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קשר נצחי
ישראל והעמימ
פרשת ’בחוקותי’ מציגה לפני עמ ישראל שתי ברירות; או שפע של ברכות אמ נלכ
בדרכ ה’ ונשמור את חוקותיו ,או קללות קשות אמ נמא@ במצוותיו.
מעיונ בפרשה מתעוררות שתי שאלות:
 .1מדוע הקללות מודגשות בריבויינ ובעוצמתנ? האמ לא די בחלק מהנ כדי
) Ã...ęėĕויקרא כו ,כט(?
באזכור מזעזע של ĉ ÿ čă ø ęĦăþ Ęø ėÿ Čú đÃÿ
להרתיע? מה צורכ יש ִ
þ Ĝý čă ø Ĥĥ
 .2אולי יש בכל זאת מ@ר חיובי עמוק בתוכ כל הקללות הנוראות האלה? אמ כנ
מהו אותו המ@ר?
במ ֶ@ר מעודד ביותר ,עמוק וחד־
אכנ ,מניתוח והעמקה בפרשת ’בחוקותי’ ,נבחינ ֶ
משמעי ,המועבר אלינו הנ דרכ הברכות והנ דרכ הקללות.
הּמ ֶ@ר הוא :הקשר שבינ ה’ ובינ עמו ישראל הינו נצחי ובל יינתק לעולמ.
ֶ
הקשר הזה מובע בפ@וק הבא ,המופיע בתוכ פרשת הקללות:

ĤĠý ĐĀ Ęø ęĦāĀ ăĘėÿ Ęø ęĕĦăü Ęø Ğÿ Ďø ČāĘđø ęĕĦăü ĝø Čÿ Ěø ČāĘ ęĐĕþ čý ĕāø Č ġĤþ Čþ čă ø ęĦĀ āđĕĐø čă ü ĦČāĒ ęĎă ÿ ğČÿ đÃø
)ויקרא כו ,מד(
.ÃęĐĕþ Đāý ĘąČù ÅĐ ĕĜü Čú ĕėă ü ,ęĦăĀ Čü ĕĦĕü Ĥü čă ø
כלומר ,על אפ הכל ולמרות הכל ,לעולמ לא תופר הברית ביני ובינ בני ישראל.
קודמ שננתח את המקראות ,נחזור לפ@וק הזה מפרשת אחרי מות:

ĘĐāþ ČĘø Đĥ
ĉ þ Ğú ĕÿ ěėý đø ,ęĦČā
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĦāČĚø ĔĂ ă Ěü ĥĈ ďāþ ģă Đÿ ĘĞÿ ĤĠþ ă ėü đÃø
Ā Ĕă ēÿ ĘėĀ Ęø ęĐĕþ Ğý ĥø Ĉ Ġü ă Ěü đă ĘČý ĤĀ ĥ
)ויקרא טז ,טז(
.ÃęĦāĀ ČĚø ĔĂ Ėø āđĦčă ø ęĦăĀ Čü ěėāý ĥĈă Đÿ ďĞý āđĚ
 .ÃęĦāĀ ČĚø ĔĂ Ėø āđĦčă ø ęĦăĀ Čü ěėāý ĥĈă ĐÃמכאנ לומדת הגמרא עיקרונ י@ודי וב@י@י:
נתרכז בביטוי ÿ
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ĐĜĕėĥ ,ěĕČĚĔ ěĐĥ ĐĞĥč đĘĕĠČ - ÅęĦāĀ ČĚø ĔĂ Ėø āđĦčă ø ęĦăĀ Čü ěėāý ĥă Ĉ ĐÅÿ ...ěĜčĤ đĜĦÃ
)יומא נו(:
.ÃęĐĚĞ
כלומר ,ה’ שוכנ בתוכ עמו ישראל תמיד ,בלי קשר למעשיהמ או מחדליהמ,
זכויותיהמ או עוונותיהמ ,טהרתמ או טומאתמ.
האמ גמ עמ ישראל ישכונ בתוכ ארצו בלי קשר למעשיו או מחדליו?
התשובה היא שלילית .ריבונותו של עמ ישראל בארצו וישיבתו עליה אינמ
מובטחימ ,אלא תלויימ לגמרי בקיומ מצוות ה’ וחוקותיו.
גמ את היCוד הזה מלמדת התורה בפרשת ’אחרי מות’:

.Ãęėĕþ Ĝý Ġø Ęü Ĥĥþ Ĉ Čú ĕ āđ ăĎĐÿ ĦČþ ĐČĀ ģĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ,Đă ĦāĀ Č ęėþ Čú Ěÿă Ĕÿ čă ø ęėþ Ħø Čþ ġĤþ ČĀ ĐĀ Čĕģü ĦĀ ČāĘđÃø
)ויקרא יח ,כח(

זוהי אזהרה חד משמעית הקובעת כי הניתוק מנ הארצ הוא תרחיש מוחשי ולא
דמיוני .מה הנ הCיבות לגירוש העמימ שישבו כאנ בארצ ישראל ,לפני בואו של עמ
ישראל?
על ככ משיבה התורה:

.ęėĕþ Ĝý Ġø ă Ěü ēÿ Ęăý ĥÿ Ĉ Ěø ĕĜü Čú Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕü āđ ăĎĐÿ đă ČĚø Ĕø Ĝü ĐĘă þ Čý ĘėĀ čø ĕėă ü ,ĐĘăþ Čý ĘėĀ čă ø đă ČĚøă Ĕÿ ă Ħăü ĘČÃÿ
)שמ ,פCוקימ כד-כה(
.ÃĐĕĀ čþ ĥāø Ĉ ĕ ĦČþ ġĤþ ČĀ ĐĀ Čģü ĦăĀ đÿ ĐĕĀ Ęþ ĞĀ Đă ĜĀ āđĞú ďāģĠø Čþ đĀ ġĤþ ČĀ ĐĀ ČĚĀ Ĕø Ħăü đÿ
ארצ ישראל אינה יכולה לשאת ַעמ ֶּכ ֶבד ָעוֹנ מכל Cוג שהוא.
למרות הכל ,קיימ הבדל יCודי בינ עמ ישראל לבינ עמימ אחרימ ,כפי שמציינת
התורה בפרשת ’קדושימ’:

ġģĂ ČĀ đĀ đă ĥ
ĉ ĞĀ ĐĘăþ Čý Ęėă Ā ĦČþ ĕėă ü ,ęėĕþ Ĝý Ġø ă Ěü ēÿ Ęăý ĥÿ Ĉ Ěø ĕĜü Čú Ĥĥþ Ĉ Čú ĕ āđ ăĎĐÿ Ħāģă ēĂ čă ø đă ėĘø Ħý ČāĘđÃø
)ויקרא כ ,כג(
.Ãęčă Ā
נשימ לב לביטוי ָ”ו ָא ֻקצ ָּבמ” .הביטוי הקשה הזה מלמד ,שה’ מא Cבכנענימ יושבי
הארצ וגירש אותמ מארצ ישראל לצמיתות .במקוממ הביא ה’ את עמ ישראל
לרשת את הארצ.
ממשיכה התורה ואומרת:

.Ã...Đă ĦāĀ Č Ħĥþ Ĉ Ĥþ ĘĀ ęėþ ĘĀ ĐĜăĀ Ĝþ Ħăø Čþ ĕĜü Čú đÿ ,ęĦĀ ĚĀ ďø Čÿ ĦČþ đă ĥĈ Ĥĕø Ħăü ęĦăþ Čÿ ęėþ ĘĀ ĤĚāÿ ČđÃĀ
)שמ ,פCוק כד(
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המושג ’ירושה’ מלמד גמ הוא ,כי גירוש הכנענימ מארצ ישראל הוא 6ופי ובלתי
ניתנ לתיקונ.
לא כנ הדבר בעמ ישראל שנאלצ להתנתק מארצ ישראל בעוונותיו ובטומאותיו;
ניתוקו של עמ ישראל הוא זמני ובר תיקונ.
זאת אנו למדימ מ6ופ פ6וקי הקללות בפרשת ’בחוקותי’:

ĤĠý ĐĀ Ęø ęĦāĀ ăĘėÿ Ęø ęĕĦăü Ęø Ğÿ Ďø ČāĘđø ęĕĦăü ĝø Čÿ Ěø ČāĘ ęĐĕþ čý ĕāø Č ġĤþ Čþ čă ø ęĦĀ āđĕĐø čă ü ĦČāĒ ęĎă ÿ ğČÿ đÃø
)ויקרא כו ,מד(
.Ã...ęĦăĀ Čü ĕĦĕü Ĥü čă ø
כלומר ,לא קצתי בישראל כפי שמא1תי בכנענימ ,ולא הקאתי אותמ מארצ ישראל
לכלותמ 6ופית .הווי אומר ,גמ אמ אעניש את ישראל ,העונש יהיה זמני ולא
לצמיתות.
לאור ההבטחה הזאת ,מה יהיה מעמדמ של העמימ שיכבשו את הארצ מידי בני
ישראל ויתיישבו בה?
גמ את התשובה לשאלה זאת מ6פקימ פ6וקי הקללות בפרשת ’בחוקותי’:

.ÃĐă čă Ā ęĕčü ĥāø Ĉ ĕă Đÿ ęėĕþ čý ĕāø Č ĐĕĀ Ęþ ĞĀ đă ĚĚø ĥĀ Ĉ đø ,ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ĕĜü Čú ĕĦāü Ěă ĥü Ĉ Đú đÃÿ

)שמ ,פ6וק לב(

כלומר ,גורל העמימ שיתיישבו בארצ ישראל לא יהיה מזהיר אלא בר חלופ ,והמ
לא יצליחו להפריח את שממותיה של הארצ.
המשמעות היא ברורה:
ישנו רק עמ אחד שארצ ישראל שייכת לו ,והוא עמ ישראל; רק הוא יוכל להפוכ
האמרה הזאת איננה פרשנות בלבד ,אלא מציאות
אותה לארצ פורחת .בימינו אלה ִ
חיה ותו66ת.
כל הרעיונ המרכזי הזה מ6וכמ בפ6וק אחד ב6פר במדבר:

ÅĐ ĕĜü Čú ĕėă ü ,Đă ėĀ āđĦčă ø ěėāý ĥĈ ĕĜü Čú Ĥĥþ Ĉ Čú Đă čă Ā ęĕčü ĥāø Ĉ ĕ ęĦăþ Čÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ČĚýă Ĕÿ Ħø ČāĘđÃø
)במדבר לה ,לד(
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ėø āđĦčă ø ěėāý ĥĈ
פ6וק זה הוא חלק מנ הפרשה המדגישה את חומרת עוונ הרצח ,ואת האי6ור
החמור לקבל כופר נפש מיד הרוצח.
הפ6וק הזה מניח את י6ודות הקשר בינ ה’ לבינ עמ ישראל על פי ה6דר הבא:
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)”ּכי ַאנִ י ה’ ש ֵֹכנ ְּבתֹוְכ ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל”(.
 .1ה’ שוכנ תמיד בתוכ בני ישראל ִ
 .2התוצאה המתבקשת היא ,שכאשר בני ישראל יושבימ על אדמתמ בארצ
תֹוכּה”(.
)”א ֶשר ַא ֶּתמ י ְֹש ִבימ ָּבּה ַא ֶשר ַאנִ י ש ֵֹכנ ְּב ָ
ישראל ,גמ ה’ שוכנ בארצ ַ
 .3בארצ ישראל בא לידי ביטוי הקשר בינ ה’ לבינ ישראל בצורה גלויה  -מושג
המכונה ’גילוי שכינה’.
 .4גילוי שכינה כולל קשר נבואי רצופ בינ ה’ לישראל ,ניTימ גלויימ בבית המקדש
ופריחה כלכלית וצבאית.
 .5מאידכ ,העוונות גורמימ לטומאת הארצ .באמרנו ’טומאת הארצ’ ,כוונתנו היא
להיעלמות גילוי השכינה והיווצרות חלל נבואיT .ופ התהליכ כרוכ בגירוש
מאTיבי מארצ ישראל.
נציג שוב את הפTוק המופלא הזה ומשמעותו:

ÅĐ ĕĜü Čú ĕėă ü ,Đă ėĀ āđĦčă ø ěėāý ĥĈ ĕĜü Čú Ĥĥþ Ĉ Čú Đă čă Ā ęĕčü ĥāø Ĉ ĕ ęĦăþ Čÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ČĚýă Ĕÿ Ħø ČāĘđÃø
)במדבר לה ,לד(
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ėø āđĦčă ø ěėāý ĥĈ
זוהי אזהרה מפורשת מפי ה’ :אל תגרמו בעוונותיכמ לטומאת ארצ ישראל אשר
אתמ יושבימ עליה ,כלומר לחלל נבואי .רק בארצ הזאת אתמ זוכימ לגילוי הקשר
ביני וביניכמ באמצעות הנבואה .רק בארצ ישראל אתמ עולימ ומתברכימ ופורחימ.
הטומאה הזאת תגרומ לכמ בTופו של דבר להתנתק מנ הארצ.
דבר אחד אני מבטיח לכמ ,שהקשר העמוק ביני וביניכמ הוא נצחי ולא יתנתק
לעולמ .אכ דעו לכמ ,כי הוא ישקע עמוק ויהיה מינימאלי ,ולא יבוא לידי גילוי לא
בנבואה ולא בברכה.
הגמרא במTכת יומא קובעת:

.ÃĘČĤĥĕĚ ģĘĦĝĦĥ ĐĜĕėĥĘ ęĤđĎđ ġĤČĐ ĦČ ČĚĔĚ ęĕĚď ĦđėĕĠĥÃ

)יומא פה(.

על פי האמור לעיל ,השכינה אינה מTתלקת מעמ ישראל ,אלא הגילוי של השכינה
שעמ ישראל נמצא בתוכה  -הוא שמTתלק .פירוש הדבר הוא,
בארצ ישראל בזמנ ַ
שעמ ישראל יוצא לגלות.

ֹלא ַכ ַח ָט ֵאינּו ָע ָשה לָ נּו
לאור הקדמה זאת נשוב ונעיינ בפרשת ’בחוקותי’.
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למרות שמידת הצדק מחייבת מידה כנגד מידה ,בכל זאת ה’ אוהב את ישראל
ואינו מתייח? לעמ ישראל באותה מידה שהעמ מתייח? אליו.
נתבוננ בפ?וק הבא:

ěĞÿ ĕÿ ,ęĜĀ āđĞú ĦČþ đă ĢĤø ĕü ęĐý đø ęĐþ Ěý ĐĚĀă ĥÿ Ĉ Đø čă Ā ĐĕĀ Ħāþ Ħčă ø ĥÿ Ĉ ĦČþ ġĤþ Ħü đø ęĐþ Ěý čĒý ĞĀ Ħăý ġĤþ ČĀ ĐĀ đÃø
)ויקרא כו ,מג(
.ÃęĥĀ Ĉ Ġø Ĝÿ ĐĘĀ Ğú Ďă Ā ĕĦāÿ ģă ēĂ ĦČþ đø đă ĝČĀ ĚĀ ĕĔÿ ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü čă ø ěĞÿ ĕÿ čø đă
לכאורה ,אמ העמ מא) במשפטי ה’ ונפשו געלה בחוקותיו ,היה על ה’ להגיב
באותה מידה ולהתנתק מעמ ישראל.
אכ לא ככ הוא .ה’ לא ינהג באותה מידה:

 - ÃĦČāĒ ęĎă ÿ ğČÿ đÃøכלומר למרות שככ המ נהגו בהיותמ בארצ ,אני ă ü -
ġĤþ Čþ čă ø ęĦĀ āđĕĐø čÃ
ÃęĐĕþ Đāý ĘąČù ÅĐ ĕĜü Čú ĕėă ü ,ęĦăĀ Čü ĕĦĕü Ĥü čă ø ĤĠý ĐĀ Ęø ,ęĦāĀ ăĘėÿ Ęø ęĕĦăü Ęø Ğÿ Ďø ČāĘđø ęĕĦăü ĝø Čÿ Ěø ČāĘ - ęĐĕþ čý ĕāø Č
)ויקרא כו ,מד(.
המ מא?ו וגעלו .אני לא אמא? ולא אגעל ולא אפר את בריתי אתמ.
מהי המשמעות של אי־הפרת הברית מצד ה’?
הפירוש הוא ,שה’ לא ימיר את עמ ישראל באומה אחרת שיהיה לה לאלוקימ.
בה בעת ,משמש פ?וק זה גמ כתמרור אזהרה:
אמנמ ה’ לא ייתנ שעמ ישראל יושמד וְ יִ ְכלֶ ה והוא לא יפר את בריתו ִא ָּתמ ,כי
שמו הגדול נקרא עליהמ; אכ מצד שני ,אינ הבטחה להגנ על עמ ישראל בגלות
מול הקללות הכתובות בתורה .אינ לְ ַצּפֹות לעזרה אלוקית בחוצ לארצ ,מלבד
הבטחת הישרדות .בהתאמ לככ ,גמ שאיפות עמ ישראל בגלות יֵ רדו למינימומ.
כל השאיפות תצטמצמנה בשאלה ,איכ להחזיק מעמד מול אומות העולמ מבלי
להיכחד.
זו בדיוק הייתה ההבטחה האלוקית ליעקב אבינו טרמ צאתו לחרנ:

.Ã...ĖĀ čø ĒĀ Ğù Čþ ČāĘ ĕėă ü ...Ėø Ęý Ħăý Ĥĥþ Ĉ Čú Ęāėčă ø ĖĕĀ Ħăü Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ đă Ėø ĚĀă Ğü ĕėāü ĜČĀ ĐĜăý Đü đÃø

)בראשית כח ,טו(

ה’ מבטיח ליעקב שמירה מפני כיליונ בלבד ,ואכנ ככ היה .לא הייתה התערבות
אלוקית להצלת יעקב מכל נכלולי לבנ ,עד שהגיעה השעה הגורלית שבה ביקש
לבנ להרוג את יעקב .רק אז הייתה התערבות אלוקית גלויה ,שהצילה את יעקב
מיד לבנ הארמי.
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תובנה זאת היא התשובה לשאלה שבה פתחנו את המאמר:
מדוע מפרטת כל ככ התורה את רשימת הקללות בזו אחר זו? מדוע לדכא את
הרוח על ידי ִאזכור כל מכה ומכה לפרטי פרטימ?
התשובה מונחת בפ-וק המופלא שהזכרנו:

ĤĠý ĐĀ Ęø ,ęĦāĀ ăĘėÿ Ęø ęĕĦăü Ęø Ğÿ Ďø ČāĘđø ęĕĦăü ĝø Čÿ Ěø ČāĘ ,ęĐĕþ čý ĕāø Č ġĤþ Čþ čă ø ęĦĀ āđĕĐø čă ü ĦČāĒ ęĎă ÿ ğČÿ đÃø
)ויקרא כו ,מד(
.ÃęĐĕþ Đāý ĘąČù ÅĐ ĕĜü Čú ĕėă ü ,ęĦăĀ Čü ĕĦĕü Ĥü čă ø
יש פה דגש חזק מאוד .למרות המכות הנוראות האלה ,לא מאAתימ .למרות כל
העונשימ הקשימ ביותרֹ ,לא גְ ַעלְ ִּתימ לכלותמ .כלומר ,התורה מפרטת את כל
המכות האלה עד תוממ כדי לעודד אותנו .לּו היינו לוקימ במכה שלא כתובה
בתורה ,היינו מתייאשימ ואומרימ :ה’ הפר את בריתו ִא ָּתנו ובחר באומה אחרת.
לכנ מדגישה התורה ואומרת ,שכל מכה מנ המכות האלה איננה עדות להפרת
בריתו ,חלילה.

קֹומ ִמּיּות
ְ
נבחנ כיצד פותחות הברכות:

.ÃęĦāĀ Č ęĦĕþ ĥ
ĉ ü Ğú đÿ đă ĤĚø ĥø Ĉ Ħăü ĕĦÿ āđĢø Ěü ĦČþ đø ,đă ėĘý Ħăý ĕĦāÿ ģă ēĂ čă ø ęČÃü

)ויקרא כו ,ג(

ואיכ פותחת הקללות?

ĉ Ğú Ħÿ ČāĘđø ,ĕĘü đă ĞĚø ĥø Ĉ Ħü ČāĘ ęČü đÃø
.ÃĐĘăþ Čý ĐĀ Ħ āđĢø Ěüă Đÿ Ęėă Ā ĦČý đă ĥ

)ויקרא כו ,יד(

עד כאנ יש הקבלה פחות או יותר.
מכאנ ואילכ יש המשכ בקללות ,שאינ לו מקביל בברכות:

,đă ĝČĀ Ěø Ħăü ĕĦāÿ ģă ēĂ čă ø ęČü đÃø .Č
,ĕĦÿ āđĢø Ěü Ęėă Ā ĦČþ Ħ āđĉĥĞú ĕĦăü Ęø čü Ęø ęėþ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ĘĞÿ Ďø Ħăü ĕĔÿ ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü ĦČþ ęČü đø .č
.ÃĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ęėþ Ĥø Ġø Đÿ Ęø .Ď

)שמ ,פAוק טו(

למאו Aבחוקימ ,לגעול ולפלוט את כל המצוות ,להפר ברית? זוהי ַה ְק ָצנָ ה קשה
מאוד! הקצנה זאת היא תוצאה של עבודת אלילימ ,הבאה במקומ עבודת ה’.
עניינ זה מקביל לפAוק המובא להלנ בAפר ירמיהו.
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ăü
ĉ Ā ĞĀ Ħ āđĞĤĀ ęĕü Ħăÿ ĥø Ĉ ĕėÃ
,ĕĚüă Ğÿ Đĥ
) ęĕĕă ü ēÿ ęĕü Ěÿ Ĥ āđģĚø đă čĒø ĞĀ ĕĦāü Č .1לנטוש את ה’ ומצוותיו(,
) Ãęĕü ĚĀă Đÿ đă Ęėü ĕĀ ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ,ęĕĤü čă Ā ĥø Ĉ Ĝü ĦāĤČā ăč Ħ āđĤČā ăč ęĐþ ĘĀ čāĢēø Ęÿ .2ללכת אחרי אלוהימ
)ירמיהו ב ,יג(
אחרימ(.
הּפAקה הראשונה מקבילה למילימ ă ø
.Ãęėþ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ĘĞÿ Ďø Ħăü ĕĔÿ ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü ĦČþ ...đă ĝČĀ Ěø Ħăü ĕĦāÿ ģă ēĂ čÃ
ִ
ִ
.ÃĕĦĕ
ü Ĥü čă ø ĦČþ ęėþ Ĥø Ġø Đÿ ĘÃ
הּפAקה השנייה מקביל לביטוי ø
על הרעה הראשונה מעניש ה’ את ישראל באופנ הבא:

čĒý ĞĀ Ħăý ġĤþ ČĀ ĐĀ đÃø

) Ã ...ęĐþ Ěýכנגד עזיבת ה’(.

)ויקרא כו ,מג(

כלומר ,ארצ ישראל תגיב במקביל .גמ היא תקיא את עמ ישראל מתוכה ,בהתאמ
לאזהרה מפורשת:

.Ã...Đă ĦāĀ Č ęėþ Čú Ěÿă Ĕÿ čă ø ęėþ Ħø Čþ ġĤþ ČĀ ĐĀ Čĕģü ĦĀ ČāĘđÃø

)ויקרא יח ,כח(

) Ãęėþ Ħø Čþ ĕĥü Ĉ Ġø Ĝÿ ĐĘĀ Ğú ĎĀ đ...Ãויקרא כו ,ל( ,וכפי שנזכר
הקאה זאת היא היא פירוש הפAוקø :
) Ã...Đčă Ā Ĥø ēĀ ęėĕשמ ,פAוק לא(.
בפAוק אחריוþ Ĥý ĞĀ ĦČþ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ đÃø :
אולמ על הרעה השנייה )”לַ ְחצֹב לָ ֶהמ ּבֹארֹות ּבֹארֹת נִ ְש ָּב ִרימ”( אינ ה’ מגיב באותו Aרגל
מידה.
ה’ עצמו לא ימא ,Aולא יגעל לכלות את עמ ישראל )השמדה( ,גמ לא יפר את בריתו
ִאתמ; אכ לעומת זאת הארצ תגעל ותקיא אותמ ,דהיינו ’פני ה’’ שהמ ארצ ישראל,
מעמ ישראל.
יוAתרו ַ
זוהי בדיוק כוונת הפAוק שציטטנו לעיל:

,ęĕĦăü ĝø Čÿ Ěø ČāĘ...Ã .Č
,ęĦāĀ ăĘėÿ Ęø ęĕĦăü Ęø Ğÿ Ďø ČāĘđø .č
.Ã...ęĦăĀ Čü ĕĦĕü Ĥü čă ø ĤĠý ĐĀ Ęø .Ď

)ויקרא כו ,מד(

נמשיל זאת לבנינ דו קומתי ,שיש לו יAודות איתנימ.
היAודות האיתנימ המ הקשר העמוק בינ ה’ ובינ ישראל שאותו ה’ לא יפר לעולמ.
הקומה הנוAפת היא ארצ ישראל על כל מעלותיה ,כולל ברכה כלכלית ,ביטחונ
צבאי וקשר נבואי רצופ ,ברמה של גילוי שכינה.
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הקומה השנייה היא על תנאי .אמ נלכ בחוקות ה’ ונקיימ את מצוותיו ,נזכה לה.
לכנ משתמשת התורה במילה  ÃĦđă ĕă Ěü Ěø āđģÃבחותמת הברכות:

.ÃĦđă ĕă Ěü Ěø āđģ ęėþ Ħø Čþ Ėø Ęý āđČđ...Ã
Ā

)ויקרא כו ,יג(

כלומר קומה על גבי קומה )על פי Bנהדרינ ק;(.
ואילו בקללות נאמר:

.Ãęėĕþ čý ĕāø Č ĕĜý Ġø Ęü ĐĚĀ đă ģĦăø ęėþ ĘĀ Đĕþ Đø Ħü ČāĘđ...Ã
ø

)ויקרא כו ,לז(

כלומר ,רק הקומה השנייה תיפול אכ לא היBוד.
היBוד הבBיBי יישאר נצחי לעולמ ועד ,בזכות הברית שכרת ה’ ִעמ אבותינו
הקדושימ אברהמ יצחק ויעקב ,אשר הקריבו את חייהמ למענו ,וגמ בזכות אהבת
ה’ לעמו ישראל ושמו הגדול שנקרא עליהמ:

ăü
.Ã...ęėĕþ Ħāý čČú Ęÿ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĞĀ čĂ ĥø Ĉă Đÿ ĦČþ āđĤĚø ĥĀ ă Ĉ Ěü đă ęėþ Ħø Čþ ÅĐ Ħčÿ Đú Čÿ Ěý ĕėÃ

)דברימ ז ,ח(

