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   כי תצאפרשת השבוע נגיעות מ

 

  תחומי החייםיחסות לימת המצוות  .בפרשה אחתמכילה את ריכוז המצוות הגדול ביותר   תצא-כירשת פ

   .ובין אדם לקב"ה לחברומצוות שבין אדם  השונים,

עליהם אנו שומעים  והעוולות  חסרי המוסר אירועיםוה הפשעיםטואלית במיוחד על רקע הפרשה אק

במצבים   יםהתנהגות שונ כללי וסר ומת בין השאר הפרשה מלמדכאשר יום כמעט מידי  בתקופה האחרונה 

עשיית  ואיסור   כעסים כיבוש היצר הרעובמיוחד עצמית התנהגות הולמת,  שליטהתוך הקפדה על  שונים

 .לזולת עוולותפשעים ו

 

האכזרי פשע ההיום על רקע נכתב כאילו שלפרשה דבר תורה סרמן כתב לפני מספר שנים הרב יחיאל ו

גם כל אשמים אלא  רוצחי הנפש הפושעיםים שר לא רק האנסכאאירוע האונס ההמוני והבלתי נתפס של 

   איום הזה. את הפשע ה למנוע התעלמו ולא ניסושראו ה סביבב  ומי שהי

ֶהם:-ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת-ִתְרֶאה ֶאת-לֹא" פסוק ל בהתייחסו יֹו, ִנָדִחים, ְוִהְתַעַלְמָת, מֵׂ ם,    שֵׂ ב ְתִׁשיבֵׂ ָהׁשֵׂ

ֶליָך, ְולֹא ְיַדְעתֹו-ְוִאם .ְלָאִחיָך יֶתָך, ְוָהָיה ִעְמָך ַעד ְדֹרׁש ָאִחיָך-ַוֲאַסְפתֹו, ֶאל לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך אֵׂ ֹאתֹו,  תֹוְך בֵׂ

ֹבתֹו לֹו ן ַתֲעֶשה ְלָכל ַוֲהׁשֵׂ ן ַתֲעֶשה ְלִשְמָלתֹו, ְוכֵׂ ן ַתֲעֶשה ַלֲחֹמרֹו, ְוכֵׂ ַדת ָאִחיָך ֲאֶׁשר-ְוכֵׂ ,  תֹאַבד ִמֶמּנּו-ֲאבֵׂ

ם ּוְמָצאָתּה: לֹא תּוַכל,  מדגיש כי הציווי "אשר רבינו בחיי את דברי הביא הרב "  .לֹא תּוַכל, ְלִהְתַעלֵׂ

ם ושאר כל "הוא הדין בשאר כל הפרטים  .השבת אבדה בלבד לולאו דווקא " נוגע לכל המצוות  ְלִהְתַעלֵׂ

מובן פירוש זה   ."להביאם לחברו או להסיר ולדחות נזקו ממנו הרי הוא חייב בכולן התועלות שביד האדם

ם "תוספת הכתוב מ מאחר והתורה בכל זאת מדגישה אותן, אך  רמיות ה" שלכאורה נרא לֹא תּוַכל, ְלִהְתַעלֵׂ

  .תמוסרי קריאהוציווי מעשי  של  בדרישה מקיפה וכוללתחז"ל הבינו שמדובר  

 

 רואה".  ת הפסוק כפשוטו, הווי אומר להתעלם פירושו "לכבוש עיניך כאילו אינךרש"י פירש א

 "אין זה בסמכותך לפרוק מעליך את עול מצווה קריאה מוסרית שזו  הירש, לעומת זאת, כותב רהרש"

  .הזו, ולא תוכל לפטור עצמך ממנה בשרירות לב"

, רכושו  מחברו שונה ואומר כי יש כאן המלצה לאדם להרגיל עצמו לא להתעלם ה"שפת אמת" הולך בכוון

חברו, הן בגשמיות והן  וצרכיו: "יש לפרש כשאדם מרגיל עצמו כך שלא יוכל להתעלם מהפסד של

כי בעל ה"שפת אמת" שילב את שני ראה מבחינה זו נ    "בתיקון הנפש. אז בכוחו להשיב אליו ולהקימו

המוסרית, יחדיו. כך מבטא האדם ערבות, מחויבות הדדית ומתמודד עם חוסר   וההנחיההאלמנטים, הציווי 

כן ל והפסיביות האנושית. אדם המתעלם מחברו או מצרכיו, אינו רואה מעבר לאופק של עצמו האכפתיות

  .עלינו לפתח רגש שלא יאפשר את ההתעלמות

 

 יין. עמלק מסוגל לזנב בכללאותו ענ  קשורשגם הוא בא הציווי על זכירת עמלק, סיום הפרשה ב

אז  . שני אירועים אירעוהחלשיםמ הנחשלים אחריך" רק בשל ההתעלמות של האחרים החזקים יותר"

לשתות העם".  ברפידים. הראשון הוא:"ויסעו כל עדת ישראל ממדבר סין... ויחנו ברפידים ואין מים

התקדמו בראש  בריאים מהירים ו הצעירים   האירוע השני הוא: "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים"

. והוזנחו לגורלם חולים שהשתרכו מאחורו חלשיםלולא נתנו את דעתם  םצימאונ להרוות את הטור 

, ניצל ראה את הפירוד שנוצר בעםברפידים  הצו "לא תוכל להתעלם". עמלק שהיה לא קיימו אתהחזקים 

לו הצעירים היו    ."בחסרי הישע שבסוף הטור: "ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך את המצב כדי לפגוע

 ראל. ביש םלהילחיכול היה  מגלים אחריות ולא מתעלמים; לו היו עוזרים לנשים ולילדים, עמלק לא

 

חברתית   זקוקים לעזרה יחד עם מדיניותללדאוג לחלשים ו.יחד עם החוסן והכוחאחריות שיש לגלות נמצא 

אז  הדדית  שישנה התעלמות, אין ערבותככשאין דאגה לחלשים ולחסרי היכולת,   של ההנהגה כיברורה 

ויש  מוסרית היא לעומת זאת כאשר ההתנהלות  כולה מעשית של החברהווהתפוררות מוסרית   פירוד מגיע

ְך ִעָמֶכםקֱאֹלה'  ִכידדית הרי שיתקיים "  ערבות ה ם ָלֶכם ִעם יֶכם, ַהֹהלֵׂ יֶכם, ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם-ְלִהָלחֵׂ  " ֹאְיבֵׂ

 

 

 

 

 


