
 טטבת תשע"            בס"ד 

 תנגיעות מפרשת השבוע שמו    

 בנימהכרות של כל שם ושם ,  שוב ,ירידה לרמת הפרט .מאד אישיתו מתחילה בנימה משפחתיתפרשת שמות 
           .והיא סיפור הצלחה וחריגה מהסביבההיא שונה  ,שיצאה לגלותומלוכדת  מיוחדתמשפחה . המשפחה

 , למקורותבכדי להדגיש את החיבור שלנו  .מראשיתהשושלת המשפחה וקורותיה ת אנו רהכבספר בראשית 
ה, ְשמֹות "  האבות צאצאימבחינת התורה אנו משפחה ו ., הכרות אישיתשוב ושוב בשמות  תנוקבהתורה  ְוֵאלֶּ

מושג אשר  . "ַעם ְבֵני ִיְשָרֵאל"  -קבע שפרעה  מושגב ראשונהלאנו נתקלים מבחינת אויבי ישראל "  ְבֵני ִיְשָרֵאל
אנושית משפחה שונאי ישראל אינם רואים  שני.מצד אחד ומעורר שנאה ותיעוב מצד רכה והעמעורר הערצה 

לפני אלפי  המלחמה על ידי פרעההכרזת מאז  .שיש להשמידו מעוררת קנאה תעם הבנוי בצורה קהילתיאלא 
 תוניסיונושנאת ישראל  מצויה ,מתבסס ומצליחבמיוחד כשהוא עם ישראל ומצוי בכל נקודה בעולם שם שנים 

                                                                                      ילה או התגרות .              לא כל על ותהשמדהשקעת משאבים אדירים בלתי מוסברים לתוך בלתי אנושיים יצירתיים 

בראש חוצות לפרסם את  יםחבר מפלגה זוטר ובכיר יוצאכל שבה סוערת מערכת בחירות בפתיחתה של אנו 
שעם ישראל לשכנע  ןבניסיוולא שלהם ( בהישגים להם להתהדר לא מפריע )  הםהישגיו הםהצלחותי הם,מעשי

ממסלול  –מתוך בחירה במסלול ההפוך  הלךישראל שעם על גדול מנהיגי השבת נקרא  .הםאינו יכול בלעדי
ומופתים אלא דווקא  ת. התגלות הקב"ה למשה איננה באותוברעיית צאןבטוח בארמון המלך לעבודה קשה 

הקב"ה ו תוענוותנווגדולתו במשה מתגלה  .וללא כל קהל הפשוט בתפאורת מדבר צחיח מעמד הסנהעות בינבצ
בחירות וחוגי  אספותלקיים או ו נדרש לעבור הליך בחירות מייסר אינ. משה אותו למנהיג ומושיעומסמיך ממנה 

שהוא אינו מתבייש להודות משה  .בתוקף סרבנסה להוא מובכל זאת של כסף  על מגשמוגשת לו מנהיגות ה בית
נו חושב שאין ראוי שאיננבחר ציבור האם יש  .ומעדיף לחיות חיים פשוטים וצנועיםאינו מתאים ואינו ראוי 

אנו לומדים להכיר  ., משפחתולוגיה וסיפורי מופתיםללמד היסטוריה האנה בכידוע אינהתורה  ...ממנו להנהיג ?
 .מאתנוהמצופה הרצוי וקוד ההתנהגות  והמואנו לומדים  להנהגהה' אותו  בחרשבזכותו של משה האופי  את

סכנת חיים היא הצלת תינוק והסתרתו  .העבריות להרוג כל תינוק זכר תמיילדוה אתמצווה אישית מלך פרעה 
תולמרות זאת נאמר " ולסביבתם ילדות למי אןָ ַהְמַיְלֹדת, אֶּ ְך -ַוִתירֶּ לֶּ ן מֶּ ר ֲאֵליהֶּ ר ִדבֶּ ָהֱאֹלִהים, ְוֹלא ָעשּו, ַכֲאשֶּ

ת יןָ, אֶּ . בטוח  תוממו תינוקות רביםשל מילדות צדיקות ניצלו  יראת ה'בזכות ומתוך "   ַהְיָלִדים-ִמְצָרִים; ַוְתַחיֶּ
ב   "  המשיך להתרבות למרות האיסור אשר ולכל עם ישראל  להם גמלה אנו לומדים על התגמול שהקב" ַוֵייטֶּ

ב ָהָעם ַוַיַעְצמּו, ְמֹאד  . "  ֱאֹלִהים, ַלְמַיְלֹדת; ַוִירֶּ

הביא ילדים ל הוריו לוהנחישות שבזכות האומץ )בניגוד ל"מושיעים " בדתות אחרות ( כתינוק רגיל  נולד משה
 האכזרפרעה ניצל בזכות המיילדות והסביבה שלא הסגירה אותו ובזכות בת  , הוא ת הצוררות גזירולמרלעולם 

להורגו עוד  ביקש דווקא בארמון המלך אשרכ "בן מלך "  דל ומתבגרגהוא  ."מקרית  –בהתגלגלות " גורלית 
בכדי להציל יהודי אחד מפני אכזריות הכל ומוותר על מסכן הוא ולמרות זאת  מובטחורוד ועתידו  .טרם נולד

ארץ זרה שגם בה לעובר ו ועקרונות צדק בשל מוסריותונוטש את הכל  בריב בין שני אחיםמתערב , הוא המשטר
 .קשה כרועה צאן  עבודהחלשים תוך מתוך הגנה על וצומח  מתפתחהוא 

על ערכי הצדק המוסר והיושר עמידה איתנה  .במלכותושל משה אנו לומדים כאמור על המרד של המיילדות 
שעשו שבים אינם חוהם בשני המקרים הם פועלים אך ורק מתוך מוסריות  .טובות הנאהואפס  אישיסיכון תוך 

            .אותם הקב"ה דואג לתגמלואנו לומדים שמתוך " יראת ה' " אלא  שמגיע להם פרס או תגמולמעשה מיוחד ו

ממלאים  לאורך כל ההיסטוריה האנושית אנשים עשו ופעלו פעולות אכזריות בשם הממשל ומתוך טענה שהם
הרב זקס לומד מההיסטוריה שממשלים שונים  בצע. יש לסרב ל ןאותו שאינן מוסריותת אולם יש פקודות ופקוד
      .        ד במלכותלמרשיובילו  ושוויוןלמוסר  לא יקבלו רעיונות םאזרחידו לפרסום התנ"ך בכדי שהתנג

שכשיש התנגשות עם המלכות של צדק חברתי ומוסרי ומלמדת ללא חשש ת ומהפכנימציגה דרישות התורה 
הם המציאו את ענתו טליהודים כי  אשנשנפשע )וידוע הצורר ה .יש לפעול על פי צו המצפוןבנושאי מוסר 

הקדוש והמאמין  ספר בראשית לימד אותנו שניתן "להתווכח " עם ה' לצורך הצלת חיים , אברהם (.סרמוה
                                                 הירות לטובת הצלת חיי פושעי סדום.מקח עם הקב"ה בזהתווכח והתהגדול 

ה ְוֵכן ִיְפֹרץ " –עם ישראל מאז ולתמיד למרות הכל  ר ְיַעּנּו ֹאתֹו, ֵכן ִיְרבֶּ  " ַכֲאשֶּ

 . םשבת שלו

 שלר איתן

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


