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 הקדמה
חי שקדאי אוותה נפשו להשקיע מהונו ומאונו להפצת תורת מורנו ורבנו הגדול הרב יהודא ' ר

עיבוד שירי בעברית של מאמרי הרב על פרשיות השבוע  ל והחליט לעשות"זצ( מניטו)אשכנזי 
  .שפורסמו בצרפתית בספר כי מציון

היא משחררת במידת מה את הכותב , יתרון השיר בכך שהיות ושפתו הטבעית הינה שפת הרמז, אכן
  ...מהדיוק הנדרש באומנות התרגום כי מדברת היא אל הלב ומן הלב עולה היא אל השכל

בור על פרי מלאכתו ואכן קראתי זעיר פה זעיר שם והצעתי מספר הצעות שקיבל הוא ביקש ממני לע
  .אותם בשמחה

יהי רצון שתמצא מלאכתו זו חן בעיני הקוראים ויזכה להמשיך במלאכת קודש זו להגדיל את 
 ,בברכה והערצה .המודעות הכל כך נחוצה לתורת רבנו ולהאדירה בלב הציבור הישראלי

 
 אליקים שמשוביץ

 
יכול , בקבלה ובפילוסופיה ברמה עמוקה יותר, ל"זצ( מניטו)יבור המתעניין בהגות הרב אשכנזי הצ

 :בצרפתיתאו הספרים המקוריים לקרוא בעיון את ספרי התרגום השלם בעברית 

 ("מכון מניטו"הוצאת ) עבריתב  ספרים
 

 ירושלים, וישראל פיבקו גבריאלה בן שמואל: כתבו  זה ספר תולדות אדם
 חווה בית אל, ישראל פיבקו: ךער ,גבריאלה בן שמואל: כתבה  '      חלק א, העבריסוד 

 ירושלים, ישראל פיבקו: ךער ,גבריאלה בן שמואל: כתבה      'ב חלק ,סוד העברי
 ירושלים , איתי אשכנזי ואליקים שמשוביץ, בעריכת ישראל פיבקו        ?מספד למשיח

 ירושלים, ישראל פיבקו ואיתי אשכנזי, יכת הרב שלמה בן נעיםבער '     חלק א, סוד לשון הקודש
 בית אל, הוצאת חווה .בעריכת חיים רוטנברג (חלקים 4) סוד מדרש התולדות

 הוצאת ידיעות אחרונות ובית מורשה, בעריכת איתי אשכנזי      סוד ההפכיםבמדרש 
 

 Livres en français         ספרים  בצרפתית
 
Ki mitsion I    Fondation Manitou & Editions Eliner, Jérusalem, 1997.                      
Ki mitsion II   Fondation Manitou & Editions Eliner, Jérusalem, 1999.                       
 
Cours transcrits de  Ma'ayanot (Jérusalem 1993-6002) 
        N°   Hors série. Parachat Béréchit 

1. Le salut du juste – étude du premier psaume 
2. La notion de Justice – Légalité ou Moralité 
3. Le Jugement  
4. Héritage et fidélité – Introduction à l'étude de Pirké-Avot 
5. Morale et Sainteté – Etude des Pirké  Avot – Ch. I Michna 1. 
6. Israël, Lieu de la Révélation 
7. L'Ecclésiaste 
8. Le Mythe et le Midrash 
9. La Cabala Aujourd'hui 
10. Langage et Sainteté 
11. Eretz Israël dans la Pensée des Kabbalistes 
12. Introduction a la Pensée Juive – Création, Révélation, Rédemption 

 
 
 

 א
 

 פתיחה
. וכתוב בהתנדבות שלמה, ל"זצ( מניטו)הספר הזה מוקדש לזכרו של הרב יהודא ליאון אשכנזי 

בהשראת , שכתבנו לפי סדר כל פרשות התורה, זה חיבור חדש של שירים מחורזים בעברית
 www.toumanitou.org חלק מהם מופיעים באתר האינטרנט . השיעורים שהרב העביר בצרפתית

י מרכז יאיר "ע" כי מציון"וחלק הינם  מאמרים שהרב כתב בצרפתית בעלון , יבורהפתוח לכל הצ
. '79בשנה " מכון ַמִניטּו בירושלים"שהוציא לאור " Ki Mitsion"במשך שנים והם נאספו בספר 

אלא עיבוד חופשי של רעיונותיו לשירים כדי , השירים הללו אינם תרגום מילולי של  מאמרי הרב
 .העברי הרחבלפרסמם בציבור 

ל הם כל כך חזקים "של מניטו זצ( מבוסס על המסורת)תורני המקורי -ההגות והחזון ההיסטורי 
שחובה שהם יהיו מּוּכרים בעברית לעם היושב בארץ , ורלוונטיים לחברה הישראלית של ימינו

נוסף לזה אנו משוכנעים . כדאי שכל חלקי הציבור הישראלי יקראו וילמדו מהם. ישראל
, חרדים: שקפה ההיסטורית החזונית שלו יכולה לעזור באיחוד העתידי של כל גוני החברהשהה

 .מאמינים-חילונים ולא, מסורתיים, דתיים
 

. לסכם את פירושיו בצורת שיר המוסיף כוח לחזונובחיבור החדש של המהדורה הנוכחית בחרנו 
(. המפרשים הגדולים וכולי, תלמוד, מדרש, תורה)ובמקורות מפורשים  כל שיר מלּווה בהסברים

לציבור  טעם כוונתו וחזונו בהיסטוריה לפי התורהזו הדרך להפיץ בצורה נאותה את , לדעתנו
 . הישראלי הרחב

שהם ברמה עמוקה , הציבור המתעניין יוכל לקרוא אחר כך את ספרי התרגום השלם של שיעוריו
 .יותר בקבלה ובפילוסופיה

 .ל ישמח בחלקו בספר הזה"זצ( מניטו) אשכנזיאנו מקווים שהרב יהודא 

ָרִים " ָרֵאל ִמִמצְּ ֵצאת ִישְּ  :[משפה זרה]ֵבית ַיֲעקב ֵמַעם לֵעז ,  [מגלּות]בְּ

ָתה יהודא   ׁשו   [אשכנזי]ָהיְּ ָקדְּ לו ָתיו [בארץ], לְּ ׁשְּ ָרֵאל ַממְּ  (ב-א, תהילים קיד)   "  ִישְּ

 

 

 מנדלבאום ' ורג'שמורות לג כל הטקסט והשיריםזכויות היוצר של  ©  
 450-555-5164: טל, למרים וויזן שמורות האיוריםזכויות היוצר של  ©   

       

 chay.shaqday@gmail.com: רק דרך שליחת בקשה ל"( ישראל מאין ולאן)"ההזמנות לספר זה        
 . 7296629ירושלים , 2מן ' רח: וגם בדואר ל       
 .       ואת כתובת היעד שלכם לשליחת הספר חזרה בדואר" קרן ישועה" על שם( ₪ 21של )לצרף המחאה        
 .ה להוצאת ספרים נוספים"המכירה בלא רווחים ומוקדשת ב  

 
© copyright of all the texts and poems: Mendelbaum Georges  
©  copyright of the illustrations: Miryam Wiesen, tel: (+972)(0)54-558-5610 

 

Copies of this book ("Israel from where to where "   "ישראל מאין ולאן ) can be obtained 
only  by sending an order to "chay.shaqday@gmail.com"  
and by post-mail to 2, Mann street, Jerusalem 9371127, Israel 
Please attach a check (of 36 sheqels)  for "Qeren Yeshuah" and  your post-mail address to 
receive back the book by post. This non-profit selling will be used ה "ב  to print further books. 
 

 במקום
 

 מנדלבאום 'ורג'לג שמורות והשירים הטקסט כל של היוצר זכויות ©
 054-558-5610 :טל ,וויזן למרים שמורות האיורים של היוצר זכויות  ©

 chay.shaqday@gmail.com :ל בקשה שליחת דרך רק )"ולאן מאין ישראל"( זה לספר ההזמנות
 . 9371127 ירושלים ,2 מן 'רח : ל בדואר וגם

 .בדואר חזרה הספר לשליחת שלכם היעד כתובת ואת "ישועה קרן" שם על )₪ 36 של( המחאה לצרף
 .נוספים ספרים להוצאת ה"ב ומוקדשת רווחים בלא המכירה

© copyright of all the texts and poems: Mendelbaum Georges 
© copyright of the illustrations: Miryam Wiesen, tel: (+972)(0)54-558-5610 
Copies of this book ("Israel from where to where ישראל מאין ולאן" can be obtained  
only by sending an order to "chay.shaqday@gmail.com" 
and by post-mail to 2, Mann street, Jerusalem 9371127, Israel 
Please attach a check (of 36 sheqels) for "Qeren Yeshuah" and your post-mail address to 

to print further books. ה"ב receive back the book by post. This non-profit selling will be used 

 :לשים 
 

 מנדלבאום 'ורג'לג שמורות והשירים הטקסט כל של היוצר זכויות ©
  054-558-5610 : :טל ,וויזן למרים שמורות האיורים של היוצר זכויות  ©

  :co.ilicha-manitou-www.shir.  ל בקשה שליחת דרך רק )"ולאן מאין ישראל "(זה לספר ההזמנות
  chay.shaqday@gmail.com  ל או 9371127 .ירושלים  ,2מן 'רח ,ישועה קרןל בדואר וגם

 .בדואר חזרה הספר לשליחת שלכם היעד כתובת ואת ₪ 36שלהמחאה  לצרף
 .נוספים ספרים להוצאת ה"ב ומוקדשת רווחים בלא המכירה

© copyright of all the texts and poems: Mendelbaum Georges 
© copyright of the illustrations: Miryam Wiesen, tel: (+972)(0)54-558-5610 
Copies of this book ("Israel from where to where ישראל מאין ולאן" can be obtained  
only by sending an order to : www.shir-manitou-chai.co.il  
and by post-mail to "Qeren Yeshuah"  2, Mann street, Jerusalem 9371127, Israel     or to chay.shaqday@gmail.com  
Please attach a check (of 36 sheqels) and your post-mail address to  receive back the book by post.  
This non-profit selling will be used  ה "ב to print further books. 

 

 במקום
 

 מנדלבאום 'ורג'לג שמורות והשירים הטקסט כל של היוצר זכויות ©
 054-558-5610 :טל ,וויזן למרים שמורות האיורים של היוצר זכויות  ©

 chay.shaqday@gmail.com :ל בקשה שליחת דרך רק )"ולאן מאין ישראל"( זה לספר ההזמנות
 . 9371127 ירושלים ,2 מן 'רח : ל בדואר וגם

 .בדואר חזרה הספר לשליחת שלכם היעד כתובת ואת "ישועה קרן" שם על )₪ 36 של( המחאה לצרף
 .נוספים ספרים להוצאת ה"ב ומוקדשת רווחים בלא המכירה

© copyright of all the texts and poems: Mendelbaum Georges 
© copyright of the illustrations: Miryam Wiesen, tel: (+972)(0)54-558-5610 
Copies of this book ("Israel from where to where ישראל מאין ולאן" can be obtained  
only by sending an order to "chay.shaqday@gmail.com" 
and by post-mail to 2, Mann street, Jerusalem 9371127, Israel 
Please attach a check (of 36 sheqels) for "Qeren Yeshuah" and your post-mail address to 

to print further books. ה"ב receive back the book by post. This non-profit selling will be used 

 :לשים 
 

 מנדלבאום 'ורג'לג שמורות והשירים הטקסט כל של היוצר זכויות ©
  054-558-5610 : :טל ,וויזן למרים שמורות האיורים של היוצר זכויות  ©

  :co.ilicha-manitou-www.shir.  ל בקשה שליחת דרך רק )"ולאן מאין ישראל "(זה לספר ההזמנות
  chay.shaqday@gmail.com  ל או 9371127 .ירושלים  ,2מן 'רח ,ישועה קרןל בדואר וגם

 .בדואר חזרה הספר לשליחת שלכם היעד כתובת ואת ₪ 36שלהמחאה  לצרף
 .נוספים ספרים להוצאת ה"ב ומוקדשת רווחים בלא המכירה

© copyright of all the texts and poems: Mendelbaum Georges 
© copyright of the illustrations: Miryam Wiesen, tel: (+972)(0)54-558-5610 
Copies of this book ("Israel from where to where ישראל מאין ולאן" can be obtained  
only by sending an order to : www.shir-manitou-chai.co.il  
and by post-mail to "Qeren Yeshuah"  2, Mann street, Jerusalem 9371127, Israel     or to chay.shaqday@gmail.com  
Please attach a check (of 36 sheqels) and your post-mail address to  receive back the book by post.  
This non-profit selling will be used  ה "ב to print further books. 

 



מזמור שיר יהודא חי ישראל מאין ולאן 
בס"ד

מזמור שיר יהודא חי ישראל מאין ולאן 
בס"ד

 ג
 

 וגם הוצאות אחרות :
Un Hébreu D’origine Juive, Hommage Au Rav Yehouda Léon Askénazi. 
 Michel Koginsky. Éditions Ormaya, Jérusalem. 

La Parole et L’Ecrit, I, Penser la tradition juive aujourd'hui. Textes réunis et présentés par Marcel Goldmann. 
Albin Michel, Paris 

La parole et l'écrit, II, Penser la tradition juive aujourd'hui. Textes réunis et présentés par Marcel Goldmann. 
Albin Michel, Paris 

Les Définitions HébraÏques de Manitou,  
textes réunis par Michel Koginsky, Editions Ormaya, Jérusalem  

 
  באתרי אינטרנט  ל בעצמו"אפשר לשמוע את שיעורי מניטו זצ

en français: http://www.toumanitou.org/ 
 http://www.manitou.org.il/hebrew/listen.php  :בעברית
Android -אפשר גם לשמוע ב  

 ד
 

 

ל"זצ (מניטו) לעילוי נשמת הרב יהודא ליאון אשכנזי  

הוא למד . 6722בשנת ( יריה'אלג)באֹוַרן  נולד' ַמִניטּו'ויו בכינ הידוע, אשכנזי יהודא ליאון הרב 
 .6771בשנת  בירושלים נפטר. בצרפת ובארץ, יריה'ולימד באלג

מצאצאי אשכנזים שבאו מאירופה , דוד אשכנזי, אביו: הרב היה מצאצאי שושלת רבנים
הבירה -אשי של עירהיה הרב הראשי של העיר אֹוַרן ואחר כך הרב הר, יריה לפני כמה דורות'לאלג

מצאצאי רבי , של הדיין רבי חיים טובול ואמו הייתה בת. יריה'של כל ארץ אלג -ובסוף , יר'אלג
 .י מצפת"תלמיד של רבי יצחק לוריא אשכנזי האר, טבול אל מוגרבי-יוסף ִאּבן

וגים שינויים אלו העשירו אותו והרחיבו את מחשבתו במגוון ח. מניטו עבר בחייו כמה שינויי זהות
 . ותרבויות

(. 6727)יריאני עם אזרחות צרפתית עד המלחמה 'נולדתי וגדלתי כיהודי אלג: " הוא העיד על עצמו
בשלב . בה גיליתי עולם אחר וגם את היהדות האשכנזית, (6705)בשלב שני של חיי עברתי לצרפת 

 .שלישי עליתי לארץ ישראל וגידלתי את ילדיי באומה העברית
 ".ה הם התהליכים של שינויי זהות כדי להפוך את העם היהודי לעם העבריכל התהליכים האל

 השכלה 
עם אביו ותלמידי אביו וגם בתיכון " עץ חיים"לפני המלחמה למד הרב בישיבת ( יריה'אלג)באֹוַרן 

יר עם הרב פינגרהוט 'אחרי הבגרות הוא העמיק את לימודיו בתלמוד בעיר אלג. הצרפתי שבעיר
לאחר המלחמה הוא המשיך את לימודיו בפריז בפילוסופיה . פילוסופיהוהתחיל לימודי 

 . ובאתנולוגיה

מניטו . 6722-יהודי שברח מרוסיה דרך גרמניה והגיע לצרפת ב, במקביל למד אצל יעקב גורדין
רציתי להיות תלמידו כי הוא היה בעיניי הדוגמה של שילוב ברמה גבוהה בין : "העיד על עצמו

יעקב גורדין היה למדן גדול בתלמוד ובקבלה . המסורתית והתרבות האירופיתהיהדות הקלסית ו
הוא גילה לנו את האפשרות של קשר בין המחשבות הכלליות והמסורת היהודית . וגם בפילוסופיה

 ."במונחים אורתודוקסים

 דעותיו 
בו  השכלתו הכללית והפילוסופית הרחבה וידיעתו העמוקה בחכמת ישראל בנגלה ובנסתר נטעו

, המורשת הספרדית לדורותיה הממזגת חול וקודש. תחומיות שריתקה אליו ציבור רחב ומגוון-רב
 .והוא היה לה ממשיך נאמן, הייתה לו מקור השראה, אנושיות-יהדות וכלל

התפללנו בעברית ודרך : יריה פיתחנו שילוב מעניין של תרבויות'באלג: "מעיד על עצמומניטו 
הזמנים והחגים היו עבריים ופנו -כל לוח. כי שלנו"כל העבר הִעברי והתנהתפילה היינו קשורים ל

, הרגישות שלנו הייתה מושפעת מהמנגינות הערביות והפולקלור הספרדי. לתקווה לחזרה לציון
 ."והשפה היומיומית והתרבות באו מהצרפתים

, כול היסטורי היהודי הוא קודם-יעקב גורדין זה שהמימד הדתימה שגילה לנו : "מניטו מוסיף
מפה הבנתי שהדת היהודית היא מסורת של הַעם הִעברי ולא דת של . כלומר קולקטיבי ולא אישי

לכן . יש לנו זהות לאומית: כקבוצה סגורה הוא מסולף' קהילה'המושג , כלומר. אמונה אישית
 לאינטלקטואלים יהודיים יעקב גורדיןרציתי להעביר את מסר היהדות המסורתית הזאת של 

 ."באמצעות דיבור ברמה אוניברסיטאית מערבית כדי להכשיר מנהיגים יהודיים חדשים בצרפת

רואים את זה כאשר מסתכלים . הוא חלק מן הברית -מאמין -אפילו חילוני או לא -כל יהודי "
ההיסטוריה . חילונים ולא מאמינים, דתיים: כי היא שייכת לכולם, בהיסטוריה היהודית

וזה מגלה לנו את קשר ! ובוודאי בזמננו, השנים האחרונות 2444ך אפילו ב "תנהיהודית קשּורה ל
  .בין אם רוצים ובין אם לא רוצים, הַעם ִעם הנבואה האלוקית

הד
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 ה
 

והייעוד היהודי הוא הנאמנות , לוהים כלפי האנושות'בישראל הקשר הוא קשר עם התגלות הא
 .ִעם הקשר ההיסטורי הזה

חיפוש  האדם , ות אצל בני אדםהלו'אינטלקטואלי לא, רוחני, אצל הגויים יש חיפוש תרבותי
 ."לוהים הוא הדת שלהם'לא

 תפקידים 
רוח ')' מניטו'לפני המלחמה היה הרב פעיל בארגון הצופים היהודים ושם קיבל את הכינוי 

 (.בשפה האינדיאנית' הגדולה

, גנרל יקלר כרב צבאי במלחמה הוא  גויס ללגיון הזרים ואחר כך צורף לצבא השחרור צרפת של
 .השתתף בשחרור דרום צרפת ונפצע בקרב על שחרור העיר שטרסבורג

על )בעיר אורסאי " ילברט בלוך'ג"אחרי המלחמה הוא  נכנס בבית הספר למנהיגי יהדות על שם 
אחר .   שמה הוא למד עם יעקב גורדין שהשפיע עליו מאוד. תחת הנהלת רוברט גמזון( יד ַפריס

ולבסוף הוא התמנה למנהל אחר עליתו של  רוברט , ו שהוא ישתתף בצוות המוריםמותו ביקש
ושם הכיר את אשתו . שם הוא הכשיר את מנהיגי הקהילות היהודיות הצרפתיות. גמזון לארץ

 . מיתומי השואה, ('במבי')לחייו אסתר פפירמן 

 .ת הרב צבי יהודה קוקוהם למדו בישיב, (6751)עם תלמידי בית ספר אורסאי הוא נסע לירושלים 

המרכז האוניברסיטאי  ,CUEJהוא השתתף ביסוד . 6755מניטו חזר לַפריס אחרי -הרב אשכנזי
 . המחלקה לחינוך הצעירים - DEJJ -ללימודי יהדות וגם ב

 עליה לארץ 
היום אני : "הוא מעיד על דרכו. עלה הרב לארץ עם משפחתו( 6719)לאחר מלחמת ששת הימים 

ואני מסתדר בו כמו ( מתואם לעבריּות[ מותאם]עולם )מו של נכדי בישראל מכיר את עול
אבל נכדי לא יכיר ולא יכול להבין את העולם , יריה'עם עולם סבי באלג( בצורה שונה)הסתדרתי 

, קלסי, אבל זה היה חלום מסורתי, סבי חלם על עולם העתיד של נכדי: של סבי, שעבר
למה שחשבו במסורת היהודית על שחזור הזהות העברית מתאים , אורתודוקסי של רב בגלות

 ."בעתיד

אחר כך הוא ניהל את הישיבה הספרדית . בארץ ייסד מניטו וניהל את התיכון הצרפתי בנתניה
 . בעיר העתיקה בירושלים" מתיבתא"

דומה )הוא ייסד עם הסוכנות היהודית בירושלים את בית הספר לסטודנטים צרפתים  6790ב 
 . 6755שתפקד עד " מעינות"( "אורסאי" לבית הספר

, בנתניה, בהרצליה, ללימודי יהדות בירושלים" יאיר"הוא הקים וניהל מרכזי  6752משנת 
 . באשדוד וברחובות

 .בירושלים' מניטו'נפטר  6771ב 

 השראתו על יהדות צרפת
מה לא היה אחרי המלח: בציבור היהודי בצרפת הייתה גדולה מאוד' מניטו'-השפעת הרב אשכנזי

כל פעם שהוא בא . אינטלקטואל או סטודנט יהודי שלא שמע אותו או למד אצלו, כמעט מנהיג
היו האולמות מלאים במאות ולפעמים באלפי , מישראל לצרפת כדי לתת הרצאות ודרשות

לכן יש . הוא היה מורה ופדגוג יוצא מן הכלל והיה מחזיק במסורת של תורה שבעל פה. משתתפים
הרבה מאמרים ורק כמה ספרים שנכתבו בידי תלמידיו מההקלטות , טות של שיעוריואלפי הקל

 (.חלק בעברית, הרוב בצרפתית)היד שלו -ומכתב

 ו
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תרגום מכתב 
בנימין ' פרופ
 גרוס

שמחתי כששמעתי 
שפירושי לאיון אשכנזי 

על כל פרשיות ( מניטו)
התורה נכתבו בצורת 

על ידי , שיר עם חרוזים
' ורג'ג' פרופ

ר "מנדלבאום וד
 ..שמואל-גבריאלה בן

כאמור כל התורה 
, "שירה"כולה נקראת 

טוב שהאופי השירי שלה 
נראה גם בפירושיה כי 
הם מגלים את 

 .משמעותיה האמיתית 
בטוח שזה מתאים 
לשיעורים של מניטו 
ולמקוריות של פירושיו 
המבוססים על מסורת 

הרעיונות שלו . אמיתית
מעוררים בימינו 

רבה בגלל תשומת לב 
, האקטואליות שלהם

והם נותנים הרבה 
חומר למחשבה לדורות 
שלא יכלו לשמוע את 
שיעורי ההוגה דעות 

 ..הגדול הזה
רצוי להפיץ את 

העבודה הזאת  
ואני , לציבור הרחב

מאוד ממליץ לכל אחד 
שיכול לעזור שיתמוך 
במפעל החשוב הזה 
לתועלת דורות 
הצעירים ולעילוי נשמת 

כי , לאיון אשכנזי
המשך הוראתו עוד 

 .יותר חשוב עכשיו
 

 פרופסור בנימין גרוס
 אילן-אוניברסיטת בר

 פקולטה למדעי הרוח
 מחלקה לפילוסופיה

914441099  
 

 ח
 

 

 
 

הוא למד . אנדרי היידו למד בבודפשט באקדמיה של פרנץ לישט( אמריטוס)' פרופ
גיה עם זולטן מוזיקולו-פסנתר עם ארנו שגדי ואתנו, הלחנה עם המלחין פרנץ שבו

הלחנה עם דריוש מילהו ": קונסרבטואר של מוזיקה"הוא למד בפאריס ב. קודאלי
 .ופילוסופיה של המוזיקה עם אוליבייר מסיאן

אביב באקדמיה למוזיקה על שם רובין והיה ראש -הוא לימד בירושלים ובתל
 .אילן-מחלקה למוזיקה באוניברסיטה בר

 .חייו במוזיקולוגיהעל מפעל  6779הוא זכה בפרס ישראל ב

טח
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 ראש המפעל לחקר שירת הקודש –אפרים חזן ' פרופ
 המחלקה לספרות עם ישראל

 

 .ב"ד ראש חודש מרחשוון תשע"בס

 

 לכבוד

 שקדאי-חי מנדלבאום' פרופ
 גבעת מרדכי 

 ירושלים
 

 (מניטו)ספרך פרשת השבוע ברוח משנתו של הרב יהודא אשכנזי : הנדון              

 

 ברכהשלום רב ו

שמחתי לקבל ממך מדי שבוע דברי הגות על פרשת השבוע ברוח משנתו של הרב 
איני מומחה כלל . אשכנזי הוא מניטו שהשפיע השפעה רבה ועזה על יהדות צרפת

אך התרשמתי מאוד מן הידע ומן השילוב בין הרעיונות , למשנתו של מניטו
 .ההגותיים לענייני הפרשה

קצובים וחרוזים בלשון בהירה , של טורים קצריםהדברים כתובים בתבנית שירית 
 .ומובנת תוך עמידה על עיקרי הנושאים והרעיונות של הפרשה

אין לי ספק כי ספר זה יתקבל , אני ממליץ בהחלט על הוצאה לאור של ספר זה
 .באהדה רבה על ידי הציבור

 

 בכבוד רב

 ראש המפעל לחקר שירת הקודש –אפרים חזן ' פרופ

 ת עם ישראלהמחלקה לספרו
 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן

 

 

 י
 

                                                                                                           

 

      תמונת בית הכנסת של פשיסחא
 

 ל "שיסחא זלזיכרון משפחת מנדלבאום מפ
  אברהם מנדלבאום ואישתו דבורה 

 ובניהם   

  יצחק בן אברהם ואישתו חנה 
o  ( ה'סורצ)ובניהם חיים ושרה 

  אסתר בת אברהם ובעלה 
o  (ריבה)ובנותיהם שרה ורבקה 

  ( ה'סור)חנן בן אברהם ואשתו שרה 
o יקותיאל ,לאה  ,(לייזר)אלעזר ,אברהם  ובניהם, 

 זליג,גדליה 
 מלכה בת יקותיאל -ואשתו אסתר ישראל בן אברהם-דוד

 ובניהם    מנדלבאום
o ישראל ואשתו גיטל ובתם-אברהם בן דוד 
o ישראל ואשתו שרה ובתם הלנה-ברל בן דוד 
o ישראל-ראובן בן דוד-משה 

 יוכבד -יקותיאל בן אברהם ואשתו דבורה 
 ובניהם
o פרלה -שמואל בן יקותיאל ואשתו הראשונה חיה 

 ובתם הינדלה 
 זיסל ובניהם שתו השניהוא       

  רבקלה,מאיר ,משה ,אברהם ,שמחה 
o  בת יקותיאל ובעלה מאיר ( ריבה)רבקה 

 ובניהם יקותיאל ויוסף ציביאק 
o נט'אברהם בן יקותיאל ואשתו רצה    ובתם  ג 
o צמח בן יקותיאל ואשתו פסיה 
o  פרלה בת יקותיאל ובעלה ברל 

  גיטל,משה ,ובניהם דבורה 
o  פייגה בת יקותיאל ובעלה דוידמן 

 גיטל,שרה ,משה ,בניהם דבורה ו 
o הינדה בת יקותיאל ובעלה משה פסטמן -שרה 

  דבורה,פישל ,ובניהם רבקה 
o פישל בן יקותיאל ואשתו גיטל גרוסוורצל -משה 

 ובניהם             
  מאיר, מלכה ,רייזל ,יהודה ,שרה ,אברהם, 
 בניהם 2-מינדל ובעלה נודלמן    ו 
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 ספר בראשית
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 בראשית תפרש
 

 ,ואת הארץ את השמים לוהים'א ברא
 .חפץבו  אשר ובתוכה את האדם

 ,ברא עולם של זמן לוהים'א
 :'עולמים'ובלשון רבים קראו לו הנביאים 

ם ְשנוֹת עוָֹלִמים" דֶּ ְבִתי ָיִמים ִמקֶּ  .1"ִחשַּׁ
 ,הוא גם ברא עולם של כאן
 .העולם הזה והעולם הבא

 :'עולמות': חכמינו קראו לו ובלשון רבים
 .2"י עולמות"עתיד כל צדיק לנחול  ש"

 ,על עניין בריאת העולם -הדגש הוא , בפרשה
 .3ל הבורא קיים'וממנה לומדים שהא
 
 ?מסתורין או סוד -מה היא ראשית העולם 
 ,ל ניתן ללמוד"את הסוד מחז

 .אצל פילוסוף אין מה לחפׂש -אך מסתורין 
סכיצד הייתה בריאה מא    ?פ 

 .הׂשכל לא תופס: יש מאין
 ,לפֵני -כיצד הייתה ראשית העולם 

 ?אחֵרי -ובריאה חדשה 
 ?!בהתחלה –הכול נברא יחד 

 ,הכול הוא סוד לפי הקבלה
 
 
 
 
 

                                                           

 תהילים עז ו 1
עתיד " :א/ק סנהדריןמסכת , בתלמוד בבליראה  2

 שלוש מאות)י "ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"הקב
אלא שנוחל : "ב/וכן עבודה זרה לה, "עולמות( ועשר

עולם הזה ואחד העולם הבא אחד ה שני עולמות
בּוך"שנאמר  ן ֲעָלמוֹת ֲאהֵּ ל כֵּ ( שיר השירים א ג) "עַּׁ

 ."עלמות קרי עולמות
מובן  אדםהכי , מובן מאליו ל'אך ה"עבור התנ 3

ך עם מעשיהם "ל מתגלה בתנ'כלומר שהא, מאליו
ל 'וכא, לוהי האבות'הוא מתואר כא. של בני האדם

היינו כמנהיג ד', שהוציא את עם ישראל ממצרים וכו
רעיון זה הינו הציר המרכזי של . את ההיסטוריה
ולאחר מכן הוא משתקף לאורך , ת"הנבואה התנכי

כל יצירותיהם של גדולי הוגי הדעות כגון רבי יהודי 
ועד להוגים מאוחרים יותר , הלוי בספר הכוזרי
  .ההולכים בעקבותיו

 .4ועל יודעֹו אין להוציא מילה -סוד עמוק 
 

 ?מהי מהות התורה: שואל י"רש
 ?ספר מצוות או ספר בריאה

 ?ל'ספר תיאור עולם הא
 ?חכמת חוקי עם ישראל או ספר

 ?הספר מפרש -האם את הטבע 
 ?למשל קידוש החודש -או את המצוֹות 

ם" ה ָלכֶּ זֶּ ש הַּׁ חדֶּ  .5"ראש ֳחָדִשים, הַּׁ
 .זהו ספר האמת של מוסר הברואים

 

 ,לפי התורה -העולם 
 ,נברא כבריאה חדשה
 .וזוהי אמונה בטוחה
 אבל אומרים 
 הפילוסופים
 :לחכמי ישראל

 .ח סוד הבריאהלא ניתן לפענ
 ,זוהי אמונה לבדה
 .רק עדיפות במחשבה
 אבל חכמינו במדרש
 :הסבירו אותה ממש

 ל היחיד האינסופי'הא
 ,6ביצע צמצום עצמי

 ,7כדי לתת מקום ליקום
 וברא את העולם

ן להיסטוריית האדם  .ִמשכָּ
 

                                                           

מעשה : "א,אן על הפסוק "הרמב יפירושראה ב 4
ולא , וד עמוק אינו מובן מן המקראותבראשית ס

אלא מפי הקבלה עד משה רבינו מפי  וודע על בוריויי
פור יוהס... חייבין להסתיר אותו ויודעיו, הגבורה

... 'וכו במה שנברא ביום ראשון ומה נעשה ביום שני
ויספיק , כי כל זה לא יובן בינה שלמה מן הכתובים

ינו בכלל ויאמ, לאנשי התורה בלעדי הכתובים האלה
שבהם הלכה  שאר הידיעה ליחידיםיות... בנזכר להם

  ."למשה מסיני עם התורה שבעל פה
   ב,שמות יב 5
 .סוף הנותן מקום לבריאה-צמצום אור האין  6
בתוך החלל ( היש)לתת מקום לבריאה : פירוש 7

  הפנוי
 .לאחר הצמצום( האין)
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 חכמי המדרש ראו בבריאה 

 ,חסד ומתנה: מעשה מוסרי
 אהבת הזולת ונתינת

 .8ם כדי לחיות בעולםחיּות לאד
 ,9ברוך שאמר והיה העולם
 ,ברוך המרחם על הארץ

 ,ברוך המרחם על הבריֹות
 !ברוך המהּולל בתשבחֹות

 

 בריאת העולם היא היסוד החד
 .של קשר בין אב המוליד לבן הנולד

 ,ראש הן לאלפבית העברי" אב"אותיות 
 .אב העם העברי, ראש הן לאברהם

 בלראש השנה יזכיר את לידת הת
 ולידת האדם

 ,הוליד את העולם' בו ה
 .אבות ישראל, ובו נולד יצחק בן אברהם

 ,לידה הכרחית, לידה בלתי אפשרית
  .כדי להביא לעולם תורה מוסרית

 התורה מדוע פתחה: מקשה י"רש
 ?ה והיצירהריאתחילת הבבסיפור 

 ,לוהים'אהלא כספר מצוֹות ו
 ?שבו בעיקר מערכת חוקים

 :י עונה בפירושו"ורש
ּמוֹ ראשית  ֲעָשיו ִהִגיד ְלעַּׁ  10ֹכחַּׁ מַּׁ

 ,ונחלתלהצדיק לישראל את כדי 
 :יאמרו אומות העולםיבואו ואם ש

 ,שכבשתם מהגויים נחלתם, ליסטים אתם
 ,בורא העולם ,לוהים'אנאמר להם ש

 .צםארבחר לתת לישראל את 
 ,חזרנו לארצנו, סוף סוף, דווקא עכשיו

ַשת רש  :י זו  מדברת אלינו"ודרָּ
 .גם היום הגויים מדברים על שטחים כבּושים

                                                           

פירושו להעניק קיום למי שנמצא חוץ , לברוא 8
מביע בשפה ארמית את הרעיון של " ברא". ממנו

מעניין , ("בר)להוליד בן "וגם של " להעמיד בחוץ"
משמעותה  existereלראות שבשפה לטינית המילה 

ופירושה המילולי היא גם , היא להתקיים
 ".ex))בחוץ  sistere))להעמיד "
 משמעותו, בתורה" ברוא"ניתן לציין שהשורש  9
 ". לברוא יש מאין" 

ּמוֹ ": ו,ם קיאתהלי 10 ֲעָשיו ִהִגיד ְלעַּׁ ת , ֹכחַּׁ מַּׁ ָלתֵּ
ֲחלַּׁת גוִֹים ם נַּׁ  ."ָלהֶּ

 
 ?איך מדרשים ידעו  לדרוש באותן מילים

 וכך תמיד בסוף תקופת הגלויות
 .יש להתמודד עם טענות דומות של האומות

 ,ביציאה ממצרים וכן מאירופה
 .מארצות ערב ומאמריקה, בחזרה מבבל

 ?האם עומק המדרש הוא חכמה או נבואה
 !11וריהתסות ההיהבנת משמעכי אם , לא

 היאך על פי דברי רבי יצחק
 ,במסירת המצוות –תפתח התורה 

 ?12על ידי משה ואהרון בספר שמות
 13דרושה הקדמה של תהליכים היסטוריים

 ,מי הם העבריים: כדי להבין
 .לוהים'ומה תפקידם במוסר הא

 ,14לומדוע היה עליהם ממצרים להיגא
 ?בארץ ישראל, כדי לקיים מצוות

 ,15התחיל ממעשה בראשיתהיה חשוב ל
 ,לוהים'מי הוא הא -כדי לדעת 

 .16ומה המקור של מוסר העבריים
 

 
 
 
 

                                                           

בעקבות הרב קוק אפשר לכתוב שדברי הימים הם   11
כדי לרמוז על ( 'ת'מילה מעוברת עם אות " )וריהתהס"

לוהית שלאט לאט יתגלה 'הסתר הפנים של ההשגחה הא
 במשך התקדמות האנושות

ח": ב,שמות יבכגון חוקי קידוש החודש  12 ה והַּׁ זֶּ ש הַּׁ דֶּ
ם  ".ֳחָדִשיםהראש , ָלכֶּ

כי , ונתן רבי יצחק טעם לזה: "א,ן בראשית א"רמב 13
פור כל ילוהים וס'התחילה התורה בבראשית ברא א

עד שגירש  ...וגן עדן... ין היצירה עד בריאת אדםיענ
ואנשי דור המבול בחטאם , חטאואחר משם  אותו

לבדו נמלט הוא נח צדיק בהם וה, גורשו מן העולם כולו
וזרעם חטאם גרם להם להפיצם במקומות , ובניו

כאשר יוסיף הגוי , אם כן ראוי הוא ...ולזרותם בארצות
שיאבד ממקומו ויבוא גוי אחר לרשת את , לחטוא

 ..."לוהים בארץ מעולם'כי כן הוא משפט הא, ארצו
ְרָת : "טז,שמות ז  14  ִרים י ָהִעבְ הֹל'א  ' ה [:לפרעה]ְוָאמַּׁ

יָך לֵּאֹמר לֶּ ִני אֵּ ְבֻדִני: ְשָלחַּׁ עַּׁ ִּמי ְויַּׁ ת עַּׁ ח אֶּ לַּׁ  "...שַּׁ
ָּוה ִאְשתוֹ : "ב-א,בראשית ד 15 ת חַּׁ ע אֶּ ר  , ְוָהָאָדם ָידַּׁ הַּׁ תַּׁ וַּׁ

ִין ת קַּׁ ד אֶּ לֶּ תֵּ ת ה, וַּׁ ר ָקִניִתי ִאיש אֶּ ֹתאמֶּ ת. 'וַּׁ דֶּ ף ָללֶּ ֹתסֶּ  וַּׁ
ל  ת ָהבֶּ ת ָאִחיו אֶּ  ."אֶּ

ץ ": טו,בראשית מיוסף אומר ב 16 רֶּ אֶּ ְבִתי מֵּ  ִכי ֻגֹנב ֻגנַּׁ
בוֹר ם ֹפה ֹלא ָעִשיִתי ְמאּוָמה ִכי ָשמּו ֹאִתי בַּׁ  ".ָהִעְבִרים ְוגַּׁ
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 ,ובאמת התורה מתארת את הבריאה
כי חיי האדם ,את מצוות ישראל ואת ההיסטוריה

 .הם המטרה, על פי המוסר
 

 ,אומות העולם את התורה מכירות
 ,לכן את זכויות ישראל בארצם הן יודעות

 ,ייתן להם את ארצו' ה -שרק בנס אך הן חושבות 
 !לא: הן אומרות -אבל בִכּבּוש עם ישראל 

 !הוא לא יחזור בכוח הטבע לביתו
 ,העבריתתכם נשמרּו לחז! אֹוי ישראל

 .בראשיתִמ  כבר, לעברים ניתנה ,כי התורה
 התורה  בחרהש הסיבה וז

 ,הבריאה סיפורהזכיר בהתחלה את ל
 ,כדי להצדיק את ִכּבּוש הארץ

 .חפץ' שה -קום לקיום המצוות מ
 ,בדרך הטבע ישראל כובש את הארץ

בשּו את ארצם  כשם שכָּ
 .17יתר אומות האדם   

 ואלפיים שנה -שש מאות 
 ,הנבואהמוחבאת שכבר 

 וחכמי ישראל דנים 
 לוהים'הִאם ישנו קשר לא

 עם הבריאה דרך חוקי הטבע
 ,בלא שום הטיה

 או ישנה דרך להבנת ההשגחה הכללית
 ,יסטוריה האנושיתבה 

 . והם כלי התקשורת של בני הברית
 

 18',הטבע' - הלוהים הוא בגימטרי'ֵשם א
 , עם חוקים קבועים

 .לא אנושיים, מתמטיים
 ,הבגימטרי –' אהבה'הוא ִכפליים ' ֵשם ה

  ל השומר באהבה על האבות'הוא הא
 והוא הנותן משמעויֹות, ועל העברים

 .להיסטוריית הבריֹות
 :מר בתפילתו כל אחדולכן או

 ,אחד' ינו ההלו'א' שמע ישראל ה
 !19כי  הוא אחד, לוהים'הוא גם הא' ה

                                                           

ְך א" :כח,בראשית א 17 ְיָברֶּ ר  [את האדם] ֹלהים'וַּׁ ּיאמֶּ וַּׁ
ם א ת ֹלהים ְפרּו'ָלהֶּ ץ ּוְרבּו ּוִמְלאּו אֶּ  ".ְוִכְבֻשהָ  ָהָארֶּ

 (31=אהבה)*6=68=ה-ו-ה-י 68=הטבע=לוהים'א 18

 ."ֹלהים'הּוא ָהא' ה: "לט,יח – א מלכיםספר 19  

 

 ?מה המטרה של הטבע והבריאה
 ,היסטוריהלאדם ול ִמשכןהטבע הוא 

 הטבע הוא הגיאוגרפיה ההכרחית
 ,להתקדמות האדם באחווה האנושית

 והמטרה העתידית
 ,היא הגאולה המוסרית

 ,סוף הגלותל תגרום 'אהבת חוקי הא
 .ושל כלל האנושּות –של ישראל 

 סיפורי התורה מראשיתה
 ,לוהים בטבע'מגלים חכמת הא

 ,האנשים, בטרם התרבו בעולם
 .ל את החוקים'בטרם מסר להם הא

 ,יצירת הבורא, "הכתוב"התורה היא 
 .בפי האדם הקורא, "המקרא"ונקרא 

 ,תו ליוצרהללוהים ביכו'רק א
 .מהנתן חוקי חיים על פני האד

 ,עדיין לא נהגו בני האדם על פי התורה 
 אך העם העברי בחר בתורה  

 :את תעודת זהותו וחוקתווקיבל על ידה 
 ,עליו להיות נאמן לתורתו

 .נאמן לעצמו,  כלומר
 מימי תחילתה, תקוותו בה

 .של השתלשלות ההיסטוריה
 ,כל שבת במהלך השנה

 ,חוזרים שוב ושוב על הקריאה
 :ת התקווהמגוללים לפני העם א

 ,תקוות החיפוש אחר האחווה
 .לגאולה, המביאה לסוף הגלות

 

 ,ניסיונות שניסו בדורות ראשונים
 :לא היו מוצלחים, לאִמתו של דבר

 ,החיפוש אחר האחווה לא צלח
 ,קין לא יכול לחיות עם הבל כאח

 !ובסוף הוויכוח נגמר ברצח
 ,בני האדם נותרו אלימים, עׂשרה דורות

ָבה ָר " ת ָהָאָדםִכי רַּׁ  20"ָחָמסוה – עַּׁ
 21כי בם מאס, ל רצה למחוק אותם'הא

 

                                                           

ְרא ה": ה בראשית ו 20 ּיַּׁ ץ' וַּׁ ת ָהָאָדם ָבָארֶּ ָבה ָרעַּׁ  ִכי רַּׁ
ע ָכל  ק רַּׁ ְחְשבת ִלבוֹ רַּׁ ר מַּׁ צֶּ ּיוֹם ְוָכל יֵּ  ".הַּׁ

ץ ִלְפנֵּי ָהא": יא בראשית ו 21 ת ָהָארֶּ ִתָשחֵּ א'וַּׁ ִתָּמלֵּ  ֹלהים וַּׁ
ץ ָחָמס   ".ָהָארֶּ
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 ,עבור נח כעסו כבש', ה, אך

 .ולבסוף המבול על הארץ רגש
 תאלימּווה תבאה העקשנּו היכןמ

 המביאֹות בהכרח לִהתמֹוטטּות
 ?של חברֹות שלמֹות באנֹושּות

 !שעל ִדגלן אהבה –ואפילו חברֹות 
 .פלהכי נחלו מ, אך עובדה, זו חידה

 .מפני חוסר מוסריּותן כך קרה
 ,שלוןיכל( והבל)הן נפלו כקין 

 . אסוןלאלימות הגֹורמת ל
 

 :בזמננו קיימת אותה בעיה
 ,ניתוק התורה מההיסטוריה ומהטבע
 .והפרדת קיום הדת והמוסר מארצה

 

ֲעָך ָכמוָֹך: כתוב בתורה ְבָת ְלרֵּ  .22ְוָאהַּׁ
 ?כיצד להבין את ביצוע המצווה

 ,ה בסוד האחווההתשובה טמונ
 23כדברי רבי עקיבא

 ."זה כלל גדול בתורה"האומר 
 ,דהיינו זה כלל של חכם גדול  בתורה

 ,המדריכנו בדרך האחדות
 :והמלמדנו מהי הדדיות

 .כי אין אחווה  בלא תורת המוסריות
 

 ,קין הוא הבכור, בסיפור קין והבל
 ,ראשון וגיבור, הוא המקור, לדידו

 .ורוהבל אחיו רק תוספת מאח
 ,מוזכר' אח'אין הביטוי , ומאז בתורה

 רק אחרי ימי למך נאמר 
 :24שילדו אחים ואחיות

 ,באהבה' האחווה'הופעת 
 נעלמה בהיסטוריה, לפי התורה 

 ,למשך כל אותם דורות
 .ונזכרה רק בתפקידים ועבודות

 

 לאחר המבול שוב מדברים

                                                           

 יח,ויקרא יט 22
 ז,בראשית רבה כד 23

ת ָיָבל: "כב-כ בראשית ד24  ד ָעָדה אֶּ לֶּ תֵּ הּוא ָהָיה ֲאִבי   ,וַּׁ
ל ּוִמְקנֶּה ב ֹאהֶּ ם .ֹישֵּ ש  ,יּוָבל ָאִחיוְושֵּ  הּוא ָהָיה ֲאִבי ָכל ֹתפֵּ

ש ָכל . ִכנוֹר ְועּוָגב ִין ֹלטֵּ ל קַּׁ ת תּובַּׁ ם ִהוא ָיְלָדה אֶּ ְוִצָלה גַּׁ
ש ְנחֹ  לֹחרֵּ ְרזֶּ ת ּובַּׁ ֲאחוֹת, שֶּ ֲעָמה וַּׁ ִין נַּׁ ל קַּׁ  ".תּובַּׁ

 
 על ידידות בין אחים

 :25בזמן הופעת משפחת העבריים
ר, של שם לפי בנו  ,הוא ֵעב 

 .המקרא גם על אחווה מדבר
 והחיפוש האמיתי באחווה מוסרית

 ,מהמשפחה העברית, התחיל באברהם
 ,ביעקב ובאומה הישראלית, הוא ִהתַפתח ביצחק

 האח שבכורתו נכספת, הצדיק' יוסף'עד בא 
 .'תוספת'האח שנחשב כ', הבל'שנקרא כמו 
 ,ווהלהחזיר את האח, אחרי תלאות, יוסף הצליח

 ואת האהבה  את ההכרה ההדדית
 ,בינו לבין האחים

 .כל השבטים, ונהיו ביחד עם ישראל
 ,אז הגיעה הקללה לסופה

 ,ִהמשיכה, 26שמאז הרג קין את אִחיו
 ,כי הוא הרג את הבל אִחיו הספיח
 .הרג את רעהו כי את אחוותו הזניח

 .תנו ללמוד מזה הלקחוהתורה דורשת מִא 

 

                                                           

י ": כא,בראשית י 25 ד גַּׁם הּוא ֲאִבי ָכל ְבנֵּ ם ֻילַּׁ ּוְלשֵּ
ר  בֶּ ָגדוֹל ֲאִחיעֵּ ת הַּׁ פֶּ  ".יֶּ

ל ָאִחיו: " ח,בראשית ד26  בֶּ ל הֶּ ִין אֶּ ר קַּׁ ֹּיאמֶּ ְיִהי , וַּׁ  וַּׁ
ל ָאִחי בֶּ ל הֶּ ִין אֶּ ָּיָקם קַּׁ ה וַּׁ ָשדֶּ ּיַּׁ  ִבְהיוָֹתם בַּׁ הּווַּׁ ְרגֵּ  ".הַּׁ



6

מזמור שיר יהודא חי ישראל מאין ולאן 
בס"ד

7

מזמור שיר יהודא חי ישראל מאין ולאן 
בס"ד

 ישראל מאין ולאן    מזמור שיר יהודא חי    ד"בס

 
6 

 נח תפרש

 

ה  י חַּׁ נּבמ  ינֵּ ן ְבעֵּ   ?27'ה ָמָצא חֵּ
 ?האם הוא סתם העניק לו חסד חינם שלם

ִדיק ָתִמים"כאיש , או מפני שיש לו זכות  ?"צַּׁ
לְֶּך עִ " אולי כי הוא  ?"!לוהים'ם ָהאִהְתהַּׁ

 ,ל נחשב צדיק'בנצרּות איש שקיבל חסד מהא
 .אבל היהדּות מצפה שצדיק צדקתו יצדיק

 

 ',לוהיו'אצדיק ִעם 'הוא נח  ,קבלהעל פי ה
 .לפי חוקיו - 28ִעם בורא הטבע' צדיק'כלומר 

 : את שתי תכונותיו 29כך מפרש התלמוד
 ".צדיק במעשיו ,תמים בדרכיו"

 :30חינם 'בעיני ההוא לא מצא חן 
 ישמעאל' תנא דבי ר"

 ל'הא אף על נח נחתך גזר דין

ְמִתי ִכי ֲעִשיִתם" :שנאמר   " ִכי ִנחַּׁ
 .כי עשיתי את האדם

ינֵּי הוְ " אלא ן ְבעֵּ  ".'ֹנחַּׁ  ָמָצא חֵּ
 

 ,יםיהחיים העתידרואה את ' כי ה
 ,עליוניםערכים מלאים במוסר וב

 ,אברהם -שיגשים בעתיד בן זרעו 
 .מכל האדם 31'צדיק לפני ה שיהיה

ר ה" ּיאמֶּ  32מזכה  אהבן את אב "חַּׁ ְלנֹ ' וַּׁ
י  ָך ָרִאיִתיְת וֹ א"הנה  הצדיק ְלָפנַּׁ זֶּ דוֹר הַּׁ  ,"בַּׁ

 .אברהם יופיע אחרי זה כי: יש בך אות
ִדיק  ִלְבָרָכה ר צַּׁ כֶּ  ,33נאמר על נח זֵּ

 נחקתו של הזכרת צדכי 
  :אברהםשתופיע בהברכה  מבׂשרת את

ר " כֶּ ִדיקה נחזֵּ  ."אברהםשל  ְבָרָכהעם ה יהיה צַּׁ
 

                                                           

 ט-ח,בראשית ו 27
 68=הטבע=לוהים'א: בגימטריה  28
 א/עבודה זרה  דף ומסכת , תלמוד בבלי 29
 א/סנהדרין דף קחמסכת , תלמוד בבלי 30
ָרא ה": א,בראשית יז 31 ּיֵּ ל' וַּׁ ָליו  אֶּ ר אֵּ ּיאמֶּ  ַאְבָרם וַּׁ
ְהיֵּה ָתִמים'שַּׁ  ל 'ֲאִני א     י וֶּ ְך ְלָפנַּׁ לֵּ י ִהְתהַּׁ  ."דַּׁ
 (: א/סנהדרין קד) לעיקרון התלמודיהמחשה  32
  (.הבן מזכה את אביו" )ברא מזכי אבא"    
ִדיק: "ו,משלי י 33   "...ְבָרכוֹת ְלֹראש צַּׁ
ִדיק ִלְבָרָכה"ז ,משלי י     ר צַּׁ כֶּ  ".זֵּ

 ,מפני קין הברכה נעלמה מבני האדם 
 .היא שבה לעולם –ובזכות אברהם 
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 פרשת לך לך

 
 העבריּות של אברם

י: "אברםל 'ה ראמ לְֵּך ְלָפנַּׁ  34"ָתִמיםוהיה  ִהְתהַּׁ
א ֹל"  ,"ִשְמָך ַאְבָרםעוד את א ִיָקרֵּ

 "!ְוָהָיה ִשְמָך ַאְבָרָהם"
 .35"ַאב ֲהמוֹן גוִֹים" ִכי תהיה

 ,תהעברי החפמשהאברם הוא הנציג של 
 .תשל זהות ישראליהראשון מייסד ה
 :שני שמות -אבותינו היו שתי פנים  אבל

 !36ואחר כך אברהם ,אברם
ַרי היא שרה  37בתחילה נעשית שרי בארם: ׂשָּ

 .ולבסוף נעשית שרה לכל העולם
 ,38של ארם, זהות אברם ושרי הייתה של גלות

 ,הוראה לו' בארץ שה, ואחרי שנפרד מלוט
 ,התחזקה עבריּותוֹ 

 , יכול לכרות ִעם אברהם ברית' אז ה 
 39לכוון בניית משפחה ישראלית 

 .ואוניברסאליתִעם זהות עברית 
 
 ,ִמֹנח  עד אברם -עשרה דורות 

 .40נינו של נח -דרך משפחתו של עבר 
 לא לשכוח תדלוהשחלקם 

 :41ת ת העבריּואת המסור
 ,42לשון הנבואה -את הלשון העברית 

 ,הקדּושההמוסר וואת 

                                                           

 א,בראשית יז 34
 ה,בראשית יז 35
 ."אברם הוא אברהם: "דברי הימים א א כח 36
 א /יג, מסכת ברכות, תלמוד בבלי 37
 .אברם נולד בחרן שבארם נהריים 38
ל ָכל ָהָעם ":ב,ראה יהושע כד 39 ר ְיהוֹֻשעַּׁ אֶּ ֹּיאמֶּ ר : וַּׁ ֹכה ָאמַּׁ
ל'א  ' ה י ִיְשָראֵּ ח , ֹלהֵּ רַּׁ עוָֹלם תֶּ ם מֵּ יכֶּ ָנָהר ָיְשבּו ֲאבוֹתֵּ ר הַּׁ בֶּ ְבעֵּ

ֲאִבי ָנחוֹר ִרים, ֲאִבי ַאְבָרָהם וַּׁ ֹלִהים ֲאחֵּ ְבדּו א  עַּׁ ּיַּׁ ת .וַּׁ ח אֶּ קַּׁ ָואֶּ
ָנָהרֲאבִ  ר הַּׁ בֶּ עֵּ ת ַאְבָרָהם מֵּ ם אֶּ ן, יכֶּ ץ ְכָנעַּׁ רֶּ ְך ֹאתוֹ ְבָכל אֶּ , ָואוֹלֵּ

ְרעוֹ  ת זַּׁ ה אֶּ ת ִיְצָחק, ָוַאְרבֶּ ן לוֹ אֶּ תֶּ   ."ָואֶּ
ד גַּׁם:"יא-בראשית י 40 ם ֻילַּׁ רֲאִבי ָכל : הּוא-ּוְלשֵּ בֶּ י עֵּ ֲאִחי , ְבנֵּ

ָגדוֹל ת הַּׁ פֶּ שּור .יֶּ יָלם ְואַּׁ ם עֵּ דְוַאְר , ְבנֵּי שֵּ ְכשַּׁ ֲאָרם, פַּׁ  ."ְולּוד וַּׁ
 

מוזכר במלחמת חמשת המלכים וסדום : יג,בראשית יד 41
ָּיֹבא" ד  וַּׁ גֵּ ּיַּׁ ָפִליט וַּׁ  ."ְלַאְבָרם ָהִעְבִריהַּׁ

ְך "כג -כב, על בראשית כה 42 לֶּ תֵּ ת ה [רבקה]וַּׁ : 'ִלְדֹרש אֶּ
ר ה ֹּיאמֶּ י ֹגִיים ְבִבְטנְֵּך, ָלּה' וַּׁ  ותלך"י מסביר "רש" .ְשנֵּ
 שיגיד', ה את לדרוש: [ועבר]שם  של מדרשו לבית, לדרוש

[ ועבר]לשם  -שליח  י"ע, לה' ה ויאמר: בסופה תהא מה לה
  ."לה אמר והוא -הקודש  ברוח נאמר

 ,באוהלים, הם למדו תורת שם ועבר
 ,של אּור כשדים -אפילו כשהיו בגלות 

 .לרשת את ארץ ישראל, ִעם אברהם, לכן זכו
ן ובתואל , נחור: אבל חלק מהם בָּ  43לָּ

 .44ל 'חרון הא, ונשארו בחרן, לעלות לא רצו
 של ברירת הזהות –זה התהליך 
 .וסוף הגלות –לוהים 'למחפשי א

 

 'עברי/ארמי'אפשר למצוא דמיון בין  הזוג 
 :'ישראלי/יהודי': לזוג של ימינו

 שומר את פולחן היהדות יהודיה
 ,נותן לו כוח לשרוד במשך הגלותכי זה 
 ,45העברים חזר לארץ ישראליהו
 .להגשים, של התורה העבריּות, כדי

 ?מהי העבריות של אברם, 46לפי המדרש
 :רבי יהודה אומר

ר, בצד אחד העולם"  ".אברם: ומֵעב 
 :רבי נחמיה אומר

ר"  ."אברהם ממשיך את המסורת של ֵעב 
 :47והרבנים אומרים

ַבר אברם נהר בבל"  ,לארץ ישראל, עָּ
ר  עברית הוא דיבר, 48ולפי מסורת של ֵעב 

 ".49כדי ללכת על פי הנבואה המשיחית
 ,הגלות העולמית, אחר פיזור בבל

                                                           

ְחתוֹ " :כ,בראשית כה43  ן ַאְרָבִעים ָשָנה ְבקַּׁ ְיִהי ִיְצָחק בֶּ וַּׁ
ִּמי ל ָהֲארַּׁ ת ְבתּואֵּ ת ִרְבָקה בַּׁ ן ֲאָרם, אֶּ דַּׁ וֹת ָלָבן ֲאח, ִמפַּׁ

ִּמי  ".לוֹ ְלִאָשה, ָהֲארַּׁ
ֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵקש : "שעליהם נאמר בהגדה של פסח44  

ִמי לָּא ַעל . ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו ָלָבן ָהֲארַּׁ ַזר א  ַפְרֹעה ֹלא גָּ ש 
ת ַהֹכל ן ִּבֵקש ַלֲעקֹור א  בָּ ִרים ְולָּ נ ֱאַמר, ַהְזכָּ ֲאַרִמי ֹאֵבד : ש 

ט, ָאִבי ם ִּבְמֵתי ְמעָּ ר שָּ גָּ ה ַויָּ ד ִמְצַרְימָּ ם ְלגֹוי , ַוֵיר  ַוְיִהי שָּ
דֹול ב, גָּ רָּ צּום וָּ  ".עָּ

ְבִתי  ִכי" :יוסף אומר למצרים: טו,בראשית מ 45 ֻגנב ֻגנַּׁ
ץ  רֶּ אֶּ  ..."ָהִעְבִריםמֵּ

 ח-מדרש בראשית רבה מב 46
ת" :ג,יהושע כד 47 ח אֶּ קַּׁ ת ָואֶּ ם אֶּ בֶּ  ֲאִביכֶּ עֵּ ר ַאְבָרָהם מֵּ

ָנָהר ָואוֹלְֵּך אוֹתוֹ ְבָכל ן הַּׁ ץ ְכָנעַּׁ רֶּ  ..."אֶּ
( עבריםה)ג אומר "רשב" :ז-מדרש בראשית רבה מז 48

היו  הראשונים על ידי שהיו משתמשין ברוח הקודש
ר יוסי בן חלפתא נביא גדול "א ...מוציאין לשם המאורע

 ".ד"היה עבר שהוציא לשם המאורע הה
 נביא חלפתא בן וסיי ר"א: "ז-מדרש בראשית רבה לז 49

 ."המאורע לשם שהוציא עבר היה גדול
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 באחווה, ביקש לתקן את העולם במוסר

 .עד בוא הגאולה השלמה -ובאיחוד 
 

 עד הר המוריה ,חרןמֵּ ר כשדים ואּו-מֵּ 

 ,לאברם 50"לך לך"אמר ' כאשר ה
 !51עצמו לארץ כנעןהלך  על דעת 

ם: שאלּוהּו  ?מדוע אתה הולך לשָּ
 ,אנו יוצאים מאש הִכבשן: ענה להם

 ,בורחים מגלות חרן
 , שוב לא רוצים 52תפקידנו בגולה

 "53!חוזרים לרשת את ארץ העברים
 :54אמר רבי לוי בר חייתא, במדרש

 ,לך לך :לאברהם' אמר השני פעמים 
 :חביבה ואי ז -יודעים  חנוואין אנ
 ?השניה או -הראשונה אם ה
 !55אל ארץ המוריה לך לך - דכתיב לכן

 ,ה חביבה מן הראשונהישנה: כלומר
 ,"חביבה"כי הר המוריה הוא  

 :ִמבחנו של אברהם היתה, ועקידת יצחק
ם הוא הציג לה  ,56יכולתו לירָאה' שָּ

 .57קיבל לבניו זכות על הארץ ועל הברכה       

                                                           

 א,בראשית יב 50
י ִמְקנֵּה  ":ז,ראה בעיקר בראשית יג51 ין ֹרעֵּ ְיִהי ִריב בֵּ וַּׁ

י ִמְקנֵּה לוֹט ין ֹרעֵּ ב , ַאְבָרם ּובֵּ ְפִרִזי ָאז ֹישֵּ ֲעִני ְוהַּׁ ְכנַּׁ ְוהַּׁ
ץ  ."ָבָארֶּ

מספר על אברהם הילד ( לח יג)המדרש בראשית רבה  52
חנות הפסלים של אביו תרח שיצר אלילים לפי הדתות ב

תרח עיצב את , כלומר. השונות של אותה תקופה
הסמלים הדתיים של האידיאלים התרבותיים 

נראה שזהו התפקיד . באימפריה שבתוכה הוא נמצא
הבלתי מודע של כל האינטלקטואלים היהודים בגלות 

 .של ימינו
ָתה ָת : "טז-טו,ראה בראשית טו 53 יָך ְואַּׁ ל ֲאֹבתֶּ בוֹא אֶּ
יָבה טוָֹבה, ְבָשלוֹם [בחברון] ר ְבשֵּ של ]ְודוֹר ְרִביִעי . ִתָקבֵּ

ָנה [צאצאיך טו דברי ,ראה גם בראשית מ." ָישּובּו הֵּ
ץ ָהִעְבִרים: "יוסף רֶּ אֶּ ְבִתי מֵּ  ."ִכי ֻגֹנב ֻגנַּׁ

ר לוי בר חייתא שני "א": ט,מדרש רבה לך לך לט 54
ואין אנו יודעים אי זה חביבה אם  פעמים כתיב לך לך

הראשונה אם השניה מן מה דכתיב ולך לך אל ארץ 
 ".המוריה הוי שניה חביבה מן הראשונה

ה  א": ב-א,בראשית כב 55 לֶּ ְדָבִרים ָהאֵּ ר הַּׁ ְיִהי ַאחַּׁ וַּׁ
ת'ְוָהא ר  ֹלהים ִנָסה אֶּ ּיאמֶּ ָליו ַאְבָרָהם וַּׁ ר אֵּ ּיאמֶּ ַאְבָרָהם וַּׁ
ִני ר   ב  :ִהנֵּ ּיאמֶּ חוַּׁ ת קַּׁ ת ָנא אֶּ ר ִבְנָך אֶּ ְבָת  ְיִחיְדָך ֲאשֶּ ָאהַּׁ
ת ְךִיְצָחק  אֶּ ל ְלָך ְולֶּ ל  אֶּ ֲעלֵּהּו ָשם ְלעָלה עַּׁ ּמִרָּיה ְוהַּׁ ץ הַּׁ רֶּ אֶּ

יך לֶּ ר אֵּ ר אמַּׁ ָהִרים ֲאשֶּ ד הֶּ  ".ַאחַּׁ
ר ַאל: "יב,בראשית כב 56 ּיאמֶּ ל וַּׁ ר ִתְשלַּׁח ָיְדָך אֶּ עַּׁ נַּׁ  הַּׁ
ש לוֹ ְמאּוָמה ִכי עַּׁ  ְוַאל   עַּׁ ְעִתי ִכיתַּׁ א א ָתה ָידַּׁ ֹלהים 'ְירֵּ

ָתה  ".אַּׁ

 
 ,םמדוע בניסיון האחרון בו עמד אברה

ה, היה ליצחק בנו  ?סיכון ֹכה מרוב 
ה"על כך קיבלנו מרשב  :ם פירוש קש 

לֶּה"ציוּוי העקידה בא  ְדָבִרים ָהאֵּ ר הַּׁ  ,58"ַאחַּׁ
ה וֹ כי החטיא אברהם  את ייעּוד  :בשלב הז 

 אבימלך ואברהם חתמו הסכם כואב
ינֶּיָך ,ַאְרִצי ְלָפנֶּיָך" ּטוֹב ְבעֵּ ב בַּׁ  !59"שֵּ

 ירש הארץ בן ניתן לך ל" : 'אומר ה
 נחלה לצאצאיך

 את הארץ אשר נתתי לך 60והנה מחלק אתה
 ! השב לי כעת את בנך

 
 
 
 
 
 

                                                                             

ברכות והבטחות בארץ  :יח –יז,בראשית כב 57
ת ִכי: "העברים ה אֶּ ְרָבה ַאְרבֶּ ְכָך ְוהַּׁ ְך ֲאָברֶּ ְרֲעָך  ָברֵּ זַּׁ

ל ר עַּׁ חוֹל ֲאשֶּ ִים ְוכַּׁ ָשמַּׁ י הַּׁ ְרֲעָך  ְככוְֹכבֵּ ש זַּׁ ָּים ְוִירַּׁ ת הַּׁ ְשפַּׁ
ר אְיָביו עַּׁ ת שַּׁ יְוִהְתָבֲרכ: אֵּ ְרֲעָך כל גוֹיֵּ ב  ּו ְבזַּׁ קֶּ ץ עֵּ ָהָארֶּ

ְעָת ְבקִלי ר ָשמַּׁ  " .ֲאשֶּ
לֶּה": א,בראשית יב 58 ְדָבִרים ָהאֵּ ר הַּׁ ְיִהי ַאחַּׁ , וַּׁ

ת'ְוָהא  ".ַאְבָרָהם-ֹלהים ִנָסה אֶּ
 טו,בראשית כ 59
ר  כב: "לד-כב,אבראשית כ 60 ְך ּוִפיֹכל שַּׁ לֶּ ר ֲאִבימֶּ ֹּיאמֶּ וַּׁ

ל ַאְבָרָהם לֵּאמֹ  א כגר ְצָבאוֹ אֶּ ... ֹלהים'ִהָשְבָעה ִלי בֵּ
ה ִעָּמִדי ֲעשֶּ ר ָעִשיִתי ִעְּמָך תַּׁ ד ֲאשֶּ סֶּ חֶּ ץְוִעם , כַּׁ ר  ָהָארֶּ ֲאשֶּ

ְרָתה ָבּה  ִּיְכְרתּו ְבִרית לבגַּׁ ע  וַּׁ ר ָשבַּׁ ָּיָגר ַאְבָרָהם  לדִבְבאֵּ וַּׁ
ץ רֶּ ִבים ְבאֶּ  ".ְפִלְשִתים ָיִמים רַּׁ
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 פרשת וירא

 ר וישמעאלגָ הָ  גירוש :הניסיון התשיעי של אברהם

ַמד ְּבֻכלָּם" לֹום ְועָּ יו ַהשָּ לָּ ם ָאִבינּו עָּ הָּ ה ַאְברָּ ה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנסָּ רָּ  (ג,פרקי אבות ה) "...ֲעׂשָּ

   

 ,הייתה לדעתה עקרה הנדיבה שרה
 והציעה לאברהם את הגר כאשה שניה

 .בן נושא תקוות הגאולהלו מכך יהיה 
 ,וילדה בן בִזקנתה: עבורהגם נס התרחש אך 
ק' חֵּ ן ָהָגר ְמצַּׁ ת בֶּ א ָשָרה אֶּ רֶּ תֵּ  ,בסימן רע 'וַּׁ

ר ר :וַּׁתאמֶּ גָּ ת ְבָנּה הָּ ש -ישמעאל  ְואֶּ  61!ָגרֵּ
ה העיקש  לא יה ָאמָּ ן הָּ  ,יה היורש ּב 

ק  .מזרע הקודש ,כי אם בני ִיְצחָּ
 :62ניסיון קשה לאברהם יהגירוש ישמעאל ה

ָדָבר ְמאֹ ' ע הַּׁ רַּׁ ּיֵּ ינֵּי ַאְבָרָהם -ד וַּׁ  63.'ְבעֵּ
 ,כלפי הבן –מפני אהבת האב 
 ,שאינו הוגן -מפני גילוי הצחוק 

 .פהמפני ההתנהגות הפסולה שנחׂשו
ר ָש ': אישר לאברהם' וה ר תאמַּׁ  , ָרהכל ֲאשֶּ
עְבקֹ  א  !ָלּה ְשמַּׁ ע -ִכי ְבִיְצָחק ִיָקרֵּ   64.'ְלָך ָזרַּׁ

  :ישראל סורתבמ ל"שאלּו חז
 מה ראתה ׂשרה בנפשו של ישמעאל 

 ?ל'האשאינו מתאים למוסר דת 
 :כדאי להבין את ההבדל ', מצחק'ו' יצחק'

 ,65ישמעאל' מצחק'בעולם הזה 

                                                           

ִּיְגדַּׁ : "י-ח,בראשית כא  61 ד וַּׁ לֶּ ּיֶּ ל [יצחק]ל הַּׁ ִּיָגמַּׁ ש , וַּׁ עַּׁ ּיַּׁ וַּׁ
ת ִיְצָחק ל אֶּ ה ָגדוֹל ְביוֹם ִהָגמֵּ א ָשָרה . ַאְבָרָהם ִמְשתֶּ רֶּ תֵּ וַּׁ

ר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם  ִּמְצִרית ֲאשֶּ ן ָהָגר הַּׁ ת בֶּ קאֶּ חֵּ . ְמצַּׁ
ר ְלַאְבָרָהם  ֹתאמֶּ ת ְבָנּה: וַּׁ ֹזאת ְואֶּ ש ָהָאָמה הַּׁ ִכי ֹלא : ָגרֵּ

ש ֹזאת ִעם ְבִני ִעם ִיְצָחק ִיירַּׁ ן ָהָאָמה הַּׁ  ."בֶּ
נתנסה  עשרה ניסיונות:"ל "י על המשנה הנ"ראה רש 62

אברהם אבינו מפורשים בפרקי דרבי אליעזר וכולם 
( 3)רגווקש נמרוד להיבתחלה  :יסדם רבי שמעון הגדול 

 (6)שליכו באור כשדיםהשוב . ג שנה"ונחבא בקרקע י
 (4)רעב בימיוה "הביא הקבו (1)והגלהו מארץ מולדתו

והגלו את ובאו המלכים  (5)ונלקחה שרה בבית פרעה
שעבוד ארבע ( 7)והראה לו בין הבתריםבן אחיו ( 8)לוט

ווה למול את עצמו ואת יוצמלכויות שימשלו בבניו 
ווהו יוצ (9)לגרש ישמעאל בנו עם אמוואמר לו  (6)בנו

ר ולא הרהר אח ,הרי עשרה. (31)לשחוט את יצחק בנו
 ."מרוב אהבתו ברךמידותיו ית

 בי,בראשית כא 63
 בי,בראשית כא 64

 66,הוא מערֵבב' טוב ורע'בעולם עכשיו 
ֵרב, בגאולה 67'יצחק'ל בעתיד אלא ישרא  . 68כעָּ

 :על חטא ישמעאל 69חכמינו בתוספתא אמרו
 ,70עבודת כוכביםכגון : היו גדולים חטאים

 .72שפיכות דמים בעיקרו ,71גילוי עריות
 עבירות כאלהלא היו ! חלילה: בר יוחאי אמר
 :תשוֹ ויכוח בירּו רק כי אם! בבית הצדיק

 !על בכורת ישראל היו המחלוקות
 :רבי שמעון, לרבותיו השיבמעז לו
 ,ןאין עווֹ  -לישמעאל בבית הצדיק "

 ,"למוסר ולאהבת אביו, שם הוא שב לדת
 ,הוא פרא אדם מסביב ,יומחוץ לבית אב, אך

 !אלימות ואסוןאת העולם במלא יכול להוא 
 :חזיר אותם לבית אבאתסלאם אם דת הִא 

 ,מלאים במוסר וקרובים לתורת האחווה
 בעיית זכות הבכורה אתיישאר רק לפתור 

 ,בין ישראל לישמעאל על הארץ הטובה
 .הלו'הא בשם אחדות , ואז תבוא הגאולה

                                                                             

ן" :ט,בראשית כא65   ר בֶּ ִּמְצִרית ֲאשֶּ ר ָיְלָדה  ָהָגר הַּׁ ֲאשֶּ
ק - ְלַאְבָרָהם חֵּ  ".ְמצַּׁ

ת טוֹב ָוָרע"בתורה ביטוי ראה את ה  66 עַּׁ דַּׁ ץ הַּׁ לא  אכן. "עֵּ
ע"כתוב  " טוב ָוָרע"אלא  א הידיעה"עם ה "הטֹוב ְוהרָּ

 ".העולם הזה"וזה מצב של . בביםעורמ
ן" :י,בראשית כא 67   ש בֶּ זאת ִעם ָהָאָמה ִכי לא ִיירַּׁ ְבִני  הַּׁ
 ".ִיְצָחק  ִעם

יוחנן  בירמר א" :א/ברכות לאמסכת , תלמוד בבלי 68
 אסור לאדם שימלא שחוק פיו ר יוחאיבמעון שבי משום ר

נּו ִרָנהָאז ִיָּמלֵּא ְשחוֹק ִפינּו ּולְ : "בעולם הזה שנאמר  ".שוֹנֵּ
גוִֹים" בזמן שרק ? מותראימתי  ֲעשוֹת ' ִהְגִדיל ה: ֹיאְמרּו בַּׁ לַּׁ
לֶּה  (תהילים קכו ב." )ִעם אֵּ

 .הלכה ו, סוטה פרק ו ,תוספתא ה 69
ב " :לפי מעשה עגל הזהב' מצחק' דרש רבי עקיבא 70 שֶּ ּיֵּ וַּׁ

ָּיֻקמּו  כל ְוָשתוֹ וַּׁ קָהָעם לֶּא  חֵּ  (ו,שמות לב) ".ְלצַּׁ
לפי ' מצחק'דרש יוסי הגלילי ' רבי אליעזר בנו של ר 71  

ִביא ָלנּו ִאיש ִעְבִרי " :סיפור אשת פוטיפר ויוסף ְראּו הֵּ
ק חֶּ ב ִעִּמי ְלצַּׁ י ִלְשכַּׁ לַּׁ  (י-ח,בראשית כא) ".ָבנּו ָבא אֵּ

: לפי מאבק אבנר ויואב' מצחק'דרש  רבי ישמעאל 72
ל" ר אֶּ ר ַאְבנֵּ ּיאמֶּ ֲחקּוְנָעִרים יוָֹאב ָיקּומּו ָנא הַּׁ  וַּׁ ֲחִזקּו  ...ִוישַּׁ ּיַּׁ וַּׁ

הּו  עֵּ ְחָדו...ִאיש ְבֹראש רֵּ ִּיְפלּו יַּׁ  (יד,שמואל ב ב) ".וַּׁ
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 עקידת יצחק :של אברהם העשיריהניסיון 

לֶּה ְוָהא" ְדָבִרים ָהאֵּ ר הַּׁ ְיִהי ַאחַּׁ ת'וַּׁ  (א,בראשית כב) "ַאְבָרָהם ֹלהים ִנָסה אֶּ

  
ת ַאְבָרָהם'ְוָהא'  'ֹלהים ִנָסה אֶּ

 :73צחקעקידת יב
 ת העולםבריאו התורה

 !היו מתן חסד מובהק
 ,במעשי חייהם ,הנבראים צריכים

 נתן בהם' להצדיק את הֵאמון שה
 על ידי עמידה בניסיונות
 .ועל ידי אמונה ומצוות

 ל ברא את הבריות'הא
 ,בעשרה מאמרות

 74ניסה את ראש האבותוגם 
 75,בעשרה ניסיונות

 ונתן תורה לישראל
 .בעשרת הדיברות

 
 ,יון לאו דווקא כרוך בצערניס

 ,76הוכחההוא מאמץ ו
 ,כדי לעמוד בבחינה

 כדי להשלים את הפער
 
 
 
 
 

                                                           

יש בכך ' קרבן יצחק'כ' עקידת יצחק'אם רואים את  73
שנוסף , מדּובר בניסיון ולא בקרבן, למעשה! טעות כפולה

ניסיון זה מתייחס גם , ועוד. על כך לא יצא לפועל
עלינו לחשוב אם כן על שתי פנים . ם ליצחקלאברהם וג

 .של הניסיון הזה
ם ָאִבינּו ": ג,ה י אבותפרק 74 הָּ ה ַאְברָּ ה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנסָּ רָּ ֲעׂשָּ

ַמד ְּבֻכלָּם לֹום ְועָּ יו ַהשָּ לָּ   ".עָּ
מצינו באגדה " :ל"י על המשנה הנ"ראה בפירוש רש 75

 ניסיונות כנגד עשרה השלכך נתנסה אברהם אבינו בעשר
ללמדך שבזכותו העולם עומד וכן אתה מוצא  ,מאמרות

עשרה דורות מאדם ועד נח שמא יעשו תשובה כנגד 
... והאריך להם אפו ,עשרה מאמרות שבהן נברא העולם

אבל אברהם הציל כל העולם כולו לאחר שהמתין להם 
חפץ בתשובתן כי ... עשרה דורות לפי שהדריכן בתשובה

 ".של רשעים ואינו חפץ במיתתן
ל מקרב את שני המושגים "זמניטו -אשכנזיהרב  76
באמצעות משחק מילים בצרפתית " הוכחה"ו" ניסיון"

  :משמעותיתרבה ומדגיש כדרכו שיש ביניהם גם ִק 
épreuve  )ו   (יסיוןנ–  preuve(הוכחה). 

 77.שבין מציאות למטרה
 

 ,לכל אב מהאבות יש תכונה
 ,לוהים בוחן ומנסה אותה'וא

 להוליד זהות מלאה כדי
 :זהות שלמהעם עם ישראל הגיע ללכדי 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

אכן הנבראים מקבלים את הקיום ואת  77
מלכתחילה ולפני , "חינם תמתנ"   החיים מתוך

ורק בדיעבד  .שיש להם להתקייםכל זכות 
 ןבמשך זמ, ולאחר מעשה מתוך עמל החיים

הנבראים יכולים , הזה בעולם שלהם הקיום
ם את עצמהבטיח לוליות חלהשיג את הזכות ל

 .חיי הנצח בעולם הבא
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 אברהםשל ון ניסיטעם ה
  

 ,חסד וטובהתכונה של לאברהם 
 ,גבורהדין ותכונה של ליצחק 

 וליעקב מידת האמת
 .מאחדת האלה ואותן המידותשמשלימה את 

 :לוהים'הא נוספת מאברהם דורש ההוכח
 שאבינו הראשון מסוגל גם לדין

 .78לוהים נוסף לחסדים'יראת הא
 

 יצחקשל ניסיון טעם ה
  

 ,יקבניסיון עקידת יצחק הצד
 רואים אותו מוכן להצדיק

 ,במתנה' את קיומו שקיבל מה
 .ולהחזירה ,חןועל נפשו הוא מוכן לִהּבָּ 

 . לא היה צריך קרבנו
 עצם הסכמתו מספיקה כדי לפדותו

 .וגם כדי להציל את נפשו
 ,בן איש החסד, בתור איש של דין

 בכך הוא מצדיק את עתידו
 .זרעועם ישראל  עתידאת ו 

 ,דתולכן בניסיון עקי
 ,ומידת ,ןדיתכונת היצחק כובל את 
 ד את תכונתוחֵ ובכך מַא

 .ם חסדועִ  –ם מידת אביו עִ 
 ומעתה יכול הוא להוליד את יעקב בנו

 ,היא מידתו -דין וחסד שהאמת המאחדת 
 דינוכוח כי אם לא היה עוקד את 

 .רק יכול היה להוליד את עשיו בנו

                                                           

ְעִתי ִכי: "יב,בראשית כב 78 ָתה ָידַּׁ א א ִכי עַּׁ ָתה'ְירֵּ  ".ֹלהים אַּׁ
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י ָש  ּיֵּ  ָרהפרשת חַּׁ

 
 "יםמעשי אבות סימן לבנ"

 
 :כפולה זהות ישראלמגדירה להתורה 

 ,בתחילה, סיפור מעשי האבות
 !מה מקור משפחתנו, מי אנחנו: מבהיר

 ".תעודת זהותנו"זוהי 
 :משה מלמדנו, לאחר מכן

 מהי מערכת חוקינו
 !המיועדת להנחות את חיינו

 ".חוקת זהותנו"הרי היא 
 

 :כאשר רבותינו לימדו לנו סימן ואות
 79"ן לבניםסימ, מעשי אבות"

 :האם בכך באים ואומרים
 מעשים שאירעו לאבות

 ?גם לישראל הבנים –יקרו בעתיד 
 האם הכול כבר כתוב

דּוד וקצּוב  ?מראש ידּוע מָּ
 כי המצבים והבעיות הראשונות! לא

 ,תחוזרות לאורך הדורות כניסיונו
 ,הבאים לחזק את זהותנו

 עד שנמצא להם פתרון בתוכנו
 .גאולתנו -וכך תתגשם במציאות 

 
 ,י האבות"אכן הבעיות שלא נפתרו ע

 :עדיין קיימות וממתינות לפתרונות
 :בני ישמעאל עדיין דורשים את ירושת אברהם

 .את ארץ המיועדת לישראל
 ך"בני עשיו עדיין דורשים את ירושת התנ
 .אשר התגלתה מן השמים לעם ישראל

                                                           

ר אברם בארץ עד ובויע: "ו,בראשית יבן "ראה רמב 79
אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות  .מקום שכם
, והוא עניין גדול, ן אברהם יצחק ויעקבייהבאות בענ

( תנחומא ט)ואמרו , הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה
ולכן יאריכו , כל מה שאירע לאבות סימן לבנים

פור המסעות וחפירת הבארות ושאר יהכתובים בס
ב בהם כאלו הם דברים ויחשוב החוש, המקרים

וכולם באים ללמד על , מיותרים אין בהם תועלת
שת וכי כאשר יבוא המקרה לנביא משל, העתיד

ומקור ". האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו
לך לך )תנחומא דבריו מופיע בתמצית במדרש 

ה "אמר רבי יהושע דסכנין סימן נתן לו הקב(:"ט
 ".ע לבניולאברהם שכל מה שאירע לו איר

 :לאורך השנים, שניהם  כפו עלינו גלּות
 .ארץ וגם לא שמיםלא השאירו לנו 

 ,למעשי האבות, עתה שבנו לחירות
 ,חיים אמיתיים ִלבנֹות, שבנו לארץ

 .וחובה עלינו לפתור את בעיית הירּושֹות
 

 עבור כמה קבוצות בתוך עם ישראל , ברם
 !80קשה לעכל , ך"תפיסה היסטורית כזו בתנ

 ך"קל יותר לומר שתכלית התנ
 :היא לחנך את לב היהודי הרך

 "סימן לבנים, עשי אבותמ"מלמדים ש
 ,בחיים גלותיים, היא התנהגות טובה

 ,ולא שמטרת היסטוריית העבריים
 .היא למצוא פתרון לבעיות בעולם הגוים

 
 ,ההסטוריה על עצמה חוזרת, אמנם 

 וטרם נפתרה המחלוקת
 ,עשיו וישמעאל, בין הדמויות ישראל

 .בתקומת ישראל, מזמן האבות ועד עכשיו
 :ירו החכמיםכך במסורתנו הסב 

נּויִ , עד שפתרון לא יימצא  .הדברים שָּ
 

 יצחק-סוף הסכסוך ישמעאלתקווה ל
 

 :מאוד מופתעים אנו ,בפטירת אברהם וישמעאל 
 !האמור רק על צדיקים -' ַוִיְגַוע'על שניהם כתוב 

 מובן הדבר 81עבור אברהם
 !זהו חידוש מוזר 82אך עבור ישמעאל

                                                           

הרב , Israëlite הצרפתי בהזכירו את המושג 80
נפוליון  בפיל התכוון לביטוי שהוטבע "זמניטו -אשכנזי

אזרחים צרפתיים בני הדת "המגדיר את היהודיים כ
והמנתקת אותם מכל קשר עם עמם " הישראלית

העדיפו  ,בעלי כוונות טובות ,עמנומאנשי  רבים. וארצם
הם . מדי מסחררלהם שנדמה גורל  מאותולסטות 

בעיקר העדיפו לראות בסיפורים ההיסטוריים של 
התורה מכלול מעשיות חסידיות המיועדות לבניית 

 ."תשל בן הדת הישראליהרך המוסרי הלב "
י" : ט-ז,בראשית כה 81 י ְשנֵּ לֶּה ְימֵּ ר אֵּ י ַאְבָרָהם ֲאשֶּ ּיֵּ  חַּׁ

ש ָשִנים ע .ָחי ְמַאת ָשָנה ְוִשְבִעים ָשָנה ְוָחמֵּ ִּיְגוַּׁ ָּיָמת  וַּׁ וַּׁ
ל ף אֶּ ָאסֶּ ּיֵּ עַּׁ וַּׁ ן ְוָשבֵּ יָבה טוָֹבה ָזקֵּ ָּמיו ַאְבָרָהם ְבשֵּ . עַּׁ

ל אל ָבָניו אֶּ ִּיְקְברּו אתוֹ ִיְצָחק ְוִיְשָמעֵּ ָלה וַּׁ ְכפֵּ ּמַּׁ ת הַּׁ  ."ְמָערַּׁ
אל ְמַאת ָשָנה : "י,בראשית כה 82 י ִיְשָמעֵּ ּיֵּ י חַּׁ ה ְשנֵּ לֶּ ְואֵּ

בַּׁ  ע, ע ָשִניםּוְשלִשים ָשָנה ְושֶּ ִּיְגוַּׁ ל וַּׁ ף אֶּ ָאסֶּ ּיֵּ ָּיָמת וַּׁ  וַּׁ
ָּמיו  ."עַּׁ
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 ,אברםבן  -בעת לידתו כתוב על ישמעאל 

 !הוא ישמעאל בן אברהם -ובעת פטירתו 
 ?כיצד עלינו להבין את הדבר

 
 :בנוסף מתעוררת עוד שאלה

ה רָּ ר לשָּ גָּ  ,לאברהם כאב הריב שבין הָּ
 !והריב שבין יצחק לישמעאל על הבכורה
 ?אם כן איך כתוב הוא שזכה לֵׂשיבה טובה

 ,83הסיבה היא שישמעאל עשה תשובה
 ,ר ואשתוהוא ירד למצרים  עם אמו  הג

 ,בהוכירו ליצחק בן שרה בבכורתו 
 , בזכותו לארץ ישראל 

 :ויש לכך הוכחה
אלוַּׁ "  , 84"ָבָניו, ִּיְקְברּו אתוֹ ִיְצָחק ְוִיְשָמעֵּ

 !לפניו, יצחק את אחיוהוליך ישמעאל 
 

 ומפני שישמעאל עשה תשובה
 והכיר  בזכותו של יצחק על הארץ הטובה 
 .לוהים'ת האובכך הכיר את תפקידו בעבוד 

 !י אומר ששוב נמנה עם הצדיקים"רש
 :המקרא מאריך ואומר עליו

ל" ף אֶּ ָאסֶּ ּיֵּ ָּיָמת וַּׁ ע וַּׁ ִּיְגוַּׁ ָּמיו וַּׁ  85."עַּׁ
 .כמו שכתוב על אברהם כבר לפניו

 ,"מעשי אבות סימן לבנים"
 דברים אלה נאמרים גם עליו

 ;שלום יהיה עם האיסלאם, ובאחרית הימים
 רש מאברהםכאשר דת זו תסכים שישראל י

 ,הארץ והמקדש המובטחים לאבותם
 .לוהי העולם'א, לוהים'וכולם יעבדו יחד את הא

 
 

                                                           

ר "הכי א: "ב/טז אבתר אבבלפי מסכת י "רשדברי  83
שנאמר  ,ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו: יוחנן

. "ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו" (:ה,בראשית כ)
אלא מעתה ! ודילמא דרך חכמתן קא חשיב להו

מאי  "שו ויעקב בניוויקברו אותו ע" (:ה,בראשית ל)
 -אלא מדאקדמיה ? חכמתן טעמא לא חשיב להו דרך

תשובה עבד : שמע מינה -ומדאדבריה , אדבורי אדבריה
 ."בימיו

 ט,בראשית כה 84
 י,בראשית כה 85
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 ,רות ילדה את אבותיו של דוד המשיח

 ם ולהוכיחתולדותיה באות להראות לכול
 מניצוץ של קדושהשמקורה 

 לוט בנשמה אצלטמון ה
  .אבי האומה, אברהםשל " אח"כ

 ,הטומאהעולם ב ,בגלות הייתהנשמתה 
 מאפשרתהיא ה ה בתשובהתחזרו

 עוברתה ולדת המשיחהאת 
96 .גואל האמת, דרך דוד המלך

 

 
 ,אדםבני הנתן ל' ה שתי משימות

 :מראשית בריאת העולםכבר 
 רוחנייםמשימת החיים ה

 ,עולם הבאים את ההמבטיח
 ומשימת החיים החומריים

 .התמודדות עם הטבע, בעולם הזה
 :יצחק רצה לחלק בין שני בניו את המשימות

 ,מטל השמים ומשמני הארץ, עשיו, לאיש שדה
 .וברכת אברהם ליעקב יושב אוהלים העומד בפרץ
 ,והוא חשב שביחד שניהם יבנו את ישּות ישראל

 ,ּו את שני העולמיםיקנ, באחדּות
 .שזהו רצון השוכן בשחקים, כך יצחק סבר

 
 :97אך ראתה רבקה ִאמנו שזו אשליה

 .רק באחווה אמיתית ובאהבה הדבר יארע
 ,ִׂשנאת עשיו ליעקב תביא לכישלון

 אואם עשיו בשני התפקידים ייש
 :98יומט בסוף אסון

 !ת גם כוח וגם רוחארק אחד מהשניים יכול לש
 ת האדמה לעבודרק יעקב מסוגל א

 !99ובמקביל את התורה לשמור לעשות  וללמוד
 רק הוא מסוגל את כל הברכות לקבל

 .כי הוא לבדו ישלים את משימֹות ישראל
 
 

                                                           

הטיפוס -אבכ, ובצדק ,נחשבת 'רּות'יש לציין ש 96 
  למשפחת כל הנשמות המצטרפותהמסורתי של 

בעוד , היא שבה מהמקום הרחוק ביותר. אברהם
היא נחשבת  :שהייתה במקורה בקרבה הגדולה ביותר

, ניצוץ הקדושה הטמון בנשמתו של לוטלהקבלה  לפי
ל לוֹט : "ח,בראשית יג)אברהם " אח" ר ַאְבָרם אֶּ ֹּיאמֶּ וַּׁ

 שהיה, "(ֲאָנְחנּו ִכי ֲאָנִשים ַאִחים ...ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה
שיבתה מאפשרת את . בגלות טומאת העולם נתון

  .העוברת דרך דוד המלך ההולדה המשיחית
ָבִנים ְבִקְרָבּה : "כב,בראשית כה 97 ִּיְתרֲצצּו הַּׁ  וַּׁ
ר ִאם     ה ָאנִכי וַּׁתאמֶּ ן ָלָּמה זֶּ ת ,כֵּ ְך ִלְדרש אֶּ לֶּ תֵּ  ".'ה וַּׁ
ד ִיְצָחק : "לג,בראשית כז 98 רַּׁ ח  ּיֶּ ד וַּׁ  ."ְמֹאדֲחָרָדה ְגֹדָלה עַּׁ
ָשו" :כב,בראשית כז 99 י עֵּ ִים ְידֵּ ָּידַּׁ ֲעקב ְוהַּׁ קל קוֹל יַּׁ  ".הַּׁ
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 פרשת תולדות
 

 וָֹלדוֹת תה
 מגלה 86"תולדות" תפרש

 ההולדהבעיות את 
 .ּבחרה' שה משפחהכ "ישראל"ישּות  של

 :בין עשיו ליעקב קיימת תחרּות
 מי יצליח לשאת את הזהּות

 ,ּותשמקדמת את יעד הִעברי
 דרך תולָּדות שונות של האבות

 .חרף ולמרות כל המריבות
 

 ?ך"בתנ" תדוֹ לָּ תוֹ "מהי משמעות המילה 
 ?מהו ההבדל בין  תולדות יצחק לתולדות נח

 ,לומדים על חיי העולם 87בהיסטוריה
 .88על פי המאורעות שקרו לאדם

 ך באה לגלות"נבואת התנ
 את בירור תולדות הדורות

 ,אבותשהתגשמה בבנים והחלה ב
 מראשית התפתחּות הזהּות העברית

 ,ועד למימוש הזהות הישראלית
 יתהלו'המאפשרת את ההתגלות הא

 .ותאפשר בעתיד את הגאולה העולמית
 

 סיפור נח הוא היסטוריה אנושית
 על הצלת בני האדם 

 , ביקש למחות אותם' שה
 .מבחינה גופנית

 סיפור יצחק בן אברהם
 ,מכוון להולדה המשיחית

 נשמת האדםלהצלת 
 .דרך האומה העברית

 

                                                           

הביטוי המופיע  כי" תֹוְלדֹות"נהוג לקרוא לפרשתנו  86
ה תוְֹלֹדת ִיְצָחק" :הוא בפסוק הפותח את הפרשה לֶּ , "ְואֵּ

דֹות'א יסוד הואף שה הינה  פההמילה תֹוְלדֹות כי ' תֹולָּ
 .בסמיכות

' דברי הימים'העברית המקראית משתמשת בביטוי  87
 ".ההיסטוריים"היומן של המאורעות  :כדי לומר

, ההיסטוריה-פילוסופי - ועוד יותר ,ההיסטוריונים 88
האמיתות  באשר לקריטריונים שלבדעה אחת אינם 

 ".היסטוריים"המכונים  מאורעותל באשרההיסטורית 
עבור , ת המלחמותיזוהי היסטורי, לדידם של אחדים  

ההתקדמות של , הרעיונותהי ההיסטוריה של אחרים זו
 –בעייתיות זו    . ליוכו ותהמדיננות שלטושל , הכלכלית

לא  ,אחת החשובות ביותר של התרבות האנושית
בקריטריון של הנבואה  ,ידיעתנולפי  ,התחשבה

דֹות :העברית  .התֹולָּ

לֶּה תוְֹלדת נֹ '   :89'חַּׁ נֹ  ,חַּׁ אֵּ
 הולידֹנַח -הפירוש הפשוט הוא ש

 ,ו הטבעיתזהותאת , את עצמורק  
 .ומוסרית רוחניתנוספת התפתחות  אלב

ן ַאְבָרָהם' אך לֶּה תוְֹלדת ִיְצָחק בֶּ  יסיט 90'אֵּ
 ,ַמַּבטנו אל התפתחּות הזהּות העברית

 דֹורֹות  אשר תֹוביל לאחר
 ,לזהּות הישראלית

 :ל'השותפה גם לאנושּות וגם לברית עם הא
ר ה' ל' ָאמַּׁ  ,91'ְבִני ְבֹכִרי ִיְשָראֵּ

 ,ל'כל בני האדם הם באמת בני הא
 .אך הבן הבכור הוא עם ישראל

 

  'תותולד'המילה 
 ,ך הרבה פעמים"מופיעה בתנ 

 :וים"עם שני ו -אמנם רק פעמיים בכתיב מלא 
 :ה בסיפור בריאת העולםבפעם הראשונ

ץהתוְֹלדוֹת ה לֶּ אֵּ ' ִים ְוָהָארֶּ  ,92'ְבִהָבְרָאם, ָשמַּׁ
ר ה" למעשה ִּייצֶּ ת'א' וַּׁ  .93"ָהָאָדם ֹלהים אֶּ

 :94ובאחרונה אצל רות ובועז בלידת דוד ִמזרעם
ץ' לֶּה תוְֹלדוֹת פרֶּ  ...אֵּ

 .חפץ' המלך שה' דוִ ת דָ יד אֶּ לִ י הוֹ שַּׁ יִ וְ ...
 בפעמים האחרות 

 :וים נעלם"אחד מהו תמיד
  תדוֹ לָּ התוֹ  רחםכי 

 מושלם בן דיהולהאמורה ל
 !בחביונה את המשיח לעולםהבשילה  טרם

 

 בינתיים נמשך העימּות 
 ,95בין יצחק לישמעאל

 ובין עשיו ליעקב התחרות
 !ומי הוא ישראל? לדעת של מי הארץ   

 

                                                           

 ט,בראשית ו 89
 יט,בראשית כה 90

 כב,שמות ד91 
 ד,בראשית ב 92
ר ה" :ז,בראשית ב 93 ִּייצֶּ ת'א' וַּׁ  ָהָאָדם ָעָפר ִמן ֹלהים אֶּ

ִּיים ת חַּׁ ָפיו ִנְשמַּׁ ח ְבאַּׁ ִּיפַּׁ הפסוק הזה פותח את " ...ָהֲאָדָמה וַּׁ
 .בעולם סיפור יצירת האדם

ץ: "יח,רות ד 94 לֶּה תוְֹלדוֹת ָפרֶּ ת ְואֵּ ץ הוִֹליד אֶּ רֶּ ְצרוֹן פֶּ  "...חֶּ
לֶּה" :(יב,בראשית כה)מעאל ת ישדֹ לְ תֹ במקרה של 95   ְואֵּ

ן אל  בֶּ ר תְלדת ִיְשָמעֵּ המילה  ..."ָיְלָדה ָהָגר ַאְבָרָהם  ֲאשֶּ
  .חסר דחסר כתיב: זה נקרא. וים"בלא שני הוו כתובה
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 פרשת ויצא

ֲחלם ְוִהנֵּה ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה" ּיַּׁ  וַּׁ
ָשָמְיָמה ִגיעַּׁ הַּׁ  ְוראשוֹ מַּׁ

י א ְלֲאכֵּ  :וֹ ְרִדים בִלים ְויֹ ֹלהים עֹ 'ְוִהנֵּה מַּׁ
 (יג-יב,בראשית כח)    "...ִנָצב ָעָליו' ְוִהנֵּה ה                                       

 
 

 חלום יעקב
 

 מהו ההבדל
 בין חלומות שבאומות

 ?לחלומות של ישראל
 .הבדל טמון בתוכן הנבואות

 חומרניים החלומות של העמים
 ,על שום שבהם בטבע עוסקים

 :לוהים'הבריאה של א
 :אומר פרעה לעבדים , למשל

ֲחֹל" ְיארוִמי ִהְנִני עבַּׁ ת הַּׁ ל ְשפַּׁ ד עַּׁ 100."מֵּ
 

 רוחניים חלומותה בישראל
 :מקור האור', מקורם בה

ֲחֹל" ּיַּׁ  "ְוִהנֵּה ֻסָלם" ,יעקב" םוַּׁ
 ,םשמיץ לארהעומד בין ה

 101"ִנָצב ָעָליו' ְוִהנֵּה ה"
 ,ר והבטחהסָּ ר הוא  מּוסֵ מוֹ 

 .ונותן לחיים משמעות ומטרה
 

 לוהים'קשֹורת בין אדם לאהִת 
 :הינה אכן דו כיוונית

 ,תפילת האדם עולה לשמים
 לוהית'בעוד הנבואה הא

 .יורדת ארצה לאדם דרך הנביאים
 :מרהישנה ִא  םחסידיהפי ב

 ,הוא חלום הגוף ומשאלתולחם ה
 .אּולָּם חלום האדם הוא לחם לנשמתו

 

 

 

 

 

                                                           

 יז,בראשית מא 100
 יג-יב,בראשית כח 101

 םמלאכיה

 ,כאשר יעקב ירד מארץ הִעברים
 םיַמְלָאכ סולםהוא ראה על ה

 :102"ְרִדיםוִלים ְויוע" 
 כי מלאכי הארץ סיימו 

 
 

 ,את שליחות תפקידם
 השמימה עלו וחזרו

 .103אל מקום שבתם 
 ומלאכי חוץ לארץ  

 104המלווים יעקב בגלּות
 יורדים אל מלאכתם  

 ,לסייע לו בנאמנות
 .105כדי להשלים את ייעוד העברים בעולם 

 

 

 

 

 

                                                           

 יב,בראשית כח 102
 ךכר עולים תחילה ואח: עולים ויורדים" :י"רש 103

מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה לארץ , יורדים
 " .חוצה לארץ ללוותוועלו לרקיע וירדו מלאכי 

מלאכים בסוף ל בנוגענמצא את אותה כפילות  104
ֲעקב " :(ג-ב,בראשית לב )כשיעקב חוזר לארץ  פרשתנו ְויַּׁ

י א ְלֲאכֵּ ִּיְפְגעּו בוֹ מַּׁ ְרכוֹ וַּׁ ְך ְלדַּׁ ֲעקב : ֹלהים'ָהלַּׁ ר יַּׁ ּיאמֶּ וַּׁ
ֲחנֵּה א ר ָרָאם מַּׁ ֲאשֶּ הּוא 'כַּׁ ָּמקוֹם הַּׁ ם הַּׁ ִּיְקָרא שֵּ ה וַּׁ ֹלהים זֶּ

חֲ  י מסביר את "רש, גם כאן (.זוגי, שני מחנות) ".ָנִיםמַּׁ
של  - שתי מחנות :מחנים" :באותו אופן אתהכפילות הז

 חוצה לארץ שבאו עמו עד כאן ושל ארץ ישראל שבאו
 ".לקראתו

ר עוֹד ִשְמָך ִכי ": כט,בראשית לב 105 ֲעקב יֵָּאמֵּ ר לא יַּׁ ּיאמֶּ וַּׁ
ל ִכי ִאם תּוָכל ִעםֹלהים וְ 'א ָשִריָת ִעם ִיְשָראֵּ "  .ֲאָנִשים וַּׁ

ר": י,ובראשית לה ּיאמֶּ ֲעקב לא'לוֹ א וַּׁ א  ֹלהים ִשְמָך יַּׁ ִיָקרֵּ
ֲעקב ִכי ִאם ת ִשְמָך עוֹד יַּׁ ִּיְקָרא אֶּ ָך וַּׁ ה ְשמֶּ ל ִיְהיֶּ ְשמוֹ  ִיְשָראֵּ

ל  ".ִיְשָראֵּ
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 106עקבנדרו של י

 ,ב מן הארץ לגלּותכאשר ירד יעק
 :שתי ברכות נשא ִעמו בדבקּות

 להצלחה רוחנית:  107ברכת אברהם
 ,בארץ ישראל העברית

 וברכת הצלחה טבעית וחומרנית
 .108שלכתחילה יעד אביו לעשיו אחיו

 יעקב העדיף כדרכו 
 את ברכת הרוחניּות העברית

 .וביקש לא להשתמש בברכה החומרית
 עליו' אם  ישמור ה: לכן נדר יעקב נדר

 :ויספק לו את כל צרכיו
כל, 'בית א  ם לֶּ חֶּ  ,ועל גופו בגדיו 'לֶּ

 ,יוהלו'הוא א' ה-אז הוא ידע ש
 , במקום חוקי הטבע, תעמוד לו' רק ה

 :וישיבֹו בשלום לארץ אבותיו
 אז הוא יזכה לָּדּור בארץ החיים 

 דבוק בעץ החיים 
 . ויכול לשמור על ברכת אבותיו

 
 :109כפי שלימדונו חכמים

 ,העבריםם ידּור אדם בארץ לעול 
 ארץ אצל הגויםלצה כל הדר בחוכי 

 !ת אליליםעבודב חי איתםכאילו  
 

 הרועים ת יעקב עםשיח
 ,בהגיעתו לגולה

 ,יעקב רואה באר ואבן על פיה
ם האנושות עומדת ומצפה  ,שָּ

                                                           

ר לֵּאמר ִאם" :כא–כ,בראשית כח  106 ֲעקב נֶּדֶּ ר יַּׁ ִּידַּׁ  וַּׁ
ר ָאנִכי ֹלהים ִעּמָ 'ִיְהיֶּה א ה ֲאשֶּ זֶּ ְך הַּׁ רֶּ דֶּ ִני בַּׁ ִדי ּוְשָמרַּׁ

ן ְך ְוָנתַּׁ ד ִלְלבש הוֹלֵּ גֶּ כל ּובֶּ ם לֶּא  ל .ִלי לֶּחֶּ ְבִתי ְבָשלוֹם אֶּ  ְושַּׁ
ית ָאִבי ְוָהָיה ה א' בֵּ  ".ֹלהים'ִלי לֵּ

ן": ד,בראשית כח 107 ת ְוִיתֶּ ת ַאְבָרָהם ְלָך ְלָך אֶּ  ִבְרכַּׁ
ְרֲעָך ִאָתְך ְלִרְשְתָך ת ּוְלזַּׁ ר אֶּ יָך ֲאשֶּ ץ ְמֻגרֶּ רֶּ ן א אֶּ ֹלהים 'ָנתַּׁ

 " .ְלַאְבָרָהם

 .ראה פרשת תולדות 108
צה כל הדר בחו": ב/כתובות קימסכת , תלמוד בבלי 109

המרמז  'דר'דווקא " ).כאילו עובד עבודת כוכבים לארץ
גרות שיש בו מובן של  'גר'ולא , עיקריקבוע ו דיורעל 

 (. יותארעזרות ו

 
 שעדרי כל העמים יאספּו סביבה

 ,110ובקץ הימים יגוללו את האבן המכסה
 ,111מקרבה ואת ֵמי הבאר ישאבו

 ,וצאן אדם ישתו אותם
 .ואת האבן ישיבו למקומה

 

 מפגש יעקב בחרן ִעם הרועים
 :מלמד אותנו על שני סוגי מנהיגים

 ,ישנם רועים שלטובת הכלל אינם דואגים
 ,רק על זכויותיהם הם שומרים

 ,112אחד לשני אינם מאמינים
 ,ובגלל קנאה הדדית יחד הם מתפקדים

 .אחווהולא מפני הרצון לשלום או ל
 ,הדואגים לכלל באהבה, כמו יעקב, ויש רועים

 ,יחד, החפצים במוסר בשלום ובאחווה
 .ל אחד'בגלל האמונה בא

 ,במפגש הבאר
 שיחת יעקב עם הרועים

 ,נראית ללא הסבר
 .כמשפטים מנומסים

 אולם במבט נוסף על הדברים 
 נחשפים שני מבטים מנוגדים

 ,שניתן לפרשם
 :על פי היסטוריית האדם

 ,לוהים'הלם העולם המנותק מן הא, דמח
 .של העבריים' חיפוש מוסר ה -ומאידך 

 בשיחה זו מפתיע אותנו יעקב בַדברוֹ 
 מיד אחר בריחתוֹ , על אחווה ושלום

 .מעשיו אחיו שביקש להֹורגוֹ 
 המדרש מסביר את שיחתוֹ 

 ,ונותן משמעות לתולדות ישראל
 .ל'שיכוון את היסטוריית העולם לתכנית הא

 
                                                           

ְספּווְ " :ג,בראשית כט 110 ת נֶּאֶּ  ָשָּמה ָכל ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו אֶּ
ת ר ְוִהְשקּו אֶּ ְבאֵּ ל ִפי הַּׁ עַּׁ ן מֵּ בֶּ צאן ָהאֶּ וק סוגם בפ" ...הַּׁ

ל" :'ח ּיאְמרּו לא נּוכַּׁ ר יֵָּאְספּו ָכל וַּׁ ד ֲאשֶּ ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו   עַּׁ
ת צאן אֶּ ר  ְוִהְשִקינּו הַּׁ ְבאֵּ ל ִפי הַּׁ עַּׁ ן מֵּ בֶּ  ." ָהאֶּ
מגלה , בראותו את רחל ,יעקבאך  :י,בראשית כט 111

ת צאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמוֹ "ומשקה , לבד את הבאר  ".אֶּ
ת": ג,בראשית כט 112 ִשיבּו אֶּ ל ְוהֵּ ן עַּׁ בֶּ ר  ָהאֶּ ְבאֵּ ִפי הַּׁ

אף אחד אחר חוץ מהם אינו יכול לגשת למי  ".ִלְמקָמה
 .הבאר
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 ׂשיחת יעקב עם הרועים, 113על פי המדרש 
 אינה רק נימוס אלא צופנת משמעות

 :יעקב אומר לרועי האנֹושּות
ם" תֶּ ַאִין אַּׁ י מֵּ  114 "?ַאחַּׁ
 , בנים אנחנו כולנו 115 !אַחי
 ,אנחנו, סופי-ל האחד האין'בני הא

 ,והוא מאין ליש ברא כולנּו
 ותהיו רועי השלמּות

 ,כדי להביא שלום לאנושּות
 פסיקו לריב ביניכם בתחרּותת

 .ובאחדּותבאחווה קדשּו תת
 

 :משיבים הרועים
ָחָרן ֲאָנְחנּו"  116"מֵּ

 !מאסונות החרון הקדום פוחדים אנחנּו
 ,כמו המבול שהתחולל

 כמו פיזור האנושות ממגדל בבל
 .ל'רוצים אנו להיות רועי הרגעת חרון הא

 
 :ויעקב אומר

ם" ְעתֶּ ְידַּׁ ת הַּׁ ן אֶּ  117 "?ָנחוֹר ָלָבן בֶּ
 ,תקווה לשלום יש במשפחת הִעברים

 . תזכו כולכם לחיים, דבקים' ה-אם תהיו ב
ן בן נחור בָּ  ?האם ידעתם על השלום בבית לָּ

 
 !"ָשלוֹם"אז הם ענו 

 :ידענו שאולי משם יפציע אור, אמרו, כן
 ,אולי תשלים את התמונה, הנה באה רחל

 !אולי תפתור את ניגוד הערכים בבׂשֹורה טובה
 

                                                           

יוסי בר חנינא ' ר: בראשית רבה ויצא ע ימדרש  113
מחרן ', אמר להם יעקב וגווי: "פתר קריא בגלות

 ..."מחרונו של הקדוש ברוך הוא אנו בורחים ,"אנחנו
ֲעקב": ד,בראשית כט 114 ם יַּׁ ר ָלהֶּ ּיאמֶּ ַאִין : וַּׁ י מֵּ ַאחַּׁ

ם תֶּ  "?אַּׁ
 מיד לאחר יציאתו מניסיון האחווה הבלתי אפשרית 115

ל " :מא,בראשית כ) עם עשיו ֲעֹקב עַּׁ ת יַּׁ ָשו אֶּ ִּיְשֹטם עֵּ וַּׁ
ר  ְבָרָכה ֲאשֶּ ֲרכוֹ ָאִביוהַּׁ המילים הראשונות בפי  ,"(בֵּ

 ."..שלום", "אחים" :מגלות את חיפושו המתמידיעקב 
ּיאְמרּו: "ד,בראשית כט 116 ָחָרן ֲאָנְחנּו :וַּׁ  ."מֵּ
ם" :ה,בראשית כט 117 ר ָלהֶּ ּיאמֶּ ם :וַּׁ ְעתֶּ ְידַּׁ ת הַּׁ ן אֶּ  ָלָבן בֶּ

ּיאְמרּו? ָנחוֹר  ".ָיָדְענו" :וַּׁ

 
 לראות בשיחת הרועיםניתן 

 :שתי גישות במהלכי הגאולה
 ,ך והנבואה"התנ, תפיסת יעקב

 .על ידי תיקון המידות יהיה שלום ואחווה
 לעומת האומות המדברות על פחד ויראה

 ,בלי הבנת הסיבה, לוהים'מפני כעס הא
 ,והמנסות לפייסו בתרופת הרגעה
 בשיטות ובפעולות אנושיות

 .נושות גאולהואולי הן תביאינה בעצמן לא
 

 :אמר רבי יהודה 118כך בתלמוד 
 נהייתה' עדרים עדרים'האמת בין האומות 

 , עד שתגיעה הגאולה 
 עד שקיבלו את האמונה והתודעה, כלומר
 .אשר גלומה בתורה, ל האחד'בא

 

 פגישת יעקב עם הרועים ורחל
 

 :פגישת יעקב עם רועי אומות 
 ,הקדמה היא לפגישתו ִעם רחל

 .119עת בני ישראלֵאם האומה ורו
 ,זו תחילת היסטוריית עם ישראל

 ,במקורם מזרחה, 120לכן הפגישה ִעם בני קדם
 ,חשובה להבאת השלום העתידי בזמן הגאולה
 .כי הם שייכים למשפחה האנושית העתיקה

 
 ניתן לדרוש את הסיפור הזה במקרא

  הפגישהגם ברמת 
 :הגישהוגם ברמת 

 , עם הרועים מגלה ניסיון הפגישה
 המחפשת פתרון תה אוניברסאליתפיס

 , רק דרך הכוחות האנשים
                                                           

יהודה ' ר" .א/סנהדרין צזמסכת , תלמוד בבלי 118
 האמת נעדרת... בא בוהמשיח אומר דור שבן דוד 

ר) ד  אמרי דבי (. מחולקת חתיכות חתיכות, מלשון ע 
 ".עדרים עדרים והולכת לה  רב מלמד שנעשית

ר : "ט,בראשית כט 119 ֹצאן ֲאשֶּ ל ָבָאה ִעם הַּׁ ְוָרחֵּ
 ."ִכי ֹרָעה ִהוא, ְלָאִביהָ 

ֲעֹקב " :א,בראשית כט 120 ִּיָשא יַּׁ י וַּׁ לְֶּך ַאְרָצה ְבנֵּ ּיֵּ ְגָליו וַּׁ רַּׁ
ם דֶּ  ."קֶּ
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 ,כנגד התפיסה של שיתוף פעולה עם האדון העליון

 .לוהים'שיתוף פעולה בין האדם והא 
 הנשגבה של יעקב עם רחל הגישה -בצד שני 

 ,מגלה גישה ערכית ומוסרית של תקוות ישראל
 שהיא גם גישת חיפוש האחווה ההולמת

 .עם ישראלבאומות האנושות וב
 

 חיפוש האחווה
 ,מהי מטרת פגישת יעקב אבינו
 ?עם רועי העולם ועם רחל אמנו
 חיפוש השלום והאחווה

 .לוה'על פי תוכנית הא
 יעקב מחפש עוד ועוד, 121באופטימיות

 אחווה בין בני אדם בבריאה
 

 122. לשרה" אחותי"כמו אברהם שקרא 
 : הקודמים יעקב רוצה ללמוד תומהכישלונו
 ,והרג אֹותוֹ  123עם הבל אחיו קין דיבר 

 .124אך לוט נפרד מאברם לאחר המריבה ִאתו
 נפרדו ישמעאל יצחק וגם אמותיהם

 .125ועל ארץ ירושותיהם, בגלל הבכורה
 ,גם יעקב התחרה על ברכה עם עשיו

 ,126הוא ברח בגלל השנאה מלפניו, ולכן
 ,הוא חיפש במשפחת אמו אחווה ואשה

ם קרא לרועים   .פגישהב" אַחי"ובהגיעו לשָּ

                                                           

נ ס את המשפט ר בעניין זה יזכל ה"מניטו ז 121 הנורא של מָּ
הקרבנות של תמיד היינו " :ְסֵפרֵּבר בדברו על השואה

היה ( 3915-3964)רבר פמנס ס!" ת שלנו לתקווההמסוגלּו
 : וביניהם חיבר מספר חיבוריםצרפתי שסופר יהודי 

"Une larme dans l'océan" "(יםרק דמעה אחת ב .)" 
 .כמו כן כתב מאמרים בעניין הגורל היהודי

ב, ֲאֹחִתי ָאְת , ִאְמִרי ָנא" יג,יב בראשית 122 ן ִייטַּׁ עַּׁ ִלי -ְלמַּׁ
ְך ֲעבּורֵּ ְך, בַּׁ ְפִשי ִבְגָללֵּ  ."ְוָחְיָתה נַּׁ

 ותוסף(: "ג,כב)בראשית על פרשת ראה בראשית רבה  123
תוספת ' ותוסף ללדת'... בלללדת את אחיו את ה[ חווה]

דרשו אם כן שכנראה בגלל ". ולא תוספת לעיבור, ללידה
 .הבל היה תאומו של קין, העדר ציון של לשון הריון

ל: "ח,בראשית יג 124 ר ַאְבָרם אֶּ ּיאמֶּ ָנא ְתִהי  לוֹט ַאל וַּׁ
יָך ִכי ין רעֶּ י ּובֵּ ין רעַּׁ ינֶָּך ּובֵּ יִני ּובֵּ ֲאָנִשים ַאִחים  ְמִריָבה בֵּ

 " .ֲאָנְחנּו
ר : "י,כא בראשית 125 ֹתאמֶּ ש ָהָאָמה : ְלַאְבָרָהם [שרה]וַּׁ ָגרֵּ

ת ֹזאת ְואֶּ ן, ְבָנּה-הַּׁ ש בֶּ ֹזאת ִעם ְבִני ִעם -ִכי ֹלא ִיירַּׁ ָהָאָמה הַּׁ
 ."ִיְצָחק

ִתְשלַּׁח " :מג,כז בראשית 126 ֲעֹקב ְבָנּה  [רבקה]וַּׁ ִתְקָרא ְליַּׁ וַּׁ
ָקָטן ָליו, הַּׁ ר אֵּ ֹתאמֶּ ָשו: וַּׁ ָך ִהנֵּה עֵּ ם ְלָך ְלָהְרגֶּ . ָאִחיָך ִמְתנַּׁחֵּ

ע ְבֹקִלי ָתה ְבִני ְשמַּׁ ל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה, ְועַּׁ ח ְלָך אֶּ  ."ְוקּום ְברַּׁ

 
 נפגש ליד הבאר עם רחל

 .הֵאם בישראל, והתאהב בה

 
 אהבת ההורים חשובה במשפחה

 .127היא גורמת אהבה בין הבנים וחיי האחווה
 .שלום ואהבה: 128כמו אצל האבות

 נולד מאהבה, יוסף בן יעקב ורחל

 .129אהבה טהורה, שאינה תלויה בדבר
 יוסף מסוגל לאהוב את אחיו 

 ,למרות ִׂשנאתם כלפיו
 .130יצור בסיס לאחווה בזהות ישראל אחריוול

 :בפגישה רואים שתי גישות על חיים בעולם
 ,אנו הנבראים של בורא העולם"יעקב אומר 

 הוא דורש מִאתנו, למרֹות ַהַתֲחרּות בין הבריֹות

 ".כי זו היא תשועתנו, אחווה ושלום
 :רועי חרן משיבים

 ,אין אנו מכירים אחווה בבריאה"
 ,ק ַתֲחרּות ומלחמהכי בטבע קיימות ר

 ,אנו מפחדים מחרון אף ומכעס עליון
 וממתינים שהאנושות ביום האחרון

 לגלגל האבן מעל הבאר, תמצא בתוכה כוחות

 , כדי להשקות בעצמנו צאן אדם
 .131" וכך הצער ייגמר

 יעקב משיב להם ששיתוף פעולה
 ,מאפשר גאולה, לוהים'עם הא

 .ממשפחת העברים, דרך תורת אברהם
 עקב את רחל כאשתוראה י

 ,הבת למשפחה העבריי 

                                                           

 ,ולנסיו-לוי-אמדו' לפי דברי פסיכולוגיה של פרופ 127
חיברה ספרים רבים על הגות . ופסיכולוג בת זמננו ףפילוסו

  .יהודית ועל היחס ליהדות
 

הָ :"סז,בראשית כד 128 ָהבֶּ א  ּיֶּ י  [לרבקה] וַּׁ ם ִיְצָחק ַאֲחרֵּ ִּיָנחֵּ וַּׁ
  " .ִאּמוֹ 

ת " חי,בראשית כט 129 ֲעקב אֶּ ב יַּׁ הַּׁ א  ּיֶּ ל וַּׁ  ...."ָרחֵּ
רק אותם האנשים : מסר האירוע חשובל "לפי מניטו ז 130

, החיים את חיי הזוגיות שלהם מתוך אהבה עצומה
כפי שהיה בזמן , אחות עבורםכמו ושנשותיהם נהיו 

להעיד ולחיות את אהבת הזולת , ולים ללמדיכ, האבות
מלא , במיוחד בקוראו את שיר השירים, התלמוד. במלואה

 .במקורות ברורים ובהירים בעניין זה
ר יֵָּאְספּו ָכל : "ח,בראשית כט 131 ד ֲאשֶּ ל עַּׁ ֹּיאְמרּו ֹלא נּוכַּׁ וַּׁ

צֹ  ר ְוִהְשִקינּו הַּׁ ְבאֵּ ל ִפי הַּׁ עַּׁ ן מֵּ בֶּ ת ָהאֶּ  ".אןָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו אֶּ
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 לכן הוא גלגל לבדו

 ,את האבן וַיְשְק את צאנה
 ויראה לרועים איך להשקות בעזרת התורה

 את הנבראים כולם
 .וכך לעשות שלום עם בורא העולם

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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 פרשת וישלח

 ישראלו יעקבעל שמות 

 גלותהבחזרה מ

 ,132  ל יעקב מקבלאת השם ישרא
 .133בשובו מהגלות לארץ ישראל

 ,יעקב מבקש, התפייסות עם אִחיו
 ,שלום עם עשיו הוא דורש
 ,לכן הוא רוצה איתו לדבר

 :134ושולח אליו מסר
 ,לא התקיימו בי הברכות שקיבלתי"

 ,ׂשר לא הייתי בגלות
 ,ֵגר ולא גביר הייתי ופועל פשוט

 .135אך רק מעמלי, הון ועושר קם לי
 ,136 זהות עמי נטרתי, ת עבריותיובכל זא

 .כחֹובתי, ג המצוות שמרתי"אף את תרי
 ,חלק ממלאכתי, ַקֵּבל ממני תשורה

 .ונחיה באחווה ובשלום ַאִמיִתי
 

                                                             

' ישראל'יעקב קיבל את תואר , בפעם הראשונה 132
ר ע" :של עשיו( מלאךִמה) רֹוַׂש ִמ  ר לא יֲַּׁעקב יֵָּאמֵּ ֹוד וַּּׁיאמֶּ

ל ִכי ִשְמָך ִכי ִאם  ֲאָנִשים לֹּהים ְוִעם'א ָשִריָת ִעם ִיְשָראֵּ
בעצמו ' הבפעם השניה ו(. כט,בראשית לב) ".וַּׁתּוָכל
ל'וַּּׁיֵָּרא א" :השם הזהנתינת ר את מאש יֲַּׁעקב  לֹּהים אֶּ

ְך אתֹו ן ֲאָרם וְַּׁיָברֶּ דַּׁ ר: עֹוד ְבבאֹו ִמפַּׁ  לֹּהים'לֹו א וַּּׁיאמֶּ
א ִשְמָך יֲַּׁעקב לא ל  יֲַּׁעקב ִכי ִאם ִשְמָך עֹוד   ִיָקרֵּ ִיְשָראֵּ

ת ָך וִַּּׁיְקָרא אֶּ ל ִיְהיֶּה ְשמֶּ  ( י-ט,לה בראשית) ".ְשמֹו ִיְשָראֵּ
כאשר   אך, יקראהוא  ישראל: בשם ארץ הנחלה 133

הוא שוב ירד , י יוסף בנו"זמן עּויותר הוא מ מאוחר
ר " :שוב יקרא בשמו הראשון יעקב, לגלות מצרים וַּּׁיאמֶּ

ללֹּהים 'א ר  ְלִיְשָראֵּ ְיָלה וַּּׁיאמֶּ לַּׁ ְראת הַּׁ  יֲַּׁעקב יֲַּׁעקבְבמַּׁ
ִני ר ִהנֵּ  (ב,בראשית מו)" .וַּּׁיאמֶּ

ָשו כה ָא": ו-ה,ת לבבראשי 134 אדִני ְלעֵּ ר כה תאְמרּון לַּׁ מַּׁ
ְבְדָך יֲַּׁעקב ִעם ְרִתיָלָבן  עַּׁ ד [מצוות 831=ג"תרי] גַּׁ ר עַּׁ חַּׁ  ָואֵּ

ְש  וְַּׁיִהי. ָעָתה ד ְוִשְפָחה ָואֶּ בֶּ ְלָחה ִלי שֹור וֲַּׁחמֹור צאן ְועֶּ
אדִני ִלְמצא ִגיד לַּׁ ינֶּיך ְלהַּׁ ן ְבעֵּ  ".חֵּ

לא נעשיתי שר : גרתי"ו -ה,י על בראשית לב"רש 135 
אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות . 'גר'וחשוב אלא 

 (בראשית כז כט)" .הוה גביר לאחיך" רכנייאביך שב
מטל השמים "אבא אמר לי ... שהרי לא נתקיימה בי

זו אינה לא מן  (כח,בראשית כז)" .ומשמני הארץ
 ".(ימלאלא מע)השמים ולא מן הארץ 

ה מֹוָרָשה ה ִצָּוהתֹורָ " :ד,ראה דברים לג 136  ָלנּו משֶּ
ת יֲַּׁעקב  ".ְקִהלַּׁ

 שינוי השם
 מה משמעות השינוי  

 ?לשם ישראל –מהשם יעקב 
 ליעוד הראוי -היא השלמת הזהות 

 .ל'בהיסטוריית האדם שִתכֵנן הא
 על זה רומז 137הבן איש חי 
 שווה' ישראל'כי , הבאמצעות גימטריי

 !138דוד ומשה, לערך המספרי של יעקב
 זהות ַעם ישראל בשלמותה: משמע

 : כשהיא מכילה את כל השלושה
 .מלכות בארץ ישראל והתורה, עם העברי

 

 :בזמן השיבה לארץ 139ת האיחורנֹוכָ סַּׁ 

 כאשר יעקב שב מהגלות לארץ אבותיו

 ,שיוהוא שלח מסר של שלום אל ע
 .140אך אחִיו בא לקראתו  עם צבא רב

ר לֹו"אז   !141"ִּייָרא יֲַּׁעקב ְמאד וַּּׁיֵּצֶּ
 ?אינה מובטחת לֹו ' הִאם השגחת ה? מדוע

 
 
 
 

                                                             

שנה )תחילת פרשת וישלח בבן איש חי מה כותב הראה  137
נראה לי ... לוהים שמך יעקב'ויאמר לו א" (:ראשונה

, טעם ליתרון שם ישראל אשר נתן לושיש ייעתא דשמיא סב
דשלשה  ,והוא כי ישראל הוא מספר יעקב משה ודוד

בעוד הבן איש חי ". להיות בחיבור אחדצדיקים אלו צריכין 
בפירושו מתייחס למשמעות הקבלית של היחס בין השם 

ספירות תפארת )ה -ישראל לבין האותיות שבשם הוי
ל פירש את כוונת הבן איש "ז מניטו-אשכנזיהרב  .(ומלכות

שלושת של לבחינת התפקיד ההיסטורי אותה  מוהתאיחי ב
 הצדיקים האלה

 .(ישראל) 543( = משה) 145( +  דוד) 34( + יעקב) 366    138
ח" :אכן רבקה אמרה ליעקב! זהו באמת איחור 139  ְלךָ  ְברַּׁ
ל ְבָת ִעּמֹו  .ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה אֶּ ר ָתש ָיִמים ֲאָחִדיםְוָישַּׁ ד ֲאשֶּ ּוב עַּׁ

ת ָאִחיך האלה " ימים אחדים"ה( מד-מג,בראשית כז) ".ֲחמַּׁ
 !הפכו להיות עשרים שנה

ל : "השליחים אומרים ליעקב: ז,בראשית לב140  ָבאנּו אֶּ
אֹות ִאיש ע מֵּ ְך ִלְקָראְתָך ְוַאְרבַּׁ ָשו ְוגַּׁם הלֵּ ל עֵּ  ".ִעּמֹו ָאִחיָך אֶּ

 ח,בראשית לב 141
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 !כלפיו "שמא יגרום החטא" 142התלמוד מסביר

 ?על איזה חטא מדובר 
 143 ?על חוסר כיבוד הוריו 
 אך אפשר לומר

144שגם בחזרת ַעם ישראל מגלות בבל
 

 ,ל'מר שלא זכו לנסי האאו 145התלמוד
 .כמו בזמן יהוֻשע, לגאולה ביד רמה
 !גרם שדלה הישועה, כי מה שגרם החטא

 !מפני שעלּו רק מעט מהאומה" :146י מוסיף"רש
 ,ארצה ת בבלבזמן שיבת ציון מגלּו

 ,"בזמן של עזרא ונחמיה
 ,ביד רמה' בחומה'היהודים לא שבו  

 ".הקיכלומר בכמות מספ 
 רשאפילו אחר הצהרת כו

 !אפילו אחר קבלת רשות מהגוים
 :בא העונש, בגלל השהייה בגלּות

 .כלומר איחור בגאולת היהודים
 ,זה בא מהקושי לשנות את החיים

 ,נתקעים שם במבוי סתום ונהנים
 .וגם מפני יראת המלחמה נגד העמים

 נקרא גם חטא  איחור ביציאה מהגלות
 מוסריות-על שום פחד מפני אי

 .במלחמות הישועה  
 י אומר על תוכן הפחד הזה"מה שרש

 בתקופה הנוכחית ומשליך אור חזק, דרמטי מאוד 
 .על שיח המצפון המיוחד לחברה הישראלית 

 
 
 

                                                             

יעקב בר אידי רמי ' ר: א/ברכות דמסכת , תלמוד בבלי 142
: טו,בראשית כחבכתיב : מראה סתירה בין שני פסוקים

 פה  וכתיב" .לךוהנה אנכי עמך שמרתיך בכל אשר ת"
 ".ויירא יעקב מאד"

כך יוסף לא שלח שום מסר לאביו במשך כל זמן גלותו  143
 .במצרים עד לזמן פגישתו עם אחיו

התלמוד מוצא סימוכין לדברי רבי שמאחר  ,כלומר 144
המדברת על  ,יעקב בר אידי בדברי הברייתא הסמוכה

-אשכנזיהרב , נחמיהוהעיכוב בשיבה לארץ בתקופת עזרא 
ממנו פחד יעקב כגורם לביטול שמחדש שהחטא ל "ז ומניט

הוא העיכוב בגלות ואי החזרה ' הבטחת השמירה מצד ה
 .בזמן לארץ 

: ב/א וגם סנהדרין צח/ברכות דמסכת , תלמוד בבלי 145
שמות )' עד יעבור עם זו קנית' עד יעבור עמך ה'כדתניא "

 עד יעבור עם זו ,זו ביאה ראשונה' עד יעבור עמך ה (טז,טו
ים היו ימכאן אמרו חכמים ראו ,קנית זו ביאה שניה

ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם 
 ".אלא שגרם החטא -בימי יהושע בן נון 

 ראויים היו ליעשות " :ל"י על הגמרא הנ"ראה רש 146 
    ".לבוא ביד רמה: להם נס       

 
 , למרות הכול

 :147דוד המלך מכתיב את הטון
 ,לֹּהים יֹוִשיעַּׁ ִצּיֹון'א"

י ְיהּוָדה  ,ְוִיְבנֶּה ָערֵּ
שּוָה   ְוָיְשבּו ָשם  ,ִוירֵּ

ע ֲעָבָדיו   ,ִיְנָחלּוָה ְוזֶּרַּׁ

י ְשמֹו  ."ָבּה ִיְשְכנּו  ְואֲהבֵּ
 ,רוצה שנשוב לציון' כלומר ה

 ,הוא יעזור לעם אם יש לו רצון

שּוָה "אם העם ישוב לארץ   ,"ִוירֵּ
 ,ָ"ִיְנָחלּוהו"אם יבואו 
 ובמה שעשה' ה-אם מאמינים ב

י ְשמֹו"אז   ".ָבּה ִיְשְכנּו  אֲהבֵּ
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 פרשת וישב
 

 חליוסף בכור היה לר
 ,148ל 'וגם חביב היה על אביו בחיר הא

 בן זקונים היה עבורו
 .וקיבל ממנו סודות בוראו

 , יוהעדיפות הזאת עוררה את קנאת אחָּ 
 :ןיוסף הגביר קנאתם בחלומותיו

 ,הוא ראה את עצמו בעולם כפרנס רב
 ראה שישתחוו הוריו 

 .יויו עוד לפנָּ וגם אחָּ 
 לכן יעקב שלח אותו לבקש

 ,149ויאת השלום מאחָּ  
 למרות החשש המתרחש
 ,יומגלּות חדשה העומדת לפנָּ 

 , מפני שהׂשנאה בין האחים נמשכה
 .האהבה והאחווה הייתה חסרה

 יעקב לא זכה בהמשך ימיו
 לראות מאז את פני יוסף 

 ,טרם התגשמו חלומותיו
 .150ובשלום כל האחים יכול להשתתף 

 על כך נגזר מחיר כבד של גלות
 .ולאחר מכן ֵסֵבל של עבדות

 
 , ִאם חשש כֹה גדול היה

 מדוע יעקב שלח את יוסף
ְברֹון" ק חֶּ מֶּ עֵּ ָמה, מֵּ  ? 349"ְשכֶּ

 ?איזה סוד הוא חושף
 ממקום קבורת אברהם כששלחֹו

 :שקיבל בנבואה לפניו
ְרֲעךָ " ם ,גֵּר ִיְהיֶּה זַּׁ ץ לא ָלהֶּ רֶּ  151".ְבאֶּ

                                                             

תוִַּׁתְקָרא " :כה-כד,בראשית ל 148 אמר יסֵּ  אֶּ ף לֵּ ף ְשמֹו יֹוסֵּ
ר' ה ן ַאחֵּ ת. ִלי בֵּ ל אֶּ ר ָיְלָדה ָרחֵּ ֲאשֶּ ר  וְַּׁיִהי כַּׁ ף וַּּׁיאמֶּ יֹוסֵּ

ל ל יֲַּׁעקב אֶּ ְלָכה אֶּ ִני ְואֵּ ְלחֵּ  ".ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִצי ָלָבן שַּׁ
ף ֲהלֹוא ַאחֶּ "יג ,בראשית לז 149 ל יֹוסֵּ ל אֶּ ר ִיְשָראֵּ יָך וַּּׁיאמֶּ

ְש  ם ְלָכה ְואֶּ ר לֹו ִהנִֵּנירִעים ִבְשכֶּ ם וַּּׁיאמֶּ יהֶּ ר . ָלֲחָך ֲאלֵּ וַּּׁיאמֶּ
צאן וַּׁ  ת ְשלֹום הַּׁ יָך ְואֶּ ת ְשלֹום ַאחֶּ ה אֶּ ְך ָנא ְראֵּ נִ לֹו לֶּ י ֲהִשבֵּ

הּו  ְברֹוןָדָבר וִַּּׁיְשָלחֵּ ק חֶּ מֶּ עֵּ ָמהוַָּּׁיבא  מֵּ  ".ְשכֶּ
ם ֲעלּו " :יז,בראשית מד 150 ל ְלָשלֹוםְוַאתֶּ ם אֶּ  ".ֲאִביכֶּ

והלא  ?מעמק חברון" :די,י בראשית לז"רש 151
בנגב  ויעלו"( כב,במדבר יג)שנאמר , חברון בהר

אלא מעצה עמוקה של , "ויבא עד חברון
לקיים מה , צדיק הקבור בחברוןה[ אברהם]

 :(יג,בראשית טו)שנאמר לאברהם בין הבתרים 
ר ִיְהיֶּה זְַּׁרֲעךָ " ע ִכי גֵּ דַּׁ ר ְלַאְבָרם ָידֹּעַּׁ תֵּ ץ וַּּׁיֹּאמֶּ רֶּ  ְבאֶּ

 ,אך יעקב לא ידע מתי הנבואה תתקיים
 בעקבות הסכסוך ִעם עשיו 

 בקול האם הוא שמע
ן  בָּ  .וירד לגלות ועבד אצל לָּ

 כעת ִׂשנאת בני יעקב
 הייתה לו סימן לא טוב   

 ,טרם הגיע הזמן שהגאולה תתגשם
 !םביניה  , כי צריך קודם כל שלום בבית

 ,אולי שליחות יוסף תשיב את האהבה
 ,להביא אחווה ייעודו אולי כך הוא ימחיש את

 ,תבוא הגאולה בחירתואולי דרך 
 .שתימשך הגלות עד תום הנבואה אך יכול

 

 .אפילו בגלות, יוסף הצדיק נשאר עברי
 ,יו הוביל אותו למצריםניסיון הפגישה עם אחָּ 

 :שם הוא ִנסה להגשים חלומותיו בחיים
 ,חלום של יהודי הגלות להיות אור לגויים

 .בחלום הכוכבים, חלום של אור בחושך
 ,המפרנס את העולם, שם הוא הכלכלן

 .חלום האלומות לעם, לכולםחלום הלחם 
 ,כך הוא מביא בסוף את אחיו לפיוס ולאחדות

 .אך כל זה קורה שם בגלות ובעבדות
 ולבסוף חוזה יוסף את חזרת עם ישראל

 .ל'תחת הנהגת משה עם תורת הא, לארצו
 

                                                                                 

ם אֹות ָשָנה, וֲַּׁעָבדּום ְוִענּו אָֹּתם, לֹּא ָלהֶּ ע מֵּ " .ַאְרבַּׁ
י מצטט את מדרש רבה המציין שיעקב "רשכאן 

היה מודע לעובדה שדרך שליחתו את יוסף 
 .הוא שלח אותו לפתוח גלות חדשה, לשכם
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 פרשת מקץ

 יוסףשל בני עוד יהי

 

 יוסף ויהודה
 

 יוסף הצדיק הוא דמות
 ,י חצר המלכותליהודֵ  

 ת ִשמשּו בשירּו אשר
 .במהלך הגלות, אצל הגויים

 ,הם רוצים לעזור להמון, מלאים הומניזם
 .אך תמיד בסוף נוחלים כישלון

 ,כל הציביליזציות טבעו בעריצּות
 ,כך היה תמיד באסונות סוף הגלות

 ,וברומא, ביוון, בבבל, כך היה במצרים
 .בגרמניה ובכלל אירופה, כך היה בספרד

 :עבריםה לאצם שני חלומות שוני
 ,פונים ליהדות ולעולם' בני יוסף'

 .לתורה של ארץ ישראל ולעם' בני יהודה'ו
 ,ומעניין שאת סיפור יוסף ויהודה

 ,ל חנוכהש בשבתקוראים , בפרשת מקץ 
 .יהודה ןחג שמציין את נפילת יוון וניצחו

 

 ?ומה מצבנו היום
 ?כימי יוסף או כימי יהודה

 :בזמננו שאלה עוד יותר חזקה
 האם אנחנו רוצים לחקות את ההיסטוריה

 ?של תקופת יוסף או של תקופת משה
 

 יוסף ומשה

 בבגדי מצרי  152יוסף היה העברי
 .ובשירּות כל האנושּות

 משה הסיר בגדי המצרי 
 ,כדי להביא את החירּות

 ,153ולהחזיר העם לִעבריּות בארץ ישראל
  המושל עם עצמֹות יוסף הוא יצא ממצרים

 154. ן ההומניזם העולמי הכושלכירושה לניסיו

                                                           

ר ִעְבִרי" :יב,בראשית מא 152 עַּׁ  " ...ְוָשם ִאָתנּו נַּׁ
ל ִמ ": ב-א,תהילים קיד 153  את ִיְשָראֵּ ית  ִּמְצָרִיםְבצֵּ בֵּ

ז ם לעֵּ עַּׁ ֲעקב מֵּ  ".ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדשו. יַּׁ
ת: "ח,ראה בראשית מח 154 ל אֶּ ְרא ִיְשָראֵּ ּיַּׁ ף וַּׁ י יוֹסֵּ  ְבנֵּ
ר ִמי      ּיאמֶּ לֶּה וַּׁ  ויאמר מי: "י שם מסביר"ורש." אֵּ
 ."ן לברכהיימהיכן יצאו אלו שאינן ראו: אלה     

  בסיפורי התורה לאחווה מריבהמה 
 

 

 אפשר לקרוא את ספר בראשית בתורה
 ,כספר חיפוש האחווה 

 ,לאחר שַקִין רצח את הבל בחימה
 .155למשך דורות רבים נעלמה האחווה

 בני קין ממלאים , 156במקרא
 תפקידים מעשיים

 ,בלא סימן אהבה 
 .שיח ביניהם אף פעם לא נראה-דו

 ובחזרה, 157עד שאברהם מגיע
 .מופיע בעולם החיפוש לאחר האחווה

 

 :ההתקדמות בחיפוש האחווה נערכה בשלבים
 158מפני מריבת הרועים, שיח לוט ואברם

 ,הסתיים בפירוד ולא ברצח
 גם פירוד היה בין יצחק לישמעאל

 ,מפני התחרות על ארץ ישראל
 .159ל'וכן ריב היה בין יעקב ועשיו על ברכות הא

                                                           

דברי חכמי חיפוש אחר האחווה הוא כלל מרכזי ב 155
הוא מורחב באופן שיטתי מאז . החל מהמדרש, המסורת

 ,ה"ובמיוחד אצל השל, ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי
', שני לוחות הברית'בעל הספר  הרב ישעיהו הורוביץ

  .ל"מורה של מניטו ז, ל"יעקב גורדין ז' ר -ובזמננו 
לא מופיעה עוד בספר ' אח'המילה , אחר מעשה קין 156

. יוצאים מן הכללמקרים שני מ חוץ, ד אברהםבראשית ע
פירוט הנטיות של : כב-כא,ראשית דלמרות שכתוב בב

ם ָאִחיו " :מעשית שנולדה מקין-החברה התפקודית ְושֵּ
ש ִכנוֹר ְועּוָגב יּוָבל הּוא ָהָיה ֲאִבי ָכל ם ִהוא : תפֵּ ְוִצָלה גַּׁ

ת ָיְלָדה ש ָכל אֶּ ִין לטֵּ ל קַּׁ ש ְנחשֶּ  תּובַּׁ ֲאחוֹת חרֵּ ל וַּׁ ְרזֶּ ת ּובַּׁ
ל ֲעָמה תּובַּׁ ִין נַּׁ מאבות אברהם , בכינוי של שם, שנית" .קַּׁ

ד גַּׁם(: "בראשית י כא) ם ֻילַּׁ ר ֲאִחי  ְבנֵּי הּוא ֲאִבי ָכל ּוְלשֵּ בֶּ עֵּ
ָגדוֹל ת הַּׁ פֶּ סותרים  אינםאלה  'יוצאים מן הכלל'שני . "יֶּ

 .את הכלל המוזכר ודורשים לימוד מיוחד בפני עצמם
ל" :ח,ית יגבראש 157 ר ַאְבָרם אֶּ ּיאמֶּ ָנא ְתִהי  לוֹט ַאל וַּׁ

יָך ִכי ְמִריָבה ין רעֶּ י ּובֵּ ין רעַּׁ ינֶָּך ּובֵּ יִני ּובֵּ  ַאִחיםֲאָנִשים  בֵּ
  ".ֲאָנְחנּו

ְיִהי" :ז,בראשית יג 158 י ִמְקנֵּה וַּׁ ין רעֵּ ין  ִריב בֵּ ַאְבָרם ּובֵּ
י ִמְקנֵּה ְפִרִזי ָאז ישֵּ  רעֵּ ֲעִני ְוהַּׁ ְכנַּׁ ץלוֹט ְוהַּׁ  ".ב ָבָארֶּ

באשר  יםהשונ, השני סוגי היריבות האל 159
ושיתגלו בהיסטוריה דרך שאלת הזהות , לעניינם
 צריכים, הנצרות כלפי ישראלשל סלם וישל הא

 .לימוד מיוחד
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 פי התלמוד בעתיד ימצא פתרון על

 .160רק ביום האחרון, למריבות האלה
 

  יוסף ואחיו
 

 אחי יוסף רצּו להיֹות כולם
 ,חלק בהתפתחּות זהּות העם

 .מהִעבריּות עד למלכּות ישראל
 הם חששו שגם בדורותיהם

 כמו בדורות עשיו או ישמעאל
 .161בלעדיהם, יהיה ברור בתולדות

 ,וסף יותראת י 162כאשר ראו שאביהם אוהב
 ,164על מלכּותֹו הוא מדבר, 163ובחלומותיו

 .166פחדו להישאר 165מחוץ לתולדות ישראלו
 

 האמת היא שיוסף היה
 היחיד המסוגל להביא אחווה
 ,167כי הוא בן להורים מלאי אהבה

 למד מהוריו את האהבה הוא
 .שאינה תלויה בדבר 

 למרות התנגדותם, ולבסוף
 ,שהוא יהיה להם שליט וׂשר

 ,אות מרובות בעולםאחרי הרפתק
                                                             

" הפגישה"ירושלמי על הראה במיוחד את דברי התלמוד  160
ר" :(ב/עבודה זרה טמסכת )בין יעקב לעשיו  ד ֲאשֶּ ל עַּׁ  ָאבא אֶּ

ִעיָרהֲאדנִ  הונא לא מצינו  ברמר א. (בראשית לג יד")י שֵּ
לעתיד : יודן בריה דרב בירמר א .שהלך יעקב אבינו לשעיר

ת: "ולמר לבוא א ר ִצּיֹון ִלְשפט אֶּ ָשו ְוָעלּו מֹוִשִעים ְבהַּׁ ר עֵּ   ".הַּׁ
ְנאּו: "יא,בראשית לז 161 ָחיו וְַּׁיקַּׁ ת ,בֹו אֶּ ר אֶּ  ְוָאִביו ָשמַּׁ

ָדָבר  ".הַּׁ
ת:"ג,ת לזבראשי 162 ב אֶּ ל ָאהַּׁ ף ִמָכל ְוִיְשָראֵּ ן ָבָניו ִכי יֹוסֵּ  בֶּ

 ."..ְזֻקִנים הּוא לֹו
ָחיו וִַּּׁיְראּו" :ד,בראשית לז 163 ם ִמָכל ִכי, אֶּ ב ֲאִביהֶּ  אתֹו ָאהַּׁ

ָחיו וִַּּׁיְשְנאּו אתֹו ְברֹו  ,אֶּ : 'חובפסוק " .ְלָשלםְולא ָיְכלּו דַּׁ
ל, וַּּׁיֹוִספּו עֹוד ְשנֹּא אתֹו" ל ֲחלמָתיו עַּׁ  ".ְדָבָריו ְועַּׁ

ף " :יא-ה,בראשית לז 164 ָחיו וַּּׁיֹוִס  ֲחלֹוםוַּּׁיֲַּׁחלם יֹוסֵּ ד ְלאֶּ פּו וַּּׁיַּׁגֵּ
ְנאּו... עֹוד ְשנא אתֹו ת וְַּׁיקַּׁ ר אֶּ ָחיו ְוָאִביו ָשמַּׁ ָדָבר בֹו אֶּ  ".הַּׁ

ה : "ב,בראשית לז 165 לֶּ ן, יֲַּׁעקב תְלדֹותאֵּ ף בֶּ ע יֹוסֵּ ה ְשבַּׁ ְשרֵּ  עֶּ
 ..."ָשָנה

, ו"ניאלץ להמתין לתיאור סדר התולדות המופיע בפרק מ 166
כדי שהתורה תדבר על תולדות ישראל ולא על תולדות 

ה " :קביע לֶּ ְיָמה ְשמֹותְואֵּ ָבִאים ִמְצרַּׁ ל הַּׁ פסוק ) ..".ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
 (ח

ָהבֶּ " :נותן סיבה לאהבה כתובהיצחק ורבקה בעניין  167 ָה וַּּׁיֶּא 
ם יעקב ורחל בעניין . (סז,בראשית לד" )י ִאּמֹוִיְצָחק ַאֲחרֵּ  וִַּּׁיָנחֵּ
ת: "כתוב ב יֲַּׁעקב אֶּ הַּׁ ל וַּּׁיֶּא  בלא  (חי,בראשית כט..." )ָרחֵּ
   .סיבה

 
 יוסף הצליח להשכין אחווה ושלום 
 .בין בני ישראל ולהגשים את החלום

  
 האחים כולם שאפו לזהּות עברית

 ,שתביא לגאולה עולמית 
 אבל היו להם שתי תפישות שונות

 :על הדרך להגיע לישועה 
 ,משיחּות עברית של יוסף בחּוץ ובאומֹות

 .לאומֹותאו משיחּות ארץ ישראלית כדוגמה 
 , האחים שלחו את יוסף לגלּות

 ,כדי שוב לנסות
ן, כי חוו כבר עם אביהם בָּ  ,ניסיון, אצל לָּ

 .כיצד עמידה לשירות האומות נועדה לכישלון
 ,וכך רצו לראות אם דרכֹו של יוסף האח

 .בסוף היא שתצלח
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 פרשת ויגש
 

 ,בירידה למצרים מפני הרעב
 סוף סוף הכירו יוסף ואחיו

 .מסע הגשמת חלומותיובתוך 
 באהבה ביקש יוסף

ת ָאִבי" ם אֶּ ְדתֶּ  ,למקום הזה תכף 168"ְוהֹורַּׁ
 כי פה יהיה לכם אוכל וכסף

 .כמו מובטח לי בחלומוַתי
 

 כששמע יעקב שבנו יוסף עוד חי

 !די: הבין שהתקיימו חלומותיו ואמר
נּו: "וסיףהו ְראֶּ ְלָכה ְואֶּ ם ָאמּותב ,אֵּ רֶּ  .169"טֶּ

 ?ר לי לרדת עוד לגלּותהאם מות: 170אך התלבט 
ן בהימלטי מסכנה בָּ  !הלכתי אל לָּ

 ?האם זו הצדקה? ומה בזמן רעב
 ,171סבי  אברהם קיבל אישור

 !172קיבל איסור' ה-ֵמ , אך אבי יצחק

                                                             

 יג,בראשית מה 168
 כח,בראשית מה 169
ח זְ  :"א,בראשית מו 170 ע וִַּּׁיְזבַּׁ ָרה ָשבַּׁ ָבִחים וַָּּׁיבֹּא ְבאֵּ

י ָאִביו ִיְצָחק אלֹּהֵּ  .'ה-כדי לדרוש אישור מ" .לֵּ
בהם מבואר שהירידה שופיע במדרשים כך מ 171

 ,ן אלא כזכותולמצרים לא נחשבה לאברהם כעו
. ה"שעמד בניסיון ולא הרהר אחר מידותיו של הקב

(: פרק כו)ראה בין השאר בפרקי דרבי אליעזר 
מיום שנבראו שמים וארץ לא הביא  :הנס הרביעי"

ולא בכל , ה רעב בעולם אלא בימי אברהם"הקב
לנסותו ולהורידו , כנעןהארצות אלא בארץ 

ויהי רעב בארץ וירד אברם ': שנאמר, למצרים
ן "ולא כדעתו הידועה של הרמב" .'מצרימה

 :הסובר שחטא גדול חטא אברהם( י,בראשית יב)
... ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה"

והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת 
גם . זור ולהצילח לעולֹהים כ'כי יש בא, כל אשר לו

מפני , שנצטווה עליה בתחילה, יציאתו מן הארץ
לֹהים ברעב יפדנו 'כי הא, עוון אשר חטא, הרעב

 ..."ותוממ

על ( לקח טוב)ראה בפסיקתא זוטרתא  172
יצחק , אמר יעקב אבינו(: "אות ג)ו "בראשית מ

אמר לו הקדוש ברוך , קש לרדת מצרימהיאבי ב
ואני , (ב,בראשית כו)אל תרד מצרימה : הוא

להי 'ויזבח זבחים לא'לפיכך , היאך אני יורד
על שם שעיכבו ליצחק מלרדת , 'אביו יצחק

וליעקב צווה לרדת וראיה לדבר שהרי , מצרימה
ָליו ה" יצחקאמר הקדוש ברוך הוא ל ' וַּּׁיֵָּרא אֵּ

 :השאלה הנידונה 
 "?זמן אני נמצאבאיזה סוג " 
ל :" ע ִיְשָראֵּ ע .. וִַּּׁיסַּׁ ָרה ָשבַּׁ  וַָּּׁיבֹּא ְבאֵּ

א ח ְזָבִחים לֵּ  " .י ָאִביו ִיְצָחקהֵּ לֹּ'וִַּּׁיְזבַּׁ
 ?האם זה מוצדק : 'ה-כדי לדרוש מ

 ל'אז שרתה עליו רוח הא
 :בישראלוזכה לנבואה 

  י ָאִביךָ הֵּ לֹּ'ל א  'ָאנִכי ָהא"
ְיָמה  ַאל  ְרָדה ִמְצרַּׁ  ִתיָרא מֵּ
 173".ְלגֹוי ָגדֹול ֲאִשיְמָך ָשם ִכי

 ,ישראל ירד לשם' על פי אישור ה, ובכן
 .ך להיות לעםומגלות זו גדל והפ

 
 

 

                                                                                 

ר ַאל ד ִמְצָרְיָמה וַּּׁיאמֶּ רֵּ ר א ,תֵּ ץ ֲאשֶּ ר ְשכן ָבָארֶּ מַּׁ
יךָ  לֶּ ץ .אֵּ זאת גּור ָבָארֶּ ךָ , הַּׁ ְהיֶּה ִעְּמָך וֲַּׁאָבְרכֶּ  ".ְואֶּ

אמנם שם מבואר שהתגלות זו התרחשה בגרר 
פסוק : )השוכנת בחבל עזה והקרובה לבאר שבע

ל ( "א ְך ִיְצָחק אֶּ ְך ְפִלְשִתים  וַּּׁיֵּלֶּ לֶּ ְך מֶּ לֶּ ֲאִבימֶּ
, כבתי את אביך מלרדתיאף על פי שע ."ְגָרָרה
 !  רדיעקב אתה 

ר א" :ד-ב,בראשית מו 173 ְראת'וַּּׁיאמֶּ ל ְבמַּׁ  לֹּהים ְלִיְשָראֵּ
ְיָלה לַּׁ ר יֲַּׁעקב יֲַּׁעקב הַּׁ ר ִהנִֵּני וַּּׁיאמֶּ ר ָאנִכי ָהא וַּּׁיאמֶּ ל 'וַּּׁיאמֶּ

ְיָמה ִכי ַאל י ָאִביךָ הל'א   ְרָדה ִמְצרַּׁ ְלגֹוי ָגדֹול  ִתיָרא מֵּ
ְיָמה ֲאִשיְמָך ָשם ד ִעְּמָך ִמְצרַּׁ רֵּ ְלָך גַּׁם, ָאנִכי אֵּ  ְוָאנִכי ַאעַּׁ

ל, הָעל ף ָיִשית ָידֹו עַּׁ ינֶּיךָ  ְויֹוסֵּ  ".עֵּ
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 חיפרשת וי
 

 

 הגלות התחלת
 

ִים" ץ ִמְצרַּׁ רֶּ ל ְבאֶּ ב ִיְשָראֵּ  :ולפי הסוד, וַּּׁיֵּשֶּ
ן ץ גשֶּ רֶּ  174".וַּּׁיֵָּאֲחזּו ָבּה וִַּּׁיְפרּו וִַּּׁיְרבּו ְמאד, ְבאֶּ

 תלגלּו ירדויעקב ומשפחתו 
 ,כדי לשבור בר

 תשמּוגיוסף להת מותולהביא חלו
 באושר ועושר

ְצמּוָפרּו וַּּׁיִ "  ,175"ְרבּו וַּּׁיַּׁעַּׁ
 הפכו ,ממשפחה אחת

 להיות עם רב
 .גלות של זהב , בגלות יוסף

 ,אך בגלות נעלמת הנבואה
 ,ת העברית לאיטה דעכהוהזהּו

 :לכן יעקב ויוסף הזהירו באומר
 ,הגלות נועדה בעתיד להיגמר"

 .176".קברישראל אנו רוצים לחזור ולִה לארץ ו
ם דלֹּהים ָפקֹּד ִיְפקֹּ'וֵּא"177יעקב אמר ְתכֶּ  אֶּ

ם   ְתכֶּ ע ָלה אֶּ  ְוהֶּ
ל ע ְלַאְבָרָהם אֶּ ר ִנְשבַּׁ ץ ֲאשֶּ  ָהָארֶּ

 !ולצאצאיהם." ְלִיְצָחק ּוְליֲַּׁעקֹּב
ת" ף אֶּ ע יֹוסֵּ ל וַּּׁיְַּׁשבַּׁ  :כל העם" .ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ם'א 178ָפקֹּד ִיְפקֹּד" ויוסף אמר ְתכֶּ  ,לֹּהים אֶּ
ת ם אֶּ ֲעִלתֶּ י ִמזֶּה ְוהַּׁ ְצמֹּתַּׁ  .ִאתכם" עַּׁ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 כז,בראשית מז 174
 ז,שמות א  175
ִני ְבִמְצָרִים  ַאל..". :ל-כט,בראשית מז 176 ָנא ִתְקְברֵּ

ְבִתי ִעם י ְוָשכַּׁ ִים, ֲאבתַּׁ ִני ִמִּמְצרַּׁ ִני  ּוְנָשאתַּׁ ְרתַּׁ ּוְקבַּׁ
 ".ִבְקֻבָרָתם

 כה,בראשית נ 177
למניין  תרמזמ' פקוד'המילה  :לפי בעל הטורים 178

 411שנפחתו ל ( הבגימטרי 391='פקוד'מניין )שנים 
לכן בני ישראל יישארו , שנות גלות הנאמרים לאברהם

 (.הו בגימטרי"רד=מניין )שנים  631במצריים רק 

 נבואות והפרשות פתוחות או סתומותה
 

 תורה נמצאות פרשיותספר הב
 :סתומות וגם פתוחות

 מדברות ו' ס'-מסומנות בהסתומות 
 ,בעולמותשעל הנסתר 

 הן מסומנות' פ'-ב הפתוחותוהפרשות 
 ,מדברותהן על העולם הגלוי ו

 
179 !פרשת ויחי סתומה מכל הסתומות

 

 :180י נותן לסתימה זו שתי סיבות"רש
 כי לבניו רצה יעקב לגלֹות, אחת

 ,את קיצן של גלויות
 .ונסתמה הנבואה', אך לא רצה ה

 נסתמו , עם מות יעקב, שנית
 .עיני העם והלבבות

 הגלות מכבידה עד כדי 
 !סתימת התקווה לגאולה

 כאמור גלות השכינה
 ,באה עם הסתר הנבואה
 ,כשחיים בקרב הגויים

 השגחהמטשטשת הרגשת ה
 ,מהמרומים 

 ,לם מהחייםכאילו נע
 עד כדי כך שהנוצרים

 את היהודיםבגידוף האשימו 
 !לוהים'הא כביכול בהריגת

 ולכן הכבידו את סבל גלותנו
 !תנום אואלפיים שנה ברדפ

 ,שובנו לציון ּוראכש ,רק עכשיו
 ,כיוון ואדוןשלהיסטוריה יש  ורואים

 ,תנוך ובנבוא"אמר בתננכמו ש
 חדלים הם מלהאשים אותנו

 .אדוןל ה'אבהריגת ה
 

                                                             

179
פרשה פתוחה מצוינת על הכלף , ל"י מסורת חז"עפ 

ברווח מינימלי של תשע אותיות כאשר הפרשה הבאה 
פרשה סתומה מצויינת גם , דהמצ. מתחילה בשורה הבאה

אבל הפרשה החדשה  ממשיכה , ברווח של תשע אותיות
, בין הפרשה שלנו ובין הפרשה הקודמת. באותה השורה

 .כמו בין שתי מילים סמוכות, יש רווח של אות אחת
180

למה פרשה זו  :ויחי יעקב: "כח,י על בראשית מז"רש 
יהם ן שנפטר יעקב אבינו נסתמו עינולפי שכיו, סתומה

דבר . ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם
 ".אחר שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו

 ישראל מאין ולאן    מזמור שיר יהודא חי    ד"בס

 

28 

 
 רעיוןאת הגם ליהודים קשה להפנים 

 :ל העליון'האבהסתר פני ', של חיים בלי ה
 181שמעון בר יוחאי במסכת מגילה

 !אל הגולה יורד ִעם ישראל' טוען שגם ה
 ,"כדי להגן עלינו"

 !אפשר להתקיים בלי בוראנו-כי אי
 

 יעקב בגלות וישראל בארץ
 

 ,בתורה' יעקב'ל קורא לאבינו 'הא
 ,182שירד מצרימהכ גםן ובָּ גלות לָּ כשהוא ב

 נתנה' אך עם חזרתו לארץ שה
ר עֹוד ִשְמךָ '  לא יֲַּׁעקב יֵָּאמֵּ

ל  !183'ִכי ִאם ִיְשָראֵּ
ֵאל נקרא בחזרהבשם אבינו   ,ִיְׂשרָּ

 :כאשר הוא מבקש קבורה בקרית ארבע
ל ָלמּות" י ִיְשָראֵּ  ...וִַּּׁיְקְרבּו ְימֵּ

ִני ְבִמְצָרִים  ...ַאל ָנא ִתְקְברֵּ
ְבִתי בארץוְ   184" .יִעם ֲאבתַּׁ  [ישראל] ָשכַּׁ

 
 בזמננו מכנים, בדומה לזה

 ,"היהודים"את פזורת הַעם שבגולה 
 חמדהמדינה בארץ  תאבל עם הקמ

 ,לוה'שנתן לנו א
 .בחזרה" יםישראל"העם מקבל את שמו 

                                                             

תניא רבי ": א/מגילה כט מסכת, בבלי תלמוד 181
שמעון בן יוחאי אומר בוא וראה כמה חביבין ישראל 

  ".שבכל מקום שגלו שכינה עמהן ה"לפני הקב
ץ בְ  יֲַּׁעקבוְַּׁיִחי : "כח,בראשית מזלמשל  182 רֶּ ִיםאֶּ  ִמְצרַּׁ

ה ָשָנה ְשרֵּ ע עֶּ  ."ְשבַּׁ
ר עֹוד ִש " :כט,בראשית לב 183 ר לא יֲַּׁעקב יֵָּאמֵּ ְמָך וַּּׁיאמֶּ

ל , לֹּהים ְוִעם ֲאָנִשים'ִכי ָשִריָת ִעם א, ִכי ִאם ִיְשָראֵּ
ר" :י,בראשית להראה גם , "וַּׁתּוָכל , לֹּהים'לֹו א וַּּׁיאמֶּ
א ִשְמָך עֹו לא יֲַּׁעקבִשְמָך  ל ִכי ִאם, יֲַּׁעקבד ִיָקרֵּ  ִיְשָראֵּ
ךָ  ִיְהיֶּה ת, ְשמֶּ לְשמֹו  וִַּּׁיְקָרא אֶּ  ".ִיְשָראֵּ

 כט-כח,בראשית מז 184
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 שמותפרשת 
ש  וְַּׁיִהי" ְך יֲַּׁעקב ִשְבִעים ָנפֶּ י יֶּרֶּ ש יְצאֵּ ף ָהָיה ְבִמְצָרִיםָכל נֶּפֶּ  (שמות א ה)  "ְויֹוסֵּ

 יוסף ובני ישראל במצרים

 י מדגיש"בפרשת שמות רש

 עברי אישיוסף התנהג כש

 ,מצריבתפקידו בשלטון ה
 .הוא המחיש 185צדקומוסר 

 בני ישראל באו מצרימה

 ,הזרה הלכיוון תרבות וירדו
 ורק יוסף היה מסוגל להיות ִעם הִמצִרים

 ,מנהגיהם הרעיםמבלי להיות מושפע מ

 ,לכן הוא קבע מושב השבטים גושנה
 .186הרחק מעבודה זרהגטו יהודי כעין 

 
 השמות והמספרים

 ,דת ישראל בתורהיפק
מֹות" חשבון ה באמצעות יתנעש ר שֵּ  ,"ְבִמְספַּׁ

 ',ֵשמֹות'-ו' ִמְסַפר'המילים  אך שתי
 .187מנוגדות לחלוטין

                                                             

והלא הוא ובניו היו  :ויוסף היה במצרים: "י"רש 185
וכי לא היינו יודעים , ומה בא ללמדנו, בכלל שבעים

, אלא להודיעך צדקתו של יוסף, שהוא היה במצרים
הוא יוסף שהיה , צאן אביוהוא יוסף הרועה את 

: הערה לשונית." במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו
מאפיין את התכונה " צדיק"ל להיות "במסורת חז

 ".צדק"של אדם שמתנהג לפי ה
בעוד יוסף מייצג כאן את היהודי המתגורר  186

אחיו נאלצו ', האנושות האוניברסאלית'בתוככי 
ות זאת ולמר, להצטופף בפרובינציה מצרית של גושן

גם שם הם הושפעו קשות מהציביליזציה המצרית 
ראה אור החיים . שערי טומאה( 49)' והגיעו עד מט
עיקר הגלות הוא לברר הניצוצות ...: "על שמות ג ח

שערי טומאה וכמו שציינתי דבר ( 51)' נ-שנטמעו ב
כי אם היה מוציאם קודם זה היו  ...זה כמה פעמים

' ומעתה כל שהיה ה. ..מפסידים בירור החלק ההוא
מוציא ישראל קודם זמן כל שהוא היו ממעטים 
הבירור והיו מתמעטים במושג ולזה הוציאם 

כנסו לשער יט וקודם שי''בנקודה האחרונה של מ
בכל התקופות והמעברים שחווה עם ישראל ." 'הנ

' יוסף הצדיק'אנושיות קיים אותו -בתרבויות הכלל
שהוא עברי  הנשאר נאמן לשורשיו העבריים ויודע

ר ְוָשם ִאָתנּו נַּׁעַּׁ : "יב,בראשית מא)ולא מסתיר זאת 
ָבִחים ּטַּׁ ר הַּׁ ד ְלשַּׁ בֶּ תחליפי 'לצד אותם "( ִעְבִרי עֶּ

המתבוללים בתרבויות השונות תוך שהם ' יוסף
 .מאבדים כל זיקה לעבריותם

 

 ,הוא כמּות חסרת אישיּות' מספר'
 ,ה חסרת רגישּותריפסנחבאת בו 

 :יהלו'כמו הטבע הא -הוא דטרמיניסטי 
  "הטבע"המילה  אף ערך

188.בגימטריה "לוהים'א"הינו שווה ל
 

 'ֵשמֹות'נתינת , הלעומת
 ,איכות הנשמות חוׂשפת

 .האישיםאופי וסוד המצפון מגלה 
189לפי יהודה הלוי בספר הכוזרי

  

 .לוהי'אשם  נדבק עברימאחורי שם 
 

 ":לוהים'הוא הא' ה"הנביאים אמרו 

 ועולם הכמות הוא בורא הטבעלוהים 'א
 .ועל גורלם באיכות האנשיםעל משגיח הוא ' ה-ו

 :המספרים עםהשמות  משולבים בו
 !190בגימטריה יש שוויון 'רספֹ'לערך ' שם' בין ערך

 !191העליון תבעולם יש אחדות בין הטבע והשגח
 דרך התגלותו 192הבורא מזמין אותנו

 :193להשלים את תכניתו, יהבתורה ובהיסטור
 מולהכניס קדושה לעול

 :על ידי אחדות הערכים
 .הֵאבריםשמות הנשמה ומספרים 

                                                                                 

ת בְ : "ב,ראה למשל במדבר א 187 ת ראש ָכל ֲעדַּׁ נֵּי ְשאּו אֶּ
ל ְלִמְש  ית ֲאבָתם ִיְשָראֵּ מֹותְפחָתם ְלבֵּ ר שֵּ ָכל ָזָכר  ְבִמְספַּׁ

 ".ְלֻגְלְגלָתם
 .'הטבע'כמו  68= בגימטריה  ' לוהים'א' 188
: 'אות ג, למשל במאמר רביעי בספר הכוזריראה  189
ואין מותר . לא דבקות נגיעה, דבקות מחשבה והנהגה"...

הי וקדושי אלא דרך העברה ולכל מי שירצה שיאמר אל
אך על דרך האמת לא יאמר אותו כי אם , בלהבדרך הק

 ."היול'ין האינביא או חסיד שידבק בו הענ
 .141=ספר=בגימטריה שם 190
ל שברא את 'אותו א: גישה מוניסטית של העולם 191

כדי שבו תוכל להתקיים חירותו של ( הטבע)העולם 
תורת )גישה זו שייכת לתחום האונטולוגיה . האדם

יבוי הדברים עומד גורם הטוענת שמאחורי ר( ההוויה
 .יחיד בלתי משתנה האחראי למופעים השונים שבטבע

ל המיוחד והפרטי של כל 'הבורא הופך לא, במובן זה 192
 .אחד

בֹו  ִכי: "...ג,ובמיוחד בפרק ב, ראה פרשת בראשית193
ר ָבָרא א אְכתֹו ֲאשֶּ ת ִמָכל ְמלַּׁ ֲעשֹותלֹּהים 'ָשבַּׁ ראה " .לַּׁ

הוצאת ', א, "סוד העברי"בספר פירוט נוסף של רעיון זה 
 .חוה
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 הצדקת השמות

 
 ,אישים הנקראים בשם ישנםבתורה 

 .שמם בחייהם הצדיקו אתכי הם 
 ,מדרגההגיעו ל טרם אשר אחרים נםיש
 .בעזרת ספרה  התורה מצביעה עליהםלכן 

 ר האחיםים עשנרק ש' שמות'בפרשת 

 ,מוזכרים בישראל בשמות מפורשים
 .כי הם כבר הצדיקו את ֵשם נפשותיהם

 ושבעים הנפשות צאצאי יעקב נשאר
 195,באלמוניּות 194'ויגש'עד פרשת 

 .קראּונ מושב כל אחד יוסף לא רדּורק כשי
 

 ל'בתהילים מאשר שהאהמלך דוד 
 ,ככוכבים את בני ישראל סופר

 : נקראים מותבש שכולם
כֹוָכִבים ִמְסָפרמֹונֶּה " מֹותְלֻכָלם , לַּׁ  .196"ִיְקָרא שֵּ

 ,אחרי הרבה שנים, אומנם
 ,למרות ירידת מוסר המלכים

 משווה את בני ישראל 197ישעיה הנביאגם 
 ,ל'סופר הא באהבהאשר , לכוכבים

 :לכולם שם אחד ,נותן להם בצבאםאך 
ּמֹוִציא  " םְלֻכָלם , ְצָבָאם ְבִמְסָפרהַּׁ  "ִיְקָרא ְבשֵּ

 

                                                             

בו מופיע שמם של , ('ויגש'פרשת )ו "המניין של פרק מ 194
המניין . מתייחס להגעתם למצרים, כל בני משפחת יעקב

שבתחילת פרשתנו הינו סיכום חוזר בזמן תחילת 
רק , כאן. הרדיפות שגרמו להתערבות משה ולסוף הגלות

 .שנים עשר הבנים אישרו את שמם
מבשר לנו  לפי , בדרכו הייחודית, א,י על שמות א"רש 195

את הבשורה הטובה שלא רק עבור , ציטוט ממדרש רבה
שנים עשר בני יעקב המוזכרים בסוף חומש בראשית 

אלא שבתחילת חומש , מתממשת התוכנית האלוהית
כל בני משפחת יעקב עתידים להגיע למימוש , שמות

עשר שמות זהותי ברמת שמותיהם והופכים בכך משנים 
בני לזהות הממומשת של כלל  בני יעקבפרטיים של 

  .ישראל
 ד ,תהילים קמז 196
 כו ,ישעיהו מ197 
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 פרשת וארא

ר" בֵּ ל לֹּהים'א וְַּׁידַּׁ ה אֶּ ר משֶּ ָליו וַּּׁיאמֶּ  (ב,שמות ו." )'ה ֲאִני אֵּ

 
 אחדות השם

 מתחילה' וארא'פרשת במפתיע 
ר "ב בֵּ ה 198לוהים'אוְַּׁידַּׁ ל משֶּ  ,אֶּ

ָליו ֲאִני ה ר אֵּ  ".'וַּּׁיאמֶּ
 !'אני ה :לוהים אומר'אכאילו 

 זו בעיה תיאולוגית

199םנביאיעל פי ה ותינובתפיל מקובל כי
 

 ,200"לֹּהים'הּוא ָהא' ה": ההפך להכריז את
 דיןלהחסד קודם להצהיר ש, כלומר

 !של אהבה ותקווה סתכלותבה
 לוהים'א נו שלשדי בניגוד לאלו שיאמרו

 ,החסד האמיתי למעשה הוא
 !מבט קשה ואפילו נוראיהלא זה 

 
 ברא את העולם וראשיתו חסד' ה

 .ברצונו לקיים את כל הברואים בחלד
 חוקים יציביםעם  את הטבעה לוהים בנ'א

  האנשיםלחופש נאמן בית  כדי לתת 
 !חסדה של מתנוזו 

 אשר בוחנתמידת הדין אבל נדרשת 
  כל האנשיםאת מעשי 

 בחייהם החופשיים 
 .על פני החלד

 
 קודםבאה  חסדמידת ה

 ,אבינו כמו אצל אברהם
 פי שמצינוהדין כמידת ואז בא 

 .ביצחק בנו
 יעקב נכדוסוף בו

                                                             

זה גם כינוי , הוא שם בורא העולם "לוהים'א" 198
 כפיפותהוא מציין מידה של . דייני בית המשפט

בדטרמיניזם של חוקי  המתבטאת, מוחלטת לחוקים
  .המוסר החברתיהטבע וגם של חוקי 

ל" :כד,אל ב זשמו 199 ְּמָך ִיְשָראֵּ ת עַּׁ ְלָך  וְַּׁתכֹונֵּן ְלָך אֶּ
ד עֹוָלם ם לֵּ  'ְוַאָתה ה, ְלָעם עַּׁ  ".לֹּהים'אָהִייָת ָלהֶּ

ָתה " :כח,וגם ז  , לֹּהים'ָהאַאָתה הּוא ' ה ינָ -וֲאדְועַּׁ
יָך ִיְהיּו  תּוְדָברֶּ מֶּ ת  א  ְבְדָך אֶּ ל עַּׁ ר אֶּ בֵּ ּטֹוָבהוְַּׁתדַּׁ  הַּׁ

זאת  ".הַּׁ
ץ ִכי" :ס,ח -מלכים א 200 י ָהָארֶּ ּמֵּ ת ָכל עַּׁ עַּׁ ן דַּׁ עַּׁ ' ה ְלמַּׁ

ין עֹוד לֹּהים'ָהא הּוא  ".אֵּ

 ,לעמו רחמיםידת המ מראה
 ,הערכים שילוברחמים הם 

 בכל הדורותו :אמת ה שלמיד וז
 ֵעדֹות ישראל זֹוכֹות

 לפי ראשי תיבות:  ר ד חתורה בללמוד 
 201מידותב הנמצאים

 !אבותשנשאבו מה, חמיםרין וד, סדח של
 

 נמנע מלהצביע 202י"רש בפסוק זהאמנם 

 ,אשר בו טמונה התיאולוגיתהבעיה על 
 טעמיםוה הקריאהפשט כי לפי אלא הוא מורה 

 :שני חלקיםין נבדל הפסוק ב
ר א"קודם  בֵּ ה'וְַּׁידַּׁ ל משֶּ  במידת הדין "לֹּהים אֶּ

 ,יציאת מצריםמדבר על התמודדות בבעיות 
ָליו ֲאִני ה" ולאחריו ר אֵּ  במידת הרחמים "'וַּּׁיאמֶּ
 .ן הגאולהפתרוהבטחה להקדמה להוא 

 
 :בשורה טובהלעם משה הסכים לבשר 

 !גאולההשראל זמן שהגיע לי
 .האמינו בה באמונה שלמהוהעם 

 ,ההצהרה התושפרעה שמע אאך ִמ 
 .הם העבודהילעמיד הכביד 

 ,ב למשהַאכָּ  ,חבֵלי הישועהבקושי , לכן
זֶּה"ל 'אז צעק לא עָתה ָלָעם הַּׁ  "ָלָמה ֲהרֵּ

ךָ "וגם  ּמֶּ ת עַּׁ ְלָת אֶּ ל לא ִהצַּׁ צֵּ 203".הַּׁ
 

ר א" ולכן כתוב  בֵּ ל משֶּ 'וְַּׁידַּׁ  ".הלֹּהים אֶּ
 י אומר"רש

 ."זה משפט של דיין קשה" 204

 :לוהים דן את משה'אכך , 205כי לפי התלמוד
                                                             

 –ין ד –סד ח :ראשי תיבות של שלוש המידות האלו 201
מרכיבים את המילה , לפי סדר תולדות האבות, חמיםר
 .ימוד שבנה לנו משה רבנוהל חדר, ר.ד.ח

בר יד: לֹהים אל משה'וידבר א" :ב,י על שמות ו"רש 202
לעם  למה הרעותה"על שהקשה לומר  ,משפטאתו 
 ".הזה

 כג,שמות ה 203
כלפי משה מסומנות ' המילים הקשות של ה 204

 .יותר רךהוא ש' ויאמר'ולא ' וידבר'שימוש בפועל ב
נענש : "א/סנהדרין קיאמסכת , תלמוד בבלי 205

ומאז באתי אל " :(שמות ה)משה רבינו שנאמר 
אמר לו  ".לעם הזה פרעה לדבר בשמך הרע

חבל על דאבדין ולא משתכחין הרי  :ה"קבה
כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב 
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 ,206אבות האומה האמינו בהבטחה

 עתה כשהגאולה רק בתחילתה
 !המתן נא בסבלנות להתפתחותה

ּיֹום ָיִאיר" ְיָלה כַּׁ ָכה ָכאֹוָרה, לַּׁ ֲחשֵּ  .207"כַּׁ
 ,ת לילהשמרו אמונה בהבטחשהאבות  כפי
 .ה ביומאת את מימושבסבלנו שאתל יש

 
 ,עכשיו, מידי אפשר לקבל כל ההבטחות ִא 

 :בשיל המצביָּ ש להמתיןצריך 
 .כל צדלהשלום יבוא כשנראה טוב 

ֵשל יתגלה שהזמןאשר כהמשיח יבוא   בָּ
 .סטוריה של ישראליההלפי התפתחות מצב 

  ,שאנחנו מחכים למשיחאומרים 
 תֹואבל לאִמ 

 ,208!הבטחתו בארץ ישראל ,הוא מחכה לנו
 .הפֹֹ, בארץדווקא אלא  ,בגטו ,שםלא ו

 
 המשה לא נכנס לארץ הקדוש

 ,209הלכיבוש רבות עד עוד מלחמות כי יידרשו
 ועוד הרבה עלילות ומאורעות

 .210מבוראו הזה פרסה את לפני שיקבל האדם

                                                                                 

די ולא הרהרו על מדותי ולא אמרו לי 'ל ש'בא
 ".מה שמך

אני נאמן לשלם : 'ויאמר אליו אני ה": ב,י על שמות ו"רש 206
נם שלחתיך כי אם לקיים יולא לח, שכר טוב למתהלכים לפני

' וַּּׁיֵָּרא ה"... :א,בראשית יז ".דברי שדברתי לאבות הראשונים
ל ַאְבָרם ל ש, אֶּ ָליו ֲאִני אֵּ ר אֵּ י-וַּּׁיאמֶּ ְך ְלָפנַּׁי, דַּׁ לֵּ וְֶּהיֵּה  ִהְתהַּׁ

האבות הן : "ו,מדרש בראשית רבה לך לך מזראה ב ".ָתִמים
מעליו  ויעללֹּהים מעל אברהם 'ויעל אהן המרכבה שנאמר 

  ".נצב עליו' והנה ה (בראשית כה) לֹהים'א
ְיָלה כַּׁ " :יב,ם קלטתהילי 207 ָך ְולַּׁ ְך לא יְַּׁחִשיְך ִמּמֶּ ּיֹום  גם חשֶּ

ָכה ָכאֹוָרה, ָיִאיר ֲחשֵּ  ".כַּׁ
הוא כאשר " ימי המשיח"סימן התחלת : ח-ז,ירמיהו כג 208

ע ָלה' ה" ִביאו הֶּ ית  הֵּ ע בֵּ ת זֶּרַּׁ ץ ָצפֹוָנה ּוִמכל אֶּ רֶּ אֶּ ל מֵּ ִיְשָראֵּ
ְחִתים ָשם ָהֲאָרצֹות ר ִהדַּׁ ל ַאְדָמָתםוְ , ֲאשֶּ שעתו של  וז" .ָיְשבּו עַּׁ

וכך , מאורע אנושי והיסטורי ולא רק מיסטי זה. משיח
 שעבוד שתהא" :א/ב ויג/מרמזים בתלמוד במסכת ברכות יב

 אומר אתה בו כיוצא .לו טפל מצרים ויציאת עיקר מלכיות
א" :(בראשית לה) ל ִכי יֲַּׁעקֹּב עֹוד ִשְמךָ  לֹּא ִיָקרֵּ  יֶּהִיְה  ִאם ִיְשָראֵּ

ךָ     ".ְשמֶּ
ר ה" :ד ,דברים לד 209 ָליו' וַּּׁיאמֶּ ץזאת : אֵּ ר  ָהָארֶּ ְעִתיֲאשֶּ  ִנְשבַּׁ

ְתנֶָּנה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְליֲַּׁעקב אמר ְלזְַּׁרֲעָך אֶּ ְרִאיִתיָך , לֵּ הֶּ
ינֶּיךָ  ֲעבר, ְבעֵּ -בתלמוד סנהדרין קיא גם ראה - ".ְוָשָּמה לא תַּׁ

הצלת את  והצל לא" :(כג,שמות ה)ועכשיו אתה אומר לי : "א
עתה תראה אשר " :(א,שמות ו[ )לכן אני אומר לך]? "עמך

ואי אתה רואה , פרעה אתה רואה במלחמת" .אעשה לפרעה
כלומר לא תראה את " ].שים ואחד מלכיםובמלחמת של
 .[כיבוש הארץ

חכמי פרקי אבות  :ג,מסכת פרקי אבות א 210
 :הציגו לנו את איכות האמונה של אבותינו

 

 :אך אפשר להגיד על משה לזכותו
 ,שסיכן את עצמו כדי להציל את עמו

 ,על לבום את ִהתקוממותׂשם הוא 
 זעםו צער מלאלו והיה 

 .םעהשחרור שקדמו ל םקשייהעל 
 

 השם עבור האבות והשם עבור הבנים
 

 כל כך רגילים לשמוע בתורה

ל"את הציווי  ל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ר אֶּ בֵּ  ..."דַּׁ

 ששוכחים את ההבדל
 .בין ציווי לאבות וציווי לבנים

ָרא אל האבות ְבא"  ,בִמבטחים, 211"ָדי'ל שַּׁ 'ָואֵּ
ְעִתי …'ה י ְשִמ "אבל   !רק למשה ולבנים" נֹודַּׁ

 תקופת האבות היא זמן אמונהכי  י אומר"רש
 .להבטחה שעוד לא התקיימה, ל הבורא'אב

 ,היא זמן ההגשמה ,ותקופת הבנים
 .הבהאב ,ל'צריך ביטחון ְּבא, הקשיים שלב

 

 ,זהות נפש האבות מלאה אמונה שלמה
 :הבטחההמחכי קיום ש, ות יהודי הגלותכהיא ז

212 !רק בדור השביעי התחילה הגאולה
 

 ,זהות נפש הבנים היא יכולת ההגשמה
 .יהיהתגברות בחבלי הלידה ובייסורי הבנ

 ל'ה בעזרת האיעשי
 .היא זכות יהודי ישראל

 

 ,בעשייתם ,אולי אמונת הבנים
 נתםבהמת ,גדולה מאמונת האבות

 .י עולםהלו'ההבטחות מא שיתקיימועד 
 :יםנביאבמשיב מלאכי , שתיהן נצרכות

ל ָבִנים" ב ָאבֹות עַּׁ ִשיב לֵּ  הֵּ

ל ֲאבֹוָתם ב ָבִנים עַּׁ  .213"ְולֵּ

                                                                                 

הּוא . ְנִטיְגנֹוס ִאיש סֹוכֹו ִקֵּבל ִמִשְמעֹון ַהַצִדיקַא"
יָּה אֹוֵמר ת: הָּ ִדים ַהְמַשְמִשין א  ַרב  ַאל ִתְהיּו ַכֲעבָּ הָּ

ס ִדים, ַעל ְמנָּת ְלַקֵּבל ְפרָּ א ֱהוּו ַכֲעבָּ לָּ ת ְמַשְמִשין א   א 
ס לא ַעל ְמנָּת ְלַקֵּבל ְפרָּ ַרב ש  ַמיִ , הָּ א שָּ ם ִויִהי מֹורָּ

ם  ."ֲעֵליכ 
 ג,שמות ו 211
ת" :ד,על שמות ו 212 ת ְבִריִתי ִאָתם  ָלתֵּ  ְוגַּׁם ֲהִקמִתי אֶּ

ץ ְמגֻ  רֶּ ת אֶּ ן אֵּ ץ ְכָנעַּׁ רֶּ ת אֶּ ם אֶּ םוָלהֶּ יהֶּ י כותב "רש "...רֵּ
-ל ש'וגם כשנראיתי להם בא: וגם הקמותי את בריתי"

לתת להם את : ביני וביניהם די הצבתי והעמדתי בריתי
ל 'א ֲאִני" מילה נאמרהפרשת לאברהם ב, ארץ כנען

ִתי"' וגו "די'ש יךָ  ּוְלזְַּׁרֲעךָ  ְלךָ  ְוָנתַּׁ ת ַאֲחרֶּ ץ אֵּ רֶּ יךָ  אֶּ  "ְמֻגורֶּ
ְרֲעךָ  ִכי ְלךָ "ליצחק ( בראשית יז) ן ּוְלזַּׁ תֵּ ת ָכל ָהֲאָרצֹּת אֶּ  אֶּ

ל ְשֻבָעה וֲַּׁהִקמִֹּתי ָהאֵּ ת הַּׁ ר אֶּ ְעִתי ֲאשֶּ  "ְלַאְבָרָהם ִנְשבַּׁ
ל 'בא בועה שנשבעתי לאברהםואותה ש( בראשית כו)

הדי 'ל ש'א ֲאִני"די אמרתי ליעקב 'ש ה ְפרֵּ " ּוְרבֵּ
 ".הרי שנדרתי להם ולא קיימתי( בראשית לה)
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 :וגם ירמיהו הנביא אומר לגולה 
ְך "  ,214בתבל "יֵּש ִתְקָוה ְלַאֲחִריתֵּ

 :בארץ ישראל "ְוָשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם ,'ְנֻאם ה "
 !זו אמונתם, לישראל המקיימים את נבואתם

 ,וכר חסדי אבותז"עמידה אומרים תפילת הלכן ב
  ".באהבה ,ומביא גואל לבני בניהם

 

 מטרת יציאת מצרים

 

 ":שמות"מבוארת במבנה ספר ' תוכנית ה

 ,ראשונותהות יפרשה
 ,מכונות" ם י ב ב ו ש"

 :חזוןותואמות ל, לפי ראשי תיבות הפרשיות
ם ִצּיֹון...שּובּו ָבִנים שֹוָבִבים" ְתכֶּ אִתי אֶּ בֵּ 215 ".ְוהֵּ

 

 ,ותירת בארבע פרשיציאת מצרים מסופ
 ,ות הבאותיפרשהחוקי תורה מסיני בשתי  

 ות האחרונות מוקדשותיוחמש הפרש

 ,לתיאור בניית המשכן
 ,יסודות לבית המקדש הוא 

 .לבנות צריך אותו, בירושלים ,בארץ המקדש
 

 :התעכבּות במדבר מפורשות בתורההסיבֹות 
ר א" ם ָהָעם ִבְראָתה: לֹּהים'ִכי ָאמַּׁ ן ִיָנחֵּ  ִמְלָחָמה פֶּ

 !בית העבודה" .ְוָשבּו ִמְצָרְיָמה
ב א"לכן  ִּמְדָבר'ּיַּׁסֵּ ך הַּׁ רֶּ ת ָהָעם דֶּ  :216"לוהים אֶּ

 .להפטר מעבדּות לאלתרעצמאות וכדי ללמֹוד 
 

 :סיַני בהרהתגלות  ,סקט אף היה דרוש
 ,ל חי'מא כדי לחזק את העם על ידי חוקות

 :י במשה ובנביַא', בה בהאמינם 
יךָ ִהנֵּה ָאנִכ " לֶּ ָעָנן ,י ָבא אֵּ ב הֶּ  ...ְבעַּׁ

ֲאִמינּו  ְלעֹוָלם[ משה] ְוגַּׁם ְבךָ  217".יַּׁ
 

 
 :218שה שלביםימפורטת בחמ' תכנית ה

                                                                                 

 כד-כג,מלאכי ג 213
ְך ְויֵּש " :ירמיהו לא טז 214 ְנֻאם , [בגולה] ִתְקָוה ְלַאֲחִריתֵּ
 ".[בישראל] ָבִנים ִלְגבּוָלםְוָשבּו  ,'ה

מראשי התיבות של שמות  בנויה" שובבים"המילה  215
-תרוי-שלחב-אב-אראו-מותש: שש הפרשות הראשונות

שּובּו ָבִנים " :יד,בירמיהו ג וזה רמז לפסוק, שפטיםמ
ם', ְנֻאם ה שֹוָבִבים ְלִתי ָבכֶּ ם ,ִכי ָאנִכי ָבעַּׁ ְתכֶּ ְחִתי אֶּ  ְוָלקַּׁ

ִעיר ָחד מֵּ ם ִצּיֹו, ּוְשנִַּׁים ִמִּמְשָפָחה, אֶּ ְתכֶּ אִתי אֶּ בֵּ  ".ןְוהֵּ
 יז ,שמות יג 216
על  'תורה תמימה'ראה גם פירוש  -ט ,שמות יט 217

' בר אמר רבי יוסי" :א\וגם בתלמוד נדרים לח –הנושא 
חנינא לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו שנאמר 

שלך אף כתבן  מה פסולתן: לךפסל , לךכתב ( שמות לד)
 ".משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל! שלך

 

אִתי" ִים ְוהֹוצֵּ ם ִמִמְצרַּׁ ְתכֶּ  ,אֶּ
ְלִתי עבדות  ְוִהצַּׁ ם מֵּ ְתכֶּ  ,גויםהאֶּ
ם ִבְשָפִטים ְגדֹּ ְוָגַאְלִתי ְתכֶּ  ,ִליםאֶּ

ְחִתי ם ְוָלקַּׁ ְתכֶּ ם  ְוָהִייִתי, אֶּ  ,לֹהים'ֵלאָלכֶּ
אִתי בֵּ ץ מֹוָרָשה ְוהֵּ ל ָהָארֶּ ם אֶּ ְתכֶּ  .לֹהים'אהמ" אֶּ

 !219הן גם שבועות, כל אלה הן לא רק הבטחות
 

 :שואל 220"אור החיים"על כך   נוסף
 התקיימו, אך לדור הזה"

 "יםרק ארבע הראשונ 
 כרוך" הבאתי"כי 

ם"תנאי ּבַ    . לֹהים'ֵלא" ְוָהִייִתי ָלכֶּ

 'בה מספקת אמונהאך 
 ,מדברה לא הפגינו דור 

 התגלּותנוכחותם בלמרות 
ם ביום הקהל   ,הרמול ה, סיניב, שָּ

 ,אחררק דור הבנים הובאו 
ל ארץ   . האבות מעבר לנהרא 

 

 ,נשארים יהודים בגולה ,בזמננו
 ,הגאולהזמן כי אינם מאמינים שהגיע 

 מסיים עכשיו את הגלּות' שה

 !ופותח לעם את דלתות החירּות

                                                                                 

 ח-ו,שמות ו 218
. 'וגווהבאתי : "ח,על שמות ו 'אור החיים'אה ר 219

קשה כי דברי אל עליון דברו טהור הוא כי יוצאי 
והבאתי אתכם 'מצרים הם הנכנסים לארץ דכתיב 

ולא מצינו שכן היה אלא ואת בניהם הביא  'אל הארץ
אבל כל דור יוצאי מצרים מבן עשרים שנה  .שמה

ו ותגדל הקושיא למה שאמרנ, נפלו פגריהם במדבר
ל "ואמרו ז לכןעל כל הדברים באומרו ' שנשבע ה

ונראה כי  ,לשון שבועהאין לכן אלא ( ו"פ בהרת שמו)
מקור החכמה נתחכם על קושיא זו וקודם אומרו 

 המוציא' וידעתם כי אני ה'אמר  ''וגו והבאתי אתכם'
וזולת ' וגו והבאתיתנאי הוא הדבר ובזה  - רושפי ''וגו

ואשר על כן , הבטחה זואין כאן ' זה אם תנאצו ה
באמצע הבטחות ' וגו' כתב פרט זה של ידיעת ה

הטובות ולא איחר ולא הקדים לומר עד כאן הוא 
בשבועה בלא תנאי אבל פרט זה של הבאתם לארץ 

אז הבאתי וזולת זה ' תנאי הוא הדבר וידעתם וגו
 ."יהיה מה שיהיה

על שואל " אור החיים"עטר בספרו -רבי חיים בן 220
קשה כי דברי אל עליון : 'והבאתי וגו: "אלופסוקים 

כי יוצאי מצרים הם הנכנסים לארץ , דברו טהור הוא
ולא מצינו שכן , דכתיב והבאתי אתכם אל הארץ

אבל כל דור יוצאי  ,אלא ואת בניהם הביא שמה, היה
ונראה , מצרים מבן עשרים שנה נפלו פגריהם במדבר

אומרו  וקודם, כי מקור החכמה נתחכם על קושיא זו
פירוש : 'וידעתם כי אני האמר ' וגו והבאתי אתכם

 ".'וגו ובזה והבאתיהוא הדבר  תנאי
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 ,מדברהפוחדים לצאת מ ,ר משהכמו בדֹו

 !בארצם לאלתררוצה אותם ' ולא מאמינים שה
  

 תכליתן של עשר המכות
 

 ית במכותהלו'ת אלהתערבּוו ליציאת מצרים
 :221מטרותשלוש סיבות והתורה נותנת 

ם ִכי ֲאִני ה"ְלַמַען  ְעתֶּ  ":יכםהלו'א' ִוידַּׁ

י" ר ְבָאְזנֵּ פֵּ ן ְתסַּׁ עַּׁ  ,בניכם ּובני ּבניכם" ְלמַּׁ
י" ן ִשִתי אתתַּׁ עַּׁ  ,ודורותיהם גויםהשידעּו " ְלמַּׁ

 .לוהים בטבע'אהוא ו, בהיסטוריההוא ' הש
 ?ותר מכות ארוכלמה היה צריך עׂש

 מכת בכורות: לגבי מצרים רק אחת

 יתה מספיקה לשכנע אותםיה

 !עם-כ לצאת ישראל חופשל לתת
 מצריםאת לשכנע : תהיאלא המטרה הי

 ,לוהים'א 'ה-מ מוסר היסטורי שיש
 .בטבע של הדבריםו, שהוא ברא אדםב

 

 במצרים החדירישראל לא הצליח ל

 ,לוהים'מוסר הא ,את אמונת העברים
 ,222מעבר לטבע 'האת אברהם שהכיר מו כ

 .אמונה בהבטחה: זה נחשב לו כצדקהו
 שליחות הפצת מוסר עברי שהתחיל אברהם

 ,כל העםאת גולה לכשהוא הביא , והמשיך יוסף
 תה שחיקת זהותיהי ,מקוםוִּב , 223יםנכשל במצראך 

 , בגלל התבוללות בתרבות, של ישראל

 .עבדותהו ,רדיפותה ,וגם בגלל הרודנות
 !ינו בגלותיכך היה בכל התקופות שה

 ִמתערב בהיסטוריה להצלה' ה ,בסוף

 .ולהצלחת תכנית הבריאה, של עם ישראל
 םירצה להוכיח למצִרי' בכל המכות ה

 .רא העולמיםשיש גם השגחה בתכנית בו
 :'אותות העל ידי  ישראל צריך לשכנע את גם

 'אך תחת השגחת ה, אדם עושה היסטוריה
ְמִתי ָבםתֹּאֹּ" י שַּׁ ם ִכי ֲאִני ה, תַּׁ ְעתֶּ  !224" 'ִוידַּׁ

 ,היא לא שכלית או אמונית 'הת ידיע

                                                             

 ב-א,שמות י 221
ט" :ה,בראשית טו 222 בֶּ ר הַּׁ חּוָצה וַּּׁיאמֶּ א אתֹו הַּׁ ָנא  וַּּׁיֹוצֵּ

ל ִלְספר אָתם כֹוָכִבים ִאם תּוכַּׁ ְיָמה ּוְספר הַּׁ ָשמַּׁ    ".הַּׁ
שוטו הוציאו לפי פ: ויוצא אתו החוצה: "י מפרש "רש

אמר "ולפי המדרש " מאהלו לחוץ לראות הכוכבים
שלך [ מההיסטוריה הטבעית]צא מאצטגנינות : לו

לא  אברם: שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן
לא תלד  יוכן שר ם יהיה לו בןהאבראבל  יוליד בן
  ".תלד האבל שר

ל" :וט,שמות חב אף שכתוב 223 ְרֻטִּמם אֶּ חַּׁ  וַּּׁיאְמרּו הַּׁ
ְר  ע אפַּׁ ְצבַּׁ  ..."לֹּהים ִהוא'עה אֶּ
 ב,שמות י 224

 
 !ישראליתהבהיסטוריה ממש  היא קיימת

 

 ,225גאולהאחראי לרב חשבו שמשה -הערב, אמנם
 נו יש מאמינים שהמדינהגם בימי

 !יתהלו'היא תוצאת פעילות אנושית ולא א
 גם מאמינים ,גם חילונים

 :הגאולהאת תהליך לא רואים 
 ,למרות שחרור חלק גדול מהארץ ומהעם

 !ל בעולם'הם לא מאמינים בהתערבות הא
 

ְמִתי "במכת הערוב  ךָ  ְפֻדתשַּׁ ּמֶּ ין עַּׁ ִּמי ּובֵּ ין עַּׁ  ,226"בֵּ
 ,האות וו חסרה" ְפֻדת"מילה בעל הטורים מעיר שב

 !כי במצרים הגאולה עוד לא הייתה שלמה
ּמֹו ְפדּות: "אך בתהילים נאמר ח ְלעַּׁ   ,ָשלַּׁ

 227."ְלעֹוָלם ְבִריתֹו ִצָּוה
 זה נאמר אחר היציאה השלמה ממצרים

 !ו מופיעה"האות ו" ְפדּות"אז במילה 
 ,לעתיד לבוא תהיה גאולה שלמה: והוא מוסיף

ד' ה ִעם"כי נאמר  סֶּ חֶּ ה ִעּמֹו  ,הַּׁ ְרבֵּ  228."ְפדּותְוהַּׁ
 .ו מלאה"גם פה האות ו

 

 'הרשע-הבן'בהגדה של פסח כתוב על 
 ,"לא היה נגאל( במצרים)אילו הוא היה שם "

 ,בגאולה האחרונה ,אך בזמננו
 ,ההיסטוריהאת יפעיל ' ה
 !יגאל גם ובעל כורחו הוא 

 

 

                                                             

ה לָ " :א,ראה שמות לב 225 ש מֹּשֶּ ת ִמן וַּּׁיְַּׁרא ָהָעם ִכי בֹּשֵּ דֶּ רֶּ
ל ַאֲהרֹּן, ָהָהר ל ָהָעם עַּׁ ָליו קּום , וִַּּׁיָקהֵּ הוַּּׁיֹּאְמרּו אֵּ ָלנּו  ֲעשֵּ

ר יְֵּלכּו ְלָפנֵּינּו ִכי  לֹּהים'א ר הֶּ ֲאשֶּ ה ָהִאיש ֲאשֶּ ע ָלנּו זֶּה מֹּשֶּ
ִיםמֵּ  ץ ִמְצרַּׁ רֶּ ה ָהָיה לֹו, אֶּ ְענּו מֶּ  ".לֹּא ָידַּׁ

 יט,שמות ח 226
 ט,תהילים קיא 227
 ז,תהילים קל 228
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 באפרשת 

 
ר ה" ל ַאהֲ ' וַּּׁיאמֶּ ה ְואֶּ ל משֶּ  ןרֹּאֶּ

אמר ִים לֵּ ץ ִמְצרַּׁ רֶּ  ,לאומה "ְבאֶּ
ם ראש ֳחָדִשים" זֶּה ָלכֶּ ש הַּׁ חדֶּ  ִראשֹון "הַּׁ

ָשָנה" י הַּׁ ם ְלָחְדשֵּ  229".הּוא ָלכֶּ
 

 :מתמיה שיש תוכן כפול בספר התורה 
 !גם ספר היסטוריה, גם ספר מצוות

 ל'אם זה ספר חוקי הא: י שואל"רש
 ',בא'למה התורה לא מתחילה בפרשת 

 230?קביעת החודש לישראלעם חוקי 
 :זוהי תשובתו -אך דרושה הקדמה היסטורית 

 ,כדי להצדיק זכויות ישראל בכיבוש ארצו
 היה צריך להסביר

 ,משה ואהרון, מי הם ישראל 
 ואפילו היה צריך להגדיר

 .את בריאת הטבע ואדם הראשון
אִשית ָבָרא א"  לֹּהים'ְברֵּ

ץ ת ָהָארֶּ ִים ְואֵּ ָשמַּׁ ת הַּׁ  231"אֵּ
ר הוִַּּׁיי"  לֹּהים'א' צֶּ

ת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה  אֶּ
ִּיים ת חַּׁ ח ְבַאָפיו ִנְשמַּׁ  232." וִַּּׁיפַּׁ

ְך אָתם א"  :לֹּהים'וְַּׁיָברֶּ
ץ ת ָהָארֶּ  233".ָה וְוִכְבֻש , פרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו אֶּ

 
 :גם החלק ההיסטורי כולל התגלות ונבואות

 ,ִממעשה בראשית עד האבות
 מיציאת מצרים עד קיום ישראל

 .ל'הכול תחת השגחת הא
 
 
 
 

                                                             

 ב-א,שמות יב 229
לא היה צריך ": א,י על בראשית א"פירוש רש 230

" מהחודש הזה לכם"להתחיל את התורה אלא 
שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל ומה טעם 

רו שאם יאמ"י "תשובת רש"? פתח בבראשית
אומות העולם לישראל לסטים אתם שכבשתם 

כל הארץ של ארצות שבעה גוים הם אומרים להם 
 ".ונתנה לאשר ישר בעיניו, ה היא הוא בראה"הקב

 א,בראשית א 231
 ז,בראשית ב 232
 כח,בראשית א 233
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 :ספר התורה במסורת נקרא

 .234'המקרא'לפעמים ', הכתוב'לפעמים 
 :בכך מתגלים שני כיוונים

 ,חידושים, מזמן פירושים 'הכתוב'
 .עם סכנת שינוייםתרגומים , מחשבות

 אך המקרא נבע ישר ִמשמיעת קול הנביאים
 .ון מדויק בעל פה ממסורת החזניםושינ

 :מסביר את פסוק הנבואה 235התלמוד
ת" ְתָנה ְלָך אֶּ תֹוָרה ְואֶּ ן ְוהַּׁ בֶּ  ֻלחֹּת ָהאֶּ

ְבִתי ר ָכתַּׁ ִּמְצָוה ֲאשֶּ  236." ְלהֹורָֹּתם, ְוהַּׁ
תֹוָרה' ִּמְצָוה', היא במקרא' הַּׁ  ,היא במשנה 'הַּׁ

ְבִת ' ר ָכתַּׁ  בנביאים ובכתובים' יֲאשֶּ
 .בגמרא ובמפרשים, למודבת 'ְלהֹורָֹּתם'

 התורה התגלתה לישראלו
 ,אחר הישועה ,יציאת מצריםאחר 

 ותיה כדי שעם ישראל יקיים מצו
 !בכניסה לארץ ישראלמיד 

                                                             

: שתי מיליםבבמסורת רבותינו מגדירים את התורה  234
 .שני כיוונים שונים ותמציינ ןהו, הכתובאו  המקרא
זאת אומרת  ,תרגומים, ספרים, פירושיםכולל הכתוב 

לעומת זאת הקריאה . משמעותלשנות חידושים שיכולים 
מציינת זיכרון מדויק של ימי הנביאים כאשר הקול היה 

אפשר לבנות גשרים בין פרשנות הכתוב . מיד נשמע ומובן
אבל צריך להכיר את ההבדל , ודיוק הקריאה המסורתית

של מסר הל צריך לציין שוודם כק. המוחלט ביניהם
בורא העולם  התכנית שלשמגלה את )הנביאים העבריים 

לפני  בקולהיה נאמר ( תיהאנוש ההיסטוריבנוגע ל
ברית התורה . ורק בשלב שני המסר הזה נכתב, הציבור

 היא הייתה מבוססת עלבהתחלה  - בכתבנכרתה לא 
ר ה" .יהלו'אמונה במסר א ל' וַּּׁיֹּאמֶּ ה אֶּ ת  ָתב ְלךָ ְכ : מֹּשֶּ אֶּ
ה לֶּ ְדָבִרים ָהאֵּ לִכי , [שדיברתי] הַּׁ ה ִפי עַּׁ לֶּ ְדָבִרים ָהאֵּ  הַּׁ

ִתי ִאְתָך  [הדיבור] ל ְבִריתָכרַּׁ ת ִיְשָראֵּ (. כז,שמות לד" )ְואֶּ
לכן אנו כל כך מקפידים על נאמנות במסורת הקריאה 

אסור להפוך את התלמוד . פה-פה והלימוד בעל-בעל
ם נמ ,"ספר"ל פה של ִדברי -צאים כל הניואנסים בעלכי שָּ

 . הנביאים
ואמר רבי לוי בר ": א/ברכות ה מסכת, תלמוד בבלי 235

ואתנה לך את " שמעון בן לקיש מאי דכתיב' חמא אמר ר
? " להורותם כתבתיאשר  והמצוה תורההאבן וה לוחות
זו  הווהמצו, זה מקרא  תורה, אלו עשרת הדברות לוחות
זה  להורותם, יאים וכתוביםאלו נב כתבתיאשר , משנה
 .תנו למשה מסיניימלמד שכולם נִ [ תלמוד]גמרא 

 יב,שמות כד 236
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 פרשת בשלח

  

 ויוזמת העם' יוזמת ה
 

 יציאת מצרים תושלם - ל"המהר יפל ע
 ,רק אחרי שישראל יחוו את חציית הים

 'ישועות'יחוו שתי צורות של 
 להעיד בפני פרעה ובפני האומות כדי

 השגחההשבלב ההיסטוריה עומדת 
ר לסדר הרגיל   ,237בטבע ֵמֵעב 

 שאפשר להשתחרר מרודנות חברתית דּויעיִ 
 :ואף להתגבר על המערכת הטבעית

 !238הטבע והתבל בורא גם ישראל הוא גואל
 

ם" יהֶּ ף ַאֲחרֵּ ְרעה ְוָרדַּׁ ב פַּׁ ת לֵּ ְקִתי אֶּ  ,ְוִחזַּׁ
ילֹוְוִאָכְבָדה ְבפַּׁ   ,ְרעה ּוְבָכל חֵּ

ִים ִכי ֲאִני ה   239".'ְוָיְדעּו ִמְצרַּׁ
 אבל כשישראל ראו את מצרים

 רודפים אחריהם בחיילים ובסוסים
 :שחזו באותות ובמכות אףפחדו וצעקו 

ת עֵּ " ל אֶּ ְרעה ִהְקִריב וִַּּׁיְשאּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ םּופַּׁ  ,ינֵּיהֶּ
ִים נֹּ םְוִהנֵּה ִמְצרַּׁ יהֶּ עַּׁ ַאֲחרֵּ  ,סֵּ

ל הוִַּּׁיי ל אֶּ י ִיְשָראֵּ  240".'ְראּו ְמאד וִַּּׁיְצֲעקּו ְבנֵּ
 
 
 

                                                             

 'ל מפראג פרק מ"למהר " 'גבורות ה"ספר ראה ב 237
וראו חכמים בקריעת ים סוף מה שלא היה " (:'קנג' ע)

כי מכת בכורות שהייתה המכה היותר , בכל המכות
, ריםטול טבע לישראל כי אם למצילא היה ב, גדולה

טול טבע לישראל יאבל קריעת ים סוף שהיה כאן ב
דבר זה מעלה עליונה מה שלא היה עד , והציל אותם

ולכך נתנו טעם לדבר זה באיזה זכות זכו ישראל , הנה
 ".לקריעת ים סוף

: רבי יוסי הגלילי אומר: "ראה הגדה של פסח 238
מנין אתה אומר שלקו המצרים במצרים עשר מכות 

: במצרים מה הוא אומר? שים מכותועל הים לקו חמי
ועל  לוהים היא'אצבע אויאמרו החרטומים אל פרעה 

... וירא ישראל את היד הגדולה :הים מה הוא אומר
במצרים : אמור מעתה. עשר מכות? כמה לקו באצבע
רבי . ועל הים לקו חמישים מכות, לקו עשר מכות

במצרים לקו ארבעים מכות ועל : ...אליעזר אומר
: רבי עקיבא אומר. מאתיים מכות הים לקו

ועל הים לקו חמישים , במצרים לקו חמישים מכות...
 ."ומאתיים מכות

 ד,שמות יד  239
 י,שמות יד  240

 
 
 

 241'מכת בכורות הבהירה מסר של השגחת ה
  אף כי ידעו ! בכל זאת פחדוו

 .'שעבורם לוחם  ה
 שראו בשמים 242י אומר"רש

 ,הׂשר הסנגור של מצרים
 :ובכן יהיו תמיד אנשים בעמנו שיחשבו

 ?אולי יש זכויות וסנגור לאויבינו יותר מלנו
 ?ולא לנו ,קות יש להם יותראולי צדָּ 

 תפילתנו נשארה רקאולי : צעקו ואמרו
 ?יושיע את העם' הכדי ש 

 כתפלת אברהם, 243כאּומנּות אבותינו
ר  ,בשחרית ם ַאְבָרָהם"ַּבּבֹק   :וַּּׁיְַּׁשכֵּ

ד ָשם ר ָעמַּׁ ָּמקֹום ֲאשֶּ ל הַּׁ  ".אֶּ
ה"כיצחק שיצא  ָשדֶּ  ָלשּוחַּׁ בַּׁ

ב  ,היוםבמנחת " ִלְפנֹות ָערֶּ
ָּמקֹום"וכיעקב ש  "ִּיְפגַּׁע בַּׁ

ש"והתפלל ערבית  מֶּ שֶּ  .בערב היום" .ִכי ָבא הַּׁ
 244 !לא נענה' אבל ה, אף משה התפלל

 ?אלא אמר אליו למה תחכּו
ָלי"  ק אֵּ ה ִתְצעַּׁ ל ְוִיָסעּו, מַּׁ י ִיְשָראֵּ ל ְבנֵּ ר אֶּ בֵּ  245"!דַּׁ

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

ְבֻדִני: "כז-כו,י שמות ז"עפ 241 ִּמי ְויַּׁעַּׁ ת עַּׁ ח אֶּ לַּׁ ְוִאם  ]...[ שַּׁ
חַּׁ  לֵּ ן ַאָתה ְלשַּׁ  ..."ִהנֵּה ָאנִכי נגֵּף ,ָמאֵּ

והנה מצרים נוסע : "סוקי על הפ"רש -י ,שמות יד 242
ראו שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור : אחריהם
 (.תנחומא) "למצרים

תפשו אומנות : ויצעקו: "י מזכיר את המכילתא"רש 243
( כז,בראשית יט)אמור  באברהם: אבותם[ בתפילה של]

בראשית )אמור  ביצחק, "אל המקום אשר עמד שם"
( יא,כח בראשית)כתוב  ביעקב, "לשוח בשדה"( סג,כד

 ".ויפגע במקום"
למדנו : מה תצעק אלי"ה "טו ד,י שמות יד"ראה רש 244

אמר לו הקדוש ברוך הוא לא , שהיה משה עומד ומתפלל
 ".עת עתה להאריך בתפלה שישראל נתונין בצרה

 שמות יד טו 245
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 ,ותפילה ותבקש, השעה היא לא שעת ספק

 ,היא שעת פעולה וביטחון בעשיהשעה הי
 , קדימהקפץ  246אזי נחשון

 247 !באמונה היה ראשוןכי הוא   זמהובי
 

צפּוניים של ישראל ספקות וחששות   מַּׁ
 בשעת צאתם מן הגלות

 
 ,על פי התלמוד והמדרש, ל"המהר

 ,מתאר את מצרים כדיקטטורה ממש
 .מדינה סגורה, גבולות חתומיםעם 

 ,248ו אותההעבדות נשברה ויצא, חרף זאת
 .דומה ליציאה ממחנות הנאצים והסובייטים
 כאן הגאולים הרגישו סופית שהשחרור נגמר

 .רק עם חציית הים וטביעת ראשי המשטר
 

 :העירו ספקות מצפוניים, כמו היום, אמנם אז
 ?מסכים' ה לו שהאם זה תהליך 

 ?באיזה זכות נצא בעצמנו חופשיים
 האם מותר לנו לשבור באופן טבעי

 , לות והעבדותאת הג
 נסיהי והלו'אהמשיח הרק או ש

 ? יוציא אותנו מהגלות
 ?הזכות שמא לאויבינו יש

 !הספקות הללו הן חלק מחבלי הגאולה
 
 

                                                             

יהודה ' אמר ר: "ו"מדרש תהלים מזמור עראה ב 246
ו בשעה שהיו ישראל עומדים על הים הי: אלעאי' בר

זה אומר אני ארד תחלה : דינים זה עם זהיעומדים ומ
מתוך כך קפץ נחשון בן , לים וזה אומר אני ארד תחלה

הושיעני עמינדב לתוך גלי הים וירד עליו ועל זה נאמר 
 (ב,תהלים סט" ).לֹּהים כי באו מים עד נפש'א

רבי (: "בשלח ה)מכילתא דרבי ישמעאל גם בראה 
אני  :זה אומר, ל היםכשעמדו ישראל ע: יהודה אומר

סבבוני בכחש  :שנאמר,  אני ארד :וזה אומר, ארד
קפץ , מתוך שהיו עומדין ונוטלין עצה. 'אפרים וגו

עליו הוא . נחשון בן עמינדב ונפל לו לגלי הים
 ".לוהים כי באו מים עד נפש'הושיעני א:"אומר

מטרתו של מבצע  ,3946-במלחמת העצמאות ב 247
 . את המצור על ירושלים ה לפרוץיתנחשון למשל הי

קראו  בגוים ך השונים"מעניין לציין שמתרגמי התנ 248
בשם  ישראל המתאר את סוף גלות "שמות"לספר 

"Exodus "השם . המדגיש במיוחד את ההגירה
ראה ". ספר הגאולה"הוא להפך ביהדות המסורתי 

: ן בהקדמתו לספר שמות"למשל את דברי הרמב
לות הראשון הנגזר ונתייחד ספר שמות בעניין הג"

והנה הגלות איננו נשלם עד ... בפירוש ובגאולה ממנו
 ..."יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו

 
 באמונה, מתי נשיר כמשה ובני ישראל

ה..."   ...ִכי ָגאֹּה ָגָאה' ָאִשיָרה לַּׁ
 ?249"ּה וְַּׁיִהי ִלי ִלישּוָעה-ָעִזי ְוִזְמָרת יָ 

 שלהיסטוריה נתחזק ונסכים
 ,אפילו מן הטבע ,יש כיוון ומשמעות

 ,י יש לההלו'גיון איוה, כיוון לגאולה
 !אחריותנו בהאת ועלינו למלא 

 
 

                                                             

 ...ב-א,שמות טו 249
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 פרשת יתרו   

 על הגיור

 לוהים'רק גילוי של אהבת א
 ,לא מספיק לגוים להפוך אותם לגרים

 ,וגם לא רק לימוד תוכן אמונת היהודים
 ,תזהּועמוק של שינוי  גיור דורש

 :תרּוך אמרה "שבתנ פיכ
ִּמי" ְך עַּׁ ּמֵּ  250 ".יוָה ל'ִיְך א  והַּׁ ל'וֵּא ,עַּׁ

 ,הֵגר צריך להזדהֹות ִעם גורל ַעם ישראל
 ,ל'כי רק דרכו ומתוכו אפשר להתקרב לא

 ואז ללמוד תורת ַעם ישראל 
 .ולעשות מצוותיו וחוקותיו

ד יתרו"  :ִעם עלילֹות ַעם ישראל" ִייחַּׁ
ת" ע ִיְתרֹו אֵּ ר ָעָשה  וִַּּׁיְשמַּׁ  לוהים'אָכל ֲאשֶּ

ל ִמִּמְצָרִים 'הִכי הֹוִציא  ת ִיְשָראֵּ  ,251 "אֶּ
 לוהים'אבהתחלה יתרו חשב שזה רק 

 252ייםעל ידי חוקים טבע
 ,שעזר משה ועם ישראל לצאת ממצרים

 טבעיים-אחר כך כשראה שיצאו בנסים על
 253,ברחמים 'ה-הבין שזה בא מ

 :ישראל לוהי'א' הוא קיבל את עול מלכות ה, אז
ְעִתי ִכי ָגדֹול " ָתה ָידַּׁ  'העַּׁ

 ,254 "לוהים'ָהאִמָכל 
ר ִיְתרֹו ָברּוְך ה"  255 ' וַּּׁיאמֶּ

ם ְתכֶּ ר ִהִציל אֶּ  :"ֲאשֶּ
 משגיח' בכך הבין יתרו שה

 ,על היסטוריית עמו 
 לוהי הטבע'הוא גם א' ה-וש
 .כי הוא ברא את עולמו 

 ,להשלמת ההתגיירּות
 :ואמר בכנות' הקיבל עליו יתרו את כל חוקי 

                                                             

 טז,רות א 250
 א,שמות חי 251
 הטבע=68=להים'בגימטריה   א  252
 יתרו וישמע: "א \מסכת זבחים קטז, ראה בתלמוד בבלי 253

 אומר יהושע' ר תגיירונ ובא שמע שמועה מה "מדין כהן
 תורה מתן אומר המודעי אלעזר' ר ..., שמע עמלק מלחמת

הרב , שמע סוף ים קריעת בן יעקב אומר אליעזר' ר...  ,שמע
טבעיים האלה -כל שלושת האירועים העל: ל מסביר"מנטו ז

 על ההיסטוריה האנושית( 'ה)מעידים שיש השגחת כח אליון 
 יא-ט,שמות חי 254
 הא מגלה שמקור הברכ\סכת ברכות נדמ, בבליתלמוד  255

אמר רבי יוחנן " :בא מהפסוק הזה של יתרו" ' ברוך ה"
 וגם"  'וגו אשר הציל' ברוך ה"דאמר קרא ויאמר יתרו 

לישראל אומר ברוך שעשה  הרואה מקום שנעשו בו נסים"
 " .נסים

ת" ם אֶּ ְתהֶּ ְרָתה אֶּ ת ְוִהְזהַּׁ ֻחִקים ְואֶּ  ,הַהתֹור" הַּׁ
ת" ם אֶּ ְעָת ָלהֶּ ְלכּו ָבּה ְוהֹודַּׁ ְך יֵּ רֶּ דֶּ  .256"הַּׁ

 
 אישיּות יתרו

 
ד לֹו ְקטּוָרה" קחלאברהם כתוב ש לֶּ  וַּׁתֵּ

ת ִזְמָרן ת ִמְדָין ...אֶּ ת ְמָדן ְואֶּ  ,257 "ְואֶּ
 .אי אברהםמצאצ, מכאן שיתרו ִמִמְדיָּן היה       

 ,נוסף לכך יתרו שימש כגדול כהני מדיָּן
 ,כל סוג של עבודה זרה ניסה שם

 ,ובסוף כמעט גילה
 ,ממש כמו אברהם

 ,ל בטבע'את אחדות הא
 .בהיסטוריה ובהשגחת העולם

 אישיּות נפש יתרו ורות
 ,ניכרת מאותיות שמם

 ,מצויות בם" ת ו ר ה"חלק מאותיות 
 ,זה סימן להזדהות לערכיה

 .קראת על שמם פרשת מתן תורהלכן נ
 

 משימת משה
 258,משה חיפש ִמקלט במשפחת אברהם, כמו יעקב

 .ׂשונאם, בבורחו זה מחמת אִחיו וזה מפרעה
 ,משה חיפש אשה ליד הבאר, כמו יעקב

 .259כדי לחדש איתה את העם העברי המידרדר
 260אך אחרי שמשה הודה שגר היה בארץ נוכריה

 , סטוריהוהיה מוכן לשמוע על תפקידו בהי
 במעמד הסנה הבוער

 ,אמר לו להציל ישראל מסבלותם' ה
 ,יצחק ואברהם,יעקב: כי הם בני האבות

 ,מארץ חם, יש להוציא אותם ִמטומאת מצרים
 'לתת להם את תורת ה

 .ולהביא אותם חזרה לארץ אבותם

                                                             

 כ,שמות חי 256
 ב -א,בראשית כה 257
ארץ ב[ משה]וישב ": טו,שמות ב  י על"פירוש רש 258

על [ משה]וישב  .נתעכב שם כמו וישב יעקב: מדין
  ".ווגו על הבארילמד מיעקב שנזדווג לו ז .הבאר

ל" :יג-יא,שמות ב 259 א אֶּ ה וַּּׁיֵּצֵּ ל משֶּ ָחיו  וִַּּׁיְגדַּׁ וַּּׁיְַּׁרא אֶּ
ה ִאיש ְבִסְבלָתם כֶּ ָחי וַּּׁיְַּׁרא ִאיש ִמְצִרי מַּׁ אֶּ  .וִעְבִרי מֵּ

ִני וְ יג   שֵּ ּיֹום הַּׁ א בַּׁ  ֲאָנִשים ִעְבִרים ִנִצים ְשנֵּיִהנֵּה וַּּׁיֵּצֵּ
ר לָ  ך ָרָשעוַּּׁיאמֶּ עֶּ ה רֵּ כֶּ  ".ָלָּמה תַּׁ

 .כב,שמות ב 260
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 בניין מבנה האומה

 
 :שתי גישות אפשריות בבניין עם ישראל

 :לוהים'גישת משה על פי הא
 אחדות של כל העם בקדושה

ת כֲהִנים"כ כֶּ ְמלֶּ ה" גֹוי ָקדֹוש ְומַּׁ  ,261ֵהמָּ
 :או גישת כלל העמים

 לבנות ִמדרג של תפקידים
 !מבנה זמני יותר מתאים, 262על פי עצת יתרו

 :היו שני עיכובים" גֹוי ָקדֹוש"לתכנית  כי
 263ישראל עוד לא היו מוכנים, ביציאה מעבדּות

 .ניםלאחדות ולקדושה ברמת הכוה
 וגם הגוים עוד לא מוכנים לקבל על עצמם

 .את עם ישראל ככוהני העולם
 

 ,נמשך' עד היום הזה קיום פרוייקט ה
 עד שתוכח, צריך לחכות עד קץ הימים
 .בימי המשיח, אפשרות של קדושה ואחדות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ו,שמות יט 261
זֶּה": כב-יט,שמות חי 262 ח  י ִמָכל ְוַאָתה תֶּ  ָהָעם ַאְנשֵּ

י  ִיל ִיְראֵּ תלֹּהים 'אחַּׁ מֶּ י א  ע ַאְנשֵּ י ָבצַּׁ הֶּ  שְנאֵּ ְמָת ֲעלֵּ  םְושַּׁ
י יֲאָלִפים  ָשרֵּ אֹות ָשרֵּ י  מֵּ י ֲחִמִשים  ָשרֵּ  :ֲעָשרתְוָשרֵּ

חטא העגל 'רואים את המצב הזה באירוע של  263
 (שמות לב) 'הזהב
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 פרשת משפטים

 

 בתורה אחידות אחדות ו
ת ִּמְצָוההַּׁ  ֹוָרה ְוהַּׁ

 
 :264תלמוד בבלי אומר

 ,עשרת הדיברות אשר ניתנו באבן הלוחות
 ,בתוכן מכילות התורה והמצוות

 .המשניות והגמרא להורות, גם את הכתובים
 :הגאון מווילנה פענח

 ,ך"לה בתנכל התורה שבעל פה כלּו
 ,תורה חמישה חומשיל בך כלּו"כל התנ

ר וִמהִמ הכול בא   בראשיתה שרָּ פָּ ן הֵספ 
 .של המילה בראשית' והכול כלּול כבר באות ב

 ,זה בא ללמדנו על אחידות בכתוב
 .מסר ִעקבי חוזר בכל הרמות שוב ושוב

 היא סמל חשּוב' האות ב, ובאמת
 :בהיסטוריית העולם והאנושות

 ,לצורך באחדות חרף הפירּוד שבזוגיות
 ,מצד האדם, חיפוש לדבקות ִעם הבורא

ךָ ִמי ָיגּור ְב ! 'ה" ךָ , ָאֳהלֶּ ר ָקְדשֶּ  ,265"ִמי ִיְשכֹּן ְבהַּׁ
 .בבית העולם, וגם איחוד בין אדם לאדם

ךָ " יתֶּ י בֵּ י יֹוְשבֵּ  ,ַאְשרֵּ
ָלה ְללּוָך סֶּ  ,266"עֹוד ְיהַּׁ

 זוגיותבו  אשרי הבית שיש
 .אחדות, וִעם הזולת

 
 
 
 
 

                                                             

 :יב,הפסוק בשמות כד על א/במסכת ברכות ה 264
ר ה" ל' וַּּׁיאמֶּ י ָהָהָרה וְֶּהיֵּה ָשם אֶּ לַּׁ ה אֵּ ה ֲעלֵּ ְתָנה  משֶּ ְואֶּ

ת ן  תוחולֻ  ְלָך אֶּ בֶּ תֹוָרהָהאֶּ ִּמְצָוה ְוהַּׁ ר  ְוהַּׁ ְבִתיֲאשֶּ  ָכתַּׁ
שמעון בן ' ואמר רבי לוי בר חמא אמר ר ".ָתםְלהֹורֹּ

, זה מקרא תורה, אלו עשרת הדברות לוחותלקיש 
, אלו נביאים וכתובים כתבתיאשר , זו משנה והמצוה

 ." מלמד שכולם נתנו למשה מסיני, זה גמרא להורותם
 ְוָהָיה ִאם" :א,על הפסוק דברים כח ה נוספתהער

ע ָשמֹועַּׁ  ת, יךָ הל'א  ' ְבקֹול ה ִתְשמַּׁ ֲעשֹות אֶּ  ָכל ִלְשמר לַּׁ

ּיֹום ּוְנָתְנָך הִמְצו ְּוָך הַּׁ ר ָאנִכי ְמצַּׁ ְליֹוןהול'א  ' ָתיו ֲאשֶּ   יָך עֶּ
ל ָכל ץ עַּׁ בעל הטורים מצא שהגימטריה של " .גֹויֵּי ָהָארֶּ

לדברי "+"לדברי התורה="3668="שמוע תשמע"
 ".חכמים

 א,תהילים טו 265
 ה,ילים פדתה 266

 
 
 
 

 להודיע בא 267ירושלמיהתלמוד ה
ִּמְצָוה"שאומר שהפסוק  תֹוָרה ְוהַּׁ  "הַּׁ

 .תורהב תומצועל תכולת כל היש קמ
 ברכה ןתורה טעושלימוד  כמו

 .מצוות טעונות ברכההאף 
 .ברא ומנהל את העולם לאור תורתו' ה

 גם אדם מתקשר בברכה לבוראו
 בכל פעם שלומד תורה
 .268וגם כשמקיים כל מצווה

 
 נעשה ונשמע

 
 ,ויקרא משה את ספר הברית לישראל

ה ְוִנְשָמע"ויאמרו   !ל'כל דברי הא את 269"נֲַּׁעשֶּ
 שאלה איך ישראל 270בת קול

 ?ידעו רזי המלאכים
 ל'איך לדעת לעשות רצון הא
 ?בלי ללמוד את הפרטים

 
 
 
 
 
 

                                                             

: (גמראבפרק ו הלכה א )ב /דף מא, מסכת ברכותב 267
רבי תנחומא רבי ? ומניין שכל המצוות טעונות ברכה"

אבא בר כהנא בשם רבי אלעזר אומרים על הפסוק 
ְתנָּה( יב,שמות כד) ת ֻלחֹת ְלךָּ  ְוא  ן א  ב  א  ה הָּ  ,ְוַהִמְצוָּה ְוַהתֹורָּ

ף מצוות מה תורה טעונה ברכה א: תושהקיש תורה למצו
 ".טעונות ברכה

רב ברוך הלוי אפשטיין הראה הערותיו העמוקות של  268
  ."תורה תמימה"על הציטוט הזה בפירושו 

ח" :ז,שמות כד 269 ְבִרית וִַּּׁיְקָרא ְבָאְזנֵּ [ משה] וִַּּׁיקַּׁ ר הַּׁ פֶּ י סֵּ
ר ה: ָהָעם וַּּׁיאְמרּו ר ִדבֶּ ה ְוִנְשָמע' כל ֲאשֶּ  " .נֲַּׁעשֶּ

רבי אלעזר בשעה ": א/שבת פחמסכת , תלמוד בבלי 270
יצתה בת קול ואמרה להן  שהקדימו ישראל נעשה לנשמע

דכתיב ? מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו
, עושי דברומלאכיו גבורי כח ' ברכו ה" : (כ,תהילים קג)
לשמע : כך ואחר, עשי דברו :ברישא" ְשמֹּעַּׁ ְבקֹול ְדָברֹולִ 

 ."דברו
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 הרבה דברים בחיים לומדים ומקיימים
 ,271לימוד תורה ומצוות, אהבה, כמו אכילה

 272אך נתפשת משמעותם
 .רק אחר  עשייתם

 ,ראוי לשמוע מה לעשות: חכמי ספרד אמרו
 .273מכן ללמוד ולהעמיק בפרטי המצוותולאחר 

 

 :נתן הסבר אחר 274י "רש
ה": אמר ישראל  את המצוות " נֲַּׁעשֶּ

 שניתנו בספר הברית
 ממעשה בראשית

 ,ועד מתן תורה
 את המצוות "ְוִנְשָמע"

 .275במרהאחר כך שנצטוו 
ה ְוִנְשָמע"  משלים" נֲַּׁעשֶּ

נים ברית שכבר  ,התקיימה לפָּ
 276למשהישראל  כשהבטיחו

ר כל" ר ה ֲאשֶּ ה' ִדבֶּ  :"נֲַּׁעשֶּ
 ילַ אִתְהיּו  :'כששמעו הבטחת ה

ת כֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוש" כֶּ ְמלֶּ  "מַּׁ
 .בהר סיַני' כמו בעת התגלות תורת ה

 ,קיום המצוות יעניק לעם גם את ההבנה
 .כפי שיש שיתוף פעולה בין הגוף והנשמה    

ר" ּיַּׁעַּׁ י הַּׁ ֲעצֵּ פּוחַּׁ בַּׁ  ,ְכתַּׁ
י ן דֹוִדי בֵּ ָבִניםכֵּ  ,ן הַּׁ

ְבִתי ְדִתי ְוָישַּׁ  ,ְבִצלֹו ִחּמַּׁ
 277."ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִכי

 

                                                             

 .על הפסוק הזה" טי אנשי שםקויל"ראה למשל  271
היא ' נשמע'המשמעות האטימולוגית של הפועל  272

 .להבין בלב -ונוסף  םלשמוע באוזניי: כפולה
ים רק רשבהרבה מקהיא האמת : הערה נוספת  273

למה היה צריך  אנו מסוגלים להביןה יאחר העשי
במחשבה הגיונית או אחר לימוד ) לעשות את הציווי

  .(יותר עמוק
ח " :ז,י על שמות כד"רש פירוש 274 ר[ משה]וִַּּׁיקַּׁ פֶּ  סֵּ

ְבִרית וִַּּׁיְקָרא ְבָאְזנֵּי ָהָעם ר, הַּׁ ר ִדבֶּ  ' ה וַּּׁיאְמרּו כל ֲאשֶּ
ה ְוִנְשָמע  ".נֲַּׁעשֶּ

ראה שמות , חוק ומשפט שקיבלו ישראל במרה 275
ִים ִמּמָ  ָמָרָתהוַָּּׁיבאּו " :כה-כג,טו ָרה ְולא ָיְכלּו ִלְשתת מַּׁ

םִכי ָמִרים  הּו ה... הֵּ ל' וַּּׁיֹורֵּ ְך אֶּ ץ וַּּׁיְַּׁשלֵּ ִים עֵּ ּמַּׁ וִַּּׁיְמְתקּו  הַּׁ
ָּמִים   " .ִנָסהו ְוָשם ָשם ָשם לֹו חק ּוִמְשָפטהַּׁ

ה" :ח-ז,שמות יט 276 וִַּּׁיְקָרא ְלִזְקנֵּי ָהָעם  וַָּּׁיבא משֶּ
ת ָכל ם אֵּ ם ִלְפנֵּיהֶּ ְדָבִרים וַָּּׁישֶּ ר  הַּׁ ה ֲאשֶּ לֶּ  ,'ה ִצָּוהּו ָהאֵּ

ר: ָהָעם יְַּׁחָדו וַּּׁיאְמרּו ֲענּו ָכלוַּּׁיַּׁ  ר ה כל ֲאשֶּ ה' ִדבֶּ , נֲַּׁעשֶּ
ת ה אֶּ ב משֶּ ל וַָּּׁישֶּ י ָהָעם אֶּ  " .'ה ִדְברֵּ

ת ָכל": ג,וגם שמות כד ר ָלָעם אֵּ פֵּ ה וְַּׁיסַּׁ י  וַָּּׁיבא משֶּ ִדְברֵּ
ת ָכל' ה ִּמְשָפִטים ְואֵּ ן ָכל, הַּׁ ָחד  וַּּׁיַּׁעַּׁ ָהָעם קֹול אֶּ

ר לכָ : וַּּׁיאְמרּו ְדָבִרים ֲאשֶּ ר ה הַּׁ ה  'ִדבֶּ  ".נֲַּׁעשֶּ
 ג,שיר השירים ב 277

 

 :278אמר חמא ברבי חנינא
 ?למה נמשלו ישראל לתפוחים

 ,מה תפוח זה פריו קודם לעלים
 .נעשה לִנשמע מקדימים, אף ישראל

 מסבירים  279בשם רבינו תם
 :שעל האתרוגים פה מדברים

 יםכי על העץ האתרוגים נותר
 ,גם לאחר שנשרו העלים

 , עד לעונה הבאה
 .אז יופיעו עלים חדשים

 , ובאותה מידה
 המצוות של הדורות הקודמים

 מבררות ומכינות  
 את ההבנות החדשות

 .של התקופות הבאות 
 

 טוב-שם-גם כך מסביר הבעל
ְנִתי דֹוִדי גַּׁם ְיָשִנים ֲחָדִשים"   : 280"ָלְך  ָצפַּׁ

, דשים שמרתי לךאופני האהבה הישנים והח
 דרכים חדשות וישנות לפרש את התורה

 ,שמרתי לך באהבה
 ."כשהאהבה עולה על גדותיה, כך זה"

                                                             

 א/פח, מסכת שבת, תלמוד בבלי 278
 י"חכמי התורה שיצאו מבית מדרשו של רש 279
 יד,שיר השירים ז 280
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 פרשת תרומה

 ִצוּוי ונדבה
 

ל" ל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ר אֶּ בֵּ  ְוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה ,דַּׁ
ת ָכל ִאיש אֵּ נּו ִלבֹו מֵּ ר ִיְדבֶּ  .באמונה 281"ֲאשֶּ

 , בלבדכיצד יכול משה בדיבור 
 בלי ציווי או כפיה 

 ,הילהביא את בני ישראל לזו העשי
 ,ל'למלא את רצון הא

 ?יחד לבנות בית הבחירהכולם בלתת תרומה  ו
 [בעצמם]ְוָעשּו ִלי ִמְקָדש "

ְנִתי ְבתֹוָכם   .באהבה 282"ְוָשכַּׁ
 

 :נותן דוגמה של ציווי לנדבה 283המדרש
 "ְוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה"הביטוי 

ה תֹוָרה ִצָּוה" דומה ל  "מֹוָרָשה ,ָלנּו מֹּשֶּ
 :'ירושה'אלא  'מורשה'אל תקרי 

 ,כמורשהלא הונחתה עליהם בכוח תורה 
 !כירושה הכניסה בִלּבםליצטרכו בעצמם אלא 

 זהות אישיתמעמד של  ישראל תתורכך מקבלת 
 בלבבות ישראל בשלמות ותכלית' ושוכן ה

 .נהכך תרומתם היא ִלבנות משכן משותף לשכי
 

 :עוד דוגמה של ציווי לנדבה
 לגאולהבחציית ים סוף 

ָלי": 'אומר ה ק אֵּ ה ִתְצעַּׁ  ",מַּׁ
י  ,למה לי זאת התפילה אלָּ

ל" ל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ר אֶּ בֵּ   284".ְוִיָסעּו דַּׁ
 ,בכוחות עצמם את הישועה יחזיקּו

 ,שילכו ַעם ישראל מרצונם בדרך ישרה
 .לפי התכנית המיועדת להיסטוריה

 

 

                                                             

ר ה : "ג-א,שמות כה 281 בֵּ ל' וְַּׁידַּׁ אמרֹּ אֶּ ה לֵּ ל: משֶּ ר אֶּ בֵּ  דַּׁ
ל אֵּ . ִלי ְתרּוָמה ְוִיְקחּו, ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ר ִידְ  ת ָכלמֵּ נּו ִאיש ֲאשֶּ בֶּ

ת ר ִתְקחּו  ְתרּוָמִתי-ִלבֹו ִתְקחּו אֶּ ְתרּוָמה ֲאשֶּ ְוזאת הַּׁ
ִאָתם ת :מֵּ ף ּוְנחֹּשֶּ סֶּ  ."ָזָהב ָוכֶּ

 ח,שמות כה 282
 'ְוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה'א "ד: ז-מדרש שמות רבה לג 283

: שמלאי' דרש ר. 'תורה צוה לנו משה'( ד,דברים לג(
משה שכן מנין תורה  על ידיתנו לישראל יג מצות נ"תרי

א ושתים היכן הם אלא "ואם תאמר אינן אלא תרי
נכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום אמרי רבנן א

תורה צוה לנו משה "א אמר להם משה שנאמר "ותרי
ירושה היא . 'אל תקרי מורשה אלא ירושה" 'המורש

 .לישראל לעולם
 טו,שמות יד 284

 :ננו על היהודים להשתתף בגאולהגם בזמ
 .ַּבֲעִליָּה ּובבִניָּה, בתום לב, בלי ציווי ובנדבה
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 פרשת תצוה
 

 :מצווה את משה' ה
ל" ת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ּוֶּה" "אֶּ  ,285"ַאָתה ְתצַּׁ

 ,ומעביר דרכו ציוויים הרבה
 .אותם עם ישראל יעשה

 במשך כל הפרשה, עם זאת
 !שמו של משה לא מופיע

ּוֶּהשפרשת  ומתמיה במיוחד  ְתצַּׁ
 !נקראת בבית כנסת בשבוע פטירתו של משה

 
 יש אומרים שהסיבה היא

 !לי'לי א'א: שמשה אמר
ר ָכָתְבָת "  286נָּא ְמֵחִני "ִמִסְפְרָך ֲאשֶּ

א את חטא ע  מיִאם לא ִתשָּ
 ,הבאתיִממצרים ש
 287לא מסוגל הייתיאם 

 288.ך עבורם בתפילתירחמילקבל 
ר ה" ה' וַּּׁיֹּאמֶּ ל מֹּשֶּ  :אֶּ

ר ָחָטא ִלי  ,ִמי ֲאשֶּ
נּו ִמִסְפִרי ְמחֶּ  289."אֶּ

 ולא מחק אותו מהתורה כולה
 אלא רק מאותה הפרשה

 .שּבה על בניית המשכן נצטווה
 

 :יש ִאמרה במסורת, אומנם
  ,290'קללת הצדיק תמיד מתקיימת'

  ?לא היה מעורב צדיקהבחטא עצמו אפילו אם 
 291 בעגל הזהבהאמיתי מי האשם כי 

 292! ?בהערב ר אם לא

                                                             

 כ,שמות כז 285
ָתה ִאםו: "לב,שמות לב 286 ָּטאָתם עַּׁ ִני ְוִאם ַאִין , ִתָשא חַּׁ ְמחֵּ

ר ָכָתְב  ָנא ִמִסְפְרךָ    ."תָ ֲאשֶּ
שלא , מכל התורה כולה: מחני מספרך" :י מפרש"רש 287

 [ישראלעל ]יאמרו עלי שלא הייתי מסוגל לבקש עליהם 
 ".רחמים

' שאמר ה" :א/ברכות לבמסכת , בתלמוד בבליראה  288
מיד עמד , אמר משה דבר זה תלוי בי, הרף ממני ואשמידם

 "...קש רחמים משל למלך שכעס על בנויבתפלה וב ונתחזק
 גל,שמות לב  289
 ב, 81' עמ', מדרש הנעלם, הלכה, 'ראה זהר 290
ת ִמ , וַּּׁיְַּׁרא ָהָעם: "א,שמות לב 291 דֶּ ה ָלרֶּ ש משֶּ , ן ָהָהרִכי בשֵּ

ל ַאֲהרֹּן ל ָהָעם עַּׁ לוִה , וִַּּׁיָקהֵּ ה ָלנּו א  ָליו קּום ֲעשֵּ ים וַּׁיאְמרּו אֵּ
ע   ר הֶּ ה ָהִאיש ֲאשֶּ ר יְֵּלכּו ְלָפנֵּינּו ִכי זֶּה משֶּ ץ לָ ֲאשֶּ רֶּ אֶּ נּו מֵּ

ִים ה ָהָיה לֹו, ִמְצרַּׁ ְענּו מֶּ  ".לא ָידַּׁ

 משה הרגיש שפעולתו הייתה כושלת
 ,כי הוא לא הצליח למנוע מחשבות זרות בעם

 :בטרם עת'  ה לוכאשר ציווה 
 293העם לחוקים ושמירתם אתלצוות 

 ,כלומר להביא אותם למוסר התורה
 לצוֹות לחנך ולהדריך אותם

 .בקיום מצוות ומשפטים על דרך האהבה
 

 אשמההרגיש משה קצת , ִעם זאת
 :הלו'אהלו כי אמר 

ְּמךָ " ת עַּׁ  ,"ִשחֵּ
 ,העם המעורב

יָת " ע לֵּ ר הֶּ  ,294"ֲאשֶּ
 ,אשר ִגיירת

 .עצמךבִקבלת ו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

שנקרא )לח על הוספת ַעם מעורב -לז,ראה שמות יב 292
ס  וִַּּׁיְסעּו ְבנֵּי" :לבני ישראל"( ערב רב" ְעְמסֵּ רַּׁ ל מֵּ ִיְשָראֵּ

ש ְגָבִרים ֻסכָתה ְכשֵּ ְגִלי הַּׁ ף רַּׁ לֶּ אֹות אֶּ ד ִמָּטף מֵּ ב  ְוגַּׁם: ְלבַּׁ רֶּ עֵּ
ב ָעָלה ִאָתם ב-ְוגַּׁם: "'עמך'המכונה כאן  "...רַּׁ ב רַּׁ רֶּ ָעָלה , עֵּ

ד ְמאֹּד, ְוצֹּאן ּוָבָקר, ִאָתם  ."ִמְקנֶּה ָכבֵּ

: לשון העבריהדקדוק של ברואים את זה  293
משמעותו לתת צו למישהו ..." לצוֹות אל"הביטוי 

לצוֹות "לעומת זאת הביטוי , שחייב לעשות אותו
 .יך את התלמידהדרל, ותמשמעותו להור..." את
ר ה": ז,שמות לב 294 בֵּ ל' וְַּׁידַּׁ ד אֶּ ְך רֵּ ה לֶּ ת , משֶּ ְּמ ִכי ִשחֵּ  ךָ עַּׁ

ר  יֲאשֶּ ע לֵּ ץ ִמְצָרִים תָ הֶּ רֶּ אֶּ לשון : וידבר: "י כותב"רש, "מֵּ
שחת (. בראשית מב)קושי הוא כמו וידבר אתם קשות 

 מעצמךבלת ִק  ערב רב ךעמשחת העם לא נאמר אלא , ךעמ
ידבקו גרים בשכינה טוב ש תבי ואמר תיירתם ולא נמלכוגִ 

 ".הם שחתו והשחיתו
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 :באמונה תירץ משה

 ?295טוב שידבקו בשכינהלמה לא 
 

 מעשה העגל לא היה
 ממש עבודה זרה

 לא קמו ובאו להחליף
 ,לוהות'את הא, חס ושלום

 רק ביקשו להחליף
 296.נהיגותאת שליחות משה ואת המ

 
 
 

                                                             

, המצטט את המדרש המובא בתלמוד בבלי, י"רש 295
. לך רד: אל משה' וידבר ה(: שמות לב)מסכת ברכות 

ה "אמר רבי אלעזר אמר לו הקדוש ב? מאי לך רד
כלום נתתי לך גדולה אלא . משה רד מגדולתך: למשה

 מיד. בשביל ישראל ועכשיו ישראל חטאו אתה למה לי
תשש כחו של משה ולא היה לו כח לדבר וכיון שאמר 

דבר זה : אמר משה, הרף ממני ואשמידם( דברים ט)
משל . מיד עמד ונתחזק בתפלה וביקש רחמים. תלוי בי

למלך שכעס על בנו והיה מכהו מכה גדולה והיה אוהבו 
אלמלא : אמר המלך. יושב לפניו ומתירא לומר לו דבר

דבר זה תלוי בי : אמר. יךאוהבי זה שיושב לפני הרגת
ועתה הניחה לי ויחר אפי ( שמות לב) :מיד עמד והצילו

אמר רבי אבהו ' בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול וגו
מלמד שתפסו . אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו

משה להקדוש ברוך הוא כאדם שהוא תופס את חבירו 
 בבגדו ואמר לפניו רבונו של עולם אין אני מניחך עד

ואעשה אותך לגוי ( שמות לב: )שתמחול ותסלח להם
ה "אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקדוש ב' גדול וגו

רבונו של עולם ומה כסא של שלוש רגלים אינו יכול 
לעמוד לפניך בשעת כעסך כסא של רגל אחד על אחת 
כמה וכמה ולא עוד אלא שיש בי בושת פנים מאבותי 

ליהם ביקש גדולה עכשיו יאמרו ראו פרנס שהעמיד ע
ויחל משה ( שמות לב) :לעצמו ולא ביקש עליהם רחמים

אמר רבי אלעזר מלמד שעמד משה בתפלה . 'את פני ה
לפני הקדוש ברוך הוא עד שהחלהו ורבא אמר עד 

( במדבר ל)שהפר לו נדרו כתיב הכא ויחל וכתיב התם 
לא יחל דברו ואמר מר הוא אינו מיחל אבל אחרים 

אמר מלמד שמסר עצמו למיתה  מחלין לו ושמואל
ואם אין מחני נא מספרך ( שמות לב)עליהם שנאמר 

אמר רבא אמר רב יצחק מלמד שהחלה עליהם מדת 
: ה"רחמים ורבנן אמרי מלמד שאמר משה לפני הקב

חולין הוא לך מעשות כדבר הזה ויחל , רבונו של עולם
תניא רבי אליעזר הגדול אומר מלמד ' משה את פני ה

בתפלה לפני הקדוש ברוך הוא עד שאחזתו  שעמד משה
אחילו מאי אחילו אמר רבי אלעזר אש של עצמות מאי 

, תלמוד בבלי. )אש של עצמות אמר אביי אשתא דגרמי
 (א/לב, מסכת ברכות

הקּום ... וּיאְמרּו"...: א,שמות לב 296  לֹּהים'ָלנּו א ֲעשֵּ
ר יְֵּלכּו ְלָפנֵּינּו ִכי זֶּה  [שופטים, נשאים] ָהִאיש  המשֶּ ֲאשֶּ

ִים  ץ ִמְצרַּׁ רֶּ אֶּ ע ָלנּו מֵּ ר הֶּ הֲאשֶּ ְענּו מֶּ  ".ָהָיה לו לֹּא ָידַּׁ
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 פרשת כי תשא
 

ר ה" ל ָפִנים' ְוִדבֶּ ה ָפִנים אֶּ ל מֹּשֶּ , אֶּ
הו עֵּ ל רֵּ ר ִאיש אֶּ בֵּ ר ְידַּׁ ֲאשֶּ  297"כַּׁ

 
 עם עליית משה השמימה
 ללמוד שם את כל התורה

 ,ארבעים יום בלי לשוב
 .חששו בעם שהוא לא יחזור שוב

 רב שמשה-הערב
 298,צירף כַעם ֵיֵתר

 ור עגלביקש לבח
 .כמנהיג אחר

 אמנם החטא הזה לא סומך
 ,עבודת אלילים על

 299מתווךכ אלא חשבו על העגל
 .לוהים'בין אדם לא

 אבל החטא ניכר
 300גם על הישראלים

 ,הדבר היה למנועהם עליכי 
 .כצאצאי שבטי העברים

 משה - 'ואחרי ששב אל ה
 ,בתפילה ובתחנונים
 ,עונש החטא נדחה

 :ודיםדורות היה על פני פּוַזרו

                                                             

 יא,שמות לג 297
ר ה" :ז,שמות לב 298 בֵּ ל' וְַּׁידַּׁ ד אֶּ ְך רֵּ ה לֶּ ת , משֶּ ִכי ִשחֵּ
ְּמ  ר  ךָ עַּׁ יֲאשֶּ ע לֵּ ץ ִמְצָרִים תָ הֶּ רֶּ אֶּ  ".מֵּ
הקּום " :א,שמות לב 299 [ שופטים] לֹּהים'ָלנּו א ֲעשֵּ

ר יְֵּלכּו הזֶּה  ְלָפנֵּינּו ִכי ֲאשֶּ ע ָלנו משֶּ ר הֶּ  ָהִאיש ֲאשֶּ
ִים  ץ ִמְצרַּׁ רֶּ אֶּ המֵּ ְענּו מֶּ  ".ָהָיה לו לֹּא ָידַּׁ

ר" :א,שמות לדעל הפסוק  300 ה 'ה וַּּׁיאמֶּ ל משֶּ  ְפָסל אֶּ
ְבִתי ָכִראשִנים ֲאָבִנים ְשנֵּי ֻלחֹּת ְלךָ  ֻלחֹּת ְוָכתַּׁ ל הַּׁ ת  עַּׁ אֶּ

ְדָבִרים ר הַּׁ ֻלחֹּ ָהיּו ֲאשֶּ ל הַּׁ ר ָהִראשִנים תעַּׁ ְרתָ  ֲאשֶּ " .ִשבַּׁ
משל למלך שהלך למדינת הים והניח " :י אומר"רש

מתוך קלקול השפחות יצא  .ארוסתו עם השפחות
עליה שם רע עמד שושבינה וקרע כתובתה אמר אם 

בדק  .יאמר המלך להורגה אומר לו עדיין אינה אשתך
 .המלך ומצא שלא היה הקלקול אלא מן השפחות

אמר לו שושבינה כתוב לה כתובה אחרת  .נתרצה לה
שנקרעה הראשונה אמר לו המלך אתה קרעת אותה 

כך  .אתה קנה לך נייר אחר ואני אכתוב לה בכתב ידי
והשושבין זה  ,השפחות אלו ערב רב ,ה"המלך זה הקב

ארוסתו של הקדוש ברוך הוא אלו ישראל לכך  ,משה
 ."נאמר פסל לך

יךָ " ְך ְלָפנֶּ ְלָאִכי יֵּלֵּ ַקְדִתי 301"מַּׁ  ופָּ
 .הזמניםאת החטאים בהמשך 

 :למרות זאת תוצאה מידית רואים
 ישירהתה יותר התגלות ילא הי

 ,כעם ישראלכלל ל
 הנבואה הרק דרך משה דיבר

 .אחרי חטאתם
 משה, מאותו חטא והלאהו

 .302קח את האהל מחוץ למחנהל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

לוַָּּׁיָשב מֹּ" :לד-לא,שמות לב 301 ה אֶּ ר 'ה שֶּ , ָאָנא  :וַּּׁיֹּאמַּׁ
זֶּה ֲחָטָאה ְגדָֹּלה ָתה  ...ָחָטא ָהָעם הַּׁ ִתָשא ִאם , ְועַּׁ

ָּטאָתם ְך   ...חַּׁ ָתה לֵּ תְועַּׁ ה אֶּ ְלָאִכי יֵּלֵּ ָהָעם  ְנחֵּ ְך ָלְך ִהנֵּה מַּׁ
ָּטאָתם, ְלָפנֶּיךָ  ם חַּׁ הֶּ ְדִתי ֲעלֵּ  ".ּוְביֹום ָפְקִדי ּוָפקַּׁ

ל ְוָנָטה לּומֹּשֶּ " :ט-ז,ראה שמות לג 302 ת ָהאֹּהֶּ ח אֶּ ֹו ה ִיקַּׁ
ֲחנֶּה ּמַּׁ דְוָקָרא לו , ִמחּוץ לַּׁ ל מֹועֵּ ה ... אֹּהֶּ ְוָהָיה ְכבֹּא מֹּשֶּ

ָעָנן ּמּוד הֶּ ד עַּׁ ָלה יֵּרֵּ ל ָהאֹּה  ח ָהאֹּהֶּ תַּׁ ד פֶּ ר ִעם, ְוָעמַּׁ  ְוִדבֶּ
ה מאותו חטא : משה:"י כותב "על זה רש ".מֹּשֶּ

 ..."מחוץ למחנה יקח את האהל: והלאה
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ר ה"  ל ָפִנים' ְוִדבֶּ ה ָפִנים אֶּ ל משֶּ  אֶּ

ר ִאיש בֵּ ר ְידַּׁ ֲאשֶּ  .יםִע רֵ ו" כַּׁ
קֹול "משה ַוִיְשַמע  ת הַּׁ רִמ אֶּ בֵּ  דַּׁ

ְכֻרִבים י הַּׁ ין ְשנֵּ  303".ִמבֵּ
 ,304דברתלעצמו ִמ ' כאילו ה

  , שומע וגם משה
 .305תמים בין שני רעים גילוי לבכ

 ,בהווה ובעתיד, דיבור בַעבר
 אההוא סימן הנבו

 תמיד עתשמתגשם בכל 
 האחווהוהֵרעּות  תנאיכאשר 

 .באמונהבאנושות מתקיימים 

                                                             

ל": פט,במדבר ז 303 ה אֶּ ר ִאתֹו ּוְבבא משֶּ בֵּ ד ְלדַּׁ ל מֹועֵּ  אהֶּ
ת[ ' עם ה] ע אֶּ קֹול  וִַּּׁיְשמַּׁ רהַּׁ בֵּ ת ֲאשֶּ  ִמדַּׁ פרֶּ כַּׁ ל הַּׁ עַּׁ ָליו מֵּ לאֵּ  ר עַּׁ

ָליוֲארֹּ ר אֵּ בֵּ ְכֻרִבים וְַּׁידַּׁ ין ְשנֵּי הַּׁ ֻדת ִמבֵּ  ".ן ָהעֵּ
 :ט,י מסביר את הנושא הזה בפירושו על שמות לג"רש 304

תרגומו בארמית , דבר עם משהתומכמו : ודבר עם משה"
מדבר [ 'ה] ...השכינה שהוא כבוד": ומתמלל עם משה"

 ".בינו לבין עצמו וההדיוט שומע
דרך "ל מפראג בספרו "ראה למשל הפירוש של המהר 305

 .א,אבות משנה א על פרקי" החיים
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 פרשת ויקהל

 מקהיל הקהילות –משה 
 

ת ְבנֵּי ִיְש " ת ָכל ֲעדַּׁ ה אֶּ ל משֶּ לוַּּׁיְַּׁקהֵּ  ָראֵּ
ם יהֶּ ר ֲאלֵּ ְדָבִרים :וַּׁיאמֶּ ה הַּׁ לֶּ  אֵּ

ר ִצָּוה ה  ֲעשת אָתם' ֲאשֶּ  306."לַּׁ
 רק שני אנשים

 לילהקה רםבכוח דיבוידעו 
 :307עם ישראל כל אתיחדיו 

 דובר רבנו משה
 "החכמה של מעלה"

 המלךושלמה 
 308."חכמה של מטהה"בעל 

 ידעו בדיבורם: י"אמר רש
 לאסוף את הקהל בנועם
 .בלי להצטרך לכוח ידם

 פעמיים הקהיל משה את העם
 ,במעמד התגלות בסיני למתן התורה
 .וגם אחר יום כיפור במעמד הסליחה

 

 309טכס הכבוד, הר סיניאחר מעמד 
 הוא נשאר ארבעים יום למעלה

 כדי לקבל וללמוד
 .את חוקי הלוחות ואת התורה

 ,כשירד ובחטא העגל חזה
 הוא שבר את לוחות חוקי ישראל

 ,להתחנן ולהתפלל, וחזר באלול
 ,וכפרה עליהם לקבל

 ,זה לקח עוד ארבעים ימים
 עד לביטול העונשים 

 .ולהמתקת הדינים
 הישאר בשמיםכך נדרש משה ל

 כדי לקבל ולהביא לישראלים
 את הלוחות השניים

                                                             

 א,שמות לה 306
ה" :א,שמות לה 307 ל משֶּ ת וַּּׁיְַּׁקהֵּ ת ְבנֵּי  ָכל אֶּ ֲעדַּׁ

ל למחרת יום : ויקהל משה" :י"רש" .ִיְשָראֵּ
הוא לשון  ויקהל. ירד מן ההר[ כשמשה]פורים יהכ

ידיים אלא הן [כוח]שאינו אוסף אנשים ב הפעיל
 ".נאספים על פי ִדבּורֹו

ן" :א,קהלת א    ת בֶּ לֶּ י קהֶּ ְך ִבירּוָשָלם ִדְברֵּ לֶּ   ".ָדִוד מֶּ
" חכמה עילאה: "(בארמית)בלשון הקבלה  308

 ."חכמה תתאה"ו
ר ה ":ט,ראה שמות יט 309 ל' וַּּׁיאמֶּ ה ִהנֵּה -אֶּ מֹּשֶּ

ע ָהָעם ֲעבּור ִיְשמַּׁ ָעָנן בַּׁ ב הֶּ יָך ְבעַּׁ לֶּ ְבִרי  ָאנִכי ָבא אֵּ ְבדַּׁ
 ".ְוגַּׁם ְבָך יֲַּׁאִמינּו ְלעֹוָלם, ִעָּמְך 

 :310למחרת יום הכיפורים
ר ה" ל' וַּּׁיאמֶּ ה ְפָסל אֶּ  ְלךָ  משֶּ

 ָכִראשִנים  ֻלחֹּת ֲאָבִנים ְשנֵּי
ל ְבִתי עַּׁ ת ְוָכתַּׁ ֻלחֹּת אֶּ ְדָבִרים הַּׁ  הַּׁ

ל ר ָהיּו עַּׁ ֻלחֹּת ָהִראשִנים ֲאשֶּ  ".הַּׁ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 א,שמות לד 310
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 רוחני משה הוא איש, בעיני העם

 :הטבע עליונּות מעל יש בו
 הוא נביא שמביא, מחד

 ,מצווההם וחוקיהמן השמים את 
 נמסרת התורהדרך פיו 
 .מלמעלה' ה-ישר מ

 ,הוא מחוקק את חוקת האומה
 ,ביצועהומארגן את מבנה 

 ,לוהים מוחלטים'חוקי א אך
 ,נים לאנשיםכלכן מסּו

 ,רות וחטאיםיבמקרה של עב
 .להיות נוראים עלוליםהעונשים 
 לעברים סנגורהוא  משה, מאידך גיסא

 .ומבקש עליהם רחמים
 

 משה הוא איש החוקים ,כלומר
 :והתחנונים ותוגם איש התפיל

ל" ה אֶּ ר' ה וַָּּׁיָשב מֹּשֶּ  וַּּׁיֹּאמַּׁ
ָּטאָתם  .311לאלתר" ָאָנא ִתָשא חַּׁ

 משה שבר, אחרי החטאכי 
 ,ם שאמרחוקיה חקוקיאת הלוחות 

 ,נענו לו ביום הכיפורים' וחסדי ה
 :העונשיםחומרת כדי למנוע את ב

 ,לשבירה יםסכִה ' הש מאשרהתלמוד 
ְר " כי כתוב  ר ִשבַּׁ ֻלחֹּת ֲאשֶּ  "תהַּׁ

 !312תששיבר ךיישר כוח: 'האמר אז ו
 
 

                                                             

ל": לב-לא,שמות לב 311 ה אֶּ ר 'ה-וַָּּׁיָשב מֹּשֶּ ָחָטא , ָאָנא :וַּּׁיֹּאמַּׁ
זֶּה ָתה ִאם  ...ֲחָטָאה ְגדָֹּלה ָהָעם הַּׁ ָּטאָתםְועַּׁ י "ורש ..."ִתָשא חַּׁ

שלא יאמרו עלי : ועתה אם תשא חטאתם" :מוסיף במקום
 ".שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים

ה על "הסכים הקב" :א/מסכת שבת פז, בתלמוד בבלי 312
 ".תששיבר ךואמר יישר כוח 'תבריאשר ש'ידו שנאמר 
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 פרשת פקודי

 סדר הפרשיות
 של ספר שמות 

 ,שתי קבוצות כולל
 :ותהסדרות הראשונ ששב

 ,סיפור שחרור האומה
 .מעמד הר סיני ובניית החוקה

 ות האחרונותבחמש הסדר
 ,שהיה צריך לבנות המשכן מתואר

 ,דוגמה לבית המקדשהוא 
 שעתיד להיבנות במקום המקודש

 .צאצאי האבות, לעם ישראל
 יש קשר הדוק אך 

 :הסדרות בין שתי קבוצות
 ,תלּוגה תכלית יציאת מצרים היא סוף

 .313תבריּווחזרת עם ישראל לארץ הִע 
 ההבטחהלא רק ארץ זו 
 314בזמן האבותכמו  

 לאומה אלא כבר ארץ נתּונה
םוְ " ִתי אָֹּתּה ָלכֶּ  !315"מֹוָרָשה ָנתַּׁ

 
 ,ישראל חזרה לארץהיא תכלית ה

 .עברים לקבללאותה הובטח 
 כי אותה הכנעני בכוח כבש

ר בן שם  316שירש, במקום ֵעב 
 .מיועדת לִמקדש ארץ, אותה ִמנֹחַ 

 
 ?של בניית המקדש המה תכלית

 בריאת העולםראשית ב
 לוהים במשך ששת הימים'א

                                                             

וסף ירד למצרים הוא כאשר י: טו,בראשית מ 313
ץ ָהִעְבִריםִכי ֻגנֹּב ֻגנְַּׁבִתי "אמר למצריים  רֶּ אֶּ  ..."מֵּ

   .והוא הביא אחריו כל ישראל
ל": ח,שמות ו 314 ם אֶּ ְתכֶּ אִתי אֶּ בֵּ ר  ְוהֵּ ץ ֲאשֶּ ָהָארֶּ

ת ָיִדי ת ָנָשאִתי אֶּ , באָֹּתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְליֲַּׁעקֹּ ָלתֵּ
ִתי ם מֹורָ  ְוָנתַּׁ  ".'ֲאִני ה, ָשהאָֹּתּה ָלכֶּ

 ח,שמות ו 315
ד ְמקֹום ": ו,בראשית יב 316 ץ עַּׁ וַּּׁיֲַּׁעבֹּר ַאְבָרם ָבָארֶּ

ה לֹון מֹורֶּ ד אֵּ ם עַּׁ ץ, ְשכֶּ ֲעִני ָאז ָבָארֶּ ְכנַּׁ ל ' וַּּׁיֵָּרא ה. ְוהַּׁ אֶּ
ר זֹּאת, ַאְבָרם וַּּׁיֹּאמֶּ ץ הַּׁ ת ָהָארֶּ ן אֶּ תֵּ ן ָשם, ְלזְַּׁרֲעָך אֶּ  וִַּּׁיבֶּ

חַּׁ לה ָלי' ִמְזבֵּ ה אֵּ ִנְראֶּ " ארץ כנען" ההארץ נקרא" .והַּׁ
בני חם בזמן האבות כי היא נכבשה על ידי הכנענים 

צאצאי )שהיא הייתה מובטחת למשפחת העברים  אף
והכנעני אז " י"ראה פירוש רש. (בן נח עבר בן שם

 ,י מזרעו של שם"היה הולך וכובש את א : בארץ
לק נח את הארץ לבניו ישבחלקו של שם נפלה כשח

ק(: "בראשית יד) שנאמר דֶּ ְלִכי צֶּ ְך  ּומַּׁ לֶּ ם מֶּ   ."ָשלֵּ
     

 .בית יציב לאדםאת הטבע כהכין 
 התיילא ה בריאהם הִא 

 ,מושתתת יםקבועחוקים  על
 אי אפשר היה

 .לבני אדם לתת בחירה חופשית
ל ְמַלאְכתֹו'א, וביום השביעי ַבת ִמכָּ  ,317לֹהים שָּ

 .את עבודתולהמשיך וֲעׂשֹות לַ דם והשאיר לא
 ,םבריאת העול היא 'מתנת ה

 .האדםבו יוכל לחיות שכדי 
 תחילהביום השביעי ַמ 

 היסטוריית האדם  
 .ותויאחרבבחירה חופשית וב

 במשך שבתו קוח נפשיבמקרה של פ, עם זאת
 ,בעולמו להתערב לעצמו אפשרותשומר ' ה

 .כדי להציל ישראל הנופל בסכנת נפשו
 :המקדש סיבה קיים בית מאותה
 ,נפגש' ם האדם הם ִע שָּ 

 ,ְוָעשּו ִלי ִמְקָדש"
ְנִתי ְבתֹוָכם  318"ְוָשכַּׁ

 .כשצריך לעזור לבני האדם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

ְך א": ג,בראשית ב 317 ְשִביִעי 'וְַּׁיָברֶּ ת יֹום הַּׁ לֹּהים אֶּ
ת ִמָכל ְמ  ש אֹּתֹו ִכי בֹו ָשבַּׁ דֵּ ר ָבָרא וְַּׁיקַּׁ אְכתֹו ֲאשֶּ לַּׁ

ֲעשֹות'א  ".לֹּהים לַּׁ
 ח,שמות כה 318
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 מטרת ששת הימים הראשונים

 ,והעולמים הייתה לבנות את הטבע
 ,היום השביעיכל במשך  בהם יפעלשהאדם ו

  ,ימי המשיח יאתשיסתיים בב
 ,יום השמיניהבערב 

 .הנביא אליהושהודיע לנו כפי 
 עלינו לעשות שהעולם

 לאדםטוב יהיה בית 
 ,יתקדש' לה תףשּוכי הוא 
 :בית המקדש, משותף ביתועלינו לבנות בו 

 כה מפורט ומפורש המשכן, תורהספר הב
.נהיה כולנו מוכנים למפגש 319יום השמיניכדי של

                                                             

ְשִמיִניוְַּׁיִהי " :א,ויקרא ט 319 ּיֹום הַּׁ ח " :י,ויקרא ח "...בַּׁ וִַּּׁיקַּׁ
ת ה אֶּ ִּמְשָחה  מֹּשֶּ ן הַּׁ מֶּ תשֶּ ח אֶּ ִּמְשָכן וִַּּׁיְמשַּׁ     ".הַּׁ

ְשִמיִני: "סו,א ח מלכים ּיֹום הַּׁ ח  בַּׁ ת[ שלמה]ִשלַּׁ ָהָעם  אֶּ
תוַּׁיְ  ְך  ָבְרכּו אֶּ לֶּ ּמֶּ לֹות ְשלֹּמֹּה" :א,א ט מלכים " ...הַּׁ , וְַּׁיִהי ְככַּׁ

ת ית ִלְבנֹות אֶּ ת 'ה בֵּ ְך  ְואֶּ לֶּ ּמֶּ ית הַּׁ  ..."בֵּ
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 ספר ויקרא
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 אפרשת ויקר
 

 נגד עבודה זרה' ת העבוד
 

ה  אוִַּּׁיְקרָ " ל משֶּ  ,אֶּ
ר ה  בֵּ ָליו ' וְַּׁידַּׁ לאֵּ  ...ֵמהאֹה 

ל  י ִיְשָראֵּ ל ְבנֵּ ר אֶּ בֵּ  ,דַּׁ
ם  הֶּ ְרָת ֲאלֵּ  :ְוָאמַּׁ

ם ָקְרָבן לה        320..."'ָאָדם ִכי יְַּׁקִריב ִמכֶּ
 

 ספר ויקרא כולו מוקדש
 .בִמקדש' לתיאור עבודת ה

 קוראים ההפטרה בישעיה
 :אזהרה מפני עבודה זרה שמכילה

 ,321כי ייעּוד ישראל הוא להגיע לעבודה קדושה
ְרִתי ִלי" ם זּו ָיצַּׁ רו, עַּׁ פֵּ  ,לכולם "ְתִהָלִתי ְיסַּׁ

 ,כדי לקרבם אל בורא עולם
 .המשגיח על תולדות כל בני האדם

 אוי לעמים 
 !שיש להם נטיה לעבודת אלילים

 ,ליראת כוחות טבע חומריים, כלומר
  וגם הם נוטים

 להמציא עקרונות אנושיים חדשים
 .ולהאמין שיעזרו לחייהם החברתיים

 ,322ַאל נחשוב שזה סיפור ישן ומיושן
 ,כל הזמן הזה קור תרבויותבכל ה

 ,בכל עם, זה קייםועד עכשיו 
 מאמינים בכוחות העולם
 ,323ובתיאוריות שפיתחו בעצמם

 במקום להאמין בחוקי האל העליון 
 .אחרוןשברא את הכל מהראשון ועד ה

 
 ענוותנותו של משה

 
ה ָעָנו ְמאֹּד ִמכֹּל ָהָאָדם"  324".ְוָהִאיש מֹּשֶּ

ה אוִַּּׁיְקרָ "ב 'א האות  :כתובה בקטן 325"אל מֹּשֶּ
                                                             

 ב,ויקרא א 320
ְרִתי ִלי" :כא,ישעיהו מג 321 ם זּו ָיצַּׁ ְתִהָלִתי , עַּׁ

רּו פֵּ ִים ִכי ָעָשה ה: "כג,מד ".ְיסַּׁ ָהִריעּו ', ָרנּו ָשמַּׁ
ְחִתּיֹו ץתַּׁ ל ִיְתָפָא' ִכי ָגַאל ה... ת ָארֶּ  ".ריֲַּׁעקֹּב ּוְבִיְשָראֵּ

תופס לא  idéal))אידיאל , בתרבות המודרנית 322
 (.idole)אליל -פעם את מקום של איד

. חטא אדם הראשון הוא חטא ההומניזם, למשל 323
בהומניזם טמונה הנחה הקובעת שהמדד לקביעת 

ושרק , סיהוא סובייקטיבי ויח' רע'ו' טוב'המושגים 
 .האדם יכול לקבוע אותם באופן בלעדי

 ג,במדבר יב 324

 ,רצה משה ַוִיקר בלכתֹו
 ,דיבר אתו במקרה' כאילו ה

 ,אחורי הכתף, יםעמנביא ה, בלעםדיבר עם שכמו 
 .אלף-למרות זאת הוסיף הרחמן את ה

 .במיוחד למשה ,פנים אל פנים קריאהסימן של 
 

 מצוות וקדושה
ְקִריב "פסוק העל   ָאָדם ִכי יַּׁ
ה  ם ָקְרָבן לַּׁ  326".'ִמכֶּ

 :משיב 327רבי שמעון בתלמוד
 !' יש להגיד קרבן לה 

 ,קרבן ' ולא לה
  328,לקרבן לא נזקק -' כי ה 

 !אלא על האדם צריך רצון להקריב לפניו
  329.אליו' ובכך האדם מבקש ִקרבה לה

 פת לב האדםתנו
 ',צריכה להיכוון רק כלפי ה 

 'את נהלי עבודת ה
 התורה מורה להם 

 כפי טיב טבעו של לב האדם
 .לוהי העולם'אשר נברא בידי א

 עשיית המצווה
 .נגיע לקדושה: מכשירה נתיב דרכו

ְרָת אֲ " ל ְוָאמַּׁ ת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ל ָכל ֲעדַּׁ ר אֶּ בֵּ םדַּׁ הֶּ  :לֵּ
םהלֹּ'א  ' דֹוש ֲאִני הִכי ָק  ,ִשים ִתְהיּוְקדֹּ  !330"יכֶּ

 : לפי ההלכה 331ם"אמר הרמב
 ',באמצעות עשיית מצוות ה" ִשים ִתְהיּוְקדֹּ"

 שכל מצוות התורה 
 !ישראל צריכים לקיים

                                                                                 

 א,ויקרא א 325
 ב,ויקרא א 326
 ב/מסכת נדרים יתלמוד בבלי  327
: דוגמהנותנים ב /במסכת חולין ס? צריך קרבן' האם ה 328

בן לקיש מה נשתנה שעיר של ראש  בי שמעוןדאמר ר"
ה שעיר זה יהא כפרה על "אמר הקב ,'לה שנאמר בו דשוח

 ".טתי את הירחשמיע
ל: "ג-ב,ויקרא א 329 ד יְַּׁקִריב אתֹו  אֶּ ל מֹועֵּ ח אהֶּ תַּׁ  ִלְרצנֹופֶּ

 ."'הִלְפנֵּי 
 ב,ויקרא יט 330
( השורש הרביעי, הקדמה, ספר המצוות)ם "לפי הרמב 331

היא , הדרישה לקדושה מתייחסת לכלל מצוות התורה
אינה קשורה רק להתנהגות מסוימת בחיים ומושגת 

בעצם הנכונות , כלומר, הערכיםבאמצעות איחוד של כל 
של האדם לקיים את כל המצוות מתוך ההכרה שהן ניתנו 

 . לאדם מאת בורא העולם
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 :הספרא והספרי אומרים

 .ְפרּושים תהיו מן הדברים המגונים
 !'עשותי מצווַת את ' על ידי" ִשים ִתְהיּוְקדֹּ"
 .'י תתקדשומצווַת ' על ידי -" ּוִשים ִתְהיְקדֹּ"

 :לפני קיום כל מצווה אומרים, ולכן
 אשר קידשנו', ברוך אתה ה

 ...וציוונו, במצוותיו 
 התורה מדברת על קבוצת אנשים

 332,שרוצה לחיות בקדושה בעולמים
 כלומר על אלה שיש להם תנופה בלב 

 ,לוהים להתקרב'לא
 ,'ת בההמסוגלים לדבקּו

ְקִרי" םָאָדם ִכי יַּׁ  "ב ִמכֶּ
 ".אדם"מלאה משמעות נקראים באז 

 

 םתורת הכוהני
 

 "תורת הכוהנים"ספר ויקרא להמדרש קורא 
 ספר החוקים ,כלומר

 :של פרויקט הקדושה המוצע לישראלים
ת כֲֹּהִנים ִתְהיּו" כֶּ ְמלֶּ  ,ִלי מַּׁ

 .333גוייםבין כל ה "ְוגֹוי ָקדֹוש
                                                             

הוא אחד המושגים " קדושה"יש לציין שהמושג  332
מניטו -הקשים ביותר להבנה שבהם עסק הרב אשכנזי

נציין כאן רק שתי נקודות הנוגעות . ל בשיעוריו"ז
רימת התולדות במהלך ז, ל"לפי מניטו ז: לנושא זה

שעיקרו בירור , ההיסטוריה היא חלק ממהלך קוסמי
טָּ . הקדושה היסטורית זו מקורה בספרות -השקפה מ 

שקיים תהליך בירור המתרחש בכל , וטענתה, הקבלה
. העולמות ושמטרתו הפרדת הקדושה מן הטומאה

מאחר שזהו מושג השייך לעולם הטרנסצנדנטיות 
ות רוחנית בעולם המנסה לבטא משהו בעל משמע

הרי הגדרת הקדושה היא , האימננטי של ההגשמה
או במילותיו של מניטו ; משימה כמעט בלתי אפשרית

קשה מאוד , מאחר שהקדושה היא שפת הנשמה: ל"ז
, יתרה מכך. למצוא את המילים הנכונות לבטאה

על כל ' העברי'הקדושה במובנה ", ל"לדעת מניטו ז
ת וקטגוריות חשיבה משמעויותיה אינה קיימת בשפו

שכן במנטליות התרבותית של המסורות , אחרות
הקטגוריות של חוקי הטבע , הגדולות של האומות

מופיעה כאן . כופות עצמן על קטגוריות הקדושה
מאחר שמדברים בדברים , אמביוולנטיות של השפה

של הנשמה ומשתמשים בקטגוריות שמכילות 
ראו " .משמעות מדויקת רק כאשר הן דנות בחומר

 ,43' עמ, א, "La Parole et l'Ecrit"פירוט בספר
 Albin Michel Ed, Paris 

 
ל הסביר שהבורא ברא עולם "מניטו ז, כמו כן 333

: ובו אדם והציב לפני האדם יעד ותכלית
ההיסטוריה היא ". כי קדוש אני, קדושים תהיו"

במונחים " לוהי'העניין הא"המקום שבו מתפרש 

 
ל' ְקדִשים ִתְהיּו ִכי ָקדֹוש ֲאִני ה" םהֹּ'א   ".יכֶּ

 ,היא ציוּוי לקיום המצוות" תהיו"המילה 
 וגם הבטחה נבואית העתידה להיות

 ,מציאות לכל אחד ואחד מתוככם
 ,הבטחה לכלל ישראל בלא תנאי בהם

םהלֹּ'א  ' ִכי ֲאִני ה"  ."יכֶּ
 ן רואים בציווי לקדושה"י והרמב"רש

 ,כל מצווה עשייתדוקה באציווי לזהירות 
 .334טהרת המשפחהבכמו למשל 

 ,קדוששברצונו להיות בן אדם 
 ,מכל דבר חשוד צריך לפרוש

 ,נפילהבו מוקש ל כי טמון
 לכן ספר תורת כוהנים

 מפרט לכל תחום הוראה 
 .להיזהר ולהבדיל בין טהרה לטומאה

                                                                                 

" לבריאה להפוך להיותמציע "של מה שהבורא 
ך הזמן ההיסטורי ש  יוצא מכאן שככול . במסגרת מ 

שמשהו קרוב יותר למימוש וגילוי הרצון האלוהי 
: יותר' קדוש'הריהו , בעולם של ההיסטוריה

בכל . הנברא מכיל בתוכו עקבות של תכנית הבורא
ניתנת , נחשפת, מקום שבו תכנית הבורא מתגלה

העברי מכנה מופיעה אותה מהות ש, לזיהוי
, "שפה וקדושה", 31 מעיינותראה חוברת . קדושה

במה שמתרחש , כאשר. "8' עמ, ט"ירושלים תשכ
מה שנחווה מתחיל , בהיסטוריה של העולם

מתגלה ', מחשבת הבריאה'ל, להתאים, להידמות
זאת מאחר ... ונחשפת הקדושה במובנה העברי

 –( פרוקסיציה)זהות , שקיים אימות של הנברא
הנמצאת יותר  –( אפרוקסימציה)קירוב יותר מ

שושלת . לוהית'ויותר בהתאמה עם התכנית הא
, הקדושה הולכת בעקבות שושלת התולדות
. שושלת הברכה מכילה את שושלת הברית

הקדושה קיימת כאשר הבריאה בוחרת להתנהל 
במילים ." בכיוון של מימוש תכנית הבורא

הקדושה היא תהליך התפתחותי השואף : אחרות
 הקדושה היא הצלחת הישות והשלמתה. לשלמות

שלמות זו משייכת את מי שהגיע אליה לקטגוריה ו
, א, סוד העבריראה פירוט בספר . נפרדת מהשאר

, מכון מניטו, גבריאלה בן שמואל, 96-91' עמ
 .ירושלים

הוו פרושים מן  :קדושים תהיו" :י על הפסוק"רש 334
 ל מקוםשכ( ויקרא רבהמדרש )העריות ומן העבירה 

( ויקרא כא) :שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה
ם' ה ֲאִני ,וגו זונה וחללה האש ִדְשכֶּ ל (שם), ְמקַּׁ לֵּ  ְולֹּא ְיחַּׁ
ְדשֹו' אני ה, זְַּׁרעֹו כי התורה  העניין: "ן"רמב ..."ְמקַּׁ

הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה 
על כ ימצא ב"א, איש באשתו ואכילת הבשר והיין

התאווה מקום להיות שטוף בזימת אשתו או נשיו 
וידבר , ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, הרבות

והנה , שלא הוזכר איסור זה בתורה, כרצונו בכל הנבלות
 ..."יהיה נבל ברשות התורה
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 משמעות הטקס
 של הבאת הקרבן

 
 משמעות הפולחןמה 

 ?קרבןשל הבאת 
  335? להביא לאליל שוחד מוכן

 ?תןמעין סחר או משא ומ
 בדתות הקדּומות, בדורות הקודמים

 ,כוחות אי אלו טבעבהיו מעריצים 
 קרבנות הקריבו לפניהםואף 

 כי סברו שישמשו לכוחות כפיתיון
 ,נגד כל צרה ואסון

 ל העליון'זאת בלי להכיר את הא
 .בורא כל הכוחות בעולם התחתון

 מאז עברו הרבה דורות
 לפני שהבינו שראוי היה לעבוד

 ,רא העולמותבו' רק את ה
 ,"נותקרב" וכשמביאים

 ,ל המקורות'לא להתקרב מתוך רצון
 ,באמונה' להקריב רק להיש קרבן 

 ,נדבה קרבן הוא
 .אהבהרק ביטוי של יראה ו 

 אבל גם בזמננו קיימות תרבויות
 ,הערצותו" אידיאלים"בעלות 

 תיאוריות ומערכות חברתיות
 ,אנשים מאמינים ןשבה

 תוטמופש גם כתלבושות הרי הן
 .של עבודת אלילים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

לִֹּהים : "יט,שמות כב 335 חַּׁ ָלא  ָיֳחָרם [ לאלילים]זֹּבֵּ
ה, [והשמדה ייקבל נידו] דֹולְ ' ִבְלִתי לַּׁ  ".בַּׁ
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 פרשת צו

 הקרבנות מטרות
 

 הקרבנות הם עיקר הפולחן
 ,במשכן' עבודת הב

 ,התקרבות אל בורא עולם םמטרת
 על ידי לחם טהור ומושלם

 אשר כהן בתפקיד
 .באש תמיד' שורף לה

 
 מטרה שניה היא

 .האדם' כפרת עוונות' 
 ,אהי העווןכיסוי , כפרה

 !מתן מחילה לאדםו 
 

 מקורו ביצר הרע ,כל עוון
 ,לתענוג ולתאווהאת הגוף שמושך 

 עצמית והכרהמּודעּות תוצאה של  וז
 .אשר נחוצה להישרדות טבעית

 היצר גורם להתפתחות 
 ,בחברהוכלכלה ולתחרות ב 

 אך הוא גם מזמן אפשרות 
 :להידרדרות ולפשיעה

 העוון , לדוגמה
 ,של אדם הראשון וחווה

 ,336תאוות מזוןבכרוך כבר היה 
 .ויתר רצון להכרה עצמית מּודעּות 

 
 חוקי המוסר בתורה פיכך מובאיםל

 ווהתאיתר רצון להתגבר על תוך מ
 וליצור חיים בריאים בטהרה

 .שהקדּוה הוא ערך עליוןבהם 
 
 

                                                             

ל מדבר על "מניטו ז-צריך להדגיש שכשהרב אשכנזי 336
כי אם על כל , הוא אינו מדבר רק על מזון גשמי', מזון'

הצרכים והחסכים הקיימים בבריאה מעצם , הרצונות
, במובן זה. 'רצון לקבל'מעצם היותה , כלומר, מהותה

שהוא החלק , שבאדם' אנושי'קיימת סתירה בין הצד ה
לבין החלק האלוהי , להתמלא שבוהחסר והמבקש 

שהוא החלק המשפיע והמבקש למלא חסכים , שבאדם
ל הבהיר לא פעם שהקרבן בא על "מניטו ז. של אחרים

ולכן ', רצון להשפיע'ל' רצון לקבל'מנת להפוך את אותו 
על הקרבן לבוא ממקום של נתינה ולא של רצון נוסף 

 . לקבלה

 קרבנות עוונות באמצעות ןתיקו
 

 לנו התורהכננת מתָּ 
 קרבנות לכפרה

 עווןקרה של במתיקון ל ְכִפתרון
 עליון  או מכוחבשגגה  נעשהש

 .הטבע ולא בכוונה תתחת כפיי
 ,עבודת המשכן בטקס

 ,בפולחן, ם אוכלים כתיקוןשָּ 
 ,כסדרן וקדושים מאכלים טהורים

 אדם בעולם ִמַתְכִליות מעשי נקיים 
 .נםעוו אורחות מכלורחוקים 

 
 :בבית המקדש בירושלים

 ,םמישל יםאוכל בבגד תמיםאדם 
 ,טהוריםמאכלים  ,שלםומבבית 

 !נפרדים ממעגל המסחר של חיים טמאים
 ,אידיאליים יםלחי דוגמהיש  במשכן

ם האדם חי   .חיים קדושים ,ככהן במקדששָּ
 

 :בהפטרה אומר ירמיהו הנביא
 ִשְמעּו ְבקֹוִלי"ביקש ' ה

 ,337את רצוני ההעוש "ותהיו ִלי ְלָעם
ְך ו" רֶּ דֶּ ם ְבָכל הַּׁ ְכתֶּ  ֲהלַּׁ

ּוֶּ  ר ֲאצַּׁ םֲאשֶּ ְתכֶּ  ,ה אֶּ
ם ב ָלכֶּ ן ִייטַּׁ עַּׁ  .338"ְלמַּׁ

 רוצה שלא תעשו עוונות' ה
 עֹולותוזבחים ברך וציהיה לא לכן ו

 .בבקשת כפרה וחנינות
 
 

                                                             

את הצורך  לא הכחיש, שהיה כהן בעצמו, ירמיהו 337
אך ביקש להדגיש , שהתורה מציגה בהקרבת קרבנות

לא דרש שעם ישראל יעשו עוונות ואחר כך יביאו ' שה
ח  :ב-א,ראה ירמיהו א. כדי לכפר עליהם עֹוָלה ָוָזבַּׁ

ן ִחְלִקָּיהּו" י ִיְרְמָיהּו בֶּ ֲענָ , ִדְברֵּ ר בַּׁ כֲֹּהִנים ֲאשֶּ , תֹותִמן הַּׁ
ץ ִבְנָיִמן רֶּ ר הָ , ְבאֶּ ר הֲאשֶּ ָליו'  ָיה ְדבַּׁ  ."אֵּ

ל ": כג-כב,כא עד ח,ירמיהו ז 338 ם ְספּו עַּׁ יכֶּ עֹּלֹותֵּ
ם יכֶּ ת ִכי לֹּא. ְוִאְכלּו ָבָשר, ִזְבחֵּ ְרִתי אֶּ ם ְולֹּא ִדבַּׁ יכֶּ  ֲאבֹותֵּ

ץ ִמְצָרִים (הֹוִציִאי)ִצִּויִתים ְביֹום הוציא  רֶּ אֶּ ל אֹוָתם מֵּ  עַּׁ
ח י עֹוָלה ָוָזבַּׁ ָדָבר.ִדְברֵּ ת הַּׁ זֶּה ִצִּויִתי אֹוָתם  ִכי ִאם אֶּ הַּׁ

אמֹּר א: לֵּ ם לֵּ ם , לֹּהים'ִשְמעּו ְבקֹוִלי ְוָהִייִתי ָלכֶּ ְוַאתֶּ
ּוֶּה, ִתְהיּו ִלי ְלָעם ר ֲאצַּׁ ְך ֲאשֶּ רֶּ דֶּ ם ְבָכל הַּׁ ְכתֶּ ם וֲַּׁהלַּׁ ְתכֶּ , אֶּ

ם ב ָלכֶּ ן ִייטַּׁ עַּׁ  ".ְלמַּׁ
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 : הנביא מדווח' בשם ה

 רק פתחתי פתח"
ַבח ה וָּזָּ  ְוִצִּויִתים ַעל ִדְבֵרי עֹולָּ

 .339" ִמקריעוון ת כפרל
 ובהפטרת זכור
 :340אומר שמואל למור

ץ לַּׁ " פֶּ חֵּ  ?ְבעֹּלֹות ּוְזָבִחים' ה-הַּׁ
 !'ִכְשמֹּעַּׁ ְבקֹול ה

ח [אותו]ְשמֹּעַּׁ [ טוב]ִהנֵּה  בַּׁ  ,ִמזֶּ
ְקִשיב  יִלים  ,[לו]טֹוב ְלהַּׁ ב אֵּ לֶּ חֵּ  341! "מֵּ

 

 העולה והשואה
 היא קרבן שנשרף כליל" עולה"

 מוביל' ה-יותר טוב היה ללכת בדרך ש
 .342קרבן שאינו אכילל להצטרךולא 

 :הגדולה םיהודיההריגת  את ֱהִעזו לכנֹותהגוים 
' ,'holocaust עולהקרבן 'פירושו', 

 לכפרה ולטהרה נותקרבהיו  םיהודיהכאילו 
 !'שואה': הנאצים לקרוא לפשעיבמקום 

 , תקופת חושך הייתה
 .שלמהאכזרי של אומה  רצח

ם ָקְדִשי" ת שֵּ ְללּו אֶּ  ,343"ְולֹּא ְתחַּׁ

                                                             

 :הבאים מלכתחילה אותו רעיון יוצא מן הפסוקים 339
ם ִמְצו" ְרתֶּ יּוְשמַּׁ ם אָֹּתם ֹּתַּׁ ְללּו . 'ֲאִני ה,וֲַּׁעִשיתֶּ ְולֹּא ְתחַּׁ

ת ם ָקְדִשי אֶּ ְשִתי ְבתֹוְך , שֵּ ל ְוִנְקדַּׁ : ובדיעבד ",ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
ְשִמיִני ָוָהְלָאה" ה, ּוִמּיֹום הַּׁ ה לַּׁ ן ִאשֶּ ה ְלָקְרבַּׁ  "...'יֵָּרצֶּ
 (לב-כז,ויקרא כב )

ר" כב,א טו שמואל 340 ל וַּּׁיאמֶּ ץ ְשמּואֵּ פֶּ חֵּ ה הַּׁ  ְבעֹּלֹות 'לַּׁ
ח ְשמעַּׁ  ִהנֵּה !'ה ְבקֹול ִכְשמעַּׁ  ?ּוְזָבִחים בַּׁ  טֹוב ?ִמזֶּ

ְקִשיב ב ,ְלהַּׁ לֶּ חֵּ יִלים מֵּ  ".אֵּ
אם עם ישראל לא : האזהרה ברורה. טו-ג,ירמיהו ז 341

להקים בארץ ישראל  –ימלא את התפקיד שהוטל עליו 
לא  –חברת מופת מוסרית לאור עקרונות התורה 

יגנו עליו כשתימלא סאת הרשע ' חיל'ולא ה' כוח'ה
 .והשחיתות

מדגיש הרב " כליל"או " עולה"לגבי המושג  342
מושג זה מתורגם  .א: מניטו שתי עובדות-אשכנזי

שהוא קרבן הנאכל כולו , 'holocaust' -בצרפתית כ
הנביא מבזה את ההשחתה חסרת התועלת של . באש

עדיף היה שייאכל אצל בני אדם , המזון שלדידו
הגויים השתמשו  .ב. מאשר שיושחת בחינםמוסריים 

כדי לתאר את  -" holocaust" -באותה המילה 
של הנאצים והאירופים נגד היהודים במאה " שואה"ה
שכן , זוהי לא רק טעות בתרגום אלא פשע מכוון. 61-ה
, העם היהודי לא היה קרבן לכפרה ולטהרה" שואה"ב

-אלא קרבן למעשה נורא של אכזריות ברברית בלתי
 .אנושית ורצח עם

  לב,כב ויקרא 343
 

 
ְשִתי"ו ל ִנְקדַּׁ י ִיְשָראֵּ  ."ְבתֹוְך ְבנֵּ
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 פרשת שמיני
 

 פרשת החודש
 

 ידן בניין המשכןע
 ביום ראשון של חודש ראשון

 העם מוכן ,חודש ניסןב
 .את המשכן ךוחנלבנות ול

 ,ימי המילואים תבשבע
 ,ניםהומשפחת אהרון הכ

 ,לוהים'וא משה דרכתהב
 תפקידםולמדו את  התקדשו

 :אדםבתולדות ה בעידן חדש
 .והַעם' בין היחס חדש 

ְשִמיִניוְַּׁיִה " ּיֹום הַּׁ  344"י בַּׁ
 ,בו טקס חנוכת הבניין

 בית מועד לקשרים ישירים
 .עולמיםבין הבורא וה

 לוהים'הא תגלההעד כה 
 ,לנביאיםוגם לאבות 
 מוסרי  זכותת לפי דרג

 .של האנשים
 במשכןמעכשיו ובכן 

 בורא העולםשכינת 
 :ִעם בני אדםתשכון 

 , ישראל יהיה בתפקיד
 .באופן מתמיד

 

 בניין המשכן שמחת 
 כשמחת בריאת העולם
 

 345:נאם החכםתלמוד ב
 תהיישמחה ה' הלפני "

 ביום חנוכת המשכן
 בראבו הוא יום שבכ

 ."העולם וצבאם את
 :לוהים במעשה הבריאה'אמר א
 ,ויהי ערב ויהי בקר"

 יום שלישי, יום שני ,346"יום אחד
 ,שביעייום ה, שבתיום עד 

 ,אז סיימתי את הכול בעולמי
 
 

                                                             

 א,ויקרא ט 344
 ב/מסכת מגילה י, תלמוד בבלי 345
 בראשית א 346

ְשִמיִני", חר דורותוהנה א ּיֹום הַּׁ  "בַּׁ
 בין אדם וביני, קם בניין בית המועד

 :זוהרת באור הידיעההשכינה 
 ,בעולם' נוכחות הלודאות יש ו

 ,סתם שאינו קיים כתוצרת
 ,ברצון קיים אלא מיוסד

 .נעלםאף אם בוראו דומה כ
 תלויהודאות השכינה וכן 

 .אדםשל המוסר ה מדרגתב
 ,שנגי אףולאדם רחוק  'ה

 על פי קיבולת האדם להרגיש
  ,המקדיש 'ִקרבת האת 

 .ף אך ליד כל אישסונאיהוא 
 

 השכינה בארץ וברקיע
 

 :תנועות השכינה 347מתאר המדרש
 שכינת האדון, בימי הבריאה

 ,במלוא העולם גלויה הייתה
 ,מהעולם התחתון, והשכינה

 ,התרחקה לרקיע הראשון
 ,בגלל החטא של האדם הראשון

 ,ע השניואחר כך לרקי
 ,הרביעי עד השביעי, השלישי

 ,הבבלי, הקיני: בחטאי הדורות
 .הסדומי והמצרי, הכנעני

 אך הודות לזכות דורות הצדיקים
 ,יעקב ולוי ,יצחק, אברהם

 ,דורות הבנים, משהו עמרם, קהת
 ,בשלבים, השכינה חזרה מהרקיע

 .עד כדי שנגאלו ממצרים העברים
ד ה" ר ִסינַּׁי' וַּּׁיֵּרֶּ ל הַּׁ  348"עַּׁ

 .י לתת לעם את התורהכד
 בנה משה את המשכןאז 

 ,למקומה את השכינה והשיב
ה הריאֵעת הבּבש   כפי ְרתָּ  :שָּ
ץ"כן ל ִדיִקים ִייְרשּו ָארֶּ  צַּׁ

יָה  ד ָעלֶּ  ,349"ְוִיְשְכנּו ָלעַּׁ
 ?התקווה רשעים מהלו

 .שכנו שכינה בארץילא 
 

                                                             

 ז,בראשית רבה יט 347
 כ,שמות יט 348
 כט,תהלים לז 349
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 השכינה באבלות הגלות

 
 ממשתה סימן יהשכינה הי

 .לגאולהולהתגלות 
 ,חורבן בית המקדשאז מו

 יחד ִעם ישראל היא גלתה
 ,ה אותנו בגֹולהתווילו

 ביכול את סבלותינווִכ 
 .חוותה 350שם ייסורינוו

 אבלנּוביטוי גלותנו היא 
נּועל הסתלקות השכינה ִמ   ,מ 

 היא אבלֹו' גלות הגם ו
 .ם ַעמֹוִע ֵמ  תרחקותֹועל ה
 בל בגלות לא יכולהָא

 .לסבול עודאת אבלו  
 בליו לָאדַ " :מבשר התלמוד

 ,351"שיעמוד באבלו 
 ישראל : אומר אליעזר בירו

 ,התשוב האם עוש נגאל
 :שעואמר ליה רבי יה

 תשובה םשיאם אין עֹו 
  מעמיד להן מלך' ה
 שגזרותיו קשות 

 תשובה  םשיוישראל עֹו
 .ומחזירן לטובות 

 
 לפי חכמינו יש שתי דרישות

 :גלותלגאולה ולסיום ה
 אבלו גם רצון האדם לסוף

 ,בוראושל  השכינה ולחזרת
 להיות לחזור' וגם רצון ה

 .בקרב הבריות, מועדהבית ב
 וןביטחו תקווה נאזורלכן 

 .בהמון בגאולת ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ה,מסכתא דפסחא יד, ילתא באכמ 350
 ב/מסכת סנהדרין צז, תלמוד בבלי 351
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 .ומחזירן לטובות 

 
 לפי חכמינו יש שתי דרישות

 :גלותלגאולה ולסיום ה
 אבלו גם רצון האדם לסוף
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 ה,מסכתא דפסחא יד, ילתא באכמ 350
 ב/מסכת סנהדרין צז, תלמוד בבלי 351
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נּועל הסתלקות השכינה ִמ   ,מ 

 היא אבלֹו' גלות הגם ו
 .ם ַעמֹוִע ֵמ  תרחקותֹועל ה
 בל בגלות לא יכולהָא

 .לסבול עודאת אבלו  
 בליו לָאדַ " :מבשר התלמוד

 ,351"שיעמוד באבלו 
 ישראל : אומר אליעזר בירו

 ,התשוב האם עוש נגאל
 :שעואמר ליה רבי יה

 תשובה םשיאם אין עֹו 
  מעמיד להן מלך' ה
 שגזרותיו קשות 

 תשובה  םשיוישראל עֹו
 .ומחזירן לטובות 

 
 לפי חכמינו יש שתי דרישות

 :גלותלגאולה ולסיום ה
 אבלו גם רצון האדם לסוף

 ,בוראושל  השכינה ולחזרת
 להיות לחזור' וגם רצון ה

 .בקרב הבריות, מועדהבית ב
 וןביטחו תקווה נאזורלכן 

 .בהמון בגאולת ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ה,מסכתא דפסחא יד, ילתא באכמ 350
 ב/מסכת סנהדרין צז, תלמוד בבלי 351
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 מצורע-פרשות תזריע

 טומאה וטהרה 
 :קראייסוד ספר ועומדות ב

 ויקרא פרשת מ
 התורה נותנת ,צופרשת עד 

 ה מוחלטתהבדל ם המבדיליםחוקי
 ,טומאהשבכל דבר ובין הכוהנים  בין

 מביאההתורה שמיני ובפרשת 
 .הטהרבאכל מחוקי ה 

 ומצורע מתארות  תזריע
 אפשריות בעיות מגוון

 טומאה הכרוכות ב
 .האשה וא איששל גוף ה

 ,התורה מגוללת תר הפרשיותביֵ 
 .מהמוות יסודות הטומאה הנובעת

 
 :הרעיון הטמון בכל אלה

 החוצהולהוציא  שצריך להפרי
 מוותדבר הקשור לכל 

 עורבמשבאופן טבעי 
 .בחיינו על כדור הארץ

 'ויקרא' חומש, מדרשלשון הב
 .נקרא -' ספר הכוהנים'

 הזמנה מעיןכל הספר הוא 
 'אדם של קדושה'כ להתגלּות ולחיּות

 .פעולהובכל , בכל מעשה, תרמֹוהבכל 
 

 :בתורה גדולמתגלה כאן עיקרון אך 
 ,קדושהיותר לגל אדם מסוש ככול

 .בסיכון לטומאה יותר כך הוא יהיה
 קדושההר הדווקא המאמץ לעליה ב

 .ירידהבנפילה ושמסכן את האדם הוא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתוך לימודאת זה מציין " גלילי זהב"ה
 :לקיש בתלמוד-של ריש

 ":זאת תהיה תורת המצורע"משמעות 
 .מוציא שם רעאדם הזאת תורתו של 
 תורת המצורע בין את אך אפשר גם לה

 352".להוציא מעצמו את הרע" דרךכ
 האת הטומאלחוץ מוציאים , כמצורע ,כאשר

 ן העליוןיוּולכעליה תהליך בזה סימן טוב 
 ,ה בחיי העולם התחתוןקדוש של עודיליו

 .וןכנ הדברלחברה שלמה  אף - ליחיד כמו

                                                             

) אמנם הפשט של לימוד ריש לקיש בתלמוד בבלי  352
אמר ריש לקיש מאי דכתיב " :הוא( ב/ערכין טומסכת 

זאת תהיה תורתו  'זאת תהיה תורת המצורע'( ויקרא יד)
ר "א: " א/זערכין טראה גם במסכת , " של מוציא שם רע

 :ר יוחנן על שבעה דברים נגעים באין"שמואל בר נחמני א
 -דועל שבועת שוא  -גועל שפיכות דמים  -בעל לשון הרע  -א

ועל צרות  -זועל הגזל  -והרוח ועל גסות  -הועל גילוי עריות 
 ."העין
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 פרשת  אחרי מות

 ליּותאסוד האוניברס
  

ת" ם אֶּ ְרתֶּ י ּוְשמַּׁ  ֻחקֹּתַּׁ
י   ת ִמְשָפטַּׁ  ְואֶּ

ה אָֹּתם ר יֲַּׁעשֶּ  ֲאשֶּ
יָה    353"ָאָדם ָוחַּׁ

 יש הבדל בין המושגים
 :'אדםה-בני'ו' אדם-בן' 

 ', אדםה-בני'כשמדברים על כלל 
 .כל צאצאי האדם הראשון: מתכוונים

 ובאמת הדבר נכון
 ל העליון'שכל העמים מצּווים מפי הא

 :רק לשבעה חוקי עולם 
 , ל אותם לפדיוןחוקי נח שהצי

 ,הפרטים שבתורהלכל  מחויביםלא הם 
 .טהרהולא ל טומאהלא ל

 ן שאפילו נכרי ירבי מאיר אומר מני 
 354 ?במקדשי גדול הוא ככהן ,ועוסק בתורה

י "כי כתוב  י וִמְשָפטַּׁ  ֻחקֹּתַּׁ
ה  ר יֲַּׁעשֶּ  ".ָאָדםָה ֲאשֶּ

 מייחס אותם 355'תורה תמימה'מחבר ה
 ,צדיקיםהגוים ה אל

 , לוהים'אלנאמנים ה
 ,ואת שבע מצוות נח הם שומרים 

 .עוסקים תורהובכך נחשבים כאילו ב
 : 356ם ורבי חסדאי אומרים"הרמב

 ,יש להם חלק לעולם הבא
 כי הם הגיעו לדרגה

 שהיה , של נפש משה רבנו
 ָאָדםָה ָעָנו ְמאֹּד ִמכֹּל " 

ל  ר עַּׁ י ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ  .357"ְפנֵּ

                                                             

 ה ,ויקרא יח 353
 אמסכת בבב, אותו טקסט מצוטט בתלמוד בבלי 354
רבי מאיר : "א/מסכת סנהדרין נטוגם ב, א/לח אקמ

 ?גדול עוסק בתורה הוא ככהןומנין שאפילו נכרי  :אומר
ה אָֹּתם ' ומרללמוד ת ר יֲַּׁעשֶּ ם ָאָדםהָ ֲאשֶּ י ָבהֶּ ויקרא )' ָוחַּׁ

 אדםהאלא  ,הנים ולוים וישראלים לא נאמרכ .(ה,יח
  "[.בכלל]

 .רב ברוך הלוי אפשטייןה  355
ם המצוטטים על ידי "דעה זו מבוססת על דברי הרמב 356

אין ספק שמי שהגיע : "הדיין רבי חסדאי הלוי
י "י יושר המידות המוסריות וע"לאמיתיות של נפשו ע

 ."יש לו חלק לעולם הבא, עיון באמונה בבורא

 מי שמתנהג על פי כל התורה, אמנם
 כפי שהיא התקבלה, ג המצוות"תריב

 ,לוהי ישראל'א' מה
 ', בן אדם'נקרא בתואר  

 ,כי הוא מתנהג ממש כבן אדם 
 ,למוסר ישראל הוא נאמן
 ,עד ביאת המשיח הגואל

ן" ְרִעיִתי צאן צאִני ,ְוַאתֵּ  !ישראל "מַּׁ
ם ָאָדם" ם'א   ֲאִני ,ַאתֶּ יכֶּ ."'נאום ה, לֹּהֵּ

358 
 ג מצוות ישראל שומר "לכן על תרי

 ',כמצוות ה, ועל שמירת טהרה בחיים 
 ,נכון שטומאה היא מצבם של המתים בקבר

 .וטהורים תחיו כולכם, אך אתם חיים
 

 לצדיקי ישראל ' ג המצוות ציווה ה"את תרי 
 .אדם-כי הן המוסר המתאים להתנהגותו של בן 

 ל'שהא, ולעומתן שבע המצוות
 , ציווה לצדיקים מֵּבין עמי העולם 

 .359אדםה-ל כל בניהן המוסר ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

 ג,יב במדבר357
 לא,לד יחזקאל 358
 תֹוָרה"הפסוק : " א/מסכת סנהדרין נט, תלמוד בבלי 359

ה ָלנּוִצָּוה  ת  מֹוָרָשה, מֹּשֶּ , תורה ניתנה לנו" ]יֲַּׁעקֹּבְקִהלַּׁ
מורה שכל [ לבני ישראל –מורשה , לכל בני אדם

כלפי נוכרי " עוסק בתורה"המקומות שבהם נאמר 
שוב לבני ישראל שחזרו וניתנו , קשורים לשבע מצוות נח

לזה  ,בסיניונשנית ה שנאמרה לבני נח וכל מצו: "בסיני
 ."ולזה נאמרה
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 ג המצוות של ישראל מצטרפות "תרי

 ,לשבע המצוות של האומות
 !יחד הן שוֹות' כתר' 360ולחשבון

 כמספר האותיות של עשרת הדיברות
 !בלוחות, שקיבל משה לכלל בני האדם

 זה סוד האוניברסליּות 
 :שנרמז בתורה לכלל האנושּות

 איחוד כל העמים 
 ,לוהים'וסר האסביב ישראל ומ

 .לחיי כל הבריאה ולטובת כל העולמים

                                                             

 .מצוות 831+7כלומר , 861שווה " כתר" 360
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 פרשת קדושים

ל"  ,ְקדִֹּשים ִתְהיּו... ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
ם'א  ' ִכי ָקדֹוש ֲאִני ה יכֶּ  361".לֹּהֵּ

 .ואני אוהב את הקדושה שיש בכם
 בפרשההתורה נותנת 

 :של אהבהדומים ים וושני צי
ֲעָך ָכמֹוךָ " ְבָת ְלרֵּ  362 !"'ֲאִני ה, ְוָאהַּׁ

ךָּ  ,ֵרֲעךָּ ואהבת ישראל את : כלומר  ,ְּבֵני ַעמ 
ם' ַהֵגר ואהבת את'וגם   ,ַהגָּר ְּבַאְרְצכ 

ְבָת לֹו ָכמֹוךָ "   ְוָאהַּׁ
ם'א  ' ֲאִני ה [כמו ישראל] יכֶּ  363!" לֹּהֵּ

 
 ,מובן שצריכה התורה לצוות

 ,לאהוב את הגרים הזרים
 ,לרוב טבעינראה דבר זה לא כי 

 הקרוב עמךבני  ,ֵרֲעךָּ אך למה את 
 ?לאהוב יש צורך לצוות

בר  האם  ?צריך ציווי לאהובאת החָּ
 ?האם היה צריך לצוות על אהבת החבר 

 כי ִקרבת העשייה , אכן
 תחרות לפעמים גורמת

 ,לאותה מטרה שואפיםדווקא כש
 תהדדיּוואהבה  הלכן התורה דרש

 .חיפוש מוסרי של אחווה הקשיוב
 

 יםחכמה לפי התורה ומסורת
 :שני סוגי גרים בישראליש 

 תושב הוא איש זר-גר
 :שבא לגור אתנו ואמר

 .ישראל בשלוםִעם רוצה אני להיות 
 ,וליתן לו מקום ולאהב ציוותה תורה

ץ ִמְצָרִים" אתם כי גם רֶּ ִרים ְבאֶּ ם גֵּ ִייתֶּ  .181"ה 
 

 וים אנותורה לא מצּולפי האבל 
 מנוונאי עַ ׂשאת לאהוב 

 ,רוצים מהארץ לגרש אותנוש
 !נתן לאבותינו ולנו' השידה היחארץ ה

 ,הגיונית אהבת השונא היא לא
 ,רחמים על אכזרים הם תחושה לא מוסרית

                                                             

 ב,ויקרא יט 361
ךָ : "יח,ויקרא יט 362 ּמֶּ ת ְבנֵּי עַּׁ , לא ִתקם ְולא ִתטר אֶּ

ְבתָ  ֲעָך ָכמֹוךָ  ְוָאהַּׁ  ."'ֲאִני ה, ְלרֵּ
ם ְוִכי ָיגּור: "לד-לג,ויקרא יט 363 לא , ִאְתָך גֵּר ְבַאְרְצכֶּ

ם .תֹונּו אתֹו ָגר ִאְתכֶּ גֵּר הַּׁ ם הַּׁ ם ִיְהיֶּה ָלכֶּ ְזָרח ִמכֶּ , ְכאֶּ
ְבתָ  ץ ִמְצָרִים ֲאִני, לֹו ָכמֹוךָ  ְוָאהַּׁ רֶּ ם ְבאֶּ ִייתֶּ ִרים ה  ' ה ִכי גֵּ

ם'א   יכֶּ  ."להֵּ

 
 

 364,גלותית היָּ ִט נְ מחלה שבאה ִמ  זו
 ,משלה אותנו שתשרה שלווה אמיתית

 .כאהבה הנוצרית, זו אשליה מנטאלית
 

 ֵגר הצדק הוא איש נוכרי, לעומת זאת
 :שרוצה להיות יהודי

 'הודיתי זהות'לעבור ל
 .'דתית'וגם  'לאומית'גם 
 :החכם מצדיק 365'מגילה'במסכת 

 ,קיצדה" אוהביך ,םישאלו שלום ירושל"
 ,כי צריך לכבד את גר הצדק

 .כמו זֵקן וכמו חכם צדיק
 
 
 
 

 

                                                             

 –מתוך רצון כן ואמיתי  –מכיוון שניסינו להאמין 364
, זרים בגלות אצל עמים אחריםכשהיינו ' אנו אצלנו'ש

יש בנו נטיה לפעמים להעניק אמונה בסיסית זו 
לאלו שגרים ( שנובעת כאמור מרצון חיובי אמיתי)

, בלא מסווה, בארצנו ומכריזים על עצמם כאויבינו
. ומוכיחים זאת באמצעות פעולות אכזריות ואלימות

בעיקר כשמדובר , כל הכללה אינה מדויקת, כמובן
מכאן הצורך בבהירות מוחלטת . יםבמצבי ביני

החוק . הנדרשת לגבי האבחון ההלכתי של נושאים אלו
וצריך , הישראלי מוכיח בנושא זה יושר פנימי אמיתי

 .להכריז זאת ולברך על כך
תרוממנה קרנות . "ב/יז, מסכת מגילה, תלמוד בבלי 365

ויקרא )צדיק וכולל גירי הצדק עם הצדיקים שנאמר 
יָבה ִמְפנֵּי(: לב,יט ְרתָ  ָתקּום שֵּ ן ְפנֵּי ְוָהדַּׁ וסמיך ליה  ָזקֵּ

ם ְוִכי ָיגּור ר  ִאְתכֶּ והיכן מתרוממת קרנם בירושלים גֵּ
 (."לג,ויקרא יט)

 .א/ג, מסכת ביכורים, ראה גם תלמוד ירושלמי
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 פרשת אמור
 

 על טהרת הכוהנים
 

ר " ה  'הוַּּׁיֹּאמֶּ ל מֹּשֶּ  אֶּ
חָּ  כֹהןל אמור  :ויולא 

שש ָּמאלֹּא  ְלנֶּפֶּ ָּמ  ִיּטַּׁ  ,יוְבעַּׁ
ָליו ָקרֹּב אֵּ רֹו הַּׁ  366":ִכי ִאם ִלְשאֵּ

יו, להוריו חָּ  .לילדיו ּוְלא 
ר  ה  'הַויֹאמ  ל מֹש   להורותא 

 .לכוהנים את חוקי הטהרות
 ,תורתנו היא תורת חיים
 בטהרה ישרתּו הכוהנים

 ,מקור החיים, ל החי'את הא
 ,כי הטהרה היא החיים

 ,ויתרחקּו הכוהנים מטומאת מתים
 .אבי אבות הטמאיםכי המת הוא 

 יםלהיות קדוש כיםגם כל ישראל צריו
ת כֲֹּהִנים" כֶּ ְמלֶּ ם ִתְהיּו ִלי מַּׁ  ְוַאתֶּ

 367"ְוגֹוי ָקדֹוש 
 , ִמֵּבין הגויים

 .תהיו לי עם בראש
 

 'השם 
 

 ,ב בארבע אותיותל החי כתּו'שם הא
 ,מקומותהשאסור לבטא בכל 

 בבית המקדש ,רק הכהן הגדול
 .המפורש את שם -היה אומר בקול 

 ארבע האותיות מזכירות
 בכל התקופות ,בהווה בעבר ובעתיד

 368.מת בעולםקייהחי תמיד ל 'האשהשגחת 
 'אדון' ושמים אהנוצרים היו קור

 ל העליון'בִערפּול בין הא
 .בעולם התחתוןהבא  שלהםהמשיח והמלך 

 "י-נָּ אדֹ"ו שמהיהודים קוראים 
 ,ל החי'בגלל כבוד הא ,בביטוי רביםכאילו 
 אותויום אנו מזכירים היומ חייוב

 .פרש שמוהִעז לבלי ל', השם' :בביטוי צנוע
 

                                                             

 א,ויקרא כא 366
 ו,שמות יט 367
משתמשים לפעמים בתרגומים במונח פילוסופי  368

בכוונה לבטא את  (l’Éternel)" הִנצחי" (תיאולוגי)
ל "הרב אשכנזי ז". היה הווה ויהיה"ל "דרשת חז

ל מדגיש את "השיג על כך שבעוד שהביטוי אצל חז
המלווה את ההיסטוריה ' מימד האימננטי של ית

התרגום הזה מבטא דווקא מימד שהוא , של העולם
ְמֵשִכיּותמחוץ ל  .  השגחתֹו ה 

 
 שנפעל מושג ה

 

שְל "[ הכהן] ָּמא נֶּפֶּ  ."לֹּא ִיּטַּׁ
 ?בתורה 'נפש' מה היא

 היא גופה מתה, בפסוק הזה
 ,ולכן טמאה, בלי חיים

 ,והכהן צריך להתרחק ממנה
 ,בתוך האדמה, לפעמים גם הקבר וציונו

ם קבורה גופה', נפש'נקראים   .כי שָּ
 ,נושפת הנפש, אבל כשיש רוח חיים בגוף

 ',הנפש'אז הגוף והנשמה ביחד נקראים 
 ,מדברת ופועלת, והיא חושבת

 ,כי היא אישיות שלמה על פני האדמה
 369ויש לנפש אחריות במעשי חייה

 ,בשיתוף פעולה בין הגוף והנשמה
 .מצפה במשפט שהנפש תצא טהורה' וה

 

ָּמ "ת רּושֵּ   370"יוְבעַּׁ
 

א הכהן יו לֹא ִיַטמָּ  ,ְּבַעמָּ
 ,תפקידו לשרת במקדש בעבור מאמיניו

 . ל החי לאנשים חיים'כלומר לקשר  בין הא
 ,בכל הדתות הכֹומרים מטפלים במתים

 אך כוהני ישראל משרתים 
 .רק בקדושת החיים

 כדי לכבד ולקבור את הגופות הטמאות
 שנשארות אחרי שהנשמות

 ,לם האמתעזבו אותן והלכו לעו
  תשמטפל 'קדישא חברה'יש 

 .המתת קבורטהרת וב
 

 
 
 

                                                             

ל ְבנֵּי יִ : "ב,ויקרא ד 369 ר אֶּ בֵּ אמֹּרדַּׁ ל לֵּ ש ִכי : ְשָראֵּ נֶּפֶּ
ָטא ח  יָנה ְוָעָש ', ֹּת הִבְשָגָגה ִמכֹּל ִמְצו תֶּ ָעשֶּ ר לֹּא תֵּ ה ֲאשֶּ

ָנה הֵּ ת מֵּ ַאחַּׁ  "...מֵּ
ל היה מדגיש שבצרפתית המושג "הרב אשכנזי ז 370

ברם , נראים חופפים" לאומיות"והמושג " אזרחות"
תרגום המושגים לעברית מדגיש את השוני שביניהם ולא 

יו'המילה . ת המשותףא ָּמיו"בפסוק )' ְּבַעמָּ ָּמא ְבעַּׁ "( לֹּא ִיּטַּׁ
אך להיות חלק מעם ', בחיק עמו'מורה על אדם הנמצא 

, כך. או מאומה שונה מלהיות אזרח המדינה או האומה
ישנם מיעוטים ערביים הנהנים , למשל, בישראל

ואולם הם מחשיבים את עצמם , מאזרחות ישראלית
 . ביתכחלק מהאומה הער
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 ,כמו כל אחד באומה, המקרה היחיד שבו כהן

 :מצווה-הוא כלפי מת, אחייב להיטמ
 ,גופה מהמשפחה הקרובה היקרה

 ,שאף אחד ַאֵחר לא יכול לטפל בה, או של עמיו
 .לוהים'אז נחשב הדבר כפעולת אמונה בא

 לטפל בחייםאבל בדרך כלל הכהן צריך 
 ולא במוות ובטומאתה

 כי זה היה יכול להראות ככפירה
 .ל שברא את העולם והחיים'כלפי הא

 

 
 הרב אשכנזי כתב  בזיכרונותיו 

 :על מלחמת העולם השנייה
 את זה הרגשתי"

 כשלפצועים גוססים עזרתי
 :ואפילו כשבמתים טיפלתי

 ,הרגשתי, זו מצווה קדושה
 ,לראות אותם כחלק ממשפחתי

 ולנוצריםיהודים רתי כאחד לעז
 ,לוהים'א יאּובר בהיותם כולם

 ".פשינל גרמו ייאּושלא הזמנים האכזריים וכך 



70

מזמור שיר יהודא חי ישראל מאין ולאן 
בס"ד

71

מזמור שיר יהודא חי ישראל מאין ולאן 
בס"ד
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פרשתבהר



ם'א  ' ֲאִני ה" יכֶּ  לֹּהֵּ

ם ְתכֶּ אִתי אֶּ ר הֹוצֵּ  ֲאשֶּ
ץ ִמְצָרִים רֶּ אֶּ ם, מֵּ ת ָלכֶּ  ָלתֵּ

ם ן ִלְהיֹות ָלכֶּ ץ ְכנַּׁעַּׁ רֶּ ת אֶּ  אֶּ
א  371"לֹּהים'לֵּ

 :אלאומר לישר' בהר סיני ה
 םייִ צִר הוצאתי אתכם מארץ המ

 םיארץ הכנעניִ  והבאתי אתכם אל
 !לוהים'כדי להיות לכם לא

 יםיאפילו רּוּבה גו: 372אומרת הברייתא

 ,לעולם ידּור אדם בארץ ישראל
 הדר בארץ ישראליהודי שכל 

 ,הלֹו'דומה כמי שיש לו א
 !עבודה זרה כאילו עובד, ל"הדר בחואך 

 
 חוקים נתן בהר סיני סדרה של' ה

 בריםעוד חיי הִע יהמאפיינים את י

 : בארץ ישראלהדרים 
 ,חוקי יובל ,חוקי שמיטה

 :תחוקי חקלאּו, חוקי כלכלה, חוקי חברה
ר ִלְצִמֻתת"ולכן  ץ לא ִתָּמכֵּ  ,373ָהָארֶּ

ץ ם ִעָּמִדי ,ִכי ִלי ָהָארֶּ  !תֹוָשִבים ַאתֶּ
י ת ִמְשָפטַּׁ י ְואֶּ ת ֻחקותַּׁ ם אֶּ  :"וֲַּׁעִשיתֶּ

ָשנָ " 374 ְשִביִעתבַּׁ ץ, ה הַּׁ ָבתֹון לָארֶּ ת שַּׁ בַּׁ  "שַּׁ
ֲחִמִשים" ת ְשנַּׁת הַּׁ ם אֵּ ְשתֶּ ץ, ְוִקדַּׁ  "ְדרֹור ָבָארֶּ

ל" ּיֹובֵּ ל ֲאֻחָזתֹו, ִבְשנַּׁת הַּׁ  ".ָתֻשבּו ִאיש אֶּ
ם ְגֻאָלה ִתְתנּו" ְתכֶּ ץ ֲאֻחזַּׁ רֶּ  ."ּוְבכֹּל אֶּ

ל" לפירק  ּיֹובֵּ ר הַּׁ ר ָשִנים ַאחַּׁ  ,יבולה ּותמכר "ִמְספַּׁ
ר ְתבּואֹּת " רק עלכי   .המכירה חלה "ִמְספַּׁ

                                                             

 לח,ויקרא כה 371
 :תנו רבנן"ב /מסכת כתובות קי, תלמוד בבלי 372

ישראל אפילו בעיר שרובה  לעולם ידור אדם בארץ
עובדי כוכבים ואל ידור בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה 

שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו , ישראל
 הלו'וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו א הלו'א

ן ִלְה  :(לח א כהויקר)שנאמר  ץ ְכנַּׁעַּׁ רֶּ ת אֶּ ם אֶּ ת ָלכֶּ יֹות ָלתֵּ
א ם לֵּ כל שאינו [תכן שזאת אומרת שיהאם י. ]לֹּהים'ָלכֶּ

ל "כל הדר בחו ,אלא לומר לך? הלו'דר בארץ אין לו א
א  שמואל)כאילו עובד עבודה זרה וכן בדוד הוא אומר 

חַּׁ בנחלת ה :(יט כו פֵּ ִהְסתַּׁ לאמר לך ' כי גרשוני היום מֵּ
אמר [ שהוא] מי[ תכןיהאם י]וכי . לֹּהים אחרים'א דעבֹו

כל  ,אלא לומר לך? לֹהים אחרים'לו לדוד לך עבוד א
 ".ל כאילו עובד עבודה זרה"הדר בחו

 כג,ויקרא כה 373
 לז-יח-טו-כד-יג-י-ד,ויקרא כה 374

א  " אָת מֵּ י ָאִחיָך ִעָּמְך הֶּ לֹּ'ָירֵּ  ".יָך ְוחֵּ
ן" ְסְפָך לֹּא ִתתֵּ ת כַּׁ ךָ  אֶּ ְרִבית ָאְכלֶּ ְך ּוְבמַּׁ  ".ְבנֶּשֶּ
י ִתְש " ת ִמְשָפטַּׁ י ְואֶּ ת ֻחקֹּתַּׁ ם אֶּ  ."ְמרּווֲַּׁעִשיתֶּ

ץ ִפְרָיּה"  ,375ְוָנְתָנה ָהָארֶּ
ְל  ם בהוֲַּׁאכַּׁ ע תֶּ  ,ָלשבַּׁ

יָה  ח ָעלֶּ טַּׁ ם ָלבֶּ ְבתֶּ  ".ִוישַּׁ
 

 שמצוֹות ארץ ישראל 376י מדגיש"רש

 ,ִדקדּוקיהןבכלליהן וב סיניהר ִנתנּו ב
 ,בכתב בפרטיהם ןשם קיבלנו אות

 ,אמר ומשה כתב' בתוך כלל יתר המצוות שה
 דקדוקיהןכלליהן ו, מצוות האחרותה

 פעם עוד ִנשנו ִנתנו גם הן בהר סיני ונתנו ו 
 !בערבות מואב ,במדבר גלות

 :י בימינו מתחדשת"הערת רש
 האם התורה מסיני עוד מתקשרת

 ?נוסף לדיני יום יום, לארץ ישראל
 :גם טענת הברייתא חוזרת לנו היום

 ל בין עבודה זרה"האם מותר להישאר בחו
 ,כשעם ישראל בעצמאותו חוזר ארצה

 המצפה לשכֹון, לחיות ִעם השכינה
 ?בציון, רה מסיניעל פי דת תו

 ּור בישוב קבעדצריך ל, לפי הברייתא
 ,יעל העליון לנו הצב'בארץ שהא

 אפילו אם היו תקופות גלות ארוכות
 .בין האומות, ריםגֵּ שבהן נאלצנו לגור כ

 ִעם חידוש קיומנו בארצנו , אך בימינו
 ?מה הגדרת הגולה של ימינו: יש שאלה

 ,העתיקההאם היא גלות של יהודי ַמלכּות יהודה 
 ?שארית המסרבים למדינת ישראל חדשה 

 ,או גלות של המדינה החדשה
 ?אך לא עלו ארצה, יהודים שמכירים אותה

 ?האם ייעוד דת הר סיני רק מאפשר בגלות לׂשרוד 
 ?עוד, או תורת הר סיני היא תורת חיים בארץ

                                                             

 יט,ויקרא כה 375
ר ה" :א,הפרשה מתחילה בפסוק ויקרא כה 376 בֵּ ל '  וְַּׁידַּׁ אֶּ

ר ִסינַּׁ  ה ְבהַּׁ אמֹּרמֹּשֶּ מה עניין : "י שואל"ועל זה רש" .י לֵּ
 !והלא כל המצות נאמרו מסיני? שמיטה אצל הר סיני

 אף ,אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני
נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן [ כל המצוות האחרות]כולן 

בור יוכל ד ',תורת כוהנים'כך שנויה במדרש  ,מסיני
 ".רבות מואבחזרו וִנשנּו בע ...שנדבר למשה
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ר  ִכי ָימּוְך ָאִחיךָ "  377 ,ֹוֲאֻחָזתמֵּ ּוָמכַּׁ

ָק  ֹוגֹּוֲאלּוָבא  ָליוהַּׁ ת  ְוָגַאל, רֹּוב אֵּ ר ָאִחיואֵּ  " ִמְמכַּׁ
 ',תורת כהנים'לפי מדרש 

 :פשוטוכאת הפסוק מפרש  378י "רש
ר "  ":ֲאֻחָזתֹומֵּ ִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמכַּׁ

 ,ארצו כלמלמד שאין אדם רשאי למכור 
 .שדה לעצמו תישאיר חלק, בדוחקאפילו 

ר ָאִחיו...ֲאלֹו וּוָבא ג" ת ִמְמכַּׁ  "ְוָגַאל אֵּ
 !עמוו ארצומלמד שמצווה לגאול 

 רֹוּולִשחר ,לישראלישלח גואל ' הוגם 

ם ...ּוְבכֹּל" ְתכֶּ ץ, ֲאֻחזַּׁ  ".ְגֻאָלה ִתְתנּו ָלָארֶּ
 

 :מפרש ,'הקדוש אור החיים' ,עטר רבי חיים בן
 כשיהודים בתחתון": ִכי ָימּוְך ָאִחיךָ "

 ,עליוןהל 'אהִמסַתלקים מדרך הטוב של 
ֲאחֻ " ר מֵּ  :מַסלקים את השכינה": ָזתֹוּוָמכַּׁ

ךָ "ואחר כך  ֲחָלתֶּ  :379" ָבאּו גֹוִים ְבנַּׁ
 ,אחוזתךָּ , ונמכר לאומות בית המקדש

ר ָאִחיו...ּוָבא גוֲאלֹו " ת ִמְמכַּׁ  ":ְוָגַאל אֵּ

נּו" ן דדֹו ִיְגָאלֶּ  ,380"אֹו דדֹו אֹו בֶּ
ן דֹּדֹו'-בעל הטורים מאיר ש  'בֶּ

 !שיגאלנּו', בן דוד'הן האותיות של 
 ,מז לגאולה של כל הארץ והעםר

נּו"אך הפסוק מוסיף  ר ְבָשרֹו ִיְגָאלֶּ  "אֹו ִמְשאֵּ
 ,הגאולה יכולה לבוא מכל אחד בעם, כלומר

 "אֹו ִהִשיָגה ָידֹו  ְוִנְגָאל"
 ,כלומר כל אחד יכול לנסות לגאול את עצמו

 ,רֹוּולשחר לישראלישלח גואל ' הו
 ,ךָּ צארמךָּ ולעַ לישלח גואל ' ה

ָעיְל " י ְורֵּ ן ַאחַּׁ עַּׁ ְבָרה ָנא ָשלֹום ָבְך , מַּׁ  .ֲאדַּׁ
ית ה ן בֵּ עַּׁ ְקָשה טֹוב לָ , ינּוהֵּ ל'א  ' ְלמַּׁ 381".ְך ֲאבַּׁ

 

 
 
 
 
 

                                                             

 כה,ויקרא כה 377
תורת 'על פי מדרש )י מלמד "על הפסוק הזה רש 378

מלמד שאין ( כ"ת: )כי ימוך אחיך ומכר" (:'כוהנים
אלא מחמת [ ישראל-בארץ]אדם רשאי למכור שדהו 

למד דרך ארץ [ זה! ]ולא כולה: אחוזתומ: דוחק עוני
 ".שדה לעצמו [חלק]שישייר 

ָבאּו גֹוִים , לֹּהים'ָאָסף אִמְזמֹור לְ " :א,תהילים עט 379
ךָ  ךָ , ְבנֲַּׁחָלתֶּ ל ָקְדשֶּ יכַּׁ ת הֵּ ִם, ִטְּמאּו אֶּ ת ְירּוָשלַּׁ  ָשמּו אֶּ

 ".ְלִעִּיים
 מט,ויקרא כה 380
 ח,קכבתהילים  381

 
 ,ברם: הקדוש 'אור החיים'ומוסיף 

 :הגאולה תהיה כשיתעוררּו ִלּבֹות בני אדם
 ?לכם יש רווח אם בין אומות העולםה

 משולחן אביכם ירושליםמגולים ואתם 

 יכם ברוך הוא לעד ולעולםהלו'הוא א

 ,דרכםטיבו יומחכה שנפש כל חי י
  ,ממכרו' אז יגאל הרק 

 .הארץ ועמו
 

 ,יתן את הדין' ה - וגם עתידין
 ,ּוגדולי ישראל, י הארץדין של כל אדונֵ 

 ".הבית העלוב"ֵמהם עלבון ' ויבקש ה

 שהם בשלטון ,י הארץלאדונֵ , אוי להם

 וןּולגדולי ישראל יושבי בישיבות עלי

 אם הם מַנתקים את דת סיני מארץ ישראל

 !עליוןהל 'אהשל  ןרצולו ןהיגיובניגוד ל
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 בחוקותיפרשת 
 

כּו" לֵּ י תֵּ  ִאם ְבֻחקֹּתַּׁ
ת ִמְצו י ִתְשְמרּוְואֶּ  ,ֹּתַּׁ

ם אָֹּתם  וֲַּׁעִשיתֶּ
ם ְבִעָתם יכֶּ ִתי ִגְשמֵּ  ,ְוָנתַּׁ
ץ ְיבּוָלּה  ,ְוָנְתָנה ָהָארֶּ

ן ה ִיתֵּ ָשדֶּ ץ הַּׁ  .על פני האדמה 382."ִפְריֹו ְועֵּ
 

 :לאומר לישרא' בהר סיני ה
 יםיִ צִר הוצאתי אתכם מארץ המ

 םיארץ הכנעניִ  והבאתי אתכם אל
 !לוהים'כדי להיות לכם לא

 .חוקי חיים קדושים מלא' ויקרא'ספר 
383אלה החוקיםעל פי ִאם תחיו , יהיהגן עדן 

 

 .יםייעוד חיי העבִר יהמאפיינים את 
 ישראלבארץ לאלו הדרים 

 יובלוחוקי  חוקי שמיטה
 ,חוקים לענייני חברה

 ,כלכלהלענייני  םחוקי
 תחקלאּום מיוחדים לחוקיאף 

א  " אָת מֵּ י ָאִחיָך ִעָּמְך הֶּ ֹול'ָירֵּ  "יָך ְוחֵּ
ת " ם אֶּ יוֲַּׁעִשיתֶּ י ִתְשְמרּו ,ֻחקתַּׁ ת ִמְשָפטַּׁ  "ְואֶּ

ץ ְיבּוָלּה וִפריה"  ,384ְוָנְתָנה ָהָארֶּ
ם בה ְלתֶּ עָלש וֲַּׁאכַּׁ  ,בַּׁ

יָה  ח ָעלֶּ טַּׁ ם ָלבֶּ ְבתֶּ  ".ִוישַּׁ
ץ ִתי ָשלֹום ָבָארֶּ ם, ָנתַּׁ ְבתֶּ ח ישַּׁ טַּׁ  .וָלבֶּ

ם יכֶּ ם, ָפִניִתי ֲאלֵּ ְתכֶּ יִתי אֶּ  ,ְוִהְפרֵּ
ם ת ְבִריִתי ִאְתכֶּ  .וֲַּׁהִקימִתי אֶּ

ם ִתי ִמְשָכִני ְבתֹוְככֶּ  ,ְוָנתַּׁ
ם ְכִתי ְבתֹוְככֶּ לַּׁ  ,ְוִהְתהַּׁ

א ם לֵּ  ,לֹּהים'ְוָהִייִתי ָלכֶּ
ם ִתְהיּו ִלי ְלָעם  ".ְוַאתֶּ

 :םייָּ בתנאי אחד ַק ו, החלום הזה אפשרי
ירק אם  כּו בחּוקֹותַּׁ לֵּ  !תֵּ

 
 
 
 
 

                                                             

 א,ויקרא כו 382
ת ִמְצו" :ג,ויקרא כו 383 כּו ְואֶּ לֵּ י תֵּ י ִתְשְמרִאם ְבֻחקֹּתַּׁ ּו ֹּתַּׁ

ם אָֹּתם ִתי  ד  וֲַּׁעִשיתֶּ ם ְבִעָתםגִ ְוָנתַּׁ יכֶּ ץ   , ְשמֵּ ְוָנְתָנה ָהָארֶּ
ן ִפְריֹו, ְיבּוָלּה ה ִיתֵּ ָשדֶּ ץ הַּׁ ִיש אֶּ   ה,  ְועֵּ ם דַּׁ ת ְוִהִשיג ָלכֶּ
ע, ָבִציר ת ָזרַּׁ ע, ּוָבִציר יִַּׁשיג אֶּ ם ָלשֹּבַּׁ ְחְמכֶּ ם לַּׁ ְלתֶּ  ,וֲַּׁאכַּׁ

ם ח ְבַאְרְצכֶּ טַּׁ ם ָלבֶּ ְבתֶּ ִתי  ו,  ִוישַּׁ ץ  ָשלֹוםְוָנתַּׁ ָבָארֶּ
ֲחִרידּו ין מַּׁ ם ְואֵּ ְבתֶּ ץ, ְשכַּׁ ָּיה ָרָעה ִמן ָהָארֶּ ִתי חַּׁ  ,ְוִהְשבַּׁ

ם  ֲעבֹּר ְבַאְרְצכֶּ ב לֹּא תַּׁ רֶּ ם  ט,ְוחֶּ יכֶּ יִתיּוָפִניִתי ֲאלֵּ  ְוִהְפרֵּ
ת  ם וֲַּׁהִקימִֹּתי אֶּ ְתכֶּ יִתי אֶּ ם ְוִהְרבֵּ ְתכֶּ ם ְבִריִתיאֶּ  " .ִאְתכֶּ

 יט,ויקרא כה 384

 

ֲעשּו ,לא ִתְשְמעּו ִלי"אבל  ִאם   ,385"ְולא תַּׁ
י ִתְמָאסּוְוִאם ְבֻחקֹּ"  תַּׁ

ת ְבִריִתי ם אֶּ ְפְרכֶּ  ,ְלהַּׁ
ה זאת  ע שֶּ ם –ַאף ֲאִני אֶּ  ,ָלכֶּ

ְך ִעָּמ  לֵּ ִריַאף ֲאִני אֵּ ם ְבקֶּ  :386"כֶּ
ם יהיה שרירותי  ,הגורל שלכ 

 !ונוראי אקראי 
ְזבּו ָבָני תֹוָרִתי"  ,ִאם יַּׁעַּׁ

כּון י לא יֵּלֵּ  ,ּוְבִמְשָפטַּׁ
לּו ּוִמְצו לֵּ י ְיחַּׁ י לא ִיְשמרּוִאם ֻחקותַּׁ  ,תַּׁ

ט ִפְשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעו בֶּ ְדִתי ְבשֵּ  ".ָֹּנםּוָפקַּׁ
 

 אלא בסופו של הזמן
ְסִדי לא" ִעּמֹו  חַּׁ  ָאִפיר מֵּ

מּוָנִתי א  ר בֶּ קֵּ  ,ְולא ֲאשַּׁ
ל ְבִריִתי  לֵּ  לא ֲאחַּׁ

י נֶּה, ּומֹוָצא ְשָפתַּׁ  387."לא ֲאשַּׁ
ר ְבִריִתי ִאָתם" לָֹּתם ְלָהפֵּ  ְלכַּׁ

םהלֹּ'א  ' ִכי ֲאִני ה 388”.יהֶּ

                                                             

 טז-טו-יד,ויקרא כו 385
 המוזכרת במקורות' השכינהגלות 'זוהי  386

 .מסורתיים רבים      
 הל-לא,תהילים פט 387
 מד,יקרא כוו 388
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 פרשת במדבר

ר"  ...סיני ְבִמְדבַּׁ
 : לוַהי'א' אמר ה

ת רֹּאש   ְשאּו אֶּ
לָכל עֲ  ת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  דַּׁ
 ,ְלִמְשְפחָֹּתם 
ית ֲאבָֹּתם   ְלבֵּ

מֹות  ר שֵּ  ,ְבִמְספַּׁ
 ."ָכל ָזָכר ְלֻגְלְגלָֹּתם 

 (ב-א,במדבר א)
 

 איחוד ההפכים –מספר ושמות 
 

 במפקד ישראל מתחיל 'במדבר'ספר 
 ,ל'אעם הבני  מניןהמתאר את 

מֹות" ר שֵּ  :"ְבִמְספַּׁ
  ,איכות של מניןגם ו ,של כמות מנין

 ,בזכות ,היהישראל ִת לכך  
 .תּוהלֹו'הא להתגלּות - בעולםאמצעי  

ר'אך שתי המילים  מֹות'ו' ִמְספַּׁ  ,'שֵּ
 .לחלוטין מנוגדות

 מראה ִמְסַפרה מושג
 שכל אחד משתתף בצורה שווה

 .לליּות האנוניִמית של הקבוצהכּבַ 
 'ֵשמֹות'קריאה לפי , לעומתה

 ,תפת זהות ואיכות הנשמוחוׂש
 ומגלה בישראל את סודה

 .המיוחד של כל נשמה
א ָצָבאָכל ..." ל יֹּצֵּ  ,ְבִיְשָראֵּ
   389"...ְלִצְבאָֹּתםאָֹּתם  ִתפְקדּו       

 מאפשרת להתגבר" ִתפְקדּו"נת המילה הבָּ 
 ,'םמש'ו 'םמספר'על הניגוד הברור בין 

 שכן היא מצביעה על תפקיד מיוחד
 .המיועד לכל אדם

 , ולדכשתינוק יהודי נ
 ,נותנים לו שם מיוחד

 כדי שימלא את תפקידו 
 ,על פי אופיו המיועד
 יתהלו'ויהא שותף לתכנית הא

 .האנושית ולדהההבשלשלת 
 השם הזה ניתן לו 

 ,בריתב הכנסתובעת 
 כדי שמילתו 

 ,תסמן את נתיבו היחיד
  .מיוחד תפקידיש בלכל איש כי 

 "אדם-בן"כחלק מהמקצוע הנקרא 

                                                             

 ג,במדבר א 389

 בעולם כל אחד ואחדיש ל
 :כתוב בראשית ההיסטוריה תפקיד

ח ה" ת ָהָאָדם לֹּהים'א' וִַּּׁיקַּׁ  אֶּ
ן  דֶּ ן עֵּ הּו ְבגַּׁ  390."ְלָשְמָרּהּו ְלָעְבָדּהוַּּׁיִַּׁנחֵּ

 ,לוהית'כנית האבת האדםכלומר תפקיד 
 .בראשיתמעשה  לשרת ולשמור הוא

 

 ללוות את ישראל: תפקיד הלויים
 

 ,אדםה בני תפקידיכל ין ב
 יש תפקיד מיוחד

 .מכולםשניתן לשבט לוי 
 :לא נפקדהוא ישראל יתר שבטי ִעם 

 ,הוא נמנה בנפרד לעצמו
 הערב רב ִעם השתתפוכי הלויים לא 

 .שגרם הפלת ַעם רבעגל בחטא ה
ת " ְחִתי אֶּ ְלִוִּיםִהנֵּה ָלקַּׁ ל הַּׁ  ,ִמתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ל ם ִמְבנֵּי ִיְשָראֵּ חֶּ ר רֶּ טֶּ ת ָכל ְבכֹור פֶּ חַּׁ    391".תַּׁ
 

 ?מה התפקיד של שבט לוי
 בן השלישי כ תוכבר בזמן ליד

 כתוב, יעקב ולאה במשפחת
 :שמיועד לו תפקיד חשוב

ר " ם  [לאה]וַּׁתֹּאמֶּ עַּׁ פַּׁ י ִאיִשי ִיָלוֶּההַּׁ לַּׁ  אֵּ
ְדִתי    ,בן שלישי לֹוִכי ָילַּׁ

ן ָקָרא ְשמֹו  ל כֵּ ִויעַּׁ   392".לֵּ
 

 ,ישראל לא לבד
 .ואותם יחדי" מלווים"ושבט לוי ' כי ה

 יוהלו'א' על שבט לוי בעבודת ה
 .את כל שאר אחיו ללוות ולשרת מוטל

 ,עשר-יםנולד משבטים שנֵ  ישראל עם 

                                                             

ח: "טו,ראה בראשית ב 390 ת'א' ה וִַּּׁיקַּׁ  לוהים אֶּ
ן, ָהָאָדם    דֶּ ן עֵּ הּו ְבגַּׁ  ."ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּה, וַּּׁיִַּׁנחֵּ

 יב,במדבר ג 391
 לד,בראשית כט 392
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 ,עשר-לוי הוא השבט השלושה ,סודעל פי ה

 .ד-ח-זהו ערכם בגימטריה של אותיות א
 .האחדות בעם מובטחת ,לוייםל הודותוכך 

 
 כאשר מקימים עכשיו מחדש

 ,חברה ישראלית במפורש
 ,ן בית מקדשין עדיואי

 יהודיםב על שומרי תורה ומצוות
 מוטלת אחריות להיות כמו הלויים

 הדתית כלל ישראל בעבודתם את שרתל
 

 
  פרוש מן הציבוראסור להם ל לכן

 ,בצורה קהילתיתלעמוד בנפרד ו
 חייבים הם , כשבט לוי 

  ,העםכל את  ללוות
 יחדבאת כל בני ישראל 

 כדי שישרתו כעם אחד
 .האחד ל'אאת ה 

 לעשות פעולתם בשם כל ישראל
 ל'משרתי א, העושים מלאכתם

 כולם יחדעם ה ישרתמכ
 .אחד ושמו אחד' ה-מעידים ש
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 פרשה נשא
 

ם  [עגלות]ְוִלְבנֵּי ְקָהת לֹּא ָנָתן " הֶּ ש ֲעלֵּ קֹּדֶּ ת הַּׁ ף ִיָשאּוִכי ֲעבֹּדַּׁ ָכתֵּ  (ט,במדבר ז) "בַּׁ
 
 

ף" הקודש כלי  ָכתֵּ  "ִיָשאּו בַּׁ

 ,המשכןסעת מרכיבי לה
 (מתוקן שהוא דגם של עולם)

 ,לשאת חלקןִנתנו עגלות ללויים 
 כל טכנולוגיה מותרת לאדם

 את העולםלשכלל כדי 
 ,עבודת ובניית המשכן :ובכלל זה

 .כבית מועד לאדם' שנתן ה
  תפקידםאך בני קהת ל

 ,לא הסתייעו בטכניקות העולם
 .עצמןב' עבודתם הייתה שירות ה

 כלי הקודש במשכןהם טיפלו ב
 .לשאת אותם נצרכוכתף ועל 

 ידוע ששלושים ותשע מלאכות
 ,למנוחתם, אסורות לישראל בשבת
 כדי לבנות, ומותרות כל ימי השבוע

 .את העולם ובתוכו המשכן
 אספקת העגלֹות

 ,היא נדיבּות ׂשרי המטֹות
 בעולם הׂשרים כי תפקיד

 לשרתם, לטפל בענייני העם
 .תםלכלכבלפתור את הבעיות ו

 רוב העםמלאכת אמנם 
 ,תת גשמיֹועבודֹולמיועדת 

 במשכןהלויים  יריוש
 393 .תעבודות רוחניֹוהם 

 ,אומהל וכלים גשמיים תעגלֹו לכן יש
 ומשפחת הקהתים עושה
 ולוגיהאת עבודתה הרוחנית בלי טכנ

 .הבכתף וביד, עבודהאת כלי ה תונושא
 ,אפשר להשוות את זה לעבודת הנשמה

 ,ואותו היא מפעילה שהיא קשורה לגוף
  .הצמועומודעות , ונותנת לו רוח חיים
 
 
 
 

                                                             

ח: "טו,בראשית ב 393 ת ָהָאָדם לִֹּהים'א   'ה וִַּּׁיקַּׁ הּו אֶּ  וַּּׁיִַּׁנחֵּ
ן-ְבגַּׁן דֶּ כשם שהאדם אחראי לסביבתו ." ּוְלָשְמָרּה ְלָעְבָדּה עֵּ

 ,('מלאכה'מלשון )ונדרש לשומרה בעזרת עבודתו הגשמית 

מקום , "(בית הקדושה)"כך הוא בונה את בית המקדש 
 .המפגש בין הבורא לנברא באמצעות עבודתו הרוחנית

 ".ִיָשאּו"זמירות ושיר 
 

 394התלמוד במסכת ערכין
 :מגדיר את עבודת הלויים

ף, במשא המשכן ָכתֵּ  ,ִיָשאּו בַּׁ
 :395זמירות ישאו, ובעבודת המשכן

א" ְרִנינּו לֵּ נּו'הַּׁ  ,לִֹּהים עּוזֵּ
א  ,י יֲַּׁעקֹּבהֵּ לֹּ'ָהִריעּו לֵּ

 ,ּו ִזְמָרה ּוְתנּו תֹּףְשא
נּו גֵּ ה ְליֹום חַּׁ סֶּ כֵּ  ,בַּׁ

ל הּוא  ,ִכי חֹּק ְלִיְשָראֵּ
אִמְשָפט  י 'לֵּ ֲעקֹּבלֹּהֵּ  ."יַּׁ

, "אנׂש"באה מ" אּויׂש"המילה 
 משמעותהש

 ,העלאה, הגבהה, התרוממות
 .וגם רוחני גשמיבמובן 

 בפרשתנו נמצאת הגדרה
השל  א, ֲעבַֹדת ֲעבֹדָּ  ,396ַוֲעבַֹדת ַמשָּ
 397יצחק מסביר באותה גמרא ורבי

 :398שעבודת עבודה זו שירה
 ,ְשאּו ִזְמָרה ּוְתנּו תֹּף"
ל   ,ִכנֹור ָנִעים ִעם ָנבֶּ
ש שֹוָפר  חֹּדֶּ  ,ִתְקעּו בַּׁ
נּו  גֵּ ה ְליֹום חַּׁ סֶּ כֵּ  399."בַּׁ

 מלוֹות במקדשזמירות הלויים 
 ,הגשמיות םיהאת הכהנים בפעולות

 תמעשיה' ה תבודעה אתבמקדש הן מרוממות 
 .תרוחני עוצמהשנותנת לחומר כנשמה 

 

 המשוררים מאחדים את האומה

 ד תפקיד שבט לויעּויי
 ֵשרּות הרוחניההיה 

 .העם הישראלישל כל 
 מבטיחיםו באיםבכך הם 

                                                             

 א/ערכין יאמסכת  ,תלמוד בבלי  394
 ה-ב,תהילים פא 395
ְעָלה: "מז,במדבר ד 396 ן ְשלִֹּשים ָשָנה ָומַּׁ ן , ִמבֶּ ד בֶּ ְועַּׁ

ֲעבֹּד  ,ֲחִמִשים ָשָנה ָבא לַּׁ ת ֲעבָֹּדהָכל הַּׁ ָשא, ֲעבֹּדַּׁ ת מַּׁ  וֲַּׁעבֹּדַּׁ
ד ל מֹועֵּ  ."ְבאֹּהֶּ

 א/ערכין יאמסכת , תלמוד בבלי 397
 ."זו תפילה –' עבודה': במשמעות הנוספת 398
 ג,תהילים פא 399
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 .םשבטיוה ישראל את אחדות כלל
 ,עשר-השלושההשבט הוא  לוי

 כי יעקב הוסיף את שבטי אפרים ומנשה
 .עשר שבטי ישראל-בתוך שנים

 :'ד.ח.א'של אותיות  העשר הם גימטרי-שהשלו
 ,סימן לתפקיד שבט הלויים המיוחד

ד ל'אלַאֵחד את כל השבטים סביב ה  .האחָּ
 

 ,כשחסר לנו בית המקדש בישראל, היום
 ?מי ייקח את התפקיד הרוחני של הלווים

 ?ל'עבודת הא מי יַאֵחד את העם סביב 
 :לוקחיםהיו  הדתיים התפקיד הזהאת הלוואי ש

 !ישראלעם אחדות ב דה והתפילההעבו
 עצמם מבודדים דתיים רביםאך 

 ,מן העם יםנפרד יםכשבט, ותסגור קהילותב
 מהותםכדי להגן על , הם פורשים מן הציבור

 ,קדושתםרמת על בהידור ולשמור 
 במקום שעל ידי קדושת פעולתם

 .העם כלהם ירוממו 
 ,עממיתאיפה הסופרים והמשוררים ברוח 

 ?ישראל האמיתית שמתשיציגו לעם את נ
 התרוממות ממש זמרה ושירי ל ידיע

 !בִמקדש יםהלוישנשאּו  כפי
 וקרבי, על ידי פיוטים

 ,ביחד כל ישראלאת 
 .המיוחד שלו אופיֹום כל אחד ִע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא רצויה ההנזירות כנטי
 

ם" הֶּ ְרָת ֲאלֵּ ל ְוָאמַּׁ ל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ר אֶּ בֵּ  :דַּׁ
 י יְַּׁפִלאִאיש אֹו ִאָשה ִכ 

ר ָנִזיר  ה ִלְנדֹּר נֶּדֶּ ִזיר לַּׁ  400".'ְלהַּׁ
 התורה מדברת גם 

 על תופעה של  נזירים 
 מהעםעצמם שנפרדים 

 נפשם ומקבלים על
 ,נוסף למצוות התורה, ונדרים איסורים

 כדי להגן על עצמםהם פורשים מן העם 
 .ולשמור על רמת קדושתם

 :'ת המשמעי בתור-מצב הנזיר הוא דו
 ,401'לה א נחשב כקדושצד אחד הומ

 תובסוף זמן פריש ,אך לעומת זאת
 :402וחטאת הוא צריך להביא קרבן

י ִנְזרֹו"  ,ְוזֹּאת ְביֹום ְמלֹּאת ְימֵּ
ת ָקְרָבנֹו  ,ְוִהְקִריב אֶּ

ת ְבָשה ַאחַּׁ  כַּׁ
ת ְשָנָתּה ְתִמיָמה  ָּטאתבַּׁ  ."ְלחַּׁ

 ?צריך להביא חטאת נזירלמה 
 לעצמֹו חובות סיףהוכי  ,כלומר "ִלְנדֹּר יְַּׁפִלאִכי "

 ,403בעמו הכלל מןיוצאים 
 .עצמה לא  דרשה ממנושהתורה 

 באמת לאמיתה , אמנם
 ,מכל אשמה, הוא "מפשע-חף"

  ,404חייבנחשב כאך 
 .יושלים את נדרשיעד 

                                                             

 ב,במדבר ו 400
י ִנְזרֹו: "ח,במדבר ו 401  ."'לַּׁה שוָקדֹּהּוא , כֹּל ְימֵּ
 יד-יג,במדבר ו 402
כהן גדול בל יטמא "כתוב  ,(סעיף כב ,נשאפרשת )ספרי למשל ב 403

הנזיר משווה את עצמו לכהן  - "לקרוביו ונזיר בל יטמא לקרוביו
 !גדול

אולם הוא , ליפרדוקס-יכול להיתפס כ' אשמה חפה'המושג  404
שתי משמעויות  'חייב'מסתדר היטב עם העובדה שלמילה 

ולכן מגיע לו , הוא מישהו שעשה משהו אסור' חייב': משלימות
שהתחייב לעשות משהו ונמצא ', בעל חוב'הינו גם  'חייב'. עונש

', חפה'ברם אשמה זו . כאילו אשם עד שלא הושלמה מחוייבותו
, אם קיימת אשמה. ד מהתורהשכן הוא לא עבר על אף איסור אח

. היא בעצם נטילת התחייבות עצמית שאינה נדרשת על פי התורה
זו הסיבה שדתיים רבים מוסיפים לכל תכנית או פעולה שהם 

למילה , באופן דומה". בלי נדר: "מבקשים לבצע את הביטוי
חף 'הוא מישהו שנמצא ' זכאי': שתי משמעויות משלימות 'זכאי'

יכול להיות מישהו בעל  'זכאי'. מגיע לו עונש ולא, במשפט' מפשע
חשוב להבין את המשמעויות המדויקות . שמגיע לו שכר', זכות'

 .של המילים על מנת להבין את אמת התורה
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 פרשת בהעלותך 

 
 עבודת אהרון הכהן ופני המנורה

 
נֵּרֹּת" ת הַּׁ ֲעלְֹּתָך אֶּ  ְבהַּׁ

ְּמנֹוָרה ל מּול ְפנֵּי הַּׁ  אֶּ
תרּו ָיִאי נֵּרֹות ִשְבעַּׁ  405"הַּׁ

 .כך נאמר בפרשה
 האורותי מפרש ש"רש

 הצדדיים הנרותבאים מ
 ,המרכזי הם פוניםקנה ואל מול ה

 .'מנורהפני ה'אשר נקרא 
 ,ששה, מכאן שמספר הנרות הצדדיים

ההמאירים  ל מּול ְפֵני ַהְמנֹורָּ  !א 
 בתורהאז למה כתוב 

 ַהֵנרֹות הִשְבעַ יִָּאירּו ש
ל מּול ְפ  הא   ?ֵני ַהְמנֹורָּ

 
 הסבר אחד בא ואומר
 שצורת מבנה המנורה

 :מסמלת את הזמן שעובר
 ,ייםדדששת הקנים הצ

 ד ששת הימיםג  נֵ הם ְכ 
 ,םשל ראשית בריאת העול

 ,הם מאירים ליום המרכזי
 .יום השביעי, יום השבת

 הם מכינים את התשתית
 ,חומר לעולם, לטבע

 . 406לאדם, ל'אשהכין ה, ַּבית
 
 

                                                             

 ב,במדבר ח 405
כי שיתא אלפי שנין הוי עלמא : "ל"כדברי חז 406

זוהר חלק ; תנא דבי אליהו רבא פרק ב) ".וחד חרוב
זוהר חדש פרשת , עלםמדרש הנ, ףב ב דף קמה

בראשית ) ן בפירושו לתורה"הרמב. (בראשית דף ח
כי נכלל עוד במלה   ודע: "זאת כךמסביר  (ג, ב
כי ששת  ימי בראשית הם כל ימות , " לעשות"

אמרו יומו . כי קיומו יהיה ששת  אלפים שנה. עולם
: לפי הפסוק מתהלים צד) ה אלף שנים"של  הקב

אתמול כי יעבור  כי אלף שנים בעיניך כיום"
רמז . שבת -היום השביעי ו..."(ואשמורה בלילה

..." העולמים  לחימנוחה  שבתשכולו , לעולם הבא
סנהדרין  ,בבליתלמוד ל י"ועיין גם בפירוש רש)

 (.א/צז

 
 

 
 ותו יום שביעי מתחילהמא

 ,407היסטוריית תולדות האדם
ת ל  :שביתתו בעולם', ה-ַשּבָּ

ְך " ת יֹום לֹּהים'א וְַּׁיָברֶּ  אֶּ
ְשִביִעי  שהַּׁ דֵּ  ,אֹּתֹו וְַּׁיקַּׁ

ת ִמָכל אְכתֹו ִכי בֹו ָשבַּׁ  ְמלַּׁ
ר ֲעשֹות לֹּהים'אָבָרא  ֲאשֶּ  ,"לַּׁ

 .ימשיך לעשות לֹוש  ואדם  ְב 
 ,לא יתערבהוא אז ', זו שבת לה

 ,יהא האדם להיסטוריה לבד ערב
רּוא משום תפקידו  כי הּבָּ

 . ותלופע דרכו ואת להצדיק את

 משאירה' ה ו שלשבת
 .אדם במלאכתולחופש 

 אך יש מצבים שמתבקש
 ,מחלל את שבתו קודש' שה

 :ומתערב בתהליך ההיסטוריה
 ,במקרה של פיקוח הנפש

 ,סכנה גדולהעומדת ב תוכניתוכאשר 
 ויב עיקש מול אלימות וחמס א

 , המפר את התוכנית העליונה
 .גאולההאת אפשרות  בכוח רושבמבקש לו

 :התורה אומרתלכן 
ְך "  ת לֹּהים'א וְַּׁיָברֶּ  אֶּ
ְשִביִעי ש [ואחר כך] יֹום הַּׁ דֵּ  :408"אֹּתֹו וְַּׁיקַּׁ
  בירך את שבתו' ה

 , אותו 409שהוא קידש לפני
                                                             

וביום , בתום ששת הימים מופיע האדם בזירה 407
ויהי ערב ויהי בקר : "שלגביו עדיין לא נכתב –השביעי 

כך יכתב : פרק יח, אה פרקי דרבי אליעזרר" )יום שביעי
 .מתחילה ההיסטוריה של האנושות( באחרית הימים

ְך " ג,רואים את הסדר הזה בבראשית ב 408 לֹּהים 'א וְַּׁיָברֶּ
ְשִביִעי  ת יֹום הַּׁ ש[ אחר כךו]אֶּ דֵּ ת ִמכָ ִכי בֹו   :אֹּתֹו וְַּׁיקַּׁ  לָשבַּׁ

אְכתֹו ר ְמלַּׁ ֲעשֹות לֹּהים 'ָבָרא א ֲאשֶּ שהאדם ימשיך כדי ]לַּׁ
 אותו זאת אומרת הצהיר אותו קדוש קידש, ["לעשות

לא להתערב בעולם הטבע ובהיסטוריית כדי , (נפרד ממנו)
לפי ( לישראל)חוץ במקרה של פיקוח נפש , האנושות

  .חוקי השבת
הבורא קיבל . כלומר הכריז על העולם כקדוש –ויברך  409

רב על עצמו את הלכות השבת ואסר בכך על עצמו להתע
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 .כדי להעניק לאדם אפשרות להצלחתו

 ל ולהסתיר ממנולהבדי: וכי לקדש פירוש
 ,להאיר בו מאורות פניו: וולברך פירוש

 ואילו קידש ולא בירך לפניו
 .היה חלילה נראה העולם באפילות מאחוריו

 
 :ר אחר שאומרהסביש 

 שצורת מבנה המנורה
  ,היא סימן לחלוקת החוכמה

 דיים ששת הקנים הצד

 מאירים כששת המדעים החיצונים
 ,אל מול הקנה המרכזי

 התורהאל מול קנה 
 ,שמאירה כמחשבה תחילה

  אומר וכך שלמה המלך
חּוץָחְכמוֹת "   ָתרוָנה  בַּׁ

ן קוָֹלּה    410"ָבְרֹחבוֹת ִתתֵּ
 כשהתורה לבדה והחכמות לבדן
 :הן לא מצליחות להפיק את אורן

 ,יחד ניםמכוו ואור התורה אור המדעיםכשאך 
  .הם מאירים את כל הבריאה כאחד

 

 אהכתוב בכל ששת ימי הברי
 "ויהי ערב ויהי בוקר"

 ,זמן ההיסטוריה, מיום השבת לבד
 אז רק התחיל התהליךכי 

 , וזהות האדם טרם עשתה חיל

 ולא תושלם עד שיבוא תשבי
 ויכריז במוצאי שבתי 

 ביעיכי בא ערב ובא בוקר יום הש
  .זמן הגאולה, סוף ההיסטוריה

 הנביאאליהו את אנו מזמינים  ,לכן
 ,דלההבזמן השבת בכל צאת ב

 ברית מילהכל באותו מזמינים כפי ש
 שמשלימה ביום השמיני

 ,411את זהות האדם היהודי
 :ובכל צעד התקדמות בחיים

 .תחילת חיים חדשים, כמו בבר מצווה
 

                                                                             

חוץ , רב בגלוי ובאופן ישיר בעולם שהפך לטבעלהתע
, מאשר במצב של פיקוח נפש לבריאה שברא

(. במקרה של סכנה ממשית לעם ישראל, כלומר)
סוד ', פרק ד, א בסוד העבריראה פירוט נוסף 

 .89-96' עמ, השבת
 כ,משלי א 410
צריך לציין שמצוות המילה עולה על מצוות  411

 .השבת

 
 

 בני ישראלבתוך לויים עבודת ה
 תורה חומשי חמישהלפי אור הגנוז ב

 

 יש בפרשתנו פסוק יחיד במינו
ְלִוִּים נְ " ת הַּׁ ְתָנה אֶּ  ֻתִניםָואֶּ

לְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ִמתוְֹך  י ִיְשָראֵּ  ,ְבנֵּ
ת  ת ֲעֹבדַּׁ ֲעֹבד אֶּ ללַּׁ י ִיְשָראֵּ  ְבנֵּ

ד ל מוֹעֵּ ל , ְבֹאהֶּ ר עַּׁ פֵּ לּוְלכַּׁ י ִיְשָראֵּ  ,ְבנֵּ
לְוֹלא ִיְהיֶּה בִ  י ִיְשָראֵּ  ְבנֵּ

ף גֶּ ת , נֶּ שֶּ לְבגֶּ י ִיְשָראֵּ ש  ְבנֵּ ֹקדֶּ ל הַּׁ  412"אֶּ
 י מאיר שחמש פעמים"רש
ֵאל'נאמר , ק זהבפסו  'ְּבֵני ִיְׂשרָּ

 ,ל'אלהודיע ִחּבתן בעיני ה
 .תורה חומשי כמניין חמישה

 413במדרש בראשית רבהכגון זה ו
 חמש פעמים: אמר רבי סימון 
 414'אורה'כתיב  ,במעשה בראשית

 . תורה חומשי כנגד חמשה
לָּהלדרוש הלכן אפשר   ַהקּבָּ

 בין האור הגנוז במעשה הבריאה
 בישראל ובין תפקיד הלויים

 .ל'אלפי חמישה ספרי ה
 

 , ספר בראשית כנגד
 ,ספר תולדות העולם ובני האדם

 ,יהי אור לוהים'אויאמר  :כתוב שם
 ברא ל'אה מעשה הבריאהשב
 ם והאדם על ידי האורעולהאת 

 .לחושךאור והבדיל בין 
ְלִוִּים: נו בפסוקכתוב  ת הַּׁ ְתָנה אֶּ  ...ָואֶּ

ל י ִיְשָראֵּ  ,ִמתוְֹך ְבנֵּ
 העמיםברא את ' השבספר בראשית י פכ
 .כוהנים ממלכת ,ישראלם עם בתוכ נתןו 

                                                           

 יט,במדבר ח 412
פעמים כתיב  חמשר סימון "א: "ה-בה טובראשית ר 413

ֹלהים יהי 'ויאמר א כאן אורה כנגד חמשה חומשי תורה
וברא את ה "שבו נתעסק הקב ספר בראשית כנגד: אור

 ישראל יצאושבו  ספר שמותכנגד :  ויהי אור ,עולמו
כנגד  : ֹלהים את האור כי טוב'וירא א ,מאפילה לאורה

 ,[ישראל וללוייםל] רבות הלכותשהוא מלא  ספר ויקרא
 ספר במדברכנגד :  ֹלהים בין האור ובין החשך'ויבדל א

 ,[ישראל] הארץ לבאישהוא מבדיל בין יוצאי מצרים 
שהוא  ספר משנה תורהכנגד : ֹלהים לאור יום'ויקרא א

 ."מתיבין חברייא[ לישראל וללויים]רבות  הלכותמלא 
ר א ג-" :ה-ג,בראשית א 414 ֹּיאמֶּ ְיִהי , ראוֹ ְיִהי : ֹלהים'וַּׁ וַּׁ

ְרא א ד- אוֹר ּיַּׁ ת הָ 'וַּׁ ל א, ִכי טוֹב אוֹרֹלהים אֶּ ְבדֵּ ּיַּׁ ין 'וַּׁ ֹלהים בֵּ
ְך אוֹרהָ  ֹחשֶּ ין הַּׁ ִּיְקָרא א ה-  .ּובֵּ ְך , יוֹם אוֹרֹלהים לָ 'וַּׁ ֹחשֶּ ְולַּׁ

 ."ָקָרא ָלְיָלה
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 ,ספר הגאולה, ספר שמותכנגד 

 ,ישראל מאפילה לאורהשיצאו בו 
 :שם במעשה הבריאהכתוב 

הוְַּׁיִהי אֹור   ,הִנגל 
 כי מטרת יציאת מצרים

 ,על ידי משה  וגאולת ישראל
 ,ים במשכןיהיא עבודת הלו
 .לם ועדעול' אור של עבודת ה

 וכן כתוב בפסוק כאן
ת " לֲעבֹּדַּׁ ד ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ל מֹועֵּ  ."ְבאֹּהֶּ

 
 ,הלכות המלא, ספר ויקראכנגד 

 ,לוייםעל ידי ה 'חוקי עבודת ה
 ,חוקי טומאות וטהרות לישראלוגם 

 לֹּהים'אוַּּׁיְַּׁרא " בבריאהשם כתוב 
ת ָהאֹור ִכי טֹוב  ",אֶּ

 יםיד עבודת הלועּוישי, ונכתב בפסוק
ל ְל  אוה ר עַּׁ פֵּ לכַּׁ י ִיְשָראֵּ  , ְבנֵּ

 .יעקב ביתלטהר את 
 

 ,גלותמדבר הספר מסע ב ,ספר במדברכנגד 
 יוצאי מצריםדור בין  יםמבדילובו 
 ,לחירות י ארץ ישראלֵא ּבָּ דור ל

 
ל " בבריאהשם כתוב  ְבדֵּ  לֹּהים'אוַּּׁיַּׁ

ְך  חֹּשֶּ ין הַּׁ ין ָהאֹור ּובֵּ  ",בֵּ
 ְולֹּא ִיְהיֶּה"וכתוב פה בפסוק 

ל נֶּגֶּףִבְבנֵּ   ,וחושך" י ִיְשָראֵּ
 כי ייעּוד עם ישראל יהיה

 .בהמשך, בארץ' עבודת ה
 

 משנה תורהספר , דבריםספר כנגד 
 ההלכעל כל החוזר ספר ש

 ,ו פנימהארצישראל אל לפני כניסת עם 
 בבריאהשם כתוב 

 ,יֹום אֹורלָ  לֹּהים'אוִַּּׁיְקָרא "
ְך ָקָרא ָלְיָלה חֹּשֶּ  ",ְולַּׁ

 הוכתוב פה בפסוק הפרש
ת  לְבגֶּשֶּ י ִיְשָראֵּ ש ְבנֵּ קֹּדֶּ ל הַּׁ  ,אֶּ

 שרומז על ארץ הקודש
 מוקש בלי אליהס נֵ כַ יִ כדי שישראל 

 :ת האוראת מטר מוויגשי
 .בית הקודש אתבירושלים לבנות 
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 פרשת שלח לך

 זה  מאורעב
 :התורה מתארת מעשה

 לפני כניסה לארץ ישראל
 :אומר למשה' ה
ח ְלָך "  ,ֲאָנִשיםְשלַּׁ

ן ץ ְכנַּׁעַּׁ רֶּ ת אֶּ  ,ארץ העברים, ְוָיֻתרּו אֶּ
ר ֲאִני  ןֲאשֶּ ל נֹּתֵּ  !"ִלְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ה " ח מֹּשֶּ םוִַּּׁיְשלַּׁ  אֹתָּ
ר ָפאָרן  ,ִמִּמְדבַּׁ

ל ִפי ה  ,ֻכָלם' עַּׁ
י   ,העםֲאָנִשים ָראשֵּ

ל י ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  415."ָראשֵּ
 י מציין שכאשר התורה"רש

 'אנשים'משתמשת במילה 
 שהם חשוביםזאת אומרת 
 .יםֵשִר היו כהם ובאותה שעה 

 

 ,תכן שאנשים חשובים וכשריםיאיך י
 ,לוהים'א 416באישורעצמו משה  ל ידישנבחרו ע

 ?ַעם ישראל יכלו לבגוד בשליחות
 תפקידם היה לבדוק בארץ ישראל

 .ל'אאיך לכבוש אותה על פי ציווי ה
 :חטא גדול ומר חטאו זאתמקום וִב 

 ,לא רצו לצאת מן המדבר
 מן המלחמה את העם וייאש

 ,והשלמת הגאולה לקראת כניסה לארץ
 ובסוף העונש היה נורא

 !בגולה, מתו במדברנשארו ול הדור שכ
 "מצרים דור יציאת"איך 

 שהיה צריך להיות
 "דור כניסה לארץ האבות"

 ?"הצרותדור של מדבר "הפך להיות 
 

 התכנסותל כשישנה הזדמנות ,גם בימינו
 מנהיגים חשובים וכשריםיש , ישראל בארצו

 שדוחים את האפשרות
 שונים ונשארים בגלות םעל ידי תירוצי

 ,כי הם מפחדים מהתושבים
 ומתנגדים, שכבשו את הארץ קודם

 .לחזרת ישראל למולדת העברים
 :ולפי המנהיגים הכשרים

ל ָהָעם " ֲעלֹות אֶּ ל לַּׁ  התושביםלֹּא נּוכַּׁ
נּוִכי   417."ָחָזק הּוא ִמּמֶּ

                                                             

 ג,במדבר יג 415
ל ִפי ה" ג,במדבר יג 416  ברשותו: י "רש" ֻכָלם' עַּׁ

 
 :418פי מדרש רבהי מפרש ל"רש

 ".כביכול כלפי מעלה: וחזק הוא ממנ"
נאל תקרא כלומר   .תנּו למטהִא -מ, ּו-ִממ 

נ אלא  .שיושב למעלה אדוןה-מ,  ֹו-ִממ 
 :יש טענות האלה למנהיגים החשובים

ְרנּו ָבּה " ,ראשון ר ָעבַּׁ ץ ֲאשֶּ  ָהָארֶּ
יָה , ָלתּור אָֹּתּה ת יֹוְשבֶּ לֶּ ץ אֹּכֶּ רֶּ  ,"אֶּ

ר ָרִאינּו ְבתֹוָכּהְוָכל ָהעָ " - שני  ,ם ֲאשֶּ
י ִמדֹות   ,אולי זכויות יש להם בה, 419"ַאְנשֵּ

 ?כלפי מעלה ,יותר גדולות ממנּוזכויות 
 :420בגמרארבי חנינא בר פפא לפי  

 מוסיפים שאפילו בעל הבית של מעלה הם
 !אינו יכול להוציא אותם משם

 :גם בימינו יש מנהיגים חשובים האומרים
 ?ת הארץ ִאתםאולי צריך לחלוק א

 ,עזרה ונסים מן השמים שבמלחמות ראינונכון 
 !ארץ נשאריםב אויבינואם  מה התועלתאבל 

 
 ?ארץ מובטחת או ארץ נתונה

 
 ,בגלל הגלות הארוכה שסבלנו

 ,יהודים התרגלוה "תהמובטח  ארץה"לביטוי 
 .ארץ מולדתנו - כשמדברים בארץ העברים

 ,נול" הנתנשארץ "על  תמדבר התורה כולה אך
 מוזכר בפסוקים כה רביםוזה 

 ! שלצטט את כולם איננו יכולים
 ,למשל

 :בספר בראשיתארץ נתונה 
ת" יךָ  ְלִרְשְתָך אֶּ ץ ְמֻגרֶּ רֶּ  אֶּ

ר ן ֲאשֶּ  ,421אביך "ְלַאְבָרָהם לֹּהים'א ָנתַּׁ
 :בספר ויקראארץ נתונה 

ל" ן ִכי ָתבאּו אֶּ ץ ְכנַּׁעַּׁ רֶּ  אֶּ
ר ֲאִני  ןֲאשֶּ ֲאֻחָזה נתֵּ ם לַּׁ  422,"ָלכֶּ

                                                                                 

 לא,במדבר יג 417
ר ברכיה הכהן ברבי מצאו "א": לך יא חרבה שלמדרש  418
מרגלים נתייראו לפיכך  כשראו אותן... שה בני ענקיםושל

דברים כלפי אמר ריש לקיש הטיחו  .כי חזק הוא ממנואמרו 
 ".ן נגזר עליהם גזירות קשותוובאותו עו, מעלה

 לב,במדבר יג 419
: רבי חנינא בר פפא" ב/מסכת סוטה לה, תלמוד בבלי 420

ברו מרגלים באותה שעה כי חזק הוא יד[ נורא]ל דבר גדו
אפילו בעל הבית : כביכול ואלא ממנ ּוממנו אל תקרי ממנ

 ".אינו יכול להוציא כליו משם[ 'ה]
 ד,בראשית כח 421
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ל ִכי" ר ֲאִני  ָתבאּו אֶּ ץ ֲאשֶּ ןָהָארֶּ ם נתֵּ  ָלכֶּ

ת ם אֶּ ְרתֶּ  423."ְקִציָרּה ּוְקצַּׁ
 :במדברבספר ארץ נתונה 

ח" ת ְשלַּׁ ן ְלָך ֲאָנִשים ְוָיֻתרּו אֶּ ץ ְכנַּׁעַּׁ רֶּ  אֶּ
ר ןֲאִני  ֲאשֶּ  424."אלִיְשרִלְבנֵּי  נתֵּ

ם" יכֶּ ץ מֹוְשבֹּתֵּ רֶּ ל אֶּ  ִכי ָתבֹּאּו אֶּ
ר ֲאִני  ןֲאשֶּ ם נֹּתֵּ  425"ָלכֶּ

ק" ָחלֵּ ץ  תֵּ ֲחָלהָהָארֶּ מֹות ְבנַּׁ ר שֵּ  426."ְבִמְספַּׁ
 :דבריםבספר ארץ נתונה 

אמר" ִהוא לֵּ ת הַּׁ ם ָבעֵּ ְתכֶּ ו אֶּ  ָוֲאצַּׁ
ם הלֹּ'א   'ה ןיכֶּ ת ָנתַּׁ ם אֶּ זאת ץָהָארֶּ  ָלכֶּ  הַּׁ

ְברו עַּׁ  427".ְלִרְשָתּה ֲחלּוִצים תַּׁ
ת" ְכָת אֶּ רַּׁ ְלָת ְוָשָבְעָת ּובֵּ  יךָ הלֹּ'א   'ה ְוָאכַּׁ

ל ר ָהָא עַּׁ ּטָבה ֲאשֶּ ץ הַּׁ ןרֶּ  428".ָלך ָנתַּׁ
 ך עוד הרבה פסוקים המעידים"יש בתנ

 אלא הוא נותן לנו, לא רק מבטיח לנו' שה
 .באמונים, את הארץ הזאת

 
 במשך כל זמן הגלות התרגלנו

 ,חשבנו שהן ביתנושלארצות האומות 
 ,לחזור לארצנו כשניתן ,עד כדי כך שעכשיו

  חריםאנו חושבים שאנו חוזרים לארץ של א
 429 !בית העברים, ביתנו האמיתי אין זהוש

 את מסר התורה ואצריך לקר
 ,שמדברת אלינו

 ,וללמוד לקח היסטורי ממנה
 !לטובת עתידנו

                                                                                 

 ד,ויקרא יד 422
 י,ויקרא כג 423
 ב,במדבר יג 424
 .ב,במדבר טו 425
 נג,ובמדבר כ 426
 יח,דברים ג 427
 י,דברים ח 428
ְמָדהוַּׁ : "כד,ראו תהילים קו 429 ץ חֶּ רֶּ  ,ִּיְמֲאסּו ְבאֶּ
ִמינּו ִלְדָברֹו     א   ."לא הֶּ
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 פרשת קורח

 :בפתח הפרשה כתוב
ִוי" ן לֵּ ן ְקָהת בֶּ ן ִיְצָהר בֶּ ח בֶּ ח קֹּרַּׁ  ,וִַּּׁיקַּׁ
ד את י מֹועֵּ ָדה ְקִראֵּ י עֵּ ם, ְנִשיאֵּ י שֵּ  ,ַאְנשֵּ

ל ַאֲהרֹּןוַּּׁיִ  ה ְועַּׁ ל מֹּשֶּ  430"ָקֲהלּו עַּׁ
 קם קורח הלוי והקהיל עדתו

 ,וראשי שבט ראובן אתו
 :בטענתו, נגד משה ואהרון

ת"שכל ישראל  כֶּ ְמלֶּ  431,"ֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹושכֹּ מַּׁ
 .כמלך או כראש, וזכאי כל אחד לשמש ככהן

 
 ומסתיימת הפרשה

 על שבטי האומה בציווי
 ,ליתן ללויים את המעשר 

 לויים לתת לכוהניםוה
 .את המעשר מן המעשר

 ובכך מונים את הזכויות
 ,ואת החובות של כל אחד 

 ,יען כי כל פרט מן הכלל
 .בעל מקום ומעמד 

 ,משום תפקידו המיוחד
 על שבט הלוי 

 קלוסלהיות מ
 מהלחץ הכלכלי  
 :הדחק ותמדאגו

נּו" ְלבֹו ִמּמֶּ ת חֶּ ם אֶּ ֲהִריְמכֶּ  ,בַּׁ
ְלִוִּים ב לַּׁ ן ְונְֶּחשַּׁ  ִכְתבּוַאת גֹּרֶּ

ב  432."ְוִכְתבּוַאת ָיקֶּ
 ,בשירותם הטהור במקדש

 :תפקיד הלויים מול הכוהנים מפורש
 בבית הבחירה עבודהשירי ה

 עבודה קדושההרי הם להם 
ת את טומאת העולם והכלכלה ר   .ְשְמַטה 

 
 של מחלוקת קורח ועדתו האופי

 
 הראו כי מחלוקת קורח ועדתו 433בתלמוד

 ,לשם שמיםה אינמחלוקת שהיא 
 .מעמדובעד  טען אישו שבה כל איש מחלוקת
 סופה ,שם שמיםאשר למחלוקת אך 

 .כל החברהל עלתתוכי היא מביאה להתקיים 
 

                                                             

 ג-א,במדבר טז 430
 ו,שמות יט 431
 ל,במדבר חי 432
 יז,מסכת אבות ה, תלמוד בבלי 433

 :שתי נקודות מרכזיות, במחלוקת קורח
 הוא משתמש בטענות 

 :נכונות ומוצדקות שלכאורה
ָדה ֻכָלם ְקדִֹּשים"  ',ּוְבתֹוָכם ה, ָכל ָהעֵּ

דּועַּׁ ִת  ל הּומַּׁ ל ְקהַּׁ  434"'ְתנְַּׁשאּו עַּׁ
 אך באמת הוא צופן את רצונו

 ,ית לטובתושלטונהמערכת ה את לשנות
 .נּותֹומסתיר את חוסר כֵ נמצא הוא 

 טענת קורח ועדתו נשענה בהנחה אמתית
 המקוריתהאידיאלית והתכנית כי 

 ישראל עבור   של הקדוש ברוך הוא
ת"תה יהי כֶּ ְמלֶּ  ,"כֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוש מַּׁ
 ,ומעמדות היררכיהמחברה חופשית  ,כלומר

 ,ובלי לחשוש, אחד הוא כמו מלך וכהן כל
 .מוסר קדושכי לכולם  ,אנרכיה אפשרית

 בינתיים חטא העגל אירעש מסתיר קורחאך 
 לישראלתכנית המקורית הה תנדחשבגינו 

 ,אדםוהתיקון העולם עד , המשיח ימֹותעד 
 .גתםלהנה מלכים וכוהניםל נדרשבינתיים העם ו

 .את השלטון לעצמםבעצם קורח ועדתו דורשים 
 ,ויכוחיםו יטעינו ,משה כלפיולא רק 

 .מתנצחיםהם עצמם  ינם לביןבֵ אלא גם 
 

 :435אמרו חכמינו במדרש תנחומא
 ,ובחכמה סבייחו גדול היה קורח

 ,היההעדות במשכן ארון  נֹושֵאיוִמ 
ת ...ְקָהת ְוִלְבנֵּי :שנאמר ש ֲעבֹּדַּׁ קֹּדֶּ   הַּׁ

ם הֶּ ף ֲעלֵּ ָכתֵּ  ,436ִיָשאּו בַּׁ
 :בפרשה מדייקיםזאת הסיבה ש

ח ן ִיְצָהר קֹּרַּׁ ן ְקָהת בֶּ ִוי בֶּ ן לֵּ  .437בֶּ
 :438אמר רב שמואל בר רב יצחק ,אך

 :מוצדק חסד יעקב ביקש 
ְפִשי  ,ְבסֹּוָדם ַאל ָתבֹּא נַּׁ

 ,אלו המרגלים
ד ְכבִֹּדי חַּׁ  ,ִבְקָהָלם ַאל תֵּ

 .המורדים עדתורח וק וזה
 

                                                             

 ג,במדבר טז 434
אמרו חכמינו זכרונם " :א/מדרש תנחומא קרח ב 435

   ,ומטועני הארון היה, חכם גדול היה קרח :לברכה
 דש עליהם בכתף ישאווהק עבודת ...ולבני קהת :שנאמר

 קרח בן יצהר בן קהת[ זה הסיבה שכתוב], (ט,במדבר ז)
 ".בן לוי

 ט,במדבר ז 436
 א,במדבר טז 437
 ב/מסכת סנהדרין קט, תלמוד בבלי 438
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 שכל מחלוקת מוסיףג ל מפרא"המהר
 אההרי היא שנּו ,אפילו היא לשם שמים

 המּויכל עוד שממשיך קכי 
 .מעידה היא על הקושי להכיר באחדות אמת

 

 קנאת סופרים וקנאה פוליטית
 439:לנו סוד גילהרבי אלעזר הקפר 

בֹוד"  ַהִקְנָאה ְוַהַתֲאוָּה ְוַהכָּ
ם ָאדָּ ת הָּ  מֹוִציִאין א 

ם  עֹולָּ  ".ִמן הָּ
 דוגמה של גדולי ישיבות  קורח הוא

 .ותנהשלטו כוחשרוצים גם את 
 ,440"זקן ממרא" נקראיםתלמוד ב

 , 441חכם מורה הלכה לפני רבו
 .כקורח לפני משה

 ,אבותיו של שמואל הנביא-קורח היה אבי
 :הוא חשב על עצמו, דברי תהיליםלפי ו

ה ְוַאֲהרן "  ,ְבכֲהָניומשֶּ
י ְשמֹו   ל ְבקְראֵּ  ,ּוְשמּואֵּ

לקִראי  'ה ם אֶּ
 442",ְוהּוא יֲַּׁענֵּם 

 שמואל דן אמנם
 ,לפי ההלכה של משה ותורתו 

 משה דן לעומתו ו
 !עצמו' הדבר את קורח על פי 

 

 בגורליש סיכון מתמיד 
 חברה אידיאליסטיתשל 

 האם פועלים לפי האידיאל
 ?או לפי תאווה אישית 

 משה מוחה בהגנה עצמית
ם ָנָשאִתי"  הֶּ ָחד מֵּ  ,לֹּא ֲחמֹור אֶּ
עִֹּתיוְ  ם לֹּא ֲהרֵּ הֶּ ד מֵּ ת ַאחַּׁ  443"אֶּ

 אמר בתורושמואל וגם 
ְחִתי" ת שֹור ִמי ָלקַּׁ  ? אֶּ

ְחִתי  ?וֲַּׁחמֹור ִמי ָלקַּׁ
ְקִתי ת ִמי ָעשַּׁ  ?ְואֶּ

צֹוִתי ת ִמי רַּׁ  444"?אֶּ
 

                                                             

 כא ,מסכת אבות ד, תלמוד בבלי 439
סנהדרין גם , א/מסכת סוטה כה, תלמוד בבלי 440
דברים סח לי זעירא ...יאשיה ' דאמר ר: "ב/פח

שרצו בית דין למחול  זקן ממרא: ...ירושלים מאנשי
על  ...וכשבאתי אצל חברי שבדרום ...לו מוחלין לו

 ! זקן ממרא לא הודו לי שלא ירבו מחלוקת בישראל
 ב/מסכת ברכות לא, תלמוד בבלי 441
 ו ,תהילים צט 442
 טו,במדבר טז 443

 

 קורח לכהונה טענת
 בתמיכת ראשי שבטים באומה

 החשובהמעוררת את השאלה 
 ל לגיטימיות השלטונותש

 :לאורך ההיסטוריה 
ל ה" ל ְקהַּׁ דּועַּׁ ִתְתנְַּׁשאּו עַּׁ  445"?'ּומַּׁ

 ניםמגִ , שקרבכאילו 
 ,כלל האנשיםאינטרס על  

 דואגיםבאמת רק ו
 .אישייםה שלהם אינטרסיםל

 
 בין בני אדם המחלוקות 

 השניּות ההכרחית בעולםו
 

 הבריאהביום השני של מעשה ראשית 
 "כי טֹוב לֹהים'אוירא "לא כתוב 
 מהימיימי כבכל  

 בבריאה 446לותדבה ותליתחמ ום זהביכי  
ת ָלָרִקיעַּׁ " חַּׁ ר ִמתַּׁ ִים ֲאשֶּ ּמַּׁ ין הַּׁ  בֵּ

ל ָלָרִקיעַּׁ  עַּׁ ר מֵּ ִים ֲאשֶּ ּמַּׁ ין הַּׁ  ."ּובֵּ
 ,תּושניהבעולם  הביום השני נברא

 ,תלקראת זוגיּו הבדלה
 ,447אחד וברא עולם אחד' ה-נכון ש

 ,בלבד אחד ממיןאדם  ובו
 ,בריֹותהכרחית לקיום ההיא אך השניּות 

 ,תיום השני היה מקור המקורֹוהרות זאת למ
 .תקֹומחלֹויכול להביא כל הבדלה  אך

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

 ג,יב -שמואל א 444
 ג,במדבר טז 445
דש לחול ובין אנו מבדילים בין קו. וזה חשוב ביותר 446

ההפרדה היא . אבל לא מפרידים ביניהם, ישראל לעמים
ההבדלה היא ". יתפרדו כל פועלי און:"יסוד הרע בעולם

האור נבדל מן החושך אבל החושך תמיד : חד כיוונית
הקודש נבדל מן החול אבל תמיד , יכול להצטרף לאור

ויבדל "וגם הפסוק אומר ...מוסיפין מן החול על הקודש
אילו היתה חלילה הפרדה לא ... "ים אשר מתחתבין המ

המים אשר "היה מקום לגשמי ברכה כי היה מפריד את 
 "...ממעל

אבל עצם בריאת העולם היא שיוצרת שניות  447
 הדואליותוביום השני מופיעה בפועל (. נברא/בורא)
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 ,ובכן ביום השני של כל שבוע
 תהילה, שרים בתפילת שחרית

ח ִשיר ִמְזמֹור"  ִלְבנֵּי קֹּרַּׁ
 ּוְמֻהָלל ְמאֹּד' ָגדֹול ה

ר ָקְדשֹוהלֹּ'ְבִעיר א    448",ינּו הַּׁ
 בני קורח בחלקם של דווקא נפלו

 מקדשבביום שני תפקיד לשיר ה
 ,את השירה הזאת

 .תקֹות והמחלֹואת ההבדלֹועולם בכדי לתקן 
 :במפקד שבט לוי 449ולכן כתוב בפרשת פינחס

ח וכל עד" ע קֹּרַּׁ ת ִפיָה וִַּׁתְבלַּׁ ץ אֶּ ח ָהָארֶּ  ,תווִַּׁתְפתַּׁ
תו ח  לֹּא מֵּ  .תוִא " ּּוְבנֵּי קֹּרַּׁ

 על ידי מעשיו בן יכול כי כל 
 .תיואבו עוונותלתקן את 

 

                                                             

 תהילים מח 448
 יא-י,במדבר כו 449
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 פרשת חוקת

ל" י ִיְשָראֵּ ָדה, וַָּּׁיבֹּאּו ְבנֵּ  ,ָכל ָהעֵּ
ר ִצן  ש ָהִראשֹון, ִמְדבַּׁ חֹּדֶּ  ,בַּׁ

ש ב ָהָעם ְבָקדֵּ  ,[מדברה] וַּּׁיֵּשֶּ
  ,[ההנביא]וַָּׁתָמת ָשם ִמְרָים 

ָדה ִים ָלעֵּ ר ָשם ְולֹּא ָהָיה מַּׁ  ,וִַּׁתָקבֵּ
ל ַאֲהרֹּן ה ְועַּׁ ל מֹּשֶּ 450."וִַּּׁיָקֲהלּו עַּׁ

 

 
 אהרון ומרים, ות משהזכ

 
 :451יהודה אמר' יוסי בר' בגמרא ר

 שה פרנסים טובים עמדו לישראלושל
 ,רכיהם של העם במדברוצ קּופשִס 

 :ל'אמתנות טובות נתן להם ה
 ,באר מים לשתיה ,בזכות מרים

 ,ד ענן להגנהעמּו, בזכות אהרן
 .ן כל יום לאכילהַמ , ובזכות משה

 , הסתלקה םיָּ ְר ִמ כש
 בתורה שנאמר ,מיםבאר ה נעלמה

ָדה .וַָּׁתָמת ָשם ִמְרָים" ִים ָלעֵּ  452"ְולֹּא ָהָיה מַּׁ
  ,בזכות משה ואהרוןהמים  ווחזר

 .נביאי האומה
ַוע  ,כבוד להגנההסתלקו ענני ה ,אהרן גָּ

ָדה ִכי ָגוַּׁע ַאֲהרֹּן" שנאמר  453",וִַּּׁיְראּו ָכל ָהעֵּ
 ענני ההגנהאבהו חזרו ' אמר ר
 ,ן לאכילהבנוסף למים ולַמ , בזכות משה

ְך ֲעָרד ִכי ָבא ִיְש "דכתיב  לֶּ ֲעִני מֶּ ְכנַּׁ ע הַּׁ לוִַּּׁיְשמַּׁ  ,ָראֵּ
ל ם ְבִיְשָראֵּ ע ה, וִַּּׁיָלחֶּ ל' וִַּּׁיְשמַּׁ  ,ְבקֹול ִיְשָראֵּ

ן  ֲעִני [בידם]וִַּּׁיתֵּ ְכנַּׁ ת הַּׁ ם, אֶּ ְתהֶּ ם אֶּ ֲחרֵּ  454."וַּּׁיַּׁ
 לפני כניסה לארץ ישראלמשה  הסתלק

םהמתנות השמימיות לצ סתלקו כלה  455.רכיה 

                                                             

 ב-א,במדבר כ 450
 א/מסכת תענית ט, תלמוד בבלי 451
 ב-א,דבר כבמ 452
 כט,במדבר כ 453
 א,במדבר כא 454

מתה . "א\ט, מסכת תענית, תלמוד בבלי 455
מת , וחזרה בזכות שניהן" מרים נסתלק הבאר

וישמע " :אהרן נסתלקו ענני כבוד שנאמר
שמע שמת אהרן ? מה שמע" הכנעני מלך ערד

ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו רשות 
כל  יראו: "להילחם בישראל והיינו דכתיב

אבהו אל תקרי ' אמר ר, "העדה כי גוע אהרן
חזרו שניהם בזכות משה , ויראו אלא וייראו

  ):ח,זכריה יא (מת משה נסתלקו כולן שנאמר
וכי " ואכחיד את שלשת הרועים בירח אחד"

 מחוץ להיסטוריה -צורך תקופת המדבר 
 

 "תורה תמימה"הפירוש לפי 
 מיוחד בהיסטוריה מאורעיציאת מצרים היא 

 ישראל קיבל את מבנה חברתו וחוקתו
 .לפני התהליך הרגיל והטבעי של התפתחותו

 החברתית מערכתה נבניתכל העמים האחרים ל
 בצורה הדרגתית, מערכת המשפטיתהו

 .יתמדינתפתחותם ההשל לפי הצרכים 
 ,תחילההכעם לפני שהיסטוריית ישראל  עודאך 

 .כבר הוא קיבל את החוקים והמשפטים בתורה
 ,"מחוץ להיסטוריה"תקופה מסוימת  נדרשהלכן 

 ,התורהולהתאמן בחיי כדי ללמוד 
  לוהים'אי החוקבולהתרגל 

 .המוסדות החדשים תמציאּווב
 ,ארבעים שנה במדברלכן נדרשה תקופת 

 ,זר ואכזרעולם  ,םמצריתקופת החיים בבין 
 .שהיא העיקר, צוישראל באר חיי עצמאותובין 

 להתאמןכדי תקופה של דור שלם נדרשה 
 .י והוגןהלו'לפי מוסר א חדשבעולם  ייםלח

 ,לעם ישראל ,במדבר ל'אמתנות הומטרת 
 פתור להם את הבעיותהיא ל

456 הכלכליות והביטחוניות
, 

 ת למערכות תורניותבתקופת לימוד והסתגלו
 .לפני הקמת חברה מסודרת בארץ ישראל

 
 כל זה נעשה אפשרי בזכותם 

 ,אהרון ומרים, של משה
  שדאגו לצרכי העם

 .לטובתם, גם במצרים וגם במדבר
 ,העם שהם היו מבטחי מפנילמרות או 

 ,בתקופה נסית 
 ,צםהם לא יכלו להיכנס לאר

 ,טבעית בצורה 
 לבדו כי שם העם חייב לחיות

 .בכוחות עצמו, לפי דרך ארץ
 

                                                                                 

והלא מרים מתה בניסן ואהרן ? בירח אחד מתו
' אלא מלמד שנתבטלו ג! באב ומשה באדר

מתנות טובות שניתנו על ידן ונסתלקו כולן 
 ." בירח אחד

שלוש מתנות : א/ט, תענית מסכת, ראה בתלמוד בבלי 456
י לחסוך לעם הלו'עו מהרצון האאלו של ההשגחה נב

ישראל את הצורך לספק לעצמם את צרכיהם הכלכליים 
 (.ענני הכבוד)ואת הצורך בביטחון ( המים והלחם)
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 וצאצאיו זכות אברהם

 

 :457רבי ישמעאל בגמרא נאמר בשם
 ה במדבר פרנסהזכות 

 ,אברהםאבינו מ הבא
דיםבזכות שלושת    של אותו המארח הֲחסָּ

 כרם ברווחקבלו ישראל במדבר ׂש
 

 :לוהים'את ההשגחמזכו לשלש מתנות ו
ח ָנא'בשכר  ִים ֻיקַּׁ ט מַּׁ   '458ְמעַּׁ

 .תסינהזכו לבאר 
ץ'בשכר  ת ָהעֵּ חַּׁ  'ְוִהָשֲענּו תַּׁ

 ,טבעי-ענן עלבהגנה לזכו  
ם'בשכר  חֶּ ת לֶּ ְקָחה פַּׁ  'ְואֶּ

 ,ן השמימיזכו לַמ  
 פרנסת אורחים וביטחוןכך אברהם הבטיח 

 .אהרוןו מרים, משהעל ידי  לצאצאיו במדבר
 

 :משלב את שני הלימודים 459א"המהרש
  לוהים'אה תהשגחשאפשרות 

 ,באה מזכות אברהם
 עםה לטובתמדבר ה תההגשמה בכל תקופו

 .המנהיגיםת שלוש ל ידיע הבוצע
 מציין" תורה תמימה"הספר  - נוסף
 הזקן של אברהם ולל זכותבגש

 םתוכללקבל  ודור יציאת מצרים זכ
 .המנהיגים תשלושאלה  את

 אפשר להגיד שהם היו ממש הממשיכים
 ,האבות הראשונים ,של אברהם יצחק ויעקב

 ,עמרםו ,קהת ,עד לוי
 ,של אהרון משה ומרים הםאבי

 .האבות שקיבלו הבטחות מממשי
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ב/פו עאמצי אמסכת בב, תלמוד בבלי 457
ר: "ד-ג,בראשית יח 458 ן , ֲאדָֹּני: וַּּׁיֹּאמַּׁ ִאם ָנא ָמָצאִתי חֵּ

ֲעבֹּר ינֶּיָך ַאל ָנא תַּׁ ךָ , ְבעֵּ ְבדֶּ ל עַּׁ עַּׁ ִים: " "מֵּ ט מַּׁ ח ָנא ְמעַּׁ , ֻיקַּׁ
ם יכֶּ ְגלֵּ ֲחצּו רַּׁ ץ, ְורַּׁ ת ָהעֵּ חַּׁ  ." ְוִהָשֲענּו תַּׁ

ם: "ה,יחבראשית  ֲעדּו ִלְבכֶּ ם ְוסַּׁ חֶּ ת לֶּ ְקָחה פַּׁ  ".ְואֶּ
  .רבי שמואל אליעזר בן יהודה הלוי אדלס 459

  1555-1631) לובלין)
 

 
 אם הצליחו משה אהרן ומרים "460

 להבטיח בדורם
 ,את נוכחות השכינה בעולם
 זה בגלל שהשכילו בפעלם

 ".לגרום לנוכחותו הממשית של אברהם 
 

 :רמז לזה בפרפראות מתוקות
 רם -אב להיות : עוד אברם מופיע בשמויי

 "עם"וצאצאיו נהיו , הלכולם ברמה גבוהאב 
 "!ישראל עם"
 עמרםת משפחהמנהיגות של  שהתפתח על ידי

 עם שהתפתח בהנהגתם של בני עמרם 
 רם - עם: יעודו מופיע בשמושי

 .והעולם ל'אשירות הל הברמה גבוה ַעם

                                                             

 ל"ציטוט של הרב אשכנזי ז 460



88

מזמור שיר יהודא חי ישראל מאין ולאן 
בס"ד

89

מזמור שיר יהודא חי ישראל מאין ולאן 
בס"ד

 ישראל מאין ולאן    מזמור שיר יהודא חי    ד"בס

 

85 

 פרשת בלק

 ,עם-בלינביא , לעםִּב 
 461,כל אומות העולםנביא 

 מוזמן על ידי נציגם
 ,ושל ִמְדיָּן לק מלך מואבבשל 

 כעםכדי לקלל את ישראל 
 .לארץ כנען ולמנוע התקדמותם

 לא הצליח בלעם, ך בסופו של דברא
 ,ם וגורלםלהפוך את מציאות

 .יתהלו'הא התכניתאת ולשנות 
 ,כוונתו האישיתל בניגוד, נאלץ בלעם

 :ישראלעם את שלוש פעמים לברך 
ת ָהָעם"  ,לֹּא ָתאֹּר אֶּ

 ,ל'אדברי ה  462"הּואִכי ָברּוְך  
 , ל'אִמִפי : ובכן שרים בפיוט

 !יבורך ישראל, ל'אִמִפי 
 ,היה נביא אמיתי שבלעםהיות 

 ,יהלו'הדיבור הא מסור אתללא יכול אלא 
י " התורה מעידה שהיה עַּׁ ִאְמרֵּ  ,463 ל'אשֹּמֵּ

ֲחזֵּה שַּׁ " ר מַּׁ זֶּה'ֲאשֶּ י יֶּח   ,התבל תכוחוביד " דַּׁ
 ,סם הטומאהבכוח ק, גדול היה בכל האומות

 .כוח הטהרהשפעל במול משה נביא ישראל 
 

 במקרא, ברוב המקרים
 ,בישראל הייתההופעת הנבואה 

 הכי זה בעיקר ספר היסטורי
 ,ל'אההתפתחות ַעם  של

 464אנושיאופי של  מסוייםסוג המייצג 
 ,יהול'הא המוסר שמסוגל להתקשר ִעם

אמאמין בה, ַעם התורה והמוסר
'

 אחד ל
 ,כולו ביחד העולם את בדיברתו שברא

 ,העמים בעולםנכונה לכל  היא הנבואהלכן 
 .465לכל משפחות האדם

 
 
 

                                                             

 .כולם המייצג את כל העמים, העם-האיש חסר 461
 יב,במדבר כב 462
י א ְנֻאם: "טז,וגם כד)ד ,במדבר כד 463 עַּׁ ִאְמרֵּ  ,ל'שֹּמֵּ

ְליֹון  ת עֶּ עַּׁ עַּׁ דַּׁ ֲחזֵּה שַּׁ , ְויֹּדֵּ זֶּה-מַּׁ י יֶּח   ."(דַּׁ
 :ל היה משתמש בביטוי"מניטו ז-הרב אשכנזי 464

 "une certaine manière d'être homme"  
 (.דרך מסוימת להיות אדם)  

 :היה משתמש בביטוי ל"מניטו ז-הרב אשכנזי 465
"l'universel humain" 
 (.האנושות בכללותה= תהאנושי יותלאהאוניברס)  

 אומהבכל  גם, למעשה
 עושמל ה ורצתהששביק

 ,הלו'דיבור מוסר האאת 
 נבואהו התגלותאפשרות של  היה

 יהאנוש כתוצאה של חיפוש אחר הייעוד
 .בהיסטוריהי הלו'האמוסר הו

 ,אופיֹו ם לפילכל עַ  ,בעבראכן 
 ,גדולים מוסריים בתוכֹואישים  חוצמ

 לוהים'לשמוע דברי הא זכותאת השקיבלו 
 מהלך גורל העמים על

 .ובכך גם את עתידם
 ,לעמיםזה קרה , לפי מסורת המדרש

 .466בסיני לבני העברים התורה תההתגלשעד 
 ,מהעמים האחרים נעלמה הנבואה

 כי לא רצו לקבל את מוסר התורה
 לוהים'אההדת ממוסר פולחן הפרידו ו

 ,ועל כן לא הלכו במשעול ההיסטוריה
 .הלו'לפי התכנית שרצה הא

 
 ,אישיות מיוחדתלעם הוא אבל ִב 

 תמוחלטהו תכלליה המריבהנציג 
 :תפקידואומות נגד ישראל והשל כל 

 באמת ךישראל הופיציאת מצרים  מעת
 ,מוסריתלהיות ישות לאומית 

 מתמתגש בישראל אז
 ,יתהלו'האהנבואה חידוש 

 האומות האחרות מנסותכל ו
 את נבואתן המקוריתגם הן לשחזר 

 .אבל בצורה הלא מוסרית
 ,ִּבלעםמ מבקשותהן  בלקיחד ִעם המלך 

 .ׂשונאם לקלל את
  ניסיונותםאת  מונהוהתורה 

 ,ישראלנגד עם , יםמוצלח הלא
 .ל'אה כי הנביא לא יכול ללכת נגד רצון

 
 ...הכישלון של בלעם לקלל לאחר, לבסוף

 מוסרית-שיטה אנטיעל  ץלימִה הוא 
 :ל'אכדי לנתק עם ישראל מה

 ,מואב בנות הוא הציע לשלוח את
 ,רב םלפריצּות עַ את הגברים לפתות 
 השיטהמדיינים השתמשו בובכן 
 ,בלא מלחמה "פיגול רוחני"של 

 להנמיך ולקלקל, כדי להוריד
                                                             

במהלך של יציאת ישראל מהגלות ודרישתו , כלומר 466
 .לחזור לארצו ולהיות עם הנבואה
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 .את הרמה המוסרית בעם ישראל

 הייתה מגפה ת הפיתויתוצא
 .מן האומה אלִפים ההמיתאשר 
 הנעצר בישראלהמגפה ו

א 467פינחסלהודות  טָּ  .שהרג נשיא גדול שחָּ
 

 ,קשה לדמיין בתרבות של ימינו
 מנהיגיםַעמנו יהיו אויבי שב

 .סמיםקשל כשפים ו שיטותב ישתמשוש
 אויבינות התנהגּוהיום באבל רואים 

 :שונים אופניםב ,ת דומותתופעֹו
 ריםמספ ,במקום לברך
 ,יריבינו עלדברים טובים 

 מלעיזיםבמקום לקלל 
 ,468דברים רעים עמנו על

 ,של תעמולה תהליך ואות הוז
 .ים של הפצהמודרניכלים  בלבוש אך

 ן בתבלדוברהאומות ו בלעם נביא
 מול ישראל בתפקיד בזמננועדיין 

 ,לקלל ַנסותוומתמודד ְב 
זֹווַהְמ  שכנוע באמצעות  תחָּ

 .כל האומותל יםשישראל רע
 כנת התעמולותוברורה לעמנו ס
 .במשך כל הדורות, והפיתוי נגד המוסר

 
 מזכירה בפרשה התורהלכן 

 יתהתמידהקיימת ואת המשמעות 
 .הישראלית זהותלפיתוח ה התהליךשל 

 ממשיכים נהלים אותםוכן 
 :במשך כל גורלנולנגדנו לפעול 

 ,אסון מיטלהעלולה  הייתהקללת בלעם 
 עליוןהאמת ההמוסר וכוח  אך

 .ולבסוף לניצחון, לברכה ללהאת הק יםהופכ

                                                             

ן : "ח-ז,במדבר כה 467 ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ ַאֲהרֹּן וַּּׁיְַּׁרא ִפיְנָחס בֶּ
ן כֹּהֵּ דָ , הַּׁ ח ְבָידֹו, הוַָּּׁיָקם ִמתֹוְך ָהעֵּ ח רֹּמַּׁ ר . וִַּּׁיקַּׁ וַָּּׁיבֹּא ַאחַּׁ
ל ִאיש  ל ִיְשָראֵּ ֻקָבהאֶּ ת, הַּׁ ם וִַּּׁיְדקֹּר אֶּ ת ִאיש , ְשנֵּיהֶּ אֵּ

ת ל ְואֶּ ל ִיְשָראֵּ ל ְב , ֳקָבָתּה ָהִאָשה אֶּ עַּׁ גֵָּפה מֵּ ּמַּׁ ר הַּׁ ָעצַּׁ נֵּי וַּׁתֵּ
ל  ." ִיְשָראֵּ

בלשון המקרא היא תמיד הרצון לגרום " קללה" 468
, כלומר, ות פחות ממה שהוא מסוגל להיותלמישהו להי

לעכב בעדו מלמצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בו 
 .והמבקש להתגלות ולצאת מן הכוח אל הפועל
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 נחסיפרשת פ

 

 הִמפקד , אחרי המגפה

  ,בלקבסוף פרשת 
 ,אחרי שלושה ניסיונות בדוחק

 ,שלגבי עם ישראל, ראה בלעם
 הוא לא יצליח לקלקל 

 ,ל'אאת הברכה מן ה
 :אזי הציע שיטה ערמומית

 ,להכשיל את ישראל מבחינה מוסרית
 "תרוחני תועבה"להלעיטם ב

 :יתהלו'א 469ישראל ֵמִעם קרבה קּוכך ירחָּ 
 מואב בנות הצליחופעור  בעלבעבודת 
 ,רב םלפריצּות עַ את הגברים לפתות 

 בעונש רב  על כן נענשו
 ,לי קרבב אלִפים המגפה שהמיתב

 ,פינחס יוזמת הודות אך 
 הנעצר בישראלהמגפה 

 :470מעת שלקח רומח והרג נשיא גדול שסטה
ן" ן ִפיְנָחס בֶּ ְלָעָזר בֶּ ןַא אֶּ כֹּהֵּ  ֲהרֹּן הַּׁ

ת ִשיב אֶּ  ֲחָמִתי הֵּ
ל ְבנֵּי עַּׁ ת מֵּ ְנאֹו אֶּ ל ְבקַּׁ  ִקְנָאִתי ִיְשָראֵּ

ת ְולֹּא ל ְבִקְנָאִתי ְבנֵּי ִכִליִתי אֶּ  ."ִיְשָראֵּ
 , מיד אחר המגפהו

 :471באומה מבקש לפקוד את בני ישראל' ה
ל" י ִיְשָראֵּ ת ְבנֵּ ת רֹּאש ָכל ֲעדַּׁ  ְשאּו אֶּ

ְשִרים ָש  ן עֶּ ל, ָנהִמבֶּ א ָצָבא ְבִיְשָראֵּ  ."ָכל יֹּצֵּ
 :הזה נותן שתי סיבות לִמפקד י"רש

 של רועה נכנסו זאבים לתוך עדר: משל"
  ,אותן הוא מונהאז , ו כבשיםוהרגו ב

 .אחר האירוע הזה ,לו ולידע כמה נותר
 ַעמו ישראל, כשיצאו ממצרים: דבר אחר

 ,נמסרו למשה במניין
  ,זיר צֹאנולהחחייב , שקרב למות ,עכשיו

 ".במנייןגם מחזירם 

                                                             

דּו" :כח-כז,תהילים עג 469 יָך יֹּאבֵּ קֶּ וֲַּׁאִני ... ִכי ִהנֵּה ְרחֵּ
ת א  "...לֹּהים ִלי טֹוב'ִקְרבַּׁ

ן ִפיְנָחסוַּּׁיְַּׁרא " -ז: ט-ז,במדבר כה 470 ןאֶּ  בֶּ ַאֲהרֹּן  ְלָעָזר בֶּ
ן כֹּהֵּ ח ְבָידֹו ,הַּׁ ח רֹּמַּׁ ָדה וִַּּׁיקַּׁ ר ח  וַָּּׁיָקם ִמתֹוְך ָהעֵּ וַָּּׁיבֹּא ַאחַּׁ
ל ִאיש ל אֶּ ֻקָבה ִיְשָראֵּ ת, הַּׁ ם וִַּּׁיְדקֹּר אֶּ ת ִאיש  ְשנֵּיהֶּ אֵּ

ת ל ְואֶּ ל ִיְשָראֵּ ל ,ֳקָבָתּה  ָהִאָשה אֶּ עַּׁ גֵָּפה מֵּ ּמַּׁ ר הַּׁ ָעצַּׁ ְבנֵּי  וַּׁתֵּ
ל גֵָּפה -ט ִיְשָראֵּ ּמַּׁ ִתים בַּׁ ּמֵּ ְשִרים ָאלֶּ  וִַּּׁיְהיּו הַּׁ  ."ףַאְרָבָעה ְועֶּ

 ד-ב,ובמדבר כ  471

  זכות בנות צלופחד

 פקדים קודמיםִמ לבהשוואה אך 
 , משה רוךעבמדבר ל תבקשנש

 יש סוד נוסף במפקד זה 
 :יםעמוק היותר ותסודהברמת 

 כאשר רושמת התורה 
 ,את שמות כל המשפחות

 ,זכירהממוסיפה והיא 
 ,שאבדו במאורעותשל אלו את שמות 

 ות אישיוי השש שמות של
 :סוגי עבירות האבדו בארבעאשר 

 ,472משה שלטון מרד נגדדתן ואבירם מתו ב
 ,473'זקן ממרא'כ מתבכהונת אהרון ורח מרד וק

  474צלופחד מת בלי בנים
 ,דינו נגזר עבירת חילול שבתעל 

 מתו בחטא הכוהנים אנדב ואביהו
 .475משרתים בפולחן זרה

  ,ישראלעם  ר שמות של משפחותפַ ְס ִמ 
 ,שבעיםלכתחילה הוא 

ית יֲַּׁעקֹּב : "ככתוב ש ְלבֵּ נֶּפֶּ  ָכל הַּׁ
ְיָמה ִשְבִעים ָבָאה ִמְצרַּׁ  476."הַּׁ

 חשיבות ומשמעות  ובאמת
 :גדולה יש למספר שבעים

 םימספר הגוי מייצג אתהוא 
 ,גדל בבלִמ מ ֵחלהָּ 
 , באחדותאותו שבנו לאחר 
 477,ל'אה נגדמרד כ

                                                             

ל ְוָדָתן וֲַּׁאִביָרם: "י-ט,ובמדבר כ  472 ִליָאב ְנמּואֵּ הּוא   ,ּוְבנֵּי א 
ל ַאהֲ  ָדָתן וֲַּׁאִביָרם ה ְועַּׁ ל מֹּשֶּ ר ִהצּו עַּׁ ָדה ֲאשֶּ רֹּן קרואי ָהעֵּ
ח ת קֹּרַּׁ ֲעדַּׁ ל , בַּׁ צָֹּתם עַּׁ ע' הְבהַּׁ ת ִפיָה וִַּׁתְבלַּׁ ץ אֶּ ח ָהָארֶּ  וִַּׁתְפתַּׁ

 ..".אָֹּתם
ע אֹּתָ : "יא-י,ובמדבר כ  473 ת ִפיָה וִַּׁתְבלַּׁ ץ אֶּ ח ָהָארֶּ ם וִַּׁתְפתַּׁ

ת  חְואֶּ ת ֲחִמִשים ּוָמא קֹּרַּׁ ש אֵּ ֲאכֹּל  ָהאֵּ ָדה בַּׁ ִים ְבמֹות ָהעֵּ תַּׁ
ח ...ִאיש וִַּּׁיְהיּו ְלנֵּס תּו ּוְבנֵּי קֹּרַּׁ  ."לֹּא מֵּ

ר: "לג,ובמדבר כ 474 פֶּ ן  חֵּ לֹּא ָהיּו לֹו ָבִנים ִכי ִאם , ּוְצָלְפָחד בֶּ
 ."ָבנֹות

ש: "סא,ובמדבר כ 475 ְקִריָבם אֵּ ָזָרה  וַָּּׁיָמת ָנָדב וֲַּׁאִביהּוא ְבהַּׁ
 ."'ִלְפנֵּי ה

 כז,בראשית מו 476
ה ִמְשְפחֹּת ְבנֵּי נֹּחַּׁ ְלתֹוְלדָֹּתם ": לב,י בראשית 477 לֶּ םאֵּ , ְבגֹויֵּהֶּ

ה  לֶּ אֵּ גֹוִים דּוִנְפרְ ּומֵּ בּול הַּׁ ּמַּׁ ר הַּׁ ץ ַאחַּׁ  ."ָבָארֶּ
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 האנושותנתפלגה ו ,הם פוזרו

 .תבל ברחבי
 

 , הנוסף בטבעהעם ישראל הוא 
 .בין אומות העולם דהשבעים ואח

 , לפי תולדות המקרא
 ,אדםבני תיקון זהות  ברירתישראל הוא 

 , המוסרימהענף  ,בן נח שם תממשפח
 .העברי אברםסב של  ,478עבר צאצאימ

 של העבריםהזהות המוסרית 
 ,עליון ל'אמאמונה בבאה  

 יתאחדותה מהזהותר ֵש יְ ונשאבת הַ 
 .של אדם הראשון

 , בלידת האומה הישראלית, לכתחילה
 ,ביציאת מצרים

ת כֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוש"כ אותהמגדיר ' ה כֶּ ְמלֶּ  479",מַּׁ
 .את התורה מראש כל העמיםלכן ישראל מביא ל

 ,ישראל שבעים פניםל ושיהי יוראּו
 ,'אדם בתבל-איך להיות בן'צורות שונות של 

 .כמודל, עמיםפנים שפונים לשבעים אופנים של ה
 

 מסר הסודינלמד מהזה על  רמז
 ,מצריהמלך משנה ל, שיוסף

 כדי לשכנעו ,שלח לאביו יעקב
 :480לגלּות ולגור אצלולבוא 

ח יֹוסֵּ  [יעקב]וַּּׁיְַּׁרא " ר ָשלַּׁ ת ָהֲעָגלֹות ֲאשֶּ  ףאֶּ
את אֹּתֹו ם, ָלשֵּ ֲעקֹּב ֲאִביהֶּ  .תכף" וְַּׁתִחי רּוחַּׁ יַּׁ

 :481" גלּות-ע " שלסוד על מלמדת " ֲעָגלֹות" המילה
 .האנושותאומות  מולנשמות של ישראל הכשבעים 

 
 ייעוד הבריאה הוא ליצור

 ,אדםוא הוה לוהים'אשיח ל-בר 
 לכן נדרשת רמה מוסרית כדי לצבור

 ,אצל בני אדם' ולאפשר השראת שכינת ה
 ייעוד ישראל הוא להיות כלי אור

 :במשכן' להשראת שכינת ה
 

                                                                                 

ץ ה" :ח,יא בראשית  ץ וַּּׁיַּׁ ' וַָּּׁיפֶּ ל ְפנֵּי ָכל ָהָארֶּ ְחְדלּו אָֹּתם ִמָשם עַּׁ
ל ה ט ִלְבנֹּת ָהִעיר ל ִכי ָשם ָבלַּׁ ן ָקָרא ְשָמּה ָבבֶּ ל כֵּ ת ָכל ' עַּׁ ְשפַּׁ

ץ ִפיָצם הּוִמָשם , ָהָארֶּ ץ' ה  ל ְפנֵּי ָכל ָהָארֶּ  ."עַּׁ
רּולְ : "כה,י בראשית 478 בֶּ ד ְשנֵּי ָבִנים עֵּ ג כִ   :ֻילַּׁ לֶּ ָחד פֶּ ם ָהאֶּ י שֵּ

ץ ם ָאִחיו ָיְקָטן, ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָארֶּ  :י"פירוש רש" .ְושֵּ
היה עבר נביא  ,נתבלבלו הלשונות ונפוצו ונתפלגו בכל העולם"

 ".ש העתיד"ע [פלג]שקרא שם בנו 
ם ִתְהיּו" :ו,שמות יט 479 תִלי  ְוַאתֶּ כֶּ ְמלֶּ  ."    גֹוי ָקדֹושוְ  כֲהִנים מַּׁ
 כז,בראשית מה 480
 בעברית 71=ע 481

 
 ישראל וכל גויי העולם ולהכך ס

 ,ים ואחדשבעכ נחשבים
 :"י-נ-ו-ד-א" שם המלאהחשבון של 

 .482תשבעים ואחסך  
 ', ו'אות ה החסרכשאבל 

 ,483ששים וחמשרק  החשבון הוא
  :בִמפקד הוא נחשב ,המגפה אחרכפי של

 ,ששים וחמשאז נשארו משפחות ישראל רק 
 484שש שמות יםחסרכלומר 

 .להשראת השכינה הדרושים
 :את הסודי לפי דרכו מציין "גם רש

 485כאומה חסרה ישראלכעת 
 בפרשה  חמישים ושבע משפחותנמנו 

 ,שמונהנמנו בני לוי בו
 ,השיששים וחמנשארו רק  כלומר

 :וזה מה שנאמר במקרא
ִּמים" ט ִמָכל ָהעַּׁ ְמעַּׁ ם הַּׁ  486",ִכי ַאתֶּ

 שה אתם חסריםיחמ, "מעט-ה"קרא 
  ,ממשפחות כל העמים

 .על פני האדמה שהן שבעים
 

 המיוחד קידהזכות והתפאז מבינים את 
 ,חמש בנות צלופחדשל 

 ,אחדכל כ, בארץ ןמבקשות חלק אשר
 .רו לבדותוהן נ, בנים אכי אביהן מת בל

ְבָנה ְבנֹות "  ְצָלְפָחדוִַּׁתְקרַּׁ
ן ִגְלָעד ר בֶּ פֶּ ן חֵּ  בֶּ

ה ן ְמנַּׁשֶּ ן ָמִכיר בֶּ ף, בֶּ ן יֹוסֵּ  ,בֶּ
ה ְשמֹות ְבנָֹּתיו  לֶּ  : [בלי בן מתווסף]אֵּ

ְחָלה  .ְוָחְגָלה ּוִמְלָכה ְוִתְרָצהנָֹּעה , מַּׁ
ע :  והנה טענתן  ָלָּמה ִיָגרַּׁ

ְחתֹו  ם ָאִבינּו ִמתֹוְך ִמְשפַּׁ  שֵּ
ן  ין לֹו בֵּ  ,[עמוב]ִכי אֵּ

 ,ֲאֻחָזה[ ישראלב]ְתָנה ָלנּו 
י ָאִבינּו    487." [משפחהב]ְבתֹוְך ֲאחֵּ

 
                                                             

בעל הטורים ( לידת עשיו ויעקב)כו -כה,על בראשית כה 482
ָשו"מאיר שאפשר לקרוא  ו משלים ל )שו ' ע" = עֵּ  71ֵעׂשָּ

י "ובפסוק הבא כתוב ( בעולם' אומות שברא ה ןְוַאֲחרֵּ ָיָצא  כֵּ
 71אחרי "כלומר ( 71ֵכן שווה גם ילה המ" )יֲַּׁעקֹּב...ָאִחיו

 (.73ישראל הוא העם ה" )יֲַּׁעקֹּב...ָאִחיואומות יצא 
 .הבגימטרי, 73=31+51+8+4+3=י -נ-ו-ד-א 483
 .85=31+51+4+3=י -נ-ד-א:  לעומת זאת בכתיב חסר   

  אנדב ואביהו, צלופחד, רחוק, דתן ואבירם 484
  (סוף המפקד)לו ,י על הפסוק במדבר כו"פירוש רש 485

 בעברית 5=ה      
 ז,דברים ז 486
 ה-א,במדבר כז 487
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 ,ֹוןּבַנְר רבי משה ִמ פירוש לפי 

 :488נכון ,'תשובת האפשר להסביר את 
ן" ם, ְבנֹות ְצָלְפָחד דְֹּברֹּת כֵּ ן ָלהֶּ  ָנתֹּן ִתתֵּ

ם י ֲאִביהֶּ  ֲאֻחזַּׁת נֲַּׁחָלה ְבתֹוְך ֲאחֵּ
ן ן ָלהֶּ ת ֲאִביהֶּ ת נֲַּׁחלַּׁ ְרָת אֶּ ֲעבַּׁ  ."ְוהַּׁ

  הנכונות תןובטענ" כן"
 ,חמשת בנות צלופחד צודקות

 ,489שווה שבעים" כן"המילה 
 משלימות חמש הבנותו

 את שבעים הפנים 
 .האומות מולשראל של י

 , הישראלים בדיוק אחרי מפקדו
 !שת חמש הבנותַק באה בַ 

  והזקנים משהגולל לפני ' הלכן 
 .ותירושהאת החוק והמשפט של 

 במסורת היהודית
 בנות צלופחד נשארות

 "נשים צדקניות"של  מופת
 בגלל החוק שהן עזרו לגלות

 .מכל הארצות, ישראל ארץלובגלל אהבתן 
ְחָלה אכן  משלימות ָעה ְוָחְגָלה ּוִמְלָכה ְוִתְרָצהנֹּ, מַּׁ

 את חמשת השמות 
 .לשבעים, בישראל יםהחסר

 
 ,לתקן את חטא השישי אך לא היה בכוחן

 ,רח הלויוק, 'אהזקן הממר'את חטא 
 ,מחלוקת נגד השכינהבא בכי הוא 

 ,האומהבאחדות  מחלוקת הפוגעת
 ,490הבריאה אדוןישראל ִעם אחדות 

 .העמים אחדושבעים  בין, וגם באחדות בעולם
 ,לתקן אותו רק בקץ הימים אפשר ויהיה

 ם ישראלהקדושה של כלל עַ אז עומק כי 
 , אפשר לתקן את כל העבירותי

 .ישראל אפילו של גדולי
 לנו הקדושה הזאת מובטחת

 ,הנשים הצדקניות ל ידיע
 כדי להצילנושנמצאות תמיד 

 ,בכל תולדות עם ישראל
 רה ִאמנו מתקופת ׂשָּ 

 !ל'אלשירּות ַעם ה, אסתר המלכהעד 
 

                                                             

 ז-ו,במדבר כז 488
 71=51+61= ן -כ 489
 .הבגימטרי, 73= י -נ-ו-ד-א 490
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 פרשת מטות

 על הנדרים
 

 מוסר התורה ומערכת החוקים
 .למשה מן השמים' נתן ה

 בן אדם החי בעולם
 .חייב לקבל ולבצע אותם

ם" ְתכֶּ ּוֶּה אֶּ ר ָאנִֹּכי ְמצַּׁ ָדָבר ֲאשֶּ ת ָכל הַּׁ  ,אֵּ
ֲעשֹות  ,אֹּתֹו ִתְשְמרּו לַּׁ

ע ִמּמֶּ  ף ָעָליו ְולֹּא ִתְגרַּׁ  491".נּולֹּא תֹּסֵּ
 מערכת החוקים: חידוש גדול הנה

 ,מן השמים, מלמעלה אהב
 ולא מן החוכמה של אנשים

 .או מן התפתחות החברה במשך הזמנים
 :החידוש הוא שרצון הבורא התגלה לאנושות

 ,האדם קיבל תורה מסיני בהתגלות
 אין להוסיף דברים, הכל אמור וכתוב

 .רק לעשות אותם בלי מילים 
 ה התורה למה מרש, אם כן

 ?להוסיף נדרים ושבועות
 ?ויותר מזה למה חייבים לקיימם כמצוות

ר ִצָּוה ה" ָדָבר ֲאשֶּ  :'זֶּה הַּׁ
ה ִאיש ִכי ִידֹּר ר לַּׁ  ' נֶּדֶּ

ע ְשֻבָעה   אֹו ִהָשבַּׁ
ל נְַּׁפשֹו  ְאסֹּר ִאָסר עַּׁ  לֶּ

ל ְדָברֹו   לֹּא יַּׁחֵּ
א ִמִפיו ּיֹּצֵּ ה ְכָכל הַּׁ  492".יֲַּׁעשֶּ

 

 בין בני האדם לא קבועההיא  זהות
 .דבר שלא משתנה וכללי לכולםְכ 

 כמו ביתר האנושות 
 .493לכל שבט ולכל אדם, גם בישראל

 ,אדם-יש כל מיני אופנים להיות בן
 .יש אופי מיוחד לפי נפשם

 נכון שהתורה ִנתנה לישראל ככלל לכולם
 לכל אחד יש לו דרך להגיע אך 

 .מציע' ה-ולקדושה שלמוסר 
 

                                                             

 א,דברים יג 491
 ג-ב,במדבר ל 492
ּטֹות ִלְבנֵּי יִ : "ב,במדבר ל 493 ּמַּׁ י הַּׁ ל ָראשֵּ ה אֶּ ר מֹּשֶּ בֵּ לוְַּׁידַּׁ  ."ְשָראֵּ

 , האדםלפי אופיו של , לכן
 ,נוסף לחוקי השמיםב

 מותר להוסיף ִמנהגים ונדרים
 כדי להגיע להתנהגות הולמת

 .ולקדושה של אמת' למוסר ה
 ,במסגרת משפטית ומוסרית אחידה לכולם

 .יש אפשרות להתאמה אישית לכל אדם
 אבל כדי למנוע מקרים של הגזמה מיותרת

 מותר לראשים ולחכמים לבטלם
.תומוצדק מפורטתסיבה אם יש 
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 פרשת מסעי
 

ה" לֶּ י אֵּ ְסעֵּ ר מַּׁ ל ֲאשֶּ  ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
ִים ָיְצאּו ץ ִמְצרַּׁ רֶּ אֶּ  ...מֵּ

ה ְוַאֲהרֹּן  ",ְביַּׁד מֹּשֶּ
 :העיקרוןאת  וסיףוהכתוב מ

ם" יהֶּ םְל  מֹוָצאֵּ יהֶּ ְסעֵּ ל ִפי ה מַּׁ  494"!'עַּׁ
 ',היציאה והמסעות על פי ה

 .ביד משה ואהרון
 495" גלילי זהב"ספר 

 אהבשהרב צבי יהודה מאוד 
 מאיר שבשני הפסוקים

 :הסדר מתהפך בין שתי המילים
 יציאהו מסעקודם מדובר על 

 .ומסע יציאהאחר כך על 
 ,מה המטרה של יציאת מצרים, ובאמת

  ,העמיםוַנוָּדּות בין  מסעות
Exodus  הגויםעלינו  מעיזים להגידכמו? 

 ממדבר הגלּות  יציאהאו 
 ?מעבדּות ומנרדפּות יציאה

 ,ִעבריּותה לחזר, שראלילעם ה שיבתאו 
 !496לנו נתן ' ה-שובניית ישראליּות בארץ 

 "שמות"ספר  התשובה נמצא במבנהסוד 
 :ותיפרשסדר ה לפי' תוכנית ה לעשמרמז 

 ,ותייציאת מצרים מסופרת בארבע פרש
 ,ות הבאותיפרשהחוקי תורה מסיני בשתי  

 ות האחרונות מוקדשותיוחמש הפרש

 ,שורבאופן מפ לתיאור בניית המשכן
 ,בית המקדששל  טיפוס-אב הואש

 .דשובארץ המק ,לבנות בירושלים צריך אותו
 :כתוב בפרשתנו שהעברים יצאו ונסעו

ה ְוַאֲהרֹּן"  " ְביַּׁד מֹּשֶּ
 .כי בלעדיהם לצאת לא יכלו

 לא רצו במצרים חלק מבני ישראל
 ,גאולהל של יציאהלממש ייעודם 

 ,ארצה להיכנסחלק מהעם לא רצה גם  ,במדבר
 יות ומאסו בארץ חמדהוה

 נגזר עליהם מידה כנגד מידה
 שלא יבואו אליה

 ,הבנים זכה להורק הדור 
 מדבר ונכנס לישראל ן היצא מ

 ,ל'אכבש אותה בהשגחת הו
 .עברית לפי התורה חברה במטרה לבנות

                                                             

 ב-א,במדבר לג 494
 מהרב דוד מושקוביץ מרומניה  495
 יוסף אומר למצריים : טו,בראשית מ 496

ץ ָהִעְבִרים"               רֶּ אֶּ  ".ִכי ֻגנֹּב ֻגנְַּׁבִתי מֵּ

 :מתחדש בגאולה של ימינומצב זה   
 ,חלק מעמנו לארץ ישראל כן עלו

 .נודאבונל, חלק מעמנו נשארים בגולהאך 
 עלו לארץ התחלקו כבר שמי אפילו 

 :לארבעה חוגים
 

  'םחילוני'  ציוניםיהודים 
 ,ראשונים, שבאו לפתח את הארץ

 את היהדּות הם עזבו אך 
 .הגלותכשהם עזבו את 

 

 :דתייםציוניים יהודים יש 
 ,הם רוצים ,התורהלפי בציון מדינה  ,כי

  :תקוותם שתתגשם בהיסטוריה
 ּותלֹוה'תוכנית הא

  ,בארץ ישראל השלמה
 .סוף הגלּותוגאולה 

  

  :לא ציוניים יהודים דתייםיש גם 
 ,במדינה זו גאולה וסוף הגלּות אינם רואים

 מדינה היהודיתבַ  אזרחותקבל מסכימים ל רוב
 חופשאת יהדותם בכדי לחיות 

 ,בארץ הקודש 
 .בריתשל האומה הע בבניה מחודשתאך לא 

 

 נהבמדיפה  יםחייהודים שיש ו
 ,גולהב מקום אחרכמו בכל 

  לדו מהורים ציוניםורוב נ
 אך הם רוצים חיים חופשיים 

 , לפי חוקים כלל אנושיים
 לא מושלמת ליהדותהם מוכנים לכן 

 .חלוקת המולדת במדיניות מסוכנתדוחפים לו
. 
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 ספר דברים
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פרשתדברים
 משה מסכם בספר דברים

 .הותיהלכאת ספורי התורה ו
 על יציאת מצרים הוא חוזר 

 ,צוותיהמדקדוק ועל מתן תורה ו
 על מסעות המדבר
 ,בדרך ַעמנו ארצה

 , על העלילֹות, על המרידות
 .ועל חוסר אמּונֹות שעל ייאו

 
 אמונה בהשגחה טבעית

 

 ימות הגאולהחי כל הם תכן שעַ יאיך י
 ,השכינה כנפי תחת

 מאבד אמונה ותקווה 
 ?המַכֵון את ההיסטוריה ל'אב

ה " ן הְראֵּ ץ ְלָפנֶּיךָ  יָך הלֹּ'א  ' ָנתַּׁ ת ָהָארֶּ  "אֶּ
ש" ה רֵּ ָחת ְוַאל ִתיָרא...ֲעלֵּ  497".ַאל תֵּ

 , גם בזמן עזרא ונחמיה
 ,רצהלא  ותעלרוב העם ל

 .רק מיעוט הסכים לעלות ארצה
 גם בימינּו חלק מעמנּו 

 .תנומדינלא משתתף בחידוש בניין 
 הִנסים שרואים בעינינו 

 םמשכנעים אות אינם
 !זמן הגאולה שהגיע

 

 ,לוה'שנתן לנו האץ ארניסה להְכ לפני 
  498העם כולו ביקש לשלוח 

 , מרגלים חלוצים
 כוחלשלוח פלוגת  499משה שמחוגם 

 .יד לכיבוש יותר בטוח להכין
 אמרו  יהושע וכלבשאבל למרות  

 , שטובה הארץ מאד
 .כנס בה ישראל לא רצוילה

 

 : נותן סיבה' גלילי זהב'בעל 
 ',מפני חוסר אמונה בה שלחו אותם לא

 ,עשה להם' כי הם היו עדים לִנסים שה
                                                             

 כא,דברים א 497
י " :כב,דברים א 498 לַּׁ םוִַּׁתְקְרבּון אֵּ וַּׁתֹּאְמרּו  ֻכְלכֶּ

ת ָהָארֶּ   ְוָיִשבּו, ץִנְשְלָחה ֲאָנִשים ְלָפנֵּינּו ְויְַּׁחְפרּו ָלנּו אֶּ
הת אָֹּתנּו ָדָבר  אֶּ  ר נֲַּׁעלֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ דֶּ ת  הַּׁ ָעִרים ָבּה ְואֵּ הֶּ

ן יהֶּ ר ָנבֹּא ֲאלֵּ ותקרבון  ,כולכם" :י כותב"רש ."ֲאשֶּ
בערבוביא ילדים דוחפין את הזקנים  ,כולכםאלי 

 ".דוחפין את ראשי השבטים וזקנים
ָדָבר": כג,דברים א 499 ינַּׁי הַּׁ ב ְבעֵּ ח ִמכֶּם , וִַּּׁייטַּׁ קַּׁ ָואֶּ

טְשנֵּים ָעָשר ֲאָנִש  ָשבֶּ ָחד לַּׁ  ."ים ִאיש אֶּ

 , ִנסים מעל הטבע
 אלא בגלל חוסר אמונה 

 ,בדרך הטבע אפשריתית הלו'שההשגחה הא
 רק בדרך נסים ונפלאות, כי בשבילם

 .יביא הגאולה לוהים'א
 יש חלקים באומה, ינוֵמ כמו כן עד יָּ 

 יתהלו'שלא מאמינים שהגאולה הא
 ,ת על השגחה טבעיתתהיה מבוסס

 .ומחכים רק לגאולה נסית
 

 תורה לישראל ולכל העולם
 

 :משה מזכיר לעמו' זאת  הברכה'בפרשת 
ח  ִמִסינַּׁי' ה" ִעירָבא ְוָזרַּׁ  ,ָלמֹו ִמשֵּ
ר ָפאָרןהֹוִפיעַּׁ  הַּׁ ִרְבבֹּתְוָאָתה , מֵּ  500."ָלמֹו...מֵּ

 ' ספרי'מאיר לפי ה' תורה תמימה'ה
 הציע קודם כל את תורתו' שה

 :לכל קרובי משפחת אברהם העברי
 ,ברומית ,לבני עשיו משעיר

ן בָּ  ,בארמית ,לרבבות לָּ
 ,בערבית ,לבני ישמעאל בהר פארן

 ,חוקית, ואחר שכולם סירבו לקבל אותה
נָּּה לישראל בהר סיני  .501בעברית, ְנתָּ

 
 :יםתנה פעמיים לישראלהתורה נִ 

 בלוחות הברית בהר סיני פעם הראשונה 
ְבָת "ושם  ל ָהֲאָבִנים  ָכתַּׁ  עַּׁ

ת  יאֶּ זֹּאת ָכל ִדְברֵּ תֹוָרה הַּׁ ב, הַּׁ יטֵּ ר הֵּ אֵּ  ,502"בַּׁ
  בסוף ימיו שנהה נִ יופעם השנ

ץ מֹוָאב" רֶּ ן ְבאֶּ ְרדֵּ ּיַּׁ ר הַּׁ בֶּ  .503ְבעֵּ
ה   רהֹוִאיל מֹּשֶּ אֵּ   בֵּ

זֹּאת תֹוָרה הַּׁ ת הַּׁ  ."אֶּ
 ,בשני המקרים כתוב שמשה באר אותה

 ,משה תרגם אותה לשבעים לשונות, י"לפי רש
 
 
 
 
 

                                                             

 ב,דברים לג 500
 ,[לישראל]זה לשון עברי  ִמִסינַּׁי בא' ה 501
ִעיר ָלמֹו     ח ִמשֵּ  ,[לעשיו בלטינית]זה לשון רומי ְוָזרַּׁ
ר ָפאָרן    הַּׁ  ,[לישמעאל]זה לשון ערבי הֹוִפיעַּׁ מֵּ
ש   ִרְבבֹּת קֹּדֶּ  [.ללבן]זה לשון ארמי  ְוָאָתה מֵּ

 ח,דברים כז 502
 ה ,א דברים 503
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 ' תורה תמימה'ה ,אך לפי הזוהר

 מדגיש את ההבדל בין התרגום לשבעים לשונות
 של האומותותרבויות ובין ההסבר בשבעים שפות 

 את דברי הלוחותהיטב  פירשמשה ש כלומר
 504והסביר אותם בשבעים פנים והבנות    

 .לישראל ולשבעים האומות
 ,אוניברסאליתה היא תורמזה מבינים שה

 ,עברית היא אותנטיתרק ב אך
 ,באמיתה יכול לתרגם אותה אותנטיעברי ורק 

 ,בלשונה ובשפתה, לכל אחת מהאומות
 .ה יערבובבלי בלי השפעה מתרבות אחרת ו

                                                             

' תורה תמימה'בעל פירוש , "שבעים לשון"בנושא של  504
, (במובן של כלי תקשורת" )לשון"מבדיל בין המילה 

שבעים "שמתאימה יותר למושג של , "שפה"למילה 
בהתבססֹו על הזוהר , לכן". השפות של אומות העולם

שבעים "הוא מציע להסביר את , ('מנא כימה אויקרא רעי)
דהיינו שבעים אופנים , "בעים פניםש"בכיוון של " לשון

 .שונים של ביאור התורה
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פרשתואתחנן


 ישראל אחד, התורה אחת, אחד' ה
 

 משה מודיע שוב לישראל, בפרשת ואתחנן
 שלא יהיה באפשרותו  

 .בארץ ישראל, בעתיד ללוותם 
 כאילו שהוא בא להצדיק את עצמו 

 ,על כך שאחר מותו הוא יעזוב את עמו 
 ולכן הוא מזהיר את עם ישראל 

 ,ל'אלזכור שמעמד הר סיני בִהתגלּות ה
 !ארץ ישראל -מטרתם , ויציאת מצרים

 ,לבנות כמו כן נדרש שעבריים צריכים את הארץ
 .ולהתאים אותה לחוקי עשרת הדיברות

 ' ה-שולכן העם צריך לזכור 
 הוא משגיח  על ישראל בהיסטוריה

 .י הטבע כולההלו'וגם שהוא א
 הרחמן ' ה-ש, כלומר
 , ינו הדייןהלו'הוא א

 505הוא אחד, כלפינו למעשה
ל": ככתוב ע ִיְשָראֵּ ָחד' ה ינּו הלֹּ'א  ' ה  ְשמַּׁ  506".אֶּ
 ,507יו עתההלו'ם ישראל רואה שהוא אעַ 

 ,אחד לכולם לוהים'אאבל בעתיד הוא יהיה גם 
 .508אשר יתחברו ישראל וכל בני האדםכ

 
 אך במציאות נראה שעכשיו העולם

 ,כפוף לערכים מנוגדים 
 : מאבקים בין כוחות הטבע והתנגדות המושגים

 .המוות והחיים, האמת והשקר, הטוב והרע 
 , איך לחבר בהרמוניה החסד והנכון

 ?הטוב וההיגיון, הצדקה והמשפט
 הפגאנים מדגימים , את התפיסה הזאת

 ,"מלחמת האלילים"במושג של 

                                                             

 יחיד בשמים והארץ: אחד' ה: "י"מוסף רשבפירוש  505
 ".(מסכת ברכות יג)וארבע רוחותיה       
 ד,דברים ו 506
דברים בעל הפסוק  'כלי יקר'ראה פירושו החשוב של ה 507

 דובמילת אח, גדולה ן"העי עבמילת שמ: אחד' ה" :ד,ו
מזכירות מושג של  ד-עשתי האותיות ] להגדו ת"הדל

מדרש על פי ) ".זה על זה מעידיםוישראל ' רמז שה, [עדּות
 "(.מי כעמך"ה "ד -חגיגה ג ' תוס

' ה": מפרשיםים נכלי יקר ועוד פרש, ן"רמב, י"רש 508
הוא עתיד , י האומותהלו'ולא א תהינו עהלו'שהוא א

ום בי" :ט,שנאמר בזכריה יד, לכל העמים להיות אחד
 ".אחד ושמו אחד' ההוא יהיה ה

 
 אך התורה מביאה לנו 

 .תפיסה של אחדות הערכים
 מבטא שהוא  ל'אה 509נושא ייחוד

 ,ד את כל הערכיםחֵ ַאאחד ויחיד וֵמ 
 , האנושות נדרשת לאמונה באחדות המושגים

 ובעת סוף ההיסטוריה
 ,יכירו כולם באחדות של המוסר והטבע

 !לוהים'אוה' חדות של הא
 :וכך תוכל להתקיים הנבואה

ִּמיםכי " ל עַּׁ ְהפְֹּך אֶּ  ָשָפה ְברּוָרה ,ָאז אֶּ
ם ה  .510דברי צפניה" 'ִלְקרֹּא ֻכָלם ְבשֵּ

ץ ' ְוָהָיה ה" :ונאמר ל ָכל ָהָארֶּ ְך עַּׁ לֶּ  [לבד]ְלמֶּ
הּוא ִיְהיֶּה ה ּיֹום הַּׁ ָחד' בַּׁ ָחדּוְשמֹו  אֶּ  511."אֶּ

                                                             

הלכות יסודי התורה )ם במשנה תורה "ראה רמב 509
ם ולא יתר יאינו לא שני, לוה זה אחד הוא'א(: "ז,א

ם אלא אחד שאין כייחודו אחד מן האחדים יעל שני
לא אחד כמין שהוא כולל אחדים . הנמצאים בעולם

ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות , הרבה
 " .ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם אלא. ולקצוות

  ט,צפניה ג510 
 ט,זכריה יד 511
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פרשתעקב
םהלֹּ'א  ' ִכי ה"  יכֶּ

 לֹּהים'אי ָה הלֹּ'הּוא א  
 ,נֵּי ָהֲאדִֹּנים'וֲַּׁאדֹּ

ָגדֹּל ל'אָה  ִגבֹּר הַּׁ נֹוָרא הַּׁ  ,ְוהַּׁ
ר לֹּא ִיָשא ָפִנים  ֲאשֶּ

ד ח שֹּחַּׁ  512".ְולֹּא ִיקַּׁ
 :מובאים דברי רבותינו 513בתלמוד

 ינוהלו'א' נו שהיעל זה שהעיד משה רב
 ,י הטבע וגם אדון ההשגחההלו'הוא א

גָ  ל'אָה "הוא  נֹוָראהַּׁ ִגיבֹּור ְוהַּׁ  514".דֹּל הַּׁ
נֹוָרא'אך ירמיה הנביא בזמנו לא הזכיר   :'הַּׁ

ִגבֹור ל'אָה "רק  ָגדֹול הַּׁ  :515"ְצָבאֹות ְשמֹו' ה, הַּׁ
 !"כרים מקרקרין בהיכלֹואיה נוראותיך כשנֹו"

ִגיבֹּור'דו לא הזכיר ִצ דניאל ִמ   :מֹובנאּו' הַּׁ
נ ל'אָני ָה 'ָאָנא ֲאדֹּ" ָגדֹול ְוהַּׁ  ,ֹוָראהַּׁ

י ִמְצ  ד ְלאֲֹּהָביו ּוְלשְֹּמרֵּ סֶּ חֶּ ְבִרית ְוהַּׁ ר הַּׁ  516".ָֹּתיוושֹּמֵּ
 "?איה גבורותיו, כרים משתעבדים בבניוֹוכשנ"

 :ואנשי כנסת הגדולה משיבים
 רואים גבורתו כאשר הוא כובש את כעסֹו"

 ,וכאשר לרשעים הוא מאריך את אפֹו
 "?שאלמלא מוראו איך ישראל מתקיימים

 :ומר על דברי ירמיהו ודניאלורבי אלעזר א
 ל'אשלא יכלּו בזמנם לַיֵחד את כל מידות ה"

 למרות שידעו שבסוף
 .ל'אעל אחדות ערכי האמת יודיע ה

 
 בברכה הראשונה של תפילת העמידה

 :אנשי כנסת הגדולה, לומר קבעּו
 "בי יעקֹהלו'י יצחק ואהלו'א, י אברהםהלו'א"

ִגיבֹּור  ל'אָה "ולאחריו  ָגדֹּל הַּׁ נֹוָראהַּׁ  ".ְוהַּׁ
םחסדו של  באמצעותהתגלה  הגדול ל'אהָּ  הָּ  ,ַאְברָּ

 ,יצחקדרך דינו של  הגיבור ל'אהָּ 
ת של  הנורא ל'אהָּ ו  .ַיֲעקֹבִעם הֱאמ 

 ,אברהםהיה  "החסד"צדיק 
 ,גילה לעולם ל'אאת גדולת ה

 .517יבנה העולםיבחושבו שעל החסד 

                                                             

 יז,דברים י 512
 .ב/מסכת יומא סט, תלמוד בבלי 513
ָתה: "לב,גם בנחמיה ט 514 ָגדֹול ל'ָהא לֹּהינּו'א   ְועַּׁ  הַּׁ

ִגבֹור נֹוָרא הַּׁ ר ְוהַּׁ ְבִרית שֹומֵּ ד הַּׁ סֶּ חֶּ ט ְוהַּׁ  ַאל ִיְמעַּׁ
ת ְלָפנֶּיךָ  ְתָלָאה אֵּ ראֲ  ָכל הַּׁ ינּו ְמָצַאְתנּו שֶּ  ִלְמָלכֵּ

ינּו ינּו ּוְלכֲהנֵּינּו ְלָשרֵּ ינּו ְוִלְנִביאֵּ ֲאבתֵּ  ."ְולַּׁ
 חי,ירמיהו לב 515
 ד,דניאל ט 516

 ,היה הצדיק של מידת הדין, ויצחק
 ,לעולם את ערכו של הצדק גילה

 ,כי הבריאה נבראה בחסד חינם
 ,חייב האדם להצדיק תֹואת ַחיּו ,לכן

 .בהתנהגות מוסרית וצודקת
 "האמת"יעקב גילה לעולם את ערך 

 ,שהוא האיחוד הנורא של צדק וחסד
ה' אז רוח ה, וכשִנרָאה משנתו בעולם  נַגל 

זֶּה" ָּמקֹום הַּׁ ה נֹוָרא הַּׁ ר יעקב מַּׁ  518".וַּּׁיֹּאמַּׁ
 

 :ביחד הילב את הערכים האלמיכה הנביא ש
ן " ת ְליֲַּׁעקֹּבִתתֵּ מֶּ ד ְלַאְבָרָהם, א  סֶּ  ,חֶּ

ר  ינּוֲאשֶּ ֲאבֹּתֵּ ְעָת לַּׁ ם ִנְשבַּׁ דֶּ י קֶּ  519".ִמימֵּ
 ,אנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה

 ,כפי שהיה בראשונה, את כתר ישראל
 :קנו להזכיר כל יום בתפילהיוכך ת

ת ַאְברָ "ברית החסד  ת אֶּ ר ָכרַּׁ  ,"ָהםֲאשֶּ
 ,בעניין הגבורה" ּוְשבּוָעתֹו לִיְצָחק"וגם 

 :ישראל נפסקה-ובזכות האמת של יעקב
ֲעקֹּב" ָה ְליַּׁ  , וַּּׁיֲַּׁעִמידֶּ

ל  ְלחֹּק  לִיְשָראֵּ
 ,ְבִרית עֹוָלם

ן ץ ְכָנעַּׁ רֶּ ן את אֶּ תֵּ אמֹּר ְלָך אֶּ  לֵּ
ם ְתכֶּ ל  נֲַּׁחלַּׁ בֶּ  520.כעם "חֶּ

                                                                                 

 ג,תהילים פט 517
 יז,בראשית כח 518
 כ,מיכה ז 519
 חי-יד,רי הימים א  טזדב 520
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 פרשת ראה
 

ה  א" ם לַּׁ םהלֹּ'א  ' ָבִנים ַאתֶּ   :יכֶּ
 לֹּא ִתְתגְֹּדדּו  ְולֹּא ָתִשימּו ָקְרָחה      
ת      ם ָלמֵּ ינֵּיכֶּ ין עֵּ   .בֵּ

ה  ב    ם ָקדֹוש ַאָתה לַּׁ  , יךָ הלֹּ'א  ' ִכי עַּׁ
ר ה      ם ְסֻגָלה ' ּוְבָך ָבחַּׁ  ִלְהיֹות לֹו  ְלעַּׁ
י ָהֲאָדָמה      ל ְפנֵּ ר עַּׁ ִּמים ֲאשֶּ  (ב-א,דברים יד) ".ִמכֹּל ָהעַּׁ

 
 לישראל משה אומר

 "ל'אבנים ל אתם נקראים "
 , חביבין הם ישראל

 !שבנים למקום נקראים
 :חכמי המשנה מוסיפים

 521.שנקראים בנים להם החיבה יתרה נודע
 

 ל'אלפי זה הנוצרים האמינו שיש בן ל
 ,ל'אוכמו אביו גם הוא נחשב ל

 הם משתמשים במושגים עבריים
 .ומאמצים אותם לעבודת אלילים

 ,ישראל כולוַעם ת ברית ִעם כר' ה, אבל באמת
 523.בכורֹו 522ובחיבה יתרה קרא לו בנֹו

 ,הוא אב לכל הברואים והעמים' נכון שה
 ,אך באהבתו בחר במשפחת העברים

 עשה אותם לַעם סגולתו
 .למען ישמרו את תורתו

ִמיְרךָ ' ה" א  ם לֹו ִלְהיֹות הֶּ  "ְסֻגָלה ְלעַּׁ
יו שבתורה כדי ִלְשמֹר ל ִמְצֹותָּ  ,524כָּ

ם"  ,לוהים'אאתה ל ,ָקדֹוש עַּׁ
ם   ִּמיםִמ  ְסֻגָלהעַּׁ  כֹּל ָהעַּׁ

ל ְפנֵּי ָהֲאָדָמה ר עַּׁ   525"ֲאשֶּ
 .בשל קבלתם עול התורה 

 
 
 
 
 
 

 

                                                             

 , חביבין ישראל שנקראו בנים למקום" :יד,מסכת אבות ג 521
 . למקום או בניםחיבה יתרה נודעת להם שנקר

ה(: א,דברים יד)שנאמר  ם לַּׁ םהֵּ ל'א  ' ָבִנים ַאתֶּ  ."יכֶּ
ר ִלי ְוָהיּו" :יז,ג מלאכי 522 ּיֹום ְצָבאֹות 'ה ָאמַּׁ ר לַּׁ  ֲאִני ֲאשֶּ

ה ְלִתי ְסֻגָלה עשֶּ ם ְוָחמַּׁ יהֶּ ר ֲעלֵּ ֲאשֶּ ל  ִאיש יְַּׁחמל כַּׁ ד ְבנֹועַּׁ  ָהעבֵּ
   ".אתֹו

ְרתָ " :כב,ד שמות 523 ל ְוָאמַּׁ ְר  אֶּ ר הכֹּ עהפַּׁ  ְבכִרי ְבִני 'ה ָאמַּׁ
ל  ."ִיְשָראֵּ

ִמיְרךָ  'וַּׁה" :יח,כו דברים 524 א  ּיֹום הֶּ ם לֹו ִלְהיֹות הַּׁ  ְסֻגָלה ְלעַּׁ
ר ֲאשֶּ ר ָלְך  כַּׁ    ".ָכל ִמְצֹוָתיו ְוִלְשמר ִדבֶּ

ם ִכי" :ב,יד דברים 525 י'א   'לה ַאָתה ָקדֹוש עַּׁ ר ּוְבךָ  ךָ להֵּ  'ה ָבחַּׁ
ם לֹו ִלְהיֹות ִּמים ִמכל ְסֻגָלה ְלעַּׁ ר ָהעַּׁ ל ְפנֵּי ֲאשֶּ   ."ָהֲאָדָמה עַּׁ

 

 ,עם ישראל היטלטל רבות, למרות זאת
 . אותו עברו סערות וצרות
 :ַעם הבחירה תוהה ושואל

 ?ל'אהאם כך נראית אהבת ה
סַּׁ ":'עונה ישעיה בשם ה ְדִתיְך בַּׁ  ,526"ִפיִריםִויסַּׁ

 :527לוהים'אומביא מלאכי הנביא את דברי ה
ם" ְתכֶּ ְבִתי אֶּ ר ה ,ישראל ,ָאהַּׁ  !'ָאמַּׁ
ְבָתנּובַּׁ "ו ם "?ָּמה ֲאהַּׁ  .מצדכם ֲאַמְרת 

 אוהב אותנו' האם ה: ם שואל לכן"המלבי
 ?או בזכות אבותינו, כישראל בעצמנו

ת יֲַּׁעקֹּבֹוא"התשובה בנביא היא  ב אֶּ  "הַּׁ
 !אינני יכול לאהוב, שעעשיו הר, אבל אִחיו

 

 , הגלויות, לאחר החורבנות
 ,ואחרי האינקוויזיציה

 ,האינתיפאדהוגם אחרי , לאחר השואה
 ,שואלים בני ישראל? במה היא אהבתךָּ 

 מדוע נתת כוח לעשיו ולישמעאל
 ?ישראל, להכות את בנך החביב

 !  ם ישראלעַ : " עקז 528שושני מר כךעל 
 ! ל'האעם  שלך קשר מיוחד, לתךר סגּושמֹו

  תָּ ׂשפָּ כל פעם שִח 
 ,להשתלב עם אויביך

 ,נורמליזציה ִעם העמים שבסביבתך
 ונענשת, נפגעה קשות סגולתך

 ,ּותהלו'מתוך שדחיתָּ את אהבת הא
 ".ההיסטוריה והגלות תחזרה אליך טרגדיי

                                                             

ִהנֵּה ָאנִֹּכי . ֲעִנָּיה סֲֹּעָרה לֹּא ֻנָחָמה: "יא,ישעיה נד 526
פּוְך ֲאָבנִַּׁיְך  ְרִביץ בַּׁ ִפיִרים, מַּׁ סַּׁ ְדִתיְך בַּׁ  ".ִויסַּׁ

ר ה"ב ,מלאכי א 527 ם ָאמַּׁ ְתכֶּ ְבִתי אֶּ ָּמה ', ָאהַּׁ ם בַּׁ ְרתֶּ וֲַּׁאמַּׁ
ְבָתנּו ָשו ְליֲַּׁעקֹּב ְנֻאם ה ,ֲאהַּׁ ת יֲַּׁעקֹּב' ֲהלֹוא ָאח עֵּ ב אֶּ . ָואֹּהַּׁ

ָשו ָשנֵּאִתי ג,א ת עֵּ  " ְואֶּ
הוא כינויו של חכם מסתורי ( 3986 - 3695)מר שושני  528

 פילוסופים, רבנים)תלמידים רבים באופן אישי שלימד 
אירופה ב) שונות ארצותב( ורסמיםוסופרים מפ

 כחכם ופילוסוף תלמידיו מתארים אותו. (אמריקהבו
יהדות בעל ידיעות מופלגות בכל מקצועות , פנומנאלי

תולדות , פיזיקה, במתמטיקה וכן, תלמודב וחדימוב
 . ועודספרות , שפות, דתות העולם, ילוסופיההפ



102

מזמור שיר יהודא חי ישראל מאין ולאן 
בס"ד

103

מזמור שיר יהודא חי ישראל מאין ולאן 
בס"ד

 ישראל מאין ולאן    מזמור שיר יהודא חי    ד"בס

 

98 

 
ה" ם לַּׁ ת...לֹּא ִתְתגְֹּדדּו...'ָבִנים ַאתֶּ  ".ָלמֵּ

 ,אל תיראו מן המוות, ל'אבני ה, אתם
 ,זכרו שיש חיים בעולם האמת
 אל נא תרבו לבכות על הנפטר

 כי המוות הוא רק מעבר
ֵגש כולנו מחר ,ובעולם האמת  .יחד נפָּ

 
ה"הפסוק אומר  ם לַּׁ  ",'ָבִנים ַאתֶּ

דֹוש ַלה כולו ַעםהִכי "  ."'קָּ
 עשו אגודות אגודותילא ת ,"לֹּא ִתְתגְֹּדדּו"

 :529מפרש ואומר התלמוד במסכת יבמות
 ,מלהקים קהילות נפרדות והיזהר

 ,החושבות להיות יותר צדיקות מאחרות
 .530ל'אבנים הם ל, כולם ביחד, כי כל ישראל

                                                             

 ב/מסכת יבמות יד 529
בנים כבזמן שאתם נוהגים " :א/דושין לוימסכת ק 530

אין אתם נוהגים מנהג בנים אין  ,ם בניםיאתם קרוי
: רבי מאיר אומר ,יהודה' ם בנים דברי ריאתם קרוי

לפי מה שאומר ." ים בניםיבין כך ובין כך אתם קרו
אפילו הם ( כ,דברים לב) "א אמון בםבנים ל" :הפסוק

 .הבנים הם בנים, בוגדים ואינם נאמנים
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פרשתשופטים
 פרשת שופטים מוקדשת כולה
 :לתיאור מוסדותיה של המדינה

 ,סדרי מערכת המשפט והמבנה שלה
 ,מבנה שלטון ומבנה כהונה

 אשר שרויים כולם תחת הנבואה
 .הביקורתה והשראת

 כית"בעיקר מבוססת מערכת החוקים התנ
 531לוהים'אעל המוסר והיושר בעיני ה

 .'אלוהים'הדיינים מכּונים גם הם , לכן בתורה
 

 532לפי פרופסור הנרי ברּוק
 נמצא תמיד קשר הדּוק

 בין הצדק המוסרי של חיי החברה
 .הנפשית של גוף האוכלוסיה וובריאּות

ן ִת " עַּׁ ק ִתְרדֹּוף ְלמַּׁ דֶּ ק צֶּ דֶּ ְשָת , ְחיֶּהצֶּ  ְוָירַּׁ
ר ה ץ ֲאשֶּ ת ָהָארֶּ ן לךָ הלֹּ'א  ' אֶּ  533".יָך נֹּתֵּ

 ,הסוציולוגית והרפואית, לדעתו המדעית
  534תחברתיוהתנהגות עיוּות המוסר 

                                                             

ךָ : "ט,דברים כא  531 ָנִקי ִמִקְרבֶּ ָדם הַּׁ ר הַּׁ עֵּ ִכי  ְוַאָתה ְתבַּׁ
ינֵּי ה ָּיָשר ְבעֵּ ה הַּׁ ֲעשֶּ  ".'תַּׁ

נה למנהל אחרי שמּו(. 3999-3697)הנרי ברוק ' פרופ 532
הוא נאלץ לענוד ( 3916) שארנטון-פריזח פסיכיאטרי ב"בי

תקופה . את הטלאי הצהוב במהלך מלחמת העולם השניה
זו עוררה בו את הצורך לשאול את עצמו שאלות נוקבות על 

בעקבות כך הוא החל ללמוד . המסורת והערכים היהודיים
. ואלה תפסו בהמשך מקום מרכזי ביצירתו, את המקורות

בפקולטה לרפואה  סורלאחר המלחמה הוא מונה לפרופ
(. 3985)ריז ולחבר האקדמיה למדע בתחום הרפואה בפ

המבוססת " פסיכיאטריה המוסרית העברית"הוא דגל ב
על הערכים המוסריים והדתיים והתנגד לפסיכואנליזה 

המחפשים הסברים ופתרונות למחלה , ולפסיכוכירורגיה
וגורמים להחלשת הרצון , בנתונים החיצוניים לאדם
אבחון של "הנהיג את  הוא. ולירידת האנרגיה המוסרית

במוסד שהוא ניהל שמטרתו ( Le test du Tsédèk" )הצדק
, לבדוק את מצב האינטגרציה המוסרית של החולה

וקביעת טיפול מתאים כדי להחזיר אותו למסלול 
הטיפול התבסס על אמצעים טבעיים . מוסרי אינטגרטיבי

, תמיכה אנושית ומערך תרופתי טבעי, של סביבה תואמת
. ור ולכבד את אישיות האדם כמערכת שלמהכדי לשמ

 בכתב העת  3947-אבחון זה התפרסם לראשונה ב
"et Psychologiques. Annales Médicales " 

 :בספרו 3971-ולאחר מכן   ב
 "Tsédèk, Droit Hébraïque et Science de la paix"  

 "(.משפט עברי ומדעי השלום, צדק) "
 כ,דברים טז 533
יר את האנטישמיות כמחלת אפשר למשל להגד 534

 . האומות

 ,נפשיתציבורית למחלה  המביא
 .שִלְבסֹוף את החברה עצמה ממית     

 שימוש מעּוות של סמים ,כפי שבגוף האדם
 ,מקלקל ומחליש את הנפש

 ,החוקים והמשפטים, עיוות היושרכך 
 .מחבל בנשמת העם העיקש

 ,עיוות המוסר מחבל באיזון המנטלי של החברה
 ,שחדלה מכאן להבחין בין טוב לרע

 כך נעלמות הציביליזציות
 .מעל במת ההיסטוריה 

 
 המוסריות היא כל כך עקרונית

 ,במחשבת ישראל
 שהיא חלק בלתי נפרד מן ההתגלות הנבואית

 .ל'האשקיבלנו מ
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 הפרשה מלאה דרישֹות

 להתנהגּות מוסרית
 של החברה הישראלית

 .במסגרת אישית או ציבורית
 ,ישמר הצדק בהתנהלותיכדי ש

 ,שיפוטב ניםנדרש יושר מדיי
 ,535וגם הקפדה על אמיתות העדות

 .חוקיותהמוסריות בם ִעם רצון העָּ 
 התורה מדגישה את החשיבות

 ,536תת הֵעדּושמר אִמיתישת
 רק כך יהיו מקובלים ומוצדקים

 ".דין אלוהים"הנקראים , פסקי הדין
 

 המסר שישראל מביא לעולם, בסיכום
 ,ברא את האדם והעולם' ה-הוא ש

 ,וחוקים מוסריים נתן לאדם
 עליהם  להצדיק את קיומם

 ,537מוסריות התנהגותםב
 ,לכן יש להיסטוריה משמעות דתית ורוחנית

 .משמעות קיומית למעשה שהיא

                                                             

 .דברים יט בסופו  535
ָחד ְבִאיש לְ : "כ-טו,ראה דברים יט536 ד אֶּ ָכל לֹּא ָיקּום עֵּ

ָּטאתָעו ָטא, ֹּן ּוְלָכל חַּׁ ר יֶּח  ְטא ֲאשֶּ ל ִפי ְשנֵּי  .ְבָכל חֵּ עַּׁ
ִדים ָיקּום ָדָבר ל ִפי ְשלָֹּשה עֵּ ִדים אֹו עַּׁ ְוָעְמדּו ְשנֵּי . עֵּ

ם ָהִריבָהֲאָנִשי ר ָלהֶּ כֲֹּהִנים ', ִלְפנֵּי ה, ם ֲאשֶּ ִלְפנֵּי הַּׁ
ם ָּיִמים ָההֵּ ר ִיְהיּו בַּׁ שְֹּפִטים ֲאשֶּ שְֹּפִטים. ְוהַּׁ  ְוָדְרשּו הַּׁ

ב יטֵּ ד, הֵּ ר ָהעֵּ קֶּ ד שֶּ ר ָעָנה ְבָאִחיו, ְוִהנֵּה עֵּ קֶּ ם .שֶּ  וֲַּׁעִשיתֶּ
ְרָת ָהָרע ִמ  ֲעשֹות ְלָאִחיו ּוִבעַּׁ ם לַּׁ ר ָזמַּׁ ֲאשֶּ ךָ לֹו כַּׁ  ."ִקְרבֶּ

ינֵּי ה: "ט,דברים כא 537 ָּיָשר ְבעֵּ ה הַּׁ ֲעשֶּ  ."'ִכי תַּׁ
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פרשתכיתצא
 ?היתרים או תיקון מוסרי בתורה

 
יךָ " ל אְֹּיבֶּ ִּמְלָחָמה עַּׁ א לַּׁ צֵּ  ִכי תֵּ

ךָ הלֹּ'א  ' ּוְנָתנֹו ה  ,יָך ְבָידֶּ
ת תַֹּאר ָרִאיָת , ְוָשִביָת ִשְביֹו ת ְיפַּׁ שֶּ  "ְואֵּ

 , ותהליך טהרתה האחר אבלותרק 
 ,538גיורהשיושלם  ואחר 

ְחָת ְלךָ "  539."ְלִאָשה ָלקַּׁ
 ,היתר במלחמהעל  הבריהאם התורה ד

 ,או תיקון מוסרי ליצר הרע
 ?י מסביר בפירושו על התורה"כפי שרש

 

 זוהי מלחמה 540לפי סודות הקבלה
 ,שנשבו בטומאה 541לשחרור כנענים צדיקים

 :במקרא' וצריך לראות פה ציווי ה
 ,עלינו לשחרר ניצוץ נשמה קדושה

 .ליפההשבויה בין העמים בתוך הק
 

ךָ הלֹּ'א  ' וְנָתנֹו ה"  , זו הבטחה" ,יָך ְבָידֶּ
ביתָּ אותו"לא כתוב   "ושָּ

 ,"ְוָשִביָת ִשְביֹו"אלא דווקא 
 ,שביים של אויבים שכבשו את ארצנו

 נשמה צדיקה שבויה
 .542בעמים בתוך הטומאה

                                                             

מצוות דין יפת "ב "ראה בספר החינוך מצווה תקל 538
שנצטוינו באשת יפת תואר לעשות לה כמשפט ": "תואר

שיביאנה הישראל אל  ין הציווי בהיוענ. ..הכתוב בפרשה
מעליה ה אותה לגלח ראשה ולגדל צפרניה ולהסיר וביתו ויצו

וירשה אותה לבכות אביה  ...הכסות הנאה שהביאה מביתה
אלו הם הדברים המפורשים . דש ימים כרצונהוואמה ח

ומן הדומה שעל כל אלה יבוא , בכתוב בדין אשת יפת תואר
 . "חיוב העשה

שאמרו זכרונם לברכה שאשת יפת  מה: "דיני המצווה
 ואחר, צריכה להתגייר קודם שישאנה לו לאשה...תואר

. הגרות נושאה בכתובה וקידושין ודינה כדין בנות ישראל
דש וואם לא רצתה להתגייר מגלגל עמה שנים עשר ח

דשים ודש הבכיה ממתין לה שני חוואחר ח, ומשלחה לנפשה
כי אז היה , וה זו בזמן שישראל על אדמתןוונוהגת מצ.. .עוד

 ."לחםילהן רשות ויכולת בידם לה
 יג-י,דברים כא 539
ואת , לרבי חיים בן עטר 'אור החיים'את ה ל למש ראה 540

חיים  לרבי (י החסידות"עפ)' באר מים חיים'פירוש 
 .רנוביץ'מצ
 ושבית שביֹו: "ב/סוטה להמסכת  ,בתלמוד בבלי ראה 541

לרבות כנענים [ ואין אתה מצּווה להשמידו( ]י,דברים כא)
 ".שאם חוזרין בתשובה מקבלין אותן, שבחוצה לארץ

 

 ,לא כתוב" אשה יפת מראה", ועוד
 ,ביופי גופני לא דיברה תורה

ת תֹּ"אלא   ,כתוב" ַארִאָשה ְיפַּׁ
 .י הנשמה נתכוונהכלומר ביִפ 

 מעיר בעל הטורים, ובכן
 :על סמיכות שני הפסוקים

ינֵּי ה" ָּיָשר ְבעֵּ ה הַּׁ ֲעשֶּ  " 'ִכי תַּׁ
 ,שופטים פרשת  בסוף 

ִּמְלח"ו א לַּׁ צֵּ ל אֹּ המִכי תֵּ יךָ ועַּׁ  "ְיבֶּ
 .543בפרשתנו מתחילים 

 

 אך מסוכנת לקיטת ניצוצותיה
 ,מאהשל הקדושה מתוככי נבכי טו 

 כי רק צדיקים גדולים יכולים
 .לצאת למלחמה כזו ולהיות מנצחים

 ראה ניסיונותיהם
 .של פרנק או של שבתאי וכישלונותיהם

 הצליחהטוב -שם-בעלהחסידות , בצד שני
 מהטומאהלשחרר את הקדושה 

 ,באמצעות סודות הקבלה
 ,שמחהניגונים ו, תפילה

 לשחרר כך הצליחה 
                                                                                 

שמהם , 'אור החיים'נפלאים של בעל ראה דבריו ה 542
אכן יסוד " :ל את כיוון דבריו"זמניטו -אשכנזישאב הרב 

( ג"ח בלק נ"ז)ל "הדבר וסודו הוא על פי דבריהם ז
שאמרו שבחטא אדם הראשון נשבו כמה נשמות יקרות 

וצא ולמד כמה , ביד סטרא אחרא והם נשמות הגרים
יה תוכיח וכמה גדולי עולם באים מהאומות ורות המואב

עוד אגלה לך סוד אחד תמצא נשמה  ...וכמה גדולי עולם
ח בטהורה להטות וטהורה דבוקה בנשמה טמאה ואין כ

ואחרי ... טיב והיא מונחת שם עד עת דרוריהטמאה לה
אותנו את כל זאת יאירו מאמרי אל עליון ' הודיע ה

והוא לפי שהקדים כי תצא , ה זווכשמש בצהרים במצו
ציאתו היא לדבר מצווה כמו שפירשנו שי' למלחמה וגו

, אמר עוד אם ראה בשביה פירוש בשעת שביה, למעלה
מלכים כי באותה ' ח מה"ם בפ"וכמו שכן דקדק רמב

... אם יראה אשת יפת תואר, שעה עודנו עוסק במצווה
אלא באה להעיר שבאמצעות היותו עוסק במצווה יגלה 

היא נשמה את עיניו להכיר בגויה שיש בה יפת תואר ש' ה
כי זוהר נשמות הקדושות , הקדושה הנקראת יפת תואר

, וזאת האשה קנתה בה חלק זה הטוב, מופלא ועצום הוא
ולזה קראה הכתוב אשת יפת תואר והכרתה הוא על ידי 
שאתה רואה שאתה חושק בה בזמן שאתה דבוק בשכינה 
באמצעות היותך עסוק בשליחות מצווה כאמור זה יעירך 

  ".תשלדבר טוב חשק
ָּיָש "בעל הטורים בראש פרשת כי תצא  543 ה הַּׁ ֲעשֶּ  "רִכי תַּׁ

ִּמְלָחָמה"וסמיך ליה  א לַּׁ צֵּ שאין יוצאים למלחמה  "ִכי תֵּ
 " .אלא צדיקים[ הזאת]
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 ומהבא "יפת תואר"יה והשבאת 
 .שכינהולהחזירה תחת כנפי ה

 

 טעמי המצוות
 

 לא מפורשיםבתורה  לרוב 
 ,לוהים'אטעמי מצוות ה

 :בעלי המוסר אומרים
 כי לא טוב שלמצווה
 ,תהיה כתובה הסיבה

 אלא צריך לעשות אותה
 ,רק בדבקּות ובאהבה

 .הלו'בעבור רצון הא
 ,הרי אם כל המטרות גלויות

 ,היו בוררים בין המצוות
 , לפי דעתוכל אחד 

 היה שוקל במצפונו
 .ועושה אותם רק לפי אוות נפשו

 אך מי מבין את הסודות
 ! רזי פרטי ההוראות

 ,הלוואי שנדע את המוסר הכללי
 ,הגלובלי "ל'אפרויקט ה"את 

 .החינוך השלם שבמצוות והתכלית
 :לכן הרב עוזיאל הרחיב את המימד

ד' ִיְרַאת ה" ת ָלעַּׁ דֶּ  ,ְטהֹוָרה עֹומֶּ
י הִמְשְפ  ת ' טֵּ מֶּ  :544"יְַּׁחָדו ָצְדקּוא 

 ,דַיחַ ב כולן להבין רקניתן המצוות  את
 אמת התורה היא בכללותה

 !ְטהֹוָרה' ִיְרַאת ההדורשת 
 

  היסטוריהההמצוות ו
 

 התורה, מפרש שבספר בראשיתן "הרמב
 .האמונה ןמורה לאנשים דרך ההיסטוריה את עניי
 שם נסתרים טעמי מצוותיה

 :545ההיסטוריהבתוך המאורעות של 
 המצווה לבכר את בכור הבנים, למשל

 
 
 

                                                             

 י,תהילים יט 544
 :ן בהקדמתו לבראשית"דברי הרמב למשלראה  545

משה רבינו כתב הספר הזה עם התורה כולה מפיו של "
וב שכתב זה בהר סיני כי שם הקדוש ברוך הוא והקר

 הוהמצוווהתורה ... עלה אלי ההרה והיה שםלו  מרנא
ת כולן והמצו את המצוו' וה... אשר כתבתי להורותם

מתחילת התורה יכלול הספורים  אם כן .עשה ולא תעשה
 ןבענייכי הוא מורה אנשים בדרך  בראשית
 להכווכל הנמסר למשה רבינו בשערי הבינה "..."האמונה

בתיבות או  בתורה בפירוש או שרמוזה נכתב
 ..."בגימטריות

 

 ,546ִמֵּבין אלה שנולדו לשתי נשים
 ,קשורה לסיפורן של לאה ורחל

 .שתיהן את בית ישראל אשר בנּו
ֲעָך ָכמֹוךָ "או למשל  ְבָת ְלרֵּ  547"ְוָאהַּׁ

 ,נראה טבעי ומובן מאליו
 :אך מראה הבנת אופיו של אדם
 לפעמים יש בין אחים אהבה

 ,שנאה רתבועם לפעמי
 כמו בסיפורים ִנשנים
 :על הריב שבין אחים

 ,על קין והבל
 ,יצחק וישמעאל
 .עשיו וישראל

 ,"כי תצא"באוסף המצוות שב
 ,מגלה' את חוקי המּוסר ה

 תיקון נטיית אדם טבעית
 .ולא רק התנהגות אידיאלית

 ,ברא את העולם לוהים'א' כי ה
 .כי ממנו מקורם, מכיר אדם ויצרו

 ורה נתונה רשימת מצוותלפיכך בת
 ,וגם בהיסטוריה דוגמאות מעשיות

 ןמצפּו סוד התשובות לשאלות
 .ה צפּוןבכל סיפורי ההיסטורי

 

 הפרשה בסופה
 :גם מצווהמזכירה 

ק" ר ֲעָמלֵּ ת זֵּכֶּ ה אֶּ  548"ִתְמחֶּ
 549ובכך הסתלק מן הספק

 , שמכרסם בעם
 שוב בכל פעם

 ,שתקופות גלות מגיעות לסופן
 ,בבלביציאה ממצרים או מ

 .וכעת בשובנו לארץ ישראל
 בכל ניסיונות הגאולה

 :השאלאותה שאלו בעם 
 ?האם הגיעה בזו הגאולה

 עמלק בא לנצל
 .ספקנות בישראל

                                                             

י ָנִשים: "טז-טו,דברים כא 546 ת , ִכי ִתְהיֶּין ְלִאיש ְשתֵּ ָהַאחַּׁ
ת ְשנּוָאה ְשנּו, ֲאהּוָבה ְוָהַאחַּׁ , ָאהְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוהַּׁ

ְשִניָאה ְבכֹּר לַּׁ ן הַּׁ בֵּ ת ... ְוָהָיה הַּׁ ר אֶּ כֵּ ל ְלבַּׁ ןלֹּא יּוכַּׁ ָהֲאהּוָבה -בֶּ
ן ל ְפנֵּי בֶּ ְבכֹּר-עַּׁ ְשנּוָאה הַּׁ  ".הַּׁ

ךָ : "חי,ויקרא יט 547 ּמֶּ ת ְבנֵּי עַּׁ , לֹּא ִתקֹּם ְולֹּא ִתּטֹּר אֶּ
ֲעָך ָכמֹוךָ  ְבָת ְלרֵּ  ."ְוָאהַּׁ

ק ִמתַּׁ " :יט,הדברים כ 548 ר ֲעָמלֵּ ת זֵּכֶּ ה אֶּ ת ִתְמחֶּ חַּׁ
ָשָמִים  ".לֹּא ִתְשָכח, הַּׁ

 .641= ספק = עמלק   הבגימטרי 549
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 של התורה לבד עמלק אינו אויב
 מה גם יחדעַ ו אותהאלא רצונו למחוק 

 ,לוהים'אכדי להכשיל את תכנית ה
 .ינחה את העמים העברימּוסר הבה 

 
 ווהלכן התורה מצ

 :גאולהאת ה לאפשרכדי 
 צא למלחמהקום ו

 !נגד הספק
ק"הפסוק  ר ֲעָמלֵּ ת זֵּכֶּ ה אֶּ  "ִתְמחֶּ

ץ"-סמוך ל ל ָהָארֶּ  550."ְוָהָיה ִכי ָתבֹוא אֶּ
 ,בפרשה הבאה עלינו לטובה

 .המתארת את ההיסטוריה בסופה
ר ה"ארץ  ן ְלךָ  ...'ֲאשֶּ  אותה" ,נֹּתֵּ

ְבָת ָבּהו", כנחלה וכירושה  ".ָישַּׁ

                                                             

 א,דברים כו 550



108

מזמור שיר יהודא חי ישראל מאין ולאן 
בס"ד

109

מזמור שיר יהודא חי ישראל מאין ולאן 
בס"ד
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כיתבואפרשת
ר ה" ץ ֲאשֶּ ל ָהָארֶּ ְבָת ָבּההלֹּ'א  ' ְוָהָיה ִכי ָתבֹוא אֶּ ן ְלָך נֲַּׁחָלה ויִרְשָתּה ְוָישַּׁ אִשית כָ , יָך נֹּתֵּ רֵּ ְחָת מֵּ ל ְוָלקַּׁ

ר ה ַאְרְצָך ֲאשֶּ ר ָתִביא מֵּ ן ָלְך הלֹּ'א  ' ְפִרי ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ נֶּא, יָך נֹּתֵּ ּטֶּ ְמָת בַּׁ  (ב-א,דברים כו)..."ְושַּׁ
 
ץ" רֶּ ל אֶּ  ,ישראל" ְוָהָיה ִכי ָתבֹוא אֶּ

ה אשר  ,ל'אְלךָּ ה נתן הַנֲחלָּ
 פירותהביכורי  מצווה להביא

 :551חג השבועותב ,העניק לך' הש
 ,חג למתן הארץ והגאולה

 ,בה מצוותוהחג למתן תורה 
 .והכלכלה פרנסהה הודיה עלחג 

 ,כל אדם מישראל מגיע למקדש
 :552אומר את שהעם חש, ובפני הכהן

 ,מזכירותלאותיו  דברי הימים את
 ,553ה מחזירגאולאף את הנחמה וה
 

                                                             

כורי יעל שם ב 'יום הביכורים'חג השבועות נקרא  551
כמופיע בבמדבר , וקציר חיטים של שתי הלחם שהביאו ב

ם ִמְנָחה ֲחָדָשה" :כו,כח ְקִריְבכֶּ ִבכּוִרים ְבהַּׁ ה ּוְביֹום הַּׁ ' לַּׁ
ם ש ִיְהיֶּה ָלכֶּ ם ִמְקָרא קֹּדֶּ יכֶּ י "ובפירוש רש" .ְבָשֻבעֹּתֵּ

כורי קציר חטים על שם שתי יקרוי בחג השבועות : "שם
" .שהם ראשונים למנחת חטים הבאים מן החדש, הלחם

בין התירה  אתבכל אופן הבאת מנחת הביכורים הז
י על "ראה רש)ורים למקדש את הבאת הביכהשאר 

מן ההבאה ומקרא וז, "(כורי מעשיךיב"ה "טז ד,שמות כג
ם "ראה רמב. עד לחנוכההביכורים התחיל משבועות ו

חג ]כורים קודם לעצרת יאין מביאין ב" :(ו,ב)יכורים ב
ואם הביא , כורי מעשיךישנאמר וחג הקציר ב[ השבועות

אין מקבלין ממנו אלא יניחם שם עד שתבוא עצרת 
..." כורים אחר חנוכהיוכן אין מביאין ב, ויקרא עליהן

 יום שבועות עצמו הצטיין בהבאת קרבנות אחרים
ביום חמשים " :(א,ח)פין כמובא בהלכות תמידין ומוס

וביום הזה מקריבין , הוא חג השבועות, מספירת העומר
ועוד מביאין יתר על המוסף ...מוסף כמו מוסף ראש חדש 

ביום הזה מנחה חדשה שתי הלחם ומקריבין עם הלחם 
ושעיר , ל עולותוהכ, פר ושני אילים ושבעה כבשים

ואלו הן הקרבנות , ושני כבשים זבח שלמים, חטאת
 ..."אמורות בחומש ויקראה

ָּיִמי: "ג,דברים כו 552 ר ִיְהיֶּה בַּׁ ן ֲאשֶּ כֹּהֵּ ל הַּׁ ם ּוָבאָת אֶּ ם ָההֵּ
ָליו  ְרָת אֵּ ה: ְוָאמַּׁ ּיֹום לַּׁ ְדִתי הַּׁ להלֹּ'א  ' ִהגַּׁ  יָך ִכי ָבאִתי אֶּ

ע ה ר ִנְשבַּׁ ץ ֲאשֶּ ת ָלנּו' ָהָארֶּ ינּו ָלתֶּ ֲאבֹּתֵּ  ."לַּׁ
ְרתָ : "י-ה,דברים כו 553 : יךָ הלֹּ'א  ' ִלְפנֵּי ה ְוָעִניָת ְוָאמַּׁ

ד ָאִבי ִּמי אֹּבֵּ ְיָמה, ֲארַּׁ ד ִמְצרַּׁ ִּמְצִרים  ...וַּּׁיֵּרֶּ עּו אָֹּתנּו הַּׁ וַָּּׁירֵּ
ינּו ֲעבָֹּדה ָקָשה נּו ה וִַּּׁיְתנּו ָעלֵּ ִים' וַּּׁיֹוִצאֵּ ל  ִמִּמְצרַּׁ נּו אֶּ וְַּׁיִבאֵּ

זֶּה ָּמקֹום הַּׁ זֹּאת, הַּׁ ץ הַּׁ ת ָהָארֶּ ן ָלנּו אֶּ ת ָחָלב , וִַּּׁיתֶּ ץ ָזבַּׁ רֶּ אֶּ
אִשית ְפִרי ָהֲאָדמָ ... ְדָבשּו ת רֵּ אִתי אֶּ בֵּ ָתה ִהנֵּה הֵּ ר ה ֲאשֶּ ְועַּׁ

ָתה ִלי ה  ".'ָנתַּׁ

 

 ,תבואהועל התורה וגם מודה על ה
 .554מתנהאז הוא מביא את הביכורים כ

 מקדשלמביאים ביכורים  ,כל שנהכי 
 .הגאולה מחדש על' להודות לה

 :ממלכת כוהנים, עם קדושב חפץ' ה
 .555ככהן לעמיםלהיות ישראל על עם  לכן

 
 :ביכורים ובים הקרבימי קד עוד

ִין ִמְנָחה ִמְפִרי ֲאָדָמתו" א קַּׁ  ,556וַָּּׁיבֵּ
ְלבֵּ  חֶּ ִביא מֵּ ל הֵּ בֶּ  557"ְבכֹּרֹות צֹּאנו ְוהֶּ

ע ה"לכן  ל ִמְנָחתֹו' וִַּּׁישַּׁ ל ְואֶּ בֶּ ל הֶּ  ".אֶּ
 ,תשּוכרועה עדרי האנֹו רתשמהבל 

 ,מהגלּות בשובוישראל עם  את  הוא יקבל כהןכ
 .תם תורה ומוסריוייֵ ויחדיו בארץ נקָּ  

 
ץ" ל ָהָארֶּ  ",ְוָהָיה ִכי ָתבֹוא אֶּ

 :558מפרשהמדרש כך 
 נאמר "ויהי"בתורה ש כל פעםב  

 ,לשון עבר מרזהו 
 "והיה"אך אם מוזכר 

 ,ותקווה 559שון עתידשהוא ל
 !שמחהזוהי נבואה ובשורת 

ע" הּוא ִיָתקַּׁ ּיֹום הַּׁ  ְוָהָיה בַּׁ
 .560לגאולה, "ְבשֹוָפר ָגדֹול

                                                             

חשוב לציין שהביכורים אינם מוגדרים כקרבן אלא  554
 .כאחת מעשרים וארבע מתנות כהונה

ךָ : "ד,דברים כו 555 נֶּא ִמָּידֶּ ּטֶּ ן הַּׁ כֹּהֵּ ח הַּׁ ְוִהִניחֹו ,  ְוָלקַּׁ
ח ה  ."יךָ הלֹּ'א  ' ִלְפנֵּי ִמְזבַּׁ

מן  :מפרי האדמה" :ג,י על בראשית ד"ראה רש 556
 ".ויש אגדה שאומרת זרע פשתן היה, הגרוע

מתנת הבל הייתה , י המדרש"עפ - ד,בראשית ד 557
 . הביכורים

 :בראשית רבה לך לך פרשה מב סימן גמדרש  558
 ויהי :צרה משמש ויהי שנאמר מקום בכל ...א"ד"

 בכל ...מלחמה עשו שם ?היתה צרה ומה ,אמרפל בימי
( יד זכריה) והכתיב ,משמש שמחה והיהשנאמר  מקום
 והיה( יח ישעיה), חיים מים יצאו ההוא ביום והיה
 " .גדול בשופר יתקע ההוא ביום

וכן , הופך עבר לעתיד "והיה-היה"כמו ההיפוך ' ו 559
 .הופך עתיד לעבר "ויהי-יהי"להיפך 

ך "בתנ" והיה"כל : ל"הרב צבי יהודה קוק זצ 560
  .וסימן לגאולה שמחות ואושר עתידייםעל  ודיע מ
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 :ושיהישראלים בימינו מקשים קל

 ?לעליה כםתמה הביא א
 

 :עונה הדתי
 ,פי התורהפה על אפשר לחיות 

 !ת רק בארץ החיים שלמים לפי התורה ובאמ
 : לו אך נשאל

 ?לא באתָּ  במשך אלפיים שנההיאך 
 ?הדת לא שמרתָּ את  בנכרהאם 

 
 :החילונימשיב 

 ,אנו באנו ארצה לבנות חברה לדוגמה 
 .של עצמהממדינה תהיה  תנושלאומכדי בו 

 : לו נשאלאך 
 ?בפוליטיקה  תםסקבנכר לא ע

 
 :אחרים יגידו

 טהמדינה תהיה ארץ מקלָּ 
 ,נדההנע והִמסֵכן מפני אויבי עמנו  

 : לו אך נשאל
 ?!טמעַ יש פה  יםאויבכאילו ש

 
 ! כל יהודי יתוודה על הסיבה האישית 

 אבל לעליה ישנה סיבה אמיתית
 :והיא לקיים יחדיו הגשמה היסטורית

 אותנו ארצה מעלה' ה
 .נבואהה לשם מימוש

 ,יהודי גלות - םנו שיהי
 ,עם חוסר גדול בזהות

 ,ישראליותחוזרים כאן ל
 .ומתחברים שוב לזהות

 ,וידוי ביושר דעתעלינו לומר 
 :עבריתלמהותנו הלחזור ו

 יתהלו'הא תשובה לדתבלחזור 
 ,"ארצה ה ישראלבוש"לקיים ו

 .561גאולהל' התכנית שתתף בובכך לה
 

                                                             

ל "ה קוק זצ"וון זה את דברי הראייראה בכ 561
ואם יבוא אדם לחדש " (:שעח', חלק ב) ובאגרותי

ואל , הזה ןדברים עליונים בעסקי התשובה בזמ
, דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט

 ".לא יוכל לכוין שום דבר לאמתה של תורת אמת
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נצביםפרשת

חזרתהשכינה

 ,ניצבים אתם, ישראל
 ,יכםהלו'כולכם עם א

ת ְשבּוְתךָ הֶּ לֹּ'א  ' ה ְוָשב "  ...562יָך אֶּ
ִּמים ְצָך ִמָכל ָהעַּׁ  .בהם ֱהִפיְצךָּ " ְוִקבֶּ

 ?ְשבּוְתךָּ את " ְוָשב"מדוע כתוב 
 ?563ְשבּוְתךָּ ולא השיב את 

 ה עם ישראלגול  ' ה-סימן ש  האם זה 
 !לֵא יגָּ כאשר הוא ב אתו ושָּ 

 :נחמה לגולהמחשבת זוהי 
 ,כשישראל יושב בגלּות

 ,לא זוכה להתגלּות' ה-וֵמ 
 'השכינה'אז הוא אומר ש
 ,םם ששוהה ִעם העָּ 

 ,והיא תגן עלינו
 .ותביא את חירותנו

 
 ,כאשר ישראל יושב בגלּותאך 

 :תר בהירּותוניתן לומר בי
 שבויה' השכינה'ש

 ,בגלּות של התגלּות 
 יתהלו'ההשגחה הא

 ,נעלמת מן הוודאּות 
 .והעֹולם שרוי בהעדר של מנהיגות

 הגויים האשימו אותנו
 ,ל'אעדרּות היבה 

 ,"ל'ארצח ה"ובגידוף האבסורדי של 
 כי במחשבתם של עובדי עבודה זרה

 .של גלות השכינה זה מקביל למושג העברי

                                                             

 דברים ל ג 562
היה לו לכתוב  ,יך את שבותךהל'א' ושב ה: י"רש 563

הוא "שפירושו המילולי הוא )את שבותך  והשיב
"(. הוא ישוב"שפירושו )את שבותך  ושבולא  "(ישיב

( 'ההתגלות )רבותינו למדו מכאן כביכול שהשכינה 
שרויה ִעם ישראל בצרת גלותם וכשנגאלין הכתיב 

  .מהםגאולה לעצמו שהוא ישוב ע
תניא רבי שמעון בן יוחי : א/מגילה כטמסכת  גםראה 
ה "בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב: אומר

גלו למצרים שכינה : שבכל מקום שגלו שכינה עמהן
הנגלה נגליתי לבית אביך ( א ב שמואל)עמהן שנאמר 

 :גלו לבבל שכינה עמהן שנאמר', וגו בהיותם במצרים
ואף כשהן עתידין , י בבלהלמענכם שלחת( ישעיהו מג)

יך הל'א' ושב ה( דברים ל)ליגאל שכינה עמהן שנאמר 
מלמד  ושבלא נאמר אלא  והשיב, את שבותך

 ".עמהן מבין הגליות שבה "שהקב

  לוהים'אכאשר 
 ,ברא את עולמו
 בששת ימים

 ,שלט בגלוי בהיבראו 
 י וביום השביע

אְכתֹו" ת ִמָכל ְמלַּׁ  , ָשבַּׁ

ר ָבָרא  ֲעשֹות לֹּהים'אֲאשֶּ  564"לַּׁ
 ,הׂש  עֲ שהאדם יַ  כדי ,דהיינו

 הבוראהוא שנברא בדמות 
ה"ונאמר עליו    565,"נֲַּׁעשֶּ

 כך שהוא ימשיך לבנות
 :להמשיך לעשותכדי בחר כי הוא נ

 ניתנהבחירה חופשית 
 לאדם בהיסטוריה 

 והאחווהלהמשיך בדרך המוסר 
 .טובההבניה הו עשיהאת ה

 ,מסתתר ,ל'אה, שבת הבוראב
 .ובמהלך ההיסטוריה הוא אינו מתברר

 הוא מתגלה פעמים יחידות
 .במקרה של סכנת נפשות

 ,מרגישים אותו בתקופות גאולהגם 
 ,מתגלה דרך נסים ונבואההוא ששם 

 ,כמו בזמן קדום ,נסיםבשכינה וב
 ,וזה סתום, הטבע אך גם הוא מתגלה בדרך

 גלה רק במקרי חירוםאבל מת
 עזרה במהירותבזמן שדרושה 

 .האנושותהיסטוריית לכיוון יש סכנה אשר כ
 

 :י"ועל הגאולה האחרונה מוסיף רש
 ,בקושיגם אבל  –בוץ גלויות יגדול יום ק

ָחד" ד אֶּ ם ְתֻלְקטּו ְלַאחַּׁ ל, ְוַאתֶּ י ִיְשָראֵּ  :566"ְבנֵּ
 .ל'אה בידי יאחז ואישכל איש 

 ל שתי בעיות מרכזיותי מזהיר ע"רשאמנם 
 :הגאולה וקבוץ גלויותזמן שיתגלו בבוא 

 ,אופי העם המשועבד בגלויותמצד אחד 
 של התהליך המורכב  אופיֹומצד שני  

 :הטבעי מהאומות םלשחרור
 

                                                             

 ג,בראשית ב 564
ר א: "כו,בראשית א 565 ה ָאָדם 'וַּּׁיֹּאמֶּ לֹּהים נֲַּׁעשֶּ

נּו נּו ִכְדמּותֵּ ְלמֵּ  ."ְבצַּׁ
 יב,ישעיהו כז 566
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  ,חדצד אמ

 ,יהודים שהתרגלו לגלותםהרבה 
 .םאדוקים בדתכי הם דווקא הו

 ,ה היסטוריתהם אינם חפצים לגאול
 ,'טבעית-על'בגאולה מחכים אלא 

 לא חפץ ' ה-ש   ילוכא
 !בעליית היהודים חזרה לארץ

 ,בין העמים הם התרגלו לנדודכי 
 תועיםהם  בין הגוייםאלפי שנים  

 :567יםטועעד שנעשו הם בעצמם 
  איסורעל עצמם הם הטילו 

 ,לא להשתתף בגאולה
 נמנעים לשחרורהם 

  .השכינה תלהתגלּוהזדמנות ו
 

 מצד שניאך 
 ים הנוראייםהייסור

 ,של אחרית הימים
 שזורים באופן הדוק

 .והשיתוק בקושי השחרור מהגלות
 :לעם כולו 568אומר התלמוד

 !שיעמוד באבלו, לבֵ דיו לָא
תנמסר    ,בגמרא ַמֲחלֹק 

 :לרבי אליעזר יש דעה
 ם ישראל עושין תשובהבִא 

 :רק אז באה הגאולה
 
 
 

                                                             

הצטיין בהומור המבוסס על משחקי מילים ל "מניטו ז  567
ויצר משפטים רבים שגם העלו חיוך על פני , בשפה הצרפתית

משמעות  אותם לחשיבה רצינית על הביאווגם , תלמידיו
 :היה אומר למשל הוא, משחק מיליםב הדברים

"à force d'être des juifs 'errants', ils sont devenus 'aberrants' "  
errants)  =ועיםת, aberrants =כל כך ' תעו'היהודים :  (טועים

כאשר לא ראו שבא העת לחזור ' טעו'-זמן בעולם עד ש
 .לארץ

שתי אפשרויות מוזכרות בתלמוד כמחלוקת שהתחילה  568
בזמן התנאים רבי אליעזר ורבי יהושע ונמשכה בתקופת 

 :מופיע ב/סנהדרין צזבמסכת . האמוראים רב ושמואל
הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה אמר רב כלּו כל "

. ושמואל אמר דיו לאבל שיעמוד באבלו, ומעשים טובים
אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ' כתנאי ר

אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין . ואם לאו אין נגאלין
ה מעמיד להן מלך שגזרותיו "אלא הקב !?תשובה אין נגאלין

" .תשובה ומחזירן למוטבקשות כהמן וישראל עושין 
אליעזר לרבי יהושע כאשר כל ' ויכוח בין רובהמשך נמשך ה

-הסוגיה מסתיימת ב. אחד מצטט פסוק המחזק את עמדתו
ובאה לומר בזה שרבי אליעזר נכנע , "ושתק רבי אליעזר"

 .בסוף לדעתו של רבי יהושע

 
 .569"שובו אלי ואשובה אליכם"

 

 :דעהעוד מציג לעומתו רבי יהושע 
  עושין תשובהלא ם ישראל ִא 
 ,עמיד מלך שגזרתו קשהי' ה

 ,ישראל עושין תשובהאז 
 :מחזירו לטובה' וה

  'ְנֻאם ה שֹוָבִבים ָבִנים שּובּו "
ְלִתי ָאנִכי ִכי ם ָבעַּׁ   ָבכֶּ

ְחִתי ם ְוָלקַּׁ ְתכֶּ   אֶּ
ָחד ִעיר אֶּ ִים מֵּ   ִמִּמְשָפָחה ּוְשנַּׁ

אִתי בֵּ ם ְוהֵּ ְתכֶּ  .570" ּיֹוןִצ  אֶּ
 יראה גדולההיתה לרבותינו 

 :בקשר לביאת הגאולה
 אם ישראל אינו חוזר בתשובה

 ,אינו רוצה כלל לחזור ארצהאו 
 ?יבוא סוף לגלויות איך 

 אסונות יתרחשו חלילה האם
 על בשרנו כפי שחווינו

 .בתקופתנו
 

 לעליה יםלכן נהלל כיום מעשה השליח
 ,לעזוב את הגולה ליהודים  יםעייהמס
 .השכינהאת גם  תגאל םדרכבו

 
 
 

                                                             

י שּובּו" :ג,א זכריה 569 לַּׁ  ְוָאשּוב ְצָבאֹות 'ה ְנֻאם אֵּ
םֲאלֵּ  ם" :ז,ג מלאכי   ".יכֶּ ְרתֶּ י סַּׁ ֻחקַּׁ ְרתֶּ  ְולֹּא מֵּ  םְשמַּׁ

י שּובּו לַּׁ ם ְוָאשּוָבה אֵּ יכֶּ ר ֲאלֵּ  ".ְצָבאֹות 'ה ָאמַּׁ
 יד,ג ירמיה 570

ְרָפה שֹוָבִבים ָבִנים שּובּו" :כב,ג ירמיה  ם אֶּ יכֶּ  ְמשּובתֵּ
 ."ינוהלֹּ'א   'ה ַאָתה ִכי ָלְך  ָאָתנּו ִהְננּו
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 שבתשובה-פרשתוילך
אמֹּר" ִם לֵּ  :ָהלְֹּך ְוָקָראָת ְבָאְזנֵּי ְירּוָשלַּׁ

ר ה ְרִתי ָלְך ' כֹּה ָאמַּׁ ִיְך  ָזכַּׁ ד ְנעּורַּׁ סֶּ  חֶּ
ת ְכלּול  ָתִיְך וַאֲהבַּׁ

ץ לֹּא ְזרּוָעה  רֶּ ִּמְדָבר ְבאֶּ י בַּׁ ְך ַאֲחרַּׁ ְכתֵּ  .571"לֶּ
 :י והמפרשים מסבירים"רש

 ,שבים אם אלי הייתם ,תי לךזכר
 כי זכרתי חסד נעוריך  
ִיְך ואהבת ְכלּולבחופה ו  תָּ

 .ביהאמנתם  כי
 ?יאחור לימי אהבתל שובלאיך 

 ?הרחמןאב , בתשובהשוב איך ל
 ?אחורה במנהרת הזמןהאם לשוב 

 !החטא הפך אותנו לאיש אחר
 ?שומרה היכירנו, בשערי תשובה

 ,חטא נתוודהבאם 
 ?כיצד נצטדק ונפדה

 ,ישירותלבדו עוזר ' ה
 ,עוונותהלהחזירנו למצב קודם 

 ,יםטהור ייןינו עדישהתקופה קדומה כל
 .י תקווה ומוסריים בחייםמלא ייןעד

ְרִתי ָלְך "  ..."ָזכַּׁ
ְך "כתוב מדוע   ?"לָּ

 בזיכרון נמצאים' לה
 ,מעשיך של חסד הנעורים

 ,ממךָּ הוא מצפה וגם מבקש 
 ,באמת חוזר בתשובה אתהש

 .א ישיב כפי שהיההו ךמצבאז 
 ,לתקופה שעברהחזרה 

 ,אפשרית היא בלתי
 .וכלל לא ריאלית

 תכסיס של הזיכרוןהאם זה 
 !העווןכדי לשכוח את אחריות 

 ,צמהועלחזרה בתשובה יש אלא 
 קודם לחטא שהיהלהחזיר אותנו 

 .למציאות יפה של נקיות וטהרה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ב,רמיה בי 571

 בתהליך של חזרה בתשובה טהורה
 ,מחילהכדי להיות בטוח ב

 ,אופי טהורב נוהי, צריך שלפני החטא
 ובמקור, התחייבות מוסרית

 ,האמונה בסוג החיים שמציע בורא האור
 :לכן אומר הנביא ירמיה על מצב לפני העבירה

ץ לֹּא ְזרּוָעה" רֶּ ִּמְדָבר ְבאֶּ י בַּׁ ְך ַאֲחרַּׁ ְכתֵּ  "לֶּ
ל לַּׁ " ש ִיְשָראֵּ אִשית ְתבּוָאתֹּה', ה-קֹּדֶּ  .572"רֵּ

 ל היה טהורוִיְך הכאז בְנעּורַ 
 .הכול היה אור, בכוח ועוד לא בפועל 

 

 ,בורא העולם הוא אב של כל האנושות
 ,הוא מחכה תשובה של כולם באחדות

 ,לא רק מישראל המחזיק ספר המוסריות
 .והוא יקבל את כולם שחוזרים לטהרת הילדות

 

 :הנה הרע, הנה הטוב: התורה לא אומרת
 .עולם בגיהינום-כי אז תקבל אשמת ! אל תחטא

 :הנה הרע, הנה הטוב: התורה אומרת
 :ואם זה קורה תחזור בתשובה ! אל תחטא

 .מחכה לך לפי הברית הנצחית שהיה בבריאה' ה

                                                             

 ג,ב ירמיה 572
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 על ראש השנה ויום כיפור
 

 הִאם יש הבדל :עשרה בתשרי
 ל'אבו סולח ה, בין יום כיפור

 ?ובין יתר חגי ישראל
 ,אירוע היסטורי מסמל, כל חג

 :נראה מעבר לזמן הנהוג בתבל, ם כיפוראך יו
 העם מתפלל, בתענית, כמלאכי השמים

 ,מן האדון העליון, מבקש מחילת עוונות
 ,יום שבו כל אדם נידון, אחרי ראש השנה

 ,שום פעולה לא נשכחת ביום הזיכרון
 ,על ציר הזמן נשארת, צד הדיןמ, עבירה

 ,מכסה אותה בחסד' ה, רק ביום הכפרה
 .טאת האדם לנסתרתהופך את ח' ה

 
 יום כיפור, עשרה בתשרי, אולם

 ,גם להיסטוריית ישראל קשור
 קריאה מדויקת של ספר שמות
 :מראה לנו את סדר המאורעות

 משה קיבל את התורה מן השמיםסיוון ' ו -ב
 הוא למד אותה והתעכב ארבעים ימים

 .את חטא העגל, בשבעה עשר בתמוז, עד שראה
 ל'אים וחזר אל האז שבר את הלוחות המקורי

 , עד חודש אלול, לארבעים יום נוספים
 ,חוקות לישראל, לוחות שניים, כדי לקבל

 להתפלללהתחנן וועוד ארבעים יום כדי 
 .ל'איום הסליחה מן ה, עד עשרה בתשרי

ת ישראל, באמת דָּ  רואים פה ש 
 קשורה למציאות ממשית

 .מציאות עברית, של עם שלם
 ,היא לא דת של המצאות בערפל

 ,היא מבוססת על היסטוריה קונקרטית
 .נבואה ודרישה מוסרית, ל'אפגישות עם ה

 
 יום הדין, ראש השנה

 ,ואחריו יום הכיפורים
 :לוהים'אמלמדים אותנו מוסר ה

 ,העולם מושתת על חוקים טבעיים קבועים
 ,כך האדם יכול להתפתח על פי בחירתו

  ,להתנהג כיאות ובאופן מוסריאך כדי להתנהג 
 

 ,ושים חוקים אישים וחברתייםדר
 ,יום הדין, בסוף כל שנה, לכן יש

א טָּ  ,ואם קרה שהאדם חָּ
 הוא יכול לחזור בתשובה
 ,כלומר לחזור לדרך הישרה

 
 
 

 .וביום כיפור לקבל כפרה
 נותנים לו אפשרות לְפדּות אישית

 ,עד הושענה רבה ושימחת תורה
 ויש אומרים אפילו עד חנוכה

 .יום פדות לאומה
 

 גוף ונשמה: הנפש כפרת
 

 ,אחר העמידה, ביום כיפור בשחרית
 ,קוראים את התורה בספר ויקרא
 כתיאור של סדר עבודת הכפרה
 .של הכהן הגדול בבית הבחירה

 ובמנחה קוראים עוד פעם בתורה
 אך הפעם הקריאה, בספר ויקרא

 .היא של פרשת איסור גילויי עריות
 למה בחרו חכמינו כאלה עבירות

 ונות האפשרייםמתוך כל העו
 ?כדוגמאות למעשים רעים, ביום הכפרה

 
 היא שילוב, לפי התורה, נפש האדם

 וצריך איזון והבנה, של גוף ונשמה
 ,של דרישות הגוף והנשמה

 כדי להשיג התנהגות טובה
 .והחברה  ל'אה, בין האדם

 ,הנפש מציגה בקשות סותרות
 :מהגוף ומהנשמה

 ,הנשמה מושכת לרוח והגוף לאדמה
 ת החיים החומרייםעזיב

 .גרועה כעזיבת החיים הרוחניים
 ראש השנה פונה לתשובה

 ,של עבירות הנשמה
 פולחן יום כיפור במקדש

 ,לעבירות הגוף במפורש
ת"ביום הזה  ם אֶּ ם ְוִעִניתֶּ יכֶּ  573,"נְַּׁפשֹּתֵּ

 את הקריאה -לכן בחרה המסורה 
 ,ךעל איסורי עריות ויצר

 הנשמה לך"ובתפילות העשור אומרים 
 ."חוסה על עמלך, וף פעלךוהג

 .עמלך הוא הקמת עולם הרוחני והחומרי
 :להגידבקיצור אפשר 

 התשובה היא, שביום כיפור
 .לחזור באמת לאיזון נפשי -פשוט 

                                                             

 לב,ויקרא כג 573
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פרשתהאזינו
 ,טרם הסתלקותו

 משה קרא לפני עמו
ה ַהזֹאת ת ַהִשירָּ  :ל'אתוכחות ה, א 

ִים" ָשמַּׁ ֲאִזינּו הַּׁ ץ, 574"הַּׁ ָאר   .והתבל הָּ
ת ָכל ִזְקנֵּי" י אֶּ לַּׁ ְקִהילּו אֵּ  ישראל הַּׁ

ם ְוש  יכֶּ םוִשְבטֵּ יכֶּ  ואגלה לכם, "ְטרֵּ
 .כםְּבַאֲחִרית ימיאת אשר יקרה 

ם" ְבכֶּ  ...ִשימּו ְלבַּׁ
ם ת ְבנֵּיכֶּ ּום אֶּ ר ְתצַּׁ  ",ֲאשֶּ

 ,ר וַלֲעׂשֹותוִלְשמ ,ללמדו ללמוד
זאת" תֹוָרה הַּׁ י הַּׁ ת ָכל ִדְברֵּ  ."אֶּ

 ,ַאֲחֵרי מֹוִתי יכ אבל יַָּדְעִתי
ר ִצִּויִתי ורוסת ְך ֲאש  ר   .ִמן ַהד 

 ,ימיכםְּבַאֲחִרית ורעה תבוא 
ַרע ְּבֵעיֵני ה  .'ִכי ַתֲעׂשּו הָּ

 ,היטב על התורה שמרו
 ,הקירֵ אינה  עבורכם כי
אוָהבּו ג" ל לֵּ  ,"ינּוהול'דֶּ

 ,נוַחֵייתוכן  א ּוי הכ
 .והוא מאריך ימינו

ר ַהז ה ַתֲאִריכּו בָּ ה יִָּמים ַבדָּ מָּ ֲאדָּ  ַעל הָּ
ם ע  ר ַאת  ּהוֲאש  ה ְלִרְשתָּ מָּ  .ְבִרים שָּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             

 בדברים ל 574

 
ּמֹו" ְרִנינּו גֹוִים עַּׁ  ,הַּׁ
ּמֹויְוִכ  ר ַאְדָמתֹו עַּׁ  .575"פֶּ

 שמרו היטב על התורה
 בכדי לפתח את המדינה

 ,576הן בחומר הן ברוח
 .בלי שביניהם יהיה מתוח
 כי בכך מפתח הגאולה

 .ות ובהשלמהרק באחד
 .577וָחש ֲעִתידֹות ָלמֹוְ"

ּמֹו' ִכי ָיִדין ה  ,578"עַּׁ
ם ַעל עבדו  .579וִיְתנ חָּ

 בתקווה שהגאולה
ּה תָּ  ,תבוא ְּבשעָּ

 הבאה עלינו לטובה
 :לפי מה שאומר ישעיה

ְך " ּמֵּ ִדיִקים ֻכָלם ְועַּׁ  צַּׁ
ץ ִייְרשּו ְלעֹוָלם    ,העברים" ָארֶּ

ָנה ְבִעָתּה 'ה ֲאִני"  .580"ֲאִחישֶּ
ּההגאולה תבוא , כלומר תָּ  ְּבשעָּ

ר ָיִחיָשה"ואז  הֵּ הּו ְימַּׁ ֲעשֵּ  ". מַּׁ

                                                             

 מג,לב דברים 575
 :'פסקה מד" אורות התחיה"' פרק ב "אורות" 576

ישראל -מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ"
. אות האומה תתעורר לביבפרק שהתחלת תחי, ובישראל

אשר ידמו , א לחלק מהאומהווה הגשמית שתבוהשל
או ובוי, תקטין את הנשמה, שכבר באו למטרתם כולה

השאיפה לאידיאלים . ימים אשר תאמר אין בהם חפץ
עד , וממילא ירד הרוח וישקע, שאים וקדושים תחדלינ

ויראה אז בעליל כי חוסן , אשר יבא סער ויהפך מהפכה
בחשק , ובתורתו' באור ד, ישראל הוא בקודש עולמים

שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל , האורה הרוחנית
הצורך למרידה זו היא הנטיה . םהעולמים וכל כוחותיה

שמוכרחת להיוולד בכללות האומה , לצד החומריות
שנאפסו , בצורה תקיפה אחר אשר עברו פרקי שנים רבות

לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות 
וזאת הנטיה כשתיוולד תדרך בזעם ותחולל , חומרית

והם הם חבלי משיח אשר יבסמו את העולם כולו , סופות
 ".י מכאוביהם"ע

ר "כמו : וחש, ומהר יבואו העתידות להם: "י"רש 577 הֵּ ְימַּׁ
הּו ָיִחיָשה ֲעשֵּ  (יט,ישעיה ה" ) מַּׁ

 לו-לה,דברים לב 578
כן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם -ש " 579

 (א/מסכת ברכות לא, תלמוד." ) בדברי שבח ותנחומים
 כב-כא,ישעיה ס 580

 ישראל מאין ולאן    מזמור שיר יהודא חי    ד"בס
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פרשתוזאתהברכה
 מסיימים את התורה  ,השנהבשלהי 

 ,"וזאת הברכה"פרשת ב, בברכות משה
 זוהי גם תחילת השנה עם שמחת התורה

 :אז יחלו בלי דיחוי לקרותה מראשיתה
 .מסיפור מעשה הבורא בראשית הבריאה

 
 :זכור לטוב, ה לברכות כותב משההקדמכ

ה" ת יֲַּׁעקב ,תֹוָרה ִצָּוה ָלנּו משֶּ  581".מֹוָרָשה ְקִהלַּׁ
 ,כן ציווה לנו משה את התורהא

 בהוכת 'לקהילת יעקבמורשה '  מדועאבל 
 ?האומהעל פי שמה של ולא לקהילת ישראל 

 הנבואהקריאת פי מסורת ל
 ,זכה" ישראל"לתואר רק יעקב 

 ,יעקב ולא עשיו
 .קב ולא אבותיויע

 ,אב ַעם סגולה, רק בזכות יעקב
 .אבות לישראל ,אברהם ויצחקהיו גם 

 :ללכשמדורות של תהליך  עקב
 ,אברהם שיפר את מידת החסד

 ,השתבח יותריצחק מידת הדין ב
 ,חדיאת שתי המידות א באילו יעקו

 .ובכך הביא את אבותיו להיות לישראל מוקד
 ולהיות ֵעד לדוןכיצד יעקב יכול 

 ?חסדביחד עם הפי החוק ל
 ?דמידות מנוגדות לאחֵ  ,בטבעכיצד ניתן 

 לוהים'אה' המושלם של מוסר  םרק ִע 
 הערכיםבאיחוד  להצליחניתן 

 לוהים'אה' ה ו שלתיאמ יהווז
 .הדיןמידת תוך ל החסדאת להכניס 

 לישראל עמוכך נבחר יעקב להיות אב 
ר לֹו יָ " ל ִלְס , ּה-ִכי יֲַּׁעקב ָבחַּׁ  582".ָלתווגֻ ִיְשָראֵּ

ל"ואמר המלאך לַיֲעקב  ר ִשְמָך ִיְשָראֵּ  583",יֵָּאמֵּ
ִריתָּ   ועם אנשים לוהים'אויכולת עם ׂשָּ

 הערכים באיחוד ההצלחה מכוח
 ,כמו התורה שהתגלתה מן השמים

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ד,דברים לג 581
 ד,תהילים קלה 582
 כט,בראשית לב 583

 ,אותה ַאל תעזובו כי היא לקח טוב
ת יֲַּׁעקבלמֹוָרָשה , תורת בני ישראל  .584ְקִהלַּׁ

ף דֹורָדָבר ִצָּוה ְלאֶּ "   585",לֶּ
ם הָּ ת ַאְברָּ ַרת א  ר כָּ  ֲאש 

ק תֹו ְלִיְצחָּ הָּ ְלחֹק ְלַיֲעקב ,ּוְשבּועָּ  ,ַוַיֲעִמיד 
ם ֵאל ְּבִרית עֹולָּ  .ְלִיְׂשרָּ

                                                             

ה ָלנּו-ִצָּוה תֹוָרה" :ד,לג דברים 584  מֹוָרָשה משֶּ
ת  ."יֲַּׁעקב ְקִהלַּׁ

 :טו,טז -דברי הימים א -ח ,תהילים קה 585
ף ִצָּוה ָדָבר ְבִריתֹו ְלעֹוָלם ִזְכרּו"  לֶּ  ."דֹור ְלאֶּ


