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 מלמטה -קדושת הארץ 

החותמות את חומש ויקרא, עוסקות  'בחוקותי'-'בהר' ופרשיות 

  -בארץ ישראל; שמיטה, יובל, הברכות שהארץ מתברכת בה 

ׁ֙ ֶאת ִיש  ִּׂ֨ יג ָלֶכֶ֥ם ד   ִִּׂ֨ ָבִצ   ְוִהש   יר ו  ִצִ֔ יג ֶאתב ָ ִּׂ֣ ִ ש   ֶֶּ֤ם  יר י  ְלת  ֲאכ  ַֽ ע ו  ר  ָ֑ זָ

ם ְרְצֶכַֽ א  ח ב ְ ֶ֥ם ָלֶב ט  ֶ ְבת  יש   ע ִוַֽ ב  ְחְמֶכםׁ֙ ָלש  ִ֔  )ויקרא כ"ו, ג'( .ל 

מה יקרה  -קשורה בארץ ולאחר מכן, מהצד השני, גם התוכחה 

אם לא נשמוט את הארץ ולא נשמור את שבתותיה, לאיזו 

מציאות של גלות נגיע וכו'. והשאלה המתבקשת היא איך ספר 

ויקרא, זה שעוסק מתחילתו ולכל אורכו בקדושת הקרבנות, 

קדושת הכהנים, קדושת עם ישראל, ואפילו בקדושת 

, איך הסיום שלו עוסק בעם ישראל השוכן בארצו המועדים

 ובחקלאותו המבריקה, ובקדושת הארץ?

 בין צדוקים לפרושים

כמדומני שהתשובה נמצאת דווקא בחלק האחרון של פרשת 

אותה קראנו בשבוע שעבר, במצוות ספירת העומר.  'אמור'

כולנו זוכרים את הויכוח הגדול שהיה בין הצדוקים לפרושים 

 -מר. מיד לאחר הציווי בנוגע לעו

י...  ַֽ או  ֶאל כ ִ ֶ ם ֶאת ָתב ִּׂ֣ ְרת  ְקצ  ם ו  ֶּ֤ר ֲאִניׁ֙ נ ת ִּׂ֣ן ָלֶכִ֔ ֶרץ ֲאש ֶ ה   ָהָאָ֗ ְקִציָרָ֑

ֶ֥ם ֶאת אתֶ ֲהב  ַֽ יְרֶכ ם ֶאל ו  ֶ֥ית ְקִצַֽ אש ִ ֶמר ר  ן ע ֹ֛ ַֽ כ  ה  תׁ֙ ... ה  ֳחר  ַֽ מ ָ ִמַֽ

ן ַֽ כ  ה  ו  ה  נ  ת ְיִניֶפ  ב ִָ֔ ש     י"א(-)שם כ"ג, י' ה 

  -מופיע 

ם ֶאת יֲאֶכִ֔ םׁ֙ ֲהִבִּׂ֣ ת ִמי ו  ב ִָ֔ ש    ת ה  ֳחר ִּׂ֣ ַֽ ֶֶּ֤ם ָלֶכםׁ֙ ִממ ָ ְרת  ה  ו ְספ  ָפָ֑ נו  ת ְ ֶמר ה  ע  

יָנה ַֽ ְִַֽהיֶ ת ת  ִמימ ֶ֥ ת ת ְ ו  ת  ב ָ ע ש   ֶ֥ב  ת . ש ֶ ִביִעִ֔ ְ ש   תׁ֙ ה  ב ָ ש    ת ה  ֳחר ֶּ֤ ַֽ ד ִממ ָ ִּׂ֣ ע 

ם ו  ים יָ֑ ִּׂ֣ ִ ו  ֲחִמש   ר  ְ ְספ   ט"ז(-)שם ט"ו ...ת ִ

יטוי 'ממחרת השבת' משמעו הצדוקים כזכור באו וטענו שהב

ממחרת שבת בראשית, יום השבת, ולא כפי שאנחנו טוענים 

שהכוונה ליום טוב ראשון של פסח. 'אלא מה אתם טוענים, 

כי לפעמים פסח  -הפרושים, שזה לא ייצא בתאריך קבוע? 

יוצא ביום חמישי ולפעמים ביום שני ואז את העומר יקצרו פעם 

                                                           
ואין יו"ט ראשון של פסח יוצא  ועל אף שבימינו חל הכלל 'לא בד"ו פסח'  1

, הרי שבתקופת הבית כאשר קידשו את החודש על פי ראית ביום שישי
 הלבנה, פסח כן היה חל פעמים ביום שישי, ואכמ"ל.

ט"ז? זה בסדר גמור. התורה אחת בכ' בניסן ופעם אחרת ב

עצמה לא נתנה תאריך מוגדר לזה. אדרבה, עד שאתם 

'פסח' בשם 'שבת', ובוודאי -משכנעים אותנו שאפשר לקרוא ל

אנחנו פה באים על מנת להגן על  -שאין זה פשט המקראות 

אתם עצמכם  -השבת, על קדושת השבת. רבותינו הפרושים 

ארץ אתם תראו !. כשתבואו לתמערערים את קדושת השב

ואז קצירת העומר, 'ממחרת  1שלפעמים פסח יוצא ביום שישי

השבת', יוצאת בליל שבת עצמו, דבר שגורר חילול שבת 

המוני! האם מותר לצאת לשדות 'בעסק גדול', ברוב עם, כדי 

לקצור את התבואה החדשה בליל שבת? במקדש אמנם 

 -נה מקריבים קרבנות ואין זה נחשב חילול שבת, אבל במדי

מאן דכר שמיה?. לפי שיטתנו, התורה רצתה למנוע את זה 

בדיוק ולכן היא לא נתנה תאריך מוגדר כדי שאף פעם זה לא 

ייצא בליל שבת'. זו טענה חזקה מאד. 'לכל חג יש תאריך ולזה 

 אין כי אין זה בכלל חג. זו רק קצירת העומר'. 

המשמעות ההלכתית של קצירת העומר היא שברגע הזה 

התבואה החדשה של ארץ ישראל מותרת באכילה. העומר 

מתיר את איסור חדש, וגם מה שנקצר כבר אסור לאכול אותו, 

 עד 'ממחרת השבת' וקצירת העומר. 

זה נשמע טוב, הטענה שלהם, לא? הם ממש 'חרדים לדבר 

 השם'...

 ?העומר חג

לא הולכת עם הטיעון הזה. הזכרנו כאן פעם  אבל ההיסטוריה

בשם מרן הרב קוק זצ"ל הברקה, ושמתי לב השנה שזה ממש 

 פשוטו של מקרא; 

הצדוקים מקבלים את זה שבמקדש מותר להקריב קרבנות 

בשבת ואין זה נחשב כחילול שבת, כי אלו ציוויים מפורשים 

קרבן מוסף, קרבן תמיד וכו'. הכותרת של פרשת  -בתורה 

  -המועדות היא 

 "פתש ובחוקותיבהר  שבת פר' 
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י ... ִּׂ֣ ֲעד  ו  ם מַֽ ֶהִ֔ ִָּׂ֣ ֲאל  ְרת  מ  ר ה'ְוָאַֽ ֶדש   ֲאש ֶ י ק ָ֑ ִּׂ֣ ו  א תָ ם ִמְקָרא  ְקְראֶ֥ ת ִ

י ֲעָדַֽ ו  ה ה  ם מַֽ ֶ ֶ֥ל   )שם, ב'( .א 
פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות  -זה מוזר 

ושמיני עצרת הם באמת מועדי ה', אבל קצירת העומר וספירת 

מועדי ה'? מדוע הם נכללו כאן בפרשה?  העומר, האם גם הם

 האם הם 'מקראי קודש'?

שהפרשה הזו באה במטרה לארגן את מועדי  2רש"י אומר

השנה בארץ ישראל לפי האקלים השורר כאן. שחג האסיף 

יחול 'באספכם את תבואת הארץ'. מועדי ה' בא לומר איך 

מעברים את השנה, איך דואגים שהשנים בארץ ישראל יתואמו 

 ד וכל המציאות החקלאית תהיה תואמת עם עונות השנה. יח

כשעם ישראל היה במצרים הוא חגג  -ועכשיו הנקודה הגדולה 

את פסח מצרים. פסח הוא פעולה שמתרחשת מלמעלה 

ע"י הקב"ה שפוסח על בתי בני ישראל. אנחנו היינו  -למטה 

פאסיביים, אנחנו היינו במ"ט שערי טומאה והקב"ה הוא זה 

אותנו. כעת באה התורה ואומרת שהפסח הבא יהיה  שהוציא

כאשר נבוא לארץ והיא מתארת לנו איך זה יהיה שם. בפסח 

של ארץ ישראל, אחרי שמקריבים את קרבן הפסח אוכלים 

פעולה  -תהיה הנפת העומר  3מצות ואז, ממחרת השבת,

וזה עצמו 'מועדי  -שהיא מלמטה כלפי מעלה, פעולה שלנו 

 מר עונה לכותרת הזו 'מועדי השם'. השם'! קצירת העו

                                                           
שיהא חדש שביעי זה בא בזמן אסיפה, מכאן . "באספכם את תבואת הארץ 2

יץ בור, פעמים שהוא בא באמצע הקישנצטוו לעבר את השנים שאם אין הע
 )רש"י שם( "או החורף

 כל הארץ מקדש

'אתם הצדוקים טענתם שבמקדש שחיטה  -אומר הרב קוק 

איננה נחשבת כחילול שבת, וטענתם שקצירת העומר היא 

פעולה חקלאית חשובה אך לא חג. אז דעו לכם שכאשר 

מגיעים לארץ, הפעולה החקלאית הראשונה שנעשית בעם 

וצאים אל השדה להניף את העומר, ישראל ובארץ ישראל, כשי

היא איננה פעולה מלמעלה למטה אלא פעולת 'מועדי השם', 

והיא הופכת את הארץ כולה למקדש באותו הרגע! נכון, רגע 

אם תמשיך  -לאחר מכן, כשחוזרים אל המציאות החקלאית 

ותקצור עוד שני שיבולים תתחייב סקילה, אבל הפעולה 

הפסח בארץ ולכן אין לה  הראשונית הזו עצמה היא מהות

זה נובע מעצם  -תאריך בפני עצמו ואין לזה שם בפני עצמו 

היציאה ממצרים. כיון שיצאנו ממצרים אנחנו יכולים להרים 

את זה, ומעתה נספור את  'תדבר'הארץ  -את כל הטבע 

 הספירה ונגיע אל חג השבועות, אל קציר החיטים, למתן תורה.

חוקותי, וזהו סיומו של חומש זאת ההקדמה לפרשיות בהר וב

 ויקרא. 

 

  

שבת' כי הקב"ה הוא זה שפסח והציל אותנו ממצרים בלי פסח נקרא כאן ' 3
שאנחנו עשינו דבר, ממש כמו שבת בראשית שנקבעה על ידי הקב"ה ולא 

 על ידינו.
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 החכמה מאין תמצא
לאחר ההקדמה בשיעור הקודם, אנחנו ממשיכים היישר 

  -לחלקו הראשון של משנה בן זומא 

ר ֱאמ  נ ֶ ל ָאָדם, ש ֶ ָ ד ִמכ  מ  ו  ל  יֶזהו  ָחָכם? ה  ל  (תהלים קיט, צט) א  ָ ִמכ 

י יָחה ל ִ ֶתיָך ש ִ ְדו  י ע  י כ ִ ְלת ִ כ   י ִהש ְ ד  מ ְ  ד', א'()אבות,  .ְמל 

מנסה 'להפתיע' אותנו ולומר שהחכם איננו  אני מבין שבן זומא

מי שמלמד את כולם אלא דווקא מי שלומד מכולם, אבל נשאל 

'מכל אדם' אפשר ללמוד? אין אדם שהוא ממש שלילי  –שאלה 

שלא ראוי ללמוד ממנו? אני מכיר את הדרשות שגם באחד כזה 

בטח אפשר להפך בזכותו ולמצוא איזו נקודה קטנה חיובית, 

ראוי ללמוד ממנו? מכל אדם? או אדם שבאמת אין  אבל באמת

'ממנו  –מה ללמוד ממנו? אין אף ילד שאתה אומר לילד שלך 

 אל תלמד כלום!'?

ללמוד מכל אדם זו תכונת נפש אצילית, אפשר  –שאלה נוספת 

לקרוא לזה ענווה, 'והוי שפל רוח בפני כל אדם' יגיד רבי מאיר 

אבל למה זאת ההגדרה בהמשך הפרק שלנו )אבות, ד', י'(, 

לחכמה? יש מפרשים שניסו לטעון שזה שאתה מוכן ללמוד 

מכל אדם מראה שאתה אוהב את החכמה ולא משנה מאין 

היא באה, אבל  זה מראה על 'אהבת חכמה', למה זו ההגדרה 

 לחכמה על פי בן זומא?

הפסוק ממנו לומד את זה בן זומא הוא פסוק  –שאלה שלישית 

ה ִליִמכ  " –בתהילים  איך  4".ל ְמַלְמַדי ִהְשַכְלִתי ִכי ֵעְדֹוֶתיָך ִשיח 

דווקא מהפסוק הזה לומד בן זומא את דבריו? הרבה יותר פשוט 

'השכלתי' מכל מי שלימד אותי, ולא שראוי ללמוד -להבין ש

מכל אדם. ודרך אגב, אפשר גם להבין את הפסוק, כפי שאכן 

א שאני עליתי חלק מהמפרשים מסבירים, שהכוונה הי

 בהשכלתי על כל מלמדי. האין זה הפשט הנכון בפסוק הזה?

'כי עדותיך שיחה לי'. איך החלק השני של  –ושאלה אחרונה 

 הפסוק קשור לדברי בן זומא? מה זה קשור?

ננסה לענות על השאלות ונתחיל דווקא באחרונה. יש כאן 

פתח להבנה מופלאה; אני יודע שהקב"ה ברא את העולם ואת 

כל מה שבו ושהוא מנהיג אותו, אבל התפקיד האמיתי של 

החכם הוא להבין שכל בריאה ובריאה, שכל אדם ואדם מעיד 

על הבורא. הוא העדות על הבורא. לא רק שהקב"ה ברא את 

הכול אלא שכאן יש עדות שמעידה על הבורא. ונסביר את זה 

 דרך סיפור מפורסם;

יהא קשה כארז. תנו רבנן: לעולם יהא אדם רך כקנה ואל 

מעשה שבא רבי אלעזר )בן ר'( שמעון ממגדל גדור מבית 

רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר ושמח 

שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה 

                                                           
במאמר המוסגר, שמונה פעמים מופיע במזמור קי"ט בתהילים  4

', וכנראה המשמעות היא ֹוֶתיָךוֵעְד 'עדות' ויש לומר על פי המסורה '
 גם עדות וגם עדי מלשון תכשיט. ואכמ"ל.

הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו 

'ריקה, כמה  –'שלום עליך רבי' ולא החזיר לו. אמר לו 

ער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערין כמותך?' מכו

אמר לו 'איני יודע אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה 

מכוער כלי זה שעשית'. כיון שידע בעצמו שחטא, ירד מן 

החמור ונשתטח לפניו ואמר לו נעניתי לך מחול לי. אמר לו 

איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה 

שעשית. היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו,  מכוער כלי זה

יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו 'שלום עליך רבי 

רבי מורי מורי'. אמר להם למי אתם קורין רבי רבי? אמרו 

אם זה רבי אל ירבו  -לו לזה שמטייל אחריך. אמר להם 

כמותו בישראל. אמרו לו מפני מה? אמר להם כך וכך עשה 

אעפ"כ מחול לו שאדם גדול בתורה. הוא  -לי. אמרו לו 

אמר להם בשבילכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל 

לעשות כן. מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש 

'לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז' ולפיכך 

זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין 

 )תענית כ'( .ומזוזות

הגיוני שהכיעור שראה רבי אלעזר ב"ר שמעון באותו אדם היה 

לא ביופיו החיצוני אלא כיעור רוחני מזעזע. איפה נמצא האיש 

הזה? איפה הראש והמחשבות שלו? התאוות שלו... אבל הוא 

אומר לר' אלעזר 'לך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי 

יד על 'אז לשיטתך אני לא מע -זה שעשית', שמשמעו 

 הקב"ה?', 

תפקידו של החכם הוא לא רק להראות לי שאני מעיד על 

הקב"ה אלא אף ללמד אותי שאני התכשיט שלו. 'עדותיך 

שיחה לי'. האם זה מולי הוא באמת מכוער או שאני רואה בו 

 את המכוער שנמצא בתוכי? אתה העדי שלו!

'מכל מלמדי השכלתי' לא בא לומר ששמעתי את כל המורים 

 –וגם לא שאני יודע יותר מכולם. זה בא להגדיר מהי החכמה 

האם החכמה היא משהו חיצוני לי? כשאני בקיא בנושא מסוים 

חכמת הכוכבים, הרפואה או כל דבר אחר, אפילו תורה, האם  –

 זה באמת שלי או שזה חיצוני לי? חכמה אמיתית היא

הכח להיות בטל אל השורש  –אינסופית והיא רק דבר אחד 

ולחבר את הארץ לשמים ולהראות לדבר הכי אטום או הכי 

 מכוער שיש ללמוד מכל אדם איך הוא בעצם אלוקות.

כשאין לי כלום משלי אבל באמת כלום, ואני תופס שהכל 

שהמילה  5זוהי ספירת החכמה. מופיע בספרים הק' -אלוקות 

כח מה. בדרך כלל כל כח הוא  -כבת משתי מילים 'חכמה' מור

'איך'. יש לי כח לפרק את הדבר כי למדתי אותו ויש לי יכולת, 

 תניא פרק  5
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או 'יש לי כח לבנות ולהטיס, להרים ולהוריד', אבל בשלב 

ים נגמרים. לפעמים  אני חושב שהכח לי נובע -'איך'-מסוים ה

נגיף והנה,  –מההשכלה שלי, מהפוזיציה שלי, מהיכולות שלי 

 קטנטן של קורונה וכל הכח שלי הופכך לגורנישט. גורנישט.

מהו הכח היחיד שהוא אמיתי? הכל להיות מה. 'ונחנו מה' 

 אומרים משה וארהן. הכחלהיות מבוטל אל השורש. 

מה קורה לחכמה חיצונית לי? יופיו של האדם הוא שיש לו 

ת. באמת יכולות חכמה אלוקיות ולכן הוא מדמה דברים, דמיונו

זה לא כמו חתול שאוכל את מה שהוא מוצא כפי שהוא אלא 

הוא קוצץ ומבשל, מטגן ואופה, מסדר צלחת ובונה מטוסים 

את הכח הנפלא הזה שבו, שאגב על שמו הוא נקרא  –ועוד 

 –)אדם לשון דמיון(, איתו הוא יכול לעשות אחד משני דברים 

ותו או שהוא מנמיך את הכוחות השמיימיים הללו ומכפיף א

לדברים הכי ארציים שיש. הוא לא אוכל כמו החתול אלא הוא 

לוקח את הדברים ומדמיין ואוכל את מה שהיא רע לו מבחינה 

בריאותית. הוא משתמש בכל מה שיש בו רק לדברים חיצוניים 

וקנייניים והוא מתמכר לזה או לחילופין, הוא לקוח את האדם 

תבטל אל על אדמתיותו והוא מעלה אותו אל השמים, מ

מה הוא לומד מכל אדם? וכל מה שהוא  –האלוקות ושואל 

רואה מולו זה 'עדותיך' רבונו של עולם. עדות על הבורא, והעדי 

 שלך הבורא, בריקא הזה שאיננו ריק בכלל.

 

 

 

 


