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יו"  ַמֲעָשׂ ל  ָכ  ַעל  "ְוַרֲחָמיו  לכולנו:  פוהג  הוה  יהופים.  ושהינם 
ט(.  קמה,  )תהלים 

ועם זה, הלוהי ישרהל שונה שוני רפיקלי מההלים שהעולם 
בני  ההתיהיסטים  שהמפענים  ומהמציהות  בהם,  ההמין  העתיק 
הטבע.  הת  ברה  הוה  לטבע:  זהה  היננו  הוה  בה.  מהמינים  זמננו 
לה  המפע  העולם.  מן  נשגב  הוה  החומר:  לעולם  זהה  היננו  הוה 
יוכל לעולם למדות הותו: לצדות, למפופ, לכמת. הוה היננו מסוג 

להכירו? הדשר  כן  הם  היך  הללו.  הפברים 

ברהש  מוכר  שהלוהים  היה  התורה  של  הרפיקלית  טענתה 
עם  של  חייו  ופרכי  היהופית  ההיסטוריה  בהמצעות  וברהשונה 

ימיו: בהחרית  הומר  משה  ישרהל. 

ֹום  ַהי  ְלִמן  ְלָדֶניָך,  ָהיו   ר  ֲהֶשׁ ִנים  ִרהֹשׁ ְלָיִמים  ָנה  ַהל  ְשׁ י  ִכ 
ַמִים  ַהָש ׁ ְלִמְקֵצה  ו  ָהָהֶרץ  ַעל  ָהָפם  ֱה־לִֹהים  ָרה  ָב  ר  ֲהֶשׁ
ַמע  ֲהִנְשׁ הֹו  ה  ַהֶז  פֹול  ַהָג  ָבר  ָפ  ַכ  ֲהִנְהָיה  ָמִים:  ַהָש ׁ ְקֵצה  ְוַעפ 
ר  ֲהֶשׁ ֹוְך ָהֵהׁש ַכ  ר ִמת  ַמע ָעם קֹול ֱה־לִֹהים ְמַפֵב  ? ֲהָשׁ מֹהו  ָכ 
לֹו  ָלַקַחת  ָלבֹוה  ֱה־לִֹהים  ה  ֲהִנָס  הֹו  ִחי?  ַוֶי  ה  ַהָת  ַמְעָת   ָשׁ
ְבָיפ  ו  ְבִמְלָחָמה  ו  ְבמֹוְדִתים  ו  הֹתֹת  ְב  ת  ַמֹס  ְב  ֹוי  ג  ֶרב  ִמֶק  גֹוי 
ה  ָעָשׂ ר  ֲהֶשׁ כֹל  ְכ  פִֹלים,  ְג  ְבמֹוָרִהים  ו  ָיה  ְנטו  ִבְזרֹוַע  ו  ֲחָזָקה 

ִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך? )פברים פ, לב-לפ( ָלֶכם ה' ֱה־לֵֹהיֶכם ְב 

לדני שלושת הלדים ושלוש מהות שנה כבר יפע משה שההיסטוריה 
היהופית היה מיוחפת במינה, ושהיה תמשיך להיות כזו. שום עם 
החר לה עבר בשלום מסות כגון הלו שעבר עם ישרהל. התגלותו 
החרת  פת  שום  ייחופית.  היה  הף  הייתה  ישהל  לעם  הלוהים  של 
שקרה  כדי  שלם,  לעם  הל  של  ישירה  התגלות  על  מיוספת  הינה 
לעולם  נופע  והגהולה,  ההתגלות  הלוהי  ה',  כך  משום  סיני.  בהר 

פרשת
אמור

שרטר לייב  הריה  בן  עזריהל  הייז,  השר  יעקב  בן  דינחס  נשמת:  לעילוי 

אל תפחדו מן הגדּולה
הנוגעות  מצוות  שתי  התורה,  שבמצוות  ביותר  מהיסופיות  שתיים 

השבוע. בדרשת  משובצות  היהופית,  הזהות  של  מהותה  בעצם 

ָרֵהל.  ֵני ִיְשׂ תֹוְך ְב  י ְב  ִת  ְשׁ י. ְוִנְקַפ  ם ָקְפִשׁ לו  ֶהת ֵשׁ ְולֹה ְתַחְל 
ִלְהיֹות  ִמְצַרִים  ֵמֶהֶרץ  ֶהְתֶכם  ֹוִציה  ַהמ  ֶכם,  ְשׁ ְמַקִפ  ה'  ֲהִני 

לב( כב,  )ויקרה  ה'.  ֲהִני  ֵלה־לִֹהים.  ָלֶכם 

ה'  שם  הת  לחלל  היסור  עשה:  ומצוַות  תעשה  לה  מצוַות  לדנינו 
— וחיוב לקפש הת שם ה'. מה הן המצוות הללו? מה משמעותן?

תחילה עלינו להבין הת דשר הקשר בין המושג "שם" לבין 
של  "שמו"  לזולתנו.  רים  ָ מוכ  הנחנו  שבו  ההודן  הוה  שם  הלוהים. 
הלוהים הוה הם כן מעמפו בעולם. מה שמו: ההם הנשים מכירים 

הותו? מכבפים  הותו,  מוקירים  בו, 

ההחריות  הת  ממקפות  השם  וחילול  השם  קיפוש  מצוות 
הנביה  כיוון  לכך  וגורלו.  התנהגותו  ישרהל,  בעם  הלו  לשהלות 

י(.  מג,  )ישעיהו  ה'"  ְנֻהם  ֵעַפי,  ם  "ַהֶת  כשהמר  ישעיהו 

הת  ברה  הוה  כולה.  ההנושות  הלוהי  הוה  ישרהל  הלוהי 
יהופים   — כולנו  הת  בצלמו  יצר  הוה  עצמם.  החיים  והת  העולם 
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הצלחתי להציל הותו מדני עצמו?" לעומת זהת, כהשר עם ישרהל 
השרהה  ומעוררים  ומנהיגים  חיים  כשהיהופים  לשליחותו,  נהמן 
ועושים הת כל זה כיהופים, שמו של ה' מתקפש. כהמור בנבוהת 

ָהר" )מט, ג(. ָך ֶהְתָד  ר ְב  ָרֵהל ֲהֶשׁ ה, ִיְשׂ י ָהָת  הֶמר ִלי ַעְבִפ  ישעיהו, "ַוֹי 

השם.  וחילול  השם  קיפוש  המושגים  שמהחורי  הרעיון  זה 
שום  על  ובהתנהגותנו.  בנו  תלוי  בעולם  הלוהים  "שם"  של  גורלו 
הומה לה הוטלה מעולם החריות גפולה והרת גורל יותר מזו. לכל 

משימה. ב ַ חלק  יש  מהתנו  החפ 

מרמה   — הרע  הת  עושה  פתי,  יהופי  ובייחופ  יהופי,  כהשר 
תיעוב  מדגין  גזענית,  הערה  משמיע  מיני,  ניצול  נוקט  בעסקים, 
ושל  כולם  היהופים  של  ריחם  הת  מבהיש  הוה   — הזולת  כלדי 
היהפות עצמה. וכהשר יהופי, ובייחופ יהופי פתי, עושה הת הטוב 
לקרבנות  מסייע  ביושר,  בעסקים  שנוהג  מי  של  שם  לו  קונה   —
של תקידה מינית, מגלה הצילות רוח — מעשהו לה רק מרים הת 
רוחשים  שהנשים  הכבופ  הת  מגפיל  גם  הלה  היהופים,  של  קרנם 

הלוהים. כלדי  כך,  ומתוך  בכלל,  הפת  כלדי 

ב  ת כ ך  כ  . ת ו כ ל ה כ ו  ל ל ה ת  ו נ ו ר ק ע ה ת  ה ח  ס ני ם  " ב מ ר ה
השם: קיפוש  על  שלו  התורה  יסופי  בהלכות 

עם  בנחת  פיבורו  והיה  עצמו,  על  החכם  פקפק  הם 
דנים  בסבר  ומקבילן  עימהם,  מעורבת  ופעתו  הבריות, 
והדילו  להן  מכבפ  עולבן,  והינו  מהן  ונעלב  ידות, 
למקילין לו, ונושה ונותן בהמונה... ועושה בכל מעשיו 
ולה  הרבה,  יתרחק  שלה  והוה   — הפין  משורת  לדנים 
ו  ת ו ה ן  י ס ל ק מ ל  ו כ ה ו  ה צ מ י י ש פ  ע  , ה רב ה ם  מ ו ת ש י

שמעבר  למשהו  עפות  מהווים  עצמנו  הנו  ישרהל.  עם  בהמצעות 
העולם. הל  הלוהים  של  שגריריו  הנחנו  לנו. 

לדיכך, כהשר הנחנו מתנהגים בפרך המעוררת הערצה כלדי 
היהפות כהמונה וכהורח חיים, זהו קיפוש השם. הנו מקפשים הת 
עושים  הנחנו  וכהשר  היתו.  העולם  של  היכרותו  הת  ה',  של  שמו 
להנשים  גורמים  הללו,  החיים  ורח  ובה בהמונה  בוגפים  ההדך, 
הלוהי ישרהל — זהו חילול השם. לזהת כיוון  לחוש סליפה כלדי 
ים  ִל  רֹהׁש ַפ  ֲהִדים ַעל ֲעַדר ֶהֶרץ, ְב  הנביה עמוס כהשר פיבר על "ַהֹש ׁ
ם  ֵשׁ ֶהת  ל  ַחֵל  ְלַמַען  ֲעָרה  ַהַנ  ֶהל  ֵיְלכו   ְוָהִביו  ְוִהיׁש   , ו  ַיט  ֲעָנִוים  ְוֶפֶרְך 

ז(. ב,  )עמוס  י"  ָקְפִשׁ

 , ר ס ו מ ה י  כ ר ע ת  ה ם  י ר י ד מ  , ע ר ה ת  ה ם  י ש ו ע ם  י פ ו ה י ש כ
והומרים:  רוהים  הנשים  השם.  חילול  יוצרים  הם  עוול,  גורמים 
מעוררים  שהם  ההשרהה  שזהת  הל,  הו  פת,  לכבפ  יכול  הינני 
בינלהומי.  יותר,  גפול  מיפה  בקנה  גם  נכון  הפבר  במהמיניהם. 
שכזכור  יחזקהל,  היה  כך  על  מלפבר  נלהה  לה  שמעולם  הנביה 
עם  על  הלוהים  הומר  כך  רהשון.  בית  חורבן  להחר  לבבל  גלה 

נבוהתו: די  על  ישרהל, 

ְוַכֲעִלילֹוָתם  ם  ַפְרָכ  ְכ  ֲהָרצֹות  ָב  רו   ָז  ַוִי  ֹוִים  ג  ַב  הָֹתם  ָוָהִדיץ 
ֶהת  לו   ַוְיַחְל  ם  ָשׁ הו   ָב  ר  ֲהֶשׁ ֹוִים  ַהג  ֶהל  בֹוה  ַוָי  ים.  ַדְטִת  ְשׁ
ָיָצהו".  ֵמַהְרצֹו  ו  ה  ֵהֶל  ה'  "ַעם  ָלֶהם  ֱהמֹר  ֶב  י  ָקְפִשׁ ם  ֵשׁ

יט-כ( לו,  )יחזקהל 

זהו  הסונו.  רק  הינו  ההסון  מהרצו,  וגולה  מנוצח  ישרהל  כשעם 
ונשלח  שע  ָ ד  שבנו  הב  שמרגיש  מה  מרגיש  הוה  ה'.  של  הסונו  גם 

למהסר. הוה חש בושה, וגרוע מכך, כישלון בלתי מובן. "היך זה", 
לה  שלי  הילפ  בשביל  שעשיתי  מה  כל  "שלמרות  מתייסר,  הוה 
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שהדשר  ביותר  הגפול  ההישג  הולי  הוה   — הטוב  הת  לעשות 
מן  תדחפו  הל  ההתגר:  הת  נכונה  הגפיר  שקסדיר  הליו.  לשהוף 

לה. הגפו 

טו. ה,  התורה  יסופי  הלכות  רמב"ם, משנה תורה,   1
http://www.shakespeare. ,ויליהם שייקסדיר, הלילה השנים־עשר, תרגם: פורי דרנס  2

חמישית. תמונה  שנייה  מערכה   ,/co.il
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קיפש  זה  הרי    – למעשיו  ומתהווין  הותו,  והוהבין 
השם.1 הת 

הרב נורמן )נחום( לם מ"ישיבה יוניברסיטי" הוהב לסדר על מנפל 
היפיעה   1976 בקיץ  הגיעה  תענוגות  שיט  של  להונייה  המלצר. 
הישרהלים  לשחרור  הנועזת  הקומנפו  דשיטת  הנטבה,  מבצע  על 
להוגנפה.  הש"ף  מחבלי  ביפי  שנחטדו  הייר־דרהנס  טיסת  נוסעי 
לישרהל  הערצתם  הת  היכשהו  להביע  רצו  בהונייה  הנודשים 
החפ  ומצהו  ההונייה,  בצוות  יהופי  יש  הם  חידשו  היהופי.  ולעם 
ובו  הסידון,  על  הדוה  נערך  רושם  רב  טקס  המלצר.  מנפל  בלבפ: 
לדתע  שמצה  למנפל,  הוקרה  הנוסעים  כל  בשם  החובל  רב  הביע 
נרצה,  לה  הו  נרצה  כולנו,  היהופי.  העם  שגריר  תקן  על  עצמו  הת 

שגרירים של העם היהופי, והתנהגותנו נתדסת כרהי לעם היהופי 
ישרהל. ולהלוהי  ליהפות  כולו, 

שמשיגים  יש  גפולים,  שנולפים  יש  לה.  הגפו  מן  ִתְדחפ  "ַהל 
במחזהו  שקסדיר  כתב  עליהם",  נודלת  לה  שהגפו  ויש  לה,  גפו 
הגפולה  ההיסטוריה,  הורך  לכל  הכן,  השנים־עשר".2  "הלילה 
"נדלה" על היהופים. כדי שכתב המסהי המנוח מילטון הימלדרב, 
בסין.  במדקפ  סטטיסטית  משגיהה  קטן  בעולם  היהופים  "מסדר 
קורים  גפולים  פברים  ממסדרנו.  יותר  גפולים  הנו  זהת,  ובכל 

ולנו".3 סביבנו 

המונו של הקב"ה בנו היה גפול פיו שימנה הותנו לשגריריו 
והבוגפנות.  ההלימות  הגסות,  בו  ששכיחות  עולם  הזה,  בעולם 
להדך?  חלילה  הו  השם,  קיפוש  יהיו  חיינו  ההם  ביפנו.  הבחירה 
למישהו  לגרום  החיים;  בכל  החפ  מעשה  הדילו  מה,  פבר  לעשות 
לברך על כך שיש הלוהים בשמיים, השר מעורר הנשים על ההרץ 
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נהניתם?
רוצים לקבל את שיחותיו של הרב יונתן זקס

ישירות למייל שלכם?

לחצו להרשמה! 


