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 ב"פתש בחוקותי שתפר    ארחות תורהשיעורו השבועי בישיבת תוך מ
 
 

 )כ"ו. ג'( אם בחקתי תלכו

פירש רש"י שתהיו עמלים בתורה, וכבר נתקשו המפרשים בזה 
היכן מרומז בקרא שתהיו עמלים בתורה, ובאור החיים כתב 

ולא דבר שכלי,  לבאר דהכונה היא שלהיות עמל התורה הוא חק
ומהאי טעמא צריך לעמול אף בדברים שכבר למד ויודע אותם, 
]והוסיף בזה דכדי שילמד האדם בחשק גזרה חכמתו יתברך 

 שיהיה האדם לומד ושוכח[.
ואפשר לומר עוד ]על דרך האוה"ח[ דחק הכוונה חק בטבע 
העולם, כמו אם בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא 

מה שצריך לעמול בתורה הוא חק, דאל"כ הרי שמתי, והיינו ד
מי שמבין בלא עמל לא היה צריך לעמול כמו בשאר חכמות, 
אלא שבתורה נקבע חק שבלא עמל לא ניתן להשיג אמיתותה 
ואף אם יהיה חכם גדול ומבין, וזהו בחקותי תלכו שחק הוא 

 .שצריך להיות עמלים בתורה כדי להשיגה
 

 )שם( ואת מצותי תשמרו

פירש רש"י הוו עמלים בתורה ע"מ לשמור ולקיים, כמו שנאמר 
ולמדתם אתם ושמרתם לעשותם ע"כ. איתא בחז"ל ]עיין 
במכות דף כג: ובריב"ן שם[ דרמ"ח עשין הם כנגד איבריו של 
אדם, והקשה המבי"ט דהרי לא שייך באדם אחד את כל 
התרי"ג מצוות, ]דהרי יש מצוות ששייכים רק לכהנים וכדו'[, 
ותירץ דע"י לימוד התורה משלימים את המצוות שא"א 
לקיימם, ]ומסתבר דהיינו לימוד אליבא דהלכתא[, וכמו 

 שמצינו בקרבנות שהעוסק בהם כאילו מקריבם.
ונראה דזה הביאור במה שכתב רש"י דבחוקתי תלכו ומצותי 
תשמרו היינו שיהיו עמלים בתורה ע"מ לקיים, דלא שייך 

ות אלא רק ע"י הלימוד, דהא יש שיקיים את התרי"ג מצו
 מצוות שלא שייכות אצלו וכנ"ל.

ואפשר לבאר עוד ע"פ זה מה שהתורה כתבה "אם בחוקתי 
תלכו ואת מצוותי תשמרו", ד"בחוקתי תלכו" הכוונה ללימוד 
התורה, שע"י הלימוד הוא הולך בחוקים כדברי המבי"ט, 

על, ו"מצוותי תשמרו" הכוונה ללמוד ע"מ לקיים המצות בפו
ד"תשמרו" הכוונה לשמירת המצוות בפועל, אבל "תלכו" 

 הכוונה למצוות שמקיימים אותם ע"י לימוד התורה.
 

 )כ"ו. ד'( ונתתי גשמיכם בעתם

פירש רש"י בשעה שאין דרך בנ"א לצאת כגון בלילי שבתות. 
ובדפוסים הביאו שברש"י ישן כתוב "כגון בלילי רביעיות 

מבואר  )דף קיב:(ם דבפסחים ובלילי שבתות", וביאור הדברי
שבהתחלה המזיקים היו שכיחי בלילות, ואנשים לא יצאו 
מביתם בלילות, ורבי חנינא בן דוסא גזר על אגרת בת מחלת 
שהמזיקים ילכו, ובקשה שתשאיר את לילי רביעות ולילי 
שבתות, ואח"כ אביי גזר שלא יהיו כלל מזיקים, וא"כ אחר 

שים לא היו יוצאים בלילי גזירת רבי חנינא בן דוסא האנ
רביעיות ובלילי שבתות, ולכך ונתתי גשמיכם בעתם אזיל על 
זמנים אלו, וכדפו"י ברש"י, אבל לאחר גזירת אביי שלא יהיו 
כלל מזיקים, א"כ גם בלילי רביעיות היו יוצאים לחוץ, ורק 
בליל שבת דאיכא איסור מלאכה לא יצאו, ולכך בעתם קאי רק 

דפוסים החדשים ברש"י, וכן מבואר על לילי שבתות, וכ
 . )דף כג.(במהרש"א בתענית 

 
 )שם( ועץ השדה יתן פריו

פירש רש"י הן אילני סרק שעתידין לעשות פירות. והקשו בבעלי 
התוס' מ"ט קרי ליה "פריו", דמשמע דהיה קודם, דהיכן מצאנו 

במדרש ]עיין  שהוציאו קודם פירות, וראיתי לתרץ דאיתא

בראשית רבה ה' ט'[, שקודם חטא אדם הראשון היו אילני סרק 
 נותנים פירות, וחזינן שהוציאו קודם פירות.

ונראה לבאר דהוי מדה כנגד מדה, דהנה האדם במעי אמו ידע 
את כל התורה, וכשיצא ממעי אמו שכח, ואח"כ לומד בכוחות 

ת יחזרו עצמו וחוזר לקדמותו, ומדה כנגד מדה גם האילנו
 לקדמותם ויוציאו פירות.

 
 )כ"ו. ה'( ואכלתם לחמכם לשבע

פירש רש"י אוכל קמעא והוא מתברך במעיו ע"כ. מקשים 
שאחרי שיהא כ"כ הרבה שפע, מה התועלת בברכה שיאכלו 

 קמעא ויתברך במעיהם.
דיש יותר מעלה בנס  )דף נג:(ונראה דהנה מבואר בגמ' בשבת 

ומסתבר דכמה שהנס פחות ניכר שלא נשתנו בו סדרי בראשית, 
הוא ג"כ יותר מעלה, וא"כ הנס שיאכלו קמעא ויתברך במעיהם 
כיון שהוא פחות ניכר, הוי יותר מעלה מהנס שיהא ריבוי 

 בתבואה.
הביא  )דף קד.(והחת"ס ביאר באופן אחר, דהנה בתוס' בכתובות 

מהמדרש שיש לאדם להתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו, 
שיאכלו פחות הרי נכנס לפיו פחות מעדנים, ]ודבריו  וא"כ כיון

מחודשים דבפשוטו הענין שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו, היינו 
רק בדברים שלא נצרך להם, אבל בדבר שנצרך לו לקיום הגוף 

 לא מצינו ענין שיאכל פחות[.
ובטעמא דקרא ביאר שכיון שיאכלו פחות, יאכלו גם פחות זמן, 

 ימוד התורה.ויהיה יותר זמן לל
 

 )כ"ו. ז'( ורדפתם את אויבכם

הרמב"ן הקשה דכתוב בפסוק הקודם וחרב לא תעבור 
בארצכם, ותירץ שכשילכו להלחם בארצות אחרים אז ורדפתם 
את אויביכם, אבל בארצכם חרב לא תעבור, ובטעמא דקרא 
כתב דקאי על מלחמת עמלק, שאנו מצווים לרדפם אע"פ 

 שאינם באים עלינו.
 

)כ"ו.  מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפוורדפו 
 ח'(

פירש רש"י וכי כך הוא החשבון, והלא לא היה צ"ל אלא ומאה 
מכם שני אלפים ירדופו, אלא אינו דומה מועטים העושין את 
התורה למרובין העושין את התורה ע"כ. אמנם הראשונים 
]בעלי התוס', והטור, והרא"ש עה"ת[ ביארו ד"מאה מכם רבבה 

ופו" אין הכוונה כפשוטו שמאה ירדפו אחר רבבה, אלא ירד
הכוונה שמאה חמישיות דהיינו חמש מאות ירדפו רבבה, ]ויוצא 

 שהחשבון הוא חמש כנגד מאה[.
כתוב  )ל"ב. ל'(והראשונים הקשו על רש"י, דהרי בפרשת האזינו 

 "איכה ירדוף אחד אלף ושנים יניסו רבבה", וגם שם קשה דאין
כך החשבון, ולא שייך לתרץ דאינו דומה מרובין העושין את 

)דף יא. המצוה למועטין, דשם אזיל על הגויים, ובתוס' בסוטה 
הקשו ]גם לפירוש הראשונים הנ"ל דהחשבון כאן  ד"ה ולעולם(

הוא בדיוק החשבון של מאה חמישיות ירדפו רבבה[, הרי מדה 
זינו יניסו כל כך טובה מרובה ממדת פורענות, וכיצד בפרשת הא

 הרבה.
ותירצו הראשונים דכאן כתוב שיהרגו, ולכן הוקשה לרש"י מה 
ההבדל בין מרובין למועטין, משא"כ בפרשת האזינו כתוב 
שיניסו וזה שייך במרובין יותר מבמועטים, דכשיש ציבור יותר 

 גדול הפחד יותר גדול.
וכן תירצו התוס' בסוטה על קושיתם הנ"ל, דבפרשת האזינו 
כתוב שיניסו יותר מספר אנשים ממה שכתוב כאן שיהרגו, והוי 

 מדת פורענות פחותה.

  

 ז

 350ליון ג בס"ד



 

 ואם בחקותי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם
 )כ"ו. ט"ו(

הספרנו כתב שהטעם שב"בחוקותי" כתוב לשון "תמאסו", 
וב"משפטי" כתוב לשון "תגעל", דבחוקים כיון שאין בהן טעם 

ל משפטים כולם רוצים בהם, שייך שבני אדם ימאסו בהם, אב
ולכן כתוב ש"תגעל נפשם לבלתי עשות את מצוות ה'", רק 
משום שאינם חפצים בעול המצוות לכן געלה נפשם את 

 המשפטים, ועיין ברמב"ן שכתב כעי"ז.
"יען וביען במשפטי מאסו", הרי  )פסוק מ"ג(וקשה דאח"כ כתוב 

 דגם על משפט שייך לשון מאיסה, וצ"ע.
 

 )כ"ו. י"ז( ן רדף אתכםונסתם ואי

"ונסו מנוסת חרב ונפלו ואין רדף",  )כ"ו. ל"ו(וכן הוא לקמן 
וביאר הגר"א שהקללה בכך, שהרי אם יש רודף האלקים יבקש 

 את הנרדף, אבל כאן לא יהיה רודף שהקב"ה ינקום בו.
 

 )כ"ו י"ט( ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחושה

 )דברים כ"א. כ"ג(פירש רש"י זו קשה משל משה ששם הוא אומר 
והיו שמיך אשר על ראשך נחשת וגו' שיהיו השמים מזיעין 
כדרך שהנחשת מזיעה וכו' ע"כ. וצ"ב במש"כ רש"י "זו קשה 
משל משה", וכי למשה היה כח לבטל את גזירת הקב"ה, ודודי 

רה המשאת המלך כתב דקללת משה כיון שנכתבה במשנה תו
אין על עצם הקללה דין תורה, אלא דין נבואה, ורק למה שנכתב 
יש דין תורה וכמו כל הדברים הכתובים בתורה, משא"כ הכא 
דהיא דין תורה, והיינו דהיה ב' תוכחות, הא' תוכחת הקב"ה, 
והב' תוכחת משה שקיבלה בנבואה, והוסיף שבתוכחת משה 

 כיון שהיה נבואה שייך שישתנה.
זינגר זצ"ל לא הכיר את דודי זצ"ל, ושלח לו ע"ז ]והגרמ"מ שול

, ודודי השיב לו על )נדפס במשמר הרש"ם סי' א' אות י"ג(מכתב נוקב 
, )פרשת דברים(המכתב, וציין שמצא כעי"ז בספר אהל יעקב 
 ואחר חליפת המכתבים "נעשו אוהבים זה לזה"[.

 
  )כ"ו. כ"א( ואם תלכו עמי קרי

פירש רש"י רבותינו אמרו עראי במקרה שאינו אלא לפרקים, 
כן תלכו עראי במצוות, ומנחם פירש לשון מניעה, וקרוב לשון 
זה לתרגומו של אונקלוס לשון קושי ע"כ. צ"ע לפירוש רש"י 
שקרי הוא לשון עראי, מהו המשך הפסוק "והלכתי אף אני 

רגום יונתן עמכם בקרי", כיצד מתפרש כאן לשון עראי, ועיין בת
שכתב "וידבר אף אנא עמכון בעראי בעלמא", והמבואר 
שהקללה היא שיהיו עראי בעולם, והוא פשט מחודש, דהא כל 
אדם חי בעראי בעולם, ומבואר שיהיו עראי בתוך חיי העראי 

 בעולם.
ובאור החיים פירש דכיון שהסיבה שהקב"ה מביא יסורים על 

הקב"ה מייסר מדה האדם הוא בשביל שיחזור בתשובה, לכך 
כנגד מדה שבדבר שחטא בו הקב"ה נותן יסורים, אמנם אם 
האדם טוען שהעונש בא במקרה, גם הקב"ה יתן לו יסורים 

 במקרה ולא מדה כנגד מדה.
, )דף ה.(וכעי"ז ביאר הגר"ח מוואלוזין את דברי הגמ' בברכות 

דאיתא שם אם רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש 
לא מצא יתלה בביטול תורה, ובפשוטו קשה במעשיו, פשפש ו

מאי פשפש ולא מצא, והא יש בידו עוון ביטול תורה, וביאר 

דהכוונה שהאדם צריך לפשפש במעשיו מדה כנגד מדה, ואם 
לא רואה את המדה כנגד מדה יתלה בביטול תורה, שכל דבר 

 שמגיע לאדם הוא שייך כנגד המדה של ביטול תורה. 
ם האדם חוטא וטוען שהכל במקרה, ובטעמא דקרא ביאר דא

דהיינו שאין השגחה משמים, גם הקב"ה ילך עמו במקרה, 
 דהיינו שיסיר את ההשגחה ממנו.

 
)כ"ו.  והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם

 ל"א(
, בתוס' )מגילה דף כח.(אע"פ שחריבים הרי הם בקדושתם 

אמר רבי  )עדיות פ"ח מ"ו(כתבו שמה שכתוב  )דף נט:(בזבחים 
יהושע שמעתי שמקריבים אע"פ שאין בית, קאי דוקא על 
קטורת, ולפי דבריהם יש לפרש מה שכתוב כאן "והשימותי את 
מקדשכם" שגם בחורבנו ישאר קדוש ויוכלו להקריב קטורת, 
ואעפ"כ "ולא אריח בריח ניחוחכם", ובזה יש לבאר מה שכתוב 

ראה ריח בני שיצחק אמר  )בראשית כ"ז. כ"ז(בפרשת תולדות 
כריח שדה, וכתוב שראה את הבית בחורבנו דכתיב ציון שדה 
תחרש, וא"כ צ"ב מה הכוונה ריח השדה, והרי הבית חרב, 
והביאור הוא דמכיון שמקריבים אע"פ שאין בית וקאי 
אקטורת, א"כ יש את ריח הקטורת שזה שייך גם בחורבן 

רשת הבית. ]הגרש"מ דיסקין בשם הגר"י כהנמן[, ועיין בפ
 .)כ"ז. כ"ז(תולדות 

 
 )כ"ו. ל"ה( את אשר לא שבתה

פירש רש"י שבעים שנה של גלות בבל הן היו כנגד ע' שנות 
השמיטה ויובל שהיו בשנים שהכעיסו ישראל בארצם לפני 
המקום וכו'. ואמר הגרי"ז דהנה היה עוד עשר שמיטות 
]בשבעים שנות הגלות[ שלא שמרו, ובכל זאת לא נענשו על כך, 

טעם משום שהיו בחו"ל וכשאין יושביה עליה לא היו וה
מחוייבים בשמיטה, וביאר שזה כוונת הכתוב "ואתם בארץ 
אויביכם", דכיון שאתם בחוץ לארץ לכן לא הוסיפו לכם עוד 

 עשר שנים.
 

 )כ"ו. ל"ו( והנשארים בכם וגו' ורדף אתם קול עלה נדף

שהפסוק כאן אזיל על אלה שלא מיחו  כתב בטעמא דקרא
כשראו את חבריהם עוברים עבירה, וביאר דהוי מדה כנגד 
מדה, דכיון שהיה פחד בלבבם להוכיחם, לכן עתה קבלו עונש 

 של פחד.
 

ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא 
 )כ"ו. מ"ד( געלתים לכלתם

דהאומר לאו  )דף לו.(מובא בשם הגר"א דהנה איתא בשבועות 
לאו הרי זה שבועה, וה"נ כאן כתוב 'לא מאסתים ולא געלתים', 

 הרי כתיב לאו ב' פעמים, והרי זה שבועה שלא יכלה.
והוסיף דזהו שאמר הכתוב "אני ה' לא שניתי, ואתם בני יעקב 

, ד"אני ה' לא שניתי" הכוונה שהמילה )מלאכי ג'. ו'(לא כליתם" 
שבועה, והלכך "ואתם בני יעקב  "לא" שניתי ב' פעמים, והרי זה

לא כליתם", כי כך נשבעתי, וזהו מה שאמר הכתוב "כי מי נח 
זאת לי אשר נשבעתי וגו' כן נשבעתי מקצף עליך מגעור בך" 

, דהיינו שמנח לומדים שהאומר לא לא ב' פעמים )ישעיה נ"ד. ט'(
הרי זה שבועה.
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