
 / שלום רוזנברג חוקתפרשת 

 פרדוכסיםגבולות ועל 

 

 נשרף כליליוצא דופן. הוא מעין קורבן  לפנינומצוות 'פרה אדומה'. בפותחת  'חוקת'פרשת 

מים הזאת . במיוחד לכךבמים שהוכנו . מקצתו ניתן מדי פעם לדורות בקפדנות נשמר ואפרו

ואת יחזקאל )כו, לכך רומזת נבבטומאת מת.  מי שנטמאטכס הטוהרה של מוקד בה מהוואלה 

כו(: "ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם. ְוָזַרְקִתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶתם ִמכֹּל ֻטְמאֹוֵתיֶכם -כד

ֵלב ּוִמָכל ִגּלּוֵליֶכם... ְורּוַח ֲחָדָשה ֶאֵתן ְבִקְרְבֶכם ַוֲהִסרִֹּתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְבַשְרֶכם ְוָנַתִתי ָלֶכם 

 ָבָשר".

 

 החגים הנחבאים

, אשר זכו , שלוש הרגלים והימים הנוראים למשלחגים ומועדים מיוחסים יש בלוח היהודי

למרות שיצאו מהאנונימיות של החולין ש, ימים מצוייםובמחשבה. על ידם לעניין רב, בהגות 

מצויה אלה, לימים צנועים . הדוגמה הקלאסית בענווה רבהחבאים מתהם , שםציון ולזכו לו

לפני  - זכורבכניסת אדר, פרשת  - שקליםשבת של פרשת שבאדר וניסן: שבתות בארבע  עבורי

בנוסף לפרשת אנו קוראים  בהן שבתות שלפני ניסן.שתי ה, דשוהחפרשת ו פרהפרשת , פורים

שתיים משבתות כאן מעניינות אותי . ןאת שמ ותנתנו לשבתאשר  מהתורהקטעים , השבוע

את שוב מצוות פרה בה נקר פרהזכר להבאת השקלים לבית המקדש, ושבת  ליםשקשבת : אלו

מעין  ,על פי החסידותהיום, , והפסחלפני העם זכר היסטורי להיטהרות אדומה שבפרשתנו, 

 .היטהרות סמלית קולקטיבית

העתיקה, , השירה הדתית הפיוטלא כך זמנים צנועים אלה. ברובה שכחה  ההגות

לומד בפיוטים אלה  העתיקים. הקוראבסידורים  -נשכחה גם  ובעל פי רו – שהשתמרה

כך משמעות מיוחדת לאותן שבתות. מבוטאת בהם השקפה שיונקת מדברי חז"ל ונותנת ש

ההלכה  :נציג של תופעה כוללת יותרכשקל נתפס ה ,שקלים בשבתהנאמרים בפיוטים למשל, 

 יםפיוטאחד מאותם האים אנו בקור. וכך בכללותו בנויים בשיעור, במידה ובמשקל והיקום

 :הקדמונים

 ָאז ָרִאיָת ְוִסַפְרָת. ְוֵהַכְנָת ְוָחַקְרָת. ּוָמַדְדָת ְוַכְלָת ְוָשַקְלָת. 

 ְוָאַמְדָת ְוָצַבְרָת. ּוָפַקְדָת ְוָחַשְבָת ְוִסַכְמָת. ּוָמִניָת ְוָסַפְרָת. 

 ְחָת ְוִשַעְרָת ְוִהַבְטָת...ְוָקַצְבָת ְוָחַרְצָת ְוָגַזְרָת. ְוִטפַ 

 ָכל ִמְנָין ּוִמְפָקד ְוֶחְשבֹון ּוִמְסָפָריו...

 ָכל ַכִיל ַלח ְוָיֵבש ּוְמשּוָריו. ָכל ַקו ָוֶקֶצב ּוֶמֶדד ְוִשעּוָריו.

 ֵהיאְך ְלַדְקֵדק ֶחְשבֹון ְלָכל ָדָבר...



סדר מתמטי שקיים העובדה חוגג את מועד ההוא מעין שבת 'שקלים' הפיוט לימד אותי ש

לעומת  'פרה'פרשת ברורים ומובחנים.  הבונה עולמותהגיון , בכל תופעות הטבעהמתבטא 

בתהליך הכנת . דיני פרה אדומהבשנציגם מצוי , יםסכהוא "חג" הפרדועל פי הפיוטים, זאת, 

ם בשלבים הכנת האפר שעתיד לאפשר טוהרה, גורת תופעה יוצאת דופן. אפר הפרה, מתבלט

חז"ל ראו  ""מטהר טמאים ומטמא טהורים!: חז"ל, כדברי מטפלים בובמסוימים טומאה 

האינטואיטיבית ואף לתבונתנו  למחשבתנוהעומדים בעימות  פרדוכסים, ל דגם כללי יותרבכך 

, חייבים להוסיף: הכ"אבני המאה , ואנו בהלכה ובמחשבהלפי חז"ל  מצוייםם ההרציונלית. 

ָאַמְרִתי ֶאְחָכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה  - -"ָכל זֹּה ִנִסיִתי ַבָחְכָמה : סר ובמציאות בכללבמדע, במוגם 

 . כד(-)קהלת ז כג ְוָעמֹּק ָעמֹּק ִמי ִיְמָצֶאנּו" - -ִמֶמִני. ָרחֹוק ַמה ֶשָהָיה 

 : לפרשת פרהאחד הפיוטים וכך קוראים אנו ב

 ין ְלַהִגיד ֵחֶקר ָדתֹוֶתיָך. ֵאין ְלשֹוֵחַח עֹוֶצם ִנְפְלאֹוֶתיָך. ֵא 

 ֵאין ְלָהִבין תֹוֶקף ִמְפֲעלֹוֶתיָך. ֵאין ְלַפֲעֵנַח עֹוֶמק ְפָלאֹוֶתיָך. 

 ֵאין ַלֲעמֹוד ַעל ֵסֶפן ִמדֹוֶתיָך. ֵאין ַלֲחקֹור סֹוד ִחידֹוֶתיָך...

 ..ַהְמפֹוָרשֹות ְסתּומֹות. ַהְגלּויֹות ֲעלּומֹות. ַהְמבָֹּארֹות ֲחתּומֹות.

ֹּא ֵצרּוף ְגֵזרֹוֶתיָך: ֹּא ִזּקּוק ִאְמָרֶתָך. ְול  ְבֵכן ֵאין ְלָהִבין סֹוד תֹוָרֶתָך. ְול

  

 זלפרקים במדעי הפ  

, לזְ דגם הפַ , י מופלאאך בעינפשוט בדגם  אשתמשמהות הפרדוכסים  עלתמונה ליצור כדי 

. סוגים שונים של פזליםקיימים התצרף, משחק ההרכבה המוכר לכולנו משנות הילדות. 

ו בקשה להרכיבו, אין לפעמים אף אם . פזל מסדר הראשוןבפזל שילדים מקבלים, נתחיל 

בסיום  האמורה להתקבלקופסה, או בתוכה, מצוי הפתרון, התמונה ה על בעיות תיאורטיות. 

 יותר,פזל מסובך בשאלות רבות חייבים אנו להרכיב יותר.  יםקשהמבוגרים  נוחייההרכבה. 

בעצמנו.  האנו חייבים לגלות אות. את התמונה הסופיתמראש  בו אין אנו מקבלים מסדר שני

אין לנו לא תמונה  .סדר השלישיפזל מ לפעמים עומדים אנו בפני תמו בעיותנו.אולם בכך לא 

, התפזרו החרסים קוסמית שבירת כלים בעקבותכאילו . ושל כל החלקיםאת  לאסופית, ואף  

בעזרת ניצוצות השראה אנו וספם. זאת ועוד, לאלחפש אחריהם ומוכרחים לכל עבר, ואנו 

לפניו שתי , כשחייב להרכיב מדעהפזל שהזהו חייבים גם לנסות ולגלות את התמונה האבודה. 

ולאסוף ניצוצות ולהרכיבן , האוסף נתונים זהו המדע הניסויי -חרסים לחפש משימות, 

  את המציאות. המתארות מדעיות תיאוריות בתמונה כוללת, דהיינו ליצור 

המציאות מסובכת הרבה אלא ש. שבת 'שקלים'מתאימים להקודמים  פזליםשלושת ה

יושבים שוב עצמנו את נתאר קשה ו"אכזרי" יותר. , סוג רביעיעמידה בפנינו היא מו יותר

שאין אנו רשאים . אלא תמונה של ארנבאנו מצליחים לקבל נניח שפזל. רכיב ומנסים לה



, והפעם שוב יםמנסאסור להתייאש. אנו  .לתמונה חוץמנשארו חלקי הפזל מכמה וח, כי לשמ

שוב . שנשארו בחוץ"הגולים" החלקים ממתחילים אנו את ההרכבה דווקא בחכמה רבה, 

דווקא מבין אלה בגלות, הפעם קים שוב יש חלא שברווז. אלת ומקבלים תמונ אנו, מצליחים

טית נְ ֶר , קוהֶ תמונה כוללניתנוכל להגיע אי פעם ל. האם בהרכבה הקודמתבהצלחה השתתפו ש

נדונים ? או שמא כל-כל החלקים במעין פזל ותמונתעל פיה ניתן לסדר את  בלשון הפילוסופים,

לבחור להיגיון הצרוף מתפתים רבים קנאים  .חלקיות אך תשובות מצוינותהסתפק בלאנו 

חלקים גם לעשות זאת. חלילה לנו מ .את החלקים "הגולים"וממילא לזרוק  באחת התמונות

בתמונה הדתית  נבחרדת למדע. אם היחסים שבין כאלה הם  חיוניים לנו. ,בחוץ ונשאראלה, ש

. אם נבחר בתמונה המדעית בלבד נאבד ולעיצובה מציאותהבנת האבד מפתח חשוב לנבלבד, 

יש מונות תה ביןתמונה המדעית. הזרים בכלל לעקרונות מוסר ומשמעות החיים, חלקים 

שתיהן ולמרות זאת אולי סותרות זו את זו. כל אחת מהן חלקית, ולפעמים הן  .מתח

 הכרחיות.  

ישעיהו ליבוביץ'  היה ששמההגדולה את החידה יותר אפשר לנו להבין הפרדוכסים תתורת 

שם לב, לתופעה  אכול היה להזדהות עם דבריו. אלא שהוא לכל אתאיסט ילכאורה, ז"ל. 

יש  במדע. כסיםהדגיש את קיומם של פרדוהמאמין הגדול, ליבוביץ' . בהגותו ולית"כאילו" ש

 תורשהב: אחרותדגיש פליאות . ליבוביץ' הפרדוכסים מופלאים בפיסיקה בת זמננו

שתי תמונות האדם משתקף בקשר שבין גוף ונפש. במעל לכל , במהות החיים ווההתפתחות

תמונתם  - השנייה ;ולם הפרטי והאינטימי שבתוכו, על העת נפשית, פסיכולוגיתאחה :מנוגדות

שתי  עומדות בפנינושוב . ומוצלח על מסובך-מחשבהרואה בו מדעני המוח, לכאורה של 

כל אחת מהן מוכנה האידיאליסטית והמטריאליסטית, , היסטוריות מפלגות פילוסופיות

כך נצטרך להניח  , אף אם מתוךלעשות זאתחלילה לנו מ. היריבה שללוותר על תמונת הפזל 

, (הרמ"א) ר' משה איסרליש בעקבות. פרדוכסלי הקיים בין גוף ונפשמיסתורי ו גשרל קיומו ש

ברכה יש פלא עצום המתואר בשל הרמת יד, בנלית השבפעולה לימד אותנו ליבוביץ', 

 נהההב הגענו לגבולאנו בני אנוש הפרדוכסים מצביעים על כך ש"ּוַמְפִליא ַלֲעשֹות".  הקלאסית

'כתר'  הספירה העליונהחסידית. -סימבוליקה הקבליתעל גבול זה מצביעה ה. הרציונלית

-הָר הפָ זהו הפלא,  אל"ף הן אותיות פלא!אותיות הדגישה שהחסידות אל"ף. מסומלת באות 

 מצוי המיסתורין אליו פונה האדם מעבר לגבול. הידע האנושימשמר הגבול של דוכס, 

 באמצעות התורה.


