
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 שבועהת הגיגים מפרש

  )ו כ'יאדברים (" הללק וה ברכםיוה ם אנוכי נותן לפניכהרא"

שהרשות והבחירה בידו של דהיינו , "הבחירה החופשית"מפסוק זה אנו לומדי� את אחד מיסודות האמונה והוא 
,  של האד�הכל מסור ברצונו והכל תלוי בבחירתו, ו בדר� ישרה או להתיצב על דר� לא טובלהדרי� עצמ אד�

ה גוזר על האד� להיות "למד שאי� הקב, )כו' הדברי� ( "מי ית� והיה לבב� זה לה� ליראה אותי" :הכתובולכ� אמר 
ה גוזר על האד� להיות "כי אילו היה הקב, י האד� אלא הכל מסור בידרעהשיעשה טובה או כדי צדיק או רשע 

לדרוש ה "הקביכול  אי� , טוב או רע, מהדרכי�תלאחגור� לו בצורה טבעית להמש� היה שצדיק או רשע או 
ומה , השאי אפשר לזוז ממנללכת בדר� מתחלת בריאתו כבר נגזר עליו הרי , אחרת על ידי נביאיו לעשות ,תנויאמ

קר גדול ועצו� והוא יסוד י עוזה" ,� לצדיק שכר טובלה להפרע מ� הרשע או לשלומקו� היה לכל התורה כ
  )רבנו בחיי(                  ."האמונה

 

 )א' דברים יד( "לקיכם-א' ים אתם להנב "
 .) נה' כהויקרא(" י�די לי בני ישראל עבכ ":וכתוב אחר אומר

 עושי� רצונו של מקו� בזמ� שישראל: "סתירה זו בהגדרת בני ישראל פע� כבני� ופע� כעבדי� מוסברת בגמרא
 . ).ב י"ב("  י�ד נקראו עבו�ובזמ� שאי� עושי� רצונו של מק, נקראו בני�

, כי הלא הב� לעול� יחשב ויקרא ב� ג� בעת שאינו עושה רצונו של אב"ההגדרה צריכה להיות הפוכה , לכאורה
 " ? הואדעבו� איזה ד לפי רצו� האד כשאינו עובבד� העכולא ,  הואו אביהיע� כי אי� שיהי

 אי� אתזכל פי שמבטלי� אות� בל ע# יש מצות כאלה שאש, .)מנחות מא(פי המבואר ל א� אפשר לפרש זה ע
אבל ,  של ארבע כנפותדא בבגיחובת ציצית ה, ועדי אשר כ,מצות ציצית, כמו למשל, נקראי� עוברי� על המצות

ת לו בגד כזה כדי להביא עצמו לידי חיוב  מחויב לעשונואימצד הדי� , בגד כזה של ארבע כנפות מי שאי� לו
 איש כזה $כדי להתחייב בציצית , ארבע כנפות ומשתדל לעשות לו בגד כזהבעל והנה זה שאי� לו בגד   . ציצית

והוא דומה לב� שמשתדל לעשות , ת ציציתוהוא למצו' כי רצו� ה. של מקו�, דהיינו שאיפתו, נקרא עושה רצונו
אבל זה שאינו משתדל לעשות לו בגד כזה כדי להביא עצמו לידי חיוב  .ל להפטר ממנורצו� אביו א# במקו� שיכו

שדר� העבד רק לפטור את חובתו ואינו משתדל לעשות רצו� , דנקרא עב, האיש ז', ציצית ולמלאות בזה רצו� ה
 . פי חובת עבד פטורל אדונו בדבר שע

ובזמ� , נקראו בני�",  הג� שיכולי� להיפטר ממנה," של מקו�רצונובזמ� שישראל עושי� " :זהו שאמרה הגמרא
 )תוספת ברכה(                       "י�דנקראו עב", אלא רק את מה שחייב, "ו� של מקרצונושאי� עושי� 

 

 ) כו'דברים יא( "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"
התורה ניתנה  ללמדנו כי לשו� רבי� $ "�לפניכ"ובהמש� הפסוק נאמר , לשו� יחיד $ "ראה"הפסוק פותח במלה 

ות ראויחיד יכול לכי כל יחיד , יחידפי ה היא ל,הבנה, אבל הראיה,  בצורה כללית ושווה לכול�לישראל, לרבי�
 )רבי מנח� מנדל מקוצק(                        . לפי הבנתו ושכלובתורה דבר מיוחד

    

  ) יח'גדברים י(" ונתן לך רחמים ורחמך"
והחשש גדול � ומעשה זה יוליד טבע האכזריות בלב האד,  שציוה להרוג כל אנשי עיר הנידחת בחרבלפי

כי ישפיע , שהוא מקור הרחמי�, � המקו�יחטלפיכ� הב  $ �שהמוציאי� לפועל די� עיר הנידחת ייהפכו לרוצחי
 )הקדוש" אור החיי�" (                . לבטל מה� כח האכזריות,  את כח הרחמי� מחדש�בלב

 

  .   ישראל עמו חולי שאר בתוך א"שליט טוב מזל בן אליהו צמח מרדכי ג"הרה לרפואת  
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 "ויזרע יצחק"



 

 )כז' יא דברים(" יכםקל- א'מצות ה  אלתשמעוהברכה אשר  את"
 )כח' יא דברים( "הדרך יכם וסרתם מןקל- א' המצות לא תשמעו אל והקללה אם"

 ,"וסרת� מ� הדר�"ג� " לא תשמעוא� ": קללה נאמרבעניי� הואילו ,  בלבד"אשר תשמעו: "ברכה נאמרבעניי� ה
. הברכהדי שתבוא כ, שמיעה עוד לפני העשיהמספיקה הלכ� , הוא מצרפה למעשה ברו� לפי שמחשבה טובה הקדוש

רק לאחר אלא , השמיעה מיד אחרי אי אובלא תלכ� הקללה ,  למעשההאינה מצרפה "קבאבל מחשבה רעה ה
 ".וסרת� מ� הדר� " וג� "לא תשמעוא� "המעשה עצמו 

 

  )ה' יבדברים (" לקיכם מכל שבטיכם- א'כי אם אל המקום אשר יבחר ה"
התורה סותמת ולא מציינת בדיוק את מקומו של בית המקדש אלא מזכירה זאת בעקביות מעניי� לראות אי� 

ה בהר המוריה מקו� בו עקד למרות שידוע הוא וקבלה מאבותינו שבית המקדש יבנ" 'המקו� אשר יבחר ה"$כ
 .� במורה נבוכי� שיש לכ� שלושה טעמי�" רבנו בחיי ומסביר לפי הרמבמעירזאת . אברה� את יצחק

אומה וירצו כל אומה , רצו�מתקבלי� ב �שהנקרבי� התפלה מקובלת והקרבנות במקו� זה ת כי ו ידעו האומו איל.א 
  . ותרבה המריבה וההריגה בי� האומות, ולהחזיק ב

 ולהקריב 'האת  לעבוד ,� לירש את ארצ�ישראל עתידיש �אילו היו יודעי $  יושבי האר%�הכנעניימצד . ב 
 .� יכולי� אותו בכל מה שה�היו משחיתי, �קרבנותיה� באותו מקו

 , ההוא בנחלתו�כל אחד ואחד מבקש שיהיה המקו, ידיעת המקו� היתה גורמת למחלוקת וריב בי� שבטי ישראל. ג
  )רבנו בחיי(                         . הזה ולא פרסמו� הכתוב המקו� וסת�ולכ� העלי .בבקשת הכהונהיתה מחלוקת כפי שה

 

 ) ה'דברים יב(" יכםקל-א' אל המקום אשר יבחר ה"
, גלמודבודד ו האח הבכור היה .� שני אחי�ע פגרו, אגדה עתיקה מספרת כי במקו� אשר עליו נבנה בית המקדש

שדה שעיבדו יחד חלקת איכרי� עניי� היו שני האחי� . שלושה בני�היו לו ו היה נשוי אח הצעירהו, ללא משפחה
,  וחלוקת היבולהקצירסיו�  לאחר ,לילה אחד . שווה בשווה חילקו ביניה�הואת יבול, שבאה לה� בירושה מאביה�

והנה , מטופל באשה וילדי� הצעיראחי  ":וכ� אמר לעצמו. נדדה שנתו של האח הבכור בדאגתו לאחיו הצעיר
, ק� בחצות הלילהלאור מחשבות אלו החליט ו "? במה יפרנס אחי את משפחתו,ו השנהנמעטות האלומות שאספ

א# , האח הצעיר .חזר למשכבומלא סיפוק והצעיר אחיו של  וש� אות� בערימתומהאלומות שבערימתו חלק נטל 
אחי  א� ,לי יש אשה וילדי� שידאגו לי ברגעי� קשי� ":עצמוואמר ל,  לאחיו הבכורתודאג בהוא נדדה עליו שנתו

מי יטפל בו לעת , וללא משפחה אשר תשמח את לבו ותקל עליו בעת מחסור ועוניללא אשה גלמוד הוא  ,הבכור
ע� בוקר באו  .מהאלומות שבערימתו והניח� בערימת אחיו הבכורחלק נטל ,  ק� האח הצעיר לפנות בוקר"?זקנה

, לילה אחד. תמהו מאוד וחזרו על מעשיה� בלילה השני והשלישי. מותיה� והנה אינ� חסרות מאומההאחי� אל ערי
הבינו איש את לב אחיו ואת . בעוד� מעבירי� אלומותיה� איש אל אחיו נפגשו באמצע השדה והאלומות בידיה�

אחי� ואת טוב ליב� וביר� ראה הקדוש ברו� הוא את מעשה ה .נפלו איש על צוואר אחיו התחבקו והתנשקו, מעשהו
 .לימי� בנה המל� שלמה את בית המקדש בחלקת השדה של האחי�. את המקו� ההוא

 

 )ה' דברים יב(" לשכנו תדרשו ובאת שמה"
: � דכתיביעלה בידמובטח כי  ,הנולהדבק בשכי 'כ� המש להתקרב ל,באמת,  ותבקשושרא� תד $ "לשכנו תדרשו"
 )חת� סופר(                      ".השמי� מ� תוי� אוהבא ליטהר מסייע" שכ� "באתה שמהו"
 

  ) יא'יגדברים (" לקיך-א' ש להדיחך מעל הבק כי"
, "'להדיח� מה"ולא " ' המעללהדיח� "מתקשה בלשו� הכתוב " מש� חכמה"שלמה שמחה מדווניסק בעל ה' ר

 הני :אבי�חמ� בר יצחק לרב חייא בר  רב ניהלמר א"ה " הדנה בתפילי� שמניח הקב.)ברכות ו(ומסביר על פי הגמרא 
והמסית ומדיח את אחיו לעבוד ", לכ� . ומי כעמ� ישראל גוי אחד באר%:יהלמר  א?תפילי� דמרי עלמא מה כתיב בהו

חקק ראויי� לה ולא יהיו ה"קבובהכרח לא יהיו עוד תפארתו של ה' עבודה זרה בעצ� גור� שיסורו מעבודת ה
  .כביכול מעליואלו תפילי� ש" לוקי�$א'  המעל"כתוב וזוהי כוונת ה. ובתפילי� של

 

 )כה' דברים יד(" וצרת הכסף בידך"
כספו ונכסיו על  שליט �שיהיה האד, � וברשותכ�שיהיה צרור הכס# צרור בידכ: רבי מאיר מפרמישל� היה אומר

 .  בו� הונו וממונו שולטי שיהיה,חלילה, ולא
 

   .  ה.ב.צ.נ.ת בא 'טכ ע"נלב   ל"ז טובה בר חמו בן אברהם 'ר  נ"לע  
 

   .  ה.ב.צ.נ.ת לולא 'א ע"נלב   ל"ז שמחה בת חמו בן אסתר מרת  נ"לע  
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