
 ע"זתש פרשת עקב, שנייה לנחמה 
 

 5מתוך  1עמ' 

 

  ורם לבבך

ם אֶׁ  ְשתֶׁ ירִּ ם וִּ אתֶׁ ם ובָּ יתֶׁ ְחיון וְרבִּ ְשְמרון ַלֲעׂשֹות ְלַמַען תִּ י ְמַצְוָך ַהּיֹום תִּ ֹנכִּ ר אָּ ה ֲאשֶׁ ְצוָּ ל ַהמִּ ְשַבע כָּ ר נִּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ ת הָּ

ם: ֹנת ...  ה' ַלֲאֹבֵתיכֶׁ ם ֲעיָּ יִּ ץ ַנֲחֵלי מָּ רֶׁ ה אֶׁ ץ טֹובָּ רֶׁ ל אֶׁ יֲאָך אֶׁ יָך ְמבִּ י ה' ֱאֹלהֶׁ ר: כִּ הָּ ה ובָּ ְקעָּ ים ַבבִּ  ... וְתֹהֹמת ֹיְצאִּ

ְך: ַתן לָּ ר נָּ ה ֲאשֶׁ ץ ַהֹטבָּ רֶׁ אָּ יָך ַעל הָּ ת ה' ֱאֹלהֶׁ ְעתָּ וֵבַרְכתָּ אֶׁ בָּ ַכְלתָּ ְוׂשָּ  1י(.-דברים ח א) ְואָּ

יו ְוֻחֹקתָּ  טָּ ְשפָּ יו ומִּ ְצֹותָּ י ְשֹמר מִּ ְלתִּ יָך ְלבִּ ת ה' ֱאֹלהֶׁ ְשַכח אֶׁ ן תִּ ר ְלָך פֶׁ מֶׁ שָּ י ְמַצְוָך ַהּיֹום:הִּ ֹנכִּ ר אָּ ן תֹאַכל  יו ֲאשֶׁ פֶׁ

: ְבתָּ ה ְויָּשָּ ְבנֶׁ ים תִּ ים ֹטבִּ תִּ ְעתָּ ובָּ בָּ ים: ... ְוׂשָּ דִּ ֵבית ֲעבָּ ם מִּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ יֲאָך ֵמאֶׁ יָך ַהמֹוצִּ ת ה' ֱאֹלהֶׁ ַכְחתָּ אֶׁ ָך ְושָּ בֶׁ ם ְלבָּ  ְורָּ

ׂשָּ  ... י עָּ דִּ ם יָּ י ְוֹעצֶׁ ָך ֹכחִּ בֶׁ ְלבָּ ַמְרתָּ בִּ ה:ְואָּ ל ַהזֶׁ ת ַהַחיִּ י אֶׁ  2(.כ-שם שם יא) ה לִּ

י ַהשִּ  ְהיֶׁה לִּ ם ְלַמַען תִּ יהֶׁ ּה ְבפִּ ימָּ ֵאל ׂשִּ ְׂשרָּ ת ְבֵני יִּ ּה אֶׁ ה ַהזֹאת ְוַלְמדָּ ירָּ ת ַהשִּ ם אֶׁ כֶׁ ְתבו לָּ ה כִּ ה ַהזֹאת ְלֵעד ְוַעתָּ ירָּ
ֵאל: ְׂשרָּ ְבֵני יִּ ְשַבעְ  בִּ ר נִּ ה ֲאשֶׁ מָּ ֲאדָּ ל הָּ ּנו אֶׁ יאֶׁ י ֲאבִּ ים כִּ ל ֱאֹלהִּ ה אֶׁ נָּ ֵשן ופָּ ַבע ְודָּ ַכל ְוׂשָּ ב וְדַבש ְואָּ לָּ ַבת חָּ יו זָּ י ַלֲאֹבתָּ תִּ

י: יתִּ ת ְברִּ י ְוֵהֵפר אֶׁ ֲאצונִּ דום ְונִּ ים ַוֲעבָּ  3.כ(-)דברים לא יט ֲאֵחרִּ

י: ם ַעל ֵכן ְשֵכחונִּ בָּ ם לִּ ְבעו ַוּיָּרָּ עו ׂשָּ ְׂשבָּ ם ַוּיִּ יתָּ  4.ו( הושע פרק יג) ְכַמְרעִּ

 י דברים פרשת עקב פיסקא מג ספר

ָמקֹוםיה :אמר להם ".שמרו לכם פן יפתה לבבכםיה...  ואכלת ושבעת" שאין אדם מורד  ,זהרו שמא תמרדו בַּ

פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצאנך ירביון וכסף : "שנאמר ,במקום אלא מתוך שובע

כיוצא בו אתה (. דברים ח יד" )ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך? "מהו אומר 5(.יג-דברים ח יב" )וזהב ירבה לך

" ופנה אל אלהים אחרים? "מהו אומר ".כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש" :אומר

" עשו להם עגל מסכה" ?מהו אומר (,שמות לב ו" )וישב העם לאכול ושתה" :כיוצא בו אתה אומר(. דברים לא כ)

בתיהם " :מה נאמר בהם .וכן אתה מוצא באנשי דור המבול שלא מרדו במקום אלא מתוך שובע (.שמות לב ח)

היא גרמה (, יג-איוב כא ט" ) שלום מפחד וכו' שורו עבר וגו' ישלחו כצאן עויליהם וגו' יבלו בטוב ימיהם וגו'

טפה אחת של גשמים היא  :אמרו(. טו –איוב כא יד " ) ויאמרו לאל סור ממנו, מה שדי כי נעבדנו וגו'" :להם

 6(.בראשית ב ו" )ואיד יעלה מן הארץ: "אין אנו צריכים לו
                                                      

פרק ח בספר דברים מקפל בתוכו את עיקרי תוכחת משה לדור הבנים העומדים לנחול את הארץ, ומהווה מעין תמצית של פרקי  1
התוכחה והתשובה הפותחים והמסיימים את ספר דברים כולו. מומלץ מאד תחילה לקרוא את הפרק בשלמותו במקור. בחלקו 

 1.999, מתאר הפרק את השפע והטוב הצפוי לדור נוחלי הארץ שרבים מהם )כל מי שהיה מגיל אפס ועד י-הראשון, פסוקים א
בעת חטא המרגלים( חוו את ארבעים שנות הנדודים במדבר שהתורה מעידה עליהם כאן שהיו קשים: "ויענך וירעיבך ... במדבר 

, נושא עליו כבר הרחבנו לדון בפרשה ואכלת ושבעת וברכתיו: הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וכו' ". שפע שיש להודות ולברך על
 זו בשנה האחרת.

לולים להתלוות לשפע ולטוב ולהרגשה של של פרק ח, מזהיר משה את דור נוחלי הארץ מהיהירות וזחיחות הלב שע בחלקו השני 2
ְוָזַכְרָת בית קבע ונחלה. יהירות שמקורה באי הכרת הטוב ובשכחת ההיסטוריה. מהמשך הפסוקים שם אנו למדים שהקריאה: "

ְשַבע לַ  יתוֹּ ֲאֶשר נִּ ים ֶאת ְברִּ ל ְלַמַען ָהקִּ ת ָחיִּ ַח ַלֲעׂשוֹּ ֵתן ְלָך כֹּ י הּוא ַהנֹּ ם ַהֶזהֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך כִּ ֶתיָך ַכּיוֹּ ", כבר נופלת על אזניים אטומות ֲאבֹּ
אֵבדּון:ולב אטום, והיהירות מסתיימת בגלות ואובדן: " ...  ד תֹּ י ָאבֹּ ם כִּ י ָבֶכם ַהּיוֹּ תִּ דֹּ אֵבדּון  ַהעִּ ְפֵניֶכם ֵכן תֹּ יד מִּ ם ֲאֶשר ה' ַמֲאבִּ יִּ ַכּגוֹּ

ל ה' ֱאֹלֵהיֶכם ְשְמעּון ְבקוֹּ  חרי האבדן, לא נותר אלא להתגעגע לימי הטובה: "נשיתי טובה" )איכה ג יז(.וא ".ֵעֶקב ֹלא תִּ
הרי לנו מקור נוסף, גם הוא בספר דברים, למוטיב של "ורם לבבך ושכחת", בהקדמה לשירת האזינו. גם כאן החשש הוא מהישיבה  3

ֵבהּו ַעל ָבֳמֵתי ָאֶרץ טו: "-לב פסוקים יגלבטח בארץ שעלולה להביא לגבהות הלב ויוהרה. וחוזרים הדברים בשירה עצמה, בפרק  ַיְרכִּ
יש צּור: ֶסַלע ְוֶשֶמן ֵמַחְלמִּ ֵקהּו ְדַבש מִּ ת ָׂשָדי ַוֵּינִּ אַכל ְתנּובֹּ ם ֵחֶלב  ַוּיֹּ ים עִּ ים ְבֵני ָבָשן ְוַעתּודִּ ים ְוֵאילִּ ם ֵחֶלב ָכרִּ אן עִּ ֶחְמַאת ָבָקר ַוֲחֵלב צֹּ

ָטה ְוַדם ֵעָנב תִּ  ת חִּ ְליוֹּ ָעתוֹּ  ְשֶתה ָחֶמר:כִּ ַה ָעָׂשהּו ַוְיַנֵבל צּור ְישֻׁ ש ֱאלוֹּ טֹּ יָת ַוּיִּ יָת ָכׂשִּ ְבָעט ָשַמְנָת ָעבִּ רּון ַוּיִּ ְשַמן ְישֻׁ  :". ראה פרשני המקראַוּיִּ
 ולהתבשלרש"י, אבן עזרא, רשב"ם ועוד, שמבארים ש"במותי ארץ" היא ארץ ישראל: "שגבוהה מכל הארצות ופירותיה קלים לנוב 

 מפירות כל הארצות", לשון רש"י.
כמרעיתם וישבעו על פסוק זה: "רד"ק מהתורה לנביאים, תוך שימוש ברור שהושע עושה במילות התורה על רום הלב. ראה פירוש  4

ת כמו שאמר בתורה שעתידים לעשו .היה להם כל טוב וישבעו וירם לבם ושכחוני ,כאשר באו למקום מרעיתם והוא ארץ כנען -
 .פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וגו' ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך :אמר ,כן

 ". וישמן ישורון ויבעט וגו' :ואמר
רש ספרי בפשט המקרא, בלי שום צורך בפרשנות או מדרש, "פן תאכל ושבעת ... ושכחת" עומד כנגד: "ואכלת ושבעת וברכת". במד 5

 בפרשה זו בשנה האחרת, וממנו נמשיך הלאה. ואכלת ושבעתזה סיימנו את דברינו 
ילקוט שמעוני פרשת והרגשת "כוחי עוצם ידי". ובראה בהמשך המדרש שם גם את דור הפלגה ואנשי סדום שמרדו מרוב גאווה  6

בשמע ישראל כתיב ואכלת ושבעת השמרו לכם  .כל מקום שאתה מוצא אכילה ושביעה שם אתה מוצא אזהרה: "עקב רמז תתנא
 ". החששפן תאכל ושבעת וגו' ורם לבבך ושכחת... פן יפתה לבבכם, וכן במקום אחר ואכלת ושבעת השמר לך פן תשכח, אף כאן 

ּוָמְלאּו שעושר כלכלי יביא לידי גאווה והשחתה תמיד קיים. ולפיכך אנו מתפללים שיתקיימו בנו דברי הנביא יואל )פרק ב(: "
ְצָהר ש ְויִּ ירוֹּ ים תִּ יקּו ַהְיָקבִּ ת ָבר ְוֵהשִּ ַלְלֶתם ֶאת ֵשם  ... ַהֳּגָרנוֹּ ַע ְוהִּ ל ְוָׂשבוֹּ יא ְוֹלא ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשר עָ ה' ַוֲאַכְלֶתם ָאכוֹּ ָמֶכם ְלַהְפלִּ ָׂשה עִּ

ָלם י ְלעוֹּ שּו ַעמִּ  ".ֵיבֹּ

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%90%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%90%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%90%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%90%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA


 ע"זתש פרשת עקב, שנייה לנחמה 
 

 5מתוך  2עמ' 

 

 )טו(  ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיח

אלא מתוך  הקב"הוכן אתה מוצא באנשי דור המבול שלא מרדו ב 7., לפי שובע מרדים"וישמן ישורון ויבעט"

  8.מאכל ומשתה ומתוך שלוה

 דברים פרק ח דעת זקנים מבעלי התוספות

שלא נתן לך מזון אלא דבר יום ביומו וזהו רעבון כמו שאחז"ל אינו דומה מי  - "וירעיבך... " בדרך – ויענך"

טחונך על יולא תשים ב -יחיה האדם"  למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו" 9.שיש לו פת בסלו למי שאין לו

קיו שיצאו מפיו יחיה האדם והם ועל כל מצותיו וח -" כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" ,הלחם ועל המזונות

 10.יתנו לך חיים בעולם הזה ולעולם הבא

 מסכת סוטה דף ד עמוד ב

הכא:  בכתי .כאילו עובד עבודת כוכבים -בן יוחי: כל אדם שיש בו גסות הרוח ' שמעון א"ר יוחנן משום ר

. ורבי יוחנן דידיה " )דברים ז כו(עבה אל ביתךולא תביא תו", וכתיב התם: " )משלי טז ה(תועבת ה' כל גבה לב"

ר' חמא בר חנינא אמר: כאילו בא . " ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך וגו'"אמר: כאילו כפר בעיקר, שנאמר: 

 11.עולא אמר: כאילו בנה במה...  על כל העריות

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת בהעלותך 

שהיה שפל ברך מכל האדם אשר על  ,אלא ענו בדעת -ים" )שמות יא ג( בארץ מצר גם האיש משה גדול מאד"

מיכן אמר  12פני האדמה. שלא נשתבח משה רבינו לא על חכמתו ולא על תורתו ולא בגבורתו אלא בענותנותו.

מעשים טובים מביאה לידי זהירות וכו' עד ענוה מביאה  ,תורה מביאה לידי מעשים טובים :ר' פנחס בן יאיר

רוח ה' " :שנאמר ,ענוה גדולה מכולם :דאמר רבי יהושע בן לוי ,ופליגא דרבי יהושע בן לוי 13ידות.לידי חס

                                                      
 לפי שהשובע מרדים. 7
מפרשתנו לפרשת האזינו כנזכר לעיל, במוטיב זה פותח משה את ספר דברים וגם מסיים. עד כדי כך החשש גדול. )ראה מקבילות  8

וי להדגיש חששות אלה של התורה ומשה, לצד לשני המדרשים בהם פתחנו במדרש תנאים לדברים על הפסוקים הנ"ל(. מן הרא
 כמעשה ארץ מצרים ומעשה ארץ כנעןחששות אחרים כמו עבודה זרה ושחיתות בעריות שהיו אצל יושבי הארץ. ראה דברינו 

בפרשת אחרי מות. אכן, יש הרבה מה לחשוש מהכניסה )העלייה( לארץ והתיישבות של קבע ואולי לא בכדי זועק הנביא: "מי 
שם הארכנו לדון בשבח  תורה ומדבר)ירמיהו ט א(. ראה דברינו  יתנני מלון אורחים במדבר ואעזבה את עמי ואלכה מאיתם"
ות הארץ? לשוב למדבר? לברוח חזרה אל בית המדרש? לאכול פת המדבר ומדוע דווקא בו ניתנה התורה. האם זה הפתרון לחשש

 במלח ומים במשורה ובלבד שלא נאכל ונשבע ונשכח?
בסוף האוכל, יורד אליו מי שיש לו אוכל בביתו ומזון למספר ימים, אינו תאב ומרגיש חסר תמידי, כמו מי שאמנם כל יום מגיע  9

"ב, אליה פירוש זה מרמז: יומא עד ע)שמות טז כ(. ראה גמרא אוכל לצבור ואי אפשר מיום המחרת המן, אבל תמיד יש חשש 
רבי אמי ורבי אסי; חד אמר: אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו, וחד אמר:  - תךולך מן במדבר למען עניהמאכ"

ומכאן אולי הביטוי  ."שאוכלין ואין שבעין אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. אמר רב יוסף: מכאן רמז לסומין
 לאכול בעיניים.

"ויענך וירעיבך" בפרשתנו.  –שנות המדבר היו שנים קשות ואין להסתיר זאת. לצד "ענני הכבוד", "שמלתך לא בלתה מעליך" ועוד  10
אם הם עונש או )גם( חינוך.  ,שם ניסינו לברר טיבם של ארבעים )שלושים ושמונה( שנים אלה שנות המדבר העלומותראה דברינו 

ד להם לבני ישראל משיכנסו לארץ חינוך להסתפק במועט. "כל יום ופרנסתו" )עיבוד מגמרא שבת סט ע"ב(. האם חינוך זה יעמו
יָת:וימצאו: " ...  ת ֲאֶשר ֹלא ָבנִּ בֹּ ים ְּגדֹֹּלת ְוטֹּ ים  ָערִּ ים ְוֵזיתִּ ים ֲאֶשר ֹלא ָחַצְבָת ְכָרמִּ ת ֲחצּובִּ רֹּ ֵלאָת ּובֹּ ים ָכל טּוב ֲאֶשר ֹלא מִּ ים ְמֵלאִּ ּוָבתִּ

(? מהאזהרות הרבות של משה בספר דברים, נראה שחששו היה גדול מאד ששנות יא-" )דברים ו יֲאֶשר ֹלא ָנָטְעָת ְוָאַכְלָת ְוָׂשָבְעתָ 
 לשמור עליהם? רצה להיכנס עם בני ישראל לארץ?משה הנדודים במדבר לא יועילו לזמן רב אם בכלל. אולי זו עוד סיבה ש

ינו אל תגבהו. רב נחמן בר יצחק אזהרה לגסי הרוח מנין? אמר רבא אמר זעירי: שמעו והאז: "דף ה עמוד אובהמשך הגמרא שם ב 11
וכדרבי אבין אמר רבי אילעא, דאמר רבי אבין אמר  .שמר לך פן תשכח את ה' אלהיךיאמר, מהכא: ורם לבבך ושכחת, וכתיב: ה

לא נראה שמסדרי המצוות מונים עניין זה כמצוות לא  ."ואל, אינו אלא בלא תעשה ,פן ,שמרירבי אילעא: כל מקום שנאמר ה
עם כל החומרה והגינויים, נראה שאזהרה זו: "ורם לבבך", "הישמר לך", "פן תאכל ושבעת", שהיא אזהרה . ור הלכתיתעשה ואיס

, היא בתחום מה שהרמב"ם מכנה הלכות דעות )שאמנם הושמו בראש ספרו היד החזקה, לפני )היבריס( כנגד גבהות לב וגסות רוח
 כל שאר המצוות והדינים(. מה הנגדי לגסות הרוח?

שהולך בכיוון הפוך. שלא תאמר שכיוון שמשה היה ענו ושפל רוח מכל האדם אשר על פני ספרי במדבר פרשת בהעלותך ראה  12
האדמה, הוא לא היה גדול וחזק בגופו או עני בממונו. הוא היה עשיר וגיבור ובכל זאת ענו. אבל מדרש לקח טוב הולך בכיוון 

, היה ענו. ולא עוד, אלא ששבחו של משה לא בא מתורתו, חכמתו וגבורתו "ארץ מצריםהפוך. שלמרות שמשה היה "גדול מאד בכל 
 )ועושרו(, אלא רק ממידת הענווה שהייתה לו.

וטהרה  ,ונקיות מביאה לידי טהרה ,זריזות מביאה לידי נקיות :ר' פנחס בן יאיר אומר: "פרק ט , סוףמסכת סוטההיא בסוף משנה  13
ויראת חטא מביאה  ,וענוה מביאה לידי יראת חטא ,וקדושה מביאה לידי ענוה ,ות מביאה לידי קדושהופריש ,מביאה לידי פרישות

ותחיית המתים בא על ידי אליהו זכור  ,ורוח הקדש מביאה לידי תחיית המתים ,וחסידות מביאה לידי רוח הקדש ,לידי חסידות
מדרשים )ראה למשל שיר השירים רבה א ט( ועד הספר ". משם הועתקו הדברים למקורות רבים, דרך התלמודים והלטוב אמן

מכאן א"ר "ב: "עבודה זרה כ עלקח טוב מתכוון לנוסח הגמרא מדרש מסילת ישרים שהפך מאמר זה למוטו העיקרי שלו. אבל 
לידי קדושה, טהרה מביאה ... פנחס בן יאיר: תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%9F
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%9F
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A81
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A81
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 :ואומר )משלי טז( " תועבת ה' כל גבה לב" :וכן שלמה אומר .)ישעיה סא( " אלהים עלי יען משח ה' אותי וגו'

 ,לו עובד עבודת כוכביםייהר כאשכל המת ,. וכן כיוצא בהם)ישעיה י(" ורמי הקומה גדועים והגבוהים ישפלו"

)משלי " אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה". )דברים ח(" ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך" :שנאמר

 14.ג(

 פרשת בשלח ,שמות רבה פרשה כו סימן ב

 :אמר לו אביו ?ראית את אבא :אמר לו .וראה חבירו של אביו ,ב על כתיפו של אביוומשל לתינוק שהיה רכ

אני : כך אמר הקב"ה לישראל .א השונא וישלוט בךוהריני משליכך ויב ?!וכב על כתפי ואתה שואל עליאתה ר

 ,א השונא וישלוט בכםויב ,לפיכךאם אין?"! היש ה' בקרבנו " :ואתם אומרים .נשאתי אתכם על ענני כבוד

 15."א עמלקוויב" :הוי

 מסכת ברכות דף לב עמוד א

חד, דכתיב:  16.נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל -ש מקראות הללו ושלאמר רבי חמא ברבי חנינא: אלמלא 

 18;יח ו( " )ירמיהומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראלוהנה כח"וחד, דכתיב:  17,(מיכה ד ו" )תיוואשר הרע"

 20... 19." )יחזקאל לו כו(והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר"וחד, דכתיב: 

, מאי ודי זהב? אמרי דבי רבי ינאי, כך אמר משה לפני " )דברים א א(ודי זהב", מהכא: דבי רבי ינאי אמרי

הוא גרם שעשו את העגל.  -בונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די י: רהקב"ה

א: משל, אמר רבי אושעי 21אמרי דבי רבי ינאי: אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר.

לאדם שהיתה לו פרה כחושה ובעלת אברים, האכילה כרשינין והיתה מבעטת בו. אמר לה: מי גרם ליך שתהא 

אלא כרשינין שהאכלתיך. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: משל, לאדם אחד שהיה לו בן,  -מבעטת בי 

פתח של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא  והושיבו על 22הרחיצו וסכו, והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס על צוארו,

                                                      
קדושה מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש, רוח 

וחסידות גדולה מכולן, שנאמר: אז דברת בחזון לחסידיך. ופליגא דרבי יהושע בן לוי, דא"ר  .הקודש מביאה לידי תחיית המתים
לה מכולן, שנאמר: רוח ה' אלהים עלי יען משח ה' אותי לבשר ענוים, חסידים לא נאמר אלא ענוים, הא יהושע בן לוי: ענוה גדו

 ". מה לכל זה ולנושא שלנו?למדת שענוה גדולה מכולן
נראה שהוא מעדיף את שיטת ר' יהושע בן לוי , ומדרש לקח טוב מעמת את המשנה של ר' פנחס בן יאיר עם הפסוקים בפרשתנו 14

היא המידה העליונה. היא התשובה לחשש של "ורם לבבך", "כוחי ועוצם ידי". מכל שנות המדבר הקשות, שספק אם שהענווה 
את גבהות וגסות הלב, את היהירות וזחיחות הדעת הבאים מהשפע החומרי, מדרש לקח טוב מעדיף את הענווה, את  ושימנעהם 

 בפרשת בהעלותך. האם דמותו של משה תמנע את "ורם לבבך"? ענוותנותו של משהדמותו של משה הענו. ראה דברינו 
לשכוח את ניסי מצרים וים סוף ואת מדרש זה בשמות רבה הוא על מלחמת עמלק שבאה כתגובה לכך שבני ישראל מיהרו  15

נשיאתם על ענני הכבוד ושאלו: איפה בעצם נמצא הקב"ה? הוא בכלל איתנו? שאלנו מדרש זה לנושא שלנו, הגם שהוא במלחמת 
של הבן שרוכב על כתפי אביו ושואל: ראיתם את אבא? יש כאן דימוי לגסות הרוח וליוהרה של "רם הציורי עמלק, בשל הדימוי 

בשעת השפע. המשותף הוא, לטעמנו, השכחה של הכתפיים, של היסוד והתשתית עליהם הבן יושב ובזכותם הוא נמצא לבבך" 
 איפה שהוא נמצא: ענני הכבוד במדבר, השגחת הקב"ה בארץ )"ארץ אשר ... עיני ה' אלהיך בה", בפרשתנו, דברים יא יב(. 

ו מטבע לשון חכמים בעניינים רעים הבאים או עלולים לבוא על ישראל. "שונאיהם של ישראל" הוא בלשון סגינהור עם ישראל. ז 16
ואלמלא הם, היה עם ישראל  ,שיש שלושה פסוקים שמגינים על עם ישראל והופכים בזכותםהוא פירוש משפט פתיחה זה 

 .יוצא חייב בדיןמתמוטט ו
ָדָחה לואו: "היינו שהקב"ה מודה כביכול שהוא שגרם לעם ישראל להרע. ראה הפסוק שם במ 17 ֵלָעה ְוַהנִּ ְסָפה ַהצֹּ ם ה' אֹּ ם ַההּוא ְנאֻׁ ַבּיוֹּ

י תִּ ". אבל המדרש הולך צעד גדול נוסף, ואותם שהריעותי להם בעוונם -ואשר הריעותי שם: "רש"י ". ראה ֲאַקֵבָצה ַוֲאֶשר ֲהֵרעֹּ
 שהקב"ה כביכול גרם לעם ישראל שיעשה מעשים רעים.

 ביום הכיפורים.  כחומר ביד היוצרהיצר. ראה דברינו  –ע את התדרדרות החומר היוצר למנו –שבידי הקב"ה  18
 של כך חטאו ובעתיד ייתן להם לב בשר: חי ורגיש.היוצר, בעל החומר, מודה שנתן לבני האדם לב אבן ואולי ב 19
הגמרא מביאה שם עוד פסוקים ודרשות שמהם ניתן לסנגר על בני ישראל שחטאו ולתלות את האשמה, כביכול, ביוצר, זה שברא  20

 בפרשת שלח לך. הטיחו דברים כלפי מעלהאת היצר. ראה שם עד כדי הטחת דברים של משה כלפי הקב"ה. ראה דברינו 
 .טרף ושבע", לאחר שאין ארי דורס ונוהם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר"א: "סנהדרין קב עובמקבילה ב 21
"ב שבת קמא ענראה שכיס הוא מעין תכשיט שהתינוק משחק בו, או אולי אפילו מן כיס של בושם ליתן ריח טוב. ראה גמרא  22

 ", בשבת.וכיס תלוי בצוארולגבי הוצאת תינוק "
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שנאמר:  24אמר רב אחא בריה דרב הונא אמר רב ששת: היינו דאמרי אינשי מלי כריסיה זני בישי, 23יחטא?

ורם לבבך ושכחת את "; רב נחמן אמר, מהכא: " )הושע יג ו(כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על כן שכחוני"

; ואי בעית אימא, מהכא: אל אלהים אחרים" )דברים לא כ( ודשן ופנה ואכל ושבע"; ורבנן אמרי, מהכא: " ה'

והודה  הקב"האמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מנין שחזר  25." )דברים לב טו(וישמן ישרון ויבעט"

 26.(הושע ב י" )וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל"שנאמר:  -לו למשה 

 רשב"ם ויקרא פרק כג פסוק מג 

פשוטו כדברי  - כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" עו דורותיכםלמען יד"

 -וזה טעמו של דבר: "חג הסוכות תעשה לך באוספך מגרנך ומיקבך"  27סוכה ממש. -האומרים במסכת סוכה 

בתי את באוספך את תבואת הארץ ובתיכם מלאים כל טוב דגן ותירוש ויצהר. "למען תזכרו כי בסוכות הוש

במדבר ארבעים שנה בלא יישוב ובלא נחלה. ומתוך כך תתנו הודאה למי שנתן לכם נחלה ובתיכם  -בני ישראל" 

וכסדר הזה נמצא בפרשת עקב . "כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" :מלאים כל טוב. ואל תאמרו בלבבכם

. ולמה אני " וגו' ויאכילך את המן וגו' וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך י"י אלהיך זה ארבעים שנה" :תשמעון

 כי י"י אלהיך מביאך אל ארץ טובה וגו' ואכלת ושבעת וגו' ורם לבבך ושכחת את י"י"מצוה לך לעשות זאת? 

וגו' ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת את י"י אלהיך כי הוא הנותן לך כח  אלהיך

לזכרון שלא היה להם נחלה  ,מלאים כל טוב בזמן אסיפה ויושבין בסוכותולכך יוצאים מבתים . "לעשות חיל

קבע הקב"ה את חג הסוכות בזמן אסיפת גורן ויקב, לבלתי רום  ,במדבר ולא בתים לשבת. ומפני הטעם הזה

 28לבבם על בתיהם מלאים כל טוב פן יאמרו ידינו עשו לנו את החיל הזה.

 ותאמר ציון -פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא יז 

                                                      
משל לחכם גל: "משל דומה לבן שאביו הושיבו ליד הזונות נמצא גם בשמות רבה מג ז, בדברי הסניגוריה של משה על חטא הע 23

יצא לתרבות  -המבוי עשה שלו והאומנות עשתה שלה והנער כבחור עשה שלו  .שפתח לבנו חנות של בשמים בשוק של זונות
אתה איבדת את הנער ואתה  :אמר לו ,היה שם אוהבו !הורגך אני :התחיל האב צועק ואומר ,בא אביו ותפסו עם הזונות .רעה

כך אמר  !והנחת כל המובאות ולא פתחת לו חנות אלא בשוק של זונות ,לא למדתו אלא ַבָשםהנחת כל האומניות ו ?צועק כנגדו
 .הנחת כל העולם ולא שעבדת בניך אלא במצרים שהיו עובדין טלאים ולמדו מהם בניך, ואף הם עשו העגל ,בון העולםיר :משה

שהיה רוכב על כתפי אביו עם משל הבן משלים אלה ". השווה דע מהיכן הוצאת אותם -" אשר הוצאת מארץ מצרים" :לפיכך אמר
 .בשמות רבה כו פרשת בשלח, לעיל

רש"י שם: "מילוי הכרס הוא ממיני חטאים הרעים". נראה שדרשת רב אחא לא ממשיכה את המשל הקודם וחוזרת לטעון כנגד  24
פסיקתא זוטרתא )לקח ות. ראה לשון השפע המחטיא בלי תירוצים. אולי לא כפירה ממש ועבודת כוכבים, אבל התפרקות והפקר

 ".פן תאכל ושבעת. מלמד שהשלוה גורמת לידי פקרנות. היינו דאמרי אינשי מלי כריסי זני בישיבפרשתנו: "טוב( 
 הרי לנו חיבור שלושת המקורות שהבאנו בראש הדף: פרשתנו, האזינו והושע. לקטע זה במדרש חתרנו. 25
"מהכא" ואילך, מחזיר אותנו לראש הדרשה, לרעיון של "ואשר הריעותי", שאפשר וחלק סיום המדרש, בפרט מדברי רב נחמן:  26

מהאשמה הוא כביכול של הקב"ה בכך שהשפיע לבני ישראל כל טוב. ראה איך שלשות המקורות שהבאנו בראש דברינו: פרשתנו, 
ל הבן בשוק הזונות )בני ישראל במצרים, האזינו והושע, מצטרפים לסניגוריה של "ואשר הריעותי" בדרשה הנ"ל. השילוב של מש

ידים את בפרשת בא( עם השפע בארץ ישראל הוא מעין האשמה כפולה כלפי שמיא. מחד גיסא, מור משכו וקחו לכםראה דברינו 
הבן לשפל המדרגה, לממלכה הכי מושחתת והכי חטאה; ומאידך גיסא, משפיעים עליו כל טוב. כך או כך, דרשה זו מרככת מאד 
את הביקורות שמצאנו במדרשים עד כאן וכמעט הופכת את הפסוקים שהבאנו לעיל מקטיגוריה לסניגוריה. אילו תביעות יש לך, 

ה שחז"ל הולכים פה בדרכיו של משה הסניגור הגדול. והרוצה להרחיב ולהעמיק בעניין זה כביכול, הקב"ה כלפי העם הזה? נרא
 ".שבראם הקב"האמר רב חנא בר אחא, אמרי בי רב: ארבעה מתחרט עליהן "ב: "מסכת סוכה נב עיפנה למקבילה ב

רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר סוכות  ענני כבוד היו, דברי -כי בסכות הושבתי את בני ישראל "ב: "תניא: מסכת סוכה יא עראה  27
 ."ממש עשו להם

ת, והראינו שהוא כנראה הבסיס לפירושים מאוחרים בחג הסוכו חג האסיף בצאת השנהכבר הזכרנו פירוש רשב"ם זה בדברינו  28
המהרי"ל בדרשתו לסוכות(, מדוע נקבע חג הסוכות לעונת יותר, כמו דברי הטור באורח חיים סימן תרכה )שהורחבו אח"כ ע"י 

ולי גם הסתיו והרי הוא זכר לסוכות של יציאת מצרים שהייתה באביב. הפרשנים המאוחרים תולים את העניין בעונות השנה, א
ואע"פ שיצאנו ממצרים בחדש ניסן, לא ציוונו לעשות סוכה באותו הזמן, " בגלל מזג האוויר במחוזותיהם בסתיו, כדברי הטור שם:

לפי שהוא ימות הקיץ ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל, ולא היתה ניכרת עשייתנו בהם שהם במצות הבורא יתברך. ולכן צוה 
זמן הגשמים ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולישב בביתו ואנחנו יוצאין מן הבית לישב בסוכה. אותנו שנעשה בחדש השביעי שהוא 

שם הרחבנו בקשר בין סוכות ויציאת מצרים.  סוכות ויציאת מצריםראה דברינו בזה יראה לכל שמצות המלך היא עלינו לעשותה". 
אבל לפי רשב"ם, הסיבה לקביעת הסוכה בסתיו קשורה לעונת האסיף, לשפע היבול הנאסף והנאגר. הסוכה היא התשובה לסכנה 

הזכר ליציאת  -הסוכה קשורה לפרשת השבוע שלנו  של "ורם לבבך'', של "פן תאכל ושבעת", של החשש מ"כוחי ועוצם ידי".
מצרים של חג הסוכות הוא הזכרון של חיי הפשטות במדבר והתלות בחסדי הקב"ה והשגחתו. הסוכות של יציאת מצרים היו 
 באביב "מועד צאתך ממצרים" ואילו הסוכות לדורות בארץ ישראל הם בסתיו "באספך את מעשיך מן השדה" ואין כאן שום בעיה.

 רואה בפסוקים בפרשתנו פרק ח קשר ישיר לחג הסוכות הבא עלינו לטובה!רשב"ם 
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 ע"זתש פרשת עקב, שנייה לנחמה 
 

 5מתוך  5עמ' 

 

ורם : "קיצי בידך וקיצך בידי. קיצי בידךמר: )תהלים קלז ה(. בר קפרא א "אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני"

. ר' ()תהלים שם "אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני: ")דברים ח יד(. וקיצך בידי "לבבך ושכחת את י"י אלהיך

 29ים.מלעשות ניס -ני" תשכח ימי יםאם אשכחך ירושלמר: "דוסא או

 שבת שלום 

 מחלקי המים

                                                      
הנה, שלא במתכוון, זכינו גם לגעת בהפטרת השבת ותאמר ציון עזבני ה', וההמשך שם: "וה' שכחני". ציון קובלת מרה על שהקב"ה  29

ת הפטרת השבת, היא הנחמה השנייה, עזבה ושכחה ורבו על כך המדרשים בשתי הפסיקתאות )רב כהנא ורבתי( המלוות א
ותאמר שמסתבר שאיננה כל כך נחמה, וקשה מאד לשנות את סדר היום ולעבור באורח חד מתוכחה וקינה לנחמה. ראה דברינו 

ועתיד הקב"ה לומר לירושלים קבלי בפרשה זו. ראה דברי ציון הקשים כשבאים לנחם אותה: " הנחמה השנייה –ציון עזבתי ה' 
עד שאני ואתה מדברים  ,אינו מקבל ממך תנחומים :פתחי לי אחותי וגו' )שיר השירים ה ב(, אמרה לו :שנאמר ,ממני תנחומים

(. היציאה לשדה מסמלת נחמו נחמו -פסיקתא רבתי ל ". )ז יב( למקום שאין משא ומתן לכה דודי נצא השדה )שם :שנאמר ,תוכחות
אולי את החזרה למדבר, את הניסיון לתקן מהשורש את יחסי הקב"ה וכנסת ישראל. התיקון הגדול הוא מניעת השכחה והזכרון 

נרך בידי ונרי  :לאדם ב"האמר הק -תאיר נרי כי אתה : "ד אלויקרא רבה ההדדיים. בדומה לקיצי בידך וקיצך בידי, גם המאמר ב
 ". שנזכה לזכרון והארה הדדיים.אם הארת נרי הריני מאיר נרך...  בידך
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