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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

 

 
  (יב' דברים כט" )היום לו לעם הקים אותך למען"

כי יכול לבוא אדם בטענה . ההדדית של עם ישראל טעם לברית הערבותהקדוש הפסוק בא לתת " אור החיים"לפי ה
בא הכתוב . עושה לו את זה ' שמה שמחייבים אותו על מעשה שלילי של זולתו מכביד עליו והוא אינו מבין מדוע ה

יהיו ישראל חוזרים כי לולא הערבות ההדדית , "לו לעםהיום למען הקים אותך ", לטובההיא ' ואומר שכוונת ה
מעט מעט עד ישראל היו נשמטים מעדת בזה יו, חמורהעבירה ומחר ב קלהעבירה ביפשע אחד היום , לאחוריהם

לעובר עבירה אחת קלה  לביתנו בכך , ערביםה אל כל ישראל "ה הקבה שעשזוב', מהיות עם היפשע ישראל כל עם ש
 .מנוילקיכדי אלא לטובתנו  האינכך שהערבות ההדדית , עם סגולההיות כבחמורה ויתקיימו ל

 

 ( כח 'טדברים כ" )התורה ל דברי כינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם לעשות את הל-א 'הנסתרת לה"
מר סודות התורה הנסתרים כלו" לקינו-א' הנסתרות לה", שלפנינופסוק על הפירוש  ם"הרמבבשם מביא  רבינו בחיי

ות שורש המצוה של ידיעויגיע לשמץ מהם תקלוט זנו ושאלכך אדם האם יזכה גם ו, ה"הקב להם שוטעם המצוות 
, אופן המעשי שלהםבות מצולקיים את לא והנגלה תורת יפטר מהלאין בכך רשות , נסתר שבהם בתורת הועיקר
  ". את כל דברי התורה לעשות"על  מנת " הנגלות לנו ולבנינו"שהרי 

 

 (ב' דברים לא) "ן מאה ועשרים שנה אנכי היוםב"
ונגרם לו עונג רב  נחת רוחואומר שמשה נמלא , ההלצה דרךאת דברי משה ב "דברים אחדים"ב א"רבינו החידמבאר 

אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי  ויאמר"שנאמר מה וזה . בראותו שכל עם ישראל קבלו את תוכחתו ועמדו בה
ואני יכול  ,התוכחות את םאוהבי ,ששים רבוא ,לכםואתם כו בראותי שזכיתי מלאו ימי ושנותי היום, כלומר, "היום
שאמרו  וכמו. ישראלעם כל אם זה ובפרט , ה החייביםלמעלת מזכ אין קץכיון ש, היום מלאו ימי ושנותיכי , למות

היו רודפים אחר החייבים , לו ידעו האנשים" ]ף בתר חייובתר חייבא כרד דאלו בני נשא ידעי הוו רדפי"הר ובז
התוכחה את  םמקבליכאשר ש, (כה 'כד משלי" )ולמוכיחים ינעם"הכתוב  מרושאמה  וזה. [כרודפם אחרי החיים

כשדבריהם  כן ינעם למוכיחיםל, "מהלב נכנסים בלב דברים היוצאים"כי , מוכיחביש יראת שמים ש מורההדבר 
 . החייביםי וכיבשכר ז "טוב ועליהם תבא ברכת", עושים פירות

 

 (יג' דברים לא)" ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה"
מבאר . קודםשנאמר אצל הבוגרים בפסוק הכמו " ישמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת"לא נאמר אצל הבנים 

זה מסביר את מה שנאמר אצל " לא תעשה"מצוות ו" עשה"שמצוות התורה מחולקות למצוות " משך חכמה"ה
ונאמר  זה שייך מוראבש, "לא תעשה"מצוות ת שמירו "סור מרע"שזה בבחינת , "'ילמדו ויראו את הלמען "הבוגרים 

גיל הגיעו לפילטו שא ,הקטניםאצל אבל . "עשה"קיום מצוות ו, "עשה טוב"שזה בבחינת , "שמרו לעשותו"עוד 
הם חייבים במצוות אבל . דרבנןכי מצוות חינוך היא מ, "עשה"בקיום מצוות  אינם מהתורההן אינם חייבים , חינוך

ישמעו ולמדו ", אצל הקטניםלכן אמר . ת דין מצווים להפרישובי קטן האוכל נבילותש ל"ואמרו חז" לא תעשה"
 .קיום העשהאך אינם מחויבים ב לפרוש מהאיסורהם מחויבים , "ליראה
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 (ב' דברים ל" )להיך-א' ושבת עד ה"
נאמר ו, "אלהיך' ושבת עד ה"נאמר כאן ". תשובה"שבפרשה מוזכר שלוש פעמים עניין ה" פנים יפות"מעיר ה

נעשה לו שהדבר , בהלמי שעבר עבירה ושנה הדבר בא לרמז , "'כי תשוב אל ה"עוד נאמר ו, "ואתה תשוב ושמעת"
עשות תשובה וחרטה גמורה על מה צריך להוא לה יבתח ,עבירה כמה וכמה פעמיםאת העבר אם אפילו , כהיתר

ין וא, ותראשונהפעמים הי תצריך שיעשה תשובה על ש הזרי ואח, 'בה הו מרדזכהיתר שהעבירה ה לו תשפשע ונעש
 . שעבר על כל עבירה כמה פעמיםלמרות , "תשובה"יותר  לעשותורך צ

 

 (ל 'לדברים )" בוו ולדבקה ללוקיך לשמוע בק-לאהבה את ה׳ א"
כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמיד חכם והמהנה תלמיד , אלא? להידבק בשכינהוכי אפשר "

 (. כתובות קיא) "מעלה עליו הכתוב כאילו דבק בשכינה, חכם מנכסיו
דרך חתונה או  על ידיוההתקרבות אליו בתלמיד חכם שעצם ההדבקות  "נטפי המים"הרב משה מלכה במסביר 

 אפשר לוית ךכ ,ממנו ואז הוא מתרגל אליו ואינו מזיק לו כלל נהנההוא י והלו-מסתגל לאור האהוא שהרי , פרקמטיא
 . חששכל להידבק בשכינה ללא 

 

 (א 'לאדברים ) "משה וילך"

מצד שני הם ו וממנ פרידממצטערים מצד אחד הם ישראל הוא יודע שבני ו, למותלפי שידע משה שהגיע יומו 
אותם צה משה לנחם ורשמשה  "צרור המור"רבי אברהם סבע באומר . היו להם בארץ כנעןיהמלחמות שממפחדים 
לכן וכבר זקנתי ושבתי ו, "בן מאה ועשרים שנה אנכי היום"משה אמר להם  ,ראשונהה לע. האלו דבריםהעל שני 

שאתם מפחדים  ,היוכנגד השני. על פרידתיכל כך ולכן אין לכם להצטער , "לא אוכל עוד לצאת ולבוא לפניכם"
ם יהגויאת ישמיד הוא "והוא יושיעך ו. "להיך הוא עובר לפניך והוא מלכך-א' ה"אל תפחדו כיון ש, ממלכי כנען

כצאן אשר אין להם "ראש וקצין עליהם שלא יהיו ,מנהיג עם אבל על פכ פנים ברור שצריך שיהיה ל. "האלה מלפניך
' עזרת ה"לראש ולקצין והוא יושיעך בהוא יהיה לך  ,"יהושע הוא עובר לפניך"על כך אומר משה . "רועה

 . "להם כאשר עשה לסיחון ועוג' ועשה ה". "בוריםיבג
 

  (יח' דברים לא) "הסתר אסתיר פני מהם ואנכי"

אומר הכתוב שאין " בקרבי לוהי-אין א"בתשובה למה שיאמרו בני ישראל שכל הצרות הבאות עליהם נובעות מכך ש
ולא אמהר , "אנכי הסתר אסתיר פני", אבלבכל מקום שיהיו תהיה שכינתי מצויה שם הדבר כמו שהם חושבים אלא 

 לעצמוגרם זאת הוא  ,"כל הרעה אשר עשה על", שמי שגרם לכך הוא עם ישראל עצמו" ספורנו"מוסיף ה. להצילם
הם אינם פונים כלומר , המוצאות אותם על מה שחטאושיצילו אותו מהצרות , "פנה אל אלהים אחרים", בכך שהוא

  .אחריםאלוהים באמצעות  מלטילהפונים  אלעזרה בתשובה ובתפלה אל 'ה אל
 

 (יט 'לאדברים ) "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם"

ולמדה את ", פעם נוספת את עניין לימוד התורה, לציין כאןך הכתוב לשם מה הוצר, הגאון מוילנאשואל , לכאורה
: כתוב, תורהאת בני ישראל משה רבינו לימד שם נאמר השב מקראפעמים בנו מספר אהלוא כבר מצ ,"בני ישראל

ומתרץ שבפסוק שלפנינו רוצה הכתוב להסביר ? "ראה לימדתי אתכם"ב ווכת" ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
ל "כיון שאמרו חז, ורבמחפר תורה שישאל סכך לא די בלו ספר תורה ואין צריך לכתוב לכך שכל אדם טעם את ה

שילמד האדם בספר תורה ולפיכך לא די , אחר לקרוא עמומישהו אסור ל ,השואל ספר תורה מחברוש( :מ כט"ב)
הלימוד הא יר ולשנן עד שינו לחזוידה "שימה בפיהם"שאול כיון אז הוא מנוע מללמד את חברו ומצד שני נאמר 

 . "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"לכן חייב כל אדם , שאולספר תורה זה אסור לעשות ב גםו ובפי שגור
 

 (כח 'לא דברים" )הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושטריכם ואדברה באזניהם"
לו עם ישראל אמרו ישמא הוא חושש " הקשה כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך"אחרי שמשה אומר לבני ישראל 

 ילואאבל , 'עם ה םשממרים ה םקושי ערפאת ו םמרישהוא מקל בכבודם ומרשה לעצמו לומר להם שהוא יודע את 
, הקדוש" אלשיך"אומר ה, לכן. אומר להם כדברים האלה הלא היהוא ושוטריו  וזקני ,עםהראשי ו גם לפניכאן היו 

שהם כל ראשי  ,"ושוטריכם", סנהדרין ודייני ישראלאלו ה, "אלי את כל זקני שבטיכם הקהילו"משה מקדים ואומר 
כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך "? ומהם, שאמרתיותם דברים א ,"ואדברה באזניהם את הדברים האלה", ישראל
ולא ם ואת הארץ עליהם את השמיכאן היית מעיד גדולים אם היו הוגם . ולא אבוש מהם כי לא אחניף להם, "הקשה

 ". את השמים ואת הארץ" ,הםלגם  ,"ואעידה בם"רק לכם בלבד אלא 
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