המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

פרשת עקב  -תשס"ד

ביני תלמי

ית א ָֹת "...
ֲ ֶ
 ַמ ְר ֶ ַוע ִ
ְהיָה ֵע ֶקב ִ ְ ְמע ֵאת ַה ִ ְ ָ ִטי ָה ֵא ֶה ְ
השבוע פרשת עקב" :ו ָ
)דברי  ,ז.(12 ,
שני עקבי לה לפרשתנו:
ֲה ְב ָ$
ְאת ַה ֶח ֶסדַ ...וא ֵ
זה המופיע למעלה ,המבטיח לשומעי ולמקיימי "ֶ ...את ַה ְִ #רית ו ֶ
ט(בה ֶא ֶר)
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יְ $מ ִביא ָ
רְ ִ $היֶה ִמ ָ'ל ָה ַע ִי  " ...ובפרק ח' " ִ'י ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַכ ְָ #ָ ...$
בר ְ
ֵ
ב ָהר"...
תהֹמֹת י ְֹצ ִאי ְַ #ִ #ק ָעה ָ
ֲלי ָמ ִי ֲעָינֹת ְ
ַנח ֵ

)זה יפה – תקראו ש

(;

ְה ַל ְכ ָ ֲ -ח ֵרי ֱאל ִֹהי
י $ו ָ
ְהיָה ִא ָכ ַֹח ִ ְ ַ'ח ֶאת ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
וזה המופיע בסו פרק ח'" :ו ָ
ֹאבדֵ ...ע ֶקב לֹא ִת ְ ְמע ְ#ק(ל ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהי ֶכ " .
ֲח ִרי ַ ...ה ִעד ִֹתי ָב ֶכ ַה'ִ (/י .בֹד ֵ
אֵ
שני עקבי  ,שני קצוות .עקב של ברכה הוא זה אשר זוכה ומור משפל המדרגה
ומעקב רגלו כלפי מעלה אל הזכיות והזכויות .ועקב של קללה הוא של זה החוטא
שסופו שיושפל משמי מרו של חסד עד לעקבי רגליו ואל העקרבי  ,השרפי
והנחשי האורבי לו במדברותיה של החוטאי .
ומה בי $הברכה לקללה ,מהו שמפריד בי $שמי ואר %ובי $ארצ של שבעת המיני
ְה ַל ְכ ָ
י $ו ָ
ְהיָה ִא ָכ ַֹח ִ ְ ַ'ח ֶאת ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
לארצ של שבעי ושבעה אסונות ? – "ו ָ
ֲח ִרי "...
 ֲחרֵי ֱאל ִֹהי א ֵלאור' ספר דברי משה מסכ ומזכיר פרקי מרכזיי מתולדותיו כמנהיג ישראל.
בפרק י' שבפרשתנו חוזר משה אל סיפורי "העליה השניה" ,ושני ענייני קטני
משכו ש את סקרנותי:
ֲבנִי ָ' ִראֹנִי "...
א .הסיפור בספר שמות מתחיל כמו זה שלנוָ ְ ..." :סל ְל ְָ $נֵי 0לחֹת א ָ
וכו' )לד .(1 ,אול כא $אצלנו מופיע פתא אלמנט חדש שלא היה ,בהקשר זה ,בספר
ֲר ָהי ַעל
ְא ְכ ֹב ַעל ַה 0חֹת ֶאת ַה ְָ 1ב ִרי א ֶ
ית ְ ָ $אֲר( ֵע) .ו ֶ
ֲלה ֵא ַלי ָה ָהרָה ו ְָע ִ ָ
שמותַ ..." :וע ֵ
ְ ְמ ָ ָ.#ר("
ֲר ִ ְַ #ר ָ ו ַ
ַה 0חֹת ָה ִראֹנִי א ֶ

)דברי

י' .(1)2 ,ומשה עושה כדבריו ,עושה ארו$

עצי שיטי מפסל שני לוחות אבני ועולה.
למה מוסי ספר דברי את עניי $הארו $לכא ,$ולמה לא מוזכר הארו $בסיפורי
"העליה השניה" של ספר שמות?
העניי $חוזר על עצמו ג בירידה מ $ההר :בספר שמות משה יורד ,עור פניו קור,$
אהרו $ובני ישראל חוששי לגשת ,הוא * מסוה על פניו וכו' ,א' הארו $שוב לא
מוזכר בתו' החטיבה הסיפורית הזאת.
ֲר
יתי ַוְִ /הי ָ ַ'א ֶ
ֲר ָע ִ ִ
ֶָ .את ַה 0חֹת ָ.#ר( א ֶ
ָארֵד ִמ ָה ָהר ו ִ
ָא ֶפ ו ֵ
אצלנו משה יורד "ו ֵ
ִצ ַנִי ְיהֹוָה"

)ש

.(5 ,
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מה שוני יש בלוחות של ספר דברי ששמירת בארו $כל כ' חשובה?
ב .תו' כדי שמשה מתאר את סיפור עלייתו בספר דברי  ,הוא לפתע חורג מ$
הסיפור ,מדלג עשרות שני קדימה ומזכיר את מותו של אהרו) $ראו ש  (6 ,וממשי':
" ֵָ #עת ַה ִהוא ִה ְב ִ1יל ְיהֹוָה ֶאת ֵ ֶבט ַה ֵוִי ָל ֵאת ֶאת אֲר( ְִ #רית ְיהֹוָה ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי ְיהֹוָה ְל ָ ְרת(
ְֵ #ִ $מ( ַעד ַהַ (/הֶ3ה" )ש .(8 ,
ל ָבר ְ
ְ
ללמד

את הקשר הפונטי שבי $הארו $ואהרו $לא צרי' להסביר ,אבל מה רוצי
אותנו בשתי השאלות המסקרנות הללו?
בואו ננסה לראות מה יש במסר של דברי שאיננו בספר שמות:
בספר שמות ,במעמד זה ,מבטיח ה' לגרש את אויבי ישראל ,דורש להיזהר מבריתות
ע העמי הזרי  ,מזהיר מעבודה זרה ,מזכיר את הפסח ,את שמירת השבת ,את
שלשת הרגלי ומבטיח להוריש גויי ולהרחיב גבולות )שמות ,ל"ד.(11)26 ,
מ ְל ֶ ֵאת ָע ְר ַלת ְל ַב ְב ֶכ ...
ספר דברי * במעמד הזה דברי אחרי בפי הגבורהַ " :
ִ5א ָפנִי ְולֹא י ִַ4ח  ַֹחד ,ע ֶֹה ִמ ְ ַט יָת(
ֲר לֹא י ָ
ִ'י ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהי ֶכ הא ֱאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהי  ...א ֶ
ִית ְֶ #ארֶ) ִמ ְצ ָר ִי " )דברי  ,י',
ֲה ְב ֶ ֶאת ַהֵ7ר ִ'י ג ִֵרי ֱהי ֶ
ְ ְמ ָלהַ .וא ַ
ֶח ו ִ
ְ-ל ָמנָה ְוא ֵֹהב ֵ7ר ָל ֶתת ל( ל ֶ
ו ְ
.(16)20
אי $בהכרח סתירה בי $שמות לדברי  ,א' תסכימו אתי שהדגשי אחרי  .לעורלות
המילה יימצא מקו על גבעת העורלות ,את קדושתה של מילת הלב יש לשמור
בארו $הברית.
ארו $הברית ,ובו הלוחות ,מופיע ג בספר שמות ,א' נית $לו מעמד מיוחד ,מובלט
ומקודש כשהוא בא לחפו $בתוכו את הציווי הייחודי )הדפסתי "יהודי" בטעות )?((
ְ-ל ָמנָה ְוא ֵֹהב ֵ7ר" .לחרוט על הלוחות
ִ5א ָפנִי ְולֹא י ִַ4ח  ַֹחד ,ע ֶֹה ִמ ְ ַט יָת( ו ְ
של "לֹא י ָ
באצבע אלוהי יש ,כנראה ,קיו נצחי משלו .את הלקח הערכי מוסרי שלו יש
לשמור בארו $הע %החתו לבל יאבד ע רוחות הזמני .
מי אני שאדע את נפשו של משה ,א' אולי מכא $נית $להבי $מדוע הוא בוחר להזכיר
דווקא כא $את מותו של אהרו ,$את הכתרת בנו תחתיו ואת אחריותו של שבט לוי
לנשיאת הארו $ולשמירת הציווי המיוחד שהוא מכיל בקרבו.
א זהו המסר המיוחד של הקודש ,א האחריות על המסר הזה מוטלת על בני לוי,
א לכ $נאמר על בני לוי שאות הבדיל ה' לשאת את הארוַ " $ל ֲעמֹד ִל ְפנֵי ְיהֹוָה ְל ָ ְרת(
ְֵ #ִ $מ(" – א כל זה נכו ,$אנחנו יכולי ג להבי $את חומרתה של שכחת
ל ָבר ְ
ְ
י$
המסר הטמו $בארו $ואת פירושו של הפסוק "ו ְָהיָה ִא ָכ ַֹח ִ ְ ַ'ח ֶאת ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲח ִרי " ,פסוק שהוא המבדיל ,כאמור ,בי $ה"עקב" של הברכה
ְה ַל ְכ ָ ֲ -חרֵי ֱאל ִֹהי א ֵ
וָ
לזה של הקללה.

