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  יצירה יהודית ו קהילה1962 מאז

 ישראל בסיוע הסוכנות היהודית לארץ מות מתקייפעילויות הקהילה

 

 

 )א"י-דברים ז(עקב : פרשה

-ֶאת, ְוָׁשַמר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָך--אָֹתם, ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם, ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה, ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון. 1

 )12, ז' דב( .ַלֲאבֶֹתיָך, ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע, ַהֶחֶסד-ַהְּבִרית ְוֶאת

 

 )19,י' דב (ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֵגִרים ֱהִייֶתם-י ִּכ :ַהֵּגר-ֶאת, ַוֲאַהְבֶּתם. 2

 

 )1,א"י' דב (ַהָּיִמים-ָּכל--ָֹתיו ְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ּוִמְצו, ְוָׁשַמְרָּת ִמְׁשַמְרּתֹו; ֵאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך, ְוָאַהְבָּת .3

 

, ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם-ְלַאֲהָבה ֶאת--ַהּיֹום, ַצֶּוה ֶאְתֶכםֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמ, ַֹתי ִמְצו-ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל-ִאם, ְוָהָיה .4

, ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָך; יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש, ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו- ְוָנַתִּתי ְמַטריד  .ַנְפְׁשֶכם-ּוְבָכל, ְלַבְבֶכם-ְּבָכל, ּוְלָעְבדֹו

 ) 13, דברים יא.(ְוָׂשָבְעָּת, ְוָאַכְלָּת; ְבֶהְמֶּתָךִל,  ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָךטו  .ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך

 

 ְו2ַהְבָּת ֶאת יהוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל 30, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל יהוה ֱאלֵֹהינּו יהוה ֶאָחד'ָהִראׁשֹוָנה ִהיא : "ָעָנה ֵיׁשּוַע. 5

ֵאין ִמְצָוה 9ֶחֶרת ְּגדֹוָלה ' .ְו2ַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך'ִנָּיה ִהיא  ְוַהְּׁש31' .ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ִׂשְכְלָך ּוְבָכל־ְמאֶֹדָך

 ) 29, ב"מרקוס י, הברית החדשה (."ֵמֵאֶּלה

 

ש היה והיו סורקים את בשרו במסרקות "עקיבא להריגה זמן ק' בשעה שהוציאו את ר. 6

ד כאן אמר להם כל של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים אמרו לו תלמידיו רבינו ע

אפילו נוטל את   ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך אמרתי

נשמתך אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו היה מאריך באחד 

ע שיצאה נשמתך באחד אמרו "ק ואמרה אשריך ר"עד שיצתה נשמתו באחד יצתה ב

 ) ב"ע, א" ס ברכות,בבלי(. ...? )ה זו תורה וזו שכרה"מלאכי השרת לפני הקב
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" אלוהיך' את ה, ואהבת"שנאמר , מצוה לאוהבו וליראה ממנו--האל הנכבד והנורא הזה  .7

והיאך ] ב [ ).כ,דברים י; יג,דברים ו" (אלוהיך תירא' את ה"ונאמר ) א,דברים יא; ה,דברים ו(

, בונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים בשעה שית :ויראתו, היא הדרך לאהבתו

מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה --ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ

 ).ג,תהילים מב" (לאל חי--לאלוהים, צמאה נפשי"כמו שאמר דויד , גדולה לידע השם הגדול

ויירא ויפחד ויידע שהוא בריה , מיד הוא נרתע לאחוריו, וכשמחשב בדברים האלו עצמן  ב

כי אראה "כמו שאמר דויד , עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, קטנה שפלה אפלה

פרק , הלכות יסוד התורה, ספר המדע ,ם "רמב). ה-ד,תהילים ח" (כי תזכרנו, מה אנוש.  . .שמיך 

 .ב-הלכות א, ב

 8. J. W. McKay, 'Man's love for God in Deuteronomy and the father/ Teacher- son 

pupil 

relationship', VT 22(1972), 426-435. 

 דימוי, ומהותה של הדת על השניות הדיאלקטית שהיא ליבה -אהבת האל וקנאתו, יהודה ליבס. 9

 .37-30,)ד"תשנ(7
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 שפרה שנול : מגישה
 


