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 בעזה”י

בה�  ללכת 

אני  בהם ללכם תשמרו חקתי ואת תעשו משפטי את

אלקיכם. ד')ה' אומרו(יח ', כונת להבין צריך ''ללכם .

.בהם'

ציל� ה'

הפסוקומפרש  על חז "ל  שדרשו  עפי"מ  צלך רבינו, ה'

קכ"א) הקב "ה(תהלים כן האדם , כנטיית שנוטה כהצל 

יתברך, בעבודתו מתנהג שהאדם כפי האדם , עם מתנהג

וזהו  לו , מודדים מודד , שאדם שבמדה שאחז "ל  וכמו 

וכפי  - והחוקים המשפטים קיום שע "י  הכתוב, כונת 

מלמעלה ההנהגה  יהיה כך עשייתו, בהם''אופן  ''ללכת 

המצוות , את עשייתו כפי עמו, להתנהג ה 'ר"ל 'אני

מעשיכם.אלקיכם' כפי עמכם המתנהג -

לבוא לעתיד לאד� לבושי� ה� המצוות 

שידוע ,ובאופן  מה  עפ"י  מפרש , נעשו שני שהמצוות

לבוא, לעתיד לנשמתו הכתוב לבושים שאמר וזהו

בהם ", נשמתו "ללכם בהם ילך המצוות שבאלו ר "ל

א"י ]בעוה"ב . וד "ה  משפטי  את ד "ה  [י "ח .

גבול  בלי ה' עבודת 

בהם  ללכת תשמרו חקותי ואת  תעשו משפטי  את

אלקיכם ה' לשון (אני דנקט  מה  להבין יש  ד'). י"ח ,

כמו 'חקותי',אצל'תשמרו ' תעשו לשון  אמר ולא

באומרו  הכונה  מהו להבין יש  עוד משפטי . אצל  שכתוב

בהם' לזה'ללכת סמך למה  ועוד , השם'. .'אני

חובתו,רבינו,ומפרש  ידי  יצא דכבר האדם יחשוב שלא

לה מה לו ה',ואין  בעבודת הפסוק וסיף מסיים לכן

השם' לרמז 'אני  בלי - סוף  אין  הוא דהקב"ה דכמו 

גבול , אין  לתורתו כן במדרגה גבול, לעמוד אין ולכן 

אחת .

בהם'שאמרוזהו למדרגה,'ללכת ממדרגה  שילך ר"ל , -

שאחז"ל ס "ד.)כמו לא (ברכות  מנוחה  להם אין  צדיקים

שנאמר בעוה"ב  ולא חיל.ילכו בעוה "ז אל  מחיל 

מה אז בעוה"ב  עליונה למדריגה הול� כשהצדיק

כחטא עתה נידו� יתירה להרחקה נחשב  שהיה

שמבארועד"ז  מה בהקדם רבינו, מה האריז "ל מפרש 

בעוה"ב, גם מנוחה להם פעם דאין שבכל משום

אותו  דנים גדולה  יותר למדרגה הצדיק נשמת שמעלין

עתה, עד לחטא נחשב  היה  שלא דמה הפעם, עוד

לחטא  נחשב יתירה, והרחקה דחסידותא מילתא כמו 

בעוה"ב  עליונה יותר למדרגה לילך .כשרוצה

תשמרו'שאמרוזהו חקותי מלשון חק -'ואת הוא

מ "מ ,אגבול  גבול, יש  הדין שלשורת  דאף וכונתו ,

במשמרת,'תשמרו' וסייגים גדרים תוסיפו ר"ל, -

בהם' חיל.'ללכת אל  מחיל  לילך -

דאחז"ל ] א"י  שלא , א"י  (הא'), את  ד"ה [י "ז:

לטובתינו  ה�  המצות

אתם  יעשה אשר משפטי  ואת חקתי  את ושמרתם

ה ' אני בהם וחי ה ')האדם במה (י"ח, הכונה להבין  יש  .

ה'' 'אני .בדמסיים

ללמדינו ,ומפרש  התורה  דבאה לנו רבינו, שנתן דמה

ולתועלתינו  לטובתינו הוא  מצות תרי"ג אבל ,ג הקב "ה 

מצותינו, לקיום צריך אינו עצמו אנו הקב"ה ואין

במעשינו  שינוי  שום יתברך בעצמותו כמו דפועלים ,

ו')שכתוב ג', שניתי .(מלאכי לא הוי "ה אני כי 

הפסוקוזהו אשרשאמר  וגו ' חקתי את 'ושמרתם

בהם' וחי האדם אתם הוא יעשה המצות  שעשיית  -

ומסיים האדם, חיות  הוי"ה 'לטובת  שם 'אני  דכונת -

ויהיה' הוה  'היה הוא אינו ה הוי "ה שהקב"ה  דהיינו ,

שינוי, שום בו פועלים המצות  ואין  לעולם, משתנה 

לטובתינו . רק (הב')]והם יעשה אשר ד"ה [י"ח.

ז'.א. ב ', תהלים  רש "י  עי'

אחר.ב . באופן  מפרש ורבינו שכר, לקבל נאמן ה' אני  פירש"י, עי'

הזה.ג . כהיום  לחיתנו הימים כל לנו לטוב אלקינו ה' את ליראה האלה החקים כל את לעשות ה' ויצונו כ"ד ) ו ', (דברים שכתוב כמו

בהם '. 'וחי כאן הפסוק בביאור שם  מאריך וכן  זה. ביסוד  שהאריך א ' חלק ברורה למשנה בהקדמה ועי '

כלל ,ד . נוגע אינו  אליו  כי  לטובתינו 'והוא שכתב ז "ל להח"ח  הדת  בחומת  ועי' וגו '. לו תתן מה צדקת  אם  ז ') ל"ה, (איוב  שכתוב כמו

לו'. תתן  מה צדקת  אם  שכתוב כמו 



שהחוטא להתפלל  � המובחרת  התוכחה 
מעצמו ישוב

חטא  עליו  תשא ולא  עמיתך  את תוכיח (י "ט ,הוכח 

ישי "ז) עוד  תוכיח'. 'הוכח הלשון  כפל  להבין  יש .

של הכונה חטא ',להבין  עליו  תשא והקשר 'ולא

תוכחה. למצות

מעשיהם רבינו,ומפרש על לדורו המוכיח  צדיק דיש

לעורר  יכול  שהרי מסוכן, דרך הוא אבל  הרעים ,

ח"ו, למעלה  את קטרוג בתוכחתו שמזכיר  במה 

עושים. שהם הוא,העבירות המובחר הדרך כן על 

לב  אלקים  שיזכך ה ', אל בלבו הצדיק שיתפלל

לתשובה החוטאים, מעצמם לא ו ויתעוררו ושוב  ,

לתוכחתו  .ז יצרכו

אהרן ועוד  שעשה כמו בה, לנהוג הצדיק יכול  דרך 

חשב  ועי"כ  להחוטא, ומכבד מקרב  שהיה  הכהן,

היה  לא  מעשי, את אהרן  ידע אילו לעצמו , החוטא

מעצמו. שב ובכך כך, כל  מכבדני

הפסוקוזהו או 'הוכח'שאמר  בתפלתך , שתגרום -

הכהן  אהרן כמעשי שבמעשיך עמיתך ', את 'תוכיח

מעצמו, וישוב עצמו, את  יוכיח החוטא שעמיתך  -

חטא'ועי"כ  עליו תשא  צריך 'לא תהיה שלא -

בתוכחתך. קטרוג ולגרום החטא, עליו לעורר

אמרתי] ד"ה נ"ט. קהלת הוכח, ד"ה [כ.

ארפנו ולא  אחזתיו

קדושים  והייתם ז')וגו'והתקדשתם  לדייק (כ', יש .

נאמר  .נפעל לשון'והתקדשתם'למה

דבריומפרש  בהקדם  מאמר הבעש "ט רבינו על

שובבים חז"ל , בנים שובו מכרזת קול בת יום ,ח בכל 

האדם  אין  אם הכרוז, יועיל דמה קשה, ולכאורה

הבעש"ט, ואמר  הרהור שומע, מביא הכרוז כי

עכ"ד.תשובה ,

הפסוקוזהו נפעל,'והתקדשתם'שאמר  לשון 

מעלה , של הכרוז ידי על  לקדושה  אלא שנתעורר 

הפסוק  קדושים'שמצוה שתשארו 'והייתם ר "ל , -

הפסוק כונת דרך  על  ד')קדושים , ג', השירים  (שיר 

ארפנו  ולא התעוררות אחזתיו באה שאם ר "ל, -

תמיד  ושישאר אותו, ושיקנה בו לאחוז צריך לאדם

זו. דאחז"ל]במדרגה קדושי� והיית� והתקדשת� א"י ד"ה [כ"א:

תקנת� � פרנסה בעניני העוסקי� 
חכמי� תלמידי בהחזקת 

וערלתם  מאכל, עץ כל  ונטעתם הארץ אל  תבואו  וכי

וגו', פריו את  כ"ג)ערלתו דהו"ל (י"ט, לדייק, יש  .

פרי  ערלת וערלתם הארץ , אל  תבואו כי לכתוב ,

ומדכתב  מאכל , עץ מאכל,ונטעתם כל  עץ כל

מצוה  איכא עצמה דבנטיעה .ט משמע

ת"ח  החזקת  - מאכל ע�  כל ונטעת� 

שעוסק ומפרש הארץ, בעם מדבר  דהכתוב רבינו,

הכתוב, ואמר תורה , זכות  לו  ואין היום, על  בפרנסה 

הארץ", אל תבואו בעניני "וכי  לעסוק שיבואו ר"ל ,

מה  התורה , ללימוד פנאי להם יהיה ולא ארץ ,

תקנתן?

הכתוב,לזה מאכל "אמר עץ  כל  ר "ל,"ונטעתם 

חכם התלמיד  את  מאכל "שתחזיקו "עץ הנקרא -

הת"ח  דנקרא ומה בממונכם. מאכל'- היינו 'עץ 

שאחז"ל  י"ז:)עפי"מ בזכות (ברכות ניזונים העולם שכל

ה'.ה. סי' או "ח  בשו "ע כמבואר

אינם ו . עוד  ורשעים  בתשובה דלהדרו עלויהו רחמי  בעי אלא  י. ברכות  עי '

להם,ז . המה בהמה שהם  ולראות  האלקים  לברם האדם בני דברת  על  בלבי אני  אמרתי י"ח) (ג', בקהלת הפסוק רבינו  מפרש בזה

עמים  ידבר ד', מ "ז תהלים  עי ' [א .ה. אדם  בני  הנהגת על  - אדם ' בני  דברת 'על בלבי, התפללתי  - בלבי' אני  'אמרתי פירושו, וזה

(דברים  שכתוב כמו תוכחות, של הענין על - אדם ' בני  דברת  'על לפרש יש או  הנהגה]. ענין הוא  ש 'ידבר' שם  ובמפרשים  תחתינו,

להם  שיהיה החוטאים  לב  אלקים  שיזכך - האלקים ' 'לברם  להם, שדבר התוכחות שהוא  משה, דבר אשר  'הדברים ' אלה א ') א ',

בעצמם  יראו  שהחוטאים  - להם ' המה בהמה שהם 'ולראות לבב ]. ובר  כפים נקי ד ', כ"ד , בתהלים  שכתוב  ע"ד [א.ה. לבב , 'בר'

לתוכחה. יצטרכו לא ועי "כ בהמה, מעשה עושים  שהם 

י"א .ח . אות  י "ג, פסקא כהנא דרב ופסיקתא  מ "ב, פ "ו , אבות ועי' ע"א , קכ "ו דף נשא זוהר

המדרש .ט . על יוסף עץ מפירוש 



נקראהצדיקים. מאכל ולכן ישעץ  ידו שעל  -

העולם  לכל .י מזונות

מרחק שהת "ח  מה תרחיקו - ערלתו וערלת� 

פריו"הכתוב,וממשיך את ערלתו  על "וערלתו  ר "ל ,

שמצוה  והיינו רחקא, ותרחקין התרגום , שפירש ְֶַדרך 

" לרחק הארץ, מרחק,ערלתו'לעם שהת"ח מה ,

פריו" שמוליד "את תורתו  מכח  .יא ר "ל

לתורה בניו גידול במעלת 

בהקדםומפרש שני, תנחומא באופן  (אות המדרש

שלשי "ד) בתינוק, מדבר הכתוב  וערלתם, ונטעתם

להשיח  לא  יכול  שאינו  ערלים, לכם יהיה שנים

לדבר , קדש,ולא פריו כל יהיה הרביעית ובשנה 

תאכלו  החמישית ובשנה וכו', לתורה  מקדישו שאביו

בתורה , לקרות מתחיל  שהוא משעה פריו , מכאן את

עכ"ל. וכו', תבואתו , לכם  להוסיף  ואילך

ת"ח  בני�  תולידו - מאכל ע�  כל ונטעת� 

זה,ועד "ז דרך על  הכתוב כונת תבואו מפרש "וכי

הארץ " עולם אל קרקע  דאשה אשה, שתשא  ר "ל ,

מאכל ",יב הוי  עץ  כל  בנים "ונטעתם שתלדו ר"ל  ,

יוסי ר' שאמר  דרך  על חכמים, קי "ח :)תלמידי (בשבת

בעלתי, בעילות ארזים חמש  חמשה  ונטעתי

וכו',,יג בישראל  יוסי ב "ר ישמעאל ר ' אינון ומאן

הנ"ל. במדרש שפירש הסדר כפי הפסוקים והמשך 

בעוה "ז פירותיה� - תבואתו לכ�  להוסי�

הכתוב ולפי"ז לשון סיום  לפרש לכם יש "להוסיף 

שידוע ,תבואתו" תורה ,עפ"י לומד שהבן  מה  שכל

וחנכו  שגדלו האב  לזכות  עולה במצוות, ועוסק

שפירותיהן לתורה. מדברים הוא תורה ותלמוד

של  התורה  שבלימוד  הכתוב, כונת וזהו  בעוה"ז,

גם  לכם מרובה והשפעה תבואה  יתוסף הבן,

הראשו�]בעוה"ז. תבואו וכי ד"ה [כ:

את י. בהחזקתו הארץ לעם  שיש התקנה עומק ביתר  יתבאר גם ועפי "ז מאכל, עץ הת "ח נקרא  למה הענין  בביאור עוד רבינו ומוסיף 

ריחניים . גידים  ושס"ה איברים  לרמ"ח  לבושים נעשו ל"ת, ושס"ה מ"ע, הרמ"ח קיום שע"י ויחי ), (פרשת הזוה"ק עפ "י והוא  הת"ח,

שיחיה  לנפשו מזון  לו  יהיה לא  עדיין  המצוות , כל  יקיים הארץ העם  אם  אפילו ולכן  האדם . לנפש מזון יש התורה, לימוד  וע"י 

ויהיה  הת"ח, של התורה זכות לו יהיה הת"ח, את  החזקתו  ידי  שעל מאכל, עץ  שנקרא  תורה, הלומד שיחזיק תקנתו ולכן לעתיד.

היא  חיים  עץ  ג,] [משלי הה"ד  א ) כ"ה, (פרשה זו פסוק על רבה המדרש דברי  רבינו  מפרש ובזה לנשמתו. מזון מאכל לעץ  לו 

לאחד, להשיאה רוצה והוא  בוגרת בת  לו  שיש כאדם בעיניך תורה דברי  יהו שלא  אחא, רבי בשם  הונא  רב  אמר  בה, למחזיקים

הפסוקים  של הקשר  יבואר הנ"ל  ולאור עכ "ל. אמרי. קח זכות  לך  יש אם  אתך, תצפון ומצותי  אמרי  תקח  אם  בני  ב,] [משלי  אלא 

שתחזיק במה ר "ל, אמרי " תקח אם "בני  התורה, לומדי את  שמחזיק שבמה ר"ל , בה" למחזיקים  היא  חיים "שעץ  המדרש. שמביא

תגנוז  אם אבל לעוה"ב, אתך וצפון שמור  יהיה בו, שהחזקת שהממון  אתך" תצפון  "ומצותי  במעותיך, לוקח אתה תורה לומדי

אתך. ילך ולא כאן , ישאר והמעות העולם, מן נפטר אתה לבסוף לעצמך, הממון 

שנאמר לעוה"ב , חלק להם  יש ישראל כל אבות] פרקי לימוד בהתחלת  שאומרים [מה התנא . שהביא  מה הכתוב , מפרש ובזה

מטעי . ביו "ד. נקרא  ובקרי  בוא"ו . מטעו  כתוב ובהכתיב  וגו '. מטעי נצר ארץ , יירשו  לעולם  צדיקים כולם  ועמך כ "א ] ס', [ישעיה

מטעי " "נצר משום הבא , עולם את ירשו  ארציות , בעניני  שעוסקים  במה אפילו  ר"ל, ארץ", יירשו לעולם  צדיקים  כולם  "ועמך ומפרש

התורה. לזכות  בעצמו  שיזכה לבוא, לעתיד  לעצמו , נטיעה שישאר  מטעו" "לנצר זכה ובכך הת "ח, שהוא  שלי, נטיעות  שהחזיקו  ר"ל

מבול.יא. ירד לא  ד"ה קי "ג . זבחים  תוס' ועי ' תורה. חידושי  לחדש הוא  ורבי ' פרי ' מצות שבכלל כ "ו , אות א ' מצוה פיקודיך דרך עי '

הארץ .יב . כמו היא  שהאשה תזריע , פרשת  ריש עזרא  האבן וכ"כ 

בישראל.יג . נטיעות חמש ונטע  ו ', אות  פ "ה פרשה בבראשית  רבה המדרש  ובלשון


