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 עקב

ה ַהקֹוֶדֶמת' ְוָהָיה ֵעֶקב'ַּמּדוַע  .1 ָּסמוך ַלָפָרׁשָ ּ ְ ּ? 

ִמְדָרׁש  תּוב ּבַ רּוך הּוא: ")בדברים רבה(ּכָּ ָרֵאל ַלַהָקדֹוׁש ּבָ ְָאְמרּו לֹו ִיׂשְ ֵּאיָמַתי ַאָתה ! ִרּבֹון עֹוָלִמים: ּ
ין ָאנּו עֹוׂשִ ַכר ַהִמְצֹות ׁשֶ רּוך הּואָא? ּנֹוֵתן ָלנּו ׂשְ ְַמר ָלֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ַני: ּ ַאֶתם , ּבָ ַּהִמְצֹות ׁשֶ ּ

ו רֹוֵתיֶהם ַאֶתם אֹוְכִלין ַעְכׁשָ ים ִמּפֵ ֵעֶקב ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם, ּעֹוׂשִ ָכְרֶכם ּבְ ּסֹוף [ ֲאָבל ׂשְ רּוׁש ּבַ  –ּפֵ

מֹו ָהָעֵק הּוא סֹוף ַהֶרֶגל כְּ ל ַהֶרֶגל ׁשֶ ִין, ])עץ יוסף(ב ׁשֶ ִעְנַין ִמ? ִמּנַ ָקִרינּו ּבְ ָּמה ׁשֶ ְוָהָיה ֵעֶקב 'ּ

ָמעּון סּוק ". 'ִּתׁשְ ּפָ ה ַהקֹוֶדֶמת ְמַסֶיֶמת ּבַ ָרׁשָ ַּהּפָ ַמְרָת ֶאת ַהִמְצָוה ְוֶאת ַהֻחִקים  ') יא,זדברים (ּ ְּוׁשָ ּ ּ
ך ַהיֹום ַלֲעׂשָתם ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ְּוֶאת ַהִמׁשְ ָ ּ'.  

ַתב  ַעל ַהטוִריםכָּ ּּבַ ִתיב ְלֵעיל ִמ. ְוָהָיה ֵעֶקב: "ּ ְּוָסִמיך ָלה ' ַּהיֹום ַלֲעׂשֹוָתם'ָנה כְּ לֹוַמר–' ֵעֶקב'ְ ,  כְּ

ֵעֶקב, ַּהיֹום ַלֲעׂשֹוָתם ָכָרם ּבְ רּוׁש, ֲאָבל ׂשְ ּסֹוף, ּפֵ   ".ּבַ
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ִמְדָרׁש  תּוב)ג, דברים רבה ג(ּּבַ ר: " כָּ ה ּבְ ָלַקח ֲחמֹו' ַמֲעׂשֶ ַטח ׁשֶ ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ ָמֵעאִלי ּׁשִ ּר ֶאָחד ִמִיׁשְ

ארֹו, ֶאָחד ַצּוָ ָּהְלכּו ַתְלִמיָדיו ּוָמְצאּו ּבֹו ֶאֶבן ַאַחת ְתלּוָיה לֹו ּבְ י : ָאְמרּו לֹו, ּ ת  ')כב, משלי י(ַרּבִ ְרכַּ ּבִ

יר' ה ַטח' ָאַמר ָלֶהן ר. 'ִּהיא ַתֲעׁשִ ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ ֲּחמֹור ָלַקְחִתי ֶאֶבן טֹוָבה לֹא ָלַקְחִתי: ׁשִ ְָהַלך . ּ

ָמֵעאִלי  ָמֵעאִלי ְוָקָרא ָעָליו אֹותֹו ִיׁשְ רּוך ה"ְּוֶהֱחִזיָרה ְלאֹותֹו ִיׁשְ ַטח' ְּבָ ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ ". ֱאלֵֹקי ׁשִ

ֵלם  ֱאָמן ְלׁשַ ּנֶ רּוך הּוא ׁשֶ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ר ָוָדם ַאָתה יֹוֵדַע ֶאמּוָנתֹו ׁשֶ ׂשָ ל ּבָ ֶּהֵוי ֵמֶאמּוָנתֹו ׁשֶ ְ ּ ּ
ָרֵאל  יןְלִיׂשְ ֵהן עֹוׂשִ ַכר ַהִמְצֹות ׁשֶ ִאם ְיִציר ַהָקּבָ [ּׂשְ ֶהֱחִזיר ָהֶאֶבן ְלגֹוי כָּ"ׁשֶ ך ׁשֶ ל כָּ ל ְה ֶנֱאָמן כָּ

ִין. ]מֹוְצֲעה ּבְ"ָבָּקן ַהכֵּׁשֶ ַמְרֶתם ֶאת ַהִמְצֹות ')יז, שמות יב(? ִמּנַ ּּוׁשְ ָכָרן ' ּ ְוָהָיה ֵעֶקב 'ֲּאָבל ַמָתן ׂשְ

ָמעּון ֵעֶקב ' ִּתׁשְ   ".ֲאִני ּפֹוֵרַע ָלֶכםּבְ

ן" ַזא"ַהְגָרּוֵפֵרׁש  ת ָוֶאְתַחּנַ ת ֵעֶקב ְלָפָרׁשַ ָרׁשַ ר ִלְסִמיכּות ּפָ ֶקׁשֶ י ֲחַז, ל ּבְ ַכר "כִּ י ׂשְ ל ָאְמרּו כִּ

א ַהאי ָעְלָמא ֵליכָּ ָבר. ִמְצָוה ּבְ רּוׁש ַהּדָ ֶרת, ּפֵ לּום ֵאיָנה ִנכֶּ ֻעַלת ַהַתׁשְ ּפְ ּׁשֶ ּ ְמׁשַ, ּ ֶדֶרך ׁשֶ ּכְּ ְּלִמים ְ

ָכרֹו ַכר ַהִמְצָוה ְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו, ְלפֹוֵעל ֶאת ׂשְ ַּרק ַמְמִתיִנים ִעם ׂשְ ֵמן ֵמֶהם ִאיׁש , ּ ִאם ִיְזּדַ ּׁשֶ
לֹו יק ִמַצד ַעְצמֹו, ָראּוי ְלַקּבְ ַכר ֲאִבי ָאִביו, ָּאהּוב ְלַמְעָלה ְוַצּדִ ל הּוא ֶאת ׂשְ ּּוַמְמִתיִנים , ְיַקּבֵ
ך ֲאִפלּו ַּעל כָּ ן.  ַעד ֶאֶלף ּדֹורְ ת ָוֶאְתַחּנַ ָפָרׁשַ תּוב ּבְ ְמַסֵים ַהכָּ ֶּזהּו ׁשֶ ִרית ': ּ ֱאָמן ׁשֵֹמר ַהּבְ ָהֵקל ַהּנֶ

ך. 'ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתיו ְלֶאֶלף ּדֹור כָּ יָון ׁשֶ ְמעּון ְוכּו, 'ְכֵּ ַמְרֶתם ' ְּוָהָיה ֵעֶקב ִתׁשְ ּּוׁשְ
יֶתם ַמר הְו'ָאז ', ַוֲעׂשִ ע ַלֲאבֹוֶתיך' ׁשָ ּבַ ר ִנׁשְ ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ֶָאלֶֹקיך ְלך ֶאת ַהּבְ ָ לֹוַמר', ָ , כְּ

ָָלֵתת ְלך ַהֻמְבָטח ַלֲאבֹוֶתיך ל, ָּ יק ְוָראּוי ְלַקּבֵ ִתְהֶיה ַצּדִ   .ַּאַחר ׁשֶ

ֵא ִמְדָרׁש ְמבּוָאר ׁשֶ ַכר ַהִמְצֹות ַהָקָבּּּבַ עֹוָלם ָהֶא"ּת ׂשְ ֵרׁש –ֶמת ה נֹוֵתן ְבּ ּפֵ ַעל ַהטוִרים ּוְכמֹו ׁשֶ ּּבַ ּ 

ֵעֶקב" ָכָרם ּבְ רּוׁש, ֲאָבל ׂשְ ּסֹוף, ּפֵ ַעל  ְואֹוֵמר – "ּבַ ך ְמבּוָאר ַגםֵחן טֹובַהּבַ כָּ ֶכת ֵעירּוִבין ְ ׁשֶ ַמּסֶ  ּבְ

א ".)כב( ַהאי ָעְלָמא ֵליכָּ ַכר ִמְצָוה ּבְ תּובֲהֵרי, ֲאָבל ֲעַדִין ֵיׁש ְלַהְקׁשֹות". ׂשְ תֹוָרה  כָּ יֹומֹו ִתֵתן 'ּ ּבַ ּּבְ ּ
ָכרֹו ב ה–' ׂשְ ָכרֹו ַעד סֹוף ַהּגּוף '  ּוַמּדּוַע ֵאיפֹה ְמַעכֵּ ַהְינּו ַעד סֹוף ַחָייו–ֶאת ׂשְ ַעל , ּוְמָתֵרץ? ּ ּדְ

ָרכֹות  ֶכת ּבְ ַמּסֶ תּוב ּבְ י ַהכָּ י ַהָקּבָ.)ז(ּפִ ָיָצא ִמּפִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ כָּ  ְוֹזאת –ְלעֹוָלם ה ְלטֹוָבה ֵאינֹו חֹוֵזר "ּ ׁשֶ

עֹוָלם ַהֶזה ָכרֹו ּבָ ר ָלֵתת ָלָאָדם ֶאת ׂשְ ִאי ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ּבָ ָכָרה . ַּהּסִ ּשְׂ ה ִמְצָוה ׁשֶ ִּאם ָאָדם ַיֲעׂשֶ
עֹוָלם ַהֶזה"ְוַהָקּבָ, ֲאִריכּות ָיִמים ָכרֹו ּבָ ּה ִיֵתן לֹו ֶאת ׂשְ ֵרת , ּ יָנה כָּ ּדִ ֲעֵבָרה ׁשֶ ך ֶיֱחָטא ּבַ ְּוַאַחר כָּ ְ

ל ֶאת ַהּטֹוָבה"ַהָקּבָ – ִיֵתן . ְה ִיְצָטֵרך ְלַבּטֵ ָרכֹות ׁשֶ ּבְ ר ּבַ ָכר ְמֻדּבָ ַהּשָׂ תּוב ְלַלֵמד אֹוָתנּו ׁשֶ א ַהכָּ ּּבָ ּ ּ
סֹוף ַחָייו , ה"אֹוָתן ַהָקּבָ ָכרֹו ּבְ ל ָהָאָדם ֶאת ׂשְ ְיַקּבֵ ְּוׁשֶ נֹוָתיו ְולֹא ָחָטא–ּ י ִאם ָעַבר ֶאת רֹב ׁשְ ,  כִּ

  .ָעִתידלֹא ֶיֱחָטא ּבֶ

ָבר ּדָ לּו ּבַ ל ָמׁשְ נֹו ַהָקָטן ֶאֶלף ְזהּוִבים: ּוָמׁשָ ָאַסף ְוָחַסך ֲעבּור ּבְ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ָהָיה ּבְ ַּמֲעׂשֶ ְ .

ר ָקְרבּו ָיָמיו ָלֶלֶכת ְלעֹוָלם ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ נֹו , כַּ ל ֶאת ּבְ ָּקָרא ָהָאָדם ַלֲחֵברֹו ּוִבֵקׁש ִמֶמּנּו ְלַגּדֵ ּ
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מֹר לֹו ֲחנּותֹו.  ֶאת ְרכּוׁשֹוְוִלׁשְ ל ֶאת ַהֶיֶלד ְוָנַתן לֹו ַלֲעבֹד ּבַ ּדֵ ֵלם ַלֶיֶלד , ְּוָאֵכן ֶהָחֵבר ּגִ ְּוׁשִ ּ

ּכֶֹרת ת . ַמׂשְ ָקׁשַ ל ֶאֶלף ְזהּוִבים ּוְלִפי ּבַ ֵיׁש לֹו ְרכּוׁש ׁשֶ ַער ׁשֶ ִנים ְוֶהָחֵבר הֹוִדיַע ַלּנַ ָמה ׁשָ ָּעְברּו כַּ ּ ּ
ַער ֶאת ָהְרכּוׁשֶהָחֵבר ׁשֹוֵמר ַל, ָאִביו ַער. ּנַ י: ָאַמר לֹו ַהּנַ ְסּפִ ֶאֱעֹבד ֶאְצְלך . ֵּתן ִלי ֶאת כַּ ַָמּדּוַע ׁשֶ

ְלָחְנך ֻ ְרֵנס ִמּשׁ י? ְָוֶאְתּפַ ְסּפִ ְרֵנס ִמכַּ ל ָאִביו. ֲאִני ָיכֹל ְלִהְתּפַ ְלך : ָעָנה לֹו ֲחֵברֹו ׁשֶ ֶסף הּוא ׁשֶ ַָהּכֶ ּ

ְָותּוַכל ְלַקְחתֹו ִאם ְרצֹוְנך ַל ןּ ְלך . ֲעׂשֹות כֵּ ֶסף ׁשֶ ֹמר ְלך ֶאת ַהכֶּ ִתֵתן ִלי ִלׁשְ ֲָאָבל ֲאִני ַמִציַע ׁשֶ ָּ ּ ּ ּ
יך ַלֲעבֹד ֶאְצִלי ך. ְְוַתְמׁשִ ְסּפֶ ך ְוִתְחֶיה ִמכַּ ְסּפֶ י ִאם ִתַקח ֶאת כַּ ָכִּ ָ ּ ֵמר, ּ ָעִדיף . יֹום ֶאָחד ֶזה ִיּגָ

ְרֵנס ֵמֲעבֹוָדֶתך ַתֲעבֹד ֶאְצִלי ְוִתְתּפַ ָׁשֶ ְרָנָסהְו, ּ לֹא ִתְהֶיה ְלך ּפַ מּור ֶאְצִלי ַליֹום ׁשֶ ך ִיְהֶיה ׁשָ ַָכְסּפֶ ָּ ּ ּ.  

ִעְנָיֵנינּו ן הּוא ּבְ ָכָרם ֵאֶצל ַהָקּבָ, כֵּ ֵניֶהם"ֲאבֹוֵתינּו ִהְפִקידּו ֶאת ׂשְ ִּאם ִנַקח ִמָיד ֶאת . ה ֲעבּור ּבְ ּ

ָקדֹון ֵמר ַהְזֻכיֹות ׁשֶ, ַּהּפִ ֲּעלּוִלים ָחִליָלה ְלִהּגָ ְזֻכיֹות ֵאלּו ְוֵכן . ֲאבֹוֵתינּו ָצְברּוּ ן ָעִדיף ׁשֶ ַּעל כֵּ ּ ּ

ֲארּו ֵאֶצל ַהָקּבָ ָ ֲאַנְחנּו צֹוְבִרים ִיּשׁ ַּהְזֻכיֹות ׁשֶ א"ּ ְצָטֵרך אֹוָתם ָלעֹוָלם ַהּבָ ּנִ   .ְה ַעד ׁשֶ

ַּמה ֵפרוׁש ַהִמָלה  .2 ּ ּ  '?ֵעֶקב'ּ

ַתב  ָאָד: "י"ַרׁשִכָּ ִּאם ַהִמְצֹות ַהַקלֹות ׁשֶ ּ ֲעֵקָביוּ ׁש ּבַ ָמעּון, ם ּדָ   ".ִּתׁשְ

יר ַה ְפֵתי ֲחָכִמיםַמְסּבִ ְכִתיב ֵעֶקב הּוא ְלׁשֹון ַיַען: "ׂשִ אי הּוא , ְרצֹונֹו ְלָתֵרץ ַמה ּדִ ַוּדַ ַמע ּדְ ַמׁשְ

ְמעּו ֶאל ַהִמְצֹות ִיׁשְ ּׁשֶ ְכִתיב , ּ ַאְבָרָהם ּדִ מֹו ּבְ ַמע ַאְבָר ')ה, בראשית כו(כְּ ר ׁשָ ֹקִליָהםֵעֶקב ֲאׁשֶ ' ְוגֹו'  ּבְ
איָבָקֵאי ֲאָד הּוא ַוּדַ ִאי [ר ׁשֶ ר ַעל ָדָבר ַוַדּ ֹחט ֶאת , ]ְמֻדּבָ קֹולֹו ְוָרָצה ִלׁשְ ַמע ּבְ ָהא ַאְבָרָהם ׁשָ ּדְ

נֹו ְמעּו , ּבְ ִיׁשְ אי הּוא ׁשֶ ּדַ ּוַ ַמע ׁשֶ אן ַנִמי ַמׁשְ ן כָּ ִּאם כֵּ ְלׁשֹון ֵעֶקב ַהְינּו ַהִמ... ּ ֵרׁש ּדִ ְצֹות ְּוַעל ֶזה ּפֵ

ַּהַקלֹות ְוכּו דֹול', ּ ָכר ּגָ ל ֲעֵליֶהם ַמָתן ׂשָ ֵעיֵני ָאָדם ְלַקּבֵ ֵאיָנם ֲחׁשּוִבים ּבְ לֹוַמר ׁשֶ ְְלָכך ָנַקט . ּכְּ

ַּהִמְצֹות ַקלֹות' ִאם'ּי ַנִמי "ַרׁשִ אי הּוא, ּ ָלאו ַוּדַ   ".רֹוֶצה לֹוַמר ּדְ

ַתב ַה רּוׁש ַרׁשִ: "ְּכִלי ָיָקרכָּ ה לֹוְלִפי ... י "ּפֵ ָקׁשֶ סּוק ַהקֹוֵדם ֶנֱאַמר : ּׁשֶ ּפָ ַּהלֹא ּבַ ַמְרֶתם ֶאת 'ּ ּּוׁשְ
ִטים ּפָ ַּהֻחִקים ְוֶאת ַהִמׁשְ לֹא ֻחִקים', ּ ִטים ּבְ ּפָ אן ִמׁשְ יר כָּ ְּוָלָמה ִהְזכִּ ְלׁשֹון ֵעֶקב , ּ אי ׁשֶ ֶּאָלא ַוּדַ ּ

ָט, ּּכֹוֵלל ַהֻחִקים ַהּשָׂ ְלׁשֹון ֵעֶקב ְלִפי ׁשֶ ֵאין ַטֲעָמם ְּוִרְמָזם ּבִ ּן ְוָהֻאמֹות מֹוִנין ֲעֵליֶהם ִמַצד ׁשֶ ּ
ֵעֶקב, נֹוַדע ים אֹוָתם ּבָ ֶהם ְוָדׁשִ ֵני ָאָדם נֹוֲהִגין ַקלּות ּבָ ה זֹו ּבְ ָאַמר ִאם ַהִמְצֹות , ּּוְבִסּבָ ְּוֶזהּו ׁשֶ

ַּהַקלֹות ְוכּו ְלׁשֹון ֻחִקי. 'ּ ְלׁשֹון ֵעֶקב ְולֹא ּבִ יָרם ּבִ ן ִהְזכִּ ִהְזַהְרִתיך , םְּוַעל כֵּ ַהֻחִקים ׁשֶ ָלֹוַמר ְלך ׁשֶ ָּ ּ

ֶהם  ֲעֵקֵביֶהם לֹא ִתְהֶיה ָזִהיר ְוָזִריז ּבָ ין אֹוָתם ּבַ ׁשִ ֵני ָאָדם ּדָ ּבְ ֲּעֵליֶהם ְלַמְעָלה אּוַלי ִמַצד ׁשֶ ּ
לּוי ְוָידּוַע ְלך תֹוַעְלָתם ּגָ ִטים ְוִדיִנין ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ מֹו ּבְ ָכְּ ּ ן ֲאִני אֹוֵמר . ּ ם ַהֻחִקים ַעל כֵּ ִאם ּגַ ּׁשֶ
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ֶהם  ל ָמקֹום ִתְהֶיה ָזִהיר ּבָ ֲעֵקֵביֶהם ִמכָּ ים אֹוָתם ּבַ ׁשִ ֵני ָאָדם ּדָ ּבְ י ׁשֶ ֵעֶקב ַאף ַעל ּפִ ָּהְרמּוִזים ּבָ
ִטים ּפָ ִמׁשְ מֹו ּבְ   ".כְּ

ִמְדָרׁש תּוב ּבַ ֲעֵקָביו: "ּכָּ ׁש ּבַ ָאָדם ּדָ ְמָרם ֵע': ְוֵכן הּוא אֹוֵמר, ִמְצֹות ׁשֶ ׁשָ  )יב, תהלים יט(' ֶקב ָרבּבְ

ַּהָצפּון ְלׁשֹוֵמר ִמְצֹות ַקלֹות ְמעּו : "ּוְבֹנַסח ַאֵחר". ּ ִליך אֹוָתם ַאַחר ֲעֵקבֹו ִאם ִתׁשְ ַמׁשְ ִטים ׁשֶ ּפָ ִּמׁשְ ְ ּ
ר ִנׁשְ ִרית ְוַהֶחֶסד ֲאׁשֶ מֹר ְלך ַהּבְ רּוך הּוא ִיׁשְ ֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ָבִרים ְוִתָזֲהרּו ּבָ ָאֹוָתם ַהּדְ ְ ּ ע ּ ּבַ

ַאְבָרָהם, ַָלֲאבֹוֶתיך ן ָמִצינּו ּבְ כֵּ ַמע ַאְבָרָהם': ׁשֶ ר ׁשָ ע לֹו ַהָקדֹוׁש , )ה, בראשית כו(' ֵעֶקב ֲאׁשֶ ּבַ ִּנׁשְ

ִיֵתן לֹו ֶאת ָהָאֶרץ רּוך הּוא ׁשֶ ּּבָ ּ ה ֶאת ַזְרעֹו, ְ ל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ, ְוַיְרּבֶ ַזְרעֹו כָּ ְרכּו ּבְ ְּוֵכן ַאָתה . ְוִיְתּבָ
ֲעבּור מֹוֵצא ָאַמר ְלִיְצָחק ּבַ ָרכֹות ׁשֶ ל ַהּבְ כָּ ַמר ַאְבָרָהם' ֵעֶקב' ׁשֶ ָ ּשׁ הִבּו". ׁשֶ ָבִרים ַרּבָ תּוב ּדְ : כָּ

ִלין ֶאת ַהתֹוָרה" ָרֵאל ְמַקּבְ ִרין ֵמעֹו', ֵעֶקב'-ֶּאָלא ּבְ, ֵּאין ִיׂשְ ִמְתַיּסְ ין ְוסֹוְבִלין ָצרֹותָנְּלַאַחר ׁשֶ , ׁשִ

  ".ִעיםָאז חֹוְזִרים ְוׁשֹוְמ

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָה ִמיָרה . ַּמה ִיְהֶיה' ְוָהָיה'ְָצִריך ָלַדַעת אֹוְמרֹו : " ְמָפֵרׁש ַאֶחֶרתּ ְ ִאם ַהּשׁ
ָסמּוך הּוא אֹוֵמר ּבְ ַמר, ְׁשֶ ָמעּון ְוׁשָ ּלֹא ָהָיה ָצִריך לֹוַמר ֶאָלא ֵעֶקב ִתׁשְ ּ ֵתַבת , ְ ְּוָמה ֹצֶרך ּבְ

ֶדֶרך אֹוְמרֹו ' ֵעֶקב'ַדַעת אֹוְמרֹו ְעֹוד ָצִריך ָל'? ְוָהָיה' ְמעּון כְּ ְְולֹא ָאַמר ִאם ִתׁשְ ִאם  ')ג, ויקרא כו(ּ

ֻחקַֹתי ְמעּון"ְוַרּבֹוֵתינּו ַז. 'ּּבְ ֲעֵקָביו ִתׁשְ ׁש ּבַ ָהָאָדם ּדָ ְרׁשּו ִאם ִמְצֹות ׁשֶ ָרׁש, ּל ּדָ ֶרך ּדְ . ְְוֶזה ּדֶ

ֶרך אֹוְמָרם ַז ֵאר ַעל ּדֶ ְמָחה)ר"ב(ל "ְְוִיְתּבָ ֹנַעם , ּ ֵאין ָהָיה ֶאָלא ׂשִ א ּבְ ִביִאים ּבָ ה ֲאדֹון ַהּנְ ְוִהּנֵ
ה  ר ִצּוָ ל ֲאׁשֶ מֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת כָּ ִיׁשְ ׁשֶ מַֹח ֶאָלא כְּ י ֵאין ָלָאָדם ִלׂשְ מּוָסר ָנִעים כִּ ָבָריו ְלָהִעיר ּבְ ּּדְ ּ

בֹודֹו ' ה ַמח ִלּבֹו ַוָיֶגל כְּ ְמָחה ִתְהֶיה ְלך : 'ְוָהָיה'ֹוְמרֹו ְוהּוא א... ַּלֲעׂשֹות ָאז ִיׂשְ ָׂשִ ֵעֶקב 'ּ

ְמעּון רּוׁש. 'ִּתׁשְ ַתְמׁשּו ֲחַז, הּוא סֹוף ְוַתְכִלית' ֵעֶקב': ּפֵ ִיׁשְ ָמִצינּו ׁשֶ ֶדֶרך ׁשֶ ּכְּ ּּ ּ ְלׁשֹון "ְ ָלׁשֹון ֶזה ּבִ ל ּבְ

ָנה  מֹו ֵכן ָאַמר ... ַּהִמׁשְ ִטים ּוׁשְ'כְּ ּפָ ָמעּון ֶאת ַהִמׁשְ ֵּעֶקב ִתׁשְ יֶתםּ ָאז הּוא ְזַמן ' ַּמְרֶתם ַוֲעׂשִ

מַֹח יַע ְלֶזה ֵאין לֹו ָמקֹום ִלׂשְ לֹא ִהּגִ ְמָחה ְוָכל ׁשֶ   ".ַּהּשִׂ

רּוׁשן"ַרְמּבַָה י ַטַעם : " ֵמִביא עֹוד ּפֵ ים ָאְמרּו כִּ ַאֲחִרית' ֵעֶקב'ְּוַהְמָפְרׁשִ ָכר ּבָ ְמָרם 'ְוֵכן , ׂשָ ׁשָ ּבְ

ְמרּו אֹוָתםיֹא. )יב, תהלים יט(' ֵעֶקב ָרב ִטים ְוִתׁשְ ּפָ ָמעּון ַהִמׁשְ ַּמר ְוָהָיה ַאֲחִרית ִתׁשְ ם , ּ ֵ ֹמר ַהּשׁ ִיׁשְ ּׁשֶ

ִרית ְוַהֶחֶסד ַוֲאֵהְבך  ְָלך ַהּבְ ָבר ... ָ ל ּדָ ְמיֹונֹו ', ֵעֶקב'ְוֵכן ִיְקְראּו ַאֲחִרית כָּ י ַהָלׁשֹון ִיְתּפֹס ּדִ ּכִּ

ָאָדם ְּוָהֹראׁש ְתִחָלה ְוָהֵעֶקב ּב, ּבָ ם ֵחֶלף... ֹו ַאֲחִרית ְוסֹוף ּ מֹו , ְּואּוְנְקלּוס ִתְרּגֵ ' ֵחֶלף ֲעֹבַדְתֶכם'כְּ

אֹו ְלׁשֹון ִסּבּוב , )לא, במדבר יח( ִטים ַוֲעׂשֹוְתֶכם אֹוָתם, יֹאַמר... ֲעׂשָ ּפָ ְמֲעֶכם ַהִמׁשְ ת ׁשָ , ְּוָהָיה ִסּבַ
ִריתֹו ם ָלֶכם ּבְ ֵ מֹר ַהּשׁ ִיׁשְ ֵרׁש , ּׁשֶ ְעִתי...ְוָיֶפה ּפֵ ְלּגּול ְוִסּבּוב, ּ ְוֵכן ַעל ּדַ ל ְלׁשֹון ֲעֵקָבה ּגִ   ".כָּ
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ִפְרֵקי ָאבֹות  תּוב ּבְ י אֹוֵמר : ")א, ב(כָּ ַבֲחמּוָרה... ַרּבִ ִמְצָוה ַקָלה כְּ ֵאין ַאָתה יֹוֵדַע , ְּוֶהֵוי ָזִהיר ּבְ ּׁשֶ
ל ִמְצֹות ָכָרן ׁשֶ ִקיּום ַהִמְצֹות ֶאְצ, ְועֹוד". ַּמָתן ׂשְ ּׁשֶ ּ ֲהָבָנָתןּ ֵּלנּו לֹא ָצִריך ִלְהיֹות ָתלּוי ּבַ א . ְ נֹוׂשֵ

ָכל ִמְצָוה ָצִריך ִלְהיֹות ֵמֲאחֹוֵרינּו ְולֹא ְלָפֵנינּו  ָכר ּבְ ָכר ָצִריך ִלְהיֹות ִמַתַחת ָלֵעֶקב –ְַהּשָׂ ּ ַהּשָׂ ְ– 

ל ֶאָלא ִקיּום ַה ַקּבֵ ּנְ ָכר ׁשֶ ת ִקיּום ַהִמְצָוה ִהיא לֹא ַהּשָׂ ּבַ ּסִ ּׁשֶ ּּ ָמהּ ִּמְצָוה ִלׁשְ ּ.  

יִנים  .3 ְוָקא ּדִ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹוֶשַּׁמּדוַע ּדַ יִנים , ּבֵ ין ָאָדם ַלָמקֹוםֶשְׁולֹא ּדִ  ?ּּבֵ

ִריתֹו ' ה: ׁשֵרָפֵיׁש ְל ַרת ִאָתנּו ּבְ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו–ּכָּ ם ּבֵ מֹו ֶהְסכֵּ ִּאם ְנַקֵים ֶאת , ְּוְלִפיָכך.  כְּ

יֵני ִטים ּבֵ ּפָ אֹותֹו ֹאֶפן, נּו ְלֵבין ֲחֵבֵרנּוַּהִמׁשְ ִריתֹו ִאָתנּו' ה, ּבְ ְּיַקֵים ֶאת ּבְ ּ.  

ַתב ָה יר : "ן"ַרְמּבַכָּ ִטים ָהֵאֶלה'ְוִהְזכִּ ּפָ ֶּאת ַהִמׁשְ ִטים. 'ּ ּפָ ִמׁשְ י לֹא ִיְהֶיה ַעם , ְלַהְזִהיר ְמאֹד ּבְ כִּ

לֹא ֶיֶחְטאּו ּבָ ָלן ׁשֶ ִמְצֹות כֻּ לֹו ִנְזָהר ּבַ ַּרב כֻּ ּ ָללּּ ִטים ַיֲעִמידּו ַהתֹוָרה, ֶהן כְּ ּפָ ִמׁשְ ֱאַמר , ַּרק ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ כְּ
ֶהן  ְמעּו ְוִיָראּו ')כא, דברים כא(ּבָ ָרֵאל ִיׁשְ   .'ְוָכל ִיׂשְ

יבַה רּוׁש ַאֵחרּׁשֹוֵאל וֵמׁשִ ֶכל ְמִביָנן:  ֵמִביא ּפֵ ַהּשֵׂ ִטים ֵהם ִמְצֹות ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ יר ׁשֶ ְּוֻחִקים , ּהּוא ַמְזכִּ

ֲאַנְחנּו לֹא ְמִביִנים ַטֲעָמם ָבה ִראׁשֹוָנה. ֵהם ִמְצֹות ׁשֶ ַמְחׁשָ ל ֻחִקים , ּבְ ָכָרם ׁשֶ ּשְׂ ר ְלָהִבין ׁשֶ ֶּאְפׁשָ

ִטים  ּפָ ן ֵמַאַחר ְוֵאין ָאנּו ְמִביִנים ֶאת ַטֲעָמם–ֵּהם יֹוֵתר ִמִמׁשְ כֵּ ֲּאַנְחנּו ְמַקְיִמים ֶאת ַהֻחִקים ,  ׁשֶ ּ

ָמה ִטים יֹוֵתר ַקִלים ְלַקְיָמם אּוָלם ִאם. ִּלׁשְ ּפָ ַהִמׁשְ ַאף ׁשֶ ּ ַנֲעִמיק ִנְרֶאה ׁשֶ ּ ֶכל ֵמִבין (ּ י ַהּשֵׂ כִּ
ה , )אֹוָתם ה יֹוֵתר ָקׁשֶ ָמה הּוא ַהְרּבֵ ִטים ִלׁשְ ּפָ ל ַהִמׁשְ ִּקיּוָמם ׁשֶ ּ ל ָהָאָדם –ּ ְכלֹו ַוֲהָבָנתֹו ׁשֶ י ׂשִ  כִּ

ִקיּום ַהִמְצָוה ְּמעָֹרִבים ּבְ ה , ִּקיםְלעּוַמת ֻח. ּ ה יֹוֵתר ָקׁשֶ ּפַֹעל ַהְרּבֵ ָאְמָנם ִקיּוָמם ּבַ ֶכל (ּׁשֶ י ַהּשֵׂ כִּ

ָמה, )ְוַהֲהָבָנה לֹא ְמעָֹרִבים ַּאך ַקל יֹוֵתר ְלַקֵים אֹוָתם ִלׁשְ ּ תּוב . ְ א ַהכָּ ְוָהָיה ֵעֶקב 'ְְלִפיָכך ּבָ

ִטים ָהֵאֶלה ּפָ ְמעּון ֶאת ַהִמׁשְ ִּתׁשְ ּ ּ ִאם ַתֲעׂשּו ֶאת ַהִמ–' ּ ַמִיםּ ם ׁשָ ָנה ּוְלׁשֵ ַכּוָ ִטים ּבְ ּפָ ַמר 'ָאז , ׁשְ ְוׁשָ
ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד' ה ֶָאלֶֹקיך ְלך ֶאת ַהּבְ ָ'.  

ר ֶאת ַהִמִלים ְּכִלי ָיָקרַה ּ ְמַחּבֵ ִטים ָהֵאֶלה'ּ ּפָ ֶּאת ַהִמׁשְ סּוק' ּ ל ַהּפָ  הּוא 'תֵא'ְו: "ַלֵחֶלק ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ַה טֹו ּבְ ּפָ ִמׁשְ מֹו ִעְלׁשֹון ִעם כְּ ַמע כְּ ְלׁשֹון ֶאת ַמׁשְ ה ְמקֹומֹות ׁשֶ ְמ, םְּרּבֵ ִתׁשְ ּּוְכִאלּו ָאַמר ׁשֶ עּון ּ

ִטים ּפָ ַּהֻחִקים ִעם ַהִמׁשְ ַאָתה , ּ מֹו ׁשֶ י כְּ ָבר כִּ ֵעיֶניך ְלָכל ּדָ ִוים ּבְ ֵני ֶחְלֵקי ִמְצֹות ֵאלּו ִיְהיּו ׁשָ ּּוׁשְ ָ ּ

ך ִתְהֶיה ִנ ִטים כָּ ּפָ ִמׁשְ ִּנְזָהר ּבַ ְ ֻחִקים ּ ִטים ... ְּזָהר ּבַ ּפָ וֹות ֻחִקים ַלִמׁשְ ָאַמר ְלַהׁשְ ָאַמְרנּו ׁשֶ ְּוֶזה ׁשֶ ּ

ִנים ֵני ּפָ ַית , ָהֶאָחד הּוא. הּוא ִלׁשְ ֲעׂשִ ַאָתה ְמֹזָרז ּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ ָבר ָאַמְרנּו ַעל ַהְזִריזּות לֹוַמר כְּ כְּ ּׁשֶ ּּ
ֵעיֶניך ַאָתה רֹוֶאה ּבְ ִטים ִמַצד ׁשֶ ּפָ ַּהִמׁשְ ָ ּ ֵעֶקב, ּ ַהתֹוֶעֶלתּ ֻחִקים ָהְרמּוזֹות ּבְ ם ּבַ ך ִתְהֶיה ִנְזָהר ּגַ ּכָּ ּ ְ .

יָסא ם , ְּוְלִאיָדך ּגִ אי ַאָתה ְמַקְיָמם ְלׁשֵ ׁש ְלך ַוּדַ ֵאין תֹוַעְלָתם ֻמְרּגָ ַהֻחִקים ֵמַאַחר ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְּ ּ ּ ָּ ּ



 בֹול ַיֲעקק  עקב  ו
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ת ׁשֶ י ֵאין ַהֲהָנָאה ֻמְרּגֶ ם ֲהָנָאְתך כִּ ַמִים לֹא ְלׁשֵ ָעהָׁשָ ֲעבּור , ָ ְלך ׁשָ ִטים לֹא ְתַקֵים ּבַ ּפָ ך ַהִמׁשְ ּכָּ ּ ּ ְ

ִמְצַות ה ֲעבּור ׁשֶ י ִאם ּבַ ֲּהָנָאְתך כִּ   ".ָָעֶליך' ָ

רוך הוא .4 ין ַאֲהָבה ְלִבְרכֹות ַהָקדֹוׁש ּבָ ר ּבֵ ָּמה ַהֶקׁשֶ ְּ ּ ּ? 

ַתב ָה ּפָ. 'ַָוֲאֵהְבך'ְוַטַעם : "ן"ַרְמּבַכָּ ה ַהִמׁשְ ר ַתֲעׂשֶ ֲאׁשֶ ּכַּ ם הּוא ֹיִטים ּ ם ּגַ ֵ ַהב אְלַאֲהַבת ַהּשׁ

ִיְהֶיה . ָאֹוְתך ְּוִיָתֵכן ׁשֶ ְנאּוך , יֹוֵצא' ַָוֲאֵהְבך'ּ ִטים ְולֹא ִיׂשְ ּפָ ׁשְ חֹות ַהּנִ ּפְ ב אֹוְתך ְלִמׁשְ ְמַחּבֵ ָׁשֶ ָ ּ
ט', ָּוֵבַרְכך'. ֲעֵליֶהם ּפָ ֲעבּור ַהִמׁשְ ה ֵאֶליך ָרָעה ּבַ לֹא ְתֻאּנֶ ּׁשֶ ָ ּ ך'. ּ ָאְבַדן ', ְָוִהְרּבֶ לֹא ְתַמֵעט ּבְ ּׁשֶ ּ

ים אֹוְבִדים כְּ, ָהעֹוְבִרים ַחתֲּאִפלּו ִיְהיּו ַרּבִ י ִעיר ִנּדַ ה : "ּ ַהִמְדָרׁשאֹוֵמר". ַאְנׁשֵ ָאַמר ֹמׁשֶ

ָרֵאל ִּאם ִקַיְמֶתם : ְלִיׂשְ רּוך הּוא ְמַקֵים ָלֶכם, )ה, דברים ו(' ֶָאלֶֹקיך' ְּוָאַהְבָת ֶאת ה'ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְ  ַמה ּ

ָאַמר ֶ הֹוִציא ֶאְתֶכם , )ב, מלאכי א(' ' ָּאַהְבִתי ֶאְתֶכם ָאַמר ה': ּשׁ ׁשֶ ים ַאֲהָבתֹו ָלֶכם כְּ ָבר ִהְקּדִ כְּ ׁשֶ
לֹא ִמְצֹות, ִּמִמְצַרִים ָמה ִנְפָלאֹות. ַּוֲעַדִין ַאֶתם ּבְ ה ָלֶכם כַּ ַּאֶתם אֹוֲהִבין אֹותֹו ִאם . ְּוָעׂשָ

מֹוּוְמַיֲח יַע ָלֶכם טֹובֹות ּו, ִדין ֶאת ׁשְ ּפִ הּוא ַמׁשְ ָמה ְוַכָמה ׁשֶ ֵזרֹוָתיו ַעל ַאַחת כַּ ְּמַקְיִמין ֶאת ּגְ ּ ּ

ך': ְְלָכך ֶנֱאַמר. ַרּבֹות ּוְכפּולֹות ַָוֲאֵהְבך ּוֵבַרְכך ְוִהְרּבֶ ָ ִלי ַאֲהָבה –ְוֵכן ". 'ָ ָרָכה ֲאִמִתית ּבְ  –ּ ֵאין ּבְ

ה ה ִצּוָ מֹו ׁשֶ ַאֲהָבהְלָב"ֶאת ַהּכֲֹהִנים ' ּכְּ ָרֵאל ּבְ ֵּרך ֶאת ַעמֹו ִיׂשְ ְ."  


