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Yeshurun Waxed Fat – On Affluence
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Haazinu 5779 – Sefardi Rimon
Yeshurun waxed fat and kicked.

ִּשמַ ן יְׁשֻׁ רּון ַויִּבְׁ עָ ט
ְׁ ַוי
What a powerful statement. So simple. So deep. And so critical to Medinat Yisrael
today.
To understand, we must realize that this is the statement is actually the TURNING
POINT in what becomes the brutal song: Haazinu. It is a song we are exhorted – with
good reason – to forever remember by heart! R. E. Bick (Torah MiEtzion, Dev. 383-391
<for shiur can go through his ideas on differences between shirim>) explains that this
song is not like other songs such as Shirat Hayam – which is a spontaneous thanks to
God – but rather it is a song for the future: at some point in Jewish History it will bear
witness that we should not abandon God. (While R. Bick says it will bear witness that we
should not have abandoned God, I would read it as a warning in the hope that we not be
the brunt of its wrath. Wishful thinking? Maybe. But why have us ever memorize a
prophecy of doom and destruction if there is no way to avoid it?).
The song starts by telling us 2 essential facts:
(1) God is fair and just
פרשת האזינו
:(ד) הַ ּצּור ָּת ִמים ָּפעֳלֹו כִ י כָּל ְּד ָּרכָּיו ִמ ְּשפָּט ֵאל אֱ מּונָּה וְּ ֵאין עָּ וֶל צַ ִדיק וְּ יָּשָּ ר הּוא
(2) God chose us as His people and took care of our physical needs
פרשת האזינו
 (י) י ְִּמצָּ ֵאהּו בְּ ֶא ֶרץ ִמ ְּדבָּ ר ּובְּ תֹהּו ְּילֵל י ְִּשמֹן:(ט) כִּ י חֵ לֶק יְׁקוָק עַ ּמו ַי ֲעקֹב חֶ בֶ ל נַחֲ לָתו
 (יא) כְּ נֶשֶ ר יָּעִ יר ִקּנֹו עַ ל ּגֹו ָּזלָּיו י ְַּרחֵ ף יִפְּ רֹׂש כְּ ָּנפָּיו:ְּיסֹבְּ בֶ נְּהּו יְּבֹו ְּננֵהּו יִּצְּ ֶרנְּהּו כְּ ִאישֹון עֵ ינֹו
 (יג) י ְַּרכִ בֵ הּו עַ ל: (יב) יְׁקוָק בָ דָ ד ַינְׁחֶ ּנּו וְּ ֵאין עִ ּמֹו ֵאל ֵנכָּר:י ִָּקחֵ הּו יִשָּ ֵאהּו עַ ל ֶאבְּ ָּרתֹו
) (יד:ִקהּו ְּדבַ ש ִמסֶ לַע וְּ שֶ מֶ ן מֵ חַ ל ְִּמיש צּור
ֵ <במותי> בָּ מֳ ֵתי ָּא ֶרץ וַי ֹאכַל ְׁתנּובֹת שָ דָ י ַו ֵינ

תּודים עִ ם חֵ לֶב כִ לְּיֹות ִחטָּ ה
ִ ַחֶ ְּמ ַאת בָּ ָּקר וַחֲ לֵב צ ֹאן עִ ם חֵ לֶב כ ִָּרים וְּ ֵאילִים בְּ נֵי בָּ שָּ ן וְּ ע
:וְּ דַ ם עֵ נָּב ִת ְּש ֶתה חָּ מֶ ר
And then comes the indictment against the people which talks of the idol worship and
faithlessness of the people followed by God’s HESTER PANIM and great
SUFFERINGS.
פרשת האזינו
ֹלהים ל ֹא יְּדָּ עּום
ִ ֱ (יז) יִּזְׁ בְׁ חּו לַשֵ ִּדים ל ֹא אֱ ֹלהַ א:(טז) י ְַׁקנִּאֻׁ הּו בְׁ ז ִָּרים בְׁ תועֵ בֹת יַכְׁ עִּ יסֻׁ הּו
) (יט:ח ְּללֶָך
ֹ  (יח) צּור ְּיל ְָּּדָך ֶת ִשי ו ִַת ְּשכַח ֵאל ְּמ:חֲ דָּ ִשים ִמ ָּקרֹב בָּ אּו ל ֹא ְּׂשעָּ רּום אֲ ב ֵֹתיכֶם
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ירה ָּפנַי מֵ הֶ ם ֶא ְּר ֶאה מָּ ה
ַוי ְַּרא יְּקֹוָּק ַו ִינ ְָּּאץ ִמכַעַ ס בָּ נָּיו ּובְּ נ ָֹּתיו( :כ) וַי ֹאמֶ ר ַא ְּס ִת ָּ
יתם כִ י דור ַת ְׁה ֻׁפכֹת הֵ ּמָ ה בָ נִּים ל ֹא ֵאמֻׁ ן בָ ם( :כא) הֵ ם ִקנְּאּונִי בְּ ל ֹא ֵאל כִ ֲעסּונִי
ַאחֲ ִר ָּ
יקד
ִיאם בְּ ל ֹא עָּ ם בְּ גֹוי נָּבָּ ל ַאכְּ עִ יסֵ ם( :כב) כִ י ֵאש ָּק ְּדחָּ ה בְּ ַאפִ י ו ִַת ַ
בְּ הַ בְּ לֵיהֶ ם וַאֲ נִי ַא ְּקנ ֵ
מֹוסדֵ י הָּ ִרים( :כג) ַא ְּספֶה עָּ לֵימֹו ָּרעֹות
עַ ד ְּשאֹול ַת ְּח ִתית וַת ֹאכַל ֶא ֶרץ וִ י ֻבלָּה ו ְַּתלַהֵ ט ְּ
ִחּצַ י אֲ ַכלֶה בָּ ם( :כד) ְּמזֵי ָּרעָּ ב ּולְּחֻ מֵ י ֶרשֶ ף וְּ ֶקטֶ ב ְּמ ִר ִירי וְּ שֶ ן בְּ הֵ מֹת אֲ שַ לַח בָּ ם עִ ם חֲ מַ ת
זֹחֲ לֵי עָּ פָּר( :כה) ִמחּוץ ְּתשַ כֶל חֶ ֶרב ּומֵ חֲ דָּ ִרים ֵאימָּ ה ּגַם בָּ חּור ּגַם בְּ תּולָּה יֹונֵק עִ ם ִאיש
יתה מֵ אֱ נֹוש זִ כְּ ָּרם( :כז) לּולֵי כַעַ ס אֹויֵב ָּאגּור פֶן
ׂשֵ יבָּ ה( :כו) ָּאמַ ְּר ִתי ַאפְּ ֵאיהֶ ם ַא ְּשבִ ָּ
ֹאמרּו יָּדֵ נּו ָּרמָּ ה וְּ ל ֹא יְּקֹוָּק פָּעַ ל כָּל ז ֹאת( :כח) כִ י גֹוי אֹבַ ד עֵ צֹות הֵ ּמָּ ה
ְּינַכְּ רּו צָּ ֵרימֹו פֶן י ְּ
יתם( :ל) ֵאיכָּה י ְִּרדֹף ֶאחָּ ד
וְּ ֵאין בָּ הֶ ם ְּתבּונָּה( :כט) לּו חָּ כְּ מּו י ְַּׂשכִ ילּו ז ֹאת יָּבִ ינּו ל ְַּאחֲ ִר ָּ
צּורנּו
ירם( :לא) כִ י ל ֹא כְּ ֵ
צּורם ְּמכ ָָּּרם וַיקֹוָּק ִה ְּסּגִ ָּ
ּוש ַניִם ָּינִיסּו ְּרבָּ בָּ ה ִאם ל ֹא כִ י ָּ
ֶאלֶף ְּ
ּומשַ ְּדמֹת ֲעמ ָֹּרה ֲענָּבֵ מֹו עִ ּנְּבֵ י רֹוש
איְּבֵ ינּו פְּ לִילִים( :לב) כִ י ִמ ֶּגפֶן ְּסדֹם ּגַפְּ נָּם ִ
צּורם וְּ ֹ
ָּ
ַא ְּשכְּ ֹלת ְּמ ֹררֹת לָּמֹו( :לג) חֲ מַ ת ַתּנִינִם יֵינָּם וְּ ר ֹאש פְּ ָּתנִים ַאכְּ זָּר( :לד) הֲ ל ֹא הּוא כָּמֻ ס
עִ ּמָּ ִדי חָּ תּום בְּ אֹוצְּ ר ָֹּתי( :לה) לִי נ ָָּּקם וְּ ִשלֵם לְּעֵ ת ָּתמּוט ַרגְּ לָּם כִ י ָּקרֹוב יֹום ֵאידָּ ם וְּ חָּ ש
ע ֲִתדֹת לָּמֹו( :לו) כִ י י ִָּדין יְּקֹוָּק עַ ּמֹו וְּ עַ ל עֲבָּ דָּ יו י ְִּתנֶחָּ ם כִ י י ְִּר ֶאה כִ י ָּאזְּ לַת יָּד וְּ ֶאפֶס עָּ צּור
וְּ עָּ זּוב( :לז) וְּ ָּאמַ ר ֵאי אֱ ֹלהֵ ימֹו צּור חָּ סָּ יּו בֹו( :לח) אֲ שֶ ר חֵ לֶב זְּ בָּ חֵ ימֹו י ֹאכֵלּו י ְִּשתּו יֵין
ֹלהים
נ ְִּסיכָּם יָּקּומּו וְּ יַעְּ זְּ רֻ כֶם י ְִּהי ֲעלֵיכֶם ִס ְּת ָּרה( :לט) ְּראּו עַ ָּתה כִ י אֲ נִי אֲ נִי הּוא וְּ ֵאין אֱ ִ
עִ ּמָּ ִדי אֲ נִי ָּא ִמית וַאֲ חַ יֶה מָּ חַ צְּ ִתי וַאֲ נִי ֶא ְּרפָּא וְּ ֵאין ִמי ִָּדי מַ ּצִ יל( :מ) כִ י ֶאשָּ א ֶאל שָּ מַ יִם
ּנֹותי בְּ ַרק חַ ְּרבִ י וְּ ת ֹאחֵ ז בְּ ִמ ְּשפָּט י ִָּדי ָּא ִשיב נ ָָּּקם
י ִָּדי וְּ ָּאמַ ְּר ִתי חַ י ָּאנֹכִ י ְּל ֹעלָּם( :מא) ִאם שַ ִ
לְּצָּ ָּרי וְּ ל ְִּמׂשַ נ ְַּאי אֲ שַ לֵם( :מב) ַא ְּשכִ יר ִחּצַ י ִמדָּ ם וְּ חַ ְּרבִ י ת ֹאכַל בָּ ׂשָּ ר ִמדַ ם חָּ לָּל וְּ ִשבְּ יָּה
מֵ ר ֹאש פ ְַּרעֹות אֹויֵב( :מג) הַ ְּרנִינּו גֹויִם עַ ּמֹו כִ י דַ ם עֲבָּ דָּ יו יִקֹום וְּ נ ָָּּקם י ִָּשיב לְּצָּ ָּריו וְּ כִ פֶר
ַא ְּדמָּ תֹו עַ ּמֹו :פ
BUT! This indictment (haashama) is actually preceded by one simple statement:
פרשת האזינו
ית ַו ִיטֹש אֱ לֹוהַ עָּ ׂשָּ הּו ַו ְׁינַבֵ ל צּור יְּשֻ עָּ תֹו:
ית כ ִָּׂש ָּ
ִּשמַ ן יְׁשֻׁ רּון ַויִּבְׁ עָ ט שָּ מַ נ ְָּּת עָּ בִ ָּ
(טו) ַוי ְׁ
This is the BEGINNING of the FALL – the getting fat.
The Midrash explains that all falls begin with satiety.
מדרש תנאים לדברים פרק לב פסוק טו
(טו) .וישמן ישורון ויבעט לעולם כל שלפי שבע רעים וכן את מוצא בראשונים דור המבול ודור
הפלגה והסדומיים שלא מרדו במקום אלא מתוך מאכל ומשקין שנ' חמאת בקר וח' צאן מה הוא
אומ' וישמן יש' ויב' אמ' הקדוש ברוך הוא למשה אמור לישראל כשאתם נכנסין אין אתם עתידין
למרוד אלא מתוך שלוה שנ' (לא כ) כי אביאנו אל האר' אשר נש' לא' זב' חל' וד' וא' וש' וד' ופ' אל
אלה' אחר' :וכך אמ' להן משה כשאתם נכנסין לארץ אין אתם עתידין למרוד אלא מתוך שלוה שנ'
(ח יב  -יד) פן תא' וש' וב' טו' ורם לבבך וש' את ה' אלהי' וה"א בשבטים (ברא' לז כה) וישבו לאכל
לחם וישב ראובן אל הבור (שם לז כט) וה"א בדור המדבר (שמות לב ו) וישב העם לא' וש' ויק' לצ'
מה צחק ציחקו עמדו ועשו את העגל הוי מתוך מאכל ומשקה מרדו מאחר המקום ועמדו ועשו את
העגל :ר' שמעון בן יוחאי מושלו משל לה"ד לאחד שעשה לו עגל אחד והיה משפשפו ומגרדו
ומאכילו כרשנים גדל העגל ונתן בעליו עול על צוארו קירטע העגל ושיבר את העול וקיצץ את
הסבניירים כך אמ' הקדוש ברוך הוא למשה במדה שמדדתם באותה המדה אני מודד לכם מוטות
עץ שברת ועשית תחתיהם מוטות ברזל (יר' כח יג) :וכן את מוצא בבני איוב שלא באה עליהם
פורענות אלא [מתוך] מאכל ומשתה שנ' (איוב א יג; יט) ויהי היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים
יין והנה רוח גדולה באה הוי מתוך מאכל ומשתה באה עליהם פורענות :וכן את מוצא בעשרת
השבטים שלא מרדו במקום אלא מתוך מאכל ומשתה שנ' (עמוס ו ד  -ו) השוכבים עלי מטות שן
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הפורטים על פי הנבל השותים במזרקי יין מה נאמ' בהן (שם ו ז) לכן עתה יגלו בראש גולים הוי
 וכן את מוצא למחר לימות המשיח:מתוך מאכל ומשתה מרדו מאחר המקום והגלה אותם מארצו
:'שאינן מורדין במקום אלא מתוך מאכל ומשתה שנ' חמ' בק' וח' צאן מהוא אומ' וישמ' ישו' ויב
What is even more telling is that the Midrash explains that the words “shamanta, avita,
kasita” refer to the 3 generations before the Mashiach as learned from the verse in Isaiah.
And on this the explain clearly that “fat” doesn’t just mean food – but cash money green.
More literally: silver and gold which translates directly, explains the Midrash, to idol
worship!
: ח עיין שם) ותמלא ארצם סוסים- שמנת עב' כש' אלו שלשה דורות שלפני המשיח שנ' (ישע' ב ז
... : ותמלא ארצם אלילים:ותמלא ארצם כסף וזהב
But why? Why is it that “fat” always leads to infidelity to God? It is not simply that
once man figures he can take care of himself he abandons God, but it is much deeper
than that.
To understand, I refer to an article written by Rabbi Gil Perl
http://www.gilperl.com/modern-orthodoxy-and-the-american-dream who discusses the
repercussions of being “fat” – i.e., wealthy – that is plaguing America, including the
modern orthodox community:
Several years ago, though, the social psychologist David Myers wrote an
important book called the American Paradox, which offers sobering insight into
this national pursuit. In it he notes that though we Americans, en masse, have far
more material luxury today than did our grandparents in the 1950s, we’re no
happier for it. In fact, rates of depression, divorce, and suicide have only gone up
- not down. His research shows that after a certain level of basic comfort has
been achieved, there is actually an inverse relationship between one’s focus on
the attainment of wealth and one’s overall well-being.
Basically, once people focus on wealth they lose their sense of values, their sense of
greater purpose.
What’s more, R. Perl brings another study - Columbia’s Teacher’s College entitled “I Can,
Therefore I Must”: Fragility in the Upper-Middle Class - which he explains, is “a group which
undoubtedly includes many, if not most, of the children in the American Modern
Orthodox community”. The paper states:
This paper is about a counterintuitive notion: that upper-middle class youth, who
are en route to the most prestigious universities and well-paying careers in
America, are more likely to be more troubled than their middle-class
counterparts. Youth in poverty are widely recognized as being “at risk,” but
increasingly, significant problems have been seen at the other end of the
socioeconomic continuum.
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 הנמצאים בדרך לאוניברסיטאות היוקרתיות ביותר והמקצועות,הגבוה-בני נוער מן המעמד הביניים
 הנוער שחיים. נוטים יותר להיות מוטרדים יותר ממקבליהם במעמד הביניים,המשלמים היטב באמריקה
 בעיות משמעותיות נראו בקצה השני של, אך במידה הולכת וגוברת,"בעוני מוכר היטב כ"נוער בסיכון
.כלכלי-הרצף החברתי
Now, while this is a story about America and American Jewry, we must realize that it is
on its way here, if it has not already arrived.
In a recent lecture, Amnon Shashua explained that we are in the midst of a massive
technological revolution which started in the ‘80s. This revolution has changed the
world, primarily by making all kinds of consumer products available. However, the
revolution has changed Israel to a far greater extent because we are not PASSIVELY
taking part in the revolution (i.e., merely buying and using technology), we are at the
forefront of CREATING that technology and that has influenced the country in many
ways, not the least of which is ECONOMICALLY. “There is no comparison to the
country’s economic status in the ‘80s to that of today,” Amnon explained.
The country has begun to attain affluence and it is time we take note of the
DOWNSIDE of this blessing of affluence.
פרשת האזינו
:ית ַו ִיטֹש אֱ לֹוהַ עָּ ׂשָּ הּו ַו ְׁינַבֵ ל צּור יְּשֻ עָּ תֹו
ָּ ית כ ִָּׂש
ָּ ִִּשמַ ן יְׁשֻׁ רּון ַויִּבְׁ עָ ט שָּ מַ נ ְָּּת עָּ ב
ְׁ (טו) ַוי
1) When we get fat we kick – its easy to ignore our father in Heaven when we think
we have taken care of all our needs ourselves.
2) But that’s only part 1. We don’t just get fat. “wax fat, thou didst grow thick,
thou didst become gross” – THREE times over fat. When we go in for
something we go in BIG.
3) We go on till we become a naval. We become disgusting. I would like to offer,
in line with the study one on upper-midle-class kids losing values – including
religious kids – that even those keeping Torah can and do fall prey to the pursuit
of riches. This too is neveilut. I believe we can apply the Ramban’s term “naval
bereshut hatorah”.
רמב"ן פרשת קדושים
 כבר אמרו רבותינו (תו"כ ריש הפרשה) שהפרשה הזו נאמרה בהקהל- (ב) אל כל עדת בני ישראל
 אבל הוזכרה כאן בתורת." וזה טעם "אל כל עדת בני ישראל.מפני שרוב גופי תורה תלויין בה
 ומפני שיזכיר בה המשפט שיצוה לעשות בעושי התועבות,הכהנים מפני שידבר בה על קרבן התודה
: והתועבות הוזכרו בספר הזה מפני הטעם שכתבנו בתחלת הספר,הנזכרות והעריות
 שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה, הוו פרושים מן העריות ומן העבירה- קדושים תהיו
 וכן שנו שם. פרושים תהיו, אבל בתורת כהנים (פרשה א ב) ראיתי סתם. לשון רש"י,מוצא קדושה
 כשם שאני קדוש כך אתם תהיו, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני,)(שמיני פרק יב ג
: כשם שאני פרוש כך אתם תהיו פרושים,קדושים
 אבל הפרישות היא המוזכרת בכל,ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב
: שבעליה נקראים פרושים,מקום בתלמוד
והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת
 ולהיות, א"כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות,הבשר והיין
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בסובאי יין בזוללי בשר למו ,וידבר כרצונו בכל הנבלות ,שלא הוזכר איסור זה בתורה ,והנה יהיה
נבל ברשות התורה:
לפיכך בא הכתוב ,אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי ,וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן
המותרות .ימעט במשגל ,כענין שאמרו (ברכות כב א) שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין אצל
נשותיהן כתרנגולין ,ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצוה ממנו .ויקדש עצמו מן היין
במיעוטו ,כמו שקרא הכתוב (במדבר ו ה) הנזיר קדוש ,ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה בנח
ובלוט .וכן יפריש עצמו מן הטומאה ,אף על פי שלא הוזהרנו ממנה בתורה ,כענין שהזכירו (חגיגה
יח ב) בגדי עם הארץ מדרס לפרושים ,וכמו שנקרא הנזיר קדוש (במדבר ו ח) בשמרו מטומאת
המת גם כן .וגם ישמור פיו ולשונו מהתגאל ברבוי האכילה הגסה ומן הדבור הנמאס ,כענין
שהזכיר הכתוב (ישעיה ט טז) וכל פה דובר נבלה ,ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות ,כמה
שאמרו על רבי חייא שלא שח שיחה בטלה מימיו:
באלו ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית ,אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי ,עד
שיכנס בכלל זאת הצוואה הנקיות בידיו וגופו ,כמו שאמרו (ברכות נג ב) והתקדשתם אלו מים
ראשונים ,והייתם קדושים אלו מים אחרונים ,כי קדוש זה שמן ערב .כי אף על פי שאלו מצות
מדבריהם ,עיקר הכתוב בכיוצא בזה יזהיר ,שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם
מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים:
That is, being a glutton is not the only way to be a naval, running after the wrong goals is
also neveilut. People may not realize that running after wealth leads one to leave God
ַ and then it’s all downhill from there.ו ִיטֹש אֱ לֹוהַ עָּ ׂשָּ הּו
So I stand here today to say that we must wake up. We must realize that the wealth that
has blessed this country in the past decade is indeed a great blessing. But we must also
realize that it is to be used to fulfill our purpose - to be a light unto the nations, to
letaken olam bemalchut shadi - and not derail us from it.
The song is followed by Moses’ final words – these are his LAST words of speech to the
people (after this he only gives them his farewell blessings) as it says:
פרשת האזינו
(מה) ַו ְּיכַל מֹשֶ ה לְּדַ בֵ ר ֶאת כָּל הַ ְּדבָּ ִרים הָּ ֵאלֶה ֶאל כָּל י ְִּׂש ָּר ֵאל:
I believe his words are the most fitting end to this song of songs:
פרשת האזינו
(מו) וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ִׂשימּו לְּבַ בְּ כֶם ְּלכָּל הַ ְּדבָּ ִרים אֲ שֶ ר ָּאנֹכִ י מֵ עִ יד בָּ כֶם הַ יֹום אֲ שֶ ר ְּתצַ ּוֻם
תֹורה הַ ז ֹאת( :מז) כִ י ל ֹא דָּ בָּ ר ֵרק הּוא ִמכֶם כִ י
ֶאת בְּ נֵיכֶם ל ְִּשמֹר ַלעֲׂשֹות ֶאת כָּל ִדבְּ ֵרי הַ ָּ

הּוא חַ יֵיכֶם ּובַ דָּ בָּ ר הַ זֶה ַתאֲ ִריכּו י ִָּמים עַ ל הָּ אֲ דָּ מָּ ה אֲ שֶ ר ַא ֶתם עֹבְּ ִרים ֶאת הַ י ְַּרדֵ ן שָּ ּמָּ ה
ל ְִּר ְּש ָּתה :פ
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