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

  תשע"ח אב                         בס"ד 

                              עקבנגיעות מפרשת השבוע 

את היסודות לחוק  הפרשלראות ב אפשר. של משהם הפרידה את נאווא נמשיך לקרפרשת עקב השבת 
שעוברת  לעם ישראל ישראל  ארץת הבטח.בנוסח שעבר )חוק הטיב לגבי (מבלי לנקוט עמדה  הלאום

 מהעמים היושבים בההארץ בוש יכהבטחה לבגלות . פזורות הבכל לא נשכחה מדור לדור אלפי שנים ו
לקראת הכניסה עם המשה מחזק את .  ישראל בדרך תורת ישראל  לעם לאומיבית לטובת הקמת 

מבטיח שעם ישראל יתגבר על העמים היושבים בארץ אולם הוא  ,משבח את הארץ הטובהלארץ ו
 משה מזכיר את חטאי ישראלאלילים.  תעבוד כללסלק וישר ללכת בדרך הלצורך כך יש להאמין בה' 

  . לחוטאים עונשובקיום מצוות  שכרומדבר על שבירת הלוחות שגרם ל חטא העגלהם וב

                      .  מאתנוהאמונה בה' והידיעה מי למעלה  ,תודהאמירת ,  של הפרשה קיים נושא הכרת הטובבמרכזה 
לזכור ודרך התורה אולם לא ב"חינם "  יש דרישה ברורה ללכת בהבטחות רבות עם ישראל מקבל 

, ֲאֶׁשר-ָּכל-ְוָזַכְרָּת ֶאת מאיפה מגיע כל הטוב הזה "  , ִּכי לֹא ַעל... ה'  הֹוִליְכ ַהֶּדֶר ֶּלֶחם הַ -ְלַמַען הֹוִדיֲע
, ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו, קֱאה'  ִמְצֹות-ְוָׁשַמְרָּת, ֶאת ...ִיְחֶיה ָהָאָדםה'  מֹוָצא ִפי-ָּכל-ִּכי ַעל ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם י

, ְמִביֲא ֶאל ' ה ִּכי .ּוְלִיְרָאה ֹאתֹו ֶהי , ַעלקֱאה'  ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְוָאַכְלָּת, ְוָׂשָבְעָּת  …ֶאֶרץ טֹוָבה-ֱא ָהָאֶרץ -י
, ֶּפן. ָל-ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן , ְלִבְלִּתי ְׁשֹמר ִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחֹּקָתיוה'  ִּתְׁשַּכח ֶאת-ִהָּׁשֶמר ְל ֶהי ְוָרם,  ...,ֱא

; ְוָׁשַכְחָּת ֶאת : ...ֶהיאֱ ה'  ְלָבֶב   . ַהַחִיל ַהֶּזה-ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי, ָעָׂשה ִלי ֶאת  ְוָאַמְרָּת, ִּבְלָבֶב

במזון  ,הם התאוננו והתלוננו על מחסור במים , הכרת הטוב שלבמידות לא הצטיין במדבר ם ישראל ע
מלשכוח לדורותיו משה מזהיר את עם ישראל  . באבטיחיםהתלוננו על המחסור ה"קשה " ואפילו 

עם ההצלחות  לאורך הזמןשתגיע . משה מזהיר מהשאננות כיצד הקב"ה הוציאם מעבדות לחירות
         .התערבות אלוקיתלהעצמי שלנו ולא  כחוההצלחות יזקפו ל ההישגיםכל הוא חושש ש .הצפויות

 ": בלתי  ירי , עוינת "שכונה"בלב בארץ  חיים"  ַהַחִיל ַהֶּזה-ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי, ָעָׂשה ִלי ֶאת  ְוָאַמְרָּת, ִּבְלָבֶב
  ...בזכות כיפת ברזלרק לא וה השגחה בלתי פוסקת של הקב"ללא נפגעים מוכיח דרום וצפון מפוסק 

לא רק במובן הדתי והאמוני אלא כאמצעי ומכשיר בריא  רגש הכרת הטובחשיבות הרב זקס מדבר על 
חי טוב עם מה על הטוב ,  מודהשמח בחלקו , המחקרים מלמדים שאדם אדם להסרת חוליים . לכל 

יש לו  ,מחוסן יותרזה אדם . גופנית חזקה יותרנפשית והשאין לו בריאותו ה שיש לו ואינו בוכה על מה
דות יושן טוב יותר .אדם הנוטה להוו ןלדיכאופחות כאב בגין רגשי טינה ותסכול ונוטה הרבה פחות 

  לאורך זמן רב .וסביבה אוהדת ת לו חברויות חזקות ווצרולהכיר בערך האנשים שמסביבו נ

בוקר ומיד מודה לה' "מודה אני " תחילת .היהודי קם בהתפילה היהודית עוסקת רבות בהכרת הטוב 
בכללם על גופנו ועולמנו הגשמי . בחזרת הש"ץ  על החייםהודיה -ברכות השחר תפילת הבוקר היא 

 הקהל אינו משתתף בתפילה זו למעט אמירת אמן  .החזן חוזר על תפילת העמידה שאמר היחיד בלחש
  " מודים" היא ברכת ההודאהובעצמו  אחד לבדכל אבל הל משתתף בה הברכה היחידה שהקו קדושהו

לעשות בשמנו  תודה אי אפשר להשאיר לאחרהמירת ת א. הרב אליהו שפירא הסביר שאדרבנן מודים 
זו  ,. הכרת הטוב מלמדת אותנו צניעות מאתנוהתודה חייבת לבוא ישירות  .ציבורהלשליח  אואפילו ל
. מי שאינו מסוגל להכיר טובה לעולם לא יהיה שבע ה' הם הודות לשכל מה שיש לנו הודאה הודיה ו

רצון או מאושר. הרב זקס מביא את דברי נשיא ארה"ב אברהם לינקולן בעיצומה של מלחמת 
וזאת למרות על הטוב שיש להודות לאל חג ההודיה " " –לעשות חג לאומי החשיבות חים בדבר האזר

י בשעה כהם ליץ לואני ממ ., אבינו שבשמייםבנוטמילהודיה ושבח  ליום ש...   וכדבריו " המלחמה , 
 ת רוחלשפה טמתוך חר ,אחת, יבקשו גםלון אחת טות ויפרכובות והברטה כל לדין עכינו קולאלשיודו 

ם כיו הפלא ענולהנורא שנק שריב האזרחיםו לא כל לרוך רחמיו ע ומית, אתאלאתנו הטמרי ח לע
רפא את ל ח את זרוע עוזולי ימהר וישכם כל ליבויפצירו בו מ ,מיוסריםלים ולאבליתומים, למנות ולאל

ול או גדאותו נשיא אם  ."ום ובאחווה, ברגיעה ובאחדותלהוא בש י חפץכקוממה מעפר לפצעי האומה ו
על רקע חוק הלאום  היה נסקל בקריאות "הדתה " ...בישראל היה קורא זאת היום כל מנהיג אחר 
כוחנו לא פעם הוכח ש .הפעריםכל נצליח לגשר על אנו תקווה שאחינו הדרוזים עם והפילוג בעם ו

לאושר לבריאות לה' ולחברה נזכה  הודיה הכרת הטוב , . בעזרתת השגחת הקב"התח באחדותנו
  .ולעמידה איתנה מול אויבנו
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