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 פקודי ת השבוע פרשת פרשגיעות מנ

 

          . שעת הסיכומים הוכעת מגיע )להפעם ( את ספר שמותא לקרונסיים פקודי פרשת השבת 

של תחילתו של  סיפור היסטוריזהו על פניו  שמות. ספרמעניינת את מבנה הרב זקס משרטט בצורה 

הופך בשליש האחרון שלו לסגנון אחר ושונה סיפור אשר  .המשולב עם מצוות ודיניםעם מיוחד 

                                                            .המיוחדים כליוו ושל ומדויק שלמדוקדק פירוט הכוללות  ות הקמת המשכןלגמרי כאשר באות פרש

 

אדם הבחיי  בות אלוקיתרעל התעראשיתו ומדבר ממתחיל במצוקה קשה של עם ישראל הספר 

                                                               . צחנלהעולם  אתהתערבות אשר שינתה . אומההו

של השלטון  טובה כפויו אכזריד ועבשד נכנסת לכת לעם ומילית הראשונה הופהישרא המשפחה

בכמות ובמידה אותם באמצעות ניסים ומופתים שחרר הוא מ מחליט , קב"ההש. בשעה המקומי 

, מעמד הר קריעת ים סוף, מצריםמכות  .תנ"ך ובכל ההיסטוריהבמקום אחר  בשום להדומה שאין 

 .  על בסיס קבוע יתהתערבות על טבע, הזנת עם שלם באמצעות מן מהשמיים ומים מן הסלע סיני

 

עולם כל רחבי הבכות הגדולות למהפה השראה ויציאתם לחופשי היוותה ומהוועם ישראל שחרור 

מסתבר ומבנה מוסרי , קיים סיפור עצמו יש תכליתלשחרור וחופש. ללדוגלים בשאיפה ונתנו תקווה 

ור קם שליט שמחשיב את עצמו מעל בכל דור וד. ההיסטוריה האנושיתלאורך חוזר על עצמו  שהוא

 כוחבאחרים באמצעות שימוש בהחוק ומעל המוסר ומייסד משטר רצחני ועברייני תוך שליטה 

מפה יחד עם המשטר שהקימו הריצים פושעים נעלמים מן ע , אלימות . הקב"ה עושה סדרו

לבני האדם העוצמה האלוקית  חוזרתהאחריות  .והאנושות מקבלת הזדמנות לדרך חדשה וטובה יותר

ומצפה לשמור על עצמנו ולשלוט בגורלנו מלמד אותנו הקב"ה  .לבני האדם קה העצמה אלוקיתענימ

                      ווה .     וא מתרך שהללכת בד מאתנו

קשה  ולשעבוד דינה זרה ומעבר לעבדותמב, השתלבות  שגשוג של העםמתארת ספר ה תחילת

 לשגרההודיה ושוב מעבר הצלה , ,מעבדות לחירותיציאה  ' ישבעיתוי שנקבע ע"י ה .ואכזרי

 הפרטשל  בחיי היום יוםעוסק יותר ברוחניות ובמקומו של ה'  של הספר החלק השני  שכחה.לו

מרכז רוחני ועבודת ה'  הקמתלויש דרישה להפניית משאבים יש תפנית  לאחר חטא העגל ובחברה .

 יברהספר דכן ד בניית המשע .ל מוחשי לעם ממורמר כאישור מתמיד לנוכחות ה' סמניתן  .משכןב

   או תנועת מחאה מקומית .        ולא על ידי העםע"י ה' ושליחיו למען העם ופעולות על עשייה  למעשה 

ההתנהגות משתנה בצורה  ,הדרישה להקמת המשכןבשמחה וברצון את עם ישראל מקבל על עצמו 

  חף . סהונאלצו לעצור את ורמים ותרומות תף עודצר עד שנו תרוםלופגן רצון עז מטית , דרמ

 .ושגת באמצעות שלטון החוקרת שמחירות מוסדמוסר וצדק , ל המבוססת עחברה  מייסדתהתורה 

לוקי , ה' ברא ם את הסדר האמלת את נוכחותו של אלוקים וגנוכחותו של המשכן במרכז החיים מס

כת וכחים ללכשבני אדם ש .ר החברתי את הצדק והמוסרדאת הטבע את המדע את הס את העולם

                                                        .ריצותעלהגיע בקלות להם יכולים להתדרדר ובדרך המוסרית הנדרשת 

כל אחד אלוקים המפעמת בת רוח הרבעזהנכונה  בדרךאנו יכולים להיות שותפים  ,וצרנו בצלם ה'נ

 הפרשהר ובסוף הספ הוא מתברך בטובלרמה הזו  מגיעכשעם ישראל  ה'. שכינת כשמסבבנומאתנו 

ֶכל"  גשמודהרעיון ק לט' בפר ל ַותֵּ ל-כָּ אֵּ רָּ נֵּי ִיׂשְׁ ד; ַוַיֲעׂשּו, בְׁ ַכן ֹאֶהל מֹועֵּ ֹכל ֲאֶשר ִצּוָּה ֲעֹבַדת, ִמשְׁ  ה'  כְׁ

ׂשּו-ֶאת ן עָּ ֹכל ֲאֶשרלב' ( ... " (ֹמֶשה, כֵּ ל ֹמֶשה:-ֶאתה'  ִצּוָּה-כְׁ ת כָּ ל, אֵּ אֵּ רָּ נֵּי ִיׂשְׁ ׂשּו בְׁ ן עָּ ה-כֵּ ֲעֹבדָּ       " הָּ

א ֹמֶשה ֶאת") מב' (... ל-ַוַירְׁ ּה-כָּ ׂשּו ֹאתָּ ִהנֵּה עָּ ה, וְׁ אכָּ לָּ ם, ֹמֶשהה'  ַכֲאֶשר ִצּוָּה ַהמְׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ׂשּו; ַויְׁ ן עָּ  " כֵּ

 

ש"מתלבש " עוד אירוע ,  שבו אנו מציינים את פורים ב' לחודש אדרבשמחה נכנסים ו השבוע אנ

שרואה ביהודים את בא צורר זמני שר דית כאה היהווסחה של ספר שמות ושל ההיסטוריעל הנ

הרעיונות  .בעיות מוסריותללא ללא בושה ומנסה לקדם "פתרון סופי " וות של העולם מקור הצר

ִדינֹותואר במגילת אסתר "כפי ש םכתבים בספרינאפילו  ל מְׁ ִצים ֶאל כָּ רָּ ַיד הָּ ִרים בְׁ פָּ לֹוַח סְׁ ִנשְׁ ת ַהֶמֶלְך וְׁ

נִָּשים ן ַטף וְׁ ַעד זָּקֵּ הּוִדים ִמַנַער וְׁ ל ַהיְׁ ד ֶאת כָּ ַאבֵּ ִמיד ַלֲהֹרג ּולְׁ ַהשְׁ עם ישראל נכנס לצרה קשה ככל "  לְׁ

ומצילנו  לצדינויחד עם זאת הקב"ה שומר הבטחתו לישראל ועומד אולם  השגחה אלוקיתב שתהיה

                                                                                                                                  מידם .

 . ונתברך ע"י ה' ך לכל חודשי השנהמשנכנס אדר מרבין בשמחה ובע"ה השמחה תמש

 שלר איתן        וחודש מבורך.                                      שבת שלום                                                                                   
 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.


