
 / הרב אלישע וולפין פרשת עקב: להתעורר! להתעורר!! להתעורר!!!

 

 

 חברים יקרים,

 

פרשת עקב, היא הפרשה השלישית והאהובה עלי ביותר בספר דברים! היא קשה וגאונית, מטרידה 

 ומופלאה. כמו התורה כלה. כמו החיים. 

 

את הפסקה הבאה אם היו שואלים אותי, הייתי מכניס למגילת העצמאות של מדינת ישראל 

)ובמחשבה שנייה, טוב שלא שאלו אותי! חשוב לכולנו שהמגילה תישאר כמה שיותר חילונית ונקייה 

 מפלגנות דתית(: 

 

ֵדן ָלבֹא ָלֶרֶשת ּגֹויִם ּגְׁדִֹלים וֲַעֻצִמים ִמֶמָך ָעִרים דברים ט'  ָרֵאל ַאָתה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ַהּיַרְׁ ַמע יִשְׁ )א( שְׁ

נֵ ּגְׁדֹֹלת ּו יֵַצב ִלפְׁ ָת ִמי יִתְׁ ָת וְַׁאָתה ָשַמעְׁ נֵי ֲענִָקים ֲאֶשר ַאָתה יַָדעְׁ ֻצרֹת ַבָשָמיִם. )ב( ַעם ָּגדֹול וָָרם בְׁ נֵי בְׁ י בְׁ

ָפנֶיָך  ָת ַהּיֹום ִכי ה' ֱאֹלֶהיָך הּוא ָהעֵֹבר לְׁ נִיעֵ  -ֵאש אֹכְָׁלה  -ֲענָק. )ג( וְׁיַָדעְׁ ִמיֵדם וְׁהּוא יַכְׁ ָפנֶיָך, הּוא יַשְׁ ם לְׁ

פָ  ָך ַבֲהדֹף ה' ֱאֹלֶהיָך אָֹתם ִמלְׁ ָבבְׁ ָתם ַמֵהר ַכֲאֶשר ִדֶבר ה' ָלְך. )ד( ַאל תֹאַמר ִבלְׁ ָתם וְַׁהֲאַבדְׁ נֶיָך וְׁהֹוַרשְׁ

ַעת ַהּגֹויִם ָהֵאֶלה ה' מֹוִריָשם מִ  ִרשְׁ ָקִתי ֱהִביַאנִי ה' ָלֶרֶשת ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ּובְׁ ִצדְׁ ָפנֶיָך. )ה( ֹלא ֵלאמֹר בְׁ

ַעת ַהּגֹויִם ָהֵאֶלה ה' ֱאֹלֶהיָך מֹוִריָשם  ִרשְׁ ָצם ִכי בְׁ ָך ַאָתה ָבא ָלֶרֶשת ֶאת ַארְׁ ָבבְׁ יֶֹשר לְׁ ָך ּובְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ִמָפנֶיָך בְׁ

יֲַעקֹב. )ו( וְׁ  יִצְָׁחק ּולְׁ ָרָהם לְׁ ַאבְׁ ַבע ה' ַלֲאבֶֹתיָך לְׁ ַמַען ָהִקים ֶאת ַהָדָבר ֲאֶשר נִשְׁ ָך ה' ּולְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ָת ִכי ֹלא בְׁ יַָדעְׁ

ַכח ֵאת אֲ  ֵשה עֶֹרף ָאָתה. )ז( זְׁכֹר ַאל ִתשְׁ ָתּה ִכי ַעם קְׁ ִרשְׁ ָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ַהזֹאת לְׁ ֶשר ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן לְׁ

ַריִם עַ  ִמן ַהּיֹום ֲאֶשר יָָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ ָבר לְׁ ָת ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ַבִמדְׁ ַצפְׁ ִרים ִהקְׁ ד בֲֹאֶכם ַעד ַהָמקֹום ַהֶזה ַממְׁ

 ֱהיִיֶתם ִעם ה'.

 

אל תמהרו להסיק מסקנות מאהבתי את הפסקה הזאת! אני לא אומר שאין טעם להיות עם … רגע

מוסרי ושומר חוק וצדק כי בלאו הכי אלוהים משמיד את מי שבא לו. חס וחלילה. אני גם לא חושב 

 וסר אין תפקיד בקיומנו והישרדותנו כאן. שהפסקה הזאת אומרת לנו שלצדק ולמ

 

אני דבק באמונה שאנחנו כן  -גם במזרח התיכון וגם רחוק יותר  -כשאני מביט על העולם שמסביבנו 

עם מוסרי בסך הכל, שרובנו כן שוחרי צדק ושלום. אבל השיח הזה לנצח יהיה שמור לוויכוח בינינו 

 מי בהאג, ובעיקר, בינינו לבין שונאינו. לבין האומות המאוחדות ובית המשפט הבין לאו

 

 אם כן, מה הפסקה הזאת באה לומר לנו? 

 

 אני למד כאן שיש שתי שיחות מקבילות, והן אינן זהות: 

 

היא שיחה על צדק. ואכן, הגויים מאבדים את הארץ בגלל רשעותם  -חשובה מאוד  -שיחה אחת 

שנים של המתנה, כי רשעותם של  044ר )התורה אומרת בפירוש שהשהייה במצריים נועדה לאפש

הכנענים שהיו אז בארץ טרם הבשילה לכדי גירוש!(. מכאן שרשעות, או העדר צדק, אכן מביאים 

 לאבדון.

 

 השיחה השנייה לא קשורה לצדק בכלל. 

 

מכיון שאת השיחה הראשונה אנחנו מכירים היטב )וטוב שנשוב אליה שוב ושוב, כי היא כל כך 

 תמקד בשיחה השנייה. חשובה(, אני א

 



למי שממשיך לקרוא, אזהרה קטנה: מכאן הדרשה עוברת לפסים "אחרים". היא תשוב לפסים 

 המוכרים יותר )פחות או יותר( לקראת הסוף.

 

אבל … אי שם בהיסטוריה של העולם קרתה "תקלה" נוראית: האדם התחיל לחשוב בכוחות עצמו

מור עוד יותר, במחשבותיו העצמיות הוא התחיל לייחס וח… עצמואת חמור יותר, הוא התחיל לחשוב 

לעצמו תכונות בוראות ומכוננות. ולאחרונה )במאות האחרונות( האדם הגדיל שאת, הוא כבר "גילה" 

 שהוא הבורא והיוצר, ואין זולתו.

 

התקלה הזאת החלה כבאג במערכת. עד היום לא ברור אם זה היה באג מכוון או שמשהו השתבש 

בתורה לכאן ולכאן(. אולי בכלל אלוהים תכנת כך את התכנה. לצורך השיחה הזאת אני  )יש ראיות

 אתייחס לתקלה הזאת כבאג. 

 

 מה הבאג הזה עשה בעצם? 

 

הבאג פתח "חלון" חדש, חלון של אפשרויות מדומות! נשמע נחמד, הבעיה היא רק, שהמביט דרך 

! אם זה לא היה טרגי, זה היה ממש מצחיק! החלון הזה משוכנע לחלוטין שמה שהוא רואה זה אמיתי

אתם לא מבינים, זה באג חמור ביותר! כל מי שמביט דרך החלון הזה שוכח את המציאות, ובאמת 

 בטוח שמה שהוא רואה שם דרך החלון ההוא, הוא אמיתי!

 

ר אז אנחנו חייבים למצוא את הדרך לסגו -"סתם" טעות טרגית של אלוהים  -אם זה באג לא מכוון 

את החלון הזה ולשוב מהר אל המציאות ולסלק את הבאג מהמערכת. אם הבאג הזה הוא חלק 

אוי וויי, כי אז זה ממש מרגיז! הבאג הזה לא נעים בכלל. אמנם חלק מהדברים … מהתכנית האלוהית

שרואים דרך החלון הזה חביבים, ואפילו יפים, אבל בסך הכל, החיים בחלון הזה הם סיוט אחד גדול 

 תמשך. יש בו אלימות, רעב, מלחמות, מחלות, והכי חמור, יש בו מוות. ומ

 

למי שרוצה להבין איך הבאג הזה עובד, הוא דומה לחלום בלהות שחולמים בלילה. בזמן החלום 

החולם בטוח שהחלום הוא אמיתי לגמרי. זו חוויה נוראה! אבל כאן מסתיים הדמיון בין הבאג לבין 

איזה כיף! איזו הקלה לגלות … חלום בלהות בלילה מתישהו מתעורריםהמטפורה של החלום: כי מ

שזה היה רק חלום! עם הבאג עוד לא נמצאה אופציית ההתעוררות! כמעט אף אחד עוד לא הצליח 

להתעורר! כולנו תקועים בתוך החלון, בתוך החלום, בתוך הסיוט. במקום להתעורר, אנחנו משקיעים 

על הסיוט: פיתחנו כדורים נגד כאבים, נגד חרדות ונגד סיוטים;  מאמץ אדיר בלמצוא דרכים להקל

למדנו לחשוב חיובי; הפסקנו לקרוא עיתונים; למדנו מההודים איך עושים יוגה; וגם עבדנו קשה כדי 

אנחנו צודקים, ואנחנו מוסריים, ואנחנו  -לשכנע את עצמנו שזה לא אשמתנו, שאנחנו בסדר גמור 

 חד לא מאמין לנו. נפלאים. קצת מבאס שאף א

 

ובינתיים, שום פתרון לא ממש עוזר. אנחנו פשוט לא מצליחים להתעורר! לא מצליחים לצאת מהחלון 

 הרע הזה. 

 

פרשת עקב מנסה לתקן את הבאג, להעיר אותנו מהסיוט. עד עתה היא לא ממש הצליחה, כי אנחנו 

ו את התורה כלה, אבל מפרשים תקועים כל כך חזק בתוך החלון הזה. דרכו אנחנו מפרשים לעצמנ

 … אותה בצורה שתתאים למציאות המדומה הנשקפת לנו דרך החלון הזה

 

 פרשת עקב מנסה להגיד לנו שזה הכל רק חלון דמיוני, רק חלום רע: 

 



ָפָטיו דברים ח', וָֺתיו ּוִמשְׁ מֹר ִמצְׁ ִתי שְׁ ִבלְׁ ַכח ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך לְׁ ָך ֶפן ִתשְׁ וְֻׁחקָֹתיו ֲאֶשר ָאנִֹכי  )יא( ִהָשֶמר לְׁ

יֻ  בְׁ ָך וְׁצֹאנְָׁך יִרְׁ ָקרְׁ ָת. )יג( ּובְׁ נֶה וְׁיָָשבְׁ ָת ּוָבִתים טִֹבים ִתבְׁ ַצּוְָׁך ַהּיֹום. )יב( ֶפן תֹאַכל וְָׁשָבעְׁ ֶבה מְׁ ן וְֶׁכֶסף וְָׁזָהב יִרְׁ

ָת ֶאת ה' אֱ  ָבֶבָך וְָׁשַכחְׁ ֶבה. )יד( וְָׁרם לְׁ ָך יִרְׁ ַריִם ִמֵבית ֲעָבִדים. ָלְך וְׁכֹל ֲאֶשר לְׁ ֹלֶהיָך ַהמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ

ָך מַ  ָרב וְִׁצָמאֹון ֲאֶשר ֵאין ָמיִם ַהמֹוִציא לְׁ ָבר ַהָּגדֹל וְַׁהּנֹוָרא נָָחש ָשָרף וְַׁעקְׁ יִם ִמצּור )טו( ַהמֹוִליכְָׁך ַבִמדְׁ

ָבר ֲאֶשר ֹלא  ָך ָמן ַבִמדְׁ ָך ַהַחָלִמיש. )טז( ַהַמֲאִכלְׁ ֵהיִטבְׁ ַמַען נַסֶֹתָך לְׁ ָך ּולְׁ ַמַען ַעּנֹתְׁ עּון ֲאבֶֹתיָך לְׁ יָדְׁ

ָת ֶאת ה' ֱאֹל ָבֶבָך כִֹחי וְׁעֶֹצם יִָדי ָעָשה ִלי ֶאת ַהַחיִל ַהֶזה. )יח( וְָׁזַכרְׁ ָת ִבלְׁ ַאֲחִריֶתָך. )יז( וְָׁאַמרְׁ ֶהיָך ִכי הּוא בְׁ

ַמַען הָ  ָך כַֹח ַלֲעשֹות ָחיִל לְׁ ַבע ַלֲאבֶֹתיָך ַכּיֹום ַהֶזה. )יט( וְָׁהיָה ִאם ָשכַֹח ַהּנֵֹתן לְׁ ִריתֹו ֲאֶשר נִשְׁ ִקים ֶאת בְׁ

ַתֲחוִיָת ָלֶהם ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹו ָתם וְִׁהשְׁ ַכח ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך וְָׁהַלכְָׁת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים וֲַעַבדְׁ ם ִכי ָאבֹד ִתשְׁ

קֹול ה' ֱאֹלֵהיֶכם.תֹאֵבדּון. )כ( ַכּגֹויִם אֲ  עּון בְׁ מְׁ נֵיֶכם ֵכן תֹאֵבדּון ֵעֶקב ֹלא ִתשְׁ  ֶשר ה' ַמֲאִביד ִמפְׁ

 

רוב רובה של הפרשה הזאת עוסק בצורה זו או אחרת ברעיון המהפכני שקורא לנו להפסיק לחשוב 

פיזי, שאנחנו המרכז. לא אנחנו, לא חכמתנו, לא צדקתנו, לא מוסריותנו, וגם לא כוחנו הצבאי, ה

 ואפילו הרוחני. 

 

 …השמר לך

 פן תשכח...

 …ורם לבבך

 …ואמרת בלבבך, "כחי ועוצם ידי עשה לי את הדבר הזה"

 אבד תאבדון.… והיה אם שכח תשכח

 

 האם כבר הגיע הזמן להודות באמת הגדולה? 

האם כבר אפשר לומר בראש חוצות, שאנחנו לא המרכז? לא אנחנו, לא חכמתנו, לא צדקתנו, לא 

 סריותנו, וגם לא כוחנו הצבאי, הפיזי, ואפילו לא הרוחני? מו

 האם כבר בסדר להגיד שהסיפור הזה בכלל איננו עלינו? 

 האם אפשר כבר לספר שאנחנו רק שחקנים קטנים בתוך סרט של "מישהו" אחר? 

 האם מותר לספר שהשתן של השחקנים עלה להם לראש? 

אפילו לכבות את המסך שעליו הדרמה מוקרנת כבר האם מותר כבר לסגור את החלון הזה ואולי 

 שנים רבות?

 

 אם התשובה היא כן לכל השאלות, סימן שהתחלנו להתעורר.

 ננסה שוב בשנה הבאה.    … אם התשובה היא לא, אז

 

 שבת שלום!

 

 אלישע


