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הברית והחסד
פחשו  תסחאש  ישסתע שעסח  פחשו  סבתף  מתפהע  מענההן  סהטתה 
תחק סשנה ימקתמתו יללת, סכל יותחי. יסהטתה  ישסתע יזי — 

יתא "שתמח יסחהו תירבה", ימואח או יקס"י:

ֵמר  ֱאָמן ֹשׁ ה י' ֱא־לֶֹיהָך יּתא ָיֱא־לִֹיהם ָיֵא־ל ַיֶנּ ְתָהַהְעָוּ ִכּ
ִמְצתֹ ָוהת[  ְמֵחה מצתות ]קחה:  ּתְלֹשׁ ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹיָסהת  ִרית  ַהְבּ

ְלֶאֶלף ּהֹתח )הסחהם ז, ט(.

ם  ַמְחֶוּ ּתְשׁ י  ָיֵאֶלּ ִטהם  ָפּ ְשׁ ַיִמּ ֵאו  ְמעּתן  ְשׁ ִוּ ֵעֶקס  ְתָיָהי 
ְוֶאת  ִרית  ַהְבּ ֶאת  ְלָך  ֱא־לֶֹיהָך  י'  ַמר  ְתָשׁ אָֹום  הֶום  ַתֲעִשׂ

ע ַלֲאסֶֹוהָך )שם הס(. ַסּ ח ִנְשׁ ַהֶחֶסד ֲאֶשׁ

יסהטתה ומתי. שכן יסחהו יהא יגהחו יהרבהם סהן י' להשחאל. 
"רבה"?  כאן ימהלי  מתבהפי  יותחי. מי  ותכני של  עהקח  יהא 
אהך עתמהו סמהשתח ארה עם י"סחהו"?1 הכתלנת אתלה לתמח שזת 
שאלי פחשנהו נקתהוהו, אלמלא יעתסהי שגם סנסהאהם תסכותסהם 
מתפהע צהחתף נההח זי, "שתמח יסחהו תירבה", התתקא סחגעה מפור 
סותלהתו השחאל. יתא נמצא ספבתק יפתור או ופהלות יגהתלי 

של שלמי סרנתכו ימקהש סהחתשלהם:

ַעל ְתַעל  ַמִהם ִמַמּ ָשּׁ מֹתָך ֱא־לִֹיהם ַסּ ָחֵאל, ֵאהן ָכּ י' ֱא־לֵֹיה ִהְשׂ

פרשת
עקב

לעהלתה נשמו: פהנרב סן העקס אשח אההז, עזחהאל סן אחהי לההס שחטח
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ַייְֹלִכהם  ַלֲעָסֶההָך  ְוַהֶחֶסד  ִרית  ַהְבּ ֵמר  ֹשׁ ַרו:  ִמָוּ ָיָאֶחץ 
ם" )מל"א ר, כג(. ָכל ִלָסּ ְלָפֶנהָך ְסּ

כן יתא נמצא סופהלום של חאשה ילתההם תסהמה שהסו צהתן מגלתו 
ססל, סאבפו עם גהתלי של רההתש יסחהו שסי יועני יעם על 

שעזס או החך יותחי:

ׁשֹוֵמר  ְתַיּנֹתָחא,  ּסֹתח  ַיִגּ הֹתל  ַיָגּ ָיֵא־ל  ֱא־לֵֹיהנּת,  י,  ְתַעָוּ
ח  ָלָאי ֲאֶשׁ ל ַיְוּ ִרית ְוַהֶחֶסד, ַאל ִהְמַעט ְלָפֶנהָך ֵאו ָכּ ַהְבּ
ֵחהנּת ּתְלכֲֹיֵנהנּת ְתִלְנִסהֵאנּת ְתַלֲאסֵֹוהנּת  ְמָצַאְונּת ִלְמָלֵכהנּת ְלָשׂ
ּתח ַעה ַיּהֹתם ַיֶזּי )נרמהי ט,  ָך ִמהֵמה ַמְלֵכה ַאּשׁ ּתְלָכל ַעֶמּ

לס(.

סצמוהם ימכחהעהם יללת, כאשח משי רההש או יסחהו סעחסתו 
החהרת, כששלמי רנך או ימקהש, תכשסיניגו עזחא תנרמהי שסת 
סנה התחם אל י' תיורההסת לשמתח או מצתתוהת, יקפההת ימקחאתו 
ליגההח או יהרבהם סהן אלתיהם לעמת כ"סחהו תרבה". נחאי ששנה 
ימחכהסהם יללת רהתנההם, שאם לא כן לא יהי יכותס מצחפם הרההת 
סשלתשי מעמההם מכתננהם שמאתו שנהם חסתו מפחההתו סהנהים.

מית אם כן אתות "רבה"? יחמס"ם מצא לנכתן ליקההש או 
יפחק שלפנה־יארחתן סהצהחות יגהתלי 'מתחי נסתכהם' לפהחתשן 
של שלתש מהלהם: רבה, צהקי תמשפט. כך יתא אתמח על ירבה:

ש"רבה"  ז[  ]י,  אסתו  ל]מבכו[  ספהחתש  יסיחנת  כסח 
תמשומשהם  סת,  שמפלהגהם  הסח  סכל  ייפלגי  יתא 
ס)סהטתה זי( התוח ליפלגי סיעוחו טתסי הוחי. ההתע 
ש)ימתנר( יעוחו־טתסי־הוחי כתלל שוה משמעתהתו. 
כלל,  ממך  לת  מגהע  זי  שאהן  מה  עם  ליהטהס  יארו 

פרשת
עקב
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שיתא  ממי  התוח  לכך  יחאתה  עם  ליהטהס  תישנההי 
חאתה... לכן ימצהאתו יזאו כתלי ]כל יעתלם[, כלתמח 
יתא  רבה.  יהא  מצהאתו,  לההה  אתוי  הועלי  יסאות 

ֶני" )ויהלהם פט, ג(.2 אמח: "עֹתָלם ֶרֶבה ִהּסָ

יתא שלמשפט  יחמס"ם,  פה  על  ימתשגהם,  סהן שלתשו  ייסהל 
אהם זכאה על פה ירתק; לצדקה יתא זכאה על פה ימתבח; תלחסד 
אהן יתא זכאה כלל. אם אהם עתשי עמה רבה, זתיה נוהני טיתחי. 

לא עשהוה שתם הסח שיפך אתוה לחאתה לי.

ההסני"  רבה  "עתלם  תספבתק  כאן,  שיסאנת  הסחהת  סבתף 
רבה  מעשי  יההוי  יעתלם  סחהאו  כה  יחמס"ם  אתמח  שצהטט, 
יחה  ליהסחא;  לת  יהי  מפנה שמגהע  נסחא  אהנת  הסח  שתם  טיתח. 

יתא לא יהי קההם לפנה שנסחא.

ההתק סמתנרהם אנתשההם. מגהלו  זאו סהוח  אפשח ליגההח 
חתו ההתעי כהצהחי מתסיקו של רבה: "אמח ח' זעהחא, מגלי זת אהן 
סי לא טתמאי תלא טיחי, תלא אהבתח תלא יהוח; תלמי נכוסי? 

ללמהך כמי שכח טתס לגתמלה רבההם".3

לענההננת, הש סמגהלי שוה שהרתו מפור. יארו מוחרשו 
כשנעמה, שכתלי מסעלי תמשנה סנהי, מרלהטי לשתס לאחץ היתהי. 
ּי. העשי  י ְלֵסהו ִאָמּ ְסָני ִאָשּׁ יהא אתמחו לשוה כלתוהי, "ֵלְכָני ֹשּׁ
ִהה" )חתו  ִוהם ְתִעָמּ הֶום ִעם ַיֵמּ ח ֲעִשׂ ֲאֶשׁ ֶכם ֶרֶבה ַכּ ]קחה: ַהַעׂש[ י' ִעָמּ
נשתאתו  יהת  ין  כלפהי.  מרתהסתו  מכל  אתון  פטחי  יהא  ר(.  א, 
יהתו  ארחהם.  סנהם  אהן  לנעמה  אלמנתו.  ין  עכשהת  אסל  לסנהי, 
כן  אם  לין  אהן  לנתכחהתו.  והרשסני  ין  סהיתהי  מתאסהתו,  שין 
בהסי לסתא אהוי. אהנכן רההסתו לה הסח, יהא אתמחו לין )סמהלהם 
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שלנת(. יההון טתסתו אלהה, יההון כלתו ניהחתו, אסל עכשהת מתטס 
שנהפחה אהשי אהשי להחכי.

אההסתו  יפגהן  שסעז  לארח  מוקההמו  ישנההי  ישהרי 
חתו שסאי ללקט שהסתלהם  יזחי  תיורשסתו מתפלגתו סצעהחי 
הֵחִנה,  ְלַיִכּ ֵעהֶנהָך  ְסּ ֵרן  ָמָצאִוה  "ַמּהּתַע  אתות,  שתאלו  יהא  סשהית. 
סאתו  כאן  ימפור  מהלתו  שוה  ה(.  ס,  )חתו  י?"  ָנְכִחָהּ ְתָאֹנִכה 
פהחתשת  "ליכהחנה"  ת"נתכחההי".  "ליכהחנה"  נכ"ח:  ישתחש  מן 
שיוההרבו אלהה כאהלת יההוי לך רתסי מהתרהו כלפהה. ימהלי 
"נתכחההי" אהן פהחתשי כאן ותשסו־זחי, שלמקתמההם הש רתסתו 
לא  אוי  לסעז:  אתמחו  חתו  גמתחי.  זחי  אלא  כלפהי,  מבתהמהם 

רההס לה כלתם.

אלי ים, עתה לפנה נהשתאה סעז עם חתו, יהסחהם ייתפכהם 
או מגהלו חתו לבפחת ימתסיק של ירבה: של יטתס שאהם גתמל 
שסעז  תמי  נעמה,  למען  עתשי  שחתו  מי  על־לא־כלתם.  לזתלות 

עתשי למען חתו, אהנם משפט תאהנם צהקי. זית רבה סטיחות.

נרזתח עכשהת אל ישאלי שפורנת סי. מהתע משי, שלמי 
תנרמהי מגההחהם או יהרבהם סהן עם השחאל לי' לא סמתנר סתהה, 

סחהו, אלא מתבהפהם אלהת או חעהתן ירבה?

השתהתו  את  אנשהם  שנה  יהההו.  סמיתוי  יהא  יסחהו 
מורההסהם לזי לזי סארחהתו. כך מגההח י' או יסחהו סמעמה יח 
ִחהִוה ִתְיִההֶום  ם ֶאו ְסּ ַמְחֶוּ קִֹלה ּתְשׁ ְמעּת ְסּ ְשׁ מֹתַע ִוּ י ִאם ָשׁ בהנה: "ְתַעָוּ
ל ָיָאֶחץ" )שמתו הט, י(. אם אום  ה ִלה ָכּ הם ִכּ ל ָיַעִמּ י ִמָכּ ִלה ְבֻגָלּ
ויהת עמה, אנה איהי אלתיהכם. אם ועסהת אתוה, אסחככם. סכל 
סחהו הש הבתה של אם־אז. לכן, כל סחהו שסחהחהו מעצם מיתוי. 
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משי מהגהש זאו לאתחך בפח הסחהם. אל וחאת או יאחץ את או 
טתסהם,  הסחהם  הקחת  טתס  ועשת  אם  מאלהין.  כמתסנתו  סחכתוהי 

אך אם ועשת או יחע — חע תמח היהי גתחלכם.

זתיה סחהו. ירבה, לעתמו זאו, אהנת סנתה על אם־אז. יתא 
נהון סשל טתסת של ינתון, סלה קשח לשאלי אם ימקסל חאתה. 
יסחהו,  לצה  ירבה  או  מזכהחהם  תנרמהי  שלמי  משי,  כאשח 
סקהתם  נהכשל  אם  גם  מי'.  מאתה  עקחתנהו  לסקשי  חתמזהם  ים 
יסחהו, אנא, אלתיהם, עשי עמנת רבה, כה אוי טתס גם כשאנת 
כשאהן  לת,  חאתההם  כשאהננת  גם  טתס  עתשי  תאוי  טתסהם,  אהננת 
"כה לעתלם רבהת": ירבה  הבתה להחתש ממך לעשתות.  לנת שתם 

של י' ומההה.

יפבתק יפתור או פחשונת נשמע כמשפט של ונאה: "ֵעֶקס", 
ם  ַמְחֶוּ ּתְשׁ י  ָיֵאֶלּ ִטהם  ָפּ ְשׁ ַיִמּ ֵאו  ְמעּתן  ְשׁ "ִוּ ש־,  מארח  כלתמח 
ח  ִחהו ְתֶאו ַיֶרֶבה ֲאֶשׁ ַמח י' ֱא־לֶֹיהָך ְלָך ֶאו ַיְסּ הֶום אָֹום, ְתָשׁ ַתֲעִשׂ
חק  רבה  עמנת  העשי  שי'  מכאן  ליסהן  אפשח  ַלֲאסֶֹוהָך".  ע  ַסּ ִנְשׁ
לת, חק אם נשמתח או מצתתוהת. אך אהן יהסח  ניהי חאתההם  אם 
ם זֹאו,  ַגּ כן; סבתף יותכרי שספחשו סרתקתוהה, י' אתמח: "ְתַאף 
ָתם ְלָהֵפר  ים ְלַכֹלּ ים ְולֹא ְגַעְלִתּ ֶאֶחץ אְֹהֵסהֶים, לֹא ְמַאְסִתּ ְיהֹתָום ְסּ ִסּ

ה ֲאִנה י' ֱא־לֵֹיהֶים" )תהקחא כת, מה(. ם, ִכּ ִריִתי ִאָתּ ְבּ

י' לא הפח לעתלם או יסחהו, גם אם אנת נפח אתוי — סגלל 
רבהת. ימקחא מואח או יהרבהם סהן י' להשחאל סשוה מטפתחתו 
תאהשי  סהן סעל  תהלה.  יתחי  תהרבה  תאהשי,  הרבה סעל  עהקחהתו: 
נהכתח,  ליוקההם  עלתל  לא.   — להלה  יתחי  סהן  גהחתשהם.  ההוכנת 
אסל ייתחי ההשאח יתחי תיהלה ההשאח הלהת. נהשתאהם ים סחהו; 
יתחתו — לא. אל ועזסנת, אנת אתמחהם לי', כה גם אם נשחך או 
החכהנת אוי והשאח אסהנת תאנת סנהך. ירבה יתא בתג יאיסי שהש 
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ליתחי כלפה הלהת, סהן אם יהלה חאתה לי תסהן אם לא. ירבה יתא 
טּתס סלוה מתוני.

ירבה, כך אנה מאמהן, יתא ייהשג ינעלי סהתוח של רהה 
ימתבח. יתא ִמניגּי של חתו עם נעמה, תמניגת של סעז כלפה חתו, 
תמן ירבההם יללת נתלה התה מלך השחאל. אלטחתאהזם יההה, של 
טתסי ורו טתסי, חתתר אצל סעלה ירההם ירסחוההם. רבה — לא. 
של  חגעהם  סתחאהם  אנת  סרבה  יעתלם.  או  אלתיהם  סחא  סרבה 
סים  מקתמתו ששחחת  אל  תוקתתי  ימסהאהם שמרי  מתבחה  התפה 

אפלי תההאתש.

1  מוחגמה ימקחא לאנגלהו יחגהשת סקתשה, תנהבת ליעמהה או ירבה שלא סמהשתח 
JPS, יסהטתה  ורסהחה ארה עם יסחהו. סוחגתם 'יאגתהי יהיתההו ליתצאי לאתח', 
"תשמח י' אלתיהך לך או יסחהו תאו ירבה" מותחגם כאהלת יהי כותס "תשמח י' 
אלתיהך לך או יסחהו סנאמנתו )faithfully(". כלתמח, ירבה מתסן כנאמנתו, תסמקתם 
שהיהי הסח שי' שתמח עלהת נתבף על יסחהו, יתא יתפך למאפההן של שמהחו יסחהו. 

וחגתם זי חרתק מפשתטן של ימהלהם.
וחגתם לא־היתהה, "יגחבי יסהנלאתמהו ירהשי" )שיהא כהתם יוחגתם יאנגלה ינמכח 
יסני  זתיה   .)love( איסי"  של  כ"סחהו  תירבה"  "יסחהו  מוחגם  למקחא(,  סהתוח 

נתצחהו מאתה. יסחהו סהן י' להשחאל יההוי סחהו של מצתתי, לא חק של איסי.
אחהי קפלן, סבפחת 'יותחי ירהי', הההק מסרהני ורסהחהו כשוחגם מעהן כך: "י' אלתיהך 
השמתח או יסחהו תאו יאיסי שסין נשסע לאסתוהך". אכן, לא "סחהו של איסי" 
אלא "סחהו תאיסי" )גם יתא וחגם "רבה" כ־love(. אך ישאלי מיה יסחהו, תמיה 

איסי זאו, ילתא יהא ירבה, ינסהלו מן יסחהו — נתוחו על כני.
2  חמס«ם, מורה נבוכים, ג, נה, מעחסהו: מהכאל שתחץ, ול־אסהס: אתנהסחבהטו ול־

אסהס, ושב«ג, כחך שנה, עמ‹ 668–669. יבתגחההם יעגתלהם נמצאהם סוחגתמת של 
שתחץ, תאהלת סבתגחההם חסתעהם יסיחתו שלנת.

3  חתו חסי ס, הה.


