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 ברית ה

 . בפרשתנו אוסף משה את עם ישראל וכורת עימם ברית נצח

 :  'המתארים מה יקרה אם עם ישראל יפר את הברית עם הקראו את הפסוקים הבאים 

ַחר" ִּֽ ף  ַוי  יהָָּ֙ ֶאת' הַאַ֥ ֶלֶ֨ יא עָּ ִ֤ ב  וא ְלהָּ ִ֑ ֶרץ ַהה  ָ֣ אָּ ל בָּ ה ַהְכתּו כָּ לָָּ֔ הַהְקלָּ ֶפר ַהֶזִּֽ ַ֥ ה ַבס  ָ֖  .בָּ

ם  ִ֤ ְתש  ם ֶאל' הַוי  ֵ֛ כ  ֹול ַוַיְשל  דִ֑ ֶצף גָּ ה ּוְבֶקָ֣ ָ֖ מָּ ף ּוְבח  ם ְבַאַ֥ תָָּ֔ ל ַאְדמָּ ַעָ֣ ה מ  ֹום ַהֶזִּֽ ֶרת ַכיַ֥ ֶרץ ֲאֶחָ֖  ".ֶאַ֥
 

 _______________? מה יקרה לארץ ישראל

 ________________? מה יקרה לעם ישראל

 יש תקווה 

עם ישראל גלה מארצו והארץ . ימי בית שניבית ראשון וב ימיו בדברי הברית התקיימ

יש ל וישראל שלמרות הכבפסוקים הבאים מלמד משה את עם . נותרה שוממה וחרבה

 . דרך חזרה

 :   קראו את הפסוקים

י" ִֽ יָך ָכל ְוָהָי֩ה כ  אּו ָעל ֶ֜ ר ָנַת   ָיב ֹ֨ ֶׁ֥ ה ֲאש  ה ַהְבָרָכ֙ה ְוַהְקָלָלָ֔ ל  ים ָהא ֵ֗ ִ֣ לַהְדָבר  ָת֙ א  ב  ִֽ ֲהש  ֶ֑יָך ַוִֽ י ְלָפנ   ת 

ל ָך ְבָכֹ֨ יֲחָךָ֛  ְלָבב ָ֔ ד  ר ה  ֶׁ֧ ם ֲאש  ָמהקיֱאֹל 'הַהּגֹוי ָ֔  ".ָך ָשִֽ

 התעוררות  : שלב ראשון

 ?כדי לשוב אל ארצם לעשות בשלב ראשוןמה צריכים עם ישראל 

 : שלפניכם 'בתרגום יונתן'היעזרו  

  

 תשובה עולות בלב העם  אלו מחשבות של :לפי תרגום יונתן
 ? בגלות

 מעשים  –שלב שני 

ְוְ " ת ָּ֞ ב  רקֱאֹל'ְדְהעְַׁשַׁ לְֲאשֶׁ ֹכֹ֛ ֹק֔לֹוְכ  ְב  ָּ֣ ת  ע  מַׁ ָֽׁ ש  ְו  לְיךָ֙ כ  יךְב  נֶׁ֔ הְוב  ָּ֣ ת  ֹוםְאַׁ יּ֑ ְהַׁ ךָ֖ ו  צַׁ יְמ  ִ֥ ֹנכ  ָֽׁ לְא  כ  ְוב  ךָ֖ ב  ב  ְל 
ך ָֽׁ שֶׁ פ   "נַׁ

 : מובא בתרגום יונתן

ל ָת֙ א  ב  ִֽ ֲהש  ָך ַוִֽ בכל העמים  והשבותם אל לבכם לשוב לעבודתי - ְלָבב ָ֔

 .שמה' אשר הגלה אתכם ה

 
 

להשיב אל הלב פירושו 
  להתבונן ולחשוב
 . ולהחליט לשנות
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  אלו מעשים יגרמו לדבר לקרות ?"'ב עד הלשו"כיצד מסביר יונתן את המילים? 

 מדות באיזה אופן צריך לשוב סמנו בצבע צהוב על גבי הפסוק את המילים שמל

 .'אל ה

 

  של העם הכנה מקבל את התשובה' ה –שלב שלישי 

ב וְ " יָך ֶאת 'השֶָּ֨ ל ֱאֹלֶהֵ֛ כָּ ֶבְצָךָ֙ מ  ב ְוק  ָך ְושָָּׁ֗ ֲחֶמִ֑ ִּֽ ּוְתָךָ֖ ְור  ר ְשבִּֽ ים ֲאֶשֶׁ֧ ַעמ ָ֔ ָ֣ יְצָךֵ֛  הָּ ִּֽ הקֱאֹל 'הֱהפ  מָּ ִּֽ ם. יָך שָּ  א 

ם ְיַקֶבְצָךָ֙  שָָּׁ֗ ם מ  י  ִ֑ מָּ ה ַהשָּ ָ֣ ְקצ  ֲחָךָ֖ ב  ַדִּֽ ְהֶיַ֥ה נ  ִּֽ ָךקיֱאֹל' הי  ֶחִּֽ קָּ ם י  ָ֖ שָּ יֲאָך. ָך ּומ  ִּֽ ֱהב  ֶרץ  ָך ֶאלקֱאֹל 'ה ֶוִּֽ ֵ֛ אָּ הָּ

ְרְבָךָ֖  ֲאֶשר ְבָךַ֥ ְוה  ִּֽ יט  ּה ְוה  ִ֑ ְשתָּ יר  ִּֽ יָך ו  ּו ֲאֹבֶתָ֖ ְָֽרשַ֥ ִּֽ אֲ  יָּ ִּֽ יָךמ   ".ֹבֶתִּֽ

 
 כיצד ידע העם שתשובתם התקבלה ? 

 שבותך' פירוש המילה הסבירו את' . 

 י שלפניכם"קראו את פירוש רש : 

 

 

 

  

 והסבירו את תשובתוי "כתבו במילים שלכם את שאלתו של רש. 

 ניתוח לב  - שלב רביעי

ל " ְבָךָ֖ ְוֶאת יָך ֶאתקֱאֹל' הּומֶָּ֨ ִּֽ ה  ְלבָּ ֲהבָָּ֞ ָך ְלַאִּֽ ב ַזְרֶעִ֑ ל ָך ְבכָּלקֱאֹל' ה ֶאתְלַבָ֣ ְבָךַ֥ ּוְבכָּ ִּֽ ַען  ְלבָּ ַנְפְשָךָ֖ ְלַמַ֥

יָך  ".ַחֶיִּֽ

 

  

 

 איזה סיוע מקבל מי שבא להיטהר ? 

 מדוע שלב זה הוא ? את לב העם' לאיזו מטרה מל ה :הסבירו

  ?חשוב בתהליך התשובה

 

 

בשעה שאתם  .אשריכם הצדיקים בעלי התשובה – יָך֙ קֱאֹל 'ה ָתָּ֞ ַעדְוַשבְ 

 "חוטאים וחוזרים בתשובה תשובתכם מגעת עד כסא הכבוד

 

רבותינו למדו מכאן  ".והשיב את שבותך"היה לו לכתוב  :אלהיךְאתְשבותך'ְושבְה

, וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו, שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם

 .םשהוא ישוב עמה

 

ואמר כאן שיסיר  .משל ללב שאוטם מכסה אותו שלא יבין ולא ירגיש -ומל
  .'רוצה לומר יכשיר לבבכם להתעורר לאהבת ה ,את האוטם' ה

  ( פירוש דעת מקרא)" הבא להיטהר מסייעים אותו"וכן אמרו במסכת שבת 
 

 :דוד המלך מבקש

 לב טהור "

 ..." י אלוקיםברא ל

 '? מה הוא בעצם מבקש מה
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 ":ניצבים"דבר תורה לפרשת 

 בפרשתנו אוסף משה את עם ישראל וכורת עימם ברית נצח

 בכריתת הברית מסביר משה שאם חלילה העם יפר את הברית 

 .ארץ ישראל תהיה שוממה ועם ישראל יובל לשבי הגלות ויופץ בכל ארצות תבל

 ? האם יש דרך חזרה ממציאות קשה זו

 :ופורש בפני העם את שלבי התשובה ! יש מוצא":שהאומר מ

ֶנִ֑יָך ְוהָּ " י ְלפָּ ת  ַתָ֖ ר נָּ ה ֲאֶשַ֥ לָָּ֔ הָ֙ ְוַהְקלָּ כָּ ֶלה ַהְברָּ א ָׁ֗ ים הָּ ָ֣ ר  ל ַהְדבָּ יָך כָּ ֶלֶ֜ אּו עָּ י יָֹּבֶ֨ ִּֽ יָּ֩ה כ 

יֲחָךֵ֛ ה ד  ר ה  ם ֲאֶשֶׁ֧ ל ַהגֹוי ָ֔ ָך ְבכֶָּ֨ ֶבָ֔ ָ֙ ֶאל ְלבָּ ֹבתָּ ִּֽ ה' ַוֲִּֽהש  מָּ ִּֽ  ".ֱאֹלקיָך שָּ

שוב ולהבין לח, משה מלמד בשלב הראשון שעל העם להתבונן במציאות המרה

 .'מדוע הגיעה אליהם הצרה ולקבל על עצמכם לשוב ולעבוד את ה

יָך ' ְוַשְבתָָּ֞ ַעד ה: "ואז ֶנָ֔ ה ּובָּ ָ֣ ֹום ַאתָּ י ְמַצְּוָךָ֖ ַהיִ֑ ַ֥ ֹנכ  ִּֽ ל ֲאֶשר אָּ ֹו ְכֹכֵ֛ ָ֣ ְבֹקלָ֔ ַמְעתָּ ִּֽ ֱאֹלקיָךָ֙ ְושָּ

ָך ל ַנְפֶשִּֽ ְבָךָ֖ ּוְבכָּ ל ְלבָּ  ".ְבכָּ

 ,תשובה כנה –בכל נפשם ובכל לבבם ' בשלב השני על העם לשוב אל ה

 .וליישם בפועל את המחשבות שבשלב הראשון' לשמוע בקול ה

 יקבל את תשובתם ויוציאם משבי הגלות' ה: או אז יתקיים השלב השלישי

 .אולם גם בכך אין די. ברחמיו

 הבא להיטהר"בשלב הרביעי עם ישראל יקבל עזרה מיוחדת במינה בבחינת 

 .יכשיר את לבבנו ולבב זרענו לאהבה אותו ה"הקב" מסיעים בידו

 :נדמה שעומדים אנו בפתחו של השלב הרביעי ומצפים שיתקיים בנו ובזרענו

ל ה" ה ֶאת ה' ּומֶָּ֨ ֲהבָָּ֞ ָך ְלַאִּֽ ב ַזְרֶעִ֑ ְבָךָ֖ ְוֶאת ְלַבָ֣ ִּֽ ְבָךַ֥ ' ֱאֹלקיָך ֶאת־ ְלבָּ ִּֽ ל ְלבָּ  ֱאֹלקיָך ְבכָּ

יָך ַען ַחֶיִּֽ ל ַנְפְשָךָ֖ ְלַמַ֥  ".ּוְבכָּ


