כ"ג אייר ,תשע"ג5.3.1025 ,
גיליון מס' 533
פרשת בהר בחוקותי
ברכה על תנאי
מאת עוזי פז ,קיבוץ עין הנצי"ב

הברכה המוזכרת בפרשת "בחוקותי" במהלכו של פרק כ"ו נוגעת בארבעה מישורים :הכלכלי ,הבטחוני,
הלאומי והרוחני .לפני הברכה בא התנאי לכל הברכות–
יתם א ָתם( :כו ,ג)
ִאם בְּ חֻ ק ַתי ֵּתלֵּכּו וְּ אֶ ת ִמ ְּצו ַתי ִת ְּש ְּמרּו וַ עֲ ִש ֶ
ולאחר התנאי באות ההבטחות .ראשית ,ההבטחה של "הקמח" ,ההבטחה הכלכלית:
וְּ נ ַָת ִתי גִ ְּשמֵּ יכֶם בְּ ִע ָתם
וְּ ִה ִשיג ָלכֶם דַ ִיש אֶ ת בָ ִציר

ָארץ יְּבּולָּה
וְּ נ ְָּתנָה הָ ֶ
ּובָ ִציר י ִַשיג אֶ ת ז ַָרע

וְּ עֵּ ץ הַ ָשדֶ ה י ִֵּתן פִ ְּריו:
וַ אֲ כַלְּ ֶתם ל ְַּח ְּמכֶם לָשבַ ע

ַאר ְּצכֶם( :כו ,ד-ה)
ישבְּ ֶתם לָבֶ טַ ח בְּ ְּ
וִ ַ
נשאלת השאלה האם הישיבה לבטח בארץ שייכת לתחום הכלכלי או הבטחוני ,וכן  -מדוע היא משולבת
בפסוקים העוסקים ביבולי הארץ? והתשובה היא משום שאם חס ושלום יש רעב בארץ ,יוצאים ממנה
ַאר ְּצכֶם.
ישבְּ ֶתם לָבֶ טַ ח בְּ ְּ
למצרים או למואב .לכן מבטיחה התורה וִ ַ
נשים לב שלהבטחה הבטחונית מוקדש המקום הרחב ביותר:
ָארץ
וְּ נ ַָת ִתי ָשלום בָ ֶ
ָארץ
וְּ ִה ְּשבַ ִתי חַ יָה ָרעָ ה ִמן הָ ֶ

ּושכַבְּ ֶתם וְּ אֵּ ין מַ חֲ ִריד
ְּ
ַארצכֶם:
וְּ חֶ ֶרב ֹלא ַתעֲ בר בְּ ְּ

ְּּורדַ פְּ ֶתם אֶ ת איְּבֵּ יכֶם
וְּ ָר ְּדפּו ִמכֶם חֲ ִמ ָשה מֵּ ָאה

וְּ נָפְּ לּו לִ פְּ נֵּיכֶם לֶחָ ֶרבם:
ּומֵּ ָאה ִמכֶם ְּרבָ בָ ה י ְִּרדפּו

וְּ נָפְּ לּו איְּבֵּ יכֶם לִ פְּ נֵּיכֶם לֶחָ ֶרב( :שם ,ו-ח)
האם ידעה התורה שבעיה זאת תלווה אותנו לאורך זמן רב?
ההבטחה הלאומית מתבטאת בהבטחה לקיום הברית לאבות:
יתי אֲ לֵּיכֶם
ּופָ נִ ִ
יתי אֶ ְּתכֶם
וְּ ִה ְּרבֵּ ִ

יתי אֶ ְּתכֶם
וְּ ִהפְּ ֵּר ִ
יתי ִא ְּתכֶם:
וַ הֲ ִקימ ִתי אֶ ת בְּ ִר ִ

וַ אֲ כַלְּ ֶתם י ָָשן נו ָשן

וְּ י ָָשן ִמפְּ נֵּי חָ דָ ש תו ִציאּו( :שם ,ט-י)

אין זאת סתם חזרה למישור הכלכלי .ההבטחה כאן היא שגם לאחר הריבוי העצום לא תתעורר בעיה איך
להאכיל את העם המתרבה .אדרבא ,יהיו עודפים [ונוכל אפילו לייצא לחו"ל]...
וכאן אנו מגיעים אל העיקר ,אל החלק הרוחני ,אל המטרה שכל מה שהובטח בפנינו קודם ,אינו אלא
בסיס הכרחי להשגתה:
וְּ נ ַָת ִתי ִמ ְּשכָנִ י בְּ תוכְּ כֶם וְּ ֹלא ִתגְּ עַ ל נַפְּ ִשי אֶ ְּתכֶם:
ֵּאֹלהים וְּ אַ ֶתם ִת ְּהיּו לִ י לְּ עָ ם( :שם ,יא-יב)
ִיתי ָלכֶם ל ִ
וְּ הָ י ִ
וְּ ִה ְּתהַ לַכְּ ִתי בְּ תוכְּ כֶם
הרגשת קרבת ה' היא האידיאל העליון שאין למעלה ממנו ,ורק אליו יש לשאוף ללא הפסק .כמו שנאמר:
"אחת שאלתי מאת ה'" ,"...קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר ."...
לבסוף מגיעה החתימה האומרת :כמו שקיימתי את האירוע המכונן הראשון ,כך אקיים גם את השאר:
אֲ נִ י ה' אֱ ֹלהֵּ יכֶם

אתי אֶ ְּתכֶם מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ַריִם
אֲ ֶשר הוצֵּ ִ

ִמ ְּהית לָהֶ ם עֲ בָ ִדים

וָ אֶ ְּשבר מטת עֻלְּ כֶם

וָ אולְֵּך אֶ ְּתכֶם קו ְּמ ִמיּות( :שם ,יג) .
כאן ניתן לשאול את השאלה האם מי שקרא למלחמת השחרור "מלחמת קוממיות" התכוון למילה
יחידאית זאת ובהקשר הזה?
ולסיום ,לאחר כל הברכות הללו ,אשר תודה לא-ל ,הולכות ומתממשות לנגד עינינו ,תמיד יש לזכור

שהכל מותנה ,והתנאי מופיע בצורה מפורשת בפסוק הפתיחה של הפרק ִ -אם בְּ חֻ ק ַתי ֵּתלֵּכּו...

עוזי פז ,חבר קיבוץ עין הנצי"ב מורה לתנ"ך במדרשת עין הנצי"ב מיום היווסדה ,בוגר
אוניברסיטת בר אילן בתנ"ך ) (MAובתלמוד ) (BAלשעבר מנהל בי"ס המשותף בשדה
אליהו.

אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו
באינטרנט באתר של תנועת הקיבוץ הדתי בכתובתwww.kdati.org.il/parashat/hashavua.htm :
כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני ,יש לשלוח הודעה אלwebmaster@kdati.org.il :
ולרשום  subscribeבשורת הנושא .כדי להפסיק ,יש לכתוב  unsubscribeבשורת הנושא.
תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים ,יש לשלוח אלamudim@kdati.org.il :
אתר האינטרנט של הקיבוץ הדתיwww.kdati.org.il:

