
 פ"א תש שבט                    ס"ד  ב

     שבת שירה בשלחפרשת השבוע נגיעות מ

 

  רשייזכ של שעבוד מצריםמעורר התפעלות ום  סיו גלויים  יסיםנ  ,ניצחון ,גאולה ב מתחילה  פרשת השבוע

זמן  וחזיקההכל שלמרות  השמחה והשירה של בני ישראלהאמונה  לזכר"שבת שירה " זוהי  .לנצחומאז 

 . , חסר אמונה ומתלונן סידרתיכשהוא הופך להיות כפוי טובהישראל מאכזב  עם .קצר

 

ט   התורה מספרת לנו על שהתרחש במרה: "מלמד של ז" אהרן ליכטנשטיין ד"ר הרב  פָׁ ם לֹו ֹחק ּוִמשְׁ ם שָׁ שָׁ

הּו ם ִנסָׁ שָׁ ט  " נסים להבין מה הכוונה הפרשנים מ  ".וְׁ פָׁ  ?ה טיבו של הניסיוןומ "ֹחק ּוִמשְׁ

ואין נסתר   לו הכל גלוי וידוע דן בפשר הניסיון שנותן הקב"ה לאדם. הרמב"ן בפירושו על עקדת יצחק

מה הקב"ה נותן לנו אותו? ואם איננו  לשם  -תוצאת הניסיון. אם אנו מסוגלים לעמוד בניסיון  כולל מאת ה' 

     מסוגלים לעמוד בו, האם לא יהיה זה חוסר צדק לנסות אותנו בניסיון שאין אנו יכולים לעמוד בו? 

הרמב"ן מסביר שהניסיון הוא מעשה של חסד מצד הקב"ה, שניתן רק למישהו שיכול לעמוד בו, כדי לתת  

לפתח  ולהעלות את הפוטנציאל של האדם פועללמנוסה אפשרות להוציא את הטמון בו מן הכוח אל ה

  .ביצוע המעשה עצמוין לעשות לבהפוטנציאל יש הבדל בין  (ולקדם אותו )ספורנו

 

ט  קבלת " פָׁ  ." בשלב זה עוזרת לבניית עם ישראל כעם של עובדי ה', ומכינה אותם לקבלת התורהֹחק ּוִמשְׁ

ט מהם  פָׁ שבת, פרה אדומה ודינים  מר ואנות. רש"י ניתן למצוא דעות שושעליהם מדובר? ֹחק ּוִמשְׁ

אל החוקים  לעומת רש"י, הרמב"ן מסביר שבמרה ניתנו לבני ישר .כיבוד אב ואם -יפים סבמכילתא מו 

 .הזמניים שלפיהם ינהגו עד שיקבלו את התורה

ט  " פָׁ משמעות הקיימת בכל ציווי: לכל מצווה יש את משמעותה הפנימית; אך מעל דו  נהיש"  ֹחק ּוִמשְׁ

פרטית של כל מצווה, ישנה משמעות כללית של ציות לרצון ה' בכל מצווה, קיום ומעבר למשמעות ה

המצווה לא מתוך הבנת המשמעות שלה אלא מפני שכך ציוונו הקב"ה. לפי המדרש, ממד זה היה הממד  

המרכזי בקבלת המצוות שבמרה. כחלק מההכנה לקבלת התורה, צריכים היו בני ישראל להתנסות 

 .'לרצון ה במציאות של השתעבדות

צריך לבחור  הוא , הוא צריך לדאוג לעצמו .בחייו   שונים ומאתגריםנפגש עם קשיים בן חורין אדם חופשי ו 

 איש לא יאלץ אותו להיות נאמן להחלטתו. ו רתו הדתית לבדיובח המוסרית את דרכו 

ה  המילים " נכשליםבני ישראל  מָׁ יְׁ רָׁ ה ִמצְׁ נָׁשּובָׁ נָׁה רֹאש וְׁ " חוזרות ומהדהדות במשך כל תקופת  ִנתְׁ

.       ביטחון  –כל כך מושך את בני ישראל בחיי העבדות? התשובה היא מילה אחת  במדבר. מה הנדודים

א מוצאים את עצמם לפתע "  הם  ּנֹורָׁ הַּ ֹדל וְׁ גָׁ ר הַּ בָׁ ִמדְׁ דווקא במצב כזה של חירות וחוסר וודאות יש  " בַּ

 .משמעות מיוחדת להשתעבדות לרצון גבוה. החוק והמשפט שניתנו במרה מהווים מהפכה רוחנית

ט " פָׁ המצוות בולטת מצוות פרה אדומה כיוצאת דופן. דינים וכיבוד אב ואם  בין לפי חז"ל  - "ֹחק ּוִמשְׁ

ציווי  -פרה אדומה היא אב טיפוס לחוק  ?אך מדוע פרה אדומהשב ככללי מוסר בסיסיים. יכולים להיח

שאינו ניתן להבנה. היה ניתן לצפות שדווקא בשלבים המוקדמים של הכנת בני ישראל לקבלת מצוות, לא 

צוות שאדם אינו יכול להבין רק יעורר בעיות. אך למעשה, ההפך  יינתנו מצוות כאלו: הקושי שבקיום מ

הוא הנכון. היה חשוב להבהיר לבני ישראל שהתשתית של היהדות היא קבלת צו הקב"ה רק מפני שהוטל  

עלינו ולא מפני שהוא מוסרי. יתר על כן, ברגע שאנו לומדים להתייחס כך למצוות שאיננו מבינים, אנו 

ן דומה גם למצוות שיש לנו בהן הבנה. ציות לאחרונות חייב להיות מושתת לא רק  לומדים להתייחס באופ

 .ל-על תפיסת המצווה כמוסרית, אלא גם על העיקרון של ציות לרצון הא

. 

הוא חייב  כי מאמין אדם היודע כי יש לו היכולת שלא לקיים מצוות אך הוא , היא של הנכונהעבודת ה' 

"ה מתוך להיזהר שחירותנו לא תוביל אותנו לעבוד את הקב עלינוליכטנשטיין לדברי הרב לנהוג כך. 

בני חורין, אנו חוזרים ומאשרים את  כ "תפיסה מוסרית גרידא. אנו מקיימים את המצוות כ"מצווים ועושים

"אני עבד של הקב"ה ואני משעבד  -מחויבותנו לקב"ה. "אנא עבדא דקודשא בריך הוא דסגידנא קמיה" 

 ."את עצמי אליו

ם -ט"ו בשבט ִנים הֵׁ י שָׁ אשֵׁ ה רָׁ עָׁ בָׁ רְׁ ט  ...אַּ בָׁ ד ִבשְׁ ֶאחָׁ נָׁ  -בְׁ שָׁ ל רֹאש הַּ ית ִהלֵׁ אי. בֵׁ מַּ ית שַּ י בֵׁ רֵׁ ִדבְׁ ן, כְׁ ִאילָׁ ה לָׁ

ר בֹו." שָׁ ה עָׁ ֲחִמשָׁ ִרים, בַּ ראש השנה לאילנות הוא ראש השנה היחיד שמתחיל באמצע החודש ולמעשה  אֹומְׁ

 בריאות טובה הצלחה ונחת מכולם.איש לרעהו בברכת נותן סיבה והזדמנות לאחל 

 

 .  םשבת שלו

 שלר איתן

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


