יחידת 'הברית'
)מבוא ,פרקים :ו ,יא ,כט ,ל)
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מבוא ליחידת הברית
יחידה זו עוסקת בביטוייה המיוחדים של עבודת ה' בחומש דברים.
חומש דברים הוא נאומו של משה רבנו לדור נוחלי הארץ .הכניסה לארץ יוצרת מציאות חדשה של עבודת ה'.
לא עוד ריכוז סביב משכן חי ופועל ,מעתה עתיד העם להיות מפוזר ומרוחק ,ומבחינות מסוימות אתגר החיבור את
הקודש הופך להיות אחריותו של הפרט :על כל יהודי ויהודי ,גם אם הוא חי בנחלה מרוחקת ,מוטלת החובה לקיים
ולשמר את נקודת החיבור אל הקב"ה ,הן ברגש והן במעשה.
מאידך ,נדרשת ממנו הבנה עמוקה כי הברית נכרתה עם הכלל ,עם הלאום ,והוא כפרט מחויב לה מעצם היותו
חלק מהכלל הישראלי.
צריך גם לזכור את המשמעות הנצחית של כריתת הברית ,לא רק הדור הנכנס לארץ מחויב בה אלא כל עם ישראל
עד עולם ,הן ברובד האישי והן ברובד הלאומי.
עם המעבר לארץ ישראל ,לסביבה מיושבת ,פיתויי העבודה הזרה מתרבים ומתעצמים ואכן חומש דברים רצוף
באזהרות מעבודה זרה .הבחירה בעבודת ה' על פני העבודה הזרה הופכת למעשה יום-יומי ומקבלת תוקף מיוחד.
נאום הפרידה של משה מתייחס גם למצבי ריחוק ומשבר ,העתידים להתרחש ,ומבטיח את יכולתו של העם לשוב
אל הקב"ה ולהיגאל.
מול הבחירה החופשית ,ובמידה מסוימת בניגוד לה ,עומדת שירת 'האזינו' ,שירה היסטוריוסופית המתארת תהליך
הכרחי של גלות ולבסוף גאולה ,ומדגישה את המחויבות של הקב"ה לגאולת ישראל גם ללא קשר לתהליך תשובה.
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פרק ו " /שמע ישראל"

(ד-ט)

יחידת פסוקים זו היא אחת מהידועות ביותר בתנ"ך.
חז"ל שיבצו אותם בפתח פרשת קריאת שמע בתפילת שחרית ובתפילת ערבית.
בפסוקים אלו יש עניין של רגש ,אהבת ה' והכרה במציאותו וייחודו ,ויש מעשה (לימוד תורה תפילין ומזוזה).
הרגש והאמונה חשובים אך הם חייבים להיות מעוגנים בחיי המעשה.
פס' ד:

ְׁש ַמע י ְִׁש ָראֵ ל ה'-אֱ ֹלהֵ ינּו ה' אֶ חָ ד

רש"י" :ה' אלוהינו ה' אחד" .יש בפסוק שני זמנים :כרגע ,ולעתיד לבוא.
כרגע" :ה' אלוקינו" – אלוקים שלנו ,אלהי ישראל בלבד ,לעתיד לבוא :ה' יהיה "אחד" אלוהי כל העמים..
למרות שכרגע ה' הוא אלהי עם-ישראל ,ועל עם ישראל להכיר באלוהותו הרי השאיפה היא ששמו של ה'
יהיה אחד ,אלהי האומות כולם  -שכל העמים יכירו באלוהות ה' עליהם.
לפי נביאי ישראל זה יקרה לעתיד לבוא,
דוג' .1 :הנביא זכריה (פרק יד) "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"
 .2הנביא צפניה (פרק ג) "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'".
פס' ה :מצוות אהבת ה'

אֹדָך
ּובכָלְׁ -מ ֶ
ּובכָל-נ ְַׁפ ְׁשָך ְׁ
וְׁאָ הַ ְׁב ָת אֵ ת ה'-אֱ ֹלהֶ יָך ְׁבכָלְׁ -לבָ ְׁבָך ְׁ
רש"י:

"ואהבת"  -עשה דבריו (קיים מצוות ה') מאהבה .אינו דומה מי שעושה מצוות מאהבת ה' ממי שעושה
מצוות מתוך יראת ה' (מפחד ה').
הסיבה היא שמי שעושה את מצוות רבו מיראה ,הרי כשהרב מטריח עליו יותר מדי הוא מניחו והולך לו,
מי שאוהב את ה' ,הוא תמיד יעבוד את ה' גם אם ה' יטריח אותו במצוות.
"בכל לבבך"  -שני פירושים:
 .1בשני יצריך (כאילו לכל אדם יש שתי לבבות ,לב טוב ולב רע) הערה :פירוש זה בעצם עונה על קושי בפס'
שלא ברור מדוע לא כתוב "לבך" אלא לבבך" האם לאדם יש שתי לבבות ?!)

 .2מהמילה "בכל" לומדים שכל הלב שלך יופנה לאמונה והכרה בה' ,שלא יהיה אפילו חלק מלבך חלוק על ה'.
"ובכל נפשך"  -יש לאהוב את ה' אפילו אם הוא נוטל את נפשך-גופך ("בכל" –אפילו לא תישאר לך נפש)
"ובכל מאדך"  -שני פירושים:
 .1בכל ממונך ( .אם תקשה על פירוש זה ,לשם מה התורה מציינת את עניין הממון הרי אם אדם מחויב למסור
את נפשו -גופו ,קל וחומר שימסור את ממונו ?! נענה שלפעמים יש אדם שממונו חביב עליו יותר מגופו.
 .2בכל מידה ומידה שמודד לך (הכוונה בכל דרך הנהגה ויחס שה' מתייחס אליך) בין אם ה' נוהג עמך במידה
טובה ובין במידת פורענות .כמו אצל דוד בתהלים :הקורא ומודה לה' כשמושיע אותו " :כוס ישועות אשא
ובשם ה' אקרא" וגם במצב הפוך של צרה הרי שאני קורא אליו" :צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא".
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חינוך הבנים לאהבת ה' ,הביטוי המעשי לעבודת ה' מרכזיותה של התורה בחיי האדם

(ו-ט)

פס' ו-ז

וְׁהָ יּו הַ ְׁדבָ ִרים הָ אֵ לֶ ה אֲ ֶשר אָ נֹכִ י ְׁמצַ ּוְׁ ָך הַ ּיֹום עַ ל-לְׁ בָ בֶ ָך
קּומָך.
ּוב ֶ
ּוב ָשכְׁ ְׁבָך ְׁ
ּובלֶ כְׁ ְׁתָך בַ ֶד ֶרְך ְׁ
יתָך ְׁ
ו ְִׁשנַנְׁ ָתם לְׁ בָ נֶיָך ,ו ְִׁדבַ ְׁר ָת בָ ם ְׁב ִש ְׁב ְׁתָך ְׁבבֵ ֶ

רש"י:
"ושננתם" -לשון חידוד (שינון) הוא ,שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך ,שאם ישאלך אדם דבר לא תהא צריך
לגמגם בו ,אלא אמור לו מיד ,כלומר תגיע לרמה גבוהה של זכירה ושליטה בידיעת התורה.
"ודברת בם" – עליך לנהוג בדברי התורה כאילו רק עליהם יש לדבר ,עיקר דיבורך יהיה בהם .דברי תורה צריכים
להיות עיקר ולא טפל.
פס' ח .מצוות תפילין

ְּׁוק ַש ְׁר ָתם לְׁ אֹות עַ ל-י ֶָדָך (רש"י :תפילין של יד) וְׁהָ יּו ְׁלטֹ טָ פֹ ת בֵ ין עֵ ינֶיָך (רש"י :תפילין של ראש)
רש"י מעיר לגבי המילה "טטפת" שהתפילין נקראו 'טטפת' לציין מספר ,המספר  ,4המלמד על  4פרשיות
המקופלות בתפילין.
הסבר :בשפות לועזיות מסוימות משמעותם מספר" :טט " בשפה 'כתפית' = " 2פת" בשפה 'אפריקאית' = 2
טט+פת = ) 4
פס' ט .מצוות מזוזה

ּוב ְׁשעָ ֶריָך.
יתָך ִ
ּוכְׁ ַת ְׁב ָתם עַ לְׁ -מזֻזֹות בֵ ֶ
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פרשיית "והיה אם שמע( "...פרק יא יג-כא)
שמירת המצוות תגרור שכר חומרי גדול

(יג-טו)

פס' יג.

ֹותי אֲ ֶשר אָ נֹכִ י ְׁמצַ ּוֶה אֶ ְׁתכֶם הַ ּיֹום
וְׁהָ יָה ִאםָ -שמֹעַ ִת ְׁש ְׁמעּו אֶ לִ -מצְׁ ַ
ּובכָל-נ ְַׁפ ְׁשכֶם
ּולעָ ְׁבדֹו ְׁבכָלְׁ -לבַ ְׁבכֶם ְׁ
ְׁלאַ הֲ בָ ה אֶ ת ה'-אֱ ֹלהֵ יכֶםְׁ ,
פס' יד-טו.

ירשָך ְׁויִצְׁ הָ ֶרָך
ּומ ְׁלקֹוש וְׁאָ סַ ְׁפ ָת ְׁד ָגנֶָך ו ְִׁת ְׁ
יֹורה ַ
ְׁונ ַָת ִתי ְׁמטַ ר-אַ ְׁרצְׁ כֶם ְׁב ִעתֹו ֶ
ְׁשבָ ְׁע ָת
ְׁונ ַָת ִתי עֵ ֶשב ְׁב ָש ְׁדָך ִל ְׁבהֶ ְׁמ ֶתָך וְׁאָ כ ְַׁל ָת ו ָ
עבודה אלהים-אחרים תביא בצורת וגלות

(טז–\יז(

פס' טז .אזהרה לא לעבוד אלהים-אחרים

ִיתם לָ הֶ ם.
ֹלהים-אֲ חֵ ִרים ו ְִׁה ְׁש ַתחֲ ו ֶ
ִה ָש ְׁמרּו לָ כֶם פֶ ן-י ְִׁפ ֶתה לְׁ בַ ְׁבכֶם ,וְׁסַ ְׁר ֶתם ַועֲבַ ְׁד ֶתם אֱ ִ
פס' יז .עונש בצורת וגלות

וְׁחָ ָרה (וכעס) אַ ף-ה' בָ כֶם :וְׁעָ צַר אֶ ת הַ ָש ַמיִם וְׁל ֹא י ְִׁהיֶה ָמטָ ר וְׁהָ אֲ ָד ָמה ל ֹא ִת ֵתן אֶ ת יְׁבּולָ ּה
ֹתן לָ כֶם
וַאֲ בַ ְׁד ֶתם ְׁמהֵ ָרה ֵמעַ ל הָ אָ ֶרץ הַ טֹ בָ ה אֲ ֶשר ה' נ ֵ

מצוות תלמוד תורה ,תפילין ומזוזות

וחשיבותן (יח-כא)

פס' יח .מצוות תפילין

ֹתם לְׁ אֹות עַ ל-י ְֶׁדכֶם וְׁהָ יּו ְׁלטֹוטָ פֹ ת בֵ ין עֵ ינֵיכֶם
ּוק ַש ְׁר ֶתם א ָ
ְׁש ְׁמ ֶתם אֶ ת ְׁדבָ ַרי אֵ לֶ ה עַ לְׁ -לבַ ְׁבכֶם וְׁעַ ל-נ ְַׁפ ְׁשכֶםְׁ ,
ו ַ
פס' יט .מצוות תלמוד תורה

קּומָך
ּוב ֶ
ּוב ָשכְׁ ְׁבָך ְׁ
ּובלֶ כְׁ ְׁתָך בַ ֶד ֶרְך ְׁ
יתָך ְׁ
ו ְִׁל ַמ ְׁד ֶתם אֹ ָתם אֶ ת ְׁבנֵיכֶם ְׁל ַדבֵ ר בָ םְׁ ,ב ִש ְׁב ְׁתָך ְׁבבֵ ֶ
פס' כ .מצוות מזוזה

ּוב ְׁשעָ ֶריָך
יתָך ִ
ּוכְׁ ַת ְׁב ָתם עַ ל ְׁמזּוזֹות בֵ ֶ
פס' כא.

ִימי ְׁבנֵיכֶם עַ ל הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשר נִ ְׁשבַ ע ה' לַ אֲ ב ֵֹתיכֶם לָ ֵתת לָ הֶ ם,
ְׁל ַמעַ ן י ְִׁרבּו י ְֵׁמיכֶם ו ֵ
ש ַמיִם עַ ל-הָ אָ ֶרץ (כמו שהשמיים והארץ נצחיים וקיימים לעד כך גם השבועה לאבות תקיפה לתת לבניהם את הארץ)
ימי הַ ָ
כִ ֵ
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השוואה בין פרשית 'שמע' לפרשת 'והיה אם שמע'

הגדרה
חזלי"ת

פרשת 'שמע'

פרשת 'והיה אם שמע'

קבלת עול מלכות שמיים

קבלת עול מצוות

(שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ,אמונה בה'
ובמציאותו ,אהבת ה')

(תשמעו אל מצוותי )...

הערה :פרשייה זו מדגישה את עניין הרגש כלפי ה',
המעשה  -עשיית המצוות הוא רק ביטוי של הרגש.

הערה :פרשייה זו מדגישה את עניין הקיום המעשי
הרגש אל ה' בא לידי ביטוי במעשה ועל ידו

אמר רבי יהושוע בן קרחה :למה קדמה "שמע" ל"והיה אם שמוע" ?
אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה ,ואחר כך יקבל עליו עול מצוות
(משנה ,ברכות ,פרק ב)

אהבת ה'

דגשים
שונים

מילים
משותפות
תוכן
משותף
הבדל
לשוני
בולט
מניע
לשמירת
המצוות

יראת ה'  -שכר ועונש

("ואהבת את ה')"...

הערה :ציווי אהבת ה' ייחודי לחומש דברים .גם העובדה
שה' אוהב את ישראל מופיע רק בחומש דברים .לדבר
חשיבות לפני הכניסה לארץ שרמת ההשגחה עוברת
להיות נסתרת ,העונשים לא תמיד באים בתגובה מידית.

הערה :במהלך הדורות הוגדרו דרגות שונות ליראת ה':
יראה  -יראת החטא -יראת הרוממות

הערה :קבלת עול מלכות שמיים באה רק מאהבה ולא מתוך פחד ,ואילו קבלת עול מצוות שבפרשייה השנייה יכולה
לבוא גם מתוך פחד ,לכן רק בפרשייה זו באים שכר ועונש ,אהבת ה' שבפרשה ראשונה אינה צריכה שכר ואין היא
נרכשת בהתראה של עונשים.
והיה אם שמע ,לאהבה את ה' אלקיכם
שמע ישראל ,ואהבת את ה' אלהיך
בכל לבבכם ובכל נפשכם
בכל לבבך ובכל נפשך
לדבר בם ,ועוד...
ודברת בם ,ועוד...
אהבת ה',
לימוד התורה והחלתה לדורות הבאים
תפילין ,מזוזות

אהבת ה'
העברת התורה לדורות הבאים
תפילין ,מזוזות

לשון יחיד

לשון רבים

(ואהבת..אלקיך...נפשך...לבבך ...ושננתם)...

(תשמעו...אתכם...אלהיכם...לבבכם...ארצכם)

בזה (פרשיית והיה אם שמע).

אמר רבי חנינא :כל מה שכתוב בזה (בפרשיית שמע) כתוב
מעתה לא יקרא אלא אחד (אולי נסתפק בקריאת פרשייה אחת ?)
אמר רבי עילא( :קיימים שני הבדלים עקרוניים בין שתי הפרשיות ):הראשון ליחיד והשני לציבור
הראשון לתלמוד (לימוד דיני התורה והמצוות) והשני למעשה (קיום התורה והמצוות) (ירושלמי ברכות ב ,יב)

פחד  -עונש קשה
למי שלא מקיים בצורת וגלות

אהבת ה'

]]
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הברית בערבות מואב (כט ט-כ)
לפני הכניסה לארץ ,שנת ה 40-ליציאה ממצרים ,כורת משה ברית בין העם והקב"ה הנקראת 'ברית ערבות מואב'.
בהוראת הפרק נתמקד בפסוקים ט-כ ,המגדירים את גבולות הברית ואת הכלולים בה.

מי המחוייבים בברית:
 .1גם הדורות הבאים ,עד עולם גם אותם שיבואו אחרי דור נוחלי הארץ ושלא היו עדים לניסים ולגבורות ה' במדבר
ובכיבוש הארץ " ,וְׁל ֹא ִא ְׁתכֶם ְׁלבַ ְׁדכֶם אָ נֹכִ י כ ֵֹרת אֶ ת הַ ְׁב ִרית הַ ז ֹאת וְׁאֶ ת הָ אָ לָ ה הַ ז ֹאת,
שר אֵ ינֶנּו פֹ ה ִע ָמנּו הַ ּיֹום " (פס' יג-יד).
ֹלקינּו וְׁאֵ ת אֲ ֶ
כִ י אֶ ת אֲ ֶשר יֶשנֹו פֹה ִע ָמנּו עֹ ֵמד הַ ּיֹום ִל ְׁפנֵי ה' אֱ ֵ
 .2בני כל המעמדות החברתיים "ראשיכם שבטיכם...מחטב עציך עד שאב מימיך"

(פס' ט-יא)

 .3כל אחד מן הפרטים ,איש ,אשה ,משפחה ,שבט העם יכול לטעות ולחשוב שרק אם האומה כולה בוגדת
אז נענשים אלא גם אם יש יחידים או משפחות ..טעות זו יכולה הייתה יכולה לבוא בחשבון גם לאור הנאמר
בפרק כז שעל העם להתפזר איש לנחלתו ,ולכאורה האחדות נעלמת ,מה שלא היה במחנה ישראל מדבר.
" פֶ ן יֵש בָ כֶם איש או אשה או משפחה או שבט ...ש ֶֹרש פֹ ֶרה ר ֹאש וְׁלַ ֲענָה ,וְׁהָ יָה ְׁב ָש ְׁמעֹו אֶ ת ִד ְׁב ֵרי הָ אָ לָ ה הַ ז ֹאת
ִהיֶה ִלי כִ י ִב ְׁש ִררּות ִל ִבי אֵ לֵ ְךְׁ ,ל ַמעַ ן ְׁספֹות הָ ָרוָה אֶ ת הַ צְׁ מֵ אָ ה " (פס' יז-יח) .
ו ְִׁה ְׁתבָ ֵרְך ִב ְׁלבָ בֹו לֵ אמֹר ָשלֹום י ְׁ
פס' ט-יא .הבאים בברית -כל קצווי העם

אַ ֶתם נִ צָ ִבים הַ ּיֹום כ ְֻׁלכֶם ִל ְׁפנֵי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם

רש"י" :אתם נצבים"  -מלמד שכינס משה את העם לפני הקב"ה ביום מותו ,כדי להכניסם בברית.
אשיכֶם ִש ְׁבטֵ יכֶם זִ ְׁקנֵיכֶם ְׁוש ְֹׁט ֵריכֶם כֹל ִאיש-י ְִׁש ָראֵ ל.
ָר ֵ
ימיָך.
טַ ְׁפכֶם נְׁ ֵשיכֶם ְׁוג ְֵׁרָך אֲ ֶשר ְׁב ֶק ֶרב ַמחֲ נֶיָךֵ ,מחֹ טֵ ב עֵ צֶ יָך עַ ד שֹאֵ ב ֵמ ֶ
ּובאָ לָ תֹו (ובשבועה לקיום הברית) אֲ ֶשר ה'-אֱ ֹלהֶ יָך כ ֵֹרת ִע ְׁמָך הַ ּיֹום.
ְׁלעָ ְׁב ְׁרָך ִב ְׁב ִרית ה'-אֱ ֹלהֶ יָך ְׁ
פס' יב .תוכן הברית

אֹלהים,
ְׁל ַמעַ ן הָ ִקים אֹ ְׁתָך הַ ּיֹום לֹו ְׁלעָ ם וְׁהּוא י ְִׁהיֶהְׁ -לָך לֵ ִ
ּול ַיעֲקֹ ב.
כַאֲ ֶשר ִדבֶ ר-לָ ְך ְׁוכַאֲ ֶשר נִ ְׁשבַ ע לַ אֲ ב ֶֹתיָך ְׁלאַ ְׁב ָרהָ ם ְׁליִצְׁ חָ ק ְׁ
פס' יג-יד .הברית תקיפה לעולם ,דור זה מתחייב גם לדורות הבאים

וְׁל ֹא ִא ְׁתכֶם ְׁלבַ ְׁדכֶם אָ נֹכִ י כ ֵֹרת אֶ ת הַ ְׁב ִרית הַ ז ֹאת וְׁאֶ ת הָ אָ לָ ה הַ ז ֹאת
כִ י אֶ ת אֲ ֶשר י ְֶׁשנֹו פֹה ִע ָמנּו עֹמֵ ד הַ ּיֹום ִל ְׁפנֵי ה' אֱ ֹלהֵ ינּו וְׁאֵ ת אֲ ֶשר אֵ ינֶנּו פֹ ה ִע ָמנּו הַ ּיֹום

רש"י :הכוונה שהברית גם עם הדורות שעתידים

להיות.

פס' טו-יח כיוון שהייתם חשופים לאלילי הגויים ,חייב אני להשביע אתכם שמא מישהו מכם יתפתה.
פס' טו-יז

כִ י אַ ֶתם י ְַׁד ְׁע ֶתם (וגם אתם יודעים) אֵ ת אֲ ֶשר י ַָש ְׁבנּו ְׁבאֶ ֶרץִ -מצְׁ ָריִם
וְׁאֵ ת אֲ ֶשר עָ בַ ְׁרנּו ְׁב ֶק ֶרב הַ ּגֹויִם אֲ ֶשר עֲבַ ְׁר ֶתם

(ואת האלילים שלהם שראיתם)

(כמו אדום מדין עמון מואב)

ו ִַת ְׁראּו אֶ ת ִשּקּוצֵיהֶ ם (ע"ז המשוקצת) וְׁאֵ ת ּגִ לֻלֵ יהֶ ם (ע"ז שהיא כמו גללים ,צואה) עֵ ץ וָאֶ בֶ ן כֶסֶ ף ְׁוזָהָ ב אֲ ֶשר ִע ָמהֶ ם.
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פֶ ן (רש"י :שמא) יֵש בָ כֶם ִאיש אֹו ִא ָשה אֹו ִמ ְׁשפָ חָ ה אֹו ֵשבֶ ט
אֲ ֶשר ְׁלבָ בֹו פֹ נֶה הַ ּיֹום (רש"י :פונה מלקבל את הברית) ֵמ ִעם ה' אֱ ֹלהֵ ינּו לָ לֶ כֶת לַ ֲעבֹד אֶ ת אֱ ֹלהֵ י-הַ ּגֹויִם הָ הֵ ם ?!
פֶ ן יֵש בָ כֶם ש ֶֹרש פ ֶֹרה ר ֹאש וְׁלַ ֲע ָנה

(האם יש בכם שורש המוציא פירות שיש בהם רעל ("ראש") והם מרים (כמו לענה שהוא צמח מר) ?!

)

(רש"י :שמא יש בכם שורש המגדל עשב מר (מר כמו גידים (לענה) כלומר שמא יש בכם מי שמפרה ומרבה
רשע ביניכם)
פס' יח.
וְׁהָ יָה ְׁב ָש ְׁמעֹו אֶ ת ִד ְׁב ֵרי הָ אָ לָ ה הַ ז ֹאת,

ו ְִׁה ְׁתבָ ֵרְך ִב ְׁלבָ בֹו לֵ אמֹר ָשלֹום י ְִׁהיֶה ִלי כִ י ִב ְׁש ִררּות ִל ִבי אֵ לֵ ְך (רש"י :יחשוב בלבו ברכת שלום לעצמו לאמר ,לא
יבואו עלי הקללות הללו ,רק שלום יהיה לי).
ְׁל ַמעַ ן ְׁספֹות הָ ָרוָה אֶ ת הַ צְׁ מֵ אָ ה (כמה פירושים :רש"י :עד היום ויתרתי לו על עונש על העבירות בשוגג ("רווה"-
עבירות שנעשות מתוך רוויה ,שכרות ,כלומר מתוך שגגה) אך כיוון שעושה עבירות במזיד ובכוונה ("צמאה"-
עבירות מתוך צימאון ,מתוך תאווה וידיעה) אז לא רק שאעניש אותו על העבירות שבמזיד אוסיף לו גם עונש
על אותם עבירות שעשה בשוגג).
פס' יט-כ .עונש החוטאים
ל ֹא י ֹאבֶ ה (לא ירצה) ה' ְׁסֹלחַ לֹו ,כִ י אָ ז י ְֶׁע ַשן אַ ף-ה' ו ְִׁקנְׁ אָ תֹו בָ ִאיש הַ הּוא
ּומחָ ה ה' אֶ ת ְׁשמֹו ִמ ַתחַ ת הַ ָש ָמ ִים.
ו ְָׁר ְׁבצָ ה בֹו כָל-הָ אָ לָ ה הַ כְׁ תּובָ ה בַ סֵ פֶ ר הַ זֶ ה (מדובר על הקללות בפרשת כי תבוא) ָ
ו ְִׁה ְׁב ִדילֹו (את האיש או את השבט) ה' ְׁל ָרעָ ה ִמ ֹכל ִש ְׁבטֵ י-י ְִׁש ָראֵ ל
תֹורה-הַ זֶ ה
כְׁ ֹכל אָ לֹות הַ ְׁב ִרית הַ כְׁ תּובָ ה ְׁבסֵ פֶ ר הַ ָ

(ההבדלה לרעה תתבטא שהקללות יחולו רק עליו)

פס' כא-כב .תגובת בניכם למראה הכאת הארץ הקשה
חֹוקה
וְׁאָ ַמר הַ דֹור הָ אַ חֲ רֹון (בדור שלאחריכם) ְׁבנֵיכֶם אֲ ֶשר יָקּומּו ֵמאַ חֲ ֵריכֶם ,וְׁהַ נָכְׁ ִרי אֲ ֶשר יָב ֹא ֵמאֶ ֶרץ ְׁר ָ
ו ְָׁראּו אֶ ת ַמכֹות הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא וְׁאֶ ת ַתחֲ לֻאֶ יהָ (מחלותיה ,פגעיה) אֲ ֶשר ִחלָ ה ה' בָ ּה:
ּג ְָׁפ ִרית ו ֶָמלַ ח ְׁש ֵרפָ ה כָל-אַ ְׁרצָ ּה ,ל ֹא ִתז ַָרע וְׁל ֹא ַתצְׁ ִמחַ וְׁל ֹא ַיעֲלֶ ה בָ ּה כָל-עֵ ֶשב
כְׁ ַמ ְׁהפֵ כַת ְׁסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה אַ ְׁד ָמה ּוצְׁ בֹויִם אֲ ֶשר הָ פַ ְך ה' ְׁבאַ פֹו ּובַ חֲ ָמתֹו.

פס' כג-כז .תגובת הגויים על חורבן הארץ ועל גלות העם
וְׁאָ ְׁמרּו כָל-הַ ּגֹויִם :עַ ל ֶמה עָ ָשה ה' ָככָה לָ אָ ֶרץ הַ ז ֹאת ?! ֶמה חֳ ִרי הָ אַ ף הַ ּגָדֹול הַ זֶ ה ?!
וְׁאָ ְׁמרּו :עַ ל אֲ ֶשר עָ זְׁ בּו אֶ ת ְׁב ִרית-ה' אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ָֹתם אֲ ֶשר כ ַָרת ִע ָמם ְׁבהֹוצִ יאֹו אֹ ָתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְׁ ָר ִים.
ֹלהים אֲ ֶשר ל ֹא-י ְָׁדעּום וְׁל ֹא חָ לַ ק לָ הֶ ם.
ֹלהים אֲ חֵ ִרים וַּיִ ְׁש ַתחֲ וּו לָ הֶ ם אֱ ִ
ַוּי ְֵׁלכּו ַוּיַעַ ְׁבדּו אֱ ִ
וַּיִ חַ ר-אַ ף ה' בָ אָ ֶרץ הַ ִהוא ְׁלהָ ִביא עָ לֶ יהָ אֶ ת כָל-הַ ְּׁקלָ לָ ה הַ כְׁ תּובָ ה בַ סֵ פֶ ר הַ זֶ ה.
ּוב ֶקצֶף ּגָדֹול ַוּי ְַׁש ִלכֵם אֶ ל-אֶ ֶרץ אֲ חֶ ֶרת כַּיֹום הַ זֶ ה.
ּובחֵ ָמה ְׁ
וַּיִ ְׁת ֵשם ה' ֵמעַ ל אַ ְׁד ָמ ָתם ְׁבאַ ף ְׁ

פס' כח .עבירות נסתרות מהציבור ,עבירות גלויות
תרֹת לַ ה' אֱ ֹלהֵ ינּו (עבירות שהיחיד עושה והרבים לא יודעים זאת ואינם יכולים למנוע ממנו ,אומר ה' שהוא יטפל באותו יחיד ,העם לא
הַ נִ ְׁס ָ
ייפגע מכך)

תֹורה-הַ ז ֹאת
ּולבָ נֵינּו עַ ד-עֹולָ ם לַ עֲשֹות אֶ ת כָל ִד ְׁב ֵרי הַ ָ
וְׁהַ נִ גְׁ ֹלת לָ נּו ְׁ
אותם ,ואם לא נבער אותם מקרבנו הרי שה' יעניש אותנו)
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(אבל העבירות הגלויות לעיני הציבור ,על הציבור לבער

שיבה לה' בגלות ובארץ (פרק ל )
(א-י)

התשובה בגלות תביא לכך שה' ישיב את העם לארץ וייטיב עמו
בסמוך לכריתת הברית (פרשת נצבים ,פרק לא) 'מגלה' לנו התורה את מתנת התשובה.

רש"י לתחילת הפרשה (דברים כט ,ט) מביא את מדרש חז"ל:
"למה נסמכה פרשת "אתם ניצבים( "...הברית בערבות מואב ,שנת ה )40-לקללות ( 98קללות בפרשת כי-תבוא) ?
לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים ( 98קללות בסוף פרשת כי תבוא) חוץ ממ"ט שבתורת כוהנים (49
קללות לעם ישראל אם לא יקיים התורה שבסוף חומש ויקרא ,פרשת בחוקותי) הוריקו פניהם ,ואמרו :מי יוכל לעמוד באלו?
התחיל משה לפייסם' :אתם נצבים היום' ,הרבה הכעסתם למקום (לה') ולא עשה אתכם כלייה (לא הרג אתכם)
והרי אתם קיימים לפניו.
ברוחו של המדרש ,נוכל להמשיך הלאה ,גם אל פרשת התשובה ,ולהבין אותה בהקשרה :גם אחרי התיאור הקשה
ּוב ֶקצֶף ּגָדֹול ַוּי ְַׁשלִ כֵם אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ חֶ ֶרת
ּובחֵ ָמה ְׁ
של הגלות שהובא בסוף פרק כט" :וַּיִ ְׁת ֵשם ה' ֵמעַ ל אַ ְׁד ָמ ָתם ְׁבאַ ף ְׁ
כַּיֹום הַ זֶ ה" עדיין לא ננעלו השערים ,והאפשרות לשוב בתשובה  ,להיגאל ולשוב ,קיימת ועומדת.
רעיון התשובה משלים את כריתת הברית אך גם חורג ממנו :הברית היא חוזה משפטי שתנאיו ברורים ומוגדרים.
ראינו שהפסוקים מגדירים את החייבים בברית ,ואת מה שיקרה אם תופר הברית .לעומתה ,התשובה היא ההזדמנות
הנוספת ,הבלתי-צפויה ,שניתנת בניגוד לכללים המשפטיים ה"יבשים" ,ובהתאמה לכך מחברת אותנו שוב לעולם
הרגש אותו הכרנו בפרשת 'שמע'" :ורחמך"" ,לאהבה את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך"" ,לשוש עליך לטוב"

השיבה לה' בגלות תביא להחזרת העם לארץ

(א-ד)

פס' א :וְׁהָ יָה כִ יָ -יבֹאּו עָ לֶ יָך כָל-הַ ְׁדבָ ִרים הָ אֵ לֶ ה הַ ְׁב ָרכָה וְׁהַ ְּׁקלָ לָ ה אֲ ֶשר נ ַָת ִתי ְׁלפָ נֶיָך
וַהֲ ֵשב ָֹת אֶ לְׁ -לבָ בֶ ָך ְׁבכָל-הַ ּגֹויִם אֲ ֶשר ִה ִדיחֲ ָך ה'-אֱ ֹלהֶ יָך ָש ָמה

(ראה פרק כח)

(=כשתהיה בגלות בין הגויים תשים על לבך ,כלומר תתבונן

ותחשוב מדוע באו עליך כל הפורענויות שהוזכרו בפרק הקודם ,העם יבין שהם באו בגלל החטאים ויש לשפר את דרכו.

ּובכָל-נ ְַׁפ ֶשָך.
ְׁש ַמ ְׁע ָת ְׁבקֹ לֹו ,כְׁ כֹל אֲ ֶשר-אָ נֹכִ י ְׁמצַּוְׁ ָך הַ ּיֹום ,אַ ָתה ּובָ נֶיָך ְׁבכָלְׁ -לבָ ְׁבָך ְׁ
ְׁש ְׁב ָת עַ ד ה'-אֱ ֹלהֶ יָך ו ָ
פס' ב :ו ַ
בּותָך (=את מצב השבי והגלות) ו ְִׁרחֲ מֶ ָך,
ְׁשב (=והשיב) ה'-אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ת ְׁש ְׁ
פס' ג :ו ָ
ְׁשב ו ְִׁקבֶ צְׁ ָך ִמכָל-הָ עַ ִמים (השיבה תהיה ע"י קיבוצך מכל העמים) אֲ ֶשר הֱ ִפיצְׁ ָך ה'-אֱ ֹלהֶ יָך ָש ָמה.
ו ָ
ּומ ָשם י ִָּקחֶ ָך.
פס' ד( :ואפילוִ ):אם י ְִׁהיֶה נִ ַדחֲ ָך (=גלויותיך המפוזרות) ִב ְׁקצֵ ה-הַ ָש ָמיִםִ ,מ ָשם י ְַׁקבֶ צְׁ ָך ה'-אֱ ֹלהֶ יָך ִ
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תוצאת התשובה :ה' ייטיב לעם מבחינה חומרית בארצו ,ומבחינה רוחנית :העם ישמור את מצוותיו
פס' ה :וֶהֱ ִביאֲ ָך ה'-אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשר י ְָׁרשּו אֲ ב ֶֹתיָך ,ו ִִיר ְׁש ָתּה

(ה-י)

(בפעם השנייה ,לאחר ששבת מהגלות)

יט ְׁבָך ו ְִׁה ְׁר ְׁבָך ֵמאֲ ב ֶֹתיך.
וְׁהֵ ִ
ּומל ה'-אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ת ְׁלבָ ְׁבָך וְׁאֶ ת ְׁלבַ ב-ז ְַׁרעֶ ָך
ָ
פס' ו:

(=ה' יסיר את ערלת לבבכם ואת ערלת לבב בניכם כלומר יסיר את הכיסוי הלא

ּובכָל-נ ְַׁפ ְׁשָךְׁ ,ל ַמעַ ן חַ ּיֶיָך (כדי שתחיה).
טוב שעל לבבכם ויכשיר אתכם לעבודת ה') לְׁ אַ הֲ בָ ה אֶ ת ה'-אֱ ֹלהֶ יָך ְׁבכָלְׁ -לבָ ְׁבָך ְׁ
פס' זְׁ :ונ ַָתן ה'-אֱ ֹלהֶ יָך אֵ ת כָל הָ אָ לֹות-הָ אֵ לֶ ה (האמורות בפרק כח) עַ ל אֹ יְׁבֶ יָך וְׁעַ ל שֹנְׁאֶ יָך אֲ ֶשר ְׁר ָדפּוָך !
ית אֶ ת כָלִ -מצְׁ ֹו ָתיו אֲ ֶשר אָ נֹכִ י ְׁמצַ ּוְׁ ָך הַ ּיֹום !
ְׁש ַמ ְׁע ָת ְׁבקֹול ה' ,וְׁעָ ִש ָ
פס' ח :וְׁאַ ָתה ָתשּוב ו ָ
ּובפְׁ ִרי אַ ְׁד ָמ ְׁתָך ְׁלטֹבָ ה,
ּובפְׁ ִרי ְׁבהֶ ְׁמ ְׁתָךִ ,
ֲשה י ֶָדָךִ ,בפְׁ ִרי ִב ְׁטנְָׁךִ ,
ֹות ְׁירָך (=בברכה ייתן לך יתרון ,תוספת שפע) ה'-אֱֹלהֶ יָך ְׁבכֹל מַ ע ֵ
פס' טְׁ :וה ִ
כִ י יָשּוב ה' לָ שּוש עָ לֶ יָך ְׁלטֹוב כַאֲ ֶשר ָשש עַ ל-אֲ ב ֶֹתיָך

(לפני שגלו).

תֹורה הַ זֶ ה,
פס' י( :הברכות שהובטחו יתקיימו רק אם) כִ י ִת ְׁש ַמע ְׁבקֹול ה'-אֱ ֹלהֶ יָך לִ ְׁשמֹר ִמצְׁ ֹו ָתיו וְׁחֻ ּקֹ ָתיו הַ כְׁ תּובָ ה ְׁבסֵ פֶ ר הַ ָ
ּובכָל-נ ְַׁפ ֶשָך
כִ י ָתשּוב אֶ ל-ה' אֱ ֹלהֶ יָך ְׁבכָל-לְׁ בָ ְׁבָך ְׁ

המנְ ָחה הכתובה בפסוקים א-י היא צורות שונות של הפועל ש.ו.ב
המילה ַ

הנזכרות  7פעמים בפסוקים אלה.

משמעויות המילים מהשורש שו"ב:
ֹת אֶ ל לבבך" פס' א).
 .1התבוננות העם במצבו " -וַהֲ ֵשב ָ
ֹלקיך (פס' ב) "וְׁאַ ָתה ָתשּוב" (פס' ח); "כִ י ָתשּוב אֶ ל ה' אלקיך" (פס' י).
ְׁש ְׁב ָת עַ ד ה' אֱ ֶ
 .2חזרה בתשובה של העם " -ו ַ
ְׁשב ְׁו ִקבֶ צְׁ ך מכָל ָהעַ ִמים" (פס' ג).
בּותך ו ָ
ֹלקיך אֶ ת ְׁש ְׁ
ְׁשב ה' אֱ ֶ
 .3קיבוץ גלויות (או החזרה לארץ ישראל) ֶשּיֵעָ ֶשה על ידי ה' " -ו ָ
הקשר בין המשמעויות של המילה שו"ב :התבוננות העם במצבו הגרוע תגרום לו לחזור בתשובה (ה' גם יסיר את ערלת לבבו של
העם ויעזור לו לשוב אליו) וזו תגרום לה' לגאלם ולהחזירם לא"י.
הפרשן בעל 'עקידת יצחק' (רבי יצחק ערמאה)

בפסוקים מתואר תהליך מדורג ,בו עם ישראל בגלות שב ומתקדם קצת בתשובה וממילא באה גאולה מצד ה'.
לאחר מכן העם ממשיך לשוב אל ה' בתשובה חזקה יותר ,בעקבותיה ה' גואלו ומוסיף לו טובה בכל מעשה ידיו.
בגלות ובשפל הגדול בו העם נמצא ה' מצפה למעט תשובה ,ואז ה' מביא גאולה ,ה' אינו מצפה לתשובה
גדולה כי הוא יודע שהעם בשפלו אינו מסוגל לכך
התהליך מזכיר את המדרש הידוע ב'שיר השירים רבה' ,ה:
"פתחו לי פתח כחודו של מחט ,ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם (פתח רחב כפתח ההיכל בבית המקדש) "
בפשט הפסוקים .ד'ר נחמה ליבוביץ מסבירה זאת שקיימת תנועה שבה וחוזרת :מלמטה למעלה ,מלמעלה
למטה ,ושוב מלמטה למעלה ,ופעם שנית מלמעלה למטה ,ושוב מלמטה למעלה",
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"המצווה הזאת" היא בתחום השגתך (לא רחוקה ממך ,אלא קרובה מאד)

(יא-יד)

פס' יא:

כִ י הַ ִמצְׁ וָה הַ ז ֹאת אֲ ֶשר אָ נֹכִ י ְׁמצַ ּוְׁ ָך הַ ּיֹום:
 .1ל ֹא נִ ְׁפלֵ את ִהוא ִמ ְׁמָך

(רש"י :לא מכוסה ממך( ,כלומר לא בלתי ניתנת להבנה ולהשגה על ידך))

 .2וְׁל ֹא ְׁרחֹ ָקה ִהוא.
פס' יב .3 :ל ֹא בַ ָש ַמיִם ִהוא לֵ אמֹר,

ִמי ַי ֲעלֶ ה לָ נּו הַ ָש ַמיְׁמָ ה

ֲשנָה.
ֹתּה ְׁו ַנע ֶ
ְׁוי ִָּקחֶ הָ לָ נּוְׁ ,וי ְַׁש ִמעֵ נּו א ָ

ֲשנָה.
פס' יג .4 :וְׁל ֹא ֵמעֵ בֶ ר לַ ּיָם ִהוא לֵ אמֹרִ ,מי ַיעֲבָ ר לָ נּו אֶ ל עֵ בֶ ר-הַ ּיָם ְׁוי ִָּקחֶ הָ לָ נּוְׁ ,וי ְַׁש ִמעֵ נּו אֹ ָתּה ְׁו ַנע ֶ

ּוב ְׁלבָ ְׁבָך לַ ֲעשֹתֹו (רש"י :אותה תורה שניתנה לכם ניתנה בכתב
פס' יד .5 :כִ י (=אלא) ָקרֹוב אֵ לֶ יָך הַ ָדבָ ר ְׁמאֹדְׁ ,ב ִפיָך ִ
ובעל-פה ,היא קרובה אליך...
הערה :רש"י כנראה לוקח את פירושו לפי המילים "ויקחה לנו" – תורה שבכתב" ,וישמיענו אותה" – תורה שבעל-פה)

הערה:
רמב"ן :מביא שני פירושים שונים לביטוי "הַ ִמצְׁ וָה הַ ז ֹאת" ,באיזה מצווה מדובר ?
 .1כל מצוות התורה .הערה :ניתן לבסס טענה זו בכך שבשאר המקומות בתורה משמעות המילה "מצוה" מתייחסת לכל מצוות התורה.
(לפי טענה זו ,תשובת העם המתוארת בפסוקים א-י אינה ִמצְׁ וָה אלא תנאי שיגרום לגאולה).

ִ .2מצְׁ וַת התשובה.
(ביִדּועַ ) עוסק בציווי לחזור בתשובה.
הרמב"ן מבסס זאת בכך שכל הקטע הקודם שאליו מתייחסת "הַ ִמצְׁ וָה הַ ז ֹאת" ְׁ
ביסוס נוסף :הביטוי "הַ ִמצְׁ וָה הַ ז ֹאת" כתוב בלשון יחיד ,אילו כוונתו הייתה לכל מצוות התורה היה צריך להזכירו בלשון רבים.
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הבחירה בין טוב לרע היא ביד האדם האחראי על תוצאת בחירתו
הבחירה בין חיים למוות ובין טוב לרע היא בידך

(טו-כ)

(טו)

רש"י :פס' זה הוא למעשה הכלל :עשה טוב יהיה לך טוב ולהיפך ,בפסוקים הבאים  ,טז-כ ,התורה מפרטת.

ְׁראֵ ה נ ַָת ִתי ְׁלפָ נֶיָך הַ ּיֹום:
אֶ ת הַ חַ ּיִ ים וְׁאֶ ת הַ טֹוב (רש"י :אם תעשה את הטוב המפורט בפס' טז" :לְ ַאהֲבָ ה אֶ ת ה'-אֱֹלהֶ יָך ָל ֶלכֶת בִּ ְד ָרכָ יו וְ לִּ ְשמֹר ִּמ ְצוֹתָ יו
ָארץ אֲ ֶשר אַ תָ ה בָ א ָשמָ ה לְ ִּר ְשתָ ּה)
ּומ ְשפָ טָ יו" אז תקבל את החיים (פס' טז :וְ חָ יִּיתָ וְ ָרבִּ יתָ ּ ,ובֵ ַרכְ ָך ה'-אֱֹלהֶ יָך בָ ֶ
וְ חֻ קֹתָ יו ִּ

זה תלוי בזה)

]

ֵאֹלהים-אֲ חֵ ִּרים
וְׁאֶ ת הַ ָמוֶת וְׁאֶ ת הָ ָרע (רש"י :אם תעשה את הרע (פס' יז :וְ ִּאם י ְִּפנֶה לְ בָ בְ ָך וְ ֹלא ִּת ְשמָ ע ,וְ נ ִַּד ְחתָ וְ ִּה ְש ַתחֲוִּ יתָ ל ִּ
ַועֲבַ ְדתָ ם) אז תקבל את המוות( :פס' יח) ִּהגַ ְד ִּתי ָלכֶם הַ ּיוֹם כִּ י ָאבֹד-תֹאבֵ דּוןֹ ,לא תַ אֲ ִּריכֻן י ִָּמים עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר אַ תָ ה עֹבֵ ר אֶ ת הַ ּי ְַרדֵ ן
לָבוֹא ָשמָ ה לְ ִּר ְשתָ ּה") זה תלוי בזה)
שמירת המצוות ושכרן

(טז)

(רש"י :אם תעשה את הטוב):

ּומ ְׁשפָ טָ יו:
ּקֹתיו ִ
אֲשר אָ נֹכִי ְׁמצַּוְָׁך ַהּיֹום ְׁלאַ הֲ בָ ה אֶ ת ה'-אֱ ֹלהֶ יָך לָ לֶ כֶת ִב ְׁד ָרכָיו ו ְִׁל ְׁשמֹר ִמצְׁ ֹו ָתיו וְׁחֻ ָ
ֶ

(אז שכרך יהיה החיים):

יתּ ,ובֵ ַרכְׁ ָך ה'-אֱ ֹלהֶ יָך בָ אָ ֶרץ אֲ ֶשר אַ ָתה בָ א ָש ָמה ְׁל ִר ְׁש ָתּה.
ִית ו ְָׁר ִב ָ
וְׁחָ י ָ

עבירות (עבודה-זרה) ועונשן

(יז-יח)

אֹלהים-אֲ חֵ ִרים ַועֲבַ ְׁד ָתם:
ִית לֵ ִ
ו ְִׁאם י ְִׁפנֶה ְׁלבָ ְׁבָך וְׁל ֹא ִת ְׁש ָמע ,וְׁנִ ַד ְׁח ָת (=תידחה מעמידתך בעבודת ה'  ,תתדרדר) ו ְִׁה ְׁש ַתחֲ ו ָ
ִהּג ְַׁד ִתי לָ כֶם הַ ּיֹום כִ י אָ בֹד-ת ֹאבֵ דּון ,ל ֹא ַתאֲ ִריכֻן י ִָמים עַ ל הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשר אַ ָתה עֹ בֵ ר אֶ ת הַ ּי ְַׁר ֵדן לָ בֹוא ָש ָמה ְׁל ִר ְׁש ָתּה.
כדאי לך לבחור בדרך הטובה

(יט-כ)

ה ִעד ִֹתי בָ כֶם הַ ּיֹום אֶ ת הַ ָש ַמיִם וְׁאֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ חַ ּיִ ים וְׁהַ ָמוֶת,
(אמנם ):נ ַָת ִתי ְׁלפָ נֶיָך הַ ְׁב ָרכָה וְׁהַ ְּׁקלָ לָ ה (=אך אני ממליץ לך שּ ):ובָ חַ ְׁר ָת בַ חַ ּיִ ים .נימוקְׁ :ל ַמעַ ן ִת ְׁחיֶה אַ ָתה ְׁוז ְַׁרעֶ ָך.
רש"י" :ובחרת בחיים" אני מחייב אתכם לבחור בטוב .ה' נותן ומראה לנו את החלק הטוב ודורש לבחור בו ,לא משאיר לנו אפשרויות אחרות.

ּול ָד ְׁב ָקה-בֹו
תכלית המצוותְׁ :לאַ הֲ בָ ה אֶ ת ה'-אֱ ֹלהֶ יָך ִל ְׁשמֹעַ ְׁבקֹ לֹו ְׁ
נִשבַ ע ה' לַ אֲ ב ֶֹתיָך ,לְׁ אַ ְׁב ָרהָ ם לְׁ יִצְׁ חָ ק ּולְׁ ַיעֲקֹ ב לָ ֵתת לָ הֶ ם.
נימוק :כִ י הּוא חַ ּיֶיָך וְׁאֹ ֶרְך י ֶָמיָך לָ ֶשבֶ ת עַ ל-הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשר ְׁ
בקטע זה המילה חיים משמשת במילה מנחה .אך בכל פעם משמעותה שונה.
א .חיים – חיים טובים בארץ (וחיית ורבית)"...
ב .ה' שהוא מקור החיים שלנו "( .כי הוא חייך")
ג .דרך נכונה ("ובחרת בחיים")
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שאלות יחידת הברית  /פרקים :ו ,יא ,כט ,ל)
מבוא ליחידת הברית
 .1איזו מציאות חדשה של עבודת ה' נוצרה בכניסה לארץ ? מהו האתגר החדש הניצב בפני כל אחד מישראל ?
 .2מי מחויב בברית שנכרתה ?
 .3מהו הקושי אליו ייחשפו בנ"י בכניסתם לארץ ? כיצד מתמודד חומש דברים עם כך ?
 .4מול איזה מצבים מתמודד משה בנאום הפרידה שלו ? איזה מסר תקווה יש בהם ?

פרק ו (ד-ט) " /שמע ישראל"
 .4בפסוקי קריאת שמע משולבים ענייני רגש ואמונה המעוגנים בחיי המעשה .הבא שתי דוגמאות לרגש ומעשה.
 .5פס' דְׁ " .ש ַמע י ְִׁש ָראֵ ל ה'-אֱ ֹלהֵ ינּו ה' אֶ חָ ד"
א .באילו שני זמנים ה' אחד ושמו אחד ? ולמי הוא "אחד" בכל אחד מאותם זמנים ?
ב .צטט מנבואתו של זכריה את הפס' המתאר את אחדות ה' לעתיד לבוא.
ּובכָלְׁ -מא ֶֹדָך"
ּובכָל-נ ְַׁפ ְׁשָך ְׁ
 .6פס' ה" .וְׁאָ הַ ְׁב ָת אֵ ת ה'-אֱ ֹלהֶ יָך ְׁבכָלְׁ -לבָ ְׁבָך ְׁ
ענה לפי רש"י
א .מדוע עדיף לעבוד את ה' מאהבה ולא מיראה ?
ב" .בכל לבבך".
( )1מדוע נאמר "לבבך" בלשון רבים ,היה צריך לכתוב "לבך" ?

( )2מה לומדים מהמילה "בכל" ?

ג" .ובכל נפשך" .עד כמה יש לאהוב את ה' ?
ד" .ובכל מאדך"
( )1מהו "ובכל מאדך" ? שני פירושים.
( )2לפי הפירוש המדבר על ממון .לשם מה התורה מציינת זאת ,שהרי אם אדם מחויב למסור את נפשו עבור
( )3אהבת ה' הרי קל וחומר שעליו למסור את ממונו ?!
( )4לפי הפירוש המדבר על ממון .צטט מספר תהלים פסוקים המדריכים את האדם להודות לה' גם במצבים
קשים ולא רק במצבים טובים ?
קּומָך"
ּוב ֶ
ּוב ָשכְׁ ְׁבָך ְׁ
ּובלֶ כְׁ ְׁתָך בַ ֶד ֶרְך ְׁ
יתָך ְׁ
 .7פס ז" .ו ְִׁשנַנְׁ ָתם ְׁלבָ נֶיָך ,ו ְִׁדבַ ְׁר ָת בָ ם ְׁב ִש ְׁב ְׁתָך ְׁבבֵ ֶ
א" .ושננתם"  -עד איזו רמה יש לשנן ולחזור על הנלמד במהלך לימוד התורה ?
ב" .ודברת בם" – איזה דגש בעניין התנהלותו היומיומית של האדם באה התורה לתת במילים אלו ?
"ּוק ַש ְׁר ָתם ְׁלאֹות עַ ל-י ֶָדָך וְׁהָ יּו ְׁלטֹ טָ פֹ ת בֵ ין עֵ ינֶיָך"
 .8פס' חְׁ .
א .באילו שתי מצוות הפסוק מדבר ?

ב .מה משמעות המילה "טטפת" ?
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פרק יא (יג-כא) " /והיה אם שמע"...
 .9השלם את החסר בטבלה.

הגדרה
חזלי"ת

'שמע'

'והיה אם שמע'

קבלת עול מלכות שמיים

קבלת עול _______

(אמונה בה' ובמציאותו ,אהבת ה')

(תשמעו אל מצוותי )...

אמר רבי יהושוע בן קורחה:למה קדמה "שמע" ל"והיה אם שמוע" ?
אלא כדי _______________________________________________________________________________________________________

יראת ה'  -שכר ועונש

__________ ה'
שאלה :מדוע רק בחומש דברים מוזכרת העובדה

דגשים
שונים

שה' אוהב את ישראל ושעל ישראל לאהוב אותו ?
תשובה_____________________________ :
_____________________________________

מילים
משותפות
תוכן
משותף
הבדל לשוני
בולט

שמע ישראל,
.1
.2
 .1אהבת ה',
.2
.3

והיה אם שמע,
.1
.2
 .1אהבת ה'
.2
.3

לשון _______

לשון רבים

(ואהבת..אלקיך...נפשך...לבבך ...ושננתם)...

(תשמעו...אתכם...אלהיכם...לבבכם...ארצכם)

המניע
לשמירת
המצוות

אהבת ה'

פרק כט (ט-כ)  /הברית בערבות מואב
 .10מתי נכרתה "ברית מואב ? מי כורת עם מי ?
 .11מי הם המחויבים בברית ? צטט פסוק מתאים לכל קבוצת מחויבות.
 .12הסבר בלשונך:

א" .פֶ ן יֵש בָ כֶם ש ֶֹרש פֹ ֶרה ר ֹאש וְׁלַ ֲע ָנה

בְׁ " .ל ַמעַ ן ְׁספֹות הָ ָרוָה אֶ ת הַ צְׁ ֵמאָ ה"

פרק ל (א-י)  /שיבה לה' בגלות ובארץ
" .13למה נסמכה פרשת "אתם ניצבים( "...הברית מואב ,שנת ה )40-לקללות ( 98קללות בפרשת כי-תבוא) ?
הבא את מדרש חז"ל המופיע ברש"י .
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