
תורת
אמך

ע ו ב ש ה ת  ש ר פ ל ת  ו ש ר ד

כרך א

יהודה ברנדס

ספרי מגיד | בית מורשה בירושלים

Torat Imecha A r45  draft 04 balancing.indd   iiiTorat Imecha A r45  draft 04 balancing.indd   iii 30/11/2008   15:16:1630/11/2008   15:16:16



ם י נ י י נ ע ן  כ תו

פתיחה....................................................................... 1

7 בראשית 
9 ........................................................... פרשת בראשית

21 ................................................................... פרשת נח
31 .............................................................. פרשת לך לך
פרשת וירא................................................................. 41
51 ........................................................... פרשת חיי שרה
61 ............................................................ פרשת תולדות
71 ................................................................ פרשת ויצא
81 ................................................. פרשת וישלח — חנוכה
91 ................................................... פרשת וישב — חנוכה
פרשת מקץ — חנוכה.................................................... 99

פרשת ויגש................................................................. 115
פרשת ויחי — עשרה בטבת............................................ 125

133 שמות 
פרשת שמות............................................................... 135
פרשת וארא................................................................ 145
פרשת בא................................................................... 155

Torat Imecha A r45  draft 04 balancing.indd   vTorat Imecha A r45  draft 04 balancing.indd   v 30/11/2008   15:16:1630/11/2008   15:16:16



165 ........................................... פרשת בשלח — שבת שירה
פרשת יתרו................................................................. 175
פרשת משפטים........................................................... 185
195 ........................................ פרשת תרומה — שבת שקלים
פרשת תצוה — שבת זכור.............................................. 205
215 ............................................................ פרשת כי ִתשא
פרשת ויקהל............................................................... 227
פרשת פקוֵדי............................................................... 239

Torat Imecha A r45  draft 04 balancing.indd   viTorat Imecha A r45  draft 04 balancing.indd   vi 30/11/2008   15:16:1630/11/2008   15:16:16



בראשית

Torat Imecha A r45  draft 04 balancing.indd   7Torat Imecha A r45  draft 04 balancing.indd   7 30/11/2008   15:16:1630/11/2008   15:16:16



9

פרשת בראשית

ויולד בנים

בקריאת השמות נתן אדם הראשון הגדרה ומשמעות לנבראים. כך הדבר 
בנוגע  גם  וכך  עצמם,  ולאשתו  לאדם  בנוגע  כך  לבעלי־החיים,  בנוגע 
'קין',  נקרא  הראשון  אדם  של  הבכור  בנו  בכלל.  ולבני־האדם  לבניהם 
מלשון "קניתי איש את ה'", את ה' — במובן של "עם ה'". הולדת קין 
היא היצירה הראשונה שאינה בריאה ישירה של הבורא, אלא יצירה בידי 
האדם, בעזרת ה'. דרך מתן השם מבטאת חוה את התחושה שהיא שותפה 
לבורא עולם במעשה היצירה. "קניתי איש" — היות שיצרתי אותו עם 
ה'. הבן הזה מסמל לא רק את יכולת ההולדה, אלא גם את יכולת האדם 
ליצור ולהשתתף במעשה בראשית כולו. קין היה עובד אדמה, כלומר, 
הוא למד להוציא מן האדמה את מה שבפרשת הבריאה נוצר רק על־ידי 
הצו האלוקי. קין נתקלל בקללת נע ונד תהיה בארץ והורחק מן האדמה 
קין  של  בשושלתו  הראשונה.  העיר  עיר,  בנה  זאת  ובכל  נוודות,  לחיי 
כל  של  אבות  המהווים  קין,  ותובל  יובל  ָיָבל,  למך:  בני  שלושת  ישנם 
היצירה האנושית. האחד, "אבי יֵֹשב אֹהל ומקנה", אבי הנוודים והרועים. 
בשפת הכלכלה המאוחרת יותר, אפשר להחשיבו גם לאבי המסחר. השני 
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אמך תורת   •  10

היה "אבי כל תֵֹפש כנור ועוגב", ובלשוננו — אבי האמנויות. השלישי, 
תובל קין "לֵֹטש כל חֵֹרש נחֶֹשת וברזל" — אבי החרושת והתעשייה. כל 

העשייה היוצרת של האדם מקופלת בקין, ובצאצאיו.
הבן  של  שמו  טעם  את  מסבירה  אינה  התורה  קין,  עם  כמו  שלא 
השני, 'הבל'. עם זאת, משמעות המילה 'הבל' ידועה היטב. בשבת חול־
המועד סוכות, קראנו את מגילת ההבל הגדול — מגילת קהלת. "הבל 
הבלים הכל הבל" אמר קהלת וחזר ושנה זאת פעמים רבות בספרו. ייתכן 
משוללי  קהלת,  כמו  הבל,  היה  והעשייה,  העולם  איש  לקין  שבניגוד 
העשייה בעולם הזה. אולי משום כך לא הצליח להאריך ימים על פני 
האדמה — אדמתו של קין. הבל היה רועה צאן. אמנם, גם גידול צאן 
מעבודת  מאוד  שונה  הוא  אבל  חקלאות,  של  לסוג  כיום  נחשב  ובקר 

האדמה במובנה הראשוני שהוא גידול הצומח.
יש זיקה בין שמו של הבל לבין תחום עיסוקו. רִעיית הצאן משמשת 
בספר בראשית ואף במקרא כולו כצורת עיסוק בטלנית במקצת: הרועים 
מחרן ישבו והמתינו בחוסר מעש לאחרים, בשעה שיעקב אך הגיע וכבר 
להתחמק  שביקשו  יוסף  אחי  עצמו.  בכוחות  האבן  את  לגולל  הזדרז 
קודם  עוד  צאן.  כרועי  עצמם  את  לפניו  תיארו  פרעה,  אצל  משירות 
לכן, כאשר נאמר עליהם שהם רועים בשכם, נראה שלא מדובר בעמל 
קשה במיוחד. מי שיודע לנצל את הזמן הפנוי שמאפשר המרעה, יכול 
להשתמש בו להתבודדות ולפגישה עם מה שמחוץ לעולם, כדוגמת משה 
רבנו, שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו בסנה בעת שהיה רועה את צאן 
יתרו חותנו. ריחוקו של הבל מן העולם קירב אותו יותר לקדוש ברוך 
הוא. את מבחר צאנו הוא מסר לאלוקים מכיוון שלא היה להוט אחר 
והעדיף  מנחתו,  את  דווקא  הוא  ברוך  הקדוש  רצה  לפיכך,  ה"מקנה". 
אותה על פני מנחת קין. הבל מסמל את האדם המנותק מן העולם הזה, 
שאינו משתתף בתחרות עם קין. השם קין מרמז לא רק על קניין, אלא גם 
על קנאה. קהלת לימד ב"מגילת ההבלים" שלו, ש"כל עמל וכל כשרון 
המעשה, היא קנאת איש מרעהו".1 אולם קנאה זו אינה רק יסוד התחרות 
החיובית, ההישגיות והפיתוח, היא גם בסיס השנאה בין בני־אדם. קנאתו 
של קין בהבל היא שעשתה אותו לרוצח הראשון בעולם. קין, איש עולם 
המעשה, נדחף על־ידי כוחות של קנאה ותחרות, שאצל מי שמהביל את 

קהלת ד, ד; בראשית רבה ט, ז.   .1
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11  • בראשית  פרשת 

העולם אין להם מקום. ומי שמהביל לגמרי את העולם, לא מוצא את 
מקומו בעולם, לא מצליח להתמודד עם קין ובניו, ומסתלק.

הבל מפנה את מקומו לבן האחר, לֵשת. הגדרתו של הבן השלישי 
על־פי שמו היא: "ָשת לי אלקים זרע אחר, תחת הבל". ֵשת הוא מחליפו 
של הבל, ממלא מקומו, אך הוא אינו כפיל גמור שלו. שת אינו מסולק 

מן העולם.
לא  הללו,  הקצוות  משני  באחד  להתקיים  יכול  לא  האנושי  המין 
הקנאות הקניינית של קין, ולא האווריריות של הבל. לפיכך היה צורך 

בהקמת זרע אחר שממנו תמשיך האנושות להתפתח.
ובניו,  נח  על־ידי  להתקיים  האנושי  המין  המשיך  המבול  אחרי 
בני שת. גם זרעו של קין נמחה, אולם היסודות היצירתיים והמעשיים 
של צאצאי קין נקלטו אצל נח. אשת נח, לפי מדרש חז"ל,2 היא נעמה, 
אחותו של תובל קין, בתו של למך, מצאצאי קין. כמו קין, גם נח היה 
עובד אדמה, אבל הוא לא היה רדוף ורודף כמו קין. נח כשמו כן הוא, 

אדם של נוחות ונחמה.
לא  המורכב.  האדם  את  כבר  מייצגים  שת,  צאצאי  שהם  נח  בני 
והבל.  קין  הראשונים  הבנים  שני  בין  שהייתה  ההפרדה  אצלם  קיימת 
צירוף ומיזוג המעלות של שניהם, איש המעשה והעמל, היצירה, הקניין 
והתחרות, ואיש הרוח וההבל המנותק מן העולם הזה ומרחף בעליונים, 
לאתגר  שעונה  אדם  חדש.  אדם  דמות  המבול  לקראת  מציב  זה  צירוף 
החומרי שמעמיד לפניו העולם הזה, אך גם מכיר בחשיבות של העולם 
שלמעלה מזה. על סמך לשונו של קהלת נאמר: יש יתרון לאדם בעמלו 

שיעמול תחת השמש, אם יזכור גם את מה שמעל לשמש.3
מכאן יש ללמוד את הסכנה שבהפרדה בין עולם העשייה לעולם 
הרוח, ובהקצנת הפער ביניהם. מי ששקוע כולו בחומר — מגיע להישגים, 
אך גם לחורבן. הידיים שחרשו אדמה ובנו עיר הן הידיים שהרגו את 
הבל. אותו למך שהוליד את אבות היצירה האנושית, הוא שהרג את קין 
ובספיקת כפיו שלאחר מכן הרג גם את אחד מבניו, ממשיך השושלת.4 
אותם כלים ששימשו את המין האנושי לפיתוח ולקידמה, הפכו להיות 

רמב״ן לבראשית ד, כב.  .2
קהלת א, ג; שבת ל, ע״ב.  .3

תנחומא בראשית יא.   .4
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גם כלים להשחתה ולזריעת חורבן והרס. לעומת זאת, הניתוק והבריחה 
אל עולם רוחני טהור, עולם של מלאכים, אינה אפשרות הפתוחה בפני 
האדם. אי־אפשר לההביל את העולם ולהמשיך לחיות בו. הבריחה מן 

העולם היא בריחה מן החיים.
אמרו: "זה  נח  על  ה"נוחה".  הדרך  נח.  מורה  הנכונה  הדרך  את 
על־ידי  תהיה  והאדם  העולם  נחמת  ידינו".  ומִעצבון  ממעשנו  ינחמנו 
אנשים השייכים לעולם המעשה, אך גם אינם רואים בו את חזות הכול. 
גם  אך  קין,  של  מהישגיו  נוטלים  הם  שמעבר.  מה  את  גם  מכירים  הם 
מן הנטייה הרוחנית של הבל. האיזון הוא דק. אולם כל אימת שהופר 
וחברה  אדם  גדול.  חורבן  נגרם  הצדדים,  לאחד  המידה  על  יתר  ונטה 
שמשכילים למצוא את האיזון הזה ולחיות על־פיו, יכולים לזכות בנחת 

רוח ובנחמה.
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13  • בראשית  פרשת 

וֵאחבא

אדם  אחת —  בחינה  בחינות.  בשתי  להתפרש  ניתן  של "אדם"  סיפורו 
הראשון הוא אישיות היסטורית, הראשון בבני־האדם ואב־טיפוס לכולם. 
הבחינה האחרת: זהו סיפורו של המין האנושי, שכולם בניו של אותו 

האדם הראשון.
בבחינה האחת, אדם הראשון הוא שנברא מצירוף של עפר ונשמה 
אדם  שכל  מלמדנו  בראשית  סיפור  האחרת,  בבחינה  באפיו.  ה'  שנפח 
ואדם בכל הדורות מורכב מצירוף של חומר ורוח. באחרית ימיו ישוב 

כל אדם אל העפר, ורוחו — תשוב אל האלוקים אשר נָתנה.
גם סיפור גן עדן, החטא והגירוש, יכול להתפרש לא רק כסיפור 
היסטורי, אלא כתבנית טיפוסית של "כל האדם". כל אדם שואף לשוב 
אל גן עדן האבוד, אל עולם שלם ומתוקן, וכל אדם נכשל בחטא ומתרחק 

בגינו מעולם שכולו טוב לעולם של עמל וייסורים.
אם נתבונן בבחינה האחרת, הכלל־אנושית, על המפגש שבין אדם 

ואלוקים, נלמד מפרשת בראשית כמה עניינים חשובים.
ראשית נלמד את עצם החידוש המופלא של אפשרות הקשר הישיר 
בין אדם לאלוקיו. אלוקים קורא לאדם, מטיל עליו תפקידים: "ויֵבא אל 
האדם לראות מה יקָרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו". 
אלוקים מחפש אחרי האדם האובד והחוטא: "ויאמר לו איכה". וכנגד 
שמעתי  קֹלָך  את  ולהגיב: "ויאמר:  אלוקים  אל  לפנות  האדם  יכול  זה 

בגן  …  ואחבא".
ישנם אופנים שונים שבהם פונה האלוקים אל האדם. לפעמים — 
בקול ממש: כאשר התגלה הקדוש ברוך הוא לראשונה אל שמואל וקרא 
משמע  הכוהן.  עלי  של  קולו  את  שומע  שהוא  שמואל  היה  סבור  לו, 
ששמע קול כקול אדם. אבל יש לפעמים, שהקדוש ברוך הוא קורא אל 

האדם מתוך קירות לבו.
בימינו, עידן של הסתר פנים והסתלקות הנבואה, לא קיימת פנייה 
מוחשית של האלוקים אל האדם. ואולם עדיין נשארה הדרך של הפנייה 
מתוך לבו של האדם. בפרקי אבות נמצא הביטוי: "בכל יום ויום יוצאת 
תלמידו  מפולנאה,  יוסף  יעקב  רבי  ומכרזת …".1  חורב  מהר  קול  בת 

אבות ו, ב.  .1
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הגדול של אבי החסידות, רבי ישראל בעל־שם־טוב, מסביר שבת הקול 
מהדהדת בתוך לבו של כל אדם. אם הוא די רגיש לשמוע, הוא שומע 

את קול האמת האלוקית קורא בתוך לבו.2
להגיב  האדם  של  האפשרות  נלמדת  בראשית  מפרשת  שנית, 
והוא  העשוקים,  זעקת  את  שומע  הוא  שומע.  האלוקים  לאלוקים. 
אינה  הביקורת  או  הטענה  כאשר  וביקורת.  מענות  טענות,  שומע  אף 
מוצדקת — הוא דוחה אותה. הטענה "האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה 
לי מן העץ ואֵֹכל", אין בה כדי להצדיק את החטא. ואולם, כאשר הטענה 
מוצדקת הקדוש ברוך הוא יקבל אותה. לאדם שמורה זכות הוויכוח עם 
האלוקים! משום כך עמד אברהם והתמקח על סדום, משום כך, עמד 
ואשמידם"3  ממני  העגל. "הרף  חטא  אחרי  ישראל  בני  על  והגן  משה 
אומר הקדוש ברוך הוא למשה ומורה בכך שקיימת גם האפשרות שמשה 

לא ירפה ממנו, ובשל כך לא ישמידם.4
הקדוש ברוך הוא שומע כול, וסובל את הכול, ועונה לכל קוראיו 
באמת. זהו היסוד והמקור של רעיון התפילה. היכולת של האדם לפנות 
בטוב לו ובצר לו אל הקדוש ברוך הוא, ולשטוח בפניו את כל אשר עם 

לבו.
שלישית, מפרשת בראשית נלמדת גם עובדה מתמיהה: העובדה 
הראשון  אדם  ה'.  בפני  מעמידה  בריחה  של  אנושית  תופעה  שקיימת 
כול־ שהאלוקים  יודע  הוא  אין  כלום  האלוקים!  מפני  בגן  מתחבא 
יכול ורואה הכול? יבוא יונה הנביא ויוכיח: הוא בורח מפני האלוקים 
הזה",5  הגדול  הסער  בשלי  גמורה "כי  בוודאות  יודע  אבל  תרשישה, 
מכיוון שהוא יודע שאי־אפשר לברוח מן האלוקים גם מעבר לים וגם 
בעמקי תהום ובבטן הדג. מהו אם כן פשר הבריחה של יונה וההתחבאות 
של אדם הראשון? ולא רק אדם הראשון, כל אדם עלול לנהוג כך. הוא 
עלול לנסות להתחבא מפני האלוקים. להסיר אוזנו משמוע. הפחד מפני 
הדר גאונו גורם לאדם לסגת. במיוחד, כאשר הוא מרגיש חוטא ואשם 

והוא מתבייש לעמוד לפני ה'.

ספר תולדות יעקב יוסף, ויקרא, אות ב.   .2
דברים ט, יד.   .3

ברכות לב, ע״א.  .4
יונה א, יב.  .5
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15  • בראשית  פרשת 

מובן מאליו שאי־אפשר באמת להימלט מפני ה'. לא מפני שהוא 
רודף אחר האדם, אלא מפני ש"ְמלֹא כל הארץ כבודו".6 הקדוש ברוך 
הוא יודע כל מחשבות אדם, ואין נסתר מנגד עיניו. כל פרשת ההיחבאות 
אינה אלא בעיה נפשית פנימית של האדם, המבקש להשכיח מעצמו את 
מציאות ה' ולהתחמק מן הצורך לעמוד מול האמת במערומיה, שפעמים 

רבות היא גם קשה וכואבת.
"ואירא כי עירֹם אנֹכי ואחבא" — קשה לאדם לעמוד מול המציאות 
בלי כיסויים, בלי תחפושת, בלי להציג הצגות. קשה לו לראות את עצמו 
בדיוק כפי שהוא, על מעלותיו — בלי להפריז בהן, ועל חסרונותיו — 
בלי להעלים אותם, ולא ליפול לחרדה ולאיבוד הביטחון העצמי. לכן 
הוא מסתיר עיניו מלראות. הוא בורח מפני המציאות, ומפני יוצר־כל. 
חרדה.  בשעת  בחול  ראשה  את  טומנת  שהיא  בת־היענה  על  אומרים 
ילד קטן, מניח יד על עיניו וסבור שאין רואים אותו. אדם מבוגר חוטא 
בהיחבא וסבור שאין איש רואה אותו. מי שמפחד להסתכל נכוחה חושב 
דבר  את  לשמוע  מסוגל  להיות  כדי  לאינו־נראה.  להיהפך  יוכל  שהוא 
האלוקים, לפגוש את האמת, צריך להפסיק לפחד ולהתחבא. לא צריך 
לחפש את האלוקים, את האמת, את היושר, במרחקים. צריך רק להסיר 
את היד מעל לעיניים ולהתבונן באומץ באמת העירומה, הפשוטה, של 

המציאות. המציאות של האדם ושל העולם הסובב אותו.

ישעיה ו, ג.  .6
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כח מעשיו הגיד לעמו

אלא "לפי  לפרש  בא  שלא  מצהיר  רש"י  רבים  שבמקומות  אף־על־פי 
פשוטו של מקרא",1 את פירושו לתורה הוא פותח בשני מאמרים שהוא 
המסייעים  למדרשים  נזקק  שהוא  רש"י  של  דרכו  המדרש.  מן  מביא 
המידה  על  יתר  להתרחק  מבלי  לעומקם,  המקראות  את  לבאר  בידו 
ממשמעם ומפשוטם. המדרש הראשון שרש"י מביא הוא מעין פתיחה 
לתורה, שכן אין הוא מתייחס לאמור בפסוק הראשון אלא לכל סידורה 
אלא  התורה  את  להתחיל  צריך  היה  לא  יצחק:  רבי  התורה: "אמר  של 
מ'החדש הזה לכם' שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל. ומה טעם 
פתח בבראשית? משום 'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים'". 
השאלה העיקרית שמעלה המדרש הזה, ובעקבותיו רש"י המצטט אותו, 
היא אכן שאלה בהבנת הפשט: מדוע מתחילה התורה בסיפורי הבריאה 

והאבות ולא במערכת המצוות?
יש  הלוא  כנגדו —  וטוען  רש"י,  של  שאלתו  על  תמה  הרמב"ן 
צורך להסביר קודם את הרקע למצוות. את הבריאה וסדריה, את מקומו 
בלי  המצוות  בסדר  לפתוח  אפשר  איך  בה.  ישראל  עם  של  ותפקידו 
להסביר תחילה את ההקשר שבתוכן ניתנו, את הגורם המחייב שבהן. 
שענייני  סבר  כנראה  שרש"י  בנימוק  רש"י  את  ליישב  מנסה  הרמב"ן 
היה  לא  ולפיכך  נפש,  לכל  שווים  שאינם  עמוקים  דברים  הם  ההגות 
צריך להציעם בתורה שבכתב הגלויה לעין כול, אלא למוסרם בתורה 
בחוכמת  שנעשה  כדרך  לכך,  למתאימים  איש,  מפי  איש  שבעל־פה, 
הקבלה. הצעה זו מתאימה לרמב"ן עצמו, שהיה מקובל, וגרס שעיקרי 
יסודותיה של תורה מצויים בנסתר ולא בנגלה. אולם יש מקום להסביר 
התורה  סדר  שמבחינת  טען  רש"י  אחרת.  בדרך  רש"י  של  עמדתו  את 
היה ראוי להקדים את המצוות לסיפורי התולדות. ומכיוון שזהו הסדר 
הנכון, הרי שהקדמת סיפורי בראשית מחייבת הסבר. עלינו להבין אם 
כן את הנחת המוצא של רש"י בדבר סדר התורה, וכיצד מיישב המדרש 

את תמיהתו.
בדיבור השני מקדים רש"י ואומר לפני הבאת המדרש: "בראשית — 
לפסוק  רש"י  מתייחס  כבר  כאן  דרשני".  אלא  אומר  הזה  המקרא  אין 

רש״י לבראשית ג, ח, ו — לג, כ.   .1
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17  • בראשית  פרשת 

הראשון, אך גם כאן יש בדבריו רק משום הקדמה כללית. וגם כאן הוא 
התורה  בשביל  מקרא. "בראשית —  של  פשוטו  את  ולא  מדרש  מציע 
תבואתו'".  'ראשית  שנקראו  ישראל  ובשביל  דרכו',  'ראשית  שנקראת 
מדוע המקרא הזה אומר דרשני? מה חסר בפשוטו? נראה לומר שהמדרש 
השני מבאר גם את כוונתו של רש"י במדרש הראשון. מבחינת העיקרון 
הפירוש  מן  עלה  שכבר  מה  את  השני  במדרש  מבסס  רש"י  הפרשני, 
הראשון, שהדרך להסביר את פתיחת התורה מחייבת שימוש במדרש. 
הייתה  כולה  הבריאה  שתכלית  מגלה  השני  המדרש  התוכן,  מבחינת 
נתינת התורה לישראל. בשביל התורה ובשביל ישראל. מכאן הבנתו של 
רש"י את הסדר הנכון: מן הראוי היה לפתוח את התורה בעיקר, במצוות 
התורה הניתנות לישראל, ולא בטפל, שהוא בריאת העולם ותולדותיו.

עתה יש לבאר, מה הועיל רש"י בתשובתו? שכן אם אמנם עיקר 
ב"כח  התורה  התחילה  מדוע  ישראל,  לעם  המצוות  מתן  הוא  התורה 

מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים"?
כדי להבהיר את תפיסתו של רש"י יש לסמוך לכאן מדרש נוסף 
המצוות  שקיום  מבואר  שם  שמֹע".2  אם  בפרשת "והיה  הביא  שרש"י 
יהיו  שלא  כדי   — ציונים"3  לך  "הציבי  בבחינת  אלא  אינו  בגלות 
אלא  המצוות  לקיום  עצמי  ערך  שאין  כלומר,  כשתחזרו.  חדשים  לכם 
בארץ ישראל. על בסיס ההנחה הזאת יש לומר שרש"י התכוון לטעון 
שההקדמה כולה — כל ספר בראשית ותחילת ספר שמות — היא אכן 
הקדמה לצורך עניינם של ישראל והתורה. עיקר חשיבותם של סיפורי 
התולדות היא בתיאורי עם ישראל ושייכותו לארץ ישראל. לפיכך הביא 
השני  המדרש  ואת  הארץ,  בקניין  העוסק  הראשון  המדרש  את  רש"י 
בייחודו של העם והתורה. מכיוון שהמסגרת של קיום התורה היא עם 
ישראל בארץ ישראל, היה צריך לברר תחילה את קיומה ויציבותה של 
המסגרת, קיומו ויציבותו של הכלי, לפני שיוצקים לתוכם את התוכן: 

פרטי המצוות.
הבריאה  לסיפורי  שאין  סבור  רש"י  הרמב"ן,  כמו  שלא  אכן, 
תכלית לעצמם. שכן לדעתו, המצוות, נתינתן לישראל וקיומן על ידם, 
סיפורי  שייכות  את  דרכו  לפי  לבאר  היה  ומוכרח  הבריאה.  תכלית  הן 

דברים יא, יח.  .2
ירמיה לא, כ; ספרי דברים מג.   .3
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רש"י  ישראל.  ארץ  על  וזכותו  ישראל  עם  של  ייחודו  לבירור  הבריאה 
חוזר ומדגיש זאת בפירושו לפסוק "יום הששי" — שכל הבריאה מותנית 
בקבלת התורה על־ידי ישראל. "אם לא בריתי יומם ולילה, ֻחקות שמים 

וארץ לא שמתי".4
רש"י לא חזר בו מהנחת יסוד זו. התורה אכן הייתה צריכה לפתוח 
במצוות, ופתיחתה אכן מכוונת לתיאור המסגרת של קיום המצוות על־
בספר  הבריאה  בפרשיות  מתבררת  זו  מסגרת  בארצו.  ישראל  עם  ידי 

בראשית ותחילת ספר שמות.
ניגשים  רבים  שכן  וסדריו,  העולם  בתפיסת  מהפכנית  גישה  זוהי 
העולם  של  קיומו  את  תופסים  בראשית  אחרת:  בדרך  התורה  להבנת 
כדבר בעל משמעות עצמאית. בתוך העולם הגדול של הבריאה מצוי 
עם ישראל שקיבל מן הקדוש ברוך הוא תורה, כדרך לחיות בה ולגלות 
את מלכותו יתברך בעולם. על־פי תפיסה זו העולם עומד קודם לתורה. 
רש"י סבור להפך: העולם עצמו אין לו כל משמעות עצמית. כול־כולו 
על־ידי  להתקיים  התורה  שתוכל  מנת  על  שנוצרה  מסגרת  אלא  אינו 

ישראל.
אומות  יאמרו  הראשון: "שאם  המדרש  על  ביאור  מוסיף  רש"י 
העולם לישראל לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים 
להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר 

בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".
העולם,  לאומות  התורה  מן  התשובה  תועיל  מה  רבים,  שאלו 

הכופרים גם בתורה, הרי יאמרו — זייפתם תורתכם!
כתב הרבי מהוסיאטין ב'אהלי יעקב':5

באמת התשובה הזאת היא רק בשבילנו, לא בשביל האומות. כלומר, 
אם אומות העולם יאמרו לסטים אתם, אל יפול רוחנו עלינו ולא נחוש 

לזה, כי לה' הארץ ומלואה הוא בראה.

אכן, כך יש לדייק בדברי המדרש עצמו, שהביא את הפסוק "כח מעשיו 

ירמיה לג, כה.  .4
בראשית תרצ״ט.  .5
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מיועדת  התשובה  העולם.  לאומות  ולא  הגיד  לעמו  לעמו" —  הגיד 
לישראל, כאשר הם יעמדו מול הביקורת של אומות העולם.

הארץ.  לירושת  פנימי  לצידוק  זקוקים  שישראל  מניחה  התורה 
התביעה המוסרית שלא לגזול אדמתם של זרים, היא תביעה מוצדקת 
גם על־פי התורה. אין התורה מבקשת לבטל את העמדה המוסרית הזאת. 
התורה אינה מאשרת גזל נוכרי, וכוח הזרוע אינו נימוק כשר לכיבוש 
ישראל:  לעם  המוסרי  הצידוק  את  להציע  צורך  יש  לכן  גויים.  ארצות 

"ברצונו נתנה לכם וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו".
את  ותולים  בראשית,  בפרשת  הכופרים  מישראל  אלו  יעשו  מה 
אחיזתם בארץ בנימוקים אחרים: היסטוריים או מדיניים, לאומיים או 
בטחוניים? משמע מדברי המדרש שרש"י הביא, שבלא "בראשית" אכן 
אין לעם ישראל אחיזה בארץ, ואף לא פתחון־פה מול אומות העולם. 
הטיעון המוסרי של הגויים: "לסטים אתם", מתקבל על ִלבם של ישראל, 

שהשורש המוסרי נטוע בהם, ואין בפיהם מענה ראוי להשיב לגויים.
במילים אחרות: כפי שרש"י קובע בפתיחת התורה, שכל משמעותה 
של הבריאה אינה אלא במתן התורה והמצוות לעם ישראל, כך הוא גם 
קובע שאחיזתנו בארץ ישראל נגזרת מההכרה בריבונו של עולם, ומן 
המשמעות של קיום הבריאה לצורך התורה. כאשר מתרופפת ההכרה 
ב"בראשית", מתרופפת גם האחיזה בארץ ישראל. לא רק כעונש על אי־

קיום המצוות, כפי שמפורש בכל הפרשיות האחרונות של ספר דברים, 
אלא גם כערעור של הביטחון הפנימי ויכולת העמידה של עם ישראל 

כנגד האומות התובעות בעלות על הארץ.
תיקון עניין האחיזה בארץ אינו מתחיל מן הסוף — מבירור מצוות 
הישיבה בה או מהצרכים הלאומיים של עם ישראל. כדי להבהיר ש"זו 
ארצנו", צריך להתחיל קודם כול בהנחת היסוד ולהבהיר ש"בראשית 
ברא אלקים את השמים ואת הארץ", והוא, אדוני הארץ, בראה על מנת 

לִתתה לנו, כדי שנקיים בה את מצוותיו.
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251

פרשת ויקרא

לא תהא מוחלפת1

שיש  המוטעית,  המחשבה  בסילוק  ישראל  נביאי  עסקו  ודור  דור  בכל 
לקורבנות ערך בפני עצמו, וניתן לכפר על עוון או להתעלות בעבודת 
בעולות  לה'  חפץ  שאין  וטענו  חזרו  הנביאים  בלבד.  באמצעותם  ה' 
ובזבחים אם לא מצורפת אליהם היטהרות וכוונת הלב. אין הקדוש ברוך 
הכללית,  ההתנהגות  בתיקון  מלּווים  הם  אין  אם  לקורבנות  שועה  הוא 
יבשות"  חיי "עצמות  חי  ישראל  עם  שלהוותנו,  כיוון  פנימי.  ובניקיון 
כבר כאלפיים שנה, בלי מקדש ובלי זבחים, והיות שהתרגל שלא לראות 
בקורבנות חלק מתהליך הכפרה והתשובה, הרי שהושגה מאליה תביעתם 
זו של הנביאים. כיום ברור לכול שתיקון החטא נעשה בדרך של תשובה, 

בלב ובמעשים, ולא בדרך של הבאת קורבן בלבד.
דא עקא, שהרגל הגלות שיצר את ההבנה הזאת הגיע עד לקוטב 
בשחיטת  יש  טעם  מה  מיותרים.  שהקורבנות  תחושה  נוצרה  השני. 
כבש, כתוספת לחרטה, וידוי וקבלה לעתיד, או, כמה חגיגיות מוסיפה 

לשבת זכור.  .1
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לחג הסוכות הקרבת שבעים פרים? עד כדי כך, שיש הטועים לחשוב 
שהציפייה לבניין המקדש ותפילת "והשב העבודה לדביר ביתך", אינה 

ראויה להמשיך ולהיאמר בדורנו.
הרמב"ם  בדעת  דעתם  את  תולים  זו  מוטעית  בדעה  המחזיקים 
מצוות  של  מערכת  הם  הקורבנות  שאכן  נבוכים'  ב'מורה  המסביר 
שבדיעבד. עם ישראל נזקק בזמנו, כמו שאר העמים שבסביבתו, לפולחן 
חומרי, ולא יכול היה להסתפק בעבודה רוחנית טהורה במקומו. על כן 
ניתנו להם הלכות מקדש וקורבנות. אך אלו ניתנו במגבלות מופלגות. 
דיני טהרה מוקפדים, צמצום העבודה לירושלים בלבד, דקדוק הכוונה 
והמעשים על־ידי הלכות פיגול ונותר, והפקדת המשימה של ההקרבה 

בידי מעמד הכוהנים לבדו.2
או  הקורבנות  לביטול  כעילה  הרמב"ם  דברי  על  זו  הישענות 
טעות  זו  הרי  ראשית,  טעות.  היא  להשבתם —  התקווה  על  לוויתור 
חמורה להסיק מסקנות הלכתיות מטעמי המצוות שנתן הרמב"ם ב'מורה 
נבוכים'. פרקי טעמי המצוות בחלק ג' של הספר מכילים טעמים שונים 
ומשונים, ההולמים מגמות מסוימות של הספר אך אינם תואמים כלל 
מחייב  ביטוי  לידי  באות  שהן  כפי  כפוסק,  הרמב"ם  של  דעותיו  את 
בפירוש המשנה, בתשובות, ובעיקר — ב'יד החזקה'. דעתו למעשה של 
הרמב"ם נאמרת בבירור, הן ברשימת י"ג עיקרי האמונה המפורסמת: 
"שזאת התורה לא תהיה מוחלפת". הן בספר המצוות — שבו הוא מפרט 
את כל מצוות המקדש והקורבנות. והן בשניים מי"ד ספרי משנה־תורה: 

עבודה וקורבנות.
בסוף ספר עבודה, בהלכות מעילה, כתב הרמב"ם את עמדתו הלכה 

למעשה ביחס לקורבנות, וזו לשונו:

עניינם  סוף  ולידע  הקדושה  התורה  במשפטי  להתבונן  לאדם  ראוי 
קל  יהי  אל  עילה,  לו  ידע  ולא  טעם  לו  ימצא  שלא  ודבר  כוחו,  כפי 
בעיניו ולא יהרוס לעלות אל ה' פן יפרוץ בו. ולא תהא מחשבתו בו 
כמחשבתו בשאר דברי החול. בוא וראה כמה החמירה תורה במעילה! 
העולם  אדון  שם  שנקרא  כיוון  ואפר  ועפר  ואבנים  עצים  אם  ומה 
עליהם בדברים [=בדיבור] בלבד נתקדשו, וכל הנוהג בהם מנהג חול 

מורה נבוכים ג, מו.   .2
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מעל בה ואפילו היה שוגג צריך כפרה, קל וחומר למצות שחקק לנו 
הקדוש ברוך הוא שלא יבעט האדם בהן מפני שלא ידע טעמן, ולא 
יחפה דברים אשר לא כן על השם ולא יחשוב בהן מחשבתו כדברי 

החול.3

דומה שהרמב"ם צפה שיתלו בו בוקי סריקי (דברי הבל) בעתיד, ואולי 
היו כאלה שטענו כך כבר בזמנו. על כן טרח לדחות בתוקף פטור כלשהו 
נבוכים'  ב'מורה  שכתב  שהטעם  כלפיו  לטוענים  בעתיד.  מקורבנות 
הטעם  שלא  עבודה'  'הלכות  בסוף  השיב  בזמנו,  תקף  אינו  לקורבנות 

קובע את מידת החיוב בקיום המצווה.
כמובן, אין בכך פטור מלנסות להטעים את הדברים גם למחשבת 
בעצם  נדון  עתה  לעת  אחרים.4  במקומות  בכך  נעסוק  ואנו  דורנו 

העיקרון שהתורה אינה עתידה להיות מוחלפת.
בהשתנות  גם  מוחלפת  תהא  לא  שהתורה  לכך  נוספת  דוגמה 
הנסיבות היא מצוות מחיית זכר עמלק שזמנה עבר ממש, אף יותר מן 
הקורבנות. כבר חז"ל קבעו ש"בא סנחריב ובלבל את האומות",5 ולא 
ניתן היום לזהות את בני העמים המוזכרים בתורה. שבעת העממים, וכן 
דיני  לחול  יכולים  לא  כן  ועל  עוד,  קיימים  אינם  והמואבים,  העמונים 
הריגת העממים או איסורי חיתון בעמון ומואב. עם זאת, דווקא מצוות 
זכירת עמלק, המתקיימת בשבת זכור, יש לה ערך של ממש גם כיום, 
בעידן של הכחשת השואה על־ידי גויים, ונטייה יהודית גוברת להלקאה 
ובחטאינו,  באשמתנו  לנו  הגויים  איבת  את  המסבירה  נטייה  עצמית, 
להתעלם  ולא  לשכוח  שלא  מצווה  היא  עמלק  זכירת  מצוות  כביכול. 
מזרעי השנאה שזרע אותו עם, שכבר עבר מן העולם, אך משנתו עדיין 
לשנאת  הסברים  זמן.  ובכל  דור  בכל  מזיקים  כעשבים  ונובטת  קיימת, 
כהרי  המן,  למעשי  שניתן  ההסבר  הרי  לא  דור:  בכל  ניתנים  ישראל 
ההסבר שניתן לאנטישמיות במצרים ההלניסטית. ולא זה ולא זה כהרי 
הדתי  ההסבר  הראשון.  הצלב  מסע  תתנ"ו —  לגזרות  שניתן  ההסבר 
של מסעי הצלב הוחלף בהסבר חברתי כלכלי בגזרות ת"ח ות"ט. על 

רמב״ם, משנה תורה, הלכות מעילה ח, ח.  .3
להלן, פרשת שמיני, ׳בקרבתם׳.  .4

תוספתא קידושין ה, ד.   .5
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התופעה הנאצית של זמננו עדיין לא נאמר הכול וטרם יבש הדיו מעל 
דפי הפרשנות המרובים לה. פרשת זכור מכּוונת למנוע מצב שבו "מרוב 
את  לראות  מפריעים  המרובים  וההסברים  היער"  את  רואים  לא  עצים 

המכנה המשותף, שהוא שנאת ישראל בכל הדורות.
הקביעה שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שיימחה זרעו של 
עמלק, אינה מכוונת דווקא לזרעו במובן הביולוגי. גם זרעי רעיונותיו 

זרעים הם, ולְמִחייתם אנו מייחלים.
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פרושים תהיו

הבדלה,  מובנה —  קדושים,  פרשת  בראש  רש"י  שמבאר  כפי  קדושה, 
הפרשה, ייחוד. קדוש, פירושו, נבדל וחורג מן הרגיל. ניגודה של קדושה 

הוא חולין וִשגרה.
חיי היומיום של האדם, בבית וברחוב, בשוק ובשדה, הם חיי חולין. 
המקום המוקדש לעיסוק בעניינים נבדלים מחיי העולם הזה, הוא המשכן 
האדם  נפרד  שם  המדרש.  ובית  הכנסת  בית  ובימינו —  המקדש,  או 
הקדושה  זוהי  הנבדל.  בעולם  לעסוק  עצמו  ומייחד  הארצית  מעשייתו 

שבמקום.
ספר שמות עוסק בעיקר ביצירת מקום של קדושה. כבר בתחילתו, 
דרך  ה'  אליו  מתגלה  בסנה,  האלוקים  עם  משה  של  הראשון  במפגש 
ייחוד המקום: "המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא".1 הר 
כיוון  כולו,  הספר  של  במרכזו  עומד  הסנה,  את  משה  ראה  שבו  חורב, 
שהמעמד של הר סיני הוא תכלית יציאת מצרים ויסוד כל קיומו של 

העם שנתהווה בספר זה.
הר  מעמד  משנסתיים  זמנית.  קדושה  היא  סיני  הר  קדושת  אבל, 
כיוון  בהר".  יעלו  המה  היובל,  השכינה: "במשוך  ממנו  נסתלקה  סיני, 
של  מקום  ליצור  נצטוו  במדבר,  בדרכם  להמשיך  נצרכו  ישראל  שבני 
המשכן,  וזהו  במדבר.  במסעותיהם  עמהם  שייסע  נייד,  שיהיה  קדושה 
שלבניינו נתייחדו הפרשיות בחציו השני של הספר. בספר שמות מצויה 
ארץ  הקדושה —  של  הקבע  למקום  ההגעה  אודות  על  ההבטחה  גם 

ישראל.
זמנים  הם  והמועדים  השבתות  בזמן:  התלויה  קדושה  גם  קיימת 
של  החולין  מחיי  החורג  לעיסוק  ומוקדשים  המובדלים  מיוחדים 
נזכרת  השבת  שמות,  בספר  הם  אף  מופיעים  אלו  מועדים  היומיום. 
בעשרת הדיברות ועוד קודם לכן בפרשת המן. פסח־דורות תופס מקום 
מרכזי בפרשת יציאת מצרים, ושאר המועדים מוזכרים בפרשיות הברית 

והמצוות שבסוף פרשות משפטים וכי ִתשא.
להגיע  ובדרכים  האדם  בקדושת  עוסק  זאת,  לעומת  ויקרא,  ספר 
קדושת  ובתוכה,  תהיו",  "קדושים  ישראל:  קדושת  במרכזו,  אליה. 

שמות ג, ה.  .1
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על־ידי  הושגה  המקום  שקדושת  כדרך  והלוויים.  הכוהנים  לוי,  שבט 
מעשי בניית המשכן, כך גם קדושת האדם מושגת על־ידי מעשים של 

התקדשות, ובעיקר — קיום התורה והמצוות שנתפרטו בספר ויקרא.
אמנם, יש בספר ויקרא גם פרשיות של קדושה התלויה בזמן: שהרי 
אנשים מקדישים את חייהם, או פרקי זמן מתוך חייהם, להפסקת שטף 
החיים היומיומי, ומתמסרים לעשייה של קודש, מתבדלים משגרת חיי 
העולם הזה, ומתמקדים במה ש"למעלה מן השמש". אלו הן הקדושות 
השבט,  קדושת  היחיד,  קדושת  אורכו:  לכל  בהן  עוסק  ויקרא  שספר 

וקדושת העדה והעם כולו.
מתחיל  ויקרא,  ספר  האדם,  בקדושת  העוסק  שהספר  העובדה 
קדושת  לבניין  הפתיחה  מיוחדת.  משמעות  לה  יש  הקורבנות,  במצוות 
המקום, בפרשת הכנת המשכן בספר שמות הייתה: "דבר אל בני ישראל 
ויקחו לי תרומה".2 ואילו הפתיחה לקדושת האדם בויקרא היא: "דבר 
אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן לה'". ההתעוררות 
לקדושה צריכה להיות על־ידי מעשה האדם, תרומה, הקרבה. אם אדם 
לא יוותר על משהו משלו, לא תחול עליו קדושה. לפי פירוש הרמב"ן 
לקורבן  תחליף  אלא  והצומח  החי  מן  הקורבן  אין  הקורבנות,  למעשה 

אדם.
מעביר,  הריהו  הבהמה,  על  ידיו  את  הקורבן  בעל  סומך  כאשר 
באופן סמלי, את הקורבן מעצמו אל הבהמה. כדרך שהיה הדבר בעֵקדה, 
האיל אינו אלא תחליף ליצחק. ואם כן, ניתן לומר שהופעתה של קדושת 
לכל  או  עצמו,  את  להקריב  נכונות  מגלה  הוא  כאשר  מתחילה  האדם 

הפחות מעצמו — לה'.
ולכן  להקריב,  הנכונות  על  כללי  באופן  מורה  הקורבן  מעשה 
בהמשך  מכן,  לאחר  וצו.  ויקרא  בפרשיות  הספר,  בפתיחת  מוצב  הוא 
הספר, ישנו הפירוט המעשי המורה כיצד בכל תחום מחייבת הקדושה 
לפרוש ולוותר על חלק מענייני העולם הזה. הספר הולך ומונה: בפרשת 
שמיני — קדושה באכילה על־ידי פרישה ממאכלות אסורות. בפרשיות 
תזריע ומצורע — קדושת הגוף על־ידי פרישה מטומאות: נגעים ומוות. 
בפרשת אחרי מות — קדושה באישות על־ידי פרישה מעריות. בפרשת 
קדושים — קדושה בחברה: פרישה מאיסורים שבממון ואיסורים שבדיבור 

שמות כה, ב.  .2
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והתנהגות בין אדם לחברו, יחד עם נכונות להקרבה למען הזולת: ואהבת 
השבתות  קידוש  על־ידי  הזמן  קדושת  אמור —  בפרשת  כמוך.  לרעך 
והמועדים בפרישה ממלאכה ובקיום מצוותיהם. בפרשת בהר — קדושת 

הארץ על־ידי פרישה מעבודתה בשביעית ומקנייניה ביובל.
ללא  שגרתיים.  סתמיים,  חיים  פירושה  בחיים  קדושה  היעדר 
התעלות, ללא איכות מיוחדת. ייתכן בהחלט שאדם יחיה את כל חייו 
בלי שיחוש בחסרון הקדושה, כמו שכפרי פשוט ועני יכול לחיות כל 
ימיו בשלווה ובסיפוק, בלי שיחוש כלל החמצה על שלא רכש חוכמה 
ודעת, עושר, נכסים וכבוד. ולמרות כל זה, אפשר שביקור אחד של אותו 
כפרי בכרך הגדול יעורר אצלו רצון להתקדם ולהשתנות. כך גם במצוות 
העלייה לרגל. ערכה של מצוות העלייה לרגל שהיא מפגישה את האדם 
מישראל עם אנשים של קודש במקום של קודש, ומתוך כך הוא מתעורר 

לחוש את הצורך בקדושה.
העולם המודרני שאנו חיים בו הוא עולם ללא קדושה. יתר על כן, 
יש בו זלזול בכל הקדוש. ואנו אין לנו מקדש שנצפה בפעילות הקודש 
כפר  בני  בבחינת  הם  העולם  בני  רוב  בה.  הצורך  להכרת  ונתעורר  ובו 
שאינם יודעים כלל מה הם מחמיצים בעוניים. אין מודעות לחסך של 
המזינים,  והם  הזה,  הצורך  של  בודדים  גילויים  יש  לפעמים  הנשמה. 
כנראה, את תופעות השוליים של הכתות, הסמים, ופולחן אלילי הזמר 

והקולנוע.
שאינם  למי  כוללת  כהגדרה  בימינו  המקובל  הכינוי "חילונים", 
שומרים תורה ומצוות מבטא את המשמעות החזקה ביותר של עזיבת 
ואפיקורס",  לתואר "כופר  דומה  זה  כינוי  אין  בימינו.  ומצוות  תורה 
המבטא את ההיבט ההגותי של הכפירה והיעדר האמונה. הוא גם אינו 
דומה לתואר "מומר", המדגיש את ההיבט החברתי של נטישת החברה 
היהודית ואימוץ דרכי החיים של החברה הנוכרית. דווקא "חילוני" — 
כלומר, מי שאין קדושה בחייו. תמצית החילוניות היא ביטול כל קדושה, 
כל ייחוד. הביטוי הזה לדעתי, אסור בשימוש בצורתו הכוללנית, כהגדרה 
כוללת לכל בני ישראל שאינם נמנים עם הקהילה ה"דתית". אם אכן 
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בכך  יש  כ"חילוני",  מוגדר  מלא —  באופן  מצוות  שומר  שאיננו  יהודי 
אמירה שבתודעה שלו אין בכלל קדושה, או חלילה, שהוא עצמו אין 
בו קדושה. ומכאן, לפי האמור לעיל — הכול חול, הכול שגרתי, הכול 
הכלל  לגבי  כך  הפרט,  של  עולמו  לגבי  כך  אפשרי.  הכול  שווה־ערך, 
אין  לכלל:  השייכת  קדושה  של  התערערות  ומתגלה  הולכת  והחברה: 
מכירים בקדושת העם והארץ. בסופו של דבר, אם מתפרקים מכל מושגי 
הקדושה, אין הצדקה להקרבה. אין נכונות לפרישות. צריך לדעת שאם 
מוותרים על כל הקדושה אזי תיעלם גם קדושת האדם: "ומותר האדם מן 
הבהמה אין, כי הכל הבל".3 מיותר לפרט מדוע דימוי כזה על החברה 
הישראלית אינו נכון כלל, מוטעה ומטעה. ההתפתלויות וההתחכמויות 
חלופיים,  בביטויים  המושג "חילוני"  את  להמיר  המבקשות  הלשוניות 
אינן נובעות רק מן הדרישה לשיח תקין־פוליטית. הן נובעות מן ההכרה 

האמיתית שאי־אפשר לכנות שם שכזה לבניו של ישראל.

קהלת ג, יט.  .3
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תעבדון את האלקים

בגמרא מסופר1 שבתחילת ימי בית שני התפללו שבי ציון לביטול יצר 
הרע של עבודה זרה ומבוקשם ניתן להם. לפי התיאור שבגמרא, יצא אז 
כעין ארי של אש מבית קודשי הקודשים. ארי של אש מסמל את יצר 

הרע של עבודה זרה שנסתלק.
רבי צדוק הכוהן מלובלין מבאר שהסתלקותו של סמל היצר הרע 
הזה דווקא מבית קודשי הקודשים, מלמדת שיש מכנה משותף בין היצר 
אזי  נדייק  אם  ה'.2  עבודת  של  הטוב  היצר  לבין  זרה  עבודה  של  הרע 
נאמר שאין צורך להבחין כלל בין שני יצרים, טוב ורע, אלא יצר אחד 
בלבד ישנו, וניתן להפנותו לחיוב או לשלילה. זהו צורך או כורח בנפש 
שמעבר,  העולם  אל  ולפנות  הזה  העולם  של  ההוויה  מן  לחרוג  האדם 
לדבקות באלוִקי ולהתקרבות אל הנשגב ממנו. השימוש החיובי בו — 
הוא בעבודת ה' ובקיום המצוות, והשימוש השלילי בו — הוא בעבודה 

זרה ובעבירה על המצוות.
ביטוי  לידי  בא  האלוקים,  עבודת  של  בהמחשה  הנפשי  הצורך 
בכמה אופנים. הוא מופיע בדרך הכרת האלוקים: בימי המשכן והמקדש 
הייתה נבואה מצויה בישראל ואילו החל מימי בית שני, נסתלקה הנבואה 
מישראל. הוא מופיע בגילוי שכינה: בעקבות חטא העגל ביקש משה מן 
הקדוש ברוך הוא: "אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה" — רצונם של 
מופיע  והוא  בגלוי.  בתוכם  שכינתו  ישרה  הוא  ברוך  שהקדוש  ישראל 
בצורך של בני־האדם לעבוד את האלוקים במשהו מוחשי וממשי, להביע 

את נכונותם להקרבה עצמית באמצעות הקרבת הקורבנות.
כאשר הצורך הזה מופיע בכיוון שלילי, הוא מניב חטאים קשים. 
חטא העגל הוא תוצאה של הצורך הזה. גם חטא הבמות בימי בית ראשון. 
בשני המקרים אין מדובר בעבודה זרה, אלא ברצון לעבוד את אלוקי 
ישראל, אך בדרך שפורצת את מגבלות ההלכה ועוברת אותן. עבודה 
לאלוהים אחרים היא היבט אחר וחמור יותר של התופעה. במקרה זה לא 
מסתפקים בהרחבת דרכי הפולחן מעבר למותר, אלא נזקקים לאלילים 

יומא סט, ע״ב; סנהדרין סד, ע״ב.   .1
דברי סופרים, אות לח.  .2
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מוחשיים שלא כאלוקי ישראל המופשט והמסתתר. אלו אלילים נוחים 
יותר לפולחן לנפש הזקוקה למשהו מוחשי.

יש המסתפקים בפסל ותמונה, ויש המבקשים שהאל עצמו יהיה 
מוחשי. אלו פונים לישות טבעית: שמש וירח, הר ואשרה, ואלו לישות 
פולחן  של  במקרה  עצמו,  האדם  אפילו  או  אדם,  ידי  מעשה  אנושית: 
אישיות והפיכת אדם לאליל. כאשר ביקשו שבי ציון את ביטול היצר של 
עבודה זרה, אי־אפשר היה שרק צדו השלילי שבא לידי ביטוי בעבודה 
כזאת  בקשה  כרגיל.  להתקיים  ימשיך  החיובי  צדו  ואילו  יתבטל  זרה 
אינה אפשרית, כי היא שווה לבקשה לבטל את הבחירה החופשית. אי־
אפשר להתפלל על חזרה למצב של לפני החטא כיוון שבפתח גן עדן 
כבר הוצבה להט החרב המתהפכת והיא מונעת את החזרה לשם. להט 
החרב המתהפכת מסמלת את חוסר היכולת של האדם לשוב אל העולם 
השלם והקסום שלפני החטא. כל ששבי ציון יכלו לבקש הוא החלשת 
היצר כולו, והיות שביקשו את ביטולו, פגעו גם בצד החיובי שבו. היצר 
הסתלק מבית קודשי הקודשים, ובכך פחת הצורך לעבוד את ה' באופן 

מוחשי.
בהיחלשות זו, מסביר רבי צדוק מלובלין, נפגעו הרבה מן הכוחות 
החיוביים. הנבואה פסקה בימי בית שני, וגם השראת השכינה הגלויה. 
החל  הוא  ברוך  הקדוש  פנים.  הסתר  של  ההנהגה  התחילה  שני  בבית 
מסתתר בנבכי ההיסטוריה. מגילת אסתר, המתרחשת בגולה בתחילת 
מוזכר  אינו  הוא  ברוך  הקדוש  לראשונה.  זאת  משקפת  שני,  בית  ימי 
אישיות  אינטריגות  של  כמערכת  לפרשה  יכול  הרוצה  כל  כלל.  בה 
ופוליטיות, שהצליחה בשל צירוף מקרים ונסיבות חברתיות ומדיניות 
ואסתר  מרדכי  של  המיוחדת  ההתבוננות  רק  מסוים.  בזמן  מסוימות 

חושפת את הפן האלוקי שבסיפור.
לסיפור  המשך  הוא  האגגי  בהמן  ואסתר  מרדכי  מלחמת  סיפור 
מלחמת עמלק שבספר שמות. תכונתו של עמלק שהוא מרפה את ידיהם 
צורך  היה  עמלק  במלחמת  שבשמים.  באביהם  מלהתבונן  ישראל  של 
שמשה ֵישב על גבעה וידיו נשואות כלפי מעלה. כשהיו מסתכלים כלפי 
מעלה היו נוצחים, כשהיו מסיחים דעתם, היו ִנגפים.3 מלחמת עמלק 
משקפת את המצב של הסתכלות לא בהירה: פעם כלפי מעלה, ופעם 

ראש השנה ג, ח.  .3
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כלפי מטה. זה עצמו הוא מצב של הסתר פנים והיעדר הכרה מוחשית, 
גלויה ומתמדת של מציאות ה'. לפי לשון המדרש שכבר הבאנו לעיל, 
צורך  יש  שבו  במקום  קור  מכניס  הוא  האמבטיה",4  את  עמלק "מקרר 

בחום פנימי ובהתלהבות.
בזמננו, כשאנו לומדים חומש ויקרא, איננו יכולים שלא לתהות 
על הצורך בקורבנות. איננו מרגישים ממש בעומק הלב את חסרונו של 
קורבן הפסח בליל הסדר. זאת, מפני שהתרגלנו כבר אלפי שנים לחיים 
של אמונה מתוך הסתר פנים, מצב שעמלק עדיין לא הוכרע. ולכן אין 

השם שלם ואין הכיסא שלם.5
"מלחמה לה' בעמלק מדור דור" — הקדוש ברוך הוא מצפה לניצחון 
הסופי במלחמה בעמלק. לכך שישראל יהיו מסוגלים שוב לחיות באור 
ההשגחה הגלויה. להשבת הנבואה, להשראת השכינה, לחזרת הנבואה. 
עם הכנעתו של עמלק, והשבת השכינה הגלויה, יתברר ממילא הצורך 

במקדש ובקורבנות — בגילוי מוחשי של הקשר בין העם לאלוקיו.
הסתר  מתוך  ה'  בעבודת  עוסקים  שבו  מועד  הוא  כאמור,  פורים , 
פנים. "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך 
מרדכי".6 הרעיון של "דלא ידע" מבטא מצב קיומי של ממש. מצב של 
חוסר בהירות והיעדר ידיעה — היכן פועל הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה? 
כל  הישועה?  תצמח  מהיכן  לעשותו?  הנכון  המעשה  מהו  רצונו?  מהו 
נביא  להם  היה  ולא  המגילה,  גיבורי  על־ידי  נשאלו  האלה  השאלות 
שיאמר להם מהי הדרך הנכונה. אסתר נכנסה לחצר המלך מבלי שידעה 
אם תצא משם כמנצחת או "כאשר אבדתי אבדתי", ומרדכי, לא יכול היה 
להבטיח לה הצלחה, אלא רק להזכיר לה את חובתה בדרך של תהייה: 

"ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות".
פנים.  הסתר  של  כזה  עולם  בתוך  חיים  אנו  הזה  היום  עצם  עד 
אין נביא שנוכל לשאול אותו מהי הדרך הנכונה ללכת בה, אין כוהן 
שיוכל לשאול באורים ותומים. אנו מגששים כעיוורים באפלה בדרכי 
כה, ואלו אומרים  המדיניות, הכלכלה, החברה והביטחון. אלו אומרים ּבְ

כה, יש סברות לכאן ויש סברות לכאן. ְבּ

פסיקתא דרב כהנא ג, י. ראו פרשת תצוה, ׳נדיבי לב׳.  .4
שם.   .5

מגילה ז, ע״ב.  .6
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אל  כשאול,  ללכת,  אי־אפשר  המצב:  הוא  כך  האישית  ברמה  גם 
הספק  המלוכה.  על  יהיה  ומה  האתונות,  היכן  ממנו  ולשמוע  הרואה, 
וההתלבטות מלווים אותנו בכל שלב בחיים. כפי שביאר הראי"ה קוק 
להגיע  לאדם  אי־אפשר  העצמי",7  האופי  ידיעת  על "אי  בדברו  זצ"ל 
בשום אופן להכרה מלאה של עצמו ושל אישיותו. משום כך, אי־אפשר 
לאדם להאמין בעצמו עד יום מותו. אין הוא יודע מה יעלה בגורלו ואין 
הוא בטוח מה יהיה מסלול חייו בהמשך. לא זו בלבד, אלא אפילו היכן 
הוא עומד כעת, מה מצבו הנפשי והרוחני, מה מעמדו החברתי, איך הוא 
מוערך על־ידי זולתו — אין הוא יודע, ורק משער השערות. השערות 
אלו, יותר משהן תלויות במציאות האובייקטיבית, הן תלויות בנקודת 
הרגשה  מתוך  אותו  בקורות  מתבונן  הוא  כאשר  הסובייקטיבית.  מבטו 

חיובית, הוא רואה לחיוב, וכשהוא מדוכא, הכול נראה שחור.
מסתתרת  והשמחה  המשתה  ובין  וההוללות  השכרות  בין  שם  אי 
האמת. כדי להכיר בה אנו נזקקים לכוחות אמונה רבים. אנו מתפללים 
למחייתו של עמלק בגויים ולמחיית העמלקיות שבתוכנו, כדי שנזכה 

סוף סוף לראות את האמת בטהרתה, כאספקלריה המאירה.

אורות הקודש ג, עמ׳ קיט.  .7
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