
 
  א'אלול התשע                    ד"בס

 ל"ז אריה יהודה בן אביצור מנחם נשמת לעילוי מוקדש השיעור

  האומה ועונש היחיד עונש

  )על פי שיעור של הרב מרדכי סבתו(לפרשת ניצבים

  ט "דברים כ .1
    ל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהםִיְׂשָראֵ -ָּכל-ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל א

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ְלֵעיֵניֶכם ְּבֶאֶרץ -ְרִאיֶתם ֵאת ָּכל �ֶּתם
ַהַּמּסֹות  ב  .�ְרצֹו- ֲעָבָדיו ּוְלָכל- ְלַפְרעֹה ּוְלָכל ִמְצַרִים

ַהּמְֹפִתים ַהְּגדִֹלים ַהְּגדֹלֹת ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך ָהאֹתֹת וְ 
ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנִים ִלְראֹות -ְולֹא ג  .ָהֵהם

 ֶאְתֶכם �ְרָּבִעים ָואֹוֵלךְ  ד  .ְו-ְזַנִים ִלְׁשמַֹע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה
- ָבלּו ַׂשְלמֵֹתיֶכם ֵמֲעֵליֶכם ְוַנַעְלָך לֹא-ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר לֹא
ֶלֶחם לֹא ֲאַכְלֶּתם ְוַיִין ְוֵׁשָכר לֹא  ה  .ָבְלָתה ֵמַעל ַרְגֶלךָ 

ַוָּתבֹאּו  ו  .הָוה ֱאלֵֹהיֶכםְׁשִתיֶתם ְלַמַען ֵּתְדעּו ִּכי ֲאִני יְ 
-ְועֹוג ֶמֶלךְ  ֶחְׁשּבֹון- ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוֵּיֵצא ִסיחֹן ֶמֶלךְ - ֶאל

�ְרָצם - ַוִּנַּקח ֶאת ז  .ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנּו ַלִּמְלָחָמה ַוַּנֵּכם
 ח.  ַוִּנְּתָנּה ְלַנֲחָלה ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנִּׁשי

 ְלַמַען ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם- ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת
   .ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון-לַּתְׂשִּכילּו ֵאת ּכָ 

  
�ֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ְיהָוה  ט

ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל   ֱאלֵֹהיֶכם
ַטְּפֶכם ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב  י  .ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל

ְלָעְבְרָך  יא  . ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיךָ  ַמֲחֶניךָ 
 ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּכֵֹרת  ִּבְבִרית ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּוְב-ָלתֹו

    .ָך ַהּיֹוםִעּמְ 
 ְּלךָ -אְֹתָך ַהּיֹום לֹו ְלָעם ְוהּוא ִיְהֶיה- ְלַמַען ָהִקים יב

 ָלְך ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ -ֵלאלִֹהים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר
    .ְל�ְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב

ַהּזֹאת ַהְּבִרית -ְולֹא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם -נִֹכי ּכֵֹרת ֶאת יג
ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה ִעָּמנּו -ִּכי ֶאת יד  .ָה-ָלה ַהּזֹאת-ְוֶאת

לֵֹהינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ְיהָוה אֱ 
    .ִעָּמנּו ַהּיֹום

ָיַׁשְבנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוֵאת -�ֶּתם ְיַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר-ִּכי טו
-ַוִּתְראּו ֶאת טז  .ָעַבְרנּו ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲעַבְרֶּתם-ֲאֶׁשר

ִׁשּקּוֵציֶהם ְוֵאת ִּגֻּלֵליֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁשר 
-ִאָּׁשה אֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו-ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו-ֶּפן יז  .ִעָּמֶהם

ְלָבבֹו פֶֹנה ַהּיֹום ֵמִעם ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ָלֶלֶכת  ֶבט ֲאֶׁשרׁשֵ 

ֵיׁש ָּבֶכם ׁשֶֹרׁש ּפֶֹרה -  ֶּפן ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ָהֵהם- ֶאת ַלֲעבֹד
את ִּדְבֵרי ָה-ָלה ַהּזֹ-ְוָהָיה ְּבָׁשְמעֹו ֶאת יח  .ְוַלֲעָנה רֹאׁש

ִּלי ִּכי ִּבְׁשִררּות ִלִּבי -ִּבְלָבבֹו ֵלאמֹר ָׁשלֹום ִיְהֶיה ְוִהְתָּבֵרךְ 
יֹאֶבה - לֹא יט  .ַהְּצֵמ-ה-ְלַמַען ְספֹות ָהָרָוה ֶאת  ֵאֵלךְ 

ָּבִאיׁש ַההּוא  ֹוְיהָוה ְוִקְנ-ת- ְיהָוה ְסלַֹח לֹו ִּכי -ז ֶיְעַׁשן �ף
ַהֶּזה ּוָמָחה ְיהָוה  ָה-ָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר- ְוָרְבָצה ּבֹו ָּכל

ְוִהְבִּדילֹו ְיהָוה ְלָרָעה ִמּכֹל  כ  .ְׁשמֹו ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים-ֶאת
 ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִרית ַהּבְ ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל -לֹות

    .ַהֶּזה
 ְו-ַמר ַהּדֹור ָה�ֲחרֹון ְּבֵניֶכם ֲאֶׁשר ָיקּומּו ֵמ�ֲחֵריֶכם כא

 ַמּכֹות ָה-ֶרץ-ְוַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר ָיבֹא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְוָראּו ֶאת
ָּגְפִרית  כב  .ִחָּלה ְיהָוה ָּבּה- ַּתֲחֻלֶאיָה ֲאֶׁשר- ַהִהוא ְוֶאת

-ְולֹא �ְרָצּה לֹא ִתָּזַרע ְולֹא ַתְצִמחַ -ָוֶמַלח ְׂשֵרָפה ָכל
  ְּכַמְהֵּפַכת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה �ְדָמה ֵעֶׂשב- ַיֲעֶלה ָבּה ָּכל
-ְו-ְמרּו ָּכל כג  .ר ָהַפְך ְיהָוה ְּב�ּפֹו ּוַבֲחָמתֹוּוְצבִֹיים ֲאׁשֶ 

ֶמה ָעָׂשה ְיהָוה ָּכָכה ָל-ֶרץ ַהּזֹאת ֶמה ֳחִרי -ַהּגֹוִים ַעל
 ְּבִרית-ְו-ְמרּו ַעל ֲאֶׁשר ָעְזבּו ֶאת כד  .ָה�ף ַהָּגדֹול ַהֶּזה

 ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעָּמם ְּבהֹוִציאֹו אָֹתם  ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתם
ַוֵּיְלכּו ַוַּיַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים  כה  .ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ְיָדעּום ְולֹא ָחַלק - ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר לֹא ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם

- �ף ְיהָוה ָּב-ֶרץ ַהִהוא ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת-ַוִּיַחר כו  .ָלֶהם
ַוִּיְּתֵׁשם ְיהָוה ֵמַעל  כז  .ַהְּקָלָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה- ָּכל

ֶאֶרץ - �ְדָמָתם ְּב�ף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול ַוַּיְׁשִלֵכם ֶאל
ַהִּנְסָּתרֹת ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו  כח  .�ֶחֶרת ַּכּיֹום ַהֶּזה

ִּדְבֵרי - ָּכל-עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת- ַעד ינּוְוַהִּנְגלֹת ָלנּו ּוְלָבנֵ 
   .ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת

 
   נאמר שם, ח"כ פרק. 2
 לכרֹת משה את' ה ִצוה אשר הברית דברי אלה"

 כרת אשר הברית מלבד מואב בארץ ישראל בני את
  ". בחֵֹרב ִאתם

  
  
  : ח"על פס י י"רש. 3
  ". הברית עליו מלקבל – היום פונה לבבו אשר"



 לפי שאוסיף לו פורענות על –פות הרוה למען ס"
מה שעשה עד הנה בשוגג והייתי מעביר עליהם 
וגורם עתה שאצרפם עם המזיד ואפרע ממנו על 

שהוא עושה כאדם ִשכור שלא , שוגג –הרוה ... הכל
  ".שהוא עושה מדעת ובתאוה –הצמאה . מדעת

  
  : הלוי יהודה דברירבי את בפירושו ביאמ ע"ראב. 4

ל כי " אמר רבי יהודה הלוי ז–בו והתברך בלב
כאשר ישמע הקללה : הוא כמשמעו' והתברך'

, כאומר, שלום יהיה לייתברך בלבבו והוא אומר 
 אמר רבי –למען ספות . חוץ ממני: בשמעו החרם
' האף תספה'ע לשון כריתה כמו "יהודה הלוי נ

כלומר שיחשוב המתברך לבטל ) כג, ח"בראשית י(
עם דבר ' רוה' במלת דברי הצדיק שהוא כנוי

כעץ שתול 'והנה כינה הצדיק ברוה כמו . 'הצמאה'
והרשע בצמאה כמו ) ח, ז"ירמיהו י(' על מים

ויחשוב כי גם ברכתו בלבו ). ו, שם(' כערער בערבה'
  .תפסיק הקללה

  
  :ע"ראב של פירושו. 5

ספות 'כמו , לשון תוספת' ספות'ולפי דעתי שמלת 
 שלום יהיה לי אף :והטעם). א', ישעיהו ל(' חטאת

כי בצדקת הצדיקים , על פי שאלך בשרירות לבי
על כן כתוב . כי הם רבים ואני יחיד חוטא, אחיה

כי ' ספות'והנה ... 'סלוח לו' לא יאבה ה'אחריו 
ומשל הצדיק ברוה כטעם . הרוה תוסיף על הצמאה

והרשע ) ג', תהילים א(' כעץ שתול על פלגי מים'
  ).ו, ז"ירמיהו י(' כערער בערבה'בצמאה כטעם 

  
  :בנאלרבי יצחק אבר. 6

... יתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי... אולי היחיד
לפי שבטוב ההוא אשר יטיב השם יתברך את 
ישראל אהיה נכלל אנכי ולא יוכלו הקללות לפעול 

. בי בפרטות כיון שלא יאור את העם כי ברוך הוא
י בפרטיות כאשר בשרירות לב' שלום יהיה לי'וזהו 

למען ספות הרוה את 'וזה . אלך ואעשה כל רצוני
כי האדם שיש לו שתי . והוא משל נמרץ', הצמאה

שדות סמוכות זו לזו האחת צמאה צריכה למים 
והאחרת רוה בלתי צריכה למים אין ספק שבהיותו 
שולח מים להשקות את הצמאה ישקה גם את 

כמו כן חשב . הרוה גם כי לא יכוין להשקותה
שאף על פי שלא יכוין השם יתברך הכופר הזה 

להשקותו משפע ברכותיו בהיותו הולך בשרירות 
לבו יקבל בהכרח הטוב וההצלה והצלחה בתוך זה 

  .הכלל
  
  :ם"רשבה. 7
', ט('  'ה יכולת מבלי 'יאמרו ולא –על אשר עזבו "

  ".  'ואומר' ה אל ואתפלל 'אצל שפירשתי כמו) כח
  
 :כו-כה', טדברים ל ם"רשב. 8

ואומר ' ואתפלל אל ה' ארבעים וגו' ל לפני הואתנפ
 מי האיש החכם יתן לב ויבן למה הוצרך .'וגו

וכי דרך המקרא , לכפול כאן נפילת ארבעים יום

ארבעים ' לחזור ולכפול דבר לומר כשנפלתי לפני ה
ולא , למעלה היה לו לומר? יום כך וכך התפללתי

ן היה צריך לחזור ולכפול כדי להודיע לישראל בלשו
  .זה התפללתי

. אפס חכמה גדולה יש כאן ולהוכיח ישראל בא
והלא חטא גדול כמעשה העגל : שמא תאמרו

אף בארץ ישראל , הועילה תפלתו של משה וניצלנו
אמר להם . אם נחטא יועילו לנו תפלות הנביאים

כי עתה , לא תועיל לכם תפילה בארץ ישראל: משה
י כך לא נתכפר לכם אלא כדי שלא יתחלל שמו שהר

פן יאמרו הארץ אשר ' זכור לעבדיך וגו'התפללתי 
-כז', ט(' להביאם' הוצאתנו משם מבלתי יכולת ה

אבל לאחר . ולכך לא נתחייבתם מיתה במדבר, )כח
שיהרוג לפניכם שלושים ואחד מלכים וינחילכם 

, אז יוציאכם ויגרש אתכם מן הארץ, את הארץ
י מבלת'שאין כאן עוד חילול השם לאמר האומות 

, ישראל חטאו לו: אלא יאמרו הגוים'  'יכולת ה
ואמרו כל הגוים על 'כמו שמפורש באתם נצבים 

' ככה לארץ הזאת מה חרי האף וגו' מה עשה ה
להי אבותם -א' ואמרו על אשר עזבו את ברית ה

מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף ' ויתשם ה' וגו
  .'גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה

  
  :כו-כה', א ה"דה. 9

להי אבותיהם ויזנו אחרי אלהי עמי - וימעלו בא
להי - ַוָּיַער א. להים מפניהם- הארץ אשר השמיד א

ישראל את רוח ּפּול מלך אשור ואת רוח ִּתְּלַגת 
ִּפְלֶנֶסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט 
מנשה ויביאם ַלְחַלח ְוָחבֹור ְוָהָרא ונהר ּגֹוָזן עד 

    היום הזה
  

  ו, ז"ב י"מל. 10
בשנת התִשעית להושע לכד מלך אשור את שֹמרון 
ַוֶּיֶגל את ישראל אשורה ַוּיֵֹשב אֹתם ַּבְחַלח ובָחבֹור 

    נהר ּגֹוָזן וערי ָמָדי
  

  ):ג"מ י"פ (סנהדרין מסכת. 11
עשרת השבטים אינן עתידין לחזור שנאמר 

, ט"דברים כ(' וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה'
 הזה הולך ואינו חוזר אף הם הולכים מה היום, )כז

רבי אליעזר . דברי רבי עקיבא, ואינם חוזרים
מה היום מאפיל ומאיר אף עשרת השבטים : אומר

  .שאפל להן כך עתיד להאיר להן


