
 

 רק אחר ברית מילה אפשר לראות את פני ה'

הנה בסוף  אתם ניצבים היום כלכם לפני ה' אלוקיכם )כט ט(

פר' קודמת נאמר ושמרתם את דבר הברית כו' )כט ח(, ונראה 

לפרש השייכות בין ב' המקראות, דאיתא במפרשים שקודם 

לראות פני ה' ורק אחר שנימול יכל  שנימול אברהם לא היה יכול

 לראות פני ה'.

ועפי"ז נראה לפרש שתחילה נאמר "ושמרתם את הברית" ר"ל זו 

מצות מילה, ואחר ששמרתם את הברית סמיך ליה "אתם נצבים 

היום כולכם לפני ה'", ר"ל שאחר שעשיתם ברית מילה יכולים 

 אתם להתייצב לפני ה' אלוקיכם.

 מדרש יהונתן

נוהג כהוגן חושש שלא יהיה לו שלום, הטעם שכש
 וכשנוהג שלא כהוגן חושב שאעפ"כ יהיה לו שלום

והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר 
תמוה מדוע  שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך )כט יח(

שיחשוב האדם שיעשה ככל אשר על לבו ולא יענש על כך, 

ותי עה"פ ונתתי שלום וביותר תמוה שפרש"י בריש פרשת בחוק

בארץ, שמא תאמרו הרי מאכל והרי משתה אם אין שלום אין 

כלום, ת"ל אחר כל זאת ונתתי שלום בארץ כו' ע"כ, כלומר 

שיחשוב האדם שאפי' שינהג בחוקותיו של הקב"ה לא יהא לו 

שלום, והוא פלא מדוע כאן יחשוב שינהג שלא כהוגן ולא יענש 

 ן ויענש.ובבחוקותי יחשוב שינהג כהוג

ונראה לפרש הענין ע"פ דברי הגמ' בברכות שאלו מלאכי השרת 

את הקב"ה, כתבת בתורה אשר לא ישא פנים ואתה נושא פנים 

לישראל, דכתיב ישא ה' פניו אליו וישם לך שלום, השיב להם 

הקב"ה איך לא אשא להם פנים שהם גם כן נושאים לי פנים, אני 

 דקים עד כזית.כתבתי ואכלת ושבעת וברכת והם מדק

נמצא לפי"ז שאימתי יכול הקב"ה לישא פנים לישראל, רק 

כאשר מברכים על פחות מכדי שביעה, אבל אם אינם מברכים 

 אלא רק כדי שביעה אינו יכול לישא להם פנים.

ולפי"ז יש לפרש היטב שכאן בקללות הרי מקללם "ואכלתם ולא 

 י שצריךתשבעו", נמצא שמברך האדם אפי' שלא שבע, וא"כ הר

הקב"ה לישא לו פנים, ולזה אומר האדם בלבו "שלום יהיה לי", 
משא"כ בפרשת בחוקותי איתא שכשילך האדם בחוקות הקב"ה 
מברכו הקב"ה ואכלתם לחמכם לשובע, ופרש"י אוכל קמעה 

שו, ומתברך המזון במעיו, נמצא א"כ שלעולם אוכל לשובע נפ
וא"כ הרי שאינו מברך ברכת המזון על פחות מכדי שביעה, וא"כ 
אין צריך הקב"ה לישא אליו פנים, ומדוקדק היטב שבברכות 
שבפר' בחוקותי חושש שלא יהא שלום וכאן בקללות חושב 

 ששלום יהיה לו.
 ילקוט האורים

 דין החוטא בעידית או בבינונית

יאבה ה' סלוח  והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי וכו' לא
יש להקשות איזה ס"ד  יט(-לו כי אז יעשן אף ה' וגו' )כט יח

יש לומר בשומעו כל דברי האלה שלום יהיה לי, וכי למה שיהיה 
 לו שלום אם עבר על כל דברי האלה, וכי בשופטני עסקינן.

ונראה לפרש שהנה שנינו בגמ' ב"ק )ז.( הניזקין שמין להם 
בת אשה בזיבורית, ובגמ' גיטין )מט( בעידית ובע"ח בבינונית וכתו

נתפרש מאי טעמא בע"ח בבינונית ולא בעידית, כדי שלא יראה 
אדם אצל חבירו שדה נאה דירה נאה ויאמר אקפוץ ואלוונו כדי 

 שאגבה בחובי.
והנה החטאים שעושה האדם הרי הם כחובות, והדין הוא בבע"ח 

ל חטאיו מן שנפרעים מן הבינונית, והרי לפי"ז שנפרעין מאדם ע
הבינונית, והנה האדם עצמו הוא העידית שהאדם הכי חשוב 
לעצמו, ובניו ובני ביתו הן הבינונית, ואילו נכסיו הן הזיבורית שכך 

 הוא סדר החשיבות של האדם.
ולפי"ז שפיר דזו הס"ד של הרשע שכשיעבור על כל דברי האלה 

תו ולא הרי שהוא בע"ח ויגבו ממנו מן הבינונית דהיינו מבני בי
ממנו עצמו, שהוא הרי העידית ודינו בבינונית, ובזה שפיר לשון 
הפסוק "והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי", דייקא מילת לי, 
דהיינו שלבניו ובני ביתו לא יהיה שלום שהם בינונית לגביו אך 
הוא יהיה לו שלום, ועל זה אמר "לא יאבה ה' לסלוח לו", דייקא 

ממנו עצמו, שהרי מעיקר הדין בע"ח לו, דהיינו שה' יפרע 
בעידית, ומה שאמרו מבינונית הוא רק מטעמא שלא יקפצו עליו 
להלוותו, וסברא זו הרי לא שייכא הכא, וא"כ הכא תו ליכא 
להתקנה הזו ושפיר דינו בעידית ויפרע ה' מגופו שאיהו לעצמו 

 חשוב עידית.
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עוד מוסיפה תורה "כי אז יעשן אף ה' וקנאתו", דהיינו שע"י 

שחוטא אינו רק כבע"ח אלא הרי הוא מזיק ופוגם למעלה וח"ו 

מעורר ע"י חטאיו מדת הדין, וא"כ כשהוא מזיק הרי שדינו 

ולכן כתבה תורה "ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר"  בעידית,

 דייקא בו, שהוא מזיק ודינו בעידית ועידית היינו בו בגופו.

 פני דוד להחיד"א

הטעם שנענשו ישראל אפי' שקיבלו את התורה 
 באונס

והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לומר 

יקומו שלום יהיה לי וכו' ואמר הדור האחרון בניכם אשר 

 כב(-מאחריכם כו' וילכו ויעבוד אלוהים אחרים )כט יח

יש להבין וכי בשופטני עסקינן שילך בשרירות לבו ויאמר 

 שלום יהיה לי.

ונראה לפרש שהנה הקשה הרשב"א כיצד החריב הקב"ה את 

בית המקדש והגלה את ישראל משום שלא קיימו רצונו, והרי 

יכולים לטעון הקב"ה כפה עליהם הר כגיגית ומאחר שכך 

אנוסים אנחנו ואיננו מצווים בשמירת התורה ומדוע הוגלו 

מארצם, ותירץ הפרשת דרכים שהרי כל הנביאים הוכיחו את 

ישראל על שעבדו ע"ז הרי שזה הוא עיקר חטאם, וע"ז הוי 

אחד מז' מצוות בני נח דהיינו שנצטוו ישראל על כך עוד בטרם 

 ושפיר נענשו על כך.כפה עליהם הר כגיגית שהיו אנוסים, 

ועפי"ז נראה לפרש הכא שיאמר האדם לעצמו "שלום יהיה 

לי", שאחטא כמה שארצה ועדיין שלום יהיה לי מפני שיש לי 

טענת אונס, אלא שאפ"ה הקב"ה "לא יאבה סלח לו" וממשיך 

קרא "ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם", ר"ל 

רו לכם שאל לכם אלו הנביאים האחרונים שיקומו ויאמ

להקשות כיצד קרה כל זאת ש"עשה ה' ככה לארץ הזאת", 

שהטעם שעשה לכם כך הוא משום ש"וילכו ויעבדו אלוהים 

אחרים וישתחוו להם אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם", 

דהיינו שהטעם הוא משום שעבדו ע"ז שעליה אין טענת 

 אנוסים היינו.

 דברי מהרי"א

רבים זל"ז לענין להיפרע מן האם שייך כל ישראל ע
 החטא

ויש להבין מדוע לא יאבה ה'  לא יאבה ה' סלוח לו )כט יט(

לסלוח, ובאמת אדרבא יש להקשות תחילה מדוע חושב האדם 

 שילך בשרירות לבו ואפ"ה שלום יהיה לו.

 

ובפירוש הענין נראה ע"פ מה שנפסק בשו"ע )חו"מ( שטר 

רצה גובה מן הערב,  שחתם עליו ערב רצה המלוה גובה מהלוה

והנה ידוע שכל ישראל ערבים זה לזה, ולפי"ז יש לפרש 

שאותו אדם רוצה ללכת בשרירות לבו ואפ"ה שלום יהיה לו 

משום שכל ישראל ערבים זל"ז, וא"כ הקב"ה לא יפרע ממני 

 הלוה אלא ילך ויפרע מן הערב ואני שלום יהיה לי.

שהרי הקב"ה ועל כך אמרי' שהקב"ה "לא יאבה לסלוח לו", 

שמשול למלוה רצה מזה גובה רצה מזה גובה, ולא ירצה 

 הקב"ה להיפרע מן הערב אלא מן הנפש החוטאת.

 ילקוט האורים

האם נאמר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב 
 ע"מ לקבל פרס על טובה רוחנית

ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך לאהבה את ה' 
נראה לפרש המקראות  כ(-אלוקיך כו' ולדבקה בו וגו' )ל יט

ובהקדם דאיתא בגמ' פסחים )ח.( האומר סלע זו לצדקה ע"מ 

שיחיה בני הרי זה צדיק גמור, ומקשה תוס' )ע"ב ד"ה שיזכה( 

אמאי והא איתא בחז"ל )ריש מס' אבות( אל תהיו כעבדים 

המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, עיי"ש מה שתירצו, 

שאמרו חז"ל אל תהיו  והמהר"ם בענט פירש בזה שהנה מה

כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס היינו בדבר 

גשמי, אבל דברים רוחניים יכול האדם לבקש, והנה עיקר 

משאלתו של האדם בגידול וחינוך בניו הוא שילכו בדרך 

התורה ויעשו רצונו של הבורא יתברך שזו תכלית הבריאה, 

היינו שמבקש  ולפי"ז כאשר נותן סלע לצדקה ע"מ שיחיה בנו

פרס רוחני ולא גשמי, וזה אפשר לבקש מפני שרק על דברים 

 גשמיים נאמר דינא דאל תהיו כו', ודברי פי חכם חן.

ובזה מתפרש נמי מה שמבקשים בעשי"ת "זכרנו לחיים מלך 

חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים", דוכי 

נו, ולהנ"ל באיזה זכות מבקשים אנו חיים אחר כל חטאותי

שפיר שזו בדיוק הבקשה "זכרנו לחיים כו' למענך אלוקים 

חיים", כלומר בשביל החיים שאתה האלוקים חפץ בהם שהם 

חיים של תורה והיינו שמבקשים אנו על הרוחניות למענך 

 ולכבודך.

ועפי"ז יש לפרש המקרא שלפנינו היטב דה"פ, "ובחרת 

והיינו בדרך  בחיים" ר"ל שצריך האדם לבחור בדרך החיים

התורה והמצוות, ואפי' אם כל בקשת האדם היא "למען תחיה 

אתה וזרעך" והיינו כגון בשביל שיחיה בני וכדו', עדיין אפשר 

לבקש על כך חיים משום שעיקר הבקשה היא "לאהבה את ה' 

ולדבקה בו", כלומר שאפי' שהבקשה היא על הגשמיות מ"מ 

ולדבקה בו אפשר מאחר ועיקר התכלית היא לאהבה את ה' 

 לבקש על כך, וכמו באומר ע"מ שיחיה בני בצדקה.

 תורת המהרי"ץ
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