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 ראהנגיעות מפרשת השבוע 

     ,בשתי מעטפות "" לבחור  התורה ממליצה"  .היא "תעמולת בחירות ְרֵאהפרשת השבוע ראשיתה של 

         .ומתוך שמחה מאד ברורהחיים ובצורת בדרך לבחור  הובשנייראשונה לבחור בה' ואך ורק בו ב

שנמסרת לנו לפני וזאת האמונה העתיק ותקדימי בעולם חוק בסיסי ביהדות וקובעת מקדימה  הפרשה

אולם כמו בכל כל מעשיו לטוב ולרע ול לכל אדם ,ופשיתזכות בחירה חלנו  קיימת -ארוכה  רשימת מצוות

לבית התלמידים החוזרים כפי ש .לברכה או לקללהבחירות ל והשלכות  בחירות דמוקרטיות יש תוצאותב

ו שיבחרו מהישגים טובים שישפיעו על דרכם בעתיד ואל וייהנלהשקיע בלימודים יחליטו ר שאהספר 

עם עתיד ות ישפיעו על בחירתוצאות מערכת ה .בתוצאות ויישאשבין השיעורים  בהפסקותדווקא  להשקיע

 .לטוב ולרע יקבעו את חייושיבחר דרך בדם אהאישיות של הבחירות  ...לא הצביעוש אלועל כולל ישראל 

                                                                                     .על"טהבוחגי תשרי ניסת חודש אלול כת כדאי לחשב מסלול מחדש לקראבו נה שזהו גם הזמן בש

, נביאי שקר, , שמיטהמעשרות ,א"ימובאים חובות ואיסורים הקשורים לאפשרות הבחירה מתן לאחר 

 , מצוות הצדקהסח שבועות סכותפמצוות שלושת הרגלים , ,,חוקי כשרותשל "עיר נידחת " האיום גורלה

מחה"  ה א נושאהות " וקוראים את רשימת "הדרישכשהדבר האחרון שעולה לראש  עוד.ו                      . " שִׂ

אחת ממילות המפתח בספר דברים. השורש שמ"ח מופיע רק פעם אחת השמחה היא מלמד שהרב זקס 

  .הותריסר פעמים בספר דברים, שבע מתוכן בפרש –בכל אחד מארבעת החומשים הראשונים בתורה 

                                                    .שמחה טהורה וקורנתביטויים רבים של  מכיליםמזמורי תהלים , לצד החיים היהדות מלאה בשמחה

אומר לנו משה רבנו כי בעל החשיבות העליונה שלו בנאום הפרידה בהזכירו שוב ושוב את השמחה 

ֶאֶרץ, "  שדוקהעיר  בנהתיבה ש ה'נו הארץ שנתן ל –שמחה היא הרגש הראוי לבני ישראל בארץ ישראל 

ָתּה:קֶ ֱאֹלה'  ֲאֶשר ֵרש אֹּ יד, ֵעיֵני יָך דֹּ ית ָשָנה יָך ָבּהקֶ ֱאֹלה'  ָתמִׂ ית ַהָשָנה, ְוַעד ַאֲחרִׂ קרבה שבה נרגיש "  ֵמֵרשִׂ

 .תיחגג האהבה שבין עם קטן וזניח לכאורה לבין אלוקים שבחר בו לסגולתו והעלהו לגדולהובה אל ה' 

י ֲאֶשר ְבַשֲעֵריֶכם",  ֵתיֶכם ְוַהֵלוִׂ ֵתיֶכם ְוַעְבֵדיֶכם ְוַאְמהֹּ יעבוד את אלוקיו כאיש אחד עם ש"ַאֶתם ּוְבֵניֶכם ּוְבנֹּ

ויחוג בהמוניו את חגיו, מתוך ידיעה כי לב ההיסטוריה שלו אינו מלכים וניצחונות, ומהותו החברתית 

לא רק ה'  כן הֶמלך וַהֶהֶלְך, הכוהן ובן־ישראל הפשוט, כולם שווים ויקרים בעיניאיננה היררכיה וכוח, ש

 .יש לשלב את האמונה עם שמחה יומיומית על מה שיששאין סתירה אלא 

    אושר. גם בעולמה של היהדות קיים הרגש הזה וקיים המושג הזה. החפשים ודורשים את מכולם 

על התנ"ך מדבר הרבה "אשרי" היא המילה הראשונה בספר תהלים, והיא ממילות המפתח של תפילותינו. 

יינו של היחיד; היא אדם יכול להיות מאושר גם כשהוא לבדו, אבל השמחה בתורה לעולם איננה ענ.שמחה

תמיד נחלקת עם הזולת, כך היא מתוארת גם בספר דברים. האושר יכול להימשך כשנות חיינו, אך 

קשה להרגיש אושר, אך  ודאות-איהשמחה גורמת לאדם לרקוד ולשיר. במצבי השמחה היא בת הרגע. 

המלך בתהלים רוחשים סכנות ופחדים, דכדוך ולפעמים  עדיין אפשר להרגיש שמחה. מזמוריו של דוד

י ֶרַגע ְבַאּפֹו באופטימיות אבל בדרך כלל הם נגמרים  –אפילו ייאוש  י  –"כִׂ ין ֶבכִׂ ְרצֹונֹו; ָבֶעֶרב ָילִׂ ים בִׂ  –ַחיִׂ

י ַוְתַאזְ  ַתְחָת ַשקִׂ י; ּפִׂ י ְלָמחֹול לִׂ ְסְּפדִׂ ָנה... ָהַפְכָת מִׂ ֶקר רִׂ ם. ה' ֱא־ֹלְוַלבֹּ דֹּ ֹּא יִׂ ְמָחה; ְלַמַען ְיַזֶמְרָך ָכבֹוד ְול י שִׂ י, קַ ֵרנִׂ

כל נשימה שאנו נושמים היא רוח אלוקים שבתוכנו. סביבנו רוחשת האהבה האלוקית  .ְלעֹוָלם אֹוֶדָך"

והנשמה  בעולם הזה, כי מישהו רצה שנהיה כאןהמניעה את השמש ואת כל הכוכבים. אנחנו כאן, 

על שאנחנו כאן, עם עולם לחיות בו, בכל בוקר אנו מתחילים את תפילתנו במזמור לתודה  .המהללת שרה

עם משפחה וחברים לאהוב ולהיאהב, יוצאים לעוד יום מלא באפשרויות שבו נוכל, באמצעות מעשי חסד, 

       .רפא כמה מהםפצעים כאובים רבים בעולמנו, והשמחה עוזרת ל יש חייהם של אחרים. להשפיע על

השמחה מגיעה תמיד כשאנחנו נותנים לאחר ומשתפים אותו בשמחה שלנו. סיון רהב מאיר כתבה ש

גם את בהם אגים לשתף דוו שאליה מזמינים ענייםחגיגיים  ובאירועים השמחה מופיעה בסעודת החג

ם את המתכון לשמחה במילים הבאות, כאילו הקדוש ברוך הוא רש"י מסכוכן הלאה.  האלמנה והיתום

אני משמח את שלך". כלומר, אם אתה תדאג לאנשים "שלי",  –אומר לנו: "אם אתה משמח את שלי 

אני אשמח אותך ואת משפחתך. בעידן של רדיפה אחרי האושר, זוהי  אזילעני, לחלש, למי שאין לו 

חפש את השמחה במקומות רחוקים או בתארים ובהישגים תפיסת עולם מהפכנית: הפרשה קוראת לא ל

             ..חומריים, אלא להבין שהמקור האמיתי שלה נמצא ביחס שלנו כלפי הזולת. מהפכה של שמחה.

ְפֵניו"  ֵתיֶכם ֱאֹלֵהיֶכם' ה ְשַמְחֶתם, לִׂ ֵתיֶכם, ְוַעְבֵדיֶכם ְוַאְמהֹּ  " ...ַאֶתם ּוְבֵניֶכם ּוְבנֹּ

 שבת שלום וחודש טוב

 שלר איתן                          

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן אטל ונתן ז"ל


