
״ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן״

בקצרה: משה מזהיר )או מתנבא( את העם בפסוקים הקודמים: ונושנתם בארץ, ועשיתם פסל, ועשיתם הרע בעיני 
ה׳ להכעיסו. העונש: אבד תאבדון מהר מעל הארץ, והפיץ ה׳ אתכם בעמים. ואז מגיע הפסוק שלעיל: ועבדתם שם 

אלהים אחרים. והפסוק העוקב: ״ובקשתם משם את ה׳ אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך״

האם ״ועבדתם שם״ הוא המשך העונש )כלומר: אבד תאבדון, תופצו בין העמים ותעבדו אלוהים אחרים( או תיאור 
מורחב של החטא הקודם )כלומר המשך של ועשיתם פסל ועשיתם הרע בעיני ה'(?

לכאורה נראה שמדובר בתיאור החטא, בין אם החטא הקדום שבגינו אבדו מעל הארץ ובין אם חטא נוסף במקום 
גלותם. האברבנל לעומת זאת רואה בזה תיאור עונש: העם הגולה יהיה נתון לרדיפות ויאלץ לעבוד אלהים אחרים 
מתוך אונס, ע״מ להינצל ממוות. גם ״הביאור״ לספר דברים מפרש את הפסוק כעונש, אך התיאור שונה: העם הגולה 
יעבוד עבודה זרה מתוך הרגל שנובע מהתרבות שבסביבה. העונש הוא הסתירה הפנימית והכאב של הנפש היודעת 

שזו טעות, אך עדיין עושה זאת מתוך ההרגל.

נחמה לייבוביץ מתארת מתוך פירושים אלו איך המפרשים ראו בתורה את העניינים הרלוונטיים לדורם: האברבנל 
הרץ  לדברים,  הביאור  בעל  המוות.  מאימת  זרה  עבודה  שעובד  היהודי  את  עיניו  לנגד  ראה  שמד  בתקופת  שחי 

הומברג, חי בתקופת ההשכלה, שם ההרגל והתרבות הרחיקו את היהודים מתורתם.

האברבנל ממשיך ומפרש גם את הפסוק הבא בהתאם: ״ובקשתם משם את ה׳ אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך 
ובכל נפשך״. משם - מתוך העבודה הזרה שנאנס לעבוד. אכן, כיוון שלא יכלו לקיים מצוות, כל שנשאר הוא עבודת 

ה׳ "בכל לבבך ובכל נפשך".

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן... ויאמר ה' אלי רב 
לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה"

מופיע במדרש שכך ביקש משה מהקב"ה: כתבת בתורתך שאם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני, את אשתי ואת 
ילדיי לא אצא לחופשי – ועבדו לעולם. אהבתי את אדוני – זה הקב"ה. את אשתי – זו התורה, שנאמר "תורה ציווה 
לנו משה, מורשה..." – אל תקרי מורשה אלא מאורסה. את ילדיי – אלו בני ישראל. לא אצא לחופשי – ביקש משה 
שלא להיפטר מהעולם עדיין בשביל שיוכל להישאר עם העם ולהיכנס לארץ. ביקש משה זאת מהקב"ה פעם אחת. 
ענה לו הקב"ה – אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה, "כי אם אמור יאמר העבד" – אם יאמר פעמיים כי הוא אוהב 

את האדון וכו' ואינו רוצה לצאת לחופשי – "ועבדו לעולם", ולא היה נפטר. 

קצר ומעניין לפרשת השבוע

19:10 הדלקת נרות 
19:20 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
17:30 מנחה  
20:05 ערבית  
20:04 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת ואתחנן 
בס"ד | שקיעה: 19:30 | סוף זמן קריאת שמע: 9:24 | טז מנחם אב התשפ"ב | שבת שלום!

אין לקחת ספרים מספריית בית 
הכנסת ללא רשות הגבאים.

 
הכנסת  בבית  קיץ  אירועי  לו"ז 

הקהילתי:

20.7 | סדנת בלונים לילדים
27.7 | שעת סיפור בבית הכנסת
30.7 | סעודה שלישית קהילתית
1.8 | ערב נשים במסעדת ביגה
3.8 | יוצאים לטבע עם הקהילה

11.8 | טיול לילה ופוייקה
17.8 | פעילות לילדים

27.8 | סעודה שלישית קהילתית

השבוע:

ביום רביעי, 17.8, תתקיים פעילות 
הילדים  הכנסת  בבית  לילדים 
נוספים  פרטים   .16:30 בשעה 
יפורסמו בקבוצת הווצאפ במהלך 

השבוע.

הודעות

ראש  עלה 
ושא  הפסגה 
ימה  עיניך 
וצפנה ותימנה 
ומזרחה וראה 
בעיניך כי לא 
את  תעבר 

הירדן הזה


