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ראשית דבר

ֹאש צֻ ִרים ֶא ְר ֶאנו ,ו ִמ ְגבָ עוֹ ת אֲ ׁשו ֶרנו :הֶ ן עָ ם לְ בָ ָדד יִ ְׁשכֹן ,ובַ גוֹ יִ ם לֹא
" ִכי מֵ ר ׁ
יִ ְתחַ ׁ ָ
שב" (במדבר כ"ג ט')
לאחר שנפטרה סבתי ז"ל ,חשבתי על דרך בה אוכל להביא נחת רוח בשנת האבל
שלה .בחרתי בדרך של עשיה ,לכתוב מדי שבוע מספר מילים על פרשת השבוע.
חיפשתי משהו שיהיה קריא וגם שונה ומחדש .קהל היעד היה דתיים מחד,
המכירים פירושים מסוגים שונים אך ,בכל זאת רציתי לחדש להם ,וחילוניים
מאידך ,שרציתי גם אצלם ליצור עניין ולא רתיעה (אנטגוניזם) .זיכני ריבונו של
עולם ובכל שבוע הצלחתי לצאת מפרשת השבוע ולכתוב בעניינה .הבסיס לכתיבה
היה שפת התנ"ך ,העברית .בכל שבוע בחרתי מילה או ביטוי מן הפרשה וניסיתי
להסבירו כמיטב יכולתי .החפירה והחקירה הובילו אפילו לכמה חידושים.
כאשר ניגש בלעם לקלל את ישראל הוא "בא לקלל ונמצא מברך" ,מברכותיו יצאו
מספר פניני לשון המפארות את אוצרות השפה שלנו .בין הביטויים אותם נוקט
בלעם בברכותיו אנו מוצאים את "מֵ רֹאׁש צֻ ִרים אֶ ְראֶ ּנּו" ,רש"י על המקום מפרש
"אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים
כצורים וגבעות הללו ע"י אבות ואימהות" .זכיתי להיות צאצא לרביעייה מופלאה
של סבים ,סבים שנולדו בארץ רחוקה תחת שלטון מלוכני והספיקו במהלך של
שלושה עשורים לעבור משלטון מלוכני ,לשלטון פאשיסטי ,לשלטון קומוניסטי ואז
ּומבֵ ית
ּומּמ ֹול ְַד ְתָך ִ
ַאר ְצָך ִ
לשלטון העם בארצנו  .סביי ז"ל זכו לקיים את "לְֶך לְ ָך מֵ ְ
ַאראֶ ךָ" (בראשית י"ב א') .זאת ,בעזבם את הארץ ואת הנופים בהם
ָארץ אֲ ֶׁשר ְ
ָאביָך אֶ ל הָ ֶ
ִ
חיו מזה דורות ,את השפה ואת התרבות לתוכם נולדו ועליהם גדלו ואף את
הזיכרונות והרכוש מאחור כדי לעלות אל ארצם האמיתית .אף לא אחד מסבי יצא
את ארץ ישראל משהגיע אליה .הזכות להכיר את סביי גדולה עשרות מונים באשר
הורי גדלו מבלי שהכירו את סביהם וזאת משום שהצורר הנאצי מחה את רוב
הדור של הסבים והשאיר רק את שורדי השואה.
כולי תקווה כי הדברים אותם כתבתי במהלך השנה היו נחת רוח לקוראים ולסביי.
מקווה אני כי מי שקרא נהנה והחכים .מקווה אני כי כולנו ,חוליה ראויה בשרשרת
הדורות של עמנו.
תודה לכל מי שליווה אותי במהלך השנה ,למי שקרא ולמי שהאיר והעיר.
יהיו הדברים לע"נ סביי הצֻ ִרים ,צבי איז'ק הלוי ז"ל ,רבקה איז'ק לבית פרקש ז"ל,
ישראל דורנפלד הי"ד ומלכה דורנפלד לבית קליין ז"ל .לזכר הוריהם ואחיהם וילדיו
של סבי שנספו בשואה .יהי זכרם ברוך.
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הסכמות

טבת תשע"ח
למר ישראל בר שלו' .
עברתי על כמה פרקים מתוך ספרך 'ראש צורים' ,ומצאתי בהם הערות יפות
ודיוקים מעניינים כסדר פרשות השבוע' .בכל יום יהיו בעיניך כחדשים' נאמר על
דברי תורה ,ואכן ניכרת ההתלהבות הבראשיתית והרצון שלך המחבר למצוא
בפרשה מזווית הראיה שלך דבר-מה חדש ,שלא נגלה עדיין לרוב המעיינים,
ולפעמים אכן מדובר בחידושים יפים לעין ומתקבלים על הלב .כך למשל 'ויזד
יעקב נזיד' לדעתך אינו רק בישול תמים ,אלא חלק מתוכנית ארוכת טווח של יעקב
ליטול מעשו את הבכורה שאינה ראויה לו ולהעבירה אליו ,לאיש התם ,יושב
האוהלים ,ולכן נקטה התורה לשון 'ויזד' ,עם צליל של תכנון דבר במזיד ,ולא לשון
של בישול וכד' .והדברים ראויים להישמע.
יישר כוחך מר בר ,ויהיו דברי התורה שלך לנחת רוח ולעילוי נשמתם של זקניך,
שרידי השואה ,שבנו באהבה ובאמונה ובעבודה קשה בתים יפים בארץ הקודש.
בברכה רבה.
הק' יואל קטן ,מכון שלמה אומן שע"י ישיבת שעלבים
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ישראל היקר,

עברתי על החיבור הנפלא שכתבת.
יש בדבריך ביאורים יפים למילים מיוחדות שהתורה בוחרת בהן ,על דרך ההשוואה
והתוכן.
לכאורה קשה להעמיד תפישת עולם שלמה או פרשנות בנויה לתלפיות על סמך
מילה אחת או אחרת
אבל בעולמה של תורה ידוע כי לא רק התוכן שניתן בסיני הוא משמעותי אלא גם
הצורה והלשון.
לשון התורה אינה לשון הסכמית שנוצרה בהסכמה חברתית אלא לשון הקודש
שנקבעה על ידי האל הקדוש.
משום כך ,עצם העיון בלשון ,במשמעותה ,בשורשיה ,בצליליה ובהטיותיה ,יש בו
הבנה עד כמה התורה נבדלת משאר החכמות.

עלה והצלח ,בכתיבת חיבורים נוספים ובעיון מעמיק בלשון התורה העתיקה
הנוגעת למסרי זמנינו המודרניים.

ביקרא דאורייתא,

-הרב אבינדב אבוקרט
קהילת "אברהם יגל"
גבעת

שמואל

6

ראש צורים

פרשת בראשית  תֹ הּו וָבֹ הּו

שמַ יִ ם ,וְ ֵאת הָ ָא ֶרץ ,וְ הָ ָא ֶרץ ,הָ יְ ָתה תֹהו ָובֹהו,
אשיתָ ,ב ָרא אֱ ל ִֹהיםֵ ,את הַ ׁ ָ
" ְב ֵר ִׁ
"
ם
יִ
מ
ָ
הַ
ֵי
נ
פ
ְ
ל
עַ
ת
פֶ
חֶ
ר
ַ
מ
ְ
ים,
ֹה
ִ
ל
אֱ
חַ
רו
וְ
ם;
הוֹ
ת
ְ
ֵי
נ
פ
ְ
ל
עַ
ֹש ְך,
וְ ח ׁ ֶ
(בראשית א' א')
בסימן טוב (בסימנא טבא) מתחילים סדר חדש של פרשיות .סדר ,הנפתח בתוהו
ובוהו .לרוב המונח תוהו ובוהו מציין אי סדר .מונח שבכדי להסבירו ,עושים
ָמּוסיָה (בלשון חז"ל ,מיוונית) ,כאוס (מיוונית),
שימוש במילים שמקורן זרַ ,אנְ ַד ְרל ְ
קרחנה (מטורקית) ,בלאגן ,ברדק ,סמטוחה (מילים שמקורן ברוסית) או פאודה
(בערבית فسد) .הביטוי תוהו ובבוהו לכשעצמו מורכב משתי מילים ,תוהו ובוהו.
ּובתֹהּו ְילֵל י ְִׁשמֹ ן" (דברים ל"ב י') .על
המילה תוהו מציינת שממה ,י ְִמצָ אֵ הּו בְ אֶ ֶרץ ִמ ְדבָ ר ְ
(תיה) –
פי האקדמיה ללשון עברית ,משמעות זו מוכחת גם מן המילה הערבית تِيه ִ
מדבר ,שממה ,בלשון הגמרא ,טייעא הוא כינוי לנווד במדבר .עיון במובאות אחרות
של המילה בתנ"ך מצביע על משהו ריק ,כמו חלל "כָל הַ ג ֹו ִים כְ ַאיִן נֶגְ דוֹ ,מֵ אֶ פֶ ס
ֵיתי"
ָאמ ְר ִתי לְ ִריק ָיג ְַע ִתי ,לְ תֹהּו וְ הֶ בֶ ל כ ִֹחי כִ ּל ִ
וָ תֹהּו נ ְֶח ְׁשבּו לוֹ" (ישעיהו מ' י"ז)" ,וַ אֲ נִ י ַ
(ישעיהו מ"ט ד')ֹ" .לא תֹהּו ְב ָר ָאּה ל ֶָׁשבֶ ת יְצָ ָרה"(ישעיהו מ"ה י"ח) גם בספרות חז"ל המילה תֹהּו
מציינת משמעות דומה ,הביטוי "לא לתוהו בראה" משמש בספרות חז"ל כדי לעודד
נישואים ,שכן יש לאכלס את העולם .למילה בֹהּו יש כנראה משמע זהה או דומה,
שכן השורש הערבי בה"ו נושא בין השאר משמעות של ריקנות.
הפירושים לאורך הדורות התייחסו למשמעות של תוהו ובוהו כדבר ריק .תרגום
יקנְ יָא" ,כאן הכוונה
ַארעָ א ,הֲ וָ ת צָ ְדיָא וְ ֵר ָ
אונקלוס לפסוק רומז למשמעות זו "וְ ְ
לשוממה וריקנית .רש"י מתרגם "תֹהּו וָ בֹ הּו" תֹהּו לשון תימה ושיממון ,שאדם
תוהה ומשתומם על בהו שבה… "בֹ הּו" – לשון ריקות וצדו .הרשב"ם מפרש "הָ י ְָתה
תֹהּו וָ בֹהּו – שלא היה בם שום דבר" ועוד .
הצמד השלם תוהו ובוהו מופיע בשני מקומות נוספים בתנ"ך ומציין חורבן ואבדון:
ַאבנֵי בֹ הּו" (ישעיהו ל"ד י"א),
"מדוֹר לָדוֹר ֶתחֱ ָרב לְ נֵצַ ח נְ צָ ִחים… וְ נ ָָטה עָ לֶיהָ ַקו תֹהּו וְ ְ
ִ
ָארץ וְ ִהּנֵה תֹהּו וָ בֹ הּו ,וְ אֶ ל הַ ָש ַמיִם וְ אֵ ין או ָֹרם" (ירמיהו ד' כ"ג) ,אולי כדי
יתי אֶ ת הָ ֶ
"ר ִא ִ
ָ
לציין חזרה למצב העולם טרם בריאת האור.
עולמנו מורכב מסדר ומשווי משקל ,הבסיס למדעים המדויקים מופיע בחלקה
הראשון של הפרשה עוד טרם בריאת האדם וגירושו מגן עדן .מושגים כשיווי
ֹלהים ,בֵ ין הָ אוֹר ּובֵ ין הַ חֹ ֶׁשְך" (בראשית א' ג')) ,כוח
משקל בין אנרגיה לחומר ("וַ י ְַבדֵ ל אֱ ִ
אׁשית"
המשיכה ("י ִָקוּו הַ ַּמיִם ִמ ַת ַחת הַ ָש ַמיִם אֶ לָ -מקוֹם אֶ ָחד" (בראשית א' ט')) זמן ("בְ ֵר ִ
יהי ַ
(בראשית א' א') ) אטמוספירה ("י ְִהי ָר ִקיעַ ְבתוְֹך הַ ָּמיִם ,וִ ִ
מ ְב ִדיל ,בֵ ין מַ יִם לָמָ יִם"(בראשית
א' ו')) וכמובן כל הביולוגיה תחת השמיים ,צמחים ובעלי חיים .על פי הדרשנים,
המילה אלוהים בגימטרייה היא הטבע ,חוקיות עולמנו נקבעה כבר בתחילת
העולם .יש כאן מסר ,לפני הכול נדרש סדר .מכאן מתחילה העשייה.
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פרשת נח  צֹ הַ ר

ֲשה לַ ֵתבָ ה ,וְ ֶאל ַא ָמה ְתכַ ֶלנָה ִמלְ מַ ְעלָ ה ,ופֶ ַתח הַ ֵתבָ הְ ,ב ִצ ָדה ָת ִשים;
"צֹהַ ר ַתע ֶ
"
הָ
ֲש
ֶ
ע
ת
ַ
ים,
ש
ׁ
ִ
לִ
ש
ׁ
ְ
ו
ם
י
ִ
נִ
ַת ְח ִת ִים ְׁש
(בראשית ו' ט"ז)
לאחר בריאת האדם אנו עוברים עשרה דורות בהם האדם משחית את דרכו
המוסרית ויחד עימו גם את דרכן של שאר החיות שבארץ .נח ,מתבקש לבנות
תיבה על פי מפרט מוגדר "עֲ ֵשה לְ ָך ֵתבַ ת עֲ צֵ י-גֹ פֶ רִ ,קּנִ ים ַתעֲ ֶשה אֶ ת-הַ תֵ בָ ה; וְ כָפַ ְר ָת
ּומחּוץ ,בַ כֹפֶ ר .וְ זֶה ,אֲ ֶׁשר ַתעֲ ֶשה אֹ ָתּהְׁ :שֹלׁש מֵ אוֹת ַאּמָ ה ,אֹ ֶרְך הַ תֵ בָ ה,
אֹ ָתּה ִמבַ יִת ִ
ֹלׁשים אַ ָּמה קו ָֹמ ָתּה.צֹהַ ר ַתעֲ ֶשה ל ֵַתבָ ה ,וְ אֶ ל-אַ ּמָ ה ְת ַכ ֶּלּנָה
ּוׁש ִ
חֲ ִמ ִשים אַ ָּמה ָר ְחבָ ּהְ ,
ּוׁשלִ ִׁשיםַ ,תעֲ ֶשהָ " (בראשית ו' י"ד).
ִמלְ ַמ ְעלָהּ ,ופֶ ַתח הַ ֵתבָ הְ ,ב ִצ ָדּה ָת ִשים; ַת ְח ִתיִם ְׁש ִניִם ְ
נח מקבל מפרט הכולל את מידות התיבה ,החומר ממנו היא עשויה ,האיטום וגם
הבניה הרוויה המחולקת לקומות ולמדורים .במפרט זה גם מופיעה המילה צוהר,
מילה יחידאית בתורה.
המילה לכשעצמה אינה ברורה ,כיום צוהר הוא חלון קטן או אשנב .רש"י ,בעקבות
בראשית רבה ,מביא שני פירושים "צהר ,יש אומרים חלון ,ויש אומרים אבן טובה
המאירה להם" .האחד חלון והשני אבן טובה .הפירוש של אבן טובה הוא משום
שאור הוא נהורא בארמית ואכן אונקלוס מתרגם בדרך זו .אבן עזרא גם הוא
מצביע על הקשר בין חלון לאור" :צֹהַ ר ,מקום ש ִי ָכנֵס ממנו האור ,והוא מגזרת
צהריים" .הצהריים הם אמצע היום ,מצד אחד זהו השלב בו האור הוא החזק
ביותר (השמש בשיא גובהה) ומצד שני זהו אמצע שעות האור.
ַארבָ ִעים ָל ְילָה…
ַארבָ ִעים יוֹם ,וְ ְ
ָארץְ ,
מתיאור המבול עולה כי "וַ י ְִהי הַ ג ֶֶׁשם ,עַ ל-הָ ֶ
ָארץ" (בראשית ז' י"ב) .במהלך תקופה זו של גשם כבד
ַארבָ ִעים יוֹם ,עַ ל הָ ֶ
וַ י ְִהי הַ ַּמבּול ְ
השמיים היו מעוננים ,אם מדובר בחלון קטן האור מבחוץ ודאי שלא הספיק
להאיר את כל נפח התיבה על קומותיה ועל מדוריה .אם מדובר באבן טובה ,הרי
שהאור הנובע הוא ככל הנראה עדין אור השמש ואינו מספיק להאיר את הכול .גם
החשיבה שהאור נועד למי שאינו בתיבה אינה מתאימה כאן שכן המים עלו לגובה
שכיסה עד שמונה מטרים מעל פסגות ההרים הגבוהים" .וְ הַ ַּמיִם ,גָבְ רּו ְמאֹ ד ְמאֹ ד--
ָארץ; וַ ְיכֻסּו ,כָל-הֶ הָ ִרים הַ גְ בֹ ִהים... ,חֲ מֵ ׁש עֶ ְש ֵרה ַא ָּמה ִמלְ ַמ ְעלָה"(בראשית ז' י"ט) .גם
עַ ל-הָ ֶ
כאשר המפלס יורד ונח משלח את היונה היא לא מוצאת מנוח לכף רגלה ,הכול
טבע.
לדעתי מטרת הצוהר היתה הדורות הבאים .בכל פעם שנח או אחד האנשים שהיו
עימו בתיבה עברו ליד הצוהר הם מן הסתם התפתו להציץ החוצה .הנזק המצטבר
שראו דרך הצוהר סייע להם להבין את האחריות שלהם למעשיהם ולגורלו של
העולם .המסר העולה מן הכתוב הוא כי גם כאשר אנו עסוקים בשליחות ,עלינו
לפתוח את עצמנו ולהיות רגישים לסובב אותנו.
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פרשת לך לך ּ מֹול ְַד ְתָך

"וַיֹאמֶ ר ה' ֶאלַ -א ְב ָרם ,לֶ ְך-לְ ָך מֵ ַא ְר ְצ ָך ו ִממוֹ לַ ְד ְת ָך ו ִמ ֵבית ָא ִב ָ
יךֶ ,אל-הָ ָא ֶרץ,
שר ַא ְר ֶא ָ
אֲ ׁ ֶ
ך"(בראשית י"ב א')
ַאר ִצי! מ ֹול ְַד ִתי! הר טרשים קירח".
שאול טשרניחובסקי כתב את השיר "הוֹי ְ
המולדת במילות השיר היא אותה ארץ ישראל המופיעה גם במגילת העצמאות
"בארץ-ישראל קם העם היהודי… חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז
במולדתם העתיקה" אך בפסקה אחרת במגילת העצמאות כתבו "השואה
שנתחוללה ...הוכיחה ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת
והעצמאות על-ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל ,אשר תפתח לרווחה את
שערי המולדת לכל יהודי".
מה היא מולדת? על פי מילוג "מולדת היא שטח אדמה או חבל ארץ אשר לעם יש
זיקה היסטורית ארוכה אליו" .אך הגדרה זו בעייתית בפרשתנו משום שאברם לא
היה (עדין) עם וגם הקשר ההסטורי מוטל בספק שכן תרח ,אביו ,הגיע לחרן מאור
כשדים .אנו רואים זאת בפרשת נח שם כתוב "וַ יָמָ ת הָ ָרן ,עַ לְ -פנֵי ֶת ַרח ָאבִ יו ,בְ אֶ ֶרץ
מ ֹול ְַדתוְֹ ,באּור כ ְַש ִדים" (בראשית י"א כ"ח) מכאן שבמשמעות התורה ארץ מולדת היא
המקום בו נולד האדם .גם אונקלוס מתרגם ארץ מולדת ,בַ אֲ ַרע ַיּלָדּותֵ יּה .במקום
אחר ,בספר ויקרא י"ח הביטוי מולדת בית או מולדת חוץ מתורגם על ידי אונקלוס
ידא( ,אחות שנולדה לאם חורגת או אב חורג) .בשיר אחר של טשרניחובסקי
כדילִ ָ
ִ
ָאדם אֵ ינ ֹו אֶ ָּלא ַת ְבנִ ית־נוֹף מ ֹול ְַדת ֹו" הביטוי זהה לביטוי
כותב המשורר ..." ,הָ ָ
התנכ"י ,כאן המשורר כותב על הארץ בה הוא נולד.
ניתן להבין מכאן כי המונח מולדת היום אינו זהה במשמעותו למונח התנכ"י.
כאשר העם יוצא לכיוון ארץ ישראל מזמין משה רבנו את חותנו להצטרף.
ַאר ִצי וְ אֶ ל-מ ֹול ְַד ִתי ,אֵ לְֵך" (במדבר י' ל"א).
התשובה היא "וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיוֹ ,לא אֵ לְֵך :כִ י ִאם-אֶ לְ -
יתרו עונה כאן על שתי הפניות של משה ,הוא הולך לארצו במקום למקום של עם
ישראל ,הוא הולך למולדתו במקום לקבל את ההגנה והטוב .על פי מובאה זו,
ותחת ההנחה כי אברם הגיע ממבנה שבטי המוכר לנו מהתרבות הבדווית של היום
מבנה הבנוי מעם ,שבט ,חמולה ומשפחה ,נראה לי להציע כוון אחר .ה"חמולה"
( ) Clanהמשמשת כהגנה ומחויבות הדדית של מספר משפחות בשיוך אתני מסוים.
אם נקרא כך את הפסוק ,הרי שהקב"ה פונה לאברם ועולה מן הקל אל הקשה ,לך
לך מן הארץ שלך ,המקום ,מן המולדת שלך ,החמולה ,ההגנה ,ומבית אביך ,מן
המשפחה (למעט לוט בן אחיו כל שאר המשפחה נשארה בחרן) .אנו מכירים כי
נישואים הם בתוך החמולה כדי לשמור על הרכוש ואכן ,כאשר דמשק אליעזר
ַאר ִצי וְ אֶ ל-מ ֹול ְַד ִתי ,תֵ לְֵך; וְ ל ַָק ְח ָת
נשלח למצוא אשה ליצחק אבינו נאמר לו " כִ י אֶ לְ -
ִא ָשה ,לִ ְבנִ י לְ י ְִצ ָחק" (בראשית כ"ד ד') ,אליעזר הביא עמו רכוש רב כמוהר ,הרכוש נשאר
בחמולה .רובנו כאן היום בני שבט יהודה .המולדת ,החמולה ,קושרת לנו את
היהודים מארצות מוצא שונות למשפחה אחת ,כל ישראל אחים.
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פרשת וירא  קַ שָ ת

ֵשבַ ,ב ִמ ְד ָבר ,וַיְ ִהי ,רֹבֶ ה
"וַיְ ִהי אֱ ל ִֹהים ֶאת-הַ נַעַ ר ,ו ִַיגְ ָדל; וַי ׁ ֶ

ַק ׁ ָ
שת" (בראשית כ"א כ')

המילה רובה (רֹבֶ ה) מוכרת לנו היום כשם של כלי יריה .המילה מופיעה לראשונה
בפרשתנו בסמיכות למילה ַק ָשת שהיא שם של מקצוע ככל הנראה ,כמו גנב או
נגר .רובה הוא שם של כלי יריה ,באופן מפתיע מהבנה של הפסוק שלנו .המילה
הלטינית  Cannaמציינת צינור .ממילה זו נגזרו ברוב הלשונות הארופאיות
התותחים ( .)Cannonהלטינית נובעת מן היוונית ,שהגיעה מהמילה הארמית ַקנְ יָא,
כמו ָקנֶה בעברית .אחד המושגים הנרדפים לקשת ערב ( )crossbowבעברית הוא
רובה קשת ,ככל הנראה מן הפסוק שלנו .היות וצינורו של התותח תורגם ע"י דוד
גנז כקנה ,הרי שלפני כמאה שנים כאשר נדרש שם לתרגום עבור המילה rifle
שנראית כמו קשת ערב בה הקשת הוחלפה בקנה ,חידש יהודה ליב בן־זאב במילונו
״אוצר השורשים״ את המונח קנה רובה ,בהמשך המונח קוצר לרובה.
פרשני המקרא (רש"י ,רמב"ן ואחרים) פירשו את המילה ״רובה״ כמילה נרדפת
ל"יורה" כנראה על פי ההקשר ,ובהתבסס על הסמיכות בפסוק "וַ יְמָ ְררֻ הּו ,וָ רֹבּו;
וַ י ְִש ְטמֻ הּו ,בַ עֲ לֵי ִח ִצים" (בראשית מ"ט כ"ג) .פירוש שונה מציע אבן עזרא" :רבה קשת.
כמהו השמיעו אל בבל רבים ואם הם שני שרשים כמו שרר ושרה .גם רבה ורבב
מגזרת רבה :קשת .שם התאר כמו גנב" .על פי אבן עזרא ,המילה רובה משמעה
כמו רב ,ציון לדרגה גבוהה ,כמו שיש לנו סרן ורב סרן ,אלוף ורב אלוף ,פקח ורב
פקח וגם חובל ורב חובל …" ,וַ י ְִק ַרב אֵ לָיו ַרב הַ חֹ בֵ ל" (יונה א' ד') .מכאן שהרב הוא
בעצם  ,Masterאדם ששכלל את מקצועו .זהו ככל הנראה גם המקור לכינוי הכבוד
יתה",
של מורה הלכה ,רב .במסכת ברכות נפסק "כָל הַ ּמו ֶֹרה הֲ ָלכָה ִב ְפנֵי ַרב ֹו חַ יָב ִמ ָ
מי שמורה הלכה כאשר רבו ,שלימדו הלכה והוא חייב בכבודו ,באזור נענש במיתה.
אם נתייחס לרב כאל  ,Masterששכלל את לימוד ההלכה ,הרי שתלמיד המורה
בפניו בעצם מסמל לנו שהוא שווה לרבו בחכמה ,שהוא בעצמו .Master
המילה רב נובעת מריבוי ,כאשר עשיו אינו מעוניין במתנתו של יעקב הוא עונה לו
ָאחי" (בראשית ל"ג ט') ,מי שמתהדר שיש לו הרבה יהיה רברבן (וכמובן
"יֶׁש לִ י ָרב ִ
שיטען שהוא ללא רבב) .כשם שניתן להרבות ברכוש פיזי ניתן להרבות גם בידע,
"ברֹב ָחכְ ָמהָ ,רב כָ עַ ס ,וְ יו ִֹסיף ַדעַ ת יו ִֹסיף ַמכְ אוֹב" (קהלת א' י"ח) ,בתקבולת כאן רוב
ְ
עומד מול תוספת .מעניין הוא שהמילה יוסיף כתובה פעמים באופן זהה ואילו
המילה רב כתובה בשתי תצורות שונות ,האחת רֹב והשנייה ָרב ,כך שהמלים הן
בעלות משמעות דומה.
מן הכתוב לעיל ,עולה שישמעאל היה קשת מומחה Master ,בקשתות .המילה
רובה לכשעצמה מעידה על דרגה גבוהה של מומחיות ולא על כלי יריה.
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פרשת חיי שרה ִ ר ְבקָ ה

שר י ְֻל ָדה לִ ְבתו ֵאל ֶבן-
"וַיְ ִהי-הוא ,טֶ ֶרם ִכ ָלה לְ ַד ֵבר ,וְ ִהנֵה ִר ְב ָקה יֹצֵ את אֲ ׁ ֶ
שת נָחוֹ ר אֲ ִחי ַא ְב ָרהָ ם; וְ כַ ָדה ,עַ לִׁ -
ִמלְ ָכהֵ ,א ׁ ֶ
ש ְכמָ ה" (בראשית כ"ד ט"ו)
בפרשת השבוע אנו קוראים על השידוך הראשון .אליעזר ,השדכן ,בוחר מבחנים
כדי לוודא כי המיועדת אכן מתאימה למיועד ,בראש המבחנים עמידה בתנאי הסף
ַאר ִצי וְ אֶ ל-מ ֹול ְַד ִתיֵ ,תלְֵך; וְ ל ַָק ְח ָת ִא ָשה ,לִ ְבנִ י לְ י ְִצ ָחק" (בראשית כ"ד ד')) והתאמה
("כִ י אֶ לְ -
ַאב ָרהָ ם ,הַ ְק ֵרה-נָא לְ פָ נַי הַ יוֹם; ...וְ הָ יָה הַ ּנַעֲ ָר ,אֲ ֶׁשר
ֹאמר--ה' אֱ ֹלהֵ י אֲ דֹנִי ְ
למשפחה "וַ י ַ
ָאמ ָרה ְׁש ֵתה ,וְ גַם-ג ְַמּלֶיָך אַ ְׁש ֶקה--אֹ ָתּה הֹ כ ְַח ָת,
אֹ ַמר אֵ לֶיהָ הַ ִטי-נָא כַדֵ ְך וְ אֶ ְׁש ֶתה ,וְ ְ
ית חֶ סֶ ד ִעם-אֲ דֹנִ י( ".בראשית כ"ד י"ב) .לאחר אלו מגיע
לְ עַ ְב ְדָך לְ י ְִצ ָחקּ ,ובָ ּה אֵ ַדע ,כִ י-עָ ִש ָ
מבחן נוסף ,אליעזר שואל למשפחתה של המיועדת ומגיע לשם כאורח ושם גם
מספר את הסיפור " ,אֲ נִי טֶ ֶרם אֲ ַכּלֶה לְ ַדבֵ ר אֶ ל-לִ ִבי ,וְ ִהּנֵה ִר ְב ָקה יֹצֵ את … וָ אֶ ְׁשַאל
אֹ ָתּה ,וָ אֹ ַמר בַ תִ -מי ַא ְת ,וַ תֹאמֶ ר בַ תְ -בתּואֵ ל בֶ ן-נָחוֹר("...בראשית כ"ד מ"ה) .העבד אינו
שואל לשמה של רבקה אך השם עובר לאורך הסיפור כחוט השני .מה משמעות
השם?
לאורך ספר בראשית אנו רגילים לכך ש"לכל איש יש שם"
ולשם יש משמעות .לפעמים רק מקריאת המשמעות בעת מתן השם היא מובנת.
שמם של חלק מן האנשים ללא משמעות אך מובן על פי פירושו ,רחל היא כבשה
קטנה ולאה היא פרה צעירה ,שמות הגיוניים במשפחה חקלאית .מה משמעות
שמה של רבקה אמנו? מן התנ"ך אנו מכירים כי עגל מפוטם נקרא עגל מרבק
אתם ּופִ ְׁשתֶ ם ,כְ עֶ גְ לֵי
ּומ ְרפֵ אִ ,בכְ נָפֶ יהָ ; וִ יצָ ֶ
"וְ ז ְָר ָחה ָלכֶם י ְִראֵ י ְׁש ִמיֶׁ ,שמֶ ׁש ְצ ָד ָקהַ ,
ַמ ְרבֵ ק" (מלאכי ,ג' כ') .משמעות אחרת אנו מוצאים בפירושו של רש"י למילה רבקה
במסכת בבא מציעא ל' ע"א" :רבקה ... ,שמדבקים שלש בהמות או ארבעה
בצואריהן זו אצל זו ודשים הדישה" .היות ואסור מן התורה למנוע את החיה
מלאכול מזון עליו היא פועלתֹ" ,לא ַת ְחסֹם ׁשוֹר ְב ִדיׁשוֹ" (דברים כ"ה ד') ,יוצא שפרות
העוסקות בדיש מזונן זמין ולכן הן מפוטמות .הריבקה (המרבק) היא המקום בו
מפטמים את הבהמות.
(זלדה בעקבות תנחומא ויקהל)

כאשר אליעזר רואה את רבקה יוצאת לשאוב מים הוא רץ לקראתה ומבקש מעט
מים לעצמו .רבקה מבינה כי הוא מבקש מעט לעצמו אך הגיע מדרך רחוקה וככל
הנראה גם הוא וגם גמליו מיובשים ומציעה ואף שואבת לעבד ולגמלים .כשם
שהפיטום הוא מתן אוכל ברווח גם השתיה כאן היא ברווח ,עבור עשרה גמלים
צמאים (כאשר מזדמנת לגמל האפשרות לשתות הוא מסוגל לגמוא עד  100ליטרים
ב  10דקות) .הארוח מתואר ע"י מהירות וריצה "וַ ְת ַמהֵ ר ,וַ ְתעַ ר ַכ ָדּה אֶ ל-הַ ש ֶֹקת,
וַ ָת ָרץ עוֹד אֶ ל-הַ ְבאֵ ר ,לִ ְׁשאֹ ב; וַ ִת ְׁשַאב ,לְ כָל-גְ ַמּלָיו" (בראשית כ"ד כ') ומזכירים לאליעזר
ַאב ָרהָ ם  ...וַ יֹאמֶ ר ,מַ הֲ ִרי  ...וְ אֶ ל-
את אדוניו "וְ אֶ ְק ָחה פַ ת-לֶחֶ ם וְ ַסעֲ דּו לִ ְבכֶם...וַ י ְַמהֵ ר ְ
ַאב ָרהָ ם ...וַ י ְַמהֵ ר" (בראשית י"ח ה') .החריצות וטוב הלב ואופן הכנסת
הַ בָ ָקרָ ,רץ ְ
האורחים מתאימים למיועדת ואליעזר ממהר לסגור עסקה.
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פרשת תולדות  נְ זִיד

שו ֶאת
ֵש ְת וַי ָָקם וַיֵלַ ְך ,ו ִַיבֶ ז עֵ ָ
שו לֶ חֶ ם ונְ זִיד ע ֲָד ִׁשים וַיֹאכַ ל וַי ְׁ
"וְ ַי ֲעקֹב נ ַָתן לְ עֵ ָ
הַ ְ
בכ ָֹרה" (בראשית כ"ה ל"ד)
ליצחק ולרבקה שני בנים" ,וַ יִגְ ְדלּוַ ,הּנְ עָ ִרים ,וַ י ְִהי עֵ ָשו ִאיׁש יֹדֵ עַ צַ יִדִ ,איׁש ָשדֶ ה;
ֹׁשב אֹהָ לִ ים" (בראשית כ"ה כ"ז) .בלשון ימינו היינו אומרים כי היציאה
וְ יַעֲ קֹ ב ִאיׁש ָתם ,י ֵ
לשדה כרוכה בסיכון ,ניתן לחזור מן השדה עם ציד או בידיים ריקות .מקרה שכזה
מתואר בפרשה וכאן עשיו חוזר עייף ובידיים ריקות מיום בשדה .יעקב ששהה
בבית הכין לעצמו תבשיל קדרה מדיף ניחוח "וַ ָיזֶד יַעֲ קֹ ב ,נָזִ יד; וַ יָבֹ א עֵ ָשו ִמן-הַ ָשדֶ ה,
וְ הּוא עָ יֵף" (בראשית כ"ה כ"ט)  .לאחר שני המשאים ומתנים שבפרשה הקודמת אנו עדים
למו"מ נוסף .יעקב כאן נמצא בעמדת פתיחה טובה יותר למיקוח .ועשיו ,אשר ידו
על התחתונה ,נאלץ למכור את בכורתו "בנזיד עדשים".
המעניין הוא כי המספר המקראי אינו מתאר את יעקב כאופה או מבשל אלא נוקט
בלשון "וַ ָיזֶד יַעֲ קֹ ב" .ניתן לראות כאן ביקורת על יעקב כאילו הכין את הנזיד במזיד.
בעברית שלנו אנו מתייחסים לבישול או אפיה כאל תהליך איטי .כאשר מבשלים
מהלך כל שהוא ,עסקה או שער הכוונה היא למהלך מתוכנן הדורש חשיבה
מוקדמת .המינוח של זדון מייחס גם הוא כוון פעולה שאינו בשוגג אלא בכוונה
ומתוך תכנון" .וְ כִ י-יָזִ ד ִאיׁש עַ לֵ -רעֵ הּו ,לְ הָ ְרג ֹו ְבעָ ְר ָמה--מֵ ִעם ִמזְ ְב ִחיִ ,ת ָקחֶ ּנּו לָמּות"
שמות כ"א י"ד) ,אדם אשר בערמה ובכוונה הרג את רעהו הוא בן מוות ויש לבצע בו את
גזר הדין גם אם אחז בקרנות המזבח.
הריונה של רבקה אמנו ובסופו לידת יעקב ועשיו מתואר במשפטים המציגים
מאבק על הבכורה ,על הדרך הנכונה ,עוד בבטן" .וַ י ְִתר ְֹצצּו הַ בָ נִ ים ,בְ ִק ְרבָ ּהְׁ ...שנֵי
ּוׁשנֵי לְ אֻ ִּמיםִ ,מּמֵ עַ יְִך יִפָ ֵרדּו; ּולְ אֹ ם ִמלְ אֹם יֶאֱ ָמץ ,וְ ַרב יַעֲ בֹ ד צָ ִעיר…
גֹ יִים ְב ִב ְטנְֵךְ ,
ָאחיו ,וְ יָד ֹו אֹ חֶ זֶת בַ עֲ קֵ ב עֵ ָשו,
וַ יֵצֵ א הָ ִראׁשוֹן … וַ י ְִק ְראּו ְׁשמוֹ ,עֵ ָשו… וְ ַאחֲ ֵרי-כֵן יָצָ א ִ
וַ י ְִק ָרא ְׁשמוֹ ,יַעֲ קֹ ב" (בראשית כ"ה כ"ב) .לכאורה עשיו הוא הבכור אך לרבקה אמנו הייתה
ידיעה כי הצעיר בגילו ,יעקב אבינו ,יהיה הבכיר ולא (עשיו) הבכור .לא ברור מה
ידעו הבנים אך ניתן לראות כי יעקב מכוון לבכורה .יעקב ,עוד בלידתו ,עוקב אחרי
עשיו ומנסה לקחת את הבכורה .בעוד שבועיים ,לאחר המאבק עם המלאך יזכה
בשם ישראל ואז רש"י מפרש "לא יאמר עוד שהברכות באו אליך בעקבה ובמרמה
כי אם בשררה וגילוי פנים" (רש"י בראשית ל"ב כ"ט) .אם על השם יעקב דורש עשיו "וַ יֹאמֶ ר
הֲ כִ י ָק ָרא ְׁשמ ֹו יַעֲ קֹ ב ,וַ י ְַע ְקבֵ נִ י זֶה פַ עֲ ַמיִם--אֶ תְ -בכ ָֹר ִתי ל ָָקח ,וְ ִהּנֵה עַ ָתה ל ַָקח ִב ְרכ ִָתי"
(בראשית כ"ז ל"ו) ,הרי שהקשיים וההתמודדות עימם ,מול עשיו ולבן וגם מול הרועים
בחרן חישלו את יעקב וכעת הוא שווה לעשיו ביכולתו להתמודד "בשדה הפתוח"
ולא ב"מגרש הביתי" של האיש התם .במעמד זה לאחר שקיבל מהמלאך את השם
החדש ,גם עשיו אינו מנסה להתמודד עמו .עשיו לוקח את אנשיו ורכושו ,עוזב את
ארץ כנען וכובש לו את הר שעיר.
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פרשת ויצא  בְ ָרחֵ ל ִב ְתָך ,הַ קְ טַ ָנה

שנִ יםְ ,ב ָרחֵ ל ִב ְת ָך ,הַ ְקטַ נָה "
שבַ ע ׁ ָ
"וַיֶאֱ הַ ב ַי ֲעקֹבֶ ,אתָ -רחֵ ל; וַיֹאמֶ רֶ ,אעֱבָ ְד ָך ׁ ֶ
(בראשית כ"ט י"ח)

יתה
יעקב אבינו נשלח לחרן במצוות אימו ואביו למצוא כלה "קּום לְֵך פַ דֶ נָה אֲ ָרם ,בֵ ָ
ְבתּואֵ ל אֲ ִבי ִאּמֶ ָך; וְ ַקח-לְ ָך ִמ ָשם ִא ָשהִ ,מ ְבנוֹת לָבָ ן אֲ ִחי ִאּמֶ ָך" (בראשית כ"ח ב') .בחרן הוא
פוגש את רחל ,בת דודו ,רועה את הצאן .יעקב מובא אל בית דודו ומתחיל לעבוד
ָאחי אַ ָתה ,וַ עֲ בַ ְד ַתנִי ִחּנָם?
שם .בשלב מאורח יותר פונה אליו לבן ושואל "הֲ כִ יִ -
ידה ּלִ יַ ,מהַּ -מ ְשכ ְֻר ֶתָך" (בראשית כ"ט ט"ו) ,יעקב מנסה להגדיר בצורה משפטית
הַ גִ ָ
מדוייקת מה יש ברצונו לקבל ועונה "וַ יֹאמֶ ר ,אֶ עֱבָ ְדָך ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים ,בְ ָרחֵ ל בִ ְתָך,
הַ ְקטַ ּנָה" (בראשית כ"ט י"ח)  .חז"ל מבינים את ההגדרה כאילו יעקב ידע שדודו רמאי
וניסה לשמור על עצמו ממקח טעות בתום שבע השנים .רש"י (בעקבות מדרש
רבה) הסביר את הפסוק באופן הבא" ,ברחל בתך הקטנה" – כל הסימנים הללו
למה? לפי שיודע בו שהוא רמאי ,אמר לו" :אעבדך ברחל" .ושמא תאמר :רחל
אחרת מן השוק? תלמוד לומר" :בתך" .ושמא תאמר :אחליף ללאה שמה ואקרא
שמה רחל? תלמוד לומר" :הקטנה" .ואף על פי כן לא הועיל לו ,שהרי רימהו.
חשוב לציין כי לבן לא היה מעסיק אידאלי יעקב אבינו אומר זאת במפורש
לנשותיו ,בנות לבן "וְ ַא ֵתנָה ,י ְַד ְע ֶתן :כִ יְ ,בכָל-כ ִֹחי ,עָ בַ ְד ִתי ,אֶ ת-אֲ ִביכֶן .וַ אֲ בִ יכֶן הֵ ֶתל
ִבי ,וְ הֶ חֱ לִ ף אֶ תַ -מ ְשכ ְֻר ִתי עֲ ֶש ֶרת מֹ נִ ים" (בראשית ל"א ו') גם לרחל וללאה היה ברור כי
אביהן שכר בהן והן אף מציינות זאת באזני יעקב "הֲ לוֹא נָכְ ִריוֹת נ ְֶח ַׁשבְ נּו לוֹ ,כִ י
ְמכ ָָרנּו; וַ יֹאכַל גַםָ-אכוֹל ,אֶ ת-כ ְַספֵ נּו" (בראשית ל"א ט"ו) .לבן אם כן ,לא היה מעסיק
אידאלי וגם לא מועמד לדוד או לאב השנה .בכל זאת נשארנו עם ביטוי המנציח
את ההתפלפלות המשפטית בין יעקב אבינו ללבן גם היום.
הביטוי "ברחל בתך הקטנה" משמש אותנו כדי להבהיר משהו בצורה מדוקדקת
תוך ירידה לפרטים הקטנים .יעקב אבינו חשד שלבן ירמה אותו ,כדי להימנע
מעוגמת הנפש בחר להגדיר בצורה חד ,חד ערכית את משכורתו ,הוא ביקש
להינשא לבת דודו ,רחל .צורת התיאור אינה משאירה חופש "אומנותי" ללבן
להחליף בין הבנות או להביא רחל אחרת.
גם היום יש ואנו נדרשים לבטא במילים את רצוננו .שימוש במספר גדול מדי של
מילים יכול להיות ) ,TMI (too much informationכנראה שלבן ,לו חי היום ,היה
אומר ליעקב אבינו אחרי הנישואין ללאה אמל"ק (ארוך מדי לא קראתי) אך עצם
חתימתו על חוזה הייתה מחייבת אותו לעמידה כזו או אחרת בתנאיו .עולים מכאן
שני לקחים ,האחד ,כדאי ורצוי לבטא את רצוננו בצרה מדויקת ככל האפשר כדי
להימנע מטעות .השני ,לקח וגם הפנמה ,גם במצב זה איננו מוגנים מרמאים.
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פרשת וישלח  אַ ּלּוף

שוַ --אלוף ֵתימָ ן ַאלוף אוֹ מָ ר,
שוְ :בנֵי אֱ לִ יפַ זְ ,בכוֹ ר עֵ ָ
" ֵא ֶלהַ ,אלופֵ י ְבנֵי-עֵ ָ
ַאלוף ְצפוֹ ַ
אלוף ְקנַז" (בראשית ל"ו ט"ו)
המילים "אֵ ּלֶהַ ,אּלּופֵ י ְבנֵי-עֵ ָשו" מתחילה רשימה שלמה של ראשי משפחות
מצאצאי עשיו ,כולם אלופים .בלשון התנ"ך המשמעות היא של מוביל ,אצל עשיו
ראש המשפחה ,מוביל המשפחה ,הוא אלוף .האיל המוביל את עדר הצאן יקרא אף
"ׁשגַר
הוא אלוף "וַ אֲ נִי כְ כֶבֶ ש ַאּלּוף יּובַ ל לִ ְטבו ַֹח"(ירמיהו י"א י"ט) וזהו גם כינוי לפר זכר ְ
אֲ לָפֶ יָך וְ עַ ְׁש ְתרֹת צֹאנֶָך" (דברים ז' י"ג) החבר הטוב ביותר יקרא אף הוא אלוף "הֲ לוֹא
ָאבי ַאּלּוף נְ ע ַֻרי ָא ָתה" (ירמיהו ג' ד').
[ק ָראת] לִ י ִ
מֵ עַ ָתה קראתי ָ
לרוב המילה אלוף מזכירה לנו צבא ,בזמן מלחמת העצמאות בחר רוה"מ דוד בן
גריון ז"ל להעניק את דרגת הקצונה הראשונה בצה"ל לאלוף דיוויד מרכוס ז"ל.
לאחר המלחמה בחר דוד בן גוריון את דרגות צה"ל בהתבססו על המקורות ,כך,
חייל בסדיר נקרא חוגר ,כמו חוגר חרב ("ַאל י ְִתהַ ּלֵל חֹ גֵר כִ ְמפַ ֵת ַח" (מלכים א׳ כ' י"א)),
הטוראי הוא אמנם אחד מטור החיילים אך המש"ק הוא כבר סגן מחוץ למניין
(סמ"ל) .דרגת הקצונה סגן מקורה במשנה" ,אמר רבי חנינא סגן הכהנים :למה סגן
ממונה? שאם אירע בו פסול בכהן גדול ,נכנס ומשמש תחתיו" (סוטה מ"ב ע"א) .המילה
סרן מקורה במבנה החברתי של פלישתים" ,וַ ַיעֲ לּו אֵ לֶיהָ ַס ְרנֵי ְפלִ ְ
ׁש ִתים" (שופטים ט"ז
ה')  .ואת המילה אלוף הכרנו למעלה .אגב ,בשנת תש"ח ,עת הכריז דב"ג על הדרגות
היו רק שבע דרגות קצונה בצה"ל ,כך ,סא"ל שקודם בדרגה נהיה אלוף.
המילה אלוף בימינו מציינת גם באופן כללי מישהו שהוא ראשון ,הרץ הטוב ביותר
בארץ למרחק  100מטרים יקרא ,אלוף הארץ בריצה למרחק  100מטרים .מעניין
גלגולה של המילה ,במקור המילה אלוף מופיעה בהקשרים המוכרים אך לאחר
הגלות לבבל ,אולי בהשפעת השפה הבבלית ואולי משום שהאות הראשונה היא
אלף נתקבלה המילה לאלף כמילה נרדפת למילה התנכי"ת ללמד .כך ,אדם
שהתקדם בלימודי הדת נקרא אלוף .ניתן אף לראות כי אונקלוס מתרגם את
ימן ַרבָ א או ָֹמר…" .משה מנדל
"אּלֵיןַ ,ר ְב ְרבֵ י ְבנֵי עֵ ָשוַ … :רבָ א ֵת ָ
הפסוק שלעילִ ,
מרמורוש ז"ל שהיה אלוף הארץ בשחמט בתקופת המנדט ,הוזמן לכתוב מדור
שחמט בעיתון "דבר" .העורכים ביקשו מוועד הלשון העברית (קודמה של
האקדמיה) ליצור מילון למונחי שחמט וכך נולדה הוועדה לקביעת מונחי שחמט,
ובה היה חבר בין היתר חיים נחמן ביאליק .הוועדה קבעה את שמות הכלים ,מלך,
מלכה ,רץ ,פרש ,צריח ורגלי ,וחידשה מונחים נוספים ("נגעת-נסעת" לדוגמה) ,בין
היתר "אלוף " ו"אּלופות" (לא "אליפות"!) .המילה "אלוף" היא במשמעות של לימוד,
חוכמה והשכלה ,כמו "אולפן" ו"אילוף" .רק אחרי שפשט השימוש במונח הזה
במסגרת "ספורט" השחמט ,הוא עבר גם לענפי ספורט אחרים.
ניתן ללמוד מעשיו את השאיפה להיות בראש ,להיות אלוף.
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פרשת וישב  יֹום ֻהּלֶּדֶּ ת

שא
ישי ,יוֹ ם הֻ ֶל ֶדת ֶאתַ -פ ְרעֹה ,וַיַעַ ש ִמ ְׁש ֶתה ,לְ כָ ל-עֲבָ ָדיו; ו ִַי ָ
"וַיְ ִהי ַביוֹ ם הַ ְׁשלִ ִׁ
שר הָ א ִֹפיםְ --בתוֹ ְ
"
יו
ד
ָ
ֲבָ
ע
ך
ַ
ֹאש
ׁ
ר
ת
א
ֶ
וְ
ים,
ק
ִ
ש
ׁ
ְ
שר הַ ַמ
ֹאש ַ
ֶאת-ר ׁ
(בראשית מ' כ')
יוסף אינו חביב על אחיו והם משליכים אותו לבור ואחר כך הם או המדיינים
מוכרים אותו כעבד  ,הוא מתגלגל למצרים ונקנה על ידי שר הטבחים (שר הצבא).
שם בעקבות עימות עם אשת שר הטבחים נשלח יוסף אל הכלא למאסר עולם.
ההזדמנות נקרית בפניו כאשר שני שרים \ סריסים של פרעה מגיעים אל הכלא
והוא ממונה כמשרתם האישי .השניים חולמים חלום באחד הלילות ויוסף פותר
אותו .התורה מתייחסת ליום יציאת שניהם מהכלא במילים "יוֹם הֻ ּלֶדֶ ת אֶ ת-
פַ ְרעֹה" .ישנם כאן שני סימני שאלה העולים מן הקריאה ,הראשון הוא מדוע את
פרעה ולא לפרעה? השני כיצד אף אחד מלבד יוסף לא ידע זאת?
כאשר רש"י ניגש לפסוק הוא מפרש "יום הולדת את פרעה :יום לידתו" .כלומר,
יום הולדת את פרעה הוא בעצם יום ההולדת לפרעה כפי שאנו חוגגים היום (רש"י
גם מסביר "ולשון הולדת ,לפי שאין הולד נולד אלא על ידי אחרים ,שהחיה
(מיילדת) מילדת את האשה") .הרש"ר הירש מפרש אף הוא בסגנון דומה" ,יום
הולדת את פרעה ,פירושו המילולי ,היום בו הביאו את אמו לידי כך שתלד את
פרעה .אולי בא תיאור זה מתוך התחשבות בפרעה ,אין זה נאה לכבודו שיתארו
אותו כתינוק בן יומו ,על כן מייחסים הדבר אל אמו" .כוון אחר של מפרשים הוא
שביום זה הייתה לידה (אחרת) בבית פרעה ומכאן השמחה.
אנו מכירים מן המקרא כי השם פרעה הוא שמו של שליט מצריים במשך דורות.
מיד בספר שמות כתוב "וַ י ָָקם מֶ לְֶך-חָ ָדׁש ,עַ לִ -מ ְצ ָריִם ,אֲ ֶׁשר ֹלא-י ַָדע ,אֶ ת-יוֹסֵ ף… .
וַ יִבֶ ן עָ ֵרי ִמ ְסכְ נוֹת ,לְ פַ ְרעֹה אֶ תִ -פתֹם ,וְ אֶ תַ -רעַ ְמסֵ ס" (שמת א' ח') ,פרעה זה נזכר במהלך
ספר שמות בתיאור השעבוד והלאה עד לקריעת ים סוף שם "כִ י בָ א סּוס פַ ְרעֹה
ּובפָ ָר ָׁשיו ,בַ יָם וַ י ֶָׁשב ה' עֲ לֵהֶ ם אֶ ת-מֵ י הַ יָם" (שמות ט"ו י"ט) .פרעה מוזכר גם
ְב ִרכְ ב ֹו ְ
בספרי תנ"ך נוספים כדוגמת "פַ ְרעֹה נְ כֹה מֶ לְֶךִ -מ ְצ ַריִם" (מלכים ב' כ"ג כ"ט)" ,פַ ְרעֹה חָ פְ ַרע
ְֶך־מ ְצ ַרַ֔יִם" (ישעיהו ל"ו ו') .אנו גם
מֶ לְֶךִ -מ ְצ ַריִם" (ירמיהו מ"ד ל') וגם ללא שמו" ,פַ ְר ֹעֹ֣ה מֶ ל ִ
יודעים כי פרעה היה גם אחד האלים במצרים ,מעבר לתפקידו כשליט העליון.
נראה לי כי ניתן למצוא כאן פירוש אחר .במידה והפרעה הקודם מת נדרשת
הכתרה של פרעה חדש ,אל חדש למצריים .במעמד ההכתרה יתכן וישנה חנינה כפי
שכקורה עקב מות הכהן הגדול (במדבר ל"ה) ,שהוא האישיות הדתית הבכירה
ביהדות ,בדומה לפרעה שהיה האל של מצרים .אם כן נראה לי כי ביום השלישי
"נולד" פרעה בהיבט שזהו היום בו הוכתר כפרעה ,ככל הנראה לאחר מות הקודם
ומכאן ההפתעה.
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פרשת מקץ  הַ ּמַ ְׁש ִביר

ש ִליט עַ ל-הָ ָא ֶרץ--הוא הַ ַמ ְׁש ִביר ,לְ כָ ל-עַ ם הָ ָא ֶרץ; ו ַָיבֹאו אֲ חֵ י
"וְ יוֹ סֵ ף ,הוא הַ ׁ ַ
"
ה
צָ
ר
ְ
א
ָ
ם
יִ
פ
ַ
א
ַ
לוֹ
יוֹ סֵ ף ,ו ִַי ְׁש ַתחֲוו
(בראשית מ"ב ו')
המילה בר משמשת במשמעויות רבות ,בר הוא טהור או ישר .בר גם מציין פרא
שאינו מבויית ,חיית בר .אך בפרשתנו מופיעה משמעות אחרת לשם ,תבואה,
"וְ י ְִק ְבצּו ,אֶ ת-כָל-אֹ כֶל הַ ָשנִ ים הַ טֹבוֹת ,הַ בָ אֹ ת ,הָ אֵ ּלֶה; וְ י ְִצ ְברּו-בָ ר ַת ַחת יַד-פַ ְרעֹה ,אֹ כֶל
בֶ עָ ִרים--וְ ָׁש ָמרּו" (בראשית מ"א ל"א) יוסף צובר במהלך שבע שנות השבע כמות גדולה
מאוד של תבואה "וַ י ְִקבֹץ אֶ ת-כָל-אֹ כֶל ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים ...וַ י ְִצבֹר יוֹסֵ ף בָ ר כְ חוֹל הַ יָם ,הַ ְרבֵ ה
ְמאֹ ד--עַ ד כִ יָ -ח ַדל לִ ְספֹ ר "(בראשית מ"א מ"ט).
כאשר מפרש יוסף את חלומו של פרעה הוא אומר לו "וְ ָקמּו ֶׁשבַ ע ְׁשנֵי ָרעָ ב,
ָארץ" (בראשית מ"א ל') ,ואכן
ַאחֲ ֵריהֶ ן ,וְ נִ ְׁשכַח כָל-הַ ָשבָ עְ ,באֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם; וְ כִ ּלָה הָ ָרעָ ב ,אֶ ת-הָ ֶ
מיד כאשר נגמרות שבע השנים הטובות מתחילה תקופת הרעב ומיד בתחילתה
אנו קוראים "וַ ְת ִחּלֶינָה ֶׁשבַ ע ְׁשנֵי הָ ָרעָ ב ,לָבוֹא … ,וַ י ְִהי ָרעָ ב ְבכָל-הָ אֲ ָרצוֹת ...וַ ִת ְרעַ ב
ָארץ...
כָל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ,וַ י ְִצעַ ק הָ עָ ם אֶ ל-פַ ְרעֹה ַלּלָחֶ ם; … וְ הָ ָרעָ ב הָ יָה ,עַ ל כָל-פְ נֵי הָ ֶ
ָארץ בָ אּו ִמ ְצ ַריְמָ ה ,לִ ְׁשבֹר אֶ ל-
וַ י ְִׁשבֹר לְ ִמ ְצ ַריִם ,וַ יֶחֱ זַק הָ ָרעָ בְ ,באֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם… וְ כָל-הָ ֶ
ָארץ .וַ י ְַרא יַעֲ קֹ ב ,כִ י יֶׁשֶׁ -שבֶ ר ְב ִמ ְצ ָר ִים; וַ יֹאמֶ רִ --הּנֵה
יוֹסֵ ף :כִ יָ -חזַק הָ ָרעָ בְ ,בכָל-הָ ֶ
ָׁש ַמ ְע ִתי ,כִ י יֶׁשֶׁ -שבֶ ר ְב ִמ ְצ ָר ִים; ְרדּוָׁ -שּמָ ה וְ ִׁש ְברּו-לָנּו ִמ ָשם ,וְ נ ְִחיֶה וְ ֹלא נָמּות...וַ י ְֵרדּו
אֲ חֵ י-יוֹסֵ ף ,עֲ ָש ָרה ,לִ ְׁשבֹר בָ רִ ,מ ִּמ ְצ ָריִם"(בראשית מ"א נ"ד) .התחושה העולה מבין
הפסוקים היא של רעב ,ישנו מחסור במוצרי צריכה בסיסיים ,בלחם ,בתבואה.
בּורא" שתרגומו לעברית לקנות
אונקלוס מתרגם את המילה לשבור כאן כ"לְ ִמזְ בַ ן עֲ ָ
תבואה .יעקב אינו שולח את בניו למצרים כדי להביא מותרות אלא כדי להביא
מזון ו "לשבור" את הרעב .גם יחזקאל עושה שימוש במשמעות זו "וְ ָׁשבַ ְר ִתי לָּה
ּובהֵ ָמה" (יחזקאל י"ג י"ד) כאשר "נשבר
ָאדם ְ
ַמטֵ ה לָחֶ ם וְ ִה ְׁשל ְַח ִתי בָ ּה ָרעָ ב וְ ִהכְ ַר ִתי ִמּמֶ ּנָה ָ
מטה לחמו" משמש לציון מצב כלכלי מסוכן.
כאשר מגיעים בני יעקב למצרים הם פוגשים בשליט ,ביוסף המשביר ,יוסף נוכח
אישית בתהליך מכירת התבואה .האחים נאלצים להשתחוות לו "אפים ארצה" ואז
עוברים חקירה משפילה (בראשית מ"ב ו') .לכל אלו מוקדמת האמירה "וַ ָיבֹ אּו בְ נֵי
ָארץ הּוא הַ ּמַ ְׁשבִ יר ,לְ כָל-עַ ם
י ְִש ָראֵ ל ,לִ ְׁשבֹר ְבתוְֹך הַ בָ ִאים .וְ יוֹסֵ ף ,הּוא הַ ַשּלִ יט עַ ל-הָ ֶ
ָארץ" (בראשית מ"ב ה') .אמירה זו מעידה על כך שיוסף היה המשביר לכל הבאים ,גם
הָ ֶ
מצרים שרצו לקבל תבואה פנו אליו .כאשר יוסף נמצא בבית אדונו אנו קוראים
יח ְביָדוֹ ...וַ יְבָ ֶרְך ה' אֶ ת-בֵ ית
"וַ י ְַרא אֲ ֹדנָיו ,כִ י ה' ִאתוֹ; וְ כֹל אֲ ֶׁשר-הּוא ע ֶֹשה ,ה' ַמ ְצלִ ַ
הַ ִּמ ְצ ִריִ ,בגְ לַל יוֹסֵ ף" (בראשית ל"ט ג') .גם על יעקב אנו קוראים "וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו לָבָ ן...
נִ ַח ְׁש ִתי ,וַ יְבָ ְרכֵנִ י ה' ִבגְ ָללֶָך" (בראשית ל' כ"ז) כאשר יעקב מעיד בפני נשותיו "וְ אַ תֵ נָה,
י ְַד ְע ֶתן :כִ יְ ,בכָל-כ ִֹחי ,עָ בַ ְד ִתי ,אֶ ת-אֲ ִביכֶן" (בראשית ל"א ח') ובפסוק ל"ח הוא מסביר כיצד
עבד בכל כוחו .ליוסף וליעקב היתה ברכה מה' .אך הם לא ישבו והמתינו אלא
פעלו בכל כוחם כדי להביא את הברכה .יוסף ויעקב נכחו אישית והפגינו אחריות
ומעורבות ולא שלחו שליחים.
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פרשת ויגש  אַ נְ ׁשֵ י-חַ יִל

יך וְ ֶאתַ -אחֶ ָ
שב ֶאתָ -א ִב ָ
" ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,לְ פָ נ ָ
יך:
ֶיך ִהואְ --במֵ יטַ ב הָ ָא ֶרץ ,הוֹ ׁ ֵ
ש ֵרי ִמ ְקנֶה עַ ל-
ש ְמ ָתם ָ
שי-חַ יִ ל ,וְ ַ
ֶשָ -בם ַאנְ ׁ ֵ
ֹשן--וְ ִאם-י ַָד ְע ָת וְ י ׁ
ֵשבוְ ,ב ֶא ֶרץ ג ׁ ֶ
י ְׁ
אֲ ׁ ֶ
שר-לִ י "(בראשית מ"ז ו')
בעברית של היום איש חיל כמעט אינו בשימוש ,להבדיל ,המונח "אשת חיל"
משמש לתיאור אישה שמצטיינת בעשיה כל שהיא .המונח נתבע בספר משלי
"אֵ ֶׁשתַ -חיִלִ ,מי י ְִמצָ א; וְ ָרחֹ ק ִמ ְפנִ ינִים ִמכְ ָרּה" (משלי ל"א י').
בפרשתנו נפגשים אחי יוסף עם פרעה .בעקבות הפגישה אומר פרעה ליוסף את
המשפט המופיע בראש .רש"י מתרגם "בקיאין באומנותן לרעות צאן" ומכאן
שאנשי חיל הם רועי צאן בקיאים .מעניין כי אונקלוס מתרגם "גֻבְ ִרין ְדחֵ ילָא".
אונקלוס משתמש בביטוי זה שוב לאחר יציאת מצרים כאשר מייעץ יתרו למשה
שנְ אֵ י בָ צַ ע; וְ ַש ְמ ָת
ְׁשי אֱ מֶ תֹ --
ֹלהיםַ ,אנ ֵ
רבנו "וְ ַא ָתה ֶתחֱ זֶה ִמכָל-הָ עָ ם ַאנְ ֵׁשי-חַ יִל י ְִראֵ י אֱ ִ
עֲ לֵהֶ ם" (שמות י"ח כ"א) אך במקרה זה אנשי החיל ממונים כשופטים ולא כרועי צאן
("ש ֵרי ִמ ְקנֶה") .כאשר אחי יוסף נבחרים לעמוד מול פרעה בוחר יוסף "מקצה
ָ
אחיו" ורש"י מפרש "מן הפחותים שבהם לגבורה שאין נראים גיבורים ,שאם יראה
אותם גיבורים יעשה אותם אנשי מלחמתו" .פרעה המכיר את יוסף ויודע בערכו
מסרב להאמין כי הוא חריג בבית גידולו ומורה ליוסף "וְ ִאם-י ַָד ְע ָת וְ יֶׁש-בָ ם ַאנְ ֵׁשי-
ַחיִל" .היות והם מיועדים לרעיית צאן יש להניח כי אין עניין בלוחמים.
בנבואת בלעם הוא אומר "הָ יָה אֱ דוֹם י ְֵר ָׁשה וְ הָ יָה י ְֵר ָׁשה ֵש ִעיר אֹ יְבָ יו וְ י ְִש ָראֵ ל ע ֶֹשה
ָחיִל" (במדבר כ"ד י"ח) ושם מתרגם אונקלוס "וְ י ְִש ָראֵ ל ,י ְַצלַח ְבנִ כְ ִסין" .הפיוט אשת חיל
המציין את מעלותיה של אשת החיל אינו עוסק בלחימה ,הוא עוסק במכלול
העיסוקים של האישה .אשת החיל היא אישה זריזה במשימותיה .גם בספר דברים
לּוצים ַתעַ ְברּו לִ ְפנֵי אֲ חֵ יכֶם ְבנֵי-י ְִש ָראֵ ל ,כָלְ -בנֵיָ -חיִל"(דברים ג' י"ח) מתורגם
הביטוי "חֲ ִ
"כָל ְמז ַָרז חֵ ילָא" .מכאן ניתן להסיק כי המינוח איש חיל או אשת חיל מכוון לאדם
חרוץ או זריז.
נראה לי כי זוהי מעלה רצויה למנהל ולשופט ואפילו לשר צבא או לרועה צאן .את
"איׁש גִ בוֹר ַחיִל" (רות ב' א') וכאשר
מידת זריזות זו אנו פוגשים בבועז עליו מסופר ִ
נעמי מדברת עליו היא אומרת "כִ י ֹלא י ְ
ִׁשקֹ ט הָ ִאיׁש ,כִ יִ -אם-כִ ּלָה הַ ָדבָ ר הַ יוֹם"(רות ג'
י"ח)  .גם שבט דן השולח נציגים למצוא מקום אחר לגור שולח "אֲ נ ִָׁשים בְ נֵי חַ יִל"
"ק ֶׁשת גִ ב ִֹרים ַח ִתים וְ נִ כְ ָׁשלִ ים ָאזְרּו חָ יִל"
(שופטים י"ח כ') ואנו מכירים מתפילת חנה ֶ
(שמ"א ב' ד')  .במקומות רבים בתנ"ך המונח אנשי חיל הוא מילה נרדפת לגיבורים או
למי שאינו נסוג .אותם אנשים המסתערים קדימה כדי לבצע את המוטל עליהם,
ׁשלֵף חֶ ֶרב בַ יוֹם הַ הּוא אֶ ת כָל
"וַ י ְִהי כָל הַ ּנֹ ְפלִ ים ִמ ִבנְ י ִָמן עֶ ְש ִרים וַ חֲ ִמ ָשה אֶ לֶף ִאיׁש ֹ
אֵ ּלֶה ַאנְ ֵׁשי חָ יִל" (שופטים כ' מ"ו) .איש חיל אם כן הוא ,בלשון התנ"ך ,אדם המזדרז
ואינו מפחד.

17

ראש צורים

פרשת ויחי  בֵ ן פֹ ָרת

" ֵבן פ ָֹרת יוֹ סֵ ףֵ ,בן פ ָֹרת עֲלֵ י-עָ יִ ן; ָבנוֹ ת ,צָ ע ֲָדה עֲלֵ יׁ -שור"

(בראשית מ"ט כ"ב)

יעקב אבינו בסוף חייו קורא לבניו אל המיטה ומברך אותם" ,וַ יְבָ ֶרְך או ָֹתםִ ,איׁש
אֲ ֶׁשר כְ ִב ְרכָתוֹ ,בֵ ַרְך אֹ ָתם" (בראשית מ"ט כ"ט) .חלקן הגדול של הברכות מובן הן בשל
מהלך ההסטוריה וחלקן אף מופיע בלשון דומה בברכות משה בספר דברים .החיות
המופיעות בברכות הפכו לסמלי השבטים (יהודה -אריה ,בנימין ,זאב ועוד) .לקראת
סוף הברכות מברך יעקב אבינו את בנו יוסף ,מלך מצרים ,בברכה גדולה יותר משל
ָאביָך ,ג ְָברּו עַ לִ -ב ְרכֹת הו ַֹרי ,עַ דַ -
"ב ְרכֹת ִ
אחיו ִ
תאֲ וַ ת ,גִ ְבעֹת ע ֹולָם" (בראשית מ"ט כ"ו)
ואומר לו את המשפט "בֵ ן פֹ ָרת יוֹסֵ ף ,בֵ ן פֹ ָרת עֲ לֵי-עָ יִן" (בראשית מ"ט כ"ב) משפט זה
משמש עד היום כאמירה כנגד "עין הרע" לפעמים במקום שמו של האדם אותו
מזכירים ולעיתים ,בצמידות לשם .יתכן והמקור הוא בעובדה שברכתו של יוסף
הייתה טובה משל אחיו ואולי משום שנחל נחלה כפולה (הוא היה בנה הבכור של
עקרת הבית ,רחל אימנו ,וממנו יצאו שני שבטים ,מנשה ואפרים) .שימוש זה הוא
עתיק ומובא כבר בתלמוד בסיפור על ר' יוחנן "אמר להם :אני מזרע יוסף בא ,שלא
שלטה בו עינא בישא .דכתיב" :בן פורת יוסף ,בן פורת עלי עין"" (בבא מציעא פ"ד ע"א).
משמעות המשפט אינה נהירה לגמרי ,בהתבסס על הפסוק מתהילים "כְ עֵ ץָׁ ,שתּול
עַ ל-פַ לְ גֵיָ -מיִם אֲ ֶׁשר ִפ ְריוֹ ,י ִֵתן ְב ִעתוֹ" (תהילים א' ג') מפרשים רבים פרשו את עין כמעיין
(כמו עין גדי) ואת פורת מלשון פרי או פורה .הרשב"ם מפרש "בן פורת יוסף בן
פורת עלי עין – הרי פסוק זה דוגמא לחצאים בראש המקרא ,שאינו משלים דבורו
בראש המקרא ,אלא שמזכיר במי הוא מדבר וחוזר וכופל חצי ראש המקרא ומסיים
דבורו .כמו" :נשאו נהרות ה' נשאו נהרות קולם"" ,כי הנה אויביך ה' כי הנה אויביך
יאבדו"" ,עד מתי רשעים ה' עד מתי רשעים יעלוזו" ,הבל הבלים אמר קהלת הבל
הבלים הכל הבל ,ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב .אף כאן בן פורת יוסף,
בן הפורה וגדל יוסף .ועל מה הוא גדל? בן פורת עלי עין ,גדל ורבה על עין,
להסתכל למעלה מן העין בקומתו וביופיו".
ברצוני להציע כוון אחר .אם נביט על הפסוק בשלמותו ,נראה שישנה הקבלה בין
שני חלקים ,בן פורת יוסף בן פורת כנגד בנות צעדה ועין כנגד שור (המילה עֲ לֵי
חוצה בין שני החלקים הזהים)  .הבן פורה והבת צועדת ,צועדת הכוונה למרחק
וגם פורה הוא מלשון פריסה והרחבה כמו בביטוי "ׁש ֶֹרׁש פֹ ֶרה רֹאׁש וְ לַעֲ נָה" (דברים כ"ט
"ב ִרי ְדי ְִסגֵי יוֹסֵ ףְ ,ב ִרי ְדי ְִתבָ ַרְך כְ גֹ פֶ ן ִדנְ ִציב עַ ל עֵ ינָא
י"ז) .אונקלוס אף הוא מפרש ְ
נְתא".יסגה הוא מלשון יגבה
ַאח ָס ָ
ְד ַמיָא; ְת ֵרין ִׁש ְב ִטין י ְִפקּון ִמ ְבנו ִֹהי ,י ְַק ְבלּון חּול ָָקא וְ ְ
או יגדל .חלקה השני של ההקבלה עוסק במילה עין ובמילה שור .אנו מכירים
מהת"ס\תס"ח בצבא את ל"ימין שור" ,שמשמעותו להביט לימין ,גם בשירה של
רונית אופיר "ׁשּורּו ,הַ ִביטּו ְּוראּו" המשמעות דומה .אם נניח כי שור הוא מלשון
ראיה ומדובר בתקבולת הרי שהעין היא עין רואה .בצורה זו אנו מגיעים למשמעות
אותה ציתתה הגמרא ,ההרחבה היא למרות או כנגד עין הרע.
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פרשת שמות ַ עם הָ אָ ֶּרץ

"וַיֹאמֶ ר ַפ ְרעֹה ,הֵ ןַ -ר ִבים עַ ָתה עַ ם הָ ָא ֶרץ; וְ ִה ְׁש ַב ֶתם א ָֹתם,

ִמ ִס ְבל ָ
ֹתם" (שמות ה' ה')

ָארץ" מקורו של הביטוי בכינוי
אחד הביטויים המעליבים בעברית הוא "עַ ם הָ ֶ
מתקופת בית שני למעמד חברתי של יהודים שלא היו בקיאים בהלכה ובדינים,
(בניגוד למעמד המיוחס של "חברים" שהיו בקיאים בדינים והקפידו עליהם) .מקורו
של הביטוי הוא תיאור "העם החי בארץ" ,כלומר חלקו של העם הרחוק מחיי העיר
ומלימוד התורה שבעיר .היום ,ביטוי זה משמש בעיקר ככינוי גנאי לציון בורות
בתחומים שונים ,בין היתר ,בתחום ידיעת התורה וקיום מצוותיה.
כאשר פונים משה ואהרון לפרעה ומבקשים להוציא את בני ישראל ממצרים כתוב
ָארץ"(שמות ה' ה') .זוהי אינה הפעם הראשונה בה
"וַ יֹאמֶ ר פַ ְרעֹה ,הֵ ןַ -ר ִבים עַ ָתה עַ ם הָ ֶ
נפגשים בביטוי שהופיע כבר במו"מ על מערת המכפלה .המו"מ מתקיים בשער
ָארץ,
ַאב ָרהָ ם וַ י ְִׁש ַתחּו לְ עַ ם-הָ ֶ
העיר לנוכח נבחרי העם היושבים בשער העיר "וַ י ָָקם ְ
לִ ְבנֵי-חֵ ת" (בראשית כ"ג ז') .גם בהמשך נמצא ביטוי זה במקרא ובנביאים "וְ אֶ ל-בְ נֵי
ּומן-הַ גֵר הַ גָר ְבי ְִש ָראֵ ל אֲ ֶׁשר יִתֵ ן ִמז ְַרע ֹו לַּמֹ לְֶך,
ֹאמרִ ,איׁש ִאיׁש ִמ ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל ִ
י ְִש ָראֵ ל ,ת ַ
ָארץ ,י ְִרגְ מֻ הּו בָ ָאבֶ ן" (ויקרא כ' ב') במספר עזרא משמש הביטוי ככינוי
יּומת; עַ ם הָ ֶ
מוֹת ָ
לגויים להבדיל מעם ישראל "ּוכְ כַּלוֹת אֵ ּלֶה ,נִ גְ ׁשּו אֵ לַי הַ ָש ִרים לֵאמֹ רֹ--לא-נִ בְ ְדלּו הָ עָ ם
י ְִש ָראֵ ל וְ הַ כֹהֲ נִ ים וְ הַ לְ וִ יִם ,מֵ עַ ּמֵ י הָ אֲ ָרצוֹת כְ תֹעֲ בֹ ֵתיהֶ ם( "...עזרא ט' א') .
ניתן להבין כי הוראתו המקורית של הביטוי היא העם היושב בארץ במובן של כלל
העם .אותה קבוצה אשר נקראת ביוונית דומוס ,עם (שלטון העם הוא דמוקרטיה).
כאשר כולם שווים .משמעות זו מוכרת לנו מדבריו של אבימלך "וַ יֹאמֶ ר אֲ בִ ימֶ לְֶך
ַאחד הָ עָ ם( "...בראשית כ"ו י') שם הפירוש הוא "אחד
ית ּלָנּו כִ ְמעַ ט ָׁשכַב ַ
ַמה זֹאת עָ ִש ָ
העם מיוחד שבעם והוא המלך שאין כמוהו בעמו" (אולי משום שבבראשית "ו ְי ִַהי
עֶ ֶרב ו ְי ִַהי בֹ ֶקר יוֹם אֶ ָחד" (בראשית א' ה') כאן אחד במשמעות ראשון) .לעיתים ,כמו
בספר בראשית ,מציין הביטוי את נכבדי העם ולעיתים ,כמו בספר עזרא ,את
הקבוצה הנכרית .גם פרעה מתייחס לבני ישראל כאל קבוצה זרה ומשתמש בביטוי
עם הארץ .שני הכיוונים מציגים שתי התיחסויות ,מצד אחד העם לו שייכת הארץ
ומצד שני עם הנמצא במעלת הארץ (רמה נמוכה) .כך או כך ,אין הכוונה המקורית
להבדיל בין שומרי מצוות לאנשים שלא למדו .אולי המשמעות השניה ,אנשים
ברמה נמוכה ,זלגה למשמעותה היום בהציגה את האנשים שלא למדו כעמי הארץ.
שדה שאינו מעובד יקרא שדה בור ואדם שלא למד יכונה "בור ועם הארץ" ללמד
שהוא ברמה נמוכה ואינו משיג את הפוטנציאל הטמון בו.
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פרשת וארא  כָבֵ ד

ש ַלח הָ עָ ם
ֹשהָ ,כבֵ ד לֵ ב ַפ ְרעֹה; מֵ ֵאן ,לְ ׁ ַ
"וַיֹאמֶ ר ה' ֶאל-מ ׁ ֶ

"(שמות ז' י"ד)

אנו נמצאים בין שלוש פרשות העוסקות בכבדות .בפרשת שמות אנו קוראים על
משה שהיה "כִ י כְ בַ ד-פֶ ה ּוכְ בַ ד לָׁשוֹן ָאנֹ כִ י" (שמות ד' י') .בפרשת בא אנו קוראים על
הברד שהומטר על מצרים" ,וַ י ְִהי בָ ָרד--וְ אֵ ׁשִ ,מ ְתל ַַק ַחת ְבתוְֹך הַ בָ ָרד :כָבֵ ד ְמאֹד--אֲ ֶׁשר
ֹלא-הָ יָה כָמֹ הּו ְבכָ ל-אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם" (שמות ט' כ"ד) .ובפרשת וארא אנו קוראים על הקב"ה
שהכביד את ליבו של פרעה "וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל-מֹ ֶׁשה ,כָבֵ ד לֵב פַ ְרעֹה; מֵ אֵ ן ,לְ ַׁשּלַח הָ עָ ם"
(שמות ז' י"ד).
אחת המילים המזכירות לנו את המילה כבד היא המילה כבוד ,כאשר בלק פונה
"ָאמ ְר ִתי כַבֵ ד אֲ כַ בֶ ְדָך ,וְ ִהּנֵה ְמנָעֲ ָך ה' ִמכָבוֹד" (במדבר כ"ד י"א) .גם
ַ
לבלעם הוא אומר לו
כאשר הקב"ה פוגע ברכב פרעה אנו קוראים "וַ אֲ נִ יִ ,הנְ נִ י ְמ ַחזֵק אֶ ת-לֵב ִמצְ ַריִם...
וְ ִאכ ְָב ָדה ְבפַ ְרעֹהְ ...ב ִהכ ְָב ִדי ְבפַ ְרעֹה" (שמות י"ד י"ז) .האם יש קשר בין המילים?
חז"ל אמרו "הקנאה ,התאווה והכבוד ,מוציאים את האדם מן העולם" (אבות ד' כ"ח).
הצורך בכבוד הוא מכביד .כאשר אדם עושה מעשים משיקולים של כבוד הוא
בעצם מכניס אילוץ שמכביד עליו .פרעה ועמו קיבלו עשר מכות ויותר .בתחילה
אנו קוראים "כָבֵ ד לֵב פַ ְרעֹה; מֵ אֵ ן ,לְ ַׁשּלַח הָ עָ ם" (שמות ז' י"ד) ורק אחרי שש מכות,
לאחר מכת שחין ,נדרש ה' להתערב ולחזק את ליבו של פרעה.
בעברית המדוברת כאשר אנו מעוניינים לציין אדם שאינו ספונטני ומגיב קשה
לשינויים ,אנו מכנים אותו כבד .הכוונה נובעת ככל הנראה מן ההפך של קלילות
המאפשרת לאדם לשנות תכניות מהר .באותה מידה אנו יכולים לראות כי רכב
כבד ישנה פחות טוב את מסלולו ,הוא יתקשה בבלימות ובתאוצות ויש לו נטייה
להתמיד במסלולו .לפני קרב גדול של המתאגרף מוחמד עלי הוא טען שינצח
והשתמש במילים "מרחף כמו פרפר ,עוקץ כמו דבורה" .לטענתו אחד מיתרונותיו
הגדולים היה הקלילות שאפשרה לו לתמרן בזירה ולפגוע ביריב במהירות מבלי
שהיריב יכול לראותו.
כאשר פרעה מתייחס בשיקוליו לכבוד הוא בעצם מכביד על עצמו ,מונע מעצמו
להגיב בקלילות לשינויים .הצורך בכבוד של "פַ ְרעֹה מֶ לְֶךִ -מ ְצ ַריִם ,הַ ַתּנִים הַ גָדוֹל,
יתנִ י" (יחזקאל כ"ט ג') הביא גם למפלתו
ָאמר לִ י יְאֹ ִרי ,וַ אֲ נִי עֲ ִש ִ
הָ רֹבֵ ץ ְבתוְֹך יְאֹ ָריו :אֲ ֶׁשר ַ
ולמפלת עמו .כבוד אינו צריך להיות אילוץ (כבד) בבואנו לבחור את הדרך בה נלך.
טעותו של פרעה הייתה שמערכת השיקולים שלו הושפעה מתפיסתו את עצמו,
משיקולי כבוד ויוקרה ולא משיקול ענייני.
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פרשת בא ִ מ ְׁשכּו

ֹשה לְ כָ ל ז ְִקנֵי יִ ְש ָר ֵאל וַיֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם ִמ ְׁשכו ו ְקחו לָ כֶ ם צֹאן
"ו ִַי ְק ָרא מ ׁ ֶ
"
ח
סַ
פ
ָ
הַ
ֲטו
ח
ש
ַ
ׁ
וְ
ם
לְ ִמ ְׁש ְפח ֵֹתיכֶ
(שמות י"ב כ"א)
משה רבנו עומד מול עם ישראל ,לקראת סיומן של המכות ומבקש סימן לנאמנות
לקב"ה .הוא מבקש מן העם לשחוט טלה .התורה משתמשת במילה מוזרה כאן –
מישכו .לא נכתב קחו בלבד אלא משכו וקחו .השאלה עלתה כבר לנגד עיניהם של
חז"ל שהבינו כי חסרות כאן מילים" ,משכו" ידיכם מעבודה זרה "וקחו לכם
הפסח".
נראה לי להציע כאן כוון אחר ,כבר בעמדו מול פרעה אומר משה כי הצאן הוא
אלוהי מצרים" ,הן נזבח תועבת מצרים" (שמות ח' כ"ב) .רובם של בני ישראל גדלו
למציאות מצרית וחלקם היו עובדי עבודה זרה .כולם נולדו וגדלו לתוך מציאות
של עבדות ולא העלו על דעתם לשחוט את אלוהי המשעבד לעיניו .כאן משה
מצווה למשוך ולא רק לקחת .המשמעות היא שלא ניתן להסליק את הטלה
ולהגניבו אל הבית אלא נדרש למשוך ,לגרור אותו ברחוב מול המצרים .מי שלא
קיים את ההוראה ככתבה ,לא משך אחריו את הפסח (הטלה) ולא שחט אותו וצבע
את המשקוף בדם ,בעצם לא התריס מול המצרים שהוא בוטח באלוהי ישראל.
אדם כזה שלא מאמין באמונה שלמה לאחר תשע מכות כנראה שאינו ראוי
להיגאל .הקב"ה הצליח להוציא את בני ישראל ממצרים אך היה הכרח להוציא את
מצרים מבני ישראל וזו כאן המטרה.
מעניין שהמינוח אכן מזכיר לנו גאולה ,במתן תורה נאמר "ֹלא ִתגַע ב ֹו יָד כִ י סָ קוֹל
י ִָס ֵקל א ֹו ָירֹה ִיי ֶָרה ִאם ְבהֵ ָמה ִאם ִאיׁש ֹלא י ְִחיֶה ִב ְמׁשְֹך הַ יֹבֵ ל הֵ ָּמה יַעֲ לּו בָ הָ ר"
י"ט י"ג) .הכוונה כאן היא שלאחר שתסתיים התקיעה ניתן יהיה לעלות להר .המונח
משיכה מזכיר לנו גם משיחה ,הכהן המשיח והמלך שגם הוא משיח ואפילו את
הגאולה האחרונה ,מלך המשיח .יוצא שהגאולה הראשונה ,גאולת מצרים מכילה
בתוכה רמז לגאולה עתידית.
(שמות

נראה לי שיש כאן רמז – אנו נדרשים ל"השתדלות" ,גם מצידנו ,כדי לקבל את
הטוב .ביציאת מצריים ההשתדלות הייתה במשיכת הטלה לעיני מצרים .בביצוע
ההכנות לגאולה שהסתכמו ביום האחרון בשחיטת הטלה ,משיכת המשקוף בדמו
ואכילת בשרו .כל זאת לעיני המצרים שהתייחסו לצאן כאל אל .לאחר עשר מכות,
בהם לא עשו בני ישראל הרבה ,משה והקב"ה בעצם מבקשים מבני ישראל לפעול
בשני מישורים ,משיכת הטלה שתגמר במריחת דמו (גברים???) ושאילת הכלים על
ּושמָ ֹלת...
יתּה כְ לֵי כֶסֶ ף ּוכְ לֵי זָהָ ב ְ
ּומג ַָרת בֵ ָ
ידי הנשים " וְ ָׁשאֲ לָה ִא ָשה ִמ ְשכֶנְ ָתּה ִ
וְ נִ צַ לְ ֶ
תם אֶ ת ִמ ְצ ָריִם" שמות ג' כ"ב).
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פרשת בשלח  מָ ן

יחת
"ו ִַי ְק ְראו בֵ ית-יִ ְש ָר ֵאל ֶאתְׁ -שמוֹ  ,מָ ן; וְ הואְ ,כז ֶַרע גַד לָ בָ ן ,וְ טַ ְעמוֹ ְ ,כצַ ִפ ִ
ִב ְדבָ ׁ
ש"(שמות ט"ז ל"א)
על פי פרקי אבות" :עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ,ואלו הן :פי
הארץ ,ופי הבאר ,ופי האתון ,והקשת ,והמן ,והמטה ,והשמיר ,והכתב ,והמכתב,
והלוחות" .הבריאה בבראשית הייתה מושלמת כך שכל העולם יכול להתנהל באופן
טבעי וללא כל צורך בסטייה מן הסדר הטבעי ,ללא צורך בנס .למרות זאת הכניס
ָארץ ,וְ כָלְ -צבָ ָאם"
הקב"ה בערב שבת בין השמשות ,ממש לפני "וַ ְיכֻּלּו הַ ָש ַמיִם וְ הָ ֶ
(בראשית ב' א') עשרה דברים שאינם טבעיים ,אחד מהם הוא המן.
התורה וההיסטוריה מספרות לנו על המן כי ,הוא ירד במדבר מרגע הודעת משה
ועד "בואם אל קצה ארץ כנען" (שמות ט"ז ל"ה) ,כי בימות החול נרקב בבוקר וביום
שבת לא ,כי ירד בכל יום למעט שבת (וחג) ,כי נשמר בצנצנת עד חורבן בית
ראשון ,כי נאספה ממנו כמות מדודה של "עומר לגולגולת" (היתר נרקב) וכי שכב
על הטל וכוסה בטל.
מדי פעם בא מישהו ומנסה לתת הסבר מדעי למן – מזהים אותו עם סוגים נפוצים
של קקטוסים המצויים בסיני ,עם ארבה כשר ,או עם הפרשות של כנימות החיות
במדבר ונקראות גם טל דבש.
באה התורה וכותבת בצורה מפורשת שהזיהוי הוא מוטעה ,המן נראה כזרע של
עשב (גד המזוהה היום ככוסברה) ,צבעו לבן וטעמו "כצפיחית בדבש" ,מן סופגניה
טבולה בדבש .המן גם היה מזין ולפי המדרש נבלע באברים ללא הפרשות ("לחם
אבירים") .פרקי אבות מזהים אותו עם אחד מאי הסדרים בטבע שנקבעו עוד
בבריאה (לפי חז"ל שינוי סדרי בראשית אינו בהכרח מחמאה כפי שמסופר במסכת
שבת נ"ג עמ' ב' על אדם שנשתנו עליו סדרי בראשית).
מעניין כי השם מן הוא כינוי שנתנו בני ישראל .לרש"י מזכיר השם את "וימן"
מספר דניאל א ,אך הוא מזכיר לנו גם את "וימן" מספר יונה .בספר יונה ה"וימן"
לא מתייחס לאוכל .נראה לי כי זהו שיבוש של ויזמן המעיד על כך שהמקור הוא
על זמני – ה' בכבוד מזמן את הדג שבלע את יונה ,את הקיקיון שגדל בן לילה ,את
התולעת שאכלה אותו תוך יום וגם ,במקרה שלנו ,את המן.
המסר העולה מכאן הוא שלא כל דבר צריך או אפשר להבין בכלים הקיימים
בידינו .אנו נדרשים גם להאמין ללא הסבר "מדעי".
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פרשת יתרו ְ ס ֻגּלָה

יתם לִ י ְסג ָֻלה
יתי--וִ ְהיִ ֶ
שמוֹ עַ ִת ְׁש ְמעו ְבקֹלִ י ,ו ְׁשמַ ְר ֶתםֶ ,אתְ -ב ִר ִ
"וְ עַ ָתהִ ,אםָ ׁ -
"
ץ
ר
ֶ
א
ָ
הָ
ל
כ
ָ
י
לִ
י
כ
ִ
ִמ ָכל-הָ עַ ִמים,
(שמות י"ט ה')
אחת האמירות המפורסמות לגבי עם ישראל היא שהוא עם סגולה ,כבר בפרשתנו,
ממש לפני מעמד הר סיני הקב"ה מוסר לנו שאם נשמע בקולו נהיה עם סגולה –
מהו עם סגולה? הבדחנים מפרשים עם סגולה כעם מלא סגולות ,יתכן ולא זה
הפירוש האמיתי.
"כִ י יַעֲ קֹ ב בָ ַחר ל ֹו ה' י ְִש ָראֵ ל לִ ְסגֻּלָתוֹ" (תהילים קל"ה ה') ניתן לראות כי הסגולה קשורה
לבחירתו של עם ישראל להיות עם מיוחד לקב"ה ,עם הסגל ("וְ אַ ֶתם ִת ְהיּו לִ י
ַמ ְמ ֶלכֶת כֹהֲ נִ ים וְ גוֹי ָקדוֹׁש" (שמות י"ט ו')) גם בספר דברים "וַ ה' הֶ אֱ ִמ ְירָך הַ יוֹם לִ ְהיוֹת ל ֹו
לְ עַ ם ְסגֻּלָה כַאֲ ֶׁשר ִדבֶ ר לְָך וְ לִ ְׁשמֹ ר כָל ִמ ְצו ָֹתיו" (דברים כ"ו י"ח) .ה' מרומם אותנו מעל
שאר העמים (כמו להבדיל שהמחירים מאמירים ושהאמיר הוא השליט בארצות
ערב) .כשם שהסגל הם האנשים המיוחדים בראש ההיררכיה ,סגל פלוגה או סגל
בית החולים ,כך גם עם ישראל הוא הסגל בכל העמים ,סגל במשמעות שתפקידו
מיוחד מכל העמים והוא נבחר לשליחות זו .אין כאן הכוונה לעם סגולה במשמעות
שהקב"ה מחזיק את עם ישראל כסגולה לדבר מסויים.
נראה לי שהכוונה כאן במילה זו שלעם ישראל יש יכולת ,מסוגלות ,לפעול "לגמור
ולשמור דרכי ה'" (ישמח חתני) .הקב"ה בעצם מוסר לנו מסר – אתם המיוחדים ,לכם
יש את המסוגלות ,את היכולת וגם ,מצד שני ,מכם יש לי ציפייה .הבחירה בעם
ישראל "או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי" (דברים ד' ל"ד) יש לה שני
צדדים :אנו הסגולה אך מאידך ,אם נחרוג מהייעוד או נפגע בו ,הקב"ה יודע גם
להעניש אותנו.
ׁשל ֵַח ַמלְ ָאכִ י  ...כִ י הּוא כְ אֵ ׁש ְמצָ ֵרף
"הנְ נִ י ֹ
הנביא מלאכי מתנבא על הגאולה ואומר ִ
ּומ ַטהֵ ר כֶסֶ ף וְ ִטהַ ר אֶ ת ְבנֵי לֵוִ י וְ זִ ַקק אֹ ָתם ַכזָהָ ב וְ ַככָסֶ ף
ּוכְ בֹ ִרית ְמכ ְַב ִסים .וְ י ַָׁשב ְמצָ ֵרף ְ
גִיׁשי ִמנְ ָחה ִב ְצ ָד ָקה . ..וְ ָק ַר ְב ִתי אֲ לֵיכֶם ל ִַּמ ְׁשפָ ט ׁ ...שּובּו אֵ לַי וְ אָ ׁשּובָ ה
וְ הָ יּו לה' ַמ ֵ
ֹלהים כִ י ַא ֶתם קֹ ְב ִעים אֹ ִתי וַ אֲ ַמ ְרתֶ ם בַ ּמֶ ה ְקבַ עֲ נּוָך
ָאדם אֱ ִ
ָאמר ה'  ...הֲ י ְִקבַ ע ָ
אֲ לֵיכֶם ַ
רּומה ... .וְ ִא ְשרּו אֶ ְתכֶם כָל הַ ג ֹויִם כִ י ִת ְהיּו ַא ֶתם אֶ ֶרץ חֵ פֶ ץ ...וְ הָ יּו לִ י
הַ ַּמעֲ ֵשר וְ הַ ְת ָ
ָאמר ה' ְצבָ אוֹת לַי ֹום אֲ ֶׁשר אֲ נִי ע ֶ
ַ
ֹשה ְסגֻּלָה" (מלאכי ג' א').
אנו רואים כאן כי ישנו צירוף והפרדה של סיגים כדי לברור את המיוחד ,את
הסגולה "ובידו הגדולה ,הוציא את הסגולה" (מעוז צור) .עם התפקיד מגיעה גם השכר
ה מוגדל בעקיבה אחר הכללים והעונש המוגדל בחריגה מהם .נראה שהמסר העולה
מן הדברים הוא שישנה נוחות בבינוניות ,אבל בני ישראל כבר במצריים היו
"מלַמֵ ד ֶׁשהָ יּו י ְִש ָראֵ ל ְמצֻ יָנִים ָׁשם" (ההגדה של פסח) .השאיפה שלנו צריכה להיות
שוניםְ ,
לעלות ולהתבלט אך עלינו לדעת כי "או צל"ש או טר"ש" מייחד את כל מי שעושה
מעשים החורגים מהנורמה.

23

ראש צורים

פרשת משפטים  צָ דָ ה

ש ָמה"
שר יָנוס ׁ ָ
ש ְמ ִתי לְ ָך מָ קוֹ ם אֲ ׁ ֶ
שר לֹא צָ ָדה וְ הָ אֱ ל ִֹהים ִאנָה לְ יָדוֹ וְ ַ
"וַאֲ ׁ ֶ

(שמות

כ"א י"ג)

לאחר שהקב"ה ומשה רבנו מעניקים את הכללים (במקרא שלנו עשרת הדברות הן
מקור הביטוי 'עשרת הדברות') עוברת התורה להסבר המורחב .התורה מתחילה
בנושאים שונים הקשורים ל"דין פלילי" :עבדות ,נזיקין וכו' .באחד השלבים מופיע
המשפט שבכותרת .לכאורה ,ההסבר כאן מובן כבר בקריאה ראשונה – אם המזיק
לא התכוון ,אם פעל בשוגג אז אינו פטור מעונש אלא נאלץ לברוח למקום מסויים.
למרות זאת ,יש כאן עניין של בחירת המילים – צדה ואינה .המילה אינה מזכירה
לנו תאונה ואכן רוב הפרשנים אינם מתעכבים עליה .ברור לכולם שהיה כאן שוגג.
המילה הראשונה ,צדה היא מילה פחות ברורה .רש"י מפרש"" :ואשר לא צדה" ,לא
ארב לו ולא נתכוין" ,צדה" ,לשון ארב וכן הוא אומר (ש"א כד) "ואתה צודה את
נפשי לקחתה" ולא יתכן לו' צדה ל' הצד ציד שצידת חיות אין נופל ה"א בפועל
שלה ושם דבר בה ציד וזה שם דבר בו צדייה ופועל שלו צודה וזה פועל שלו צד
ואומר אני פתרונו כתרגומו ודלא כמן ליה ומנחם חברו בחלק צד ציד ואין אני
מודה לו ואם יש לחברו באחת ממחלוקת של צד נחברנו בחלק (ישעיהו ס"ו) על
צד תנשאו (ש"א כ') צדה אורה (דניאל ז') ומלין לצד עלאה ימלל אף כאן אשר לא
צדה לא צדד למצוא לו שום צד מיתה ואף זה יש להרהר עליו מ"מ לשון אורב
הוא"
רש"י מביא לנו בעצם ניתוח לשוני של המילה ואומר כי השורש אינו צו"ד אלא
צ"ד .רש"י אף מביא דוגמאות אחרות מן הכתובים למילה זו .אם כן אנו מבינים
שעבור האדם אשר פעל במזיד בוחרת התורה במילה צד ,מדוע?
נראה לי שיש כאן שתי סיבות ,הראשונה היא לסמן לנו שכאשר אנו פועלים
במתכוון נגד מישהו אנו יוצרים הפרדה ביננו ובינו ,מאלצים את שני הצדדים
לבחור צד .ישעיהו אומרְ " :ש ִאי ָס ִביב עֵ י ַניְִך ְּור ִאי ֻכּלָם נִ ְק ְבצּו בָ אּו לְָך בָ ַניְִך מֵ ָרחוֹק
ָאמ ָנה" (ישעיהו ס' ד') ההפך של נקבצו הוא מרחוק ועל אותו
ּובנֹ ַתיְִך עַ ל צַ ד תֵ ַ
יָבֹ אּו ְ
משקל של קרוב – רחוק ,ההפך של צד הוא תאמנה (תהיה אומנות ,כמו שהאומנת
נושאת את הילד בחיקה ,קרוב ומוגן ככל האפשר) .הסיבה השנייה היא שהמילה
צדה מזכירה לנו את המילה צדק ,כביכול ואשר לא צָ ָדק שהוא רומז למונח ִמ ְׁשפָ ט
צֶ ֶדק .כאשר יש לנו טרוניה כנגד מישהו אנו נוטים לראות את הצדק רק בצד אחד
– בצד שלנו .בשני המושגים התורה רומזת לנו למצב אוטופי – כל ישראל אחים.
רבי אלימלך מליז'נסק ה"נועם אלימלך" מבקש לפני התפילה" ,אדרבה ,תן בלבנו
שנראה כל אחד מעלת חברינו ,ולא חסרונם" .צריך להביט על הדברים בצורה
מחושבת ולא להגיע למצב של פגיעה בזולת.
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פרשת תרומה  טָ הֹור

ית אֹ ת ֹו זָהָ ב ָטהוֹר"
"וְ ִצ ִפ ָ

(שמות כ"ה י"א)

פרשת השבוע עוסקת בכלי המשכן ,מילה החוזרת פעמים רבות במהלך הקריאה,
בעיקר בצמידות לזהב היא המילה טהור – זהב טהור .מדוע מדגישה לנו התורה
את היותו של הזהב טהור ומה משמעות המילה טהור?
בעברית ישנן שתי משמעויות לטהור :האחת ,ההפך מטמא .השנייה ללא סיגים.
אונקלוס מתרגם זהב טהורְ ,דהַ ב ְדכֵי ,זהב זך (היפוך של ד וז בין ארמית לעברית).
בפרשה הקודמת קראנו" :וְ ַתחַ ת ַר גְ לָיו ,כְ ַמעֲ ֵשה לִ ְבנַת הַ ַס ִפירּ ,וכְ עֶ צֶ ם הַ ָשמַ יִם,
ָלטֹהַ ר" (שמות כ"ד י') וכאן תרגם אונקלוס את המילה טוהר כבָ ִרירּו ,ברור .מכאן
שטהור במשמעות שלנו יכול לקבל שתי מילים או משמעויות נרדפות ,הראשונה
זך המציינת חומר נקי כמו " ֶׁשמֶ ן ַזיִת זְָך כ ִָתית ל ַָּמאוֹר( "...ויקרא כ"ד ב') .השמן למאור
צ ריך להיות זך ללא שמרים או גפת כדי שהאור יהיה נקי ללא עשן .המשמעות
השניה היא ברור או בר .המילה ברור מציינת חומר שבררו אותו מתוך חומר אחר
(אנו מכירים איסור בורר בשבת לדוגמה) .ברור גם משמש אותנו למובן ,כאשר
המ שמעות נקיה קל לנו להבין למה הכוונה ,כאשר הדברים משתמעים לכמה פנים
קשה יותר להבין מה הכוונה ואז הדרישה אינה ברורה .גם כאשר אנו בוררים את
התבואה מקבלים בר הברור מתוך התבן .במקורות כתוב – מי יעלה בהר ה'? "נְ ִקי
כַפַ יִם ּובַ ר לֵבָ ב" (תהילים כ"ד ד') ,מי שיעלה בהר ה' לפי תהילים הוא אדם שליבו חף
ממחשבות זרות – בר לבב ,בתהילים בפסוקים הבאים מוסבר שזהו אדם אשר לא
נשבע לשקר.
שתי המשמעויות מכוונות לאותו הדבר בעצם ,דבר אשר אין בו סיגים .המשמעות
הזו כפי שראינו ,מכוונת לציפוי של כלי המקדש ,לשמן המאור וגם לבאים בשערי
בית המקדש .התורה מראה לנו שהאדם המגיע צריך להיות כמו השמן הטהור
שאורו ברור והוא צף מעל המים וכמו הזהב הטהור שאינו מגיב לחומרים
בסביבתו .שניהם אינם מתערבבים ואינם מגיבים .גם האדם נדרש להיות כזה,
האדם נדרש להיות ישר ולא לערבב מחשבות זרות במעשיו" ,לֵב טָ הוֹר בְ ָרא-לִ י
רּוח נָכוֹן ַ
ֹלהים וְ ַ
אֱ ִ
חדֵ ׁש ְב ִק ְר ִבי" (תהלים נ"א י"ב).
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פרשת תצווה ִ מּלֵאתָ אֶּ ת יָדָ ם

ֵאת אֶ ת י ָָדם"
"ּומּל ָ
ִ

(שמות מ"א)

לאחר תיאור הכלים אנו נדרשים לשאלה מה לעשות עמם ,כאן מופיע הביטוי לעיל
– ומלאת את ידם .הביטוי בשפה המדוברת מציין מינוי של אדם למשרה אך כאן,
במופע הראשון שלו ,נשאלת השאלה למה הכוונה המקורית .מצד אחד ,משה רבינו
מניח משהו מוחשי בידי אהרון ובניו אך מצד שני אין כאן הסבר לשימוש במושג.
רש"י מפרש את הפסוק במילים "ומלאת את ידם :כל מילוי ידיים לשון חינוך הוא,
כשהוא נכנס לדבר להיות מוחזק בו מאותו יום והלאה הוא ובלשון לע"ז כשממנין
אדם על פקודת דבר נותן השליט בידו בית יד של עור שקורין גוואנט"ו (האנדשוה)
ועל ידו הוא מחזיקו בדבר וקורין לאותו מסירה ווירסטי"ר ,והוא מילוי ידים" (רש"י
על המקום ,המלים הלא מובנות הן בצרפתית עתיקה) .מכאן ,שעל פי רש"י מילוי
ידיים משמעותו כניסה לתפקיד (חינוך מלשון חנוכה – כמו שבחנוכת הבית אנו
מכשירים את הבית למגורים ,ליעוד שלו וכמו שבחנוכת המזבח אנו מכשירים את
המזבח לייעודו – הקרבת קרבנות) .ואכן ,כאשר פרעה ממנה את יוסף הוא ממלא
את ידו" ,וַ י ַָסר פַ ְרעֹה אֶ תַ -טבַ ְעת ֹו מֵ עַ ל יָדוֹ ,וַ י ִֵתן אֹ ָ
תּה עַ ל-יַד יוֹסֵ ף" (בראשית מ"א מ"ב).
כמו החינוך גם המילוי מעיד על שלמות " ,וַ יֹאמֶ ר יַעֲ קֹ ב  ...כִ י ָמלְ אּו יָמָ י"...
כ"א) ,הגיע זמני אומר יעקב אבינו ללבן כאשר הוא מסיים לשלם את התחייבויותיו,
"עַ ד יוֹם ְמֹלאת ,יְמֵ י ִמּלֻאֵ יכֶם ,כִ י ִׁש ְבעַ ת י ִָמים ,י ְַמּלֵא אֶ ת-י ְֶדכֶם" (ויקרא ח' ל"ג) עד לסיום
תהליך הכשרתכם ככוהנים  ,בכסף מלא (בראשית כ"ג ט') במשמעות של מחיר שלם –
מלא ללא הנחה .אפילו במגילת אסתר ניתן למצוא משמעות זוּ" ,ובִ ְמלוֹאת הַ י ִָמים
הָ אֵ ּלֶה" (אסתר א' ה') ,לאחר שנגמרת תקופת ההכנה מוזמנת ה"נסיכה" אל המלך.
(בראשית כ"ט

לו נביט על שתי המשמעויות יחד ,נוכל לראות כאן התפתחות מעניינת ,ניתן
להטיל תפקיד על אדם או לתת לו תפקיד .לביצוע מלא של התפקיד נדרשת
התאמה ,האדם נדרש להיות מוכן ברמה שהתפקיד משלים אותו ,אהרון הכהן היה
מוכן .עוד במצרים כיהן בתפקיד בכיר ואנו מכירים את אמרתו של הלל הזקן "הוי
מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום" (פרקי אבות א' י"ב) .לא בכדי המילה שלום
והמילה שלם דומות .כאשר משה רבנו מילא את ידו של אהרון לתפקיד הוא בעצם
השלים את התמונה ,הידיים הם קצות הגוף וכעת אהרון הכהן בתפקידו החדש
היה שלם.
המסר העולה מן הדברים הוא שישנם תפקידים בחיינו שהם חולפים אך גם ישנם
כאלו בעלי חשיבות ועלינו לראות את מילוי התפקיד כשלמות ולהתייחס בהתאם.
גם אנו ,כמו כלי המקדש ,כלים שהשלמתם היא בשימוש הנכון בהם.
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פרשת כי תשא  פ ְָרקּו

שיכֶ ם ְבנֵיכֶ ם ו ְבנ ֵֹתיכֶ ם;
שר ְב ָא ְזנֵי נְ ׁ ֵ
הרֹןָ ,פ ְרקו נִ זְמֵ י הַ זָהָ ב ,אֲ ׁ ֶ
"וַיֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ םַ ,א ֲ
שר ְב ָא ְזנֵיהֶ ם; וַי ִָביאוֶ ,אל
וְ הָ ִביאוֵ ,אלָ י .ו ִַי ְת ָפ ְרקוָ ,כל-הָ עָ םֶ ,את נִ זְמֵ י הַ זָהָ ב ,אֲ ׁ ֶ
ַא ֲ
הרֹן" (שמות ל"ב ג')
פרשת כי תשא מספרת לנו את סיפורו של חטא העגל .בתוך תיאור האירוע מופיע
השורש פר"ק מספר פעמים הן בסיפור המעשה והן בעדותו של אהרון הכהן "וָ אֹ מַ ר
לָהֶ ם לְ ִמי זָהָ בִ ,ה ְתפָ ָרקּו וַ י ְִתנּו לִ י" (שמות ל"ב ,כ"ד) .כאשר אנו מתייחסים לתכשיט
בעברית שלנו אנו לרוב מדברים על להסיר או אפילו להוריד את התכשיט (שהם
ההפך מלענוד או "לשים" את התכשיט) ואילו כאן אהרון משתמש במילה לפרק.
מילה שכאשר אנו משתמשים בה היום אנו לרוב מתכוונים להפך של הרכבה.
מעניין כי בלשון התנ"ך " וַ י ִַקח הָ ָמן אֶ ת הַ ּלְ בּוׁש וְ אֶ ת הַ סּוס וַ יַלְ בֵ ׁש אֶ ת מָ ְרדֳּ כָי
וַ י ְַרכִ יבֵ הּו ִב ְרחוֹב" (אסתר ו' י"א)" ,וַ י ִַקח מֹ ֶׁשה אֶ ת ִא ְׁשת ֹו וְ אֶ ת בָ נָיו וַ י ְַרכִ בֵ ם עַ ל הַ חֲ מֹ ר
"(שמות ד' כ') מתייחס לפעולה בה מניחים מישהו (הרוכב) כדי שירכב על בהמת
רכיבה .הבהמה העמוסה תקרא בהמה טעונה והורדת המשא תקרא פריקה.
אם נחזור למשמעות בפרשה ,הגמרא בסנהדרין ,דנה בפסוק" :כִ י ִהּלֵל ָר ָׁשע עַ ל
ַתאֲ וַ ת נ ְַפׁש ֹו ּובֹ צֵ עַ בֵ ֵרְך נִ אֵ ץ ה'" (תהילים ,י' ג') ,ומספרת ,כי חור ניסה להניא את בני
ישראל מליצור את העגל ולכן בני ישראל ,שהיו משולהבים (באקסטזה) ,הרגו את
חור .אהרון הכהן ניסה לעכב את העם ולכן לא עמד בפניהם אלא ניסה למשוך זמן.
אהרון אומר לעם את הפסוק שבכותרת כדי שילכו להביא תכשיטים שכרגע
ענודים על ידי בני משפחתם ולאחר מעשה יביאו אליו .המטרה היא למשוך זמן
ומכאן גם השימוש בפועל פר"ק .על פי פירוש רש"י" ,באזני נשיכם .אמר אהרן
בלבו הנשים והילדים חסים על תכשיטיהן ,שמא יתעכב הדבר ,ובתוך כך יבא
משה ,והם לא המתינו ופרקו מעל עצמן :ויתפרקו .לשון פריקת משא" .כיוון אחר
הוא שהמונח פירוק מעיד על קושי בביצוע הפעולה.
המסר העולה מן הדברים הוא שלעיתים מישהו מבקש מאיתנו סיוע במעשה
שלילי (שיכול להזיק לו או לסביבה) .אם האדם נחוש בביצוע המעשה ולא ניתן
להניעו אז ניתן לנסות לעכב אותו ולקוות ש"יתקרר" ויוותר על המעשה (למותר
לציין כי בפרשתנו לא עלה ביד אהרון לעכב את העם).
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פרשות ויקהל-פקודי  פֻקַ ד

ֹשה"
שר ֻפ ַקד עַ לִ -פי מ ׁ ֶ
" ֵא ֶלה ְפקו ֵדי הַ ִמ ְׁש ָכן ִמ ְׁש ַכן הָ עֵ ֻדת ,אֲ ׁ ֶ

(שמות ל"ח ,כ"א)

שתי הפרשות שלנו סוגרות את ספר שמות .לאחר איסוף מחצית השקל בפרשת כי
תשא ושאר התרומות בפרשת תרומה מגיע השלב בו משה רבנו מכנס את הקהל
("וי ְַקהֵ ל מֹ ֶׁשה ,אֶ ת-כָל-עֲ ַדת ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל" (שמות ל"ה א')) ,מסביר להם חלק מהמצוות ואז
מציג את פקודי המשכן .הפרוש הנפוץ הוא שמשה רבנו מציג את החישוב או את
מניין העלויות ,דין וחשבון לתורמים .נשאלת כאן השאלה מדוע התורה משתמשת
במילה פיקודי ולא במידה אחרת.
המילה פקד בלשון בתנ"ך מעידה על שני דברים – זיכרון וספירה של אנשים בעלי
מכנה משותף .כאשר שאול המלך יוצא להילחם בעמלק" :פָ ַק ְד ִתי אֵ ת אֲ ֶׁשר עָ ָשה
עֲ ָמלֵק לְ י ְִש ָראֵ ל" (שמו"א ט"ו ב') .וכאשר העם מגיע למלחמה כל אחד מביא טלה
אתיִם אֶ לֶף ַרגְ לִ י וַ עֲ ֶש ֶרת אֲ לָפִ ים אֶ ת ִאיׁש
והטלאים נספרים "וַ י ְִפ ְקדֵ ם בַ ְטל ִָאים ָמ ַ
ְהּודה" (שמו"א ט"ו ד') .גם בפרשת כי תשא אנו רואים את שתי המשמעויות :כאשר
י ָ
מונים את האנשים" ,כִ י ִת ָשא אֶ ת-רֹאׁש ְבנֵי-י ְִש ָראֵ ל ,לִ ְפקֻ דֵ יהֶ ם ,וְ נ ְָתנּו ִאיׁש כֹפֶ ר נַפְ ׁש ֹו
לה'ִ ,ב ְפקֹ ד אֹ ָתם; וְ ֹלא-י ְִהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶףִ ,ב ְפקֹ ד אֹ ָתם .זֶה י ְִתנּו ,כָל-הָ עֹבֵ ר עַ ל-הַ ְפקֻ ִדים--
ַמחֲ ִצית הַ ֶש ֶקל" (שמות ל' י"ב) וכאשר הקב"ה מוסר למשה שבכל פעם שיחטאו בני
ישראל הוא יפרוס להם בעונש גם על חטא העגל "ּו ְביוֹם פָ ְק ִדיּ ,ופָ ַק ְד ִתי עֲ לֵהֶ ם
אתם" (שמות ל"ב,ל"ד).
ַח ָט ָ
לדעתי השימוש במשמעות פקודי יחד עם העובדה שמדובר על מתכות יקרות (כסף
וזהב) ולא על שאר התרומות (נחושת ,תולעת שני ,שש משזר וכו') מעיד על
העובדה ,שהפירוט בפרשה מתייחס לכסף הפקודים ,למחצית השקל .הסיבה
שמשה רבנו טורח במעמד כינוס כל העם להציג את אופן ניצול כסף זה מאירה
נקודה חשובה.
בני ישראל תרמו מי בממון ומי בעבודה להקמת המשכן .ככל הנראה היו אנשים
שהעדיפו ,משיקוליהם הם ,שאחרים יתרמו (חסכון ,מחסור בממון וכו') .כלל העם,
מגיל עשרים ומעלה ,נדרשו לתרום את מחצית השקל .סכום זה שימש לבניית
המשכן וגם מילא תכלית של מניית האנשים ,הפקודים .יתכן וחלק מן האנשים לא
אהבו את הרעיון של תרומה מסוג זה ,מס בלשוננו .משה רבנו מציג לעם את כמות
הכסף שנאסף ומה עשו בו.
נקודה מעניינת נוספת היא שמכסף זה שהותך נעשו גם האדנים המסר הוא,
שבבסיס המשכן לא היו התרומות אלא המס .לרוב כאשר אנו מעוניינים לדבר על
מימון אנו מדברים על הכנסה קבועה והכנסה מזדמנת .בבסיס המשכן לא עמדו
התרומות (הכנסה מזדמנת) אלא תקציב קבוע של "מחצית השקל" .על הכנסה
קבועה זו ניתן היה לבנות (תרתי משמע) את המשכן.

28

ראש צורים

פרשת ויקרא  קָ ְרבָ ן

" ַד ֵבר ֶאל ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ,וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵ הֶ םָ ,א ָדם ִכי-י ְַק ִריב ִמ ֶכם ָק ְר ָבן ,לַ ה' ִמן
הַ ְבהֵ מָ הִ ,מן הַ ָב ָקר ו ִמן הַ צֹאןַ ,ת ְק ִריבוֶ ,אתָ -ק ְר ַ
בנְ כֶ ם"(ויקרא א ב')
לאחר תיאור היציאה ממצרים ותאור בניין המשכן אנו מתחילים במילוי התוכן
הרוחני .כבר בפסוק השני של הפרשה אנו פוגשים במילה קרבן .המשמעות של
המילה זהה למשמעות הרווחת היום למעט ההקשר ,הקרבן בתורה הוא במשמעות
חיובית.
כבר מפרשת בראשית אנו מכירים מציאות של עבודת ה' במזבח ,אבל בשמות
אחרים – קין והבל הקריבו מנחה (בראשית ד' ג') ,נח העלה עולות במזבח שבנה
(בראשית ז' כ') ,אברהם בנה מזבחות וקרא בשם ה' (בראשית י"ב) ובעקדה העלה
את האיל לעולה (בראשית י"ט י"ג) ,יצחק ויעקב גם הם בנו מזבחות וקראו בשם
ה' .לפני הירידה למצרים יעקב מגיע לבאר שבע ,בונה מזבח וזובח (בראשית מ"ו'
א') ובדרך חזרה ממצרים ,יתרו לוקח עולה וזבחים (שמות י"ח י"ב) .אפילו הקב"ה
ֹֹלתיָך וְ אֶ ת ְ
בציוויו אומר " ִמזְ בַ ח אֲ ָד ָמה ַתעֲ ֶשה ּלִ י וְ זָבַ ְח ָת עָ לָיו אֶ ת ע ֶ
ׁשלָמֶ יָך" (שמות כ'
כ"א) .בפרשת תצווה אנו נפגשים לראשונה עם מושג ההקרבה – בהקדשת אהרון
כותבת לנו התורה " וְ ִה ְק ַר ְב ָת אֹ ָתם בַ סָ ל וְ אֶ ת הַ פָ ר וְ אֵ ת ְׁשנֵי הָ אֵ ילִ ם" (שמות כ"ט ג') .ומיד
בפסוק הבא כתוב "וְ אֶ ת ַאהֲ רֹן וְ אֶ ת בָ נָיו ַת ְק ִריב אֶ ל פֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד "(שמות כ"ט ד').
אהוד בנאי כותב "היום ,אני מבקש את הקרבה("...היום) המשמעות מזכירה לנו את
המילה אהבה המיוחדת לרוב בתורה לשני סוגי מערכות יחסים – המשפחתית
(רבקה אוהבת את יעקב בנה ,יעקב אוהב את רחל) והאלוהית (דברים ו' ד') .החריג
הוא העבד הנרצע האומר "אהבתי את אדוני ,את אשתי ואת בניי" (שמות כ"א ה')
שעליו נאמר שאזנו נרצעת כי בחר לו אדון אחר מלבד ה'.
בפרשתנו הביטויים מן השורש קר"ב מופיעים פעמים רבות ,הן ביחס לקרבנות
והן ביחס לכהנים .נראה לי כי השניות הזו אינה בכדי ,היא מצביעה לנו שהקרבן,
כמו הכהן ,מוקדשים לה' .כמו שהכהן הוא קודש לה' ומקריבים אותו גם הקורבן
הוא קודש לה' ומקריבים אותו – הקרבה היא אל המזבח.
לרוב בעברית כאשר יש מילים נרדפות הכוונה היא שהמשמעות קרובה .המילים
זבח ,עולה ,מנחה וקרבן נראות כמילים נרדפות ,יתכן שהפעולה של העלאת זבח
או עולה היא פעולה המבוצעת על הקרבן בהמשך לפעולת ההקרבה.
אגב ,ההקרבה מיוחדת לאהרון וזרעו .התורה מצינת במפורש "וְ אֶ תַ-אהֲ רֹן וְ אֶ ת-בָ נָיו
יּומת" (במדבר ג' י') .רק אהרון ובניו מוקרבים
ִת ְפקֹ ד ,וְ ָׁש ְמרּו אֶ ת-כְ הֻ ּנ ָָתם; וְ הַ זָר הַ ָק ֵרבָ ,
– מי שאינו מן המשפחה הנבחרת משלם בחייו.
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פרשת צו  קֹ דֶּ ׁש קָ דָ ִׁשים

שחֵ ט
שר ִת ׁ ָ
הרֹן וְ ֶאלָ -בנָיו לֵ אמֹר ,זֹאת תוֹ ַרת הַ חַ ָטאתִ :ב ְמקוֹ ם אֲ ׁ ֶ
" ַד ֵבר ֶאלַ -א ֲ
"
וא
ה
ִ
ים,
ש
ׁ
ִ
ד
ָ
ק
ָ
ש
ׁ
ֹד
ֶ
ק
ה'
ֵי
נ
פ
ְ
לִ
את,
ט
ָ
חַ
הַ
שחֵ ט
הָ עֹלָ ה ִת ׁ ָ
(ויקרא ו' י"ח)
פרשת צו מכילה בתוכה ביטוי מוזר ,קֹ ֶדׁש ָק ָד ִׁשים .הביטוי מזכיר לנו את קודש
הקודשים שהוא אזור בבית המקדש אליו נכנס רק הכהן הגדול אחת בשנה ביום
הכיפורים .ישנו קשר בין שני המושגים אך קודש הקודשים הוא מקום בעוד קודש
קודשים הוא תיאור .המילה קודש לכשעצמה מבטאת ייחוד ,כאשר אנו רוצים
לייחד משהו לאדם ספציפי אנו מקדישים לו את אותו הדבר (ניתן לשמוע ברדיו
הקדשות של שירים) .ידועים לנו מן העברית צירופים של מילים כבר בתנ"ך ,שיר
"ׁשיר הַ ִש ִירים ,אֲ ֶׁשר לִ ְ
השירים הפותח את הספר הנקרא בשם זה ִ
ׁשֹלמֹ ה" (שיר השירים
א' א') הבל הבלים החוזר פעמים במשפט הפותח של ספר קהלת "הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים ָאמַ ר
קֹהֶ לֶת הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים הַ כֹל הָ בֶ ל" (קהלת א' ב') .יש לנו פיוטים בתפילה "אֶ פְ ְתחָ ה פִ י בִ ְתפִ ּלָה
ּוב ַתחֲ נּונִ ים לְ ַחּלוֹת ּולְ ַחּנֵן ְפנֵי מֶ לְֶך ַ
ְ
מלְ כֵי הַ ְּמלָכִ ים וַ אֲ ד ֹונֵי הָ אֲ דוֹנִ ים"(תפילת הימים הנוראים)
או ליד שולחן השבת " ָׁשלוֹם עֲ לֵיכֶםִ ...מּמֶ לְֶך ַמלְ כֵי הַ ְּמלָכִ ים" (פיוט שלום עליכם) וגם
בעברית החדשה ,פלא פלאים ,אלוף האלופים ועוד .בכולם המשמעות היא זהה,
נושא המשפט הוא יותר מאחרים בקבוצתו לדוגמה ,רבי עקיבא אמר "כל הכתובים
קדש ושיר השירים קדש קדשים" (ידיים פ"ג מ"ה) ,וכך ניתן לראות במשפט אחד שתי
דוגמאות לתופעה.
בעברית החדשה כדי לתאר תיאור דומה אנו משתמשים בתוספת "שב" ,גבר
שבגברים לדוגמא או בלשון העם הכי ,הכי טוב.
במקרה שלנו ,מדובר בקרבן שהוא כל כך קדוש שהוא קודש וגם תמורתו (הפדיון
שלו) קודש .העניין הוא ,שהתורה מנסה להגיש לנו שיש דרגות ,יש חול ויש קודש
וגם בתוך הקודש יש דרגות ,יש קדוש סתם ויש קודש קודשים ,מבין הקדושים
הוא יותר קדוש.
המסר העולה מכאן הוא שגם אם נהיה בצד הטוב ,במקרה דנן בצד הקדוש ,עדין
יהיה מישהו טוב יותר .עובדה זו אל לה לרפות את ידינו אלא עלינו להכיר בכך
שתמיד ,לכל אדם יש מקום לשיפור ועליו גם לשאוף לשיפור זה.
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פרשת שמיני  אֵ ׁש ז ָָרה

ָשימו עָ לֶ יהָ ,
יש מַ ְח ָתתוֹ  ,ו ִַי ְתנו בָ הֵ ן ֵא ׁש ,וַי ִ
הרֹן נ ָָדב וַאֲ ִביהוא ִא ׁ
"ו ִַי ְקחו ְבנֵיַ -א ֲ
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(ויקרא י' א')
במשך שבעה ימים נערכת חנוכת המזבח ומשה רבנו ואהרון הכהן ובניו טורחים
ועמלים  .ביום השמיני מתרחש מחזה מדהים ,אש יורדת מן השמים ומציתה את
המזבח.
העם משולהב ואז ,שניים מבניו של אהרן ,נדב ואביהו ,מדליקים את מחתותיהם
באש וניגשים אל המזבח .תגובת הקב"ה מידית והקב"ה ממית אותם .בשנים
שחלפו מאז ניסו טובי מפרשינו להבין מה הייתה הבעיה.
קטונתי מלהסביר אך אני יכול לנסות להאיר נקודה ,האש שהביאו הייתה זרה ,לא
שייכת לאש שירדה מן השמיים .אונקלוס מתרגם נוכרית.
במקרה זה יתכן והיה חשש שיבוא מישהו ויאמר שגם האש המקורית הודלקה ע"י
הכוהנים ויקטין את הנס .הקב"ה מנע את גישתם של שני בני אהרון אל המזבח
באותה צורה שמשה רבנו ואהרון הכהן ייענשו משום שלא קידשו את שמו של
הקב"ה כאשר משה רבנו הכה את הסלע במקום לדבר אתו ,כאן הפסוק "בִ ְקרֹבַ י
אֶ ָקדֵ ׁש ,וְ עַ לְ -פנֵי כָל-הָ עָ ם ,אֶ כָבֵ ד" (במדבר ג' ה') ושם "וַ יֹאמֶ ר ה' ,אֶ ל-מֹ ֶׁשה וְ אֶ לַ-אהֲ רֹן ,יַעַ ן
יׁשנִ י לְ עֵ ינֵי ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל" (במדבר כ' י"ב).
נְתם ִבי ,לְ הַ ְק ִד ֵ
ֹלא-הֶ אֱ ַמ ֶ
פעמים רבות לאורך יציאת העם ממצרים ,גם לאחר הניסים שראו במצריים,
מתנפצת האמונה אל קרקע הקשיים והעם מגיעים להתאונן ולהתלונן .כל זאת
"ש ְמל ְָתָך ֹלא בָ לְ ָתה מֵ עָ לֶיָך וְ ַרגְלְ ָך ֹלא
כאשר העם במציאות של ניסים תמידיים – ִ
ַארבָ ִעים ָׁשנָה" (דברים ח' ד') .אי לכך ,נדרש הקב"ה לאורך הדרך לניסים –
בָ צֵ ָקה זֶה ְ
המן ,המים (במרה וליד הסלע) ,השליו ועוד .ליד הניסים נדרשת גם פעולה של
מיקוד תשומת הלב .במעמד הר סיני משה רבנו עולה לארבעים יום לאחריהם
מתרחש מעמד מרשים של קולות ומראות כולל פירוטכניקה ועוד.
הקב"ה מראה לנו שלעיתים דרוש מופת .משהו על טבעי כדי לרכז את תשומת
הלב .האש מן השמים או המים מן הסלע עימו מדברים .הסטייה מן ההוראה יש
בה כדי לפגוע בגודל המופת ומכאן להמעיט את החותם אותו הוא משאיר
ולהקטין את ההשפעה של אותו המופת .זאת ,מעבר לעובדה הפשוטה שאת ציווי
ה' צריך לבצע כלשונו.
המסר מתייחס גם ליחסים ארציים יותר ,כאשר אנו מתבקשים ע"י אדם אחר
לבצע פעולה ,יתכן ואנו יודעים טוב יותר אך אל לנו לצפות שאם ניקח לעצמנו
את הזכות לשנות מן ההוראות עדין נזכה לתודתו של המבקש .לעיתים הדרך
חשובה לא פחות מן התוצאה הסופית.
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פרשות תזריע – מצורע  פָשָ ה

שה הַ ֶנגַע ָבעוֹ ר--
"וְ ָר ָאהו הַ כֹהֵ ןַ ,ביוֹ ם הַ ְׁש ִביעִ י ,וְ ִהנֵה הַ ֶנגַע עָ מַ ד ְבעֵ ינָיו ,לֹא פָ ָ
וְ ִה ְס ִגירוֹ הַ כֹהֵ ן ִׁש ְבעַ ת י ִָמיםֵ ׁ ,
שנִ ית"(ויקרא י"ג ה')
בפרשת השבוע עוסקת התורה בהרחבה בנגע הצרעת .למרות שצורנית המילה
מזכירה לנו מחלה ,כמו שפעת או קדחת ,התורה מדגישה כי זהו נגע (ולא מחלה).
המילה נגע מוכרת לנו כבר מהעונש על לקיחת שרה אמנו "וַ ְי ַנגַע יְהוָ ה אֶ ת-פַ ְרעֹה
ַאב ָרם" (בראשית י"ב י"ז) ,כאשר הנגע
נְ ג ִָעים גְ דֹלִ ים ,וְ אֶ ת-בֵ יתוֹ ,עַ לְ -דבַ ר ָש ַרי ,אֵ ֶׁשת ְ
מתפשט עושה התורה שימוש במילה פָ ָשה .מילה זו היא מילה שמורה בתנ"ך
ובדברי חכמים לתיאור נגע הצרעת.
חשוב להבין ,התפיסה במהלך הדורות וכן רוח התנ"ך היא שצרעת איננה מחלה
אלא עונש על מידות רעות .ה"תרופה" היא תשובה מהחטא בגינו הגיעה הצרעת.
ה"כלי יקר" מפרש "נגעי בגדים והבתים בלי ספק שאינן באין מצד הטבע כי אין
בהם דם וליחות המסבבים העיפוש או כל חלי וכל מכה ,ועל כרחך אתה צריך
לומר שבאים בדרך נס על צד העונש וזה בנין אב גם על נגעי הגוף שהם חוץ לטבע
על צד העונש" .במילים אחרות ,ה"כלי יקר" טוען כי לא ניתן להסביר בדרך טבעית
את נגע הצרעת .זו גם הסיבה שה"טיפול" הוא על ידי כהן וטקסים של טומאה
וטהרה ולא על ידי רופא.
השבוע ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה .שואה נחשבה במהלך שנים למילה
המתארת את השמדתם השיטתית של היהודים במהלך מלחמת העולם השנייה.
המילה לכשעצמה היא מילה המופיעה כבר בדברי הנביאים "ּובָ א עָ ַליְִך ָרעָ ה ֹלא
ֵת ְד ִעי ַׁש ְח ָרּה… וְ ָתבֹ א עָ ַליְִך ִפ ְתאֹ ם ׁש ֹוָאה ֹלא ֵת ָד ִעי" (ישעיהו מ"ז י"א) .למילה משמעות
ֹׁשב ּובָ ִתים מֵ אֵ ין
שלילית של אסון ,הרס או שממה "עַ ד אֲ ֶׁשר ִאם ָׁשאּו עָ ִרים מֵ אֵ ין יו ֵ
ָאדם וְ הָ אֲ ָד ָמה ִת ָשאֶ ה ְׁש ָמ ָמה" (ישעיהו ו' ,י"א) .החל ממלחמת העולם השנייה ,כאמור,
ָ
התייחדה המילה לשואה אותה הביאו הגרמנים על עמנו .המילה מאוד קשה ולכן
פעמים רבות כאשר רוצים להציג משהו כקשה ושלילי עושים שימוש במילה זו
הגורר אחריו גינוי בגין זילות השואה.
ישנו הבדל עקרוני בין שני הנושאים הנדונים ,כאשר דנים בנגע הצרעת ,יודעים
חכמים להצביע על מגוון סיבות (לשון הרע ,גאוותנות וכו') .הצרעת יכולה ,לפגוע
גם בבגד או בבית ולא רק באדם והסיבה יכולה אפילו להיות חיובית (מטמוניות
בקירות)  .במקרה של השואה ,במשך שנים היו רבים שניסו למצוא סיבה מדוע
התרחש ה השואה ,מעולם לא נמצאה סיבה ,חיובית או שלילית ,מניחה את הדעת
לאסון בסדר גודל שכזה.
המסר העולה משני הנושאים הוא שלעיתים כאשר למישהו רע ללא סיבה נראית
לעין אנו מנחשים סיבה .יתכן ומדובר בקארמה או ב"עונש מאלוהים" ויתכן ואם
ידע אותו האדם יוכל לתקן את מעשיו ולתקן את הפגיעה.
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פרשות אחרי מות  -קדושים  אַ ח ֲֵרי מֹות קְ דֹ ִׁשים ֱאמֹר

הרֹןְ --ב ָק ְרבָ ָתם לִ ְפנֵי-ה',
ֹשהַ ,אח ֲֵרי מוֹ תְׁ ,שנֵי ְבנֵי ַא ֲ
"וַיְ ַד ֵבר ה'ֶ ,אל-מ ׁ ֶ
"ד ֵבר ֶאלָ -כל-ע ֲַדת ְבנֵי-יִ ְש ָר ֵאל ,וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵ הֶ םְ --קד ִֹׁשים
וַיָמֻ תו" (ויקרא ט"ז א') ַ
ִת ְהיוִ :כי ָקדוֹ ׁ
ש ,אֲ נִ י ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם" (ויקרא י"ט ב')
השבוע קוראים שתי פרשות מחוברות ,פרשת אחרי מות ופרשת קדושים .הפרשה
הבאה תהיה פרשת אמור" :אֱ מֹ ר אֶ ל-הַ כֹהֲ נִ ים ְבנֵי ַאהֲ רֹן" (ויקרא כ"א א') .משמות
הפרשות יוצא ביטוי מוכר ,אחרי מות קדושים אמור .משמעות הביטוי היא שאין
מדברים סרה במת.
לביטוי יש שני כיוונים אפשריים ,האחד הוא שלאחר שאדם עבר "לעולם שכולו
טוב" אנו שוכחים את צדדיו הפחות חיוביים ,את מגרעותיו ,כדי לספר עליו דברים
טובים ,אולי בשביל משפחתו ואוהביו שנשארו מאחור.
הכיוון השני הוא אישי יותר ,כאשר אדם עובר מן העולם יתכן ונשארו אחריו
"משקעים" ככל אדם גם הוא כנראה פגע באי אלו אנשים ולא ביקש סליחה מסיבה
כזו או אחרת (שכח ,דחה ,לא היה נעים ,לא ידע שפגע וכו') .בלכתו של האדם אנו
סולחים לו על הכל ,גם כדי שימשיך לבית דין של מעלה זכאי וגם בשבילנו ,כדי
שלא נשאר עם משקעים .חלק מהדרך להיות אדם טוב יותר היא גם למחול
ולסלוח .כאשר אדם כבר לא יכול לתקן את אשר קלקל ,מתגלה הגדולה ביכולתנו
למחול ולסלוח לו .במצב כזה ,לאחר מות האדם ומחילתנו אנו יכולים לומר עליו
שהיה קדוש ,גם בשבילנו.
אחד המוטיבים המרכזיים בספירת העומר הוא מותם של תלמידי רבי עקיבא,
"אמר רבי עקיבא" :וְ ָאהַ ְב ָ
ת לְ ֵרעֲ ָך כָמוָֹך (ויקרא י"ט ,י"ח) – זה כלל גדול בתורה" (ירושלמי
נדרים ט' ,ד') רבי עקיבא מצטט את הפסוק מפרשת קדושים כדוגמה לכלל גדול
בתורה ,אנו צריכים לאהוב את חברינו כשם שאנו אוהבים את עצמינו .לא לעשות
לאחר את שאנו שונאים כשעושים לנו .כשם שהיינו רוצים לעבור מן העולם
כאדם שלא פגע עלינו לסלוח גם לאנשים שפגעו בנו כאשר הם נפטרים מן העולם.
על רבי עקיבא מספרת הגמרא "היו לרבי עקיבא  24,000תלמידים  ...וכולם מתו
בזמן אחד ...מפני שלא נהגו כבוד זה לזה" (סנהדרין פ"ו ע"א).
התחלנו במות בני אהרון וסיימנו במותם של תלמידי רבי עקיבא .המשותף לשני
המקרים הוא שהמתים מתו משום שלא נהגו כבוד (במקרה של נדב ואביהו
המדרש מוסר כי לא נהגו כבוד במשה ואהרון) .הנביא מיכה אומר לנו כי זוהי אינה
ּומה ה' דו ֵֹרׁש ִמ ְּמָך כִ י ִאם עֲ שוֹת ִמ ְׁשפָ ט
ָאדם ַמה טוֹב ָ
"רוח המפקד"ִ ..." :הגִ יד לְ ָך ָ
וְ ַאהֲ בַ ת חֶ סֶ ד וְ הַ ְצנֵעַ ֶלכֶת ִעם אֱ ֹלהֶ יָך" (מיכה ו' ח') .הקב"ה מצפה מאיתנו לנהוג במידת
המשפט ,מעל מידת המשפט נמצא החסד ומעליה הצורך בהצטנעות ולא באהבת
הכבוד.

33

ראש צורים

פרשת אמור  עֹ מֶּ ר

שבַ ע
ש ָבתִ ,מיוֹ ם ה ֲִביאֲ כֶ םֶ ,את-עֹמֶ ר הַ ְתנופָ הֶ ׁ :
"ו ְספַ ְר ֶתם לָ כֶ םִ ,מ ָמחֳ ַרת הַ ׁ ַ
ש ָבתוֹ תְ ,ת ִמימֹת ִת ְ
ַׁ
היֶינָה" (ויקרא כ"ג ט"ו)
אנו נמצאים במהלך השבוע הרביעי ,מעט לאחר אמצע "ספירת העומר" והשבוע
אנו קוראים בפרשת אמור על ספירת העומר .העומר מופיע לנו כבר בספר שמות
כאשר משה מצווה על המן" :זֶה הַ ָדבָ ר ,אֲ ֶׁשר ִצּוָ ה ה' ,לִ ְקטּו ִמּמֶ ּנּוִ ,איׁש לְ פִ י ָאכְ לוֹ:
עֹמֶ ר ַלגֻלְ גֹ לֶתִ ,מ ְספַ ר נ ְַפׁש ֵֹתיכֶםִ --איׁש לַאֲ ֶׁשר ְבָאהֳּ לוִֹ ,ת ָקחו" (שמות ט"ז ט"ז) .מכאן ניתן
להבין כי העומר הוא בעצם כמות של אוכל המספיקה לתזונה של אדם ליום.
כאשר בני ישראל מגיעים לארץ כנען הם צריכים לקצור כמות של עומר ולהביאו
":דבֵ ר אֶ לְ -בנֵי י ְִש ָראֵ ל ,וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵהֶ ם,
אל הכהן כבר ליום הראשון של חוה"מ פסח ַ
אתם אֶ ת-עֹמֶ ר
ּוקצַ ְר ֶתם אֶ תְ -ק ִצ ָירּה--וַ הֲ בֵ ֶ
ָארץ אֲ ֶׁשר אֲ נִ י נֹ ֵתן ָלכֶםְ ,
כִ יָ -תבֹ אּו אֶ ל-הָ ֶ
אׁשית ְק ִצ ְירכֶם ,אֶ ל-הַ כֹהֵ ן" (ויקרא כ"ג י') הכמות שיש להביא לכהן היא סמלית ,כמות
ֵר ִ
של עומר .המצווה מחויבת מרגע ההגעה לארץ ישראל לאחר שקוצרים את קציר
הארץ ,איש מנחלתו.
למצוות העומר יש מקום ,ירושלים .מעורבים בה איש ישראל שיש לו נחלה בארץ
והכהן אשר "ה' הּוא נַחֲ לָתוֹ" (דברים י"ח ב') המקבל את העומר .העומר מוגש לה'
כתקרובת (ויחד איתו גם כבש) .למצווה זו כמה היבטים ,הראשון הוא שעל כל
איש בעם ישראל לזכור כי הוא תלוי גם בה' ולתת לו את ראשית העומר ,את
העומר הראשון מן השדה .לאחר מכן הוא מצווה להשאיר בשדה גם לקט ,פאה
ושכחה לעניים כדי לזכור כי ישנם אלו ,שגורלם שפר עליהם פחות ויש לדאוג גם
להם ,בימינו היו קוראים לזה היבט חברתי .לבסוף ,מיום הבאת העומר יש לספור
 49ימים עד לחג מתן תורה ,היום בו אנו מציינים את קבלת התורה מה' .לא בכדי
מציינים חז"ל את תקופת ספירת העומר כתקופת ההתפתחות של העם שיצא
ממצרים .כמו ה תפתחותו של הכלל נדרשת מאיתנו בתקופה זו של תחילת השנה
(חודש ניסן הוא החודש הראשון) גם התפתחות אישית .חלק מההתפתחות כוללת
גם ההבנה של מקומנו ביחס לקב"ה ולאחרים.
בקריאת שמע ישראל ,אנו אומרים "וְ נ ַָת ִתי עֵ ֶשב ְב ָש ְדָך לִ ְבהֶ ְמ ֶתָך וְ ָאכַלְ ָת וְ ָשבָ ְע ָת"
(דברים י"א ט"ו) ,חז"ל הבינו מפסוק זה כי טרם האכילה עלינו לדאוג לבהמות הבית
התלויות בנו .ספירת העומר מלמדת אותנו דחיית סיפוקים נוספת ,את ראשית
העומר אנו נותנים לקב"ה ,את השאריות בשדה נותנים לעניים ואפילו משאירים
להם בכוונה .גם השור הדש את התבואה יכול לאכול ממנה "ֹלא ַת ְחסֹם ׁשוֹר
ְב ִדיׁשוֹ" (דברים כ"ה ד') .חלק מהכרת התודה שלנו היא לחלוק את השפע עם אחרים.
מכאן ומכאן מזכירה לנו שוב התורה את חשיבות היחס לאחר .הקשר בין עם
ישראל לארץ ישראל ולאלוהי ישראל קשור גם ביחס בין חלקי העם.
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פרשות בהר בחוקותי  מָ ה עִ נְ יָן ְׁש ִמטָ ה אֵ צֶּ ל הַ ר ִסינַי

ֹשהְ ,בהַ ר ִסינַי לֵ אמֹרַ .ד ֵבר ֶאלְ -בנֵי יִ ְש ָר ֵאל ,וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵ הֶ ם,
"וַיְ ַד ֵבר ה' ֶאל-מ ׁ ֶ
.
ה'"
לַ
ת
ב
ָ
ש
ַ
ׁ
ץ,
ר
ֶ
א
ָ
הָ
ה
ת
ָ
ב
ְ
ש
ָ
ׁ
וְ
-ם
כֶ
לָ
ן
ֹת
ֵ
נ
י
נִ
אֲ
ר
ש
ֶ
ׁ
אֲ
ץ,
ר
ִכי ָתבֹאו ֶאל-הָ ָא ֶ
(ויקרא
כ"ה א')

פרשת השבוע מתחילה בצורה לא ברורה .מחד אנו קוראים "וַ י ְַדבֵ ר ה' אֶ ל-מֹ ֶׁשה,
ְבהַ ר ִסינַי לֵאמֹ ר" ומאידך ,מיד לאחר הפתיח המרשים מגיע המשך פחות צפוי,
התורה מתחילה לעסוק בנושא השמיטה .המעבר לא היה צפוי גם לחז"ל והם
שאלו עליו שאלה מאוד מוכרת אותה מביא רש"י בשם ספרא" :מה עניין שמיטה
אצל הר סיני" או בלשוננו היום מה עניין שמיטה להר סיני .רש"י וחז"ל ממשיכים
וטוענים "והלא כל המצוות נאמרו מסיני? אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה
ודקדוקיה מסיני ,אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני" .בהר סיני ,במדבר,
אין אפשרות ל יישום מעשי למצוות שמיטה שזמנה הוא "כִ י ָתבֹ אּו אֶ ל-הָ ֶ
ָארץ" (ויקרא
כ"ה ב') ולמרות זו נתנה המצווה בהר סיני .כשם שמצווה זו ניתנה בהר סיני ,אומרים
לנו חז"ל ,ניתנו גם כל המצוות האחרות .ולא זו בלבד שכל המצוות ניתנו בסיני
אלא גם פרטיהן ודקדוקיהן ניתנו בסיני.
מעניין הוא כי ,על פי חז"ל" ,גלות באה לעולם על עבודה זרה ,ועל גלוי עריות ,ועל
שפיכות דמים ,ועל שמיטת הארץ" (אבות דר"נ ל"ד) .גם מפשט פרשתנו יש סיוע
ָארץ אֶ ת ַׁשבְ ת ֶֹתיהָ
לתפיסה זו ,שכן הנימוק המופיע בפרשה לגלות הוא "ָאז ִת ְרצֶ ה הָ ֶ
… כֹל יְמֵ י הֳּ ַׁש ָּמה… כָל יְמֵ י הָ ַשּמָ ה ִת ְׁשבֹת אֵ ת אֲ ֶׁשר ֹלא ָׁש ְב ָתה בְ ַׁשבְ תֹתֵ יכֶם
ְב ִׁש ְב ְתכֶם עָ לֶיהָ " (ויקרא כ"ו ל"ד) .מכאן חיזוק לקשר הישיר שמוצאים חז"ל בין שמיטה
למתן תורה בהר סיני .חז"ל קושרים חוסר נאמנות לה' (עבודה זרה) חסך מוסרי
(גילוי עריות ושפיכות דמים) וזלזול במצוות ה' (שמיטת הארץ) לגירוש מהארץ.
מבחינתם ישנו קשר ברור בין הדברים .וכך חז"ל מגיעים לאמירה " מה עניין
שמי טה אצל הר סיני? והלא כל המצוות נאמרו מסיני? אלא מה שמיטה נאמרו
כללותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני".
השמיטה ,וכל המצוות כולן על פרטיהן ,כולן נתנו בהר סיני.
הביטוי "מה עניין שמיטה אצל הר סיני" מציין בעברית היום שני עניינים שאינם
קשורים זה לזה אך נאמרים כאחד .לרוב ,משמעותו של הביטוי שלילית ומשמשת
אותנו כדי לבטל נושא כחורג מהדיון.
המסר הוא שעלינו לזכור כי הטוען לפנינו מוצא ככל הנראה קשר בין הנושאים
ואל לנו לבטל את טיעוניו ללא חשיבה מוקדמת על הקשר בין הנושאים .יתכן
שהקשר קלוש או בעייתי אך עלינו לכבד את העומד מולנו ,לנסות להבינו ,גם אם
לכאורה אין קשר.
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פרשת במדבר  דֶּ גֶּל

אתֹת לְ בֵ ית אֲ ב ָֹתםַ ,יחֲנו ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאלִ :מ ֶנגֶד ,סָ ִביב לְ אֹהֶ ל-
יש עַ לִ -דגְ לוֹ ְב ֹ
" ִא ׁ
".
ֲנו
ח
י
ַ
ד
מוֹ עֵ
(במדבר ב' ב')
פרשת במדבר תופיע לרוב בסוף ספירת העומר ,לאחר יום העצמאות ולעיתים גם
לאחר יום ירושלים .בתקופה זו אנו רואים דגלים רבים ונוטים לחשוב כי הדגל
הוא בעצם בד המסמל קבוצה של אנשים (דגל של מדינה ,של נבחרת ,של מחלקה
בצבא וכו') או שיש לו משמעות (דגלים בים ,דגלי איתות של סמאפור ( Flag
 )semaphoreוכו') .זוהי אכן המשמעות הרווחת בחמש המאות האחרונות.
עיון בפרשת השבוע שלנו מעלה לנו משמעות שונה ,הדגל לפי פרשת השבוע הוא
ְהּודה
בעצם קבוצת אנשים או לוחמים" .וְ הַ חֹ נִ ים ֵק ְד ָמה ִמזְ ָר ָחהֶ ,דגֶל מַ חֲ נֵה י ָ
לְ ִצ ְבאֹ ָתם" (במדבר ב' ג') .קבוצה זו של לוחמים (צבאותם) נקראת דגל וכך גם מפרשת
האנציקלופדיה המקראית" :ובוודאי קרוב לכך השם הערבי דג'ל (راية) שמשמעותו
פלוגה גדולה ,שיירה של אנשים הרבה" .המשמעות של מלחמה מוכרת גם מדברי
התלמוד המתייחס למחלוקת חכמים" :שני תלמידי חכמים המדגילין זה לזה
בהלכה הקב"ה אוהבן שנאמר 'ודגלו עלי אהבה"(שיר השירים ב' ד')" (בבלי ,מסכת שבת – דף סג,
עמוד א)  .יתכן כי לשבטים השונים גם היו סמלים על תורן (נס) שקיבלו ברבות
הימים את השם דגל והמובן המקורי נשכח .ניתן לראות זאת במדרש רבה הכותב:
"סימנין היו לכל נשיא ונשיא ,מפה ,וצבע על כל מפה ומפה כצבע של אבנים
טובות שהיו על לבו של אהרן .מהם למדה המלכות להיות עושין מפה וצבע לכל
מפה ומפה"(מדרש רבה במדבר ב' ז') .הסימן של "כל נשיא ונשיא" היה בד (מפה) צבוע,
בדומה למשמעות המילה דגל היום.
תהיה המשמעות המקורית זהה למשמעות היום או משמעות של צבא ,אנו יכולים
ללמוד מכאן גם לקח ,מחנה ישראל במדבר היה מסודר .הדגלים עזרו בהשלטת
הסדר כך שכל אדם ימצא את מקומו .גם התנועה התבססה על הדגלים כפי שניתן
לראות בתרגום לארמית של הפסוק שלעיל "וְ ָׁש ַרןְ ,בנֵי י ְִש ָראֵ ל ,גְ בַ ר עַ ל ִמ ְׁשרו ִֹהי
ּוגְ בַ ר עַ ל ִט ְקסֵ יּה  ,לְ חֵ ילֵיהוֹן ".המילה הארמית טקס זהה למשמעותה היום ומציינת
סדר.
ישראל טל אמר "שהקרב אף פעם אינו מתפתח לפי החצים על המפה" הסדר
והאימון חשובים לפני אי הסדר שבקרב .על אדם לדעת את מקומו גם כהכנה
לבאות.
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פרשת נשא  יִ שָ א ה' פָ נָיו אֵ לֶּיָך

שא ה' ָפנָיו ֵאלֶ ָ
"יְ בָ ֶר ְכ ָך ה' ,וְ יִ ְׁש ְמ ֶר ָך .י ֵָאר ה' ָפנָיו ֵאלֶ ָ
ָשם לְ ָך
יך ,וְ י ֵ
יך ,וִ יחֻ נ ֶָך .יִ ָ
ָׁ
שלוֹ ם"(במדבר ו' כ"ד')
פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בסדר פרשות התורה .בין הענינים
הנדונים בה בולטת "ברכת כהנים" הנאמרת על ידי צאצאי אהרון הכהן עד היום.
חלק ממילות הברכה ברורות לנו גם היום ,לדוגמה יברכך או ישמרך .חלקה השני
של הברכה כולל שני ביטויים המוכרים לנו עד היום" ,יאר פניו" המזכיר לנו מאור
פנים ואכן רש"י מפרש את הביטוי כך שהקב"ה ישמח בנו ("יראה לך פנים
שוחקות") מה שמקביל להמשך הברכה" ,יחנך" שכוונתו שנמצא "חֵ ן (וְ ֵשכֶל טוֹב)
ָאדם" (משלי ג' ד') .סופה של הברכה לעומת זאת מובן פחות .משוא
ֹלהים וְ ָ
ְבעֵ ינֵי אֱ ִ
פנים מקבל בעיננו היום משמעות שלילית ,פרוטקציה ,העדפה ,אפלייה ועוד.
כאשר רש"י מפרש את פסוק כ"ו הוא כותב "ישא ה' פניו אליך -יכבוש כעסו".
ברצוני להציע כאן כוון אחר.
ניתן להציג רעיון אחר כדי להסביר את השורה השלישית ,ישא ה' הוא מלשון
יקָך ,כַאֲ ֶׁשר י ִָשא
ֹאמר אֵ לַי ָשאֵ הּו ְבחֵ ֶ
נשיאה .לנשיאה יש פירוש פיזי לדוגמה "כִ י-ת ַ
הָ אֹ מֵ ן אֶ ת-הַ ֹינֵק"(במדבר י"א י"ב) .לנשיאה יש גם פירוש של קידום או העצמה ,ההפך
מהשפלה כפי שרשום באגרת הרמב"ןָ " :לכֵן הַ ְׁש ִפיל עַ ְצ ְמָך ,וִ י ַנ ַֹשאֲ ָך הַ ּמָ קוֹם" אף
רּוח ,וְ ג ֶֶׁשם ָאיִן"(משלי כ"ה י"ד) וכן מי שנבחר להיות
יאים וְ ַ
העננים נקראים נשיאים" ,נ ְִש ִ
אזרח רם מעלה יהיה נשיא ,כפי שניתן לראות מיד בהמשך הפרשה" :וַ י ְַק ִריבּו
אׁשי בֵ ית אֲ בֹ ָתם :הֵ ם נְ ִשיאֵ י הַ ַּמטֹת ,הֵ ם הָ ע ְֹמ ִדים עַ ל-
נְ ִשיאֵ י י ְִש ָראֵ לָ ,ר ֵ
הַ ְפקֻ ִדים"(במדבר ז' ב') .אך טבעי הוא שאדם העולה במעלה הפרמידה רוכש לעצמו
שונאים ואויבים ולכן המשך הברכה" ,וישם לך שלום" ,למרות שתעלה לגדולה
עדין יהיה לך שלום.
וכך ,נביט על הברכה ונוכל לחלק כל שורה לשני חלקים:
יְבָ ֶרכְ ָך ה'

וְ י ְִׁש ְמ ֶרָך

הקב"ה יברך אותך וגם ישמור
אותך מאותם החומדים את הברכה

יָאֵ ר ה' פָ נָיו אֵ לֶיָך

וִ יחֻ ֶּנ ָך

ה' יאיר פניו אליך וגם תמצא חן
בעיני אנשים

י ִָשא ה' פָ נָיו אֵ לֶיָך

וְ י ֵָשם לְ ָך ָׁשלוֹם

ה' ינשאך וגם יתן לך שלום עם
הסובבים

המסר העולה מן הדברים הוא כי מתנה גורמת לחוסר סימטריה ,לקנאה .הברכה
השלמה היא כאשר אנו מצליחים להתגבר על חוסר הסימטריה.
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פרשת בהעלתך  כ ִֻׁשית

שה
שר לָ ָקח ִכיִ -א ׁ ָ
שה הַ ֻכ ִׁשית אֲ ׁ ֶ
שה ,עַ ל-אֹדוֹ ת הָ ִא ׁ ָ
מ ֶׁ
הרֹן ְב ֹ
"ו ְַת ַד ֵבר ִמ ְריָם וְ ַא ֲ
כֻ ִׁ
שית ,לָ ָקח" (במדבר י"ב א')
אם לשפוט על פי העברית המדוברת ,יש כאן אמירה גזענית של מרים הנביאה
ּומ ְצ ַריִם,
"בנֵיָ ,חם--כּוׁש ִ
ואהרון הכהן .על פי ספר בראשית כוש היה בנו של כנעןְ ,
ּופּוט ּוכְ נָעַ ן"(בראשית י' ו') .ציפורה ,אשת משה היתה מדינית כידוע ומדין היה צאצא
טּורה .וַ ֵ
ּוׁש ָמּה ְק ָ
ַאב ָרהָ ם וַ י ִַקח ִא ָשהְ ,
של קטורה" ,וַ יֹסֶ ף ְ
תלֶד לוֹ ...וְ אֶ תִ -מ ְדיָן("...בראשית
כ"ה א') .כך שהביטוי עצמו איננו מתייחס למוצא .המשך הפסוק גם הוא אינו מעיד
ֹאמרּו ,הֲ ַרק ַאְךְ -במֹ ֶׁשה ִדבֶ ר ה' הֲ ֹלא,
על אמירה גזענית שכן בפסוק שאחרי נכתב "וַ י ְ
גַם-בָ נּו ִדבֵ ר" (במדבר י"ב ב') ומכאן שישנה משמעות אחרת המסתתרת כאן.
ישנו משפט מפורסם של עמוס " הֲ לוֹא כִ ְבנֵי כ ִֻׁשיִים ַא ֶתם לִ י ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל"
בפסוק זה מכונים בני ישראל בני כושיים ,הפירוש הנפוץ הוא שאנו איננו טובים
יותר מעמים אחרים ,אפילו לא טובים יותר מבני חם שקוללו ע"י נח בעבדות .ישנו
פירוש נוסף המחבר את פסוק זה עם הביטוי של ירמיהו "היהפוך כושי עורו ,ונמר
חברבורותיו"(ירמיהו י"ג כ"ג) .הנביא מתיחס כאן לחוסר יכולת לשנות מאפיין חשוב,
לדוגמה חברבורות הנמר או עורו של הכושי .הכושי ניכר בעורו ולכן בולט
בנוכחות אומות אחרות.
(עמוס ט' ז').

אם להתייחס להמשך הפסוק נראה כי הקב"ה דיבר אל מרים (הנביאה) וגם אל
אהרון הכהן .משה רבנו היה שונה וה' דיבר אליו תמיד "וַ יֹאמֶ רִׁ ,ש ְמעּו-נָא ְדבָ ָרי;
ִאם-י ְִהיֶה ,נְ ִביאֲ כֶם ה' בַ ַּמ ְרָאה אֵ לָיו אֶ ְתוַ ָדע ,בַ חֲ לוֹם אֲ ַדבֶ ר-בוֹֹ .לא-כֵן ,עַ בְ ִדי מֹ ֶׁשה:
ּותמֻ נַת ה' ,יַבִ יט"
ּומ ְראֶ ה וְ ֹלא ְב ִחידֹתְ ,
יתי ,נֶאֱ ָמן הּוא .פֶ ה אֶ ל-פֶ ה אֲ ַדבֶ ר-בוַֹ ,
ְבכָל-בֵ ִ
(במדבר י"ב ו') דברי ה' אל משה לא היו ארוע חד פעמי אלא באופן קבוע .במתן תורה
נצטוו עם ישראל "ַאלִ -תגְׁשּו אֶ לִ -א ָשה"(שמות י"ט ט"ו) ,גם הגמרא אומרת "שלא יהו
תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים" (ברכות כ"ב עמ' א') .מכאן שמשה
רבנו שהיה נאמן ביתו של הקב"ה והיה רגיל בו הבדיל עצמו מאשתו כדי שתמיד
יהיה טהור וכשיר לנבואה( .יתכן ולא היה מחוייב בשל מעלתו אך באותו מקום
ָאדם ,אֲ ֶׁשר ,עַ לְ -פנֵי הָ אֲ ָד ָמה" (במדבר י"ב ג') ולכן
נכתב "וְ הָ ִאיׁש מֹ ֶׁשה ,עָ נָו ְמאֹ דִ --מכֹל ,הָ ָ
ראה לנכון משה רבנו שלא לקחת לעצמו זכויות יתרות).
אם בשל דרישות התפקיד או מסיבה אחרת כנראה שמשה רבנו היה מצוי יותר
באוהל מועד מאשר באוהלה של ציפורה ואחיו הגדולים ,כנראה מתוך דאגה לאח
הקטן ,ניהלו שיחה בנושא (בעת יציאת מצריים משה היה בן  80ואהרון ומרים היו
מבוגרים ממנו) .ניתן ללמוד כאן שני דברים ,הראשון ,גם לאחר שנהיה מנהיג העם
והם בני למעלה משמונים שנים משה הוא עדין האח הקטן .השני הוא יישומי
יותר ,גם מתוך דאגה אנו עלולים להגיע ללשון הרע.
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פרשת שלח לך ְ מ ַרגְ לִ ים

שר-
ָתרו ֶאתֶ -א ֶרץ ְכנַעַ ן ,אֲ ׁ ֶ
ָשים ,וְ י ֻ
ֹשה ֵלאמֹרְׁ .שלַ ח-לְ ָך אֲ נ ִׁ
"ויְ ַד ֵבר ה'ֶ ,אל-מ ׁ ֶ
יש ֶאחָ ד לְ מַ ֵטה אֲ ב ָֹתיוִ ,ת ְׁשלָ חו--כֹל,
יש ֶאחָ ד ִא ׁ
אֲ נִ י נ ֵֹתן ,לִ ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאלִ :א ׁ
נ ִ
ָשיא בָ הֶ ם"(במדבר י"ג א' )
הנושא המרכזי בפרשת השבוע הוא פרשת המרגלים .עיון בפרשה עם זאת מראה
כי האנשים היו תיירים ולא מרגלים ,הם נשלחו לתור ולא לרגל .רק בספר דברים,
משה מסביר לעם "וַ י ְִפנּו וַ יַעֲ לּו הָ הָ ָרה ,וַ יָבֹ אּו עַ ד-נ ַַחל אֶ ְׁשכֹל; וַ י ְַרגְ לּו ,אֹ ָ
תּה"(דברים א'
כ"ד) .ישנו שוני בנוסח בין שני התיאורים ,בספר דברים העם מבקש לשלוח אנשים
ש"יחפרו" את הארץ ואכן האנשים "מרגלים את הארץ" ואילו בפרשתנו ,האנשים
נשלחו "לתור" את הארץ בהוראת הקב"ה .הרוח העולה מבין השיטין בפרשתנו
היא שהקב"ה בוחר את הבכירים ,תרי עשר נשיאים ,אחד מכל שבט הנוחל בארץ
(בני לוי לא נחלו בארץ ולא היה מרגל מבני לוי) .נשיאים אלו נשלחים לתור את
הארץ ולהביא מידע על הארץ ,כיצד הדברים נראים.
הפטרת הפרשה מתרחשת  38שנים מאוחר יותר ,מחליפו של משה ,יהושוע ,שולח
אף הוא אנשים" :וַ י ְִׁשלַח יְהוֹׁשֻ עַ ִ -בן-נּון ִמן-הַ ִש ִטים ְׁש ַניִם-אֲ נ ִָׁשים ְמ ַרגְ לִ ים ,חֶ ֶרׁש
ָארץ ,וְ אֶ ת-י ְִריחוֹ"(יהושוע ב' א') .כאן נשלחים שני "מרגלים" ולא
לֵאמֹ ר ,לְ כּו ְראּו אֶ ת-הָ ֶ
תרי עשר נשיאים .גם הדיווח כאשר הם חוזרים הוא אישי "וַ יָבֹ אּו ,אֶ ל-יְהוֹׁשֻ עַ בִ ן-
נּון; וַ י ְַס ְפרּו-לוֹ" (יהושוע ב' כ"ג) בניגוד לדווח בפרשתנו שהוא הצגה של הנשיאים מול
אֹתם
כל העם "וַ יֵלְ כּו וַ יָבֹ אּו אֶ ל-מֹ ֶׁשה וְ אֶ לַ-אהֲ רֹן וְ אֶ ל-כָל-עֲ ַדת ְבנֵיִ -י ְש ָראֵ ל … ,וַ י ִָׁשיבּו ָ
ָדבָ ר וְ אֶ ת-כָל-הָ עֵ ָדה" (במדבר כ"ג כ"ו)  .ההשוואה בין הפרשה להפטרה מחדד אף יותר את
כישלון השליחות של הנשיאים בימי משה.
משה בטוח שהארץ טובה .הנשיאים והעם ,גם לאחר שנתיים של מסע ניסי
במדבר ,עשר המכות ,קריעת הים ,המן ומתן תורה סקפטיים .הם מבקשים לרגל
את הארץ כדי שלא "לצאת פראיירים" .למשה רבנו ברור כי אם ימנע מהם יחשבו
כי הוא מסתיר משהו ולכן ,בהוראת הקב"ה ,הוא שולח את הבכירים ל"סיור
מקדים" .התיירים מביאים אג'נדה משלהם ומרצים את דעתם בפני העם ,הן
בהיבט של התאמת המקום והן בהיבט ההיתכנות הצבאית "וְ הָ אֲ נ ִָׁשים אֲ ֶׁשר-עָ לּו...
ָארץ ...אֶ ל-בְ נֵי
ָאמרּוֹ ,לא נּוכַל ,לַעֲ לוֹת אֶ ל-הָ עָ ם :כִ יָ -חזָק הּואִ ,מּמֶ ּנּו .וַ י ִֹציאּו ִדבַ ת הָ ֶ
ְ
י ְִש ָראֵ ל"(במדבר כ"ג ל"א) .המשימה נכשלה בשל פער הציפיות (תיור מול ריגול) ומשום
שאלו שביצעו את המשימה בלבלו את פרשנותם האישית עם העובדות בעת
הביצוע ,מעבר למנדט שניתן להם.
המסר העולה מן הדברים הוא שכאשר אדם (או כלי) לא מתאים נבחר לביצוע
משימה ,גם אם הוא מצוין למשימות אחרות ,הביצוע לא יהיה מושלם .רצוי
להתאים הכלי או האדם למשימה.
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פרשת קורח  טַ ּלִ ית ׁשֶּ ֻכ ָּלה ְת ֵכלֶּת

"ו ִַי ַקח ק ַֹרחֶ ,בן-יִ ְצהָ ר ֶבןְ -קהָ ת ֶבן-לֵ וִ י"

(במדבר ט"ז א')

מיד לאחר חטא המרגלים נענשים בני ישראל ומתעכבים באותו המקום  38שנים.
החניה וחוסר המעש מביאים מן הסתם לחיכוכים שונים ,ביניהם על זכות
ההנהגה .מפרשת קורח אנו מכירים מספר ביטויים הלקוחים מן הפרשה או מן
המדרשיםּ" ,ופָ ְצ ָתה הָ אֲ ָד ָמה אֶ תִ -פיהָ " (במדבר ט"ז ל')" ,אוי לרשע ואוי לשכנו( ,לכך לקו
מהם דתן ואבירם ומאתיים וחמישים איש עם קורח ועדתו ,שנמשכו עמהם
במחלוקתם)"(רש"י)" ,מחלוקת לשם שמים" (פרקי אבות ה' י"ז) ועוד .נדמה לי שאחד
הביטויים הנפוצים ,הוא "טלית שכולה תכלת" .כיום הביטוי מציין (לרוב) אדם
"צדיק" מושלם אך לא זוהי משמעות הביטוי במקורו.
מספר המדרש" ,אמר ליה [אמר לו] קרח למשה רבנו עליו השלום :טלית שכולה
תכלת ,מהו שתהא פטורה מן הציצית? אמר ליה :חייבת בציצית .אמר ליה קרח:
הטלית אינה פוטרת עצמה וארבעה חוטין פוטרות אותה? בית מלא ספרים מהו
שיהא פטור מן המזוזה? אמר ליה :חייב .אמר ליה :כל התורה יש בה רע"ה פרשיות
ואינן פוטרות את הבית ,ושתי פרשיות שבמזוזה פוטרות הבית? אמר לו :על אלו
דברים לא נצטווית ,אלא מלבך אתה בודאם" (ילקוט שמעוני) .מקור שאלתו של קורח
בסוף הפרשה הקודמת שם ניתנת לעם מצוות ציצית ,משה מצווה את העם לתת
ציציות בארבע הפינות של הטלית ,ובכל ציצית לתת פתיל אחד של תכלת .שאלתו
של קורח נועדה להגחיך את מצוות הציצית .המצווה כאן אינה המטרה אלא,
כדרכם של דמגוגים מאז ימי קורח ועד ימנו ,ההנהגה .היות ומשה רבנו היה
השליח מגיע קורח המעוניין במשרתו ומציג היכן ,לדעתו ,משה חרג מן המנדט
אותו הוא קיבל והוס יף תוספות .המטרה היא להציג את משה כמנהיג לא מתאים
ולתפוס את מקומו.
הטלית שכולה תכלת ,בלשון חכמים ,אינה טלית מושלמת אלא טלית חסרה –
טלית לבנה עם פתיל תכלת מוציאה ידי חובת מצוות ציצית וטלית שכולה תכלת
אינה מוציאה משום שחסר לה החוט.
תשובתו של משה רבינו היא שגם טלית שכולה תכלת חייבת בציצית .יוצא אם כן
שכשם שבית מלא ספרים חייב במזוזה גם טלית שכולה תכלת חייבת בציצית.
ניתן ללמוד מכך לקח חשוב ,החוקים תקפים לכל אדם גם אם הוא חושב שהוא
מושלם והחוק אינו תקף לגביו .האדם אינו אובייקטיבי ומי "שהוציא עצמו מן
הכלל" (הבן הרשע בהגדה של פסח) סופו שיכפור בעיקר .כשם שהבן הרשע סמוך לחכם
וההבדל הוא בכך שהוציא עצמו מן הכלל אף קורח עליו נאמר "חכם גדול היה
קֹ רח ומטועני הארון" (במ"ר י"ח ג') .כאשר הוציא עצמו מן הכלל וכפר במנהיגותם של
משה ואהרון הביא על עצמו את סופו.
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פרשת חוקת ְ ש ָרפִ ים

ַשכוֶ ,את-הָ עָ ם; וַיָמָ ת עַ םָ -רב,
ש ַלח ה' ָבעָ םֵ ,את הַ ְנחָ ִׁשים הַ ְש ָר ִפים ,וַיְ נ ְׁ
"וַיְ ׁ ַ
"
ל
א
ֵ
ר
ָ
ש
ִמ ִי ְ
(במדבר כ"א ו')
בשל תלונות בני ישראל שולח הקב"ה את "הנחשים השרפים" לנשוך את העם.
וקלְ יָא שהוא
אונקלוס מתרגם שתי מילים" ,יָת ִחיוָ וָ ן ָקלַן"ִ ,חוְ יָא שהוא תרגום נחש ַ
תרגום שרף .המילים שרף ונחש מגיעות פעמים רבות כמילים נרדפות "הַ ּמוֹלִ יכֲָך
בַ ִּמ ְדבָ ר הַ ָגדֹל וְ הַ ּנו ָֹרא נ ָָחׁש ָש ָרף וְ עַ ְק ָרב"(דברים ,ח' ,ט"ו) ,או עם שמות נוספים שהם
מילים נרדפות לנחש (ומוכרים כסוגי נחשים היום) " כִ י ִמש ֶֹרׁש נָחָ ׁש יֵצֵ א צֶ פַ ע
ּופ ְרי ֹו ָש ָרף ְמעוֹפֵ ף" (ישעיהו י"ד כ"ט) ו"-אֶ ְפעֶ ה וְ ָש ָרף ְמעוֹפֵ ף" (ישעיהו ל' ו') .המעניין הוא כי
ִ
"ש ָר ִפים ע ְֹמ ִדים ִמ ַ
שרף גם משמש כינוי לאחד מסוגי המלאכים ְ
ּמעַ ל לוֹ" (ישעיהו ו' ו')
וללא קשר יש גם שרף עצים שהוא אחד מסממני הקטורת.
אם נחזור לפרשתנו ,ניתן לראות כאן שני נושאים מעניינים .האחד ,בני ישראל
נענשים במגפה מפורשת ,בנחשים הנושכים (מכישים?) את העם .המדבר מהווה
כר פורה לנחשים מסוגים שונים אך לרוב הם אינם נקהלים ויכישו רק אם ירגישו
עצמם בסכנה ,וכאן "וַ י ָָמת עַ םָ -רב"(במדבר כ"א ו') .הנחשים הגיע בהמוניהם ובמפתיע
והכישו רק את בני האדם ,לא נזכר שהכישו את המקנה ,כמו מלאך שיש לו
שליחות .אם להתייחס להגדה" ,ויוציאנו ה' ממצרים ,לא על ידי מלאך ולא על ידי
שרף ולא על ידי שליח ,אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו" מלאך יבצע שליחות אחת
בלבד וכאן השרף והשליח הם סוגים של מלאך.
הנושא השני ,משה מתבקש להתפלל לקב"ה אך הקב"ה עונה לו "וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל-
מֹ ֶׁשה ,עֲ ֵשה לְ ָך ָש ָרף ,וְ ִ
שים אֹ תוֹ ,עַ ל-נֵס; וְ הָ יָה ,כָל-הַ ּנָׁשּוְך ,וְ ָרָאה אֹ תוֹ ,וָ חָ י"(במדבר כ"א
ו') .הקב"ה אינו מסתפק בתפילתו של משה אלא רותם את העם .כנראה שברבות
השנים נשכחה התפילה והנחש הפך לעבודה זרה "כִ י עַ ד-הַ י ִָמים הָ הֵ ּמָ ה הָ יּו בְ נֵי-
י ְִש ָראֵ ל ְמ ַק ְט ִרים לוֹ; וַ י ְִק ָרא-ל ֹו נְחֻ ְׁש ָתן" (מלכים ב' י"ח ד') .אמנם חזקיהו כיתת את נחש
הנחושת אך סמלו של המוט והנחש שעליו משמשים עד היום כסמל לריפוי ,בין
היתר בסמלו של חיל רפואה .במסכת ראש השנה כתוב "וכי נחש ממית או נחש
מחיה? אלא ,בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם
שבשמים ,היו מתרפאין ,ואם לאו ,היו נימוקים" (משנה ראה"ש ג' ח') ,כוחו הרפואי של
הנחש תלוי באמונה בריבונו של עולם ,לנחש אין כוח ריפוי משל עצמו.
כמו הצרעת ,גם הכשת השרפים אינה טבעית אלא ניסית ,השרף מכיש בשליחות
ה' ולכן ה"תרופה" אינה טבעית אלא ניסית ,המוכש נדרש להתבונן מעלה בתפילה.
התרופה אינה תרופה "סתם" אלא צריכה להתאים לבעיה .עוד ,אנו רואים כי
יקָך ,כַאֲ ֶׁשר י ִָשא הָ אֹמֵ ן אֶ ת-הַ ֹינֵק,
ֹאמר אֵ לַי ָשאֵ הּו ְבחֵ ֶ
בכניסה לארץ כבר נגמר "כִ י-ת ַ
עַ ל הָ אֲ ָד ָמה ,אֲ ֶׁשר נִ ְׁשבַ ְע ָת לַאֲ בֹ ָתיו"(במדבר י"א י"ב) ובכניסה לארץ מתבקשים בני ישראל
לסמוך על עצמם ועל תפילתם ולא על שליח ה'.
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פרשת בלק ִ איעָצְ ָך

ֲשה הָ עָ ם הַ זֶה לְ עַ ְמ ָךְ ,ב ַאח ֲִרית
שר ַיע ֶ
"וְ עַ ָתהִ ,הנְ נִ י הוֹ לֵ ְך לְ עַ ִמי; לְ כָ הִ ,איעָ ְצ ָך ,אֲ ׁ ֶ
הַ י ִ
ָמים" (במדבר כ"ד י"ד')
ניצחונותיהם של בני ישראל מטילים מורא על הסביבה והמואבים פונים לייעוץ
אצל זקני מדיין .בלק מגייס לעזרתו את הנביא והמכשף בלעם בעל המוניטין" ,כִ י
י ַָד ְע ִתי ,אֵ ת אֲ ֶׁשרְ -תבָ ֵרְך ְמבֹ ָרְך ,וַ אֲ ֶׁשר ָתאֹ ר ,יּוָאר" (במדבר כ"ב ו') ,כדי לקלל את בני
ישראל .חשוב להבין כי המילים בתנ"ך אר"ר ,קל"ל ,קב"ה המציינים קללה
מתייחסים לפעולה משנה מציאות ולא לגידוף (אליו אנו מתייחסים היום כאל
קללה).
היחס אותו התורה מגלה כלפי בלעם אינו יחס אוהד .כבר בפגישתו של בלעם עם
אתי אֵ לֶיָך--
"הּנֵה-בָ ִ
"מזמין העבודה" בלק ,הוא מתנער מאחריות לתוצאות מעשיו ִ
אּומה :הַ ָדבָ ר ,אֲ ֶׁשר י ִָשים אֱ ִ
עַ ָתה ,הֲ ָיכֹל אּוכַל ַדבֵ ר ְמ ָ
ֹלהים ְב ִפי--אֹ ת ֹו אֲ ַדבֵ ר" (במדבר כ"ב
"בנֵה-לִ י בָ זֶה ִׁשבְ עָ ה ִמזְ בְ חֹ ת;
ל"ח) .הוא מגדיר את דרישותיו כדי לבצע את העבודה ְ
וְ הָ כֵן לִ י בָ זֶהִׁ ,ש ְבעָ ה פָ ִרים וְ ִׁש ְבעָ ה אֵ ילִ ים"(במדבר כ"ג א') וכאשר אינו מצליח ,הוא אינו
ממהר ליטול אחריות אלא מנסה שוב ושוב ,העלות ,כמובן ,על מזמין העבודה,
להלן ,בלק.
"ָאמרּו זִ ְקנֵי ִמ ְדיָן :אֵ ין
ְ
כאשר המדרש מתאר לנו את הבחירה בבלעם אומר המדרש
ָאדם ֶׁשכוֹח ֹו ְבפִ יו" (במדבר רבה ,כ').
ָאמרּו לָהֶ םַ :אף ָאנּו נָבוֹא כְ נֶגְ ָדם בְ ָ
כוֹח ֹו אֶ ּלָא ְב ִפיוְ .
זקני מואב מסיקים כי משה רבנו ,מנהיג העם ,אחראי לניסים ופונים לזקני מדיין,
עימם חי משה לבקשת עזרה .אלו האחרונים ממליצים להם לקחת מכשף גדול
יותר .הביטוי אין כוחו אלא בפיו ,בשפתנו אנו ,אינו מתייחס לאדם שיש כח
לדברים היוצ אים מפיו אלא לגוזמאי המספר על יכולותיו מבלי שיש לו יכולות.
אקורד הסיום של יחסי בלעם בלק הוא הביטוי "וְ עַ ָתהִ ,הנְ נִ י ה ֹולְֵך לְ עַ ִּמי; לְ כָה,
ִאיעָ ְצָך"(במדבר כ"ד י"ד) בלעם כאן הופך ליועץ ,גם למילה זו יש משמעות שלילית היום
של אדם שלא הצליח בחייו וכעת מחלק מניסיונו לאחרים ללא לקיחת אחריות.
אנו מכירים בתורה מספר חמורים מפורסמים .משה רבנו ואברהם אבינו מרכיבים
על החמור ציוד ואת בניהם .גם בני יעקב הבאים מצרימה לשבור בר טוענים את
בעירם על החמור .היחיד המתואר כאדם בוגר הרוכב על חמור הוא בלעם (אתון
היא נקבת החמור) .בפרקי אבות העניין מסוכם" ,עין טובה ,ורוח נמוכה ,ונפש
שפלה ,מתלמידיו של אברהם אבינו; עין רעה ,ורוח גבוהה ,ונפש רחבה ,מתלמידיו
של בלעם הרשע" (אבות ה' י"ט) .בלעם כאן מסומן כאדם המחפש את הרע ובו בזמן
מאדיר את עצמו ,להבדיל מאברהם אבינו המסמל את הטוב ,את האידאל .אברהם
פעל ובלעם שכוחו בפיו ייעץ וקילל.
המסר העולה מן הדברים הוא שעדיף אדם עושה מאדם מתפאר .עלינו לחפש
לקדם את סביבתנו ולא לחפש את החולשות של הסובבים אותנו.
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פרשת פנחס ׁ שָ לֹום

הרֹן הַ כֹהֵ ן ,הֵ ִׁשיב ֶאת-חֲמָ ִתי מֵ עַ ל ְבנֵי-יִ ְש ָר ֵאל,
" ִפינְ חָ ס ֶבןֶ -אלְ עָ זָר ֶבןַ -א ֲ
יתי ֶאתְ -בנֵי-יִ ְש ָר ֵאלְ ,ב ִקנְ ָא ִתי .לָ כֵ ן,
ְב ַקנְ אוֹ ֶאתִ -קנְ ָא ִתיְ ,בתוֹ כָ ם; וְ לֹאִ -כ ִל ִ
יתיָ ׁ ,
אֱ מֹרִ ,הנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאתְ -ב ִר ִ
שלוֹ ם" (במדבר כ"ה י"א)
לאחר פרשת בלק אנו קוראים על התנהגות לא מוסרית של בני ישראל ,בשיאה,
מורה משה לראשי העם להרוג את עובדי העבודה הזרה .בשלב זה ניגש אל משה,
מול כל העם ,אחד מנשיאי השבטים והעם מגיב בבכי" :וְ ִהּנֵה ִאיׁש ִמבְ נֵי י ְִש ָראֵ ל בָ א,
וַ י ְַק ֵרב אֶ ל-אֶ ָחיו אֶ ת-הַ ִּמ ְדיָנִ ית ,לְ עֵ ינֵי מֹ ֶׁשהּ ,ולְ עֵ ינֵי כָל-עֲ ַדת ְבנֵי-י ְִש ָראֵ ל וְ הֵ ּמָ ה בֹ כִ ים,
פֶ ַתח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד" (במדבר כ"ה ו') פנחס קם ועושה מעשה ,הוא הורג את האיש ואת
המדי ינית .פרשת פנחס נפתחת בכך שהקב"ה מוסר דרך משה " ָלכֵן ,אֱ מֹ רִ :הנְנִ י נֹ תֵ ן
יתיָׁ ,שלוֹם" (במדבר כ"ה י"ב).
ל ֹו אֶ תְ -ב ִר ִ
המילה שלום מוכרת לנו כבר מהתורה .גם המשמעות הרווחת היום ,ההפך
את אֵ לֶיהָ
ממלחמה מקורה כנראה בתנ"ך" ,כִ י ִת ְק ַרב אֶ ל ִעיר לְ ִהּלָחֵ ם עָ לֶיהָ וְ ָק ָר ָ
לְ ָׁשלוֹם" (דברים כ' י') .אך המילה מחזיקה משמעויות נוספות ,שורשה של המילה הוא
של"ם ובכתובים המילה משמשת גם במשמעות של טובה או ברכה" :י ְִהי ָׁשלוֹם
ַאר ְמנו ָֹתיְִך" (תהלים קכ"ב ,ז'); "וְ ָׁשלוֹם וָ ֶׁש ֶקט אֶ ֵתן עַ ל י ְ
ְבחֵ ילְֵך ַׁשלְ וָ ה ְב ְ
ִש ָראֵ ל" (דברי הימים א'
כ"ב ט')" .ד ֵֹרׁש טוֹב לְ עַ ּמ ֹו וְ דֹבֵ ר ָׁשלוֹם לְ כָל ז ְַרעוֹ" (אסתר י' ג') ועוד.
במקרה שלנו יתכן והק ב"ה מתכוון שהוא אינו מעניש את פנחס שהרג שני אנשים,
זאת להבדיל מתקדים קין שם כתוב במפורש שקין נענש על הרצח "וְ עַ ָתהָ ,ארּור
ָארץ"(בראשית ד י"א) .במקרה זה הכוונה היא שאין "מלחמה" בין
ָא ָתה...נָע וָ נָדִ ,ת ְהיֶה בָ ֶ
הקב"ה לפנחס .אפשרות נוספת היא שפנחס פעל בלהט הרגע והקב"ה מודיעו
שהוא יכול להיות שלם עם מעשהו ונותן לו ברית שלום.
ניתן לראות לכל אורך התנ"ך ,עד כאן ומכאן ,מקרים רבים של הרג .גם כאן משה
נצטווה להורות על הרג של עובדי עבודה זרה לפני מספר פסוקים .בכל המקרים
של מלחמה או ציווי מה' ההרג מותר .כאן ישנו חשש כי בשל העובדה שפנחס פעל
על דעת עצמו ,ללא ציווי ,הוא רוצח וצריך להמיתו בחטאו .הקב"ה מנחה כאן כי
הוא מקבל את מעשהו של פנחס וכי מניעיו היו כשרים.
מעשה פנחס הוא דוגמה טובה למצב של "הלכה ואין מורין כן" .במקרה זה ,זוהי
ההתנהגות הרצויה אך החכמים אינם מלמדים הלכה זו בציבור.
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פרשות מטות מסעי  תַ ְרבּות

ָשים חַ ָט ִאים לִ ְספוֹ ת עוֹ ד עַ ל חֲרוֹ ן ַאף
"וְ ִהנֵה ַק ְמ ֶתםַ ,תחַ ת אֲ ב ֵֹתיכֶ ם ַת ְרבות אֲ נ ִׁ
ה' ֶאל יִ ְש ָר ֵ
אל" (במדבר ל"ד י"ד)
לאחר כיבוש שטחי מואב והאמורי בעבר הירדן המזרחי פונים בני גד ובני ראובן
אל משה רבנו ומבקשים לנחול את נחלתם שם .משה רבנו נמצא בנקודת זמן
רגישה ,לאחר שהקב"ה הודיעו על מותו המתקרב וכי נענש יחד עם אחיו אהרון
הכהן ,ושניהם לא יכנסו לארץ המובטחת .משה רבנו מכנה את הפונים תרבות
אנשים חטאים.
המילה תרבות היא מילה יחידאית ,אונקלוס מתרגם "והא קמתון בתר אבהתכון
תלמידי גובריא חייביא לאוספא עוד על תקוף רוגזא דה' על ישראל" ,תרבות
מלשון תלמידים .גם המורה נקרא בלשון חז"ל רב "עשה לך רב וקנה לך חבר" (אבות
א' ו').
בלשון העברית ,כאשר אנו מכוונים לחיה שחונכה אנו מדברים על חייה מאולפת.
נדבר על כלב מאולף או סוס מאולף כדי להבדיל בין החיה שאינה מאולפת שהיא
חיית פרא .באותה המידה כאשר אנו מכוונים למין שהותאם לצרכי האדם אנו
מדברים על תירבות ,במקרה זה נבררו מהמין פרטים בעלי מאפיינים רצויים
והורבעו יחד .בצורה זו אנו מכוונים את אופן הגידול ,בדומה ללימוד שגם הוא
צורת הכוונה (את הבקר מכווינים בעזרת מלמד הבקר – מוט ובסופו קוץ "וְ ַאחֲ ָריו
הָ יָה ַׁש ְמגַר בֶ ן-עֲ נָת ,וַ יְַך אֶ תְ -פלִ ְׁש ִתים ֵׁשׁש-מֵ אוֹת ִאיׁש ְב ַמלְ ַמד הַ בָ ָקר; וַ יו ַֹׁשע גַם-הּוא
אֶ ת-י ְִש ָראֵ ל" (שופטים ג' ל"א) ,מקור צורתה של האות למד הוא כנראה צורתו של מלמד
הבקר)  .השימוש במילה תרבות היום מכוון בעיקר למשמעות שטבעו הרומאים כדי
להבחין בין עמים תרבותיים לברברים.
מכל המילים בהן יכל משה רבנו לעשות שימוש הוא בוחר במילה בעלת הקשר
בעייתי .מחד ,המילה מייצגת תלמיד אך מרמזת גם לריבוי ,מכאן שדעתם של
המבקשים מייצגת המון או אספסוף ולא את דעתם האישית .המילה גם מייצגת
את העובדה שביקשו מעל ומעבר כמו בני לוי בעדת קרח להם עונה משה רבנו "רב
לכם בני לוי" .אולי גם ישנו כאן רמז לכך שמדובר בריב.
המסר אותו ניתן ללמוד כאן הוא כי לעיתים גם אדם גדול מושפע בתשובתו
ממשקעים רגשיים או אישיים .במקרה זה ,גם לברירת המילים בהן הוא משתמש
יש משמעות.
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יך ,לְ פָ נ ָ
" ְר ֵאה נ ַָתן ה' אֱ לֹהֶ ָ
שר ִד ֶבר ה' אֱ לֹהֵ י
ֶיךֶ --את-הָ ָא ֶרץ :עֲלֵ ה ֵר ׁשַ ,כאֲ ׁ ֶ
אֲ ב ֶֹת ָ
יך לָ ְךַ --אלִ -ת ָירא ,וְ ַאלֵ -
תחָ ת" (דברים א' כ"א)
על סף הכניסה אל ארץ ישראל עומד משה ונושא את נאומו האחרון .במהלכו,
מסביר משה לבני ישראל על הארץ שירשו ועל הארצות שירשו שכניהם .במהלך
פרשתנו נאמרות מספר מילים המכוונות לירושה .אונקלוס בתרגומו ,מחליף בין
שלושה פרושים לשורש יר"ש :אחסין (דברים א' כ"א) ,ירותא (דברים ב' ט') ותרכינון (דברים ב'
י"ב) .התקשיתי הפעם ונעזרתי במר עקיבא פוזן ,בנו של המומחה לאונקלוס ,הרב
רפאל פוזן ז"ל.
על פי הרב פוזן ,אונקלוס מבחין בתרגומי "ירש" בין בנין קל לבנין הפעיל .יר"ש
בבנין קל ,משמעו :נחל ,העביר לרשותו .ואלו בהפעיל ,משמעו גרש .נראה כי הכלל
באונקלוס הוא שאין שייך "להוריש" (לגרש) את הארץ אלא את יושביה בלבד.
ומכאן ,בכל פסוק בו מוזכרים תושבי הארץ ,מתרגם הוא בלשון גירוש "תירוכין",
בין בבנין הפעיל ובין בבנין קל .לעומת זאת ,כאשר מוזכרת הארץ בלבד ,מתרגם
הוא בלשון ירושה ,שהרי את הארץ אי אפשר לגרש .הרב פוזן המשיך :בכל התורה
מבחין אונקלוס בין תרגומי ירש לתרגומי נחל :לשונות ירושה מתורגמים בפועל
ירת (ירש ,חילוף ש-ת בין עברית לארמית) לדוגמה "כי לבני לוט נתתיה ירשה"
(דברים ב' י"ט) " ...ירותא" .ואילו לשונות נחלה מתורגמים בפועל חסן -לשון חוסן ,כגון
"ביום הנחילו" (דברים כ"א ט"ז) "ביומא דיחסין",
רק בשלשה פסוקים ,כולם עוסקים בירושת הארץ ,שינה אונקלוס ותרגם ירש
בפועל חסן המיוחד לנחלה" :באו ורשו את הארץ"" ,עולו ואחסינו ית ארעא",
"ראה נתן ה' אלהיך לפניך את הארץ עלה רש" " ...סק אחסין" והאחרון" ,ובשלח ה'
אתכם ...לאמר עלו ורשו" "סקו ואחסינו".
מדוע? לא ברור" .באורי אונקלוס" סבר כי בשלשה פסוקים אלה שקדמו לחטא
המרגלים ,רמז אונקלוס לדרשת הספרי" :באו ורשו ,אין מערער בדבר ואינכם
צריכים למלחמה .אילו לא שלחו מרגלים ,לא היו צריכים לכלי זין" .לכן תרגם
אונקלוס בפסוקים אלה "ורשו"" ,ואחסינו" ,שיכולים היו לנחול מיד ,והייתה הארץ
בידיהם ל"אחסנתא" לשון חוסן ,ללא ערעור בדבר.
הפרשה נקר את בשבת שבמהלך תשעת הימים שבין ר"ח אב לתשעה באב .לפני
קרי את מגילת איכה המקוננת על הגלות אנו קוראים על ירושת הארץ .ירושת
הארץ וגרוש יושבה הכנענים נבע מהאמונה והזכות של האבות .הגירוש נבע
מהסתאבות של הבנים.
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ּובכָלְ -מאֹ דֶּ ָך
ּובכָל-נַפְ ְׁשָךְ ,
פרשת ואתחנן  בְ כָל-לְ בָ ְבָך ְ

"וְ ָאהַ ְב ָתֵ ,את ה' אֱ לֹהֶ ָ
יךְ ,בכָ ל-לְ בָ ְב ָך ו ְבכָ ל-נ ְַפ ְׁש ָך ו ְבכָ לְ -מא ֶֹד ָך"

(דברים ו' ה')

אחד מזיכרונות הילדות שלי הוא קולו הרועם של משה חובב ז"ל מקריא את
קריאת שמע בבקרים ברדיו .הפסוק הראשון של קריאת שמע מוכר לרובנו ,גם אלו
שפחות מקפידים על קריאתה מספר פעמים ביום על פי הבנת הפסוק "וְ ִׁשּנַנְ ָתם
ּובקּומֶ ָך" (דברים ו' ז') .אני
ּוב ָׁשכְ ְבָך ְ
יתָך ּובְ ֶלכְ ְתָך בַ ֶד ֶרְךְ ,
לְ בָ נֶיָך ,וְ ִדבַ ְר ָת בָ םְ ,ב ִׁש ְב ְתָך ְבבֵ ֶ
מבקש להתמקד בפסוק השני ,המופיע בכותרת .כאשר אנו אומרים "..בְ כָל-לְ בָ בְ ָך
ּובכָלְ -מאֹ ֶדָך"(דברים ו' ה') ,למה הכוונה? אונקלוס מתרגם..." :בְ כָל לִ בָ ְך ּובְ כָל
ּובכָל-נ ְַפ ְׁשָך ְ
ְ
נ ְַפ ָׁשְךּ ,ו ְבכָל נִ כְ ָסְך" .אם אנו מניחים שמושב רגשות הוא בלב הרי שכמו שלהגיד
משהו בפה מלא גם לאהוב בלב מלא היא אהבה מלאה .בכל נפשך מכוון ככל
הנראה לרמה הנמוכה ביותר ,לנפש הבהמית .אהבה שכזו אמורה להיות מעל כל
ההבנות השכליות .בכל מאודך אינו מובן כלל .אונקלוס מתרגם בכל נכסיך ,בכל
רכושך .עיון בדברי התנאים מראה שגם הם נחלקו בדעתם – "'בכל לבבך' בשני
יצריך ביצר טוב וביצר רע' ...ובכל נפשך' אפילו הוא נוטל את נפשך...שמעון בן עזיי
אומר 'בכל נפשך' אהבהו עד מצוי נפש .ר' אליעזר אומר אם נאמר 'בכל נפשך' למה
נאמר 'בכל מאדך' ואם נאמר 'בכל מאדך' למה נאמר 'בכל נפשך'? יש לך אדם
שגופו חביב עליו מממונו ,לכך נאמר 'בכל נפשך' ויש לך אדם שמממונו חביב עליו
מגופו לכך נאמר 'בכל מאודך' .ר' עקיבא אומר אם נאמר 'בכל נפשך' קל וחומר
'בכל מאודך' מה תלמוד לומר 'בכל מאודך'? בכל מדה ומדה שהוא מודד לך בין
(ספרי דברים ,ואתחנן פיסקא ל"ב) .אי ההבנה בולטת
במידת הטוב בין במידת פורענות"...
ֵ
בהשוואה לקריאה בפרשה השניה של שמע " לְ ַאהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם ּולְ עָ בְ ד ֹו בְ כָל
ּובכָל נ ְַפשכֶם" (דברים י"א י"ג) ,כאן ישנה אהבה בלב ובנפש אך אין אזכור של
לְ בַ ְבכֶם ְ
"בכל מאודך".
נראה לי שניתן להבין זאת בדרך אחרת ,כאשר אנו מדברים על משהו שאנו עושים
בצורה שלמה אנו משתמשים במילה מאוד ,מאוד יפה ,מאוד טעים או דוגמאות
אחרות .גם כאן האהבה צריכה להיות מרבית ,בכל הלב ובכל הנפש (כוח החיות
שלנו ,הדם) ומעבר להם ,גם בכל המאוד שלנו – בכל מאודנו .אם אנו אוהבים את
ה' האהבה לא צריכה להיות "תלויה בדבר" ולהתבטל כאשר בטל אותו הדבר בשלו
אהבנו ,האהבה צריכה להיות מרבית ומלאה .גם אם נראה לנו שיש אי צדק מצד
ה' ואין אנו יכולים לקבל הסבר ,גם אז אנו צריכים לאהוב.
באהבה בין בני אדם ,להבדיל ,ישנו דו שיח ,כאשר נדמה לנו שמישהו פגע בנו אנו
יכולים לדבר אתו וללבן את הנושא .אולי בעיני הפוגע ,לכאורה ,הדברים נראים
שונה .להציב בפני אחר את המראה ולהגיד שפגע בנו ,להציב גבולות לסובבים
ָאחיָך ִבלְ בָ בֶ ָך ה ֹוכֵחַ תוֹכִ יחַ אֶ ת
זוהי הדרישה מאתנו כחיים בחברהֹ " ,לא ִת ְשנָא אֶ ת ִ
יתָך וְ ֹלא ִת ָשא עָ לָיו חֵ ְטא" (ויקרא י"ז י"ט) .כאשר איננו עושים זאת סופנו לשנוא את
עֲ ִמ ֶ
האחר.
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פרשת עקב ּ לֶּחֶּ ם

שר לֹא-י ַָד ְע ָת ,וְ לֹא י ְָדעון אֲ ב ֶֹת ָ
יך :לְ מַ עַ ן
"וַיְ עַ ְנ ָך ,וַי ְַרעִ בֶ ָך ,וַיַאֲ ִכלְ ָך ֶאת-הַ ָמן אֲ ׁ ֶ
הוֹ ִדיע ֲָךִ ,כי לֹא עַ ל-הַ ֶלחֶ ם לְ בַ דוֹ יִ ְחיֶה הָ ָא ָדםִ --כי עַ לָ -כל-מוֹ צָ א ִפי-ה' ,יִ ְחיֶה
הָ ָ
א ָדם" (דברים ח' ג')
כאשר דנים חז"ל בפרי עץ הדעת עולות מספר אפשרויות לזיהוי הפרי ,אחת מהן
היא חיטה" .שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן" (ברכות מ').
מיד לאחר האכילה מעץ הדעת נענשים המעורבים ,אדם ,חווה והנחש .ישנם קווי
דמיון בין עונשו של הנחש לעונשו של האדם ,העונש קשור לאוכל ולעפר" ,וַ יֹאמֶ ר
ר...בזֵעַ ת אַ פֶ יָך ,תֹאכַל
ָאמ ְ
ָאדם ַ
… אֶ ל-הַ ּנ ָָחׁש… ועָ פָ ר תֹאכַל כָל-יְמֵ י ַחיֶיָך… ּולְ ָ
לֶחֶ ם...,כִ י-עָ פָ ר אַ ָתה ,וְ אֶ ל-עָ פָ ר ָתׁשּוב" (בראשית ג' י"ד) .הלחם הוא המזון הבסיסי ביותר,
הלחם הוא גם המזון המסמל את הקדמה .ביהדות ,להבדיל מברכות אחרות בהן
אוחזים את מושא הברכה ביד ימין את הלחם אוחזים בשתי ידיים ,בעשר
האצבעות ,לרמוז לעשר המצוות הכרוכות בעשיית הפת (שו"ע קס"ז ד'  /מ"ב כ"ד) .רובן של
המצוות קשורות לעשר המלאכות הקשורות בפת ,חריש ,זריעה ,עימור ,קציר,
זריה ,דיש ,לישה ,אפיה רדיה ובציעה .מעניין כי ,על פי פירושו של הרש"ר הירש
לפרשה ,שורשו של לחם ,לח"מ ,זהה לשורש של לחימה ,זאת משום שעל האדם
להילחם על מזונו.
ָאדם" בפרשתנו מכוון לכך
לכשעצמו ,הביטוי "כִ י ֹלא עַ ל-הַ ּלֶחֶ ם לְ בַ ד ֹו י ְִחיֶה הָ ָ
שבמשך ארבעים שנות הנדודים במדבר לא עסקו בני ישראל בחקלאות אלא קיבלו
את לחמם מן השמיים ,את המן .המשמעות היום (פוסט מודרנית?) היא שהאדם
צריך מעבר למזון גם צרכים אחרים .ניתן לסדר צרכים אלו החל מביטחון ולבוש
ועד הצורך בהגשמה עצמית.
אם להתייחס לפירמידת הצרכים של מאסלו ולאחד בין שתי המשמעויות ,הלחם
אינו מספיק ,כאשר האדם ניזון ומקיים את צרכיו הגופניים "מו ַֹתר הָ ָאדָ ם ִמן-
הַ ְבהֵ ָמה ָאיִן" (קהלת ג' י"ט) ,מטרתו של האדם להגיע להגשמה עצמית .האדם צריך
לכוון עצמו לשיפור .השיפור מחייב את האדם להינתק מהמשיכה כלפי מטה של
הנפש הבהמית ולכוון עצמו לחיי האידאל .על פי הרמב"ם ,שיאה של ההגשמה
העצמית (על פי ההבנה הנפוצה של הכתוב ב"מורה הנבוכים") הוא החיים לפי
ההלכה ,על פי "מוֹצָ א ִפי-ה'" .יעקב אבינו בצאתו לחרן נודר" :וַ י ִַדר יַעֲ קֹ ב נֶדֶ ר
ּוׁש ָמ ַרנִ י בַ ֶד ֶרְך הַ זֶה אֲ ֶׁשר ָאנֹ כִ י ה ֹולְֵך ,וְ נ ַָתן לִ י לֶחֶ ם
'אם י ְִהיֶה אֱ ֹלהים ִע ָּמ ִדיְ ,
לֵאמֹ רִ :
ֵאֹלהים"(בראשית כ"ב כ').
ָאבי ,וְ הָ ָיה ה' לִ י ל ִ
לֶאֱ כֹל ּובֶ גֶד לִ לְ בֹׁש .וְ ַׁש ְב ִתי ְב ָׁשלוֹם אֶ ל בֵ ית ִ
יעקב מטפס מהקל לכבד – הוא מבקש שמירה ואז לחם ואז לבוש .בסוף יש גם
ֵאֹלהים" .מעניין כי בתפילת שמונה עשרה ,אנו
הגשמה עצמית" ,וְ הָ יָה ה' לִ י ל ִ
מבקשים דעת ואז לחזור בתשובה ורק לאחר מכן אנו מבקשים בריאות ,פרנסה
וגאולה .ללמדנו שהאמונה היא התכלית אך גם הבסיס לקיומנו.
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פרשת ראה  בְ לִ ַיעַל

שבַ ע ְׁשנַת
שמֶ ר לְ ָך ֶפן-יִ ְהיֶה ָדבָ ר ִעם-לְ בָ ְב ָך ְבלִ יַעַ ל לֵ אמֹרָ ,ק ְרבָ ה ְׁשנַת-הַ ׁ ֶ
" ִה ׁ ָ
יך הָ ֶא ְביוֹ ן ,וְ לֹא ִת ֵתן לוֹ ; וְ ָק ָרא עָ לֶ ָ
הַ ְׁש ִמ ָטה ,וְ ָרעָ ה עֵ ינְ ָך ְב ָא ִח ָ
יך אֶ ל-ה' ,וְ הָ יָה
ְב ָך חֵ ְ
טא”(דברים ט"ו ט')
בעברית היום ,המושג בן בליעל משמש לכינוי של אדם שאינו מוסרי במובן הצר
או כקללה במובן הרחב .התורה כאשר היא עושה שימוש במילה זו מכוונת
למשמעות אחרת .בפרשתנו ,פרשת ראה ,המושג מופיע פעמיים ,הפעם הראשונה
בסיפור עיר הנידחת "י ְָצאּו אֲ נ ִָׁשים ְבנֵיְ -בלִ יַעַ לִ ,מ ִק ְרבֶ ָך ,וַ י ִַדיחּו אֶ ת-י ְֹׁשבֵ י ִע ָ
ירם" (דברים
י"ג י"ד) ובפעם השנייה בהקשר של שנת שמיטה ,כמופיע בכותרת.
מעניין לבחון את האופן בו פרשו חכמים את המונח .אונקלוס מפרש יצאו אנשים
בני בליעל ,נְ פַ קּו ג ְֻב ִרין ְבנֵי ִר ְׁשעָ א .הפרשנות הקלאסית מתייחסת לשני פירושים
אחרים המכוונים לפריקת עול שמיים ,בלי על (אין להם אלוהים ,אתאיסטים) או
בלי עול (מורדים בקב"ה) .הביטוי השני מזכיר לנו את ההתייחסות לאנשי סדום
בספר בראשית" ,וְ ַאנְ ֵׁשי ְסדֹם ָר ִעים וְ חַ ָט ִאים לַה' ְמאֹ ד" (בראשית י"ג י"ג) שם מפרש רש"י
עפ"י הגמרא ,לה' מאוד ,יודעים רבונם ומתכוונים למרוד בו .הגמרא במסכת
סנהדרין ,בדיון על עיר הנידחת מפרטת "בני בליעל ,בנים שפרקו עול שמים
מצוואריהם" (סנהדרין קי"א ע"ב).
כך או כך ,כאשר התורה כותבת לנו על עיר הנידחת ,עיר שהחלה לעבוד לאלוהים
אחרים הדבר נראה מובן .התורה ,מספר פסוקים אחר כך מזכירה לנו את הביטוי
כאשר היא מספרת על שנת השמיטה ,מזכירה לנו גם את מצוות שמיטת חובות,
לא זו בלבד שאנו מצווים לוותר למלווה מאיתנו על חובו בבוא שנת השמיטה,
אלא שאנו מצווים גם להלוות את הכסף לעני בעין יפה ,אף אם קרב מועד שמיטת
החובות.
בדוננו בפניה השונים של מדינת הרווחה מציבה לנו התורה אידאל ,מצדו האחד
של המתרס עומד מי שיש לו ומצדו השני מי שאין לו .במצב זה מצווה אותנו
התורה להלוות את הכסף למי שמזלו לא שפר עליו ,כמובן שללא ריבית .כאשר
מגיע זמן תשלום החוב ,להבדיל מן המצב היום של אנשים שמשכורתם מעוקלת
שנים קדימה בשל חוב ,אנו נדרשים לוותר על החוב .בצורה כזו אנו מעניקים לעני
אפשרות שניה .מעניין הוא ,כי כאשר אנו קוראים בין השורות ,אנו קוראים על
"אחיך האביון" .אותו אח ,כאשר לא ניתנת לו ההלוואה הנדרשת קורא אל הקב"ה,
מכאן ניתן ללמוד כי ישנה היכרות עם העני וכי מצבו כל כך קשה שכאשר אינו
מקבל את ההלוואה נותרת בפניו רק אפשרות התפילה ,והקב"ה שומע בקולו.
על פי ספר החינוך ,מצווה ת"פ ,מטרת המצווה "לחזק ולקבוע בלבבנו מידת
הנדיבות ,ולהרחיק תכלית ההרחקה מידת הכילות".
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פרשת שופטים  כִ י הָ אָ דָ ם עֵץ הַ שָ דֶּ ה

שה ,לֹאַ -ת ְׁש ִחית ֶאת-עֵ צָ ה
" ִכיָ -תצור ֶאלִ -עיר י ִָמים ַר ִבים לְ ִה ָלחֵ ם עָ לֶ יהָ לְ ָת ְפ ָ
ש ֶדה,
לִ נְ דֹחַ עָ לָ יו ג ְַרזֶןִ --כי ִמ ֶמנו תֹאכֵ ל ,וְ אֹתוֹ לֹא ִת ְכרֹתִ :כי הָ ָא ָדם עֵ ץ הַ ָ
לָ בֹא ִמ ָפנ ָ
ֶיך ַב ָ
מצוֹ ר"(דברים כ' י"ט)
המילים "כי האדם עץ השדה" מוכרות מפס הקול הישראלי כמילותיו של נתן זך
(שהולחנו ע"י שלום חנוך והושרו ע"י נורית גלרון) .בשירו המפורסם משווה
המשורר בין האדם לעץ ,שניהם צומחים ,שניהם שואפים למעלה ועוד .המילים
יוצאות מן התנ"ך ומאבדות כאן את המשמעות הראשונית ,בפסוק המילים הן
ָאדם
כנראה שאלהֹ" :לאַ -ת ְׁש ִחית אֶ ת-עֵ צָ ּה,..כִ י ִמּמֶ ּנּו תֹאכֵל ,וְ אֹ ת ֹו ֹלא ִתכְ רֹת :כִ י הָ ָ
עֵ ץ הַ ָש ֶדה ,לָבֹ א ִמפָ נֶיָך בַ ָּמצוֹר?" (דברים כ' י"ט) התורה שואלת אותנו ,האם האדם הוא
עץ השדה? האם העץ גם הוא תחת מצור? כוונת התורה כאן היא לכוון אותנו
להתנהגות מוסרית .היפוך הכוונה של השארת "אדמה חרוכה" ,אנו צרים על עיר
כדי לכובשה .לאחר שהעיר תיכנע ותיכבש אל לנו לטבוח בתושבים שאינם
מסכנים אותנו ,הרכוש והעצים שאינם נלחמים בנו אינם בכלל המצור .חשיבה זו
היא חשיבה שונה מכל אפשרויות הלחימה שהיו מוכרות במזה"ת הקדום ואף
במלחמה העכשווית.
מעניינים שני הזכרים של המילים עץ השדה ,האחד במסכת תענית (ז' עמ' א'),
שם ,בדיון על מורה שראוי ללמוד ממנו מובא הפסוק שלנו ורש"י מפרש" ,וכי אדם
עץ השדה ,אלא מקיש אדם לעץ השדה מה עץ השדה אם עץ מאכל הוא ממנו
תאכל ואותו לא תכרות כך תלמידי חכמים אם הגון הוא ממנו תאכל ,למוד הימנו,
ואם לאו ,אותו תשחית ,סור מעליו" .או במילים אחרות ,ניתן ללמוד ממורה ראוי
ואילו מורה שאינו ראוי ניתן "להשחית" ולא ללמוד ממנו.
מקום אחר בו מופיע הביטוי הוא בחזונו של יחזקאל הנביא" :וְ נ ַָתן עֵ ץ הַ ָשדֶ ה אֶ ת-
ַאדמָ ָתם ,לָבֶ ַטח"(יחזקאל ל"ד כ"ז) .כאן ,בחזון הגאולה
ָארץ ִתתֵ ן יְבּולָּה ,וְ הָ יּו עַ לְ -
ִפ ְריוֹ ,וְ הָ ֶ
שלו ,עם ישראל נמשל לצאן .בימים האוטופיים שאחרי הגאולה "עץ השדה" נותן
את פריו .אנו נזכרים גם בפרשת בראשית שם העץ הוא בתוך הגן אך כאשר אדם
הראשון נענש" ,וְ ָאכַלְ ָת ,אֶ ת-עֵ ֶשב הַ ָ
שדֶ ה"(בראשית ג' י"ח).
כך או כך ניתן לראות כאן ניסיון לחינוך לחשיבה מחוץ לקופסה .גם במלחמה
עלינו לשמור על צלמנו ,ההרג במלחמה הוא כדי לשמור על חיי הכוחות הלוחמים
בהווה ובעתיד .לכן ,מי שהוא פוטנציאל לאחיזה בחרב ומהווה סיכון ביטחוני יש
"לסכלו" .כל השאר אינם בין הנהרגים .כלל זה מורחב גם לצמחיה אשר גם אליה
אנו נדרשים לרגישות בעת המצור.
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פרשת כי תצא  צֶּ דֶּ ק

ית ָךֵ ,איפָ ה
יס ָךֶ ,אבֶ ן ו ָָאבֶ ןְ :גדוֹ לָ ה ,ו ְקטַ נָה .לֹא-יִ ְהיֶה לְ ָך ְבבֵ ְ
"לֹא-יִ ְהיֶה לְ ָך ְב ִכ ְ
ְ
וְ ֵאיפָ הְ :גדוֹ לָ ה ,ו ְקטַ נָהֶ .אבֶ ן ְׁשלֵ מָ ה וָצֶ ֶדק יִ ְהיֶהָ -לךֵ ,איפָ ה ְׁשלֵ מָ ה וָצֶ ֶדק יִ ְהיֶה-
שר-ה' אֱ לֹהֶ ָ
ָל ְך--לְ מַ עַ ן ,יַאֲ ִריכו יָמֶ ָ
"
יך נ ֵ
יך ,עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה ,אֲ ׁ ֶ
ֹתן לָ ך (דברים כ"ה י"ג')
בשבוע שעבר פגשנו את השופטים עליהם נאמר "ׁש ְֹפ ִטים וְ ׁש ְֹט ִריםִ ,ת ֶתן-לְ ָך בְ כָל-
ְׁשעָ ֶריָך…וְ ָׁש ְפטּו אֶ ת-הָ עָ םִ ,מ ְׁשפַ ט-צֶ ֶדק" (דברים ט"ז י"ח) .כהמשך לדברים אלו אנו
רגילים בעברית שלנו לדבר על משפט ועל צדק כעל מילים נרדפות בעלות
משמעות דומה .הפסוקים לעיל ,מפרשת השבוע שלנו ,משנות ,לדעתי ,את
משמעות הביטוי משפט צדק .אם נחליף את המילה צדק במילה תיקני (סטנדרטי)
נקבל משמעות מעניינת ,אנו מחויבים לתקן .גודל אמת המידה שלנו צריך להיות
אחיד ,בהתאם לתקן .אל לנו לשמור ציוד מדידה שאינו אחיד ותיקני.
רעיון זה יכול להתאים גם למשפט מפרשת השבוע שעברׁ" ,שֹפְ ִטים
וְ ׁש ְֹט ִרים...וְ ָׁש ְפטּו אֶ ת-הָ עָ םִ ,מ ְׁשפַ ט-צֶ ֶדקֹ :לאַ -תטֶ ה ִמ ְׁשפָ טֹ ,לא ַתכִ יר פָ נִים; וְ ֹלאִ -ת ַקח
ׁש ַֹחד...צֶ ֶדק צֶ ֶדקִ ,ת ְרדֹף" (דברים ט"ז י"ח) .כאשר שופטים את העם ניתן להטות משפט,
אם להתחשב ב"נסיבות מקילות" או להפחית מעונשו של אדם ששכר עו"ד יקר
יותר או שהוא אדם מוכר יותר בקהילה .לפי המשמעות של תיקני ,המשפט צריך
להיות שווה לכולם ,לדל ולעשירֹ" ,לאַ -תעֲ שּו עָ וֶ ל ,בַ ִּמ ְׁשפָ טֹ--לאִ -ת ָשא פְ נֵי-דָ ל ,וְ ֹלא
יתָך" (ויקרא י"ט ט"ו).
ֶת ְה ַדר ְפנֵי גָדוֹלְ :בצֶ ֶדקִ ,ת ְׁשפֹ ט עֲ ִמ ֶ
בעולמנו אנו ישנה חשיבות לתקינה .גוף תקינה ייעודי מגדיר את מערכת היחידות
הבינלאומית (בצרפתית ,Système international d'unités :בקיצור .)SI :המערכת
העכשווית הרווחת מדברת על (קילו)גרם למסה ,מטר למרחק ושניה לזמן (ישנן
ארצות בודדות המשתמשות ביחידות אחרות מסיבות היסטוריות) .בצורה זו
קילוגרם של מוצר בכל רחבי העולם משקלו יהיה זהה .כאשר מוכר בחנות שוקל
לנו מוצר הוא מחויב לכיול של המשקל ע"י גוף מוסמך לתקינה .התקינה גם
קובעת לנו את שערי החליפין של מטבעות ברחבי העולם כך שאנו יכולים להפקיד
סכום כסף בחשבונו של מוכר בקצה השני של העולם ושני הצדדים יודעים מה
התקבול בעבור העסקה .העסקה יכולה להיות במטבע המוסכם על שני הצדדים או
שגוף מתווך ,בנק או חברת אשראי ,מטפל בשער החליפין .במקרה זה שערי
החליפין נקבעים אף הם על ידי גוף תקינה.
המסר הוא שהשימוש באמות מידה שונות אינו מוגבל רק לשופטי העם ,אלא,
לכולנו .עלינו להתנהג באופן שווה לכולם ולא להעדיף מישהו .התורה אינה
מפרטת מי מקבל לפי אמת המידה הקטנה ומי לפי הגדולה אלא פוסקת ,באופן חד
משמעי ,כי אל לנו לעשות כך.
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פרשת כי תבוא  הֶּ ֱאמַ ְרתָ

" ֶאת-ה' הֶ אֱ מַ ְר ָת ,הַ יוֹ ם :לִ ְהיוֹ ת לְ ָך לֵ אל ִֹהים וְ לָ לֶ כֶ ת ִב ְד ָרכָ יו ,וְ לִ ְׁשמֹר חֻ ָקיו
ו ִמ ְצוֹ ָתיו ו ִמ ְׁש ָפטָ יו--וְ לִ ְׁשמֹעַ ְבקֹלוֹ  .וה' הֶ אֱ ִמ ְיר ָך הַ יוֹ ם ,לִ ְהיוֹ ת לוֹ לְ עַ ם ְסג ָֻלה,
מרָ ,כלִ -מ ְצוֹ ָ
שרִ ,ד ֶבר-לָ ְך; וְ לִ ְׁש ֹ
ַכאֲ ׁ ֶ
תיו "(דברים כ"ה י"ג')
היום כאשר אנו שומעים על המחירים המאמירים אנו חושבים מידית על עליית
מחירים .מאמיר אצלנו הוא עולה או גבוה .המילה אמיר לכשעצמה ,מציינת את
ֹלׁשה ג ְַרגְ ִרים
נִׁשַאר ב ֹו ע ֹולֵֹלת כְ נֹ ֶקף ַזיִת ְׁש ַניִם ְׁש ָ
הענפים העליונים בצמרת העץ" ,וְ ְ
ָאמיר" (ישעיהו י"ז ,ו') .העיון בשני הפסוקים לעיל מראה כי המשמעות אינה
ְברֹאׁש ִ
עולה בקנה אחד עם כוונת הפסוק .נראה שהכוונה במילה מאמיר היא שונה.
עיון בפרושים של חכמינו למילה מראה שני כיוונים עיקריים ,אונקלוס בפרושו
משתמש בשורש חט"ב ,מילה המציינת חיתוך .לפי פירושו ואחרים הנוקטים
בשיטה זו ,הכוונה היא שהקב"ה חתך או נכון יותר לומר בודד אותנו משאר
העמים ("לִ ְהיוֹת ל ֹו לְ עַ ם ְסגֻּלָה") ואנו גם "בודדנו" את הקב"ה .כוון אחר של פירוש
(ר' יהודה הלוי לדוגמה) הוא להתייחס לשורש המילה אמ"ר ,לפי כוון זה אנו
עושים את דברי הקב"ה ובדברינו אנו מעלים אותו.
ברצוני להציג כוון שונה .בשפה הערבית המילה אמיר מציינת לרוב סוג של נסיך.
כך נסיכות תקרא אמירות וכו' .משמעות המילה ,מהשורש הערבי אמ"ר (أمر) היא
"מפקד" ,ושימשה במקור לציון מנהיג או מפקד של קבוצת אנשים .עם הזמן הפך
השימוש בתואר לציון שליטים ומושלים .אם לגזור מן הערבית יוצא כי כאשר אנו
מאמירים את הקב"ה אנו בעצם הופכים אותו לשליט עלינו .הבחירה היא בידינו,
אנו בוחרים להפכו לשליט במעשינו ,אנו מקדשים אותו כאלוהינו ,הולכים בדרכיו,
שומרים את חוקיו ושומעים בקולו .הקב"ה אף הוא מאמיר אותנו ,אין הוא הופך
אותנו לשליטים עליו ,אלא לעם מיוחד" ,וְ ַא ֶתם ִת ְהיּו לִ י ַמ ְמ ֶלכֶת כֹהֲ נִ ים וְ גוֹי ָקדוֹׁש"
(שמות י"ט ו').
דבר נוסף שאנחנו יכולים ללמוד מן הפסוק הוא הדגש על המילה היום .להבנתי
הייחוד שלנו ושל הקב"ה מתבצע היום הזה ממש .בכל יום יש לנו בחירה מחודשת
אם להאמיר את הקב"ה.
ָאדם
גם לגבי אנשים אנו יודעים כי יחס גורר יחס" .כ ַַּמיִם הַ פָ נִ ים לַפָ נִ ים כֵן לֵב הָ ָ
ָָאדם" (משלי כ"ז י"ט) היחס של הזולת אליך הוא לפי יחסך אליו ,כמו השתקפות
ל ָ
הפנים במים.
כפסע לפני תחילת השנה ותקופת חשבון הנפש אנו נזכרים בפרשת השבוע גם
בפיוט המושר בימים הנוראים "אנו סגולתך ואתה קרובנו; אנו עמך ואתה
מלכנו; ...אנו מאמירך ואתה מאמירנו".
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פרשת ניצבים  לְ מַ עַן ְספֹות הָ ָרוָה ,אֶּ ת-הַ צְ מֵ אָ ה

שלוֹ ם יִ ְהיֶה-
ש ְמעוֹ ֶאתִ -ד ְב ֵרי הָ ָאלָ ה הַ זֹאת ,וְ ִה ְת ָב ֵר ְך ִבלְ בָ בוֹ לֵ אמֹר ׁ ָ
"וְ הָ יָה ְב ׁ ָ
ִליִ --כי ִב ְׁש ִררות לִ ִביֵ ,אלֵ ְ
"
ה
א
ָ
מֵ
צ
ְ
הַ
ת
א
ֶ
ָה,
ו
ר
ָ
הָ
ת
פוֹ
ס
ְ
ן
עַ
מַ
לְ
:
ך
(דברים כ"ט י"ח)
כאשר אנו קוראים את הפסוק קל לנו להבין את המשמעות .ישנו אדם הפונה מעם
ה' אל עבודת האלילים" ,פֶ ן-יֵׁש בָ כֶם ִאיׁש א ֹוִ -א ָשה א ֹו ִמ ְׁשפָ ָחה א ֹוֵׁ -שבֶ ט ,אֲ ֶׁשר לְ בָ ב ֹו
פֹ נֶה הַ יוֹם מֵ ִעם ה' אֱ ֹלהֵ ינּוָ ,ל ֶלכֶת לַעֲ בֹ ד ,אֶ ת-אֱ ֹלהֵ י הַ ג ֹויִם הָ הֵ ם :פֶ ן-יֵׁש בָ כֶםׁ ,ש ֶֹרׁש
פֹ ֶרה רֹאׁש--וְ לַעֲ נָה"(דברים כ"ט י"ז) ,אותו האדם ,גם לאחר ששומע את העונש אומר
לעצמו "הכל בסדר" הוא עושה את שברצונו "בשרירות ליבי אלך" ואינו חושש
מעונש .הוא אינו חושש מן העונש בטיעון "למען ספות הרוה את הצמאה" .ברור
לנו כי אדם צמא שותה לרוויה ,מכאן שצמאון הוא חוסר בדבר מה בסיסי ,לדוגמה
מים .כאשר החוסר מתמלא אנו רוויים .מה הקשר כאן?
חכמינו לאורך הדורות נקטו בשתי גישות האישית והקולקטיבית .תרגום אונקלוס
נּותא" ,המשמעות היא
ֵיד ָ
לּותא ,עַ ל ז ָ
"ב ִדיל לְ או ָֹספָ א לֵיּה חֲ ָטאֵ י ָׁש ָ
למילים הואְ ,
שהאדם מוסיף חטאי שוגג על חטאים בזדון (ספות מלשון להוסיף) ,חטא בזדון
הוא חטא שאנו צמאים לו .בדרך זו הולך גם רש"י המפרש "רוה ,שוגג שהוא עושה
כאדם שכור שהוא עושה שלא מדעת; צמאה ,שהוא עושה מדעת ובתאוה".
מפרשים אחרים ראו את הדברים בראיה קולקטיבית ,האדם חושב כי הוא יכול
לחטוא בשל הערבות ההדדית .חטאיו מקוזזים עם צדקתם של אחרים ,הוא מוסיף
מן הרווים אליו הצמא לזכויות .בדרך זו הולך הרש"ר הירש הכותב "הנוהג בדרכי
לבו בלבד סבור שכל הברכות והקללות הכתובות בתורה תלויות רק בהתנהגות
הכלל ,ולא בהתנהגותו הפרטית בלבד ,והכלל נידון על פי מעשה הרוב; ואם הכלל
ראוי לברכה והוא זוכה לברכה ,גם היחיד יטול את חלקו ברווחת הכלל ,אף על פי
שהוא לא ראוי ,על פי מעשיו ,לברכה" .היחיד /קבוצת המיעוט מנצלת את הברכה
שמגיע לרוב ,אך מרשה לעצמו ללכת בשרירות לב ,ולא בדרך שהתווה ה’ ובה נוהג
הרוב.
בספר התניא מוסבר כי כל אחד צריך לחשוב כי העולם חציו חייב וחציו זכאי
ואילו הוא במעשיו מטה את הכף .המשמעות היא ,שכל אדם צריך להתייחס
ברצינות למעשיו ולהביט על כל מעשה בנפרד כאילו הוא מטה את גורל העולם
לשבט או לחסד .אם להתחבר לכתוב בפרשה ,האדם צריך להביט על מעשיו
ולשאוף שכולם יהיו טובים .מעשה רע לא "מתמצע" עם מעשה טוב של אחר אלא
מסיט את הממוצע .מעשה רע בשוגג עלול להפוך למעשים רעים לתיאבון ואז
קשה יותר לשוב אל דרך הישר.
ניתן להכיל כאן את הרעיון הסוציאליסטי ,יש לנו מחוייבות קולקטיבית" ,כל אחד
יעשה הכי טוב שהוא יכול" וכך כל העולם ילך לכיוון חיובי יותר.
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פרשת האזינו  וַיִ ְׁשמַ ן יְ ׁשֻ רּון וַיִ ְבעָט

שעָ תוֹ "
ַבל צור יְ ׁ ֻ
שהו וַיְ נ ֵ
ית ו ִַיט ֹׁש אֱ לוֹ הַ עָ ָ
ית ָכ ִש ָ
שמַ נְ ָת עָ ִב ָ
שרון ו ִַי ְבעָ ט ׁ ָ
"ו ִַי ְׁשמַ ן יְ ׁ ֻ
(דברים ל"ב ט"ו)

הביטוי "וַ י ְִׁש ַמן יְׁשֻ רּון וַ י ְִבעָ ט" מגיע לרוב בנימה של זלזול .אדם שהיה ככל האדם
וזכה לקבל משהו (כסף ,מעמד או אחר) ,שוכח את מקומו הראשון ואינו מחויב לו.
המשמעות המילונית מרמזת ,על פי פשט המקרא ,למי ששכח את ערכי המוסר
לאחר שרווח לו ,פתגם המבטא תופעה לפיה יש ואדם המגיע לרווחה כלכלית וחי
חיי מותרות ("וישמן ישורון") ואז מתחיל להתנהג בצורה לא מוסרית ("ויבעט") ,
וזאת מתוך זחיחות דעת וביטחון עצמי מופרז.
בפרשת האזינו הביטוי מכוון לעם ישראל( ,ישורון משמע כינוי פיוטי לעם ישראל).
אם נעיין בנביאַ" ,אלִ -ת ָירא עַ ְב ִדי יַעֲ קֹ ב ,וִ יׁשֻ רּון בָ ַח ְר ִתי בוֹ" (ישעיהו מ"ד ב') .השם מופיע
בתקבולת מול השם יעקב .יתכן והשם מדגיש את היושר (ישורון מלשון ישר)
להבדיל מהשררה (השם ישראל מרמז על ריב או שררה" :וַ יאמֶ ר ֹלא יַעֲ קֹ ב יֵָאמֵ ר
ית ִעם־אֱ ֹל ִהים וְ ִעם־אֲ נ ִָׁשִׁ֖ים וַ תּו ָכל" (בראשית ל"ב כ"ט) .לפי
י־ש ִר ָ
עוֹד ִׁש ְמָך כִ י ִאם־י ְִש ָראֵ ֵ֑ל ִִּֽכ ָ
פירושו של הרש"ר הירש ,ישורון מצביע על ייעודו של ישראל כמו זבולון.
בכל מקרה ,נראה כי במקרה שלנו ,הקב"ה נותן לעם את כל התנאים החומריים
הנדרשים כדי לממש את ייעודו .הפסוקים המקדימים מתארים בפירוט מציאות זו.
העם אינו מממש את ייעודו אלא "בועט" בו .כמובן שהעונש אינו מאחר לבוא.
יאים
ָאקים ִמבְ נֵיכֶם לִ נְבִ ִ
עמוס בנבואתו מזכיר את הנבואה ואת הנזירות "וָ ִ
חּוריכֶם לִ נְ זִ ִרים הַ ַאף אֵ ין זֹאת ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל נְאֻ ם ה'?" (עמוס ב' י"ד) .הנביא לפי
ּומבַ ֵ
ִ
הרמב"ם" ,חכם ,גיבור ועשיר" אחרת לא ישמעו לנבואתו .חכם וגיבור הן תכונות
מולדות ואילו העושר הוא מענק הניתן על ידי הקב"ה וניתן לקחתו בכל עת .עם
ישראל שאמור להיות אור לעמים "וְ אַ ֶתם ִת ְהיּו לִ י מַ ְמ ֶלכֶת כֹהֲ נִ ים וְ גוֹי ָקדוֹׁש ...בְ נֵי
י ְִש ָראֵ ל" (שמות י"ט ו') ,בוגד בייעודו להוות מודל מוסרי לעמים ולכן נשלל ממנו העושר
החומרי .אגב ,זהו אינו חידוש שכן כבר בפרשת עקב התנבא משה רבנו כי "ּובְ ָק ְרָך
וְ צֹאנְ ָך י ְִר ְביֻן וְ כֶסֶ ף וְ זָהָ ב י ְִרבֶ ה ּלְָך וְ כֹל אֲ ֶׁשר לְ ָך י ְִרבֶ ה :וְ ָרם לְ בָ בֶ ָך וְ ָׁשכ ְַח ָת אֶ ת ה'
אֱ ֹלהֶ יָך הַ ּמו ִֹציאֲ ָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵ ית עֲ בָ ִדים :הַ ּמוֹלִ יכֲָך בַ ִּמ ְדבָ ר הַ ָגדֹל וְ הַ ּנו ָֹרא נָחָ ׁש
ָש ָרף וְ עַ ְק ָרב וְ ִצ ָּמאוֹן אֲ ֶׁשר אֵ ין מָ יִם הַ ּמו ִֹציא לְ ָך ַמיִם ִמצּור הַ ַחּל ִָמיׁש :הַ ּמַ אֲ כִ לְ ָך מָ ן
יתָך :וְ ָאמַ ְר ָת
יט ְבָך בְ ַאחֲ ִר ֶ
בַ ִּמ ְדבָ ר אֲ ֶׁשר ֹלא י ְָדעּון אֲ בֹ ֶתיָך לְ ַמעַ ן עַ ּנֹ ְתָך ּולְ ַמעַ ן ַנס ֶֹתָך לְ הֵ ִ
ִבלְ בָ בֶ ָך כ ִֹחי וְ עֹצֶ ם י ִָדי עָ ָשה לִ י אֶ ת הַ ַחיִל הַ זֶה" (דברים ח' י"א).
השקפת העולם העולה כאן היא השקפת עולם של קארמה ,אדם עשיר שיתנהג
בצורה לא מוסרית יישלל ממנו העושר .כשם שהוא אינו מתנהג באופן חיובי
ומוסרי לעולם הסובב אותו העולם מחזיר לו באותה המטבע.
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פרשת וזאת הברכה (שמחת תורה)  ל ֹא-נָס לֵחֹ ה

חה"
שנָהְ --במֹתוֹ ; לֹא-כָ ה ֲָתה עֵ ינוֹ  ,וְ לֹא-נָס לֵ ֹ
ֹשהֶ ,בן-מֵ ָאה וְ עֶ ְש ִרים ׁ ָ
"ומ ׁ ֶ

(דברים

ל"ד ז')

שיטת קריאת התורה אותה אימץ העם היהודי מחלקת את התורה למחזורים בני
שנה המסתיימים בשמיני עצרת (שמחת תורה) ,בחג שמחת תורה אנו קוראים את
פרשת הסיום של ספר דברים .פסוקי הסיום של ספר דברים מתארים את עלייתו
של משה רבנו אל הר נבו .משה בן  120שנים ,תוחלת החיים המרבית מאז המבול
("וְ הָ יּו י ָָמיו מֵ ָאה וְ עֶ ְש ִרים ָׁש ָנה" (בראשית ו' ג')) והמקרא מתאר לנו כי משה הולך אל
מותו על פי הגזרה ולא משום שהזדקן .משה בגיל  120ועדין "לא נס ליחו".
הביטוי נמצא בשימוש בלשון המדוברת לרוב כדי לתאר משהו וותיק שעדין
רלוונטי או מישהו מבוגר שעדין נמצא בתנופת עשיה .במקורו הביטוי מציין כי
למשה עדין היו כוחות .אונקלוס מתרגם " וְ לָא ְׁשנָא זִ יו י ְָק ָרא ְד ַאפו ִֹהי" האור הקורן
מפניו של משה לא התשנה .גם באחרית ימיו משה רבינו היה חיוני ,עדין היתה בו
לחות "הוא לא היה יבש" .העלייה הייתה כדבר ה' "וַ י ָָמת ָׁשם מֹ ֶׁשה עֶ בֶ ד-ה' ,בְ אֶ ֶרץ
מוָֹאב--עַ לִ -פי ה'" (דברים ל"ד ה') .המוות לא היה כתוצאה ממחלה אלא כציווי מאת ה'.
משה רבינו החל את חייו במסתור של חצי שנה ואז נמסר לאימוץ אצל בת פרעה.
כאשר גדל היה לפקיד בכיר תודות לאמו המאמצת .לאחר שרצח שוטר מצרי,
נאלץ לנוס למדיין ולעבוד כרועה צאן ,סמוך על שולחנו של כהן מדיין .בגיל 80
משה רבינו מתייצב לראשונה בפני פרעה כנציג העם ומתחיל מסע של ארבעה
עשורים ,במדבר ,ממצרים אל הארץ המובטחת .בסופם של ארבעים השנים ,משה
רבנו בגיל  120שנים עדיין חיוני ,הוא שומר על הלחלוחית ומעפיל לבדו על ההר
כדי לראות את הארץ אליה הביא "את הציבור" ולא להיכנס .שליחותו של משה
רבינו נגמרה מבלי להיכנס לארץ ,יהושוע בן נון יוביל את השלב הבא .משה רבינו
מצטווה לסיים את שליחותו.
ה קריאה בחג שמחת תורה מיוחדת ממספר סיבות .האחת ,קוראים את חלקה
הראשון של הפרשה מספר רב של פעמים כדי להעלות את כולם .השניה ,מיד
בסיום הקריאות מעלים עוד שני "חתנים" .לראשון קוראים את סוף התורה ולשני,
מתחילת התורה בפרשת בראשית .השלישית ,זו החג היחידי בו קוראים בשלושה
ספרי תורה והפרשה הנקראת אינה עוסקת בחג עצמו (למעט המפטיר שקורא את
קורבן המוסף של החג) .ההתעסקות הנרחבת בקריאה בתורה לקראת הסוף אינה
בצורה של "לגמור עם זה" אלא בצורה של למשוך את הרגע ,גם בסוף .בצורה זו
אנו מראים כי גם התורה ,לא נס ליחה .סיום הקריאה ,לכאורה ,הוא בשל ההגעה
לסוף אך כאן אנו מורחים את הרגע ומיד מתחילים מחזור קריאה מחדש ,כדי לא
להניח את הספר אפילו לרגע ,כמו משה רבינו גם אנחנו בשליחות.
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יום כיפור ַ ל ֲעזָאזֵל

הרֹן עַ לְׁ -שנֵי הַ ְשעִ ִירם ,ג ָֹרלוֹ ת --גוֹ ָרל ֶאחָ ד לַ ה' ,וְ גוֹ ָרל ֶאחָ ד לַ ֲעזָאזֵל"
"וְ נ ַָתן ַא ֲ
(ויקרא ט"ז ח')

ביום כיפור ,בזמן בית המקדש היה הכהן מגריל גורל בין שני תיישים ,הראשון היה
מוקרב לה' על המזבח .על השני ,היה הכהן מתוודה את חטאי העם ואז ,בעזרת
'איש עיתי' ,היו שולחים את השעיר לעזאזל .הקריאה בפרשת אחרי מות ,מלאה
בביטוים לא ברורים" :איש עיתי"" ,עזאזל"" ,ארץ גזרה" ועוד .הגמרא במסכת יומא
וגם מפרשים מאוחרים יותר מנסים להסביר מילים אלו .למושג עזאזל ישנה
משמעות של שד .אחת הסיבות ,כנראה ,לבלבול היא השימוש במילה שעיר
המשמשת גם כמילה נרדפת לתיש וגם ככינוי של שד או אל זר "וְ ֹלא-יִזְ בְ חּו עוֹד,
אֶ ת-זִ ְבחֵ יהֶ ם ,ל ְַש ִע ִירם…" (ויקרא י"ז ז') .במזרח הקדום ,לשדים היו מאפיינים של תיש
(רגליים ,זנב ,קרניים ולעיתים זקן).
על פי ההבנה בגמרא והארכיאולוגיה ,מזהים היום (לרוב) את מיקום השלכת
השעיר כג'בל מונטר ,ההר הצופה .צוק גבוה ,במדבר יהודה ,ממזרח לירושלים .על
פי פירושים אלו ,ארץ גזרה היא מקום בו ההרים והסלעים גזורים (חדים)" ,אין
גזירה אלא חתוכה דבר אחר אין גזירה אלא דבר המתגזר" (יומא סז ע"ב) .המילה עזאזל
מתורגמת כהר קשה" ,תנו רבנן :עזאזל – שיהא עז וקשה… תניא אידך :עזאזל –
קשה שבהרים" (יומא סז ע"ב) .פירוש עכשווי יפרק את המילה לשניים עז (נקבת התיש)
ׁשּורה
ּות ָ
ואזל שהוא בעברית פועל המציין סוף "וַ יֹאמֶ ר ָׁשאּול לְ נַעֲ רוֹ ...הַ ּלֶחֶ ם ָאזַלְ ...
אֵ ין" (שמ"א ט' ז') ,וגם "המזל אזל" (סיפורי פוגי).
היום כאשר אומרים על משהו או מישהו ש"ילך לעזאזל" מתכוונים לכך במובן של
קללה .השעיר לעזאזל ,משמש לציון של אדם או קבוצת אנשים המואשמים או
נענשים על לא עוול בכפם .במקרה שלנו הכהן הגדול ,מעביר את כל חטאי העם
לשעיר .השעיר נלקח למסע במדבר ,כ 15-ק"מ (עשרה מילין לפי מסכת יומא) מבית
המקדש ושם מושלך מאחד הצוקים "ודחפו לאחוריו והוא מתגלגל ויורד ולא היה
מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים"(יומא ס"ז ע"א).
למעט מקום זה לא מוזכרת המילה עזאזל בתנ"ך ולכן ניתן להבין כי השעיר
לעזאזל הוא שעיר ההולך למקום ששמו עזאזל,נקודה על המפה בה היו משליכים
את השעיר .מקום (שהיה) ידוע .לדעתי ,נוח לנו גם היום להאמין בכל מיני ישויות
"רעות" אך כבר בתורה ,בפרק הבא ,אנו מוזהרים מן ההליכה אחריהם" .לְ מַ עַ ן אֲ ֶׁשר
י ִָביאּו ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל ,אֶ ת-זִ ְבחֵ יהֶ ם אֲ ֶׁשר הֵ ם ז ְֹב ִחים עַ לְ -פנֵי הַ ָש ֶדה ,וֶ הֱ ִביאֻ ם לַה' אֶ ל-פֶ ַתח
אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ,אֶ ל-הַ כֹהֵ ן...וְ ֹלא-יִזְ ְבחּו עוֹד ,אֶ ת-זִ ְבחֵ יהֶ ם ,ל ְַש ִע ִירם ,אֲ ֶׁשר הֵ ם זֹנִ ים
ַאחֲ ֵריהֶ ם"(ויקרא י"ז ה') המסר ,ביום הקדוש ,הוא שאל לנו לחפש פתרונות קלים אלא
לעשות את רצון האל.
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שבת חוה"מ סוכות  סֻכֹ ת

ֵשבוַ ,ב ֻסכֹת .לְ מַ עַ ן ,י ְֵדעו
" ַב ֻסכֹת ֵת ְׁשבוִׁ ,ש ְבעַ ת י ִָמים; ָכל-הָ ֶאז ְָרחְ ,ביִ ְש ָר ֵאל ,י ְׁ
יאי אוֹ ָתם מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
ש ְב ִתי ֶאתְ -בנֵי יִ ְש ָר ֵאלְ ,בהוֹ ִצ ִ
דר ֵֹתיכֶ םִ ,כי בַ ֻסכוֹ ת הוֹ ׁ ַ
ֹ
אֲ נִ י ,ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם" (ויקרא כ"ג מ"ב)
על פי פשט הכתוב ,אנו יושבים בסוכה משום שבני ישראל ישבו בסוכות כאשר
נדדו במדבר .אנו יודעים שחנייתם הראשונה מחוץ למצרים (עוד לפני חציית ים
סוף) הייתה בסוכות ,שם גם אפו את הבצק למצות "וַ י ְִסעּו ְבנֵי-י ְִש ָראֵ ל מֵ ַר ְע ְמסֵ ס,
סֻ כ ָֹתה ,כְ ֵׁשׁש-מֵ אוֹת אֶ לֶף ַרגְ לִ י הַ גְ בָ ִרים ,לְ בַ ד ִמ ָטף" (שמות י"ב ל"ז) .שם זה מציין גם
מקום בארץ ישראל" ,וְ יַעֲ קֹ ב נ ַָסע סֻ כ ָֹתה וַ יִבֶ ן ל ֹו בָ יִת ּולְ ִמ ְקנֵהּו עָ ָשה סֻ כֹת עַ ל כֵן ָק ָרא
ֵׁשם הַ ָּמקוֹם סֻ כוֹת" (בראשית ל"ג י"ז) .ניתן להסיק מכאן כי סוכות הוא שם של מקום בו
בנו סוכות .בני ישראל במהלך נדודיהם ,מאידך ,התגוררו באהלים "עֹמֶ ר ַלגֻלְ גֹ לֶת,
ִמ ְספַ ר נ ְַפׁש ֵֹתיכֶםִ --איׁש לַאֲ ֶׁשר ְבָאהֳּ לוִֹ ,ת ָקחּו"(שמות ט"ז ט"ז) .ניתן אם כן לראות כי בני
ישראל אכן ישבו בסוכות ,אך זהו שם של מקום ולא בהכרח צורת מגורים.
הסוכה לכשעצמה היא שם למקום מגורים פתוח ,ביום כיפור קראנו על הסוכה
אותה בנה יונה הנביא "וַ י ֵֶׁשב ִמ ֶק ֶדם ל ִָעיר וַ יַעַ ש ל ֹו ָׁשם סֻ כָה וַ י ֵֶׁשב ַת ְח ֶ
תיהָ בַ צֵ ל"(יונה
ד' ה')  .סוכה אכן מופיעה פעמים רבות כמגוריו של שומר ,אולי כי השומר צריך את
הצל אך הסוכה צופה אל הצדדים ובעצם מוגנת רק מלמעלה באופן מלא" .וְ סֻ כָה
ּומ ָּמ ָטר" (ישעיה ד' ו') .במקרים רבים
ִת ְהיֶה לְ צֵ ל יו ָֹמם מֵ חֹ ֶרב ּולְ מַ ְחסֶ ה ּולְ ִמ ְסתוֹר ִמז ֶֶרם ִ
יהּודה
אּוריָה אֶ ל ָדוִ ד ,הָ ָארוֹן וְ י ְִש ָראֵ ל וִ ָ
הסוכה היא מקום מגורי החיילים "וַ יֹאמֶ ר ִ
י ְֹׁש ִבי ם בַ סֻ כוֹת וַ אדֹנִ י יוָֹאב וְ עַ ְבדֵ י אֲ ֹדנִי עַ ל ְפנֵי הַ ָש ֶדה חֹ נִ ים" (שמואל ב' י"א י"א)" ,וַ י ְִהי
כִ ְׁשמֹ עַ אֶ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶה וְ הּוא ׁש ֶֹתה הּוא וְ הַ ְּמלָכִ ים בַ סֻ כוֹת וַ יֹאמֶ ר אֶ ל עֲ בָ ָדיו ִשימּו
וַ י ִָשימּו עַ ל הָ ִעיר" (מלכים א' כ' י"ב).
נראה לי כי הקב"ה מכוון כאן להזכיר לבני ישראל לדורותיהם את יציאת מצריים
ַארבַ ע מֵ אוֹתָׁ ,שנָה; וַ י ְִהי ,בְ עֶ צֶ ם
ֹלׁשים ָׁשנָה ,וְ ְ
שנעשתה כמבצע צבאי "וַ י ְִהיִ ,מ ֵקץ ְׁש ִ
הַ יוֹם הַ זֶה ,י ְָצאּו כָלִ -צבְ אוֹת ה' ,מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם" (שמות י"ב מ"א) .בהינתן ה"פקודה" יצאו
צבאות ה' ,בני ישראל ,מארץ מצריים .רק בחניה הראשונה אפו את הבצק
שהוציאו וכבר אחר כך אזלה להם האספקה והקב"ה נתן להם את המן (לחם
אבירים) ואת השליו .גם ארבעת המינים נאחזים כמו כלי מלחמה "ּולְ ַק ְחתֶ ם ָלכֶם
בַ יוֹם הָ ִראׁשוֹןְ ,פ ִרי עֵ ץ הָ ָדר כַפֹ ת ְת ָמ ִרים ,וַ עֲ נַף עֵ ץ-עָ בֹ ת ,וְ עַ ְרבֵ י-נ ַָחל" (ויקרא כ"ג מ') ,את
הלולב ,כפות התמרים ,אנו אוחזים ביד כמו חרב ומנופפים לכל הכיוונים.
שבוע סוכות הוא שבוע "מילואים" ,הגברים עולים לירושלים וגרים בסוכות ,מגורי
חיילים .המסר העולה מן הדברים הוא שבראש ובראשונה כולנו חיילים בצבא ה'.
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שבת חוה"מ פסח  אָ ִביב

אתם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבית
שר יְ צָ ֶ
ֹשה ֶאל-הָ עָ ם ,זָכוֹ ר ֶאת-הַ יוֹ ם הַ זֶה אֲ ׁ ֶ
"וַיֹאמֶ ר מ ׁ ֶ
עֲבָ ִדיםִ ,כי ְבחֹזֶק יָד ,הוֹ ִציא ה' ֶא ְתכֶ ם ִמזֶה; וְ לֹא י ֵָאכֵ ל ,חָ מֵ ץ .הַ יוֹ םַ ,א ֶתם
י ְֹצ ִאיםְ ,בח ֶֹד ׁש ,הָ ָא ִ
ביב" (שמות י"ג ג')
לחג הפסח מספר שמות ,חג הפסח ,על שם קרבן הפסח וַ אֲ ַמ ְר ֶתם זֶבַ ח פֶ סַ ח הּוא
לַה'" (שמות י"ב כ"ז) ,חג המצות ,על שמן של המצות אותן יש לאכול בחג "שבעת ימים,
תאכל מצות" (שמות י"ג ו') ,חג החירות – משום שהחג מציין את יציאתנו מעבדות
לחירות ("זמן חירותנו" בפי חז"ל) וחג האביב .המילה אביב מתייחסת לעובדה
הפשוטה שהחג תמיד יהיה באביב .האביב היא מילה המופיעה בתנ"ך כבר במכות
ָאביב ,וְ הַ ִפ ְׁש ָתה גִ ְבעֹל"(שמות ט' ל"א) .המונח מתייחס לכך שבעת
מצריים "כִ י הַ ְשע ָֹרה ִ
מכת ברד השעורה שכבר עמדה בקשיותה נפגעה ואילו החיטה והכוסמת שעדין
היו רכות לא נפגעו .המילה אביב מציינת באופן ייחודי תבואה צעירה ,גם
"ָאביב ָקלּוי בָ אֵ ׁש" (ויקרא ב' י"ד) .באיוב המונח איבו מציין גיל צעיר
ִ
כאפשרות לקרבן
בתחילת ההבשלה .הביטוי "ע ֶֹדּנּו ְב ִאב ֹו ֹלא י ִָקטֵ ף"(איוב ח' י"ב) משמש במקרים רבים,
גם בעברית היום ,כדי לציין משהו שנפסק טרם הגיע לבשלות.
חודש האביב הוא זמן חשוב בחקלאות בארץ ישראל ,לאחר החורף בו זכתה
התבואה בשדה להשקיה ,מגיע האביב ,הגשם מפסיק והתבואה מתחילה להתייבש
בשדה לקראת הקציר .מעבר למשמעות החקלאית של סנכרון החגים עם עונות
שנת השמש "הַ חֹ ֶדׁש הַ זֶה ָלכֶם ,רֹאׁש חֳּ ָד ִׁשיםִ :ראׁשוֹן הּוא ָלכֶם ,לְ ָח ְדׁשֵ י הַ ָ
שנָה" (שמות
י"ב ב') כדי לאפשר הבאת קרבן העומר ,יש לעונה גם משמעות ערכית ,החודש
הראשון שלנו בשנה העברית אינו החודש של ראש השנה אלא חודש האביב.
בחודש זה מתחילה השנה לגלות את פירותיה ואת יכולותיה לאחר החורף .בחורף
החקלאות נסמכה על ברכת ה' ואילו כעת ,לאחר תום ימות הגשמים מגיע תורו
של המאמץ של האדם.
"אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן :מנין שמצווה על האדם לחשב תקופות
ּובינ ְַתכֶם ,לְ עֵ ינֵי הָ עַ ִּמים"
יתם--כִ י ִהוא ָחכְ מַ ְתכֶם ִ
"ּוׁש ַמ ְר ֶתם ,וַ עֲ ִש ֶ
ומזלות ,שנאמרְ :
(דברים ד' ו') איזו חכמה ובינה .שהיא לעיני העמים? הוי אומר זה חישוב תקופות" (שבת
ע"ה ע"א) .בהקשר זה מעניין לשים לב ,כי היהדות אינה מתייחסת לנקודות ציון
בשעון ,המעבר בין יום ללילה או ההפוך יש להם משמעות הלכתית לגבי מצוות
וחיובים ותחילת היום .גם המעבר בין השנים יהיה במעבר בין הקיץ לחורף (תשרי)
או בחודש הראשון ,במעבר בין חורף לקיץ .להבדיל ,הלוח האזרחי ,אינו מודע
לטבע אלא קשיח ומוצמד לשעון .לוח השנה היהודי חי את השמש ואת הירח ישנו
הגיון ולא שרירות מאחורי אורך החודש ולמרות זאת פסח ייחגג תמיד באביב
ָאביב הו ִֹציאֲ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך
ית פֶ סַ ח לַה' אֱ ֹלהֶ יָך כִ י ְבחֹ ֶדׁש הָ ִ
ָאביב וְ עָ ִש ָ
"ׁשמוֹר אֶ ת חֹ ֶדׁש הָ ִ
ָ
ִמ ִּמ ְצ ַריִם ָ
ל ְילָה" (דברים ט"ז א')
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שבועות  פְ ֹלנִ י אַ לְ מֹ נִ י

שר ִד ֶבר בֹעַ ז וַיֹאמֶ ר סו ָרה
שם וְ ִהנֵה הַ ג ֵֹאל עֹבֵ ר אֲ ׁ ֶ
ֵשב ׁ ָ
שעַ ר וַי ׁ ֶ
"ובֹעַ ז עָ לָ ה הַ ׁ ַ
ב"
ֵש
ֵ
ׁ
ַי
ו
ר
ָסַ
ַי
ו
י
ֹנִ
מ
לְ
א
ַ
ְׁשבָ ה פֹה ְפלֹנִ י
(רות ד' א')
בחלק מקהילות ישראל נוהגים לקרוא בחג השבועות את מגילת רות .סיפור
המגילה ידוע ,נעמי ומשפחתה יורדים מן הארץ בעקבות הרעב .נעמי שוכלת את
בעלה ואת שני בניה ואז חוזרת לבית לחם עם רות כלתה .רות יוצאת עם
הקוצרים ללקט שיבולים בחלקתו של בועז והוא נוטה לה חסד ואף מייבם אותה.
הצאצא של בועז ורות הוא דוד המלך.
בשיאה של המגילה אנו מגלים שישנו אדם שהוא גואל קרוב מבועז ועליו לקיים
טקס חליצה כדי שבועז יוכל לממש זוגיות עם רות .הגואל אינו מעוניין להיות "אב
פונדקאי" לבנה של רות .המגילה מעלימה מאתנו את שמו של האיש ומכנה אותו
"פלוני אלמוני" .רש"י מפרש "פלוני אלמוני – ולא נכתב שמו ,לפי שלא בא לגאול".
רש"י ממשיך בפרוש השם וכותב "פלוני אלמוני – מתורגם בנביאים" :כסי וטמיר".
פלוני – מכוסה ונעלם ,לשון" :כי יפלא"" ,היפלא מה' דבר" .אלמוני – אלמון בלי
שם".
בתנ"ך ,מחוץ למגילה מופיע הביטוי פעמיים בהקשר למקום "אֶ לְ -מקוֹם פְ ֹלנִ י
ַאלְ מֹ נִ י" (שמ"א כ"א ,ג ,מלכים ב' ו' ,ח) .ביטוי דומה לגבי איש מופיע בדניאל בהתייחס
למלאך שדיבר אל דניאל (דניאל ח' יג) .בעברית שלנו צירוף המילים פלוני אלמוני
והקיצור פלמוני יציינו לרוב אדם שזהותו אינה ידועה או סודית .ביטוים דומים
קיימים גם בשפות אחרות ,בערבית עמר ,בארצות הברית מקובלים השמות ג'ון דו
( )John Doeלגבר וג'יין דו ( )Jane Doeלאשה ועוד.
המגילה כאן בוחרת להעלים את שמו של האיש ,להפוך את השם לסודי .לו היינו
יודעים את שמו של האיש מן הסתם היה קם מי שיאמר כי אותו האיש לא מילה
את תפקידו או שוויתר על ייעודו .יתכן ולאותו האדם היו סיבות מדוע לא רצה
לייבם את רות ,סיבות שאנו איננו מודעים אליהן והן אינן חשובות לסיפור
המגילה .העלמת שמו של האיש מעבירה לנו מסר ,המסר העולה מן הדברים הוא
שכאשר זהותו של אדם אינה עקרונית ,ניתן להימנע מהכפשת שמו כאשר אנו
מוסרים את הדברים.
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