
 פ"א תש שבט                      ס"ד  ב

  בֹּאפרשת השבוע מואקטואליה נגיעות 

 

 

אין אדם בעולם  .שיא המעצמה החזקה בעולם סיים את תפקידו תוך סירוב מוחלט להכיר בהפסדוהשבוע נ 

קבל את העובדות "הכביד את לבו " מל. הוא עצמועט טראמפ שהוא הפסיד את הבחירות למ הבין שלא

     אנו לומדים בֹּאפרשת השבוע בבדיוק כפי שובצורה מביישת סירב להעביר את השלטון בדרך מכובדת  

למרות  ו מעל עם ישראלהמתמשך של פרעה לשחרר את שלטונו ועולהמיותר ועל סירובו  ( ...להבדיל)

  הוא נאלץ לסיים את .לחמה אבודה מראשהבינו שזו מ חוץ ממנו ולמרות שהכל סביבו בו עקשנותו וסירו

הוא סירב לקבל   .ואהרוןמשה בורא עולם באמצעות נוך ע"י חידרת עבר סלאחר ש  על עם ישראל שלטונו

רומזים לו   ו הקרוביםעוזרי .מיםעצו יםנזק ולעמו יכל לחסוך לעצמו הואמציאות עובדות ואת האת ה

ה ֵאָליו ַעד  "  פנים י נ עת לשבצורה שאינה משתמעבדיו פונים אליו  ,ואומרים לו לשחרר ֹּאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹּ ַוי

 "  .יֶהם ֲהֶטֶרם ֵתַדע ִכי ָאְבָדה ִמְצָרִיםק ֱאֹלה'  ָלנּו ְלמֹוֵקׁש ַׁשַלח ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְוַיַעְבדּו ֶאת ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה

 

מדוע נענש  "  ִלבֹו-ֲאִני ִהְכַבְדִתי ֶאת-ִכי " אודות קשה  ו בשאלההתחבטהיהודים והפרשנים ההוגים  ידולג

מונע ה'   ? כביד את לבוהבעצמו הוא זה שלחופשי כאשר ה' את בני ישראל שלא שחרר פרעה על כך 

 נש ? איפה זכותו לבחירה חופשית ?נע מדוע אם כן הוא    ר באופן חופשיממנו לבחו

 

אומר שהכבדת לב פרעה ע"י ה' מתוארת כנס גלוי שחשיבותו אינה פתרון אחר בחיפוש הרב פוירשטין 

נכנס לקיבעון  מתמיד בחטאוהאדם כי בהלכות תשובה מלמד  ה הרמב"ם ומביא את   קטנה ממכות מצרים

המנגנון יחד עם זאת  .לאדם יש זכות בחירה מובנית לטוב ולרעמחשבתי שלא מאפשר לו לצאת ממנו. 

סתכל לצדדים  שר אדם הולך בדרך קבועה ולא סוטה ממנה , אינו מכאשהאישיותי שלנו נברא באופן 

מבלי יכולת להרס עצמי ו אותתמכר לרעיון, ועשוי להביא הוא משואינו מעוניין לשמוע דעות אחרות הרי 

בהערת אגב   .עצמו את הבחירה החופשית לל לושהאדם עצמו כך יוצא ש .התוצאות הקשותמבזמן להיחלץ 

יות זה לעשות אותו דבר פעם אחר פעם ולצפות שפ-איזכיר את אמרתו של אלברט איינשטיין " זה מ

 "  …לתוצאות שונות

 

...  והציבור רנבחרי הציבועקשנית של  היצמדותלב ללשים  ניתן הבחירות הקרובותהפילוג בעם ועל רקע 

וללא הקשבה הדעות ללא תזוזה אותם  חוזרים כמנטרה עלמתלהטים רובנו בעת ויכוחים . קבועותדעות ל

תהליכים למרות  יניות ומד  אינם משניםמקבלי החלטות  .פרידמעל הרב המאחד שות למרזאת וחר אה צדל

ללא יכולת לשכנע   עמדות קבועותברה של "כבדי לב " שמתבצרים בח. כך הופכים לשמדובר בטעויות

   .למימי כופף ידיים הוא העיקר הקובע כאשר   ולהשתכנע

: "העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהיתמך בה, בחבלי החטאת הרב קוקכדאי לקרוא את  על רקע זה 

   .התשובה"( )"אורותשנעשו למנהג, בין במעשים בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שקוע בעבדות קשה"

ו מבטל לעצמו את שיב ליועציאת המציאות שאינו מקרות שאינו קורא ו מנסה לשמוע דעות אחשאינ אדם 

האדם החופשי אינו בורג קטן במנגנון ואינו צריך  .שונה ממה שהתרגלש כונה זכות הבחירה בדרך הנ 

  יש לחשב מסלול מחדש מפעם לפעם. וד על אוטומטלעב

 

עולם כולו  למל היווה סשחרור ש .עם ישראל לחופשי לשחרורהמאבק על סיומו המוצלח של אנו קוראים 

 צדקהתורה ובהם  לשתקדימיים ערכים ו  אידאולוגיהגם נפלאות השחרור אלא לא רק  .מאז ועד היום

המדומה של   השוויוןאו  מהפכה הצרפתיתההרבה לפני וזאת  ומשפחה שוויון אחוה ,חרותאמת יחד עם ו

רֹורּוְקָראֶתם " התורה קבעה ודרשה   .תהקומוניסטיהמהפכה  ֶביהָ ָבָאֶרץ  דְּ שְּ ָכל יֹּ ם ִאיׁש ֶאל ְוַׁשְבתֶ  ... לְּ

ּתֹוֲאֻחָזתֹו  חְּ פַּ ִאיש ֶאל ִמשְּ      וללא הפליה    זריםכולל  ושוויוןציאה לחופשי י (י' ויקרא כה )  " ...ָתֻׁשבּו וְּ

 "  יֶכםקֵ ֱאֹלה'  ְכֶאְזָרח ִמֶכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵגר ַהָגר ִאְתֶכם ְוָאַהְבָת לֹו ָכמֹוָך ִכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני" 

   והנכונה.ה ללכת בדרך הישרלכולם בחירה זכות הזאת תחת כל  ויקרא יט,לד ( )

 

 

 
 .םשבת שלו

 שלר איתן

  מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת אבי, 

 


