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  "בחקתי"ארבע הערות בשולי פרשת 

�ַֹתי ֵ�ֵלכ� ְוֶאת ִמְצ�ַתי ִ�ְ�ְמר� ַוֲעִ�יֶת� אָֹת�" �  )3, ויקרא כו( "ִא� ְ�ח

  

  

  שבילי הברכה והקללה. 1

המוכרת (אשר כמו הפרשה האחרונה בספר דברים , ו בפרשה האחרונה של ספר ויקראאנחנ

  .שכנראה ירדו לעולם כשהן כרוכות זו בזו, עוסקת בענייני ברכה וקללה) יותר

�ַֹתי ֵ�ֵלכ� ְוֶאת ִמְצ�ַתי ִ�ְ�ְמר� ַוֲעִ�יֶת� אָֹת ": הפרשה נפתחת בלשון ברכה �ְוָנַתִ�י , �ִא� ְ�ח

וכך וכך ברכות טובות עד סוף  ..."יֶכ� ְ�ִעָ�� ְוָנְתָנה ָה*ֶר' ְיב�ָל) ְוֵע' ַהָ&ֶדה ִיֵ�# ִ"ְרי�ִגְ�ֵמ 

 ְוִא� לֹא ִתְ�ְמע� ִלי ְולֹא ַתֲע��": אנחנו מוצאים את האיום המתבקש 14בפסוק . 13פסוק 

משום . יפקדו את מי שלא ישמעומכאן פירוט הקללות והצרות ש, ..."ֵאת ָ.ל ַהִ-ְצ�ת ָהֵאֶ,ה

שאלו פעם ילד אחד אם יש יותר . (41וזה נמשך עד סוף פסוק , מה קללות יש יותר מברכות

בעניין . ולימדו אותו שאפילו הפסימים יודעים שזה בערך שווה, עליות או יותר ירידות בעולם

יותר קללות  כל מוצא-הכל והיודע-ואפילו היכול, ברכות וקללות לא עוזרת חכמת הילדים

  ).אז שלא יגידו שהעולם הזה פסימי רק בגללנו. מברכות

  

  

  שבילים ללכת בהם. 2

�ַֹתי ֵ�ֵלכ�" �לא "או , "תשמרו"או , "תזכרו"יכול היה לומר ? "תלכו"למה זה נאמר  / "ִא� ְ�ח

, יש שינוי בהליכה, יש תנועה בהליכה". תלכו"אך הוא בוחר לומר , "תסורו מהן ימין ושמאל

, ישנם מפגשים אחרים עם אנשים ועם סיטואציות כשהולכים, הנופים משתנים כשאתה הולך

, נעת מתהליכים ומניעה תהליכיםההליכה מּו, יש מעברים ממקום למקום כאשר הולכים

חוקים שזוכרים אותם הם כמו אנשים יקרים  –הליכה היא זרימה של תודעות ותובנות 

  .חוקים שהולכים אותם הם חוקי חיים ,שאנחנו זוכרים גם אחרי שהם מתים

מגיעים למקומות  - וכשהולכים בדרך הנכונה , חוקי חיים הם כמו שבילים שצריך ללכת בהם

, תלוי מהיכן באים: ייתכן שאפשר להגיע למקומות הנכונים בכמה שבילים ודרכים. הנכונים

  .פגוש בדרךתלוי עם מי רוצים ללכת ואת מי רוצים ל, תלוי איזה דרך רוצים לעבור

אבל הפלאחים חרשו , פעם רציתי לנסוע באופנים בדרך השדות. בעצם גם השבילים משתנים

פעם עשינו טיול בסיני אחרי שיטפון שסחף את כל . לי אותה ולא הגעתי לשום מקום נכון

כך כל מי שטייל בדרכים של סיני נסע בדרכים שאנחנו המצאנו אותן -ואחר, הדרכים מהמפה

מעניין גם . ניין שהדרכים שמשתנות הכי מהר הן הדרכים שלא הולכים בהןמע. ראשונים

אני חושב שזה  –או רעידות אדמה , כמו מלחמות, שהרבה שבילים משתנים אחרי טראומות

  .נכון גם לגבי טראומות של הנפש

אך אי אפשר , יודע שאפשר להגיע בדרכים שונות, המהלך בשבילי ההלכה, כל טייל טוב

כל טייל טוב בשבילי ). לא מעולם הפלילים, זה מין ביטוי מעולם הטיולים(מפה לאנוס את ה

הצפון (אך הצפון תמיד ישאר באותו מקום , ההלכה יודע שאפשר להגיע מכיוונים שונים

, שאם אין בה תנועה -" הכָ לָ הֲ "מה ועל כן קראו ׁשְ )... והמצפון הולכים יחד גם בלתי אם נועדו

  .ה ההלכההלכ –אם לא מהלכים בה 

  



  מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראלבאורנים   המדרשה

  

  

  שבילים מקבילים. 3

�ַֹתי ֵ�ֵלכ�"הברכה מתחילה ב �ְוִהְתַהַ,ְכִ�י ְ�ת�ֲכֶכ� ְוָהִייִתי ָלֶכ� "ומסתיימת ב "ִא� ְ�ח

אנחנו , כשאיזוני ההליכה הנכונים מתקיימים – )12, שם( "ֵלאלִֹהי� ְו0ֶ�� ִ�ְהי� ִלי ְלָע�

, בארץ הזאת, ואלוהים מתהלך בשבילים שלנו; היםמהלכים בשבילים שלו והוא יהיה לנו לאלו

  .ואנחנו נהיה לו לעם

ֶאֶר' ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכ� ֲאֶ�ר ה�ֵצאִתי ֶאְתֶכ� ֵמ "? ממתי - )הגדה של פסח(" היום הייתם לעם"

  .)13, שם( "ֶאְתֶכ� ק�ֲמִמ�3ת ָוא�ֵל2ְ ... ִמְצַרִי�

  

  

  ישראל-שביל חוצב. 4

, רובן מתמקדות במחלות. וצרות נכונו לעם ישראל שאינו הולך בדרכיונאצות , הרבה קללות

 ְוָזַכְרִ�י ֶאת ְ�ִריִתי ַיֲעק�ב": לאחר כל אלה יבא הפיוס. אך אין שמד מוחלט. מוות וגלות, רעב

כרון המשותף הז. )42, שם( "ְו60 ֶאת ְ�ִריִתי ִיְצָחק ְו60 ֶאת ְ�ִריִתי 0ְבָרָה� ֶאְז.ֹר ְוָה*ֶר' ֶאְז.ֹר

ההבטחה המשותפת לבני יעקב , הברית המשותפת לבני יצחק והארץ, לבני אברהם והארץ

תמו , עם ישראל שב לארצו. חוזרת ומהדהדת מעבר לכל הררי הגלות והקללה –על הארץ 

ֵריֶכ� ִיְהי� ְוֶאְתֶכ� ֱאָזֶרה ַב�7ִי� ַוֲהִריקִֹתי 0ֲחֵריֶכ� ָחֶרב ְוָהְיָתה 0ְרְצֶכ� ְ�ָמָמה ְועָ "ימי 

  ? מה עכשיו. שבו גאולים לארצם וחזרה הארץ לגואליה. )33, שם( "ָחְרָ�ה

 6כביש , נוסע לתל אביב דרך החוף 2' כביש מס, נוסע לירושלים דרך ההרים 1' כביש מס

אך איזה הוא השביל החצוב למקומות  –נוסע לכל מקום ועוד יחצה את כל הארץ עם השנים 

  ?הנכונים
 


