
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  ) יב'דברים ז(" והיה עקב תשמעון"

שהוא אזהרה לאד� על המצות "ואומר " עקב"המדרש המסביר מדוע משתמש הכתוב בלשו�  מביא את רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
מצות שה� קלות בעיניה� לזלזל ב � חוששי�יש בני אד� שאינ שלפי, �בההאד� שלא יקל כדי  "שאד� דש בעקביו

 מזלזל בה� שאד�המצות על עונש שהל "זחלו לנו יגא� ה� לא יודעי� את חומרת הדבר כפי ש, " אות� בעקב�דשי"ו
וא� כבר הזכרנו את . )'תהלי� מט( "עו� עקבי יסובני" :שנאמר, ז מקי� אותו ליו� הדי�"ודש אות� בעקביו בעוה

 חייב לפסוע בה� ד� על אות� מצות שהאהזהרפסוק זה כולל ג� אש, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר , "יסובניעו� עקבי : "קהפסו
 את החולי� וללוות את המתי� ולנח� ולבקרכגו� ללכת אל בית הכנסת ולבית המדרש , וה� פסיעות של מצוה

:  לו לרו# לבית הכנסת שנאמרמותרת ל שאפילו בשב"זחוכבר אמרו , כל אלו מצות של פסיעות ושכר� גדול, אבלי�
יסובהו אותו עו� , פסיעותותלכולמצות שאת האינו מקיי� האד� מזלזל ווא� , )'הושע יא( "ילכו כאריה ישאג' אחרי ה"

אותו עו� � אג� כ ,רהיעבצור� ביצוע לפסיעות פוסע האד� א� , מאיד�ו. "עו� עקבי יסובני: "שנאמר, ליו� הדי�
  ".  תשמעו�עקבעקבעקבעקבוהיה "זהו ,  שהאד� נוטל שכר על פסיעותיו כפי הדר� שהוא הול� בהמדתלהא . יסבהו ליו� הדי�

  

  )ח' דברים ח(" ארץ זית שמן ודבש, ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון"
פעמיי� ומחלקת את " אר#אר#אר#אר#"המפרט את שבעת המיני� שבה� נשתבחה אר# ישראל מופיעה המילה , בפסוק זה

ל "עד כדי כ� שלמדו חז" זית שמ� ודבש"$ו" חטה ושערה וגפ� ותאנה ורמו�", צותשבעת המיני� לשתי תתי קבו
? מהו פשר הדבר. :)ברכות מא(יש להקדימו בברכה " אר#"מדבר זה הלכה לגבי הקדימות בברכה שכל הקוד� למילה 

ראל את החלוקה לקבוצות ואומר שקבוצת הפירות הראשונה ה� פירות שהכירו בני יש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה
" אר#אר#אר#אר#"לא היתה במצרי� ולכ� הוסי� הכתוב את המילה " זית שמ� ודבש", במצרי� ואילו קבוצת הפירות השניה

מש�מש�מש�מש�"ה. תייחדה בו האר#שזהו פרי שהמשו� ,  לברכה קוד�"אר#אר#אר#אר#"וזה מסביר מדוע כל הקוד� למילה . הבפני עצמ
" מעט דבש: "רי� המיוחדי� לאר# שה�מהדב, "זמרת האר#מ""ליוס� שלח יעקב אבינו שלומד זאת מזה " חכמהחכמהחכמהחכמה

אשר העליתנו ממצרי� להביא אותנו אל המקו� "אמרו מזה שהתלוננו בני ישראל במדבר ווכ� מוכח . ) יא'בראשית מג(
, "זית שמ� ודבש"לא הזכירו  א� "תאנה וגפ� ורמו�"הזכירו , ) ה'כבמדבר ( "לא מקו� זרע ותאנה וגפ� ורמו�, הרע הזה

   . לא הכירו במצרי�"זית שמ� ודבש" ה� הכירו במצרי� אבל "נה וגפ� ורמו�תא"מכא� מוכח ש
  

   ) יב'דברים י(" הקיך שואל מעמך כי אם ליראל- א'ה המ" 
                    ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (מי�מי�מי�מי�ששששהכל בידי שמי� חו# מיראת הכל בידי שמי� חו# מיראת הכל בידי שמי� חו# מיראת הכל בידי שמי� חו# מיראת : ": ": ": "ו רבותינו מכא�ו רבותינו מכא�ו רבותינו מכא�ו רבותינו מכא�ששששדרדרדרדר

לגבי . נהגות המצופה מה�ההתיפ� מלה �ויראת שמיה פרנס בענייני �הגימעניי� לראות אי� שבני האד� מתנ
יגע מתאמ# ומת �אד ה) כג' נהתהלי�( "יהב� והוא יכלכל�' השל� על ה" : שנאמר�בידי שמינתונה  שכל כולה הפרנסה

ואילו . ונו ורכושוהאת רבות הפרנסתו ולאת יטיב הלבכדי  � שוני�מטכס עצות ותכסיסיו, את ראשו ורובומשקיע 
)ברכות לג( "מי�שהכל בידי שמי� חו# מיראת ": ל"כפי שדרשו חז � של האד שכולה תלויה בידיו�יראת שמילגבי 

ה"מהקב בקשמו' העל את עניי� יראת השמי� שלו משלי� א והו, ו�חכבעל בטד� באדישות וג האהמתנדווקא בזה 
 )�"ריהחידושי (                     .  בנושא מאומההאינו עושואילו הוא " יראת שמי�"שית� בלבו 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) יב'דברים ז("  האלהםיה עקב תשמעון את המשפטיוה"
        ))))ר יא זר יא זר יא זר יא ז""""ויקויקויקויק((((    """"אי� והיה אלא שמחהאי� והיה אלא שמחהאי� והיה אלא שמחהאי� והיה אלא שמחה""""

הקדוש שבא " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה? שהוא לשו� שמחה כשמדובר על שמיעת המשפטי�" והיה"מדוע מזכיר הכתוב 
ג "ח( "רייתא דישראל משתדלי באותאדלית חדוותא קמי קודשא ברי� הוא כשע: "מר בזוהרואהכתוב לרמז על מה ש

 כלומר העיסוק בתורה גור� לשמחה כללית )כבזמ� שישראל עוסקי� בתורהה "באי� שמחה לפני הק: תרגו�(, )רס
   . בשמחה וששו�יהיה כל העול� הרי ש שמח ,כביכול, וכשהוא, אצל בורא העול�

  

  )ה' דברים ח(" יך מיסרךקל-א' כי כאשר ייסר איש את בנו ה"
" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�" לפי זה מסביר ה,ה את ישראל כייסורי� שמייסר אב את בנו"י� שמייסר הקבהתורה ממשילה את הייסור

הרי , כועס על בנובשעה שאב שכמו ש ) יד' לבשמות(" על הרעה אשר דבר לעשות לעמו' � החוינ: "הקדוש את הפסוק
מי האב חוררי� בו רמיד מתע, כעס עליוחר שאלאבל , הוא לייסרו ולהענישוומזומ�  מוכ� ,כל זמ� שכעסו הוא בקרבו

אשר דבר  "וזאת מפני, ה מתחרט על הרעה"הקב, "על הרעה' � החוינ: "ה"הקבאצל ג� הוא הדבר כ� ,  לוחוסול
  . שכ�לעמו כבר כעסו מכיוו� שכבר דיבר לעשות , "לעשות

  

  )יח' דברים ח(" יך כי הוא הנותן לך כח לעשות חילקל-א'  את הוזכרת"
 שכידוע בני ."כחי ועצ� ידי עשה לי את החיל הזה"ראל שלא יפלו חלילה במלכודת של משה מזהיר את בני יש

יו ג� כ� שהמלכי כנע� במלחמה אמורי� לנצח את ו, י� נמשלו לאריות ולזאבשהרי, ישראל היו גיבורי� וחזקי�
יד מ, "כחי ועצ� ידי עשה לי את החיל הזה"בוא לה� המחשבה של א� תמשה לישראל שלכ� אמר , חזקי� בעצמ�

את מסע� במדבר שג� פה ,  עודורכזג� יו. כלל� בכחזה בלא היה ש� מצרי� ואר#  מ�אותוציא מה' השיזכרו את 
". יכלו' כל עוזבי ה"שהרי  ואבדי ו� ושאר�יכלה כח, 'את הו שכחו י"חא� ו. �כל צרכה את "ה� הקב לביאה

שמע ישראל "לה� מר ווא" כחי ועצ� ידי" ממשי� משה להזהיר� מפני התחושה של )ג$ א'טדברי� (ובהמש� הפרשה 
 ועצומי� גדולי�הגוי� האלה ה� ברור לכ� שכי , "הירד� לבא לרשת גוי� גדלי� ועצמי� ממ� אתה עבר היו� את

היושב  הע� ו?ואי� תכבוש אות�, "שמי�בערי� גדולות ובצורות "ועוד יש לה� . נצח� במלחמה� בכחכ� ל ואיכ�מ
,  מימי� ראשוני�,"ואתה שמעת",  מ� המרגלי� שראו אות�,"שאתה ידעת" "י ענקי� גדול ור� בנע�"בערי� הוא 

שבכח� י� ב� לדעת ולהילע, את ל� כל זשיתבררלאחר ו.  מעול�תיצב אד� לפניה�ה שלא "ענקמי יתיצב לפני בני "
 הוא ישמיד� העובר לפני� אש אוכלהלוקי� הוא $א' כי ה"תדע בלבב� ואז תבי� ו, כללהכניע� לא תוכל לבלבד 

 אאל,  את החיל הזהל�הוא שעשה  � ועצ� יד�לא כחומתו� ידיעה זו תגיע למסקנה הנכונה ש, " לפני�יכניע�הוא ו
  )�"הרמב(                          . עשתה זאת' יד ה

  

   )יט' חדברים ( "העדתי בכם היום כי אבד תאבדון...  יךקלו-  א' תשכח את הח שכםוהיה א"
        ))))ר יא זר יא זר יא זר יא ז""""ויקויקויקויק((((    """"אי� והיה אלא שמחהאי� והיה אלא שמחהאי� והיה אלא שמחהאי� והיה אלא שמחה""""

ישנ� ש, ז&ז&ז&ז&וווורבי ברו� ממז&יברבי ברו� ממז&יברבי ברו� ממז&יברבי ברו� ממז&יבסביר מ ,אלא? "לוקי�$א� שכה תשכח את ה& א: "כשאומרשמחה שייכת לכאורה מה 
 עונשחוטא מסוג זה הל, להתגבר עליוהיה יכול  אליצרו ותק� אותו וטא שהוא ח, דחאה .וגי� של עוברי עבירהסשני 

וטא ח"הסוג השני הוא מה שנקרה . יצרההתגבר על לא הצליח לחולשה ורק מתו� הרי חטא כי , כל כ�גדול אינו 
ה בעת שמחהיה ל� תא� , כלומר,  'והיה':נאמריו על. חטאלאחר ה חשמוג� , חטואמתכוו� לזהו אד� ה "להכעיס

  .'�אבד תאבדו העדתי בכ� היו� כי", ה"אזי מבטיח הקב, "י�קלו$ תשכח את ה& אחשכ"ש
  

   )זכ' טדברים ( "אל חטאתוואל רשעו ו הזההעם ליעקב אל תפן אל קשי ום ליצחק ה לאברךזכר לעבדי"
: שלשה דברי�על ה לישראל "הקב יכפר ,יעקבו� יצחק האבר, שבזכות שלושת האבותומבקש ' משה מתפלל אל ה

היא ב קקקקק יעחחחח� יצ הרררר אב:האבות� של כל אחד מהאות השלישית בשומעניי� לראות ש". חטאתוחטאתוחטאתוחטאתו"ו" רשעורשעורשעורשעו" ,"קשיקשיקשיקשי"
 שהוא מידת החסד יכפר "ה�רררראב"בזכות יוצא ש. שיקקקק, טאתוחחחח, שעורררר: � האלוג� האות שבראש שלושת הדברי

 שהוא מידת "בקקקקיע"בזכות ו, בשוגג, "אטחחחח" שהוא מידת הדי� יכפר על "קחחחחיצ"בזכות , במזיד, "שעורררר"על ה "הקב
   )א"רגבש� ה(                              ". שיקקקק"הכפר על יהרחמי� 

  

 )גי' דברים יא("  אם שמוע תשמעווהיה"

" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה, "ותירוש� ויצהר�ואספת דגנ� : "הפסוק חו# מ,"שמוע תשמעו", בלשו� רבי�מדברת הפרשה 
 טובה 'עבודת הוהסבירו המפרשי� ש ) כה'שמות כג( " את לחמ�ובר�יכ� וקל$ועבדת� את ה א: "נאמרשבפסוק דומה 

שמדובר על תפילה  ) ה'איוב לו( " ימאסביר לא ל כ$ אה�: "ל על הפסוק"פי שדרשו חזבציבור ככאשר מתבצעת יותר 
כ�  ,האכילה טובה יותר כשכל אחד אוכל פתו לבדו ולא ירבה בסעודת מרעי�אזי , כשמדובר באכילהאבל , בציבור

� דגנו לעצמוואסישכל אחד יותר  טוב "ואספת דגנ�"$ ו" בכל לבבכ�ולעבדו"נאמר בפסוק שלפנינו .  
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