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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (לו' דברים ד)" הגדולה את אשו הראך ועל הארץ ליסרך את קולו השמיעך מן השמים"

דברות השתי את , שלביםי נבשקבלו ישראל  ותעשרת הדברהקדוש את הפסוק ואומר שאת " אור החיים"מסביר ה
מן "דברות אלו אומר כעת הכתוב  וכנגד', מהישירות הגיעו לישראל , "לא יהיה לך"ו "'ה אנכי" שהםהראשונות 

את למרק אליהם היה כדי ' לומר שמטרת הדיבור הישיר של ה" ליסרך"שנאמר והטעם , "קולוהשמים השמיעך את 
הוא ראיית , "אשוועל הארץ הראך את "אמר נכנגדם ש, הנותרותדברות ה ושמונה. מהם כל זוהמא רילהעבם וזוהמת

, (טו 'שמות כ) "הקולותוכל העם רואים את : "דכתיבכ, ראו ישראלאותם ', ו בדבר ההקולות שהם להבות אש שנחצב
 .לוהטכי השמונה דברות שמעו מתוך האש האמורה שהוא מלאך אש , "ודבריו שמעת מתוך האש" אומרעוד ו

 

 (ה' דברים ו)" לקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך-א' אהבת את הו"

בין , אלא בכל מידה ומידה שהוא מודד לך? "בכל מאדך"ל וחומר ק, "בכל נפשך"אם נאמר : עקיבא אומר ביר"
 (מדרש)" מבורך' לקח יהי שם ה' נתן וה' ה": וכן איוב אומר... במידת הטוב בין במידת הפורענות

י בעלביחס ללאדם שיש היתרון כלומר , "הנוסף"הוא " מאוד"כאן של המילה  הפירושש "משך חכמה"מבאר ה
ועובר , דרכיםהכמו קור וחום וטלטול , ל דברים המזיקים לגופווסבלעצמו ואת סכן מסוגל להאדם הרי ש, החיים

לא ל, נגד טבעוהוא כמה שכל מ יםהמתרחק, ייםחה יבעלמה שאין כן אצל . יתבשביל תועלת עתיד, רחות ימיםוא
אם שאפילו , באדםשיש יתירה הבהרגשה , הזה ביתרון 'לאהוב את ההכתוב נו וצומלכן . ה על הטוב העתידיציפי
 . החומראת או לזכך , וןולמחילת ע, העתיד תרגיש שהכל לטובעליו לה, אותו מענישה "הקב

 

 (טז' דברים ו)" יכםקל-א' תנסו את ה לא"
 : ואמרישלא . במסהה כשם שניסו אותו "מסביר שכוונת הכתוב היא שבני ישראל לא ינסו את הקב ן"הרמב

 , לפניו ונשבע לחם ונהיה טובים עובדיםנצליח בהיותנו האם "או , "שות לנו נסיםבקרבנו לע' אם יש ה"
, אחריו במדבר ילכואזי הם יתן להם מים בנס יעשה נס ו 'שאם יראו שה, היתהת בני ישראל כוונש, "נשמור תורתו

  ,מת אצלםתאהכי אחרי ש, ון גדולולעישראל נחשב לשניסיון זה  ן"הרמבמוסיף . ואות יעזבואז ואם לא 
 והעושה , סיוןינרוך למשה ראוי לעזה מן האין , בפיהו אמת' ה ודבר 'נביא ההוא  משהש ,באותות ובמופתים

 כל להתורה  האסר ןולכ". תקצר' ה היד"לדעת ה "אלא מנסה הוא את הקבהנביא את אינו מנסה בעצם כן 
 ה של שאלדרך על דרך הספק או ' ה אתראוי לעבוד זה כי אין , הנביאיםה או את "את הקבדורות לנסות ה

 על מנת " 'את ה דואין ראוי לעבגם ו, לעשות נסים לכל אדם ובכל עתנו מעוניין איה "הקבכי , סיוןינ ואמופת 
 את ראוי שיקבל עדיין ואסון  צערלכתו בדרכי התורה ב וא' את הבעבודתו האדם ימצא וגם אם , "לקבל פרס

 זו הסיבה שאומר כאן . (מלאכי ג יד) "'וכי הלכנו קדורנית מפני ה"שראל יולא כאשר אמרו , הכל במשפט צדק
 שהם הנסים שעשה לכם מכבר להיות לכם לעדות כגון פסח מצה , "שמור תשמרו מצותיו ועדותיו"הכתוב 

 סיון בתורה ובמצות יאין צורך לנו, כי באמת ייטב לכם בסוף, שלא תדעו טעמם יפל עף קיו אוותשמרו ח, וסוכה
וכן בכל דבר נביא המנוסה והמוחזק בנביא אמת באותות ובמופתים . ה"כל מהקבאצלכם שה תאמתהחרי שכבר א

 אאל, ה"של הקבלתו וביכיהיה לכם ספק לא שו, את דבריו בכל גמול ובכל עונש שיאמר לכם תנסולא , כדין התורה
 . והצליחוהאמינו בתורתו ובנביאיו 
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 (כה' דברים ג) "אעברה נא"
 (מדרש" )ה היום קובל עליך"בשעה שאמר משה אעברה נא השיב לו הקב"

 אנחנועל השאלה מדוע א "מה שכתב המהרשהזה על פי תמוה את המדרש ה "חנוכת התורה"רבי העשיל במבאר 
חג השבועות יום אחד מדעתו אם כן היה ראוי להיות עוד א משה הוסיף לוחמשים ההעושים את חג השבועות ביום 

שידע שבני ישראל יהיו בגלות משום יום אחד מדעתו הוסיף משה המבואר שותירץ על פי ? חמשים ואחדהביום 
לארץ ישראל לא נכנס היה משה רי ידוע המדרש שאומר שאילו וה. ויעשו שני ימים טובים דהיינו שני ימים של גליות

לארץ ישראל אמר לו  היכנסכשרצה משה ל .דברי המדרשכעת ברורים . ה גלותתהיה נחרב הבית המקדש ולא הי
יכנס לארץ האם אתה רוצה לש ,היום שהוספת מדעתך הוא קובל עליךדהיינו אותו  "היום קובל עליך: "ה"הקב

 . היה גלות ולא יצטרכו לעשות שני ימים יום טובתלא רי ה ?ה הוספת יום אחדאם כן למ , ישראל
 

 (כט' דברים ד)" כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך ,לקיך ומצאת-א 'הובקשתם משם את "

' הגלות בעבור כבוד היותם ביבקשו בבני ישראל שאם ,לרמז שהכתוב בא  "הואדרת אלי"רבינו יוסף חיים במבאר 
צריכה להיות הבקשה ך העיקר הוא שא. ראוייםלמרות שאינם  וגאלשי םהמובטח לאזי , חקםודורם לא בעבור צע

כי בעבור , מהשפה ולחוץיהיה והכל כן א יחשוב לולבם ' ה שהם רוצים בעבור כבוד וולא שבפיהם יאמר, מלב ונפש
את אם תבקשו משם  כלומר, "לקיך-א' ובקשתם משם את ה": נאמרשה מה וז. אין שמים לב על צערם כלל' הכבוד 

גם הה יגאל אתכם "שבודאי הקב, את מבוקשך" ומצאת"אז הנני מבטיחך כי , לקיך-א' הגאולה בעבור הנוגע לה
 .  נפש ומלב  שיהיה הדבר , "כי תדרשנו בכל לבבך בכל נפשך"ואמנם בתנאי , שתהיו בלתי ראויים

 

 (כו' דברים ה)" מצותי כל הימים ולשמור את כל, ליראה אותי םזה להבבם מי יתן והיה ל"

אמר רבי , "ישקני"ל במדרש על הפסוק "את הפסוק על פי מה שאמרו חז "דברים אחדים"א ב"רבינו החידמבאר 
הרע  חזר יצר 'דבר אתה עמנו'וכיון שאמרו , מלבם נעקר יצר הרע 'לא יהיה לך'ישראל בסיני  נחמיה בשעה ששמעו

בלשון  "לבבם"וזהו , הרע חזר היצרלאחר שכלומר עתה , "והיה לבבם זה להם יתןמי : "י כוונת הכתובהווז. למקומו
מסורים שני היצרים והיו  ,טובליצר היצר הרע פכו את יש "מי יתן. "בשני יצריך ,"בכל לבבך"כמו שנאמר , רבים
 "להם", דיחלשון יהוא ב" זה"ו, בלשון רבים" לבבם"וזה רמוז במה שכתוב . ביד יצרם הם מסוריםשיהיו ולא , בידם

 . ו טובאות למשול בו ולעשות אלא הוא יהיה שלהם, בידו שיהיו הם שלו ימסרושהם מסור להם ולא הוא שיהיה 
 

 (ד' דברים ו)" אחד' ה לקינו-א' ה ישראל שמע"
מו כ', ה ביראת עצמואת  קידבהל יכול ,עשיותיו בכל ,האדםש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
 פי על הכלאת  כשעושה ,עשיותיו כלדרך  הבורא אחדותאת  להשיג ויכול, (ו 'ג משלי) "דעהו דרכיך בכל: "רשנאמ

 לנו והיה, "ישראל שמע" לישראלאמר זאת  משה הלא, "ישראל שמע" אומרים אנודוע מ יבואר זה פי ועל. התורה
 מכלו, הבורא אחדותאת  ולהשיג לשמוע יכול אתה" ישראל שמע"שב בוארמ ובזה. "אחד' ה ינולק-א' ה"רק  לומר

 . הבורא אחדותאת , "אחד' ה ינוקל-א' ה" משיג אתה עשייתך
 

 (יא' דברים ז)" אנכי מצוך היום לעשותם אשר"

 .(ג זרה עבודה" )היום לעשותם ולא למחר לעשותם, היום לעשותם ולא היום ליטול שכרם"
העולם אילו שכר ושל קבלת הזמן המעשה ולא זמן הוא זה העולם הל היא ש"בדברי חזכוונה ש מסביר רבינו בחיי

אין מעשה וחשבון ודעת  כי: "בפסוק המלךשרמז שלמה מה  הזו, השכר ולא זמן המעשהקבלת זמן הוא הבא 
 מהה ולהשלים ולעשות מצו ,אחר המיתה, אילו רוצה האדם, לומרכ, ('קהלת ט) "וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה

ביום ההוא אבדו "כי , אין זה בידו, או להתעסק בדבר הרשות בחשבונות ושאר עסקי הגוף, כאןבהיותו ר יחסהש
על כן יש , ואין לו באותו זמן מעשה וחשבון כלל ולא דעת וחכמה להוציאה אל הפועל, חשבונותיווכלו  "עשתונותיו

כל אשר תמצא "ת הכתוב זהו שאמר בתחל, הזה בעוד שיש לך כח ורשות לעשות בעולםלך לעשות כל הטוב שתוכל 
ומפני זה יתחייב האדם , הזמן עשה כל טוב שתוכל בעוד שאתה בכחך לךקודם שיחסר , "ידך לעשות בכחך עשה

שהוא עולם הגמול  אהבלם הגמול כדי שיטול שכרו בעו עולםשהוא עולם המעשה ולא  ההזלם להשתדל במצות בעו
 זרה עבודה)" מי שלא טרח מהיכן הוא אוכל בשבתשבת יאכל מי שטרח בערב "ל "זחוכמו שדרשו , ולא עולם המעשה

היא איזו  ,המצוהשל שכר הערך מה יודע משום שהוא אינו , במצוה חמורהמו יזהר במצוה קלה כצריך האדם להו, .(ג
הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין "ל "זחשדרשו מה  הזו, שכרה קלשמצוה היא השכרה מרובה ואיזו ש מצוהה

אניח מצוה זו "לומר ו המצות במחשבתואת שקול זה אל לאדם ל ולפי, (א' אבות ב)" של מצות שכרןמתן  אתה יודע
השכר שלהם נבצרים הם ונשגבים מדעת הבריות ושכלנו יקצר להשיגם ואין אתנו והמצות  ידיעתשהרי , "מפני זו

 .('לי המש) "אורח חיים פן תפלס נעו מעגלותיה לא תדע: "וכן אמר שלמה, יודע אותם
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