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  כ' באב תשע"ד

  2014באוגוסט  16

  
  /  מאירה פרתםפרשת עקב ספר דברים

 
 בדרשה אשווה בין ספר דברים לחוזים בין מלכים ווסאלים עתיקים.

 נראה את הדימיון וגם קצת את ההבדל.
דימיון במבנה של חוזים עתיקים ונאום דבר  שני: אחרי שנגלה שיש 

הצוואה, אתמקד בחלק אחד של נאום הצוואה והוא החלק של 
התחייבות העם .  את הנושא הזה נבדוק דרך תפילת שמע ישראל 

שבפרשתנו פרשת עקב וחלק ממנה שנמצא בפרשת השבוע שעבר 
 פרשת ואתחנן.

נסכם בחלק מהצוואה שעוסק במחוייבות האל,שאותו נימצא 
בפרשתנו פרשת עקב,  שמדברת על הגמול או העונש שיקבל עם 

  ישראל עקב המעשים שלו.
 רקע הסטורי .1

ספר דברים מבחינת הסדר הכרונולוגי ממשיך את ספר 
במדבר.ספר במדבר מסיים בנקודה שבה הגיעו בני ישראל 

ל"ערבות מואב על יד ירדן ירחו" ובספר דברים משמיע משה את 
  ום.נאומו המסכם באותו מק

סוג -ספרנו,ספר דברים,  הוא נאום פרדה  -מבחינה  ספרותית .2
  של צוואה, של משה שהושמע בערבות מואב .

הספר בנוי במתכונת של ברית בין רבון לווסאל מתכונת 
  המוכרת מן המזרח הקדום.

עיצוב הספר בצורת נאום "צוואה"   -מקבילות בספרות העתיקה  .3
  ניתן למצוא לו מקבילות בספרות המצרית.

בה היתה נהוגה מסירת לקחים מוסריים במסגרת "צוואות" . 
מרבית "הוראות החוכמה" המצריות עוצבו כצוואות של מלכים 

  ושרים ליורשיהם. 
  טכניקה זו אפשר שהשפיעה על הספרות הישראלית.

  
בפעם - ית בין  עם ישראל וה'  ספר דברים,  הוא ספר בר

הראשונה כרת ה' ברית עם ישראל על החוקים שניתנו בהר 
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סיני, ובפעם השנייה נכרתה ברית על החוקים ששמע משה מפי 

  ה' והשמיעם לעם בערבות מואב. 
ספר דברים הוא  מעין ספר הוראות למלכי ישראל בעתיד , ספר 

ההוראות שנכתב על ידי סופרים, ממש כפי שהיו נכתבות 
  למלכים המצריים והמסופוטמיים.

נאומי הפרדה בספר דברים קשורים לטקס מינוי יורש עצר,  
הכרוך בברית. לטקס זה יש מקבילות בכתובות מימי הממלכה 

  האשורית החדשה ולחוזים מממלכת החיתים. 
ון מלך אשור,חוזה מדיני של התגלה חוזה אסרחד 1956בשנת          

  שלו. עם הווסאליםהמלך 
יש הרבה משותף בין החוזה הזה ובין ספר דברים. חוזה 

אסרחדון הוא למעשה שבועת נאמנות שכופה מלך על הווסלים 
  שלו, ובה הם מתחייבים לשמור אמונים ליורשו (אשורבניפל). 

הברית בארץ מואב, הנכרתת בעת מינויו של יהושוע ליורשו של 
אסרחדון,משה  משה דומה באופן פורמלי למצב המתואר בחוזה

מחדש את הברית של העם עם סיום תפקידו והצגת המנהיג 
  החדש יהושוע.

  
החוזה בספר דברים וחוזים –השוואה בין נאום הפרידה   . 4

  קדמונים בין המלכים והווסאלים.
  ההבדל בין החוזים הקדומים והחוזה בספר דברים הוא
האלוהי, בכך שהתכנים של הברית בספר דברים  נוגעים לחוק 

וההתחייבות בשבועה היא כלפי האל, בעוד שחוזה אסרחדון 
  נוגע להתניות בעלות אופי פוליטי המתייחסות לריבון אנושי.

  אולם פורמלית יש  דמיון רב בין שתי התעודות הללו.
בולט הרקע הדומה של מעמדי כריתת שתי הברית, זו של 

  אסרחדון וזו שבספר דברים.
  עם  צעיר וזקן,בשני המקרים נאסף כל ה

בשני המקרים נוטלים המתכנסים את ההתחייבות לא על עצמם 
  בלבד אלא גם על הדורות הבאים.
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   דימיון בסגנון הכתיבה  .5

דימיון נוסף בין החוזים העתיקים ובין נאום הצוואה של משה 
  בשימוש בביטויים דומים. הוא

.הדרישות לנאמנות מתבטאת  בספר דברים ובחוזה של 1
  אסרחדון במונחים דומים.

אהבה היא מונח שפירושו נאמנות בשני המקרים, הווסלים 
  מצווים לאהוב את אדונם" בכל לבבם ובכל נפשם" 

.מונחים אחרים לביטוי נאמנות לריבון בחוזים אשוריים ובספר 2
  דברים הם : לירוא, ללכת אחרי.. ולשמוע בקול..

גם  במבנה וחלוקת  יש דימיון בין החוזים ובין נאום הצוואה 
  הטקסט.          

הרכיבים העיקריים של ברית כזו הם: מבוא הסטורי, תנאי 
הברית, התחייבות, ברכה וקללה. כל אלה מצויים גם בספר 

  דברים.
  

  יא מבוא הסטורי- .פרקים א1
  תנאי הברית כלומר החוקים -כו,טו- . פרקים יב2
  התחייבות הדדית  ל- .פרק כו טז3
  ברכות וקללות. ל-. פרקים כז4
  

חוקר בשם פון ראד שיער כי המבנה הזה של החוזה משקף 
מהלך של טקס פורמלי שנפתח בסקירת ההסטוריה, נמשך 

  בהכרזת חוקים המלווה בהתחייבות ומסתיים בברכות ובקללות.
  

  בנוסף לחוזים המצריים והאשורים,
מצא מנדנהול כי  גם יש דימיון רב גם  לחוזים  1954בשנת 
ם בין המושל והוואסאלים שלו  שהיו קיימים בימי החתיי

  יד לפנה"ס. –האימפריה החתית במאות טו 
  

החתים כללו בנוסח ההתחייבות סקירה היסטורית, שבה 
הודגשה מחוייבותו של הריבון כלפי הווסאל ואשר הצדיקה את 

  הדרישות לנאמנות מן הווסל.
  ארוכה מרכיב דומה נמצא גם בס"ד, הכוללל סקירה היסטורית

 .  
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בחוזים אשוריים דווקא לעיתים  לא נמצא הפרולוג ההסטורי, 
(נראה שהשליט האשורי , שראה את עצמו כמלך תבל כולה, 

חש כי אין זה הכרחי, ואפילו משפיל, להצ'דיק את דרישתו 
  לנאמנות בהזכרת רוחב ליבו כלפי הווסל)

ת החתים, לעומת זאת, כמו בספר דברים,  ראו צורך  להצדיק א
  דרישתם לנאמנות.

בחוזה האשורי הדבר שונה,המלך האשורי דורש אהבה 
(נאמנות) ללא מצרים מן הווסל, ללא שום אות של חיבה מצד 

  הריבון.הריבון אינו מבטיח לווסאל שום גמול,
נהפוך הוא, המלכים האשוריים הגדילו והרחיבו את רשימת 

שחצנותו האיומים והקללות כדי להרתיע את הווסאל ולהפחידו. 
  של המלך האשורי יכולה להסביר יחס זה.

  
  

  דוגמאות של חוזים בנאומי חילופי הנהגה במקורותינו.  . 6
דגם זה של נאום צוואה בעת של חילופי הנהגה חוזר על עצמו 

  בתרבות היהודית,
לדוגמא בתם תקופת כיבוש הארץ של יהושוע הוא מסיים 

בנאום פרידה בנאום פרידה ,סוף תקופת השופטים מסתיימת 
  של שמואל,

תיאור חיי דויד מסתיים בנאום פרידה, סוג של צוואה דתית  
  מוסרית של דויד. 

תבנית זו של נאומים של מנהיגים ואישים דגולים בעת חילופי 
שלטון   בתקופת בית שני, כך נאום אביה בן רחבעם, המדגיש 

נצחיותה של שושלת דויד, והיות בית ה, בירושלים המקדש 
יטימי היחיד בישראל, תבנית זו נכונה לגבי נאומים הלג

שמיוחסים ליהודית, ונאום פרדה של מתיתיהו החשמונאי  
  סז.- בספר חשמונאים א ב מח

נ) ויהי כי זקן מתתיהו וקרבו ימיו למות ויקרא אל בניו ויאמר (
 .אליה

נא) הנה עת רעה וזוועה עת צרה ותוכחה לישראל. (נב) לכן (  
קומו בני וקנאו לתורת אלוהינו, שימו נפשכם בכפיכם על ברית 
אלוהינו. (נג) זכרו את המעשים אשר עשו אבותינו בימי קדם, 
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והיו לכם לשם ולתפארת לדורות עולם. (נד) אברהם אבינו נוסה 

 .....במסה, והאמין בה' ותחשב לו לצדקה. 
לכן אם תבינו שנות דור ודור, וידעתם כי כל הבוטח בה' 

יסובבנהו חסד. (סד) ועתה אל תגורו מפני כעס הרשע, כי כל 
 כבודו כעש וכדומן על פני השדה. (סה) 

  
בתוך הפרשה שלנו השבוע, נימצאת הפרשייה השנייה של   .7

  תפילת שמע שהיא תפילה מאוד מרכזית בחיי היהודים. 
  הראשונה נימצאת בפרשת ואתחנןהפרשייה 

  והשלישית בספר במדבר. 
כפי שהזכרתי , אתמקד בפרשתנו בפרשיות של תפילת שמע 

  מתוך פרשת ואתחנן ומתוך פרשתנו פרשת עקב. 
אני אומר שזה מרגש לפגוש את המילים של תפילת שמע 

בפרשתנו שכן שמע ישראל הוא אחד הביטויים המרגשים ביותר 
  בקרב יהודים הרחוקים מהמסורת. ומוכרים ביותר גם

8 .  
ישנו סיפור מפורסם ואולי ידוע לחלקכם על ילדים שהוריהם כדי 

להציל את חייהם מסרום למוסדות נוצריים לאימוץ כאשר 
  אחרי מלחמת העולם השנייה,  הגרמנים איימו על חיי כל יהודי.

הרב כהנמן ראה לחובתו להשיב ילדים יהודים שנמסרו להצלה 
הוא הלך לאסוף אותם ממקומות   בזמן השואה, ליהדות, לגויים

שונים. כאשר הגיע למנזר גדול , שנודע לי כי ילדים יהודים 
רבים מצויים בו, קבלו אב המנזר בעוינות גדולה כששמע את 

מטרת ביקורו. הוא אמר שהוא נותן לו חמש דקות לברר מי הם 
  הילדים היהודיים בלבד. 
לבצע משימה זו אך הרב כהנמן לא  זה היה פרק זמן אבסורדי

וותר.  הוא הגיע למנזר בשעת השכבת הילדים, הוא בא בערב, 
נכנס לאולם שהיה מלא במיטות עם ילדים ואמר "שמע ישראל", 

ומיד החלו בוקעים קולות רבים מפינות שונות באולם: מאמא 
כי תפילת שמע ישראל היתה ועד היום לדעתי שגורה  טאטא.

   ל יהודי.על לשונו של כ
לקרב  במערכה של צוק איתן אמר  גם מח"ט גבעתי לפני שיצא

  שמע ישראל""
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כפי שאמרתי תפילת שמע היא חלק מנאום  - תפילת שמע

הצוואה, אם חילקנו את נאום הצוואה למחוייבויות של הווסאל או 
העם, הרי הפרשייה הראשונה של שמע היא המחויייבות של 

  העם.
של הדדדיות, של השבת היחס של האל ואם דיברנו על החלק   

לאדם או הריבון לווסאל על מעשיו הרי פרשיית שמע הנימצאת 
  בפרשתנו היא זאת שמכאן בא שם הפרשה כולה

עקב... דהיינו נאמר לעם ישראל, עקב המעשים שתעשו, תקבלו   
  גם גמול או רחמנא לצלן גם עונש.

  
  מה נדרש העם בפרשיית שמע ישראל?  . 9  
  

  תפילת שמע ישראל מורכבת משלוש פרשיות.        
הפרשיה הראשונה "קריאת השמע" ומיניין ההתחייבויות של         

הקדוש ברוך הוא, נימצאת בפרשת –ישראל כלפי הריבון 
  ואתחנן, הפרשה שקראנו בשבוע שעבר. 

  ט-דברים פרק ו פסוקים ד-נקרא אותה יחד  
  שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד   
  ת ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודךואהבת א  
  והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך  
  ושיננתם לבניך ודברת גם  
  והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.  
          
מה הם תנאי הברית בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל   
  המפורטים בפרשיות שמע?  

  
 חיבור פירוש הברכות והתפילות ספרשהוא  אבודהום:בכתב   
מעידה על  "שמע" מוסבר כיצד המילה הפותחת של תפילת  
  תנאי הברית.  
הנותן לנו תשובות לשאלות המילה "שמע" היא נוטריקון   
מהותיות לגבי התנאים בברית שעם ישראל ואיש ישראל צריכים   
  למלא.  

  ) 5מ',עיניכם (ישעיהו  מרום שאו.מה לעשות? 1
  עליון מלך למי?שדי.2  
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  אימתי?שחרית,מנחה וערבית..3  
,שהוא "שמע"  שמים  מלכות עול ואם ייעשה הדבר,יהיה עליך  
  מאחור לפנים.  

  
תפילת השמע , שתי הפרשיות הראשונות , הן המילים   
 הכתובות על הקלף של המזוזה בכל בית.  
  כניראה מפני ששתי הפרשיות הראשונות של תפילת שמע    
  מסתימות  במילים "וכתבתם על מזוזות ביתך".   

  
  נוהגים לאמר את תפילת שמע כאשר מכסים את העיניים.  
  מה לומדים ממנו?  
ר' יהודה הנשיא,כשהיה שונה לתלמידיו והגיע זמן קריאת שמע   
היה מפסיק ואומר הפסוק הראשון בלחש, והיה מעביר ידו על   
שה כן, כדי שיוכל לכוון פירש הרא"ש שרבי יהודה היה עו פניו.  
.הוא כסה את עיניו כדי שדברים אחרים שיראה לא יסיטו דעתו   
מאהבת האל. או אולי כדי שלא יעלה דברים אחרים לדרגת   
  אלוהות וישתעבד להם.  

   
  עכשיו נעמיק קצת  
בדרישה הראשונה היא ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל   
שראל של אהבת ה' מה היא ההתחייבות הנדרשת מי נפשך.  
אלוהיך בכל לבבך ובכל מאודך? למה הכוונה? אני אביא   
  שלושה הסברים שונים של פרשנים פילוסופים ורבנים.  

  
הפילוסוף אריך פרום בספרו "אומנות האהבה" רואה את מצוות   
כאהבת אב, שהוא צדיק וקפדן  אהבת האל כאהבת אב ואם.  
  יבחר בבנו.ומעניש וגומל,אך בסופו של דבר תמיד   
כאהבת אם, שהיא חובקת , וסולחת ויקרה אשר יקרה היא   
  תציל אותי, תגאל אותי ותסלח לי.  

  
ף ברוך שפינוזה אומר שאהבה לאל היא אהבה של הפילוסו  
מהות האל, ומי שאוהב את מהות האל, מתעלה על כל צורך   
אגואיסטי שיעמיד את טובתו האישית לפני טובת העולם ולכן   
  ה לתמורה אישית. לא יצפ  
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  מקור חסידי מציג עמדה נוספת:  
  מעשה ברבי דב בער (מלובביטשה)שהיה שקוע בלימוד.  
נפל בנו התינוק מעריסתו ופרץ בבכי. אולם הוא , אבי התינוק,   
  שהיה שקוע בדבקות לא הרגיש בכך.  
קם מכיסאו הרבי הזקן ,ר' שניאור זלמן,מייסד החסידות, הרים   
  צפה והרגיעו.את התינוק מן הר  
לאחר מכן אמר לבנו: טוב שאדם משתקע בתורה ומתדבק   
אך לא עד כדי כך שלא ישמע פעיית קול  -בקונו עד כלות הנפש  
  בכי ילד...  

  
  של ההתחייבות ההדדית בחוזה. אני רוצה לעבור לפרק    

בפרשתנו פרשת עקב כבר נשמע הרעיון של הדדיות. עקב   
  בתגובה מסויימת..שתמלאו חובה מסויימת תזכו   
  שם הפרשה  מלמד על מצב של אם...........אז  
כלומר יש כאן התחייבות של האל לתת לעם ישראל דבר   
  מסויים עבור עשייתו.  
  יש כאן בטוי של גמול ועונש ביחס למעשי האדם.  
  כך נאמר בפרשתנו:  
  והיה אם שמוע תשמע וגו...  
  ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש   
  ת דגנך ותירושך ויצהרךואספ  
  ונתיי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת.  

  
  השמרו לכם פן יפתה לבבכם,..  
  וחרה אף ה בכם,   
והאדמה לא תתן את יבולה \ועצר את השמים, ולא יהיה מטר  
  ואבדתם מעל הארץ הטובה...  

  
אנו רואים שהגמול בפרק זה הוא גמול חקלאי. זה מאוד מתאים    

לנו , כאשר מדובר בכללים לעם ישראל ההולך להתיישב   
  בארצו.  
שאלה אחרת, לפי הכתוב ברור שיש קשר בין מעשי האדם   
  והאל.  
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אך האם יש באמת קורלציה מליאה? האם ניתן לחשב את   
  האל? של עונשאת הגמול או ה  

  
האם באמת יש קורלציה מליאה בין מעשי ישראל ובין תגובת   
  האל..?  
  ה דובר על תמורה כלכלית,בפרק ז  

  אך בדברים ח' מדובר שאם תשמרון לעשות ...תיחיון ורביתם,   
         ל תמורת ושמרתם נאמר והארכתם ימים בארץ.-ובפרק ה כט  

  
יש בפרשה הבטחה לגמול עבור השומר את מצוות האל, ועונש   
העניין הזה אינו ניתן להבנה מליאה  , אך עבור העובר עליהם.  
  לחישוב.ולא   

  
אם נקח מכאן מסר חינוכי, נוכל לאמר ששיטת המקל והגזר   
היא שיטה שהשליטים משתמשים בה, שיטה שגם הקדוש ברוך   
הוא מציג לאדם, אך לאור העובדה שלא ניתן להבין במלואו ולא   
ניתן לחשב את הגמול, זו שיטה טובה, אך טובה ממנה היא   
שקהו וירצה לעשותו ללמד אדם את הערך הנחשק שיבינהו ויח  
  מתוך הזדהות איתו.    
 שבת שלום           


