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  כי תבואנגיעות מפרשת השבוע 

ישבוע הת פרש    ,, על חקלאות ופריחהארץב הוישוב הכניסה משה מדבר על של .מתחילה אופטימית ָתבֹוא-כִּ
                                                                                   .שהתקיימושראינו לצערנו קללות בנימה קשה של  ייםאבל מסוברכות  שיגרה ,ריםעל ביכו

אינו רוצה שבני ישראל ימלאו  'העשו כך וכך פן תיענשו.  - איוםקללות כאין לפרש את ההרב זקס מלמד ש
אהבה. האוזן הרגישה תשמע בנבואות התוכחה נימה של הפצרה אמונה ואת ייעודם מתוך פחד, אלא מתוך 

סיכון  מדובר ב לאלוקים, לא למשה ולא לישראל.נרגשת. האפשרות שהקללות תתגשמנה אינה רצויה לא 
                                                           .ומייעודו שררך הי, מדהבסיסמעם ישראל יסטה  אםשדברים רעים יקרו 

ת ה' א   - הכתוב מסביר מדוע ייגזר על עם ישראל סבלכיצד ן מעניי ְדָת אֶׁ ר לֹא ָעבַּ ת ֲאשֶׁ חַּ י-"תַּ ְמָחה ֹלהֶׁ ָך ְבשִּ
של רצון האל, אלא בדבר עדין יותר שכמעט   קשההפרה  לא בשלמגיעות הקללות     "ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹכל
                  עביר לאורך נאומיו בספר דברים. מהוא שמסר המשה מגיע כאן לשיאו של  ואינו נראה כחטא.

געתם אל  ניסים היו לכם מים ומזון. עתה ה-ורק בניסי במשך ארבעים שנה נדדתם במדבר אתם והוריכם
ממשיך הניסיון הקשה  להפך ,תוההתחייבואולם אין מדובר בסיום התהליך פתחה של הארץ המובטחת. 

ה ְוָיָשְבָת, הוא יהיה קשה ולי גם בטוב וא ְבנֶׁ ים תִּ ים טֹובִּ ל ְוָשָבְעָת, ּוָבתִּ ן תֹאכַּ כי הוא לא ייראה כניסיון: "פֶׁ
ת ה' א  ּוְבָקְרָך וְ  ְחָת אֶׁ ָך ְוָשכַּ ה, ְוָרם ְלָבבֶׁ ְרבֶׁ ר ְלָך יִּ ה ָלְך ְוֹכל ֲאשֶׁ ְרבֶׁ ף ְוָזָהב יִּ סֶׁ ְרְביֻן ְוכֶׁ יֲאָך -צֹאְנָך יִּ ּמֹוצִּ יָך הַּ ֹלהֶׁ

ים ֵבית ֲעָבדִּ ם מִּ יִּ ְצרַּ ץ מִּ רֶׁ יש שפע להודות עליו לבורא העולם,  דווקא כאשר יש ממשתממסר ש זהו "  ֵמאֶׁ
כאשר אנו  כשטוב ו  . בוראנולא נדע את שואפילו חלילה  ה'שלא נודה לל מתנהל טוב ובקלות כשהכ סכנה

אנו זקוקים למרב השמירה. שמירה לא רק על הברכה והשפע, אלא בעיקר מפני האפשרות מבורכים 
אמונה של שמחת היהדות היא הרב זקס מלמד ש .מקור הברכה קללת שכחתו של -שהברכה תהפוך לקללה

םדגומחיים. שוב ושוב  י ָבהֶׁ ה ֹאָתם ָהָאָדם ָוחַּ ר יֲַּעשֶׁ י ֲאשֶׁ ְשָפטַּ ת מִּ י ְואֶׁ ת ֻחֹקתַּ ם אֶׁ ְרתֶׁ ם  …ש: "ּוְשמַּ תֶׁ ְואַּ
ה' א   ים בַּ ְדֵבקִּ יֹום-הַּ ם הַּ ים ֻכְלכֶׁ יִּ ם חַּ י לְ …ֹלֵהיכֶׁ תִּ ת ָנתַּ ָּמוֶׁ ים ְוהַּ יִּ חַּ ן  הַּ עַּ ים ְלמַּ יִּ חַּ ְרָת בַּ ְקָלָלה, ּוָבחַּ ְבָרָכה ְוהַּ יָך, הַּ ָפנֶׁ

ָך"  ְרעֶׁ ָתה ְוזַּ ְחיֶׁה אַּ הוא נעוץ בלב ליבה. התורה מתחילה בכך שאלוהים ברא  ,עניין זה איננו צדדי ביהדותתִּ
נמצא בחיים.  ים קאלו  .את העולם ואת ההוויה "וירא כי טוב". אלוהים מצוי בטּוב של העולם, לא בייסוריו

הוא מברך אותנו בחומר כשם שהוא מברך ברוח. הוא מברך אותנו ביבול יפה, בבציר טוב, בארץ זבת חלב  
ודבש, בשלום ובשלווה. אלוהי ההתגלות והגאולה הוא גם אלוהי הבריאה, ופירוש הדבר שהמבקש את  

את הסגפנות ולא את הנהנתנות. הסגפנות אמצת קרבת האלוהים ילך עם הטבע ולא נגדו. היהדות אינה מ
היהדות מבקשת להעלות את העונג אל הקודש. את  היא הכחשה של העונג, והנהנתנות היא סגידה לו. 

בקידוש בשבתות ובמועדים; את  –האוכל להעלות באמצעות דיני הכשרות וברכות הנהנין; את השתייה 
ת יהודי הוא להלל את החיים, למצוא בהם את אלוהים, לברך המין בנישואים ובטהרת המשפחה. להיו

מתמיד   עליהם. להיות יהודי הוא למצוא את השמחה במשפחה ובקהילה, למצוא את המשמעות בלימוד
                                                                                            .התורה, ולשתף את הזולת בברכות הללו של

היכולת הזאת, לקדש את העונג על ידי ההתענגות מתוך גדרות של קדושה, היא אשר חיסנה את היהדות 
מפני התסמונת שהחריבה תרבויות אחרות, תסמונת הניוון בעקבות שפע. ביהדות, העונג לעולם אינו רק  

שהוא בא  עונג, אלא, ראשית, הוא מוקדש לאלוהים; שנית, משתפים בו את הזולת; שלישית, יודעים 
אחרי כל סבלות מצרים ותלאות  לכל אורך הספר מזהיר משה   .בברכת האל ולא בכוחנו ובעוצם ידינו

בשמחה ובטוב  קב"ה אבד את דרכנו. עלינו להישמר פן נשכח להודות ללא להמדבר, דווקא על סף היעד 
כמאמר חז"ל, "אין ה' מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם  לבב, דווקא כשיהיו לנו כל הסיבות לכך.

לפני התוכחה מציג משה את מצוות הבאה הביכורים למקדש ברוב טקס. התורה חותמת     ."רפואה תחילה
ן ְלָך ה' א   ר ָנתַּ ּטֹוב ֲאשֶׁ ְחָת ְבָכל הַּ ָתה ְוהַּ -את פרשיית הביכורים במילים אלו: "ְוָשמַּ ָך, אַּ יָך ּוְלֵביתֶׁ ֵגר ֹלהֶׁ י ְוהַּ ֵלוִּ

ָך ְרבֶׁ ר ְבקִּ של ידיעה  ,היהדות היא דת של שמחה; של זכירה מאין באנו וממי נתברכנו בכל הטוב  "ֲאשֶׁ
שהשפע שיש לנו הוא פיקדון בידינו מאת הבורא, ושאנו נדרשים, משום כך, להשתמש בו לטובת הכלל ולא 

                                                                                                                                     רק להנאתנו הפרטית.
    היהדות, ובזאת יופייה, לא שימרה את הטרגדיה כטראומה. היהודים לא נתנו לרדיפות להגדיר אותם. 

             גבול לתוגה. יש . שאר הימיםליגון להטביע את  יתןבתשעה באב ובשאר תעניות, אך לא ננקבע אבל 
כעל שולחן מלכים. רוב ימות השנה היו אולי  סועדיםשבת בשבתו  גדר, ומדי   הוצבהגם לעמל היומיום 

                                                                                                                                       .מיד שמחום ישראל תבגלות, אך בחגי
משה, לפני יותר משלושת אלפים שנה, הבין את מצבנו העכשווי היטב מכפי שמבינים אותו אנו עצמנו. 

 - ך לשכחה, והשגשוג לאדישות דתית, אנו עומדים בפני האתגר הגדול ביותר של היהדותכשהשפע מולי
ְחָת ְבָכל"   בנו ובע"ה יתקיים על החיים וכך להפוך סיפוקים חומריים להשגות רוחניותולהודות לברך  -ְוָשמַּ

ן ר ָנתַּ ּטֹוב, ֲאשֶׁ  נודה על הטוב. וש ה'  " ְלָך-הַּ

 

 שבת שלום.

 שלר איתן                                         

 נתן ואטל ז"לבן חנן  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם


