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 עקב פרשת השבוע נגיעות מ

 

  ול בדרך הישר מובטח ךראל הולשעם ישבזמן  - ידועאת הכלל השוב   למדתמ"  ֵעֶקבפרשת השבוע "

 .של ה' עם ישראל הנצחיתהברית שוב מוזכרת אגב כך ו הםיוניצחון על אויבות אושר ברכעושר 

אמירות   ןלאורך הפרשה ישנ  קע המתיחות בצפוןועל ר )ואין כל שמחה על כך ( טרגדיה בלבנוןאגב ה

י; ֵאיָכה " רבות אודות הטיפול באויבי ישראל ועמי הסביבה  ֶמנִּ ם ָהֵאֶלה מִּ ים ַהּגֹויִּ ְלָבְבָך, ַרבִּ י תֹאַמר בִּ כִּ

יָשם יָרא, ֵמֶהם אּוַכל, ְלהֹורִּ ים, ֲאֶשר-יָך, ְלָכלקֱאֹלה'  ַיֲעֶשה-ֵכן ... לֹא תִּ ְפֵניֶהם-ָהַעמִּ -ְוַגם, ֶאת .ַאָתה ָיֵרא, מִּ

ְרָעה, ְיַשַלח ָפֶניָך-יָך ֶאתקֱאֹלה'  ְוָנַשל ...ֱאֹלֶהיָך, ָבםה'  ַהצִּ ם ָהֵאל, מִּ  "   ְמַעט ְמָעט ַהּגֹויִּ

 

יֶתם, ֹאָתם"  ים ָהֵאֶלה, ּוְשַמְרֶתם ַוֲעשִּ ְשָפטִּ ְשְמעּון, ֵאת ַהמִּ רסם לפסוק זה  וי בפירושו המפרש""  ְוָהָיה ֵעֶקב תִּ

ְוָשַמר ד ֱאֹלֶקיָך ְלָך ֶאת  הרי שיתקיים ההמשך "המצות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון: את אם אומר 

ְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך:  ית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶשר נִּ י ַאְדָמֶתָךַהְברִּ ְטְנָך ּוְפרִּ י בִּ ְרֶבָך ּוֵבַרְך ְפרִּ   ..."ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוהִּ

 .  אמורהרי שה' יעניק את הברכות כות  חמורכות קל תמצווקיום ל עים כאשר מקפידלדעת רש"י 

לכן ניתנה הבטחה על והיומיומיים  וא שהציבור עלול להיכשל ולזלזל דווקא בעניינים "הקלים "ההחשש 

  גם עליהם. שמירת הברית והחסד

 ?המצוותבחלק מ ים בעקב ומזלזליםשהם דשצק שואל האם אפשר לומר על ישראל הרבי מנחם מנדל מקו

מורה שאין במצווה קלה כבח   הוי זהיר ות אומרים "האם יש בכלל מצוות קלות ? הרי חז"ל בפרקי אב

ם דש בעקביו ? מצווה שהיא כפשוטו  אתה יודע מתן שכרן של מצוות " אלא אומר הרבי מהי מצווה שאד

העבודה והישיבה על אדמת ארץ ישראל היא מצווה גדולה  ,ההליכה .ישוב הארץ מצוות  –וכמשמעו 

ברורה  כביכול שהישיבה כאן שזכינו ובטח בזמננו  הלוחשובה אלא שאנו נוטים לראות בה כמצווה ק

 . ויתוה' יקיים את הבטחבטיחה שמ אדמת ארץ ישראלוישוב הליכה  - בעקבלפי הרבי קיום   .מאיליו

 

דתיים   הרוב המוחלט  בולטים "ההגדולים ומטבע הדברים אדם מקפיד על הדברים "יש המפרשים ש 

באה התורה   .פרטים הקטניםעל המקפידים  פחותבל א  'וגונבים וכדואינם ים אינם רוצחושאינם דתיים 

בפרטים   "התורה " מצויה .הקטנות" והשגרתיות,  צוות "הקלותמהמדווקא הברכה מגיעה שואומרת 

בונו של עולם יר  ואומר " "בשגגה עבר על מצוות קלות על דוד שפחד ש  מספרמדרש תנחומא  .הקטנים

מן המצוות הקלות שמא  ? ממה אני מתירא  ,המצוות החמורות שבתורה שהן חמורותאיני מתירא מן 

 "לה שיתי או לא עשיתי מפני שהיתה קעברתי על אחת מהן אם ע

בשמרם עקב רב , לפיכך "  :נאמר במדרש תנחומאה על השפת אמת" "את דברי  מביאהרב בועז לוריא  

יש שכר רב   קלות " "  ל מצוותעמלמדנו שהמדרש  כלומר "  מצות קלותוגו' זה שכרך על ה  מה רב טובך

לכאורה הדבר עומד בניגוד לכל היגיון, מדוע יש שכר רב דווקא למצוות קלות? . "מאוד: "מה רב טובך

יֵרֶאיָך : ָמה כתוב  בהמשך הפסוק :יתירה מזו יש להקשות לפי דברי המדרש מי   -ַרב טּוְבָך ֲאֶשר ָצַפְנָת לִּ

 !שמקפיד על מצוות קלות נקרא: ירא שמים

הפשוטות של היום יום: ברכות, ציצית, תפילה וכו' אלו המצוות הקלות, "  השפת אמת"מסביר על כך 

ת קשה עם היצר הרע אבל אדם עושה אותן מתוך הרגל, אין לו התמודדו –מצוות שמחד יש בהן חסרון 

האדם עושה אותן לא מתוך כוונה לקבל שכר. אדם לא מברך כדי לקבל   –מאידך יש בהן מעלה עצומה 

שכר. אדם לא הולך בבוקר להתפלל שחרית ועושה חשבון איזה שכר הוא יקבל. מצוות אלו אדם עושה 

לכן, מי שמקפיד על קיום ה'.  מתוך אמונה, מתוך יראת שמים פשוטה, מתוך רצון אמיתי לקיים את דבר

יהודי המקיים  "המצוות הקלות" נקרא ירא שמים. השפת אמת מלמד אותנו בדבריו יסוד חשוב על עצמנו. 

  ול גד אולי אינו צדיקה ומצוות שבוחר לקיים אורח חיים של קיום תור שגרתיות קלות , כביכול מצוות 

הוא אדם גדול מאוד בעיני הקב"ה זה יהודי בעיניו הוא אדם פשוט אך יתכן שו הדור  יגדולמ ואולי איננו

לישראל בצורה מאד משה עם דברי  האמור מסתדר   ."ועליו נאמר: "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך

ְשָרֵאל"  ברורה  ָמְךֱאֹלה'   ָמה ְוַעָתה, יִּ ם ֶהיָך, ֹשֵאל ֵמעִּ י אִּ ְרָאה ֶאת-כִּ ְדָרָכיו, ּוְלַאֲהָבה -ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ְבָכל' ה ְליִּ

 ..."  .ַנְפֶשָך-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ֱאֹלֶהיָך, ְבָכלה'  ֹאתֹו, ְוַלֲעֹבד ֶאת

 

 


