
 הברית השנייה, ברית המידתיות פרשת כי תבוא:

 הרב אלישע וולפין

 חברים יקרים,

  

 אני חושב שכדאי להגיע עד סופה... -אם יורשה לי  -הדרשה קצת ארוכה השבוע, אבל 

  

אבל  -כמובן, איך לא?  -השבוע אנחנו מתבשמים בפרשה נפלאה, פרשת "כי תבוא". היא מאתגרת 

 מי שלא אוהב אתגרים תודעתיים שלא יתעסק עם התורה!

  

יה )חדשה?( עם הבורא. הברית הראשונה הייתה למרגלות הר השבוע בני ישראל כורתים ברית שני

סיני, על רקע הברקים והרעמים השופרות וההר העשן כלו. באותה ברית בני ישראל קבלו את עשרת 

הדיברות. כעת, ארבעים שנה מאוחר יותר, למרגלות הר נבו, ללא הדרמה וללא האימה, הם כורתים 

 את הברית השנייה:

  

ר דברים כ"ח, ס"ט, ה ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲאשֶּ ת-"ֵאלֶּ ה ה' אֶּ ץ מֹוָא-ִצוָּ רֶּ ֵאל ְבאֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה ִלְכֹרת אֶּ ב, ִמְלַבד ֹמשֶּ

ר ם ְבֹחֵרב ]=סיני[".-ַהְבִרית ֲאשֶּ ַרת ִאתָּ  כָּ

  

האם היה חסר   מדוע ברית שנייה? למה לא פשוט לרענן את הברית הראשונה, או להזכיר אותה?

 הראשונה?משהו בברית 

  

בברית שמופיעה בפרשה שלנו יש שניים עשר סעיפים, כמספר השבטים. יש דמיון רב בתכנים 

הפנימיים של שתי הבריתות, אבל יש גם הבדלים גדולים: אם על לוחות הברית חרוטים חמש מצוות 

"עשה" וחמש מצוות "לא תעשה", הרי שבפרשה שלנו יש רק "לא תעשה", ומי שעושה בכל זאת 

רא "ארור". כמו כן, בניגוד למעמד מתן תורה, כאן העם אינו בורח מהמפגש, אלא עומד לפני נק

משה, מקשיב לו קשב רב. על הברית הראשונה בני ישראל חתמו על ידי הנוסחה הידועה: "נעשה 

ב"אמן" קולקטיבי! למרגלות הר סיני היה זה  -בקול אחד  -ונשמע"! על הברית השנייה העם חותם 

אלוהי שהדהד במרחבי המדבר. כאן, הקול הוא קולו של משה, אשר מהדהד את הצו האלוהי הקול ה

  שהוא שמע.

  

על פי המסורת כולנו היינו למרגלות הר סיני עת ניתנו עשרת הדיברות. אין הסכמה כזאת באשר 

עם  לברית השנייה. אבל נראה לי שדווקא הייתי שם. אני יכול לשמוע את עצמי, צועק בקול ניחר,

 המוני עם ישראל, "אמן".

  

 הנה הרשימה:

  

 דברים כ"ז,

ה ]אובייקט פיזי כלשהו שמייחסים לו כוחות על[, ת ל וַמֵסכָּ סֶּ ה פֶּ ר ַיֲעשֶּ ִאיש ֲאשֶּ ֹוֲעַבת ה', ט"ו. ָארור הָּ

נו כָּ  ר ]תוספת מעניינת![. ְועָּ תֶּ ם ַבסָּ ש ]את האובייקט הזה יצר אדם[ ְושָּ רָּ ם ְוָאְמרו, ַמֲעֵשה ְיֵדי חָּ עָּ ל הָּ

 ָאֵמן.

ל ה ]מקלה = מקלל או מקליל או מקלקל[ ָאִביו ְוִאּמֹו. ְוָאַמר כָּ ם, ָאֵמן.-ט"ז. ָארור ַמְקלֶּ עָּ  הָּ

ל ם, ָאֵמן.-י"ז. ָארור ַמִסיג ְגבול ֵרֵעהו. ְוָאַמר כָּ עָּ  הָּ

ל ְך. ְוָאַמר כָּ רֶּ ה ִעֵור ַבדָּ ם, ָאֵמן.-י"ח. ָארור ַמְשגֶּ עָּ  הָּ



ה ִמְשַפט ֵגרי ל-"ט. ָארור ַמטֶּ נָּה. ְוָאַמר כָּ ם, ָאֵמן.-יָּתֹום ְוַאְלמָּ עָּ   הָּ

ת ָאִביו-כ. ָארור ֹשֵכב ִעם ל--ֵאשֶּ ה, ְכַנף ָאִביו. ְוָאַמר כָּ ם, ָאֵמן.-ִכי ִגלָּ עָּ  הָּ

ל-כ"א. ָארור ֹשֵכב ִעם ל-כָּ ה. ְוָאַמר כָּ ם, ָאֵמן.-ְבֵהמָּ עָּ  הָּ

ל-ָאִביו, אֹו ַבת-ַבת--ֲאֹחתֹו-ִעםכ"ב. ָארור ֹשֵכב  ם, ָאֵמן.-ִאּמו.; ְוָאַמר כָּ עָּ   הָּ

ל-כ"ג. ָארור ֹשֵכב ִעם ם, ָאֵמן.-ֹחַתְנתֹו. ְוָאַמר כָּ עָּ  הָּ

ל ר. ְוָאַמר כָּ תֶּ ם, ָאֵמן.-כ"ד. ָארור ַמֵכה ֵרֵעהו ַבסָּ עָּ  הָּ

ם נִָּקי. ְוָא ש דָּ לכ"ה. ָארור ֹלֵקַח ֹשַחד, ְלַהכֹות נֶּפֶּ ם, ָאֵמן.-ַמר כָּ עָּ  הָּ

ר ֹלא ת-כ"ו. ָארור ֲאשֶּ ה-יִָּקים אֶּ ל--ַהֹזאת-ִדְבֵרי ַהתֹורָּ ם. ְוָאַמר כָּ ם, ָאֵמן.-ַלֲעשֹות אֹותָּ עָּ    הָּ

  

 לפני שנבחן את הרשימה, בואו נבדוק, מה זה בכלל "ארור"?

  

 חוץ מללכת למילון, כשבאים לחקור מילה בתורה, בודקים שלושה דברים:

 פעמים המילה מופיעה בפרשה והאם יש למספר הזה משמעות? כמה

 היכן המילה מופיעה לראשונה בתורה ובאיזו משמעות?

 מה מספר לנו השורש של המילה?

  

 נתחיל מהמילון. זה פשוט למדי: ארור = מקולל.

  

פעמים בפרשה שלנו )ספרתי ושוב ספרתי, כי לא  18מבחינה מספרית, המילה "ארור" מופיעה 

 זה מעניין! -מנתי!(. ח"י פעמים! תודו הא

  

ל הארור הראשון בתורה היה לא אחר מאשר... הנחש! )בראשית ג, י"ד( ר ה' ֱאֹלִהים אֶּ ש, -"ַוֹיאמֶּ ַהנָּחָּ

ל ה ִמכָּ ִשיתָּ ֹזאת, ָארור ַאתָּ ה, ַעל-ִכי עָּ דֶּ ה וִמֹכל ַחַית ַהשָּ ר ֹתאַכל כָּ -ַהְבֵהמָּ פָּ  .ְיֵמי ַחיֶּיָך"-לְגֹחְנָך ֵתֵלְך ְועָּ

ה ִמן הארור האנושי הראשון בתורה היה קין: )בראשית ד', י"א( תָּ ה, ָארור אָּ ר -"ְוַעתָּ ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ הָּ

ת ה אֶּ ְצתָּ ת-פָּ ַקַחת אֶּ , לָּ ָך".-ִפיהָּ  ְדֵמי ָאִחיָך ִמיָּדֶּ

הוא  אל הרשימה הזאת מצטרף אבי האומה, אברהם אבינו. הוא לא היה ארור, חס וחלילה, ההפך!

היה מבורך. אבל דווקא על רקע הברכה שהוא בורך בה, אנחנו יכולים ללמוד משהו על מהותה של 

יָך וְמקַ  ג(-הברית השנייה. לאברהם נאמר )בראשית י"ב, ב ְרכֶּ ה ְמבָּ ְרכָּ ה, ַוֲאבָּ כָּ ְהֵיה ְברָּ ְלָך "לך לך... וֶּ לֶּ

אֲ  ה"ָאֹאר ]מהשורש ארור[ ְוִנְבְרכו ְבָך ֹכל ִמְשְפֹחת הָּ מָּ  .דָּ

  

בייעוד של אברהם ושל העם העברי שהוא עתיד להוליד, מופיעות שלוש מילים: ברכה, קללה, וארור. 

, הוא, לעניות דעתי, כסכנה קיומית לקללה כפוטנציאל המתח הכל כך מוכר לנו בין הברכה

ארורים" ה" 12המוטיב המרכזי של תורת ישראל, וזו מהותה של הברית השנייה. מיד לאחר רשימת 

הללו, מופיעה האזהרה הנלווית לברית: אם תקיימו את הברית, תהיו מבורכים, ואם לא, תהיו 

 מקוללים, או ליתר דיוק, ארורים. הנה כמה דוגמאות:

  

ה"אם תשמרו על הברית, הרי ש דֶּ ה ַבשָּ רוְך ַאתָּ ִעיר ובָּ ה בָּ רוְך ַאתָּ "ָארור  )דברים כ"ח, ג(. אם לא, "בָּ

ה  ה"ַאתָּ דֶּ ה ַבשָּ ִעיר ְוָארור ַאתָּ  )דברים כ"ח, ט"ז(. בָּ

  

יָך וְ אם תשמרו על הברית, הרי ש" פֶּ ָך ְשַגר ֲאלָּ ְמתֶּ ְתָך וְפִרי ְבהֶּ רוְך ְפִרי ִבְטְנָך וְפִרי ַאְדמָּ ַעְשְתרֹות בָּ

ָך ְש  )דברים כ"ח, ד'(. אם לא, ֹצאנֶָּך" תֶּ יָך ְוַעְשְתֹרת ֹצאנֶָּך""ָארור ְפִרי ִבְטְנָך וְפִרי ַאְדמָּ פֶּ )דברים  ַגר ֲאלָּ

 כ"ח, י"ח(.

  



ָך"אם תשמרו על הברית, הרי ש ה ְבֵצאתֶּ רוְך ַאתָּ ָך ובָּ ה ְבֹבאֶּ רוְך ַאתָּ "ָארור  )דברים כ"ח, ו'(. אם לא, "בָּ

ָך" ה ְבֵצאתֶּ ָך ְוָארור ַאתָּ ה ְבֹבאֶּ  )דברים כ"ח, י"ט( ַאתָּ

  

קולל. מעניין: שתי מילים נרדפות, קשות, "רעות", כשהמשותף לשתיהן זה מהמילון למדנו שארור = מ

ק.ל.ל, א.ר.ר. יש גם דמיון בין האות ל' לאות ר'.  -ששתיים מתוך שלוש אותיות השורש שלהן כפולות 

יוצרות צליל  -כלומר הלשון מרקדת על החך העליון  -שתיהן )כשהן נהגות נכון( הן "לשוניות" 

 לה"(.-לה-להבעת שמחה )"קולולולו"...., או סתם "להשבדרך כלל משמש 

  

אבל יש עוד דבר משותף ומפתיע ביותר )וזה כבר מסעיר(: הסרת האות הכפולה הופכת 

 את משמעות המילים מקללה לברכה!

 ארור הופך לאור.

 מקולל הופך לקול.

  

על ידי  -הכפלה של אות הופכת את המילה לקשה, לקללה. ריכוכה של אותה המילה עצמה 

הופכת אותה  -הסרת האות הכפולה והוספתה של תנועה מרככת )במקרה שלנו, האות ו'( 

  לברכה.

  

 -, הגזמה, הפרזה over-doing קרי, -מסתבר שפער בין ברכה לקללה הוא קטנטן: הכפלה 

מסנוור ושורף,  מוגזם, מחייה, מבהיר ומאיר. אורבמידה הנכונה  הופך ברכה לקללה. אור,

הופך  גבוה מדי מרגיע, מדריך, ונוגע. קול בווליום במידה הנכונה שהוא מעוור. קול וסופו

  לרעש ולמטרד קשה, לסיוט, וסופו שהוא מחריש.

  

 הקללה, אם כן, היא הפרזה, הגזמה. הברכה היא המידתיות.

  

כעת, חיזרו אל רשימת שניים עשר "הארורים". שימו לב, שבכל אחד מהסעיפים הללו, הבעיה 

 המרכזית היא ההפרזה:

  

אין בעיה לפנות אל החרש שיעשה לנו כלי/אובייקט יפה, אפילו פסל מקסים של דמות אהובה. 

ולא חשוב אם זה מעשה ידי אדם או מן הטבע  -הקללה מתחילה כשאנחנו מייחסים לאותו אובייקט 

מחיינו: הגדג'טים  חשיבות יתר, סגולות, ואיכויות כאלו ואחרות! זו האללה. הנה כמה דוגמאות -

הם באמת כיפים ונהדרים! והם גם מאוד מפתים: הם מבטיחים לנו יעילות מדהימה,  -שלנו 

יצירתיות יוצאת דופן, סדר בכאוס שלנו, בידור למלא את החלל החסר, והכי חשוב, קשר טוב יותר 

נוחים יותר.  עם אהובינו. אבל היום אנחנו יודעים, שהחיים לא באמת טובים יותר בזכותם! אולי

אבל לא טובים יותר כהוא זה! כך גם עם הבית שאנו גרים בו, הבגדים שאנו לובשים, … אולי

 המכונית שבה אנו נוהגים, הקריסטלים, הויטמינים והריטלין. הכל במידה!

  

ובאשר להורינו האהובים, כמה טבעי שהם יופיעו אחרי האיסור על אלילים ברשימת הקללות. גם 

נחנו מאלילים בתקופות שונות של חיינו. ואז, כשאנו מגלים שהם בשר ודם ולא יותר, את הורינו א

מגיעה הסכנה הגדולה: להתחשבן, לשנוא ובסופו של דבר לקלל, חלילה. התורה מעולם לא דרשה 

ובוודאי לא להעריץ …( מאתנו יותר מדי. היא לא מבקשת מאתנו לאהוב את הורינו )למרות שזה כדאי

יש סולם"...(. אנו נדרשים רק לכבד את הורינו. לא יותר. כבוד )מלשון "כבד"( הוא ההפך )"לאבא שלי 

 מקללה )מלשון "קליל"(. שוב, הכל במידה!

  



ואז מגיע ברשימה השגת הגבול. אין שום בעיה לתפוס מקום בעולם, כך אומרת לנו התורה! אנחנו 

לנו "להתביית". אבל במידה: לא על חשבון אמנם רק אורחים כאן לרגע, אבל בזמן היותנו כאן מותר 

 האחר, לא על חשבון השכנים, לא לנגוס בשטח שאינו שלך. הכל במידה!

  

התורה דורשת מאתנו לדאוג להם כי הם אינם מוגנים ואין מי  -גם לגבי היחס לגר, לאלמנה וליתום 

עניק להם את החסות שידאג להם. עם זאת, אין סיבה להעדיף אותם על עניי עירך האחרים. יש לה

היצר המיני הוא מקור לברכה כשהוא  -וההגנה שלה זכאים כל בני האדם; כך גם לגבי מיניות 

במידה הנכונה ומנותב להעמקת האינטימיות. הוא הופך לקללה נוראית כשהוא יוצא מגדרו, 

   ממידתו. וכן הלאה.

  

 -את הדרך המידתית  -אמצע נשמע אולי ברור. אבל זה ממש, ממש לא! לדעת למצוא את דרך ה

דורש בגרות, בשלות, ובעיקר פרידה מפנטזיות של מושלמות )הבית המושלם, האישה המושלמת, 

הסוף -עד-ללכת-למידתיות יש ניחוח של פשרנות, ותרנות, אפרוריות, של לא…(. המכונית המושלמת

 ולא ממש להתחייב.

  

 אבל לא זו הכוונה במידתיות!

  

 לברכה כשאנחנו לא מייחסים לדבר עצמו את ערך הברכה.מידתיות היא מקור 

  

הברכה נמצאת תמיד "מחוץ" לאובייקט עצמו. כל דבר שהוא, כל אובייקט, הוא ניטרלי לחלוטין 

ונטול כל ערך. ניקח דוגמה מרשימת הקללות שלנו, להנחות אדם עיוור בדרך: זה אולי יישמע מפתיע 

ו קללה ואיננו ברכה. הוא מצב נתון. הנחיית יתר של אדם או מקומם, אבל עיוורון לכשעצמו איננ

עיוור )וכל אדם הוא עיוור במידה זו או אחרת( חונקת אותו ומונעת ממנו מלהתחבר לכוחותיו 

ולהגיע ליעדו. לחלופין, אדישות, או שימת מכשול, חלילה, גם היא תמנע ממנו מלהגיע למחוז חפצו. 

גות"   ֹ ְֹ ֹֹ כלומר, לא להטעות אותו. זהו, לא יותר! כי מעבר לכך,  -אותו לכן, העיקר הוא לא "להֹש

 הוא כנראה כבר יסתדר!

  

לא במקרה הוא … א.ל.ל… לסיום, חודש אלול הולך ומסתיים )אגב, שימו לב לאותיות של חודש אלול

הוא החודש שבו אנו שבים מהאליל אל האל(. כל יום שנשאר עד לראש השנה  -חודש חשבון הנפש 

הזדמנות לחשבון נפש. והשבת, חשבון הנפש שלנו הוא לבדוק היכן אנחנו לא מידתיים?  הוא עוד

יתר על המידה? היכן האללנו דבר מה בכך שייחסנו לו חשיבות יתר? היכן העדפנו  הכפלנו היכן

אינסוף האפשרויות משהו על פני משהו אחר באופן לא מאוזן בעליל? כי כשעשינו זאת צמצמנו את 

הפרושות לפנינו וננעלנו על דרך אחת, בלעדית, שאין בלתה. ייחסנו לה ערך מופרז. וזו, הרי, מהות 

 האלילות.

  

שיהיה על מה לעבוד … שבת שלום, שבת של מידתיות, שבת שבה נוכל להגיד: "הרוב טוב"! והשאר

 גם בשנת תשע"ו.

  

 שבת שלום,

  

 אלישע


