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תכם אֶ  ה'י מאהבת כ .ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמיםבכם  ה'העמים חשק בכם מכל ולא מר" כתוב בפרשתינו,

" ך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצריםויפד תכם ביד חזקהאֶ  ה'תיכם הוציא ועה אשר נשבע לאבושבומשמרו את ה
לפיכך  ,לפי שאין אתם מגדילים עצמכם כשאני משפיע לכם טובה -מפרש רש"י: "לא מרובכם"  .ח)-, זדברים ז(

וכגון  .(בראשית יח, כז)' ואנכי עפר ואפר'כגון אברהם, שאמר  .הממעטין עצמכם - "כי אתם המעט. "חשקתי בכם
(שם ' מי בכל אלהי הארצות', וסנחריב שאמר (ישעיה יד, יד)' אדמה לעליון'לא כנבוכדנצר שאמר ( .(שמות טז, ח) 'מה ונחנו'שאמרו  ,משה ואהרן

  ).(יחזקאל כח, ב)' אל אני מושב אלהים ישבתי', וחירם שאמר לו, כ)
לות ודאי שאלו מע .שהם ממעטים ומכניעים את עצמםבעבור לישראל הוא  'החשק והאהבה שיש לה שכל מובן  

שמולידה לה' אהבה  ת לעם קדוש זהונוספ שרק בגלל זה ה' אוהב את ישראל? וכי אין מעלות, אבל לומר טובות
  ?וחשק כלפינו

והחזק ביותר בבריאה. הן מצד הקב"ה, הן מצד האדם. נבאר:  ,הפנימי ,הכח השורשי הוא "כבוד"מבואר בספרים, ש  
כל הנקרא בשמי "שנאמר , וך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודוכל מה שברא הקדוש בר: )יא ,אבות ו(אמרו חז"ל 

"כבוד" ה אהו בריאהי והפנימי בשורשהכח ההרי שמצד הקב"ה,  .)(ישעיהו מג, ז "ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו
  ברא את עולמו. ולמענו –שיתגלה ויתרבה כבודו יתברך  -
אשר אם כן, כ. והם המצוות – הכלים לעשות כן את לונתן ו את מטרת בריאת העולם בחר ביהודי להוציא לפועל 'ה  

לאותה מטרה שלמענה הוא נבחר לעבוד, ולא לסיבה אחרת. דהיינו שכל כוונתנו  האדם מקיים מצוות, עליו לכוון
 ונה האמתיתוהכ: (פרק יט)מסילת ישרים וזה שכותב הבקיום המצוות תהייה לגלות ולהרבות כבוד שמים בעולם. 

ויצטער ויתאנח  .יגדל וירבה ואהרוך רק למען אשר כבודו של האדון בשיהיה האדם עובד  יאה בעבודת ה'
  ., ע"ש, וכל שכן על מה שממעט הוא עצמומכבודו יתברך על מה שממעטים שאר בני האדם

המסילת  כותב גם מצד האדם, הכח הפנימי והחזק ביותר הנמצא בו הוא הכבוד. עד עתה כתבנו מצדו של הקב"ה. 
הממון ועל שאר ההנאות, אך הכבוד הוא חמדת בר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על כ :(פרק יא)ישרים 

ירבעם . הנה הדוחק, כי אי אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו
פסו הקדוש ברוך הוא בבגדו ואמר : ת(סנהדרין קב)ז"ל חשאמרו ולם הבא אלא בעבור הכבוד, לא נטרד מהעבן נבט 

לו, חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, אי הכי לא 
צה להיות ור ,מפני שראה אליצפן בן עוזיאל נשיא !שיאבד הוא וכל עדתו עמו? הכבוד לקרח גרם ה. מ(רוצה) בעינא

מיראתם פן  הוציאו דבה על הארץ, וגרמו מיתה להם ולכל דורם, המרגליםוכן  .בא יח)(במדבר ר והוא נשיא במקומ
כללו של . (זוהר פרשת שלח, קנח.) ימעט כבודם בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם
היה האדם ולולי זה, כבר  .דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם

והיתה פרנסתו  ,מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיכסה ערותו, ולשכון בבית שתסתירהו מן הפגעים
קלה עליו ולא היה צריך להתיגע להעשיר כלל, אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעיו מכניס עצמו 

ם להתפרנס מן הצדקה ולא כמה הם שמתענים ברעב וישפילו את עצמ בעובי הקורה הזאת ואין קץ לכל עמלו.



יתעסקו במלאכה שלא תהיה מכובדת בעיניהם מיראתם פן ימעט כבודם. היש לך הוללות גדול מזה? ויותר ירצו 
שלא להשפיל מעלתם ולהבזות כבודם  ,בבטלה המביאה לידי שעמום ולידי זימה ולידי גזל ולידי כל גופי עברות

ואי אפשר לו להיות עבד נאמן היותר גדולים אשר לאדם.  כלל הדברים, הכבוד הוא מן המכשולות המדומה.
עד כאן דברי  .לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו, כי על כל פנים יצטרך למעט בכבוד שמים מפני סכלותו

  המסילת ישרים.
יתברך  ח שכבוד עצמו וכבוד ה'רכבה. כבוד עצמו כבוד ה' כנגד: לאדם נמצאת המלחמה הגדולה והקשהכאן   

 .כדברי המסילת ישריםמעט ויגרע, כביכול, מכבודו יתברך, יתנגשו זה בזה, ואדם המחפש כבוד עצמו, בהכרח י
", כבוד. וכן הנשמה בעצמה נקראת "הכבודבכסא  ישראל הואנשמות שורשן של של האדם.  הטעותו הגדול וזוהי

מגלים ו רצונו עושיםלה' יתברך כבוד? על ידי שנבראיו . איך מגיע (תהלים ל, יג)" ולא ידום כבודלמען יזמרך "שנאמר 
כבוד ה' אינו רק מתגלה על ידו באופן חיצוני, את כבודו! אם כן, בשעה שאדם מגלה ומרבה את כבוד ה' בעולם, 

 וזה שאמרו .(עיין בלבבי משכן אבנה על מסילת ישרים ח"ג עמ' תקב) כבוד המלך! נהפך להיות חלק מהווית עצמו דםאהאלא 
 ישראל הואש נשמות לכן שורמפני שחולק כבוד ליראיו. הכבוד"?  מלךמפני מה נקרא שמו " (שמות רבה ח, א)חז"ל 
להרבות כבוד ה', וממילא נעשית חלק מחלקי  , שהרי כל בריאתה היא"כבוד"בעצמה נקראת  , והנשמההכבודמכסא 

כל המרבה " כ. תנא דבי אליהו רבה יג) ,ד (במדבר רבה שאמרו חז"ל רואים ממה וכן כבוד המלך עד שמהותה נקראת "כבוד".
איך מתרבה כבודו אם הוא ממעט אותו?  ".כבוד שמים וממעט כבוד עצמו, כבוד שמים מתרבה וכבודו מתרבה

  אלא מכיון שהוא מרבה כבוד שמים, הוא נעשה חלק מכבודו יתברך ובזה מתרבה כבודו.
המלבין פני חבירו אמר רבי אלעזר המודעי: , )במדבר טו, לא( "כי דבר ה' בזה"על הפסוק  .)סנהדרין צט(אמרו חז"ל עוד ו  

ולמדו זאת דווקא מהפסוק . ע"ש ,אין לו חלק לעולם הבא -ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים 
וכן אמרו  ות, מבזה את ה' בעצמו.ת הבריהוא בעצם כבודו יתברך, ולכן המבזה א ותבזה, שהרי כבוד הברי ה'דבר 

אם עשיתה כן, דע למי  יתבזה חבירי עמי. אמר רבי תנחומא, אל יאמר אדם הואיל ונתבזיתי: רבה כד, ז) (בראשיתז"ל ח
  , עכ"ל.": "בדמות אלקים עשה אותואתה מבזה

לכאורה קשה,  ."ובוזי יקלו ומכבדי אכבד"ות, שנאמר ד, המכבד את הבריובאיזהו מכ" :)ד, א (אבותאומרת המשנה   
הוא  הבריותכבד את מאם כן, מה הראיה לדברי המשנה האומרת שה הוא מכובד. ה'אומר שמי שמכבד את  הפסוק

   את ה' בעצמו.נחשב כמכבד המכבדם, ם חלק מכבודו יתברך, וממילא ות הם בעצמכובד? אלא רואים שהברי
מרבים כבוד  טים את עצמםהממע ישראלעתה נבין מדוע ה' חושק ואוהב את ישראל בעבור שממעטים את עצמם.   

והכבוד לעצמם,  הגדולה את במקום ליטול. שביותר ים את תכלית הבריאה) בצורה הנעלה(ומקיימ בעולם שמים
ולכן ה' אוהב אותם דווקא בעבור ה' יתברך. גדול מזה, או דבר חביב יותר מזה, בעיני  ואין כבוד מייחסים אותו לה',

א שיהיה האדם עובד רק למען אשר יה האמתית ונהוהכהמסילת ישרים כתב: . כאן נקודה יותר עמוקה תמונחזה. אך 
ה אל ו, ויהיה חומד ומתאווזה יהיה אחר שהתגבר באהבה אליו יתברך .יגדל וירבה ואהרוך כבודו של האדון ב

ו, , ע"ש. הרי לוותר על כבוד עצמכי אז יעבוד עבודתו לתכלית זהו, הגדלת כבודו, ומצטער על כל שימעט ממנ
וכיות שלו בטלה כלפי נאאדם אוהב את ה' אהבה עזה, עד שהרק אחר שבא  כבוד שמים, פעול רק למען גילויול

בזה כאשר ישראל מרבים כבוד שמים על ידי שממעטים את עצמם,  -יש כאן מידה כנגד מידה ש כבודו של ה'. נמצא
ת, ב אותו באמוהה' יזכנו לא תם בחזרה.חושק ואוהב ה' יתברך או יא אהבתם לה' יתברך, ולכןׂשהם מראים את 

 !ולהרבות כבוד שמים בכל הבריאה
 מאמר החכם   

  אל תשמח אם יכבדוך, כי לפי הכבוד וההנאה בעולם הזה מנכין לאדם מזכויותיו בעולם הבא.  
  רבי יהודה החסיד 
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to lower their imagined status. The desire for honor is one of the greatest stumbling blocks for a person. It is 
impossible for one to be an Eved Hashem (Servant of Hashem) while he is concerned about his own honor. Inevitably, he will have to diminish the honor of Hashem because he is preoccupied with his own honor. 

 A person’s greatest internal struggle is to act for Hashem’s honor vs. his own honor. Seemingly, these 
two things are inherently contradictory. One who seeks to increase his own honor automatically ‘diminishes’, so to 
speak, Hashem’s honor. And one who seeks to increase Hashem’s honor must give up of his own honor. And 
because it is so difficult to forfeit our personal honor, we constantly find ourselves in the greatest of battles.   
 However, this is actually a great mistake. Our neshama (soul) originates from the Kisei Hakavod. In fact, 
our soul itself is referred to as Kavod (honor) “So that my soul (honor) will sing to You and not be silent” -  למען"

ולא ידום" כבודיזמרך   (Tehilim 30:13). Here we discover something amazing. How does Hashem get honor? By His 
creations fulfilling his desire and thereby revealing his honor. Therefore, when a person performs a Mitzvah and 
increases Kavod Shmayaim, he himself becomes a part of the honor of the King! Chazal ask (Shmos Rabah 8:1): 
Why is Hashem called the “King of Honor”? Because he gives honor to those who fear Him. We become a part 
of the honor of Hashem so much so that our essence is called honor.  Furthermore, Chazal tell us (Bamidbar Rabah 
4:20) “Whoever increases the honor of Hashem and decreases his own honor, Hashem’s honor increases and his 
honor increases.” Because he increases the honor of Hashem, he becomes part of Hashem’s honor and therefore 
his own honor increases. The more we internalize and come to feel that Hashem’s honor is our true honor, the 
easier it will be for us to sacrifice our fake honor for His sake. This is our ticket to winning the war with our yetzer 
hara, since the greatest battle – Hashem’s honor vs. our honor – no longer exists!   
 Additionally, Chazal say (Sanhedrin 99) on the pasuk “Because he embarrassed the word of Hashem” 
(Bamidbar 15:31) “One who embarrasses his friend in public, even if he has done many good deeds, does not have a 
portion in the World to Come.” Chazal say this specifically on a pasuk that refers to “the word of Hashem” to teach 
us that Kavod Habriyos is in essence Kavod Hashem and vice versa. Additionally, Chazal say (Breishis Rabah 24:7) “A 
person should not say ‘Since I got embarrassed, I’ll embarrass my friend with me. If you do this, you are actually 
embarrassing Hashem.” 
 The Mishna in Pirkei Avos says (4:1) “Who is honorable? One who honors other people, like it says ‘To 
those who honor Me, I give honor’.” Why does the Mishna bring a pasuk that refers to Hashem’s honor as a proof? 
We see that people are in essence part of kavod Hashem and therefore their honor is considered the honor of Hashem 
himself.  
 Now we can understand why Hashem loves Bnei Yisroel specifically for their trait of humility. When we 
humble ourselves, instead of taking the honor for ourselves, we are attributing it to Hashem. By this we are 
fulfilling the purpose of our creation in the most elevated way. Nothing is more precious than this in Hashem’s 
eyes, and therefore Hashem loves us specifically for this reason.  
 Delving deeper, the Mesilas Yesharim writes that the proper intention is for a person to serve Hashem only 
in order to increase Kavod Shamayim. However, this only happens after he is overcome with love for Hashem. 
In order to reach the level where we act solely to increase Hashem’s honor, we must first have intense love for 
Hashem. This is a midah k’neged midah (measure for measure) – when Bnei Yisroel increase Kavod Shamayim by 
humbling themselves (thereby showing their intense love for Hashem), Hashem desires them and loves them in 
return. Let us be worthy of truly loving Hashem and bring about increased kavod Shamayim!  

   Don’t be happy when you are honored, because honor and pleasure in 
this world reduces your merits in the World to Come. 

 R’ Yehudah HaChasid 
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 It says in this week’s Parsha, “It is not because you are more numerous than other nations that Hashem 
desired you and chose you, for you are the smallest of all the nations” (Devarim 7:7). Rashi explains that this pasuk 
does not actually refer to the size of the nation, but rather to their characteristics. “Not because you are more 
numerous”- because you do not boast about yourself when I shower good upon you: that is why I desire you. “For 
you are the smallest” refers to the fact that Bnei Yisroel humbles themselves, like Avraham Avinu who said “I am 
dust and ashes” (Breishis 18:27) and like Moshe and Aharon who said “And of what significance are we?” ( ונחנו מה"" ) 
(Shmos 16:7).  
 It seems that the only reason Hashem desires Bnei Yisroel is because of their humility. Although this is a 
wonderful character trait, how can we say that it’s the only cause of Hashem’s love for us? Don’t we have other 
traits that cause Hashem to have positive feelings towards us? 

 
The Sefarim explain that “honor” is the fundamental power and strongest influence in creation for both 

Hashem and man. Chazal say (Avos 1:14) “Everything that Hashem created in His world, He created for His 
honor.” Hashem’s primary motivation for creating the world was for “honor” – that His name be glorified. 
 Hashem chose Bnei Yisroel to accomplish the purpose of the world and gave them the mitzvos as tools to 
achieve that. Therefore, when a person does a mitzvah, he should have in mind that he was chosen to perform the 
mitzvos in order to increase Kavod Shamayim (the honor of Hashem). The Mesilas Yesharim (Ch 19) writes: The 
correct intention when serving Hashem is that we are serving Him only so that His honor should be increased. A 
person should be pained when he sees others detracting from Kavod Hashem, and surely when he himself detracts 
from Hashem’s honor. 
 Similarly, man’s primary motivation is his desire for honor. The Mesilas Yesharim writes (Ch. 11): It is 
possible for a person to conquer his Yetzer Harah for wealth and other pleasures, but the desire for honor is 
what drives him, because it is impossible for someone to tolerate seeing himself as less than his friends. This is what causes many people to sin. Yoravam ben Nivat forfeited his share in Olam Haba because of honor, like it 
says (Sanhedrin 102): Hashem grabbed onto his clothing and said to him, ‘Do teshuva and Me, you and Ben Yishai 
(Dovid Hamelech) will stroll together in Gan Eden’. Yiravam asked, ‘Who will be at the head? Hashem said, ‘Dovid 
Hamelech will be at the head’. Yiravam said, ‘I am not interested’. Similarly, the desire for honor caused the 
destruction of Korach and his following. Korach saw that he was not the Nasi for his family and someone else was 
(Bamidbar Rabah 18). Likewise, the Meraglim (Spies) spoke negatively about Eretz Yisroel because they were afraid 
that their honor would decrease when they went into Eretz Yisroel and others would replace their position of power 
(Zohar, Shelach 158). The desire for honor is what drives a person more than all other desires. If not for this, a 
person would be willing to eat any food that nourished him and wear any clothing that covered his body and live in 
any home as long as it provided shelter. He would not need to tire himself out to become wealthy. Because he 
cannot see himself as less than his friends, he puts himself in this situation and there is no end to his toil. How many 
people go hungry and humiliate themselves by being supported by handouts rather than getting a job that they do 
not consider honorable? Is there a greater insanity? They prefer to sit idle (which leads to many sins) in order not 


