פרשת עקב ()2
א .הבטחות ואיומים ,ברכות וקללות – כל העתידים האפשריים לקשר בין ישראל ואלהים .הוא מאיים,
הוא מבטיח ,הוא מסביר ,אבל בסוף נותרת לו התחינה בלבד.

ב( .יב) וְ עַ תָּ ה יִשְ רָּ אֵ ל מָּ ה ה' אֱֹלהֶ יָך שֹׁאֵ ל מֵ עִ מָּ ְך כִ י אִ ם לְ י ְִרָאה אֶ ת ה' אֱֹלהֶ יָך ָּל ֶלכֶת בְ כָּל ְד ָּרכָּיו ּולְ ַאהֲבָּ ה אֹׁ ת ֹׁו וְ ַל ֲעבֹׁד
אֶ ת ה' אֱֹלהֶ יָך בְ כָּל לְ בָּ בְ ָך ּובְ כָּל נַפְ שֶ ָך( :יג) לִ שְ מֹׁ ר אֶ ת מִ צְ וֹׁת ה' וְ אֶ ת חֻקֹׁ תָּ יו אֲשֶ ר ָאנֹׁ כִ י ְמצַ ּוְ ָך הַ ּיוֹׁם לְ טוֹׁב לְָּך:
(יד) הֵ ן ַלה' אֱֹלהֶ יָך הַ שָּ מַ יִם ּושְ מֵ י הַ שָּ מָּ יִם הָּ ָארֶ ץ וְ כָּל אֲשֶ ר בָּ ּה( :טו) ַרק בַ ֲאבֹׁתֶ יָך חָּ שַ ק ה' לְ ַאהֲבָּ ה אוֹׁתָּ ם וַּיִ בְ חַ ר
בְ ז ְַרעָּ ם ַאחֲרֵ יהֶ ם בָּ כֶם מִ כָּל הָּ עַ מִ ים כַּיוֹׁם הַ זֶה( :טז) ּומַ לְ תֶ ם אֵ ת עָּ ְרלַת לְ בַ בְ כֶם וְ עָּ ְרפְ כֶם ֹלא תַ ְקשּו עוֹׁד( :יז) כִ י
ה' אֱֹלהֵ יכֶם הּוא אֱֹלהֵ י הָּ אֱֹלהִ ים ַו ֲא ֹׁדנֵי הָּ ֲא ֹׁדנִים הָּ אֵ ל הַ ָּגדֹׁל הַ גִ בֹׁר וְ הַ ּנו ָֹּׁרא ֲאשֶ ר ֹלא יִשָּ א פָּ נִים וְ ֹלא יִקַ ח שֹׁחַ ד:
[דברים י]17 – 12 ,
ג .מה בסך-הכל הוא מבקש? רק קצת אהבה – אהבה בכל הלב; אהבה בכל הנפש; אהבה באמצעות
המצוות; אהבה בהסרת מחיצות; אהבה בלעדית; אהבה בגדולתו ,בגבורתו ,בנוראותו.
ד .את חרותי  /גרסה עברית :יורם טהרלב
את חירותי
שמרתי לי אותך
כמו כוכב בסער
את חירותי
עזרת לי לעמוד
בכל כאב וצער.

את חירותי
הורית לי לוותר
על תפנוקים ונועם
את חירותי
לימדת את ליבי
גם בבדידות לשמוח.

ולצעוד בדרכי גורלי
עד תבוא גם עלי השלכת
ולרקום חלומות על קרני הלבנה
וללכת ללכת

את שלימדת אותי לחייך
למראה הרפתקה שחלפה לה
ללקק את פצעי במיסתור ולקום
וללכת לי הלאה

את חירותי
למען רצונך
את שבועותי הפרתי
את חירותי
לשמור בריתי איתך
את חולצתי מכרתי

את חירותי
בלילה קר אחד
הפרתי את בריתנו
כך לבדי
ערקתי מהשביל
עליו פסענו שנינו.

סבלתי הרבה וכאבתי בלי די
רק למען אמון בי תתני
נטשתי ארצי וטובי ידידי
ושלך רק הנני.

בגדתי בך חירותי הטובה
אל הכלא פסעתי בצער
אל הכלא החם אשר שמו אהבה
נאספתי כמו נער
וסוהרת יפה בתנועה רחבה
נעלה את השער.

