פרשת כי תבוא
ספר,דברים
פרק כו' פסוק א'
עד
פרק כט' פסוק ח'
הדרשה שלי
יט' באלול ,תשפ"א
גיורא ירדני

מה בפרשה?...
• רגע לפני הכניסה לארץ ישראל ,כריתה
מחדש של הברית עם האלוהים.
אשית ְפ ִרי הָּ אֲ ָּד ָּמה,
אתי את-ר ִ
– כו,י וְעַ ָּתהִ ,הנה הב ִ
אֲ שר-נ ַָּת ָּתה ִלי ,יְהוָּה; ו ְִהנ ְַחתֹוִ ,ל ְפני יְהוָּה אֱ ֹלהיָך,
ו ְִה ְש ַתחֲ וִי ָּתִ ,ל ְפני יְהוָּה אֱ ֹלהיָך.

• מעניין לקרוא מהן המצוות מוזכרות בחלק

זה של הברית.
• מכל שלל המצוות והחוקים ,נבחר ערך מאוד
מסוים ממש בהקשר עם חידוש הברית.
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מה החשובה במצוות ? ...
• כמו בכל פרי ,המרכז – הגרעין ,הוא החלק
החשוב ביותר ,שכן הוא מרכז את כל
התכונות של הפרי ,וממנו צומחים ,פורחים
וגדלים כל צאצאיו ויש בהם את כל אותן
תכונות חשובות.

• כך גם ,לימד אותנו ,הרב אופק מאיר ,מהו
הגרעין המרכזי של התורה –
• ספק ויקרא ,פרק יט' ,פסוק יח' ,הנמצא ממש
במרכז המרכזים של התורה כולה –
– יט' ,יח ל ֹאִ -תקֹ ם וְל ֹאִ -תטֹ ר אתְ -בני עַ מָך ,וְאָ ַה ְב ָת
ְל ֵרעֲ ָך כָמֹוָך :אֲ נִ י ,יְהוָּה.
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על מה ניתן הדגש?...
• בעת חידוש הברית ורגע לפני כניסה לארץ
המובטחת ,ניתן דגש ל:
ְש ַמ ְח ָּת ְבכָּל-הַ טֹוב ,אֲ שר נ ַָּתןְ -לָך יְהוָּה
– כו,יא ו ָּ
ּולביתָך :אַ ָּתה ,וְהַ לוִי ,וְהַ גר ,אֲ שר
אֱ ֹלהיָךְ --
ְב ִק ְרבָך.
– כו,יב כִ י ְתכַלה לַ ְעשר את-כָּלַ -מ ְע ַשר ְתבּואָּ ְתָך,
ישתְ --שנַת הַ ַמעֲשרְ :ונ ַָּת ָּתה לַ לוִי,
בַ ָּשנָּה הַ ְש ִל ִ
ְשבעּו.
לַ גר לַ ָָּתֹום וְלָּ אַ ְל ָּמנָּה ,וְאָּ כְ לּו ִב ְשעָּ ריָך ,ו ָּ

– כו,יג וְאָּ ַמ ְר ָּת ִל ְפני יְהוָּה אֱ ֹלהיָך ִבעַ ְר ִתי הַ קֹ דש ִמן-
הַ בַ יִתְ ,ו ַגם נְ ַת ִתיו לַ לוִי וְלַ גר לַ ָָּתֹום וְלָּ אַ ְל ָּמנָּה,
כְ ָּכלִ -מצְ ָּו ְתָך ,אֲ שר צִ ּוִ י ָּתנִ י :ל ֹא-עָּ בַ ְר ִתי ִמ ִמצְ ֹותיָך,

וְל ֹא ָּשכ ְָּח ִתי.
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אז תישמר הברית!...
• שמירה על המצווה המרכזית תשמור ותשמר

את הברית בין האלוהים לעם ישראל:
– כו,יז את-יְה ָּוה האֱ ַמ ְר ָּת ,הַ ָֹוםִ :ל ְהיֹות ְלָך
ֹותיו
ּומצְ ָּ
אֹלהים וְלָּ לכת ִב ְד ָּרכָּיו ,ו ְִל ְשמֹר חֻ ָּקיו ִ
ל ִ
ּומ ְשפָּ טָּ יו--ו ְִל ְשמֹעַ ְבקֹ לֹו.
ִ
– כו,טו הַ ְש ִקיפָּ ה ִמ ְמעֹון ָּק ְד ְשָך ִמן-הַ ָּש ַמיִםּ ,ובָּ רְך

את-עַ ְמָך את-י ְִש ָּראל ,וְאת הָּ אֲ ָּד ָּמה ,אֲ שר נ ַָּת ָּתה
לָּ נּו--כַאֲ שר נִ ְשבַ ְע ָּת לַ אֲ בֹתינּו ,ארץ זָּבַ ת חָּ לָּ ב
ְּודבָּ ש.
– כו,יח וַיהוָּה האֱ ִמ ְירָך הַ ָֹוםִ ,ל ְהיֹות לֹו ְלעַ ם ְסגֻלָ ה,
ֹותיו.
כַאֲ שרִ ,דבר-לָּ ְך; ו ְִל ְשמֹר ,כָּלִ -מצְ ָּ

• על הפרוש ל"-עם סגולה" נדבר בהמשך.
5

הברכה והקללה !...
• כל הטוב המחכה לבני ישראל עם הכניסה
לארץ מותנה בחומרה בשמירה וקיום מצוות
האלוהים ודרכי התורה.
– כח,א וְהָּ יָּהִ ,אםָּ -שמֹועַ ִת ְש ַמע ְבקֹול יְהוָּה אֱ ֹלהיָך,
ֹותיו ,אֲ שר אָּ נֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך
ִל ְשמֹר לַ עֲשֹות את-כָּלִ -מצְ ָּ
הַ ָֹוםּ--ונְ ָּתנְ ָך יְהוָּה אֱ ֹלהיָך ,ע ְליֹון ,עַ ל ,כָּל-גֹויי
הָּ אָּ רץ.
– כח,ב ּובָּ אּו עָּ ליָך כָּל-הַ ְב ָּרכֹות הָּ אלה ,ו ְִה ִשיגָֻך :כִ י
ִת ְש ַמעְ ,בקֹול יְהוָּה אֱ ֹלהיָך.

• מנגד ,יש תיאור מפורט של כל הרעות
והחולות שתקרנה את עם ישראל ,עם יבחר
שלא לקיים את המצוות.
• התיאור איננו רק מפורט אלא גם מפחיד.
• מפחיד בדמיון שבו ,ואפילו נבואה שחורה
משחור להיסטוריה של העם היהודי.
6

הקללות !...
• רק הקללה הראשונה עוסקת ביחסים בין
האדם לאלוהים ..." :כז,טו אָּ רּור הָּ ִאיש אֲ שר
ּומסכָּה תֹועֲבַ ת יְהוָּה ."...
ַיעֲשה פסל ַ
• שאר קללות "ארור" ,עוסקות בדומה לחלק
הראשון של הפרשה ,בנושא המרכזי שהוא
" ...בין אדם לחברו ."...
• כז,טז ועד כז,כה – סה"כ ( 12מצוות)
– אָּ רּורַ ,מ ְקלה אָּ ִביו ו ְִאמֹו; אָּ רּורַ ,מ ִסיג גְ בּול רעהּו;
אָּ רּורַ ,מ ְשגה ִעּור בַ ָּדרְך; אָּ רּורַ ,מטה ִמ ְשפַ ט גר-
יָּתֹום--וְאַ ְל ָּמנָּה; אָּ רּור ,שֹכב ִעם-אשת אָּ ִביו--כִ י
גִ לָּ ה ,כְ נַף אָּ ִביו; אָּ רּור ,שֹכב ִעם-כָּלְ -בה ָּמה; אָּ רּור,
שֹכב ִעם-אֲ חֹ תֹו--בַ ת-אָּ ִביו ,אֹו בַ תִ -אמֹו; אָּ רּור,
שֹכב ִעם-חֹ ַתנְ תֹו; אָּ רּורַ ,מכה רעהּו בַ סָּ תר; אָּ רּור
ֹלקחַ שֹחַ דְ ,להַ כֹות נפש ָּדם נ ִָּקי; וְאָּ ַמר כָּל-הָּ עָּ ם,
אָּ מן.
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הקללות !...
• האחרונה מסכמת ב ..." :כז,כו אָּ רּור ,אֲ שר
תֹורה-הַ ז ֹאת--לַ עֲשֹות
ל ֹא-י ִָּקים אתִ -ד ְברי הַ ָּ
אֹותם ."...
ָּ
• ואז מגיע תיאור נורא ,של העונשים הצפויים
לעם ישראל ,וכפי שאמרתי מצמררים בדמיון
שלהם לאירועי השואה.
• מי יהיה זה שיפיל את חתיתו על עם ישראל?
ִשא יְהוָּה עָּ ליָך גֹוי מ ָּרחֹ ק ִמ ְקצה הָּ אָּ רץ,
– כח,מט י ָּ
ָשר :גֹוי ,אֲ שר ל ֹאִ -ת ְש ַמע ְלשֹנֹו.
כַאֲ ֶׁשר י ְִדאֶׁ ה ַהנ ֶׁ
ִשא פָּ נִ ים ְלזָּקןְ ,ונַעַ ר
– כח,נ גֹוי ,עַ ז פָּ נִ ים ,אֲ שר ל ֹא-י ָּ
ל ֹא יָּחֹ ן.

• ולא יכולתי שלא לראות בדמיוני את מצעדי
הקלגסים – רומאים ונאצים כאחד ,שהנשר

נישא ברום חניתותיהם.
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גורל השמד !...
הּומה,
ְשלַ ח יְהוָּה ְבָך את-הַ ְמא ָּרה את-הַ ְמ ָּ
– כח,כ י ַ
וְאת-הַ ִמגְ ערתְ ,בכָּלִ -מ ְשלַ ח י ְָּדָך ,אֲ שר ַתעֲשה--עַ ד

ִה ָּשמ ְדָך וְעַ ד-אֲ בָּ ְדָך ַמהרִ ,מ ְפני רֹעַ ַמעֲלָּ ליָך אֲ שר
ֲעז ְַב ָּתנִ י.
ְתה נִ ְבלָּ ְתָך ְל ַמאֲ כָּלְ ,לכָּל-עֹוף הַ ָּש ַמיִם
– כח,כו וְהָּ י ָּ
ּולבהֱ ַמת הָּ אָּ רץ; וְאיןַ ,מחֲ ִריד.
ְ
תֹוליד; וְל ֹא-י ְִהיּו לָּ ְך ,כִ י י ְלכּו
– כח,מא בָּ נִים ּובָּ נֹותִ ,

בַ ש ִבי.
– כח,מה ּובָּ אּו עָּ ליָך כָּל-הַ ְקלָּ לֹות הָּ אלהְּ ,ור ָּדפּוָך
ו ְִה ִשיגּוָך ,עַ דִ ,ה ָּש ְמ ָּדְך :כִ י-ל ֹא ָּש ַמ ְע ָּתְ ,בקֹול יְהוָּה
ֹותיו וְחֻ קֹ ָּתיו ,אֲ שר צִ ּוְָּך.
אֱ ֹלהיָךִ --ל ְשמֹר ִמצְ ָּ
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גורל השמד !...
ְש ְלחנּו יְהוָּה בָּ ְך,
– כח,מח וְעָּ בַ ְד ָּת את-אֹ יְביָך ,אֲ שר י ַ
ּובחֹ סר כֹל; ְונ ַָּתן עֹ ל בַ ְרזל,
ּובעירֹםְ ,
ּובצָּ ָּמא ְ
ְב ָּרעָּ ב ְ
עַ ל-צַ ּוָּארָך ,עַ ד ִה ְש ִמידֹו ,אֹ ָּתְך.
– כח,סב וְנִ ְשאַ ְרתםִ ,ב ְמתי ְמעָּ טַ ,תחַ ת אֲ שר
הֱ יִיתם ,כְ כֹוכְ בי הַ ָּש ַמיִם לָּ רֹב :כִ י-ל ֹא ָּש ַמ ְע ָּתְ ,בקֹול
יְהוָּה אֱ ֹלהיָך.
– כח,סד והֱ ִפיצְ ָך יְהוָּה ְבכָּל-הָּ עַ ִמיםִ ,מ ְקצה הָּ אָּ רץ
וְעַ דְ -קצה הָּ אָּ רץ;

• וכל זאת על מה ? – על אי אהבת רעך,
היתום ,האלמנה והגר.
• זהו המקום למחשבה על עולמנו היום ,שבו

החומריות ותאוות הממון והשפע ,נמצאים
במרכז.
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עם סגולה ?...
• באחד הפסוקים הקודמים של חידוש הברית,
נחבא לו ביטוי שעד פרשה זו מוזכר רק שלש

פעמים ,ואף לא מוזכר אחריה:
– בספר שמות פרק י"ט פסוק ד'.
– בספר דברים פרק ז' פסוק ו'.

– בספר דברים פרק יד' פסוק ב'.

• בפרשה שלנו הוא נמצא בפסוק יח':
– וַיהוָּה האֱ ִמ ְירָך הַ ָֹוםִ ,ל ְהיֹות לֹו ְלעַ ם ְסגֻלָ ה,
ֹותיו.
כַאֲ שרִ ,דבר-לָּ ְך; ו ְִל ְשמֹר ,כָּלִ -מצְ ָּ

• שאלה חשובה היא למה מתכוון האלוהים
בדבריו ומה המשמעות של "עם סגולה".

• השאלה חשובה כי יש בה מקור וסכנה
ליהירותו של עם ישראל ,ובוודאי בימינו.
• אך לא מעטים מפרשים זאת בהיפוך גמור.
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עם סגולה ?...
• פירוש ראשון של הנצי"ב מוולוז'ין ,הרב
נפתלי צבי יהודה ברלין ,ראש ישיבת וולוז'ין
ומגדולי התורה במזרח אירופה במאה ה:19-
– שמירת התורה ע"י עם ישראל מראה את הדרך
לעבודת ה' לכל בני אומות העולם המחפשים את
דרכם.
– עד מתן תורה ,היה כל אחד לפי דרכו ודעותיו

עובד את ה'.
– אבל מעתה לא יוכל לעבוד את ה' ,אם לא שיכנס
לסגולת ישראל ויקבל כל התורה כמו כל ישראל.
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עם סגולה ?...
• פרוש נוסף הוא של הרב יוסף כרמל ,ראש
כולל "ארץ חמדה" לדיינות:
– הבשורה המרכזית של מתן תורה היא כי האדם
הנו בעל שני יצרים .לא רק יצר הרע ,כי אם גם
יצר הטוב .לאדם יש בחירה חופשית.
– כדי ללמד את האנושות מה כוחה של בחירה
חופשית נבחר עם ישראל כ"עם סגולה "עם
בחירה" ,כמי שיקבל את התורה.
– מרגע זה ניתן להביא לידי ביטוי את היותם בני
חורין על ידי בחירה בטוב.
– רק מי שבחירתו החופשית מודרכת על ידי
עשרת הדברות ,שהן ורק הן מגדירות מהו טוב,
דבק בקב"ה.
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עם סגולה ?...
• פרוש זה ניתן ע"י הרב אליעזר שינוולד,
ראש ישיבת ההסדר "מאיר הראל" במודיעין,
כמענה לשאלה שנשאל בנושא:
– יש שהמושג "סגולת ישראל" ,מתפרש אצלם
כהתנשאות ,וכזלזול בערכם של שאר האומות.
– יש שאף מזהים אותו בטעות עם תפיסות
גזעניות ח"ו המייחסות לאומתם זכויות יתר על
פני אומות אחרות.

– המושג "סגולת ישראל" מתאר שוני ששורשו
בפוטנציאל רוחני נשמתי מהותי הקיים בעם
ישראל בשונה משאר האומות (סגולה  -באה
מהמילה מסוגל).
– פוטנציאל זה קשור עפ"י חז"ל והקבלה לשוני
שהתחולל בעם ישראל לדורותיו במהלך מעמד
הר סיני.
– כתוצאה ,ניתנו לעם ישראל מערכת מחויבויות
יתירה של תרי"ג מצוות ,מערכת חובות נוספות
ולא "זכויות יתר".
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עם סגולה ?...
• פרוש אחרון שאביא למונח "עם סגולה" נתן
מרטין בובר ,הפילוסוף אשר היה מקורב
לתנועה החסידית ותורתו עוסקת בחיפוש
הדרך אל מהותו של האדם:
– בניגוד לעמים אחרים ,שגם להם הנטייה לראות
את עצמם כמיוחדים או נבחרים ,משמעות עם
סגולה על היהודים אינה להפוך אותם לטובים
מאחרים או לבטל את קיומם של האחרים.
– אצל היהודים ,עם סגולה אינו פריוולגיה ביחס
לאחרים אלא דווקא חובות ומטלות ,המחייב
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
אותו רעיון של סגולה מוסרית ,התנועה הציונית
אינה יותר מתנועה לאומית רגילה או אפילו
תנועה לאומנית.
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עם סגולה !...
• בני ישראל כעם צעיר ,עומדים ממש בפתח
הכניסה לארץ המובטחת.
• הם ,ממש כמונו ,זקוקים ומקבלים תזכורת
נוספת לשני מרכיבים מרכזיים בתורה:
– הבחירה החופשית וחשיבותם העליונה של
המוסר ושמירת היחסים שבין אדם לחברו.

• הם ואנחנו גם לומדים כי "עם סגולה" איננו
בבחינת עם רם ונישא.
• עליהם אז ,ועלינו היום מוטלת החובה להאיר
לכולם את דרך הצדק והמוסר.
• חובה שאיננה מקנה לנו שום זכויות יתר ,או
מעמד מיוחד ,חובה של עבדים.
– אנחנו עבדים ,עבדי האלוהים – כפי שכתב ר'
יהודה הלוי..." :עבד אדוני הוא לבדו חופשי ."...
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