
 

 ייעוד ישראליבות בהיסודיות ומחו

ב  ר סה ו ר ג י  כ ד ר  מ

  "כי תבוא"ל "בחוקותי"בין 
י ָשלֹום ָבָאר  " :'כו בדרכי היל  גדולה שישראל עתידים לזכות בה כאשר בברכה הפרשה פותחת ם ...ץְוָנַתתִּ י ֲאֵליכ  יתִּ ּוָפנִּ

ם ְתכ  י א  ְפֵריתִּ ְתכ   ְוהִּ י אִּ יתִּ ת ְברִּ י א  יֹמתִּ ם ַוֲהקִּ ְתכ  י א  ְרֵביתִּ י ְבתֹוְככ  ...םְוהִּ ְשָכנִּ י מִּ ם ...םְוָנַתתִּ י ָלכ  ם ְוָהִייתִּ י ְבתֹוְככ  ְתַהַלְכתִּ ְוהִּ
י ְלעָ  ְהיּו לִּ ם תִּ ים ְוַאת  פרשת התוכחה עם הפורענויות שעלולים לקבל אם לאחר מכן נמשכת  .(יא-ו, ויקרא כו) "םֵלאלֹהִּ

 .דרך התורה אתישראל  יעזבו

מנה שלושה אנו נ, בואבפרשת כי ת  הנמצאת בין הפרשה שלנו לפרשת התוכחה שבמשנה תורההפרשנים דנים בהשוואה 
  :הבדלים מרכזיים בין הפרשות

ם ": בקבוצות קבוצות של שבע שבעממוספרות  הקללותבפרשת בחוקותי  - מבנה הקללות .1 ְתכ  י ְלַיְסָרה א  ְוָיַסְפתִּ
ַבע ַעל ַחֹטאֵתיכ    . לו בפרשת כי תבוא הן מופיעות בסדר אחד כולל בזה אחר זהיוא  ,(יח, שם שם) "םש 

יוְ " :בגאולה פרשת הקללות בחומש ויקרא מסיימת - ההפרש סיומת  .2 אֹשנִּ ית רִּ ם ְברִּ י ָלה   ,(מה, שם שם) "םָזַכְרתִּ
ית "אלא בסיכום עניין הברית  ,גאולהבסוף פרשיית הקללות אזכור של אין  לו בחומש דבריםיוא  ְבֵרי ַהְברִּ ה דִּ ֵאל 
ת ְבֵני ִיְשָראֵ אֲ  ְכֹרת א  ה לִּ ת ֹמש  ָּוה ְיהָוה א  ר צִּ  1(.סט, דברים כח) "לש 

 . לעומת פרשת כי תבוא המכילה צח קללות ,מט ייסוריםבפרשת בחוקותי נמנים  - מספר הפורעניות .3

אצלנו בחומש  ,הקללות על פי השוני הקיים בין הפרשיות מי הוא אומרמבאר העניין  (כי תבוא, גור אריה) ל"המהר
ל "המהרעל פי זה מיישב  2.של משה רבינו ו סגנונוואלו בכי תבוא בחומש דברים זה, ה"דברי הקב ויקרא הדברים הינם

ומאידך מבורר בהן , ה הם מחד יותר כבדות"קללות הנאמרות מהקב: את שלושת החילוקים המרכזיים שבין הפרשות
בפרשת בחוקותי הקללות נימנות בקבוצות . הוא מקור הטוב וממנו לא יבוא רע' שהרי ה ,עניינם להיטיב עם ישראלש 

להיטיב עם ישראל וברגע שישראל יתעוררו לשוב היא כדי שיהיה מבורר ומודגש שמטרת הקללות , של שבע שבע
 3.תיו מיד יפסקו הפורענו, לאביהם

. בפרשת בחוקותי לעומת המספר הרב שבפרשת כי תבואשהמועט  ההבדל בין מספר הקללותגם על פי זה מוסבר 
לעומת הקללות שבכי , מספיק מטולכן המשקל של כל קללה יותר חמור וממילא ' בחומש ויקרא הדברים ישירים מאת ה

 .קלות יותר ומצריכות מספר רב יותרוממילא , ר באות ממשהש א תבוא 
, כדי להדגיש שממנו יצא רק טוב' מרת מפי ההנא ,מפורשת דווקא בסוף פרשת בחוקותיה הגאולה עניין כמו כן מתבאר 

  .לעורר את ישראל יין הפורענות נועדהוכל ענ 

 : ל"בלשון המהר

כי כן יסורין של הקדוש ברוך הוא להטיב , ובזה אני מתרץ מה שלא תמצא בקללות משנה תורה דברי נחמה בסוף
כי אם , רוך הוא מביא רע אליהם בעצםכל שכן עם ישראל אין הקדוש ב , כי אין דבר רע יוצא מאתו, באחריתם

ואין הדבר כך , ולפיכך מזכיר בקללות של הקדוש ברוך הוא נחמה. לנקותם מן החטא להטיב להם באחריתם
 .לפיכך לא נזכר נחמה כאן, ו לפניובקללות של משה שקלל אם יחטא

 היחס הנכון למניע התוכחות
והפורענות , העולם כדי להיטיב לנואת הוא ברא , חפץ בטוב של עם ישראל' ה -הדבר נותן לנו יחס נכון לתוכחות 

בסוף . בשכל האנושי נתפס איננושהוא עד כה רחב הטוב האלוקי . להשיב אותו לדרך המוטב, האדםאת נועדה לתקן 
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אך זה לא מופיע כסיומת ישירה לפרשה כמו בחומש , ואמנם יש מהפרשנים שבארו שפרשת ניצבים הסמוכה היא פרשת הגאולה שמסיימת את התוכחה  
 .ויקרא

2
 ."ר סיני מפי הקדוש ברוך הוא אמרןמשה מפי עצמו אמרן ושבה , קללות הללו" :כג ,י דברים כח"ל המוזכרים ברש"כדברי חז  
3

 .ימי השבוע רה כריבוי טבעי בדומה לשבעתשבע הוא מספר המופיע בתו  

 ח פרשת בחוקותי "ב אייר התשע"ד כ"בס 



 

אלוקי הוא שלא נותן לישראל מנוח  ואותו טוב ,"ולך נאה להודות ,הטוב שמך" :טוב' תפילת העמידה אנו מכנים את ה
ְשְפחֹות " :כדברי הנביא. ה"ם עוזבים את הקבאם ה  ה ַכּגֹוִים ְכמִּ ְהי  ים נִּ ם ֹאְמרִּ ר ַאת  ה ֲאש  ְהי  ם ָהיֹו לֹא תִּ ְוָהֹעָלה ַעל רּוֲחכ 

ן י ְנֻאם אֲ  .ָהֲאָרצֹות ְלָשֵרת ֵעץ ָוָאב  ְמלֹוְך ֲעֵליכ   'הדָֹני -ַחי ָאנִּ ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ְשפּוָכה א  ם לֹא ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ יחזקאל ) "םאִּ
 (.לג-לב, כ

, ית התוכחה והקללות כיאותילהתבונן וללמוד מפרשאנו יכולים , הרצון האלוקי להיטיב לנוכאשר אנו מפנימים ש 
אכילת בשר , רעב, פגיעת חרב האויב, יותפגעים מח, בצורת, שעבוד ביד אויב, חוליים ומחלות, הפורענות קשה מאוד

ור שנקרה לפני בסיפאשתף  כדי להמחיש החומרה של התוכחה. דברים שקשה לקרוא, שממון הארץ וגלות, ילדים
ולאור חוסר , פגשתי יהודי רחוק מתורה ומצוות ובשיחה משותפת סיפר לי שהוא בן להורים ניצולי שואה, כעשרים שנה

שבתורה  שחתי לו. יה לאמונהילמרות שיש לו נט באותו תקופה הוא לא מסוגל לקיים מצוותהיה ' ההבנה שלו היכן ה
אלא למה הוצרכנו לכל ', היא אינה היכן היה הכך שהשאלה . מתואר אפשרויות קשות ביותר שעלולות לבוא על ישראל

האיש הופתע למקרא . הפורענויות הקשות המתוארות בתורה תי לו אתאי בפרשת בחוקותי והר ך"תנ פתחתי לו. זאת
 .החל להניחם מדי יוםוזוג תפילין  דין ודברים השיג ה לאחר"וב ,הדברים

לים עלו, "לכל ורחמיו על כל מעשיו' טוב ה"ש ,ה חפץ להיטיב עמנו"התוכחות ולא מפנימים שהקבאת אם לומדים 
התורה מדגישה זאת ש  ,ל"וכדברי המהר, עושה זאת כדי להיטיב עמנו' לאחר שהקדמנו שה. להגיע לתפיסות לא נכונות

אנו יכולים להתבונן בתוכחות ולשאול את עצמנו מה , ותוכן הגאולה מופיע בסוף ,בקיצוב סדר הפורענות לשבע שבע
  ?ה על ידי לימוד הפרשה הזו"איך אנו הופכים להיות יותר נאמנים לקב. אנחנו לומדים מהם

 עומק המחויבות לייעוד ישראל
  (:ב, כח) תברכו מסכת כמתואר ב  ,הה להשג קליראת העונש אינה דרגה ? רוצים להיות עובדים מיראת העונשנו האם א 

יהי רצון שתהא מורא : אמר להם! ברכנו, רבינו: אמרו לו.. וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו
כשאדם עובר עבירה , עותד! ולואי: אמר להם -? עד כאן: אמרו לו תלמידיו. שמים עליכם כמורא בשר ודם

 . שלא יראני אדם: אומר

בהם התורה  ,בחומש דבריםשונים פסוקים ודה מאהבה כפי שעולה מ בואמנם בארץ ישראל יש דגש גדול יותר על ע 
יָך "תולה בין הישיבה בארץ ישראל לעבודה מאהבה כמו  י הּוא ַחי  ְשֹמַע ְבֹקלֹו ּוְלָדְבָקה בֹו כִּ יָך לִּ ת ְיהָוה ֱאלֹה  ְלַאֲהָבה א 

ְשבַ  ר נִּ ת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאש  ב  יָך ָלש  ְך ָימ  יָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת ָלה  ְואֹר  למרות אך  (.כ, דברים ל) "םע ְיהָוה ַלֲאבֹת 
במידות קוק הרב  .תכדי לעבוד את הבורא בשלמו  צריך את השילוב של יראת העונש, הדגש על עבודה מהזדהות ואהבה

 עולםאל סדר ה  אמיתיליראת העונש כדי לצייר אצלו מבט זקוק ', העובד מאהבת המבאר שגם החסיד הגדול  4הראיה
כי היא אף אלא , הילא  החיבורלנו שהעבודה שלנו אינה רק מצד  הציור הכללי של יראת העונש מברר .המחויב
 .נצרכת והרת גורל, מחויבת

 לימוד התורה וקיום המצוות מעצבים את הנפשות
  :5על פי המדרשכמעצבת את הנפשות שלנו בעולם ' של עבודת ה את המשמעות אפשר לתאר

כך עולה מגיהנם מפי הרשעים שנאמר , כשם שקילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה לו מגן עדן מפי הצדיקים
דמעות כמעיינות עד שמצננין את גיהנם  מהו מעין ישיתוהו שמורידין, עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו

ר יוחנן יפה אמרת יפה דנת "א, מה הם אומרים, ומשם הקילוס עולה שנאמר גם ברכות יעטה מורה, בדמעותיהן
ע להיות צועקת ואומרת תן לי צדיקים אין לי "ועתידה ג, יפה טהרת יפה טמאת יפה חייבת יפה למדת יפה הורית

ולמי אני מבקשת לאותן שהיו בטוחים על שמך שנאמר , מרים הבלי שואשנאתי השו  שנאמר עסק ברשעים
ולמי אני מבקשת לרשעים להבלי שוא לאותן פועלי  ועתידה גיהנם להיות צועקת ואומרת אין לי עסק בצדיקים

 ."שנאמר לעלוקה שתי בנות ,ה אומר תנו לזה צדיקים ולזה רשעים"והקב, השוא

שאין לו עסק במי שלא כל אחד אומר  ,נוםיה ג יכנס לגן עדן לבין הנידונים בהל בין הזוכים המדרש מדגיש את השוני
.   נום להיות צועקתדה גן עדן להיות צועקת ועתידה גיה עתי. ובלשון עתיד, המדרש מתאר זאת בצעקות. מתאים לו

שים שייכים המעשים שלנו בעולם מעצבים את מרכיבי האישיות שלנו עד שאנו נע . ומחויבותהצעקה מבטאת נחרצות 
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 .מידת היראה פסקה ז  
5

 .פרשה ז( וילנא)שמות רבה   



 

צריך להתבונן במציאות , ה אך אינו גלויולשון העתיד מתאר את מה שקיים בהו. למציאות של קדושה או לצורך בזיכוך
 .  כדי לראות עד כמה קיום המצוות משמעותי עבורנו

ח שירגיע את ולכ, זקוק למשהו שיחליש את ההתססה של היצר' אוהב ה ,שכאשר היצר מסיתקוק עוד אומר הרב 
יראת העונש מרככת ומחלישה . עבודה המשלבת בין הדרגות השונות .ולזה משתמשים ביראת העונש, רים המפתיםהציו

 .הנפש בעבותות האהבה אל קיום המצוותאת ובשלב זה העבודה הנעלה ממשיכה למשוך , את הפיתוי של היצר

 ולמי הוא נועד םנוהגיהתפקיד 
 ,לגיהנוםתייחסת ליחס בין ישראל ב ומ"המשמעות היוצאת מצרופי אותיות האנה על ד (א, קד) במסכת שבת הגמרא

 : י דברי הרב קוק בעין איה"ונסביר אותה עפ ,ללא הלימודים מצרופי האותיות מפאת קוצר הזמן הגמראאת דברי טט צנ
 

אני חס עליהם : אמר הקדוש ברוך הוא! לים כל, של עולם רבונו: גיהנם לפני הקדוש ברוך הוא[ שר של]אמר 
, מרי, רבונו של עולם: אמר גיהנם לפניו, אין לך חלק בהן, צדיקים הם, כנים הם, דכים הם, ף"מפני שבעטו בגי

, רבונו של עולם: אמר גיהנם לפני הקדוש ברוך הוא -, לגן הדס -להיכן אוליכן : אמר לו! זניני מזרעו של שת
 .יש לי כיתות כיתות של נכרים שאני נותן לך, הללו זרעו של יצחק -, כיעיף אנ 

האדם הוא טוען שכדי למלא את התפקיד שלו לזכך את בני , נום מבקש לקבל את כל בני האדם כולל ישראליה שר הג 
נום גיה ובדומה לזה תפקיד ה, הים שוטף ומשנה את פני החפצים שמושלכים אליו .הוא זקוק לטפל בכל בני העולם

 .לשנות הצורה החומרית הדבקה באדם עד שיוכל להיות מואר באור גן העדן
אינם טבועים , וצדיקים כנים, הם זכים - בגלל שהם בעטו בגוף ונם זקוקים לזיכוך שלעם ישראל אי ש ה "אומר לו הקב

יה יה וכאשר הנט"המצב הטבעי של האדם הוא לשאוף בכל פניותיו אל הקשר עם הקב. בחומריות עבה שמזקיקה זיכוך
עושים סעודות מדושנות  הם, בעטו בגוף שאינו מחובר לקודש לו ישראליוא , נוםה יזיכוך הג לו משתנית הוא נזקק "הזו ח

את הפניה שלהם לפרנסה הם  ,עמל שלהם הם משקיעים ללימוד תורה ולקיום מצוותאת ה  ,בשבת וסעודות מצווה
ח כדי ולעצמם למנוחה והנאה נועד להחליף כ מפניםוהזמן שהם  ,בור גידול משפחה שתעבוד את הבוראמשקיעים ע 

 .ה"להתקשר עוד עם הקב
 להעביר את הקווים, נום להשחית את הצורה החומריתיה ין אש הג יענ . אבון למלא את הייעוד שלוי נום יש ת ה ילג  אך

בדומה להבל . וממילא נבנה ציור חדש של צורה רוחנית הפונה אל הבורא ,הגסים שהטביעה בעולם הזה רושמים
י ֲהָרגֹו ָקִי"כפי שאמרה חוה . ה של שתשהושחת על ידי קין ושוב חזר בצור ל כִּ ב  ַרע ַאֵחר ַתַחת ה  ים ז  י ֱאלֹהִּ י ָשת לִּ  "ןכִּ

  .(כה, בראשית ד)
גן הדס  .רות הגןנמשל לסעודה של אכילת פי והוא, העינוג מזיו השכינה, גן העדן הוא מקום העיקר לעומק חיי העולם

ה לשר "משיב הקב. 'להתקרב אל אותו הנאה מאור ה, מקום בו אפשר להריח, הוא ביטוי למקום קודם לגן העדן
להריח את ריח , פן חיוביואלא מספיק לרומם אותם בא ,נוםיה ג אש הכדי לזכך את ישראל אין צורך בטיפול בש , נוםיה הג 

 . את ריח הקודש וכך הם יתרוממו ויזדככו ,ההדס
אין לו תפקיד עד שמפנים ש , כאשר הוא לא ממלא את הייעוד שלואדם חש עייפות ש ה בדומה לתחושת  ,הגיהנום עייף

נום לשכלל יה תפקיד הג . את עם ישראל איננו מקבל אם הואנום חש שאין לו ייעוד ה יהג שר גם . והוא מיותר לחלוטין
את העולם במקום בו יש הכרח לעשות זאת על ידי הרס ושבר על מנת להסיר את כל הסיגים הקשים שדבקו באדם עד 

ת נבראו נום שומע שהנפשו יה כאשר שר הג . שהוא יתחדש ביצירה חדשה ללא היסודות המקולקלים שדבקו בו קודם לכן
על ידי חיבור שלהן למציאות ההקדמה לגן  ןאלא מספיק לשכלל אות  ,נצרכות לתיקון מכלה ומבער ןבתכונה כזו שאינ 
 .הוא סבור שאין לו תפקיד בעולם ונעשה עייף, חינת ריח של אותו קדושה עליונהבב , עדן שהיא גן הדס

שזכה להתרומם לדרגה של עמידה במידת הדין , ידהזרע יצחק שמסר עצמו בעק, הללו זרעו של יצחק: ה"משיב לו הקב
אינם מסוגלים " פחד יצחק"ששייכים ל', עם ישראל שטבוע בהם פחד פנימי מדבר ה. ה"שייך לנאמנות יסודית עם הקבו

 להיפגם ברמה כזו שיהיה יכול ויסוד הנפשות של ישראל אינ, לחטוא בעומק נפשם עד שיזדקקו לתיקון של כילוי והרס
 .יהנוםלג  יםזקוקאינם ישראל וממילא  ,להחלפת כל הצורה היסודית שלהם ךצרי

באותם חלקים בהם האור האלוקי שמחסן את כל הדבק בה לא הצליח , תפקיד הגהינם לטפל בצד הגס של האנושיות
כל כך עד שהתחברה לעומק  ןגסה שדבקה בה בזוהמה חומרית, נפשות כאלו שנטבעו ברשעה גדולה. להיכנס פנימה
נום שמכלה את הצורה הישנה עד שכל הטומאה שדבקה יה לכור ההיתוך של אש הג  ותזקוק ןוממילא ה ,ןהאישיות שלה

 . בה בטילה

יש לה תפקיד חיובי במכלול מגמת , נועדה לטוב, נום עם כל הנוראות שלהיה שאש הג , עולה מסר יסודי' הגממדברי 
אשרי מי . דש של גן הדסואלא לתיקון חיובי בבחינת ריח הק, ואינו נזקק לתיקון שלה' שרי מי שדבק באור הוא . העולם

 .ריות שאינה מקושרת עם מטרה נשגבהבחומ  בועט הואומאמץ למצוות עד שלעמל התורה  שמתרומם



 

 מעלה הנשגבה של עמל התורהה

  :(ג, י ויקרא כו"רש) על העמל בתורה" תלכו אם בחוקותיו "הביטוי של פתיחת התורה את מבאר י "רש

הא מה אני , הרי קיום המצות אמור ,כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו, ותיכול זה קיום המצ -אם בחקתי תלכו 
 .שתהיו עמלים בתורה, מקיים אם בחקתי תלכו

 אפשר לשבת. 'פועל עלינו הטבעת חותם של קרבת ה' המאמץ לברר את דבר ה, העמל - בטעם העניין טמון דבר גדול
העמל עבור לימוד התורה נותן לנו ערך נוסף של , אך המאמץ, גם זה בגדר מצוות לימוד תורה, וללמוד רגל על רגל

כמה יגע להגדרת . כמה הוא נאבק על הבנת הלימוד, נוגע למצב האדם בעת הלימוד שלועמל התורה . קרבה והתעלות
בעמל להישאר בישיבה . ת היגיעה להגיע בזמן לסדרגם א , אך הוא כולל גם את המאמץ בעצם הישיבה ללמוד. הסברות

דווקא כשיש פיתוי ' המאמץ לשקוד בבית ה. גם על חשבון דברים שונים שקורצים לנו מחוץ לכותלי בית המדרש
 .לדברים אחרים נותן לנו עוד יותר שייכות לנצח

יבות המוחלטת לשמוע את המחושנפתח הלב , לייעוד של עם ישראל, ות הנעלותיהי רצון שנקשיב בשבת היטב לברכ
 .ונזכה להתרומם עוד ועוד בעמל התורה ובקיום מצוותיה. העולה מכלל התוכחות, 'לדבר ה

 

 

 . 'חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם ,תשיחה כללי" ישיבת הגולן"ד של "מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ
 , ועניינה בהדרכות רוחניות, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים

 .של בן תורה בדורנוושופכות אור על דרכו הרוחנית , הנגזרות מן המבט האמוני
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