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פרשת עקב

ממצרים והמדבר לארץ ישראל -זכור! אל תשכח!
מאת שרה עברון ,קיבוץ סעד
פרשת עקב היא המשך נאום הפרדה של משה מעם ישראל ,נאום שנישא בשבועות האחרונים לחייו .במרכזו של
הנאום עומדת רשימה גדולה של מצוות מעשיות ,שהמבוא להן הוא שילוב של סיפור ההיסטוריה המשותפת
למשה ,לעם ולקב"ה במדבר ,ביחד עם הטפת מוסר ברורה .פרשת עקב היא קטע מהנאום ,והיא מכילה בין השאר
את סיפור חטא העגל והלוחות השניים .בשני מקומות במהלך הפרשה מספר משה לעם את שבחי הארץ אותה הם
עתידים לנחול .בשני המקומות מוצגת ארץ ישראל כניגוד של מקום אחר ,בתחילת הפרשה היא מנוגדת למדבר בו
הם הלכו ארבעים שנה ,ובסופה היא מנוגדת לארץ מצרים השופעת מים וכל טוב .בשני המקרים ארץ ישראל
עדיפה ,ובשני המקרים הישיבה בה אינה דבר מובן מאליו ,או מובטח בכל מחיר ,להיפך ,הישיבה בה היא על תנאי
ותלויה בעמידה בברית ובהתחייבות כלפי האל.
וכך נאמרים הדברים בלשון הכתוב בפרק ח' בספר דברים:
ַארבָ ִעים ָשנָה בַ ִמ ְדבָ ר לְ ַמעַ ן עַ נֹ ְתָך לְ ַנס ְֹתָך ל ַָדעַ ת אֶ ת-
המדבר  -ב וְ ָזכ ְַר ָת אֶ ת-כָל-הַ דֶ ֶרְך אֲ ֶשר הוֹלִ יכֲָך יְה ֹוָה אֱ ֹלהֶ יָך זֶה ְ
בֹתיָך
[מ ְצו ָֹתיו] ִאםֹ-לא :ג וַ יְעַ נְ ָך ַוי ְַר ִעבֶ ָך ַויַאֲ כִ לְ ָך אֶ ת-הַ ָמן אֲ ֶשר ֹלא-י ַָד ְע ָת וְ ֹלא י ְָדעּון אֲ ֶ
(מ ְצו ָֹתו) ִ
אֲ ֶשר בִ לְ בָ בְ ָך הֲ ִת ְשמֹ ר ִ
ָאדם :ד ִש ְמל ְָתָך ֹלא בָ לְ ָתה מֵ עָ לֶיָך
ָאדם כִ י עַ ל-כָל-מוֹצָ א פִ י-יְה ָ ֹוה י ְִחיֶה הָ ָ
לְ מַ עַ ן הו ִֹדיעֲ ָך כִ י ֹלא עַ ל-הַ לֶחֶ ם לְ בַ ד ֹו י ְִחיֶה הָ ָ
ַארבָ ִעים ָשנָה :ה וְ י ַָד ְע ָת ִעם-לְ בָ בֶ ָך כִ י כַאֲ ֶשר ְייַסֵ ר ִאיש אֶ תְ -בנ ֹו יְה ָ ֹוה אֱ ֹלהֶ יָך ְמי ְַס ֶר ָך:
וְ ַרגְ לְ ָך ֹלא בָ צֵ ָקה זֶה ְ
הארץ  -ו וְ ָשמַ ְר ָת אֶ תִ -מ ְצוֹת יְה ָ ֹוה אֱ ֹלהֶ יָך ָל ֶלכֶת בִ ְד ָרכָיו ּולְ י ְִרָאה אֹ ת ֹו :ז כִ י יְה ָ ֹוה אֱ ֹלהֶ יָך ְמ ִביאֲ ָך אֶ ל-אֶ ֶרץ טוֹבָ ה אֶ ֶרץ
ּותאֵ נָה וְ ִרמוֹן אֶ ֶרץ-זֵית ֶשמֶ ן ְּודבָ ש :ט אֶ ֶרץ
ּושע ָֹרה וְ גֶפֶ ן ְ
ּותהֹמֹ ת י ְֹצ ִאים בַ בִ ְקעָ ה ּובָ הָ ר :ח אֶ ֶרץ ִחטָ ה ְ
נַחֲ לֵי מָ יִם עֲ יָנֹ ת ְ
חשת :י וְ ָאכַלְ ָת וְ ָשבָ עְ ָת
אֲ ֶשר ֹלא בְ ִמ ְס ֵכנֻת תֹא ַכל-בָ ּה לֶחֶ ם ֹלאֶ -ת ְחסַ ר כֹל בָ ּה אֶ ֶרץ אֲ ֶשר אֲ בָ נֶיהָ בַ ְרזֶל ּומֵ הֲ ָר ֶריהָ ַת ְחצֹב נְ ֶ
ָארץ הַ טֹבָ ה אֲ ֶשר נ ַָתן-לְָך
ּובֵ ַרכְ ָת אֶ ת-יְה ָ ֹוה אֱ ֹלהֶ יָך עַ ל-הָ ֶ
המדבר הוא מקום קשה ,מקום בו עומד האדם למבחן" ,למען נסותו" ,למען בניית אמונתו – הישמור את
המצוות? היאמין שהאלוהים שומר עליו? זהו מקום רעב וצמא ,מקום בו אפשר להתקיים רק בזכות ניסים" ...על
כל פי מוצא ה'" .מקום בו אוכלים מן מן השמים במקום לחם ,מקום בו לא בלו הבגדים ,ולא אבדה יכולת ההליכה
של העם ,כל עוד נמשך תהליך חינוכו" .כאשר ייסר איש את בנו" זוהי תמצית הקשר הבונה בין עם לאלוהיו במסע
במדבר.
אבל המדבר אינו מקום לחיים תמידיים .בסופו של המסע הניסי והמופלא והנורא מחכה ארץ מיוחדת .בפסוקים
הבאים הנקראים כמעט כשירה ,מופיעה שבע פעמים המילה :ארץ .והארץ הזו טובה ,ושופעת מים ,ולחם (בניגוד
למדבר) ,ופירות .מפסוקים אלה למדנו את שבעת המינים .כל מה שנדרש הוא לזכור בזכות מי הגענו לארץ הזאת,
ובאיזו זכות נישאר בה...
כל כך מעט!
כל כך הרבה!...
הפרק ממשיך ומזהיר מהתהליך האנושי בו ישכח העם את מה שהוא אמור לזכור .שתי מלים מנחות מוזכרות
לאורך הפרשה – זכור! אל תשכח! וכך מתוארים הדברים שוב ,תוך הדגשת המימד הקשה והנורא של המדבר:
ּומ ְשפָ טָ יו וְ חֻ ק ָֹתיו אֲ ֶשר ָאנֹ כִ י ְמצַ ּוְ ָך הַ יוֹם :יב פֶ ן-תֹאכַל
ִה ָשמֶ ר לְ ָך פֶ ןִ -ת ְשכַח אֶ ת-יְה ָ ֹוה אֱ ֹלהֶ יָך לְ בִ לְ ִתי ְשמֹ ר ִמ ְצו ָֹתיו ִ
וְ ָשבָ ְע ָת ּובָ ִתים טֹבִ ים ִתבְ נֶה וְ י ָָשבְ ָת:יג ּובְ ָק ְרָך וְ צֹאנְ ָך י ְִרבְ יֻן וְ כֶסֶ ף וְ זָהָ ב י ְִרבֶ ה-לְָך וְ כֹל אֲ ֶשר-לְ ָך י ְִרבֶ ה :יד וְ ָרם לְ בָ בֶ ָך
וְ ָשכ ְַח ָת אֶ ת-יְה ָ ֹוה אֱ ֹלהֶ יָך הַ מ ֹו ִציאֲ ָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵ ית עֲ בָ ִדים :טו הַ מוֹלִ יכֲָך בַ ִמ ְדבָ ר הַ ָגדֹל וְ הַ נו ָֹרא נ ָָחש ָש ָרף וְ עַ ְק ָרב
בֹתיָך לְ ַמעַ ן עַ נֹ ְתָך
וְ ִצמָ אוֹן אֲ ֶשר אֵ ין-מָ יִם הַ מו ִֹציא לְ ָך מַ יִם ִמּצּור הַ חַ ל ִָמיש :טז הַ מַ אֲ כִ לְ ָך ָמן בַ ִמ ְדבָ ר אֲ ֶשר ֹלא-י ְָדעּון אֲ ֶ
יתָך :יז וְ ָאמַ ְר ָת בִ לְ בָ בֶ ָך כ ִֹחי וְ עֹצֶ ם י ִָדי עָ ָשה לִ י אֶ ת-הַ ַחיִל הַ זֶה :יח וְ ָזכ ְַר ָת אֶ ת-יְה ֹוָה אֱ ֹלהֶ יָך
יטבְ ָך בְ ַאחֲ ִר ֶ
ּולְ מַ עַ ן ַנס ֶֹתָך לְ הֵ ִ

כִ י הּוא הַ נֹ ֵתן לְ ָך כֹחַ לַעֲ שוֹת חָ יִל לְ מַ עַ ן הָ ִקים אֶ ת-בְ ִרית ֹו אֲ ֶשר-נִ ְשבַ ע לַאֲ ב ֶֹתיָך כַיוֹם הַ זֶה :יט וְ הָ יָה ִאםָ -שכֹחַ ִת ְשכַח
ית לָהֶ ם הַ ִעד ִֹתי בָ כֶם הַ יוֹם כִ י ָאבֹד תֹאבֵ דּון :כ כַג ֹויִם
ֹלהים אֲ חֵ ִרים וַ עֲ בַ ְד ָתם וְ ִה ְש ַתחֲ וִ ָ
אֶ ת-יְה ָ ֹוה אֱ ֹלהֶ יָך וְ הָ לַכְ ָת ַאחֲ ֵרי אֱ ִ
אֲ ֶשר ְיה ָ ֹוה מַ אֲ בִ יד ִמפְ נֵיכֶם כֵן תֹאבֵ דּון עֵ ֶקב ֹלא ִת ְש ְמעּון בְ קוֹל יְה ָ ֹוה אֱ ֹלהֵ יכֶם:
המדבר מתואר כאן במלים קשות :גדול ,נורא ,מקומם של הנחש ,השרף והעקרב ,ושוב מודגשת ההשגחה הניסית
על ההולכים בו ,השותים מים מהצור ,ואוכלים מן.
לשון האזהרה מפני שכחת כל הטובות הללו ,משמשת עד היום את יודעי השפה המקראית:
וְ ָאמַ ְר ָת בִ לְ בָ בֶ ָך כ ִֹחי וְ עֹצֶ ם י ִָדי עָ ָשה לִ י אֶ ת-הַ חַ יִל הַ זֶה:
ההיבריס ,הגאווה העצמית הממלאת את נפשו של כל מי שהצליח ,עלולה לפתותו לשכוח בזכות מי ולמה הצליח.
אלה שישכחו – יענשו.
בהמשך הפרשה ישנו תיאור נוסף של הארץ המיוחדת הזו:
ָארץ אֲ ֶשר ַא ֶתם ע ְֹב ִרים ָש ָמה
אתם וִ ִיר ְש ֶתם אֶ ת-הָ ֶ
ּושמַ ְר ֶתם אֶ ת-כָל-הַ ִמ ְצוָ ה אֲ ֶשר ָאנֹ כִ י ְמצַ ּוְ ָך הַ יוֹם לְ מַ עַ ן ֶתחֶ זְ קּו ּובָ ֶ
ְ
לְ ִר ְש ָתּה :ט ּולְ מַ עַ ן ַתאֲ ִריכּו י ִָמים עַ ל-הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר נִ ְשבַ ע יְה ָ ֹוה לַאֲ ב ֵֹתיכֶם ל ֵָתת לָהֶ ם ּולְ ז ְַרעָ ם (דברים י"א)
אתם ִמ ָשם אֲ ֶשר ִתזְ ַרע
ָארץ אֲ ֶשר אַ ָתה בָ אָ -שמָ ה לְ ִר ְש ָתּה ֹלא כְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִהוא אֲ ֶשר יְצָ ֶ
אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְּודבָ ש  :י כִ י הָ ֶ
ּוב ָקעֹת לִ ְמ ַטר הַ ָש ַמיִם
ָארץ אֲ ֶשר אַ ֶתם עֹבְ ִרים ָש ָמה לְ ִר ְש ָתּה אֶ ֶרץ הָ ִרים ְ
ית בְ ַרגְ לְ ָך כְ גַן הַ י ָָרק :יא וְ הָ ֶ
אֶ ת-ז ְַרעֲ ָך וְ ִה ְש ִק ָ
ִת ְש ֶתה-מָ יִם :יב אֶ ֶרץ אֲ ֶשר-יְה ָ ֹוה אֱ ֹלהֶ יָך ד ֵֹרש אֹ ָתּה ָת ִמיד עֵ ינֵי יְה ָ ֹוה אֱ ֹלהֶ יָך בָ ּה מֵ ֵר ִשית הַ ָשנָה וְ עַ ד ַאחֲ ִרית ָשנָה:
גם בקטע הזה ארץ ישראל מונגדת לארץ אחרת (והמילה ארץ שוב מופיעה בו  7פעמים) ,אך הפעם ,לא ארץ
נוראה היא הארץ המנוגדת ,אלא ארץ השפע – מצרים .ארץ ישראל היא אומנם ארץ זבת חלב ודבש ,אבל אין זה
ביטוי רק לשפע אלא גם לתלות הגדולה .ארץ ישראל אינה ארץ שמשקים אותה ברגלים ( בהם השתמשו לפתיחת
הסכרים מהנילוס) ,היא תלויה בגשם .בארץ ישראל אין נהר גדול ,עיני החקלאים בה נשואות לשמים :היבוא
הגשם בעיתו? היספיק? זוהי ארץ הרים ובקעות ,ועיני ה' בה תמיד .הוא משגיח ושומר ,וגם מעניש .מי שחי בה,
מחקלאות ,כפי שחיו אבותינו ,זוכה למתנה כפולה -גם לחיות בארץ זבת חלב ודבש ,וגם לשאת עיניים תמיד
לשמים ,ולזכור מי נותן או עוצר את הגשמים ,ולהתפלל עליהם.
בימים בהם הקשר לארץ ישראל כפשוטה ,ארץ פיזית אותה מעבדים חקלאים בעבודה יומיומית מתמשכת ,אינו
מובן מאליו.
בימים בהם החקלאות ,הציונות וההתיישבות אינן אידיאל נישא בראש חוצות – נזכור זאת אנחנו! נשמיע
בחוצות הערים ברחבי הארץ כי השפע ,החלב והדבש ,אינו נחלת הרבים ,כי ההישגים כאן אינם בזכות כוחנו
ועוצם ידינו ,ואינם מובנים מאליהם ,ונזכור לשם מה חזרנו לארץ הזאת אחרי אלפיים שנות גלות.
שרה עברון ,חברת קיבוץ סעד ,מנהלת בית הספר העל יסודי בקבוצת יבנה,
מורה לתנ"ך.
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