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השרי  תחת ממשלת  נתונה  ועוג  סיחון  האוה"ח שכתב שארץ  בדברי  תמיהה 
אלוק' לו  שיש  כמי  דומה  בתוכה  הדר  האוה"ח שכל  כתב  ואעפ"כ  מעלה 

כמי  דומה  ישראל  בארץ  הדר  "כל  אמרו  קי:)  (כתובות  בגמ' 
אלוק  לו  שאין  כמי  דומה  לארץ  בחוץ  הדר  וכל  אלוק  לו  שיש 
ומשמע  לאלוקים"  לכם  להיות  כנען  ארץ  את  לכם  לתת  שנאמר 
לנו  נתן  לכן  לאלוקים  לנו  להיות  ד'  שרצה  שבגלל  הזה  מהפסוק 
במצב  נמצא  לא  בחו"ל  מי שדר  מזה שכל  ומבואר  כנען,  ארץ  את 
הזה של "להיות לכם לאלוקים" ולכן אומרת הגמ' "כל הדר בחו"ל 

אלוק'". לו  שאין  כמי  דומה 

ובח"א  ד',  בדרוש  הר"ן  וכ"כ  כה  יח,  (ויקרא  הרמב"ן  והנה 
חז"ל  שאמרו  מה  עפ"י  הגמ'  דברי  את  מסביר  שם)  להמהר"ל 
משא"כ  מעלה  שרי  [השבעים]  בידי  נמסרו  הארצות  "ששאר 
יז),  כו,  האוה"ח  (לשון  ד'"  מבלעדי  שופט  עליה  אין  ישראל  ארץ 
עליה  נתן  לא  לשמו  מיוחדת  ד'  נחלת  היא  כו'  ישראל  ארץ  "כי 
ביסודות  ואכמ"ל  שם  הרמב"ן  (לשון  כו'"  ומושל  שוטר  קצין  כו' 

הללו). העמוקים 

מי  שרק  משום  הנ"ל  הגמ'  דברי  את  להבין  נוכל  זה  יסוד  ולפי 
שדר בא"י דומה כמי שיש לו אלוק כיון שא"י מיוחדת לשמו ואין 
מי שדר  יתברך משא"כ  ד'  או שופט מבלעדי  שם שום מושל שר 
עליה"  המושלים  "המשרתים  ממשלת  תחת  נתון  הוא  הרי  בחו"ל 
כמי  דומה  בחו"ל  הדר  שכל  בגמ'  אמרו  ולכן  שם)  הרמב"ן  (לשון 
מבלעדי  שופט  עליה  "שאין  במקום  דר  שאינו  כיון  אלוק  לו  שאין 
את  לכם  "לתת  באומרו  הגמ']  [שהביאה  הפסוק  כוונת  וזהו  ד'". 
[נמצאים]  שאתם  זמן  "כל   - לאלוקים"  לכם  להיות  כנען  ארץ 
כנען  בארץ  אתם  אין  אם]  [אבל  לאלוקים,  לכם  הייתי  כנען  בארץ 

שם). הרמב"ן  (לשון  לאלוקים"  לכם  אני  אין  כביכול 

הללו  חז"ל  מאמרי  ששני  הרמב"ן  מדברי  לנו  נתבאר  הרי 
דומה  בחו"ל  הדר  כל  חז"ל  שאמרו  שזה  משום  בזה  זה  קשורים 
ששאר  חז"ל  שאמרו  מה  על  ותלוי  מבוסס  אלוק'  לו  שאין  כמי 
שכל  מבואר  ולפי"ז  מעלה,  שרי  השבעים  בידי  נמסרו  הארצות 
יהיו  מעלה  השרי  ממשלת  תחת  נמצאת  שתהא  שבעולם  מקום 
הדר  "כל  חז"ל  שאמרו  מה  בכלל  ההוא  המקום  תושבי  נכללים 

אלוק'". לו  שאין  כמי  דומה  בחו"ל 

ואין  כן  לא  מבואר  יז)  (כו,  האוה"ח  שמדברי  נראה  ולכאורה 
שיתבאר.  וכמו  בזה  זה  וקשורים  תלויים  הללו  חז"ל  מאמרי  שני 
לאלוקים"  לך  להיות  היום  האמרת  ד'  "את  אומר  הפסוק  דהנה 
להם  יהא  לבד  שהוא  ד'  את  ישראל  וייחדו  בחרו  ההוא  שביום 
לשאול  שיש  שאלות  ב'  לנו  לבאר  בא  האוה"ח  והנה  לאלוקים, 

הזה. הפסוק  בביאור 

לאו  או  דווקא  הוא  הפסוק  שאמר  "היום"  תיבת  האם  א- 
ישראל  וייחדו  שבחרו  הוא  ממש  היום  באותו  האם  דהיינו  דווקא 
הסמוך  זמן  על  הוא  הכוונה  שמא  או  לאלוקים  להם  להיות  ד'  את 
הנה  ב-  דווקא.  לאו  הוא  "היום"  הפסוק  שאמר  ומה  יום  לאותו 
הפסוק  סו"ס  הרי  דווקא  לאו  או  דווקא  הוא  "היום"  תיבת  אם  בין 

אומר לנו שבאותו זמן כלל ישראל בחרו בד' שהוא לבד יהא להם 
ו,  לנו (שמות  זה צריך ביאור שהרי התורה אומרת  ודבר  לאלוקים, 
ומבאר האוה"ח  לכם לאלוקים"  והייתי  לעם  לי  "ולקחתי אתכם  ז) 
(שם ו, ו) "ולקחתי אתכם לי לעם שהוא מתן תורה כי שם נתייחדנו 
הרי  לאלוקים"  לכם  והייתי  אומרו  והוא  עלינו  שמו  וייחד  לעם  לו 
והייתי  זה של  ענין  נתהווה  לנו לפי"ד האוה"ח שהזמן שבו  מבואר 
באומרו  הפסוק  כוונת  מהו  וא"כ  תורה  במתן  הי'  לאלוקים  לכם 
הארבעים  בסוף  שרק  לאלוקים"  לך  להיות  היום  האמרת  ד'  "את 
זה של "להיות לך לאלוקים". שנה אמר להם משה שנתקיים ענין 

האמרת  ד'  "את  של  הזה  הפסוק  את  מבאר  האוה"ח  והנה 
הוא, שכוונת הפסוק באומרו  אופן הראשון  אופנים.  בב'  כו'"  היום 
היום  באותו  שדווקא  לנו  מחדש  והפסוק  דווקא,  הוא  "היום" 
שרק  משום  לאלוקים"  לך  "להיות  של  הזה  הענין  שנתהווה  הוא 
הדין  עליהם  שחל  הוא  ועוג  סיחון  ארץ  את  ישראל  שכבשו  אחרי 
סיחון  שארץ  כיון  אלוק"  לו  שיש  כמי  דומה  בא"י  הדר  "כל  של 
משה  להם  שאמר  וזהו  ישראל  ארץ  כמו  זה]  [לענין  נחשבת  ועוג 
שאתם  שעכשיו  היינו  לאלוקים"  לך  להיות  היום  האמרת  ד'  "את 
להאמיר  יכולים אתם  האוה"ח)  (לשון  "בארץ המקודשת"  עומדים 
כיון  ביותר  המושלם  באופן  לאלוקים  ד'  את  לכם  לייחד   - ד'  את 
שיש  כמי  דומה  בא"י  הדר  "כל  של  הענין  עכשיו  בכם  שנתקיים 

אלוק". לו 

שלפי  שאע"פ  האוה"ח,  דברי  את  להסביר  וצריך  [הערה: 
היום  שתיבת  דווקא"  "היום  האוה"ח  כתב  הזה  הראשון  הפירוש 
דווקא  הוא  שהיום  לומר  כוונתו  אין  דווקא  הוא  הפסוק  שאמר 
דברים  בחומש  משה  דברי  שהרי  אתמול  ולא  היום  דהיינו  ממש 
(ע'  מבואר  ובתורה  מואב  בערבות  כבר  בהיותם  לישראל  נאמרו 
הוא  ועוג  סיחון  ארץ  את  ישראל  שכבשו  אחרי  שרק  כב)  במדבר 
שנתקיים  מזה  מבואר  וא"כ  מואב  לערבות  והגיעו  ישראל  שנסעו 
ענין זה של להיות לכם לאלוקים אפילו לפני היום הזה שבו מדבר 
להם משה בערבות מואב ולכן צ"ל שכוונת האוה"ח במש"כ "היום 
של  הראשון  הפירוש  שלפי  דהיינו  למחר  ולא  היום  הוא  דווקא" 
בזמן  כבר  ישראל  נמצאו  שבו  המצב  על  מדבר  הפסוק  האוה"ח 
יהיו נמצאים ישראל  לנו את המצב שבו  ואין הפסוק מתאר  ההוא 
בפירושו  האוה"ח  שמפרש  וכמו  ישראל  לארץ  כשיכנסו  לעתיד 

להלן. שיבואר  וכמו  השני 

שכבשו  שלפני  לומר  האוה"ח  כוונת  שאין  להעיר  צריך  ועוד 
ישראל את ארץ סיחון ועוג היו ישראל במצב של "כל הדר בחו"ל 
במדבר  היו  ישראל  שכלל  אע"פ  שהרי  אלוק"  לו  שאין  כמי  דומה 
ענני השכינה,   - הכבוד  ענני  עם  מסובב  הי'  ישראל  כל מחנה  מ"מ 
מאוד  גדול  באופן  השכינה  השראת  היתה  שבו  משכן  להם  והי' 
זה  בגדר  נחשב  יהא  שזה  כזה  מצב  על  לומר  שא"א  בוודאי  וא"כ 

אלוק". לו  שאין  כמי  דומה  בחו"ל  הדר  "כל  של 



נכנסו ישראל למצב שאפילו  כוונת האוה"ח הוא שעכשיו  אלא 
מקודש  במקום  נמצאים  הם  שבעולם  הטבעיים  הכללים  לפי 
"דומה  שם  שדר  מי  על  שנאמר  במקום  דרים  שהם  להם  ונחשב 
במקום  נמצאים  היו  הם  ההוא  הזמן  עד  אבל  אלוק"  לו  שיש  כמי 
לו  שאין  כמי  "דומה  שם  שדר  מי  על  נאמר  הטבע  כללי  שלפי 
אז  א"י  קדושת  בו  שיש  ועוג  סיחון  לארץ  כשהגיעו  ורק  אלוק" 
נתהווה הענין הזה של "להיות לך לאלוקים" שגם ע"פ דרך הטבע 

מקודש.] במקום  נמצאת  דירתם  מקום  היתה 

הוא, שאין  דברי הפסוק  והאופן השני שבו מבאר האוה"ח את 
ישראל בעת ההוא אלא  כלל  נמצאו  על המצב שבו  הפסוק מדבר 
ישראל  יהיו  כבר  שבו  הזמן  על  היינו  העתיד  על  מדבר  הפסוק 
משום  הוא  היום  של  לשון  הפסוק  שאמר  [והטעם  ישראל  בארץ 
שהזמן שבו יכנסו ישראל לא"י הוא זמן הסמוך לעת ההיא] וכוונת 
שישפוט  והשופט  הדיין  אז  לא"י  ישראל  שכשיכנסו  הוא  הפסוק 

בעצמו. יתברך  ד'  יהא  אותם 

שרי  [השבעים]  ביד  נמסרו  הארצות  "ששאר  האוה"ח  ומסביר 
המעשה  ולפיכך  ד'"  מבלעדי  שופט  עליה  אין  א"י  משא"כ  מעלה 
כניסה הזה שנכנסים כלל ישראל לתוך א"י הוא מעשה של בחירה 
להם  להיות  יתברך  ד'  את  ומייחדים  בוחרים  הם  שבזה  משום  בד' 
לשופט ודיין כיון ש"ארץ ישראל אין עליה שופט מבלעדי ד'" וזהו 
שע"י  לאלוקים"  לך  להיות  היום  האמרת  ד'  "את  הפסוק  שאמר 
הכניסה לא"י אתם מייחדים את ד' "להיות לך לאלוק'" - שד' יהא 

שלכם. והשופט  דיין]  מלשון  [אלקים  הדיין 

[הערה: הנה עיין במש"כ בהערה לעיל בד"ה ועוד צריך להעיר, 
בוודאי  שהרי  האוה"ח  של  השני  הפירוש  לפי  גם  צ"ל  כן  ולכאורה 
ולא  שלהם  השופט  יהא  שד'  זו  לדרגה  זכו  במדבר  ישראל  כשהיו 
כניסתם  שע"י  צ"ל  ולכן  מעלה  השרי  ממשלת  תחת  מסורים  היו 
ד'  הוא  שלהם  השופט  הטבע  דרך  לפי  שגם  למצב  נכנסו  לא"י 

לכאן. אותו  וצרף  עי"ש  לעיל  בהערה  וכמוש"כ  לבדו  יתברך 

להם  "לתת  שכתב  ב)  (כ,  שמות  בספר  האוה"ח  לדברי  ואציין 
כוונת  ועומק  אלוקים"  בית  היא  אשר  ישראל]  ארץ  [היינו  ארץ 
אלוקים"  "בית  של  זה  בתואר  א"י  את  שהגדיר  במה  האוה"ח 
ש"א"י  שכיון  משום  השני  בפירושו  הנ"ל  האוה"ח  עפי"ד  יתבאר 
עם  א"י  את  האוה"ח  הגדיר  לכן  ד'"  מבלעדי  שופט  עליה  אין 
היחיד  המקום  הוא  שא"י  משום  אלוקים"  "בית  של  הזה  התואר 

הדיין.] הוא  לבד  ד'  שבו 

של  הענין  נתקיים  תורה  שבמתן  שאע"פ  לנו  מתבאר  ולפי"ז 
"להיות  של  הענין  נתקיים  לא  עדיין  מ"מ  לאלוקים"  לכם  "והייתי 
של  הזה  שהענין  משום  שנה  הארבעים  סוף  עד  לאלוקים"  לך 
לכם  והייתי  של  מהענין  אחר  ענין  הוא  לאלוקים  לך  להיות 
הוא  פירושו  לאלוקים  לך  להיות  שהרי  שנתבאר  וכמו  לאלוקים 
לו  שיש  כמי  "דומה  נאמר  שעליהם  למצב  ישראל  נכנסו  שעכשיו 
[לפי הפירוש הראשון של האוה"ח] או שהפירוש בזה הוא  אלוק" 
בעצמו  יתברך  ד'  ע"י  להשפט  יזכו  לא"י  ישראל  שיכנסו  שבזה 
נתקיים  שלא  מבואר  וא"כ  השני],  בפירושו  האוה"ח  [וכמוש"כ 
שנה  הארבעים  סוף  עד  לאלוקים  לך  להיות  של  הענין  בישראל 

במדבר. ישראל  היו  שבו 

שיטת  לנו  מתבאר  האוה"ח  של  הללו  הפירושים  ב'  ע"י  והנה 
ובענין  אלוק  לו  שאין  כמי  דומה  בחו"ל  הדר  כל  בענין  האוה"ח 
לארץ  ד'  של  והתייחדותו  הארצות  שאר  על  מעלה  השרי  שליטת 
של  בגדר  אינה  ועוג  סיחון  שארץ  סובר  האוה"ח  דהנה  ישראל, 
לענין  נחשבת  אלא  אלוק"  לו  שאין  כמי  דומה  בחו"ל  הדר  "כל 

שיש  כמי  דומה  בא"י  הדר  "כל  נאמר  שעליו  ישראל  ארץ  כמו  זה 
תחת  נתונה  ועוג  סיחון  שארץ  האוה"ח  סובר  ואעפ"כ  אלוק"  לו 
ענין  שנאמר  הוא  ממש  ישראל  בארץ  ורק  מעלה  השרי  שליטת 

ד'". מבלעדי  עליה שופט  "שאין  זה 

ב'  שאין  וסובר  הרמב"ן  על  חולק  שהאוה"ח  לנו  מבואר  ולפי"ז 
שאע"פ  האוה"ח  כותב  ולכן  בזה  זה  ותלויים  קשורים  אלו  יסודות 
הדר  כל  מ"מ  מעלה  השרי  ממשלת  תחת  הוי  ועוג  סיחון  שארץ 
דלא כמוש"כ הרמב"ן שהרי  הוי  וזה  לו אלוק,  כמי שיש  דומה  בה 
דומה  בחו"ל  הדר  כל  שאמרו  חז"ל  בדברי  שהביאור  כתב  הרמב"ן 
תחת  שהוי  במקום  דר  שהוא  משום  הוא  אלוק  לו  שאין  כמי 
ממשלת השרי מעלה ולפי"ד האוה"ח אין זה הפירוש בדברי חז"ל 
הללו, ולכן כותב האוה"ח שיש מקומות שהם תחת שליטת השרי 
"דומה  של  הזאת  המעלה  את  לו  יש  שם  שדר  מי  ואעפ"כ  מעלה 

אלוק". לו  שיש  כמי 

המקומות  שכל  מבואר  בגמ'  שהרי  ביאור  צריך  זה  דבר  אולם 
נקראים  אלוק",  לו  שיש  כמי  "דומה  בתוכה  הדרים  על  שנאמר 
הוא  ועוג  סיחון  שארץ  לומר  קשה  קצת  וא"כ  ד'"  "נחלת  בשם 
שהרי  מעלה  השרי  שליטת  תחת  נתונה  היא  ואעפ"כ  ד'  נחלת 
של  השליטה  תחת  א"י  היות  על  מורה  ד'"  "נחלת  של  זה  תואר 
מיוחדת  ד'  "נחלת  היא  שא"י  שכתב  הרמב"ן  לשון  הוא  [וכן  ד' 
כנ"ל,  קשה  האוה"ח  של  השני  הפירוש  עצם  על  וגם  לשמו"], 
ממשלת  תחת  הוי  ועוג  סיחון  שארץ  האוה"ח  כותב  איך  שהרי 
השרי מעלה והרי האוה"ח בעצמו כתב שארץ סיחון ועוג מקודשת 

א"י. בקדושת 

ולכן נראה שצריך לומר ששני הפירושים של האוה"ח מבוססים 
על שתי שיטות נפרדות שחולקים בענין הדין של ארץ סיחון ועוג, 
מקומות  בכמה  בעצמו  האוה"ח  בדברי  מבוארים  אלו  שיטות  וב' 
האוה"ח  הנ"ל  הראשון  בפירושו  דהנה  ועוד).  יג  ג  כ,  ב  (דברים 
הזה  בפסוק  הראשון  שהפירוש  והוא  מאד  מפורשים  דברים  כותב 
בקדושת  נתקדשו  ועוג  סיחון  שארץ  שסוברת  השיטה  על  מיוסד 
שאני  "והעיקר  כ)  (ב,  בדברים  וכמוש"כ  האוה"ח  שיטת  [וזהו  א"י 
הדר  שכל  זה  פירוש  לפי  האוה"ח  כותב  ולכן  וכו'"]  בזה  חושב 

אלוק". לו  שיש  כמי  דומה  ועוג  סיחון  בארץ 

דבריו  שכל  לומר  נראה  השני,  בפירושו  האוה"ח  מש"כ  אולם 
אינה  ועוג  סיחון  שארץ  שסוברים  השיטות  לפי  רק  אמורים  שם 
ארץ  זו]  שיטה  [שלפי  האוה"ח  כתב  ולכן  א"י  בקדושת  מקודשת 
והם מושלים  נתונה תחת שליטת השבעים שרי מעלה  ועוג  סיחון 

ד'". מבלעדי  עליה שופט  "אין  שבו  כא"י  ואינה  עליה 

השיטות  שלפי  משום  הנ"ל  הקושיות  כל  קשה  לא  ולפי"ז 
דומה  בה  הדר  וכל  ד'  נחלת  היא  ועוג  סיחון  שארץ  שסוברים 
נתונה  אינה  ועוג  סיחון  שארץ  וודאי  א"כ  אלוק  לו  שיש  כמי 
לבדו,  יתברך  ד'  ע"י  נמשלת  אלא  מעלה  השרי  ממשלת  תחת 
היא תחת  ועוג  סיחון  בפירושו השני שארץ  האוה"ח שכתב  ודברי 
שסוברים  השיטות  לפי  רק  נאמר  זה  כל  מעלה,  השרי  ממשלת 

ישראל. ארץ  בקדושת  מקודשת  אינה  ועוג  סיחון  שארץ 

הרמב"ן  על  חולק  האוה"ח שהוא  מדברי  ראיה  אין  שוב  ולפי"ז 
מבואר  הרי  הקדוש  האוה"ח  בכוונת  לנו  שנתבאר  מה  לפי  שהרי 
ממשלת  תחת  שהוא  בעולם  כזה  מקום  שיש  האוה"ח  כתב  שלא 
השרי מעלה ואעפ"כ מי שדר במקום ההוא נחשב לו כמי שיש לו 
אמורים  הללו  דברים  ששני  כתב  שהאוה"ח  שאע"פ  משום  אלוק, 
דברים  ב'  נאמרו  שלא  לעיל  לנו  נתבאר  מ"מ  ועוג  סיחון  ארץ  על 
שיטות  לפי  נאמרו  אלו  יסודות  מב'  אחד  כל  אלא  יחד  גם  אלו 



זה  בא"י  שדר  כמי  דומה  בה  הדר  שכל  האוה"ח  דמש"כ  נפרדות, 
מקודשת  ועוד  סיחון  שארץ  שסוברים  השיטות  לפי  רק  נאמר 
ועוג  סיחון  שארץ  שכתב  האוה"ח  ודברי  ישראל  ארץ  בקדושת 
השיטות  לפי  אלא  נאמרו  לא  מעלה,  השרי  ממשלת  תחת  נתונה 
מקודשת  אינה  ועוג  סיחון  שארץ  וסוברים  זה  על  החולקים 

ישראל. ארץ  בקדושת 

כל  "וראו  של  הזאת  המעלה  את  האדם  ישיג  איך 
ממך" ויראו  עליך  נקרא  ד'  כי שם  הארץ  עמי 

ויראו ממך" מבואר  עליך  נקרא  ד'  כי שם  עמי הארץ  כל  "וראו 
עד  כזה  גבוה  רוחני  במצב  להמצא  לאדם  אפשרות  שיש  בפסוק 
לשאול  יש  והנה  ממנו.  ומזדעזעים  יראים  יהיו  הנבראים  שכל 
מי שרוצה להשיג  דהיינו  זו  יוכל האדם להשיג מדרגה  דרך  באיזה 
להזהר  האדם  יצטרך  ד'  מעבודת  חלק  באיזה  הזאת,  המעלה  את 
האדם  יתחייב  האם  בו,  להכשל  שלא  מאד  ולהשתדל  ביותר  בה 
שמא  או  מרע"  "סור  של  בענינים  להכשל  שלא  בעיקר  להשתדל 
בענינים  יכשל  לא  שהוא  לזה  מכוונת  להיות  צריכה  עבודתו  עיקר 

טוב". "עשה  של 

כל  "וראו  של  זו  דרגה  להשיג  שכדי  משמע  מהפסוקים  והנה 
של  בענינים  הן  להשתדל  האדם  צריך  ממך"  ויראו  כו'  הארץ  עמי 
שאם  אומר  הפסוק  שהרי  טוב  עשה  של  בענינים  והן  מרע  סור 
כל  "וראו  עי"ז  אז  בדרכיו"  והלכת  אלוקיך  ד'  מצוות  את  "תשמור 
שאם  הללו  הפסוקים  מדברי  משמע  ממך"  ויראו  כו'  הארץ  עמי 
תשמור את כל המצוות ותלך בדרכי ד' - שבזה כלול שני הענינים 
הנ"ל של סור מרע ועשה טוב - אז עי"ז תזכה להשיג את דרגה זו 

ויראו ממך". כו'  הארץ  עמי  על  "וראו  של 

המעלה  את  להשיג  שכדי  מלמדינו  ט)  (כח,  האוה"ח  אולם 
האדם  צריך  ממך"  ויראו  כו'  הארץ  עמי  כל  "וראו  של  הזאת 
האוה"ח  וכמוש"כ  מרע  סור  של  בענינים  בעיקר  ולהזהר  להשתדל 
שמירת  כנגד  מכוון  הוא  זה  גם  וגו'  הארץ  עמי  כל  וראו  "ואומרו 
אין  מהעבירות  עצמו  שומר  שהאדם  זמן  כל  כי  תעשה  לא  מצוות 
צלם אלוקים עובר מעל פניו וכל הנבראים אדם ובהמה מזדעזעים 
מפורש  הרי  הצלם"  ממנו  מעבירים  מעשיו  המתעב  משא"כ  ממנו 
לנו בדברי האוה"ח שהאופן שבו ישיג האדם את דרגה זו הוא ע"י 

מרע. סור  בענינים של  הזהירות 

הענין  יסוד  שעיקר  משום  שהוא  דבריו  את  האוה"ח  ומסביר 
של "וראו כל עמי הארץ כו'" נובע מצד הצלם האלוקי שיש לאדם 
משום שע"י שרואים בני אדם את הצלם הרוחני הקדוש הזה נופל 
הזאת  היראה  ענין  שאין  מבואר  ולפי"ז  גדול.  ופחד  מורא  עליהם 
טובים  המעשים  שאין  דהיינו  האדם  שעושה  המעשים  מצד  נובע 
ממנו  לפחד  לבריות  שגורם  הזה  הדבר  את  מייצרים  האדם  של 
"שכבר  האלוקי  הצלם  מצד  נובע  הבריות  של  המורא  יסוד  אלא 
האדם  השתדלות  עיקר  ולפיכך  הוולדו  מיום  האדם  אצל  נמצא" 
הצלם  את  ולהשחית  לאבד  שלא  האדם  שישתדל  הוא  הזה  בענין 

שלו. הרוחני 

כל עמי הארץ  "וראו  זו של  כותב האוה"ח שהשגת מעלה  ולכן 
לסור  האדם  של  והצלחתו  בהשתדלותו  תלויה  ממך"  ויראו  כו' 
תיפגם  לא  שעי"ז  משום  כוחו  בכל  העבירות  מן  ולהשמר  הרע  מן 
יתקיים  ועי"ז  פניו  על  הקדושה  אור  ותאיר  שלו  האלוקי  הצלם 
עליך  נקרא  ד'  שם  כי  הארץ  עמי  כל  "וראו  של  הפסוק  דברי  בו 

ממך". ויראו 

הבריות  ליראת  העיקרי  שהגורם  מבואר  בפסוק  הנה  [הערה: 
דהנה  להקשות  יש  ולפי"ז  עליך"  נקרא  ד'  ש"שם  משום  הוא 

הוי'  שם  האדם  על  שורה  המצוות  עשיית  שע"י  מבואר  באוה"ח 

"ויראו  של  זו  מעלה  שהשגת  האוה"ח  כתב  למה  וא"כ  הוא  ברוך 

העבודה  ע"י  גם  והרי  מרע  סור  של  בעבודה  דווקא  תלויה  ממך" 

כיון  ממך  ויראו  של  זו  דרגה  להשיג  האדם  יכול  טוב  עשה  של 

צריך  הי’  ועי“ז  הוי'  שם  האדם  על  שורה  המצות  עשיית  שע"י 

אומר  שהפסוק  כיון  ממך  ויראו  של  הכתוב  מאמר  בו  שיקויים 

תבוא  שעי"ז  בהכרח  אז  עליך  נקרא  ד'  ששם  הבריות  יראו  שאם 

מעלה  שהשגת  האוה"ח  כתב  למה  וא"כ  ממנו  ופחד  יראה  בלבם 

מרע. סור  בעבודה של  דווקא  תלויה  זו 

עשיית   - הקדוש  האדם  אצל   - דוודאי  כך,  הוא  בזה  הביאור 
הטוב תגביר ותחזק את יראת הבריות ממנו כיון שה"שם ד' נקרא 

שלו,  המצוות  קיום  ע"י  ונתרבה  נתחזק  הזה  האדם  של  עליך" 

כל  תלויה  שעליו  היסוד  הוא,  לנו  לבאר  בא  שהאוה"ח  מה  אולם 

ולכן  ישיג האדם את המעלה הזאת  והדרך שבו  ענין היראה הזאת 

אין  אם  שהרי  מרע  בסור  תלויה  זו  מעלה  שהשגת  האוה"ח  כותב 

לא  שלו  המצוות  עשיית  אפילו  א"כ  העבירות  מן  נשמר  האדם 

שעשיית  משום  ממך"  "ויראו  של  זו  מעלה  את  להשיג  לו  יועילו 

המצות של בעל עבירה לא תגרום לזה שתשרה עליו קדושת שם 

ועוד)  יב  (כח  האוה"ח  וכמוש"כ  שלו  המצוות  עשיית  מכח  הוי' 

עי"ש.

הרע  מעשיית  נשמר  שהאדם  באופן  שרק  האוה"ח  כתב  ולכן 
אז יתקיים בו מאמר הכתוב של "ויראו ממך" כיון שעי"ז תאיר על 

ואמנם  ממנו,  הבריות  ייראו  ועי"ז  שלו  אלוקי  הצלם  קדושת  פניו 

ידי  שעל  בוודאי  הרע  מן  וסר  העבירות  מן  שנשמר  כזה  באיש 

ב"ה  הוי'  השם  של  הקדושה  אור  בו  יתוסף  שלו  המצוות  קיום 

בו  יקויים  ועי"ז  עליך"  נקרא  ד'  "שם  של  הענין  בו  תתרבה  ובזה 

ממך".] "ויראו  הכתוב של  ביתר שאת מאמר 

בקללות  נחמה  דברי  נאמרו  לא  למה 
תבוא כי  בפרשת  האמורות 

שיבואו  הקללות  נאמרו  שבהם  פרשיות  ב'  מצינו  בתורה  הנה 
לשאול  ויש  כראוי,  המצוות  ואת  התורה  את  מקיים  שאינו  מי  על 

בב'  הללו  הקללות  את  ואמרה  דבריה  את  התורה  כפלה  למה 

הללו  הקללות  לומר את  הספיק  לא  מאיזה טעם  נפרדות  פרשיות 

בפרשת  שנאמרו  בקללות  הרי  לשאול  יש  ועוד  אחת.  בפרשה  רק 

א"כ  ולמה  נחמה  דברי  קצת  בהם  לכתוב  התורה  הוסיפה  בחוקתי 

כתבה  לא  שבהם  תבוא  כי  בפרשת  שנאמרו  הקללות  נשתנו 

נחמה. דברי  שום  התורה 

בחוקתי  שבפרשת  הקללות  דהנה  מז)  (כח,  האוה"ח  ומתרץ 
שבגלל  ולפי  רבים,  בלשון  נאמרו  הם  ולכן  ישראל  לכללות  נאמרו 

בתורה  שנאמרו  שהקללות  ולחשוב  לטעות  לאדם  שייך  הי'  זה 

יהיו  ביחד  ישראל  ש"כל"  באופן  החוטאים  על  ויבואו  יחולו  רק 

רשעים אבל אם חלק מכלל ישראל הולכים בדרך הטוב אז ד' לא 

הקללות את  עליהם  ד'  יביא  ולא  שבישראל  החוטאים  על  יקפיד 
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כזה  באופן  הקללות  את  ולכפול  לחזור  התורה  הוצרכה  לכן  הללו, 

כתבה  ולפיכך  מעשיו  על  יענש  שחוטא  מי  שכל  לאדם  שיתבאר 

כדי  יחיד  בלשון  תבוא  כי  פרשת  של  הללו  הקללות  את  התורה 

יחטאו  ישראל  מכלל  חלק  רק  אם  שאפילו  לכולם  יתברר  שעי"ז 

הכתובות  הקללות  עליהם  ויבואו  אותם  ד'  יעניש  אעפ"כ  ד'  נגד 

בתורה.

נחמה  דברי  התורה  כתבה  לא  למה  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
נאמרו  הללו  שהקללות  משום  תבוא  כי  פרשת  של  הקללות  אצל 

ולכן  ישראל  כלל  מתוך  יחידים  חוטאים  רק  יש  שבו  מצב  בשביל 

יתכן מאד שבאופן כזה לא שייך לומר שום דברי נחמה כיון שלא 

יעניש  שד'  כיון  החוטאים  את  לנחם  נוכל  שבו  דבר  שום  יהא 

פני  מעל  לגמרי  החוטאים  שיתמו  עד  מאד  נפלא  באופן  אותם 

האדמה וכמו שמצינו בענין העונש של אנשי עיר הנדחת שצוה ד' 

לאבד את כל העיר לגמרי ולכן לא כתבה התורה שום דברי נחמה 

תבוא. כי  פרשת  הקללות של  אצל 

לכללות  שנאמרו  בחוקתי  פרשת  של  הקללות  אצל  אמנם 
שכיון  משום  נחמה  דברי  לומר  ונכון  ראוי  בוודאי  שם  הרי  ישראל 

[אפילו]  נאמרו  שהם  דהיינו  ישראל  לכל  נאמרו  הללו  שהקללות 

לומר  שייך  לכן  ח"ו  ד'  נגד  חוטאים  ישראל  כל  שבו  מצב  בשביל 

לכלותם"  יעזבם  "לא  שד'  מובטחים  שאנו  כיון  נחמה  דברי  שם 

רחמיו  את  יעורר  שד'  נחמה  דברי  קצת  שם  התורה  אמרה  לפיכך 

זכות האבות  ד' להם את  יזכור  לגמרי אלא  יעזבם  ולא  ישראל  על 

ח"ו. כליון  מגזירת  אותם  להציל  כדי  הקדושים 

את  התורה  אמרה  לא  למה  א"כ  ושואל  האוה"ח  וממשיך 
היחידים  נדע שגם  ועי"ז  יחיד  בלשון  בחוקתי  הקללות של פרשת 

יענשו אם יעברו את פי ד' ויבואו עליהם הקללות הכתובות בתורה 

בפרשת  גם  הקללות  את  ולכפול  לחזור  התורה  תצטרך  לא  ועי"ז 

תבוא. כי 

היו  לא  בחוקתי  שבפרשת  הקללות  שאם  האוה"ח  ומתרץ 
נאמרים בלשון רבים לכללות ישראל א"כ הי' מקום לומר שבאופן 

חמור  באופן  אותם  ד'  יעניש  לא  אז  ד'  נגד  יחטאו  ישראל  שכל 

כל  אם  אבל  הללו  החמורות  הקללות  עם  יענשו  היחידים  ורק  כ"כ 

האלו  החמורות  הקללות  עם  אותם  ד'  יעניש  לא  יחטאו  ישראל 

בלשון  בחוקתי  שבפרשת  הקללות  את  לומר  התורה  הוצרכה  לכן 

אותם  ד'  יעניש  ישראל  כל  שיחטאו  באופן  שגם  שנדע  כדי  רבים 

הללו. הקללות  מן  הרבים  ינצלו  ולא  הללו  החמורים  העונשים  עם 

בלשון  להיאמר  צריכים  היו  בחוקתי  שבפ'  שהקללות  ולפי 
תבוא  כי  שבפ'  הקללות  את  לכתוב  התורה  הוצרכה  לכן  רבים 

יענשו בעונשים  יחיד כדי ללמדינו שגם החוטאים היחידים  בלשון 

רק  מיוחדים  שבתורה  החמורות  הקללות  ואין  הללו  החמורים 

ישראל. כל  חוטאים  שבו  למצבים 

הגזירה  רוע  את  מעבירין  וצדקה  תפלה  תשובה 
החולי את  להסיר  תועיל  לא  טבעית  רפואה  אבל 

הנה בקללות שבמשנה תורה נאמר שאחד מן העונשים שיביא 
ונאמנות  גדולות  "מכות  הוא  חוטאים  שהם  בזמן  ישראל  על  ד' 
רחמ"ל.  רעות  ישראל מחלות  על  יביא  ונאמנים" שד'  רעים  וחלים 
החליים  עם  שנחלה  לאדם  יכולת  תהא  האם  ולברר  לשאול  ויש 
לרפאות  עי"ז שיקח את התרופות האמורות  להרפא מחליו  האלו, 
את מחלתו או לא דהיינו האם חלק מהקללה הוא שגם התרופות 
את  כוללת  רק  הקללה  שמא  או  לחולה  יועילו  לא  ההיא  למחלה 
כוללת  אינה  אבל  האדם  על  האלו  המחלות  שיבואו  הזה  העונש 
ע"י  ממחלתם  להרפא  אדם  בני  יוכלו  שלא  הזה  הענין  את  בתוכה 

ההיא. למחלה  להועיל  האמורות  תרופות  לקיחת 

[פ'  שמשגרין  בשעה  "יסורין  אמרו  נה.)  (ע"ז  בגמ'  והנה 
ששולחין] אותן על האדם משביעין אותן שלא תלכו [לאדם] אלא 
פלונית  ובשעה  פלוני  ביום  אלא  [מהאדם]  תצאו  ולא  פלוני  ביום 
והיינו  פלוני  סם  וע"י  פלוני  ידי  ועל  ההוא]  הזמן  לפני  לא  [אבל 
בשליחותן  רעים  ונאמנין  רעים  וחליים  דכתיב  מאי  יוחנן  ר'  דאמר 
עוזבים  [שאינם  בשבועתן  ונאמנין  רש"י],  הגוף,  את  [שמייסרים 

זמנם]". קודם  הגוף  את 

הוא  נאמנים  חליים  באומרו  הפסוק  שכוונת  בגמ'  מבואר 
לגוף  נכנסו  לפני שהם  נאמנים לשבועה שנשבעו  הללו  שהחוליים 
זמן  לפני  האדם  גוף  את  יעזבו  לא  שהם  שנשבעו  וכיון  האדם 
גופו  את  עוזבים  ואינם  שבועתם  את  מקיימים  הם  לכן  מסויים 
שיקח  עי"ז  להרפא  האדם  ישתדל  אם  ואפילו  ההוא,  הזמן  לפני 
מ"מ  חוליו  את  לרפאות  אמורות  הטבע  דרך  שעפ"י  התרופות  את 
וכמו  זה  ידי  על  האדם  יתרפא  ולא  כלל  הללו  התרופות  יועילו  לא 
טבעית  רפואה  להם  שיעשו  "שהגם  נט)  (כח,  האוה"ח  שכתב 
בא  עד  יזועו  לא  מהם  בשליחותם,  נאמנים  אעפ"כ  בה  שיוסרו 
דבר ד' לסור ממנו" [וקצת צ"ב למה לא ציין האוה"ח לדברי הגמ' 

הנ"ל].

[וביאור הדברים הוא שכיון שהטבע הוא "הרצון היותר מתמיד 
יוכלו  לא  לכן  החזו"א)  של  הטהור  (לשונו  יתברך"  הבורא  של 
הבורא  רצון  נגד  הולך  זה  אם  לאדם  להועיל  הטבעיות  התרופות 
האדם  את  לרפאות  מועילות  האלו  כשהתרופות  גם  שהרי  יתברך 
באופן  ולכן  הוא  ברוך  הבורא  וגזר  רצה  שכך  משום  אלא  זה  אין 
מסויים  זמן  עד  החולי את האדם  תעזוב  הוא שלא  יתברך  שרצונו 
בוודאי שלא יועילו כל התחבולות שבעולם להסיר את מחלתו כיון 

עליו. הוא שתשאר מחלתו  יתברך  הבורא  שרצון 

באופן  אמורים  הגמ'  דברי  שכל  כתב  (שם)  המהרש"א  אולם 
בוודאי  תשובה  האדם  יעשה  אם  אבל  תשובה  האדם  עשה  שלא 
תועיל תשובתו ויסיר ד' ממנו את מחלתו - "דוודאי תשובה תפלה 
זמן  בתוך  אף  [החולי]  שתתבטל  הגזירה  רוע  את  מעבירין  וצדקה 

[זה]".]


