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על הכורח לשאול שאלות
הין זה מקרה שפרשת בוה, המספרת ת  משות מצרים ההחרונות, 
פונה ש וש פתמים  דבר ת  הי דים ות  חובת ההורים  חנשם. 
הך  צבה,  צריך  מדינה  ת   שדי  הגן  שי  מהמינים  היהודים  הנו 
ששהיה  בט ה  החירות  חינוך.  צריך  ציווי יזציה  ת   שדי  הגן 
נתשית מובנת מה יה. הם ההורים הינם מנחי ים  דור הבה הת 
זישרונותיהם והת ההידיה ים ש הם, והינם מספרים שיצד נ חמו 
והתם  מתמסמס  הדורות  מסת  הותה,  השיגו  ושיצד  חירותם  ת  

נתשה הובד דרך.

הצורך שהי דים  שיצד מדגישה התורה הת  מרתק  רהות 
הי דים  ההתייחסויות  נושה  מש וש  שתיים  שה ות.  ישה ו 
ֵניֶשם, ָמה  י יֹהְמרּו ֲהֵ יֶשם ְבּ בפרשה מדברות ת  שך: )1( "ְוָהָיה ִשּ
ַסח ַת   ר ָפּ ַסח הּוה ַ ה', ֲהֶשׁ ם: ֶזַבח ֶפּ ָהֲתבָֹדה ַהֹזּהת ָ ֶשם? ַוֲהַמְרֶתּ
י "  ִהִצּ ינּו  ֵתּ ָבּ ְוֶהת  ִמְצַרִים  ֶהת  ָנְגּפֹו  ְבּ ִמְצַרִים  ְבּ ָרֵה   ִיְשׂ ְבֵני  י  ֵתּ ָבּ
ָהְ ָך ִבְנָך ָמָחר ֵ המֹר, ַמה ֹזּהת?  י ִיְשׁ )שמות יב, שו-שז(; )2( "ְוָהָיה ִשּ
ית ֲתָבִדים" )שמות  ְצַרִים, ִמֵבּ חֶֹזק ָיד הֹוִציָהנּו ה' ִמִמּ ְוָהַמְרָתּ ֵהָ יו: ְבּ
ִבְנָך  ָהְ ָך  ִיְשׁ י  "ִשּ  )3( יד(. תיהור דומה נמצה בחומש דברים:  יג, 
ה ה' ֱה- ֵֹהינּו  ר ִצָוּ ִטים ֲהֶשׁ ָפּ ְשׁ ים ְוַהִמּ ָמָחר ֵ המֹר, ָמה ָהֵתדֹת ְוַהֻחִקּ
ַוּיֹוִציֵהנּו  ִמְצָרִים,  ְבּ ְ ַפְרתֹה  ָהִיינּו  ֲתָבִדים  ְ ִבְנָך:  ְוָהַמְרָתּ  ֶהְתֶשם? 
ההתייחסות  ו בסוף,  ש-שה(.  ו,  )דברים  ֲחָזָקה"  ָיד  ְבּ ְצַרִים  ִמִמּ ה' 
ְדָתּ  הנוספת בפרשתנו, היחידה שהין בה שה ה מצד הבן: )4( "ְוִהַגּ

ְצָרִים"  ֵצהִתי ִמִמּ ה ה' ִ י ְבּ ֲתבּור ֶזה ָתָשׂ ּיֹום ַההּוה ֵ המֹר: ַבּ ְ ִבְנָך ַבּ
)שמות יג, ח(.

הרבתת הקטתים ה  ו התפרסמו במיוחד ת  שום הופתתם 
המרושזת בהגדה ש  פסח. הם מיוחסים, בהתהמה,  הרבתה בנים: 
חשם, רשת, תם ושהינו יודת  שהו . חז"  הסיקו מצירופם ש  
ההרבתה שי )ה( י דים המורים  שהו  שה ות; )ב( סיפור הפסח 
צריך  היבנות שתשובה  שה ה ש  י ד, ו התחי  בה; )ג( תפקידו 
ש  ההורה  תודד הת י דיו  שהו  שה ות, והת הי ד שתוד הינו 

יודת  שהו  יש   מד  שהו .

ש  זה הינו טבתי ש  .  הפך: הוה חותר בתוז נגד המקוב . 
המורים   מד,  והמורים  ההורים  המסורתיות,  התרבויות  ברוב 
 הדריך ו צוות. תפקידו ש  הי ד הוה  ציית. "י דים צרישים 
"י דים, שמתו  ישן.  הנג י  ניב  הומר   הירהות,  ה  הישמת", 
תמיד בקו  הורישם, שי רצוי הדבר  פני הה והים", הומר טקסט 
שה ות,  שומתיו  שהו   הת  ש ימד  סוקרטס,  מפורסם.  נוצרי 
ביהדות,  הנותר.  בתוון השחתת  שך בהתונה  מוות  נידון משום 
ההפך הוה הנשון.   מד הת הי דים  שהו  — הוה צו דתי. שך 

הם גד ים. 

היהדות היה תופתה נדירה שבנדירות: המונה המתבססת 
הנרהות  וקשות  תמוקות  זה שה ות  ובש    הצגת שה ות,  ת  
ה  ַיֲתׂשֶ ֹ ה  ָהָהֶרץ  ּשָ   "ֲהׁשֵֹפט  ההמונה.  יסודות  הת  שמתרתרות 
ָ ָמה  "ֲה-ֹדָני,  שה(.  יח,  )ברהשית  הברהם  שה   ט?",  ּפָ ִמׁשְ
ֶרְך  ּדֶ "ַמּדּוַת  שב(.  ה,  )שמות  משה  קרה  ה?",  ַהּזֶ ָ ָתם  ֲהֵרתָֹתה 
ִתים ָצֵ ָחה?", תהה ירמיהו )יב, ה(. רובו ש  ספר היוב תשוי  ְרׁשָ
משה ות שה ו, ותשובתו ש  ה והים, המשתרתת ת  פני הרבתה 
ָיְסִדי  פרקים, מורשבת משה ות תמוקות הף יותר: "ֵהיֹפה ָהִייָת ּבְ

בואפרשת

 תי וי נשמת: פינחס בן יתקב השר הייז, תזריה  בן הריה  ייב שרטר
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מזרח  שרחוק  היהודי  הרוח  מה ך  הרחוקה  מציהות  מתהרים 
ממתרב.

 מה? שי הנו מהמינים שהשש  הוה הגדו ה במתנות שנתן 
הֶמר ֱה- ִֹהים  ה והים  הנושות. הת המי ה "שדמותנו" בפסוק "ַוֹיּ
רש"י:  מסביר  שו(  ה,  )ברהשית  ְדמּוֵתנּו"  ִשּ ַצְ ֵמנּו  ְבּ ָהָדם  ה  ַנֲתֶשׂ
" הבין ו הששי ". הברשה הרהשונה בברשות הבקשות שבתפי ת 
תמידה היה ברשת חונן הדתת. הינטוהיציה מרהיבה הדרישה הת 
חז"   קבות נוסח ברשה ת  רהיית חשם גדו  שהינו יהודי.  ה 
רק שהם ידתו  רהות הת החושמה בתרבויות שהינן תרבותם — 
זו  הם הף סברו שרהוי  הודות ת  שך  ה'. שמה רחוקה השרה 
מצרות המוחין הקטנונית והקנהית ש תתים שה תשופות, בתבר 

ובהווה, מצמצמת הת תו מן ש  דתות. 

הרבנית  שהיהדות  פתם  שתב  ג'ונסון  פו   ההיסטוריון 
מהוד,  ייצור  ויתי ה  יומין,  תתיקת  חברתית  "משונה  היה 
תתה,  שן  קדם  שבימי  נובת,  משך  נשבד  ח ק  הינט קטוה ים". 
מהקדימות הת יונה שהיהודים נתנו תמיד  חינוך,  בית הספר 
ו  ימוד התורה הנתפס שמתשה נת ה הפי ו מן התפי ה. ה מידה 
היה משימה  ש  החיים, וההורהה — הנשגב שבתיסוקים הדתיים. 
הך  ה רק התתדוף הגבוה ש  ה ימוד הפך הת התם היהודי  תם 
ת   תומדת  התורה  ה ימוד.  הופן  גם  ה ה  הינט קטוה ים,  ש  
שך דווקה בפרשת הדרשים החשובה והמתצבת ביותר בתו דות 
ו התחי  הת  ישרה  תומדים  צהת ממצרים  ההומה — ששבני 
הזה  הרגת  זשר  הת  ַהנחי ו  הה .  בריבונות  חופשי  שתם  חייהם 
 י דישם, הומר משה; הך ה  תתשו זהת בהופן סמשותני. תודדו 
הת י דישם  שהו ,  תהות,  חקור,  תיין,  נתח,  חפש. חירות 
פירושה דרור  נפש,  ה רק  גוף. ההיתנים בהמונתם הינם צרישים 

ְרֶהה?"  ֲתֵרי ַצְ ָמֶות ּתִ ְוׁשַ ֲתֵרי ָמֶות  ָהֶרץ?" ) ח, ד(; "ֲהִנְג ּו ְ ָך ׁשַ
ֹמהּו ַתְרֵתם?" )מ, ח(, ותוד  ֵה  ָ ְך ּוְבקֹו  ּשָ ) ח, יז(; "ְוִהם ְזרֹוַת ּשָ

ותוד.

שבהישגים.  הנת ה  הוה  טובה  שה ה  בישיבות,  שהו  
תמוקה,  דתית  רגישות  בת   פסישיהטר  טברסקי,  הברהם  הרב 
חבריו  הקשות  והת  הותו  ַרּבֹו  תודד  בנתרותו,  שיצד,  מספר 
טובה,  שה ה  ששה   הומר  מי  היה  רצוצה  בהנג ית  ת יו. 
הסביר  ך  מה  תששיו  צודק!  החוז  מהה  התה  צודק!  "התה 

התה טותה". 

י, בת  פרס נוב  בפיזיקה,  מה  שה ו פתם הת היזידור ַרּבִ
נתשה מדתן. "בזשות המי", תנה. "ש  י ד החר, ששהוה חוזר מבית 
הספר שוה ים הותו 'מה  מדת היום?' והי ו המי היית שוה ת 
'היזי, שה ת היום שה ה טובה?'. זה ש  ההבד .  שהו  שה ות 

טובות — זה מה שהפך הותי  מדתן".

בתורה,  הוה:  תיוור.  פ ה  ציות  ש   דת  היננה  היהדות 
התמוסה בתרי"ג מצוות, ובספרות חז"  הפורטת הותן  פרטיהן 
תברית שמשמתותה  מי ה  הין  דרבנן,  מצוות  ת יהן  ומוסיפה 
" ציית". שהשר נתבקשה מי ה שזו  תברית המודרנית, הושה ה 
זה  משתמשת  תניין  התורה  הרמי.  משורש  " ציית"  המי ה 
בפות  " שמות", שהינו משוון  ציות דווקה, ה ה תניינו, ב שון 
ימינו, שמיתה, ההזנה, הבנה, הפנמה והיתנות. בתומק המבנה ש  
היה  שהוף  הנת ה  חובתנו  שי  הרתיון  נמצה  התברית  התודתה 
חרוזיו  תצומות.  בתיניים  רק  ציית  הה ,  ה  רצון  הת   הבין 
הק ה  הבריגדה  חיי י  ת   טניסון  ה פרד  ההנג י  המשורר  ש  
ִ ּפֹ ",  הֹו  ִ ְפתֹ ,  ַרק   / הֹ ;  ִ ׁשְ ְפִקיָדם  ֹה  "ּתַ קרים,  במ חמת 
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 פחד  שהו . רק  חסרי הביטחון, שספקות נסתרים ומודחקים 
משרסמים בהם, יש סיבה  פחד.

הך יש דבר החד שמושרחים  דתת ו הסביר  י דינו:  ה 
יש רתיונות שנבין   ש  שה ה יש תשובה שהפשר  הבין מיד. 
השנה  הדורשים  שה ה  ויש  הניסיון,  ותם  הגי   תם  רק  במ והם 
מסת- ש   זה  בש ב  תתה,  החרים ש תת  ותוד  מרובה,  תיונית 
המשותפת.  תבונתנו  מתבר  הישג  נמצהים  ההנושי,  החיפוש 
דרווין  ה ידת מהו ֵגן. הפי ו ניוטון הגדו , מייסד המדת המודרני, 
יודת היך  הבין שמה מתט הוה מבין, והיטיב  נסח זהת: "הינני 
הצטייר בתיני התו ם, הך בתיני תצמי הינני ה ה י ד המשתתשת 
ת  חוף הים, צוה  מדי פתם במוצהו הבן ח קה במיוחד הו צדף 
ושו ו  משתרת  פניו  ההמת  שהוקיינוס  שתה  הרגי ,  מן  תנוג 

סודות שטרם נתג ו".

ב מדה הת י דיה  שהו  ו שהו  ו שהו  מצדיתה היהדות 
 מה שהרמב"ם שינה "השש  הפות ", שהינו מתנת הה . הין תוד 

דת ששיבדה ש  שך הת השש  ההנושי. 


