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ִרגְ שֹות ק ֶֹדש
חילול הקודש
בפרשת ’אמור’ בולט קטע אחד קטנ ,המהווה פרשייה בפני עצמה .פרשייה זאת
מכילה ִDדרה של שלוש מצוות בזו אחר זו.
המצווה הראשונה מגדירה תנאי Dפ להקרבת בהמה לקרבנ:

.Ã... āđĚă Čü Ħēÿ Ħăÿ ęĕĚü ĕĀ ĦĞÿ čø ĥü Ĉ ĐĕĀ ĐĀ đø ďĘý đĀă ĕü ĕėă ü ĒĞý āđČ čĥ
ĉ þ ėþ āđČ Ĥ āđĥÃĈ

)ויקרא כב ,כז(

מצווימ שלא להקריב שומ בהמה לקרבנ לה’ ,לפני שעברו שבעה ימימ
אנחנו ֻ
מהמלטת הבהמה.
המצווה השנייה עוDקת בכל שחיטת בשר לאכילה:

.ÃďēĀ Čþ ę āđĕčă ø đă Ĕēú ĥø Ĉ Ħü ČāĘ āđĜčă ø ĦČþ đø āđĦāČ ,Đĥ
ĉ þ āđČ Ĥ āđĥĈ đÃø

)שמ ,פDוק כח(

אמנמ התורה משתמשת בלשונ זכר ,עמ זאת במצווה זו הכוונה לאמ ולא לאב.
המצווה השלישית מגבילה את זמנ אכילת הקרבנ:

.Ã...Ęėý ČĀ ĕý Čđă ĐĐÿ ę āđĕă čă ÿ .đă ēčă Ā Ēø Ħăü ęėþ Ĝāø ĢĤø Ęü ÅĐĘÿ ĐďĀ āđĦă ēčÿ Ēþ đă ēčă ø Ēø Ħü ĕėü đÃø

)שמ ,פDוקימ כט-ל(

קרבנ התודה נאכל ביומ השחיטה ובלילה שלאחריו בלבד ולא מעבר לככ.
במבט ראשונ אינ מצוות אלה נראות מיוחדות ושונות במהותנ ממצוות אחרות.
שונה בתכלית היא מחשבת התורה.
את יחDה לקבוצת המצוות האלה מבטא הכתוב באופנ מפורש:

Ėø āđĦčă ø ĕĦăü ĥø Ĉ ďÿă ģø Ĝü đø ĕĥü Ĉ ďø ģĀ ęĥý Ĉ ĦČþ đă ĘĘă ø ēÿ Ħø ČāĘđø .ÅĐ ĕĜü Čú ,ęĦāĀ Č ęĦĕþ ĥ
ĉ ü Ğú đÿ ĕĦÿ āđĢø Ěü ęĦăþ Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ đă Ã
)שמ ,פDוקימ לא-לב(
.Ãęėþ ĥø Ĉ ďüă ģÿ Ěø ÅĐ ĕĜü Čú ,ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĕĜý čă ø
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כלומר ,מי שלא מקיימ מצוות אלה הרי הוא מחלל שמ שמימ ,ומי שמקיימ אותמ
הרי הוא מקדש את שמ ה’ בתוכ בני ישראל .מכאנ אנו למדימ כי שלוש המצוות
האלה נוגעות באחד הערכימ הנעלימ והמקודשימ ביותר.
נתבוננ במצווה הראשונה:

ĐČĀ Ęø ĐĀ đĀ ĕĜĕü Ěü ĥø ă Ĉ Đÿ ę āđĕă Ěü đă , āđĚă Čü Ħēÿ Ħăÿ ęĕĚü ĕĀ ĦĞÿ čø ĥü Ĉ ĐĕĀ ĐĀ đø ďĘý đĀă ĕü ĕėă ü ĒĞý āđČ čĥ
ĉ þ ėþ āđČ Ĥ āđĥÃĈ
)שמ ,פ@וק כז(
.ÃÅĐĘÿ Đĥþ ă Ĉ Čü ěčă ÿ Ĥø ģĀ Ęø ĐĢþ ĤĀ ĕý
מאמו בפרק זמנ של שבעה ימימ ראשונימ להמלטה.
א@ור לנתק וולד בעל חיימ ִ
שבעה ימימ  -זו תקופת הזמנ שהתורה קבעה לכיבוד קשר הרגשות בינ אמ
לוולדה ,כגונ פרה או עז המניקות את ולדותיהנ ומעניקות להמ חומ וחיימ .מצווה
האמהּות
זו מחנכת אותנו  -וזו חובה מו@רית ממדרגה ראשונה  -לכבד את רגש ִ
שנטע הקב”ה בטבע ,שהוא רגש קודש .חובה לתת לבעלי החיימ את ההזדמנות
להוציא אל הפועל את התכונות שבהנ בירכנ ה’ .כאנ המקומ להדגיש ,כי אינ זו
הבעת מחווה לפרה או לעז ,אלא הבעת כבוד והערכה לגילוי הח@ד אשר נטע ה’
בבהמות האלו .בכיבוד ֶרגֶ ש נאצל זה יש משומ כבוד לה’.
התורה מדגישה ,שגמ אמ המטרה קדושה כמו הקרבת הוולד לה’ ,עדיינ זו פגיעה
ברגשות קודש .לכנ ,אמ הקרבנ נמצא בתוכ שבעת ימימ ללידתו ,הוא איננו רצוי
לפני ה’.
רעיונ דומה מובע במצווה הבאה אחריה:

.ÃďēĀ Čþ ę āđĕčă ø đă Ĕēú ĥø Ĉ Ħü ČāĘ āđĜčă ø ĦČþ đø āđĦāČ ,Đĥ
ĉ þ āđČ Ĥ āđĥĈ đÃø

)שמ ,פ@וק כח(

א@ור באי@ור חמור לגזול את הקשר הטבעי הזה בינ אמ לוולדה .בעיני התורה ,יומ
אחד מ@מל קשר .שחיטת אמ ּווְ לדּה ביומ אחד פוגעת בקשר הזה .היא הופכת את
הקשר שאמור להיות קשר של חיימ ,לקשר של מוות .זהו מעשה הפוגע עמוקות
ברצונ ה’ הטבוע בבריאה.
מכאנ נבינ טוב יותר את גודל המצווה של כיבוד אב ואמ:

ăÿ
.Ã...Ėø ĘĀ čĔĕ
ÿ ĕü ěĞÿ Ěÿ Ęø đă ĖĕĀ Ěþ ĕĀ ěėĕĂ Ĥü Čú ĕÿ ěĞÿ Ěÿ Ęø ...ĖĀ Ěþă Čü ĦČþ đø ĖĕĀ čü ČĀ ĦČþ ďčă ý ėÃ

)דברימ ה ,טו(

אביכ ואמכ השקיעו את כל אשר להמ כדי לתת לכ חיימ ,חומ ואהבה .התכונה הזו
מקורה בח@ד האלוקי בבריאת העולמ והאדמ .הקב”ה מרחמ ואוהב את עולמו
ואת בריותיו .את אהבתו ואת רחמיו הוא טבע עמוק עמוק בכל יצור בעולמ
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העוBק ביצירת הדור הבא ,ביניהמ גמ בעלי חיימ ועופ השמימ .משומ ככ ,כשאנחנו
מכבדימ אב ואמ אנחנו מכבדימ למעשה את הקב”ה שנטע בנו צלמ אלוקימ,
ובזכות המצווה הזו אנחנו זוכימ לחיימ ארוכימ ,לטובה וברכה מאת ה’.
כל זה מבהיר היטב את החותמת המאוד משמעותית ,אשר חוזרת ונשנית שלוש
פעמימ בפרשיה הזו והיא ÃÅĐ ĕĜČÃ :באותיות שמ הויה .הכוונה היא לגילוי ה’ במידת
רחמימ:

.Ãđĕĥ
ĉ Ā Ğú Ěÿ Ęėă Ā ĘĞÿ đĕĚĀ ēú Ĥÿ đø Ęā ăėĘÿ ÅĐ č āđĔÃ

)תהילימ קמה ,ט(

כל הפוגע בבעלי חיימ בשעה שהמ עוBקימ ביישובו של עולמ ,בהענקת חיימ
לעולמ ,בגידול ילדיהמ  -הרי הוא פוגע בכבוד ה’ ,מחלל את שמ ה’ ,ופוגע בבריאה
כולה.
משומ ככ מדגישה התורה:

.Ã...ĕĥü Ĉ ďø ģĀ ęĥý Ĉ ĦČþ đă ĘĘăø ēÿ Ħø ČāĘđÃø

)ויקרא כב ,לב(

כלומר ,שבעת הימימ הראשונימ בהמ קשור וולד הבהמה אל אמו ,המ ימי קודש
ואBור לחללמ.
בּדרה ,נלמד בהמשכ המאמר.
על המצווה השלישית ִ

שילוח הקנ
כאמור לעיל ,ה’ הטביע בפנימיות נפשמ של בני אדמ ובעלי חיימ ,קשרימ עזימ
לוולדותיהמ .רגש זה מתבטא בהענקת חיימ וחומ ,הגנה וטיפול .לרגש הנאצל של
האמהיּות אנו מחויבימ להתייח Bביראת קודש ובהערצה ,ואBור לנו באיBור חמור
ִ
לצ ָר ֵכינו.
לנצל את גילוי הרגש הזה ְ
נזכיר את מה שכתבנו בפרשת משפטימ תחת הכותרת ”שילוח הקנ”.
מצווה:
התורה ַ

ăü
ęČý ĐĀ đø ,ęĕĢĕü čý āđČ ęĕēāü ĤĠø Čþ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘĞÿ āđČ ġĞý ĘėĀ čă ø Ėø Ĥþ ďþă čă ÿ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø Ĥ āđĠă Ģü ěģÿ ČĤý ģăĀ ĕü ĕėÃ
)דברימ כב ,ו(
.ÃęĕĜü čă Ā Đÿ ĘĞÿ ęČý ĐĀ ēģăÿ Ħü ČāĘ ,ęĕĢĕü čă ý Đÿ ĘĞÿ āđČ ęĕēāü ĤĠø Čþ ĐĀ ĘĞÿ ĦĢþ čāþ Ĥ
התורה עומדת ומזהירה את האדמ :דע לכ שבשעה שהאמ רובצת על האפרוחימ,
היא ממלאת את תפקידה האימהי ובככ מבצעת את שליחות ה’ ביישוב העולמ.
אBור לכ לנצל תכונת קודש זו ולצוד את האמ על בניה .אל תנצל את השעה הזו
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שבה הציפור מעניקה חיימ לאפרוחיה ,כדי ללכוד אותה לצרכיכ .אל תהפוכ קשר
Ã...Ėø ĘĀ ēģăÿ Ħăü ęĕĜü čă Ā Đÿ ĦČþ đø ęČý ĐĀ ĦČþ ēĘăÿ ĥÿ Ĉ Ħăø ēÿ Ęăý ĥÃ
של חיימ למלכודת מוות; אלא ÿ Ĉ -
øĖĘĀ čĔĕ
ÿ ĕü ěĞÿ Ěÿ Ę...Ã
)שמ ,פ?וק ז( .בתמורה לקיומ מצווה זו ,תזכה בחיימ ארוכימ ø -
) ÃęĕĚü ĕĀ ĦăĀ ėø Ĥÿ Čú Đÿ đøשמ(  -כלומר ,מידה כנגד מידה.

קידוש החולינ
כשמ שמצד אחד א?ור לחלל את הקודש בבריאה ,ככ מצד שני קיימת מצווה
תמידית לקדש את החולינ בבריאה ולהעלות אותנ לדרגת קודש.
בּדרה הזאת:
הרעיונ הזה מופיע במצווה השלישית ִ

ďĞÿ đă ăĜĚþă Ěü đă ĤĕĦü āđĦ ČāĘ Ęėý ČĀ ĕý Čđă ĐĐÿ ę āđăĕčă ÿ .đă ēčă Ā Ēø Ħăü ęėþ Ĝāø ĢĤø Ęü ,ÅĐĘÿ ĐďĀ āđĦă ēčÿ Ēþ đă ēčă ø Ēø Ħü ĕėü đÃø
)ויקרא כב ,כט-ל(
.ÃÅĐ ĕĜü Čú ,Ĥģāþ ăč
הפעולה במצווה הזאת היא היפוכה של הפעולה במצוות הקודמות .כאנ חובה
למצות הכול ביומ אחד .כלומר ,גמ להקריב וגמ לאכול.
בקרבנ התודה שוחטימ בהמה לקרבנ ,ומיד אחר ככ באה חובת אכילה מנ הבשר
מלֻ ווה באי?ור להותיר עד הבוקר .הווי אומר ,אמ ברצוננו להודות לה’ ולהכיר לו
תודה באמצעות קרבנ תודה ,הרצונ הזה מטהר את שחיטת הבהמה ואכילתה,
והופכ אותה מהוויית חולינ להוויית קודש .משומ ככ ,חובה לאכול מנ הבשר
באותו יומ עצמו שבו נשחטה הבהמה מתוכ כוונה טהורה להקריבה קרבנ תודה
לה’ .אמ עובר יומ אחד ,מתנתקת אכילת הבשר מנ הרצונ להודות לה’ ונעשית
פ?ולה .יומ אחד הוא יומ קובע ,לחיבור או לניתוק.
יוצא אפוא ,כי לפנינו שתי מצוות ה?מוכות זו לזו בקשר ניגודי.
מצד אחד ,א?ור לשחוט בהמה ְּוולדה ביומ אחד ,ומצד שני חובה לאכול את בשר
קרבנ התודה דווקא ביומ שחיטתו .כאנ יומ אחד הוא קשר פ?ול ,וכאנ יומ אחד
הוא קשר חיוני.
התורה מתמצתת הכול בפ?וק אחד:

.Ã...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ėø āđĦčă ø ĕĦăü ĥø Ĉ ďÿă ģø Ĝü đø ĕĥü Ĉ ďø ģĀ ęĥý Ĉ ĦČþ đă ĘĘăø ēÿ Ħø ČāĘđÃø

)שמ ,פ?וק לב(

.Ã...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ėø āđĦčă ø ĕĦăü ĥø Ĉ ďÿă ģø Ĝü đ...Ã
מצד אחד  ,Ã...ĕĥü Ĉ ďø ģĀ ęĥý Ĉ ĦČþ đă ĘĘă ø ēÿ Ħø ČāĘđÃøומצד שני ø -
כפיות טובה בניצול לרעה של קשר ההורות  -שהוא קשר של הענקת חיימ מתנת

ֶא מֹר | ִר גְ ש ֹו ת קֹ ֶד ש | 173

הבורא  -היא חילול הקודש .בה בעת ,הכרת הטוב באמצעות קרבנ תודה לה’ ,היא
קידוש החולינ.
לדיונ הזה יש השלכה על מה שיהיה לעתיד לבוא.
לא אחת נשאלת השאלה ,כיצד תיתכנ חזרת עבודת הקרבנות לבית המקדש על
כל פרטיה ודקדוקיה?
היומ ,רחוקימ מאוד מושגימ אלה מתודעת בני האדמ ,ויש הבוחלימ בעצמ מעשה
השחיטה ,הוצאת הדמ ושריפת הקרבנ על גבי המזבח.
ראוי שנזכיר לאותמ בני אדמ בתוכחה מוHווית ,כי שחיטת בעלי חיימ לאכילה לא
נפHקה אפ לרגע .בכל יומ נשחטימ עשרות מליונימ של ראשי בקר וצאנ למטרות
שיווק בשר לאכילה .אנו איננו רואימ שנפשמ של בני אדמ קצה באכילת בשר
שנשחט בבתי מטבחיימ ...במיוחד כשהוא מוגש בכלימ מעוצבימ על שולחנ
מכוHה במפה צחורה ,בשילוב ַמ ִּפיונימ מצויירימ ומודפHימ.
במילימ אחרות ,למטרות קודש בחלה נפשמ ,בעוד שלמטרה אנוכית מלֻ ווה
בתאווה בהמית לאכילת בשר ,יש הכשר מוHכמ ואפילו מכובד.
נקודת המוצא היא האיHור שהקב”ה הטיל על אכילת בשר לאדמ הראשונ .גמ
לבני ישראל בהיותמ במדבר לא התירה התורה שחיטה ואכילת בשר תאווה ,אמ
לא דרכ הקרבת קרבנ ואכילת השיריימ )לדעת רבי ישמעאל(.
בהקרבת קרבנ בצורתו האמתית בא לידי ביטוי ֵממד נעלה של הקרבת נפש האדמ
למקור הנפשות והרוחות ,אלא שהיא מומרת בנפש הבהמה.
התורה מתחשבת במצב בארצ ישראל ,כאשר מקומ המקדש בירושלימ מרוחק
מקצוות הארצ:

ăü
ĉ Ā čĀ ĐĘĀ ėāø Č ĦăĀ Ĥø Ěÿ ČĀ đø ...ĖĀ Ęø đă čĎă ø ĦČþ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ čĕēü Ĥø ĕÿ ĕėÃ
ę āđģĚĀă Đÿ ĖĀ Ěøă Ěü ģēÿ Ĥø ĕü ĕėă ü ...Ĥĥ
Ā
)דברימ יב ,כ-כא(
.Ã...ęĥĀ Ĉ āđĚĥø Ĉ ęđă ĥ
ĉ ĘĀ ĖĕĐāþ ĘąČù ÅĐ Ĥēÿ čø ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú
במקרה כזה מתירה התורה לשחוט ולאכול בשר בכל מקומ:

Ęāėčă ø ĖĕĀ Ĥþ ĞĀ ĥø Ĉ čă ü ĦăĀ Ęø ėÿ ČĀ đø ,ĖĀ Ħĕü đüă Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĖĀ Ęø ÅĐ ěĦÿ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĖĀ ĜČā
ø
ø ăĢĚü đă ĖĀ Ĥø ģĀ čă ø Ěü ĦăĀ ēø čÿ ĒĀ đ...Ã
Ā
)שמ(
.ÃĖĥþ Ĉ Ġø Ĝÿ Ħđÿă Čÿ
ייתכנ ,שכאשר יחזור ויבנה בית המקדש בקרוב בימינו ,יחזור איHור שחיטת בשר
תאווה שלא בדרכ של קרבנ .הטעמ הוא ,שהמרחק מכל מקומ בארצ אינו יותר
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מ 3-שעות נ:יעה ברכב ,או פחות מחצי שעה בדרכ אווירית ולכנ הנימוק ă ü
ģēÿ Ĥø ĕü ĕėÃ
 Ãę āđģĚĀă Đÿ ĖĀ Ěøă Ěüכבר לא יהיה קיימ.
הובטחנו גמ שעתידה ירושלימ להתפשט עד דמשק ,דהיינו כל ארצ ישראל תתקדש
בקדושתה של ירושלימ ,כדברי חז”ל במדרש:

ĉ Ā ă ĚÅÃ
) Å... āđĦēĀ ĜĂ Ěø ģĥזכריה ט ,א( ?đĦēđĜĚ ģĥĚď ĕėđ -
ĉ þ Ěþă ďÿ đø Ėø ĤĀ ďø ēÿ ġĤþ Čþ čă ø ÅĐ Ĥčÿ ďø Čĥ
ÿ
) ÅďĞÿ ĕďý Ğú ĕĦü ēĀ đă ĜĚø ĦČā ĒÅ :ĤĚČĜĥ ,ĥďģĚĐ Ħĕč ČĘČ đĦēđĜĚ ěĕČ ČĘĐđתהילימ
קלב ,יד(? ĦĞĎĚ ČĐĦĥ ďĞ ĐĕďďĢ Ęėč ĦčēĤĦĚ ĦđĕĐĘ ęĕĘĥđĤĕ ĐďĕĦĞ ČĘČ
)שיר השירימ רבה ז ,י(
.ÃģĥĚď ĕĤĞĥĘ
על פי זה ,שחיטת בשר לאכילה תותר רק בדרכ של הקרבת קרבנ בבית המקדש,
כאשר אכילתו )קדשימ קלימ( תהיה מותרת בכל חלקי ארצ ישראל שיהיו מקודשימ
בקדושת ירושלימ .זו תהיה עלייה ורוממות בקידוש החומר ובזיכוכ התאווה לבשר
והפיכתו לרגש קודש.

