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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

 

 
 (לז' ויקרא כו" )גם זאת ואף"

ובכל , מילים( 093)ץ "ש, "געלה נפשם"הפסוק עד  "ואם לא תשמעו לי"מהפסוק בפרשה שיש  רבינו בחייאומר 
אמרו כאשר , השבטים בארץ שחטאושנים  093מסביר שהדבר בא לרמז על אותן ו. כלל' הקטע הזה לא מוזכר שם ה

דברי " )ושבועתו לישחק" רמז נוסף ניתן למצוא בפסוק (. 'שמואל ב כ)" לנו בבן ישיאין לנו חלק בדוד ולא נחלה "
שאם אין בניו חוטאים יותר יצחק נשבע לה "הקבש( צ"ש), י"צדאבל נקרא באות  ן"בשישנכתב באות ( טזהימים א 

למספר ימים שלש נם וואני נתתי לך את שני עו"בנביא אמר נשמה  הזו, הארץלא יגלה אותם מן הוא ץ שנים "מש
 . (ה' יחזקאל ד" )נתתיו לך לשנהיום לשנה יום לשנה יום , מאות ותשעים יום

 

 (מג-ויקרא כו מב" )והארץ תעזב מהם ,והארץ אזכור... ריתי יעקבבוזכרתי את "
שאומר שלמרות שבני ישראל  "מחנה אפרים"באת פירושו של הרב אפרים נבון  "פני דוד"א מביא ב"החידרבינו 
, וכרת להם ברית, יוןיסועמדו בנ כל התורה בדבקותאת שקיימו  אבותהזכות להם את הקב״ה לזכור  לעה הי חטאו

ה בכך "לקבישראל חטאו עם כלומר , ..."בריתי וזכרתי את"הכתוב אמר כן ל. ישראל ונותעועל כדאי לכפר  וכל זה
היה לפי  ומן הראוי, יובלותהטות ושמיאת השלא שמרו בכך ארץ כלפי הוגם חטאו , על התורה והמצות ועברש
. אבות ומחל להםהחסדי  אתלהם זכר , ו כלפיוחטאמה שעבור , עשה פשרה הקב״הלא שא, םאות ם להשמידשיהעמ

הם  םכדאי, ..."וזכרתי את בריתי יעקב"הכתוב שאמר מה וזה  .תחייבו גלותהם ההארץ כלפי  אך עבור מה שחטאו
והארץ "לכן , ארץההתעיבו עם ו מה שהשחיתואת " והארץ אזכור"זאת  כלבל בא, האבות הקדושים לכפר עליהם

אויביהם לא  ואף גם זאת בהיותם בארץ"נאמר די נגשחטאו  וכלפי מה. הארץכלפי כנגד מה שחטאו  "תעזב מהם
 עליהם לכבוד אבותם ארחםש לאא, שהיה הדין מחייב כמו "מאסתים ולא געלתים לכלותם

 

 (מו' ויקרא כו) "בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה' ת אשר נתן הווהתורקים והמשפטים ואלה הח"

 " ךאלשי"מתרץ ה, לאא?  המקום המתאים ביותר לפסוק הזה הוא בסוף התורה מדוע הוא נכתב כאן, לכאורה
 , התיוומצוה תורה חוקותאת עשה ישמע ושיקרה למי שלא יכל דברי המוסר הגדול י שנאמרו אחרהקדוש ש

 תורה שבכתב שבקים והמשפטים ואם משה יכול לזכור את כל דברי החהמי יודע "ול לבוא מישהו ולשאול יכ
 ואם , מאדהם  יםכי רבמהם שינה חלק מהם או ואולי שכח , כלליהן ופרטיהן ודקדוקיהן וסייגיהםכל ושבעל פה 

 , מר לנווואה "קבהגדול הזה בא ההמוסר כל אחרי  ,לכן ?"וה לנו משהיאשר צאת קיים א נלניענש אם כן למה 
 בינו ובין בני ' אשר נתן ה"הם , שהן תורה שבכתב ושבעל פה ,"אלה החוקים והמשפטים והתורות"דעו כי 

  לאסיני אהר הדברות נאמרו בת עשררק לא של "זוכמו שאמרו ח. בלי תוספת או מגרעת, "ישראל בהר סיני
 שכל חלקי התורה נכללים משום , נאמרו שם למשה ל פהמראש ועד סוף וכל פרטי תורה שבע, כל התורה

 שמונה דברות אמנם ), "בינו ובן בני ישראל"וזהו , ה"ישראל מאת הקבואת הכל שמעו  ,בעשרת הדברות
 אבל  אלא שישראל שכחו(. ל שהשכינה היתה מדברת מגרונו של משה"אבל אמרו חז, מפי משהישראל שמעו 

 וזהו . ואין לפקפק בכל דבריו, כחוט השערהאפילו לא נשכח ממנו וביד משה אלא הכל נשאר  משה לא שכח
 . עדיין היה ביד משה ,'כי כאשר נתנו ה "ביד משה" אמרש
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 (ג' ויקרא כו) בחוקותי תלכו״ ״אם
, תירוצים 24-הקדוש לא פחות מ" אור החיים"מביא ה "הליכה"לשון מדוע מובא עניין לימוד התורה ב, על השאלה

מין הבהמי שה, (כב כז ויקרא)" או עז כי יוולדשור או כשב "פסוק הבזוהר בפירוש פי המובא על : אחד מהם הוא
, הוא גדלעם הזמן . מושלםשור או כבש או עז  נולד הריהוהוא מיד כשכלומר , נולדהוא גדר שבו המשתנה מ אינו

גדל הוא מתבגר ומשפר את  ככל שהוא, אדםהבני אצל מה שאין כן . ך לא ישתנה במהותו ומעלתוא ומשקלבוסיף ומ
, "אם בחקתי"הכתוב כאן ואמר  בא? ואם תשאל מהו הגורם לעלייתו זו של האדם, התנהגותו ומתעלה בדרגתו

הולך להיות  והשגה הזגיעו לת, "תלכו", האם תעסקו בתורה ותקיימו את מצוותי, באמצעות עסק התורה, כלומר
  . מדרגה עליונה יותרל ומן העליונה, עליונה למדרגהממדרגה שפלה גדל ו
 

 (ד 'כוויקרא )" ונתתי גשמיכם בעתם"
( :ה יז"ר)בגמרא ל "על פי דברי חז" תוספת ברכה"מתרץ ה? אנשיםה להוא שהגשם וכי ? "גשמיכם"מה שייך לומר 

אי  םלהוסיף עליה, םלבסוף חזרו בה ,ופסקו להם גשמים מועטים, בראש השנה םהרי שהיו ישראל רשעים גמורי"
 יורידה "קבהכלומר " הכל לפי הארץ םעל הארץ הצריכה לה םבזמנ םה מוריד"אלא הקב, אפשר שכבר נגזרה גזרה

אם , "אם בחוקותי תלכו"שאמר כאן הכתוב מה  וזה .אנשיםגם המעט יספיק לכך שם בזמנם מיהגש את מעט
כלומר אותם הגשמים , גשמים שלכםה, "ונתתי גשמיכם"אז , שתשפרו את התנהגותכם ותתחילו לקיים את התורה

, "בעתם"אם תעשו תשובה או אז אתן את מעט הגשמים שנפסק לכם ש, חובתכםגלל לכם ב ושנפסקהמועטים 
 .היינו בעת שהאדמה צריכה להםד

 

 (יא' ויקרא כו)" ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם"

ולא תגעל נפשי "לומר להוסיף ומה הוצרך שם ל, "ונתתי משכני בתוככם"הכתוב כיון שאמר , נשאלת השאלה
וביארו , (ג 'תהלים כד" )ומי יקום במקום קדשו ,'מי יעלה בהר ה"שהכתוב אומר , "פנים יפות"מתרץ ה? "אתכם

 ,ישאר עומד על מקומורבה להצריך זהירות עדיין  ,"'מי יעלה בהר ה", 'עלה בהר ההאדם אפילו לאחר של ש"חז
ועלו מעלה  "נעשה ונשמע"ישראל אמרו שנו אשהרי מצ, שה רבינוה מעלת מתהי ווז, "ומי יקום במקום קדשו"

שה ואמרו למ, עליונההמדרגה העמידתם ונפלו מ מהתקייהלא בכל זאת ה פנים בפנים "לשמוע מפי הקבוזכו גדולה 
י שהסיבה "שופירש רמועט מכל השבטים  םלוים שהיה מספראצל הנו אוכן מצ, (כד 'דברים ה" )קרב אתה ושמע"

לעמוד בכל עת  םשהיו הלוים קדושים וטהורים לא היו יכוליאף  על פי , כלומר, שהיה הארון מכלה בהםהיא משום 
לא תגעל "בכל זאת בתמידות  "משכני בתוככם"אתן ה הוא שאף על פי ש"ומה שמבטיח כאן הקב, במקום קדושתו

ונתתי לך מהלכים כין העומדים "ב וכתככמעלת המלאכים שנקראים עומדים , םבקיומ םהיו עומדיתש, "נפשי אתכם
ויעמידם לעד לעולם חק "עזר מהשמים כדכתיב  םצריכי שאפילו הם. תמיד במעלתם םשעומדי (ז 'זכריה ג" )האלה

 .םה אותדיעמיא המה' עזרת הש, (ו 'תהלים קמח" )נתן ולא יעבור
 

 (יב' ויקרא כו" )בתוככם והתהלכתי"
, שתהיה הנהגתי בכם מפורסמת כמלך מתהלך בקרב מחנהושכוונת הכתוב על פי הפשט היא לומר  ן"הרמבמבאר 

ן שאין הכתוב מזכיר את השכר השמור לאדם בעולם הנשמות "ומוסיף הרמב. בעולם הזה כל צרכםאת מספק להם ו
לחייבים שאינם והעונש . ט וטבעיוזה פשו םקיומעצם יצירת האדם מחייב את כי , ובעולם הבא אחרי תחית המתים

ימשיכו  ,שאינם חייבים, השאראך כל , הוא שהם נכרתים מעולם הנשמות ומהעולם הבא' מקיימים את מצוות ה
, "שכינה"דה שקראו רבותינו ירמז לממ, "בתוככם והתהלכתי"הכתוב  האמתעל דרך ופירוש הכתוב . להתקיים

 .:(מנחות פו)" שכינה שורה בישראל"ל "ו חזרואמ, "ונתתי משכני בתוככם"שנגזרת מהכתוב 
ובנין , רצון אביהםאת  םעושייהיו ישראל בני כל  ניתן לזכות רק כאשר , בשלמותן, ן מציין שלברכות הללו"הרמב

ברכות האלה אלא שבפועל מעולם לא זכו בני ישראל ב. וזוהי הברכה המושלמת. שלם על מכונויהיה ארץ השמים וה
 . בזמן השלמות עמנותקיים עתיד להאבל , ם ולא היחידים מהםלא הרבי, בשלמותן

 

 (יב' ויקרא כו" )בתוככם והתהלכתי"

ך עם תהלך בתוה י"הכתוב שהקבן אמר כוא, "ספורנו"לפי ה. מקום אחד אללא ומתהלך הוא ההולך אנה ואנה 
ועשו לי "שם  אמרשנ ,ובמקדשכמו שהיה במשכן  ,הכבודושפע האחד בלבד ירד  מקוםרק ב כלומר לא, ישראל

אועד לך שמה  אשר"גם בכתוב אר ובזה מו ,באותו המקום בלבד אשכון בתוכםשכלומר  "מקדש ושכנתי בתוכם
ויראה כבודי בכל מקום ך עם ישראל בתואתהלך , "והתהלכתי בתוככם", הפעםאבל ". ונועדתי שמה לבני ישראל

  .הוא קדוש םשיהיו שם צדיקי מקוםכי בכל  ,שתהיו שם
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