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בס"ד:
פרשת עקב
"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם"  .זה הפסוק הראשון של
הפרשה והפסוק האחרון של הפרשה הקודמת":וידעת כי ה' א/לוקיך הוא הא/לוקים הא/ל
הנאמן"...חכמים אומרים מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמנותו של הקדוש ברוך הוא.
מה פירוש?
אנו מגלים מקרים רבים שהאדם שהוא יציר כפיו של הקב"ה ,אנשים ישרים והגונים ומכאן אתה
למד ,שמי שייצר אנשים הגונים וישרים בודאי שהוא בעצמו מושלם נאמן וישר.
חכמים מביאים את המקרים הידועים :מעשה ברבי פינחס בן יאיר שהיה גר בעיר אחת בדרום.
והלכו אנשים להתפרנס שם והיו בידם שתי סאין של שעורים ,והפקידו אצלו ושכחו אותן והלכו
להן.מה עשה רבי פינחס?זרע אותם בכל שנה ועשה אותם גורן והכניס אותם למחסנים .אחר שבע
שנים באו אותם אנשים לבקש בחזרה את שקית השעורים .מיד קיבל את פניהם לקח אותם אל
המחסנים ...ואמר להם בואו טלו אוצרותיכם ,הרי מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של
הקב"ה.
ושוב מעשה ברבי שמעון בן שטח ,שקנה חמור מישמעאלי אחד .הלכו תלמידיו ומצאו בו אבן אחת
תלויה לו בצואר של החמור ,באו התלמידים בשמחה לרבי שמעון ואמרו לו :רבי":ברכת ה' היא
תעשיר" אמר להם רבי שמעון "חמור קניתי  -אבן טובה לא קניתי .הלך והחזירה לאותו ישמעאלי,
וקרא עליו אותו ישמעאלי ":ברוך ה' א/לוקי שמעון בן-שטח.
למדנו מהסיפורים הללו וסיפורים דומיהם מאמונותו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקב"ה
כי הוא נאמן לשלם לישראל שכר המצוות שהם עושים  .מנין? שנאמר "ושמר ה' א/לוקיך לך."...
אם בשר ודם מתנהג כך על אחת כמה וכמה הקב"ה נאמן לשלם שכר טוב ליראיו...
מאין באה התכונה הזאת של הגינות? הרי לצערינו מוצאים לפעמים גם אנשים הנוהגים אחרת?...
הסוד הוא בפרשה עצמה..
הפסוק אומר " :למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם"
רגילים אנו בשגרת חיינו לראות את עניני העולם הזה כתוצאה של השקעה והפירות הנובעות
מהמאמצים שאנו משקיעים .תפישת עולם מוטעית! האדם אשר זוכר כי כל מציאות היא תוצאה
ישירה הבאה מהקב"ה  ,הרי שהוא מתייחס אחרת לכל עניני העולם הזה.עניני הכלכלה ורצף
האירועים בחיינו מקנים לנו הרגשה שעולם כמנהגו נוהג ושוררת בו מעין חוקיות קבועה ,שבה אדם
חורש ,זורע ותבואתו צומחת ,אדם משכים כל יום לעבודתו ולעמלו ובשגרת חייו אינו חש בסכה כל
שהיא ,והשגרה בחייו מקנה לו בטחון .ההצלחה מאירה לו פנים מתחילה לחזק את בטחונו ,ומכאן
ההרגשה של כוחי ועוצם ידי הדרך קצרה...
האדם אשר יודע כי הכל הוא דבר ה' ,רואה את חייו כמציאות של נוכחות ה' הרי שהגינותו תהיה
מוחלטת ,הרי שייהפך לאדם מושלם ,ללא פחד לאבד משהו ולא יחפש שיטות של "קיצורי דרך"
להתנהג חלילה בחוסר הגינות...אלא לראות את הכל כמתנה ישירה מהקב"ה ועל כך עלינו להודות
לו ובכל עת שנעשה משהו בחיינו נזכור שקיומנו תלוי רק בה' לבדו.
מי שעדיין לא הגיע למסקנה ברורה כי מלחמת ששת הימים היא נס גדול מאין כמוהו וכל מלחמות
ישראל ונצחונות צה"ל ,הם נס בפני עצמו ורק יד ה' היא המצליחה ,יכול להתבונן בימים אלה
במציאות של המלחמה הנוראה בצפון הארץ  ,ולגלות מה היו באמת הניסים והנפלאות שעשה לנו
הבורא כפי שנאמר ":וראית את אחורי"..ואולי לא כ"כ ידענו להעריך ולהודות לו בכל פה ובכל
לשון.
הבה נתפלל לטובת אחינו ואחיותינו ועבור בנינו הנמצאים בקרבות בלבנון ,לנחם את המשפחות
שאיבדו את יקיריהם ולאחל החלמה מהירה לפצועים הנאבקים והכואבים את כאב עם ישראל
ישראל בטח בה' עזרם ומגינם הוא .הוא הנאמן לשלם שכר טוב ליריאיו אמן.

