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מקדש ישראל והזמנימ
וְ ֵאּלֶ ה ְשמֹות
לכל אחד מחמשת חומשי התורה יש ֵשמ .שמו של החומש אינו נגזר רק מנ המילה
הראשונה או הבאה אחריה ,אלא מבטא את המהות הפנימית של אותו חומש ואת
המ ֶ ר העיקרי שלו.
ֶ
'שמֹות'?
מדוע החומש השני נקרא ְ
             ,אכ כשנעמיק
אמנמ ,ה פר מתחיל בפ וק          Ħ āđĚĥø Ĉ
חשוב  -נגלה כי טמונ כאנ ֶמ ֶ ר עמוק העתיד לשנות את דברי ימיו של העולמ כולו.
בהתגלות האלוקית הראשונה למשה רבנו ,שואל משה שאלה שעל פניה נראית
תמימה:

              


)שמות ג ,יג(

משה מבקש לדעת את שמ ה' המדבר אליו .הוא לא מ ביר מדוע הדבר כל ככ
משמעותי.
גמ תשובת ה' נשמעת תמית:

                   

)שמ ,פ וק יד(

כלומר ,אינ חשיבות לשמ ,יהיה מה שיהיה .במילימ אחרות ,משה שואל את ה':
      ,וה' עונה    ! האמ באמת אינ חשיבות לשמ ה'?

כשמו יפימ להקשיב לרחשי המילימ ,מתחילימ לקלוט את עוצמת הגילוי המופלא
של 'עמ ישראל' שיתעלה לעמ ה' ,ובמקביל את הגילוי המדהימ של 'ה' אלוקי
ישראל'.
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'שמֹות'.
שמ ה' ושמ ישראל המ זוג ֵשמות ,שבזכותמ נקרא החומש הזה בשמ ְ -

כשיגיע היומ בו עמ ישראל יעמוד למרגלות הר יני ויכריז בקול גדול    ! :
    ) #שמות כד ,ז( ,יִ ָּש ַמע בשמיימ במקביל קול בלתי נשכח" !   :
  #  "   $
     )שמות כ ,ב(.
המ ֶ ר שה' מעביר למשה :אמ כוונתכ לשאול אותי מה שמי ,הרי אתה יודע
נשוב אל ֶ
ששמי ה' )שמ הויה(! אכ אמ כוונתכ לברר אמ אכריז היומ בגלוי ש'אני ה' אלהיכמ'
 -דע ,כי אינני מתכוונ לעשות זאת כעת:

."Đĕþ Đø Čþ Ĥĥþ Ĉ Čú Đĕþ Đø Č"þ
'א ְהיֶ ה' ,שפירושוַ :א ֶשר )בעתיד( ֶא ְהיֶ ה לכמ לאלוקימ!
כלומר ,שמי הוא ֶ
מדוע רק בעתיד? במה זה תלוי?
זה תלוי במוכנותכמ לקבל אותי עליכמ לאלוקימ .קבלה זו תחייב אתכמ להתנהג
על פי מצוותיי וחוקותיי .כשאתמ תהיו מוכנימ לקבל אותי עליכמ כאלוקיכמ ,אז
אני אכריז במקביל   ! "      ,וזה יהיה שמי:

'    $ $ ! ' '   #


)שמות ג ,טו(

שמי יהיה לעולמ 'ה' א*להי ישראל' ,ו'זִ ְכ ִרי'  -כלומר אתמ תזכירו אותי 'ה' א*להינו',
לדור דור.

קדושת המקומ
מעקב אחרי אבותינו הקדושימ  -אברהמ יצחק ויעקב  -יראה כי בכל מקומ שבו
היה להמ גילוי אלוקי ,המ הקימו מזבח לה’ וקידשו את המקומ לעבודת ה’.
באברהמ נאמר:

(  *    '   ) "      (

)בראשית יב ,ז(

ביצחק נאמר:

(      ("      +   )   '    *           ,
)בראשית כו ,כד-כה(

בולט מכולמ היה יעקב אבינו .בשעה שחלמ את חלומ ה ולמ בו היה גילוי אלוקי
מופלא ,לקח יעקב את האבנ שהייתה מתחת לראשו והפכ אותה למזבח .יעקב
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הו יפ ונדר נדר ,שכאשר ישוב בשלומ מנ הגלות הוא יקימ במקומ הזה בית לעבודת
אלוקימ ,כעינ משכנ קטנ )בראשית כח ,י-כב(.
הקדושה הזאת נקראת קדושת המקומ .כלומר ,מקומ שבו אפשר לעמוד ולִ ְצּפֹות
הע ְמ ָדה הזאת מזכירה את המקומ שבו הניח ה’ את משה וממנו
במראות אלוקימֶ .
יוכל לחזות בכבוד ה’:

  +

     -   )  /  /      # /     /
)שמות לג ,כא-כג(

ככ נתקדש הר יני ,ככ נתקדש משכנ אוהל מועד ,וככ גמ קדושת בית המקדש.
במקומות האלו היו התגלויות אלוקיות אדירות.

קדושת הזמנימ
בדיוק כפי שנתקדשו מקומות על פני האדמה שבהמ נפתח אשנב אל התגלויות
שמימיות ,ככ נתקדשו זמנימ מ וימימ שבהמ נפתחו חלונות למחזות אלוקיימ
ֵ
והשראת שכינה .כל יומ בשנה שבו נפתח חלונ אל מראות וקולות נבואיימ ,הפכ
ליומ מקודש .קדושת הזמנ השלימה את קדושת המקומ .גדול מכולמ הוא יומ
השבת .ביומ השביעי הגיע העולמ ל פ שכלולו ,ובו שרתה שכינה .ביומ הזה הפכ
העולמ כולו למעינ בית מקדש ,שבו התגלתה הופעת ה’ על עולמו.
נשאלת השאלה .מדוע התקדשו רק המקומות שבהמ התגלה ה’ אל אברהמ ,יצחק
ויעקב ,ולא נתקדשו הימימ?
התשובה היא ,כי אע”פ שיש כוח ביד היחיד לקדש את המקומ ,אינ בכוחו לקדש
את הזמנ .כדי לקדש זמנ צריכ כוח של עמ שלמ .ירידתה של משפחת יעקב אבינו
למצרימ הייתה לשמ מטרה אחת .להפוכ ממשפחה לעמ שלמ העובד את ה’ ומייצג
אותו מול כל העולמ כולו.
זוהי המשמעות האמיתית לחילופי השמות :יעקב וישראל .השמ ’יעקב’ מייצג את
משפחת יעקב ,והשמ ’ישראל’ מייצג את עמ ישראל.
את הכוח לקדש את הזמנימ ,קיבל עמ ישראל בראש חודש ני נ:

() (  $ )0   !  '    $

)שמות יב ,ב(

ה’ הודיע לעמ ישראל באמצעות משה ואהרנ ,כי מהיומ הזה ואילכ הוא מו ר את
מפתחות קדושת הזמנ לעמ ישראל ,שהופכ כעת לעמ .היומ המקודש הראשונ הוא
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ראש חודש ני נ .מכאנ ואילכ ,כל ראש חודש מקודש על ידי ה נהדרינ שהמ בית
הדינ הגדול של שבעימ ואחד חכמימ.
חז”ל ביטאו זאת בצורה ברורה:

" ' $+$   1 ęĕĜĚĒĐđ ĘČĤĥĕ ĥďģĚ

)ברכות מט(.

כלומר ,ה’ מקדש את ישראל ,וישראל מקדשימ את הזמנימ .אמור מעתה ,רק
בהיות בני ישראל לעמ ,בכוחו לקדש את הזמנימ.
מכל זה נובע שקדושת המקומ קדמה לקדושת הזמנ.

שמ שדי ושמ הויה
כעת נברר ממה נובע כוחו של ַעמ לקדש זמנימ מ וימימ ולייחד אותו מבינ שאר
הזמנימ?
התשובה היא שכוח זה נובע ִמ ֵּשמ הויה ,שפירושו הוא נצחיות הזמנ – היה,
הווה ,יהיה .כלומר ,מרגע שהתגלה עמ ישראל המקבל עליו את מלכות ה’,
נתגלה שמ הויה א*להי ישראל ,והתגלתה גמ קדושת הזמנ .לפני כנ התנבאו
אברהמ יצחק ויעקב בשמ א*ל ש*די ,שפירושו הוא כוח פורצ מנ המרכז
החוצה ומגדיל את העולמ עד הגבול שקבע לו ואמר לו ’די’ .במילימ אחרות
 התפשטות היקומ מנ הנקודה הבראשיתית והמזערית .משומ ככ היה כוחלאבות לקדש את המקומ.
השמ ’אל שדי’ עומד בי וד התפשטות המינ האנושי ,והוא הכוח המפרה
והמרבה את זרע אברהמ יצחק ויעקב ,מיחידימ לעמ שלמ .גמ בני אדמ המ בבחינת
מקומ ,שעליהמ שורה השכינה.
המקומ קשור לשמ ’אל שדי’ ,והזמנ קשור לשמ הויה.
צריכ לזכור ,כי תהליכ המעבר ממשפחה לעמ ומ’א*ל ש*די’ לשמ הויה ,מוביל גמ
לצמצומ המקומות למקומ אחד .אמ בזמנ האבות  -כל מקומ שהיה בו גילוי שכינה
ִ
היה ראוי להיות בית ומזבח לה’ ,הרי שכעת יתייחד מקומ אחד והוא משכנ אוהל
מועד ובית המקדש .מכאנ ואילכ ,א ור לקדש מקומות אחרימ למזבח לעבודת ה’.
כמו כנ ,מכאנ ואילכ יתגלה הקול הנבואי במקומ אחד  -והוא מעל הכפורת מבינ
שני הכרובימ  -ומשמ הוא יהדהד אל כל נביא באשר הוא.
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חלונות הזמנ
ישנמ שני חודשימ בשנה הנחשבימ לראש השנה .חודש תשרי הוא ראש השנה
לבריאת העולמ ,וחודש ני נ הוא ראש לחודשי השנה ,ליציאת עמ ישראל ממצרימ.
בחודש תשרי נוטעימ את השורשימ ,ובחודש ני נ פורחימ העלימ והפרחימ.
בחודש תשרי העולמ מתכ ה ובחודש ני נ היקומ מתגלה.
בחודשימ האלה נקבעו עיקרי מועדי ישראל .כשנתבוננ בשרשי המועדימ נגלה ,כי
בכל עת שבה היתה התגלות ה’ ללא מעורבות בני ישראל ,נקבע היומ המקודש
בחודש בני נ בלבד .לעומת זאת ,יומ שבו היתה פעולתו של עמ ישראל בלעדית,
נקבע היומ המקודש בתשרי בלבד.
אמ שתי ההתגלויות היו פעילות ,נקבע היומ למקודש גמ בני נ וגמ בתשרי.
הדוגמאות הבאות ימחישו זאת היטב.
()  .(  $ )0   ęėþ ĘĀ '    $כאנ ,עמ
בראש חודש ני נ נאמר לעמ ישראל  :
ישראל הוא הפעיל הבלעדי ,משומ ככ נקבע יומ האחד בתשרי שהוא ראש השנה
 ליומ מקודש.בעשירי לחודש ני נ נצטוו ישראל לעשות פעולה שדרשה תעוזה רבה וחירופ
נפש:


 )    )+  '    $
(  #

   (/
    /  /
  

)שמות יב ,ג(

הקושי הוא לקחת את אליל מצרימ שהוא הטלה ולקשור אותו מוכ לבית לעינ
כל ,בהודעה ובהכרזה לעינ כל שהכבש הזה מיועד לשחיטה .זו הייתה פעילותו
הבלעדית של עמ ישראל אשר לבשה אופי של מ ירות נפש והקרבה .כנגד זה יש
לנו את יומ הכיפורימ שהוא העשירי בתשרי ,ליומ מקודש לדורות.
ראוי לציינ עוד ,שבעשירי לחודש ני נ נבקעו מי הירדנ לשניימ ועמ ישראל חצה
אותנ ביבשה בכני תו לארצ ישראל.
בליל ט”ו בני נ התגלה ה’ במצרימ .בחצי הלילה מת כל בכור בכל בית מצרי,
וניצלו כל בכורות ישראל.
מצד שני ,גמ עמ ישראל הקריב באותו יומ קרבנ ,נתנ מנ הדמ על המשקופ ושתי
המזוזות ,אכל את הפ ח עמ מצה ומרור ,והתכוננ ליציאה הגדולה.
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היומ הזה  -חמישה עשר לחודש  -נקבע ליומ מקודש גמ בנינ והוא חג הפ ח,
וגמ בתשרי והוא חג ה וכות.
ביומ השביעי ליציאת מצרימ התגלה ה’ בכל עוצמתו על ימ ופ ,ונלחמ מול צבאו
של פרעה מלכ מצרימ .ימ ופ נבקע לשנימ ,עמוד האש והעננ עשו את פעולתמ
וכל חיל פרעה טבע בימ ופ.
הפעולה הזאת הייתה בלעדית לקב”ה:

((2*  ) / /   !  )   ,

)שמות יב ,יב(

כלומר ,ה’ בלבד הוא הפועל ולא בני ישראל.
משומ ככ רק השביעי לחג הפ ח הוא יומ מקודש )באי ור מלאכה( ולא השביעי
לחג ה וכות.
ביומ הראשונ לשבוע השמיני )יומ החמישימ( ליציאת מצרימ הופיע ה’ בכל תפארתו
על הר יני לתת תורה לישראל.
גמ עמ ישראל נצטווה להתקדש ולהתכוננ כאיש אחד לקבל את התורה .היומ הזה
נקבע כיומ מקודש גמ בני נ וגמ בתשרי .בני נ הוא חג השבועות ,שהוא תחילת
השבוע השמיני לפ ח ,ובתשרי הוא חג שמיני עצרת ,אשר חל ביומ השמיני לחג
ה וכות.
מנינ נובעת ההקבלה הזאת בינ ני נ לתשרי?
בתשרי נברא העולמ ובנינ התגלה מנהיגו של העולמ באמצעות הנ ימ הגלויימ
שהצילו את ישראל.

מתנת השבת
תמונת הפ יפ טרמ הושלמה .ח רה עדיינ חוליה אחת בכל התשבצ ששורטט
לעיל ,והיא קדושת השבת.
השאלה הנשאלת היא ,האמ חלונ הזמנ שנפתח ביומ השבת שונה במהותו מחלונ
הזמנ שנפתח במועדי ישראל?
כדי להשיב על השאלה הזאת ,נציג את דברי הגמרא במ כת שבת:

() , !   $ +  ,    ! /# $ ,שמות לא ,יג( 3   $+   1

   / +    / '4
 /   5 /
)שבת י(:
( #$

 | 244ותישאני רוח |

פר המועדימ

לא ברור מהי מתנת יומ השבת? האמ כפיית מנוחה היא מתנה?
ברור כי מקור קדושת יומ השבת הוא ימי בראשית .לאחר ששת ימי המעשה ,הגיע
העולמ אל פ שכלולו והיה ראוי להשראת שכינה .העולמ כולו הפכ למעינ בית
מקדש שעליו ישרה האור האלוקי ,כפי שצוינ לעיל.
שמ ְצ ַות השבת תיכלל בשבע מצוות בני נח ,כלומר שכל יושבי תבל
מנ הראוי היהִ ,
ישמרו את יומ השבת ,ומכוח זה יִ שרה עליהמ אור ה’ .אכ לא ככ היה .הקב”ה שמר
אותו לעמ ישראל .פירושו של דבר ,שאמ בני ישראל ישמרו את השבת ויימנעו
ממלאכות החול ,ישרה עליהמ אור ה’ .זוהי המתנה המיוחדת שהובטחה לעמ
ישראל .נכרי שאינו ישראל שישמור את יומ השבת ,לא יחול עליו האור האלוקי.
מתנה זו עוכבה עד שבני ישראל גובשו לעמ ויצאו ממצרימ .בשומרו את יומ
השבת ,הופכ עמ ישראל לשותפ מלא ולגֶ ֶשר בינ הקב”ה ובינ עולמו.
חלונ הזמנ הזה בינ ה’ לעולמו קבוע ועומד מששת ימי בראשית ,ולא ניתנ לשנותו.
גמ מועדי ישראל המ חלונות בזמנ ,אולמ המ משמרימ את גילוי ה’ לעמ ישראל.
משומ ככ נתנ ה’ כוח לעמ ישראל להחליט על ִמרווח של יומ בקביעת המועדימ
באמצעות קביעת ראשי החדשימ.
רמז על ככ ,אנו מוצאימ בתורה בפרשת המועדימ:

         $ +    +  /   + /    'Đ ĕďý Ğú āđĚ     /
          $
.ĕďĀ Ğú āđĚ ęĐý ĐĘă þ Čý
   !        $ +  +  ě āđĦčă Ā ĥÿ Ĉ Ħčă ÿ ĥÿ Ĉ #
     # /  /
)ויקרא כג ,ב-ג(

הפתיח הזה תמוה מאוד.
הכתוב מציינ בפירוש " ;"ĕďĀ Ğú āđĚ     /   + /    'Đ ĕďý Ğú āđĚובמקומ
שתתחיל רשימת המועדימ ,מופיע בראשית הרשימה יומ השבת.
מיד אחר מצוות יומ השבת מופיע שוב פתיח דומה ,אכ הפעמ מיד אחריו רשימת
המועדימ:

    )6 -  *    $ )   $ #   /   + /     $ +    +  " $ #
)שמ ,פ וקימ ד-ה(
"
נשוב ונעיינ בפתיח הראשונ.
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חביבי ,עמ ישראל ,מעלתכמ כה יקרה בעיני עד כי
ַ
כוונת ה' היא לומר ככ :בנַ י
מועדי ה' אשר אתמ קובעימ את זמנמ ,ייחשבו בעינַ י כמועדימ שאני קבעתי את
זמנמ .אני קבעתי את זמנו של יומ השבת.
פירוש לשונ הכתוב יהיה ככ:

."ĕďĞđĚ
ÿ ęĐ  $+  + ęĦČ đČĤģĦ  " $#
למועדי? יומ השבת.
ַ
כמועדי .מה היא דוגמה
ַ
המועדימ שאתמ תקבעו ,ייחשבו לי
מיד לאחר ההקדמה הזאת ,מגיעה הפרשה האמיתית של מועדי ישראל.
זהו הרקע העמוק להבנת חז"ל ,שקביעת ראש חודש על ידי בית דינ היא קביעה
מוחלטת ,בינ אמ המ שוגגינ ,בינ אמ המ מוטעינ ,בינ אמ המ מזידינ:

  *44 - 1 /  #-   /  /  / 3   3
)ראש השנה כה(.
*#5 - 1 / *$' - 1 /
רבי עקיבא ,שהוא בעל המימרה הזאת ,דייק מנ ה'קרי' וה'כתיב' במילה א ָֹתמ ,אשר
ח רה את האות וי"ו ,וניתנ לקרוא ַא ֶּתמ!
    )  /   + /     $ +    +  " $ #א ָֹתמ – ַא ֶּתמ(.
המועדימ שאנו חוגגימ אותמ אינמ רק ביטוי של זיכרונ לאירוע שהיה בעבר ,אלא
כפי שכל יומ שבת הוא יומ של השראת שכינה ,ככ כל מועד הוא יומ של גילוי נצחי
בינ ה’ לעמו ישראל.

