פרשת כי תבוא
פרשת כי תבוא פותחת בציווי הבאת ביכורי פירות האדמה למקום הפולחן שבחר אלוהים וסיפור
תולדות עם ישראל; בכל שנה שלישית יש להפריש מעשר מהתבואה כתרומה ללויים ,לגרים ,אלמנות
ויתומים .אז מזכירה הפרשה את חשיבות קיום המצוות וההליכה בדרכי אלוהים ,כי אלוהים בחר
בישראל להיות לו לעם סגולה ולעליון על כל הגויים.
הפרשה ממשיכה בציווי של משה וזקני ישראל לעם להקים מזבח בהר עיבל עליו יכתבו "דברי התורה
הזאת" ועליו יוקרבו קרבנות .לאחר מכן מתואר טקס שיתקיים על הר גריזים ועל הר עיבל בו יוקראו
קללות כנגד העוברים על איסורים מסוימים וברכות למי שיקיימו את מצוות אלוהים .אלוהים ייטיב
וירבה את עם ישראל אם ילך בדרכיו ,וירע וידלדל אותו אם לא .הפרשה מסתימת בכך שמשה מזכיר
לעם את יציאת מצרים ואת הניצחונות על העמים שחיו בעבר הירדן המזרחי ,שארצותיהם ניתנו
לנחלה לבני השבטים ראובן ,גד וחצי המנשה.
מעמד
האדם

כ"ז 51 ,ואילך:
ו ְעָ נּו הַ ְלוִיִם ו ְָאמְ רּו אֶ ל-כָל-אִ יׁש י ִשְ ָראֵ ל קֹול ָרם.
טו ָארּור הָ אִ יׁש אֲ ׁשֶ ר י ַעֲ שֶ ה פֶסֶ ל ּומַ סֵ כָה
ּתֹועֲ בַת י ְהו ָה מַ עֲ שֵ ה י ְדֵ י חָ ָרׁש ו ְשָ ם בַסָ תֶ ר ו ְעָ נּו
כָל-הָ עָ ם ו ְָאמְ רּו ָאמֵ ן .טז ָארּור מַ קְ לֶה ָאבִיו
ו ְאִ םֹו ו ְָאמַ ר כָל-הָ עָ ם ָאמֵ ן .יז ָארּור מַ סִ יג גְבּול
ֵרעֵ הּו ו ְָאמַ ר כָל-הָ עָ ם ָאמֵ ן .יח ָארּור מַ ׁשְ גֶה
עִ ּוֵר בַדָ ֶרְך ו ְָאמַ ר כָל-הָ עָ ם ָאמֵ ן .יט ָארּור מַ טֶ ה
מִ ׁשְ פַ ט גֵר-י ָתֹום ו ְַאלְמָ נָה ו ְָאמַ ר כָל-הָ עָ ם ָאמֵ ן .

מה מזכירה לכם רשימת הקללות
הללו?
נסו לחשוב -מה משמעותם של
איסורים? מה ניתן ללמוד מהם על
המציאות היום יומית?
למה נועדו האיסורים הללו – האם הם
תורמים לשיפור חייו של האדם? האם
זו תכליתם לדעתכם?

השוו עם שמות כ' ,או דברים ה'
ספר דברים מתאפיין במגמה של ריכוז
הפולחן -וזאת לעומת שאר ספרי
התורה בהם עניין זה אינו מקבל
ביטוי.
מדוע לדעתכם חל שינוי זה?
נסו לאסוף מידע אודות "ריכוז הפולחן"
ודונו בשאלה באיזו תקופה עשוי
להיות הכותב של דברים אלה?

עולמם של
אבותינו

ריכוז הפולחן
כ"ו : 2 ,וְלָקַ חְ ּתָ מֵ ֵראׁשִ ית כָל-פְ ִרי הָ אֲ דָ מָ ה
ַארצְָך אֲ ׁשֶ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן לְָך
אֲ ׁשֶ ר ּתָ בִיא מֵ ְ
ו ְשַ מְ ּתָ בַטֶ נֶא ו ְהָ ַלכְּתָ אֶ ל-הַ םָ קֹום אֲ ׁשֶ ר יִבְחַ ר
י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך לְׁשַ כֵן ׁשְ מֹו ׁשָ ם .

ערכים אז
והיום

מה לדעתכם משמעות הביטוי "עם
"עם סגולה " ?
כ"ו : 51 - 51 ,אֶ ת-י ְהו ָה הֶ אֱ מַ ְרּתָ הַ יֹום לִהְ יֹות סגולה"?
האם לדעתכם יש מקום לעליונות של
לְָך לֵאֹלהִ ים ו ְ ָל ֶלכֶת בִדְ ָרכָיו וְלִׁשְ מ ֹר חֺ קָ יו
ּומִ צְוֹתָ יו ּומִ ׁשְ פָ טָ יו וְלִׁשְ מ ֹעַ בְק ֹלֹו .יח ו ַיהו ָה
עם ישראל?
ירָך הַ יֹום לִהְ יֹות לֹו לְעַ ם סְ ֺגלָה כַאֲ ׁשֶ ר
הֶ אֱ מִ ְ
דִ בֶרָ -לְך וְלִׁשְ מ ֹר כָל-מִ צְוֹתָ יו .יט ּולְתִ ּתְ ָך עֶ לְיֹון
עַ ל כָל-הַ גֹוי ִם אֲ ׁשֶ ר עָ שָ ה לִתְ הִ לָה ּולְׁשֵ ם
ָארת וְלִהְ י ֹתְ ָך עַ ם-קָ ד ֹׁש לַיהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך
ּולְתִ פְ ֶ
כַאֲ ׁשֶ ר דִ בֵר .

