
״השמר לך פן תשכח את ה׳ אלקיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום״

התורה חוזרת ומזהירה כמה פעמים את ישראל לבל ישכחו את הטובה ואת מקור הטובה. שתי אזהרות כאלו מצויות 
בפרק ח בפרשה, אחרי תיאור הטובה העשויה לגרום לאדם לשכוח את מקור הטובה: 

האזהרה הראשונה מופיעה בפסוקים ז-יא אחרי תיאור טוב הארץ: ה׳ אלקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, 
ארץ חיטה ושעורה, גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ואכלת 
ושבעת וברכת את ה׳ אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. לאחר תיאור הטובה, מגיעה האזהרה: הישמר לך פן 

תשכח את ה׳ אלקיך, כאמור לעיל.

האזהרה השניה מופיעה בפסוקים יב-יח, אחרי תיאור רוב הטובה שיש לאדם: פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה, 
ובקרת וצאנך ירביון, כסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך – ירבה. ורם לבבך, ושכחת את ה' אלקיך – המוציאך מארץ 
מצרים, המוליכך במדבר הגדול והנורא ארבעים שנים בהם שמלתך לא בלתה ורגלך לא בצקה, המוציא לך מים 

והמאכילך מן במדבר. ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה.

האזהרה הראשונה היא מההתפעמות מטוב הארץ, מהרושם הראשוני שהארץ עתידה לתת בכניסתם של ישראל. 
היציאה  זכר  את  התורה  מעמידה  אלו  אזהרות  כנגד  לטוב.  והתרגלות  בארץ  מההשתקעות  היא  השניה  האזהרה 
ממצרים, המסע במדבר הגדול והנורא, המים שנובעים מהסלע, והמן שירד מהשמים. כל אלו ניתנו בחסדי ה׳ והם 

ניסים גלויים וידועים, אותם יודעים ישראל ליחס לקב"ה. 

לעומת ניסים גלויים אלו, הרי ששתי האזהרות מדברות על טובות נסתרות: ארץ פורחת עם מים בשפע, מינים שונים 
של פירות ותנובות ומחצבים. עם כל אלו – תאכל ותשבע, תבנה בתים, ותרבה צאן ובקר וכסף וזהב.

"ותזכור עוד כי במדבר אשר אין לאל ידך לחיות שם עשה לך כל צרכך, אם כן גם החיל הזה אשר עשית בכוחך 
השם הוא שנתן לך הכוח כאשר עשית אותו״ – כך ברמב"ן. כשם שההליכה במדבר התאפשרה בחסדי ה' ובניסים, 
כך ישיבתך בעולם והחיל שאתה עושה בו מתקיימים בחסדי ה' ובניסים; אלו גלויים ואלו נסתרים. ונלמד מכאן גם 

שהמצוות שאנו עושים לזכר הניסים הגלויים - אינם אלא כדי שנפקח ענינו גם על הניסים הנסתרים.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

19:02 הדלקת נרות 
19:15 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
17:30 מנחה  
19:55 ערבית  
19:56 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת עקב 
בס"ד | שקיעה: 19:22 | סוף זמן קריאת שמע: 9:25 | כג מנחם אב התשפ"ב | שבת שלום!

אין לקחת ספרים מספריית בית 
הכנסת ללא רשות הגבאים.

 
הכנסת  בבית  קיץ  אירועי  לו"ז 

הקהילתי:

20.7 | סדנת בלונים לילדים
27.7 | שעת סיפור בבית הכנסת
30.7 | סעודה שלישית קהילתית
1.8 | ערב נשים במסעדת ביגה
3.8 | יוצאים לטבע עם הקהילה

11.8 | טיול לילה ופוייקה
17.8 | פעילות לילדים

27.8 | סעודה שלישית קהילתית

בשבת הבאה, שבת פרשת ראה, 
משותפת.  שלישית  סעודה  נקיים 
יפורסמו  והרשמה  עדכונים 
במהלך השבוע בקבוצת הווצאפ.

פרץ  משפחת 
את  מזמינה 
לקידוש  הציבור 

אחרי התפילה.

הודעות



עדכונים נוספים
תודה רבה לשילה שמואל על הפעילות 
הכיפית ועל ההדרכה בתחנת כיבוי אש 

מתיתיהו!

טוב  מזל 
למשפחת 
 - פרץ 
ת  ל י א
ם  י ק י אל ו

להולדת  ואהרון  נעמי  הבן,  להולדת 
הנכד! 

ה  ח ל צ ה ב
הקהילה  לחיילי 
ישי  האמיצים, 
ומעוז  פנקרץ 
שהתגייסו  פרץ, 

השבוע! 

גליונות נחמה | מה ראה משה?
פסוק ט"ז: "וֵָאֶרא ְוִהּנֵה ֲחָטאֶתם ַלה' ֱא-

ם  ַסְרּתֶ ָכה  ַמּסֵ ֵעֶגל  ָלֶכם  יֶתם  ֲעׂשִ לֵֹהיֶכם 
"וֶָאְתּפֹׂש  י"ז:  פסוק  ֶרְך,..."  ַהּדֶ ִמן  ַמֵהר 
יָָדי"  י  ּתֵ ׁשְ ֵמַעל  ִלֵכם  וַָאׁשְ חֹת  ַהּלֻ ֵני  ׁשְ ּבִ
אבות דר' נתן פרק ב': נסתכל בהן וראה 
שפרח כתב מעליהן. אמר: היאך אני נותן 

להם לישראל את הלוחות שאין בהם ממש? אלא אאחוז ואשברם, שנאמר "ואתפוש בשני 
ידי". ומקשים: היאך יש ללמוד מפסוק זה ש"נסתכל בלוחות  הלוחות ואשליכם מעל שתי 
וראה וכו'", והלא לפי הכתוב נראה שנסתכל בעגל ובעובדים לו? בעל משך חכמה, מיישב 
קושיה זו בעזרת הכתוב: בראשית כ"ט כ"ה: "וְַיִהי ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵה ִהוא ֵלָאה" וכן ויקרא י' ט"ז: 
ֵאׁש  ֶנה ּבֵֹער ּבָ ה ְוִהּנֵה ׂשָֹרף" שמות ג' ב': "וַיְַּרא ְוִהּנֵה ַהּסְ ַרׁש מֹׁשֶ רֹׁש ּדָ את ּדָ ִעיר ַהַחּטָ "ְוֵאת ׂשְ
ל" ]1[ יישב את הקושיה הנ"ל בעזרת הפסוקים האלה! ]2[ מהו המסומל  ֻאּכָ ֶנה ֵאיֶנּנוּ  ְוַהּסְ

בציור זה של פריחת הכתב מעל הלוחות?

גליונות נחמה | פרשת עקב | יפתה

ה ְלַבְבֶכם" ן ִיְפּתֶ ְמרוּ ָלֶכם ּפֶ ָ פסוק ט"ז: "ִהּשׁ

תמית  "ופותה  ה'(  )איוב  כמו  פתיות,  לשון  חזקוני: 
שוטה(  )מלשון  ישטה  פן  לכם  הישמרו  כלומר:  קנאה", 

לבבכם ויעשה מעשה פתיות.

העמק דבר: מלשון )בראשית ט'( "יפת אלוקים ליפת", 
בעונשין  הקלה  לחשוב  שגורם  הלב,  הרחבת  היינו 

וכדומה ועל ידי זה "וסרתם...".

מה גרם לשניהם לסטות מדרך הפירוש הרגיל, המפרשו 
מלשון פיתוי?

בס"ד | שבת פרשת עקב | כג מנחם אב התשפ"ב | שבת שלום!

ברכת הזימון מהתורה או מדרבנן? | מכון הלכה ברורה
הגמרא )ברכות מח, ב( דורשת מהפסוק בפרשתנו: "מנין לברכת המזון 
מן התורה? שנאמר 'ואכלת ושבעת וברכת' - זו ברכת הזן, 'את ה' אלקיך' 
או  מהתורה  הוא  זימון  חיוב  האם  הפוסקים  נחלקו  הזימון".  ברכת  זו   -
מדרבנן. בפשטות, הלימוד מהפסוקים הוא דרשה גמורה, וחובת הזימון 

היא מהתורה. כך מבינים הראב"ד, הלבוש ופני יהושע.
ספר  בקרית  המבי"ט  סובר  לעומתם, 
כיון  מהתורה,  חיובו  בעשרה  זימון  שרק 
שהברייתא דורשת ברכת זימון מ"את ה' 
אלוקיך", ורק בעשרה אומרים "אלקינו"; 
לברכת  הדרשה  מדוע  מובן  שיטתו  לפי 
הזן קודמת לדרשת ברכת הזימון, שלא 
כסדר אמירתן - כי דוקא "אלקיך" רומז 
לברכת הזימון בעשרה. אלא ששיטתו לא 
תתיישב עם גירסת הגר"א כאן: "'וברכת' 
זו   - אלוהיך'  ה'  'את   , הזימון  ברכת  זו   -

ברכת הזן", וכך הגרסה בירושלמי.
הרא"ה,  גאון,  נטרונאי  רב  של  דעתם 
ברכת  שכל  היא  והמאירי  הריטב"א 
מהפסוק  והלימוד  מדרבנן,  היא  הזימון 

הוא אסמכתא בעלמא.
היא  הזימון  שברכת  כותב  הרשב"א 
הבריות.  כבוד  משום  ונדחית  מדרבנן, 
שכוונתו  מפרש  איש  החזון  אולם 
היא  עשרה  כשיש  השם  שהזכרת  היא 
היא  הזימון  ברכת  עיקר  אבל  מדרבנן, 
מהתורה,  שהיא  מוכיח  הוא  מהתורה. 
הטוב  מברכת  פטורים  שפועלים  מהדין 
פטורים  ואינם  מדרבנן,  שהיא  והמטיב, 
זאת,  ראיה  דוחה  הוא  אולם  מזימון. 
דרבנן,  חיובה  הזימון  שברכת  שייתכן 
לאומרה  הפועלים  צריכים  זאת  ובכל 
מכיוון שהיא קצרה ואינה גורמת לביטול 

מלאכה.
מגדים  הפרי  אריה,  השאגת  מסקנת 
הזימון  שברכת  היא  ברורה  והמשנה 

מדרבנן.


