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בקהילה חלטה ישנה הולהזכיר לכולנו  במקום זה עמדתיברצוני לנצל את 

ואני דיון ה דקות כולל זמן 20 הינו דבר התורה הזמן המוקצב לש האומרת 

 . לעמוד בומתכוון 
 :פרשת השבוע חוקת עוסקת בנושאים הבאים

 פרה אדומה ודיני טומאה וטוהרה
 חטאו הגדול של משה

 .את הבמה הפוליטית והסתלקותם מהעולםשל מרים ואהרון תם ועזיב

ְוִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ָהָיה ההפטרה בשבת זו הינה מספר שופטים ופותחת במילים  
 .ִיְפָּתח-ִאָּׁשה זֹוָנה ַוּיֹוֶלד ִּגְלָעד ֶאת-ִּגּבֹור ַחִיל ְוהּוא ֶּבן

ושיע את ישראל  בכוונתי לספר כאן את כל סיפורו של יפתח אשר קם להאין
מידם של העמונים אשר נצלו את התקופה החלשה בעם  כדי לסגור חשבונות 

תעכב על סיפורה של בת יפתח אשר סופה הפשטני הינו כקורבן אעבר ולא 
 נגזרו כאילוה תלמרות שפרשנים מימי הבניים פרשו את הסיפור של הקרב

 .םהם העליה חיי פרישות ונזירות במושגים שהיו נהוגים בימי
מזכירה פתיחה זו הפתיחה של הפסוק בו מצוין שיפתח היה בן זונה נחזור אל 

אין ממנים פרנס על הציבור אם אין קופת שרצים תלויה על "אמרה שה לי את
המילים . שבכל פעם שירים ראשו ניתן יהיה לעזור לו לרדת מהעץכדי . "וצוואר

א בניגוד למופיע יפתח היה גיבור חיל בא לציין את היותו איש מלחמה וב
 .במגילת רות שם נאמר על בועז שהיה גיבור חיים והכוונה לבעל בעמיו

  גם מגילת רות אותה קראנו בחג השבועות עוסקת בתקופת השופטים
ַוְיִהי ִּביֵמי ְׁשפֹט ַהּׁשְֹפִטים ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור 

 .ב הּוא ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁשֵני ָבָניוִּבְׂשֵדי מֹוָא

תקופת השופטים שבאה לפני תקופת המלוכה בישראל התבלטה בהיות עם 
ישראל עם שחי לפי שבטיו מרוכז כל אחד באזורו וכמעט ללא אחדות בין 

 . והשפלות לשבטים העברייםנגישותהשבטים דבר שהביא ללא מעט 
ו של יפתח הינו בסיפור של לוח הזמנים והקשר בן מגילת רות לבין סיפור

 השופט שבא אחרי יפתח
לֹו ְׁשלִֹׁשים ָּבִנים ּוְׁשלִֹׁשים - ַוְיִהיט  .ִיְׂשָרֵאל ִאְבָצן ִמֵּבית ָלֶחם-ַוִּיְׁשּפֹט ַאֲחָריו ֶאת

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַבע -ַהחּוץ ַוִּיְׁשּפֹט ֶאת-יו ִמןָּבנֹות ִׁשַּלח ַהחּוָצה ּוְׁשלִֹׁשים ָּבנֹות ֵהִביא ְלָבָנ
 }פ { . ַוָּיָמת ִאְבָצן ַוִּיָּקֵבר ְּבֵבית ָלֶחםי  .ָׁשִנים

 .אבצן מזוהה על ידי הפרשנים כבועז הוא אותו בועז המופיע במגילת רות
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ה זכה להיות אבי שושלת מלוכה  של בועז ולמתונשאלת השאלה מה הייחודיו
 השלום ומאור הפנים שיש תאמרו חכמים שבועז תיקן את ברכועל כך , בישראל

 לתת ולומר לפוגשים אותך
 .בַֹעז ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ְיהָוה ִעָּמֶכם ַוּיֹאְמרּו לֹו ְיָבֶרְכָך ְיהָוה-ְוִהֵּנה

אם נחזור .  הקדים להם בברכה,ים בשדהאף שמעמדו הינו גבוה ממעמד העמל
לאבצן הרי שפעולתו הגדולה המצוינת בימי שבטו על כס המשפט היה בחיתון 

 . חתונות60בניו ובנותיו 
לפי המדרש לחתונות אלה הוזמנו כמעט כל עם ישראל למעט מנוח אבי שמשון 

 נֹוַח ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה ְולֹא ָיָלָדהַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני ּוְׁשמֹו ָמ

יחסו  העונש עלחסר ילדים וחסר שמחה ועליו אמר אבצן שהוא כפרדה עקרה 
והוא נותר לבד ובעצם עובד בנו ומתו ולם ע היה שכל ילדיו עברו מן הזה למנוח

 .ובן רות נועד להוות פיצוי לאחר וחזר להיות מחוסר ילדים
 

 יד  .לֹו ְלִאָּׁשה ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוִּיֵּתן ְיהָוה ָלּה ֵהָריֹון ַוֵּתֶלד ֵּבן-ת ַוְּתִהירּו-ַוִּיַּקח ּבַֹעז ֶאת
ָנֳעִמי ָּברּוְך ְיהָוה ֲאֶׁשר לֹא ִהְׁשִּבית ָלְך ּגֵֹאל ַהּיֹום ְוִיָּקֵרא -ַוּתֹאַמְרָנה ַהָּנִׁשים ֶאל

- ִּכי ַכָּלֵתְך ֲאֶׁשר ֵׂשיָבֵתְך- ְוָהָיה ָלְך ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש ּוְלַכְלֵּכל ֶאתטו  .ָרֵאלְׁשמֹו ְּבִיְׂש
ַהֶּיֶלד -ִּתַּקח ָנֳעִמי ֶאת ַוטז  .ִהיא טֹוָבה ָלְך ִמִּׁשְבָעה ָּבִנים-ֲאֵהַבֶתְך ְיָלַדּתּו ֲאֶׁשר

ֵּבן - ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאמֹר ֻיַּלדיז  .לֹו ְלאֶֹמֶנת-ַוְּתִׁשֵתהּו ְבֵחיָקּה ַוְּתִהי
 פ { .ִיַׁשי ֲאִבי ָדִוד-ְלָנֳעִמי ַוִּתְקֶראָנה ְׁשמֹו עֹוֵבד הּוא ֲאִבי

ואם נחזור . מוזר שלא בועז נותן שם לבנו כי אם השכנות אך זה לעיון אחרו
לנושא הפרנס אין אני בטוח באם מגילת רות לא נועדה להיות קופת השרצים 

 אף אם הם ,של בית דוד מאחר ומואבים אינם אמורים לבוא בקהל ישראל
  .  בתוה שהרי רות היית, מואבךמלצאצאים של 

 :נויונחזור לפרשת
 היה ילוד ל שאחרי הכו,שת חוקת עוסקת בן השאר בחטאו הגדול של משהפר

 אשה
ָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהרֹן -ַהַּמֶּטה ְוַהְקֵהל ֶאת- ַקח ֶאתח  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל

ַהֶּסַלע -ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמןַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם -ָאִחיָך ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל
ַהַּמֶּטה ִמִּלְפֵני ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר - ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאתט  .ְּבִעיָרם-ָהֵעָדה ְוֶאת-ְוִהְׁשִקיָת ֶאת

ָנא -ְּפֵני ַהָּסַלע ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו-ַהָּקָהל ֶאל- ַוַּיְקִהלּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאתי  .ִצָּוהּו
ַהֶּסַלע -ָידֹו ַוַּיְך ֶאת- ַוָּיֶרם מֶֹׁשה ֶאתיא  .ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים-ַהּמִֹרים ֲהִמן

- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאליב} ס { .ַּפֲעָמִים ַוֵּיְצאּו ַמִים ַרִּבים ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרםְּבַמֵּטהּו 
ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן לֹא -ַאֲהרֹן ַיַען לֹא-מֶֹׁשה ְוֶאל
ָרבּו - ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶׁשריג  .ָנַתִּתי ָלֶהם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל-תָתִביאּו ֶא

  .ְיהָוה ַוִּיָּקֵדׁש ָּבם-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ְבֵני
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 י"ועל זה אומר רש

ין  גלה הכתוב שאלולי חטא זה בלבד היו נכנס- יען לא האמנתם בי 
לארץ כדי שלא יאמרו עליהם כעון שאר דור המדבר שנגזר עליהם שלא 

הצאן ובקר ישחט ) במדבר יא(והלא , יכנסו לארץ כך היה עון משה ואהרן
קשה מזו אלא לפי שבסתר חסך עליו הכתוב וכאן שבמעמד כל ישראל לא 

 חסך עליו הכתוב מפני קדוש השם 
הייתי מקודש לעיני  שאילו דברתם אל הסלע והוציא - להקדישני 

העדה ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה 
  מקיים דבורו של מקום קל וחומר אנו

יש פרשנים החושבים שהסלע המדובר לא היה סלע תמים שנבחר כלאחר יד כי 
אם סלע זה היה בארה של מרים שנדד עם בני ישראל בנדודיהם במדבר ואם 

ולכן צווה משה לדבר אליו ולא .  הפסיק לספק מים לעם ישראלמותה של מרים
 .להכותו כפי שעשה בפעם אחרת

 .ולומדים אנו שהחטא הגדול של משה היה קטנות האמונה 

האמונה או חסרונה חוזרת בתורה מספר פעמים בהמשך הפרשה  כאשר 
הקוטרים מקטרים ומתלוננים  שולח האל את הנחשים שרפים והפתרון למגפה 

 אחר תפילת משה הואל

ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה -ֵנס ְוָהָיה ָּכל-מֶֹׁשה ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל
- ַהָּנָחׁש ֶאתָנַׁשְך-ַהֵּנס ְוָהָיה ִאם- ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְנַחׁש ְנחֶֹׁשת ַוְיִׂשֵמהּו ַעלט  .אֹתֹו ָוָחי

  .ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת ָוָחי-ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל
ואמרו רבותינו וכי נחש ממית או מחיה אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי 

מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים ואם לאו היו נמוקים 
 . ושוב מוצאים אנו את האמונהא נזוקים"נ(

 שראל נלחם בעמלקי מסופר בספר שמות כאשר עם י
ָלנּו -ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר- ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאלט  .ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם-ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם

ה ָהֱאלִֹהים רֹאׁש ַהִּגְבָעה ּוַמֵּט-ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ָמָחר ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל
לֹו מֶֹׁשה ְלִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ּומֶֹׁשה ַאֲהרֹן ְוחּור ָעלּו - ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָאַמרי  .ְּבָיִדי

ר ָיִרים מֶֹׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר  ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשיא  .רֹאׁש ַהִּגְבָעה
ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה ְוַאֲהרֹן ְוחּור - ִויֵדי מֶֹׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּויב  .ֲעָמֵלק

 ַוַּיֲחלֹׁש יג  .ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש-ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעדָּתְמכּו ְבָיָדיו ִמֶּזה 
 ָחֶרב-ַעּמֹו ְלִפי-ֲעָמֵלק ְוֶאת-ְיהֹוֻׁשַע ֶאת

ושוב אשאל את השאלה וכי ידיו של משה עושות מלחמה והתשובה היא לא כי 
 . הם  אשר משפיעים על מהלך המלחמהאם האמונה והרצון

 

  .האמונה היא גורם משפיע בחיי עם ישראל
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  קהילה ויצירה יהודית1962מאז 
  בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראלמות מתקייפעילויות הקהילה

 אנחנו נשמח לקבל את פניהם של חברינו 
 .גם אם אין באפשרותם לשלם את המחיר המלא

 

 
 
 

ל התנועה " מנכ,בזמן שיחתו של מר גלעד קריבלצערי לפני כשבועיים 

ברצוני לומר להם . הרפורמית בקהילה נשמעו קולות של קטני אמונה וספקנים
מלבצע ולשנות  ואין לנו לפחד .  להזיז דברים ולשנותםחשכח האמונה הינו הכו

ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר -מֶֹׁשה ַמה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאלגם למשה שעמד לפני ים סוף נאמר  
 ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו-ְּבֵני-ֶאל

 .קפוץ למים ולעשותרוצה לומר שיש עת להאמין אך צריך גם ל

 היו נשארות ללא "אם תרצו אין זאת אגדה"תחשבו מה היה קורה באם המילים 
ח באם קטני האמונה היו "ומה היה קורה בתש. בתחום האגדהאלא מונה הא

אני לא יודע מה העם רוצה " האיש אשר אמר ,מצליחים להניע את דוד בן גוריון
 . מהכרזת המדינה"אני יודע מה העם צריך

 
עומדים אנו בקהילה בפני תקופה חדשה שבה אנו זקוקים לכל שביב של אמונה 

משפחתה יש את ל לתורמת ו. על שם משפחת דוידסון המרכז החינוכיתבבניי

 יש ,וכקהילה לכל איש ואישה כפרט , שגם לנוההאמונה בנו ובדרכינו ואני תקוו
את האמונה בדרכינו אשר אמורה להוות גם אחד הנדבכים בהתחדשות של 

 .הקהילה אשר כשמה כן היא מבקשת את הדרך
בן השאר ה אשר בה נעסוק אנו עומדים שבוע לפני האספה השנתית של הקהיל

בהצגת המבנה החדש ופתיחת דיון קהילתי על התכנים והפעילות שיתרחשו 
 . להשתתף באספה זוויגיע כל חברי הקהילה שהואני תקוו.בו

 .תודה רבה ושבת שלום
 

 


