
 

 

 

 פרשת כי תבוא: הברכות והקללות הסמויות מן העין

 הרב אלישע וולפין

 

 חברים יקרים,

 

פרשת כי תבוא, היא אחד הנאומים החשובים ביותר בספר דברים, המסכם את חודש הפרידה של 

משה מעם ישראל. הוא מכין אותם גם לכניסה לארץ, אבל חשוב מכך, לכניסה מחודשת לברית 

דברים ולא  22. אלא שהפעם יש 2ממש מעמד מתן תורה הנצחית עם האלוהי. במובנים רבים, זה 

21 . 

 

טקס חידוש הברית יתקיים עם הכניסה לארץ, על צמד ההרים שבשומרון, גריזים ועיבל, כשביניהם 

 יכריזו הלויים על האיסורים. משני ההרים יעלה קולו של העם, ב"אמן" גדול ומהדהד. 

 

 כ"ו(:  -לה "ארור" )דברים כ"ז, ט"ו אחד החידושים בברית המחודשת הזאת, הוא המי

ר וְָענּו ׇכל ָהָעם וְָא2 י ָחָרׁש וְָשם ַבָסתֶׁ ה יְדֵּ ָכה ּתֹוֲעַבת י"י ַמֲעשֵּ ל ּוַמסֵּ סֶׁ ה פֶׁ ר יֲַעשֶׁ ְמרּו . ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶׁ

ן.   ָאמֵּ

ה 2 ן.  [-]מקליל, מקל ראש ב. ָארּור ַמְקלֶׁ  ָאִביו וְִאּמֹו וְָאַמר ׇכל ָהָעם ָאמֵּ

ן. 3 הּו וְָאַמר ׇכל ָהָעם ָאמֵּ עֵּ  . ָארּור ַמִסיג ְגבּול רֵּ

ן. 4 ְך וְָאַמר ׇכל ָהָעם ָאמֵּ  . ָארּור ַמְׁשגֶׁה ִעּוֵּר ַבָדרֶׁ

ן. 5 ה ִמְׁשַפט גֵּר יָתֹום וְַאְלָמנָה וְָאַמר ׇכל ָהָעם ָאמֵּ  . ָארּור ַמטֶׁ

ת ָאִביו ִכי ִגָלה ְכנַ 6 ׁשֶׁ ֹׁכֵּב ִעם אֵּ ן. . ָארּור ׁש  ף ָאִביו וְָאַמר ׇכל ָהָעם ָאמֵּ

ן. 7 ָמה וְָאַמר ׇכל ָהָעם ָאמֵּ ֹׁכֵּב ִעם ׇכל ְבהֵּ  . ָארּור ׁש

ן. 8 ֹׁתֹו ַבת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו וְָאַמר ׇכל ָהָעם ָאמֵּ ֹׁכֵּב ִעם ֲאח  . ָארּור ׁש

ן. 9 ַֹׁתנְּתֹו וְָאַמר ׇכל ָהָעם ָאמֵּ ֹׁכֵּב ִעם ח  . ָארּור ׁש

ן. . ָארּור ַמכֵּ 21 ר וְָאַמר ׇכל ָהָעם ָאמֵּ הּו ַבָסתֶׁ עֵּ  ה רֵּ

ן. 22 ׁש ָדם נִָקי וְָאַמר ׇכל ָהָעם ָאמֵּ ַֹׁחד ְלַהכֹות נֶׁפֶׁ ַח ׁש  . ָארּור ֹלקֵּ

ן.22 ֹׁאת ַלֲעשֹות אֹוָתם וְָאַמר ׇכל ָהָעם ָאמֵּ י ַהּתֹוָרה ַהז ת ִדְברֵּ ר ֹלא יִָקים אֶׁ  . ָארּור ֲאׁשֶׁ

 

ות הללו נראית רנדומאלית לחלוטין. אבל אפשר למצוא מספר קוים עשרה המצו-הרשימה של שתיים

משותפים. המוטיב שאני מבקש להתמקד בו השנה, הוא עניין ההסתרה. אמנם המילה "סתר" 

כתובה מפורשות רק בשניים מהאיסורים. אך הסיבה היא, שבכל שאר המצוות ברור שהן נעשות 

ועיוות משפט נעשה במניפולציה וערמומיות, שהן סוג בסתר )יחסי מין בדרך כלל מתקיימים בפרטיות 

מתוחכם של הסתרה(. רק בשתי המצוות שבהן המילה "סתר" מוזכרת בפירוש, העבירה נוטה 

 עשיית פסל ואלימות פיזית .  -להתקיים בדרך כלל בגלוי ולא בהסתר 

 

ת המחודשת נראה שהברי -וכך מצאתי בלא מעט דרשות שקראתי על הפרשה  -אם כן, על פניו 

עוסקת בהתנהלות פתוחה, גלויה ושקופה. ונראה שיש כאן קריאת תיגר על הסתרה והתנהלות 

 בחדרים סגורים.

 

השנה אני מבקש להציע, שאמנם, המשותף לכל המצוות הללו הוא ההסתרה, אך זו איננה מהות 

 הברית! 



 

יה, הן הדרך הנכונה, ישנה אשליה רומנטית מודרנית, לפיה אמת מוחלטת וכנות טוטאלית וגלו

וית קוראים לזה, "שקיפות מוחלטת". זה וה"גבוהה" והראויה להתנהל בה. בלשון הפוליטית העכש

מאוד "פוליטיקלי קורקט" לנופף בסיסמה הזאת, אך זוהי אשליה מסוכנת ונבובה. דווקא האוצרות של 

שכים, בחדרי חדרים, העולם הזה, כמו גם רגעי החסד האינטימיים ביותר, נמצאים במעמקים, במח

 הרחק הרחק מן העין הגלויה. 

 

ואמר רבי יצחק: אין הברכה מצויה אלא בתלמוד הבבלי, מסכת בבא מציעא, דף מ"ב עמוד א, כתוב: "

]האסם = מקום סגור, חשוך, אשר  בדבר הסמוי מן העין, שנאמר: 'יצו ה' אתך את הברכה באסמיך'.

: אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין ]דעה נוספת[ישמעאל תנא דבי רבי תכולתו נסתרת מן העין[. 

: ...אין הברכה ]דעה נוספת[תנו רבנן  .העין שולטת בו, שנאמר: 'יצו ה' אתך את הברכה באסמיך'

, אלא בדבר ]שלוש צורות של נראות[מצויה, לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי 

  .הסמוי מן העין"

 

באסם התבואה כמשל, נמשיך בדרכם, ונלך עוד יותר אחורה: מלאי החיטה  מכיון שחז"ל השתמשו

התחיל מזרע זעיר שהיה מונח עמוק במעבה האדמה. עד שלא הוטמן והוסתר שם שום ברכה לא 

יצאה ממנו. כשהוא נחבא מאור הזרקורים ומעיניו של החקלאי המצפה, הזרע מכין את עצמו לפרוץ 

ברים היקרים ביותר, המשמעותיים ביותר, העוצמתיים ביותר, קורים החוצה במלוא יופיו וברכתו. הד

"מייבשת", מרדידה  -חבא ונסתרים מן העין. הפומביות, בדברים החשובים באמת יבמעמקים, בה

 ומדכאת את היצירה ואת ההתפתחות.

 

ן, לא מצד שני, אנו הרי יודעים כמה סבל וכמה כאב וכמה שחיתות יש במקומות הסמויים מן העין! לכ

בכדי מועמדים בבחירות מוכרים לנו את הבטחת השקיפות. הם יספרו לנו איך, בניגוד למנהיגות 

המכהנת, הם ינהגו בשקיפות מלאה. אל תקנו את זה! זו אשליית בחירות! כי לא ניתן למשול, לא ניתן 

ואף  -ודאי שלא ניתן להביא ברכה, ללא הכרה עמוקה בצורך לסגור מדי פעם ולעשות מאומה, וב

את הדלת, להשאיר את התקשורת ואת הקהל בחוץ. לא משום שנחתמות  -לעיתים מאוד קרובות 

עסקאות אפלות מאחורי הדלתות המוגפות, אלא משום "שאין הברכה מצויה אלא בדבר שאין עיני 

 הציבור שולטות בו" )ראו חז"ל, לעיל(. 

 

כנולוגיה פולשנית, חושפנית ומערטלת, יצר הסקרנות והחטטנות שלנו מגובה היום בט… ומצד שלישי

" )שנת תשמ"ד, בלוח העברי( לא יכל היה 2984שכמוה מעולם לא היה. אפילו ג'ורג' אורוול, בספרו "

לדמיין את המציאות החטטנית שלנו, ודווקא בשם הדמוקרטיה ולא הדיקטטורה המתוארת בספרו. 

 חדרינו, אל מיטותינו, אל שיחותינו ואל עברנו. אל חדרי  -לטוב ולרע  -הטכנולוגיה רודפת אותנו היום 

 

 ליבנו החתום והסגור.…. כבר לא נותרה לנו פינה פרטית היום, למעט

 

ד, ולא חשוב כמה יימס וכמה יקטן, רק -י-מ-וזה העניין! שקיפות היא אשליה. הקרחון תמיד, אבל ת

במעמקים. אם נתעקש על עשירית ממנו תינשא מעל פני המים, ותשע עשיריות תהיינה מוסתרות 

שקיפות, האמת תמצא לה מקומות אחרים להתחבא בה! ככל שייעלמו חומות הפרטיות בעולם, כך 

יגבר הניכור! כי אנשים יסתירו את אוצרותיהם בליבם הסגור. ככל שנתעקש על גילוי ושיתוף, כך 

 את נביטה.ייסגר לו הלב. כי הברכה חייבת למצוא לה מסתור מן העין כדי לדגור בה לקר

 

יש דברים שהם לא לציטוט. יש אמת שמקומה בעולם השתיקה. ישנם תהליכים שחייבים שיירקמו 

 מאחורי דלתות סגורות.



 

ר, שיקרו מאחורי דלתות סגורות. ובדברים הללו עוסקת הברית -ו-ס-אבל יש דברים שאסור, ממש א

א, ומה נכון שיהיה שקוף וגלוי, חביהמחודשת. ומכיוון שאנחנו לא יודעים תמיד מה ראוי שיהיה בה

באה התורה ומעלה אותם לרמה של ברית. כלומר, לא סתם רשימה של מותר ואסור, אלא תמצית 

 החוקה עצמה. 

 

 אם ניתן לייצר כללים לעניין הגילוי וההסתרה, הרי שהם כאלו:

 

בהסתר. זה לא  כמו זרע החיטה, ראוי ונכון שיירקם -לעצמי ולזולתי  -כל דבר שנועד להביא ברכה 

ודאי לא בעידן שלנו, שבה אנחנו מצפים לשקיפות מוחלטת בכל. אך כל דבר ומובן מאליו בכלל, ב

 שמכוון להביא לי "רווח" או יתרון כלשהו, אבל הוא פוגע בכל דרך שהיא בזולתי, אסור שיתקיים! 

 

אלה היא, האם הסוגיה, אם כן, איננה הסתרה או גילוי, שכן הברכה תמיד נסתרת מן העין. הש

 מעשינו הם לברכה או לפגיעה, להיטיב, או להזיק. 

 

היינו חושבים שההבדל בין ברכה לפגיעה הוא ברור וחד, אבל הוא לא. ממש לא! ולכן נדרש הטקס 

 הקולני והחזק הזה. 

 

השיעור כאן נפלא ועמוק )וסמוי מן העין...(: כזרעו של אברהם אבינו, תפקידנו לברך ולהביא ברכה 

חשוב  -והיא חייבת להיות סמויה מן העין  -ל הזדמנות. ומכיוון שהברכה היא תמיד סמויה מן העין בכ

להישמר! שמא המחשכים יישרתו את הרצון שלנו להביא "ברכה", כביכול, לעצמנו, ולעצמנו בלבד, 

 ופגיעה באחר. 

 

בו פוטנציאל אדיר  דבר שאיננו לטובה המשותפת, העליונה, הגבוהה, איננו ברכה כלל, גם אם יש

 לרווח לעצמנו. היא "מאוררת" )מלשון מארה(, כלומר, מרעילה.

 

 שבת שלום, שבת של מעמקים, של פרטיות, של פנימיות, של אינטימיות. לברכה ולא לקללה. אמן.

 

 אלישע


