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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

 

 
   (כה 'דברים ד)" בנים ובני בנים תוליד כי"

( יא 'ח קהלת) "רע לעשות האדם בני לב מלא"העונש ניתן מיד לאחר העבירה לכן  שאיןשכיון " כלי יקר"מבאר ה
 לכן אומר כאן הכתוב . הימים באחרית "דיליה וגבי אפו מאריך"שהוא  ה"הקבמידתו של שם מבינים אינהם ו
  בנים תולידוגם  תשחיתו אשר עצמם הימיםם באותכלומר " פסל ועשיתם והשחתם... בני בניםו בנים תוליד כי"

 הוא לא  ,להמיתכם 'ההיה  חפץ לוש לומרו תטעובואו לת זה ידי ועל "בארץ ונושנתם" העולם כמנהג בנים ובני
 אם כן  רבים ימים הארץ לע ויושבים העולם כמנהג מולידיםבינתיים  וחנאנ הריהיה מחכה כל כך הרבה זמן ש

  תאבדון אבד כי הארץ ואת השמים את היום בכם העידותי" אמרעל כך בא הכתוב ו. אשמה בנו נראה שאין 
 ל "חז שלמדו כמו לזו זו תכופות צרות להביא שלאה היא "ו של הקבדתימשאמנם  "הארץ מעל מהר

 מיד לאחר  נפרע שהוא בזמן דווקא הזאך ( טז 'לב בראשית) "לעדר עדר בין תשימו ורוח" פסוקהמ במדרש
  לזו זו צרורות צרותאת ה מביא הוא הימים באחרית אז רב זמן אפו מאריך ה"הקב אם בלא, ביצוע העבירה

  האריךה "הקבו ירבעם ימימ רב זמןבודה זרה ע עובדים שהיו ראשוןה ביתכפי שהיה בזמן חורבן ה, ותכופות
 גם ו "ארכה לכם אתן לא"הכוונה  י"רששלפי (  יז 'יא דברים) "מהרה ואבדתם"אם כך מדוע נאמר . אפו להם

 אך כאשר , ה מאריך אפו ולא מעני"הוא שבתחילה הקב יןיענה אלא "מהר תאבדון אבד כי" נאמר אןכ
 . זו אחר בזו במהירות תכופות יהיויבואו ש הצרותפקעה הסבלנות אז 

 

 (ג' דברים ה" )חיים לנווכ היום פה להא אנחנו אתנו כי הזאת הברית את 'ה כרת תינוואב את לא"
 אינםכבר  הבריתאת  עמם' ה שכרתם אלו שהיו במעמד אות כל הלא? "כולנו חיים"איך אומר משה לבני ישראל 

 נולדוחלק מהם  שהרי, כעת היו בחיים בזמן הברית עמםמשה מדבר ש ולא כל לא גםו, במדבר מתוכולם , חיים
 שכולם לומרשכוונת משה , הקדוש" אור החיים"מתרץ ה? במדבר תעכבול הבני ישראששלושים ושמונה השנים ב

משה  שאמר מה הזו, מהם אחדשום  מת ולא, "האש מתוך... בפנים פנים" עמם דיברה "למרות שהקב חיים נשארו
ה מ זה פילו, (כג' דברים ה)" ויחי כמונו האש מתוך מדבר חיים להים-א קול שמע אשר בשר כל מי כי"בהמשך 

 . לפניונאמר ש מה עם ולא, לאחריואמר ש מהמתייחס אל  "חיים לנווכ"משה  מראש
 

 (ד' ודברים )" אחד' לוהינו ה-א' ה שמע ישראל"

ומביא את המדרש ? "שמע יצחק"או " שמע אברהם"א נאמר ול" שמע ישראל"שואל מדוע נאמר " משך חכמה"ה
, "ישראל בני אל דבר" אלא נאמר לא "ויעקב יצחק אברהם בני אל דבר", "ישראל בני אל דבר" ששואל מדוע נאמר

 כדרך פסולת ממני תצא שמא לי אוי, ואומר ימיו כל מפחד יעקב שהיה לפי. לבניו דיבור שיאמר אבינו יעקב זכה
... לבניו קרא העולם מן אבינו יעקב כשנפטר .עשיו ממנו יצא - יצחק, ישמעאל ממנו יצא - אברהם, ימאבות שיצא
 בלבך שאין כשם -"ישראל שמע" לו אמרו ?העולם והיה שאמר מי על מחלוקת בלבכם יש שמא: להם אמר

 אברהםש במדרש אמרד נעוו". אחד' ה ינוהל-א' ה" אלא, העולם והיה שאמר מי על מחלוקת בלבנו אין כך, מחלוקת
 ". שמע ישראל"לפי זה מובן מדוע  נאמר ' ה יחודאת  פרסמו שהםמשום , ישראלהם  גם נקראו ויצחק
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 (ב 'דברים ד) "'את מצוות ה תגרעו ממנו לשמור ולא"
לא יהיה חטא ו הרי שבת האיסור אצליסאם לא קיימת שהאדם יחשוב כוונת הכתוב היא לומר שאל " ספורנו"לפי ה

כי " ולא אשובסוסים אני ארבה " "ולא אסור נשים ארבה אני"שאמר כמו שחשב שלמה המלך את האיסור לגרוע 
 . המלך נכשל ראינו שאפילו שלמה

 

  (ט' דברים ד" )והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת"
 .(קידושין ל" )המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה מהר סיניכל "

בכל , בנו שהוא בן בנועם על בנו שילמד הוא והחיוב  ,עם בנוהאדם שכבר למד שאף על פי " פנים יפות"אומר ה
 .התורה תמתמעטכי בכל דור , לומד מפי רבלמפני שאינו דומה הלומד מפי התלמיד , אבהעל אבי היא מצוה ה זאת

 

 (טו' דברים ה) "השבת יום את לעשות צוך כן על... מצרים בארץ היית עבד כי וזכרת"

ה ברא את העולם ומחדש בטובו בכל "להראות שאנו מאמינים שהקב: טעמים שני שבתשלמצוות ה ן"הרמבמבאר 
 שובתים בהיותנואכן . ביציאת מצרים לעבדים לו אותנו שקנהה "הקב עמנו שעשה הגדול סדהחאת  ולזכור, יום

שואל , אך "וינפש 'ה שבת"בו ש ביום יםבתושהרי אנו ש "בראשית למעשה זכר"זה ב שי השביעי ביום מלאכהמ
 ידיעה ממלאכה יםבטל אותנו לרואה איןהלוא , מצרים ליציאת כרוןיזאיך יש בשביתה הזו ביום השביעי , ן"הרמב

 אםו, אשר מחדש את הבריאה בכל יום ל-אקיום ה עללמדת מ מצרים יציאתמתרץ שעצם ו ? שזה לזכר יציאת מצרים
וזה  מצרים ביציאת עיניך שראואת הניסים הגדולים  תזכור, דושיהחיכולת  על המורה השבת על ספק בלבך יעלה

 מחדש הוא 'הש יאמרו הב כי לשבת זכרהיא  מצרים ויציאת, מצרים ליציאת זכרהיא  השבתיוצא ש. לראיהיהיה לך 
למה שאמר  טעם וזה, בראשית במעשה הכל ברא הוא כי, כרצונובריאה ב ועושה מופתיםהו אותותה בכלהבריאה 

עיקרו להורות על " שמור את יום השבת"ומוסיף תרוץ נוסף שהציווי ". השבת יום את לעשות להיך-א' ה צוך כן על"
 אמרנש כמוהזו  היראהנגיע אל , מצרים ביציאת שראינו הנטויה והזרוע החזקה היד את שנזכורידי  ועל ,'יראה ה

 . (לא 'יד מותש)" 'ה את העם וייראו במצרים' ה עשה אשר הגדולה היד את ישראל וירא"
 

 (כו 'ה דברים) "אותי להם ליראה מי יתן והיה לבבם זה"
, דגופיה או דממוניה או דחיל מעונשא, מקב״ה בגין דיחיון בנוהי אית בר נש דדחיל" (:יא)בהקדמת הזהר  מובא

יראה  ,ושרשא דיליה, אלין לאו עיקרא דיראה אינון תרין, מעונשא דההוא עלמא ועונשא דגהינם ואית בר נש דדחיל
 " וכלא קמיה כלא חשיבין, עלמין עיקרא ושרשא דכל, בגין דאיהו רב ושליט למאריהלמדחל בר נש , דאיהי עיקרא

ועל כן ירא , רא מענש של גופו או של ממונויאו ש, יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא כדי שיחיו בניו ולא ימותו)
הקדוׁש ברוך הוא  יש אדם שפוחד מן. נמצאת היראה שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא לא שם אותה לעקר. ממנו תמיד

, היראה שהיא עקר .שני אלה לא עקר של יראה הם והשרש שלו. משום שפוחד מענש אותו העולם ומענש הגיהנם
עוד נאמר ( והכל לפניו כלא חשובים, עקר ושרש של כל העולמות, שאדם יירא מרבונו משום שהוא גדול ושליט

יתן והיה מי "שכוונת הכתוב שאמר  א"רבינו החידה מסביר לפי ז. ה בין בדין ובין בחסד"בזוהר שיש לאהוב את הקב
, "םמצותי כל הימי ולשמור את כל" ,"אותי"כשהדגש הוא על המילה , יראת הרוממות, "אותי לבבם זה להם ליראה

 . מהייראה ואהבה של יהוז, כלומר בין בטוב ובין ברע
 

  (ט' דברים ו" )ובשעריך ביתך מזזות על וכתבתם"
 שהרי, והנבואה ההשגחה, העולם דושיח, אמונהוה התורה עקרי לנוים תבארת המזוזה ממצושב רבינו בחיימבאר 

 כרוןיוז, שכרהו עונשה תתיאמנזכר עניין  שניה ובפרשה, תורה תלמודעניין ו 'ה יחודי יןיענ נזכר ראשונהה בפרשה
 דברים שלשה על יםומעיד האלה העקריםים את מחייבה המפורסמים והמופתים האותות ונעש שבו מצרים יציאת
 במזוזה י"שד שםם את הכותביאנו ש טעםומסביר שה .והנבואה ההשגחה, דושיהח: ושרשה האמונה יסוד שהן הללו

על שם שאמר , י"שד, הזה והשם, הכוכבים במערכת תלויה הבתים שהצלחת חושביםהעולם  אומותהוא משום ש
 הבתים אל נכנס והטוב השפעש לרמוזבמזוזה כדי  אותוכותבים  לכן ,הכוכבים מערכתאת  ומנצח משדד , לעולם די

כתוב אחריו ו, ('כה איוב)" למו י"שד יפעל ומה: "אליפז אמרמו שוכ. כוכביםהת ממערכ לאה ו"משמו של הקב
ינו הקדוש בשלח לר ,שהיה מלך גוי, ארטבןש, פאה מסכת ,בירושלמיומביא את המסופר . "טוב בתיהם מלא והוא"

שלח לו רבינו הקדוש , 'או יותר המרגלית ששווה כמובחזרה מתנה שלח לי 'אמר לו יקרה מאוד ומרגלית במתנה 
לי דבר ששווה  לחוואתה ש, לוערוך אני שלחתי לך דבר שאין ': רבי יהודה הנשיא את ארטבן שואל . במתנה זהמזו

צריך שאני יקר אתה שלחת לי דבר  ,ולא עוד אלא, חפציך וחפציי לא ישוו במזוזה: רבינו הקדושלו ענה ? פולר אחד
 (כב 'משלי ו" )בשכבך תשמר עליך"שנאמר , ךאני שלחתי לך דבר שאתה ישן והוא שומר עליאילו ו, ר עליוושמל
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