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פרשת בחוקותי
נושא השבוע :על הבטחות ופרסים
מה

החוקים מופיעה ברכה לעם  -אם

את מצוות ה'.

ישמרו את מצוות ה' וקללה  -אם

הראשונה  -נתינת הגשמים בעתם .ברכת

ימאסו

בתורת

ה'.

הברכות

אלא נוגעות לכל העם  -אם ילך
בדרך ה' מובטח לו ריבוי תבואה,

שחקלאות בה תלויה בירידת מי הגשמים
במועד הנכון.

חיי שלום ,ניצחון על אויבים

ההבטחה השניה  -הימשכות עונת הדיש

והשגחה אלוהית לטובה .אם

)קציר חיטה ושעורה( עד לעונת הבציר

ימאס העם בדרך ה'  -ייענש

)גפן היין( והימשכותה של עונת הבציר עד

במחלות ,בבצורת ,בתבוסה לפני

לעונת הזריעה .רק בשנות ברכה ,שבהן

האויבים ,ביגיעה לשווא ,במכת

רב היבול נמשכת עונת הקציר עד עונת

חיות רעות ,ברעב כבד ,בחורבן

הבציר ואז אוכל האיכר את לחמו

הארץ ומקדשיה ,בגירוש מן
הארץ .הדברים מסתיימים בדברי
נחמה – אם ישובו אל ה' בכל
ליבם הוא יסלח על עוונותיהם.
• הקדשה ,פדיון וגאולה – דיני
ערכים ,חרם ומעשר.

לשובע.
הבטחה נוספת היא שלא להיפגע מחיות
טרף ,ולבסוף הבטחה לאי
מלחמה " -וחרב לא תעבור
בארצכם".

מ ד ר ש

את הדיון עם התלמידים אפשר לפתוח בשאלה :אם הייתם פוגשים פיה ,שמוכנה למלא משאלה
אחת שלכם – מה הייתם מבקשים?
המדרש שלנו מציג את סיפורו של שלמה המלך ,בנו של דוד ,שעמד אף הוא במצב של בחירת
משאלה במה הוא בחר?...
קריאת המדרש ודיון
אילו דברים יכול היה שלמה לבקש )על פי הסיפור(? כסף ,זהב ,אבנים טובות ,ניצחון על
האויבים .ומה הוא בחר לבקש? חכמה .ומדוע דווקא זאת? משום שהחכמה כוללת את כל
השאר .אדם חכם יכול להצליח כלכלית – בזכות מסחר מתוחכם ,אדם חכם יכול לנצח את
על כך כתב בספר משלי שלמה" :כי בתחבולות תעשה לך מלחמה
אויביו ולהפוך לגיבור –
ותשועה ברוב יועץ" – במלחמה מנצחים באמצעות תחבולות .ניתן לבחון את המסקנה כי
החכמה שווה יותר מכסף וזהב ,משום שבאמצעותה ניתן להשיג דברים חשובים רבים
)וגם הון( ,אך את החכמה לא ניתן לרכוש בעד שום הון!
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השבוע

בפרשה

והקללות לא מכוונות אל היחיד

הגשם חשובה ביותר בארץ ישראל משום

נושא

• הברכות והקללות – בסוף קובץ

לעם ִאם ישמור
בפסוקים שלנו הבטחות ַ

חולצה חדשה /יהודה אטלס
חולצה חדשה,
אפילו מיוחדת,

ליום ההולדת;
כי דבר
שקונים גם ככה
כל השנה –
זה בכלל לא מתנה.

ש י ר

אל תביאו לי אף-פעם

מדרש זה מלמד על חשיבות ההכנות לשבת.
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