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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 ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (יז' דברים כט" )פורה ראש ולענה פן יש בכם שורש"

? הגדול' מעשה האת שראו שיפנו לעבוד עבודה זרה לאחר  משפחה או שבטישראל ם עשיהיה ביתכן איך , לכאורה
שיגרום  שורש רעמראש יש בכם כלומר . "פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה"על כך אומר הכתוב שהוא חושש 

 ."שלום יהיה לי"לשרשם הרע יאמרו ועל חזרה הזו . לחזור לשורשם הרע ולעבוד עבודה זרה', לכם לעזוב את ה
 ,יהושעאבל . הזהשורש הרע המגלה לנו מהו לא , של האבות םמפני כבוד, משה רבינוש "צרור המור"אומר ה
אסף את הוא , כמו משה, הזה כאשר ו השורשאת חידתו והודיע לישראל בסוף ימיו מהלנו גילה ו של משה תלמיד

בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו ' כה אמר ה"ואמר להם  ישראל שוטריו וזקניו
, "בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם"העובדה שוהוא . ירא ממה שהיה ירא משהגם יהושע  ,כלומר. "אלהים אחרים

שלקחתי  יפל עף א. םאתם תחזרו לסורהחשש הוא שו. "ויעבדו אלהים אחרים"בי נחור היה אבי אברהם ואשתרח 
. סיונותינ הבעשריתי אותו סינובכור ההתכה אותו  והכנסתי. זרההעבודה הלהפרישו מכדי  ,את אברהם ,את אביכם

ועתה אני ירא שמא תחזרו לאותו שורש . כל אותם סיגיםאת כדי להסיר ממנו הכל . אותו בכל ארץ כנעןהולכתי ו
 . פורה ראש של תרח שהיה אבי אברהם ואבי נחור

 

 (יט' דברים כט" )את שמו מתחת השמים' ומחה ה"

עם ישראל של נשמות כל השורש את משמעות העונש הזה להולך בשרירות לבו ואומר ש" אור החיים"מבאר ה
והנשמות , (ישעיה סו א) "כסאי השמים"בחינת מה שאומר הנביא ב, "שמיםתחת ה"בהררי קודש ו יסודמקורו ו

כך שמה , שלו הנשמה, המהות שלוהוא של האדם סוד השם ש עוויד, ה"של הקב כבודהתחת כסא מחצובות האלו 
שהוא , השל שורשהמ, נשמתולמחות את  היאהכוונה , "את שמו' ומחה ה"הולך בשרירות לבו אמר הכתוב על הש
 . וזו היא כריתות הנפש, "השמיםתחת "

 

  (יד' דברים כט) "אשר איננו פה עמנו היום ואת"
, "חומת אנך"א ב"רבינו החידמבאר , היו שם בעת קבלת הברית ,גם אלו שעדיין לא נולדו, הנפשותכל ז״ל שחאמרו 

על כך שקבלו תרעם לא היה במעמד זה ויכול הוא לההגוף אבל , היתה בעת קבלת הברית והסכמה לה נפששמילה ה
 לו "זכות"א יההברית  השכל והאמתשלפי לומר ואי אפשר לבטל טענה זו ו ,לוהיא  "חובה"שהרי , את הברית בשמו

ולא טוענים , על כך שגיירו אותו יכול למחות שגדלשל גר קטן והראיה היא מההלכה האומרת שבן , "חובה"ולא 
ומתרץ שאמנם הגוף עצמו לא היה במעמד קבלת הברית  .לפי האמתולא  סכלותוכלומר הולכים לפי . לו" זכות"שזו 

כי גוף הבן , בכחיו השהם הבנים אמנם לא היו שם בפועל אך והענפים , היו שם, דהיינו האבות, אבל השורשים שלו
כי , ותלנפשם בקשר אבות ובנישל  סשאין יחהוא משום הנפשות שם את ד יעמהצריך להה שמו, אםהו מהאבהוא 

היה הרי הבנים אבל גוף , מצא בכחילהלהם אפשר  בפועל כיון שאי םאיך להמציצרכך היה ול, לה׳היא הנשמה 
עד חברו בית דין  דבריאת אין בית דין מבטל הרי שבקיום הברית הבנים כן ניתן לחייה גם את הגוף של ל ,נמצא בכח

וכן , איסוראת אותו ה חייבים הבנים לנהוג, מסויםבר שנהגו איסור בד אבותהוא שכן הדין כמו ו. שיהא גדול ממנו
 . סינימעמד הר בכבר עליה את הברית הנשמה הרי קבלה כי , "זרעם קיימו וקבלו עליהם ועל"מגילה נאמר ב
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  (יד' דברים כט) "אשר איננו פה עמנו היום ואת"
מה שואומר שעליכם להודיע להם . שאינם בחיים כעת דורות הבאיםשכוונת הכתוב היא ל" ספורנו"מבאר ה

ומה שהם יורשים את הארץ מכם הוא באותו התנאי ממש , ה תלוי ומותנה בקיום הבריתמתנשקבלתם את הארץ ב
  . ועל מנת שגם הם יקיימו את הברית

 

 (כד 'טכדברים ) "מארץ מצרים םאשר כרת עמם ברית בהוציאו אות"
ולכאורה לא היתה להם ברירה אלא , תה באונס גמורהיישראל ה עם בני "שהברית שכרת הקב "משך חכמה"מציין ה

 גימנה הלא היה "הקבואם  ,םחריהבמדבר ומצרים רודפים אם הולכים היו במצב שההרי הם ש, להסכים לברית הזו
ם היו מוכרחישהם  כך ,יום אחדו שורדים אפילו הילא ם דרך הטבע הב, מן ובאר, נס בעמוד ענן ואשאותם בדרך 

לעם נתן ה "הקבא "הרשבולפי פירוש  ."לאורייתא רבא אמודעמכאן "ל "חזו הברית כמו שאמרעליהם את לקבל  
את  בטלעל דברי הברית המעשה הזה מכשיעברו  ,אם כן ,בריתואת על מנת שישמרו במתנה  ץהארישראל את 

 אתה "הקב הוציאששבעת כיון , ים הגוייםמרושאמה וזה . הארץה של המתנבטלה הברית  השכיון שבטל ,המתנה
לכן שפך . בטלההמתנה של הארץ  כןל, לטעון טענת אונסים לויכהם ו ,בריתאת הכרת עמם  הוא ים ממצרבני ישראל 

הגלה " רק"כאן , את האנשים שגרו בה בדיאגם סדום שמו בהפיכת לא כש, דלבבאפו וחמתו על הארץ ה את "הקב
שהוציאם , "הזה יום כ"יהיו מתנודדים וגרים בארץ לא להם עם ישראל שכך  "אחרתרץ אל א וישליכם"אותם מהארץ 

אז ישוב  ,אחשורוש ימיכמו שקבלוה ב, בתשובה ויקבלו את הברית מרצוןכשישובו אבל  .דממצרים ואותם לא השמי
 . מכל העמים םויקבץ אותה "הקב

 

 ( א' לדברים " )הם האלרייה כי יבאו עליך כל הדבהו"
 ה לא היו ולא נבראום בנייעניהכל ו, מה שעתיד להיותהוא נבואה על פרשה הזאת שכל הכתוב ב ן"הרמבאומר 
  .תרחשלה םיידעתעוד  םהו, עדיין

 

  (יא' דברים ל" )הוא רחקה ולא ממך הוא נפלאת לא היום מצוך אנכי אשר הזאת המצוה כי"
מי יעבור לנו אל עבר "ומה זה  ?"מי יעלה לנו השמימה"ומה זה ? הסביר על איזה מצווה מדוברהמפרשים לנדחקו 

אמרו שכאשר  .(שבת פח)ל "חזעל פי דברי  "פנים יפות"מבאר ה? "כי קרוב אליך הדבר"ומה ענין התשובה ? "הים
שנאמר , בו מי גלה לבני רז זה שמלאכים משתמשים"ה "שאל הקב, "נעשה ונשמע' כל אשר דבר ה"ישראל בני 

זו ואמרו למשה תם ממדרגישראל נפלו ר כך אחאמנם , "עשייה לשמיעה םשמקדימי 'עושי דברו לשמוע בקול דברו'
ללא מצות רבו את  תחילה העבד הנאמן עושההעניין הוא ש רווביא, "ושמענו ועשינו... דבר אתה עמנו ונשמעה"

מה שואל ה אותו הוא ומיד כאשר האדון מצו ,אבל העבד העצל ,שואל את הטעםכך הוא ורק אחר , טעםהשאלת 
, בעצמוה "קבמפי הכאשר שמעו את הדברים , שעת נתינת התורה בהר סיניכך גם ב ?כןעליו לעשות למה ו ?טעםה

 מי המצותעטה להסביר להם באותו המעמד את כל כיון שבלתי אפשרי הי" נעשה ונשמע"בני ישראל אמרו 
אבל כשנפלו , תומצוה טעמיהם ילמדו את שלאחר הזמן מתוך כוונה  "נעשה ונשמע"אמרו  ןלכ, ופירושיהם

דעת את טעמי המצוות לפני עשיית הם בקשו ל, "ושמענו ועשינו ...דבר אתה עמנו"אמרו למשה וזו המדרגה המ
של משה הם לא לאחר מיתתו אך טעמי המצות  תכל זמן שמשה רבינו היה בחיים ניתן היה ללמוד ממנו א .המצווה

היה עולה לשמים ומשה בחייו , טעמי המצות על מכונם כי הם נשגבים מאוד וגבוהים על גבוהיםאת להבין יוכלו 
באמצעות , דאג להם לכלכלהגם משה , מחכמתושראל י ולהאציל עלן אותם לת חכמתו היה יכול להבירום מעולפי 
ל משה שכל אחד מהם יהיה אבל אחר מיתתו ש. טרדות הפרנסה שיעיבו על ההבנה שלהםאת כך שלא היו להם , המן

איך יוכלו  .(פסחים קיח) "ריעת ים סוףמזונותיו של אדם כק םקשי" ל"חזמו שאמרו כפרנסתו ומזונותיו טרוד ב
, "שמענו ועשינו"ואמרו בני ישראל נפלו במדרגתם שת כיון זאו? לעמוד על טעמי התורה והמצות הנשגבים מאוד

 ל"חזו מראו .לשמיעה מתקודשם כי העשייה , טענה כללכאן ה להם בשעת נתינת התורה אין תמעלה שהילפי האבל 
ה וז. מהר חורבאת התורה יהיה בעיניך כאילו היום קבלו כל יום ש, "להיך מצוך-א' היום הזה ה"על הפסוק במדרש 

ואתם , מהר חורב נהשיהיה בעיניך כאילו היום נית "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום"משה שאומר כאן  מה
לא ", הקדימו עשייה לשמיעה, "נעשה ונשמע"תם שאמרעד ה בשעת קבלת התורה יתם בשהימעלה אותה הבעדיין 
 ,"מי יעבר לנו את הים"מה שאמרו וכן , הכוונה למשה "מי יעלה לנו השמימה"מה שאמרו ו, "ולא רחוקה ...נפלאת
שהיה מספק  בינורשה בימי מלהם לדאוג שלא היו צריכים דברים , מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף יםשקשמשום 

כי קרוב "ל זה אומר להם משה ע, "ונעשנה" ךכר טעם המצות ואחאת להבין  "וישמענו אותה", מזונותיהםלהם את 
במדרגה שבה  ,בסיניכאילו היום ניתן הוא אשר בעיניך הזה הדבר , כלומר, "ובבך לעשותבפיך ובל מאוד אליך הדבר

 .לעשותה קודם השמיעהאמרו 
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