בס"ד
עֵ ֶקב ִּת ְׁש ְׁמעּון
הרב מואיז נבון
דברים פרק ז
ּושמַ ְר ֶּתם וַ ע ֲִּשיתֶּ ם אֹתָ ם וְ ָשמַ ר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶּ יָך לְ ָך ֶּאת
(יב) וְ הָ יָה עֵ ֶקב ִּת ְׁש ְׁמעּון אֵ ת הַ ִּמ ְשפָ ִּטים הָ אֵ לֶּה ְ
הַ בְ ִּרית וְ אֶּ ת הַ חֶּ סֶּ ד אֲ שֶּ ר נ ְִּשבַ ע לַאֲ בֹתֶּ יָך[ :רשימת כל טוב] ...
...
דברים פרק ח
ֹלהים אֲ חֵ ִּרים וַ עֲבַ ְד ָתם וְ ִּה ְש ַתחֲ וִּ יתָ
( ...יט) וְ הָ יָה ִּאם שָ כֹחַ ִּת ְשכַח אֶּ ת יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶּ יָך וְ הָ לַכְ ָת ַאחֲ ֵרי אֱ ִּ
לָהֶּ ם הַ עִּ ד ִֹּתי בָ כֶּם הַ ּיוֹם כִּ י ָאבֹד תֹאבֵ דּון( :כ) ַכּגוֹיִּ ם אֲ שֶּ ר יְ קֹוָ ק ַמאֲ בִּ יד ִּמפְ נֵי ֶּכם כֵן תֹאבֵ דּון עֵ ֶקב ֹלא
ִּת ְׁש ְׁמעּון בְ קוֹל יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ י ֶּכם :פ
רשב"ם דברים פרשת עקב פרק ח פסוק כ
(כ) עקב לא תשמעון  -זהו סיום כל הפרשה .תחלת הפרשה והיה עקב תשמעון תנחלו את
הארץ ,ועקב לא תשמעון תאבדון ממנה:
בראשית פרק כב ,יח
( ...טז) וַ ּיֹאמֶּ ר בִּ י נ ְִּשבַ עְ ִּתי ְנאֻ ם יְ קֹוָ ק כִּ י יַעַ ן אֲ שֶּ ר עָ ִּשיתָ אֶּ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶּ ה וְ ֹלא חָ ַשכְ ָת אֶּ ת בִּ נְָך ֶּאת
ַארבֶּ ה אֶּ ת זַ ְרעֲָך כְ כוֹכְ בֵ י הַ ָשמַ יִּ ם וְ ַכחוֹל אֲ ֶּשר עַ ל ְשפַ ת הַ ּיָם וְ יִּ ַרש
ידָך( :יז) כִּ י בָ ֵרְך אֲ בָ ֶּרכְ ָך וְ הַ ְרבָ ה ְ
יְ ִּח ֶּ
ָארץ עֵ ֶקב אֲ ֶּשר ָׁשמַ עְׁ ָׁת בְ קֹלִּ י:
זַ ְרעֲָך אֵ ת שַ עַ ר אֹיְ בָ יו( :יח) וְ ִּה ְתבָ רֲ כּו בְ זַ ְרעֲָך כֹל ּג ֹויֵי הָ ֶּ
שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וירא פרק כב סימן יח
עקב .כמו "בעבור" :אשר שמעת בקולי .בדבר הזה שציויתיך:
רד"ק בראשית פרשת וירא פרק כב פסוק יח
עקב  -פירושו שכר
רש"ר הירש בראשית פרשת וירא פרק כב פסוק יח
(יח) עקב" .שכר" ,במובן הרגיל של גמול עבור המעשים הטובים של הצדיק ,אינו נזכר
כמעט בשום מקום בתנ"ך .אין לצדיק "הפסד" בעבודת ה' ,ואף הגדול שבקרבנותיו  -הוא
עצמו יהיה לו "שכר" שאין למעלה ממנו" .שכר" קרוב ל"סגר" ו"סכר" :למלא חסר ,לסגור
פער .אין הצדיק יודע "שכר" ,שכן אינו יודע הפסד; אילו קיוה לשכר ,לא היה צדיק.
הברכה ,הצומחת לו מפעולתו ,באה אליו "עקב"  -בהוראה מילולית " -בע ֲֵקב" פעולתו...
רש"ר הירש דברים פרק ז פסוק יב
...כל מצוות התורה  -העדות ,המצוות ,החוקים והמשפטים  -כלולות כאן במושג האחד :המשפטים
 ...יש לקיים אותם כ"משפטים" :כחובת משפט המוטלת על האדם בדין ,שאין הוא זכאי לבקש
תודה או שכר על קיומה .אולם כולם הולמים את עומק הטבע והייעוד של הדברים ושל בני האדם
ויש התאמה גמורה בינם לבין עצמם ,ולפיכך קיום כולם כאחד יביא לידי כך שהברכה תהיה שורה
על החיים הלאומיים .תוצאה זו שהאדם לא שאף אליה ,אך היא באה ,כביבול ,מאליה ,קרויה:
"עֵ ֶּקב"  -מלשון "עָ ֵקב" .היא באה בעקבות הציות לה' ואין היא לנגד עיני האדם.
~ 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 ...

בראשית פרק ג
ֹלהים
ָאדם וְ ִּא ְשת ֹו ִּמפְ נֵי יְ קֹוָ ק אֱ ִּ
ֹלהים ִּמ ְתהַ לְֵך בַ ּגָן לְ רּוחַ הַ ּיוֹם וַ ּיִּ ְתחַ בֵ א הָ ָ
(ח) וַיִּ ְׁש ְׁמעּו אֶּ ת קוֹל יְ קֹוָ ק אֱ ִּ
ֹאמר ֶּאת קֹלְ ָך ָׁשמַ עְׁ ִּתי בַ ּגָן
ָאדם וַ ּיֹאמֶּ ר ל ֹו אַ ֶּּיכָה( :י) וַ ּי ֶּ
ֹלהים אֶּ ל הָ ָ
בְ תוְֹך עֵ ץ הַ ּגָן( :ט) וַ ּיִּ ְק ָרא יְ קֹוָ ק אֱ ִּ
ָאדם ָאמַ ר כִּ י ָׁשמַ עְׁ ָׁת לְ קוֹל ִּא ְש ֶּתָך וַ תֹאכַל ִּמן הָ עֵ ץ אֲ ֶּשר
ירא כִּ י עֵ ירֹם ָאנֹכִּ י וָ אֵ חָ בֵ א ... :ס (יז) ּולְ ָ
וָ ִּא ָ
ֲבּורָך בְ עִּ צָ בוֹן תֹא ֲכ ֶּלּנָה כֹל יְ ֵמי חַ ּיֶּיָך... :
רּורה הָ אֲ ָדמָ ה בַ ע ֶּ
יתיָך לֵאמֹר ֹלא תֹאכַל ִּממֶּ ּנּו אֲ ָ
צִּ ּוִּ ִּ

www.DivreiNavon.com

1

© Mois Navon

בראשית פרק כו
ָארץ ִּמלְ בַ ד הָ ָרעָ ב הָ ִּראשוֹן אֲ שֶּ ר הָ יָה בִּ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם וַ ֵּילְֶּך יִּ ְצחָ ק אֶּ ל אֲ ִּבימֶּ לְֶּך מֶּ לְֶּך פְ לִּ ְש ִּתים
(א) וַ יְ ִּהי ָרעָ ב בָ ֶּ
ָארץ הַ זֹאת
ָארץ אֲ ֶּשר אֹמַ ר אֵ לֶּיָך( :ג) ּגּור בָ ֶּ
ּגְ ָר ָרה( :ב) וַ ּי ֵָרא אֵ לָיו יְ קֹוָ ק וַ ּיֹאמֶּ ר ַאל ֵת ֵרד ִּמ ְצ ָריְ מָ ה ְשכֹן בָ ֶּ
וְ אֶּ ְהיֶּה עִּ ְמָך וַ אֲ בָ ְר ֶּכ ָך כִּ י לְ ָך ּולְזַ ְרעֲָך אֶּ ֵתן אֶּ ת כָל הָ אֲ ָרצֹת הָ אֵ ל וַ הֲ ִּקמ ִֹּתי ֶּאת הַ ְשבֻעָ ה אֲ ֶּשר נִּ ְשבַ עְ ִּתי
יתי אֶּ ת זַ ְרעֲָך כְ כוֹכְ בֵ י הַ שָ מַ יִּ ם וְ נָתַ ִּתי לְ זַ ְרעֲָך ֵאת כָל הָ אֲ ָרצֹת הָ ֵאל וְ ִּה ְתבָ רֲ כּו
לְ ַאבְ ָרהָ ם ָאבִּ יָך( :ד) וְ ִּה ְרבֵ ִּ
ָארץ( :ה) עֵ ֶקב אֲ שֶּ ר ָׁשמַ ע ַאבְ ָרהָ ם בְ קֹלִּ י וַ ּיִּ ְשמֹר ִּמ ְשמַ ְר ִּתי ִּמ ְצו ַֹתי חֻ ּקוֹתַ י וְ ת ֹורֹתָ י:
בְ זַ ְרעֲָך כֹל ּג ֹויֵי הָ ֶּ
פסיקתא זוטרתא  -עקב אשר שמע אברהם בקולי .שאמרתי לו "לך לך מארצך וממולדתך":
רשב"ם  -עקב אשר שמע אברהם בקולי  -על העקידה דכת' "עקב אשר שמעת בקולי":
בראשית פרק יא
(ו) וַ ּיֹאמֶּ ר יְ קֹוָ ק הֵ ן עַ ם אֶּ חָ ד וְ שָ פָ ה ַאחַ ת לְ ֻכלָם וְ זֶּ ה הַ ִּחלָם ַלעֲשוֹת וְ עַ ָתה ֹלא יִּ בָ צֵ ר מֵ הֶּ ם כֹל אֲ ֶּשר יָזְ מּו
ַלעֲשוֹת( :ז) הָ בָ ה נ ְֵר ָדה וְ נָבְ לָה שָ ם ְשפָ תָ ם אֲ שֶּ ר ֹלא יִּ ְׁש ְׁמעּו ִּאיש ְשפַ ת ֵרעֵ הּו:
רש"י  -לא ישמעו  -זה שואל לבנה וזה מביא טיט ,וזה עומד עליו ופוצע את מוחו:
רד"ק  -אשר לא ישמעו  -שלא יבינו ,והיא שמיעת הלב
ֲשה וְׁ נִּ ְׁשמָׁ ע:
ֹאמרּו כֹל אֲ ֶּשר ִּדבֶּ ר יְ קֹוָ ק ַנע ֶ
שמות פרק כד ( -ז) וַ ּיִּ ַּקח סֵ פֶּ ר הַ בְ ִּרית וַ ּיִּ ְק ָרא בְ ָאזְ נֵי הָ עָ ם וַ ּי ְ
דף על הדף שבת דף פח עמוד א
בגמ' :בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד
וחד מישראל ,קשרו לו שני כתרים ,אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע.:
 ...וז"ל הבית הלוי שם :ויש להבין אומרו בשעה 'שהקדימו' ,ולא אמר בשעה 'שאמרו'
ישראל נעשה ונשמע ,ומוכח דרק ע"י ההקדמה זכו להני שני כתרים ,ויש להבין היאך תלוי
בהקדמה ,והנראה לי כו' דהנה איתא בזוה"ק 'נעשה' בעובדין טבין [ז"א :עשיית המצוות]
'ונשמע' בפתגמין דאורייתא [ז"א לימוד תורה] ,הרי דנעשה הוי קבלה על קיום המצות
ונשמע הוי קבלת לימוד התוה"ק... .
והנה  ...שמוכרחין ללמוד קודם כדי שידעו היאך לעשות ,והיה נשמע מבוא לנעשה ,ונעשה
הוי התכלית ,והיה רק קבלה אחת .ומשום הכי אמרו נעשה ,ומובן מאליו שמוכרחין ללמוד
מקודם ,ואח"כ אמרו נשמע ,ונמצא דהוי נשמע תכלית מצד עצמו ג"כ ,דגם שלא יצטרכו
ללמוד משום עשיה ג"כ ילמדו מצד עצמה ,ונמצא על ידי ההקדמה נעשה ב' קבלות של ב'
תכליתים ,עול מצות ועול תורה .וזהו שאמרו בשעה 'שהקדימו'  -והוו ב' קבלות עול מצות
ועול תורה ,ירדו ס' ריבוא מלאכי השרת וקשרו לכל א' מישראל ב' כתרים א' כנגד נעשה וא'
כנגד נשמע ,דע"י ההקדמה זכו לב' כתרים .ע"כ דבריהם הנפלאים.
רש"ר הירש דברים פרק ז פסוק יב
תשמעון את איננו מציין ציות אלא שמיעה כמשמעה ,קליטה ברוח .מתוארים כאן שלושת
השלבים של קיום המצוות; שמיעה ,שמירה ,עשיה  -הוה אומר :לימוד ,שמירה נאמנה בלב ,קיום.
הרי זו קבלת מצוות ברוח ,בלב ובמעשים.
~ ברית )1( :ריבוי זרע ( )2ירושת הארץ ~
בראשית פרק כב ,יח ( ... -טז) וַ ּיֹאמֶּ ר בִּ י נ ְִּשבַ עְ ִּתי נְאֻ ם יְ קֹוָ ק כִּ י יַעַ ן אֲ ֶּשר עָ ִּשיתָ אֶּ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶּ ה וְ ֹלא חָ ַשכְ ָת אֶּ ת
ַארבֶ ה אֶ ת ז ְַׁרעֲָך כְ כוֹכְ בֵ י הַ ָשמַ יִּ ם וְ כַחוֹל אֲ ֶּשר עַ ל ְשפַ ת הַ ּיָם וְׁ יִּ ַרש
ידָך( :יז) כִּ י בָ ֵרְך אֲ בָׁ ֶרכְׁ ָך וְׁ הַ ְׁרבָׁ ה ְׁ
בִּ נְָך אֶּ ת יְ ִּח ֶּ
ָארץ עֵ ֶקב אֲ ֶּשר ָׁשמַ עְׁ ָׁת בְ קֹלִּ י:
ז ְַׁרעֲָך אֵ ת ַשעַ ר אֹיְ בָ יו( :יח) וְ ִּה ְתבָ רֲ כּו בְ זַ ְרעֲָך כֹל ּג ֹויֵי הָ ֶּ
ָארץ ִּמלְ בַ ד הָ ָרעָ ב הָ ִּראשוֹן אֲ ֶּשר הָ יָה בִּ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם וַ ֵּילְֶּך יִּ ְצחָ ק אֶּ ל אֲ בִּ ימֶּ לְֶּך
בראשית פרק כו ( -א) וַ יְ ִּהי ָרעָ ב בָ ֶּ
ָארץ
ָארץ אֲ ֶּשר א ַֹמר אֵ לֶּיָך( :ג) ּגּור בָ ֶּ
מֶּ לְֶּך פְ לִּ ְש ִּתים ּגְ ָר ָרה( :ב) וַ ּי ֵָרא אֵ לָיו יְ קֹוָ ק וַ ּיֹאמֶּ ר ַאל ֵת ֵרד ִּמ ְצ ָריְ ָמה ְשכֹן בָ ֶּ
הַ זֹאת וְ אֶּ ְהיֶּה עִּ ְמָך וַ אֲ בָ ְר ֶּכ ָך כִּ י לְ ָך ּולְ זַ ְרעֲָך אֶּ ֵתן אֶּ ת כָל הָ אֲ ָרצֹת הָ אֵ ל וַ הֲ ִּקמ ִֹּתי אֶּ ת הַ ְשבֻעָ ה אֲ ֶּשר נ ְִּשבַ עְ ִּתי
יתי ֶּאת ז ְַׁרעֲָך כְ כוֹכְ בֵ י הַ ָשמַ יִּ ם וְׁ נָׁתַ ִּתי לְׁ ז ְַׁרעֲָך אֵ ת כָל הָׁ אֲ ָׁרצֹת הָׁ אֵ ל וְ ִּה ְתבָ רֲ כּו בְ זַ ְרעֲָך
לְ ַאבְ ָרהָ ם ָאבִּ יָך( :ד) וְׁ ִּה ְׁרבֵ ִּ
ָארץ( :ה) עֵ ֶקב אֲ ֶּשר ָׁשמַ ע ַאבְ ָרהָ ם בְ קֹלִּ י וַ ּיִּ ְשמֹר ִּמ ְשמַ ְר ִּתי ִּמ ְצוֹתַ י חֻ ּקוֹתַ י וְ ת ֹורֹתָ י:
כֹל ּג ֹויֵי הָ ֶּ
ּושמַ ְר ֶּתם וַ ע ֲִּשיתֶּ ם אֹתָ ם וְ ָשמַ ר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶּ יָך לְ ָך
דברים פרק ז ( -יב) וְ הָ יָה עֵ ֶקב ִּת ְׁש ְׁמעּון ֵאת הַ ִּמ ְשפָ ִּטים הָ אֵ לֶּה ְ
ַאדמָ תֶּ ָך ְד ָגנְָך
אֶּ ת הַ בְ ִּרית וְ ֶּאת הַ חֶּ סֶּ ד אֲ ֶּשר ִּנ ְשבַ ע לַאֲ בֹתֶּ יָך( :יג) וַ אֲ הֵ בְ ָך ּובֵ ַרכְ ָך וְׁ ִּה ְׁרבֶ ָך ּובֵ ַרְך פְ ִּרי בִּ ְטנְָך ּופְ ִּרי ְ
וְ ִּתיר ְֹשָך וְ יִּ ְצהָ ֶּרָך ְשגַר אֲ לָפֶּ יָך וְ עַ ְש ְתרֹת צֹאנֶָּך עַ ל הָׁ אֲ ָׁד ָׁמה אֲ ֶשר נִּ ְׁשבַ ע לַאֲ בֹתֶּ יָך לָתֶּ ת לְָך( :יד) בָ רּוְך ִּת ְהיֶּה ִּמכָל
הָ עַ ִּמים ֹלא יִּ ְהיֶּה בְ ָך עָ ָקר וַ ע ֲָק ָרה ּובִּ בְ הֶּ ְמ ֶּתָך( :טו) וְ הֵ ִּסיר יְ קֹוָ ק ִּמ ְמָך כָל חֹלִּ י וְ כָל מַ ְדוֵ י ִּמ ְצ ַריִּ ם הָ ָרעִּ ים אֲ ֶּשר
י ַָדעְ ָת ֹלא יְ ִּשימָ ם בָ ְך ּונְתָ נָם בְ כָל שֹנְאֶּ יָך( :טז) וְ ָאכַלְ ָת אֶּ ת כָל הָ עַ ִּמים אֲ ֶּשר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶּ יָך נֹתֵ ן לְָך ֹלא תָ חוֹס עֵ ינְָך
ֲעלֵיהֶּ ם וְ ֹלא תַ ֲעבֹד אֶּ ת אֱ ֹלהֵ יהֶּ ם כִּ י מו ֵֹקש הּוא לְָך :ס  ...דברים פרק ח ,א ( -א) כָל־הַ ִּמ ְצוָ ה אֲ ֶּשר ָאנֹכִּ י ְמצַ ּוְ ָך
קוָׁק לַאֲ בֹתֵ יכֶ ם( ... :יח)
ָארץ אֲ ֶּשר־נִּ ְׁשבַ ע יְׁ ֹ
יר ְׁש ֶתם אֶ ת־הָׁ ֶ
הַ ּיוֹם ִּת ְש ְמרּון ַלעֲשוֹת לְ מַ עַ ן ִּת ְחיּון ְּׁורבִּ יתֶ ם ּובָ אתֶּ ם וִּ ִּ
קוָׁק אֱ ֹלהֶ יָך כִּ י הּוא הַ נֹתֵ ן לְׁ ָך כֹחַ ַלעֲשוֹת חָׁ יִּ ל לְׁ מַ עַ ן הָׁ ִּקים אֶ ת־בְׁ ִּריתוֹ אֲ ֶשר־ ִּנ ְׁשבַ ע לַאֲ בֹתֶ יָך כַּיוֹם
וְׁ זָׁכַ ְׁר ָׁת אֶ ת־יְׁ ֹ
ֹלהים אֲ חֵ ִּרים וַ עֲבַ ְד ָתם וְ ִּה ְש ַתחֲ וִּ יתָ לָהֶּ ם
ם־שכֹחַ ִּת ְשכַח אֶּ ת־יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶּ יָך וְ הָ לַכְ ָת ַאחֲ ֵרי אֱ ִּ
הַ זֶּ ה :פ (יט) וְ הָ יָה ִּא ָ
הַ עִּ ד ִֹּתי בָ כֶּם הַ ּיוֹם כִּ י ָאבֹד תֹאבֵ דּון( :כ) ַכּגוֹיִּ ם אֲ ֶּשר יְ קֹוָ ק מַ אֲ בִּ יד ִּמפְ נֵיכֶּם כֵן תֹאבֵ דּון עֵ ֶּקב ֹלא ִּת ְש ְמעּון בְ קוֹל
יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶּם :פ
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