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  המשך-אברבנאל דברים פרק ג 

 פרשת ואתחנן

 
  :ָּבֵעת ַהִהו א ֵלא מ ֹר’ ה- ֶאל ָוֶאְתַחַּנן כג
 ָיְדָך ַהֲחָזָקה  -ָּגְדְלָך ְוֶאת-ַעְבְּדָך ֶאת -ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהרְ אֹות  ֶאת’  הֲאדָֹני כד

  :ַיֲעׂשֶ ה ְכַמעֲ ֶׂשיָך ְוִכְגב ּורֶֹתָך-ֵאל ַּבָּׁש ַמִים ּוָבָאֶרץ אֲ ֶׁשר -ֲאֶׁשר  ִמי
 :ֲאֶׁשר  ְּבֵעבֶ ר ַהַּיְרֵּדן ָהָהר הַ ּטֹוב ַהּזֶ ה ְוַהְּלָבנֹ ןָהָאֶרץ  הַ ּטֹוָבה  -ָּנא ְוֶארְ ֶאה ֶאת -ֶאְעְּברָ ה  כה 

  
 

 כט-כג, דברים ג

 ]?מדוע בקש משה שתבוטל הגזרה שלא יכנס לארץ[
לכן לא  , כמו שנזכר בפרשת חקת,תה הגזרה עליוי  לפי שראה אדונינו משה שהי,הפירוש

 , א ולא יכנס לארץולא יבתה הגזרה שהוא י שלא הי,חשב בלבו.  וגו מרתביאו את הקהל הזה

רוצה לומר שלא יכנסו ישראל לארץ בהיותם תחת הנהגתו . כי אם שלא יביא את הקהל שמה

 .  כי אם בהיות עליהם שר ומושל אחר,ושררתו

 כדי שמשם והלאה יהי ה  , ראה לתת מנוי ההנהגה ליהושע,ולכן אחרי מלחמת סיחון ועוג

ה כאחד העם מבלי "שאר משה רעיוי. שה שוטר ומושל במקום מ,יהושע המוצי א והמביא

 .  משו עבד תחת הנהגת יהושע ושררתוההיי אבל ,נוי והנהגהיהשאיר לו מ

ואת יהושע צויתי בעת ההיא לאמר עיניך הרואות את כל אשר עשה  וזה ו אמרו למעלה מזה 

  . וגומראלהיכם לשני המלכים האלה כן יעשה' ה

 

מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך אשר  :וכנגד הגדולה והיד החז קה ההם אמר

.  רוצה לומר שיעשה כמעשיך בעניין ההטב ה שהטיבות אל עשו ומואב ועמון. וכגבורותיך

יתברך אמר אליו בעניין  ’  לפי שה,אתה החלות והנה אמר .בוש סיחון ועוגיוכגבורותיך על כ

תת פחדך  אחל ה היום הז  וכן ;החל רשראה החילותי תת לפניך את סיחון ואת ארצו סיחון 

 . ויראתך על פני העמים

 

ה כובש שאר ” יתחייב ב הכרח שיהיה  משה רבנו ע,בו ש סיחון ועוג  בגדר ההתחלהי ואם היה כ

 מלחמת סיחון  ו הנה לא תהיה בעב ור, שאם לא יהיה כן.המלכים ולוחם את מלחמת הארץ

 ] ויתחבר [תגזור ו, כי ההתחלה הוא מן המצטרף. פעולותיוותכלית סוף כי אם ,ועוג התחלה

 . מה שלאחריו

הנה הייתה גזר ת .  לפי שכמו שזכר בסדר אלה הדבריםבי למענכם' ויתעבר הוהנה אמר 
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 בעבור הדברים  ,משה רבנו עליו השלום שלא יעבור אל הארץ נמשכת מעניין המרגלים

 במה שצי ו ה ,ה סי בה במקר ה ז ה"והיה מ שה רע. שהטיחו ישר אל כנגד המקום בעניין  ה ארץ

ושאר הדברים שמפני תשובתם . לים וראיתם את הארץ מה היא וראיתם את העםלמרג

 .  ונטו להעדר האמונה,הסיתו לבב העם

 

החלותי תת לפניך את סיחון החל   ,אחל תת פחדך  שמה שאמר לו בעניין סיח ון ,ובז ה העירו

 אבל בערך משה  . שזה הי ה להם התחלה למה שיה יה אחריו,כנגד ישראל אמרו. וגומררש 

  . לא היה זה התח לה כי אם סוף,ה”רבנו ע

 

 עלה  ,ואם אתה נכסוף נכספת לראות את הארץ הטובה ההיא'  וגורב לך אל תוסףוזה ו אמרו 

 , הבטיחו שעם היותו מרחוק . ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה תמנה ומזרחה ו ראה בעיניך

 . יראה אותה כאלו היה עובר בה ברגלו מכל צדדיה

 שהוא לא יהיה ,לא יראוה שבעבור שהייתה גזרת אנשי המדבר וכל מנאצי ,וכיו ן בזה עוד 

ואם כן נענשו אנשי דור המדבר שלא יעברו אל הארץ ושלא .  כי יראה אותה בעינו,בכללם

 ולא ,ראה אותהי ש,ה כאמצעי ביניהם”ומשה רבנו ע. ויהוש ע וכלב יעברו שמה ויראוה. יראוה

 . ר שמהועבי

 

 הוא דבר ראוי  ,סתו לארץינתו על כניה ותח”ה תפלת משה רבנו עואמנם למה לא נתקבל

 מה ,ואם לא נשמעה תפלתו. ה"כי יאמר כל אדם מי לנו גדול ממשה רבנו ע. פק עליותסהל

 . רךנעשה אנחנו כאשר נתחנן לפניו יתב

מהושי ע ' כי אין מעצור לה.  התשובה בהםהונות שהם בין אדם למקום אין ספק שמועילוהע

 .יתברך עליהם’  לא יכפר ה- אבל בעברות שבין אדם לחבירו. ליחה ועמו הס

 

 וכל שכ ן  . ולא יעלים משפטו ועלבונו, ולא יקפח שכר כל בריה ובר יה,לפי שצדיק וישר הוא

 , מוד עולה זדוןיבמקו ם ששגגת ל.  אם בעצם ואם במקרה,בהי ות האדם מחטיא את הרבים

דת הדין גוזרת י מההיית ,נסו ישראל לארץו שלא נכי מדברגרם שנ,כמו שהיה ב עניין משה

 .שגם הוא לא יכנס שמה

 

 אברבנאל דברים פרק ד 
 ט-א, דברים ד

 ַהִּמ ְׁשָּפִטי ם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמ ַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלעֲ ׂשֹות -ַהֻחִּקי ם ְוֶאל-ִיְׂשָראֵ ל ְׁשַמע  ֶאל  ְוַעָּתה א
  :ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם נֵֹתן ָלֶכם ’הר  ָהָאֶרץ  ֲאֶׁש-ְלַמַען ִּתְחיּו ּוָבא ֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת

 הַ ָּדָבר אֲ ֶׁשר ָאנִֹכי  ְמַצֶּוה  ֶאְתֶכם ְולֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו  -תִֹספּו ַעל  לֹא ב
  :ִמְצֹות ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר  ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם-ִלְׁשמֹר ֶאת 
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 ַעל ּפְ עֹור  ְּבַב ’הָעָׂשה  -ָהרֹאֹות ֵאת ֲאֶׁשר  ֵעיֵניֶכם ג
  : ֱאלֶֹהיָך ִמִּקרְ ֶּבָך ’הְּפע ֹור ִהְׁשִמידֹו  -ָהִאיׁש אֲ ֶׁשר הָ לַ ְך ַאֲחֵרי ַבַעל -ִּכי ָכל

 :ֱאלֵֹהיֶכם חַ ִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום ’בהַהְּדֵבִקים   ְוַאֶּתם ד
  

 ]לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם[
 ' הספק הז

 . ' וגועיניכם הרואות. ' וגובר אשר אנכי מצוה אתכםלא תוסיפו על הדבאומרו 

האם נאמר שהיה . רעונםי וגות למה הביא עניין ב על פעור להזהיר על תוספת המצו,ויקשה

 ?ון פעור במ ה שהוסיפו א ו גרעו מן התורהוע

למען תחיו ן   כי עיניכם הרואות הוא לעד מה שאמר למעלה , סברבן עזרא רבי אברהםו

 .  כי עובדי פעור נשמדו, הארץובאתם וירשתם את

 . לא תוסיפו על הדברויקשה לדעתו למה הכניס בין שני הכתו בים 

רש וא שום שה"ויתחיל בעכו.  בא להזה יר בפרט המצוותעיניכם הרואות ש, כתבן"רמבו

 . לםולכ

ראה   באומרו ,יני המצוות ולאזהרה הכוללתי כי הוא יחזיר לענ,אבל סגנון הפרשה ימאן זה

פן . ' וגוונשמרתם מאוד לנפשותיכםלה  עד ווכן הפרשה כ. ' וגותכם חוקים ומשפטיםלמדתי א

 .ם"שמשם יתחיל האזהרה על עניין חטא העכו. 'וגותשחיתון ועשיתם לכם פסל 

 

 ֱאלָֹהי  ’הִלַּמְדִּתי אֶ ְתֶכם ֻחִּקים ּוִמְׁשּפָ ִטים ַּכֲאֶׁשר  ִצַּוִני  ְרֵאה  ה
  : ָארֶ ץ אֲ ֶׁשר ַא ֶּתם ָּבִאים ָׁשָּמה  ְלִרְׁשָּתּהַלֲעׂשֹות ֵּכן ְּבֶקרֶ ב ָה

 ַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמים  ּוְׁשַמְרֶּתם  ו
 : ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה-ַהֻחִּקים ָהאֵ ֶּלה  ְוָאְמרּו רַ ק ַעם-ֲאֶׁשר יִ ְׁשְמעּון אֵ ת ָּכל

  :ָקְרֵאנּו ֵאָלי ו-לֹו ֱאלִֹהים ְקרִֹבים ֵאָליו ַּכיהָוֹה ֱאלֵֹהינּו ְּבָכל - ָּגדֹול ֲאֶׁשר גֹוי-ִמי ִּכי ז 
  :לֹו ֻחִּקים ּוִמְׁשּפָ ִטים ַצִּדיִקם ְּככֹל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר  ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום-ּגֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר  ּוִמי ח

 
 ' הספק הח

 והוא ,השמר לךושאר הפסוקים עד . ' וגוושמר תם ועשיתם' ם וגולמדתי אתכבאומרו ראה  

כמו שיאמר .  ולא זכר כי אם חוקים ומשפט י ם,שאתה תמצא שהתחיל להזה ירם על המצוות

 .  ולא זכר מצוות ולא עדות,' וגו'ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה

עמים אשר ישמעון את כל  ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העוד אמר 

 .  ולא זכר דבר מהמשפט ים,החוקים האלה

 

 יאמרו העמים רק עם חכם ונבון הגו י  ,ם  שאין טעמם נודעחוקי איך אמר שבעבור ה,וקשה עוד

געון י ייחסו פעלתם אל ש, כי החוקי ם להיות טעמם בלתי נודע,  הנה הוא ב ה פך,הגדול הזה

 . וסכלות

 הנה אם כן בראשונה זכר ,ול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקיםומי גוי גדגם כי אחרי זה אמר 

 גם  כי  , ובסוף חזר וזכר חוקים ומשפטים צדיקים, ובאמצע זכר חוקים לבד,חוקים ומשפטים
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 הנה לא יצדק שם  , להיות טעמם נגלה וידוע,עם היות שיצדק במשפטים תואר צדיקים

חוקים  ואיך אמר אם כן .צדיקים על החוקים שלא נדע טעמם אם הם צדיקים אם לא

 .ומשפטים צדיקים

 

 ח-תשובה לספקות ז
 רצה להקדים , ברצותו לבאר את התורה ואת המצוות,ואחר שמשה רבנו עליו השלום

 התחיל עתה לדבר מהמצוות ושלמותם ,פורים אשר קדמו מהסיבה  אשר זכרתיילביאורם הס

 אחרי שכבר ,תה ישראל וע,רוצה לומר. ועתה ישראל שמע אל החוקים באומרו ,םועונש

 והוכח תי  ,הסירותי מלבך המחשבות הכוזב ות שהיה אפשר שיעלו בדעתך על שכר המצוות

 ראוי שתשמע אל החוקים והמשפטים אשר אנכי ,היות ירושת הארץ דבר מצרן סגולי בכם

.   כי אם לתכלית המעשה,מוד תכלית הידיעה בהםי שאין הל,רוצה לומר. מלמד אתכם לעשות

דור  מו  ולא תהיו כ,אלהיכם נותן לכם' תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר הי שוכל זה כד

 . המדבר שמתו ולא נכנסו לארץ

 

 אמר אליהם שלא יחשבו שהמצוות הה ם אשר ילמדם  ,אשר אנכי מלמד אתכםולפי שאמר 

לא תוסיפו על וזה ו .  ולכן כל חכם לב יגבר בלבו להוסיף עליהם או לגרוע,הם אנושיות מדעתו

'  לשמור את מצוות ה,זהלונתן הסיבה . דבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנוה

 השליח ,ליו  השלום ע משה עם היות .' שהן מ ה,היותו רוצה לומר שהמ צוות הן אל. אלהיכם

כל האיש אשר הלך אחרי   והוא ש, שראו בעיניהם, וה ביא ראיה בדבר מעניין בעל פעור.בהן

 . השם יתברךבעל פעור השמידו 

 

ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוונ י   ,ולזה אמר כדרך תולדה היוצאת מן הדברים

 שהחוקים  ,בעל פעורבסיון ה זה אשר ראיתם י ראה אם כן ישראל מהנ,רוצה לומר. אלהי' ה

 ולכן ראוי  ,אלהי' וני הו אבל היו כאשר צ,מדתי אתכם אינם מדעתייוהמשפטים אשר ל

 .  תוספת וחסרוןשתשמרו ועשיתם אותם מבלי

 

 ]כולל  כל ה מצו ות' חוקי ם ומשפטים'המונח [
 ִלַּמְדִּתי אֶ ְתֶכם ֻחִּקים ּוִמְׁשּפָ ִטים ְרֵאה  

 
.  לפי שהמצוות יש להם שמות מתחלפות מבחינות שונות, בלבדחוקים ומשפטיםוהנה אמר 

הם  לפי ש,ופעמים נקראים תורה.  לפי שציוה השם יתברך בהם,כי פעמים נקראים מצוות

דוש העולם  י להיותם זכר ועדות לח,ופעמים נקראים עדות. הוראת הדרך הישר להצלחתנו

 . תות שהעידה התורה עליהםיוליציאת מצרים ושאר האמ

 והם החוק ים  , או נגלה ונודע, בהי ות טעמם נעלם בלתי נודע,אמנם כבר יו כללו כל המצוות

 . ודע והמשפטים ש הם המצוות שטעמם נ,שאין טעמם מושג אצלנו
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והנה אמר .  לא היו חוקים ומשפטים כוללים אל המצוות,ולפי שאין אמצעי בין החיו ב  והשלילה

להגיד כי המצו ו ת מצד עצמם ראוי שישמרו  . ושמרתם ועשיתם כי הי א חכמתכם ובינתכם

והוא אמרו ושמרתם . 'וה  יתו כל שכן כאשר יצטרף לזה שלמות המצ,אותם לשלמותם

וה תחשבו ורוצה לומר שבשמירת המצ. ובינתכם לעיני העמים כי היא חכמתכם ,ועשיתם

 . חכמים ונבוני ם בעיניהם

 

 ]?כיצד שמירת החוקים תתפרש כמעשה חוכמה[
 אחרי ,פתי חסר דעתלאיש שוגה ולחשב הפועל אותם י שי,ולפי שזה יק שה בעניין ה חוקים

יות שהחוקים אין   שעם ה,לכן ראה להוכי ח הדבר בה ם. היותו עושה  דבר שאין לו טעם שכלי

 יאמרו בלי ספק רק עם חכם ונבון  , הנה העמים אשר ישמעון את החוקים האלה,להם טעם

י ן   י היותו גדול ועצום בקנ:לפי שיראו התועלת הנמשך מפועל החוקים ההם. הגוי הגדול הזה

אלהינו בכל קראנ ו  ' ומי ג וי גדול אשר לו אלהים קרוב ים אליו כהוז הו אמר ו . הדבקות האלהי

 . אליו

 

 הנה יהי ה  ,שההיק ויהיה  זה בלתי נוהג לדרך ,על שיעשה האדםו כי כל פ,ועניין זה הו א

  : פניםשנימיוחס בעיני רואיו באחד מ

 . אם לא יראה ממנו תועלת מבואר. אם שיוחס לשוטה וסכל

 אם גם ,מה אם יראה שמאותו פועל ימשך טובה ג דולה ותועלת עצו,ואם שיחשב לחכם מופלג

 כי כמו שהרופא המרפא חולי מסוכן בדבר קל בלתי  .ההוא בלתי מסכים אל השכלהפועל 

 . מק הוב חכמתו ועוחשב לרי י,חס אליוימתי

 

  ויה יו קרו בים  ,'כן בראות הע מים שישראל בעשיית החו קים שאין להם טעם ידבקו באלהי ית

 יש בה ם  הנה, עם הי ות טעמם נעלם מעיניהם, יגזרו אומר שבלי ספק החוקים  ההם,אליו

 .  יורה עליו עוצם התועלת ההוא היוצא מהם,חכמה מופלגת וטעמים גדולים

 

כי לא תמצא החכמה כי אם במתי מעט אנשים . הגוי הגדול הז ה כי מי גוי ג דולוהנה אמר 

אזכיר רהב ובבל ליודעי הנה פלשת וצור עם כוש זה  ) ז"תהלים פ(וכמאמר המשורר . רשומים

וכל שכן הדבקות ע ם . ולדים בהם אנשי חכמה היו אנשים מועטים שהנ,רוצה לומר. יולד שם

 .  כי לא יזכה אליו כי אם אחד מעיר ושנים ממשפחה,הנבדל

דל  ו ובהיותו ג.לו חכם ונבוןו יהיה מהתימה הי ותו כ, עם היותו גוי גדול,אמנם באומה הזאת

ולציון  ) 'ז ה" פתהלים(זהו מאמר המ שורר .  כי כולם דבקים באלהיהם בכל ק ראם אליו,אחד

 שהיו נולדים בה אנשים רבים מהחכמי ם מה שלא היה  , רוצה לומר.יאמר איש ואיש יולד בה

 . בשאר האומות

ומי גוי גדול אשר לו חוקים  באומרו ,והנה נתן עוד טענה אחרת להוכיח שלמות החוקים
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חר י   רוצה לומר שהאומות לא ילעיגו אל החוקים א.ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת

 , הם צדיקים גם כןשהחוקים ומפני זה יחשב ו  , שטעמם ידוע הם צדיקיםשהמשפטיםראותם 

 , כי כמו שהאדם בעשותו פעולות רבות כפי התבונה והשכ ל.אף על פי שלא ישיגו את טעמם

 עם היות  , ראוי לחשוב שזה גם הוא לפי שכלו,כשיראו אותו עושה מעשה שאין טעמו נודע

 יגזרו  , בראות האומות שהמשפטים הם כולם צדיקים:ככה בעניין המצוות ,עניינו וטעמו  נעלם

 אם לא שצדקתם וטעמם נעלם ובלתי , הם צדיקיםם עימהאומר שגם החוקים המעו רבים 

 .  נסיםרבנווכמו שכתב הרב . ידוע

 

 .  עם מה שהזהיר לא תוסיף על הדבר,בק שור עיניכם הרואות' והותרו בז ה הספק הז

 אשר ישמעו ן  : ואחר כך אמר חוקים בלבד,ה בתחלה זכר חוקים ומשפטיםלמ' וגם הספק הח

 . ובסוף חזר לומר חוקים ומשפ טים צדיקים,את כל החוקים האלה

 

 יד-ט, דברים ד
 ָראּו ֵעיֶניָך -ַהְּדָבִרים ֲאׁשֶ ר -ִּתְׁשַּכח ֶאת - הִ ָּׁשמֶ ר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנפְ ְׁשָך ְמ אֹד ֶּפןַרק ט 
  :ְבָך ּכֹ ל ְיֵמי ַחֶּייָך ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָךָיסּורּו ִמְּלָב-ּוֶפן
 ֱאלֶֹהיָך ְּבחֵֹרב ’  ֲאֶׁשר ָעמַ דְ ָּת ִלְפֵני היֹום י

 ְּדָברָ י -ָהָעם ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת -ִלי ֶאת-ֶּבֱאמֹר ְיהָֹוה אֵ לַ י ַהְקֶהל 
  :ְּבֵניֶהם ְיַלֵּמדּון-ָהאֲ דָ ָמה ְוֶאת -ַחִּיים ַעלַהָּיִמים ֲאֶׁשר הֵ ם -ֲאֶׁשר ִילְ ְמדּון ְלִיְרָאה  אִֹתי ָּכל

 

 ]השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח[
 ' הספק הט

ולשון הכתוב הזה מור ה הקשר גדול . 'באומרו רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח וגו

 . ולא התבאר עניינו בכתוב. עם מה שלמעלה

 .  תחשבו חכמים ונבוניםתתםי כתב אז כשלא תשכחום ותעשום על אמי"רשו

רק  ומלת , וק שור המאמרים, לפי שפשט הכתוב, כתב עליו שאיננו נכון כללן"רמבהאבל 

 שאחר  ,לת הפרשהי שזה קשור עם תחהרב הנחמניוהיה דעת .  איננו סובל אותו לךרהישמ

ולדעתו היה ראוי  .  שלא תשכח מעמד הר סיני, בא מצוות לא תעשה,שהזהיר על המצוות

 . לא תוסיפו על הדבר סמוך ל, למעלהבלהיכת

 

 :  שמשמע מקשור המקרא שני דברים, כתב בטעם זהן"הרו

יתברך יהי ה קרוב אליך בכל קראך אליו מצד הנפלאות ’ פ שתראה שה"שאע ,חדהא

 :  כמנהגו של עולם שהוא יום מתן תורה, לא תשכח את הראשונות,האחרות

 , בכל  קראינו אליוואלוהינ'  ים קרו בים אליו כהוהומי גו י גדול אשר לו אלשלפי שאמר , שניוה

 ויתחייב לו מקרה ממקרי  ,והי ה קרוב לטעות מזה שיהי ה יחס וה קשר לו עמנו ממנו יתברך

שמ ר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח אותו  י ה, עם היות שתראה זה: לכך אמר,מותהגש
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 כל ם וע.פניו ולאחריו מה שלא היה ל,יתברך עם בוראיו’  שהיה בו  מקרבת ה,המעמד הנבחר

 .  כי אם קול דברים בלבד,זה לא ראיתם שום תמונה

 

 . וגם הדעת הזה הוא בלתי נרצה אצלי
 ,ה באותם הכתובים הנמשכים אחרי אלו” הזאת ביאר אותה משה רבנו עהשהכוונאם לפי 

 . 'וגו' ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר הבאומרו 

 ויגד לכם את בריתו  ,'שמר לך ושמור את נפשך וגוירק ה ,סגנון הכתוב ים האלהואם לפי ש

 מורה שעל המצוות  .'בעת ההיא ללמד אתכם וגו' ואותי ציוה ה. 'אשר ציוה אתכם לעשות וגו

 . לא על אזהרות אמונת הגשמות שיביא אותו אחר זה עניין בפני עצמו,דבר בכלל

 

 ] בגלל מקורן האלוהי-שמירת המצוות [
  טלספק תשובה

 להיותם חוקים מוע ילים ומשפטי ם ,אחרי שזכר שהמצוות מפ את עצמם ראוי שישמרו  אותם

תנו יהיות נו להיותם אל,וה י תברך שהוא מפ את המָצ, זכר שלמותם היו תר גדול ועצמי,צדיקים

 . מן השמים' בסיני מאת ה

 

חשבם שיקיימו את או לטעות בו בעבור שלא יב,שמירה ולשון רקוהנה אמר על זה לשון 

 לכן אמר .דות מדיניות משובחות כפי  השכלי ומ,המצוות להיו תם משפטים צדיקים בפני עצמם

 , היו תוכי אין שלמות המצוות ושכרם אם לא שיעשה אותם האדם להיותם אל. שאין זה מספיק

 רק הזהר מאו ד ,רוצה לומר.  וגומררק השמר לך ו והוא אמר.ר עליהםוולא מפני שהשכל יגז

 ולכן  ,הייםו כי אם להיותם אל,לא תשמור החוקים והמ שפטים ההם להיותם צדיקים בעצמםש

 ,אבל ראוי שתודיעם לבניך ולבני בניך עד עולם. הזהר פן תש כח את הדברים אשר ראו עיניך

 רוצ ה  ,אלי הקהל לי את העם'  באמור ה,אלהיך בחורב' והוא אותו יום אשר עמדת לפני ה

 . ון גדוללומר עם היותו עם והמ

 . קורא' והנבואה לא תחול ולא תשרה כי אם בשרידים אשר ה

 

הקהל לי את העם ואשמיעם את וזהו .  כקטן כגדול,יתברך רצה להשלימם כולם’ הנה ה

 כמו אמר לבעבור ,ילמדון ליראה את השם יתברך כל הימים ואמר שהיה זה בע בור ש.דברי

 . פניכם לבלתי תחטאו בעבור תהיה  יראתו על ,נסות אתכם בא האלהים

 

 כי תמי ד  ,חשך ענן וערפלוזכר איך עמדו תחת ההר בהי ותו בוער  באש והיה מ קיף את האש 

ושדבר השם יתברך עמהם ולא ראו אותו  . שהיה כמראה אש מתוך הענן' היה נראה כבוד ה

וכ ל כמו שאמר .  להבדילו משאר הקולות ששמעו בסיני, והוא אמרו  קול דברים,רק שמעו קולו

 לכן אמר קו ל  , ולפי שהקול הוא מושג מחוש השמע ומוחשו באמת.העם רואים את הקולות
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 . ולא אמר דברים אתם שומעים. דברים אתם שומעים

 

ויגד לכם את בריתו כאשר ציוה אתכם לעשות   , מה שזכר מיד,והנה תכלית הספור הזה  כלו

. ל םו את המצוות כ שמעתם הדברים הכולליםםבאו זניכרוצה לומר הנה . עשרת הדברים

 ויורה גם כן עליו כתיבת הלוחות בידי השם יתברך שהייתה. היות לא אנושיותווהי ותם אל

  .פליאה עצומה

 

 הנה השם יתברך ציוה אותי ,םבאוזניכ עם היות שלא שמעתם אותם ,ואמנם שאר המצוות

בעת ההיא ללמד אתכם שאר החוקים והמשפטים  שתעשו אותם בארץ הזאת אשר אתם 

 שהם שמעו היו מק יפים וכ וללים כל  ת להגיד שאותם הדברו,ואמר זה. וברים שמה  לרשתהע

 היה כדי ללמדם ,ה מבלתם” ושהחוקים והמשפטים אשר שמע משה רבנו ע,מצוות התורה

אף על פי שהם לא הכירום .  הדברות אשר שמעועשרתאותם עד היותם כבר נכללים ב

ה  אליו מיוחסות ו לו ממה שיורה היות המצווזה כו. בפרטותם ובשלמותם ולכן הוצרך ללמדם

 . ואינם מלבו כי זה הוא אשר רצה לבאר פה, כפי מה שציוה ה שם יתברך,יתברך

 

 כד-טו, דברים ד
  : ֲאֵליֶכם ְּבחֹ ֵרב ִמּתֹוְך ָהאֵ ׁש’ ְּתמּוָנה ְּביֹום ִּדֶּבר ה- ְמאֹד  ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ִּכי לֹא ְרִאיֶתם ָּכלְוִנְׁש ַמְרֶּתם טו

 

 ' הספק הי
 פסוקי ם  שניר ֶש באומרו שֶקן"הרוהוא הספק שהעיר . באומרו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

 .  ושלא נמצא למפרשים דבר בזה,אלו זר

 .  יזהירם פן יטעו אחר הקול שזכר ששמעו במעמד הר סיני, כתבן"רמ בכי הנה ה

וידו ע  . והימצאר  לפי שאין ראוי שיחוש האדם למה שאי אפש,ן"הר והנה לא נתפייס ב זה 

 לא יתעוררו מפני אותו קול לעשות פסל תמונת ,שאם הם שמעו קול דברים ותמונה לא ראו

כי אין זה  . תבנית כל רמש. תבנית כל צפור. תבנית כל בהמה. כל סמל תבנית זכר או נקבה

 שור עםילא יהיה לו עניין ולא ק. 'גם כי אמר ופן תשא עיניך השמימה וגו. דבר מיוחס לקול

 .נה הק ודמתוהכו

 

 ]איסור לעשות תמונה לזכר מעמד סיני[
 ' ילספק תשובה

לפי שזכר אזהרה רבה שלא ישכחו יום המעמד ההו א  :  כך הואםועניינקשור הכתובים האלו 

 בדמיו ן   וק חק,י שהדבר הנראהנפמ ,ולזיכרונ מה ת חשש אולי יבואו לעשות תמונ,מביניהם

 ועתיק יומין  ,שך ענן וערפלופני זה לעשות תמונת חואולי יבואו מ . הרואים יותר מהנשמע

 ושאר הדברים מהדברים  ,ה ותמונתו עומדת לפניו” וצורת משה רבנו ע, יושב בתוכו



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr*  ואתחנןאברבנאל לפרשת קיצור 

 

11

11

 . יחסים לאותו מעמדיהמת

או  מ זה ב זמן מ ה זמנים ודור  מהדורות לאמונת הגשמות וכי יב. לכן הזה ירם שלא יעשו כן

ובהיותן נפסדות . י האמונות הן משלימות הנפשות כ,פשותיכםנוזה הפסד גדול ל. 'באלוה ית

כמו שאמר .  ואשמה הנפש ההיא באמונתה תמיד,פסד הנפש המקבלת אותהי ת,וכוז בות

ונ שמרתם מאוד ו הוא אמרו . וצדיק באמו נתו יחיה) חבקוק ב(תית  יבעניין האמ ונה האמ

 מז ה  , השמירה והכריחם על. בעבו ר נפשותיכם,רוצה לומר ונשמרתם מאוד מזה. לנפשותיכם

 והוא המורה שאין  .אליכם בחורב מתוך האש' כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר הבאומרו 

 .  ואיך אם כן תעשו אתם תמונה.גשמות למעלה

 : ָסמֶ ל ַּתְבִנית ָזָכר אֹו ְנֵקָבה-ַּתְׁשִחתּון ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל  ְּתמּוַנת ָּכל-ֶּפן טז
  :ִצּפֹור ָּכָנף ֲאׁשֶ ר ָּתעּוף ַּבָּׁש ָמִים-ֲאׁשֶ ר ָּבָארֶ ץ ַּתְבִנית ָּכלּבְ ֵהָמה  - ָּכלַּתְבִנית יז 

  :ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָא ֶרץ-ָּדָגה אֲ ֶׁשר -רֵֹמׂש  ָּבֲאָדמָ ה ַּתְבִנית ָּכל- ָּכלַּתְבִנית יח

 
 לומר אליהם ירא אני שתחשבו לעשות טובה לעצמכם לנפשותיכם  ,פן תשחיתוןואמר בזה 

או אתם או בניכם או  ו ותקבלו מזה השחתה שתב, כרונוימ ד ההוא האלהי וב זבעניין המע

 כי אם לעבדו מפאת  .כרון ה מעמדי רוצה לומר לז,הדורות הבאים אחריכם לעשות לכם פסל

 .  זהו ועשיתם לכם לעצמכם פסל תמונת כל סמל,עצמו

צורות והתמונות  רמז להם אל כל מיני ה. 'וגותבנית כל בהמה . תבנית זכר או נקבהובאומרו 

או  . אמרו שיש שם תמונת מאזנים או קשת או צורת עיר או נהר. אשר הניחם הוברי שמים

מסכים אל מה שאמר  .  ואמרו שיש מזלות שמחציתם זכר ומחציתם נקבה,ספינות וכיוצא בו

 , וגם שאין לה בעל,וכן אמרו ש יש שם צורת אשה שיש לה בעל. בכאן תבנית זכר או נקבה 

 .  וגבר לוחם וכדומה, מזוי יןוצורת איש

 

 זכרו שם צורת טלה שור אריה וגד י  ,תבנית כל בהמה אשר בארץוכנגד מה שאמר בכאן 

 אמרו ,וכנגד מה שאמר כאן תבנית כל עוף כנף.  והכלב הקטון,וכן אמרו הכלב הגדול. וזולתם

רת וצו.  קראום הנשר הגדול והנשר המעופף והנשר הנופל,כן בנשרים הידועים אצלם

 . תרנגולת

 והתנינים , אמרו שם בצורת סרטן ועקרב,תבנית כל רומש באדמהוכנגד מה שאמר בכאן 

 . הידועים לבעלי הצורות

 אמרו שם במזל דגים ולויתן נחש בריח והוא  ,תבנית כל דגה אשר במיםוכנגד מה שאמר 

 ההוברי ם   אותםם מצד מה שמניחי,וכאלו אמר ראוי שלא תטעה בצלמי התבניות האלו. התלי

 . במלאכתם

 ַהּכֹוָכִבים ּכֹל ְצבָ א ַהָּׁש ַמִים -ַהָּיֵרַח ְוֶאת -ַהֶּׁשמֶ ׁש ְוֶאת-ִּתָּׂשא ֵעיֶניךָ  ַהָּׁשַמיְ ָמה ְורָ ִאיָת ֶאת-ּוֶפן יט
 ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחוִ יָת ָלֶהם ַוֲעַבְדָּתם 

  : ָּׁשָמִיםַה-אֱ לֶֹהיָך אָֹתם ְלכֹל ָהַעִּמים ַּתַחת ָּכל’ ֲאֶׁשר  ָחַלק  ה
  : ָלַקח ְיה ָֹוה ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם ִמּכּור ַהַּבְרזֶ ל ִמ ִּמְצָרִים ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ַנֲחָלה ַּכּיֹו ם ַהֶּזהְוֶאְתֶכם כ
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 ] עבודת גרמ י השמים[
 , רוצה לומר אולי אחר שתטה לבך אל התמונות ההם,ופן תשא עיניך השמימהואמר עוד 

 ,שא עיניך השמימ היוהיא שת. דם גם כן מבחינה אחרתבוא לעו תב,מאותה בחינה רעה

ותחשוב שהם מנהיגים העולם . כבים כל צבא השמיםווראית את השמש ואת הירח ואת הכ

לפי שאותם צבא  .  אשר זה איננו ממה שראוי,בדםוא לעו ותב,הותוהשפל שיש בהם אל

יותם תחת כל  לה,רוצה לומר. אלהיך אותם לכל העמים תחת כל השמים' חלק ה ,השמים

 לא כן  - ואתה. ק שאר העמים אין ז ה בלתי ראויו ולכן  בח, ומו שפעים ומונה גים מהן,השמים

 , כנגד המערכות כולם,ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים' לקח ה לפי שאתכם .העם הנבחר

 כי אם , ולא לקח אותם לאותו פעם בלבד,'וב כל אלהי מצרים אעשה שפטים אני הכמו שאמר 

 . ולכן אינו מהראוי שתעבוד אותם.  רוצה לומר בתמידות,ו לעם נחלה כיום הזהלהיות ל

  .הנה אם כן התבאר קשור הכתובים הא לה

 .'והותר הספק הי
 

 ]'על הזהירות בכבוד ה[
 ב "הספק הי
כי אנכי מת בארץ הזאת . ' ויקצוף וישבע לב לתי עברי וגו,ה תאנף בי על דבריכם' והבאומרו 

 כבר נזכר למעלה  ,א אל הארץו רוצה לומר המנע מעבור את הירדן לב,זה כי העניין  ה.'וגו

 למה יחז ו ר  ,ם"ומאחר שנעתק ממנו וציוה על שמירת המצוות ואזהרת עכו. לת הסדריבתח

 ולמה אחריו חזר לעניין   , כי אנכי מת בארץ הזאת, ולמה הוסיף לומר עוד,שנית לזכור גזרתו

אלהיכם אשר כרת עמכם ' תשכחו את ברית ה לכם פן והישמרם שהזכי ר באומרו "עכו

 . כי זה כלו כבר הזה יר עליו למעלה באלה המלות בעצמן.  וגומרועשיתם לכם פסל

 כמי שאומר קחו נא מפי תורה שאנכי מת ,התאנף בי על דבריכם'  כתב שאמר והן" רמבוה

 ואל תשכחו שם מה שלמדתי אתכם ולא מה  , ולא אוכל ללמד אתכם בארץ,בארץ הזאת

 . שראיתם בסיני

עתה ישראל שמע אל   ו:לת הפרשהי אם בתח,כי ה יה ראוי שיז כ ור זה.  ליהשוווגם זה איננו 

או שיזכור אותו  . כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עובר את הירדן.  וגו מרהחוקים ואל המשפטים

 . לא באמצע עניין המצוות,לן בפרשת וילךואחר המצוות כ

 

  יבלספק תשובה
הוא לדעתי כדמות קל וחומר ללמד את העם שראוי  . התאנף בי על דבריכם' הוואמנם אמרו 

ו ממה שקר ה  " ויעשו ק, ויפחדו מהעונש,ם"שיזהרו בכ בו ד השם יתברך ולא יחטאו כנגדו בעכו

 וישבע לבלתי העביר ו את , בסיבה קטנה  התקצף בו  השם יתברך, כי הוא.אליו עליו השלום

.   עד שמפני זה ימות בארץ הזאת ולא יעבור את הירדן, ולבלתי בא אל הארץ הטובה,הירדן

 כל שכן וכל שכן  שיקרה להם מהעונש המו פלג אם יחטא ו  ,ואם זה קרה  לו עם כל שלמותו
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אלהיכם ועשיתם לכם ' שמרו לכם פן תשכחו את ברית היה :ולכן היה תכלית הדברים. לפניו

אלהיך '  מאותם אשר צוך הרוצה לומר תמונת כל דבר. אלהיך' פסל תמונת כל אשר צוך ה

 . אלהיך אש אוכלה הוא אל קנא' כי באמת אם תעשון כן ה. שלא תעשה

 כי אם ,הנה אם כן לא באו הדברים האלה במקום הזה כדי  להודיע שלא יעבור אל הארץ

 . ואל טובו'  ולא יפחדו אל ה,ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה"ללמדם שהקב

 .ב"והותר בזה הספק הי
 

 

 מ-כה,  דדברים

 ]כי אבוד תאבדון... העידותי בכם היום[
 תֹוִליד ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים ְונֹוַׁשְנֶּתם ָּבָאֶרץ ְוִהְׁש ַחֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ּכֹל  -ִּכי כה 

  :ֱאלֶֹהיָך ְלַהכְ ִעיסֹו’ ה-ַוֲעִׂשיֶתם ָהַרע ּבְ ֵעיֵני
 ָאבֹד ּתֹאֵבדּון מַ ֵהר ֵמַעל  ָהָארֶ ץ  -ָהָאֶרץ ִּכי -ם ְוֶאתַהָּׁש ַמִי- ָבֶכם ַהּיֹום ֶאתַהִעידִֹתי כו

  :ַתֲאִריֻכן ָיִמים ָעֶליָה ִּכי ִהָּׁשֵמד ִּתָּׁש ֵמדּו ן-ַהַּיְרֵּדן ָׁשּמָ ה ְלרִ ְׁשָּתּה לֹא -ֲאֶׁשר  ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת
 

 ג "הספק הי
 ,ים הרעים ההם כל הדבריעונשכי מה ראה לזכור להם . כי תוליד בנים ובני בניםבפרשת 

 ועניין המעמד  הנבחר אשר ,והיה לו לזכור עשרת הדברות ראשונה.  מוצאתהולו אין בשור

 . אחר כך - וכל דבר התורה אשר זכר ,כר ונויהתחיל בז

.  כמו שעשה בפרשת נצבים ובפרשת האזינו, אותם באחרית הימיםהואחר זה אמר מה שיקר

פולה כל מה שנזכר בה בכללה בפרשת גם כי כפי מה שזכר שמה תהיה הפ רשה הזאת כ

 .והיה כ י יבאו עליך הברכה והקללה

 
  ד"הספק הי
כי  . וזה שהנה בא הכ תוב בתוך ספור העונש. ועבד תם שם אלהים מעשה ידי אדםבאומרו 

 לא תאריכון ימ ים  עליה כי השמ ד ,דותי בכם ה י ום כי אבד תאבדוןיהע הנה למעלה מזה אמר 

ועבד תם שם אלהים  ,ואיך יביא ב כלל העונש ובתוכו.  וגומר םאתכם בעמי'  והפיץ ה,תשמדון

 . פור החטאי שהוא ס,מעשה ידי אדם

 .  ותפלחון תמן לעממיא פלחי אלההוןאונקלוסואין ספק שמפני זה תרגם 

 רוצה  . והי ה זה מכלל העונש, אתם עבדים להם, משאתם עובדים לעובדיהם:י"רשוכן כתב 

 .  הגלות והשעבוד,לומר

 . ועבדתם שם אלהים אחריםסותר לדברי הכתוב שאומר שם אבל זה 

.  וגם זה בלתי נכון.כאילו עובד עבודה זרהל "ו כתב כי היו שב בחמ שה בר נחמן נווהרב רבי

  .ועבדתם שם אלהים אחריםכי הכתוב אמ ר בהחלט 

ינם להוריד י היה  ענ, עבודה זרה  בארץם כתב שבראשונה כשהיו  ישראל עובדין"הרו
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ם י ה ומפני זה  היו הצלחות,והיה  ז ה מאתם בדרך חכמה. כ ביםווה שפע מהכהרוחניות 

ומאז חדלנו לקטר למלאכת שמים  ,וכמו שאמרו  הנשים הארורות.  מתרבות באופן העבודות

 בעבור המשכם אחר , להםה שיקר,ה” ואמר משה רבנו ע.והסך לה נסכים חדלנו כל

’  שם שיפיץ הי שהיה מענ, להכעיסו' ושאינם חוששים לעשות הרע בעיני ה,התחכמותם ההוא

ומאותו מנהג רעוע שהיה בידי ה ם .  ובינתם תסתתר, ואבדה חכמתם,יתברך אותם בעמים

 אבל יעבדו  ,לא כראשונים שהיו מורידים שפע על עובדיהם. או לעבוד פסיליםו יב ,מהצלמים

ן אשר  ולזה ה אריך באומרו עץ ואב. לא שפע ולא הורדה רוחניות, ההבלים שאי ן בהם ממש

 . ויהיה ז ה  אם כן בכלל העונש. לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון

נו שאחרי שהלכו ישראל בגלות נעדרה עבודה זרה א כי הנה מצ,וגם זה בלתי מאומת אצלי

 .ח ולא הורדת שפע מרצונם כללו ומי  יאמין שיעבדו עץ ואבן אם לא יהיה לו כ,מביניהם

 

 יד- יגלספקות תשובה
  :שלם בשני דבריםושכמו שמלאכת הרפואות ת. הפרשה הזאתטעם 

 . א האדם לידי חוליו וסדרו כדי שלא יבתבהנהגת הבריאו

  .ובהסרת החו לי ורפואתו כשחלה

והרחקת .  לישראל לתת להם הנהגה וסדר בשמירת המצוותתכך ראה אדוננו משה לעשו

 .  וישבו בארצו  בשובה ונחת,ברךית’ העבירות כמו  שזכר כדי שבזה י היו בר י אים וטובים עם ה

 

 הנה אז לא תספיק ולא תועיל הנהג ת , כפי הנהגתם הרעה,או לידי מחלהואמנם כאשר יב

 : והוא אמרו. מ דם רפואת החולי והסרתו בפרשה הזא תיולכן ל. שמירת הברי אות אשר קדמה

ם  ועשית, והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל, ונושנתם בארץ,כי תוליד בנים ובני בנים
 אשר בה  , אשר אמרתיה רוצה לומר כאשר תעתקו מזאת ההנהג.להכעיסו' הרע בעיני ה

 ככל הגוים , ותחזרו לבקש הצלחותיכם בדרכים רעים ומקולקלים,אלהינו' תהיו קרובים  לה

לפי שיהי ה   .  על זה עונש גדולושתיענש הודעתי לכם נאמנה ,יתברך משלח מפניכם’ אשר ה

 :דוכבד מאהחולי הזה א שר לנפשותיכם 

 ונושנתם , בנים ובני ב נים,' הטוב ות אשר קבלתם ממנו יתתבו י  קבלי בבחינת רהאם ראשונ

 . בארץ

 שהוא היותר חמור מכל  ,גויי ם שהיא החומר מה,ואם מפני איכות החטא והחומר המחליא

 . ונותוהע

 .להכעיסו' ועשיתם הרע בעיני ה. וה שחתם ועשיתם פסל תמונת כלוהוא אמרו 

 .  כמו לרצוח ולנאוףע"ראבן פירשו הוכ ] 681[

 כי אם בהיותכם יודעים את  , שיהיו מעשיהם לא לעזר ולא להועיל,ויה יה עוד מרוע החולי הזה

העידותי בכם היום את   , זההוהנה כשיהי. והוא אמרו להכעיסו. בונכם ומתכונים למרוד בויר

 .השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר
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או .  כמו שאמר כימי השמ ים על הארץ,עומדים וקיימים תמיד להיותם ,שמים וארץוטעם 

 . תשהשמים יהי ו  עליהם כברזל וארצם כנחוש

הנה רמז בהם מספר השנים אשר היו ב בית ראשון ובב ית שני . ונושנתםוהנה במה ש אמר 

 . י"רשכמו שזכר 

יה כ י  לא תאריכון ימים עלואמר עוד .  על חורבן בית ראשון,אבד תאבדון מהרואולי אמר 

. א ו בגלות מפו זרים ומפורדי ם בין העמ יםווזכר שיב.  כנגד חורבן בית שני ,השמר תשמדון

ישאר יולא .  כי ימותו בגלות,שארו מתי מספרי הנה י,כבי ה שמים לרובוובמקום הי ותם ככ

 ולא ה זה  בהשגחה ויהי ,כמו שאנחנו היום הז ה ,מהם כי אם אחד מעיר ושנים ממשפחה

 .אתכם שמה' שר ינהג הוהוא  אמרו א. במקרה

  

  : ֶאְתֶכם ָׁש ָּמה’ ֶאְתֶכם ָּבַעִּמים ְוִנְׁשַא ְרֶּתם ְמֵתי ִמְסּפָ ר ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ְינַ ֵהג ה’   הְוֵהִפיץ כז
 ָׁשם אֱ לִֹהים ַמֲעֵׂשה ְידֵ י ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן  -ַוֲעַבְדֶּתם כח 

  :א ְיִריֻחןִיְראּון ְולֹא ִיְׁשְמ עּון ְולֹא יֹאְכלּון ְולֹ-ֲאֶׁשר לֹא 
 

 שמפני הצרות העצומות ,או בגלות לכל כך מן הצרות והגזרותו שכבר יב,נשםווזכר עוד מע

 לא להאמינם ,כ בי השמים מ עשה ידי אדםואו רב ים מ הם לצאת מכלל הדת ולעבוד צורות כויב

 כי אם בידיעתם והכרתם שהם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא ,בהם

 . מלט מן המותי ההיא  כי אם להה העבודה מפני שלא תהי,יריחון

 

שמפני אימת מות ורוב הצרות ] בכל ארץ ספרד וגם באיטליה, שזה היו ם מבואר ונגלה[כמו 

בקרבם ואת  '  וישמרו תורת ה,)פרס ומדי(נות הרבים מכלל הדת ווהגזרות יצאו רוב העם בעו

עללו בם העמים ויקראום מינים  עד שמפני זה ית[ .אלהי העמים יעבדו מפני היראה

 כי אם בדרך  ,ולא נזכר זה כאן בדרך חטא]. וישרפו אותם חיים על זה, ואפיקורסים בדתם

 יעבדו  , האלהי ת בלבםה שבהכרתם והרגישם האמונ, להם הג דול שברעותה שזה הי,עונש

 .  ויהי ו נהרגים על זה, ובלשונם יכזבו למו,ם בפיהם "עכו

 . ם אלהים אחריםועליו אמר כאן ועבדתם ש
והושמט  , בפרס ומדי, הוחלפו בדפוס ונציה השמות ספרד ואיטלי ה, או בהתער בו תה, מפחד הצנזורה הנוצרית: הערת עור ך[

 ] השלמ נו על פי הוצאת חורב מאת  אבישי  שוטלנד. בספר מרכבו ת המשנה כל הפ סקה שונה. אזכור ה אינקווי זיצ יה

 .ד"ג והי"והותרו בזה הספק הי
 

 ]אלוהיך' ושבת עד ה[
  :ַנְפֶׁשָך-ְלָבְבָך ּוְבָכל -ֱאלֶֹהיָך ּוָמצָ אָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ’ ה- ִמ ָּׁשם ֶאתּוִבַּקְׁשֶּתם  כט
  :ֱאלֶֹהיָך ְוָׁשמַ ְעָּת ְּבקֹלֹו’ ה- ְלָך ּוְמצָ א ּוָך ּכֹל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ ה ְּבַא ֲחִרית ַהָּיִמים ְוַׁשְבָּת עַ דַּבַּצר  ל
 ֱאלֶֹהיָך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיְׁשִחיתֶ ָך ’  ֵאל ַרחּום היִּכ  לא

  : ְּבִרית ֲאבֶֹתיָך ֲאֶׁשר ִנְׁש ַּבע ָלֶהם-ְולֹא ִיְׁשַּכח  ֶאת
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 ו "הספק הט
 כי  .אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך'  כי אל רחום ה,אלהיך ושמעת בקולו' ושב ת עד הבאומרו 

 כי לא ,אלהיך ושמעת בקולו' אמר ושבת עד הוהיה ר אוי שי. אין הסיבה מי וחסת אל המסובב

או יאמר .  שהם סיבות לתשובה,או כי בני אברהם יצחק ויעקב אתם. עם קשה עורף אתה

 לא ,מהםייתבר ך ע’  השיעשה כי רחמי האלהיים הם סיב ה למה ,אלהי ך ורחמך' ושב ה

 . ישראל בתשובהשישובו

 

  טולספק תשובה
 וכפי דעת המפרשים הוא נאמר על .היך ומצאתאל' ובקשתם משם את הואמר בסוף ז ה 

  , שעם היות שנתחברו בהם סיבות רבות מונעות התשובה,נו יאמרי ועני.תשובת האפיקורסים

  ,י תברך’ אם בבחינת רוב הטוב ה שקבלו מה

  ,ואם לגודל החטא והפשע

  ,ונתם הרעה כנגדו יתברך שהיא להכעיסווואם בבחינת כ

  , גזרה שילכו בגלותואם מפני שכבר נגזרה עליהם

  ,ואם מפני שכבר יצאה לפועל בהפיצם בעמים

  – ם"ואם מפני שגם שם עבדו עכו

רוצה לומר שאף . אלהיהם'  אבל יבקשו משם את ה,אשו מן התשובה יהנה עם כל זה לא יתי

פ כן גם שם ימצאוהו  " אף ע, והשכינה שורה בלבד בארץ ישראל,על פי שהם בחוצה לארץ

 . ל לבבם ובכל נפשםאם ידרשוהו בכ

 

' בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה ושבת עד ה :וקשה מאוד לזה הפירוש  מה שאמר מיד

 .ובקשתם משם שהוא עצמו עניין ,אלהיך

 . ועבדתם שם אלהים אחרים חוזר אל מה שאמר ,ובקשתם משםעל כן אמרתי שמאמר 

רוצה  - יבקשו משם ,י כמו שפירשת,שבהיותם עו בדים אלהים אחרים מתוקף הצרות והגזרות

. ויהי ו מאמינים בו ובתורתו' יבקשו אל ה -לומר מתוך אותה עבודה שעושים מפני האונס 

 . והבט יחם שעוד ימצאו את השם אם יבקשו אותו בכל לבבם ובכל נפשם

 

 ]פירוש הפסוקים לפי מצב האנוסים בספרד[
 אבל ,כולים לקיים  המצוות אינם יהאנוסיםלפי שאותם . בכל לבבך ו בכל נפשךומה טו ב אמרו 

 ימצא להם ,והודיע שאם יבקשוה ו כן. יתברך הוא בלבם ובנפשם בלבד’ קר בקשתם את היע

 כי אם בכל לבבם ובכל ,ם"יתברך וקצתו עם עכו’  לא שיהיה קצת לבבם עם ה.בעת צרתם

 . עם היות הפעו לות רעות כפי האונס,נפשם שיהיה לבם שלם

  

בצר לך ומצאוך  : חזר לדבר כנגד האומה בכללה,אומה ו יחי דיהולפי שאמר כל זה על פרטי ה
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א אל ו כאשר תב, רוצה לומר.אלהיך' את כל הדברים האלה באחרית הימי ם ושבת עד ה

 .  הנה אין רפואה טוב  לך מהתשובה אל האלוה יתברך ולשמוע בקולו,החולי הזה ה מסוכן

 

 ומצאת  ,משם בלשון רבים ובקשתם שאין לתמוה על מה שאמר ,ל" זע"ראבוכבר זכר  ה 

או לכל אחד מהם יאמר  .  וידבר אליהם כפי כללותם,םי בוייכי ידבר לרבים כפי ר. בלשון יחיד

 . ומצאת כי תדרשנו

 

 רק  ,נקם מהםי  אינה כדי לה,נה האלהית בהצרו להםו שהכו ,לה אליהם בזהיואפשר לומר שג

 הנה השם ,לה ההיא מתוך צרה כי עם היו ת התפ.כדי שישובו א ליו מתוך דוחק וישמעו בק ו לו

 אחרי , רוצה לומראלהיך לא ירפך' כי אל רחום ה וזה שאמר .יתברך יקבל אותה לרוב רחמיו

 .  לא ירפך עוד ולא ישחית מעשיו,שכבר אחז בך ולקחך לו לעם

 .  מפאת רחמי השם יתברך ומה שכבר היטי בו עמהםוזו היא סיבה אחת

 

 והוא אמר ו  .והוא בז כות אבותיהם שישמור אליהם , שיקבל תשובתםעוד זכר סיבה שנית

 הוא  אלהיך' אל רחום ה אמרו כי ,הנה אם כן. ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם

 הנה הוא יקבל אותה  ,כי עם היות תשובתם מתוך צרה. 'לנחמם ולדבר על לבם שישובו עד ה

 . ברחמיו ובר וב  חסדיו

 .והותר בזה הספק החמשה עשר
 

 :ב רים רבהבמדרש דו

 אי אפשר לפרוש עכשיו שהוא , אמר לו אביו.משל לבן מלך שהיה מבק ש לפרוש בים

 אמר לו אביו הוי י ודע ,כיון שדחקו הרבה.  והיה ה בן  דוחק.סכנה למי שהוא פורש עכשיו

 , שאם תעבור על דברי, אלא הריני אומר לך מעכשיו.שאם תפרוש סופך ליאבד

 אבל ,דלהיאבשבר וכל אשר יהיה לך בה  עתיד יה שסוף הספינה ל,ויארעוך כל אלה

.  אלא חזור ואני מקבלך,ר שמא אינו מקבלניו  אל תתבייש לחזור אצלי לאמ,כשיהי ה זה

והרי .  העידותי בכם  היום כי אב ד תאבדון מהר:כך אמר הקדוש ברוך הו א לישראל

 . אלהיך' ושבת עד ה , בצר לך ומצאוך,אמרתי לכם מעכשיו

 

 אשר יעשו  , הרפואית לנפשםתנינו משה לבאר אליהם ההנהגה  הפרטיובז ה השלים אדו

 . כמו שזכר, אשר ימשך לרוע הנהגתם,רבןוא אליהם חולי הגלות והחובב

 

או לכל זה אשר זכר  ו חזר לאזהרתו שישמרו עצמם כדי שלא יב,ואחר שהשלים דברו בזה

 .ציאה  מכלל הדתוהי ומעונשי האל הגלות והפז ור והה פסד , רוצה לומר מהרשע:בפרשה

 וישבו  בארצם  ,נ צלו מהרע הגדול ההואי י,והודיעם שאם ירצו להחזיק בהנהגתם הטוב ה
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ות טובות  וימנדוהקדוש ברוך הוא זימן להם הז.  כי הדבר תלוי בבחירתם ורצונם,בהצלחה

 .  בםת בריאותם אם ירצו ללכתלהתמדת הנהג

 

 ]?הנהיה כדבר הגדול הזה... שאל לימים ראשונים[
 ָהָארֶ ץ  -ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָּברָ א ֱאלִֹהים ָאָדם  ַעל -ָהיּו ְלָפֶניָך ְלִמן -ָנא ְלָיִמ ים ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ ר- ְׁשַאל ִּכי לב 

  : ְקֵצה הַ ָּׁשָמִים הֲ ִנְהָיה ַּכָּדָבר  ַהָּגד ֹול ַהֶּזה אֹו ֲהנִ ְׁש ַמע ָּכמֹהּו-ּוְלִמְקצֵ ה הַ ָּׁשַמיִ ם ְוַעד
  :ָׁשַמְעָּת  ַאָּתה ַוֶּיִחי-ָהאֵ ׁש ַּכאֲ ׁשֶ ר-ְמַדֵּבר  ִמ ּתֹוְך ָעם קֹול  ֱאלִֹהים ֲהָׁש ַמע לג
  ֲהנִ ָּסה אֱ לִֹהים ָלבֹוא ָלַקַחת  לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי אֹו לד

 ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמלְ ָחמָ ה ּוְבָיד ֲחָזקָ ה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה  ּוְבמֹוָרִאים ְּגדֹלִ ים 
  :ֱאלֵֹהיֶכם ְּבִמצְ ַרִים ְלֵעיֶניָך’  ה ָלֶכם הָעָׂש-ְּככֹל ֲאֶׁשר 

 
  ו" היהספק

 מורה על נתינת טעם  כילת יוזה שמ. ' וגוכי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניךבאומרו 

 . ואין כאן עניין יקשר עליו הכתוב הזה, למה שלמעלה ממנו

ול לך ולא יאריך על יתברך לא ימח’ יאמר הנה ה.  שהוא מוסב לראש הפרשה, כתבן"והרמב

.   גם במתן תורה,בעבור שעשה כבר עימ ה ם מהטובות  מה שלא עשה כן לכל גוי, עוברי רצונו

 . וגם ביציאת מצרים

 

.  לפי שכב ר באו באמצע פסוקים שאין בעניין  זה  בדברי תנחומין,  שאין זה נכוןן"הר וכתב עליו 

תה לראשונות לתת טעם למה  ואיך יחזור ע. ושהשם יקבל תשובתנו ונמצא אותו כי נקראהו

 .ם"לא יאריך לעובדי עבודת עכו

ואף שנשו ב  . ונעבור בריתו'  שלפי שזכר למעלה שאף על פי שנמרה את פי הן"הרוהי ה דעת 

) יא' שופטי(כי יפתח אמר לאנשי גלעד , והוא דבר מתמיה, אליו מתוקף הצרות יקבל אותנו

א יקפיד הקדוש ברוך הוא על מ ה  והיאך אפשר של. מדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם

ואף על פ י  . אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך' לכן אמר על זה כי אל רחום ה. שהקפיד ההדיוט

ואל תתמה  . שאין ראוי לקבל תשובתך הנה ברחמיו לא ירפך ולא ישחיתך בעבור זכות אבות

ותחת כי  . רכי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך וגומ. איך ברית אבות תספיק לכל זה

והיה כך מאמרו כלומר כמו שכל זה עשה בעבור האבות כן יקבל . 'אהב את אבותיך ויבחר וגו

 . תשובתך בזכותם

 . אבל אינם מתיישבים אצלי. ובאמת נאים הדברים
ועם היות  . לפי שראשונה בעצמות זכר כאן עניין מתן תורה ונמשך אליו עניין יציאת מצרים

 .כי אם בזכות משה. עניין מתן תורה לא היה  בזכותם, יציאת מצרים בזכות האבו ת

 
  ז" היהספק

הנהי ה כדבר הגדול הזה השמע   באומרו ,שאתה תמצא שזכר כאן ראשונה עניין  מתן תורה

 . עם קול אלהים חיים
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 .  וגומראו הנסה אלהים לבא לקחת לו גויואחר כך זכר עניין יציאת מצרים באומרו 

הוא האלהים מן השמים  ' אתה הראת לדעת כי הרה באומרו ואחר כך חזר לעניין מתן תו

 . 'וגוהשמיעך את קולו ליסרך 

ותחת כי אהב אבותיך ויבחר בזרעו  אחריו ויוציאך  באומרו . ואחר כך חזר לעניין יציאת מצרים

 .  וגומרבפניו בכחו ה גדול ממצרים

 .בךוידע ת היום והשב ות אל לבואחר זה חזר לדבר מהשגת מתן תורה באומרו 

  

ו לא זכר עניין מתן תורה כולו יחד בפני , ויקשה אם כן  מאוד למה באו הדברים  בערבובי ה

 . ועניין יציאת מצרים כולו בפני עצמו. עצמו

 .ויקשה גם כן מה היה צורך  לספר עניין זה כולו כאן

 

 יז- יולספקות תשובה
 שאל :רוצה לומר. כי שאל נא לימים ראשונים למן היום אשר ברא אלהים אדםועל זה אמר 

 שהם ימי מעשה  בראשית אשר ,לקדמונים אשר שמעו וי דעו מה שקרה בימ ים הר אשונים

 למקצה השמים וע ד קצה השמיםותהיה ה שאלה . בהם ברא השם יתברך את אדם הראשון

 הנעשה  , או במחוז ממחוז ו ת האדמה אשר תחת כל השמים,אם בפאה מפאת הישוב. וגומר

 ולהרחיקם מכל טעות ,ישראל כדי להישירם לאמונתו יתברךכדברים הנפלאים שנעשו ל

  ? ולה תמידם בארץ הנבחרת,ושיבוש

 

ואינם צריכים  .  ודרך ישר לפניהם מבלי מכשול, הנה הפתח פתוח לתשועתם,ואחר שזה כן

 ולשבת בארצו אשר נתן , אשר הוא לפניהם,לדבר אחר כי אם ללכת בדרכי השם יתברך

 .זהו כלל מאמריו. עות והעונשים אשר זכרתיובזה ינצלו מכלל הר. להם

  

  :בריש פרק אין דורשין) ב"י' חגיגה ד( דרשו ל"רזואמנם 

 שקומתו , ולמקצה השמים ועד  קצה השמים,למן היום אש ר ברא אלהים אדם על הארץ

  .של אדם הראשון היה מ ן ה ארץ עד לשמים

 שהוא כולל  ,ו ומעלתו השכלית כי אם אל קומת,אבל לא כוונו בזה אל גוב ה קומתו הגו פנית

. בוק נמרץיוהיה דבק בבוראו ד.  מן הארץ ועד השמים,במדעו טבעי היצורים שפלים ועליונים

 .בוק המעמד הנבחריועם כל זה לא הגיע מעלתו למעלת ד

 

  ]'החסדים שקבלו מ ה[
  : על שום החסדים העצומים שקבלו מהשם יתברך,והנה ציוה שי שאל לימים ראשונים

 והדבקות הנפלא שזכו אליו במעמד הר  , שקבלו במתן תורתותהוא השלמות הנפשיהאחד 

 . וזכר זה ראשונה למעלתו. סיני



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr*  ואתחנןאברבנאל לפרשת קיצור 

 

20

20

 לירושת , ביציאתם ממצרים מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולהתהשלמות הגופניוהשני 

 . הארץ הנבחרת

 

הנשמע הנהיה כ דבר הגדול הזה או  :פליאתולו ותאמר לעצמועל השלמות הראשון הנפשי 

רוצה . השמע  עם קול אלהים מדבר מתוך האש באומרו ,ו ביאר  מהות החס ד ההוא. כמוהו

 שהוא העם אשר  ,ים לנבואהיבוץ אנשים רבים ובלתי מוכנים ולא ראוי בהיותו עם וק,לומר

 .  כאשר שמעת אתה ויחי,ראה ושמע קול אלהים מדבר מתוך האש

 

.  ו הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גו י א : אמר, מיציאת מצריםואמנם כנגד החסד השני

 ויעשה על , האם היה מנהג השם שיוציא גוי אחד מקרב גוי אחר מעבדות לחירות:רוצה לומר

 כי  עם היות שראינו פעמים רבות התגברות עם על עם  ?זה נסים ונפ לאות בשמים ובארץ

 יצא , אחר שעם שהיה עבד לעם, הנה לא נשמע כזאת ולא נראה כאלה,לרשת את ארצם

 כי אם בנסים ונפלאות אשר יעשה בעבור ם הקדוש ברוך  ,חומתחת ידיהם לא בחיל ולא בכ

 . הוא לעיניהם

 

 שהם - והנה זכר מ סות ואותות ומופתים ומל חמה ויד חזקה וזרוע נטויה ומ וראים גדולים

 . שמות כנגד הנסים שנעשו במצרים ועל הים

 , שה אשר עשה לעיני פרעה והם  הנחש והדםהנסים הראשונים שנתנו למשני כי מהם ה יו  

 .  על נבואתוןוניסיולפי שהיו אות . במסות באותותועליהם אמר 

  . על הצפרדע ועל הכניםומופתי םואמר 

 שהיו כולם מיני מלחמות שהיה השם יתברך  , כנגד הערוב והברד ו הארבהובמלחמהואמר 

 . לוחם בם

 . כן החשך שהייתה יד חזקה עליהם ו,' שנקרא יד ה,כנגד הדבר. חזקה ובידואמר 

 .  כנגד נסי היםגדולים ומוראים , כנגד מכת בכורותובזרוע נטויהואמר 

ורצה לומר ככל אשר עשה  . אלהיכם במצרים לעיניך' ככל אשר עשה לכם הועל הכל אמר 

בעבורכם ולמ ענכם במצרים לעיניך כי כאשר יראה האדם בעיניו מפלת אויביו  ישמח כי חזה 

 . נקם

 ]תכלית מעמד סיני ויציאת מצרים[
  : הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹו ד ִמְּלַבּדֹו’  ָהרְ ֵאָת ָלדַ ַעת ִּכי הַאָּתה לה 
  : ִאּׁשֹו  ַהְּגדֹוָלה ּוְדָבָריו  ָׁשַמְעָּת ִמּתֹוְך הָ ֵאׁש-ָהָא ֶרץ  ֶהְרֲאָך ֶאת -קֹלֹו לְ ַיְּסֶרָּך ְוַעל -ַהָּׁש ַמִים ִהְׁש ִמיֲעָך ֶאת -ִמן  לו
 
רוצה לומר מעמד הר סיני . א להפליםעימהכר שני החסדים הגדולים אשר עשה ואחר שז

.   ביאר אליהם מה היה  התכלית המכוון ו הנכסף בכל אחד מהחסדים האלה,ויציאת מצרים

 ,רוצה לומר הנה מעמד הר סיני אשר ראית. הוא האלהים' אתה הראת לדעת כי הוהוא אמרו 

 הוא אחד ,עבור שתדע שהשם יתברך הוא האלהים אין ספק שלא היה כי אם ב,כמו שזכרתי
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 חוש השמע אשר  ת באמצעומן השמי ם השמיעך אל קולו ליסרך ולתכלית זה .ואין עוד מלבדו

 שהם החושים  , החושים האלהשני באופן שבאמצעות ,ועל הארץ הראך את אשו הגדולה. לך

. ים אין עוד מלבדוהוא האלה'  קנית הידיעה שה-  רוצה לומר הראות והשמע- היותר דקים

 חשש משה שמא יאמרו ששמעו קולות וברקים ולא ,ולפי שאמר מן השמים הש מיעך את קולו

 הנה בזה כלו אמר תכלית המעמד ודבריו שמעת מתוך האש לכן אמר עוד ,דברים מפורשים

 .הנבחר

  : ְּבָפָניו ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹל ִמ ִּמ ְצָרִיםֲאבֶֹתיָך ַוִּיְבַחר ְּבַזְרעֹו  ַאֲחָרי ו ַוּיֹוִצֲאָך- ִּכי ָאַהב  ֶאתְוַתַחת לז
  :ַארְ ָצם ַנֲחָלה  ַּכּיֹום ַהֶּזה-ְלָך אֶ ת- ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמְּמָך ִמ ָּפֶניָך ַלֲהבִ יֲאָך ָלֶתתְלהֹוִריׁש לח 

 

ותחת כי אהב את  רומ בא, בארו מיד, רוצה לומר למה הוציאם,ואמנם תכלית יציאת מצרים

 הנה ,רוצה לומר. ..ח ר בזרעו אחריו וי וציאך ב פניו בכחו  הגדול ממצרים להורישאבותיך ויב

 רוצה לומר -  ולכן בפניו, וממנה נמשך בחירת זרעו,יתה אהבת האבותיהתחלת הדברים ה

ם גדולים ועצומים ילהורי ש גוי והיה  זה כדי ,חו  הגדולוהוציאך ממצרים בכ -' בהשגחתו ית

 כדי , מלפני ישראל גויי ה ארצות שהיו גדולים ועצומים ממנו רוצה לומר שיגרש,ממך מפניך

 . לתת להם ארצם לנחלה כיום הזה

  :ָהָא ֶרץ ִמ ָּתַחת ֵאין עֹוד-הּוא הָ ֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמ ּמַ ַעל ְוַעל ’ ְלָבֶבָך ִּכי ה- ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְוָיַדְעָּת לט 
  ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַא ֲחֶריָך ָךו ֲאֶׁשר  ָאנִֹכי ְמַצּוְ ִמְצֹוָתי-ֻחּקָ יו ְוֶאת- ֶאתְוָׁשמַ ְרָּת מ 

 :ַהָּיִמים-ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ָּכל’ ָהֲאדָ ָמה אֲ ֶׁשר  ה-ּוְלַמַען ַּתֲאִריְך ָיִמים ַעל
  

 ]וידעת היום והשבות אל לבבך: התכלית הסופית[
 וזכר התכלית המכוון  בכל אחד ,פליאואחרי שזכר שני החסדים הגדולים אשר עשה עמהם לה

רוצה לומר  . וידעת היום והשבות אל לבבך : באומרו, הוליד מזה טענה גדולה לישראל,מהם

 אין עוד  ,ה וא האלהים'  ושהיה  זה לתכלית שתשיג ותדע כי ה,אם היה שזכי ת למעמד הר סיני

 ותעבוד ,ךא בהכחשת אלהות השם יתברי ההת למה אם כן תחטיא התכלית האמתי,מלבדו

 ?קש ופתלתול מהשגת התכלית המכוו ן ההוא יולמה תהיה ע. ם"עכו

 

.  הו א האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד' והשבות אל לבבך כי הדע נא היום 

 ראוי הוא להשתדל לשמור מצוותיו  ,תה  גם יציאת מצרים לתכלית ירושת הארץיואם הי

אלהיך נותן  ' כדי שתאריך ימים על האדמה אשר ה ,וך היום לטוב ל ךואש ר אנכי מצקותיו ווח

 כמו שזכרתי , ושתזכה אל הארץ ההיא כל הימים ולא תהיה מגורש ולא גולה ממנה,לך

ובזה  תנצלו מכל אשר . להכעי סו במעשה י דיכם' שיקרה לכם בהכרח בעשו תכם הרע בעיני ה

 . יעדתי לבא עליכם

 . נצל מהם אם תרצוי ותוכלו לה,ירתכם אבל הם בבח,כי אין הדברי ם האלה מוכרחים שיהיו

 

 החסדים שני בזכרו ראשונה ,שור נפלאי הנה אם כן באו הכתובים  האלה כולם לצורך רב ובק
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.  וביאר התכליות המכוונים ב חסדים ההם;מהם בנתינת התורה ויציאת מצריםיאשר עשה ע

  :ועל כן הזהיר ם שלא יחטיאו התכליות

 . ת האלהות אליו יתברך ולא לזולתו שהוא באמונ,לא התכלית מהמעמד -

 . שהו א ירושת הארץ שינערו רשעים ממנה,ולא תכלית היציאה -

וגם . נו וידעת הי ום כדברי המ פרשיםי כי אין ע ני,וידעת היום ו השבות אל לבבךוהתבונן אמרו  

 כמו שחשבו אנשים מבני , שידע התנועה היומ ית שממנה ימשך היו ם,אין לפרש וידעת היום

 . עמנו

 

יום אשר שנאמר . נו שידע וישים בל בו ה יום מה מ עמד הנבחר ההוא שזכר  למעלהיאבל עני

שאר בלבו  י  לא י,וכאשר תהיה בלבו  י דיעה שלמה מאותו היום. אלהיך בחורב' עמדת לפני ה

 והשבות אל לבבך וזהו אמרו . לתווספק כלל לא במציאות השם יתברך ולא באחדותו וביכ

 כלומר שלא יהיה לבך  מלוכלך בדעות ומחשבו ת ,ובה  ונחתבש) ל' ישעי(שהוא מלשון 

הוא ' ישבות ונחת רוח גדול לדעת שהי יהי ה בלבו  ה ת,כי י דיעת היום ה הוא האלהי. וספקות

 .  ושאין עוד מלבדו,האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת

  . זה זולתית כלומר אין צריך עוד התפלספות ולא התחכמות אחר,אין עוד בההכ וונ או יהיה 

 .ז"ו וי"והותרו בזה הספקות י
 

 ]מ-פסוקים לב, פירוש שני לפרק לד[
 . דו האלה דרך אחרת יפה מאוראיתי מי שפירש בפסוקים

ה שכב ר באורך הגלות יתחייבו  בקרב ישראל שני ספקות "והוא כי ראה  אדונינו משה ע

 .עצומות

  

והשליכנו מעל ' השם ית כי יאמרו באחרית הימים אחרי אשר נטשנו ,האחד מאורך הגלות

 , 'עו ר וייקץ כ ישן  הי איכה ואיכ כה נאמין אחרי זמן ארוך  כל כך כי י,פניו זה כ מה  מאות מהשנים

 ? ומה יועיל אם כן שנשוב אליו באחרית הימים. תלהוציא אותנו מן הגלו

 כמו  , ולא ישלחם ביד פשעם, אשר לא מלאו אחריוגוייםלקצת ' והשני בראותם שיאריך ה

  . אבותינו והפ יצ ם עליושענש את

 .באמת זה מורה כי אין הדבר תלוי בהשגחה כי אם במקרה

 : אמר,הנה להתיר הספקות האלה

  :רוצה לומר. כי שאל נא לימים ראשונים

אל תתיאשו מן הרחמים מפני אריכות הזמן הרב ה הוא אשר תשבו  ,אם כנגד הספק הראשון

כי שאל נא  . דול מאוד לא יהיה אחרי כן ואל תחשבו שמה שלא יהיה בזמן ארוך וג,בגלות

 והנה מה של א ? הנהיה כדבר הגדול הז ה אשר שמעת אתה במעמד הנבחר,לימים ראשונים

 לא ,  שעברו עליהם יותר מאלפים וארבע מאות שנים,היה כן מ ברי את עולם עד היום הזה



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr*  ואתחנןאברבנאל לפרשת קיצור 

 

23

23

 לה כי ב א   חכו,אולתכם לא תבו וגא, אף על פי שיארך:וכן בעניי ן הגלות. נמנע מהיות אז

 כל  או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי :וכן הב יא להם משל מיציאת מצרים. אותב

  ודאי לא נראה ולא נשמע ולא נסה לעשות ?אותם שנים שעברו מברי את עולם עד זמן ה יציאה

וכ ן  .  עשה ברצונו והצליח, אבל כאשר עלה במחשבתו לעשות תשועה ופורקן כיום ההו א.כזה

 . ואין אורך הזמן טענה כלום. חו עתהוחו אז כו כי ככ,מכםע' יעשה ה

 

 הלא :רוצה לומר.  וגומרהוא האלהים' אתה הראת לדעת כי הבאומרו והשיב לספק השני 

בוק  יבוק האלהי עם האומה הישראלית הוא כעין די ושהד,'ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה

 . וארשתיך לי לעולם) 'בהושע ( כמו שאמר הנביא .דושיןיאיש ואשתו על ידי ק

 אם , ושהאיש יקנא על האשה המקודשת לו,ומן ה ידוע שהאשה המקו דשת אסורה לכל אדם

 . ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו) נשא' פ(כמו שאמר . תסתתר עם אחר

כי ב היותה פונה   . חדה לו בהז מנת קדושה וקדושיןיכן עניין השם  יתברך עם האומה שנתי

אתה הראת לדעת וזהו אמרו .  יתחשב שהיא מז נה תחתיו,כב י  השמיםוכלבקש שום אלהות כ

.   אתה לבדך הראת כל זה באותו המעמד האלהי: כלומר,הוא האלהים אין עוד מלבדו' כי ה

חדו י שלא נתי,ם" לא משאר האומות עובדי עכו,ואם כן ממך ראוי שיקנא השם יתברך

 .  דושיויבק

 להיותם מחפים עליו דברים אשר , ברוך הוא אליהםולכן אין ראיה מאריכות אפו של הקדוש

 .  כי לא בני ברית המה,לא כן

 

פסד ותאבד י שלא ת,יתברך עלינו’ תה העצומה שבה שגחות שהשגיח היואין ספק שזאת הי

 , לכלות הפשע ולהתם חטאת, הגלות הארוך וה גדול הזהתמשכותכי בראותו ה . תורתו לגמרי

 אשר לא ,רות אשר היו מלפנים עובדים לכל צבא השמיםראה שאם היינו בין האומו ת הארו

 היה מההכר ח שתשתכח התורה במעט ,שמעו שמע התורה האלהית ולא ראו את כבודה

 כמו שנראה מפשט י  , בבלת כמו  שנשתכחה הרבה ממנה ו אפילו מיחידי  סגולה בגלו,מהזמ ן

 . הכתובים

, תו האיש שהיה מבני עמנו ונתן רשות ומקום להצליח מעשי או[ ,לזה הקדים רפואה למכה

עם היות שלא . כדי שעל ידו תתפרסם התורה האלהית ותתקבל בהרבה מהאומו ת הנכריות

והם שני ראשי אומות , ונמשכו אחריו כתות אדום וגם ישמעאל בסגנון אחר. קבלוה כצורתה

ת  ובזה האופן נתקיימת התורה ביני נו בזמן הגלו  .]אשר גליות ישראל היו מפוזרים ביניה ם

תתה ומגדלים ומנשאים י לפי שעינינו רואות האומות ההמה כולם מודים באמ,הזה הארוך

 בידינו בלי  א וקיימהשאר התורה שריריובאופן זה ת. לוק כי אם באופני הבנתםיואין ח. אותה

 . ספק

 .נחמתי בעניי כי אמרתך חייתני) 'ט ו"תהלים קי(כי על זה עצמו אמר המשורר זאת 
השלמנו על  ]. הועלמו בפס קה זו בדפוס ונציה המשפטים העו סקים בנצרות ובא סלם, ד הצנזורה הנוצריתמפח: הערת עור ך[

 ].פי הגרסה בהוצא ת חורב מאת א בי שי שוטלנד
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 מחזיקי  , האלה בדברים של טעםתואחרי שהתיר להם משה רבנו עליו השלום שני הספקו

 הנה מכל הטעמים  :צה לומררו. וידעת היום והשבות אל לבבך אמר מיד ,והוהתוחלת והתק

או ימ י הרע ה אשר אמרתי מההשחתה ו בטרם י ב,האלה ראוי לך שתדע לך היום ה זה שאנו בו

 כי בזה באמת לא ,קיו ומשפטיווהוא האלהים ותשמור ח'  ותשיב אל לבבך כי ה,םיסוריי וה

 .  כמו שהעידותי בכם , ולא תאבדו מעל האדמה,או עליך הרעות אשר זכרתיויב

 ויגיע הרע אחר , הנה תועיל לכם עצתי לפחות כשתאריכו ימים על האדמה, יהיהפ"ואם עכ

 . זמן ארוך ולא תאבדו מהר

 .והוא נאות ויפה גם כן. עדתי בפירוש אלה הפסוקיםיזהו הדרך האחר אשר י

 

 מט-מא, דברים א

 ]הבדלת ערי מקלט ומיקומה בפרשה[
 ח "הספק הי

. כי באמת לא היה המקום הזה נאות לזה הספור ,במה שסמך לזה אז יבדיל משה שלש ערים

פ ור י למה הבדיל בין הס,פור מתן תורה כדי לזכור עשרת הדבריםיכי אם היה שהתחיל בס

כל שכן שהערים לא היו קולטות בעבר הירדן עד שיובדלו אותם .  ברות עם העניין הזהיוהד

 . שבארץ כנען

 .  לידי אקיימנההב שאמר משה מצוה שבא"פ) 'י' ד( אמרו במכות ל"חזו

 כי אחרי שהזהיר  על המצוות בפני כל העם הבדיל הערים  ר בי משה בר נחמןוכתב הרב 

 . אבל לא נתן הסיבה למה  עשאו בזה המקום ובהגיע ו  לזה הספר. האלה לקיים את המצוה

 . כתב שביום שה בדיל אלה הערים אז אמר דברי הבריתע"ראבוה

 .  הזה ולא קודם דברי הברית או באחריתםלמה נזכר במקום, ותשאר הקושיא במקומה

 ולא אמרו משה בלשון מדבר  ,ויקשה עוד למה באו הדב רים האלה בלשון שלישי המדבר

 . כשאר דברי הספר הז ה',אז הבדלתי שלש ערים' :בעדו

 

  יחלספק תשובה
 הארץ אשר הנחיל לבני גד ולבני הה הבדיל בעבר הירדן באות”זכר הכתוב שמשה רבנו ע

 שלש ערים מאותם שש ערי מקלט שציוה , שהם לצד מזרח הירדןהולחצי שבט המנשראובן 

 רוצה  ,לנוס שמה כל רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעתהשם יתברך שיהיו לישראל 

 . לומר בשגגה מבלתי שהיה  שונא לו מתמול שלשום

 

ייב מיתה  מי הוא הרוצח שח'  קמא דמכות וסנהדרין פרק טבמשנהל "וכבר פירשו רבותינו ז

 . בבית דין ומי הוא שחייב גלות

 כדי שיהיה נקל לאיש אחד מאותו שבט כשיקרה לו זה  ,וזכר שהבדיל עיר אחת לכל שבט

 .  ולא יצטרך ללכת משבט אל שבט ומממלכ ה אל עם אחר,לנוס שמה
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יענש  י להגיד למי שיחטא במזיד כי ראו י הוא ש, אשר עשה משההאמנם נזכר כאן ההבדל הז 

 כי כבר הראה . כיון שלא היה זה להם  בבלי דעת, כמו שזכר בפרשה כי תוליד,ולעונש גד

 והוא אמרו מן השמים  השמיעך את , ועשה להם התראה,השם יתברך להם כי הוא  האלקים

 .  נתחייב בעונש רב,ובעבור שחטא בעדים והתראה וידיעה נשלמת. קולו ליסרך

 

 הבדיל לה ם , שהוא המופ לג שבחטאים,ש אפילו שהיה הורג נפ,אמנם מי שחטא בבלי דעת

 . ערים לשבת כדי שיחיו ולא ימותו

 על כל מצוות  ,ומזה ראיה ו הוכחה לכל המותרים ועומ דים כמה פעמים על פי התורה והנביאי ם

 שלא יהיה  להם עיר מקלט ולא תכיל  , בהו דעת העונשים הגדולים המעותדים להם,התורה

 .  אבל ינערו רשעים ממנה,אותם הארץ

שהרי בזולת . בוש מהרה י הזה להבטיח אותם בכהגם כיון משה רבנו עליו השלום במעש

 וכ מו  . שהרי אין הערים קולטות עד שיובדלו כולם,הכבוש ה יה המעשה ההו א פועל ריק

 מלמד שאינן קולטות אלא בהיות ן  .מאמרו שש ערי מקלט תהיינה לכם) שם (ל"חזשדקדקו 

 עשה הפועל  ,כבש מהר הי לההגדול כי כל הארץ לפניהם מוכנטחון י ולכן כדי שיאמינו בב. לןוכ

 .  קודם שיכנס בביאור המצוות,הזה מה בדל שלשת הערים האלה

 .ח"והותר בזה הספק הי
 

 ]וזאת התור ה  אשר שם מ שה[
 ט "הספק הי
ויק שה זה משני  . אלה העדות והחוקים. וזאת  התורה אשר שם משה לפני בני ישראלבאומרו 

ו העטו ף "גם שבאו בוא. לת הספריכיון ש כל זה נזכר בתח. לוותר ו כפי מ אם להיותם:פנים

ומה טעמו שיחזור כאן זכרון הכאת סיחון ועוג וירושת . בהי ותו בלתי מקושר עם מה שלמעלה

ואם לפי שבא ו  . נם אצל אלה העדות והחוקים ו המ שפטים אשר כרת משהיומה עני. ארצם

 . מו כשאר דברי הספרבלשון שלישי המדבר ולא אמרם משה מפי עצ

 

ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם שמע ישראל את . ויקשה עוד אמרו מיד אחרי זה

 , והוא כפול,לו הוא מה שנזכר למעלה עצמוווהמאמר הזה כ. וגומרהחוקים ואת המשפטים 

 .והשני בלשון מדבר בעצמו. אם לא שהראשון נאמר בלשון שלישי המדבר

 

  יטלספק תשובה 
 אלא שהביאו הכר ח ,לת ספר משנה תורה הזה  הואיל משה באר את התורהישבתחולפי 

הדברים לספר כל מה שקדם עד כה להתיר הספקות והערעורים שאפשר שיפלו בלבות  

כי זה  . וזאת התורה אשר שם משה :ו לעניין ראשון ואמריחזר עכש, האנשים כמו שפרשתי

שנה אותן הדברים עצמן שאמר בראש  ו . רוצה לומר לבאר המצוות,מגמת פניו ב ראשונה
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 הוצרך לומר שנית עתה אלה , כי בעבור שארכו הדברים מהסיב ות אשר זכרתי,הספר הזה

 ושאר הדברים , וגם כן ונשב בגיא מול בית פעור,העדות והחוקים והמשפטי ם אשר דבר משה

 .   כל זהכרוןי תועלת זמדרש מדברי הי"רש וכבר זכר שם .אשר זכר הכל כלפי מה שנזכר שם

 

 לכן  ,לת הספרי כמו  שהיה בתח, לכתוב כןהשצוותולפי שהיו ה דברים האלה דברי השכינה 

פר משה  י שאחרי שס, כאלו אמר והודיע, כשלישי המדבר,באו אלה הדברים בלשון נסתר

 ראה להגיד החוקים והמשפטים אשר ייעד להיותו  ,רבנו עליו השלום כל הדברים אשר כתב

 . ו ן אליוזמן ומק ום ראוי והג

 : ט"והותר בזה הספק הי
 

 אברבנאל דברים פרק ה
 

 ה-א, דברים ה
 ַהִּמְׁש ּפָ ִטים -ַהחֻ ִּקים ְוֶאת-ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹא ֶמר ֲאלֵ ֶהם ְׁשמַ ע  ִיְׂשָרֵאל ֶאת -ָּכל- מ ֶׁשה  ֶאל ַוִּיְקָרא א 

  :ַלעֲ ׂשָֹתםֲאֶׁשר  ָאנִֹכי ּדֵֹבר ְּבָאְזֵניֶכם ַהּיֹום ּוְלַמְדֶּתם אָֹתם ּוְׁשַמְרֶּתם 
 

כ לספר דברי משה בלשונו  " התחיל אח,אחר שהעידה התורה האלהית על מה שעשה משה

ה קרא אל כל  ” שמשה רבנו ע:ואמר.  בביאור החוקים והמשפ טים אשר זכר,המדבר בעדו

 והם כלל , ושאמר עליהם שישמעו את החוקים ואת המשפטים,בצם בפומבי ג דולי וק,ישראל

 .םבאוזניה מבאר ,פ ו ר שהיה ביום  ההואיסהמצוות שיזכ ור בזה ה

 

 :והזהירם על שלשה דברים

 כמו שאמר שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנכי דובר .האחד שישמעו אותם

 .באזניכם היו ם

 פעמים רבות וי היו אלו עם אלו נושאים ונותנים בהם  כ י  והשני הוא הלמוד שילמדו אותם

 .תם אותםבהם תשלם הלמוד ועל זה אמר ולמד

 כלומר שישמרו ויעשו את המצוות המדעיות בידיעה והאמונה הקיימ ת והשלישי הוא התכלית

 .ז אמר ושמרתם לעשותם"ועם המעשיות בשמירה והמעשה  בפועל וע. בלבם

 

 ]ספקות באמיתת התורה[
  :ֱאלֵֹהינּו ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית ְּבחֹ ֵרב’ ה ב
  :ַהּבְ ִרית ַהּזֹאת ִּכי ִאָּתנּו ֲאַנְחנּו ֵאּלֶ ה  ּפֹה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחִּיים-ֶאת’ ֲאבֵֹתינּו ָּכַרת ה- ֶאתלֹא ג
  : ִעָּמֶכם ָּבהָ ר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש’  ְּבָפִנים ִּדֶּבר הָּפִנים ד
 ’ ְּדַבר ה -ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד  ָלֶכם ֶאת’ ה- עֵֹמד ֵּביןָאנִֹכי ה

  : ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאמֹר-ׁש ְולֹא ִּכי ְיֵראֶתם ִמְּפֵני ָהֵא
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  :ה שיהיו נופלים  בדברי התורה שני ספקות”והנה ראה משה רבנו ע

 רוצה לומר שלא נתנה אלא לאותו דור המדבר שקב לו אותה בסינ י  ,אם עבר זמנה חדהא

 .  בהמחוי ביםושאר הדורות לא היו 

 והוא , מפי השם יתברך למה מקצתה שמעו ישראל,תה זאת התורה אלהיתיכי אם היוהשני 

 לא שמעו כי אם מפי  , שהוא החלק יותר גדול,וקצתה. ת עשרת הדברו,עט ממנהוהחלק המ

  ?משה

 

לא את אבותינו כרת . אלהינו כרת עמנו ברית בחורב'  ה, אמרהנה להשיב על הספק האחד

 . את הברית הזאת' ה

אנכי עומד  וגם . ך האשעמכם בהר מתו' פנים בפנים דבר ה : אמר,ולהשיב על הספק השני

הנה היה ז ה לפי . לםו שהם שאר המצוות כ,'וב יניכם  בעת ההיא להגיד לכם את דבר ה' בין ה 

והיה זה  כ אשר אמר הקדוש ברוך הוא  .  עם היות שלא עליתם בהר,שאתם יראתם מפני האש

.  אל כל קהלכם'  שאז כאשר הדברים האלה דבר ה,אלהיך ושאר הדברות כולם' אנכי ה

ועת ה למה נמות  . 'אלהינו וגו'  ואמרתם הן הראנו ה,ם אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם הקרבת

ואז . אלהינו אליך ושמענו ועשינו' כל אשר ידבר ה והי ה תכלית הדברים .קרב אתה ושמע. 'וגו

 . לדבריכם ונתן לכם את התורה הזאת' הודה ה

 

.  מעתם מפי השם יתברך שכמו שתשמרו את הדברים האלהיים אשר ש,ומפני ז ה ראוי לכם

 כיון שאתם בקשתם לשמעם מפי ולא מפ י ו   ,כן תשמרו שאר המצוות אשר אנכי מלמד אתכם

 . אלהיך' ולכן שמע ישראל ואהבת את ה. יתברך

 .םתי כפי סדרישור ה פרשיות אמיזהו ק

 

 ]פירוש הפסוקים בהקשרם[
 . ינםיועתה אשוב לפרשת הכתובים כפי ענ

  :ַהּבְ ִרית ַהּזֹאת ִּכי ִאָּתנּו ֲאַנְחנּו ֵאּלֶ ה  ּפֹה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחִּיים-ֶאת’ ַרת הֲאבֵֹתינּו ָּכ- ֶאתלֹא ג

 

 ' הספק הכ
 חוזקוזה כי אם כוון אל .  ושאר הפסוקי םאת הברית הזאת' לא את אבותינו כרת הבאומרו 

 הנה אם כן פתח פתח של , על המושג כפי הקבלה,המופת אשר הוא כדבר המושג לחוש

 .  לדורות הבאים הסומ כים על הקבלה בלבדהולק

 ולא היו לפניו  , וכבר ספו ותמו כל העם אשר יצאו ממצרים,כל שכן שהיה זה בשנת הארבעים

 כיון שלא הגיעו לכל  ,והיו כלא היו הנערים שהיו במעמד. מהם כיום אשר היו שם במתן תורה

 . אנשים
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 כי אם גם לכל הדורות הבאי ם  ,חודייהם ביתנה לאבותינתו לומר שהתורה לא נותה כו יואם הי

 לא את אבותינו  : כי היה לו לומר.קר חסר מן הספרי הנה הע,ע"ראב וכמו שפירש ה,אחרי כן

  .את הברית הזאת' בלבד כרת ה

כמו שנאמר במשה אשר . עמכם בה ר' פנים בפנים דבר הויקשה גם כן בזה הפס וק באומרו 

 מה טעם אנכי עומד בין  ,ה שדבר עמכם בהר פנים בפניםועוד שאם הי. פנים אל פנים' ידעו ה

 . וביני כם' ה

והטעם כאשר ישמיע המשמיע את קולו לאחד ופני ו  .  כתב פנים בפנים בלי אמצעיע"ראבוה

 . אל פניו ואם לא יראהו

 . ש ה פרשה אעיר עליווובפיר. דבר בזה' ז חלק א" בפרק להמ ורהוהרב 

לה הועד בה ם י והנה בתח. כי איך יאשימם על זה ,ויקשה גם כן  אמרו ולא עליתם בהר

 .שמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהויה

 
  כלספק תשובה

’  כי ה.  כלומר שלא תקל התורה בעיניכם בעבור הדורות הרבים.'לא את אבותינו כרת ה

כי ידוע היה לפניו ש הם לא יבאו אל . יתברך לא נתן התורה לאותו דור הרמוז אשר קבלוה

או  ו שיב,אבל כרת הברית ההוא בעב ור הדורות הבאים. א יקיימו בה  המצוות ולזה ל,הארץ

תה י לא הי,רוצה לומר.  כי  אתנו אנחנו אלה פה היוםוהוא אמרו. לארץ וישמרו לעשותם

 .  לא לאותם אשר קבלוה,התורה מכוונ ת אלא לכל אשר יהיו חיים בכל דור ודור

שאין ספק שלא כיון בב נינו אל אותם . ם על אמת המיהרחייםוכבר המשילו  זה לבונה גלגל 

 אל המים מצד מה שהם  ןיכווי אבל . ין מצד מה שהם רמוזיםיהמים אשר עברו בזמן הבנ

 . עוברים תמיד

 

שהם כבר מתו ובט לו מהם תור ה  . את הברית הז את' ולזה אמר לא את אבותינו כרת ה

נו עד סוף כל יהיו חי ים תחתיש וכן  אל אותם ,לנו חייםו  כי א תנו אנחנו אלה פה ה יום כ ,ומצוות

 . הדורות

 

 ,קפו ובגבורתו בכ ל זמן בכל העוברים תמידו עומד בעינו בת,ואם כן המעמד האלהי ההוא

 כמה שאמר והגדת לבנך ביום הה וא  ,והו א הטעם בעצמו. ים על אמת המיםיכמשל בנין ה רח

כי בכל אלו  .  משםואותנו הוציא ובאומרו להלן ,לי בצאתי ממצרים' לאמר בעבור זה עשה ה

 .  לא אל האישים שנזדמנו בשעת המעשה,העניינים כיון  אל הכלל העומד תמיד

 

אם כן  .  וכל איש ואיש אשר מבני ישראל המה,וכיו ן שהמעמ ד ההוא מכוו ן  כנגד כל דור ודור

 כי עמכם דבר עם היות ,בהר מתוך האש' פנים בפנים דבר הבאמת ובתמי ם תוכלו לאמר 

 . בפרטיו תכםשלא הייתם שמה 
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  : ִעָּמֶכם ָּבהָ ר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש’  ְּבָפִנים ִּדֶּבר הָּפִנים ד
 ’ ְּדַבר ה -ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד  ָלֶכם ֶאת’ ה- עֵֹמד ֵּביןָאנִֹכי ה

  : ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאמֹר-ִּכי ְיֵראֶתם ִמְּפֵני ָהֵאׁש ְולֹא 

 

 מה צורך היה  , יתברך דבר עם משה פנים אל פנים’ אם ה:לאומר שיאמר] מקום[ולפי שהיה 

' אנכי עומד בין ה ,תו הסיבה בזהי לכן אמר בת?למשה להיות שליח וסרסור בדבר ההוא

רוצה לומר מה שהייתי אני  . כי יראתם מפני האש' וביניכם בעת  ההוא להגיד לכם את דבר ה

 ואף על פי  . שעליתי אני בהיות שלא עליתם בהר כמו, היה לפי שאתם יראתם מפני האש,שם

 ולזה בקשתם ממני קרב אתה , היה מפני שיראתם מפני האש,שהייתם מרחוק ולא עליתם

 . וכמו שפירש אחר זה,ושמע

 

 ]פשר המילה לאמור בפסוק ולא עליתם בהר לאמור[
' עמכם לאמר אנכי ה' פנים בפנים דבר ה יש מפרשים שפירושו שהו א מוסב אל לאמרומלת 

 . ע"ראבוה י"רש דעת והוא .אלהיך

 . כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר לא נעלה , פיר שן" רמבוה

 

 עם היו ת שלא עליתם , כלומר כי יראתם מפני האש,ד הזמן"אמר היא למלד "שלמ ,ולי נראה

 , כי בעבור אותה האמירה אז,אלהיך ושאר הדברות'  יתברך אנכי האמרכש -והיראה  . בהר

  .להו היראה כהייתהבזמן ששמע תם אותה 

 .'והותר בזה הספק הכ
 

 אברבנאל דברים פרק ו
 והעירותי  ,עם היות שכבר פירשתי במאמר רחב עשרת הדברות בפרשת וישמע יתרו

הנה לא אחדל להביא במקום הזה .  ספק ות באותה פרשה שפירשתיה בפני עצמהיבפירוש

ום הזה  ולא ימצא בו בי אור  כי הי ה  בלתי ראוי אם יעמוד המעיין על המ ק,ידבר מה בפי רוש

ויצטרך לחזור ולבקש על מה שכתבתי ואולי לא ימצאהו ונמצא שם שמים . הדבורים הה ם

 .  בכל מקום שיצטרך אליורמתחלל בהעדר הפרשה והביאו

 
.  ובי אורו  נכ לל במהדו רה  זו של פ ירוש ו, אברבנאל  ביא ר במפ ורט  את  עשרת  הדבר ות:  הערת עור ך[

ואנו מפנים את הלומד לפירוש המפ ורט  שבפרשת יתר ו  , ם את הביאו רבשל כך הש מ טנו מספר דב רי
 .]בספר ש מוח

 

 פרשת שמע ישראל: ט-ד, דברים ו
 ראיתי אני ,ינםי האלה שבאו אחר עשרת הדברות רצופות זו לזו וענתבצורך חמשת הפרשיו

 .אחר ההסתכלות לפרשם עתה בדרך הזה
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 , שהמצוות אשר שמעו מפיו הם אלהי ותונת משה אדונינו להוכיח לישראלו שלהיו ת כ,והוא

.  זכר אליהם עשרת הדברות אשר שמעו בסיני,כאותם הדברות אשר שמעו מפי הגבו רה

 י ש בכללן עוד מדעים עליונים , שהבינו מהםה שמלבד ההבנה  ה ראשונ,וביאר עתה אליהם

כל  ויורה ש. לפי ששמע אותם מפי השם יתברך כאותם, וילמדו אותם מפיו,ם לא הבינוהש

 .  כאותם הדברות עצמם שהם שמעו מפיו,'מה שקבל היה מפי השם ית

בא עליו בפרשה  . ' וגואלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים' היה אנכי הבו ר הראשון יולפי שהד

וביאר אליהם בה חמשה מדעי ם  . 'וגו שמע ישראל  והיא, מאלה החמש פרשיותהראשונ

 ו  והב ינ. עם היות ששמעוהו,ינו אותם ממנויקרים כלולים באותו דיבור הראשון שהם לא הב

 .יתברך’  לפי ששמעם מה,ה"הוא ע

 

 ]'שמע ישראל'חמשה מדעים הכלולים ב[

  'ייחוד ה: המדע הראשון
אחד ' אלהינו ה' שמע ישראל הועל זה אמר . בו י ממנויהוא יחוד אלהינו יתברך ושלילת הר

'   שאותו ה ,הזה נכלל בלשון שמיעכי כל . זנך ושמע והבן בלבבךורוצה לומר ישראל הטה א

 .  דע נא וראה שהוא אחד,'אלהיך וגו' בור הראשון אנכי הי אשר שמעת בד,אלהינו

 

 .והנה באחד יכלול שני מיני אחדות

בוי  י לא ר,בויי וה רה נמנע ההרכב, בעצמו בתכלית הפשיטותהראשון הוא היותו יתברך אחד

 .בנפש ולא חוץ לנפש לא ,בוי תארים מקרייםי ולא ר,דברים עצמיים

פול הספק אם יש  י עדיין י, פשוט בעצמו,וזה כי כשהונח היותו אחד. השני מניעת השניות

 . אחד' ה ולכן להסיר כל מיני הספק האיר עינינו באומרו ,חדשם אלוה יותר מא

 

וצרף השם . 'י פעמים שם הת אמר בזה הפסוק ש,ולרמוז על שני מיני האחדות האלה

 ,המנהיג אותנו הוא אחד בעצמו'  שה,לרמוז אל המין הראשון מהאחדים. נואלהי' הראשון ה

יתברך ’ שהוא ה. בלבד'  אמר ה,חודי ולרמוז על המין השני מהי.פשוט בתכלית הפשיטות

כי מלת אחד תחזור אל . א גם כן אחד ואין שניו ה, ולא בבחינת הנהגתו אותנו,מפאת אלהות

 . נים שזכר יחדישני העני

 מפאת הנהגתו לעולם ,יתברך מן המי ן הר אשון’  ה מעיינים מופ ת על אחדות הוכבר עשו

 ושהויות הגלגל מתפשטות בזה החומר ,לו כאיש אחד נקשר קצתו בקצתוולהיות המציאות כ

ואי אפשר .  המצ י אותמחויב עד שנעלה אל מניע , ולא ימלט היות לגלגל מניע.ומכינות אותו 

 מפאת  ,ומזה התבאר.  המצי אותמחויב דברים איננו  לפי שכל מורכב משני, מורכ בהשיהי

 .יניםיבו י עני מבלי הרכבה ולא ר,יתברך הוא אחד בעצמו’  שה,הנהגת העולם

 

 הנה בזה ננעלו דלתי העיון , המציאותת בלתי מתעסק במהו,אמנם אם יש שם אלוה אחר
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 :יתברךתת יחודו ייתברך אמ’  ולכן הודיענו אדון הנביאים מפי ה. והחקירה הש כלית

 . אלהינו'  וזהו אמרו ה, מפאת הנהגת העולם,אם מהמין ה ראשון

 . ' ולכן אמר בלבד ה, מבלתי בחינת ההנהגה,ואם מהמין ה שני

 

ב ור יוהנה ר מז זה  בד.  אחד בעצמו ואין שני לו באלהות, רוצה לומר.אחדולכן אמר על שניהם 

 להגיד שהוא אחד , הוצאתיךאלהיך אשר'  בהיות הדברים כולם בו בשם יחוד אנכי ה,אנכי

 לפי  ,יחוד מחודשת במקום הזהיתה מצוות הי ולכן לא הי,תוף באלהותויבו י ולא שיואין בו ר

חרם ב לתי וכ באומ רו זובח לאלהים י"גם כי נרמז ג. בור אנכי כמו שזכר תיישכבר נרמז זה בד

 . לבדו' לה

 

ד בחינה שלישית  ואתה דע שמלבד שני הראיות האלה שיאמר עליהם שם האחד יש עו

כמילים  אמרו י י'שלם' ו'אחד' כי , והיא ששם האחד יאמר על הכלל והשלמות,באחדות

 שלם רוצה לומר אחדולכן נאמר והיה  המ שכן . מה שאחר הטבע כמו שבא בספר ,נרדפות

 . וכולל כל מה שצריך

 הזא ת ומהבחינה. יותויתברך אחד רוצה לומר שהוא שלם וכולל כל השלמ’ כ שה"ומזה הצד ג

היה האחדות והמלכות דבר אחד בעצמו כי המלכות איננו רק יחיד מעלה ושולטנות שכל 

אחד ' למלך על כל הארץ ביום ההוא  יהיה ה ' וכן נאמר והיה ה. השררות והמעלות נכללות בו

גמר המלכות גם האחדות שהם דבר אחד יושמו אחד כי כשיהיה  השם שלם והכסא שלם אז י

 .בעצמו

 .אחד עולה מהמלכיות וממנינם' אלהינו ה' ו בתפלת ראש השנה שיהיה פסוק הומפני זה תקנ

 

חוד ברוך שם  ייחדים עונים אחר פסוק הייולהיות מין שלישי מהאחדות היינו אנחנו קהל המ

 .  לפי שהאחדות מורה על המלכות באמת,כבוד מלכותו לעולם ועד

 

הי משלילת ההרכבה והשניו ת י חוד האליהאמנם לפי שהשני מינים הראשונים שזכרתי מה

 והמוב ן השלי שי מהשלמות והמלכות הוא ,הם המפורס מים ומושגים בהבנתם אצל ההמון

ו יש לומר הסכ מת האחדות .  והוא עניין מ סור אל השכל המופשט,היותר נשגב ו נסתר ומופלא

 ומפני  ,תי מכל צד אשר נלאו פיות חכמי הספירות האלהיי ם מלבאריוהשלמות וה כללות האמ

לוס ברוך שם כבוד מלכות ו  י שק, בדברים רבה ופסחים  פרק מקום  שנהגול"רז ה אמרו ז

 כי התאחדות .ה למדו מהם" ושמשה רבנו ע,לעולם ועד היה מיוחד אל מלאכי השרת

 .  הוא ודאי שבח מיוחד אל השכלתם העליונה,המלכות והאחדות

  : במדרשולזה אמרו

 .  אלא נימריה בחשאי.מריה יעקב הא א-ה  לא נימרי; משהה לא אמרי- נימריה

 ולכן נסתפק בשלילת ,יחוד אל עם ישראל בכלליה כיון ללמד ה" שמשה רבנו ע,בזהלומר רצו 
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 ולא ביא ר אליהם העניין השליש י  , כמו שה תבאר מדבריו,ההרכב ה וב שלילת השניות

 . מהסכמת המ לכות עם האחדות

טתו שלמה כי היו כול ם  יתה  מי והי,ם לפי היו דברי ו עם בניו החכמי,ה"אמנם יעקב אבינו ע

 כך אי ן  , כשם שאין בלבך אלא אחד:אחד'  אלהינו ה'  כשאמרו שמע ישראל ה,כמלאכי השרת

כי הוסיף .  ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד: ענה ואמר.מדרש כמו שיש ב,בלבנו אלא אחד

 :רצו לומר. שאי בחאל נימר"תה הסכמתם זי ועל כן הי.המין השלישי  מהאחדות על דבר בניו

 .  לא לכל המון העם,שהשגת המדע הזה הוא מיוחד לשלמים

סנו  ולי כי הנה ק, היינו אומרים אותו בפרהסיא,לנו כמלאכי השרתו  שכ,פוריםיאמנם ביום הכ

יחד עם  י הכ ולל מת,לוס מלאכי השרת בתת המלכות והשלמות העליוןי כק,יתבר ך’ אז לה

  .תיי חוד האמיהי

בור ששמעו  י ה יוצא מאותו ד,יתברך’  במדע הראשון ה זה מאחדות הוזה כ ולו מ ה  שנכלל

 .ראשונה כמו שזכרתי

 

  'אהבת ה: והמדע השני
אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל ' ואהבת את ההוא באהבת השם הנכבד כמו שאמר 

 כמ ו  , שמע ישראל הנה באותו דיבור הראשון אשר שמעת בסיני, רוצה לומר עודמאודך

 שאחרי ,והוא.  יוכלל מדע עליון,רך שהוציאך מארץ מצרים מבית עבדיםשאמר השם יתב

 כי דבר טבעי הוא באדם  , שתאהב אותו,אשר הגדיל השם יתברך לעשות עמך טובות הרבה 

  .ב לוילהיותך אוהב  את אשר ייט

  :שה מיני טובות וולפי שביציא ת מצרים עשה עמך של

 . טוב גשמי בהוציאך  מעבדות לחירותהאחד 

 . חדו אותך לאהבתו ולהנהגתו ולתת לך תורה ומצוותיטוב נפשי ביי והשנ

 ;בעושר רב וקניין הממונות שנתן לך ממצריםוהשלישי 

 כי הלב הוא כנגד החרות . בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודךולכן תהיה האהבה כנגד

נים והממונות  ידך הוא כנגד הקניו ומא, והנפ ש כנגד השלמות האלהי שקנית,ינהגופ

 . שהורישך

שת הסיבות  ו שכיון לחי יבם על האהבה הזאת ה עליונה מפני של,ואפשר לפרש גם כן בזה

 לפי שמצד  ,אלהיך אשר הוצאתיך וגומר'  הראשון באומרו אנכי ה:בור ההואישנזכרו בד

 ומפאת הטבתו שזכר  , ומפאת הנהגתו שרמזה בשם אלהיך,מעלתו שרמז בשם השם

 . וי שתאהב אותו אמר שרא- באומרו אשר הוצאתיך

 

שה  ו היא של, מאמר שמיני פרק שלישידותיהמדיני בספר המ כמו שזכר ,לפי שאהבה

  :מינים

  ; אשר היא כפי השכל,אהבת הטוב
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  ;והו אשר הוא כפי החוש והתא,אהבת הערב

 .  אשר היא כפי הממ ונות,ואהבת המועי ל

  : יתברךהוצרך לומר שבכל שלשת הדמיונות האלה ראוי שתהיה האה בה  אליו

  .לב נבון יבקש דעת) ו"משלי ט( כמו שאמר , שהוא החלק השכלי,בכל לבבךוזה ו אמרו 

 . הוונפשו מאכל תאו) ג"איוב ל( כמו שאמר ,וה אל הערבו שהיא הנפש המתא,ובכל נפשך

 .  הממונותשותדרו והוא הצד אשר בו תבקש ,דךוובכל מא

.  ראוי שייוחדו לאהבת הבורא יתברך,וניתצי נפשיות וגופניות באדם וח,כי כל הטובות האלה

 יכללו , כפי מה שפירשתי,בכל לבבך כי באומרו :תנוובז ה יוכללו  כל מיני השלמות והחסרו

 כלל התרחק ובכל נפשך. לה תמידימוד התורה וה תפיתיות וליהאמונות וה דעות האמ

דק ה  נכללה הצובכ ל מאודך. מהעבירות ו עשיית המצוות המעשיות והתענית ודומיהם

 .  וההונאה וכל שאר המצוות התלויות בממון, וה גזל,ואה לעניים והתרחק מהגניבהו וההל

 

 .וב כל נפשך אפילו נוטל את נפשךובכמה מ קומות ) א"דף ס( דרשו בפרק הרואה ל"רזאמנם 

ן באהב ת  י יצדיק עליו את הדין ויאמ,או על האדם רעות רבות וצרותו שאף על פי שיב,רצו בזה

י התחלות כפי התחלפות סוגי הדברים ת ולא יחשוב בלבו שיש שם ש,אהבהו וי,יתברך’ ה

 כמו שראינו מעניין ר ב י  ,אבל ידבק באלהיו ו לא יפחד מאהבתו. אשר הם מושפעים מלמעלה

 ועם כל זה  , וסר מר המות אליו, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל,עקיבא בפרק הרואה

ה  צרו.  אשריך רבי עקיבא שיצאת נשמתך באחד:מרולכן א. תמיד עמד טעמו בו וריחו לא נמר

 .סו רין לא הפרידו דבקותוילומר שהי

  

וכבר נזכרה במה  . בור ראשוןי הנכלל באותו ד,יתברך’ הנה זה הוא המדע השני מאהבת ה

כי העבודה אליו  . אלהיכם' יתברך ב מה שציוה  ועבדתם את ה’ שעבר מצוות האהבה את ה

 .היא מאהבה אותו' ית

 

 המצווה להאמין: השלישיהמדע 
 ,  ועניין זה המאמר הוא.ך היום על לבבךו הדברים  האלה אשר אנכי מצוווהי הוא באומרו 

 שהם הדברים  תוה  וגדרה באמונוופול שם המצישאחרוני החכמים מבני ע מנו חשבו שלא ת

 , ה”והודיעם משה רבנו ע.  כי אם בדברים המעשיים התלויים בבחירת האדם ומעשיו,שבלב

וה אותם בשם האל יתברך על ווה אשר הוא מצופול שם המציכי הנה ת. ינו כמו  שחשבוכי א

יתב רך ’  שאם לא היה כן לא היה ה,כי גם הם יקראו מצוות. אותם הדברים שהם האמונות

 . וה לישראל אמונותיו בסיניומצ

תו בור הכולל מציאותו ואחדותו והנהגי שהוא הד,אלהיך' אנכי הומאחר שהוא אמר אליהם 

 וכב ר  .פול שם ההנהגה וגדרהי יורה שגם בעניין האמונות י, שהם אמונות עליונות,אותם

 שהם יחולו בנו שאיהם בזול ת , שהאמונות הן במדרגת הצורות,ספ ר מחזה שדיארתי ביב
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 .  המה יהיו בזמ ן,אבל ההכנות הקודמות אליהם בהכרח. זמן

 הנה ,ו בנפש בזולת רצון וגם בזו לת זמן שעם היות שהן תכליתן יחול:וכן הוא בעניי ן האמונות

מוד הדברים ובחינת ה מופתים וכ יוצ א  י כאלו תאמר ל,הדברים המ ביאים את האדם להאמין

  . והוא נעשה בזמן,על הרצון וה בחירהו הוא מפ ,בזה

 כי  ,יתברך  שיקנו האמונות בנפשם’  לא שציוה  ה,ה  ו גדרהופ ול באמונות שם המצויומזה  הצד י

 האמיתיות  תאו להאמנת האמונוו ויעיינו בדברי  נביאיו באופן  אשר יב,פלאותיואם שיתנו לב לנ

 שיעיין ויח שוב  ,וה יו הדבר י ם האלה אשר אנכי מצוך היום על לבב ךולפיכך אמר כאן . באלהותו

  .בהם תמיד

 .וזה הוא המדע השלישי
 

  ושיננתם: המדע הרביעי
ועניין ז ה  .  בדרך ובשכבך ובק ומךננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתךיושבאומרו 

סרם רק לשרידים  ו ושאין למ,מודם מפורסםי שיש מהידיעות האלהיות שאין ל,המאמר הוא

ולא במרכב ה   ,םיאין דורשין במעשה בראשית בשני ה וכמו שאמרו במשנ.קורא' אשר ה

עם   ופ, ובראשי  פרקים,ולא היו לומדים הח כמות האלהיו ת ההם כי אם לתלמיד הגון. ביחיד

וכמו שאמר רבי אלעזר לרבי יוחנן בריש פרק אין .  ושלא יהיה בזמן הבחרו ת,אחת בשבוע

’  חוד ה י אמנם המדעים האלה מי. אכתי לא קשאי, כשנאמר לו שילמוד מעשה מרכבה,דורשין

דרש י כי הם ראויים לה. אינם כן,יתברך והנהגתו לאומה ובריאת העולם ואהבתו לישראל

והגדת וכמו שבא בכתוב .  כי אם גם לנערים,לא לבד לזקנים. לבמקהלות ברבבות לישרא

 רוצה לומר ,ושננתם אבל ,והודעתםולא אמר . ושננתם לבניך וזהו  אמרו . ביציאת מצריםלבנך

 ולא יעשה מהם ,שפעמים רבו ת זו אחר זו  ישנן וילמד אותם גם לבנים הקטנים עם הגדולים

 , ולא פעם אחת בשבוע,מדרש לא לבד בבית ה,גם ידבר בם בכל מקום. רמז ולא סתרי תורה

 בכל מקום ובכל זמן ובכל ,רוצה לומר. בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומ ךכי אם 

 . בה  והשכיב ה או ההליכה או ה קימהי  מהיש,מצב שתהיה בו

  

' אנכי הבור יה זה המדע ממה שראה שלא אמר הקדוש ברוך הוא ד”והנה הוציא משה רבנו ע

 .  כי אם גם לכל העם מקצה נער וזקן, ולאצילי בני ישראל בלבד לואלהיך

 . הזאת כוללת לכל אדם כקטן כגדול ובכל זמן ובכל  מקוםה הידי עה שתהיהוהוא המור 

 

  סימנים לזכירת המצוות: המדע החמישי
 כי  מי האיש אשר  ,חותיווכמו שהדברי ם הטבעיים לא ישכח אותם אם לא מהעדר שכלו וכ

 ושאר הדברים אשר הם תלויי ם  , והוצאת המו תרות, חיותותזו ן להעמדישכח לקיחת המ

 .  כי הם העמדת חייו,ככה אי ן ראוי שישכח המדעים האלהיים. בחייו

 יען וביע ן הי ה שלמותו וח י י  ,או לידי שכחהו כדי שלא יב,ולכן ציוה שי עשה סימנים להזכרתם
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 לטו טפות בין עינ יך וכתבתם על וקשרתם לאות על ידיך והיוועל זה  אמר . ים בזהינפשו תלו

 . מזוז ות ביתך ובשעריך

 

 ומהם ישימום ,כרו ן הדברי ם אשר ישתדלו בזכירתםי אל זםלפי שיש בני אדם שיעשו סימני

 , ומהם ישימום בבתי הם ובשעריה ם, ומהם ישי מום בראשם על בתי הראש,ביד או באצב ע

י תברך שיקשרו ’   ככה ציוה ה,בעבור שכל שעה שיכנסו ויצאו יראו אותם ויזכרו ענייניהם

והם מצוות תפילין של יד .  וישימו  אותם לטוטפות בין עיני הם,ו ה הזא ת לאות על ידיהםוהמצ

  .וכן מצוות המזוז ה בשערים. ושל ראש

להגיד . טפת על הראש כנגד המוחווהט.  שישימו האות על היד כנגד הלב,וכוו ן בזה עוד

 ולזכור מתנת ,ויעשו אותם' זכרו את מצוות הי ,שי רוצה לומר החיוני והנפ,חו תושבשני הכ

 .  יתנו המזוז ות בשערים,ובתים אשר לא בנו. ארץ ישראל

 . וכבר נזכר זה  בפרשת בא אל פרעה

 ולא נשלמה להם  ,הנה אלה המדעים העליונים נכללו בדיבור ראשון ששמעו בסיני
 .ה ולמדו לישראל"הבנתם אותו כי אם עם זה כלו ששמע משה ע

 

 טו-י, רים ודב

 ]וכנגד לא תישא,  כנגד לא יהיה-' כי יביאך'פרשת [
בו ר י והד, לא יהיה  לך אלהים אחרים:בור השני ששמעויהפרשה הזא ת השנית היא כנגד הד

 . השלישי שהו א לא תשא

 ואחריו אזהרת הנשב ע  ,עבודה זרהאלהיך אזהרת '   מה ששמעת אחרי דיבור ה,כאלו אמר

 ,  מהם אזהרת השכחה, ההם דברים אחריםתברויכ יוכללו בד"כי ג דע נא וראה ,לשוא ולשקר

 ותירש ערים גדולות אשר לא בנית ,אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך' שכאשר יביאך ה

 לא :ר ותשמור עצמךו שתזכ, וכן שאר הדברים שזכר,ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת

 כי אם גם כן שלא תשכח את ,ישנלבד שלא תעבוד אלהים אחרים כאשר שמעת בדיבור הב

 . שהוציאך ממצרים' ה

 ולהיותו מט יב  עמכם בהוצי א ו  ,ה העולםו בורא ומהו -רוצה לומר שם ההויה   -'  כי להיות ה

 כי השכחה בזה הרי הי א ,  אין ראוי שתשכח חסדו וטובותיו,אתכם ממצרים מבית עבדים

א יהי ה לך אלהים אחרים על ל ואם היות שבאותו דיבור  שני לא שמעתם כי אם . כעבודה זרה

 דעו נא וראו שגם כן נכלל עם לא תעשה , והייתה האזהרה לבלתי עבוד אלהים אחרים,פני

.  כי מכלל לאו אתה שומע ה ן . אלהיך תירא ואותו תעבוד'  שאת ה: והוא, העשה שבו,זה

 . יתברך’ ראה ולעבוד את הי  יוב ן החיו ב לי,ומהשלילה אשר שמעתם

ואם . ויראת מאלהיך אמר ,אם היראה. ה במה שעבר”לה למשה רבנו עוכבר באו המ צוות הא

 . אלהיכם' ועבדתם את ה אמר ההעבוד
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'  לא תשא את שם ה שלא שמעו בדיבור השלישי כי אם האזהרה בל פי שאף ע,עוד הודיעם

ובשמו  וה ו א אמרו .  יש חיוב ועשה, שעם היותה  שלילה ולא תעשה,לא תשא לשואו. אלהיך

תהי ה ' שבועת הואמר . אם לא יגיד ונשא עונו באומרו ,ה כבר בא  במה שעברואם ז. תשבע

הוא  להגיד כי אם . ' וגולא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמיםו אמר עוד . בין שניהם

’  כי אם ייראו את ה .  לא יבאו להיותם נכשלים במצוות לא תעשה,ישמרו מצוות עשה הראוי

 הנה אז בלא  ,דו כאדם הנשבע בדבר הנאהב אצלו מא, ויעבדו אותו וישבעו בשמו,יתברך

 ולא ימשך להם מחברתם  , אף על פי שהם סביבותי הם,ספק לא ילכו אחרי אלהי העמים

 .אלהיהם ועובדים אותו ונשבעים בשמו'  כיון שהם יראים את ה,מכשול

  

  שתכלית, שעם היות שהדיבור ששמעו כולל לכל אלהים אחרים,וגם כיון ב זה  להודיעם

 כי בהם  ,האזהרה הז את כדי שלא ילכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיהם

 . סיוןי וכמו שהו רה עליו הנ,לווהיה החשש כ

יתברך על העבודה לאלהי ם  ’  שעם היות שבדיבור אנכי נזכרה קנאת ה,ועוד ביאר להם

 אף על ,ולא יעבדוהו ואם לא ייראו מלפניו , שידעו עוד שגם כן יקנא אם ישכחו אותו,אחרים

 לא לבד יקנא , כלומר,אלהיך בקרבך' כי אל קנא ה וזהו אמרו .פי שלא יעבדו אלהים אחרים

 אבל גם בקרבך אם לא תשמור מצוותיו יק נא בך וישמידך  ,כאשר תלך אחרי אלהי העמים

 . מעל פני האדמה

 .וא דבר אחד ה, ומה ששמעו מפי משה,ברותילו מ ה שיורה שמה ששמעו בדווזה כ

 

 יט-טז, דברים ו
  :ֱאלֵֹהיֶכם ַּכֲאׁשֶ ר ִנִּסיֶתם ַּבַּמָּסה ’ ה -ְתַנּסּו ֶאת  לֹא טז
  :אֱ לֵֹהיֶכם ְוֵעדָֹתיו ְוֻחָּקיו אֲ ֶׁשר ִצָּוךְ ’ ִמְצֹות ה-ִּתְׁשְמרּון  ֶאת ָׁשמֹור  יז
 ְלַמַען ִייַטב ָלְך  ’ ַהָּיָׁשר וְ ַהּטֹוב ּבְ ֵעיֵני ה ְוָעִׂשיָת יח

  :לַ ֲאבֶֹתיָך’ ִנְׁשַּבע ה-ָהָאֶרץ הַ ּטָֹבה  אֲ ֶׁשר -ְׁשָּת אֶ תּוָבאָת ְוָיַר
  :’אְֹיֶביָך ִמָּפֶניָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר  ה-ָּכל-ֶאת ַלֲהדֹף  יט

 

 ] שבת- כנגד הדיבור הרביעי –אלהיכם ' לא תנסו את ה[
 . הפרש ה הש ל ישית הזאת  באה כ נגד די בור הרב יעי  ששמעו מ מצו ות השבת

 הזהירם עתה משה  , להיותו עדות על בריאת העולם,ה בשמירתו" וש בכי לפי שהז ה יר הקד

פקים ו כדרך הפלוסופים המס,ה עליו שלא יערערו באמונה ההיא בחקירותיהם”רבנו ע

קר  יכי שם בא ע.  ושלא יעשו הם על זה נסיונות כמו שעשו במן,באמונת החידוש הכולל

והם  לא . עי שבת לא יהיה בו ובי ום השבי,ששת ימים תלקטוהוהמצוה הזא ת שאמר להם 

 עד שהוכיחם  ויה י בי ום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו כמו שכתוב ,האמינו וינסו אל
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'   וגונתן לכם את השבת' עד אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורותי ראו כי ה ,יתברך על זה’ ה

'  סו את ה לא תנ, כלומר.אלהיכם כאשר נסיתם במסה' לא תנסו את הוכנגד זה אמר כאן 

 ואתם  .בקרבנו  אם אין'  כשאמרתם היש ה, כאשר נסיתם אותו במסה,בעניין קדושת השבת

רוצה . אלהיכם ועדותיו וחקתיו אשר צוך' שמור תשמרון את מצוות ה אבל ,לא תעשון כן

 אין לך עסק . ולמה היה אז ולא קודם לכן, איך היה החידוש: במופלא ממך אל תדרוש,לומר

 אחר שהוא אלהיכם ומנהי ג  , רוצה לומר.אלהיכם'  לשמור את מצוות ה כי אם,בנסתרות

 וכיתר ,והוא מה שהעיד על חידוש העולם כמצוות השבת.  ראוי שתאמינו בעדותיו,אתכם

 . לם יוכ ללו בעדותיו וחקותיווהמועדים גם כן שכ

 

דיבור   כמו שנזכר ב,ת שעם היות שלא נזכר שכר בדיבור הרביעי ששמעו מהשב,ועוד הודיעם

 שאמר למען , ה נמשך אחריוחמישי ובדיבור ה,ועושה חסד לאלפים שאמר ,השני הקודם אליו

כי הנה  .  שלא יחשבו מפני זה שלא יקבלו שכר על שמירת השבת,יאריכון ימ יך ולמען ייטב לך

'  ועשית הישר והטוב בעיני ה , והוא אמרו. עם היות שלא נזכר שמה,לתםובאמת יש שכר לפע

 רוצה ,'להדוף את כל אויביך מפניך כאשר דבר ה. ' לך ובאת וירשת את הארץ וגוולמען ייטב

 . בר טוב ונתן שכר על כללות המצוות ועל כל אחת מהןי שהשם יתברך ד,לומר

 .והוא המור ה שכל דברי משה מתת אלהים הם

 

 כה-כ, דברים ו

 ]'...כבד את אביך' כנגד –פרשת כי ישאלך בנך [
 בוד אב וא ם י כ, ב אה כ נגד הד י בור החמ ישיהפרש ה הרב יעית הז את 

בוד ההורים לגמול להם הטובות שעשו עם  י שעם היות שהם לא הבינו ממנו כי אם כ,והודיעם

 והוא ידי עת , הנה יש עוד במצוה ה זאת צורך עצום שלא נזכר שמה,מודםילם ולודי בג,בניהם

 לאמר מה העדות והחוק י ם  כי ישאלך בנך מחר ,וזה ו אמרו. תיות על פי הקבלהיהידיעות האמ

  . והפרשה הזא ת כבר ביארה בפרשת בא אל פרעה.אלהינו אתכם' והמשפטים אשר ציוה ה

 

 ]עדות חוקים ומשפטים[
 שהבן הז ה ראה בתו ר ה  :רוצה לומר.  השאלה הזאת בכל מצוות התורה תכלול,וכפי  הפשט

 תהנסים והנפלאו כחג הפסח ושאר המצוות שהם עדות ,עדות מהם : מינים מהמצוותשלושה

.  שהם המצוות שאין  טעמם נודע,ה חוקיםוהמ ין השני הם . יתברך לישראל במצרים’ שעשה ה

קול י שהם המצוות שטעמם נודע ונגלה מדרך הסברא וש,המשפטים הם שלישיוהמי ן ה

 . הדעת

ת ת  ישישיבהו אמ'  ציוהו השם ית,שת המינים מן המצוות האלהוולפי שהייתה  שאלתו על של

  :םיי ובורהדברים 



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr*  ואתחנןאברבנאל לפרשת קיצור 

 

38

38

אלהינו ביד חזקה ' עבדים היינו לפרעה במצרים ויו ציאנו ה שיאמר אליו ,אם לעניין העדות

 ,ולא די שהוציאנו משם.  שהיה המלך קשה והארץ קשה, רוצה לומר.אותות ומופתים' ויתן ה

 והנה אמ ר  . ויוציאנו משם,נה הטבע ועשה נסים ונפלאות חוץ מן המנהג הטבעייאבל גם ש

 ,אבל אמר אחרי זה.  בכל דבריואלהינו' הולא אמר '  ו גו'ויצונו ה' אותות וגו' וי תן ה' ו הויוציאנ

’    כי לא היה  ה, וזה:תיי להעיר על עניין אמ,אלהינו כ אשר צונו'  לפני ה,אלהינו' ליראה את ה

. 'ויצונ ו ה. 'ויתן ה.  'ויוציאנו הולכן אמר .  כי אם במתן תורה ומשם והל אה,יתברך לנו לאלהים

 אמר  ,בלנו עלינו אלהותוי שק,אמנם לאחר מתן תורה. לו במצרים קודם התורהושהיה זה כ

 רוצה  לומר מיציאת , מפני העדות הזה.אלהינו כאשר צונו' ולפני ה. אלהינו' ליראה את ה

 .  באו אותן המצוות שנקראו עדות,מצרים

 

לתת לנו את הארץ אשר ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו  ,ואמנם כנגד המשפטים אמר

 לפי , ואמנם לעניין המשפטים נתנם הקדוש ברוך הוא לנו,רוצה לומר. נשבע לאבותינו

ולכן מאותו  . ב וץ המדיני יצ טרך בהכרח משפטים ישריםיוהק. ישב בארץ הזאתישהוציאנו להת

שוב בני האד ם י  לפי שבהם יושלם י,  הוצרכנו אל המשפטים ה הם,בוץ  המדינייצד שהוא הק

  .ב וצם המדינייוק

 שלא עשה כל מ ה  ,כלומר.  הוא תשלום הטענה הראשונה,אותנו הוציא משםואפשר לפרש ש

 וכדי לתת  , כי אם כדי להוציא אותנו משם,שעשה במצרים כדי להעניש המצריים ברשעתם

 . בת העדות והמשפטים י חדיותהיה ה יציאה ס. לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו

 

אלהינו '  לאהבה את ה,לעשות את כל החוקים האלה' ויצונו ה :אמרואמנם לעניין החוקים 

.  אצלו אבל תועלתם הוא מבוא ר,אין טעמ ם ידוע.  לחיו תנו כהיום ה זה,לטוב לנו כל הימים

 ולטוב הנצחי המיוחס לנפש ולאורך החיי ם  ,שמביאים האדם ליראה את השם יתברך

 . לחיותנו כהיום הז ה ועליו אמר .הגשמיים

 

 מה לנו בשאר המצוות מהעדות  ,אמר הבן אם כל כך תועלת יש בעניין החוקיםולפי שי

וצדקה   : הנה מפני זה אמר. הלא יותר טוב הוא לעשות החוקים ולעזוב המצו ות,והמשפטים

 ורמז והעי ד .אלהינו כאשר צונו' תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת לפני ה

כי ,  שבהם כללות המצוות, והחוקים  והמשפטים על העדות את כל המצוה ה זאתבאומרו 

 העדות  : כאשר נשמור את כל המצוה הזאת בכל חלקיה, השם יתברךינפהצדקה תהיה ל

 .  כאשר ציוה אותם,והחוקים ו המ שפטים

 ואם לא יעשו , לפי שגזרת מלך היא, שישמרו החוקי ם מיראת העונשי שראו,וכלל בזה עוד

 אם  ,ות השכרוכ לתק" וג.אלהינו' ליראה את הזה אמר ועל . אותם ישמידם מעל פני האדמה

לטוב לנו כל הימים לחיותינו כהיום   ועליהם אמר . ואם רוחני בעולם הבא,גשמי בעולם הזה

  .הזה
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 ראוי גם כן לשמור המצוו ת להיותם חוקים ומשפטי ם  ,ומלבד יראת העונש ותקות השכר

 רוצה לומר צדקה ויושר , תהיה לנווצ דקהוזהו .  שמפאת עצמם ראוי שישמרם האדם,צדיקים

 וי ש , לפי שהם מצוות טובות מצד עצמם, כאשר נשמור לעשות את כל המצוות,תהיה לנו

 . בהם צדק ויושר רב

 .  ומשפטו יסכים לזה.ק הדברו שצדקה יאמר על ח,ג" ירקפ'  בח לק גהמורהוכבר כתב הרב 

 . וזהו דרך אחר בפירוש הפסוקים
 מלבד מה שהבינו ממנו  , שבדיבור כבוד אב ואם, עליו השלוםלה משה רבנויהנה בזה ג

 . הנה כבר נכללה בו עוד קבלת האבות וצרכה ותועלתה כמה היא. ישראל בשמעם אותו

 

 ] שאלת הבן החכם בהגדה–כי ישאלך [
 כ מו  ,ח דרשו הפסוקים  האלה כנגד הבן החכם" פרשת ימכילתאל בהגדה ב"זחכמינו אמנם 

 . אומר מה העדות והחוקים וגומ רחכם מה הוא : שאמרו

 בעבור מה שראו בעניין  , רוצה לומר היות השאלה פרטית על עניין הפסח,והנה הביאם לזה

 . ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצריםשהיא . התשובה

 כי הוא ראה : הוא כפי מה שאומ ר, איך דרש החכם חוקים ומשפטי ם על עניין ה פסח,אמנם

 שהוא בעבור  שלא הספיק בצקת אבותינו  , כמו עניין המצ ה,הם עדותבעניין ה פסח דברים ש

וראה  .  שעשה בו השם יתברך שפטים, שהיה כ נגד מזל טלה,וגם עניין הפסח עצמו. להחמיץ

ל א ו ושעל מצות ומרורים  יאכלוה ,גם כן בעניין  הפסח דברים שהם חוקים מבלי טעם נודע

ומצא גם כן בעניין הפסח . ממנו עד בקריאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים ולא יותירו 

 שהיה זה על פי המשפט , תושב ושכיר לא יאכל בו,כל בן נכר לא יאכל בו כעניין ,משפטים

 .  כל ערל לא יאכל בווכן. שמי שלא נעשה לו הנס לא יאכל הפסח

 

. לוק במצו ות ה פסח וינתח אותה לנתחיה י כי ון שעשה ח,ומפני ז ה ראו בהגדה שהי ה בן חכם

 כיון  ,לה היותו חכם ירא אלהים וסר מרעי ג,אלהינו אתכם' אשר ציוה הפי הדרישה מול

מה העבודה   ולא כמו שאמר הבן הרשע ,שהודה היות  המצוה האלהית מאת השם יתברך

 . היודור אנושי לא אלי שהנה כוונתו היות העבודה  ס,הזאת לכם

 

יתה  י  וה.הו חילוף המצובתי אבל שאל על ס,היודור אליאמנם הבן החכם הודה שהיה ס

באומרו   -ואם לעניין המשפט ים . עבדים היינו לפרעה במצרים -  אם לעניין העדות,התשובה

.  ולא לבן הנכר ולגר ולתושב הארץ ולערל,רוצה לומר אותנו הוציא משם. ואותנו הוציא משם

לעשות  '  הונווויצ :ה הז את השיבווקה אשר במצווולעניין הח. ולכן לא צוו הם מאוכלי הפסח

ולהיות החוקים ההם מהעדות והחו קים והמשפט ים  . וכמו שפירשתיקים האלה ואת כל הח

וה והמצוצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל  לכן אמר ,לםונכללים במצוות הפסח כ
 .  רוצה לומר מצוות הפסח, בלשון יחידהזאת
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 מלבד אותה התשובה  אף,רוצה לומר. אמנם אמר המגיד אף אתה אמור לו כהלכות הפסח

 שהוא אין  , עד הדבר הקטן, אתה אמור לו שאר ההלכות שיש  בעניין הפסח ,ההנאמרת בפרש

 . מפטירין אחר הפסח אפיקומן

ה  ההיא כפלי ם לתושיה ממה ו  ו שיש במצו,ובז ה הב ן ה חכם יבין  ויש כיל כי יש ל אלוה מלין

  .ששאל

 אברבנאל דברים פרק ז
 ו-א, דברים ז

 ]נגד חמש דברות אחרונותפרשת כי יביאך כ[
 ד "הספק הכ
כי אין עניין לאמונת . אלהיך' והוא כי הפרשה הזאת תוכלל בדיבור אנכי ה. יחו דיבמצוות ה

 .  אם לא שיהי ה אחד,מחויב המצ יאות

 . ולמה אם כן באה בפני עצמה ובפרשה  בפני עצמה

פלגת ושיהיו  ולמה אמרו שהיא קבלת עול מלכות שמים והזה י ר עליו בעניין האהבה המ ו

 והקשירה  ,בור בכ ל עת ובכל מקוםינון והדיוהש. הדברים ההם על לבו בכל העתות אשר זכר

 . והכתיב ה

  מקום שנהג ו  קואמרו רבותינו בפר. ם שהיו אומ ריברו ך שם כבוד מלכותו לעולם ועדומה עניי ן 

 .לזה נמריה בחשאי. ה לא אמרו” שמשה רבנו ע,ודברים רבה) ו"נ' פסחים ד(

 
 ה " הכהספק

ו ה  ולו על עשיית המצופור המאמר כיכרון עשרת הדברים וסיה אחרי ז"למה הביא משה רע

  : פרשיות ממצוות מיוח דותחמש

 

 . 'פרשת היחוד שמע ישראל וגו שונהארה

פרשת והיה כ י י ב יאך וגומר כי  הנה הפרש ה השנית הז את אין בה כי אם אזהרה  שניהוה

והאזהרו ת האלה כבר נזכרו למעלה  .  אלהים אחריםיתברך ו שלא ילך אחר’ שלא ישכח את ה

 . ובשמו תשבעומה עניין אמרו . שופעמים של

ולמה לא .  ולא ידענו למה הביא זה לכאן.אלהיכם'  הוא לא תנסו את השלישיתוהפרשה ה

. וה ושאר הדבריםולא תתאוו תא. הזכיר גם כן על שאר העונות שעשו במדבר לא תאוננו רע

חסת יוהנה התשובה נראה שהיא בלתי מתי. י ישאלך בנך מחר לאמרכ רביעיתהוהפרשה 

 ופעם ידבר ,ח ההגדה של פסח על הבן החכם"י'  פרמכילתא לדעת מי שדרש ב,עם השאלה

 .  ופעם מהחוקים לבד,בה מהעדות והחוקים והמ שפטים

ל  תון מן  ה אומות ולבטיוהיא באזהרת הח. שיתיהחמ והיא ,אלהיך' הופרשת והיה כי יביאך 

 .  ויזכ ור אותו עוד פעמים רבות,וגם זה כבר נזכר.  שלהםעבודה זרה
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 ראוי לספק למה באו במקום הז ה  ,סוף דבר כי אם היו החמ ש פרשיות האלו מצוות מיוחדות

 . ה כל לופור ואין  בה מצוילה סוא פרשת עקב שהיא כוואחריהם תב. ברותיאחרי הד

לת יאו  בשאר הפרשיות מתחוהמצוות שיבאו החמש  פרשיות האלה עם שאר ווהי ה ראוי שי ב

 .  כיון שלא מצינו סמך ולא קשור לשיבאו במקום  הזה,ראה אנכי והלאה

 
 כה- כדלספקות תשובה

 ]חמשת הדברות האחרונות וייחסם לשבעה האומות[
 .דברות שהיו בלוח השניההפרשה החמישית כנגד חמש 

 ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה  לא תרצח להגיד שעם היות שישמעו באו תם דיבורים ,וענינה

אין ראוי שיחשב שאלו הדברים כולם אסורים בשבעת העממים או מותרים בהם . ולא תחמוד

 . אינו כן. כולם כמות זה כן זה

 לא תנהג בהם דיבור לא ,ים ההםי ונשל מפניך את הגו,אלהיך אל הארץ' כי כאשר יביאך ה

גם כן מנהג דיבור לא תגנוב בדבר  ולא תנהג . כי ה כה תכה אותם. תרצח אבל בהפך

רוצה לומר לא תעשה . ולא תכרות להם ברית ולא תחנם. אבל החרם תחרם אותם. שבממון

 .מהם חן וחסדיע

לא  וזהו אמרו .  ראוי לנו להיות נוהג בהם,בור  השלישיי שהוא הד,לא תנאףאמנם דיבור 

קח בתו  י למה לא ת,לזהינתן הסיבה י. קח לבנךיתן לבנו ובתו לא תיתתחתן בם בתך לא ת

רוצה לומר כי ימשך הבן אחרי אמו ויסיר  . כי יסיר את בנך מאחרי באומרו ,לבנו של ישראל

 הנה אם כ ן  .' וגוועבדו אלהים אחרים אמר ,תן לבנוי שלא י,ואמנם כנגד הבת. את לבו מאחרי

 . כי תשא וכבר באו המצוות האלה בפרשת משפטים ובפ רשת .ווג וני אוףיאסר בהם כל מיני ז

 

ע ו ר י ויה יה ש.א ללוקחו לעצמוו כדי שלא יב,וגם כאן ציוה  שלא יחמוד דבר מכל אשר להם

ולא  .  מזבחותם תתוצון ומצבותם תשברו וגומר, כי אם כה תעשו להם להחרימם,הכתוב

  .ד אותםותבאו לחמ

ד  אבל לא תנאף ולא תחמו .  לא תרצח ולא תגנוב אינם נוהגים בשבעת העממין,הנה אם כן

 הוא  ,וכל זה  ממה שיגלה  שמה שקבל משה רבנו עליו השלום.   רבהההם נוהגים ב הם בחומר

 . קרהיתת התורה ועיאמ

 ואין ראוי לנהוג , לפי שהעדות שקר הוא דבר רע מפאת עצמו,ובעניין לא תענה לא זכר כלל

שקר שנאתי ) ט"תהלים קי(וכמו שאמר המשורר . אותו לא עם האוהב ים ולא עם האויבים 

 . ואתעבה

 

אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונש ל ' כי יביאך הוהתבונן אמרו  בפרשה הזאת 

 אין ראוי , שכיון שהאל  יתברך נתעצם כנגד האויבים ונתנם בידיהם,ה נרצה לומר. גוים רבים
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 כי האדון  או המלך בה תעצמו בעבו ר עבדו לאבד את , ולא להשלים עמהם,שיכרתו להם ברית

לא ולזה אמר . ן ראוי לעבד שישלים עם האויב ים ההם מזולת רשות האדון וחפצו אי,אויבי ו

כי במקום שהי ה  . כי אין כבוד למנצח שיתחתן במנוצח. תכרות להם ברית ולא תתחתן בם

 .  ישוב להיות כמוה ו בשוו י ו מעלה מצד החתון,משועבד אליו

לא  . אלהיהם בריתלא תכרות להם ול באומרו ,וכבר באה המצוה הזאת בפרשת משפטים

כי עם קדוש  באומרו , ונתן כאן הסיבה למה לא יתחתן בהם.ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי

דש וואין ראוי שיתערב דם וזרע הק. להיות לו לעם סגולה' אלהיך ובך בח ר ה' אתה לה

 .  ששלח השם יתברך מארצו, בדם הנמאס ובזרע המקולל,הנבחר

 

ולכן  . ר אל עשרת הדברות אשר זכרוות האלה ושהן ביאהנה התבאר מזה צורך חמש הפרשי

 כדי לגלות  , ואחריהם חמש פרשיות אלה,ה במקום הזה עשרת הדברות”הביא משה רבנו ע

ל ן  וושמצוות התורה כ.  מסכים עם מה שהשמיעם הוא עליו השלום,לישראל שמה ששמעו הם

 . נכללו בעשרת הדברות

ולכן באה מצוות היחוד .  כולם מאת השם יתברךוהוא ממה שיורה הי ותם אלו ואלו אלהיות

 . בהיותה נכללת בדיבור הראשון

 .ה"ד וכ"והותרו בזה הספקות כ
 

 יא-ז, דברים ז
  :ָהַעִּמי ם-ַאֶּתם ַהְמַעט  ִמָּכל -ָּבֶכם ַוִּיְבַחר  ָּבֶכם ִּכי’ ָהַעִּמים חָ ַׁשק  ה- ֵמרֻ ְּבֶכם ִמּכָ ללֹא ז
 ַהְּׁשבֻ ָעה  ֲאֶׁשר נִ ְׁשּבַ ע ַלאֲ בֵֹתיֶכם -ִמָּׁש ְמ רֹו ֶאת ֵמַא ֲהַבת ְיהָֹוה ֶאְתֶכם ּוִּכי ח 

  :ִמְצָרִים-ֶאְתכֶ ם ְּבָיד ֲחָזָקה ַוִּיפְ ְּדָך ִמֵּבית ֲעָבִדים ִמַּיד ַּפְרעֹה מֶ ֶלְך’ הֹוִציא ה
 

 ]עניין עם סגולה[
 ו "הספק הכ

 מלאכתו או וכי יעלה על הדעת שהיה צריך המון רב לעשות. לא מרובכם מכל העמיםבאומרו 

בכם כי אתם המעט מכל '  לשיאמר לא מרובכם מכל העמים חשק ה,ללחום מלחמותיו

 . העמים

 לולא שהאחד ,והנה החשק והאהבה דבר אחד. אתכם' כי מאהבת ה כי מה עניין אמרו ,ועוד

 כי יהי ה אם כ ן  ,בכם אלא בעבור שאהב אתכם' ואיך יאמר לא מרובכם חשק ה. מופלג מהשני

 . ו בב דבר אחדהסיבה ו המס

 .ומה עניין לזה  עם יציאת מצרים שאמר ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים

 
 ז "הספק הכ

 כי אין ה הודעה הזאת ממה שנצטרך אלהיך הוא האלהים האל הנאמן' וידע ת כי הבאומרו 



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr*  ואתחנןאברבנאל לפרשת קיצור 

 

43

43

  ?הוא האלהים'  האם לא ידענו כי ה.אליה במקום הזה

ועושה חסד . ך אל קנא פוקד עוון אבות על בניםאלהי' אנכי הוהנה בדיבור  הראשון אמר 

 והיה ראוי שיאמר אל פניהם .ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו ומה עניין אמרו לאלפים

 . להאבידם

 .  כי בלא ספק המאמר הזה ה וא כפוללא יאחר לשונאיו אל פניו ישלם לוולמה חזר לומר 

אמרו . והי ותו האל הנאמןואיך היה תכלית הדברים ההם אשר זכר מהחשק והשבוע ה 

וזה הדבר  . ושמרתם את המצוה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם

 .כבר נזכר למעלה פעמים רבות אין מספר

 
 כז- כולספקות תשובה

 בי אר אליהם עניין   ,לפי שאמר שהם עם קדוש מהשם יתברך ולכן אין ראוי שיתחתנו באומותס

רוצה לומר הלא ראיתם נס גדול  . לא מרובכם באומרו ,ועם סגולתוהיותם בחירי  השם יתברך 

 כי אם על ,ומלת חשק לא נאמרה כאן על האהבה.  והוא שחשק השם יתברך בכם,ונפלא

 .  שהוא מלשון דבקות,והוא מלשון וחשוקיהם כס ף.  שהיא בישראל במשכן,דבקות השכינה

 

 וברוב עם הדרת ,יו תם רביםואמר שלא היה הדבקות  ההוא וה בחי רה אשר בחר בהם לה

כב י השמי ם לרוב בפני עצמם ובערך ו כי עם היותם ככ.כי הם המעט מכל העמים. מלך

ואם כן  .  הנה בערך אל שאר העמים היו הם עם מועט,הסתעפותם משבעים נפש בזמן מועט

 מאהבה מ וחלטת  , רוצה לומר.אותם'  כ י אם מאהבת ה, בהם השכינה  בעבור זההלא נתדבק

 .  פשוט  שאהב אתכם נמשך אותו הדבקותומרצון

 הלא , ואמרתם במה אהבתנו.'אהבתי אתכם אמר ה) 'ב' מלאכי א(ומסכים לזה אמר הנביא 

 רצה  , שבהיותם אחים יחידים שווים,רוצה לומר. ואוהב את יעקב' אח עשו ליעקב נאם ה

  .הקדוש ברוך הוא לאהוב ליעקב ולא לעשו

 

ומשמרו את השבועה אשר  וזהו שאמר ,בוק והחשקידוזכר גם כן שלסיבה אחרת היה ה

'   הוציא ה, רוצה לומר בעבור האהבה  ובעבור השב ועה,לוו שבעבור זה כנשבע לאבותיכם

 .  רוצה לומר להיות לו לעם נחלה,אתכם ביד חזקה ויפדך מב ית עבדים

יך הוא  אלה' כי ה אמר ,ולפי שלא יחשבו שלאורך הזמן תם זכו ת האבות ושלא יועיל להם עוד

 , רוצה לומר.האלהים האל הנאמן שומר הברית וה חסד לאוהביו  ולשומרי מצו ותיו לאלף דור

יתברך זה  ’ כי הנה ה. אם לארץואל תתמה איך הפסיק זכות מהאבות כל כך מהשנים עד ב

 והוא אם ,י וכל זה היה בתנאי עצמ.דרכו להמשיך זכות האבות על הבנים לאלף דור

כי אז יעמיד להם זכות האבות הברי ת והחסד אשר  -ש ו מרי מצוותיו  המקבלים יהי ו אוהביו ו

יהיה   - כי אם שונאיו ,אמנם אם לא יהיו אוהב י ו ושומרי מצו ותיו. נשבע להם עד אלף דור

 .כי הוא משלם לשנאיו אל פניו להאבידו . הדבר בהפך
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 ר ַהְּבִרית ְוַהחֶ ֶסד  ֱאלֶֹהיָך הּוא ָהאֱ לִֹהים ָהֵאל ַהּנֶ ֱאמָ ן ׁשֵֹמ’ ה- ִּכיְוָיַדְעָּת ט 
  :ְלֶאֶלף ּדֹור] ִמְצֹוָתיו) [ִמְצֹוָתו(ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמ רֵ י 

  :לֹו-ָּפָניו ְיַׁשֶּלם-ָּפָניו ְלַהאֲ ִבי דֹו לֹא ְיַאֵחר לְ ׂש ְנאֹו ֶאל - ְלׂשְנָאיו  ֶאל ּוְמַׁש ֵּלם י
  : ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמ ַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹו ָתםַהִּמ ְׁשּפָ ִט ים-ַהחֻ ִּקי ם ְוֶאת-ַהִּמ ְצָוה ְוֶאת - ֶאתְוָׁשמַ ְרָּת יא

 

 .  ואמ נם מה  הו א עני ין ה מיד ה הזאת
 שהקדוש ברוך הוא משלם גמול ,אמר. מגזרת תשלום וגמול - ומשלם י"רשהנה פירש ] 696[

ושלא יאחר הגמול הטוב ה ז ה  .  כדי להאבידם בעולם הבא,טוב לשונאיו בחייהם בעול ם הזה

 . אונקלוסוזה ו דרך .  בחייהם בעולם הזהמלתת אותו אל שונאיו

 

 ]הגמול בעולם הזה ובעולם הבא[
 היה יותר ראוי לפרש הכתוב הראשון על העולם הזה  ,ולפי שיהיה לדבריו כפל גדול בכתובים

 . והשני על העולם הבא

 שיתן להם גמול טוב בעולם הזה על זכיותי הם כדי  להאבידם מן  ,ומשלם לשנאיו אל פניויאמר 

 רוצה . אל פניו ישלם לו,לא יאחר לשונאו - רוצה לומר בעולם הנשמות -  כי שם.ם הבאהעול

 . נשו לרשע בעולם הבאו שלא יאחר לתת ע, העונש כפי מעשיו לא יאחר לשונאו,לומר

 

 נפרעים ,ונותו שמי שרובו  זכיות ומ יעוטו  ע,ד תו של הקדוש ברוך הואי שזוהי  מל"רזוכן זכר ו 

פ ך  יובה.  כדי שיטול שכרו משלם בעולם הבא,קלות שעשה בעולם הזהממנו ממיעוט  עבירות 

 ,  שמשלם אליו שכר מצוות קלות שעשה בעולם הזה ,כשיהי ה רובו  עבירות ומיעוטו זכיות

 , כמו שביארו זה במסכת תעניות ובמסכת פאה,פ רע ממנו משלם בעולם הבאיבשביל לה

 .  ובמקומ ו ת אחריםבראשית רבהוב

 

לפי שבא הגמו ל .  אין ראוי שנחשוב שאליה כיון  בכתוב י ם האלה,  כןאבל עם היות המידה

 .  שניהם בלשון אחד שוה, והעונש הנפשיי,הטוב מז ה ה עולם

  :לֹו-ָּפָניו ְיַׁשֶּלם-ָּפָניו ְלַהאֲ ִבי דֹו לֹא ְיַאֵחר לְ ׂש ְנאֹו ֶאל - ְלׂשְנָאיו  ֶאל ּוְמַׁש ֵּלם י

 

 ושהפנים . השני כנוי לשונאואל פניו. ה" הראשון כ נוי להקבאל פניוויותר נכון שנפרש 

 . על פני אהרן אביהם  והשניים הם  מלשון חיים  כמו ,הראשונים הם מלשון השגחה או כעס

 שהוא יתברך שומר הברית והחסד לאוהבי ו   ,יאמר. ושלא ידברו שני הכתובים כי אם מהעונש

ה מיסר אותם אל "ב רוצה לומר שהק,ואמנם לשונאיו משלם להם. ולשומרי מצוו תיו לאלף דור

כי הקדוש ברוך הוא ימסור את . חלקם' פני ה )איכה ד( על דרך , והם פני הכעס אשר לו,פניו

וגם לא .  להאביד אותם ואת כל אחד מהם מן העולם, או אל פני השגחתו,שונאיו אל פני כעסו

 ישלם ,נא רוצה לומר בחייו של שו,נשו כי אל פניוו אבל במהרה לא יאחר ע,יאריך אפו לשונא

  .לו
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 שלא יאחר ולא יאריך :רוצה  לומר. ה" גם כן שיחזור להקב,אל פניו ישלם לווכבר נוכל לומר 

 .  או פני השגחתו אליו, אבל פני כעסו יתברך,יתברך לשונא’ אפו ה

 . ישבי ם בכתוביםיושניהם פירו שים מת

 

  :אבל כבר יסופק על זה
 והי ה  .עלםו ולא ישלם להם כפ,עוברי רצונוה יתברך יאריך אפו ל"כי עינינו הרואות שהקב

 .  יבלו ימיה ם בטוב ושנותם בנעימים,עתקו גם גברו חיל' שונאי ה

 

 לפי שאין ספק  .אבל זה איננו סותר למה שזכר הכתוב ממדותיו של הקדוש ברוך הוא

 לתת שכר טוב להולכים בתמים עד אלף , שהמשפט וה יושר של הקדוש ברוך הוא כן יחייבהו

 קל מהרה ישוב גמולו י אם כ,וגם זה לא באריכות אפים. ושונאיו' להאביד אויב חרף ה ו,דור

 ,אבל פעמים רבות הקדוש ברוך הוא הוא מאריך אפו אל הרשעים לסיבות אחרות. בראשו

 ,  כדי לתת להם שכרם בזה העול ם בעד מיעוט זכיות שעשו ,כפי מה שתראה חכמתו העליונה

 ואם  ,]ערבי פסחיםפרק ב[ל "  כדבריהם ז.ר כל בריה ו בריהואין הקדוש  ברוך הוא מק פח שכ

. להם אפו עם כל רשעתם'  שלזה יאריך השם ית,צאו מהם אנשים צדיקים וטובי םימפני שי

 כדי שיצא ממנו , שהאריך הקדוש ברוך הוא לאחז,עירובי ןמסכת וכמו שאמר  רבי יאשיה  ב 

 .  כדי שיצא ממנו מרדכי,א ולשמעי בן גר;  כדי שיצא ממנו יאשיהו, ולאמון;חזקיהו

 .  הצדיקים ורעותיהםתז וצרו"וכן יש סיבות  אחרות לשלות הרשעים בעוה

 

ומשלם   היה כמו  שאמר , מבלי  הב טה לתכלית ובחינה אחרת,אבל היושר  הפשוט האלהי

אין  שוכבר זכרתי פעמים רבות : לשונאיו אל פניו להאבידו לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו

 כמו שאמר כאן ,או הדברים פעמים בלשון רבים ופעמים בלשון יחידו יבפלא מאשרתלה

 והכלל איננו דבר אחד כי אם מקוב ץ  , כי הרבים הם כלל אחד.להאבידו פניו נאיוולשומשלם 

וה ואת החוקים וושמרת את המצ ,ה מכלל דבריו” והנה הוליד משה רבנו ע.מפרטים רבים

 כיון שהקדוש ברוך הוא שומר הברית  :כאומר. םואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשות

 , ראוי שאתה,נאיו להאבידוו והוא גם כן משלם לש,והחסד לאוהביו  ולשמרי מצוותיו לאלף דור

יתב רך ’  כדי שתהיה מאוהב י ה, תשמור את המצוה ואת החוקים ואת המשפטים,ישראל

תהיה מכלל השונאים  ולא ,ר לך את הברית ואת החסדוושמ. וחושבי שמ ו  ושומרי מצו ו תיו

  .זהו כלל הדברים. המוכנים לאבדון ומות

 .ז"ו וכ"והותרו עם זה השאלות כ
 

 

 
 


