
 

 

 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -, המדור עקב

 מצוות וגבינות

? עשב, אוכל בשפע, בריאות, מחצבים, ושלום. זהו? מה עם המימד הרוחני? "עקב תשמעון"מה התמורה ל
? האם  התורה בפרשתנו מבקשת להדגיש את הקשר אהבה, שלווה פנימית, מידות, חכמהמה עם : יראה, 

האם זהו המקור לביטוי  ביום יום לבין כמות ואיכות הגבינות במדף שבסופר?בין התנהלות היהודי 
 הפסוקים:ים לכאורה כך ממש אומר 'העיקר הבריאות'? -העממי

ה׀( יב)  ָ֣ ֶקב ְוָהיָ ָ֣ ְמ֗עּון ע  ש ְ ת ּתִּ ים   א ֵ֤ טִּ ּפָ ש ְ ה ַהּמִּ ּלֶ ֵ֔ ֶּ֥ם ָהא  ַמְרּתֶ ֶ֖ם ּוש ְ יתֶ ָ֑ם ַוֲעש ִּ ַמר   אֹתָ ק ְוש ָ יךָ  ְיקָֹוָ֨ ית  ְלךָ֗  ֱאלֶֹהֶ֜ רִּ ת־ַהּבְ  ְוֶאת־ ֶאֶֽ
ֶסד ֶּ֥ר ַהֶחֵ֔ ֶ֖ע ֲאש ֶ ּבַ ש ְ ְבָךֵ֔ ( יג) :ַלֲאבֹתֶֶֽיךָ  נִּ ַרְכָךֶ֖ ַוֲאה ָ֣ ָ֑ךָ  ּוב  ְרּבֶ ךְ  ְוהִּ ַרָ֣ ְטְנָךָ֣  ּוב  י־בִּ רִֶּֽ ְדָמֶתךָ  ּפְ י־ַאַ֠ ְנָךֶ֜  ּוְפרִֶּֽ ָגָ֨ ָךָ֣  ּדְ ךָ  ְותִֶּֽירֹש ְ ְצָהֶר֗  ְויִּ

יָך   ַגר־ֲאָלֶפ  ת ש ְ רָֹ֣ ּתְ ךָ  ְוַעש ְ ל צֹאֶנֵ֔ אֲ  ַעַ֚ הָהֶֽ ֶּ֥ע ָדָמֵ֔ ּבַ ש ְ ר־נִּ ֶ֖יךָ  ֲאש ֶ ֶתת ַלֲאבֹתֶ ךְ  ָלֶּ֥ ּוךְ ( יד) :ָלֶֽ רֶּ֥ ה ּבָ ֶ֖ ים ּתְִֶּֽהיֶ ָ֑ ל־ָהַעּמִּ ּכָ ה מִּ ֶּ֥ ְהיֶ  ְבָך   לֹא־יִּ
ר ה ָעָקֶּ֥ ֲעָקָרֶ֖ ְבֶהְמּתֶֶֽךָ  ַוֶֽ יר( טו) :ּובִּ ִ֧ סִּ ק ְוה  ָךֶ֖ ְיקָֹו  ּמְ י מִּ לִּ ל־חָֹ֑ י   ּכָ ם ְוָכל־ַמְדו  יִּ ְצַרָ֨ ים מִּ ָ֣ר ָהָרעִֶּ֜ ְעתָּ  ֲאש ֶ א ָיַד֗ יָמם   לֵֹ֤ ךְ  ְיש ִּ ֵ֔ ם ּבָ  ּוְנָתָנֶ֖

יךָ  ְֹנֶאֶֽ ָכל־ש   :ּבְ

סגת השאיפות של היהודי,  מציע לראות בגמולים אלו יהרמב"ם )מו"נ, ח"ג, ל"ז( השם את 'הידיעה' כפ
מה בהבטחות של העבודה זרה דאז.  חזיתית כדי להתמודד ,בדומה לעניין הקרבנות מעין 'הכרח הסטורי'

 טחון כלכלי?ינוכל להצביע על קשר מובהק בין קיום מצוות לב? האם היום אם כן משמעות דברים אלו
התמודדות חזיתית עם האם יהודי החותר ל'צדיקות' צריך לפתח תקוות גנוזות באשר למצבו הכלכלי? 

'צדיקות' ו'מצב רוחני', ובעיקר דיון בשאלה:  האם הצדיק אמור להיות השאלות הללו מחייבת הגדרת 
האם אפשר שהצדיקות נמצאת בספירה אחרת מחוץ לתודעתו של הצדיק? אם אכן זהו  מודע לצדיקותו?

 התורה דנה במקרה זה רק בצד הגלוי של הנושא. המצב, השאלות כלל אינן מתחילות.

בקריאה 'שונה' של הפסוקים. הגמולים המתוארים  הקשות הללו אפשר אולי לדלג על המשוכותחשבתי ש
עצמם. הם רק הסימפטום החיצוני של המצב הרוחני הכביר בו נהיה שרויים בפרשתנו אינם עומדים בפני 

פרשה זו מובנת היטב רק על רקע  .באופן מיטבי בארץ ישראלכיחידים וכאומה בקיימנו את מצוות השם 
  תובנה זו.

 להדגמת העניין נבחן שני פסוקים דומים להפליא על אף שעניינם שונה.

ים ְוָאַכְלּתָָ֣( טז) ַעּמִּ֗ ל־ָהֶֽ ר ֶאת־ּכָ ק ֲאש ֶָ֨ יָך   ְיקָֹוֵ֤ ך  ֹנת ָ֣ן ֱאלֶֹה  ֹוסָלֵ֔ יְנָךֶ֖ לֹא־ָתחֶּ֥ ֶֽ יֶהָ֑ם ע  א ֲעל  ם ַתֲעבֹד   ְולֵֹ֤ יֶהֵ֔ ה  ש   ֶאת־ֱאלָֹ֣ ֶּ֥ י־מֹוק   ּכִֶּֽ
ּוא ךְ  הֶ֖  :ָלֶֽ

ֶ֖ ( י) ָבְָ֑עתָּ  ְוָאַכְלּתָ ַרְכּתָ  ְוש ָ ק ּוב ֶֽ יךָ  ֶאת־ְיקָֹוָ֣ ֶּ֥ר ַהּטָֹבֶ֖ה ַעל־ָהָאֶֶּ֥רץ ֱאלֶֹהֵ֔ ךְ  ֲאש ֶ ַתן־ָלֶֽ  :ָנֶֽ

  על 'אכילת עמי כנען' כותב רש"ר הירש על אתר:

" אכל" מצאנו וכן. חרב באמצעות בייחוד, אוכלוסייה השמדת על מורה" אכל" האלה המקומות בכל "...
' פי השוה" )לחם" משורש -" מלחמה"ה מושג, הכי בלאו. ועוד מב, לב דברים כגון", חרב" של כנשוא

 מלחמה איננו זה בהקשר" אכל"ש אפשר זה ולפי, המזון למושג הדוק בקשר קשור -( ב, יד בראשית
 ".העצמי הקיום לצורך האוכלוסייה השמדת אלא השמדה לצורך אובייקטיבית

ֶּ֥ר ַהּטָֹבֶ֖ה ָהָאֶֶּ֥רץודוק, גם 'אכילת העמים' המטאפורית וגם הברכות על אכילה לשבעה, הן מצוות על רקע:   ֲאש ֶ
ךְ  ַתן־ָלֶֽ . אין אנו מצווים להשמיד סתם את אוכלוסיית ארץ כנען אלא לצורך הקיום העצמי, משום שזו ָנֶֽ
רהארץ  ק ֲאש ֶָ֨ יָך   ְיקָֹוֵ֤ ךְ  ֹנת ָ֣ן ֱאלֶֹה  ֹוס. התורה מדגישה את המימד הרוחני כעיקר המצווה : ָלֵ֔ יְנָךֶ֖ לֹא־ָתחֶּ֥ ֶֽ יֶהָ֑ם ע   ֲעל 

א ם ַתֲעבֹד   ְולֵֹ֤ יֶהֵ֔ ה  ש   ֶאת־ֱאלָֹ֣ ֶּ֥ י־מֹוק  ךְ  ּואהֶ֖  ּכִֶּֽ  .הוא הקיום הרוחני בלשון הרש"ר הירש הקיום העצמי :ָלֶֽ

גם הפסוק המהווה מקור לברכת מזון אינו מצווה אותנו לברך על הפירות הטעימים או גודש החיטה אלא 
ֶּ֥ר ַהּטָֹבֶ֖ה ַעל־ָהָאֶֶּ֥רץ ךְ  ֲאש ֶ ַתן־ָלֶֽ סימן חיצוני של  מהווה הוא ברם, ,. פשיטא שאנו צריכים לברך על המזוןָנֶֽ

. זו הארץ אותה מכנה משה רבנו, שאיווה להיכנס אליה לא רק בארץ ישראלהברכה הרוחנית השרויה 
 הארץ הטובה.היותה  אך ורק בשל אלא  ,בשביל לאכול מפירותיה



 

 

 המנמק את ירושת הארץ בקיום מצוות בארץ ישראל, כך:דוד המלך מסכם רעיון זה, 

ה ַעּתָ י ְוַ֠ ינ ָ֨ ל ְלע  ָרא ֵ֤ י ְקַהל־ְיקָֹוק   ָכל־יִּש ְ ָ֣ ינוּ  ּוְבָאְזנ  ֵ֔ וּ  ֱאלֹה  ְמרָ֣ וּ  ש ִּ ְרש ֵ֔ ת ְודִּ ְצֹוֶ֖ ל־מִּ ק ּכָ יֶכָ֑ם ְיקָֹוָ֣ ַען ֱאלֹה  ּו   ְלַמֵ֤ ֶרץ ֶאת־ ּתִֶּֽיְרש   ָהָאָ֣
ה ְנַחְלּתֶ ם ַהּטֹוָבֵ֔ יֶכֶּ֥ם ְוהִּ ְבנ  יֶכֶ֖ם לִּ ם ַאֲחר   כח(. פרק א הימים )דברי: ַעד־עֹוָלֶֽ
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