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  [כו]

  ל, יד) ִּכי ָקרוֹב ֵאֶלי ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבִפי ּוִבְלָבְב ַלֲעֹׂשתוֹ:(

  מדוע כתוב "בפיך ובלבבך לעשותו"

 ,ניתנה לכם בכתב ובעל פה 1עשותו. התורהיד) בפיך ובלבבך לל, (

א), ואם למד  ,כי תלמוד תורה כנגד כולם (פאה א ,י. הענין"רש

ירושלמי על פניו (מעל מנת שלא לעשות, נוח לו שנהפכה שליתו 

שאתה  ,הוא ,שבלבבך לעשותו ,בפיך, ובאופן ,). וזהברכות א, ב

  .2לומד בפיך ומחשבתך לעשותו

                                                 
 ",ִפי ּוִבְלָבְב ַלֲעֹׂשתוֹ ִּכי ָקרֹוב ֵאֶלי ַהָּדָבר ְמֹאד ּבְ "ל, יד) ([כו] על הפסוק  1

הרי כבר כתב לפני  ,ב "בפיך ובלבבך"מה בא הכתוב ללמד שכת ,יש לדקדק

 ,ודי בזה ,ועל זה כתוב שהוא קרוב אליך ,קה ממך כו'וכן שהמצוה אינה רח

דבפיך הוא תורה ומפרש  ,זאתורש"י בא ליישב  .ומהו בפיך ובלבבך

שהיא בעיקר בינת הלב  ,ובלבבך זה תורה שבעל פה ,שקורא בפיו ,שבכתב

הא כל הפרשה איירי משמירת  ,האבל מכל מקום עוד קש .והבנת המצוות

הא בזה  ,"לעשותו"כתוב  עודועוד מ ,ד התורהומצוות התורה ולא מלימ

  .איירי כל הפרשה

ד תורה כנגד ועל פי הא דתנן בפאה (א, א) דתלמ ,ומבאר המשך חכמה

, לכן כתבה תורה והוא שקול כנגד הכל ,והוא כולל כל התורה כולה ,כולם

לא התורה שבכתב ולא התורה  ,ה רחוקה ממךשאינ ,דו התורה כאןומדין ל

שלימוד התורה יהיה  , דבאה תורה לומרולכן מסיים "לעשותו" .שבעל פה

שאמרו  ,ולא חלילה ללמוד שלא על מנת לעשות ,בכונה על מנת לעשות

נוח לו אילו  ,הלמד שלא לעשות ,יוחנן בירמר א" )ב ,ירושלמי (ברכות אב

היינו תלמד  ",בפיך"וזה הפירוש  ,"א לעולםולא יצ ,נהפכה שילייתו על פניו

ומכל מקום מרומז כאן  ".לעשותו"יהיה  "בלבבך"על מנת ש ,תורה בפיך

 ",בלבבך"יב תומדכ ',בפיך לעשותו'מדלא כתיב רק  ,גם תורה שבעל פה

 ,שבאמת אי אפשר לעשות בלא תורה שבעל פה ,היינו תורה שבעל פה

 ומיושב הכל בסייעתא דשמיא.. שהיא המסורת על מצוות התורה שבכתב
הכונה על  ,הא דכתיב "בפיך ובלבבך לעשותו"תמצית דבריו:  2

הוא תורה  "בפיך" .ד התורה, שתלמוד תורה כנגד כולםולימ

על פה, שעיקרה בבינת ובלבבך זו תורה שב כתב, שקורא בפיו,שב

 

  [כז]

ה ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּיוֹם ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטוֹב ְוֶאת ַהָּמֶות ל, טו) ְראֵ (

  ְוֶאת ָהָרע:

  להלן  זאתכפל  עודמהו כפל הלשון "חיים וטוב, מות ורע", ומ

ואת המות ואת הרע.  'כו) ראה נתתי לפניך היום את החיים טול, (

הרע אחר המות, כי הוא סובב על הרע ההחלטי שבא  3הזכיר

ד תורה על מנת מד שילמבא לל ",לעשותו"ב וומה שכת הלב.

וזה  .גדול עונו מנשוא ,א על מנת לעשותשהלומד של ,לעשות

  ."בך לעשותובשבל" – יהיה בכונה – "בפיך" ,הפירוש

  

  ][כז

ֹוב ְוֶאת ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּט"ל, טו) ([כז] על הפסוק  3

ואיך  ,אין רע ממנו ,ר את המותא. כיון שהזכי :יש לדקדק ",ַהָּמֶות ְוֶאת ָהָרע

. ג. , טוב ורעחיים ומות ,מדוע כופל בדבריםכתוב לאחר מכן את הרע. ב. 

ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהַחִּיים "ל, יט) מדוע להלן כתוב (

 כתוב ד. מדוע כאןולא כתב טוב ורע.  ",ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה

ולהלן העיד בהם שמים  ," ולא העיד בהם שמים וארץְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני"

 ,אומר שנתן להם את הבחירהשבפסוק טו  ,ה. מהו כפל הדברים וארץ.

  .היעלחוזר בפסוק יט שוב ו

 .ובים בפרשה זוכת בטוב או ברע, בחירהומבאר המשך חכמה דשני סוגי 

לעומת הבחירה במות  ,מוחלטובטוב המהבחירה בחיים  יבפסוק טו אייר

 ,ולהלן בפסוק יט איירי מבחירה בטוב וברע בעולם הזה ,מוחלטוברע ה

ובזה מיושב כל  ,בזכות קיום התורה שיזכו לחיים טובים בעולם הזה

  .הדקדוקים

והוא הרבה יותר רע  ,בא לאחר המותש מוחלטהרע הוא הרע ה ,דבפסוק טו

ים יחדקדוק א'. ולכן כופל  ומיושב ,כן לאחר המות כתוב רעל ,מהמות עצמו

 ,אלא לאחר המוות ,בעולם הזהאין הכונה לטוב ורע ד שמלל ,ומות טוב ורע

  ומיושב דקדוק ב'. 
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 ולכן בעדות שמים וארץ ,י המות, וכן הטוב הוא הטוב הנצחיאחר

לא הזכיר רע וטוב, כי המה עדים על המות והקללה  (ל, יט)

, (כח, יח) כו' פרי בהמתךהזמנית, כמו שהזכיר בקללות ארור 

כח, והמה עדים נאמנים, וכמו שאמר ( ,(כח, ד) ברוך פרי בהמתך

והרע הנצחי הוא ענין  אבל על הטוב וכו', ברזלכשמיך נתת ) וכג

לד, ד) ונגולו כספר  וגבוה, גבוה משמים וארץ, אז נאמר (ישעיה

צדיקים לישב לפנים ממחיצתו של הקדוש  ןועתידי .לפניו כו'

  .4(ילקוט שמעוני, ישעיהו, תכט) 'ברוך הוא כו

  ]המשך - [כח

                                                 

כמו שכתוב בברכות בפרשת כי  ,וכיון דלהלן איירי מטוב ורע בעולם הזה

 ּוְפִרי ַאְדָמְת ּוְפִרי ָּברּו ְּפִרי ִבְטנְ "כח, ד) (שאם תשמע בקול ה'  ,תבוא

) כח, יח(וכן אם חלילה לא תשמע  ",ָלֶפי ְוַעְׁשְּתרֹות ֹצאֶנְבֶהְמֶּת ְׁשַגר אֲ 

שהם דברים  ",ֲאָלֶפי ְוַעְׁשְּתֹרת ֹצאֶנָארּור ְּפִרי ִבְטְנ ּוְפִרי ַאְדָמֶת ְׁשַגר "

 ,הם עדים נאמניםש ,ארץהמים ושלכן העיד בהם את ה ,הנעשים בעולם הזה

דברים כח, (תיב כד, כהיינו שהם בעצמם מלקין את העוברים על מצות ה'

[ודרכו  ",ֶרץ ֲאֶׁשר ַּתְחֶּתי ַּבְרֶזלְוָהיּו ָׁשֶמי ֲאֶׁשר ַעל ֹראְׁש ְנֹחֶׁשת ְוָהָא"כג) 

  .של המשך חכמה בהרבה מקומות שלא להביא פסוק בלשונו]

הים וכי הם גב ,להעיד בהם שמים וארץ אין שייך ,אבל הטוב והרע הנצחי

שיענוש ה' את העמים רע  ,בישעיהו על העתידכמו שכתוב  ,משמים וארץ

ְוָנַמּקּו ָּכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוָנֹגּלּו "ישעיהו לד, ד) (ים כתוב , ובתוך הדברנצחי

והכונה  ",ֶלת ִמְּתֵאָנהִמֶּגֶפן ּוְכֹנבֶ ַכֵּסֶפר ַהָּׁשָמִים ְוָכל ְצָבָאם ִיּבֹול ִּכְנֹבל ָעֶלה 

  .שטבע העולם ישתנה ,שעונשם יהיה מעל השמים ,בזה

ילקוט שמעוני ב ד לבוא איתאיוכן על הטוב הנצחי של ישראל לעת

עתיד הקדוש ברוך הוא להיות יושב בגן עדן ודורש, וכל " )תכט, ישעיהו(

הצדיקים יושבים לפניו וכל פמליא של מעלה עומדים על רגליהם, וחמה 

דוש מזלות מימינו של הקדוש ברוך הוא ולבנה וכוכבים משמאלו, והקו

הנה  ," ע"כמשיח ל ידיש תורה חדשה שעתיד ליתן עיושב ודור ברוך הוא

מפני שהטוב הנצחי מעל השמים  ,שיהיה שינוי בחמה ומזלות ,מבואר

ובזה מיושה היטב מדוע כשכתוב על הטוב והרע הנצחי לא  ,ומערכת הטבע

הטוב והרע שבכאן מדבר על עדות שמים וכשמדבר על  ,ארץב שמים וכתו

ומיושב דקדוק ג' ד'  ,סוגי ענינים, ולכן אין זה כפל דברים אלא שני וארץ

 ה'.
כיון שהבוחר בטוב יהיה שכרו לא רק בעולם תמצית דבריו:  4

והבוחר ברע יהיה עונשו לא רק בעולם  ,אלא אף בעולם הבא ,הזה

 .שני סוגי עניני בחירהככן הם ל ,בעולם הבאאף הזה אלא 

 ,לכן כופל בחיים ומות ,בתחלה כתוב הבחירה בטוב והרע הנצחי

  ים ומות, טוב ורע, חיכפל הלשוןליישב  ,פירושעוד 

על פי מה שאמרו בפרק שבועות הדיינים  ,5ויש לפרש עוד

ורשעים דמשפחה  ,הוא בדיניה ,, בשאר עבירות(שבועות לט, ב)

ועל זה אמר החיים  ',כוין חמור, ורשעים דעלמא בדין הקל בד

 ,והמות להעושה אותם בעצמו, ולאינשי דעלמא על ערבות שלהם

  .6הוא רק דין הקל, ולזה אמר טוב ורע, והוא הכל על דבר אחד

 

  [כט]

  יתכן שרבה אמר על עצמו שהוא בינוניאיך 

ֶהי ִלְׁשֹמַע ְּבֹקלוֹ ּוְלָדְבָקה בוֹ ִּכי הּוא ַחֶּיי ל, כ( ) ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא

והם הטוב והרע  ,שהם טוב ורע לאחר החיים והמות ,טוב ורע

על הטוב והרע  ,ן העיד בהם את השמים והארץלולה ,הנצחי

  .לבוחר בטוב או ברע ,בעולם הזה

  

    ][כח

על  ,בפיסקא כזשליישב הדקדוקים א' ב'  ,חכמהעוד מבאר המשך  ]כח[ 5

העבריין בעצמו בשאר עבירות, ש ,)ב ,לט( ועותבשס ב"דמסיק הש איפי מ

ורשעים "בדינו שלו, המגיע לו.  , היינו"נידון בדיניה" לא בעבירת שבועה,ו

אבל  ,מהמשפחה שלו, בשאר עבירות, נענשים בדין חמור , היינו"דמשפחה

נידונים בדין  ,בשאר עבירות "רשעים דעלמא"וכן  לא כמו העברין בעצמו.

היינו  "נידונים כדיניה" ,גבי שבועה: הוא, ורשעים דמשפחהאבל הקל. 

  ."בדין חמור ורשעים דעלמא" ,כדינו של הנשבע

ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים "כפל לשון דהא דכתיב  ,זה יש לומרולפי 

דבאמת המות  ,הכל הולך על ענין אחד ,"ֹוב ְוֶאת ַהָּמֶות ְוֶאת ָהָרעְוֶאת ַהּט

 ,על העובר בעצמו בשאר עבירות עולהו ,והוא כנגד החיים ,הוא הכי רע

אבל הטוב  ,ה שנידונים בדין החמורוכן על המשפח ,שרק הוא נידון כדינו

שהיה בידם  ,עולה על רשעים של כל העולםו ,זה רע קל וטוב קל ,והרע

 ,שאר הדקדוקיםאבל [ ומיושב דקדוק א' ב'. ,קלהונידונים בדין  ,למחות

 .]יש ליישב גם לפירוש זה כפי המבואר לעיל בפיסקא כז
טוב מהו כפל הלשון חייים ומות  ,עוד יש לפרש :דבריותמצית  6

הוא על  ,דהא דכתיב חיים ומות .המות ואיך כתב רע לאחר ,ורע

 ,רשעים שבעולםהא על הו ,והא דכתיב טוב ורע ,העבריין בעצמו

  נים בעונש קל יותר מהעבריין בעצמו.ודיה בידם למחות ונישה

  

 ]ט[כ
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ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאֹבֶתי ְלַאְבָרָהם ְוֹאֶר ָיֶמי ָלֶׁשֶבת ַעל 

  ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת ָלֶהם:

 בת פרק הרואה דף סא, . ברכו'כווכי הוא חייך וארך ימיך (כ) 

, ן, דבינונים זה וזה שופט7. פירושכו' אמר רבה, כגון אנו בינונים

כמו שמנהיגים  ,אותו שיצר הטוב עם היצר הרע המה מנהיגים

רבה אמר על עצמו כי הוא אינו צריך  ,והנה .שופטים להעדה

 ,להתגברות היצר הטוב על היצר הרע, כי אצלו יש גם ענין חיצוני

וזה כמו שאמרו בראש  ,י מכריחו ללמוד תורהאשר כוח הטבע

 ,לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי אהשנה דף יח, 

רבה דעסיק  ,אינו מתכפר אבל בתורה מתכפר כו'בזבח ומנחה 

בתורה חיה ארבעין שנין כו', אם כן הוא סגולה לחיות, ונמצא 

מסכים שיהא עוסק  ,[אשר הוא יצר הרע]שאף כח החומר 

                                                 
ֶהי ִלְׁשֹמַע ְּבֹקלֹו ּוְלָדְבָקה בֹו ִּכי הּוא ") ל, כ(הפסוק על  7 ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ַחֶּיי ְוֹאֶר ָיֶמי ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאֹבֶתי

ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים "הא בפסוק לפני כן כתוב  ,לדקדקיש  ,"ָלֶהם ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת

  ."ִּכי הּוא ַחֶּיי ְוֹאֶר ָיֶמי"שחוזר וכותב מהו ו ,"ַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעְלמַ 

) א ג, יד-שמואל( ר ה', אמהכהןעלי בית בעון דהנה  ,אבל הביאור בזה

 ,"ְוָלֵכן ִנְׁשַּבְעִּתי ְלֵבית ֵעִלי ִאם ִיְתַּכֵּפר ֲעֹון ֵּבית ֵעִלי ְּבֶזַבח ּוְבִמְנָחה ַעד עֹוָלם"

 ,אבל מתכפר בתורה ,דבזבח ומנחה אין מתכפר )יח, א( השנה איתא בראש

 ,היה מת בחור ,[אבל לולי עסק התורה .ורבה שעסק בתורה חי ארבעים שנה

י "ופירש רש ,"ית ֵּביְת ָימּותּו ֲאָנִׁשיםְוָכל ַמְרּבִ " )א ב, לג-שמואל( כדכתיב

ל "שסגולת התורה להאריך ימים, ולא אמרו לנו חזמבואר  ,בחורים] )שם(

לכן  ,להאריך ימיםהעוסק בתורה סגולת כאן גילה לנו הכתוב שו מקור לזה,

אל תתמה איך כתבנו כל ו[ כו'. ִּכי הּוא ַחֶּיי ְוֹאֶר ָיֶמיחוזר הכתוב ואומר 

שסמך את דבריו על  ,כי בקיצור לשונו .ולא נזכר זאת בדבריו ,זאת בדבריו

  .מוכח שזאת כונתו] ,כתוב זה

 צדיקיםד )סא, ב(ת אמרו בברכודהנה  .פי זה יתבאר לנו דבר נפלא מאודועל 

ויצר הטוב הוא שאומר  ,שלבם ריק מיצר הרע , דהיינו,הטוב שופטן יצר

תחת הרצון  ,הוא הכח הטבעי ,הרע , שכפו את היצרלהם מה לעשות

ואומר להם מה  ,יצר הרע שופטןרשעים ה אבל הוא היצר הטוב, ,השכלי

 ,בינוניםו , ונשטלים על ידי הרצונות הטבעיים.כי הם נתונים בידו ,לעשות

ולפעמים  ,פעמים מתגברים על יצר הרעכי ל ,יצר הטוב ויצר הרע שופטן

אבל  ,[בנדפס גרסינן רבא ואמר רבה .לכן נשפטים על ידי שניהם ,לא

ס "וכן מוכיח רבי ישעיה פיק בהגהות בש ,בדקדוקי סופרים גורס רבה

אתה בינוני מי הוא צדיק  אם ,אביי וושאל .כגון אני בינוני ,דגרסינן רבה]

עצמו  איך אמר רבה על ,ובאמת הוא פלא גדול .ולא השיב לו רבה ,גמור

  .8והוא בינוני בתורה,

 

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

ן, ונשלטים על ידו, ולא לפעמים יצר הרע שופט , והרי הבינוניםשהוא בינוני

  .על הדעת יעלה דבר כזה

 .יתבאר הכל היטב ,על פי המבואר שהתורה היא סגולה לאריכות ימיםל אב

כלשון  ,היינו שהם מנהיגים אותו ,שבינונים זה וזה שופטןהא דאמרו דהנה 

שנמשך יצר הרע הוא הכוח הטבעי של אדם ו ,שופטים שמנהיגים את העדה

אריך ני מבית עלי צריך לעסוק בתורה להדא ,וזה כונת רבה .לתועלת גופו

לא  אם כן ,לכן גם היצר הרע מושך אותי ללמוד כדי להאריך ימים ,ימים

כי היצר  ,יג את עצמי רק על פי היצר הטובההיצר הרע ולהנזכיתי לכוף את 

 ,בחיי עולם הזה להאריך ימיםכדי  דומומושכני גם כן ללהרע משתתף עמי 

רק על ידי היצר שום פעולה היה לא אבל בודאי רבה  ,שהוא היצר הרע

אלא שכיון שהיה מזרע עלי על כורחו היצר הרע היה גם מושכו  ,הטוב

העוסק בתורה לאיזה  ,[ולפי זה .ונילכן הוא בבחינת בינ ,לעסוק בתורה

אלא הוא  ,ביצר הרע אין זה שליטה של היצר הטוב ,שהוא תועלת אישית

הוא נמשך אחר  ,כל דבר שיש לאדם תועלת אישיתש נמשך מהיצר הרע,

 .היצר הטבעי]
שסגולת התורה הוא להאריך  כאן, מבואר בכתוב :דבריותמצית  8

, פי זה יתבאר מדוע רבה אמר על עצמו שהוא בינוניימים. ועל 

ורק על ידי  ,בחורים תונגזר עליהם למומבית עלי  יהשהשכיון 

לכן גם היצר הרע מושכו ללמוד כדי  ,האריך ימים עסק התורה

שהוא הכח הטבעי שמושך לעניני  ,להאריך ימים בעולם הזה

שלא זכה שרק היצר טוב ימשוך  ,לכן הוא בינוני ,הזה העולם

  .אותו ללמוד

 


