
 שולטת לא כנסיות לבתי מקדימין שישראל בזכות 
 רעה עין בהם

 והיה עקב תשמעון כו' והסיר ה' ממך כל חולי )ז יב טו(
נראה פירוש הענין בהקדם דאיתא במדרש ובגמ' ברכות )ח.( דר' 
יוחנן שמע שיש בבבל אנשים שמאריכים ימים, ותמה על כך 

שדוקא בארץ  דהא כתיב "למען ירבו ימיכם על האדמה", משמע
ישראל יש ברכה לאריכות ימים וכיצד איכא סבי בבבל, כיון 
ששמע שבבבל מקדימים ומחשיכים לבתי כנסיות אמר דמה"ט 
מאריכים ימים עיי"ש. והנה בדברי הגמ' נראה שתמיהתו של ר"י 
היא על כך שבבל מאריכים ימים, וקשה מדוע דוקא על בבל 

 .מתמיה, והא על כל חוצה לארץ יקשה כך
ונראה לפרש בזה דאיתא בגמ' ב"מ )קז:( שרב איקלע לבית 
קברות בבבל ואמר צ"ט מתים בעין הרע ואחד בדרך ארץ, ומקשה 
תוס' שהרי זרעא דיוסף לא שלטה בהו עינא בישא והיה להם 

 לחיות טפי, ובמהרש"א שם תירץ ששבט יוסף לא גלו לבבל.
כיצד  ועפי"ז אתי שפיר שעל שאר חו"ל לא מתמה ר' יוחנן

מאריכים ימים מפני שאפשר שהם מזרעא דיוסף דלא שלטה 
בהו עינא בישא, אך על בבל שלשם לא גלו שבט יוסף, וא"כ כל 

 מי שבבבל שלטה ביה עינא בישא מתמה, כיצד מאריכים ימים.
אך מעתה יש לדעת מה תירוץ יש בכך שמשום שמשכימים 

 להלן.ומחשיכים לבתי כנסיות מאריכים ימים, ויש לפרש כד
הנה בלעם אמר "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" 
)במדבר כד ה(, ונראה לפרש רצונו של בלעם בזה, שהרי איתא 
בחז"ל שרצה בלעם לכוון לרגע כעסו של הקב"ה ולקללם, ואיתא 
בגמ' ברכות )ו:( שכשהקב"ה בא לבית כנסת אם אינו מוצא בו 

שמה טבו אוהליך  עשרה מיד כועס, וזה בא בלעם לומר שמכיון
וכו' כלומר שמשכימים לבתי כנסיות אין בא הקב"ה לכלל כעס, 

 וא"א לקללם.
ובגמ' ב"ב )ס.( איתא שכוונת בלעם היתה לומר שאין פתחיהם 
מכוונים, ומכיון שכן ראויים הם שתשרה עליהם שכינה ואין עין 

 הרע שולטת בהם, לכן א"א לקללם.
ומר לבלק מדוע אינו יכול וא"כ עולה שכוונת בלעם במקרא זה ל

לקללם: א. מפני שאין הקב"ה כועס עליהם, ב. מפני שאין עין 
 הרע שולטת בהם.

ומעתה י"ל שפיר מדוע משום שמשכימים ומחשיכים לבתי 
כנסיות איכא סבי דה"פ, מאחר ורוב מתים מעין רעה הם מתים, 
ובבבל אין מזרעו של יוסף, א"כ כיצד מאריכים ימים, והא רק 

יש את הברכה של "ירבו ימיכם", ועל כך י"ל שמכיון  בא"י
שמשכימים לבתי כנסיות אין הקב"ה כועס כשמגיע לבית הכנסת 
ורואה עשרה, ומיד משרה שכינתו, ומכיון שמשרה שכינתו 
ראויים הם שלא ישלוט בהם עין הרע כדחזינו בדברי בלעם, ולכן 

 מאריכים הם ימים, כך פירוש הענין.

המכוון בפרשתנו "והיה עקב תשמעון", ופירשו והשתא נבוא אל 
חז"ל אלו מצות שאדם דש בעקביו, והיינו הליכה לבית כנסת, 
ומכיון שעושה אדם זאת לכן "והסיר ה' ממך כל חולי", ואמר רב 
)בב"מ קז:( זו עין הרע, ר"ל שע"י שמקדים לבית כנסת ניצל מעין 

 הרע כמתפרש.
 עדות ביוסף

 ין עבירה מכבה מצוהאימתי יש שכר בעוה"ז וא

הנה בסוף  והיה עקב תשמעון וכו' ואהבך וברכך וגו' )ז יב(
פרשת ואתחנן נאמר "היום לעשותם" )ז יא(, ופרש"י היום 
לעשותם ומחר לקבל שכרם משום דשכר מצוה בהאי עלמא 
ליכא, ואילו כאן נאמר ואהבך וברכך, הרי שיש שכר למצוות 

 בעוה"ז, וצ"ב.
שידועה הקושיא כיצד אין שכר מצוה  ונראה ליישב ובהקדם

בהאי עלמא, והרי נאמר בתורה איסור להלין שכר שכיר. ואחד 
מן התירוצים שנאמרו על כך הוא דאיתא בחז"ל שעבירה מכבה 
מצוה, וא"כ א"א לתת לאדם שכר על מצוה שעשה שמא אח"כ 
יעשה עבירה ותכבה את המצוה שעשה, ונמצא שלא מגיע לו 

 שכר על כך.
בזוה"ק שעבירה אינה מכבה תורה, כלומר שאת לימוד  ואיתא

התורה אינו מפסיד אפילו ע"י שעושה עבירה, שהתורה נמשלה 
לאש דכתיב "הלא כל דברי כאש", וכתיב "אש תמיד תוקד על 
המזבח לא תכבה", הרי שאת התורה א"א לכבות, משא"כ את 

 המצוה שאינה משולה לאש יש בכח העבירה לכבות.
סיפו אף לחלק בין מצוה שעושה מיראה למצוה ובמפרשים הו

שעושה מאהבה, שמצוה מאהבה יש לה כח של אש כתורה, וא"כ 
מצוה שעושה מאהבה נמי אין בכח העבירה לכבותה ורק מצוה 

 שעושה מיראה יש בכח העבירה לכבותה.
ולפי"ז נמצא שעל תורה ועל מצוה שעושה מאהבה יש שכר 

לכבותם, ורק במצוה מיראה  בעוה"ז, שבזה אין לעבירה יכולת
אין שכר בעוה"ז מפני שיש לעבירה אפשרות לכבותה ושמא 

 אח"כ יחטא.
ועפי"ז נבוא אל המכוון בכמה ענינים בחז"ל וכדלהלן, דאיתא 
במדרש שוחר טוב )כה( "לדוד אליך ה' נפשי אשא" הדא הוא 
דכתיב ביומו תתן שכרו. ותמוה. ולמתבאר י"ל דה"פ, שמאחר 

פשו לקב"ה ועשה כל מצוותיו מאהבה הרי אין חשש ודוד נשא נ
שעבירה תכבה את מצוותיו, ויכול הוא לקבל את שכרו בעוה"ז, 
וזהו נמי מה שאומר דוד )שם( "חטאת נעורי ופשעי אל תזכור כי 
על כל פשעים תכסה אהבה", שמאחר ומצוותי מאהבה אין 

 פשעי יכולים לכסותם.
, שבפרשת ואתחנן מעתה יש לפרש היטב את המקראות כאן

מסיים היום לעשותם ומחר לקבל שכר דקאי על מצוות שעושה 
מיראה, דכתיב התם "לשומרי מצותי" )ז ט( ופרש"י לעושין 
מיראה, וא"כ שפיר שאין שכר על כך בעוה"ז, משא"כ כאן 
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שנאמר "ואהבך וברכך" קאי על העושים מאהבה, וכמו שפירש 
אין עבירה מכבה מצוות הספורנו, וא"כ שפיר יש שכר בעוה"ז ש

 אלו.
ובזה שפיר עוד מה דכתיב בריש פרשת בחוקותי "אם בחוקתי 

ד(, וקשה כיצד -תלכו כו' ונתתי גשמיכם בעתם" )ויקרא כו ג
יקבלו על כך שכר בעוה"ז, והא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, 
ברם פרש"י שם אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, וא"כ 

רה מכבה תורה ולכן על כך יש שכר שפיר מפני שאין עבי
 בעוה"ז.

 נחלת יעקב יהושע

ג' המצוות הרמוזות במילת עקב תשמעון והשייכות 
 שביניהם

הקשו  יג(-והיה עקב תשמעון כו' ואהבך וברכך וגו' )ז יב
 המפרשים והרי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא.

ונראה ליישב ובהקדם דבפענח רזא כתב ש"עקב תשמעון" הוא 
רובי תבשילין, שזהו כמו שגבי אברהם נאמר "עקב אשר ר"ת ע

שמע בקולי" ופירשו חז"ל דקאי על ששמר אפילו עירובי 
תבשילין, הרי שהכא בעקב בא לרמז על אברהם ששמר ערובי 

 תבשילין. 
עוד כתב שבמילת עקב תשמעון רמוזה מילת שבת, ע"י האות 

ת לרמז "ב" מעקב ואותיות "תש" מתשמעון, הרי עולה תיבת שב
 ששקולה שבת כנגד כל התורה. 

 י פירש: עקב, מצוות שאדם דש בהם בעקביו. "וברש
ובבעלי התוס' פירשו, דקאי גבי מצות ציצית שאדם גורר אחריו 

 כמנהג העולם.
הרי קמן שבמילת עקב רמוזות ג' מצוות: א. ערובי תבשילין, ב. 

שכר  שבת, ג. ציצית. והנה על ג' מצוות אלו מבואר בחז"ל שיש
 בעולם הזה, כל מצוה מטעם אחר וכדלהלן.

א. גבי עירוב תבשילין יש שכר בעוה"ז שהרי ערובי תבשילין 
היא מצוה דרבנן, ואיתא בספר חסידים )אות ר"י( שרק על מצוות 
שנאמרו בתורה אין שכר בעוה"ז, אך על דקדוקי סברא ומוסיפי 

ן יש סייגים יש שכר בעוה"ז, וא"כ ממילא על עירוב תבשילי
 שכר בעוה"ז.

ב. גבי שבת איתא במדרש שיש שכר בעוה"ז, שהרי גבי שבת 
נאמר ברכת ה' היא תעשיר, ובאמרי שפר כתב הטעם משום 
שגבי שבת המצוה היא גופנית שנאמר "וקראת לשבת עונג", 

 וא"כ גם השכר הוא גופני.
ג. גבי ציצית נמי יש שכר בעוה"ז, שכתב המהרש"א שכל מצוה  

ר את עצמו ממנה ואפ"ה עושה אותה יש על כך שכר שיכל לפטו
בעוה"ז, ורק על מצוה שאינו יכול לפטור את עצמו ממנה אין 
שכר בעוה"ז, והנה מצות ציצית יכול הרי להיפטר ממנה ע"י שלא 

 ילבש בגד של ד' כנפות, וא"כ שפיר יש על כך שכר בעוה"ז.
אהבך ומעתה אתי שפיר שנאמר כאן "והיה עקב תשמעון וכו' ו

וברכך", כלומר שיש שכר בעוה"ז, ד"והיה עקב" קאי על הנך ג' 
מצות: א. עירוב תבשילין, ב. שבת, ג. וציצית, שעליהם יש שכר 

 מצוה בהאי עלמא.
וע"ד החידוד נראה להמשיך ולומר, שבדוקא רמוזים ג' מצות אלו 
בעקב תשמעון מפני שיש שייכות בין כל המצוות הללו, שהרי 

כיצד שמר אברהם אבינו את כל התורה ואפילו  הקשו המפרשים
עירובי תבשילין, והא ב"נ ששבת חייב מיתה, ותירצו המפרשים 

 כישראל  דינו  שאם  חטא,  לא  שלבש אברהם ציצית ועי"ז ממ"נ 

אי"ז טלטול מפני שמחוייב בציצית, ואם דינו כב"נ הרי בגד זה 
ת כדינה, מיותר ונמצא שעובר על טלטול ועי"ז אינו שומר שב

 הרי שיש קשר בין הנך ג' מצות הרמוזות ב"עקב תשמעון".
 נחלת יעקב יהושע

השייכות בין "ויענך וירעיבך" להמשך הפסוק 
 "ויאכילך את המן"

יש להבין מה השייכות  ויענך וירעיבך ויאכילך את המן )ח ג(
 בין מה ש"ויענך וירעיבך", לבין מה ש"ויאכילך את המן".

גמ' בב"מ )קטו.( דאיתא התם כל ימי עני ויש לפרש עפי"ד ה
רעים, ופריך והא איכא שבתות וימים טובים, ומשני מסייע ליה 
לשמואל דאמר שינוי ווסת תחילת חולי מעיים, כלומר שעני 
הרגיל לרעב אף כאשר אוכל כהוגן עדיין רע לו, שמאחר שאינו 

 רגיל לאכול נחלה ע"י כך חולי מעיים.
וק היטב, דכתיב "ויענך וירעיבך", והרי ועפי"ז יש לפרש את הפס

מאחר שהיו רעבים עתה אף אם יביא להם הקב"ה אוכל עדיין 
יהיו ימיהם רעים, שהרי ע"י האוכל יחלו חולי מעיים, ולזה 
הוצרך הקב"ה להאכילם דוקא את המן, שהרי איתא בגמ' יומא 
)לה.( שהמן היה נבלע באיברים, שהיו מכניסים לגופם מן ולא 

ים, וא"כ הרי שאע"פ שאכלו את המן אחר שהיו רעבים מוציא
 לא באו לידי חולי מעיים מפני הכניסו ולא הוציאו.

וא"כ שפיר ממשיך הפסוק ויענך וירעיבך ויאכילך את המן דה"פ, 
שמאחר ש"ויאכילך וירעיבך" ע"כ ש"ויאכילך" דוקא "את המן", 

 שנבלע באברים ולא יביאם לידי חולי מעיים.
 שארית יעקב

 ההבדל בשיעור האכילה בין צדיק לרשע

איתא בגמ' ברכות )כ:( אמרו  ואכלת ושבעת וברכת )ט י(
מלאכי השרת לקב"ה, כתבת בתורתך אשר לא ישא פנים ואתה 
נושא להם פנים לישראל, שנאמר ישא ה' פניו אליך, אמר להם 
הקב"ה היאך לא אשא להם פנים, כתבתי בתורתי ואכלת ושבעת 

 דקים עד כזית ועד כביצה, עכ"ד הגמ'.וברכת והם מדק
נמצינו למדים מכך שמי שצריך שהקב"ה ישא לו פנים, כלומר 
שחטא ורוצה שהקב"ה ישא לו פנים וינהג עמו לפנים משורת 
הדין, צריך אף הוא לנהוג עם הקב"ה לפנים משורת הדין ולברך 
ברכת המזון עד כזית ועד כביצה, ואפילו שלא אכל כדי שביעה, 

י שלא חטא ואינו צריך שהקב"ה ישא לו פנים, א"כ אף הוא אך מ
לא צריך לישא פנים ויכול לברך ברכת המזון רק כאשר אכל כדי 

 שביעה, ואינו צריך להחמיר ולברך כאשר אכל כזית וכביצה.
ונראה לפרש עפי"ז מקרא שנאמר "צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן 

"ה ישא לו פנים רשעים תחסר" דה"פ, "צדיק" שאינו צריך שהקב
אף הוא אינו צריך לישא פנים, וממילא "אוכל לשובע נפשו" 
שאינו צריך לדקדק ולברך ברכת המזון על כזית וכביצה וקודם 
ששבע, אלא דוקא כשאוכל לשובע נפשו מברך ברכת המזון, אבל 
"בטן רשעים" כלומר הרשע שצריך שהקב"ה ישא לו פנים, צריך 

ולברך ברכת המזון אף שלא אכל  אף הוא לישא פנים עם הקב"ה
כדי שביעה אלא רק כזית וכביצה, ולכן בטנו "תחסר" שאף 

 כשחסר לו עדיין מכדי שביעה צריך לברך.
 קהלת משה )צ'ודנוב
 עמ' י"ט אופן ד' בשם
 ר' יוחנן אייבשיץ(


