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 "דבס
עּון ֵעֶקב מְׁ שְׁ   תִּ

  הרב מואיז נבון
 

  ז פרק דברים
עּון ֵעֶקב ְוָהָיה( יב) מְׁ שְׁ ים ֵאת תִּ ְשָפטִּ ם ָהֵאלֶּה ַהמִּ ם ּוְשַמְרתֶּ יתֶּ יָך ְיֹקָוק ְוָשַמר ֹאָתם ַוֲעשִּ ת ְלָך ֱאֹלהֶּ  אֶּ

ית ת ַהְברִּ ד ְואֶּ סֶּ ר ַהחֶּ ְשַבע ֲאשֶּ יָך נִּ  ...]רשימת כל טוב[ : ַלֲאֹבתֶּ
... 

  ח פרק דברים
ם ְוָהָיה( יט)...  ְשַכח ָשֹכחַ  אִּ ת תִּ יָך ְיֹקָוק אֶּ ים ַאֲחֵרי ְוָהַלְכָת  ֱאֹלהֶּ ים ֱאֹלהִּ יתָ  ַוֲעַבְדָתם ֲאֵחרִּ ְשַתֲחוִּ  ְוהִּ

ם י ָלהֶּ ֹדתִּ ם ַהעִּ י ַהּיֹום ָבכֶּ ם( כ: )ֹתאֵבדּון ָאֹבד כִּ ר ַכּגֹויִּ יד ְיֹקָוק ֲאשֶּ ם ַמֲאבִּ ְפֵניכֶּ  ֹלא ֵעֶקב ֹתאֵבדּון ֵכן מִּ
עּון מְׁ שְׁ ם ְיֹקָוק ְבקֹול תִּ   פ: ֱאֹלֵהיכֶּ

  
  כ פסוק ח פרק עקב פרשת דברים ם"רשב

 את תנחלו תשמעון עקב והיה הפרשה תחלת. הפרשה כל סיום זהו - תשמעון לא עקב( כ)
 :ממנה תאבדון תשמעון לא ועקב, הארץ

 
  יח, כב פרק בראשית

ר( טז) ... י ַוֹּיאמֶּ י בִּ ְשַבְעתִּ י ְיֹקָוק ְנֻאם נִּ ר ַיַען כִּ יתָ  ֲאשֶּ ת ָעשִּ ה ַהָדָבר אֶּ ת ָחַשְכָת  ְוֹלא ַהזֶּ ְנָך אֶּ ת בִּ  אֶּ
ָך ידֶּ י( יז: )ְיחִּ ְכָך ָבֵרְך כִּ ה ְוַהְרָבה ֲאָברֶּ ת ַאְרבֶּ ם ְככֹוְכֵבי ַזְרֲעָך אֶּ ר ְוַכחֹול ַהָשַמיִּ ַרש ַהָּים ְשַפת ַעל ֲאשֶּ  ְויִּ
ְתָבֲרכּו( יח): ֹאְיָביו ַשַער ֵאת ַזְרֲעָך ץ ּגֹוֵיי ֹכל ְבַזְרֲעָך ְוהִּ ר ֵעֶקב ָהָארֶּ תָׁ  ֲאשֶּ ַמעְׁ י שָׁ  : ְבֹקלִּ

 
  יח סימן כב פרק וירא פרשת בראשית( בובר) טוב שכל
 :שציויתיך הזה בדבר. בקולי שמעת אשר: "בעבור" כמו. עקב

 
  יח פסוק כב פרק וירא פרשת בראשית ק"רד

  שכר פירושו - עקב
 

  יח פסוק כב פרק וירא פרשת בראשית הירש ר"רש
 נזכר אינו, הצדיק של הטובים המעשים עבור גמול של הרגיל במובן", שכר". עקב( יח)

 הוא - שבקרבנותיו הגדול ואף', ה בעבודת" הפסד" לצדיק אין. ך"בתנ מקום בשום כמעט
 לסגור, חסר למלא": סכר"ו" סגר"ל קרוב" שכר. "ממנו למעלה שאין" שכר" לו יהיה עצמו

. צדיק היה לא, לשכר קיוה אילו; הפסד יודע אינו שכן", שכר" יודע הצדיק אין. פער
 ...פעולתו" בֲעֵקב" - מילולית בהוראה -" עקב" אליו באה, מפעולתו לו הצומחת, הברכה

 
  יב פסוק ז פרק דברים הירש ר"רש

 המשפטים: האחד במושג כאן כלולות - והמשפטים החוקים, המצוות, העדות - התורה מצוות כל... 
 לבקש זכאי הוא שאין, בדין האדם על המוטלת משפט כחובת": משפטים"כ אותם לקיים יש... 

 האדם בני ושל הדברים של והייעוד הטבע עומק את הולמים כולם אולם. קיומה על שכר או תודה
 שורה תהיה שהברכה כך לידי יביא כאחד כולם קיום ולפיכך, עצמם לבין בינם גמורה התאמה ויש
: קרויה, מאליה, כביבול, באה היא אך, אליה שאף לא שהאדם זו תוצאה. הלאומיים החיים על
ב"  .האדם עיני לנגד היא ואין 'לה הציות בעקבות באה היא". ָעֵקב" מלשון -" ֵעקֶּ

 

 ~לשמוע ~ 
 

Cervantes compared translation to the back side of a tapestry. At best we see a rough outline of 
the pattern we know exists on the other side, but it lacks definition and is full of loose threads. 

 Because ye hear these judgments ... 

 If you hearken to these precepts ... 

 If you pay attention to these laws ... 

 If you heed these ordinances ...  

 If you completely obey these laws ... 
 

 ג פרק בראשית
עּו( ח) מְׁ שְׁ ת ַויִּ ים ְיֹקָוק קֹול אֶּ ְתַהֵלְך ֱאֹלהִּ ְתַחֵבא ַהּיֹום ְלרּוחַ  ַבָּגן מִּ ְשתוֹ  ָהָאָדם ַוּיִּ ְפֵני ְואִּ ים ְיֹקָוק מִּ  ֱאֹלהִּ

ְקָרא( ט: )ַהָּגן ֵעץ ְבתֹוְך ים ְיֹקָוק ַוּיִּ ל ֱאֹלהִּ ר ָהָאָדם אֶּ ָכה לוֹ  ַוֹּיאמֶּ ר( י: )ַאּיֶּ ת ַוֹּיאמֶּ י ֹקְלָך אֶּ תִּ ַמעְׁ  ַבָּגן שָׁ
יָרא י ָואִּ י ֵעיֹרם כִּ י ָאַמר ּוְלָאָדם( יז) ס... : ָוֵאָחֵבא ָאֹנכִּ תָׁ  כִּ ַמעְׁ ָך ְלקֹול שָׁ ְשתֶּ ן ַוֹתאַכל אִּ ר ָהֵעץ מִּ  ֲאשֶּ

יָך יתִּ ּוִּ ּנּו ֹתאַכל ֹלא ֵלאֹמר צִּ מֶּ ָך ָהֲאָדָמה ֲארּוָרה מִּ ָצבֹון ַבֲעבּורֶּ ָּנה ְבעִּ יָך ְיֵמי ֹכל ֹתאֲכלֶּ  ...: ַחּיֶּ
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  כו פרק בראשית
י( א) ץ ָרָעב ַוְיהִּ ְלַבד ָבָארֶּ אשֹון ָהָרָעב מִּ ר ָהרִּ יֵמי ָהָיה ֲאשֶּ ְך ַאְבָרָהם בִּ ְצָחק ַוֵּילֶּ ל יִּ ְך אֶּ לֶּ ימֶּ ְך ֲאבִּ לֶּ ים מֶּ ְשתִּ  ְפלִּ

ר ְיֹקָוק ֵאָליו ַוֵּיָרא( ב: )ְּגָרָרה ְצָרְיָמה ֵתֵרד ַאל ַוֹּיאמֶּ ץ ְשֹכן מִּ ר ָבָארֶּ יָך ֹאַמר ֲאשֶּ ץ ּגּור( ג: )ֵאלֶּ  ַהֹזאת ָבָארֶּ
ְהיֶּה ְמָך ְואֶּ ךָ  עִּ י ַוֲאָבְרכֶּ ֵתן ּוְלַזְרֲעָך ְלָך כִּ ת אֶּ י ָהֵאל ָהֲאָרֹצת ָכל אֶּ ֹמתִּ ת ַוֲהקִּ ר ַהְשֻבָעה אֶּ י ֲאשֶּ ְשַבְעתִּ  נִּ

יָך ְלַאְבָרָהם י( ד: )ָאבִּ ְרֵביתִּ ת ְוהִּ ם ְככֹוְכֵבי ַזְרֲעָך אֶּ י ַהָשַמיִּ ְתָבֲרכּו ָהֵאל ָהֲאָרֹצת ָכל ֵאת ְלַזְרֲעָך ְוָנַתתִּ  ְוהִּ
ץ ּגֹוֵיי ֹכל ְבַזְרֲעָך ר ֵעֶקב( ה: )ָהָארֶּ ַמע ֲאשֶּ י ַאְבָרָהם שָׁ ְשֹמר ְבֹקלִּ י ַוּיִּ ְשַמְרתִּ ְצֹוַתי מִּ  : ְותֹוֹרָתי ֻחּקֹוַתי מִּ

 

 : "וממולדתך מארצך לך לך" לו שאמרתי. בקולי אברהם שמע אשר עקב - זוטרתא פסיקתא
 :"בקולי שמעת אשר עקב"' דכת העקידה על - בקולי אברהם שמע אשר עקב - ם"רשב

  
  יא פרק בראשית

ר( ו) ָחד ַעם ֵהן ְיֹקָוק ַוֹּיאמֶּ ה ְלֻכָלם ַאַחת ְוָשָפה אֶּ ָלם ְוזֶּ ָבֵצר ֹלא ְוַעָתה ַלֲעשֹות ַהחִּ ם יִּ ר ֹכל ֵמהֶּ  ָיְזמּו ֲאשֶּ
ר ְשָפָתם ָשם ְוָנְבָלה ֵנְרָדה ָהָבה( ז: )ַלֲעשֹות עּו ֹלא ֲאשֶּ מְׁ שְׁ יש יִּ  :  ֵרֵעהּו ְשַפת אִּ

 :מוחו את ופוצע עליו עומד וזה, טיט מביא וזה לבנה שואל זה - ישמעו לא - י"רש
 הלב שמיעת והיא, יבינו שלא - ישמעו לא אשר - ק"רד

 
ַּקח( ז) - כד פרק שמות ר ַוּיִּ ית ֵספֶּ ְקָרא ַהְברִּ ר ֹכל ַוֹּיאְמרּו ָהָעם ְבָאְזֵני ַוּיִּ ר ֲאשֶּ בֶּ ע ַנֲעֶשה ְיֹקָוק דִּ מָׁ שְׁ נִּ  :  וְׁ

 
  א עמוד פח דף שבת הדף על דף

 אחד לכל השרת מלאכי של ריבוא ששים באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה': בגמ
 :.נשמע כנגד ואחד נעשה כנגד אחד, כתרים שני לו קשרו, מישראל וחד
' שאמרו' בשעה אמר ולא', שהקדימו' בשעה אומרו להבין ויש: שם הלוי הבית ל"וז... 

 תלוי היאך להבין ויש, כתרים שני להני זכו ההקדמה י"ע דרק ומוכח, ונשמע נעשה ישראל
 ]ז"א: עשיית המצוות[ טבין בעובדין' נעשה' ק"בזוה איתא דהנה' כו לי והנראה, בהקדמה

 המצות קיום על קבלה הוי דנעשה הרי, ]ז"א לימוד תורה[ דאורייתא בפתגמין' ונשמע'
  ... . ק"התוה לימוד קבלת הוי ונשמע

 ונעשה, לנעשה מבוא נשמע והיה, לעשות היאך שידעו כדי קודם ללמוד שמוכרחין...  והנה
 ללמוד שמוכרחין מאליו ומובן, נעשה אמרו הכי ומשום. אחת קבלה רק והיה, התכלית הוי

 יצטרכו שלא דגם, כ"ג עצמו מצד תכלית נשמע דהוי ונמצא, נשמע אמרו כ"ואח, מקודם
' ב של קבלות' ב נעשה ההקדמה ידי על ונמצא, עצמה מצד ילמדו כ"ג עשיה משום ללמוד

 מצות עול קבלות' ב והוו -' שהקדימו' בשעה שאמרו וזהו. תורה ועול מצות עול, תכליתים
' וא נעשה כנגד' א כתרים' ב מישראל' א לכל וקשרו השרת מלאכי ריבוא' ס ירדו, תורה ועול
 .הנפלאים דבריהם כ"ע. כתרים' לב זכו ההקדמה י"דע, נשמע כנגד

 

  יב פסוק ז פרק דברים הירש ר"רש
 שלושת כאן מתוארים. ברוח קליטה, כמשמעה שמיעה אלא ציות מציין איננו את תשמעון
. קיום, בלב נאמנה שמירה, לימוד: אומר הוה - עשיה, שמירה, שמיעה; המצוות קיום של השלבים

 .ובמעשים בלב, ברוח מצוות קבלת זו הרי
 

 ~ ( ירושת הארץ2( ריבוי זרע )1: )ברית~ 
 

ר( טז) ... - יח, כב פרק בראשית י ַוֹּיאמֶּ י בִּ ְשַבְעתִּ י ְיֹקָוק ְנֻאם נִּ ר ַיַען כִּ יתָ  ֲאשֶּ ת ָעשִּ ה ַהָדָבר אֶּ ת ָחַשְכָת  ְוֹלא ַהזֶּ  אֶּ
ְנָך ת בִּ ָך אֶּ ידֶּ י( יז: )ְיחִּ ָך ָבֵרְך כִּ ֶרכְׁ ה ֲאבָׁ בָׁ ַהרְׁ ֶבה וְׁ ֲעָך ֶאת ַארְׁ ם ְככֹוְכֵבי ַזרְׁ ר ְוַכחֹול ַהָשַמיִּ ַרש ַהָּים ְשַפת ַעל ֲאשֶּ יִּ  וְׁ

ֲעָך ְתָבֲרכּו( יח: )ֹאְיָביו ַשַער ֵאת ַזרְׁ ץ ּגֹוֵיי ֹכל ְבַזְרֲעָך ְוהִּ ר ֵעֶקב ָהָארֶּ תָׁ  ֲאשֶּ ַמעְׁ י שָׁ  : ְבֹקלִּ
 

י( א) - כו פרק בראשית ץ ָרָעב ַוְיהִּ ְלַבד ָבָארֶּ אשֹון ָהָרָעב מִּ ר ָהרִּ יֵמי ָהָיה ֲאשֶּ ְצָחק ַוֵּילְֶּך ַאְבָרָהם בִּ ל יִּ לְֶּך אֶּ ימֶּ  ֲאבִּ
לְֶּך ים מֶּ ְשתִּ ר ְיֹקָוק ֵאָליו ַוֵּיָרא( ב: )ְּגָרָרה ְפלִּ ְצָרְיָמה ֵתֵרד ַאל ַוֹּיאמֶּ ץ ְשֹכן מִּ ר ָבָארֶּ יָך ֹאַמר ֲאשֶּ ץ ּגּור( ג: )ֵאלֶּ  ָבָארֶּ

ְהיֶּה ַהֹזאת ְמָך ְואֶּ ךָ  עִּ י ַוֲאָבְרכֶּ ֵתן ּוְלַזְרֲעָך ְלָך כִּ ת אֶּ י ָהֵאל ָהֲאָרֹצת ָכל אֶּ ֹמתִּ ת ַוֲהקִּ ר ַהְשֻבָעה אֶּ י ֲאשֶּ ְשַבְעתִּ  נִּ
יָך ְלַאְבָרָהם י( ד: )ָאבִּ ֵביתִּ רְׁ הִּ ת וְׁ ֲעָך אֶּ ם ְככֹוְכֵבי ַזרְׁ יוְׁ  ַהָשַמיִּ ֲעָך נַָׁתתִּ ַזרְׁ ֹצת ָכל ֵאת לְׁ ֲארָׁ ֵאל הָׁ ְתָבֲרכּו הָׁ  ְבַזְרֲעָך ְוהִּ

ץ ּגֹוֵיי ֹכל ר ֵעֶקב( ה: )ָהָארֶּ ַמע ֲאשֶּ י ַאְבָרָהם שָׁ ְשֹמר ְבֹקלִּ י ַוּיִּ ְשַמְרתִּ ְצֹוַתי מִּ  : ְותֹוֹרָתי ֻחּקֹוַתי מִּ
 

עּון ֵעֶקב ְוָהָיה( יב) - ז פרק דברים מְׁ שְׁ ים ֵאת תִּ ְשָפטִּ ם ָהֵאלֶּה ַהמִּ ם ּוְשַמְרתֶּ יתֶּ יָך ְיֹקָוק ְוָשַמר ֹאָתם ַוֲעשִּ  ְלָך ֱאֹלהֶּ
ת ית אֶּ ת ַהְברִּ ד ְואֶּ סֶּ ר ַהחֶּ ְשַבע ֲאשֶּ יָך נִּ ֶבָך ּוֵבַרְכָך ַוֲאֵהְבָך( יג) :ַלֲאֹבתֶּ רְׁ הִּ י ּוֵבַרְך וְׁ ְטְנָך ְפרִּ י בִּ ָך ּוְפרִּ  ְדָגְנָך ַאְדָמתֶּ

יֹרְשָך ָך ְותִּ ְצָהרֶּ יָך ְשַגר ְויִּ ה ַעל ֹצאנֶָּך ְוַעְשְתֹרת ֲאָלפֶּ מָׁ ֲאדָׁ ַבע ֲאֶשר הָׁ שְׁ יָך נִּ ת ַלֲאֹבתֶּ ְהיֶּה ָברּוְך( יד: )ָלְך ָלתֶּ ָכל תִּ  מִּ
ים ְהיֶּה ֹלא ָהַעמִּ ָך ַוֲעָקָרה ָעָקר ְבָך יִּ ְמתֶּ ְבהֶּ יר( טו: )ּובִּ ְמָך ְיֹקָוק ְוֵהסִּ י ָכל מִּ ם ַמְדֵוי ְוָכל ֹחלִּ ְצַריִּ ים מִּ ר ָהָרעִּ  ֲאשֶּ

יָמם ֹלא ָיַדְעָת  יָך ְבָכל ּוְנָתָנם ָבְך ְישִּ ת ְוָאַכְלָת ( טז: )שְֹנאֶּ ים ָכל אֶּ ר ָהַעמִּ יָך ְיֹקָוק ֲאשֶּ  ֵעיְנָך ָתחֹוס ֹלא ָלְך ֹנֵתן ֱאֹלהֶּ
ם ת ַתֲעֹבד ְוֹלא ֲעֵליהֶּ ם אֶּ י ֱאֹלֵהיהֶּ ְצָוה( א) - א, ח פרק דברים ... ס: ָלְך הּוא מֹוֵקש כִּ ר ָכל־ַהמִּ י ֲאשֶּ  ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ

ְשְמרּון ַהּיֹום ְחיּון ְלַמַען ַלֲעשֹות תִּ יֶתם תִּ בִּ ם ּורְׁ ֶתם ּוָבאתֶּ שְׁ ירִּ ָאֶרץ וִּ ר־ ֶאת־הָׁ ַבעֲאשֶּ שְׁ ֹקוָׁק נִּ ( יח) ...: ַלֲאֹבֵתיֶכם יְׁ
תָׁ  ַכרְׁ זָׁ ֹקוָׁק וְׁ י ֱאֹלֶהיָך ֶאת־יְׁ ָך ַהֹנֵתן הּוא כִּ ל ַלֲעשוֹת ֹכחַ  לְׁ יִּ ַמַען חָׁ ים לְׁ קִּ יתוֹ  הָׁ רִּ ַבע ֶאת־בְׁ שְׁ  ַכּיֹום ַלֲאֹבֶתיָך ֲאֶשר־נִּ

ה ם־ָשֹכחַ  ְוָהָיה( יט) פ: ַהזֶּ ְשַכח אִּ ת־ְיֹקָוק תִּ יָך אֶּ ים ַאֲחֵרי ְוָהַלְכָת  ֱאֹלהֶּ ים ֱאֹלהִּ יתָ  ַוֲעַבְדָתם ֲאֵחרִּ ְשַתֲחוִּ ם ְוהִּ  ָלהֶּ
י ֹדתִּ ם ַהעִּ י ַהּיֹום ָבכֶּ ם( כ: )ֹתאֵבדּון ָאֹבד כִּ ר ַכּגֹויִּ יד ְיֹקָוק ֲאשֶּ ם ַמֲאבִּ ְפֵניכֶּ ב ֹתאֵבדּון ֵכן מִּ ְשְמעּון ֹלא ֵעקֶּ  ְבקֹול תִּ

ם ְיֹקָוק   פ: ֱאֹלֵהיכֶּ
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