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  י' אייר, תשע"ג

20/04/13  

  דבר תורה

  קדשים - פרשות אחרי מות

  ציפי גולדשטיין

  

  "ושמרתם את חוקותי ומשפטי ועשיתם אותם אני ה'" (ויקרא, פרק י"ט פס' ל"ז)

קדשים. בפרשת - פסוק זה יכול לסכם באופן תמציתי את עיקר פרשות אחרי מות

מתוודעים לכמה נושאים: כניסת הכהן הגדול למשכן, איסור אחרי מות אנו 

רי עריות. פרשת קדשים ן, איסור אכילת דם ואיסוהקרבת קרבנות מחוץ למשכ

  עוסקת במניית מספר רב של מצוות בנושאים שונים. 

הקב"ה פרשות אלו מעמידות את המצוות כדבר חשוב והכרחי בדת היהודית. 

נותן לנו רשימה ארוכה ומגוונת מאוד של מצוות שאנו צריכים לקיים בכדי לעבוד 

  אותו.

  

האם  האם הן העיקר שלה?בדת היהודית?  מרכזי האם המצוות הן חלק כל כך

האם אדם  צריך לקיימן ללא שאילת שאלות או האם צריך ללמוד על טיבן?

שלא מקיים את המצוות עדיין יכול להיחשב כיהודי? מה היחס שלנו כלפי אלה 

מהי השלמות הדתית אליה  ומה יחסינו לאלה שכן? מצוות?את השלא שומרים 

  מה תפקיד המצוות בהגעה אליה?אנו אמורים לשאוף ו

  ם מצוות.ולקיהמרכזי בתורה  שאלות אלו, ועוד רבות, עולות מהציווי

  

נפנה תחילה לשאלה על מעמד המצוות. האם קיום מצוות בלבד מביא 

  לשלמות דתית ביהדות?

מדבר על חשיבות המצוות  )ג' נ"א "מורה נבוכים"במשל הארמון ( ב"םמרה

  והחקירה. 

קרבת בהשלבים השונים שהוא מקביל את ה של הרמב"ם משל מפורסם זב

לפיו, שמירת מצוות איננה מספקת לבדה. דרגות השונות. העם לארמון המלך ל

  "עמי הארץ". הוא קורא לאנשים אלה
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בדת ומחוצה לה (כגון  רק לאחר למידה, עיון וחקירה מאומצתלדעתו,  

ותר, לשלמות הגבוהה בי מגיעים לרמה פיזיקה)- מתמטיקה, פיזיקה ומטה

  הדתית. 

כאל פסגת  חקירהמדבר על  "חובת הלבבות,", מחבר רבנו בחייכמו כן, גם 

הוא מסביר כי ישנם ארבעה . ולא רק קיום מצוותהשאיפות בדת היהודית 

  :שלבים בייחוד הבורא

השלב הראשון, הוא אדם "קטן ופתי" שמייחד את הקב"ה רק בדיבור  )1

  . באמת הוא מאמין אך לא כך הדבראבל לא בלב. כלומר, אדם הטוען ש

השלב השני הוא אדם אשר מאמין בלב ובלשון, מקיים מצוות, אך לא  )2

 המצוות. אדם זה מקשיב לאדם שכן למד וחקר. חקר כלל את משמעות 

השלב השלישי מדבר על אדם אשר מאמין, מבין את אמיתות מציאות  )3

 חקר עד הסוף. א איננו יודע לענות כי לא הוהקב"ה, אך כשמקשים עליו 

לבסוף, מגיע השלב הרביעי, אדם אשר מאמין בלב ובלשון, וחקר את  )4

  ואת המצוות בצורה העמוקה ביותר. המצאות הקב"ה

-26בספרו "יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל" (עמ' ' לייבוביץהפרופסור לעומתם, 

  ) טוען: 29

ות להיות "אם מצוות מעשיות הן עבודת ה' ולא שירות לאדם, אין הן צריכ

ונות לצרכי האדם. כל הנמקה של המצוות בצרכים אנושיים וכל ומכוונות או מכ

מכל בחינה של מושג הצורך: הכרתית, מוסרית,  - ביסוסן על צרכים אנושיים

... הרי המקיים  מרוקנים את המצוות מכל משמעות דתית -סוציאלית, לאומית

  אותן אינו עובד את ה' אלא עובד את עצמו..."

יבוביץ' אומר כאן כי אם אנו מניחים שקיום המצוות הן עבודת ה' ולא שירות לי 

בני האדם אזי אסור לנו לתת להם טעמים אנושיים ואסור לחקור את טיבן. אדם 

העושה כך מרוקן מהמצוות את המשמעות הדתית שלהן ובכך עובד את עצמו 

  : לייבוביץ' מביא כדוגמא את השבתולא את הקב"ה. 

להשליט על שביעית מחיי האדם אורח  - ות השבת אלא הקדושה"אין משמע

חיים מיוחד, שאינו נובע מנטיותיו וצרכיו של האדם אלא רק מהחלטתו לקבל 

  ..."עליו עול מלכות שמיים
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א קיום מצוות ללא אנו רואים כאן כי השלמות הדתית של פרופסור לייבוביץ' הי

  לבני האדם.  נתינת סיבות שמובנות

  

דעות הפרופסור לייבוביץ' לדעת כי למרות השוני בין  נוכל לסכם

באמונה מסכימים כי המצוות הן חלק הכרחי  כולםרבנו בחיי, הרמב"ם ו

  בעבודת הקב"ה. ו

  

ך להיות היחס אל אלה שאינם שומרים מצוות ומה נעבור לבדוק מה צרי

  :אנו יכולים ללמוד מהם

  

  מתוך "מאמר הדור":  הרב קוקנסתכל בדבריו של 

בכל הזמנים ובכל הדורות אנחנו רואים, בדור שהוא מלא פרצות, הפרצות "

עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדדיו. דור שוכח אלוה הוא גם כן דור סורר 

מוזר הוא הדור הזה, שובב הוא, פראי הוא אבל " -וממשיך .".ומורה, זולל וסובא.

עולים ומתגברים, הכח  רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלהגם נעלה ונישא...

   המדעי והאידיאלי פורץ ועולה..."

לאורך כל ההיסטוריה, אדם שעזב את האל עזב גם את כאן כי הרב קוק מסביר 

 אלא גם מרידה במוסר ובדרך הישר. באלוההמוסר. המרידה הייתה לא רק 

אך מצד  ,עומת זאת, בדור שלנו העניין שונה. ברובו, הדור שלנו מורד בקב"הל

שא, חי חיים אידיאליסטים, יש בו את אהבת ישראל ורצון יהוא דור נעלה ונ שני

מקדם  , אשר הרב קוק מכנה אותו "הפושע הטוב",יה לאומית. הדור הזהילתח

  אותנו ומביא המון טוב. 

  בהמשך, הרב קוק שואל מדוע בדור הזה עוזבים ישראל את האמונה בקב"ה. 

לכל מה שהורגל לא מפני שאופלה "חלק מהדור הצעיר איננו חש כל כבוד 

... כי אם מפני שעלה עד המקום.. מפני מיעוט העבודה בתלמודם של נפשו

יסודי הרגש והדעת שבמרחב התורה.. עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה 

   מערכו."
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אחת הסיבות היא שעולם התורה התנתק מהרגש כי  הרב קוק טוען כאן

פחד והכנעה ולא על חיבור לאהבת ומההבעה. הוא הפך לעולם שמבוסס על 

הקב"ה. לכן, הרב קוק גורס כי עולם התורה צריך להשתנות, לקבל שפה 

ים, אלא הוא מחפש חדשה. הדור העכשווי לא מסתפק במותר ואוסר, בחוק

משהו עמוק יותר. הרב קוק אומר שהחילונים בעצם משקפים לדתיים מה חסר 

ען שאם אנשים כל כך טובים ומה צריך בעולם המסורת היהודית. הוא טו

עולם התורה אזי עולם התורה התייבש ומחפש ואידיאליסטים מורדים בקב"ה וב

  אנשים כנועים וצייתנים במקום אנשי רוח.

 'אורות התחייהבפרק ' ,"אורות" ו של הרב קוק,נסתכל עתה בקטע מתוך ספר

  -פרק מ"ג

 י אמונה ישראל"הנפש של פושעי ישראל.. היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמ

שין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובנין האומה והארץ. 

תורה ומצוות, אע"פ אצל יראי ה' ושומרי אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר 

שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין 

   "אמיצות אצלם...

היא יותר מתוקנת מהנפש של הדתיים.  של החילונים נפשהרב קוק טוען כי ה

כמהה לעשייה למען  של אלה שאינם שומרים מצוות  םהוא מסביר כי נפש

משל  מתוקנתשל הדתיים יותר  רוחמצד שני, ה הכלל ולתחיה לאומית.

  החילונים. 

 - הרב קוק טוען שהתיקון שיבוא ע"י המשיח יהיה שכל ישראל יהיו אגודה אחת

פש של היראים שומרי תורה ע"י שלמות הנפש שבפושעים הטובים... "ותתוקן נ

והרוח של הפושעים האלה תתוקן ע"י השפעתם של יראי ה' שומרי תורה וגדולי 

 אמונה."

  

נוכל לסכם כי הרב קוק מכבד את החילוני של הדור העכשווי ומעריך את 

הוא הודי, אך אדם זה כן נחשב כי ,נטיותיו המוסריות והלאומיות. לפי הרב קוק

נדרש לשפר את רוחו היהודית ולקיים מצוות. בנוסף לכך, הרב קוק מבקר את 

היהודי שומר המצוות וטוען כי נפשו צריכה להיות מתוקנת יותר, פועלת למען 

  תחייה לאומית ועשייה למען טובת הכלל. 
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של הרב קוק טומנת בחובה את קיום המצוות  השלמות הדתיתניתן לראות כי 

ערכים שואפת לאחדות לאומית ושמה דגש הטובה, ו היגה בדרך מוסריתנוכן 

  אוניברסאליים.

  

אומה אלא  אין אומתנו" אומר בספרו "אמונות ודעות": אוןגעדיה סבע ר

כי העם היהודי מוגדר כעם בגלל התורה וקיום כאן  טועןהוא  ."בתורותיה

לעם היהודי ע התורה והתושב"המצוות, . בכך הוא מדגיש את חשיבות המצוות

  ובעצם טוען כי ללא הדת היהודית אין עם יהודי. 

  

"מעמדו של יהודי החילוני מאמרו מתוך  הרב עמיטלשל  דעתו נבחן עתה את

  . מאמרים 'ממלכת כהנים וגוי קדוש' בימינו מבחינה תורנית הלכתית" בתוך קובץ

רה הרב עמיטל אינו מרוצה מדעת רס"ג הגורסת כי מי שלא מקיים את התו

בדה שהיהודים כולם ווהמצוות לא נכנס לאומה היהודית. הוא טוען כי הע

לקיים את המצוות הופכת אותם ליהודים, לא משנה אם הם אכן  מצווים

  .מקיימים אותן

ג. הוא טוען כי בישראל קודם כל בנוסף, הרב עמיטל חושב הפוך מרס"

א את דברי רות הוא מבימצטרפים לעם ולאחר מכן כתוצאה מכך, ללאום, לעם. 

"עמך עמי ואלוהיך אלוהיי" בכדי לבסס את טענתו. בכדי לקבל את הקב"ה, 

  קודם כל מצטרפים לעם ישראל.

ואולם יהודי בהכרה  "יהודי מצווה ועושה"הרב עמיטל מסכם כי יהודי שלם, הוא 

  הוא מי שמצווה. 

של היהדות היא להיות מצווים במצוות  השלמות הדתיתכלומר, לפיו, 

  שותם. ולע

את היחס ההלכתי להקל  מדוע יש סיבותהרב עמיטל מביא בהמשך מאמרו, 

"אפשר למצוא רמה מוסרית גבוהה אצל  על החילוני. הוא טוען על החילוני כי: 

רבים מאלה שעזבו את התורה. בדורות האחרונים ראינו אנשים ללא אמונה 

אל וארץ שמסרו נפשם למען אידיאליים מוסריים או למען הצלת עם ישר

   ישראל. טבעי, איפוא, שההתייחסות צריכה להיות שונה."
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בעבר עזיבת הדת כללה עזיבת המוסר והתנתקות מהעם ואילו לפי הרב עמיטל, 

לכן, יש כיום גם מי שעוזב את הדת מוסר את נפשו למען אידיאלים ולמען העם. 

לעם צורך בהתייחסות שונה ופחות ביקורתית על אלה אשר רוצים להשתייך 

  היהודי אך אינם חפצים בקיום ההלכה היהודית. 

מעבר " :)141עמ' ("והארץ נתן לבני אדם" כמו כן, הרב עמיטל אומר בספרו 

 לשיקולים הערכיים שהזכרנו לעיל, אני מבקש להעלות שתי נקודות נוספות

בהקשר זה. ראשית, היו זמנים ששנאת ישראל מצד האומות נגעה דווקא 

רה ומצוות, ולא הופנתה כלפי יהודים שקיבלו עליהם את דת שומרי תו ליהודים

כן בימינו. השנאה מתייחסת ליהודי באשר הוא יהודי, מבלי  האומות. לא

כאשר שנאת ישראל אינה מתחשבת בדעותיו ובמעשיו של  .להתייחס לאמונותיו

ישראל צריכה להיות כלפי כל יהודי באשר הוא יהודי,  היהודי, הרי שגם אהבת

ובמעשיו. לא יעלה על הדעת שפלוני ייחשב בעיני  התחשבות בדעותיוללא 

אליו, חלילה, באופן שלילי ומנוכר. באושוויץ לא  הגויים כיהודי, ואנו נתייחס

לפני שהם נשלחו לתאי הגזים, האם בדורנו אנו  בדקו בציציותיהם של היהודים

 " ?צריכים לעשות זאת

יהודי הר שוכאשלו דתית אמונה המבוססת על ההייתה  יהודיםעבר שנאת הב

אה היא לאומית. נכיום השאך חדל להתנהג לפי תורתו פסקה השנאה כלפיו, 

אנו צריכים על כן, גם אהבת ישראל צריכה להיות לאומית ולא רק דתית. 

בדרכי התורה להתייחס בכבוד, אהבה והערכה אל אלה אשר אינם נוהגים 

יכים לנבור בעולמו הפרטי של כל . הרב עמיטל אומר כי אנו לא צרוהמצוות

  וצריכים לקבל אותו כיהודי לכל דבר מבלי לבקר או להשתלט על חייו. יהודי
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  קהילה ויצירה יהודית 1962מאז 

 
  

  

ובכן, לסיכום, אנו רואים התפתחות במחשבה היהודית כלפי שמירת המצוות. 

בעבר לא היה וויכוח כלפי שמירת מצוות, הרי כל העולם (גם היהודי וגם הלא 

ודרני הפכו הדברים למורכבים ילון שהחל בעידן המיהודי) היה דתי. עם הח

יותר. הרמב"ם, שדיבר על שלמות דתית, לא עלה בדעתו להתייחס ליהודים 

שאינם שומרים מצוות, שהרי כמעט לא היו כאלה בתקופתו. הוא רק דיבר על 

, מאה אשר 20-הבנה עמוקה של המצוות. הרב קוק והרב עמיטל חיו במאה ה

ות על הדת היהודית והלאומיות היהודית. אולם, אנו רואים הציבה שאלות מהותי

מקום מרכזי כל ההוגים הדתיים שמים את שמירת המצוות ב כיבאופן גורף 

  דתית.יהודית הא חלק משמעותי מהגעה לשלמות היביהדות וכי ה

  

אין אני מאמינה כי כל אדם רואה באופן אחר את השלמות היהודית שלו ולכן 

חייבת את כלל היהודים. אנו חיים בעידן אשר ההשכלה דרך אחת גורפת המ

והמחשבה תופסים בו מקום משמעותי ולכן לכל אדם יש אמרה משלו ודרך 

כל שלנו נותר הוא לקבל בכבוד ובהערכה את הסובבים אותנו ולרצות משלו. 

יא דתית, יהודית, ישראלית או להגיע לשלמות שאנו מציבים לעצמנו. בין אם ה

  עולמית.

  

  דה רבה, ושבת שלום.תו

  

  

  

  

  
 


