
 

 (2פרשת עקב )

 

כל העתידים האפשריים לקשר בין ישראל ואלהים. הוא מאיים,   – הבטחות ואיומים, ברכות וקללות א.  

 הוא מבטיח, הוא מסביר, אבל בסוף נותרת לו התחינה בלבד. 

 

ה    )יב(ב.    ֵאל מָּ ה ִיְשרָּ ְך ִכי ִאם ְלִיְרָאה ֶאת    ה'ְוַעתָּ ד    ה'ֱאֹלֶהיָך שֵֹׁאל ֵמִעמָּ תוֹׁ ְוַלֲעבֹׁ ה אֹׁ יו ּוְלַאֲהבָּ כָּ ל ְדרָּ ֶלֶכת ְבכָּ ֱאֹלֶהיָך לָּ

ל ַנְפֶשָך: ה'ֶאת  ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ ר אֶ  )יג( ֱאֹלֶהיָך ְבכָּ ת ִלְשמֹׁ ְך:  ה'ת ִמְצוֹׁ ב לָּ ם ְלטוֹׁ ִכי ְמַצְּוָך ַהּיוֹׁ יו ֲאֶשר ָאנֹׁ תָּ   ְוֶאת ֻחקֹׁ

ּה:  ה'ֵהן לַ   )יד(  ל ֲאֶשר בָּ ָאֶרץ ְוכָּ ִים הָּ מָּ ַמִים ּוְשֵמי ַהשָּ ַשק    )טו(   ֱאֹלֶהיָך ַהשָּ ֶתיָך חָּ ם    ה'ַרק ַבֲאבֹׁ תָּ ה אוֹׁ ַוִּיְבַחר  ְלַאֲהבָּ

ם ַהֶזה: ַעִמים ַכּיוֹׁ ל הָּ ֶכם ִמכָּ ם ַאֲחֵריֶהם בָּ ד: )טז( ְבַזְרעָּ ְרְפֶכם ֹלא ַתְקשּו עוֹׁ ְרַלת ְלַבְבֶכם ְועָּ ִכי   )יז( ּוַמְלֶתם ֵאת עָּ

א אֲ  ה' רָּ ר ְוַהּנוֹׁ ל ַהִגבֹׁ דֹׁ ֵאל ַהגָּ ִנים הָּ ֲאדֹׁ ֵני הָּ ֱאֹלִהים ַוֲאדֹׁ ִנים ְוֹלא ִיַקח שַֹׁחד: ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ֱאֹלֵהי הָּ א פָּ   ֶשר ֹלא ִישָּ
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אהבה בכל הלב; אהבה בכל הנפש; אהבה באמצעות    –הכל הוא מבקש? רק קצת אהבה  -מה בסךג.   

 , בנוראותו. בגדולתו, בגבורתו ; אהבה בלעדיתהמצוות; אהבה בהסרת מחיצות; אהבה  

 

    / גרסה עברית: יורם טהרלב את חרותי   ד.  

 

 את חירותי 
 שמרתי לי אותך 
 כמו כוכב בסער 

 את חירותי 
 עזרת לי לעמוד 
 בכל כאב וצער. 

 
 ולצעוד בדרכי גורלי 

 עד תבוא גם עלי השלכת 
 ולרקום חלומות על קרני הלבנה

 וללכת ללכת 
 

 את חירותי 
 למען רצונך 

 את שבועותי הפרתי 
 את חירותי 

 לשמור בריתי איתך 
 את חולצתי מכרתי 

 
 סבלתי הרבה וכאבתי בלי די 

 רק למען אמון בי תתני 
 נטשתי ארצי וטובי ידידי 

 ושלך רק הנני. 
 
 

 את חירותי 
 הורית לי לוותר 

 על תפנוקים ונועם 
 את חירותי 

 לימדת את ליבי 
 גם בבדידות לשמוח. 

 
 לחייך את שלימדת אותי  

 למראה הרפתקה שחלפה לה 
 ללקק את פצעי במיסתור ולקום

 וללכת לי הלאה 
 

 את חירותי 
 בלילה קר אחד 

 הפרתי את בריתנו 
 כך לבדי 

 ערקתי מהשביל 
 עליו פסענו שנינו. 

 
 בגדתי בך חירותי הטובה 

 אל הכלא פסעתי בצער 
 אל הכלא החם אשר שמו אהבה

 נאספתי כמו נער 
 וסוהרת יפה בתנועה רחבה

 ה את השער. נעל
 

 
 


