
 "פתש תשרי                       ס"ד ב

                                  ובהשבת שוילך נגיעות מפרשת השבוע 

פרשה  ,נקרא את פרשת ַויֵֶּלְך , הראשונה של השנה החדשה הבאה עלינו בע"ה לטובה , שבת שובה שבתב

לארץ ישראל וכיבוש מוצלח  כניסההוא מבטיח  .לפני מותו המשך נאום הפרידה של משה, קצרה מאד

איך לשמר  ומלמד ללא גרירת העם למערכת בחירות ()ההנהגה ליהושע מחליפו הוא מעביר את , בסיוע ה'

ל - לדורי דורות באמצעות מצוות  דיםהחיים היהואת   ועוד.ספר תורה  ,כתיבת שירה ,ַהְקהֵּ

      . בכללבחיי העולם הבא ואיננה עוסקת במוות התורה עולה כי ועיון בתורה לימוד שמטוען  הרב זקס

הפירמידות בניית  –בש במצרים ראה שם את ההתעסקות האובססיבית במוות שהתגעם ישראל 

הצטרפו לקודמיהם לחיי אלא "לא מתו " שהפרעונים  לכבודשבאו לערער על המוות  תהמונומנטליו

קום פולחן שלא יעשו ממנו מוהוצנע הוסתר נביא הנביאים בניגוד לעולם העתיק קברו של משה . אלמוות

יסודות הם מבחיי העולם הבא ובתחיית המתים האמונה . אף אחד לבן אלמוותהפכה התורה לא . גידהוס

     . ספר קהלת הוא קינה ארוכה על סופיות האדםתנ"ךדרים כמעט לגמרי מהעאבל הרעיונות הללו נהיהדות 

. ות מוזילה את החייםלמו ידהגלטענת הרב זקס הס .עולם הבאלגמול באופן ברור מבטיח ה טקסט אין

למה להילחם אז נצח הוולם הבא עחיי האם החיים הם רק פרוזדור להעיסוק במוות מפספס את החיים , 

י ְלָפֶניָך ַהיֹום, ֶאת ם המוות רע "המוות מטמא ואינו קדוש החיים טובי יותר מידי ? ה ָנַתתִּ ים ְוֶאת-ְראֵּ -ַהַחיִּ

ים ...ָהָרע-ַהָמֶות, ְוֶאת-ַהּטֹוב, ְוֶאת י ְלָפֶניָך, ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה; ּוָבַחְרָת, ַבַחיִּ ים ְוַהָמֶות ָנַתתִּ ְחֶיה, --ַהַחיִּ ְלַמַען תִּ

  " . ַאָתה ְוַזְרֶעָך

ל " מצוות  .בתורההאחרונות  ,צוותמשתי  ןישנבפרשה  ץ " את העם ך להקהיל מהמלדרישה  –" ַהְקהֵּ קֵּ מִּ

ים ָראֹות ֶאת-ְבבֹוא ָכל ...ֶשַבע ָשנִּ ל, לֵּ ְשָראֵּ י-יִּ ְקָרא ֶאת ה' ... ְפנֵּ ֹּאת, ֶנֶגד ָכל-תִּ ל-ַהתֹוָרה ַהז ְשָראֵּ  .ְבָאְזנֵּיֶהם--יִּ

ל ֶאת ְשָעֶריָךָהָעם-ַהְקהֵּ ְרָך, ֲאֶשר בִּ ים ְוַהַּטף, ְוגֵּ ים ְוַהָנשִּ ְלְמדּו, ְוָיְראּו ֶאת , ָהֲאָנשִּ ְשְמעּו ּוְלַמַען יִּ ה'  ְלַמַען יִּ

ֹּ -ָכל-ְוָשְמרּו ַלֲעשֹות, ֶאת י ַהתֹוָרה ַהז ְברֵּ ֹּא  .תאדִּ ְשְמעּו ְוָלְמדּו-ּוְבנֵּיֶהם ֲאֶשר ל ְרָאה, ֶאת ָיְדעּו, יִּ         " ה' ְליִּ

חי  ןזיכרו .עלינו לזכור ולהזכיר זאת באופן קבוע. שעוברת מדור לדורעם ישראל ת עם רת בריהקב"ה כ

ְתבּו ָלֶכם ֶאת"  היא הבאההמצווה  .להיסטוריההפוך ישלא  ֹּאת, ְוַלְמָדּה ֶאת-ְוַעָתה, כִּ יָרה ַהז ל, -ְבנֵּי-ַהשִּ ְשָראֵּ יִּ

יֶהם: יָמּה ְבפִּ ְהֶיה  שִּ ד-ְלַמַען תִּ ֹּאת, ְלעֵּ יָרה ַהז י ַהשִּ ל--לִּ ְשָראֵּ י יִּ ְבנֵּ " לפי המסורת מדובר במצווה לכתוב  .בִּ

          בעשיה .  והאמונה כל הזמן את הברית תחדשמספר תורה בה והלימוד של הכתי .ספר תורה

, כשאדם חיי בדרך את חיי הנצח משיגים בדרך חיים מיוחדת .היהדות מקדשת את החיים ולא את המוות

 אוהביו ,את ספר חייו בצורה כזו שיוכל לקרוא אותו בפני כשהוא "כותב " ומוסרית  ישרהה , דרך התור

  .ם בוילדיו ונכדיו בדיוק כפי שהוריו והוריהם חייב ןכזיכרויחיה גם לאחר מותו הרי שהוא  דיוויל הוריו

ְתֶכם, ְלַבְדֶכםזו כוונת התורה שנאמר "  ֹּא אִּ ת ֶאת ְול רֵּ י, כֹּ כִּ ֹּאת, ְוֶאת-ָאנֹּ ית ַהז ֹּאת-ַהְברִּ י ֶאת  .ָהָאָלה, ַהז -כִּ

ה, עִּ  יֲאֶשר ֶיְשנֹו פֹּ ְפנֵּ ד ַהיֹום, לִּ מֵּ ָמנּו ַהיֹוםה' ,ָמנּו עֹּ ה, עִּ יֶננּו פֹּ ת ֲאֶשר אֵּ ינּו; ְואֵּ " לכן היהדות מתמקדת  ֱאֹלהֵּ

 .דת אלמותית ככה משיגים  .לסיפור היהודי וספרי הקודש, גמראמשנה לתורה  והמבוגרים בחינוך הילדים

י"  -קראנו כבר שזה לא מסובך .החיים היהודיםעל איך לשמור והוא מלמד שה עומד למות מ ְצָוה  כִּ ַהמִּ

י ְמַצְּוָך ַהיֹום כִּ ֹּאת, ֲאֶשר ָאנֹּ ֹּא ַהז את-ל ְפלֵּ וא נִּ ָקה הִּ ֹּא ְרחֹּ ְמָך, ְול וא מִּ וא  .הִּ ם, הִּ ֹּא ַבָשַמיִּ כל וכאן הם " החיים  ל

                                                                                                         .שלופר מוב סתדור יכ

ספר בעזרת  אלמותית דרך חייםהטבעת בזכות משה המנהיג הגדול נפטר כמו כל אדם אולם הונצח לנצח 

 מלכותאו בגדי לא היה צריך כתר . משה לדורי דורות לם ישראעתלמידיו ובקרב  תמידל שנשארתורה 

העביר הרועה הנאמן  .השפיע על כל הדתותהוא עבר בהווה ובעתיד ב חיהוא  .במותו הפירמיד בחייו ולא

 לגחליהיא דעכה במשך דורי דורות  לראיה .בתוקף"טריה " ואירה את הברית עם ה' דרך חיים שהש

ים -בתורה  כפי שהובטחבדיוק ולוהטת  אמונה בודדים והתחזקה לאש סוחפת  .ּוָבַחְרָת, ַבַחיִּ

                                                                                                                                                                   

 .וחתימה טובה  שנה טובה שבת שלום

 שלר איתן

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


