
 מאיר בחושך / הרב אלישע וולפיןתג  –פרשת אמור 
 

מתכבד  -אזרח ישראלי פשוט, בן אשה ישראלית, אוהבת אדם באשר הוא אדם  –אני 
להדליק השנה משואה, לכבוד המתינות, לכבוד כבוד האדם באשר הוא, לכבוד הכמיהה 

 היהודית לשלום, ולתפארת מדינת ישראל! 

  

להורים ונכד לסבים שבנו את הארץ הזאת במו ידיהם אזרח ישראלי מודאג ומוטרד, בן  -אני 
מבקש להדליק היום נר קטן, בתוך החושך שנקלענו אליו, חושך של אלימות, התבהמות,  –

  זילות, וקנאות שפשטו במחוזותינו, ולתפארת מדינת ישראל! 

  

ן-)י( וַיֵּצֵּא בֶּןפרשת אמור, ויקרא כ"ד:  ִלית וְׂהּוא בֶּ אֵּ רְׂ ה יִשְׂ ל וַיִנָּׁצּו אִ -ִאשָּׁ אֵּ רָּׁ נֵּי יִשְׂ תֹוְך בְׂ ִרי בְׂ יׁש ִמצְׂ
ִלי. אֵּ רְׂ ִלית וְִׂאיׁש ַהיִשְׂ אֵּ רְׂ ן ַהיִשְׂ ן  ַבַמֲחנֶּה, בֶּ ֹּב בֶּ ת-)יא( וַיִק ִלית אֶּ אֵּ רְׂ ה ַהיִשְׂ ִאשָּׁ ל -הָּׁ ם וַיְַׂקלֵּ ַהשֵּ

ל ֹּתֹו אֶּ ֹלִמית ַבת-וַיִָּׁביאּו א ם ִאמֹו ׁשְׂ ה וְׁׂשֵּ ֹּׁשֶּ ַמטֵּ -מ ִרי לְׂ ן.-הִדבְׂ ם   דָּׁ הֶּ ֹּׁש לָּׁ ר ר ִלפְׂ מָּׁ )יב( וַיַנִיֻחהּו ַבִמׁשְׂ
 ]כי הם לא ידעו מה לעשות[. ִפי יְׂהוָּׁה -ַעל

  

תשע"ד, ממש השבוע, כפר פרדיס ליד זכרון יעקב: ויצאו בני אשה ישראלית ממחנותיהם, 
אשר שם אמם הישראלית שלומית, כי שלום בקשה כל ימי חייה, אבל ילדיה מלאי שנאת 

ויעטו על עצמם מסכות כמנהג המחבלים שהיו בימים ההם, ויכנסו כגנבים בלילה אל  הגר.
כפר בני האשה הישמעאלית, וירססו על בתי אלוהיהם קללות ועלבונות, וינקבו צמיגי 

מכוניותיהם ויהרסו את רכושם, ויברחו. ויהי בבוקר למחרת, וגדול העלבון וגדולה המבוכה. 
ם. הפוליטיקאים גינו אבל לא עשו כלום. גם לא הניחו את בני ולא ידעו בני ישראל את נפש

 האשה הישראלית במשמר, כי לא ראו את הנולד.

  

נכון. המקרים לא זהים. אבל הם מאוד דומים. התורה מזהירה אותנו: ישנן תופעות, שאם לא 
תינו עוצרים אותן מיד ובתקיפות, הן תצתנה בערה גדולה ותשרופנה את כל מה שבנו כאן אבו

 בעמל רב. 

  

ארבע פעמים איבדו היהודים את ארצם, וכמעט תמיד היה זה קומץ סהרורי קטן, שהבעיר 
בכוונה תחילה ובמזיד את הארץ. לפעמים הקומץ הקיצוני הצליח להסיט את ארמון המלוכה, 

ותמיד כנגד עצת נביאי ישראל, ולפעמים הקומץ הקיצוני פשוט חטף את סדר היום מידי 
 צית אש שהסתיימה בחורבן נוראי ואכזרי. הרוב, וה

  

המקרה הראשון היה כשמלך יהודה וסיעתו הקיצונית התעלמו מאזהרות הנביא ירמיהו, ויצאו 
להילחם בבבל בתחילת המאה הששית לפני הספירה. המלך ושריו לא רצו לשמוע את דברי 

אותו, אלא את קול  האזהרה, ולכן כלאו את ירמיהו הנביא והתעללו בו. הם לא רק השתיקו
השפיות שהוא ביקש להביא. זה נגמר בחורבן בית המקדש הראשון וגירוש משפחת המלוכה 

וסיעתה לבבל. על כך אנחנו מתאבלים עד עצם היום הזה, הן בעשרה בטבת והן בתשעה 
 באב כל שנה.

  

ד הבבלים הקימו אוטונומיה יהודית ביהודה, ומינו את גדליה בן אחיקם היהודי שיעמו
בראשה. אבל זה לא מצא חן בעיני הסיעה הקטנה והקיצונית שנותרה בירושלים ורצתה את 

הכל. ביום ג' בתשרי אנשי הסיעה רצחו את המושל היהודי, והביאו לחורבן האוטונומיה 
היהודית ולהגליית שארית הפליטה למצרים. על כך אנו מתאבלים בכל ג' בתשרי, בצום 

 גדליה בן אחיקם. 

  

בשלישית כשסיעת הסיקריקים )אנשי הפיגיון ביוונית, שגם נקראו "סיעת הבריונים"(  זה קרה
 –חטפה את השליטה מאת ההנהגה היהודית בימי המרד הגדול, והשליטה טרור בארץ 

בעיקר כנגד הרוב היהודי המתון. רבי יוחנן בן זכאי, מנהיג הפלג המתון ביהדות של אותה 
ב את ירושלים. הוא ביקש לצאת מהעיר הגוועת ולהתחיל התקופה, הבין אז שהטירוף יחרי

את החיים היהודיים מבראשית. הדרך היחידה לחמוק מאנשי הפיגיון הללו היה בארון מתים. 



וכך, במסע לוייה מבויים, הוא חמק מירושלים בארון קבורה, וכשעמד לפני המצביא הרומי, 
ק. ההקצנה והטרור הובילו בסופו של לא ביקש רחמים על העיר. הוא ידע שזה אבוד. הוא צד

דבר לנפילתה של ירושלים ולחורבן בית המקדש השני. בדרכם מירושלים למצדה, מעוזם 
האחרון, הסיקריקים רצחו את כל מי שהתנגד לדרכם. בסוף הם גם הרגו את נשותיהם 

 וילדיהם. על החורבן הזה אנו מתאבלים בי"ז בתמוז ובתשעה באב. 

  

ירושלים   שנה לאחר נפילתה של 06היו אלה הרבנים שאיבדו את הצפון.  ובפעם הרביעית,
החיים היהודיים בארץ ישראל התחדשו. קמו בתי מדרש לרוב, אבל כרגיל, היו אלו שרצו את 

הכל! רבי עקיבא וחבריו הלכו שולל אחר הבטחות גאולה שקריות של סיעות קיצוניות 
יהם על המצביא המהולל בר כוכבא )או כפי שהתסיסו את הרוחות אז בארץ, וסמכו את יד

שכונה לאחר המרד, בר כוזיבה, בן השקר( שיביא את הגאולה. בכך הם הובילו למרד בר 
כוכבא הנוראי. המרד הסתיים שלוש שנים מאוחר יותר, בחורבן הגדול ביותר שידע עם 

רף והזוי זה ישראל עד אז. יהודה אז הפכה לפלסטינה וירושלים נחרשה. גם על אירוע מטו
 אנו מתאבלים בתשעה באב.

  

לפני הספירה. אבל הוא לא  701יוצא מן הכלל בכל הסיפורים הללו הוא מרד המכבים בשנת 
יוצא מן הכלל רק בגלל שהמרד הזה הצליח, אלא בגלל שהוא נאבק בכפייה הדתית היוונית 

 ות דתית.שהונהגה אז בארץ. הוא לא הונע משאיפות לאומניות, אלא מכמיהה לחיר

  

ההיסטוריה מספרת לנו בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שכל זמן ששלטה בארץ ישראל 
המתינות, הפלורליזם הדתי, והכבוד לגר, הייתה עדנה ושגשוג! ללא יוצא מן הכלל! כל אימת 

 –בדרכים פוליטיות או בדרכי טרור ואלימות  –שהשתלט מיעוט קיצוני על סדר היום הציבורי 
 גמר בחורבן. ללא יוצא מן הכלל!הסיפור נ

  

זאת לא אמירה פוליטית של ימין או שמאל. ההיסטוריה מלמדת אותנו שקיצוניות יכולה לבוא 
משני הכיוונים, והיא תמיד מובילה לחורבן. דרך האמצע, דרך המתינות, דרך השפיות, דרך 

 הפלורליזם הדתי, ודרך הכבוד לאזרח ולגר, תמיד הובילה לשגשוג.

  

נחנו עומדים נבוכים לנוכח מעשי הנבלה, מצקצקים בלשוננו, ואומרים בביטול: נו באמת, וא
 זה רק קומץ קטן, זה לא מעיד על הכלל... 

  

 בפרשת אמור חשבו אחרת: 

  

ליקרא כ"ד:  ר יְׂהוָּׁה אֶּ ֹּר.-)יג( וַיְַׂדבֵּ אמ ה לֵּ ֹּׁשֶּ ת)יד( הֹוצֵּא   מ ל-אֶּ ל אֶּ ַקלֵּ כּו -ַהמְׂ מְׂ ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּה וְׂסָּׁ
ת-כָּׁל ִעים אֶּ ֹּמְׂ ם ַעל-ַהש יהֶּ ֹּתֹו כָּׁל-יְׂדֵּ גְׂמּו א ֹּאׁשֹו וְׂרָּׁ ה.-ר דָּׁ עֵּ ל  הָּׁ ר -)טו( וְׂאֶּ ַדבֵּ ל תְׂ אֵּ רָּׁ נֵּי יִשְׂ בְׂ

ֹּר אמ אֹו.-ִאיׁש ִאיׁש ִכי  לֵּ טְׂ א חֶּ יו וְׂנָּׁשָּׁ ל ֱאֹלהָּׁ ם  יְַׂקלֵּ ב ׁשֵּ ֹּקֵּ גְׂמּויְׂהוָּׁה מֹות יּומָּׁ -)טז( וְׂנ גֹום יִרְׂ בֹו -ת רָּׁ
ה-כָּׁל דָּׁ עֵּ בֹו  הָּׁ נָּׁקְׂ ח בְׂ זְׂרָּׁ יֶּה-ַכגֵּר כָּׁאֶּ ח יִהְׂ זְׂרָּׁ כֶּם ַכגֵּר כָּׁאֶּ יֶּה לָּׁ ד יִהְׂ חָּׁ ַפט אֶּ ת.... )כב( ִמׁשְׂ ם יּומָּׁ ִכי   ׁשֵּ

יכֶּם.   ֲאנִי יְׂהוָּׁה ֱאֹלהֵּ

  

 יון.אמנם סיום דרמטי ותנ"כי למדי... אבל למרות השוני הברור בין המקרים, שימו לב לדמ

  
שם האם הישראלית שלומית. מקרי? ודאי שלו! האם העברייה הייתה אישה של שלום. אז    .1

 איך נכשלנו בהעברת המורשת הלאה? 

לקלל את השם... לא ברור מהטקסט למה הכוונה, וזה מאפשר הרבה פרשנויות    .2
בתורה כתוב שחל  יציריתיות. אלוהים בתורה הוא שם נרדף לשופטי ישראל! במקומות רבים

איסור גורף לקלל את אלוהים, כשברור שהכוונה לשופטים בשר ודם. השופט אמון על הצדק, 
והוא עושה זאת בשם ערכים נשגבים. מי שמקלל את שופטי העם, מביא להתפוררות החברה 

וסופו שיביא כלייה על העם. פרשנות מקובלת אחרת היא שלקלל את השם הוא פגיעה בכל 
הברואים. לכן הפרשה עצמה מתעקשת: אין הבדל  כלצלם אלוהים. וזה כולל את מי שנברא ב

 בין הגר לאזרח, כולם ברואיו של אותו אל. 



המבוכה. גם אז, כמו היום, לא ידעו איך להתייחס לתופעה הזאת. זה דורש פנייה    .3

 לערכאות הגבוהות ביותר. וזה דורש מנהיגות! 
ר. דבר ראשון חובה לעצור את התופעה עד שיוחלט מה המקלל/המחבל במשמת שמים א   .4

 לעשות.
הוצאה מהמחנה. הקיצוניות והשנאה הן מחלה מידבקת ומסוכנת. גפרור קטן של טירוף    .5

 יכול להבעיר את המחנה כולו. חייבים להוציא את המקלל/מחבל ההוא מהמחנה. 

"ס, אלא העם כולו, רוגם את ואז... טקס הסקילה. כל העדה כולה, לא רק אנשי השב     .6
מנהג שעדיין  -התופעה ומחסלה. כבר חז"ל בעצמם ובכבודם הפסיקו את מנהג הסקילה 

נהוג היום בחלק מהמדינות השכנות. חז"ל אפילו צמצמו את עונש המוות כמעט לחלוטין 
)בניגוד לחלק מהמדינות "הנאורות" ביותר במערב(. לכן, אם נישאר נאמנים לדרכם 

של חז"ל, הסקילה היא ביטוי מטפורי למדיניות של אפס סבלנות כלפי גורמים  הפרשנית
 הבאים להחריב, לפורר ולהבעיר את עולמו של הקדוש ברוך הוא. 

   ובעניין זה, כאמור, אין הבדל בין גר לאזרח.      .1

  

השנאה שנות עצמאות. אויבנו לא יחריבו אותנו! הקנאות, האלימות,  00השבוע אנחנו חוגגים 
 -לאחר, כל אלו יעשו את זה טוב יותר מכל אויב חיצוני. מיעוטים קיצוניים כבר חטפו מהרוב 

את המדינה היהודית בעבר. והרוב שתק. כי הרוב פחד. או כי הוא לא האמין  -השקט והמתון 
שמיעוט יכול להבעיר את העולם. אבל זה לוקח רק קנאי אחד עם גפרור אחד להבעיר את 

 הכל. 

  

 שמחזירים את התורה למקומה בשבת בבוקר, שרים את המילים הבאות:כ

  

"עץ חיים היא, למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. 
 השיבנו ה' אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם".

  

הברכה הזאת מזמינה אותנו לשוב אל עצמנו. לשוב אל עצמנו, מסתבר זה לשוב אל 
 נות, אל דרך האמצע, אל דרכי הנועם, אל דרכי השלום. המתי

  

אבל לפעמים, מזכירה לנו פרשת אמור, זה דורש יד קשה ואמיצה. וזה קשה לאנשים כמונו. 
זה דורש להוציא החוצה ולהוקיע את התופעות הללו. זה כנראה גם דורש מאתנו לסקול את 

ט, אלא כל העדה. המנהיגות התופעה ולרסקה. לא רק המנהיגות, לא רק מערכת המשפ
 שלנו היום חלשה ורופסת. היא לא תעז לעשות דבר ללא הגיבוי של כל העדה. 

  

נדליק השבוע שני נרות: נר אחד, נר זיכרון, לזכר יקירנו הנופלים, שלא יזכו לחגוג את יום 
ל העצמאות אתנו השנה. ונדליק עוד נר קטן. לא צריך משואה גדולה. דווקא נר קטן, נר ש

ענווה. נר שיזכיר לנו לחזור אל עצמנו, אל השפיות, אל המתינות. שיזכיר לנו שקיבלנו מתנה 
גדולה, מורשת אבות. שנדע לשמור עליה ושנזכה להעבירה לילדינו. זה ידרוש מאתנו לעמוד 

איתנים. אבל השנה זה גם ידרוש מאתנו חשבון נפש נוקב: איך משלומית, האישה 
 בל/מקלל. מה קרה לנו? איך התבהמנו? איך איבדנו את הדרך? הישראלית, יצא כזה מח

  

 שבת שלום ויום עצמאות שמח.

  

 אלישע
 

 


