
 "א  פתשאייר                       בס"ד 

 

      קותי בהר בחת השבוע ופרשגיעות מנ 

 

, טומאה , מועדים, עבודת קורבנותעבודת ה' במשכן - ושהקדבסק ושעספר  .את ספר ויקראהשבת נסיים 

כּו  ִאם " תהחופשי הבחירה זכות ב  ייםהספר מסתהדרישות והמצוות כל למרות  וטהרה לֵּ ַתי, תֵּ ֻחקֹּ המסר   " בְּ

       .                 בידינו רה היא רקאת הדרך שלנו וההחלטה בבחיכלים ללמוד ולבחור לנו יש  – ברור

"אם בחקתי   חקתי פותחת בתיאור מצב אידאלי ות השבוע מציין כי פרשת ב פרשעל  נשטייןהרב משה ליכט

המצב המתואר הוא לא תלכו... ונתתי גשמיכם בעתם... וישבתם לבטח בארצכם... ואולך אתכם קוממיות" 

רק טוב ורצוי, אלא מושלם. אולם, מיד לאחר מכן מתואר מצב הפוך, מצב שבו בני ישראל לא מקיימים  

בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל   "אם לא תשמעו לי... ואם והקב"ה מגיב בהתאם 'את תורת ה

                                                                                          נפשכם... ואם תלכו עמי קרי..."

טה, מצוה המביעה יותר מכל מצוה אחרת את הביטחון בקב"ה.  פרשת בהר, התורה פותחת במצות שמי ב

בחברה המבססת את קיומה על עבודת האדמה, הימנעות מפעולות חקלאיות במשך שנה שלמה דורשת 

אמונה גדולה, ותעצומות נפש אדירות. קיומה מבטא מצב שבו עם ישראל חי על אדמתו מתוך אמונה 

"כי ימוך   אולם, גם בפרשת בהר מתוארת הידרדרות הקשות ביותרומקיים את מצוותיו, ואפילו  -באלוהיו 

אחיך ומכר מאחזתו... ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה... וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך... וכי תשיג יד  

כל כך   מסביר בשם חז"ל שהסיבה לנפילה במצבם הכלכלי של רש"י  " גר ותושב עמך ומך אחיך עמו

שמירת מצות השמיטה. הצורה שבה החברה מנהלת את חייה הכלכליים -הרבה בני עם ישראל היא אי

 .היא הגורמת למצב החמור -והצורה שבה החברה מתייחסת לעניים 

ישנו הבדל לשוני יסודי בין שני התיאורים של מצבם הקשה של עם ישראל. בפרשת בחקתי התורה 

לא  זה אך יש אפשרות לכך  י תמאסו... ואם תלכו עמי קרי". פירוש הדברנוקטת בלשון "אם": "אם בחקת

מהתממשותם של התיאורים הקשים  עולהימנ . עם ישראל יכול לשמור את מצוות ה' כהלכתם, הכרחי

המתפרש במשמעות "כאשר".  בפרשת בהר התורה נוקטת שוב ושוב בלשון "וכי"  המופיעים בפרשה.

 נכסיםת שהמצב המתואר בפרשת בהר הוא בלתי נמנע. הידרדרות האדם, בשל היותו בעל התורה רומז

המציאות. הדרך בה אנו  מחויבתלמצב שבו הוא פוגע בחלשים בחברה בשביל להגן על רכושו היא כמעט 

על כל השלכותיו. מדובר   מנהלים את חיינו הכלכליים תוביל בהכרח למצב המתואר, "כי ימוך אחיך"

 .וד טרגי, הטבוע בטבעו של האדם, שגורם להתפוררות חברתיתבמלכ

התורה מזהירה אותנו מפני הגעה למצב זה. הדבר דורש הקפדה יתירה ותשומת לב מתמדת לדרך בה אנו 

מצוות  המערכת  זו שבקדושה,  בזהירותגם במערכת הכלכלית והחברתית  פעול חיים את חיינו. עלינו ל

 .להנחיות ולמצוות התורה התנהגותנולהתאים את עלינו  לחברושבין אדם 

לנסות לתת הסבר מדוע אירע אסון  אסור שטנשטיין במירון אומר הרב ליכאסון הנורא שאירע בהקשר ל

ידע דעת עליון הוה   דעת בהמתו לא הוה ? ת עליון השתאויודע דע"בלעם אומרת על ז. הגמרא בברכות 

  מדוע ולמהלהסביר אנחנו לא יכולים א הבין את בהמתו אז הוא יפרש דעת עליון ? לבלעם הנביא . "?ידע

 .              לשפראיפה אנו יכולים  יכולים לעשות, ולשאול מה אנ  כיםוצרי  יכולים. אנחנו אסונות נגרמים

משום   אולי. דיקיםקברי צל באירוע של עליה ומוצאים אותה רוחנית אמונית ווצמה אנשים מחפשים ע

צריך לחשוב מדוע אנחנו חסרים את  . בשאר השנה במקומות רגיליםמספיק   זאת מרגישיםהם לא ש

 . במקומות אחרים כנראה שיש חיסרון ,המרכיבים האלו

איך מגיעים לשמחה, איך  , יום יוםשל ה ותלתפיל חים את העוצמות האלואיך לוקולנסות צריך לחשוב 

           . את שאר המקומות ניגשים לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב לא רק במקום אחד אלא איך אנחנו משפרים

חברה  אנו מצויים ב .והעולם כל שאר הארץל מתפזרת ו תמרת שממירון ב, אחווה ואחדות איך אותה אמונה

שמיים   הנצי"ב מדבר על אנשים שלשם. צדבכל   על ידי אנשים ראויים  מפולגת מתוך להט אידאולוגי

מוכנים לומר דברים נוראיים על חבריהם. דווקא האמונה היוקדת, תחושת הסכנה מהצד שכנגד היא זו  

 בני איש אחד אנחנו.  ויוקדת יש קווים אדומים,   תאידאולוגייקת ם בתוך מחלוג .את הבעיה שיוצרת

  "בהפטרת פרשת בהר ישנה נימת נחמה: "כי כה אמר ה'... עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת

פי תורת ה', שוב  -אפשרות לחיים מלאים על ןתינתום יבוא וישובו בני ישראל לחיות בארץ ישראל, שוב י

 .  יוכלו בני ישראל לכונן חיים חברתיים אידיאליים

 .יהי רצון שנזכה לחיות חיים של קדושה, בכל התחומים ובכל המובנים

 . שלום תשב

 איתןשלר 

 .אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל נשמת   לעילוי

 


