לפרשת כי תבוא ()2

א.

לפני שיחזור לברך את ההולכים בדרכי אלהים ולקלל את הסוטים מהן ,מזכיר משה לעם את מה
שקל כל כך לשכוח – את חשיבותו של הזכרון לעיצוב התודעה .מי שאינו זוכר מאין בא ,לא יעריך
היכן הוא עומד ולא ידע לאן ילך.

ב( .ה) וְ עָ נִיתָ וְ ָאמַ ְרתָ לִ פְ נֵי ה' אֱֹלהֶ יָך אֲרַ מִ י אֹ בֵ ד ָאבִ י ַויֵרֶ ד מִ צְ רַ יְמָ ה ַו ָיגָר שָ ם בִ ְמתֵ י ְמעָ ט ַויְהִ י שָ ם לְ גוֹי גָדוֹל עָ צּום
וָרָ ב( :ו) ַויָרֵ עּו אֹ תָ נּו הַ מִ צְ ִרים ַויְעַ ּנּונּו וַיִ תְ נּו עָ לֵינּו ֲעבֹדָ ה קָ שָ ה( :ז) ַוּנִצְ עַ ק אֶ ל ה' אֱֹלהֵ י ֲאבֹתֵ ינּו וַיִ ְשמַ ע ה' אֶ ת
קֹ לֵנּו ַוי ְַרא אֶ ת עָ ְניֵנּו וְ אֶ ת עֲמָ לֵנּו וְ אֶ ת ַלחֲצֵ נּו( :ח) וַיוֹצִ אֵ נּו ה' ִמ ִמצְ ַריִם בְ יָד ֲחזָקָ ה ּובִ זְ רֹעַ נְטּויָה ּובְ מֹ ָרא ָגדֹל
ָארץ הַ זֹאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְּודבָ ש( :י) וְ עַ תָ ה הִ ּנֵה
ּובְ אֹ תוֹת ּובְ מֹ פְ תִ ים( :ט) ַויְבִ אֵ נּו אֶ ל הַ מָ קוֹם הַ זֶה וַיִ תֶ ן לָנּו אֶ ת הָ ֶ
הֵ בֵ אתִ י אֶ ת רֵ אשִ ית פְ ִרי הָ אֲדָ מָ ה אֲשֶ ר נָתַ תָ ה לִ י ה' וְ הִ ּנַחְ ת ֹו לִ פְ נֵי ה' אֱֹלהֶ יָך וְ הִ ְשתַ חֲוִ יתָ לִ פְ נֵי ה' אֱֹלהֶ יָך( :יא)
וְ שָ מַ חְ תָ בְ כָל הַ ּטוֹב אֲשֶ ר נָתַ ן לְ ָך ה' אֱֹלהֶ יָך ּולְ בֵ יתֶ ָך אַ תָ ה וְ הַ לֵוִ י וְ הַ גֵר אֲשֶ ר בְ ִק ְרבֶ ָך[ :דברים כו]11 – 5 ,
ג .מי שבאדנותו מודע לשורשיו כעבד ,מי שבעושרה מודעת לעוניָם של אבותיה ואמותיה ,מי שבביתם
הנוח מודעים לנוודותם היסטורית ,לא יעצמו עיניהם מראות עבדים ,עניים וחסרי נחלה ,ולא יאטמו
אזניהם משמוע את זעקת העולם המשווע לתיקון.
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