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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 תשמעון והיה"

, הקדוש" אור החיים"שואל ה, אם כך. זה מבטא לשון של שמחה" והיה"ל שבכל מקום שכתובה המילה "אמרו חז
, "עקב תשמעון"שמחה ומתרץ שכוונת הכתוב לומר שתהיה לך ? על מה השמחה? כאן" והיה"מה המקום למילה 

גמר ש, כלומר:( סוטה מט) "בעקבות משיחא"ל "חזאמרו כדרך ש, הוא סוף ותכלית "עקב"המילה פירוש כיון ש
 "ועשיתם ושמרתם ...עקב תשמעון את המשפטים"הכתוב אמר כאן כמו כן , "עקבות"קרא המשיח נ ביאתשל זמן ה

אבלו הפרוש "ש "חובת הלבבות"וכמאמר , זה אין לו מקום לשמוחשלב הוכל שלא הגיע ל, אז הוא זמן השמחה
ואין צריך לומר , הגדולמלך הכי אין נכון לשמוח מי שהוא עתיד לעמוד בבושה וכלימה לפני , "בלבו וצהלתו בפניו

, בזה לומרהכתוב תכוון ה, סוף שמיעת כל המשפטיםבהוא  "עקב"המשמעות של פי זה לו. מי שמחויב ראשו למלך
מאמר על דרך , ל יאמין בצדקות מעשיוא ,בודתווכל עוד שלא גמר אדם ע, שאין שמחה לאיש אלא בסוף השמיעה

 (טו 'איוב טו)"  הן בקדושיו לא יאמין" הכתוב
 

 (יב' דברים ז" )עקב תשמעון והיה"

שעל זה " היום לעשותם"סותר את הנאמר בסוף הפרשה הקודמת " והיה עקב תשמעון"לכאורה תחילת הפרשה 
מיד אחר שסיים את ו, "שכר מצות בהאי עלמא ליכא"כיון ש "היום לעשותם ולמחר לקבל שכרן"ז״ל חדרשו 

פותחת הפרשה הנוכחית באמירה  ,דיבור תוך כדי, הפרשה הקודמת בהבנה שלא ניתן שכר על מצוות בעולם הזה
הלוא , ..."ואהבך" ,בעולם הזה מצות הלעוששלאחר זה מפרט הכתוב את השכר המובטח " והיה עקב תשמעון"

עלמא  שכר מצות בהאי"ז״ל חמה שאמרו ש "פני דוד"א ב"רבינו החידמתרץ . זהסותרים זה לוהדברים הפכיים 
 מעשההמגיע משכר מדבר על ה, "למחר לקבל שכרן"מכך שומוכח  "היום לעשותם"מקרא שנלמד מה "ליכא

על והוא  יש שכר כולללא שגם בעולם הזה א. ר לעולם הבאושמ "הנה שכרו אתו"כל אחד  ,עושים בפועלשהמצות 
 ,העולם מתמוטט היה ,ת התורהים אקבלישראל מ ולא הי אםש, התורה על מנת לשומרהאת שקבלנו עצם זה 

 ,יםישכל העולמות היו תלו (לא' בראשית א" )יום הששי"ל על הכתוב "חזוכמו שאמרו , "נמוגים ארץ וכל יושביה"
 .הזה בעולםחיותנו הזה מספיק ל עלשכר הו ,ואם לאו חוזר העולם לתהו ובהו ,התורה מוטב אם מקבלים ישראל

? ואם תשאל ממה נחיה בעולם הזה ,םקבל שכרנלמחר כלומר רק , "היום לעשותם"נאמר : הקשר בין הפסוקים וזה
קבלת עצם דהיינו  ,שמיעה על מנת לעשות ,כלומר, "ושמרתם והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה"אמר הכתוב 

 . ..."ואהבך"תקויים ההבטחה ה ובזהעולם את ם יקיימאתם מ זה השכר הכולל שבזה, התורה
 

 (יד' דברים ז" )תהיה מכל העמים ברוך"

 ' ונתנך ה"ין שכתוב יכענ, מכל העמים יותרהיא שתהיה ברוך " מכל העמים"שכוונת הכתוב  רבינו בחייאומר 
כן  ,הוא גדול מכל האלהים "וברכך"שהזכיר בו  שהמברךכי כשם , (א' דברים כח)" להיך עליון על כל גויי הארץ-א

העמים  כלמפי הוא שתהיה מבורך " מכל העמים"הסבר נוסף לכתוב . "ברוך מכל העמים"אתה המתברך ממנו תהיה 
 .ויודו על מעלתך אותך יברכוהעמים  שכל
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 (טז 'זדברים )" עליהם עינך תחוס לא... ואכלת את כל העמים"
  אומה אין ,םשמחי םכשה"י "פירש רש, (ט 'במדבר כג) "לא יתחשב הן עם לבדד ישכון ובגוים" על הכתוב

  עולה ואין ואחד אחד כל עם םאוכלי הם ,בטובה וכשהאומות, (לב דברים) 'ינחנו בדד' ה' שנאמר עמהם שמחה
 את  "נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק בלפי פירוש זה מבאר ". 'יתחשב לא ובגוים' וזהו ,החשבון מן להם

 כשיהיו האומות בטובה תאכל עם כל  ,צה לומרור, "ואכלת את כל העמים"הפסוק שלפנינו ואומר שמה שכתוב 
 ן ה מאיזה אדם הוא מחזיק לו טובה וחמקבל טובכאשר מטבע האדם כי , "עינך עליהםלא תחוס "אחד ואחד ו

 ואף שמדת בני ישראל  ,עליו ולא תרחם עליו "ולא תחוס עינך"אמר הכתוב  ,ומרחם עליו בשעת דוחקו
 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם וכל שאינו מרחם " ל"להיותם רחמנים כמו שאמרו חז

 עליהם תהיה אם שלא תרחם שושמא תחוש ותאמר , (:ביצה לב) "אבינו אברהם של מזרעו שאינו בידוע
 בזה לא תהיה חשוב ומר כל, "ולא תעבוד את אלהיהם"חשוב כעושה מעשיהם ועובדותיהם ואמר הכתוב 

 לא תרחם ולא , לכן ,כשתרצה לחוש לזה ולרחם עליהם יהיה לך למוקש, "כי מוקש הוא לך" ותםהכעובד אל
 לשון מא יה "כי"כאשר המילה , "םיכי תאמר בלבבך רבים הגוי"מלמד אותנו הכתוב באומרו . תחנם כלל

  'אם לא בתשועת ה "איכה אוכל להורישם"עליהם ותאמר בלבבך שרבים הם תצעק תמיד דהיינו , "אלא"
 .ואז בוודאי לא תירא מהם, שהוא ילחם לנו

 

  (יז 'זדברים ) "להורישם אוכל איכה ממני האלה הגוים רבים בלבבך תאמר כי"

, 'ה תדועבב מניעה ואיז לאדם בואת אםש ,שהכתוב מייעץ לאדם "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
 תאמר כי" בפסוק הרמז וזה. קזוי לא הוא' ה בעזרת בוודאי ואז, ראשו על ופחד מורא שום יעלה שלאהוא  העיקר
 על כלומר, "להורישם אוכל איכה" עצהנת נות התורהו, כן לומר אתה רשאיאכן , "ממני האלה הגוים רבים בלבבך

 . להורישם תוכל בודאי ואז "מהם תירא לא"כאשר , "מהם תירא לא", התשובה היא? להורישם תוכל המ ידי
 

  (כ' דברים ז) "להיך בם-א' ישלח ה וגם את הצרעה"
פן ינחם "כדכתיב , ה להם יראה מפני מלחמות מצרים ומלחמות פלישתיםתשהי, יוצאי מצריםהכתוב אומר אצל 

שם "טחון לתוך הים כדכתיב ישירדו בבאמונה גדולה למרות זאת היתה לבם  ,(יז 'שמות יג" )העם בראותם מלחמה
פנים "מסביר ה, (טו' דברים ח" )נחש שרף ועקרב"מקום במדבר כת לוגם ל (כח 'תהלים סח" )בנימין צעיר רודם

שאר מאבל , בחירהבעלי מפני שהמצרים והפלישתים הם אימה מפני המלחמה ה תהישליוצאי מצרים " יפות
ליך את יוסף ראובן שהש אצלנו אכמו שמצ, לא ישנו את תפקידםהם היו בטוחים שם במדבר יוצאי מצרי םהמזיקי

 ,בחירה תבעל האינ יאשה "וגם את הצרעה"ב וכת ןלכ. נחשים כדי להצילו מיד אחיו שהם בעלי הבחירהשל בור ל
 . האת תפקיד השנתלא היא ו

 

  (יח' דברים ט" )כראשנה ארבעים יום וארבעים לילה' לפני ה ואתנפל"

 ארבעים נתעכבתי עלייה באותה 'אכפרה אולי' ה אל אעלה ועתה' שנאמר ,יום ארבעים כראשונה' ה לפני ואתנפל"
 שני לך פסל' למשה מרוא לישראל ה"בהק נתרצה ביום בו בתמוז' חיב עלה שהוא, באב 'טבכ כלים נמצאו יום

 למשה ל"וא בשמחה לישראל ה"הקב נתרצה ביום בו ,יפוריםכם הביו כלים נמצאו יום ארבעים עוד עשהו 'לוחות
   (י"רש" )'כדברך סלחתי' (יד במדבר)

  בפרשתכתוב ן הכוונה לאי, 'סלחתי כדברך'למשה ה "הקבאמר ש י כאן"רש מה שפירשש" יחזקונ"אומר ה
 הסמוך ליציאת מצרים ז בתמוז "ביהרי ידוע שש. י"לשונו של רש הוזאלא  'סלחתי כדברך' ויאמר ה'המרגלים 

  "ואתנפל"אין הכוונה ל "נהוכראש"ב ומה שכתו. אחר כןט בסיון של"בכרק לחו נשוהמרגלים  העגלנעשה 
 עמדתי 'כלומר . "ארבעים יום וארבעים לילה"הכוונה היא ל אאל ,על העגל רחמיםשהרי עדיין לא בקש עליהם 

 וארבעים יום הללו . 'כמו שעשיתי פעם ראשונה ושתיהיום וארבעים לילה בלא אכילה  ארבעיםבהר 
 תפלל ההר אלא משה ליום הללו לא עלה ארבעים וב, ט באב"כלת ליל יח תמוז עד תח"ילת ליל יהתחילו מתח

 . שנטה לו מחוץ למחנה הלובא
 

 (יב' יים ברד) "ישראל ועתה"

 'ה אבה לא... אלי 'ה וישמע... הראשנים כימים בהר עמדתי ואנכי"אחרי שמשה אומר לישראל ש "ספורנו"מסביר ה
מעוותך מכאן והלאה את ל עתה לתקן השתד, "ועתה ישראל", כעת משה אל בני ישראל פונה (י' יים ברד)" השחיתך
ות כזו וזה תעשה בהתבוננ ,"כי אם ליראה" ,לצרכו דברשום אינו שואל הוא  ,"להיך שואל מעמך-א' מה ה"והתבונן 

 . שיג בהתבוננך אל דרכי טובולהניתן זה את , "אותו ולאהבה", גדלושתגיע לידיעת 
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