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                                                                                 בחוקותי תשע"ז-בע"ה בהר
 

               
 

 הרב יעקב פישר/  לפזר מסך עשן                        
 
 

כל כך שואף העולם ורוצה האדם לחזור אל עצמותו, כל כך הם רוצים להשתחרר מן 
  1חורין.-יות בניהכבלים ולה

 נפשנו שלנו.  –ואנו, אין לנו ואין אנו אלא 'עולם קטן' 
 2אותה. )ולעתים אף חונקים( והנפש, היא נתונה  בסד מערכות מקום וזמן שחובקים

בדברים הבאים בזה, ננסה ונתיימר להציע  כיוונים של מחשבה לשחרור נפשו של 
 אדם משני סוגי כבלים, כבלי מקום וכבלי זמן. 

 3'מקום', כפי שמיוצג בטבע; 'זמן', כדרך שבא לידי ביטוי בספירות השונות בחיינו.
 

 נפתח בהתייחסות לממד המקום:
 

 שניים יוצאים אל הטבע. שניהם לאותה הסביבה ובאותו פרק זמן.
 הטבע מאיר פניו, הכול משלים אתו, הכול מחויך ומפויס. -לאחד 
הכול נגדו, סוגר, קודר ומאיים. הראשון, נאבק באיתני הטבע הקמים עליו.  -השני 

 כאדם שלפני החטא. השני, כאדם שלאחריו.
נע ונד הוא בארץ, אין הוא מוצא מקומו. אין הוא  -מאז חטאו של אדם הראשון 

 מסוגל להשתלב בהרמוניה בטבע שהוא בתוכו ושסובבו. 
ההיא:  חז"ל מספרים, שכול מקום עליו דרכה כף רגלו של אדם, אמרה חלקת הארץ

ִנֵדִני" ָשִעים ַאל תְּ יַּד רְּ ֲאָוה וְּ בֹוֵאִני ֶרֶגל גַּ  " )תהלים לו יב(.ַאל תְּ
קודם החטא, חי האדם בשלום ובשלמות עם הטבע. חי על האדמה, עם חית הארץ 
ועוף השמים, ללא פחדים, ללא מאבקים. פירות הארץ הוכנו לו והונחו לפניו בלא 

למענו, הכל סר למשמעתו ולצרכיו. לא אכל  טרחה ועמל. הכול ברא לכבודו, הכל
 4בשר חיה ועוף ולא בוש במערומיו.

, תהטבע מאיים ומפחיד, רעידות אדמה ובצורת, חיות טרף ושיטפונו -מאז החטא 
כן את קיומו של האדם. נראה שאיתני הטבע שולטים בעולם ושולטים אף הכול מסַּ 

 רודים בו באדם.

                                                 
 ." )הראי"ה קוק שמונה קבצים א לט(ככל שהעולם מתפתח שואף הוא לחזור לטבעיותו המקורית" 1
 לכבודו של רשב"י, שאך לפני מספר ימים ציינו את 'יום הילולה' שלו, נרשה לעצמנו הצצה קלה אל מעבר לפרגוד של קבלה. 2

דותיהן ושבעה כוכבים. וצבאותיהן ושנים עשר גבולי אלכסונין וראיה לדבר עדים : ""שלשה אבות ותול' מובאספר יצירה'ב

 ...". )ספר יצירה פרק ו, א(.עולם שנה נפשנאמנין 

 עולםפרק שלישי: "...צריך להקדים כי הם שלשה חלקים בנמצא הגשמי המתגלה, והם  -וכתב בפירוש הרמ"ק לספר יצירה 

 וסימניך עש"ן". שנה נפש

 הוא השטח וכלי המקבל,  - עולם .עולם שנה נפשכתב: "מבואר בספרי המקובלים שבכל דבר יש  'הארץ פרי'ובספר 

 ,ן העצמות והחיותיהוא עני - מהות .ל דבר מהותו וכמותו ואיכותוון שבכיהוא החיות שבתוכו, והוא עני -הוא הזמן, נפש  - שנה

 הוא זמן". - הוא ענין העולם, כמות - איכות

. על ישראל לחבר שלשה חלקי מציאות אלה במעשיהם ובכך להביא את העולם עולם שנה ונפש - 'עש"ן'בהתורה נתנה 

 עש"ן"תיבת   -" והר סיני עשן כולו"פסוק )שמות יט יח( הכך מביאים בשם הראב"ד בפירושו לספר יצירה על  ;לשלמות

 ים כן יש בעולם".כי כמו שיש בנפש קומה מרמ"ח איברים ושס"ה גיד עולם שנה נפשמרמז על 
 מרק טווין היה אף הוא מן הסופרים, ולו מיוחס כי אמר: "אני מתקדם אל מותי בקצב של שישים דקות בשעה"... 3
 (. בראשית ב  ט)ן לעבדה ולשמרה" עד-ים את האדם ויניחהו בגןקל-' אד"ויקח   4

עדן. ואמר לו: 'ראה מעשי, כמה נאים -גן הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני ברוך "בשעה שברא הקדוש

אין מי שיתקן  -בשבילך בראתי. תן דעתך, שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל  -ומשובחים הם וכל מה שבראתי 

 .ח(אחריך' ")קהלת רבה ז כ
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מצעי להשתלט על איתני הטבע, לכבוש, לרדות ומני אז, תר האדם אחר כל דרך וא
צות  ובעצם, התהליך החל בניסיונ 5ולשעבד את הבריאה כולה תחתיו. של האדם לרַּ

היו אף תרבויות בהן הקריבו אבות את בניהם, העבירום באש  6ולפייס את הטבע.
וכיו"ב על מנת שהטבע 'ישלים' עמם ו'ירגע'. הדבר הוביל להפיכת הטבע לאל, 

למערכת שלמה של אלים רבים ושונים. זה החל בתפיסה הפרסית על אודות ובעצם 
הטוב והרע, והגיע עד לפנתאון השלם של אלים ביוון. תחת  -אל החושך ואל האור 

אשר ייחסו לטבע עבודה, ייחסו לו חכמה, וכאן נעוץ כידוע, לדעת הכוזרי, שורש 
לוקי' ולא הטבע -הא האמונה ושורש הכפירה, שהמועיל מצד עצמו הוא 'העניין

 7כשלעצמו.
השלב הבא בתהליך היה הזדהות מלאה של האדם עם הטבע והערצתו רק בשל 

העובדה כי טבעי הוא, וכל טבעי הרי הוא ממילא טוב ויפה. הדוגמא המובהקת לכך: 
  8עבודת פעור, ומעשה סבטא בן אלס יוכיח...

נלחמה ונלחמת בתפיסה  הטבע נתפס כמושלם, שלא יתכן בו כל דופי ורוע. היהדות
מעוותת זו. יודעים אנו מקום קבורתם של רבים מקדמוני העולם והעם, ביניהם אף 
כאלו שלא היו מפורסמים ולא נודעו כלל בחייהם. ומעניין, שדווקא מקום קבורתו 

התורה אינה מספרת, וטעמה עמה. אולם פרט של משה רבינו ע"ה אינו ידוע לנו. 
ת סביב מקום זה, שהיה הוא "מול בית פעור" )דברים לד אחד מציינת היא בכל זא

 ו(. 
אף לאחר מותו, ובחייו מייצג לומר לך: משה, איש התורה והאמונה, נציג ישראל, 

ולעולם יעמוד מולם כמזכרת עוון וכמשמרת  ;את האנטיתזה לתפיסה של בעל פעור
כל הנברא לא ומחאה: "לא כאלה חלק יעקב" )ירמיה י טז(. לא כל הטבעי יפה 

  מושלם, תגרוס היהדות.

פוס ורבי עקיבא, כפי שמופיע בתנחומא רויכוח בין טורנוסוביטוי עז לכך בסיפור הו
תזריע ד, וכן עוד בב"ר ז "...כל הנברא בששת ימי בראשית צריך תיקון, ואפילו 

 9האדם כן!...".
 

 וניות.עד כאן מעין סקירה בדבר יחס האדם אל הטבע בעולם העתיק ובשנים קדמ
 בתקופתנו, דומה, שריד נותר לשתי התפיסות המרכזיות בפרט: 

סיונות בלתי נלאים להשתלטות על ימחד, הזדהות מתוך הערצת כל הטבע; מאידך, נ
 הטבע.

מצד אחד, כאמור, ההזדהות וההערצה.  האדם חוזר אל הטבע כאידיאל מרכזי 
אה אל הטבע, התרת טבעונית, יצי-מזון טבעי לסוגיו, רפואה טבעית - ועצמאי

סיונות להשתלט על יועם זאת, נ ופריקת מוסכמות חוק ודת כמו נודיזם וכיו"ב.
הטבע. האדם אסר מלחמה בטבע, ובהצלחה כבירה! לירח הגיע כבר ואף למצולות 

                                                 
י" 5 ְמשִׁ ְגָליותַּ ת רַּ חַּ ָתה תַּ ל שַּ ֲעֵשי ָיֶדיָך כֹּ  " )תהלים ח ז(.ֵלהּו ְבמַּ
 .פרנסיס בייקון  - די להשתלט על הטבע צריך לציית לו""כ ואולי אף זאת כחלק מטקטיקת ההשתלטות. 6
 אמר החבר:" 7

ו החמרים לקבלם )כגון לוהיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנ-ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך שרשמים א

 ." )כוזרי, מאמר ראשון עז(בחנוכת המשכן( וזהו שורש האמונה ושורש הכפירה כאחד –השראת שכינה וירידת אש של מעלה 
ת"ר מעשה בסבטא בן אלס שהשכיר חמורו לנכרית אחת כיון שהגיעה לפעור אמרה לו המתן עד שאכנס ואצא לאחר " 8

אכנס ואצא אמרה לו ולא יהודי אתה אמר לה ומאי איכפת ליך נכנס פער בפניו וקינח שיצאה אמר לה אף את המתיני עד ש

 " )סנהדרין סד ע"א(.בחוטמו והיו משרתי ע"ז מקלסין לו ואומרים מעולם לא היה אדם שעבדו לזו בכך
 שר ודם נאים.אמר לו: של ב של הקב"ה או של בשר ודם? -שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: איזה מעשים נאים  9

אמר לו רבי עקיבא: לא תאמר לי בדבר שהוא   אמר לו טורנוסרופוס הרשע: הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות כהם?

אמר לו  אמר לו ]טורנוסרופוס[: למה אתם מולים? למעלה מן הבריות, שאין שולטין בהן, אלא בדברים שהן מצויין בבני אדם.

 אתה עתיד לומר לי כן, לכך הקדמתי ואמרתי לך מעשה בשר ודם הם נאים משל הקב"ה.]רבי עקיבא[: אף אני הייתי יודע ש

הביא לו ]רבי עקיבא[ שיבולים וגלוסקאות ]=לחמניות[, אמר לו: אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה בשר ודם אין אלו נאים?! 

 בשר ודם אין אלו נאים?! הביא לו אניצי פשתן וכלים ]=בגדים[ מבית שאן, אמר לו: אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה

 אמר לו טורנוסרופוס: הואיל הוא חפץ במילה למה אינו יוצא מהול ממעי אמו?

 אמר לו רבי עקיבא: ולמה שוררו ]=חבל הטבור[ יוצא בו? לא תחתוך אמו שוררו?!

' דלא( "אמרת  ם יחולמה אינו יוצא מהול? לפי שלא נתן הקב"ה לישראל את המצוות אלא כדי לצרף בהן, לכך אמר דוד )תהלי

 ".צרופה
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הים, מחלות רבות ריפא כבר ומיגר, ואף מזיקים שונים הדביר והשמיד. מה מאוד 
לא נפטר האדם מחובת ההתמודדות והמאבק.  - מאכזב לגלות, לכן, שחרף כל זאת

אך מקרית היא ואין בה ממש, ובכך יאלצו להודות  - ההזדהות וההתמזגות עם הטבע
מפוקפקים זמניים וצחונות על הטבע גם הם י! הנ'ירוקים'גם אלו המכנים עצמם 

מזיק  התרבותנסתבר שגרם ל - למדי. משהדביר האדם המודרני מזיק אחד לחקלאות
 גם קא ע"י המזיק שחוסל )וכן כיוצא באלה הרבה, ולצערנו, הרבהועוכב דואחר ש

בתחום הרפואה; תרופות חדשות פותרות פלאים בעיות ישנות, אך תורמות בעליל 
להופעתן של חדשות ואף קשות מן הראשונות...(. לכאורה מבוכה, לכאורה מלכוד. 

יו, כיצד ניתן להשתלט הטבע עמית או טורף? אדון או עבד? כיצד יש להתייחס אל
 עליו?

עצתה והדרכתה של תורתנו הקדושה: בל ינסה איש להשתלט על הטבע, מוטב 
 עצמו! ...סיון להשתלט עליישקיע מאמץ בנ

 
והטבע? זה משמש אבן בוחן וסימן לאדם ולאנושות על מצבו, ולאיש ישראל 

זה משנה  ולאומה הישראלית על מידת הקשר שלהם ודבקותם בקב"ה. עקרונית, אין
אם טוב האדם אם לאו, ואם שפע מן הטבע מקבל הוא אם מהלומות רעב; חשובה 

 התגובה כשלעצמה )מעין חוק פעולה ותגובה רוחני(.
ריה"ל מבטא יפה רעיון זה, בבואו להסביר את החילוק בין האומה הישראלית אותה 

ת המתות" מכנה הוא: "האומה החיה", לבין אומות העולם אותן הוא מכנה: "האומו
 )כוזרי ב, לב(.

, כך בפרשת "והיה אם 10שתהיו עמלים בתורה - כך בפרשתנו "אם בחוקותי תלכו"
 שמוע", כך ב"כי תבוא" ועוד.

אם טובים  ,הטבע משמש כאות לאדם, אם כקודם החטא מצבו או שמא כלאחריו
 מעשיו אם לאו.

 - צעות הטבעיזכנו ד' להיות עמלים בתורה ולהגיע לתחושת קשר אמתי לד' באמ
כ(: "וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית הארץ  שליחו, כהבטחת הנביא הושע )ב

ועם עוף השמים ורמש האדמה, וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים 
 לבטח".

 
 נעבור מכאן להתייחסות לממד הזמן:

 
יא "וספרת לך שבע שבתות שנים... וקראתם דרור...גאולה תתנו לארץ". מצווה ה

 ועד יעד של גאולה תגיע. –הספירה  –לספור ליובל כי לדרור היא מובילה 
 - דומה מצוות הספירה ליובל למצוות הספירה לעומר )ואף מוני המצוות מנו אותה

חינוך של(. אלא שלא כבעומר, שם נוקטת התורה  ;ספר המצוות לרמב"ם עשין קמ
לגאולת היובל מסורה "וספרתם לכם", ואף כי מצוות הספירה  –לשון רבים 

 - "וספרת לך שבע שבתות שנים שבע פעמים וגו'..." –לסנהדרין, כתבה התורה 
לשון יחיד.  מה פשר העניין? אין זאת אלא שיש בספירה לגאולה משהו אישי מאוד, 

אינטימי, משהו שרווי באכפתיות רבה. שכן, השואף לגאולה מבקש בכל מאודו 
חלץ ממסגר, משעבוד, ואולי ילה 11להשתחרר –שתמיד היא אישי  –לצאת ממשבר 

 אפילו ממחלה; ולא בכדי נסמכה בתפילה הבקשה לרפואה לבקשה לגאולה.
"הוציאה ממסגר נפשי!"  שלוש גאולות המה וכולן ייחודיות לישראל, וכולן זועקות:

:  
 ג( גאולת אדמה.     ב( גאולה אדם       א( גאולת דם  

                                                 
"אם בחוקותי תלכו". יכול אלו המצוות? כשהוא אומר "ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם" הרי מצות אמורות; הא מה אני  10

 אות ב(. )ספרא בחוקותי, פרשה א מקיים "אם בחוקותי תלכו"? להיות עמלים בתורה

 

 
ים ֵהם ֶעֶבד  11 ְבֵדי ֲעָבדִׁ ְבֵדי ְזָמן עַּ ֵקש ָכלהּוד' עַּ ל ֵכן ְבבַּ י: עַּ ד ָחְפשִׁ י ֱאנֹוש ֶחְלקֹו -א ְלבַּ יד'"ֶחְלקִׁ  )רבי יהודה הלוי(. !" ָאְמָרה נְַּפשִׁ
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ֲחִניפּו ֶאת ָהָא ֹלא תַּ ר "וְּ ֻכפַּ ָלָאֶרץ ֹלא יְּ ֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ וְּ ָדם הּוא יַּ ֶתם ָבּה ִכי הַּ ֶרץ ֲאֶשר אַּ

כֹו" )במדבר לה לג(. ם ֹשפְּ דַּ ְך ָבּה ִכי ִאם בְּ ָדם ֲאֶשר ֻשפַּ  לַּ
 

 רותח הוא הדם וזועק; "קול דמי אחיך זועקים אלי מן האדמה".
ויצטרך לגאולה, כי נשפך הוא לארץ וחרג ויצא מטבעו,  'ישתעבד'גם דם אפשר לו ש

 ושינה מייעודו ומתפקידו.
ָלֶמיָה -ִאם גם האדמה תדע לזעוק, שכך אומר איוב:" ד, תְּ יַּחַּ ָעק;    וְּ ָמִתי ִתזְּ י, ַאדְּ ָעלַּ

ָכיּון " )איוב לא לח(, וכך מרגיע יואל: "ַאל ָמִחי, ִכי-ִיבְּ ִאי, ֲאָדָמה; ִגיִלי ּושְּ ִדיל -ִתירְּ ד' ִהגְּ
ֲעשוֹ  " )יואל ב כא(. גם הארץ איננה סובלת יציאה וחריגה ושעבוד, והרי היא  תלַּ

ד, ִיֹפל ֶאל " –רועדת ורועשת ומנערת כל זרּות  חַּ פַּ ָנס ִמּקֹול הַּ ָהָיה הַּ ָהעֹוֶלה -וְּ ת, וְּ חַּ פַּ הַּ
ָפח:  ִכי ת, ִיָלֵכד בַּ חַּ פַּ תָ -ִמתֹוְך הַּ ֵדי ָאֶרץ " )ישעיה כד ֲאֻרבֹות ִמָמרֹום ִנפְּ ֲעשּו מֹוסְּ ִירְּ חּו, וַּ

 יח(.
"ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו", ועד  –והאדם, בוודאי זועק הוא בשעבודו 
 והיה כי יצעק אלי וגו'..."."–מלכו של עולם תעלה הזעקה ותגיע 

 לאומיים יש בישראל.-גם דם וגם אדם וגם אדמה קולקטיביים –ומן הפרט אל הכלל 
"כי דורש דמים אותם זכר לא שכח זעקת  –על דם ישראל כי שּופך מובטחים אנו 

 ענווים".
סוד הגאולה. וכך שומעים אנו את זעקתו של עם  –סוד הגאולה, ובזעקה  –ובזכירה 

ישראל שנכבש וגולה ומשתעבד, וזעקתה של ארץ ישראל שעומדת בניסיונות 
 י והבריא.חוזרים ונשנים לכיבוש ולחריגה מסדרה הטבע

אל האדמה  -"ארץ אל תכסי דמם ואל יהי מקום לזעקתם".  כל שמקושר אל הארץ 
נגאל. ]על דרך זו ניתן להסביר ההבדל שבין בתי  - זועק, וכל שזועק - המקורית

חצרים שנגאלים לבין בתי ערי חומה שאינם נגאלים ביובל, כי בתי חצרים: "על 
חלק מעבודת האדמה; בעוד בתי עיר  מחוברים הם, ומהווים-שדה הארץ ייחשב"

 נדל"ן בעלמא הם...  - חומה
 אין קדושה בדומם, כי אינו חי ואינו מוליד, אינו מצמיח, ואינו שר ואינו זועק[.

כל כך רוצה העולם והאדם להגיע לגאולה, אך רק "בשנת היובל הזאת תשובו", כי 
 לדעת לספור.כדי לזכות בגאולה צריך האדם לסבלנות ולאורך רוח, צריך 

הרבה צער והרבה עוות ועוול יש בעולם, וצריך האדם לספור, לא לוותר! לספור 
אפילו אם תיגמר מערכת אחת של ספירת שבע ]=טבע[ ועוד וולספור ולספור, 

שים, אל הקדושה, יגאולה לא באה, שבע כפול שבע יספור עד אשר יגיע לשער החמ
 אל הגאולה.

השורש, "כי כל דבר צמא אל שורשו שהוא עתיד יחזור האדם ותחזור האדמה אל 
היא הרפואה, ממש כדרך שמובטחים  - לשוב אליו" ]רבנו בחיי[. ואז תבוא הגאולה

ֶגֶבר ֲאֶשר ָברּוְך  " שכך מצינו בה: ,אנו בהפטרה, שעוסקת במשפט גאולת השדות הַּ
ח בַּ  טַּ ָהָיהד'ִיבְּ ֵעץ ָשתּול עַּ  ד' ; וְּ ָהָיה כְּ חֹו.   וְּ טַּ ל-לִמבְּ עַּ ִים, וְּ ֹלא -מַּ ח ָשָרָשיו, וְּ לַּ שַּ ל יְּ יּובַּ

ֶאה( ִכי ֹלא ָיִמיש ֵמֲעשֹות -ירא )ִירְּ ָאג, וְּ ֹצֶרת ֹלא ִידְּ ת בַּ נַּ ֲעָנן; ּוִבשְּ ָהָיה ָעֵלהּו רַּ ָיֹבא ֹחם, וְּ
ָפֵאִני .. ֶפִרי. ִהָלִתי, ָאָתהד' רְּ ִאָּוֵשָעה:  ִכי תְּ ֵאָרֵפא, הֹוִשיֵעִני וְּ  .הו יז(" )ירמיוְּ

 
 

 שבת שלום        


