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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' כודברים ) "חזקה דיב ריםצממ' ה יוציאנוו"

יצר הרע ה מה"ה שהציל אותנו הקבהצלהיא ל" ממצרים' ויוציאנו ה"הקדוש כוונת הכתוב " אור החיים"לפי ה
 :לקיש בן שמעון רבי אמר: "ל"זמו שאמרו חכ, יצר הרעהמאותנו הוא המציל ה "הקבכי , ים אותנור  צ  וכוחותיו המ  

 ה"הקב ואלמלא ',להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה' שנאמר ,להמיתו ומבקש יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו
רמז מ, "זקהביד ח"מה שאמר הכתוב ו, "'בהשפטו ירשיענו ולא בידו יעזבנו לא' ה' רשנאמ לו יכול אינו לו שעוזר

לכם יצר הרע  בראתי ה"באמר הק: "ל"זח מראמעל דרך , ה מהיצר הרע"אותו הקב דברים שבאמצעותם יצילה לע
זו , "ביד חזקהממצרים ' ויוציאנו ה"זו הכוונה למה שנאמר ו, הוא התורהוהתבלין  :(קידושין ל) "בראתי לו תבלין

 . נתנה בגבורות מתוך האשש, (לג ב דברים)" למו מימינו אש דת"דכתיב כ, ה"בהקתורה שניתנה מימינו של ה
 

  (יד 'דברים כו" )להי עשיתי ככל אשר צויתני-א' שמעתי בקול ה"

אם , וגם להיפך. "עשיתי ככל אשר ציויתני"הרי ודאי ש" 'שמעתי בקול ה"אם , יש כפילות מיותרת בפסוקלכאורה 
שקבלת המצוות ועשיית  "פנים יפות"מתרץ ה? מדוע הכפילות, "'בקול ה שמעתי"הרי , "עשיתי ככל אשר ציויתני"

כר על קבלת המצוות ויש שכר על עשיית המצוות ומביא ראיה ממה שאמרו ויש ש, שוניםי דברים נש םהמצוות ה
כל מקום מ "גוי ששבת חייב מיתה"ל ש"למרות שאמרו חז, אומות יענשו על שלא קיבלו את מצות השבתשהל "חז

גם שכר ישראל יקבלו ש ,מרובהשהיא , דה טובהיבמל שכן כאשר מדובר וכ, של המצוה הקבלהאי על הוא יענש גם 
עשיתי ככל ", המצות ה שלקבלעצם ההיינו ד ,"להי-א' שמעתי בקול ה"לכן אמר , על העשייהגם ה ווצת המקבלעל 

 .  בפועל היינו עשיית המצותד, "אשר צויתני
 

  (טו' דברים כז" )ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה"
 "המחשבה", "הדיבור"כנגד , שלשה דבריםהם כנגד הארורים שכל  "מורהור צר"רבי אברהם סבע במבאר 

בכך ש. "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה"אמר  ."המחשבה"כנגד הכתוב מתחיל בארורים שהם . "המעשה"ו
י עבירה קשים הרהור"ל ש"חז מראמכ ,"'תועבת ה". ומנסך נסכים בדעתו' מחשבתו ודעתו מההוא את מפריד 
ושם "נאמר , הדבר לבני אדםאת מחשבתו ואינו מגלה את שמכסה , ולפי שאלו הם דברים של סתר. "מעבירה
אמר  ?אביו ואמו בפרהסיאאת שיקלל זה כי מי הוא , "מקלל"לא אמר הכתוב " ארור מקלה אביו ואמו"וכן . "בסתר

בפרהסיא שף על פי א, אינו מעריך אותםו טינאעליהם יש בו ובל. הראויכבוד כפי השאינו נוהג בהם דהיינו  "מקלה"
. ילך בדרך רעששהוא מטעה אותו בדבריו . "ארור משגה עור בדרך"הכתוב אמר  "הדיבור"כנגד  . אותם מכבדהוא 

כאומרו חץ . הנאמר על לשון הרע "ארור מכה רעהו בסתר"וכן . אם הוא סומא בדבר ומשיאו עצה שאינה הוגנת לו
או  "שוכב עם אשת אביו"כמו . באו שאר הארורים "עשההמ"כנגד . "ארור מטה משפט גר יתום"וכן . שחוט לשונם

ארור אשר לא "ובאומרו . סימן הקרקע לאחוראת מחזיר  אוהשבידיו  "משיג גבול"או . "חותנתו"או  "עם אחותו"
את להקים  "במעשה"הן ו "בדיבור"הן  "מחשבה"הן בהתורה את שצריך לכבד הכתוב רמז . "יקים את דברי התורה

אמר נ "בוריד"ב. "אשר לא יקים ארור"וזהו  ,התורה מעפרהאת קים כיצד להלחשוב מחשבות " מחשבה"ב .פרצותיה
שצריך , "לעשות אותם"הכתוב אמר  "מעשה"ב. התורה בדבריואת שצרך לדבר בם ולכבד  "את דברי התורה הזאת"

 . ם שמיםשיעשה אותם לש
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 (ה' דברים כו) "מצרימהוירד "
רבינו מסביר ? מה הכוונה" אנוס על פי הדיבור -וירד מצרימה " ,הגדה של פסחב, ל"דרשו חזעל הפסוק שלפנינו 

שיש שאלה גדולה על כך שבני ישראל לא ישבו במצרים ארבע מאות שנה כפי שנאמר  "שמחת הרגל"א ב"החיד
עדיין אבל  .ץ השנים החסרות"פרשים להסביר את קונלאו המ ,ו שנים"לאברהם אלא ישבו בסך הכל כמנין רד

? הללו כגלותשנים את כל ההגדיר כי כיצד ניתן ל, בני ישראל ישבו במצריםו שנים ש"אותם רדנשאלת השאלה על 
 לו בכל ימי חייו חיים טובים בהשקטהיה  ולא, היה כמלךהוא  ,בארץ מצריםבינו שחי יעקב א והלא כל אותם שנים

נים נאוש היו שקטיםהם ו, הגלות ההתחיל השבטים לאחיי כל ימי בל שגם "אמרו חזו, אותם שניםמו ושלוה כ
, "על פי הדיבור וירד מצרימה אנוס"ל "ו חזאמרכן ל ?הלזה יקרא גלות ,מחסורעל שולחן המלך ללא שום  םמסובי

בחיר , יעקב אבינו ל וחומר עבורק, משכיל אישנחשבים לקש עבור והעושר והכבוד  ,ות העולם הזהוכל שלון שכי
היו אנוסים שרק , חוזרים לארץ כנען היומצידם  הם ,שראו יוסף ופסק הרעבהרי לאחר גזרת ה׳ היתה   אלולו ,אבותה

 ,תעכבו במצריםהם הו, לגור בארץ כנעןרצונם היה כל שנחשב גלות כיון לכן זה ו ,לאברהם' של ה הדיבור על פי
  .הגלות ותשנלוהשבטים יעקב  אלו שחיוהאם כן שפיר עולים השנים , על כרחםב ,בדבר ה׳

 

 (י׳א' כודברים ) "לקיך-א ה׳ לך נתן אשר הטוב בכל ושמחת"
אלא השמחה , עצמה המתנה על לא יאה אצלו העיקרית החהשמהרי , המלך מאת מתנה מקבל אשר לאדם משל

רבי אומר , הירא זו שמשמחת את הלב הנותן שיבותח כי, מתנה לו תןונ המלךהעיקרית היא על עצם העובדה ש
משום  היא האמיתית השמחה, "הטוב בכל ושמחת", שזו כוונת הכתוב כאן "תפארת שלמה"שלמה מרדומסק ב

  "יךהל-א 'ה ךל נתן אשר"
 

 (ב' דברים כח) "והשיגוךכל הברכות האלה  ובאו עליך"
הכתוב , "והשיגוך", להזכירהכתוב שעתיד  "ובאו עליך כל הברכות האלה"הכתוב מר ואהקדוש  "אלשיך"לפי ה

לא יספיק הוא אדם טובות רבות אך יקרה שיגזרו על פעמים כי . אחת לאחת זו אחר זויבאו מבטיח שכל הברכות 
מבטיח לנו הכתוב . םלוכ ואוביטרם בימות הוא ואולי  ,אל בית עולמוא יום יום ך הולוכי ה, לםולקבל את כ

חשוש ואל ת, "אם ובאו עליך כל הברכות האלה", מהןאחת פילו לא תבצר א, לם יבאו אליךוכ ,הברכות האלהש
הן יוסיפו לך שנות חיים עד תקבל , "והשיגוך"הנני מבטיחך כי , כל אחת מהןמו תקיייטרם בתאסף אל עמיך שמא 
 . "אשר אנכי מצוך היום"המצות  לבשומעך א, "להיך-א' כי תשמע בקול ה". לםואת כ

 

 (ד' כחדברים " )בטנך פרי ברוך"

 הקדים בקללותואילו , "טנאך ברוך", המזון לברכת ,"ברוך פרי בטנך", הגוף ברכתהכתוב את  הקדים בברכות
שהבדל זה בא ללמדנו  רבינו בחיייר מסב". בטנך פריארור ", ת פרי הבטןלקלל, "ארור טנאך", קללת המזוןהכתוב 

 אמרומו שוכ. בגופו יענשאז הוא י לא ואם ,מוטב בו יחזור אם, ה יעניש אות בממון תחילה"הקב, שאם יחטא האדם
 ". תחלה הנפשות מן נפרע הרחמים בעל אין" במדרשל "חז

 

  (ח 'כחדברים ) "באסמיך הברכה את אתך' ה יצו"

 טובות הםעלי שפיעלהו ישראל םע על לרחם ה"דרכו של הקבש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 
 בהתעוררותישראל  עם על טובות משפיעה "אלא שלפעמים הקב. טוב ונראה מגולה שפע הואהזה  השפעו, וברכות

מה שאומר  וזה. סתום הוא טובש ונמצא, הטוב בא כך אחר רקו, טוב לא נראה בתחילה הואכזה  שפעו, התחתונים
 דבר, "באסמיך", "הברכה את אתך", שלך התעוררותה מחמתו מכחך הנשפעשפע , "הברכה את אתך' ה יצו"הכתוב 
 . וגנוז סתום הואהזה  הטוב כלומר, העין מן הסמוי

 

   (ל' דברים כח" )כרם תטע ולא תחללנו ,תשב בו בית תבנה ולא ,ואיש אחר ישכבנה תארשאשה "

רק לבסוף לקחת אשה כמו שדה ו תקחלתחילה ואחר כך ם לבנות בית מיחכהאדם השדרך בני " חזקוני"מסביר ה
 "מי האיש אשר ארש אשה", (דברים כ ו) "מי האיש אשר נטע כרם" ,(דברים כ ה) "אשר בנה בית האישמי "שכתוב 

 . מעשיויקולל לפי לכן , "נטע" "בנה"" ארש", הזה הלך והפך את הסדרהשוטה אבל  . (דברים כ ה)
 

 (סח' כחדברים )" קנה ואין ולשפחות לעבדים לאיביך שם והתמכרתם"
מיני מלאכות כל תשתדלו לעשות אתם , כאשר תהיו בגלותשאת הקללה ואומר שכוונת הכתוב היא " ספורנו"מבאר ה

 .הזלהתפרנס ב וכדי שלא תוכל כםחפץ במלאכתלא יאיש מהם , "קונה אין" ,אבל הןמלהתפרנס  כדי
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