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 עקבפרשת השבוע נגיעות מ

 

מאד  םנאית נםולם ישאבע"ה יתגשמו ו ושהתגשמברכות ב" מתחילה בהבטחות ו ֵעֶקבפרשת השבוע "

 :ברורים 

ים ָהֵאֶלה, ּו"  ְשָפטִּ ְשְמעּון, ֵאת ַהמִּ יֶתם, ֹאָתם ְוָהָיה ֵעֶקב תִּ ית ְוֶאת-ֱאֹלֶהיָך ְלָך, ֶאתה'  ְוָשַמרְשַמְרֶתם ַוֲעשִּ -ַהְברִּ

ְשַבע, ַלֲאֹבֶתיָך ְרֶבָך ַהֶחֶסד, ֲאֶשר נִּ   ..." ַוֲאֵהְבָך, ּוֵבַרְכָך ְוהִּ

הקב"ה מעניק אהבה למאמיניו , צאצאים תחומי החיים , בפרשה ברכות רבות ועצומות כמעט בכל 

מבורכים , פרנסה בשפע ובקלות בריאות וריחוק מכל המחלות , מיגור ונטרול אויבי ישראל ,יש גם 

ו עשנסים והנפלאות שכל הני יכרוןחיזוק האמונה בה' וז –פחד מהאויב כנגד תרופה פסיכולוגית מרשם ל

ם  " לעם ישראל  ים ַהּגֹויִּ ְלָבְבָך, ַרבִּ י תֹאַמר בִּ יָשםכִּ י; ֵאיָכה אּוַכל, ְלהֹורִּ ֶמנִּ יָרא, ֵמֶהם:. ָהֵאֶלה מִּ ָזֹכר   לֹא תִּ

ְזֹכר, ֵאת ֲאֶשר ם-ֱאֹלֶהיָך, ְלַפְרֹעה, ּוְלָכלה'   ָעָשה-תִּ ְצָריִּ ים -ַהַמֹסת ַהְּגֹדֹלת ֲאֶשר .מִּ ָראּו ֵעיֶניָך, ְוָהֹאֹתת ְוַהֹמְפתִּ

בטל כל י..."  הזיכרון של ההצלחה בעבר יחד עם האמונה החזקה לעתיד  ָיהְוַהָיד ַהֲחָזָקה ְוַהְזֹרַע ַהְנטּו

לדור שאינו ראוי לא יהיו ברכות פה , משה אינו מסתיר ואינו מיימכשול העומד בפני המאמין , מצד שני 

ם" ואל יצפה להם חו"ח  ְשַכח ֶאת-ְוָהָיה, אִּ יםה'  ָשֹכַח תִּ ים ֲאֵחרִּ י ָבֶכם  ... ֱאֹלֶהיָך, ְוָהַלְכָת ַאֲחֵרי ֱאֹלהִּ ֹדתִּ ַהעִּ

י ָאֹבד תֹאֵבדּוןהַ   . " .יֹום, כִּ

 

ולא להיכנס לשאננות  לזכור להעריך ולברך את ה' אשר יוצר לנו את ההצלחות בכל התחומיםחשוב 

ְלָבְבָך, ַבֲהֹדף-ַאל "ושיגרה  ְלָפֶניָך ֵלאמֹ  ) את אויבי ישראל (  ֱאֹלֶהיָך ֹאָתםה'  תֹאַמר בִּ י מִּ ְדָקתִּ י ר, ְבצִּ יַאנִּ ֱהבִּ

ְדָקְתָך, ּוְבֹיֶשר ְלָבְבָך, ַאָתה ָבא, ָלֶרֶשת ֶאתומיד ממשיך " " ַהזֹאת  ָהָאֶרץ-, ָלֶרֶשת ֶאתה'  י   ַאְרָצם-לֹא ְבצִּ כִּ

ם ָהֵאֶלה ְשַעת ַהּגֹויִּ ָפֶניָךה'  ְברִּ יָשם מִּ " לעיתים עם ישראל אינו ראוי לתמיכת ה' אך מעשי  ֱאֹלֶהיָך מֹורִּ

יד עד שאנו "זוכים מן ההפקר " אולם אל לנו לסמוך על כך לעולם ומ ומאוסים בעיני ה'  האויב רעים

 בעצמו .עם ישראל ו הרעים והקשים של ובאים מעשימ

 

ְשָרֵאללסיום משה אומר לישראל בצורה מאד פשוטה "  ָמְךה'  ָמה ְוַעָתה, יִּ ם  ֱאֹלֶהיָך, ֹשֵאל ֵמעִּ י אִּ ְרָאה -כִּ ְליִּ

 ..."  .ַנְפֶשָך-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ֱאֹלֶהיָך, ְבָכלה'  ְדָרָכיו, ּוְלַאֲהָבה ֹאתֹו, ְוַלֲעֹבד ֶאת-ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ְבָכל' ה ֶאת

אלא היה צריך   כתוב ״שואל מעמך״ששואל מדוע נודע ביהודה פירוש יפה של היש וורט  באתר ויקי

עולם ז"ל שדרשו שאין אדם בע"פ חזאת בצורה יפה והוא מיישב   ממךאו דורש  ?״מבקש מעמך״להיות 

שעליה האדם צריך  דים טובהמקהקב״ה  , לקב״ה, אלא נהפוך הוא, לעשות טובה הקדים טובה לשיכול 

 , בטרם נתן לו הקב״ה בן -קיים מצוות מילה יכול ל, ורק מכוחה הוא יכול לקיים מצוות, אין אדם להודות 

יש וכן לפניו יברך על שכשיגיע אדם לארוחה והמזון ערוך ומ צדקה ומעשרות, אדם מתפרנס ומזה ייתן 

האפשרות לקיימן היא רק  , ברוב המצוות ךככשהוא שבע ,  יברךשסעד את נפשו לפניו אוכל ולאחר 

 . לאחר שהקב״ה נתן לאדם דבר כלשהו

 

עמוקים של אמונה ופעמים רבות מופיעים  המושגים של "יראת  םבפרשה הזו כמו גם בקודמתה יש ענייני

חופשית הברירה הלאדם ניתנה   "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" ה'  אהבת ה' , ועבודת ה' " וידוע ש

שבחר מרצונו אדם , קודם ל ההסבר הש רעיוןאך באותו ה, או לא  ובמצוותיו ללכת בדרכי ה'לגמרי 

חייב "  ריישא" לא הקב״ה לכן גם יזכה שו, את ה'במעשיו  כביכול הקדיםשהרי החופשי ביראת שמיים 

יש הרואים רמז בכך שאדם זה כביכול מלווה מצוות  . ) מתוך שלא לקבל שכר ( .לם לו את שכרושיו

ָמְך ״ במיליםבוסס על הרמז זה מהסבר ו, " על החשבון "לקב"ה  באיזו  , ״, כלומר  ָמה ה' ֱאֹלֶהיָך, ֹשֵאל ֵמעִּ

כמו בחירה בדרך חיים אלא  ? אין מצוה שכזו)מלווה (   ואתה המשאיל )לווה ( מצוה הקב״ה יהיה השואל

ם ״ של י אִּ ְרָאה -כִּ ללא בה' וללכת בדרך הישרה  ונהלאמשל האדם להקדיש את חייו חירה האישית הב  ״ְליִּ

 כל תנאי וללא כל שכר מראש .

ְצָוה, אֲ -ָכל-, ֶאתּוְשַמְרֶתם"  ובע"ה יתקיים בנו  י ְמַצְּוָך, ַהיֹום ַהמִּ ְשֶתם ֶאתֶשר ָאֹנכִּ ירִּ -ְלַמַען ֶתֶחְזקּו, ּוָבאֶתם וִּ

ְשָתּה ים ָשָמה, ְלרִּ ים ַעל .ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְברִּ יכּו ָימִּ ְשַבע-ּוְלַמַען ַתֲארִּ ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ה'  ָהֲאָדָמה, ֲאֶשר נִּ

 "  .ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב, ּוְדָבש םָלֶהם ּוְלַזְרעָ 

      


