
  

  

  

  

  

        ????לעיננולעיננולעיננולעיננו    הזה נחש�הזה נחש�הזה נחש�הזה נחש�    הפרטיהפרטיהפרטיהפרטישיח שיח שיח שיח � � � � מדוע הדומדוע הדומדוע הדומדוע הדו. . . . ה מסרבה מסרבה מסרבה מסרב""""והקבוהקבוהקבוהקב, , , , להכנס לאר�להכנס לאר�להכנס לאר�להכנס לאר�    משה מתחנ�משה מתחנ�משה מתחנ�משה מתחנ�. . . . אאאא        

אילו רק היינו יודעי� באמת . מהי חיבת אר� ישראלשנדע כדי זאת בתורה ה ציווה את משה לכתוב "הקב
  . לא היינו מגיעי� למאית חיבת אר� ישראל הראויהבכל זאת , את מעלת אר� ישראל

ואתחנ� אל "כתב ספר שכולו פירוש לפסוק , נת� שפירא שהיה גדול המקובלי� לפני כמה מאות שני�' ר
זו לא . להכנס לאר�מדוע נימוקי� שהיו למשה רבינו  ב"רנהוא מביא  בוו, "מגלה עמוקות"בש� ספר , "'ה

  ...252זו ציונות בחזקת , ציונותסת� 

        ????מה העני� בראיית האר�מה העני� בראיית האר�מה העני� בראיית האר�מה העני� בראיית האר�. . . . למרות הכללמרות הכללמרות הכללמרות הכל    ה מאפשר למשה לראות את האר�ה מאפשר למשה לראות את האר�ה מאפשר למשה לראות את האר�ה מאפשר למשה לראות את האר�""""הקבהקבהקבהקב. . . . בבבב        

עובדה שיש למשל  .תוכ� סופגתמביטה ועי� כשה � "קשר עי�"מה שנקרא , ג� בראייה יש יצירת קשר מסוי�
מצווה  � דברי� מסוימי� וכ� יש מצווה לראות, "נורק ראי"טועני� שלא ו, �לראותלנו  שאסור מראות

  .לטוב ולמוטב, בראיה יש כח גדול. עודו, לראות צדיקי� מצווה, לראות את הציצית

    מדועמדועמדועמדוע". ". ". ". מ� הדבר אשר אנוכי מצווה אתכ�מ� הדבר אשר אנוכי מצווה אתכ�מ� הדבר אשר אנוכי מצווה אתכ�מ� הדבר אשר אנוכי מצווה אתכ�    ולא תגרעוולא תגרעוולא תגרעוולא תגרעו... ... ... ... לא תוסיפולא תוסיפולא תוסיפולא תוסיפו""""משה מצווה את הע� משה מצווה את הע� משה מצווה את הע� משה מצווה את הע� . . . . גגגג        
        ????""""לא תוסיפולא תוסיפולא תוסיפולא תוסיפו""""    נ� בבחינתנ� בבחינתנ� בבחינתנ� בבחינתאיסורי חכמי� איאיסורי חכמי� איאיסורי חכמי� איאיסורי חכמי� אי

אבל א� , הוא רק כאשר טועני� שהתוספת היא בש� התורה" בל תוסי�"רוב הראשוני� אומרי� שאיסור 
הדבר אשר יגידו ל% ימי�  לא תסורו מ�: "סמכות זו חכמי�תורה נתנה לשכ� ה, מותר �התוספת היא מדרבנ� 

, חכמי הדור לומדי� תורה כל חייה�? כיצד נית� לסמו% על חכמי הדור שידעו מה להוסי� ומה לא". ושמאל
שמע ת, תשמע ביש�א� " � " יה א� שמע תשמעווה" :הפסוקמפרש על  י"כפי שרש, ורודפי� כוונת התורה

כי הוא , 'יש� מחודש'הוא למעשה , ג� החדש שהוא מחדש �וכתוצאה מכ% , אד� לומד הרבה יש�". בחדש
  .התורה דעתו לכוונתהצליח לכוו� 

    , , , , בי� היתרבי� היתרבי� היתרבי� היתר....ועשרת הדברות מופיעי� ע� שינויי�ועשרת הדברות מופיעי� ע� שינויי�ועשרת הדברות מופיעי� ע� שינויי�ועשרת הדברות מופיעי� ע� שינויי�, , , , נונונונויני מוזכר שוב בפרשתיני מוזכר שוב בפרשתיני מוזכר שוב בפרשתיני מוזכר שוב בפרשתמעמד הר סמעמד הר סמעמד הר סמעמד הר ס. . . . דדדד        
        ????זאת מדועזאת מדועזאת מדועזאת מדוע, , , , ה� חברתיי�ה� חברתיי�ה� חברתיי�ה� חברתיי�כעת כעת כעת כעת וווו    � � � � שוני� שוני� שוני� שוני� הנימוקי� לשמירת השבת הנימוקי� לשמירת השבת הנימוקי� לשמירת השבת הנימוקי� לשמירת השבת 

 כעתו, 'ובאמונה בה' ש� עסקו בדבקות בה � י ירדו מהדרגה שבה עמדו בהר סיני"עמ, המדבר לאחר חטאי
 .'בש� הסוציאליז� הזה צרי% להיות אבל ג� ה. סוציאליז� למשלכמו  �מובני� בסיסיי� יותר מדברי� על 
. ולכ� הוא לא עומד נגד התפרצות היצרי�, אומר שהמוסר האנושי הוא שטחי" אורות הקודש"הרב קוק ב

 �ליו� א% הוא מחובר למקור ע, י שכולל את המוסר האנושיהלו�המוסר היהודי הוא מוסר א, לעומתו
כי המניעי� , "'אני ה"מסתיימות ב, נטו לכאורהוהרבה מצוות שה� חבריות ". 'אני ה, ואהבת לרע% כמו%"

  .הפנימיי� נותני� עומק ועוצמה אחרי� למעשי� שלנו

שיותר יהודי� ישמרו שיותר יהודי� ישמרו שיותר יהודי� ישמרו שיותר יהודי� ישמרו     ל מנתל מנתל מנתל מנתעעעעיו� השבת יו� השבת יו� השבת יו� השבת הדגשת הפ� החברתי של הדגשת הפ� החברתי של הדגשת הפ� החברתי של הדגשת הפ� החברתי של ו% בתמיכה בו% בתמיכה בו% בתמיכה בו% בתמיכה בהא� צרי% לתמהא� צרי% לתמהא� צרי% לתמהא� צרי% לתמ. . . . הההה        
        ? ? ? ? שבתשבתשבתשבת

  ".מחלל שבת מות יומת"סט ולומר לו לא נית� לפנות למשל לאתאי, צרי% לפנות אל כל אחד לפי דרגתו. כ�

כ% בסיסיי� הללו שתובעי� יו� מנוחה � חברתיי� הכל�ל את הערכי� האנושיי�שוללי� כל הלא איננו
  .כפי שאמרנו, שאנו טועני� שערכי� אלו צריכי� לינוק ממקור עליו� יותר, אלא. לעובד

, , , , בשבתבשבתבשבתבשבת    פתיחת מוסדות תרבותפתיחת מוסדות תרבותפתיחת מוסדות תרבותפתיחת מוסדות תרבותלאפשר לאפשר לאפשר לאפשר     ביקשהביקשהביקשהביקשהשששש    האמנה שפורסמה לאחרונההאמנה שפורסמה לאחרונההאמנה שפורסמה לאחרונההאמנה שפורסמה לאחרונהמה דעת% על מה דעת% על מה דעת% על מה דעת% על . . . . וווו        
        ????על איסור מסחרעל איסור מסחרעל איסור מסחרעל איסור מסחר    ובמקביל להקפיד יותרובמקביל להקפיד יותרובמקביל להקפיד יותרובמקביל להקפיד יותר

אבל סבלנות אי� , ולא יתכ� שמהיו� למחר כל המדינה תשמור שבת כדת וכדי�, אמנ� צריכי� סבלנות
כי בחתימה עליה אני  � פירושה ויתוריה חתימה עלאבל , הייתי שות� לדיוני� על אמנה זו. פירושה ויתור

  .כ� צרי% למצוא דרכי� אחרות כדי ליישב את העני�ול, מפורשתבצורה מאשר חילול שבת 
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