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ָּפ ָר ַשת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטימ

ּגְ ִדי ַּב ַחלֵ ב ִאּמֹו
רעה תחת טובה
לאורכ כל הדרכ מלמדת ומדריכה אותנו התורה להכיר טובה למי שגמלנו טוב.
הכרת הטוב היא נדבכ יJוד בהיכל הצדק .עמ ישראל נצטווה להרחיק לצמיתות
את עמונ ומואב ,משומ שלא גמלו חJד בJיJי לבני ישראל בצאתמ ממצרימ .עמונ
ומואב השיבו רעה תחת טובה בהתעלממ ממה שקרה בעברמ ,ולא זכרו כי אביהמ
לוט ניצל מJדומ השרופה בזכות אברהמ ,אביהמ של ישראל .יתרה מזאת ,מלכ
מואב שכר את בלעמ הקוJמ לקלל את ישראל ולהשמידו פיזית ורוחנית.
מצד שני ,נצטווינו לזכור ,כי למרות מאה ועוד שנות צער וJבל שהיו מנת חלקנו
בשעבוד מצרימ ,עמ זאת אירחו אותנו המצרימ בשמונימ שנות שלטונו של יוJפ ,ולכנ
אינ להרחיק לגמרי ִמ ְצ ִרימ הרוצימ להתגייר .דור שלישי יוכל להתאזרח בקהל ישראל.
מניתוח המושג ’הכרת הטוב’ ,מתקבל Jולמ בנ שלוש דרגות:
 .1התעלמות ממי שגמל טוב.
נדגימ זאת בהתעלמותו של שר המשקימ מיוJפ הצדיק ,שלושה ימימ בלבד
Ĥĥ
לאחר שJייע לו יוJפ בפתרונ חלומו בצורה מבריקה ,שנאמרĉ ÿ Ĥėÿ ĒĀ ČāĘđÃø :
) .Ãđă Đēý ėă Ā ĥø Ĉ ĕă ü đÿ ğĝý āđĕ ĦČþ ęĕģü ĥø Ĉ Ěÿ ă Đÿבראשית מ ,כג(
 .2השבת רעה תחת טובה.
כאנ לא מדובר בהתעלמות אלא גרוע מככ ,דהיינו השבת רעה תחת טובה.
התעמרותו האכזרית של פרעה מלכ מצרימ בבני ישראל ,למרות העובדה
שיוJפ הוא זה שהפכ את מצרימ למעצמה באותמ הימימ ,היא בהחלט השבת
רעה תחת טובה.
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 .3ניצול מרושע )ציני( של הטוב.
הגרוע מכולמ הוא זה שעושה שימוש מרושע באותו טוב עצמו ,והופכ אותו
לרוע .אדמ שלוקח את קרש ההצלה המוענק לו ומכה בו את מטיבו ,הוא נבל
ושפל .חובה עלינו להתרחק עד קצה גבול היכולת ממדה מגונה זו.
אדמ הראשונ נכשל באופנ חמור ,כאשר טענ להגנתו את הטענה הבאה:

.ÃĘėāý ČđĀ ġĞý ĐĀ ěĚü ĕĘăü ĐĜĀ Ħø ĜĀ ČđĐü ĕďü ĚĀă Ğü ĐĦăĀ Ħÿ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĥĀ ă Ĉ Čü Đ...Ã
Ā

)בראשית ג ,יב(

למעשה ,אדמ הראשונ מאשימ את הקב”ה בכישלונו החמור .הטענה ĐĦăĀ Ħÿ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ ČÃú
 ,Ãĕďü ĚĀă Ğüמדגישה את אחריותו של הקב”ה ביצירת האישה שפיתתה אותו לאכול
מעצ הדעת ,בעוד שהאמת הייתה שה’ ברא את האישה למענו ולמענ עתידו ,כדי
שתהיה לו לעזר!

ּגְ ִדי ַּב ַחלֵ ב ִאּמֹו
אחד האיGורימ המוגדרימ כחוקימ ללא הGבר הגיוני ,הוא האיGור לאכול או
לבשל ,בשר בחלב .איGור זה מופיע שלוש פעמימ בתורה ,ואחד מהמ הוא בפרשת
משפטימ:

.Ã āđĚă Čü čĘý ēú čă ÿ ĕďü Ďă ø Ęĥý ă Ĉ čÿ Ħø ČāĘ...Ã

)שמות כג ,יט(

פעמימ רבות עוזרת לנו התורה לפענח את כוונותיה באמצעות Gמיכות פרשיות
או פGוקימ .אחד משלוש עשרה כללימ שהתורה נדרשת בהמ ,הוא ďĚĘĐ ĤčďÃ
.ÃđĜĕĕĜĞĚ
איGור בישול גדי בחלב אמו נזכר בהקשר זה:

.Ã āđĚă Čü čĘý ēú čă ÿ ĕďü Ďă ø Ęĥý ă Ĉ čÿ Ħø ČāĘ ,ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ Ħĕčă ý Čĕčü ĦăĀ ĖĀ Ħø ĚĀ ďø Čÿ ĕĤý đă ăėčă ü ĦĕĥČ
ü Ĉ ĤÃý
רש”י אמנמ מבאר ,כי אלו הנ שתי מצוות נפרדות ,אכ אנו לפי דרכנו ,נלמד ממצוות
הבאת ביכורימ על איGור בישול גדי בחלב אמו.
הראשית ,שהיא
מהותה של מצוות הביכורימ נוגעת באיGור להשתמש בנקודת ֵ
הראשית ,שהיא הנקודה ההתחלתית ,היא מקור הברכה ומקור
מקור הטוב .נקודת ֵ
הראשית מקודשת והיא התגלות מעשה ידיו של בורא העולמ,
השפע .נקודת ֵ
הבורא יש מאינ.

ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִט ימ | ּגְ ִד י ַּב ַח לֵ ב ִא ּמ ֹו | 211

בנקודה הזאת אIור לנגוע .יש להחזיר אותה לה’ ,כדי שיחזור ויברכ את הארצ,
תבואתה ופירותיה.
על כנ ,יש להביא את הביכורימ אל בית המקדש ולתת אותמ לכוהנימ ,שהמ נציגי
ה’ .הוא הדינ בשורש החובה להביא תרומה ,ראשית הגז ובכורות בהמה אל הכהנ.
הנקודה הזאת היא תמצית הכרת הטוב ,ולכנ היא מקודשת.
כשמ שבכפיות טובה מנינו שלוש דרגות ,ככ בהכרת הטוב:
 .1אי התעלמות ממעניק הטוב.
הדבר מתבטא באמירת תודה ובברכת ההודאה .לאה אמנו בטאה זאת
באומרה:

.ÃÅĐ ĦČþ Đďþ āđČ ęĞÿ Ġÿ ă ĐÃÿ

)בראשית כט ,לה(

 .2השבת טובה תחת טובה.
כגונ אברהמ אבינו אשר נענה בחיוב לבקשת אבימלכ ,ונשבע שלא יתכחש
לאבימלכ ולזרעו וישיב לו טובה תחת טובה:

ĕĦĕü ĥ
ĉ ü ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ďĝþ ēþ ėă ÿ ,ĕďüă ėø Ĝþ Ęø đă ĕĜĕü Ĝü Ęø đă ĕĘü Ĥāģĥø Ĉ Ħăü ęČü ĐĜăĀ Đý ęĕĐāü ĘąČčý ĕĘăü ĐĞĀ čø ĥĀ Ĉă Đü ĐĦăĀ Ğÿ đÃø
ĉ þ Ğú Ħăÿ ĖĀ Ěøă Ğü
.ÃĞÿ čý ĥĀ ă Ĉ Čü ĕėāü ĜČĀ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĤĚČā
þ ĕă đÿ .Đă čă Ā ĐĦăĀ Ĥø Ďă ÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ęĞü đø ĕďü ĚĀă Ğü Đĥ
)בראשית כא ,כג-כד(

 .3למנפ את אותו הטוב לעשיית טוב כולל.
זוהי מצוות הביכורימ .לקחת את תמצית ראשוניות הטוב ,להחזיר אותו לה’
דרכ נציגו שהוא הכהנ ,וה’ יברכ את עמ ישראל.
הניגוד הגמור ,הקיצוני ביותר להכרת הטוב ,הוא בישול גדי בחלב אמו.
העז ,אמו של הגדי ,נועד להעניק חיימ לגדי הקטנ .בורא עולמ ,מקור הטוב,
חלב ֵ
הכינ את המזונ הנפלא הזה לזמנ היניקה שהיא ראשית חייו של הגדי.
לקחת את מעיינ החיימ הזה ,ולהמית בו בבישול את הגדי כדי למלא את תאוות
האדמ ,זהו מעשה נבלה מרושע .לקחת את הטוב ולהשתמש בו לרוע ,להפוכ
את החיימ למוות ,אינ מעשה בזוי ושפל ממנו; ויש להרחיק אותו עד קצה גבול
היכולת ,וכנ כל דבר שמזכיר אותו.
לא רק גדי ,אלא כל בשר ואפילו בשר עופ ,ולא רק חלב ֵאמ אלא אפילו כל חלב
אחר .לא רק בישול ,אלא גמ אכילה וגמ איIור ההנאה .לא רק ביחד אלא אפילו
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בשתיית חלב אחרי בשר ,יש להמתינ שש שעות לעיכול הבשר .גמ הטעמ נא.ר,
וחלב שהורתח ב.יר בשרי ,נא.ר.
הכלל הזה תקפ בכל אי.ורי תורה .כגודל חומרת העוונ ,ככ גודל המרחק שיש
להתרחק ממנו.
נציג שוב את הפ.וק בשלמותו:

.Ã āđĚă Čü čĘý ēú čă ÿ ĕďü Ďă ø Ęĥý ă Ĉ čÿ Ħø ČāĘ ,ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ Ħĕčă ý Čĕčü ĦăĀ ĖĀ Ħø ĚĀ ďø Čÿ ĕĤý đă ăėčă ü ĦĕĥČ
ü Ĉ ĤÃý
כלומר ,הצגת שיא הכרת הטוב בהבאת ביכורימ בצד התרחקות משיא הרוע,
שהוא בישול גדי בחלב אמו.

שילוח הקנ
מצוות שילוח הקנ ,שמתנ שכרה בצידה ,ממחישה לנו כיצד להביע את הרתיעה
משימוש ציני בטבע האנושי הרחומ והטוב.
הקב”ה הטביע בכל בעל חיימ את האינ.טינקט לדאוג לגוריו ולגוזליו .הציפור
ממלאת את שליחותה וייעודה בעולמ בצורה מושלמת .האמ רובצת על הביצימ
לחמממ כדי שיִ ְב ְקעּו ויהיו לגוזלימ ,וממשיכה ומרחפת עליהמ כדי להאכילמ ולהגנ
עליהמ.
א.ור לנצל בצורה מרושעת את הרגע המקודש הזה ,את החיבור הנפלא הזה בינ
אמ לבניה  -שהוא קיומ רצונ ה’ ,לטובת ַציִ ד .א.ור לנצל את העובדה שהאמ לא
תפרח ,כדי לצוד אותה ואת בניה.
הד לדיבר המו.רי הזה נמצא במדרש רבה:

) ĐģĝĞĦĜđ ĘĕČđĐ ĐÃčģĐ ĤĚČ ...ĤĒĞĕĘČ ĕčĤ ĤĚČÃהציפור( ęĘđĞ Ęĥ đďđčėč
)מדרש רבה ,דברימ פרשה ו ,ה(
.ÃĘĢĜĕĦĥ ĕČďė ,đĜđģĕĦčđ
הרחקת הדחפ המרושע והציני תוביל לחיימ טובימ ולאריכות ימימ ושנימ:

ěĞÿ Ěÿ Ęø ,Ėø ĘĀ ēģăÿ Ħăü ęĕĜü čă Ā Đÿ ĦČþ đø ęČý ĐĀ ĦČþ ēĘăÿ ĥÿ Ĉ Ħăø ēÿ Ęăý ĥÿ Ĉ .ęĕĜü čă Ā Đÿ ĘĞÿ ęČý ĐĀ ēģăÿ Ħü ČāĘ...Ã
)דברימ כב ,ו-ז(
.ÃęĕĚü ĕĀ ĦăĀ ėø Ĥÿ Čú Đÿ đø Ėø ĘĀ čĔĕ
ÿ ĕü
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בל תשחית
על פי אותו עיקרונ תתבאר מצוות :ÃĦĕēĥĦ ĘčÃ

ăü
ēāÿ ďă Ĝø Ęü Đă ĢĀ Ğý ĦČþ Ħĕēü ĥø Ĉ Ħÿ ČāĘ ,Đă ĥ
ĉ Ā Ġø ĦĀ Ęø ĐĕĀ Ęþ ĞĀ ęēý ĘăĀ Đü Ęø ęĕčă ü Ĥÿ ęĕĚü ĕĀ ĤĕĞü ĘČþ Ĥđă ĢĦĀ ĕėÃ
)דברימ כ ,יט(
.Ã...ĦāĤėø Ħü ČāĘ āđĦāČđø ĘėČā
ý Ħ đă ăĜĚþă Ěü ĕėă ü ěĒþ Ĥø Ďă ÿ đĕĘĀ ĞĀ
אמ בשעת מלחמה מתעורר צורכ לכרות עצ לצורכ בניית מצור ,ועומדימ זה
לצד זה אילנ Nרק ואילנ מאכל ,חל איNור לכרות את אילנ המאכל .הנימוק אותו
מדגישה התורה הוא  -אינכ יכול לכרות את המקור שממנו אתה ניזונ .אל תיקח
חיימ של אחרימ באותו ענפ שה’ ברא כדי להעניק לכ חיימ .השחתת עצ מאכל
בשעת מלחמה כשלידו עומד עצ Nרק ,היא השחתת המידות האנושיות ,והנזק
לנפש גרוע פי כמה מעיכוב המצור במלחמה.

אי,ור הדמ
נחזור אל מה שכתבנו במצוות הביכורימ ,שאת הנקודה הבראשיתית יש להחזיר
לבורא עולמ כדי שימשיכ לברכ בה את העולמ ,ורק אחר ככ נוכל לאכול מנ
התבואה והפירות.
זה יוביל אותנו אל אחד האיNורימ החמורימ שבתורה ,והוא איNור אכילת דמ.
התורה מדגישה איNור זה פעמ אחר פעמ:

.Ã...ęďĀă Đÿ ĘāėČú ĕĦăü Ęø čü Ęø ģĒÿ ēú ģĤÃÿ

)דברימ יב ,כג(

מדוע איNור זה חמור כל ככ?
המפתח להבנת איNור אכילת דמ הוא הפNוק הבא:

ĉ þ ėþ āđČ Ĥ āđĥĈ Ĕēÿ ĥø Ĉ ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü Ħĕčă ý Ěü ĥĕĈ Čü ĥĕĈ ČÃü
ēĦÿ Ġþ ă ĘČþ đø ...ĐĜþ ēú Ěÿă čă ÿ ĒĞý āđČ čĥ
ø
.Ã...ĖĠĀ ĥĀ Ĉ ęďĀă Čđă ĐĐÿ ĥĕĈ Čü ĘĀ čĥý Ĉ ēĀ ĕý ęďĀă ...ÅĐĘÿ ěčă Ā Ĥø ģĀ čĕĤü ģø Đÿ Ęø āđČĕčü Đù ČāĘ ďĞý āđĚ ĘĐāþ Č
)ויקרא יז ,ג-ד(

לפי רבי ישמעאל מתפרש הפNוק באופנ הבא )על פי מNכת חולינ טז :ועל פי פירוש

הרמב”נ( :כשהיו בני ישראל במדבר ,נאNר עליהמ לאכול בשר חולינ באופנ רגיל.
על כנ ,כדי לאכול בשר היה עליהמ ללכת למשכנ להקריב קרבנ לה’ ולאכול חלק
מנ הקרבנ .משומ ככ ,השוחט בהמת חולינ לאכילה שלא דרכ קרבנ ,נחשב לו הדבר
לשופכ דמ חינמ.
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בשעה שמקריבימ קרבנ וזורקימ את דמו על המזבח ,שורשו הרוחני של הדמ חוזר
למקורו לכפרה על הנפש:

ăü
ĉ Ā čă Ā Đÿ ĥĈ Ġþ Ĝþ ĕėÃ
.Ãęėĕþ Ħāý ĥĈ Ġø Ĝÿ ĘĞÿ ĤĠý ă ėÿ Ęø ēÿ čă ý Ēø Ěüă Đÿ ĘĞÿ ęėþ ĘĀ đĕĦăü Ħÿ Ĝø ĕĜü Čú đÿ ,ČđĐü ęďĀă čă ÿ Ĥĥ
)שמ ,פ<וק יא(

התורה מדגישה ,כי בדמ נמצא החלק הנפשי הרוחני של הבהמה שהיא הנקודה
השורשית שבה .לפני שאוכלימ מנ הבהמה ,צריכ לקחת את השורש ולהביאו אל
המשכנ ,ושמ לצקת אותו על המזבח .ככ מחזירימ אותו אל מקורו לכפרה על
ילּווה
ֶ
הנפש .מכיוונ שאי אפשר לעשות זאת מבלי להקדיש את הבהמה לקרבנ,
התהליכ הזה בהקדשת הבהמה לה’ .דמ הבהמה הנזרק על המזבח ,משמש מגנ
עבור דמ האדמ ובא במקומו .זהו פירוש הביטוי ĤĠý ă ėÿ Ęø ēÿ čă ý Ēø Ěüă Đÿ ĘĞÿ ęėþ ĘĀ đĕĦăü Ħÿ Ĝø ĕĜü Čú đÃÿ

.Ãęėĕþ Ħāý ĥĈ Ġø Ĝÿ ĘĞÿ
ממשיכה התורה ומ<כמת:

.Ã...ęďĀă ĘėČā
ĉ ø ĕü ĕĜý čø Ęü ĕĦăü Ĥø Ěÿ ČĀ ěėă ý ĘĞÃÿ
ÿ Ħ ČāĘ ęėă þ Ěü ĥĈ Ġþ Ĝþ Ęėă Ā ĘČý ĤĀ ĥ

)שמ ,פ<וק יב(

מה יהיה הדינ בחיה ועופ? הרי המ אינמ ניתרימ באכילה לבעלימ על ידי הקרבתמ
על גבי המזבח?
התשובה ניתנת בפ<וק הבא:

ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ěü ĥĕĈ Čü ĥĕĈ Čü đÃø
āđĚďĀă ĦČþ Ėø Ġÿ ĥĀ Ĉ đø Ęėý ČĀ ĕý Ĥĥþ Ĉ Čú ğ āđĞ āđČ Đĕă Ā ēÿ ďĕĢý ďđă ĢĕĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ...ĘČý ĤĀ ĥ
)שמ ,פ<וק יג(
.ÃĤĠĀ ĞĀ čă þ đă ĐĝĀă ėü đø
מדוע בעפר? כי יצירת החיה והעופ הייתה גמ היא מנ האדמה ,שנאמר:

.Ãęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă Đÿ ğ āđĞ Ęėă Ā ĦČý đø Đďþ ĥ
ĉ Ā ă Đÿ Ħĕă ÿ ēÿ Ęėă Ā ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ěĚü ęĕĐāü ĘąČù ÅĐ ĤĢþ ĕă ü đÃÿ

)בראשית ב ,יט(

כאנ אי אפשר להחזיר את החלק הרוחני של הדמ אל מקורו דרכ המזבח .לפיככ יש
להחזיר את הדמ אל שורשו שהוא עפר מנ האדמה.
בארצ ישראל הדינ שונה:

ăü
ĖĀ Ěøă Ěü ģēÿ Ĥø ĕü ĕėă ü .Ĥĥ
ĉ Ā čă Ā ĘėČā
ÿ Ħă ĖĀ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ Ħđÿă Čÿ ĘėĀ čă ø ...ĖĀ Ęø čĂ Ďă ø ĦČþ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ čĕēü Ĥø ĕÿ ĕėÃ
)דברימ יב ,כ-כא(
.Ã...ęĥĀ Ĉ āđĚĥø Ĉ ęđă ĥ
ĉ ĘĀ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ Ĥēÿ čø ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă Đÿ
התורה מבארת ,כי בארצ ישראל אינ אפשרות להגיע בקלות מכל מקומ אל בית
המקדש .משומ ככ ,התיר ה’ לבני ישראל לשחוט ולאכול בשר בכל מקומ גמ ללא
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הקרבת הבהמה לקרבנ .אמנמ תהליכ השחיטה חייב להיות כפי שהוא במקדש ,אכ
מה יֵ עשה בדמ? הרי כאנ אינ מזבח?
התורה מKבירה ,שכאשר אינ אפשרות לצקת את הדמ על המזבח כקרבנ ,יש
לשופכו על הארצ והוא ייKפג באדמה:

...ĥĈ Ġþ ĜăĀ Đÿ Čđă Đ ęďĀă Đÿ ĕėă ü ,ęďĀă Đÿ ĘāėČú ĕĦăü Ęø čü Ęø ģĒÿ ēú ģĤÃÿ
.Ãęĕü ĚĀă ėă ÿ đă ăĜėþ Ġø ă ĥø Ĉ Ħăü ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘĞÿ đă ăĜĘþ ėČā
ø Ħă ČāĘ

)שמ ,פKוקימ כג-כד(

אי'ור נבלה
באופנ דומה נוכל להבינ גמ את איKור אכילת הנבלה ,שהיא בהמה שמתה לא על
ידי שחיטה.
בהמה שמתה מאליה איננה כבהמה נשחטת .כאנ לא יוצא שומ דמ שאותו יש
להקריב או להשליכ .גמ אי אפשר להוציא דמ בצורה Kתמית ולהשליכו על הארצ.
רק שחיטה ראויה מקדשת את הדמ ,בדיוק כפי שהיה במקדש .לאור כל זה ,מכיוונ
שלא נעשה בדמ מה שראוי לעשות בו ,לא הותר בשר הנבלה באכילה .הדמ לא
הוחזר לשורשו לכפרה ,ולכנ לא נוכל לאכול את הבשר.
מכאנ נובע הקשר הנKיבתי בKמיכות איKור נבלה לאיKור בישול גדי בחלב אמו:

,ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐĘÿ ĐĦăĀ Čÿ ĥĈ āđďģĀ ęĞÿ ĕėă ü ...ĐĘĀ čý Ĝø ĘėĀ đă ĘėČā
”ø Ħ ČāĘ
.Ã āđĚă Čü čĘý ēú čă ÿ ĕďü Ďă ø Ęĥý Ĉă čÿ Ħø ČāĘ

)דברימ יד ,כא(

לפני פרידתו של משה רבנו מבני ישראל בתומ שנות הנדודימ במדבר ועל Kפ
הכניKה לארצ ישראל ,נושא משה את חזונ התוכחה ,היא פרשת :ÃđĜĕĒČĐÃ

.ÃĖĀ Ĝþ Ĝāø ėĕø đÿ ĖĀ ĥ
ĉ ø ĞĀ Čđă Đ ĖĀ Ĝþ ģăĀ ĖĕĀ čü ČĀ Čđă Đ Č āđĘĐú ?ęėĀ ēĀ ČāĘđø ĘčĀ ĜĀ ęĞÿ ĦČāĒ đă ĘĚø Ďø Ħăü ÅĐĘø Đ”ÿ
)דברימ לב ,ו(

הכול נובע מנ השורש המוKרי העמוק מכול ,שהוא הכרת הטוב .יש להתרחק
כמטחווי קשת ממעשה נבלה של השבת רעה תחת טובה ,ותחת זאת יש להכיר
טוב למי שגמל לנו טובה .הנקודה הזאת היא קודש קדשימ.

