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 דרמטיתאלוהים אחד" זו מהפכה פרק א "
 7על אמונה, כוח עליון ועל הספרה 

בפרק הפותח את התורה ואת התנך כולו, נמצא היסוד לאמונה הישראלית כולה: אלוהים אחד 
 ברא את הכל!

מה שרגילים לקרוא 'האמונה המונותיאיסטית' הוא תרגום לא מדויק. התורה איננה אומרת 
שלם לאברהם "ברוך אברם לאל עליון  'בראשית ברא האל', האחד, מעין מה שאמר מלכיצדק מלך

ֹקנה שמים וארץ" (בראשית יד, יט), או כמו שאומרים גם היום 'כוח עליון'. התורה אומרת 
'אלוהים אחד', כלומר, כל הכוחות כולם הם אחד! שמים וארץ, ימים ויבשה, שמש וירח וכוכבים, 

ש ''איל' פירושו 'כוח' ("יש לאל וקיות אחת! השורח –כר ונקבה. בלשון המדע ז –צומח וחי והאדם 
ידי לעשות עמכם רע", בראשית לא, כט), ו'אלים' הם כוחות. על כן 'אלוהים אחד', זו מהפכה 

  .ל הכוחות בעולם הנברא באים מן האחד, ו"אין עוד מלבדו" (דברים ד, לה)כ –דרמטית 

מתחלק, כלומר  שהוא מספר ראשוני, בלתי 7אמונת יסוד זו קשורה ומבוטאת בקדושת המספר 
 ) ולכן הם360-ו 60, 24-ו 12מתחלק בצורה הטובה ביותר (ויחד עמו  6המספר  – 1מקביל למספר 

הוא המספר הראשוני, שאיננו מתחלק,  7מבטאים את הריבוי המלא שנברא בששת ימים, ואילו 
ק א . לכן היום השביעי, יום השבת, הוא הסיום המקודש של פר6-והוא השולט על כל הנברא ב

(כמו המסורת היהודית, ולא כחלוקת הפרקים הנוצרית שניסתה להתרחק מן השבת). על כך 
 .מעידים "השמים והארץ" שכלתה בריאתם, וכל אשר "ברא אלהים לעשות" (כלשון פרק א)

  

 משפחה לפני הכלב בראשית 
 וה לא מובן מאליז -על כן יעזב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד 

פרק א הוא פרק הבריאה, והוא חותם בשבת. פרק ב הוא הפרק של ה"גן בעדן מקדם", והוא 
"אלה תולדות השמים והארץ ְּבִהָּבְרָאם"  –חותם בהקמת משפחה, שתצדיק את הכותרת הפותחת 

או בגן אשר בעדן, או מחוצה לו, אבל כל הסיפור מוביל  –(ב, ד), ה'תולדות' הם אלה שייוולדו 
וכרגיל, בסוף נמצא הפסוק המבטא את המטרה העליונה: "על כן יעזב איש את אביו  למשפחה.

 .ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (ב, כד)

 זה לא מובן מאליו שאיש יעזוב את אביו ואת אמו, וכל שכן אישה. בעבר היו קיימות צורות חיים
, וגם במובנים של גילוי עריות, שבהן ילדים הפכו לחלק מן המשפחה הגדולה, במעמד של עבדות

ועדיין אנחנו שומעים על דברים כאלה, גם כיום. הפסוק אומר: "על כן יעזב איש את אביו ואת 
וחשוב להבין שהוא גם ייתן כוח לאשתו לעזוב את אביה ואת אמה (וזה לפעמים קשה עוד  –אמו" 

 .יהם, להקים משפחהיותר), כדי להיות "לבשר אחד", כלומר, להוליד ילדים שיצאו משנ

התיאור כולו על יצירת האדם, האיש והתרדמה והאישה ממנו, וכל זה בגן אשר בעדן, נועד למטרה 
 .קמת משפחה. פרק א מוביל לשבת; פרק ב מוביל למשפחהה –הזאת 

  

 'היזהרו מ'על אדםג בראשית 
ורה מזהירה הים. וכאן התלו-דם, להיות כאא-בני אדם מנסים ליצור משהו יותר מוצלח מבני

 אותנו: אתם עומדים על סוד החיים עצמם, ואתם עלולים להרוס את העולם כולו



פרק ג הוא הפרק של ההתמודדות עם הנחש. לשון הכתובים מעידה שיש דבר של אמת בדברי 
אבל מה זה  –"ויאמר ה'... הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע" (בראשית ג, כב),  –הנחש 

הדעות שמופיעה בתלמוד היא שהאדם הראשון נצטווה שלא לעסוק בהכלאת  יכול להיות? אחת
 .שמור על הבריאה שנבראה ונוצרה, כל חי למינהול –מינים 

בדקתי ומצאתי שמכל מיני הצמחים שהאדם פיתח מהם צמחי תרבות, יש צמח אחד שבא על ידי 
עורה יש ארבעה עשר הכלאה, והוא החיטה. החיטה נוצרה בדרך של הכלאה בטבע, פעמיים. לש

"חיטה  –כרומוזומים, לחיטה יש ארבעים ושניים. והנה יש במדרש דעה, ש"עץ הדעת טוב ורע" 
 ."היה

והנה פיתוי הנחש: אם אפשר ליצור בהכלאה בטבע, ועוד משהו משובח כמו חיטה, אולי אפשר 
גם כמה ליצור משהו מאוד משובח מהכלאה בין אישה לבין נחש? גם הדמיון של הסרטים, ו

פיתוחים מדעיים, חותרים ליצור יצורים חזקים ומוצלחים יותר מבני אדם על ידי הכלאות של 
 .אנשים ובעלי חיים, או על ידי רובוטים עם בינה מלאכותית

והנה אנחנו עומדים בדיוק בפרק הזה. בני אדם מנסים ליצור יצורים חדשים, ואולי ליצור משהו 
כאן אתם עומדים על סוד  –מזהירה אותנו  לוהים. התורה-להיות כאאדם, -יותר מוצלח גם מבני

החיים עצמם, ואתם עלולים להרוס את העולם כולו. מי שניסה לעסוק בהכלאת מינים בגן העדן, 
 .גורש ממנו

  

 מדוע נכרתה שושלת קין המפוארתד בראשית 
אבל יש משהו אחד השושלת של קין היא ציביליזציה יצירתית, מוצלחת, מפתחת את העולם. 

 שחסר בה

משפחת האדם וצאצאי קין, אחרי שפיכת דמי אחיו.  –פרק ד מציג לפנינו אנושות מחוץ לגן העדן 
אחד ָיָבל, "אבי ֹישב ֹאהל ומקנה",  –אנושות יצירתית מצליחה. יש בה אנשים מפתחי ציבליזציה 

ֵטש כק-אחד יּוָבל, "ֹתֵפׂש כנור ועּוגב", שלישי תּוַבל  ."ל ֹחֵרש נֹחשת וברזלין, "

 קין היה עובד אדמה, ואחרי ששפך את דמי אחיו גם בנה עיר. הוא נע ונד בארץ, אבל הצליח לפתח
 –מתּוָשֵאל  –מחּוָיֵאל  –עירד  –"חנוך  –אותה בהיקף יוצא דופן. והנה, כל השמות שבשושלת קין 

 –ירד  –מהללאל  –קינן " –למך" (פרק ד'), נמצא אותם ודומים להם אחר כך גם בשושלת ֵשת 
 .מך" (פרק ה'). רק "אנוש" ו"נח", אין להם מקבילה בשושלת קיןל –תושלח מ –חנוך 

השושלת של קין היא ציביליזציה יצירתית, מוצלחת, מפתחת את העולם אבל אין בה אנושיות. 
ר לנשיו ראשיתה בשפיכות דמים וסופה בשפיכות דמים. קין נע ונד בגלל שפיכות הדמים, ולמך ש

 ."כי איש הרגתי לִפצעי, וילד לַחֻּבָרתי" -שיר על שפיכות דמים 

השושלת הזאת שיצרה ציביליזציה כל כך מפותחת אבל כל כך מלאה שפיכות דמים, לא ראויה 
ליצור עולם שיש לו תקווה ואחרית, עולם שיש בו אנושיות ומנוחה ונחמה, ולכן כל השושלת 

 .דות אדם יצא מֵשת, ולא משושלת קיןהזאת נכרתה ונעלמה, וספר תול

 איש הסוד ואיש הנחמהה בראשית 
ספר בראשית כולו בנוי על ספרי התולדות. מ"אלה תולדות השמים והארץ" (פרקים ב עד ד), עד 

"אלה ֹתלדות יעקב" (מפרק לז), עשרה ספרי תולדות. אבל "ספר תולֹדת אדם" (ה, א) שונה 
מבטא בחירה. לא שושלת קין שנדחתה, אלא שושלת ֵשת  מ"תולדות השמים והארץ" בזה שהוא

 .השושלת שנבחרה –מאנוש ועד נח 

, להים, ואיננו-"ויתהלך חנוך את הא –בתוך השושלת הזאת נזכר איש אחד שלא נאמר עליו שמת 
). מספר השנים שלו, שלוש מאות שישים וחמש שנה, מרמז על כך להים" (ה, כד-כי לקח ֹאתו א

ות היקום, ובמיוחד עם סודות שנת החמה, שלוש מאות לוהים עם סוד-ת האשחנוך התהלך א
סוד -שישים וחמישה ימים בשנת שמש. כך הבינו זאת אנשי בית שני בספר חנוך, שהוא כעין מדרש

 .על סיפור חנוך



 –אולם השורה התחתונה של הפרק איננו חנוך, אלא נח. נח שבשמו מקופלת גם מנוחה וגם נחמה 
ת של ממעשנו וֵמִעצבון ידינו, מן האדמה אשר ֵאַרָרּה ה'" (ה, כט), כלומר מכל הקללו "זה ינחמנו

 .הציביליזציה המושחתת

אשתו של נח הייתה אותה נעמה, האשה האחרונה  –והנה, חז"ל מסרו לנו דבר שלא נתפרש בכתוב 
ת משפחת שנזכרה בשושלת קין (ד, כב). נח משושלת ֵשת, יחד עם נעמה משושלת קין הקימו א
  האדם שתשרוד, משפחת האדם שנבחרה לנחם את האנושות, ולבנות אותה מחדש.

  

 זו הסיבה למבולו בראשית 
הסגידה לנשים יפות לא נעלמה, אבל החטיפה וההתעללות ולקיחת נשים מכל אשר בחרו, הוכרזו 

 בתורה כפשע שהוביל למבול

 .בגילוי עריותפרק ו פותח בהשחתת הארץ שהביאה למבול. ההשחתה התבטאה 

קין שולח מעל פני האדמה בגלל שפיכות דמים, וההשחתה של דור המבול היא גילוי עריות, וביתר 
כל אישה היא יעד לחטיפה  –דיוק חטיפת נשים, "ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו" (ו, ב) 

ולם, ולשעבוד, בין אם היא פנויה, ובין אם היא נשואה. אם חשבנו שדברים כאלה נעלמו מן הע
החדשות בזמן האחרון מעידות שהתופעה עדיין קיימת. אבל מי היו 'הנפילים, בני האלוהים' אשר 

 ?לקחו להם נשים מכל אשר בחרו

 כל מפרשי הפשט דבקו בפירוש ש'בני האלוהים' הם בני החשובים, בני השופטים, בני המלכים, בני
ם לקחת להם נשים מכל אשר הנשיאים, כל אלה שראו את עצמם כבני אלוהים, והרשו לעצמ

בחרו. התופעה הזאת ממשיכה ללוות את ספר בראשית. אברהם ושרה ידעו מראש ששרה מועדת 
 .לחטיפה אצל פרעה ואצל אבימלך, וכך היה אצל יצחק

במכתבים שנמצאו מחוץ למקרא נזכר מלך מצרי ששלח את שר הצבא שלו לארץ כנען, לעיר גזר, 
 .ושלא תימצא אחת מהן רעה. השיא במקרא היה אחשוורושלהביא לו ארבעים נשים יפות 

מלכים, שליטים ונשיאים, חושבים שאישה היא יעד לחטיפה. בעיקר אישה יפה. הסגידה לנשים 
יפות לא נעלמה, אבל החטיפה וההתעללות ולקיחת נשים מכל אשר בחרו, הוכרזו בתורה כפשע 

רבות בכל מקום, כאחד המעשים הנתעבים שהוביל למבול, והוכרו על ידי רוב אנשי המוסר והת
 .ביותר

  

 תיכנס נח, אני סוגרז בראשית 
לא לדעתי, נח לא יכול היה לסגור עליו את מכסה התיבה כי בזה הוא היה חורץ דין על כל העולם, ו

 היה לו כוח נפשי לעשות את זה

לקחת "מכל בשר סיפור המבול הוא כפול. בשם אלוהים ובשם הוויה. בשם אלוהים, נצטווינו אך 
שניים מכל" (בראשית ו, יט) כדי לקיים את המינים, זכר ונקבה. התורה אף מדגישה לפנינו 

ו לא היה צורך לקחת אותם, כי בעלי חיים בטבע מעצמם, אפיל -"שניים שניים באו אל נח" (ז, ט) 
 .העולם חשים בסכנה עוד לפני בני אדם ומחפשים דרך להינצל

וצאים שיש בהמה טהורה ויש בהמה שאיננה טהורה, ויש הבדלים בין אבל בשם הוויה, אנו מ
העופות, ויש "שבעה שבעה" שנצטווינו לקחת רק מן הבהמה הטהורה. רק פסוק אחד בפרשת 

ונקבה מכל בשר  "והבאים זכר -המבול אנחנו מוצאים בו גם את שם אלוהים וגם את שם הוויה 
 .(ז, ט)באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר ה' בעדו" 

חוקרי המקרא שמחלקים את שני הסיפורים לשני מקורות השאירו את המילים "ויסגור ה' בעדו" 
תלויות באוויר כמן תאונה, הן לא מתחברות לא למעלה ולא למטה. בתורה הן מתחברות היטב. כי 

שם אלוהים הוא שם כללי, אובייקטיבי, אפשר לומר "האלוהים", את האלוהים התהלך נח", 
לומר אלוהיי ואלוהיך ואלוהיו ואלוהינו ואלוהי אבותינו. אי אפשר להוסיף הא הידיעה ולא  אפשר

הטיות לשם המפורש, כי הוא שם פרטי. שם פרטי מעיד על קשר בלתי אמצעי, על השגחה פרטית. 
העולם איננו פועל רק בחוקיות, יש קשר בלתי אמצעי, אינטימי, בין ה' לבין האדם ברמה של 



ית. "ויסגור השם בעדו". נח לא היה מסוגל לסגור בעצמו את התיבה. מדוע? מה כל השגחה פרט
כך קשה להעמיד שני קרשים מתחת לפתח התיבה, להוציא אותם ולתת לפתח להיסגר מעצמו? 

לדעתי, נח לא יכול היה לסגור עליו את מכסה התיבה כי בזה הוא היה חורץ דין על כל העולם, ולא 
שות את זה. הוא לא מסוגל לסגור על עצמו את התיבה, להפקיר את העולם היה לו כוח נפשי לע

ולהציל רק עצמו. ואם לא יסגור את הפתח, לא תועיל התיבה. על כן בא ה' וסגר עליו את הפתח 
 ."בהשגחה פרטית "ויסגור השם בעדו

  

 !שמש או ירח? שמש וירחח בראשית 
השונות. אנשי 'ספר היובלים' טענו, שלוח  בימי הבית השני פרץ ויכוח קשה מאוד בין הכיתות

 השמש לבדו הוא הלוח 'הנכון'. הפסוקים בפרשת נח מוכיחים את טעותם

המקום היחיד בספר בראשית שיש בו לוח שנה (אמנם חלקי), הוא פרשת המבול. המבול החל 
  ?. מדוע2-בחודש ה 27-, והארץ יבשה כעבור שנה, ב2-יום לחודש ה 17-לרדת ב

 354חודשי לבנה הם  12התאריך בא להשלים את ימי שנת החמה.  –מר את המתבקש רש"י או
ימים). לכן, דרך פסוקי שנת המבול מסופר לנו על  365ום הם שנת חמה (י 11), ועוד 1-ימים (+

"זרע וקציר,  –הלוח של התורה. חודשי ירח ושנת שמש. שנת שמש שלמה היא גם שנה חקלאית 
 ....", ששבתו במבול, "לא ִיְשֹּבתּו" (ח, כב) עוד וֹקר וֹחם, וקיץ וֹחרף

 

בימי הבית השני פרץ ויכוח קשה מאוד בין הכיתות השונות. אנשי 'ספר היובלים' טענו, שלוח 
 השמש לבדו הוא הלוח 'הנכון', בניגוד למסורת, ובניגוד לנוסח התורה, על פי המסורה. הם עמדו

  .מול הפסוקים בפרשת נח

 17-קני נוסח' נמצאו. בטקסט אחד שנמצא בקומראן נכתב שהארץ התייבשה בשני טקסטים 'מת
. שני 2-לחודש ה 27-, בתרגום השבעים, נמצא שהמבול התחיל ב; בטקסט אחר2-יום לחודש ה

כותבים יהודים מימי בית שני שינו את פסוקי התורה כדי להתאים את הלוח של המבול ללוח 
אחד קבע 'שנת  –בל הם עשו זאת לשני כיוונים הפוכים השמש, הלוח 'הנכון' לפי השקפתם, א

  .27עד  27-, ואחד קבע 'שנת מבול' מ17עד  17-מבול' מ

  .ונמצאו שני עדי שקר מעידים על המסורה ועל הלוח היהודי, שהם אמת

  

  

 ברית שמים וארץ -הקשת והקורבן ט בראשית 
ני שלוהים, ומצד -קשת בשם אסיפור המבול הכפול מסתיים בתיאור כפול. מצד אחד ברית ה

הקורבן על המזבח בשם ה'. שני הסיומים מבטאים אמת אחת, ברית אחת: "ולא יהיה עוד מבול 
  .לשחת הארץ" (בראשית ט, יא). המבול הזה הוא האחרון

פור טבעי: "שנים שנים לוהים הוא סי-הקשת היא תופעה בטבע, וסיפור המבול מבחינת שם א
קשת שהיא תופעה בטבע, קיבלה מעתה את המשמעות של "אות ברית": מכל הבשר" (ז, טו). ה

  ."ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ" (ט, יא), כלומר, לא יהיה עוד גשם שלא נפסק

רב סעדיה גאון (בתרגומו) והרמב"ן (בפירושו) כבר עמדו על דיוק הכתוב בתורה "את קשתי נתתי 
תה" סעדיה גאון ("מיום הבריאה", הוסיף רמב"ן). "והיבענן" (ט, יג): "כבר נתתיה בענן", כתב רב 

  .מכאן ואילך), "לאות ברית ביני ובין [אנשי] הארץ" (ט, יד)"אם כן תהיה" ( –

 -הקורבן הוא עולם אחר. הקורבן שייך לעולם הדתי של עבודת ה', ושם יש מושגים שאינם בטבע 
  .יות קורבןכמו 'טהור' ו'לא טהור', ורק מן הבהמה הטהורה יכול לה

המשותף לסיום הכפול הוא המצוות שבהן נצטווה נח, וזאת התורה שניתנה לכל בני האדם אחר 
להים -"ֹשפך דם האדם, באדם דמו ישפך, כי בצלם א –המבול. במצוות האלה, העיקר שבעיקרים 

 .עשה את האדם" (ט, ו)



 .ט)כ-כום ימי נח (ט, כחבהתאם לכך, "ספר תולֹדת אדם" (ה, א) מסתיים רק אחרי המבול, בסי

  

 על אימפריות ועל נדודיםי בראשית 
 ?מה הביא לנדודים במרחבים כה עצומים

פרק פרק י, ספר "תולֹדת בני נח" (בראשית י, א) הוא סיפור הציביליזציה המוכרת לנו. חז"ל מנו ב
 ;אירופים-עמים ההודוה –רבעה עשר בני יפת, שרגילים לקרוא להם א –הזה שבעים אומות 

העמים האפריקניים; עשרים ושישה בני שם, העמים  –שלושים בני חם, שרגילים לקרוא להם 
 .השמיים

  

נמרוד, כנראה המלך הראשון שהקים אימפריה והשתלט  –יש בפרק הזה סיפור אחד על בני יפת 
על ערים וממלכות ועל המוני אנשים (כך פירש ר' יצחק אברבנאל). פירוש זה מתאים לפסוקים 

"ותהי ראשית ממלכתו בבל, וֶאֶרך וַאַּכד וַכְלֵנה בארץ ִשנָער; מן הארץ  –ולממצאים ההיסטוריים 
  .יא)-הִהוא יצא אשור" (י, י

  

 האימפריה הראשונה הידועה לנו הייתה האימפריה של ַאַּכד. בתעודות קדומות שנמצאו, נזכר איש
מה שהשתלטה על ערי המדינות בבבל בשם ַסרגֹון, שמוצאו לא ידוע. הוא הקים אימפריה עצו

חידקל ובאשור, מ'הים התחתון' (המפרץ הפרסי), שּוֶמר (אּורּוּך =ֶאֶרך) וַאַּכד, אשור ומקורות ה
   .והפרת, עד 'הים העליון' (בפינו, התיכון)

  

בני שם, עשרים  מן הצד האחר יש בפרק תיאור על התפלגות בני האדם, ועל נדידות עצומות.
ם, צאצאי 13ר השמות הנזכרים בפרק), נתפלגו בימי פלג (י, כה). ליוקטן אחיו נזכרים ושישה (מספ

 .שבחלקם נושאים שמות הידועים לנו מדרום ערב (ֲחַצרָמֶות), ומאתיופיה (ְשָבא ואֹופיר)

  

י, ל), וכבר בתקופה "הר הקדם" ( -מחצית בני שם הנזכרים בפרק נדדו כנראה מזרחה ודרומה 
מה הביא לנדודים  הגיעו שבטים שמיים ממסופוטמיה לדרום ערב ולאתיופיה.קדומה זו 

צד אחד אימפריה משתלטת, ומצד מ –אולי זה הקשר בני שני הסיפורים   במרחבים כה עצומים?
  .שני נדודים

  

 .וברשימת בני חם, מפורטים גבולות הכנעני (י, יט), לשם ינדדו אחר כך אברהם וביתו

  

 האימפריה קריסת -יא בראשית 
סיפור מגדל בבל מתחיל במעבר של בני האדם מההרים אל הבקעה. מדוע הם עברו וכיצד המעבר 

 ?גרם לבניית המגדל

וא מעין "ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים" (יא, ד). הפסוק הראשון ה –הפרק פותח בסיפור העיר והמגדל 
 ?"תאיך הפכה הארץ ל"שפה אח –כותרת 

ל בירידת בני האדם מן ההרים ב"קדמת עדן" אל הבקעה "בארץ ִשנָער" הסיפור התחי
 ?(מסופוטמיה, ארץ הנהרות). מדוע ירדו בני האדם אל הבקעה

בבקעה היו נהרות גדולים, הְּפרת והחידקל, כמויות עצומות של מים ואדמה, הנהרות שימשו דרכי 
בהרים הגבוהים נשארו כפרים אפשר להקים ציוויליזציה מפותחת.   היה תחבורה מפותחת, ושם

קטנים, עד היום. בבקעה צמחה ציוויליזציה חקלאית ועירונית. בני האדם למדו לבנות ערים 



וארמונות. אבל הם התגעגעו להרים הגבוהים, נדמה היה להם שהאלים נמצאים שם למעלה 
 .בהרים הגבוהים (הרי אררט), והם רצו לבקש מהם יפה לרדת אליהם אל הבקעה

בית יסוד לחיבור השמים והארץ, בתרגום חופשי.  –יר מסופוטמית הם בנו זיגּוָרט בכל ע
צריך לטפס מדרגות רבות של הר מלאכותי כדי להגיע אל  היה המקדשים היו בראש המגדלים.

המקדש. כל זה כדי להבטיח את היציבות ואת העוצמה של העיר המסופוטמית הבנויה בתוך 
הגדולות בין הערים על השליטה, ולבסוף צמחה המעצמה הגדולה הבקעה. מכאן נולדו המלחמות 

שהשתלטה על כל מסופוטמיה, היא המעצמה הַאַּכדית. השפה הַאַּכדית הפכה לשפה בין לאומית 
 .ך הפכה הארץ ל"ָׂשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים" (יא, א)כ –(הראשונה), מכוח שלטונה 

אומי, ללא הסבר הגיוני, ואחריו מאות שנות נדודים. שנות אימפריה בא חורבנה הפת 150אחרי 
 .האימפריה הראשונה, נכשלה והתמוטטה

ם, בהמשך הפרק, נמצא שוב שושלת נבחרת "ֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֵׁשם" (יא, י), שתוביל אל תרח ואברה
 .ואברהם ילך לחפש מוצא מן הציוויליזציה שכשלה

  

 מסע אברהם -יב בראשית 
 ?אם לוט היה שותף מלא למסעה -ת מי הוא פגש בדרך, וגם לשם מה נשלח אברם, א

תרח כבר התחיל ללכת לארץ כנען לפני שה' אמר דבר לאברם. התורה אינה מספרת מדוע. לדעתי, 
היו תרח ואברם ממשפחת סוחרים עשירה, והם חיפשו להם מקום לפיתוח המסחר. תרח הסתפק 

 .בחרן, שנמצאת בדרום מזרח טורקיה של היום

... ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך" (יב, א) ולוט, בן אחיו,  –התגלה ה' ואמר לאברם  כאן לך ה"ֶל ְל
לא, ואולם התורה אומרת  –רבים יאמרו  האם אברם המשיך את ההליכה של תרח?  אתו.

"ַוִּיַּקח ַאְבָרם ... ַוֵּיְצאּו   א, לא);" (י"ַוִּיַּקח ֶּתַרח... ַוֵּיְצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען... כן.
 ;ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען, ַוָּיֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען" (יב, ה)

", לא נזכרת 'כנען'. לשם מה נשלח אברם? התש ובה אבל אברם הלך גם על פי ה', ובאמירת "ֶל ְל
 .לא נאמרה בפירוש בפרק הזה, אך היא תתבהר בהמשך הפרקים

  

אחד התגלה כבן משפחה רחוק,  –תאר לעצמנו את אברם בדרכו והוא פוגש אנשים שונים נ
ות על והשיחה קלחה על ְׂשרּוג ועל ָנחֹור (הזקן והצעיר), אחר הציג את עצמו כסוחר, והפליגו בשיח

עסקים שצלחו, ועל אלה שכשלו, איש קצת מוזר התחיל לשאול שאלות מוסריות ודתיות, ואברם 
 .יט) דברים על עולמות עליונים, ועל "ֶּדֶר ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט" (יח,שקע עמו ב

  

לוט הלך עם אברם, אבל האם לוט היה שותף מלא? האם לוט הלך עם אברם רק כחלק 
ט" (יב, ד), אך ֹו לֹו"ַוֵּיֶל ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִדֶּבר ֵאָליו ה', ַוֵּיֶל ִאּת –מהמשפחה, או גם על פי ה'? לכאורה 

 .השאלות האלה יתבארו במלואן רק בפרק הבא

  

 הארץ הזאת -יג בראשית 
 ?'אין הגיע ה'לךמ -ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת" "

 .הו המשך וסיום לסיפור הפרק הקודםז –אבר(ה)ם חזר ממצרים, ולוט עדיין "ִעמו" 

ָאֶרץ הָ אליו ה' ואמר לו "ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת בראשית דרכו של אבר(ה)ם בארץ, באלון מורה, נראה 
 ַהּזֹאת" (בראשית יב, ז). אבל לא לך. 'לך אתן את הארץ הזאת' לא כתוב בשום מקום. זה ניסוח

 .שחצני שאנשים המציאו בימינו

אחרי שלוט התעשר בעצמו הוא בחר להיפרד. הריב בין הרועים על מרחבי המרעה, היה בו גם ריב 
מי שחושב שהכול שייך לו (כמו רועי לוט) עלול גם לגזול ולרעות בשדות של אחרים (רש"י  –מוסרי 



לפסוק ז). לוט אמנם ייקח מאבר(ה)ם את מצוות הכנסת האורחים, אבל הם נפרדו "ִאיׁש ֵמַעל 
 .ִחיו" (יג, יא)ָא 

לחלק את ההר בין שמאל (=צפון)  –הפירוד הזה היה קשה לאבר(ה)ם, שניסה להציע הצעות גישור 
 .לימין (=דרום). אבל לוט בחר לנתק את הקשר בכל המובנים, ופנה אל כיכר הירדן, עד סדום

ם ָצֹפָנה  ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשָ א ָנא ֵעיֶניׂשָ  –ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו "
 .ו)ט-ָּנה ּוְלַזְרֲע ַעד עֹוָלם" (יג, ידָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה, ִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה ְל ֶאְּתנֶ 

 ?ו לו עדייןבל בלי לוט, מי יהיה זרעו של אבר(ה)ם, שילדים לא היא –רק כעת "לך אתננה ולזרעך" 

(גם לימינו), אבל איפה  זה יפה מאוד קּום ִהְתַהֵּל ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְל ֶאְּתֶנָּנה" (יג, יז),"
 .'זרעך'? השאלה הזאת תלויה ועומדת לקראת הפרקים הבאים

  

  

 ?ככה לוותר למלך סדום -יד בראשית 
 ?מה אותה הוא מנהל בפרקנומה הוא הדבר היחיד שעניין את אברם במלח

 מלכים לש קואליציה על קדום יסטוריה סיפור ואה ראשית.ב ספרב ריגח ואה די פרק
 מצפון המזרחי הירדן עברב להילחם באהש החידקל)ו פרתה נהרות,ה מבקעת( מסופוטמיים

 בשבי, לוט את לקחו ועמורה, דוםס את היכו זרהח בדרך ילת.א אזור דע אולי מה,דרו והרחק
 צפונה. חזרוו

 תקופת על קדומות עודותת נמצאו מסופוטמיים.ה מלכיםה תא אמנהנ ייצגיםמ אמרפלו כדרלעמר
 כיבוש למסעות מלכים 20 עד 51-כ חריוא הוביל שובח סופוטמימ לךמ לכ בהש הקואליציות,

 בבלית. אימפריה הקיםו כולה מסופוטמיה לע השתלט בבליה חמורבי ברד של סופוב ומלחמה.
  אברהם. קופתת זאת

 של היחידה מלחמהה על לספר בא ואה מסופוטמית. יסטוריהה ספרל אב אל תורהב פרקה אבל
 'עברי', הביטוי תא פירשו חז"ל עברי'.' נקרא אבר(ה)םש יחידה מקוםה םג זהוו אבר(ה)ם,

 ארץ לכבוש דיכ לא למלחמה יצא בר(ה)םא והנה חר.א מעבר עולםה וכל אחד, עברמ שאבר(ה)ם
 פנים קבלת בשובו לו שוע כאשר ֵשם. ול ולעשות שוב,ח מלךל היותל דיכ לאו שליטים),ה ובר (כמו

 יצא הוא כי שלל,ה מן משהו פילוא לעצמו קחתל בר(ה)םא ירבס לכיצדק,מ הנהגתב גדולה
 עם ושלל כיבושים של ההיסטוריה י'.'עבר הוא בזה חיו!א בן וטל את הצילל דיכ קר למלחמה

  בשלל. חלק שום ולא חיו,א בן של צלהה רק ותו.א ניינהע לא ניצחון גאוות

 דרישה כל לע ויתר כאשר צדק אל אברהם וליא בשאלה תווכחוי ודע ב)ל נדרים( תלמודה חכמי
 ברהם,א מבית ומשפט' 'צדקה חוקי סדוםב להציב  – למשל רכוש.ה שבתה מורתת דוםס ממלך
 בן תא להציל כדי קר למלחמה צאי ה)םאבר( אבל בפתח. כעני ליהע להתפלל כך חרא יצטרך שלא
  .  אחר דבר שום ולא אחיו

  

 אלוהים מתחייב -טו בראשית 
נכון אברהם, אומה שתקום מזרעך לא תקום בימיך ולא בימי בניך, אבל בא ואגלה לך עתיד רחוק 

 יותר

 להצלת המלכים ארבעת נגד נלחם שאבר(ה)ם המלחמה לפרק המשך הוא הבתרים בין ברית פרק
 כנעניות, ערים על לשלטון קפיצה לקרש הניצחון ואת המלחמה את להפוך רצה לא אבר(ה)ם לוט.

 ירא. הוא לכן שלל. לקחת לא וגם ֵשם לו לעשות רצה ולא אברהם, בית של ממלכה לבנות רצה לא
 מחברון ההוא 'הַּבנדיט' את ולחפש לחזור עלולה ואמרפל כדרלעומר של הזאת הקואליציה

 ַהְרֵּבה ְׂשָכְר ָל ָמֵגן ָאֹנִכי ַאְבָרם ִּתיָרא "ַאל – לו אמר ה' והנה הלילה. מצעבא עליהם שהתנפל
 – ב) (טו, ֲעִריִרי" הֹוֵל ְוָאֹנִכי ִלי? ִּתֶּתן "ַמה – ה' לפני אבר(ה)ם אמר אז א); טו, (בראשית ְמֹאד"
 דמשק ביתי, משק ןב רק ערירי! הולך אנוכי ולזרעך", ... "לך "לזרעך", ההבטחות? כל איפה

 אותי. יירש אליעזר,



 ותוא מביא גם ממעיו, שיצא זרעו לע כמשל השמיים וכביכ את ול מראהו ליו,א גלהנ 'ה והנה
  שנה. מאות ארבע ה,ארוכ היסטוריה עתידות: פניול ומגלה בתריםה בין ריתב אל רדמההת בחזיון

 – שלמים ורותד יימשך הז יכ בניך, בימי ולא בימיך תקום לא ךמזרע שתקום ומהא אברהם, נכון
 ֲחֵׁשָכה "ֵאיָמה, אפוף החיזיוןו ממנה. היציאה את גםו הראשונה, גלותה את םג ול ילהג ברכ ה'

  אבר(ה)ם. על נפלה שרא יב), (טו, ְגֹדָלה"

 הבנים, במעשי לויהת בלתי ברית הבתרים, יןב צדדית דח בברית חידה,והי ראשונהה פעםב אבל
  .הארץ על וגם עהזר על גם  – הדורות כלל ולזרעו הםלאבר התחייב ה'

  

 ?האם שרה חטאה -טז  בראשית
  

 ארצותב שנהגו החוזים ואת החוקים תא מכירים אין םא להבין שהק ראשיתב ספרב זט רקפ את
 בנים להוליד כדי שפחתה את לו תתל יכלה האישה נים,ב לו יוה שלא ימ אבות.ה לש המוצא
 ובני העיקריים, בניםה האישה בני ייחשבו אישהל בעייםט ניםב כך אחר ייוולדו אם ממנה.

 משניים. בנים יחשבוי מהם הגדולים השפחה

 ניב את להפוך היה יכול האב אב.ב תלויים היו ילדיםה של עמדםמ גםו שפחהה לש עמדהמ גם
 פכושיה וזלפה בלהה בני עם יעקב עשהי כך מלאות. כויותז עם חלהנ יורשי ורשים,י לבנים השפחה

  בישראל. שבטים להיות

 ותתגאה הראש את ריםת שפחתה אם היפגעל עלולה מקוריתה האישהש דעוי קדמוניםה םג אבל
  הראש. תא להרים לה לתת ולא הלמעמד השפחה תא להחזיר אישהל רשות נתנו והחוקים עליה,

 ותלרא רוצה היה חסדה איש אבר(ה)ם בר(ה)ם.א לבין רהש בין ראשונהה ההתנגשות כאן
 נפגעה ושרה שילדה, לפני עוד ראשה תא הרימה הגר בלא דבר. כלל בנו תא גרה ןב בישמעאל

  (=חמס). עוול לה ונגרם

 את ולחבק סדח לנטות שרצה אברהם ביןל הגרעינית, הלמשפח דאגהש רהש יןב זהה העימות
 בכלל. ישראל בתולדות אוליו אברהם במשפחת קשיםה המשברים חדא היה גר,ה ואת ישמעאל
 כך על נענשים אנחנו שמאו הגר? בעינוי רהש אימנו טאהח האם שאלהה את ררעו הרמב"ן
  לדורות?

 לשרה התיר האבות מוצא ארצותב הקדום המשפט בלא שרה, לש טאח אןכ היהש שבח הרמב"ן
 לו אסור שהיה אלא אחרת, נהוגל רצה החסד, מידתב אבר(ה)ם מנםא לעבדותה; גרה תא להחזיר

  דרכה. פי לע ולנהוג בקולה שמועל נאלץ הואו בשרה לפגוע פנים בשום

  

 ברית המשפחה -יז  בראשית
 ברית המילה המשפחתית, זו של יצחק, ְתַעֵצב את משפחת האבות ואת משפחת ישראל עד היום

 המילה. ריתב פרק הוא יז פרק

 לע תידיתהע בנבואה יתהבר נכרתה ובה חיזיון,ב בלילה, תרדמה,ב הייתה בתריםה בין ברית
 היסטוריהב היה צופה הלילה תרדמתב אברהם יציאה.ה ועל גלותה לע קום,ל עתידהה האומה
  קיימת. להיות יכלה אל עוד האבות בחייש מזרעו, ומהא של עתידה

 ברית היא מילה ברית מעשה.ב הברית את רתכ בעצמו הואו ביום, ר,ע ברהםא מילהה בברית
 כניסהה לברית צחק)י (מלידת הפוךת היאו יאות,המצ תוךב החיה האבות משפחת המשפחה,
  השמיני. ביום שייוולד ןב כל של למשפחה

 בחבורות נימולים ביםר היו במצרים תיקים,ע ועמים בטיםש יןב דועהי ייתהה צמהע המילה
 שאחרי המשפחתי מאפייןל כברית המילה פכהה בישראל קר אבל .ההתבגרות ילאיבג גדולות
  הלידה.



 שנה, עשרה שלוש ןב נימול ישמעאלו דולה,ג בורהח לש ילהמ ייתהה אברהם בית של המילה
 במשפחת וגם צריתמ שפחה הייתה גרה אכן, מצרים.ב ימוליםנ היוש מתבגריםה חבורותל בדומה

 ישמעאל מילתמ לחלוטין שונה תהיה צחקי של מילהה ברית צרים.מ מארץ פחהש יש ישמעאל
  כג). (יז, ַאְבָרָהם""ָּכל ָזָכר ְּבַאְנֵׁשי ֵּבית  עם

 מילהה בברית אבל משרה. לבן קווהת ראה לא כברו זרעו ואה שמעאלי רקש שבח ברכ אברהם
 למשפחהו לשרה, תהיה שרי לאברהם, יהיה ברםא – שמותה את חדשמ קרא והיםל-א זי שבפרק

  צחק.י ייוולד מחדש שנולדה הזאת

  יום.ה עד ישראל משפחת אתו האבות משפחת את ְתַעֵצב צחק,י של זו משפחתית,ה המילה ברית

  

 יש צדיק ויש צדיק -יח בראשית 
 – אברהם נבחר מה לשם הייעוד, תבררה שבו הפרק ואה אברהם לש בביתו םהאורחי כנסתה פרק
 לעשות ה' רךד ושמרו אחריו יתוב ואת ניוב את ַצֶוהיְ  שרא למען )בחרתיו יעדתיו,(= ידעתיו "כי

 ).יט יח, (בראשית "ומשפט צדקה

 לו גילה ה' מכוחה כי סדום לע במשפט ה' פניל העמידה כותז את אברהםל תנהנ זאתה הבחירה
  חורבנה. ואת "צעקתּה", את

 אברהם של זכותוב אברהם". ב"מגן נפתחת היאו עמידה', תפילת' לתפילה יוםה דע וראיםק אנחנו
  הארץ"? לכ "ֹשֵפט לפני עמודל אפשר איך  באמת עומדים. אנחנו

  כז). (יח, "ואפר עפר ואֹנכי" להתחנן: מתחיל כשהוא פילה,הת בתום ידמ יאמר צמוע אברהם

  להתפלל?ו ה' לפני לעמוד יכולש אדם מי באמת,

 המקורי במובן להתפלל ניגש ברהםא – כג) יח,( רשע" םע צדיק ספהת אףה יאמרו ברהםא "ויגש
 פחות אל ואמר סנגורכ ילהבתפ עמד אברהם – משפטי בדיון מוכ להתווכח פלילים',' השורש של

  כה)? (יח, משפט?" יעשה אל הארץ כל הֹשֵפט" יותר: ולא

 לפני לעמוד רצה יובא ייסוריו. על התחנןו ובכה איוב,שצעקל זהה תיאורה תא השוותל מאלף
 לו יינתן רק אם במשפטו זכאי יצאש בטוח והיה ז), ג,כ (איוב מו"ע נֹוָכח שרי שם" להישפטו השם

 כי ולהתפלל, לעמוד וזמןה אברהם בעוד זהל זכה אל יובא שופט.ה ניפ וכחנ ישר, במשפט לעמוד
  סובל. הוא ולמה מה לע לאיוב הסביר לא ךא בסדום עשותל עומד ואה מה אברהםל גילה השם

 ח,נ כמו אחרים, רבים צדיקים כמו שאיוב כךב כ)-בי ׁ◌(טו, נביאה יחזקאל סבירה זהה הבדלה את
 אתז לעומת אברהם צמו.ע את הצילל התאמץו לו,ש עמדומ לע אבקנ מו,עצ על בכה לעצמו, דאג
 לוט על רק לו,ש משפחתו על לא אפילו צמו,ע על השם םע התווכח לאו צמוע לע תפילהב מדע לא
 כדי תפילהב עמד הוא כך לוט, את הצילל כדי למלחמה צאי שהוא שםכ סדום. נשיא עלו חיוא בן

  צדקה.ו משפט למען נבחר, ואה לזה דום.ס של פטהמש על ארץה כל שופט עם להתווכח

  

 ליל הסדר של לוט -יט בראשית 
אין ספק שסיפור לוט מתואר בתורה כפסח. חוץ מן השה או הגדי שלא היה שם, כל השאר היה. 

 הבית הסגור, המצות, המלאכים, ההצלה הפלאית

  

 צות.מ אפהו שתה,מ להם עשה בביתו, מלאכיםה את אירח וטל .לוט' 'פסח קורא אני הזה לפרק
 ואילו מהר, ופיםא ומצות האורחים עבור וכלא במהירות הכיןל צריך יהה לוטש סבירה רד"ק
 היה". "פסח כתב רש"י

 אפה שלוט מפני כיו מצרים? יציאת לפני סחפ להיות כולי איך - ש"יר לע מהת ייתיה בצעירותי
  לב. בתשומת פרקה את קראתי שנים אחרי רק פסח? הז היה מצות



 אומר לוט החוצה, ותםא ומוציאים הבית נשיא את ציליםמ ביתה תחפ לע לאכיםמ גור,ס בית
 לתיאור דיוקב מקביל זה וכל יד) (יט, עיר"ה את ה' שחיתמ כי זהה מקוםה ןמ אוצ קומו" לחתניו

 יתן "ולא הפתח על מציל לאךמ סגורים, בתים מצרים:ו פסח לש השפה זאת – צריםמ פסח
ֹ  המשחית  (יט, "וִיתַמהַמּה" נדירהה במילה נמצאת הכרעהה כג). ב,י שמות( נֹגף"ל תיכםב לא אלב

  מצרים. בפסח ישראל בני צלא לט) יב, שמות( לִהתַמהֵמַּה" כלוי "ולא וט,ל אצל טז)

  הבוקר. אל הלילה מן – זמנים לוח ותוא הוא זמניםה לוח גם

 הכנסת זכותב ומשפחתו וטל הצלתו וםסד על גדולותה המכות הפלאית, הצלהה מסדום, היציאה
  הזאת. ההצלה מתוך ללוט וולדושיי עמים שניו אברהם, יתב של האורחים

 היה. שארה כל שם, היה שלא הגדי וא השה מן וץח כפסח. תורהב תוארמ וטל סיפורש פקס אין
  בדיוק. למטרה לעוק ורש"י חז"ל דרשמ הפלאית. הצלהה המלאכים, מצות,ה הסגור, הבית

 הכנסת מנהגי את ממצרים יצאש ישראל בעם נהגוי לא ,לוט אצאיצ מואב,ו מוןע עמיםה רכאש
  לעולם. ישראל עם םע מחיתון הרחקה תורהה עליהם גזורת אברהם, יתב של האורחים

  

 ההבדל בין צדיק לנביא -כ בראשית 
 ?אברהם לא מוגדר בתורה כצדיק ולא כסופר צדיק, אלא כנביא. מה פירוש נביא

 של ההשחתה הרגל זה מבולה דור מימי וקחים.ל הם פהי ישהא רעה.פ ולמ מוכ בימלךא ולמ שרה
 בעיה, שיש הרגיש אבימלך ונה.ש זאת בכל יהה אבימלך בלא כוח.ה עליב כלו השליטיםו המלכים

 שאמר למה בדומה בחלום, לוהים-אה לפני אמר והוא רה.ש אל גשתל לו רואפש לאש חלותמ יש
ר ִלי ֲאֹחִתי ִהוא ְוִהיא ַגם ִהוא ָאְמָרה ָאִחי ֲהגֹוי ַּגם ַצִּדיק ַּתֲהֹרג? ֲהלא הּוא ָאמַ " – סדום על אברהם

יִתי זֹאת" (כ, דלְ -הּוא ְּבָתם  ).ה-ָבִבי ּוְבִנְקֹין ַּכַּפי ָעֹשִ

  דיבר. הוא אבימלך עם אבל אחרים,ה השליטים כל םע ולא רעהפ עם יברד לא והיםל-א

 ַּגם" – לבב תום לו אישר בהחלט ואה אבל אותה, קחל הוא יכ כפיים יוןניק ול אישר לא לוהים-א
יָת  ָבְבלְ -ְבָתם יּכִ  ָיַדְעִּתי ָאֹנִכי  ָנִביא-ִּכי ִאיׁשהָ -ֶׁשתֵא  ֵׁשבהָ  – "(כ, ו), ולכן הוא פתח לו פתח "ּזֹאת ָעֹשִ
  .(כ, ז) "ְחֵיהוֶ  ַּבַעְד ְוִיְתַּפֵּלל הּוא

 להם ונתן שבונו,ח על טז) ,כ עינים", "כסות( ופהח הםל רךע ,לאברהם שרה את השיב אבימלך
 וביתו. אבימלך רפואתל התפלל אברהם ירצו.ש במקום לשבת

 אלא צדיק, סופרכ ולא כצדיק בתורה וגדרמ לא ברהםא אברהם. דרגתמ לע ומדיםל נחנוא כאן
  בו. שפגעו אלה עדב אפילו אחרים, עדב שמתפלל ימ נביא? ירושפ מה כנביא.

 ואז בך שפגעו הֵרעים בעד תתפלל – הזה הסוד תא לו ילהג השם ,בספר) אחרוןה בפרק( יובא
  .(י מב, איוב" )ֵרֵעהּו ַעדּבְ  ְּבִהְתַּפְללֹו ּיֹובִא  ְׁשבּות תֶא  ָׁשב' וה – "מייסוריך תיגאל

  

 ?מיהו בן האמה -כא בראשית 
ישמעאל. אך ישמעאל בשלב בקריאה ראשונה ברור שבן האמה המגורש עם אימו אל המדבר הוא 

 ?זה כבר לא ילד קטן וחסר ישע. אולי הילד הוא נכדה של הגר

ֶּיֶלד הַ -ק "ַוַּתְׁשֵל ֶאתוהפסו – בידו שאחזה או מוא שכם על טן,ק כילד פרקב נראה "האמה בן"
 ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחם" (בראשית כא, טו) מתאר בוודאי ילד קטן.

 עשרה ארבע ןב היה הוא צחקי כשנולד שרה,ע לושש ןב יהה כבר ואה המילה בברית – וישמעאל
 והשם לישמעאל, מתאים לא הזה תיאורה יותר. לא םא עשרה, שש בן יהה ואה גמלנ וכשיצחק
  בפרק. כלל, נזכר לא 'ישמעאל'

 שרה "ותרא ישמעאל: של בן הוא האמה" "בן דעתי לעניות אבל במפרשים, כזאת דעה מצאתי לא
 האמהות אחת עם שכב הגר" "בן כלומר ט), (כא, ְמַצֵחק" לאברהם ילדה אשר צריתהמ הגר בן את

 עצמו ישמעאל ישמעאל). (מבני ֵקָדר אולי ְנָביֹות, אולי בן, ממנה והוליד אברהם, בבית שם שהיו



 הזה הקטן הילד כלל אותו הטריד לא ובא. יוצא לדרכו, הולך שיירות, מוביל בוגר, בחור כבר
 של אמו הגר, הזה? הילד את גידלה מי במיוחד. אותו רצתה לא היא גם הזאת, מהאמה שנולד

  הקטן. הנכד של 'אימו' להיות הפכה ישמעאל

 ושרה האמה". "בן את גם לחבק וכןמ החסד איש אברהם – קיצח םע שחקמ אמה"ה בן" והנה
 יזמה, היא אלישמע הולדת ואת לאברהם הגר את – עתידו עלו יצחק לע איום וב ורואה מתפוצצת

  יצחק? עם יירש "האמה "בן גם אבל

 בעצם שהיא מו,ִא  עם האמה" "בן לש לשילוחו ביאה וזה ודקת,צ רהש הפעםש ומרא לוהים-א
-בל "לֹא ִייַרׁש ֶּבןא חשוב, ויהיה יגדל ואה גם לגוי, היהי הוא גםש לאברהם בטחהה עם סבתו,

  ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק" (כא, י).

 הגרל הראהו שמעאל),י ביו,א והים שמע את בכיו (בזכות שםל-הבן הזה ניצל ממוות בצמא כי א
 אלהה הילדים שני העקדה. ממזבח צחקי את להציל תייצבה ה' מלאךש מצאנ המשךב באר.ה את

  .למצרים בדרך במדבר, גדלי האמה" "בן בלא בנס, ניצלו

  

 תועבה –קרבן אדם  -כב בראשית 
ן לא באו בשביל העקדה, אלא כדי ללמד לדורות שה', רק הוא, יבחר את המקום הפרשה והניסיו

 ואת הקרבן, והוא איננו חפץ בקרבן אדם

"לך לך אל הארץ אשר אראך" (יב,  –פרק העקדה. הביטוי 'לך לך' נאמר רק פעמיים בכל התנך 
השני יש לנו המקום ולך לך אל ארץ הֹמריה" (כב, ב). מהביטוי הראשון יש לנו 'הארץ', מן " א),

 ?ת מה הוא ִיְרֶאהא –המקודש אשר "ה' ִיְרֶאה" 

 יָניועֵ -ֶאת ְבָרָהםַא  ַוִּיָּׂשא –  "ֵמָרֹחק" (כב, ד). ואחר כך ַהָּמקֹום-ֶאת ַּיְראוַ  ֵעיָניו-תֶא  ַאְבָרָהם ַוִּיָּׂשא"
-"אֱ  –(כב, ז), אמר לו אברהם  "ְלֹעָלה ֶּׂשההַ  ְוַאֵּיה "(כב, יג). כאשר יצחק שאל "...ַאִיל ְוִהֵּנה ַוַּיְרא

   .ִהים ִיְרֶאה ּלֹו ַהֶּׂשה ְלֹעָלה" (כב, ח)

הפרשה והניסיון לא באו בשביל העקדה, אלא כדי ללמד לדורות שה', רק הוא, יבחר את המקום 
 –ואת הקרבן, והוא איננו חפץ בקרבן אדם. דבר ה' בפרשה מופיע שלוש פעמים ולא פעם אחת 

א כי אין צורך, ל(כב, יב),  "ְמאּוָמה לֹו ַּתַעשֹ  ַאלוְ  ַהַּנַער לֶא  ָיְד ְׁשַלחִּת  ַאל "הודיע לאברהםמלאך ה' 
כב),  אלא כי זה אסור. כי הקרבת ילדים היא תועבת ה' "ֲאֶׁשר ָׂשֵנא" כמו שכתוב בספר דברים (טז,

 .ובנבואת ירמיהו (יט, ה), וכך פירשו חז"ל (תענית ד ע"א)

ר 'ִיְרֶאה' (=יבחר) גם את המקום וגם את הקרבן הראוי. לשם כך באה פרשת העקדה ה' הוא אש
ֵּכן ְׁשמֹו" וייסדה לדורות את המקום אשר "ה' ִיְרֶאה" (כב, יד), הוא הוא המקום אשר "ִיְבַחר ה' ְלׁשַ 

 .(דברים יב, יא, ועוד)

  

 רוצה מערה? קח את כל השדה -כג בראשית 
לקנות שדה בארץ ישראל ולו אפילו  –", התהפך סדר העדיפויות ברגע שאברהם שמע את "השדה

 שדה טרשים הופך לעדיפות ראשונה

 אברהם יכול איך חת. בני ארץ,ה עם לפני עמייםפ משתחווה ברהםא תא וצאיםמ נוא זהה בפרק
 שהביטוי יודעים שאינם ארצות עמי קר לשאול יכולים הז את ארץ?ה עם נילפ השתחוותל אבינו

 במקרא, שבתורה, ארץ'ה 'עם שבלשוננו. רצותא עמי םע ברד חציו ברד ול יןא בתורה הארץ עם
 אדמות שבעלי יודע אל מי הזכויות. עליב האדמות, עליב נחלות,ה עליב חשובים,ה אנשיםה פירוש

 זכויות לו אין אבל תח בני בעיני האלוהים שיאנ הוא ברהםא זכויות. יובעל כסיםנ עליב הם
 עפרון לש שדהו בקצה המכפלה ערתמ את לאמ בכסף קנותל בקשמ ואה ותושב. ֵגר הוא באדמה,

 שרה. את לקבור כדי הִחתי

" - לך למה לאברהם: אמרו חת בני  לו יאמר עפרון ו). כג, (בראשית "ְּבִמְבַחר ְקָבֵרינּו ְקֹבר ֶאת ֵמֶת
 ֶאֶרץ" לו יאמר גם כך ואחר יא), (כג, "ְנַתִּתיהָ  ְל ּבֹו ֲאֶׁשר ְוַהְּמָעָרה ָל ָנַתִּתי ַהָּׂשֶדה" והמערה, השדה



 ואומרים דירה לקנות אדם בא כאילו טו)? (כג, "ִהוא-ַמה ּוֵביְנ ֵּביִני ֶּכֶסף-ֶׁשֶקל ֵמֹאת ַאְרַּבע
  הזאת. הגבעה כל את או רוצה, אתה אם המגדל כל את לקנות יכול אתה  לו:

 אפילו ולו שראלי בארץ דהש לקנות – פויותיהעד סדר התהפך "השדה", תא שמע שאברהם ברגע
 עם שדה לקנות דיכ קט לרגע נדחתה דחופה,ה שרה בורתק ראשונה. עדיפותל הופך םטרשי שדה

 שדה. קנותל לאברהם שהוצע היחידהו הראשונה פעםה זו ז).י כג,( "ָסִביב ְּגֻבלֹו-ָכלּבְ  ֲאֶׁשר ... ָהֵעץ"
 לסוחר, רעוב המאזניים. לע ישר הז תא וציאמ אברהם בעיה. אין כסף"? קלש מאות ארבע "ארץ

    והמערה. השדה על אלא מכפלה,ה מערת על קר מדובר אל ואילך ומכאן

 בשדה כול קודם אלא אבות, קבריב רק לא ארץב אחיזה לזרעוו לאברהם תתל בא זהה הפרק
     נחלה.

  

 'אל תיקח את בני ל'שם -כד בראשית 
ץ 'שם' ו'שמה', הארץ היא הארץ הזאת, כי זה הייעוד של שלוש פעמים קרא אברהם לחוץ לאר

 אברהם וזרעו

  

אברהם שלח את עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו אל משפחתו בארם נהריים כדי להביא משם 
 .אישה ליצחק

ֹ -ה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאלתֹאֶבה ָהִאּׁשָ -שאל העבד "אּוַלי לֹא ָהָאֶרץ - ֶאלנְ ּבִ -את ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאתָהָאֶרץ ַהּז
 .ָּׁשם" (בראשית כד, ה)ָיָצאָת ִמ -ֲאֶׁשר

 .ִני ָׁשָּמה" (כד, ו)ּבְ -ִׁשיב ֶאתָּת -אומר לו אברהם "ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן

מדוע חשב העבד שהארץ הזאת והארץ אשר "יצאת משם" יכולות להיות טובות באותה מידה 
 ?בעיני אברהם

והי התבל, ִים ֵואלֵהי ָהָאֶרץ" (כד, ג). אלוהי הארץ זה אלאברהם השביע אותו "ַּבה' ֱאלֵהי ַהָּׁשמַ 
 .ה הבין העבדזה מושג אוניברסלי, את ז – אלוהי הבריאה

ֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶר  ִלי -ץ מֹוַלְדִּתי ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבראברהם הסביר לו את טעותו. "ֱא
ֹ -ַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאתלְ ר ִלי ֵלאמֹ -ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע  את הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶני ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִניָהָאֶרץ ַהּז

-ֵׁשב ָׁשָּמה" (כד, זְּבִני לֹא ָת -ִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶרי ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת ַרק ֶאתלֹא תֹאֶבה הָ -ְוִאם ִמָּׁשם.
ץ לארץ 'שם' ו'שמה', הארץ היא הארץ הזאת, כי זה הייעוד של ח). שלוש פעמים קרא אברהם לחו

 .אברהם וזרעו

  

 אב המון גויים -כה בראשית 
יש בספר בראשית תולדות אדם ותולדות נח ובניו, תולדות תרח, תולדות ישמעאל ותולדות יצחק, 

 עשיו ויעקב. ואין תולדות לאברהם

 נול יש שרה ייח פרשת וףס דע חנ רשתפ ףמסו תרח. משפחת של תולדותה ספר נשלם הכ בפרק רק
 ובניו לוט על ִמלכה,ו נחור בני על וט,ל ועל ברהםא על רח.ת שפחתמ לע רוךא חדא סיפור

 בן צחקי נישואי הוא הסיפור יאש שנולד. צחקי על נולד,ש שמעאלי לע אברהם,מ שהתנתקו
 לאברהם נולדוש ניםהב ששת – ועכשיו תרח. ןב נחור בן תואלב בת בקהר עם רחת בן אברהם

 ישמעאל. תולדות בואוי ואז אברהם ייח וסוף מקטּורה

 אדם תולדות בראשית בספר שי אברהם? תולדות יןא למה ך?כ הז תא ספרתמ תורהה למה
 ותולדות יצחק ותולדות שמעאלי ותולדות תרח ולדותת שם, תולדותו נח ניב תולדותו חנ ותולדות

  אברהם.ל ולדותת ואין יעקב ותולדות עשיו

 לשם. להצטרף היה אפשר אי אולי לאברהם, תולדות ספר היה אילו גויים. המון אב הוא אברהם
 הוא לאברהם, תולדות ספר אין אבינו. לאברהם בן להיות הופך להתגייר שבא העולם בכל אדם כל



 אברהם, את גם שכוללת הגדולה תרח משפחת תרח. תולדות בתוך מסופר אברהם סיפור פתוח.
 הזאת. המשפחה של ההילולים פרי הם ורבקה, יצחק דבר של ובסופו לוט את גם נחור, את גם

 זרעו להיות להצטרף יכול לדורות אדם כל וכך ממנו, נמנעה התורה – לאברהם תולדות ספר אבל
  .אבינו אברהם של

  

 החקלאי העברי הראשון -כו בראשית 
שדה וציד בפיו, יוכל להיות גם איש  הנה לנו הסבר מדוע אהב יצחק את עשיו. עשיו שהיה איש

 צבא, להקים כוח שיגן על שדה יצחק ונחלתו

  

 דבר קלאי.ח והיה זרע גם יצחק בלא אברהם, לעומת ידושח אין מקנהו דריםע יצחקל היוש זה
 יעקב. אצל לא וגם ברהםא אצל לא ענו,שמ לא כזה

 ואה ובזה שדה,ה דרך הב רולהתקש בארץ להיאחז נסהמ הוא למצרים רדתל יצחק לע ה' משאסר
  לחמם. את ממנה ולהוציא ליהע לשבת שמנסים ארץל העולים לש השני דורה את משקף

 צחקי את דחקו הפלשתים קשות. שנים םג היו אבל ב),י (כו, ערים"ש מאה" דע רכהב נותש היו
 ומנסים השונאים מיםק אחד, במקום התיישבל שמנסים רגעב לבאר. מבארו למקום ממקום

  זאת. ועלמנ

 איש גם היותל יוכל בפיו, וציד שדה ישא שהיה עשיו שיו.ע את צחקי הבא דועמ סברה נול והנה
 עם להתמודד יוכל לא והליםא יושב תם איש עקבי ונחלתו. צחקי שדה לע שיגן וחכ הקיםל צבא,

  שכזאת. משימה

 ארץ.ב התיישבל סהני והוא למדיינים,ו ישמעאל לבני צחקי השאיר שיירותה דרכי לע הנדודים את
 שלנו'. היא חפרתש 'הבאר לו אמרו אל הפלשתים פלשתים.ה םע התמודדל ריךצ יהה הז בניסיונו

 ששולט מי שלנו. הבארות את מדלדלת לךש והבאר התהום, ימ – כ) כו,( ָּמִים"הַ  ָלנּו" מרוא הם
 מנהומ מאיתעצ באר ולחפור התרחקל יצחק צריך יהה לפיכך ולה.כ בחקלאות ולטש התהום במי
  שבע. ובאר רחובות אל טנה',וִש  'ֵעֶׂשק ליב להתפתח יוכל

 התיישבל והתחיל בארות, חפר ממנה, צאי לא מעולם ארץ,ב נולד עקדהה מן ניצלש בינוא יצחק
  כחקלאי. בה

  

 איך הפכו ידי יעקב לידי עשיו -כז בראשית 
איך תחול הברכה  ידי עשיו. כל זה היה תרמית. לא היה שם באמת מישהו שקולו קול יעקב וידיו

 ?ואין לה על מי לחול

 את ראה לא הוא חלה.נ ועל עם על הגןל שיכול המנהיגו היורש בכורה בןה תא עשיוב אהר יצחק
 נשים לקחש אחרי גם מבכורתו, עשיו תא לדחות סיבה אהר לא לכןו פרדיםנ עמיםכ עשיוו יעקב
 וקול עשיו דיי מבורכת, ינתזהס לאא עקב,י תא ולא עשיו את לא אמת,ב בירך לא צחקי אבל זרות.
 יעקב, של קולו את לו שרכש 'עשיו' – (בטעות) תגשםמ נראה לפתעש יצחק לש מויס לוםח יעקב,

 הברכה. ראויה בוודאי לזה

 תחול יךא עשיו. ידי וידיו יעקב קול קולוש מישהו באמת םש היה אל תרמית. יהה הז לכ אבל
  ?לחול מי על לה ואין הברכה

 העיזים, גדיי עורות עם בשדה נהש עשרים עצמו תא וימצא ה)ב צהר שלא( תרמיתה לע שלםי יעקב
 של ונשנות חוזרות מיותר מול ובהתמודדות בייסוריןו בעמל מנו.מ חלקל ורותע ותםא יהפכוש עד

 את הבא יצחק ללוחם. כינוי הוא הזה סיפורב ציד' 'איש בלא ביו.א ברכת את יעקב רכושי לבן
 יושב תם איש בחרב. אחז אל פעם ואף לחםנ לא עולםמ ויעקב? חרב.ב אחוזל ידעש משום עשיו

  בורח. ואה סכנה עת שבכל אוהלים,



 אין כאשר הילחםל יודע שהוא ויוכיח פלאיה האיש עם הבוקר אשמורתב עקבי יאבקי אשרכ רק
 עם יעקב 'קול ול ששי עם יקום כי יצחק. לש הברכה תחול אזו 'ישראל', שםב יזכה זא רק בֵררה,

  .לברכה אויר יהיה והוא עשיו' ידי

  

 בין חלום למציאות -כח בראשית 
 אחת! מילה אפילו ורבקה צחקי על מספרת תורהה אין בעש מבאר עקבי שיצא מרגע

 גם בארץ, רבקה ועם יצחק םע תישאר השכינה שהשראת – הפךל שיקרה צפותל יהה יתןנ לכאורה
 כולה בתורה והנה ארץ.ב אביו םע שארנ חיוא עשיוו רם'א ל'ַּפָדן רחב הוא הלוא כך. חשב יעקב

 עוד ראותל מבלי שמתה עד לרבקה רהק מה עליהם. ברע מה וזכרמ לא – ארץב נשאריםה התהפך.
, "ָעַלי פיה:ב שאמרה פי(וכ אהובה נהב עקבי את  לקריית יצחק חזר מתי יג)? כז, ִני",ּבְ  ִקְלָלְת

 – הוזכר לא הז כל אך וחמים?ל מאות רבעא לש דודג אשר שנהיה עד לעשיו קרה מה ארבע?
  האבות. לארץ יעקב ישוב אשרכ רק עשיו לע לנו יספרו יחזור הכתוב

 באותוו סבו לאברהם שאמר דבריםה באותם ליוא התגלה ה'ש עובדהה עצםמ ופתעה יעקב
 חולם,ו וכבש ויעקב רואה היה אברהםש אלא ח), יב, בראשית( ֵאל" ֵביתלְ  "ִמֶּקֶדם – המקום
 "ְוִהֵּנה הבטחת מתגלה כאןו לגלות. הולך יעקבו בארץ תהלךמ ברהםא לילה,ב יעקבו יוםב אברהם

"עִ  ָאֹנִכי  משיתמ ארץ ובין הבורח יעקב של מימיש גאולה חלום יןב מגשר סולםכ טו) כח,( ָּמ
  עתידית.

 שמיותה שפותב ואילו משמעות, בגיווןו ב'אנוכי' וגם 'אני'ב גם שתמשתמ המקרא לשון
 ֵעָׂשו" ְבֹכְר ִּבְנ ֲאִני" הקודם בפרק כמו שוט,פ חיווי ואה אני'' 'ַאַנּכּו'.ב וא 'אנא'ב וא משתמשים

 לפעמים,ו עצומים. וחששות גדול מתח לפיכ נאמר והוא חוזק,מ מורחב, יטויב ואה אֹנכי'' ב).ל (כז,
  .הדיברות) בעשרת( ייבתמח ובקריאה שבועה בברית מופיע 'אֹנכי' הביטוי

  

 בין שידוך לאהבה ממבט ראשון -כט בראשית 
 גמלים עשרה םע הגיע העבד יעקב. של געתוה ובין לחרן הגיעש אברהם בדע יןב הבדלה בר מה

 כול. כחסר הגיע יעקב אילוו טוב, כל עמוסים

 יותר וחכ ליעקב נתן ביניהם המפגש ועה.ר ורחל אוהלים', יושב' יעקב רוָעה.כ רחל תא פגש יעקב
 השואבת, היא רבקה אברהם, בדע בסיפור הבאר. יפ מעל אבןה את גלולל ועיםר כמהל מאשר
  השואב. הוא יעקב כאן, ואילו

 יצחק צלא ורחל. יעקב של הנישואין מודלמ לחלוטין ונהש ורבקה צחקי לש נישואיןה ודלמ אכן,
 רחלו יעקב צלא ך.כ חרא בואת והאהבה בשידוך, מוכ שליח, באמצעות עשיםנ הנישואין ורבקה

 שנותר פערה הוא שליח ידי על נישואיןה מחיר עולם.ל תכבה לאו בארה לע ולדהנ גדולהה האהבה
, ֹוִיםג "שני – לה 'ה נבואת על יצחקל לספר כלהי אל רבקהש דע ביניהם  ִמֵמַעִי לֻאמים ושני בִבטֵנ
  כג). (כה, ִיָּפֵרדּו"

 כל שקוע עקבי היה בוש בלילה התחילהש גדולהה טרגדיהה ואה רחלל עקבי בין הנישואים מחיר
 התרמית מחיר את ושילם אהל את לו שהביא בןל של תרמיתב הרגיש לאש דע חל,ר אהבתב כך

  זה). בפרק תנחומא',' במדרש חז"ל אמרוש (כמו ביוא לפני שלו

 מבכהה רחל לע טז)-די (לא, ירמיהו נבואת דע הדורות ובמהלך באיםה בפרקים תעצםי עוד המחיר
 שכר יש "כי ה' שםב אותה מנחם הנביא אך – איננו" יכ בניה על" התנחםל ממאנתו ניהב על

  ."לםלגבו בנים ושבו ... לאחריֵת  תקוה ישו ... לפֻעָלֵת

  

 ?זבולון? זה על שם הסבא -ל בראשית 
 ממשפט שונה ואף נוסף תוכן לפעמים מכיל הקצר והשם שלם. מדרש היא בתנך ֵשם קריאת כל

 אנחנו זבולון אצל לב). (כט, בעניי" ה' ראה "כי למשפט זהה איננה בן', 'ראו לאה הכרזת ההסבר.



 זבול לי יבנה כלומר אישי', 'יזבלני וגם טוב, ושפע טובה מתנה כלומר טוב', 'זבד גם מוצאים
 ומבטא כג), (ל, פתי"חר את להים-א "ָאַסף הראשונה: רחל מקריאת שונה יוסף השם (=ארמון).

    כג).-כב (ל', אחר" בן לי ה' "ֹיֵסף – להמשך הבקשה את

 כאשר לידה.ה ובעת ה),וזלפ בלהה בניל (גם שמות ראוק ורחל לאהש ואיםר נוא עקבי ניב בהולדת
 "עתה לאה: ובלשון בלידה, תהִא  והיה התרמית ליל לע לאה םע יעקב אהכנר תפייסה ויל נולד

 ד).ל (כט, לוי" שמו (יעקב) קרא כן על" – לד) כט,( בנים" שהש ול לדתיי יכ ליא יאיש ִיָלֶוה הפעם
  'יהודה'. ול קראה והיא לה', הודותל לאה כלהי כבר רביעיה הבן בהולדת

 העקרה, רחל ובין הבנים רוכתב לאה בין שררש הנורא מתחה את בטאיםמ נפתלי'ו דן' השמות
  אהב. אחת שרק יםנש ארבע ליעקב הביאה הגדולה והקנאה

 שמו את ראק אברהם אבל 'יצחק'. ול קראו שניהםו חקוצ שניהם – יוחדמ ברד מצאנ ביצחק
 ריתב של חשיבותה האם. ידי על רובל בלידה, השם ריאתק מנהג לע ברג הז מנהגו מילה,ה בברית
 יבנ של בלידתם עיקרב בתנך נשמר בלידה םש לקרוא אמהותה מנהג ךא כך, קבעהש היא המילה

  .יעקב

  

 שאלה של רכוש -לא בראשית 
 המאבק בין יעקב ללבן הוא על הרכוש שיצא מבית לבן, ועל כן נראה שהתרפים הם חלק מהמאבק

  

 תמצא אשר "עם עקב:י של בגזרתו נקבע נוראה והמחיר תרפיםה גנבת לע יעקבל ילתהג אל רחל
 בנימין. בהולדת חלר של הטרגי מותה על נקרא באהה בפרשה לב). לא,( יחיה" אל אלהיך את

  התרפים? את רחל גנבה למה

 חלק הם התרפיםש נראה כן ועל בן,ל מבית יצאש הרכוש לע ואה לבןל עקבי יןב המאבק
 ןב שאם נכתב נהריים) ארם במזרח( נּוזי עירב שנמצאו קדומותה תעודותה אחתב כן,א מהמאבק.

 יתחלקו טבעי ןב ייוולד םא חוזה, או נוהג יפ על יורש וייחשב מץהמא אביו תא יעבוד מאומץ
 שוביםח חוקרים דעתל נוזימ חוזהה משמעות. הבית לש האלים את יקבל טבעיה הבן אבל בשווה,

  .כולו והרכוש משפחהה אדון הוא יהיה בכךו הבית, לש האלים תא יקבל טבעיה שהבן היא

 מהם לקחתו דנותוא תא להוכיח מלבן מנועל נועדה התרפים גנבתש זה יפ על סבירוה אלו חוקרים
 שהשאלה מוכיח פרשהה של ההקשר אבל ה,ז פירוש לע חלקוש וקריםח יוה מנםא רכוש.ה את

 ולאה חלר ללבן. שייך שהכול או יעקב לש באמת הוא האם – רכושה אלתש כןא יאה פרקה שעל
 ביקש בןל בעוד ז),ט לא,( ָבֵנינּו"ּולְ  הּוא ָלנּו ֵמָאִבינּו ִהיםֱא ִהִּציל ֶׁשראֲ  ָהֹעֶׁשר לכָ  "ִּכי :ליעקב אמרו
 ָּבַני ְוַהָּבִנים ְּבֹנַתי ַהָּבנֹות – ַיֲעֹקב ֶאל ַוּיֹאֶמר ָבןלָ  "ַוַּיַען משך:בה אמרי כךו חזרה,ב כולה תא לקחת
ֹ  ְוַהּצֹאן  הי-א "לולי בזעקתו: סיכם עצמו עקבי מג). (לא, ..." ּואה ִלי ֶאהרֹ  ַאָּתה ֶׁשראֲ  ֹכלוְ  אִניצ

-א ראה כפי יגיע ואת עניי תא שלחתני, ריקם תהע כי י,ל היה צחקי פחדו ברהםא הי-א אבי,
 מב). (לא, אמש" ַויֹוַכח להים

  

 כשאין בֵררה צריך להילחם -לב בראשית 
אז, בעלות השחר, קיבל יעקב הבורח, הגוֶלה, העסוק בהישרדות בלתי פוסקת את ֵשם העם שעתיד 

 לקום מזרעו

 (לה' לתפילה עשיו),ל שנשלחה המנחה( דורוןל ברים:ד שלושהל צמוע תא הכין שיעקב חז"ל אמרו
 חבולותת למצוא שהכוונה מפרשים,ה רוב ומריםא מלחמהה על  למלחמה.ו בותיו),א לוהי-א

 האחרון ברגע ַיּבֹוק מעבר את עבורל יעקב של עליוניםה מאמציו תא גם שב"םר ירשפ ךכ לברוח.
 לא אם זיתיתח למלחמה גם תכונןה שיעקב שפיר ש"יר רק לברוח. ניסיוןכ – יגיע שעשיו לפני

 בו". אלחם ורחוכ "על – חרתא בֵררה לו תהיה

 שמא – מאד יעקב "וִייָרא ז): (לב, לו" וֵיֶצר מאד, יעקב "וִייָרא לפסוק: בפירושו רש"י כתב עוד
  אחרים". את הוא יהרוג שמא – לו וֵיֶצר ייהרג,



 מכיוון להילחם ראי זאת כלב ו",ב לחםא ורחוכ על" ררהב התהי לא שאם שאמר רש"י הנה
 דרך וכל יעקב, ילחםי בררה באין רק כןל ייפגע. ימ יודע מיו אחרים',' לש םד שפוךל שחושש
 הכלל מן יוצאת מנחה לשלוח לוש הרעיון בא כאןמ מלחמה. מנועל דיכ צלוא אויהר שבעולם

  ג). (לג, חיו"א עד ִגשתֹו דע יםפעמ שבע "ארצה השתחוותל ואפילו אחיו, לעשיו

 השם נולד שם עמו, שנאבק סתורימ איש מול בדול בלילה, בוק,י במעברו חרת,א צהר 'ה אבל
 היחידה אוליו הראשונה בפעם בררה, באין ),ל (לב, פנים" לא "פנים עקבי נאבק םש יכ 'ישראל',

  בחייו.

 שעתיד העם םשֵ  את וסקתפ לתיב דותבהישר וקהעס הגוֶלה, הבורח, ביעק קיבל שחר,ה בעלות אז,
 אך צולע לצאת כח), (לב, נשים"א ועם אלהים עם" להילחם ררהב באין ֵידעש עם זרעו,מ לקום

  מנצח.

  

 מפגש חם, שלום קר -לג בראשית 
מה מבין ישראלי שזכה לשרת בצה"ל ולהילחם על שחרור ירושלים בששת הימים, במאבק 

 ?ההישרדות של אבותיו בכל הגלויות

 ואחריו ג), לג,( פעמים" שבע "ארצה שתחווהמ אבינו עקבי לע תורהב קרואל ישראליכ יל קשה
 גם (וכך עבדך'' ולעצמו בפרק) פעמים 5( 'אדוני' חיוא לֵעָׂשו וראק יעקבו הילדים,ו נשיםה ישתחוו

 לי. קשה מודה, אני – הקודם) פרקב למנחה, עדריםה מובילי בפי

 בסואץו הימים, בששת רושליםי שחרור לע להילחםו צה"לב רתלש זכהש ישראלי מבין מה אבל
  הגלויות? כלב אבותיו של הישרדותה במאבק כיפורים,ה יום במלחמת

 (כז, אמך" בני לך ישתחווו לאחיך גביר "ֱהֵוה לע לחלוטין יתרו שהוא ָׂשועֵ  תא שכנעל תאמץה יעקב
 פעמים בעש לאחיו שתחווהמ ואה הוהנ ָׂשו.עֵ  בתחפושת אביהם יצחקמ שקיבל ברכהה באותה כט)
 את לפגוש שבא והחזק, האדום גדול,ה לאח 'המגיע' כבודה ואת ההיא הברכה תא ול החזירל כדי

  לוחמים. 004 עם משפחתו ואת אחיו

 והתנשקו התחבקו והם לו, שתחווהמ יעקב את ראותוב התפייס ֵעָׂשו – צליחה עקבי לש המאמץ
 לוחמים יעקב םע להשאיר יחד, לכתל יעקב, םע תמשךמ שרק ורליצ ֵעָׂשו ניסה זה ברגע – ובכו

  ההצעות. כל את דחה עקבי אך עליו, ישמרוו אותו שילוו

 אל ָאבֹא אשר עד ִאטי...ל אתנהלה ואני עבדו, פניל אֹדני אנ יעבר כים...ר ילדיםה יכ דעיֹ  "אֹדני
 להרחיק רצה קר הוא ם,לש גיעה אול לֵׂשעיר הגיעל התכוון לא יעקב – יד)-יג לג,( ֵׂשעירה" אֹדני
  בזה. גם הצליח הואו צפויים, בלתי מצביםב להתפרץ עלולש הפוטנציאלי איוםה את ממנו

  .''ישראל השם ואת יבוק, עברמ את מעדיף ניא זאת, בכל

  

 טוהר הנשק -לד בראשית 
העיר. שמעון ולוי רצו נקמה על כבוד אחותם שחולל, ואולי גם הרתעה לעתיד, וטבחו באנשי 

 לימים יעקב יפקיע מהם את זכותם לנחלה בארץ

 לבית חזרה לפני אל, בבית נדרה תשלום לפני ארץב יעקב לש ראשוןה מעשהה תורה,ה דרס לפי
-א לה' זבחמ ובניית יט) (לג, ְקׂשיטה" מאה"ב לשכם סמוכהה השדה לקתח של נייהק ואה אבא,
 ישראל. לוהי

 לכ וחמור כםש ביתב הוחזקהו חטפהנ ינהד לטעות, אין – נכשלה שכםב הזאת ההתנחלות אבל
 שכם – ו)כ (לד, ויצאו" שכם מבית ינהד את ויקחו "... – נקמהה סיוםב אמרנ כךו מו"מ,ה זמן

 רצון מתוך בחתונה מדובר וכאילו אונס יהה לא כאילו תוב על יתורו יעקב לע כפותל יסונ וחמור
  הארץ. יושבי עם להשתלב

 לחתונה במשפחתם נחרץ כתנאי מילה ברית בהציבם ובניו יעקב של ההמרמ לגמרי מובנת כך
 מוצלח תכסיס הוא כה) (לד, כֹאבים" בהיותם השלישי "ביום העיר בני של חולשתם ניצול כזאת.



 כשם ששמו האנס בחוטף ובייחוד מולם, שיעמוד מי בכל ולפגוע החטופה דינה את לחלץ כדי ונכון
  "ן את תכנית המרמה, שיעקב הסכים לה.שכם. אכן, כך פירש רמב – עירו

 הרתעה םג אוליו חולל,ש חותםא בודכ אולם שמעון ולוי "אֵחי דינה" (לד, כה) רצו נקמה על
 בסוף אבל חרדתו, את ביעה רק הזה בפרק חרד.ו יעקב עסכ זה לע עיר.ה אנשיב טבחוו לעתיד,

 מט,( נפשי" בֹאָת  לא "בֹסָדם ואמר: בארץ, נחלהל זכותם את לויו משמעון עקבי הפקיע בראשית,
 ואתם היא, שלו ומנותא זו, היא ֵעָׂשו ברכתמ ... רציחה לש זו "אומנות – םש תבכ רש"יו ו),

  .בתורה הנשק' 'טוהר לש המוסר זהו מנו".מ אותה חמסתם

  

 הטרגדיה של יעקב נמשכת -לה בראשית 
שים שהוא אוהב לא יפגוש יותר מעגל ההתגלות והנדודים נסגר, ויש שנים עשר בנים. אולם את הנ

 לעולם

 חלום עם יעקבל ה' התגלה הארץ ןמ ביציאה ר.נסג הנדודיםו התגלותה מעגלו אל-ביתל זרח יעקב
 המחבר סולםה את מאוד אוהבים ביםר יב). כח,( השמימה" גיעמ ראשוו ארצה" מוצבה הסולם
 לוהים-א מלאכיש פירש רש"י כןא לגלות. יצא ויעקב ההליל בחלום יהה זה בלא וארץ, שמים

 את ללוות שירדו ארץל חוץ ומלאכי לשמים, עלוש ישראל רץא מלאכי םה סולםב יורדיםו העולים
 לחרן. ביציאתו יעקב

 ביום עמו מדבר לוהים-א – מלאכים איןו חלום יןא לילה, יןא אל-ביתל עקבי לש בחזרתו
 ("... ילהמ ריתב לש משפחתיים בביטויים י), לה, שראל",י שמו את "ויקרא( ישראלית ובפשטות

 ורךצ ואין וארץ, שמים בין מרחק שום יןא – א)י לה, ,ֵיֵצאּו" ֲחָלֶצימֵ  מלכיםו ... ְרֵבהּו ְּפֵרה
  ויורדים. עולים במלאכים

 שלא היחיד בארץ, שנולד יחידה הבן - בנימין הולדת םע עשר ניםש יעקב, ניב םג שלמיםנ כאן
-בית בין ארץב מחברת היאו יצוניח בולג הל איןש קודשת,מ נחלה תהיה נחלתו לעשיו. השתחווה

 כתפיו ובין היום כל עליו ֵפףחֹ  עליו, ָלֶבַטח שֹּכןיִ  ה' ידיד" בנימין:ל שהמ כברכת( ירושליםל אל
  לגלות.ו לשמים סולם במקום רץבא מקודשת נחלה – יב) "ג,ל דברים ָשֵכן",

 רבקה" ינקתמ "דבורה פגוש,י אל ואה מוא הבקר את – נמשכת ואהבתו עקבי של הטרגדיה רק
 בנימין בלידת מתה שאהב יחידהה האישה ורחל, זכרת,נ לא צמהע רבקהו אל-ביתב תהמ )ח (לה,

  .הקשה בלידה לה קורה מה יטבה מבינה כשהיא ח),י לה, פשּה",נ ("בֵצאת נימיפ דם משטף

  

 המדינה של עשיו -לו בראשית 
מליך מלכים דורות רבים לפני ישראל. מה יש בעשיו שאיפשר לו הפסוקים מספרים לנו שעשיו ה

 ?להקדים כל כך את יעקב

 .להתבוננות אותנו מחייבים ֵׂשעירל ולהליכתו שיוע לתולדות קדישהמ שהתורה פירוטוה האריכות
 

 יעקב את פגושל משעיר בא כבר שהרי שעיר,ל עשיו הלך עשיול יעקב יןב והכעס קנאהה פנימ לא
 מבטן התרוצצו יעקבו עשיו הריב. גללב ונפרדו חדי דרךל צאוי לוטו ברהםא ארם. מפדן שחזר

 ביניהם. העמוקים ההבדלים מתוך השלמה,ב הפיוס, חריא דווקא נפרדוו הברכה לע רבו רבקה,

 ויעקב לאופיו, המתאימה ארץ המדבר,ו ההרים אל רומהד עשיו נהפ שבע בארב צחקי לש ממקומו
  .כנען בארץ צפונה ינחל

 כמו אדום, הוא עשיו מנחלת קחתל איסור שיש בריםד בספר תורהה נול אמרת ןכ לע הלוא
 ממשפחת לקח נחשבו ולוט עשיו שעל). =אף( רגל כף דרךמ עד וט,ל בני מואבו מוןע מנחלת

  ויצחק. אברהם

 ומתבולל ומתחתן מתערה שני ומצד צבאי, כוחב ארצו את ורשי טבעי עם – בעיט עם לידהו עשיו
  אדום. של טגרליאינ לחלק שהפכו חוריה שעיר בניב מדובר אןכ הארץ. ביושבי



 סבל,ב התגבש ישראל עם כאשר שראל,י בבני מלך לוךמ לפני ביםר ורותד לכיםמ עשיול יוה לכן
 שלמעלה עולמות ומבטא מנו,מ חורג גם אך טבע,ה בתוך ועלפ אמנם שראלי םע צרים.מ בעבדות
  וגאולה. גלות – מהטבע

 עםו ההיסטוריה, של התהפוכות דרכיב העולם ןמ כלה אדומיה עםה בעיות,ט יבותס תןמאו
  עולם. עם וההיסטוריה, טבעה מעל הם יומוק ששורשי עםכ וקיים, יח לעומתו, ישראל

  

 החטא ועונשו –שמעון ולוי  -לז בראשית 
 בין ופירוד שנאה וקנאה, אווהג שוררות שבו במקום והים.ל-א םש ואין 'ה שם יןא הזה בפרק

 ו): מט, ולוי, שמעון על יעקב יאמרש (מה אומר עצמוב ה' אילוכ שמים, שםל קוםמ יןא אחים,
 נפשי". תבוא אל "בסודם

 הן אז עד – ב) (לז, ביו"א "נשי וזלפה בלהה ניב על וסףי את עקבי פקידה ארץב התיישבותה עם
 בטיש 12 וצרונ כך – ישראלב נחלה יורשי לשבטים ניהןב ואת לנשים ותןא הפך יעקבו שפחות, היו

 )6( זלפהו בלהה ובני רחל ניב הופיעו חזקיםה לאה בני 6 מולו שנה).ה ודשיח כמספר( ישראל
 הכעס החל כאן יד).ה פיסת (עד ארוך לכותימ בגד לאא פיג'מה, יננהא סיםפ תונתכ וסף.י בהנהגת

 והשנאה המלכות לומותח באו כך אחר אביו. אל וסףי שהביא הרעה דיבהה ומכאן אה,ל בני של
     הבוערת.

 שוב חיהםא את שהובילו הם ינה,ד שחרור עתב בשכם טבחוו נקמוש לויו מעוןש נראה,ה ככל
 וֵידע האחים את הכירש בשדה איש בשכם וסףי יפגוש כןל בה. היאחזל ובש נסותל דיכ לשכם,
 (הרי יוסף תא להרוג רצוש )יט (לז, אחיו" אל איש" הם ולוי שמעוןש הבינו ז"לח לדותן. שהלכו
  צעירים). היו והיתר ייו,ח את להציל יסונ ויהודה ראובן

 תכניות תא גם לבור השליכו הם בזהש דעתם קצה לע העלו אל בורל וסףי תא שליכוה כאשר
 לאפרים ותהא וייתן מידם יפקיענה עקבי כי השומרון),( שכם רץא מרחביב להםש ההתנחלות

        יוסף. בני ולמנשה,

  

 מבצע החילוץ של פרץ -לח בראשית 
התאומים שכבו ב'מצג רוחב' וסיכנו את אמם. ואז  –כמו החטא, גם ההיריון של תמר נראה אבוד 

 הגיע פרץ

 חברוןמ ירד וגם אחיו", "מאת המכירה) את (שהציע הודהי גם רדי צרימהמ וסףי כירתמ אחרי
 דבר נעני",כ ישא "בתל בנישואיו נמשכה הירידה אלה.ה שבעמק עדולם אזורל בהר הגבוהה

 כנענית. השפעה בהם רתשניכ ואונן, ֵער מתו,ש הבנים התנהגותב וגם ממנו, נמנעו יצחקו שאברהם

 בימינו). בותר עגונות נשים (כמו נפשהל שנעזבה מר,ת של עונשה מלכודתל הודהי פלנ לבסוף
 באמת והלוא ח),י כג, דברים( שראל"י מבנות קֵדשה תהיה לא" – תורהה תכתוב וז פרשה בעקבות

  כא). לח, (בראשית ֵדשה"ק בזה היתה "לא

  שובים:ח דברים שני לומר שי יהודה של לזכותו
  לה. נאמן היה שתוא שבחיי ללמדנו, שתו.א מות חריא בא יהודהל הפיתוי א.
 כו) (לח, ממני" "צדקה ואמר: לטייח, יסהנ לא הניאוף, שפטמ את צרע האמת, לע הודה הודהי ב.
 והמוסרי הנפשי כוחב אלא חטא, בה איןש בצדקות יננהא הגדּולה רץ,פ משפחתמ ודד מוכ –

  תשובה. של כוחה – ג)י יב, ב' (שמואל " לה' חטאתי" ולומר להודות

 התאומים – יגל) שמחה פרופ' ידידימ שהבנתי (כפי בודא נראה מרת של היריוןה םג חטא,ה כמו
 הלידה פתח את זהב חסם ואה אבל יד, הוציאל תחתוןה העובר יכול ךכ שרק רוחב', ב'מצג שכבו
  ת.היולד ואת אחיו חיי תא חייו, את וסיכן

 פרץ אחיו, את הִצדה דחק ואה – דוד יתב ושל יהודה לש כמאפיין רץ,פ לש בעוט תגלהה מבטן
     מא.אי ואת אחיו את צמו,ע את והציל החוצה,

  



  

 השם עימו -לט בראשית 
השנאה והמכירה שם לא נזכר כלל שם שמים, כאן ה' מופיע בכל מעשיו של  בניגוד גמור לפרקי

 יוסף

  

 מצרימה", ו"הורד בכוח נלקח הוא כי – מצרימה רדי שלא עקבי שפחתמ כלמ יחידה ואה יוסף
 עמו. וה' במצרים, הוא – רפוטיפ בבית שעשה המ בכל מוע היה ה' – פלא אור והנה כעבד.

 פניו את הסתיר ה' – שמים םש כלל זכרנ אל םש לז),( רהוהמכי השנאה לפרק גמור היפוך זהו
 יוסף, עבדה בחיי הופיע ה' אבל – יעקב מהטעייתו יוסף מכירתמ אחים,ה שנאתמ מהחלומות,

  פוטיפר. בבית במצרים,

 נכשל, שלה הפיתוי אולם ם.ש האמיתי האדון את וסףי בעבד ראתהו זאת בינהה וטיפרפ שתא גם
  צדיק). היה וסףי אבל תשובה, עלב היה יהודה( והתגבר צדיק היה יוסף כי

 'התנגדה היאו האונס, בניסיון 'אשם' יוסף – דיר)ת שקורה כפי( אשמהה תא גברתה פכהה אז
 גברתה את שהכיר כנראה להורג. וסףי את מוציא יהה לאשתו וטיפרפ אמיןה ילוא פש'.נ בחירוף

  נקם. מפני אסירים על גנהה גם אלא ונש,ע קר לא הוא הסוהר יתב – ביניהם דלהפרי רק ודאג

  כג). (לח, יח"מצל ה' ֹעֶׂשה, הוא "ואשר – הסוהר ביתב יוסף, םע ה' אןכ גם והנה,

 מכאן יח). מט, '",ה קויתי מ"לישועתך (חוץ ראשיתב בספר 'ה שם לש אחרונהה הופעהה וז אבל
  לפרעה. גם ומובן ידועה לוהים,-א שם קר יש ואילך,

         הבא. קבפר להבין ננסה   מדוע?

  

  

 או ה' או פרעה -פרק ? 
 רק כאשר יברח משה מפני פרעה וֵיֵצא ממצרים, יופיע אליו שם ה', במעמד הסנה

 המצרי. המלוכה יתב עם שלו הקשר חלה מצריים ריםש שני אסוריםה ביתב וסףי פגשש מרגע
 התרבות תוך לא יוסף כנסנ ןכא חלומות'. כ'פותר צריתמ הכרה עם רעהפ עד ותוא שיביא קשר

 במצרים. ומשפט צדק לע הממונה כשליט פרעהב מכיר םג והוא המצרית,

 גם אמרי זו ובלשון ח), (מ, לי" אנ ספרו פתרונים, היםל-אל "הלוא – וסףי מרא שפוטיםה לשרים
-א הודיע אחרי "... – ול יענה ופרעה טז), מא,( פרעה" לוםש את ענהי להים-א "בלעדי, – לפרעה
  לט). (מא, כמוך" חכםו נבון אין ,זאת כל תא אותך להים

 מבחינה והיררכית. אובייקטיבית שמעותמ לו ישו אוניברסלי, ללי,כ םש ואה והיםל-א שם
 לוהיך';-א' לוהי';-('א והטיות לוהים'),-'הא( הידיעה ה"א קבלמ הוא ללי,כ םש לכ מוכ לשונית,

 וגם במקרא גם ומוכרות דועותי לוה')-'א ';ל-'א( צרותהמקו הצורות אבותינו'). לוהי-או לוהינו-'א
  אחרות. עתיקות בשפות

 לשון,ה במדע הטיות. ולא הידיעה, "אה לו להוסיף פשרא ואי רטיקולארי,פ רטי,פ םש ואה 'ה שם
 שם – משלימים שמות אלא המקרא), רימחוק רבים חושביםש (כפי קביליםמ שמות ניש להא אין

  כללי. ושם פרטי

 מצרים. בגלות נעלםש מה זה אמצעי. בלתיה הקשר אתו הפרטית השגחהה תא בטאמ 'ה םש ןלכ
 משה אולם עוד. מופיע 'ה שם אין הפרעוני שלטוןה ואל תרבותה אל וסףי לש קשרה נוצרש מרגע
  משם. וֵיֵצא רעה,פ בבית יגדל הוא – יוסף לש היפוכו הוא

  .הסנה במעמד ה', שם יואל ופיעי ממצרים, וֵיֵצא רעהפ מפני משה ברחי כאשר רק

  



 פותר חלומות, לא נביא -מא בראשית 
יוסף הציל את שלטונו של פרעה וחילץ את מצרים ממשבר צפוי. אבל יוסף לא ידע לאן כל זה 

 יוביל, הוא לא ידע על הטרגדיה שבפתח

 אם שספק ל'ירח', פרט התקיימו. וודברי חלומות תרפ יוסף תקיימו.ה והם לומותח חלם יוסף
 התקיים. הכול – ול להשתחוות היה יכול

 יש האם האדם? בני עם דברמ ה' שבהן הדרכים חתא הוא חלוםה האם ביא?נ יהה וסףי האם
  לנבואה? חלום בין הבדלים

 שיתקיימו ידע כי חלומות,ה "לקיים פעל יוסףו מחייבת, נבואה היו וסףי חלומותש ברס הרמב"ן
 חלום שבכל שבהח ע"א) הנ ברכות( גמראה וגייתס בלא ט). ב,מ לבראשית רמב"ן (פירוש באמת"

 חלום בין הבדיל ח)כ (כג, שירמיהו כפי נבואה,ל חלום יןב עקרוני בדלה ישו טלים"ב דברים" םג יש
 כתב, הרמב"ם ע"ב), נז (ברכות גמראה בעקבות לקליפה. רעיןג בין ,לתבן רב יןב מוכ לנבואה

  נבואה".ב משישים אחד [הוא] ש"חלום

 אל פונה ה' שבו פסוק שום יןא אבל לח), (מא, ו"ב להים-א רוח שרא "אישכ וסףי תא גדירה פרעה
 הסולם), בחלום (כמו ה' התגלותל הובילו החלומות אצלם – האבות ולמ גדולה הבדלה זהו יוסף.
  לבדם. ופתרונות חלומות ותרונ יוסף אצל אבל

 תקופה, ותהא לש מצריםב 'היקסוס'ה רעוניפ של בעולמם יטבה השתלבו ויעקב וסףי כמו דמויות
 את וחילץ לטונוש את הציל יוסף יד,מ הבין פרעהש כפי רים.ז ליטיםש הםב אור מצריםה אבל

 הזעם את לצפות יכול היה אל הוא יוביל. זה לכ לאן דעי לא וסףי בלא פוי.צ משברמ מצרים
 ויקום במצרים השלטון ףיתחל כאשר שעבוד ביוא בית על הביאל שעתיד מצריםה של המפעפע

  ח). א, (שמות יוסף" את ידע לא אשר" פרעה

  

 יוסף, מה עם טלפון לאבא -מב בראשית 
 לו משתחווים אחיו עשרת את יוסף אהר והנה ִמסָּפר, זכרנ לא ),ז לז,( וסףי לש אלומותה בחלום

 אשוןהר איך וראה בחלומות, נזכר וסףי במצרים. יוסף לש מ'השדה' רּבָ  של אלומות'' לקבל כדי
 עיניו. לנגד מתקיים

 הקטן, חיוא בהבאת יהיה היחלצות מבחן – ולריג לילתע ליהםע העלילו התנכרל חליטה הוא
 – שמעון את קר במעצר והשאיר התרכך וסףי מעצר מיי שלושה חריא צה.ר אמתב אותוש היחיד

  לבור. שליכושה והוא וסף,י את להרוג שרצה ואה ששמעון ד),כ (מב, ש"יר הסיק מזה

 צרת ראינו אשר חינו,א על אנחנו אשמים "אבל – ביניהם םמתחרטי אחיםה תא וסףי מעש אז
  כא). (מב, הזאת" הצרה לינוא באה כן על – מענוש ולא לינוא בהתחננו נפשו

  אצלו. ולהשאירו אחיו, נימיןב את אליו להביא – בהחלטתו בקד אך בכה,ו הסתובב יוסף

 את שאל רכיבה), יימ (כִששה חברוןל מצרים יןב מרחקה תא ראהו ארצה שעלה אחרי הרמב"ן,
  לגדולה? כשעלה אביו, לא שליח יוסף לחש לא דועמ הגדולה: השאלה

 הוא אחריו. מחפשים אינם ואחיו ביוא מדוע – נהש 13 משךב זו אלהש שאלש ואה וסףי לדעתי,
       שנטרף. עות)(בט וחושב עליו, שמתאבל אביו עלו בדם, טבולה תונתכ על ברד ידע לא

  – בכורו בשם יֵטאב הוא (בטעות) ףיוס שחשב מה

  נא); (מא, אבי" בית כל אתו עמלי, כל תא להים-א ַנַּשני יכ מנשה, "...

 לעולם) (=הרחקתו נשייתו על יווהצ להים-שא אלא לילה,ח האחים, מזימתל ותףש יהה אביוש לא
 הפירודו השנאה ובגלל לומותיוח גאוות גללב אולי ולעשיו), לישמעאל קרהש (כמו אביו מבית
  שיצר.

  



 פרק של הכרעות -מג בראשית 
 במצרים נקבע מי יהיו השבטים שינהיגו את צאצאי יעקב בדורות הבאים

 הזה. בפרק דורותל מעצבות הכרעות שתי

 להקשיב יכול אינו ובש אביו יוסף, בהצלת נכשלש ואחרי עקב,י אשת בלההב פגע בןשראו אחרי
 של מזו יותר קולהש הצעתו אחיו. מנהיגכ מקום תפסו זרח יהודהו לח),-זל מב,( סועריםה לדבריו
 שהביאו מה את אכולל שכילו (אחרי נכוןה ובזמן ֶערֶבנּו..."),אֱ  "אנכי( נכוןה טוןב נאמרהו ראובן,

 הויהוד חוי,ד ראובן – הדורות בהמשך גם יקרה כך בררה. איןש ראה עקבי כאשר ממצרים),
"ַא  יֹודּו "אתה – מנהיג   ימיו. בסוף אליו עקבי כברכת ח), (מט, ֶחי

 הבֹכר פניו,ל "וֵישבּו – בהם שולטו בראש יושב וסףי כאשר עקב,י ניב 21 ראשונהל פגשונ ובמצרים
 בשם השתחוו פעם ועוד 'כוכבים', 11 ליוסף השתחוו פעםה ג).ל (מג, צִעָרתֹו"ּכִ  הָצִערו ִּכבֹכָרתֹו,

 גם התקיים ךכ – כח) מג,( וישתחוו" ִיקדּוו חי, ודנוע אבינו,ל עבדךל לוםש "ויאמרו: – הםאבי
 שבטי השליט. בבית מלכותית, בסעודה לאא אלומות, ביבס לא שלטון.ה לוםח שני,ה עוריונ חלום
  הבאים. דורותל בישראל, דומיננטיים בטיםש יהיו יוסף

 החלומות ניש התקיימו גםו קודם),ה בפרק( חיוא חרטת את שמעש אף – רגענ טרם יוסף ואולם
 את צלוא להשאיר הראשונה, בתכניתו יוסף בקד – תאפקה ושוב וב,ש בכהש אחריו יניו,ע לנגד

  הגנוב. הגביע לילתע ידי על ,מאמו אחיו בנימין,

  

 !לא תשכח -מד בראשית 
 מולו המוזר. שליטה לפני יהודה התייצב והחוצפה, נוןהתח האומץ, בולג על וחלט,מ בררה בחוסר

 ציעה הודהי – מרעיף שהוא והחסד שפעה עם יחד מציאמ שהוא עלילותב החמורות האשמותיו
 שלו הערבות מימוש – הגביע' ב'גנבת נאשםה הקטן, נימיןב במקום (ליוסף!) לעבד צמוע את

 לאביו.

 וז אבל ז).כ לז,( "... לישמעאלים ונמכרנו "לכו – לעבד וסףי במכירת טאוח על הודהי כיפר בזה
 תא להשאיר תכניתו ואת יוסף תנכרותה את ששבר דברה זה לאו ארץ',ה לכ שופט' ולמ כפרה

 אותו ָנָשה שכאילו לאביו, יחסב יוסף של הטעות ומתח את ברש יהודה ת,דע בלימ צלו.א בנימין
  – לוהים-א בדבר

 ֵמִאתי, אחדה ויצא – ובה][האה אשתי לי ילדה ניםש כי ידעתם תםא אלינו: ביא עבדך "ויאמר
 את והורדתם אסון, וקרהו ניפ מעם זה את גם ולקחתם – הנה דע ראיתיו לאו ָרף,טֹ  ֹרףטָ  ךא ָוֹאַמר

  כט).-זכ (מד, שֹאלה" ברעה ֵׁשיבתי

 היא לוהים-א לצו שייחס הְנִשָיהש עליו, ומתאבל וכהב שאביו ראשונה,ל יוסף מעש נהש 22 אחרי
 יוסף יֹכל "ולא – ֹטָרף" ָטֹרף" של עותט מוהו,כ משמ מורהג בטעות חי שאביו גמורה, טעות

  ג).-א (מה, [ואוהב?] י?"ח אבי העוד !)( יוסף ניא ... להתאפק

  .התבררל שסופה נוראה, טעות היא אלמישר שבט שייתנ על חשבהמ שכל למוד,ל עלינו לדורות

 : raphic/shutterstockg omtatsat(איור)

  

 גלות –הפילוג מחיר  -מה בראשית 
 התאחדה. המשפחה סביריםה הסיכויים כל נגד

 ולא יג), (מב, כנען" בארץ חדא איש "בני חיםא 12 היותםב עצמםב הכירל אחיםה נאלצוש אחרי
 סנ הגיע המתנכר, יוסף של הטעות ומתח שנשברה ואחרי בשנאה,ו בקנאה חלר בני למו אהל בני

  האחדות.

 עלולים בארץ אחים ושנאת שפילוג נקבע וכך מצרים. ארץב המשפחה איחוד את כפה יוסף אבל
 האיחוד מחיר למצרים. בירידה התאחדה והמשפחה הפירוד, שלט האבות בארץ – לגלות להביא

  עתידיות. גאולה בתקוות והחלפתה הממשיים בחיים אבות נחלת על ויתור היה



  כנען? ארץל אביו אל כעת וסףי עלה לא מדוע

 יוסף אבל ררה.ב הותירו לא )כ (נ, ב"ר םע להחיות" אחריותוו מלכותיה ותפקיד – הגלויה הסיבה
  – לוהים-מא שליחות עכשיו שי לוהים,-מא ְנִשָיה מקוםב – והיםל-אב הכול תא תלה ובש כדרכו,

 לא ... בארץ, שארית לכם ָלׂשּום פניכםל להים-א ישלחניו ... פניכם;ל להים-א לחניש מחיהל "...כי
 ְרָדה מצרים, לכל לאדון היםל-א מניש יוסף: נךב אמר הכ ... להים-אה יכ ֵהנה, ֹאתי שלחתם אתם

  ט).-ה מה,( ..." תעֹמד; אל אלי

 יוסף בשורת בשל – ו)כ (מה, לבו" (=התפוגג) ַוָיָפג" המקרא: שוןבל ב!ל תקףה יבלק בינוא יעקב
 אביהם" עקבי רוח "ַוְתִחי – התאושש אזו – הארץ ןמ לרדת הכרחה בשל םג ואולי המדהימה,

 יוסף עוד רב," – וקצרה זמנית יאה שהירידה במחשבה עקבי התנחם ורדיםי לש דרכםכ ז).כ (מה,
  כח). (מה, אמות" בטרם אראנוו אלכה חי, בני

  

 שם ה' נעלם -מו בראשית 
 ),ה א, מו, י; (כח, שבע מבאר צאי בשתיהן ולמצרים), רםא (לפדן ארץה מן עקבי צאי פעמיים
 בחזרה, עלייה גם לו הבטיחו הארץ, מן ירידהה את 'ה ול ישרא בהםש ילה'ל מראות' ראה בשתיהן

 ..." הזאת האדמה אל ַוהִשֹבתי לך,ת אשר בכל שמרתיךו עמך נכיא "והנה – אנוכי'' לשוןב הז וכל
ה" םג אעלך ואנכי צרימה,מ עמך ֵרדֵא  אנכי ..." טו), (כח,         ד). (מו, ָע

 האישיו המיוחד היחס של אינטימיותה את מבטאה השם מפורש,ה שםה ',ה םש – שהפעם אלא,
  תו!או העלימה הגלות נעלם! –

 – ודרניותמ מחקריות לתאוריות לציית'' מסרב מקראה בהםש בולטיםה מקומותה חדא זהו
 בין ברית תיאורי ראו( בראשית בספר 'ה שם הופעותל ומקבילים אימיםמת סגנוןה ביטויי

 ביציאה ליעקב וההתגלות כד; ,ה-ב ו,כ בפרק יצחקל 'ה תגלותה יאורית ניש טו; בפרק הבתרים
  הנעלם. ה' בשם מקוםב לוהים,-א שםב ההתגלות אך – טו)-יב ח,כ הסולם, לוםח עם הראשונה

 המחיר על הארץ מן ירידהה את חותמת כז)-ח (מו צרימה"מ "הבאים שראלי בני 07 לכ רשימת
 היא וז רשימה הגלות. לש הברזל כורב התגבשל עתידש םע הנחלה, ליב המשפחה איחוד – הנורא

 תולדותה ספר והיא בפירושו), רשב"ם םש שכתב כפי ,ב (לז, עקב"י לדותתֹ  אלה" לש הפירוט
  – בראשית ספר של תולדותה ספרי בעשרת האחרון

  מאחור. נותרה הארץ קר ָּבַני', היו 'כולם

 גלות, של ורותד תלווה ),ח מו,( צרימה"מ הבאים ישראל בני מותש "ואלה הרשימה: פתיחת
     א). א,( שמות ספר את שנים מאות כעבור ותפתח

  

 לו הייתי יועץ של יוסף -מז בראשית 
 זה מה שהייתי מציע לו. וייתכן שהייתי צריך לברוח ממצרים אחרי עצות כאלה

 דמותא הפקעת לש לתכול אגררית' 'רפורמהמ להימנע לו ומרא הייתי וסף,י של ועץי הייתי לו
 מאדמותיהם מצריים איכרים העבירל לא ובייחוד רעב,ה שנות ףבסו זרעו זוןמ מורתת לפרעה

 כא). (מז, קצהו" עדו מצרים גבול "מקצה

 הן ארוך בטווח אך קצר, טווחל מוגבל בלתי מעטכ כוח שלטוןל עניקותמ אלהכ גרריותא מהפכות
 קרה וזה היסטוריה,ב רבים ותבמקומ רהק הז ון.השלט ולאבדן מיםד למהפכות להוביל עלולות

  ה'היקסוס'. פרעוני ירושג עם במצרים, גם

 ישראל, בני את קר יזכרו – הרעב שנותב מצרים להצלת אמציומ ואת וסףי תא זא זכורי אל איש
 שנקנו מאדמותיהם המצרים תא העביר שיוסף בשעה – מועדף יחסל שזכו וסף,י לש משפחתו

 זעם את עליהם יעלה הז יא). (מז, ארץ"ה "במיטב חיוא ואת ביוא תא סףיו הושיב לפרעה,
  המהפכה. אחרי המצרים



 בסכומים תיפרע והיא רעה,פ מאת כהלוואה זרעו מזון רעביםה מצריםל תתל יכול  היה  יוסף
 "ֶהֱחִיָתנּו, הכנעהב שאומרים לאריסים, ותםא להפוך מקוםב זאת הבאות. שניםה שבעב קטנים
 על ישראל בבני ינקמו ורותד כמה בעוד ה).כ (מז, פרעה"ל בדיםע היינוו ֹדניא יניבע חן נמצא

  פרך. לעובדי שראלי בני את פכוויה הזאת, ההשפלה

  כאלה. עצות חריא ממצרים לברוח ריךצ שהייתי ייתכן

 שי בזה שגם אף כז), (מז, ֹגֶשן" בארץ" יחד ישראל שפחתמ הושבת לע מערער יתיהי אל מאידך
 של פיזורם כי כך. אחר בותר ובגלויות במצרים קרהש כמו שראלי ניב עםל נאהש מיחתצ של סכנה

 אותה מטמיעו המשפחה את מפורר יהה מצרים רחביב חשובים קידיםלתפ מוכשריםה עקבי בני
  במצרים. קצר זמן תוך

  

 ?שנה בלי לראות את הנכדים 17 -מח בראשית 
 ועוד כמה שאלות קשות שמעורר פרק מח

 שקבעו בכלל משתמשים אם נקלב נפתרות שכולן שות,ק שאלות עוררמ חמ רקפ לש מומיקו
 ע"ב). ו פסחים( בתורה" ומאוחר וקדםמ "אין חז"ל:

  במצרים? ישיבתו שנות 17 משךב אפרים ואת נשהמ את גשפ לא יעקבש הייתכן .1

 תיתכןה – ט)-ח (מח, זה"ב להים-א לי נתן שרא הם "בני נה:ע ויוסף עקב,י שאל לה?"א "מי .2
  שנה? 17 אחרי כזאת תשובה

 – יא) (מח, זרעך" את גם להים-א ֹאתי הראה והנה ָּללתי,פִ  לא ניךפ "ְרֹאה יוסף:ל מרא עקבי .3
  שנה? 17 אחרי

 אביהם אותם הוציאכש ואפרים מנשה היו כמה בני – יב) מח,( ברכיו" םֵמעִ  תםאֹ  וסףי ויוצא" .4
 כעבור אבל ברכיים, גובהב בהחלט ,4-ו 3 בני יוה םה מצריםל קביע הגיע כאשר – ברכיו"? "ֵמִעם

  ברכיים. בין להסתופף יכלו לאו ,21-ו 20 ניב היו םה שנה 17

 בלא התרחש לבניו צוואתו בתום ותומ כי מת, ממנו וליח זה יהה לא הרי – עקב?י להח מהמ .5
 אל ֵיָאֶסףוַ  ַוִיגַוע המטה, לא רגליו ַוֶיֱאֹסף ניו,ב את לַצֹות יעקב "ַויַכל – נשיקה' 'מיתתכ מחלה, שום

  לג). (מט, עמיו"

 האלה" הדברים אחרי ויהי" הפרק שפתיחת רורב לי ראהנ בלא מפרשים,ב אתז צאתימ לא
 ובגלל יוסף, עם המפגש לש ההתרגשות בגלל להח יעקב מצרים'.ל עקבי ואב אחרי' פירושה
 שיכלו ברכיים, גובהב קטנים דיםיל אמתב יוה יםואפר מנשה מצרימה. דרךב והנפש הגוף טלטולי

  עמו. ולהשלים הסדר, יפוךה את לקבל אפילו

 (בסדר ומנשה אפרים את יעקב פךה מצריים, כנסיכים אסנתו יוסף ניב של ידולםג תא מנועל כדי
  רחל. לוש – שלו לבנים הזה),

  

 סיפורים מן העתיד -מט בראשית 
 של פלאות'ה 'קץ יננוא פשטה פיל מקראיתה ריתהעב לשוןב א) (מט, הימים" "באחרית

 האבות בארץ השבטים התנחלותל רומזות עקבי וברכות אחרים',ה הימים' לאא ההיסטוריה,
 צרים.מ ויציאת הגלות שאחרי בימים

  אביך". שכבימ עלית "כי הכבד טאוח בגלל בכורל שמגיעה חלהנ יפסיד ראובן

 ילולח על אכזריתה קמתםנ גללב ודדיםנ בטיםש ארווייש (שכם) בארץ חלהנ יפסידו ולוי שמעון
 בארץ שינחלו הם ובניו וסףי – למכירתו גרמוו להורגו ושרצ יוסף,ל אכזריה חסםי בגללו דינה

  כב). (מח, בקשתי"ו בחרבי האֹמרי מיד" לקח לוי)ו שמעון ולא( שיעקב שכם,

  העדרים. ובחלב ,וביין בגפנים מיוחדיםה חברון הרי תא ינחל שבטיםה כמנהיג יהודה



  יג). (מט, ֹדן"צי על וַירָכתֹו ִנֹית,אֳ  לחוף הואו ִישֹּכן, מיםי לחוף "זבוֻלן

 להר גלבוע, הרי בין( הִמשְּפָתִים" "בין ירבוץו יזרעאל), עמק( הפורהו גדולה עמקב נחלי יששכר
 יהושע( הורישל יכלו לא יוסף שבני כנעניות,ה העמק ערי לש ֹעֵבד" מס" לסבול יאלץי לכן תבור).

  דוד. ימי עד טז), יז,

  רוכבו.ו סוס המפיל שפיֹפן" "נחשכ בפלשתים) שמשון( ישראל אויביב יכה דן

     (בגלעד). ראובן נחלת לע גם ויגן וחם,ל כשבט דודיםג יאסוף גד

  המערבי). (בגליל זית שמןו לחם יפיק אשר

  הירדן). (בעמק ורייהפ שלחין בקעת של מרחבים ירשי כא) (מט, ֻלָחה"ְש  ַאָיָלה "נפתלי

 מעיין, על נטועה ורייהפ גפן כמו כב), (מט, ּור"ש עֵלי צעדה נותב עין, ֵליע ָרתּפֹ  ןב וסף,י ָרתּפֹ  "בן
 "גבֹעת במרחבי המרכזי) (בהר האבות ברכות שפעל יוסף בטיש יזכו ומה,ח לע טפסתמ שבענפיה

  מובילים. כשבטים עולם",

 כז), מט,( שלל" יחלק ולערב" (ביריחו), וקדםמ בולי בֹבקר"" יאכל (שאול), לוחם כשבט בנימין
  אל).-בית (בהרי מאוחר יבול

  

 בני הערובה של השלטון המצרי -נ בראשית 
 היו החשובים שהמצרים מידה ותהבא המצרי מתיםה פולחן לע המחשבהמ זועזעמ יהה יעקב

 יעקב מצרי'.ה הבא 'עולםל ופובג מתה את שהובילו הטקסים ליוב חניטה ליב מלמות מזועזעים
 המכפלה. במערת בותא בקבורת אותו קבורל האחים כלל וציווה וסףי את השביע

 ובלחץ הרעב, בתום מצריםמ לעלות אפשרות יעקבל נתנה אל מלכותיה במעמדוו יוסףב התלות
  במותו. לפחות עלייה,ה בהבטחת להיאחז יסהנ הוא גדול

 צרית,מ בחניטה יעקב זכה'' וכך צריות,מ עינייםב יזיוןב לש גמנה באביו לנהוג יהה יכול לא יוסף
 הושלמה כביר במאמץ אבל מנוע,ל היה אפשר יא מהטקסים לקח המצרית. קבורהמה יצלנ אך

  אבות. קבורת

  האבות? בארץ רונשא לא מדוע צרים?מ לגלות זרוח מדוע אבל

 ידברוש פרעה" בית" אנשימ לבקש נאלץ והוא עוד, ול נזקקו לא אשרכ נחלש וסףי של מעמדו
  לשוב. בטיחה וגם ה), (נ, ן"כנע "בארץ בורהק להם אשרל פרעה באוזני

 בדרך המצרי מהצביון להימלט ניתן לאו פרעה, ועבדי צריםמ זקני םג לוע קבורהה יירתש םע יחד
 היו מכול הנורא אבל יא). (נ, מצרים"ל זה כבד אבל" עיניהם נגדל ראו הכנעניםש עד ירדן,ה ובעבר

 בראשית ספר – ח) (נ, ֶשן"גֹ  בארץ עזבו ובקרם צאנםו טפם "רק – מהמצרי חזרתםל ערובהה בני
  בגלות! מסתיים

 של ליציאה הברד) (אחרי שיסכים חדש,ה פרעה מול שהמ של חריףה מאבקה תנהלי הז לע בדיוק
 יענה שהמ כד). (י, יָֻצג" ובקרכם צאנכם "רק – יאמר הסוף לקראתו יא),-י י, שמות( בלבד גברים
  כו). (י, פרסה" תשאר "לא – בתוקף

    



  שמות
  

שקט, רוצחים פהפרק א   

 ישראל ניב שמות "ואלה – ראשיתב של האחרון תולדותה ספר תא סכמתמ )ז-א א,( הפתיחה
 שמות מוכ גברית, בשליטה תמיד תוביםכ תולדות פריס ...". פשנ בעיםש ... צרימהמ הבאים
 אחד). לדור קר עובד זה שפחה,מ שמות ניש שמחברים אלה (גם בימינו משפחה

 שפרה עבריות,ה המיילדות – נשית שליטהל מיד בתורה וברע במצרים שראלי ניב לש יפורםס אבל
  פרעה. מגזרת ראשונותה המצילות הן ופועה,

 בני את הגדירש הראשון, ('ההיקסוס'), ֵשמייםה הפרעונים ירושג אחרי דש,הח מצריה השלטון
 מזוהה שהיה שנוא,ה הקודם, השלטון לש התמיכה סיסב היותםב כנהס הםב אהר כעם, ישראל

 לקחת חשבו הם הבנות את נים.ב של בעיקר ילודה,ה לצמצום פעולל והחל לותיו,ופעו וסףי עם
  להם.

 מתים", "ייוולדו זכריםה ישראל שבני רצה פרעה – מעשיו תא להסוות המנס יכויד לטוןש גם
 – נשי בתחכום תחמקותמ הן בכות.ל יספיקוש פניל שימתםנ תא לעצור נדרשו והמיילדות

 בוכים בניםה את שמעו כבר והן ט),י (א, הנה" יֹותחָ  "כי גיעותמ אנוש פניל ולדותי העבריות
  הראשונה. פרעה גזרת את ניצחו המיילדות בלידה.

 היסטורי מבטב 'המקרא מאמרי (ראו רֶנְּפַתח,מֶ  פרעה לש מצרית מצבהב לגלות מרתק
 קטלנית גיעהפ של יאורת ),2( ַעמֵססַר  חריא שמלך )ישל באתר כנען', בארץ הישראלית וההתנחלות

 וגם תנךב גם זרע'. לו אין ישראל 'ָנַשם – כנען בארץ ברכ נמצא ואה אשרכ שראל,י םע לש בזרע
 "הִאיּום את חסלל כדי בזרע, בו וגעיםפ כעם, ישראל'' שהופיע ראשונהה בפעם תנך,ל מחוץ
  וכן".המס

  צוחק.ו בוכה שלנו הזרע אינם.ו ופסלים, צבותמ השאירו הפרעונים

  

הנשים שסביבופרק ב   

 בסיפור, ינםא הגברים פרעה. ובת אחותו מו,א – שיםנ ידי לע גודלו ולדנ שראלי לש מושיעם
 פרעה, בת וִבתיה משה אחות ריםמ ויוכבד, (עמרם וז בפרשה מותשֵ  ואין רך.בפ ובדיםע כנראה,

 תב ותרד ... אֹחתו ַוֵתַתַצב לוי... בת תא ויקח לוי ביתמ איש "וילך – כאן) אל ךא תנך,ב וייזכר
 ה).-א (ב, ..." פרעה

 לּה "ויהי י]: [ב, התורה ובלשון ר';היאו 'מי או, 'בן',( במצרית שמעותמ לו ישש ם,שֵ  שי משהל רק
 של מיםה מן שראלי תא וציאמ = מֹוֶשה (הָמשּוי בעברית וגם ְמשיִתהּו"), מיםה מן יכ ... לבן

 מרש לו? גילתה פרעה בת ידע? יךא "ֶאָחיו". יהםמ היטב דעי רעה,פ ביתב צעיר,ה משהו מצרים),
  נכון. הכול אולי וצאו?מ את בפניו טיחוה המצריים נסיכיםה ואחותו? מוא עם קשר

 לקח בוכיםנ ה(מור הרמב"ם שכתב וכפי מאוד, זקח משה של צדקה חוש שיםנ ידי לע שגודל כמי
 עברי "איש המכה המצרי את רגה הראשון ביום גדל.ש מעת וולע סבולל שהמ כולי אל ה),מ ב,

 לברוח. ונאלץ שרבו, עברים חיםא משני הרשע גדנ התערב שניה יוםב א);י ,ב שמות( מאחיו"
 ידתמ שנדחפו הרועות, דייןמ כהן בנות את ושיעה זר, מקוםב כפליט באר,ה על ין,למדי בהגיעו
  ולאשתו. לבית, משה זכה כך צאנן. את סוףב ולהשקות זכרים,ה הרועים עבורב מים לדלות

 – שהמ אשת ציפורה ומהן רועות נותב שבע פרעה, בתו אחותו שה,מ םא פועה,ו פרהש המיילדות
  .ׂשורדות מות,חכ נשים בידי ילהמתח הגאולה פרשת

  



אלוהים מחפש את הוויכוח -שמות ג   

 הראשונה בפעם לחורב. והים,ל-הא רה אל גיעה כךו ),א ג,( מדבר"ה אחר" יתרו צאן עם נדד משה
 והנה – ממצרים ויצא פרעה בבית גדלש יוסף) של היפוכו( עצמאי ישא ובש שי אבותה קופתת מאז
-"ֶא  – מושיעה עילה,פ נוכחות המבטא 'פועל' לאא שאיננו פרטי,ה המיוחד, שמוב 'ה תגלהמ שוב
 הארוכה. התלאות דרךב ישראל וִעם שהמ ִעם ד)י (ג, הֶיה"-ֶא  אשר הֶיה

 גם ִמתמֹול, גם אֹנכי, בריםד איש "לא – ומייםי ולא יום אל השליחות: לע מושךמ יכוחו חלה כאן
  – י) (ד, עבדך" אל ברךד מאז גם ִמִשלֹשם,

  רבות? שנים אולי נה?ש אולי שבוע? אולי

 שם לש משמעותה ילויג צרים,מ לחץמ בניםה להצלת השליחות לאבות, הקשר מגוונים: הנושאים
 יב), (ג, הזה" הרה "על מצרים יציאתב לוהים-הא בודתע בנסתר),ו נגלהב לבים,ש בשני( ההוויה

 לשליחות אהרן ירוףצ אף, בחרי ולבסוף, שראל,י לבני אותותה מפורט, ניסוחב רעהפ לא השליחות
  ממנה. נרתע שמשה

 לבין ֹנכי"א "מי יןב גדולה וויכוחה ומדע רקים,פ פרקים בעבורנו מתמסכ שהתורה הדיון, ביסוד
 מתוך ופיעהמ הישראלית הנבואה – ב)י (ד, פיך" םע הֶיה-ֶא  ואֹנכי" יב),-אי ג,( מך"ע הֶיה-ֶא  "כי

-כב יח, (בראשית ומשפט צדקה על וקבנ בוויכוח ה' פניל עמד אברהם – כנעהה תוךמ לאו ויכוח
 עם מתוך לוויכוח, ביאיםנ ובחר צהר ה' ים.המתווכח גדול ואה הנביאים, גדול ומשה, כו),

  מתווכח.

 מצרים,ב גם קרה כך שכינה.ה והסתלקה חורבןה הגיע וויכוחה םת אשרכ רמיהו,י בימי
  פעילה. נוכחותכ משמעותו במלוא הוויהה ֵשם עלםנ הוויכוח כשהסתיים

  

מדוע התנגד משה למילת בנו -שמות ד  ? 

 ֹהֵרג אֹנכי נהה לַשלחֹו, ַוְתָמֵאן ַיַעבֵדני!וְ  בִני תא ַלחשַ  ליך:א ֹאַמרוָ  ישראל! בֹכרי בני ה': אמר "ֹּכה
" בנך את  כג).-כב ד, שמות( ְּבֹכֶר

 יציאת פרקי בכל יותרב המוזר לסיפור צמוד מצאנ בכורות כתמ על וז תראהה לש תמוהה המיקום
 משני מי את שה?מ את מי? את – ד)כ ,ד( ֲהמיתֹו" ויבקש ה', יפגשהוו במלון, דרךב "ויהי מצרים:

  ולמה? נימול, שלא הילד היה ימ כ)? (ד, "בניו"

 ורק נולד, הוא אז קר כי נימול שטרם צעירה הבן הז היה ז"ל,ח עקבותב מפרשיםה ובר לדעת
  הבכור. הבן זה שהיה כתוב הגאונים) ימימ ישראל מארץ( הירושלמי בתרגום

  במדיין? משה של הבכור הבן נימול לא מדוע

 מדיינית,-משפחתית זהות לשם לומ שהם מפני צה,ר לא משהו למול, צור ציפורהו תרוי לדעתי,
  אברהם. מבני קטורה, כבני

 לא פרעה 'בבית – כב) (ב, כריה"נ בארץ הייתי ֵגר מר:א כי "ֵגרֹשם, – בןה שםב מצאתנ כךל הוכחה
  מדייני'.ל  ךאיהפ  לא והבטוח, טובה במקלט מדיין, בארץו למצרי, הפכוני

 כדי כן שתהע אותו, למול תמיד רצתהש וציפורה, מלון",ב בדרך" בכורה בןה להח מדייןמ כשיצאו
 כך על ברורה תוכחה דבריהב ושמע מדיינית, הותז לשם להמ היאש שבח שהמ ולםא להצילו.

 "שני םע למדיין בחזרה ל"ִשלּוֶחיָה" ביאה זה כה). ד,( לי" תהא דמים תןח "כי ילד,ה את שסיכן
  ג).-ב (יח, תרוי בפרשת כמפורש בניה",



 של מכוחם מילהה בדם ישראל בכורות צלתה על ותא כאן 'ה תןנ שה,מ ורתת לומדיל אולם
 ו). ז,ט (יחזקאל ֲחִיי" ְּבָדַמִי ָלך: "ָוֹאַמר – במצרים לאו במדיין אל מלון",ב בדרך" דווקאו האבות,
  בניה. שני ועם אביה םע לוהים,-אה הר לא שובל זכתה הבן, תא והצילה שהבינה ציפורה,

  

האל הרע -שמות ה   

  

 נכשל. רעהפ את לשכנע הראשון הניסיון

  הוחמרה. שראלי בני של הפרך עבודת

 נוכחות מבטאכ לישראל המיוחד ה' שם בלא וידע, הבין רעהפ ג) ה,( עברים"ה להי-א" ביטויה את
 בעולם המוכרותו מאז, ידועותה אליםה רשימותב דעת.ל יכול לא הוא מצעי,א בלתי וקשר פעילה

  יח). ,ה רבה (שמות כזה םש הופיע לא העתיק,

 ִיָשַמע לא תזכירו, אל אחרים אלהים "ושם – אלילים שמותב פירושב נקובל וצהר יננהא התורה
 דירת המופיע השמש, אל 'רע', היה מצריה הפנתאון ראש ומזת.ר היא בלא יג), כג,( יך"פ על

 המצרי,-הדתי ראשה את שנבין דיכ "רע", עבריתה מילהב שתמשתמ תורהה המצריים. בתבליטים
  (בעברית). "רע" הוא במצרית)( ש"רע" נדע וגם

 תגרעו לא אֹמר:ל שלהם) האל בשם רעים,ה ונוגשיו =פרעה( ברע ָתםאֹ  שראלי ניב טרישֹ  "וִיראּו
 תיתד תואנה פרעה בפי נתנוש ואהרן, משה נגד טוענים םה לכן יט). ה,( ביומו" וםי דבר מלבניכם

  כא). (ה, ְוִישֹּפט" עליכם ה' ֵיֶרא" – ָהרֵגנּו"לְ  בידם חרב" וזו ',ה שם נגד

 באתי ומאז שלחתני; זה מהל הזה, לעם ֲהֵרֹעָתה "למה – ייאושו תבתפיל אמרו ך,כ שבח שהמ גם
 חרד במצרים ברכ – ג)כ-בכ (ה, עמך" את ִהצלת לא וַהֵצל זה,ה לעם ַרעהֵ  בשמך, דברל פרעה אל

  המוכים. ישראל בני צלא וגם מצרים, עיניב ה' םש מחילול משה

  הישיר. לעימות ובילה הדתית בדבקותו פרעה – מצריםל מכות צהר לא משה

  

האזינו למקהלה -שמות ו   

 שרק ח),-ב ו, שמות( במינו מיוחד דיבורב נפתחת מכות,ה לקראת שה,מ של שלישיתה השליחות
 במקהלות). רוש העתיקות התרבויות כל( כראוי הבינול אפשר מקהלה בשירת

 פורטמ הסבר (ראו לאברהם בריתותה משתי בירורב לקוחים אגפים)ה בשני( מפתחה ביטויי
 מילהה ברית בתרים.ה בין בריתו ילהמ ריתב – )שלי באתר תורה',ב כנען וארץ 'הארץ במאמרי
 תרדמהב נכרתה הבתרים בין ריתב ואילו אבות,ה משפחת תא מכוננתה היאו פועלב הוקמה

  זמנה. הגיע עתה ורק והעינוי, העבדות מתוך קוםל העתידה אומהה על ובחיזיון

 בקרבן כמו בדיוק מצרים, יציאת בברית והאומה משפחותה חיבור ואה בריתותה תיש לש החיבור
  שפחות.מ של אומה – משפחותיול ישראל עם לכ של הפסח

  בתריםה בין ברית ביטויי                                                      מילה ברית ביטויי

  ה'; אני אליו: ויאמר                                                     משה, לא להים-א וידבר
  להם; נודעתי לא ה' ושמי              ָּדי,-שַ  ל-אב יעקב אלו יצחק לא אברהם, לא ָוֵאָרא

  כנען, ארץ את הםל ִאָתםלתת בריתי תא ֲהִקֹמתי וגם



                          בּה; רוג אשר גֵֻריֶהםְמ  ארץ את

   ַנֲאַקת את שמעתי אני וגם                                                     
 ,ישראל בני                                                                                 
 ;בריתי את ָוֶאזֹּכר ֹאָתם, ַמֲעִבדים מצרים אשר                                                                     
 ,'  ה אני ישראל לבני ֱאֹמר לכן,                                                                              
ת מתחת אתכם והוצאתי                                                                           ,מצרים ִסב
 ,ֵמעֹבָדָתם אתכם וִהַצלתי                                                                         

 
 ;גֹדלים וִבשָפטים ְנטּויה בזרוע אתכם וגאלתי                                                                             

  לעם, לי אתכם ולקחתי
 – להים-לא לכם והייתי

  ביחד: המקהלה כל                             
  מצרים; סבלות מתחת אתכם מוציאה  להיכם-א ה' ניא כי ִויַדעֶתם               
  ֹאתּה לתת  ידי את ָנָׂשאתי שרא הארץ אל אתכם והבאתי               
  וליעקב, ליצחק לאברהם,                

  

  .'ה אני מורשה, לכם ֹאתּה ונתתי 

  

תנין. לא דם –המכה הראשונה  -שמות ז   

 במופתים התנהל פרעה מול השיח – ט) ז, שמות( ..." ופתמ לכם נות אֹמר:ל רעהפ לכםא דברי "כי
 חריג הוא 'מופת' ודגל; סימן ואה 'אות' באותות. תנהלה ישראל ניב םע שיחה עודב ובמכות,
 תנוסס.מ דגל – 'אות' מוכ הוא 'נס' מזעזע;

 שום ואין – שבתו תפילין מצרים, פסחו מילה ברית – ותא הןב שיש בתורה מצוות יש הוכחה:
  מופת. בה שיש מצווה

 הם למי לוית 'מופת', וגם 'אות' להיקרא םיכולי לדם, מיםה כמו תנין,ל או נחשל הופךש המטה
  מכוונים.

 והיפוך א), (ד, " ה' אליך נראה לא" שמא משה, לש בשליחות טוחיםב היו אל ישראל בנימ חלק
 חד שינוי תחולל והיא מת,א משה של שליחותוש להם אותתל באו דםל והמים שלנח מטהה

  במצרים.

 החרטומיםש בדרך הפרעוני הסמלים עולם תא לזעזע בא תניןל שהפך המטהו ',ה ימ דעי אל פרעה
 .. אמר "ֹּכה ג): (כט, יחזקאל נביאה זאת שניסח כפיו המצרי, מגרשה בתוך מאבק – ותהא מכירים

 ואני יֹארי, לי אמר, אשר ֹאריו,י בתוך הֹרֵבץ גדולה הַתנים צרים,מ מלך רעהפ ליךע הנני ה',
  עשיִתני".

 מכת את לספור אין דעתיל אך מהדם, כותמ עשר סופריםו התניןמ תעלמיםמ מקובלתה בקריאה
  – אזהרה מכת קדמה מכות קבוצת ולכל עצמה,ל שעומדת בכורות,

  צפרדע; – דם – כאזהרה)( תנין היאור: במי

  ֶדֶבר; – ערוב – כאזהרה)( כינים צרים:מ בארץ                 

     ארֶּבה; – ברד – (כאזהרה) שחין מצרים: שמיב                                          

  לבכורות). (כאזהרה וחושך                                                                      



  

האם יש קשר בין ערֹוב לעוֵרב -ח שמות  ? 
 ?מקובל לפרש כי מכת ערוב היא תערובת של חיות רעות. ואולי מכת ערוב היא מכת עורבים

  

 הבהמות. מקני את המית רוהֶדבֶ  הארץ, תא השחית ארבה)ה (כמו הערוב

 'ארץ בספרו (ראו יבלק ומקרא, לשון חוקרו מחנך "ל,ז נון-בן חיאלי ד"ר מורי, אבי
 ),55-54 עמודים שמ"גת א,-כח מקרא, (בית הןכ אמוץ לש צעתוה תא קרא')מ פרקי – יההמור

 ידי על כ), ח,( ֶהָעֹרב" מפני הארץ ...ִתָשֵחת" – המצרית חקלאותב עיקרב געהפ ערובה שמכת
  הארץ. את השחיתו אך בתים,ה את גם מילאוש זרזירים לש עצומות להקות

 מאק-(בבא ליעזרא רבי לש דבריומ םג משתמעה מקרא,ה שוןבל העיון את כך לע הוסיף מורי אבי
 הלשון – ערובו עורב – מינו" הואש מפני אלא ורב,ע אצל רזירז לךה חינםל לא" "ב):ע צב

 תֹאֵכל') 'ָאֹכל (כמו, ֹרבעָ  המקור, ומשקל יחיד,ה העֹוֵרב עבורב בינוניה משקלב חרהב המקראית
  הזרזירים. להקות ההמון, בעבור

 מדרשב שנזכרו זיהוי אפשרויות כמהמ אחד קר הוא עות,ר יותח לש עירוב – המקובל הפירוש
  "מלמעלה". בא הערובש שם האומרים אלהל מתאים פירושנוו ד),-ג "א,י רבה (שמות

  

משחקי אור וחושך -שמות ט   

 פרעה את זעזעה אכן וזו השמים, לא שכוונה זו אחרונה,ה המכות דרתס את רבעיק ובילה משה
 למען להתפלל משה לש העמוק רצונו את נצלל למד אףו תגבר,ה ואה ראשונותה מכותה לע .באמת

 ועמי ואני הצדיק ה' הפעם! "חטאתי – בהיסטריה גיבה הוא ברדה לע מכות.ה תא לעצורו מצרים
 טז). (י, לכם"ו להיכם,-א לה' חטאתי" – מרא הוא ארבהה ועל ז),כ (ט, הרשעים"

 כוסתה כאשר שמש.ה ֵאל יצבנ להש פנתאוןה בראשש מצרית,ה מהדת נגזרת לעין הנראית הסיבה
 ינירצ ומתן משא גם החל אז רק וחרד. רעשנ פרעה הארבה, דיי על ך,כ ואחר ברד,ה דיי לע השמש

  השילוח. תנאי על

 מכל בו זרח וממילא באמונתו, פרעה תחזקה כדרכה, אירהה שוב משוהש לפה,ח המכהש אחרי
  הדתית. אמונתו יזוקח ידי על רעה,פ לב את חיזק ה' הסיכומים.

 ָפַני, ְרֹאת "ביום – משה על יאיים הואו הזה, מאבקה לפרעה ימאסי ושךח לש מיםי לושהש אחרי
 ֵידע לא ופרעה בית, כלמ יגיע מתים על מידע ,הלילה בחצי כורותב מכת בואת אזו ח),כ י,( ָתמּות"

 פרעה סכיםי אז רק – זריחהה עתב תפילותיו נושא ואה שאליו השמש אל ול יזרח ומתי אם
 היה לא כרגיל, זרחת שהשמש פרעה ידע ילוא לחזרה. רבויותע וללא ים,תנא לאל וללכ לשילוח
  אופן. בשום מסכים

 ישראל. בני אחרי וירדוף אמונתו,ל יחזור הוא גילה,ר זריחה לש מיםי לושהש חריא הוכחה:
  ר.הבוק באשמורת תתרחש וףס בים צבאו טביעת

  

לא תישאר פרסה -שמות י   
 ם-ל-ו-יציאת מצרים, כמו קיבוץ גלויות של ימינו, חייבת לכלול את כ



שת דרך אנ ("נלכה חופשה מיי כמה פרעהמ בקשל משהל 'ה מרא מלכתחילה  ג, במדבר"; ימים ש
 רק נאמרה האבות לארץ העלייה לש הגדולה המטרה צרים.מ לארץ חוץמ ה' תא לעבוד )ג ה, יח;

 יז).-טז (ג, ישראל לזקניו ח)-ו (ג, למשה

 לכן הפיך. בלתי היהי ישראל בני של שילוחםו לחזור, ןמתכוו יננוא משהש יטבה ביןה רעהפ אולם
 כנען, ארץב אביהם את לקבור שעלו אחיוו יוסף של תקדיםה עומד ינינוע נגדל רבויות.ע רשד הוא
 בדיוק דרש חדש)ה (מהמשטר רעהפ םג ).ח נ, (בראשית ֹגֶשן" ארץב עזבו ובקרם צאנםו טפם "רק
 יָֻצג" ובקרכם צאנכם "רק החושך ימי אחריו יא), י, – הארבה לפני( טף נשים – רבותע ותהא את
    כד). (י,

 ה' גח כי נלך, ובבקרנו בצאננו ובבנותינו, בנינוב נלך, ובזקנינו "בנערינו – עמדתומ זז אל שהמ אך
 בפועל התבצעה רק קול,ב נאמרה שלא חת,א דרישה ודוע ו),כ י,( סה"פר ִתָשֵאר "לא – ט) (י, לנו"

  לח). (יב, ִאָתם" עלה בר ֵעֶרב "וגם –

 נשים עם תערובת בנישואי מעורבות משפחות – רב" ֵעֶרב" הביטוי תבארנ )ג יג,( חמיהנ ספרב רק
 נגדו נכריות נשים נגד התורה כמיח של הגדולה צעקהה מישראל". ֶרבעֵ  כל "ויבדילו – נכריות

 ותםא לקח מדוע לשאול: לינוע וחובה מינו,י עד נחמיהו זראע ימימ שמעתנ עורבות,מ משפחות
 ועד (מאז התורה וחכמי נחמיהו עזרא שהבינו מה זא הבין אל רבנו שהמ כיו צרים?מ יציאתב משה

  מעורבות? משפחותמ צפויות חמורות עיותב אילו היום),

 וםש במצרים אחריו השאירל יכול אל רסה",פ ָשֵארִת  לא" :ואמר רעה,פ מול שעמד משה אולם
 חייבת ימינו, של לויותג קיבוץ כמו מצרים, ציאתי כי ישראל,מ אחד הב היהש עורבת,מ משפחה

  .ם-ל-ו-כ את לכלול

  

טירוף מערכות -שמות יא   

 גדולה מהפכה עתב מטעה. מבט זה בלא המכות, סיכוםל פסוקים שרהע רק צר,ק נראה הפרק
 נטרפים. טבעיה וההיגיון הזמן דריס וכל בתי,ר מהומה וררתש

 ותוך פרעה, מול מידתוע כדי תוך בכורות כתמ על התראהה נבואת תא משהל תןנ 'ה כתוב,ה לפי
 ההיתר את תארמ משה פני", ראת ֹתסף "אל – כריזמ פרעה התפוצץ.ש אחרוןה מתןו משאה כדי

 ח). (יא, אף" חריב פרעה מעם" וצאי זא רקו ילה",הל "בחצי לתת צפוי פרעהש לצאת ישראל לבני
  .ביחד ממש הופיעו פרעה אל ליחותוהש למשה הנבואה – פרעה ולמ המאבק לש השיא בנקודת

 שהתורה בכורות, כתמ על מכריעים פסוקים ניש של פרקב מחסרונם ובענ סדרה יא תחושתמ חלק
 ומאוחר וקדםמ "אין שיטתב ד), בפרק שהסברנו (כפי שהמ של שליחותו תחילתל אותם הקדימה
  ע"ב): ו (פסחים בתורה"

 וב נתפרש שלא ...", מצרים ועל פרעה לע אביא אחד גענ עוד שה:מ אל 'ה "ויאמר – א סוקפ אחרי
  ד: לפרק הקדימה שהתורה ים,הפסוק שני תא להשלים לינוע האחרון, הנגע

 ַותָמֵאן ויעבֵדני, ניב את ַלחשַ  אליך: ָוֹאַמר – ישראל ֹכריב בני ה', מרא ֹּכה רעה:פ אל "ואמרת
"ב בנך את ֵרגהֹ  אֹנכי הנה – לַשלחו   כג).-כב (ד, ֹכֶר

 יממה הטבעי, בזמן הכול. שתנהי הפסח ליל בחצות – הטבעי זמןה דריס שבירתב ואה עיקרה אך
 הצהריים), (=אחרי הערבים" בין" יתחיל הפסח בלא שקיעה, וא זריחה ערב,ב או וקרבב מתחילה
-תל מהדורת גלויות, יבוץק נס ספרי (ראו צרים.מ יציאת תתחילו בוקר, מוכ היהי ילהל ובחצות

  ).71-77 עמודים אביב,

  



שני חגים באותו לילה -שמות יב   

  

 חג הוא פסח ימים. בעהש המצות וחג אחד, יום ואה פסח אחד: לאו חגים ניש םה מצותה חגו פסח
 בני פסחה מצות תא מצרים.מ יציאהה גח ואה המצות וחג הסגור, ביתה בתוך במצרים ההצלה
 את שלקחו לפני עוד שרף)נ (והנותר הסתיימה אכילתםו ֹּבקר", עד" פסח,ה רבןק םע כלוא ישראל
 אותה. מציין מצותה שחג הארוכה, לדרך מצותה נאפו מנומ החמיץ, לאו ממצרים יאושהוצ הבצק

 מצות. חג גםו פסח גם – שנהה ועדימ כלמ ודוייח וזהו החגים, שניל משותף לילה ואה הסדר ליל
 המצה את תחילה אוכלים מנהגנו, פיל הפסח. יום לש הבוקר יהה לילהה חצותש תלמודב עהד יש
 מצת את כליםאו לילה חצות ולקראת מצרים,מ ביציאה חמיץה שלא בצקה של מצות,ה גח של

  כ'אפיקומן'. הפסח,

ֹ  מֹררים על ומצות אש "צלי קרבן,ה הוא בפסח העיקר  מצותה בחג העיקר אילוו ח), יב,( אכֻלהּו"י
  חמץ. לא קר – החמץ איסורי הוא

 גח בשבועות, לכן, – שלמהה הגאולה את דרך,ה סוף תא בטאמ החמיץו תפחש יפהה הלחם
 קרבן וגם יז), כג, ויקרא( חמץ דווקא הביכורים חםל את הקריבל מצווה שי ורה,ת מתןו הביכורים

 שבה הארוכה, הדרך אל ותנוא מחזיר המצות גח אבל ג).י ,ז ויקרא( מץ"ח חםל תח "על בא תודה
  ג). טז, (דברים ֹעני" "לחם קושי,ה רב ועוד דרך,ה רחוקה ודע כי מץ',ח לא 'רק

 שגם הדרך, לאותת את ולומדים זוכרים ימיםה שבעת כלו ההצלה, סנ את וגגיםח סדרה בליל
  תמו. לא עוד היום

  

ירח ושמש מפגשי -שמות יג   

 י)? ד, פסוקים ג,י (פרק ימימה" "מימים אביב"ה "ֹחדש תא לשמור גםו לזכור צווהמ יש למה

 ולסגור יניהםב לתאם וחובה חקלאיות, משש עונות םע ירח ודשיח פגשיםנ בתורהש חגיםה בלוח
  שנה). 19-ב חודשים 7( עיבור שיחוד הוספת דיי על יניהםב הפער את

 אשר לכם הזה "הֹחדש – הירחי חודשה לש התחדשותה פיל נקבעה מצרים יציאת של המהפכה
  החגים. בלוח ההיסטורי נסה של הפן וזהו – )א (יב, חדשים"

 האביב" ב"ֹחדש מצרים יציאתו פסח – עונותה לפי קבוע החקלאית ארץה לש טבעה ה,ז לעומת
 מצריםמ צאתםי אשר הזה היום את "זכור – ממצרים היציאה סנ עם ארץה טבע לש מפגש הוא

        הארץ). (של האביב" ֹחדשב ... עבדים מבית

 הנס את חיו הם בתודעתם. היה אל עוד בארץ תבואהה של האביבו שדות, יוה אל צריםמ ליוצאי
 לעומתם, חדשים. עוליםו שואה יצולינ של טעוןה היסטוריה ולמםע –  בימינו כך בדיוק ההיסטורי.

 אפריקה, פוןצ אירופה, ציאתי מוכ צרים,מ ציאתי ךא אביב,ה את יחיו רץבא שיגדלו הבנים דורות
 המפגש גם לפיכך ואה הזיכרון מפגש קנים.ז סיפורי עבורםב היהת אתיופיה,ו וסיהר איראן,ו תימן

  ההיסטוריה. לנס הארץ בעט בין ובניו, אבותיו ארץל נגאל םע בין בנים,ל אבות בין

 לך היו לא לעדיוב כי שלי, נסה סיפור תא כורז :לו אמרת יד), (יג, מחר" נךב ישאלך כי "והיה
  – ומוסדות פעליםמ או ובכורות, המותב לקצור, שדות

 אתהש מה (=כל זה" בעבור ... לבנך "והגדת – ח) (יג, ול להגיד ייבח תהא שאל,י אל ואה ואם
    הגלויות). (ומכל ממצרים" "בצאתי הגדול) הנס את( לי" 'ה "עשה ארץ)ב פה רואה

  



בלי טובות מפרעה -ד שמות י  

 לחםנ "ה' ולכן פרעה, מרכבות גדנ להילחם יכלו אל ישראל ניב לחמה!מ ייתהה וףס םי קריעת
 את הפכה המצרי הצבא טביעת סוף. םי ובמי וענן שא בעמוד זה,ע ברוח ה),כ יד,( מצרים"ב להם

 עצמאי. לעם ישראל בני

  ז)?י (יג, פלשתים" ארץ "דרך קצרה,ה ךבדר לא מדוע למלחמה, וףס לים עמו תא הביא 'ה אם אבל

 השיבה של מובןה פי על לפרש שי מצרימה" שבוו מלחמה רֹאָתםּבִ  עםה ָנֵחםיִ  פן" הסבר:ה את
 מצרים ֹירדיםהַ  "הֹוי – חסותו עזרה קבלתל כשיבה בנביאים,ו תורהב חריםא מקומותב למצרים
 פרעה, בָמעֹוז "ָלעֹוז – אד"מ צמּועָ  יכ רשיםפ לוע רב, כי רכב על ִיבטחּווַ  ִיָשֵענּו, וסיםס על לעזרה,

 העם את שיבי "ולא – ישראל לךמ על ובתורה, ),ב ל, ;א א,ל ישעיהו( צרים"מ ֵצלב וַלחסֹות
 כלומר, טז), יז, (דברים עוד" הזה דרךב לשוב ֹתִספּון אל לכם: מרא וה' וס,ס רּבֹותהַ  מעןל מצרימה

  מצרית. לחסות תחזרו לא

 מצריתה הצבאית דרךה ייתהה יניס צפוןב ")לשתיםפ ארץ דרך" מאמרי (ראו שתים"פל ארץ "דרך
 אילו – מים ובארות צודותמ פרעה, מרכבות םע )1920 ארדינר,ג שפרסם( מצריה ציורב הידועה

 כתב תא ראיםמ מצרי,ה מפקדל צדיעיםמ למצודה, ממצודה עוברים היו שראלי בני בה יצאו
 עזרה בקשל למצרים ישובו מלחמה, יראוש זמן בכל – סותח ניב נשאריםו רעה,פ לש השחרור
 נופלים היו כנען לכימ גם ַעַמרנה),-באל( במצרים נמצאוש כנעניות עודותת יפ לע ברכב.ו בסוסים

      ויביהם.א נגד עזרה ומבקשים ו'שמש' דוןא בו רואים הכנעה,ב פרעה לרגלי

 ומלחמת פלש, מצרים צבא בלא פרעה, של יציאהה לאישור ומהד או"םה החלטת – ימינוב גם
  הישראלית. הריבונות בולותג את קבעה העצמאות

  

מגילת העצמאות הראשונה שלנו -שמות טו   

ת" "בֻתּפים נביאהה מרים םע הנשים םג אותה שרוש הים, שירת  שירת גם יאה כ), (טו, וִבמֹח
 מאות.עצ מגילת וגם לה', הודיה

 כב) (יד, הים" תוך אל" ישראל בני אחרי דפור המצרים זא כי ים,ה קריעתב יהה אל עיקריה הנס
 כז), יד,( לקראתו" נסים ו"מצרים איתנול הים בש כאשר ווקאד יהה עיקריה נסה שהתייבש.

 (טו, בים" ָיָרה חילוו פרעה ַמרְּכֹבת" אתו בים", ָרָמה וֹרכבו סוס" את מדגישה הודיהה שירת ואכן,
  ד). א,

 אדום, פלשת, – ץבאר העמים פחד תא האחרון חלקהב שירהה תארתמ צמאותע כרזתה בתור
     כוננו.י ה' שידי "מקדש" ואל 'ה נחלת אל יעלהו שיעבור 'ה עם מפני – כנען מואב,

  בשירה? אין מה

 סוף, בים ָאה"גָ  "ָגֹאה 'ה קר יכ אופוריה,ב אותו להפיל שעלולה ראל,יש עם של וןניצח גאוות אין
 אזמ לביזה, וַבז בשלל אסמ המקרא מוסר – הניצחון ירותש תא מאפיינתה ללש לוקתח ואין

 במגילת יהודיםה ועד כג), יד, (בראשית על"נ שרוך עדו "מחוט מלחמהה שללמ צהר לאש אברהם,
 להם יתנהנ וכאשר ג),י ,ג אסתר( בֹוז"לָ  "ושללם בכספם, שמדתםה את לממן צהר שהמן אסתר,

 לא "ּוַבִּבָזה אותם, הצרים שונאיהםב הרגו הם א),י (ח, פשם"נ על וַלֲעֹמד" התגונןל וקיתח רשות
  ז).ט-טו (ט, ידם" את שלחו

 "אמר – פרעה לש והשלל הניצחון תאוות תא בפירוט שירהה מתארת זויה,ב ללש אוותג במקום
  י).-ט טו,( אדירים" "במים צללהש ...", ללש ֵלקֲאחַ  ַאשיג, ֶארֹדף, אויב:

ך "ה' – ה' מלכותב חותמת 'ה עם לש העצמאות שירת   יח). (טו, ועד" לֹעָלם ִימ



  

לא צריך לעשות קניות לשבת -שמות טז   

 מזון, בליקוט תמיד מתחילה היא הזה. יוםה עד ובית והלא של בתש היא מןה רשתפ לש השבת
 כב). (טז, שֶנה"ִמ  "לחם לשבת, כפולות בקניות כלומר,

 ַּבֵשלּו, תבשלו אשר ואת ֵאפּו, תֹאפּו שרא "את – ביתב או אוהלב שבתל אוכלה כנתה אהב ךכ אחר
 למחר הנותר שכל החול, לימי בניגודו – כג) טז,( הֹבקר" דע למשמרת כםל ניחוהַ  ֹעֵדףהָ  לכ ואת

  טרי. כמו נשמר ודשק לשבת האוכל תולעים,ו רימה התמלא

 בו"; יהיה לא שבת יעיהשב וביום ִתלקֻטהּו, ימים ששת" – ו)כ-הכ טז,( הצוו הסברה אב ואז
 מן, (ללקוט השביעי" ביום מוִממקֹ  איש ֵיֵצא לא תחתיו, ישא "ְשבּו שדה";ב מָצֻאהּוִת  אל "היום
  לקניות). כמו כמובן,

 קיבל עםה רוב בלא מינו,בי כמו ממש – לבדוק ויוצאים דווקא',' שעושים אלהכ יש ו,צ יש וכאשר
 יןא – וקניות מזון ליקוט – ל) (טז, שִבעי"ה ביום העם "ַוִישְּבתּו – ותהא והפנים ת,השב תנתמ את

  בשבת. מקום להם

 – שדות ואין ארץ יןא עוד כי פועלים, בו ובדיםוע בהמות וב שחורשות דהש יןא מןה רשתפ בכל
  יב). כג, (שמות שפטיםמ פרשת בסוף רתיזכ בשדה שבת

 ארוזו מוכן אוכל קונים ואנו בשדות, ייםח לא רובנו יכ רלוונטית, ךכ לכ יאה מןה בתש בעבורנו,
  תודעתנו.מ רחוק בו, שעמל מי לכ על והשדה מן),ה את עטףש טל, במקום ופלסטיק (ניילון

 הַמרֶּבה, העדיף ולא בֹעמר, "ַוָיֹמדּו – מוחלטה השוויון והוא כללב לנו איןש במן, יהה אחד ברד רק
 במעט לרסן באו אמנם השמיטהו השבת – ח)י (טז, ָקטּו"לָ  ָאכלֹו פיל ישא חסיר,הֶ  אל והממעיט

  במדבר. רק היה וחלטמ שוויון אבל פערים,ה את לצמצםו התחרות את

  

החולשות של משה -שמות יז   
 מי שמספר לכם על 'קדושים וטהורים' ללא חולשות אנוש, מספר סיפורי בדים

 כשהם ובוכה ביו,א ואת אמו את שרואהכ צוהל תינוק – תינוק םע דייןע יהה ממצרים שיצא עם
 קלה. לשעה אפילו מעיניו נעלמים

 בתורתי "ֲהֵיֵלך – מוע את מנסה וה' – ז) ז,(י ָאִין"? אם ִקרֵּבנוב ה' "ֲהֵיש – 'ה תא נסיםמ שראלי בני
 וכים.ב רעב, ישו מצריםמ מצותה תמו אם או כלל, מים אין וא מרים, המים םא ד). טז,( לא" אם
 – עמלק למלחמת מגיעים כך טוב. המ מסלע, ומים שמיםמ אוכל מביאו מים,ה תא רפאמ 'ה אם
  יא). (י"ז, עמלק" וגבר דו,י יניח וכאשר שראל,י וגבר דו,י משה ריםי כאשר "...

 יורד, ואה ואם מוטיבציה, ומתמלאים רואים ולםכ התורן, בראש תנוססמ הוא אם – גלד כמו נס
  ונחלשים. נבהלים

 משה ויֵדי" אנושיות חולשות יש )א לג, דברים( אלהים"ה איש" למשהש דגישהמ אמתה תורת
 בדים. סיפורי ספרמ אנוש, חולשות ללא טהורים'ו 'קדושים לע לכם מספרש מי – ב)י יז,( כבדים"

 תשס"ו)ה שבות (אלון ולשון מקרא פרקי – המוריה ארץ (בספרו "לז נון-ןב יחיאל "רד מורי, אבי
 של כתפיהם עלו גופם על שענונ האבן, לע יושבה שהמ ידיש הסביר ),שלי באתר וגם ִנסי' 'ה' בפרק
 לעיני בולט מראה על שמרו יחדו בידיו, הכובד תא לשחרר שהמ יכל כךו עומדים,ה חורו אהרן

  ה'. כסא שהם שמים,ה אל מונף נסכ והיםהאל במטה אוחזת היד הלוחמים,

 – הדברים של ומשמעותם ה",-י ֵּכס על יד כי – ִנסי ה'   למזבח כשקרא בעצמו משה הסביר וכך
  טז).-טו (יז, ֹדר" ִמֹדר בעמלק לה' "מלחמה



  

החברים הכי טובים של בני ישראל -שמות יח   

 כל שובהח זו ובדהע עמלק.ל מורג בהיפוך – מדברה שבטי מכל נול הקרובים יוה ומשפחתו יתרו
 עולה קריבה משה, אל בא יתרו משה.ל יתרו בין מחודשה למפגש לםש רקפ הקדישהש תורה,ב כך

 מצרים. יציאת של גדולה הנס על ה'ל והודה וזבחים,

  בהמשך. ישראל ניב אל הצטרפו משפחתוו שיתרו כנראה

  מדָין? על לנו ידוע מה

 ביותר חשוביםה הממצאים ילת.א שליד לעקבה, דרוםמ וףס ים חוף לע שכנה הדרומית מדָין ארץ
  בתמנע. קדומיםה הנחושת במכרות נחשפו

 אבל ימנים,ס שם שהשאירה קדומה,ה המצרית אלילותה תא תמנעב יוםכ בליטיםמ לצערי,
 במצרים ראו םה נחושת. חרשי היוש הֵקינים,-המדָינים יוה בתמנע נחושתה הפקתב העובדים

 תמנע, את מצריתה המשלחת זבהע אשרכ להם.ש אלילותה תא השליטל שמנסים זרים, פולשים
 המצריים האלים רצופיפ את המדָינים שחיתוה הדעות), ובר לפי( צריםמ יציאתל רובהק בתקופה

 ועם פסלים, וללא אבן, צבותמ עם מדָיני, מקדשל המקום תא והפכו למה),ש מודיע לידש (במקדש,
  שכן.המ ליריעות שדומות יריעות

 (=הר ַשעירה-א ג'בל יוםה עד שנקרא ריםה גוש מצאנ סואץ)ל מאילת( מצריםל מדָיןמ דרךה על
 מנשה פרופ' יההז המיתלה) למעבר מדרום( הקדומה דרךל סמוך – סואץל ותרי קרובו שעיר),
 והסבר (תמונות ִּבְשר סין ג'בל – סיני / לסין ברור יכרוןז יש בשמוש היחיד, ההר את "לז הראל

  בתורה'). 'מדע במדור תרו,י לפרשת מקראות'' בפרקי ,שלי באתר תמצאו

 בצפון ולא סיני, בדרום (לא למצרים מדָיןמ הדרך על יהה סיני הרש כז), ,ד שמות( תורהב מפורש
  עצמה). במדָין ולא סיני,

  

ארץ –תורה  –עם  -שמות יט   

 באדמה. בלעיםנ לבסוף, אנשים. מוכ שנים. אותמ חיים םה אם גם ומתים, נולדים עמים

  חרות.א בתרבויות או באדמה, בלעותנ ומתות, וצרותנ דתות גםו תרבויות גם

  אחרים. עמים ליוע כשגוברים בגלותו, וא במולדתו ומת – במולדתו וצרנ טבעי עם

 – נעלמוו ולדתםבמ חותמם את השאירוש רבים טבעיים מיםע נוצרו נודדתה אברהם ממשפחת
 ערב בטיש על נוסף זאת אדומי,ה העם דיין,מ שבטי עמוני,ה העם ,המואבי העם

 רוב והפִלשתים. הכנעניםו האמורים עמי תא לציין מבליו עוד,ו ָיטּור,ו ֵקָדרו ָביֹותנְ  – הישמעאלים
 העמים את הצילו המולדת לאו השפה לא מקרא.ה ללשון דומהה עברית יברוד האלה העמים

  נמנע. בלתי ממוות לההא

  לנו. המוכרים אירופה מעמי חדא אף כמעט יהה לא נה,ש אלף פניל באירופה, גם

 לוהים,-א של טוטליות מקוםב מולדת של וטליותט המבקשים לכ לע יל שי דולהג תמיהה
  אדומי. או מואבי םע ולעצב לחזור יים,ח שנות לפיא אחרי נו,ל ומציעים פגנית, טוטליות

 "נורמלי" להיות



 ואף בניםמ ארכאולוגיים, שרידים מתוש הטבעיים עמיםה ובר לש ולדתםמ קרקעב אתרל אפשר
 פסוקי בין קשר מוצאים אםו בתנך, זיכרון רידיש גם הםמ ותרונ עניין.מ וזאונימ ומרח כתובות,

 בעיר כשנתגלתה היה כך – גדול רעש בצדק תעוררמ האדמה, ןמ ונחשפו עלוש כתובות ןובי תנך
 שאת, ביתרו ישראל, לךמ אחאבב מרדש מואביה מלךה – מישע' 'כתובת שבמואב, דיבון

 עתיקה, בעברית תובותכ שתיהן המזרחית. ירדןה בבקעת עור'ב רב בלעם' תובתכ כשנתגלתה
  ארמיות. השפעות כמה םע מקראית לעברית דומה

  ותרבויות. דתות מים,ע קברי מתים, רידיםש הם להא כל אבל

 אלה הריש מבפנים, אותם אכלוש וההשחתה רועה פנימ קר אל נוצרו,ש שםכ מתו האלה העמים
 פרסי,ה הבבלי, האשורי, הכיבוש מפני קר ולא ב); ירמיהו( שאת יתרב ףא אוליו נו,ב םג אכלו

 הם כי ובראשונה, ראשב אלא, אותנו, החריבו גםו מהם זקיםח שהיו להא לכ הרומי,ו ההלניסטי
 שולט בכולם סגדו. להםש הפטרונים אליםה עם חדי טבעי, אופןב ומתו טבעיים, כעמים נוצרו

  המוות.

 כנושאי עצמם תא ראו לא גם הם גלות.מ ביציאה נצרפו לאו גלות, לש יתוךה כורב תגבשוה אל הם
 לתרבויות עמים,ל אותם הנחילו ולא דיברות',ה 'עשרת מעוש לא הם – עולםל וסריתמ שליחות
 בתהום קעוש שלהם, האלים מוכ שלהם, פולחןה הררי םג מוסרית. תרבות של כבסיס ולדתות
  הנשייה.

 'עם נוצר מצרים, ציאתי של באש הצריפה מןו במצרים, גלותה של )כ ,ד דברים( ברזל"ה "מכור
  בגלויותיו. שרד וגם דמתו,א על מת לאש ה), ט,י (שמות סגולה'

  בדנו.ל אנחנו גלויות. ץבקיבו העתיקה ארצול חוזר וגם גלויות,ב ששרד םע עוד אין

  'נורמלי'? להיות רוצה לא מי – העמים משפחתב חריג היותל קשה את,ז לעכל קשה

 את המירו אשליה, או יתויפ מתוך או וראנ לחץ חתת דורות,ה אורךל יהודיםו שראליםי המוני
 והתרבויות הדתות טבעיים,ה העמים בתוך נעלמוו הצליחו חלק – 'נורמלים' היותל כדי דתם

  המוקד. לע עלו אחרים ורבים הזורמות,

 רבים אכן, – דת בהמרת צורך יןא כי ות,בקל ותרי רבהה התבוללל פשרא מודרניתה בתרבות
 פחד בליו שליחות, של משא ליב 'נורמליים', ייםח לחיות רוציםש פנימ היעלם,ל וחריםב מאחינו
 את משלמיםו הטבע וצ םע מיםשלימ הם להתבולל בבחירה קולקטיבי).( קיבוצי גםו אישי קיומי,
 ובניו שבנותיו ואבות מהותא מורשת לו אין אםו תמותה, ןב הוא דםא כל – מנענ בלתיה המחיר
  חי. זיכרון מכל םג מחיקתו תחילת ואה הצפוי מותו – אותה ימשיכו

 שבנפשנו מפני שרדנו האנומלית. האמונהו הסבל כל םע בחיים, חרנוב ששרדו, ודיםהיה נוא אולם
 גלות ושום מנה,מ והיציאה מצרים לותג של ברזלה כורב צרפנונ ברכ בתודעתנו,ו זהותנוב רוחנו,וב
 השואה, אפילו שבגולה. החורבנות לאו בארץ, שהיו חורבנותה לא ליל,כ חסלנול כלוי אל ורבןח או

 מחדש, קם ישראל עם כי השמידנול יכלה לא שנים,ה אלף תב היהודית גלותה את ילכל שהחריבה
  גלויות. קיבוץ נסב

*  

  נשגבת כמטרה הבחירה חופש

 היא הציונות הביתה. שבנו ומר,ל יש אנו, "... – הרצל אבז נימיןב מרא ראשוןה ציוניה בקונגרס
  ...". וחזרו – שיצאו הבנים אנו דים.היהו ארץ לא שובנו פניל עוד יהדותה אל שובנו

 זה מדיני חיבור אם הדבר, אפוא תלוי דים"ביהו – היהודי ברצון תלוי שהכול ואמר, חזר גם הרצל
 ממנו. וטוב נעלה אחר, דור יבוא עוד, הוכשר לא זה דור אם מדיני. רומן רק שעה לפי יהיה

 היהודים'). ל'מדינת המבוא (מתוך לה" ראויים יהיו והם מדינתם, את ישיגו בכך הרוצים היהודים
 הדגשת עם יחד הגלות, מן לצאת היהודים של הרצון במידת שלו הספק את הרצל ביטא בכך

 ל'דור מרתקת פרשנות ועם מחודש'), תורה 'מתן (מעין לארץ השיבה לפני עוד היהדות אל השיבה
  בעצמאות. ברצונו ממנו", וטוב נעלה אחר דור "יבוא – המדבר'



 ומותו לחייו מעבר והם עולם, חיימ חלק הם להא שחיים ידענו,ו בארצנו, חופשי כעם חיותל בחרנו
 את ולסכן להתנדב גלות,ב ולא בעצמאות בוחריםש ישראלים, עיריםצ וכניםמ לכן, – חידי לכ לש

  כפוי. מהיתוך ולא ופשית,ח מבחירה נובע הז אבל עם.ה תחיית מעןל האישיים חייהם

 ורמת גנטי,ה טבעם פי על ועליםפ החיים בעליו הצמחים מסלוליהם.ב וחריםב אל הכוכבים
  .מבריאתם יתרונם וזה בחור,ל יכולים דםא ניב מוגבלת. שלהם הבחירה

 כ), ד, (דברים הזה" יוםכ נחלה לעם לו היותל ממצרים ברזלה "מכור שראלי תא וציאה 'ה האם
  חופשית?ה הבחירה שלילת עד וי,כפ 'היתוך' דיכ עד ותםא לצרוף כדי

 יהה ברכ האדם בריאת – די בלי דע בחירה, וחופש חירהב חסרי צוריםי המוני שי העולמות לבורא
 – יתעצם שלו בחירהה חופש גם הברזל", מכור" לחירות יוצאה םע ידו.ב ניתןש חופשב יכוןס בה

 גם כאפשרות. לעלות לולהע למצרים השיבה אפילו – שמעו"ת ֹמעשָ  םא היהו ... שראלי "שמע
 הגלויות בכל גם בארץ, גם קיימיםו חיים אנחנו כןל הגלות. גםו החופשית, בחירהל נכנסת הארץ

  לציון. בשיבה גםו ביותר, הקשים ובתנאים

 (שבת תלמודה ובלשון כגיגית', 'הר כפייתכ סיני רה במעמד מוותה רדתח תא בטעות)( בינוה רבים
 הז משפט אבל קבורתכם", תהא םש לאו, ואם וטב,מ התורה, קבליםמ תםא "אם – "א)ע פח

 יש ליכם,ע שקבלתם המ קיימתם אל למה לדין, יזמינם שאם" ותמיהה, קושיה לאא אינו בתלמוד
  (רש"י). אונס"ב שִקבלוה תשובה להם

 מפחד אפילו ישראל בני תא לשחרר נועד יניס הר מעמדש היא תורה,ב מוכ תלמוד,ב התשובה
 את העצימה ממצרים היוצא עםה של והצריפה מצרים,ב אלא סיניב היה אל ברזל'ה כור' המוות.
  בארץ. עצמאות ביןו גלות בין לבחור יכולתו ואת חירותו,

 פרשנות היא תורה,ה עם העם של וטליט 'היתוך' טרתומ אילוכ יניס רה עמדמ לש הפירוש
 שאיפת של המוטעית בנההה מתוך תלמודי. ידאלא היא אילוכ גיגית',כ רה כפיית' מוכ מוטעית,
 ועוד די',מ מוכהנ טמפרטורה' 'ריתוך', 'כישלון', לש התמוהה מסקנהה גם גזרתנ טוטלית, 'היתוך'
 המטרה – הבחירה חופש אלא יננוא ככישלון, וטליותט לעיניים נדמהש המ חרים.א ביטויים
  התורה. נותן של העליונה

 חרדת מתוך דווקא הבינוו למדו ישראל שבני פנימ הבחירה, תא יותר ודע עציםה יניס רה מעמד
 יכ ראינו זהה יוםה "... ם:חיי תורת להם תתל אלא אותם, הרוגל בא אל לוהים-שהא המוות,

 אנחנו ֹיספים אם הזאת, גֹדלהה האש תאכלנו כי מותנ למה עתהו ָחי.וָ  אדם,ה תא היםל-א ידבר
 תוךמ מדבר חיים להים-א קול שמע שרא בשר כל מי יכ ָוָמתנּו. וד,ע להינו-א 'ה ולק תא לשֹמע
  כג).-כ ה, (דברים ..". הינול-א ה' יאמר אשר לכ את ושמע תהא קרב ֶיחי.וַ  כֹמנו, האש

 – למשה ה' אמר עבורם),ב התורה את לקבל שהמ את לשלוח( זאתה בחירהה עלו זאתה הבנהה על
 זה לבבם והיה יתן מי – דברו אשר לכ היטיבו אליך, ברוד אשר זהה עםה בריד לכ תא "שמעתי

 (שם, לֹעלם" םולבניה להם ייטב מעןל ... בחירית) יראה לאא מוות, ראתי (=לא תיאֹ  ליראה להם
  כה).-כד

 ליצור בידיוו והמוות, החיים בידיו הלוא – ..." תןי "מי – ומרא לוהים-אש הפתעה,ה דולהג כמה
 לשחרר ולמה רצה,י אם אפילו התורה ןמ להינתק וכלי לא ישראלמ דםא שוםש זה,כ 'היתוך'
 פסיקמ שלא םע עורף? קשה עם צוף?ח עם להיות יוכלוש כדי מוות?ה מפחד מעט,ב ולו אותם,

  לוהיו?-א ועם עצמו עם להתווכח

 של סיני הר מעמדב טעם ולא צורך וםש ואין מותה',ת כ'בן ריאתוב עצםמ מותל וחדפ דםא כל
 ה' – ע"ב) לג ברכות( שמים" מיראת חוץ מיםש בידי "הכל – ז"לח לשוןב כפייה.ו הפחדהו 'היתוך'
 קיוםל ומשמעות רךע שיהיה דיכ ני,סי הר במעמד מיוחדב השמים, יראת תא משליטתו הוציא
  ז). כ"ד, (שמות נשמע"ו "נעשה מתוך התורה

 ארץ אל הברזל" "מכור בדרך ה,ב חפץ עולם שחצי ים,חי תורת נול נתן שרא לוהינו-א שםה ברוך
  הבחירה.

  



 א צריך שום הסברל"לא תרצח" ל -שמות כ 

 מקראות'' פרקיב ,שלי באתר דברים תהרחב (ראו 'לאווים' שרע שניים שי הדיברות בעשרת
 בשבטי כמו שנה,ה בחודשי כמו שישה, מול שישה – לאווים')ה 12-ו הדיברות עשרת' תרו,י לפרשת

 ישראל:

  תרצח לא                                        ניפ על חריםא אלהים ךל יהיה לא

  תנאף לא                                             תמונה כלו פסל לך תעשה לא

  תגֹנב לא                                                              להם תחֶוהתש לא

  שקר עד ברעך תענה לא                                                                     עבדםת ולא

  רעך בית תחֹמד לא                                        ַלָשוא להיך-א ה' םשֵ  את ִתשא לא

  עךר אשת תחֹמד לא                                     השבת) ביום( מלאכה כל תעשה לא

 לשני 'לאווים' ארבעה כנסתמ היא ומאיימת. סבירהמ תומכת, מוניתא סגרתמ שי ראשוןה בלוח
 ה' "אנכיל משלימה מקבילהכ אםו בא יבודכ תא ומעמידה להיך"),-א 'ה "אנכי (פעמיים: דיבורים

 עד מצרים, ליציאת ותמתח כסגירה אבות)ה (בארץ אדמהה לע ארוכיםה חייםה אתו להיך",-א
 למען עבדים... ביתמ מצרים מארץ הוצאתיך שרא להיך-א ה' "אֹנכי – חדא לםש שפטמ כדי

  יב). ב, ,(כ לך" ֵתןנֹ  להיך-א 'ה אשר האדמה לע ימיך ַיאִרכּון

 ההסבר אפילו – למען'' ובלי 'כי' בלי ומך,ת הסבר וםש בלי הדהדים,מ לאווים'' קר שי שניה בלוח
 זכרנ איננו האדם", את עשה אלהים צלםב "כי דמים, פיכותש של רההחומ לע )ו ט,( שבבראשית

  המוחלט. האיסור קר – הדיברות בעשרת

 מהדהדת זו וצמהע מוחלט. וסרמ לש יהההיסטור כלב פעמית-חד ופעהה הם הדיברות עשרת
  הסבר. ושום מסגרת, וםש בו שאין פנימ דווקא שני,ה בלוח במיוחד

  

לפגוש את אלוהים ולהישאר בחיים -שמות ?   

 – יתרו תלפרש 'מקראות' פרקיב ,שלי אתרב (ראו סיני רה למעמד בפרק ופיעותמ מטרות שלוש
 –  גדולה')ה החרדה ו'מטרת דיבור',ה להנהגת הנס 'מהנהגת

 ועם במטה, אוחזת חזקה יד םע יז), בפרק עילל (שהסברנו ניסיוןו סנ לש הנהגהמ עבורל א.
 הקבוע ה' דבר לא הדיבור, הנהגת אל עמלק,כ אויב וא רעב, או צמא עתב ריפיםח משברים
  השמים". "מן והנצחי,

 הביאל יוכל והוא ה', פניל נציגם תא בו ראוי שראלי שבני כך קבוע, נבואי ינוימ למשה לתת ב.
  ומצוות. משפטים וקים,ח ה' מלפני להם

 התורה את שיקבלו דיכ באדם, השולט המוות פחדמ ישראל ניב את שחררל אהב מעמדה רדתח ג.
  ע"ב). לג (ברכות מים"ש מיראת חוץ מיםש בידי "הכל – מורהג חירות מתוך

 (=פן יָראּות אל העם לא משה "ויאמר – ז)ט כ,( דיברותה חריא ת,בשמו רמוזה רק זו מטרה
 על חופשית)ה (=הבחירית, יראתו תהיה בעבורו האלוהים, אב אתכם סֹותנַ  בעבורל יכ תמותו),

  תחטאו". לבלתי פניכם,

  – מתפרשים הדברים כד)-כ (ה, הדיברות חריא דברים בספר



 תא לשֹמע ונחנא ֹיספים םא מות...נ מהל ועתה ָוָחי האדם את אלוהים ידבר יכ ראינו הזה "...היום
 – כֹמנו האש מתוך מדבר חיים אלוהים ולק שמע אשר בשר לכ מי כי – ָוָמתנּו עוד לוהינוא 'ה קול

  ַוֶיחי";

 כ) (לג, ָוָחי" האדם, ִירַאני לא "כי מוות, ירושהפ אלוהים םע שפגישה מרגישים,ו ביניםמ דםא בני
 כדי להם תגלהה לא שאלהים שראל,י בני בינוה יניס רה במעמדש גדולהה המוות בחרדת רק –

  יים'.ח 'תורת להם לתת דיכ אלא אותם, להמית

 את לעבוד לא – עיקרוןה את הבינו הם גע,ר עוד פילוא כזה מצבב המשיךל הםל קשהש אף
  ה'. לפני ראויה בודהע זו אין יכ מוות, לאךמ בתור האלוהים

  

  התנ"כי 'תוםאהל הדוד ' -שמות כא 
 חוקי העבדות בתורה אל מול סיפורה המופלא של הרייט ביצ'ר סטואו

 בקנָטקי, באחוזה הגונה יתב עבדות סטואו יצ'רב הרייט יארהת ום'ת דודה אוהל' מופלאה בספרה
 תום את למכור ונאלץ בחובות הסתבך האדון אבל – טובב משפחתו םע הנפש ילאצ וםת יח שבה

 פש,נ במסירות למים נפלהש ילדה וםת צילה הפלגה,ב דרום.ה מטעיב אכזרית עבדות אל בהשפלה,
 למוות אותו ִהכהש אכזר, לאדון תום נמכר שובו מת, השני אדוןה אולם וב.ט ביתל ובש כהז וכך
 אצילותו. את לסבול כולי שלא מפני רק

 לש נופיותכ מול התמודדל נאלצה האכזרית, המכירהמ להימלט דיכ התינוק םע שברחה השפחה,
 ובנס, הרפתקאות בדרכי קר בצפון. גם ורחיםב עבדים תהסגר חייבוש חוקיםה חסותב רודפים,
  לחופשי. תולצא לקנדה, להגיע הצליחה

 טו, (דברים לו" טוב כי" להישאר ירצה שעבד פויצ שבה גונה,ה בית בדותע לאא תירהה אל התורה
 חובת החילהו כ), כא,( עבריים-אל ָמהָא  וא עבד למוות שִהכה דוןא על נקמה ונשע הטילה טז),

 סרהא לכול, ומעל כז),-כו (כא, עין וא שן להם הוציא אדוןה אם בריים,ע-אל ָמהָא  וא עבדל שחרור
  יז).-טז כג, (דברים דוניוא אל בורח בדע להסגיר לחלוטין

 וגם אןכ םג .פילגשכ ולא ט), (כא, הבנות" כמשפט" לנהוג ייבהח התורה נישואין,ל שיועדה בָאָמה
 ואת בכלל, נשיםל מעמדן השוואת את תורהה הדגישה ד)י-י א,כ דברים( וארת פתי בשבויה
 אישה של זכויותיה את תורהה שהגדירה שבו מקוםה שזהו ענייןמ יד.ל ידמ ותןא מכורל האיסור

ֹ  ְוֹעָנָתּה ּהְּכסּוָת  "ְשֵאָרּה, – נשואה  אין ִחָנם, "ויצאה הז למעמד תזכה לא ואם – )י (כא, ִיְגָרע" אל
  יא). (כא, כסף"

  

את הזעקה הזאת אסור לפספס -שמות כב   
 אין להם שום כוח, והם לא יגיעו לבית המשפט  –גר, יתום ואלמנה, כמו עניים ודלים 

 בעולם הרגיל משפטה והמוסר. המצוות לא מהמשפטים רמטיד עברמ תחוללמ פרקה באמצע
 התרשלש השומר וא גנבה מזיק,ה שלםי המ שעיקרו דין), > (מקרה ותֶנהמ משפט הוא כולו

 ֱהִייֶתם ריםגֵ  כי ִתלָחֶצנּו, ולא ֹוֶנהת לא "וֵגר – מוסריה איסורב יקרןע מצוות,ה אילוו בשמירתו,
 כפופים שבתורה המשפטים בלא כא).-כ (כב, ַענּון"תְ  לא יתוםו למנהא לכ צרים.מ בארץ

 דיבורה וזרח בסופםו מוחלטים,ה מוסרייםה םהאיסורי של והרחבה וטכפיר הדיברות, לעשרת
 מדיבור נובעים משפטים,ה בראש עבדותה שפטימ םג מוחלטים.ה מוסרייםה איסוריםה אל

 שון,ל באותה מנוסחת ולמוסר מצוותל החזרה גםו עבדים", ביתמ וצאתיך...ה שרא '...ה "אֹנכי
     ואלמנה. תוםי ועינוי הגר, הונאתו הלחץ באיסורי



 אל להים",-"הא שםב שופטים אשר דםא בני לש שיפוטה תחוםמ םג ובריםע נוא ההז במעבר
 כי ֹאתו, ְתַעֶנה ַעֵנה אם" – הפרק לש עיקרו כאןו ובעצמו, כבודוב ארץ'ה לכ שופט' לש משפטו

 אלמנות נשיכם והיו בחרב, תכםא והרגתי אפי חרהו צעקתו; שמעא ָשֹמעַ  לי,א צעקי ֹעקצָ  אם
  ולשפוט! להתערב ה' את אלצות אם ואבוי אוי – ג)כ-בכ ב,(כ יֹתמים" ובניכם

 ר,ג חברתי.-כלכלי כוח של ינימוםמ דרוש צדק, משפטל ולקוות משפטה יתב לא הגיעל כדי
 בייאושם המשפט. ביתל יגיעו לא הםו כוח, וםש הםל יןא – דליםו עניים כמו ואלמנה, יתום

 אביונים, עקתצ לשמוע מוסריתה ובתנוח ו).כ כב,( אני" ַחנּון כי עתי"ושמ ה', לא יצעקו הם
 את אנחנו שנשמע דורש ה' צרים,מ יציאת מכוח לילה.ח ה', ףא חרון תעוררי לאש כדי

  הצעקה.

  

לאבותינו האביב לא היה חג -שמות כג   
 ?הישראלים של היום מכירים את חג האביב. אך במקרא אין חג אביב. מדוע

 בגלל ארוכה, קופהת ויימשך ל,ק היהי אל זהה חיבורה לארץ. העם בין ורלחיב התורה מגיעה כאן
 ּוףס מים ְגֻבְל את וַשִתי ארץ;ה את וָנַחלָת  פֶרהִת  אשר דע פניךמ ָגְרֶשנּואֲ  עטמ "מעט– האויבים

 סיפר וזע עמוס שהסופר לי זכור הזה בהקשר א).ל-ל כג,( ..." נהרה עד ממדברו ִלשתים,פ םי ועד
 גוריון,-בן דוד לש שולחנו על הז פסוק ראהש שראל'),י ארץב משםו מפה(' בעפרה בביקורו לי

 .כך על נוקב דיון מוע ניהל ואף ביב,א בתל בלשכתו
 

 אחת! בתב שלמה גאולה אין בתורה,

" "ֶאבֹיֵני טובתל השביעית, בשנה יבוליםה בשמיטת תחילמ בתורה ארץל עםה יןב החיבור  (כג, ַעֶמ
,וַ  שור ינוח למען" ז)י פרקל ליש טורב עילל ראו( בשבת השדה בשביתת נמשך יא),  בן ְוִיָנֵפש ֲחֹמֶר

 (כג, ואסיף קציר – ארץב חקלאיים חגים הםש ה"רגלים", שלושתב נשלםו ב),י כג,( הֵגר"ו ֲאָמְת
 שבעת ִתשֹמר, המצות חג את" – יג) לפרק ליש בטור לעיל ראו( ממצרים יוצאה העם גיח גםו טז),

ֹ  ימים ,צִ  כאשר ותמצ אַכלת   טו). (כג, ממצרים" ָיָצאָת  וב כי האביב, דשחֹ  למועד ויִת

 'חג נזכר לא התנ"ך כלב אבל לא), ט, מותש אביב", ׂשֹערהה ("כי ילההמבש תבואהה וז האביב
  מדוע? – אביב'

 הגדול, ברובה נאכלה ברכ שעברה מהשנה תבואהה כי חגוג,ל במה קלאיח לעם היה לא באביב
 ַהֵמַצר" "ִמן שנה לכ של באביב צאוי החקלאים אבותינו – שדהב בשילמ ודנוע חדשה ולוהיב

 החגים, מכל – קצירה ולראשית ההבשלה סיוםל ובחרדה יהבציפי המתינוו ),ה יח,ק (תהילים
  להם. היה לא מעטכ דפסחא' 'קמחא דווקא

  מצרים. יציאתל מוחשי כרז ג), טז, (דברים ני"עֹ  "לחם פסחב הייתה בארץש המצה גם

  

להצליח לשלב יראה ואהבה -שמות כד   

 "ספר קריאתב שלמים, וחגיגת עולה רבנותק עם הר"ה "תחת מזבחב יניס רה עמדמ סתייםמ כאן
 השמים, כס על יושב ךכמל ישראל" לוהי-א" ה' כבוד לש ההתגלות בחזיוןו ),ז-ד כד,( הברית"

 יא).-י כד, ישתו",ו ("ויאכלו החגיגית סעודהב פגע שלא

  נעלמת. זה שבפרק המוות, ובחרדת החזק השופר בקול המעמד, בתחילת נזכר לא אלה מכל דבר
 כא), (יט, ָרב" ממנו ונפל לראות ה' אל ֶיֱהרסּו "פן הגדול בחשש המעמד, בתחילת יש קל רמז רק

  יא). (כד, עליהם חס וה' וראו, שעלו ואביהוא?) (נדב אצילים לאותם רמז



 החגיגה עתב ה' אהבת תא מבססת חתימהה אילוו בחירית,ה רוממה,ה 'ה ראתלי מובילה הפתיחה
 תא לקבל אפשר ואי יראה, ליב ה', מאת דיבורה בקדושת לזכות אפשר יא עבודתו.ב והשמחה
  אהבה. בלי הדיבור,

 כל ואת 'ה דברי כל "את שמעו אשרכ רק (ז), נשמע"ו "נעשה ומרל יכלו שראלי ניב לכן,
  (ז). הברית" "ספר קריאת עם (ג), המשפטים"

 את כלל הברית" ו"ספר הדברים, דרס גם היה כך מב"ן,ר ולדעת זרא,ע-בןא ברהםא 'ר דעתל אכן,
  מקרא'. של 'פשוטו הוז משפטים. פרשת םע הדיברות עשרת

 של הימים מספר את כד מפרק למדו םה – אחרת ראוק ורש"י א)ע פח שבת( תלמודה כמיח אולם
 משה אל ויקרא ימים, ששת ענןה ַויַכֵסהּו סיני רה על 'ה בודכ "ַוִישֹּכן – טי רקבפ והירידות העליות

  טז). (כד, "הענן מתוך השביעי ביום

 וגם מוות, חרדת גם – עצמם הימים ותםא של הפוכים תיאורים ניש אןכ שי ריאתם,ק לפי
  יא). ,ב (תהילים רעדה"ב וגילּו ביראה, 'ה את "ִעבדּו – אחת בתב עצומה, התלהבות

  

  

משכן הדיבורשמות ?   

 בחצר שעמד( המזבח קוםמ איננוו משכן"),ה על" ֹאהל צרוי הִעזים (יריעות ֹאהלה איננו "המשכן"
 – כבודו' 'שכינת את ישראלב המשכין ה' כבודל מפואר מלכותי מרבד ואה "המשכן" – המשכן)

 – 'ֻחָּפה' מעין

  נסת:כ בית של במונחים נחשוב םא להבין נצליח אולי

 לתאר נסו( עםה תאסףה םש משכן/מקדש,ה  לחצר  אלא למשכן/מקדש, קבילמ איננו כנסת בית
 הוא הקודש ארון רק מזבח').' כמעין הכנסת, יתב בימת אתו משכן/מקדש,ה צרח עלמ גג לעצמכם

 העדות לארון המקביל ואה התורה, ספרי מקום – המקדש) יתב (ושל משכןה לש מעט'-'מקדש
 הוא הקודש), רוןא (של 'הפרוכת' פניל הכוהנים לש כפיםה שיאתנ קוםמ אילוו ,הקדשים בֹקדש

 ובין ֹקדשה בין לכם הפרוכת "והבדילה – הדביר לפניש ההיכל פרוכת,ל מחוץש ֹקדשל המקביל
     לג). (כו, הקדשים" קדש

 חיבורוה ,יא)-ט ו;-ג (כו, חברותמ בשתי חוברו עזיםה ויריעות משכןה יריעות ,העשייה מתחילת
 מתחת בדיוק מצאנ והוא "אחד", אוהלו "אחד" שכןמ יצרש ואה קרסיםו לולאותב ביניהן

 מתחילת היריעות בהכנת כבר נמצאת קדשיםה ֹקדש לבין ֹקדשה בין חנהההב ךכ ג).ל כו,( לפרוכת
  הזאת? ההבחנה עותמשמ מה אך עשייתן.

 ִמבין ַּכֹפרתה עלמ תךִא  ודברתי שם, לך "ונועדתי – למשה נאמר קדשים,ה בֹקדש עדותה ארון על
 המשך זהו – כב) (כה, ישראל" ניב אל אותך אצוה שרא כל את הֵעֻדת רוןא לע שרא ְּכֻרביםה שני

  ישראל. בניל תורה לתת כדי משהל והדיבור ציוויה המשך יני,ס הר מעמד

 קֹודשמ רת.קטו ולהקטיר הנרות תא להעלות ובניו הרןא יעמדו פרוכתה שלפני קודשב זה, לעומת
 של כפים בנשיאת כמו לפניו ברינוד עולה הקֹודש מןו בתורה, נו,אלי 'ה ברד שמענ הקודשים

  ותפילה. תורה ואהרן, המש – הכהנים

  

חופש ושוויון, ערכים הפוכים –שמות כה   

 – ב) (כ"ה, תרומתי" את ִתקחּו ִלבו, ִיְדֶבנּו אשר איש כל "מאת – החופש היא הנדבה תרומת
 הראויים, בכיבודים יזכו היכולת ובעלי כלום, יתנו לא היכולת חסרי ַימעיט, והדל ַירֶּבה, העשיר
 הגדולים. בפערים הוא שלו שהמחיר אלא נפלא, רעיון הוא החופש ייזכר. ושמם



 ותצווה, תרומה בפרשיות ברצף תנואו מוביל א) ה,כ לאמר", שהמ אל 'ה "וידבר( פותחה הדיבור
 פנינול מציב הראשוןו דשים,ח יבוריםד שהש ופיעיםמ תשא-יכ פרשת בתחילת רק תומן. עד

 ַירֶּבה, לא העשיר קדש...ה בשקל השקל "מחצית – נפש ופרכ לש רומהת חלוטין,ל פוכהה תרומה
 ֹאהל ֲעֹבַדת על ֹאתו ְוָנַתָת  ַנפֹשֵתיֶכם... לע ְלַכֵּפר ה' רומתת את תתל השקל, מחציתמ מעיטיַ  אל והדל

  שוויון. ועקתהצ החובה, תרומת אןכ – ז)ט-יג (ל, מועד..."

 עני בין הבדל שום אין נפשות בכפרתו שווים, נולדו דםא בני כל – פלאנ עיוןר ואה שוויוןה גם
  החובה. מס את לגבות כדי נדרשה הכוח הוא שוויוןה רעיון לש המחיר אבל – לעשיר

 השוויוני חובהה ממס גםו פשית,החו הנדבה מתרומת םג מועד, אוהל בודתע עם משכןה ייבנה איך
  חופש? אין ,שוויון שיש ובמקום וויון,ש אין ופש,ח שיש מקוםב הלוא –

 כסףה ַאדֵני את – תמציתה תא רק ניתן כאןו לח), בפרק( קודיפ רשתפ תחילתב מצאתנ התשובה
 מודיםהע ֵויוָ  את וגם הֵעדה", ְּפקּוֵדי "כסףמ עשו פרוכת,ה ועמודי משכןה קרשי וניצב עליהם

 ישראל, בני כל גמור, שוויוןב מיוצגים המשכן ומדע שעליו בבסיס – כח)-הכ לח,( סוףב לקשירה
  בנדבה. בא השאר כל – בסוף הקשירה עם

  ים.הפוכ ערכים בין ראוי איזון – חופשית דבהנ גביו עלו שוויוני, בסיס

  

  

משכן הדיבור -שמות כו   

 (שעמד מזבחה קוםמ איננוו משכן"),ה  על" אוהל יצרו הִעזים יריעות( האוהל איננו "המשכן"
 'שכינת תא בישראל המשכין ה' כבודל מפואר לכותימ מרבד ואה "המשכן" – משכן)ה בחצר

 – 'ֻחָּפה' מעין – כבודו'

  כנסת: בית של מונחיםב נחשוב אם הביןל נצליח אולי

 נסו( עםה התאסף םש המקדש, או המשכן לחצר  אלא למקדש, או למשכן קבילמ איננו כנסת בית
 ארון רק מזבח').' כמעין הכנסת, בית בימת אתו המקדש, וא משכןה צרח עלמ גג עצמכםל לתאר

 המקביל הוא התורה, ספרי קוםמ – מקדש)ה בית ושל( משכןה לש מעט'-מקדש' ואה הקודש
 ןארו (של הפרוכת'' לפני הכוהנים של כפייםה נשיאת קוםמ ואילו קודשים,ה בקודש דותהע לארון

 בין לכם הפרוכת "והבדילה – הדביר שלפני היכלה לפרוכת, מחוץש קודשל מקבילה ואה הקודש),
     לג). (כו, קדשים"ה קדש ובין הֹקדש

 והחיבור יא),-ט ו;-ג (כו, תמחברו בשתי וברוח העזים יריעותו משכןה ריעותי עשייה,ה מתחילת
 מתחת דיוקב מצאנ הואו "אחד", ואוהל "אחד" שכןמ שיצר הוא בקרסיםו בלולאות ביניהן

 היריעות בהכנת כבר נמצאת קודשיםה קודש לבין קודשה בין בחנההה ךכ ג).ל כו,( לפרוכת
  הזאת? ההבחנה משמעות המ אך עשייתן. מתחילת

 ִמבין הַּכֹפרת מעל ִאתך ברתיוד שם, לך "ונועדתי – למשה אמרנ הקודשים, קודשב עדותה רוןא על
 המשך זהו – כב) (כה, ישראל" ניב אל ותךא אצוה שרא לכ תא ֵעֻדתה ארון על אשר הְּכֻרבים שני

  ישראל. בניל תורה לתת כדי משהל והדיבור ציוויה המשך יני,ס הר מעמד

 מקודש קטורת. ולהקטיר הנרות תא להעלות ובניו הרןא יעמדו פרוכתה לפניש קודשב ה,ז לעומת
 של הכפיים נשיאתב כמו פניול דברינו וליםע שקודה ומן בתורה, אלינו, 'ה דבר נשמע הקודשים
  ותפילה. תורה ואהרן, שהמ – הכוהנים

  



מה שמסתתר מאחורי המילים -שמות כז   

 מהר 'אדריכלות לע מרמזים ובעשייה) ציוויב פעמיים, החוזרים( המשכן פסוקיב הדיוקו האריכות
 רָאההֶ  "כאשר –   ז"ל) ריאו ןב מאיר שיטת לפי יני'ס מהר אדריכלות' פרקי ,שלי באתר (ראו סיני'

 ח). ,(כז יעשו" כן בהר ֹאת

 בן מאיר ז"ל). מורי לאבי רובק (וחבר אמן-דריכלא ז"ל, וריא בן אירמ יהה וז יטהש חשףש מי
 על כתובים עצמם הפסוקים איך רָאההֶ  המשכן) בונה ורי,א בן בצלאלמ מוש תא שאימץ( אורי

 האותיותו המילים – פתחים)ה עלו קדשים,מ תקירו על כתובות לש העתיקה (כשיטה התכניות
 הוא אות. ולכל ילהמ לכל המידה קנה תא למצוא קר צריך הר.ב אהר משהש תכניתה ןה עצמן
 הארון בתכנית מילים 52 וספר המשכן, בכלי מילהל אמה חצי – נזכרתה קטנהה מידהה תא לקח
  מידותיו. לפי השולחן תכניתב מילים 20-ו מידותיו, לפי

 אמות 5 קובעים מהא 100 לאורך מודיםע 20 כןש מילה,ל אמות 5 ואה מידהה נהק המשכן, בחצר
 יב),-ט (כז, מסובכתה המזרחית לצלע מגיעיםש עד משכן,ה צרח פסוקיב יותר.ב קטנהה כיחידה

 10-ו צפון", לפאת" מילים 20 העמודים, מספרכ תימנה",-נגב לפאת" מילים 20 – יליםמ 05 יש
  אחת!). כמילה מקף,ב קוראת שהמסורה יליםמ שתי ישבח אורי בן( "ים-"לפאת מילים

 שהראה אחרי בצעירותי, למילה. מידהה קנה וזהו נזכרת,ה הקטנה מידהה וז מהא 03 ח,נ בתיבת
 תיבת של הפתח היה בדיוק היכן – בחיוך אותי אלש התכניות, ביג על מיליםה תא לתדהמתי)( לי

 במקום – בפשטות נהע והוא שאלה,ל תייחסותה מצאתי לא ובמפרשים שברש"י אמרתי, נח?
  התכנית. על תובותכ התבה" "ופתח שהמילים

  זו. הארה אשכח לא לעולם

  

 !תנו כבוד -שמות כח 

  

"ציץ  –ד) -שישה בגדי כהונה "לכבוד ולתפארת" (כח, ב –בגדי הקודש מחולקים לשלושה סוגים 
 "מכנסי בד לכסות בשר ערוה" (כח, מב).ו –נזר הֹקדש" (לט, ל), שהוא כתר ולא בגד 

מכנסי הבד הם המשך של אותו "עלה תאנה" מגן העדן, והוא לבוש מינימלי שאנשים לובשים 
בחוף הים ובנסיבות דומות לכיסוי ערווה. רוב הבגדים שבני אדם לובשים הם בגדי כבוד, המשך 

  .של אותן "כתנות עור" שה' עשה למשפחת האדם אחרי הגירוש מהגן

  מעל לבגדים אנשים עונדים תכשיטים וסמלים. כך בבגדים רגילים, וכך בבגדי כהונה.

כשאדם מתלבש, הוא מתחיל בבגד התחתון, שמכסה ערווה, אבל בפרק בגדי הכהונה הוא נזכר 
אחרון, כעין הערה אחרונה, כי סדר הדברים בפרשיות אלה הוא תמיד מן החשוב והמקודש 

ארון העדות אל שולחן ומנורה, אל היריעות, אל הקרשים, והחצר מ –יצוני והפנימי אל הָּפחּות והח
  האפוד והחושן אל המעיל, ואחר כך הכתנות, ומכנסי הבד בסוף.מ –בסוף 

גם על אבני השוהם, שישה  –בגדי הכבוד של הכוהן הגדול ממולאים ומאירים בשמות בני ישראל 
ט בני ישראל", שיהיו תמיד על לבו של הכוהן אבני החושן, שהם "משפ 12שישה על כל כתף, וגם 

  ין לו כבוד ותפארת מצד עצמו, אלא למענם של בני ישראל ולשירותם.א –הגדול 

והציץ (=ֶּפרח) נקשר על המצנפת "בפתיל תכלת", אי אפשר שלא יזכיר את הציִצית (=תפרחת), 
  ."דושגד הכהונה של כל אחד מ"ממלכת כהנים, וגוי קב –ועליה "פתיל תכלת" 

  



  סל מצות, סל תלאות -שמות כט 

 לקראתו חירום, בעת הצורך, פיל השורות ילוימ של באיצ ירותש ואה יוםכ פינוב 'מילואים'
 חשוב, לתפקיד וכניסה הכשרה דיים',י 'מילוי םה המקרא לשוןב כז)-וכ כט,( ַהִמֻלאים"" מלחמה.

 וננו.בלש לואים'ל'מי מאשר פיקוד רסלקו או טירונותל יותר דומה

 בא לה), כט,( ידם" "ְתַמֵלא בהם שרא הימים שבעתב נאכלה קרבןה לג),-אל כט,( ִמֻלאים"הַ  "ֵאיל
 (כמו מצות קיקיר רכה), יד מצת (כמו מצות חלות – כג) ,ב (כט, צותמ וגיס לושהש צות,מ לס עם

 אך ),פחזניות (כמו שמןב וכפולה ברותחים לוטהח מסולת מן",ש "לחם מצותו הקשות), המצות
  חמץ. לחם בלי

ת "על כנגדן אך אלה,ה המצה סוגי שלושת םע מצות לס יש ודהת קרבןב םג שוואה,ה לשם  ַח
  יג). ז, (ויקרא למיו"ש תודת ֶזַבח לע קרבנו, קריבי חמץ לחם

  מדוע?

ת"ּבְ  הן אם – רוכהא לדרך ציאהי בטאותמ המצות  ארוכה דרך על עידמ זה ב), (כט, בשמן" לּו
  תלאות. דרך על עידותמ שמן, טיפת בהן איןו מלח, הןב שיש ני",עֹ  "לחם צותמ אילוו וטובה,

 בקרבן להופיע חייב הוא לכןו המטרה, בהשגת העושרו האושר תא דרך,ה וףס תא בטאמ החמץ
 בסיפוק אחורל להביט יוכלו לא לעולםו ומחייבת, רוכהא לדרך כנסיםנ כוהניםה בלא תודה.
  חמץ. בלי צות,מ סל מחייב כוהניםה דיי מילוי – 'תודה' ולומר

 השבועות בחג אבל – יוםה עד מצות אוכלים אנוו ארוכה, לאותת לדרך צאנוי מצותה בחגו בפסח
 ארץה לחםמ הביכורים כי, חמץ דווקא( כ-יז כג, ויקרא" )ַהִּבֻּכרים לחם "את להביא התורה חייבה

  .התלאות דרך של המטרה וז התורה, פי על

  

מה כל כך מיוחד בו –מזבח הקטורת  -שמות ל  ? 

 במבט שנראה קטורת,ה במזבח פותח משכןה מעשה לש גדולה מפרטל הנספחיםו חתימותה פרק
 יופיע הוא וכך והמנורה, שולחןה אחרי הוא משכןב מקומו הרי – מקומוב יננוא אילוכ ראשון
 כט).-הכ (לז, הביצוע בפרשיות באמת

 שפרשת כשם – כיאסטי)ה עיקרוןל בדומה( ראשל וסוגר וזרהח במבנה רגיל המקרא אולם
 חותמות משכןה פרשיות כך סיני, רה למעמד סוגרתו חוזרת ה,ב כלולותה מצוותה לע משפטים,

  המשחה. שמן צדל הקטורת, בסממני םג כך אחרו הקטורת, במזבח

 שמן – דתמי  בודתע של בפרשיות מוקפת תפקידיהם,ב לשרת כוהניםה וכניסת הונהכ בגדי פרשת
ת המאור  ֹעַלת(" התמיד לעבודת וםי בכל כבשים שני – הבגדים פניל כא),-כ כז,( "תמיד נר "לַהֲע

 הכלי, בתיאור גם חותמת קטורתה שפרשיית לאא ח),-ז ל,( "מידת קֹטרתו" – מב)-לח כט, ",תמיד
  הקטורת. העלאת לש התמיד בעבודת וגם

 ביום שנה"ב "אחת – חּוָצהוָ  נימהפ פתיעה,מ דינמיות זו? לחתימה נבחרהש בקטורת מיוחד מה
 רדח במבט נלווה גם אנו ִּכֻּפרים",הַ  ַחטאת ִמדם" הקטורת זבחמ לע כפרי כוהןה אשרכ הכיפורים,

 כפרה מסך לפרוש כדי הקודשים, ודשק אל פנימה ידוב הקטורת חתתמ םע גדולה כוהןה את
 יווהצ משה ועדתו, ורחק בפרשת ז).ט יג,-בי ז,ט יקרא(ו ַחטֹאָתם" "לכל ישראל ניב פשעי על מיוחד

-יא יז, (במדבר החיים" ובין מתיםה "בין בעם נגףה את לעצורו המחתה", "את לקחת הרןא את
  יג).

 הל' רמב"ם ע"א, נט (זבחים מקומוב המחתה את ניחיםמ קטורת, זבחמ יןא אםש ימדו,ל וחז"ל
 בותש אלון מקראות, רקיפ ז"ל, יארברו מרדכי רבה דברי וראו ב. ',ג פרק ומוספין, תמידין

  ).318-320 עמודים תשס"ט,



  

  

  

מקדש הזמן שחיללנו -שמות לא   

 "לא הדיברות, עשרת לש שבת יש – בארץ דהש של שבת ישו במדבר, והלא לש ית,ב לש בתש יש
 – תובהמו פועלים וגם ביתך, ובני האת גם בשדה, גםו בבית םג י) ,כ (שמות לאכה"מ כל תעשה

 נזכר לא להא ובכל הֹקדש", ב"מלאכת לאו מלאכתך"), ל("כ אדםה מלאכתב דוברמ להא כלב אבל
 כאן, רק כי נורא,ה ועונשו שבת' 'חילול זכרנ המשכן פרשיותב רק ונש.ע זכרנ לאו בת',ש 'חילול

 מקום.ה למקדש שקדם הזמן מקדש – כמקדש תפסתנ עצמה שבת

 של לאכהמ כל םג ממילאו משכן,ה הקמתל שנחוצה מלאכה כל גם וסרתא הזמן כמקדש שבת
 הוא מקדש וחילול מקדש, בעצמה יאה כי (וכיו"ב), ודשק ספרי תיבתכ של וא פילה,ת תיב בניית
  מוות. עונש אחריו הגורר

 צורך מרגיש הוא אם אלא בו, מאמין ינוא אם גם קודש',' מחלל יננוא ומּוַסר רבותת ןב דםא שום
 כיום םג גורר קודש' חילול' 'קודש'. בשם כביכול נעשיםש זעזעים,מ ל''חילו מעשי על למחות
  קטלניות. תגובות

 כמקדש השבת את הרומאים.ו הבבלים החריבו ),2( והנביאים )1( מלכיםה בנוש מקדשה יתב את
 והיהודים פיזי, מתחםב בנוי לא הוא כי חו,הצלי ולא נים,ש אלפי במשך להחריב וייםג יסונ הזמן

 את ולהפוך השבת, מקדש תא להחריב יכלו יהודיםה רק מר.מש כלמ ליוע מרוש ייםבח ששרדו
  זאת. עשו אכן הםו חופשית, לבחירה שמירתה

  עוד. אותה חללי לא איש – זמןה מקדש היא שבתה כי כלליתה ההכרה חזורת שבו ביום

  

בואו ננסה לסנגר על אהרן -שמות לב   
 שראיתי פסלי אלילים ניצבים על גבי עגל או פר שנים רבות היה הסבר זה מוזר בעיניי, עד

 ותם.א מייפה ולא וכישלונות, משברים רהמסתי לא היאש הוא מתא ורתת לש ובהקמ יכרה סימן
 שילוב גם וייתכן פוליטי, סברה ויש תאולוגי, סברה יש אהרן, של לאחריותו עגל,ה חטאל אולם

 הזה? לחטא עםה את הביא מה ביניהם.

 משה אבל – ארץב החיים אנשיםל רלוונטית היאש שמים,מ תורהו 'ה םע ישיר קשר הבטיח משה
הים נול עשה "קום – נעלמה'' בטחתוה גםו 'נעלם'  אשר האיש שהמ זה כי לפנינו, ֵילכּו ראש א
  א). (לב, לו" היה המ ידענו לא צרים,מ מארץ העלנו

 ָאמּור עליוש בסיס קר יהה עגלשה סבר, ז)צ צד,-צב א, אמרמ  הכוזרי',' (בספר לויה יהודה ר'
 הסבר היה רבות שנים הארון. על סוככיםה לכרובים אסור!)( חליףת הואו ראה,נ בלתיה להתייצב

 הכניסה באולם ניצב זהכ (פסל פר או עגל ביג על ניצבים ליליםא פסלי ראיתיש דע עיניי,ב וזרמ זה
  בירושלים). מקרא,ה ארצות מוזאון של

 ויזבחו לו "וישתחוו – גמורה ליליםא בודתע ואה ַמֵסָכה"" עגלש בינוה המפרשים ורוב רש"י אמנם
 ורב גדול עם שבקרב מסתבר, ד). (לב, מצרים" ארץמ ֶהֱעלּו ראש שראלי היךא להא יאמרו:ו לו,

  ביניהם. ואהרן יה"ל,ר כמו שחשבו אלהכ וגם מש,מ אלילים ובדיע גם יהיו

 (לב, הוא" ְבָרע כי העם את ידעת "אתה – המצרית לאלילות מלחזור העם את להציל רצה אהרן
 שראה למה פוליטי הסבר אימץ ג), י, פרשה רבה-(ויקרא המדרש בעקבות ה) (לפסוק רש"י כב).

 שם פרץ זה, לפי והרגוהו". מוכיחם, שהיה יהודה) שבט (ממנהיגי אחותו בן חּור "ראה – אהרן
שת בדיכויו שנהרגו אלים, מרד   כח). (לב, איש" יאלפ "כש



  ישראל. שבטי יןב אחים מלחמת מנועל ניסה לום")ש ("רודף אהרן

  

האופציה לעם חילוני -שמות לג   
לפי דעות הנשמעות בדורות האחרונים, רבים היו שמחים, אולי אף נלהבים, להצעה של ה' למשה 

 בועהלעלות בלעדיו אל ארץ האבות שבה תתקיים הש –

  

 המיידית, הראשונה, שהמ תפילת גללב ד)י לב,( עמו"ל עשותל ֶּברִד  שרא ָהָרָעה "על ניחם ה'
 הגדול כניצחון לישראל ָהָרָעה"" את יפרשו המצרים – הראשון רגעה ןמ שהמ חששש המ שעיקרה

 עוד רצה לא 'ה אבל משה). של עבריתב "ָרָעה" / "ָרע" ואה המצרי 'רע'( מצרייםה אליםה של
 עוד. יחזור אל כזה שמצב דיכ דו,כבו שכינת את בישראל להשכין

 למשה ה' לש להצעה נלהבים, אף וליא שמחים, יוה ביםר אחרונים,ה דורותב נשמעותה עותד לפי
 לעם ויהיו הארץ תא יירשו ישראל בני שבועה.ה תתקיים בהש האבות רץא לא לעדיוב עלותל –

 בלי בקרבו, 'ה נוכחות בלי וני','חיל לעם אבות וארץ מסורת – בתוכם שכוןי לא 'ה אבל ריבוני,
  אותה? מחללים אתם םא קדושה, לכם מהל – ףא חרון בליו וקדושה, תורה

 את מעוש כבר – ד) (לג, ..." ִיתַאָּבלּווַ  הזה, הרע דברה את עםה "וישמע – אודמ בהלונ שראלי בני
 לע לוותר רצו ולא ההר, מן יורדו חוזר 'נעלם'), כי שחשבו( משה תא ראו כברו סיני, הרב ה' דברי

  מדוע? צפויות.ה והסכנות הקשיים מרותל משה, אמצעותב ה' םע הישיר הקשר

 עמיםה ככל והמואבים. העמונים םג היו ברהםא ממשפחת אדומים.ה םג יוה ברהםא מזרע
  לאנשים. בדומה ומתים, נולדים טבעיים מיםע ונעלמו. לוכ הם הטבעיים

 ותקופות תמשך,מ היסטורי סבל – חירמ שי זהל עליו. לוותר רצו לא בנצח, געונ שכבר ישראל בני
 (לג, רחוקמ צופה והעם ח),-ז לג,( למחנה" "מחוץ ועדמ ואוהל שמשהכ פנים', 'הסתרו יחוקר של

  י).-ח

  

איך נוכל לדעת שסלחת -שמות לד   

  

 מידות – למשה ילהג בכבודו ה' שכינה,ה ולהחזרת סליחהל והמכרעת נההאחרו תפילהה את
"ְד  את נא "הֹוִדֵעני – משה הפצרותל ה' שובתת זו והגמול. הרחמים  יג). (לג, ָרֶכ

  – אלילים) עבודת (על הדין ידתמ רק נכתבה אשון)ר (בגוף 'ה של ישירה בדיבור בלוחות,
  ה).-ד (כ', ְלֹאֲהַבי..." אלפיםל חסד ְוֹעֶׂשה ֹׂשנָאי,לְ  בנים... לע אבות ֹוןעֲ  ֵקדּפֹ  ,ַקָנא ל-א"...

 עם נגד וההרשעה עדותה כתב הלוחות, את ברש ומשה עגל,ה חטא לע סלוחל יהה פשרא יא לכן,
  נורא. משפט למנוע כדי מכריעה ראיה משמידיםש כמו ישראל,

 פה, עלב אבל א), (לד, הראֹשנים" ֻלֹחתהַ  על היו שרא הדברים את" כתובי 'ה שנייםה בלוחות
-א"... – רחמיםה מידות את כוללתה הרחבהב דרכיו סודות את משהל ה' מסר ילה,תפ של בנוסח

  היום. עד לסליחה מתפללים כךו ז),-ו (לד, נים..."ב על בותא ֲעֹון ֵקדּפֹ  ...וחנון רחום ל

 כי אוהביו,ו ה' שונאי עוד אין להבתפי אבל אצאים,צ על ווןע פקידתב רורהב דיברותל ההקבלה
 ולמי עוונותיו, מחלונ מי והב,א מיו שונא מי בביטחון לדעת ודע מאפשר לא רחמיםה מידות גילוי

  נו.זמ בבוא ממנו וייפרע פו,א ה' האריך רק



 הדין ידתמ כתובה בלוחות – בכתבש תורה את הפכתמ היא לפעמיםש ה,פ בעלש תורהה ולדהנ כך
 שלפני והסליחה רחמיםה מידות את למשה 'ה גילה הפ ובעל ים,ורחמ ליחהס ליב המוחלטת,

 ָּכַרתי האלה, דבריםה פי על יכ האלה, דבריםה תא ךל ְּכָתב" – בסיום לו אמר וכך הדין, מידת
  לפסוק). ומדרשים "בע ס גטין ראו( כז) לד,( "ישראל ואת ברית ִאְת

  

איך הגעתם למספר הזה -שמות לה  ? 

 הפתיחה המקום. מקדש לפני הזמן מקדש – בשבת ופתח שראל",י בני דתע כל את" קהילה משה
 וגם שוב,ח דיבור מזמינה ),ו יט, וגם א לה,( ..."דבריםה אלה" – סיני הר למעמד הדומה החגיגית,

 בכל ֵאש ְתַבֲערּו "לא – נוסף חדא פרט םע סוקים,פ שניב סתיימיםמ "הדברים" והנה ומקיף, שלם
 הפתיחה. את הולם יננוא הזה הקיצור ).ג (לה, שבת"ה ביום ֹמְשֹבֵתיֶכם

 למותש פרשיות ואחריה ),ד (לה, אֹמר"לֵ  'ה והצִ  שרא דברה זה" – פתיחה שוב יש הבאה בפסקה
 כך ואכן שלמה, מסכת אןכ הייתה שבת דיבורל שגם ותנתנ הדעת משכן.ה עשהמ לש ומפורטות

 הםל שאמר מלאכות 93 להביא ומר:א ביר ...הדברים אלה" הלכה:ה במדרש חז"ל זאת הבינו
 ארוכה, רשימה וךמת אחד רטפ היה שא בערתה איסור זה, לפי א). ויקהל, (מכילתא  פה" על משה

  נכתבה. ולא פה", "על שנאמרה

  )?1 חסר 40(= 39 מספרה את חז"ל קחול מַנין אבל

 יוםו פרטים, 14 שי ...",הדבר זה" הכותרת תחת משכן,ה פרטי שברשימת דעתיי בתורה כקורא
 40( לשניים מסתעף הב חרוןשהא פרטים, 39 רשימת אמתב שזו והבנתי יַני,ע את 'ה האיר אחד

  – מקודש) מספר

 שרתל השרד בגדי את לספור]... [נא כסהו...מ ואת אהלו, תא המשכן, תא ':ה והצִ  שרא לכ "...את
  יט).-י (לה, ַכֵהן"ל בניו בגדי ואת ן,הכה לאהרן קדשה בגדי תא שהם][ בקדש

 – שם תובכ כךו הגדול', ב'מדרש נזכר שהרעיון רוכי,ב שאול הרב יל אמר את,ז שגיליתי אחרי
 בשבת מלאכות בותא 39' מאמרי (ראו בשבת" רושנאס מלאכה בותא 39 נגדכ ציוויין 93 לוא "הרי

  ).שלי באתר מנין?' –

  

לכל שבת יש מוצאי שבת -שמות לו   

 וכך מסחר,ה מקום אל או הבנייה, מקום אל להההוב היא יצורי שרשרת כלב האחרונה המלאכה
 'קול פרסם ומשה הנדרש, ןמ יותר הביאו שראלי בני משכן.ל חומריםה באתה תיאורב מפורש

 ַוִיָּכֵלא הקדש, תרומתל מלאכה עוד יעשו אל ִאשהו "איש ֵלאֹמר: במחנה'
 "מלאכה" השם ז).-ו (לו, הֹוֵתר"וְ  ֹאתּה, עשותל המלאכה לכל ַדָים היתה והמלאכה ;ֵמָהִביא העם

 .ההבאה עצם על וגם חומרים,ה מן שתיבנה משכןה מלאכת לע גם חומרים,ה על גם חל

 מן כלים הוצאת – והכנסה' 'הוצאה יאה האחרונה המלאכה – תורהב שבתה מלאכותב םג כך
 מן חומרים והבאת המן), בפרשת ז,י פרק (לעיל זוןמ ללקט דיכ המסחר קוםמ לא הבית)( האוהל
  בשבת. אסורהש המשכן, להקמת הבנייה,ו ורהייצ מקום אל (הבית) האוהל

 שמרוש המושחתים נגד ה) ח,( עמוס בתוכחת – זה הקשרב מיוחדב שבתה זכרהנ נביאיםב גם
 הקטיןל (=מזון), ָּבר וִנְפְתחה והשבת ֶבר,שֶ  וַנְשּבירה ֹחֶדשה ַיֲעֹבר "מתי – ציפוו ודש),ח וראש( שבת
     מה".ִמר מֹאזֵני ְלַעֵותּו שקל, ולהגדיל ֵאיפה

 נפרצה ברכ כאשר השבת, ביום רושליםי בשערי שאמ נשיאת גדנ כז)-טי יז,( רמיהוי ובתוכחת
  יהודה). מלך נשהמ מימי (כנראה שבתב ירושלים שעריב שקק המסחרו השבת, חומת



 בית בראשית ירושלים, שעריב בשבת והמסחר הייצור גדנ מאבקו תא טו) ג,(י חמיהנ תארמ וכך
 החֹמרים, על ֹעמסיםו ָהֲעֵרמֹות, מביאיםו שבת,ב תֹותגִ  רכיםדֹ  יהודהב איתיר מהההֵ  "בימים – שני
 שערי את סגר כ)-טי (יג, נחמיה השבת". יוםב ירושַלִם מביאיםו משא, כלו תאניםו נביםע ין,י ואף

  השבת. את הצילו המסחר, את צרע והרוכלים, סוחריםה בפני ירושלים

  

מה רע בלהתייפייף –שמות לז  ? 

 כלי של אחת יחידה זאת יכ ויקהל, פרשת וףס עד "זל רקפ תא המשיךל הקוראיםמ קשאב
 חריג בתיאור להתבונן מבקש ניא תרומה, מפרשת ציוויה על חוזרה הכלים רוטפי מתוךו המשכן,

 הכיור, על חריג חדא פסוק בולט אך כללית,ה התרומה ןמ נעשו החצרו משכןה ליכ כל – אחד
 נֹחשת ַּכנֹו ואת ֹחשת,נ ַהּכיֹור תא "ויעש – המוניהןב נשיםה שהביאו הנחושת מַמראות שנעשה
 ).ח (לח, מֹוֵעד" ֹאֶהל ַתחּפֶ  ָצְבאּו שרא ַהֹצְבֹאת ְּבַמרֹאת

 פניהם ראותל לִהְתַיּפֹות, הנשים כל משפט "כי – הארוך) בפירוש( עזרא-אבן ברהםא 'ר תבכ הז על
 העולם זה ַתֲאַותִמ  שסרו ',ה ובדותע שיםנ ישראלב יוה נהוה זכוכית... או ֹחשתנ בַמראות ֹבקר בכל

 מועד אהל פתח אל וםי יום באות רק ִהְתַיּפֹות,ל עוד ורךצ להן יןא יכ דבה,נ ראוֵתיֶהןמַ  ונתנו
  רבות". היו כי ...',ָצְבאּו 'אשר זהוו המצוות, בריד ולשמוע להתפלל,

 ראותמַ  בידן יוה שראלי "בנות – להפך ממש כתב ע"ב) אי סוטה הגמרא, בעקבות( רש"י ואולם
 בהן מואס משה והיה המשכן, נדבתל מלהביא ִעְּכבּו אל אותן אףו תקשטות,מ שהןכ הןב שרואות

 עמידוה ידיהם עלש ,הכל מן עלי ביביןח אלו כי ַקֵּבל, קב"ה:ה לו אמר – רעה ליצר שעשויים מפני
 אכלמ להם מוליכותו ולכותה יוה רך,פ תבעבוד יגעים עליהןב כשהיו במצרים בותר צבאות הנשים

 ומשדלתו בַמרָאה, עלהב עם עצמה ואהר אחת כלו ַמראותה נוטלותו ותם,א מאכילותו ומשתה
 ומתעברות הם,ל ונזקקות תאוה לידי בעליהןל מביאות ךכ ומתוך ממך, נאה ניא ומר:ל בדברים
  שם...". ויולדות

 הצובאות יםבנש חותםו רעה,פ בתו אחותוו משה בֵאם במיילדות, פותח גאולה,ה ספר שמות, ספר
 העגל לחטא שותפות יוה לא ישראל שנשות ז"ל,ח ומדרש ים,ה על נשיםה שירתב ריםמ תווך,ב –

  בתורה. כבר נשים, לש בחותם ישראל גאולת – יא) א,כ פרשה בהר-(במדבר

  

אדם נמדד בכיסו -שמות לח   
 הגונים, אבל לא בכסף, בזהב ובנחושת בשאריות עץ ובד אפשר לסמוך על יושרם של אנשים

  

 התרומה מבצע לע מדויק וחשבון דין גישוה ואהליאב, לבצלא כהן,ה הרןא ןב יתמרא בנו,ר משה
 שקל); 1,775-ו כיכר 100( העדה" קודיפ "כסף קל);ש 730-ו יכרכ 29( תנופה"ה "זהב – והמפקד
 לכלי והבד עץה כמויות לע דיווח אין זה, לעומת קל).ש 2,400-ו כיכר 70( התנופה" "ונֹחשת
 הכהונה. ולבגדי ליריעות המשכן,

 איננו רבנו, כמשה דולג יהא מנהיג, שום – ציבורית התנהלותב וצקיםמ לליםכ מדיםל נוא מכאן
 ידו. תחת עובריםה ונחושת וזהב סףכ על יבורית,צ וביקורת שקיפות,ו יווחד חובתמ פטור

  ובנחושת. בבזה בכסף, לא בלא הגונים, נשיםא של רםיוש על סמוךל אפשר ובד עץ בשאריות

 דתן קורח, מרד בעת ',ה לפני בדבריו םג מקופלת עצמו,מ שהמ דרשש זאת,ה מוסריתה הרמה
  טו). ז,ט (במדבר מהם" אחד את תיֲהֵרעֹ  ולא שאתי,נ מהם חדא חמור "לא – ואבירם

 מכתבו בסוף הרצל ב"ז כתב דומים (דברים שאול בהמלכת הנביא שמואל אמר דומה בלשון
 – )229-230 עמודים תשע"א, אביב,-תל (מהדורת גלויות קיבוץ נס ספרי ראו היהודי, לעם האחרון
 לנביא ענה ישראל עם ַרצֹותי..."; מי את עשקתי, מי ואת לקחתי, מי וחמור לקחתי מי שור "...את

  ד).-ג יב, א, אל(שמו מאומה" איש מיד לקחת ולא ַרצֹוָתנּו, ולא ֲעַשקָתנּו, "לא –



 "ולא – אחרת נורמה מוצאים נוא בירושלים ה' יתב של בית"ה "בדקב הואש,י מלךה ימיב אמנם
 הם (=ביושר) ֶבֱאֻמָנה כי המלאכה, ֹעֵׂשיל לתת ידם לע הכסף תא יתנו שרא אנשיםה תא ְיַחְשבּו
  טו). יב, ב, (מלכים ֹעׂשים"

 מורותח תופעות ועל משכן",ה "פקודי לש יתרהמוס לרמה עוד התעלו אל המלוכה בימי כנראה,
  הנביאים. מחאות נשמעו מאלה

  

 מספר קדוש ,39 -שמות לט 
כמספר מקודש. נראה כי זהו המקור לקביעה של חז"ל כי בשבת  39בפרקנו שוב מתגלה המספר 

 מלאכות אסורות 39יש 

  

 – הל פרקב ת,הפותח לרשימה מקבילב ),39( המשכן רטיפ רשימת תא שוב יליתיג זה בפרק
 לי, תבררה והנה בשבת. האסורות לאכותמ לאבות םג קודשמ מספרכ ז"לח מסורתב קבענ המספר

 שהתורה הּוַכח, כך – אחרים רטיםפ 3 ורעתג וכנגדם פרטים, 3 וסיפהמ לט)( אןכ שהרשימה
 ברורה לשינויים הסיבה שניים).ל מסתעף 39-ה כי ארבעים,( המקודש מספרה על מרתשו בעצמה

 הקֹטרת" "מזבח מקוםב לח) (לט, זהב"ה "מזבח ומרים,ח פיל תובהכ לט)( אןכ הרשימה – כן גם
 כאן נרשם המכסה לכן, ז).ט (לה, הֹעלה" מזבח" במקום ט)ל לט,( נֹחשת"ה מזבח" ו);ט (לה,

 שולחן של דיםב זאת, לעומת כאן. נוספו ליםכ גם חומרים; שנימ עשוי יהה כי ד),ל לט,( פעמיים
 והמזבח. השולחן מוכ שטים, עצי אותםמ עשויים םה כי היבלע,ל יכלו זהבה ומזבח

 משה, אל )1( משכןה את "ויביאו –  חסרנ ומה נוסף, המ וַגלּו "ה,ל רשימתל שוּוהַ  א,נ פרּוִס  ועתה
 בגדי את )...8( ואדניו )7( ועֻמדיו )6( ריָחוב )5( קרשיו )4( רסיוק ),3( ליוכ כל אתו )2( ֹאהלה את

 – א)מ-לג (לט, לַכֵהן" בניו בגדי אתו הכהן, לאהרן קדשה בגדי תא (שהם) )39( קדשב לשרת השרד
  מג). (לט, המלאכה" "כל זוהי

 ואת ב), ,ז פרק (שבת במשנה שבתב האסורות לאכותמ אבות 93 שימתר תא למדות כאשר
 שי ייןעדו המשכן. במלאכת שנמצא מקודש,ה למספר חויבתמ שהרשימה זכרות הנלוות, הסוגיות

 כל קיצרו ומדוע והספר, הבגד הפת, כנתה מלאכות את ךכ כל ז"לח פירטו דועמ – שאולל מקום
  המסחר?ו האש הבית, במלאכות כך

  

הגענו לצומת דרכים -שמות מ   
 יש שני המשכים לספר שמות, כמו גזע מסתעף לשני ענפים, ויקרא ובמדבר

 סיני, רה מעמד סיוםל אחד צדמ קביליםמ שמות ספר ושל המשכן, קמתה של החיתום פסוקי
 המשכים. לשני תפצליםמ הם אחר ומצד

  א) א', ויקרא לה;-לד (מ,                                                                     יח)-וט (כד,

                                                                  ההר, לא משה ויעל

  מועד, ֹאהל את הענן ַוְיַכס                                                           ;ההר תא ענןה סַוְיכַ 

  המשכן; את מלא ה' וכבוד                                                 סיני, רה על 'ה בודכ ַוִישֹּכן

  מועד, ֹאהל אל לבוא משה ָיֹכל ולא                                     ימים, שתש הענן ַוְיַכֵסהּו

  הענן, עליו ָשַכן כי                                                                            משה אל ויקרא



 את מלא ה' וכבוד                                                הענן; תוךמ שביעי,ה ביום
                                                                          המשכן;

                                                                     ענן,ה בתוך שהמ ַוָיבֹא

  ...משה אל ויקרא                                                                          ההר... אל ויעל

 ה' וכבוד מכסהה הענן עם סיני, רה למעמד משךה הם המשכןו ועדמ אוהלש הקבלה,ה ןמ ברור
 יחד מתמשך יבורד אלא פעמי,-חד אורעמ יהיה לא ורהת ומתן משה,ל דיבורה ימשךי שםמ בתוכו.

  ).לח (מ, מסֵעיהם" "בכל שראלי בני נדודי עם

 אילוו יקרא,ו פרס לא וליכותמ ני,לסי בהקבלה משך,ה כמשפט ",משה אל ויקרא" המילים אבל
 לספר המשכים שני יש זה לפיו כג),-טו ט,( ְּבמדבר פרס אל וביליםמ שראלי ניב מסעיו ענןה ֵהָעלֹות
 ְּבמדבר – פנימיה הקודש מן הדיבור תא ממשיך ויקרא – ענפים שניל סתעףמ זעג כמו – שמות
 ונמשכים מעוגנים שניהםו בצבא, פותח מדברּבְ  – בקרבנות פותח ראויק והמסעות. ענןה עם הולך
  שמות. מסוף

 משה ָיֹכל "ולא – המשפט באמצע ואף עניין,ה באמצע סתעפות,ה אלא יום,ס יננוא מותש ספר
  ֵלאֹמר". מועד הלֵמאֹ  אליו 'ה וידבר ,משה אל ויקרא מועד... ֹאהל אל לבוא

  

    



  ויקרא
  

 ?למה שאדם ירצה להקריב קרבן -ויקרא א 

 – ויקרא פרס בפתיחת התורה הציבה יסודות שני

 – ג)-ב (א, ה'" לפני לרֹצנו ... לה' רבןק מכם יקריב כי "אדם – רבןק הביאל אדםה לע ובהח יןא א.
 שנפשו מפני רוצה שאיננו ימ – האדם לש החופשי רצוןב תלויה רבןק באתה נדבה,ה תרומתב כמו

 קרבן יביא לא אם אפילו חייב, אל יא), ,ה א;כ (יד, ַמֶׂשֶגת" דוי ש"אין מפני וא מקרבנות, מסתייגת
  כפייה. אין – ימיו כל

 'משרתים שהם הכוהנים, לאו המקריב, האדם ואה ה) דע א( ראשוניםה פרקיםב עיקרה ב.
 דיבור אלא כוהנים', 'תורת איננה וז המזבח. בעבודות מקריבה האדם תא שרתל דיכ קר בקודש'

 החשוב יעדה שהוא וא,ה באשר חופשיה אדםה לא ההלכה) מדרש שוןבל דנדבה', ('דיבורא חופשי
  הקרבנות. הבאת וגם חופשית,ה בנדבה פותחת משכןל התרומה גם – תורהב כך, כל

  המזבח? שלֵא  עולה שכולו 'עֹוָלה', רבןק להביא דםא ירצה למה – הגדולה השאלה עולה וכאן

 קרבן הביןל אפשר – לכוהנים ונאכלות יטה,ח מסולת עשויות צותמ 'מנחה', רבןק להבין אפשר
 ואשם חטאת של פרהכ קרבנות להבין גם פשרא – קדושהב (משפחתית) גח עודתס וז יכ שלמים,

  'עֹוָלה'? בלא – מוצדקים פוןמצ וייסורי גגהש חטאי על

 שלמדו ויש (רש"י), עשה מצוות ביטול על אמרוש יש מה? על – )ד (א, ו"עלי כפרל ול ונרָצה"
 מביא שאדם יצחק, עֵקדתמ המשתמע ךא רמב"ן),( טאח לש חשבהמ לע מכפרת שעֹוָלה מאיוב,
 "וילך – חיים סכנתב שנמצא ממשפחתו מי לע או צמו,ע על כפרל ורךצ רגישמ שהואכ 'עֹוָלה'

  .יג) כב, (בראשית נו"ב תחת לֹעָלה ַיֲעֵלהּווַ  הַאִיל תא ויקח אברהם
  

 ?זה מה שהבאת? מצה ומלח -ויקרא ב 
 ?כל השנה פסח מדוע במזבח

 וכל למזבח, מוקטר ומץק רק חיטה); (סולת צומחה מן אב הוא – ֹוָלהע קרבןמ פוךה נחהמ קרבן
 יכולה עוני,ה מפני למשל, עֹוָלה, הביאל יכולה יננהשא ונפש"," קדושה;ב כוהניםל אכלנ היתר

 א). ב, לפרק י(רש" נפשו" את קריבה "כאילו 'ה לפני להיחשבו מנחה, להביא

 כל םג מדוע 'פסח'? השנה כל מזבח,ב מדוע חמץ? הןב ואין מלח,ב צותמ ולןכ מנחותה דועמ אבל
  רש"י).ו יא, (ב, תמיד? מזבחל אסור מתוק פרי

 על הגדול סיפוקה והם הגדול, המאמץ סוףב החקלאי לש השאיפה םה תוקמ פריו מץח לחם
 לה', ָתםאֹ  קריבות יתראש "קרבן – כביכורים למקדש יםמובא הם לכן – דרךה בסוף ההצלחה

 העיקרי הביטוי היא הצלחהה על והסיפוק הגאווה מחתש יב). ב,( יֹחח"נ ריחל עלוי אל מזבחה ואל
 לי נתתה אשר אדמהה פרי ראשית את באתיה הנה "ועתה, – ביכוריםה הבאתב ה'ל תודהה של
 – במלח צהמ וכמ וענווה, עניות של אשר בהרכנת לבוא ריךצ למזבח אבל – י) ו,כ (דברים ה'"

 עלול לאדם שיש מה כל באמת, יכ א), קב, (תהלים יחֹו"ִׂש  ִיְשֹּפך 'ה ולפני ֲעֹטף,יַ  יכ עניל "ְתִפָלה
  ברגע. להימחק

 לא (מי חדיםא ימים בתוך נרקבים הר,מ מתקלקלים מתוקה והפרי תפח,ש חמץה ן,כ לע ָיתר
  רב. זמן להישמר יכולה מלחב מצה וואיל ימים...), מהכ אחרי ופרי, חמנייהל עם וכלא תיק מכיר

 מבט לו שיש מי אבל הר,מ לחלוף עלולות הגאווה,ו הסיפוק חושותת הישגים,ה שמחתו עושרה גם
  מעמד. להחזיק סיכוי ול יש ענווה, של

  



 ?מה רע בלשתות דם -ויקרא ג 

 עודתכס חברים), עם וא משפחתו (עם אותו מקריבש מי דיי על מכריעה ברובו אכלנ שלמים קרבן
 חגיגית. כסעודה וא סעודה, כחגיגת חג,

 מה אלא ז), פרקב שיפורש כפי ואיך, ומתי( השלמים ןמ אוכלים המ אל ואה פרקב עיקרה אבל
 עולם "ֻחַקת – קרבן אינםש טהורה וחיה בהמה שרב מכל גםו קרבן, שרב מכלו הםמ אכולל אסור

  יז). (ג, תֹאכלו" לא דם כלו ֵחֶלב כל ושֹבתיכם:מ בכל לֹדֹרתיכם

 שברא לה', אותם חזיריםמ – הדם הוא מזבחה על שנזרק מהו החלבים, םה מזבחה לע קרבש מה
  מזבח: כשאין םג לאדם באכילה יםאסור והם אותם,

 הוא הדם "כי יא); ז,י (ויקרא ִהוא" בדם הבשר פשנ "כי (!) כללב דם שתותל אדםל שותר יןא .1
  כג). יב, (דברים הבשר" עם נפשה תאכל ולא הנפש,

  (!). כלל לאדם נועדו אל החלבים גם .2

 יותר הרבה דק; בולג הוא המותר לשומן לבח בין הגבולש מפני ב,ר דיוקב ותםא פרטתמ התורה
  בכלל. דם וגם ,הנפש' 'דם את הוציאל מאשר שומן,ל ֵחֶלב יןב להפריד קשה

 אין דםו גרום,ל לולע ואשה הבריאותי הנזק הומ השאלה על ועריםס ויכוחים עוררל עשוי הֵחֶלב
 לאדם אסורים ודם שֵחֶלב ךכ על הוא תורהה של דגשה ולםא אנושיות,ה תרבויותה רובב שותים

-די י;-ט ד;-ג (ג', הפנימיים איבריםה על השומר חיוניה והכיסוי נפש,ה בהם יכ וסרית,מ מבחינה
  טו).

  

 בשבחי ההלקאה העצמית היהודית -ויקרא ד 
 ?ים או על מדענים ידועי שם המספרים לדורות הבאים על כישלונותיהםשמעתם פעם על פילוסופ

 בזהות אלא (בשגגה!), טאח על לכפר אנושיה ברצון יננהא חטאתה רבןק פרקב גדולהה ההפתעה
 על שחטאו? 'אדמו"ר', על או שיבה'י 'ראש על חטא?ש בתורה' ל'גדו לע עםפ שמעתם – החוטאים

  טאו?שח דור',ה 'פוסק או הדור' 'צדיק
 'נביאם'? / ם''משיח של כלשהו טאח על ספריםמ המוסלמים וא הנוצרים האם

 פוליטיים, מנהיגים ופאים,ר שם, ידועי דעניםמ ואמנות, רבותת וצריי ופרים,ס ילוסופים,פ םג וכך
 מכונן סיפורכ ועוד בכפרה, הצורך ועל ישלונותיהם,כ על באיםה לדורות ַספרוי אלה כלמ ימ האם

  'סמכות'?

 'כוהנים', של דוגמה נול להראות מתבקש כוהנים',' ידי לע כתבנ יקראו ספרש כותב,ו חושבש ימ
 או ג), (ד, המשיח" "הכהן לש חטא על פרהכ בקרבן דורות,ל הונתםכ תא מכונןה יפורס שפותחים

 יחטא", יאנש ("אשר המלך של או יג), ד,( הקהל" "עיני שראל",י "עדת קניז התורה, וליגד לכ של
  כב). ,ד

  הייתה. לא גם ומעולם זאת,כ דוגמה אין לדעתי,

 כל – לכוהנים וראש נביאיםה גדול ואהרן, משה תא כך תארל יכולה שמים"ה מן" מתא ורתת רק
  הזה. לחוק שמעל אדם יןא לכפרה. זקוק דםא וכל חטוא,ל עלול אדם

 פהשאי של ריפ בראו,נ ולא היו אל שמעולם מושלמים', אנשים' מתארים נושיותא דתיות ביצירות
  שברים. מלא םעול מתוך לשלמות עמוקה
 וכמובן, תורה,ה גדולי כל גם המשיח", הכהן" גם רבנו, שהמ גם וטא,ח דםא לכ אמת,ה בתורת

  לכפרה. זקוקים כולם – המלך = ה"נשיא"

  



 פתח לתקווה -ויקרא ה 

כחידוש שדורש פרק זה הוא הפרק היחיד בפרקי הקרבנות הפותחים, שהתורה עצמה מציגה 
קרבנות אשמה מכמה סוגים. הפרק ברובו איננו עוסק בדרך ההקרבה (כמו בפרקים  –הסבר 

 הקודמים), אלא בסיבות האשמה.

בתחילה מופיעה רשימת חטאים, שאין מהם שום הנאה או תועלת לחוטא (כפי שפירש ר' יוסף 
מי ששכח את שבועתו ועבר ה שפחד להעיד על מה שראה, או זה שנטמא ושכח, או ז –ור) ש-בכור

קרבן החטאת שלהם 'עולה ויורד', כי התורה מאפשרת להם להביא צמד תורים או בני  –עליה 
יונה (במקום כבשה), או אפילו "ֹסלת לחטאת" (ה, יא) בלי שמן ובלי לבונה, כביטוי לעניות 

  שבחטא.

לכך קרבן ָאָשם  בהמשך מופיעה רשימת חטאים, שיש בהם הנאה גדולה מאד לָאֵשם, ובהתאם
מעילה בקודש בשגגה; מעילה באמון של חבר; מי  –(ַאִיל), שהוא כבד מקרבן חטאת (כבשה) 

ששיקר והכחיש פיקדון או הלוואה או אֵבדה; מי שגזל; וכל ָאֵשם שמעל ברעהו, כאילו מעל 
  בקודש.

מזבח לא יכול והנה רק קרבן 'ָאָשם' חורג מהכלל, שאין קרבן חטאת על חטא שנעשה במזיד, כי ה
"וכי ָיִזד איש על רעהו להרגו בערמה, ֵמִעם מזבחי ִתָקֶחנּו למות" (שמות כא,  –לכפר על רשע זדוני 

  יד).

אבל באשמה של גזל ומעילה בקודש או באמון של חבר, הלא חייב החוטא להשיב "את הגֵזלה 
  אשמה.ז יש לו גם פתח לכפרת א –אשר גזל" (ה, כג), ולהוסיף חמישית כעונש 

  

 עכשיו תור הכהנים -ויקרא ו 

  – כוהנים' 'תורת אמתב מתחילה כאן רק
 של האכילה יניד לפי בעיקר הֵסֶדר קבענ ז)-ו פרקים( יחידיםה רבנותק לש שנייהה ב'מסכת'

 ).לז (ז, הקורבנות לכל תורה"ה "זאת נקראיםו בכהונה, שוריםק ואלה הקורבנות,

 הוא העֹוָלה, תא המביא הוא – מקריבה אדםה פיל הֵסֶדר נקבע ה)-א (פרקים הראשונה ב'מסכת'
 עבודת את קר למזבח. המכין והוא העור תא המפשיט הוא שחוט,ל גם כולי ואה ליה,ע דוי הסומך
  הכוהנים. ושיםע וההקטרה) (הדם המזבח

 קרבנות כך ואחר שלמים),-מנחה-עֹוָלה( הנדבה קרבנות חילהת מופיעים ),ה-א( אלו פרקיםב לכן
  המקריב. האדם לש ההקרבה מטרות פיל אשם),-(חטאת כפרהה

-(עֹוָלה קודשים'ה 'קודשי מופיעים תחילה – הֵסֶדר שתנהמ שנייה')ה (=ה'מסכת ז-ו פרקיםב ואילו
-(מנחה הכוהנים וא (עֹוָלה) המזבח שא אלא ותםא וכלא מקריבה לאש אשם),-חטאת-מנחה

 המקריבים. דיי על עיקרב נאכליםש מים),של-(תודה לים'ק 'קודשים כך ואחר – אשם)-חטאת
  כוהנים.ה יאכלו ואיך מה בעתקו הקורבן) של( הקדושה דרגת

 בקדושה, הכוהנים יאכלו נותרה כל את מזבח;ל יוקטר קומץ'' רקש ודע,י מנחה'' מביאש מי
 על'-'כוהן אין כי טז), (ו, ָאֵכל"ֵת  לא תהיה לילּכָ  כהן מנחת" רק מנחה".ה "תורת זאתו בעבורו,
  'עֹוָלה'. כמו היאו כוהן, מנחת שיאכל

 (ו, ו"ב תּוַקד "המזבח אש ורק מנו,מ יאכל לא דםא ששום רוצה,ו תכווןמ עֹוָלה'' מביאש ימ אולם
 אכילת זו כי שנותר, ֶדֶשןה והוצאת והעצים, אשה תורת עצםב היא ֹעָלה"ה תורת" לכן – ב)

  במזבח. האש ידי על ה'עֹוָלה'

  

  



  

 ?ה בתפריטאז מ -ויקרא ז 

 וזה קדושה,ב חגיגית סעודה כט), כ, א (שמואל שפחה"מ "זבחל התכווןל כולי למיםש מביאש מי
 למיםש שמביא מי אבל ז). ,ה פרק זבחים משנה( אחד" לילהו מיםי שני" נאכלש יחידה הקרבן

ת וכנגדן, מצות, סוגי לושהש – ודה'ת 'לחמי םג מביא ב),י (ז, ה"תוד "על  ג).י (ז, חמץ" לחם "ַח
 בקרבנות ב). פרק לעיל (ראו צותמ הן המנחות כל יכ חמץ, שי ודהת קרבןב קר יחיד,ה רבנותק בין

 ו'שתי מכאן, הפסח מצותש כך, יז), כג, ויקרא( חמץ אפונ השבועות חגב לחם'ה שתי' קר הציבור,
 ישראל. כלל של דולג תודה קרבן עיןמ הם שבועות,ב חמץ הלחם'

  הדרך. שבסוף תודהה הוא החמץ אילוו והקשה, ארוכהה הדרך תא בטאותמ שהמצות ברור מכאן

 שום בלי מצות קר יש המצות חג ימי שבעתב – א)י ט, במדבר( מֹררים"ו צותמ על" אכלנ הפסח
 ואת ממצרים היציאה את לזכור שי וכך מצרים", ארץמ יצאת וןבִחָּפז יכ ני,עֹ  "לחם – תוספות

  ).ג ז,ט (דברים תמיד התלאות דרך

 שלבים שלושה לבטא כדי וליא מצה, סוגי לושהש מביא מצוקה,מ צלתוה לע ודהת ומרל באש ומי
 (מורתחות רבוכה צותמ בשמן; משוחים שיםק רקיקים שמן;ב לולותב כותר מצות – עברש בדרך

 הדרך, וףס לציון חמץ, חלות – ולןכ כנגד אך שתי);א לי הסבירהש כפי חזניות,פ שמן;ב וכפולות
     לא). כא, טו, ,ח פסוקים קז, תהילים( אדם" בניל ונפלאותיו סדו,ח לה' ודו"י שם

  הבא. בפרק לפנינו יש הז לכל יפה הוכחה

  

 ימי המילואים כימי הכיפורים -ויקרא ח 

 כלי אחרי כט, פרק מותש בספר שקראנו ציוויה (לפי משכןב העבודה חילתת לש ימיםה שבעת
 .לג) (ח, ְדֶכם"יֶ  את ְיַמֵלא מיםי שבעת כי" מילואים', יימ' נקראים הכהונה), ובגדי המשכן

 ביתו, ועל עצמו על הרןא לקרבן שווים האילו הפר נאכל,ה המילואים'' קרבןמ רגעל תעלםנ אם
 בקר בן בפר הֹקדש, לא אהרן ָיבֹא "ְּבזאת – הכיפורים) יוםב לדורות,( קודשיםה ודשק בכפרת

 נשרף חטאתה שפר כךב וספתנ שיבותח קבלתמ וז השוואה ג). טז, ויקרא( לֹעלה" ואיל לחטאת
 חטאת פר וכמו ז),כ (טז, הכיפורים יום לש (והשעיר) פרה כמו משמ ז),י ח,( מחנה"ל מחוץ" כולו

 ולא בחוץ, רק עשהנ 'המילואים' בימי שהפר אלא א),כ יב, (ד, שראלי עדת לכ עלו דולג הןכ על
 ?שרףנ למה כך, ואם מועד, אהל לא פנימה דמו הובא

 הרב להסביר. ניסה לא ךא מיוחד, כציווי הדיבור", יפ "על ריג,ח דבר זהב אהר א)י ,ט לפרק( רש"י
 לא אדם שוםו גדול, כוהן של חטאת שיאכל ימ שאין הסביר, ')ר עמ' קרא,וי לע בספרו( ופמןה ד"צ
 .הביא צמוע שהוא חטאת לאכול יכול

 'קודש'ב בודהע וםש המילואים'' ימיב נזכרה שלא בכך, נרמזת ותרת)ס (לא אחרת אפשרות
 חשבנ כולו שהמשכן כך, המשכן", תא מלא ה' וכבוד" לה) ד,ל מ,( מותש סוףב נאמרו פנימה,
 "ביום וברכה בודכ לכניסת ואהרן משה מלבד – אליו כנסיםנ שלא ודשים',ק 'קודשכ מיםי באותם

 .כג) (ט, השמיני"

  

 ימים נוראים -ויקרא ט 
 ים כוללים את ראש השנה ויום הכיפורים, האחד חגיגי והשני יום צום. היום השמיניהימים הנורא

 דומה ליום הכיפורים וגם שונה ממנו מאוד



 גם "ביום השמיני" יש דמיון לקרבנות אהרן (והעדה) "אחרי מות שני בני אהרן" (ולדורות, ביום
ֶּפר בעדך ובעד העם" (ט', ז; "וכַ  –ובמטרה דומה  –) ג-הכיפורים, כפי שכתב רמב"ן לפסוקים ב

 .השוו טז, כד)
 .גם כאן נשרף קרבן החטאת (ט, יא) בדומה ליום הכיפורים (ראו בפרק הקודם)

ביום הכיפורים  – )שלי באתר כיפורים',ה ויום השמיני היום' מאמרי ראו )אולם יש גם ניגוד עמוק
נפש, ובסדר העבודה (טז, ג, ה) אין שום קרבן נאכל, ואילו "ביום קבעה התורה צום ועינוי 

 .השמיני" הקריב העם "שור ואיל לשלמים... ומנחה בלולה בשמן" (ט, ד)

כפרת קודש הקודשים (וביום הכיפורים), נכנס אהרן פנימה "אל מבית לָּפֹרכת" (טז, ב –והעיקר 
ניתן  ילואים') לא נזכרה שום עבודה בתוך המשכן.טו) לַכֵּפר, ואילו "ביום השמיני" (כמו בימי 'המ

 .להבין, שהמשכן כולו מלא בכבוד ה', ואש ה' יצאה אל המזבח החיצון

 –ום התרועה ('ראש וראשית השנה') י  –לדורות יש לנו בתורה שני ימים של זיכרון, דין וכפרה 
זהו יום חג,  –למו המלך בשדה' יוצא אל עמו ואל עו' –תרועת מלך בשופרות היא קבלת פנים 

לעומת זה, ביום הכיפורים 'המלך בהיכלו', ואנו באים אליו  שאין בו צום, ואין בו וידוי של כפרה.
במשכן ובמקדש היה כוהן גדול נכנס פנימה לפני 'כסא הכבוד'  –להתוודות מתוך צום ועינוי נפש 

 .כדי לבקש כפרה לכל ישראל

והדין של ראש השנה, והוא הפוך במשמעו ליום היום השמיני' דומה לדעתי ליום התרועה '
 .'ני 'הימים הנוראים', הם ניגודים משלימים, כמו 'היום השמיני ויום הכיפוריםש –הכיפורים 

  

 הקדושה מסוכנת -ויקרא י 
 והי לאנושי יש בו קדושה וסכנה גם יחדל-מקום של ִקרבה בין הא

 –, ג) דבר ה' לאמר: ִּבקֹרַבי ֶאָקֵדש..." (י'על מותם של שני בני אהרן אמר משה לאהרן "הוא אשר 
האם חבוי כאן קשר לאזהרות שנאמרו   ויש לשאול, מתי והיכן היה הדיבור הזה מאת ה' למשה?

"...כל הֹנֵגע בהר מות יומת" (שמות יט,  –בהר סיני, שלא לעבור את גבול הקדושה מפני הסכנה 
 ?יג)-יב

"ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא  –יב) -יני (שמות כד, טאכן, כך נרמז בסוף פרשיות הברית בהר ס
יש שאמרו במדרש  –ושבעים מזקני ישראל... ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו... ויאכלו וישתו" 

(ספרא, שמיני כא): "מסיני נטלו להם" (נדב ואביהוא) את העונש, שכבר אז חצו את הגבול 
 .המותר

 .ש בו קדושה וסכנה גם יחדי לוהי לאנושי-מקום של ִקרבה בין הא

"ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו,  –ייתכן שבני אהרן ניסו לחולל מפגש של חיבור מלא 
הם החזיקו בידם  –וִיתנּו בהן אש, וישימו עליה (=על האש) ְקֹטֶרת..." (י, א) (כפירוש רמב"ן) 

תחבר עם הענן השמימי של מחתות, שענן הקטורת כבר עולה מתוכן, וענן זה היה אמור לה
ותצא אש מלפני ה' ותאכל  –"ויקריבו לפני ה' אש זרה, אשר לא ִצוה ֹאתם  –התגלות כבוד ה' 

 .ב)-אותם, ַוָיֻמתּו לפני ה'" (י, א

אחרי מות שני בני אהרן", בעבודת הכפרה בקודש הפנימי (לדורות, ביום הכיפורים) נצטווה "
ורק  –לא על האש  –חתת האש, ואת הקטורת 'מלוא חופניו' אהרן על זהירות יתר, הוא יקח את מ

 . כשיכנס "מבית לפרכת" יתן "את הקטרת על האש, לפני ה'... ולא ימות" (טז, יג)

  

 חזון הצמחונות של ויקרא -ויקרא יא 

 שעיקרן 'טהרות'), סדר מעין( הטהרות תורות אותב 'קודשים') סדר (מעין קרבנותה ורותת אחרי
 קודשים. לאכול או קודשה אל לבוא כולי טהור קר כי הטומאה, מן התרחקות



 "...הבהמה מעודנת לשוןב דובר המבול פרשתב כי טמאות',' יותח תורהב וגשיםפ נוא לראשונה
 ינשוף נץ, של או חמורו כלב של טומאתו מהי אולםו – )ח ב, ,ז בראשית( ֹהרה"ט א/איננהל אשר

  אופן. וםבש ותםא לאכול שאסור בכך קר – ושחף?

 דורס או יום דורס גידל או מור,ח על רכב או לבכ ליטף םא בין טמא,נ אל מאהט חיהב נוגעש מי
 – מ)-לט יא,( שמתה טהורה בהמה זו םא גם מטמא מתה ואילו טמא,מ יננוא עולםל חיה לילה,

  הם? באשר הטמאים החיים עליב את מאפיין ןכ אם מה

 רשימת יאה רובהב טמאיםה עופותה רשימתו טמאים, הטורפים שכל קורא,ה לעין וגלוי ברור
 זוחלים גםו טמאים, החזיר) (כמו שפהא שאוכלי םג ברור בלות.נ אוכליו ילה,ל דורסיו וםי דורסי

 אוכלי הם (שסועה) פרסה מפריסיו גרה שמעלי ודעי גם מתבונןה יים.ח בעלימ ניזוניםש ושרצים
  שרצים.ה מבין הארבה מיני םג וכך בלבד, עשב

 בימי החי דור, מנחם של ספרוב לעיין כדאי טהרה,ה סימני הבנתב ביולוגיים רטיםפ על לשאלות
  ).246–240 עמודים שנ"ז,ת אביב,-(תל והתלמוד המשנה המקרא

 של הרעיון מתחזק מכאן – לאכילה טהורים חלוטיןל צמחוניים ייםח בעלי קשר יאה המסקנה
 שלוםב מוכ צמחונות,ב שראה ),27–26 םעמודי התשד"ם, ירושלים, ,הראיה מאמרי( קוק הרב

 והלולים הרפתות עם אנושית,ה התרבות האם ימים.ה לאחרית תורהה לש אידאלה תא העולמי,
  והשלום'? הצמחונות חזון' אל מתקדמת הדחוסים,

  

 יום לנקבה 81יום ליולדת זכר,  41 -ויקרא יב 

 ימיב ברכ רפואיתו לכתיתה מחלוקת התנהלה נקבה, ליולדת זכר יולדת בין הבדלה משמעות על
 יום" 18-ל ונקבה יום, 41-ל (ברחם) נגמר שהזכר" סבר שמעאלי רבי – נהש אלפייםכ פניל המשנה,
  בתורה. שנכתבו היולדת, של דימוםה כימי הוא וברע של צירתוי זמן יכ ל), ףד נידה (מסכת
 ברחם. יצירתם עתמ במהות, שונים נקבהו זכר לדעתו,

 וזה הז הנקבה, בריאת ואחד זכר,ה בריאת "אחדש וקבעו שמעאל,י ביר לע לקוח םה)חכמי (רוב
  היולדת. של הדימום ימימ העובר יצירת מןז ללמוד איןו (יום)", 41

  ברחם. צירתםי בזמן הראשונית, במהותם וויםש ונקבה זכר – הלכהה וזאת חכמיםה רוב לדעת

 תלמי =בית( לכסנדרוסא לכתמ קליאופטרא של הרופאיםמ הוכחות שהביאו ם),(ש בגמרא מסופר
 לנקבה זכר בין גמור וויוןש ומצאו למיתה, נידונוש שפחות לש מרחם ובריםע יתחונ םה במצרים).

  ום.י 41 – ברחם היצירה בזמן

 מן ראיה לי מביאים ואתם תורה,ה מן ראיה כםל מביא "אני – ישמעאל ביר גיבה ךכ על
 תמכו דווקא ליאופטראק של רופאיםה פיהל פוכה,ה הדע מובאת גמראה בהמשך – השוטים?"

  השוטים". מן איהר מביאים "אין מרוא וחכמים שמעאל,י רבי בדעת

 לזכר שווה ברחם היצירה שזמן ספק, ליב לי אמרו הםו ימינו, לש ומחיםמ ופאיםר אלתיש ניא אף
 צ"ל,ז קוק הודהי יצב הרב ורבי מורי דעתל לי התאים זהו נכון, מוצעמ הוא וםי 40-ו ולנקבה,

 ע"א), טו קמא-(בבא בתורה"ש דינים לכל לאיש שהא הכתוב "השווה – מיםפע מהכ יל שאמר
  משניים. הם וההבדלים

 שגם לנקבה, מתאים וזה נוסף, ריוןה להתחיל יכול הרחםש הממוצע, זמןה דעתי פיל םה וםי 80
  זמנה. בבוא ללדת, צפויה היא

  



 מחלה מוסרית -ויקרא יג 

 (אבעבועות שחין – בפירוש זכרותנ שחלקן חדות,א ורע מחלותל לוויתנ ופעהת יאה בתורה הצרעת
 אף מטמא, אינו שלעצמוכ השחין ושאת. פחתס גם כנראהו עור,ב וויותכ הרת,ב מצרים),ב נזכרו
-לח (יג, טהורות הן שלעצמןכ בהרות גם יח), יג,( לריפוי יתנתנ אך ידועהו קשה ורע חלתמ שהוא

 מטמאת. הצרעת רקו שנרפאה, אחרי גם וא קיימת ורע מחלת תוךב להופיע כולי צרעת נגע לט).

 – קודמת עור מחלת וםש בלי ביותר, מהירהו פתאומית רעתצ ופעתה לש יאוריםת שי במקרא
 (מלכים גיחזי צרעת – טו)-י יב, מדבר(ב מרים צרעת – )ז-ו ,ד שמות ',ה מאת כאות( שהמ לש בידו

 'ה אף חרון על מעידים וכולם א),כ-יט ו,כ ב, יםהימ דברי( הודהי לךמ עוזיהו וצרעת – כז) ה, ב,
  מיידי. ואף היר,מ באופן באדם הפוגע

 בתוך לגילוי שניתנת למדי, הירהמ התפשטות הוא תורהב צרעת נגעיב עיקריה טומאהה ימןס גם
  (=בידוד). והסגרה ימוןס ידי על בועייםש או שבוע

 גורמתו מרפא, שוכתח שה,ק ורע מחלתכ היסטוריהב מוכרתה ן)ַהנסֶ  (=מחלת הצרעת מחלת
 בחלק ורק עור,ה מן ובולטים ורמיםמ העור געינ יטית,א להש התפשטותה גוף.ב לעיוותים

 שלדעתו, לי, אמר החוקרים חדא בתורה. מהתיאור ונהש שהיא ךכ בן,ל יערש שי מהמקרים
 למחלה מתפשט,ו מהיר ריף,ח יומיק םמאיו אותו הפכהש מוטציה, עבר מחלהל הגורם החיידק

  מפניה. מחוסנים אנשיםה ורוב איטית, ךא ומקוללת, קשה

 ובתים, בגדים נגעי גם מתארת תורהה מז) פרק ג,ח נבוכים מורהב רמב"ם,ה ברכ צייןש כפי( אולם
 אלא הרפואית, הבעיה יננהא הצרעת שטומאת רור,ב ולכן מחלה,כ האדם עתלצר שוריםק שאינם

 מסור כולו הטיפולו מוסרית,-תיתד ומשמעותה חרות,א ולתופעות לותלמח לוויתנ עהתופ היא
  לכוהנים.

  

 בלי סודות של כוהנים ורופאים -ויקרא יד 
כל עם ישראל צריך לדעת היטב מה הכוהן עושה בכל שלב, ולא  –היום קוראים לזה 'שקיפות' 

 'יהיו מחוץ למחנה 'ספק מצורעים

 דומה היה נסן)ה (=מחלת צרעתה חוליב טיפולה מהירות,ב מתפשטו המופיע הנגע לתיאורי בניגוד
 אחרי גם כיום, גם דברה וכך למחנה", מחוץ" מבודדות צורעיםמ מושבות – תורהב מתוארל מאוד

 ובאפריקה. אסיהב בעיקר למדי, עילותי תרופות שנמצאו

 חוצה,ה חטאה ילוחש ם,הציפורי שתי למעמד מחנהל מחוץ אל ציאהי לכלול ייבתח הטהרה תורת
 םג המיטהר יוכל נוספת טהרה פירתס של ימים בעהש אחרי קר מחנה.ה וךת לא מיטהרה והכנסת

 שהיה מה כל על לכפר כדי עולה,ה ואת החטאת תא האשם, רבןק את להקריבו קודשה לא לבוא
  הצרעת. ומאתט את עליו להביא יכול

 – ציפוריםה בשתי לו דיו הקודש, לא עלותל ולכי איננו הצרעת, מטומאת שנטהר הבית זה, לעומת
  המחנה. טהרת אל ביתה את ולהכניס חטא,ה את לשלח

 דברים שבספר בפסוק די לואה לכאורה, האלה? פרוצדורותה כל תא דעתל נוא ריכיםצ דועמ אבל
 רוִתשמ ִצויִתם כאשר הְלִוִים, הֹכהנים תכםא יורו אשר ֹכלכ עת...צרה בנגע "ִהָשֶמר – )ח (כד,

  עליהם? סמוךנ לא למה פוסקים, בניםר כמו ומחים,מ רופאים כמו – לעשות"

 רק ויקרא רשיותפ את ולהשאיר דברים, ספרב האחד פסוקה את פקס לאל עדיפיםמ יוה הכוהנים
  כולו. העם תורת לאא כוהנים', של תורה' איננה 'ה תורת בלא שלהם. למומחיות

 ולא שלב, כלב עושה כוהןה המ יטבה דעתל ריךצ אלישר עם כל – שקיפות'' לזה קוראים היום
 ורופאים, כוהנים של סודות יןא – מצורעים' חשש' ולא ים',מצורע ספק' אל מחנהל חוץמ יהיו
  .'ה לפני עומדה שלם לעם ושקוף, רורב גלוי, כולה פוסקים, לש חומרות ואין

  



 ללכת על החבל הדק -ויקרא טו 
 ה, מה מגדיר את מהזרע ודם, איש ואישה, טהרה וטומא

 ?'החיים 'קדושת מהי
 

 רק אינם אישהה של והדם האיש, של הזרע – זה לבדמ שבת. וחהד פש'נ 'פיקוחו דם,א ייח כמובן,
 הם האישהו האיש בגוף והדם הזרע .נפגשים כשהם מובןכ החיים, וצריי הם יכ יונייםח נוזלים

  וטהורים. חיים
  מטמאים. הם אזו ם,מתי הם הגוף מן פלטיםנ כשהם זה, לעומת
 מטמא. והמוות טהורים, החיים

 אינם 'טמאים' חיים בעלי םג יא), (בפרק עילל שכתבנו כפי – טמאיםמ ינםא חייםה צבמ בשום
 הנוגע כל את מותםב מטמאים טהורים חיים עליב וגם מותם,ב רק אאל יים,ח שהםכ מטמאים
  מ).-לט (יא, בנבלתם
 יט), מדברב אדומה', 'פרה( תמ טומאתמ טהרהה רקפ ןכא להופיע ריךצ היה טו לפרק בהמשך

 'שעיר ובין אדומה' 'פרה בין ברורה הדמיון עם ז),ט (ויקרא הרן"א ניב ניש ותמ אחרי" לפני
  במדבר? ספר של למרכזו יקראו ספר של מרכזומ זה רקפ עבר דועמ ובאמת, לעזאזל'.

 היפוךב התורה, שקפתה תא פנינול וםנרש בינתיים אך שם,ל נגיע כאשר ע"ה,ב ניתן ךכ על תשובה
 יתב של דינו וזה הטומאה', בותא 'אבי הוא בהלכהו בתורה המת – יוםה לש אווירהל וכואב)( גמור

 ואסור יותר),ב לקרובים (פרט למתים היטמאל להם סורא טהרה, לע מצוויםה כוהנים – קברות
  קברות. לבית להיכנס להם

 הכניסה קדוש, 'מקום – ולטב שמיר לטש טבריה)ב תיקהע יםקבר (במערת תיראי עיניי במו והנה,
 םש כתוב להיות צריך וההלכה התורה פיל – בכותל או צחוקל םא דעתיי לא – סורה'א לכוהנים

 לה' רק מתים,ה נשמות אל להתפלל החלטב אסור גםו אסורה', לכוהנים הכניסה מא,ט 'מקום
  לבדו!

  

 כפרה עכשיו -ויקרא טז 
 בכפרה מיידית, לפני שיהיה מאוחר מדי, ואי אפשר לחכות ליום הכיפוריםלעתים יש צורך 

  עת"? "בכל הפנימי קודשה אל לבוא הרןא ירצה למה
 שִיָּכֵנס רק ִיָּכֵנס, יָּכֵנס,ל רוצה שהוא שעה "בכל – אמרנ ו) א,כ רשהפ רבה-ויקרא( ז"לח במדרש

 ולבקר 'ה בנועם לחזות" כניסהכ ארברוי מ' הרב ידי לע נתפרש זה שפטמ – זה"ה (העבודה) בסדר
 כך לפרש אפשר אי דעתי לעניות אבל ),852 עמוד שס"ט,ת שבות ןאלו קראות,מ פרקי( בהיכלו"

 במדרש. ולא בפרק,

 הנותרים, ניוב וחיי חייו ואת הקודש, שמרתמ את לשמור הרןא חייב הרן",א ניב ניש ותמ "אחרי
 אי החטא, חרדתמ שהיא, יבהס מכל יתוב ועל צמוע על או הקודש, על כפרל צורך ירגיש ואם

  הכיפורים. ליום ימתיןש לו לומר אפשר

 הקטורת ועם האש עם מחתהה את לקחת אהרןל משה אמרי יג)-אי ז,י במדבר( ורחק בפרשת
 ובין המתים בין" עמד רץ, אהרן משתוללת.ה המגפה לא החוצה לרוץו ניו),ב מעשהל (בדומה
  המגפה. את ועצר החיים"
 וגורמי מגפה, שתפרוץ לפני יידית,מ לכפרה הדחוף צורךה היא ירצהש ת"ע בכל" היכנסל הסיבה

  עת". "בכל ומאיימים בים,ר היו במדבר המגפות

 פשעים על גם לכפר אב שהוא הכיפורים), יוםב (ולדורות, עבודהה סדרב עיקריה חידושה וכאן
 צורך הל ואין מזבח,ב מידת עשיתנ ותשגג על חטאת כפרת – אסון לגרום עלוליםו בזדון שנעשו
 במזיד פשע על לואה עליהם? לכפר בכלל פשרא איך זדונות?ו פשעים אבל – יוחדמ בודהע בסדר
  עונש! לבוא חייב



 – קרבן אין פשעים לע כי – יוקרב לאש השעיר ראש לע יועמסו יוחד,מ ידויו םע זדונותו פשעים
 קורמ והוא אסון, פנימ היחיד תקווהה תחפ זהו – ב)כ-כא י, טז,( המדברה" "לֲעָזאֵזל ויישלחו

  היום. עד הכיפורים, וםצ של הגדולה ההתרגשות

  

 כל הפולחנים להתאסף נא -ויקרא יז 

 של שחיטה כל וגם חוץ,ב קרבן שום להקריב אסור – משכןב העבודה חילתת תא וֵתםח הז פרק
 ה).-ד( מועד" והלא פתח" ה'ל רבןק לשם רק תהיה )ג (יז, למחנה" מחוץ" או מחנה,ב וצאן בקר

 המזבח, על הדם זריקת ובמקום יג),( יאכל" אשר וףע או יהח "צידל קר שארהנ וליןח שחיטת
 חי. כל יוצר הבורא, אל תמיד וזרח הנפש דם כי – בעפר יכוסהו האדמה לא הדם יחזור

 מסביב שלם עם לש המחנה בזכות במדבר תאפשרה מונותאיסטי' ולחןפ 'ריכוז לש זה אידאל
  למשכן.

 האידאל בין העצום הפער עםו בו', ה' יבחר שרא 'המקום יחוקר בגלל פשריא לתיב היהי הז בארץ,
  כח).-כ טז;-טו ב;י-ח (יב, יםדבר ספר תמודדי המציאות ובין

 הזביחה של מוחלטת מניעה היאו ויקרא, בספר כך לכ קיצוני ולחן'פ ל'ריכוז וספתנ יבהס שי אולם
 הקודם קהפר עם הקשר בלא ב'דמונים', דוברמ לכאורה – יז)( חריהם"א ניםזֹ  םה אשר "ַלׂשעיִרם

 (טז, גֵזרה" רץא "אל עליו נושא לעזאזל שעירה – )ח טז, סוד,ב אב"ער רמזש כפי( חרתא מוכיח
 וידוי בצום, רק זבחים, בקרבנות ליהםע לכפר שאסור שראל,י עם לש והזדונות פשעיםה תא כב)

  ושילוח.

 קרבנות גדנ זה כביר מאבקל ברורים ימניםס ניםש אותמ חריא וצאיםמ נוא הנביאים בדברי
 פני "על הזבחים – ועוד) יא;-ט ,ז ירמיהו יא; ,א ישעיהו ה;כ ,ה עמוס( שעיםפ כפרתל וזבחים
 הייחוד אמונת נביאי לסלוח כלוי לא זאת בזבח. שעיםפ כפרת לש שלמה השיט יצגוי ה)( השדה"

  ראשון. בית ימיב ולא משה, מיבי לא המוסרית,

  

 מקדושת המשכן לקדושת הארץ -ויקרא יח 

 והארץ, העם דושתק אל והכפרה, טהרהה ופרשיות משכןה קדושתמ יקראו ספרב גדולה המעבר
 התרבות עם התנגשות מיד יצר ארץה עם הזה המגעו הקדושה, תמבחינ ארץל כניסהה עצםב הוא

 השליטים על מידת הזורחת שמשה םע מתים,ה ולחניפ םע המצרית תרבותה – הכנענית האלילית
 המיניות פולחני תפסו כבר במהה קדמת את ךא ובתודעה, רקעב קיימת ייתהה דייןע הפרעונים,
  הכנעניים.

 שלילית. השפעה יוצר כבר כזה יאורת גם כי אליליות,ה התרבויות תא תארל וצהר יננהא התורה
 ו).כ (יח, האלה" עֹבת"התו נגד לליתכ באזהרה מסתפקת התורה

 – ריותע גילוי של איסורים שימתר מפרטת תורהה כנעניים,ה מיניותה ולחניפ תא תארל במקום
 (גם חמור חטאל כיום גם שנחשב המ והמורחבת, מצומצמתה משפחהה תוךב דברה סורא בעיקר

 עם לאו ה'),'בגיד רק ולא ערווה', 'גילוי( נשואה אישה םע לשכב םג אסור בלא גנטיות), מסיבות
  חיים. היוצרת המיניות מקדושת הפוכים אלה לכ כי בהמה, םע ולא כר,ז עם כרז לא דה,ני אישה

 כלשהי, לטריטוריה מעבר היא וז קדושה כי מןז ובכל קוםמ כלב והגיםנ להא יסוריםא אמנם
 רץשא הפרק, סיוםב אומרת התורה זאת בכלו כולו, עולםל כדגם וסריתמ מיניות ציבהה גם והיא
 בדרכי ילכו אם הישראלים תא גם להקיא לולהע והיא תועבות,ה בגלל כנעניםה תא קיאהה כנען

  כה). לפסוק רמב"ן (ראו הכנענים

 כנען ארץ הבבלים. את הקיאה לא ובבל המצרים את הקיאה לא מצרים הזאת? בארץ מיוחד מה
 היא בה, לשלוט תמיד נסיםמ והפוכים, שונים רבים, וכוחות תרבויות ובין יבשות' בין 'גשר היא



  למרמס. להיות גם ועלולה משפיע, למגדלור להפוך יכולה
  בידינו. הבחירה

  

 תמיד חוזרים למצרים -ויקרא יט 
 ל תעשוא –ציוויים ואיסורים רבים בפרקנו מנומקים ביציאת מצרים, מה שראיתם שם 

  

 סוגי ניש שי בלא וציוויים, אזהרות קבוצת לכל ימוקנ יש ישראל דתע כל לש הקדושה בפרק
 מארץ אתכם הוצאתי שרא להיכם-א 'ה "אני ו:ל יט, – פסוקיםה חתימותב מופיעותש הנמקות,
 לא "תפנו לא שבת, ותשמרו דושים,ק תהיו לכןו הדיברות), עשרתב ראשוןה לוחל בדומה( מצרים"

 י). (יט, ַלֵגר"ו "לעני ולקט אהפ ותתנו ),ד (יט, האליִלם"

 באה והיא כול',ל גמול המשלם ול,כ ויודע צופהה כול,ב הנוכח' משמעה,ש '",ה אני" תחתימ ומנגד
 שאינם מוסריים איסוריםב בייחוד הדיברות, לש השני לוחב ימוקנ לכ יעדרה מקוםב כנראה
 ְתַשקרּו ולא ְתַכחשּו, ולא גֹנבּו,ִת  "לא – פניהל גם קיימיםו שרירים היוו צרים,מ יציאתב תלויים

 ולא רעך תא ַתעֹשק לא ה'; אני היך,ל-א םש את ִחַללָת ו שקר,ל שמיב ָשבעּוִת  לאו יתו;בעמ איש
  ד).י-(יא ..." ה' אני להיך,-מא ָיֵראָת ו ִמכֹשל, ִתֵתן אל ִעֵור לפניו ֵחֵרש, ַקֵללְת  אל ִתגֹזל...

 ויש '",ה "אני חתימת את פעמים 8-ו יכם",לה-א 'ה "אני תימתח את פרקב מוצאים נוא פעמים 8
 מצרים, יציאת מכוח גם ),ל ופסוק ג, פסוק( ִתשֹמרּו" ְּבֹתַתישַ  "את – עמייםפ מופיעותש אזהרות

  בראשית'. למעשה 'זכר מוכ בכל, ה' וכחותנ מכוח וגם

 מיוחדת אזהרה וגם ה'", אני" מכוח תמידית וסריתמ כאזהרה ו)ט (יט, משפט"ב ֶולעָ  עׂשּוַת  "לא
 וכמ מצרים, יציאת כוחמ דווקא ו),ל-הל יט,( משקלותו דותבמי במסחר, במשפט, עוול נגד

  לד).-לג (יט, הגר ונאתה נגד המיוחד האיסור

 המקפיד וכל – להיכם"-א "ה' אתכם וציאה מהם מצריים,ה נוגשיםה תא זכיריםמ אלהכ מעשים
  י). ח, קדושים, (ספרא יםמצר ביציאת ומודה כירמ וגם שר,י איש םג הוא תומשקלו במידות

  

 לא אצלנו –הוצאות להורג  -יקרא כ ו

 ולראות יוםכ לצפות יכולים אנו תדהמהה למרבה ה.ז בפרק תוביםכ סקילהב וותמ ונשיע עשרה
   (דאע"ש). האסלאמית המדינה גוןאר במעללי ראה,נ זה יךא עינינו במו

 שהוא, כמות בכתוב דבקות לש עקרוני קו שני יתב מכתות חלקו צדוקים ובילוה שני יתב ימי בסוף
 קדמוניות מתתיהו, בן יוסף של תיאורו ראו( להורג הוצאותו עין") חתת ("עין וףג בעונשי ובפרט

 מכות (משנה שאמרו חכמים,ה רוב התייצבו מולם ).100 מודע ליטש הדורתמ "ג,י פרס ,היהודים
 עזריה בן אלעזר ביר חובלנית; נקראת שנים) =שבע( בשבוע חדא ההורגת "סנהדרין – )א פרק סוף

 נהרג לא בסנהדרין, ינוהי אילו אומרים: קיבאע ורבי רפוןט ביר נה!ש שבעיםל חדא אפילו][ אומר:
 לאו היה לא ומורה סורר "בן לש בסקילה מוות דיןש מהחכמים, לקח םג מרוא כך עולם".מ אדם
 עא (סנהדרין להיות" תידהע ולא הייתה לא נידחתה "עיר גדנ חורמה לחמתמ וגם ",להיות עתיד
  ע"א).

 לנואפים הראוי העונש הוא מוות  חלוטין.ל שונה אופןב ודומיו)( הז רקפ ראוק להא חכמים
 אפשר ואי טעויות, םג יש להורג וציאיםמ שכאשר ידועו רורב בלא מולך,ה לעובדיו ולנואפות

 קום עם שם. ורש"י ו, כג, (שמות הֹרג"ת אל וצדיק נקי" של שמהא מול חתא פעם פילוא לעמוד
 שהתקבלה הדרישה את הוביל רצוגה הראשי הרב דה.ש במשפט חדא מוות יןד זרג וצעב דינההמ

  בישראל). המוות עונש לביטול



 מן עיניהם את הכוח)ו הנחלות (=בעלי הארץ םע ַיעלימּו ֵלםַהע "וִאם – תרוןפ פורשמ צמוע בפרק
 ֹאתו וִהכַרתי ובמשפחתו, ההוא באיש ַניּפָ  את [ה'] אני שמתיו – תואֹ  ָהמית בלתיל ... ההוא האיש

  ה).-ד (יט, ..."

  ה'. ביד נשארו מוות דיני

  

 ?כוהן בעל מום, במקדש -ויקרא כא 

  כא).-יח (כא, קודשב ככוהן ולשרת מזבחל להקריב כולי לא וםמ בעל כוהן
 עבודל אבל בקודש, מקום לו יש ולפיכך ג),כ-כב כא,( בקודשים אכולל יכול וםמ בעל והןכ אמנם,
  הקודש. חילול בה שי כזאת ועבודה ו,ל אסור  – ככוהן
 אף המקריב, בכוהן מוםל בדומה הקרבן, את וגםפ בקרבן מוםש כה),-יט כב,( באה פרקה ןמ ברור

  ).כא (כב, לרצון" יהיה תמים" – ונותש המומים שרשימות
 אלוש מום, עם קרבנות מקריבים הםש מפני שמי" ּבֹוֵזי" לכוהנים ראק ח)-ז א,( מלאכי הנביא

 כזאת?! מנחה קבלל יסכים (הפרסי) שליטה אם בהתרסה

 הרפואהו הטכנולוגיה בזכות במיוחד ומים,מ לבעלי חברהה של יחסה משתנהו ולךה להא בימינו
  מום. עלב כוהן פסילת ולקבל הביןל וגובר ולךה קושי ישו פלאים, שמחוללות

 טהרות ז.א עלתה ברכ וםמ עליב לש ובםשיל ששאלת מלמד, ניש ובית חז"ל מקורותב יסודי עיון
 הסיבות חתא הייתה וזו א), ,א פרק רומותת (תוספתא רשיםחֵ  דיי לע עשותנ יוה בירושלים

 מגילות קימרון, א' תוך:ב התורה', מעשי מקצת' (ראו מהמקדשו ירושליםמ ומראןק תכ לפרישת
  ).208 מ'ע ב כרך העבריים, החיבורים – יהודה מדבר

 היהו ברגלו ִחֵגר שהיה מיא אחי מעוןש ...ראיתי" עיד:ה מקדש)ה ביתב והןכ היה(ש טרפון רבי
תךב ספֵרי( חצוצרות"ב מריעו עומד  היה שזה ו,ל והזכיר אותו תיקן קיבאע שרבי אלא  ע"ה), הע

  בהתרגשות. לו ודהה טרפון רבי רבן.ק בשעת לאו 'ַהקֵהל' במעמד
 ומים,מ בעלי לשילוב ותרותמ דרכים אומצ פרשו)ש תלכתו (בניגוד שני יתב בימי ירושלים חכמי
  בקודש. מקום להם ונתנו

 לא תכחיד -ויקרא כב 
 ל האדם לשמר את מיני החיות, אל לו להכחידםע –כמה מקומות במקרא מלמדים אותנו 

 מיםי "שבעת ולד להשאיר ההוראה םע יחד ובצאן, בקרב ובנה םא אחד יוםב שחוטל האיסור
 – חיים בעליל ביחס האנושי חופשה את הגבילל תורהה וונתכ לע למדיםמ כח)-כז (כב, אמו" תחת

 אסור מגדלים, אדם שבני מותרים,ה אלה וגם א),י פרק (לעיל באכילה סוריםא חייםה עליב רוב
 גורפת.ו חמורה פגיעה בהם לפגוע

 לליתכ גחההש היא החי בעולם 'ה שהשגחת כז), אול (אמור, החינוך'' בספר תבכ האיסור בהסבר
 בעץ כמו שלמה, במשפחה פגועל אסור אבל ודד,ב פרט לאכולו שחוטל ותרמ לכןו מינים,ה לקיום

 טרם ִצפור" מ"ַקן הֵאם שילוח מצוותב ז)-ו (כב, דברים ספרב חוזר ואה הרעיון ותוא לע נפיו.ע עם
  הבנים. לקיחת

 לכן – כללב ולשחוט קחתל ראסול צריך היה אז כי לדיהם,י ועל חיים עליב על רחמיםב מדובר לא
  ג). ה, ברכות (משנה אותו" "משתקים – ציפור ןק על ריחמתש כפי לינוע רחם פילה)(בת האומר

 שתוכל הֵאם את שלחל חובה לכן הבורא. רצוןכ בבריאה, מיניםה קיום לע הגנהב דוברמ אכן
  חדשים. צאצאים לעולם להביא
  תורה.ה מצוותב חשוב עיקרון היא בטבע המינים ששמירת מכאן,

 של רבים מינים של קיומם על מאיימת והטכנולוגית החרושתית הציוויליזציה האחרונים, בדורות
 התורה בשם קורא קול נשמע לא כמעט אבל להצלתם, נעשים עצומים ומאמצים חיים, בעלי

  מהכחדה. חיות מיני להציל



 ולכל האדם, למין גם הגדול סכנה יש בטבע, חיים בעלי של שלמות משפחות שמשמידים במקום
  אדם.

  

  

 זכר יציאת מצרים וחגיגת הכניסה לארץ -ויקרא כג 
בפרקנו אנחנו נחשפים לפנים חדשות של מועדים מוכרים מספר שמות ולמועדים חדשים שטרם 

 נזכרו

  

שקוראים אותם קודש (בקידוש, בתפילה ובסעודה), ובו כל  –ראי ֹקדש" "מק המועדים פרק זהו
 ושה חידושים יש בפרק:חגי התורה. של

 של גיגיח ביטויכ ביכורים,ה דע העומרמ שבועותה . העומר "ראשית קצירכם" (כג, י), וספירת1
 חקלאותה חגי נזכרו בקיצור רקו מצרים, יאתיצ ודגשתמ מותש ספרב ארץ.ל הכניסה

 יקראו בספר המועדים בפרשת ה,ז לעומת כב). ד,ל טז; ג,כ (שמות האסיףו הקציר הארצישראלית,
 (כג, " לה' ִּבּכּורים ָאֶפינה,ֵת  "חמץ הלחם שתי דע העומר הנפתמ לארץ, ההכניס ותרי ודגשתמ (כג)
  יז).

 (שנזכר הארצישראלי החקלאי, אסיףה חג רק יננוא כבר שלישיה רגלה פוכה,ה מגמהב כאורהל .2
 דומהב ),מג-מב לד, פסוקים ג,כ (פרק מצרים יציאתל כזכר סוכותה חג אןכ מתחדש בשמות).
 שובעל נזכה כאשר במדבר התלאות רךד את נשכח לאש כדי ח),( בריםד בספרש זיכרוןה למאמץ

  שנבנה. טוביםה מהבתים ולרווחה טובה,ה הארץ משפע

 מותש בספר נזכרו שלא לט), כו, ד,כ פסוקים כג, פרק( השביעי" בֹחדש" ודשק ועדימ לושהש .3
  צרת.ע שמיני – כיפוריםה יום – תרועהה יום –

 השנה", ("תקופת שנהה וראשית סוף של ירחיה החודש ראש – לוחה לש גיםח לושהש םה אלה
 ראש שהוא עצרת שמיניו הכיפורים, יום הוא קודמתה השמש נתש של חיתוםה וםי ב),כ ד,ל שמות
  טז). ג,כ (שמות השנה" "בֵצאת שרא האסיף גח של סיומוב החקלאית השנה

 ארוכה יותר מידת השנה משית,ש קלאותח לש ונותע םע רחי חודשי משתלבים שבו מועדים בלוח
 תשרי חגי של התקופה בדיוק יום, 22 הוא ירח ודשיח 24-ל נתייםש יןב הפרשה רח.י ודשיח 12-מ

  ת.היוצא השנה את חותמים זה עםו חדשה שנה ותחיםפ אשר תשרי),ב כ"ב דע בתשרי (מא'

  

 עין תחת עין -ויקרא כד 
 ת עין. חז"ל בחרו פירוש אחרממש. עין תח -כתוב עין תחת עין, פשט הכתובים הוא כאשר בפרקנו 

  

 המאור שמן עם המשכן לפרשיות חזרה – שמות פרס אל יקראו פרס לש סגירהה תחילהמ כאן
 סיני. להר חזרה (כה) הבא ובפרק – מכות ודיני מקללה משפט םע למשפטים חזרה – יםהפנ ולחם

 יןע לו... ֵיָעֶׂשה כן שהע כאשר אדם,ב מּום ֵתןיִ  יכ "ואיש – תורהה הדגשת בולטת למשפטים בחזרה
  כ).-יט (כד, בו" ָנֶתןיִ  כן באדם ּוםמ ִיֵתן אשרכ עין... תחת

 עין בהוצאת מדובר שם כה),-גכ (כא, שמות בספר "עין תחת עין" של דיןה יןב סודיי בדלה יש
 התכווןש מי ובין מומים,ח אנשים ניש יןב ותומכ ריב כדי וךת הרה, באישה תמכוונ לא בפגיעה

  מכוונת. בפגיעה עין ול והוציא אחר אדםב מום לתת



 תכווןה לא הוא כי פיצוי, של נסק הוא הפשוט ירושופ הראשון, מקרהב ין"ע חתת "עיןש הביןל קל
 באדם מום לתת ההוראה על פעמיים חוזרת התורה – ד)כ (ויקרא פרקנוב ואילו ן.עי להוציא

  בחברו. מום ונתן כווןשהת

 ממש' עין תחת 'עין ורשתד התורה מכוונת בפגיעה ולםא ממון, ירושופ אכן תורהב ין"ע חתת "עין
 הורוביץ), מהדורת ד,י כתבי רסתג לפי ',ח רשהפ זיקיןנ שפטים,מ מכילתא אליעזר רבי (כדעת

 את החילו ו)-ב א' פרק ומזיק, ובלח הלכות רמב"ם ע"א; דפ – "בע פג מאק-(בבא שחז"ל אלא
 קמה,נ תחושת סיפוק פני על נפגעל פיצוי להעדיף דיכ כנראה פשט,ל ניגודב אן,כ םג ממוןה עונש

 לב,-אל לה, במדבר – ברצח לא ורק – ל כא, שמות( כופר שלםל בתורה מפורשה פתחה סודי ועל
  במכילתא). יצחק רבי וכדעת

  

 הזדמנות של פעם ביובל -ויקרא כה 
 ראה העולם אם הייתה נקודת אפס שאפשר להתחיל בה הכול מחדשתחשבו איך היה נ

 מאת נחלה שדה אחד לכל שי שבה ישראלית, ברהח של ידאליא מודלכ יובלה וקתח ופיעהמ כאן
 יציאת מכוח לישראל אותה שהנחילו אותה, שברא ואה לבדו. ה'ל רק השייכת הארץ אדמתב ה'

 מצרים.

 מכירה כל אדם.ל אלא מדינה,ל לאו מלךל ייכתש אל רץהא אדמת כי זו, חלהנ להפקיע אפשר אי
 (כה, התורה בלשון "ְגֻאלה" וזוהי דמתו,א אל האדם שובי היובל שנתב מנית.ז יאה זאתכ חלהנ של

  י). (כה, "דרור" לו קוראו אותו משחרר היובלש מישראל, בדע בכל םג כך כד).

 "ָימּוך אם םג – מוש על שומהר חלהנ שי אחד לכל יכ ואביונים, דלים ים,עני זה פרקב אין לכן,
  חוזר. הכול ביובל תושב, לגר ואפילו צמו,ע את או חלתו,נ את ימכורו מו) ט,ל לה, כה,( אחיך"

 ובכל פירוש,ב היובל נזכר לא בריםד בספר שמרה.נ ולא מעטכ אידאליתה יובלה וקתח אולם
 "את שמרוי אם רק – א)י ו,ט ברים(ד הארץ" מקרב ביוןא יחדל לא "כי – ואביונים ליםד יש מקום

 (שם, אביון" בך יהיה לא כי" יתקיים אז יובל,ה לחוקת םש רמוזהה הכוונהו זאת",ה מצוהה כל
  יובל. על לא אך שנה), 331 (כבר עליה ומתווכחים שמיטה על  מדברים יום,ה גם ).ה-ד

  – ומקום זמן לכל וסריותמ אזהרות בפרק שי היובל ידאלא עם יחד

-בי יד, פרק מכירה לכותה רמב"ם "ב;ע חנ מציעא-(בבא ז"לח לפיו עסקאות,ב הונאה איסורי
 השיב,ל אפשר ממון הונאת – פגיעהו לחץ אלא מאות,ר רק יננהא הונאהה יכ דיבור,ב גם יח)

  יז). (כה, להיך"-מא ויראת עמיתו תא איש תונו ולא" נאמר: לכןו להשיב, פשרא אי דיבורב ופגיעה

  

 ארץ תמיד תמתין לשובנוה -ויקרא כו 
ות שנה, וכבר שבו לציון מיליוני יהודים מכל קצ 175אנו נמצאים בקיבוץ גלויות פלאי שנמשך כבר 

 העולם, דבר שלא קרה בכל ההיסטוריה, בשום מקום

 70-ש בבל, גלות על דויקתמ נבואה זה בפרק ראק והבן") "ודעמ טז, וכ ויקראל בפירושו( הרמב"ן
 כאן, שנאמרה נבואהכ ראשון, יתב ימיב שמרונ לאש היובלותו שמיטותה דכנג נחשבו שנותיה

 בִשְבְתֶכם בַשּבֹתֵתיֶכם שבתה אל "אשר על כפרהו ריצוי היהת ארץה שממת( תנ"ךה סוףב וכמסופר
 הארץ רצתה עד ירמיהו, בפי ה' דבר לַמלֹאות" – כא) לו,( ב ימיםה דברי ראוו לה);-דל כו,( עליה"

 נה").ש שבעים לַמלֹאות ...ַשּבתֹוֶתיהָ  את

 חשבון אין ושם שני, תבי חורבן על דויקתמ נבואה רמב"ןה ראק כח)( בריםד בספרש בקללות
  י).-א ל, ל;-כז ,ד (דברים הימים אחריתב גלויות קיבוץו תשובה בואתנ אלא שנים,

 בגלות גם אותנו יַכֶלה ולא בנו, ימאס לא ה' – הזוועה תיאורי בתוך כאן כתובים טובים דברים שני
  אליה. לשובנו ותחכה לב), (כו, אויבינו ביד שממה תישאר והארץ – מד) (כו,



 שנמשך פלאי לויותג בקיבוץ נמצאים אנוו החורבנות, שניב מדויקב תקיימוה תורהב ללותק שתי
 ההיסטוריה, בכל קרה שלא דבר עולם,ה קצות מכל הודיםי מיליוני ציוןל שבו כברו שנה, 751 כבר
  מקום. םבשו

  צח)?-צז סנהדרין( בתשובה תלויה גאולהה האם תשובה?ב חזרנו האם

 ב, כרך תשנ"ה], [ירושלים לקלעיא הרב כתבי חט',מ של חודהכ פתח' בחיבורו( לקלעיא הודהי הרב
 )134-146 עמודים שע"א],ת אביב-תל מהדורת[ גלויות יבוץק נס ספריב ראוו ;323-253 עמודים

 םג אלא עונש רק אל היא גלותה יכ ארץ,ל הגלותמ שובל יאה דוברתהמ שהתשובה בתוקף טען
 קי (כתובות אלילים" בודתע עובד כאילו לארץ חוץב הדר "כל – גמראב ז"לח אמרוש פיכ חטא,
  התורה. למצוותו ה' לאהבת התשובה םג תבוא ארץל השיבה חריא רק ע"ב).

  

 אנשים לא נמדדים בכסף -ויקרא כז 

 וערך לאיש, שונה רךע קובעת התורהש טעןו שוב,ח נסתכ ביתב דרשש ,ממני צעיר ברב מעשה
 על כמו בדיוק – כסף שקל 50 בוגר ישא על משלם ה',ל נפשות' ערך' נודרש ימ הריש אישה,ל שונה
  טז). ה;-ד (כז, כסף שקל 30 רק שלםי בוגרת, אישה לע אבל יובל,ה שנות משךל קטן עוריםש שדה

 מרים ושל קלים,ש 15 רק הוא מעלה,ו 80-ה בני אהרןו שהמ לש ערךשה לו, אמרתי התפילה אחרי
 ז). (כז, שקלים 10 רק הנביאה

 ארץב לשדה ואפילו אדם, כבני לחשיבותם לאו אישה, לחיי לאו איש חייל אל ספיכ רךע וםש אין
 ההבדלים יבולים. ושל עבודה, של רק םה הכספיים הערכים לכ לה'. ייךש הוא יכ עצמי רךע אין
 זהה), (שאיננה בשדה עבודתם של כלכליה בערך הבדלים םה בתורה אישהל איש ביןו גילים,ה בין
  לא. ותו
 לנשים, גברים בין עבודה שכרב רבים הבדלים שי בו, ייםח שאנו יחסית)( פמיניסטיה עידןב גם

  זהה. בעבודה אפילו ולצערנו,

 נתן שרא והתוֹרת המשפטיםו קים"החֻ  אחרי הברית, חריא נספח, כמו תובכ הזה פרקה מדוע אבל
  מו)? כו,( משה" ביד סיני בהר ישראל בני ביןו בינו ה'

 מצוות אלה ולהקדיש. לנדור חייב יננוא אדם ששום סבירה זצ"ל וקק הודהי ביצ רבה רביו מורי
 חייבים שכולם ויובל, שביעית ומועד, בתש עריות, חוקי עומתל אדם, ניב של רצונםב קר שתלויות

  בהם.

 לפני( ושלמים ומנחה עולה להביא ייבח אינו אדם שום – ותחפ הואש מוכ סתייםמ יקראו ספר
 מרחב לאדם פותחת התורה – ולהקדיש לנדור ייבח אינו דםא ושום ),ו פרקמ קרבנות',ה 'תורות
  רצונו. לפי ה', לעבודת חופשי

  

    



  במדבר
  

 צבא העם נוסד במדבר -במדבר א 
והפרופיל הצבאי הקובע התאמות לתפקידים צבאיים וליחידות לא איך מקימים צבא שהמספרים 

 ?מוחקים בו את השמות

  

 מקביל 'ְּבמדבר' הזמנים, לוחו התוכן מבחינת בלא 'ויקרא', חריא סדרה לע תובכ ְּבמדבר'' חומש
 הקודש; אל פנימה פונה 'ויקרא' – אחד מגזע נפיםע כשני שמות',' את יכיםממש שניהםו ל'ויקרא',

 לשבטיו. ישראל עם לא המחנה, אל חוצהה פונה מדבר''ּבְ 

 הוא פרק)ב פעמים 12 + 2( בו חוזרה והעיקרון שראל,י צבאל מפקדה תוארמ ראשוןה בפרק
 עולםה בצבאות (כמקובל צבא' 'יוצאי ייליםח לעשותם דיכ אדם, ניב ספורל לא – מות"ש "במספר

  האישי. יחודוי ועם פרטי,ה שמו עם חייל כל – 'שמות' לספור אלא – היום) עד
 ואילו אחר, אדם מכל אדםה את מייחד השם – ממש פוכיםה עיונותר ניש םה 'שם'ו 'מספר'
 של מסה מצבא, לחלק חיילה את והופכים רטיותופ את קיעיםמפ מדיםה םע אישיה המספר
  במלחמה. הכרעה לשם דולג כוח שיוצרת לוחמים

 ליחידותו צבאיים תפקידיםל תאמותה קובעה יהצבא והפרופיל המספרים,ש צבא מקימים איך
  השמות? את בו וחקיםמ לא בפרק), צבא" וצאי "כל מונחה לדעתי (שהוא

 לבית למשפֹחתם תולֹדתם" – ולשבט משפחהל שייכותו תא ִאתו ביאמ יילח כל – תורהה תשובת
  למשפחותם. השבטים על בנוי והוא עםה צבא ואה בישראל הצבא – אֹבתם"

 עומק, בתחושת זה יקרוןע הבינו צה"ל כוננימ אבל ה,ז נושאב סודרמ ימודל יןא דרשמ בית בשום
 על שחי בעולם) (יחיד צבא הוא צה"ל – למשפחתו חייל לכ של קשרה על שמרמ כלמ ומרש וצה"ל

  מלחמה. בזמן אפילו חופשותיו,
 טוסיםמ תהנחי האוויר חילו חודשים, ארבעה משךב הכיפורים וםי במלחמת ואץס בעיר הייתי
  הבית. עם הקשר שמירתל לחופשות, חיילים הוציאל כדי קר רב, סיכוןב לתעלה, מעבר

  

 היינו ונשארנו מאלתרים -במדבר ב 

 סוף בים וטבע חריהםא שרדף פרעה צבא םע ממצרים, צאתםב מיד לחמותמ ווח ברכ שראלי בני
 ממצרים, וצאהי העם של החירות עיצובמ חלק היו הןה המלחמות רפידים.ב בעמלק ובמלחמה

  מסודר. צבא שהוקם לפני עוד
 נשאו ביותר הקשים הקרבות ובעול ה"ל,צ שהוקם פניל פרצה עצמאותה לחמתמ ימינו,ב גם

 המתנדבים. והפלמ"ח ההגנה לוחמי

 לפני עוד מחנה,ה ארגון אלא ומלחמות רבותק הייתה אל במדבר צבאה לש ראשונהה המשימה
 יציאתמ הנראה כלכ שררהש אנרכיהה סיוםו דגלים,ו שבטים לפי הארץ, אל במדבר המסע

 כלכ עולה וחשיבותה הפרק, מרכזב עומדת מחנהב וארגון דרס לש חשובהה משימהה מצרים.
  .וארגון סדר ובין לשבטיו ישראל עם בין עמוקה הפער תא מבינים שאנו

 נוא היום עד – לתראומ ובארגון בחיפזון כנראה תנהלוה בעמלק המלחמהו לחורב וףס מים המסע
 אלפי יאחר גם משתנה לא עם כנראה – תנועה כדי וךת יצירתיים תפתרונו אלתריםמ ך:כ נראים

  נדודים. שנות

 יעקב מאז בעיתט מנהיגות של שבט הודה,י שבט תכבדנ במדבר מחנהה לש חדשמ ארגוןה בהובלת
 ישראל בני ובלתה את ול חסויי שחז"ל ובמדבר, מצרים תביציא מנהיגו מינדבע בן חשוןנ ועד ובניו

  פרעה. מרכבות של החמור איוםה נוכח סוף םי תוך אל



 אבל – לוי במקום נכנס גד רק – אחריו ושמעון ראשב ראובן םע שבטיםה דרס פיל תנהלה המפקד
 מפרק הסדר שינוי ומכאן זבולון,ו יששכר שבטי ִעמוו יהודה בטש הוביל הדגליםו מחנותה בארגון

  .ב לפרק א
  

 !די לאנרכיה -בר ג במד
 בחירתו של שבט לוי באה בתגובה לאנרכיה ששררה בעם מעת צאתם ממצרים

 אותם, ייעדה בטןמ שקדושתם הבכורות, ידיב נתונה ייתהה קדוםה שראלי עםב קודשה עבודת
 בבני רחם כל פטר בכור כל יל "קדש – חירתםב את תםח מצרים תביציא בכורותה צלתה ונס

 ב). יג, (שמות הוא" לי ... ישראל

  – גדולים יתרונות ניש זו למערכת היו

 פסח רבןק שהקריבו כפי ממש ה', תא לעבוד יכלו יתב ובכל כוהן'' יהה ישראלב שפחהמ כלל .1
 עממית, 'ה עבודת 'מזבח'. מעין םה הבית פתחב והמזוזות משקוףכשה ית,ב כלב במצרים

  ריכוזית. ולא משפחתית,

 חם".ר "פטר בלידתו, משמים בחרנ הבכור יכ הכהונה',' לע ריבל היה אפשר אי המשפחה, בתוך .2
  קץ. אין סכסוכים צפויים זא אבל ל'כהונה', ותרי מתאים עירצ בן ווקאד לפעמים אמנם,

 לוי, בשבט הבכורות את והחליף כול,ה את הפך 'ה וכבר צרים,מ מיציאת נהש רק)( ברהע והנה
  מדוע? אחד. מרכזי ממשכן כחלק

 בפועל ששררה אנרכיהל חריף ניגודב אב המדוקדקו מסודרה הארגוןש סברנוה דםהקו בפרק
 האנרכיה הגיעה שבו העגל טאח את לצרף ריךצ לכך נראה.ה כלכ צרים,מ ציאתי לש בשנה

 במחנה, השני המנהיג ז"ל,ח לדעת התפרקה, הנהגהה סיני הרב ששהו יהושעו שהמ בלי – לשיאים
 יד שנתן כך דיי על למנוע יסהנ שאהרן חיםא לחמתמ םג יהה העגל טאוח נרצח, יהודה, משבט חּור

 היה אפשר יא ההיא. במלחמה נהרגו ישא אלפים לושתש סביבו. לחגיגהו זהבה גלע ליציקת
  מחדש. ארגון בלי להמשיך

 אוהל אל שקרב מי כלו מסביב, עליו שומר ויל ששבט יכוזי,ר אחד ןמשכ יהה הכרחיה הפתרון
  .הלוויים משפחות של מחנותה דרך בורלע צריך היה מועד

  

 בין בני לוי לבני ישיבות –במדבר ד 
 ?מעת לעת שומעים על הדמיון בין בני לוי הפטורים מצבא לבני הישיבות. האמנם

 חילול ניסיונות מפני כליוו המשכן על הגנה – צדדית-דו ההגנ גורתח חשבונ לווייםה משפחות
 העגל, בחטא רק אל התפרץ שכבר ',ה אף רוןח פנימ שראלי יבנ על הגנה גם המז פחות ולא מבחוץ,

 זרה". "אש בהקריבם אביהואו נדב של מותםב גם אלא

 המשכן – מסעותל בהתארגנות במיוחד חוצהנ הייתה סוןא מניעתו ילולח פנימ כפולהה ההגנה
 מחדש. והקמה פירוק כלב דופן יוצאת שמירה חייבמ בו, טעונהה האש םע נודד' יניס 'הר בתור
 ישאוי קהת ובני כלל, שייחשף בלימ הקודשים, ודשק העדות, רוןא תא פרוכתב כסוי בניוו אהרן

 מרחוק העדות ארון את זהותל יאפשרו הכלים יסוייכ הראויים. בכבודו זהירותב כתףב כליםה את
  מלמעלה. עליו רק פרושה התכלת בגד בשל

 כתמרור תמיד פניהםל ניצב חיהםא שמות ואיתמר, אלעזר אהרן, ניב בידי הפיקוד אחריות
  מהבהב. אזהרה

 סיבולת נדרשה הלוויים של העבודה בצבא הרי ,60 גיל ועד 20 מגיל שירתו ישראל בצבא אם
שים "מבן שירתו מיוחדים, עבודה וכושר  ג, פסוקים ד, (פרק שנה" ֲחִמשים בן ועד ומעלה שנה ְש

 אהל בעבדת צבא "לצבא יבואו שהלוויים כד) (ח, שךבהמ מוצאים אנו וכאשר מז), לט, לה, ל, כג,



 הלוויים של והאימונים ההכשרה נמשכו שנים שחמש חז"ל הסבירו ,25 בגיל כבר מועד"
  והמפרכים. המסוכנים לתפקידיהם

 ללימוד עצמם את מקדישיםה הישיבות שבני רמב"ם),ה לפי גם( ושומעים וזריםח נוא עתל מעת
 קורא ייתיה – ועדמ אוהל עבודתל וקדשוה יכ שראלי צבאב שירתו שלא לוי לבני דומים התורה

 ובזה חירום, בשעת ייחודב חיים והצלת ילוץח של ימותלמש התנדבל קדושותה ישיבותה לבני
  .באמת לוי בני לש למעלתם ולהתקרב לזכות

  

 טיפול בגבר קנאי -במדבר ה 
פעמיים בחודש בממוצע על רצח  אי אפשר לשמור על כל אישה מבעל קנאי, ואנו שומעים פעם או

 נשים בידי בעליהן

 מגבר הל ומקנא בבגידה באשתו חושדש בגבר יותרב חריג אופןב טפלתמ ט)כ ה,( ְקָנֹאת"הַ  "תורת
 מתפרץ). כעס היא 'קנאה' ל; ה,( קנאה" "רוח עליו העבר רק םא ובין אמתב רהק זהש יןב זר,

 עדים איןש מקוםב תורה,ב משפטו יןד שום עוד שאין מפני התורה תפיסתב חריג הזה הטיפול
 מרים",ה מ"ֵמי אותו ומשקים למשכן שודח שמביאים ג),י ה, תָּפָׂשה";נִ  אל היאו ּה,ּב יןא ("וֵעד
 נוביל אל מדוע באמת, בו. חשוד הואש האיסור כתוב בהש בתורה פרשהה תא תוכםל מחוש אחרי

 כזאת? לבדיקה העֵברות כלב החשודים כל את

 המים אל הכתוב ומחיית ספר על ה' שםב והשבועה אלהה כתיבתש פנימ םג ריגח הזה הטיפול
 ותוא מפקיעה שהתורה מאוד, חמור איסור זהו המפורש. שמוב ה' םש לש חיקהמ הכרחב פירושה

  מרצח! אישה להציל מהו? – במינו יוחדמ לצורך כאן

 בחודש עמייםפ וא עםפ שומעים ואנו קנאי, מבעל ישהא כל על שמורל אפשר יא הכאב, למרבה
 אתה אם בריתך. אשת לע יד תרים אל גבר:ל אומרת התורה – עליהןב ידיב שיםנ צחר לע בממוצע

 (כלשון 'סוטה' אישהב טיפול זהו לכאורה, אותה. ישפוט ה' רקו הכוהן, לא ותהא ביאת ה,ב חושד
  קנאי. בגבר ולטיפ זהו האמת, מעןל – המשנה)

  

 אמרה לאשתו ישא בין שלום "לעשות – העדין) בניסוחם( פרשהה טרתמ תא לחז" פירשו כך בדיוק
  ע"ב). נג (סוכה המים" על ימחה בקדושה נכתבש שמי תורה:

 כמעט הוא חשדה שבהם למקרים רק ותוא צמצמו חז"לו לאישה, משפילו שהק ואה זהה המעמד
  נשים. צחר למנוע דרך כל שלחפ העליונה ובתנוח אבל בטוח,

  

 את הכביסה המלוכלכת מכבסים בתוך המחנה - במדבר ו

 ויקרא לסוף מתאימה י;-ה (ה, האשם רשיותפ ובייחוד יקרא,ו ספרל שייכיםכ נראים ו-ה פרקים
 קרבנות פרשיות הביא המ – כא)-א ,ו (והנזירה; הנזיר תורתו לא);-יא ה,( קנאותה ורתת );ה פרק
 במדבר? המסעותו הפקודים לחומש אלה

 מרכיביו על המחנה תוארמ ְּבמדבר בספר קר כי רור,ב קומומ )ד-א ה,( מחנהה ןמ טמאים שילוח
 מבינים כאשר אבל תאים.מ לא במקום תקועותכ ראשון מבטב ראותנ פרשיותה תרי בלא השונים,

 ניכש שמות ספר את משיכיםמ ושניהם קבילים,מ בעצם םה ְּבמדבר,-יקראו חומשים,ה ששני
  הרת.מתב התמונה אז אחד, מגזע ענפים

 לנדור יכולים ובטהרה, קדושהב הכוהנים כמו חיותל שרוצים שראל,י עםמ )ב ו,( ישהא וא איש
 הגדול הכוהן של הקודש" ל"נזר דומהב יח) ט, ו,( ראשם לע זרנ היהי מגודלה שערם – נזירות
 של ההרחקה כמו היא מת תטומא מכל שלהם הרחקהה וגם ),ט ח, יקראו ל; ט,ל ו; כט, (שמות

  ז).-ו (ו, ָיבֹא" לא תמ נפש על לה', זירֹוהַ  ימי "כל – א)י כא, ויקרא( הגדול והןהכ

 הסיום, קרבנות את יביאו הם נזירותם ימי ובמלאת ישראלים, נשארים והנזירה הנזיר זה, כל עם
 (ואין הנביא שמואל ושל שמשון של זו כמו עולם נזירות בתורה אין – רגיל חיים לאורח וישובו



 שעיצבו ולדגלים למפקד המחנות, לסידור שייכת הנזיר פרשת לכן, משפחה). מחיי ירות''נז בכלל
  מועד. ולאוהל למשכן מסביב ישראלית חברה במדבר

 משפחה,ל שלום והבאת האיש, קנאתמ כסוטה חשודהה אישה צלתה מטרתהש קנאות,ה ורתת גם
 היאו עריות, גילויב חשוד לכל כזה 'טקס' יןא שהרי יח), ויקרא( העריות פרשתמ חלק איננה
  במדבר. שהתעצבה הישראלית ההחבר לפרשיות שייכת

  

 מה זה השעמום הזה -במדבר ז 

 'ְּבמדבר' תא לפרש רכנוד את יטבה וכיחמ – א) (ז, המשכן" תא להקים משה לֹותּכַ  ביום "ויהי
 ניש מסתעפים שממנו (מ), ותשמ בספר האחרון פרקה היא משכןה הקמת יכ ל'ויקרא', כמקביל

 ִשבעת בעוד ה,ז בפרקנו פורטיםמ המזבח חנוכתל נשיאיםה רבנותק הנהו מקבילים.ה החומשים
 טישב בשם מקריבים הנשיאים יכ (ח). ויקרא'' בחומש תואריםמ כוהניםה לש מילואיםה ימי

 פנימה. קודשב עובדים הכוהנים אילוו למשכן, ביבס החונים ישראל

 'ְּבמדבר', ובחומש נשיאיםה קרבנות לע ברד זכרנ אל והנים',כ רת'תו שעיקרו 'ויקרא', בחומש
 הכתוב שטפ שלפי אף המילואים, ימי לע דבר נזכר אל מסביב, חונהה לשבטיו שראלי םע שעיקרו

 א' (בלשוננו, מצרים יציאתל השנית שנהב הראשון דשבחו אחד – היום באותו שניהם  התחילו הם
  בניסן).

 השמיני" "היוםו אדר, ודשח בסוף תחילוה מילואיםה מיי ז"ל,ח לש םבעולמ הדעות לרוב אמנם,
 השמיני" "היום ביןו עמינדב בן נחשון רבןק בין נותרהש החפיפה בלא ראשון,ה חודשה אשר היה

  וחוצה. פנימה – מבטיםה שני את וכיחהמ דבר, ליהע נאמר שלא

 ביאהמ התורה – השבטים בין ומובלט וחלטמ שוויון שורר תורה)ב (הארוך זהה הפרק בתוך
 להביא היה די התורה, דרך (לפי משעמם'' בסגנון סדר,ה לפי נשיאיםה רבןק תא עמיםפ 21 בפירוט

 הנשיאים הקריבו 'כן סיכוםב ולכתוב המפורט, קרבןה את חתא פעםו נשיאים,ה שימתר את
  המזבח'). לחנוכת ליום חדא נשיא המזבח, לחנוכת

 הקנאות, מתחים,ה מול שראלי בטיש לכ יןב שוויוןה צעקת דווקא היא לעין הנראית הסיבה
 בין רחל, בני ביןל לאה בני בין בהם,ש השונות לכ עם שוניםה שבטיםה יןב הפילוגיםו היריבויות

  אחד. ישראל םע – שווים כולם – השפחות בניל הגבירות בני

  

 מנהיגות שצומחת מבפנים -במדבר ח 

 ספרב נשמרו טו), ,ה (ד, מחנה"ה ִּבנֹסעַ " משכןה פירוקב רתםמשמ לע נוסף ולבניו, הכוהן לאהרן
-א (ח, מנורהב הנרות את ולהעלות כז)-בכ (ו, ה' שםב ישראל ניב את לברך – פקידיםת ניש ְּבמדבר

 ישראל. עם למען ואור הברכ – ד)

 יבנ "מתוך נתמנוו הובדלו שהם מוכיחה הםב הבכורות החלפתו ישראל שבטימ בא כללוב לוי שבט
 בני בֶגֶשת ֶנֶגף, ישראל בבני היהי ולא ישראל, ניב על לכפרו שראלי ניב ֹבדתע תא עֹבדל ישראל,
 בפרשייה פעמים עשרה ושש חדא בפסוק ישראל" בני" פעמים חמש – ט)י ח,( ֹקדש"ה לא ישראל
 כניסתם במעמד לווייםה ראש על ידיים מכהס (כנראה), זקניםה של וסמכתמ נציגות כן,ל כולה.

 – י) (ח, הלוים" על דיהםי את ישראל ניב וסמכו ה', לפני לויםה תא "והקרבת – לתפקידיהם
  ולמענו. שראלי עם מכוח באה הבדלתם

 ולא ְּבמדבר, בחומש משכן,ל סביב החונים ישראל ניב עם חדי הלוויים לש קומםמ רורב םג לפיכך
  'ויקרא'. בחומש והניםכ תורת של מילואיםה ימי עם

 הלוויים הבדלת על יערערו ב) (טז, עדה" "נשיאי 250-ו ועדתו, קורח של המרד פרוץי כאשר רק
 לוי שבט יוגדר אז רק ה'. לפני קטורת להקטיר הראשונית זכותם את ויתבעו הקודש, למשמרת



 גם אז הקודש. במשמרת הכוהנים אל שיילווה ב), (יח, אביך" "שבט אהרן של כשבטו מחדש
-א (יח, המזבח" ו"משמרת הקדש" "משמרת מועד", אהל כ"עֹבדת יםהלווי עבודת מחדש תוגדר

 משמרת "את לשמור מכוונת הלוויים עבודת עדיין כי פעמיים, רק ישראל" "בני ייזכרו ושם ז),
  ה). (יח, ישראל" בני על קצף עוד יהיה ולא המזבח, משמרת ואת הקדש

  

 משולחן הסדר איש בל ייעדר -במדבר ט 
שייכות וזהות כחלק מעם ישראל וכך מבינים אותו עד היום גם בני העדות  פסח הוא כמו ִמפקד

 ''החילוניות

  

 ְבמדבר משה "אל ה' לדבר צמאיתע התחלה כמו הואו המשכן, קמתה לש לקח יננוא דבר'מ 'פסח
 רק יגיע זמנו ורות',ד 'פסח איננו עוד מדבר' ח'פס מצרים. סחפ על ציוויה אחרי נהש דיוקב סיני",

  י).-ה יג, וכן ה;כ יב, (שמות ארץ..."ה אל בֹאות "כי
 בָמן, הימים שבעת של מץח לאיסורי משמעות אין לל.כ מצות גח מדבר' 'פסחב זכרנ אל םג לכן

 ומצה. חמץ גם שי ותבואה קציר ץבאר ורק מים,ש דגן שהוא

 ריאיסו לא אך במצרים, מוכ מדבר' ב'פסח הגונ פסח קרבןל הצמודים מרוריםו מצות אמנם,
  לארץ. הכניסה מצוותמ נפרד בלתי לקח בתורה הםש הימים, בעתש של החמץ
 מח). ב,י (שמות בו" יאכל לא רלע "וכל והאיסור מילה,ה חובת אןכ זכרהנ אל פסחה וקתח מתוך

 ךבדר במדבר מלו לא ישראל שבני ז),-ג (ה, יהושע ספרב ִגלָגל' פסח' על כתובה םע תקשרמ זה
  ).הדרך ובטלטולי וםבח הסכנה מפני (כנראה,

  שני'? פסח' וגם מדבר', 'פסח ותלעש שחייב פסח,ב כך לכ מיוחד מה

 העדות בני גם היום עד אותו ביניםמ וכך ישראל עםמ כחלק זהותו ייכותש פקדמ מוכ ואה פסח
  ג).י ג,-ב (ט, במועדו" הפסח את" יעשה שלא ימ על ָּכֵרת'' יש לכן – 'החילוניות'

 הם שמא רדוח ו), (ט, הוא"ה "ביום סחפ לעשותו היטהרל כלוי לאש אדם", לנפש ה"טמאים לכן,
 ה' קרבן את ַהקריב לבלתי ִנָגַרע למה" – פסחה בזיכרון המתלכד ישראל עםמ לקח יחשבוי לא

  ז). ט,( ישראל" בני בתוך בֹמעדו

  .טהרהה בהלכות לפגוע בלימ ישראל, בני בתוך ותםא לכלול אהב שני, פסחל הפתח םע ה' תשובת

  

 לא סומך על הענן -במדבר י 
משה מפציר בחובב "אל נא תעֹזב ֹאתנו", כי חובב מכיר היטב את דרכי המדבר. האם משה לא 

 ?יכול לסמוך על הענן? האם קרה משהו בלתי צפוי

 – שמות פרס של האחרונים בפסוקים אחוזה הזה, פרקל מבואות םה ראשוניםה פרקיםה כל
 אנושית. תרועה יעתבתק הענן" ֵהָעלֹות" את משלימות התרועה חצוצרות

-כט (י, משה" תןח המדָיני רעואל בן לֹחָבב" משה יןב ומפתיעה צרהק יחהש לע וראיםק נוא והנה
 לנו "והיית המדבר דרכי תא היטב מכיר חובב יכ ֹאתנו", עֹזבת נא אל" חובבב פצירמ שהמ לב).

  צפוי? בלתי משהו רהק אםה הענן? על לסמוך כולי לא משה אםה – לֵעיָנים"

שת רךד ה' הרמֵ  "וִיסעּו – קרואל משיכיםמ נוא צורהע בנשימה  ֹנֵסע ה' ריתב וארון ימים, ש
 לד),-לג (י, המחנה" ןמ בנסעם יומם עליהם 'ה וענן נוחה;מ להם תּורלָ  מיםי שתש רךד לפניהם

 בתוך ארוןה אל ביל,מו הענן לא אליו. וביציאה למסע בהכנות קראנוש מה כלמ הפוך הכול
 מגן הענן בעוד ממה?)( מנוחה להם ותר ירדן),ה במעבר ,ג ביהושע כמו( ובילמ הארון – המחנות

  קרה? מה – עליהם



 להבין ביקשו הםש אלא ע"א) קטז שבת( ראשונה" פורענות" כאן ברכ הייתהש בינוה ז"לח אכן
 שם. קרה המ הסבירו לאו הספר"), מבית הבורח כתינוק שברחו – ה' הרמֵ  ("וִיסעּו רהק זה למה

  למה. השאלה את לה' משאירו קרה, מה הביןל חייב ישראלי,כ אני, ואילו

 מהר למסע כשיצאו ותםא ותקף חזר חורב,ל בסמוך רפידיםב שראלי םע נלחםש מלקע לדעתי,
 עמלק לחמתמ אחרי יתרו של יפורוס שנזכר שםכ לחלוטין. שתבשה החגיגי המסעו חורב

 למלחמה היוצא והארון פורענות,ה אחרי ולישראל למשה לֵעיָנים"" מדָיניה יהה ךכ הראשונה,
  המפתיע. הקרב ןמ מנוחה בחיפוש הוביל

 לפיא "רבבות עם למנוחה והשב ה,למלחמ הנוסע ארוןה של תפילהה בשירת פרקה ותםח לכן
  לו). (י, ישראל"

  

 מי מעז לחשוף את חולשתו של המנהיג -במדבר יא 

 עם נהגתה של הקשה מציאותה ובין מאורגןו סודרמ גליםד סעמ לש תכניתה בין העמוק הפער
 ישראל םע על להגן ידע משה שה.מ של עשתונות בדןא כדי דע צמתו,ע מלואב פרקב חשףנ במדבר,

 הגעגוע םע הבשר, תאוות מול בלא המרגלים,-התיירים חטאב עליהם הגןל ֵידעו עגל,ה בחטא
 ם,ידיי הרים משה מצרי,ה הירק ןג תוךב ).ה יא,( ָנם"ִח  מצריםב נֹאַכל אשר "הדגה וזכירת לָגלּות

 מצאתי אם ָהֹרג, נא ָהרֵגני" – שביקש כך דיכ עד הזה", עםה כל שאמ את" בדול שאתל וחוכ אבד
 לחודש שרב שלם לעם להמציא הסיכוי על 'ה כלפי אמון וסרח גילה בהמשךו טו) יא,( עיניך"ב חן

 ימים.

 – בתורה כתבנ הנביאים גדול לע כזה סיפורש עובדהב פלאה דולג הנפלאות,ו סיםהני מכל יותר
  אדמו"ר'?' על הדור'? 'פוסק על גאון'?ה 'הרב לע כך יכתבוש וחכמים דיקיםצ מכיר מישהו
 לו שמתנגדים מי לע לא כך שיכתבו וח,ר אנשי נהיגים,מ שופטים, דענים,מ ופאים,ר כירמ מישהו

  בראשם? דשעומ מי על עליהם? הנערצת תהדמו על אלא בחריפות,
  ון?התיק ומה – השבר את וראמ בלא חושפת ליה,ע האמת חותםש השמים', ןמ 'תורה רק
  רבנו. משה של לא םג יחיד. הנהגת אין

 70 עם ליוא יצא משה יא),-ז ג,ל שמות העגל, חטאב (כמו מחנהל מחוץ וצבה ובש ועדמ אוהל
 לבדו. עמודי לא משהש דיכ נבואה,ב רוחומ עליהם יליאצ וה' בהנהגה להשתתף הנבחרים
 נבואה שרוצה יומ בשר, יקבל בשר שרוצה ימ – שלוה להקות תא הביא 'ה אתמ וחר ובמקביל,

  ה'. מרוח בואוי ושניהם נבואה, יקבל

  

 ?האם יש גבול לחופש הדיבור -במדבר יב 
 בשבילו את העבודהכשמשה שותק ונמנע מהתערבות ופגיעה בחופש הדיבור, יש מי שעושה 

  

בראשונה, כאשר  –פעמיים הביע משה את דעתו הנחרצת ומנע התערבות ופגיעה בחופש הביטוי 
הזקנים עד  70אלדד ומידד התנבאו במחנה (יא, כו), ודבריהם נחשבו כמרד בהנהגת משה עם 

י יהיו "כל ון "אדני משה כלאם", ומשה הגיב ואמר שאין צורך להגן עליו, והלוואנ-שאמר יהושע בן
 עם ה' נביאים כי יתן ה' את רוחו עליהם", גם אם יאמרו על ההנהגה דברים קשים.

בפעם השנייה, שתק משה מול הביקורת החריפה שהטיחה בו מרים אחותו באוזני אהרן אחיו 
והתורה מעידה עליו שהוא לא יגיב ותמיד יספוג בדממה, כי "האיש משה עניו מאד, מכל האדם 

  אדמה" (יב, ג).אשר על פני ה
  א הכול מותר!ל –אבל כאן ה' התערב ושם גבול מוסרי לחופש הדיבור 

  יש דיבור שה' יעניש עליו, ודווקא כאשר המנהיג שותק, כי אינו יכול להגיב.



  מדוע נענשה מרים?
משה אחיה לקח, ועזב הִמדיינית, ש-לפי הבנת חז"ל, מרים רצתה דווקא להגן על ציפורה הכושית

ן תו ותפקידו, וכך הסבירו חז"ל את הקשר בין "האשה ַהֻּכִשית אשר לקח" (יב, א) וביבגלל נבוא
  ב, ה) נביאים, והם לא פרשו מאישה וממשפחה.י –הטענה שגם הם ("אהרן ומרים" 

לפי הדברים החריפים בתגובת ה'' נראה שמרים עברה את גבול המותר, כשהציגה את עצמה ואת 
משה. ה' לא הגיב על פרשת האשה, אלא על היומרה מלא פחות מנהיגים -אהרן אחיה כנביאים

  מנהיג.ה-בנבואה ועל הפגיעה במשה ובמעמדו כנביא
לא רק ששתק על הדיבור נגדו, אלא שהתפלל מיד לטובת אחותו שפגעה בו, בלי שום  –ואילו משה 

  חשבון. העונש היה רק מיד ה'.

  

 ?מה באמת ביקש העם לבדוק -במדבר יג 

 (יג, ְּכָנַען" ֶאֶרץ את "ָלתּור שהמ ידי על נשלחוש 'תיירים' רק – ריגול'' איןו מרגלים'' אין זו בפרשה
  זאת? יקשב ומי נשלחו מדוע בלא – יז)

 

 12 תיירים, לשלוח למשה ציווה 'ה – במדבר ספרב כאן תיאורה בין חלוקתמ כאורהל שי ךכ על
ָרֵאל" ְבֵני ָראֵׁשי" שבטים נציגי  תא תיאר משה םש כב), א,( בריםד ספרב תיאורה ובין – ג) יג,( ִיֹשְ

 ְוָיִשבּו הארץ, את נול ְוַיחְּפרּו לפנינו נשיםא ִנשלחה תֹאמרּו:וַ  ְלֶכם,ּכֻ  ַליֵא  "ַוִתקרבּון – עםה בקשת
 שבטים, נציגי 12 נשלחו שם גם אליהן". בֹאנָ  אשר הערים אתו בה, עלהנ אשר דרךה תא בר,ד ֹאָתנּו
  כד). (שם, ֹאָתּה" לו"ַוְיַרּגְ  שעלו

  

  'מרגלים'? או תיירים'?' ביקש? העם וא ציווה? 'ה "נשלחה"? וא לך"? "שלח

 סיפור של פנים שני לאא גרסאות שתי לא תורה,ב שונים יאוריםת בשני לראותו העזל מוכןש מי
  הזאת: להצעה מוזמן אחד,

 חרדה עםב יצרו מרים) תאווים,מ מתאוננים, למלחמה, וצאי (ארון עילל שתוארו המשברים
  לארץ. העלייה תכניתל ביחס אמון וחוסר

  

 תיפתח עיר מאיזוו לעלות כדאי רךד באיזו דעתל דיכ רגליםמ שלוחל לגיטימיתה הבקשה
 מהכ בחשאי אליו שולחים ציבורית. מחאהל נושא לא ואה כזה יגולר יכ וזרה,מ יאה המלחמה

  מוכרת.ו רשמית משלחת ולא הושע)י שעשה (כמו מקצוענים

 הּוא ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ "ּוָמה – אותם שהחרידה אִמתיתה לשאלה יסויכ קר ייתהה ריגולה קשתב לכן,
 לבבותב שהסתתר מה את חשף למשה ה' צו – יט) ג,י (במדבר ָעה"?ָר  ִאם ואִה  טֹוָבההֲ  ּהּבָ  יֵׁשב

  למבחן. אותם והעמיד העם,

  

 המעפילים שנולדו בזמן הלא נכון -במדבר יד 
דול מההתנגדות החרדית לציונות, כולל לצה"ל, נשענת על פרשת 'המעפילים', שלא ארון ה' חלק ג

 מוביל אותם, גם אם הם מדברים בשפה של מאמינים

 יום 04 ועוד התאווה בקברות ימים ודשח גדולה. הפתעהב היה דרוםמ ארץל עלותל יחידה הסיכוי
 40 אחרי םג הגוֵלל. תא תמוס הבכיו רלהמו נפילת סיכוי.ה את מאוד מצמוצ 'תיירים', למשלחת

 אל ממזרח מפתיע ואיגוף מפרך סעמ ויידרש מדרום, לעלותו להבקיע שראלי בני צליחוי אל שנה
 הירדן. עבר

 על 'הקערה את להפוך התאמצו והם הזאת, הגזרה עם השלימו שלא רבים היו ישראל בעם אולם
 – מא) א, (דברים להינו"-א ה' ִצָונּו אשר ככל ונלחמנו נעלה אנחנו (אבל) לה' "חטאנו – פיה'



 אותם הושיע לא ה' תבוסה. ונחלו נכשלו הם מד). יד, (במדבר ההר" ראש אל לעלות "ַוַיְעִּפלּו
  המחנה". מקרב משו לא ומשה ה' ברית "וארון

 דברים המלחמה", ("אנשי המדבר דור לוחמי – פעם חריא פעם עלוו וחזרו יתרו,ו לא םה לדעתי,
 מלחמותל בתורה נשארו רמזים קר מדרום. ארץה לא פרוץל נואשיםה ניסיונותב תומ טז)-די ב,

 פרשת על נשענת צה"ל,ל כולל ציונות,ל החרדית ההתנגדותמ דולג לקח לדעתי,  'המעפילים'.
  מאמינים. של בשפה דבריםמ הם אם םג אותם, ובילמ ה' רוןא שלא 'המעפילים',

  – שרו וכך ך,כ חשבו מהציונים רבים גם
  שבי... לפדויי יחסום מי הדרך – ההר ראש אל – הרה ראש אל

  העפילו... ההר אשר אל העפילו, העפילו,

 שהמעפילים כתב מו), הצדיק (צדקת לובליןמ הכהן צדוק ר' – תורה'ה עולם' כלב חתא מותד רק
 ר' כתבו – מא) (יד, צלח"ת לא "והיא משה: ראמ ולכן כך.ל בשלה ייתהה לא השעהש רק צדקו,
  דמשיחא". עקבתא אשהו זה, זמננו הואו תצלח... חרתא לפעם "אבל – צדוק

  כאמת. וכחהה הכהן צדוק ר' לש ונבואתו ',ה ברוך צליחה,ה הציונית ההעפלה

  

 פריקת עול כללית -במדבר טו 

פרק המצוות הזה קשור לסיפור על חטא 'התיירים', לכן הוא פותח במצוות התלויות בכניסה 
"ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם  –סכים לקרבנות, תרומת חלה), ומסיים באזהרת הציצית לארץ (נְ 

 –"הטובה היא (בשבילי) אם רעה"  –ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם" (טו, לט). כלומר: אל תשאלו על הארץ 
 .השאלה של 'התרים את הארץ' (יד, ו) ושל שולחיהם

ל'ויקרא', אולם הרמב"ן בפירושו הסביר את  באמצע הפרק יש פרשיית חטאת, שלכאורה שייכת
ו הבוכים שאמרו כג), כמו שרצ-מדובר בפריקת עול כללית של "כל אשר צוה ה'" (טו, כב –הקשר 

 "ִנְתָנה רֹאש (=מנהיג אחר) וָנשּוָבה ִמְצָריָמה" (יד, ד).

וא 'קהל ה –ם חלילה יחליט לעזוב את התורה בכלל א –לפי פירוש הרמב"ן, קהל גדול מישראל 
עושה שורק יחיד יכול להיחשב כמי  ,(באתר שלי ,שוגג' (ראו מאמרי 'קהל שוגג' על פי הרמב"ן ועוד

שוגג',  "ְּבָיד ָרָמה" (טו, ל). כי יש כאן בתורה, באלה שעזבו את התורה בכללה, 'קהל שוגג', 'יחיד
  .ה קהל מזידויחיד שיעשה "ביד רמה", ואין בפרש

מתוך ההקשר, ברור שהאיום להכות בדבר את העם כולו בגלל חטא 'התיירים' הוא איום לקהל 
מזיד, אלא שתפילת משה הסירה את האיום לדורות. וכך מתקשרים פסוקי הסליחה בסיפור 
 'התיירים' עם פסוקי הסליחה בפרק, והם עומדים יחד ביסוד התפילות שלנו ביום הכיפורים.

אָתה לָ תפילת  ָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה" משה: "ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכֹגֶדל ַחְסֶּד ְוַכֲאֶׁשר ָנֹשָ
 ;(יד, יט)

" (יד, כ)  .תשובת ה' למשה: "ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר
ָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר  ם ִּכי ְלָכל ָהָעם ִּבְׁשָגָגה" (טו, ְּבתֹוכָ פרשיית השגגה לדורות: "ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיֹשְ

  .כו)

  

  

 קואליציה לא יציבה -במדבר טז 

 העם את שסיבך משה בהנהגת מאסו ואבירם דתן – הפוכים קצוות הכילה קורח של הקואליציה
 דגים היו (במצרים ודבש" חלב זבת "מארץ אותם שהוציא אחרי לעין, נראית תקווה ללא במדבר

  יד).-יג (טז, כזאת לארץ אותם להביא במקום ודבש"), "חלב לא איוד אבל וירקות,



 ביציאת כמו פולחנית', ל'דמוקרטיה לחזור ורצו גדול ככוהן באהרן מאסו מישראל עדה נשיאי 250
  ה'. לפני קטורת ולהקטיר כוהן, להיות יכול אחד כשכל מצרים,

 היה והוא ואהרן, משה האחים מצמד יותר מתאים מנהיג עצמו את ראה לוי) (משבט עצמו קורח
  אהרן. לכהונת המתנגדים ובין משה להנהגת המתנגדים בין היחיד החיבור

 הזאת. לקואליציה אמת של בסיס היה לא

 כי מורדת,ה הקואליציה התפרקה המחתות, מבחןל אהרן ולמ ועדתו ורחק תא ימןז משהש ברגע
 דרשומ מבית וסףנ יד) טז,( עיניים ניקורכ להם נראה המחתות מבחן – לבוא ירבוס ואבירם דתן
     המובטחת. הארץ אל העם תא הביא לא ךא ומופתים, ותותא לעשות ידעש משה, של
 להקטיר עלו הנשיאים 250-ש שעהב ואבירם, דתן לא הלך משה – פרדיםנ וקדיםמ ניש וצרונ כך
  ה).-א יז לה; (טז, אזהרה אותכ לדורות ונשארו ',ה באש אכלונ באש מקטיריםה אהרן. עם

 לא ל), (טז, ה'" ִיְבָרא "ְּבִריָאהכ שהתחולל האדמה רעשב בארץ, עונבל ארץב מאסוש אבירםו דתן
  שה.מ של מידיו מופת או כאות

  לו? קרה מה עצמו וקורח
 באש נשרף גם שהוא יד) ח,י פרשה רבה במדבר( במדרש מרוא אבל נעלם',' ואה בתורהש בסיפור

  בכול. הפוכותה הקבוצות שתי יןב באמת ברחי הוא רק כי בארץ, נבלע וגם

  

 מה שגרם להתפרצות -במדבר יז 

 המשיכה הקטורת קריבימ הקודש, 'מפלגת' בלא ונמחקה. ארץה פיב בלעהנ אבירםו תןד 'מפלגת'
 מבחן את הציעו הם כי )ו (יז, ה'" עם תא ֲהִמֶתם "ַאֶתם – ואהרן שהמ תא האשימהו להיאבק,
 ֶיֱחָטא אחד "ָהאיש( הקודם יוםב אהרןו שהמ לש תפילתם דה.ע שיאינ 250 נשרפו שבו המחתות,

 אחד, משבט כהונה נגד נאבקו עדיין מוניםה כי אמת, איב נחשפה ב)כ ז,ט ְקֹצף",ִת  עדהה לכ ועל
 ולהדהד. להישמע המשיכה )ג (טז, ה'" בתוכםו קדושים ָלםּכֻ  העדה לכ "כי והטענה

 וכיחמ ו) יט, שמות( קדוש" גויו הניםּכֹ  מלכתמ יל היות ֶתם"וַא  – סיני בהר משהל הראשון ה' דבר
 אמרנו כבר צרים.מ מיציאת הבכורות מקדושת םג למדים נוא וכך ו,ז טענהב מתא לש דצ שיש
 האנרכיה בגלל הכרחית סקנהמ הייתה לוי שבטב הבכורות החלפתש )ח ופרק ג פרק( לעיל

 ויל שבט חירתב לא מהפךה ולםא העגל. חטאב לשיאה הגיעה אשר ן,הפולח בתחום שהׂשתררה
 המאבק את.ז מוכיח (יז) ופרקנו קלותב נתקבלו אל בידו, קר הקודשו משכןה שמירתו וקדושתו,

  ועדתו? קורח של מרדה התחולל מתי לםאו ההצלה.ו האסונות מוע ויחד נמשך

 כורותהב החלפת בזמן בסיני, כבר רץפ שהמרד טען )א לטז, בפירושו( עזרא בןא אברהם ר'
  פארן. למדבר הזה מרדה באיחור היגיון וםש אין דעתול כי בלוויים,
 נדחקה. והמרירות בשיאו משה יהה העגל, חטא מרותל סיני, מדברב יכ ולומ עןט שם)( הרמב"ן

 נכשל משה כי שטענו וכיחוי ואבירם ודתן כול,ה התפרץ מדברב השנה 04 זרתג חריא אולם
    לוי. שבט לש בחירתו נגד מרדה םג אז פרץ לכן, לארץ. בהבאתם

  

 האם נידונו הלוויים לעוני –במדבר יח 
מקומם ומעמדם של הכוהנים בקודש איתן כל עוד יש מקדש אחד לעם ישראל כולו. במצב לא 

 אידאלי מעמדם של הלוויים מסובך

 מנחלות הרחקתםב מתבטא לוי, שבט בחירתב התורה לש האידאל בעולם, ה'כהונות' ובלר בניגוד
 הקודש. עבודתל יוקדש לוי ושבט חמו,ל שעליה רץהא תא נחלוי לוחמיםה השבטים – ארץב רקעק

 שעלולה הקודש מאש שראלי בני על וגם קודשה על  – כפולה הגנהו מירהש יאה תורהב שעיקרה
 הקטורת). מקריבי הנשיאים 502-ב מוכ ואביהוא, נדבב (כמו להתפרץ

 התירוש הדגן, מראשית התרומה ואת הקרבנות, קודשי את הכוהנים יקבלו בארץ נחלה במקום
 מקרבנות יט) (יח, הקדשים" "תרוֹמת ואת החרמים את והבכורות, הביכורים את והיצהר,

 אחד מקדש) (או משכן יש עוד כל איתן, כאן נראה בקודש הכוהנים של ומעמדם מקומם השלמים.



 שקרה כמו הכהונה, בסיס גם רעריתע רבים, במות מקדשי יקומו אם אולם, כולו. ישראל לעם
  בהרבה. מסובך הלוויים של מעמדם בפועל.

 הקבע תפקידיב גם לוי. לשבט בעיה פויהצ מחדש, בהקמתוו משכןה פירוקב צורךה יתבטלש ברגע
  בתורה. נזכרו לא אך משל),ל טו (א, ימיםה בדברי זכרונ כמשוררים הלוויים – שלו

 לו לעזור חובהש בשער, אביוניםה כאחד לוי,ה ופיעי םדברי בספר מתוארה הֵראלי במצב ואכן,
  התקיים. לא בפרקנוש האידאל כי בצרתו,

 טובה עושה אינו מגדלה החקלאי חז"ל). לשוןב ראשון' 'מעשר( וויים'ל מעשר' ואה פרקנוב הפתרון
 את דיםֹעב הם אשר ֲעֹבדתם "ֵחֶלף הלוי עבורב פיקדון זהו לו.ש לא הז כי לוי,ל משלו עשרמ בנתינת

  כא). (יח, מועד" ֹאהל ֲעֹבדת

 (יח, היקב" מן ַכְמֵלָאהו הֹגֶרן מן "כדגן חשבנ הוא קום,מ בכל אכלנ ואה ודש,ק יננוא מעשרה לכן
 ואה כי כו), יח, המעשר", ןמ ("מעשר מעשר' תרומת' ממנו הפרישל חייביםש סיבה,ה זאתו כז),

  לו. שאין בארץ, חלהנ במקום הלוי לתנח של היבול

  

  

 שנים של מוות 38איך מסכמים  -במדבר יט 
ין א –אין נבואה למשה  –אין מילים  –בתורה, כאשר אין מילים לבטא את מות דור המדבר 

 שנה 38 –פרשיות בתורה 

 טובלים הטמאים כל תמוה. להש המיקום וגם טהרה,ה פרשיות כלמ ונהש תמ טומאתמ הטהרה
 אדומה רהפ מאפר הזאה מחייבת תמ טומאת קר רים.ונטה – ים או חלנ מקווה, או עייןמ – במים

 תמימה.

 לא – מת? מטומאת להיטהר פשרא איך – נצחל פֵרדה םע המוות, םע השליםל מאןמ טבעיה הרגש
  עצמו. המוות כמו תומה,ס חריגה, בדרך קר אלא מים,ב טהרה בטבילת

 יש שמיני".ה "ביום במשכן, אהרן בני ניש מות אחרי יקרא,ו בספר וז פרשה לש הטבעי מקומה
 לשעיר ומהאד פרה בין ובייחוד השעירים, ניש עם הכפרה פרשתל זו רשהפ בין פגשמ קודותנ כמה

  המשתלח.

 יוצאי של הדור ותמ השנים, 38 סיפור תא לספר דיכ במדבר ספרל ועברהה וז רשהפ לדעתי,
  השנה. 40 בגֵזרת במדבר תמ שלם דור איך – ופרס לא צמוע הסיפור מצרים.

 הרבה כבד בעיניו ראהנ הדורות סבל מדבר". "מתיב מחאתו תא והביע גדרומ צאי יאליקב "נח
  אפשרי. חטא מכל יותר

  מילים. לשפוך תחיליםמ השבר, גודל תא לבטא יליםמ אין כאשר – אצלנו
 אין – למשה נבואה אין – יליםמ אין – מדברה דור ותמ את בטאל מילים יןא אשרכ בתורה,
  שנה. 38 – בתורה פרשיות

 מהר והמסע הכנותה מצרים, ליציאת שנייהה השנה תוארתמ במדבר, פרס לש ראשונהה במחצית
  ברנע. קדשב הארץ, גבול עד סיני

  הירדן. לעבר המסעו 40-ה שנת מתוארת – כ מפרק – השנייה במחצית
 מטהר כגשר מת, טומאתמ הטהרה את התורה ציבהה מדבר" מתי" של ניםש 38 לע סיפור במקום

  הנביאה. מרים במות פתחהנ 40-ה ושנת ארץ,ל שייכנס דורה ובין צריםמ יוצאי בין

  מת. מטומאת פילוא להיטהר אפשר בלא וחריג, תמוה

  



 הגיע הזמן להתבגר -במדבר כ 
דרך האמונה על ידי ִנסים, אותות ומופתים מתאימה לנפש ילדותית, ועם ישראל ביציאת מצרים 

 תינוק גדלהפנים שהתינוק. אבל משה לא -היה ַעם

 והתלונה המריבה לנס. נחשב וזה ים,מ ויצאו בסלע שהמ היכה ז)י שמות( רפידיםב צריםמ ביציאת
 בקרבנו". ה' ו"יש ענו,נ ישראל בני של

 ישלוןכ –  ואהרן משה לחטא מריבה" מי" הפכו המדבר, ןמ היציאה התחלתב ,40-ה שנת בפתח
  האבות. לארץ כניסתם ומניעת

 אבל סלע.ה אל לדבר אמר 'ה כי סלע,ב בהכאה חטאה תא ירשפ רש"יב המובא חז"ל מדרש
  לחטא? הפכה וכאן נס,ה הייתה בסלע מכהה שמות, ספרב המקבילה בפרשה

 מצרים ביציאת ישראל ועם לדותית,י לנפש מתאימה מופתיםו אותות סים,נ דיי לע אמונהה דרך
-ַעם בוכה. ואה נעלמים הםש רגעב ךא ל,צוה והוא תינוקל צוחקים ואבא ימאא תינוק.-ַעם היה

 מיידית. היא התגובה ומתלונן. בוכה ואה ורעב צמא ואה כאשר ךא שירה, שרו סיםנִ  ואהר תינוק
  אמוני. שברמ משבר, הוא קושי כל

 הניסים מן עבר בוגר-ַעם עליו. משפיעיםש אלה ושל לוש הדיבור, וחכ פי לע תנהלמ וגרב אדם
  אותיו.נפל עם משה של ההמט נעלם יניס מהר אכן,ו ם".הדברי "עשרת אל והאותות

 אמיןה ולא הנחושת, ונחש סלעב המכה מטהה בעזרת ובש שהמ ובילה המדברמ יציאהה את
 ֶהֱאַמְנֶּתם לא "ַיַען ה': מרא זה על ההוא. שלבב הדיבור רגתד אל מותשה עםה תא הביאל שאפשר

ָרֵאליִ  ֵניּבְ  ֵניֵעילְ  ְלַהְקִּדיֵׁשִני עליי) מכתםס (=לא ִּבי  ַהָּקָהל ֶאת ִביאּוָת  לא ָלֵכן דיבור),ה (=בהנהגת ֹשְ
  יב). (כ, ֶהם"לָ  ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָאֶרץהָ  ֶאל ַהֶּזה

 באמת ושם דברים",ה ב"אלה משה פתח וג,ע ועל יחוןס על ניצחונותה חריא ואב,מ ערבותב רק
 רק יהיה דורותל האמת נביא לש ומבחנ – לנביא אל אפילו מופתים, איןו אותות יןא מטה, אין

  יח). (דברים שיאמר בדברים

  

 מעם נודד לעם נוחל -במדבר כא 
 המסע לעבר הירדן התחיל במכת הנחשים השרפים והסתיים בשירת הבאר ובמלחמות סיחון ועוג

  

 ועוג, סיחון ובמלחמות בארה בשירת והסתיים שרפיםה הנחשים מכתב התחיל ירדןה עברל המסע
 ח). ג, דברים( ֶחְרמֹון" ַהר דעַ  ַאְרֹנן, ל"ִמַּנחַ 

  ארץ. נוחל לעם מדבר,ב נודד מעם גדולה המהפך זהו

 לקריעת הארנון של הנס תא השוו חז"ל ארנון.ה במעברות לאא ירדן,ה מעברב אל תחוללה הוא
 הזה" במקום לאבותינו נסים שעשה '...ה "ברוך שרואה: מיל ברכה קבעוו הירדן, יתתולכר וףס ים

  א). ט, ברכות (משנה

 ַאְרֹנן" ַחלנַ  ְׂשַפת "ַעל בדיוק מקראית,ה לערוער סמוךה רעירע תלמ מצפון, – עמייםפ ראותל זכיתי
 המראה – עולםה מלך ה' בשם לאהמ ברכה ירכתיב פעמיים דרום.מ מתצפיתו ח)מ ,ד (דברים
 באצ התמוטט איך הבנתי גם ושם הארנון. של הרוחב עומק,ה הגודל, עוצמה,ה ממש, מדהים

  אחת. בבת סיחון

 שלח משה אורכו. לכל המעבר על מצפון שולט מיומן צבא כאשר הארנון את לעבור אפשר אי
 במעברי השולט בצבאו בטח סירב, סיחון כו), ב, (דברים ְקֵדמֹות" "ִמִּמְדַּבר סיחון אל שלום שליחי

 שליחי כמו ישראל, בני כי מזרחה. המדבר מול אל ל"יהץ", העיקרי הכוח את ואסף הארנון,
  ממזרח. באיגוף בוודאי יבואו השלום,



 את שטפה נקע סופת – (יד) ַאְרנֹון" ְּנָחִליםהַ  ְוֶאת ְּבסּוָפה ֵהבוָ  ֶאת 'ה ְלֲחֹמתִמ  ֵסֶפרּבְ  ָאַמריֵ  ןּכֵ  ַעל"
 הקדים כבר ה' מהתצפיות.ו מהמארבים המעברים, ןמ סיחון וחותכ את ריחהוהב רנוןא נחלי

 הארנון את חצה ישראל צבא – כד) ,ב (דברים ְרֹנן"ַא  ַחלנַ  תֶא  ִעְברּווְ  עּו,ְּס  "קּומּו למשה ואמר
 עם – ומלאה מיידית ייתהה סיחון קריסת אחור.מ צבאו אתו סיחון תא היכהו וחלטתמ בהפתעה

  .ארץ במרחבי לראשונה שלט ישראל

  

 להם יש מכשף, לנו יש ֹעצמה -במדבר כב 

 אל גם בה, זכרנ לא משהש משמות)( תורהב יחידהה יאה לילים,א עובד וחוזה קוסם בלעם, פרשת
 הניצחון הוא רקעה מרחוק. ליוע כשצופים שראל,י מחנהל חוץמ תרחשהה היאו בעקיפין,
 ואת האזור, עמי את זעזעמ ישראלי ניצחון יוםה ועד אזמ יחון.ס מלכתמ קריסתו הישראלי

 ניב הלוא – מואביםל הצפונית במוא רץא תא החזירל זדמנותה לפניו ראה מואב לךמ בלק העולם.
 ידוע. כובשים לש ודינם שלפניהם, כובשה סיחון מוכ וכובשים, ולשיםפ הם ישראל

 ושבמ (מול יבוק חלנ במוצא תיק,ע בריע כתבב בלעם' 'כתובת מציאת עם התברר המלא הרקע
 .)( אלהן החז שא ער)ב (בר (בלע)ם "(ס)פר – מדייני מקדש תוךב המזרחית), ירדןה בבקעת ארגמן
 אליו לבאים יפרס צפוי, אסון בגלל בכהו צם חר",מ "מן םק לעםב בהמשך, – ליל..."ב הא...

  מפתח.ה הם ז) ד, (כב, דָין"מ "זקני אסון.ה למניעת יתויפ דרך וחיפש

 שםומ ו),-א כה, (בראשית אברהם ימימ עוד מדָין בטיש רוב שבוי לירדן) ממזרח( יבוק חלנ באזור
 התומך הבסיס היו םה ז).-ו שופטים( גדעון ימיב התחתון הגלילו זרעאלי מקע לע שטופ הם

 קריסתו עם יחון").ס "נסיכי כא: (יג, הושעי בספר נרמזכ האמורי, לךמ יחוןס לש כיבושה לשלטון
  הפולשים. הישראלים גירושל מואב עם ואליציהק יצרו הם

 לפרק ייךש הז פסוקש אף – א, חֹו" (כבב ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן ְיֵר ה "ְּבַעְרבֹות מֹוָא חנ כבר ישראל מחנה
 לש ברכתו את יקבלו רק םא ישראל, את הכותל יוכלו דרוםמ מואבו צפוןמ מדייניםה הקודם).

  .לפולשים קללתו אתו הידוע, החוזה ֹער",ב בר "בלעם

 הימה.המד עצמתם עם ישראליםה נגד צבאי פתרוןל ביחס דולג ספק יהה לבלעם אבל

  

 קרוב, קרוב, לא נוגע -במדבר כג 
 בלק לוקח את בלעם ממקום למקום, רק שיקלל. זה לא עובד

 תלך אל בלעם: אל להים-א ויאמר" – חדא ברור דיבורב יד =מונותאיסטים)( שםה יחודי למאמיני
 זהו ,רגעי כוחות צירוף רק זה אלילי קוסםל אבל יב). כב,( הוא" רוךב כי עםה את ָתֹאר לא עמהם,

 זאת. דעוי כולם להשפיע. ובניסיונות וחותכ בצירופי תמחהה בלעם במקום.ו בזמן השתנותל יכול

 משם בעל", ל"במות ועלו הישראלי, כיבושה בקצה לו), כב,( ארֹנן" בולג על" לעםב תא גשפ בלק
 עד הנקראת לח), (לב, ְמעֹון" "בעלב מדובר לדעתי, א).מ-טל (כב, רחוקמ המחנה, צהק את ראו

 ידי על הכבוש' 'השטח תוךב היה כבר הז מואב. צפוןב ביותר גבוהה מקוםה ָמִעין',' היום
  יחון.ס ממלכת קריסת אחרי הישראלים,

  זעם. לא ה' – שראלי נגד קללה וחותכ לצרף צליחה לא בלעם

 הוא יד), (כג, הפסגה" ראש לא ֹצפים ל"שדה לעםב את לקחו יותר, להתקרבו להעז חליטה בלק
  מותו. לפני משה של אחרונהה התצפית מקום ),א לד, דברים( הפסגה" אשר נבו ר"ה

 (כג, ישראל מחנה כל את תלולה למדרון מתחת ראותל קשה בלא ארץ, מרחבי רואים אמתב משם
  יג).



 לתקוף, תנסה ואם הזה, העם נגד ליםפוע לא הקללות צירופי – בלקל ואמר כשל,נ לעםב אןכ גם
  ורף.ט כאריה אותך ויכה יקום" "כלביא הוא

 (כג, הְישיֹמן" פני על הנשקף פעורה "ראש אל בלעם תא לקח הוא – דייםי ריםה אל ךא עסכ בלק
 על ולצפות להתקרב אפשר תלהב.מ הדמיון עצומה. תעוזהה ישראל. המחנ לכ תא ראהי שםמ כח),

 החלטהה בלא עכביש'. קורי כמו' אותם לקרוע םג אפשר לכןו מלמעלה, ולוכ ישראל מחנה
  לקרב. לצאת יעזו לא דָיןמ בלעדיו כי קוסם,ה-חוזהה בפי הגורלית

  

 דרושה פרספקטיבה חיצונית -במדבר כד 
ות בלעם כדי למנות את מעלותיהם של ישראל ולדבר קוסם כזה בדמ-מדוע היינו צריכים נביא

 ?בשבחם

 לע לקללה וחותכ ופישציר םג השתכנע וכעת ישראל, גדנ צבאית רךד שאין לכתחילהמ חשב בלעם
 שבה 'מונותאיסטית', נבואה ולקבל מדברה אל לפנות וכןמ היה כשיוע רק צליחו.י אל שראלי עם

 צירופים.ה וכל השמות כל מתאחדים

  – יחסים ניתוק עד לקב את שהכעיסו ברים,ד שני מרא הראשון במשל

  .(ט" )ָארּור ְוֹאֲרֶרי ָברּו ְמָבֲרֶכי – "לוכו ומבורך נפלא ישראל מחנה1. 

 שיוכל מי ואין כאריה, טישלו הוא צומים,ע ניצחונות ול יביא )ח (כ"ד," ִמִּמְצַרִים מֹוִציאֹו ֵאל2. "
 .לו

 – בלק את והרגיע שאולי לעתיד, בריםד שני ודע אמר אחרוןה הנבואי במשל

 "הימים באחרית" רק יקרה זה אבל – וימחץ מואב תא שיכה ישראלמ לוחם נהיגמ יקום .1
  יז).( "קרוב ולא ֲאשּוֶרנּו תה,ע ולא ֶארֶאנּו" – ם')האחרי 'הימים במקרא (שפירושם

 הוא וגם" בסוףל אבל – לישראל שיצטרף ניהֵקי מושב יתחזק – ישראל גדנ שילחם מלקע יאבד .2
  (כד). "ֹאֵבד ֲעֵדי

 ולמואב בלקל היה יד הזה. בדור בשקט ֵישב אם געייפ לא גם בלא ישראל, תא לנצח וכלי לא בלק
  בלעם? בלי משה תתור אין למה זה? וסםק-לנביא צרךנ ה' מהל אבל ו.ז הרגעה בצפירת

 משברים, מלא במדבר ספר ישראל. םע על טובים ךכ כל בריםד אמתה תורתב מענוש אל מעולם
 שהמ אם בררה). (מחוסר בלעם ואה ישראל על ובט שדיבר היחיד – ואסונות ףא חרון חטאים,

 ומדע הוא האם ישראל: בני תמהוי ישראל", שְּכֹנֶתיִמ  יעקב, ָהֶליאֹ  בוטֹ  מה" ישראלל יאמר
  יאמינו. ולא – חריו?א בנו את נמליךש מצפה ואה האם למות?

  לדורות. ילההתפ סידורי את ולעטר מת,א-כדבר הישמעל יכולה רז מפי קר כזאת, נבואה

  

 בד את ייחודובִשטים החל עם ישראל לא -במדבר כה 

  

 ואה הכנענית. בתרבות הנפוצה פולחניתה והזנות פיתויה רךד חרת,א לחמהמ דרךל נהפ בלעם
ָרֵאל ְבֵנילִ  ָהיּו ֵהָּנה "ֵהן – יתויפ לוחמותכ דָיןמ נותב תא העדיף  (לא, ְּפעֹור" ְּדַבר ַעל ִּבְלָעם... ִּבְדַבר ִיֹשְ

 ח). (לא, מערכהה בסוף בלעם את שראלי לוחמי יהרגו כןל – טז)



 ושם מואב, בערבות שראלי למחנה קרובה שכנותב עצמם תא צאומ בוקי נחלב דָיןמ שבטי
  ישראל. מחנה של הצפוני קצהב שמעון, בני םע מדָין נותב נפגשו )א (כה, "ַּבִּׁשִּטים"

 יתהצפונ במואב בהר, להתנחל החלו גד בניו ראובן בני אשרכ שלו. דגלה מן בדול נותר מעוןש שבט
  בנותיהן. ועם שכניםה עם ולהתערות בקעהב להתיישב חלה שמעון ובגלעד,

  ייחודו. את לאבד שראלי עם החל "בִשטים"

 במפקד ואילו ,300-ו אלף 95 נמנו 'במדבר' במפקד – עוןשמ שבטב עיקרב געהפ פרצהש המגפה
 שנפלו לףא 24-מ יותר גדול והפער אחר, שבט שוםב כזה פער אין – 200-ו אלף 22 נמנו פינחס
 יותר ברור זא החולשה, ניצול תוך דייניתמ התנפלות םג תוכהב וללתכ מגפהה םא עור.פ במגפת

 להמתין ולא ְּפעֹור", ַברְּד  ַעל ָלֶכם ִנְּכלּו ֶׁשראֲ  "ְּבִנְכֵליֶהם מדייניםה תא צרורל משהל ציוויה גם
יא ַבת ְזִּביּכָ  ְּדַבר ַעל" הצפויה לנקמתם   יח). (כה, ְּפעֹור" ַברְּד  ַעל ַהַּמֵּגָפה יֹוםבְ  ַהֻּמָּכה ֹחָתםאֲ  ןִמְדיָ  ְנֹשִ

 בלי דין שעשה פינחס קנאת רקו ה),-ד (כה, משפטה בדרך קר פעולל דעוי שראלי זקניו משה
  לקנאים. דגם הפכהו יג) (כה, עֹוָלם" ֻהַּנתּכְ  "ְּבִרית ול הביאה מגפה,ה את רהעצ משפט,

 להיות יכולה עמית,פ חד כהתפרצות קנאות" – אומר וקק כהןה יהודה ביצ הרב מו"ר היה זה על
  לא!". אופן בשום כשיטה, נאותק – הצלה

  

 מיוצאי צבא למשפחות -במדבר כו 

 אבל המדיינים. נגד הכרעהה מלחמת ולפני א)( ַהַּמֵּגָפה" ַאֲחֵרי" תורהב כתבנ אחרוןה המפקד
 כמו( צבא" ֵצאיֹ  ֹּכל" בטש כלב הדגישל במקום כי 'במדבר', ממפקד ונהש הוא באופיו דווקא

 צבא ֵצאיֹ  "ֹּכל הכללי הביטוי שמותיהן.ל המשפחות ווקאד שבט כלב אןכ זכרותנ ),א רקפ בבמדבר
 את דגישמ עצמו המפקד ואילו 'במדבר', דלמפק בהקבלה חתא פעם קר אןכ זכרנ ב)( בישראל"

 והשמות המספרים נג).( ֵׁשמֹות" ִמְסַּפרּבְ  ַנֲחָלהּבְ  ץָהָאֶר  ֵּתָחֵלק ָלֵאֶּלה" – משפחותה לפי הנחלות
 הצבאית. למערכה אשרמ בארץ לנחלות ותרי כאן מכוונים

 חשובות המשפחות שםו האזרחית, נחלהה אל הובילל פקידםת – צבאיתה המערכה וכל המסע כל
  צבאית.ה במערכה מאשר יותר עוד

 מנשה יוסף, בשבטי 21 תוכןמ ,75 מצאי דבמפק "משפחת" שנקראו להא כל את ספורל שיטרח מי
 הכולל מספרה כמו בדיוק אחד), חסר( 70-ל גיענ עצמם שבטיםה 21 תא וסיףנ אםו ואפרים,
 אינםו נבלעו מבראשית שמות מהכ אולם ו).מ (בראשית צרימהמ יורדיםה שראלי ניב ברשימת
 ֵניּבְ  ְּבתֹו ֲחָלהנַ  ֶהםלָ  ַּתןנִ  לֹא "ִּכי עצמםל נפקדו (למשפחותיהם) ויל ובני אחרון,ה במפקד מופיעים
ָרֵאל"  נולדו כי( בבראשית נזכרו שלא אפרים,ו מנשה שפחותמ את הכניסל תאפשרה כךו סב).( ִיֹשְ

     מקודש. כמספר למשפחות,ו לשבטים 70 מספרה על לשמורו כך), אחר

 בנות חמש – בן ול ההי שלא לפחד,צ לבנות פרט – שפחותמ ראשי היו אל הן יכ נזכרו אל נשים רק
 שם מכריתת חרדהה מפני אלא האישה', מעמד' של מסיבות שאלתן תא משהל גישוה אל צלפחד
  .הארץ בנחלת שפחותמ לראשי הפכו הןש הייתה תוצאהה אבל נחלה.ה ממשפחות אביהן

  

 דרוש יורש -במדבר כז 
 של אנרכיה משה, העניו מאוד בדרך כלל, דורש מה' בתקיפות למנות מנהיג ולמנוע מצב

 ספר את החותם לפרק ובילהמ צלפחד בנות שאלת – הסוף תא להריח'' ברכ פשרא הז בפרק
 סוף אל מובילים נון, בן הושעי מינוי עם חדי הֲעָברים, רה אל עלותל משהל הציוויו 'במדבר',
 התורה. סוף גם שהוא 'דברים',

 ה' ֶאל מֶׁשה "וְיַדֵּבר בתורה: דומים פסוקים לעשרות הפוך דופן, יוצא פסוק פוגשים אנו כאן
 ה"ָעָנו משה מפי כמוהו נשמע לא מעולם אשר ונחרץ, תקיף טון לשמוע אפשר – טו) (כז, ֵלאֹמר"



  ג). (יב, מאד"
ר ְלָכל ָהרּוֹחת ֱאלֵהי ה' "ִיְפֹקד והתפילות הוויכוחים כל למרות  ֲעַדת ִתְהֶיה ְולֹא ָהֵעָדה... ַעל ִאיׁש ָּבֹשָ

  יז).-טז (כז, ֹרֶעה" ָלֶהם ֵאין ֶׁשראֲ  ַּכּצֹאן ה'

 אנרכיה כךב ולמנוע היורש, את עצמוב למנות לךמ או נהיגמ לש יסיוןנ ואה מוכרה הדגם
 שליחותו לע ה' עם ארוכות התווכחש משה, ולםא החמורות. השלכותה לכ לע רושהי ומלחמות

 בשלב אנרכיהל שקיעה מנועול מנהיג למנות מה' רשד והוא יורש, מנותל יכול אל ד)-ג (שמות שלו
  קריטי.
  ג).-א (שופטים רהק אכן הצפוי והמשבר ג),י (יהושע ךכ לעשות כולי לא ברכ עצמו יהושע

 ִלְפֵניֶהם ָיבֹא ֲאֶׁשרוַ  ִלְפֵניֶהם ֵיֵצא ֲאֶׁשר ֵעָדה;הָ  ַעל "ִאיׁש – משה גדירה מבוקשתה מנהיגותה ופיא את
 עושים, אחריםש כדרך לא" ההלכה: מדרשב ירשופ וחז"ל – ז)י כז,( ִביֵאם"יְ  ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר
 כמהו כמה מציין והמדרש קלט); מדברב (ספֵרי בסוף"ל באים הםו לקרב),( יילותח שלחיםמ שהם

  בראש. מובילים שהםכ הקרב לשדה יצאוש למנהיגים דוגמאות

  יז). (שמות בעמלק מלחמתוב כך נהג ברכ עצמו וןנ בן יהושע
  ההלכה. במדרשו בתורה לפנינו פורשמ "קדימה"), ולא( "אחָרי" פוקדה המוסרי המפקד דגם

  

 יש קרבנות שמתאספים בשבילם -במדבר כח 
נראה כאילו מישהו התבלבל ושתל באמצע המלחמה במדיין כמה פרקי קרבנות, אשר מקומם 

 שייך בכלל לספר ויקרא

 מוזרה הפסקהכ מדברב ספרב ונראים ויקרא, מספר שירותי לקוחים הנראים רקיםפ לפנינו שוב
-(לא הירדן עבר ונחלות מדיין מלחמת ביןל כו),-כה( הנחלות מפקדו במדיין ילחםלה ציוויה בין

 לב).

 שמות מסוף נמשכים ניהםוש מקבילים, אמתב ו'במדבר' 'ויקרא'ש ספר,ה תחילתב מרנוא כבר
 אל – חוצהה ונהפ במדבר'ו' פנימה, הקודש אל פונה ויקרא'' – חדא מגזע נפיםע שני כמו

 והמרידות חטאיםה אל והאסונות, משבריםה אל המסעות,ו דגליםה לא מחנות,ה אלו המפקדים
 ומוספי שבת וסףמ תמיד, – הקרבנות פרקיל הסבר למצוא שהק אלה, כלב כנען. רץלא מסעה ואל

  החגים.

 הקדושה – ללכ םהיו לקדושת קשורים אינם וסףהמ שקרבנות גלהנ יותר, עמיקמ בעיון אולם,
 (ויקרא ֹקֶדׁש" ְקָרֵאיִמ  ֹאָתם ִּתְקְראּו ֲאֶׁשר ',ה "מֹוֲעֵדי פרשתב העיקר היאו לאכה,מ יסוריא מחייבת

  כג).

 (כג). ויקרא'' שבספר בפרשה מלאכה יסוריא ולא דושהק נזכרו אל מועדה בחולו ודשח בראש
 פרים, 2 (לעולה: מצותה גח מימי יום כל של לקרבן ההז חודש ראש לש המוסף רבןק זה, לעומת

 הקדושה חינתמב הקרבן. לפי שווים ימיםה כל מצות,ה ובחג חטאת),ל שעירו כבשים, 7 חד,א איל
  מאוד. שונים המועד ולח וימי החג מיי המלאכה, ואיסורי

 או לרגל, בעלייה העם תאספותה ואת החגים לש הציבורית בחינהה את בטאיםמ מוסףה קרבנות
 םג היא 'במדבר'. לספר אודמ מתאימה היאו החג, לש ציבוריתה משמעותה זו – בערים בחגיגות

  וחג. שבת כמו בה חשבנ חודש וראש נביאים,ה בספרי בותר פעמים נזכרת

 ציבוריות ובתפילות קהל,ה בהתאספות הציבורי יסודה היום דע ולטב מוסףה תפילותב גם
  המדינה. שלוםל ותפילה נשמות, כרתאז כמו מיוחדות

  



 ראש השנה אין רק פעם בשנה -במדבר כט 

 ובשמיני – כיפוריםה ביום – תרועהה ביום זהה קרבן וצאיםמ נוא שביעיה חודשה לש בקרבנות
 בראשי כבשים) 7-ו איל פרים, 2( שווה קרבן יש ה,ז לעומת בשים).כ 7 חד,א ילא חד,א פר( עצרת

 ות).השבוע (=חג הִּבּכּורים" יום"וב המצות גח בימי חודשים,

 אשר – בתורה – הוא צרתע שמיני ואילו ודש,ח בראש חלש תורהב יחידה חגה ואה תרועהה יום
 14-ו םאילי 2 נזכרים 'החג' ימי בשבעת( אסיף-סוכותה חג לע פירושב תובכ יכ חקלאי.ה השנה

 שמות( השדה" מן מעשיך את ְּבָאְסְּפ שנהה בֵצאת ָהָאִסף וחג" כפול): גח – הדבר פירושו כבשים,
 ייתכן איך – הגדולה השאלה תא פותר עצרת לשמיניו התרועה יוםל הזהה מוסףה רבןק ז).ט כג,

  חודש? בראש שלא שנה' 'ראש

 ושמיני המתחדשת, השנה' 'ראשית םג שהיא השנה", צאת" של חודשה אשר ואה תרועהה יום
  החקלאי. השנה אשר הוא הראשון םלגש הקרוב עצרת

 לש 'התקופה' כל אלא חד,א יום יננוא התורה, פי על =תשרי)( השביעי" ה"ֹחדש של השנה' 'ראש
  עצרת. בשמיני גשםה תפילת עד ודש,ח בראש שופרה מתרועת – תשרי חגי

 בשנה בתשרי י' וףס עד בתשרי (מא' קודמת נהש של החיתום וםי הוא כיפורים?ה יום ך,כ םא מהו
  הבאה).

 השלם יוםה הוא הכיפורים יוםו ),1- וא 1+ וםי 354( שנהמ פחות הם ירח חודשי 21 שלנו, בלוח כי
 והיסטוריה טבע – ושמור זכור בספרי בהבהרח (ראו הקודמת )יום 365( שמשה בשנת האחרון
  השני). שערב התשע"ה, שבות לוןא ,החגים ובלוח בשבת נפגשים

  ."השנה "צאת וגם שנהה ראשית גם יחד,ב הם שביעי"ה "בחודש אלהה הימים שלושת
  

  

 ?אז יש או אין שוויון -במדבר ל 
איש הוא 'בן חורין' גמור ואילו אשה נמצאת לרוב תחת  –התמונה החברתית בפרק היא ברורה 

 חסות אביה, או תחת חסות האיש שלה

 נדבותיהם ואת דריהםנ את בחגים ביאיםמ ישראל יתב המוני יוה קבועים,ה קרבנותל נוסף
 נדרים.ה לפרק המוסף פרקי בין הקשר זהו לט), (כט, למקדש

 וכל דרנ כל לקיים חייב הוא לכןו גמור, חורין' בן' הוא איש – רורהב יאה פרקב חברתיתה התמונה
 האיש חסות תחת או ביה,א חסות תחת רובל נמצאת שהא ואילו מוחלט.ו לאמ אופןב שבועה

  נדריה. את להפר כוליםי הם ולכן, שלה,

 לשלם יצטרכו להש האיש וא ביהא דרה,נ יאה אםש ורובר למקדש, תרומה או רבןק הוא נדר סתם
 או עצמה, את כערל או לצום נשבעת שהיא גון,כ נפש, לעינוי בועהש או דרנ םג שי בורה.ע נדרה את

 יחסיםב פוגע זה כי ושבועה, נדר הפרל זכות לאיש ישש מובן, אןכ וגם ישות.א יחסימ להימנע
  ביניהם.

  איש? או אב לש לחסות נתונה לאש חורין', 'בת עצמאית, אשה לש דינה מה אבל
 י) (ל, ָעֶליָה" ָיקּום ַנְפָׁשּה לעַ  ָאְסָרה ֲאֶׁשר ֹּכל ְגרּוָׁשהּו ַאְלָמָנה "ְוֵנֶדר – כאלה שיםנ תיש קר שי בתורה

  איש. לבין ביניהן בדלה שום אין –

 אישה לבית אביה מבית הולכת ערהנ כי רווקות, יוה לא ז,א החברתית המציאותו הפרק בפשט
 טרםו אביה ֵמרשות יצאה שכבר ,רווקה 'בוגרת' גםו יתומה, נערה'' םג כירוה ז"לח ולםא שלה.

 עצמאיות הן כלומר, קימין". נדריהן ערותנ "תשע י): א,י פרק ריםנד משנה( אמרוו איש,ל נישאה
    נדרים. להן רלהפ שיכול מי ואין

 כמו ממש התורה. בדיני לאיש שווה והיא עצמאית, אשה של למעמד פתח פותח הזה הפרק דווקא
  לאשה. איש בין המהותי ההבדל טענת את התורה שוללת הנביאה, ומרים צלפחד בנות בפרשת



  

 קצת חוקי מלחמה -במדבר לא 
 איך להתייחס לשבויים, מה לעשות עם השלל ואיך להכריע את המלחמה

  

(כה, יח) ואחרי האסון של שבט ה' אמר למשה ליזום מלחמה לפני התקפת נקם מדָינית צפויה 
שמעון, אשר חנה "ַּבִשטים" וכמעט חוסל בעקבות "המגפה" שחוללו המדָינים בעצת בלעם (לא, 

  טז).
לכן אמרו  –ההכרעה הייתה מהירה. כנראה שהלוחמים המדָינים ברחו והפקירו את הנשים והטף 

 המפקדים שלא היו אבדות במערכה (לא, מט).

ן כאשר ספֵרי, במדבר קנז) למדו הלכות מלחמה מן הפסוק: "ַוִיְצְּבאּו על מדיָ חז"ל (לדעת ר' נתן ב
צוה ה' את משה" (לא, ז), שצריך להשאיר לאויב דרך בריחה אפשרית, כדי שלא יילחמו בכל כוחם 

הלכה זו עלתה  –ולא יגרמו לכוחותינו אֵבדות רבות. כך גם פסק הרמב"ם (הל' מלכים פרק ו, ז) 
 רק בדיון ציבורי בזמן מצור ביירות (הרב שלמה גורן, משיב מלחמה, ירושלים תשמובימינו על הפ

  רסה).-תשנד, כרך ג, עמ' רלט /

שולח  -מי שלוקח שלל מלחמה לעצמו  –הלכה אחרת למדו חז"ל ומובאת ברש"י מחלוקת השלל 
השלל אל ידו בגזל. כי השלל שייך לעם כולו. הלוחמים הפועלים בשם העם, חייבים להביא את 

  המחנה. ורק שם, על פי מנהיגי העם ולפי החוק, יחלקו את השלל.

אולם המעלה המוסרית הגבוהה יותר בתנך היא מידתו של אברהם אבינו, שסירב לקחת משלל 
ן המלחמה "ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו ַנַעל" (בראשית יד, כג). וכך נהגו היהודים במלחמת ההצלה מ

  חו את ידם" (אסתר ט, י, טו).ָזה לא של"וַבּבִ  –הפורעים בנס פורים 

על הריגת שבויים, שהייתה נוהג קבוע במלחמות העתיקות, פסק הרב שלמה גורן (הרב הראשי 
וקי מלחמה חטז) כאשר יש -ו; יד-הראשון לצה"ל), שאסור לנהוג כך (משיב מלחמה כרך א, עמ' ג

   בינלאומיים, מפני 'חילול השם'. 

  

 ?ו גם כןזו שלנו ז -במדבר לב 
בקשת ראובן גד וחצי המנשה מעלה את השאלה מהו גבולנו המזרחי? האם 'שתי גדות לירדן', או 

 רק אחת? ועד היום אין רק תשובה אחת

 ביותר הקשה מהמערכה התחמקות של וןט ה) (לב, ַּיְרֵּדן"הַ  ֶאת ֲעִבֵרנּוַּת  "ַאל – מיליםב מעש משה
 משקפים ארוכים,ה ודבריו שהמ לש תפרצותוה אבות.ה ארץ אל החותרת הנהגהה נגד נוסף ומרד

  במסע. והקשה אחרוןה השלב לקראת עצוםה המתח את
 אחת? רק או לירדן', דותג 'שתי האם מזרחי?ה גבולנו מהו – שאלהה עולה כאן

ֶתיָה" כנען "ארץ יום).ה (ועד תורהב תשובות תיש שי זאתה לשאלה  הים בין שוכנת ב) לד,( ִלְגֻב
-הגיאוגרפי אופיה תא קבעו הירדן מקע ושל חוףה עמק לש הגדולות סחרה ודרכי והירדן,

  היסטורי.
 מזרחה הירדן עבר את םג בפירוש כוללת טו) בראשית( הבתרים יןב ברית לש הארץ"" ה,ז לעומת

  והמדבר. הים בין –

ָרֵאל"יִ  ְּבֵני "ִלְפֵני 'חלוצים' הצעת  אבל וסף.נ שברמ מפני משה חרדת על לענות עדהנו יט)-זט (לב, ֹשְ
 מזרחה, לירדן מעבר יתנחלו מנשה)ה כחצי (לא למיםש שבטים םא קרהי המ שאלהה ותרהנ ברקע
 שבטים ומדָין, ומואב עמון מיע כמו וייחשבו שראל,י שבטי רובמ בעתיד ורחקוי אל םה האם

  אה"?"טמ אדמה על היושבים שפרשו
  כח).-כה יט, (כב, הושעי בספר טיםהשב בין וויכוחב בפירוש להיזכר דעתי הזה החשש

 ִלְפֵני ָהָאֶרץ ְוִנְכְּבָׁשה ַלִּמְלָחָמה... ְיהָֹוה ִלְפֵני ֵּתָחְלצּו "ִאם – 'חלוצים' הצעת את מחדש ניסח משה
ָרֵאל ֵמיהָֹוה ְנִקִּים ִוְהִייֶתם ָּתֻׁשבּו ְוַאַחר ְיהָֹוה  (לב, ְיהָֹוה" ִלְפֵני ַלֲאֻחָּזה ָלֶכם ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ְוָהְיָתה ּוִמִּיֹשְ



 אלא לרעיון) המקור (וזה החלוצית בהתנדבות רק לא תלויה המזרחי הגבול שאלת – כב)-כ
 גם לכם תתקדש כנען" "ארץ בקדושת ישראל שבטי כלל עם תשתתפו אם הארץ. בקדושת
  המקודשת. האבות לארץ מזרח גבול יישאר הירדן – לא ואם ה'", "לפני המזרחית, נחלתכם

  

 ?היה עוד אירוע מכונן, שכחתם -ר לג במדב
הפרק מלא בשמות מקומות במדבר ובתיאורים קצרים של חלק מהסיפורים שקראנו בספר 

 במדבר. ואף מילה על מעמד הר סיני

 מֹוָצֵאיֶהם את משה "ויכֹתב – מיוחדב נכתב הוא ירהש וככל ירה,ש הוא שראל"י ניב מסעי" ספר
  (ב). ה'" פי על למסעיהם

 מאחוריהם דועים.י אינם שרובם מדבר,ב מקומות שמותב לאהמ סעות,מ 24 הזאת, השירה
 המדבר. דור על סופרו שלא מיםשל סיפורים מסתתרים

 אל יםה בתוך המעבר רמה", ידב הפסח... ממחרת" מצרים יציאת – קיצורב נזכרוש יפוריםס יש
 מלחמת בלי( רפידיםב יםמ וחוסר באילים, מעיינותה בו), ה' מלחמתו פרעה ילח (בלי המדבר
 מלחמת (בלי ערד מלך כנעניה ולבסוף, מלא). אריךת כולל בפירוט,( ההר הרב הרןא ותמ עמלק),
  .הירדן לעבר המסע לקראת חרמה)

  גדולות: תמיהות 3 יש אבל

  .המסעות בספר 'רגילה' תחנה קר הוא סיני" מדבר" סיני; רה למעמד מיזהר שום אין .1
 "מדברב ַּברֵנַע" ָקֵדש" השנה; 04 לגֵזרתו משברל המרגלים,-יםהתייר לפרשת רמז שום אין .2

 .כתחנה אפילו רתנזכ לא כלל פארן"
 ה'" מלחֹמת "בספר הבאר ירתש עם המופיעים רנון"א ו"הנחלים רד"ז "נחל ללכ זכרונ לא .3

 .יד)-יב (כא,

 פשוטות: הן תשובותה אבל אלה, שאלותמ צמחו משונותו שונות תיאוריות

 בסיני הברית שמעותו.מ את לגמד בלימ סיני, רה עמדמ תא יליםמ כמהב רלתא אפשר אי .1
 נזכר לא סיבה מאותה תחנות.ה באחת האירועים חדא לא פןאו בשוםו תורה,ה יקרע היא

  .סיני הר מעמד לש המדויק התאריך בתורה
 שהצליח, המסע את תארמ "מסעי" ספר אילוו בדרך, כישלוןו שבר גמייצ רנע"ב קדש" .2

 .והכישלון משברה למרות
 תוארמ "מסעי" בספר ולשירה. ניצחוןל שהוביל באי,צ סעמ תוארמ '"ה לחֹמתמ ב"ספר .3

 .בלבד ישראל צבא עבר ארנון" נחלוב" זרד" "נחלב בכלל. לחמותמ בלי ,האזרחי המסע

  

 אז והיום -גבולות  -במדבר לד 
 מכתש רמון מי שרוצה לראות את "גבול נגב" של ארץ כנען מוזמן לשפה הצפונית של

ֶתיָה"לִ  כנען "ארץ  הצפוני. בגבול מיוחדב קשות, חלקן ידות,ח בתוכה ופנתצ (ב) ְגֻב

 הכביר בקימוט החוקרים זיהו עקרבים" "מעלה את – וטוב רורב זיהוי ול שי ה)-ג( ֶגב"נֶ  ְּגבּול" אבל
 הר ואה ן"צִ  "מדבר זה לפי צין'. נחל' את וזיהו משיכוה מכאן דהים!);מ (מראה קטןה המכתש של

 מכתש של הצפונית שפהה על עובר כנען" ארץ" של גב"נ "גבולו בע,ש ארב בקעתל מדרוםש הנגב,
 בין מופלא, טבעי גבול עיניוב רואה רמון מכתש לע וצופה םש שעומד ימ לכ ורכו.א כלל רמון

  המכתש. שבתוך הגעש שרידיו החול אבן ביןל יהודה', חבורת' של הסלעים

 עם נפגש הוא וכאן יהודה, שבט של הדרומי הנחלה כגבול גם התוואי מופיע ד)-ב (טו, שעיהו בספר
 הוקמו החוקרים) רוב (לדעת ושלמה דוד של השיא בתקופת – במינו מיוחד ארכיאולוגי גילוי

 רמון מכתש עד בדיוק הנגב, בהר והגנה, משמר מצודות עם קטנים, ישראליים יישובים עשרות
 מצוינת הוכחה וזו ).37-45 עמ' ),1979( 11 קתדרה הנגב', בהר הישראליות צודות('המ כהן רודולף



 הישראליות המצודות גם עקרבים". ו"מעלה לו) (לג, ָקֵדש" ִהוא ִצן "מדבר של המקובל לזיהוי
 עריש,-אל ואדי לעבר מערב לצפון הגבול לסיבוב בדיוק מתאימות בסיני (="ָקֵדש") 'ַקדיס' באזור
 'תורת במהדורת ראו ה, לד, לפרק (בתרגומו מצרים" "נחל את בו זיהה גאון דיהסע רב שכבר

  חיים').

 שממערב כנען" ארץ" בתוך כלולים דרומהב והיישובים ולהכ הכינרת – ביביםח ילוייםג ניש עוד
  ם.לַנֲהָריִ  גולןה רמת מדרום כלומר יב),-יא( הירדן אל דמה"ֵק  ִּכֶנֶרת םי מ"כתף ורדי הגבול – לירדן

  (ו). ּוְגבּול" ַהָּגדֹול "ַהָּים – טריטוריאליים יםמ בתורה ישו החוף, קו איננו ם"י "גבול

  

 ללכת בעקבות בני ישראל במדבר -במדבר ? 
שנים, בקיץ התשסט.  6עשינו זאת עם קבוצה של אוהבי תנך וארץ, בארגונו של גלעד פלאי, לפני 

 וקשה לתאר את גודל החוויה
  

מלאה בשמות מקומות במדבר, שרובם אינם ידועים. מאחוריהם מסתתרים  )42שירת המסעות (
אחת מהן היא   יש כמה נקודות אחיזה לזיהוי.  סיפורים שלמים שלא סופרו על דור המדבר. אך

אה 'פינאן', בערבה הירדנית (מול עין יהב), שם היו מכרות נחושת מג), ככל הנר-"ּפּוֹנן" (לג, מב
הזיהוי ויש שם תל קדום. השם 'פינאן' = "ּפּוֹנן" הוא שם נדיר וייחודי, ועתיקים (בדומה ל'תמנע') 

מ'פינאן' מזרחה מטפסת דרך רחבה וקצרה יחסית, העולה להרי אדום ב'ואדי ַדנה'. נחל  מתבקש.
א ַדנה יושב על קו שבר גיאולוגי המתפצל מקו השבר העיקרי (שעובר בערבה). לכן, 'ואדי ַדנה' ל

 ם באזור, ואין בו מצוקים ומפלים לאורך הדרך.מפותל כרוב הנחלי

טיול רגלי -יטב את עבר הירדן, והפצרתי בו לתכנן מסעדוד, שמכיר ה-פניתי לידידי פרופ' חיים בן
במעלה הנחל מ'פינאן' לכפר 'ַדנה' (עלייה של כאלף מ' בגובה), כדי לבחון קטע מ"מסעי בני 

תי אותו , אז 'ַדנה' היא "ֹאֹבת" (במדבר לג, מג); שאלישראל". אמרתי לו: אם 'פינאן' היא "ּפּוֹנן"
      .האם זהו המעלה הקצר והנוח ביותר מהערבה אל רום הרי אדום; ענה לי שכן

שנים, בקיץ  6עשינו זאת עם קבוצה של אוהבי תנך וארץ, בארגונו של גלעד פלאי, לפני 
על טנדרים שכורים של  יצאנו בצהרים מתל 'פינאן' :קשה לתאר את גודל החוויה .התשסט

וחה בהליכה נ 800עד גובה  0בדואים עד פתח השמורה (הבינלאומית) של 'ַדנה', ועלינו ברגל מגובה 
 .'בערב הגענו לבית הארחה ירדני בכפר המעיינות 'ַדנה 8-ולא קשה. ב

 יוםללא ספק, אפשר לעם רב להגיע מהערבה אל מעיינות 'ַדנה' ביום אחד בנתיב שקל להגן עליו. ב
מ' עד רום הרי אדום, ולהגיע למדבר אל "ִעֵיי הֲעָברים בגבול  300אחד נוסף אפשר לטפס עוד 

 .מואב" (במדבר לג, מד)

ם ההוא), וצפינו מ' במקו 1100-למחרת בבוקר, עלינו עם האוטובוס מַדנה אל רום הרי אדום (כ
תודה לה' על הזכות  .רההמסילה' של נחל ַדנה נראתה בכל הד' –משם אל הערבה, ואל הר הנגב 

      ."ללכת ברגלינו בארץ התנך, ולזהות קטע חשוב מ"מסעי בני ישראל

זהו בעיַני הנחל  –הלילה הבא מצא אותנו באכסניה ירדנית יפה על הגדה הדרומית של נחל ארנון 
היפה והמרשים ביותר בארץ התנך, והוא גם הגבול הדרומי של ההתנחלות הישראלית בעבר הירדן 

 ."זרחה, ובו נכנס משה רבנו אל "הארץמ

התפללנו שחרית עם שמש זורחת מאחורינו, פנינו מערבה לעבר ירושלים, אך המבט נעוץ במעברות 
דברים ב, ) "הארנון, ומולנו על שפת הגדה הצפונית תל 'ַעָרִעיר', היא "ֲעֹרֵער אשר על שפת נחל ארֹנן

   .(לו; ג, יב; ד מח

אמר הרב יעקב מדן למשתתפים: מחר בבוקר בתצפית על מעברות  בלילה כשאני כבר ישנתי,
"ברוך ה'... שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה" (משנה  –הארנון, הרב יואל יברך (בשם ובמלכות) 

כשהתאספו כולם לתצפית, ברכתי בקול,  –חיים סימן ריח, א) -ערוך אורח-ברכות פרק ט; שולחן
פניתי  .שאלתי לפשר החיוך, וענו: הרב יעקב הכין אותנו –רחב והחברים ענו 'אמן', וחייכו חיוך 

"ָוֶאשַלח מלאכים ממדבר ְקֵדמֹות אל  –ענה לי: כן, כי משה אמר  –אליו ושאלתי: לך יש ספק? 



סיחון מלך חשבון דברי שלום ..." (דברים ב, כו), ולכן, בני ישראל אולי עברו את הארנון ב"מדבר 
 –חה. אמרתי לו: אבל חז"ל קבעו את הברכה על 'מעברות הארנון' ְקֵדמֹות", הרבה יותר מזר

ושאלתי את חיים בן דוד: 'מעברות הארנון', כלומר, המעברים של 'דרך המלך' את הארנון, הם 
 .כאן לפנינו? ואמר: כן

באותה שעה, בזכות הספק של הרב יעקב מדן, זכיתי להבין את מפלת צבאו של סיחון בבת אחת 
על במדבר כא). שליחי השלום של משה עקפו ממזרח, וסיחון היה בטוח שגם בני (כפי שכתבתי 

ישראל יבואו משם, כי לא יעזו לרדת למעברות הארנון שבשליטתו המלאה. הוא ערך את צבאו 
מזרחה, בָיַהץ. הסּופה הגדולה בארנון (במדבר כא, יד) פתחה את המעברות, ה' אמר למשה לרדת 

וצבא ישראל הפתיע את צבא סיחון מאחור, וזה קרס בבת אחת. לא לארנון (דברים ב, כד), 
ירדן, וזו משמעות התיאור הסוף ולכריתת -במקרה השוו חז"ל את ניסי 'מעברות הארנון' לניסי ים

 ."'כ) "בספר מלחֹמת ה-(במדבר כא, יד

  

  

 המהפכות שהתורה לא הצליחה לחולל -במדבר לה 
ה את המוסדות החברתיים והשבטיים, אלא יצרה התורה חוללה מהפכות רבות אבל לא שבר

 שבטית-כלים ותהליכים לאחדות על
  

צית, מיועדות למאבק ז) בפריסה אר-ים (שגם בהן היה מקלט, לה, וערי הלווי 42-ערי המקלט ו 6
 בשרשרות הנקם של 'גאולת הדם', אשר שוררת עד היום בחברה שבטית.

"ְולא ָימּות  –לרוצח במזיד, רק בבית משפט מוסמך השיטה של התורה בנויה על הכרעת דין מוות 
בארץ, לרוצחים  ָהֹרֵצַח ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט" (לה, יב), ועל "מקלט" בטוח בכל אזור

  בשגגה.

תרבות 'נקמת הדם' ו'גאולת הדם' כמעט ונעלמו מתוך החברה היהודית. בארגוני פשיעה שבתוכנו 
  הדם', אבל 'גאולת הדם' כתרבות, נעלמה.עדיין שוררת 'נקמת 

השראה וסמכות  –הרב קוק ראה דגם דומה במצוות רבות בתורה (ראו ספרי, 'המקור הכפול 
  במשנת הרב קוק', פרק ד).

לא ביטלה  –התורה חוללה מהפכות רבות אבל לא שברה את המוסדות החברתיים והשבטיים 
פטית עם שילוח לחופשי כרעיון מכונן; בסופו כליל את העבדות, אלא הכניסה אותה למסגרת מש

  של תהליך היסטורי, העבדות בוטלה בעולם התרבותי.

של תהליך  שבטית; בסופו-לא ביטלה את השבטיות, אלא יצרה כלים ותהליכים לאחדות על
  היסטורי נוצרו עדות ומגזרים במקום שבטים, אך העיקר הוא עם ישראל בכללו.

הציבה אידיאל של איש ואישה בגן עדן, והסתייגה מפילגשות (בָאָמה לא אסרה ריבוי נשים, אלא 
לנישואין מלאים, ובאשת יפת תואר) ומשתי נשים, ש"האחת אהובה והאחת שנואה" (דברים כא, 

  ז); בסופו של תהליך היסטורי נקבע חרם רבינו גרשום.י-טו

  מכוונות;לא אסרה אכילת בשר, אלא אסרה כליל דם וחלב, ויצרה הגבלות כשרות 
  לא אסרה מלחמות, אבל הטילה עליהן מגבלות, וחייבה קריאה לשלום תמיד;

התפשטות רעיונות התורה בעולם, צריכה להוביל לעצירת שפיכות הדמים והנקמות ולהביא כפרה 
  לארץ, ולקראת עולם של 'צמחונות ושלום'.

  

    



  דברים
  

 אלה הדברים לעם הלוחם -דברים א 
 ומשמעויותיהם דברים בספר ישראל עם כנויי

  

ָרֵאל" ָּכל ֶאל מֶׁשה ֶּברִּד  ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה" ה''. 'תורתב כלולהה אדם'ה תורת' ואה בריםד ספר  ִיֹשְ
 ְוגֹוי ֹּכֲהִנים, ַמְמֶלֶכת ִלי ְהיּוִּת  "ְוַאֶּתם – סיניל בואם םע למשה 'ה דברל שירי משךה הם

 הר ומעמד הדיברות שרתע לכן, ).ו יט, שמות( ְׂשָרֵאל"יִ  ֵניּבְ  לֶא  ְּתַדֵּבר, ֲאֶׁשר ְּדָבִרים,הַ  ֵאֶּלה, ָקדֹוׁש:
 יסודרו והמשפטים החוקים המצוות,ו משה. של פרשנותוב דברים פרס לש מוקדב עמדוי סיני

 ד).-א (פרקים המבוא חריא זה כל דיברות;ה של כתולדות

 "ממלכת הביטוי בלא כא), ,ב יד,( קדוש" ו"עם ח),-ז ד,( גדול" "גוי ראנק דברים ספרב ישראל עם
 אל לרגל לעלייה פרט וקדשיו', מקדש' ודיני והטהרה, קרבנותה תורות םג מוכ זכר,נ אל ֹכהנים"

  ).טז (יב; שמו" לַשֵּכן 'ה יבחר אשר "המקום

 מלך עוג אתו האֹמרי... מלך סיֹחן את תֹוַהּכֹ  "אחרי וחם,ל עם ואה דברים ספרב שראלי עם
 דיני ערבה.מ כ) (ג, לירדן" בעבר" אשר ארץה לע גדולהה מלחמהה לקראתו ),ד (א, הבשן..."
 ְוֶאל ַהְּמנּוָחה ֶאל ָּתהעָ  ַעד ָבאֶתם לא ִּכי" המלחמה קופתת של אופקל עברמ םה הטהרהו הקדושה

  ט). (יב, "לָ  ֹנֵתן ֱאלֶהי הָֹוהיְ  ֲאֶׁשר ַהַּנֲחָלה

 (לב, בסיום וגם א), א,ל א; כט, ;א ה, ;א (א, שראל"י כל" ישראל עם נקרא דברים ספר בכותרות
  התורה. את חותם הזה ביטויה יב); לד, מה;

 המחברת זקהח הדדית ערבות עם – וקק הרב של לשונוב שראל'י 'כלל מוכ דיוקב ירושופ לדעתי,
  .מלחמה בזמני מיוחדב בימינו לנו המוכרת ופעהת ישראל', 'כללל אחד אישכ ישראל ניב כל את

 .פרק א הוא סיפור המסע של ארבעים השנה מחורב (=סיני), בעיני משה

  

 ?ביקרת כבר בַזְמֻזמים סנוב, - ב דברים

 על "הארץ" שבה נחלו בני ֵעָׂשו ובני לוט מכוח אברהם

  

 ה' צו כלל נזכר לא שם "א),כ-(כ' במדבר ספרב מהתיאור ונהש במבט פרקב מתוארת 04-ה שנת
 רושהי שהן ועמון, מואב דום,א מארצות )ה ב', גל",ר ףכ דרךמ (="עד שעל' 'אף לקחת האוסר

 ֵעָׂשו. לבניו לוט לבני ה' מאת

 ישמרו ישראל שבני ציווה וה' אברהם,ל שהובטחה הארץ נחלתב ֵעָׂשו בניו לוט ניב לש כותםז זוהי
  האלה. הזכויות על

  במדבר? בספר זה כל נזכר אל ועומד אברהם, מכוח לוט ובני ֵעָׂשו בני חלונ שבה הארץ"" מהי אבל

 והיא הבתרים, יןב ובברית המלכים 4 מסעב טו),-(יד בראשיתב נזכרהש וז יאה הארץ"" פק,ס בלי
 "רפאים"; ֵׂשעיר"; הר/ַהרָרם" "ַעשתֹרת"; – השמות – דרוםל מצפון זרחהמ ירדןה ברע תא כוללת

 בשני מקרא,ה כלב עמייםפ קר חדי פיעיםמו – "ַהֹחרי/ם" "ַזְמֻזמים"; = "זּוזים" "ֵאימים/ֵאמים";
 השלימו משה הנהגתב ישראל בני ).ג לפרק הגולש( בדברים ב בפרקו בראשית,ב טו)-יד( הפרקים

 הוא וט,ל ובני ֵעָׂשו בני לנחלות שמעבר המ כל לצפון. דרוםמ כולו, מזרחיה ירדןה ברע יבושכ את
  ועוג. סיחון ממלכות של המרחב



ֶתיָה"לִ  נעןכ ארץ" על רק מדובר במדבר בספר  חוץמ הוא המזרחי ירדןה ועבר ),ב "ד,ל במדבר( ְגֻב
 "ארץל מחוץ גד ובני ראובן ניב התנחלו איך הסבירל צורך יהה לב)( מדברב ספרב נען".כ ל"ארץ
 את ישראל בני כבשו אל מדוע להסביר היה ריךצ הפוך, מבטב (ב), ריםדב ספרב אילוו כנען",

  לוט. בניו ֵעָׂשו בני ארצות

  .""הארץ אלא כנען", "ארץ זכרהנ לא משה, דבריב כולו, בריםד בספר ואכן,

  

 אני לא נכנס לארץ, לטובתכם -דברים ג 
הנהגת משה את ישראל הייתה 'שנויה במחלוקת' בקרב בני ישראל, ומשברי האמון פרצו שוב 

 ושוב

  

 םע את פכוה עוג,ו יחוןס ותממלכ של מדהימהה וההכרעה מזרחה, ירדןה עבר לא המבריק האיגוף
 שהובטחה "הארץ" בתוך שובהח נחלה ובידו רץ,א ויורש וחםל עםל מדבר,ב ודדנ עםמ ישראל

 – לארץ נכנס לא משהש לומר אפשר אי כברו משה, לש הכביר אסטרטגיה הישגה הוז לאברהם.
(ג, ח). בעת ההיא הוא התחנן ְרֹנן ַעד ַהר ֶחְרמֹון" ִמַּנַחל ַא  ָהָאֶרץ..." את והנחיל כבש הוא אדרבה,

ארץ אל ה', להמתיק את עונשו, ולתת לו לעבור את הירדן "ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה" (ג, כה), היא '
 .האבות' הגרעינית

ב ָל ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ַר  – "בתוקף נדחתה זו רק פילותיו,ת מכל אך תחינתו.ב מאד ודקצ נשמע משה
 ה' שמע שראל,י עם עדב התפללש המ כלב כז).-כו, ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה..." (גֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה; 

 .אטום בקיר נתקל צמוע על משה פללהת בה יחידהה בפעם אליו;

ר ַּגם ַאָּתה לא ָתבֹא ֵלאמֹ   ִּבְגַלְלֶכם' ַּגם ִּבי ִהְתַאַּנף ה – "העם על אשמהה את משה הטיל פעמיים
 .י..." (ג, כו)ְולא ָׁשַמע ֵאלָ   ְלַמַעְנֶכם ִּבי' ה ַוִּיְתַעֵּבר( – "לז א'," )ָׁשם

 מראש צפה שמשה פיכ ישראל, בני קרבב במחלוקת' שנויה' ייתהה שראלי תא שהמ הנהגת
 נחלת לע נון-בן יהושע מלחמות בכל שוב.ו שוב פרץ אמוןה משבר ן,ואכ ),ד שמות( ְסֶנהה במעמד

 של הכבירה דמותו ווקאד – נהגתוה נגד רדמ לע מענוש אל דן,ירל ממערב הגרעינית האבות' 'ארץ
 לש חלקו מנת היו שלא זעזועים, וללהח ארץ) רק לאו (תורה, להש העצומות דרישותה םע משה,
    ומשברים. רידותמ בלי ,ובהנחלתה ארץה בכיבוש ישראל םע אחדות למען – "למענכם" – יהושע

  

  

 פרק מעצב זהות -דברים ד 
אשונים הם סיפורו של הדור ההוא, ואילו פרק ד ג. הפרקים הר-בניגוד חד לפרקים א פרק ד עומד

 מכוון לדורות הבאים

 לתאר כך אחר רקו לדורות, ובמשמעותו חורבב המיוחד מעמדב לפתוח ריךצ שהמ יהה לכאורה,
 מואב. רבותע עד מחורב המסע את

 הפך כך מעמד.ה אל זרהח כך אחרו הנה, עד מחורב המסע חילהת – סדרה את פךה משה אולם
 ֶשְתַעֵצב פעמית, חד להתגלות ז),ט-טו לג, מדברב מסֵעי", "אלהב (כמו מסעב חתא תחנהמ המעמד

  הדורות. לכל האומה את

 פרק ואילו ההוא, הדור של סיפורו הם הראשונים הפרקים ג.-א לפרקים חד בניגוד ד פרק עומד כך
 השיבה את ואף הגלות, קללת את גם (כתמצית) כובתו מכיל כבר הוא הבאים; לדורות מכוון ד

 – כו (ד, "ָהָאֶרץ... ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאת ַהּיֹום ָבֶכם ַהִעיֹדִתי" – הספר סוף של במילים ממש העתידית
 סוף של התוכחה לפרקי בסגנון) וגם בתוכן (גם בקיצור מקביל לא)-כה (ד, התיאור וכל יט), ל,

  לב). לא; ל;-כט (כח; דברים



 מטרתם את הספר, בכלש והמשפטים החוקים כל את םג להכניס אפשר ב, פסוקל א פסוק בין
  א). יג, – ב (ד, "ִתְגְרעּו ולא ...ֹתִספּו לא" אזהרת אתו הארץ...", את יִרְשֶתםוִ  ובאתם ,ִתְחיּו למען"

 בו היום במשמעות וקדתהממ "הדברים" הנהגת שלו דברים, פרס של קצירת באמת ואה ד פרק
 סלפ כל נגד ונלחמת השוללת הישראלית אמונהה יסוד מכאן ).י (ד, ֹחֵרב"ב היךל-א 'ה פניל "ָעַמְדָת 
 ְוָיַדְעָּת " – אותה לאמץ עולםה כל שסוף המֹונֹוֵתיאיסטית),( הייחוד מונתא וזאת ים,אלילי ותמונה
      לט). ד,( עֹוד" ֵאין ִמָּתַחת ֶרץָהָא  ְוַעל ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים ֱאלִהיםהָ  הּוא הָֹוהיְ  ִּכי ַהּיֹום...

 תמצית הוא ד שפרק וכיח,מ מט),-מא (ד, ישראלל תורה מתןב משה פעולת את מסכםה הנספח
  כולו. הספר

  

 שבת חברתית או שבת דתית -דברים ה 
בפרקנו מובאים שוב עשרת הדיברות בתוספת הבדלים קטנים. רק לגבי דיבר אחד יש הבדלים 

 מהותיים

 ְיהָֹוה "ָאֹנִכי – ה' פימ ישיר דיבורכ תורהב כתוביםה דיברות)ה שרתע מבין( ראשוניםה בדיבורים
...אֱ  ְיהָוה ָאֹנִכי )ו ה, דברים( …ְצַרִיםִמ  ֶאֶרץמֵ  ֹוֵצאִתיה ֶׁשראֲ  ֱאלֶהי  ָתי"ִמְצֹו ּוְלֹׁשְמֵרי ְלֹאֲהַבי, ֶהי

  קטנים. דליםהב יש הבאים בדיבורים לדברים. מותש בין הבדל וםש אין ),ה כ, (שמות
 מהותיים: הבדלים שי השבת בדיבור רק

  ה) דברים( …ְלַקְּדׁשֹו" ַהַּׁשָּבת ֹוםי ֶאת מֹורׁשָ  / )כ (שמות "ָזכֹור
  כ) (שמות …ָהָאֶרץ"-ְוֶאת ָּׁשַמִיםהַ  ֶאת ְיהָוה ָעָׂשה ִמיםיָ  ֵׁשֶׁשת "ִּכי – גמריל ונהש ימוקנ ובסיום,
;ּכָ  ֲאָמְתוַ  ַעְבְּד  ָינּוחַ  "...ְלַמַען   ה) (דברים …ִים"ִמְצַר  ְּבֶאֶרץ ָהִייָת  ֶבדעֶ  ִּכי ָּת ְוָזַכְר  מֹו

  מצרים'? ליציאת 'זכר או – בראשית'? מעשהל 'זכר יאה השבת האם

 הנמקהה בעוד הבריאה, מאמונת נובעתכ דתית,-אמונית יאה שמות ספרב שבתה נמקתה לכאורה,
 לאִמתו מצרים. יציאתמ נובעת היאו מוך"),כ אמתךו דך"עב( חברתית-מוסרית היא דברים בספר

 והיסטוריה טבע – ושמור כורז בספרי, הרחבה (ראו אחד טבעמ של צדדים ניש הם להא דבר, של
  ).23-46 מ'ע תשע"ה, שבות לוןא ,החגים ובלוח בשבת נפגשים

 כמו שבתה םע יםמזדה הםש 'חילוניים'), (המכונים שראלייםי רוח נשיא לי מרוא אחדות פעמים
 ציאתי של המוסרית המשמעות תוךמ "כמוך" האמהו עבדה שוויון – בריםד ספרב ופיעהמ שהיא

 ובנך אתה מלאכה, כל עשהת "לא באיסור דבריםל שמות יןב בדלה איןש הם,ל מרתיא מצרים.
 יכ יג), ה, יםברד ט; כ, (שמות בשעריך" אשר ְרוגֵ  בהמתך, כלו ַוֲחֹמְר שורו ואמתך דךועב ובתך,

  יעבדו. בהמותו ועבדים פועלים םג מלאכה, עשהת ש"אתה" במקום

 ִאתו ויחד בעצמו, שובת חברהה או המפעל וא השדה בעלש מקוםב תחילמ וסרימ שוויוןל הסיכוי
 פועליו, גם יעבדו שם עצמו, תא מעביד הבית שבעל מקוםב בהמותיו. גםו עבדיו םג יתו,ב ניב גם

  ובהמותיו. עבדיו

  

  

 מצוות האמונה -דברים ו 
-בכל העולם הפיצו הנצרות והִאסלאם את עשרת הדיברות כאמונת יסוד מונותיאיסטית
 "אוניברסלית, ואילו "שמע ישראל..." הפך ליסוד האמונה הישראלית המחייבת "אותנו

ָרֵאל" "ְׁשַמע  "ְיהָֹוה האמונה: במצוות להיך"-א ה' "אנכי של המחייב הפירוט תחילת הוא ִיֹשְ
". "ְוִׁשַּנְנָּתם "ְוָאַהְבָּת...", ֶאָחד",  "ֶאת – מזוזות (=תפילין), וטוטפות' 'אות שמע, קריאת ְלָבֶני

 ֱאלֵהיֶכם... ְיהָֹוה ִמְצֹות ֶאת ִּתְׁשְמרּון "ָׁשמֹור יג). (ו, ִּתָּׁשֵבַע" ּוִבְׁשמֹו ַתֲעֹבד ְוֹאתֹו ִּתיָרא ֱאלֶהי ְיהָֹוה
יָת   יח).-יז (ו, ְיהָֹוה" ְּבֵעיֵני ְוַהּטֹוב ָׁשרַהּיָ  ְוָעֹשִ



 ֲעָבִדים" ִמֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֹוֵצאִתיה …ְיהָֹוה "ָאֹנִכי – חייבמ דיבורכ ראשוןה דיבורה משךה על
 הבן לשאלת לענות חינוכית הנחיה וגם ובה.ט מרוב זאת שכוחל שלא זהרהא ו פרקב שי )ו (ה,

  יב); (ו, ֲעָבִדים" ִמֵּבית ִמְצַרִים ֶרץֵמֶא  הֹוִציֲא ֶׁשראֲ  ְיהָֹוה תֶא  ְׁשַּכחִּת  ןּפֶ  ְל "ִהָּׁשֶמר – הצפויה

 ֲעָבִדים ְלִבְנ ְרָּת ְוָאמַ  ְיהָֹוה... ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפִטיםוְ  ְוַהֻחִּקים ֵעֹדתהָ  ָמה אֹמרלֵ  ָחרמָ  ְנבִ  ְׁשָאְליִ  "ִּכי
 ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ תֶא  ָלנּו ָלֶתת ָתנּואֹ  ָהִביא ַמַעןלְ  ִּמְצַרִים...ִמ  הָֹוהיְ  ֹּיִציֵאנּווַ  ָרִיםְּבִמצְ  ְלַפְרֹעה ָהִיינּו

  כג).-כ (ו, ַלֲאֹבֵתינּו"

 אולם לינו,ע ה' ציווה מה ללמוד מבקשש החכם, הבן שאלתכ זו אלהש חשבתנ סחפ לש בהגדה
 ְּכַהּיֹום ַחֹּיֵתנּולְ  ַהָּיִמים לּכָ  נּולָ  "...ְלטֹוב – בהוהתשו – למה? – פשוט ישאל בןה מקרא של בפשוטו

  מצרים.מ שיצא כעם קיומנו ולהבטחת טובתנו,ל לנו יתנונ המצוות קר,י בן ר:כלומ ַהֶּזה",

 ֵחִריםאֲ  ֱאלִהים ַאֲחֵרי ֵתְלכּון "לא – בפרק אמרנ ז), (ה, ָני"ּפָ  ַעל ֵחִריםאֲ  ֱאלִהים לְ  ְהֶיהיִ  לא" כנגד
  ז).ט (ו, ֱאלֵהיֶכם..." ְיהָֹוה ֶאת ְתַנּסּו "לא – וגם ד),י (ו, ִביבֹוֵתיֶכם"ְס  ֶׁשראֲ  ַעִּמיםהָ  לֵהיֵמאֱ 

-ונותיאיסטיתמ יסוד כאמונת דיברותה עשרת תא הִאסלאםו נצרותה פיצוה עולםה בכל
 היא – "אותנו" המחייבת ישראליתה האמונה יסודל הפך שראל..."י "שמע לוואי אוניברסלית,

", "ְּבָשְכּבְ  וםי בכל אמרתנ   יהודי. בית לכ ובמזוזות בתפילין, כתובהו ּוְבקּוֶמ

  

 מלחמת חרמה באלילות -דברים ז 
 ?להילחם כעם קטן אחד נגד עמים רבים ונגד תרבותם

  

בבואם לארץ עברו אבותינו ממצוות האמונה אל מצוות המלחמה נגד "פסל וכל תמונה", שהיא 
לא נגד האנשים, אלא נגד תרבותם הכנענית, שאותה יש  –עמי כנען המלחמה העיקרית נגד 

 ).ה-נתץ מזבחות, לשבר מצבות, לגדוע אשרות ולשרוף פסילים (ז, אל –להחרים 

מהדגשה זו ודומותיה (דברים יג, לא; כ, יח) למדו חלק מחז"ל והפוסקים, שמקבלים ֵגרים 
תושבים -ב"ן לדברים כ, י), גם כגריםמשבעת העמים ומעמלק (רמב"ם הלכות מלכים פרק ו; רמ

  אם רק יקבלו עליהם 'שבע מצוות בני נח', ולכל הפחות, שלא לעבוד עבודת אלילים.
מלחמת חורמה זו נגד האלילות היא שתעצב "עם קדוש", ותממש את רעיון הבחירה בישראל 

  כ"עם ְסגָֻלה" (ז, ו).

ראל הביא לעולם דרך זו, והצליח ברוב העולם התרבותי עבודת האלילים איננה עוד. עם יש
  להנחיל אותה לעמים רבים.

קל יחסית להתבונן ממרחק הדורות, ולהתאהב בבחירה שה' בחר בנו לשליחות זו. אבל אם נעמיד 
להילחם כעם קטן אחד נגד  –את עצמנו (לרגע) במקום אבות אבותינו, יהיה לנו הרבה יותר קשה 

סמלי פולחן שהיו מקובלים ו'מקודשים' בעיני רוב עמים רבים ונגד תרבותם? לנתץ בארצנו 
  העולם? האם אפשר בכלל לנצח?

יָכה אּוַכל ֵא "ִּכי תֹאַמר ִּבְלָבְב ַרִּבים ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני  –תשובה חלקית נמצאת בסוף הפרק 
ה ְיהָֹוה ֱאלֶהי יח). -ֹעה ּוְלָכל ִמְצָרִים" (ז, יז ְלַפְר ְלהֹוִריָׁשם: לא ִתיָרא ֵמֶהם ָזֹכר ִּתְזֹּכר ֵאת ֲאֶׁשר ָעֹשָ

אמנם, הניצחון לא יושג בקלות ולא במהרה, אלא בתהליך היסטורי איטי וממושך, ומסעות 
מלחמה מצריים ("הצרעה" הייתה סמל מלכותי מצרי) נגד עמי כנען, שיסייעו לכם במהלך השני. 

  .תרבות ההיאו), רק "לא תחֹמד כסף וזהב" משלל הכ-"מעט מעט" (ז, כב

  

 ברכת המזון, גם אם לא אכלת לחם -דברים ח 
העניים אוכלים לחם, וזוכרים את המצוקה יום יום, העשירים אוכלים בשר לשובע ושוכחים, 

 ואחר כך מנהלים דיונים מלומדים על המצוקה החברתית

  



 הטובה, בארץ וההצלחה שפעה סכנות אל חתא בבת תורהה עוברת סכנותיהו המלחמה מקשיי
 דרך את לשכוח לוליםע אנו במהרה מחצבים. רץא המינים, בעתש רץא ),ז ח,( ִים"מָ  ֲחֵלינַ  "ֶאֶרץ

 והצלחה עושר של בגאווה לשקועו טז), (ח, ִּמְדָּבר..."ּבַ  "ָמן כילתא םע צרים,מ ציאתי לש התלאות
העָ  ָיִדי ֹעֶצםוְ  "ֹּכִחי –  יז). (ח, ַהֶּזה" (=העושר) ַחִילהַ  ֶאת ִלי ֹשָ

 ָאַכְלָּת " – בפירוש מחייבת התורהש היחידה הברכה מזון',ה 'ברכת יאה זו סכנהל התורה תשובת
ָבְעָּת  " ָנַתן ֶׁשראֲ  ַהֹּטָבה ָהָאֶרץ לעַ  ֱאלֶהי הָֹוהיְ  ֶאת ֵבַרְכָּת ּו ְוֹשָ  רק זו שאין הדגיש,ל וחשוב י), ח,( ָל

 איםיוצ אין "נֹוֶדה" רכתב בלי לומר,כ ובה,הט הארץ ועל מצרים, ציאתי על אלא מזון,ה על ברכה
  כלל. חובה ידי

 סביבמ אותנו הצוררים העמים נגד מיםנלח אנו עדיין – זהה מצבב דיוקב יוםכ מצאיםנ אנחנו
 המלח ים ולמחצבי ארצנו, גידולימ לשובע אוכלים ובים,ט בבתים שביםיו ברכ ובנור בלא ובתוכנו,

  הגדול. יםב הגז מחצבי נוספים כבר

 תורה לש המזון מברכת ומתחמקים דגים,ו בשר עודותס לשובע וכליםא טוביםו ביםר והנה,
  לחם'. אכלנו 'לא בטענה:

 הרמב"ם לשון להם מצטט ניא בשבת. רק מזוןה ברכת מברכיםש חכמים, למידית םג וגשפ אני
 מן חייב ואינו ...מזון אכילת אחר ברךל התורה ןמ עשה ִמצַות" – א) א, פרק ברכות, (הלכות
 (בלי נֹוֶדה'' ברכת תוסיפו לפחות – 'מזון') לאא פת',' תבכ ולא( "... שבע כן אם אלא התורה

        רבות'. פשותנ 'בורא אחרי חתימה)

 ושוכחים, לשובע בשר וכליםא העשירים יום, וםי המצוקה תא זוכריםו חם,ל וכליםא העניים
  ּוָשה!ַלּב אוי ת.החברתי המצוקה לע מלומדים דיונים נהליםמ כך ואחר

  

 כדי לתקן צריך קודם לשבור -דברים ט 
לפתוח דף חדש ו'נקי', ולהתעלם ממה שהיה,  –התחלה חדשה יכולה למחוק כליל כישלון קודם 

 אבל אז לא יהיה הכשלון לנגד העיניים, ולא תהיה תרופה נגד הגאווה השחצנית
  

 נהיגינו',מ בחכמת' רכנו',ד בצדקת' בזכותנו',' 'גאווה'. ושמה דולהג סכנה הב יש ההצלחה
 התמודד,ל כדי קשה. פילהנ לבוא לולהע םש גאווה,ב חוגגיםש במקום – וחמינו'ל 'בגבורת

 כי המדבר), חטאי שאר עם( העגל חטא לש העצום כישלוןה תא אריכותב תיארו שהמ חזר
 דברינו ראו( העגל במעשה אהרן מוכ שמים', ל'שם תכווניםמ אם םג זהב', עגל' היא הגאווה
 לב). לשמות

 אף, חרון בשעת ומנגד, '.ה דבר את לעם להביא – הנביא של כפולה פקידות ובש תוארמ כאן
  לעם. לקח וללמד הוכיחל ושוב העם, לע ולהתפלל 'ה לפני להתנפל

 ָיַדי, שתי עלמ ָוַאְשִלֵכם ת,ַהֻלחֹ  שניב ָוֶאְתֹּפׂש" – הלוחות? את שהמ שבר מדוע אבל
  יח).-יז ט,( "לילה... וארבעים יום רבעיםא ָּכִראֹשנה, 'ה לפני ֶאְתַנַּפלוָ  לעיניכם; ָוֲאַשְּבֵרם

 המוחלטת הדין מידת קר בהם כתובה כי לוחות,ה את ברש שמשה תבנוכ לד)( מותש בספר
 של תפילה אין נובפרק אולם לל.כ לסליחה קוםמ איןו "),ָנאקַ  ל-א(" פסל עושה כל נגד

 הלוחות שבירת תא לפרש יש כןל מצרים.ה עיניב שםה ילולח מניעתל התנפלות אלא סליחה,
     חדשה. להתחלה כפתח טחינתו,ו העגל ריפתש את כמו

 ממה ולהתעלם ו'נקי', חדש דף לפתוח – קודם כישלון כליל למחוק יכולה חדשה התחלה
  .השחצנית הגאווה נגד תרופה תהיה ולא העיניים, לנגד הכשלון יהיה לא אז אבל שהיה,



 חז"ל והתיקון. תפילהה ממאמץ כחלק עולםל תיזכר שבירהה בלא לוחות,ה תא ברש משה
 ארוןב מונחים היו השניים, שלמים,ה הלוחות גםו השבורים לוחותה גםש דרשו,ו הוסיפו
  ).א צט, (מנחות "בארון ונחיםמ לוחות ושברי לוחות" – ה)-א (י', משה שעשה

  המסוכנת. גאווהה מול מודדלהת יהיה פשרא השבורים הלוחות בעזרת

  

 מצוות האמונה -דברים י 

 פרקל פותח יב) (מפסוק השני וחלקו ,ט לפרק משלים ראשוןה חלקו יכ אמת,ב ייםק לאש רקפ זהו
 'קריאת היא יא) סוף עד ו (מפרק דההיחי כל באמת, מע.ש קריאת לש (ו) פרקל חוזרים נוא ובו יא,

 מצוות של וסוף תחלהה קיצור, אלא ינהא שלנו מע'ש יאת'קר לומר: ותרי נכון או ,מורחבת שמע'
 דברים. בספר האמונה

ָרֵאליִ  "ְוַעָּתה – שלםו הירב ניסוחב האמונה מצוות את ומפרטת מגדירה הפתיחה  הָֹוהיְ  ָמה ֹשְ
 ְיהָֹוה תֶא  ְוַלֲעֹבד תֹואֹ  ּוְלַאֲהָבה ְּדָרָכיו ְּבָכל ֶלֶכתלָ  ֱאלֶהי ְיהָֹוה תֶא  ְלִיְרָאה םִא  ִּכי ִעָּממֵ  ֵאלׁשֹ  ֱאלֶהי
:נַ  ְבָכלּו ָבְבלְ  ָכלּבְ  ֱאלֶהי " טֹובלְ  ַהּיֹום ְמַצְּו ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ֻחֹּקָתיו ֶאתוְ  ְיהָֹוה ִמְצֹות תֶא  ִלְׁשֹמר ְפֶׁש  ָל

  יג).-יב (י,

  מוחלטת. האמונ מתוך אינסופית מחויבות 'רק' – מבקש? 'ה כבר 'מה – פליאמ ממש הניסוח

 ֵמיֶכםיְ  ִיְרּבּו "ְלַמַען ולטובתנו, שבילנוב הכל בשבילו',' דבר בקשמ 'ה איןש נראה,ה כלכ הכוונה
     כא). (יא, ָהָאֶרץ" ַעל ַהָּׁשַמִים ִּכיֵמי ֶהםלָ  ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם הָֹוהיְ  ִנְׁשַּבע ֶׁשראֲ  ֲאָדָמההָ  לעַ  ֵניֶכםבְ  ִויֵמי

  מפליא: קיצורב כולה התורה סדרמ ?ההאמונ מצוות  נובעות מהיכן אך

 ),טו (י, "באֹבתיך" מהבחירה ד),י (י, "בה אשר וכל ארץה השמים, ושמי השמים" מבריאת
 הארץ משבחיו ז),-ה (יא, המדבר מנסי ),ד (יא, סוף בים מההצלה ג), א,י כב; (י, מצרים יציאתמ

  יב).-י (יא, הטובה

 הנהו בהרחבה, האמונה, מצוותל יב) ,י מפרק( נוא זריםחו ברכ ָשֹמַע" אם "והיה פניל עוד כן, אם
  ִּתָּׁשֵבַע"; (בלבד) ּוִבְׁשמֹו ַתֲעֹבד ְוֹאתֹו יָראִּת  ֱאלֶהי ְיהָֹוה ֶאת" כתוב: יג)( ו בפרק – פהי וגמהד לפנינו

  ֵבַע".ִּתּׁשָ  ּוִבְׁשמֹו ִתְדָּבק בֹוּו ַתֲעֹבד ֹאתֹו יָראִּת  ֱאלֶהי הָֹוהיְ  "ֶאת תוב:כ (כ) י בפרק

  

  

 קשה שלא לעבוד אלילים בארץ שכזו -דברים יא 
במקום בו כמות הגשם משתנה משנה לשנה ומתח מתמיד קיים בין הים למדבר, איך אפשר לוותר 

 ?על האלילים

  

 ִמָּׁשם ְיָצאֶתם ֶׁשראֲ  הנילוס) (=עמק ִהוא ִמְצַרִים ְכֶאֶרץ לא – ְלִרְׁשָּתּה ָּמהׁשָ  ָבא ָּתהַא  ֶׁשראֲ  ָאֶרץהָ  "ִּכי
 הפרת הגדולים הנהרות כארצות לא גםו – (י) ָּיָרק"הַ  ְּכַגן ַרְגְלבְ  ִהְׁשִקיָת וְ  ְרֲעזַ  תֶא  ְזַרעִּת  ֲאֶׁשר

 המדבר. ארצותכ ולא (=טורקיה), צפוןמ ההרים ארצותכ ולא והחידקל,

 אשר ארץ מים; שתהת השמים ִלְמַטר ובקֹעת, הרים ארץ לִרשָתּה, שמה ֹעברים אתם אשר "והארץ
 ָשֹמעַ  אם והיה שנה: אחרית ועד השנה ֵמֵרשית ָּבּה להיך-א ה' עיני תמיד ֹאתּה ֹדֵרש להיך-א ה'



 מטר ונתתי ַנפשכם; ובכל לבבכם בכל ּולָעבדֹו להיכם-א  ה' את לאהבה ִמצֹוַתי... אל תשמעו
" ותיֹרשך דגנך ואספת וַמלקֹוש, יֹוֶרה בִעתו ארצכם   יד).-(יא וִיצָהֶר

 בה עוברים נודדים ופותע מיליון 500 המדבר,ו הים יןב רהצ עברמ רץא יאה קטנטונתה ארצנו
 כמויות המדבר. מעל ולא יםה מעל לעבור כוליםי אינם יכ בועים,ק זמניםב נהש כלב פעמיים

 האוויר במזג תמיד ניכר והלחות יםה לבין והיובש מדברה בין המתחו לשנה, המשנ שתנותמ הגשם
 הפוריותו ובפוריות, בגשם בטבורו שורק היה כנעניה האלילי פולחןה כן,ל אדמה.ה וריותובפ

  במיניות. תמיד קשורה

 הבאים, בדורות הםל שייוולדו אלה אתו הזאת, ארץל נכנסיםה ישראליםה תא שכנעיםמ איך
 פיתוייל מקום שום ואין גשמים, ורידמ לבדו הואש ממצרים. ותםא שהוציא חד",א "ה' שרק

  הכנענית? האלילות

 בהו ובקּומך", ובשכבך בדרך בלכתךו בביתך בִשבתך" הבנים םע מע'ש קריאת' וםי כלב קוראים
 מטר, היהי ולא השמים את ועצר כםב ה' אף חרהו לבבכם... פֶתהיִ  ןפ כםל "ִהָשמרּו – האזהרה
  כ).-טז (יא, יבּולּה..." תא ִתֵתן לא והאדמה

  זאת.ה האדמה על וישרוד שה,ק בתקופה םג לבבו יתפתה לא זאת,ה הקריאה על שישמור מי

  

 היכן למקם את המקום -דברים יב 
כשנכנסים בני ישראל לארצם הם מצווים לעבוד את האלוהים רק במקום מסוים הנבחר על פיו. 

 ?האם המקום הוא תמיד אותו מקום

 א), יב,( "ה'... ַתןנָ  אשר בארץ" המלחמה שאחרי חייםה אל הארץ כיבושל מהמלחמה המעבר
 המאוחרת). בלשון( המקדש' 'מקום לש הגדולה שאלהה את מעלה

 בתי בונים שאנחנו כמו קום,מ בכל ה' עבודתל 'מקום' יןלהכ צריךש ומר,א דתיה האינסטינקט
 לע בשר שנעשה הייתכן, – ח) יב,( "בעיניו שרהי כל אישו" קהילה כל ,שבט כל לאלפיהם, כנסת
ֹ  ַיחָדו והטהור אהטמ" תאווה', 'בשר ייחשב והוא בחג, האש   כב)?-כ (יב, "אכלנוי

 אלה, צוותמ קיימו ויאשיהו, חזקיהו אשון,ר בית מיי בסוף גדוליםה מלכיםה רקש ושביםח רבים
  ה': פי על לפעם פעםמ הנבחר למקום אפשרויות 4 לפחות שי בפרק אולם

 םׁשָ  ְׁשמֹו ֶאת ֹשּוםלָ  ִׁשְבֵטיֶכם ָּכלִמ  לֵהיֶכםאֱ  הָֹוהיְ  ִיְבַחר ֲאֶׁשר ָּמקֹוםהַ  ֶאל ִאם יּכִ  ַתֲעֹשּון... לא"
 למקדש ",שבטיכם "מכל שנבחרה ירושלים,ל מתאים זה – ה)-ד יב,( "ָּמה...ּׁשָ  ּוָבאָת  ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנֹו
      קבע;
 ב)י-ח יב,( ָתִביאּו..." ָׁשָּמה ָׁשם ֹוְׁשמ ַׁשֵּכןלְ  ּבֹו ֱאלֵהיֶכם הָֹוהיְ  ִיְבַחר ֶׁשראֲ  ַהָּמקֹום ָהָיהוְ  ַתֲעֹשּון... "לא

ה, תאיםמ זה –      יח); (יהושע הירדן תא שעברו אחרי משכןה הוקם הב לִש
ֶתי עֶלהַת  פן ךל ִהָשֶמר"  באחד ה' יבחר אשר במקום םא כי ִתרֶאה; שרא מקום כלב ֹע

 יהושעל כמו מן,הז באותו ה' התגלות של מקוםב להקרבה מתאים זה – ז)ט-גי (יב, "שבטיך...
  יג); לפסוק רש"י( הכרמל הרב לאליהו וכמו ,עפרהב לגדעון ,גלגלב
ֹ  להיך-א ה' פניל אם יכ בשעריך... ללאכֹ  ּוַכלת לא"  "... בו להיך-א ה' יבחר אשר במקום אכלנות

 כח),-וכ כ, ה;-א ,ב (שופטים אל-ביתב ",ה' לפני" אלישר עם להתכנסות מתאים זה –  ט)י-יז (יב,
  .מצפהב או

  ירושלים. לפני גם פעם,ל מפעם ה' יפ על בחרנ האחד "המקום"

  

  מבצע המזוזות של הרבי מלובביטש -דברים יג 
 חלה והיא 'גזענית', איננה בתורה האלילות נגד המוחלטת שהמלחמה הוא בפרק המכונן העיקרון

ָהאֹות " לא אפילו 'נביא', של הילה לא כנענים. נגד מאשר חריפות, ביתר ואף פחות, לא יהודים בין



 נגד הזאת החורמה מלחמת את לעכב או למנוע יוכלו לא לעינינו, שיתקיימו ג)-ב (יג," ְוַהּמֹוֵפת
 .האלילות

 לאו היתה לא הנידחת עיר" – נאמר א) עמוד סנהדרין זר,אליע רבי לדעת( חז"ל דבריב כבר אבל
 את "ישמעו"  ישראל בניש כדי ,אזהרה תמרור לשמש כדי רק זה לפי כתובה יאה – "להיות עתידה
 מזוזה אפילו שי שאם וקבעה, םש הגמרא גדילהה ודע ב).י יג,( "ְוִיָראּון" הזאת התורה קריאת

 מזוזה. לשרוף אסור יכ אותה, שורפים יןא בעיר אחת

 קנאי היה אחד – בירושלים חיוש 'קצנלבוגן' אחים שניב שהיה עשהמ מספר ייתיה בותר שנים
  ישראל'). אגודת מ'פועלי( חרדי'-'ציוני יהה ואחיו רושלמים,י קנאים לש בישיבה

 – ינינוב ההבדל המ 'ראה' הקנאי):( לאחיו חרדי)-ני(הציו האח אמרו בחתונה, אחיםה שני נפגשו
 להוריד הלילה באמצע תרוץ אותה, שרפוי לא ולכן זוזהמ בה מצאוש הנידחת, ירע לע שמעת אם

 עיר לש דינה את גזורל שעומדים שמעא םא ני,א אילוו שריפה.ל נםדי גזר שייגמר כדי אותה,
 שלא דיכ מזוזה, בה לקבוע הלילה אמצעב רץ הייתי זוזה,מ בה צאומ ולא נידחת,ה עירכ בישראל

  אותה. ישרפו

 ביקש הסיפור חריא רבני. מעיל לבוש אמריקהמ אורח ביתי,ב שבת שיעורב תארחה חת,א שנה
 עיר תהיה אל אומר: אותו שמעתיו מלובביטש, רביה לש יתוב באימ יהיית "אני – דבר להוסיף
  ניתן!" לא ואני, ושליםמיר 'קצנלבוגן' יכ בישראל, הנידחת

  מלובביטש. יהרב של המזוזות מבצע החל זו מאמירה

  

 עם של קודש בחיים של חול -דברים יד 
 ל של עם קדושעל המגמה מובהקת בפרקנו של צמצום הקדושה והטהרה, וחיזוק חיי החו

 מוצאים אנו א)כ ב; יד,( "קדוש עםכ" (פעמיים) לישרא עם את דירהמג בפרק במיוחדו זו, בפרשה
 .דוש"ק "עם של החול ייח וחיזוק והטהרה, הקדושה מצוםצ של מובהקת מגמה

 ומצאנך" "מבקרך =תשחט)( תזבח ...",ה' בחרי אשר המקום ממך רחקי כי" כה)-כ טז;-טו (יב, .1
 יחדיו הורוהט הטמא" – טהרה לכותה ובלי כקרבן, לא – 'חולין'  בתור כתאוותך, בשר ותאכל
 מזבח. על שנזרק קרבן מדם גמורה ההפך כמים". שפכנות הארץ לע אכלות אל דםה קר ...יאכלנו

 מקדשי הקמת למנוע שבא זה,ה ה'חילון' את לעכל תקשהי וטהרות דשיםק של םבעול חיש ימ כל
  מקום. בכל במות

 בספר כבר שהופיעה אכילה,ה איסורי וכל העופותו הדגים חיות,ה בהמות,ה שימתר א)כ-ג (יד, .2
 "ולאלה – מ-דכ ("א, בויקרא שנזכרו טהרהה חוקי כלמ לחלוטין אןכ תעלמתמ יא),( ויקרא

 מותירה הטהרה פקעתה 'חולין'. ילתבאכ ;טהרה ליב 'כשרות' הלכות מחדש ומגדירה ִתַטָמאו"),
  ומטהרה. ממקדש רוחקמ אך ,כשר שולחן עם קדוש" "עם אחריה

 בכסף, לפדות פשרא הקודש עשרמ את םג ...",ה' יבחר אשר המקום ממך ירחק כי" כו)-כד (יד, .3
 תאוה אשר ב"כל ובש ייפדה ושם רגל,ל לעלייה דע קדושהב ישמרי כסףה ',חוליןל' יצאו הפירות
 במקום רק ישארוי והטהרה שהקוד לגול,ולג לפדיון ניתנת הקדושה ודש.הק לסעודות נפשך"

  .טהרותו קרבנות בלי חול, עודותס עם ולח בחיי דוש"ק "עם יחיה הארץ ובכל המקדש,

 ואה לרגל עלייה ובמקום לעניים, צדקהכ המעשר כל ינתןי למעשר, שלישיתה שנהב כט)-חכ יד,( .4
 את חליפהמ ני'ע מעשר' בשנת ענייםל הצדקה – טהרה ובלי קדושה וםש בלי "בשעריך" ייאכל

   החול. בחיי רגל,ל העלייה של וסריתמ כמקבילה הקדושה,

  

 במציאות הריאלית יש המוני אביונים ונזקקים -דברים טו 
 הסכנה שבשנת השמיטה



  

 יא), כג, שמות( עמך" "אבֹיֵני טובתל היבולים את (=עזוב) "שמוט" פירושה 'שמיטה'
 כדי להלוואות זקוקיםש קטנים איםחקל ייחודב ),ב יד,( ו"אחיו" "רעהו" לטובת החובות ואת

 המקּוֶוה. היבול מן חובה את ולפרוע לזרוע

 נחלה מישראל חדא לכל היהת אזו ה),כ ויקרא( 'היובל חוקת' פעולל צריכה התורה של באידיאל
 רתחזו הנחלה למכור, וייאלץ לכליתכ ייחלש אם םג המקדש'). לש (ב'טאבו מוש על מהרשו בארץ,

 היובל בפרשת ואכן, – שור)-כורב ר"י כפירוש ד; טו,( ֶאְביֹון" ּבְ  ְהֶיהיִ  "לאו יובל,ה שנתב אליו
  נחלה. יש אחד כלל כי ואביונים', ליםד 'עניים, זכרונ לא (בויקרא)

 ויש כלל, נזכרת לא היובל' חוקת' בימינו), (כמו בריםד ספר טוענ שבה ריאלית,ה מציאותב אבל
 שמיטת את הפוךל שעלול "בליעל")( רועה פנימ זהירהמ תורהה כןל ונזקקים. אביונים המוני

 שלא צפוי יכ השמיטה, לפני שנתייםו שנה ברכ קטניםה החקלאיםמ לוואותה מניעתל החובות
 דין בבית לגבייה החובות את להעביר שני) בית (בימי נשיאה הלל תא אילץ זהכ צבמ החזיר.ל יוכלו

  החובות. לשמיטת התורה תמצוו את לעקוףו ('פרוזבול'),

 של המוני לשחרור  כב)-ח לד, (ירמיהו בתרים' בין' ברית צדקיהו המלך כרת אשון,ר בית ימי בסוף
 מקץ(" 'שמיטה' בשנת שוחררו העבדים לדעתי, דוניהם.א בבית ויותר)( שנים שש שצברו ,עבדים

 עבדים. שחררל וחנ יהה אדוניםול האדמה, בודתע כשנאסרה יד), ד,ל ירמיהו ",שנים שבע
 לקראת לעבדותם חזרו הובמהר לאכול, מה הםל היה לאש העבדים, רעתל עלפ זהה השחרור

  הזריעה. עם השמינית, השנה

  שם). (ירמיהו הנבואה לדברי ראשון,ה הבית חורבןל הגורמים חדא הייתה הזאת, הברית הפרת

  .השמיטה בשנת לאו למכירתו, שנים 6 בתום שתחררי עברי עבדש נקבע, חז"ל בהלכת

  

 כשיש מה לתת יש שמחה -דברים טז 
החקלאי הרגיל ממהר לשוב לשדה. אין לו זמן לחגיגות, ואחרי שכבר הקריב "צאן ובקר" אין לו 

 עוד במה לחוג

  

 בשבת כמו א), טז, דברים ג; ג,י (שמות האביב בֹחדש ָשמורו ָזכור ובתח על ג)י בשמות( תבתיכ כבר
 הסברתי םג החגים. ולוח השבת – התורה מודיע ניש להא יכ דברים),ב שמורו ותבשמ (זכור

 בֹבקר ופנית לה'... סחפ ועשית האביב ֹחדש את ָשמור"– קר אביב, גח תורהב יןא מהל ג)כ (בשמות
 שכבר ואחרי ת,לחגיגו זמן לו אין .לשדה לשוב מהרמ הרגיל החקלאי – ז) טז,( ֹאהליך"ל והלכת
 בחג לרגל העלייה חובת חוג.ל במה עוד לו יןא לו), שי אם חגיגה,ל קרב ;ב טז,( קר"וב "צאן הקריב
 נזכרת. לא שמחה גםו אחד, ביום מתמצהו קצרה המצות

 יוה לא – לחלק מה בפסח יהה לא חקלאי עםל כי תורה,ב נזכרת אל פסחא'ד קמחא' חלוקת
  ושר.ע מארצות תבואה מביאות אוניות

 ָשֻבֹעת" "חג ואה הקציר חג שי כבר ),ט טז,( קמה..."ב רמשח ָהֵחלמֵ  ךל ָּפרִתְס  ָשֻבֹעת "שבעה אחרי
ַמְחָּת  – מכונן יוויצ מופיע כאן לחלק. מה שי כבר כי מחהש בו ישו ב),כ ד,ל ז;ט ג,כ (שמות  ִלְפֵני "ְוֹשָ

 ֶׁשראֲ  ְוָהַאְלָמָנה ַהָּיתֹוםוְ  ַהֵּגרוְ  ְׁשָעֶריּבִ  ֲאֶׁשר ְוַהֵּלִוי ַוֲאָמֶת ַעְבְּדוְ  ּוִבֶּת ִבְנּו ַאָּתה לֶהיאֱ  ְיהָֹוה
יָת  ְוָׁשַמְרָּת  ְּבִמְצָרִים ָהִייָת  ֶעֶבד יּכִ  ְוָזַכְרָּת  ָׁשם: מֹוְׁש  ְלַׁשֵּכן לֶהיאֱ  הָֹוהיְ  ְבַחריִ  ֶׁשראֲ  ָּמקֹוםּבַ  ְּבִקְרֶּב  ְוָעֹשִ

      יב).-יא (טז, "ָהֵאֶּלה ַהֻחִּקים ֶאת

 יח), ו, רקפ טוב,-יום לכותה (רמב"ם חגה בשמחתו סעודותב ענייםה תא שתףל רההתו מן חובה
 גם – אלה"ה הֻחקים "את ולעשות לשמורו מצרים, בדותע את לזכור – יוחדמ יוויצ שי ובשבועות

  שבועות.ה בחג בתורה מפורשים אלמנה)ו (גיורת ותר מגילת גםו 'אנכי', דיבור



"ּו ְרְנִמגָ  בָאְסְּפ הֻסֹּכת... ב"חג   ימים. שבעה של מלאה גח שמחת יש ו),ט-גי (טז, ִמִיְקֶב

  

 אתם תבחרו את המלך -דברים יז 
בחירת המלך תלויה ברצון העם, ורק מכוח רצון העם תוכל להתברר בחירת ה'. כך קרה בהמלכת 

 שאול, בהמלכת דוד, ואף בפילוג המלוכה
  

 המלוכה. ביןל צמאית,ע היאש משפטה מערכת ןבי ברורה הבדלה בו שי בתורה הישראלי המשטר
 ב)…(ההם בימים היהי אשר הֹשֵפט" ניצב משפטה ערכתמ ראשב מלך.ל ודמיםק והשופטים

 מערכות ארבע לוא וביחד והנביא, הכוהנים ופיעוי הבא פרקב י).-ט יז,( 'ה בחרי שרא המקום
 ומלך, ופטיםש בין מחולקים השלטוןו ההנהגה ריכוזי. משטר ההתור פי לע ייתכן לאש כך הנהגה,
 אדם. בני לש אבסולוטי שלטון איןו ונביא, כוהנים

  יב). יב, א שמואל( לבדו ה' לכותמ הוא יחידה האבסולוטי השלטון

 (ראו ה' חירתב להתברר תוכל העם רצון כוחמ ורק העם, רצוןב תלויה מלךה חירתב ן,כ לע יתר
 בהמלכת רהק כך ב).י פרק קוק', רבה שנתבמ וסמכות שראהה – הכפול ר'המקו בספרי בהרחבה

  המלוכה. בפילוג אףו דוד, בהמלכת שאול,

 מנהיגות שגילה אחרי רק הרגילים. חייול חזר ושאול אול,ש את שחמ )א ,י ;א חלק( שמואל
  שם). וברש"י יד, א,י א (שמואל לליתכ בהסכמה מלוכהה בחידוש אולש הומלך במלחמה,

 ליו,ע שצלחה ה' וחר עם רגיליםה חייוב משיךה דודו יג)-בי ז,ט א ואל(שמ דוד את משח שמואל
 הזדמנויות, ובשתי נשיו.א עם נפשו על רדףנ כאשר גם – וניםש תפקידיםב מלךה אולש תא ושרת
 כל על מלך דוד .יא) כו, ו; כד, א שמואל( " ה' משיח" שאול במלך יד שלוחל וקףת כלב סירב

 א, הימים בריד ג;-א ה, ב שמואל( כמלך ודד את קבלל לישרא שבטי כל סכימוה כאשר רק ישראל
  יא).

 טו), ב שמואל( מירושלים יצא הוא בשלום,א במרד רחבהה העם מיכתת תא ודד יבדא כאשר
  מלוכה.ה התפלגה יב), א (מלכים וסףי שבטי מיכתת את חבעםר איבד וכאשר

  .העם צוןר בלי בישראל מלך אין

  

 נמצאת בראש השנה רק בארץ ישראלנשמתו של ר' נחמן  -דברים יח 
התורה מרחיקה אותנו מאד מן המיסטיקה, ובכלל זה כל מעשה של שאלה אל המתים ואל 

 הקברים

-ֶאל ְוֹדֵרׁש ּוְמַכֵּׁשף... ּוְמַנֵחׁש עֹוֵנןְמ  ... ְב ִיָּמֵצא אל ָהֵהם; ּגֹוִיםהַ  תֹוֲעֹבתּכְ  ֲעשֹֹותלַ  ְלַמדִת  לא"
 יג).-ט (יח, ַהֵּמִתים..."

 (=עונות), תיםעִ  נותני אלו מעונן? 'איזהו – ח) א,י רקפ וכביםכ בודתע הלכות( רמב"םה כתב
 וב לעשות ראוי פלוני יום ע,ר פלוני וםי טוב, לוניפ וםי =אסטרולוגיה)( אצטגנינותב שאומרים

  פלוני'. לדבר ער פלוני חודש וא פלונית נהש פלונית, מלאכה
 של עשהמ כל זה בכללו סוגיה, כלל מאגיהה מןו טיקההמיס ןמ מאד אותנו מרחיקה התורה
  יב). הלכה שם רמב"ם( הקברים ואל מתיםה אל שאלה

 כל את מגרש היה בעומר, בל"ג או באדר בז' מקברו קם רשב"י היה שאילו ספק, של צל לי אין
 לכאן תבואו ואל שלימדתי, ומשנה תורה ללמוד לכו – להם ואומר גדול, במקל למירון הנאספים

 של כניצוץ עצמו את וראה ישראל, לארץ ימיו כל ששאף נחמן, ר' חסידי לעשות הגדילו לעולם.
 יחד, גם הקברים ולטומאת העמים ארץ לטומאת הקודש מארץ יוצאים והם נון,-בן יהושע

 נחמן ר' של שנשמתו יבינו, מתי זרה'. עבודה 'סרך אלא שאינן עמוקות, 'רוחניות' לחוויות ו'זוכים'
  ישראל? בארץ רק השנה בראש נמצאת



 יכול אלילים לעבודת ביאנ גם שהרי ובמופתים, אותותב כלל יבחןי אל 'ה דברב יבואש נביאה גם
 צאו – יתקיימוו שיאמר, הדברים במבחן לאא ג),-ב ג,י (דברים ופת"מ וא אות" עשותל להצליח

 (הלכות הרמב"ם כתב וכך – ב)כ-יח (יח, הנביא חןבמב 'דבר' שורשה כתוב עמיםפ כמה וספרו
  ח'). פרק התורה יסודי
  ''.ה 'ברכת במקום טוב', ב'מזל רךלב מסוגלים ורהת אנשי יךא להבין צלחתיה לא מעודי

  יג). (יח, להיך"-א 'ה עם תהיה תמים" לקיים נזכהש רצון יהי

  

  פרספקטיבה, זה העניין -דברים יט 

 שהוא מהב לחלוטין בטוח הוא םא גם  לעצמו, דין שותלע ולא לבדו, פוטלש יכול אל אדם שום
 ראה:

 ֵגנּויָ  מקלט ערי נקם. רגשות מתוך רוצח, לש אשמתו את בדול יקבע אל יב) ,ו יט,( דם"ה גואל" .1
  יג).-יא יט,( במזיד רצח מי עיקב הזקנים שפטמ ורק שגגה,ב רוצח על

 בינו הנחלה גבול גדנ ענהט לו שיש מי – ד)י (יט, ראֹשנים" בלּוגָ  אשר עךר "גבול הסיגל אסור .2
  טים.השופ אל יפנה שכניו, לבין

  טו). (יט, ַחטאת..." ולכל ָעֹון לכל באיש חדא ֵעד קוםי "לא .3

 הוא אם גם לעולם, אשמה קבעי לא אחד" "ֵעד בלא זוממים', ֵעדים' להיות וליםעל דיםעֵ  ניש גם
  במיוחד. נאמן

  מדוע?

 מרחקים לבחון רספקטיבהפ בזה נול תןנ זניים,או שתי ועם עיניים שתי םע אותנו שברא מי
  אחת. ובאוזן תאח בעין לעשות כוליםי היינו לאש מה ועומק.

 גם לפחות. (קואורדינאטות), וויםק שני בין פגשמ נקודות מצואל ייבח תהא שטח,ב התמצאל כדי
  באמת. נמצא, אתה היכן לדעת וכלת לא כי יספיק, אל לעולם חדא קו בלא לטעות, דםא יכול כך

 דורכ מסלול על נקודות משתי למשל ליו,א זוויות שתי חשבל חייבים בכוכ לש רחקמ מדודל כדי
  שנה). ציח של בהפרש (כלומר, הארץ

 במרחב אחת נקודה דרך אחד. שרי קו רק וברע (=אוקלידי) ימישור מרחבב קודותנ תיש דרך
  ישרים. םקווי אינסוף עוברים מישורי,

 על" – שלושה לבין נייםש בין מהותי בדלה ואין וחלט,מ בדלה ואה נייםש ןלבי אחד עד בין ההבדל
שה פי לע או דיםעֵ  שני פי   .טו) (יט, דבר" יקום דיםעֵ  ש

  

 לחלוטין בטוח הוא אם גם  לעצמו, דין עשותל ולא בדו,ל לשפוט כולי אל דםא שום -דברים כ 
 ראה: שהוא במה

 ֵגנּויָ  מקלט ערי נקם. גשותר מתוך וצח,ר של שמתוא תא ובדל יקבע לא יב) ו, יט,( הדם" "גואל .1
  יג).-יא יט,( במזיד רצח מי עיקב הזקנים שפטמ ורק שגגה,ב רוצח על

 בינו הנחלה גבול נגד טענה ול שיש מי – ד)י (יט, ראֹשנים" בלּוגָ  אשר עךר גבול" הסיגל סורא .2
  טים.השופ אל יפנה שכניו, לבין

  טו). (יט, ַחטאת..." ולכל ָעֹון לכל ישבא אחד ֵעד יקום "לא .3



 הוא אם גם לעולם, אשמה קבעי לא אחד" "ֵעד בלא זוממים', ֵעדים' להיות וליםעל דיםעֵ  ניש גם
  במיוחד. נאמן

  מדוע?

 מרחקים לבחון פרספקטיבה בזה נול נתן אוזניים, תיש ועם ינייםע שתי םע ותנוא בראש מי
  אחת. באוזןו אחת בעין לעשות יכולים יינוה שלא מה ועומק.

 גם לפחות. (קואורדינאטות), וויםק שני בין פגשמ נקודות מצואל ייבח תהא שטח,ב התמצאל כדי
  באמת. נמצא, אתה היכן לדעת תוכל לא יכ יספיק, לא עולםל אחד וק אבל טעות,ל אדם ליכו כך

 דורכ מסלול על נקודות משתי למשל ליו,א זוויות שתי חשבל חייבים וכבכ של רחקמ למדוד כדי
  שנה). ציח של בהפרש (כלומר, הארץ

 במרחב אחת נקודה דרך אחד. שרי קו רק וברע (=אוקלידי) ימישור מרחבב קודותנ תיש דרך
  ישרים. םקווי אינסוף עוברים מישורי,

 "על – שלושה לבין שניים יןב מהותי הבדל ואין וחלט,מ הבדל ואה שניים ביןל אחד דע יןב ההבדל
שה פי לע או דיםעֵ  שני פי   .טו) (יט, דבר" יקום דיםעֵ  ש

  

 קווים מנחים -מלחמה  -דברים כ 

 חרוכה'. אדמה' משאירים ולא וטאלית,ט מלחמה נהלל אין .1

 שמחכה אישה לע או וכרם בית על חשובל עלולים הם םא אישיות, סיבותמ נשיםא שחררל שי .2
  ללחימה. תאיםמ ואינו וירא, חרדש מי שכן, וכל במשימה, קר להתרכז יוכלו אל שמא להם,

 אבל" הרשות, למלחמת רק שחרוריםה את הגבילוו ובייקטיבי,א פטורכ שחרורה תא ירשופ חז"ל
 גם ז); ',ח פרק סוטה (משנה, חּוָּפָתּה"מֵ  וכלה חדרומ חתן פילוא וצאיןי כלה צוהמ במלחמת

 אלא הלכה,ה לפי ביתהה כיםהול אינם במלחמה"), ּותָימ ("פן מסוכנתה מהלחימה המשוחררים
  ב). שם, (משנה ההנדסהו האספקה לחיל עוברים

 דווקא השחרור פתחי לע לשמור חשוב זא נפשי, צבמ שקפיםמ השחרוריםש פרש,נ םא אולם
 ששחרר המקבי, יהודה על דובר בותר ט). (כ', לבבו"ּכִ  ֶאָחיו בבל את ַמסיִ  ולא" צווה,מ במלחמת

 מסתבר מצווה; לחמתמ נלחם בוודאיש אף ),65 ',ג רקפ ',א בים(מק התורה" פי "על הפטורים את
 הלוחמים של המוטיבציה מערכה.ל חיוני הזה שחרורה כי סברו נפשי,ה פירושה פיל עלפ שיהודה

 'שחרורים' זוכר (אני צה"לב וגם בתורה, םג במלחמה, עיקרה הם חד,פ לאל הסתערל והנכונות
  הכיפורים).-יום במלחמת לעורף,

 אין" וקבע: הרחיב א) ו', רקפ מלכים, (הלכות הרמב"ם – ערכהמ לכ פניל שלוםל קרואל חובה .3
 עליה, להלחם עיר אל ִתקַרב "כי נאמר:ש לשלום... לו קוראיןש עד ,בעולם דםא םע לחמהמ עושין

  י). (כ', לשלום" אליה וקראת

 כ).-טי (כ', לוחמיםה כלויא מהם כי יר,ע על מצור לבנות דיכ הפרי, טעימ את השחיתל אסור .4
 נכשלה והמערכה אלישע), (כדברי להפך שראלי צבא פעל ה)כ יט, ג', ב-מלכים( ואבמ גדנ במלחמה

  כז).-כו (שם, וסתום קשה בסיום

  

 זו לא רק המשטרה -דברים כא 
 כשמתרחש רצח גם מערכת המשפט נדרשת לחשבון נפש

 כא. לשמות רבטו כתבתי כפילגש, ולא כאישה שבויה, של מעמדה על



 על כתבתיש מה ראו עא), (סנהדרין להיות" תידע ולא היה "לאש כא)-יח א,(כ מֹוֶרה"ו ֹוֵררס בן" על
  .יג) דברים (לעיל, הנידחת עיר

 התורהש הזעזוע את משקפת א), כא,( ִהָּכהּו" מי ֹוַדענ ו"לא ארץה אדמתב נמצאש חללה פרשת
 של זו מידהמ מאד חוקיםר נוא כאב,ה מרבהל מים.ד שפיכות של מקרה לכ על לעורר מבקשת

 שהמשטרה מאד, ובט לרשותה. העומדים כליםה בכל רתחוק המשטרהש כך,ב דיינוו זעזוע,
  ציבור? נהיגיומ שופטים על וטלמ מה אך חוקרת,

 הציבו ט',ז) פרק סוטה (משנה, ז"לח – עקיפה חריותא גם שי אבל פושע,ה לע ישירהה האחריות
 הדם את ָשפכּו לא ידינו" – לומרו ידיהם תא רחוץל עירה קניז ייביםח מדוע הנוקבת: השאלה את

  הם"? דמים שופכי דין בית שזקני [מחשבה], לתהע דעתנו על "וכי – ז) כ"א,( ָראּו" אל עינינוו הזה,

 / ופטרנוהו ראינוהו "שלא – במלואן התשובות ובאותמ ו) ',ט פרק סוטה( ירושלמיה בתלמוד
 שלא ההורג, לע זאת פירשו שראלי ארץ כמיח שם):( וההסבר – ינו"ד לע מעמנווע / והנחנוהו

 נתנו שלא רש"י), תבכ (וכך הנהרג על בל,ב וחכמי קולה,ש בלתי החלטהב שופטים][ ותוא שחררו
  מקלט. או ליווי לו

 ואת האזרחיות רשויותה את לחקור צריך רצח,ל חשד לש מקרה כלב (ורש"י), בלב חכמי לדעת
  כראוי. עליו שמרו אל ושמא ההרוג/ה, חייל חשש וא מידע יהה האם המשטרה,

 ושמא מסוכן, אדם וחררש האם המשפט, ערכתמ את חקורל ריךצ שראל,י רץא כמיח לדעת
     המשפט. מערכת של גם ,נפש לחשבון דרישה שי לרצח, שדח של קרהמ בכל רצח?!ל גרם שחרורו

  

 ברוך השם שגדלנו מאז -דברים כב 
ין עוד אצלנו 'נערה מאורשה' מקודשת לאיש, והיא יושבת בבית אביה. ממילא אין עוד 'טענת א

 בתולים', ולא דיני סקילה

 מתחדשת: ישראלית ללשון ב'תרגום'

 'קיצור (ראו תקוע רכב לש לנהג מסיוע ולא ֵבדה,א מהשבת דרךב ְלִהְתַעֵּלם" ּוַכלת לא" ד)-ג( א.
 גם אלא גרר, וא אש-כבימ משטרה, ד"א,מ הזעיקל קר אל חובה – )שלי באתר דרכים' הלכות
 חולף, רכב מסכנת להישמר חובה מובן,כ חיוני. מטען אסוףל או לגלג החליףל הניע,ל ול לעזור
  ואור. אזהרה מרורית להציב מהכביש, לרדת

"לְ  ַמֲעֶקה" ח)( ב.  בחוצות וכד'. טיחות,ב מעקות ובדרכים, ביתב מכשולים הסרתל וגמהד וז ַגֶּג
 וברמב"ם א) עמוד ה קטן (מועד בגמרא אמרנ וכך ציבור,ה מנהיגי לע וטלתמ חובהה ובדרכים

  ורצ"ח). קפ"ד המצוות, (ספר

 הםה בימים חברהה נהגמ איש";ל ֹאָרָׂשהְמ  הבתול "ַנֲעָר  ְּבתּוִלים"; ִבְּתלְ  ָמָצאִתי ...לא" כז)-(יג ג.
 כבר היאו להתחרט). האיש יוכל שלא( גמורים קידושיןב אביה, ביתב ודע אישל ערהנ ָאֵרׂשלְ  היה

 שהחתן חדשה לבית מצעים מכינה אביה, תבבי יושבת עודהב נשואה, ישהא מוכ דםא כלל אסורה
 ובר חודש. 12 ללכ בדרך ולפיםח יוה יןלנישוא הקידושין יןב הזמן. באותו הםל בונה המיועד
  וחשדות. יותציפ מלאת זו, מתנהה מתקופת מחוצ שבפרק הצרות

 איחדו הזאת, ההמתנה את ביטלוש שנה, 1300-כ מלפני ורהת גאוניל חכמתומ חלקש שםה ברוך
 אין – צרורות צרות ולנו הםל וחסכו ויפה, וכרמ כפול, טקסל והנישואין חופהה עם קידושיןה את
 עוד אין ממילא השם. רוךב אביה, בבית ושבתי והיא לאיש, מקודשת אורשה'מ נערה' צלנוא עוד

  ילה.סק דיני ולא בתולים', 'טענת

 אפילו גט, מסורבותו עגונות עוד תהיינה לאש ליום ייחלמ אני הלכה,ה וכמתח לש אלהכ בדרכים
  התורה. בחוכמת נטע שה' ומוכרות, צירתיותי בדרכים יפעלו הלכהה חכמי אשרכ אחת, לא

  



  שלושה קצרים על הפרק -דברים כג 
  ט);-א (כג, בארצו" ייתה גר כי מצרי ַתֵעבְת  לא וא;ה אחיך יכ ֲאֹדמי ַתֵעבְת  "לא א.

 וסיבתם בתורה, 'גזעניים' ינםא ומואבי" "עמוני לש החיתון איסוריש וכיחמ הז פתיעמ פסוק
 ונתן) שמואל הנביאים בעקבותו חם,ל יתב זקני (בעקבות חז"ל יכלו כןל הקובעת. היא המוסרית

 דוד. יתב ואת המואביה רות תא ולקבל איסור,ה מכלל מואבית"ו "עמונית להוציא

  יז);-טז (כג, יבחר..." אשר מקוםב בקרבך ישב מךע אֹדניו... לא עבד סגירת "לא ב.
 ומותד קבוצות על עקיפה עדות יש מאוחר.ה או העתיק עולםב מקום שוםב כזה יסורא קיים לא

 החלטית רישהד הייתה 'החוק' מערכות כלב בורח. עבדל מקלט ותנותנ היוש עברי",ה ל"אברם
  שברחו. עבדים להסגיר
 ורק שמו", לשכן 'ה יבחר אשר "המקום לע דברים ספרב לרוב ופיעמ בחר"י שרא במקום" הביטוי

 מעבר ההתור אכן, לו". בטוב עריךש באחד יבחר "אשר םהמקו ועל פליט,ה העבד לע אחת פעם
  אחר. מעבר העולם וכל אחד,

 דאז, האמריקאי חוקה מפני הנואשת בריחהה מתוארת ום'ת דודה אוהל' מופלאה ספרה במחצית
 רק בדרום. העבדות מדינותל עבדים), בהן יוה (שלא הצפון ממדינות הסגרהה ובתח יהה שעיקרו
  הסגרה.ה מאימת חופש שרר בקנדה

  כא);-כ כג,( ֹאֶכל..." ֶנֶשך סףכ ֶנֶשך לאחיך ַתשיך "לא ג.
 לקחת כולי נכרי העולם. בכל ותריםמ הם זל,ג אינם הםל סכימיםמ צדדיםה שניש נשךו ריבית
 מצרים. עבדותב הגורל שותפות מכוח אחיך"" על לח בתורה איסורה הפך.ל גםו יהודי,מ ריבית

 'היֵתר חמורה. ֵברהע היא ריביתב וואההל וכל ִעסקה', היֵתר' שום מועיל אל יהודים ניש בין לכן,
  "אחיך". שאינם שראי,א ולחברות לבנקים נועד   ִעסקה'

  

 למה בכלל להתחתן -דברים כד 
יש צורך דחוף כיום, להתמודד ביושר ובאומץ עם בעיות חמורות של נשים מעוכבות ומסורבות גט, 

 אבל חלילה לנו לערער את הבית הגדול והקדוש של המשפחה היהודית

  

 עלילה של כואב סיפור כדי תוך גב,א דרך כאילו ופיעמ ג) ,א כד,( ריֻתת"ּכְ  ספר" לש גדולה החידוש
 שנישאה שההאי את ולקחת חזורל הראשון בעלה לע האיסור – סופוב עיקרוש משפטית,-מוסרית

 שלא" ד), לפסוק רמב"ן שפירש י(כפ הזה איסורה מטרת =גירושיה).( שילוחה חריא אחר לאיש
 "ולא (הנימוק) טעם זהו אליו, שבה היא בבוקרו בערב, טג לה כתובי זה,ל הז שותיהןנ יחליפו

 דולים".ג לחטאים סיבה זה יכ ד), (כד, ארץ"ה את תחטיא

 לפניש א), א', פרק אישות (הל' רמב"םה לדברי בדומה הסבירל יש וז פרשהב ראשוןה חידושה את
 זה פרושל וגם נישואין, ליב ואישה ישא חדי חיותל יהה אפשר עכשיו, עד נח ניב ואצל תורה, מתן
 ואילו חופש',' של 'אידיאל' בזה שרואים ונשים נשיםא יש מהם. חדא כל צוןר פי לע תע כלב מזו

  אסון. בזה רואה התורה

 כלה זאת הסבירל היטיבה (ב"ה) ישראל מדינתב וקידושין' חופה' להם סדרל זכיתיש זוגותה מכל
 לדיםי לגדל רוָצה 'אינני – ישראל'?'ו שהמ כדת' הינשאל 'מדוע – שאלתיל נתהשע דתית'),-('לא

 הנישואין תפיסת של מדויקת גדרהה זו וללכת'. וםי בכל קוםל כולי ההוריםמ חדא כלש בבית
 קלה תהא "שלא בתורה, האישה' מעמד' על עקרונית שלכהה גם זהל יש גט.ה ובתח שלו בתורה,

 'לכי', פעמים 3 לה שיאמר בכך ישהא לשלח ישא יוכל לאש ),ב מודע פב (כתובות להוציאה" בעיניו
  המוסלמי. בעולם כמו

 גט, ומסורבות מעוכבות נשים לש חמורות בעיות םע ובאומץ יושרב התמודדל יום,כ חוףד ורךצ יש
 אותו, בנו התורה שמצוות היהודית, משפחהה של והקדוש גדולה הבית תא לערער ולנ לילהח אבל

  עליו. נותומגונ

  



 דאע"ש, העמלק התורן -דברים כה 
רמניה הנאצית, המן הרשע, ג -עם כל שינוי היסטורי במצבם של היהודים, קם לו עמלק חדש 

 דאע"ש. ואנחנו מצווים לא לשכוח

  

 המצרים בפי 'ַשאסּו'( עמלק של השוסים שבטיל מרכזי קוםמ היה קדומיםה מדברה בטיש בין
" ֶּנֱחָׁשִליםהַ  לּכָ  ּבְ  "ַוְיַזֵּנב – להםש הטוטאלית האכזריות בגלל הקדומים),  כך יח). כה,( ַאֲחֶרי

 קנאי). אסלאםל (המתחזה המדברי הטירוף ימתב על דאע"ש'' הופעת םע עינינו נגדל שוב קורה

 נגד שאול בהנהגת ישראל צבאות לחמו אשרכ בישראל), מוכ (בעמלק כהלמלו גיבושה ראשיתב גם
 בשוקי אותם ומכרו טףו נשים טפוח כדרכם, עמלקיםה הגונ ),ה טו, א מואל(ש עמלק" "עיר

  בדרכם. נקריםה כל מול כך גונה העמלקים אולם – ל) א (שמואל העבדים

 ח), ג, (אסתר לכותך"מ מדינות "בכל פרדותנ לקהילות ארצםמ גוליםה יהודיםה תפזרוה כאשר
 הודיתי-נטיא עמלקיות'' ברכ וז ייתהה האגגי", "המן בעיני הפרסית אימפריהה על כאיום ונתפסו

 אלהכ ים-'המן' השונות. בגלויות יהודיםה של שרידותםו קיומם צםע מוכ ומליתנ-א ופעהת –
 ימינו, ועד אזמ המלך". "שער אל להםש 'מרדכי' תא ושלחו תבססוה יהודיםש קוםמ כלב צמחו

 (שיטת אמנותםנ על לסמוךו לטובתם יהודיםב להיעזר – ניותעקרו אפשרויות תיש לשליטים היו
  המן". "עצת לפי פעולל או היהודי"), "מרדכי

 להֹרג "להשמיד, – נאצי'ה 'המן מולנו תייצבה מאירופה יהודיםה לש יציאהה חילתת םע בדיוק
 בוצעה מילה כל יג). ג, (אסתר בוז"ל ושללם ונשים... ףט זקן עדו מנער יהודיםה לכ תא ולאבד
  שנים. לש מאורגנת לתוכנית הפךש אחד", "ביוםמ חוץ י,קטלנ גרמני בדיוק

 על במיוחד ימינוב חל – "זכור" הצו – במצבנו יסטוריה שינוי לכ םע ולנומ הופיעו זרח 'עמלק'
 יכלו לא מרדכי שוםו אסתר שום – סתרא במגילת רק ובהח ידי צאתל פשרא איו נאצי',ה 'עמלק

  תשכח". "לא – שואהב הגלות חורבן עם יהודיםה את להושיע עוד

  

  

  

 מה עושה כאן פרשיית הביכורים -דברים כו 
מקומה הטבעי של פרשה זו יחד עם פרשיות החגים, מדוע היא מופיעה בפרק החותם של פרשיות 

 ?החוקים והמצוות

  

 שבועות בין טז), בפרק (לעיל חגיםה פרשיות עם חדי הטבעי קומהמ יא)-א כו,( יכוריםב פרשיית
 לסוכות.

  כח)?-(כז בריתה מעמד לפני והמצוות, חוקיםה פרשיות לש (כו) חותםה בפרק יעהמופ היא מדוע

 ְתַעֵׂשר "ַעֵׂשר – כט)-(כב יד מפרק רצףב לקרוא נא סונ מעשרות': וידוי' לש קומומ ותרי ודע ברור
... ַמעַׂשר לכ את תוציא ניםש שלש קצהמ זרעך... תתבּוא לכ את  ְתַכֶלה "כי - טו)-יב (כו, תבּוָאת

  אחת. פרשייה זאתש ותגלו ...", הַמעֵׂשר נתש השליִשת שנהב תבּוָאת עַׂשרמַ  כל תא ַלְעֵׂשר

  ו?כ בפרק והמצוות, החוקים חיתוםב מופיע עשרותמ וידוי מדוע

 "המקום של ולמצוות לחוקים כיאסטי) (=מבנה לראש חוזרת סגירה כאן יש המבנה, מבחינת
 לסגירת לב (שימו 'ראה' פרשת מתחילת סגור ממבנה כחלק טז), עד יב (פרקים ה'" יבחר אשר

  המעגל):



  וקללה ברכה
  ועיבל גריזים
  ה'" בחרי אשר "המקום ומצוות חוקים

  ההנהגה חוקי
  המלחמה חוקי
  והמשפחה היחיד חוקי

  עמלק זכירת
  מעשר ווידוי ביכורים מקרא

  והקללה הברכה
        ועיבל גריזים

  לחיתום? אלה פרשיות ונבחר דועמ – התוכן מצד אבל

 ושתי כול,ה תמצית כמו שהן ישראל,מ אדם לש גיגיותח צהרותה שי אלהה פרשיותה בשתי
 חוקיםה לחיתום בדיוק מתאימות – סיכוםה הצהרתו ראשיתה הצהרת – אלהה ההצהרות
 העיקרי (חלקה לעם היותנו אשיתר את הביכורים ביאמ קורא אדמה,ה פרי תראשי לע והמצוות.

  פסח). של בהגדה השתלב

 – ומפורט חגיגי סיכום המעשרות)ו (=התרומות קודשה פרישמ וראק מעשרותה חזורמ וףס על
 את ּוָבֵרך השמים מן קדשך ממעון ַהשקיפה" – 'ה לפני כהבר מבקשו ויָתני",צִ  שרא כלכ "...עשיתי

  טו). (כו, ודבש" חלב בתז ארץ לנו... תתהנ אשר אדמהה ואת שראל,י את עמך

  

  

 לא רוצה, אל תחתום -רים כז דב
 ?מדוע הקללות בכניסה לארץ נאמרות בפירוט רב והברכות, החלק הטוב, בקיצור נמרץ

  

 הדברים ועשרת חורב רה מעמדמ -הברית היא הברכה והקללה אליה מכוון ספר דברם מתחילתו 
 .עיבל בהר הברית מעמד אל

 דועמ והברית? מזבחה קוםמ היא (עיבל) 'הקללה' דועמ השאלה: אותי טרידהה נעורי מימי
 בקיצור? ופיעותמ הברכות ואילו רכזי,מ מקום המשךב תופסות הקללות

 הוא הרע החלק ביותר. צרק והישר הטוב החלק – ונחלה יתב קנייתו כירותש חוזיב נתקלתיש עד
 'על שאלתי: ואני – חוזהב הכתובות המזימות כלב נחשד אניש לקבל, קשה – מרגיז תיש,מ ארוך,

  לחתום? צריך יאנ האלה 'הקללות' כל

  ונחלה. יתב תקבל לא תחתום אל אם אבל ייב,ח לא אתה

  ות.האב לארץ הכניסה ברית זאת

 מדרגהב ישראלי, פולחני ואתר המוני, ינוסכ מקום מצא ולד)נ עם פרו,ס קראו( רטלזֵ  דםא פרופ'
  כביר). רה (מול עיבל הר לש מזרחית-צפון

 ופסלים צלמיות האתר בכל אין!  
 התורה) לפי( טמאות ובהמות זיריםח עצמות אין! 
 זכרים כולם ולה,ע קרבנות של רוכותח עצמות אלףכ בכללםו ובהקים,מ ולחןפ רידיש יש 

 עצמות גם אבל נה),ש בני וצאן בקר( ויקרא בספר העולה וקיח פיל דיוקב צעירים,
 .ה) יד, דברים פיל טהורה (חיה יחמורים

 מקובלכ (שלא עבה יחט שרידי מצאונ סותתות;מ אל דולותג בניםא בנוי המרכזי המבנה 
 .המבנה לראש ובילמ אלכסוני כבש קר – תחפ שום קירותב אין בתקופה);



 למבנה הצמוד היסוד'' מקיר נפרד בלתי לקח הוא ותרי הנמוך חלקוו פול,כ ואה הכבש 
 .צדדים משלושה המרכזי

 מצריים םפרעוני של חותמות נמצאו. 
 ההתנחלות לראשית ואמיםת והכלים ם,אבני שכבתב גנוז)( כוסהמ נמצא כולו האתר 

 .השני לשלב מתאים ילהש בתל הממצא הישראלית.

 ולהתחיל קורת','הבי השערות את נטושל חייב מדע',' להיקרא צונור אם רא,המק מחקר
  .   מבראשית

  

 הנשר הרומי -דברים כח 

 כנבואה ו)כ בויקרא םג הזכרנוש כפי( הרמב"ן ידי לע נתפרש הזה הנורא לותוהקל הברכות פרק
 כמה והרי – ארוכהה ובגלות רומא ידב שני בית בחורבן היסטוריהב התקיימהש מדויקת

 הבולטות: מהוכחותיו

.. יֹוֵל ה' ֹאְת ְוֶאת ַמְלְּכ ֲאֶׁשר ָּתִקים ָעֶלי ֶאל ּגֹוי( "לו כח,1. ) זה  –." ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאֹבֶתי
 עליך" תקים שרא "מלכך הביטוי חורבן.ה לפני רומאל ורדוס)ה מבית( גריפסא הליכתב שקרה מה

 בפסוק מוזהר לרומא החשמונאי אריסטובולוס בייתש שגם יתכן,י למלוך; וירא יהה לאש מורה
  .הרמב"ן לדברי זה,

 –" ַהָּנֶׁשר ּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא ִתְׁשַמע ְלֹׁשנֹו ֲאֶׁשר ִיְדֶאהִיָּׂשא ה' ָעֶלי ּגֹוי ֵמָרחֹוק ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ּכַ " (מט כח,2. )
האשורים והבבלים דיברו שפות שמיות (אכדית וארמית) והייתה להם קרבה תרבותית; רק רומא 

 .מתאימה לפסוק הזה

וכה ת הארזו הגלו -(כח, סד) "ֶוֱהִפיְצ ה' ְּבָכל ָהַעִּמים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ..."  .3
 .והמפוזרת בכל העולם (ולא גלות בבל המתוארת לדעת רמב"ן בויקרא כו)

... ְוָהיּו חַ סז) "ּוַבּגֹו-(כח, סה .4 ֶּיי ְּתֻלִאים ְל ִמֶּנֶגד ִים ָהֵהם לֹא ַתְרִּגיַע ְולֹא ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶל
רצות השונות, עם הפחד והבריחה המתמדת מפני לו גזרות הגלות באא -ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם..." 

 .פרעות

ה" ְיֶבי ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ְוֵאין ֹקנֶ (כח, סח) "ֶוֱהִׁשיְב ְיהָוה ִמְצַרִים ָּבֳאִנּיֹות... ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ָׁשם ְלאֹ  .5
חורבן ס ספינות בעבדים יהודים למכור בשוקי מצרים אחרי החורבן השני (בעת שמילא טיטו –

 .בית ראשון ברחו יהודים רבים למצרים, אבל לא באניות, ולא כעבדים למכירה)

השנה של גלות בבל, (בקשר  70בספר דברים לא נרמז קץ לגלות הזאת, לעומת הרמז על 6 .
 .ויקרא בסוף טות),לשמי

  

 הנבואה, התקיימה או לא התקיימה? תשאלו את מרק טווין –דברים כט 
בארץ שוממה שאדמתה דשנה, אולם כולה עשבים שוטים... יכול אתה לרכב עשינו כמה מילין 

 עשרה מילין בסביבה זו, ולא ייקרו בדרכך גם עשרה אנשים

 בסיומו אך מהברית, חמוקל שיחשוב מי כל גדנ חריף אוםנ עם בריתה ריתתכ תיאורב ותחפ הפרק
 ֹאיביךל םש ִהתַמַּכרֶתם"...ו – קללותה ולסיום הקודם, פרקל ישיר המשךכ הנבואה, חוזרת

 מאחריכם, יקומו אשר ניכםב האחרון, דורה "ואמר - ח)ס כח,( ֶנה"קֹ  איןו לשפחותו לעבדים
 גפרית ָּבּה; ה' ִחָלה שרא ַתֲחֻלֶאיהָ  ואת ההוא ארץה מכות תא וראו חוקה,ר ארץמ בֹאיָ  שרא והנכרי

 כט,( ובחמתו..." באפו ה' פךה אשר ְצבֹוִיםּו ַאְדָמה ועֹמרה סֹדם ַמהֵּפַכתכ ַארצּה... לכ שֵרפה ומלח
 כא).



 הברית כריתת את סוגרת חרוןא דור עד ארץה שממת אילוו קללות,ה סוףב תוארמ גלותוב העם
 הברית כריתת נכנסת כך ל). בפרק( הימים באחרית לויותג קיבוץ לע נבואהה קראתל ט)כ (בפרק
  סט). (כח, הברית" דברי" לתוך דרמתי באופן

 ידי על במדויק, תקיימונ אלה פסוקים םג כנבואה, קללותה תא קראש מב"ן,ר לש לדרכו כהמשך
  ):1867( קודשה לארץ תענוגות מסע ספרוב כמתואר ווין,ט מרק ואה הלוא חוקה,ר מארץ תייר

 לרכב אתה כולי שוטים... עשבים כולה ולםא דשנה, אדמתהש שוממה רץבא יליןמ מהכ 'עשינו
 הנבואות: חתא אמורה זה יזורא לגבי נשים.א שרהע םג דרכךב יקרוי לאו זו, בסביבה מילין עשרה

 יכולה איש אין – לב) ו,כ (ויקרא בה..." ֹישביםהַ  ֹאְיֵביֶכם ליהע שממוו ארץ,ה תא ניא "ַוֲהִשֹמתי
 אל הנבואה כי ולומר שמונה), קריתל (=מדרום שוממהה מלחה לא עין ידל אןכ לעמוד

 (ראו …עמורהו סדום ללה...ק עליה ובצתר אפר.ו קש טוייתע יושבת ישראל ארץ התקיימה...
  ).219-222 עמ' ,2011 שע"א,ת אביב-לת מהדורת לויות,ג קיבוץ סנ בספרי הרחבה

  .תקוה-פתח קמה שנים 12 כעבור שראל.י-מקוה חקלאיה הספר יתב קם ניםש 8 כעבור

  

 אתם תבחרו איך להיגאל -דברים ל 
אלא גם חטא. אם היהודים ירצו לשוב אל הארץ, ה' ישיב אותם בתנופה הגלות היא לא רק עונש 

 ?גדולה; אם הם לא ירצו, זה יקרה בֵחמה שפוכה. מה זה אומר על השואה ואסונות אחרים

  בתשובה? תלויה גאולה האם
  בתשובה. תחילהמ הגלויות קיבוץ גאולת – ב) ל,( הזה בפרק

 הסרתו הלבבות ילתמ לויות,ג יבוץק בפרקנו:ש לביםשה כל מופיעים לב)-בכ (לו, יחזקאל בנבואת
 השלב רק כלכלית. עצמאותו ברכה שפע מצוות,ה אל תשובהו 'ה אהבתל שובהת אבן",ה "לב

 קדשי". לשם אם כי למענכם... "לא ב):ל כב, לו,( ביחזקאל מודגשו חסר, תשובהה של הראשון

 עמוד זצ בסנהדרין גדולהה חלוקתהמ (ראו ות?השקפ שתי דעות? תיש אפשרויות? תיש אלו האם
  ).26-31 עמ' (שם), גלויות קיבוץ נס בספרי רחבהה וראו ח,צ עד ב

 איך ב), ל,( נפשך" ובכל לבבך בכל ה'... עד" ישראל יחזרו אם – צמוע פרקב מצאנ ותרי דולג קושי
  מצוותיו? לשמירת וגם אהבתו,ל אותם ימול ה'ש עד ךכ אחר רליםע הלבבות יהיו

 היחס לשינוי גדולה במאבקו אלקלעי הודהי הרב תןנ יותר,ב שוטהפ םג אתז עםו הפכניתמ תשובה
 יהודה הרב של בתפיסתו שובהת במושג 'המהפכה ראו( הרצל פניל לםש ורד ארץ,ל מוניתה לעלייה

 אל תשובהב תלויה שהגאולה טען אלקלעי רבה ).134-461 עמ' (שם), גלויות יבוץק סנ אלקלעי',
 ישיב ה' הארץ, לא לשוב ירצו היהודים אם – טאח גם לאא ונשע קר אל יאה לותהג כי הארץ,
 גזרותיוש ("מלך שפוכה בֵחמה יחזקאל) לפי( יקרה זה רצו,י לא םה םא דולה;ג תנופהב אותם
  ב). עמוד זצ בסנהדרין הגמרא וןבלש כהמן" קשות

 התשובה בואת ולבסוף ה', לאהבת לבבותה ומילת הכללית טהרהה תבוא בארץ)( הבאים בשלבים
  כלכלית.ה הפריחה עם המצוות אל

 מרצונם, ישראל ארץל ועולים קמים היו לקלעי,א הרב לש פירושו תא הודיםי מוניה יבלוק אילו
  למענכם". "לא חזקאלי כנבואת ולא תורה,ה כפשט השואה,ו האסונות לפני

  

 מעגלים נסגרים –דברים לא 
 ר כל מיני פינות מהפרקים הקודמיםמשה מסיים את דבריו. ולא שוכח לסגו

  

 עד דברים בספר התורה. חומשי של החיתום פרקי ומתחילים משה, של הדברים ספר מסתיים כאן
 (לא, ָהֹאֶהל" ֶּפַתח ַעל ֶהָעָנן "ַעּמּוד גם וכמוהו יד), (לא, מֶׁשה..." ֶאל ה' "ַוּיֹאֶמר כמו: פסוק אין כאן



 הסיום לפרקי חותמת השלמה כעין הם אלה כל – הצפוי הקשה העתיד על למשה ה' ונבואת טו).
 כז). (בעיקר במדבר ספר של

 ֶאת ַוְיַדֵּבר ֶׁשהמ "ַוֵּיֶל כולו: הספר תא הפותח פסוקל מאד ומהד פותחה פסוקה ראשון,ה בחלק
ָרֵאל" ָּכל לֶא  ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים   א); א,(ל ִיֹשְ

 ג פרק סוףב משה לדברי השלמהו הרחבה םה ע,ליהוש והציווי הלחימה, משךה על לעם הציווי
  כט);-(כא

 "דברי ולכתיבת חד,מ מחורב הדברים שרתע עם בריתה לוחותל קבילהמ התורה"" כתיבת
  מאידך; ח) ג, כז,( עיבל בהר םהאבני על התורה"

ִאים ִוילֵ  ְּבֵני ֹּכֲהִניםהַ  "ֶאל כתובהה התורה"" מסירת ָרֵאל"יִ  ִזְקֵני לּכָ  לְוֶא  ה' ִריתּבְ  ֲארֹון ֶאת ַהֹּנֹשְ  ֹשְ
 גם ומתקשרות ),י (ד, בחורב הקהל" יום" את זכירותמ העם", תא "הקֵהלב קריאתהו ),ט (לא,

  הסדר. על משה רידב את חותמות ןוה יח). יז,( המלך לפרשת

" ֲאֶׁשר ְוֵגְר ַהַּטףוְ  ְוַהָּנִׁשים ֲאָנִׁשיםהָ  ָהָעם תֶא  ַהְקֵהל" מצוות  מצווהה היא ב)י (לא, ִּבְׁשָעֶרי
 מעמד ואת חורב,ב המעמד את משחזרת אףו מזכירה היאו בכלל, בתורהו בריםד ספרב האחרונה

     יא).-ט (כט, הברית

     י)? (לא, ּכֹות"ַהּסֻ  ְּבַחג ַהְּׁשִמָּטה ַנתְׁש  ְּבֹמֵעד ִניםׁשָ  ֶׁשַבע ִמֵּקץ" דועמ אך

 כי ורב,ח למעמד התקרבל שראלי לכ יוכל בו הרגע הוא סיףא חג שאיננו יחידה הסוכות חג
 במקצת דומה ו,ב שווים כולם אשרכ השמיטה בולי צידה.ה ידחקוי כלכליים-חברתייםה הפערים
  גמור. שוויון מתוך ורהת לקבל שיכלו מדבר,ב ָמן לאוכלי

  

  

 שירת האזינו רלוונטית מתמיד -דברים לב 
 ה' לישראל תבוא בכל מקרהאין בישועה שבשירה זו שום תנאי של תשובה, וישועת 

  

 היאו ממש, האחרונים בימיו עםל ללמד משהל נאמרהש יוחדתמ בואיתנ דותע יאה השירה
 והמלוכה, שופטיםה ימי בה מקופלים – משה ותמ חריא צפויהה היסטוריהה תא מתארת

 יד, ב מלכים זּוב",עָ  ואפס ָעצּור ("ואפס רםא מלחץ הישועהו שומרון צורמ עד נים,השכ מלחמות
  השירה); כלשון אמיתי ןב יונה נבואת שוןל – כו

 'האזינו'! בשירת לותג אין זה, לפי

 גלות את להזכיר בלימ המדבר, אל ולם")ע ("ימות ראשיתב פרקימ דילוגב כך,ל רורהב הוכחה
 ברית שבמוקד גאולה'ו 'גלות כללי חורבן לש המודל במקום – צריםמ יציאת תא לאו מצרים
 קטנים שכנים,ה מצד וצרות חץל וישועה', מצוקה' לש ודלמ האזינו'' שירתב יש והקללה, הברכה

 אדמתו, לע לעמו ישועה רק ותשובה, אולהג בלי ארץ",ה "מקצה ותגדול עצמותמ ליב ומרגיזים,
  הגדול. שמו למען

 בארצנו ניצבים אנו ג), (ל, עמים"ה "מכל גלויות קיבוץו בשואה גולהה חורבן יאחר ימינו,ב גם
 "ַוִישַמן מפני השירה ואזהרת דיר,ת בנו ופוגע מציקש כא), לב,( בל"נ "גויו ם",ע לא" ולמ קטנהה

 מ) (לפסוק רמב"ן פירוש לפי ולםא אדום; אורב במדויק, פנינול יצבתנ ו)ט לב,( ִיבָעט"וַ  יֻשרון
 תא כוללת היא ולכן, וֵפאה), רוח כלל אשליכם = ("ַאפֵאיֶהם" – הגלויות לכ את םג השירה כוללת

  ישראל. עם של ההיסטוריה כל

 הקללות בברית – ל) / כח (דברים הקללות ביןל האזינו ירתש בין דולג בדלה שי מב"ן,ר פיל גם
 שום בישועה אין האזינו בשירת ולםא – ל) דברים( ה' לא ישראל שיבתב לויהת גלויותה ןמ השיבה

 לו), יחזקאל נבואתב (כמו גדולה מוש ןלמע מקרה בכל תבוא ישראלל ה' וישועת שובה,ת של תנאי
  ידי"). שמים אל אשא =כי( השירה בסוף 'ה שבועת אהב כך ועל



  

 השיר שלנו -דברים לג 
 "שיר הברכה של משה ל"כל ישראל

     השבטים. ברכות אמצע,ב ישראל. לכלל יועדמ חלקיו) ניש (על הסוגרו הפותח השיר

 שראלי עם אשרכ פסגה),ה לאשדותו ָקֵדשל ורומז( רןומפא מֵׂשעיר מסיני, 'ה בהופעת פותח השיר
") "ֻתּכּו( תווךב תייצבה שבטים) = "עמים"( לשבטיו " לקבל דיכ ְלַרְגֶל  התורה. יאה "ִמַדְּבֹרֶתי
 ישראל", שבטי" כל של הסכמה מתוך ,ישורון עם לע משה) באמצעות( ה' לכותמ לש במעמד

  "יחד". שהתאספו

 מערב,-צפון עד זרחמ-מדרום יאוגרפי,ג סדר פיל ארץב שראלי שבטיל הנחלה ברכות נכנסות כאן
  הכללית. ההברכ לתוך נכנסות טיםהשב שברכות כך

 מים"ש "ֹרכב ה' בעזרת ושפע, יטחוןולב הארץ, כיבושל ישראל באצ ברכותב כלליה שירה וחוזר
  עולם". ב"זֹרֹעת תחתמ בארץ שולט שרא "שחקים" ושוכן

  – ראל')יש (='כלל ישראל" "כלל משה לש הברכה שיר הנה

  ָּבא ִמסיני ה'
  ָלמֹו ִמֵׂשעיר וזרח

  פארן מהר הופיע
  ֹקדש ֵמִרבֹבת וָאָתה

  ָלמֹו. ֵאשָּדת ִמיִמינֹו

  עמים ֹחֵבב אף
  בידך קֹדשיו כל

  לרגלך ֻּתֻּכּו והם
  ִמַּדּבֹרתיך. ִיָּׂשא

  משה לנו ִצוה תורה
  יעקב. קִהלת מורשה

  מלך ִביֻשרּון ויהי
  עם ראשי בהתאסף

  ישראל. שבטי יחד
  ִמנעלך ונחשת ברזל

. ּוכימיך   ָּדבֶא

  יֻשרּון ל-ָּכא אין
  בעזרך שמים ֹרֵכב

  שחקים. ובגאָותֹו

  קדם הי-א מעונה
  עולם זֹרֹעת ּוִמתחת

  אויב מפניך ויגרש
  ַהשֵמד. ויאמר

  בטח ישראל וישכן
  יעקב עין בדד
  ותירוש דגן ארץ אל
  טל. ַיַערפו שמיו אף

  כמוך מי ישראל שריךא
  בה' נושע עם
  עזרך ָמֵגן



  גאָותך חרב ואשר
  לך ֹאיביך וִיָּכחשּו

  תדֹרך. ָּבמֹותימֹו על אתה

  

 לצלול לשירה -שירת האזינו  –דברים 
 הרב יואל בן נון בפירוש נרחב לפסוקי שירת האזינו

  לעולם מיםקיי והארץ השמים (ועוד), "ןורמב וראב"ע ש"יר לפי;     ַואַדֵּברה השמים, האזינו

 ,יט) ,ל כו; (ד, ולקללה ברכהל הדברים, בריתל העדים םה לכן:     פי ִאמרי הארץ, ְותשמע

 כח) יט, (לא, משה מות חריא קשה, עתיד צופהה לשירה וגם                                      

 .לעדים האזנה, בבקשת פתחתנ ,ֵעד עצמה שהיא השירה, לכן,                                      

 .ברֹוך ערפל,ב גשם כמו יזלוי (=המוסר) לקחה דברי;           ִלקחי ַּכמטר, ַיעֹרף

 .ובשיר משלב הנאמרים מוסר בריד = לקח = ִאמרה;            ִאמָרתי ַּכטל, ִתַזל

 ;ברֹוך ועשב, שאד על היורדים הסער כגשמי,           דשא עֵלי ִּכְׂשעיִרם

 בניגוד ב,העש שצמח אחרי יורדיםה הרבים חורףה גשמי םה רביבים:         עשב עֵלי וכרביבים

 .עשבה לפני ויֵבשה, חשופה דמהא על עוזב הניתכים יֹוֶרהה לגשמי                                    

 ,'ה שם בקריאת פתוחל יש אכן, כן; = כי;            ֶאקרא  ה', ֵשם כי

הינו ֹגֶדל, הבו   –תורהה קריאת לפני עזרא, הגנ וכך =ברכה),( גדּולה ול ולתת:          ֵלא

 ."אמן מן,א העם: כל ויענו גדול,ה האלהים 'ה את זראע ויברך                                   "

 ;(רס"ג) בו חולבטו ,עליו להישען ואפשר ז,ז אינו כי ה',ל כינוי ואה צּור;          ָּפֳעלֹו תמים הצּור,

 ;במשפט = במידה רכיוד וכל תמים, עשהומ אכן, כן; = כי;       משפט דרכיו, כל כי

 .סמוךל = להאמין ֵאמון; הםב לחוש אפשרש ויושר, ביטחון = אמונה;       ָעֶול ואין אמונה, אל

 :הוא וישר, צדיק

 ;הטעמים פיסוק דיי על ניו',ב-'לא וףהציר את מונעת סורההמ;  מּוָמם בניו לא; לו, ִשֵחת

 ;ורש"י) אונקלוס םג (כך 'בנים' קראיםנ משחיתים ניםב גם                                    

 ;בניו של הוא מּוםה לא! (=לה')? ול שחת וראת:ק המסורה                                   

 .ישר אל מסובב, פתיל וכמ המפותלת, בדרכו מחזיק:         ּופַתלֹתל ִעֵקש, דור

  עצמה בפני וכמילה וגדלת,מ השאלה "אה את ימרהש המסורה,         זאת תגמלו ְלה' הַ 

 ;התנהגותו ועל עם,ה על הגדולה התמיהה מועצמת כך                                   



 הולכים הטובו החכמה – כםח לא וגם שער גם ואה נבל;          חכם ולא נבל, ַעם
 ;                                                                    יחד

 ;יט) י"ד, בראשית( וארץ" שמים ֹקנה" הבורא, בחש כמו יוצר, = קונה,       ָקֶנ אביך הוא הלוא

, הוא  .שלך) מתכונת לפי גם (אולי אותך עיצבו אותך, צרי הוא:           ַויֹכְנֶנ ָעְש

 ,'לה הברכה אחרי ,לעדים הקריאה חריא עצמה, שירהה תחילת,             עולם מותי זֹכר

 ,היסטוריהה זכירת; אתנו הבורא צדקת לע השבח פתיחת ואחרי;         ָוֹדר ֹדר שנות ּבינּו

 ;בראשית בספר לתולדות רמז – והזקנים אבותה מפי דורותה ומסורת,          וַיֵגד  אביך שאל

,  .ושבטים משפחות מנהיגי גםו (סבים), משפחהה זקני םה זקנים':          'לך ויֹאמרו זֵקֶני

  –לב) (י, בבראשית ככתוב ויים,ג ארצות הנחילש הוא ליוןע אל,        גוים  עליון בַהנֵחל

 ;אדם בני הם הם נח ניב – מבול"ה אחר ארץב הגוים פרדונ ומאלה;       "אדם בני בהפרידו,

ת ַיֵּצב  ,בעולם עמים ותשמ 70 מופיעים )י (בראשית חנ בני ולדותת בספר,           עמים ְגֻב

 ,צרימהמ הבאים ישראל בני 07 (מו) ראשיתב בסוף ופיעיםמ וכנגדם:       ישראל בני למספר

 רש"י )70 מול 70 – העמים לכ כנגד ונחלתו, מוע להיות יעקבב בחר 'ה כי,             עמו ה' חלק כי
 .(ורשב"ם

 :                                                                                   נחלתו חבל יעקב,

  מצרים יציאת על וגם ם,מצרי ועל רעהפ על וסחתפ השירה,     מדבר בארץ ִימָצֵאהּו

 ,ממהש ברוחות המיילל מדברה אל ישראל, מבחירת בראשית,מ ישר;          ְיִשֹמן ְיֵלל ּובֹתהּו,

 ,בינה אותו לימד וגם עם,כ אותו בנה סביב,מ עמו תא ה' קיףה שם,         ְיבֹוְנֵנהּו ְיֹסְבֶבנהּו,

 .עינו בהשגחת עליו שמרו ורש"י), ונקלוסא בינה, לשוןמ (יבוננהו:      ֵעינֹו כאישון ִיְצֶרְנהּו,

 ;וראב"ע) רש"י רס"ג,( וינהיג יוביל עורר,י או ),ו ח, איוב( יעיר=ישמור,              ִקּנֹו ָיעיר כנשר

 או (אונקלוס), בסערה נשבתמ אם רחפת",מ ב"רוח... דמוניםק נחלקו;            ירחף גוזליו על

 "עצֹמתי כל "ָרחפּו בלא כאן); וגם ,ב א', בראשיתל (רש"י שקטב דואה                                  

 .   ואש בענן = ב'כנפיו' מוע על חופף ה' – 'ָסֲערּו' שמעומ ט) ג,כ (ירמיהו                                  

 ,הבוגר אותו יוביל לעוף, מדויל כנפיו, תא מגוזליו חדא כל פרושי כאשר,       ִיָקֵחהּו כנפיו, ִיפֹרׂש

 ,יובילהו) = 'ישאהו'( המוביל נשרה אחרי שעפים נשרים, הקתל כמו:        ֶאְבָרתֹו על ִיָׂשֵאהּו,

 ;כנף) = אברה( המוביל אחרי לוש אברתו לע אחד כל                                 

 ,זרה השפעה ובלי זר, וחכ בלי לבדו, מוע את נחהי ה',            ַינֶחנּו בדד  ה',

 .(ראב"ע) ֵנָכר" ֵאל" ישראל ִעם ואין או: חר;א שותף ה' םעִ  ואין:         ֵנָכר אל  ִעמו ואין



 ;       תנובותיה וללאכ ומרחביה ארץ דותש על מוע את עֶלהיַ  ה',  ארץ במותי על ַירִּכֵבהּו

 ;ָׂשָדי תנּוֹבת ַויֹאַכל

 .הסלעי בהר גדליםש זיתים ושמן אניםת דבש,       ִמסלע דבש ַוֵיִנֵקהּו

 :צּור ֵמחלמיש ושמן

 ;לרוב וחמאה לבח יניבו בארץ צאןו בקר,   צאן ַוֲחֵלב בקר חמאת

 מפוטמים בשיםכ הם 'ָּכרים' משובח;ו שמן שרב הוא הכללהב ֵחֶלב'    ' ואילים ָּכרים ֵחֶלב עם

 ,חזקים ישיםתי הם 'ַעתּודים' בשן;ה כמו שנים,ד מרעה רחבימ וגם,        וַעתּודים בשן, בני

 ;ל'עתיד') ומהד ('ַעּתּוד' העדר; את ביליםומו שמקדימים                                 

 ,משובחת ִחטה ה' יתן ארץב – ליותכ כמו פולכ ָדֵשן, טהח גרעין,     חטה ִּכליֹות ֵחֶלב עם

 .ום)אד = ('חמר' אדום יןי ותשתו:   ָחֶמר תשתה ֵעָנב ודם

 ;מהראוי יותר לוקחש למי משל הוא ומןש להשחית! לולע שפע,       ַויבעט ְיֻשרּון ַוִישַמן

 ;הגוף את כסיםמ שומן קפלי ָּכסיָת, – ָּכׂשיָת ;     ָּכׂשיָת  ָעביָת, ָשַמנָת,

 ,  ָעָׂשהּו ֱאלוהַ   ַוִיֹטש

 ;וביזה עטב גם נטש, רק לא – נבלה בריד ביזוי, לשון = וינבל:          ְיֻשָעתֹו צּור ַויַנֵּבל

 ;להכעיס = להקניא – כעס = קנאה,             ְּבָזרים ַיקִנֻאהּו

 :ַיכעיֻסהּו בתוֵעֹבת

 ;ושפל זר ולחןפ להביא עלול עיריםש שדים, מזיקים,מ פחד,  הַ -אֱ  לא ַלֵשדים יזבחו

 ;ְיָדעּום לא אלהים

 ,משדים פחדו לא אך רים,ומצ בבל ליליא עם תמודדוה האבות,        באו ִמָקֹרב חדשים

 .מזיקיםו משעירים סערו ולא:      אֹבתיכם ְׂשָערּום לא

 ;ותעזוב חתשכ כלומר: ה,ְנשֶ ִת  = שיֶת  (ראב"ע):,            ֶתשי  ְיָלְד צּור

 ;(''ִתֶּשה במקום ֶתשי"" הפסק, בצורת                                 )

 .בניו תא והיוצר המוליד בשמים'ש 'אבינו יֹוֵלד; = מחולל:     ְמֹחְלֶל ל-א ַותשכח

 .כעיסיםמ שהם הכעס, בגלל בנותיו,ו בניו תא (רס"ג) רחיקה ה',              ִינָאץוַ  ה' ַוַירא

 :ובֹנתיו בניו מכעס

  –ויאמר

  הישועה ואבדן דת,המיוח ההשגחה ילוקס הוא נים'פ הסתר,       'מהם ָפַני ַאסתירה



 ,יתכללה ההיסטוריה בחוקיות לויהת 'אחריתם' נים',פ ב'הסתר;     אחריתם מה ֶארֶאה

 ;"ַתְהֻּפֹכת דור" על מתהפכת" חרב" צפויה זהכ במצב,    המה ַתְהֻּפֹכת דור כי

 ;ויושר) ביטחון = (אמונה עליהם סמוךל ניתן לאש בנים,:        בם ֵאֻמן לא בנים,

 ,מהקללות שונהב – ובהבלים טניםק באלילים 'ה את כעיסוה הם,      אל בלֹא ִקנאּוני הם

  מקיפיםו גדולים חטאים של ודשג מתואר בוא)ת-כי( שם;       בַהבליהם ִּכעסוני,

 ' 'עם לשם ראויים שאינם רעים,ה בשכנים ניוב את כעיסי וה',   עם בלֹא ַאקניֵאם ואני

 ;(=מעצמה) הארץ" מקצה רֹחקמ "גוי תוארמ שם הקללות,מ בשונה:        ַאכעיֵסם נבל בגוי

 ,יבוליה ואת הארץ את שתשרוף סנית,הר מלחמה של אש,      באפי ָקדחה אש כי

 ,לארץ מתחתש המתים, עולם ואה תחתית", שאול" עד; תחתית ְשאֹול עד ַותיַקד,

 ,ִויֻבָלּה ארץ ַותֹאכל

 ;ההרים שביסודות רחוקיםה השדות ועד:    הרים מֹוסֵדי ַותַלֵהט,

  –מצור) (ושל לחמהמ של רעות ליהםע אוסיף,      רעות ָעֵלימֹו ַאסֶּפה

 :ָּבם ֲאַכֶלה ִחַצי,

 ,אש ורשפי קשת רשפי ם,חיצי מירי חימהל ופגועי עב,ר ֲאכּוֵלי,  ֶרֶשף ּוְלֻחֵמי רעב, ְמֵזי

 ;הערבית) פי (על ָמצּוץ = 'ִמֶזז' רש"י);( במקרא חידאיי ְמֵזי',                                '

 ;מצור במלחמות עיקרב שפרצו ר),ֶדבֶ ( במגפות מתים והמוני;               ְמרירי וֶקֶטב

 ידוע משל הם וחיות שיםונח תנינים פר,ע וזוחלי בהמות,  םּבָ  ֲאַשַלח  ְּבֵהֹמת וֶשן

 ;מלכים) הל' (רמב"ם, וחמיםל לצבאות:     עפר ֹזחֵלי ֲחַמת עם

 ,בפנים והאימה בחוץ, שכלתמ החרב צור,מ במלחמות,       חרב ְתַשֶּכל מחוץ

 ;ֵאימה וֵמחדרים,

 ,בתולה גם בחור גם

 ;וזקנים תינוקות נשים, ביןל לוחמים, חוריםב בין בדלה אין:    שיבה איש עם יֹוֵנק,

 ,רש"י)( להפקר ַלֵּפָאה, אשליכם = אותם ַאפֶאה – חשבתי,         ַאְפֵאיֶהם אמרתי

 לאבן השורשים בספר ג'חיו יהודה ר' קצה; = ('פאה' עולםה לקצה ואף                                
 ;  ג'נאח)

 אל ה' אבל – בגלויות רה,ק גם כך מב"ןר ולפי חשבה,מ רק וז ש"יר לפי                                 
 ִזכֵרנּו השבית

 ;  דור)ל מדור זיכרון על נויב האנושי הקיום( אויב"; כעס" בגלל:  ִזכָרם ֵמאנוש ַאשּביתה



 ,מצרים") יאמרו ("למה במרגליםו העגל חטאב משה ילתתפב כמו,    ָאגּור  אויב כעס לּוֵלי

 ,שראל)י על ה' (להשגחת יתנכרוו אויביהם תכחשוי פן,            ָצֵרימֹו ְיַנְּכרּו ֶּפן

 מובטח שראלי עם של קיומו היהי בניצחונם, תגאוי שלא וכדי,   מהָר  ָיֵדנּו – יֹאמרו ֶּפן

 ;עליו הנקרא ה' שם בגלל ,מצב בכל:   זאת כל ָּפַעל ה', ולא

 .יחד גם ומוסר כמהח היא במקרא, עצה', 'המה  ֵעצות ֹאַבד גוי כי

 :תבונה בהם ואין

  –זאת ַישכילו ָחכמו לּו

 ,מלמדת מוסרית בונהת – היסטוריה גורלם יאה אחריתם':           'לאחריתם יבינו

 ,פנים בהסתרו פנימית בהתפרקות תחילהמ שתבוסה,   אלף אחד ִירֹדף ֵאיכה

 ,המובסים נוסתמ אלא ניצחון, ביאמ כוח תרוןי שלא,        רבבה ָיניסו ושנים

 ;'ה בשם יטחונםב ואת הפנימי, וחםכ את איבדוש אחרי,   מכרם צּוָרם כי לא אם

 ;והצדק אמתה מקור הוא כי טאיהם,ח בגלל מוע את סגירה ה':               ִהסגירם וה',

 ;נגדם יפעל לא לעולםש בוטחים שהם ימ הוא עמים,ה של ם"צּוָר ,      "צּוָרם ְכצּוֵרנּו, לא כי

  –   ראח פירוש בידם; אותנו סגירה ה' יכ אותנו ופטיםש ואויבינו:            פלילים וֹאיֵבינו,

 ;  (ראב"ע) באמת טיםשופ אויבינו 'ולא' – בתקבולת לא'' השלמת                                  

 .בגאוותםו באכזריותם סדום, רשעתכ פלילים', ואויבינו' או,,       ַגפנם סֹדם ִמגפן כי

 ,עֹמרה ּוִמַשדֹמת

 ;ועמורה סדוםכ לאויבים קץ ביאוי מרורים נביע אשכולות רעל; = רֹוש,           רֹוש ִענֵבי ֲעָנֵבמֹו

ת  :ָלמֹו מֹרֹרת ַאשְּכ

 ;יינם שיכרון וזה חשים,נ וארס ניניםת חמת מוכ םהאויבי אכזריות,           ֵייָנם תניִנם ֲחַמת

 :ַאכָזר ְפָתנים וראש

 .''באוצרותיו ',ה בסוד והכמוס חתוםה הקץ עתב יינקם דמיםה חשבון,      עמדי ָּכֻמס הוא הלֹא

 :באוצֹרָתי ָחתּום,

 ,"וִשֵלם ם"ָנָק  ְגמּול ה' םעִ  שמור אכזריותם עלו הגויים שעתר על,               וִשֵלם ָנָקם לי

 ;יציבותם תתמוטט כאשר יעודה,ה לעת;        רגלם ָתמּוט לֵעת,

 ;אסון = ֵאיד'' ואסונם; נפילתם וםי קרוב זא אכן,        ֵאיָדם יום קרוב כי

 ;להם מיועדה הגמול עליהם בואי ומהרה:          ָלמֹו ֲעִתֹדת וָחש,



 ;(ראב"ע) גוייםב נקם וידון רחמים,ה במידת ועמ את ה' ידון אז אכן,             ַעמו ה' ָידין כי

 ;עבדיו ישראל)( על הקשה דיןה את ="יתנחם")( יעצור;        ִיתֶנָחם עבדיו ועל

 ,(ראב"ע) עמידתם כולתי ונעלמה הלכה וח,כ כלה אזלה',' = ַלת"ָאז,     "יד ָאזַלת כי ִירֶאה כי

 .לישראל מושיע ואין עוזר,ו (=שולט) וצרע אין יכ ונעזר, נושע ואפס:       וָעזּוב ָעצּור ואפס,

 '-?ה איה – רמב"ן)ו רשב"ם ראב"ע, רס"ג,( האויב ואמר"?      "אלֵהימֹו ֵאי – ואמר

 ,והגויים המצרים יאמרוש במה השם ילולח על שהמ כתפילת שוב:?            בו ָחָסיּו צּור,

 ,טז) יד, (במדבר '..."ה יֹכֶלת "מבלתי – ויאמרו ילעגו, אשר                          אשר

 ;והשפלה ביזוי של אלילית שוןבל ה' לע וידברו,       יאכלו זבֵחימֹו ֵחֶלב

 ,נסיָכם יין ישתו

 ,ממש בהם איןש העמים, אלילי לע ה' "ואמר" – רש"י פירושל אולם,             וַיַעזֻרֶכם יקומו

 ;יושיעו ולא סתור,מ יעניקו לא יעזרו, לא:         ִסתרה עליכם יהי

  –הישועה בעת –                עתה I ראו

 ,א)י-ז (שמות " ה' אני "כי כולם כירוי מצרים, מכותב כמו,            הוא אני אני כי

 ;לה) ד, (דברים לבדו"מ עוד ו"אין;       עמדי אלהים ואין

 ;מצרים למכות רמז אולי,         וֲאַחֶיה ָאמית אני

 המצרים נרפאו ה' פי לע ורק מצרים, כותמ הופיעו 'ה פי לע רק,      ֶארָּפא ואני ָמַחצתי

 ;ישראל את ששילחו עד צריםלמ מציל יהה ולא מכות,ה בסילוק:           ַמציל מָידי ואין

 ,  הנשבעים כדרך שמיםה אל החזקה" היד" את שאי ה',   ָידי שמים אל ֶאָׂשא כי

 ;     עמו את להושיע חייבית לֹעלם") ֹנכיא ("ַחי בועהש ובלשון: לֹעלם יאֹנכ ַחי – ואמרתי

 ,  שיננתי) = ("שנותי" ומחודדת בריקהמ כבר 'ה חרב,      חרבי ְבַרק ַשּנֹוִתי אם

 ;האויבים שעתר מול ְגמּול משפטב אוחזת חזקהה וידו;        ָידי במשפט ותֹאֵחז

 ,לָצָרי ָנָקם ָאשיב

 :ַשֵלםאֲ  וִלמַׂשנַאי,

 ,מדם שתכרוי והישע, הְגמּול מלחמתב ה' ידמ הִחצים,            ִמדם ִחַצי ַאְׁשּכיר

 ;במלחמה – שרב אוכלת חרב ךכ בלחם, כיןס וכמו;         בשר תֹאַכל וחרבי,

 ,וִשביה ָחָלל ִמדם

 ;(רשב"ם) פרוע אשר = ֶּפַרע':        'אויב ַּפרעֹות מראש,



 ;'בראש 'ראש מּוָבלים ויבא ומנהיגי שבויים                                    

 .    בישראל שפרעו הפרעות מראשית ְגמּול שלםי האויב פירש: ורש"י                                     

 ;(ראב"ע) ַשבחוהוו לעמו, ה' שועתי על גויים ַהכריזו – גוייםל קריאה,              ַעמו גוים ַהרנינו

 ;ִיקֹום עבדיו דם כי

 ,לָצָריו ָישיב וָנָקם

 ;(ראב"ע) אדמתו לע עמו יטהר רש"י);ו (רס"ג עמוו אדמתו כפרי ה':          ַעמו אדמתו, וִכֶּפר

 ;(רשב"ם) ואדמת על שנשפכו מוע דמי יכפר – או                                    

 .האוגריתית) לפי גינזברג ח"א( עמו' מעתד 'ימחה פרשיםמ ויש                                    

  

  

 מת כאיש ונקבר כאיש -דברים לד 
בדתות שונות ישנם סיפורים רבים על אנשים מושלמים וקדושים, אשר לא מתו, עלו ונתעלו 

 לשמים ונוצרה סביבם סטייה אלילית. לא כך משה

 מובנים)ה בכל( השמים'' לא משאיפותיוו האדם מרוח שהשראתן יסטיקה,מ וזרמי שונות דתות
 אלה ותם.מ אחרי 'לשמים' עלו וא מתו, לאו 'לשמים' נתעלוו עלוש קדושים',' לש דמויותב מלאות

 מכונן סיפור ישנו להא בדתות ל'מאמינים'. רכהב ושפע שראהה מעניקותה מושלמות'' מויותד הן
 דוש'ק 'קבר גם שי רבים במקרים – 'לשמים' העלייה על וא 'השלמות', אל הביאהש 'ההארה' על

 'לשמים'. עלייה וגם

 'הארציות' ואל הארץ'' אל שואפת שמים'ה מן 'תורה – הפךל כלה שמים'ה ןמ ב'תורה
 ונקבר כאיש מת א) (לג, אלהים"ה "איש משה בארץ';' שיחיה לםש עםל יתנהנ יאה הקונקרטית;

 ברק ה' ז). לד,( ֵלֹחה" סנָ  לאו ינֹועֵ  ֲהָתהכָ  "לא שהרי למותו, טבעית סיבה ייתהה שלא אף כאיש,
 'דת של אפשרות כל לעולם תימנע ךכ ו); (לד, "ְקֻבָרתֹו" תא לעולם ַדעיֵ  לא אישש אופןב שהמ את

  הנביא'. קבר

 אשר האיש משה זה "כי ואמרו העגל, תא עשו ישראל ניב לרדת, בוששו סיני הרל להע שהמ כאשר
 סטייה מולידה בשמים'' ההיעלמות );א ב,ל שמות( ו"ל יהה המ ענויד לא מצרים מארץ העלנו

 השמים', מן 'תורה ביאה הוא פניו, עור קרןו השניים, לוחותה עם בסוףל רדי שהמ אשרכ אלילית;
  עליון'. 'קדושי ידי לע ולא רגילים, נשיםא ידי לע בארץ שתתקיים

 "על ותומ עליו נגזר לכןו כאיש, כשלנ גםו עהט גם י) (לד, ם"פני אל פנים 'ה ְיָדעֹו אשר" האיש משה
 לכן י), (לד, כמשה" בישראל ודע נביא "קם שלא יווןכ נא). לב,( ישראל" ניב תוךב יב עלתםמ אשר

  ו'קדוש'; ם''מושל איש יהיה לאו יקום לא גם

  'בארץ'. אנשיםל שניתנה השמים' ןמ 'תורה חתמהנ האחרון בפרק

 


