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 פרשת עקב
  המשך-אברבנאל דברים פרק ז 

 

  טז-יב, דברים ז
  ֵעֶקב ִּתְׁש ְמעּון ֵאת ַהִּמ ְׁשּפָ ִטים ָהֵאֶּלה ּו ְׁשמַ ְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְוָהָיה יב

  :ַהֶחֶסד  ֲאׁשֶ ר ִנְׁשּבַ ע ַלֲאבֶֹתיָך-ַהְּבִרית ְוֶאת- ֶאתֱאלֶֹהיךָ  ְלָך’  ְוָׁשַמר ה
 

 הכתובי ם האלה קשורים ונסמכים זה בזה עם מה שלמעלה ,םכפי סדר הדברים ואמיתת

 הוא כדי שיתחיל בשכר  ,ל התחלת הסדר הזה בזה המק ו ם"זחכמינו ואם כי סדרו . מהם

 והיו  ,רש אותם בפרטיות אחד אל אחד ואחר כך יפ,ולפי שכלל כאן כל מיני הטובות. המצוות

וזה  טעם היות פה  . אם כן הכתובים האלה ראש ויסוד לשאר הפרשיות הבאות אחריהם

  .התחלת הסדר הזה

 

 הספק הראשון 
 כי למה נתן השכר הגדול הזה אשר ,והוא. והי ה עקב תשמעון את המשפטים האלהבאומרו 

ושמרת והנה בפסוק שלפניו אמר . וות ו לא זכר דבר מהחוקים ו ה מצ,זכר בשמירת המשפטים

ויאמר . לםווהנה מהראוי היה שיתן  השכר עליהם כ. את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים

 .  או יפרט את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים,והיה עקב תשמעון אותם

 : כתבי"רשו

  את הברית ואת אלהיך לך' ושמר ה - המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמרון םא

  .החסד אשר נשבע לאבותיך

 ל כתב " זרבי משה בר נחמןוהרב 

לו במצוות שלא יחטאו בהם ו לפי שלא יהיה עם רב נזהר כ,ראה להזהיר במשפטים

 כי ,ועוד.  כמו שנאמר בהם וכל ישראל ישמעו וייראו,רק במשפטים יעמידו התורה. כלל

מרו לא תחוס עינך וכא. רבים ירחמו מלסקול האיש ומלשרוף אותו בעשותו העבירה

 .'עליו וגו

 .ואתה רואה כמה מהחולשה יש בטעמי ם האלה

 
 פתרון הספק הראשון

 . ואמ נם למ ה  אמר משפ טי ם ולא חוקים  ולא ע דות
 .אחשוב אני בו אחד משני דברים

 פעמים על דבייחוכי הנה הוא נאמר .  שהמשפטים הוא שם נאמר כולל ומיוחדהאחד הוא
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אלה המשפטים אשר תשים לפניהם לא תטה משפט  מו שיאמר  וכ.  שבין  אדם לחברוםהדיני

 ,  אם שטעמם נודע ונגלה,יותנ ויאמר גם כן משפטים לכלל כל המצוות התור.אביונך בריבו 

 ואם במה שבי ן  ,אם במה שבין אדם לחברו.  הנקראים חוקים,ואם על המצוות שטעמם נעלם

 . משפטים ועל זה המכוו ן הכללי בשם ,אדם למקום

ואל תצל מפי דבר אמת עד מאו ד   :ואמר. גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך בכל עת :אמר דוד

'  רחמיך רבים ה. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. יכי למשפטיך יחלת

 . כמשפטך חייני

 

 ויותר ויותר על הדברים , כי אם על דבר המצוות התוריות,ולא אמר זה על דיני קנסות וחבלות

לם בשם  וואמנם קראם כ. כי בה ם הדיבור הי ה יותר עצום בינו לבין אלהיו. שבין אדם למקום

 . וכמו שאמר אשר לו חוקים ומשפ טים צדיקים, להיותם משפט וצדק,משפטים

וון על כל המצוות  יכ. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלהוהנה במה שאמר כאן 

 כי כמו שאמר ,נודע אלינו עם היות שבקצתם אין טעמם , כי הם כולם כפי עצמם,בכללותם

 ככה אמר כאן משפטים עליהם ,מצוות וכללם כולם בשם ,לאהביו ולשמרי מצוותיולמעלה 

והיה   הוא אמרו ,והאות המורה כי לא כוון הנה בשם משפטים כי אם על כלל המצוות. לםוכ

 על המצווה והחוק י ם  האלה כי הנה רמז באומרו ,עקב תשמעון את המשפטים האלה

 .  ש זכר בכתוב למעלהוהמשפטים

מוד ו ידיעת המצוו ת  י רוצה לומר הל, כי הוא הקודם באמת,ועל כולם ציוה השמיעה ב ראשונה

 ,  כי כבר ידעת מפרק אלו הן הלוקין. ואחר כך אמר ושמרתם כנגד מצוות לא תעשה. והבנתם

 .  אינו אלא לא תעשהאל והשמר פן ש,ובכמ ה מקומו ת

 . לםו כי בזה י וכללו  המצוות כ,ה הוא כנגד מצוות עש,ועשיתםואמר 

 כמו  , כי השכ ר הוא הבא באחרונה, או בשכרו, רוצה  לומר בעבור  זה,ואמר שבעקב זה

 ישמור להם הקדוש ברוך הוא את הברית ואת החסד אשר נשב ע ,שהעקב הוא  אחרית הגוף

 . כמו שאמר למעלה שומר הברית והחסד לאוהביו ולש מרי מצוותיו לאלף דור,לאבותיהם

  

יתברך את הברית ואת החסד אשר נשב ע  ’ א שכר המצוות שישמור הוואל יקשה עליך איך יב

 כי הנה הייעודים הא להיים הם כולם  . מצד עצמו לקיים שבועתומחויב בהיותו דבר ,לאבות

 יזכו  להתקיים בה ם ,ים מ צד עצמם במעשיהםיואם ישראל יהיו ראו. בתנאי הכנת המקבלים

 ולא יזכו אל , לא תתקיים בהם השבוע ה,ו ראויים ו מוכנים אליוואם לא יהי. שבועת האבות

 . ייעודי האבות  שהיו כולם כפי זה התנאי

 כי בקיום המצוו ת  ,אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך' ושמר הולכן אמר 

 וכלל בזה גם כן  . לא באופן אחר,יהי ו ראויים ומוכנים לזכות ולירש הברית והחסד ההוא

 , לא יזכו בה ישמעאל ובני קטורה שהיו בניו,ועה שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהםשהשב

 . באופן שכל מה שנשבע הקדוש ברוך הוא לאבות ישמור אותו לישראל
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רוצה לומר ששמר .  ברוך שומר הבטחתו לישראלל"רזועל דרך זה ראוי שיובן מ ה שאמרו 

 .הבטחתו ולתת אותה ולקיימה בישראל

 

 הספק השני 

 ַאְדמָ ֶתָך ְּדָגְנָך ְוִתירְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך -ִבְטְנָך ּוְפִרי - ּוֵברַ ְכָך ְוִהְרֶּבָך ּוֵבַרְך ְּפִרי ַוֲאֵהְבָך יג
  :ִנְׁשּבַ ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך-ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹ ת צֹאֶנָך ַעל ָהאֲ ָדָמה  ֲאֶׁשר -ְׁשַגר 
  : ֶיה ְבָך ָעָקר ַועֲ ָקָרה ּוִבבְ ֶהְמֶּתָךִיְה-ָהַעִּמים לֹא - ִּתְהֶיה ִמּכָ לָּברּוְך יד
  : ׂשְנֶאיָך-ַמְדוֵ י ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת לֹא  ְיִׂשיָמם ָּבְך ּוְנָתָנם ְּבָכל-חִֹלי ְוָכל-ִמ ְּמָך  ָּכל’  הְוֵהִסיר טו

 
ממך כ ל ' והסיר ה. ברו ך תהיה מכל העמים. ו אהבך וברכך  והרבך :למה הרבה  בשכר הזה

 .  שבאו בפרשהתוכל שאר הברכו. וכל מדוה מצריםחלי 

והיה אם ) בשלח' פ( כמו שאמר במרה ,ומצאנו פעמים אחרות ייעד בשכר בדברים מועטים

והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר ' שמוע תשמע וגו

 , צר בזיכרו ן השכריוקה נה הרבה בת נאים . רופאיך' שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה

 , באומרו ו היה עקב ת שמרון את המצוות האלה,צר בתנאיםי שק,ההפך מה ש עשה בכאן

 . שהיא אחת מהברכות שנזכרו כאן, כי שם יעדם בלבד מהרפואה והבר יאות:והאריך בשכר

 

 פתרון הספק השני
 הש כר   כי, ואינו כן.שהוא פירוש הברי ת והחסד. ע"ראב כתב הואהבך וברכ ךואמנם אמרו 

 שהוד יע אותם שמלבד שישמור  ,אבל אמיתת העניין הוא. שזכר כאן לא נמצא בייעוד האבות

 שיזכו  אליהם מפאת ,ב להם טובות אחרותי עוד ייט,להם הברית והחסד שנשבע לאבות

  .עצמם לא מפאת האבות

 

 ]לישראל' שלושה סוגים של טובות מה[
 :ורשם בזה שלשה מינים מהטוב ות

 . ת הטוב ות החיצונ יות האחד  הוא ב תוספ
 עוד יאהב אותך הקדוש ,רוצה  לומר מלבד שבועת האבו ת. ואהבך וברכך  והרבךועל זה אמר 

י  ר ואם בפ, אם בפרי בטנך הבנים והב נות:בוי גדולי ויברך אותך בר,ברוך הוא מפ את עצמך

 .  שגר אלפיך ועשתרות צאנך, וכן בעניין המרעה.אדמתך דגנך ותירושך ויצהרך

 לא נשבע  , הקדוש ברוך הוא, עניינו שהוא,ל האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לךעואמרו 

ולכן  . בוי ושפע שאר הטובות לא נכללו בשבועהיואמנם ר. אל האבות כי אם ירושת הארץ

 , אמר שישמור השם יתברך להם את הברית ואת החסד שנשבע לאבותם שהיא ירושת הארץ

 וזה ו  , יאהב ויברך וי רבה אותם וכל נכסיהם,בותועוד למעלה מירושת הארץ שעליה נשבע לא

 נוסף למעלה ממתנת האדמה כאשר נשב ע  , רוצה לומר.על האדמה אשר נשבע לאבותיך

 . לאבותיך לתת לך
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אבל בהיותם  . וכלל עוד שלא תהיה ברכתם בקיום המצוות כי אם בהיותם בא רץ הנבחרת

 .פלגה כמו שהי ה  בהיותם בארץ לא יתברכו באותו ה שפע והה, אף שיקיימ ו המצ וות,בגלות

  .לפי שהאדמה הנבחרת היא מוכנת לקבל השפע והברכה האלהית יותר מזולתה

 
 הספק השלישי 

 אלא שיתרבו ישראל , שיראה מזה שהעמים יהיו מ בו רכיםברוך  תהיה מכל העמיםבאומרו 

 גם כי היחס . ואכלת את כל העמים , והוא הפך מה שאמר מיד אחר זה.יותר מהם בברכה

 מה לנו  ,ואם נאמר שיהיו ישראל מבורכים מפי  ה עמים.   שאין לו צורך מישראל,הזה יראה

 .שנהיה מבור כים מהשבע אומות

 

 פתרון הספר השלישי
בו י הטו בו ת  יולפי שלא יאמרו שגם שאר האומות ה ם מבורכים ב ימי הצלחותי הם ומושפעי ם בר

  ?ן על שאר העמים ובמה יוד ע איפה שהיה גם בזה לישראל יתרו,האלה הגשמיות

 :בשני יתרונות -מפני זה אמר אליהם ברוך תהיה מכל העמים  -

 .בוי  הברכה שתהיה מב ורך ומושפע בשפע גדול יותר מכל שאר העמיםיברהאחד 

 כי עניינם  , כמו שימצא בשאר העמים, שלא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמת ךוהיתרון השני

 . ינך אלהי בדרך השגחהי וענ,הוא טבעי

 

  :)עקב' פ( דברים רבה רשמדו

 אין שבחה ש ל מטרונא בשעה שהיא מתברכת , אמר רבי חייא.כל העמיםמ ברוך תהיה 

 .  אלא בשעה שמתברכת מצרותיה,מקרובותי ה

 כי  ,שכל העמים יודו בפיהם שישראל הם מבורכים. ם הפועל"כל העמים ממם "הנה עשו מ

היה ז ה על דרך מאמר המשורר  ו.ב בר כתםו  עד שצריהם יודו בר,תהיה השפע תם כל כך

 . יברכנו אלהים וייראו או תו כל אפסי ארץ) 'ז ח"תהלים ס(

 .הנה כל זה אמר כנגד המין  הראשון מהטובות שהם בדברים הגשמיים אשר הם מחוץ לאדם

 

 ואמ נם המ ין  השני  מהשכ ר  
י ואמר בכל חול. ממך כל חולי' והסיר ה ואמר על זה .אמר שיהיה הוא בבריאות וברפואה

 כיון על החולאים הנהוגים  ,לפי שבאומרו כל חולי. לא ישימם בך מצרים יובמדוו . הסרהלשון 

 בהיו ת , ולכן אמר בהם לשון הסרה שיסירם השם יתברך מהם,שעל המעט ימלט האדם מהם

 . כל אדם מעותד אליהם כפי המנהג הט בעי

ועל האל ואצבע אלהים   והם מפ,א על כל אדםו שאינם רגילים לב,וי מצרים הרעיםואמנם מד

אמר שלא ישימם בם בהיותם אוהבי השם יתברך ושומרי  . להעניש בהם את הרשעים

 . מצוותיו
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 שאם לא יבאו המגפות ושאר המיתות לא תוכ ל  ,ולפי שהמיתו ת המקריות הן צריכות בעולם

 באופן  ונתנם בכל שונאיך לזה אמר .האדמה להכיל ולסבול כל האנשים הנולדים בה

 ' ה והם יגילו ב,גם שבזה ישמחו כי יחזו נקם. נאיהם לא בהםושלם בשוהוא ישההכרח ה

 .יתברך

  

 הספק הרביעי 

 ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ’  ָהַעִּמים אֲ ֶׁשר ה-ָּכל - ֶאת ְוָאַכְלָּת טז
  : מֹוֵקׁש הּו א ָלְך-ֱאלֵֹהיֶהם ִּכי-ָתחֹוס ֵעיְנָך ֲעֵליֶהם ְולֹא ַתֲעבֹד ֶאת-לֹא

 
  שהוא מצווה  יצווה לישר אל ,ראה מ ה מאמר הזהי כי הנה י.ל העמיםואכל ת את כבאומרו 

 יקשה מאוד  ,ואם הדבר כן.  ולא יעבדו את אלהיהם, ולא ירחמו עליהם,שיאכלו ויחרימו אותם

והנה המצוו ה הזא ת . למה הביא ה מצווה ה זאת בתוך השכר אשר ייעד אל שומרי המשפטים

ומה ראה במקום הז ה  . לת ראה אנכייתחא עוד אחרי זה בו ותב,כבר באה בפרשת ואתחנן

 .פורים האלהי אחרי כל הס,להביא המצוו ה הזאת בלבד

 

 פתרון הספק הרביעי

 ]המין  השלי ש י מן השכ ר[
צו ח י והוא בעניין  הכבוד ונ,  זכר עוד המין השלישי,ואחר שזכר המין ה זה ה שני מהשכר

 אבל ייעו ד ,ואין זה מצווה. אלהיך נותן לך' ואכלת את כל העמים אשר ה ועליו אמר .האויב ים

 , שי היו  ישראל כאריה בבה מו ת יער ככפיר  בעדרי צאן שיאכל ויחריד את כל העמים,ושכר טוב

 .  כי אם לפי שהשם אלהיהם נתנם להם,לא בחיל ולא בכח

 

 ]מדוע לא תחוס עינך[
 ולפי שהמנצחים במלחמות פעמים ירחמו על המנוצחים ויחמלו עליהם ויחשבו זה למעלה גם

וביאר .  רוצה לומר שלא יחוס עינם עליהם, לכן הזה ירם שלא יעשו כן,לשלמות ומידה נכבדת

או לעבוד את וכי אם לפי שלא יב.  חמה ושטף אף,דת האכזריותיואמר שאין זה ללמדם מ

 אשר זה יהיה  , וילמד ו ממעשיהםםעימה יתערבו העמים  , כי בהי ותם חומלים עליהם.אלהיהם

 כי .או לעבוד את אלהיהםו כדי שלא יב,ראוי שלא תחוס עינם עליהם ולכן .לישראל למוקש

לא ישבו בארצך ) משפטים' פ(וכמו שאמר . אותה החמלה על הרשעים תהיה מוק ש לישראל

 .פן יחטיאו אותך לי

 

ראוי שתרגיש מאוד למה זכר הכתוב בזה לשון  . ואכלת את כל העמיםואמנם במה שאמר 

יה ושע וכלב . י אכל גויים צריו :בלעם גם כן אמר מסכים לזה ו. ואכלת את כל העמים:אכילה

 . כי לחמנו הםאמרו ואתם אל תיראו את עם הארץ 
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 כי אנחנו נראה בסדר הבריאה וטבע המציאו ת שהדבר הפחות הוא מזון   ,קר העניין  הזהיוע

ובעלי החיי ם . כמו שמבואר בצמחים שהם יזונו מ היסודו ת בהתרכבם. ומאכל אל הנכבד

ולכל חית השדה  . וכמו שאמר הכתוב בביאור.  מדברים יזונו בעצ ם ובאמת מהצמחיםהבלתי

ואמנם מה  . ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה

 . שנתן לנחש מן העפר קללה תחשב לו

 

דברים  ובעלי חיים בלתי מ, והצמחים לבעלי חיים, מזון לצמחיםתהנה אם כן היו היסודו

 הנה זה  הוא  , וה יו לברות למו.ז ונים מהםי ומה שראינו מבעלי חיים הט ורפ ים זולתם ונ.לאדם

'  ישעי ( כי על זה י יעד לזמן המשיח ,לרוע מזגם והשחתה טבעית שנשארו להם מימי ה מבול

ית על הנטרף  נאו שיש לטורף מעלה צור. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ וגומר) א"י

 לפי שהטבע חייב  שיהיה הפח ו ת  ,ואם היא נעלמת ממנו. היה  הנטרף מזונומספקת אל שי

 . מזון לנכבד ומאכל אליו

 עד שכבר היו במדרג ה ,סגולה והבדל גדולבז ”ולפי שהאומ ה הישראלית נבדלת מבין שאר ע

 . פחדכם ומוראכם וגומר,צב איש בפניכםילכן אמר לא יתי. עליונה טבעית על כללות המין

קחו מהם  י רוצה לומר שי,כלהולמין האדם כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאוכמו שנאמר 

 . רכיהם וי חיו מהםוולצ

 

ונה על שבע ושה כ ויאכל גויים צריו ;ואכלת את כל העמיםככה אמר לישראל בדרך המשל 

קחו את ממונם  י כי אם שי, לומר שיאכלו אותם,לא שיהי ה זה  בעניין  האכילה מ מש. אומות

יהנה א ז  יכמו שבעניין האכילה י הרוג האדם את בעלי החיים ו. ו מאשר להם ויחי,וארצותם

 ועם הריגתם יזכה לכל אשר להם , ככה בעניין שבע אומות ציוה לא תחיה כל נשמה,מהם

 .הנה מממונ ם וארצםי וי

 

 בדברו על ,או לפני שאולולת ביוכבר העיר ע ל הדמוי הנפ לא הזה דוד המלך עליו השלום בתח

גם את הארי גם את הדוב הכה עבדך  והיה  הפלשתי ) ז"י' שמואל א( אמר ,ילית הפלשתוג

תלים (ולכן הייתה תלונת המשורר .  אלהים חייםתהערל הזה כאחד מהם כי חרף מערכו

אכלני הממני נבוכדנצר מלך ) א"נ' ירמי( וכן אמרו .כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו) ט"ע

 עשו  , הנכבד בפחות ובנקלה,ראל בשבע אומות כאלו אמר האכילה הראויה לעשות יש.בבל

 רוצה  כל אוכליו יאשמו רעה תבא אליהם ולכן היה מ הייע וד .הם בו כאלו היה ישראל מאכלם

 .לומר לפי שאכלו הדבר הבלתי נאות למאכלם

 

 ד ופתרונותיהם-סיכום ספקות א
 . בפסוקיםישביארתועם מה . הנה התבאר מזה עניין אמ רו ואכלת את כל העמים

 .ספקות הראשונים' הנה הותרו ה ד
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 על כלל המצוות  ,במה שאמרתי שכוון באומ רו והיה עקב תשמעון את המשפטים אם הראשון

 .והעדות והחו קים והמשפט ים

 לפי שהיו כבר מושרשים בתורה ובמ צוות ולכן יהי ה ,שהרבה כאן ב סיפור השכר ואם השני

 וזה שהגו ף  , הגופ י םיבניקיונן הרפואות  והעניין בזה דומה לדרך הטבעי בעניי.שכרם גדול ורב

אמנם הגוף המוכ ן  . הבלתי מוכן  אל הבריאות הנה הוא ברפואות רבות יקבל מעט מן התועלת

 .  כי יקבל תועלת רב ברפואות מעטות,אל הבריאות הוא בהפך

 

ועל זה הסדר קודם מתן תורה בהי ותם במרה להי ותם עדיין בלתי מוכנות נאמר אם שמוע 

אלהיך והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא  '  התשמע לקול

הנה שהיו התרופ ות רבות וחזקות והתועלת מועט והוא . רופאך' אשים עליך כי אני ה

אלהיכ ם  ' ועבדתם את ה) משפטים' פ(אמנם אחר מתן תורה נאמר . שישמרם מחולי מיוחד

לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את  . רבךוברך את לחמך ואת מימיך והסרותי מחלה מק

אבל . הנה היו תועלות  רבות בתרופה אחת. את אימתי אשלח לפניך. מספר ימיך  אמלא

. אלהיכם'  אמר בלבד ועבדתם את ה,כ" ועדיין לא הורגלו כ,להיותם אז קרוב למתן תורה

 ולכ ן  . כבר הוכנו הכ נה שלמה,מוד התורה זה ארבעים שנהי שכבר התמי דו בל,ועכשיאבל 

 : מיני שכר אשר זכרתי' היו התועלות הנמשכים ממנה תועלות גדולים וטובים בכל ג

 שברכותם הגשמיו ת יתרצו יותר ,כמו שפירשתי ברוך  תהיה מכל  העמים ואם הספק השלישי

 .ממה שהיו ב עמים בימי ה צלחותיהם

בורת על צחון ותגי שהוא ייעוד הנ,כמו שפירשתי ואכלת את כל העמים ואם הספק הרביעי

 .  ולא בא במקום הזה לשם מצווה,האויבים להיו ת מין ממיני השכר

 .זהו הדרך הראשון בפירוש הפסוקים האלה
 

  כו-יז, דברים ז
  : תֹאַמר ִּבְלָבבְ ָך ַרִּבים ַהגויים ָהֵאּלֶ ה ִמ ֶּמִּני ֵאיָכה אּוַכל לְ הֹוִרי ָׁשםִּכי יז
  :ִמְצָרִים-אֱ לֶֹהיָך ְלַפְרעֹה ּולְ ָכל’ ָעָׂשה  ה-ר  ִתיָרא ֵמֶהם  ָזכֹר ִּתְזּכֹר ֵאת ֲאֶׁשלֹא יח

 

 ומין הבריאות והרפואה  ,בו י הטובות הגשמיו תי מין ר:לפי שזכר שלשה מינים מהשכר] 701[

 .  רצה לסלק הספק אשר קרה בכל אחד מאלה- צחון האויב יםי ומין הכב וד בנ,התמידית

 

 ]לא תירא מפניהם[
פק במה שאמרתי לך  וסהיה מ אם ת:באומרו. חון האויב יםצי שהוא נ,וך לוסמש הוהתחיל במ

 כמו  י ם האלה ממני איכה אוכל להורישםירבים הגו ותאמר כנגד זה ,ואכלת את כל העמים

'  וזכור תזכור את כל אשר עשה ה, הנה על זה הנני מזהירך שלא תירא מהם,נישייעדת

 . ר אתה ירא מפניהםאלהיך בכל העמים אש'  כן יעשה ה,'אלהיך לפרעה ולמצרים וגו
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 כי האדם בהיותו ירא ,פול תחת המצווה שלא יירא האדם ולא יפחדי שלא י,אמנם ראוי שתדע

 אין ספק שלא תסור היראה ,חתי וי זהי רהו שלא יירא ולא יושיצווה  ,מן האוי בים  הבאים עליו

 כי אם דבר נמשך מהשערת חולשת האדם ,  לפי שהיראה אינו פועל בחירי.ההיא מלבו

. ז קם וחולשתוו כי ישפוט אז בלבו שיתגברו עליו כפי ח, ואז יירא מהם,זקםוורת אויבי ו  וחוגב

 בעוד ,והמשפט הז ה אי אפשר שיסור מדעתו לא על ידי מצווה ולא על ידי אזהרה או תחנונים

 .  שהוא חוזק האויב וחו לשת האחר הירא,שהסיבה קי י מת

 כי כשיזכו ר  .הזכיר ה והוא ,עליו בבחירתוומפני זה ישו תף תמיד עם היראה דבר שהאדם יכול 

תן אל לבו שכבר פעמים רבות באו עליו ולא עשו לו מאומה  י וי,הירא שיש לו עזר על אויב יו

 כי ה יא תסיר השערת , הזכיר ה הה יא תסיר היראה מלבו, אבל נוצחו ונאבדו מני ארץ,רע

יר השערת חולשת  ותס, וישפוט שהוא חזק,חוזק האויב  במה שיזכ ור ממה שכבר קרה לו

 וכפי או תו העוזר אשר לו אין לו , כמו שיזכור שיש לו עוזר אחר גדול מהאויבים,היראה

 . חולשה כי אם חוזק

. רבי ם אשר אתנו מאשר אותם) 'ו' מלכים ב(וכמאמר הנבי א אלישע לנערו להסיר ממנו הפחד 

 רוצה ,לכל מצריםאלהיך לפרעה ו' לא תירא מהם זכור תזכור את אשר עשר הולכן אמר כאן 

 כי אם בדרך ,חםווזה לא בדרך מלחמה ובגבורה אנושית בכ.  שהיו גם כן רבים מכם,לומר

 .  האותות והמו פתים, על ידי המסות הגדולות אשר ראו עיניך שמה,פלא

 

 ]הצלה בדרך פלא[
 ָראּו ֵעיֶניָך - ַהְּגדֹלֹת ֲאֶׁשר ַהּמַ ּסֹת יט

 ֱאלֶֹהיָך ’  ֲחָזָקה  ְוַהְּזרַֹע ַהְּנטּוָיה  ֲאֶׁשר  הֹוִצֲאָך הְוָהאֹתֹת ְוַהּמְֹפִתים ְוַהָּיד ַה
  :ַאָּתה ָיֵרא ִמ ְּפֵניֶהם-ָהַעִּמים אֲ ֶׁשר -אֱ לֶֹהיָך ְלָכל’ ַיֲעֶׂשה ה-ֵּכן

 
 : בחינותשלושולפי שבנפלאות יובחנו 

 .  רוצה לומר היותם שלא בדרך הטבע,בחינת זכותם

 . דבר ההוא אשר באו עליו לאמתורוצה לומר שהם יוכיחו  המותם יובחינת א

 . נותו הטבעים ברצונו רוצה לומר שיורו יכולת הפו על אותם בָש,ובחינת יכולת פועלם

 רמז לבחינה  ,המסות הגדולות כי באומרו :לכן אמר שמות המורים  על הבחינות האלה

 תי ם האו תות והמופובאומרו .  לכן אמר בזה גדולות, מהיותם דברים נפלאים נסיים,הראשונה

 מהיות הנסים  ההם אות ו מופת לחייב  ולהוכיח אמו ת דברי הנבי א ,רמז אל הבחינה השנית

 רמז  לבחינה השלישית מיכולת , וה זרוע  הנטויההיד הח זקהובאומרו . בשם האל יתברך

 .  ושעוד ידו נטויה לעשות יותר ויותר מזה אם ירצה,הפועל וידו ה חזקה

כ עתה לכל " וכן יעשה ג,חך ולא בגבורתךו לא בכ,אלהיך ממצרים' כי בדברים ההם הוציאך ה

 לא תירא ולא תחת ,ועם הז כירה ה זאת ממה שעבר  במצרים. העמים אשר אתה ירא מפניהם

אורי ויש עי  ' ה )'ז א"תלים כ( וכמאמר המשורר ,ממה שיקרה  לך בעתיד עם העמים האלה

 .מעוז חיי ממי  אפחד' ממי אירא ה
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. טחון הגמור מהיראה הוא היראהיהב , שאומרהלבבותחובת ומה טוב מאמר החסיד בספר 

 לפי  , לא יירא מהעמים,יתברך ושמור מצוותיו’  כי בהתחזק האדם ביראת ה,רוצה לומר

 ומי יחוש לחוזק אלף אויבים אם ימצאו סביב ו  ,סביב ליראיו וי חלצם' שתמיד חונה מלאך ה

 . ח לעזרוובורי כ יאלף אלפים ג

 ואז לא יירא מהאויבים  כי  , ממכו ן שבתו ישגיח עליו, ירא מלפניו בהיות ה אדם,יתב רך’ והנה ה 

אל תיראו ואל תערצו מפניהם וכמאמר משה רבנו עליו השלום . כולם לאפס ותוהו נחשבו לו

  .אלהיך עמך לא ירפך ולא יעזבך' כי ה

 

 ]שלוחי ההשגחה להלחם באומות[
ד לאלוה שלוחי השגחתו להלחם  הודיעם כי עו,ולפי שהבטיח ם עתה שלא ייראו מרוב ה אומות

 כי  ,חם יירשו ארץוובזה ידעו שלא בכ.  כמו הצרעה שיאבד הנשארים והנותרים מפניהם,בם

ץ מפניהם  ולא תערוחתם הדברים . גם שלא בפניהם תהיה ה מלחמה בעמים על ידי הצרעה

יה זה  ה,ואם היית ירא.  ורב הוא אשר אתנו מאשר אותם,אלהיך בקרבך אל גדול ונורא' כי ה

 ולכן אין ראוי . כי י ראה שלא בטחתם בישועתו,בור ו הנורא אשר בתוככםיקלון לאל הגדול הג

 .שתערצו מפניהם

 

 יתחי י ב   ,חוו ב כאבור והנורי לפי שלא יחשבו שלהיות הלוחם בעמים הוא ה אל הגדול הג,אמנם

ח  ול אל הכ כיחס הפוע, יחס הזמן אל הזמן,תו כי הנה בפעול,במעט הזמן י חריב העמים כולם

 לזה  . תהיה  פעולתו גם בזולת זמן,חו בלתי ב על תכלית בחוזקויתברך כ’ ובהי ו ת ה. הפועל

 כי אם מפני שכן ,חוו לא מפני שתשש כ,ם ה הם מעט מעטייתברך יאבד הגוי’  הודיעם שה

 ויזי קו אליהם כשלא יגיעו זכיותיהם לשי עור  , פן תרבה עליהם חית השדה:צריך לטובתם

 כמו על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ו תנין- ו;וחית ה שדה השלמה לך) 'איוב ה(שנאמר 

 . י"רששכתב 

 

 ]אלוהיך לפניך' ונתנם ה[
  :ֱאלֶֹהיָך ְלָפֶניָך ְוָהָמם ְמהּומָ ה ְגדָֹלה עַ ד ִהָּׁש ְמָדם’  הּוְנָתָנם כג
 ם ְׁש ָמם ִמַּתַחת ַהּׁשָ ָמִי- ַמְלֵכיֶהם ְּבָיֶדָך ְוַהֲאַבְדָּת אֶ תְוָנַתן כד
 :ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ְּבפָ ֶניָך ַעד ִהְׁשִמ ְדָך אָֹתם-לֹא

  

 , לא יקנו בזה הניצחון  ושם הגבורה, והם לא יעשו דבר במלחמה,ילחם להם' ולפי שאם ה

אלהיך בידיך והמם מה ומ ה גדולה עד ' ונתנם ה וזהו שאמ ר .מבלי סכנה ו לא הזק כלל

תפשו  י שעל המעט י.לכדו מלכי העמים עד שי,וזכר שיהיה כבו דם בניצחון כל כך. השמדם

 שהוא יתעלה יעשה  ,ונ תן מלכיהם  בידיך וז הו ,'אבל יהיה  זה מ יד ה. המלכים במל חמות

קח העופות וישים אותם חיים ביד אשתו או בניו ההולכ י ם  י שהוא י, כעניין הצד ציד.מלחמה

  .עמו לראות הציד
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 עד שהם יאבדו את שם  ,ההודוהודיעם שבזה ישראל יקנו כל כך שם וגבורה והתפארת ו

 יאבדו אותו , ששם הגבורה שה י ה להם מקודם, רוצה לומר.אותם המלכים מתחת השמים

 כ י  ו יהיו לא לעזר ולא להועיל,או לעזרםויות אחרות יבו ואם עמים אחרים ומלכ.בנצחם אותם

 . צב איש בפניהם עד השמידו אותםילא יתי

 

 ופעמים  ,היו מ י חסים אותו לגבורתם בעצמם פעמים ,ם במ לחמותםיולפי שניצחון  הגוי

 ופעמים לשפע , בשכיר מצריםא כעניין מה שאמר הנבי,לשכירים הב אים מחוץ לעזרם

 וגם לא ; וזהו  והאבדת את שמם,ה שלא תועיל לעמים גבורתם” זכר משה רבנו ע- אלהיהם

י אלהיהם  ועל זה אמר פס יל, וגם לא שפע אלהיהם;יצב  איש בפניךי וז ה ו לא ית,םהיעוזר

 כי אתה תשרוף אותם , רוצה לומר שלא יועילו להם וגם לעצמם לא יועילו,תשרפון באש

 . באש

 

 ]פסילי אלוהיהם תשרפון באש[
  ֱאלֵֹהי ֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבאֵ ׁש ְּפִסיֵלי כה 
 ַתְחמֹד ֶּכֶסף ְוזָ ָהב ֲעֵליֶהם ְוָלקַ ְחָּת ָלְך -לֹא

  : ֱאלֹהֶ יָך הּוא’ֶּפן ִּתָּוֵקׁש ּבֹו ִּכי תֹוֲעַבת ה

 ֵּביֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ָּכמֹהּו -ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל -ְולֹא כו
  : ֵחֶרם הּוא-ַׁשֵּקץ ְּתַׁש ְּקֶצּנּו וְ ַתֵעב ְּתַתֲעֶבּנּו ִּכי

 
 :ן"רמב פירש ה,לא תחמוד כסף וזהב עלי הם ולקחת לךואמנם אמרו 

  . לא תחמוד כסף וזהב אשר עליהם:כלומר. יחסר שם מלת אשר

 .והוא רחוק

ומאשר אמר .  שעליהן ויי נ אסר כל תשמישיה ו ה,ז" שאחרי שאסר ע, בון "רמב רשפיו

ותר י יהיה אם כן  מ,]על הזהב [ על זהר שנאמ,אחר זה לא תביא תועבה  אל ביתך

  .בפסוק הה וא
 ,ז עצמה"לה לשרוף עי צי וה תח.  ז"וה וא נו י  ע, לא תחמוד כסף ו זהב אשר עליהם: "אשר" י חסר:  ן "לש ו ן רמב [

 "ו לא תביא  ת ו עבה אל ביתך  ו הי ית חרם כמה ו  "והזהיר ע ו ד  . ואסר  גם כן הנו י י ן  שע ליה ן,  "פסי ל י א לוה יהם" שהיא

ן נאסר נו י  "לפי  רמב: טו ע ן  אברבנאל. היא  ומשמש י ה ותקרובת של ה והנו י י ן , ז "נ י עילאסור בהנאה כל עני  –

   ].ה אל ביתךוכ ן  לא תביא  ת ועב, כסף וזהב אשר עמהם: עבודה זרה פעמי ים 

 

 ויהיה פירו ש  .או תקח ממון לעזבם שכתב בריש מלין ,ע"ראבוראיתי יותר נכון פירוש ה רב 

.  רוצה לומר לעזבם כדי שלא לשרפם, שלא יקח כסף וזהב על הפסילים,הכתוב לפי דעתו

 לפי שזה  , אף על פי שיתנו האומות כסף וזהב ב עדם כדי שיניחום,אבל ישרפם על כל פנים

 יחשוב ש בזכות מה ש חמל על הפסילים נתברך ,דרכו'  שבהצליח ה, והוא. למוק שיהי ה לו

 רוצה לומר בעד  , וגם יהיה לו  עוון באותו  כסף וזה ב שיתנו לו על הפסילים, ביתו וקניניו

ולכן היה מהע צה . את כל אשר לו בעבור זה'  כי יחרים ה,הפסילים בה ביאו אותו לביתו
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 .  כי חרם הוא שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו:הישרה

 .הנה אמר כל זה בהסיר ה ספק ממין ה שכר בניצחון האויב ים

  

 אברבנאל דברים פרק ח 
 

  כ-א, דברים ח
 ַהִּמְצוָ ה אֲ ׁשֶ ר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּי ֹום ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות -ָּכל א 

  :ַלאֲ בֵֹתיֶכם’ ע הִנְׁש ַּב-ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר -ְלַמַען ִּתְחיּון ּוְרבִ יֶתם ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת
 ֱאלֶֹהיָך ֶזה  ַאְרָּבִעים ָׁשנָ ה ַּבִּמְדּבָ ר ’ ַהֶּדֶרְך אֲ ֶׁשר הֹוִלי ֲכָך ה-ָּכל- ֶאתְוָזַכְרָּת ב

  :לֹא-ִאם] ִמְצֹוָתיו) [ִמְצֹוָתו(ֲאֶׁשר ִּבלְ ָבְבָך הֲ ִתְׁשמֹר -ְלַמַען ַעּנְֹתָך ְלַנּס ְֹתָך ָלַדַעת ֶאת
 ָיַדְעָּת ְולֹא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך -ַהָּמן ֲאֶׁשר לֹ א - ַוַּיֲאִכְלָך ֶאת  ַוַּיְרִעֶבָךַוְיַעְּנָך ג

  : ִיְחֶיה ָהָאָדם’ ה-מֹוָצא ִפי -ָּכל-ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְח ֶיה ָהָאָדם ִּכי ַעל -ְלַמַען הֹוִדיֲעָך ִּכי  לֹא ַעל
  :ים ָׁשנָ ה לֹא ָבלְ ָתה ֵמָעֶליָך ְוַרְגלְ ָך לֹא ָבֵצָקה ֶזה  ַאְרָּבִעִׂשְמָלְתָך ד
  :ֱאלֶֹהיָך ְמַיְּסֶרּךָ ’ ְּבנֹו ה-ְלָבבֶ ָך ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר  ִאיׁש ֶאת - ִעםְוָיַדְעָּת ה
 :ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה  אֹתֹו’ ִמצְ ֹות ה- ֶאת ְוָׁשַמְרָּת ו

 

כלל המצוות   על כל המצווה שאמר כאן , והוא האמת בעצמו,כבר הסכימו  כל המפרשים כולם

 . העשה ולא תעשה שבאו בתור

 .  זכרו את הדרך, את המצוות למען תחיוןר אם רציתם לשמוע"ר אב וכתב הרב

  : כתבן"רמבוה

 כי בעשייתן  , גם כל המצוות תשמרון לעשות,אף על פי שהזהרתי אתכם במשפטים

צוו ה    אמר כי תוכל לדעת שיש בעשיית המ,וזכרת את כל הדרך  . תחיו ורביתם וגומר

 . יתברך יפרנס אותך כבמדבר’ כי ה.  ולא יהיה צדיק נעזב ומבקש לחם,טובה שלמה

 

 והסיר הספ ק ,  מינים מ השכר בפרשת והיה עקבה שאחר שזכר השלש,ועניין הפרש ה הוא

בא  .  כמו שפירשתי,אשר יקרה במין השלישי  מניצחון האויבים בפרשת כי תאמר בלבבך

 והם הבריאות והחי ים  :משני מיני השכר אשר זכרבפרשה הזא ת להסיר גם כן כל ספק 

כל המצווה אשר אנכי מצוך היו ם  :ועל שניהם אמר. תבוי  ההצלחו ת הגשמיוי  ור,ייםנהגופ

לת הדברים וה יה  יכי כמו שא מר בתח. תשמרון לעשות למען תחיון ורב יתם וב אתם וירשתם

 , אנכי מצווה אתכ ם כל המצוו ה אשר ת אם תשמרו לעשו: ככה א מר כאן,'עקב תשמעון וגו

כ על  "כי  החיים  יאמרו ג. למען תחיון והוא אמרו ,תדעו באמת שתזכו לשכר הבריאות וה חיים

בוי  י שהוא מר, ותזכו גם כן למין ה אחר מהשכר.עד חיותם) 'יה ושע ה( כמו בשר חי ,תהבריאו

ו רביתם ובאתם וזהו  .  וירושת הארץ מפאת אבותיכם,הטוב ות אשר נדרתי מפאת עצמכם

 .לאבותיכם' שתם את הארץ אשר נשבע הויר
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 אברבנאל דברים פרק ט
  יא-א, דברים ט 

 ]לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם[
 ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא  ָלֶרֶׁשת גויים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּמָּך - יִ ְׂשָראֵ ל ַא ָּתה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאתְׁשַמע א 

  :ָמִיםָעִרים ְּגדֹלֹת ּוְבֻצרֹת ַּבָּׁש
  :ֲענָ ק-ָּגדֹול ָוָרם ְּבֵני ֲעָנִקים ֲאֶׁשר  ַאָּתה ָיַדְעָּת ְוַאָּתה ָׁשמַ ְעָּת ִמי ִיְתַיֵּצב ִלְפֵני ְּבֵני -ַעם ב
 

 אֱ לֶֹהיָך אָֹתם ִמְּלָפֶניָך’  ּתֹאַמר ִּבלְ ָבְבָך ַּבֲהדֹף ה-ַאל  ד 
  : מֹוִרי ָׁשם ִמָּפֶניָך’ את ּוְבִרְׁשַעת ַהגויים ָהֵאּלֶ ה הָהָאֶרץ  ַהּזֹ-ָלרֶ ׁשֶ ת ֶאת’  ּבְ ִצְדָקִתי ֱהִביַאִני הֵלאמֹר

 ַאְרָצם  - ְבִצְדָקְתָך ּובְ יֶׁשר ְלָבְבָך  ַאָּתה  ָבא ָלֶרֶׁשת  ֶאתלֹא ה
 אֱ ל ֶֹהיָך מֹוִריָׁשם ִמ ָּפֶניָך ’ ִּכי ְּבִרְׁשַעת ַהגוי ים ָהֵאֶּלה ה

  :בֶֹתיָך ְלַאְברָ ָהם ְלִיְצחָ ק ּוְלַיֲעקֹבַלאֲ ’ ַהָּדָבר אֲ ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ה-ּוְלַמַען ָהִקים אֶ ת
  :עֶֹרף ָאָּתה-ְקֵׁשה -הָ ָאֶרץ הַ ּטֹובָ ה ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה ִּכי  ַעם-ֱאלֹהֶ יָך נֵֹתן ְלָך ֶאת’  ִּכי לֹא ְבִצְדָקְתָך הְוָיַדְעָּת ו

 
לק כל ספק  י והסיר וס, מיני השכר אשר זכרשלושהאחרי שמשה אדוננו יעד את העם ב

חם  ותיהם לכו וביאר להם שאין ראוי שייחסו הצלח, ועל כל אחד ואחד מהם,ה עליהםשיקר

 לאמר שבזכות ,כ שלא ייחסו אותם לצדקתם" בא עתה להזהירם ג,וגבורתם ולאלהים אחרים

 .מעשיהם הטו בים ירשו ארץ

ולכן אמר שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן לבא לרשת גויים שאתה בעצמך יודע שהם 

ם ועצומים ממך והער ים גדולות ובצורות בשמי ם והוא דיבור  על דרך הפלגה כמו שכתב  גדולי

 .בשמים אמר ,בה םוז כי לג"מ'   בחלק שני פהמורההרב 

 :ולפי שחוזק האומה תלוי

 אם בעם בכללו 

 בשם וואם בחוזק הערים שלא יוכלו האויבים לכ

  – בוריםיואם בשרי הצבא אם הם ג

. ערים גדולות ובצורות. גויים  גדולים ועצומים באומרו :ים ההםרשם בזה שלשה הדבר] 702[

 רוצה לומר שבני ענקים שהיו בי מים .עם גדול ורם בני ענקיםוכנגד שרי הצבא אמר 

וז ה ו  .  אמר הם רבים עתה בכמות ובאיכות,הראשונים אנשים מעטים אבל חזקים ותקיפים

 רוצ ה .ת מי יתיצב לפני ב ני ענקעם גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעאמרו 

 . אתה ידעת מימי קדם ואתה שמעת מפי המרגלים,לומר

 כי בידוע . ואתם תחרישון,'פק שאתה לא תדע בשלמות שהמלחמה הזאת היא להו מסיואינ

אלהיך הוא העוב ר לפניך והוא  ' וידעת היום כי ה וזהו אמרו .היה אצלכם שאינה בגבורתכם

 הוא יכניעם  , שבמהירות יעשה  הפועל בהם כאש בשרפה,כלהישמיד אותם כי הוא אש או

 . אלהי אבותיך לך'  כאשר דבר ה,לפניך ויורישם במהרה ויא בדם

 אבל אני חושש . ולא תסתפק בכל דבר מזה,הנה כל זה ה וא ברור אצלי שאתה יודע ומכיר ב ו

רץ ואתה  בדו את האי רוצה לומר שהמה א,אלהיך אותם מלפניך' שמא תאמר בלבך בהדוף ה
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  :בותי סשתי שהתחברו בזה ,תירשנה

 . סיבה אחת לאבדם הם את הארץ והוא ברשעתם

  . והוא בצדקתך, שאתם תירשוה ולא אומה אחרתשניי הוסיבה 

'   וברשעת הגויים האלה ה ,לבוא לרשת את הארץ הזאת' וזה ו אמרו ב צדקתי הביאני ה

מם בצד מן הצדדים אם בגבורה   כי כן דרך בני אדם ליחס הצלחותיהם לעצ.מורישם מפניך

 ייחסום לעצמם לזכותם ,ח םו וכאשר יראו שהדברים נשגבים מכ.ואם בכח מן  ההשתדלות

 . ולצדקתם

 

 הספק השביעי 
 כי הנה המ אמר -] ו,ט [א להיך נותן לך את הארץ הזאת' ה' ו ידעת כי לא בצדקתך וגובאומרו 

ך ובי ושר לבבך אתה בא לרשת לא בצדקת לפי שלמעלה אמר ,הזה ה וא כפו ל מבואר גם כן

אלהיך נותן לך את '  באומרו וידע ת כי לא בצדקתך ה,ומה לו אם כן לשנותו בעצמו. את ארצם

 .הארץ

 

 תשובה לספק השביעי
מוריש ם ' וברשעתם ה'  כן רוצה לומר בצדקתי הביאני ה,והז היר משה  אותם שלא יאמרו

 הנה במה שאמרת  .לא בצדקתך והוא אמרו .תי בכללוי לפי שאין מאמרם זה אמ,מפניך

 כי כן הוא , הנה צדקת במה שאמרת שהעמים אבדו הארץ ברשעתם:צדקת מצד וכזבת מצד

לא  וזהו שאמר  . כי אינו כן,אמנם כזבת במ ה שאמרת שאתה זכית בה לצדקתך. באמת

כי אם ברשעת  , שהיא ההקדמה האחתבצדקתך וביו שר לבבך אתה בא לרשת את ארצם

 . שהיא ההקדמה הש נית שהנחתורישם מפניך מ' הגויים האלה  ה

 

  !? אם לא היה בצדקתנו, אם כן למה נתנה לנו,בדו את הארץ ברשעםי אם הם א:ם תאמרוא

 למען הקים את הדבר אשר נשבע לאבותיך לאברהם ,דע לך שזכית בה מפני שבועת האבות

ים  יברו רשעת הגו כי לא נתח. לא בצדקתך, מפני זה י רשת וזכית בארץ הזאת.ליצחק וליעקב

  .ם ושב וע ת האבותי רק רשעת הגוי,וצדקת ישראל

 אמר  ,ת לאברהם לתת לזרעו את הארץ" כשנשבע השי,וכבר נאמר זה במעמד בין  הבתרים

בב שיסחו  מן  יר י סוון האמולהגיד שע. ודור רביעי י שובו הנה כ י  לא שלם עוון האמרי עד הנה

באו לרשת את הארץ לא בכח גופני ולא בכ ח  הנה אם כן ז כר שלא י. לא צדקת ישראל,הארץ

 .נפשיי

 

.  לא צדיקים,מאוד'  ממה שהיו רעים וחטאים לה,והוכ יח אליהם שלא יירשו ארץ בצדקתם

אלהיך נותן לך את הארץ הטובה ה זאת לרשתה כי עם  ' וידעת כי לא בצדקתך הוזה ו אמרו 

 לפי שאתה  ,רש אותה והראיה  המוכחת שלא בצדקתך אתה יו, רוצה לומר.קשה עורף אתה
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 .  ואיה צדקתך אם כן,עם קשה עורף

 . הנה התבאר מזה שאין יתו ר בפסוק

  .ואם כן הותר בזה הספק השביעי
 

 הספק השמיני 
אלי את שני לוחות האבנים לוחו ת ' ויה י מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן הבאומרו 

בעלותי ההרה לקחת לוחות  אמר ה כי הנה למעל,והנה הפסוק הזה  כפול בלי ספק. הברית

ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא . עמכם' האבנים לוחות הברית אשר כרת ה

ולמה  אחר כך חזר . אלי את שני לוחות האבנים לוחות הברית' ויתן ה. אכלתי ומים לא שתיתי

 .'וגואלי ' ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן הלומר שנית 

 

 יניתשובה לספק השמ
זכור אל תשכח את אשר וזהו . רף ממעשיהם  במדבר בד רך כללווהוכ יח שהי ו  עם קשי ע

אלהיך במדבר למן היום אשר יצאתם מארץ מצרים עד בואכם עד המקו ם ' הקצפת את ה

 .'ממרים היית ם עם ה שתמיד בכל הדברים הזה

על חוסר ולפי שהיה המאמר הזה כללי פרט אותו בזכרו מעשה העגל שהוא המוכיח אותם 

 .צדקתם

 .  דברים המורים על כובד החטא וקשיושמונהורשם אדונינו משה במעשה הרע הזה 

 

וזהו  .  שחטאו בו שהיה בהי ותם בסיני מקום אשר דבר המלך ודתו מגיעהאחד מצד המקום

בכם  ' עד שלחמדת המקום וקדושתו אשר חללתם התאנף ה' אמרו ובחרב הקצפתם את ה

 .להשמיד אתכם

 

 שכאשר עלה משה להר אשר שם האלהים והתדבק שם בדבקות נמרץ  הזמןהשני מצד 

 שהיה להם להתענות ולצום ולשוב בתשוב ה ,מבלי מאכל ו משתה ארבעים יום וארבע ים לילה

  .ב אותו זמן עצמו עשו את העגל. לה וצע ר גדול לדעת מה היה לויולשבת בצום ובתפ

 ,  וזכר משלמות הלוחות ומעלתם.'ווגבעלותי ההרה לקחת את לוחות האבנים ועל זה אמר 

  ; והמלאכה ההיא לא במגע יד כי אם בנס אלהי,אם להיותם מאבן ונעשות כדמות לוחות עץ

 ואמר זה כדי להגיד שהייתה בריא תם ברצון אלהי  , שהיו  באצבע אלהים,ואם בעניין כתיבתם

זה אמר ול. ' וכ מו שאמר החבר למלך כוזר במאמר א,כביםו  כבריאת השמים והכ,פשוט

כי אראה שמיך מעשה  ) תהלים ח( כמו שבשמי ם אמר המשורר ,כתובים באצ בע אלהים

 . אצבעותיך

יתבר ך  ’  כאלו רצה ה,'ואם להיות הכתיבה  ההי א מאותם הדברות ששמעו מפי השם  ית

 . שבעט ברזל ועופרת לעד בצור יחצבון ה מאמרים ששמעו בסיני
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 ואין הפסוק הז ה  .אלי' נתן ה' בעים יום וגווי הי  מקץ ארוהוכ יח עוד מעלת הלוחות באומרו 

 והוא המורה על ,תנו הלוחות כי אם בסוף ארבעים יוםילה בו שלא ני אבל ג,כפול ולא מיותר

 ושהוא עליו השלום לא עזר , כיון  שהוצרך כל אותו הזמן  מההתבודדו ת לקבלם,מעלתם

וית ן   וכמו שאמר .ר שהרי לא ראה אותם כי אם מקץ הארבעים יום שישב בה,בעשייתם דבר

כי היה כל ז מן שבתו בה ר מתבודד בדיבור האלהי  . אל משה ככלותו לדבר אתו בהר סיני

 .  נתנו הלוחות אליו בשלמותם,ואחרי כלותו. והדבקות הע צום

 .והותר עם זה הספק השמיני
 

  ?יתברך את הלוחות למשה אחרי שכבר עשו ישראל את העגל’ ואמנם למה נתן ה

 והורידם למחנה שהיה זה  ,ה לא שברם שם בהר"א בעיני למה משה רבנו עהסיבה הזאת  הי

לו כדי שישראל יקבלו צער גדול ויגון ואנחה גדולה בראותם הלוחות האלהיות בשלמותם וכ

 לא הורידם משה מההר אל ו א,יתברך למשה’ לו לא נתנם הי וא.ומעלתם נשברות לעיניהם

 כי  , ולא היו דואגים כל כך על שבירתם,ל ההוא על אלהי הנבהו לא היו מאמינים  בפ,המחנה

 .הדברים הנשמעים לא תתפעל הנפש מהם כמו שתתפעל מהדברים הנראים

 

 כד-יב, דברים ט

 ]קום רד כי שיחת עמך[
 , הדבר השלישי המורה על כובד חטא העגל ורשעתועתה יזכור משה רבנו עליו השלום 

רוצה לומר משה אינך '  וגו שחת עמךקום רד כייתברך בהר ’ והוא מהדברי ם שאמר לו ה

 בפרק חמישי  ל"רז וכבר אמרו . כי כבר שחת עמך,צריך עוד לנבואה ולא לדבקות ולא לתורה

 והודיעו  שבמה שעשו  ?כלום נתתי לך גדולה אלא בשבילם) ב"מ' פ(דברכות ובשמות רבה 

  .מם וכבודם וכנגד עצ,יתברך אלהיהם’  וכנגד ה, רוצה לומר כנגד משה רבם,חטאו כנגדו

 רוצה לומר לא זכרו הטובות אשר ,כי שחת עמך אשר הוצאת ממצריםולזה אמר כנגד משה 

 . עשית עמהם וימיר ו את כבודך והנהגתך בתבנית שור אוכל עשב

 רוצה לומ ר  ,סרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם עגל מסכהיתברך אמר ’ ואם כנגד ה

 .  ומיד עשו את העגלים על פני לא תעשה לך פסללא יהיה לך אלהים אחראתמול שמעו מפי 

 היעשה  לו אדם אלהים  .עשו להם מסכהועל מה שהקלו בכבודם וחרפו את שכלם אמר 

 . עשו להם: וזה טעם אמרו, הנה זה הוא להם כדי בזיון וק צף?למעשה ידיו ישתחוה

 

 הקדוש  מפאת הגזרה שהיההמורה על גודל החיוב והחטא ההוא' הדבר הדעוד זכר להם 

ראיתי את העם הזה ו הנה עם קשה עורף אלי '  והו א אמרו ויאמר ה,ברוך הוא גוזר עליהם

הנה הוצרך לזכור  . אלי קום רד' ועם היות שאמר למעלה ויאמר ה. הוא הרף ממ ני ואשמידם

 . להעיר על היות האמירה הזאת טענה אחרת בפני עצמה,אמירה אחרת בזה

 רוצה לומר ואעשה אותך לגוי גדול אמר , שבועת האבותה לא ישוב על"ולפי שמשה רבנו ע
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ולפי שהיה בזה המאמר גדולה .  וזרעך יירש את הארץ,ובז ה תתקיים שבועתי אל האבות

 והי ה  .יתברך ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו’ ה שאמר לו ה" דמה למשה רבנו ע,ומעלה

 וכבר ידעת שפירושו לאמר ,אלי לאמר'  לכן אמר ויאמר ה,ראוי לו לשתוק מסיפור שבחיו

 לכן לא ,וני שאומר לכם כל זה ולא אעלים ממנו דברי רוצה לומר השם צ,לאמר לאחרים

 .אחדל מלזכרו

 

  כט-כה, ט דברים

 ]שלוש טענות בפי משה לכפרה על ישראל[
יתברך ראוי הוא שיכפר בעד חטאתם ’  כ כיו ן  בדברי התפלה הזאת שזכר בכאן שה"והנה ג

 .משלש טענות

 

והנה המיטי ב לאדם . ואיך ילכו כולם לאבדון. מפני שהיטיב עמהם טובות רבות' טענה האה

 ,וההקדמה  הז את מקובלת בין בני אדם. מה אין ראוי  שישוב להרע לו פן ישחית את נחלתו

 מוטל עליו להיטי ב לו כל פעם שיצטרך אליו אחרי שכבר התחיל ,שאם היטיב לאחד טובות

שבקש ממנו יתברך . בקראי ענני אלהי צדקי) 'תהלים ד(ה "והו א מאמר דוד ע. בהטב ה

 , והוא אמרו בלשון עבר .ת מפני שכבר ענהו פעמים רבות בצרות אחרו,שיענהו בעת צרתו

אל תשחת עמך ונחלתך אשר וזהו אמרו .  ולכן תענני עתה ותשמע תפלתי,בצר הרחבת לי

תשחית כל הגדולה והגבור ה  רוצה לומר ולמה . פדית בגדלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה

'  מה ה ל,והטענ ה הזאת היא מה שנזכר בפרשת כי תשא בתפלת משה. אשר עשית בזה

 .יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה 

 

ועליו אמר זכור לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב אל תפן אל  .  היא זכות האבות'הטענה הב

 כי ראוי הוא שיעמוד , לרשעת הבניםרתיזכולא .  האבות רוצה לומר לצדקת,קשי העם הזה

 שנאמר זכור  , שמהה נזכרה גם כי זאת הטענ.זכות האב להגן על בניו ואף שיהיו חטאים

 .לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך

 

 ונמצא שם שמים ,ךיכולתשייחסו כליית העם הזה למיעוט  מפאת המצרים' והטענה הג

כי הנה הוא רמז בזה שאי  . פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משםבונן אמרו והת. מתחלל

 כיון שראו אותותיו ומופ תיו אשר עשה  ,אפשר שהמצרים יכחישו  היכולת האלהי בהחלט

 כי מפאת היציאה הכירו גבורת ו  ,וזהו אמרו הארץ אשר הוצאתנו משם. בקרבם ביצי את העם

  .וויכולת

לתו במצרים אבל ו ושיהי ה יכ, שרי מעלהתר האלהוח אלהי מוגבל כשאואמנם שיהיה  הכ

. להביאם אל הארץ אשר דבר להם' ולכן יאמרו מבלתי יכולת ה. בארץ כנען לא נתפשט שמה

כי אם לא היה יכול  .  שגם היציאה ממצרים לא הייתה כי אם בשנאתו אותם,ועוד יאמרו
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. דר היכולת ההוא האם נתחדש עתה הע, למה אם כן הוציאם,להביאם אל הארץ אשר דבר

 כי לא רצה שישבו  , כדי להרוג אותם בהרים,אין זה כי אם שלשנאתו אותם הוציאם ממצרים

 . אבל הוציאם משם והביאם אל ארץ רעה במדבר להרוג אותם שמה,בארץ טובה כ מצרים

 

 ]פירוש שני לבקשות משה[
ם וגם כל שאר בני   שמנהג המלכי,והוא.  עניין היכולת והשנאה בעניין אחרואפשר עוד לפרש

 ישנאו אותו מפני , ולא יוכלו לשלמו,דרו לעשות איזה חסד ומתנה לאדם אחדיאדם הוא כשי

 , וכן אמר כאן .  תחת אשר לא שלמו לו מתנתם וחסדם,הבושה ו הכלימה אשר להם ממנו

.  להביאם אל הארץ אשר נשבע לאבותם לתת להם' מבלתי יכולת השיאמרו כאן מצרים 

 הנה בעבור  זה  , ששנא אותם בעבור שלא יוכל לשלם להם נדריו,רוצה לומר. ומשנאתו אותם

 ולהביאם במ דבר כדי להרגם  ,רצה להוציאם ממצרים כדי שלא יתרעמו שם ממנו לבני אדם

ולכן  בחר שתהיה . ם אשר נודע להם הענייןיבמדבר השמ ם ההוא לבלתי החל לעיני הגוי 

 .  באופן שלא יודע מה היה להם,שםמיתתם במקום לא יעבור בו איש ולא ישב אדם 

 

 זו  ת והשנאה נמשכות רוצה לומר העדר היכול, כי שתי הסיבות,הנה אם כן אין סתירה בכתוב

 .  ועל שתיהן אמר המשפט שהוא הוציאם להמיתם במדבר,לזו

 באומרו למה יאמרו מצרים ברעה הוציא ם להרוג אותם ,וגם הטענה הזאת נגזרה בכי תשא

 .  והשנאה הנמשכת אחריות רוצה לומר העדר היכול, זו היא הרעהכ י. 'בהרים וגו

 

 ...]'מבלתי יכולת ה[
 ושיהיה השם יתברך יכול לתת , הזמניםת העליונות הם מוגבלותואולי יהי ה דעתם כי המערכו

 ולכן עתה לא היה לו כבר יכולת  , ועבר זמן ההוראה ההיא,בר זה להםילהם את הארץ כשד

 לא היה ראו י  ,תיים בזה י שאם דברי המצריים היו אמ,ו עליו השלום ואמר משה רבנ.עליו

 שהם עמך , אם לעניין השנאה: ודבר כזבאשוו אבל הם באמת .שיחוש השם יתברך אליהם

 אותם ת כי אתה הוצא,ואם להעדר היכולת אשר אמרו. ונחלתך אשר אהבת ולא שנאת אותם

 . יך העדר היכולת חלילה ואיך יכול  ליחס אל, הגדול ובזרועך הנטויהךבכוח

 

 :ל אמרו בברכו ת פרק אין עומדין"זחכמינו ו

אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקדוש ברו ך  . מב עי ליה' יכול ה -' מבלתי יכולת ה

ח ו ואין לו כ,חו כנקבהו תשש כאומות העולם עכשיו יאמרו :ולםעל בונו שיהוא ר

 אמר משה  . שעשיתי אליהם אמר לו הקדוש ברוך הוא והלא ראו כמה נסים.להצילם

 . א מלכים לא היה יכול לעמוד" לפני ל, יאמרו למלך אחד יכול לעמוד,רבנו עליו השלום

 אלא שם , שיכולת אינו לשון נקבה,יכול מבעי ליה םמרו אם בא.והמאמר הזה  קשה מאוד
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ה   מה התשוב, ועוד? ולמה היה לו לומר יכול. ויאמר מבלתי היות לו יכולת].שם עצם [דבר

א מלכים אינו יכו ל  " לפני ל, באומרו למלך אחד היה יכול לעמוד,שהשיב לכל הנסים שעשה

 . אחר שבידו להשחית הטבע ולשנותו ברצונו ונפלאותיו,בוי ה מ לכיםיומה לנו בר. לעמוד

 

 היה ראו י  , שם דבריכולת שאם היה ,ל דקדקו"זחכמינו  ש,ומה שראוי שיאמר בזה הוא

. 'וכ ו' ולכן אמרו שהיה י ותר טוב  שיאמר מבלי יכול ה.  '  יכולת ביד השיאמר הכתוב מבלי ה יות

 כי אם  , שם נקבהיכולתנתם שהיה ו ואין כו.חו כנקבהו שיאמרו תשש כ,ובעבור ז ה דרשו

 . ת אבל לא יכולת מוחלט,שהשם יתברך היה יכול

 

 ]'תפיסת המצ רים לגבי יכ ול ת ה[
 לכל שר ושר תשר משם יצא היכולת הפרטי א, שיכולת השם יתברך מקור היכולת,וביאור ז ה

לפי שכל אחד מהם מקבל . לתםומשרי מעלה הממונים ו המ סודרים במעשיהם והמ וגב לים ביכ

 שהשם יתברך היה י כול  ,ולכן י אמרו המצרים.  ואין לו ה יכולת מפאת עצמו,ב תוילתו מסויכ

 מבלתי :ה  אמרוולז. אבל לא היה ה וא עצם היכולת ו מקורו. בדברים מוגב לים כשאר השרים

לתו המוגב ל  ו אבל הוא יכול ומקבל יכ, שאינו עצם ומקור היכולת מעצמו, רוצה לומר,לתויכ

ח לקבל היכולת ו כלומר שהיה לו כ,חו כנקבהווזהו אמרם תשש כ. מאשר למעלה ממנו

ח ו ולכן אין לו כ. ומקבלת מהזכרת ואינו מעצמו אלא כנקבה המתפעל,מאשר למעלה ממנו

 . בתויחו מוגבל מן סו שכ לפי,להצילם

 .  והלא ראו כמה נסים עשיתי במצרים בעבורם,ואמרו שהקדוש ברוך הוא השיבו

רוצה לומר שהיה לו  .  יאמרו לפני מלך אחד היה יכול  לעמוד,והשיב לו מש ה רבנו עליו השלום

אבל .  במצריםתלתו מוגבלו  כי יכ ,ולכן הרבה שם את מופתיו. יכולת כנגד שרו של מצרים

 ולא היה חס ושלום יכול הקדוש ברוך הוא למחות , היו להם שרים רבים, מלכיםושים ואחדשל

ב ת  י ואיננו מקור היכולת וס,יםלתו מוגבלו להיות פעולתו ויכ, במצריםתבידם כמו שיכול לעשו

 . בותיהס

  .ל הסכימו עם פירוש הכתובי ם אשר עשיתי"הנה התבאר שגם הם ז

 

 אברבנאל דברים פרק י 
  יא-א, י דברים

 

 ג "הספק הי
 כי מה טעם הי ה  ,והוא. אלי פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים' בעת ההיא אמר ה באומרו 

 .  והלא אין בהם דבר של תוכחה,זכרו כאן קבלת הלוחות השניות

 והנה יראה .יתבר ך’  ויה יו שם כאשר ציוה ה, בות וששם הלוחו,ומה לנו לדעת שעשה הארון
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 ת כל שכן שאחר זה חזר לספר עמידתו בהר על סליח,ך בעניין התוכחהכל זה שאין לו צור

 .ה היה באחרונת וידוע שעניין הלוחו,ון העגלוע

 
 ד "הספק הי

 .  פניםחמשה ובזה מה קושי ב. באומרו ובני י שראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה וגו מר

 . פור העגל שהיינו ב וי כי אינו מס, מה עניין זה לכאןראשונה

'  פ(והלא ממוסרה נסעו לבני יעקן שנאמר .  איך אמר שמבארות בני יעקן נסעו למוסרהושנית

 . ויסעו ממוסרות ויח נו בבני יעקן) מסעי

'   וח. והלא בהר ההר מת ולא בבארות בני יעקן ולא במוסרהף אמרו שם מת אהרןתושלישי

  ).'ו' דברים י (י"רש וכמ ו שהעיר על כל זה ףמסעות היו ממוסרה להר ההר

 . פור והתוכחהי כי אין זה מ צורך הסףבאומרו ויכה ן אלעזר בנו תחתיורביעית 

ומה לנו בהודע ה .  באומרו משם נסעו הגדגדה ומן הגדגדה י טבתה ארץ נחלי מיםשיתיהחמ

 . הזאת שהיא הייתה ארץ נחלי מים

 

 וא י ן  ף להשיב על שלשה מיני הקושי הראשונים כפי הדרושי"רשוכבר יאות מה שהשתדל 

 . מספיק זה לעניין הפשט

 . ן"רמב שחשב לשים הפסוקים בא מרי שקר כמו שכתב עליו הע"ראבגם ראיתי דעת ה

וראה שלא הי ה  .  כי הוא הרגיש בחולשת דעתוף אמר דעתו כמסתפקהרב הנחמניוגם 

 .ת ר הספקות כמו שתראה מדבריוימספיק בה

 
 ו "הספק הט

 , ואיך זכרו אחרי מות אהרן,ה  עניין זה לכאן  כי מ .את שבט הלוי' בעת  ההיא ה בדיל הבאומרו 

וגם לא הובדלו כי  אם אחרי עניין .  לא אחרי מותו,ים בי מי אהרן הי י תהוכי הנה ה בדלת הלו

 כמו שאמר ואנכי עמדתי ,פור העגל וחזר לעמידתו בהרי ולמה זכר כאן בס,העגל ימים רבים

וידוע שכל זה הי ה קודם . ני העםאלי קום לך למסע לפ'  ויאמר ה,'בהר כימ ים ה ראשונים וגו

 .וים לא אחריהוהבדלת הל

  

.   בעת ההיא בשנה הראשונה שיצאתם ממצרים,ל כתב שמוסב הוא לעניין הראשון" זי"רשו

 .והוא דוחק גדול בכתובים כ י לא הובדל עד השנה השנית

 
 ז "הספק הט
ולמחר חזר לזה . לה ו אנכי עמדתי בהר כימים ה ראשונים ארבעים יום וארבעים ליהוא באומרו

 . הדבריםתומה תועלת בהשנו. אחרי שכבר זכר למעלה וספר עניין העגל והתפלה
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 ]הלוחות השניים[
 טז-תשובה לספקות יג

 בסוף ארבעים יום והארבעים לילה השניים אשר התנפל משה  ,זכר הכתוב שבעת ההיא

רוצה לומר שגם אז לא . םפסל לך שני לוחות אבניאליו '  אמר ה,אדונינו על סליחת עוון העגל

 הלוחות  ת אבל אמר אליו שיחזיר העט רה ליושנה ממלאכ,נתרצה אליו לאמר סלחתי כדבריך

 והיו אם כן , והוא בעצמו כתב אותם, השם יתברך פסל אותםתולפי שהראשונו. כראשונה

 אבל המעשה והפיס ול , הודיעו שהשניות לא יהיו כן,מעשה אלהים והמכתב מכתב אלהים

פסל לך וזהו שאמר .  ה הי א תהיה מהשם יתברך כראשונהה והכתיב,יהיה  מידי משהשבהם 

 התעסק , אחרי ששברת אותם, כאלו אמר. וכתבתי על הלוחות,שני לוחות אבנים כראשונים

רוצה לומר .  וזהו  אמרו ועשיתם לך ארון עץ.שרו שיעמדו ולא ישברו עודיוב. וטרח בפסילתן

 . רו עודשיהיה מ וכן לשומם שם שלא ישב

 

 : שמות רבהמדרשועל הלוחות השניות אמרו ב

.  ששהןורוחב הלוחות ארכן ששה טפחים ,רבי ברכיה ב שם רבי שמואל בר נחמני אמר

 ומשם . וטפ חיים באמצע, והקדוש ברו ך הוא מחזיק  טפחיים,והי ה משה מ חזיק טפחיים 

 . היו קרני ההו ד

 . ניםשה ענייו שבלוחו ת הללו נכללו של,כוונו במאמר הזה

 ,'האחד טבעי מצד שהוא מחצב מה

 . והשני מלאכותיי מצד היותם בעלי תמונה קנויה במע שה

 . והשלישי אלהי מצד המכתב שהוא מכתב אלהים

 

כי הנה במה שה ם  . םענייני האלה ימצאו שני הואין ספק שבכל אחד מהעניינים השלש

 ימצא בהם הזמנ ת  ,תובמה שהם מלאכותיו.  ימצא בהם ההי ו לי והצורה ה גשמים,טבעיות

 הנה ימצא בהם  ,ובמה שהן אלהית.  וקבלת התמונה ברבוע והשיעור המו גבל,החומר המיו חד

 .  המושכלתתונה הנס תרו אם כפי פשוטה ואם כפי הכ,גם כן חומר הכתיבה וכ ונתה

 כמו וימי ני , על דרך המליצה, קראום החכמים טפחיים,םקנייני ששהוהנה אם כן היו ב הם 

 . ינים עשויים או פעוליםי כלומר ששה ענ,ביתיי אשר טפחתי ור.טפחה שמים

 רוצה לומר מהזמנת החומר וקבלת התמונה  ,והנה שני הטפחים מהם אשר מהמלאכה

 כי הוא עשאם כמו שאמר פסל לך  , החזיק בהם משה רבנו עליו השלום,והשיעור המל אכותי

 . שני לוחות אבנים

 שנאמר וכתבתי ע ל  , בהם  הקדוש ברוך הוא החזיק,ינים האלהים שבכתיבהיושני הענ

 . הלוחות

 כיתר ,הנה לא נשאר בין מה שהחזיקו שניהם רק שני הטפחים שעשה הטבע בחכמ ת בוראו

 רוצה לומר שלא היו מלאכותיים ולא  , ולזה אמר שנשארו שני טפחים באמצע.המחצבים



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

 

23

23

 ה נה ,יוצר  הכל הוא כי , ועם היו ת כל הדברים מהשם יתברך. כי אם טבעיים,נסיים אלהים

 . לאותה שעה לא נעשו אותם הלוחות בעצמם דרך נס כי הטבע המ ציאם

 

 לומר כי בכל צד שיתפשו בהם ימ צא , הוא להשלמת המליצה,ןכרו חבוהנה אמרו שהיו ארכן 

רוצה  לומר כי להיו תו שותף לקדוש ברוך הו א . ואמר ו שמכאן קרני ההוד. העניין על זה  האופן

 כדבר איש אל ,שיאמרו משה עשה חציה והק דוש ברוך הו א עשה חציה עד , ההי אהבמלאכ

 .  הוד פניו ישונה וקרן עור פניו,מהמע לה ההיא.  ואני אעשה זה, עשה אתה זה:רעהו ושותפו

 

ואמרו בשם השם .  באומרו על עצמו ואפסול שני לוחות,וכן הי ה מתפאר הוא עליו השלום

 . ה שלכך זכה אשרי ילוד אש, ואכתוב על הלוחות,יתברך

 

 ]ארון העדות[
 ועלה לה ר  . אם בפסול הלוחות, אם בעשיית הארון,ה שעשה כאשר צווה"וזכר משה רבנו ע

 כך חזר עוד שמה  ,והיה זה להגיד שכמו שירד משה עם שתי לוחות. ושני הלוחות בידו

 .  ושכתב השם יתברך עליהן עשרת הדברות והורידם והניח ם בארון,םעימה

 כי  , כי לא היה לדורות.ן"רמב כדברי ה, מבלי זהב,לוו שיהיה מעץ כ , ארון עץואמר ועשית לך

 . אם לשבת שם הלוחות עד אשר יעשה בצלאל את ארון האלהים שהיה מצופ ה  זהב

 הנה הו א , ואחר כך שיעשה הארון,ועם היות שציוה ו השם ית ברך ראשונה שיפסול הלו חות

כי  .  ואין בזה שינו י מצווה כלל, את הלוחות ואחר כך פסל,עליו השלום ראשונה עשה הארון

ומשה  .  פסול הלוחות ועשיית הארון,הנה השם יתברך במצוו תו זכר הדברים כפי מעלתם

 .  ואחר כך פסול הלוחות, ראשונה הארון כדי שיונחו בו,עשאם כפי מה שיחייב טבע המלאכה

ובצלאל עשאו  . כן הארון ובאחרונה המשה שבצווי נזכר ראשונ,וכן תמצא במלאכת המשכן

 . כי טבע המלאכה כן חייב.  ראשונה המשכן וה ארון אחרי כן,בהפך

 

 לומר לישראל כי הם לא זכרו ממתנתם ,  מלבד הסיבה  אשר זכרתי,והנה בא הצי ווי  הזה כאן

 השם יתברך  ם חזר,כי הנה הלוחות אשר נשברו ]706[. וחסדם שעשה עמהם השם יתברך כלל

 ושנאב ד  , שהחסד שחננם השם יתברך,ה היה אליהם הצלחה רבהוז. ליושנם ויהיו שם בארון

 .  חזר לידם ולא חסרו ממנו דבר,מהם לחטאתם

 

 ]מותו של אהרון בהר ההר[
 .  ן"רמבכבר ראיתי דברי ה. ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרהואמנם אמרו אחרי זה 

השיב השם יתברך   העם ולת שבא להגיד שהועילה תפלתו לכפר,ומה שאחשוב אני בו

 שנענש על כל פנים בעבור שנתעסק , ולא הועילה לאהרן הכהן,שכינתו ולוחותיו כתובים

 .  שם מת אהרן,כי הנה ב ני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה. בדבר הרע הזה
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פו לי ההר היו אותם המקומו ת ישהיה הר ההר גדול בפרסאות רבות ובשן "הרמבוכבר כתב 

פולי ההר באותם י ובש,הנה ישראל היו כנגדו. ות שאהרן מת בהר ההרועם הי. שזכר כאן

 .  שזכרתהמקומ ו

 

 לומר שעם היות שנזכר בכתוב שהייתה מי תתו  ,והנה רמז וה עיד בזה משה רבנו עליו השלום

 כי אם עוון העגל כ מו  , במית תות הנה לא הייתה זאת  הסיבה  העצמי,ון  מי מרי בהובע

 שכל ,והראיה לזה. ם תואנה לכסות דבר מיתתו ומית ת משהוהנה היה עני ין  המי. שזכרתי

 ואיך חסרו שם המים שתהיה המריבה כ ל כך שיתחיי ב  ,הארץ ההיא הייתה ארץ נחלי מים

 אם לא שהקדוש ברוך הוא רצה לעשותו בעבור היו תו עניין שהי ה  ,וימשך ממנו מה שנמשך

 בני ה אדם שהיה גם הוא מעובד י   לבלתי יחשבו,ומפני כבוד אהרן. כמוס עמו חתום באוצרותיו 

 וזהו אמרו ובני ישראל נסעו מבארות בני יעק ן  , לכך הוצרך לתת סיבה אחרת בדבר,העגל

 ולא היה  , בארותת כי  לכן נקרא, הרבהת הנה הארץ ההיא  היו שם בארו , רוצה  לומר.מוסרה

. מת אהרן וזהו שם ,נשוו שנמסר אהרן לקבל ע, אבל היה מוסרה.אם כן הסיב ה עניין המ ים

 אשר על ראש המקומות ההם  ,או יחזור אל הר ההר.  שמת שם בעבורו,יחזור אל עניין העגל

 . שזכר

והוא המו רה . להו שהיא ארץ נחלי מים כ,וכן אמרו משם נסעו הגדגדה ומן הגדגדה יטבתה

הנה בזה זכר העונש אשר קבל אהרן . שהיה עניין מ י מריבה לאהרן תואנה לא סיבה עצמית

וכן זכר השכר שקבל שבט לוי על מה שנתחסד בעניינו ועל .  שנגעו ידיו במעשה  העגלעל מה

. רוצה לומר בעת ההיא ממעשה העגל שנזכר. את שבט הלוי' בעת ההיא הבדיל הזה אמר 

גזרה החכמ ה האלהית להעניש את אהרן ולהשכיר  את הלויים בהבדילו אות ם מתוך העדה 

כי כן קרבו אליו ביו ם  . ין לפניו ושומרים את עבודתו ועומד,'להיותם נושאי ארון ברית ה

 .המעשה

  

 ?ואם תאמר אם קרבו לאל יתברך למה לא נתן להם נחלה בארץ

כי אם .  לפי שהשם יתברך הוא נחלתו לא לשנאתו אותם חלילה, דעו שהסיבה בזה הייתה

 . ולא יהיו טרודים ב נחלתם. שהבדילם לעבודתו

 

 ]? ימים נוספיםמדוע חזר משה על היותו בהר[[
 לכן חזר להשלים את סיפור ו  , רוצה לומר ממעשה העגל,ולפי שהיה כ ל זה מעצם הסיפור

 והם הארבעים יום השלישיים שעמד שם לקבל ,ואנכי עמדתי בהר כימים הראשוניםבאומרו 

 . 'זכרונם לברכה במגילה פרק דחכמינו הלוחות השניות כדעת 

 

ום וארבעים לילה וקבל הלוחות הראשונות וישברם כי הנה בפעם הראשונה עמד ארבעים י

 . לעיניהם ברדתו
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ועמד אחר כך ארבעים יום וארבעי ם . ואחרי כן עלה פעם שנית לבקש סליחת העם וכפרתו

. 'אל רחום וחנון וגו' ה' ואז קבל הלוחות השניות וראה המראה בנקרת הצור וקרא ה. לילה

 שנזכר שם באומרו הנה אנכי כו רת ברית נגד ונתרצה לו הקדוש ברוך הוא בסליחת העם כמו

כי נורא הוא אשר אני ' כל עמך אעשה נפלאות וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה ה

 . עושה עמך

 

 ברדתו מן ההר  זכה משה ר בנו עליו השלום לקרני ההו ד כמו שנזכר  תובזאת הפעם  השלישי

נים ארבעים יום וארבעים לילה  ועל זה כלו אמר בכאן ואנכי עמדתי בהר כימ י ם הראשו. שם

ואמר לא אבה  . 'בקרבנו וגו' רוצה לומר למה שבקש ילך נא ה. אלי גם בפעם ההיא' וישמע ה

 כן היה ראוי  , קבלו שכר ואהרן קבל עונשםשהלוויי כמו , להעיד שכפי שורת הדין,השחיתך' ה

עד שאמר לו   שהפציר כל כך בה ,לתויאבל נמלטו ממנו מפני תפ. שישראל יקבלו עונשם

כי התעודה הזאת והכפר ה החלטית לא באה אליו כי  .  קום לך למסע לפני העםרךהשם יתב

כלומר לא לבד בכליה אשר . השחיתך'  ועליה אמר לא אבה ה,אם בפעם האחרונה הזאת

 , או דבר אחרת כי גם בשליחת המלאך או מציאת נתינת הלוחו,אמר בראשונה ושב ממנה 

רשו את הארץ יאו ו יו ויב,אבל אמר אלי קום לך למסע לפני העם. לא אבה השחיתך בדבר מה

 ובזה הודיעו  שהטענה היותר חזקה שהייתה אצלו .אשר נשבעתי לאבותם לתת להם

 לא שאר הטענות אשר ,םהיא הבטחת ירושת הארץ לאבותם ושבועת. ם וכפרתםלסליחת

 . זכר

 
 . ו"ו י"ד ט"ג י"הנה במה ביארתי בפסוקים הותרו הספקות י

שבא סיפור הלוחות השניות להגיד שלא זכו אליהם מפני צדקתם כי אם מפאת ג "אם הי

 . וגם כן לומר שישראל לא חסרו דבר משלמותם בעון העגל. תפלתו

שבא ובני ישר אל נסעו מבארות בני יעקן  מוסרה להגיד מיתת אהרן שנמשכה לעון  ד "ואם הי

 . העגל ולא היה בעון מי מר יבה

 כי באותה שעה  ,את שבט הלוי על זמן העגל' שפירשתי בעת ההיא הבדיל הבמה ו "ואם הט

שהם התקרבו אל השם יתברך ועברו שער בשער גזרה חכמתו להבדילם לעבודתו עם היות 

 . שלא הובדלו בפועל ובמע שה כי אם בשנה השנית

וש   ואז נתרצה אליו הקד, היא הפעם השלישית'ואנכי עמדתי בהר'במה שאמרתי שו "ואם הי

 .ברוך הוא ואמר לו שילך למסע לפני העם

קבע ליו ם  נפור ים ולכן ישנשלמו אותם הימים ב יו ם הכ) יח' דברים ט(ל " זי"ר שוכבר כתב 

 .מחילה וסליחה לדורות

 

 ]למה ישב משה רבנו בהר ארבעים יום[
והנה נשאר עלי לחקור למה ישב משה רבנו עליו השלום בהר ארבעים יום וארבעים לילה כל 
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והנה לא ימלט . מן הר ב ה הוא ולמה לחם לא אכל ומים לא שתה כל אותם הימים והלילותהז

אם שנאמר שהוצרך לשבת בהר כל הזמן הרב ההו א בעבור הלוחות שנעשו באותו זמן ולא 

או שישב שם ללמוד התורה והדינים פרטיהם . היה אפשר עשייתם וחריתתם בזמן יותר קצר

 . ודקדוקיהם

היה העיכו ב והישי בה בסבת הלוחות לפי שלא הייתה פעלתם טבעית  ושקר הוא שנאמר ש

כי הם נעשו בדרך פלא והדברים הנסיים והפעולות  . שיצרכו אל זמן מוגבל וגדול לעשותם

 . האלהיות אין להם זמן שרשיי ובעת אחת יוכלו להיות

 

עים ואם העולם בכללו נברא בששת ימים איך נאמר שהלוחות יצטרכו לארבעים יום וארב

עדיין יקשה ולמה עמד הוא עליו השלום בהר ארבעים  . ועוד שאף שיהיה כן. לילה לעשייתם

וטוב היה שיעשם הקדוש  . יום וארבעים לילה מבלי מאכל ומשתה בעוד שהיו נעשות הלוחות

כי הנה הוא עליו השלום לא עזר  . ברוך הוא ואחרי גמר מלאכתם יקרא אל משה ויתנם לידו

ועוד שגם אם בפעם האחת . שבת שמה כל הימים שהתמידה פעלתם שיצטרך לםבפעולת

בפעם השנית שעלה על סליחת העם ולא היה שם אז פעל הלוחות למה ישב שם . הוצרך לזה

 . ארבעים יום וארבעים לילה במספר ההו א בעצמו

 

יקשה אם כן למה נתעכב על זה  . ואם נאמר שהייתה ה ישיב ה שמה ללמוד התורה והמצוות

ללמדו תורה ' והיה אפשר שילמדם בימים מעטים כי אין מעצור ביד השם ית.  הימיםכל אותם

ואתה תראה שביום מתן תורה קבל התורה והמ שפטים ועשה כל הפעולות . על רגל אחד

 . שנזכרו בפרשה וכפי הער ך הזה בימים  או עשור היה  אפשר ללמוד כל התורה כלה

 

. וות  לאותו זמן וכל שכן בלי מאכל ומשתהויקשה עוד ולמה יצטרך לשבת בהר לקבול המצ

את המצוות יום ליום יביע אומר ולילה ללי לה  ' והיה די שבה יותו בקרב המחנה יתן השם ית

ועוד שאם היה כן למה עמד בפעם השנית . כמו שנאמרו אליו הרבה מצוות כן. יחוה דעת

.  לא היה לומד תורהואז. שהלך על עוון העגל אותו המספר עצמו  ארבעים יום וארבעים לילה

 . כי למדה בפעם הראשונה

והנה מדרך החסידות לתת לכל דבר  . ולמה כפל ה פעמים שישב  בהר נעדר המאכל והמשתה

כמו שלא יעשוק מצרכי נפשו . חקו ושלא יעשוק אדם מצרכי גופו הצר יך אליו ביוש ר ובתמים

וכמו  שהוכיח החכם  . גומל נפשו איש חסד ועוכר שארו אכזרי) א"משלי י(וכמו שאמר החכם 

ולמה אם כן עשאו . והנס שנעשה לו בזה  לא ראינו בו הכרח. למלך הכו זר' דף ב' מאמר ג

 . הקדוש ברוך הוא מבלי צורך

ואני במאמר . והנה לא ראינו לאחד מן החכמים הראשונים ואחרונים דבר בתשובה לדבר זה

כיר בו ממ נו דבר במקום וראוי שאז. עטרת זקנים שחברנו בבחרותינו הרחבתי בו המאמר

 . הזה
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   ז, יא–יב , ידברים
 

 ]יראה ואהבה [
 ֱאלֶֹהיָך ’ ה -ְלִיְרָא ה ֶאת -ֱאלֶֹהיָך ׁשֹ ֵאל ֵמעִ ָּמְך ִּכי ִא ם’  ִיְׂשָרֵאל  מָ ה הְוַעָּתה יב

  :ָךַנְפׁשֶ -ְלָבְבָך ּוְבָכל -ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל ’ ה-ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהבָ ה  אֹתֹו ְוַלֲעבֹד ֶאת-ָלֶלֶכת ְּבָכל 
  :ֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמ ַצְּוָך ַהּיֹום ְלטֹוב ָלְך-ְוֶאת’ ִמְצֹו ת ה- ֶאת ִלְׁשמֹר יג

 

 להוכיח מהם כי  ממרים הי ו את ,כי אחרי אשר זכר להם עניין  העגל ושאר העוונות אשר עשו

 הנה : אמר אליהם-  ולכן לא היה ראוי לאשר אמרו שבצדקתם ירשו ארץ,יתברך תמיד’ ה

 הנה ירבה  ,ה הוא יסלח ויכפר לה ם מעשה העגל" שהקביפל  שאף ע,ה מש ורת הדיןהי

 שגם כי יכפרו בע ד , כי כן יעשו המלכים לעם המורד בעבודתם.עליהם עול התורה והמצוו ת

אבל הוא  .  ישימו מחדש עליהם עול רב שלא היה עליהם קודם לכן,חטאתם וישובו לעבודתם

אבל לבד הזהירם שישמר ו  . לם ולא הוסיף עליה ם מצווה כלל כי לא הכביד עו,לא עשה כן' ית

 . היטב אותם המצוות עצמם שהיו להם מקודם לכן

 

 ,שמר לך את אשר אנכי מצוך היום  שאחרי הסליחה אמר ,הלא תראה בסוף פרשת כי תשא

 ובסופם  .ויזכ ור שמה אותם המצוות אשר נזכרו בפרשת משפטים בסופה  מבלי תוספת דבר

 .  את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראלכתב לך :אמר

 

 אם לא להודיעם שעם כל מה שחטאו ,ולמה זכר שהם אותם המצוות עצמם אשר נזכרו כבר

 אלא אותם המצוות שציו ה אליהם קודם החטא היה ,בעגל לא היה מוסיף לה ם מצוות כלל

 ולא ,זהר בשמירתםיה שואל מהם כי אם להולא הי.  מבלי תוספת ושינוי כלל,מצווה אחריו

 . יעברו עליהם כמו שעשה בעשותם העגל

 

 אחרי כל מה  ,רוצה לומר. אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה' ועתה ישראל מה הועל זה אמר 

 מהו הדבר אשר בעבור זה  שאל מעמך מחדש ולהכביד  , כמו שספרתי,א בעגלושהפלגת לחט

שמר מחטוא נגדו עוד י והיראה היא שת.שתירא מלפניו כי אם ,עולך בעבור החטא שעשית

 .  כמו שעשית עד כה,ומלהקציפו עו ד

וכל שכן לעם ישראל אשר  . 'ולהיות הירא ה מזה ה מין  דבר ראוי לכל נמצא נברא מאתו ית

אמר  .  ולא יבזו את עבודתו, שראוי הוא שינהגו בו כב וד ומורא תמיד,הוציאם מבי ת עבדים

'  מה הולכן אמר . ואם אדונים אני איה מוראי לכם הכהנים בוז י שמי )'ו' מלאכי א(הנביא 

וכל שכן אחרי . לפי שלא הייתה שאלה קשה כי אם קלה. אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה

 . שהרשיעו לחטא בעניין העגל שעשו
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 ]? האם יר אה ד בר קטן הוא[
 אטו יראה  : הקשו,יד מצד היות יצר לב האדם רע נוטה אל החטא תמ, בפרק אין עומדיןל"חזו

 היה דבר נ קל , שבערך משה שהיה נ שמר מחטא,ם וה יי תה תשובת?מילתא זוטרתי היא

 . היה דבר ראוי והגון' וגם בערך ישראל כפי הטובו ת שקבלו ממנו ית. השמירה

 

 ] בכל ה לב וה נ פש–אהב ה  ;  ללכת בדר כיו–יראה  [
ללכת בדרכיו ולאהבה ולעבו ד   היראה ו, כי עם היות שזכר כאן דברים רבים,ודע נא וראה

 ,אלא שעניין היראה הוא ללכת בדרכיו.  הנה כללם הוא היראה ואהבה,ולשמור את המצוות

 יושגו  -  רוצה לומר היראה והאה בה- ושניהם. ועניין האהבה  הוא העבודה בכל לב ובכל נפש

פרי ה ירא ה  לפי שזהו . וללכת בכל דרכיו ולכן אמר . אשר יצווה אותם,בשמירת המצוות האלה

 כי אם בדרכי , ומהלוך בדרך אחר, רוצה לומר שיהיה האדם נזהר ונשמר מהחטא,ותכליתה

 וללכת בכל ,אלהיך' ליראה את ה ולפי זה יה יה  אמרו . לא יסור מהם ימין ושמאל,יתברך’ ה

 .דבר אחדדרכיו 

 

. ותם שהיא זכות הנפש מהחטאות והדרכים הזרים ונלוזי ם במעגל,היראהואחרי שציוה על 

' לעבוד את הו.  ולאהבה אותו באומרו ,שוט במעש ים המאושרי םי שהוא ה ק,האה בהציוה על 

 . יתברך יעבדהו’ כי מאהבתו ה. אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך

ולפי שבשני .  תהיה העבודה בכל  לב ובכל נפש ומבלי פקפוק,וכאשר תקדם היראה לאהבה

 וסוג הי ראה המתייחסת  ,צוות עשה רוצה לומר סוג האהבה המתייחס ת למ,הסוגים האלה

' לשמור את מצוות הלכן אמר . לםוהיו ת כו יוכללו המצוות האל,לשמירה במצוות לא תעשה

 אבל הוא הדרך  ,ואי ן  זה דבר שלישי זולת היר אה והאהב ה. ואת חקותיו אשר אנכי מצוך היום

לו  ואשר כ ואלהיך  שואל מעמך כי אם ליראה ולאהבה א ות' מה הוכאילו אמר . הכולל אותם

 שבשמירתם יושגו שני הדברים הירא ה  ,וך ה יוםוק ותיו אשר אנכי מצויושג בשמירת מצוותיו וח 

 . והאהב ה על האופן אשר זכרתי
 שהיא הכולל כל מה  ,לשמוראבל אמר .  לפי שאינו דבר נוסף,ו"לשמור בואוולכן לא אמר 

 . שזכר ראשונה

 

 ]אלהיך השמים ושמי השמים' הן לה[
  : ָּבּה-ֲאֶׁשר - ֱאלֶֹהיָך  ַהָּׁש ַמִים ּוְׁשֵמי הַ ָּׁשָמִים ָהָא ֶרץ ְוכָ ל’ להֵהן יד
  :ָהעַ ִּמים ַּכּיֹום ַהֶּזה-לְ ַאֲהבָ ה  אֹוָתם ַוִּיְבַחר ְּבַזְרָעם ַאֲחֵרי ֶהם ָּבֶכם ִמָּכל ’  ַּבאֲ בֶֹתיָך ָחַׁשק הַרק טו

 

כיח היות כל זה לטובתם  והו.כי אם לטוב להם ולתועלתם. וביאר שכל זה אינו לתועלת הגבוה

שזהו  . אלהיך השמים ו שמי השמים הארץ וכל אשר בה' הן לה אמר ,'ולא לצורך הבורא ית

 שזה הוא  לפי ,דע. ולמה יבקש  הוא  תועלתנו ,ואם תאמרו. המורה שאינ נו צריך דבר מכם
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 שעניין החשק דב ר , וכבר פירשתי למעלה בפרשת ואתחנן.לאהבה אותם' שאבותיך חשק ה

 בעבור שאהב אותם מפני ,הלקרב אותם אליו בדבקות גדול'  יאמר שבאבותיך חשק ה,עצום

 .  לא לצורך דבר מה, שהיו ראויים  אליו,לאהבה אותםוזהו . שלמותם בעצמם

 כיום , הנה להיותם זרעם בחר בהם,םמות כי עם שאינם שלמים כ,ולכן בחר בזר עם אחריהם

 .  בוםהזה שאתם נבחרים לפניו ונדבקי

 

להעיר על טענה  . אלהיך השמים  ושמי השמי ם הארץ וכל אשר בה' הן להד כלל באומרו ועו

 לפי שהשמי ם  , והיא שראוי שייראו מהשם יתעלה וילכו בדרכיו ויאה בו או תו ויעבדוהו,אחת

ואיך לא יעשו כן בני  . דורו ומצוותוי והם שומרים תמיד ס,והארץ וכל אשר בהם הם מעשה ידיו

כל הארץ ממנו יגורו כל יושבי  תבל כי הוא אמר ויהי הוא  ' ייראו מהר  וכמאמר המשור.האדם

 .בות בני האדםי אף כי ל,ואם טבע המציאות הכולל שומר מצוותו. ציוה ויעמ וד

 

  ]האל הגדול הגיבור והנורא[
 ֱאלֵֹהיֶכם הּוא ֱאלֵֹהי הָ ֱאלֹ ִהים ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ’  הִּכי יז
  : ִיָּׂשא ָפִנים ְולֹא ִיַּקח ׁשַֹחד-ַהּנֹוָרא אֲ ֶׁשר  לֹא ַהּגָ דֹל ַהִּגּבֹ ר ְוֵאלָה

 

 אשר פירושו כמו שדרשו  ,אלהיכם  הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים' וזה ו אמרו כ י ה

 ואדון וסיב ה , סיבה ראשונה  לכל השכלים הנבדלים ושרי מעלה הנקראים אלהים,מכילתאב

 . בה בתנועותיה םעלים וני הארץ ופולכל הגרמים השמימי ים שהם אד

 

רוצה לומר שהוא השליט והאדיר שיקרא גדול בעולם ההו יה  . בור והנוראיוהוא האל הגדול הג

 שייחס הגדולה אל עניני ,ומהולל מאוד בעיר אלהינו הר קדשו'  כמו  שאמר גדול ה,וההפסד

ורא והוא הנ. ח עושי דברוובורי כיכמו שאמר ג. בור בעולם השמימייםיוהוא הג. העולם השפל

 .  וכמו שאמר אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו,בעולם השפל

 

יתברך פני משה בתפלתו ולקה מן העם במגפה כשלשת אלפ י  ’ ן העגל נשא הוולפי שבעו

כי הוא לא ישא פני  .  לא יחשבו שיהי ה כן תמיד,אמר שאם יוסיפו לחטוא בחטא הזה. איש

  .חדוקח מהם שיגם לא י. דוודה זרה חמור מאהמתפללים לפניו בעדם להיות חטא עב

  :  ִמ ְׁשּפַ ט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְואֹ ֵהב ֵּגר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמ ָלהעֶֹׂשה יח
  :ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָריִ ם-הַ ֵּגר ִּכי- ֶאת ַוֲאַהְבֶּתם יט

 

 כי יו תר יחמול על ,'וכוונו עוד לומ ר בזה שלא יסמכו על זכו ת אבותיהם ולא על היותם עם ה

 , משיחמול על הפושעים מעמו ו מזרע האבות ,היתום שאין  לו אב ועל הגר שאינו מכלל עמו

 לכן ציוה אתכם לאהוב את הגר כמו שבאר ,עד שלהיות זה דרכו ואתם מחויבים ללכת בדרכיו

והוא אמרו כ י  . כי גם אתם בעצמכם היי תם כזה בהיו תכם במצרים. המצוו ה באלה המשפטים
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הנה ז ה כלו הביא לה זהירם על שייראו מלפניו ו יאהבו ו יעבדו  אותו מפאת '  הייתם וגויםגר

  . שאין ראוי בעבור זה  להקציפו,היותו ב ורא העולם ומיטיב  להם

  : ֱאלֶֹהיָך ִּתיָרא אֹתֹו ַתֲעבֹד ּובֹו ִתְדָּבק ּובִ ְׁשמֹו ִּתָּׁשבֵ ַע’ ה-ֶאת כ
   : ַהּנֹוָראֹת ָהֵאֶּלה  אֲ ֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך-ַהְּגדֹלֹת ְוֶאת-ָעָׂשה ִאְּתָך ֶאת -ֶׁשר  ְתִהָּלְתָך ְוה ּוא ֱאלֶֹהיָך אֲ הּוא כא 

 

רוצה לומר אם כן ראוי לך כמו שהזהרתיך שאת . אלהיך תירא' ולכן חתם דבריו באומרו את ה

והנה אמר עוד ובו  .  כמ ו שנזכרה היא פרי האהבה ואותו תעבוד כי העבו דאאלהיך תיר' ה

’  כי ההולך בדרכי  ה . 'שהם כנגד ללכת בדרכיו ולשמור את מצוות ה. מו תשבעתדבק ובש

והשומר מצוותיו הוא החרוץ על עשיית רצונו כאדם . יתברך הוא הדבק עמו לא יסור מאחריו

 . הנשבע בחיי המלך שהוא הרוצה בחייו  ולעשות רצונו בכל הדברים

 

 יא  אברבנאל דברים פרק 
 יב-ח, יא דברים

 ַהִּמְצוָ ה אֲ ֶׁשר  ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹו ם -ָּכל- ֶאת ֶּתםּוְׁשַמְר ח 
  : ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ַא ֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ְלַמַען ֶּתֶחְזקּו ּובָ אֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת

 ַלֲאבֵֹתיֶכם ’ ָהֲאדָ מָ ה ֲאׁשֶ ר ִנְׁשּבַ ע ה - ַּתֲאִריכּו  ָיִמים ַעלּוְלַמַען ט 
  : ְרָעם ֶאֶרץ ָזַבת חָ ָלב ּוְדָבׁשָלֵתת ָלֶהם ּוְלַז

 ָׁשּמָ ה  ְלִרְׁשָּתּה לֹא כְ אֶ ֶרץ ִמְצַרִים ִהו א ֲאֶׁשר ְיצָ אֶתם ִמ ָּׁשם - ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ר ַאָּתה ָבא ִּכי י
  :ַזְרֲעָך ְוִהְׁשִקיָת  ְבַרְגְלָך ְּכַגן ַהָּיָרק -ֲאֶׁשר ִּתְזַרע  ֶאת

  :ָּמִים-ְלִרְׁשָּתּה  ֶאֶרץ  ָהִרים ּוְבָקעֹת ִלְמַטר  ַהָּׁש ַמִים ִּתְׁשֶּתה  אֲ ֶׁשר ַא ֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְוָהָארֶ ץ יא
  : ֱאלֶֹהיָך ָּבּה ֵמרֵ ִׁשית ַהָּׁשָנה ְועַ ד  ַאֲחִרית ָׁשָנה’ אֱ לֶֹהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ה’ ה-  ֲאֶׁשר ֶאֶרץ יב

 

אשר ראיתם בעיניכ ם  ועניינו שאחרי . הנה זה ה וא הכלל היוצא מכל הדברים אשר קדמו

כ  " וראיתם ג. יתברך’  הגדולות והנוראות אשר עשה אתך הת העצומות וה הצלחותהטוב ו

 אם ,רוצה לומר. כ שתזהר בשמירת המצוות"הנה ראוי לך ג. לם לשונאיויהעונשים אשר ש

ואם התרחק מהחטא במצוות לא . המצוות עשה אשר יעבוד האדם לבוראו מפאת האהב

 .  למען תזכו לשכר המקווה ו הנמשך מהם, כמו שזכר,האת היראא מפו אשר תב,תעשה

 

  :וזכר מיני השכר כפי מעלתם
רוצה לומר . למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ ונחלתם וזהו   ירושת הארץהאם ראשונ

 . ולא תחזיק ביד מרעים. החז קה תחזיק שומרי מצוותיו' כי יד ה

ולמען תאריכו ימים על ז אמר "וע. נה ושלא תהיו גולים ממושכר שני ההתמדה בארץ

 . לאבותיכם' האדמה אשר נשבע ה

רוצה לומר כדי . ורעננה זבת חלב ודבשושכר שלישי שבהיותכם בארץ תהיה תמיד שבעה 

 תמיד ארץ זבת חלב  הבאופן שתהי. שיתן הקדוש ברוך הוא לכם ולזרעכם אחריכם את הארץ

 . ודבש
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 הרי  ,כי אחרי שנתן להם את הארץ. ' השלישי אליו יתוביאר מיד אליהם איך יי וחס השכר הזה 

 ? ואיך אם כן יעשה תמיד ארץ זבת חלב ודבש או נעדרת מזה,היא טובה או רעה

 

 ]למטר השמים תשתה מים, ארץ הרים ובקעות[
כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים הי א אשר יצאתם   ,ולבאר זה אמר

.  כמו שישקה אדם ברגלו לגן הירק,ה את הארץ ממי נילוס ששם היית זורע זר עך ומשק,משם

אמנם הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה .  לא הייתה ארץ מצרים צריכה לגשמיםהזי ולפ

למט ר  אבל היא .  ואין שם נהר שישקה את הארץארץ הרים ובקעו תכי  אם היא . אינה כן

 בבואם מה מ טר ולא מנהר כנסו המים  בתוכה כ י אםי שלא י, רוצה לומר.השמים תשתה מים

 . כמצרים

 

 ותצטרך לכוון  .  כי כל עבודתה הם המצוות,איח ך ועוצם ידך תעשה חיל בארץ ההוולכן לא בכ

'   ותמיד עיני ה,הדורש אותהך כי הוא יתב.  כדי שיברך את הארץ במטר בעתו,לבך לשמים

 מראשית השנה אלהיך בה' תמיד עיני ה כי אם , לא אחת ולא שתים פעמים בשנה,אלהיך בה

 אם בהורדת המטר כשיצטרך  ,דשים ידרוש אותהוכי בכל הימים  ובכל  הח. ועד אחרית שנה

 ואם בהתחדש הרוחות או הכאת השמש כפי  הצורך לברכת , ואם במנעו כשיזיק ,אליו

 . התבואות

 

 וממנה נלמד כי אף על פי שהכל  , שהפרשה הזאת תזהיר כמנהגו של עולםן"רמבוכבר זכר ה

 הנה ארץ כנען  ,ם ויקל אצלו להאביד יושבי  מצרים ולהובי ש נהרות,קדוש ברוך הואברשות ה

והוא כעניין  החולה שצריך זכות ותפלה .  בשלא יוריד עליה מטרות עוזו,תאבד יותר מהרה

 .דה  בעשיר ובעניי וכן  היא המ. יותר מהבריא כש לא בא עליו שום חולי,יתברך’  לשירפאהו ה

 . 'ומאיר עיני שניהם ה

 

 ] השגחה פר טית בארץ[
  : בספריל"חזדרשו . אלהיך דורש אותה' ומפני שאמר ארץ אשר ה

  !?להמטיר על ארץ לא איש) ח"איוב ל( והכתיב ,וכי שאר הארצות איננו דורש

 .תי אותה הדרישה דורש כל שאר הדרישו" וע,כביכ ול אינו דורש אלא אותה

 .  בהשגחה כוללתת ושאר הארצו, פרטיתהירצו בזה שהי א מושגחת בהשגח

 ַהִּמְצוָ ה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר  ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשתָ ּה -ָּכל-ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת - ִאםִּכי כב 
  :בֹו-ְּדָרָכיו ּוְלָדְבקָ ה -ֱאלֵֹהיֶכם ָללֶ ֶכת ְּבָכל’ ה-ְלַאהֲ ָבה ֶאת 

  :ֶּתם גויים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּכםַהגויים ָהֵאּלֶ ה ִמִּלְפֵניֶכם ִוירִ ְׁש-ָּכל-ֶאת ’  הְוהֹוִריׁש כג

 
 פירושו למ ען תשבו על ה יהי,ל"זחכ מינו  כפי דרך ,ואמנם אמרו אחר זה למען ירבו  ימי כם

 . הארץ ותאריכו ימים עליה
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 ואמר שאינ ו  ,הזל  עה ו הזכיר ה והשמירםוכפי מ ה שפי רשתי יתן הסיבה למה י רבה הסימני 

 כי אם בעבור שירבו ימיה ם , היה זה כל כך נחשב בעיניוכי לא.  והעו שרתבוי ה תבואוימפני ר

 שהייתה אותה שבועה לנצח ,לאבותם לתת להם'  אשר נשבע ההוימי  בניהם  על האדמ

ולכן הודיעם  . ית ברך שיתמידו בירושתם ולא יגלו ממנה’ וה י ה חפץ ה. נצחים לא לזמן קרוב

ח שבועת וכי מכ. ם מפאת פשעם וחטאתה  ההיא לנצח שזה יהי השאם לא תהיה הירוש

 . האבות בלי ספק נצחית הייתה

 

 בה  ה ואמנם ההתמד,כבש לפניהם בהכרח מפ ני שבועת האבותיולפי שלא יחשבו שהארץ ת

 ויוציאו זה ממה שאמר למען ירבו ימיכם וי מי בניכם על ,היא אשר תצטרך לעשיית המצוות

ורה שצורך המצוות   שמ,לאבותיכם לתת להם כימי השמים על הארץ'  אשר נשבע הההאדמ

לכן  . הח השבועו מכמחויב ה לא לעניין הכבוש אשר הוא הי,הנה היה להרבות ימיהם בארץ

 כמו  ה היא היראה והשמיר, כי אם שמר תשמרון את כל המצווה הזאת לעשותםהזר אמר אח

 . שזכרתי

 

מר   אשר זכר אה  והשמירהוכנגד הירא. אלהיכם'  את הה וה וא אמרו לאהב,הכ האהב"וזכר ג

כ י  .  אמר ולדבקה בוהוכנגד האהב. ה כי  זהו עניי ן היר א,רו מהםו ולא תס,ללכת בכל דרכיו

בוק מי וחס  י הדהאו יהי .  ממנו מרוב אהבתו אותוהפרד המחשביהדבוק באמת הוא שלא ת

  . ולדבקה בו בסוףע"הראבוכמו שכתב .  מהגו ףהלנפש אחרי הפרד

 

'  ו הוריש ה וזהו . ת בשלמוהבוש יירושת הארץ וכ אז תזכו אל , אם תעשו זה:והי ה סוף המ אמר

 שמכל העממים שנתן ,רוצה לומר. ' וגוכל המקום אשר תדרוך כף רגלכם. ' וגואת כל הגויים

 לא יחסר אפילו אחד שלא יכבשו מן המדבר מ ן הנהר נהר  , האבותאל ,יתברך ב יי עודו’ ה

לכבוש גם בארץ שנער  שכל מקום שירצו ,ל בספרי"וכמו שאמרו ז. פרת עד הים האחרון

רוצה לומר שאתם . י ומן המדבר עד הים האחרון יהיה גבולכם"כי הכל א.  שלהםהואשור יהי

כי . והבטיחם עוד שגם לא יצטרכו למלחמה רבה עמהם. חייבים לכבש ו ולאבד משם העמים

 . לא יעמוד איש בפניהם

 

רוצה . תה שומ ע לאו מכלל הן א,אמנם אם לא ישמרו המצו ות ולא יגיעו  אל מעלת היראה

 לא יכבשו את האומות כולם ולא ינחלו את כל הארץ  ,לומר כי עם היות שיירשו את הארץ

ח להלחם ווגם מהם יחליפו כ. שארו עמים רבים שלא יוכלו לכבשםי וי,לאבות' אשר נשבע ה

 .וכפי מה שסופר בספר שופטים.  כמו שהיה העניין  בפעל,בישראל

 

 


