
 "פתש אלול           בס"ד  

                                  וילך נצביםת השבוע ונגיעות מפרש

ף ְקֻדַשת ַהּיֹום  " אמרנובתחילת השנה  .שנת תש"פ מגיעה אל סופה וזו השבת האחרונה שלה קֶּ  ּוְנַתנֶּה תֹּ

ם י הּוא נוָרא ְוָאיֹּ ָך כִּ א ַמְלכּותֶּ ָנשֵׂ ׁש ָכל ָחי ... ּובו תִּ ד נֶּפֶּ ְפקֹּ יָך .ְותִּ ּיֹותֶּ ְצָבה ְלָכל ְברִּ ְך קִּ ת ְגַזר   .ְוַתְחתֹּ ב אֶּ ְכתֹּ ְותִּ

יָנם י ָימּות ...:דִּ ְחיֶּה ּומִּ י יִּ ּצֹו ...מִּ י לֹּא ְבקִּ ּצֹו ּומִּ י ְבקִּ ָפה ...מִּ י ַבַמגֵׂ ְתַיָסר ...מִּ י יִּ ו. ּומִּ ָשלֵׂ י יִּ י יֵׂ   מִּ רמִּ י יֵָׂעׁשֵׂ י. ּומִּ  ָענִּ

י ָירּום ל. ּומִּ ָשפֵׂ י יִּ ָך מִּ ְסאֶּ ד כִּ סֶּ כֹון ְבחֶּ בשיא הטכנולוגיה  21לה על דעתו שבמאה ה אף אחד לא הע " ְויִּ

מדע הכאשר למשך תקופה ארוכה  בנגיף זערורי לוכו העולםבסין ידביק את   בודדאדם  ,והתקדמות המדע

י ַאָתה הּוא יֹוְצָרםומתחזקת ההבנה "  אוניםמדים במקום בחוסר עוהיגי העולם מנ ו ת כִּ ְצָרם  ֱאמֶּ ַע יִּ  ְוַאָתה יֹודֵׂ

ם ָבָשר ָוָדם י הֵׂ ָעָפר .כִּ ָעָפר ,ָאָדם ְיסֹודֹו מֵׂ ה שותחל שנה חד ומגפותיה יהקללותבע"ה תכלה השנה "  ְוסֹופֹו לֶּ

   .ברכותיהו

כריתת ברית  שאנו קוראים על תיאור  פירשרשות השבוע  פבשיחתו על  זצ"ל אהרן ליכטנשטייןר "דרב ה

לקב"ה, נוסף על הברית שנכרתה בהר סיני. אחד המרכיבים הבולטים של הברית  שראל ים חדשה בין ע

את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע" )ל', הזו היא יסוד הבחירה החופשית: "ראה נתתי לפניך היום 

טו(. רעיון זה מופיע כאן בצורה המפורשת ביותר, ונרמז בפרשת ואתחנן "מי יתן והיה לבכם זה להם…" 

זה  וקשפס  שם  מסביר. הרמב"ן ..שהדבר אינו תלוי בוכביכול אם הקב"ה מביע משאלה כזו  -)ה', כו( 

  . הרמב"ם מאריך להסבירתשובה לרמב"ם  כותבא שם בהלנובע מעיקרון הבחירה החופשית. יסוד זה מו

ל הוא, והוא עמוד התורה והמצוה". לאור מרכזיותו של יסוד זה, יש לשאול ווכותב ש"דבר זה עיקר גד

"מי יתן…" עולה כאמור  וקמהפס ?  מדוע נזכר לראשונה בברית ערבות מואב, ואין לו זכר בברית סיני

 .מדוע לא הזכירו אותהן לא מובן מתן תורה, ושהיתה בחירה חופשית גם בזמ 

בין ברית סיני לברית בפרשתנו ישנם מספר הבדלים בולטים. לברית סיני קדמה  לשיטת הרב ליכטנשטיין 

להתכונן להתגלות של הקב"ה, להחליף בגדים, לפרוש  הנצטוו ראלשים הכנה מרובה של התקדשות. ע

, רעמים, קול שופר, ראיית  ברקים -מאישה וכו'. הברית עצמה נכרתה תוך חוויה מרוממת של התגלות 

עצמו. לברית ערבות מואב, לעומת זאת, קדמה הכנה מסוג  בשמע את הדיברות   ראלשים עקולות וכו'. 

 הבהכנה שכלל ןכם שמע נאום ארוך של משה רבינו, ובסופו נכרתה הברית. מדובר א ראלשים עאחר. 

קים ורעמים אלא שמעו את מצוות, שמיעת תוכחה וכו'. בברית עצמה לא שמעו את ה' ולא ראו ברלימוד 

 .משה, שהסביר להם את תוכן הברית

יצא בצורה מופלאה, נישא "על כנפי נשרים" והגיע  ראלשים עברית סיני נכרתה לאחר יציאת מצרים. 

נראה שאין מדובר באיומים, אלא  "אומרת שהקב"ה "כפה עליהם הר כגיגית ראלא פלא שהגמ לסיני.

  והיי "בנ . יאת מצרים ביצ ראלשים עשפשוט היה בלתי אפשרי לסרב אחרי כל הניסים שעשה הקב"ה ל

הקב"ה ממשה להגביל את ההר, ענה משה: "לא יוכל  שקב רשאכ . במצב של נאמנות מוחלטת לקב"ה

איך יכול העם לעלות, הרי    "אל הר סיני, כי אתה העדותה בנו לאמר הגבל את ההר וקידשתו העם לעלות

? ממילא מובן גם מדוע לא נזכרה הבחירה   בכלל להמרות את פיוהקב"ה ציוה שלא לעשות כן, ואיך שייך 

נאמן לקב"ה בכל ליבו ואינו מעלה בדעתו לסרב לדבריו, אין ראוי   ראלם ישהחופשית בברית זו. כאשר ע

"אהבת כלולותיך", כשם שאין מזכירים את להזכיר את האפשרות השניה, לעשות הרע. תקופה זו מכונה 

פה, על אף שתנאים אלו קיימים, כך אין מזכירים את האפשרות לחטוא בשעת  תנאי הגירושין בשעת החו

 .מתן תורה

חטא בעגל, ונוצר הצורך ם ישראל ע ...יום 40החזיקה מעמד בדיוק  ם ישראלנאמנותו המוחלטת של ע

ת מאליה. עכשיו כבר לא . הבחירה החופשית. צייתנותם של בנ"י כבר אינה מובנ הלכרות ברית חדש

  האפשרויות כעת היה צורך בלימוד מעמיק על תוכן הברית התאימה התגלות בדרך של מפגש וחוויה

הרת עולם וביום דין כאשר בוחן לבבות יעמיד במשפט כל   לקראת יוםע"ה ב  .רותשל הבחי תיומשמעוהו

  .על בנים ועל בנות כבנים וירחם אביצורי עולמים יבחר לשפוט את כולנו 

 .ושנה טובה שבת שלום

 שלר איתן

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


