בית כנסת

קהילת קדושי ישראל
הפרדס 43

קרית גת

דברי תורה
פרשת עקב – תשע"א

פרשת עקב
החרדה של האדם המודרני העדר ייעוד.
כידוע ,האדם המודרני עסוק ,במידה לא מבוטלת ,במרדף אחרי האושר והאושר .הוא עסוק ביצירת
מוצרים אשר יבטיחו לעשות טרנספורמציה בחייו ,לחבר אותו לאין סוף ,להפוך אותו לענק יותר ולשמח
יותר .דא עקא השאיפה להתעצמות יש בכוחה לחושף צד אחר של החיים -חרדה ופחד .דומה ששורש
הפחד של האדם המודרני נעוץ במחשבה שיום אחד עלול הוא לאבד שליטה בחייו ולמצוא עצמו בשפל
סולם האושר .במצב זה ,יהא מצבו הכלכלי של האדם המודרני אשר יהיה ,החרדה והפחד ייהפכו לחלק
אינטגראלי בחייו.
אז מהי התרופה לחרדה זאת?
מפתח לשאלה זאת מצוי בפרשתנו" .וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלוקיך זה ארבעים שנה במדבר
למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצוותיו אם לא .ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר
לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם".

פסוקים הללו באותה מידה ואפילו יותר שהיו רלוונטיים לדור המדבר הם לרלוונטיים לדור המודרנה .מהו
אותו ניסיון? מה האל רוצה ללמד את האדם?
כותב הרש"ר הירש "וה' היה יכול להוליכם בדרך הערים אשר סביבותיהם אבל הביאם בניסיון הזה כי ממנו
יוודע שישמרו מצוותיו לעולם"

נמצאנו למדים על פי הירש שייעודו של האדם ,היא שימור מצוות האל בכל מצב בגאות ובשפל .ולדעת

המלבי"ם ללמד את האדם שלא יבעט בקב"ה בימי השגשוג והניצחון "כמו שהאב האוהב את בנו ורוצה
לתת לו בית והון ונחלת שדה וכרם כשיגדל ויהיה לאיש ,מקדים לחנכו בילדותו על ידי שבט מוסר ועל ידי יסורין
כדי שיתחנך במוסר ויראת ה' ובמידות ישרים ולא יבעט בימי הטובה ללכת שובב בדרך לבו".

באותו דרך כותב הספורנוְ " :לנַ ְסּת ָךִ .אם תּ ֲַעשֶׂה ְרצונו בּ ְַהשּׂ ְִיג ָך ֶל ֶחם ְושׂ ְִמ ָלה שֶׁלּא בּ ְַצ ַער" .נמצאנו למדים שההליכה במדבר
מחנכת את האדם לדבר עם אלוקים .ההליכה במדבר מחנכת האדם להעמיד את עבודת האל במרכז חייו.
לאמור ,בניגוד למה שמקובל אצל האדם המודרני שבו העולם קיים בכדי לשרת את האדם כאן המסר הוא
שהאדם משרת את האלוקים.
בימינו גם האדם הדתי המודרני מוצא עצמו נתון בחרדות ובפחד מהחיים .לכן ההכרה שהייעוד הוא לעבוד
את האל משמעה הכרה פילוסופית אמונית .מעבר לריטואלים .חינוך זה מתבטא בהכרה שלפיה האדם
מסוגל להרגיש את קירבתו של הקב"ה בכל מצב בגאות ובשפל .לאמור ,להעמיד את האל במרכז פירושו
למצוא את האל בשעות ההדר ובשעות השפל .למצוא את האל בשגרת החיים .דומה ש כתביו נוגעים ,של
הרב סולובייצ'יק ,בין היתר בנקודה זאת .יש למצוא את האל ברגעי ניצחון ואושר אולם ,כותב סולובייצי'ק
"עם בואו של לילה אפל לנפש ,ברגעי צער ויאוש קודר ,בעת שהחיים נעשים מכוערים ,מבחילים וללא נשוא ...אין
ה' פונה אליו מן האינסוף אלא מן הצמצום ...ממעמקיו של הייאוש הקודר"

החיים בשביל הרב סולובייצי'ק נעשו מכוערים כשאשתו הרבנית שכבה ,על ערש דווי ,סולובייצ'יק כותב:

"מן הבחינה הרפואית לא יכולתי לעשות הרבה למענה ,כל שהיה בכוחי לעשות הוא לשאת תפילה .אולם ,לא
יכולתי להתפלל בבית החולים .משום מה לא נמצא לי ה' לאורך המסדרונות הלבנים הנקיים ,בין הרופאים
והאחיות .אך נצרכתי מאוד לתפילה .ולא יכולתי שלא לספק צורך זה .ברגע שהייתי שב הביתה הייתי ממהר
לחדרי וכורע בתפילה נסערת .ה' לא הופיע ברגעים אלה בדמות של מלך עוטה הוד ,אלא כחבר קרוב ,עניו,
אח ,אב ...חשתי בידיו החמות ,כביכול על שכמי ,חבקתי את ברכיו ,כביכול .הוא היה עמדי בגבולותיו הצרים של
חדר קטן ,ללא מקום ...הא-ל העניו ,השוכן בשפל המקומות ,מגלה עצמו לאדם"

בקיצור על האדם להרגיש שייעודו העיקרי הוא לעבוד את האל במובן שהאדם אינו במרכז אלא הקב"ה.
תוך כדי עשייה ויצירה שאיפות יש להרגיש בידיו החמות של האל .ומקווים אנו שהכרה זאת תהווה תרופה
לחרדה ולייאוש.
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