
 תשע"ט תשרי                     ס"ד ב

                                   האזינונגיעות מפרשת השבוע 

ִ֥ינּושירת פרשת  משה מזהיר את עם ישראל לשמור את המצוות והוא  .היא נבואה על עתיד ישראל ַהֲאז 

 ר כמו אחיו אהרון לקראת מותו .העצמו מצטווה לעלות ל

ִ֥ינּושירת  ות הנהגת שנ 40שבה צוואה רוחנית והמלצות לעתיד . לאחר  היא שירת פרידה של משה  ַהֲאז 

ככל העמים הוא מזהיר שאיננו עם  .במדבר , משה מכיר היטב את יתרונותיו וחולשותיו של העם העם 

 .      תקומה וגם גאולה  מבטיחזכיר שיהיו תלאות ונפילות אולם מהוא שוב  ולעולם גם לא נהיה כזה.

 .טוענים שיש סגולה וברכה לאמרה מידי יום הש לשנן את השירה הזו וימליצים חז"ל מ

שהקב"ה הוציא את עם ישראל מעבדות לחופשי אך למד משלמעשה משה "מתרגם " את דברי הרב זקס 

יתקיים לא  ,הםיינעאם כולם יעשו את הטוב ב .יש חוקים וכללים שחייבים לקיים ,חופש לבדו אינו מספיק

ה' הבטיח לנו את  .על האדם להיות שותף פעיל  .וא לטובת כולםקיום המצוות ה חופש אלא אנרכיה.

נדרשת אדמת ישראל זבת חלב ודבש אבל  . בעצמו לכבוש אותהצריך לפעול והארץ אבל עם ישראל 

,דואגים לכל  מגדלים ומחנכים , הורים מביאים ילדים. מפירותיה ליהנותבשביל עבודה קשה ומאומצת 

לגורלם ולדרך חייהם . לאדם יש אחראים הופכים לעצמאיים ולהילדים שלב  ובאיזשהאולם צרכם 

אפשרות לבחור את הדרך בה ילך , אין ספק שהחיים לא קלים ויהיו נפילות גדולות אולם יש חובה 

 . ינו מוחלט יש בידינו הכח לשנותוהגורל היהודי אינו סופי וא .לא להיכנעולשנות  ,להאמין ולנסות

התעלומה הגדולה ביותר איננה אמונתנו בה' אלא אמונתו הרב זקס אומר ש. מתוכנו ,מאתנונדרש  השינוי

רע וכיצד אנו רואים צדיק  ,הקושי הגדול ביהדותזהו אל לנו להאשים את ה' כשבאים צרות ... של ה' בנו

ח מסבירים שהרוע מנצ ל. חז"ודים כל הזמן ובכל העולםבמיוחד לנוכח רדיפות היה, לו ורשע וטוב לו 

שיר מזמור  –צ"ב בתהילים מידי שבת במזמור  אומריםהרשעים דומים לעשב כפי שאנו  ,בטווח הקצר

ב" ליום השבת  ים, ְכמֹו ֵעשֶׂ ע  ְפֹרַח ְרשָׁ יק, בין לילה ואילו צדיקים " ,  מהרומתפשט גדל העשב  "  ב  ַצד 

ח ְפרָׁ ר י  מָׁ ה ַכתָׁ ְשגֶׂ נֹון י  ז ַבְלבָׁ רֶׂ . ההיסטוריה השתבח עם השנים לו " לעץ נדרשות שנים רבות לצמוח ְכאֶׂ

 יחד עם האימפריות שהקימו .מהר יחסית נעלמו צמחו מהר ומראה שכל הרודנים 

ואת  וייחודנמזכירים לכולנו את  משפחתיות בחגיםחגיגות , בתי הכנסת המלאים מפה אל פה בחגים 

ת "  נקרא בקהלתהבא עלינו לטובה בסוכות  . השניםבת אלפי המפוארת שלנו מסורת ה יק ְואֶׂ ת ַהַצד  אֶׂ

ֱאֹל ְשֹפט הָׁ ע י  שָׁ רָׁ ען שזו אמונה פרופ' ליבוביץ טו יש הרואים בכך שיש שכר לצדיק ועונש לרשע  "יםק  הָׁ

ֵמאאלא כפי שקהלת אומר " , שלא לשמה  הֹור ְוַלּטָׁ ע ַלּטֹוב ְוַלּטָׁ שָׁ רָׁ יק ְולָׁ ד ַלַצד  חָׁ ה אֶׂ ְקרֶׂ י " - ו"  מ  ֵעת -כ 

ת ה אֶׂ ְקרֶׂ ַגע, י  פֶׂ ם-וָׁ פשרות אין א נולואלוקים משפט , יש  " של ה' "  אין אנו יכולים להיכנס ל"ראש כֻּלָׁ

אתה הבדלת  "  יום כיפורבסוף תפילת  מרנואכפי שכל אחד נשפט ובסופו של דבר להבין את שיקוליו 

                                                                   לפניך " אנוש מראש ותכירהו לעמוד

וב בהגיון חשאך אם נ תים קשה לקבל את מה שנראה בעינינו כחוסר צדק לעיאין ספק ששהרב זקס אומר 

יש מאבק  ,, אדם לאדם זאבאין משמעות למעשים כנית אלוקית , תאין כל , אחת. אפשרויות 3יש 

טובים  –אנושות מתחלקת לשניים ההרוע בא מהשטן ולקבוע ש דרך שניה,  . החזק מנצחהישרדות 

הדוגל  ג'יהאדמלחמות קודש / לאלו הקוראים  םוביניה ומסוכנות כתות שונותדוגמה של  . גישה זוורעים

עלינו לקבל אנו חיים בעולם הזה  -האמונה דרך  –הדרך השלישית  ." בגישתם כופרכל "ברצח והשמדת 

 להילחם ברעו , חמלה , גמילות חסדים שוויוןלמען צדק , הוגנות , והרע . עלינו להיות פעילים  את הטוב

ים ַהצּור   "  עולמי לצדק האלוקיתובדרך בתכנית  להאמיןעלינו  .ולא להיכנע ִ֣ מ  ֳע֔לֹו תָׁ ָֽ י פָׁ ִ֥ ל כ  יודְ  כָׁ ָ֖ כָׁ ט רָׁ ָ֑ ְשפָׁ  מ 

ין ֱאמּונָׁה   לֵא   ל ְוֵאִ֣ וֶׂ יק עָׁ֔ ִ֥ ר ַצד  ָ֖ ּוא ְויָׁשָׁ  .                                                                                     ." הָֽ

 

 .שבת שלום

 שלר איתן

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


