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?...מה בפרשה

כריתה  , רגע לפני הכניסה לארץ ישראל•

.מחדש של הברית עם האלוהים

הי,כו– אִתי ִהנ  , ְוַעתָּ ב  אִשית -תא  ה ה  הְפִר ר  מָּ ֲאדָּ , י הָּ

יְיהוָּה י ִלְפנ  , ְוִהַנְחתֹו; ְיהוָּה,ילִ ה נַָּתתָּ -רֲאש   ,  ָךֱאֹלה 

יְיהוָּה י ִלְפנ  , תָּ ְוִהְשַתֲחִוי .ָךֱאֹלה 

מוזכרות בחלק  מהן המצוות מעניין לקרוא •

.זה של הברית

נבחר ערך מאוד  , מכל שלל המצוות והחוקים•

.מסוים ממש בהקשר עם חידוש הברית
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?... מה החשובה במצוות 

הוא החלק  , הגרעין–המרכז , כמו בכל פרי•

שכן הוא מרכז את כל , החשוב ביותר

פורחים  , וממנו צומחים, התכונות של הפרי

וגדלים כל צאצאיו ויש בהם את כל אותן  

.תכונות חשובות

מהו  , הרב אופק מאיר, לימד אותנו, כך גם•

–הגרעין המרכזי של התורה 

הנמצא ממש  ', יחפסוק ', יטפרק , ספק ויקרא•

–במרכז המרכזים של התורה כולה 

תִתֹטר-ְולֹאִתֹקם-לֹאיח', יט– ָך-א  י ַעמ  ְוָאַהְבָת  , ְבנ 

.ְיהוָּה, ֲאִני:  ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך
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?...על מה ניתן הדגש

בעת חידוש הברית ורגע לפני כניסה לארץ  •

:ניתן דגש ל, המובטחת

ליא,כו– ַמְחתָּ ְבכָּ ר , ַהטֹוב-ְושָּ ְיהוָּה  ָך לְ -ןנָּתַ ֲאש 

י ָך--ָךֱאֹלה  ית  ה:ּוְלב  ִוי, ַאתָּ רְוהַ , ְוַהל  ר  , ג  ֲאש 

ָך .ְבִקְרב 

ה י כִ יב,כו– ר ַלעְ ְתַכל  ל-תא  ש  ְתָךְתבּוַמְעַשר -כָּ ,  אָּ

רַהמַ ְשַנת --ִליִשתנָּה ַהְש ַבשָּ  ִויה תָּ ְונָּתַ :ֲעש  ,  ַלל 

נָּהַלג   ַאְלמָּ ָָּתֹום ְולָּ יָך, ר ַל ר  ְכלּו ִבְשעָּ ע, ְואָּ ב  .ּוְושָּ

ַמְרתָּ ִלְפנ  יג,כו– יְיהוָּה י ְואָּ ש ִמןֱאֹלה  -ָך ִבַעְרִתי ַהֹקד 

ִוי ו ים ְנַתִת ְוגַ , ַהַבִית נָּהְולַ ַלל  ַאְלמָּ ָָּתֹום ְולָּ ר ַל ,  ג 

ִניר ִצִּויֲאש  , ְתָךִמְצוָּ -לְככָּ  ֹ :תָּ ַבְר -אל יצְ ִממִ ִתיעָּ ,  ָךֹות 

 ֹ ְחִתיא ְול כָּ .שָּ
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...!אז תישמר הברית

שמירה על המצווה המרכזית תשמור ותשמר  •

:את הברית בין האלוהים לעם ישראל

תיז,כו– ֱאַמְרתָּ ה ְיהוָּ -א  ָך  לְ ִלְהיֹות :םַהָֹו, ה 

אֹלהִ  ל  ל  יוכ ת ים ְולָּ כָּ יו  ֻחקָּ ֹמר ְוִלְש , ִבְדרָּ יו ּוִמְצֹותָּ

יו טָּ .לֹוְבקֹ ֹמעַ ְש ְולִ --ּוִמְשפָּ

ה טו,כו– ְדְש ן ִמְמעֹוַהְשִקיפָּ ַמִים-ןמִ ָך קָּ ְך , ַהשָּ ר  ּובָּ

ת ת-א  ל-ַעְמָך א  א  ה, ִיְשרָּ מָּ ֲאדָּ ת הָּ ה  תָּ ר נָּתַ ֲאש  , ְוא 

נּו ר ִנְשבַ --לָּ ינְעתָּ ַכֲאש  לָּ , ּוַלֲאֹבת  ַבת חָּ ץ זָּ ר  ב  א 

ש .ּוְדבָּ

ֱאִמיְרָךַויהוָּה יח,כו– ,  ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָלה,  ַהָֹוםה 

ר ר, ַכֲאש  ְך-ִדב  ל, ְוִלְשֹמר; לָּ יו-כָּ .ִמְצֹותָּ

.נדבר בהמשך" עם סגולה"-על הפרוש ל•
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...!הברכה והקללה 

כל הטוב המחכה לבני ישראל עם הכניסה  •

לארץ מותנה בחומרה בשמירה וקיום מצוות  

.האלוהים ודרכי התורה

יָּהא,כח– מֹוַע ִתְשַמע ְבקֹול ְיהוָּה -ִאם, ְוהָּ יָךשָּ ,  ֱאֹלה 

תִלְשֹמר ַלֲעשֹות  ל-א  יו-כָּ ֹנִכי , ִמְצֹותָּ ר אָּ ְמַצְּוָךֲאש 

ְנָך--ַהָֹום יָך ְיהוָּה ּוְנתָּ ְליֹון, ֱאֹלה  ל, ַעל, ע  גֹוי י  -כָּ

ץ ר  אָּ .הָּ

לב,כח– יָך כָּ ל  אּו עָּ ה-ּובָּ ל  א  כֹות הָּ ִכי  :  ְוִהִשיֻגָך, ַהְברָּ

יָךְבקֹול ְיהוָּה , ִתְשַמע .ֱאֹלה 

יש תיאור מפורט של כל הרעות  , מנגד•

עם יבחר  , והחולות שתקרנה את עם ישראל

.שלא לקיים את המצוות

.התיאור איננו רק מפורט אלא גם מפחיד•

ואפילו נבואה שחורה  , מפחיד בדמיון שבו•

.משחור להיסטוריה של העם היהודי
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...!הקללות 

רק הקללה הראשונה עוסקת ביחסים בין  •

ר טו,כז: "... האדם לאלוהים ִאיש ֲאש  רּור הָּ אָּ

כָּה תֹוֲעַבת ְיהוָּה  ל ּוַמס  ס  ה פ  ...".ַיֲעש 

עוסקות בדומה לחלק  , "ארור"שאר קללות •

בנושא המרכזי שהוא  , הראשון של הפרשה

...".בין אדם לחברו "... 

(מצוות12)כ "סה–כה,כזועד טז,כז•

רּור– ִביו ְוִאמֹו, אָּ ה אָּ רּור; ַמְקל  הּו, אָּ ע  ; ַמִסיג ְגבּול ר 

רּור ְך, אָּ ר  ה ִעּו ר ַבדָּ רּור; ַמְשג  ר, אָּ ה ִמְשַפט ג  -ַמט 

נָּה--יָּתֹום רּור; ְוַאְלמָּ ב ִעם, אָּ ִביו-ֹשכ  ת אָּ ש  ִכי  --א 

ה ִביו, ִגלָּ רּור; ְכַנף אָּ ב ִעם, אָּ ל-ֹשכ  ה-כָּ מָּ רּור; ְבה  ,  אָּ

ב  ִביו-ַבת--ֲאֹחתֹו-ִעםֹשכ  רּור; ִאמֹו-אֹו ַבת, אָּ ,  אָּ

ב  רּור; ֹחַתְנתֹו-ִעםֹשכ  ר, אָּ ת  הּו ַבסָּ ע  רּור  ; ַמכ ה ר  אָּ

ַח ֹשַחד ִקי, ֹלק  ם נָּ ש דָּ ל; ְלַהכֹות נ פ  ַמר כָּ ם-ְואָּ עָּ ,  הָּ

ן מ  .אָּ

7



...!הקללות 
רּורכו,כז: "... האחרונה מסכמת ב• ר , אָּ ֲאש 

ת-לֹא ה-יִָּקים א  י ַהתֹורָּ ַלֲעשֹות  --ַהזֹאת-ִדְבר 

ם  ...".אֹותָּ

של העונשים הצפויים  , ואז מגיע תיאור נורא•

וכפי שאמרתי מצמררים בדמיון  , לעם ישראל

.שלהם לאירועי השואה

?על עם ישראלחתיתומי יהיה זה שיפיל את •

אמט,כח– ץִישָּ ר  אָּ ה הָּ ֹחק ִמְקצ  רָּ יָך גֹוי מ  ל  , ְיהוָּה עָּ

ר ה ַהָנשֶׁ ר ִיְדאֶׁ ר לֹא, גֹוי:  ַכֲאשֶׁ .ִתְשַמע ְלֹשנֹו-ֲאש 

ִנים, גֹוינ,כח– ר , ַעז פָּ א-לֹאֲאש  ןִישָּ ק  ִנים ְלזָּ ְוַנַער  , פָּ

.יָֹּחןלֹא 

ולא יכולתי שלא לראות בדמיוני את מצעדי  •

שהנשר  , רומאים ונאצים כאחד–הקלגסים 

.נישא ברום חניתותיהם
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...!גורל השמד 

תכ,כח– ת-ְיַשַלח ְיהוָּה ְבָך א  ה א  רָּ ה-ַהְמא  ,  ַהְמהּומָּ

ת ת-ְוא  ר  ל, ַהִמְגע  ה, ִמְשַלח יְָּדָך-ְבכָּ ר ַתֲעש  ַעד  --ֲאש 

ְדָך מ  ְדָך-ְוַעדִהשָּ רֲאבָּ ר  ,  ַמה  יָך ֲאש  ל  י ֹרַע ַמֲעלָּ ִמְפנ 

ִני .ֲעַזְבתָּ

הכו,כח– ְיתָּ ְתָךְוהָּ לִנְבלָּ ל,  ְלַמֲאכָּ ַמִים  -ְלכָּ עֹוף ַהשָּ

ץ ר  אָּ ֱהַמת הָּ ין; ּוְלב  .ַמֲחִריד, ְוא 

נֹותמא,כח– ִנים ּובָּ ְך-ְולֹא; תֹוִליד, בָּ ִכי י ְלכּו , ִיְהיּו לָּ

ִבי .ַבש 

למה,כח– יָך כָּ ל  אּו עָּ ה-ּובָּ ל  א  לֹות הָּ פּוָך  , ַהְקלָּ ּוְרדָּ

ְך, ַעד, ְוִהִשיגּוָך ְמדָּ ַמְעתָּ -ִכי:  ִהשָּ ְבקֹול ְיהוָּה , לֹא שָּ

יָך יוִלְשֹמר --ֱאֹלה  יוִמְצֹותָּ ר , ְוֻחֹקתָּ .ִצּוְָּךֲאש 
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...!גורל השמד 

ַבְדתָּ מח,כח– תְועָּ יָך-א  ְך, ֹאְיב  נּו ְיהוָּה בָּ ר ְיַשְלח  ,  ֲאש 

יֹרם א ּוְבע  מָּ ב ּוְבצָּ עָּ ר ֹכל, ְברָּ ל; ּוְבֹחס  ַתן ֹעל ַבְרז  ,  ְונָּ

ָך-ַעל ְך, ַעד ִהְשִמידֹו, ַצּוָּאר  .ֹאתָּ

םסב,כח– ט, ְוִנְשַאְרת  י ְמעָּ ר  , ִבְמת  ַתַחת ֲאש 

ם ֹרב, ֱהִיית  ַמִים לָּ י ַהשָּ ַמְעתָּ -ִכי:  ְככֹוְכב  ְבקֹול , לֹא שָּ

יָךְיהוָּה  .ֱאֹלה 

לסד,כח– ַעִמים-ו ֱהִפיְצָך ְיהוָּה ְבכָּ ץ  , הָּ ר  אָּ ה הָּ ִמְקצ 

ץ-ְוַעד ר  אָּ ה הָּ ;ְקצ 

,  על אי אהבת רעך–? וכל זאת על מה •

.האלמנה והגר, היתום

שבו  , זהו המקום למחשבה על עולמנו היום•

נמצאים  , החומריות ותאוות הממון והשפע

.במרכז
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?...עם סגולה 
,  באחד הפסוקים הקודמים של חידוש הברית•

נחבא לו ביטוי שעד פרשה זו מוזכר רק שלש  

:ואף לא מוזכר אחריה, פעמים

.'ט פסוק ד"בספר שמות פרק י–

.'פסוק ו' בספר דברים פרק ז–

.'פסוק ב' בספר דברים פרק יד–

:'יחבפרשה שלנו הוא נמצא בפסוק •

ֱאמִ ַויהוָּה – ,  ְסֻגָלהם  ְלעַ לֹוִלְהיֹות , םיְרָך ַהָֹוה 

רַכאֲ  רִד , ש  ל, ְוִלְשֹמר; ְךלָּ -ב  יו-כָּ .ִמְצֹותָּ

שאלה חשובה היא למה מתכוון האלוהים  •

".עם סגולה"בדבריו ומה המשמעות של 

השאלה חשובה כי יש בה מקור וסכנה  •

.ובוודאי בימינו, ליהירותו של עם ישראל

.אך לא מעטים מפרשים זאת בהיפוך גמור•
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?...עם סגולה 

הרב , ין'מוולוזב"הנציפירוש ראשון של •

ין'וולוזראש ישיבת , נפתלי צבי יהודה ברלין

:19-ומגדולי התורה במזרח אירופה במאה ה

י עם ישראל מראה את הדרך "שמירת התורה ע–

לכל בני אומות העולם המחפשים את  ' לעבודת ה

.דרכם

היה כל אחד לפי דרכו ודעותיו  , עד מתן תורה–

.'עובד את ה

אם לא שיכנס  ', אבל מעתה לא יוכל לעבוד את ה–

.לסגולת ישראל ויקבל כל התורה כמו כל ישראל
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?...עם סגולה 

ראש , פרוש נוסף הוא של הרב יוסף כרמל•

:לדיינות" ארץ חמדה"כולל 

הבשורה המרכזית של מתן תורה היא כי האדם  –

כי אם גם  , לא רק יצר הרע. הנו בעל שני יצרים

.לאדם יש בחירה חופשית. יצר הטוב

כדי ללמד את האנושות מה כוחה של בחירה –

עם  "עם סגולה "חופשית נבחר עם ישראל כ

.כמי שיקבל את התורה, "בחירה

מרגע זה ניתן להביא לידי ביטוי את היותם בני  –

.חורין על ידי בחירה בטוב

רק מי שבחירתו החופשית מודרכת על ידי  –

,  שהן ורק הן מגדירות מהו טוב, עשרת הדברות

.ה"דבק בקב
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?...עם סגולה 
,  שינוולדי הרב אליעזר "פרוש זה ניתן ע•

,  במודיעין" מאיר הראל"ראש ישיבת ההסדר 

:כמענה לשאלה שנשאל בנושא

מתפרש אצלם  , "סגולת ישראל"יש שהמושג –

.וכזלזול בערכם של שאר האומות, כהתנשאות

יש שאף מזהים אותו בטעות עם תפיסות  –

ו המייחסות לאומתם זכויות יתר על  "גזעניות ח

.פני אומות אחרות

מתאר שוני ששורשו  " סגולת ישראל"המושג –

בפוטנציאל רוחני נשמתי מהותי הקיים בעם  

באה -סגולה )ישראל בשונה משאר האומות 

(.מהמילה מסוגל

ל והקבלה לשוני  "י חז"פוטנציאל זה קשור עפ–

שהתחולל בעם ישראל לדורותיו במהלך מעמד 

.הר סיני

ניתנו לעם ישראל מערכת מחויבויות  , כתוצאה–

מערכת חובות נוספות  , ג מצוות"יתירה של תרי

".זכויות יתר"ולא 
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?...עם סגולה 
נתן  " עם סגולה"פרוש אחרון שאביא למונח •

הפילוסוף אשר היה מקורב  , מרטין בובר

לתנועה החסידית ותורתו עוסקת בחיפוש  

:הדרך אל מהותו של האדם

שגם להם הנטייה לראות  , בניגוד לעמים אחרים–

משמעות עם  , את עצמם כמיוחדים או נבחרים

סגולה על היהודים אינה להפוך אותם לטובים  

.מאחרים או לבטל את קיומם של האחרים

ביחס  פריוולגיהעם סגולה אינו , אצל היהודים–

המחייב , לאחרים אלא דווקא חובות ומטלות

.אותם להיות מוסריים יותר מאחרים

דווקא סגולה משמעותה לקיחת אחראיות על –

.האחר תחת חוק מוסרי

הרעיון של עם סגולה כהתחייבות מוסרית הוא –

מאבן הפינה הקיומי של התנועה הציונית שללא  

התנועה הציונית  , אותו רעיון של סגולה מוסרית

אינה יותר מתנועה לאומית רגילה או אפילו  

.תנועה לאומנית
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...!עם סגולה 
עומדים ממש בפתח  , בני ישראל כעם צעיר•

.הכניסה לארץ המובטחת

זקוקים ומקבלים תזכורת  , ממש כמונו, הם•

:נוספת לשני מרכיבים מרכזיים בתורה

הבחירה החופשית וחשיבותם העליונה של  –

.המוסר ושמירת היחסים שבין אדם לחברו

איננו  " עם סגולה"הם ואנחנו גם לומדים כי •

.בבחינת עם רם ונישא

ועלינו היום מוטלת החובה להאיר  , עליהם אז•

.לכולם את דרך הצדק והמוסר

או  , חובה שאיננה מקנה לנו שום זכויות יתר•

.חובה של עבדים, מעמד מיוחד

' כפי שכתב ר–עבדי האלוהים , אנחנו עבדים–

...".עבד אדוני הוא לבדו חופשי : "...יהודה הלוי
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