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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

 

 
 (א' דברים כו)" כי תבא אל הארץ והיה"
  (מדרש" )שמחה 'והיה' צרה 'ויהי' שנאמר מקום בכל נחמני בר שמואל רב אמר"

וללמד אותנו להעיר כדי  שמחהשל לשון דהיינו " והיה כי תבואו"הקדוש שהכתוב אומר כאן " אור החיים"אומר ה
השמחה היא בזמן  (ב 'קכותהלים ) "אז ימלא שחוק פינו": כמו שאומר הכתוב, הארץ תשאין לשמוח אלא בישיב

 . שישראל יושבים על אדמתם
 

 (ד' דברים כו) "יךקל-א' לפני מזבח ה והניחו"

, ה"קבהובאו אל הא הם כהן אלה לאהבכורים לא הובאו רוצה הכתוב להודיענו ש, "ספורנו"אומר ה, לפי הכתוב
  . כהונהה מתנותשאר ה אל הכהן כמו "ומה שהכהן נהנה מהם הוא מתנה מהקב

 

 (טו' דברים כח) "והיה אם לא תשמע"

 :חוץ מאשר הפסוק "'ישלח ה", "'יכך ה: "כל התוכחה נאמרה מפי משה בלשון נסתרש" משך חכמה"המציין 
לפי , בלשון נוכחשנאמרה  (כ 'דברים כח)" אשר עזבתני... בכל משלח ידך אשר תעשה... בך את המארה' ישלח ה"

 תאכלנו יךקל-א 'ה לפני אם כי: "מתרץ על פי הנאמרו? מדוע ההבדל". אשר עזבתו"צריך להיות שבלשון נסתר 
 בכל יךקל-א 'ה לפני ושמחת בשעריך אשר והלוי ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה בו יךקל-א 'ה יבחר אשר במקום
אם יעזבו את הלוי ישלח , לכן אמר. (יט-יח 'יבדברים )" אדמתך על ימיך כל הלוי את תעזב פן לך השמר, ידך משלח

 . בלשון נוכח" אשר עזבתני"אמר על לכן , ראש הלוייםהיה ולפי שמשה ". בכל משלח ידך"המארה 
 

 (מז' דברים כח)" יך בשמחהקל-א' אשר לא עבדת את ה תחת"

לפי שחייב האדם , לא היתה בשמחהאך עבודה זו ', את ה עבדם את האדם שאמנם אשישהכתוב מ רבינו בחייאומר 
עשיית על מקבל האדם מלבד השכר שו, הה בפני עצמומצוהיא ה ווהשמחה במעשה המצו, בהתעסקו במצות חושמל

עבודת את עובד אמנם למי שהכתוב עניש כאן מועל כן , במעשה המצווה השמחהעל הוא יקבל גם שכר ה והמצו
וכן , שלמה ובכוונהות בשמחה והמצהאדם לעשות ולקיים את צריך מכאן ש, ה בשמחהותאה שולא עאך וה ומצה

, ('בראשית לז)" וישמע ראובן ויצלהו מידם: "בתורה עליויכתוב ה "אמרו במדרש רות אלו היה יודע ראובן שהקב
בתופים , ('שמות ד) "וראך ושמח בלבו: "בתורהיכתוב עליו ה "ואלו היה יודע אהרן שהקב, היה מוליכו לאביו בכתפו

עגלים , ('רות ב) "ותאכל ותשבע ותותר" :עליו יכתובה "ואלו היה יודע בועז שהקב, לקראתו יוצאובמחולות היה 
 . פטומים היה מאכילה

 

  (ח' דברים כט)" ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון את דברי הברית הזאת ושמרתם"

גורמת שתעשו ה אחת ושמצו (ב 'אבות ד) "שמצוה גוררת מצוה"ל "מה שאמרו חזלפי את הפסוק " יקר כלי"מבאר ה
נלמד  "מצוה מצוה ששכר"ל "מה שאמרו חזחברתה ואת גוררת מצווה כי כל  "תשכילו את כל אשר תעשון"שלכך 

עוד  ,"תשכילולמען "ה הוא יושכר העשי ,היהעשיאת כי השמירה תגרור  "ועשיתם אותם ...ושמרתם: "מהכתוב
 ". את כל אשר תעשון" ,להבא
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  (א' כודברים )" ץהאר אל אותב יכ היהו״
  (מדרש) לארץ״ תכנס שבשכרה זו מצוה ״עשה
, ישראל ץרבא תיישבוה שכבר לאחררק  אלא בכוריםאת ה להביא ישראלבני  תחייבושאכן לא ה מלבי״םהמבאר 
הם  ישראל לארץ יכנסוכאשר ש, כעת כבר, עצמם על קבלובני ישראל ש הדבר עצם ,אבל ,וישיבה״ ירושה ״לאחר

 .לארץ סנכילה יוכלולהם ש לסייע בידם זכותהיה זה , הזאת והוהמצ את מוקייי
 

  (ג' וכדברים )" ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם"
 רקה נכהונתו אינשכהן כזה  לאבוא היא להדגיש שיש ל, "אשר יהיה בימים ההם: "שכוונת הכתוב סופר החתםאומר 

 "אל הכהן אשר יהיה בימים ההם"יש לבוא אלא , ראוי לכהונה נועצמו אינאילו הוא ו, משום שגם אביו היה כהן
  .ראוי להיות כהן, גם כיום, כלומר אל כהן שהוא עצמו

 

  (יא' כודברים )" לקיך-א' ה לך נתן אשר הטוב בכל ושמחת"

, הנותן מפאתיא ה לך תהיההשמחה ש ,"הטוב בכל שמחת"כך שמרדומסק שהסיבה ל "שלמה תפארת" בעל מסביר
שהשמחה היא לא רק על עצם המתנה אלא על . המלךמ מתנה מקבלה לאדםוממשיל זאת . "לקיך-א' ה לך נתן אשר"

 בכל ושמחת: "וזה מה שאומר הכתוב. הנותן של חשיבותועיקר השמחה היא ב. כך שנותן המתנה הוא המלך עצמו
כלומר כיון שהטוב , "לך נתן לוקיך-א' ה אשר" ,משום בעיקר אלא, השמחה איננה רק בגלל הטוב שקבלת, "הטוב

  . לוקיך-א' מאת ה ניתן לך
 

 (יג' דברים כו)" בערתי הקודש מן הבית וקיךל-א ה׳ לפני ואמרת"
ומסביר שהטעם הוא , דבריםה בשאר ולא מעשרה בהבאת רק להתוודותאותנו  הווצמ שהתורה האברבנאלר ומא

 וא ללויאותו  יתנו ולא יתרשל אדםהסיבה הזאת יש מצב שה ובגלל, תובעים לו שאין ממון הוא מעשרמשום ש
ת המעשרות שהרי לא יתכן כדי שנקפיד לתת א, המקדש בבית כך על ודותולהת התורהאותנו  הווצמ כןל, ייםלענ

 .המקדש בבית שקרשנתוודה ל
 

  (יז 'כודברים )" היום האמרת' ה את"
' ה בדבר: "נאמרש, "בוריד" נקראה "קבמה השפעש הוא הכללש "קדושת לוי"ב ב'מברדיצ יצחקלוי רבי  מבאר
על  ה"הקבשל  הדיבוראת  גורמים ישראל כביכול אז, עליונהה גהבמדר הם וכשישראל, (ו 'לג תהלים)" נעשו שמים
ל "ו חזודרש, (יא 'טו שמות)" לים-בא כמוך מי: "מתקיים הכתוב כןדבר אינו הלילה ח אםו, טובות עליהם להשפיעמנת 

את  היום גורם אתהכלומר , "היום האמרת' ה את" ,רעיון זה רמוז בפסוק שפנינו. "באלמים"אלא " באלים"אל תקרא 
 עליונה הגבמדר הם ישראלשכאשר , ישראל עלוברכה  טובה שפע להשפיעכדי  ה"הקבשל , הדיבור, האמירה
 . כחדשים בעיניהם יהיה ויום יום שבכל, "היום" בבחינת

 

 (ו' דברים כח) "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך"
 (מדרש" )הדא הוא דכתיב עת ללדת ועת למות"
   (מדרש) "כשם שביאתך לעולם בלא חטא כך תהא יציאתך מן העולם בלא חטא"

לאדם משעת ביאתו מגיע היצר הרע שמסכת סנהדרין בהגיעו למסקנה ל "שחז "חנוכת התורה"רבי העשיל במבאר 
אם כן יש לומר . מבעט באמו ויוצאהיה העובר , אם כןכי , לאדםבא הוא יצירה המשעת שאי אפשר לומר כי , לעולם

כך תהא יציאתך מן כשם שביאתך לעולם בלא חטא "ל "דרשו חזכפי שו" ברוך אתה בבואך"כוונת המדרש  יהוזש
יש חטאים אף משעת ביאתו  ,אם כן ,במעי אמובהיותו עוד לאדם אולי היצר הרע מגיע  ,וקשה. "העולם בלא חטא

משעת לאדם היצר הרע בא נו אומרים שאם אש, "ועת למותהדא הוא דכתיב עת ללדת "מתרץ המדרש ן לכ. לעולם
אתה חייב לומר שהיצר הרע בא אלא על כרחך  ,מבעט באמו ויוצאשהרי העובר אין כאן עת ללדת  ,אם כן ,יצירהה

 "ביאתך לעולם בלא חטא "נכון הדבר לומר ש, לידה אם כןהמשעת לאדם 
 

   (סא' דברים כח) "הזאת התורה בספר כתוב לא אשר מכה וכל חלי כל גם"
, תוכחהפרשת הבש קללותהצ״ח נגד כ, צ״חהיא " כל חולי"של גימטריא שה "נחל קדומים"א ב"רבינו החידאומר 

 ןלכ, צ״חיוצא בגימטריא  ה"צבא, (ב 'ישעיה מ) "כי מלאה צבאה: "שנאמר ,בישראל תקיימוח קללות ה"אותן צ וכל
מ״ט טהור , נדרשת בצ״ח פנים התורה םוכנגד, ח הקללות"מצ להגן עליהםכבשים  צ״חם בחג הסוכות היו מקריבי
פרשת צ״ח פסוקים ביש גם . עליהם להגןכדי צ״ח פעמים בתורה " יצחק"מופיע השם  ןולכ, טהור ומ״ט אינו
ללות ח הק"צ יתהפכו כללבוא לעתיד מוסיף רבינו ומבטיח שו, עליהם יכפרוהקורבנות ש ,"צו את אהרן", הקורבנות

 . (ד 'א השירים שיר)" ונשמחה בך נגילה" :כתובהנגד כ, גימטריא צ״חבה "נגילכי , לטובה
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