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אשר בנוס� להיות� חי� בי� הוראות  )כח�כו, דברי� יא(הפרשה נפתחת בשלושה פסוקי� 

לבי� פירוט המצוות המעשיות " עקב"כיבוש האר� וההתנחלות שפורטו בפרשת 

מציבי� פסוקי� אלו , "דברי�"מש� עד פרידתו של משה מע� ישראל בסיו� ספר הנ

ומשה . )כו, דברי� יא( "ְרֵאה �נִֹכי נֵֹת� ִלְפֵניֶכ� ַה�� ְ�ָרָכה �ְקָלָלה": את האלטרנטיבה הגדולה

שהיא הפרת  �" והקללה"', שהיא ההישמעות לדבר ה" הברכה�את: "רבנו מפרט

, בי� טוב לרע, פני הכרעה מוחלטת בי� מצווה לעבירההאד� מוצב ב. 'דבר ה

ההוגי�  , גדולי המפרשי�. כשבהכרעתו נכרכת ג� האלטרנטיבה בי� שכר לעונש

הא� ": ראה"והפילוסופי� נחלקו  והרבו לעסוק בשאלה הצפונה בפתיחת פרשת 

הצופה , או שיש כא� רק מפת דרכי�, לאד� עומדת באמת יכולת הבחירה החופשית

  .ומראה מה יקרה בכל דר�, ע� יל� בדר� הטוב ופע� ובדר� הרעכי פ

העוסקת בשאלה מרכזית , מופיעה סדרת מצוות חשובה" ראה"לקראת סיו� פרשת 

מעבר לשאלת התקפ%ת והפרשנות . שאלת שמיטת הכספי�, חברתי�של סדר כלכלי

אפשר לקרוא קריאה ספרותית פשוטה בפסוקי� , שנית� לתת לדברי� אלה כיו�

ולגלות ממנה את מה שיש הרואי� בו את אחד המסרי�  )יא� א, דברי� טו(אלו 

, אחי�: בולט מאד השימוש בשמות בגו� שני יחיד, קוד� כל. המרכזיי� של התורה

  . אביונ�, עניי�, יד�, לבב�, ארצ�, שערי�

אינ� . הבעיה החברתית היא של�: המשמעות של השימוש בסגנו� זה היא ברורה

מאפיי� ". אביונ�"זהו , זה לא איזה אביו� כללי או מטפורי. מחובת� יכול להתחמק

שמוע ", "בר� יברכ�: "לשוני נוס� הוא ריבוי הופעת הצירו� של פועל והטייתו

, מתמדת, הכפלה זו מבטאת עשייה חזקה. ועוד" נתו� תת�", "פתוח תפתח", "תשמע

רת ונשנית באותו ומכא� משתמעת דרישה לתמיכה חוז, פעמית אלא חוזרת�לא חד

  .ברוחב יד וברוחב לב, תמיכה הניתנת בכל תנאי, "אחי�"

  
  

  )פניה ברגשטיי�: תרגמה(קדיה מולודובסקי    ִ�ְתח� ֶאת ַהַ�ַער

  
�ְתח�ה� ָרָחב, ִ�ְתח� ֶאת ַהַ�ַערִ , 

�ְרֶ�ֶרת ָזָהבֲעבֹר תַ ַ  :ֲעבֹר �

  , ְוִאָמא, -ָ�א

  , ְו�חת, ְו�ח

 . ְוָחָת� ְוַכָלה ְ�ֶמְרֶ.ֶבת ַקָלה

�ְתח�ה� ָרָחב, ִ�ְתח� ֶאת ַהַ�ַערִ , 

�ְרֶ�ֶרת זָ ַ  :ָהבֲעבֹר ַתֲעבֹר �

  , ְוַסְבָתא, ַסָ�א

  �ְנָכִדי� , ְודָדה, ְודד

 .ְוִניִני� ְ�ֶמְרֶ.ֶבת ְ�ִניִני�

�ְתח�ה� ָרָחב, ִ�ְתח� ֶאת ַהַ�ַערִ  , 

�ְרֶ�ֶרת ָזָהבַ  : ֲעבֹר ַתֲעבֹר �

  , ְוַת��חַ , -ָגס

  , �ְדַב� ְלִקנ�חַ 

 .ְוָרִקיק ְזַהְבַהב ַעל ַצַלַחת ָזָהב
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 יהודה עמיחי    ֶחֶסד ְיֵמי ָהי� ֵא1ֶה

 

  אְמִרי� ַ�ַע� ָ�ַמְע2ִי, "ֶחֶסד ְיֵמי ָהי� ֵא1ֶה"

  .חֶֹר3 ֶ�ל ִ�ְרחב ְוַצַער ְ�ִדיד�ת ִ�יֵמי

�ַנִי� ְלָפחת ְצִריִכי� ֶחֶסד ִליֵמי �4ַ ְ,  

  .את ְוַה5ְַקֵ�ל ַהֶחֶסד נֵת�

  ִנְ�-ר לֹא ַהֶחֶסד 4ַ� ִנְפָרִדי� ְ.ֶ�ֵה�

�6ְ  אַ�  .ִצ8ר ִמ7ֶֶבר ְ.מ ָלְרחב ִנְ

  

ת לֹא 9ָתת:  ַמְזִ.ירת ַרק ֵה�, ֶחֶסד ע

  ,מ��ִ;י� ְקִרי-תִ� , ְ�ַפֲעמ�, ֵריק ְזַמ�

ָפר ְ�צַפר�ת �ְב�  ַ�9ֶֶלת �ִבְנִקי

  ֵאיָנ� ָהֱאלִֹהי� ֶאת: ְסִליחת ִ�יֵמי

  .ַחְס9 ֶאת ְולֹא ְלַהְזִ.יר ְיכלת

  

�  ַהָ=ְרָ�נת ֶ�ָ�ְטל� ִמ�

  ַעְצמ ִע� ֶאָחד ָ.ל ִנְ�-ר

  .ְלַהְקִריב

  

  

  
  
  
  
  
  
  


