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 בראשית 

)אגב , משפט זה מקורו בזוהר,,( ולא כל כך אוהבים לדבר  . כל ההתחלות קשות 

"ויעש אלוהים    ולכתוב על בראשית, כי... מה באמת מבינים אנו על הבריאה ?

את הרקיע" נהדר, מישהו הבין משהו? אולי משהו . כל אחד משיג משהו 

  הכל אלוקי שמיימי, טרנצנדנטי.  . כמשמעו שום דבר שם לא  בדרגתו. מכל מקום

ובאמת שמעתי כמה פעמים   "מעשה בראשית" הכל קבלה –או במילים אחרות 

שם מתחיל עם ישראל.  הרב צבי יהודה , שמתחילם לילדים מפרשת לך לך,  בשם

אכן, הכתיבה  אבל פטור בלא כלום אי אפשר על כן בואו נדבר על הכתיבה עצמה. 

היא התפתחותית ,מבחינה צורנית  הפרשיות הולכות ומתארכות, ביום הראשון 

כתוב קצר , ביום השני הפרשה ארוכה יותר וכן על זה הדרך. בשבת קצר. ואחר  

כל הבריאה באופן אחר , עש כדי כך   כך פרשיה ארוכה ומסובכת החוזרת על

  שהקורא חושב "מי שכתב זה לא כתב זה" חס ושלום . איך התנ"ך מתנסח

 עירומים. לא יתבוששו.  –הפסוקים מדברים על ערום 
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 ויקרא   

 "לקרב את הקורבנות"

 

"דוד , תקריב רגע את השולחן" שמעתי את עצמי אומר בכיתה לפני כמה שנים.  

ם משפט זה ואני שומע כמחצית מן הכיתה כולל המורה שואגים עלי  טרם הסתיי 

"אומרים ְתקֵרב ולא תקִריב , אתה יודע לשון אתה ?" אמרו בנימה  

למדנית.)הערה ישראלית מוכרת ,לא?!( . התיישבתי על מקומי ו"התייבשתי" 

 לכמה דקות.  

וז מק.גת,  לימים, בהכנות לחידון התנ"ך למבוגרים אשתקד, עם ידידי רוני גלע

הפנה האחרון  את תשומת ליבי לפסוק "ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את  

עיניהם")שמות יד,י( . "מצאתי את שאהבה נפשי" הפטרתי לעברו, ותוך מספר  

שניות הגענו גם לפסוק "ואת אהרון ואת בניו תקריב ")שמות כט,ד . ועוד שם  

חון "דוד תקריב רגע את כט,ח .מ, יד(    מהיום ,איפוא, תוכלו לומר בביט

השולחן" ותתחמשו בשני הפסוקים הנ"ל להגנה עצמית  .)ואף שניתן להתפלפל  

ולומר שבדורנו רצו ליצור בידול משמעות בין הפעיל לפיעל, הדברים עומדים  

 בעינם(  

 

פרשת ויקרא פותחת בפנינו את החומש השלישי ,חומש ויקרא, הנקרא גם "תורת  

ים מאיתנו נוטים להתרחק  מספר  ויקרא,  עד כדי כך  כהנים" .לא סוד הוא שרב

שרבים המוסדות המקדימים ללמוד ספר במדבר ורק אחר כך חוזרים לויקרא . 

אכן , יש צדק מסוים  בדבר , ספר ויקרא עמוס בהלכות ותכנים הרחוקים מאורח  

 חיינו. 

 

אולם, שומה עלינו, ההורים, המחנכים והמורים להתקרב להקריב ולקרב  את  

 ספר הקורבנות אל ליבנו ולב תלמידינו   
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 כיצד נקרב את הקורבנות ? 

לשם כך  אמרתי  לדרוש כאן את הפסוק "והפשיט את העולה וניתח אותה  

  –לנתחיה" )ויקרא, א,ו( זוהי ה"הנחיה" של התורה, צריך להפשיט את העולה 

 לעשות אותה פשוטה , ורק אחר כך להתחיל לנתח אותה ולעיין בה  . 

  איך מפשיטים את העולה ? מי שרוצה  להבין פסוקים קשים כמו "החלב המכסה 

את הקרב" או "מפריס פרסה ושוסע שסע"  ופסוקים דומים, לא יוכל להסתפק  

בחומש וש"ס על כל מפרשיו ומפרשי מפרשיו, חייב הוא איפוא לכתת את רגליו  

ולראות במו עיניו את הבהמה וחלקיה, את השחיטה ופעולותיה, את הניתוח 

י , ולכל הפחות  למדנ-ותוצאותיו )יש אף סיורים כאלו( במקביל לניתוח הישיבתי

יחפש לעצמו סרטון רציני שימחיש זאת  )אני עצמי אוסף במשך שנים חלקי 

בהמה שונים ומשונים, ובהגיע תור ספר ויקרא ,או כיוצא בזה, אינני עסוק 

בחלוקת דפים וציורים , אלא  מביא אני  את האוסף שלי לכיתה ,או את הכיתה  

והילדים נוגעים וממששים  .בלעדי   לאוסף שלי, עצמות גולגולות,שופרות, פרסות,

זה , הלימוד מת ,דמיוני,  אנמי, ואם תרצו אף גלותי .לא מספיק להיות "עם  

הספר" , יש להיות "עם החיים" .והדברים אמורים בכל תוכן שבתורה ובמדע .  

אין לך מתודה גדולה מזו. מה עדיף ? לחלק דף הסברים וציורים  שמסביר את  

נות כמה ציציות לכיתה להכנה עצמית ולתרגל ?   וזכורני  הקשרים בציצית או לק

שלמדנו במרכז הרב פרק "האורג" במסכת שבת על כל מושגיו   ובאמת שיננתי  

את הפרק אך לא הבנתי ממש ,עד שבחור מוכשר אחד בנה נול לתפארת , והרב 

שאול ישראלי זצ"ל בכבודו ובעצמו הגיע לחדר להתרשם ממנו ולהחכים .למותר  

 ין כי  יפה עושים מכון המקדש ודומיו כדי לקרב את ענין הקרבנות לתלמידים.   לצי

 

 

 תורים ובני יונה  -תזריע מצורע  

מצורע מסופר על היולדת. לאחר   -שלום  למאזינים , בפרשתנו פרשת תזריע

שילדה ,מביאה  היולדת  בן יונה או תור לחטאת כמו שכתוב : ובמלאת ימי  

א כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת אל פתח  טהרּה לבן או לבת תבי 
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אוהל מועד אל הכהן ....  עוד  מופיעים תורים ובני יונה בהמשך הפרשה בנוגע  

 לטהרת המצורע. 

מהו , אם כן,התור וכיצד נוכל לזהותו  ? ובכן, אנו מכירים כיום את התור המצוי   

עיר , זהו אותו עוף בצבע   ביותר בישראל  , הלוא היא הצוצלת המכונה גם תור ה

חום אפור סגול בעל גוון ייני שאנו רואים כמעט בכל פינה בארץ ובלשון העם או  

הילדים קוראים לה סתם יונה. מדובר אכן בציפור ממשפחת היוניים . ציפור זו ,  

הסתגלה מאוד לארצנו ,ואף  דחקה את רגליו של התור המצוי המגיע אלינו 

 באביב.   

רצנו  הלוא הוא תור הצוארון , תור השוקל כמאה ושישים גרם  הגדול בתורי א

,תור זה  כשמו כן הוא , תור בעל סימן שחור בצוארו,פס החוצה את רוחב צוארו  

כעין קולר ומכאן שמו באנגלית. תור זה   גדול יותר מן הצוצלת ומן התור המצוי,  

 ונפוץ פחות בארצנו. 

ה היא הנקבה. ולא היא , בתורים יש רבים סבורים בטעות  שתור הוא הזכר ויונ

 זכר  ונקבה וביונים יש זכר ונקבה

כפי שאמרנו התורים היו קרבים על גבי המזבח , גם כיום ישנה מסורת אכילה   

 בתורים ובבני היונה .  

בשיר השירים מסופר על התור .אומר הדוד לרעיתו "כי הינה הסתיו עבר הגשם  

  –הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" חלף הלך לו הניצנים נראו בארץ עת 

בהבנת הכתוב על פי  הטבע אפשרי מאוד שמדובר באותו תור המגיע לארצנו  

בחודש מרץ ומשמיע את קולו  .למעשה התור קרוי על שם קולו , תופעה לשונית 

זו קרויה  אונומתופאה , כאשר החיה או הצמח קרויים על שם הקול אותו הם  

 משמיעים. 

,פסוקי התנ"ך מתפרשים ברבדים שונים , פשט דרש רמז סוד, וצפונים  כידוע לנו 

בהם אין ספור הבנות ותובנות, קומה על גבי קומה. על פי הזוהר , הפסוק בשיר 

השירים "וקול התור נשמע בארצנו"  ניתן להתפרש באורח פלא על תקופתנו .אנו  

שת וירא אומר  כיום בשנת ה' אלפים תשע"ג לבריאת העולם ,  הזוהר בסוף פר

כי בשנת ה' אלפים ת"ר כלומר שנת התור יפתחו שערי חוכמה בעולם לקראת 

ביאת משיח צדקנו .רבי הילל משקלוב הרבה לדבר על שנת ה' אלפים תר ואף  
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כתב ספר בשם "קול התור" המבוסס על דברי מורו ורבו הגאון מוילנא זכר צדיק  

משיח בית יוסף על ידי קיבוץ וקדוש לברכה.  הספר עוסק בגאולת ישראל בזמן 

גלויות ובנין הארץ, מה שמראה בעליל כי הגאון מוילנא הוא ממבשרי הציונות.   

. מאז אנו עדים לגילויים גדולים    1840שנת ה אלפים תר היתה  השנה הלועזית  

וחשובים  בעולם בכל התחומים, כמו החשמל ,הטלפון ועוד. מוסיף הזוהר ואומר:  

ינון  דישתארון בעלמא בסיפי אלף שתיתאה, למיעל בשבתא".  "זכאין אינון כל א

 כלומר זכאים הם  אלו  שיחיו בסוף האלף השישי להיכנס בשבת".  

מי יתן , ויתקיים בנו הפסוק במלואו כי הינה הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו  

 הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו 

 רי חכמה בעולם ובהתגלות משיח בן דוד במהרה. שנזכה לראות בפתיחת שע  

 

 הכרם  -אחרי מות קדושים    

שלום למאזינים, בתחילת פרשת קדושים הוזכרו מתנות עניים ובתוכם נאמר  

"וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני ה אלוקיכם  

 .הבה נתבונן  מעט  בכרם

מטפס, המצמיח זלזלים על מנת להאחז   הגפן הגדלה בכרם , היא למעשה עץ

בגדרות. בשלבי הגדילה המתקדמים מצמיחה הגפן את האשכול, האשכול מלא  

ניצנים שיפתחו לפרחים קטנטנים לבנבנים בעלי ריח עדין, או  אז יחנטו הפרחים  

ויהיו סמדר , סמדר פירושו ענבים קטנטנים חמצמצים טרם בישולם. וכך נאמר  

די נצא השדה נלינה בכפרים נשכימה לכרמים נראה אם  בשיר השירים "לך דו

פרחה הגפן פיתח הסמדר" רק בקיץ יהיו הענבים בשלים לבציר, עד אז יצטרך  

 החקלאי להגן על כרמו ממזיקים ולהמתין בדריכות לקיץ 

ישנו ריבוי מונחים ותיאורים סביב הגפן  בתנ"ך ובחז"ל, ואתן מס דוגמאות :  

אדרת ,גפן סורחת ,גפן בוקק ,שורק, זמורה וכן הוזכרו הוזכרו גפן פוריה, גפן  

זלזלים וקנוקנות ,שריגים,סמדר, ענבים, תירוש ,יין ,יקב, ובמתנות העניים פרט  

 ועוללות , ועוד 
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ריבוי המונחים בגפן קשור אפוא בחשיבותה, ככל שמדובר בדבר  חשוב ומהותי   

וגה הראובני מייסד נאות  למאכל ולשתיה כך  המושגים סביבו רבים , וכך כותב נ

קדומים. ואכן ענין השתיה בגפן מרכזי מאוד ועשרות מונחים נוספים ישנם סביב  

היין וסוגיו.וכך כותב נוגה הראובני מייסד נאות קדומים. וכך גם לגבי הדגן ישנם  

 מונחים רבים שלא נמצאם למשל בתאנה או ברימון .

יבחין בארבעה  שמות מושבים   איזור לכיש ידוע בענביו הטובים ומי שישים לב

 באיזור  הקרויים על שם הגפן : אדרת, רוגלית, שריגים ותירוש . 

  ישנן לפחות שלוש שיטות בגידול של גפן: גפן  רוגלית גפן דלית ועריס, הרוגלית

כשמה כן היא, נמוכה וקרובה לרגל , פירותיה איכותיים ביותר אך אין כמות רבה  

של פרי  .גפן דלית לעומתה מודלית על גבי כלונסאות , היא מניבה יותר פירות 

אך איכותם פחותה מהרוגלית . העריס שבכרם הוא המתועש מכולם ,הוא מודלה  

קודמיו ,אך לעיתים איכות ענביו  יותר לגובה , על גבי סוכה, פירותיו רבים יותר מ

 ירודה יחסית לגפנים שהוזכרו.

בספר ירמיהו פרק מח פסוק יא כתוב על מואב : שאנן מואב מנעוריו ושוקט הוא  

לי ובגולה לא הלך,  על כן עמד טעמו בו וריחו   לי אל ּכֶּ אל שמריו,ולא הורק מּכְ

יטוי ? על מנת הב לא נמר" , מכאן נלקח הביטוי שוקט על שמריו , מה פירוש

להפיק את היין המובחר ביותר זקוק היין לשקט , ולכן ביקבים מונח היין במקום  

שקט. הבשמים לעומת זאת זקוקים לקולות כפי שאנו אומרים בקטורת כשהוא  

 שוחק אומר הדק היטב היטב הדק מפני שהקול יפה לבשמים  

כמה סוגי  ובהשואה לעולם הרוחני, עולם הלמידה .אפשר לומר ,כי ישנם  

תלמידים ישנם כאלה הזקוקים לשקט כגפן זאת, על מנת להתרכז ,דוגמת השקט  

שבספריה, או השקט שרוב המורים עסוקים בלבקש אותו בכיתה. אך יש גם סגנון  

אחר ,יש מצבים שצריכים דוקא קולות רקע ואוירה עליזה ודינאמית, מה שנקרא  

ף משהו יצירתי יותר כמו שיר  אקשן, כדי ללמוד,כדוגמת סדר לימוד גמרא או א

ומשחק או מחזמר, ממש  כמו הבשמים הללו  . יש כמובן גם מצבי ביניים, מכל  

מקום , עלינו לאפשר לתלמידינו השונים , עד כמה שניתן ,  ללמוד באוירה  

 המתאימה להם על מנת שיגדלו ויתפתחו היטב, איש איש וסגנונו .שבת שלום.
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 כפכים מבחינת מזג אוירימי הספירה ההפ -אמור   

שלום למאזינים , בפרשת אמור מופיעה סדרת המועדים האהובה. ובתוכה פסח  

ושבועות וימי המעבר שביניהם, הלוא הם ימי ספירת העומר שאנו בעיצומם ,  

וכך נאמר: וידבר ה' אל משה לאמור: דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי  

ם את קצירה והבאתם את עומר תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרת

ראשית קצירכם אל הכהן.ובהמשך "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם  

את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה , עד ממחרת השבת השביעית 

 תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה' .

אנו    אם כן, פסח מתאפיין בקצירת השעורים ושבועות בקצירת החיטים  ובאמצע

 סופרים יום יום בדריכות רבה

הבה נתבונן בימי הספירה מן הפן ההקלאי. ימי הספירה הם למעשה מעבר מן 

החורף לקיץ או בקיצור , ימי האביב . מה פירוש המילה אביב ? אביב הוא   

שלב  בהבשלת השעורים.ועל שם זה נקראת כל התקופה אביב. שלב זה הוא  

ירה הם זמן רגיש לעולם בכלל ולחקלאות בפרט.  רגיש מאוד כפי שנראה. ימי הספ

 כיצד ?  

חמישים הימים הללו שבין פסח לעצרת מתאפיינים במזג אויר לא יציב בעליל, 

כפי שאנו רואים בעינינו בימים אלו, יש מהם ימים קרים וגשומים כפי שראינו 

השבוע, ויש בעיקר ימי שרב הקרויים בפינו חמסין. אכן ,אותו חמסין שאנו כל כך  

ושה חמישים, "כ'מסין" ,  בורחים מפניו כנראה אינו אלא מילה בערבית  שפיר

והם הם אותם חמישים יום שבין פסח לשבועות המתאפיינים במזג אויר הפכפך ,  

הפכפך ביותר .המילה התלבשה יפה בדורנו  בגלל ימי  החום והשרב שבתקופה 

סין. ואנשים מתבלבלים .אני שומע ילד שואל  –זו ואכן היא מצלצלת היטב,  חם 

איך להתלבש ? הסבתות אומרות שלא לגנוז את   "אימא היום יהיה חם או קר"?

שמיכות הפוך לפני שבועות . הן כנרא יודעות מה שהן אומרות, ואוי לו לחזאי  

מזג האויר שעובד בתקופה זו . כבר אמרו מי שאמרו כי חודש מרץ הוא חודש  

משוגע.  ובצרפתית "מרס לו פו".אך מסתבר שגם חודש אפריל מבולבל . לכן   
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ליהדות ולומר  "בין פסח לשבועות" .אמור מעתה, בין פסח לעצרת  עדיף לחזור 

 ימי מעבר הם . 

חכמנו שהיו חקלאים , כבר ידעו את כל זה ,ואמרו במסכת בבא בתרא דף קמז  

עמוד ב   "רוח צפונית יפה לחיטים בשעה שהביאו שליש וקשה לזיתים בשעה  

ה לזיתים בשעה  שינצו  , רוח דרומית קשה לחיטים בשעה שהביאו שליש ויפ

 שינצו" . וכבר נכתב שיר עברי על כך . 

פירוש קצר: אם מגיעה רוח צפונית היא עשויה להביא קור וגשם והדבר טוב  

לחיטה שהביאה רק שליש וטרם הבשילה , אך יזיק הדבר לזיתים שהנצו,  כיון  

לבנבנים לארץ ,ויבול הזיתים   -שהגשם עשוי להפיל את פרחי הזית הקטנטנים 

היא חמה ושרבית , היא    -מאוד. לעומת זאת אם מגיעה רוח דרומית  יקטן

קשה לחיטים כיון שהיא שודפת אותן, אולם טובה היא לזיתים כיון שהם זקוקים  

לחום כדי לחנוט . מהו הסימן לזכור זאת ? אומרת הגמרא: שולחן בצפון ומנורה 

 לים שבשדות. בדרום . כלי המקדש אינם לקישוט, הם ממש מביאים ברכה ליבו

אז מה עושים כשיום אחד חם יום אחר גשום ? נכון, קשה להיות חקלאי . ואכן  

אל השמש ניצח , וביום גשם    -בעבר היו עובדי אלילים שסברו כי ביום שרב  

אל הגשם ניצח, ויש סתירה בין הכוחות . אולם חקלאי יהודי הוא המאמין   -

קלאי מאמין , אתה צריך להבין  הגדול, ובאה תורתנו הקדושה ואומרת לו "ח

שהכל מה' יתברך ,בחג השבועות אל תשכח, אל תשכח  להביא למקדש מכל  

שבעת המינים, גם חיטים וגם זיתים, הכל מאל אחד ויש השגחה משוקללת על 

הכל .  אין אנו יודעים טעמן של מצוות עד הסוף, אך לאחר ההבנה שלימדונו 

אור חדש נסוך על הפסוק: והניף את   חז"ל כי מן המקדש מתברכת התבואה ,

העומר לפני ה לרצונכם  ממחרת השבת יניפנו הכהן. הכהן איפוא מוציא לפועל  

 את ברכת ה' מהמקדש אל מרחבי השדות

 שבת שלום  
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 הדגלים ) יום העצמאות מגן דוד שביעיות בספירה(  –במדבר 

 

וחנו בני ישראל איש   שלום לכולם , בפרשת במדבר מופיע ענין הדגלים וכך נאמר

על מחנהו ואיש על דגלו. ובהמשך איש על דיגלו באותות יחנו בני ישראל. ...דגל  

 מחנה יהודה וכו. הדגלים היו איפוא סימנים לכל שבט )להביא פרשן(

בימים של  סיום הספירה , לאחר  יום עצמאות,  יום ירושלים, ויום ולפני  חג  

השבועות ,עולה מחדש  שאלת הדגל , מהו הדגל שלנו ,מהי דרכנו , במה אנו  

דוגלים?  והתשובה ברורה "בשם אלוקינו נדגול" . ובכן דגלנו  דגל ישראל אינו  

ע מגן דוד , על שם דוד  משהו חדש שהומצא לאחרונה, ממש לא. על דגלנו מופי

המלך עליו השלום, שנולד ונפטר בשבועות. בברכות ההפטרה אנו אומרים ברוך  

אתה ה' מגן דוד , ה' מגן על כיסא דוד שלא ימוט, ובסליחות אומרים מגן דוד  

עננו. על מגן דוד זה אומר הבן איש חי בדרשותיו פרשת כי תצא כי היה דוד  

בו. אם נשים לב המגן דוד מורכב משני  מכוון בו שש הוויות והיה מנצח

משולשים אשר יוצרים שש קצוות. כך באמת כותבים דוד בכתב קדום , משולש 

,וו , משולש.שש קצוות הללו נדרשות בגמרא סנהדרין דף צג על שש תכונות 

שיש בדוד המלך ובמשיח עיין שם .וכולן מהפסוק במגילת רות על שש השעורים  

השעורים האלה נתן לי".   המגן דוד למעשה אינו אלא  שנתן בועז לרות, "שש 

שושנה . מי שמצלם שושן צחור מלמעלה, יקבל צורת מגן דוד, ושושנה נקראה  

כך על שם שש העלים שלה אחרת היא איננה שושנה.שושנה זו היא עם ישראל  

"כששנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות" במקדש מסופר שהיו עיטורים  

 שושן  כמעשה כוס פרח

בכל ימי הספירה עסקנו דוקא בשבע לא בשש, אולם עכשיו אנו מגיעים לענין, 

שש קצוות לשושנה והשביעי הוא התוכן, שש קצוות לקוביה והשביעי הוא  

התוכן, שישה ימים בשבוע והשביעי הוא המהות ,הברכה. שש שנים תזרע שדך  

לו פגשנו ובשביעית תשמוט,כי שם התוכן שם הברכה, את כל הספירות הל

בפרשת אמור ובהר ,וספרתם לכם, וספרת לך. עתה אנו מגיעים לשיא, חג שבעת  
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השבועות בו נולד נפטר אדוננו מורנו ורבנו דוד המלך עליו השלום זכותו תגן 

עלנו אמן.  אמור מעתה ששה בנים לישי ודוד הוא השביעי ,שש שנים מלך  

לו בחברון, וההמשך  בחברון ובשביעית עלה לירושלים,שישה בנים נולדו 

 בירושלים ועוד ועוד.

דוד הוא המלכות עצמה , הברכה עצמה, מלכות בית דוד לית לה מגרמה כלום,  

אין לו כלום משלו, הוא המהות עצמה ,אין לו משלו כלום, כמו יום שבת כמו  

 שנת שמיטה,  . דוד ממליך את ה כולו ענוה והתבטלות וליבי חלל בקרבי 

וכה להתגלות משיח בן דוד, החלק המהותי הזהותי האיכותי  אנו כולנו בצפיה דר

בגאולת ישראל שאנו בעיצומה. ציפיה זו צריכה להיות אקטיבית הרי ישאלו כל  

אחד מאיתנו בעולם הבא , ציפית לישועה? כן, מה הבעיה ציפיתי , כל אחד  

מצפה קצת לישועה, מה קשה בזה, כמו אדם שמצפה שאימא שלו או אשתו 

 עבודה.מה הבעיה . תחזור מה

לא , לא כך, מדובר בציפיה אקטיבית , מה עשית כדי לקרב את המשיח , סתם   

חיכית וזהו ,איך,  איך עוררת את עצמך את סביבתך, את הדודים, האם  צופה  

 היית במאורעות גרידא,  או גם מנסה לחולל אותם. 

 בזאת ניבחן , מי יתן ונעמוד במבחן. שבת שלום    

 

 

 

 

 ואנשפרשת 

 שבת שלום

 פרשת נשוא מספרת לנו על הקורבנות שהביאו הנשיאים לחנוכת המזבח במשכן   
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הרבה דברים הביאו הנשיאים... בקר וצאן ועוד. בין הדברים  שהקריבו הנשיאים  

בפרשת מופיעה גם  הקטורת וכך נאמר : "כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת". 

 הבה נסביר מעט מן המעט על הקטורת המדהימה  

הקטורת מכילה אחד עשר סממנים. כפי שנראה סממנים אלו אינם אוסף נחמד  

של צמחים בעלי ריח טוב בלבד, מדובר איפוא במרקחת מוקפדת שנמסרה 

לחכמינו דור אחר דור כשערבוב מדויק של כמויות שונות יוצר את הקטורת 

המקודשת. בראשיתם נמנו הסממנים בתורה שבכתב "קח לך סמים נטף ושחלת  

וחלבנה סמים ולבונה זכה בד בבד יהיה" . וחכמנו הרחיבו ופרטו במסכת 

ֵריתות דף ו ואמרו את שכולנו מכירים מן הסידור "תנו רבנן פיטום הקטורת  ּכָּ

כיצד ?  שלוש מאות שישים ושמונה מנים היו בה וכו... ואחד עשר סממנים היו  

שבעים מנה , כלומר   בה ואלו הן הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל שבעים

משקל  -.מור ,וקציעה, ושיבולת נרד, וכרכום  280שוה  70סה"כ ארבע כפול 

  280ועוד   64שוה  4ששה עשר ששה עשר מנה כלומר שישה עשר כפול 

שאמרנו ס"ה שלוש מאות ארבעים וארבעה. הקושט שנים עשר, קילופה שלושה 

הכל= שלוש מאות  ,קינמון תשעה. ס"ה עשרים וארבעה , והסך הכל כולל 

שישים ושמונה מנים היו בה   .צריך להכין כמות זו , לטחון אותה, להכין ממנה  

שלוש מאו שישים וחמישה מנים מנים כנגד ימות החמה , כשבכל יום הקטירו  

מנים יתרים שמהם מכניס כהן   3מחצית המנה בבוקר ומחצית המנה בערב , ועוד 

רב יום הכיפורים כדי לקיים מצוות דקה מן  גדול מלא חופניו ומחזירן למכתשת בע

 הדקה.  

מסתבר שבקטורת לא היו רק אחד עשר סממנים בלבד. ישנם תוספות שאינם  

יין   -חלק מסממני הקטורת, הם באים להשביח אותה. כמו יין קפריסין

רובע הקב . וכן צמח מיוחד במינו הקרוי  –הבא מקפריסין. מלח סדומית 

ת במינון כלשהוא. צמח זה הוא הגורם שהעשן מעלה עשן המתווסף לקטור

שהיוצא מן הקטורת מיתמר למעלה בקו ישר ואינו סוטה לצדדים, דבר זה  

לכל הדעות פלאי הוא. רבי נתן הבבלי אומר אף כיפת הירדן ,שהוא צמח  

הגדל בשפת הירדן,  יש להוסיף ממנו כלשהו. הברייתא מוסיפה שאם נתן 

ת ובהמשך נותנת טעם לדבריה "אילו בה דבש הרי זה פוסל את הקטור

כלומר ריחה   –היה נותן בה קורטוב של אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה" 
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טוב וחזק מדיי. נו אז מה .מה רע שיש ריח טוב ? אלא שהתורה אסרה:   

 כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לה'. התורה אסרה    

חלקם הקטן מוכר דווקא , כגון   רוב הסממנים אינם מוכרים לאדם רגיל , אך

הקינמון המוכר כיום כמעט לכל אדם, הציפורן אף היא מוכרת לאנשים כיום, ויש  

מסבירים כי דומה היא במראיה לציפורנו של האריה. כמו כן הכרכום, זהו 

למעשה אותו צמח  נמוך קומה בעל פרחים לבנים ובתוכם צהוב כתום , הפורח  

האבקנים בעלי גוון שחור, והצלקות מפוצלות לאונות  בסתיו לצד סתוונית היורה.

דקיקות רבות וצבען כתום .מצלקות אלו , וליתר דיוק , מצלקות של מין  אחר של  

כרכום , מכינים תבלין המחקה את הזעפרן  , בו מתבלים אורז ועוד . הזעפרן  

 נחשב מצרך יקר .  

ם יכול לקנות ערכת כיום הונגשה הקטורת וגם לעם בזכות מכון המקדש וכל אד

בקבוקונים להמחשת הקטורת לברכה ולסגולה. אין בכך שום איסור כיון שאיננה  

מוכנה במתכונתה כפי  שהתורה ביקשה,כלומר איננה טחונה ומעורבבת 

 בפרופורציות ובכמויות שמנינו לעיל . 

בתוך סממני הקטורת מצוי סם מוזר ושמו חלבנה , אמרו חז"ל כי ריחה רע ,   

מדוע אם כן מערבים אותה ? דבר גדול למדונו חז"ל בתשובתם, כי יש לצרף את  

 כל הציבור כדי לקבל ריח טוב. צדיקים בינוניים ורשעים 

אמור מעתה ,ריח טוב יש לה לקטורת גם ללא החלבנה, ריח נפלא  הרבה יותר   

ריח רע לה. פלאי פלאים,   –יש לה כשמצרפים את החלבנה ,אף שהיא כשלעצמה 

כך מתנהל העולם הרוחני ומסתבר שאף העולם הגשמי, כך בארבעת המינים וכך  

 מצטנן, מתקרר , חסר לו עוצמה וחיות .  -בכל דבר , מי שמסנן 

בל מה...  לשון אחר : עברנו את חג השבועות , למדנו קצת ...מי יותר מי פחות...א

מה נשאר לנו ... איך מבעירים את  האש של שבועות את האש של דוד המלך  

 שנולד ונפטר בשבועות

אל נכון,  ממשיכים אנו  עם דוד , דבר לא השתנה , דוד המלך הוא ממש 

כקטורת הזאת ,משלבת צדיקים וגם לא. ישי אביו  מיהודה אך כפי הנראה אימו  

מוסתרת בתנ"ך משום מה, בניגוד לכל  -ומשבט דן, ושמה ניצבת בת עדאל,ז

מלכי יהודה כמעט,  ונגלית בש"ס בבא בתרא צא ,וככל הנראה משבט דן . זאת  
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שדוד בא ממואב  מרות המואביה כידוע .  לא   -מלבד מה שכולם יודעים לומר

יוכל שבט יהודה בלבד לגאול ולאחד את ישראל, חייב הוא ללכת יד ביד עם  

צלאל בן אורי בן חור למטה יהודה חובר לאהליאב בן  הפחות שבשבטים, כך ב

אחיסמך שסומך אותו ובלעדיו אין משכן, כך בונה שלמה משבט יהודה את  

המקדש עם בן השפחות חירם מלך צור, מדן או נפתלי , לא משנה. וכך בביאת  

משיח צדקנו , מעורב הוא איפוא משיחנו מסגסוגת  מיוחדת, נדירה במיוחד, 

ושי קדושים ומטמאי טמאים , הוא תוצר מסונן ומכובס מכולם ,   המורכבת  מקד

ויש בו גם יסודות נמוכים ובכוונת מכוון. על מנת שלא תזוח דעתו עליו, על מנת 

 לכלול את כולם  .   

 שתהיה לכולנו שבת שלום 

 המנורה כצמח,  הזיתים והשמן מתברכים ממנה   -בהעלותך 

בפרשתנו פרשת בהעלותך מופיעה המנורה שמדליק אהרון  ככתוב:  "וזה מעשה  

המנורה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה היא כמראה אשר הראה ה את  

 משה כן עשה את המנורה". 

ם ענפים. וכך גם  ממבט פשוט נראית המנורה כמו צמח , קנה מרכזי וממנו יוצאי

בתאור התורה: גביעם , כפתורים , פרחים ,  קנים. גם התלמוד במסכת מנחות   

ראה באביזרי המנורה דמוי מעולם הצומח ואכן כך אומר "כפתורים למה היו  

דומים" ? עונה התלמוד "כמין תפוחי הכרתיים" , על סוגיא זו  עמל ד"ר אפרים  

א תפוחים אלו  באחד ממיני המרווה הראובני ז"ל מייסד נאות קדומים, ומצ

בארץ. התברר , כך על פי  הראובני , כי אמנם יש בארץ צמחי בושם ממינים  

שונים שיש בדמותם ובהסתעפותם כדי להדגים את פסוקי תאור המנורה , עוד  

שיער הראובני כי שם הצמח המקורי הוא בעברית  מוריה  והשם מרווה 

 שבסורית בא בעקבותיו.   

המנורה בנאות קדומים ניתן לראות צמחים הדומים מאוד למנורת  על גבעת

 המקדש, וכן על פי תמונות הממחישות זאת להפליא

את המנורה הדליק הכהן בשמן זית . וכך נוצר סמל מדינת ישראל המפורסם 

 מנורה וענפי זית וזהו כידוע על פי נבואת זכריה פרק ב בהפטרת חנוכה 
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הכלכלה באה לנו מן המקדש ואף פרטו כי ברכת   חז"ל ידעו לומר לנו כי ברכת

הזיתים ושמנם באה מן מן המנורה , כמו כן ברכת היין באה  בזכות הקרבת 

הנסכים במקדש ,וכן ברכת הבקר והבשר באה בעקבות הקרבת הקורבנות. 

כשנותנים משהו למקדש זה לא מחסיר מאיתנו דבר , ההיפך, זה מוסיף לנו.  

 כמו שהשבת היא זמן הברכה  המקדש הוא מקום הברכה 

וכך נדרשים פסוקי הנביא חבקוק המופלאים  בסוף הספר ,המתארים מה יקרה   

  -משבטלו הביכורים. ואין יבול בגפנים  -כשיחרב המקדש  : כי תאנה לא תפרח 

משבטל שמן המאור. ושדמות לא עשה   -משבטלו הנסכים. כיחש מעשה זית 

משבטל התמיד . ואין בקר   -צאן  משבטל לחם הפנים. גזר ממכלא  -אוכל

 משבטלו הקורבנות. -ברפתים

מדרש נוקב יש כאן. הפרנסה והכלכלה תלויה ישירות במקדש ,כשיש קדושה יש 

פרנסה , יש ברכה , ולהיפך, משחרב המקדש אין לנו ברכה ממשית. בניגוד  

למקדש עומד לו כיום הקניון העליז ועל כך בהזדמנות אחרת. מורי ורבותי 

ים אלו עולים יפה עם המשך  הפרשה העוסק  בתלונות על אוכל , על דגים  דבר

בצלים ושומים שחסרו לעם, על בשר שרצו במקום מן.  אנשים רוצים אוכל טוב.  

מה הבעיה ? ... אמר לי חבר שחזר מטיול באוניה ...אתה יודע מה ...באוניה  

דר .התלהב שהייתי בה יש לך חמש  ארוחות ביום חבל על הזמן. אתה מסו

הבחור. אבל איך  יכול להיות שיש הרבה אוכל ואנשים בכל זאת לא... לא מי  

יודע מה  מרוצים מהחיים ? שאלתיו.תראה  אתה...אתה  צודק ענה...הטיול נגמר  

 ואני נשארתי אותו דבר. 

אז מה עושים ? התשובה נמצאת מורי ורבותיי בתורה, בקדושה , מי שמוסיף   

ממש ,וידוע על צדיקים שלא נזדקקו למזון זמן רב כמו  מקבל מזון  -קדושה 

הבבא סאלי שהיה צם משבת לשבת וכן מסופר על אשת הגאון מוילנא.  הייתי  

אומר על דרך משל: צדיקים אלו אינם אוכלים עצים כי אם עצות. ואכן כך היה  

אדם הראשון במקור. אבל גם אנשים רגילים יכולים לחוש מתי אוכלים ואין סיפוק 

 , ומתי יש סיפוק   

התשובה נעוצה כמו תמיד במשמעות החיים. כולם מחפשים תוכן ,  

משמעות,משהו טוב, משהו חזק.  אם המשהו הטוב הזה לא מגיע פעמים ששוקע   

האדם בעוד אכילה ועוד נופש עוד הנאה שנגמרת. מחפש לו האדם  ובפרט  
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מי בריכה , לא  בקיץ, משהו מרענן, לעיתים יהיה זה אבטיח קר או שכשוך ב 

יש בה בתורה  ברוחניות , בקדושה המון המון   -משנה, אך זאת יש עליו לזכור 

כוח לרוות אותנו ומי שיודע יודע. מי שישקע רק בגשמיות, הגם שזו חשובה, 

כנראה לא יבוא על סיפוקו לבסוף, וכבר אמר   שלמה במשלי "צדיק אוכל  

 ְלשובע נפשו ובטן רשעים תחסר" 

אהרון מעלה את הנרות במנורה לא כטקס דתי גרידא, ממש לא, הו  אמור מעתה, 

משפיע בזה על הפרנסה, ועוד איך משפיע.  משפיע הוא  על העם שבשדות. עוד 

רומז לנו אהרון הכהן  ששפע זה מצוי , מצוי הוא באורה של תורה , באש 

  המנורה , בסיפוק הפנימי שמצוי בקודש, זה שנותן את המשמעות לחיים, זהו

 אורה של תורה שעליה נאמר דדיה ירווך בכל עת

 לכולנו אם כן שבת מבורכת בגשמיות וברוחניות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמות מקומות ואתרים בארץ ישראל –פרשת שלח 

 שלום למאזינים 

לך משופעת בשמות מקומות  בארץ ישראל  כגון נגב, חברון, ההר,  -פרשת שלח

הים  הירדן . לכל מקום יש גם סיבה מדוע קרוי כך , לעיתים סיבה ידועה  
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לעיתים לא . אחד המקומות שהתעכבו בו המרגלים היה נחל אשכול וכך נאמר:  

בני "למקום ההוא קרא נחל אשכול על אודות האשכול אשר כרתו משם 

ישראל", וכן בפרשה שעברה , "ויקרא שם המקום ההוא קברות התאוה כי שם  

קברו את העם המתאוים" , וכן תבערה "כי בערה בם אש ה'  התנ"ך טורח  

משורש קיום, מהות   –להסביר  מדוע נקרא כך המקום.כנראה שזה חשוב. מקום 

ם נשבעו המקום היא קיומו. וכן במקומות רבים בתנך כגון באר שבע "כי ש

שניהם" וכן בדוד נאמר "פרץ ה' את אויבי כפרץ מים על כן קרא למקום ההוא  

בעל פרצים" מה שגם רומז על בית פרץ ,משם בא דוד. וכן המקום "בוכים" על  

שם "וישאו העם את קולם ויבכו". לעיתים יש שתי משמעויות למקום  והכתוב  

מו של יוסף על שם אסף  מביא שנים במפורש וכאן נתחיל דווקא בשם אדם , ש

אלוקים את חרפתי ותקרא שמו יוסף לאמור יוסף לי ה' בן אחר וכן באר שבע  

שהזכרנו איננה רק על שם "כי שם נשבעו שניהם" , אלא גם על שם שבע 

הכבשות שלקח אבימלך מאברהם, אלא שכאן המדרש סמוי. התורה לא אומרת  

של השם או שורשו, מה  זאת במפורש. והדבר נדרש מתוך ריבוי האזכורים 

 שמביא אותנו  אל המדרש הסמוי .  

למעשה זהו מקצוע שלם בתנ"ך  . אביא דוגמאות למדרש שם סמוי מפי   הרב  

ד"ר  יואל אליצור המומחה בתחום,  כגון מה שנאמר על יעקוב "ויאבק איש  

עימו" ולפני זה נאמר "ויעבור את מעבר יבוק" .אפשר ש"ויאבק  איש עימו  

פרש את השם יבוק , לאמור, למה נקרא שמו יבוק ? על שם המאבק.  דורש ומ

כמו כן כל סוגיית לידת שמואל .אומר עלי לחנה יתן ה' את שלתך אשר שאלת 

מעימו ... ובהמשך וגם אנוכי השאילתיהו וכו כל הימים אשר היה הוא שאול לה'  

אפשר שכל זה דורש באופן סמוי את משכן שילה שנקרא על שם השאלה  –

 באלוקים  . 

דברים אלו לא הומצאו היום על ידי בלשנים, אלו דברים עתיקים שכבר עמדו  

עליהם ראשונים .כי הלשון  בתנ"ך אינם סתם ,היא מדויקת , היא מלמדת אותנו 

להיות עם אוזן רגישה.  רכשת שמיעה רגישה ועדינה ! והרי בידיך הבנה  

ביא רס"ג, כשילדה תמר שתופתע למצוא אותה גם במפרשים. דוגמא מדהימה מ

את שלה מוסיף התנ"ך אזכור שלכאורה אין צורך בו  "והיה בכזיב בלדתה 

אותו" , לכאורה פרט שולי. אולם זהו משחק מילים של אשליה ואכזבה המופיע  

שוב באישה השונמית בספר מלכים  . השונמית אומרת לאלישע המבטיח לה בן  
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. משמת הילד אומרת היא   "אל אדוני איש האלוקים אל תכזב בשפחתך"

לאלישע "הלא אמרתי לא תשלה אותי " באמת היא לא אמרה אל תשלה אותי  

היא אמרה אל תכזב בשפחתך , אבל מכאן שתשתלה פירושו תכזב, לשון אשליה 

אור חדש מואר על הפסוק שבו נולד שלה והיה בכזיב בלדתה   -ואכזבה. מעתה

גדל וראתה תמר כי לא ניתנה לו אותו, היתה כבר אשליה ואכזבה בילד זה כש

 לאישה.  

המקרא יודע לפרש את עצמו עוד לפני עידן הפרשנים. אם לפי   –לשון אחר 

פרשיות שמפרישות עצמם מחברותיהן ובזה מפרשות לנו משהו. אם על ידי ריבוי  

שורשים או ניסוח מיוחד .  תנ"ך מפרש תנ"ך . יש להצטייד בציוד רגיש בטרם  

 ניגש לעבודה. 

תים התנ"ך דורש את השם לחיוב או לשלילה לפי מצב העם ,למשל גלגל  לעי

סובל פירוש חיובי ושלילי, בתחילה נדרש ביהושע לחיוב  "היום גלותי את חרפת  

מצרים מעליכם" אך בנבואת עמוס "כי הגלגל גלה יגלה" וכן בית אל בזמנים  

זאת בנבואת טובים הוא בית אל, בזמנים לא טובים הופך הוא לבית אוון. אף 

 עמוס שם נאמר "ובית אל יהיה לאוון" 

לעניות דעתי הגולן אף הוא מלשון גלות.לשם  גולה הרוצח לעיר מקלט, ואם  

 תתרצו משם גולים בכלל. וכבר נכתב פעמיים ביהושע גלון במקום גולן. 

תוהה אני על  חברון המוזכרת בפרשתנו האם היא קרויה  על שם חברון בן קהת 

מא חברון בן קהת נקרא כך על שם העיר שהיתה ידועה להם עוד  בן לוי או ש

 במצרים.   

ענין מיוחד מעורר שמה המורכב של בירתנו ירושלים.  אמנם בפרשת ראה היא   

מוסתרת כל הזמן תחת המילים "המקום אשר יבחר ה" מסיבות שונות, כגון שלא  

ום ההוא " ה'  יריבו עליה, אך כבר בבראשית היא רמוזה ויקרא אברהם שם המק

יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה" .ממש מסורבל. אבל יש כאן רמיזה עבה  

לירושלים שהיא לשון יראה ושלום וכבר אמרו חז"ל אברהם קראה יראה,  

מלכיצדק, הוא שם בן נוח, קראה שלם וביחד ירושלם. אם ירושלם למה ירושלים  

שתי  -ירושלים עלית ותחתית?  בלשון זוגי ? כמו עיניים אוזניים ?  אלא שיש 
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גבעות ,או אם תרצו  ירושלים של מעלה וירושלים של מטה כדברי חז"ל.ושניהם  

 נכונים. 

מה שברור מכל זה כי בלשון הקודש לא רק שם אדם מורה על מהותו גם שם  

מקום. מקום ,משורש קיום. האדם שפועל במקום הוא יוצר את מהות המקום  

 וקיומו .   

 שבת שלום

 

 

 ה "ב

 השקד ויגמול שקדיםפרשת קורח   

 שלום לכולם

בפרשת קורח מופיעה בחירת שבט לוי באורח פלאי על ידי פריחת מטה אהרון.  

כל שבט הביא מטה ובחירת שבט לוי נעשתה באורח פלאי, וכך נאמר "דבר אל  

בני ישראל וקח מאיתם מטה מטה מאת כל נשיאיהם לבית אבותם שנים עשר  

תוב על מטהו, ובהמשך, והיה האיש אשר אבחר בו מטות איש את שמו תכ 

מטהו יפרח , ובהמשך, ויהי ממחרת ויבוא משה אל אוהל העדות והנה פרח מטה  

 אהרון לבית לוי ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים"  

ובכן, בחירת שבט לוי שכבר נקבעה בתורה, חזרה ונקבעה כאן באורח מופתי ,  

מופת שהיה כאן הוא מהירות הפריחה וגמילת  למען יראו וייראו. בפשטות , ה

השקדים בן לילה, ואכן כך נתפס גם בדורנו עץ השקד, כעץ שממהר , ממהר  

למה ? ממהר לפרוח כבר באמצע החורף בעוד שאר העצים רדומים,  ומי לא  

מכיר את שיר השקדיה העליז ששרנו בגן לקראת טו בשבט, אגב, המונח החדיש  

פניס, שחיבר  שיר זה וגם חלק ניכר משירי ילדותנו. אם  "שקדיה" מיוחס ללוין ק

כן השקד שוקד לפרוח מוקדם , וכך מתפרש בדרך כלל הפסוק המפורסם בירמהו,   

שם נאמר :"מה אתה רואה ירמיהו ואומר מקל שקד אני רואה ויאמר ה' אלי  

הטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו" .שוב שקידה ומהירות והדברים  
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ם ומעוגנים בחז"ל  . למען האמת  יש עוד עצים שפורחים מוקדם יחסית כגון  נכוני

כליל החורש, אותו עץ קטן שהובא מן החורש הטבעי ופריחתו הוורודה  והלבנה  

 מקשטת את שדרות הערים בישראל. 

רציתי להביא הסבר נוסף לשקידת השקד ברשותכם.  יש מסבירים על דרך   

פריחתו המוקדמת כי אם הקדמת הפרחים  הטבע כי השקידה שבשקד איננה  

לעלים. פשוט . שהרי  צריך היה לומר ויצץ ציץ ואחר כך ויוצא פרח כמו שכתוב 

בישעיה הבאים ישרש יעקוב ,יציץ ופרח ישראל. קודם ויציץ אחר כך ופרח.קודם  

יש עלים אחר כך פרחים.   וכאן קרה להיפך. קודם פרחים ורק אחר כך עלים .וכך  

יאות . מכירים את השקדיות הלבנות עמוסות הפרחים שאין עליהם  רואים במצ 

עדיין עלים ? הפרח יוצא ישר מהעץ, בניגוד לרוב העצים ,  זוהי אם כן  השקידה  

של הפרח להגיע עוד טורם התעורר העלה . הפרח שוקד לבוא לפני העלים וכאן  

ת ממזיקים,  ייחודו . שקד הבר גומל בדרך כלל פירות מרים , זאת כהגנה טבעי

אולם האדם ידע לקחת את הזן המתוק ולתרבת אותו. אם כן לפנינו שתי 

 אפשרויות להבין את שקידת השקד

פרשת קורח היא פרשת מלחמות השלטון המוכרת כל כך גם בימינו, אבל ברמות 

של ענקים ,אם זה מלחמות  בתוך שבט לוי  או בין שבט לוי לעם . הפרשה  

דורשים המילה קורח "קומוניזם רוחני" כך שמעתי מלמדת שאין אחידות. יש 

מהרב אברהם רמר זכר צדיק לברכה. המלחמות  הגדולות שבפרשה הצריכו  

מופתים גדולים והכרעות חדות  משמיים, אדמה בולעת אנשים, אש יוצאת  

ושורפת, מגפה פושה בעם, קטורת אהרון מכפרת ועוצרת המגפה, מטה אהרון  

פתים , מופתים כל כך גדולים עד כדי כך שחלקם נגנזו  שפורח בן לילה, הכל במו

 מזכרת לדורות כמו מטה אהרון ועוד 

 

רואים , אם כן, בתנ"ך כי מנהיגי ישראל היו נבחרים  באותות ומופתים. ומה  

קורה היום ? היום אין לנו את כל הדברים הניסיים שהיו, לא מטה אהרון שיפרח  

ויכריז מי נבחר , ולא גורל ולא קטורת ולא ולא...   , אין לנו דברים ניסיים  

שתחזור הנבואה בעזרת ה'   שיכריזו על אמיתותם וערכיותם של מנהיגינו. עד 

נמשיך להתנהל כנראה , לא עם מטה אהרון, אלא עם מטה בחירות וקלפיות , עם  

יש   -שכנועים והצבעות.  אולם דבר אחד יש לכל אחד מאיתנו , אין לנו מטה 
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לנו  מטוטלת פנימית , מטה פנימי , מרגישים אנו  מתי מנהיג בא לתת את עצמו  

ל שררה על הציבור, וכיון שלרוב זה גם וגם,  מרגיש  למען הציבור ומתי בא ליטו

הוא הציבור כמה הדבר לכבוד השם יתברך וכמה לכבוד השם של המנהיג , בכל  

תחום, קטון וגדול שם הוא,  מטה מלשון נטיה , נטה את ידך , הלב מבחין ונוטה  

 לחוש ולמשש את המנהיג, וממילא לקבלו או לדחותו. 

של ירמיהו לקחנו מלא חופניים לקח טוב. טבענו עם  מהשקד של אהרון וגם זה 

הדורות את המושג שקדן, שהחל עוד מימי התנאים  "משמת  בן עזאי בטלו  

 השקדנים" סוטה פרק ט. רגילים אנו לומר תלמיד שקדן או תלמיד חרוץ.

אז לכבוד שנת הלימודים המסתיימת עלינו לשלום, התלמידים השקדנים הם  

י שעתם היפה, תלמידים ששקדו ודחפו את עצמם ולא  המנצחים הגדולים.זוה

המתינו שידחפו אותם. ידוע, שתלמידים שהתעלו והיו לגדולי תורה אינם דווקא  

אותם בחורים שהיו החכמים ביותר ,בדרך כלל מדובר בתלמידים בעלי הכוח  

הנפשי הרב ביותר, גם אם בינוניים היו, מי שהתמיד , גם זכה להארה ועזרה 

וידועים הסיפורים על גדולים כגון הרב ש"ך זצ"ל שמעיד על עצמו   מלמעלה ,

שלא היה בעל תפיסה מהירה , אך התמדתו ושקידתו היא שעמדה לו , השקדן 

עמל ועמל ובשלב מסוים מזילים עליו משמים חוכמה ואף רוח קודש , שיש 

  בכוחה להזין את האדם , ולהאריך ימיו, כפי שאנו רואים גם היום אצל חכמי

ישראל, דוגמת הרב אלישיב או הרב מרדכי אליהו שהשבוע חל יום פקידתו, 

 זכותם תגן בעדנו,  שחכמתם החייתה אותם  .  

מהרה יתקיים בנו הפסוק במשלי פרק ח : "אשרי אדם שומע לי לשקוד על 

דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי, כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון מה'.  

 במהרה בימינו 

 שלום שבת
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 הפרה, חוקת התורה וחוקי המדע  –פרשת חוקת 

 שלום לכולם

פרשתנו פרשת  חוקת מעלה הרהורים בעניני תורה ומדע, אמונה וחוקים . וכך  

נאמר :  "זאת חוקת התורה אשר ציוה ה' לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך  

 פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול" 

אן הרבה שאלות:  בשביל מה אדומה , ומה זה משנה אם עלה או לא עלה  יש כ

 עליה עול, באמת..? 

אז קודם כל , כפי שאמרו חז"ל יש כאן הזדמנות פז לאומות העולם לצחוק עלינו, 

פשוט לצחוק עלינו , ולא רק לאומות העולם אלא כל מי שהוא רחוק מאמונה , כי  

. אבל תורתנו הקדושה כותבת הכל   אכן הסיפור של פרה אדומה נשמע מוזר

ואינה מעלימה דברים מפני מה יגידו העולם, וכמו שנבאר בהזדמנות אחרת  על  

דוד שכותב כמעט הכל בתהילים. וכי לא יכול להסתיר כמה ענינים לא נעימים  

כמו מעשה בת שבע או מעשה אבשלום  ? תארו לכם את אובמה כותב ספר ובו  

יו . אלא שכאן עוצמתה של תורה לפתוח  הכל ולתקן חושף בעיות ומכשולים בחי

 הכל.כי כולם משרתים את האמת האלוקית.

שנית, וכאן עיקר דבריי, התורה לא מחכה לאישור מדעי של העולם ,יודע הוא   

הבורא את החוקים ונותן הוא לעולם לחושפם אט אט,כמו שכותב הזוהר על שנת 

אן היישר מספרו של הרב זמיר כהן  קול התור. דוגמא מדהימה על הפרה נביא כ

. בעלי  1998,שיודע לספר לנו על הפרה האדומה "גאולה" , שנולדה בקטסס ב

החווה שמרו בקפדנות על בריאותה ושלמותה, ועמדו בקשר עם רבנים בתקווה 

שיגיע היום המיוחל בו יוכלו למסור אותה לבית המקדש השלישי. "את גוף  

כהן ,  אסור לחתוך ולבתר לאחר שחיטתה,  הפרה האדומה, ממשיך הרב זמיר 

אך מאידך עליה להיות בריאה ללא מחלות ופגמים בדיוק כמו פרה המיועדת 

לאכילה ,ואכן הפרה האדומה שנשחטה במדבר נבדקה בשמונה עשר מקומות 

באבריה הפנימיים מבלי שיהיה צורך לבצע בגופה חיתוך כלשהו , וזאת 

ידי העמדתה סמוך לעמוד הענן .עמוד הענן   באמצעות שיקוף גופה אשר בוצע על

היה משקף עצמים אטומים, וכך כתוב בבריתא דמלאכת המשכן " היה מסתכל  

 בטפיח ף,כלומר בכד,  ויודע מה בתוכו, בחבית , ויודע מה בתוכה".  
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אם כן ,מאזינים יקרים, לימד הבורא את אבותינו במדבר , את מה שגילה 

, ומאז אנו  1895באחרית הימים לכל העולם דרך המדען הגרמני וילהלם רנטגן ב

משתמשים בצילומי רנטגן. מענין שכשממציאים משהו כולם מתלהבים אבל היום  

רנטגן ולא  כל אחד נכנס לקופת חולים עושה צילום בלי להתלהב כלל, לא מה

מהבדיקה. מה קרה ? מתרגלים. אנשים מבינים שהגילוי נועד לרפא אנשים ולא  

לשם הגילוי עצמו . אם כך, ה' מסר לאבותינו כבר את היישום עצמו גם בלי  

ההתלהבות המדעית מסביב . וכך בכל דבר. כל זה עוד בלי לדבר  על הפלא של  

 גלה בהמשך . האפר שמטהר טמאים ומטמא טהורים,שהמדע מסתמא י 

מוריי ורבותיי, זה כבר לא סוד שעם ישראל קיבל ידיעות שהקדימו את המדע ,  

אם זה תולעת השמיר שביקעה אבנים בחושן ובמקדש עוד לפני שגילו את קרני  

הלייזר. אם זה איסור הנפת ברזל על אבני המזבח, שכיום כבר ממליצים  לא  

הרפואי . לאחרונה גילו את   לחתוך שום  בברזל, כיוון שהוא מבטל את כוחו 

היכולת לבטא אותיות עבריות ולתרגם את צורתם הגראפית  על מסך, כך  

אתה רואה צורת פ על המסך  . ורק באותיות  –שכשאתה אומר אות כגון פ 

עבריות .כבר מתחילים להבין איך מילים ואותיות ממש יוצרות דברים , איך  

אני אוכל, איך ברכה על מים  אמירה או ברכה פועלת ממש על הפרי אותו  

מעצבת מחדש את המולקולות של המים, ואיך קללה מקלקלת ,כשמה כן היא.  

איך השולחן שלנו אינו כבר חומר אלא זרם של אטומים, או קוארקים , איך שלא  

יקראו לזה. בילדותי חשבתי שאם ה' יסיר רצונו מהשולחן הוא יהפך לאבק, היום  

גם השולחן גם הבית גם הרחוב גם שכונה  , גם   אני מבין שהשולחן ייעלם  ,

החברים, הכל הכל...ככל שמחפשים אחר החומר , מגלים רוח. ועוד לא דיברנו על  

החשמל שמופיע ביחזקאל , ועל כל המכשירים היום שהופכים יותר ויותר 

 רגישים. 

אבותינו לא היו צריכים את כל זה. מי שהתעלה בקודש הגיע לדברים בשורשם,  

כול היה להוריד גשם בתפילתו או לבקש שהקמח לא ייגמר. זה נחמד לגלות וי

שהמדע מגלה את אמיתות התורה. אבל האמת קיימת כך או כך . להיפך, הופיע  

באחד מעלוני השבת כי מדענים גדולים מסין הגיעו לישיבת שעלבים לשמוע איך  

 לומדים היהודים .זה הכיוון.         
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אדם המטפס על הר ועולה עוד שלב ועוד שלב, למעשה , המדען דומה ל

משמגיע לפסגה ועומד לפוש פוגש הוא ביהודי שלומד תורה . "איך הגעת לפה  

שואל המדען, אני עובד על זה שנים . "הכל כבר נמצא בתורה"  עונה היהודי.    

אין אני בא להחליש יהודי הרוצה לעסוק במדע ,להיפך, צריך ללמוד הכל , וכבר  

כך הגאון מוילנא. אך יש לדעת שכל המדע הוא כשפחה המשרתת את  דיבר על

התורה ,כוונתי לתורה גדולה הנלמדת לשמה בעומק ושמחה. המדע הוא הילד  

הקטן של היהדות. על כל לומד מדע להתגדל ולהתגדל, ואז לתפוס ולהבין שהכל  

 יוצא מהקודש. שם הכל התחיל, והשתלשל.

ו כי "כל ההמצאות החדשות כבר היו ברוחניות  האדמור כגמצ'ורצקי כותב  בספר

 ונשתלשלו ממדרגה למדרגה עד שבאו לגילוי בגשמיות" 

פעם הראתי לאבי משהו יפה במדע  , ענה אבי ואמר לי "תראה זה יפה אבל אני  

מבקש ממך שלא תתמסר לזה כל ימיך " מה זאת אומרת ,אמרתי לו, ענה אבי  

יגלה, אבל קודש, תורה , אין הרבה, ואמר "אם לא תלמד מדע יש מי שילמד ו

אף גוי לא יוכל להחליף אותך בהורדת הקודש לעולם" . כי היכולת ללמוד 

ממקור התורה היא יכולת של יהודים, זהו לימוד השראתי ,זה רוח הקודש, זה , 

 זה משהו אחר לגמרי .אדם הלומד רזי תורה מחזיק בידו פצצות    

סתירו תלוי מי הלומד. אם לומדים באמונה  המדע מגלה את ה' אך גם עשוי לה 

המדע יגלה את הבורא והכל יהיה קודש , קודש נמוך קודש גבוה, ואם חלילה  

 המדע מסתיר או מקטין את הקודש . יש כאן בעייה.  

ולסיום , בזמן זה שהתלמידים מסיימים את הבגרויות , יש לרומם ולראות איך  

וממליכה את ה' ,ולא רק בראש המדע עושה רצון ה' , איך הבריאה שרה  

השנה, בואו נתבגר באמת, לא נהפוך דברי אלוקים חיים למבחני בגרות או  

תארים ותעודות גרידא,זה טוב כדרבון, אך התנ"ך הוא  הרבה הרבה מעל כל  

זה. לא יפה להשאיר אותו בתוך הכלא .לא להישאר שם .אלא לרוץ, לרוץ איתו 

 שראל, תיקון עולם והמלכת ה' .  הלאה אל המבחן הגדול של גאולת י

 שבת שלום
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 ב"ה 

 האתון החמור והמשיח.  -פרשת בלק

 שלום יהודים יקרים  

אתונו של בלעם משמשת בפרשתנו תפקיד חשוב, היא מוזכרת כחלק מבלעם 

. אנשים חשובים בתנ"ך רכבו על  בהמות חשובות, ממש כמו רכב  ותיפקודו

חשוב בימינו.  אברהם אבינו ,להבדיל מבלעם, גם כן חבש את חמורו .  בשירת 

דבורה מופיעים רוכבי אתונות צחורות יושבי על מדין .  שאול הלך לחפש את  

מלך, כך  האתונות היקרות לאביו. מלכי ישראל רכבו על פרד או פירדה .כך דוד ה

אבשלום שחישב להיות מלך. כך שלמה שכוון להיות מלך, והורכב בפרהסיא על  

פירדת דוד להדגשת מלכותו, ועוד. הפרד הוא הכלאה של סוסה וחמור , אשר  

קיבל את יתרונות הכוח והגודל של הסוס עם הגמישות ונוחיות שבחמור .הפרד  

החמור איננו חיה טיפשה  נוח בעליות להרים וכדומה.הוא בדרך כלל עקר. אגב, 

כפי שנהוג לחשוב , אדרבה מדובר בבהמה חכמה. מספרים על בנאים בארץ 

שהשתמשו בחמורים להעברת  דליי מלט ממקום למקום תוך שמלמדים אותם  

לחזור לאותו מקום עם הדליים הריקים ולהעמיס עליהם דליים  מחדש. החמור  

א חמור פיקח הקולט סכנה  נחשב עקשן. חמור המתעקש לעמוד במקום אינו אל

קרבה שהאדם אינו מבחין בה, כמו תהום וכדומה . החמור נוח וסבלן ואינו בררן 

 במזון. עליו נאמר ויט שכמו לסבול  . 

אפשר להאריך הרבה בענין זה, אבל  אותי מענין כרגע המשיח הרוכב על החמור  

את זכריה  יותר מן החמור עצמו. משיח הרוכב על חמור הוא מקרא מפורש בנבו 

ט :"גילי מאוד בת ציון, הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא  

עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתונות" . הגמרא מנגידה פסוק זה לפסוק בדניאל  

המתאר את בוא המשיח כעל עננים, "וארו עם ענני שמיא וארעא" ומסבירה: אם  

זכו עני ורוכב על חמור.ועכשיו לבלעם:   זכו ישראל יבוא המשיח כעננים ואם לא 

ככתוב: " ועתה הנני הולך   בלעם מצליח להרחיק לכת בנבואותיו עד המשיח,

לעמי , לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים  וכו ...וישא  
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משלו ויאמר אוי מי יחיה משומו אל , וצים מיד כיתים ועינו אשור ועינו עבר וגם  

ככל שהלשון קשה ומתפייטת יותר כך מדברת היא במשהו     הוא עדי אובד".

עמוק ועולמי וזקוקה לתרגום, ומה נעמו דברי התרגום יונתן, המיטיב להציל  

אותנו במצבים אלו. אגב , יונתן בן עוזיאל  שיום פטירתו חל לא מזמן, כו סיון,  

  יש מצוה ממש ללומדו, אנשים שואלים איך ללמוד תנ"ך, אז לפני כל דרכי

הלימוד מלמטה למעלה, יש לנו דרך סלולה מלמעלה למטה, הולכים לפרשן 

הראשון שפרש את התנ"ך ברוח קודשו, הלוא הוא התנא יונתן בן עוזיאל זכותו  

תגן עלינו אמן . יונתן חי בסוף ימי בית שני והיה גדול תלמידיו של הילל הזקן, 

הסכימו לפירוש הוא כתב פירוש לתנ"ך עוד לפני שנכתבה המשנה ומשמים  

הנביאים. לגבי כתובים לא ניתנה לו הרשות לתרגם, שמא יגלה את הקץ, והכוונה 

בעיקר לדניאל. אם כן, אומר יונתן על סוף נבואות בלעם לאחרית הימים ,ואני  

כלומר מה   -קורא בדילוגים ,עיינו שם : "מה דאיתכסי מן נביא הוה מתגלי ליה

וד שם "ויתרבא משיחא ושיבט תקיף שהתכסה מהנביאים נגלה לבלעם . וע

מישראל  ויקטול רברבני מואבי וירוקן כל בנוי דשת משירייתיה דגוג דעתידין 

למסדרא סדרי קרבא בישראל , ובהמשך "... ויצטרפון בליגיונין דיפקון מן 

קוסטנטיני ויצערון לאתוראי וישעבדון כל בנוי דעבר, ברם סופיהון דאילן ואילן 

משיחא. סופם של כולם כולל גוג ומגוג ליפול ביד מלך המשיח.  למיפל ביד מלכא 

מי שרוצה ללמוד את התוכנית כולה כולל השתלטות האסלם בימינו ,יואיל  

 לפתוח וללמוד ברצינות ספר דניאל על קרבו וכרעיו.     

הרבה נביאים דיברו על גוג ומגוג ברמז, הנבואה המפותחת ביותר היא נבואת  

נוקב יחזקאל בשמות עמים ומפרט את המלחמה לפרטיה.זה   יחזקאל פרק לט ,שם

במפורש, אך ברמז יש הרבה, ובל נשכח את אדון הנביאים משה רבנו . 

כשמשקיף  משה על כל  הארץ מהר העברים ורואה את העתיד, גם שם נרמז  

הקץ. משה רואה את הנגב ואת הכיכר עד צוער. ושוב צריכים אנו לדברי יונתן 

ית עקת כל דר ודר ופורענות ארמלגוס רשיעא וסדרי קרבא דגוג  בן עוזיאל:  ו

ובעידן צערא רבא ההוא מיכאל יקום בדרעא לפרוקא. אם כן יונתן מקפל את כל  

הצער של אחרית הימים במילה צוער המקראית  ואת תמצית ספר דניאל תחת  

 מבטו הנצחי של משה על ארץ ישראל . 

לדורם וגם לעתיד לבוא. זכריה אומר   האמת היא שרוב ככל הנביאים דיברו גם 

דברים עכשויים ליהודי בית שני ובסופו דברי נבואה לאחרית הימים. וכן ירמיה  
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ויחזקאל, משמסיימים הם להתנבא לאותו דור הם מתנבאים לעתיד. נבואת גוג  

וסדרי מלחמותיו הם על פי חזל בשלושה סיבובים, כל גוים סבבוני, סבוני גם  

ים . מלחמת גוג אינה בהכרח על תאריך מסוים ספציפי  ,אלא   סבבוני.שלוש פעמ

היא תבנית עקרונית הטבועה במציאות שצריכה   להתרחש שלב לפני המשיח ,  

בן אם זה בימי חזקיה שביקש ה' לעשות את חזקיה משיח ואת סנחריב גוג ומגוג  

אלא שלא אמר שירה , בין אם זה כפי שיש מסבירים על מלחמות ישראל,   

חמת הקוממיות , מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים, ובין אם על  מל

מלחמת העולם הראשונה , השניה וזו השלישית הממשמשת ובאה ,ובין אם נומר  

שגוג ומגוג עוד לא קרה. התנך לא מלמד הסטוריה , אם זה רק בשביל 

ילא  לא צריך אותו .התנ"ך  מלמד תבניות  של המציאות הפנימית וממ -הסטוריה

החיצונית  . לדוגמא, אומה ששולטת בעולם ונלחמת אינה אלא תשקיף ארצי של  

 שר האומה שבשמים המתחזק בעולם העליון , בשמים.

מוריי ורבותיי, הדברים עתיקים ומצוה לעסוק בהם .הגאולה לא תתאחר אך  

אפשר לזכות ולהקדימה , היום אם בקולו תשמעו. ה' יעשה את שלו כך שכל  

ולל זו של בלעם תתגשמנה, אבל הוא ממתין לנו,אם החתן מוכן והכלה  הנבואות כ

לא הגיעה יש בעיה. החופה מתעכבת.  לא ייתכן שה' ידּפוק על דלתנו  ויקרא  

"פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי " ואנו נענה "תשמע אתה צודק אבל מה  

את רגליי  לעשות כבר נכנסתי למיטה, פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה רחצתי 

איככה אטנפם" תראה זה נכון שהגיעה השעה אבל אנחנו אנשים עסוקים... , יש  

פרנסה , זה חשוב... לא... אני לא אומר שזה לא חשוב אבל תראה..אני כן מצפה  

 למשיח  סה"כ.     

חברים, זה מה שקרה בבית שני שלא עלו כחומה,לא התעוררו, והיתה גאולה  

כרצונו, אבל רצונו כנראה  שאנחנו נהיה צד בגאולה,  רפויה מאוד.נכון שה' יעשה 

 צד שיכול לזרז או להשאיר הכל בבחינת בעיתה .   

מהרה יתקיימו בנו דברי תורה, לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ... דרך כוכב  

 מיעקוב וקם שבט בישראל, ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת

 שבת שלום 
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 ה "ב

 )סיר נפוח(, ירמיהו והחורבןהקוצים  –הפטרת  פינחס 

 שלום לכולם

פרשת פינחס היא לעולם פרשה תלוית תאריך , אם חלה )מלרע( היא לפני יז  

בתמוז הרי שהפטרתה תהיה מעין הפרשה , כלומר ההפטרה תהיה על אליהו  

הנביא שעשה קידוש ה' דוגמת פינחס, ואם חלה הפרשה לאחר יז בתמוז הרי  

ומר ,לאחר יז' תמוז אין ההפטרה מתחשבת בתוכן שמפטירים דברי ירמיהו. כל

הפרשה אלא בתאריך תחולתה, דהיינו בשלושת השבועות. בשלושת השבועות 

אנו מפטירים כידוע שלוש הפטרות הקרויות  תלתא דפורענותא ,שאחריהן יבואו  

מיד שבעא דנחמתא ואחריהן תבוא חדא דתיובתא , הלוא היא הפטרת שובה 

הליך שכולל בסך הכל  : פורענות, נחמה ותשובה. כל  ישראל החותמת את הת 

ההפטרות הללו הזמן גרמן ולא הפרשה. בהפטרת דברי ירמיהו , שאותה קוראים  

הספרדים גם כהפטרת שמות, שומעים אנו על ירמיהו הרואה מקל שקד וסיר  

נפוח. על מקל השקד שקדנו בפרשת קורח בענין מטה אהרון. ירמיה רואה דבר  

נפוח אני רואה ופניו מפני צפונה" מהו הסיר הנפוח הזה  אותו רואה   נוסף : סיר

ירמיהו? רבים מסבירים שזהו סיר רותח המשול לחורבן הממשמש ובא . אך יש  

שפירשו סיר נפוח מלשון סירים וקוצים , כלומר ירמיהו רואה לפניו  קוץ גדול 

קוצנית  היא  ומנופח הפונה במדרון לצד צפון. הדבר תואם את מראה הסירה ה

השיח הקוצני הצומח בכל חבל הים תיכוני,זה המוכר לנו משדות הבתה בארץ ,  

צמח שכמעט אי אפשר שלא להיתקל בו בכל שלב מעונות השנה, כל עונה במצב  

שונה. הסירה הקוצנית היא שיח קוצני עגול. זהו צמח יעיל לגידור מטעים   

" הנני שך את דרכך   ושימורם  , וכך מצאנו בספר הושע בהפטרת במדבר

בסירים וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא" , כלומר אפשר לחסום שביל או  

לחילופין לשמור על מטע על ידי אותה סירה קוצנית.  והנביא נחום אף  משחק  

במילים  "כי עד סירים סבוכים וכסובאם סבואים" , כמה יפה הצליל, זה מה  

ז. וכן שלמה בקוהלת " טוב לשמוע שנקרא כפל המצלול ,או אליטרציה בלע

גערת חכם מאיש שומע שיר כסילים, כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחוק 

 הכסיל" כלומר כקול נפץ הקוצים הבוערים תחת הסיר הרותח כך קול הכסיל.  
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השבוע נכנסנו אם כן לשלושת השבועות, האוירה היא תמיד אוירת קיץ .קיץ, אם  

נה, אך בעיקר לשון  קוצים, שיחי האביב הבשילו והיו תרצו , לשון קץ וסוף הש

לקוצים . ובלשון המשנה "שדה שנתקווצה" .גם הצלף הקוצני רמוז בצלופחד  

שהופיע בפרשה, ובכלל, אי אפשר לקרוא את ספר במדבר אלא בקיץ, בחום  

המדבר. הקוצים כמו קוראים לאש לבוא ולשרוף , אין לך מתאים יותר לימים  

 רמיהו , הנביא הקוצני, נביא התוכחה המובהק.הללו מאשר י

יודעים כי  ירמיהו מסביר ומפנים לעם את עובדת החורבן , והעם כנגדו   הכל

מסרב להפנים .פחות יודעים כי  ירמהו בתחילת דרכו עוד בימי יאשיהו  היה  

אופטימי והלך בנבואת ה' להחזיר את אותם עשרת השבטים שגלו צפונה זה יותר  

ובל שמתקיימת ממאה שנה, על מנת להחזיר הגלגל אחור ולהחזיר את מצוות הי

כשכל יושבי הארץ עליה, וכך נאמר בפרק ג " הלוך וקראת את הדברים האלה  

צפונה ואמרת שובה משובה ישראל" אומר רשי "כאן נצטווה להחזיר את עשרת 

מלך  -השבטים" .הגמרא במסכת מגילה מוסיפה כי לאחר שהחזירם ירמיהו  

דיו כבימים היפים של  עליהם יאשיהו, כלומר יאשיהו מלך על יהודה וישראל יח

דוד ושלמה. והינה חשבו שהכל חוזר לטובה וגם היובל שבטל יחזור תיכף והכל  

יסתדר .אך המציאות היתה הפוכה ,העם רימה את יאשיהו וחזר בתשובה רק 

למראית עין. עם מציאת ספר דברים בבית ה' על ידי חלקיה הכהן, ופענוח הגלות  

חזור  -ירמיהו , הגיעו ישראל לנקודת אל על ידי חולדה הנביאה אשת שלום דוד

בחורבן.לכן קונן ירמיה על יאשיה בדברי הימים  וצווח עליו במגילת איכה "רוח  

אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים" זה יאשיהו  

שדמיין שהכל חוזר , ובסופו של דבר גלו שוב אותם שבטים, והיובל לא חזר  ,  

יז יחזקאל בן בוזי מתל אביב שבבבל , שהיובל, עם כל הרצון הטוב  ועל כך מכר

של רבו ירמיה, יבטל סופית באומרו בפרק ז "הקונה אל ישמח והמוכר אל  

יתאבל ...כי המוכר אל הממכר לא ישוב. אין יובל. קובע יחזקאל. יחזקאל בן בוזי  

כלומר בזוי  , שעל פי התרגום הירושלמי לא היה אלא בנו של ירמיה שהיה בוזי

על העם, ולכל הפחות בן משפחתו, כך על פי הפסיקתא דרב כהנא, משלים את  

נבואות רבו בנסותו מבבל למנוע את האסון הקרב, ומשזה לא נמנע פותח יחזקאל  

בסדרת נבואות לעתיד. בהגיע יחזקאל לשנת היובל בראש השנה בעשור לחודש 

הבית השלישי. נבואות שני יובל שלצערנו לא מומש, פותח יחזקאל בנבואות 

כהנים אלה ,ירמיה ויחזקאל, שהיו מבני בניה של רחב הזונה   -נביאים 
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שהתגיירה ונישאה ליהושע בן נון, סובבות סביב  היובל האחרון ,  הישובו 

עשרת השבטים וישוב היובל שמסמל עם חופשי בארצו ? או שימתין העם למצוה  

 נדירה זו עוד שנים רבות.

פירושים רבים ניתנו לשם ירמיהו .ריבוי הפירושים גופא הוא ראיה שאין זה שם  

שקוף וברור כשמות שאר נביאים .אין צלצול דקדוקי מובהק אלא אם כן משתפים  

את ידו על המקדש. אין לך מתאים  ירים מדרש. אחד המדרשים אומר כי האויב 

הכהנים בני צדוק, מירמיהו להתנבא על חורבן בית ה', הוא כנראה איננו מ

שושלת הנצח שנקבעה בפרשת פינחס,  אלא משושלת איתמר אשר הודחה  

מהכהונה הגדולה בימי עלי על עוון זלזול המקדש. הוא כנראה שייך לאותו 

אביתר שגורש ע"י שלמה המלך חזרה לענתות  ככתוב "ענתות לך על שדך"  

יד על אותו מקדש למלא דבר ה' בשילה על בית עלי, ואין טוב  ממנו להרים 

בלתי מתפקד ,שנחשב בעיני העם למקלט הצלה אוטומטי בדמות היכל ה היכל ה  

 היכל ה המה.  

מוריי ורבותיי, אף  שהפורענות תלך ותעמיק מהפטרת דברי לשמעו ומשמעו 

 לחזון, שומה עלינו לסיים בנחמה.  

יטה  ובכן ,אין לך נחמה יפה לירמיהו , שנפטר כנראה במצרים עם שארית הפל

ועקבותיו לא נודעו ,לפחות לא לי,  אין לך נחמה יפה לירמיהו מאותה רשימת  

פסוקים יבשה בספר עזרא פרק ב' שנוטים לדלגה בתוכניות הלימודים ובחידוני  

התנ"ך , פסוקים מדהימים המתארים בין היתר  חזרת שבט בנימין למקומו 

קב הצהרת כורש , ובתוכם חזרת  מאה עשרים ושמונה אנשי ענתות  לעירם ע

במלאת שבעים לבבל. למרות שניבא ירמיה בספרו כליה על "שכניו הרעים"  

סוף דבר שחזרו השארית לעירם    -אנשי ענתות שהציקו לו ברמה האישית 

 בפקודת הנביא עצמו ברמה הלאומית. הם ראו את החזון ואת שברו.  

שיא של נחמה   אף אנו נאחז בנבואת ירמיהו , הכורך את רחל אימנו  ברגעי 

בעיצומו של החורבן הנורא ואומר לרחל "כי יש שכר לפעולתך נאום ה' ושבו 

 מארץ אויב ויש תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם במהרה בימינו אמן 

 שבת שלום      
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 כוח הדיבור העברי וקדושת הכתב –פרשת מטות מסעי 

שתאים לנוכח הפסוקים  שלום למאזינים , עומדים אנו בפרשת מטות מסעי ומ 

החמורים משהו בתחילת הפרשה "איש כי ידור נדר לה' או הישבע שבועה 

לאסור איסר על נפשו  לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה ובהמשך.. כל מוצא  

שפתיה לנדריה וכו ... מה קורה פה  ? אי אפשר כבר להתחרט על משהו 

ם אמרתי"..או איך אומרים  שאמרתי ? אי אפשר לומר כמו שאומרים היום "סת

היום "הבטחתי אך לא הבטחתי לקיים". קשה שבעתיים להבין זאת בחברה  

מערבית שמורגלת בהפרחת הבטחות , עד שכל דבר נדרש היום לכמה וכמה  

 חתימות וגם זה לא תמיד עוזר.    

ובכן רבותיי, כנראה שלמילים יש כוח . לא כנראה. כי לא דבר ריק הוא .הדבר  

עית , אמירה יוצרת דברים של ממש הכיצד ? ישבו חוקרים וגילו מה  בדוק מד

קורה לשתילים של אפונה ששתל אדם בשמחה, משקה אותם בשמחה , מברך  

אותם , מדבר עימם, כיצד צמחו יפה השתילים , ולעומתם מה קרה לשתילים 

ששתלם אדם בכעס ודיבר אליהם דברים רעים או קללות. השתילים נבלו ממש. 

די בזה , לא נתקררה דעתם של חוקרים מסויימים עד שבדקו את הדבר ולא 

בדומם, וגילו דרך מקרוסקופ מה קורה לטיפת מים שקיללו אותה ומה קורה 

לטיפת מים שבירכו אותה , אותה טיפה שנתקללה קיבלה מראה עמום וחשוך עם  

,  הקפאתה לגביש קרח בתנאים מסוימים , ואותה שנתברכה קיבלה מראה זוהר 

וכמופיע בספרו של הרב זמיר כהן. אין פלא שהתחייבות מילולית ואף מחשבתית 

 עולה זדון. 

מוריי ורבותיי , כולכם מבינים  שאין היהדות צריכה לבדיקות מקרוסקופ , שנים  

רבות לפני המקרוסקופ צווחת התורה ואומרת ככל היוצא מפיו יעשה. נביאים  

ים, אמוראים בראו עגל לשבת באמירת  אמרו שם של קודש והחיו או המיתו אנש

מילים, ובמשה נאמר הלהרגני אתה אומר.ישעיה אומר על המשיח וברוח שפתיו  

ימית רשע. וכבר הקדימנו התנ"ך באומרו "בדבר ה שמים נעשו" והקדימונו   

חז"ל באומרם "בעשרה מאמרות נברא העולם". מי שהתחייב ממון לחברו או  

 ואל ימתין למקרוסקופ של מעלה. לבית הכנסת שירוץ עתה לשלם.
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אם כנים דברינו בהשפעת הדיבור על  הצומח והדומם, צא ולמד קל וחומר 

לבעלי חיים וקל וחומר בן בנו של קל וחומר לאמירת שבחים לבני הבית ולרעיה 

 שמוסרת עצמה,  לילדים  ולתלמידים שסיימו לא מכבר את שנת הלימודים . 

ביושבנו להתפלל ,לברך ואף ללמוד יש לבטא דברים  ולא זו אף זו יש לזכור, כי 

ברורים בשפתנו ולא להפטיר ולומר "מה אתה רוצה, העיקר הכוונה"  . גם כוונה  

וגם שלמות המבטא. שאם לא כן מה הבדל יש בין ארוחת צהריים לארוכה  

שניהם בכי    –ומרפא ומה בין ויחל משה את פני ה' לבין ויכל משה את המלאכה  

יש בהם באותיות בידול גראפי הרי שחייב להיות בידול פונטי שהרי    תישא , אם

ההבדל הגראפי אותו קבע הבורא אינו לקישוט בלבד, ויכול היה הבורא להסתפק  

בשבעה עשר עיצורים במקום עשרים ושנים ולא להטריח עלינו. ועוד לא דיברנו  

 על שאר אותיות ובוודאי לא על ניקוד וטעמים. 

במדור זה שאין קריאתנו בתנ"ך כקריאתנו  בכל ספר. כבר עמדו  כי כבר  הזכרנו 

בעלי הקבלה והסבירו כי לשון קודש לחוד ושאר לשונות לחוד.  כל כך למה ?  

כיון שאין השפה העברית שפה הסכמית אלא שפה מהותית וכך כותב למשל 

המקובל רבי משה קורדוברו בספרו פרדס רימונים. כלומר , אם באנגלית קוראים  

לספר בוק ובצרפתית קוראים ליבר, הרי שזהו דבר הסכמי , ובאותה מידה יכלו  

לקרוא לו בשם אחר. לא כן היא לשון הקודש, בלשון הקודש ספר הוא המילה  

המהותית שמגלה את הקודש ,כלומר , את מהותו הפנימית של הדבר . הספר  

ם" ?  סוכר  ממש מכיל אותיות ס פ ר כאילו הייתי אומר "מה מכיל מיץ תפוזי

,מים ,צבעי מאכל ושאריות תפוזים , כך ויותר מכך אומר אני" החתול  מכיל את  

ל ומאותיות הללו נברא הדבר הזה .שימו לב מה אמרתי "הדבר  -אותיות חתו

הזה" למה לכל חפץ אנו קוראים "דבר"  כי באמת הוא נוצר בדיבור ואותיות. 

הדברים נכוחים למבין.חבל   לא מאמינים... ? .נכון ,קשה הדבר לתפיסה,אך

שמדלגים על כך בלימודי הלשון ונותרים רק בנגלה. לו ידענו מה יש בה בברכת  

 אשר יצר , היינו סופרים מילותיה כמונה מעות , או ליתר דיוק כמונה תרופות. 

הדברים כתובים ,אף  אם חתומים הם ,בזוהר  ובספר היצירה המיוחס לאברהם  

 ות והמילים ממש כאבני בנין  שמהם בונים בנין    אבינו , המדבר על האותי

אמור מעתה, האות הכתובה בלשון הקודש וגם אמירתה בשפתיים היא אמירה  

 של מהות.   
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אם במילים ועוצמתן עסקינן, נשים לב לשלל מילים שהפרשה מפגישה אותנו 

עימם :זהב ,כסף נחושת  בדיל עופרת"  אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז 

עוברים  חולפים אנו על פני המילה השימושית מאוד "תרבות" שאינה  ,בהמשך 

אלא יחידאית בתנך,כמו גם עם המילה הכמעט יחידאית  אחוז בחציית השלל 

ממדין,  ובפרשת ההתנחלות פוגשים את הביטוי הקשה משהו  "מן הים הגדול  

תתאו לכם הור ההר". על השקיפות של הזהב והכסף כבר התעכבו חזל ופרשו 

שאדם נכסף לו. האחוז מופיע עוד פעמיים בדברי הימים    –הב. כסף  -זהב= זה

ופירושו חלק שאחוז במספר גדול ממנו , מלשון אחיזה, אגב יוצא שהאחוז הוא  

יחסי ומשתנה ממקום למקום , כיום האחוז הוא אחד ממאה וכשמו הלאטיני . אך  

אה.  ומכאן לאחוזה  נזכור שבתורה הוא אחד מן החמישים כלומר שתיים מתוך מ 

שאינה אלא חלקת אדמה מן השטח השלם. תרבות פירושו תלמידים ,מלשון ריבוי 

כמו טיפחתי וריביתי .תרבות פירושו טיפוח. והמילה המיוחדת תתאו אינה אלא  

לשון תאוה כפי ממוכיח המשך הפסוק והתאויתם לכם לגבול קדמה. בחירת מקום 

 ה, כי בחר ה בציון איוה למושב לו.    מקבל לשון תאוה . פה אשב כי איויתי

הישראלים של היום , מדברים אולי יותר ישראלית מאשר עברית אך לשונם 

לשה כל הזמן את לשון הקודש  ,ירצו או לא ירצו, אם בבית אם בעבודה. כשאנו  

אומרים למשל "יש לך קנה מידה" , חוזרים אנו  בלא משים ליחזקאל המודד את  

בעי ,אביו של הסרגל המודרני, שהיו בו מרחקים קבועים  המקדש באותו קנה ט

 בין קטע לקטע, וכך כשאומרים "לעיתים רחוקות" ויום הולדת ועוד ועוד.  

נחזור ללשוננו הקדושה, נבטיח ונקיים, נברך מילה במילה בלי לחטוף מילים,   

 עדיף לומר שני מזמורים  מילה במילה מלומר הכל בבליעה 

 יהודית ונשמעה .  והעיקר, דברו עימנו

 שבת שלום 

 

     

 

 



  33 

 

 

 ב"ה 

 המקדש וחסרונו  -שבת חזון . הקינות  –דברים 

 שלום לכולם, 

עומדים אנו בערב שבת חזון. ביום שני בערב נשב לארץ ונומר קינות .איש איש  

,תאמרו , עכשיו רק  ערב שבת למה אני מקדים קינות  ? אקדומי   בסגנונו.בסדר

פורענות לא מקדמינן . ולואי ואתבדה ולא נצטרכם .  אולם, מוריי ורבותיי , 

תתפלאו, אך היו קהילות בחוץ לארץ כגון בקהילות מרוקו שאמרו קינות 

בשבתות בין המיצרים, בשבתות עצמם, כולל רשות לנשמת ורשות לקדיש ממש  

כקרובות ויוצרות ששרדו לנו בימים הנוראים, קינת "דברי נביאים" אמרו בשבת 

דברי ירמיהו , קינת "שמעו והאזינו" אמרו בשבת שמעו, ובשבת חזון הקרויה 

שבת איכה אמרו "איך משכני עליון לשמה ניתנו".עובדה. מחזיק אנוכי בידיי  

ינות בתוך השבתות סידור כל בו ובו קינות לשבת. כך כרכו אבותינו  את הק

עצמן, עד שקמו גדולים וצווחו על כך  בטענה המפורסמת שאין אבלות 

בשבת.לימים סולקו  איפוא הקינות מסידור שבת והובאו ברצף לפני ערבית של ט  

באב. זו הסיבה שבקהילות מרוקו הובאו קינות לפני ערבית וגם אחרי . שאם לא  

כל כך חשוב ,אפשר לסקור כאן את   כן תרתי למה לי ? . מורי ורבותיי לא שזה

תולדות הקינות למאות, אולם יש בזה כדי להמחיש עד כמה לקחו אבותינו 

האבלות ברצינות וחומרה יתרה , עד כדי כך שבכו בשבת ,מה, הם לא ידעו  

שאין אבלות בשבת ? גם הם ידעו שאין אבלות בשבת אבל במקביל  חוו הם את  

מקדש , גם שבת ירדה מגדולתה, שהרי אין  חומרת החורבן, כאומרים אם אין 

אחרי שריפת בית ה' חיים. כך אמרו וכך הרגישו, אפשר שהגלות אף  הכפילה  

את צערם. צריך לזכור  שהיתה גם תמימות, מצרך נדיר שכמעט אין להשיגו  

בדורנו.   בארץ, אומרים הזקנים,  הדברים שונים משהו , ימי בין המיצרים  

בסערה , עם כל חוייתם הנוראה משנה לשנה , נראים  בארץ ישראל המתפתחת 

 פחות ופחות כבכיה על בית ראשון ושני ויותר ויותר כהמתנה לבית השלישי.        

המגילה ששרף   מקובלנו שמגילת איכה ,  שנקראת בסתם "קינות"  היא היא

יהויקים מלך יהודה כמופיע בירמיהו פרק לו  וכך נאמר  : "ויקרא ירמיהו את  

ברוך בן נריה ויכתוב ברוך את דברי ה' אשר דיבר אליו על מגילת ספר" .  

ובהמשך  ,  "והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי ואת האח לפניו מבוערת   
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עה בתער הסופר והשלך אל האש  ויהי כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה יקר

אשר אל האח עד תום כל המגילה על האש   . חז"ל מסבירים שירמיהו כתב  

בתחילה רק איכה פרק א ב, וד , איכה ישבה איכה יעיב ,איכה יועם,  ויהויקים  

גלתה   -בכה תבכה  ג   –שמע את פסוק א איכה ישב בדד ולא חשש, וכן פס ב 

בלות  ולא חשש כי אמר  סוף סוף  נשאר אני   דרכי ציון א-יהודה מעוני ד  

מלך. מששמע יהויקים  את פס ה' היו צריה לראש והבין שכבר לא יהיה מלך ,  

החל קודר את האזכרות שבמגילה ,כלומר חותך את שם ה' ואז השליך הכל  

לאש. ירמיה לא מתיאש וכמו בסיפור המוטות שעשה מברזל תחת עץ, כותב 

ואף  מוסיף את פרק ג אני הגבר המכיל שלוש  ירמיה בשנית את המגילה

אלפבתות כנגד כל המגילה  שהם שישים ושישה פסוקים, וכן פרק ה שאינו  

אלפבתי אך מכיל עשרים ושתים פסוקים,כל זאת  לקיים מה שנאמר נאמר  "ועוד  

נוסף עליהם דברים רבים כהמה.   צא ולמד על המגילה שמכילה מאה חמישים  

 נין קינה בכתיב חסר,תוך  הכפלת פסוק השיבנו לסיים בטוב. וחמישה פסוקים כמ

 הקינה מיטיבה לבטא את מה שחסר לנו  

שכתב דון  –אביא ברשותכם את  הקינה בנוסח ספרדים  בשם יהודה וישראל 

 יהודה יחיא 

 חסרה נבואה בי... עד סוף הקינה   –הקלטה ---------

ורבותיי , חז"ל יורים בסוף  חסרה , חסרה , חסרה מה כל כך חסר ? ובכן מורי 

מסכת סוטה בגמרא עשרות דברים שחסרו מאז החורבן, כגון ניטל טעם הפירות ,  

בטל השמיר, ונופת צופים עיין שם. מה זאת אומרת , שהאפרסקים היום טעימים  

ושמנים פחות ?  כנראה שכן . הכל היה חזק יותר . בזמן המקדש היו המון כוחות  

כך  שחזל כלאו את יצר עבודה זרה בדוד עופרת כמופיע  ,לטוב ולרע,  עד כדי 

בזכריה פרק ה. הענין הוא שגם יצר עבודת ה' נחלש במקביל, ועוד נדבר על כך  

 בהזדמנות.      

מוריי ורבותיי, אי אפשר שלא להרגיש את הקושי בימים אלו, תחושת כבדות 

מים אלו, אנשים  וחום בכל . גם בלי שחז"ל יספרו לנו שיש קטב מרירי ששולט בי

בעצמם מבינים שריכוז יחסי של פגעים בדמות עקיצות נחש או טביעות בים ,לא  

עלנו , מעידים על משהו פנימי  שקורה. אשר על כן אל לנו להסתפק בקריאת 
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קדושתי הועם ונודע ליחידים ,והקינות -קינות יבשה, שגם ככה יופים הספרותי

ים בתשעה באב שלא יודעים בדיוק  עלולות לשעמם,עד כדי כך שאתה מוצא אנש

מה לעשות עם עצמם, צפד עורם על עצמם, מה עושים ? הרצנו את הקינות, 

סיימנו את עיקר היום, אולי נטפל בנופש של מחר, נבדוק מחירים, הצום הזה  

תקוע כל כך מדויק בעיצומם של ימי הנופש !! מי שלא ראה צדיקים דוגמת רבי  

חובט ראשו בשעת קינות  עשוי להיות אדיש   שלום משאש זצל ממרר בבכי ו

ולמצוא את עצמו ממתין לסוף הצום בשעמום בלא תוחלת.זהו יום עוצמתי 

שמותר לבכות בו על כל הגירושים, אם על גירוש בית ראשון ושני, אם על גירוש  

ספרד , אם על גרוש קטיף, אם על כל גירוש שלא יתרגש עלינו. אמר לי אבי כי  

למדנותם  עשוי אף לשמח את ההוגה בהם  .ומה נעמו דברי עומק הקינות ו

 קדמונים שהקינות לא יתבטלו רק יהפכו הם לנגינות.

 מתוך התאבלות אמיתית על ירושלים   נזכה לראות בשמחתה     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המזון גשמי והמזון הרוחני   -עקבפרשת 

ספר הקודם  שלום לכולם. פרשת עוסקת בין היתר  בתובנות ובלקחים שלמדנו מה 

, לקחי ההליכה במדבר . באחד הפסוקים נאמר "ויענך וירעיבך ויאכילך את המן  

אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה  
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האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם".יש פה המון חוכמה.  נכון, לא על  

ירקות , בשר ודגים, אה..  הלחם לבדו יחיה האדם כי אם גם על מים , פירות 

ביגוד  וֵשנה  , רחיצה והתעמלות ,עבודה וכבוד , בידור וריגושים, ומה לא ? אז   

מהו לחם כאן ? לחם כמובן אין פירושו המוצר שנקרא לחם אלא פירושו סעודה  

ומזון באופן כללי. כמו שנאמר "נבוכדנצאר עבד לחם רב" כלומר סעודה גדולה,  

רא לחם, ללמדך שהמזון העיקרי והמזון בכלל הוא  ובשפה הערבית בשר נק

הנקרא לחם . לחם זה שאנו אוכלים על שום מה ? על שם ההלחמה כלומר חיבור  

שיוצר המזון בין הנפש לגוף. אדם עייף ורעב, נפשו יבשה .אם לא יאכל נפשו  

תיפרד מגופו אט אט . נפשו תצא,  הוא אוכל , וכך מלחים ומחבר בחזרה את  

תצא. כמו פתילה שמזרימה שמן לאש שלא תדעך. שלמה המלך גזר   נפשו שלא

מזה פועל בספר משלי באומרו "כי תשב ללחום את מושל בין תבין אשר לפניך".  

אכן המילה מלחמה קרובה לזה ופירושה התחברות והתחככות לצורך הכרעה. אם  

כל זה   כן לחם כולל את צורכי הנפש כולל כל תחזוקת האדם ומצב רוחו. יפה. אך

 עדיין איננו הסיפא של הפסוק כי על כל  מוצא פי ה' יחיה האדם. 

עם  השפע הרב  שיש כיום ישנם רבים שלא אוכלים לחם ממש , אבל כמעט אי  

 אפשר בלי דגנים ומזונות . ויש אף שאומרים שללא לחם אינם מרגישים שסעדו.    

ד שנה ניקיון בידור  אם כן את מוצא שכל מה שמנינו לעיל הוא בכלל לחם , ביגו

ובלשון ימינו לחם ושעשועים כלומר כל הצרכים, מלחם ועד שעשועים. אבל  

בעצם הכל בכלל לחם. הכל מתחזק את החלק הבסיסי הנמוך שבאדם כולל מצב  

רוחו. אם כך מה נותר להמשך הפסוק ? על כל מוצא פי ה' זה כנראה משהו 

ביראת שמים, בקדושה, בחווית    עמוק יותר , פה מדובר במזון לנשמה , במוסר,

הדברים עליונים שמחיים את האדם ואף מאריכים ימיו .צא ולמד על צדיקים  

שהסתפקו באוכל כמעט רק בשבת. לימוד תורה יעיל יכול להזין עד כדי כך  

 שאדם שוכח לאכול.   

בימים אלו שרבים מאיתנו בחופש ונופש ראוי לבחון מה..מה  בדיוק משיב פה  

הנופש משיב את נפשנו . נפש מלשון נפיש כלומר הרבה, התפשטות.  את הנפש ?  

הנופש הבסיסי ביהדות הוא שבת וינפש.  למעשה הכל יחסי מי שרגיל בטיולים  

ושעשועים לא ידבר אליו עוד טיול ועוד מלון ובשביל לנפוש הוא נזקק למשהו  

מה שבועות הרבה יותר נחשב , לפחות פסיכולוגית,  איזה שיט  יוקרתי באוניה כ
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גם מקלחת טובה וכוס   –או משהו . ומצד שני מי שעובד קשה ואין לו זמן לכלום 

 תה  תחשב לו לנופש, הכל יחסי. 

שתי מנות מוגשות על השולחן. מונח בהן תבשיל פשוט של אורז ותפוחי אדמה.    

ראובן ושמעון באים לאכול. ראובן מגיע מיום עבודה מפרך , הוא עבד בגינון, 

הוא נהנה מאוד מן הסעודה. שמעון לעומתו איש עסקים יוקרתי בא מטיסה ,  

 מנה.   הוא רגיל למזון יוקרתי כל הזמן, הוא ממש לא מתלהב מה

ללמדך שאין הנופש תלוי אלא בהעדר שהיה קודם ותו לו. כך ברכוש. כך בעניני  

אישות וכן בכל דבר גשמי.  לרב אריה לוין לא היתה בעיה עם אותו ארון 

חמישים שנה, מה שאדם ממוצע רגיל היום להחליף יותר ויותר ,ומהר מאוד  

יותר חזק ,יוקרתי  מתרגל לרהיט החדש ועשוי לחפש  שוב ריגוש נוסף ,משהו

יותר . וכן בבגדים.לרב אריה לוין היה סיפוק רוחני ממנו חי. חי ממש. אם אין  

האדם הקטן הוא טרף קל לפרסומאים.  הוא כבר לא מסתפק  –סיפוק רוחני 

בקניון העירוני הוא מתקדם לפי מותגים  , אך כידוע זה לא נגמר , כי כהני  

קציה הבאה וזה לא נגמר, הוא יכול השיווק לא נחים אלא מכינים את האטר

לצחוק בליבו על בן חמש המשחק ומתפעל ממכונית פלסטיק בעוד הוא , בן  

החמישים אינו אלא ילד גדול שמתלהב ממכונית מתכת  גדולה שנוסעת .זה וזה  

עסוקים בחומרי ,בזמני ובמתכלה שבעולם הזה .מוריי ורבותיי אינני מזלזל בצרכי  

ו.  אך השפע והמותרות מסיטים את האדם מהתבוננות על החומר .כל אחד ודרגת

החיים ואושרם האמיתי . עד כדי כך שיש אנשים שבורחים אל מקומות נידחים  

 ללא תקשורת ורכושנות. מנוחת הנפש.   

אך מה מה עושים ? מה עושים כנגד תרבות השיווק האגרסיבית ? מה עושים   

שחרית וערבית כאשר ברור לכל בר כנגד אותם קניוני ענק שאנשים רצים אליהם  

דעת ששבעים אחוז ממוצרי הקניון מיותרים.מותרים אך מיותרים. וגם המוצרים  

הבסיסיים הם למעשה אריזות נפוחות, מוכרים  אריזות וגרפיקה,צבעים ורעש 

.והבית,  הבית מתמלא ציוד מיותר ולא מוערך  .אפשר להיות בן חורין מכל זה,  

שאי אפשר .עשרים שנה פרסומות .זה מחלחל מילא לשווק רק הכניסו לנו לראש 

מוצרים מיותרים ניחא, אבל לשווק חבילות תרבות ופנאי . לשווק רוח ? לשווק 

צורת חשיבה . למה ? יושבים שם אנשים הכי מתוחכמים בעולם , אלילי 

התרבות המערבית על כוהניה וזקניה, וגורמים ליוסלה הקטן לקנות דבר שמעולם 
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ב עליו. זה עובד. לא על כולם , על רובם. על הרוב אני אומר הפרסום לא חש

עובד ועל בעלי האופי אני אומר הפרסום  אובד באלף. אז מה עושים ? אפילו אם  

יש כסף לכל זה , בכל זאת איך, איך  לא משתעבדים?  כאן מגיע חציו השני של  

חיי הרוח והמוסר    הפסוק "כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם "מוצא פי ה' הוא

שלנו , ממוצא פי ה' אתה מתחדש כל רגע, על התורה נאמר "איילת אהבים  

 ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד" .תמיד מתחדש.  

מהרה יתקיימו בנו, בעצם  כבר מתקיימים בנו דברי יואל הנביא "והשלחתי רעב 

דברי ה' . ביום ההוא  בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את 

 תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא" 

 והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר , אמן כן יהי רצון

 

 

 

 

 העורב  -ראה פרשת

  לא אשר  נאמר "וזה  וכך העורב  הוא  בפרשה המופיעים   הטמאים  העופות אחד

 עורב כל ואת למינה והדיה האיה  ואת  והראה והעוזניה והפרס הנשר  מהם תאכלו

  מבין לאדם ביותר והמוכר הקרובו היות עקב העורב על לדבר למינו.   בחרתי

  לנצל המסוגל וחכם סתגלן היותו עקב בינינו מאוד מצוי הנזכרים . העורב העופות

  הררכיה  ומקיים בחבורות החי אינטליגנטי עוף האדם. זהו   של המזון שאריות את

 האפור, עורב העורב שנקרא מה  הוא  לנו ביותר המוכר פרטיו. המין  בין מדויקת

מזון .   ושאריות אשפה נמצאת בהם במקומות המצוי  ושחור אפור גוון בעל גדול

  הוא  הלוא  היישוב תוככי אל עמוק שחדר נוסף כל. עורב אוכל הוא העורב

  יותר ונאה יותר  קטן עורב משמיע . זהו  הוא אותו הקול שם על , הקרוי "קאק"ה

 (אורניתולוגים)הציפורים  חוקרי  בפי זה עורב כונה האפור . בהתחלה העורב מן

 מדרס חירבת על מאוד, גם   שם נפוץ שהיה כיוון גוברין  בית  עורב   בשם

  התפשט מהרה  עד  בגליל, אך  קורה מה עוקב בהמוניו . אינני הקאק השתלט



  39 

 

 

  אפילו ראיתי לא שמש בית לרמת  כשהגעתי ועוד. זכורני שמש לבית גם  זה עורב

העורב.  של הנצחי המצוי  ,אויבו  הבז וכמובן יונים דרורים אחד, רק קאק

  השטח. העורבים את בזהירות שגישש קאק עורבי זוג  הגיע השכונה משהתפתחה

  מה זמן ואחר נוסף זוג הגיע  ויתרו, ואז לא  הבז, אך של חמתו  את עוררו הפולשים

  החדשה  .שנים בשכונה טוב כי ואמר זה אל זה קרא נוסף , העורב בזוג הבחנתי

 גדולות למשפחות שהפכו השכונה, עד גגות אל התיבה, כלומר אל  באו שנים

 מזון  כל לאכול ויורדים ברמה קולותיהם  הבתים, משמיעים בגגות המקננות

 . "מיינה" הקרויה  המדהימה לציפור היום קוראת דומה אפשרי .תופעה

  אולם, בשכונה  המזון ועל היונים על באויר  שולט הבז העורב , היה   שהגיע עד

  אחד בזים  זוג כנגד  עורבים בקבוצות  . מספר להגיע א י ה העורב של חוכמתו

, מעט  לומר לעורב , יש קל יתרון אקולוגי  , עם  אימה , תיקו מאזן לך והרי

 והצבועים.  האריה   יחסמזכיר את ה 

  יודעים בעליל ,אתם מוסיקאלי הבלתי קולו מצד האדם. הן  על ערב אינו העורב

 להזיק ויכולתו העורב חוכמת מצד העורב , הן לקול ערב  ביןקול להנגיד שמקובל

  תכשיטים לזהות יודע עתה. העורב זה שנשתלו הזרעים את לעקור גם  כמו

ועוד.    חמוש .ועוד  אדם לזהות  יודעים  משכנותיו. עורבים אל  ולגונבם נוצצים

  אדם על להתאסף הם  יודעים  גם  לנקום .יודעים  יודעים מכל , עורבים  והחזק

  וזכו עורבים  בגוזל שהחזיקו אנשים  על סיפורים  ולתוקפו. ישנם להם שחטא

הגוזל   מחזיק הנער מעל בשמים התלהקו . העורבים הבוגרים מצד קשות לתקיפות

 להם.  החזירו   שהלה עד ממנו הרפו ולא  חריגים קולות ,השמיעו

 שבשנים השחור הצבע מבחינת ֵערב למילה עורב בין לקשור האטימולוגי  הניסיון

עממית.   אטימולוגיה  שנקרא מה נוסף.זה עיון וצריך  משמעי  חד אינו אך יפה הוא

  מובעת ואף היטב נקלטה העורב  לבין ערב משהו בין המקובלת ההנגדה  מאידך

 הערגה "ציון  בשיר הלוי יהודה  רבי למשל שלנו , ראה  הקלאסית בספרות יפה

 בעת ושתות אכול  לי יערב לציון : איך הלוי  יהודה רבי אומר  תשאלי" וכך הלוא

  אראה בעת לעיני מתוק יהי  יום מאור כפירייך , איך את הכלבים  יסחבו  כי אחזה

 בחירייך "  .   פגרי   עורבים בפי

כלל.   בדרך קאקים עם  השוהה המזרע  עורב  כמו בארצנו נוספים עורבים ישנם

  זנב , כל קצר עורב ושמו יפהפה עורב מתגורר הערבהו  המלח ים  חופי לאורך
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 בתעלולים להשתעשע המרבה  יציב עוף כחול . זהו ברק עם שחורות נוצותיו

 לתופסם.   במהירות וצולל שונים , זורקם חפצים  עימו נוטל והוא אירוביים . יש

  אלא עורבני ראה שלא  מי שאין חושבניהעורבני .   ידידנו הוא  הלא  אחרון אחרון

  ושם עדין , פה בהיר חום בצבע  עורב חבל . זהו,ו לבו שם  לא פשוט  שהציבור

בשחור.  המפוספסת זוהר תכול  בצבע נוצה אותה  הואשלו  ההיכר  שחור, סימן

  לפרדסים בהתמדה תחומואת   הרחיב אך חורש כעוף  דרכו את  החל העורבני

  ומשם ענפיהם בין בכבדות ומנתר העצים בסבך להסתתר מרבה  הוא. וליישוב 

  לשמצה ידוע וביצים גוזלים שודד  משהו. זהו וגס מגושם אך  יפה  עוף לקרקע .זהו

 ל."הקק  של האורנים ביערות הרבה  אופייניות. אפשרלראותו צרחות המשמיע

  ובשר לחם  הנביא  אליהו את שכלכל לנוח , כמי שסייע כמי  ך"בתנ  מופיע העורב

  ואומר  "מי איוב כנגד בנחלכרית. ה'  תוהה בהיותו בזמןהרעב ובערב בבוקר

 אוכל"  לבלי יתעו ישוועו אל אל ילדיו כי  צידו לעורב יכין

  חשובה דרך היא לח  פרק מאיוב  בכלל  , כמתחייב ובטבע בציפורים  ההתבוננות

  יש פרט  שבה. לכל  העדינים האיזונים ואת הבריאה פלאי את בעבודתה' להבין

  יש מדוע מבין אינך   אם  שגם( היכן  זוכר אינני) ברמב"ם שמופיע כמו תפקידואת 

  סיבה. אולי איזה ועוד סיבה שיש  דע -כנפיים בלי נמלים ויש כנפיים  עם נמלים

  אך  לאכילה כשרים  אינם והחזיר שהעורב נכון תבין . אז כשתגדל  נאמר זה על

 במדרשים ה' כמופיע  בחכמת  והעמקה ללימוד  הם כשרים  גם  כשרים בודאי

 שולחן על עולה שלא מה את  הלימודים משולחן לדחות נטיה למכביר .יש

 נחשב שהציבור ככל מדוע ברור  כך  כל  אוכל.  לא הכל היא.  לא  האכילה , ולא

  יגיע. יש זה  הטבע . חבל . אבל מהבנת  יותר הוא מתרחק  במקביל כך יותר דתי

 ולדבר קודש רוח מלבד המלך ששלמה  בטוחניאחרת.   פעם  לזהסיבה , אולי

  מובנים הבריאה על מדרשים מאות בבריאה .כמה  התבונן גם  החיות עלפנימיות

  בגן הזמנים  בין בביקור וי כשמסמנים רק ולא בטבע באמת כשמתבוננים יותר

 לארץ בחוץ  ודניאל יחזקאל מקבלים לחינם לא הפחות. לכל טוב  גם  החיות,  שזה

  טבחות כרקחות הוא  הטבע שלימוד עוד. נכון בקעה.  ועודו או נהר  ליד השראה

 .  בגר"א  זמן. וכמופיע להם לפנות יש סוף  סוף לתורה. אך  ואופות

ממך,   גבהו  שחקים ושור וראה שמים  לה "הבט  באיוב הפסוק בנו יקויים  מהרה

 . אמן.  יחכמנו השמים  ומעוף ארץ מבהמות מלפנו:"  ובהמשך
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 שלום שבת

 הסוס  -פרשת שופטים  

 

בפרשתנו מופיעה פרשת המלך ובה אזהרה על ריבוי הסוסים  וכך נאמר "רק לא  

ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס וה' אמר לכם לא  

וכמופיע   המובחרים  בסוסיה  ידועה  מצרים   . עוד"  הזה  בדרך  ללכת  תוסיפון 

ממצריים  ובהמשך ...ותעלה ותצא מרכבה  בשלמה "ומוצא הסוסים אשר לשלמה 

 ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמישים ומאה. 

מאז ומעולם היה הסוס ידוע כחית רכיבה מעולה . הסוס היה למעשה הרכב  

המובחר לאדם ולא לחינם התאים מבנה גופו למרוצים .זה היה ממש כמו מכונית  

יושב. גם במצב מנוחה הוא  כיום. מי שיתבונן בסוס יבחין בכך שהסוס כמעט אינו  

נמצא במצב עמידה גם באורוותו הקבועה ורק לעיתים רובץ . סוס המרבה 

לרבוץ סימן הוא לבעיה כלשהי או לחולי. רגלי הסוס ננעלות באופן מיוחד  

המאפשר לו לעמוד בלי להתעייף  .כל זאת ועדיין לא הגענו  לייחודו של הסוס .  
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לאדם ,יש עוד כמה בהמות טובות ,  ייחודו   ייחודו של הסוס אינו בהיותו רכב 

הוא הוא בכך ששימש רכב מלחמה לאדם,  וכאן ייחודו הפנימי של הסוס, וזאת 

על פי תכונה המוטבעת בו מהבורא , הפך משאר בעלי חיים . בנוהג שבעולם 

חיה בורחת ממלחמות מרעש ותרועה שכן הרצון לשרוד טבוע באינסטינקט של  

, יש לו האומץ ,המוכנות, ואף חוש התאבדות להיכנס אל   החיה . לא כן הסוס

תוך המלחמה . ומה נעמו הפסוקים באיוב המגדירים את מהותו של הסוס: אומר  

ה לאיוב בפרק לט  "התתן לסוס גבורה התלביש צוארו רעמה התרעישנו כארבה  

הוד נחרו אימה .יחפרו בעמק וישיש בכוח יצא לקראת נשק. ישחק לפחד ולא  

ולא ישוב מפני חרב. עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון . ברעש ורוגז יגמא  יחת 

ארץ ולא יאמין כי קול שופר. בדי שופר יאמר האח ומרחוק יריח מלחמה רעם  

 שרים ותרועה.  אחרי תיאור עשיר כזה כמעט אין מה להוסיף .  

ישן  דוד המלך שהיה  . מסופר על  מיוחדת  זאת, שנתו של הסוס אף היא    ובכל 

לילה   והיה מתעורר בחצות   , נשימות כמו שנת הסוס  יותר משישים  לא  בלילה 

כיוון   משינוי  כתוצאה  שנוצר  רוח  משב  בשל  שניגן  הכינור  לקול  לה'   להודות 

הרוח .  אכן שנתו של דוד היתה כשנת הסוס,  קצרה עד מאוד . הסוס   מסתפק  

 איפוא במספר נשימות ומתעורר  עד מהרה. 

נחזור אם כן  לפרשה. ריבוי הסוסים כמתואר בפרשה מסכן את קביעות היישוב  

לרדת  אסור   . החומרית  למצרים  העם  ישוב  שמא  החשש  את  ומגביר  בארץ 

על   לעזרא  מצרים  על  היורדים  "הוי  כך  על  מיצר  ישעיה  גם  נקודה.  למצרים. 

שעו ולא  מאוד  עצמו  כי  פרשים  ועל  רב  כי  רכב  על  ויבטחו  ישענו  על   סוסים 

קדוש ישראל ואת ה' לא דרשו...ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר ולא רוח" . 

בה'   בביטחון  קשור  מצרים  לארץ  ישראל  ארץ  בין  להשוואות  המשותף  המכנה 

מול ביטחון בשר ודם, כך ההנגדה בין חקלאות ישראל שעיקרה גשם משמים מול  

מצרים כרכב מלחמה  חקלאות מצרים שעיקרה מים זמינים מהיאור, וכן הסוסים ב 

.הירידה   סוס  להרבות  לא  מצווה  ישראל  מלך  וכנגדו  אנושי  ביטחון  יוצרים 

 למצרים ממעיטה ביטחון בה בשל הביטחון בבשר ודם 

אשר על כן , התנ"ך מלא באמירות בגנות הדבר.אותו שלמה שהרבה סוסים עד  

אוזנת  כדי ארבעים אלף אורוות, מלמד אותנו בספר משלי על מידת הביטחון המ

באומרו  "סוס מוכן ליום מלחמה ולה התשועה" .עזרא מספר על עצמו שכשעלה  
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"כי   הביטחון  במידת  פוגע  שהדבר  כיון  סוסים  מהמלך  לבקש  התבייש  לארץ 

בושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעוזרנו מאויב בדרך כי אמרנו למלך לאמור   

זביו . במקום סוסים קובע  יד אלוקינו על כל מבקשיו לטובה ועוזו ואפו על כל עו

 עזרא צום ובאמונתו נושע

אז שימו לב בבקשה, מצד אחד אסור לרדת למצרים שה' אמר שלא נוסיף  

לראותם. מצד שני בקללות בכי תבוא מסופר שאם נחטא אזי "והשיבך ה מצרים  

באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה" . כלומר אין ירידה  

, אך באופן של קללה וגלות לאומית אין ברירה אלא לחזור  למצרים במצב בריא

 לבור , לעבדות, לשפלות וחומריות של מצרים, מלשון מיצר צרות וצרּות  

אכן  מה שאמר משה בקללות כי תבוא נתקיים בירמיהו תלמידו, לקיים מה  

שנאמר נביא מקרבך כמוני יקים לך ה' אלוקיך מיהו נביא כמו משה ?? והרי 

תר ולא קם נביא כמשה ? אלא שירמיה אינו כמשה בדרגתו אך תלמיד  פסוק סו

לקיום נבואתו. זה הוכיחן וזה הוכיחן זה ארבעים שנה וזה ארבעים שנה. וכידוע,  

מיד לאחר החורבן נרצח גדליה ואז ביקשו שרי החיילים יוחנן בן קרח לרדת 

ירידה  מצרימה באין יישוב מסודר בארץ . ירמיה התנגד על פי הנבואה ל

למצרים,  אך שארית הפליטה התעקשה לרדת מצרימה ,כך נאלץ גם ירמיה עצמו  

לרדת עימם לתחתית נוספת. כאן מסתיים פרק עצוב בתולדותינו. חזרה למצרים,  

חזרה למעברה. ואם תאמר הרי סוף סוף שגשגה קהילת מצרים ומנתה כמליון 

י שלא ראה מאתיים באלכסנדריה של בית שני,עד שנאמר בסוכה נא "מ

דיופלוסטון של אלכסנדריה של מצרים לא ראה בכבודן של ישראל" ?  סוף שבא  

עליהם אלכסנדר הגדול והחריבם כליל לקיים מה שנאמר ישא ה' עליך גוי מרחוק  

מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר . אף זאת כדי לקיים בהם מקרא שכתוב לא  

. קיום שפלותי גלותי תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד .ודבר ה לא ישוב ריקם

לא ולא. אין קיום מכובד במצרים. עבדי ה'  –במצרים , מילא, אך בכבוד והדר 

יודעים להעמיד יפה בארץ הקודש סוס מוכן ליום מלחמה כפי שאמר שלמה  

,מומחה הסוסים, אבל יודעים אנו  ככלות הכל כי לה' התשועה.כך פתר גם  

ר פרשיות שופטים כי תצא על  שלמה את סוגיית ביטחון השדה לנצח. זהו פש 

מלחמותיהם. לא במלחמות שלטון הכוח האנושי עסקינן. אלא מלחמות להמלכת  

 ה' בעולמו.
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 שבת שלום

 סדר סמוכין בתורה -כי תצא  

פרשת כי תצא ידועה בריבוי מצוותיה. כאן מוצא כל תלמיד מקום לשאול לפשר 

כאילו בלי קשר. למה נסמך איסור שעטנז  הסמיכויות. כי הדברים כתובים 

ללמדך שאומנם אסור ללבוש שעטנז אבל מותר ומצוה לעשות ציצית    ?לציצית

 מדאורייתא בצמר ופשתים . וכן על זה הדרך נדרשת כל הפרשה.  



  45 

 

 

רב הנסתר על הנגלה, וכבר אמרנו   -בכל מה שנוגע לעריכה וסדר בתורה 

נו ההפרש והריווח שיוצרת ההפסקה  במדור זה כי המהות של המילה פרשה הי

והיא גופא הפרשנות הראשונה שנתן הכותב לדבריו בעצם הריווח וההפרשה  

שעשה. וכזכור אמרנו כי לא מדובר בפרשת השבוע שהיא היתה קרויה בעבר  

 פרשיות שמופרשות בתורה.פתוחות או סתומות   669סדר אלא לאותן 

התנ"ך . השאלה הטיפוסית ביותר   יסוד זה של דרישת סמוכין הוא אבן פינה בכל

שנשאלת בבית המדרש כשלומדים מקרא היא שאלת הסדר. כל עוד לא מדובר  

בכרונולוגיה שואלים "למה נסמכה" ועונים מה שעונים , אולם כשמדובר בסדר 

ותאריכים השאלה מחריפה שבעתיים וצריכים אנו לתשובה הולמת עוד יותר .  

במדבר בשנה השנית בחודש השני  כך בשאלת פתיחתו התמוהה של ספר 

וההמשך בשנה השנית בחודש הראשון בפרשת בהעלותך  בענין עשיית 

 הפסח.ועוד ועוד 

לאחרונה מצאתי מדרש מדהים בילקוט המכירי על תהילים פרק ג.מדרשים  

שם נשאלת  1410עתיקים גם נדירים שליקט רבי מכיר ממגורשי ספרד שנת 

והשאלה היא מדוע מזמור ג מזמור לדוד  שאלת עריכה על ידי התנאים עצמם

בבורחו מפני אבשלום בנו מופיע בהתחלה והרי היה לו לעורך להקדים למשל את   

מזמור נז למנצח אל תשחת לדוד מכתם בבורחו מפני שאול במערה  ורק אחר כך  

בברחו מפני אבשלום בנו ? אי אפשר כבר  לכתוב את תהילים באופן מסודר 

ך קשה ?  והמדרש נותן שם תשובה והפעם היתה זו מבחינתי  וכרונולוגי ? כל כ 

תשובת מחץ לכל המקרא וזו לשונו , הקשיבו למילים : אמר רבי אלעזר לא ניתנו  

פרשיותיה של תורה על הסדר שאלמלי ניתנו על הסדר כל מי שהיה קורא בהם  

מיד היה יכול להחיות מתים ולעשות מופתים לפיכך נתעלם סידורה של תורה. 

מנין מביא רבי  אלעזר ראיה שאין ערך ועריכה לתנ"ך ? כמובן מהתנך עצמו  

שנאמר באיוב כח " והחכמה מאין תימצא וכו לא ידע אנוש ערכה וכו אלוקים  

הבין דרכה" ממשיך המדרש ואומר "וגלויה לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר  

תיות ואשר בישעיהו "ומי כמוני יקרא ויגידיה ויערכה לי משומי עם עולם ואו

תבאנה יגידו למו" , ובהמשך מסופר כך :רבי יהושע בן לוי ביקש לישב על 

הספר, כלומר ספר תהילים  ולסדרו יצתה בת קול ואמרה אל תפיחי את הישן  

.רבי שמואל בר יוסי ביקש לישב על הספר הזה לפני רבו אמר ליה כתיב סמוכין  

 שי, היזהר לך. לעד לעלם עשויים באמת וישר . אל תכניס סדר אנו
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מוריי ורבותיי יש כאן אמירה חזקה עוד יותר מהביטוי הרגיל בפינו אין מוקדם  

ומאוחר בתורה . יש כאן קביעה פנימית מאוד שגונזת לצמיתות את כל ביקורת 

המקרא גויית ויהודית גם יחד  החל מימי אולברייט ועד ימינו. אומר להם  

עלים במתכוון את סדרי המקראות המדרש המופלא הזה "חברים, נותן התנ"ך ה

כי מדובר פה בצופן אלוקי שעל פיו אפשר להחיות מתים ולעשות מופתים, חברים  

דעו לכם פעם ולתמיד שלא זו בלבד שאין מוקדם ומאוחר בתנ"ך, אלא שהתנ"ך  

הוא ספר בלתי עריך בעליל "לא ידע אנוש ערכו"  , אנטי כרונולוגי ואנטי  

שמה. אנו כל הזמן עסוקים בלי להרגיש בלהוריד את  הסטורי.אין שם הסטוריה ל

 התנך אלינו במקום לטפס אליו קצת.  

המדרש הזה נותן מזור לנפשו של הלומד ירמיהו לדוגמא , שם נראה בעיני בשר  

בלאגן מאורגן בין דפי הספר ,כאילו עפו דפי הספר ונכרכו באקראי  ,המדרש נותן 

ספרי דניאל עזרא ונחמיה שמתייסרים   מנוחה פורתא גם ליגעי כוח הלומדים את

ומסתבכים  עם סדרם של מלכי פרס, ומשך מלכות פרס האם חמישים ושתיים  

שנה או כמאתיים שנה שזה קשור אצלנו לתעלומת התעלומות האם בית שני 

עמד ארבע מאות ועשרים שנה כמובא בתלמוד או שמא חמש מאות שמונים  

מאה וחמישים שנה  שנה בתולדותינו.  וחמש כמקובל במחקר  , לאן נעלמו מעל

הרב שמואל הכהן המתמחה בספרי שיבת ציון במקרא מביא את דעת הרב 

שמעון שואב שחזל העלימו במתכוון חלק מהשנים  כדי לקיים את הציווי האלוקי  

בדניאל  "ואתה דניאל סתום הדברים וחתום הספר"  , אם הכל היה נהיר עוד  

 יחסית. היינו מחשבים את הקץ בקלות

הוא אשר אמרנו באיוב "לא ידע אנוש ערכה" . תלמד כרונולוגיה, זה בסדר, יש 

אפילו ברייתא שלמה בשם סדר עולם לרבי יוסי בן חלפתא, אבל חבל לך על  

הזמן ,לא תצליח מה שנקרא "להכניס סדר" בכל מקום , כי אין התנך כותב 

, נבואה שנצרכה  כרונולוגיה לשמה אלא מבקש להפיק לקח מוסרי מהמתרחש

לדורות נכתבה. התנ"ך הוא אורגניזם בעל חוקיות משלו ,גם הבלשנים לא הצליחו  

להכניס את כללי הדקדוק הפראיים משהו אל תוככי טבלאות מסודרות ממש.זה  

לא זה .תנ"ך לא מסתדר כל כך עם טבלאות בשום קורס בעולם.תנ,ך אחרי הכל  

פור ומדוד על כל אותיותיו, וכדברי  ספר קבלה, נקרא לילד בשמו,  ס –הוא גם 

הגר"א כל שמותם ונשמותם של ישראל מצויים בו, ולעולם רב הנסתר על הנגלה  

.אם הזוהר הוא קבלה קל וחומר התנ"ך. ביום שיתגלו לעיניך כל נבכי ספר ירמהו  
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אז תהיה ירמיהו בעצמך בבחינת לו ידעתיו הייתיו. וכך בפרשתנו יש  –וסדריו 

 וכים ולהשתמש בכלים שנתנו חכמים . ללמוד ענין סמ

כל   –נמשיך ללמוד וללמד הן מתוך גרסא דינקותא, הן לימוד מדרשי ואף מחקרי 

זאת מתוך הבנה שעומד כאן הר של חכמה בל ניתן לשלוט עליו ולהכניסו לשום 

 חוקיות אנושית טבלאית , לא זמן ולא מקום  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קרי וכתיב –פרשת כי תבוא 

 

בפרשת כי תבוא מופיעים הברכות והקללות . ראיתי לברר כאן משהו צורני 

בקללות . אשר לתוכן הקללות די לי אם אומר שקשה מאוד לקוראן מחמת  

עוצמתן עד כדי כך שנהוג בכמה מקומות שבעל הקורא מנמיך קולו שעה שהוא  

ר  קורא את הקללות המחרידות . ברצוני להתייחס אל הקרי והכתיב וכך נאמ

:יככה ה בשחין מצרים ובטחורים .קוראים טחורים אך כתןב משהו אחר עיין  

שם...ובהמשך אישה תארש ואיש אחר ישכבנה. קוראים ישכבנה אך כתוב משהו  
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אחר, ואינני רוצה לקרוא בקול מה שהתורה הסתירה בכוונה. מה משותף לשני  

צה לדבר בלשון שינויים אלה? נושא הצניעות . לא אומרים כל מילה. התורה רו

נקיה ולא לבטא מילים בלתי  צנועות .כך זה נראה. אם כך למה קרי וכתיב . 

שיהיה כתוב באופן ישיר טחורים בלי כתיב וקרי . אלא שנראה שהתורה רוצה  

ללמד בנין אב לכל מקום , בזה שכותבת בכוונה את המילה הלא צנועה דרך  

קרוא אחרת דווקא   .אחרת  מסורת הכתיבה, ומראה דרך מסורת הקריאה איך ל

לא נרגיש במגמה זו. ומכאן נלמד לכל מקום ברמה העקרונית. הדבר כתוב 

במפורש על הפסוק בנוח "ומן הבהמה אשר לא טהורה היא" , למה לא יאמר  

טמאה ? לנקיות לשון. ולשם נקיות לשון שוה להאריך במילים ולכתוב אשר לא  

מופיע לרוב הביטוי טמא וטמאה.   טהורה היא . אף על פי שבכל מקום בתורה

 התורה לימדתנו דרך דוגמא אחת את ענין נקיות הלשון. 

זהו סוג מובהק של קרי וכתיב מטעמי צניעות ומופיע עוד ענין הטחורים בשמואל  

בקרי וכתיב, ובזכריה והנשים תישכבנה ויש גם את המילה מוצאות במלכים  

משתמשים בחלופות שונות בכל מה   שהועתקה היום לציין שירותים ניידים.אף אנו

 שנוגע לזה. שירותים נוחיות ועוד ועוד   

קבוצה נוספת של קרי וכתיב היא קרי והכתיב של שיכול אותיות כמו שנאמר  

ביונתן קרי  ותאורנה עיניו וכתיב ותראינה עיניו , ובמשלי תיצורנה וכתיב   

 תרצנה.  

יב ?אם נרצה להעמיד את  אך כל אלו קבוצות קטנות . מהו הרוב של קרי וכת

מאפיין העיקרי של הכתיב וקרי בתנך נומר כך רוב ככל החילופים  הם חילופים  

הקשורים באותיות אהוי , או עדיף לומר אותיות יהוא. בעיקר מדובר על חילופי  

 זוהי הקבוצה הגדולה ביותר בקרי וכתיב.   –י ו 

י ו הם קרובים גם  כאן המקום ללומד הצעיר להיות חיצוני  ולומר "תראה 

גראפית וגם פונטית וקורה הרבה שמתחלפים" זה דבר אנושי. בדיוק בשביל זה  

נוצרה הגמרא בנדרים לז שאומרת שכל הקרי וכתיב זה נאמר למשה בסיני ,ועל  

כך מוסיף  אני "נכון ,זה גם נשמע הגיוני חילופי ו י  . אמת, אך לא כל האמת. זה  

רסיטה וזה בסדר ,אך אסור להיתקע שם . החלק  הנגלה שבאמת , זה טוב לאוניב

הפנימי של הקרי וכתיב היה מוכר לחז"ל והם ביטאו זאת בכמה מקומות.וכבר  
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הזכרנו במדור זה את הגר"א  כי כל התורה שמותיו של הקב"ה ושמותם של 

 ישראל.יש לך כאן עסק עם רוח הקודש . 

אלא המילה נקראת  יש קבוצת מילים נוספת אך היא איננה בגדר קרי וכתיב

בשונה ממה שהיא כתובה , כך המילה יששכר הכתובה בשני שינים , כך המילה  

נערה ברוב המקומות כתוב נער וקוראים נערה , וליתר דיוק המילה נערה נכתבה  

ללא אם קריאה בתורה.עוד בקבוצה זו המילה הוא והיא שכמעט תמיד כתוב 

ף אחר כבוד את שם ה כמובן הנקרא  הוא הגם שקוראים היא.  אל קבוצה זו נוסי

בשונה מכתיבתו לקיים מה שנאמר זה שמי לעולם ודרשו חזל מלשון להעלים,  

לא כשאני נכתב אני נקרא . וכמובן שיש בזה סודות עצומים.  גם קבוצה זו  

אחוזה בעיקרה באותיות אהוי. אותיות אלו של שם ה רוחניות הם ושימשו גם  

ר כניקוד. הרוחנית שבכולם היא האות ה שאין בה  כעיצור גם כאם קריאה, כלומ

 חיתוך ועיצור ועיקרה הוצאת רוח וכמופיע בספרי הקבלה.

נחתום במגילת אסתר שם יש דבר תמוה משהו . הפסוק אומר ואיש לא עמד  

לפניהם.ויש נוסחים שכתוב בפניהם. חזרת הקורא  על המילים בפניהם לפניהם  

ואין שם שום קרי וכתיב וכן להשמיד להרוג  בקצת קהילות  היא ענין של נוסח 

ולאבד חוזר הקורא ואומר בקצת קהילות להשמיד ולהרוג ולאבד כי חיישינן 

לנוסח אחר. אבל לא מדובר בקרי וכתיב. על כן תמהתי זה שנים על הקרי וכתיב  

שבמגילה ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע אליהם. כתוב באומרם קרי 

דוע יש קהילות שקוראים כאומרם באומרם בשניהם יחד ?   כאומרם . אם כן מ

והרי זה קרי וכתיב , וממתי קוראים גם את הכתיב וגם את הקרי  ? אכן שמעתי  

מהרב משה דנינו ששמע מהרב עמאר כי יש ספק גופא מהו הקרי ומהו הכתיב.  

 יתכן שכתוב כאומרם והקרי באומרם ויתכן להיפך. וזה כמובן נקשר בדמיון שבין

 ב ל כ. 

לסיום הרשו לי  לקחת לקח ממגילת אסתר . ממגילה שהיה ספק אם להכניסה  

לתנ"ך בכלל הפכה לדרגה של ספר שאין ילד שלא מכירו , ומכירו הרבה יותר 

מכמה וכמה סיפורי תורה ונביאים מובהקים, מדוע? במקום שמרבים לקרוא 

ויש מה שנקרא אקשן ולדוש כל שנה  ברוב עם וענין צצות שאלות ומנהגי קריאה 

סביב הספר ,והדברים אפופים למדנות ודרשנות לאין קץ בפורים, הפסוקים 

מתלבנים אט אט וכמעט כל הספקות מתבררים  , ומי לא מכיר את מגילת אסתר 
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ופלפוליה . לא כן נבואות מובהקות  שלמות בתנ"ך שעוד מצפות להתגשמותן 

זכו לבירור תוכנן  ודקדוקי לא   -בקרוב ממש שדרגת קדושתם אף רבה יותר 

קריאן וממתינות כאבן שאין לה הופכין . תראו איזה עוצמה יש לחזל. ברגע  

שהחליטו על פרסומי ניסא , זכתה אסתר לליבון מדהים וההסתר התגלה לכולם.  

אולם קטע  שלא נגזר עליו להיות מגילה או הפטרה נשכח כמת מלב ונותר בידי 

ואל צדק , שלא לדבר על ספרים שלמים כאיוב  לומדים אנונימיים עד ביאת ג

ומשלי שמעשים בכל יום למצוא שם שגיאות הדפסה במפרשיהן, בבחינת כתיב  

ולא קרי, בשל מיעוט העיסוק שם, והגרא עומד וצווח באיגרתו שמשלי חשוב  

יותר מכל ספרי המוסר והוא תמציתם.הוא כתרכיז שמוסיפים עליו מים.  ושלא  

ים שהוא בגדר מת מצוה של ממש .אין דורש ואין מבקש לדבר על  דברי הימ

לספר הארוך ביותר ואולי המחכים ביותר בתנך שכתב עזרא הסופר ברוח קודשו. 

דברי הימים לתנך הוא כדברים לתורה  . יש ספרים שלא זכו  והם כולם בבחינת  

  כתיב ולא קרי. נעשה תשובה ונלמדם  .וראויים גם ראויים הם לעורר את ישראל

 לאביהם שבשמים בפרט בימי הרחמים והסליחות הבאים עלינו לטובה.   

 

 

 

 

 

 השירה  –ניצבים וילך 

 שלום למאזינים .  

נאמר בפרשת וילך "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל  

שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל" . כפי שעולה מן  

ת האזינו הכתובה מיד בסוף הדברים. למעשה כל  הפשט מדובר  מדובר בשיר

התורה נקראת שירה אך כאן מתייחדת שירת האזינו שנקרא מיד אחרי ראש  

 השנה הבא עלינו לטובה.
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ידוע כי ברמה הגראפית,  כתובות השירות בתנ"ך  באופן  מיוחד הקרוי אריח על  

הצורני אל   גבי לבנה או אריח על גבי אריח. רציתי להתמקד בשירה לא מן הפן

מן הפן התוכני סגנוני . למעשה כל התורה נקראת שירה . אלא שיש כמה שירות 

הקרויות באופן מיוחד שירה . ראש וראשון שירת הים. שירת דבורה ,שירת דוד 

.אך מתרחב הענין גם לכל השירה המקראית כגון תפילת חנה הנחשבת שירה 

  –כל פעם שהתורה מתפייטת למרות שכתובה כרגיל, בשל סגנונה השירי ובעצם 

אף זה שירה כגון ברכות השבטים בפרשת ויחי וכן וזאת הברכה. כך גם  שירת  

הבאר . גם קינת דוד הן על שאול והן על אבנר יחשבו כשירה , ובאמת לפי זה  

רוב ככל ספרי הנביאים הם לשון שירה כך רוב ספר ישעיהו ותרי עשר . גם רוב  

איוב וחמש מגילות כתובים בסגנון שירה וכבר   ספרי הכתובים כתהילים משלי

הגענו לחצי תנ"ך ויותר. זהו ענין רחב , אך לפחות נסכים  שרוב ככל  התנ"ך  

 כתוב שירה כפשוטו.

מוריי ורבותיי , השבוע נכנסו בשעה טובה ללימודים ילדי ומורי ישראל , בנינו  

גדול מדי. אחרי האמון    ובנותינו, אחינו ואחיותינו,  לאחר חופש גדול , יש אומרים

והאמונה בתלמידינו ובגודל נשמתם, שזה באמת  העיקר,  ניגשים אנו אחר כבוד   

להתחיל ללמד בפועל, או אז מקבלת אותנו הפרשה  בברכה  ואני דורש את 

הכתובים על פי דרכי, "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"  תלמדו ותלמדו גם  

וצעירים ברוחם .למה בשירה ? כדי לקיים  בדרך של שיר ושינון בפרט לצעירים 

"ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם" ,  ככה יזכרו הילדים היטב את הלימוד  

.זה למעשה מה שעושה כל ילד במכשיר שלו ,שומע שירים , אינני חושב שהוא  

שומע שם שיעורים , למה שירים ? כי זה חי , קל ונתפס בכל הגוף והנפש. בעידן  

ולל מס טלפון של ילדינו נמצא בזיכרון הטכני ולא בראש, אומרת שכל הזיכרון כ

התורה, בוא תזכור, תזכור באמת, לא המכשיר יזכור , אתה תזכור, שימה  

בפיהם,  יש הבדל אם פסוק כתוב בספר או כתוב בראש, הבדל מהותי, אחרי  

ו  אפילו לא קרטון. ועוד לא דיברנ  –הכל ספר זה קרטון, עם כל הכבוד והמכשיר 

על יום הזיכרון. אז  יופי ,לימוד קליל חוויתי שבו גם התלמיד החזק והחלש 

שווים בו,  זה מה שאומרת הפרשה  "וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא  

תישכח מפי זרעו" למה ללמוד עם הילדים באופן של שירה ? כדי שלא תישכח .  

יש מאגר של מאה   מישהו שוכח שירי ילדות ? שיצביע. אין דבר כזה. לכל אחד 

שירי ילדות , מה ששמע , טוב או רע. יאמר האומר . מה אתה רוצה עכשיו 
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שנלמד כמו פעם ? כן, הלוואי שנלמד כמו פעם , עם גרסא טובה שרק היא תוכל  

להביא לעיון טוב , לא , אני לא מוותר על העיון, אך העיון בוא יבוא ברינה  

ני.  מותר ואף נצרך לנפשו של הילד  לאחר גרסא דינקותא .אחרת זהו עיון כוח

שידע  כמו פעם , קריאת שמע , שירת דבורה, צרור משניות , כן ,כמו אצל  

ההורים שלנו .וגם לבני חמש עשרה מותר . מה עדיף,  לנתח פרק , או לשננו בעל 

לשננן,   -פה ? עדיף את שניהם , אבל אם צריך להחליט אחד? היום אני אומר  

יבין וינתח מאליו.  לא לחשוש שהילד לא יבין הכל , הרי    ואז כשיגדל ממילא

המחקר כבר מודיע לך חגיגית שתשעים וחמש אחוז מהחומר נשכח .וזה נכון  

ביותר. מה לעשות .לומדים לפני מבחן . מקבלים מאה שוכחים תשעים וחמש  

אחוז , ו...שנה הבאה ספר חדש, מוכר לא ?  את מה כן זוכרים אחרי הצבא ? מה  

כרים בגיל ארבעים למשל ? את השירים. לא את הסוגייא.  את מה שנקלט זו

בשכל והרגש גם יחד. בדוק. כל יהודי ישרוק לכם את פסוקי החיידר והמורי או  

פסוקי חב"ד . בואו נלמד מהפרסומאים הגאונים. או להבדיל, מהתורה  שמודיעה  

העקרונית של ואף מבטיחה "כי לא תישכח מפי זרעו. וכמובן, מדובר ברמה 

הדברים. זהו פרק קצר בפדגוגיה של חכימנו שכדאי להקשיב לה והרבה כבר  

למגרס והדר למסבר.אתה עובר במסְדרון בית  -חוזרים אליה. ובלשון הגמרא 

 הספר ובמקום לשמוע דברי הלכה מהשיעור אתה שומע פיזומי סליחות מהבוקר.

מערב השתלט  עליה. אם  מוריי ורבותיי קצת קשה לומר את הדברים בחברה שה

טכנולוגיים , מילא.עכשיו שמשתלט -רק השתלט המערב על חיינו החומריים 

הוא מייבש אותנו.  את הכל הפך המערב  -הוא גם על אופן לימוד התורה 

לכלים, לחשיבה עצמית ,לביקורת ,  לכתיבה טיעונית , כולם הפכו לעורכי דין  

טן מלאה בידע טהור של דברי אלוקים  היום .ובכן, הכל טוב, אך  לא לפני שהב 

חיים , החל מפסוקים  שעשויים מאש וכפטיש יפוצץ סלע, המשך  במשניות, 

 שירי בקיאות, ואף יש בני תורה שמצטטים דפי גמרא שלמים .  

ולסיום , כידוע לכם, לא חידשתי דבר , פשוט ניסיתי לדברר את הגמרא  במסכת  

הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה    מגילה לב נאמר: "אמר רבי שפטיה  כל

 עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים" 

מי שלומד תוך שינון מוסיקאלי תלמודו יתקיים בידו. אמן. שבת   –ובלשון חיובית 

 שלום 
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 דרוש חזן. על חשיבות החזן בימים אלו  –ראש השנה    

השנה בפתח. מה... מה אפשר  מאזינים יקרים , הינה היום הגדול  מגיע , ראש 

לומר כבר על היום הקדוש הממשמש ובא ולא נאמר. לפעמים מעדיפים לשתוק, 

ולהרהר בלב , לקיים מה שנאמר לך דומיה תהילה. אך פטור בלא כלום אי  

אפשר , על כן בחרתי לברוח לפינה אחת . לפני שנים עוד בצעירותי ביקשני רב 

ת הכנסת בימים נוראים. נענית בחיוב.  העיר בית שמש לשמש אצלו כחזן בבי

אמרתי לו שניפגש  ביום הקדוש. אמר לי הרב , סליחה אל תבוא ביום הקדוש   

קיבלת עבודה רצינית ותגיע לתרגל איתי ממחר את כל התפילות   .נעשה ש.ב 

יחד .בבית ספר עושים ש.ב ולפני ה'  לא? .וכן היה. חזרנו על כל התפילה 

גם מור אבי מידי שנה. לתרגל וגם ללמוד בהבנה. אשר על  ותרגלנו. כך אומר לי

כן למוד אני להכין התפילות אף שנראה לי שאני מכירם. ואין שנה ללא חידוש .  

 וצריך לחדש. 

החזנים הבינו את הרמז וכיוון שהציבור כולו כבר אומרים סליחות ראיתי להביא  

באנו על   –בפניכם כמה ליטושים בתפילה של שגיאות נפוצות מאוד שאם יתוקנו 

שכרנו.  מבקש אני להעביר הישר לחזנים תיקוני לשון אלו. הדברים התבארו 

א. ומדובר כרגע כבר בסידוריו ובכתביו של הרב הגאון מאיר מזוז שליט"

 בדקדוק טהור אוביירטיבי ולא במנהגים. 

רחמנא אדכר לן קיימיה דאברהם רחימא, בדיל   -ובכן רבותיי דוגמא ראשונה

ויעבור כלומר בזכות ויעבור. מה קורה ביצחק ? שימו לב רחמנא אדכר לן קימיה  

יש לומר עקידא כלומר יצחק העקוד. בטעות אומרים יצחק    –דיצחק עקידא 

ה בהשפעת המילה עקדה המפורסמת בעברית. וטעות היא זו, אין משמעות עקד

לביטוי יצחק עקדא.  יש לתקן . בהמשך רחמנא קיימיה דיעקוב שלימא , שוב  

 אותו משקל רחימא עקידא שלימא. כלומר הרחום העקוד והשלם.  



  54 

 

 

אז נמשיך , ואני מקצר, רחמנא אידכר לן קיימיה דמשה נביא. לא משה נביאה .  

יאה זו אישה נביאה. יש חוקים לארמית . נביא ביחיד, וברבים נבייא, ועיינו  נב

 בתרגומי יונתן המדויקים

רחמנא הדרך שוי עלן ולא שוי, שוי כלומר שים עלנו, שוי לעומת זאת פירושו  

 כבר שם בעבר  

וכן רחמנא שתא טבתא אייתי עלן ולא אייתי. אייתי פירושו הבא , לשון ציווי ,  

 ושו הביא עלינו בעבר אייתי פיר

רחמנא סעיד וסמיך הוי לן , לא סעיד וסמיך. מה ההבדל ? זה ממש הפכים,   

סעיד וסמיך פירושו סועד וסומך היה לנו. סעיד וסמיך זה נסעד ונתמך היה לנו .  

אבל דווקא בבריך שמיה יש לומר לא על אנש רחיצנא ולא על בר אלהין סמיכנא  

 ם אלא על הבורא בשוא, איני נסמך על בן אד –

יכול אדם לומר תעזוב , למה להיתפס  לקטנות, העיקר שמתפללים והעיקר 

הכוונה . אני מסכים, אבל יש למילים כוח .   לא יעלה על הדעת להביא מוהל  

גרוע בגלל שיש כוונה טובה והמוהל ירא שמים ומשתדל . יש צד במקצועיות 

יש משמעות למה שאתה אומר   ,ביופי ובהדר שאנו מדברים לפני במלך. אף כאן

הגם שה' יודע כוונותיך. זה אלי ואנווהו. הערתי לכמה חזנים  וברוך ה יש 

 שיפור. צריך להבין שבדפוסים נפלו טעיות.    

בהזדמנות אחרת נדבר על הפיוטים שם ישנם שיבוצי פסוקים וחזנים צריכים  

ר קטפו את בני  כלומ –להתכונן, למשל עודד מעט נומר וכנת ימינך פרצו וארו 

ישראל , כאדם זה שאורה תאנים, כיון שתאנים נקטפות עם אור ראשון ,או למשל  

בפיוט עת שערי רצון, מה פירוש לבריתך שוכן זבול ושבועה ? אתה ה' ששוכן 

 בזבול , בשמים, תזכור לבריתך. ויש גורסים זבולים שבעה כלומר שבעה רקיעים.  

ן הוא   הוא שרגיל לקרוא בתורה נביאים  אחד התנאים שדורש השולחן ערוך מחז

וכתובים. זה ברור למה כי כל התפילה והפיוטים חצובים מזה ויש ללומדם .אם כן  

זוהי שעתם היפה של החזנים שהופכים פתאום לאנשים נחוצים בימים אלו, אז זו  

ההזדמנות לבצע קורס למדני סביב כל תפילות השנה .להתחיל כבר היום. בשביל  

דורים מבוארים ? הנה דוגמא בסתם יום של חול אומרים ויברך דוד  מה יש סי

שמורכב מדברי הימים ונחמיה גם יחד , על מה ולמה ? שוה עיון. או מאיפה  
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לקוח הקטע הכל כך מוכר הודו לה קראו בשמו שאומרים בבוקר ? לא, זה לא  

ם. ולכן  מתהילים, זה מדברי הימים. והוא נתקן על העלאת הארון ועל שני התמידי

נהגו המוציאים ספר תורה לרחובה של עיר לומר פסוקי הודו , לכל דבר מקור 

וענין. אבל מה לעשות וספר דברי הימים , הספר הארוך ביותר בתנ"ך שכתבו 

הרי הוא ממש מוטל כמת מצוה ולא נלמד   -עזרא ברוח הקודש והמשיכו נחמיה

בחובו אוצרות ולמדנות  , זהו ספר שכולו בבחינת כתיב ולא קרי , והוא טומן

אדירה, פותר חידות ונסתרות. דברי הימים לתנך  כספר דברים לתורה. דוגמא  

לסיום, ביום כיפור נומר  פיוט אפודי שש לאל שונא שש , אפודי שש אלו 

המלאכים שבהם נאמר שש כנפיים לאחד,  והקדוש ברוך הוא שונא שש,  שעליו 

ת נפשו ומונה שם תכונות רעות שה נאמר במשלי שש המה שנא ה ושבע תועבו

 שונא. ועוד ועוד  . 

אם כן רבותיי , יש על מה לעשות תשובה, חוזרים למקורות עוברים  על 

שיורדים אולי לסוף דעתו של  התפילות ומעמיקים בהם  ממש  כמו  בשיעור,עד

רבי יהודה הלוי, או אז חזן יהיה דבר רציני יותר, או אז  נוכל גם להתחבר 

ולהתרגש מהשילוב המנצח של קריאה נכונה , הבנת הענין ומקורו, וכמובן הניגון  

 של בית אבא  

 

 תחל שנה וברכותיה 
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