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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

 

 
 (ח' דברים ד) "ים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאתומי גוי גדול אשר לו חק"

, ת אותםשיעמדו לנו ולא המשפטים שהדעת מקבלאלו קים לבדם הם והחשם ישבהם חו, םתחשבמבים טועים יהגו
לא ידעו "הם  ,הקדוש" אלשיך"אומר ה, אך. העםת שנועדו ליישר אמשפטי דעת יש גם להם הרי ם שבבלב םרבאמ

ומי גוי "כוונת הכתוב ו זו. ה"ם הקבמדבקים אותנו ע, השכליים ,גם המשפטיםאלא , הדבר הואך לא כש, "ולא יבינו
ה בחינשהעולה על רוחם שכמו  אל. יםושוהחוקים והמשפטים הם , כלומר. "גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים

טרת הלוא כל מ, ריך לייחד משפטים שכליים לעם ישראללא ברור מדוע צ, לכאורה. יש גם להםמשפטים  של
על מה זה משנה אם נגיע לכך , אם כך, "בלעואיש את רעהו חיים "למנוע מצב של , יישר את העםלהמשפטים היא 

יישור משך ייגם בהם ש ון כי, המסודרים על פי חכמיהםונימוסיהם ים יהגומשפטי או על ידי , פי המשפטים האלה
יש קדושה , "אמת' משפטי ה"אך ב ,קדושהשל איכות מוסיהם אין ינהגויים ובמשפטי ש" אלשיך"מתרץ ה. העם
עד  ,אורשל וממשיך שפע , אליה קדושה למעלה בשורש המתייחסשל מפליג אור  'ה והמקיים משפט ממשפטי, רבה

חקים "וזהו אומרו . "קונה לו פרקליט אחד"מצוה שעושה מו כל כ, יברא כח קדוש' משפט האת שהמקיים כדי כך 
ונקראים צדיקים על שם היותם , שמכל אחד נברא מלאך חי וקיים לומר, "צודקים"ולא אמר  ,"ומשפטים צדיקים

 .ממשפטי צדק
 

 (יא' דדברים ) "בער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל וההר"
 , "בוער באש ההר"ש, מצד אחד, שהרי כיצד אומר הכתוב, על פניו נראה שתחילת הפסוק מכחישה את סופו

 , "חזקוני"מתרץ ה, אלא ?שם שולט "חשך"אין  "אש"ם שיש הרי במקו, "חושך"אומר הכתוב , ומצד שני
 קול דברים שהייתם  "וידבר אליכם מתוך האש" :כיצדהכתוב ומפרש  ,שמשו כאחד ,האש והחושך, שניהם

 רשות להם תן ישלא נוזאת כיון שהיה שם  "ענן וערפל חשך"על ידי ה "רואיםאינכם  ותמונה"אתם שומעים 
 .להסתכל בדמות כבודו

 

 (כט' דדברים ) "נפשך ובכל לבבך בכל תדרשנו כי ומצאת לקיך-א' ה את משם ובקשתם"
 אבל. הכללי האדםמאחד  אברהוא  מישראל אחד וכל, אחד כאדםהיא ה ישראל כללותש" חכמה משך"מבאר ה

 הנקודהמ היוצאים יםוקומו כם ה אזש. ה"הקב, האמיתי החיים מקור במרכז דבקות להם כשישהדבר הזה נכון רק 
 הם, יםטאוחר הם שאכ אבל. ה"קבה, האמיתי המרכז, מקורםות אמצעב רולחב מחובר קו כלש ונמצא, המרכזית

מה  וזה. דביקותמפסידים הם את הו, מזה זה נפרדים גםהם , ה"קבב דביקות להם שאין כיון אז, השגחתו מן נסתרים
ם ה, העולמים חי ל-א מחוברים כולם שהם כיון, יחיד בלשון, "ומצאת", רבים לשון, "ובקשתם" להם שאמר

  ."ידבקו לאחיו איש", לזה הז כן גםמחוברים 
 

 (יד' דברים ה) ינוח עבדך ואמתך כמוך למען"

ומצות מנוחת העבד  ,א כדי שינוח העבדות שביתת הבהמה המצוהטעם של מהכתוב שלפנינו ש" ספורנו"מדייק ה
 .ה את העבודה מן העבדים"ליציאת מצרים שהשבית בה הקב זכרהיא 
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 (כג 'גדברים )" בעת ההוא לאמר' ואתחנן אל ה"
' ה"המתפלל צריך שיאמר בתחלה ש :(ברכות ד)ל "חזפי דברי על " פנים יפות"מבאר ה? "לאמר"מה כוונת הכתוב 

את ואם יחשוב האדם באמיתת מחשבתו , המלךכי התפלה היא כאילו עומד בהיכל המלך ומבקש מ, "שפתי תפתח
יאחזהו הפחד והרעדה לאין תכלית עד כי יהיה אזי  ,ויכיר בשפלות האנושי, אשר סביביו נשערה מאוד', גדולת ה

, (כד 'סה ישעיה" )טרם יקראו ואני אענה"ה מה שאמר הכתוב לפתוח פיו וז' מאת ה הלולי העזר, אלם לא יפתח פיוכ
שצריך  "שפתי תפתח' ה"ה התפיל תליוזה שתקנו לומר בתח, התפלה שגורה בפיושתהיה שצריך עזר מאת הבורא 

שהתפלה היא כיון , "עוד הם מדברים ואני אשמע"נאמר שה מה וז, שיוכל להתפלל' לה שיענה הילהתפלל בתח
אם שגורה תפלתי בפי יודע " :(ברכות לד) סאובן ד חנינא ביראמר שו כמ ,שגורה מאת הבורא ודאי תפלתו מקובלת

 ". לאמר"שתהיה שגורה בפי יענני ' הששתי בקלה יבתח "'ואתחנן אל ה" אמרשהו וז , "אני שהוא מקובל
 

 (ב' ודברים ) "להיך-א' ה את תירא למען"

 תירא"ש בעבורכהוא  "בארץ לעשותם והמשפטים והחקים והמצוה התורה"את  אתכם ללמד 'ה שצוהמה , לכאורה
 למען" שיהיה נכוןטוען שאין זה  ן"הרמב. (א"ר דעת זה) 'ה יראתהוא  המצוה כלשל  עיקרה כי, "להיך-א' ה את

לפי  ,אלא. ימיך שיאריכון למען בהם שנזכר, "ימיך יאריכון למען"ו ,בעבור שתירא שהוא טעם המצוה, "תירא
 ' ה את תירא"ש תזכה, ייה זועשובזכות  אותם ותעשו המצותאת  שתלמדו אותי צוה' ההסבר הוא שה, ן"הרמב

 תזכה המצות תייעש בעבור כי. לעולם האדמה פני על האדם היות ימי כל "בנך ובן ובנך אתה מצותיו לשמור להיך-א
 יאריכון ולמען", הימים כל לפניו ושמכם זרעכם ויעמוד ,לעולם האדמה פני על ויעמדו, 'ה יראי בנים לך שיהיו

 . אותך ולזכות להצדיקך חפץ' ה כי, לטובתךהרי ששתי הכתובים הם . 'ה נחלת שהיא בארץ "ימיך
 

 (ו' דברים ו) "לבבך על היום מצוך אנכי אשר האלה בריםהד והיו"

 נפשואת  למסורעל הצורך ו ,'ה דיחוי של הנזכרים יםברהד על זרמשהפסוק מ "צרור המור"ב, רבי אברהם סבעלפי 
 דתה על להעבירם, לראיש על לגזור םיידשעת והגזירות הצרות וףלס היעהג שהתורה הוא ןיוהעני .'ה ושידק על

אל  ולקחו, קותנולתי ומדיל ושלא ברבים וידרש שלא שגזרו, פורטוגל ירושבג שקרה כמו, בתורה יעסקו שלאלגזור ו
 ילמדו יךא כי, מישראל תורה נשתכחהש כמעטו, רהבתו קועסי ולא יתפללו שלא ופןבא כנסיותה בתיו םריפהס כל

 ראוי וש, "חדא" 'הש עוידו, "לראיש שמע" םאת בניה שילמדוהי רק  נשארמה שו ?דמלמ ובלי ספר בלי לבניהם
 שהיא" ראלשי שמע" של קצרה פרשה ,זמנים ותםלא ,לעם ישראל 'ה ןנת ולכן . ושתוקד על נפשאת ה ולמסור הבולא

 וילמדו. ודיחיה ריקע שהוא" לראיש שמע" וקפסאת ה עויד ותפחל, הפרשה כל עידל יוכלו לא אםו, רההתו כל כלל
 שילמד ,'ה מעל יחוהדל בליעל יבנ יבואו ואם ,תוהיכולאת כל  לויש ו" אחד' ה"ש ידעוש יןיבענ לבניהם וקפסה תא

 . 'ה ושקד על למות פשונאת  ורמסשי ואת בנ
 

  (ז  'זדברים )" העמים מכל המעט אתם כי בכם ויבחר בכם 'ה חשק העמים מכל מרבכם לא"

מבאר ? "כי אתם המעט"ואחר אמר הכתוב " לא מרובכם"ראשית אמר הכתוב , לכאורה יש כפילות מיותרת בפסוק
אבל לא נשמע מכך  ,מרובים אינםהם שאמנם  נשמעמזה כי  "מרובכם לא" מרלו ספיקמ לאהקדוש ש" אור החיים"ה

 ". המעט אתם"לכן חזר הכתוב ואמר , ויםוש אלא ייתכן שהם ,שהם מועטים
 

 (ז 'זדברים " )בכם ויבחר בכם 'ה חשק העמים מכל מרובכם לא"

' ה חשק מרובכם"איך ניתן להעלות על הדעת ש, א שואלהו ,ראשית. מעלה מספר קושיות על הפסוק" כלי יקר"ה
 כי" מרוואאותם באהבה עצמה ' לכאורה הכתוב מביא את הטעם לאהבת ה ,ועוד ?המעט םה באמת הרי "בכם

יכול היה , "בכם"מדוע כפל את המילס , "בכם ויבחר בכם חשק"הכתוב אומר , ושיהקד ועו ?"אתכם 'ה מאהבת
 את ה"קבה שראה הואההסבר לשאלות אלו  ?"בחר"ל "חשק" ביןל ההבד מה, "בכם 'ה ויבחר חשק"הכתוב לומר 

 ריבוי בהם יש כי האומות שארמ טובים הםמצד שני  אך ,"הוא עורף קשה עם"אחד הם  צדמ ,שלמים םאינש ישראל
 'ה "חשק" זכיות ריבוי להם שישזה  שמצדהיינו חושבים ו .העמים מכל ,עונות ומיעוט ,העמים מן יותר ,זכיותשל 
יבואו ו .במיעוטו הרע כבוחר בהם "בחר" עונות מיעוט להם שישזה  ומצד .הנאהב בדבר לומר שייך החשק כי ,בהם

אבל  יםירצו אתם אתכם 'ה מאהבת"בא הכתוב ובהביר שרק ', לפני ה רצוי הזהמצב הולחשוב ש תטעובמחשבה זו ל
 "העמים מכל מרבכם לא"ה שאמר הכתוב ה מוז .בחירהל ולא "חשק"ל לא גרמוהם אלו ש ולא םירצוי םאינ מעשיכם
ומה , העמים כל על לכם שיש זכיותה ריבוי מקצת מצד "בכם 'ה חשק" שלא ואמר ,זכיותה ריבוייא לה שהכוונה
 שיש לפי "המעט אתם כי בכם בחר לא" שגם אמר כאילו ,ודמתהק" לא"מחובר גם למילה  "בכם ויבחר"שנאמר 

  .עוטויבמ הרע כבוחר העמים כל על עונות מיעוט לכם
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