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                              ראה נגיעות מפרשת השבוע 

שורים חלקם ק. מובאים לראשונה חלקם הוזכרו קודם לכן םחלק ,מרובת מצוות וענייניםראה  פרשת
 ארץ ישראלעניין אחד מרכזי בפרשה הוא נושא . או אחרי שלפניזה בזה וחלקם ללא כל קשר לטקסט 

        .)ללא ציון שמה ומקומה(  למקום המקדש ולעיר הקודשש עיסוק רב יו הרות בוקשמצוות הוה
בצל המתיחות בדרום הפרשה ממש מבארת מה צריך לעשות ומה אסור לעשות בשביל להגיע למצב של 

  ." ֶּבַטח ֹאְיֵביֶכם ִמָּסִביב, ִויַׁשְבֶּתם יֶכם ַמְנִחיל ֶאְתֶכם; ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָּכלֵק ֱאה'  ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר" 

של האקטואלי את הקשר עוד במאה הקודמת פירש אביו של האדמור מבעלז , הרב מרדכי מבלגורי 
ֵהיֶכם, ַעלה'  ַּפְחְּדֶכם ּומֹוַרֲאֶכם ִיֵּתן  ִיְתַיֵּצב ִאיׁש, ִּבְפֵניֶכם:-לֹאסוף הפרשה הקודמת "  ָהָאֶרץ -ְּפֵני ָכל-ֱא

ההמשך הישיר " הבטחה זו מותנית שישראל ילכו בדרך ה' לכן .ָבּה, ַּכֲאֶׁשר, ִּדֶּבר ָלֶכם-ֲאֶׁשר ִּתְדְרכּו
ו בדרך הנכונה יהיה להולך " כשעם ישראל .ּוְקָלָלה ְּבָרָכה, ַהּיֹום ְרֵאה, ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם  " פרשה שלנוב

הודית דווקא אז השנאה ליהודים היומהדרך כשנתרחק מהזהות . ויעל אויב לייפוופחד שגשוג ברכה 
  .שייחלשר ההרתעה וכותרים ראש , תגברת

ראל ואינם יכולות להתקיים מחוץ לארץ כגון צוות רבות הנקובות בפרשה עניינם רק בארץ ישמ
החלים  ואיסורים דיניםבפרשה גם . , עיר נידחתשמיטה, עיבלגריזים והר הר  על אשר הברכה והקללה

      -בהרות ברורות היש וקדושת הארץ בבשל זהירות  כביכול דגש מיוחדעליהם בכל העולם אולם יש 
  ..." י ֲאֹבֶתי ְל ְלִרְׁשָּתּהֵק ֱאה'   ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים, ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות, ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר ָנַתן" 

להתרחק מכל  -אזהרותהעניין  ציין אתמהרב שטיינזלץ  ה יכולה לשמש כבסיס לחוק הלאום .הפרש
עם ישראל אמור  .ומכל רעיון של כל דת שהיאעבודה זרה העמים שחיים בארץ ישראל להתרחק מ

 בארץ בלי להשאיר עמים לעם ישראל רק ארץ ישראל . אל ולמשול בה שלטון גמורלכבוש את ארץ ישר
מלא לכל אורכו ספר דברים  .לשלוט על עמים זרים ולא צריך  עם ישראל לא נועדעם זאת יחד 

 , בעיקר מפני תרבותםלא בשל כוחם אלא  באזהרות המדגישות את החשש מיושבי הארץ הקדמונים
  .עלינו הרעה  םתהשפעו  דתם

התדרדרותו הרוחנית של עם ישראל בעקבות חשיפתם לעבודות הזרות של ניבאה ש התורה הקדושה
מעולם לא היה שלטון יהודי בארץ  .אבל גם לשיבה אליהקשה ארוכה וגרום לגלות תעמי הסביבה 

התנ"ך מלא בארץ. תמיד נשארו מובלעות של עמים אחרים  .עמים שונים ישראל ללא מיעוט של
ההדגשות להתרחק מעבודה זרה  .על עם ישראלעמים הנותרים השפעות הרעות מההבדוגמאות של 

  . "עם לבדד "  ואת החשיבות להיות מקורן להזכיר לעם ישראל את השונות והנבדלות 

גדולה  האימפריאיננו  ,שאנו עם ייחודי , אומה קטנההרב זקס מבאר שמשה מגדיר מעבר לכל המצוות 
 , להעם סגונבחרנו להיות היות אור לגוים .אבל אנו שונים כי ה' בחר בנו מכל העמים ועלינו מוטל ל

, ּוְבֹיֶׁשר "  השגחת ה' בלבד  אנו חיים ושורדים משום .מולדגנטי אין בנו שום יתרון   אולם לֹא ְבִצְדָקְת
, ַא  , ּוְלַמַען ָהִקים ה'  ,ִּכי ְּבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה  ַאְרָצם-א, ָלֶרֶׁשת ֶאתָּתה בָ ְלָבְב ֶהי מֹוִריָׁשם ִמָּפֶני ֱא

, ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקבה'  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע-ֶאת ֶהי ֹנֵתן ְלה'  ְוָיַדְעָּת, ִּכי לֹא ְבִצְדָקְת .ַלֲאֹבֶתי  ֱא
תרון הגדול שלנו הוא הייחוס שלנו " הי ֹעֶרף, ָאָּתה-ְקֵׁשה-ִּכי ַעם  ְלִרְׁשָּתּה: ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת-ֶאת

 –תחת ביקורת מתמדת יהודי המאמין הבחייו של וכל תחום כל דקה .ושמירת מסורת ישראל לאבות 
על כשרות המזון  הדקפה,  באוכל, לדוגמא  .בכלית ושליטה עצממעצורים שליטה , איפוק ,ת ושנדר

שג שהו ם מעשרות וצדקה מהרכוש שלנוושלתלהדרישה  לכןושהכל מאת ה'  הכרה,  נונכנס לגופה
זו מערכה יומיומית החיים היהודיים אם נשתלב בגויים נאבד את בזכות ברכת ה' היא גם הגיונית . 

ֵהיֶכםה'  ָּבִנים ַאֶּתם, לַ " למרות הכל שר משה אומעם עליות ונפילות אך  ה'  ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה, לַ  ... ֱא
; ּוְב ָּבַחר ֶהי   " .ְּפֵני ָהֲאָדָמה- ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגָֻּלה, ִמֹּכל ָהַעִּמים, ֲאֶׁשר ַעלה'  ֱא

משה שרטט את הבחירה בין טוב לרע בין חיים למוות בין ברכה לקללה בין הליכה בדרך ה' לריצה 
החיתים הכנענים הפריזים   -קינאוהם שבהם  אותם עובדי עבודה זרהעובדה היא ש. לעבודה זרה

אויבי ישראל במשך הדורות רדיפות ופרעות את  עם ישראל שרד. נעלמו ואינם עוד ודומיהם היבוסים
       .בארץ ַהַּנֲחָלהַהְּמנּוָחה,  לקראת את טרור הפלסטינים  גםבע"ה עבור נוהפלישתים ובהם 

 שבת שלום וחודש טוב

 שלר איתן                 

 , מורי ורבי אברהם חנן בן אטל ונתן ז"ללעילוי נשמת אבי


