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 להיות דוגמא הנצח יש אחריותלעם 
 לכל האנושות 

 ד"בס

  " יתרו"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 עם שלוקח אחריות  -עם הנצח

ה הצליח גלות קשה וארוכו צרות וייסוריםחשבתם פעם איך יתכן שעם ישראל שעבר 

כגון אשור ובבל , עתיקות אף הן, בניגוד לממלכות מפוארות ?לשרוד למרות כל הסיכויים

בפרשת ? מהו סוד נצחיותו? מדוע .הנצחאכן עמנו הוא עם  .עמנו שרד, שנכחדו מהעולם

 .השבוע נמצאת התשובה לשאלה

 : קראו את הפסוקים

 

  

 

 

 

 בברית כל צד מתחייב ולוקח . ם ישראל ברית נצחם ע  ע  ' בפסוקים אלו כורת ה

   .ומה הוא מתחייב( עם ישראל/ ' ה)מי מתחייב כתבו על יד כל משפט  .אחריות

 ______אם שמוע תשמעו בקולי

 _______ רתם את בריתיושמ

 _____________ והייתם לי סגולה מכל העמים

 ________________ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש

 ה בברית"הסבירו במילים שלכם למה מתחייב הקב . 

 הסבירו במילים שלכם למה מתחייב עם ישראל בברית . 

 

והסבירו ' דעת מקרא'שו של קראו את פירו .ה נותן לעם ישראל אחריות גדולה"הקב. 2

 .מה מוטל על עם ישראל

 

   

 

 

 

 

יותר משאר העם ומוטלות ' כשם שהכוהנים קרובים אל ה": ממלכת כהנים וגוי קדוש

מכפרים על העם ומלמדים אותם עליהם מצוות וחובות יתרות מאשר על שאר העם והם 

 .כך יהיו ישראל ביחס לשאר העמים', ה יראת

ת מצוות מיוחדות ועליהם השכינה שורה בייחוד והם גם מיועדים ללמד על ישראל מוטלו

 (דעת מקרא)" לעמים וגם לכפר בעבודתם על כל העמים' יראת ה

ה" תָּ י ְוע  ְשְמעּו ְבֹקל  מֹוע  ת  ם שָּ ת בְ , א  ם אֶּ ְרתֶּ י ּוְשמ  ית  י ר  ם ל  יתֶּ ְהי  ו 

ים מ  ע  ל הָּ כָּ ה מ  ץ, ְסֻגלָּ רֶּ אָּ ל הָּ י כָּ י ל  ים  .כ  כֶּת ֹכֲהנ  ְמלֶּ י מ  ְהיּו ל  ם ת  תֶּ ְוא 

דֹוש ר   ,ְוגֹוי קָּ ְדבָּ ה ה  ֵאלֵאלֶּ ְשרָּ ל ְבֵני י  ֵבר אֶּ ר ְתד   ( 'ו-'ה, ט"י) "ים ֲאשֶּ

 :י"רש

כלי יקר ואבנים , אוצר חביב - סגולה

  .ים אותםטובות שהמלכים גונז

 .כך אתם תהיו לי סגולה משאר אומות
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 :מלאו את הטבלה

 עם ישראל ביחס לעמים הכוהנים ביחס לעם ישראל

  יותר משאר העם' קרובים אל ה

  מוטלות עליהם מצוות וחובות מאשר על שאר העם

  מכפרים על העם

  'מלמדים את העם יראת ה

 

 : קראו את הפסוקים מספר ויקרא? ם את דברי הבריתמה קורה כשעם ישראל לא מקיי. 3

ָתם" י אִּ יתִּ ים ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְברִּ ים ְולֹא ְגַעְלתִּ ְהיֹוָתם ְבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסתִּ י , ְוַאף ַגם זֹאת בִּ כִּ

י ה י ֹאָתם ֵמאֶ . ֱאֹלקיֶהם' ֲאנִּ ים ֲאֶשר הֹוֵצאתִּ אֹשנִּ ית רִּ י ָלֶהם ְברִּ ם ְוָזַכְרתִּ ם ְלֵעיֵני ַהגֹויִּ ְצַריִּ ֶרץ מִּ

י ה ְהֹית ָלֶהם ֵלאֹלקים ֲאנִּ   .(ד"מ ,ו"ויקרא כ) "'לִּ

  ברית ראשונים'אותה מהי'? 

 תארו מה יקרה לעם ישראל אם יפר את הברית.  

 ה גם כן יפר את הברית איתנו"האם הקב ? 

  הסבירו מתוך מה שלמדנו מה הסיבה שאנו עם הנצח . 

 : השלימו

 ._____וא עם עם ישראל ה

 וקיים למרות  ___טבעית והוא  ___עם ישראל מונהג בחוקיות 

 .קשה____ שהפר את הברית ועבר 

 . על העולם כולו ______יש לו , כי לעם ישראל יש ייעוד

 ____נצח בהר סיני והבטיח שברית זו לא  ____ה כרת עמנו "הקב

 . לעולם

  סגולה /חי  / לא /אחריות  / גלות/  ברית / תופר: תרמילון

 לעתיד לבוא עם ישראל ייקח אחריות להיות ממלכת כהנים . 4

 : ישעיהקראו את הפסוקים מספר 

 

 

 

 מה מחפשים העמים בבית המקדש ? 

 דרך משפיע עם ישראל על הגויים ותארו באיז . 

 
 .תחשבו על זה

רם שבית המקדש טלמרות 

נבנה ההשפעה של עם 

 .ישראל ניכרת בעולם

עם ישראל לימד את האנושות 

 על מוסר וצדק , על יום מנוחה

 ...וזו רק ההתחלה

 
 

ית ְוָהָיה ְבַאֲחִרית ַהָיִמים" ְוָנֲהרּו ; עֹותְוִנָשא ִמְגבָ , ְברֹאׁש ֶהָהִרים' ה-ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר בֵּ

ָליו ָכל  י ַיֲעֹקבֶאל ' ה-ַהר-ֶלה ֶאלְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנעֲ , ְוָהְלכּו ַעִמים ַרִבים. ַהגֹוִיםאֵּ ית ֱאֹלהֵּ , בֵּ

נּו ִמְדָר  ְלָכה ְבֹאְרֹחָתיו, ָכיוְוֹירֵּ א  .ְונֵּ צֵּ  ( 'ישעיהו ב) "ִמירּוָׁשָלִם' ה-ּוְדַבר, תֹוָרהִכי ִמִציֹון תֵּ

 

 :בהגדה של פסח אנו אומרים :חידה

שעמדה לאבותינו ולנו שבכל דור  והיא"

ה "ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב

 ."מצילנו מידם

 ? שעמדה לנו' היא'לאור מה שלמדנו מי 
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 להיות דוגמא הנצח יש אחריותלעם 
 לכל האנושות 

":יתרו"דבר תורה לשבת פרשת 

ה וארוכ חשבתם פעם איך יתכן שעם ישראל שעבר צרות וייסורים וגלות קשה

עתיקות אף הן , בניגוד לממלכות מפוארות? הצליח לשרוד למרות כל הסיכויים

. אכן עמנו הוא עם הנצח. עמנו חי וקיים, כגון אשור ובבל שנכחדו מהעולם

בנו להיות  ה בוחר"הקב. ה ברית נצח עם ישראל"לפני מעמד הר סיני כורת הקב .בפרשת השבוע נמצאת התשובה לשאלה? מהו סוד נצחיותו? מדוע

' החלק שלנו בקיום הברית הוא לשמוע בקול ה. עם יקר ואהוב, לו לעם סגולה

ה נותן לנו אחריות להשפיע על העולם "הקב. אך לא רק, ולקיים את מצוותיו

על ישראל מוטלות מצוות מיוחדות . 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'להיות , כולו

לעמים וגם לכפר ' ועליהם השכינה שורה בייחוד והם גם מיועדים ללמד יראת ה

 .בעבודתם על כל העמים

אולם , כשעם ישראל בורח מאחריות ומפר את הברית הוא נענש ויוצא לגלות

ף : "ה לא מפר את חלקו בברית ושומר על עם הסגולה שלו"למרות זאת הקב ְוא 

י ג   ית  ֵפר ְבר  ם ְלהָּ ים ְלכ ֹּלתָּ ְלת  ים ְולֹא ְגע  ְסת  ם לֹא ְמא  ץ ֹאְיֵביהֶּ רֶּ ם ְבאֶּ ְהיֹותָּ ם זֹאת ב 

ם תָּ י ה, א  י ֲאנ  ם' כ  ץ . ֱאֹלקיהֶּ רֶּ ם ֵמאֶּ י ֹאתָּ ר הֹוֵצאת  ים ֲאשֶּ אֹשנ  ית ר  ם ְבר  הֶּ י לָּ ְרת  כ  ְוזָּ

ם ֵלאֹלקים  הֶּ ְהֹית לָּ ם ל  גֹוי  ם ְלֵעיֵני ה  י  ְצר  י המ  ברית ( ד"מ, ו"ויקרא כ) "'ֲאנ 

לעתיד . הראשונים שמופיעה בפרשתנו היא ברית נצחית ועל כן אנו עם הנצח

לבוא עם ישראל ימלא את אחריותו ויקיים את דברי הברית במלואם כדברי 

ים: "...הנביא ישעיה ב  ים ר  מ  ְלכּו ע  ל, ְוהָּ ה אֶּ ְמרּו ְלכּו ְונ ֲעלֶּ ר-ְואָּ ל ֵבית ֱאֹל' ה-ה  ֵהי אֶּ

יו, י ֲעֹקב כָּ ְדרָּ יו, ְוֹיֵרנּו מ  ה. ְוֵנְלכָּה ְבֹאְרֹחתָּ ּיֹון ֵתֵצא תֹורָּ צ  י מ  ר, כ  לָּ ם' ה-ּוְדב  ירּושָּ " מ 

 (.'ישעיהו ב)


