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חשיבות התורה/התנ"ך  -סיכום שיעורים מתאריכים 8.3.09+3.3.09
אלוהים העניק לעם ישראל את התורה על מנת להאיר לו את הדרך לחיים טובים ומאושרים ,מלאי שמחה,
שלווה ונחת רוח .בני ישראל אשר יגשו לקריאת התורה כאשר הם נקיים ממחשבות ,לא זאת בלבד
שאלוהים דואג לכוון אותנו להבנות הנכונות אנו נרוכש תוך כדי הקריאה עצמה את הדברים הבאים:
 .1ללומד עברית נכונה ,כלומר לומד לבטא ולכתוב נכון את המילים ,לעשות הפסקות במקום הנכון
בין משפטים ,מבינים את משמעותן ועומקן של המילים.
 .2משיגים בינה/חכמה שבאה לידי ביטוי בהבנות הנכונות שנרכשו תוך תהליך הלמידה
 .3רוכשים תבונה שהיא היכולת של שליטה עצמית בעניינים הנכונים  ,העם הנבחר יהיה מסוגל
לתרגם את ההבנות שרכש ליישום בפועל בקלילות וללא קושי .
 .4מעמיקים ומרחיבים את שדה הראייה למען עשיית זיהוי נכון ומהיר לסיטואציות בהן נתקל כחלק
מסדר יומנו.
למעשה ,האדם שקורא את התורה וחי לפיה יום יום וכל הרף עין מרוויח את החיים עצמם!
התורה והתנ"ך ,כאמור ,העולם ומלואו  ,בא ללמד אותנו מהם ערכים ,מהי מוסריות ובכלל מה זה להיות
אדם .ניתן להיווכח בזאת ע"י הסיפורים ומשפטי החוכמה הנשלפים ממנו ,כמו למשל ,הביטוי "הרצחת
וגם ירשת" – מקורו של הביטוי הוא בספר מלכים א' )פרק כ"א פסוק י"ט( ,שם מתואר סיפור כרם נבות.
ע"פ המסופר חשק אחאב בכרם נבות וניסה לשדלו להעבירו לידיו בתשלום .היות ונבות סירב לוותר על
נחלתו ,איזבל אשת אחאב בשיתוף עם בעלה ,הסיתה את הציבור כנגד נבות ,תוך שימוש כוזב במערכת
המשפט ,בשם ה' ובשם המלכות ,בבידוי ראיות על ידי סוכניה ,והביאה לסילוקו ולסקילתו למוות .עם מות
נבות ירשו אחאב ואיזבל את כרמו.
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בהמשך לכך מתוארים דברי התוכחה של אליהו הנביא כלפי אחאב:
"ודיברת אליו לאמור ,כה אמר ה' ,הרצחת ,וגם ירשת;  ....כה אמר ה' ,במקום אשר לקקו
הכלבים את  -דם נבות ,ילקקו הכלבים את דמך" ....
כאמור ,סיפור כרם נבות בא למעשה להציג לנו כשל מוסרי של הפקת הנאה וטובה מפירותיה של עוולה.
הביטוי "הרצחת וגם ירשת "...בו השתמש אליהו ,בא ללמד אותנו ולהדגיש לנו שאלוהים לא יאפשר
לאדם שפשע ,שעשה עוולה כלשהי לזולת ,לצאת ממנה נשכר או לסלף את האמת .ע"פ דרכו של אלוהים,
לכל משגה שלנו יש השלכה עתידנית .אדם ישלם על מעשיו בעצמו או באמצעות ילדיו .הדרך מלמדת
אותנו כי ביכולתנו לבלום השלכות של משגי הורינו ע"י עשייה נכונה ועקביות בה.

פעמים רבות בני אדם עושים טעויות חוזרות ונשנות ופותרים את עצמם בסליחה כלפי הזולת הנפגע .אדם
שנוהג באופן זה מאבד את ערך המילים שלו בעיניי הזולת ובאופן דומה מוריד את ערכו בעיניהם .פעם
אחת סולחים לו ,פעם שנייה מזלזלים בו ופעם שלישית נוכחים לדעת כי האדם ללא שליטה עצמית.
במטרה למנוע הגעה למצב מסוג זה ,אדם צריך לבקש פעם אחת בלבד סליחה על משגה שעשה .עוד
בטרם בקשת הסליחה ,על האדם לשבת עם האני שלו ולדקדק אם הוא באמת מתכוון לסליחה הזו או שמא
הוא ישוב על טעותו .רק אז צריך להגיע הביצוע אם כן או לאו ,וזאת על מנת לשמר את משמעות הסליחה
שבבוא העת ביום כיפור נבקש אותה מאת אלוהים .אחרת אותה הסליחה תשמע ככלי ללא הופכין ,כמו
שאר הסליחות שאנו מבקשים מבני האדם.
הכל תלוי בבחירות האדם ,בסגנון חייו .מה שהיום אדם עושה זה מה שינחיל לילדים שיגלגל  .לכן אל לנו
להיות עכשוויים ולחשוב רק על עצמנו ,אלא לחשוב תמיד עתידני – חיינו נמצאים בכף ידנו.
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אדם צריך להיות בעל שליטה עצמית ,שתבוא לידי ביטוי ביכולת שלו להגיב בצורה הנכונה ובזמן הנכון
לסיטואציות המתרחשות בחייו בכל זמן נתון .הגישה הנכונה צריכה להתבטא בטון הדיבור ובשזירת
המילים הנכונות על מנת שתישארנה עם משמעותן ,ערכן האמיתי והקודש הקיים בהן .כמו כן ,לשם
העברת המסר בצורה הנכונה ,חייבת להיות התאמה מלאה בין המילים וטון הדיבור לשפת הגוף של
האדם.
התנ"ך ,למעשה ,הוא אוסף מילים ,ביטויים וסיפורים נבחרים השזורים יחדיו בעקביות לצורך העברת
מסרים והכוונות הרות גורל לעם ישראל  ,הם מהווים יחד דרך אחת ישרה וקצרה על עם ישראל למצות
כל הטוב שקיים בחיים ,אותם העניק לנו אלוהים.
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