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 תיו קבח - בהרת השבוע ופרשנגיעות מ

 
ַהרהשבת נקרא בע"ה את פרשות " ַתי" ו" בְּ ֻחקֹּ " ונסיים את הקריאה בספר ויקרא.                        בְּ

שפע  ,סוציאליותמצוות  ,לתןגאוו , מכירת קרקעות, יובלשמיטההם  תופרשההעיקרים של  םנושאיה

 .דיני הקדש ומעשרותו הולכים בדרך הרע ל קללות ,להולכים בדרכי ה' ולהבדיל חו"ח ברכות

 

 גירוש מהארץ לגלות ,בצורת, תבוסה במלחמה, חורבן,  לות קשות מאד, מחלותקלרשימת אנו קוראים 

לצערנו הרב ה מדויקת שלמעשה הפרשה היא נבוא .ועוד תיאורים קשים מאד כל תפוצות העולםלו

כי אם  שנים 2000מעל אולם היא גם התקווה הגדולה שחיזקה את עם ישראל לאורך  אההתגשמה במלו

ל-ִאםוְּ  " הרי שיש לצפות להתגשמות הברכות . והתגשמות הקלל לֹּא ַתֲעׂשּו, ֵאת כָּ עּו, ִלי; וְּ מְּ ֹוהַ -לֹּא ִתשְּ ת ִמצְּ

ה ֵאלֶּ ת…הָּ נַָּתִתי אֶּ ה-וְּ בָּ רְּ ם חָּ ֵריכֶּ ת ...עָּ ִתי ֲאִני, אֶּ שָּ -ַוֲהִשמֹּ ץ; וְּ רֶּ אָּ ּההָּ ִבים בָּ שְּ ם, ַהיֹּ ֵביכֶּ יְּ יהָּ אֹּ לֶּ מּו עָּ ם . מְּ כֶּ תְּ אֶּ וְּ

ה בָּ רְּ יּו חָּ ם ִיהְּ ֵריכֶּ עָּ ה, וְּ מָּ מָּ ם שְּ כֶּ צְּ ה ַארְּ תָּ יְּ הָּ ב; וְּ רֶּ ם חָּ ִתי ַאֲחֵריכֶּ ה ַבּגֹוִים, ַוֲהִריקֹּ ץ … .ֱאזָּרֶּ רֶּ אֶּ ם, בְּ ַאתֶּ ם וְּ ֵביכֶּ יְּ   ;אֹּ
ם כֶּ ִרים בָּ אָּ ַהִנשְּ נַֻסת וְּ נָּסּו מְּ ף, וְּ ה ִנדָּ לֶּ ם, קֹול עָּ תָּ ַדף אֹּ רָּ ם; וְּ ֵביהֶּ יְּ ת אֹּ צֹּ ַארְּ ם, בְּ בָּ בָּ ְך ִבלְּ רֶּ ֵהֵבאִתי מֹּ לּו, -וְּ נָּפְּ ב וְּ רֶּ חֶּ

ֵדף ֵאין רֹּ ם ... וְּ ֵביכֶּ יְּ ץ אֹּ רֶּ ם, אֶּ כֶּ תְּ ה אֶּ לָּ כְּ אָּ ם, ַבּגֹוִים; וְּ תֶּ  " ַוֲאַבדְּ

ובין השאר תיאר את  למניינם 1867 שנתי מארק טוויין ערך מסע מתועד ומפורסם באהסופר האמריק

תיאור דוקומנטרי של מצב אשר תואר  פר ומרחף עליה כישוף של קללה " יושבת בשק ואהארץ "כארץ ה

את המושבה גיא  הת חלוצים הקימצקבו 1878, ב תיאורהשנים לאחר 11 .בתורה אלפי שנים קודםונצפה 

ן "במקור מתהילים א ראש פינה אוני הי בֶּ ֲאסּו אֶּ ה ַהבֹוִנים מָּ תָּ יְּ רֹּאש הָּ כוונה להניח אבן פינה וך מת "  ִּפנָּה לְּ

מושבת פתח תקווה מקור השם מספר  נוסדה מספר שבועות אחריהם  .בארץחזרה  היהודית  להתיישבות

וָּה  הושע " ַתח ִתקְּ פֶּ כֹור לְּ ק עָּ ת־ֵעמֶּ אֶּ ם וְּ יהָּ ִמשָּ מֶּ רָּ ת־כְּ ּה אֶּ נַָּתִתי לָּ וך תקווה וכוונה להפוך מקום מתוזאת  ”וְּ

ק "  ליישוב מבורך ופורח וכפי שמופיע בספר ישעיהומקולל עכור ומזוהם  ֵעמֶּ ֵוה־צֹּאן וְּ רֹון ִלנְּ יָּה ַהשָּ הָּ וְּ

ר קָּ ץ בָּ ֵרבֶּ כֹור לְּ   טוריהבעל היסכולו בעולם שנפוץ ושפות שונות  הילות קטנותשל קהחזיר עם ב"ה קה "עָּ

על רקע ומלחמות הישרדות קשות כדי תוך  ,נטושההרוסה ואך  המובטחתלארץ משותפת עתיקה 

שקם שאף ממלכה לא הצליחה לכרה הומ שניהוהעולם הראשונה המלחמות פריצת  והתעוררות לאומית 

מנהיגי  ש  1920בסוף אפריל שחל ועידת סן רמו תב לקראת ציון כדרור אידר  ד"ר .מדינה בסס כאןול

ות לעל בזכות העם היהודיעולמית הכרה ביקשו בזהירות לא דיברו בתחילה על הקמת מדינה אלא הישוב 

שקדמה לה   הצהרת בלפור .את הבית הלאומי (של מה שהיה בעבר בניה  ,לארץ ולכונן מחדש ) כהמשך

ה בזכות היהודים על ארץ להכר נתקבלה הכרעה משמעותית סן רמו תועידב  "לייט"בל תקדימית אהיתה 

לראשונה מאז החורבן הכירו אומות העולם למעשה . ברעם זיקה ברורה לעשראל מתוך " לכונן מחדש " י

וייצמן חיים  .שונה בעם היהודי כבעל זכות לגיטימית וחוקית ובעל תוקף על ארצו העתיקהבמאה הרא

בזכויותינו בפלשתינה שנכללה באמנה עם טורקיה והפכה אותה ההכרה  ,מנו " ההחלטה בסן רמו ז אמר ב

לא  תנועה הציונית ואוליהפוליטי הגדול ביותר בהיסטוריה של ה עהאירולחלק מהחוק הבינלאומי היא 

התנגדותם הבלתי  ו התנהלות הערבים של העם היהודי מאז הגלות " ההיסטוריהבכל  –ומר יהיה מוגזם ל

  .                           ממעל אלוקיתש תכנית בנה שיולהות השונות מיכה האומות בהחלטלתאף היא עזרה  ותשרפהגיונית ל

 

ִתי," התקווה והתקומה  םיחד עתפוצות היציאה לבפרשה את גזירת  אנו קוראים  זַָּכרְּ תוְּ ִריִתי-אֶּ ֲעקֹוב;  יַ  בְּ

ת ַאף אֶּ ת-וְּ ַאף אֶּ ק וְּ חָּ ִריִתי ִיצְּ ר-בְּ כֹּ זְּ ם, אֶּ הָּ רָּ ִריִתי ַאבְּ ר בְּ כֹּ זְּ ץ אֶּ רֶּ אָּ הָּ ת...וְּ צּו אֶּ ֵהם, ִירְּ נָּם-וְּ ַאף ...ֲעוֹּ ֹּאת  -ַּגם-וְּ ז

ֵביהֶּ  יְּ ץ אֹּ רֶּ אֶּ ם בְּ יֹותָּ לֹּא-ם, לֹּאִבהְּ ִתים וְּ ַאסְּ ם-מְּ ַכֹּלתָּ ִתים לְּ ַעלְּ ם: גְּ ִריִתי, ִאתָּ ֵפר בְּ הָּ ם' ה ִכי ֲאִני  לְּ ִתי   ֱאֹלֵהיהֶּ זַָּכרְּ וְּ

ִנים: ִרית ִראשֹּ ם, בְּ הֶּ ר הֹוֵצאִתי לָּ ם ֵלאֹלִהים-ֲאשֶּ הֶּ יֹות לָּ ֵעיֵני ַהּגֹוִים, ִלהְּ ַרִים לְּ ץ ִמצְּ רֶּ ם ֵמאֶּ תָּ                 " אֹּ

ת" אמר למה נ  ִתי, אֶּ זַָּכרְּ ת-וְּ ַאף אֶּ ִריִתי ַיֲעקֹוב; וְּ ת-בְּ ַאף אֶּ ק וְּ חָּ ִריִתי ִיצְּ ם-בְּ הָּ רָּ ִריִתי ַאבְּ נכון הסדר ההרי   ? " בְּ

הסביר שאילו   ( 18בן המאה ה  ) המגיד מדובנא . קביצחק ולבסוף יעם , ך להתחיל באברהרי, צהפוךהוא 

יכלו ם ועשיו בן יצחק הרי שישמעאל בן אברה ,התורה היתה פותחת בזכותם של אברהם ויצחק קודם

ומכאן עיקר טי ישראל יתו שכרת עם יעקב אבי שב מברעשה ה' לכן על הארץ  קדימהות בטענה לזכלבוא 

  יעקב .לטעון כנגד ברית בני עשיו וישמעאל אין זכות של

 שבת שלום. 

  שלר איתן
 ולרפואת חולי ישראל.  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


