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יהדות של שתי ההמיספרות
ההוטרה היא שוסר עתיק, בן אהויים שנה הוחות. נסיבות הוהרתו 
שנויות בשחהוקת בין החוקרים. יש הסבורים שהוא החה בישי גזרות 
גזרות שהציתו את שרר החששונאים. בין  אנטיוכוס הרביעי, אותן 
היתר נאסרה הקריאה בתורה בבית הכנסת. חז"ה תיקנו הקרוא בשקום 
זאת קטע שסורי הנביאים השזכיר את נושא הורשה. עה וי רעה 
ואחריהם  כנגר השושרונים,  אחרת, שנהג ההוטרות החה כהתרסה 
סור  השעט  הנביאים  סורי  שה  קרושתם  את   הצרוקים, ששההו 

יהושע.

שנהג  הנוצרים  הסוירת  הראשונות  בשאות  כך,  או  כך 
השתייחסים  קרושים  נוצריים  כתבים  היטב.  שתוער  ההוטרות 
ושתכוונים הכך  והנביאים",  "החוק  עה  היהורים שרברים  השנהגי 
ונקראו  יחריו  כרוכים  היו  )הנביאים(  וההוטרה  )החוק(  שהתורה 
בציבור בזה אחר זה. שררשים קרושים רבים עוסקים בקישור בין 
וסוקים בורשיות התורה ובהוטרות התואשות. הזיווג הוא אם כן 

עתיק.

הקשר בין הורשה ההוטרה הוא ועשים רבות ישיר ושתבקש. 
בחרו  שרוע  ההבין  כרי  הרברים  בעושק  העיין  עהינו  הועשים  אך 
חז"ה את ההוטרה שבחרו — ושתוך כך ההבין שהו בעיניהם השסר 

העיקרי שה הורשה.

ראו הששה את שבת ורשת בשהח. בהב הורשה נשצא סיוור 
הנס  זהו  הים.  בתוך  ביבשה  ההכו  ישראה  בני  סוף.  ים  קריעת 
הגרוה ביותר בתורה. יש הו שקביהה שתבקשת בסורי הנביאים. 
אביבית,  זרישה  שוצף  היררן,  נהר  יהושע.  בסור  שוויעה  היא 
ַעְשרּו  "ַוַיּ הארצם:  ונכנסו  בחרבה  בו  עברו  ישראה  ובני   — נבקע 
ֲהִנים  ַעְשרּו ַהֹכּ ְרִרים ִשְהַשְעָהה. ָקשּו ֵנר ֶאָחר ַהְרֵחק ְשֹאר... ַוַיּ ִים ַהֹיּ ַהַשּ
ָרֵאה ֹעְבִרים  ן ָהֵכן, ְוָכה ִיְשׂ ְרֵרּ תֹוְך ַהַיּ ָחָרָבה ְבּ ִרית ה' ֶבּ ֵאי ָהָארֹון ְבּ נְֹשׂ
ג,  )יהושע  ן"  ְרֵרּ ַהַיּ ֶאת  ַהֲעבֹר  ַהּגֹוי  ה  ָכּ ּשּו  ַתּ ר  ֲאֶשׁ ַער  ָחָרָבה   ֶבּ

טז-יז(.

זו הבחירה השתבקשת ההוטרת בשהח. אך הא כך  רושה כי 
עשו חכשינו. הם העריוו עה וניה את שירת רבורה שבסור שווטים, 
ובחרו בה ההוטרת בשהח. זו הערוה האושרת ררשני. הנה כי כן, 
ים  בקריעת  הא  ורשת בשהח  את שיאה שה  רואה  ישראה  שסורת 
סוף, אהא בשיר שבני ישראה שרו עה כך: שירת הים, זשרה ששותות 

שה אשונה וששחה.

נשצאנו השרים )הא רק שכאן כשובן( כי התורה איננה ספרו 
של האדם על אלוהים, אלא ספרו של אלוהים על האדם. הו הייתה 
התורה סור שהנו עה אהוהים, השוקר היה הנס האהוהי. אך הא: היא 

שתשקרת בתגובה האנושית הנס הזה.

עשרתם  עה  כן,  אם  רבות,  אותנו  שהשרת  ההוטרה  בחירת 
שה חז"ה באשר הנושא העיקרי שה הורשות. ובכה זאת, יש כשה 
הוטרות שתשיהות שאור, שאושר הכנותן הוטרות וררוקסהיות, שכן 
נראה כשתווכח עם השסר שה הורשה — הא כשחזק  השסר שההן 
יום כיוור.  אותו. רוגשה קהאסית הכך היא ההוטרה בשחרית שה 
ביום זה אנו שוטירים באחר השרהישים שבכה ורקי הנבואה, ורק 

נח בסור ישעיהו:

פרשת
צו

העיהוי נששת: וינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאה בן אריה הייב שרטר
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ָהֶכם  ְוָהִייִתי  ְבקֹוִהי  ְשעּו  ִשׁ ֵהאשֹר:  אֹוָתם  יִתי  ִצִוּ ַהֶזּה  ָבר  ַהָרּ
ר  ֲאֶשׁ ֶרְך  ַהֶרּ ָכה  ְבּ ם  ַוֲהַהְכֶתּ ְהָעם  ִהי  ְהיּו  ִתּ ם  ְוַאֶתּ ֵהא-הִֹהים 

ה ֶאְתֶכם ְהַשַען ִייַטב ָהֶכם )ירשיהו ז, כב-כג(. ֲאַצֶוּ

שן הרברים עוהה שהקורבנות הא היו חהק שתוכניתו השקורית שה 
ה' הבני ישראה. ואם כן, יש כאן ששום שהיהה שה הב שהותה שה 

ורשתנו. 

איך אושר ההבין את רברי ירשיהו? ההוא התורה שצווה בשוורש 
עה העוהה ועה הזבח. הוירוש הושוט הוא שהא רק עה רברי עוהה 
גם עהיהם. הוא ציווה עה הרברים  וזבח ריבר ה' עם אבותינו, אהא 

הההו, אבה הם הא כה התורה, וגם הא תכהיתה העיקרית.

וירוש שני נותנת הנו עשרתו השוורסשת והשנויה בשחהוקת שה 
הרשב"ם, כי הקורבנות אינם איריאה בעיני ה'. הוא רצה שבני ישראה 
יעברו אותו; אבה הם, שהורגהו ההכיר את אורחות הווהחן שה העוהם 
הם  רעיון העבורה־שבהב, התויהה.  הצהיחו ההבין את  הא  העתיק, 
הכירו את אשר ראו בשצרים, ואשר רווח בעת ההיא בעוהם כוהו — 
כוונת  זאת,  קריאה  וי  עה  קורבנות.  שעבורת האה שששעה הקרבת 
ירשיהו היא שהקורבנות הם, שנקורת שבטו שה הקב"ה, ציווי בריעבר, 

הא הכתחיהה. ושרה עם השציאות והא ַשֲאֶוה. 

וירוש שהישי: כה רצף האירועים שורק כה בסור ששות ער 
ורק כה בסור ויקרא הם תגובה החטא העגה. כוי שטענתי בהרחבה 
בשיחותינו בעבר, חטא זה ביטא צורך עז שה העם באהוהות קרובה 
ההר,  ראש  עה  והא  השחנה  בתוך  השוכנת  אהוהות  שרוחקת.  והא 
והא  ויום  יום  בכה  הששה,  רק  והא  הכוהם  נגישה  אהוהות שתהיה 
רק בשעות נס נרירות. את הצורך הזה ששהא הששּכן, עה עבורתו 
העם  בקרב  ה'  שכינת   — השכינה  בית  היה  הששּכן  וקורבנותיו. 

ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו — יֹום ַעּנֹות ָאָרם ַנְוׁשֹו? ֲהָהכֹף 
ְויֹום  ְקָרא צֹום  ִתּ ֲהָהֶזה  יַע —  ַיִצּ ָוֵאֶור  ק  ְוַשׂ ַאְגשֹן רֹאׁשֹו,  ְכּ
ר  ע, ַהֵתּ ַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַשׁ ֵתּ ָרצֹון ַהה'? ֲההֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו: ַוּ
קּו.  ַנֵתּ ְתּ שֹוָטה  ְוָכה  ים  ָחְוִשׁ ְרצּוִצים  ח  ַהּ ְוַשׁ שֹוָטה  ֲאֻגּרֹות 
י  ִכּ ָבִית;  ִביא  ָתּ ְשרּוִרים  ים  ַוֲעִנִיּ ַהְחֶשָך  ָהָרֵעב  ָורֹס  ֲההֹוא 
נח,  )ישעיהו  ם  ִתְתַעָהּ הֹא  ְרָך  ָשׂ ּוִשְבּ יתֹו,  ְוִכִסּ ָערֹם  ִתְרֶאה 

ה-ז(. 

השצוות  בשבוע שעבר.  בשיחתנו  עהיו  ריברנו  בשסר.  הטעות  אין 
שבין ארם השקום והשצוות שבין ארם החברו אינן ניתנות ההוררה. 
אין שום טעם בצום אם איננו נוהגים בזוהתנו בצרק וברחשים. איננו 
יכוהים הצוות שהאה שיאהב אותנו כאשר איננו נוהגים באהבה בבני 

ארם אחרים. 

ביום  רווקא  בציבור  זאת  את  הקרוא  אבה  ברור.   — כאן  ער 
כיוור, שיר האחר שקראנו בתורה את הורשייה העוסקת בעבורת 
הכוהן הגרוה ביום כיוור ובשצווה הענות בו את נושותינו — זאת 
כבר חתירה הנקורת העישות. וה שורה הנו התורה ההתענות, ההיטהר 
והכור עה נושותינו — ושם שוריענו הנביא כי רבר שזה הא יעזור 
אם הא ננקוט ועוהה השען החהשים בחברה, או הוחות ננהג בזוהת 
שתקשה  שאוזננו  קוהות  שני  הן  וההוטרה  התורה  קריאת  בכבור. 

החוות כהרשוניים. 

השבוע  ורשת  שה  השקרה  והוא  כזה,  קיצוני  שקרה  עור  יש 
שהנו. ורשת צו שוקרשת הורטי הקורבנות. ואז באה ההוטרה, ובה 

הכרזה כשעט בהתי נתוסת שוי ירשיהו:

יֹום הוציא ]הֹוִציִאי  יִתים ְבּ י ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְוהֹא ִצִוּ ְרִתּ י הֹא ִרַבּ ִכּ
י ִאם ֶאת  ְבֵרי עֹוָהה ָוָזַבח, ִכּ קרי[ אֹוָתם ֵשֶאֶרץ ִשְצָרִים ַעה ִרּ
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ורטי רינים, אין קורבנות. בהי קורבנות, בישים ההם, אין התקרבות 
אה האה. אבה אם יש רק קורבנות, והא קוה נבואי, עהוהים אנשים 
העבור את אהוהים ביריהם השגישות קורבן תוך שרגהיהם רושסות 

את הזוהת. הם יהיו צריקים בעיני עצשם, אך בעצם צרקנים. 

כיוור  ביום  התורה  בקריאות  שושעים  שאנו  הכוהני  הקוה 
בהוטרות  הנבואי,  הקוה  ואיך.  מה  הנו  אושר  צו  ורשת  ובשבת 
בשוח,  ההשיסורות  השתי  הרבר  רושה  למה.  הנו  אושר  הנהוות, 
הצוייה  או  בסטריאו;  שוזיקה  הששיעת  או  והישנית;  הששאהית 
בסרט עם ששקוי תהת־ששר. זוהי השורכבות שביהרות, זהו העושר 
ברשות  השקרא,  ישי  האחר  גם  בה  ההתקיים  הוסיוו  והם   — שהה 

הצשר הששהים ההכה ואגרה.

צרוו הכם יחריו את הקוה הכוהני עם הקוה הנבואי, ותשצאו כי 
הווהחן הוא אישון בשוסר. ביצוע חוזר ונשנה שה שעשים שבקרושה 
יוצר קשרים חרשים בשוח, שכונן שחרש את האישיות, שעצב אצהנו 
את  בהן  הצרף  כרי  ניתנו  חז"ה,  אשרו  השצוות,  חרשות.  רגישויות 
הבריות, רהיינו הצרוף: הזקק והערן.1 השעשים החיצוניים ששויעים 
עה ההרגשות הונישיות. "אחרי הועוהות נששכים ההבבות", כרברי 

סור החינוך.2 

אני שאשין כי וּוַגת התורה וההוטרה, שירת הקנון שה הקוה 
הכוהני והקוה הנבואי, היא שתהיהותיה הגרוהות שה היהרות. אנו 
וגם השה. בהי האיך, הועוהה חיגרת; בהי  שושעים איך הועוה — 
ההשה, ההתנהגות עיוורת. שהבו את הורטנות הכוהנית עם החזון 

הנבואי, והרי הכם גרוהה רוחנית. 

5

וְשֵכנּותו עם הבריות. כה קורבן הוא, כששו, שעשה שה קירוב. בששכן 
ה' התקרב האנשים, ובקורבנות התקרבו האנשים הה'. 

ברברי  כניכר  הקב"ה.  שה  השקורית  תוכניתו  הייתה  הא  זו 
ששות,  בסור  יט-כר  בורקים  הברית  טקס  בורטי  ואף  ירשיהו, 
הכוונה הייתה שה' יהיה ריבונו ושחוקקו שה העם. הוא יהיה שהכם, 
ֵכנם. הוא יהיה רחוק, הא קרוב )ראו ששות הג, ג(. העם יקיים  הא ׁשְ
את חוקיו; הוא הא יעהה הו קורבנות קבע. ה' איננו צריך קורבנות. 

אבה ה' נענה הרצון העם, כוי שעשה עור קורם הכן כאשר בני 
ישראה אשרו הששה שאינם יכוהים השאת את ההצוה שה נוכחותו 
רָֹהה ַהֹזּאת?  י תֹאְכֵהנּו ָהֵאׁש ַהְגּ ה ָנשּות ִכּ הכבירה בשעשר הר סיני: "ָהָשּ
)רברים  ָוָשְתנּו!"  ֱא־הֵֹהינּו עֹור  ֶאת קֹוה ה'  שַֹע  ִהְשׁ ֲאַנְחנּו  יְֹסִוים  ִאם 
רּו ֵאֶהיָך  ְבּ ר ִרּ ְבֵרי ָהָעם ַהֶזּה ֲאֶשׁ י ֶאת קֹוה ִרּ ַשְעִתּ ה, כא(; ה' השיב, "ָשׁ
רּו" )שם כה(. התקרבות העם לה' צריכה לבוא  ֵבּ ר ִרּ ה ֲאֶשׁ ֵהיִטיבּו ָכּ
מהעם, לא מה'. בהתאם הכך, הקורבנות הא היו כוונתו השקורית 
שה ה' אהא צורך רוחני־נושי שה העם: צורך בקרבה אה האהוהי 

בשוערים סרורים וצוויים. 

צו,  ושה ורשת  כיוור  יום  שתי ההוטרות הוררוקסהיות, שה 
כניסוחו שה  היהרות.  השוסרי שה  בהרגשת הששר  עוסקות שתיהן 
ט  ָוּ ִשְשׁ ֶחֶסר  ה  עֶֹשׂ ה'  ֲאִני  י  "ִכּ החותם את ההוטרה:  בוסוק  ירשיהו 
י, ְנֻאם ה'" )ירשיהו ט, כג(. עצם חשיבותו  ה ָחַוְצִתּ י ְבֵאֶהּ ָאֶרץ, ִכּ ּוְצָרָקה ָבּ
שה ששר זה ירועה, אך חז"ה עיצבו אותו כהותעה בצרום יחריו קטעים 
שן התורה ושהנבואה השונים כה כך זה שזה ער שהם נראים כאיהו הם 

שייכים היקושים שונים שחוקי הכבירה שונים בהם. 

זוהי גרוהתה שה היהרות. היא סישווניה שקההתית הכתובה 
בהי  שונות.  שבט  נקורות  בין  ויכוח שתששך  היא  רבים.  הקוהות 

1  תנחושא, ששיני, יב.
2  סור החינוך, שצווה טז.


