹוְמִמּיּות

ָבֵרְך ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר - ִּכי ְּבָך ֶאְביֹון-ִּכי לֹא ִיְהֶיה, ֶאֶפס"
ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע -ַרק ִאם  :ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה- נֵֹתןְיהָוה ֱאלֶֹהיָך

ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר 

 
ָ ת

ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר -ָּכל-ַלֲעׂשֹות ֶאת

 

ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה - ָעֶליָך ָּכל

ְ

ע

ָלְך -ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵּבַרְכָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר-ִּכי  :ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום
ַרִּבים  ְּבגֹוִים  ּוָמַׁשְלָּת  ַתֲעבֹט  לֹא  ַאָּתה ְו ְוַהֲעַבְטָּת ּגֹוִים ַרִּבים

 .)ו-דברים טו ד(" ִיְמׁשֹלּו לֹא  ּוְבָך 

ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות -ְוָהָיה ִאם"
ּוְנָתְנָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך  ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום-ָּכל-ֶאת
 ּוָבאּו :ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ-ְליֹון ַעל ָּכלֶע

ָּבִעיר ּוָברּוְך ,  ָּברּוְך ַאָּתה :ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְוִהִּׂשיֻגָך
 ְׁשַגר ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ּוְפִרי ְבֶהְמֶּתָך- ָּברּוְך ְּפִרי :ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה

,  ָּברּוְך ַאָּתה :ָּברּוְך ַטְנֲאָך ּוִמׁשַאְרֶּתָך  :ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹות צֹאֶנָך
אְֹיֶביָך ַהָּקִמים ָעֶליָך - ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת :ְּבבֶֹאָך ּוָברּוְך ַאָּתה ְּבֵצאֶתָך

סּו  ְּבֶדֶרְך ֶאָחד ֵיְצאּו ֵאֶליָך ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָינּו ִנָּגִפים ְלָפֶניָך
ַהְּבָרָכה ַּבֲאָסֶמיָך ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך - ְיַצו ְיהָוה ִאְּתָך ֶאת :ְלָפֶניָך
ְלַעם  לֹו ְיהָוה ְיִקיְמָך  :ָלְך נֵֹתן ֱאלֶֹהיָך ְיהָוה-ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ּוֵבַרְכָך
 ֱאלֶֹהיָך ְיהָוה ִמְצֹות-ֶאת ִתְׁשמֹר יִּכ ָלְך-ִנְׁשַּב ַּכֲאֶׁשר ָקדֹוׁש
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ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ְיהָוה ִנְקָרא ָעֶליָך - ְוָראּו ָּכל :ָּת ִּבְדָרָכיוְוָהַלְכ
 ְוהֹוִתְרָך ְיהָוה ְלטֹוָבה ִּבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּתָך  :ְוָיְראּו ִמֶּמָּך

  :ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך ַאְדָמֶתָך ּוִבְפִרי
ַאְרְצָך -ַהָּׁשַמִים ָלֵתת ְמַטר-אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת-ַּתח ְיהָוה ְלָך ֶאתִיְפ

ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה לֹא -ְּבִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ָּכל
 ּוְנָתְנָך ְיהָוה ְלרֹאׁש ְולֹא ְלָזָנב ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְולֹא  :ִתְלֶוה

ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָאנִֹכי -ִתְׁשַמע ֶאל- ִּכי הִתְהֶיה ְלָמָּט
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר -ְולֹא ָתסּור ִמָּכל  :ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ְמַצְּוָך ַהּיֹום

 ֱאלִֹהים ַאֲחֵרי ָלֶלֶכת ּוְׂשמֹאול ָיִמין ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום
 ).יד-דברים כח א(" ְלָעְבָדם ֲאֵחִרים
 מופיע הסבר , בתחילת ספר ויקרא, על כל האמור לעילבנוסף

, זבח ושלמים, עולה ומנחה :מפורט על כל סוגי הקורבנות
 .ה"לקבם קורבנות  תודה  ה, העולה והמנחה. חטאת  ואשם

ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ", אלועות עצומה יש לארבע מילים  משמ).א
ובעצמו

 

, השלמה פיוס ושמחה, הם קורבנות שלום, השלמיםזבחי 
 הם קורבנות הודאה ,החטאת והאשם. בעיקר בחגיםהמועלים 

אין . )ת"ע(,  ונסלח לוהכהן מכפר עליו. וון ובקשת סליחהבע
קורבן לשם בקשות , במקראבכל הקורבנות המוזכרים 

אין זאת אומרת שאסור כלל לבקש ,  בכל אופן.ה"מהקב
  .נרות ותשלוםהאלא שלא במעמד הדלקת  ,ת"מהשיבקשות 

ְׁשמֹר ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִל-ִאםְוָהָיה "    
דברים כח (.." .ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום-ָּכל-ַלֲעׂשֹות ֶאת

 בשר מצוותולא ,   הם בכבודות"השי מצוות: "ַהּיֹום
  מתןזמן שנה מאלף וחמש מאותכ עבורב  ולא,היום. ודם
התלמוד בכתיבת הקבלה-בעלי החלו עת ,סיני מעמדו תורה
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 .  ת"השידברי ב שינו הוסיפו וגרעו כאוות נפשם ,המשנהו

 ת"השיעלינו להכין את לבבנו לעבודת  ,כן-על    
אז  .מצוותיו אשר צווה את אבותינוכל ולהשתדל לקיים את 

ְוָהָיה ": ככתוב,  לנו מראשותמובטח ,ה"מהקב בקשותינוכל 
ַ ֵ ֶנ ַו

- של נר
 הם חלק ,התמידודינו כדין קורבן  ,יבוא מהעםצריך שהתמיד 

ר

ה עֹוד הם ְמדְּבִרים ַוֲאִני ֶאְׁשָמעִי-ֶטֶרם ֲאִני ֶאֱע ישעיה (" ְקָראּו 
, הכנסת חשובה מאוד לטהר את נפשנו-התפילה בבית ).סה כד

 . בנוי שימלא כל משאלות לה"מהקבאז נוכל לבקש 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך - ְּתַצֶּוה ֶאתְוַאָּתה"    
הזית-שמן .)שמות כז כ( "ַלָּמאֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר ָּתִמידָּכִתית 

 ,היום. על הציבורוהם חובה , מיתיוהקודש היום -מעבודת
 ,ובמקומם באו התפילות בטלו הקורבנות, בעוונותינו הרבים

) קנדיל(יותר נכון או ) אנדיל(המילה . ונשלמה פרים שפתינו
היא שאולה מהשפה האנגלית . ולא ערבית,  מילה עבריתהאינ

)(CANDLE הדליקו ם הקופטים במצרי.  נר-ופירושה בעברית
 ה ברחמיו הרבים וחסדיו " הקב.יהםבכנסיות) קנדילים(

ויקיים עלינו   . ישראל עמו   לכל על  וירחם  יחוס   ,יחון  ,הגדולים
ָאִני ּוַבְּנָהרֹות לֹא -ֲעבֹר ַּבַּמִים ִאְּתָךַת-ִּכי" :מקרא שכתוב
ִּכי : ָּבְך-ֵאׁש לֹא ִתָּכֶוה ְוֶלָהָבה לֹא ִתְבַע-ֵתֵלְך ְּבמֹו-ִיְׁשְטפּוָך ִּכי

 ).ג-ישעיה מג ב" (דֹוׁש ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיֶעָךֲאִני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְק

 

 .אמן ואמן,  לעולם'ברוך ה
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ספירת העומר  
 

לשבתות שהן בנוסף , לעמו ישראל,  נתן לנוה"הקב    
מקודשים לישראל ו,  מקראי קודש הנקראיםמועדים ',מועדי ה

ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיהָוה ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  ":ככתוב .כמעט כמו השבתות
מועדים תכליתם של  ).ג ד כויקרא(" ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם-ֲאֶׁשר
 ,עםהאיחוד ל ,)ושמחת בחגיך (שמחהנו ללהביא , אלה
שבועות ,  פסח:הרגלים-שלושת .ת"בשיק האמונה וזיולח

בו מקום אשר אל ה לעלות ,חובה על כל ישראלבהם , וסוכות
 מסמלים , בית המקדש בירושלים- כמשכנוה"בחר הקב

 זכר -פסח . אירועים מרכזיים בדברי ימי עמנו,ומזכירים לנו
ומעמד מתן תורה זכר ל -שבועות .נוירותציאת מצרים זמן חלי

נדידה במדבר והישיבה בסוכות לפני זכר ל -סוכות .סיניהר 
מועדי ישראל הנוספים לשלושת . ארץ ישראלהכניסה ל
 להתריע אבה זכרון תרועה -)ראש השנה(יום תרועה  :הרגלים

יום  .לפני יום הכיפורים )כנגד עשרת הדברות(עשרה ימים 
וקדושה  מיוחדתיום בעל משמעות , שבת שבתון -הכיפורים

 עוון, חטא מכל טהרהואפשרות , יום של חשבון נפש, רהיתי
 ולא ישוב ,בתנאי שישוב האדם בתשובה שלמהזאת  .ועבירה
דומה מאוד , קודשה מקראי ,כל המועדים קדושת .לחטוא

 אסור, ת כל מה שאסור לעשות ביום השב.לקדושת יום השבת
ַאְך ֲאֶׁשר  "-למעט ההיתר הקיים במועד ,קודש-מקרא יוםב גם
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 .)זט יבשמות (  "ָלֶכם  ֵיָעֶׂשה  ְלַבּדֹו  הּוא  ֶנֶפׁש  ְלָכל ֵיָאֵכל 
אך עבודה -נאסרה בהם מלאכת ,קודשה-המועדים מקראיכל 
 ,מקראי קודש'  הן מועדי ה,השבתות כל . שבתותאינם
ְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעֵדי ְיהָוה ֲאֶׁשר ִּתְק "-ככתוב
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון : מֹוֲעָדי
ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ַׁשָּבת ִהוא ַליהָוה ְּבכֹל -קֶֹדׁש ָּכל-ִמְקָרא

 לא אך, שבת היא מועדה -מכאן. )ג-ב ויקרא כג(" מֹוְׁשבֵֹתיֶכם
גם  כאןומ( , אוכל לכל נפשנתההיתר להכ. ל מועד הוא שבתכ

הפעולה ש בלבדו, ו"וכלשאוב מים , להבעיר אש, לשחוט
. את המועדים מהשבת מבדיל, )נחוצה להכנת אוכל לכל נפש

 שם כ, אינם שבתותאך החגים והמועדים הם מקראי קודש
 . אך הלוי אינו כהןשכהן הוא גם לוי

לעדית ליום השביעי  בנתוומכ, התורהבלשון  שבת    
: ככתוב, )הבריאה-ששת ימיל זכר(המעשה -שלאחר ששת ימי

-יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל-ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת"
 ,נכון הוא ).בראשית ב ג(" ָּבָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות-ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר

ָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ּוַב: "שגם שנת שמיטה הינה שבת
". ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַליהָוה ָׂשְדָך לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר

 :באה בעקבותה שנה שביעית -שמיטהשנת  ).ויקרא כה ד(
-ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך ְוָאַסְפָּת ֶאת"

 למדים ,י שתי הדוגמאות שלעיל"עפ ).ג  ויקרא כה(" ָאָתּהְּתבּו
 עבור היום ,"שבת" כי בתורה השתמשו תמיד בהגדרה ,אנו
 לאחר שש שנה שביעיתכ או ,מעשה-ימי-ת ששלאחרשביעי ה

 תמיד תהא שהשבת, היהתנת קיימ, בכך .אדמה-שנות עבודת
 ותשנ  שש  או  , לחו-ימי  השש  לה  ודמיםוק  ,במספר  שביעית
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. ובהם מותר  לזרוע  ולקצור, הנבדלים ממנה עבודת אדמה
 . בשום מקום בתורת משה לא נאמר שהמועד הוא גם שבת

,  אלו אמתדברי מקבלים אינם ,בעלי הקבלה אחינו    
 זו הסיבה שהם . שיום מועד הפסח הוא גם שבתועניםוט

 הם טועים ,כך ב. למחרת הפסח,בספירת העומרמתחילים 
מאחר ובשום מקום בתורה שבכתב לא נאמר על יום  ,ומטעים

-למעט יום הכיפורים שהוגדר כשבת, מועד שהוא גם שבת
, לאמור לעיל בנוסף .שבתון ואסורה בו כל מלאכת עבודה

קיימות בידנו הוכחות נוספות למכביר המחזקות ומאמתות 
 . החזקות מאריות,להלן חלק מהראיות. את האמת שבידנו

 התורה, מלבד חג השבועותהמועדים לכל  -ראשונה    
חג , ד בניסן בין הערביים" י-פסח: תאריך קבועמציינת 
'  י-יום הכיפורים, בתשרי'  א-יום תרועה, ו בניסן"ט -המצות
ואילו . ב בתשרי"כ -שמיני עצרת, ו בתשרי"ט - סוכות,בתשרי

פי  כמועדו המדויק נכתבלא , הוא חג הביכורים, השבועותחג 
לחג בתורה  לא נקבע ש,ללמדך. יתר המועדיםשצוין לגבי 

הוא תלוי בשבת מאחר ו, השבועות תאריך קבוע בחודש סיון
 סופרים את העומר ,אחינו בעלי הקבלה. חול המועד פסח
 מסיימים את הספירה -ומכאן, ז בניסן"קרי בט, למחרת הפסח

  כאשר הטעם בספירהמה, ךאם כ. יהרג ובל יעבור, בסיון' ו-ב
הנהיגו שלא  ,בעלי הקבלה אחינו .?וע מראשהתאריך יד

 ,ו ראש השנה,ד,לא א:  את שיטת הדחיות,ברשות ובסמכות
 הם מודים שאינם מקדשים .ז עצרת,ה,ולא ג ,ו פסח,ד,לא ב

 ה"שהקב ,במשנה מסופרה אף על פי, את החודש במועדו
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    ראה כזה  " לו ואמר ,הלבנה מולד את ה"רע למשה הראה
כפועל ,  הנכוןבמועדם אינם חודשיהם יראשו מאחר ".וקדש
בניגוד  זאת . הנכון אינם נחוגים במועדגם חגיהם -יוצא
 ִּתְקְראּו אָֹתם ֶדׁש ֲאֶׁשרֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיהָוה ִמְקָרֵאי קֹ": כתובל

 היו מקדשים את ראשי החודשים לואי ).ויקרא כג ד(" ְּבמֹוֲעָדם
תאם גם בה ומקרא בהתאם ל,פ ראית המולד החדש"ע

 חג השבועות לא -תלמודבמשנה וב החודש-להלכות קדוש
אנו . כפי שהם קבעובסיון ' היה נופל אצלם תמיד ביום ו

ַעד " -ימים .שבתותוכל שכן שבועות ,  לספור ימים,מצווים
 ).ז ט גויקרא כ(" ...ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום

ָלְך ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל -ָׁשֻבעֹת ִּתְסָּפרִׁשְבָעה " -שבועות
ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם  "-שבתות  ). טזדברים ט ("ִלְסּפֹר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות

עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות -ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת
סופרים אמנם , להבעלי הקב ).וויקרא כג ט(" ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה
, לכן .שבתות יכולים לספור אינםאך לעולם , ימים ושבועות

 .בימי שבתות כבימי חול,  אצלםזההנוסח ספירת העומר 

      .ספירת העומר אצלנו בעלי המקראנוסח    -שנייה    

 : הספירה ימי חולההקדמה טרם

 :ָּנה ֵעֶקב          ְוֶאְּצֶר הֹוֵרִני ְיהָוה ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך      
 :ֵלב-ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל         ֲהביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך   

 :בֹו ָחָפְצִּתי-ִּכי   ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך            
 :ָּבַצע-    ְוַאל ֶאל ֵעְדֹוֶתיך              -ִלִּבי ֶאל-ַהט
 :אְֹרחֹוֶתיָך ַלְּמֵדִני          ָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני      ְּדָרֶכי

 :    ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת  ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם              
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 :הברכה טרם הספירה

 וציוונובמצוותיו ידשנו שק מלך העולם אלוהינו' ברוך אתה ה
 .  אמן,על  ספירת  העומר

היום כך וכך , פלוני לשבוע פלוני משבעה שבועותהיום יום 
 .שים יום מהנפת העומר ממחרת השבתימים מספירת חמי

היום יום רביעי לשבוע  :בשבוע הרביעי'  יום ד-לדוגמא
היום חמישה ועשרים יום מהנפת . רביעי משבעה שבועות
 .העומר ממחרת השבת

 :שבתותהמי בי ההקדמה לפני הספירה

:ָהַעִּמים-ָּכל-ַעל ְוָרם הּוא                 ְיהָוה ְּבִצּיֹון ָּגדֹול                         

.ָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם         ָאֵמן  ְוָאֵמן  

:ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה-  ְוָכל        ְיהָוה                          -ָיָׁשר ְּדַבר-ִּכי  

:  ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב                 הֹוֵרִני ְיהָוה ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך                              

:ֵלב-      ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל  ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך                            

:בֹו ָחָפְצִּתי-    ִּכי           ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך                              

:ָּבַצע-      ְוַאל ֶאל                                     ֵעְדֹוֶתיָך-ִלִּבי ֶאל-ַהט  

:   אְֹרחֹוֶתיָך ַלְּמֵדִני  ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני                                    

 :                   ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת                             ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם  

 עֶֹמר  ַהְּתנּוָפה-ֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם  ֶאתּוְסַפְר

  :ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות  
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 :הברכה טרם הספירה

דשנו במצוותיו וציוונו יאלוהינו מלך העולם שק' ברוך אתה ה
 . אמן, על ספירת העומר

 :שבת הרביעית לדוגמאספירת ה

היום שמונה . ביעי לשבוע רביעי משבעה שבועותהיום יום ש
ממחרת  ועשרים יום מספירת חמישים יום מהנפת העומר

היום שלם  .שבת רביעית משבע שבתות, היום שבת .השבת
 . שבוע רביעי משבעה שבועות

 .ו"וכְיהָוה ְּבִצּיֹון  -בשבת כלספירההקדמה  ביום חג השבועות

 :הברכות לפני הספירה

וציוונו  במצוותיו דשנוילוהינו מלך העולם שקא' ברוך אתה ה
 . אמן,על ספירת העומר

ענו  יוהגוקיימנו אלוהינו מלך העולם שהחיינו ' ה  אתה  ברוך
 . אמן,בשלום לזמן הזה

 .היום יום מחרת השבת השביעית

 .היום יום חמישים לספירת העומר

 .'היום יום קרבן מנחה חדשה לה

 .היום חג הקציר

 .ביכוריםהיום יום חג ה

 .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
-ָּכל ָלֶכם קֶֹדׁש ִיְהֶיה-ִמְקָרא ַהֶּזה ַהּיֹום ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם: ככתוב

 ֵתיֶכםמֹוְׁשבֹ-ְּבָכל עֹוָלם ֻחַּקת ַתֲעׂשּו לֹא ֲעבָֹדהְמֶלאֶכת 
בחג  או שבתות ,חול בימי המתקיימת ספירה כל .ְלדֹרֵֹתיֶכם

 ַוְיַצֵּונּו ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ֶאת :בפסוקים מסתיימת ,השבועות עצמו
ָּכל ַהָּיִמים  ְלטֹוב ָלנו ֱאלֵֹהינּו ְיהָוה-ֶאתְלִיְרָאה  ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלהָּכל 

-ֶאת ַלֲעׂשֹות ִנְׁשמֹר-ִּכי ָּלנּו-ֶיהּוְצָדָקה ִּתְה :ֹום ַהֶּזהְכַהּי ְלַחּיֵֹתנּו
  דבריו  מגיד.ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו-ָּכל

גוי  כן לכל עשה לא. חוקיו ומשפטיו לישראל ליעקב
   .ואמן אמן, לעולם' ברוך ה.  הללויה ומשפטים בל ידעום

 :הנוסח ספירת העומר אצל אחינו בעלי הקבל

 :א"יום ו יא באייר תשס, יום חולבספירה ל אדוגמ

 :הברכה לפני הספירה
וציוונו  דשנו במצוותייהעולם שק מלך אלוהינו' ברוך אתה ה

 . אמן. ספירת העומר על
ימים וחמישה שבועות שהם שלושה , היום ששה ועשרים יום

 .לעומר
 ספירה ביום שבת

ושים וארבעה היום של :א"ט  באייר תשסי,  יום שבת,לדוגמא
 ספירת מנוסח .יום שהם ארבעה שבועות וששה ימים לעומר

 אנו רואים בעליל שאין הם, העומר אצל אחינו בעלי הקבלה
ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם " ובכך עוברים על המצווה ,השבתותסופרים את 

ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות עֶֹמר -ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת
 ֲחִמִּׁשים  ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו: ִמימֹת ִּתְהֶייָנהְּת
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 ,אם כך ).טז-ויקרא כג טו(" ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליהָוהיֹום ְוִהְקַרְבֶּתם 
אלא למחרת , אינה למחרת השבת ככתוב העומר אצלם הנפת

על המצווה גם  הם עוברים , בכך. שבתשאינוחג הפסח 
 ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ְיִניֶפּנּו ִניף ֶאת ָהעֶֹמר ִלְפֵני ְיהָוה ִלְרצְֹנֶכםְוֵה"

שיהיה לכם לרצון לפני כדי  -ִלְרצְֹנֶכם ).א כג יויקרא ("ַהּכֵֹהן
 אצל .מן התורה עשה מצוותהעומר היא   ספירת.ה"הקב
 , ספירה לכאורה-פיקטיביתהיא   הספירה,הקבלה בעלי אחינו

אם ו ,מראש )ו בסיון( אצלםהשבועות קבוע  תאריך חגו אחרמ
 .?הטעם בספירה מהך כ

ָּגָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגאֹה " -שלישית    
" ַהּנֹוֵתן ַּבָּים ָּדֶרְך ּוְבַמִים ַעִּזים ְנִתיָבה" ).או שמות ט( "ַבָּים

ַהָּים -ַעְברּו ְבתֹוְךְוַהָּים ָּבַקְעָּת ִלְפֵניֶהם ַוַּי" ).טזישעיה מג (
וברבים אחרים , ל"הנבכל הפסוקים  ).איט נחמיה (" ַּבַּיָּבָׁשה

 -כלו מאחר ,לא צוין על איזה ים מדובר, בתורתנו הקדושה
 כך .מדוברתבל יודעים על איזה ים -מעמיישראל ורבים 

הידועה ) בהא הידיעה(שבת ה ממחרת -ה תעודתזאת ,השבת
" ָּבת ִהוא ַליהָוה ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכםַׁש"...: ככתוב, לכל עמו

 ,יה מהתורהי חייב להביא רא,חולק על כךה כל ).ויקרא כג ג(
אף הוא שבת , )מלבד יום הכיפורים(, קודש-מקראשיום מועד 

ותר בו הרי ה? קודש שבת ִייָּקֵרא-איך יום מועד מקרא. ִייָּקֵרא
ל נפש ועשיית כל הנחוץ להכנת אוכל לכ אש הבערת ,בישול
יום התירו באף  ,אחינו בעלי הקבלה. ח"עלב ואפילו ,אדם
מתקן והבערתה ב, ועד המטרםקיימת ה אש העברת מועד
          .?!גם ביום שבת קודש זאת מתירים האם היו .אחר
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. שלמותבמובן  ,ִּתְהֶייָנהֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת  -רביעית    
 שכל אחד משבעת , כל ספקלמנוע באה ,ְּתִמימֹתהמילה 

קרי , השבועות מתחיל ביום ראשון ומסתיים ביום השביעי
ִיָּגֵאל -ְוִאם לֹא" ככתוב, שנה תמימה כמו שלמות .שבתביום 
לֹו -ָּבִעיר ֲאֶׁשר-ְוָקם ַהַּבִית ֲאֶׁשרְמלֹאת לֹו ָׁשָנה ְתִמיָמה -ַעד

).  לכהויקרא (" לחָֹמה ַלְּצִמיֻתת ַלּקֶֹנה אֹתֹו ְלדֹרָֹתיו לֹא ֵיֵצא ַּבּיֵֹב
 ּתֹוַרת: " ככתוב, אשר נתנה לנו לטובה,ת" כתורת  השישלמות

כאדם שלמות  .)לים יט חתה(..." ְיהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש
 ְיהָוה  ִעם  ִּתְהֶיה  ָּתִמים"  : ככתוב ,אלוהיו   עם  בנפשו השלם
זהו שבוע שלם ? מהי שבת שלמה ).יגדברים יח ( "ֱאלֶֹהיָך

ֵׁשֶׁשת ": ככתוב ,חיל ביום ראשון ומסתיים ביום שבתמתה
ויקרא כג  ("...ָיִמים ֵתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון

ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך " -ובדומה ).ג
 "ִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁש

 ).ד-ויקרא כה ג(
  ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשיםַעד -חמישית    

 ,ללמדך ).ויקרא כג טז("  ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליהָוהְוִהְקַרְבֶּתםיֹום 
 האי. שביעית  שבתלמחרתלהיות  חייב ,שערב חג השבועות

  .?  הרבניםת השביעית בספירתהשב

 היינו מצווים להקריב עולות , השבתותבימי -שישית    
יום ,  חג המצות-בכל המועדים ). טבמדבר כח -ראה( ,ה"קבל

 ,ה"הקביום הכיפורים וחג הסוכות ציווה עלינו , התרועה
 ואילו בחג הקציר הוסיף ,קורבן עולה וקורבן חטאתהקרבת 

 , והמועדיםכל החגים ).קרא כג יטוי -ראה( בו זבחי שלמים
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 אסורים , על כן. עשויים ליפול בשבת,מלבד חג השבועות
 דברו ,זבח השלמים נאכל ביום שחיטתו. בהם זבחי שלמים

חילול , צריך חלילהיאחרת  ,בלתי אפשרי ביום השבתזה 
ה "יוונו הקבבו צחג השבועות שיום להבטיח מנת -על .שבת

קבע , קודש ביום שבת פוללעולם לא י, על זבח השלמים
  יוםמחרתהוא יום  -'שלעולם ייפול ביום א, מרומים-שוכן
 .שבתה

 . מקביליות בתורהקיימת -שביעית    

 .  שמיטהבין  שנתלבין  יום  השבת  

 .ירת העומר לבין ספירת היובלבין ספ 

 . היובל-לבין  שנתבין  חג  השבועות ו
 

 :ואתיתן לראות זאת ביתר בירור בטבלה השונית
 

 יום השבת

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה "
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון 

קֶֹדׁש ָּכל ְמָלאָכה לֹא -ִמְקָרא
ַתֲעׂשּו ַׁשָּבת ִהוא ַליהָוה ְּבכֹל 

 ". מֹוְׁשבֵֹתיֶכם

 )., ויקרא כג ג(

 שנת השמיטה

ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש "
 ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך ְוָאַסְפָּת ָׁשִנים

ּוַבָּׁשָנה . ֶאת ְּתבּוָאָתּה
ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה 
ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַליהָוה ָׂשְדָך לֹא 

 ".ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר

 ).ויקרא כה ג(
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 ספירת העומר

ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת "
ם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכ

עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות 
הם ו –". ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה

 .ארבעים ותשעה ימים

  ).טו ויקרא כג(

 ספירת היובל

ְוָסַפְרָּת ְלָך ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת "
ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ֶׁשַבע 

ָּבִעים ַׁשְּבתֹת ַהָּׁשִנים ֵּתַׁשע ְוַאְר
 ".ָׁשָנה

 ). ויקרא כה ח(
 חג השבועות

ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת "
ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם 

 ". ַליהָוהִמְנָחה ֲחָדָׁשה 

 ).ויקרא כג טז(

 שנת היובל

ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים "
ֶיה ָׁשָנה ִּכי יֹוֵבל ִהוא קֶֹדׁש ִּתְה

 ".ָלֶכם

 ).יב-ויקרא כה י(

 

,  לספירהיום החמישיםהחג השבועות הוא  ,לסיכום    
שנת היובל היא שנת . מחרת השבת השביעיתלהיות ל חייבו

, שנת הארבעים ותשע היא שנת שמיטהכאשר  ,החמישים
 . נקראת שבת- היאאףש

  

 .אמן ואמן, לעולם' ברוך ה
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גדי בחלב אמו  
 

: ְמבֹאֹו-ֶׁשֶמׁש ַעד-ִמִּמְזַרח ָאֶרץ-ָוה ִּדֶּבר ַוִּיְקָראֱאלִֹהים ְיהֵאל 
 ) ב-לים נ אתה( .יִֹפי ֱאלִֹהים הֹוִפיַע-ִמִּצּיֹון ִמְכַלל

מקרא -שחכמי בני,  הסיבהימה .מובחלב א גדי    
איסור  -)כביכול מצווה(שללו מצוות , )היהודים הקראים(

 ?מכל וכל, הקבלה-בקרב בעלי  הנהוגה,אכילת בשר עם חלב

, פה-התורה שבעל מניחי יסודות ,הקבלה-בעלי    
פרקים . כרוזאת עד אין ה ,במצוות גדי בחלב אמוהרחיבו 

הלכות נרחבות .  עוסקים בנושא זה,גדולים בתלמוד ובמשנה
צאן עם חלב בקר -בשר, של איסור אכילת בשר עם חלב

סיכוי שזה כל אין ר שאכ, עוף עם חלב כלשהו- בשראפילוו
דברי לבין אכילת , כל בשרהפסקה בין אכילת . מוא-חלב
-כיורי, מטבח נפרדיםשולחן ו-כלי ,ם"סכו. פךיולה, חלב

 ואדומים, חלב-כלי לניקוי כחולים-אמצעי. מטבח נפרדים
, נשכח הגדי, ה המקוריתומן המצומאוד התרחקו . בשר-לכלי

 על ועשו החליטו ,ואביהוא נדב ,אהרון בני. ונשכחה אמו
ַאֲהרֹן -ַוִּיְקחּו ְבֵני" :ככתוב,  דבר אשר לא נצטוו לעשותםדעת

ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקטֶֹרת 
 ֵאׁש ֵּתֵצאַו: ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ְיהָוה ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה אָֹתם

   .)ב- אי ויקרא( :"ְיהָוה ִלְפֵני ַוָּיֻמתּו אֹוָתם ַוּתֹאַכל ְיהָוה ִמִּלְפֵני
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. ?"ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה אָֹתם ֵאׁש" -הביטוי משמעות מהי
הנראים , מגיעים לעיתים לידי עשיית דברים, אדם-בניו ,ייתכן
,  לעשותםוּוצכלל לא למעשה ר שאכ,  כמתחייביםלהם
ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲעבֹד : "וכדוגמת, בני אהרוןמעשה נדב ואביהוא כ

ְצָבא -ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתחּו ָלֶהם ְוַלֶּׁשֶמׁש אֹו ַלָּיֵרַח אֹו ְלָכל
 ).דברים יז ג(" ִצִּויִתי-ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר לֹא

 מהחמורות היא  כי עבודה לצבא השמיםמבין , דעתבר    
. והיא עבודה זרה ברורה, ת ככפירה בעיקרנחשב, רותישבעב
גם אש זרה אשר לא , יש לפרש את שני הפסוקים, לפיכך

 אשר - במשמעות,ותייוצוגם לכל צבא השמים אשר לא , הויצ
הקודש -הנוגע לענייני מעשה-דברכי . יתי לא לעשותוויצ

 שאנו מצווים לא -משמעו, ונו לעשותי לא הצטוואשר
 אש - היא בבחינת,המעשה ייתעש, במקרה שכזה. ולעשות

ַהָּדָבר -פּו ַעלילֹא תֹוִס: " על כך נכתב.נואותוה יזרה אשר לא צ
ִמְצֹות -ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ְולֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ִלְׁשמֹר ֶאת

 ). דברים  ד ב( :ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם

בעלי הקבלה בנושא בשר לכות כל ה:  למחלוקת    הרקע
. רבנן נולדו-כולן על ברכיו ,אינן מהתורה שבכתב ,וחלב
מהו  ,אבקש להקדים ולהבהיר,  אסביר את דעתי בנושאבטרם

של התרחש במאה השמינית למניינם אשר לוג הרקע לפי
התחילו התנאים ואחריהם אז .  ואולי קודם לכן,הנוצרים

 ,ה"רענים לתורת משה לתת פירושים שונים ומשו, האמוראים
היו רחוקים מאוד מרוח  ,אלו פירושים .בהתורה שבכת

 , למעשה הלכה נמסרו פירושיהם ,לטענתם .הכתוב ומכוונת
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, במשך דורות, ולא רק זאת.  בסיניה"רע למשה ,פה-בעל
 תורהה על  והוסיפוסתרו,  שגרעו, הלכותהוסיפו בעלי הקבלה

הם , והגמראהתלמוד , גם אחרי חתימת המשנה. שבכתב
הם העדיפו את החריפות . הלכותהוסיפו לפסוק עדיין 
 "תורה"הם יצרו . הכתובה והצרופהלפול על האמת והפ

. אבל למעשה שונה ממנה, לכתובכביכול זיקה בעלת , חדשה
 יאה, הבניין המפואר כביכול שהם בנו, יצירה חדשה זו

בהרבה . למעשה ערעור והתרסה על החוק והמשפט האלוהי
 ה של רואים השפע,)ע"התושב(ות של התורה שבעל פה הלכ

 .הפרסים והנוצרים, אמונות ודתות של עמים זרים כמו היוונים

ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב -לֹא..." - התורני לציווי הינוהמקור    
ג מצוות " מתרי,תעשה-לא ממצוות  אחת).שמות כג יט ("ִאּמֹו

ר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהָּדָב-לֹא תִֹספּו ַעל "-היא, התורה
ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי -ְולֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ִלְׁשמֹר ֶאת

ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹות " - באותו הקשר).דברים ד ב(" ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם
" ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֶאְתֶכם לֹא ָתֻסרּו ָיִמין ּוְׂשמֹאל

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם אֹתֹו -ֵאת ָּכל" - וכן,) ה כטדברים(
). דברים יג א( "תֵֹסף ָעָליו ְולֹא ִתְגַרע ִמֶּמּנּו-ִתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות לֹא

פעמים מופיע , "ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום"צירוף המילים 
-חמישה חומשימ האחרוןהחומש הוא  , בספר דבריםרבות
מסכם את כל חוזר ו ספר דברים.  שבכתבה"תורת מרע, תורה

 מופיע גם דומהמילים צירוף , בין השאר. מצוות התורה
  )המצוות( והיו הדברים ,אחד' ה אלוהינו 'ה ישראל-בשמע
ֲאֶׁשר ", ביטוי זה  .לבבךל ע  ,היום  מצווך   אנכי אשר  האלה

. בעל משמעות עמוקהביטוי  הינו, "ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום
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. מצווה אותנוה, בכבודו ובעצמו, ה"הקב וזה -'אנכי מצווה'
 .או להוסיף/ו, או לתקן/ו, על מצוותיו אין מי שרשאי לערער

 לפני אשר עשינוכל את  שהיא מבטלת -'היום'הכוונה במילת 
 , לעשות בעתידנו לאמרוכל מה שיבואו ויאת ו, תורה-מתן
במילים . אחר מתן תורהל, כתובה סיף עלהמו או הנוגד

מצווה )  בכבודוה"הקב(מה שאנכי , ברורות וחד משמעיות
והוא גם מבטל ושולל כל מה  ,הוא הקובע, אתכם היום

התורה (שיגידו לכם לעשות בניגוד או בתוספת לכתוב 
 .מצווה אתכםאשר הוא זה  היות ואנכי ,)שבכתב

 .)התורה שבכתב( הקראית היא יהדות המקרא היהדות    
, יהדות ההלכה, היא יהדות התורה שבעל פה, היהדות הרבנית

 ,)ע"התושב(התורה שבעל פה . בני אדם בשר ודם קבעואשר 
 ,כלומר. של התורה שבכתבוהאמיתי  מקורי הפירושהאינה 

אין התורה שבכתב כלשונה וכפשוטה מנחה את אנשי 
לפסוק ,  המוסמכים מכוחה של התורה שבעל פההם. ההלכה

גם כאשר , ולפי שיקול דעתם, הלכות לפי הבנתם וידיעתם
 יש ,במילים אחרות. אחרת, משתמע מן התורה שבכתב

וק  לפס)אוטונומית(היא סוברנית , ח עצמהלהלכה סמכות מכ
ולפעמים אף , הלכות שאינן במקורן מן התורה שבכתב

 ם אנשי לעצמולקחאשר  זוסמכות .  בניגוד להםותעומד
, שלא מן הכתוב והלכות, פה לפסוק דינים לשבע התורה

 ידי על כלל םלה לא ניתנה ,לכתובבתוספת לכתוב או בניגוד 
תורת  ,תורת האמת,    שבכתב תורתו מכח איננה כלל .ת"השי
 .ח עצמהומכהיא אלא נלקחה , התמימה והטהורה ה"מרע

 תבעו כך ק,הסמיכה את עצמההיא אשר  ,התורה שבעל פה
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שקבעו הלכות אלה בניגוד הרבנים פוסקים ל. ההלכה הרבנית
ליהם ובחריפותם ופלפאשר , עוקרי הרים: הם קראו, לכתוב

 התורה שבעל ,למעשה). מקראה(הצליחו לשנות את הכתוב 
,  היהודים הרבנים. היא המחייבת את היהדות הרבנית,פה

, שבעל פהכיוונו מאמציהם והנהיגו את חייהם על פי התורה 
 ,מקראה- היהודים בני,לעומתם. שבכתבולא על פי התורה 

ידוע כי בזמן . הנהיגו את חייהם על פי התורה שבכתב
 ,שמים-נרתעו הרבה יהודים יראי, פההתהוות התורה שבעל 

 קובעת מן הרעיון שהתורה שבעל פה, דרך-ימאמינים ותמימ
אינן מצוות הכתובות בפסוקי התורה ר שא ,מצוותבומחייבת 
: מצח-פסקו בעזות, ורה שבעל פהוסקי הת אלא שפ.שבכתב

זאת אומרת דברי בני אדם בשר ". ההלכה עוקרת את המקרא"
 דברי אלוהים ,רחמנא ליצלן, מבטלים ושולליםעוקרים  ,ודם
 . חיים

 .אמת צרופה, היא התורה האלוהית, שבכתב     התורה
פרי , תוצר אנושכולה כ רובה, לעומתה התורה שבעל פה

ידועה האמרה . של בשר ודםמחשבותיהם והכרעותיהם 
בתלמוד , בסדר נזיקין .'נצחוני בניי נצחוני' -התלמודית

ר שאמחלוקת וויכוח ובו  ,מסופר על מדרש, מציעא-בבבא
-בת יצאה , שהויכוח והמחלוקת התלהטוכ . בין הרבניםופרצ
 ר כל ית  אזאו .רבי יהושע צודק:  ואמרה השמים מן  קול 

  פנוו  נזעקו, יהושע  רבי  עם חלוקים  היו אשר   ,הרבנים
 אמרת ואתה :הוא ברוך לקדוש )כביכול( באומרם יםילשמ

כוונתם במילים . 'ושמרת לעשות ככל אשר יורוך '-בתורתך
 ,תורה להורות ,לרבנים ,להם נתן שהוא ,ה"לקב לומר ,אלה
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ו  אין ל,)כביכול( מרגע שהסמכות ניתנה לרבנים ,כךואי ל
תה י מה הי,אלו את אליהו הנביאוכשש.  זכות להתערבת"לשי

אתה ': פנו אליו ואמרו אחרי שהחכמים ,ת"השיתגובתו של 
 ואמר , ענה להם אליהו הנביא?'אמרת ככל אשר יורוך

נצחוני ': הוא ספק יד על יד ואמר-ברוך-ושהקד): כביכול(
 'ושמרת לעשות ככל אשר יורוך'. )לצלןרחמנא  ('נצחוני, בניי

 להלן. במה שבא אחריו, ם מותנהוג, מוסבר בהמשך הפסוק
-ִּפי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ִמן-ְוָעִׂשיָת ַעל": בשלמותו הפסוק

ַהָּמקֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר 
 הוא  הלא,ת"השיהמקום ההוא אשר יבחר  ).דברים יז י(" יֹורּוָך

התורה . מועד- אוהלשהחליף את, בית המקדש שבירושלים
לא נכנסו עדיין  כי בני ישראל , במדויקלא ציינה את המקום

בהיעדר המקום .  וירושלים עדיין לא נכבשה,ישראל-לארץ
ובהיעדר הכוהנים או השופטים  ,ת"השיאשר יבחר אותו 

 : ככתוב.'יורוך אשר'-אין תוקף ל ,ת"במקום אשר בחר השי
ַהּכֵֹהן ָהעֵֹמד -ה ְבָזדֹון ְלִבְלִּתי ְׁשמַֹע ֶאלַיֲעֶׂש-ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר"

ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא  ַהּׁשֵֹפט-ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך אֹו ֶאל-ְלָׁשֶרת ָׁשם ֶאת
ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא ְיִזידּון  ָהָעם-ְוָכל  :ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל

 חכמי של הלכתם- פסקי,לעומת זאת ).יג-דברים יז יב(" עֹוד
כי הם סותרים את הכתוב , הקודש הם-לא ברוח ,ע"התושב

 בעיני יהודי קראי מילים -'נצחוני, נצחוני בניי'. במצוות רבות
 וצדקתו ,ת"השייונות כפירה מוחלטת בעלכאלה נחשבים 

ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך " -ככתוב, האבסולוטית והנצחית
ֵכן -ָאְמָנם ָיַדְעִּתי ִכי: "וב מוכיח הכת.)קיט קמב תהלים(": ֱאֶמת
 ַיֲעֶנּנּו ַאַחת-לֹא, ִעּמֹו ַיְחּפֹץ ָלִריב-ִאם :ֵאל-ִּיְצַּדק ֱאנֹוׁש ִעם-ּוַמה
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החכם האדם ,  מתוך אלף שאלות,כלומר  ).איוב ט ב( "ָאֶלף-ִמִּני
. אפילו על שאלה אחת בלבדו ,ה"קבלא יכול לענות ל, ביותר

, נצחוני בניי: " יראים לומרלא, הם בעלי הקבלהואילו 
 , עפר ואפר,אדם בשר ודם-בניש אשר משמעותם,"נצחוני

מי . ה"הקבאת , )חלילה וחס(צחו ינ, הבל וריק, רימה ותולעה
ְוַהָחְכָמה " : ודעו כי?מי ברא את החכמה? מלמד אדם דעת

לֹא ְו ָיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרָּכּה-לֹא: ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ִּביָנה ֵמַאִין ִּתָּמֵצא
ֵמַאִין ָּתבֹוא , ְוַהָחְכָמה" ).יג-איוב כח יב(" ִתָּמֵצא ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים
ָחי ּוֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים -ְוֶנֶעְלָמה ֵמֵעיֵני ָכל: ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ִּביָנה

-ְוהּוא ָיַדע ֶאת  ֱאלִֹהים ֵהִבין ַּדְרָּכּה" ).כא-איוב כח כ( "ִנְסָּתָרה
לא רק שהיא סותרת , התורה שבעל פה ).איוב כח כג(" ְמקֹוָמּה

אלא שהיא סותרת בחלקה גם את , בחלקה את התורה שבכתב
 נכתב אשר, םליט שבתה"מזמור קי. ביאים והכתוביםהנ

, מספר על הזדעזעות המחבר, שניבסוף ימי בית כנראה 
מההתרחקות של חלק מראשי העם ומנהיגיו ,  זהשכתב מזמור

זרים המנהגים  וותתרבהתקרבותם להשפעת מו ,מהתורה
 : פסוקיו) 176(ו " בקע,בין השאר, נכתב במזמור זה. ליהדות

 ).א(:" ָדֶרְך ַההְֹלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה-ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי"
 ).פה(: "  ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא ְכתֹוָרֶתָך-ָּכרּו"
 ).קטו(:" ִמֶּמִּני ְמֵרִעים ְוֶאֲּצָרה ִמְצֹות ֱאלָֹהי-סּורּו"
  ).קכו:"  (ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך"
         תתור מצוות את ומהלל משבח , זה ממזמור ופסוק פסוק כל
כי אם התורה , ואין לך תורה. חוקיו ומשפטיו, ה"הקב

 : דהיינו , בשמם להםלקרוא יש ,ל"חז  לדבריבאשר. שבכתב
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דות הקראית אין היה. ו"שולחן ערוך וכ ,גמרא, משנה, תלמוד
 מה שבא רק אתאלא ,  הרבניםל" כל את דברי חזאתדוחה 
. או לסתור את מצוות התורה שבכתב/או לגרוע ו/ ו,להוסיף

ברוח ובכוונת , בא לסייע ולהסביר את הכתובה אולם דבר
ואנו חייבים לקבל , דברי אלוהים חיים הואכהרי , הכתוב
מצא י לא ,או הגמרא, התלמוד,  המשנההמעיין בספרי. אותו

גם שמו של , 'אל משה לאמר' וידבר ה': שום ניסוחים כגון
, 'אמר אביי':  בהםאלא נמצא.  לא נמצא שם,ה"רעמשה 

מעולם והם ,  כולם בשר ודם ככל אדםאשר ,ו"וכ 'אמר רבא'
הם ,  כןאף על פיו. לא טענו שרוח הקודש מדברת מגרונם

 ,וגרעוהוסיפו ,  שינו, כבתוך שלהםהכריעו במצוות התורה
 נקי מכל ה"רעמשה  (,"למשה מסיניהלכה : "אומרםב

, ה"רעמספרת על משה , ל"אחת מאגדות חז). עלילותיהם
וכששמע כיצד ,  עקיבאבישנקלע פעם לבית מדרשו של ר

 - עקיבא דורשים על כל קוץ וקוץ של דברי התורהביתלמידי ר
וחלשה , פלפוליהםמלא הבין מילה , 'תילין של הלכות, תילין'

שמע בתוך דברי הדיונים והפלפולים את אשר כאך  .דעתו
איך זה הלכה : הוא שואל, "הלכה למשה מסיני: "המילים

שמשה , ים יודעהרינו .? מבין אותםאיני ואני בעצמי, משהל
 בבית מדרשו של ,להיותהיה  מעולם לא היה ולא יכול ,ה"ער
כי ,  מעולם לא מסר הלכות בעל פה,ה"רעמשה .  עקיבאביר
-ַהּזֹאת ַעל-ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה-ַוְיִהי ְּכַכּלֹות מֶֹׁשה ִלְכּתֹב ֶאת" :תובכ

-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל: " וכתוב).דברים לא כד(": ֵסֶפר ַעד ֻּתָּמם
ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה -ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּכי ַעל-ְלָך ֶאת-ְּכָתב: מֶֹׁשה

 ,להוכחת דבריי ). כזלדות שמ( "ָרֵאלִיְׂש-ָּכַרִּתי ִאְּתָך ְּבִרית ְוֶאת
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 על דרכם של בעלי , שתי דוגמאות קלאסיות,הרי לפנינו
ִיֵּתן מּום -ְוִאיׁש ִּכי" :מצווה אותנו ככתוב התורה .הקבלה
 ֶׁשֶבר ַּתַחת ֶׁשֶבר ַעִין ַּתַחת :ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵּכן ֵיָעֶׂשה ּלֹו ַּבֲעִמיתֹו

ויקרא כד ( "ר ִיֵּתן מּום ָּבָאָדם ֵּכן ִיָּנֶתן ּבֹוַּכֲאֶׁש ַעִין ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן
 ממון , היא כידועהרבנית ההכרעה ההלכתית ,ולםא ).כ-יט

ַּכֲאֶׁשר ִיֵּתן מּום  -הכתוב המפורש אף על פי וזאת, תחת עין
פירושו של ,  אם נלך לפי ההלכה הרבנית.ָּבָאָדם ֵּכן ִיָּנֶתן ּבֹו

צמו לפגוע בזולתו ות לעלהרש שאדם עשיר יכול , הואדבר
 ממון שלא ן וישלם תחת,ים או אפילו שתיולהוציא לו עין

 .יעקבת ל"השילא כאלה חלק , חסר לו

 נוכל רבהדוגמא בעלת משמעות ,  רבים להטות    אחרי
 היא בעלתאשר , לקחת מתוך קביעה הלכתית מרכזית

 .בעלי הקבלההשלכות לגבי כל מערכת המשפט וההלכה של 
אחרי ' ,)פסוקמחלק  (,סקהיהפ.  מפרשת משפטים,דוגמא זו

-לֹא":  סילוף של כוונת הפסוק השלםאהי', רבים להטות
ִרב ִלְנטֹת ַאֲחֵרי ַרִּבים -ַתֲעֶנה ַעל-ַרִּבים ְלָרעֹת ְולֹא-ִתְהֶיה ַאֲחֵרי

 הקטועות מחלקו ,שלוש מילים אלה ).שמות כג ב(" ְלַהּטֹת
בעולם  כלל גדול משמשות יסוד לאותו, הראשון של הפסוק

 מתקבלת על פי דעת הרוב הלכתית ההכרעה ה,לפיוו , ההלכה
בעולמינו  , אדרבא .ב לא תמיד צודקוהר. פוסקיםבקרב ה
 יצר האדם רע . צודקאינו הרוב פעמים רבות, החומרני
. על פי שיקולים אישיים, לעיתיםדיינים מודרכים ו, מנעוריו

  שבכתב  התורה .צדקתו על בהכרח מעידה ,הרוב דעת אין

של הנכון פירושו   .לחלוטין   צודקת   והיא לבדה  ,אלוהית היא 
 ,מצווההתורה . שונה לחלוטין ממה שהם קבעו ,פסוק זה

 111



 אמרות משה          הרב משה בן שבתאי רצון                                 

 עיםרמשהרבים אתה רואה כאשר : מעידה בנו ומזהירה
אולם .  תצטרף אליהםאל א. ז, לא תטה אחריהם-)עושים רע(

אחרי ':  הגדול שלהכלל מפסוק זה את הסיקו ,חכמי ההלכה
 הלכתם -ומכאן, יסוד להלכתם, שמו כלל זה. 'רבים להטות

 . אמתרעוע שאינומושתתת על יסוד 

, שמות לד כו, שמות כג יט(" ַּבֲחֵלב ִאּמֹו,  ְּגִדיְתַבֵּׁשל-לֹא"...
חלב . ו שהם התחכמופיכ' ע-ולא ב' א-אמו ב ). כאדדברים י
אילו רצה הקדוש . ר ולא חלב אח הביולוגיתזה חלב אמו, אמו

בצורה , בכל חלב ,ברוך הוא לאסור בישול ואכילת כל בשר
 שם כ, בכל חלבלא תבשלו כל בשר: מצווההיה , גורפת
עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבכֹל  ֻחַּקת":  ככתוב,כל חלב וכל דם סרשא

הֵחֶלב  ).ויקרא יג יז( "ָּדם לֹא תֹאֵכלּו-ֵחֶלב ְוָכל-ָּכל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם
האיברים הפנימיים בחלל  (מכסה את הקרבייםהשומן הוא ה
 :ככתוב, לֵחֶלב היא נחשבת אף, הַאְלָיה בכבשים). הבטן

ֶחְלּבֹו ָהַאְלָיה ְתִמיָמה  ְוִהְקִריב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ִאֶּׁשה ַליהָוה"
-ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל-ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת-ְלֻעַּמת ֶהָעֶצה ְיִסיֶרָּנה ְוֶאת

 בעלי הקבלה התירו ,אבל ).ויקרא ג ט(" ַהֶּקֶרב-ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל
הסבר . דלעיל למרות האיסור המפורש , האליהאכילתאת 

 , ככלל חלב אכילת בשר עםהתורה לא אסרה: ברוח הכתוב
. עגל בחלב אמו הביולוגית ולא חלב אחר/טלה/אלא גדי
צאן , כשרים חיים בעלי מתירה שחיטת ,שבכתב התורה

 המאולפים  היחידים החיים בעלי שהם ,ובקר )כבשים ועזים(
מפריס , שוסע שסע: כלומר ,עומדים בתנאים של התורהה

  החל,  מותר לשחוט, גדי ועגל,טלה. ומעלה גרה, פרסה
ְלצֹאֶנָך ְלׁשְֹרָך  ַּתֲעֶׂשה - ֵּכן: "ככתוב .היום השמיני להיוולדםמ
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שמות כב (" ִלי-ִאּמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִּתְּתנֹו-ִׁשְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ִעם
. אמו ממשיכה לתת חלב,  עגל/ גדי/ אם שוחטים טלה).כט

העגל או , הטלה, מיועד למחייתו של הגדי, למעשה חלב זה
חמלה מידה של , במצווה זומלמדנו , ה"הקב .ששחטנו
  :דומות במשמעותןהמצוות . ורחמים

, שמות כג יט,  כאידדברים (" ַּבֲחֵלב ִאּמֹו, ְתַבֵּׁשל ְּגִדי-לֹא..."
 ).שמות לד כו

ויקרא כב ( "ְּבנֹו לֹא ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד-אֹתֹו ְוֶאת ֶׂשה-ְוׁשֹור אֹו"
 ).כח

ָהָאֶרץ -ֵעץ אֹו ַעל-ּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך ְּבָכלִצ-ִּכי ִיָּקֵרא ַקן"
 ַהֵּביִצים-ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל-ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל

ַהָּבִנים -ָהֵאם ְוֶאת- ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת:ַהָּבִנים-ִתַּקח ָהֵאם ַעל-לֹא
 ).ז-דברים כב ו( "ִמיםָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָּת ָי-ִּתַּקח

 ).דברים כב י( "ּוַבֲחמֹר ַיְחָּדו-ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור-לֹא"

רות  למ.רחמיםה מלמדנו מידת? כמוהו מורהמי  ה"הקב    
בכך ו, כשרים בעלי חיים  ואכילת בשרשהתיר לנו שחיטה

הורגים את בעלי החיים בכל מיני ה כל שאר הגוייםמ בדילנוה
 אותנו לא  מצווהת"השי ,שרכמעט כל בצורות ואוכלים 

מעשה מיועד ל, חלב האם. מותיהםלבשל בעלי חיים בחלב אי
בשל איך לא ינקוף ליבנו ל. לטלה או לעגל ששחטנו, לגדי

, מבחינתנו אנו האכזריות   שיא  זה  הרי ?מו אבחלב  אותו 
 ת"השי. אשר מותרים לנו לאכילה ,אמוכלפי הגדי וכלפי 

 שמבחינה כל טענה האומרת. תרוצה להסיר מליבנו אכזריו
 לא לנו .כל ביסוס לכךלנו לא ידוע ,  בריאאין הדבררפואית 
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,  או בסופרקנינו באטליז אשר בשר א שמ,שואו לחש, לדעת
 , עשויה מחלב פרה-במכולתקנינו ר שאוחמאה , הוא של עגל
הסיכוי שזה נכון . ל"הנ הינה אמו של אותו העגל ,שבמקרה

ַהִּנְסָּתרֹת ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו : "נכתב שכאלה על ו,שואף לאפס
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה -ָּכל-עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת-ְוַהִּנְגלֹת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד

מגדל בעלי הבעל משק ? אלא מה). כח דברים כט(" ַהּזֹאת
חלב האם כדי את  בתכלית האיסור לקחת ואסור ל, חיים

 לתיקון ועד כאן מקרב המרח, ולםא. לבשל בו את בשר הוולד
 חוסר ניצול,  מצוות שלא מן הכתובהוספת, התורה שבכתב

 שהפרדת כלי בשר ופסיקה הלכתית ,הידע של רוב הציבור
למעשה זוהי . ה"הקב מאת ,וחלב היא מצווה מן הכתוב

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה -לֹא תִֹספּו ַעל: "עבירה על הכתוב
ִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר -ֶּמּנּו ִלְׁשמֹר ֶאתֶאְתֶכם ְולֹא ִתְגְרעּו ִמ
 ההלכה הרבנית התעלמה ).דברים ד ב(" ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם
ְּבנֹו לֹא ִתְׁשֲחטּו -ֶׂשה אֹתֹו ְוֶאת-ְוׁשֹור אֹו": מהמצווה התורנית

  המגדלאדם בעל משק,  אלובימינו). ויקרא כב כח( "ְּביֹום ֶאָחד
 עשוי לשלוח לשחיטה מספר בעלי , או בקרצאן, בעלי חיים

 םנ יש,ידו לשחיטה- הנשלחים עלין ייתכן מאוד שב.חיים
האם . עשוי להיות בנה של אותה פרהה עגל, פרה וגם עגל

ְּבנֹו לֹא -אֹתֹו ְוֶאת -מצוותעובר על בכך אותו בעל משק 
 .ל"הנ הפסוק עובר על אינו הוא ,לדעתי? ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד

 הוא ,זה אם גדיו ,מישל  ובנ אפשרות לדעת מיהו נו לאין כי
כאשר  . עניין בשר וחלב,על אותו משקל .זובנה של הכבשה 

, מסוימתשל פרה חלב ב שאנו מחזיקים, אנו יודעים לאל נכון
  נאסר , ל"הנ הפרה של בנה הואש עגל של בשר בידינו כןו
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 .  כאמור לעיל,כל שכן לאכלם ,ם יחדיו לבשלעלינו

ְּבנֹו לֹא -אֹתֹו ְוֶאת - למה הכוונה במצוות התורה,ךכ אם    
 יכולים אנחנו לזהות ,בשני מקרים בלבד?  ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד

או , העז, הפרהר שכא:  אותו ואת בנו, ובקלותבלי כל ספק
.  הטלה או הגדי יונק מאמו,כאשר העגלו ,הכבשה בהריון

גל או כל בעל חיים אחר העכאשר ? ואיך יודעים זאת בבירור
מתוך  ,כצליום ולילה הוא צמוד אליה , מויונק מא
 בהם ,אלובשני מקרים .  היא מקור מחייתושכן ,אינסטינקט

התורה ,  יודעים בבירור שזו האם וזה וולדה או עוברהאנו
 ,בכל מקרה. מצווה אותנו לא לשחוט את שניהם ביום אחד

אבל . בניגוד לכתובכי זה , בעיבורחיים -אסור לשחוט בעלי
 , באומרםבעיבורבעלי הקבלה התירו שחיטת בעלי חיים 

ושחיטת אמו  , בר מן החייאכ הוא שהוולד בבטן אמו
 .)שהמילה אמו מכשילה אותם, לא שמו לב(,"מכשילה אותו"

שעדיין רוח כמו השחוטה  הוולד יצא מבטן א, במקרהכאשר
הם עוברים   זהבכך כי ,הם לא יכולים לשחוט אותו, חיים בו
 אותו ואת בנו לא תשחטו ביום -בבירור על המצווהבגלוי ו
 שמכים פי כ,מכים אותו במקלהם ? אז מה הם עושים. אחד
נחשב לבעל ה בשר העובר שבבטן אמו. מותו עד ,ים חידגים

לנבחרי העם ו  הרבניםנכבדי שמור אצלם ל,מעולהאיכות 
 תשחיט אוסרים ,מקרא-בני היהודים אנו .שחפצים ביקרם

הרי , בעיבורבעל חיים  נשחט אם בטעות .עיבורחיים ב-בעלי
מציינת התורה . שגגהכדי לא ליהנות מן ה, מטרפים את בשרו

מי יכול . מוהכוונה היא לאכאשר  ,במפורש אותו ואת בנו
 ?ומיהו בנואב ה   מי,עדר כבשים או עדר בקר  לזהות בתוך
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גידול הצאן כאשר   וגם בימינו,אבותינוחיו  בהםבתנאים 
אבל ניתן בקלות , לא ניתן לזהות מי האב, במרעההוא והבקר 

, ל שורהאב יכול להיות כ.  לפי ההסבר שלעיל,לזהות מי האם
,  האם יכולה להיות רק אחת.כל כבש או כל תיש מן העדר

. חלב שהוא יונק ממנה  כל עוד הוולד בבטנה אואת נדעוז
, מסוגל לדברה חיים היחידיה-בעלכברא את האדם , ה"הקב

,  נפש משכלתבעל הוא היחידי .להבדיל בין טוב לרעו לחשוב
 מזהה את בנה אינהפרה . מזהה וזוכר את ילדיוההיחידי 

 , מזהה אותהאינו הוא אף ו,ינקות החלבלאחר שהוא נגמל מ
:  התורה מצווה אותנו.יחדיו אפילו להזדווג יםעשויוהם 

ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ֲאִני ְיהָוה -תִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶא"
, בדבר מצווים אינםחיים -בעליכל יתר  ).ויקרא יט ג( "ֱאלֵֹהיֶכם

 . כי אין להם נפש משכלת

ָהֵעָדה ִהְקִהילּו -ְוֵאת ָּכל":  ככתוב,הוא לאביוהאדם יחוס     
בָֹתם ִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲא-ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַוִּיְתַיְלדּו ַעל

במדבר א (" ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלֻגְלְּגלָֹתם
הוא  יהודי , אצלם. לאםאת הילודהקבלה מייחסים -בעלי. )יח

גם כשמעלים . לא משנה מי האב, מי שנולד לאם יהודייה
  מזכירים   אומרים פלוני בן פלונית ולא,זכרו של אדם) אצלם(

לא ם  ש,בקר  או צאן   של עדר  היו  כאילו  ממש.  אביו את
זאת . אבל מי האם יודעים בבירור,  מי האב אמנםיודעים

מגיע הזה אין .  יןי א-)אצלם(אומרת מותר האדם מהבהמה 
  ברוך  " :מברכים ואומרים ,מקרא-בני. ישראל הכשרות-לנשות
 מאמין יהודי אותי שעשית,  מלך העולםאלוהינו, 'ה אתה

 ,   "אישה עשני שלא ברוך" :כנגד וזאת ,"האמיתית ךבתורת
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 .בעלי הקבלהאחינו הנהוג אצל 

 התעלמו ממסרים ברורים בתורה ,בעלי הקבלה    
מורים על צדקתו ועליונותו הייחודית והבלעדית ה, שבכתב

 היחידה שאין ,הטהורהו תו התמימהאמיתת תור ,ה"הקבשל 
מועילה ומבטיחה תורתנו  .זולתה והיא בלעדית לעם ישראל

, מאירת עיניים, ברורה,  ישרה,מיה שכר הרבהלשומריה ומקיי
מצוותיה ומשפטיה . מחכימת פתי, משיבת נפש, משמחת לב

ומתוקים , פז רבמוהם נחמדים מזהב ו, צדקו יחדיו, אמת
 :כי אחינו בעלי הקבלה, לנו אויה .מדבש ונופת צופים

 .'אל משה לאמר' וידבר ה': התעלמו מ -א

 .'את משה' כאשר ציוה ה': חו את זנ-ב

 .'אשר אנכי מצווה אתכם היום': עזבו את  -ג

  כל   את ישראל -בני את  ולהורות ' :  מ םעיניה העלימו -ד
 .'אליהם ביד משה' החוקים אשר דבר ה     

   היכם אלֹ'את ה וייראו ולמען ילמדו' :את אנו לשמועי מ-ה
 .'זאתהתורה ה-ושמרו לעשות את כל דברי     

אשר לא תוסיפו על הדבר ': רו את הציווי האלוהי הפ-ו
 מצוותלשמור את , ולא תגרעו ממנו, אנכי מצווה אתכם

 .'אלוהיכם אשר אנכי מצווה אתכם' ה     

 מצוותיו לשמור ,אלוהיך 'ה בכל תשמע כי' :ל גבם נתנו  -ז
 .'התורה הזה-וחוקותיו הכתובה בספר     

     -דברי את לכתוב משה ככלות ויהי' :עם השלימו לא -ח
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  .'עד תומם, על הספר, התורה הזאת       

   משפטיי ואת חוקותיי את ושמרתם' :את להבין מיאנו  - ט     
 .'אני ה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם     

     כל את לעשות נשמור כי ,ולנ תהיה וצדקה' :את זנחו  -י
 .' כאשר צוונו,אלוהינו' לפני ה, המצווה הזאת     

 

ושכחו ,  ליהדותהם אמרו שהתלמוד הוא הספר הכי קדוש
תה רק יהי, בקודש הקודשים, הברית-שכתוב שלצד ארון

ָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ":  ככתוב, התורה שבכתב-תורת משה
ָׁשם ְּבָך -ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוָהָיה-ַהֶּזה ְוַׂשְמֶּתם אֹתֹו ִמַּצד ֲארֹון ְּבִרית

, ולא תלמוד,  לא משנה- שםולא הי). כו דברים לא( "דְלֵע
  .ה לעמו ישראל"ולבטח אינם משמשים לעדות בין הקב

 ומעלתו היא מעל כל ,היה ראשון הנביאים, ה"רע משה    
ֲאֶׁשר , ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה-ְולֹא":  ככתוב,הנביאים

אמר לעם ה "משה רע ).ברים לד יד(" ָּפִנים-ְיָדעֹו ְיהָוה ָּפִנים ֶאל
ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון -ִּכי ָיַדְעִּתי ַאֲחֵרי מֹוִתי ִּכי: " לפני מותוישראל

ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה -ְוַסְרֶּתם ִמן
ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְלַהְכִעיסֹו -ַתֲעׂשּו ֶאת-ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּכי

ראשון הוא  ,יהושע בן נון ).דברים לא כט( "ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם
 : ו אמר לת"והשי, ש" אחרי משה רבנו עהר באושאהנביאים 

 ִצְּוָך ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה-ֶוֱאַמץ  ְמאֹד  ִלְׁשמֹר  ַלֲעׂשֹות  ְּכָכל  ַרק  ֲחַזק"
ן ַּתְׂשִּכיל ְּבכֹל ָּתסּור ִמֶּמּנּו ָיִמין ּוְׂשמֹאול ְלַמַע-מֶֹׁשה ַעְבִּדי ַאל

ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפיָך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם -לֹא: ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך
-ָאז ַּתְצִליַח ֶאת-ַהָּכתּוב ּבֹו ִּכי-ָוַלְיָלה ְלַמַען ִּתְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל

   ,הנביאים אחרון, מלאכיו ).ח-ע א זיהוש(: ְוָאז ַּתְׂשִּכילְּדָרֶכָך 
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ִזְכרּו ": ת" דבר השי    את  אומר   , שני   בית      בימי   ניבא   אשר
ִיְׂשָרֵאל ֻחִּקים -ָּכל-ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי אֹותֹו ְבחֵֹרב ַעל

 ).מלאכי ג כב( "ּוִמְׁשָּפִטים

ואין זולתה ,  התורה שבכתב היא, משה רבנותורת    
 ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ְוַׂשְמֶּתם אֹתֹו ִמַּצד ֲארֹון ָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר": ככתוב
, כלומר ).דברים לא כו(" ָׁשם ְּבָך ְלֵעד-ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוָהָיה-ְּבִרית

 ,ה"הקב בין , והבלעדית היא העדות היחידה,התורה שבכתב
ְלָך -מֶֹׁשה ְּכָתב-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל": ועוד כתוב. לעמו ישראל

ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּתָך ְּבִרית -ֵאֶּלה ִּכי ַעלַהְּדָבִרים ָה-ֶאת
 ).שמות לד כז( "ִיְׂשָרֵאל-ְוֶאת

ויגיעו  ,ייתכן.   לבני עדתנו בלבד במקורםונועד,  אלודברי 
עשויים לעיין במאמר ה ,אחינו מבעלי הקבלהמ יותר לאחד או

.  חלילה אין זאת כוונתי. בדברים כפגיעה אישיתלראותו, זה
מכוון  ינאי .הסליחה עימו, נפגע מישהו זאת בכלו במידה

, שמיים וארץ בורא ,ה"לקב קנאתי .אישית נגד אף אחד
 היחידה, הטהורה,  התמימה, הקדושה תורת האמתולתורתו

 .הניעה אותי לכתוב דבריי אלהשר אהיא , וקנאה זו ,הכתובהו

טחים בו אבל שבמיעוט המיעוט היינו לרב ,מקרא-בני    
 יהושע בן נון  גם.  תורתו הכתובהקדושת ב ובטוחים , ה"בקב

עשר המרגלים -היו מיעוט מתוך שנים, יחד עם כלב בן יפונה
ורק הם זכו , רק הם אמרו את האמת. ה"רעשלח משה ר שא

אוכלוסיית . ישראל-להיכנס לארץגם ו, לצאת ממצריםגם 
 כולו ועם ישראל, בע מיליארד נפשהעולם מונה למעלה מאר

, מצוות-שומרי ינוורק מעטעשר מיליון -מונה פחות מחמישה
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 אינה שהיהדות הדבר מעיד על כךהאם . בעוונותינו הרבים
כלל וכלל ? האלילות צודקים וא, םלאיסאה ,ותוהנצר, צודקת
 .צודקאשר  המיעוט הוא ,רבים במקרים , !לא

ישראל ב ישנם, שעלינו ארצה בשנות החמישים מאז    
, והם ,מנהיגים דתייםהקבלה מקצת מה-ינו בעליבקרב אח

 ,אש לפני העם-כעמוד, ם ללכת לפניםתחת אשר היה לה
מלעיזים , נסוגים לאחורוהם הולכים , להאיר להם את הדרך

, ברצותם לעשות להם שם עולם, על בני המקרא הקדושים
 נוטרים ומרעים ,הם נוקמים. ישראל-כאילו הם קנאים לדת

וכל , יהיה בעיקר או בענפים, דעתו כדעתםלכל איש אשר אין 
 וחושך ,שמים אור כחושך. רוח הזמן לא יזיז אותם ממקומם

ישכילו וידעו ,  יאיר את עיניהםה"והקב, מי ייתן איפה. כאור
 שאנחנו , וכתבו בעיתונים,אמרו. תםי שואל מאת"השימה 

, ספק ממזרים, פורצי גדר, מקרא לא יהודים-היהודים בני
ָעֶליָך ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה ִּכְּסָתה -ִּכי ": ככתוב. ומה לאוןפסולי חית
ִקְנַאת ֵּביְתָך -ִּכי: מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאִּמי: ְכִלָּמה ָפָני

  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  :ָעָלי  ָנְפלּו  ֲאָכָלְתִני ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך
 "ָלֶהם ְלָמָׁשל ָוֱאִהי ,ָׂשק ְלבּוִׁשי ָוֶאְּתָנה: יִל  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי

תהלים ( "ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני ַוֲאִני ְתִפָּלה-ַּתַחת"  .)יב-תהלים סט ח(
, ישראל-מחללי כל קודשי, כל היהודים החילוניים. )קט ד

 -ילו אנווא. כשריםהם בעיניהם יהודים , אוכלי החזיר והשפן
שומרי כל קודשי , ב אבותינו הקדושיםיצחק ויעק, בני אברהם

, ישראלים ;ה"רעבתורת משה ישראל כפי שהם כתובים 
 לתי נפרד ממנועם ישראל וחלק ב בניו של, לווים, םכהני

העבודה בכל - נאמנים ומסורים למוסר;ולא בחסדבזכות 
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 לא ,לא ירמואשר , יראי שמים,  ישרים;מקום שאנו עובדים
ומתפללים , מנים למדינה ולחוקיה נא;יונו ולא ירכלו על איש

איננו מספיק טובים  ,ו אנ;לשלומה ולשלום חייליה ומנהיגיה
 הרבניםל " בגלל שלא קבלנו את דברי  חזאך ורק, בעיניהם

 .כתורה מסיני

 ואלוהי אבותינו יהי רצון מלפניך שתחיש     אלוהינו
ל ידי  אשר אמרת ע,ותמהר ותקיים לנו את דבריך הטובים

 : זקאל בן בוזי הכהןהנביא יח

ָהֲאָרצֹות -ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל-ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן"
ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים : ַאְדַמְתֶכם-ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל

ְוָנַתִּתי : ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם-ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל
ֵלב ָהֶאֶבן -ֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאתָל

רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם -ְוֶאת: ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר
: ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם-ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר

ָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֵֹתיֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ִויַׁשְבֶּתם ָּב
-לֹא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני" ).כח-יחזקאל לו כד("ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלִֹהים

 ִמַּדְרֵכיֶכם ֵּבית ָני ְיהִֹוה ִיָּוַדע ָלֶכם ּבֹוׁשּו ְוִהָּכְלמּועֶֹׂשה ְנֻאם ֲאדֹ
לִֹהים יֹוִׁשיַע ִצּיֹון ְוִיְבֶנה ָעֵרי ִּכי ֱא" ).יחזקאל לו לב(  "ִיְׂשָרֵאל
אֲֹהֵבי ְׁשמֹו ְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה ְו: ה ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוָהְיהּוָד
 ).תהלים סט לו( "ָבּה-ִיְׁשְּכנּו
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   ישראל וארץ ישראלעם

 ,יצחק ויעקב, אברהם, אבותינו לה"הקב הבטחת
תהלכו אבותינו ה . אותוראתםיו ,ת"לשיבאה בזכות אהבתם 

 ,זכותם עומדת לנו. אהבו חסד ועשו משפט ,לפניו ביושר
בֹו ּכֹל -ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו": ככתוב

ֵּביתֹו -ָּבָניו ְוֶאת-ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת: ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ
ְׁשָּפט ְלַמַען ָהִביא ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמ

 ).יט-בראשית יח יח(" ִּדֶּבר ָעָליו-ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר-ְיהָוה ַעל
ֲאבֶֹתיָך ַוִּיְבַחר ְּבַזְרעֹו ַאֲחָריו ַוּיֹוִצֲאָך ְּבָפָניו -ְוַתַחת ִּכי ָאַהב ֶאת"

-ָך ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמְּמְלהֹוִריׁש: ל ִמִּמְצָרִיםְּבכֹחֹו ַהָּגדֹ
דברים ד (" ַאְרָצם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה-ְלָך ֶאת-ִמָּפֶניָך ַלֲהִביֲאָך ָלֶתת

 ברית עם אברהם הבטיח ואף כרת, נשבעה "הקב ).לח-לז
ְלָך ֵמַאְרְצָך -ַאְבָרם ֶלְך-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל": ככתוב ,אבינו

ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי : ָּךָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶא-ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל
ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך : ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה

-בראשית יב א(" ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה
ֲעָך ָנַתִּתי ְלַזְר :ַאְבָרם ְּבִרית ֵלאמֹר-ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת ְיהָוה ֶאת" ).ג

ֶאת : ְּפָרת-ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד-ֶאת
ַהְּפִרִּזי ְוֶאת -ְוֶאת ַהִחִּתי ְוֶאת: ַהֵּקיִני ְוֶאת ַהְּקִנִּזי ְוֵאת ַהַּקְדמִֹני

" ְיבּוִסיַהִּגְרָּגִׁשי ְוֶאת ַה-ְוֶאת ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת: ָהְרָפִאים
 ַאְבָרָהם ֵׁשִנית ִמן-ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל" ).כ-בראשית טו יח(
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- ִּכי ַיַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ְיהָוה-ַוּיֹאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם: ַהָּׁשָמִים
ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך -ִּכי :ְיִחיֶדָך-ִּבְנָך ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת

ְׂשַפת -ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל-ְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאתְוַה
ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי  :ַהָּים ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ֵאת ַׁשַער אְֹיָביו
 ה"הקב ).יח-בראשית כב טו(" ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹלי

ם את השבועה אשר נתן לאברהם  לקיי,מבטיח ליצחק אבינו
ומברך את יצחק , י אברהם"אביו בזכות שמירת מצוותיו ע

ֵּתֵרד -ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ַאל": ככתוב, אבינו אף הוא
ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהֶיה : ִמְצָרְיָמה ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָך

ָהֵאל ַוֲהִקמִֹתי  ָהֲאָרצֹת-ָּכל- ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאתְלָך-ִעְּמָך ַוֲאָבֲרֶכָּך ִּכי
ַזְרֲעָך -ְוִהְרֵּביִתי ֶאת: ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביָך-ֶאת

ָהֲאָרצֹת ָהֵאל ְוִהְתָּבֲרכּו -ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנַתִּתי ְלַזְרֲעָך ֵאת ָּכל
ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבקִֹלי ַוִּיְׁשמֹר -ֵעֶקב ֲאֶׁשר: ָאֶרץְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָה

 ,ת"השי ).ו-בראשית כו ב(" ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתי
ַוֵּיֵצא ": ככתוב,  ומברכו אף הוא,םנגלה ליעקב אבינו בחלו

ָבא -ֶלן ָׁשם ִּכי ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּי:ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה
ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום 

  ַוַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה:ַההּוא
ה ִנָּצב ָעָליו  ְוִהֵּנה ְיהָו:ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו

ַוּיֹאַמר ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלֵֹהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
 ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ :ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעָך ַאָּתה ׁשֵֹכב ָעֶליָה

ִמְׁשְּפחֹת -ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל
ֵּתֵלְך -ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר: ְּבַזְרֶעָך ָהֲאָדָמה

- ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת-ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל
  .)טו-בראשית כח י(" ִּדַּבְרִּתי ָלְך-ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר
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 .גמא ומופת לכל האנושות נועד לשמש דו, ישראלעם    
ל הברואים באמצעות ל לכעודיו רצה שדבר מציאותו ,ה"הקב

 ִמְּמקֹור ֲאדָֹני ֱאלִֹהים ָּבְרכּו ְּבַמְקֵהלֹות" :ככתוב, עם ישראל
 נתן ,את תורתו התמימה והקדושה. )כז סח תהלים(" ִיְׂשָרֵאל
בידי עם התורה מצוות  קיום על ידי . לעמו ישראלת"השי

 יפלה אותנו לטובה בזה שישמור אותנו מכל ה"קבה, ישראל
 דבר הזה בא לידי ביטוי לאורך כל ההיסטוריה של .פורענות

 ת"הבטחת השי. אלה ימינויציאת מצרים ועד אז  מ,עם ישראל
 יֹוָמם ְלאֹור ֶׁשֶמׁש נֵֹתן ְיהָוה ָאַמר ּכֹה":  ככתוב,היא לעולם
 ְיהָוה ַגָּליו ַוֶּיֱהמּו ַהָּים ַגערֹ ָלְיָלה ְלאֹור ְוכֹוָכִבים ָיֵרַח ֻחּקֹת

 ֶזַרע ַּגם ְיהָוה-ְנֻאם ִמְּלָפַני ָהֵאֶּלה ַהֻחִּקים ָיֻמׁשּו-ִאם: ְׁשמֹו ְצָבאֹות
 )לה-לד לא ירמיה(" ַהָּיִמים-ָּכל ְלָפַני ּגֹוי ִמְהיֹות ִיְׁשְּבתּו ִיְׂשָרֵאל

אינה ,  על עם ישראלה"הקבהטיל ר שא ,השליחות    
ומובדלת  דומה אינהכלל שליחות זו . טיבית אקותשליח
אשר  ,נצרות והאיסלאם אנשי השל לכאורה שליחותםמ ,מאוד

לאורך פרקים , ח הזרועבכו  ומשנתםדתםהפיצו את 
 ,במינה העם ישראל היא שליחות יחידשליחות  .בהיסטוריה

ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם " : דבר השליחותווזה
ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה -יַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ֵאת ָּכלּוִב

גֹוי ָּגדֹול -ִּכי ִמי: ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה-ְוָאְמרּו ַרק ַעם
: ָקְרֵאנּו ֵאָליו-לֹו ֱאלִֹהים ְקרִֹבים ֵאָליו ַּכיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְּבָכל-ֲאֶׁשר

לֹו ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם ְּככֹל ַהּתֹוָרה - ֲאֶׁשרּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול
-ְוַעָּתה ִאם" ).ח-דברים ד ו(" ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום
 ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה-ֶאת, ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם
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ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים -ְוַאֶּתם ִּתְהיּו: ָאֶרץָה-ִלי ָּכל-ָהַעִּמים ִּכי-ִמָּכל
שמות יט  ("ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל, ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאֶּלה

ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר -ְוָהָיה ִאם" ).ו-ה
ָך ַהּיֹום ּוְנָתְנָך ְיהָוה ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו-ָּכל-ַלֲעׂשֹות ֶאת

ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה -ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל: ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ-ֱאלֶֹהיָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל
 ).ב-דברים כח א(" ְוִהִּׂשיֻגָך ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך

הבטיח לעמו ישראל חיים וברכה בארץ , ה"הקב    
 .ם שום עם אחר עלי אדמותא ידע אות בתנאים של,ישראל
. ת ויעשו צדקה ומשפט" אך אם ישמרו את דרך השי,זאת

ץ ראדמותה של מהי  של עם ישראל ודמותו י מה,הביטו וראו
 :ת"השיים עם ישראל את מצוות י לו ק,ישראל

מייחל ומשתוקק הכי אליהם הדברים .  ובטחוןשלום    
רחיים הכ אשרהם השלום והביטחון , ועם ככלל, אדם כפרט

 ,הבטחוןאת את השלום ו ה הבטיח לעמו"הקב .לקיומו
ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהְׁשַּבִּתי " :ככתוב

- ּוְרַדְפֶּתם ֶאת:ַתֲעבֹר ְּבַאְרְצֶכם-ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב לֹא-ַחָּיה ָרָעה ִמן
ּו ִמֶּכם ֲחִמָּׁשה ֵמָאה ּוֵמָאה ְָרְדפ :אְֹיֵביֶכם ְוָנְפלּו ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב

-ויקרא כו ו( "ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו ְוָנְפלּו אְֹיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב
 ְּבֶדֶרְך  אְֹיֶביָך ַהָּקִמים ָעֶליָך ִנָּגִפים ְלָפֶניָך-ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת" .)ח

 .)דברים כח ז(" ֶאָחד ֵיְצאּו ֵאֶליָך ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו ְלָפֶניָך

בבית המלאכה או בכל , העמל בשדה, אנוש-בן. הברכה    
, ה"הקב. אינו רואה תמיד ברכה בעמלו, יד אחר-משלוח

 ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם: "ככתוב, הבטיח לעמו את הברכה
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ַּדִיׁש  ְוִהִּׂשיג ָלֶכם  :ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו
ָזַרע ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע -ָּבִציר ּוָבִציר ַיִּׂשיג ֶאת-ֶאת

-ְיַצו ְיהָוה ִאְּתָך ֶאת. ")ה-ויקרא כו ד(" ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכם
ְיהָוה -ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַהְּבָרָכה ַּבֲאָסֶמיָך ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך ּוֵבַרְכָך

אֹוָצרֹו -ִיְפַּתח ְיהָוה ְלָך ֶאת. ")דברים כח ח(" ְךֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָל
-ַאְרְצָך ְּבִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ָּכל-ַהָּׁשַמִים ָלֵתת ְמַטר-ַהּטֹוב ֶאת

. )דברים כח יב(" ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה לֹא ִתְלֶוה
, ת הכלכליים של ארץ ישראל הוא החקלאומיסודותיהאחד 

 מביאה לשגשוג בכל ענפי המשק של ,חקלאות משגשגת
מחלות ונזקי , מזיקים: לחקלאות יש אויבים טבעיים. המדינה
-ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ּוֵבַרְך ֶאת: "ה הבטיח"הקב. טבע

. )שמות כג ה( "ֵמיֶמיָך ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּבָך-ַלְחְמָך ְוֶאת
 ְּבֵעיָניו ְוַהָּיָׁשר ֱאלֶֹהיָך ְיהָוה ְלקֹול ִּתְׁשַמע מֹוַעָׁש-ִאם ַוּיֹאֶמר"

-ֲאֶׁשר ַהַּמֲחָלה-ָּכל ֻחָּקיו-ָּכל ְוָׁשַמְרָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוַהֲאַזְנָּת ַּתֲעֶׂשה
 טו שמות( "רְֹפֶאָך ְיהָוה ֲאִני ִּכי ָעֶליָך ָאִׂשים-לֹא ְבִמְצַרִים ַׂשְמִּתי

, הארץ בקרב אביונים יהיו לאש בכך גם תתבטא ,הברכה. )וכ
 ְיהָוה ְיָבֶרְכָך ָבֵרְך-ִּכי ֶאְביֹון ְּבָך-ִיְהֶיה לֹא ִּכי ֶאֶפס: "ככתוב
 ָׁשמֹוַע-ִאם ַרק :ְלִרְׁשָּתּה ַנֲחָלה ְלָך-נֵֹתן ֱאלֶֹהיָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ
 ַהּזֹאת ָוהַהִּמְצ-ָּכל-ֶאת ַלֲעׂשֹות ִלְׁשמֹר ֱאלֶֹהיָך ְיהָוה ְּבקֹול ִּתְׁשַמע
 ָלְך-ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ֱאלֶֹהיָך ְיהָוה-ִּכי :ַהּיֹום ְמַצְּוָך ָאנִֹכי ֲאֶׁשר

 ּוְבָך ַרִּבים ְּבגֹוִים ּוָמַׁשְלָּת ַתֲעבֹט לֹא ְוַאָּתה ַרִּבים ּגֹוִים ְוַהֲעַבְטָּת
 השגחה באמצעות באה ,הברכה. )ו-ד טו דברים( "ִיְמׁשֹלּו לֹא

, הטבע סדרי את ומשנה הארץ את דורש ,ת"שיה .אלוהית
 ַנֲחֵלי ֶאֶרץ :טֹוָבה ֶאֶרץ-ֶאל ְמִביֲאָך ֱאלֶֹהיָך ְיהָוה ִּכי" :ככתוב
 ּוְׂשעָֹרה ִחָּטה ֶאֶרץ :ּוָבָהר ַּבִּבְקָעה יְֹצִאים ּוְתהֹמֹת ֲעָינֹת ָמִים
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 לֹא רֲאֶׁש ֶאֶרץ :ּוְדָבׁש ֶׁשֶמן ֵזית-ֶאֶרץ ְוִרּמֹון ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן
 ֲאָבֶניָה ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ָּבּה ּכֹל ֶתְחַסר-לֹא ֶלֶחם ָּבּה-ּתֹאַכל ְבִמְסֵּכֻנת
ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר " .)ט-ז ח דברים(" ְנחֶֹׁשת ַּתְחצֹב ּוֵמֲהָרֶריָה ַבְרֶזל

ְצַרִים ִהוא ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם לֹא ְכֶאֶרץ ִמ ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ַאָּתה ָבא
,  ְוָהָאֶרץ:ַזְרֲעָך ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך ְּכַגן ַהָּיָרק-ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת

ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקעֹת ִלְמַטר  ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
ָּתִמיד  ֵרׁש אָֹתּהּדֹ ֱאלֶֹהיָך ְיהָוה-ֲאֶׁשר ֶאֶרץ: ָּמִים-ִּתְׁשֶּתה ַהָּׁשַמִים

דברים ( "ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה ֵעיֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָּבּה
  .)יב-יא י

 שניתנה כשם. הברכה מפלאי אף היא ,השמיטה-שנת    
 ַוְיַדֵּבר": ככתוב, שבת יש לאדמה גם, ישראל-לבני השבת
 ְוָאַמְרָּת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-ֶאל ֵּברַּד :ֵלאמֹר ִסיַני ְּבַהר, מֶֹׁשה-ֶאל ְיהָוה
 ָהָאֶרץ ְוָׁשְבָתה ָלֶכם נֵֹתן ֲאִני ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ-ֶאל ָתבֹאּו ִּכי ֲאֵלֶהם
 ַּכְרֶמָך ִּתְזמֹר ָׁשִנים ְוֵׁשׁש ָׂשֶדָך ִּתְזַרע ָׁשִנים ֵׁשׁש :ַליהָוה ַׁשָּבת

 ִיְהֶיה ַׁשָּבתֹון ַּבתַׁש ַהְּׁשִביִעת ּוַבָּׁשָנה :ְּתבּוָאָתּה-ֶאת ְוָאַסְפָּת
 ְסִפיַח ֵאת :ִתְזמֹר לֹא ְוַכְרְמָך ִתְזָרע לֹא ָׂשְדָך ַליהָוה ַׁשָּבת ָלָאֶרץ
 ִיְהֶיה ַׁשָּבתֹון ְׁשַנת ִתְבצֹר לֹא ְנִזיֶרָך ִעְּנֵבי-ְוֶאת ִתְקצֹור לֹא ְקִציְרָך
 ְוַלֲאָמֶתָך ָךּוְלַעְבְּד ְלָך ְלָאְכָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ַׁשַּבת ְוָהְיָתה :ָלָאֶרץ

 ֲאֶׁשר ְוַלַחָּיה ְוִלְבֶהְמְּתָך: ִעָּמְך ַהָּגִרים ּוְלתֹוָׁשְבָך ְוִלְׂשִכיְרָך
ְוִכי " ).ז-א כה ויקרא( "ֶלֱאכֹל ְּתבּוָאָתּה-ָכל ִּתְהֶיה  ְּבַאְרֶצָך

-ֶאת ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאסֹף אַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעתּנֹ-תֹאְמרּו ַמה
-ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ְוָעָׂשת ֶאת, ִּבְרָכִתי ָלֶכם-ְוִצִּויִתי ֶאת :ָאֵתנּוְּתבּו

 ּוְזַרְעֶּתם ֵאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנת ַוֲאַכְלֶּתם :ַהְּתבּוָאה ִלְׁשלֹׁש ַהָּׁשִנים
ּתֹאְכלּו  ּבֹוא ְּתבּוָאָתּה-ַהְּתבּוָאה ָיָׁשן ַעד ַהָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעת ַעד-ִמן
 .)כב-ויקרא כה כ( "ןָיָׁש
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יותר  הרבה אלא כלכלי שפע רק אינה ,הברכה .החיים    
 ְמַׁשֵּכָלה ִתְהֶיה לֹא": כתובכ ,היא החיים עצמם -הברכה
 ).כו כג שמות(" ֲאַמֵּלא ָיֶמיָך ִמְסַּפר-ֶאת ְּבַאְרֶצָך, ַוֲעָקָרה

את מספר , שה אשר מת עליה בנה או בתה בחייהי א-משכלה(
 ,נו הקדושהתורת ).א ימות איש בגיל צעיר ל-ימיך אמלא

כי אשר נדמה  ,ל ארץ פלאותשמציירת לנו תמונה אידיאלית 
 כמעט גן ,חלוםארץ שנדמית בעינינו ל .העולם הזהן  מאיננה

אלא שחלום זה הוא בר מימוש ובידינו , עדן עלי אדמות
 ואף על פי כן,  אשר החיים בה עולים על כל דמיוןארץ .הדבר
 ,ארץ ללא מלחמות :ת"השיהבטחת כ , לאמיתהאמתזוהי 

ארץ ללא עוני , ארץ ללא שכול, ארץ של שלום ובטחון
הטבע -ארץ אשר איתני, ארץ ללא תאונות ומחלות, ואביונות

 כמתואר בכל -ארץ זבת חלב ודבש, אינם שולטים בה
רואה ,  נעים זמירות ישראל,דוד המלך. הציטוטים דלעיל

, משתאה ומשורר, עומד, ל"נבעיני רוחו את כל הטוב ה
 ְכָזִוּיֹת ּוְּבנֹוֵתינ ִּבְנעּוֵריֶהם ְמֻגָּדִלים ִּּכְנִטִעים ָּבֵנינו ֲאֶׁשר" :ככתוב

 ַזן-ֶאל ִמַּזן ְמִפיִקים ְמֵלִאים ְמָזֵוינּו: ֵהיָכל ַּתְבִנית ְמֻחָּטבֹות
-ֵאין ִליםְמֻסָּב ַאּלּוֵפינּו: ְּבחּוצֹוֵתינּו ְמֻרָּבבֹות ַמֲאִליפֹות צֹאוֵננו
 ּלֹו ֶׁשָּכָכה ָהָעם ַאְׁשֵרי: ִּבְרחֹבֵֹתינּו ְצָוָחה ְוֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין ֶּפֶרץ
 ).טו-יב קמד תהלים(" ֱאלָֹהיו ֱׁשְיהָוה ָהָעם ַאְׁשֵרי

, היא לכל העמים בכל העולם, ם ישראל של עהשליחות    
 קמה תהלים( "ַמֲעָׂשיו-ָּכל-ַעל ְוַרֲחָמיו ַלּכֹל ְיהָוה-טֹוב": ככתוב

אינו , ה"הקב. טוב ורחום כלפי כל ברואיו, ת"כלומר השי, )ט
בכך , ת"רצון השי אלא .רשע ככל שיהיה, חפץ במות האדם
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 ִּכי, ְוָהָרָׁשע": ככתוב,  הרשע מדרכו הרעה למען יחיהשישוב
ֻחקֹוַתי ְוָעָׂשה -ָּכל-ְוָׁשַמר ֶאת ַחּטֹאָתו ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ָיׁשּוב ִמָּכל

 לֹא ְּפָׁשָעיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה- ָּכל: לֹא ָימּותָחיֹה ִיְחֶיה ָּפט ּוְצָדָקהִמְׁש
ֶהָחפֹץ ֶאְחּפֹץ מֹות ָרָׁשע  : ִיְחֶיהָעָׂשה-ְּבִצְדָקתֹו ֲאֶׁשר ִיָּזְכרּו לֹו

 ).יג-יחזקאל כח יא( " ְוָחָיה ִמְּדָרָכיו ֲהלֹוא ְּבׁשּובֹוְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
 וידבק , ישראל את שליחותוכאשר יקיים עם    והיה 
-ְוָהָיה ִאם": ת יקיים מאמרו הכתוב"השי, ה"במצוות הקב

-ָּכל-ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת
ּוְנָתְנָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶעְליֹון ַעל  ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום

ִּכי  ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻגָך-ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל :ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ-ָּכל
 כל בוא יבואו אז ).ב-דברים כח א(" ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך

 ,השפע, עומדים ומשתאים על כל הטוב, אומות העולם
  והיינו ,מרעיף על עמו ישראל ת"שישה,  ורוב השלוםהברכה
 ת"השי ודבר ,צא תורה מציון ת,אכןו,  אור לגוייםאכן

 .מירושלים 

. התורהמצוות  את הקפיד לשמור ולקיים לא , ישראלעם    
ללמוד את דרכי , במקום שיבואו כל העמים לירושלים, לכן
הוא  גזר שעם ישראל ה"הקב,  את חוקיו ומשפטיו,ה"הקב

 ְוֶאְתֶכם": ככתוב, בכל העמים והארצות, אשר יצא לגלות
 ְׁשָמָמה ַאְרְצֶכם ְוָהְיָתה ָחֶרב ַאֲחֵריֶכם ִריקִֹתיַוֲה ַבּגֹוִים ֱאָזֶרה

 ְיֵמי ּכֹל ַׁשְּבתֶֹתיה-ֶאת ָהָאֶרץ ִּתְרֶצה ָאז: ָחְרָּבה ִיְהיּו ְוָעֵריֶכם
-ֶאת ְוִהְרָצת ָהָאֶרץ ִּתְׁשַּבת ָאז אְֹיֵביֶכם ְּבֶאֶרץ ְוַאֶּתם ָהַּׁשָּמה

 ָׁשְבָתה-לֹא ֲאֶׁשר ֵאת תִּתְׁשּבֹ ָהַּׁשָּמה ְיֵמי-ָּכל: ַׁשְּבתֶֹתיָה
 מֶֹרְך ְוֵהֵבאִתי ָּבֶכם ְוַהִּנְׁשָאִרים: ָעֶליָה ְּבִׁשְבְּתֶכם ְּבַׁשְּבתֵֹתיֶכם
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 ְמֻנַסת ְוָנסּו ִנָּדף ָעֶלה קֹול אָֹתם ְוָרַדף אְֹיֵביֶהם ְּבַאְרצֹת ִּבְלָבָבם
 ְורֵֹדף ֶחֶרב-ֵניְּכִמְּפ ְּבָאִחיו-ִאיׁש ְוָכְׁשלּו: רֵֹדף ְוֵאין ְוָנְפלּו ֶחֶרב
 ַּבּגֹוִים ַוֲאַבְדֶּתם: אְֹיֵביֶכם ִלְפֵני ְּתקּוָמה ָלֶכם ִתְהֶיה-ְולֹא ָאִין

 ַּבֲעֹוָנם ִיַּמּקּו ָּבֶכם ְוַהִּנְׁשָאִרים: אְֹיֵביֶכם ֶאֶרץ ֶאְתֶכם ְוָאְכָלה
-ֶאת ְוִהְתַוּדּו: ִיָּמּקּו ִאָּתם ֲאבָֹתם ַּבֲעֹונֹת ְוַאף אְֹיֵביֶכם ְּבַאְרצֹת
 ָהְלכּו-ֲאֶׁשר ְוַאף ִבי-ָמֲעלּו ֲאֶׁשר ְּבַמֲעָלם ֲאבָֹתם ֲעֹון-ְוֶאת ֲעֹוָנם
 ְּבֶאֶרץ אָֹתם ְוֵהֵבאִתי ְּבֶקִרי ִעָּמם ֵאֵלְך ֲאִני-ַאף: ְּבֶקִרי ִעִּמי

 ְוָזַכְרִּתי: ֲעֹוָנם-ֶאת ִיְרצּו ְוָאז ֶהָעֵרל ְלָבָבם ִיָּכַנע ָאז-אֹו אְֹיֵביֶהם
 ַאְבָרָהם ְּבִריִתי-ֶאת ְוַאף ִיְצָחק ְּבִריִתי-ֶאת ְוַאף ַיֲעקֹוב יְּבִריִת-ֶאת

 ַׁשְּבתֶֹתיָה-ֶאת ְוִתֶרץ ֵמֶהם ֵּתָעֵזב ְוָהָאֶרץ: ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר
 ָמָאסּו ְּבִמְׁשָּפַטי ּוְבַיַען ַיַען ֲעֹוָנם-ֶאת ִיְרצּו ְוֵהם ֵמֶהם ָּבְהַׁשָּמה

 אְֹיֵביֶהם ְּבֶאֶרץ ִּבְהיֹוָתם זֹאת-ַּגם-ְוַאף:  ַנְפָׁשם הָּגֲעָל ֻחּקַֹתי-ְוֶאת
 ֲאִני ִּכי ִאָּתם ְּבִריִתי ְלָהֵפר ְלַכּלָֹתם ְגַעְלִּתים-ְולֹא ְמַאְסִּתים-לֹא
-הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ִראׁשִֹנים ְּבִרית ָלֶהם ְרִּתיְוָזַכ :ֱאלֵֹהיֶהם ,ְיהָוה
 ֲאִני ֵלאלִֹהים ָלֶהם ִלְהיֹות ִיםַהּגֹו ְלֵעיֵני ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ אָֹתם
 ֵּבינֹו ְיהָוה ָנַתן ֲאֶׁשר ְוַהּתֹורֹת ְוַהִּמְׁשָּפִטים ַהֻחִּקים ֵאֶּלה: ְיהָוה
כמה  ).מו-לג כו ויקרא( "מֶֹׁשה-ְּבַיד ִסיַני ְּבַהר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוֵבין

ישכיל ויכין את לבבו אך  אם ,יחסכו מהאדםיצער וכאב 
אמר  ,יםהנביאראשון  ,ה"רעמשה . ה"הקבת להבין את מצוו

 ֵלב ָלֶכם ְיהָוה ָנַתן-ְולֹא":  מותוטרם ,במדברלעם ישראל 
 כט דברים(" ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ִלְׁשמַֹע ְוָאְזַנִים ִלְראֹות ְוֵעיַנִים ָלַדַעת

 הכל בידי: מרה נפוצהקיימת א , אצל אחינו בעלי הקבלה).ג
רק אך ו תלויה ה"הקביראת  ,כלומר,  יראת שמיםמלבדשמים 

יראת .  לא כל האמתולםא, הדברונכון   אמת.באדם עצמו
 היסוד החיובי ינההש, הו הענובעקבות רק באה ,ת"השי
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  היא אשר מעניקה לבעליה את,הענווה. טבע האדםבהעיקרי 
 עקב.  וכבוד)ובריאות (חיים, עושר,  שלום,כל אשר הוא חפץ

  ואזנייםעיניים לראות ,עתה נותן לבעליה לב לד" הקב,ענווה
 :ככתוב ,השם-אשר מביאה ליראת היאהענווה  ו,לשמוע

 ).ד כב משלי(" ְוַחִּיים ְוָכבֹוד עֶֹׁשר ְיהָוה ִיְרַאת ֲעָנָוה ֵעֶקב"
 ).יא לז תהלים(" ָׁשלֹום רֹב-ַעל ְוִהְתַעְּנגּו ָאֶרץ-ִייְרׁשּו ַוֲעָנִוים"

 ְוָהִאיׁש": כתובכ, הינו העניו באדם מאז ומעולם, ה"משה רע
 יב במדבר(" ָהֲאָדָמה ְּפֵני-ַעל ֲאֶׁשר ָהָאָדם ִמּכֹל ְמאֹד ָעָנו מֶֹׁשה

 . )ג

בימינו ובימי כל עמו בית ישראל  ,יקיים במהרה ה"הקב   
 ִהֵּנה" :ככתוב, דיבר ביד עבדיו הנביאים אשר , הטובו דברתא

 ְיהּוָדה ֵּבית-ְוֶאת ָרֵאלִיְׂש ֵּבית-ֶאת ְוָכַרִּתי ְיהָוה-ְנֻאם ָּבִאים ָיִמים
 ֶהֱחִזיִקי ְּביֹום ֲאבֹוָתם-ֶאת ָּכַרִּתי ֲאֶׁשר ַכְּבִרית לֹא :ֲחָדָׁשה ְּבִרית
 ְּבִריִתי-ֶאת ֵהֵפרּו ֵהָּמה-ֲאֶׁשר ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ְלהֹוִציָאם ְבָיָדם
-ֶאת תֶאְכרֹ ֲאֶׁשר ַהְּבִרית זֹאת ִּכי :ְיהָוה-ְנֻאם ָבם ָּבַעְלִּתי ְוָאנִֹכי
 ּתֹוָרִתי-ֶאת ָנַתִּתי ְיהָוה-ְנֻאם ָהֵהם ַהָּיִמים ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל ֵּבית

 ִלי-ִיְהיּו ְוֵהָּמה ֵלאלִֹהים ָלֶהם ְוָהִייִתי ֶאְכְּתֶבָּנה ִלָּבם-ְוַעל ְּבִקְרָּבם
 ֵלאמֹר ָאִחיו-ֶאת ְוִאיׁש ֵרֵעהּו-ֶאת ִאיׁש עֹוד ְיַלְּמדּו ְולֹא: ְלָעם
-ְנֻאם ְּגדֹוָלם-ְוַעד ְלִמְּקַטָּנם אֹוִתי ֵיְדעּו כּוָּלם-ִּכי  הָוהְי-ֶאת ְּדעּו
-ל לא ירמיה(" עֹוד-ֶאְזָּכר לֹא ּוְלַחָּטאָתם ַלֲעֹוָנם ֶאְסַלח ִּכי ְיהָוה
ְׁשבּות ַעִּמי -ְיהָוה ְוַׁשְבִּתי ֶאת-ִּכי ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם" ).לג

ָנַתִּתי -ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר- ַוֲהִׁשבִֹתים ֶאלִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ָאַמר ְיהָוה
ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְורּוַח " ). ל גירמיה(  "ַלֲאבֹוָתם ִויֵרׁשּוָה

ִמְּבָׂשָרם ְוָנַתִּתי ָלֶהם , ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֵלב ָהֶאֶבן
ַטי ִיְׁשְמרּו ְוָעׂשּו אָֹתם ִמְׁשָּפ-ְלַמַען ְּבֻחּקַֹתי ֵיֵלכּו ְוֶאת: ֵלב ָּבָׂשר
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-ְוֶאת ).כ-יחזקאל יא יט(" ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים-ְוָהיּו
ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי -ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר, רּוִחי

בֵֹתיֶכם ִוְהִייֶתם ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲא: ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם
 ).כח-יחזקאל לו כז(" ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלִֹהים

 

 .אמן ואמן, לעולם' ברוך ה
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ר ב נו   ו ע ט ר ת   ר א שנו ,   מ ו רנ ו,   לזכ ר  א בינו

'ה ר  י קד מ ונ ו   רח מיך  המ
הלל נוך ב ע   ב יו ם  ש 
א ר   עי נינו  ב ת ו ר ת ך ה

ב רנ ו   לישוע ת ך  אל והינו ש 
כל לבנ ו   ד ר שנוך ב
הי יד יך לע ז ר נו ת
מ ת  ח פצת  ב ט וחו ת א
כי צדק  משפ טיך' ד ענ ו   ה י 

אש  ד ב ריך   א מ ת ר
דק תך  צדק  ל ע ול ם צ
ת ו ר ת ך   א מ ת ו
ה"תשסכסלו  ' חר  ל רג לינו  ד ב ר ך נ

ה . ב. צ. נ. ת

לבנו   צפנו  א מ ר ו תיך ב
'  ד ב ו ת   פינו  רצ ה  נא   הנ




