
 פ"אתש תשרי                     ס"ד  ב

   שבת מברכים ר"ח חשון נגיעות מפרשת השבוע בראשית

טרם מותו מזהיר את עם ישראל  ישראלגדול מנהיגי  ,משה  ...את ספר דבריםובה בשעה טסיימנו ושוב 

 אל הדרך הזוזרו )ושוב הם יח  בעשיהבמקום ומהעיסוק בתלונות בה  מללכת באותה הדרך שהם הולכים

אנו מקבלים הנחיות   .ולומדים שההיסטוריה חוזרת על עצמה חוזרים לבראשיתושוב אנו (  מפעם לפעם

               ., מלא בכל טובטהור ,חדש עולםהקב"ה יצר  .קבועהמחזוריות ב וממשיכיםמבורא עולם ואזהרות 

עדן היה : אדם הראשון מסב בגן " היה רבי יהודה אומרליגים בסיפורי שבח על תענוגות גן עדן מפ חז"ל

  ,)מרגלית הים . הציץ בו נחש וראה בכבודו ונתקנא בו "והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין

לאים ובאותה  ובונה דברים מופחירה האדם יוצר ניתנה לנו זכות בגן עדן כאן לנו יכול להיות  תורת חיים(

אדם וחוה וקין והבל שני  .פרשהמהשני סיפורים מדבר על הרב זקס . בכל חלקהעת הורס משמיד ופוגע 

קיבלו גן עדן הכל כלול למעט איסור אחד שבוודאי   וחווהם אדסיפורים של חוסר אמונה וכישלון צורב. 

 .הם מסירים אחריות ומטילים אותה על אחריםכמו בפוליטקה זאת והם נכשלו בות איתו אולם תן לחיני

על אותו  נענשים קשותהם וכל הדורות מאז חוה מאשימה את הנחש התוצאה היא ש  .והאדם מאשים את ח

 .ח הראשוןבין שני אחים מוביל לרצמיותרת ריב וקנאה  .ראף יותהסיפור השני טרגי וחמור  .חטא קדמון

י"  בתחילה הוא משקר שאיננו יודע היכן הוא .נוטל אחריות אינוקין  כִּ י ָאנֹּ ֵמר ָאחִּ י, ֲהשֹּ ֹּאֶמר לֹּא ָיַדְעתִּ  . "ַוי

עולם של בן עדן אלא הוא לא חי בג .החברהוראשית העולם במדובר   ,אחריותו המוסריתלא מובנת לו 

כשל מוסרי  מלמדת על כשל אישי התורה . ים אנשיםעל הדרך נפגעמבחינתו והישרדות עבודה קשה ו

  משה. הריגה מסיבות אחרותמקרה הפוך על  ספר שמות אנו לומדיםתחילת ב.  אחריותהחשיבות נטילת ו

ישַויַ "   רואה התעללות י, ַמֶכה אִּ ְצרִּ יש מִּ י-ְרא אִּ ְברִּ יש; " אינו מהסס ופועל ו"  עִּ י ֵאין אִּ ה, ַוַיְרא כִּ ה ָוכֹּ ֶפן כֹּ ַויִּ

י,-ֶאתַוַיְך, ְצרִּ ְטְמֵנהּו ַהמִּ והוא  במאבק הישרדותכמובן שאינו בבית פרעה "  "גן עדן חי במשה " .ַבחֹול ַויִּ

פסוקים לאחר מכן כפי שאנו לומדים שני עדים כנראה לעיני  ,אדם זרהציל ל מסכן את עצמו ואת מעמדו

י ֵאין " הפסוק  ועל כן מתפרש שחשבנו שהיה ללא עדים זכירים לו את האירועכשמ ה, ַוַיְרא כִּ ה ָוכֹּ ֶפן כֹּ ַויִּ

יש ים הנעשים עאירועים מזעז לעיתים יש .המוכן להתערב,אין אדם  ראה שאין אישמשה  .בדרך שונה"  אִּ

י המצר. לראשון שיעשה מעשהחכה כל אחד מ .נוטל אחריות להצילן ואי ואין איש מתערבהל רב לעיני ק

אחריות  ו מגלה מנהיגותשה עושה מעשה אמיץ מ ,נרצה עבדכנגד נוגש חמוש  ,תעלל היה ביתרון ברורמה

כשמנתחים בדיעבד   .שאחרים יפעלואו לחכות  עיןאינו מוכן להעלים  משהופועל נגד מעשה העוולה .

לתקן את את עושי המעשה ש שמתלוננים ויש י ,יש המאשימים אחרים שלא פעלומקרים כאלו הרי ש

          מצילי חיים ועושים את חיינו טובים יותר. בעולם   ים שמחוללים שינוייםהאנשהם אלו העוול 

סבל עוני וכאב בעולם כי זו דרכו של עולם או   ,יש אלימות .מצברבות מהדתות מבוססות על השלמה עם ה

מלמדים שהם  אבות סיפורי ה .והיא מונצחת בתורה היהדות היא דת של מחאה. לדעת הרב זקס של האל

ם" פונה אל ה' אברהם  .עם ה'בזהירות הם מחו והתעמתו  .לא השלימו עם עוול יק עִּ ְסֶפה, ַצדִּ  ָרָשע-ַהַאף תִּ

ם ... יק עִּ ית ַצדִּ ָלה ְלָך ֵמֲעשֹּת ַכָדָבר ַהֶזה, ְלָהמִּ ָלה ָלְך-ָחלִּ יק, ָכָרָשע; ָחלִּ ֵפט ָכל ָרָשע, ְוָהָיה ַכַצדִּ ָהָאֶרץ, -ֲהשֹּ

ְשָפט ָתה ָלָעם ַהֶזה "...משה מתלונן "  .לֹּא ַיֲעֶשה מִּ י ָלָמה ֲהֵרעֹּ '  הכשאדם וחוה חטאו, " ָלָמה ֶזה, ְשַלְחָתנִּ

זו לא הופנתה  קריאהלימד ש חב"ד,של מלאדי, האדמו"ר הראשון ר' שניאור זלמן ?"  ַאֶיָכהלאדם "קרא 

 .דור. אלוהים נתן לנו חירות, אבל עם החירות באה אחריות רק לבני האדם הראשונים. היא מהדהדת בכל

קולו הוא  .פועל באמצעותנוה' זאת במקומנו.  אלוהים מלמד אותנו מה עלינו לעשות, אבל הוא אינו עושה

לעמוד בפני הרוע שבתוכנו ובפני  האומר לנו, כפי שאמר לקין בטרם קם על אחיו להרגו, שבכוחנו הקול

אנשים אחרים, וגם האחר הגדול   ,ראח ר. אדםחיים של אחריות הם חיים שיש בהם אחֵ  הרוע שסביבנו

את המצוי אל  ולקרב ככל האפשרירות שנתן לנו לנו לעשות שימוש בחֵ  שלנו, אלוהים עצמו. הוא קורא

בקולו של מי נשמע: בקול החשק, כפי שעשו חירה  לנו זכות הבהרצוי, את העולם הזה אל העולם הראוי. 

לנו לעשות את העולם הזה לעולם  אלוהים, הקורא וחוה? בקול הכעס, כפי שעשה קין? או בקול אדם

  .לשאלה הזובוחרים לחיות הם התשובה שאנו נותנים   צודק ויפה יותר? החיים שאנו

 .רךוחודש טוב ומבום שבת שלו

 שלר איתן

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


