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יך לך את הברית קאל ה'תם ושמר ווהיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אכתוב בפרשתנו, "
עקב , ש"והיה )תרנו ,עקבפרשת אמת שפת (. איתא מהחידושי הרי"ם יב), דברים ז(" ואת החסד אשר נשבע לאבתיך

  , ע"ש. וקשה, מה הקשר בין פסוק זה לרבי עקיבא?לרבי עקיבא" הוא רמז תשמעון
  

, ע"כ. מה הכוונה למצוות תשמעון דש בעקביוות הקלות שאדם ואם המצ -והיה עקב תשמעון י, רש"פירש 
  שאדם "דש בעקביו"?

  
, שצריך האדם הענוהיותר בגוף האדם, והוא רומז למידת " הוא המקום הנמוך בעקבנראה לי לפרש בס"ד: ה"

 "והיה עקב תשמעוןשפסוק " ,עבודת ישראל. וכתב ה(עיין בעל הטורים ריש פרשתנו, ועוד הרבה ספרים)להיות עניו ושפל רוח 
 (פרשתנו) נועם אלימלךוה נכנע ושפל.דהיינו  ב",עק"להיות במדריגת שהוא  ,יסוד כל עבודת ה' יתברךלמרמז 
  , ע"ש.שפסוק זה מורה שכל מצוה שעושים, צריכה להעשות עם ענוהכתב 

  
"ענוה גדולה מכולם". אך יש לדעת,  (עבודה זרה כ:)מידת הענוה היא השורש לכל המידות הטובות, ואמרו חז"ל 

בכוחה לרומם את האדם  –שהענוה היא גם מהמסוכנות שבמידות, כשלא משתמשים בה כראוי. ענוה אמיתית 
(תולדות יעקב יוסף, בכוחה להוריד את האדם לבאר שחת. אמר הבעל שם טוב הקדוש  –המעלות. ענוה פסולה  לרום

, שמצד שפלותו אינו מאמין שהוא רוב ענוונתנותו של האדם גורם שיתרחק מעבודת ה' יתברך: פרשת עקב)
תורתו ותפילתו. שאילו היה גורם שפע לכל העולמות על ידי תפילתו ותורתו, ושגם המלאכים ניזונין על ידי 

מאמין בזה, כמה היה עובד את ה' בשמחה וביראה מרוב כל, והיה נזהר בכל אות ותנועה ומילה לאמרה כראוי. 
"אם תשכבון בין שפתים", שהקב"ה שומר ושוקד על  (תהלים סח, יד)וכן יש לתת לב אל מה שאמר דוד המלך ע"ה 

תפילה ותורה בדחילו ורחימו. ואם אדם ישים לב לדברים אלו,  שפתי האדם לנושקם כשמוציא מפיו תיבות של
חובות כתב הבודאי יאחזנו רתת וזיע שהמלך הגדול והנורא שומר ושוקד על שפתיו הנבזים וחדל אישים, ע"ש. ו

לה או יאפילו במ ,[יתברך] ואל תמעט בעיניך שום טובה שתעשנה לשמו: ")פרק ה ,שער חשבון הנפש(הלבבות 
 -נמצא, הדרך הנכונה לגשת לעבודת ה' היא לאחוז בשני הקצוות יחד  ", ע"כ.רב אצלוהמעט ממך  כי ,בראיה

  להיות עניו ושפל, ובכל זאת לדעת את גודל החשיבות של כל מילה ותנועה קלה שעושה למען שמו יתברך.
  

ר את מעלותיו העניו האמיתי מכי. ידיעת חשיבותו ומעלתו של עצמו, אינה מפחיתה ממידת הענוה העצמית
. לעומת זאת, "ענוה פסולה" היא כשאדם ולא לכוחו ועוצם ידו ,ה"ואינו מייחס אותם אלא להקב ,וחשיבותו

  חושב שאין לו חשיבות ומעלות. "ענוה פסולה" עלולה להוביל את האדם לעבור על כל התורה כולה. 
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, הפתח הראשון הוא שידע האיש העובד ערך עצמורבינו יונה פותח את ספרו "שערי עבודה", בזה הלשון: "
  ", ע"ש.וגדולתם וחשיבותם וחיבתם אצל הבורא יתברך ,ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו

  
מצוות דהיינו  – לענוה" רמז עקב". "בעקביועתה נראה לי לפרש בס"ד, שזו הכוונה למצוות שאדם "דש 

נותו אינו מכיר את כבודו האמיתי, ומבטל את . שמרוב ענוונתענוונתנותו הפסולה שאדם דש ומבטל מחמת
  המצוות ואינו מחשיבן. 

  
, מידת הענוה היא כנגד העקב, כי היא המידה שמקיימת את כל העבודת ה' של (פרשת עקב) נועם אלימלךכתב ה

 . וזה כפי שאמרנו, שהעניו האמיתי מכיר את כבודו ומעלותיו,הקיום שהגוף עומד עליוהאדם, כמו העקב, שהוא 
  ומתוך זה מחשיב את מעשיו ומייקר את עבודתו, וקם וניצב לעבוד את ה' בכל כוחו.

  
. במקום שהתורה רבי עקיבאתשמעון" מרמז על  עקבעתה נבין באופן נפלא את דברי החידושי הרי"ם, ש"והיה 

ול ליפול מורה לאדם לעבוד את ה' מתוך ענוה, מתייחסת התורה לסכנה הכרוכה בדבר. יודעת התורה שהאדם על
לבאר שחת, ולדוש על מצוות התורה ב"עקביו", דהיינו בענוונתנותו הפסולה וחוסר הכרת כבודו וחשיבותו. 

  ולכן התורה מרמזת לנו באותה מילה שמורה לנו להיות ענווים, על רבי עקיבא. 
  

ובים בתורת , וחכמים פסקו בהן דמים קצבושתדנה בחבלות שאין בעיקרן אלא  .)צ(המשנה במסכת בבא קמא 
נותן לו  (על לחיו), . סטרו(דמי בושתו).. נותן לו סלע (שהכהו באוזנו), התוקע לחבירוקנס. אומרת המשנה: 

, (דהיינו בגדו העליון) באזנו, תלש בשערו, רקק והגיע בו רוקו, העביר טליתו ממנו (פגם) צרם ...מאתים זוז
כל הדמים הקצובים הללו  –. פירוש ל: הכל לפי כבודוזה הכלזוז.  נותן לו ארבע מאות ,פרע ראש האשה בשוק

. אבל לאדם שאינו מכובד כל כך, אינו משלם כשיעורים הללו, המכובד ביותרשנזכרו במשנה, אינם אלא לאדם 
, וסובר שכל בני ישראל שווים בקנסות הללו, אבל רבי עקיבא חולק על זה. אלא לפי ראות עיני בית דין

 ביאמר רלו שאינו מכובד, משלם כמו שמבייש את המכובד ביותר. וזה לשון המשנה: והמבייש כל יהודי, אפי
עניים שבישראל רואין אותם כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם, שהם בני אברהם יצחק  לואפי ,עקיבא
 , ע"ש.ויעקב

  
אל, הרי הוא הרי רבי עקיבא מגלה לנו את כבודנו וחשיבותנו האמיתית, שאפילו הפשוט שבפשוטים שבישר

כהחשוב שבחשובים, שהרי בן של אברהם יצחק ויעקב הוא. ולכן במילה שהתורה מורה לנו לקיים את המצוות 
 ,נחיה עם הכרת כבודנו ,שיחד עם הענוה ללמדנורומזת לנו גם על רבי עקיבא,  –"עקב"  –מתוך ענוה 

אלא  ".עקבינו"דוש על המצוות בובזה לעולם לא ניפול לענוה פסולה ול .וחשיבותנו האמיתית ,מעלתנו
  !אלקינו 'להקימנו ולרוממנו עד ה ",עקב"נשיג ענוה טהורה שתשמש לנו ל ,אדרבה

  
  

 
 

  !בתי כנסת 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 

  
  

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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