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 שלר איתן

  חנן בן נתן ואטל ז" ללעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם

  "א פאב תשמנחם                         בס"ד  
  

  עקבפרשת השבוע נגיעות מ
  

, תזכורת לסיבת קבלת  שכר ועונש ,שבחי הארץ ,השבת נקרא דברי חיזוק של משה לקראת הכניסה לארץ
   ועוד., פרשת והיה אם שמע הלוחות השניים

  
, ֶאתקֱאה'  ְוָׁשַמר ַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם, ֹאָתםְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון, ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה, ּוׁשְ "  -ַהְּבִרית ְוֶאת-י ְל

; ּוֵבַר ְּפִרי ַוֲאֵהְב ַהֶחֶסד, ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע, ַלֲאֹבֶתי -ָּברּו ִּתְהֶיה, ִמָּכל ... ַאְדָמֶת-ִבְטְנ ּוְפִרי-, ּוֵבַרְכ ְוִהְרֶּב
, ָּכלה'  ְוֵהִסיר .ֶהְמֶּתר ַוֲעָקָרה, ּוִבבְ ִיְהֶיה ְב ָעקָ -לֹא ָהַעִּמים:     " ... ַמְדֵוי ִמְצַרִים-ֹחִלי; ְוָכל-ִמְּמ

  
בור  ועוד עם ו"ו החי פרשה שמתחילה באמצערחמים תמם באתר בית המדרש לרבנים כותב על כך שזו 

צר פרשה ה היה כל כך חשוב לקטוע את הרצף וליימ .כמעט באמצע פסוק ,באמצע פרק , בהתחלה
 . ? מיוחדת
ְבָרָהם ְּבֹקִלי ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי  ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע אַ " ." במובן של סיבהֵעֶקב  "תורה במילה הזו  בכבר נתקלנו  

ַמֲאִביד ִמְּפֵניֶכם ֵּכן  'הַּכּגֹוִים ֲאֶׁשר שוב בפרשה " הקל בתיונ  )בראשית כו ה" ( ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי
ֵהיֶכם ובמתן ברכות  " בתחילת הפרשה במשמעות חיובית ֵעֶקב  " ".תֹאֵבדּון ֵעֶקב לֹא ִתְׁשְמעּון ְּבקֹול ְיהָוה ֱא

   .ובמקום ברכות קללות עות שלילית מבמש  " השני בפרשהֵעֶקב  " וה
  

  ?מהו אותו ה"עקב" שבעקבותיו "שומרים" ו"עושים" חוקים ומצוות
ישמור   –אם המצות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון: ושמר ה' וגו'  –והיה עקב תשמעון  " שמפר "ירש

מהן אותן מצוות אלו? ומדוע דווקא בגללן זוכר אלוהים את  ."דש בעקביו"מצוות שאדם ." לך הבטחתו
 ?הברית, והחסד והשבועה שנשבע לאבותינו

וקא  ת. מצוות יומיומיות. כאלו שקל לשכוח אותן. דוה"שפת אמת" ו"אור החיים" מדברים על מצוות קלו
שקל מאוד לא לרצוח, קל לא לגנוב, קשה  , ם. התורה אומרת לפי חכמים אלובאלו תיבחנו. בשגרת החיי

מאוד לטרוח במצוות היומיום. ודווקא אלו שקובעים את שגרת היום, הם הדוגמא האישית שלנו לילדינו, 
 .והם הדרך אותה אנו מתווים ולפיה ניבחן

י אין אדם יודע שכרה של מצווה, אורה, כרואים באמירה זו התייחסות לצורך לקיים מצוות קלות לכ חז"ל
מושווית בשכרה  ,מהקןרם נטילת הביצים  טהאם שילוח ומצווה הומנית קלה לכאורה כ"שילוח הקן" 

למצווה מרכזית לכאורה ככיבוד אב ואם. השכר לשניהם "אריכות ימים". ולכן הפסוק לפי אותם חכמים  
 .שזו קלת ערך וזו בעלת ערך י לשקולמדבר על הצורך בקיום כל המצוות, מבל

  .על אגדות הש"ס עין יעקב לספרובהקדמה הרב יעקב בן חביב  שמביא ומעניינת ישנה מחלוקת יפה 
 – איזה פסוק כולל בעצם את תמצית עבודת ה'. וכך כתוב –ין חכמי המשנה בשאלת חלוקת במ
בן זומא אומר: מצינו פסוק כולל יותר והוא "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". בן ננס אומר: מצינו פסוק  "

 את הכבשכולל יותר והוא: "ואהבת לרעך כמוך". שמעון בן פזי אומר: מצינו פסוק כולל יותר והוא: 
 " !האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים". עמד ר' פלוני על רגליו ואמר: הלכה כבן פזי

והבשורה שיש אלוהים והוא אחד. ולא הקריאה לבאי  אחרי הכל, מה שקובע זו לא הקריאה לכל העולם
 .מה שקובע לבסוף זו העקביות .עולם לאהוב זה את זה

  
ערביים. עבודת הקורבנות, ועבודת התפילות שמחליפה אותה בימינו,  ד בין הכבש אחד בבוקר. כבש אח

 .אמונה ללא עקביות לא שווה דבר. אהבה ללא נאמנות לא שווה דבר.רקהיא העי
הנדרשת מעם ישראל היא עקבית, עקב בצד אגודל, עקב בקרקע, יציב, החותר להמשך התנועה  האמונה 

זו בעצם מהות קיומנו,  .התחדשותיחד ובצד ל מחדש כל יום אלפי שנים, להתקדמות, להפצת הבשורה,
 . " ָהַעִּמים-ָּברּו ִּתְהֶיה, ִמָּכל"  ושליחותנו

  
 


