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  פ"אתש יתשר                       בס"ד 

    האזינו שבת שובה פרשת השבוע נגיעות מ

 

חוקים  מצוות והלשמור על הונחיות ולקיים הקריאה לציבור לשמוע זו  ,אקטואלית כרגיל שירת האזינו 

לאורך קוראת לאדם  השירה .עולםצרות המתרחשות ובאות לושאר גפות מממחלות    שמרועל ידי זאת להי

ולזכור תמיד שיש עדים  ללכת בדרך הישר  ,וביצוע נכוןהפנמה מתוך הקשבה תבונה בפעול לכל הדורות 

  .לעולםומאז ארץ הקיימים השמים ו ה -נו נצחיים לכל מעשי

 

על תוך הודיה ולקבל את מצוותיו ותורתו   בורא עולםשל והבלתי נתפס גודלו העצום בהכיר על האדם ל

אלו  ת יסוד ותחת הנח .מבלי לנסות לנתח את מעשיו רעב  םרנו גטוב ולצעב ,בכל עתכל מה שברא ועשה 

ָפט:-ִכי ָכל ַהּצּור ָתִמים ָפֳעלֹו, ָהבּו ֹגֶדל, ֵלאֹלֵהינּו." חיות בעולמו ל ָרָכיו ִמשְּ ֵאין ָעֶול, דְּ ַצִדיק  ֵאל ֱאמּוָנה וְּ

ָיָשר הּוא. שֹוֵננּו ִרָנה ַכֲהמֹון ַגָליו, "    אנו אומרים חי "ל "נשמת כ  תפילתב"  וְּ ִאלּו ִפינּו ָמֵלא ִשיָרה ַכָים, ּולְּ וְּ

ֵר  ִנשְּ רּושֹות כְּ ָיֵדינּו פְּ ַכָיֵרַח, וְּ ִאירֹות ַכֶשֶמש וְּ ֵעיֵנינּו מְּ ֲחֵבי ָרִקיַע, וְּ ֶמרְּ תֹוֵתינּו ֶשַבח כְּ ִשפְּ ֵלינּו קַ וְּ ַרגְּ לֹות י ָשַמִים, וְּ

ָך הֹודֹות לְּ ִפיִקים לְּ נּו ַמסְּ ֵכנּו, ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ה' ,ָכַאָילֹות, ֵאין ֲאַנחְּ ָך ַמלְּ ָבֵרְך ֶאת ִשמְּ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּולְּ

ָלאֹות ֶשָעִשיָת ִעם ֲאבֹו ִנפְּ ָעִמים, ַהּטֹובֹות ִנִסים וְּ ָבבֹות פְּ ִרֵבי רְּ ֵפי ֲאָלִפים וְּ ִעָמנּוֶאֶלף ַאלְּ   ".ֵתינּו וְּ

 

לּולה' ה"אשר מתבטאות ככפיות טובה עליות וירידות רוחניות עם ישראל ל מְּ לֹא ָחָכם ַעם ָנָבל, זֹאת-ִתגְּ "  וְּ

אינו מקיים את ההנחיות שניתנו לו מפי בורא  ש בזאת אסונות ורעותבהתנהגותו גורם לעצמו יבור הצ

ֶנֶשר ָיִעיר ִקנֹו, ַעל" השגחה האלוקית יזהה את הסביבו ם נבון המתבונן אד. עולם ַרֵחף;-כְּ ֹרש   גֹוָזָליו יְּ ִיפְּ

ָנָפיו ִיָקֵחהּו, ִיָשֵאהּו ַעל ָרתֹו-כְּ אינה מתאכזבת בקלות  ,תמקדת בתקלות וברעמ פש האדם מטבעהנ "  ֶאבְּ

רּון " ת לעיתים בעצמה בועטומכירה תודה  שֻׁ ַמן יְּ ָעטַוִישְּ ָחה -ִכימראש "  ההתוצאה ידוע " ַוִיבְּ ֵאש ָקדְּ

ַאִפי, ִתית; -ַוִתיַקד ַעד בְּ אֹול ַתחְּ ָלּה, שְּ ֵדי ָהִרים. ַותֹאַכל ֶאֶרץ ִויבֻׁ ַלֵהט מֹוסְּ ֶפה ָעֵלימֹו, ָרעֹות;  ַותְּ -ִחַּצי, ֲאַכֶלה  ַאסְּ

ֵמי ֶרֶשף,  ָבם. חֻׁ ֵזי ָרָעב ּולְּ ִריִרי  מְּ ֶקֶטב מְּ גֹוי ֹאַבד ֵעצֹות, -ִכימתנהג בלי חכמה " וההנהגה ציבור ה" ועוד... וְּ

בּוָנה.  ה;ֵהמָ  ֵאין ָבֶהם, תְּ ִכילּו זֹאת" יבין ויגיע למסקנות הנכונות ללמוד  באמת מי שיבקש "וְּ מּו, ַישְּ  " לּו ָחכְּ

 

לֹא ָחָכם  " -אר מבהרב ד"ר משה פינצוק  ואילו  ם דנהגותו של האהת" נבל מציין את אופיו ו ַעם ָנָבל, וְּ

ירושלמי על ה  .יש מנובלים שהם חכמים ויש צדיקים שאינם חכמיםמתאר את כשרונו השכלי.  חכם

ָלא ַחִכיַמָיא“ ,מתרגםהפסוק,  ָשא וְּ במובן  נבלבאופן יחודי  הוא מפרש ...עם טיפש ולא חכם ” אּוָמא ִטפְּ

עם . לדעתו התורה ולא חכםאת עם שקיבל  " עמא דקבילו אוריתא ולא חכימו "רש אונקלוס מפ  .טיפש

. עשאו מן נבל תבל " לתרגום תמוה זה של אונקלוסמב”ן מציע הסבר הר .עם שקיבל את התורההוא  נבל

  , עייפות החומרבמובן רוע אלא במובן של בלאיכאן אין הוראתו  נבלכלומר, "  שפירש בו מלאה תלאה

 ".ְךָנֹבל ִתֹבל ַגם ַאָתה ַגם ָהָעם ַהֶזה ֲאֶשר ִעמָ "כמאמרו של יתרו למשה, 

נבול  שהלאו עצמן בקבלת התורה, וכן תרגום:  הלה’ תגמלו זאת עם נבל."  כך גם מפרש ר’ בחיי בן אשר

מלאה תלאי. והוא דעת אונקלוס שאמר עמא דקבילו אוריתא ולא חכימו. ואם כן אין הלשון גנאי  ,תבול

ם נבל ולא חכם” פירושו הוא שעם ישראל אכן למדו ע "על פי זה יש להסביר כי  ."אלא מעלה יתרה

תורה, ישבו באהלה של תורה, לנו בעומקה של הלכה, והמיתו עצמם עליה יומם וליל. עד שהם, כמשה 

ולא יתחכמו שהיא לטוב   –ולא חכם רבינו בשעתו, בלו ונבלו מרוב לימוד. אך את העיקר הם פספסו, 

יבל את התורה אך לא השכיל להבין שזו תורת חסד. לא השכילו להפנים וליישם את ערכי עם שק . "להם

התורה במעשיהם והנהגתם. הם נבלו מרוב התאמצות בהכנסת התורה לראש אך לא נתנו לתורה להכנס 

המאירי בחיבור התשובה )מאמר א’ פרק ד’( מצטט מדרש המבטא את הפער הזה בין הראש  .גם ללב

 "כל אלמנה ויתום לא תענון " יין שהיה דורשומספר על ד :ן הפה והמעשה בנוגע למצוות התורהוהלב, ובי

ה דרך ארץ קדמש דורשיםאלו הכלומר חיכתה לפסק דינו אלמנה שמידי יום ומצד שני הוא "נפנף " 

 .על את בפולתורה אך אינם מקיימים ז

ָרֵאל ַעד  " נקרא בהפטרההשבת  ָת ַבֲעֹוֶנָך ה'שּוָבה ִישְּ ֵיָדֵעם: ... ֱאֹלֶהיָך ִכי ָכַשלְּ ָיֵבן ֵאֶלה, ָנבֹון וְּ -ִכי ִמי ָחָכם וְּ

ֵכי  ָשִרים ַדרְּ ִעי'היְּ כּו ָבם, ּוֹפשְּ ַצִדִקים ֵילְּ לּו ָבם., וְּ  דרכיו קןלתיש דרך  נכשלנבון שטעה והדם אל" ם, ִיָכשְּ

ָך ֱאֹלִהים ַחִיים –בדרך התשובה  ַמַענְּ ֵסֶפר ַהַחִיים לְּ ֵבנּו בְּ ָכתְּ ַחִיים ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבַחִיים וְּ ֵרנּו לְּ    " ָזכְּ

 

 


