
50   ◆   לנטוע שמיים וליסוד ארץ ∙ יום כיפור ה׳תשפ"ב

אנחנו יודעים מהמדרש דווקא כי משה ואהרון הם שווים בתורה: תורת משה 

ותורת אהרון. שניהם קיבלו את אותה תורה, והמדרש מוכיח זאת מתוך 

הפסוקים. השכינה מדברת מתוך הלימוד המשותף של משה ואהרון ]מצטט 

מדרש[: הדיבור היה יוצא מביניהם. אבל אנחנו רגילים למושג של "תורת 

משה", למה אנחנו לא רגילים למושג של "תורת אהרון"? מה ההבדל? תורת 

אהרון זה תורת הכפרה, ותורת משה זה תורת התיקון. ולכן תורת ישראל, הדגש 

זה בצד התיקון של התורה. בנצרות זה דווקא ההיפך - הדגש זה בכפרה, ולכן 

יש הבדל תהומי בין שתי הדתות האלה. אז כשביהדות מתגלית הנטיה לכפרה 

עיקר ותיקון תפל - זה מסוכן מאוד. זה כבר התבוללות. ולדאבוננו אנחנו רואים 

שיש את הפרופיל הזה ש"עבד התורה" זה אדם שהוא באבל - זה נוצרי, זה לא 

יהודי! איפה שמחת התורה?! ]...[

אם יש חטאים - צריך לכפר, אבל זה לא כדי שיהיו חטאים, כדי שיהיו כפרות, 

שנברא העולם. )אלא( נברא העולם כדי שהאדם יזכה בו, בעולמו, דרך התיקון 

של העולם. "אשר ברא אלוקים לעשות". באותו תפקיד של מתקן העולם, שהוא 

התפקיד של עבד ה', יש לפעמים פאנצ'רים, חטאים. אז צריך לכפר. אבל 

זה משני. כיוון שיש כל-כך )הרבה( חטאים אנחנו רואים שיש כל-כך )הרבה( 

ה ָאַמר ְיהָוה  ֹּ כפרות, אבל זה לא היעד. ]קורא מירמיהו פרק ז' פס' כ"א-כ"ג[: כ

י  ְרִתּ י לֹא ִדַבּ ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְשָׂרֵאל עֹלֹוֵתיֶכם ְספוּ ַעל ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלוּ ָבָשׂר. ִכּ

ְבֵרי  יֹום הוציא ]הֹוִציִאי[ אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ִדּ ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְולֹא ִצִוּיִתים ְבּ

ְמעוּ ְבקֹוִלי ְוָהִייִתי ָלֶכם  י ִאם ֶאת ַהָדָּבר ַהֶזּה ִצִוּיִתי אֹוָתם ֵלאמֹר ִשׁ עֹוָלה ָוָזַבח. ִכּ

ר ֲאַצֶוּה ֶאְתֶכם ְלַמַען ִייַטב  ֶרְך ֲאֶשׁ ָכל ַהֶדּ ם ְבּ ְהיוּ ִלי ְלָעם ַוֲהַלְכֶתּ ם ִתּ ֵלאלִֹהים ְוַאֶתּ

ָלֶכם.

וזה הנושא שלנו: תיקון. מי שמתקן ייטב לו בעבור התיקון. ]...[ זה סלע 

המחלוקת בין התיאולוגים הנוצרים ליהדות. "אתם רואים?" אומר ירמיהו, 

"הקב"ה ביציאת מצרים לא ביקש קורבנות!" ואתם זוכרים שירמיהו היה כהן, 

מקריב קרבנות. לא יודעים לקרוא את הפשט, והוא ברור מאוד! מה שהקב"ה 

ביקש זה לא כפרות מעיקרא, כי כפרות באים לכפר את החטאים, ו)הרי הוא( 

לא ביקש חטאים. אלא - "תהיו בסדר!" ואם יש אי סדר - צריך לכפר את 

האי-סדר. אבל היעד זה לא הכפרות, )היעד( זה התיקון. לכן העיקר זה תורת 

משה, ולכן המדרש מסביר: כל המצוות שהיו שייכות לבית המקדש ככפרה - 


