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1. DEVARIM 7:12-13 
 

 תֶאְו תיִרְּבַה תֶא ?ְל ?יֶק<ֱא 'ה רַמָשְו םָתֹא םֶתיִֹשֲעַו םֶּתְרַמְשּו הֶלֵאָה םיִטָּפְשִמַה תֵא ןּועְמְשִּת בֶקֵע הָיָהְו
 ?ֶרָהְצִיְו ?ְשֹריִתְו ?ְנָגְד ?ֶתָמְדַא יִרְפּו ?ְנְטִב יִרְּפ Gַרֵבּו ?ֶּבְרִהְו ?ְכַרֵבּו ?ְבֵהֲאַו .?יֶתֹבֲאַל עַּבְשִנ רֶשֲא דֶסֶחַה
 .Gָל תֶתָל ?יֶתֹבֲאַל עַּבְשִנ רֶשֲא הָמָדֲאָה לַע ?ֶנֹאצ תֹרְּתְשַעְו ?יֶפָלֲא רַגְש

 

And it will be, because you will heed these ordinances, and keep them and perform them, that God 
your God will keep for you the covenant and the kindness that He swore to your forefathers. And He 
will love you and bless you and multiply you; He will bless the fruit of your womb and the fruit of your 
soil; your grain, your wine, and your oil; the offspring of your cattle and the choice of your flocks; in the 
land which He swore to your forefathers to give you. 
 
2. RASHI (MIDRASH TANCHUMA) – EIKEV MEANS “HEEL” 
 

  ֹותָחָטְבַה ?ְל רֹמְשִי .'וגו 'ה רמשו .ןועמשת ויָבֵקֲעַב ׁשָד םָדָאֶש תֹוּלַק תֹווְצִמַה םִא .ןועמשת בקע היהו
 

VEHAYA EIKEV TISHME’UN: [The Hebrew text may be translated as: “if you will hear the heel”] if you 
will listen to even the lighter commands, which a person might tread on with his heels (namely — the 
kind that most people are inclined to treat lightly) … then God your God will keep for you... His 
commitment. 
 
3. NESIVOS SHOLOM – THE “EIKEV” SIMILE EXPLORED 
 

 ,רמואו ןידה םוימ אריתמ דוד היה ."ינבוסי יבקע ןוע ער ימיב אריא המל" )ט"מ םילהת( בותכה רמאש הז
 ינבש ... תולקה תווצמה ןמ ?אריתמ ינא הממ .תורומח ןהש הרותבש תורומחה תווצממ אריתמ יניא :ע"שבר'

 רמול ךירצ היהש ?ויבקעב שד םדאש תולק תווצמ ןושלה והמ ראבל שיו '.ןהיבקע תחת ןת־א ןיכילשמ םדא
 הרמאנש הכרבה תועמשמב ראבל שי דוע ?"בקע" ןושלב הרותב ולא תווצמ ובתכנ עודמו ,םהב לזלזמ םדאש
 'וגו "וכלת יתוקחב םא" תשרפב ומכו ,תומוקמ ראשב וזכ הכרב גוס וניצמ אלש ,"ךכרבו ךבהאו" ןאכ
 לא ועמשת עומש םא היהו" תשרפב ןכ ומכו ,"הלובי ץראה הנתנו םתעב םכימשג יתתנו" איה הכרבהש
 ןאכ וליאו .םיימשג םינינעב תוחטבה םלוכ םהש ,'וגו "שוקלמו הרוי ותעב םכצרא רטמ יתתנו" 'וגו "יתווצמ
 ךתוא בהאיש הזב היהי ךרכשש ונייה ,"ךכרבו ךבהאו דסחה תאו תירבה תא ךל ךיקלא 'ה רמשו" אוה רכשה
.ה"בקה  

 

 'ה'י'ה'ו לש ת"רה ןכו ,החמש ןושל אוה היהו ,"ןועמשת בקע היהו" :ע"יז ןי'זורמ ק"הרה רמאמ ד"ע הזב ל"יו
 לארשי תומשנ יכ ,אחישמד אתבקע לש םינורחאה תורוד לע הרומ ,בקע .ץרא'ה לגת'ו םימש'ה וחמש'י אוה
 וב שי שארה הנהד .לארשי תומשנב אוה ןכ ומכ ,םילגרו ףוג שאר שי םדאה תמוקבש ומכו ,המלש המוק םה
 תישחומ העימשו היאר וב ןיאש ,בלה ןכשמ וב שי ףוגהו .תילכש העימשו היאר םגו תישחומ העימשו היאר
 .תילכש אלו תישחומ אל העימשו היאר ללכב םהב ךייש ןיא םילגרה ךא ... תילכש העימשו היאר וב שי לבא
 העימשו היאר םהב היהש שאר תניחבב םהיתומשנ ויה םימודקה תורודהש ,תורודה תומשנב אוה כ"מכו
 בל ,ףוגה תניחבב ויה רתוי םירחואמה תורודהו .'ה רבד תא ועמשו תוקלא וארש ,"עמש אתו יזח את" תניחבב
 תורודה ךא .תילכש העימשו היארב "עמש את" תניחבב ויה לבא ,שממ היאר םלצא היה אל רבכש ,עמוש
 ,בקעה אוה רתויב ךומנה קלחה םמצע םילגרבו ,םיעמוש םניאו םיאור םניאש םילגר תניחבב םה םינורחאה
 שיש המ לכו .םולכ םיעמוש ןיאו םיאור ןיאש כ"כ םהב לודג רתסההש אחישמד אתבקע לש תורודה םהש



 םינימאמ לארשי תאז לכב ,רתויב וב בר רתסההש ,אחישמד אתבקעב וליפאש ,הנומאה חכ קר אוה םהל
 לגתו םימשה וחמשיו" ש"תי וינפל הלעמל החמש אוהש ,"ןועמשת בקע היהו" 'יפ והזו .המלש הנומאב
 לודג רתסההש אחישמד אתבקעד אתבקע ןמזב ,תולגה ףוסו ץק לש תורודב ףאש ,ןועמשת בקע רשאכ ,"ץראה
 ,"ךכרבו ךבהאו" לש רכשה ז"פל ראובמו .הנומאה חכב ןועמשת ז"כע ,םיעמוש ןיאו םיאור ןיאש דע כ"כ
 ףאש ,'ה תבהא לדוג לע הרומ םינורחאה ולאה תורודה לש תאזה הנומאה תגרד הנה יכ .הדמ דגנכ הדמ אוהש
 םיכוז םהב שיש 'ה תבהא לדוג רכשב כ"עו ,המלש הנומאב םינימאמ םיעמוש ןיאו םיאור ןיאש רתסהה ךותמ
 ."ךכרבו ךבהאו" ,םהילע ה"בקה תבהא תררועתמש

 

 םיללכנ חמה קלחב .םירבאה תודמו בלה תודמ חמה תודמ ,םיקלחה 'ג םנשי ... םדאב הנהד ... רמול שי דוע
 בקעה דע םינותחתה םירבאה קלחו .תוינוצרהו תוקושתה םיללכנ בלה קלחב .םדאבש תופקשההו תועדה לכ
 םיינש םייתחתב המילש המוקב הרודח ותודהי רשאכ איה ידוהי שיא לש תומילשהו .תוואתה רודמ אוה
 אהת העימשהש ונייהו ,ףוגה ףוס םהש םיבקעל זמורמ בקע -- "ןועמשת בקע היהו" 'יפ הזו ... םיישילשו

 החמשהש ,ץרא'ה לגת'ו םימשיה וחמש'י ת"רה ןכו ,החמש ןושל היהו רמאנ הז לעו ... בקעה דע וב הרודח
 העימשה אלא 'ה רבד תא םיעמוש בלהו חמהש קר אלש ,ןועמשת בקע רשאכ איה הלעמל רתויב הלודגה
  .ףוגה ףוס אוהש בקעל דע העיגמו םיימשגה םירבאב ףא הרודח

 

 ,'וכו הכילה הניש היתש הליכא םיימשגה םינינעה לכבש המ ןינעה רואיבב  םייח םימ ראבב אתיאד ומכו
 היה הרואכלו ,ה"ו תויתוא שי ,הרות השודק הוצמ הדובע ,'ה תדובע ינינעב וליאו ,ה"י תויתוא שי םלוכב
 רוא תא רידחי ידוהיש 'ה ןוצר תילכת ןכא ?ה''ומ רתוי הלודג הגירדמ איה ה"י ירהש ךפיהל תויהל ךירצ
 ינינעמ רתוי דוע הובג הז ןינעו .המודכו הכילהו הניש היתש הליכאכ םיימשגה םינינעה ךותב ףא תוקולאה
 ,ןועמשת בקע רשאכ איה הלעמל רתויב הלודגה החמשה ,ןועמשת בקע היהו ךכלו .הרותו השודק הדובע
 ךלמה דוד ארייתנ הזמ ךכלו ,הדובעה רקיע הזו ....ףוגה ףוס אוהש בקעה דע םירבאה לכ תא ןקתמ ידוהיש

ינבוסי יבקע ןווע ער ימיב אריא המל רמאו  אוהש יבקע ןוועמ םא יכ כ״כ ארי היה אל בלבו חמבש תונוועהמש 
ידוהי שיא לש ןחבמה רקיע . 

 

 ררועל וליאש .האריה תדמ י״ע אוה תוקלאה רוא תשגרה תא םהב רידחהלו םירבאה תא ררועל ךרדה הנהו
 האריה תדמבו .׳ה תארי י"ע אלא רשפא יא םירבאה תא ררועל לבא ,׳ה תבהא י״ע כ"ג רשפא בלהו חמה תא
 ןייד תיאו ןיד תיאד עדיל שנועה תארי תוטשפב שי .וכרע יפכ הב גישמ דחאו דחא לכש תוגרד המכ םנשי

 תוואתהמ ידוהי שיא ענומו רצוע וזה האריה חכו ,םתובשחמ לכו םדא ינב ישעמ לכ עדוי ומש ךרבתי ארובהש
 תוגרדמב זחואש ידוהי לצא םגש ,רתויב םיעורגה םיבצמב םדאל תדמוע האריה תדמ ...רתויב תועורגה
 דועו ...האריה תדמ י׳׳ע קר איה הצעה זאו ... וישוח לכ דבאמו ורצי וילע זחפש םיבצמ םימעפל םנשי תוהובג
 ו׳׳ח קחרתי אטחה י׳׳עש המ ,ומצע אטחהמ ארי אוה רקיעב אלא שנועהמ ארייתמ וניאש ,אטחה תארי שי

 .׳ה תארי י״ע איה ךרדה בקעה דע םירבאה לכב תוקלא רוא רידחהל ידכבש אוה רבד לש וללכ ךא ... ת״ישהמ
 

 םיללכנ חמה קלחב .םירבאה תודמו בלה תודמ חמה תודמ ,םיקלחה 'ג םנשי ... םדאב הנהד ... רמול שי דוע
 בקעה דע םינותחתה םירבאה קלחו .תוינוצרהו תוקושתה םיללכנ בלה קלחב .םדאבש תופקשההו תועדה לכ
 םיינש םייתחתב המילש המוקב הרודח ותודהי רשאכ איה ידוהי שיא לש תומילשהו .תוואתה רודמ אוה
 אהת העימשהש ונייהו ,ףוגה ףוס םהש םיבקעל זמורמ בקע -- "ןועמשת בקע היהו" 'יפ הזו ... םיישילשו

 החמשהש ,ץרא'ה לגת'ו םימשיה וחמש'י ת"רה ןכו ,החמש ןושל היהו רמאנ הז לעו ... בקעה דע וב הרודח
 העימשה אלא 'ה רבד תא םיעמוש בלהו חמהש קר אלש ,ןועמשת בקע רשאכ איה הלעמל רתויב הלודגה
  .ףוגה ףוס אוהש בקעל דע העיגמו םיימשגה םירבאב ףא הרודח

 

 ,'וכו הכילה הניש היתש הליכא םיימשגה םינינעה לכבש המ ןינעה רואיבב  םייח םימ ראבב אתיאד ומכו
 היה הרואכלו ,ה"ו תויתוא שי ,הרות השודק הוצמ הדובע ,'ה תדובע ינינעב וליאו ,ה"י תויתוא שי םלוכב
 רוא תא רידחי ידוהיש 'ה ןוצר תילכת ןכא ?ה''ומ רתוי הלודג הגירדמ איה ה"י ירהש ךפיהל תויהל ךירצ
 ינינעמ רתוי דוע הובג הז ןינעו .המודכו הכילהו הניש היתש הליכאכ םיימשגה םינינעה ךותב ףא תוקולאה



 ,ןועמשת בקע רשאכ איה הלעמל רתויב הלודגה החמשה ,ןועמשת בקע היהו ךכלו .הרותו השודק הדובע
 ךלמה דוד ארייתנ הזמ ךכלו ,הדובעה רקיע הזו ....ףוגה ףוס אוהש בקעה דע םירבאה לכ תא ןקתמ ידוהיש

ינבוסי יבקע ןווע ער ימיב אריא המל רמאו  ומצע שדקמ ידוהי םא ,ןועמשת בקע םא הלעמל החמשה לדוג 
 ףולא דירפמ ןגרנהמ ארי אוה הנהנ ףוגהש רחאמ לבא הריבע וז ןיאש ףאש ,'ה תבהא בורמ עבונ הז יכ ,רתומב
.הלעמל החמש ררועמ ז"רה ת"ישהל ותבהא הלגמ ידוהי רשאכו ,ת"ישהמ קחרתי ןפ  

 

 לע הרומ בקעו ,םיישילשו םיינש םייתחת ,םיקלח 'ג םדאב שי רומאכד ,ויבקעב שד םדאש תווצמ ןושלה והזו
 אלש ,ןועמשת ב"קע ,רתיהה קלח לע הרותה הזמר ןאכו ,רתיהו רוסיא הזב שיש ,תוואתה רודמ םירבאה קלח
 נ"שמב זמורמו .ויבקעב שד םדאש תווצמ ירקימ הזו ,רתומב ךמצע שדק אלא ומצע רומשי רוסיאמ קר
 שאר 'יחב םינוילעה םיקלחב רמולכ ,בקע ונפושת התאו שאר ךפושי אוה ה"בקה ול רמאש ,שחנה תללקב
 ,ונפושת התא םירבאה רודמב רתומב ךמצע שדק ןינעב ,בקע ונפושת התאו ךא ,הנוילעה לע םדאה די היהת
 ינינעב ונייה שאר ךפושי אוהד דוע שרפל שיו .ותשרב םדאה תא דכול אוה ןאכש ,הנוילעה לע ר"הציה די הזב
 התאו ךא .הנוילעה לע םדאה דיו ,רוצעמו רדג ול שיו םהילע רובעל רוסאש ולכשבו ושארב ןיבמש ,רוסיא
 לע ךדי היהת הזב ,ודעב רודגיש המ ןיאו םירוסא םניאש ,רתומב ךמצע שדק לש םינינעב ,בקע ונפושת
 תולק תווצמב ללכב ךייש המ ב"צ הרואכלש ,ויבקעב שד םדאש תולק תווצמ ןינע בטיה ראובמ הזבו .הנוילעה
 םינינעה םתוא לע תולק תווצמב הנווכה אלא .הרומח הוצמה הזב תישענ הוצ ה"בקהש רבדה םצעש ,תורומחו

 .רתומב ךמצע שדק לש םינינעה ונייהו ,ויבקעב שד םדאש רוסיא םוש םהב ןיאש
 

 ינאש ארי יניא הרותבש תורומח תווצממ ,ינבוסי יבקע ןוע ער ימיב אריא המל ה"ע ךלמה דוד רמא הז לעו
 ןוועמ םא יכ רוסיא ינינעמ ארייתמ וניאש ונייה ,ארייתמ ינא ויבקעב שד םדאש תולק תווצממ לבא ,םיתמייק
 דוד יניעב יכ ןווע ול ארק הריבע וניאו רתיה אוהש ףאו .ארייתמ היה םהמ ,רתומ'ב ךמצ'ע שד'ק ינינע ,י"בקע
 .ןוועל בשחנ הז ךלמה

 

 יכ ,ךבהאו רמאנ ןועמשת בקע היהו רכשב כ"ע ,'ה תבהא לע חיכומו הרומ רתומב ךמצע שדק ןינעש ןויכו
 תא ותבהא לדוג ךותמ קר תאז השועש רתומב ומצע שדקמ ידוהי םאו ,הדמ דגנכ הדמ איה ה"בקה תגהנה
 ,ךבהאו תאז רכשב ,ש"תי וינפל חור תחנ תושעל הצורש ךותמ ת"ישהל תורתומה ויתואנה רסומו ,ת"ישה
 .הדמ דגנכ הדמ ,ךבהאו תחטבה הרמאנ ןאכ קר ןכלו .וילא 'ה תבהא תררועתמ
 

4. MISHNA AVOT 2:1 
 

 יֵוֱהֶו .םָדָאָה ןִמ ֹול תֶרֶאְפִתְו ָהיֶשֹועְל תֶרֶאְפִת איִהֶש לֹכ ,םָדָאָה ֹול רֹובָיֶש הָרָשְי Gֶרֶד יִהֹוזיֵא ,רֵמֹוא יִבַר
 דֶגֶנְכ הָוְצִמ דֵסְפֶה בֵשַחְמ יֵוֱהֶו .תֹוְצִמ לֶש ןָרָכְש ןַתַמ ַעֵדֹוי הָתַא ןיֵאֶש ,הָרּומֲחַבְכ הָלַק הָוְצִמְב ריִהָז

 הָלְעַמְל הַמ עַד - הָרֵבֲע יֵדיִל אָב הָתַא יִאְו םיִרָבְד הָשלְשִב לֵכַתְסִהְו .ּהָדֵסְפֶה דֶגֶנְכ הָרֵבֲע רַכְשו ,ּהָרָכְש
  :ןיִבָתְכִנ רֶפֵסַב ?יֶשֲעַמ לָכְו ,תַעַמֹוׁש ןֶזֹאְו הָאֹור ןִיַע ,?ְמִמ

 
5. R. YISRAEL LIPSCHUTZ – YACHIN  
 

 איהש הוצמ לכש ךריהזא כ"כ ,לבקתמו האנ ןפואב הוצמ לכ תושעל ךיתרהזהש ומכ :הרומחבכ הלק
 התיה וליאכ החמשב התושעל ריהז היהת ,לק השנע וא הרכשש וא ,סיכ ןורסחו חרוט ילב תושעל הלק
 הוצמ ןיבש שנועו רכש ןיב קוליחהד :תוצמ לש ןרכש ןתמ עדוי התא ןיאש :בר הרכשו דאמ הרומח
 תרחא המלשה ןתת הוצמ לכד תוכיאב ןהיניב קוליח דוע שי א"כ ,דבל טועימו יוברב וניא ,הוצמל
 שי כ"כ .רתוי םיכרצנ לזרבהו םחלהו ,רתוי םיבושח בהזהו ןייהד ,ףוגה יכרצכ םה שפנה יכרצד .שפנל
 לש תוינותחת תולעמל רתוי םיכרצנ לבא ,ךכ לכ םימרו ןיאשונמ ןניאש שיו .אשינו םר ןרכשש תוצמ
  :ול םיכירצ ןלוכש ,ןלוכ רחא ףודריש ידכ ,ןרכש עידוהלמ ה"בקה םילעה ןכלו .שפנה


