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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 )דברים כט' ט(" למען הקים אותך היום לו לעם... םכאתם נצבים היום כל"

 באלו? לעמוד יוכל מי ואמרו פניהם הוריקו שבתורת כהנים ט"ממ חוץ שתים חסר קללות מאה ישראל ששמעו "לפי
לפניו,  קיימים אתם והרי כלייה אתכם עשה ולא למקום הכעסתם הרבה היום' נצבים 'אתם לפייסם משה התחיל
 םמקיימי םוהיסורי והקללות לכם להאיר עתיד וכך לכם האיר כך ומאיר מאפיל והוא קיים שהוא הזה כיום, 'היום'
  לפניו" )רש"י( אתכם םומציבי אתכם

 בשעת הדין שרים, וממשלת אומות העולם הם תחת על פי המובא בזוהר ש רבינו החיד"א ב"פני דוד"פרש מ
 יפקוד ה׳ על צבא  האומה, וכך היא המדהמעביר את חטאתם ואחר כך על  השרתחילה את מעביר הקב"ה 

  כביכול ,והם תחת רשותו, אם כן שהם עבדי ה׳ ,ישראלעם האדמה על האדמה, אבל  ועל מלכי ,המרום במרום
 לה. לפי זה חליבישראל  קיימים, ואי אפשר לעשות כליהחיים מרעיתו  כמו שהוא חי וקיים גם אנחנו עמו וצאן

 אתם ואמר "פתח בנחמה  ,יכלו התוכחות שמאמחרד שנשל ישראל  םלבאת כאשר ראה משה ניתן לבאר ש
 למען הקים אותך היום לו לעם והוא ואמר " כליה בכם. וסייםתיתכן הזה שהוא קיים, ולא  , כיום"נצבים היום

 עיקר  ו, זהאחרעמו, ואין אנחנו תחת רשות שום שר  נחמה גדולה כי כיון שאנחנו יהו, וז"יםקל-לא יהיה לך
 אך  צטערו בתוכחות.הדעתם של ישראל אשר בזה נחה כליה בישראל, ושל מציאות תיתכן שלא  גדול לדעת

 או  פן יש בכם אישלכן אמר "ין, ידאין דין ואין הרצועה ו הותרהאזי אנחנו עמו שאין זה אומר שמפני שודאי 
 עדיין חביבותכם עליו וכאשר יתקיים יבואו הקללות. אך יחטא ציבור הואם  .וכלם יהשאם הם יחידים " אשה

 ".יךקל-ושב ה׳ א" יתקיים גם "יךקל-ושבת עד ה׳ א"
 

  יא( 'כטדברים ) לקיך ובאלתו" -א' "לעברך בברית ה

"? אך לפני כן צריך בבריתבמה שכתב "פק סתולא ה" ובאלתו" הקדוש מדוע הוסיף הכתוב "אור החייםשואל ה"
הגדת המצוות וגדרת העונשים על העובר עליהם? ללהבין מדוע הוצרך הכתוב להעביר את ישראל ברית בנוסף 

ומסביר שהטעם לברית הוא החשש שמא תבוא לאדם המחשבה שעדיף לכפור בעיקר ולקבל על כך עונש אחד 
בברית  םאות והעבירקב"ה תחכם ההעל כן ל"ו כריתות וכמה מיתות ועונשים, מאשר להאמין בה' ולהתחייב 

, ואם המצוות כלאת לקיים ם נשבעימהמצוות, אם כך הברית/השבועה היא שהם  על כל פרט ופרטת אותם חייבהמ
יחשבו לכפור אם גם ש, "ובאלתו" וגם "בבריתלכן אמר גם "האלה הכתובה,  הםא עליותבן מהת יעברו ויבטלו אח

 ". אלות הברית ככל"ון, ון ועועל כל עועונש יתחייבו אלא זה, הן ועוהבעיקר לא יספיק להם עונש אחד על 
 

 )דברים כט' כה(" ים אשר לא ידעום ולא חלק להםהל-א"
להם שיש ע וים, שלא ידהל-אהיא לומר שהם עובדים ל "ים אשר לא ידעוםהל-אשכוונת הכתוב " רבינו בחיימבאר 

ו לעם לא נתנ" היא לומר שאלוהים אלו ולא חלק להםוכוונת הכתוב ", מעצמםח ושיהיה להם כדהיינו ות הל-אכח 
)דברים " יך אותם לכל העמיםלק-אאשר חלק ה' ", שנאמר ושאר האומות חלק הכנעניםאלא הם חלקם ישראל שיהיו 

צמד שני עם , ו(')תהלים טז" ה' מנת חלקי וכוסי"יוצר הכל, שנאמר הוא רבונו של עולם, ישראל של חלק ה אבל, (' יטד
 )דברים לב(" כי חלק ה' עמו: "שנאמרשל הקב"ה חלקו ישראל הוא 
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 ניסןהרב אביחי ניסן רונצקי ז"ל בר חיה טז' 

 אברהם נחמיאס בר שמחה ז"ל נלב"ע ו' שבט             תנצב"ה   אהרון כהן בר מסעודה ז"ל נלב"ע ב' אדר  
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 )דברים כט' כח( "ינוקל-לה' א הנסתרות"
את ה',  שלא יוכל אדם להטעותדהיינו  "כולכם לפני ה'היום אתם נצבים לכם "שאמרתי  יפל עף א" ספורנומסביר ה"

גלות ", כלומר בעבירות הנלנו ולבנינו עד עולם והנגלות, אבל "בנסתרותרק  יהיהזה רי יפרע מהבוגד העתיד להוהוא 
  . החוטאיםאת ש יענהלוכל דברי התורה הזאת  תוראוי לנו לעשות א ,הדבר מוטל עלינו ועל בנינו

 

 כח(' כטדברים ) "לקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את דברי התורה-הנסתרות לה׳ א"
ה רשע. או יהי צדיקתלוי אם הוא יהיה , ברצון האדם )ברכות לג:( בחז״ל ״הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים״מובא 
חשוף כל הנסתרות ואת יודע למרות שהקב"ה לקינו״ -״הנסתרות לה׳ א :שאמר הכתובמה  זהש החתם סופראומר 

שנגלה לנו, והוא ״לעשות את כל דברי התורה הזאת״, שהוא ״והנגלות לנו״ יש גם דבר  מחשבותינו, עם כל זאתלכל 
או רשע, את האדם להיות צדיק ה חימכר האינה זו שהקב״ה יודע הכל, בכל זאת ידיעף על פי וא כלומר, להיות צדיק,

  הבחירה לבחור בטוב.אפשרות נשארת  ובידו
 

  ח( 'לדברים )ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום"  'ואתה תשוב ושמעת בקול ה" 
כי התורה בשום אופן, בוטל שכאן מלמדת אותנו התורה שהיא לא ת רבי יהונתן אייבישיץ ב"תפארת יהונתן"אומר 

 "תורה חדשה, ומה שמוגדר "אז בקול ה' שמעתתשוב ווכל החידוש הוא "ואתה תשוב", כלומר שאתה , תא נצחייה
ה מה שאומר וז . מהתורה"ד ושיבוטל אפילו קוצו של ילומר פירוש רזין דרזין סתרין דסתרין, אבל ח"ו כוונה היא לה

 י מצוך היום".כאשר אנם המצוות, "" את אותועשית את כל מצותיו" בכל אופן, "ש"תשוב ושמעתף על פי אהכתוב: 
 

  (ט דברים ל')לטובה"  אדמתך ובפרי בהמתך ובפרי בטנך בפרי ידיך מעשה בכל לקיך-א' ה "והותירך

" הוא שואל על המשנה שאומרת: והותירך" הלשוןאת  לבאר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"טרם בואו של 
יה וה, זכר לשוןמ הוא ונדון, הרי "עולם" הוא מלשון נקבה (טו ג' אבות)" נידון העולם ובטוב נתונה והרשות צפוי הכל"

 בור עלינו ישפיעאנו מבקשים שהקב"ה  נוראיםה ובימים השנה בראש תפילתנוומבאר שב .דונהינ על המשנה לומר
ר הוא שאכו ,בנו את אוהבש ,האבמו כו, וחביבי לבניוה. והקב"ה שמח כאשר הוא משפיע טובה וברכה וברכ הטוב

 מחמת להשפיע יכוללעומת זאת כאשר הקב"ה אינו , קב"ה שמחה כן, מזה וגילה חדוה לו יש לבנו ונותן משפיע
 פרה לינוק רוצה שהעגל מהמ יותר" ל"חז ואמרפי שכ, קב"ה לא נח לו במצב הזהה כביכול, מקבליםב תזכו העדר

  , כביכול,הוא המשפט, לפניו ישראל את שופטיםר שכא השנה בראש אז, שכך היות. )פסחים קיב.(רוצה להניק" 
 ישאת השפע  לקבל ויכולים םיראוי ישראל וכאשר, ישראל לע שהוא משפיע טובה מזה מתענגקב"ה ה כי, יםקל-לא

 טוב להשפיע רוצהקב"ה כשה לומר צהור, "נידון העולם ובטובו כוונת מאמר התנא באבות "וז .והוחד יתברך לבורא
, מזה ונחת תענוגקב"ה ה יקבלאז ו ההז השפעאת  להם תלת אםה, עמםיחד  בעצמו קב"הה כביכול נידון, העולם על

 כאשר ולכך, הדבר נוגע אליו כי, כי הכוונה היא לקב"ה עצמו זכר לשוןמו יחיד לשון" היא מנידוןלכן המילה "
הוא  וחפצו רצונו כי, לאלכך או  יםיראו אנו אם בנו מביט אינוהוא , וברכות טוב בור לנו להשפיע רוצהקב"ה ה

 וזו .את הטוב להם משפיעם לפני שהוא ייראוהם  אם במעשיהם מביטהקב"ה  העולם אומותאבל אצל , לנו להשפיע
 יביט לא כי, מעשיך ואת אותך יותיר וברכה טובה לך כשישפיע דהיינו, "לטובה יךלק-א' ה והותירךכוונת הכתוב "

 . "והותירך" לשון וזהו, הטוב רצונו מחמת לך ישפיע רק, ובזכיותיך במעשיך לראות כללהם ב
 

  יא( 'לדברים )כי המצוה הזאת" "

 )מאמר קרים יהערש בעל תשובה כמו שפית המצו" שהכוונה בכתוב "המצוה הזאת" היא למשך חכמהמסביר ה"

 )דברים  "ואת הרע המותואת ואת הטוב ראה נתתי לפניך היום את החיים "ומה שאמר הכתוב . ד' פרק כ"ה(

 על זה קודם שאמר היה  )דברים יא' כו( "ברכה וקללההיום  ראה אנכי נותן לפניכם"אמר נ, ובפרשת ראה ל' טו(
 היה לשוב הרי יכול ש ,"דין"מן ה גדול "חשבון"הכעת מצות תשובה הלא את מצות התשובה, אבל כיון שאמר 

 ת, כי אם לא שב, אז מהקללה וחיים מוומהברכה קללה המוה ויותר, ונתהגדולה עבירה  וולא שב, וזבתשובה 
דותי בכם יהע"הכתוב ולכן מסיים  ל יותר גדול. ושישוב ולא שב, העוהכתוב ת חלילה, שכאשר אמר לו ונעשית מו

ת, ולכן וה מוות נתתי לפניך הברכה והקללה", שמהקללה נתהווהחיים והמו"מצות התשובה, את היום" שנתתי לכם 
 נורא.  גדול וזה מוסר יש בו ובחרת בחיים","

 

 )דברים לא' יט(" כתבו לכם את השירה הזאת ועתה"

הכתוב קורא . ו"האזינודהיינו שירת " שירה אשר אגיד לך עתה" היא להזאת השירהשכוונת הכתוב " הרמב"ןמבאר 
ים כתבנ, כי השירים כשירהנכתבה פרשה זו כן לה תמיד בשיר ובזמרה, ואות ישראל יאמרו" משום שבני שירהלה "

 . הנעימהשל הפסק במקומות את הבהם הצורה כזו שניתן ללמוד 
 
 

 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף  :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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