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 .1דברים פרק כט ,ט-כח
שׂ ָראֵ ֽל:
שׁ ְבטֵי ֶ֗כם זִ ְקנֵיכֶם֙ ו ְ֣שׁ ֹט ְֵרי ֶ֔כם ֖כּ ֹל ִא֥ישׁ י ִ ְ
ֵיכ֣ם ִ
ֵיכם ָראשׁ ֶ
)ט( ַאתֶּ֨ ם נִצּ ִ ָ֤בים הַיּוֹם֙ ֻכּ ְלּ ֶ֔כם ִלפ ְֵנ֖י ה֣ ' ֱאֹלה ֶ ֑
ֹלהיָך
)י( ַטפּ ְֶכ֣ם נְשֵׁי ֶ֔כם ו ְֵג ְ֣ר ָ֔ך ֲא ֶ ֖שׁר בּ ֶ ְ֣ק ֶרב ַמח ֲֶנ֑יָך ֵמח ֵ ֹ֣טב ֵע ֶ֔ציָך ַ ֖עד שׁ ֹאֵ ֥ב מֵימֶ ֽיָך) :יא( ְל ָעב ְְר ָ֗ך ִבּב ִ ְ֛רית ה֥ ' ֱא ֶ ֖
שׁ ֙ר ה֣ ' ֱאֹל ֶ֔היָך כּ ֵ ֹ֥רת ִע ְמָּך֖ ַהיּֽוֹם) :יב( ל ַ ְ֣מעַן ה ִ ָֽקים־א ֹתְ ָ֩ך הַיּ֨ וֹם׀ ֜לוֹ ְל ָ֗עם וְה֤ וּא ִי ֽ ְהי ֶה־ ְלּ ָ֙ך לֵ ֽאֹל ִ֔הים
וּבְאָל ָ֑תוֹ ֲא ֶ
שׁבַּע֙ ַל ֲאב ֹתֶ֔ יָך לְאַב ְָרהָ ֥ם ְליִצ ָ ְ֖חק ֽוּ ְליַע ֲֽק ֹב) :יג( וְֹל֥ א אִ תְּ ֶ ֖כם ְלבַדְּ ֶ ֑כם אָנ ֹ ִ֗כי כּ ֵֹר ֙ת
ֶר־לְ֑ך ְו ַכ ֲא ֶ ֤שׁר נִ ְ
ַכּ ֲא ֶ ֖שׁר דִּ בּ ָ
ֹלהינוּ וְאֵ֨ ת
ָאָל֖ה הַזּ ֹֽאת) :יד( ִכּ ֩י ֶאת־ ֲא ֨ ֶ
ֶאת־ ַהבּ ִ ְ֣רית ה ַ֔זּ ֹאת ְו ֶאת־ה ָ
שׁר יֶשְׁנ֜ וֹ ֗פּ ֹה ִע ָמּ֙נ ֙וּ ע ֵ ֹ֣מד הַיּ֔ וֹם ִלפ ְֵנ֖י ה֣ ' ֱא ֵ ֑
שׁר־עָבַ ְ֛רנוּ
שׁר־י ַ ָ֖שׁבְנוּ בּ ֶ ְ֣א ֶרץ ִמצ ָ ְ֑רי ִם ו ֵ ְ֧את ֲא ֶ
אֲ ֶ ֥שׁר אֵ ֶינ֛נּוּ ֖פּ ֹה ע ָ ִ֥מּנוּ ַהיּֽוֹם) :טו( כִּ ֽי־ ַא ֶ ֣תּם י ְדַ עְתֶּ֔ ם אֵ ֥ת ֲא ֶ
ֵיהם ֵ ֣עץ ָו ֶ֔אבֶן כֶּ ֥ סֶף ְוז ָ ָ֖הב ֲא ֶ ֥שׁר ִע ָמּהֶ ֽם:
בּ ֶ ְ֥ק ֶרב הַגּוֹ ִי֖ם ֲא ֶ ֥שׁר ֲעב ְַר ֶתּֽם) :טז( וַתִּ ְרא ֙וּ ֶאת־ ִ
שׁ ֣קּוּצֵי ֶ֔הם ו ֵ ְ֖את ִגּ ֻלּל ֶ ֑
שׁ ֩ר ְלב ָ֨בוֹ פ ֶֹנ֤ה הַיּוֹם֙ ֵמעִם֙ ה֣ ' ֱאֹל ֵ֔הינוּ ל ֶ ָ֣לכֶת ַלע ֲ֔ב ֹד
שׁבֶט ֲא ֶ
שׁפּ ָ ָ֣חה אוֹ־ ֗ ֵ
שּׁה ֧אוֹ ִמ ְ
)יז( פֶּן־ ֵי֣שׁ ֠ ָבּכֶם ִ ֣אישׁ אוֹ־ ִא ֞ ָ
שׁ ְמע ֩וֹ ֶאת־דִּ ב ְֵ֨רי הָ ֽאָ ָ֜לה ה ַ֗זּ ֹאת
ֶן־י֣שׁ ָבּ ֶ֗כם ֛שׁ ֹ ֶרשׁ פּ ֶ ֹ֥רה ֖ר ֹאשׁ ְו ַלעֲנָ ֽה) :יח( ְו ָה ָ֡יה ְבּ ָ
ֹלהי הַגּוֹ ִי֣ם ה ֵ ָ֑הם פּ ֵ
ֶאת־ ֱא ֵ ֖
שׁל֣ וֹם ִי ֽ ְהי ֶה־ ִ֔לּי ִכּ֛י בִּשְׁ ִר ֥רוּת ל ִִ֖בּי אֵ ֵלְ֑ך ְל ַ ֛מעַן ס ְ֥פוֹת ה ָָר ָ ֖וה אֶ ת־ ַה ְצּ ֵמ ָאֽה) :יט(
ְוהִתְ בּ ֵָ֨רְך ִבּ ְלב ָ֤בוֹ לֵאמ ֹ ֙ר ָ
תוּבה בּ ֵ ַ֣סּפֶר ַה ֶזּ֑ה
ֹאבה ֘ה' סְֹל֣ ַ ֽח לוֹ֒ ִכּ֣י ֠ ָאז י ֶ ְע ֨ ַ
שׁן אַף־ה֤ ' ְו ִקנְאָת ֙וֹ בּ ִ ָ֣אישׁ ה ַ֔הוּא ו ָ ְ֤ר ְבצָה בּ ֙וֹ כּ ָ ֣
ֹלא־י ֶ ֣
ָל־האָ ָ֔לה ַה ְכּ ָ ֖
שׂ ָר ֵ ֑אל כְּכֹל֙ אָל֣ וֹת ַהבּ ְִ֔רית ַהכְּתוּ ָ֕בה
שׁב ֵ ְ֣טי י ִ ְ
שּׁמָ ֽי ִם) :כ( ְו ִהבְדִּ יל֤ וֹ ה֙ ' ל ְָר ָ֔עה ִמ ֖כּ ֹל ִ
שׁ ֔מוֹ ִמ ַ ֖תּחַת ַה ָ
וּ ָמ ָ ֤חה ה֙ ' ֶאת־ ְ
ַתּוֹרה ַה ֶזּ ֽה) :כא( וְאָ ֞ ַמר ה ַ֣דּוֹר ָהֽאַח ֲ֗רוֹן ְבּנֵיכֶם֙ אֲ ֶ ֤שׁר יָק֙ וּמ ֙וּ ֵמ ַ ֣אח ֲֵרי ֶ֔כם ְו ַ֨הנָּכ ְִ֔רי ֲא ֶ ֥שׁר י ָ֖ב ֹא ֵמ ֶ ֣א ֶרץ
בּ ֵ ְ֥ספֶר ה ָ ֖
שׂ ֵר ָפ֣ה כָל־
שׁר־חִלָּ ֥ה ֖ה' בָּ ֽהּ) :כב( ָגּפ ִ ְ֣רית ָו ֶמל ַ֘ח ְ
ת־תּ ֲח ֻל ֶ֔אי ָה ֲא ֶ
חוֹקה ְ֠ו ָראוּ ֶאת־ ַמ ֞כּוֹת ה ָ ָ֤א ֶרץ ַההִו ֙א ְו ֶא ַ ֣
ְר ָ ֑
שׁ ֙ר ה ַָפְ֣ך ֔ה'
שׂב כְּ ֽ ַמ ְה ֵפּ ֞ ַכת ס ְ֤ד ֹם ַועֲמ ָֹרה֙ אַדְ ָ ֣מה וּצְבוֹ ִ֔ים ֲא ֶ
ָל־ע ֶ
ְ
אַרצ ָ֒הּ ֹל֤ א תִ זּ ַָרע֙ וְֹל֣ א תַ ְצ ִ֔מ ַח ְוֹלֽא־יַעֲלֶ ֥ה ָ ֖בהּ כּ ֵ ֑
ָשׂה ה֛ ' ָ ֖כּכָה ל ָ ָ֣א ֶרץ ה ַ֑זּ ֹאת מֶ ֥ה ח ִ ֳ֛רי הָאַ ֥ף ַהגּ ָ֖דוֹל ַה ֶזּ ֽה) :כד(
ְבּ ַא ֖פּוֹ וּ ַב ֲח ָמתֽ וֹ) :כג( וְאָ ֽ ְמר ֙וּ כָּל־הַגּוֹ ִ֔ים עַל־ ֶ֨מה ע ָ ֧
ִיאוֹ א ָ ֹ֖תם ֵמאֶ ֶ֥רץ ִמצ ָ ְֽרי ִם) :כה(
ֹלהי אֲ ב ָ ֹ֑תם ֲא ֶ
ו ָ ְ֣א ְמ ֔רוּ ֚ ַעל אֲ ֶ ֣שׁר ָ ֽעז ְ֔בוּ אֶ ת־בּ ִ ְ֥רית ֖ה' אֱ ֵ ֣
שׁ ֙ר כּ ַ ָ֣רת ִע ָ֔מּם בְּהוֹצ ֥
שׁתַּ חֲו֖ וּ ל ֶ ָ֑הם ֱאֹלהִים֙ ֲא ֶ ֣שׁר ֹלֽא־י ְדָ ֔עוּם וְֹל֥ א ח ַָל֖ק לָהֶ ֽם) :כו( ַו ִיּֽחַר־אַ ֥ף ֖ה'
ֹלהים ֲאח ִֵ֔רים ַו ִיּ ֽ ְ
ַויֵּל ְ֗כוּ ַו ַיּ ֽ ַעבְד ֙וּ ֱא ִ ֣
ְתוּבה בּ ֵ ַ֥סּפֶר ַה ֶזּ ֽה) :כז( ַויּ ִתְּ ֵ ֤שׁם ה֙ ' ֵמ ַ ֣על אַדְ ָמתָ֔ ם בְּאַ ֥ף
בּ ָ ָ֣א ֶרץ ה ִ ַ֑הוא ְלה ִ ָ֤ביא ָע ֶל֙י ֙ ָה ֶאת־כָּל־ ַה ְקּ ָל ָ֔לה ַהכּ ָ ֖
ֹלהינוּ ְו ַהנִּג ְֹ֞לת ָל֤נוּ
וּ ְבח ָ ֵ֖מה וּב ֶ ְ֣קצֶף גּ ָ֑דוֹל ַויּ ַ ְ
אַח ֶרת ַכּיּ֥וֹם ַה ֶזּ ֽה) :כח( ַ֨הנִּסְתָּ ֔ר ֹת ל ַ֖ה' אֱ ֵ ֑
שׁלִכֵ ֛ם ֶאל־אֶ ֶ֥רץ ֶ ֖
ַתּוֹרה הַזּ ֹֽאת :ס
וּ ְל ָבנֵ֙ינ ֙וּ עַד־עוֹ ָ֔לם ַלע ֲ֕שׂוֹת אֶ ת־כָּל־דִּ ב ֵ ְ֖רי ה ָ ֥

Perchance there is among you some man or woman, or some clan or tribe, whose
heart is even now turning away from the LORD our God to go and worship the
gods of those nations—perchance there is among you a stock sprouting poison
weed and wormwood. When such a one hears the words of these sanctions, he
may fancy himself immune, thinking, “I shall be safe, though I follow my own
willful heart”—to the utter ruin of moist and dry alike.

 .2תרגום אונקלוס דברים פרשת נצבים פרק כט
שׁ ְבטָא דִ י ִלבֵּהּ ָפּנֵי יוֹ ָמא דֵ ין ִמדַ ַחלְתָּ א דַ יי ָ ֱא ָל ָהנָא
)יז( דִ י ְל ָמא אִית בְּכוֹן גְבַר אוֹ ִאתְּ תָ א אוֹ ז ְַרעִית אוֹ ִ
ִל ְמהְַך ְל ִמ ְפלַח י ָת ַט ֲעוַת ַע ְמ ַמי ָא ָהאִנוּן דִ י ְל ָמא אִית בְּכוֹן גְבַר ְמה ְַרהַר ֶח ְטאִין אוֹ ז ָדוֹן
שׁ ָל ָמא יְהֵי לִי ֲא ֵרי ְבּה ְַרהוֹר ִלבִּי ֲאנָא
שׁב ְבּ ִלבֵּהּ ְלמֵי ַמר ְ
שׁ ְמעֵהּ י ָת פִּתְ גָמֵי מוֹ ָמתָ א הָדָ א וִי ַח ַ
)יח( וִיהֵי ְבּ ִמ ְ
אָזֵל בְּדִ יל לְאוֹ ָספָא לֵהּ ֶח ְטאֵי שָׁ לוּתָ א עַל זְדָ נוּתָ א:
 .3תרגום ירושלמי דברים פרשת נצבים פרק כט
שׁ ְבטָא דְ ִלבֵּיהּ ָסטֵי יוֹ ָמא דֵ ין ִמן ֳקדָ ם יְי ָ ֱא ָלהֵן ְל ֵמזַל ְל ִמ ְפלַח
דְ לָא י ֶ ֱהוֵי לְכוֹן גְבַר אוֹ ִאתְּ תָ א אוֹ ז ְַרעָא אוֹ ִ
ְשׁוֹרשׁ ְקבִי ָעא
י ַת ַט ֲעוָותָ א דְ ַע ְמ ַמי ָא ָהאִנוּן דִ ְל ָמא י ֶ ֱהוֵי בְּכוֹן גְבַר דְ ִלבֵּיהּ ְמה ְַרהֵר ְבּ ֶחטְאָה דְ הוּא ְמדַ מֵי ל ֶ
שׁא וְסוֹפֵיהּ ָמ ִריר ְכּ ַל ֲענָתָ א דְ מוֹתָ א:
ְאַרעָא ֲארוּם ֵרישֵׁיהּ ֲחלֵי כְּדֻ ְב ָ
בּ ְ
Lest there be among you man or woman, family or tribe, whose heart is turned
away this day from the Lord our God to go and worship the idols of these people,
or there be a man among you whose heart pondereth upon sin, which is like a
1

root struck into the earth; for its beginning may be sweet as honey, but its end will
;be bitter as the deadly wormwood

 .4תרגום יונתן דברים פרשת נצבים פרק כט פסוק יח
שׁ ָל ָמא יְהֵא לִי ֲארוּם בִּתְ קוֹף יִצ ְָרא
שׁ ְמ ֵעיהּ י ַת פִּתְ גָמֵי מוֹ ָמתָ א הָדָ א ְוי ִתְ י ָי ֵאשׁ ְבּ ִלבֵּיהּ ְלמֵי ָמר ְ
)יח( וִיהֵי ְבּ ִמ ְ
שׁא דְ ִלבִּי אֵיזִיל ִמן ִבּגְלַל לְמוֹ ְספָא חוֹבֵי שָׁ לוּתָ א עַל זְדוֹנוֹתָ א:
בִי ָ
 .5כתר יונתן דברים פרשת נצבים פרק כט פסוק יח
)יח( והיה בשמעו את דִ ברי השבועה הזאת ויתיאש בלִבו לאמור שלום יהיה לי כי בחוזק יצר הרע
של לִבי אלך ִמן בִגלל להוסיף חטאי שגגה על זדונות:
 .6רש"י דברים פרשת נצבים פרק כט
שׁ ָמּא יש בכם :אֲ שֶׁ ר ְלבָבוֹ פֹנֶה הַיּוֹםִ .מ ְלּ ַקבֵּל ָעלָיו ַהבּ ְִרית :שׁ ֹ ֶרשׁ פּ ֹ ֶרה ר ֹאשׁ
יז  -פֶּן־יֵשׁ ָבּ ֶכםֶ .
שׁע ְבּ ִק ְר ְבּכֶם:
שׁהֵם ָמ ִרים ,כְּלוֹ ַמר — ַמפ ְֶרה וּ ַמ ְרבֶּה ֶר ַ
שׂב ַמר ְכּגִּידִ ין ֶ
ְו ַל ֲענָה .שׁ ֶֹרשׁ ְמגַדֵּ ל ֵע ֶ
יחְ -והִתְ בּ ֵָרְך ִבּ ְלבָבוֹ  -לשון ברכה ,יחשוב בלבו ברכת שלום לעצמו לאמר ,לא יבואוני קללות
הללו ,אך שלום יהיה ליְ :והִתְ בּ ֵָרְך  -בינדיר"א שי"י בלע"ז ]יברך את עצמו[ ,כמו והתגלח
שׁוּרנּוּ וְֹלא ָקרוֹב ,כלומר מה שלבי
והתפלל :בִּשְׁ ִררוּת ִל ִבּי אֵ ֵלְך  -במראית לבי ,כמו )במדבר כד ,יז( ֲא ֶ
רואה לעשותְ :ל ַמעַן סְפוֹת ה ָָר ָוה  -לפי שאוסיף לו פורענות על מה שעשה עד הנה בשוגג והייתי
מעביר עליהם ,וגורם עתה שאצרפם עם המזיד ואפרע ממנו הכל .וכן תרגם אונקלוס בדיל לאוספא
ליה חטאי שלותא על זדנותא ,שאוסיף לו אני השגגות על הזדונות :ה ָָר ָוה  -שוגג שהוא עושה
כאדם שכור שלא מדעתַ :ה ְצּ ֵמאָ ה  -שהוא עושה מדעת ובתאוה:
 .7רמב"ן דברים פרשת נצבים פרק כט פסוק יח
והתברך בלבבו לאמר  -כשישמע האחרים מתקללים באלות האלה ,הוא יתברך במחשבתו ויאמר
בלבו שלום יהיה לי מכל אלה כאשר אלך בתאות לבי .והשם לא יסלח לו אבל יעשן עליו אפו אז
כשיחטא ,לדור או לדורות .או יהיה טעם "כי" לאמר ,יהיה לי שלום בעבור שאינני מקבל עלי
השבועה ,כי בשרירות לבי אלך כל ימי וכל חפצי אעשה .ולא יאבה ה' בעבור שאיננו מקבל אלתו
לסלוח לו ,אבל יעשן עליו אפו כיון שבא בבריתו לפני עם כל ישראל .התאוה הגוברת ומתחזקת בלב
ירי ִב ְטנֽוֹ )איוב מ טז( :
תקרא שרירות ,כלשון חכמים )בבא בתרא קס ב( שריר וקיים ,וכן ִבּ ְ
שׁ ִר ֵ ֥
ופירוש למען ספות הרוה את הצמאה  -להוסיף השבעה עם המתאוה ,כי נפש שבעה תקרא רוה,
שׁם֙ כּ ְַג֣ן ָר ֔ ֶוה )שם פסוק יא(,
שׂ ָ ֖בּעוּ )ירמיה לא יג( ,וְהָ ֽי ָ ְ֤תה נַ ְפ ָ
ת־טוּב֥י י ִ ְ
ִ
שׁן ְוע ִַמּ֛י ֶא
ֵית֛י נֶ ֥פֶשׁ ה ַֽכּ ֹ ֲה ִנ֖ים ָ ֑דּ ֶ
כענין ו ְִרוּ ִ
)תהלים סג ב(
 .והטעם ,כי נפש האדם הרוה שאיננה מתאוה
שׁי
והמתאוה תקרא צמאהָ ,צ ְמאָה לְָך נַ ְפ ִ
לדברים הרעים לה ,כאשר תבא בלבו קצת התאוה והוא ימלא תאותו אז יוסיף בנפשו תאוה יתירה
ותהיה צמאה מאד לדבר ההוא שאכל או שעשה יותר מבראשונה ,ותתאוה עוד לדברים רעים שלא
היתה מתאוה להם מתחלה .כי המתאוה לזמת הנשים היפות ,כשיהיה שטוף בזמתן תבואהו תאוה
שׂבִּיעוֹ,
לבוא על הזכר ועל הבהמה ,וכיוצא בזה בשאר התאוות ,וכענין שהזכירו חכמים )סוכה נב ב( ַמ ְ
שׂ ֵב ַע .ולכך יאמר הכתוב בהולך בשרירות לבו ,שהוא אם ימלא נפשו בתאוות
ָרעֵבַ ,מ ְרעִיבוָֹ ,
השרירות והחזקות עליו אשר היא צמאה להם ,יוסיף נפשו הרוה עם הצמאה ,כי יתאוה ויצמא למה
שהיה שבע ממנו וכאשר השביע נפשו בו .ולפי שהזכיר "שרש פורה" אמר בלשון הזה ,כי יוסיף
השרש הוא כפתו אשר היא רוה ורעננה עם הצמאה ותשובנה כולם צמאות ... :וזה הטוב והישר
בעיני בפסוק הזה מכל הנכתב עליו בהרבה פנים :גם יתכן לפרש ,שהוא שב אל שרש פורה וראש
ולענה ,יאמר כי יתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי למען שיוסיף פארתו הרוה אשר תגדל ותצמיח
הלענה וראש על הצמאה אשר לא היתה צומחת .או יהיה "הרוה" כנוי ללענה הנזכרת ,שיוסיף הלענה
הרוה הצומחת וגדלה מאד על הצמאה אשר לא היתה גדלה רק מעט ,ותהיינה שתיהן צומחות .והכונה
בזה לומר ,כי כל אשר ישמע האלה ויתברך ממנה ויתחזק בשרירותו ,סעיפיו ישיבוהו לחטוא
ויצמיחו פשעים יותר מבראשונה .וגם זה פירוש נכון:
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 .8תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נב עמוד ב
שׁב ֹת לִבּוֹ
" ְוכָל יֵצֶר ַמ ְח ְ
שׁנֶּ ֱא ַמר:
שׁל אָדָ ם ִמתְ ַגּבֵּר ָעלָיו ְבּכָל יוֹם וָיוֹםֶ ,
אָ ַמר ַרבִּי י ִ ְצחָק :יִצְרוֹ ֶ
שׁל אָדָ ם ִמתְ ַגּבֵּר ָעלָיו ְבּכָל יוֹם וּ ְמ ַב ֵקּשׁ ַל ֲהמִיתוֹ,
ַרק ַרע כָּל הַיּוֹם" .אָ ַמר ַרבִּי שִׁ ְמעוֹן בֶּן ָלקִישׁ :יִצְרוֹ ֶ
שׁע ַלצַּדִּ יק וּ ְמ ַב ֵקּשׁ ַל ֲהמִיתוֹ" ,וְאִ ְל ָמלֵא ַהקָּדוֹשׁ בָּרוְּך הוּא עוֹזְרוֹ ,אֵינוֹ י ָכוֹל
שׁנֶּ ֱא ַמר) :תהלים לז( "צוֹפֶה ָר ָ
ֶ
שׁכֵהוּ
שׁנֶּ ֱא ַמר" :ה' ֹלא י ַ ַעזְבֶנּוּ ְבי ָדוֹ" וְגוֹ' .תָּ נָא דְּ בֵי ַרבִּי יִשְׁ ָמעֵאלְ :בּנִיִ ,אם ָפּגַע בְָּך ְמנֻוָּל זֶהָ ,מ ְ
לוֶֹ ,
)איוב יד(
שׁנֶּ ֱא ַמר:
תּוֹרהֶ ,
שׁחֲקוּ ַמי ִם"ְ ,ואֵין ' ַמי ִם' ֶאלָּא ָ
" ֲא ָבנִים ָ
ְלבֵית ַה ִמּדְ ָרשִׁ ,אם ֶאבֶן הוּא ,נִמּוֹ ַח ,דִּ כְתִ יב:
)ירמיה כג(
"הֲלוֹא כ ֹה דְ ב ִָרי ָכּ ֵאשׁ,
שׁנֶּ ֱא ַמר:
)ישעיה נה( "הוֹי כָּל ָצ ֵמא לְכוּ ַל ַמּי ִם"ִ .אם בּ ְַרזֶל הוּא ִמתְ פּוֹצֵץֶ ,
שׁמוּ ֵאל בַּר נַ ְח ָמנִי ,אָ ַמר ַרבִּי יוֹנָתָ ן :יֵצֶר ה ַָרע ַמסִּיתוֹ לְאָדָ ם
נְ ֻאם ה' ,וּ ְכ ַפטִּישׁ י ְפֹצֵץ ָסלַע" .אָ ַמר ַרבִּי ְ
) :משלי כט(
שׁכֵּן
" ְמ ַפנֵּק מִנֹּעַר ַעבְדּוֹ ,וְאַח ֲִריתוֹ י ִ ְהי ֶה ָמנוֹן"ֶ ,
שׁנֶּ ֱא ַמר
בָּעוֹלָם ַהזֶּה ,וּ ֵמעִיד ָעלָיו לָעוֹלָם ַהבָּאֶ ,
)הושע ד(
"כִּי רוּ ַח זְנוּנִים הִתְ עָם",
קוֹרין ְל' ַסהֲדָ ה'' :מָנוֹן'ַ .רב הוּנָא ָרמִי ,כְּתִ יב:
ְבּ'אטב"ח' דְּ בֵי ַרבִּי ִחיּ ָאִ ,
וּכְתִ יב) :שם ה( "כִּי רוּ ַח זְנוּנִים ְבּ ִק ְרבָּם"? בִּתְ ִחלָּה 'הִתְ עָם'ְ ,ו ִלבְסוֹף ' ְבּ ִק ְרבָּם' .אָ ַמר ָרבָא :י ֵ ֶצר ה ַָרע,
שׁנֶּ ֱא ַמר) :שמואל ב יב( " ַויּ ָב ֹא ֵהלְֶך ְלאִישׁ
אוֹר ַח'ְ ,ו ִלבְסוֹף ְק ָראוֹ 'אִישׁ'ֶ ,
בִּתְ ִחלָּה ְק ָראוֵֹ ' :הלְֶך'ְ ,ו ִלבְסוֹף ְק ָראוֹ ' ֵ
)שם(
שׂ ָה ָל ִאישׁ ַהבָּא ֵאלָיו" .אָ ַמר
" ַויּ ַ ֲע ֶ
ֶה ָעשִׁירַ ,ויַּחְמ ֹל ָל ַקחַת ִמצּ ֹאנוֹ וּ ִמ ְבּ ָקרוֹ ַלעֲשׂוֹת לָא ֵֹר ַח" .וּכְתִ יב:
)הושע יג(
שׂבָּעוּ"
" ְכּ ַמ ְרעִיתָ ם ַויּ ִ ְ
שׁנֶּ ֱא ַמר:
שׂ ֵב ַעֶ ,
שׂבִּיעוָֹ ,רעֵבַ ,מ ְרעִיבוָֹ ,
ַרבִּי יוֹ ָחנָןֵ :אבֶר ָקטָן י ֵשׁ בּוֹ בָּאָדָ םַ ,מ ְ
וְגוֹ'.
 .9כלי יקר דברים פרשת נצבים פרק כט פסוק יח
)יח( ְוהִתְ בּ ֵָרְך ִבּ ְלבָבוֹ לֵאמ ֹר שָׁ ל֣ וֹם ִי ֽ ְהיֶה־ ִלּי וגו' .כל הסיפור הזה מדבר במי שחוטא במחשבה לבד
כמו שנאמר אשר לבבו פונה וגו' ,והתברך בלבבו וגו' ,כי בשרירות לבי אלך ,כי עבודה זרה עיקרה
שׂ ָר ֵאל
במחשבה כי אין אמונה כי אם בלב ועל כן נאמר בעבודה זרה )יחזקאל יד ה( ְל ַמעַן תְּ פ ֹשׂ ֶאת־בֵּית־י ִ ְ
שׁר
ְבּ ִלבָּם .ובכל זכרון עבודה זרה לא נזכר כי אם המעשה כמו שנאמר )דברים כז טו( אָרוּר ָהאִישׁ ֲא ֶ
שׁר יַעֲשֶׂ ה ולא מן העשוי כבר דהיינו
יַעֲשֶׂ ה ֶפסֶל וּ ַמ ֵסּ ָכה וגו' .ומזה יקח שני מיני טעויות כי יאמר ֲא ֶ
אלהי הגוים ההם שהזכיר למעלה ,טעות שני הוא שיאמר דוקא מעשה אסור ולא מחשבה ,זה שאמר
והיה בשמעו את דברי האלה הזאת ,רצה לומר אותה אלה המרמזת על עבודה זרה בפרטית שמשמעות
הענין דוקא על המעשה ,על כן ימצא מקום לתלות בו טעותו והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי,
שיתן ברכת שלום לעצמו בעבור היות הדבר בלבבו .וזה שאמר ִכּי בִּשְׁ ִררוּת ִל ִבּי אֵ ֵלְך ְל ַמעַן סְפוֹת
ה ָָר ָוה אֶ ת־ ַה ְצּ ֵמאָה כי יסמוך על זה להנצל מן העונש לומר בתוך עמי אנכי יושב והמשקה שדה צמאה
למים ישקה אגב אותה שדה גם ה ָָר ָוה ,כך על ידי שישלח ה' את הברכה אל הצדיקים ַה ְצּ ֵמאים לדבר
ה' כמו שנאמר )תהלים סג ב( ָצ ְמאָה לְָך נַ ְפשִׁי וגו' ,יקבלו אגבן הברכה גם הרשעים השבעים מעבודת ה'
עד שבוחרים להם עבודות זרות חדשים מקרוב באו כי שבעה נפשם מעבודת ה' .גם יאמר מאחר
שהעולם נידון על פי רובו אם כן זכות הצדיקים יעמוד גם לי ויסלח לי בעבורם .על כן אמר לא
יאבה ה' סלוח לו )ע' כט:יט( ,כי הרהורי עבירה של עבודה זרה קשים מן עבירה עצמה יען עיקר הדבר
בלב כי בעובד עבודה זרה כתיב )הושע ד יז( חֲבוּר ֲע ַצבִּים ֶאפ ְָרי ִם הַ ֽנַּח־לֽוֹ שהקב"ה מאריך אפו אפילו
שׁמוּ )הוּא יַעֲר ֹף ִמזְבְּחוֹתָ ם יְשׁ ֹדֵ ד ַמצֵּבוֹתָ ם.(:
בעבודה זרה אמנם כשחלק לבם מעם ה' כתיב )שם י ב( ָחלַק ִלבָּם עַתָּ ה י ֶ ְא ָ
לכך נאמר כי אז יעשן אף ה' מילת אז מורה על הזמן של עתה כי אז תיכף ומיד יעשן אף ה' וקנאתו
באיש ההוא ,רצה לומר בו לבד כי מאחר שחטא בנסתר אין אחרים נתפסים בעוונו… .
 .10תלמוד בבלי מסכת יומא דף כט עמוד א
הוּרי ֲעב ֵָרה ָקשִׁין ֵמ ֲעב ֵָרה...
ה ְִר ֵ
 .11דעת זקנים מבעלי התוספות דברים פרשת נצבים פרק כט פסוק יז
)יז( פן יש בכם .זאת היא נתינת טעם אחר לקבלת הברית אשר לבבו פונה היום ותהיה מחשבתו
לרעה לעזוב את השם לזה יש לחוש .ועוד פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה ותפרה ותרבה
מחשבה רעה עד שיביאנה למעשה כדמפרש ואזיל והיה בשמעו וגו' כלומר לאחר מכן כשמעו
דברי האלה שקבלו ישראל והתברך יחשוב בלבו שלום יהיה לי כלומר מה לי ולצער הזה הרי לא
קבלתי האלה וא"כ בִּשְׁ ִררוּת ִל ִבּי אֵ ֵלְך ְל ַמעַן סְפוֹת ה ָָר ָוה אֶ ת־ ַה ְצּ ֵמאָה כלומר שירצ' להוסיף החטאי'
)בראשית ו(
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שהוא רוה ונשבע מהם שאין בהם יצר הרע כגון לבישת כלאים עם הצמאה עם החטאים שהוא תאב
וצמא להם כגון גזל ועריות .אבל עכשיו שתבואו כלכם בברית ותקבלו האלות והשבועות תדעו כי
העובר על הברית לא יאבה ה' סלוח לו כי אז יעשן אף ה' וקנאתו שהתניתם לו לעמוד ולא תעמודו
ומתוך כך לא תבואו לידי מחשבות רעות הללו ותעמדו בבריתו שאם לא תעמדו בבריתו ורבצה בו
כל האלה ומחה ה' את שמו של עובר מתחת השמים לא נין לו ולא נכד בעמו .והבדילו ה' לרעה הוא
חושב להבדל מישראל ללכת בשרירות לבו ויבדל לרע לו:
 .12פנים יפות דברים פרשת נצבים פרק כט פסוק יח
]קידושין כ א[
שׁ ָעבַר אָדָ ם
כֵּיוָן ֶ
)יח( והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי וגו' .כבר פירשנו בזה שאחז"ל
שׁנָה בָּהּ נעשה לו כהיתר ,וכיון דאומר מותר שוגג הוא ]שבת סח ב[ מסיתו היצה"ר כי לא יענש
ֲעב ֵָרה ְו ָ
שוב מחמת שנעשה לו כהיתר שהוא שוגג ,והיינו דכתיב ְוהִתְ ָבּ ֵרְך ִבּ ְלבָבוֹ לֵאמ ֹר וגו' בִּשְׁ ִררוּת ִל ִבּי
אֵ ֵלְך ,היינו משום שאחז"ל ]ברכות נד א[ ְבּכָל ְל ָבבְָך בִּשְׁ נֵי יְצ ֶָריָך ְבּיֵצֶר טוֹב וּ ְביֵצֶר ה ָָרע .אבל כיון
שנעשה לו כהיתר שוב אין כח ליֵצֶר טוֹב להטותו לטובה בהיותו אומר כי הוא היתר ,וז"ש והתברך
בלבבו בתחילה שיש לו שני לבבות יֵצֶר טוֹב ויֵצֶר ה ָָרע לאמר בִּשְׁ ִררוּת ִל ִבּי אֵ ֵלְך ,היינו לאחר
שנעשה כהיתר שאין כח ליֵצֶר טוֹב להטותו ,היינו דאמר ְל ַמעַן סְפוֹת ה ָָר ָוה אֶ ת־ ַה ְצּ ֵמאָה ,כתרגומו
לְאוֹ ָספָא שָׁ לוּתָ א עַל זְדָ נוּתָ א :אך כבר כתבנו שזה שנעשה כהיתר הוא חמור הרבה יותר מן המזיד
שהוא מורד נגד הש"י לחשוב זה שהזהיר עליו כהיתר הוא ,ונידון על המחשבה רעה הזאת כשנעשה
שׁנָה אֵין ַמ ְספִּיקִין ְבּי ָדוֹ ַלעֲשׂוֹת תְּ שׁוּבָה ,וז"ש ֹלא־
לו כהיתר במעשה ,ואחז"ל ]יומא פז א[ ָעבַר ֲעב ֵָרה ְו ָ
י ֹא ֶבה ה' סְֹל ַח לוֹ שאין הש"י רוצה בתשובתו ,ואמר ִכּי אָז יֶעְשַׁ ן אַף־ה' ְו ִקנְאָתוֹ בָּאִ ישׁ הַהוּא דאף
שקבלו ישראל ערבות זה בזה ,היינו שמחויבין להוכיח זה את זה כדכתיב ]ויקרא יט ,יז[ הוֹ ֵכ ַח תּוֹ ִכי ַח
אֶ ת־ ֲעמִיתֶ ָך וְֹלא־תִ שָּׂ א ָע ָליו ֵחטְ א׃ ,אבל לאחר שנעשה לו כהיתר אין תועלת בתוכחה וסבר שהוא
מותר ,אַל תּוֹכַח לֵץ פֶּן יִשְׂ נָאֶ ָך,ואין בזה ערבות לכך אמר ָבּ ִאישׁ הַהוּא:
 .13דברים פרק ל ,א-יד
)א( ְו ָהי ָה֩ כִ ֽי־י ָ֨ב ֹאוּ ָע ֶ֜ליָך כָּל־הַדְּ ב ִ ָ֣רים ָה ֵ֗אלֶּה ַהבּ ְָרכָה֙ ְו ַה ְקּ ָל ָ֔לה ֲא ֶ ֥שׁר נ ַ ָ֖תתִּ י ְלפ ֶָנ֑יָך ַוהֲשֵׁ ב ָ ֹ֙ת אֶ ל־ ְל ָב ֶ֔בָך ְבּכָל־
שׁר־אָנ ִֹכ֥י ְמ ַצוְָּך֖ הַיּ֑ וֹם
שׁ ַמע ָ ְ֣תּ בְק ֹ֔לוֹ כּ ְ֛כ ֹל ֲא ֶ
שׁ ָמּה) :ב( וְשַׁ ב ְ֞תָּ עַד־ה֤ ' ֱאֹל ֙ ֶהי ָ֙ך ְו ָ
ֹלהיָך ָ ֽ
הַגּוֹ ִ֔ים ֲא ֶ ֧שׁר הִדִּ יחֲָך֛ ה֥ ' ֱא ֶ ֖
ָל־ה ַע ִ֔מּים
ַא ָ ֣תּה וּ ָב ֶ֔ניָך ְבּכָל־ ְל ָבבְָך֖ וּ ְבכָל־נַפ ְֶשָֽׁך) :ג( וְשָׁ֨ ב ֧ה' ֱאֹלהֶ ֛יָך אֶ ת־שְׁ בוּתְ ָך֖ ו ְִרח ֶ ֲ֑מָך וְשָׁ֗ ב ְו ִק ֶבּ ְצ ָ֙ך ִמכּ ָ ֣
שּׁם י ְ ַק ֶבּ ְצ ָ֙ך ה֣ ' ֱאֹל ֶ֔היָך וּ ִמ ָ ֖שּׁם י ִ ָקּ ֶחָֽך:
שּׁ ָ ֑מי ִם ִמ ֗ ָ
שׁ ָמּה) :ד( ִאם־י ִ ְה ֶי ֥ה ִנ ֽדַּ חֲָך֖ ִבּ ְק ֵ ֣צה ַה ָ
ֹלהיָך ָ ֽ
ֲא ֶ ֧שׁר הֱפִ ֽיצְָך֛ ה֥ ' ֱא ֶ ֖
שׁ ָ ֑תּהּ ְוהֵיטִ ֽבְָך֥ ְוה ְִרבְָּך֖ ֵמ ֲאב ֶֹתֽיָך) :ו( וּ ָ֨מל ֧ה'
שׁר־י ְָר ֥שׁוּ ֲאב ֶ ֹ֖תיָך וִ ִֽיר ְ
)ה( ֶוהֱבִ ֽי ֲא ָ֞ך ה֣ ' ֱאֹל ֶ֗היָך אֶ ל־ה ָ ָ֛א ֶרץ ֲא ֶ
ת־ה' ֱאֹלהֶ ֛יָך ְבּכָל־ ְל ָבבְָך֥ וּ ְבכָל־נַפְשְׁ ָך֖ לְמַ ֥ עַן ַח ֶיּ ֽיָך) :ז( ְונָתַ ֙ן
ֱאֹלהֶ ֛יָך אֶ ת־ ְל ָבבְָך֖ וְאֶ ת־ל ַ ְ֣בב ז ְַר ֶ ֑עָך לְאַ ֲה ֞ ָבה ֶא ֧
שׁ ַמע ָ ְ֖תּ בּ ְ֣קוֹל
ָאָלוֹת ה ֵ ָ֑אלֶּה עַל־אֹי ֶ ְ֥ביָך ְועַל־שֹׂנ ֶ ְ֖איָך אֲ ֶ ֥שׁר ְרדָ פֽוָּך) :ח( ְו ַא ָ ֣תּה תָ ֔שׁוּב ְו ָ
ה֣ ' ֱאֹל ֶ֔היָך אֵ ֥ת כָּל־ה ֖
ֽיר ָ֩ך ֨ה' ֱאֹל ֶ֜היָך בּ ְ֣כ ֹל׀ ַמע ֵ ֲ֣שׂה י ָדֶ֗ ָך ִבּפ ְִ֨רי ִב ְטנ ְָ֜ך
֙ית ֶאת־כָּל־ ִמצְוֹתָ֔ יו ֲא ֶ ֛שׁר אָנ ִֹכ֥י ְמ ַצוְָּך֖ ַהיּ ֽוֹם) :ט( וְהוֹתִ ְ
שׂ ָ֙
֑ה' ְו ָע ִ
ר־שׂשׂ עַל־ ֲאב ֶֹתֽיָך) :י( ִ ֣כּי
וּ ִבפ ִ ְ֧רי ְב ֶה ְמתְּ ָך֛ וּ ִבפ ִ ְ֥רי אַדְ ָמתְ ָך֖ לְט ָ ֹ֑בה ִכּ֣י׀ י ָ֣שׁוּב ֗ה' ל ָ֤שׂוּשׂ ָע ֶל֙י ָ֙ך ל ְ֔טוֹב ַכּ ֲא ֶ
שׁ ָ֖
ַתּוֹרה ַה ֶזּ֑ה ִכּ֤י תָ שׁוּ ֙ב ֶאל־ה֣ ' ֱאֹל ֶ֔היָך
שׁ ַ֗מע בְּקוֹל֙ ה֣ ' ֱאֹל ֶ֔היָך ִל ְ
תִ ְ
שׁ ֤מ ֹר ִמצְוֹתָ י ֙ו ְוחֻקּ ֹתָ֔ יו ַהכְּתוּ ָ֕בה בּ ֵ ְ֥ספֶר ה ָ ֖
ְבּכָל־ ְל ָבבְָך֖ וּ ְבכָל־נַפ ְֶשָֽׁך :פ )יא( ֚ ִכּי ַה ִמּצ ְָו֣ה ה ַ֔זּ ֹאת ֲא ֶ ֛שׁר אָנ ִֹכ֥י ְמ ַצוְָּך֖ הַיּ֑ וֹם ֹלֽא־נִפְלֵ ֥את הִו ֙א ִמ ְמּ ָ֔ך וְֹל֥ א
ֲשׂנָּה) :יג(
שׁ ִמ ֵע֥נוּ א ָ ֹ֖תהּ ְונַע ֶ ֽ
שּׁ ַ֙מי ְ ָמה֙ ְוי ִ ָקּ ֶ ֣ח ָה ָ֔לּנוּ ְוי ַ ְ
ֶה־לּ֤נוּ ַה ָ
ֵאמ ֹר ִ ֣מי י ַ ֲעל ָ
שּׁ ַ ֖מי ִם ִ ֑הוא ל ֗
ְרח ָ ֹ֖קה הִ ֽוא) :יב( ֹל֥ א ַב ָ
ֲשׂנָּה) :יד( כִּ ֽי־
שׁ ִמ ֵע֥נוּ א ָ ֹ֖תהּ ְונַע ֶ ֽ
ל־עבֶר ַהיּ ָם֙ ְוי ִ ָקּ ֶ ֣ח ָה ָ֔לּנוּ ְוי ַ ְ
ְוֹלֽא־ ֵמ ֵ ֥עבֶר ַל ָיּ֖ם ִ ֑הוא ל ֗
ֵאמ ֹר ִ ֣מי י ַ ֲעבָר־ ָ֜לנוּ ֶא ֵ ֤
וּב ְל ָבבְָך֖ ַלעֲשׂ ֹתֽ וֹ :ס
ק ָ֥רוֹב אֵ ֶל֛יָך הַדָּ ָ ֖בר ְמ ֑א ֹד בּ ְִפ֥יָך ִ ֽ
Ephraim is addicted to images— Let him be.
ָחלַק ִלבָּם עַתָּ ה י ֶ ְאשָׁמוּ הוּא יַעֲר ֹף ִמזְבְּחוֹתָ ם י ְשׁ ֹדֵ ד ַמצֵּבוֹתָ ם׃
Now that his boughs are broken up, He feels his guilt; He himself pulls apart his altars,
Smashes his pillars.
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