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 דברים פרק ט 
�ַמע ִיְ�ָרֵאל �ָ�ה עֵֹבר ַה��� ֶאת ַהַ�ְרֵ�	 ָלבֹא ) א(ְ

ִמי� ִמֶ ָ� ָעִרי� ְ�דֹלֹת  ָלֶרֶ�ת ��ִי� ְ�דִֹלי� ַוֲעצ!
ַע� ָ�ד�ל ָוָר� ְ&ֵני ֲעָנִקי� ) ב( :'ְבצ!רֹת ַ&ָ%ָמִי�

ֲאֶ�ר �ָ�ה ָיַדְעָ� ְו�ָ�ה ָ�ַמְעָ� ִמי ִיְתַיֵ,ב ִלְפֵני ְ&ֵני 
ְוָיַדְעָ� ַה��� 0ִי ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ. ה'א ָהעֵֹבר ) ג( :ֲעָנק

 ְלָפֶניָ. ֵא� אְֹכָלה ה'א ַיְ�ִמיֵד� ְוה'א ַיְכִניֵע� 

 י"רש
וה� ,  אתה עצו�2 מי� ממ
גדולי� ועצו) א(

 צדקתי 2 אל תאמר בלבב
) ד( :עצומי� ממ.
אתה ' לא בצדקת
 וגו) ה( :ורשעת הגוי� גרמו

 הרי כי משמש 2 כי ברשעת הגוי�' בא לרשת וגו
 :בלשו	 אלא

ָבְבָ. ַ&ֲהד5ֹ ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ. �ל �ֹאַמר ִ&ְל) ד( :ְלָפֶניָ. ְוה�ַרְ�ָ�� ְוַהֲאַבְדָ�� ַמֵהר 0ֲַאֶ�ר ִ�ֶ&ר ְיקָֹוק ָלְ.
אָֹת� ִמ6ְָפֶניָ. ֵלאמֹר ְ&ִצְדָקִתי ֱהִבי�ִני ְיקָֹוק ָלֶרֶ�ת ֶאת ָה9ֶר8 ַה7ֹאת 'ְבִרְ�ַעת ַה��ִי� ָהֵא6ֶה ְיקָֹוק 

 0ִי ְ&ִרְ�ַעת ַה��ִי� ָהֵא6ֶה לֹא ְבִצְדָקְתָ. 'ְביֶֹ�ר ְלָבְבָ. �ָ�ה ָבא ָלֶרֶ�ת ֶאת �ְרָצ�) ה( :מ�ִריָ�� ִמָ:ֶניָ.
ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ. מ�ִריָ�� ִמָ:ֶניָ. 'ְלַמַע	 ָהִקי� ֶאת ַהָ�ָבר ֲאֶ�ר ִנְ�ַ&ע ְיקָֹוק ַלֲאבֶֹתיָ. ְל�ְבָרָה� ְלִיְצָחק 

8 ַה=�ָבה ַה7ֹאת ְלִרְ�ָ�> 0ִי ַע� ְוָיַדְעָ� 0ִי לֹא ְבִצְדָקְתָ. ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ. נֵֹת	 ְלָ. ֶאת ָה9ֶר) ו( :'ְלַיֲעקֹב
ְזכֹר �ל ִ�ְ�0ַח ֵאת ֲאֶ�ר ִהְקַצְפָ� ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ. ַ&ִ ְדָ&ר ְלִמ	 ַה��� ֲאֶ�ר ) ז( :ְקֵ�ה עֶֹר5 9ָ�ה

'ְבחֵֹרב ִהְקַצְפֶ�� ֶאת ) ח( :ָיָצאָת ֵמֶאֶר8 ִמְצַרִי� ַעד &ֲֹאֶכ� ַעד ַהָ ק�� ַה7ֶה ַמְמִרי� ֱהִייֶת� ִע� ְיקָֹוק
 :ְיקָֹוק ַוִ�ְת�ַ?5 ְיקָֹוק ָ&ֶכ� ְלַהְ�ִמיד ֶאְתֶכ�

 
 ם "רשב

 יותר משאר אומות 2 י"בצדקתי הביאני י) ד(
  :י מוריש�"הואיל כי ברשעת הגוי� האלה י

 שהרי זכור 2 'לא בצדקת
 וביושר לבב
 וגו) ה(
 אפס אחד. 'אל תשכח את אשר הקצפת וגו

כי ברשעת� הפסידו , משני הדברי� אמת
לא בצדקת. אלא , ומה שאתה זוכה בה, נחלת�

  :'למע	 הקי� את השבועה וגו

 ן"רמב
 אחרי שהזהיר שלא 2 אל תאמר בלבב
) ה2ד(

רק שתדע כי , תחשוב כחי ועוצ� ידי עשה לי
, הנצוחי� במלחמה הש� נת	 לה� הכח ההוא
כדו והתקיפי� שבה� והערי� הבצורות אשר תל
, הש� בכבודו עשה לכ� כ	 בנס מפורס� מאתו

עמ. כל זה ' חזר והזכיר לא תחשוב כי עשה ה
כי לא עשה לכ� כ	 רק ברשעת הגוי� , בצדקת.
 ולא , והנה זה טע� באבד	 הגוי� הה�. האלה

ולא ,  שתהיה צדיק במעשה2על כ	 חזר ובאר לא בצדקת. . נת	 לה� טע� ברשת ישראל את האר8
, ובעבור שבועת אבותי. ירשת אותה האר8, רק ברשעת הגוי� אבדו ה�, שר שהיה ל.אפילו בלב י

י כתב אל תאמר "ורש. כי אי	 החטא של. יכול לבטל המתנה שנת	 לאבותי. כי בשבועה נתנה לה�
שהרי אמר , ויש על השואל לשאול: ואיננו נכו	. לא בצדקת., בלבב. צדקתי ורשעת הגוי� גרמה לי

כי , והש� לא יאהב רק את הטובי�, והנה ה� אהובי� למעלה, אתכ�' אהבת הכי מ) לעיל ז ח(
כי ש� ידבר ע� ישראל , והתשובה. א� כ	 ג� בצדקת� ירשו אר8, רשע ואוהב חמס שנאה נפשו

ולמע� הקי� את וטע� : מיו� היות� במדבר' וכא	 יוכיח הדור ההוא שהיו ממרי� את ה, בכלל�

  ):בראשית טו טז(ודור רביעי ישובו הנה ,  שאמר ועבדו� וענו אות� ארבע מאות שנה2 הדבר
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  עקב פרשת) 'חלק א (לוחישהמי 

מהתחלת הדבור , כי א� מרשעת הגוי�', וברשעת הגוי� לא בצדקת. כו', ל תאמר בצדקתי כוא
בישראל א5 ' והנה כי באמת בחר ה, נראה שג� לא מרשעת הגוי� ולבסו5 כתיב כי מרשעת הגוי�

קטרוג ג� על ישראל ' ש הלא אח עשו ליעקב ואהב את יעקב וג� במצרי� הי"כמ, בלי מעשיה�
בישראל כי ה� חלק אלקי ממעל ' ז בחר ה"ועכ, ז"ז והללו ע"כדאיתא במדרש הללו עובדי ע

ומות שנראה י לאבד שבעה א"עמו וכמו שמצינו שצוה הש' ש כי חלק ה"כמ, בעומק� ובשרש�
ונראה מזה כי זה הדבר , ה שונא את האומות מפני שה� אכזרי�"ומצינו שהקב, ו"כאכזריות ח

וזה פירוש , י מעיד על הכל כי ברצונו הוא"כי הש, הוא טוב לישראל, עצמו שבי	 האומות הוא רע
י� כי ברשעת הגוי� מפני זה הדבר עצמו שה� נקראי� אצלי רעי� ורשעי� בזה עצמו את� נקרא

מביא אתכ� שמה ורק מפני שבלי ' מזה שלא בצדקתכ� ולא ברשעת הגוי� ה' וראי, עושה רצוני
וכי ברשעת הגוי� הוא ', כ חפ8 בכ� ה"שו� דבר יחפו8 בכ� שא5 שאת� עושי� מעשי� כמוה� ג

ז כל מה שאת� עושי� יסכי� ויוטב "לשו	 דהא והוא נתינת טע� לדבר לפי שאת� חלקו ועי
 :בעיניו

 
 חנן ת ואפרשת) 'ב חלק(לוח ישהמי 

 )ז, דברי� ז( לֹא ֵמר!ְ&ֶכ� ִמ0ָל ָהַעִ י� ָחַ�ק ְיקָֹוק ָ&ֶכ� ַוִ�ְבַחר ָ&ֶכ� 0ִי �ֶ�� ַהְמַעט ִמ0ָל ָהַעִ י�
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 ]ז"תרמ[עקב לפרשת שפת אמת 

י "ה בירר זאת כי אלה המתנות שנת	 הש"כי משרע. 'צדקת. כול אמר בפסוק לא ב"ז ז"אמו
' ולכ	 אפי. וממילא הוא לדורות. י"רק שהוא מתנה לכללות בנ. אינו בכח מעשי דור פרטי. י"לבנ

' ויאכיל. כו' כל הדר. כו' וזכרת כו' ויראה כי ג� נסי המדבר דכתי. 'דור שפל בכחו לזכות לזה כו
ולכ	 תיקנו ברכת הז	 ועל האר8 לדורות כי כשהאכילנו המ	 . ורותוודאי הכל מתנה לד. 'המ	 כו

ואי	 דומה מאכל איש . י"ונשאר זאת לבנ. 'כו' נית	 לנו ידיעה זאת כי לא על הלח� לבדו יחי
רק דור הראשו	 . ומכלל שצוה אותנו לזכור זאת בוודאי נשאר ממנו לדורות. ישראל לכל בני אד�

למשמרת ' כ מלא העומר כו"אבל נשאר הפנימיות לדורות וכ. משהיו כלי� לקבל ההארות בפועל מ
כ "ומכש. נשאר זכר לעול�' ש זכר עשה לנפלאותיו שמכל הנפלאות שעשה לנו הבורא ית"כמ. 'כו

שמזו	 . ל אר8 דמפיק מזו	"על האר8 ועל המזו	 דרשו חז' י שמברכי	 על אר8 חמדה כו"מתנת א
בוודאי יש להתאונ	 אוי לבני� שגלו מעל שלח	 . ל"חוהג� שאנחנו ב. י"י הוא באמצעיות א"בנ

ה הבדילנו מ	 "ק בתו. המזו	 שהקב"ק שיש להתעצב על חורב	 בהמ"אביה� כדאיתא בזוה
. ה בעצמו מכי	 לו סעודה"ל העוסק בתורה הקב"ש תכי	 בטובת. לעני אלקי� דרשו ז"התועי� כמ
ל הנות	 מטר "ורש אותה ודרשו חזא ד"ה' י כתי"כ בא"ואח. ממש לח� מ	 השמי�' ובמדבר הי

מ נשאר לנו הארה שיכולי	 למצוא טע� מ	 "ומ. י שליח"ל ע"פ חוצות בחו"ושולח מי� ע. בעצמו
 :ל"ז ז"ש בדברי מו"ובפרט בשבת שיש בו ממקו� הגנוז כמ. ז"י באכילה בכוונה ובכח ברהמ"וא


