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 ה'התשע לולא                                   בס"ד 

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

                         חשיבותה של כוונת הלב בעבודת ה'

       (ים של הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל והרב עזרא ביק)על פי שיעור ניצביםפרשת ל

 

 :יא-דברים כט, ט .1
ם ִבים ַאתֶּ ם ַהּיֹום ִנצָּ כֶּ ֵני כֻּלְּ ם-א   ה' ִלפְּ ם ֹלֵהיכֶּ אֵשיכֶּ  רָּ

ם ֵטיכֶּ ם ִשבְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵריכֶּ שֹׁטְּ ֵאל. ִאיש כֹׁל וְּ רָּ ם ִישְּ כֶּ  ַטפְּ
ם ֵשיכֶּ ָך נְּ ֵגרְּ ר וְּ ב ֲאשֶּ רֶּ קֶּ יָך בְּ יָך ֵמחֵֹׁטב ַמֲחנֶּ  שֵֹׁאב ַעד ֵעצֶּ
יָך. ָך ֵמימֶּ רְּ בְּ עָּ ִרית לְּ תֹו יָךֹלהֶּ -א   ה' ִבבְּ לָּ אָּ ר ּובְּ -א   ה' ֲאשֶּ
יָך ָך כֵֹׁרת ֹלהֶּ   ַהּיֹום. ִעמְּ

 :על פסוק יב ד"ה והוארש"י  .2
, לקללות נצבים אתם פרשת נסמכה למה אגדה: ומדרש

 ט"ממ חוץ, שתים חסר קללות מאה ישראל ששמעו לפי
 לעמוד יוכל מי ואמרו: פניהם, הוריקו, כהנים שבתורת
 הרבה, היום נצבים אתם לפייסם: משה התחיל באלו?!

 אתם והרי כלייה אתכם עשה ולא למקום הכעסתם
 לפניו. קיימים

 ט ד"ה טעם:על פסוק רמב"ן  .3
 כרת אשר הראשונה כברית ברית עמם עוד שכרת ויתכן
 הדם חצי ולקח עולה עליהם שהקריב, סיני בהר אתם
 הוצרך לא אבל, העם על זרק הדם וחצי המזבח על לזרוק

 זה. להזכיר

 ט"ז:-', ט"ודברים ל .4
ת " אֶּ ת ַהּטֹוב וְּ אֶּ ת ַהַחִּיים וְּ יָך ַהּיֹום אֶּ נֶּ פָּ ַתִתי לְּ ֵאה נָּ רְּ

ע: רָּ ת הָּ אֶּ ת וְּ וֶּ ת ה'  ַהמָּ ה אֶּ ַאֲהבָּ ָך ַהּיֹום לְּ ַצּוְּ נִֹׁכי מְּ ר אָּ ֲאשֶּ
יו -א   טָּ פָּ יו ּוִמשְּ קֹׁתָּ חֻּ יו וְּ ֹותָּ מֹׁר ִמצְּ ִלשְּ יו וְּ כָּ רָּ ת ִבדְּ כֶּ לֶּ יָך לָּ ֹלהֶּ

ִביתָּ ּובֵ  רָּ ִייתָּ וְּ חָּ ָך ה' א  וְּ א -ַרכְּ ה בָּ ר ַאתָּ ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ יָך בָּ ֹלהֶּ
ּה: תָּ ִרשְּ ה לְּ מָּ  " שָּ

 דברים כ"ח, א': .5
קֹול ה' א  " ַמע בְּ מֹוַע ִתשְּ יָּה ִאם שָּ הָּ מֹׁר ַלֲעשֹות -וְּ יָך ִלשְּ ֹלהֶּ

ָך ַהּיֹום ַצּוְּ נִֹׁכי מְּ ר אָּ יו ֲאשֶּ ֹותָּ ל ִמצְּ ת כָּ  ..."אֶּ

 דברים כ"ח, ט"ו: .6
מַ " ֹׁא ִתשְּ יָּה ִאם ל הָּ קֹול ה' א  וְּ ת -ע בְּ מֹׁר ַלֲעשֹות אֶּ יָך ִלשְּ ֹלהֶּ

י ֹותָּ ל ִמצְּ  ו..."כָּ
 
 

 ל', י"ז: דברים  .7
ַתֲחִויתָּ ֵלאֹלִהים " ִהשְּ תָּ וְּ ִנַדחְּ ע וְּ מָּ ֹׁא ִתשְּ ל ָך וְּ בְּ בָּ ה לְּ נֶּ ִאם ִיפְּ וְּ

ם: תָּ  " ֲאֵחִרים ַוֲעַבדְּ

 דברים ל"א, כ"ט: .8
ֵחת ַתשְּ " ִתי ַאֲחֵרי מֹוִתי ִכי ַהשְּ ַדעְּ ם ִמן ִכי יָּ תֶּ ַסרְּ ִחתּון וְּ

ַאֲחִרית  ה בְּ עָּ רָּ ם הָּ כֶּ תְּ את אֶּ רָּ קָּ ם וְּ כֶּ תְּ ר ִצִּויִתי אֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ַהדֶּ
ַמֲעֵשה  ִעיסֹו בְּ ַהכְּ ֵעיֵני ה' לְּ ַרע בְּ ת הָּ ַהּיִָּמים ִכי ַתֲעשּו אֶּ

ם: ֵדיכֶּ  " יְּ

 דברים ל', כ': .9
ת ה' א  " ה אֶּ ַאֲהבָּ ה בֹו-לְּ קָּ בְּ דָּ קֹׁלֹו ּולְּ ַע בְּ מֹׁ יָך ִלשְּ ִכי הּוא  ֹלהֶּ

ַבע ה'  ר ִנשְּ ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ ת ַעל הָּ בֶּ שֶּ יָך לָּ ְך יָּמֶּ אֹׁרֶּ ַחּיֶּיָך וְּ
ם: הֶּ ֵתת לָּ ַיֲעקֹׁב לָּ ק ּולְּ חָּ ִיצְּ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ יָך לְּ  " ַלֲאבֹׁתֶּ

 דברים ל', ו': .10
ל ה' א  " ת ה' -ּומָּ ה אֶּ ַאֲהבָּ ָך לְּ עֶּ ַבב ַזרְּ ת לְּ אֶּ ָך וְּ בְּ בָּ ת לְּ יָך אֶּ ֹלהֶּ
ָך ּו-א   בְּ בָּ ל לְּ כָּ יָך בְּ ַמַען ַחּיֶּיָך:ֹלהֶּ ָך לְּ שְּ ל ַנפְּ כָּ  " בְּ

 :דברים כ"ט, י"ז .11
ם ִאיש " כֶּ ן ֵיש בָּ ה ַהּיֹום ֵמִעם ה' ... פֶּ בֹו פֹׁנֶּ בָּ ר לְּ  ..." ֲאשֶּ

 :דברים ל', י"ז .12
ע" מָּ ֹׁא ִתשְּ ל ָך וְּ בְּ בָּ ה לְּ נֶּ ִאם ִיפְּ  ..." וְּ

 דברים ל"א, י"ח; כ': .13
ַני ַבּיֹום ַההּוא " ִתיר פָּ ֵתר ַאסְּ נִֹׁכי ַהסְּ אָּ ר וְּ ה ֲאשֶּ עָּ רָּ ל הָּ ַעל כָּ

ֹלִהים ֲאֵחִרים: ל א  ה אֶּ נָּ ה ִכי פָּ שָּ  " עָּ

 :י"ד-דברים ל', י"א .14
ֵלאת ִהוא " ֹׁא ִנפְּ ָך ַהּיֹום ל ַצּוְּ ִכי מְּ נֹׁ ר אָּ ֹׁאת ֲאשֶּ ה ַהז וָּ ִכי ַהִמצְּ

ה ִהוא: חֹׁקָּ ֹׁא רְּ ל ָך וְּ נּו  ִממְּ ה לָּ ַמִים ִהוא ֵלאמֹׁר ִמי ַיֲעלֶּ ֹׁא ַבשָּ ל
ִיקָּ  ה וְּ מָּ ַמיְּ נָּה:ַהשָּ ַנֲעשֶּ ּה וְּ ִמֵענּו אֹׁתָּ ַישְּ נּו וְּ הָּ לָּ ר  חֶּ ֹׁא ֵמֵעבֶּ ל וְּ

נּו  הָּ לָּ חֶּ ִיקָּ ר ַהּיָּם וְּ ל ֵעבֶּ נּו אֶּ ר לָּ ַלּיָּם ִהוא ֵלאמֹׁר ִמי ַיֲעבָּ
ה: נָּ ַנֲעשֶּ ּה וְּ ִמֵענּו אֹׁתָּ ַישְּ יָך  וְּ רֹוב ֵאלֶּ רִכי קָּ בָּ אֹׁד  ַהדָּ ִפיָך מְּ בְּ

ָך ַלֲעשֹׁתֹו בְּ בָּ  " :ּוִבלְּ

 :י"ט-י"ז דברים כ"ט, .15
ר " ט ֲאשֶּ ה אֹו ֵשבֶּ חָּ פָּ ה אֹו ִמשְּ ם ִאיש אֹו ִאשָּ כֶּ ן ֵיש בָּ פֶּ

ה ַהּיֹום ֵמִעם ה' א   בֹו פֹׁנֶּ בָּ ֹלֵהי -לְּ ת א  ת ַלֲעבֹׁד אֶּ כֶּ לֶּ ֹלֵהינּו לָּ
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ַלֲענָּה: ֹׁאש וְּ ה ר ש פֹׁרֶּ ם שֹׁרֶּ כֶּ ן ֵיש בָּ ֵהם פֶּ יָּה  ַהּגֹוִים הָּ הָּ וְּ
ה לָּ אָּ ֵרי הָּ ת ִדבְּ עֹו אֶּ מְּ שָּ בֹו ֵלאמֹׁר  בְּ בָּ ֵרְך ִבלְּ בָּ ִהתְּ ֹׁאת וְּ ַהז

ה  וָּ רָּ פֹות הָּ ַמַען סְּ ִררּות ִלִבי ֵאֵלְך לְּ יֶּה ִלי ִכי ִבשְּ לֹום ִיהְּ שָּ
ה: ֵמאָּ ת ַהצְּ ֹלַח לֹו ִכי אָּ  אֶּ ה ה' סְּ ֹׁאבֶּ ֹׁא י ַשן ַאף ה' ל עְּ ז יֶּ

ר  ה ַבֵספֶּ תּובָּ ה ַהכְּ לָּ אָּ ל הָּ ה בֹו כָּ צָּ בְּ רָּ ִאיש ַההּוא וְּ תֹו בָּ אָּ ִקנְּ וְּ
ִים: מָּ מֹו ִמַתַחת ַהשָּ ת שְּ ה ה' אֶּ חָּ ה ּומָּ   "ַהזֶּ

 הרמב"ן על דברים כ"ט, י"ח: .16
הוא יתברך במחשבתו ויאמר בלבו שלום יהיה לי מכל "

 . "אלה כאשר אלך בתאות לבי
ה טעם "כי" לאמר, יהיה לי שלום בעבור או יהי"

שאינני מקבל עלי השבועה, כי בשרירות לבי אלך כל 
 " ימי וכל חפצי אעשה

 כ':-דברים כ"ט, י"ט .17
ִאיש " תֹו בָּ אָּ ִקנְּ ַשן ַאף ה' וְּ עְּ ז יֶּ ֹלַח לֹו ִכי אָּ ה ה' סְּ ֹׁאבֶּ ֹׁא י ל

ה ר ַהזֶּ ה ַבֵספֶּ תּובָּ ה ַהכְּ לָּ אָּ ל הָּ ה בֹו כָּ צָּ בְּ רָּ ה ה'  ַההּוא וְּ חָּ ּומָּ
ִים: מָּ מֹו ִמַתַחת ַהשָּ ת שְּ ֵטי  אֶּ ה ִמכֹׁל ִשבְּ עָּ רָּ ִדילֹו ה' לְּ ִהבְּ וְּ

ה: ה ַהזֶּ ר ַהתֹורָּ ֵספֶּ ה בְּ תּובָּ ִרית ַהכְּ לֹות ַהבְּ כֹׁל אָּ ֵאל כְּ רָּ  " ִישְּ

 ל"ג:-יחזקאל כ', ל"ב .18
ִרים " ם אֹׁמְּ ר ַאתֶּ יֶּה ֲאשֶּ ֹׁא ִתהְּ יֹו ל ם הָּ ה ַעל רּוֲחכֶּ עֹׁלָּ הָּ וְּ

יֶּה כַ  ן:ִנהְּ בֶּ אָּ ֵרת ֵעץ וָּ שָּ צֹות לְּ ֲארָּ חֹות הָּ פְּ ִמשְּ ִני  ּגֹוִים כְּ ַחי אָּ
י י נָּ ם ֲאדֹׁ אֻּ ה  ה'נְּ ֵחמָּ טּויָּה ּובְּ רֹוַע נְּ ה ּוִבזְּ קָּ יָּד ֲחזָּ ֹׁא בְּ ִאם ל

ם: לֹוְך ֲעֵליכֶּ מְּ ה אֶּ פּוכָּ  "שְּ

 דברים כ"ט, כ"ח:  .19
רֹׁת לַ " תָּ ֵנינּו ַעד -א   ה'ַהִנסְּ בָּ נּו ּולְּ ֹלת לָּ ַהִנגְּ ם ֹלֵהינּו וְּ עֹולָּ

ֹׁאת: ה ַהז ֵרי ַהתֹורָּ ל ִדבְּ ת כָּ  " ַלֲעשֹות אֶּ

 הרב עזרא ביק: .20
לסיכום, פרשת ניצבים )כמו גם שתי הפרשיות 
שלאחריה( עוסקת בלב שחייב לעמוד מאחורי התורה, 
-במצב הפנימי של האדם המסתתר מתחת לאזרח שומר

החוק. משה עושה מאמץ של הדקה האחרונה, לאחר 
מיע את התורה באנשים שיהיו אלו כריתת הברית, להט

שימלאו באמת אחר המסר של הברית. אנו מבינים כעת 
מדוע משתמשת פרשת ניצבים בשפה כה פיוטית. משה 
מדבר אל הלב, לא אל השכל. על המילים לעבור מפיכם 

 אל ליבכם, "לעשות". 

 :ל' טודברים  .21
ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת "

 . המות ואת הרע"

 :יחזקאל כ', כב .22
"וגם אני נתתי להם חקים לא טובים ומשפטים לא יחיו 

  "בהם

 : בשבת דף ל"א ע"בהגמרא  .23
א( משל לאדם שאמר לשלוחו: העלה לי כור חיטין )"

לעלייה. הלך והעלה לו. אמר לו: עירבת לי בהן קב 
חומטון ]חומר משמר[? אמר לו: לאו. אמר לו: מוטב אם 

 לא העליתה... 

ר רבה בר רב הונא: כל אדם שיש בו תורה ואין בו )ב( אמ
יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות, 

כיצד ]בהי עייל  -ומפתחות החיצונות לא מסרו לו 
 [ ?!ייכנס

ג( מכריז רבי ינאי: חבל על דלית ליה דרתא ותרעא )
וחצר אין  -לדרתא עביד ]חבל על מי שבונה שער לחצר 

 ["לו

 : מא דף עב ע"בביוהגמרא  .24
"אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין 
בתורה ואין בהן יראת שמים... אמר להו רבא לרבנן: 
במטותא מינייכו, לא תירתון תרתי גיהנם ]אמר להם 
רבא לתלמידי החכמים: בבקשה מכם, אל תירשו שני 
גיהינום )בלימוד תורה בלא יראת שמים([. מאי דכתיב 

זכה, נעשית לו סם '? ר שם משה'וזאת התורה אש
 חיים, לא זכה, נעשית לו סם מיתה". 

 רש"י על אתר )ד"ה תרתי(:  .25
"להיות יגעים ועמלים בתורה בעולם הזה ולא תקיימוה, 
 "ותירשו גיהנם במותכם, ובחייכם לא נהניתם בעולמכם

 פסחים נ ע"ב: .26
"לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא 

 "לשמה בא לשמהלשמה, שמתוך שלא 

מצוות "ולעבדו על רמב"ן בהשגותיו לספר המצוות ה .27
 : (בכל לבבכם" )מצוה ה בספר המצוות
ל יתעלה בכל -"מצוות עשה שתהיה כל עבודתנו לא

כלומר, בכוונה רצויה שלמה לשמו ובאין הרהור , לבבנו
רע, לא שנעשה המצוות בלי כוונה או על הספק אולי יש 

 בהם תועלת". 

 :מח-מז דברים כ"ח .28
להיך בשמחה ובטוב -"תחת אשר לא עבדת את ה' א

לבב מרב כל, ועבדת את איביך אשר ישלחנו ה' בך ברעב 
 "ובצמא ובעירם ובחסר כל

 : הרמב"ם .29
-"השמחה שישמח האדם בעשיית המצות ובאהבת הא

עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו  -ל שציוה בהן 
 ראוי להפרע ממנו". , משמחה זו

 רש"י: .30

אתה מעניש את  -ם תאמרו: מה בידינו לעשות וא"
הרבים על הרהורי היחיד ... והלוא אין אדם יודע 
טמונותיו של חבירו?! אין אני מעניש אתכם על 

להינו והוא יפרע מאותו יחיד. -הנסתרות שהן לה' א
לנו ולבנינו לבער הרע מקרבנו, ואם לא  -אבל הנגלת 

 .ייענשו הרבים -נעשה דין בהם 

ל לנו ולבנינו לדרוש: שאף על הנגלות לא ענש את נקוד ע
הרבים עד שעברו את הירדן, משקיבלו עליהם את 

 "ונעשו ערבים זה לזה, השבועה בהר גריזים ובהר עיבל


