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ל ֹלא" ב ְגִדי ְתַבשֵּׁ  " ִאּמו   ַבֲחלֵּׁ
 ?ותיקים לאזרחים המשרד חזון

 

 * מימרן דוד חיים
 

 חינוכיות-בריאותיות בסיבות האיסור את תלו 1מהם, בחלב בשר איסור בטעם עסקו המפרשים מן רבים
'. ה למצוות משַמעת לבטא שמטרתם אנושי הגיוני הסבר נטולי חוקים ממערכת חלק שהוא קבעו 2ומהם
 שנהגו מעשים עלינו אסרה התורה, לדעתו. זרה עבודה מעובדי להרחקה דוגמה זה באיסור ראה ם"הרמב
 3:לשונו וזה. בדרכם נלך ושלא ממעשיהם נלמד שלא כדי זרה עבודה עובדי

 

 שיש אצלי רחוק אין, רב מלוי ומוליד ספק בלא מאד עב מזון היותו עם בחלב בשר איסור ואמנם
 זה שמחזק וממה. מחגיהם בחג או מעבודותיה בעבודה עושין היו כך אולי. זרה עבודה ריח בו

ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַבָשָנה  " החג מצות עם עליו שצותה מה תחלת, פעמים שני אותו התורה זכר אצלי
 על שם שתבשל מה תבשל לא, לפני ובואכם חגיכם בעת: אמר כאלו " )שמ' כג:יז(,ָּכל־ְזכּוְרָךיֵָּׁרֶאה 
 במה כתוב זה ראיתי לא ואמנם. בענין אצלי החזק הטעם זהו. עושים הם שהיו כמו, פלוני דרך

 .ה"הצאב מספרי שראיתיה
 

 חלפה שכבר לכאורה שנראה בעידן נוחות אי מעורר, זרה בעבודה האיסור קיום את התולה, זה הסבר
 בחלב בשר איסור 4.חדש באור אותו להאיר עשוי זה באיסור נוסף עיון ואולם. העולם מן זרה עבודה
אִׁשית: "הביכורים מצוות עם 5יחד פעמיים בתורה נכתב י רֵּׁ ית ָתִביא ַאְדָמְתָך ִבּכּורֵּׁ ל ֹלא ֹלֶקיָך-א  ' ה בֵּׁ  ְתַבשֵּׁ
ב ְגִדי  האיסור לבין הביכורים מצוות בין הקשר מה: השאלה עולה ומאליה(. כו:לד' שמ" )ִאּמו   ַבֲחלֵּׁ

 ?אמו בחלב גדי לבשל
 בהבשלת לזכות שכדי טענו הם. אמו בחלב גדי בישול עם הביכורים את כרכו זרה עבודה עובדי
 זה לעניין הגדי. אמו בחלב גדי בהקרבת צורך יש, בפרט המחודשת הצמיחה את המסמלים, הביכורים

 המשביח, אמו בחלב הגדי בישול בתהליך. הָישן הדור את מסמל האם חלב ואילו החדש הדור את מסמל

                                                           
  אילן.-בר באוניברסיטת ישראל בתולדות דוקטורנט, מימרן דוד חיים 

 בר רחל זצ"ל נלב"ע בט"ז אדר. תנצב"ה. מוקדש לע"נ מו"ז ר' יהודה מימרן 
 .שם ם"רשב; יט: כג שמות, ע"ראב; צב מצווה, החינוך ספר: ראו  1
 . כלאיים לאיסור בחלב בשר איסור את שדימה, יקר כלי בפירושו, מלונטשיץ אפרים שלמה רבי ראו  2
 למד, הללו האלילים עובדי בכתבי מעיון. ה"הצאב אומת ספרי את בכתביו מקומות במספר מזכיר ם"הרמב. מח,ג נ"מו  3

 להבנת המפתח להיות עשויה זרה עבודה עובדי של הפולחן דרכי הבנת, לדעתו. האלילות של ההיסטוריה על ם"הרמב
 .291' עמ, 2009 ירושלים, ם"הרמב, הלברטל' מ; כט,ג נ"מו: ראו. האלילות עקירת שמטרתן המצוות

 .זו בתובנה עיניי את שהאיר", שמש ממזרח," ב"למרח תכנית ראש, שוראקי יצחק הרב ר"ומו לידידי מודה אני  4
 (.כא:יד' דב) כשרות מהלכות כחלק בחלב בשר איסור נזכר השלישית בפעם. כו:לד' שמ; יט:כג' שמ  5
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 צורך יש[, הגדי] החדש הדור את לשבח כדי. אחרות במילים. האם חלב מתכלה, הגדי את מסוים במובן
 [. אם חלב] הישן הדור חיסולב

 מאת בו שזכה היבול על' לה להודות ביכורים לפרי שזכה ממי זה בפסוק דורשת התורה, זאת לעומת
! וכול מכול שנאסרה, אמו בחלב הגדי בישול של תוצאה אינם הביכורים'. ה לבית הביכורים בהבאת' ה

. החדש בניית בתהליך הישן את למחוק המנהג את שוללת זה באיסור התורה של שמצוותה לומר נראה
 ?לחדש הישן בין הראוי היחס להיות צריך כן אם מה: השאלה ונשאלת
 

ִציאּו ָחָדׁש ִמְּפנֵּׁי ְוָיָׁשן" התפיסה  "תו 
. העבר לאוצרות ביחס ביטוי לידי בא לעתיד שלה במירוץ האנושית החברה של הגדולים האתגרים אחד
 לנכסי מתייחסת החברה כיצד? נטל בגדר או נכס בגדר הם האם, שבה לזקנים מתייחסת החברה כיצד

 ? העכשוויים ההישגים נוכח בהם בזלזול שמא או? להם הראוי בכבוד האם: בירושה לה שבאו התרבות
 עולמי הכלל בבניין נדבך הם חידוש וכל דור כל. העבר לכל היחס כדין לישן היחס שדין לי נדמה

 משתי אחת של תוצאה הוא חדש בניין. הדורות כל סוף ועד ההיסטוריה מראשית דור אחר דור שנבנה
 בכל הוא וכן בבנייה הדבר הוא כן. הישן חורבות על בנייה או הישן הבניין ושיפוץ שכלול, אפשרויות

 בהווה ההתקדמות את לשתק עלול נוכחותו עצם או העבר 6שזיכרון נדמה לעתים אולם. רוחני בניין
 מבית והשנייה המתבגר של הפסיכולוגיה מעולם אחת, דוגמאות שתי להלן. לעתיד שלו בחתירה
 .המדרש

 שמעליהם מי בסמכות למרוד זקוקים, שלהם האישית הזהות בבניין העסוקים, שבינינו המתבגרים
 שמכבים מצב הוא הנעורים שמרד לומר נוכל, ציורית בלשון להשתמש אם. במרחב עצמם את להאיר כדי
 הזמן עם 7[.המתבגר של" ]נר"ה להארת מקום לתת כדי[ וכדומה ההורית הסמכות" ]שמש"ה את בו

 על בהכרח ולא הקודמים הדורות בניין על נוסף כנדבך להיבנות יכולה שזהותו לומד המתבגר
 .  חורבותיהם

[ תורה חידושי יצירת] הלימודית שההתקדמות היא[ ובאקדמיה] מדרש בית של בעולמו התפיסה
 ואכן". לקופסה מחוץ" ולחשוב מקובעות מתפיסות להתנתק הלומד של ביכולתו רבות לעתים כרוכה
 כדי, מבבל אתו שהביא הלימודית התפיסה את לשכוח כדי תעניות מאה שהתענה 8זירא רבי על מסופר
, קון תומס, המדע פילוסוף, לזה בדומה. ישראל בארץ בלימוד החדשה התפיסה את לקלוט לו לאפשר

 לכל כתנאי" פרדיגמה שינוי" המושג את", מדעיות מהפכות של המבנה" בספרו, 1962 בשנת טבע
 בתבניות מרידה של תוצאה הרבה פעמים היא ומחשבתית מדעית דרך פריצת, לדעתו. מדעית התפתחות

 . מקובלות חשיבה
 קרובות לעתים. אדרבה. והישן העבר את למחוק בהכרח מחייבת אינה חדשה תפיסה גם, דבר של בסופו

 אפשרות שלילת שגם לזכור חשוב. עליו כנדבך עצמן את ובונות הישן-העבר מן נבנות חדשות תפיסות
   9.המיוחל הפתרון מבניית חלק היא מדעית בעיה פתרון של אחת

 
 

  העגל חטא אחרי' ה עם המחודשת הברית
 מביאה והתורה, ישראל בני עם חדשה ברית לכרות מציע' ה, העגל חטא תיאור לאחר ",תשא כי" בפרשת
 של אוסף הברית מכריתת כחלק לציין התורה בחרה למה ברור ולא 10,זה בהקשר מצוות של רשימה
 ליתר או העגל לחטא תגובה הן הללו שהמצוות לומר נראה? אחר במקום במקרא נזכרו שכבר מצוות
 .בעתיד העגל לחטא דומה חטא הישנות למניעת הדרך הן דיוק

 למנוע כדי זרה עבודה עובדי לבין ישראל עם בין הבדלה ליצור שמטרתן מצוות הובאו בתחילה
ת ֶּפן ְלָך ִהָשֶמר: "שנאמר, ישראל עם על הגויים של שלילית השפעה ב ְבִרית ִתְכר  ׁשֵּׁ  ַאָתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ְליו 

ׁש ִיְהֶיה ֶּפן, ָעֶליהָ  ָבא קֵּׁ  הקשר את להזכיר שמטרתן מצוות באות מכן לאחר(. יב:לד' שמ" )ְבִקְרֶבָך ְלמו 
 באה, העגל חטא הישנות למניעת המגמה מתוך 11.מצרים ביציאת לוהיו-א לבין ישראל עם בין שנבנה

                                                           
ם"': ן"מוהר דברי ראו  6 לו   ִאם ַהּיו   אם כי עיניו לנגד ישים שלא: השם בעבודת גדול כלל זה -( ז:צה' תה' )ִתְׁשָמעּו ְבקו 

 ליקוטי" )יתברך בעבודתו וכן. בספרים כמובא לחברו מיום יחשב שלא צריך והצטרכותו פרנסה בעסק הן היום אותו
 (.רעב ן"מוהר

 (.טו:כח' במ?[" )מועיל הוא האם, ביום אור? ]אהני מי בטהרא שרגא: "ל"חז בשם בחיי רבנו דברי ראו  7
 .רמו ן"מוהר ליקוטי גם וראו. א"ע פה מ"ב  8
 .המוגמר למוצר שקדמו החלקים כל סך של תוצר היתר בין היא ספרותית יצירה  9

 .כו-י: לד' שמ ראו  10
 .בכורות פדיון ומצוות הרגלים שלושת שם ראו  11
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 12.הבאים לדורות המקדש בבית 'ה עם אמצעי והבלתי הישיר הקשר בניית שעניינה, לרגל העלייה מצוות
ל ֹלא" במצוות נחתם הזה הפרק ב ְגִדי ְתַבשֵּׁ  המבקש ישראל לעם כללית באמירה(, כו:לד' שמ" )ִאּמו   ַבֲחלֵּׁ
 !". העבר הרס על אותו תבנו אל יותר טוב לעתיד שלכם בחתירה': "ה עם מחודשת ברית לכרות

 
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
 אילן -מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר דףה

  http://www.biu.ac.il/JH/Parashaבכתובת: 
 dafshv@mail.biu.ac.ilכתובת המייל של הדף: 

 יש לשמור על קדושת העלון

 
 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי   
 עורך לשוני: ד"ר יחיאל קארה   

                                                           
 .  כא:כ' לשמ ספורנו כגון. הרבה נכתב העגל חטא לבין המשכן בין הקשר על  12


