 | 2 2 0ותי ש אני ר ו ח | דבר י מ

מצווה גוררת מצווה
מצווה קלה ומצווה חמורה
חז"ל לימדונו שאינ להקל ראש במצווה קלה:

"Ęĥ ěĤėĥ ěĦĚ Ğďđĕ ĐĦČ ěĕČĥ ,ĐĤđĚēčė ĐĘģ ĐđĢĚč ĤĕĐĒ ĕđĐ ...ĤĚđČ ĕčĤ
)מ;כת אבות ב ,א(
."ĦđđĢĚ
רבי יהודה הנשיא מבהיר ,שלמרות שבאופנ הביצוע ייתכנ כי תהיינה מצוות שקל
לבצענ ,אינ זה מלמד על ערכנ ולא על שכרנ המובטח למי שמקייממ.
;ימוכינ מנ התורה לדעתו של רבי אנו מוצאימ בתלמוד הירושלמי:

"ĐĤđĚē ĐđĢĚĘ ĦđĘģčĥ ĐĘģ ĐđĢĚ čđĦėĐ ĐđĥĐ :ČĜĐė Ĥč ČčČ ĕčĤ ĤĚČ
.ĦđĤđĚēčĥ
.ęČđ čČ ďđčĕė ĐĒ ĦđĤđĚēčĥ ĐĤđĚē ĐđĢĚ ,ěģĐ ēđĘĕĥ ĐĒ ĦđĘģčĥ ĐĘģ ĐđĢĚ
)דברימ כב ,ז( )ירושלמי ,מ;כת פאה פרק א ,משנה א(
".'ęĕĚü ĕĀ ĦăĀ ėø Ĥÿ Čú Đÿ đ'ø :čĕĦė ěĐĕĦĥčđ
לכאורה ,הגיוני הוא ששכרנ של מצוות יעיד על משקלנ ה;גּולִ י ,מהי אמ כנ החוליה
הח;רה שת;ביר לנו היכנ הצדק בהשוואת השכר בינ מצוות שילוח הקנ לבינ
מצוות כיבוד אב ואמ?
השאלה מתעצמת לאור הכלל שלמדונו רבותינו:
") ."ČĤĎČ ČĤĞĢ ęđĠĘהגמול נקבע על פי גודל המאמצ(

)מ;כת אבות פ"ה ,כג(

על פי זה ,כיצד יתכנ שמצווה הדורשת מאמצ כה רב ככיבוד אב ואמ ,תהיה שווה
בערכה ה;גולי למצוות שילוח הקנ ,הקלה לביצוע באופנ יח;י?
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ֵחלֶ ק ְּכ ֵחלֶ ק
החוליה הח3רה מצויה אפ היא במ3כת אבות:

",ĐĤĕčĞĐ ěĚ ēĤđčđ ĐĤđĚēčė ĐĘģ ĐđĢĚĘ ġĤ ĕđĐ :ĤĚđČ ĕČĒĞ ěč
.ĐĤĕčĞ ĦĤĤđĎ ĐĤĕčĞđ ĐđĢĚ ĦĤĤđĎ ĐđĢĚĥ
."ĐĤĕčĞ ĐĤĕčĞ Ĥėĥđ ĐđĢĚ ĐđĢĚ Ĥėĥĥ

)אבות פ"ד ,ב(

כלומר ,לכל עשייה יש ֶק ֶצב פנימי ,הדוחפ לעשייה נו3פת הדומה לקודמתה.
נמשיל משל מעולמ הפי3יקה ,שבו קיימימ שתי 3וגי תנועות.
 .1התנועה הקינטית  -חלקיקי חומר ,הנעימ פיזית ממקומ למקומ.
 .2התנועה ַהּגַ ִּלית  -זו אינה תנועת חלקיקימ אלא תנועת אנרגיה.
דוגמא בולטת לככ המ גלי המימ .אמ נזרוק אבנ לתוכ המימ נראה תנועה של
גלימ מתפשטת למרחק ,אכ אמ נניח פקק באותו אזור הוא לא יתרחק ממקומו
אלא יעלה וירד .מה שנראה כהתפשטות הגלימ היא תנועת האנרגיה .כל תנועה
משפיעה על 3ביבתה וכנ הלאה ,בדיוק כפי ששמועה עוברת מפה לאוזנ למרחקימ,
למרות שאיש אינו זז ממקומו.
גמ גַ לֵ י הקול מתפשטימ באויר באותו אופנ .רעד מיתרי הקול מניע את האויר
הקרוב וזה את הקרוב אליו וכנ הלאה .האנרגיה ,היא שנעה ולא חלקיקימ של
חומר.
נשוב אל הנמשל.
במצוות  -התנועה היא תנועה גַ לִ ית.
כאשר האדמ מקיימ מצווה ,מתעוררת אנרגיה רוחנית ומשפיעה על האדמ לביצוע
מצווה נו3פת ,וזו למצווה נו3פת וכנ הלאה.
בב3י 3מצוות שילוח הקנ נאמר:

"."ęČý ĐĀ ĦČþ ēĘăÿ ĥÿ Ĉ Ħăø ēÿ Ęăý ĥ
ÿĈ

)דברימ כב ,ז(

בשילוח האמ יש מתנ כבוד לשליחותה האימהית של האמ ,הרובצת ומחממת את
אפרוחיה .אנו מכבדימ את הציפור המ3כנת את חייה למילוי תפקידה האימהי.
הפעולה הזאת מעוררת גלימ רוחניימ של כיבוד אב ואמ בדרכ של מצווה גוררת
מצווה .ככ חודרת לאדמ התודעה של עומק החובה המו3רית כלפי אביו ואמו.
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על פי הכיוונ הזה יש בכוחה של מצווה קלה לעורר את המוכנות לעשיית מצווה
חמורה שהיא נמצאת על אותו מישור .על כנ ,ערכה של מצווה קלה הוא כל ככ
גדול ,עד שהיא משתווה למצווה החמורה.
הדבר דומה לכלל שקבע דוד המלכ.

"."đă ģāĘēú ĕÿ đďĀă ēø ĕÿ ęĕĘü ėă ý Đÿ ĘĞÿ čĥāý Ĉ ĕă Đÿ ģĘþ ēý ėø đă ĐĚĀ ēĀ Ęø Ěüă čă ÿ ďĤāý ĕă Đÿ ģĘþ ēý ėă ø ...

)שמואל-א ל ,כד(

בזכות אלו השומרימ על הכלימ יכולימ היורדימ לקרב לנצח ,לכנ יחלוקו בשווה.
כשנעיינ בדבריו של דוד המלכ ,שאמר לאלו מאנשיו שדרשו לא להעניק מנ השלל
לשומרי הכלימ ,נגלה רובד עמוק יותר:

ĉ Ğú Ħÿ ČāĘ ďđü ďĀă ĤĚČā
ďđă ďĎă ø Đÿ ĦČþ ěĦăý ĕă ü đÿ đă ĜĦāĀ Č ĤāĚĥø Ĉ ĕă ü đÿ đă ĜĘĀ 'Đ ěĦÿ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČý ,ĕēĀ Čþ ěėý đă ĥ
þ ĕă đ"ÿ
)שמואל א ל ,כג(
."đă Ĝďý ĕĀ čă ø đă ĜĕĘý ĞĀ Ččă Ā Đÿ
כלומר ,עליכמ לזכור את העזרה האלוקית שבזכותה ניצחנו ,ותרומתמ של שומרי
הכלימ לעזרה האלוקית אינה פחותה מנ הלוחמימ בקרב.
באותה מידה ,קיומ המצוות תלוי ב@יוע האלוקי .אמור מעתה ,זכות עשיית
המצווה הקלה מביאה ל@יוע אלוקי בקיומ המצווה החמורה .זהו פירוש דבריו של
בנ עזאי שאמר:

"."ĐĤčĞ ĐĤčĞ Ĥėĥđ ĐđĢĚ ĐđĢĚ Ĥėĥĥ...

)אבות פ"ד מ"ה(

משומ ככ ערכה ה@גולי של מצווה קלה שווה לזו החמורה.

ַּביִ ת ָח ָדש
הקצב הפנימי של מצווה גוררת מצווה מקבל ביטוי גמ בקצב הפנימי של הפ@וקימ
הבאימ בשרשרת זה אחר זה .כל פ@וק דוחפ את הפ@וק הבא אחריו .הנה רצפ
הפ@וקימ בפרשת כי תצא ,הרומז על רצפ מקביל של אירועימ.

 .1פ@וק וă ü :
""...ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø Ĥ āđĠă Ģü ěģÿ ČĤý ģăĀ ĕü ĕė
 .2פ@וק חă ü :
""...ĥĈ ďĀ ēĀ Ħĕü čă ÿ ĐĜþ čø Ħü ĕė
 .3פ@וק ט"...ęĕü ČĀ Ęø ėă ü ĖĀ Ěø Ĥø ėă ÿ ĞĤÿ Ēø Ħü ČāĘ" :
 .4פ@וק י"...đďĀă ēø ĕÿ ĤāĚēú čÿ đă Ĥ āđĥĈ čă ø ĥāĈ Ĥēú Ħÿ ČāĘ" :
 .5פ@וק יא."...đďĀă ēø ĕÿ ęĕĦăü ĥø Ĉ Ġü đă ĤĚþ Ģþ ĒĜý Ĕø Ğÿ ĥÿ Ĉ ĥĈ čă ÿ Ęø Ħü ČāĘ" :

"...Đă čă Ā Đĝþă ėÿ Ħăø Ĥĥþ Ĉ Čú ĖĀ Ħø đă ĝėă ø Ħ āđĠĜø ėă ÿ Ğčă ÿ Ĥø Čÿ ĘĞÿ Ėø ĘăĀ Đĥ
 .6פ@וק יבĉ þ Ğú Ħăÿ ęĕĘü ďü Ď"ă ø :
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מכאנ למדו חכמימ את רצפ האירועימ הבא:

 .1מצווה גוררת מצווה מנינ? דכתיב ""ēĘĥĦ ēĘĥ ĖĕĜĠĘ ĤđĠĢ ěģ ČĤģĕ ĕė
 .2אחריו מה כתיב? כי תבנה בית חדש תזכה לבנות בית חדש ולעשות מעקה.
 .3מה כתיב אחריו? לא תזרע כרמכ כלאימ תזכה לכרמ ולזרוע שדה.
 .4מה כתיב אחריו? לא תחרוש בשור ובחמור ,תזכה לשורימ וחמורימ.
 .5מה כתיב אחריו? לא תלבש שעטנז ,תזכה לבגדימ נאימ מצמר ולבגדימ נאימ
מפשתימ.
 .6מה כתיב אחריו? גדלימ תעשה לכ ,תזכה למצוות ציצית...לפיככ נGמכו
פרשיות אלו זו לזו) .מדרש תנחומא ,כי תצא ,א(
שילוח ציפור האמ ,מאפשר לה לבנות קנ חדש ובית חדש .בשכר זאת ובזכות זאת,
יזכה האדמ המשלח לבנות בית חדש ולנטוע כרמ ולרכוש שדה ובגדימ נאימ.

שתי 5דרות
על פי הדגמ הזה ,נתבוננ בGדרת המצוות הבאה ,שגמ היא כשרשרת .כאנ המכנה
המשותפ הוא ,פעולה מחברת.
 .1השבת אבדה )כב ,א(.
G .2יוע בהקמה והעמGה )כב ,ד(.
 .3שילוח הקנ )כב ,ו(.
כיצד?

Ā ēü ČĀ Ęø ęčĕý ĥü Ĉ Ħăø čĥý Ĉ Đ"Ā .1
 – "Ėĕחיבור מחדש של חפצ שנפרד מבעליו.
" – " āđĚă Ğü ęĕģü ĦăĀ ęģý Đחיזוק החיבור והקשר החברתי לGייע למי שזקוק להקימ
Ā .2
את חמורו ולהעמי Gעליו את משאו.
" – "ęČý ĐĀ ĦČþ ēĘăÿ ĥÿ Ĉ Ħăø ēÿ Ęăý ĥעזרה בהקמת קנ חדש וחיבור מחדש של הציפור
ÿ Ĉ .3
ַה ֵאמ ,עמ אפרוחיה.
יש עוד Gידרה של מצוות המוזכרות בשרשרת ,אלא שכאנ המכנה המשותפ הוא
הפוכ :זו פעולה מנתקת.
 .1בניית מעקה.
 .2איGור כלאיימ בזריעה.
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 .3אי4ור כלאיימ בחרישה.
 .4אי4ור שעטנז.
כיצד?

."ĖĀ Ďă þ Ďÿ Ęø Đģþ Ğú Ěÿ ĦĕĀ ĥ
ĉ ü ĞĀ đ"ø .1
חיבור לא מבוקר בינ גג לקרקע יוצר נפילה והתר4קות .לכנ יש ליצור ַחיִ צ בינ גג
גבוה שהוא רמה גבוהה של אנרגיה פוטנציאלית לבינ קרקע או מקומ נמוכ.

."ęĕü ČĀ Ęø ėă ü ĖĀ Ěø Ĥø ėă ÿ ĞĤÿ Ēø Ħü ČāĘ" .2
הכלאימ המ זריעה של חיטה ושעורה וחרצנ בבת אחת במפולת יד )פתיחת כפ היד

ונפילת הזרעימ בבת אחת(.
מה מייצגת החיטה?
החיטה מייצגת דעת ויכולת הבחנה.
בשלבי התפתחות התינוק לאחר תקופת היניקה ,מגיע שלב אכילת מוצרי חיטה.
אמ עד עכשיו הוא הכיר את אמו ,כעת הוא למד להכיר את אביו .הוא מ4וגל לומר
אבא! אמא! ולהתחבר להוריו.
מצד שני ,אכילת דגנ מו4יפה ריח לא טוב לפ4ולת המופרשת מגופו וככ הוא יודע
להיפרד מנ הרע.
מה מייצגת השעורה?
היא מייצגת את חו1ר הדעת .השעורה היא מאכל בהמה שאינ בה דעת.
מה מייצג החרצנ?
הוא מייצג את הענבימ ואת היינ הגורמ לשיכרונ חושימ ולטשטוש הדעת .שתיית
היינ מביאה להתרוממות רוח ולשמחה הנגרמימ מטשטוש המציאות ובהמשכ גמ
שיכרות וטשטוש הדעת.
שילוב בינ חיטה ,שעורה וחרצנ בזריעה אחת יוצר חיבור לא מבוקר והר4ני בינ
רמות אנרגיה מנוגדות בתכלית .בינ דעת ,חו1ר דעת ,וטישטוש דעת.
נפילת הזרעימ בבת אחת )מפולת יד( ,מזכירה נפילה מנ הגג והתר4קות על גבי
קרקע.

."đďĀă ēø ĕÿ ĤāĚēú čÿ đă Ĥ āđĥĈ čă ø ĥāĈ Ĥēú Ħÿ ČāĘ" .3
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השור הוא 3מל לכח עבודה פורצ קדימה במהירות .החמור לעומתו הוא 3מל לכח
3בל בנשיאת משא ,ועל כנ הוא כח ְמ ַא ֵ3פ ואיטי .חיבור לא מבוקר בינ שני כוחות
מנוגדימ אלה יוצר תוצאה הר3נית.

."đďĀă ēø ĕÿ ęĕĦăü ĥø Ĉ Ġü đă ĤĚþ Ģþ ĒĜý Ĕø Ğÿ ĥÿ Ĉ ĥĈ čă ÿ Ęø Ħü ČāĘ" .4
הצמר הוא לבושו של כבש שהוא בעל חיימ ,דהיינו לבוש טבעי מנ החי .לעומתו
הפשתנ עשוי 3יבי צמח הצומח מנ הקרקע .חיבור שניהמ יחד בחימומ האדמ ,הוא
חיבור לא מבוקר של החי והצומח.
חכמנו לימדו אותנו כי קרבנו של ַקיִ נ בנו של אדמ הראשונ ,היה צמח פשתנ:

"." 'ĐĘÿ ĐēĀ Ĝø Ěü ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĕĤü Ġø ă Ě
ü

)בראשית ד ,ג(

לעומתו אחיו ֶה ֶבל הביא קרבנ מבעלי החיימ:

"."ěĐþ čý Ęø ēþ Ěý đă āđĜČāĢ Ħ āđĤāėčă ø Ě
ü

)שמ ,פ3וק ד(

חיבור לא מבוקר בינ קינ להבל ,הוא חיבור בינ צמר לפשתימ אשר הוביל לרצח.
התורה מגלה לנו כי הכוחות הנ3תרימ האלה מנוגדימ זה לזה וצריכ להיזהר
מלחברמ יחד ,פנ התוצאה תהיה הר3נית ומר3קת כנפילה מנ הגג אל הקרקע.

תיקונ המצוות
חלק מנ החיבורימ הא3ורימ עשויימ למצוא את תיקונמ באמצעות קיומ מצוות
מתאימות.
 .1במצוות הציצית מותר לחבר חוטי צמר בטלית של פשתנ.
 .2במצוות המקדש חוגרימ הכוהנימ אבנט עשוי צמר ופשתימ יחדיו.
נוכל לדמות זאת להבדל בינ חיבור לא מבוקר בינ שני הקטבימ של השקע
וק ֶצר ,לבינ חיבור העובר דרכ התנגדות
החשמלי החיובי והשלילי היוצר פיצוצ ֶ
מכשיר חשמלי כמו מנוע ,מנורת להט ,מגהצ ,תנור וכו'.
כאנ החיבור הוא מבוקר ומ3וגל להפיק אור ,חומ וכוח.
ככ הנ המצוות .באמצעות המצוות ניתנ ליצור חיבורימ הגורמימ ברכה לעולמ.
יש לזכור כי חיבור בינ זכר לנקבה בצורה לא מבוקרת גורמ השחתה כפי שהיה
בתקופת המבול.
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לעומת זאת באמצעות מצוות הנישואינ על כל גדריה ו3ייגיה ,תהיה תוצאת
החיבור בינ איש לאישה מבורכת ומביאה אור ושמחה לעולמ .כאשר הכוחות
הניגודיימ של זכר ונקבה מתחברימ דרכ מצוות הנישואינ על פי התורה ,הופכ
החיבור לבנינ עדי עד.
פרשת 'כי תצא' מגלה רצפ של פ3וקימ המכילימ רצפ אירועימ ,היוצרימ גלימ גלימ
של מצוות המשפיעות בשרשרת זו על זו כמצווה גוררת מצווה.
מכאנ שקיומ מצוות המובנות באופנ שכלי ,יביא בעקבותיו קיומ מצוות שאינ
טעמנ גלוי."ĐđĢĚ ĐđĢĚ Ĥėĥĥ" ,

