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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (יב' דברים ז" )עקב תשמעוןוהיה "
 (י"רש" )צות קלות שאדם דש בעקביו תשמעוןהמ אם"

שגיאות מי "הכתוב  מראמדש בעקביו כ הואיזהר מהמצות הקלות שהאדם להלהורות שצריך י הכתוב בא "לפי רש
. (ו' תהלים מט" )עקבי יסובני למה אירא בימי רע עון"על הכתוב מר וא "צרור המור"ה. (יג' תהלים יט" )יבין

כל ב, היו נזהרים בהםהאלו שנידשות בעקב ולא היו יראים מהעונות באופן שוטף הם ש ף על פילרמוז שאשכוונתו 
 אדם מקפידהואין  עון העקבים הנרמסים ברגליםבהשטן מקטרג בעת צרה שכי ידוע , בימי רעמהם היו יראים  אתז

למה "הכתוב לזה אמר . השטן זוכרם וכותבם בספר הזכרון ומזכירם בימי רעש. בו כגון גרירת ציצית וכיוצא, עליהם
 ". אירא בימי רע

 

 ( יב 'דברים ז)" החסד ואת הברית את להיך לך-א' ה ושמר... תשמעון עקב והיה"

עבור  שכר נותן ה"שהקבשהראייה הנכונה של היהודי היא שהידיעה  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר 
 נחת עושה אדםהשבזה , גופא והעצם קיום המצ הוא והשכר יהעיקר והתענוג, שבתענוגים הפחות זה המצוהקיום 

 של הגופש, (ב 'ד אבות)" מצוה מצוה שכר" התנא שאמר כמו. מצותואת  ומקיים רצונואת  ועושה, ליוצרו רוח
 עיקר, שבתענוגים פחות הוא הבא העולםב השכר משלם ה"שהקב ומה, המצוהבור בע והשכר התענוג הוא מצוהה

 יהווז. העולמות כלאת ו הבוראאת  ,כביכול ,בזה ומשמח, הבורא רצוןאת  עושה שהאדם, המצוהקיום  הוא התענוג
, "לך להיך-א' ה ושמר"ומה שכתוב , "תשמעון", הדברשל  סוףהו העקב זהוכלומר , "עקב והיה" תובכוונת הכ

 עיקר אבל, שבתענוגים הפחות הוז, עבור שמיעה זו שכר לך וישלם לך יטיב, והברית החסד את לך שישמורדהיינו 
 . בוראה רצון עשיות הוא התענוג

 

 (י' דברים ח" )להיך על הארץ הטובה-א 'וברכת את ה"

ו היא "בפסוקים הקודמים וידוע שהאות וי "ארץ"שהוזכרה המילה  פעמים' ו לכאן ערמז הכתוב מ" כלי יקר"לפי ה
טוב עין 'לטוב עין שנאמר  םאי אין נותנים כוס של ברכה כ"ש( סוטה לח)ל "זולומדים זאת ממאמר חקור הברכות מ

כי הנותן  ,רמז למקור הברכותמו "ויהאות ותוספת  "יברך"אלא " יבורך"את תקרא (  ט 'משלי כב)' הוא יבורך
לכן דווקא טוב עין  ,שהיה רע עין יוכיח "רןעפ"בשם שו "ויהאות וחסרון ( ב ט"ב)פרוטה לעני מתברך בשש ברכות 

  .שהזכיר כאן "ארץ"עמים פשש בברכות הנזכרות הבשש  ,ו"בתוספת וי ,יברך ויבורךהוא 
 

 (ו 'י דברים" )ויכהן אלעזר בנו תחתיושם מת אהרן ויקבר שם "
על משה לא התפלל בא להסביר מדוע " ויכהן אלעזר בנו תחתיו"ואמר שמה שנאמר בפסוק  "פנים יפות"מבאר ה
" הפשט את בגדיו והלבש אלעזר בנו"למשה ה "כיון שאמר הקבש, העגל חטאב' לפני הליו עשהתפלל  שםאהרן כ

שמואל לשאול אמר שו כמ, וד על אהרןלהתפלל ע פשר אי הגדולה לאלעזר ואנה כבר ניתהרי ש, (כו 'כ במדבר)
לכן אמר כאן משה  (כט 'א טו"ש) "כי לא אדם הוא להנחם"המלוכה לדוד  נהכיון שכבר ניתלהתפלל שאין מועיל 

 . לא היה יכול להתפלללהורות שכבר התהכן אלעזר ולכן משה כבר  "ויכהן אלעזר בנו תחתיו"
 

 

 562 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשעאייר ' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

    ט"תשע' אדר ב' ע ט"ל נלב"הרב מאיר אלעזר עטיה בן זוהרה ז
 אב' ע כט"נלבל "אברהם בן חמו בר טובה ז       אב' ע כג"ל נלב"יוסף שלום בן סמרה ז

 ה"תנצב
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 (יב 'דברים ז)" והיה עקב תשמעון"
 שהוא אזהרה לאדם על "ואומר " עקב"מביא את המדרש המסביר מדוע משתמש הכתוב בלשון  בחיי נוירב

 מצות שהן לזלזל ב םחוששי םשיש בני אדם שאינ לפי, םבההאדם שלא יקל כדי  "המצות שאדם דש בעקביו
 על עונש שהל "זחלו לנו יגלא יודעים את חומרת הדבר כפי שאך הם , "אותן בעקב םדשי"קלות בעיניהם ו

  "עון עקבי יסובני" :שנאמר, ז מקיף אותו ליום הדין"מזלזל בהן ודש אותן בעקביו בעוה שאדםהמצות 
  הזהרפסוק זה כולל גם אש, בחיי נוירבמסביר , "יסובניעון עקבי : "ואם כבר הזכרנו את הפסוק. ('תהלים מט)

  ולבקרכגון ללכת אל בית הכנסת ולבית המדרש , חייב לפסוע בהן והן פסיעות של מצוה דםעל אותן מצות שהא
 ל "זחוכבר אמרו , כל אלו מצות של פסיעות ושכרן גדול, את החולים וללוות את המתים ולנחם אבלים

 האדם ואם , ('שע יאהו) "ילכו כאריה ישאג' אחרי ה: "לו לרוץ לבית הכנסת שנאמר מותרשאפילו בשבת 
 . "עון עקבי יסובני: "שנאמר, ליום הדין יסובהופסיעות אותו עון  ותלכולמצות שאת האינו מקיים מזלזל ו

 שהאדם נוטל  למדתהא . אותו עון יסבהו ליום הדיןגם כן עברה צורך ביצוע לפסיעות פוסע האדם אם , מאידךו
 ". תשמעון עקבה והי"זהו , שכר על פסיעותיו כפי הדרך שהוא הולך בה

 

 לדעתיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך קל-א 'אשר הוליכך ה את כל הדרך וזכרת"

 (ב' דברים ח)" לא אשר בלבבך התשמר מצותיו אם את
  יומצותובקיום ' דבר השבעשיית שהמסע הזה שארך ארבעים שנה במדבר נועד ללמד אותנו  ן"הרמב מרוא

 האדם כשם שדאג  תפרנסידאג ל' כי ה, "צדיק נעזב ומבקש לחם"מצב של ולא יהיה וברכה טובה נזכה לרוב 
 כי בעצם , מצותיוית משום שהלכו אחר סינדרך בלפרנסת בני ישראל במשך ארבעים השנה שהיו במדבר  

 ולא היו צריכים , במקום להוליכם במדבר סביבם אשרבדרך הערים ך את בני ישראל היה יכול להוליה "הקב
 , ה דרך המדבר על מנת להעמיד את בני ישראל בניסיון"אך בכל זאת הוליכם הקב, לפרנסה ניסית

 עליך לזכור שמה , "את כל הדרך וזכרת: "ת הכתובוזו כוונ. ר מצותיו לעולםושמבו ילמדו לוכשיעמדו 
  לדעתענתך לנסתך "ה ל"הטעם הוא משום שרצה הקב" יך זה ארבעים שנה במדברקל-א 'הוליכך ה"ש

 שהוא אינו מדבר הגדול ל יכנסלה, ישראל םעגדול ל נסיוןזה כי היה , "לא התשמר מצותיו אםאשר בלבבך  את
 ובזכות זה זכו למזון באופן ניסי , ללכת כאשר יצוה' מצות האת ר לשמואת נכנסו בכדי זכל בו, מקום לחם

 . במשך ארבעים שנה
 

 ,דרכיו ללכת בכל ,להיך-א 'ה ליראה את כי אם ,מעמךלהיך שאל -א 'ועתה ישראל מה ה"

 (יב 'ידברים )" נפשך לבבך ובכל להיך בכל-א 'ה ולעבד את ,ולאהבה אתו

 , בסך הכל, מה"שואל אותנו הכתוב , לכאורה, שבהתחלה. ידועה השאלה המפורסמת על הפסוק שלפנינו
 ומה עוד  .אהבה וללכת בכל דרכיו ,יראה :כל העובדות הללוהכתוב את מונה ואחר כך ? "ה שואל מעמך"הקב

 היא על את עולמו ה "הקבברא שהמטרה שלשמה , "נעם אלימלך"ה פרשמ? אמר הכתובלא לעשות שנשאר 
 רוצה לאדם המשל . הזו ההטבהאת שצריך לזה כלי נכון ומוכשר שיוכל לקבל לא א .להטיב לברואיםמנת 

 , שואל מחבירוהוא ? מה הוא עושה, למלא בו את המתנהלשלוח לחבירו יין או דבש ואין לו כלי נאה ויפה 
  .שהכלי שלו ,חברולאותו בחזרה דבש ושולח ביין או ב וכלי נאה של כסף וממלא אות, המתנה מקבל

 הכלי ן את תקלו ריהכשומה שצריך על מנת ל. ה"את השפע מהקבשהאדם הוא הכלי לקבל הוא והנמשל 
  ,וחוקותיו וכל דרכיו' האהבה וקיום מצות , הבורא הוא היראהל ששפעות ההטובות והאת שיהיה מוכשר לקבל 

 מה "שאומר הכתוב וזה מה  .כל טוב ווממלא אותה מהאדם הכלי הזאת שואל ' ה .כלי נאה ויפהיהיה ואז הוא 
  אשר הוא רוצהכ ?"הכלי שלךמהו "דהיינו  ?"מה יש עמך"שואל  'לומר מתי הכ ?"לקיך שואל מעמך-א' ה

 אם תעבוד אותו ו .לאהבה ולקיים את המצוות, ליראה: וזה אפשרי רק אם. טובו וברכותיו עמשפ ולמלא אות
את ישאל ממך ה "הקבואת השפע בכל העובדות המנויים והמפורשים בפסוק אז תהיה כלי יפה ונאה ומוכשר לקבל 

 . ישראלעם  ללכללהטיב טיב לך ועל ידך להכדי  ,דהיינו את עצמך, הכלי
 

  (זי' יאדברים ) "  את יבולה והאדמה לא תתן"
האדמה "ברור מכך ש, "ועצר את השמים"רי ממה שאמר קודם ה, "תתן את יבולה לא"מדוע אומר הכתוב שהאדמה 

ובמקום המים שלא תזרעו האדמה אם אפילו שלומר שהכתוב בא  הקדוש" אור החיים"מתרץ ה? "לא תתן את יבולה
לא "בכל זאת האדמה  ומעיינות תנסו למשוך מים לאדמה הזרועה מנהרות" עצר את השמים"מגיעים מהשמים כיון ש

 .לכן הכפילות" תתן את יבולה
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