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

 

 
 ( א' דברים לא" )אל כל ישראל האלה את הדברים וילך משה וידבר"

דעתו ש" צרור המור"מתרץ ב? מדוע לא באו בני ישראל אליו? מה עניין ההליכה כאן? "וילך משה"מדוע נאמר כאן 
כתוב עבור לפניהם כשימנהיג טוב כמה יהושע הוא  הםולומר לבפני ישראל יהושע את לשבח של משה היתה 

וכל , היה דבק עם משהתמיד הוא ו "לא ימיש מתוך האהל"נאמר יהושע על ואך היות . "יהושע הוא עובר לפניך"
כיון שמשה לא רצה לומר את הדברים הללו בפני , לכן. ו של משהדע שכבר הגיע זמן פטירתויהוא שכן עכשיו ש

יתכן שאף ביקש ממנו יהושע באהל ואת והניח  ישראל היו שםשוהלך למקום יהושע הוא נאלץ לעזוב את מקומו 
ממה שאמר וק לפירוש הזה ניתן למצא זחי. לדבר עם ישראל שלא בפניושיוכל כדי . לא ילך עמושובאוהל שימתין 

לא יהושע הראשון המלמד שבדיבור " ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ"הכתוב אחר כך 
לבו את במעמד כל ישראל ולחזק  אתורצה לדבר כיון שמשה עכשיו בא ו. א נשאר באהלישראל אלאצל היה מצוי 

 ."חזק ואמץ כי אתה תביא את העם הזה"שאמר  וזהו . בוריםיבג
 

 (ד' דברים לא)" אתם השמיד אשר ולארצם האמרי מלכי ולעוג לסיחון עשה כאשר להם 'ה ועשה"
גם  .ה"קבבשל כיבוש ארצות סיחון ועוג הכבוד את תולה , הרבהתנותו ומחמת ענו, שמשה" פנים יפות"מבאר ה

לישראל שלא ידאגו כוונתו לומר כאן ו (ז' שמות טז" )הונחנו מ"משה אמר  ,ו של משהבזכותירד לישראל ש ,במן
כאשר "אמר שהו וז, המביאהוא המוציא וה הוא "כיון שהקב, אותם לארץ ישראלשהוא מת ויהושע מכניס כך מ

כי , חתייליהושע שלא ירא ולא משה אמר ם הזה ומהטע, של משה זכותוגלל ולא ב ,"לסיחון ולעוג" ,ה"הקב, "עשה
כי אתה תבוא את העם "משה אמר  ןלכ, לבדו ה"תלוי בקבאלא  , דהיינו יהושע, המכניסו של אין הדבר תלוי בזכות

  .כי לא בזכותו הוא המוציא והמביא "הזה
 

 (זלא דברים ) "אל חזק ואמץויאמר אליו לעיני כל ישר"
עיני כל מרגע זה ששהצורך נובע מכך " כלי יקר"מתרץ ה? "לעיני כל ישראל"מדוע צריך משה לברך את יהושע 

קשוט עצמך "בבחינת  ,לעיניהם 'בתורה ויראת ה להתחזקמאוד לכן הוא צריך  ,ממנו יראו וכן יעשוכי  ,ליואישראל 
בכשרים כל כך  םחושדי םהטובים שבישראל אינכיון ש "אתה תבוא את העםכי "לכן גם הוסיף ( מ קז"ב) "תחילה

 . צריך להיזהר ביותר לעיניהםאתה  בעבורםש, "העם"הנקראים , שבהם כמו הפחותים
 

 (ז' דברים לא)" כי אתה תבא את העם הזה"
מדוע השוני  (כג' דברים לא) "כי אתה תביא"ואילו בהמשך הפרשה אומר הכתוב " אתה תבא"כאן אומר הכתוב 

כיון שהוא סבור שיהושע , ביחד עם אלעזר, "אתה תבא"שמשה אומר ליהושע " משך חכמה"מתרץ ה? בכתוב
אתה , "כי אתה תביא"ה אומר "אך הקב, "ולפני אלעזר הכהן יעמד"יצטרך את אלעזר הכהן כפי שאמר הכתוב 

לכן , עולי מדיןיהלכות גב, הלכה בפני רבו אלעזר הורהשמשום ש( .עירובין סג)ל "וזה על פי מה שאמרו חז, לבדך
 . ליואלא היה צריך יהושע נענש שהוא 
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  (יז 'דברים לא" )לאכל והיה מהם פני והסתרתי ועזבתים ביום ההוא בו אפי וחרה"
ומצאוהו רעות רבות ", לפני שיגיעו אליהם הצרות, "והסתרתי פני מהם", לשם מה נחוץ הסתר הפנים מעם ישראל

 דעתו לדעתאת ' אם יתן ה, הקדוש שהסתר פנים זה הכרחי כיון שלולא הסתר הפנים" אור החיים"מבאר ה? "וצרות
ה "להם הכתוב שהקבודיע כן מל, חרון אפומהם את ויסלק עליהם יהמו רחמיו הרי ש, הצרות שיבואו עליהםאת 

שכוונתו , "ואההואמר ביום "וזה גם מה שאומר הכתוב , "וצרות ות רבותעימצאוהו ר"מילא ובמהם  פניואת יסתיר 
לכן ו, מהם םפניה צד הסתרמאין זה אלא  םרואי םהות שלרוב הצרהיא לומר שבני ישראל יבינו בדעתם שהסיבה 

הרבה בקרבי לא היו כל כך ה "הקבשאם היה כיון , "האלה הרעות מצאוני בקרבי להי-א אין כי על הלא"אומרים 
 . עלינוות צרות בא

 

 (יז' דברים לא" )להי בקרבי-כי אין א על"

, שלא חרב המקדש ולא גלו בית יהודה עד שנסתלקה שכינהל "מחזק את מה שאמרו חזהכתוב ש רבינו בחייאומר 
תהלים ) "עלית למרום"וכן אמר דוד , כלומר החורבן יכול היה להתרחש רק כיון שלא היתה בו מציאות השכינה

 . חרב הבית וגלתה יהודה, "שבית שבי"אחר כך רק וקודם הסתלקה השכינה , ('סח
 

  (יז' דברים לא" )להי בקרבי מצאוני הרעות האלה-א יןואמר ביום ההוא הלא על כי א"

 להי בקרבי מצאוני -על כי אין א"מודים ואומרים ו בתשובה יםשבבני ישראל מאחר ש, שואלים המפרשים
 , מהם השגחתואת סילק ה "ה שהקבסיבהמהם הם באו עליש שכל הרעותכלומר הם מבינים  "האלה הרעות
 אחר ששבו בני , אדרבה? (יח' דברים לא" )אסתיר פני מהם ואנכי הסתר"מדוע ממשיך הכתוב ואומר , אם כך

 על פי דברי  "פני דוד"א ב"רבינו החידמתרץ  .ה לחזור ולהאיר פניו עליהם"ישראל בתשובה צריך הקב
 ם שלה תכליתה עיקר המצות הואטוענים שו עות משונותבד מתפלספיםשפריצים של יש כת ש" יערות דבש"ה

 " 'וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה"למשל במצוות ציצית כתוב , י של המצוותם מעשוקיבואין צורך 
 אינו חייב לקיים  תוהמצואת  מי שזוכרכך ש, המצותאת ציצית הוא לזכור התכלית של מצות , כלומר

 קיים המצות צריך לאת כי , בחשכההמהלכים הם אפיקורסים האמת היא שאך , בפועל את מצוות הציצית
 מבאר רבינו את הפסוקים שלפנינו שבתחילה עבורו בני ישראל  הזעל פי . במעשההן והן בדיבור  במחשבההן 

 הם , "מצאוהו רעות רבות"ש ראואשר וכ. ושתים רעות עשה, במעשההן ה ווונבכעל דברי התורה הן 
 , להים-או את הלא יראם הם גם בקרבאך התשובה שעשו היתה לומר שהצרות באו להם כיון ש ,תשובההרהרו ב
 ארץ את השמים ואת השהוא ברא להאמין ו', ה יחודילהאמין ב, כגון, היו מקיימים את המצוות בלבםאך אם 

 , הצרות והרעותולא היו באות עליהם ' ם בעבודת הידי חובת ויצאהרי ש, וכיוצא בזה "ביום השביעי חוינ"
  הוא השכל והמחשבה ,לשיטתם, כי העיקר, עבודה זרה יםשבת ועובדלמרות שבאופן מעשי הם מחללים 

 ". ואנוכי הסתר אסתיר"' לכן אמר ה. יםשהם רוחני
 

 (כד' דברים לא" )ויהי ככלות משה לכתב את דברי התורה הזאת על ספר עד תמם"
 " ךלשיא"מבאר ה? "לכתוב את כל דברי התורה על ספר", וביום האחרון של חיי, מדוע היה צריך משה

 ? על כל התורהלשמור תרה בנו מדוע אתה מ"למשה  מרוהיה פתחון פה לישראל להקדוש שמשה חשש שי
 אין כלל אך כל יתר התורה  ,להים-כתובים באצבע אשהם  ,מה שכתוב על שני לוחות הברית לנו יש רק את 

 של קיום חובת האין שיאמרו , לכל הפחות ,או. לוהים-והראיה היא מכך שהם לא נכתבו באצבע א, חובה לקיים
 , עונשוהן לעניין השכר הן לעניין ה, הבריתבלוחות  הכתוב לבערכו לחובת הקיום שה ושאר כל התורה שו

 היום  יתבשאר, מראש ועד סוף ,כל ספר התורהמשה את כתב  לכן. יות הכתובים בשירה הזאתוגלהו םיסוריהי
 יבינו שאין הבדל בין עשרת הדברות ישראל וזאת כדי שבני  ,מהעולםסתלק בו הוא עתיד להההוא ש

 כי מה שהביא אותם לחשוב שיש הבדל בין עשרת הדברות שבלוחות . שבלוחות הברית לשאר כל התורה
 רת הדברות על הלוחות אך בעצם הברית לבין שאר התורה היא העובדה שאמנם נראה שמשה כתב את עש

 לכן מה . ה"על ידי הקב לאו על ידי משהנכתבו ש שאר דברי התורהמה שאין כן , ה"מי שכתבם היה הקב
 זאת בני למען יראו היה " לעיני כל ישראל"עד ו "בראשית"כל התורה מאת היום כתב שביתרת , משהעשה ש

 ון כי, הברית כמו בלוחות" להים-מכתב א"לוהים והם -האשאר כל התורה נכתבו על ידי גם שישראל ויאמרו 
 ולא יהיה ספק בליבם , יום אחדפחות מכל התורה באת כתוב שהם מבינים שאין באפשרותו של בן אנוש ל

 כך בכתבו את , עשה בעצםש הזהיה ה "קבהכותב אך ההוא היה נראה כאילו משה ש, הבריתבלוחות שכמו 
 בכך יבינו שאין הבדל בין ו. הוא העושה בעצם ה"הכותב אך הקבהוא שה ספר התורה היה נראה כאילו מ

 . עונש מעשרת הדברותהשכר ועשרת הדברות ובין שאר כל התורה לעניין ה
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