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 פרשת בחוקותי  

 אם בחוקותי תלכו

 

 מדוע דוקא אצל בני ישראל הברכות תלויות בהנהגתם

 

"אם בחוקותי תלכו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם גו'", וכל הברכות האמורות בפרשה, עד "ואולך אתכם 

דקאי אפילו על דומם, צומח  - "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון"דלכאורה אינו מובן: כתיב  - "קוממיות

על בני ישראל. ואם כן, מדוע דוקא אצל בני  )וחי, ומכל שכן על מין המדבר, ובודאי )במין המדבר גופא

 ישראל תלוי ענין הברכה בכך ש"בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם"?

כמו שכתוב "בני בכורי ישראל", ויש  ,והרי גם בלאו הכי חייב הקב"ה לזון את בני ישראל, בגלל שהם בניו

אל "וגם מצד זה שבני ישראל הם עבדים, כמו שכתוב "בני ישראל . . עָבַדי הם",  ,חיוב על האב לזון את בנו

תירא עבדי יעקב", הרי מזונות העבד הם על האדון, כך, שגם ללא ענין של עבודה צריכים בני ישראל  לקבל 

 שמקבלים השפעתם באופן כזה?! ,לא להיות גרועים מהגוים -את כל הברכות, ועל כל פנים 

ואין לומר שכאן מדובר אודות תוספת ברכה, כמו "ועץ השדה יתן פריו", כפירוש רש"י: "הן אילני סרק 

ועתידין לעשות פירות", שזהו ענין שאינו אצל גוים, אלא רק אצל בני ישראל, ולכן תלוי הדבר בכך 

שהרי בפרשה זו מדובר לא רק אודות תוספת ברכה, אלא גם אודות  -ש"בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו" 

ענינים המוכרחים, כמו "ואשבור מוטות עולכם". ואם כן, למה יגרע יהודי מגוי, שגוי מקבל השפעה ללא 

 תנאי, ואילו אצל יהודי יש תנאי "אם בחוקותי תלכו"?!

בחוקותי", שהוא ענין החקיקה: החילוק בין "שאצל בני ישראל התורה היא באופן של  -...וההסברה בזה 

שבכתיבה יש שני דברים: דיו וקלף, שהרי גם לאחרי כתיבת האותיות בדיו על הקלף,  -חקיקה לכתיבה הוא 



 

 

הקלף הוא מציאות בפני עצמו, וכמודגש בהלכה שכשרות הספר תורה תלויה בכך שכל אות צריך להיות 

מה שאין כן בחקיקה, האותיות והאבן הם )לא שני דברים, אלא( דבר אחד, שהרי האותיות ; מוקף גויל

 חקוקות בחומר האבן עצמו.

שאין זה באופן שיש שני ענינים, , שהרי התורה היא "חיינו", והיינו -וכן הוא בנוגע לבני ישראל ותורה 

תורה וישראל, והתורה רק פועלת שהמציאות של בני ישראל תהיה באופן של חיות, אלא מלכתחילה אין כאן 

 שני דברים נפרדים, כי אם מציאות אחת, כמו בענין החקיקה.

וכמובן גם ממאמר רבותינו ז"ל )בתנא דבי אליהו, ובקיצור במדרש רבה( שתורה וישראל קדמו לעולם, 

ישראל ָקְדמּו, וראיה לדבר, שהתורה עצמה אומרת "דבר אל בני ישראל" ו"צו  -וביניהם גופא מי קדם למי 

את בני ישראל", היינו, שכל מציאות התורה היא מצד זה שישנה המציאות דבני ישראל, ומזה נעשה הדיבור 

והציווי לבני ישראל, ונמצא, שמציאות התורה חקוקה מבני ישראל והיא גם חקוקה בתוך בני ישראל, עד 

 שהם מציאות אחת.

...וזהו החילוק בין בני ישראל לכל שאר הבריאה: כל הבריאה היא אמנם מהקב"ה, כמו שכתוב "בדבר ה' 

בעשרה מאמרות נברא העולם", : "שמים נעשו", וכמו שכתוב בפרקי אבות שלומדים ביום השבת קודש הזה

אבל, ענין זה הוא בהעלם )לא רק מצד הקליפות כו', אלא מצד עצם ענין ההתהוות, כפי ש"בראשית ברא 

אלקים", שמורה על ההעלם(; ורק אצל בני ישראל רואים בגלוי שהם מציאות אחת עם הקב"ה, שלכן 

 כיון שגם בהיותם למטה הרי הם באופן ד"ַאַדֶמה לעליון"., נקראים בשם "אדם"

כי, "להתפאר" שייך  -אף שכל הבריאה היא מעשה ידיו  -ולכן נאמר על בני ישראל "מעשה ידי להתפאר" 

רק על דבר הגלוי, ולכן שייך ענין זה על בני ישראל דוקא, כיון שאצלם רואים בגלוי שהם מציאות אחת עם 

 הקב"ה.



 

 

"בחוקותי"( עם התורה והקב"ה, לכן יכולים לקבל   -וכיון שבני ישראל הם מציאות אחת )באופן של חקיקה 

 את כל ברכותיו של הקב"ה רק כאשר "בחוקותי תלכו".

 

 קטע משיחת ש"פ בחוקותי, מבה"ח סיון, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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