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 כי קרוב אלי הדבר מאד

 
, )כ-טו, ל(לחלק העוסק בנושא הבחירה , )י-א, ל(בין החלק הדן בנושא התשובה בפרשתנו 

או כמסכמים את , שניתן להבינם כהמשך לנושא התשובה) יד-יא(נמצאים ארבעה פסוקים 
 דהיינו ,הם יכולים להשתייך להמשך הפרק" תורת חיים"ומכיוון שמדובר ב; מצוות לימוד תורה

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום : "באמצעות קיומן של מצוות התורה, "חיים"לבחירה ב
" קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשֹתו-כי; )יא(לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא 

 .להלן נבחן את הפרשנויות השונות לפסוקים אלה ומשמעותן). יד(
 : מתרגםיונתן

כי (פתחו פמכון למהוי הגיין בהון ,  לכון פתגמא בבית מדרשכון ארום קריב–' בפיך'
 ברירו –' ובלבבך'). פתחו פיכם להיות הוגים בהם, קרוב אליכם הדבר בבית מדרשכם

 ). ַחזקו ואמצו לבכם לעשות אותן(לבכון למעבד יתהון 
) ז, ח (המדרש בדברים רבה. שכוונת הכתוב היא לכל מצוות התורה, מדברי יונתן משתמע

 :שמואל בר רב נחמן' מביא את דברי ר
והיה למלך אהוב אחד , לבת מלך שלא היה אדם מכירה) למה הדבר דומה(=? ד"לה

ראה היאך : אמר לו המלך. והיה נכנס למלך בכל שעה והיתה בתו של מלך עומדת לפניו
: ה לישראל"כך אמר הקב! שאין בריה מכיר את בתי ועומדת לפניך, אני מחבב אותך

! שאין בריה בפלטין שלי מכיר את התורה ולכם נתתיה,  מה אתם חביבים עליראו
אלא קרוב , לא נפלאת היא ממך'-אבל אתם , )כא, איוב כח(' ונעלמה מעיני כל': שנאמר

אף אני קורא -אם יהיו דברי תורה קרובים לכם, בני: ה"אמר להן הקב. 'אליך הדבר מאד
 ).יד, קמח' תה(' ל עם קרובו הללויהלבני ישרא': שכן כתיב', קרובים'אתכם 
 י"רש. ולאו דווקא למצוות התשובה, הדרשן ראה את הפסוקים כמכוונים לתורה כולה, דהיינו

התורה ניתנה לכם : 'כי קרוב אליך': "על אתר בפירושו אף הוא הרחיב את משמעות הפסוקים
פה -שהרי התורה שבעל, אין כל סיבה שלא תוכל ללמוד תורה כדבעי, כלומר". פה-בכתב ובעל

וכל אשר עליך לעשות הוא , היא קירבה אליך את התורה, מאפשרת לך את הבנת התורה שבכתב
 .ללמוד את שתיהן כאחת

ויש מהם זכר בפה ,  עיקרם הלב1שכל המצוות: 'בפיך ובלבבך': "מפרש בדרך דומהע " ראבגם
וכל : "ע"ת מסביר ראבובהקדמה לעשרת הדברו". ויש עֵשה כדי שיזכור בפה. לחיזוק הלב
בכל ". והשלישית מצות עשה, והשנית מצות הלשון, האחת מצות הלב. דרכים' המצוות על ג

 .עזרא רואה פסוקים אלה כמתייחסים לכל המצוות ולא למצוות התשובה במיוחד-אבן, מקרה
 :מפרש) 1200-1150, יוון (רבינו מיוחס

אלא קרוב אליך הוא ) מעבר לים(ולא זה ) בשמים( כלומר לא זה –' כי קרוב אליך'
זה ,  שגור בפיך ומפרש טעמו בלבד ואם תחפוץ תקיימנו-' בפיך ובלבבך'. הרבה
אין התורה מתקיימת בעושין עצמן כשמים דהיינו , ומדרבנן לא בשמים היא. פשוטו
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ולא מעבר '. ל סימן לגסות הרוח עניות הדעת"והוא שאמרו רבותינו ז, גאים וגסי הרוח
 באותן שהן קריבין לה –' כי קרוב אליך' אלא …ינה מתקיימת במרבים בסחורה א–' הים

 אם הוא תמיד בפיך –' בפיך ובלבבך לעשותו'. בהן היא מתקיימת, ומתעסקין בה תמיד
וכל שאינו עוסק בה אינו , למדנו שהעוסק בתורה הוא מקיימה,  לעשותו-ובלבך 
 2.מקיימה

' חידושי אגדות'בפירושו , )ז"המאה הט, תלמודפרשן ה, רבינו שמואל אידלס(א "המהרש
אתה , ואם מעבר לים היא. אתה צריך לעלות אחריה, שאם בשמים היא: "א"ע, לעירובין נה

 :מפרש, "צריך לעבור אחריה
שהדברים מתייחסים לכל הסוגיא שאנו (נראה לפרש דקאי אכולא סוגיא דמשתעי בה 

ולפי שהאדם מונע עצמו מן . רתו בפהידי חז-שהתורה תתקיים באדם על, )עוסקים בה
לא נפלאת היא 'אמר הכתוב , או קוצר המשיג, אם מפני עומק המושג, התורה והחכמה

לתלות בעומק וריחוק ' לא רחוקה היא'לתלות בך שאתה קוצר המשיג וגם ', ממך
אבל , שאל ימנע האדם מן החכמה והתורה מפני סיבות הללו,  ומסיים בעניין…המושג

בזמן '? קרוב אליך הדבר'אימתי . כדרשינן לעיל, דהיינו', יך הדבר מאד בפיךקרוב אל'
להיות שמור בלבבך , הרי הדבר קרוב אליך, רצה לומר בזמן שערוכה בפיך. 'פיך'שב

 .הרי תשכח מלבבך ולא תבוא לידי עשייה, ואם לאו. לעשותו
. דווקא למצוות התשובהולאו , אף הוא מייחס את הפסוקים למצוות לימוד תורה,  הווי אומר

 :ואף מפרשים מאוחרים יותר סבורים שמדובר בתורה כולה כגון
 ): 1809-1879(מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל ' ר, ם"המלבי

 נצור לשונך מרע …מי האיש החפץ חיים'): יד-יג, לד' תה(הוא על דרך הכתוב : 'בפיך'
 –' סור מרע'): טו, לד' תה: ('ובלבבך'. ומובן שבאמת ידבר', ושפתיך מדבר מרמה
כולל כול מעשה : 'לעשותו'. והיא הבוחרת לסור מרע ולבחור בטוב, שהלב מושל באדם

יש להתפלא , ואם כן וזה כולל כול דברי תורה –' ועשה טוב'): שם, שם(על כך , טוב
 !על שלא יקיים האדם התורה

: 'כי קרוב אליך' "":העמק דבר"ב, )1893 - 1817(נפתלי צבי יהודה ברלין '  ר,ב"והנצי
ובלבבך '. היינו ללמוד, לפי פשוטו: 'בפיך '".לעומק דעת התורהזהו עצות להגיע 

 ".לקיים מה שלומד, מנת לעשותו-על: 'לעשותו
, ישנה, המייחסים את ארבעת הפסוקים הללו לתורה כולה, ל"לעומת המפרשים הנ

נזכיר אחדים . הקבוצה של פרשנים המייחסים פסוקים אלה למצוות התשוב, כאמור
 :מהם
 : ן"רמב

 כי אין הדבר …על התשובה הנזכרת אבל המצוה הזאת …'כי המצוה הזאת'וטעם 
בפיך 'וזה טעם , נפלא ורחוק ממך אבל קרוב אליך מאוד לעשותו בכל עת ובכל מקום

ויקבלו ' וישובו בלבם אל ה, שיתודו את עונם ואת עון אבותם בפיהם', ובלבבך לעשותו
 . לעשותה לדורותעליהם התורה

 :אך סובר שהפשט שונה, מתייחס במפורש גם לאפשרות הפירוש השנייהאברבנאל 
 היא היתד שהגאולה תלויה בה והיא רפואת כל המחלות ותקון שמצות התשובהולפי 

כלומר כי כפי התועלות העצומות '' כי המצוה הזאת וגו'אמר עליה . כל הקללות
 כי כל מה …ת לעלות לשמים ליקח אותה משםבתשובה ראוי היה להם שיעשו סולמו

כל שכן שהיא אינה , שאפשר לאדם לעשותו היה ראוי שיעשה למעלת המצוה הזאת
כי הכל ,  לא תחשבו שהתשובה תלויה במזל ובהוראת המערכה…רחוקה כי אם קרובה

כי הוא מצד עצמה קרובה להמצא ,  אין כן התשובה…בידי שמים חוץ מיראת שמים
יא קרובה מאד כי היא בפיו ובשפתיו ובלבו ומעשיו והם הדברים היותר מצד הנושא ה
 וגם …ל פירשו המצוה הזאת על כללות התורה"ואמנם חז …קרובים לאדם

 .אבל עיקר הפשט ואמתתו הוא כמו שפירשתי, המפרשים נמשכו לזה בפירוש הפרשה
 :ספורנו

הוא כי אמנם , ִתושעתהיה בעודך בגלות למען  שהתשובה שצריך …:'כי המצוה הזאת'
ל יתברך שחטאת לו - להכיר בלבבך את חטאך ואת הא…המצוה של תשובה, זאת

 .ולהתחרט ולהתודות על זה בפיך
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כי המצוה ': "מפרש" משך חכמה"בעל , )1926-1843(שמחה הכהן מדווינסק -מאיר' ר
 ". כמו שפירש העקריםמצוה של תשובה פירוש –' הזאת

סובר , אהרן מירסקי' פרופ, 'דעת מקרא'ים בסידרה גם בעל הפירוש על ספר דבר
 –'' כי המצוה וגו': אך מביא גם את האפשרות השנייה, שמדובר כאן במצוות התשובה

לכן , צווי אחד הם, החקים והמשפטים, כל המצוות: דבר אחר.  שצוה עליההתשובה זו
 ". בלשון יחיד', המצוה'קורא להם 
 :לסיכום

והשנייה , אחת לייחס את ארבעת הפסוקים לכל מצוות התורהה: ישנן שתי דרכי פירוש
שתי הדרכים . לנושאו המרכזי של הקטע הקודם, כלומר; ליחסה למצוות התשובה

על פיה העיסוק : ביניים-אך ניתן גם למצוא דרך. כפי שהראנו לעיל, אפשריות ומצויות
ל החזרה הוא שמביא את האדם להכרה בצורך ש, בקיום המצוות ובלימוד התורה

 זה שלפניו וזה -וממילא הקטע משמש כמגשר בין שני הקטעים האחרים , בתשובה
 . שלאחריו

 ר יאיר ברקאי"ד
 ירושלים

 
 

 


