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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

 

 
 (יב' דברים ז)" המשפטים האלה את"

ובהתאם מתארת את השכר עבור שמירת , ולהקפיד לקיימם משפטיםהתורה מדגישה שיש להקפיד לשמור את ה
שלא יחטאו ומצות לקיים את כל הנזהר ישראל עם מסביר זאת בכך שאכן קשה לראות את כל  ן"הרמב, המשפטים

סיבה . (כא 'כא דברים) "וכל ישראל ישמעו ויראו: "נאמרשעליהם משפטים לכן נותר להעמיד את התורה על ה, כלל בהן
בהתאם לשרוף אותו או מלסקול על הפושע וירתעו רבים ירחמו נוספת להדגשת שמירת המשפט היא האפשרות שה

 כמו, תקיפיםיתכן גם שהעם יפחד מהאנשים החזקים וה. (יג 'יט דברים) "לא תחוס עינך: "כמו שנאמרשעשה  עבירהל
את החשיבות הגדולה שהתורה מייחסת לעניין . (יז 'א דברים) "ים הואקל-לא תגורו מפני איש כי המשפט לא: "אמרנש

לא תאבה לו : "המשפט אנו לומדים מכך שהתורה חוזרת על אזהרות כאלו גם חטא של המסית והמדיח שם נאמר
, "אליו תשמעלא "הכתוב  זהירמו (ט 'יג דברים) "ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו

 תקפומפחד שתוק ישלא , "ולא תכסה", על הנידוניםשירחמו מפני רכי הלבב , "ולא תחוס עינך", שלא יטעה אותך
 . בני משפחתוה מיראהושל בעל העבירה 

 

 (יז' דברים ז)" ים הגויים האלהרבלבבך בכי תאמר 

 אםהיא ש" כי תאמר בלבבך: "ת הכתובכונשאומר ש הקדוששל״ה האת פירוש  "דפני דו"א ב"רבינו החידמביא 
לא "י אז ,'ת הבעזרואצליח רק  "כי רבים הם"אותם  שולא תוכל לכב תאמר בלבבך ותודה על האמת שמצד הטבע

 יאז, (יז' דברים ח)" כחי ועוצם ידי"אם תאמר שאתה יכול לנצח אותם מצד  אבל, יהיה בעזרךה "הקבכי , "תירא מהם
 . ה"אתה צריך לחשוש כיון שלא יהיה לך הסיוע של הקב, "תירא מהם"

 

 (ו' דברים י)" שם ויקבר אהרן מת שם מוסרה יעקן בני מבארת ישראל נסעו ובני"

  דורההצדיק מגינה על ה של תפלהשראו שף על פי אהכתוב מדבר בגנותן של ישראל ש" ספורנו"לפי ה
 נסעו למוסרה למצוא  ,במדברשהיו רועים  ,רובםאפילו או בני ישראל  קצתמהנה , להתאונן על מיתתוושראוי 

  להתאבללא באו להתאונן על המיתה ולא בכל זאת ו "שםמת אהרן ויקבר "ובעודם שם  ,מים ומרעה לצאן
 " הגדגדהם נסעו מש"אלא , אלעזר שכהן תחתיושל  ודוכבבאו משום לא גם ושל אהרון  העל הקבור

 בפסוק כל אותם המקומות הנזכרים , "הגדגדה יטבתה ארץ נחלי מים ומן", את הצאןלרעות והמשיכו  (ז' דברים י)
 שקרה במות הצדיק ולא  זקנללבם את לא שתו בני ישראל למרעה הצאן ום וטובים נחלימקומות של היו 

  .לכבודו ולכבוד בנוחששו 
 

 (ג' דברים י)" ושני הלחת בידי"

ואתפש , ת הברית על שתי ידיוושני לוח... ארדואפן ו: "נאמרעיל מסב את תשומת לבנו לכך של" משך חכמה"ה
? "ידי... על"ושם כתוב " בידי"כאן כתוב . (יז-טו 'טדברים ) "ואשברם לעיניכםכם מעל שתי ידי ית ואשלוחובשני הל

כביכול משה  "ידי ...על"לכן כתיב . של משה ולכן השליכן כבידו על ידיוההלוחות במדרש שומסביר על פי המבואר 
 . הכבידו על ידיוהלוחות שעל זה ששבר את הלוחות ומסביר שזה קרה משום מתנצל 
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"דרעי זצג אליהו "הרה
 ז   "שבט תשע' ע ד"ל נלב"דוד כהן בן שמחה ז         אב      ' ע כג"יוסף שלום בן סמרה נלב

 ה"תנצב    אב' ע כא"ל נלב"בת מלכה זבן שבת איריס  אב   ' ע כא"סימונה בן חמו בת מזל  נלב
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 (יב 'דברים ז)" ושמרתם ועשיתם אותם"
. פועלב הועשיית המצועצם , האחד, בשני מישורים לופעשהאדם מקיים יש לבכל מצוה ש" נעם אלימלך"הש רפמ

י הווז. הדבר בתוכו אתששומר משום  "שמירה"בלשון  תוהמחשבה נקרא, והיא הענווההמחשבה טיהור , שניוה
ה שבזכות שני "שקבבטיח לנו ועל זה מ ,נוזכרהשדברים שני הרמז על ל "ושמרתם ועשיתם אותם: "כוונת הכתוב

שזוכה לעשות  הוא מי "הברית" ,"הברית והחסד"דברים אחרים כנגדן והם שני דברים שתעשו גם אני אשפיע לכם ה
שכר "כי , הוא מה שמשפיע השם יתברך לאדם בעולם הזה טובה רק מצד החסד "וחסד", "ברית"מצות שהם נקראים 

 . מטיב לנו תמידהוא ואף על פי כן  (:קידושין לט) "מצוה בהאי עלמא ליכא
 

  (יט' דברים ז)" אשר ראו עיניך ת הגדלתסמה"
ה "שעתיד הקברמז וזה מ, ת'למעט האות בי "אתא ביפאל"שבפסוק זה יש את כל אותיות ה על הטוריםבאומר 

  . (טו 'מיכה ז)" אראנו נפלאות ץ מצריםרכימי צאתך מא", הפעם שניינפלאות לעשות 
 

 (יב 'ידברים )" דרכיו כלב כתלל"

אם עשית חבילות של עבירות עשה כנגדן : "ל במדרש"הקדוש את הפסוק על פי דברי חז" ר החייםאו"ה מפרש
 בעבירותה "את הקבאדם לא יכעיס המכות שאם למסכת  בפירוש המשניותמבאר  ם"רמבהו, "חבילות של מצוות

. ולם הבאעגם לו ההזלם עואותו גם ב צוה לזכותהמ הבאות ח ויש כ, א מצות אחתאל שהעלמרות שלא , שעשה
הביא פני המלך את בא לראות כשהמלך ואת אחד מימיו לא הכעיס שעבד , מלך ם שלדבר לשני עבדיאת ה ליוהמש

שברור שהמלך , כמתנהשור הביא פני המלך את בא לראות כשהמלך ואת הכעיס אילו העבד השני ו, כמתנהבן יונה 
לבעל התשובה לכן אומר כאן הכתוב . ם למתנהשקד הכעסמשום  נת השורתמ לעויכעס , העוףתנת ישמח לקראת מ

 .  חבילות של מצוותשיעשה , "ללכת בכל דרכיו"
 

 (יב 'ידברים ) "ליראה אם כי מעמך שואל יךקל-א' ה מה ישראל ועתה"

צריך האדם ' ה עבדותלה היא האם גם בענייני אשה, מעשיו ובכל דרכיו בכל עניו להיות האדםידוע הדבר שעל 
לעצמו  לומר צריך האדם אדרבה, כן לומר ושלום חס, "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר ? עניולהיות 

 כי, עושה שאני שלי המצותמ תענוג לו יש ,כביכול, ה"קבוה, הבורא אצלמאוד  החשובהיא  עושה ניאשהמצוה ש
 אדרבה, כפירה יהוז ?'ה לפני מעשיהחשיבות של  מהלעצמו וכי  ויאמר', ה במצותגם  עניו יהיה האדםלילה ח אם

 תענוג לו ויש, הבורא בעיני חשובים הם ,'ה רצוןשהם  ,עושה שאני םמעשיה: "לעצמו מרול האדם צריך' ה במצות
 שמיני ביה דלית מאן שמתא, ביה דאית מאן שמתא" :ל"במה שאמרו חז זורמ הוז. ותיוומצ אתמקיים  שאניזה מ

 ישראל בניש ממצות תענוגה "קבהיש לש דהיינו, כידוע שמינית מדה הוא התענוג עולם כי, (.ה סוטה) "שבשמינית
 דהיבמ עצמואת  מדבק הואזה בו, בוראל רוח נחתהוא גורם ש הזמ תענוג לו להיותה הישי צריך האדםגם ו, יימיםמק

 ישראל אישש ממצות תענוג יש בוראלש הזמ תענוג לו שיש, "שבשמינית שמיני" זהוו, התענוג עולם שהוא שמינית
, תענוגבמשמעות של  איהכאן  פרנסהה, "שבשמים לאביהם מפרנסין ישראל: "בזוהר אמרנש יפכ. לפניו שעושה
 שואל להיך-א' ה מה ישראל ועתה" :הפסוק תכעת נבין א. ישראלשעושים בני  מצותהמ תענוג ישה "לקב כלומר
 וזה, "(ז 'טז שמות)' מה ונחנו' שאמר כמשה" (.פט חולין) ל"זח כמאמר, הענוה מדת אהי ה"מ, "ליראה אם כי מעמך

' ה יראת לך היהתש דהיבמ כלומר, "ליראה אם כי", "מעמך שואל להיך-א' ה", הענוה דתימ דהיינו ,"מה", הפירוש
 . וומראל אסור זהדבר , "'ה אצל יםחשוב מעשי מה: "שלא תאמר, ענוה דתימשתהיה לך  אסור

 

 (כב' ידברים )" ש ירדו אבותיך מצרימהבשבעים נפ"
הכתוב  מנאםגם כאר ירדו למצרים ושבעים ואת העובדים שמספר בני ישראל שבאו למצרים היה זכיר כאן הכתוב מ

אלא שבעים חסר אך בפועל לא היו שם שבעים , ('בראשית מו)" כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים" :נאמר
סרח בת אשר והשלימה את המניין לשבעים או שהכוונה ל יוכבד נולדה בין החומותש ל"הסבירו חזכבר ו, (96) אחד

מביא . מנינם של ישראלאת אנכי השלמתי  (כ 'שמואל ב)" ישראלאנכי שלומי אמוני " :שנאמר, מנינםאת שהשלימה 
אנכי ארד : "שנאמרין לשבעים מניאת השהשלים הוא זה ה "הקבשטוענת ש פסיקתאדעה שלישית מה רבינו בחיי

ממה ? ן למדנו זאתמאי, ובעצמו בכבודולמצרים נכנס עמם קיים את ההבטחה וה "הקבו, ('בראשית מו) "מצרימה עמך
. ין השבעיםיה נכנס במנ"שהקבללמדך , "בשבעים נפש: "נאמרה זך לוסמבו "יךקל-הוא תהלתך והוא א: "שנאמר

על מנת להשלים את המניין  חדאחסר  השהי, ('ות יבשמ) "כשש מאות אלף רגלי: "פסוקל על ה"חזולפי מה שדרשו 
ין גם מניאת הה השלים "שהקביוצא . לשישים רבואם את המניין והשליה עמם "הקבגם כאן נכנס , לשש מאות

ה "לקיים את מה שהבטיח הקב וזה, רבואלששים השלים בעליה ו, לשבעיםהשלים בירידה , בירידהוגם בעליה 
  "מצרימה ואנכי אעלך גם עלהאנכי ארד עמך : "ליעקב
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