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 תזכו למצוות! שד' בנימין. –הרצל 
 

 / הרב עידו פכטר הלכה וקבלה
לקבלה השפעה רבה על דרכי עיצובה של ההלכה, אבל האם באמת כה פשוט לערב בין 

 התחומים? 
טרם מגיעה זמנה של ברכת כהנים בתפילת שחרית או מוסף, מקובל כי הלויים שבקהל הולכים יחד עם הכהנים 

להיכם -את קריאת שמע הוא חוזר על המלים "ה' א כאשר שליח הציבור מסייםלכיור סמוך כדי ליטול את ידיהם. 

אמת" כדי להשלים לרמ"ח תיבות בקריאת שמע. בתפילת ראש חודש מקובל להוריד את התפילין טרם תפילת 

בנטילת ידיים של שחרית מקובל ליטול שלוש פעמים כל יד, כאשר תחילה יד ימין מערה מים על יד מוסף. 
ניח תפילין של יד מיושבים. בני עדות המזרח אף נוהגים לא לומר את ברכת בני עדות המזרח נוהגים להשמאל. 

 הלבנה טרם חלפו שבעה ימים מהחודש.
מה המשותף לרשימת הלכות זו? לכל ההלכות הללו אין שום מקור במשנה או בגמרא ומקורן הוא בדברי קבלה 

רות בנשימה אחת יחד עם הלכות הן מוזכ –בעיקר בשולחן ערוך  –אף על פי כן, בהלכה זוהר(. ב)בעיקר 
. רק תלמיד חכם, המכיר את ןמפורסמות שמקורן בתלמוד ושהוזכרו בכתבי הפוסקים, ללא כל הבחנה ביניה

 שורשי ההלכות, ידע להבחין בין אלה לבין אלה.

הלכות אלו הן דוגמה קטנה לשביתה שקנתה לה הקבלה בעולמה של ההלכה. מעבר לאלו, ישנן עוד הלכות 
. תופעה זו מעלה את השאלה: האמנם נורמה ההלכתיתומנהגים רבים שצמחו בעולם הסוד והשתרשו ברבות 

 ?ראוי לה לקבלה לקבוע פרטי הלכות
 עולמות מקבילים

נוכחות רבה את הנעשה אין להשיב. כאמור, לקבלה ודאי הוא שתהא התשובה אשר תהא, נבהיר מראש: 

 סודספרות היוכלו לשנות באבחה אחת הלכות שמקורן בלא לה , וגם המתנגדים ל ההלכהבעולמה ש
, ולו רק כדי להבין את דרכי התפתותה של חשוב להכיר בתופעה זו, אף על פי כן. ושהתקבלו על הציבור

 ההלכה ואת עולמה הפנימי.
כה . ההלהעירוב הזה שבין הלכה וקבלה איננו טבעי, שכן מדובר בשני עולמות שוניםממבט מכליל וגס נראה כי 

ההכרה ש"לא בשמים היא", מבוססת על קשרים ידי על  מונחיתיסודה בעולם הריאלי. היא מעוצבת בידי אדם, 

בעולם המטאפיזי רציונאליים ומשום כך נתונה לביקורת ופולמוס. הקבלה פועלת במישור אחר לגמרי. יסודה 
מחויבת לנמק את קביעותיה וממילא שאינו נודע לאדם אלא באמצעות קבלה קדומה או חזיון נבואי. היא איננה 

לגילויים יותר מקום אף פחות נתונה לביקורת ועיון. בהיות מושא עניינה בעולמות עליונים ונסתרים, יש בה 
 מופתים. מעשי ו רוחניים

נוסף ומכריע בין העולמות שהוא שההלכה ביסודה פונה אל הציבור הרחב. ההלכה קובעת נורמה הבדל 
לעניין זה ודאי שיש השלכה על דרכי ם אליו, ומשום כך עליה להתחשב בכלל המעמדות. מסוימת שכולם כבולי

. אך הקבלה אינה , שצריכות להתחשב אף בעמי ארצות וציבור שאינו משכילעיצובן של קביעות ונורמות שונות

יבור גם כאשר היא התגלתה בצואלא לחוגי לומדים מצומצמים שעסקו בה. בתחילה כן. אין הקבלה נודעה 
את שנאמר בה. השפה שלה הינה פנימית וסגורה למי שאינו משתייך שהבינו ונחשפה לרבים, מעטים הם אלו 

 . , וממילא פנייתה היא רק אליהם ולא לכלל הציבורלבני העלייה
 פשרה בין סמכויות

ל כיצד אם כן קנתה לה הקבלה שביתה בעולמה של ההלכה? מסתבר, כמו שקורה פעמים רבות בעולמה ש

ההלכה, שמאחורי תופעה זו לא עומדת אידיאולוגיה קוהרנטית או מחשבה שיטתית וסדורה, אלא שיקולים של 
פוסקים לשאלה האם יש ה למובאה אחת משלל ההתייחסויות שסמכות ומעמד ציבורי. כדי להוכיח זאת נביא 

דודו של ר' יוסף קארו, מחבר לפסוק הלכה על פי התלמוד או על פי הכרעת הזוהר. כך כתב ר' יצחק קארו, 
 )שו"ת בית יוסף, תשובות ר' יצחק קארו, סימן א(: השולחן ערוך
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...והשכל גוזר כן שאם חכמי הקבלה פסקו הלכה הפך פסק התלמוד יפסוק הדין כתלמוד ערוך שבידנו 

אבל אחר שלא נפסקה הלכה בתלמוד וגם כל הפוסקים לא פסקו הלכה כמי אלא איש לדרכו פנו ויש 
 הכרעה בקבלה כאחד מהם ההכרעה היא לחכמי הקבלה וכן מקובלני מרבותי.

לפנינו פשרה: במקום בו יש הכרעה ברורה בתלמוד או בפוסקים יש ללכת אחריהם, ואולם במקום בו לא נפסקה 
ההלכה בתלמוד או שהיא נותרה במחלוקת אצל הפוסקים יש להכריע כדברי הקבלה. ר' יצחק קארו מחשיב 

כה פשוט. שכן, אם ההלכה שייכת מסתבר שמסקנה זו איננה דבר כדבר ש"השכל גוזר" אותו, אבל פשרה זו 

לתחום הנגלה בלבד, הרי שיש להיצמד לדברי התלמוד והפוסקים באופן מוחלט, ולא לערב בהם כלל את 
 הקבלה; ואם ההלכה יונקת גם מהקבלה, מדוע שלא נסמוך על דברי מקובלים גם כשהם סותרים לדברי

 התלמוד או הפוסקים?
סידור אין כאן אלא למצוא כאן אידיאולוגיה סדורה בנוגע ליחסי הלכה וקבלה. במקום זאת, דומה שאפוא קשה 

גם כתבי האר"י( על רבות  מכןהזוהר )ולאחר במשך השנים, התקבל של בעלי הסמכות הרוחניים. וארגון 
וכדי ליישב את קביעותיו יחד עם מקורות הסמכות מקהילות ישראל, עד כי הוא הפך למקור סמכות בעיניהן. 

התלמוד והפוסקים הראשונים, יצר ר' יצחק קארו מעין מדרג, המורה להסתמך עליו במקום בו  –היודעים משכבר 

הכרעה אידיאולוגית בין ך, כאמור, זהו רק ארגון טכני של המקורות. האם יש כאן אין הכרעה הלכתית ברורה. א
 .כאן זאת איןאו מודעות לפער שביניהם? הנגלה לנסתר עולם 

 מקומה של התפילה
מדוע כה חשובה ההבחנה בין העולמות שהתערבבו כאן לפנינו? מעבר להבדלים שמנינו לעיל בין ההלכה 

לקבלה, עומד עיקרון חשוב הנוגע לתפיסת תפקידה של ההלכה בנגלה ובנסתר. בעולם הנגלה, ההלכה אמורה 

ולהנחות אותו בדרך הטוב והישר. בעולם הנסתר, לעומת זאת, מעשיו הדתיים של לארגן את חייו של האדם 
האדם אינם מועילים לעולם אלא באמצעות כך שהם פועלים בעולמות העליונים ודרכם משפיעים על המציאות. 

פער זה גוזר הבדלים שבתודעה בעת קיום המצוות. בהלכה הנגלית, כוונת האדם אמורה למלא איזשהו צורך 
איננו אלא מעשה טכני בלבד, מעין קוד מעשה המצווה לתקן עוול או להשרות טוב בעולם, ואילו בקבלה  – יאליר

 הפעלה להתרחשות האמיתית שקיימת בעולמות העליונים.
(, שיצא נגד כוונות המקובלים בתפילה 14-פער זה בולט בתשובתו המפורסמת של ר' יצחק בר ששת )המאה ה

 נז(:)שו"ת הריב"ש סימן ק

...וכבר קרה לי בהיותי בסרקסט"ה, שבא לשם החכם הישיש דון יוסף ן' שושאן ז"ל... והוא היה חכם 
בתלמוד, וראה בפילוסופיא, והיה מקובל וחסיד גדול ומדקדק במצות... ופעם אחת שאלתי לו: איך 

הכי יש  אתם המקובלים, בברכה אחת מכוונים לספירה ידועה, ובברכה אחרת לספירה אחרת? ועוד,
אלהות לספירות, שיתפלל אדם להן? וענה לי: חלילה שתהיה התפלה כי אם לשם יתברך עלת 

העלות. אבל הדבר הזה כמו מי שיש לו ריב, ושואל מן המלך שיעשה לו דין, יבקש ממנו שיצוה אל 

ט, היושב על המשפט שידין לו... וכן אם ישאל מן המלך שיתן לו מתן, לא יאמר לו שיצוה אל השופ
אבל שיצוה אל הסוכן. וכן אם ישאל ממנו יין, יבקש שיצוה זה לשר המשקים; ואם ישאל לחם, יאמר 

לשר האופים; לא בהפך זה. כך הוא בענין התפלה, שהיא לעולם לעלת העלות, אלא שמכוין המחשבה 
להמשיך השפע לאותה ספירה המתיחסת לאותו דבר שהוא מבקש עליו. כמו שתאמר, שבברכת על 

דיקים יכוין לספירה הנקראת חסד, שהיא מדת רחמים, ובברכת המינין יכוין לספירה הנקראת הצ

 גבורה, שהיא מדת הדין; והקש על זה. 
זה באר לי החסיד הנזכר מכוונת המקובלים, והנה טוב מאד. אמנם, מי מכניס אותנו בכל זה? הלא 

, והוא ידע באיזה דרך ישלים המבוקש; כמאמר הכתוב: גול על טוב להתפלל סתם לשם יתברך בכונה
 ה' דרכך, ובטח עליו והוא יעשה. 

את הפער הגדול בין העולמות שמהם הם יונקים ותפיסתם בנוגע למהות שיח מרתק זה בין החכמים חושף -דו
עליונים, ובשל התפילה. בעוד שאצל המקובל דון יוסף אבן שושן מטרת התפילה היא להשפיע על העולמות ה

כך יש לכוון לספירה המדויקת הקשורה לתוכן הברכה, בעולמו של הריב"ש תכלית התפילה איננה אלא 

להשפיע על המציאות הריאלית, ומשום כך אין לנו להתעסק בשאלה כיצד הקב"ה ייענה לה. כל שעלינו לעשות 
 הוא להביע את בקשותינו לפניו מתוך תקווה שהוא ייענה להן ברצון.

 צער מלכתחילה
השלכה בולטת נוספת שיש לפער תודעתי זה שבין עולם הנגלה לנסתר מצויה בסוגיית 'שילוח הקן'. כידוע, 

, עליו קודם לשלח )או הביצים( יםבנציוותה התורה שכאשר נקרה קן ציפור לפני האדם והוא מעוניין לקחת את ה

ליטול את בניה. קל להבחין כי הרעיון שעומד מכן  את האם, כדי שלא תראה בלקיחת בניה מעמה, ורק לאחר
ופירוש רמב"ן לתורה דברים כב, ו(, ומכאן  ,מאחורי מצווה זו הוא הרחמים על בעל החי )ראה מורה נבוכים ג, מח

ים אין לו מלכתחילה להתעסק עם הקן שנקרה לפניו ועליו להניח בנהמסקנה הפשוטה: אם האדם לא מעוניין ב
 רוב האחרונים.הולכים זו בדרך  .ול

שכותב כי במעשה השילוח האם מתעוררת  זוהרר' יאיר בכרך בשו"ת חוות יאיר )סימן סז( הביא מדברי הואולם, 
"ייללת אימא עילאה על בניה", קרי "שהעוף אם העופות תצטער ותפרח ממקום למקום לבקש את בניה ועל ידי 

ם זה, גם אם אין האדם מעוניים כלל בבנים, עליו כך יתגלגלו רחמי המקום ברוך הוא על בניו שבגלות". לטע

 לקיים את מצוות שילוח הקן.
קל לראות את הפער בין הגישות. בעולם הנגלה, מצוות שילוח הקן נועדה להמעיט בצערה של האם ולכן יש 

להימנע עד כמה שניתן מלקיחת הגוזלים )ומקיום המצווה( בכלל. אך בעולם הנסתר, בו מוקד ההתרחשות 



חנית איננו בעולם הגלוי אלא בעולמות העליונים, הצער הוא דווקא דבר מתבקש, ולכן יש להשתדל ולקיים הרו

 את המצווה בכל עת, גם כשאין לאדם שום כוונה ליטול את הבנים.
 כוונה של תיקון

ונה את הכובאדם מנהג המקובלים היה לומר 'לשם ייחוד' לפני כל מצווה ומצווה כדי לחדד דוגמה אחרונה. 
בעולמות העליונים. בימינו, נהוג בקהילות רבות לומר זאת קודם ספירת העומר ועוד מבצע א ואודות התיקון שה

קודם מצוות שונות, כמו הנחת טלית ותפילין ואכילה בסוכה. ר' יחזקאל לנדא, הנודע ביהודה, התנגד לאמירת 

  נוסח זה )שו"ת נודע ביהודה, מהדורא קמא יורה דעה, סימן צג(:
אשר שאל בנוסח לשם יחוד... בזה אני משיב עד שאתה שואלני נוסח אמירתו יותר ראוי לשאול אם 

נאמר כי טוב באמירתו. ולדעתי זה רעה חולה בדורנו ועל הדורות שלפני זמננו שלא ידעו מנוסח זה 
בדורנו  ולא אמרוהו והיו עמלים כל ימיהם בתורה ובמצות הכל על פי התורה ועל פי הפוסקים... אבל

הזה כי עזבו את תורת ה' ומקור מים חיים שני התלמודים בבלי וירושלמי לחצוב להם בורות נשברים 
ומתנשאים ברום לבבם כל אחד אומר אנכי הרואה ולי נפתחו שערי שמים ובעבורי העולם מתקיים 

 אלו הם מחריבי הדור. 

למדת על כוונתו של העושה אותה, וממילא טענת הנודע ביהודה היא כי במעשה של מצווה עצם הברכה עליה מ
אין צורך ב'לשם ייחוד'. ואנו מוסיפים על כך שאם נחשוש לכך שהאדם לא יכוון כראוי בברכה, הרי שאותו חשש 

קיים גם בנוגע לאמירת 'לשם ייחוד' ושמא נצטרך לתקן 'לשם ייחוד' ל'לשם ייחוד'. אך מה שמעניין כאן הוא 
ההתיימרות לטעון כי כל אדם מסוגל להשפיע  י באמירת 'לשם ייחוד' יש מן הגאווה.טיעונו של הנודע ביהודה כ

על הנעשה במרומים ולהתייחד בכוונות עליונות זו התנשאות שאינה במקומה. גם כאן ניכר הפער שבין מחשבתו 

קול של הנודע ביהודה למחשבת המקובלים. מה שאצל המקובלים נתפס כתיקון, אצל הנודע ביהודה הוא קל
 משייכים את הדברים.אנו במידות. השאלה היא כמובן, לאיזה עולם 

 חשיבה מחודשת
מכל הדוגמאות הללו אנו למדים על הפער הגדול שקיים בין עולם הנגלה והנסתר והתודעה הדתית השונה 

למדי, הטבעיות שיש בשילובם של שני אלו גם יחד באופן טכני -מכאן בולטת עוד יותר אימלווה את שניהם. ש
 בעולם הנגלה או הנסתר. –מבלי לקבוע קביעה עקרונית בשאלה באיזה מישור פועלת ההלכה 

לכל אז אמנם, אין בדברים הללו כדי לשנות לו בקוצו של יו"ד מהלכות שהשתרשו כבר בעם ישראל, אולם 

 הפחות פתח יש בהם לחשיבה מחודשת בנושא עמוק ומורכב זה.
 

הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה ומרבני 
 צוהר ועורך העלון.

 
 / ד"ר ניצה דורי פטרת אמורה
לאחר ששמענו בפרשת קדושים פנייה אל העם כולו, באים בתחילת פרשת אמור דינים המכוונים לכוהנים "

בלבד. בתחומים רבים נדרשים הכוהנים להבדל משאר ישראל כדי לשמור על קדושתם: "קדושים יהיו לאלוהיהם 

להם להיטמא למת, חלות  ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אשי ה' לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קדש". אסור
עליהם הגבלות בתחום הנישואין. בתמורה לכך הם זוכים למתנות כהונה, ולמעמד בכיר בנושאים מסוימים, 

ובעיקר הם מחויבים לעמוד ולשרת תמיד לפני ה'. יש במוסד הכהונה חובות יתר, זכויות יתר ובמיוחד אחריות 

ה' בישראל. הם מסמלים את הדבקות בה' את השאיפה  מלאה לשרות הכלל. הכוהנים הם המובילים את עבודת
לשלמות. לכן עליהם להופיע במלוא הדרם. כהן בעל מום נפסל לעבודה. כשם שיש להקפיד על קדושת 

הכוהנים. המצווה היא גם על  -המקדש וטוהרתו, כך יש להקפיד על קדושתם וטוהרתם של העובדים במקדש 
ים: "וקדשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך כי קדוש בני ישראל לשמור על מעלתם של הכוהנ

 אני ה' מקדישכם."
ההפטרה היא מספר יחזקאל פרק מ"ד בו מפרט הנביא את הלכות הכוהנים. הוא מתאר את בגדי הכהונה, עוסק 

ראים שונים מדיני בדינים המיוחדים לכוהנים ובמתנות כהונה. חלק מן הדינים הם חזרה על דברי התורה, וחלקם נ

הכוהנים המפורטים בתורה. הסתירה הבולטת ביותר היא בפסוק החותם את הפרק: "כל נבלה וטרפה מן העוף 
ומן הבהמה, לא יאכלו הכהנים". והרי כלל ישראל מוזהרים מאכילת נבלה? האם בא יחזקאל ללמדנו שהנבלה 

עליה, הכהנים מוזהרין יותר מפני הטומאה, לפי  אסורה רק לכהנים? רד"ק מבאר: "אע"פ שישראל גם כן מוזהרין
שהם תמיד במקדש לכך הם מוזהרין יותר על הטומאה מישראל, ולפיכך אמר לא יאכלו הכהנים. ואמר לא יאכלו 

ולא אמר ולא יגעו כי יש נבלה שאינה מטמאה אלא בבית הבליעה והיא נבלת עוף טהור. ורז"ל אמרו לפי 

שהיא נבלה וטרפה יכול יהא מותרין גם כן בשאר נבלות וטרפות לפיכך  שהותרה להם מליקת חטאת העוף
 הוזהרו עליהם". הנביא לא בא להתיר נבלה וטרפה לישראל אלא להזהיר הזהרת יתר את הכהנים. 

בתלמוד הבבלי מסכת שבת דף י"ג ע"ב אמר רב יהודה בשם רב: ברם זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה 
נגנז ספר יחזקאל שהיו דברין סותרין דברי תורה. מה עשה? העלו לו ג' מאות גרבי שמן וישב שמו שאלמלא הוא 

 בעליה ודרשן. השמן שמש לו למאור כדי שיוכל לישב יום ולילה ולדרוש. 

השוואת דיני הכוהנים עם אלה המופיעים בפרשת אמור אל הכוהנים שבספר ויקרא מלמדת שיחזקאל, הכהן, 
אמור בתורה: התורה אוסרת רק על כהן גדול לקחת אלמנה, לכהן הדיוט, מותר לקחת אלמנה. מחמיר יותר מן ה

יחזקאל אינו מבחין בין כהן הדיוט לכהן גדול וקובע: "ואלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע 
ו הראשון של הפסוק בית ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה, מכהן יקחו". רש"י מביא פירוש שמצא, כי חלק



מדבר בכוהנים גדולים החייבים בלקיחת בתולה דווקא, אבל יש מן הכוהנים אשר ייקחו את האלמנה כגון 

הדיוטין, וזהו מכהן יקחו, יש מן הכהן שמותרין באלמנה. נראה שכך גם דרשו בעלי הטעמים אשר פיסקו 
ו. רד"ק מבאר על פי פשוטם של מקראות: הזקף, מכהן, יקח -והאלמנה אשר תהיה אלמנה, וכאן טעם מפסיק 

"אפשר שחידש דברים שהם לעתיד ולתוספת קדושה". כלומר שבמקדש השלישי אותו מתאר יחזקאל בחזונו יהיו 
דיני הכהנים חמורים מדיניהם במשכן ובבית ראשון ושני. כך הוא גם מבאר את פסוקנו: "אם אמר זה על כל כהן 

וא כי אלמנת כהן גדול ואפילו כהן הדיוט, יכול לקחתה כהן אחר וזהו שאמר: יהיה זה לתוספת קדושה לעתיד וה

אשר תהיה אלמנה מכהן, יקחו. אם אכן מדבר יחזקאל על דיני הכוהנים לעתיד לבוא, שבכולם יש תוספת 
קדושה, הרי שפטורים אנו מלדרוש אותם ולהתאימם לדיני הכוהנים בתורה. חגי הנביא ניבא: גדול יהיה כבוד 

בית הזה האחרון מן הראשון, אמר ה' צבאות, יחזקאל מצביע על חלק מן הכבוד הזה: תוספת לקדושת ה
הכהנים. תפקידי הלויים אינם רק במקדש: "ואת עמי יורו בין קדש לחול ובין טמא לטהור יודיעום ועל ריב המה 

שבתותי יקדשו". יחזקאל רואה  יעמדו למשפט, במשפטי ישפטוהו ואת תורותיי ואת חוקתי בכל מועדי ישמורו ואת
 ."בחזונו כי לעתיד לבוא יתפסו גם המקדש וגם הכוהנים מקום מרכזי בחיי האומה

 

 מתוך: יהושע מנחם רוזנברג, אתר "במעגלי השנה" של משרד החינוך, "על הקשר שבין הפרשה להפטרתה".
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/PortalHagim/ParashatHasavoa/Vaikra.htm 

 

קדמית הדתית שאנן בחיפה ועורכת אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 
 המשנה של העלון.

 



 רונן לוביץד"ר / הרב  המגדף והיחס לחריגים בחברה
 

ה' בבקשה לקבל הוראה -בארבעה מקרים עמד משה בפני מצב בו לא ידע כיצד לפסוק הלכה, ונאלץ לפנות ל

מיוחדת: האחד, נוגע ליום ראשון הקרוב, יום י"ד אייר. אנשים שנבצר מהם לעשות את הפסח מחמת טומאתם או 

ת קרבן הפסח, ביקשו וקיבלו, בעקבות פניית משה, את היותם בדרך רחוקה, אך לא רצו להחמיץ את הקרב
מצוות פסח שני. מקרה נוסף הוא פרשת בנות צלפחד שביקשו נחלה בארץ. בפעמיים האחרות מדובר באדם 

בודד שעשה מעשה שלילי: האחד קושש עצים ביום השבת, והאחר, שמופיע לקראת סיום פרשתנו, גידף את 
משותף? האם ניתן להצביע על גורם מסוים, שבעקבותיו משה נאלץ לפנות השם. האם יש לסיפורים אלה מכנה 

 לעזרת שמים ואיננו מסוגל להכריע בכוחות עצמו?

נראה לי שישנו היבט משותף, והוא שבכל ארבעת המקרים הללו מדובר על חריגים. משה רבנו קבע את 
ורותיו ישר והפוך באופן מעמיק ומפורט, לוהים ואת ת-הנורמות לכלל עם ישראל, הוא יודע להורות את חוקי הא

אולם כל זה כשמדובר בנורמות, בחיים הרגילים. אולם מה עושים עם החריגים? על מנת לתת להם מענה הוא 
 ה'.-נדרש לפנייה ישירה ל

בסיפור של פרשתנו, סיפור המקלל, אפשר לראות באופן מרוכז ומחודד את הבעייתיות של היחס לחריג, כאשר 
ז"ל ממחישים שניתן להתייחס אל החריג השלילי הזה משתי זוויות ראיה נוגדות, האחת רואה אותו מדרשי ח

כרשע מוחלט, והאחרת דנה אותו לכף זכות. אותו אדם שגידף שם שמים לא היה ישראלי רגיל, בן לשני הורים 

 נורמטיביים, אלא היה בן של אישה ישראלית, ששמה שלומית בת דברי ושל איש מצרי. 
חכמים התקשו בשאלה כיצד אירעה תקלה שכזו לבת ישראל ותיארו במדרש מפורט שמדובר היה באונס שביצע 

נוגש מצרי באותה שלומית, בשעת בוקר מוקדמת, אחרי שבעלה השוטר הישראלי יצא לעבודתו. )שמות רבה 
 אינה אשמה במה שאירע. )וילנא(, א, כח(. לפי מדרש זה מדובר היה באונס גמור, וכמובן שהאימה, שלומית, 

ברם, במדרש אחר קובעים חכמים שגם לאישה, שלומית, היתה אחריות מסוימת, ומעשיה הם שהביאו לאותו 

מעשה אונס. חכמים דורשים במדרש זה את שמה, ואומרים שאותה אישה "בת דברי" דברנית היתה, המדברת 
ולל המצרים שנקרו בדרכה, ומתוך כך נתן עם כל אדם, ושלומית שמה, שכן היתה דורשת בשלום כל אדם כ

אחד מהם את עיניו )ויקרא רבה )וילנא( פרשה לב(. בדרשה זו רוצים חכמים להסביר מדוע דווקא לאותה 
שלומית אירע מקרה כה קשה וכואב, ובה בעת הם מבקשים לענות על שאלה נוספת כיצד אירע שמתוך עם 

פי דרשתם הרגלי הדברנות המקולקלים של שלומית, הם ישראל יצא חוטא חסר תקנה המקלל שם שמים. ל
 שהביאו למעשה האונס, ובהמשך לכך יצא ממנה בן המקולקל בדיבורו שמסוגל לקלל שם שמים. 

המדרשים הללו יכולים להוביל למסקנות נוקשות ביותר לגבי החריג השלילי. המקלל היה בן של אבא נוכרי 

 טא, ולכן הוא חסר תקנה.ואימא מסרכת דרכיה, הורתו ולידתו בח
אולם ישנה גם אפשרות אחרת, לפיה לא היה זה הכרחי שהמגדף יגיע לאן שהגיע, וכי ניתן לדון אותו לכף זכות. 

התבוננות קלה במצבו של המגדף מעמידה אותנו על כך שהוא סבל בלי ספק מבעיה קשה של זהות. מצד אחד 
מצרי, בן של האויב הגדול של העם היהודי. כאשר כל עם  הוא שייך לעם היהודי אבל מצד שני הוא בן איש

ישראל עקב בשמחה אחר עשר המכות שהמצרים ספגו, הוא חשב מן הסתם על כך שיש לו אבא מצרי שסובל 

עכשיו. כאשר הצבא המצרי טבע בים סוף, כל בני ישראל יצאו בשירים ובמחולות, אולם במוחו בוודאי הבליחה 
 נמצא בין המצרים הטובעים בים"... המחשבה: "אולי אבא שלי

מעבר לבעיית הזהות, המגדף סבל מן הסתם מאפליה קשה מרגע צאתו לעולם. בעלה של אמו, לא היה אביו, 
ויש להניח שהוא התייחס אליו בניכור ובלי אהבה, והמגדף גדל בין שאר אחיו בתסכול, בבדידות ובתחושת 

 קיפוח. 

שות הניכור והקיפוח אף החריפו. חכמים תוהים מה היה המניע של המגדף כאשר גדל המגדף והיה לאיש, תחו
מהיכן יצא?". בתשובה לכך הם מסבירים  -לקלל את השם. הם שואלים על המילים: "ויצא בן אשה ישראלית" 

שמצד אביו הוא מצרי ואינו שייך שבני השבט של אמו, שבט דן, סירבו לאפשר לו לטעת את אהלו ביניהם, כיוון 
אליהם. שאר השבטים בוודאי לא ראו במגדף אחד משלהם, וכך הוא הורחק למעשה ממחנה ישראל. נמצא 

אפוא שהמגדף לא רק גדל עם בעיית זהות ועם תחושות ניכור וקיפוח, הוא אף הפך למוחרם ומנודה, לחריג שאין 
ה לב(. מדרש אחר מוסיף הגדרה וקובע שהמגדף "היה כממזר" לו כל קבוצת שייכות )ויקרא רבה )וילנא( פרש

 בעם ישראל )ספרא אמור פרשה יד(. 

לפי מדרשים אלה אנחנו מבינים את הרקע לגידוף, ויחד עם זאת יכולים גם להבין לליבו של המגדף. בהיותו בן 
ו בתוכה, היתה זו של איש מצרי הוא הוקע מתוך החברה. קבוצת השייכות היחידה שעשויה היתה להכיל אות

שבט דן, אך הם רואים בו נטע זר, מתייחסים אליו כאל ממזר, ומגרשים אותו מעימם. בצר לו הוא פונה לבית דינו 
של משה, בתקווה שיורה לבני שבט אמו שיקבלוהו, אולם משה, שפוסק על פי ה', משיב פניו ריקם, ולא מציע לו 

וקה איומה, דחוי וחסר בית, בלב המדבר, ושליח ה' דוחה אותו. עתה כל חלופה. עומד לו אפוא אותו יהודי במצ

 יכולים אנו להבין איך גידוף שכזה יוצא מפיו.
מדברי המדרש עולה תשובה אחרת לשאלה מה גרם לאותו יהודי שיחטא בקללת השם. הוא חווה חוויה קשה 

היה בורא עולם, אך תוחלתו לקבל  של התנכרות והתאכזרות מצד החברה, והגורם היחיד שיכול לבוא לעזרתו
ה' נכזבה. אכן אותו אדם היה בדיוק במצבו של הממזר. כמו הממזר, אף הוא נדחה ומורחק וזוכה ליחס -סעד מ

עוול בכפו. על המילים: "ויצא בן אשה ישראלית" אמרו חכמים במדרש: "זהו -שלילי מצד בני ישראל, וזאת על לא
ִּי וָא  שכתוב:  י ֲאנ ְבתִּ ים' )קהלת ד( דניאל החייט פירש שהפסוק מדבר על ממזרים". האיש 'וְשַׁ וקִּ ְרא ה א ת ָכל ָהֲעשֻׁ

שעליו נאמר "עושה משפט לעשוקים", אולם מתברר שיש "עשוקים שאין להם מנחם" שלנו משליך יהבו על ה', 



זה הוא לא רק חש  )שם(. גם הקב"ה לא נותן נחמה ותקווה לממזרים, ואותו אדם נדון כאן ככזה. במצב דברים

מנוכר, כעוס ופגוע מצד החברה של בני ישראל, אלא גם דחוי  ומורחק כמנודה מעם ה', ומתוך מפח הנפש הזה 
 חרץ חרצובות לשונו.

בחריצת דינו של אדם כה חריג, נדרש היה משה רבנו לקבל הוראה ישירה מהקב"ה. קשה היה לו להחליט האם 
ברקע של אותו מגדף, ולדון אותו לקולא, או שאין מנוס מלמצות איתו את צריך להתחשב בנסיבות המיוחדות ו

הדין ולנקוט לפי הכלל ש"אין מרחמין בדין" )כתובות פד, א(, וייקוב הדין את הנוקב שם ה'. אנו כמובן מנועים 

 מלהרהר אחרי בית דינו של משה רבנו, ובוודאי לא יכולים לערער על דין שמים.
ינו להסיק. מתוך תיאור המקרה אנו מבינים שלא היה זה הכרחי שאותו בן איש מצרי יגיע ברם, מסקנה אחרת על

לאן שהגיע. אילו ידעו בני שבטו להכיל אותו, אילו במקום לדחותו, היו מקרבים אותו, הוא לא היה צריך להגיע 
 לבית דינו של משה, לא היה בא לכלל ייאוש תהומי, ולא היה מגדף שם שמים.

עומדים מול מקרים של אנשים חריגים מכל מיני סוגים, אין לנו את האפשרות שהיתה למשה לברר  כאשר אנו
את ספקותינו והתלבטויותינו עם בורא עולם. כשאנו נדרשים להכריע ביחס למקרים חריגים ולאנשים חריגים 

א לא בדיוק אדם עלינו להיות זהירים, מתונים ושקולים. עלינו לעשות את המאמץ להכיל את האחר, גם הו

כלבבנו. עלינו לזכור שלא לדון לכף חובה בלי שיקדם לכך מאמץ רב להבין את האדם הנדון, את הרקע ואת 
הנסיבות. זהו שאמרו חכמים "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו", כלומר שתנסה לרדת לסוף דעתו ולעומק 

הם לא דיברו על  "חברך", אלא על  "כל  –זכות" החוויה האישית שלו. ועוד אמרו: "הווה דן את כל האדם לכף 
אדם", שכן יש לדון את הכוליות, לא רק את המקרה בו נכשל החוטא, האדם", ולא אמרו "כל אדם", אלא "כל 

אלא לשים לב לכל מה שעבר על אותו אדם. יש לבדוק "מהיכן יצא" אדם זה, היכן גדל, אילו השפעות שליליות 

 הו ומהו. אם נהיה זהירים בכך, נדע שעשינו על פי ה'.השפיעו על התנהגותו, מי
 

 רבני בית הלל מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון 'רונן לוביץד"ר הרב 

 
  משה אוסי/ לפרשת אמורעל קצה הלשון 

 מנחת אהבה

יום, ויום החמישים  49 במשך'ספירת העומר' היא ספירת הימים ממוצאי יום א' של הפסח  מהו העומר? .א
חג מתן תורה  . חג זה נקרא גםע"ש  הספירה הרצופה של שבעה שבועותהנקרא כך הוא חג השבועות 

 . הנפש לקבלת התורה השתוקקות והספירה מבטאת –
כאמור הקציר הראשון של התבואה למחרת חג הפסח,  העומר היה מנחה שהובאה אל בית המקדש מן

ם א ת-ָתבֹאּו א ל-: "כִּיבפרשתנו ִּי נֵֹתן לָכ ם ּוְקצְַׁרת  ר ֲאנ ץ ֲאש  ם א ת-ָהָאר  ֲַׁהֵבאת  ית ְקצִּיְרכ ם א ל-ְקצִּיָרּה ו -עֹמ ר ֵראשִּ

כֵֹהן" ְקציר . את העומר)כ"ג י'( הַׁ השעורים, כי השעורה מבשילה לפני החיטה, והיא נקראת בתורה  הביאו מִּ
הגשמים שהמטיר ּובִּזכותם  "אביב". מנחת העומר שהקריבו בבית המקדש הייתה ביטוי לְהכרת תודה לַׁקב"ה על 

. בשבועות היו מקריבים התבואה החדשההיה מותר לעם לאכול מ שעורהע"י הקרבת מנחת הצמחה התבואה. 
את העומר , ובכך התירו את החיטה החדשה, וכן יכלו להביא קורבנות מקמח. חיטהשהיו עשויות מ שתי לחם

   . , ואת המנחה הקריבו למחרתובמוצאי יום טוב וקצר
ה"   ככתוב בדברים: , עומר = אלומה. 1למילה עומר שני פירושים:  ָך וְָשכְַׁחָת עֹמ ר בַָׁשד  ְקצֹר ְקצִּיְרָך ְבָשד   "כִּי תִּ

 על סמך ,עומר = עשירית האיפה. כמות/משקל: 2               . )'עומר' בחילופי אותיות=ערמה( י"ט( )כ"ד

ית "  הפסוק  רִּ ר ֲעשִּ ש סאין, כלומר קצרו כמות והעומר בא משל אם כן, " )שמות ט"ז ל"ו(. ָהֵאיָפה הּואוְָהעֹמ 
עשירית מהאיפה היה . ק"ג 39 -כ סאין = איפה = 3ק"ג ,  13-משקלה כסאה הסאין קמח.  3תבואה עבור  

את . את העומר היה מניף הכוהן לפני ה', ועל שם ההנפה הזוהשאר נאכל לכוהנים כמנחה על המזבח מוקטר
נותן לכם את  אמר ר' ברכיה: אמר הקב"ה למשה, לך אמור לישראל, כשהייתי נקרא הקרבן גם 'עומר התנופה'.

אין לי אלא  זה שכתוב: 'עמר לגלגלת'. ועכשיו שאתם נותנים לי, המן הייתי נותן עומר לכל אחד ואחד מכם,

מקבל  שהוא בעומרקב"ה צורך רבי ברכיה מדגיש שאין ל עומר אחד מכולכם. ולא עוד אלא של שעורים.
 .נותן לחמוטובה למי שעיניו לשמים ולהכיר לתלות ילמד , אך זה עבור האדם שמישראל

הרב דוד הופשטטר בספרו "דרש דוד" שואל: מלבד קרבן העומר  ב. מה הקשר בין המן לבין מנחת העומר?
מה  –המן דווקא מנחת העומר? ושנית היו ישראל מקריבים קרבנות ציבור רבים נוספים; מדוע א"כ הושוותה אל 

שייכותו של קרבן העומר אל המן שירד במדבר, מלבד שיעור ה'עומר' שבשניהם? ואומר הרב שראוי להקדים 
ִּם  "ולהתבונן בסתירה שמצאנו במהותו של המן: מצד אחד היה המן מזון רוחני נעלה, כאמור בתהלים: י וְל ח ם ָשמַׁ

ְַׁשבִּיֵעם" )ק"ה מ'(  לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו, ועל כך כתב הרמב"ן שהמן הוא מעין עוה"ב. ועוד  –י

מצאנו במדרש רבה )פ' ט"ז אות כ"ד( שבמן לא הייתה כל פסולת, והיה נבלע בגופם של האוכלים אותו; 
המן ומוסיפה הגמ' )יומא ע"ה ע"א( שהאוכלים היו טועמים בו כל טעם שרצו. ואולם, מנגד היו שהתלוננו על 

י א ל ָתה נְַׁפֵשנּו יְֵבָשה ֵאין כֹל בִּלְתִּ ָמן ֵעינֵינּו")במד' י"א ו'(. ויש לשאול, איך ייתכן להתלונן על מאכל -ואמרו: "וְעַׁ הַׁ
רוחני שכזה אשר לכאורה אין בו כל חסרון? סתירה מעין זו מצאנו גם בעניין לימוד התורה, שמחד גיסא הוא עֵרב 

ים מִּ  "ומתוק: לא כרת  " ְדבַׁש וְנֹפ ת צּופִּים" )תה' י"ט י"א(, ומאידך גיסא אמרו במדרש )תנחומא פ' נח סי' ג'(:ּוְמתּוקִּ

שכל מי שאוהב עושר  ..."על פי הדברים האלה"הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבעל פה, שנאמר 
א"כ, שוב סתירה, כיצד ייתכן .  "שינה יותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבע"פ לפי שיש בה צער גדול ונדוד

 שהתורה תהא מתוקה כדבש, אך גם "יש בה צער גדול"?

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%98%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%98%D7%94


 ג. אין זוכים לטעם הרוחני אלא הראויים בלבד!

ונראה להסביר זאת עפ"י דברי המלבי"ם )במ' י"א ד'(, שטעם המן לא היה משתנה אלא לצדיקים, אבל הרשעים 
שני חלקים: רוחני וגשמי; הצדיקים זכו להרגיש את טעמו הרגישו בו רק טעם קבוע ובלתי משתנה. והיו במן 

הרוחני של המן, טעם שהיה בחינת לחם ש'אוכלים אותו מלאכי השרת', והיו בו כל הטעמים שבעולם, ואילו מי 
שלא התקדש להיות במעלה הרוחנית של המן לא מצא בו כל טעם, והיה תפל בעיניהם, עד שהתאוננו ואמרו: 

ְַׁפֵשנּו ָקצָ  ְקֹלֵקל" )במ' כ"א ה'(; וכך הם הדברים בלימוד התורה, מצד אחד החלק הגשמי שבה "וְנ  -ה בַׁל ח ם הַׁ

אכן, לימוד התורה קשה ומתיש את הגוף: "למה נקראת תושיה? שמתשת כוחו של אדם". ואולם טעמה הרוחני 
ְדבַׁששל התורה הוא נעלה מכל טעם שבעולם ועליו נאמר: " ים מִּ ֹ  ּוְמתּוקִּ " )תה' י"ט י"א(. ולכן, יש צּופִּים פ תוְנ

 אנשים שהתורה מתשת כוחם, ויש כאלה שהיא ערבה להם, כי יש בה טעם רוחני.
 מנחת אהבה -ד. מנחת עומר

כדי שהאדם יתעלה לדרגה רוחנית של עֵרבות התורה, חייב הוא באהבת ה'. זמנה של הקרבת מנחת העומר 
הקב"ה את אהבתו לישראל וגאלם ממצרים. ונראה, כי ישראל "ממחרת השבת", ממחרת חג הפסח שבו גילה 

מקריבים מנחה זו בזמן הזה דווקא, משום שעניינה הוא לגלות את אהבתם לאביהם בשמים ולהשיב לקב"ה 

אהבה על אהבתו אותם. לכן לא ביקש הקב"ה קרבן גדול בכמותו ובחשיבותו, אלא דרש שההקרבה תיעשה 
, ומפני שהעומר קרבן של אהבה נצטוו בנ"י להביאו דווקא מן התבואה ברצון, בשמחה ובאהבה. ומכאן

הראשונה, השעורים, הרומזות על הזריזות, שכן השעורה מבשילה תחילה, וכן נצטוו שההקרבה תהיה בזמנה. אך 
 השאלה היא מדוע היא נקראת 'מנחת העומר' עפ"י כמותה ולא 'מנחת התנופה' על שם התנופה?

 -מנחת אהבה לקב"ה, כי דווקא העומר  -רק שיעורה של המנחה, אלא היא מעצם מהותה  ונראה שהעומר אינו

הכמות המצומצמת )כארבעה ק"ג( המיועדת לאדם אחד, ומעצם מהותה מסמלת את מנחת האהבה לקב"ה. 
כנגד –ומכאן נבין מדוע הושוותה מנחת העומר אל המן, שכן מנחת העומר היא ממש כנגד המן   

 
בה שהראה הקב"ה לישראל כשהוריד להם את עומר המן בזריזות מיד כשָכלו מהם המצות החיבה והאה 

שהוציאו ממצרים, כן בנ"י מקריבים את מנחת העומר בזריזות, 
ובכך מראים אף הם את אהבתם לה'. ובזה נרמז לנו שרק מי 

שאוהב את ה' בכל ליבו ובכל נפשו מסוגל להגיע לערבותה 

לאחר עמל רב, והלומד מתוך אהבה  העצומה של התורה המגיעה
פותח לו הקב"ה את שערי מתיקות התורה. מכאן שיום הבאת 

העומר הוא הזמן המתאים ביותר לפתוח בו את ההכנות לקראת 
קבלת התורה בשבועות, שהרי התורה אינה נקנית אלא מתוך 

 -אהבה, ונמצא שהיום שבו מביאים ישראל את מנחת העומר 

הוא היום שבו  -ישראל לאהבתם את ה' שהוא הביטוי של כלל 
נמצאת אהבתם של ישראל את ה' במדרגתה הגבוהה ביותר, 

ומשום כך הוא היום המתאים להתחיל בו את ההכנה לקראת קבלת התורה מתוך אהבה. ולפיכך התקינו לנו 
, מידות טובותהוא מוסר, דרך ארץ וחז"ל ללמוד את פרקי אבות בשבתות שמפסח ועד שבועות, שהרי כל עניינה 

כדי להסמיך את ו והאדם היהודי מן הראוי שיתקין עצמו לקראת קבלת התורה, שהרי "דרך ארץ קדמה לתורה".

ואלו הן,  ,התורה נקנית בארבעים ושמונה, נוספה ברייתא כפרק שישי ועיקרו: "קניין תורה לחג מתן תורה ןעניי
"; ואידך זיל גמור.. וישנם אברכים בתלמוד, בשמיעת האזן, בעריכת שפתים, בבינת הלב, באימה, ביראה, בענוה

שעובדים על עצמם כל יום על קניין אחר. ויש המסבירים שתלמידי ר"ע פסקו מלמות בל"ג בעומר כי ביום ל"ב 
ת", ואם ישנן מידות רעות בין העוסקים בתורה, זה שהוראתו היא "אוהב את הבריו 32-בעומר למדו את הקניין ה

 נקרא ש"אין עוסקים בתורה", ואז ממילא אדם שלא לומד תורה נחשב למת בעודנו בחיים. 
ת  "  ים בַׁה םוְאַׁ ְדֵבקִּ יֹום-א   'הַׁ ִּים כֻׁלְכ ם הַׁ י ומתוך שזכינו ללמוד תורה, נתברך כולנו בברכה    "ֹלֵהיכ ם חַׁ  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

מצות ספירת העומר נאמרת בעמידה, 
שנאמר: "מהחל חרמש בקמה" אל 
תקרי בקמה אלא בקומה. ועוד נאמר: 

 לעולם תעמוד",   'ה עצת"
 עומר -  ענוטריקון:  עצ"ת   

 ציצית  – צ                           

 תפילין – ת                         
 שלוש מצוות אלו נעשות בעמידה.
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 נעמי שמר.
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 מדורת ל"ג בעומר.   חידונים עם אומר ליד-
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