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עקב
רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

משה רבנו מצווה את עם ישראל: "וְׁשָמַרְּתָ אֶת מִצְוֹת ה' אֱלֹקיךָ לָלֶכֶת ּבִדְרָכָיו ּולְיִרְָאה אֹתֹו" (דברים ח, ו) מצוות זו - הליכה 
בדרכי ה' מוזכרת מספר פעמים בתורה. בפרשתנו: "לְיִרְָאה אֶת ה' אֱלֹקֶיךָ לָלֶכֶת ּבְכָל ּדְרָכָיו ּולְַאהֲבָה אֹתֹו" (שם י, יב) "לְַאהֲבָה 
אֶת ה' אֱלֹקֵיכֶם לָלֶכֶת ּבְכָל ּדְרָכָיו ּולְדָבְקָה בֹו" (שם יא, כב) ובפרשת 'כי תבוא': "ּכִי תִׁשְמֹר אֶת מִצְוֹת ה' אֱלֹקֶיךָ וְהָלַכְּתָ ּבִדְרָכָיו" (שם 

כח, ט)  
הרמב"ם מונה מצווה זו כמצוות עשה בפני עצמה: ''הציווי שנצטווינו להדמות לו יתברך כפי יכולתנו, והוא אמרו: 'והלכת 
בדרכיו' (דברים כח, ט) וכבר כפל ציווי זה ואמר: 'ללכת בכל דרכיו' (שם יא, כב) ובא בפירוש עניין זה: ''מה הקב''ה נקרא רחום - 
אף אתה היה רחום; הקב''ה נקרא חנון - אף אתה היה חנון; הקב''ה נקרא צדיק - אף אתה היה צדיק; הקב''ה נקרא חסיד - 
אף אתה היה חסיד'' - זהו לשון ספרי. וכבר כפל צווי זה בלשון אחר ואמר: 'אחרי ה' אלקיכם תלכו' (שם יג, ה) וגם בפירושו 
בא, שעניינו להתדמות למעשים הטובים ולמידות הנכבדות שבהם מתואר יתעלה על דרך המשל - יתעלה על הכל עילוי 

רב'' (ספר המצוות מ"ח)
והנה הרמב"ם בהקדמה למניין המצוות כותב שאחד השורשים הקובעים כיצד למנות את תרי"ג מצוות הוא ש''אין ראוי 
למנות הצווים הכוללים התורה כולה'' ומביא דוגמאות כגון: ''ובכל אשר אמרתי לכם תשמרו', ונאמר 'חוקתי תשמרו ואת 
משפטי תעשו', 'ושמרתם את משמרתי' ורבים כאלה'' מדוע אם כן פסק הרמב"ם שהליכה בדרכי ה' הינה מצווה בפני 

עצמה, למרות שמדובר במצווה הכוללת את כל תרי"ג מצוות? כך שואל הרב נבנצל שליט"א.
אומר הרב: מוכרחים לומר שהרמב"ם רואה במצווה זו ציווי פרטי ולא הוראה כללית ללכת בדרך התורה, ואם כן יתכן 
שאדם המוגדר כ'שומר מצוות' יהיה מחוסר מצוה זו של הליכה בדרכי ה' אם אכן הוא לא יקיים אותה למרות שהוא 

מקפיד על קלה כבחמורה. אם כך פני הדברים חייבים לברר מהי הדרך לקיים מצווה זו הלכה למעשה.
ובכן, הרמב"ם מסביר (הלכות דעות פ"א) שישנן מידות קיצוניות בבני האדם; יש אדם שהוא בעל חמה הכועס על כל דבר 
קטן, ויש שאינו כועס כלל; יש אדם בעל תאווה עד שאין דרך להשביע לגמרי את תאוותו ויש שאינו מתאווה אפילו 
לדברים המועילים שהגוף זקוק להם; יש אדם קמצן מאד ויש פזרן ביותר וכן הלאה. הדרך הישרה שהאדם צריך 
לבחור היא המידה הבינונית שבכל דעה ודעה, דהיינו שילך האדם בדרך האמצעית מבלי להטות לא לצד קיצוני זה 
ולא לצד קיצוני אחר; לא יהיה הולל ושוחק ולא עצב ואונן אלא שמח כל ימיו בנחת ובסבר פנים יפות. וכן לא 
יתאווה אלא לדברים שהגוף צריך להם ואי אפשר בלעדיהן כפי שנאמר ''צּדיק אכל לׂשבע נפׁשֹו'' ''ומצווין אנו ללכת 
בדרכים האלו הבינוניים והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר 'והלכת בדרכיו'' (שם) נמצא שהליכה בדרכי ה' עניינה 
תיקון המידות, והתארים המתייחסים לקב"ה בתורה ובנביאים כגון: רחום, חנון, קדוש וכדומה נאמרו כדי ללמדנו 

שמידות אלה הינן טובות וישרות והמשתדל ליישם את המידות הללו הריהו הולך בדרכי ה'.
ראוי לציין במאמר מוסגר נקודה יסודית בלימוד זה. כשחז"ל אמרו ''מה הוא חנון ורחום אף אתה הייה חנון ורחום'' (שבת 
קלג:) כוונתם לומר שכשהקב"ה מרחם עלינו אנו אומרים שהוא 'רחום', אולם אין זה אלא מה שאנו מסוגלים להשיג לפי 

קוצר הבנתנו שכן התואר 'רחום' אינו שייך כלל לעצמותו יתברך, אלא שאנו מדמים מצב זה למצב בו אדם מטיב עמנו 
ובזה הוא מקיים את רצון ה', והרי אדם זה מוגדר 'רחום', אולם האמת היא: ''לית מחשבה תפיסא בך כלל'' (הקדמה לתיקוני 
הזוהר) כלומר הקב"ה נעלה מתפיסתנו האנושית, והוא מה שאנו אומרים בתפילה "א-ל עליון". כל התארים המתייחסים 

אליו לא נאמרו אלא לסבר את אוזננו האנושית. 
והנה בנוסף למידות הנ"ל, ישנה מידה יסודית יותר הקודמת לשאר המידות, והיא החכמה. הקב"ה רצה להטיב לברואים 
ועל כן ברא אותם. אולם מי יקבע מהו טוב ומהו רע? מי יקבע כיצד להטיב לבריות? התשובה היא: החכמה העליונה, 
כפי שמתרגם הירושלמי את הפסוק: "ּבְרֵאׁשִית ּבָרָא אֱלוקִים אֵת הַּׁשָמַיִם וְאֵת הָָארֶץ" (בראשית א, א) ''בחוכמא ברא ה''; ואף 

שלמה המלך אמר "ה' ּבְחָכְמָה יָסַד ָארֶץ ּכֹונֵן ׁשָמַיִם ּבִתְבּונָה" (משלי ג, יט).
נמצא שאדם הפועל על פי השכל הישר הריהו נצמד למידת החכמה העליונה ומקיים בזה מצוות 'והלכת בדרכיו'.

על פי זה יש להסיק שלמרות הקושי בהבנת מצוות מסוימות אשר טעמן נשגב מבינתנו, הרינו מחויבים להשתדל להבין 
עד כמה שאפשר את תוכנן ומטרתן ולא להפוך את כל התורה ל'גזרת הכתוב' בלבד; זוהי תופעה נפוצה כשמתקשים 

בהבנת עניין כלשהו רגילים להיפטר מחובת העיון במשפט קצר: 'זו גזרת הכתוב'.
ראיה לדבר: כאמור האדם צריך להידמות לה', ואין דבר שאינו מובן לו יתברך - הכל הוא יודע, ''אין דבר נעלם ממך 
ואין נסתר מנגד עיניך'' (קטע מתחנון), ועל כן האדם צריך להתאמץ להבין כמה שניתן על פי שכלו על אף מגבלותיו, וככל 

שיבין את תורת ה' יותר, ככל שיבין את טעמי המצוות לעומקם הוא יקיים בזה מצווה הליכה בדרכיו.
והנה אליבא דאמת אפשר להשיג את כל התורה בשכל האנושי כפי שאמרו חז"ל על אברהם אבינו ''קיים אברהם אבינו 
את כל התורה כולה'' (יומא כח:) ומובא במדרש: מכליותיו הכיר אברהם אבינו את בוראו. ואם נשאל: מדוע אנחנו איננו 
מגיעים להשגותיו? התשובה טמונה במה שאמר שלמה המלך: "לְבַד רְאֵה זֶה מָצָאתִי אֲׁשֶר עָׂשָה הָאֱלֹקים אֶת הָָאדָם יָׁשָר וְהֵּמָה 
בִקְׁשּו חִּׁשְבֹנֹות רַּבִים" (קהלת ז, כט) שכל אדם הינו ישר, אולם הוא מושפע מהעולם שמסביבנו, דעות זרות ליהדות, דברי 
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כפירה המושמעים בכלי התקשורת, ובעיקר אנו משוחדים על ידי נגיעות אישיות, דבר שלא מאפשר להפעיל ביעילות 
המרבית את השכל הישר.

חייבים אם כן להיעזר ברבותינו, בהוראתם ובפסקי הלכה של גדולי הדור ולהתאמץ להגיע להבנה ישרה של תורתנו 
הקדושה ומצוותיה, ובכך לזכות להיות מההולכים בדרכי ה'.

 
עלון זה מוקדש כל השנה ב"נ לע"נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל

שבת שלום  יצחק חלבה
                

לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ר יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב 
אברהם צוקרמן בן שרה, אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו 

מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מרדכי שמעון בן דאדא, 
שלמה בן פורטונה, מאיר ירחמיאל בן שמחה, מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה, אילן בן יחזקאל, מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון 
בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק 

בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן 
בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר, שלמה בן שמחה, אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי, שמעון בן דינה, 

בנימין בנדט בן יוסף, הרבנית שפרה בת לאה, שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת 
שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת 

רוזה, פרלה בת גוטי, שרה בת קיז'ה, שרה בת מרים, רחל בת שרה, רינה בת אסתר ת.נ.צ.ב.ה.                                                    
המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל: jalabe@neto.net.il  ללא תשלום לזיכוי הרבים

השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר 

http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl
עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר
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