
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 
 " (דברים כט' טז)לליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהםשקוציהם ואת ג ותראו את"

הגילולים שהם שיש לגויים סוגים שונים של אלילים. יש מעץ ואבן ויש מכסף וזהב. ההבדל הוא ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
אובל אותם גילולים שהם מכסף  ",לליהם עץ ואבןשקוציהם ואת ג ותראו את", ראותםחשופים וניתן להם מעץ ואבן 

 ."כסף וזהב אשר עמהם", יגנבו שמאחשש הסתירים אותם בחדריהם מוזהב לא ניתן לראותם כיון שהם מ
 

 )כב(דברים כט'  "ומלח שרפה כל ארצה גפרית"
 אשה יכלה על ידהואין לך דבר  ,מלחהאין לך דבר עומד בפני האש יותר מ" שחזקוניחזקוניחזקוניחזקוני? מבאר ה"מה ענין מלח לגפרית

זה שאין האש אוכלתו. ההיו עומדים לפני כמלח הם את התורה ים קיימהיו ישראל מאם שלומר לך  .גפריתהיותר מ
 זה שהאש אוכלתו. היוצאת ממנו תאכלם כגפרית  שהתורההאש  ,שלא קיימוה ,עכשיואבל 

 

 )כגכט' " (דברים מה עשה ה' על"
אם מה גרם לכך, כי מנסים להבין ים מה קרה לארץ ולעם ישראל לשואהגויים מובא ב"דעת זקנים מבעלי התוספות" ש

", התשובה ואמרו", ךאין ארצם שממה כבכל זאת ויש את זה בשאר האומות שגם ניאוף הרי  ואבעון רציחה הדבר הוא 
ההבדל בין בני ישראל , כיון שישראל ולא לשאר הארצות ארץלזאת הקב"ה בדין עשה הגיעו אומרת ששאליה הם 

אבל שאר אומות לא באו  ,ואות עזבוכך ואחר  ,באו בבריתו של הקב"ה מרצונםבני ישראל לבין שאר האומות הוא ש
הם נתשם ה' מעל אדמתם לפי שעברו הדין ויודו כי בפשעיאת עליהם בני ישראל  יצדיקומתוך כך  .כללעמו בברית 

אתם ר שאהעולה היא על רוחכם היו לא תהיה " הנביא אמרוכן  .מה שלא קבלו שאר אומות ,על הברית אשר קבלו
 "' אם לא ביד חזקה ובחמה שפוכה אמלוך עליכםהחי אני נאם  .אומרים נהיה כגוים וכמשפחות האדמה לשרת עץ ואבן

 זה ההבדל בין ישראל לשאר העמים.  )כ' לביחזקאל (
 

  ל' א)דברים ( "אל לבבך והשבות"
בהתנהגותך, ים הסותר םהתבונן בחלקיהשבת הלב, "והשבות אל לבבך", היא לשל משמעות ה" שספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"

במנהגים יך נהגת וקב"ה המ יךבדעותרחקת התובזה תכיר כמה  ,השקרהאמת מאת להבחין , שיבם אל לבבך יחדולה
  . כתורתואינם אשר 

 

 יא)  'לדברים כי המצוה הזאת" ("
שמה שנותן הכתוב  העקרים (מאמר ד' פרק כ"ה)רש כמו שפי .תשובהה תמצו"  שהכוונה היא למשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמבאר ה"

 ואת... ראה נתתי לפניך היום את החיים" כמובא בכתובים ,בין הברכה לקללהת ווין החיים והמובבחירה  תלאדם יכול
מצות התשובה, אבל כיון  האמרנקודם שהיה נכון זה הדבר ה ,"ברכה וקללההיום ראה אנכי נותן לפניכם "ת", ווהמו

עבירה  יהוזלא שב, הוא ובתשובה יכול לשוב היה דם האאם ש ,מן הדין החשבון גדול, הרי שתשובההמצות  האמרנש
, שכאשר אמר לו שישוב מותה לא שב, אז מהקללה נעשהוא קללה חיים ומות, כי אם הה מברכה וויותר גדולה, ונתהו

ת והחיים והמו", מצות התשובהאת העדותי בכם היום" שנתתי לכם "הכתוב ולכן מסיים ולא שב, העול יותר גדול. 
 ובחרת בחיים", וזה מוסר נורא. "אין לך ברירה אלא ות, ולכן ונתתי לפניך הברכה והקללה", שמהקללה נתהוה מ
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 . "להיכם ראשיכם שבטיכם טפכם נשיכם-לפני ה' אהיום כולכם אתם נצבים "

 )איוב לד' יט" (לא ניכר שוע לפני דל" 'לפני הלנו שלהורות מבאר רבי אברהם סבע בספרו "צרור המור" שהכתוב בא 
מים. כי אולי העצים ושואבי ה. ואפילו חוטבי ותהשוטרים וההדיוטגם ראשים והמכובדים והגם . ים לפני הושוכולם ו

כלומר בעולם  )איוב ג' יח" (קטון וגדול שם הוא"הקטנים וההדיוטים הם הגדולים. והגדולים הם הקטנים. כאומרו 
אתם הכתוב "כאן לכן אמר אין אנו מכירים בהם. זה עולם ה. כי ב'הקטנים לפני הגם הגדולים וגם הנשמות נצבים 

קיום כולם ש לי. "להיכם ראשיכם שבטיכם טפכם נשיכם מחוטב עציך עד שואב מימיך-היום כולכם לפני ה' אנצבים 
העשיר לא ירבה והדל לא הכתוב: " מראמו שים. כוו. כי בענייני הנפש ראוי שיהיו כולם שלפני ה' הושום צבותיוהתי

 )ל' טושמות ( "ימעיט
 

 ג)  'לדברים ושב וקבצך מכל העמים" ("
אחר של הנצי"ב מוואלוזין ב"העמק דבר"הנצי"ב מוואלוזין ב"העמק דבר"הנצי"ב מוואלוזין ב"העמק דבר"הנצי"ב מוואלוזין ב"העמק דבר"כאילו מדובר בפעם נושפת "שוב"? מבאר " ושב"לשון בכתוב המדוע נוקט 

אשר הפיצך ה' "ן העמים ביממה שנשאר  אתמעט מעט קבץ וי 'מן הגויים, ישוב התשוב לארץ ישראל עיקר הגולה ש
ל ידי ץ גליות עותחילה יהיה קצת קבבש יב) 'חיר השירים ש( האלף לך שלמה"" על הפסוקהרמב"ן  ן מפרש. וכ"שמה

  . "ושב וקבצך"כדכתיב ויקבץ את הנותר  יוסיף ה' ידו שנית ר כך, ואחיותוהמלכמשיון ירקבלת 
 

 )דברים ל' ו"את לבבך ואת לבב" (
 א"לולם ולהתפלל סליחות מר"ח אלול ואילך. וכן לכך נהגו להשכי" בעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטוריםמובא ב", "אלול" יבותתאשי ר

 . ', שמאלול ואילך חרדתי נגד ה"אלול", "לולא" אותיות )'תהלים כו(" 'האמנתי לראות בטוב ה
 

 )ל' ודברים " (יך את לבבך ואת לבב זרעךהל-ומל ה' א"
הכתוב בהמשך אומר עוד ו, "ושמעת בקולו ..ושבת עד ה'"אמר כבר ש יאחרמדוע אומר הכתוב "ומל ה' את לבבך" 

לבו לאהבה את ה' בכל לבו את מל האדם אחר שון שכילא נכון עדיין לא הגיע לתשובה, וזה , שנראה ש"ואתה תשוב"
עסק  .א .'השקשורים בעבודת שיש שלשה דברים " הקדוש אור החייםאור החייםאור החייםאור החיים. מתרץ ה"נפשו, אין לך תשובה גדולה מזו ובכל

הוא תיקון התשובה את ומר ל. לכן כאשר בא הכתוב  כעת "עשה"קיום מצות  .ג, "לא תעשה"שמירת מצות ב. התורה, 
ומסיים  "ושבת עד ה'הכתוב "תלמוד תורה, אמר בעל ההתרשלות ה תשובהכנגד הדברים הללו.  שלשתאת סדר מ
תשובה שצריך השב שלב הראשון בה הז .יםאחרים דברהכתוב תלמוד תורה, ולא הזכיר גד כנשהוא  "בקולו ושמעת"
שבזכות עסק התורה יהיו ישראל הזוהר הקדוש  אומרמו שכ "' את שבותך ושב וקבצךהושב "ה ז עשות, ואמר כנגדל

ירמיה ( "ויאמר ה' על עזבם את תורתיוהתשובה היא " )יא 'ירמיה ט( " הארץעל מה אבדה הכתוב ", גם אמר םנגאלי
הכתוב אמר  "לא תעשה"שמירת מצות  כנגד. יקבצם ה' ויביאם אל הארץ ,ישובו לתלמוד תורהר שאככן יב), ל 'ט
אמר ם מחמדתו, וכנגד אדםא עשות רשע ואהבת הרשע, שלבו של יערלת הלב השידוע כי , "להיך את לבבך-ומל ה' א"
יהפוך ה' כל הצרות מעלינו על שונאינו כאומרו על זה שכר כ, וךכותבשהאהבה את שתלביש , "לאהבה את ה'... ומל"
הרי זה מצות עשה,  "ועשית את כל מצותיו... ואתה תשובהכתוב ", אמר "עשה"קיום מצות  כנגד". על אויביך... ונתן"
 ... "וישוב לשוש... והותירך" כאומרוהקרבת התועלת על כך הוא שכר הו
 

  )דברים ל' ח" (מצוך היוםועשית את כל מצותיו אשר אנכי ה' ואתה תשוב ושמעת בקול "
להיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך -א 'הותירך והלפי הכתוב, אם האדם ישוב בתשובה מובטח לו כל הטוב שבעולם "

ואתה "אלינו בלשון יחיד הכתוב מדבר הלא ך נשאלת השאלה א) דברים ל' ט( "בהוובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לט
פליא הקב"ה ייחיד אדם תכן שבשביל יהי, לארמבני ישכל אחד ואחד כלומר הכתוב מדבר אל , "והותירך", "תשוב

ישוב כי ", להטיב על היחיד חפץכך שהקב"ה אל תתמה על ש הקדוש משיב ה"אלשיך" ?כל הטובה הזאתאת לעשות 
מלהטיב הקב"ה לא נמנע זאת  בכלואחד היה אברהם אבות מו בזמן הכלומר כ, "ה' לשוש עליך כאשר שש על אבותיך

  .אחרי מות יצחקשהיה יחיד יעקב גם אצל יצחק אחרי מות אברהם, ואצל לו, וכן 
 

 )דברים ל' יד( "כי קרוב אליך הדבר מאוד"
ורוצה  ישראל הטהורה חושבתאיש נשמת ש רבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"אאומר כל המצות, נגד צדקה כמצוות ששקולה אמרו חז"ל 

 יבאשלפני מיד, צדקה את הצריך להזדרז ולעשות  ולכן, את הרצון הזה ומבטלבא היצר הרע ש אלאלעשות צדקה, 
כאן  מרושאמה ממונך. וזה  בכלהכוונה היא  )דברים ו' ה( "בכל מאדך"שמה שכתוב ל ז"ח. ואמרו ויבטלהרע היצר 

בפיך שיהיה "צריך  רמז שתעשה צדקה. אבלל ן"״ממוזהו ״מאד״ , ולמדנו שמאוד" כי קרוב אליך הדבר", הכתוב
  שלים חוקך.זכה להתלכד בעצת יצר הרע, ובזה ת מהרה, שלאתבצע  "ובלבבך לעשותו
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