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 ראהנגיעות מפרשת השבוע 

, קר, עיר נידחתיאי שנב ,ה זרהמיסיונריות לעבודאזהרה מ , ות וחו"ח קללותעוסקת בברכ פרשת השבוע

 ועוד. כשרות האוכל , מעשרות 

ם, לַ " ִנים ַאתֶּ ם-לֹא ִתְתֹגְדדּו, ְולֹאה' אלהיכם, בָּ ינֵּיכֶּ ין עֵּ ה בֵּ ְרחָּ ִשימּו קָּ ת תָּ מֵּ דֹוׁש אַ  .לָּ ה, לַ ִכי ַעם קָּ ּוְבָך ה' תָּ

ַחר ר ַעלה'  בָּ ַעִמים, ֲאׁשֶּ ה, ִמֹכל הָּ ה-ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגלָּ מָּ ֲאדָּ שלושה תארים מיוחדים ניתנו כאן לעם  " ְפנֵּי הָּ

 האם תוארי אצולה אלו קבועים לנצח מבלי כל קשר למעשים?  ישראל: בנים, עם קדוש ועם סגולה.

ם  " התואר המיוחד :בהרב חיים סבתו כות ִנים ַאתֶּ יסור זה  " מופיע כהקדמה לאיסור: "לא תתגודדו". א בָּ

"האזהרה שהוזהרנו מלשרוט את עצמנו כדרך שעושים עובדי עבודה   מוזכר ברמב"ם בשתי משמעויות.

לא תעשו אגודות  -אזהרה על ההימנעות מפילוג האומה ומחלוקת הרבים ואמרו: 'לא תתגודדו ו/או זרה... 

נובע מן המשותף לעם, והוא  ה'בנים אתם", שהרי היות עם ישראל בנים ל" .אגודות'" )יבמות יג ב(

? והרי הפילוג בעם הוא כשרט  ויתפלגו תודוגא-תודוגא בחירתם לעם ה', ולפיכך איך ייתכן שייעשו

למקום, ואחים זה לזה, ואיך בבשר החי, הפילוגים הללו נובעים מן המפריד בחלקי העם, והם כולם בנים 

יהיו לאגודות שונות? וזהו שאנו מזכירים בתפילת מנחה של שבת: "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך 

 ."ישראל גוי אחד בארץ

ִנים " זכאים ישראל לתואר  אימתי קיםולח חז"ל כך נאמר בספרי: "'בנים אתם לה'... רבי יהודה אומר:   ".בָּ

י אתם בנים, ואם לאו אי אתם בנים. רבי מאיר אומר בין כך ובין כך בנים  אם נוהגים אתם מנהג בנים, הר 

אתם" )ספרי דברים ראה צו(. והגמרא במסכת קידושין )לו א( מביאה את ראיותיו של רבי מאיר:  

"שנאמר: 'בנים סכלים המה' )ירמיה ד, כב(, ואומר: 'בנים לא אמון בם' )דברים לב, כ(, ואומר: 'זרע 

חיתים' )ישעיה א, ד(, ואומר: 'והיה במקום אשר יאמר להם: 'לא עמי אתם', יאמר להם:  מרעים בנים מש

סכלים, ובנים שלא אמון בם, מרעים, משחיתים, עדיין  שלמרות שהם 'בני אל חי' )הושע ב, א(". הרי 

לדעת רבי יהודה התואר ניתן להם בהתאם למעשיהם, מעשים טובים   .קרויים הם בניםובכל מקרה 

תואר: "בנים". כמו שמי שרואה את הבן יכול להכיר את אביו, כך הרואה מי  וישרים הם המזכים ב

                                רכי ה'. בדהולכים ש שעושה מעשים כאלה מכיר בהם את תולדות היותם עם ה', 

לדעת רבי מאיר זה תואר עצמי בלא קשר למעשיהם, וכמו שבריאת האדם היא בצלם מעצם ברייתו,  מנגד 

 יה כלל במעשיו, כך בחירתם של ישראל כעם ה' עושה אותם בנים לו מעצם בחירתם. ואינה תלו

"חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם... חביבין  באבות )ג, יד(  קובע רבי עקיבא

למקום, חביבין ישראל שניתן להם  ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים 

כלי חמדה חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם שנאמר כי לקח טוב נתתי  

                                                                                                            ."לכם תורתי אל תעזובו

ניתנו על   אלשהדברים שלא ניתנו על תנאי: "ואלו שתואר זה של "בנים" הוא אחד  נאמר במדרש תנאים,

ר: 'תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב' )דברים לג, ד(, קריאת ישראל בנים תנאי: התורה, שנאמ

 שנאמר: 'בנים אתם לה', ואפילו בשעת הכעס הן קרויין בנים" )אוצר מדרשים תקלו(. 

שכל ישראל אחים. שהרי אם כל "בנים אתם" הרמב"ם בהלכות צדקה )הלכות מתנות עניים י, ב( למד מ

ישראל בנים לה', אם כן הם כולם אחים זה לזה. וכך הם דבריו: "כל ישראל והנלוה עליהם כאחים הם,  

אח על האח מי ירחם עליו? ולמי עניי ישראל נושאין  שנאמר: 'בנים אתם לה' אלהיכם', ואם לא ירחם ה

 ."עיניהן, הלגויים ששונאין אותן ורודפים אחריהן? הא אין עיניהן תלויות אלא לאחיהן

ופירש: מי שהאבא חביב   היה לומר את הפסוק: "בנים אתם לה` אלוקיכם"רבי ישראל הבעש"ט רגיל 

                                                                                             .עליו, גם הבנים חביבים עליו

בנים , אחים  נזכור שכולנו בע"ה לטובה החגים הבאים לקראתנו  תואוויר "טלהבעלקראת חודש אלול 

ם,  "   ובינהם בפרשהשיתקיימו בנו כל הברכות האמורות ילדים של אלוקים וו ם ְבֹכל ִמְׁשַלח יְֶּדכֶּ ּוְשַמְחתֶּ

ם יכֶּ תֵּ ם ּובָּ ַרְכָך ַאתֶּ ר בֵּ יָךה'  ,ֲאׁשֶּ ל ... ֱאֹלהֶּ ם ִמכָּ כֶּ ִניַח לָּ ם-ְוהֵּ ִביב, ִויַׁשְבתֶּ ם ִמסָּ יכֶּ ַטח-ֹאְיבֵּ ם, ִלְפנֵּי ...בֶּ   ּוְשַמְחתֶּ

םה'  יכֶּ ם ֱאֹלהֵּ יכֶּ ם ְוַאְמֹהתֵּ יכֶּ ם, ְוַעְבדֵּ יכֶּ ם ּוְבֹנתֵּ ם ּוְבנֵּיכֶּ    " ַאתֶּ

  
 שבת שלום וחודש טוב

 שלר איתן                          

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן אטל ונתן ז"ל


