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 שלום לכולם ושבת שלום 

אנחנו נמצאים היום בפרשת עקב בספר במדבר. הפרשה מתרחשת כשבני ישראל נמצאים  

בירדן, ,בכניסה לישראל. לקראת כניסתם  לארץ המובטחת, משה מדבר לעם ישראל ומזכיר  

עגל הזהב  ה' עשה למענם במדבר. מספר להם על פסל -להם את יציאת מצרים ואת מה ש

שבנו וועל לוחות הברית.  ומשה אומר להם מה אלוהים מבקש מהם לזכור ולעשות כשיכנסו 

 לארץ.. 

 עד סוף הפרק -אני אדבר על מה שאלוהים מבקש מבני ישראל לעשות בפרק י' פסוקים י"ב 

ֵאל זה מתחיל בפסוק: " ה, ִיְשרָּ ְך:--ְוַעתָּ ה ה' ֱאֹלֶהיָך, שֵֹׁאל ֵמִעמָּ     מָּ

ה ֶאת-ִכי ִאם פסוק משה מפרט את התשובה.בהמשך ה ֶלֶכת  - ְלִיְראָּ יה' ֱאֹלֶהיָך לָּ

ל ה אֹׁתֹו, ְוַלֲעבֹׁד ֶאת- ְבכָּ יו, ּוְלַאֲהבָּ כָּ ל -ְדרָּ ל-ה' ֱאֹלֶהיָך, ְבכָּ ְבָך ּוְבכָּ -ְלבָּ

 " ַנְפֶשָך

 הדרישה הראשונה היא  יראת ה,  .1

 הגודל והעוצמה שלו.  יראת ה' זאת אומרת ליזכור ולכבד את אלוהים להבין וליזכור את 

 מה זה אומר יראה? במילון כתוב שירא זה כבוד, הערצה, התפעלות. 

ליראה יש פירוש נוסף פחד אבל אני לא מבינה למה אחד הפירושים הוא פחד כי אין צורך  

לפחד מהשם. לכן לא אתייחס לזה.  אני מרגישה יראה כשאני בים בחושך אני מתפעלת  

ע.  אני הייתי שטה  הרבה בים ותמיד הרגשתי כבוד והערכה  מהעומק והיופי של איתן הטב

 לים כי הוא כל כך עוצמתי. 

 

אלוהים מבקש שנלך בדרכיו נקשיב לו  ונקיים   -הדרישה השנייה היא ללכת בדרכיו  .2

אני אדבר על מספר מצוות שמאוד חשובות לי ואלה הערכים שגדלתי   -את מצוותיו

 לפיהם:   



 

 להשאיר אף אחד לבד ותמיד להיות עם זרועות פתוחות,  הכנסת אורחים: לא  •

 כבד את אביך ואת אימך  •

להימנע מיצר לשון הרע: לא לדבר רע על אחרים  כמו  לא להגיד לשכן "אתה   •

לא שומר מספיק טוב על הלכות, אתה לא מספיק מאמין,  אתה לא מספיק  

לשנות   דתי  ולא לעשות השוואות בין אנשים. משהו שאני מרגישה שצריך 

בחברה שלנו  היא לדוגמה, דעות הקדומות  והסטיגמה שבין סוגים שונים של  

זרמים ביהדות.  אני מאוד גאה להיות חברה בקהילת אוהל אברהם  כי אנחנו   

 לא שופטים אף אחד ומקבלים את כולם . 

 למה מתכוונים?   -הדרישה השלישית היא לאהבה את ה' .3

אותו זה לכבד את כל מה שהוא ברא וזה מתחיל  לאוהב את ה' זה לא רק לאהוב ולכבד  

מלאהוב אחד את השני כעם, כחברה, מאוחדת בלי להסתכל על השוני. לקבל את כולם:  

אשכנזי, ספרדי, שחור, לבן וגם מדתות שונות. לכבד את מה שה' נתן לנו: את הצמחים ,  

זכות להיות עם  החיות מסביבנו והטבע. להבין ענווה שלא הכל מגיע לנו. ונתן לנו את ה

ישראל העם הנבחר. לא לשכוח את כל מה שה' עשה למעננו אז במצרים, במדבר ועושה לנו  

 כיום. 

ל-:ְוַלֲעבֹׁד ֶאת  פסוק י"ב כתוב ובסוף .4 ל-ה' ֱאֹלֶהיָך, ְבכָּ ְבָך ּוְבכָּ "  ַנְפֶשָך-ְלבָּ

להתפלל עם כוונה. בשבילי זה דרך להגיד תודה ולהראות הערכה   -לעשות פולחן 

לה'. להגיד תודה על המן במדבר על שהוציא אותנו ממצרים ושמר עלינו, על   וכבוד

הארץ הטובה שאנחנו חיים. אבל יש עוד כל כך הרבה דברים להגיד עליהם תודה  

שלפעמים צריך רגע להיזכר ולחשוב עליהם דברים שנראים לנו כל כך מובנים  

לאכול ללכת   מעליהם אבל הם בעצם ממש לא. העובדה שאנחנו יכולים לדבר

למשל. אני עובדת עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים והנושא מאוד קרוב ללבי זה נותן לי  

פרספקטיבה נוספת לדברים שצריך להודות עליהם. בהקשר זה אני מודה על היכולת  

שלי לבוא לדבר ולתת לכם את הדרשה. להגיד תודה, לדעתי זה חלק חשוב  



יך להודות לה' בתפילה על מה שיש לנו גם  בתפילה.לזכור שלא הכל מגיע לנו וצר

 מהמקום של היותנו עבדים בארץ מצרים.  

ַמִים ּוְשֵמי   יותר מאוחר בפרשה בפסוק יד כתוב .5 ֵהן ַלה' ֱאֹלֶהיָך, ַהשָּ

ל ֶרץ, ְוכָּ אָּ ִים, הָּ מָּ ּה.-ֲאֶשר-ַהשָּ ליזכור שהשמיים והארץ שייכים לאלוהים   בָּ

את הארץ הזאת את כדור הארץ ואת היקום. כך יש   ולא לנו. שניזכור שאלוהים נתן לנו

לנו הזדמנות להעריך את העולם ואת הסביבה שלנו.  ולזכור לשמור עליה ולהחזירה  

 כמו שקבלנו אותה.    

הפסוקים האחרונים שאתייחס אליהם הם י"ח, י"ט: "עֶֹׁשה   .6

ֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִשְמ  ה; ְואֵֹׁהב ֵגר, לָּ נָּ ה.ִמְשַפט יָּתֹום, ְוַאְלמָּ  לָּ

ִים -ִכי   ַהֵגר:-ַוֲאַהְבֶתם, ֶאת  ֵגִרים ֱהִייֶתם, ְבֶאֶרץ ִמְצרָּ

ה' מציין שחשוב לעזור לעניים "עשה משפט יתום ואלמנה" הכוונה לכך שצריך  

לעשות משפט צודק גם לאנשים עניים )יתום ואלמנה( חשוב  לא להזניח אף אחד,  

ילה ולהיות קשובים וסבלניים אחד  ולא להשאיר אף אחד בצד. כולנו צריכים להיות קה

לשני.  בהמשך ה'  אומר “ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה". על תשכחו שגם לזרים  

צריך לעזור ולתת להם בגדים ואוכל. חשוב לכבד את כולם ולעזור לכולם גם אנשים  

מדתות אחרות ולא נשכח שהיינו גרים בארץ מצרים. נכבד אחרים כמו שאנחנו רוצים  

 תנו. שיכבדו או

 לסיכום 

ה' מבקש מעם ישראל שיכבד את מצוותיו שניזכור את הגדולה  והכוח שלו, ניזכור ענווה  

וכבוד לזולת ולכל מה שברא. ליזכור מאיפה באנו ולעזור לאחרים, גרים או יהודים. כולנו בני  

 אדם בלי הבדל דת גזע או מין. כולנו נבראנו בצל אלוהים. 

 תודה ושבת שלום 

 



 

 

 


