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 בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

ראשונהלסעודה  – עקבות של ברכה

 הבטחות עם תנאים?

כמו פסוקים  ,עקב, נראה נו, פרשתהפסוק הפותח את פרשת

כחזרה על עיקרון שכבר דובר עליו, רק  בה,נוספים רבים 

 בניסוח מעט שונה. כך פותחת הפרשה:

ה  ָ֣ ָ֑ם ְוָהיָ ֶ֖ם ֹאָת יתֶ ֲעש ִּ ֶּ֥ם ַוַֽ ַמְרּתֶ ּלֶה ּוש ְ י֙ם ָהא ֵ֔ טִּ ּפָ ש ְ ת ַהּמִּ ֵ֤ ְמ֗עּון א  ש ְ ֶקב ּתִּ ָ֣ ע 

ַמר   ָ ת 'ה   ְוש  יָך ְלָך֗ ֶאַֽ ית֙ ְוֶאת ֱאלֶֹהֶ֜ רִּ ֲאֹבתֶַֽיךָ  ַהּבְ ֶ֖ע ַלַֽ ּבַ ש ְ ֶּ֥ר נִּ ֶ ֶסד ֲאש   1.ַהֶחֵ֔

תנו על ההליכה בדרכי שוב מדברים אי -העיקרון מוכר וידוע 

העונש. העיקרון הזה בא לידי ביטוי על התורה, על השכר ו

 מכמה זוויות כבר בפרשות הקודמות:

ע ֶאלוְ  ַמֵ֤ ל ש ְ ָרא ֗ ש ְ ים֙ ְוֶאל ַעּתָָ֣ה יִּ ֻחּקִּ ֶּ֥ד ֶאְתֶכֶ֖ם  ַהַֽ י ְמַלּמ  ִ֛ ֹנכִּ ֶׁ֧ר ָאַֽ ֶ ים ֲאש  טִֵּ֔ ּפָ ש ְ ַהּמִּ

ַען ּתְִַּֽחי֗  ֹות ְלַמָ֣ ֲעש ָ֑ ּתֶָ֣ם ֶאתַלַֽ ש ְ ירִּ ַֽ ֶׁ֧ר  וּ ּוָבאֶתם֙ וִּ ֶ ֶרץ ֲאש  יֶכֶ֖ם  'הֹ ָהָאֵ֔ ת  ֶּ֥י ֲאֹבַֽ ֱאלֹה 

ם ֶּ֥ן ָלֶכַֽ  2.ֹנת 

ֶמר ְלָך  וּ  ָָ֣ ש ּ ק הִּ ןַרַ֡ ד ּפֶ ָךֶ֜ ְמֹא֗ ר ַנְפש ְ מֹ  ח ֶאת ש ְ ּכַ  ש ְ ר ּתִּ ֶ ים ֲאש  ֶ֜ ָברִּ ּו  ַהּדְ ָראָ֣

יָך ּוֶפן יֶנ֗ יךָ -ע  י ָבֶנַֽ ֶּ֥ ְבנ  יָך ְולִּ ֶּ֥ם ְלָבֶנֶ֖ ֹוַדְעּתָ יָך ְוהַֽ ָ֑ י ַחּיֶ ָ֣ ל ְימ  ְבָךֵ֔ ּכֶֹ֖ ָבָ֣ ּלְ ּורּו֙ מִּ  3.ָיס 

ַֽ ָ ָּ֞ ֶאתְוש  יו ְוֶאת ַמְרּתָ ָ֣ ב ְלָךֵ֔  ֻחּקָ יַטָ֣ ֙ר יִּ ֶ ֹום ֲאש  ָך֙ ַהּיֵ֔ י ְמַצּוְ ֵ֤ ֹנכִּ ר ָאַֽ  ֶ יו ֲאש  ְצֹוָת֗ מִּ

יָך ּוְלַמ   ֲחֶרָ֑ יָך ַאַֽ י֙ם ַעלּוְלָבֶנֶ֖ יְך ָימִּ ֵ֤ ר  ַען ּתֲַַֽארִּ  ֶ ה ֲאש  ֲאָדָמֵ֔ ֶּ֥ן  'הֹ ָהָ֣ יָך ֹנת  ֱאלֶֹהִ֛

ל ים ְלָךֶ֖ ּכָ ַֽ מִּ  וכיו"ב. 4.ַהּיָ

ותר, נגלה בפסוק הזה עולם ועמוקה יבקריאה נוספת אולם 

  ומלואו;

 –תנאי מופיע בחציו הראשון  -הפסוק הזה כלל לא פשוט 

'והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם 

היך לך ל-מדבר על ההבטחה: 'ושמר ה' אחציו השני ', ואותם

אם רק את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך'. שמענו? 

תישמר ההבטחה! האם זהו כוחה של  –ת תשמרו את המצוו

כל  - בין שני צדדים כריתת ברית הרי מטרת ברית אבות??

בין הצדדים היא להבטיח שהקשר  -בין כל שני צדדים  ברית

בלי גם אם צד אחד אינו 'מתנהג כראוי', יישמר בכל מצב, 

ואם  – בדוגמא שלנו מצוותהקיום אי לרבות  התניה כלשהי,

  הברית? ערכה של מה –קיים התנאי 

שכר  לי מגיעלכאורה  - קייםדרך אגב, על מצוות שאני כן א

  לא בזכות הברית!ו בזכות עצם הקיום

                                                           
 דברים, ז', י"ב. 1
 שם, ד', א'. 2
 שם, שם, ט' 3

הקשר בין שני חצאי הפסוק הללו? זוהי השאלה  ומה

הראשונה מתחילה עוד הרבה  –הראשונה, או בעצם השניה 

 ני כן;לפ

 פרשת 'אם'

פעמים רבות ? 'עקב'חשבתם פעם על שמה של פרשת האם 

ולהבין  שמות הפרשותמשמעות אנחנו מבקשים לברר את 

, לעיתים אף מהותה של הפרשה מופיעהכיצד בשם הפרשה 

 . של הספר כולו

מילת קישור שפירושה  המילה 'עקב' היאבעברית פשוטה, 

מילים 'אם', 'בזמן ש', 'כאשר'. תגידו, אתם בדומה להתניה, 

  מכירים עוד פרשה ששמה הוא 'אם'??

נכון שפרשות רבות קרויות על שם מילים המצריכות הבנה, 

 לשם הפרשה ערך מילולייש  ,אך ברובם המכריע של המקרים

שם של אדם פועל,  -ועוד  . כך 'ויקרא', 'דברים', 'וארא'עצמי

נשמע  לעומת זאת, שמה של פרשת עקבשם של מקום.  או

 האם יש לו משמעות עצמאית?  – ונה וחריג במיוחדמש

ככל שנמשיך ונלמד את הפרשה הזו לעומקה, נגלה  נדמה כי

מתוך שתי  כיצד ה'עקב' הסתמי הזה הוא סודה הגדול.

 - שאלת השם ושאלת מהות התנאי המדובר -השאלות הללו 

 נבקש להגיע ליסוד עמוק כל כך בעבודת ה' כולה.

 'כי זו היא מידתו'

אינו  נגלה כי הוא בונן היטב בפסוק הפותח את פרשתנונתכש

המשך של  זהופרשת ואתחנן. סיום הישיר של  אלא ההמשך

עיקרון אדיר שמתחיל להתברר בפסוקיה החותמים של 

 הפרשה הקודמת:

 ָ֣ ה ַלַֽ ּכִּ ֙ ַאּתֵָ֔ ם ָקדֹוש  ָךָּ֞  'הֶ֖ י ַעֵ֤ ר  ֱאלֶֹהָ֑יָך ּבְ ַחָ֣ ה  'הָ֣ ּבָ ם ְסֻגּלֵָ֔ ֹות לֹו֙ ְלַעָ֣ ְהיֶּ֥ יָך לִּ ֱאלֶֹה֗

ֶ֖ר ַעל ֶ ים ֲאש  ַעּמִֵּ֔ ּכֹל֙ ָהַֽ ה מִּ ֲאָדָמַֽ י ָהַֽ ֶּ֥ נ  ל. ּפְ ּכָ ם מִּ ֶכָּ֞ ֻרּבְ ַֽ א מ  ֶׁ֧ק  לָֹ֣ ַ ים ָחש  ֗ ַעּמִּ  'הִ֛ ָהַֽ

יבָּ  ַֽ ֶכָ֑ם ּכִּ ר ּבָ ְבַחָ֣ ל ֶכֶ֖ם ַוּיִּ ּכָ ט מִּ ֶּ֥ם ַהְמַעֶ֖ ים ַאּתֶ ַֽ ַעּמִּ ת  .ָהַֽ ֲהַב  ַאַֽ י  מ  ם  'הֶ֜ ּכִּ ֶאְתֶכ֗

ֹו ֶאת ְמרֵ֤ ָ ש ּ יא  ּומִּ ֶׁ֧ ם הֹוצִּ יֶכֵ֔ ת  ֲאֹבָ֣ ֙ע ַלַֽ ּבַ ש ְ ֵ֤ר נִּ ֶ ֻבָע֙ה ֲאש  ְ ד ֶאתְ  'הִ֛ ַהש ּ ָ֣ יָ ֶכֶ֖ם ּבְ

ֶלךְ  ה ֶמַֽ ְרעֶֹּ֥ ד ּפַ ֶ֖ ּיַ ים מִּ ֵ֔ ית ֲעָבדִּ ָ֣ ּב  ָך֙ מִּ ְפּדְ ּיִּ ה ַוַֽ ם ֲחָזָקָ֑ יִּ ְצָרַֽ ֙ ֶאת... מִּ ַַֽמְרּתָ ָ  ְוש 

ה ְוֶאת ְצָוֶ֜ י ַהּמִּ ָ֣ ֻחּקִּ ֹותַָֽם ם ְוֶאתַהַֽ ֲעש  ֹום ַלַֽ ָךִ֛ ַהּיֶ֖ י ְמַצּוְ ֶׁ֧ ֹנכִּ ר ָאַֽ  ֶ ים ֲאש  ֗ טִּ ּפָ ש ְ  5.ַהּמִּ

מרובנו, אלא  , כך אומר לנו משה, חשק בנו לאהקב"ה

 משמירת השבועה שמכוחה הוא הוציאנוו מאהבתו אותנו

 שם, שם, מ'. 4
 י"א.-דברים, ו', ז' 5

 ' תשע"ו'עקבלחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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אפשר ללכת  -אותנו מבית עבדים. נו, זה נפלא ממצרים ופדה 

  לנוח! או כלשונו של הרשב"ם:

ושמא תאמרו הואיל ונשבע לאבותינו לתת לנו את הארץ : כלומר

 6 ם?כי יעשה מה שהבטיח מכל מקו ,צותיולמה הוצרכנו לשמור מ

 :ואומרת התורה ממשיכהאך יש שבועה, מה עוד צריך בחיים? 

 ַֽ ַדְעּתֵָ֔ ּכִּ ָ֣ סֶ  'הֹ ְויָ ית ְוַהֶח֗ ָ֣ רִּ ר ַהּבְ ֶׁ֧ ֹמ  ן ש  ֱאָמֵ֔ ַֽ ּנֶ ל֙ ַהַֽ ָ֑ים ָהא  ֱאלֹהִּ ד ֱאלֶֹהֶ֖יָך הּוא ָהַֽ

י  ֶּ֥ ְמר  ַֹֽ יו ּוְלש  ֲהָבִ֛ ֹורְלֹאַֽ ֶ֖יו ְלֶאֶֶּ֥לף ּדַֽ ְצֹותָ  7.מִּ

הרשב"ם רק רגע, אז יש הבטחה או אין הבטחה? ממשיך 

 מדהים:באופן  ,ומפרש

לא תירשו את  -על זאת אני משיב לכם, כי אם לא תשמרו מצותיו 

שומר וממתין  ,הארץ והוא לא יעבור על שבועתו, כי זו היא מדותיו

טיחן עד אלף דור, הברית והחסד שנשבע לאבות לקיים מה שהב

ומסיים וזהו שאמר לפנינו . אוהביו ושומרי מצותיוו לאותו דור שיהי

והיה עקב תשמעון וגו' ושמר ה' אלהיך לך את הברית : את דבריו

 . לך ישמרנה ולא ימתין עד אלף דור - ואת החסד

הברית הזו היא  אז הברית תתקיים לעולם. - הקב"ה הבטיח

על אך פרע. ק אינסופי שמחכה לכיסוי על מנת שייכמו שי

ע לקול , אתה ואני, עקב נשמאת -הכיסוי הזה אנחנו אחראים 

הנוכחי יזכה גרום לכך שהדור אני לא אאם והינו. ל-ה' א

והברית תמשיך יהיה זה בדור הבא,  -לפריעת ההבטחה 

. הדיוק של המילים הוא 'נצח ישראל לא ישקרלהתקיים כי '

שמירת  –את הברית'  לךהיך ל-'ושמר ה' א –כל כך נפלא 

המצוות שלך תביא לכך שהברית תתבטא בקדנציה שלך, בידך 

 הדבר.  

 איך עושים את זה? איך הופכים את ההבטחה הזו לחיי ברית?

 שמיעה של עקב

הפעם רש"י, שתמיד מלמדנו את פשוטו של מקרא, לוקח 

 פרשתנו למחוזות אחרים לגמרי:הפירוש למילה 'עקב' ב

 8.תשמעוןבעקביו  אם המצות קלות שאדם דש

כמו דרשה רחוקה, אך זהו עומק  לכאורה הפירוש הזה נראה

 ;פשוטו של מקרא. יש כאן סוד אדיר

ב בגוף האדם נמצא במקום הנמוך ביותר. ק  אתם יודעים, הע  

 –הפיסי, גם מבחינת 'האיכות האנושית' שלו  ולא רק בגובה

מחוספס. הוא רחוק מאד גס והוא מרגיש הכי פחות, הוא 

אם אתה שבה של השכל ומעולם הרגש של הלב. מעולם המח

וצים, והעקב אפילו אתה יכול לדרוך על ק -מחוספס מספיק 

 לא ירגיש בכך...

ה ייחודי מאד. אופן עבוד העקב מסמל אמנם בעולם הפנימי

את עבודת ההבנה, את הרצון לחקור,  הראש, השכל, מסמל

להשיג. הלב מסמל את עבודת ההרגשה, את ההתעוררות, את 

                                                           
 שם, ז', ט' ברשב"ם 6
 דברים שם, שם. 7
 דברים, ז', י"ב, ברש"י 8

 '!'לך -לעומתם מקבל פקודות ופשוט מבצע  הרצון. העקב

היא העבודה באופן של והוא הולך. עבודת העקב, בעומק, 

הזדהות שכלית או הבנה ללא של ציות מה, קבלת עול של

 פשוט קבלת עול.  רגשית.

במה פותחת הפרשה שנשמע אותו ב'עקב'?  –פלאי פלאות  זה

החלק של המצוות שדווקא  הם 'המשפטים''את המשפטים'! 

. בשונה מ'חוקים', בשכל ניתן ואף רצוי להבין ולהשיג

התורה בעצם למשפטים יש טעם של שכל והרגשה של לב. 

גם אותן המצוות ש אתה מביןתגיד, האם  -באה ושואלת אותי 

ת על קבלת עול? האם תוכל מיוסדו -אה מל הבנהשניתנות ל

'עקב תשמעון'? האם ההתקשרות ציות, מתוך  לקיים גם אותן

להיות כבר טבעית כל כך, חקוקה בך, יכולה בינך לבין הקב"ה 

, ועם זאת אוטומטי-רגל הנעשה כמעט באופן רוטיניכמו ה  

  דבוקה בך? זו הכותרת המופלאה של פרשתנו.

 הטוב ביותרלדוש ולהוציא את 

רש"י מדייק את פשוטו של מקרא ומתאר לנו את עבודת 

'מצוות שאדם דש בעקביו'. מלאכת הדישה היא -העקב כ

ידי דריכה מלאכה חקלאית ידועה, והיא אכן נעשית על 

 ברגליים. לאחר החרישה, הזריעה, הקצירה והעימור פורס

... זוהי דורך עליהןהחקלאי את האלומות על הקרקע ופשוט 

רגלית', המלאכה ללא ספק המלאכה הכי 'רגלית', הכי 'ה  

שדורשת הכי פחות מחשבה מכל המלאכות. סתם, דישה 

שכזאת. אבל אתם יודעים מה גורמת הדישה הסתמית הזו? 

, היא מגלה את כל הטוב ומפרידה אותו מהמוץגוואלד, 

היא מוציאה את החיטים הכי טובות מהרע. מהקליפה, 

 בעולם. 

עובד ה' יותר מאשר ה'רגילות'. צריך ללמוד איך אין סכנה ל

להתרגל נכון. במקומות רבים בש"ס מופיע הביטוי הארמי 

, אמורא לומרהיה אותו  רגילכך  -ופירושו  'מרגלא בפומיה'

. אך בארמית, 'מרגלא בפומיה' פירושו גם: הרגילות שבפה

למרגלית, כל  -רגל בפיו... עובד ה' מבקש להפוך כל ה   מרגלית

 למכרה יהלומים. -דישה 

קב את , אך אם נשמע כע  9תזכור' 'ברית אבות לבנים

המשפטים האלה, אם נדע לקבל עול, להתרגל מחד ולגלות 

  –מרגליות מאידך, או אז נזכה לברכות כולם 

ַרְכָךֶ֖  ַֽ ְבָךֵ֔ ּוב  ָ֣ ֲאה  י ַוַֽ ַֽ רִּ ְך ּפְ ַרָ֣ ָָ֑ך ּוב  ְרּבֶ י ְוהִּ ַֽ ְטְנָךָ֣ ּוְפרִּ ְדָמֶתַָ֠ך  בִּ ְנָךֶ֜ ְותִַַּֽאַ֠ ָג  ָךָ֣ ּדְ ירש ְ

ַגר ָך ש ְ ְצָהֶר֗ ת צֹ ְויִּ רָֹ֣ ּתְ יָך֙ ְוַעש ְ רֲאָלֶפ  ֶ ה ֲאש  ֲאָדָמֵ֔ ל ָהַֽ ָך ַעַ֚ ֶ֖יָך  אֶנֵ֔ ֲאֹבתֶ ֶּ֥ע ַלַֽ ּבַ ש ְ נִּ

ךְ  ֶתת ָלַֽ  10.ָלֶּ֥

 

  

 .מוסף לראש חודש 9
 דברים, ז', י"ג 10
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 שניה לסעודה – 'הנותן לך כח לעשות חיל'

 לפני או אחרי? -מברכים 

 ֶ֖ ַכְלּתָ ֙ ֶאתְוָאַֽ ַרְכּתָ ַֽ ָבְָ֑עּתָ ּוב  יָך ַעל 'הֹ  ְוש ָ ַתןהָ  ֱאלֶֹהֵ֔ ֶּ֥ר ָנַֽ ֶ  ָאֶֶּ֥רץ ַהּטָֹבֶ֖ה ֲאש 

ךְ    11.ָלַֽ

המופיעה בתורה כחיוב על ברכת המזון היא הברכה היחידה 

שאלות רבות יש לנו לשאול על . על דבר גשמי כלשהוהאדם 

מוזכרת רק תוכן ברכה? מדוע ברכת המזון  לכלמהו  -הברכות 

במעמד  - כעת, לפני הכניסה לארץ ולא הוזכרה כלל עד עתה

 ?המןהר סיני או כאשר קיבלו את 

, הברכה הראשונה מארבע ןאומרים שאת ברכת הזחז"ל 

 ציוותה. מדוע לא 12תיקן משה רבנו על המן בברכת המזון,

 את הציווי לברך על האוכל? כבר אז התורה

שאנו מחויבים לברך רק שתי ברכות  נןשיש 13אומריםאף חז"ל 

האחת היא ברכת המזון, בה  –תורה שמקורן וחיובן הוא מן ה

או ליתר דיוק אחרי  ,האכילה מתחייבים רק לאחראנו 

. אמנם ברכה זו השביעה, והשניה היא הברכה על התורה

ולא מצוין בפסוק המתייחס אליה השורש מפורשת  איננה

  -את חיובה מהפסוק אך לומדים ב.ר.ך., 

א ֶּ֥ם ְיֹהָוֶ֖ה ֶאְקָרָ֑ י ש   ִ֛ ינוּ  ּכִּ ַֽ ֶדל ל אלֹה  ּו ֹגֶ֖  14.ָהבֶּ֥

אומר משה לעם ישראל בנאום הפרידה שלו, מילים אלו 

ך לברך ולתת למדו חז"ל שלפני שעוסקים בתורה צריומכאן 

אחת על דהיינו מן התורה יש לנו ברכה ינו. לה-גודל לא

ואחת על הרוחניות  עשייתה, לאחר אותה מברכיםהגשמיות 

 .קיומה לפנישעליה מברכים  –

 אך –ים שאנו מברכהרבה ברכות אמנם אנו מכירים כיום 

. וצריך להבין , ולא מדאורייתאכולם מדרבנן, מסברה מקור

מופיע מהו תוכן המושג ברכה, ומדוע הוא  –העניין בעומק 

 בגשמיות לאחר השביעה ואילו ברוחניות מופיע לפני הלימוד?

 לברך = להודות?

להסברת הענין נראה את פסוקי הקריאה של שני בפרשה 

פותחת לנו שמהפך את ובהם נראה פתח מדהים שהתורה 

 ההבנה הבסיסית.

ה הברכה היא סוג של הודאאנו רגילים להסביר כי בדרך כלל 

זה היה נכון אילו הציווי  על מה שאכלנו. אכלת? תגיד תודה!

'ואכלת וברכת', אבל בפסוק  –לברך היה מופיע אחרי האכילה 

וברכת'. כלומר, החיוב להודות הוא  ושבעת'ואכלת  –מודגש 

על מדוע הציווי  – אכילה אלא על השביעה. ועודלא על ה

לפני הכניסה כעת לא נאמר לאוכלי המן אלא רק ברכת המזון 

נכון, יש ענין לארץ? הרי גם על המן צריך להודות לקב"ה. 

-' וקרבן תודה' –מופיע בהרבה דברים  והואלהודות גדול 

                                                           
 דברים, ח', י'. 11
 ברכות, מ"ח: 12
 שם, כ"א. 13
 דברים, ל"ב, ג'. 14

וכו', אבל המושג של ברכת המזון איננו  'מזמור לתודה'

 הודאה.

בואו נשים לב לפסוקים שמופיעים אחרי הציווי על ברכת 

  – המזון

ֶמר ְלָךֵ֔  ָָ֣ ש ּ ן הִּ ֶּ ת פ  ַּ֖ח אֶּ כ   ש ְׁ ֶ֑יך   'הֹ ת ִּ יו  ֱאלֹהֶּ ָטָ֣ ּפָ ש ְ ְצֹוָתי֙ו ּומִּ ר מִּ מֵֹ֤ י ש ְ ְלּתִּ  ְלבִּ

ֹום ָךֶ֖ ַהּיַֽ ֶּ֥י ְמַצּוְ ֹנכִּ ִ֛ר ָאַֽ ֶ יו ֲאש  ן ְוֻחּקָֹתֵ֔ ֶּ ת    פ  ֶ֑עְׁ ב  ש   ַּ֖ל וְׁ אכ  ֹ ה  ת  ְבֶנֶ֖ ים ּתִּ ִ֛ ֶּ֥ים טֹבִּ ּוָבּתִּ

ְַֽבתָּ  ָ ן וְ  ְוָיש  ֻיֵ֔ ְרּבְ אְנָך֙ יִּ ְרָךֵ֤ ְוצַֹֽ הּוְבָקַֽ ְרּבֶ ר ֶכֶֶּ֥סף ְוָזָהֶ֖ב יִּ ֶ ל ֲאש  ְך ְוֹכֶּ֥ ָ֑ ה ּלָ ַֽ ְרּבֶ  ְלָךֶ֖ יִּ

֙ ֶאתְוָרֶ֖  ַַֽכְחּתָ ָ ֶּ֥ית  'הֹ  ם ְלָבֶבָָ֑ך ְוש  ּב  ם מִּ יִּ ְצַרֶ֖ ֶאֶֶּ֥רץ מִּ יֲאָךִ֛ מ  ַֽ יָך ַהּמֹוצִּ ֱאלֶֹהֵ֔

ים ַֽ ְלָךֶּ֥ ... ֲעָבדִּ ֲאכִּ  ַֽ ֶּ֥ר לֹא ַהּמַ ֶ ר ֲאש  ְדּבֵָ֔ ּמִּ ְתָך֗  ָמ֙ן ּבַ ַען ַעּנַֹֽ ָ֑יָך ְלַמָ֣ ּון ֲאֹבתֶ ְדעֶ֖ ַֽ יָ

יתֶַֽךָ  ֲחרִּ ַאַֽ ְבָךֶ֖ ּבְ ַֽ יטִּ ָך ְלה  ַע֙ן ַנּסֶֹתֵ֔ ֙י וְ  ּוְלַמ  ְלָבֶבָָ֑ך ּכֹחִּ ֶ֖ ּבִּ ַמְרּתָ ה ְוָאַֽ ש ָ י ָעֶּ֥ ֵ֔ ֶצם ָידִּ עָֹ֣

י ֶאת ֶ֖ ה לִּ ַֽ ל ַהזֶּ יִּ   15.ַהַחֶּ֥

'ואכלת -פסוקים שצמודים לאלו ה -זו לא פרשה חדשה 

, 'פן תאכל כדי שלא נשכח את הקב"הושבעת וברכת'. 

עלינו לברך ברכת המזון. כך מסביר את  – ושכחת' -ושבעת.. 

בעל ה'משך רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל,  הדברים

הברכה שהתורה  – מדהימה נוסחהפה . הוא קובע 16חכמה'

למטרה אחרת לגמרי מדברת עליה כאן איננה לשם תודה אלא 

הוא שבע ר שאכשִטבעו של אדם  כדי שלא נבעט בקב"ה, כי -

 הוא בועט. –

 פת בסלו

הרי הוא כל כך  -האם לא שבענו ממנו רגע, ומה עם המן? 

התורה אומרת שהמן היה 'לחם  - !'כצפיחית בדבש'? –טעים 

מאוד . אמנם אכלו ושבעו והיה 17'ויענך וירעיבך' -רעבון' 

עד בוקר. צריך  ממנו להותיר –אחד סור יא היה במןטעים, אך 

ומחר יהיה  –לגמור הכל וללכת לישון כשהמקרר ריק היה 

  –על זה אומרת הגמרא בעז"ה חדש. 

 18.אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו

 –זה דבר עצום שמלמד אותנו את מידת הביטחון בקב"ה 

 מאת ה'. נכון ששבענוהכל שלא נסמוך על המקרר אלא ש

, אבל אין זו שביעה שמביאה לידי בעיטה אלא מאכילת המן

 –שאתה עמלת עליה כזה לאמונה. רק שביעה מסוג דווקא 

אתה  ,חרשת, זרעת, קצרת, בישלת, ואתה אוכל את האוכל

זה מה שמביא את  –בעולם  את האוכל הזה לכאורה שמת  

 בע האנושי לבעוט.טה

 ושבעת וברכת

אדם מכל היצורים. גם גור החתולים הקטן השונה  זונקודה הב

 ,יודע שאת האוכל שלו הוא מקבל מאמו החתולה, אבל האדם

 -שות עצמית הוא תופס את עצמו כי   ,ככל שהוא מתפתח

השביעה אתה יכול ח"ו על ידי ואז  -ובמיוחד כאשר הוא שבע 

 י"ז-שם, ח', י"א 15
 משך חכמה, דברים, עקב עה"פ "ואכלת ושבעת וברכת' 16
 שם, שם, ג'. 17
 יומא ע"ד: 18
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נתק מהקב"ה ולומר 'כחי ועצם ידי עשה לי את החיל להת

לא ברכת המזון  –. וכאן אומרת התורה באופן מדהים הזה'

לומר לך שאת הכל הקב"ה עשה ואתה לא עשית כלום.  באה

על הארץ  להיך-התורה אומרת 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' א

אתה צריך לברך את הקב"ה על זה שמה  -' הטובה אשר נתן לך

לא  –תן לך. כלומר ושהוא נ במהזה  -שאתה חורש וזורע 

לא מעריך את כח האדם, אסור להתעלם מהיגיעה שאני 

האישית, מהעמל, מהעשיה שלנו, אבל חשוב לזכור כי הוא 

 –הנותן לך כח לעשות חיל 

֙ ֶאת ַכְרּתָ י  'הָ֣  ְוָזַֽ ָ֣ יָך ּכִּ ח  ֱאלֶֹהֵ֔ ַֹּ֖ ָ֛ כ  ך  ֵ֥ן לְׁ ֹת  נ  ל ֗הו א ה  יִּ ֹות ָחָ֑ ֲעש ָ֣  19.ַלַֽ

זו טעות לזלזל בחיל שיש לנו. צריך להעריך את החיל, את 

 לזכורחייבים אבל  –את הצבא  ,השובע, העשיה, החקלאות

 מהקב"ה.  שאת הכח להכל, את הבסיס להכל, יש לנו -תמיד 

 תחילה -לברך בתורה 

. לברך זה לא רק לומר 'ברכה'נבין את המושג  דברינולפי 

לקחת ענף של עץ,  –תודה. לברך זה כמו 'להבריך' בחקלאות 

ולהצמיח ממנו עץ חדש עם שורשים.  פף אותו לאדמהלכו

מתאר את מה שאנחנו  ,שעושים לו צורת ברך ,הענף הזה

  -למקור  ִעמנוילדים שלנו ומבקשים לקשור אותם אומרים ל

היא לחשוב שהוא עץ בפני עצמו, ולכן בעולם האדם  נטייתכי 

                                                           
 דברים, ח', י"ח. 19

ולכן לא ניתן היה לברך  ,רק כשאתה שבע חיוב הברכה מופיע

הבתים 'ן רק כעת כשנכנסים לארץ עם ולכ ,אותה על המן

 .'נזכרת' לצוות אותנו עליהכאילו התורה  - 20'המלאים כל טוב

לפניה? בדיוק מאותה מברכים אז למה את ברכת התורה 

לבעוט. מ הזו היא למנוע אותנומגמת הברכה גם כי  –סיבה 

ולכן הברכה היא כשאני שבע רק קיים לבעוט החשש  ,במזון

, הסיכון הוא כשאני הולך ללמוד –, אבל בתורה אחרי השביעה

היא של האדם בבואו ללמוד ולרכוש ידע המגמה הטבעית  כי

לכן ו, הדור' וגדול וחשוב אהיה חכםהולך ללמוד כדי ש'אני 

אנו מברכים  –לימוד לא יגרום לאגו שלנו להתנפח הכדי ש

 בתורה תחילה.

 זה דבר חשוב מאוד היא איננה תודה.כאן מגמת הברכה 

. מגמת הברכה שבפסוקים שלפנינו אך לא זו הסוגיה - להודות

הפוטנציאל הוא  ,בשכל ,היא מניעת הבעיטה. ברוחניות

היכולת לבעוט מופיעה  –בגשמיות ולקראת ההליכה ללמוד, 

כי הוא כדי שנזכור ' –' וברכת'ושבעת כשאתה שבע ולכן 

 .'הנותן לך כח לעשות חיל
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 לסעודה שלישית – החתונה הגדולה

 -ותוצאותיו עומד חטא העגל  במרכזה של פרש השבוע 'עקב'

החטא ומתן הלוחות  תפילותיו הגדולות של משה בעקבות

השניים, מראש חודש אלול ועד לירידת משה מן ההר עם 

 הלוחות השניים ביום הכיפורים.

עיון מעמיק בפסוקי הפרשה ישפוך אור מופלא על השמחה 

האדירה הבאה דווקא בעקבות הנפילה והחטא, התשובה 

 התהליך שביניהם. -ובעיקר 

 הימים שביניהם

ל התסכול המופיע בו, הוא ע ,כשמשה מסיים לתאר את החטא

  – אומר

אָת  'הֶ֜ ַוּיֹ אֶמר  ֶ֖ ֶּ֥ר הֹוצ  ֶ ָךֵ֔ ֲאש  ת ַעּמְ ָ֣ ח  י ש ִּ ה ּכִַּ֚ זֵֶּ֔ ֙ר מִּ ד ַמה  ֵ֤ ּום ר  י קָ֣ ַל֗ ם א  יִּ ְצָרָ֑ ּמִּ מִּ

ן ר מִּ רוּ ַמה ֗ ה ָסָ֣ ָכַֽ וּ ָלֶהֶ֖ם ַמּס  ם ָעש ֶּ֥ ֵ֔ יתִּ ּוִּ ָ֣ר צִּ ֶ ֶרְך֙ ֲאש  ן... ַהּדֶ  ֙ד מִּ ר  א  ֶפן ָוַֽ ר  ָוא ֗ ָהָהֵ֔

ַּ֖ר  ה  ה  ֶ֑ש  וְׁ א  ר ב   ֵ֣ ֹע  י ב  ֶּ֥י ָיָדַֽ ּת  ל ש ְ ית ַעֶ֖ ֵ֔ רִּ ת ַהּבְ ֙י לּוחָֹ֣ נ  ה ֲחָטאֶת֙ם וָ . ּוש ְ ֵ֤ ּנ  ֶרא ְוהִּ א ֗

ֶגל 'הֹ ַלַֽ  ֶ֖ ם ע  יתֶָ֣ם ָלֶכֵ֔ ם ֲעש ִּ יֶכֵ֔ ה  ן ֱאלַֹֽ ר מִּ ָכָ֑ה ַסְרּתֶָ֣ם ַמה ֵ֔ ר ַמּס  ֶ ֶרְך ֲאש  ֶּ֕ ֶּ֥ה  ַהּדֶ ּוָ צִּ

ם 'הֶ֖   21.ֶאְתֶכַֽ

נעשה על הרקע של ההר הבוער באש. אותה כלומר החטא 

העגל  חטאלה הפכה לתפאור, 22האשר הראנו הקב"גדולה אש 

 –. ואז מתחיל התיאור של הפרשה שלנו ולתסכולו של משה

 להר כדי להתפלל ללא קולות וללא לפידים. משה עולה הפעם

, ובלשון מיוחדת החוזרת ומופיעה כאן ולהסיר את רוע הגזרה

  .ללהתנפ –ים יפעמ

י  ְפנ   ל  לִּ ֶאְתַנּפַ ְיָלה 'הֶ֜ ָוַֽ ים ַלֵ֔ ָ֣ עִּ ים יֹו֙ם ְוַאְרּבָ ֶּ֥ עִּ ה ַאְרּבָ ָֹנ֗ אש  ַֽ רִּ   23...ּכָ

וגם  תפילה, של נפילהשל  -משולשת יש במילה הזו משמעות 

פשוטה.  התנפלותשל  -המדוברת שלנו משמעות בעברית 

בדרך כלל משה מתאר כאן את ארבעים היום האמצעיים ש

פחות זוכרים. כולם מדברים על ארבעים הימים  אנחנו

מעמד הר סיני, גם את ארבעים הימים ו שבועות –הראשונים 

האחרונים שמסתיימים ביום הכיפורים ובלוחות השניים 

אצל כולנו  –אבל את הימים האמצעיים  מכירים היטב,אנחנו 

אוגוסט'. אנחנו בחופשה בחו"ל ולא כל כך זוכרים -זה...'יולי

ביותר של משה בהר. ימי  הימים אולי המשמעותייםשאלו 

התפילה הגדולים של משה בהם למד משה רבנו את כל סדר 

 הרחמים, סדר העולם.

 סליחה בשמחה

י ּוַמֶ֖ ... ְלּתִּ א ָאַכֵ֔ ֶחם לָֹ֣ לֶלַ֚ ל ּכָ י ַעֵ֤ ָ֑יתִּ תִּ א ש ָ ם לָֹ֣ ם  יִּ ָ֣ר ֲחָטאֶתֵ֔ ֶ אְתֶכ֙ם ֲאש  ַחּטַ

י ְיֹהָוֶ֖ה  ֶּ֥ ינ  ע  ע ּבְ ֹות ָהַרִ֛ ֲעש ֶּ֥ וֹ ַלַֽ יסַֽ   24.ְלַהְכעִּ

                                                           
 ט"ז-דברים, ט', י"ג 21
 עי' לעיל דברים ד', ל"ו 22
 דברים, ט', י"ח.23 

 שם. 24
 שם, י"ט 25

כולנו זוכרים עוד מהגן שמשה רבנו לא אכל ולא שתה משך 

ארבעים יום רצופים של קבלת התורה, אבל את זה שהוא היה 

בצום מוחלט עוד פרק זמן דומה, בארבעים הימים האמצעיים 

 את זה אנחנו פחות זוכרים.  –

ר קָ   ֶ ה ֲאש  ָמֵ֔ ח  י ָהַאף֙ ְוַהָ֣ ֵ֤ נ  ּפְ י מִּ ְרּתִּ י ָיֹג֗ ָ֣ יד ֶאְתֶכָ֑םּכִּ ָ֣ מִּ יֶכֶ֖ם ְלַהש ְ ה ֲעל  ף ְיֹהָוִ֛  25...ַצֶׁ֧

משה רבנו להר לה עח בתמוז "ביורש"י מתאר מה היה שם. 

  –תרצה לתפילתו בפעם השניה והקב"ה ה

אל ואמר לו למשה פסל לך בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישר

 עשה עוד מ' יום, נמצאו כלים ביום הכפורים, בו (שם לד, א)ת שני לוחו

 ואמר לו למשה סלחתי כדברך ביום נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה

 26.. ברצון שלם...לכך הוקבע למחילה ולסליחה (במדבר יד, כ)

אנחנו עוד אולי יכולים להבין שהקב"ה יסלח לנו על מעשה 

עגל מסכה, למרגלות הר בוער באש ה', אבל  –נורא שעשינו 

 חכו זו רק ההתחלה! –שלם? וברצון בשמחה? בלב לסלוח  –

 ?לשמחה מה זו עושה

בשבוע שעבר ציינו והזכרנו את חמישה עשר באב ואת 

  –המשנה בתענית 

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים, שבהן 

ש את מי שאין יבנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבי

 .27ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים... לו

בלעדיים  היולא  נשים לב כי לפי המשנה, המחולות הללואבל 

  גם ביום הכיפורים!נחגגו אלא  -ט"ו באב רק ליום 

עיצומו של לנו? ב 28'לשמחה מה זו עושה' –ואנחנו משתאים 

בשעה שאנחנו לצאת לכרמים ולחולל? הקדוש יום הכיפורים 

עומדים בתפילה ובצום, היו יוצאות בנות ירושלים לרקוד 

 איך זה מסתדר לנו?  -בכרמים 

וא היום שבו ניתנו בו לוחות ה חז"ל אומרים שיום הכיפורים

  –את הפסוק משיר השירים שם והם דורשים  שניים

ָנה עֲ  ְצֶאֶׁ֧ ה ּבָ לֹמָֹ֑ ֶלְך ש ְ ָ֣ ּמֶ ֹון ּבַ ּיֶ֖ ֹות צִּ נֶּ֥ יָנה ּבְ ְרֶאִ֛ ה ּוַֽ ָרהָטָר֗ ּטְ עִּ ֶ ֹום  ש  יָ֣ ּמֹו֙ ּבְ ֹו אִּ ּלֵ֤

֔תוֹ  וֹ  ֲחֻתנ   ּבַֽ ת לִּ ְמַחֶּ֥ ֹום ש ִּ  29.ּוְביֶ֖

זה מתן תורה, ומסביר שם  –חתונתו, אומרים חז"ל במשנה 

לפידים , לקולות ולחג השבועותל שאין הכוונהרש"י במקום  

 – אלא

  30.יום הכפורים שניתנו בו לוחות האחרונות - זה מתן תורה

 .שם, י"ח ברש"י 26
 .תענית ד', ח'משנה  27
 קהלת ב', ב'. 28
 י"א. שיר השירים, ג', 29
 , ברש"יבבלי, תענית, כ"ו: 30
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אנחנו לא כל כך מזכירים את מעמד הר סיני משום מה 

תינו. עוד מילדות אף בעיצומו של היום הכיפורים בתפילו

הלוחות השניים. ענין תנו ביום הכיפורים על ו אפעם לא דיבר

 'סליחה ומחילה'.של יום הכיפורים בשבילנו הוא יום 

 בזכות העגל –יום הכיפורים 

ית, והוא עושה אבל בואו ונשמע את דברי רש"י במסכת תענ

שם מהפכת עולם. אחרי שהוא עושה את החשבון של מתי 

  –עלה משה להר בפעם השניה ומתי ירד הוא אומר 

ובבוקר יום כיפור ירד שהוא עשרה בתשרי ואותו היום נקבע ליום 

ל כן כיפור להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דיבר לעשות.. וע

 31נקבע צום כיפור בעשרה בתשרי

גל לא היה בעולם יום עמדברי רש"י, שלפני חטא היוצא 

בלוחות הראשונים לא היה ש -הכיפורים! איך זה יכול להיות 

זוהי השמחה שעושה את  ן.יזה בדיוק העני – יום הכיפורים?

 יום הכלולות שלנו.  והקב"ה ואותנו נשואים. זה

הקשר בין בלוחות הראשונים עדיין לא הייתה חתונה, כי 

אפלים ע לחלקים העדיין לא הגי הוא וישראלקודשא בריך 

התהליך המופלא הזה בעקבות רק  אלא -חשוכים שלנו הו

משה לפני  התנפלשהתרחש בארבעים הימים האמצעיים בהם 

זה גם לכאוב, לשאול,  –ה'. להתנפל זה לא רק להתפלל 

זה לנסות להפוך את העולם ולהבין שמתן  . להתנפללטעון

מגלים ו בעגל אך חטאש , הוא לאלויום החתונה ,תורה השני

להיכן יכולה להגיע תשובה. למי שכל תאוותו היא כעת עד 

 יום השמחה הגדול. וזה –שלקב"ה תהיה דירה בתחתוניים 

וכאשר היה בית מקדשנו עומד על תילו, וכהן גדול זוכה 

אין  –לראות בעבודתו ביום הכיפורים לשון של זהורית מלבין 

ן היו יכולות בנות ירושלים לצאת שמחה גדולה ממנו ולכ

 ולחולל בכרמים ולשמוח על ברית הנישואין.

 סלחתי כדברך

לא מזכירים את מעמד הר סיני בימינו מדוע אנחנו שאלנו 

עיצומו של בוודאי שאנחנו מזכירים! כל  - ביום הכיפורים?

מעמד הר סיני ומתן תורה. לא, את יום הכיפורים הוא להזכיר 

את זה נשלים בעז"ה  –לא בחלק של הריקודים והקפיצות 

הרי  –תרגשות המופלאה הבשמחת תורה. אלא בחלק של ה

יום הכיפורים, אנחנו פותחים את ארון מיד עם כניסת 

 לקרוא בהםהקודש, מוציאים ממנו את כל ספרי התורה בלי 

אנחנו אומרים ואחרי ש -בפעם היחידה בשנה!  - כלל

, אנו 'שהחיינו וקיימנו'ומברכים  'כל נדרי ואסרי'בהתרגשות 

 –קוראים בקול רם 

אֶמר  ךָ  'הֵ֔ ַוּיָֹ֣ ְדָבֶרַֽ י ּכִּ ְחּתִּ  32.ָסַלֶ֖
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