
  
א� המצוות הקלות שאד� דש והיה עקב תשמעו� וגו' (ז', י''ב) פרש''י 

ופי' עקב הרגל  ''א�''מאי דוחקי' דרש''י שהוסי� מלת  צ''ע .בעקביו תשמעו
שמע  שדשי בה, ולא פי' הפסוק כפשוטו לומר שעקב הוא מלשו ''עקב אשר

�  והיה עקבאברה� בקולי'' ולפרש הפסוק   �והיה בעבור שתשמעו ישמור ל
הוו קשו  ,הפסוק כפשוטו מלשו בעבור פרש''ישא�  תי'הלבוש  הבטחתו.

שהרי כל ההבטחות שבפרשה זו אינ� אלא בנוגע לשכר העול�  ,קראי אהדדי
לומר שבעבור שישמרו המצוות והמשפטי�  ואהב� וברכ� והרב�,הזה, כמו 

� בפרשה בעול� הזה, ולעיל האלה, ית לה� בשכר� כל היעודי� הנאמרי
ולא  � בפסוק האחרו של פרשת ואתחנ סיי� ''היו� לעשות�'' שפירושו 

היו� לקבל שכר� ר''ל בעול� הזה רק למחר ר''ל בעול� הבא לקבל שכר�, 
פסוק ראשו מסיי� הסמוכי� זל''ז סותרי� זה את זה, שוא''כ שני הפסוקי� 

ריו אמר והיה עקב תשמעו, לומר שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ומיד אח
ובזה  ול� הזה, לכ� פרש''י דחסר מלת ''א�''ומבטיח כל מי שכר שבע

מתור  הקושיא שמה שנאמר למעלה דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אלא 
כר הוא גדול מאד, מדבר במצוות חמורות וגדולות שאותו ש ,הוא בעול� הבא
ומה שמבטיח בפרשה זו צפו לצדיקי� וטמו לעול� הבא, וההוא שכר הוא 

אותו שכר , שמצוות הקלות שאד� דש בהמדבר מ ,הבטחת שכר בעול� הזה
  הוא יתבר� נות לאד� בעול� הזה.

  
שבאמת שכר מצוה בהאי  באופ� אחר, הרמב''� (הלכות תשובה, ט', א') תי'

וכל השכר הנזכר כא הוא כדי שתהי'  כמבואר בקידושי (ל''ט) עלמא ליכא
ל� הבא, שא� האד� פנוי להתחכ� בתורה ולעסוק בה, כדי שתזכו לחיי עו

לזה בעול�  אי לו במה יזכה ,מעשי� טובי�לא יקנה בעול� הזה חכמה ו
   .  הבא

  
כדכתיב היו� שא� שאי שכר מצוה משתל� בעוה''ז, וי''ל באופ� אחר, 

בל האיש שמקיי� אפילו המצוות שאד� דש לעשות�, זהו בסת� אינשי, א
על הא קושיא המפורסמת, ע''פ  בהאי עלמא, והוא ג�שכר לו יש , בעקביו

בתורה ''לא תלי  , הלא נאמראמרו חז''ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכאש
שהאד� לא נברא  המסילת ישרי� (פרק א') דברי ע''פ וי''ל פעולת שכיר''.
הוא העול� ומקו� העידו הזה  וליהנות מזיו שכינתו, ,ג על ה'אלא להתענ

עול� הבא אינו נכלל בהלנת שכרו, שילו� שכר לשמטע� זה  ולפ''ז י''ל. הבא
לא שיי� לשל� השכר בעול� הזה, אבל זהו רק בנוגע לאנשי� פשוטי�, ש

ועליה� אמרה התורה ''היו�  ,שבעול� הזה א''א לה� להתענג מזיו שכינתו
ר לקבל שכר�, אבל בנוגע לאנשי� צדיקי� הדבקי� בהקב''ה לעשות�'' ומח

ושלא  ,כל רגע ורגע אפילו בהאי עלמא, אז ראוי לשל� לה� שכר בעוה''ז
שפרש''י  והיה עקב תשמעו, וזה � להלי שכר�, ועליה� אמרה התורה

 קבל  שכר מצוה ג�הוא ממצוות שאד� דש בעקביו, אד� המקיי� אפילו ש
  בהאי עלמא.

 
שהסביר החילוק בי תשלומי שכר עוד עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות,  וי''ל

לצדיקי� הקב''ה משל� שכר� בשביל מעשיה� אחר ש של צדיקי� ורשעי�,
ת עוה''ב, שיפה י� המביני� מעלשצדיק ולרשעי� בעוה''ז, ,מיתת� בעוה''ב

ומשל� לה� שכר�  ,שעה אחת ש� מכל חיי עוה''ז, לכ הקב''ה עושה רצונ�
בעוה''ב, אבל רשעי� שמרחיקי� עצמ� מקדושה, ואי לה� שו� נחת אלא 

ומשל� לה� שכר� בעוה''ז, וזהו כוונת  ,מהבלי עוה''ז, הקב''ה עושה רצונ�
לא יאחר לשנאו אל  ,הכתוב (ואתחנ ז', י') ומשל� לשונאיו אל פניו להאבידו

וזהו אל  ,כי אי זה רצונו והנאתו ,פניו ישל� לו פי' לא יאחר לשנאו לעוה''ב
פירוש כפי רצונו ישל� לו, וזה שסיי�  ,כי הפני� נקרא רצו ,פניו ישל� לו

הקרא דלאחריו ושמרת וגו' היו� לעשות� פי' שנות עצה טובה שתשמור 
  ומחר לקבל שכר�.    ,והוא היו� לעשות� ,מצותיו

  
א� לפי דעת האד�, ש שאופ תשלומי שכר הוא תלוי נראה מדבריו יסוד גדול

אז הקב''ה  ,ושאיפתו הוא לתענוגי עול� הזה ,עושה את הגשמיות לעיקר
שה רצונו, וישל� שכרו בעול� הזה, ועי''ז אבד חלקו בעוה''ב, אבל מי וע

שעושה את הרוחניות לעיקר, ומבי שעול� הזה הוא רק פרוזדור כדי ליכנס 
  י ל� שכר גדול מזה! עוה''ב, ואשכרו בלעול� הבא, אז הקב''ה ישל� 

  
שאד�  ת הקלותוהמצוא�  – והי' עקב תשמעו� כא�, רש''יולפ''ז יש לפרש פ

הוסי� דמאי דוחקי' שרש''י  ,. וכבר הקשינו בש� הלבושדש בעקביו תשמעו
בעבור  דהיינו ,ופי' עקב הרגל שדשי בה, ולא פי' הפסוק כפשוטו ''א�''מלת 

א� הקב''ה שלכאורה צ''ע ש דברינו י''לולשתשמעו ישמור ל� הבטחתו. 
כמ''ש ומשל� לשונאיו אל  ,משל� לרשעי� בעוה''ז כדי להאביד� מעוה''ב

כדי לקיי� הברית והשבועה  ,וג� משל� לצדיקי� בעוה''ז ,פניו להאבידו
ומי הוא  ,שנשבע להאבות, האי� יכול האד� לידע ולהכיר מי הוא הצדיק

שב, לכ כתב שרק לבני אד� כאלו שאפילו רש''י לייפהרשע. וקושי' זו בא 
 ,הקב''ה משל� לה� שכר� בעול� הזה ,מצוות שאד� דש בעקביו תשמעו

 ,כמ''ש והי' עקב תשמעו וגו' אשר נשבע לאבתי� ,זכות אבות דהיינו מצד
הוא שנזהרי אפילו  ,וזוכי לזכות אבות ,והסימ שה� צדיקי� גמורי�

אבל שאר בני אד� שאינ נזהרי במצוות במצוות שבני אד� דשי בעקיב�, 
זה הוא בתורת משל� לשונאיו אל פניו  ,ואעפ''כ זוכי לתענוגי עוה''ז ,כאלו

  להאבידו. 
  

ולפ''ז קלה.  שנחשב מצות ציצת למצוה וי''ל עוד עפ''י הגמ' במנחות (מ''ד)
הוא  מי שמקיי� מצות קלות זוכה לברכות הנ''ל בזכות אבות,ששהטע�  י''ל

מצות שאנו זוכי� בעבור�, שאיתא � מהל� בדר� האבות ומקייכיו ש
א� מחוט ועד שרו� נעל, זכו  � בחולי (פ''ח) שבשכר שאמר אברה� אבינו

  בניו למצות ציצית. 
  

הוא כדי שלא  ,שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשהטע� ש באופ� אחר, וי''ל
באנשי� לא שיי� חשש זה  וישמ ישורו ויבעט, אבל , כמו שנאמריבעוט בה'
שאפילו במצוות שאד� דש בעקביו נזהרי בה, ועל אנשי�  כאלו, צדיקי�

  שישול� לה� שכר ג� בהאי עלמא.  ,כאלו נאמר פסוק זה
  

� הספורנו  דברי ע''פ עודוי''ל   שאת� תשמרו היו�  �והיה עקב תשמעו
שהיו� לעשות�  ,כוונתו לפרש ישלעשות� מאהבה שלא ע''מ לקבל פרס. 

הוא רק לבני אד� העובדי� את ה' ע''מ לקבל פרס, אבל העובד מאהבה שלא 
רש''י פזהו כוונת ש נראה בהאי עלמא. , יש לו שכר מצוה ג�ע''מ לקבל פרס

שי בעקביו הוא מקיי�, ואד� מצוות שדשהתורה מדבר באד� שאפילו  ,כא
 ,עובד ע''מ לקבל פרסע''מ לקבל פרס, שאד� ה שלא מאהבה דאי עובדכזה בו

  קלות. , ולא במצוות חמורותעיקר עבודתו הוא רק במצוות 
  

 שיי� להשתל� ,מצוות שאד� דש בעקביושלאיש שמקיי�  וי''ל באופ� אחר,
 ,להוודאי איש כזה הוא איש מעבג� בהאי עלמא, שבעד המצוות שעושה  לו

רק  ,וראוי להשראת השכינה ,חכ� גבור ועניו ויש לו המעלות שאמרו חז''ל
ואי השכינה שורה אלא על מי שיש לו ד'  ,שחסר לו המעלה שאינו עשיר

משתל� לו שכרו בעוה''ז, כדי שישרה  ), לכל''חכמבואר בנדרי� ( מעלות אלו
עליו השכינה ואינו בכלל המיעוט דהיו� לעשות�. ויש מקו� לפרש ששילו� 

ג'  בפרשת עקב מרומז, שינההוא כדי שיזכה להשראת השכ ,שכר בפרשה זו
� (ז', י''ח). ב) עניולא תירא מה�  � א) גבור מעלות אלו.  �(ח', י''ד). ור� לבב

דוד המל� כבר אמר ועתה ישראל מה ה' וגו' כי א� ליראה (י', י''ב) ו � ג) חכ� 
  ראשית חכמה יראת ה'. ) , י'קי''א( בתהלי�

  
עלעווי� זצ''ל (דרש הגאו� ר' אברה� אהר� יודוי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי 

שהטע� ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא, כיו שמצוה הוא רוחניי, והוא  אב)
דבר בלתי גבוליי ובלתי תכליתי, לכ א''א לקבל שכר בעול� הזה שהוא עול� 
 גבוליי, וא''א לית שכר בלתי גבוליי במקו� גבוליי, משא''כ במצות שבי

שהוא ג''כ טוב גבוליי, לכ  אד� לחבירו, הלא הטוב שבחבירו יקבר עמו,
ז', הפסוק ( ולפ''ז י''לישל� לו ג''כ שכר גבוליי, שהוא שכר בעול� הזה. 

והי' עקב תשמעו את המשפטי� האלה ושמרת� ועשית� אות�.  )י''ב
למה בפרשת עקב הזכיר רק ''משפטי�'' ולא הזכיר ג� ''מצות  שלכאורה צ''ע

ושמרת את המצוה ואת  – וחקי�'' שזכר� מקוד� בסו� פרשת ואתחנ
והי' עקב תשמעו ושמרת�  –החקי� ואת המשפטי�, ובקיצור הי' לו לומר 

שהתורה דייקא שלא בעד כל ג' חלקי  ולדברינו י''לועשית� אות� ושמר ה'. 
מצוות יזכה האד� לשכר בעול� הזה, כי באמת בעד המצוות והחקי� (שה� 

היו� לעשות� ומחר לקבל שכר�, ושכר מצוה  � המצוות בי אד� למקו�) 
בהאי עלמא ליכא, אול� בעד ''המשפטי�'' שה� המצוות בי אד� לחבירו, 

הפסוק והי' עקב תשמעו את יקבל שכר ג� בעול� הזה, וזהו כוונת 
המשפטי� האלה, דהיינו מלבד שיהי' ל� שכר בעול� הנצחיי, הנה ג� פה 
בעול� הזה יהי' ל� טוב וברכה, ושמר ה' אלקי� ל� את הברית ואת החסד. 

והי' עקב תשמעו וגו' הה''ד (תהלי� ל''א) מה רב  � ולפ''ז י''ל דברי הילקוט 
 �סבה בזה הוא לאשר שכר המצוה הוא היינו דה –טוב� אשר צפנת ליראי
בעול� הזה אי  וליי, לכ אשר צפנת ליראי�, שכאגדול מאד, שהוא בלתי גב

 מקו� לקבל בלתי גבוליי, אחרי דהמקו� הוא גבוליי, ולכ שכר זה צפו
היינו כנגד החלק  –פעלת לחוסי� ב�  –בעול� הנצחיי, ולזה מסיי� הפסוק 

  פעלת לחוסי� ב�, דהיינו ג� בעול� הזה. שהוא מטיב לבני אד�, נגד זה 
  

אלו דברי�  –הברייתא המובא בהסדור בתו� ברכת השחר עפ''י וי''ל עוד
שאד� אוכל פירותיה� בעל� הזה והקר קיימת לעול� הבא, ורוב דברי� 
נזכרי� ש� כגו הכנסת אורחי�, כיבוד אב וא�, גמילות חסדי�, ה� מצוות 

לחבירו עיקר השכר שאפילו במצוות בי אד�  ולפ''ז י''לבי אד� לחבירו. 
  . והשכר שנזכר כא הוא רק פירותיה� הוא בעול� הבא,

  

  

  
  פרשת

  עקב 
  תשע''ו
 לפ''ק



עפ''י דברי הגאו� ר' אברה� אהר� יודעלעווי� זצ''ל (דרש  וי''ל באופ� אחר,
מצוה בהאי עלמא ליכא, זהו בשביל שכר  דא� שאמרו חז''ל דשכר אב)

המצוה שעשה, אבל א� אחרי� למדו ממנו האי� לעשות דבר, הנה שכר 
מלמדות זו שהי' מלמד זה אינו שכר המצוה, רק שכר בעד זה שאחרי� יעשו 

דהנה  ולפ''ז י''ל כמוהו, הנה בעד זה ראוי להאד� שכר ג� בהאי עלמא.
מה יהיה, א� השמירה שהוא '' והיהצרי� לדעת אומרו '' ,האור החיי� הקשה

אומר בסמו�, לא היה צרי� לומר אלא עקב תשמעו ושמר, ומה צור� בתיבת 
שהטע� שנאמר ''והיה'' הוא כדי לתר  הסתירה הנ''ל, שאע''פ  י''לו .''והיה''

� וכמו שנאמר בסו� פרשת ואתחנ  ,דבעלמא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא 
ד� שעושה מצוה בשמחה, הוא היו� לעשות� ומחר לקבל שכר�, אבל בא

שאר בני אד� לומדי�  ,מקבל שכר ג� בהאי עלמא, דכיו שהוא בשמחה
ה� מביני� שהטע� שג� ה� רוצי� להיות בשמחה, ות, וממנו לעשות מצו

קודי ה' ישרי� משמחי מקיי� המצוות, וכמ''ש פשהוא כיו , שהוא בשמחה
א�  � זה פרש''י ושכר מלמדות משל� ג� בהאי עלמא. ואולי מטע� לב, 

ת ת הקלות שאד� דש בעקביו תשמעו, שבודאי מי שעושה מצוהמצוו
  בשמחה, נזהר לעשות אפילו מצוות כאלו שאד� דש בעקביו. 

  
, דאי והיה אלא שמחה, והנה אדו וי''ל עוד עפ''י דברי האור החיי�

הנביאי� בא בנוע� דבריו להעיר במוסר נעי�, כי אי לאד� לשמוח אלא 
כבודו, אבל  ור לעשות את כל אשר צוה ה' לעשות, אז ישמח לבו ויגלכשישמ

כל עוד שיחוש שחסר אחת מכל מצות ה', בי מצות לא תעשה בי מצות 
 ולפ''ז י''לעשה, עליו אמר שלמה (קהלת ב', ב') ולשמחה מה זו עושה. 

א� המצוות הקלות שאד� דש בעקביו תשמעו, דרק  �שמטע� זה פרש''י 
  ושה כל המצוות יכול להיות בשמחה. אד� כזה שע

  
נצטער שהי'  ,) כשדוד המל� הי' בבית המרח מ''ג(מנחות עפ''י הגמ'  וי''ל עוד

שמח. ה שאינו ערו� מ המצוות ראכשנסתכל במילתו רק ערו� מ המצוות, ו
ראל, דברי� לשמחו, שהי' מל� יש הרבה הי' לודאי בואע''פ ש נראה מזה

וזהו שזכר מצות מילה.  , לא הי' בשמחה עדועושר גדול, ותלמיד חכ� מופלג
ולפ''ז י''ל . תושעוסק במצו בשעה דלא שיי� שמחה אצלו רק ,כדברינו הנ''ל

שיש לו שמחה  רק מי שבמדריגה כזהכוונת הפסוק והי' עקב תשמעו ר''ל 
הטע� , שואולי הטע� הואכשעוסק במצוות, זוכה לשכר מצוה בהאי עלמא. 

 , כמ''שיקלקל דרכיוהקב''ה לא משל� שכר בעול� הזה, הוא כדי שלא ש
, שאי לו כזה מדריגה גדולה, אבל אד� כזה שהוא בוישמ ישור ויבעט

  יכול לקבל שכר ג� בעול� הזה. הוא צוות, במ עוסקשמחה רק כש
  

) תחת אשר לא עבדת את ה' , כ''ח, מ''זדברי�, עפ''י הפסוק (וי''ל באופ� אחר
אלקי� בשמחה, דהיינו הגור� של הקללות של התוכחה רח''ל הוא עצבות, 

מה שנאמר כל דהיינו אע''פ שעובד  ה', כיו שאינו עובד בשמחה, זה גור� לו 
דבאמת שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אבל מי שעובד  ולפ''ז י''לש� רח''ל. 

שהוא לשו של שמחה, אז נחשב כאילו הוא מקבל  � ה' בשמחה, כמ''ש והיה 
, וכמ''ש חז''ל איזה אע''פ שבעצ� לא מקבל� ,כל הברכות הנ''ל בעול� הזה

, דהיינו כיו שהוא שמח בחלקו הוא נחשב עשיר, ולא עשיר השמח בחלקו
. בתורה שמפורש יש לו כל הברכותגדול, דהיינו כאילו  רסת� עשיר אלא עשי

�  ואולי מטע� זה פרש''י  ,א� המצוות הקלות שאד� דש בעקביו תשמעו
שמקיי�  רק מי שמקיי� מצוות בשלימותא, דהיינו ,דא''א להיות נחשב עשיר

   מצוות שאד� דש בעקביו. אפילו 
  

לי כל צרכי, שעשה  –השחר  מהברכה שאומרי� בברכת לזה ראי' יש להביא
שה עו שחסר לו הרבה דברי� שצרי� לחיותו, אפילו עני ואביווהדי הוא ד

לו כל מה שיש ולו כל צרכו,  שהקב''ה עושהדהיינו , כמו עושר גדול ברכה זו
וע''כ הוא מטע�  ,האי� שיי� דבר כזה לכאורה צ''עו שצרי� כמו עושר גדול.

שו� נפק''מ א� יש לו אי לו  ,אצל אד� כזהשהוא שמח בחלקו, נמצא 
 הוא עשירות גדול או עניות, דכיו שהוא שמח בחלקו, בכל מצב שהוא נמצא

 הנתת )ד', ח'ולפ''ז י''ל הפסוק בתהלי� (אמיתי. ושר שמח, כיו שהוא ע
 (באר אברה�) ר' אברה� ב� הגר''א –בי מעת דגנ� ותירוש� רבו שמחה בל

אפילו דהיינו בשמחה,  תפלל, שיזכה להיות תמידה המל� , שדודשפיר
 ,, דמי שהוא שמח בחלקווזהו כדברינו הנ''לבחסרו הטובות וריבויי� אלו. 

  הוא תמיד בשמחה.    
  

תחת אשר מ''ח)  –רבי יצחק פתח (דברי� כ''ח, מ''ז  – במדרש איכהאיתא 
אילו  ב לבב מרב כל ועבדת את איבי�,לא עבדת את ה' אלקי� בשמחה ובטו

� ,זכית� היית� קוראי� בתורה (שמות ט''ו, י''ז) תבאמו ותטעמו בהר נחלת
אילו זכית�  ל רעת� לפני�,ועכשיו שלא זכית� הרי את� קוראי� תבא כ

ועכשיו שלא זכית�  ,היית� קוראי� בתורה (דברי� א', י''ב) איכה אשא לבדי
 ,ר� תשר''קלמה חושב הפסוקי� ד צ''עהרי את� קוראי� איכה ישבה בדד. 

שהוא  ,וחושב עד אות א' ,ואח''כ באות ש' ,דהיינו שהוא מתחיל באות ת'
יש רמז לזה בפסוק הנ''ל  � הפירוש המהרז''ו כתבהיפ� סדר האל''� בי''ת. 

למה סומ� דרשתו  ובאמת צ''ע''תחת אשר'' שחושב לאחור מתי''ו עד אל''�. 
ומוכח ייכות זה לזה. מה ש ו' על הפסוק תחת אשר לא עבדת,שלא זכית� וכ

אשר לא עבדת את ה'  �החסרו אצל� שגר� חורב הבית הוא  עיקרש �  מזה
מטע� זה חושב הפסוקי� דר�  ואפשראלקי� בשמחה ובטוב לבב מרב כל. 

אבל כיו  ,לרמז שאע''פ שמצד עצמות� לא היו ראויי� לחורב כזה ,תשר''ק

 מתחיל מאות ת' לרמז זה גר� החורב, ולכ ,שהי' חסר לה� עבודת השמחה
גר� לבסו� הקינה זה ש ,שהוא רק חסרו כל דהו ,על חסרו שנראה כרחוק

  . רח''ל של איכה
  

א� המצוות הקלות שאד� דש בעקביו  � פרש''י זהו כוונת ש וי''ל עוד
 חדות, אלא על עשיית המצוות ''בשמחה''תשמעו, שאינו קאי על מצוות מיו

בשמחה,  מצוות, אבל אינו עושה אות�ני אד� עושה דהיינו שהרבה ב
כמ''ש  ,יש חיוב לעשות� בשמחה ,�החיוב לעשותובעשיית המצוות חו  מ

ויש סמ� לזה מדברי הרמב''� באבות (ב', א') שכתב  עבדו את ה' בשמחה.
, וזהו כדברינו הנ''ללהזהר במצוה שיחשוב בה שהיא קלה ''כשמחת הרגל''. 

לא נזהר לעשות אות� בשמחה, ומסתברא  אבל אע''פ שנזהר ''במצות הרגל''
, בודאי לא עשה שאר מצוות בשמחה, נמצא לומר שמי שלא הי' בשמחה ברגל

שא''א להיות עושר, ולזכות להברכות הנאמרי� בתורה, רק א� הוא עובד ה' 
  בשמחה. 

  
לכאורה צ''ע מהו הברכה האמורה בפרשה זו שיתעשר שוי''ל באופ� אחר, 

א אמרו חז''ל מי שיש לו מנה רוצה מאתי�, ואי אד� מת וחצי לה ,האד�
היא  ,דואהב� וברכ� ,כל הפרשה של ברכה האמורה כאשוי''ל תאותו בידו. 
� שבראש הפרשה, וכמו שאמרו חז''ל  ''והיה''תלויה במלת   והיה הוא לשו

שמחה, וכדברי חז''ל איזהו עשיר השמח בחלקו, ולאיש כזה תהיה ברכה של 
כי יברכ�  ולפ''ז י''ל הפסוק בפר' ראה (ט''ז, ט''ו)רות לברכה אמיתית. עשי

שלא יתבר� האד�  ,ה' אלקי� בכל תבואת� ובכל מעשה יד� והיית א� שמח
רק א� האיש ההוא שמח, דרק אז יכול ליהנות מהברכה  ,מהקב''ה בתבואתו

כר ששהטע� ש ולפ''ז י''ל שית לו ה', דזהו תנאי בהברכה להיות בשמחה.
מי שיש בעול� הזה, ד שכר לו מצוה בהאי עלמא ליכא הוא, דלא שיי� לית

לא שיי� חסרו זה, הוא ששמח בחלקו ש, אבל מי לו מנה רוצה מאתי�
כוונת חז''ל איזהו  ,ולפ''ז י''ל בדר� חידודבאמת מקבל שכר בעול� הזה. 

 עשיר השמח בחלקו, דהיינו מי ששמח בחלקו הוא עשיר ר''ל שהוא מקבל
בפרשתנו, ונעשה  י�שכר בעול� הזה, דהיינו שהוא מקבל הברכות הנאמר

  .  אכי''ר עשיר אמיתי
  

הי' עקב תשמעו וגו' ושמר ה' אלקי� ל� את ועפ''י הפסוק וי''ל באופ� אחר, 
�אד� ישמע לכל הא�  צ''ע לכאורה .הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתי

ולמה צרי� להשבועה של זכות  ,הוא זוכה להברכות בזכות עצמו ,המשפטי�
, בעול� הזה אע''פ שהוא עושה המצוות אינו זוכה להברכותש וי''ל אבות.

זוכה להברכות הוא מצד השבועה ר מצוה בהאי עלמא ליכא, וזה שכיו ששכ
שמו''ע אנו מבקשי� בהטע� כשמתפללי�  ולפ''ז י''ל שנשבע לאבותינו.

שכר זכות לבקש, ש שו�  לנוקשות בזכות האבות, דהיינו מצד עצמנו איב
   מצוה בהאי עלמא ליכא, לכ מבקשי� בזכות האבות. 

  
בפרשה זו שכר  התורה הבטיחהשאופני� זה  'ב'יש לפרש בי �  סיכו� הדברי�

כר מצוה בהאי עלמא שש בקידושי (ל''ט) אע''פ שאמרו חז''ל ,בעול� הזה
כא הוא כדי באמת שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, וכל השכר הנזכר  א)ליכא. 

לחיי עול� הבא.  יזכהל להתחכ� בתורה בלי שו� טירדות, כדי שוכהאד� יש
צפו לצדיקי� הוא גדול מאד,  שה�וגדולות מצות חמורות  שכר רק על ב)

אותו כפרש''י, ו קלות שאד� דש בהת במצוו, משא''כ כא איירי לעול� הבא
אמרו חז''ל שכר מצוה  בסת� אינשידוקא  )ג בעול� הזה. נות לאד� שכר

מצוות שאד� דש אפילו � מישמקיידמעלה  נשיילא אבלבהאי עלמא ליכא, 
מי שעובד ע''מ לקבל פרס, לרק ) ד. בהאי עלמאג� שכר  לה� יש ,בעקביו

אמרו חז''ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אבל מי שעובד ע''מ שלא לקבל 
 ,באנשי� צדיקי�איירי הפרשה כא  )הבעול� הזה. ג� שכר פרס, הוא מקבל 

לברכה של  ו מצוות שאד� דש בעקביו, ולכ ה� זוכי�� אפילמישמקיי
ת השכינה, ארכה להשכדי שיז זה מטע� שכר מצוה, אלא אי עשירות, אבל
רק על  )וועשיר.  ,עניו ,חכ� ,אי השכינה שורה אלא על גבורש � וכמ''ש חז''ל

יכא, אבל על מצות שבי אד� למקו� אמרו חז''ל שכר מצוה בהאי עלמא ל
שכר בעול� הזה, וכא איירי ממצוות שבי אד�  יש בי אד� לחבירושמצות 

קאי  ''משפטי�''שנאמר והי' עקב תשמעו את המשפטי� האלה, ש ,בירוחל
ליכא, באמת שכר מצוה בהאי עלמא  )זבירו. חעל מצוות שבי אד� ל

אלו דברי� שאד� אוכל  �כדאיתא , מפירותיה� רק והפרשה כא איירי
בעד השכר לא הוי  )חוהקר קיימת לעול� הבא.  ,פירותיה� בעל� הזה

 ט). בתורה ובמצוותסק כשע שמחה אשר שמחהבשכר , רק המצוה עצמה
מצוות, לעשות  אחרי�השכר לא הוי בעד המצוה עצמה, רק על זה שמחזק 

י והי' דהיינו דכיו שהוא בשמחה ע''י עשיית המצוות, כמ''ש והי' עקב, וא
 )י. בשמחה ג''כ להיותרוצי לעשות מצוות, כדי  אלא לשו שמחה, ג� אחרי�

שכר מצוה בהאי עלמא ש בתורה, ולא מקבל הברכות שנאמר אד� באמת
איזהו קיי� דברי חז''ל זוכה ל ליכא, אבל כיו שהוא עובד ה' בשמחה, והוא

, דהיינו גדול רושכאילו הוא ענחשב  עצמו הואלכ  עשיר השמח בחלקו,
הטע�  יא) .כאילו יש לו כל הברכות הנאמרי� כא ,שמחהב כ''כ הואש

מי שיש לו מנה כיו שאי זה נחשב ברכה, דעלמא ליכא,  ששכר מצוה בהאי
אי לו חסרו זה, שמח בחלקו, לכ י באד� שרוצה מאתי�, אבל כא אייר

אינו מקבל שכר מצד  )בי גדול.להיות עושר  ברכות שנאמרו בתורה,הוזוכה ל
     . , דהיינו בזכות אבותלאבותינו ה' , רק מצד השבועה שנשבעהמצוה עצמה

  
, והיה בבית חולי�, חלה במחלה רח''ל ''שערי שמי�''פע� אחת יהודי זק� ממתפללי הרומנישער שוהל  � פרש''י מצוות שאד� דש בעקביו  �ב תשמעו� והיה עק

ב� תשעי�  אמר לו שאני כבר ו א� יש לו חברי� שבאי� לבקרו,ושאל ,פע� אחת נכד של החולה בא לבקרו ש� לבקרו,הל� תמיד  ,של בית הכנסת אבי זצ''ל רב

�  שהוא באמת חבר טוב שלי ,אבל יש לי רק אחד , ואי� לי עוד שו� חברי�, וג� אי� לי הרבה ממו�,שנה )True friendוזהו הרב שלי ,תמיד אותי בא לבקרהוא ש (, 
והוסי  שאני מכיר  אמר לי מעשה זה,ו נכד י�,ולא בשביל דברי� צדדי ,רק בשביל שדואג על מצבי ינשבא לבקר ,שפיגעל, שהוא באמת חבר טוב יצחק הרב יעקב

אבל דברי�  ,בזמ� שבאתי לבית הכנסת שלו ע� זקני ,וג� למדתי דברי� הרבה מאבי� לי א  פע� על שו� אד� דברי� כאלו,ולא אמר  ,זקני יותר מעשרי� שני�
  .חבל על דאבדי� ולא משתכחי�זהו היסוד של אבי�,  ''חבר טוב''אלו שזקני אמר לי שהוא 
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