
          אלול תשע"ט    

 כי תצאפרשת השבוע נגיעות מ

  בפרשה אחת .פרשה המכילה את ריכוז המצוות הגדול ביותר  .תצא-כירשת פאת נקרא בע"ה השבת 
 ,ובין אדם לקב"ה לחברומצוות שבין אדם . הכללו חיי היום יום של הפרטו תחומי החייםיחסות לימתהמצוות 

ויחד עם זאת המצוות כל דרישה לקיום יש . ממש אמנה חברתיתו ועל פניו זרתיות חבמצוות מצוות סוציאליות ו
עצמית התנהגות  שליטהתוך הקפדה על  במצבים שונים יםהתנהגות שונכללי וסר ומומלמדת פרשה חינוכית ה

   .עשיית עוולותואיסור  כיבוש היצר הרע והכעסיםובמיוחד הולמת, 

חובה אכזר אויב בנמצאים במלחמה כאשר גם –לחמה התנהגות בזמן מ מבחר עצום :המתוך  בודדותדוגמאות 
-ְיַפת  " (  ההתנהגות מול שבויהרמת התורה טורחת לציין מקרה של  .ללא פריקת עוללהתנהג בצורה אנושית ,

ואז תקופת "צינון" של חודש מאפשרת התורה ת זאת לעומ .לנהוג בפזיזותאין ואת היצר הרע  בטל יש ל  )..." ֹּתַאר
 .גוע בה בכל דרך שהיאאסור לפאך התקרב אליה ניתן ל

לדברי  ) (ולא משנה העדה...  לבנה של אמאנחיה נשמע כמו ה "ִמֹּכל, ָּדָבר ָרע ֹאְיֶבי ְוִנְׁשַמְרּתָ -ֵתֵצא ַמֲחֶנה, ַעל-ִּכי"
ן בין דם לדם לא יש להבחי .הרב בני לאו זו אזהרה לזכור שגם במלחמה יש כללים ויש לשמור על המוסר הגבוה

בשני אנו מקדשים את החיים  ו.שאין כדוגמת סרימוואכן יש לנו גם היום צבא  ,לפגוע בחפים מפשע אלא רק באויב
 .עד כדי סיכון נפש של חיילנו ולפעמים  הצדדים

"-ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה, ַעל-ִּכי "יש המפרשים  שלימה בקב"ה ובהתנהגות באמונה יוצא למלחמה כאשר אתה  ֹאְיֶבי
" ' ּוְנָתנֹו ה ".. –ובים הסיכויים להמשך הפסוק הרי שמרמוסרית ראויה  , ְּבָיֶד ֶהי  . ֱא

 ..."ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם, ְלָאִחי  ֵׂשיֹו, ִנָּדִחים, ְוִהְתַעַּלְמָּת, ֵמֶהם:-ׁשֹור ָאִחי אֹו ֶאת-ִתְרֶאה ֶאת-לֹא "– ובת השבת אבידהח
קל וחומר ו רכוש/אבדת ממוןבכאן השל"ה הקדוש מלמד שמדובר  .אבדה לבעליה תשבג להולדאהמוסרית  החובה

 לתשובה לנסות לעורר אותםאוי ר .יהודים שאיבדו את דרך התורה והמצוותלוכוונתו באבדת הנפש להחמיר 
אינו מכריז עליה שהמוצא אבדה כי קובע הרמב"ם בפרק ד' בהלכות תשובה  .רוח חודש "אלול")ב(עם הליכות  ונב
 על המוצא להתעלות על היצר .עד כדי כך ,פעולה לשם מציאת הבעלים אינו יכול בכלל לשוב בתשובהאינו עושה ו

 . האבדהאת  עליו לנסות להחזירו אבדהיו לדעת שהוא זכה במצוות השבת עלו האבדהלקחת לעצמו את  שלו
; ְולֹא"  –חוקי בניה  , ִּכי-ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש, ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּג  "ִיֹּפל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו-ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶת

המופיעה  .." הדאגה לחלשים ונזקקיםלֹא ַתֶּטה, ִמְׁשַּפט ֵּגר ָיתֹום; ְולֹא ַתֲחֹבל, ֶּבֶגד ַאְלָמָנה."  – צדק חברתי וסוציאלי
 .בצורות שונות בתורה

 גט גט פיטורין " ובשמו המוכר היום  ר ב"מדוב – פירש אונקלוס "וכתב לה ספר כריתת " – הלכות גירושין
   .  ,הנחיות לסיום קשר הנישואין כשאין ברירה ולאחר שניסו שלום בית

ר' אבן עזרא  כאשר אדם מבקש לקחת ביצים מקן ציפורים , חובה עליו לשלח את האם לחופשי– מצוות שילוח הקן
עוד מדובר בלמעשה   האידשע ציפור.. -שלה אימהיהרגש ובשל המדובר באכזריות לפגוע בגוזלים אל מול האם  –

 .הטמעה של התחשבות לא רק בזולת אלא גם בבעלי החיים חשובה פעולה חינוכית

מתוך רחמים לנו ניתנו המצוות שלהסביר  וטובות " לא םספר רחמי" ת התורהגדיר אמזהיר לא לההרב שטיינזלץ 
להגיד כלומר לא חמיך ...משתקין אותו " האומר על קן ציפור יגיעו ר מזכיר את מסכת ברכות שבה נאמר "ו

קן ציפור תרחם הרמב"ם מפרש שאין לומר כמו שחמלת על  .ת רחמי ה'שמצוות שילוח הקן נועדה להנציח את גדול
יש לקבל את המצוות ללא אלא  .כוונת רחמנות שאחרת לא היה מצווה לשחוט חיה או עוף בכללכל ין כי אעלינו 

שעושה מידותיו של "  .רק את המצוות הטובות לו וכפי שיש להודות על הטוב ועל הרעטעם כפי שאדם לא יקיים 
עבדיו לביר שיש להבין שהמצוות הם גזירת מלך ר' עובדיה מברטנורא מסגזירות " "ה רחמים ואינן אלא הקב

ם שלכאורה שהרי בתורה יש גם ציוויכגזירות לא ת רחמים ובסיכלומר אין לפרש את המצוות שכולם ניתנו מ
אלא "מעשה התורה לא מבוססת על הגיון אנושי  .לא נכתבה בצורה שתיהיה לנו נחת רוחהתורה  .נראים לנו קשים

ת העולם לפי שברא א ה ספר רפואות או הדרכה לחיים טובים אלא גזירות שנמסרו מבורא עולםיא איננהאלוקים " 
אלוקים שכל אחד שהוא לא יעבוד י שהרבי מקוצק אמר "להיכנס לראשו " וכפהתוכניות שלו ולעולם לא נוכל 

ת לדעורה ת כל הפנים שניתן ללמוד מהתוהתורה איננה בנויה בתבנית ברורה יש ללמוד א.          יכול להבין
-ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּת לֹאושיתקיים האמור בהפטרה " . הכל יכוליתברך ה' שמדובר בגשר שאנו בקצה אחד ובקצה השני 
, ה    ' "ָימּוׁש, ּוְבִרית ְׁשלֹוִמי לֹא ָתמּוט, ָאַמר ְמַרֲחֵמ
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