
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 
 ) כד דברים ג'(החזקה"  ידך ואת גדלך את עבדך את להראות החלות "אתה
אך לא ברור היכן  ".בתפלה שרצונו לו הראה") י, לב שמות( "לי הניחהמה שאמר ה' למשה " י"רש רושפי לפיאמנם 

זה שאמר הקב"ה  ידי עלש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי""? מסביר החזקה ידך ואת גדלך אתהראה ה' למשה "
והוא בעצם מצוה את משה ), .סד יבמות( "הצדיקים לתפלת מתאוה ה"הקב"שמשה ל נגלה "לי הניחה ועתהלמשה "

כאשר , "גדלך את עבדך את להראות החלות אתה" הפסוק פירוש וזה. הרחמים למידת הדין דתימ , בתפילתו, אתלהפוך
 ".ידךאת ו גדלך אתאתה מראה ", עבדך ידי שעל"את עבדך" הוא במשמעות של "עם עבדך" דהיינו 

 

 " (דברים ג' כו)אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה"
" הקדוש מחלק אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךה"ראה מיותר. נ "אליהכתוב " אומרמה ש, "לך אלי רב 'ויאמר ה, אחרי שאמר הכתוב "הלכאור

לכן אמר אליך רב לך,  יםהנוגעהדברים על בכל מה שדברת למשה, אומר  הב"הקאת הפסוק לשני חלקים ואומר ש
כוונה היא שהשהרי כל הקשור לתועלת לעם ישראל הוא כבודו של ה', אל כבודי, ים הנוגעהדברים . ועל "אלי רב לך"

 אל יםנוגעים הדבר, שאלו יכבש לפניהםהנוחה לישראל שתהיה ארץ לדאוג , ובפרט ה' עבודתבלהדריך את ישראל 
 ", לכן אמר הכתוב "אלי". בדבר הזהאל תוסף דבר אלי עוד בזה ", ה'

 

 )כו" (דברים ג' לך רב"ויאמר ה' אלי 
לך והתר  ,אם נדרת ונשבעת שלא אכנס לארץ ,בון העולמיםיר"מר לקב"ה וא" משה דעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותלפי "

 "רב לך"משה למר הקב"ה וא(כמבואר ברש"י בפרשת "שמות")  "ליתרו כשנשבעתינדרי את נדרך כמו שהתרת לי את 
. הסבר נוסף נדריאת ואין לי מי שיתיר  ,עלימ רבאין לי  ,אבל אני ,נדרךלך את עליך שיכול להתיר מיש רב לך כלומר 

אמר  "רב לך אל תוסף דבר. הסבר נוסף, "למלוך זמנושהגיע כיון יהושע ל"רב לך" הוא שעת יש לך רב והכוונה היא ל
תקחנו " מרשנא עבדקראת ללויתן גם ו 'לא כן עבדי משה'בון העולמים לי קראת עבדך שנאמר יר"משה לפני הקב"ה 

היכרות מר "שנא "וכרת עמו ושמעת לו "הירבה אליך תחנוניםמר "התחנן לפניך שנאהוא ו(איוב מ' כח)  "עבד עולם
לא הברית הזאת ו" בריתהנה אנכי כורת "ואני עבדך התחננתי לפניך ואמרת אלי  "עולם לעבדברית עמך תקחנו 

, "ועבדו לעולם ...ואם אמר יאמר העבד אהבתי", ועוד כתבת בתורה "בהרעלה ומות "בי שאתה אומר אלי  מתתקיימ
אדם הראשון שאכל מעץ הדעת וגרם הוזהו  ,שתמות גזרהריב שלך כבר הוציא עליה הבעל  ",רב לך"אמר לו הקב"ה 
את יעלה אדם לשמים כמו שעשה משה שדש  אםשאפילו  "לשמים שיאו אם יעלה"וזהו שאמר איוב  ,מיתה לכל בריה

נשתברו כנפיו ונפל לפני  ,למותוכיון שהגיע זמנו  ,ברגליו כמלאכי השרת ודבר אליו הקב"ה פנים אל פנים יםהעב
ל לומר אינו יכו ,למותכיון שהגיע זמנו  ,שאפילו לקחו רבו באלף זוז "ועבד חפשי מאדוניו"ב ומלאך המות, ועוד כת

 .עבדי אתה ולא תלך למות
 

 " (דברים ד' כז)מתי מספר בגוים ונשארתם"
" והדבר יגרום אתכם בעמים 'והפיץ השאמנם פשט הכתוב הוא קללה אך חבויה בו ברכה, אמנם יקוים " הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןאומר 

 ם.בארבע רוחות השמי אותנו יפזרה' ינהג אותנו שם, כי ה' ים אשר יהגואותם מכל  ,נשאר מועטים בכל גוי וגוילכך ש
. רביםישראל יישארו  כללכלומר החלק של ישראל בכל גוי וגוי יהיה קטן, אבל  א שיש לשים לב להדגשה "בגוים",אל
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 )לט והשבת אל לבבך" (דברים ד' היום וידעת"
" הקדוש כוונת אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםנת להשיב את הלב? לפי ה"מעל דעת ואיזה ידיעה יש ל הבין על איזה יום מדוברצריך ל

ו. ומבאר על פי מה שאמרו חז"ל היצר השוכן בלבאת להכניע הכתוב היא לידיעה הדרושה לאדם לדעת על מנת 
אדם הרע, ברצותו להרחיק את ההיצר ". שהרי שבת כנגד כל התורה כולהה השקולש"(ירושלמי ברכות פ"א ה"א) 
כי אתה מסוגל שהיא שלימות האדם, ו ,כל התורהאת לקיים ו: האם יש לך כח מר לואמקיום המצוות, בא לאדם ו

לעשות זאת, למה לך לנסות, הרי לא תצליח? טענת היצר קשה יותר עבור אדם שהתרחק מהמצוות ועשה עבירות 
את הרע אשר פעלת עד עתה כדי שתוכל  הרבה, שאז היצר הרע מקשה עליו ואומר לו: האם אתה מסוגל קודם לתקן

שכתוב יום אותו הכוונה היא ל, "וידעת היוםטענות אלו של היצר הרע בא משה ואמר " ללפעול להשלמת הנפש? ע
, ם הזהיוה תן דעתך עלאומר משה  .כה) '(שמות טז" היום שבתכי "ב וכתשעליו השבת דהיינו ליום  "היום"בו 
כי , היצר טענותאת שתי לסתור לך ועיל עצם ידיעה זו ת .ה שקול כנגד כל התורהום זיו תשיב אל לבבך, כי אמצעותוב

 שעל ידי שמירתכיון הנפש, וכן תוכל להשלים את , עבירות רבות שבצעת בעברתקן בשמירת השבת תוכל, בקלות, ל
 .מצותהתרי"ג את כל התורה כולה, כל כאלו קיים השבת נחשב לאדם 

 

 )יב (דברים ה'" את יום השבת שמור"
לשון ולכן אמר בלהזכיר להם את יום השבת שנתן להם במרה רצה הכתוב בדברות הראשונות ש "חזקוניחזקוניחזקוניחזקונימבאר ה"

אמר הכתוב הראשונות, ת הדברות אותם שלא שמעו עבור שנאמרו בשנת הארבעים  ,שניותה בדברות ,אבל כאן "זכור"
 "את הדבר רואביו שמ"לשון הסבר נוסף, "שמור את יום השבת" הוא מ להם. חדשין לא היה ישהענכיון לשון שמירה ב

 . "בואי כלה בואי כלה"ואומר  מתעטףינאי שהיה כמו רבי שבת הא ומבעוד יום מתי תבשיש לחכות ולהמתין 
 

 כא)  'הדברים ( "ים את האדם וחיהל-היום הזה ראינו כי ידבר א"
שאפשר לדבר עם הקב"ה ולהישאר בחיים, אך מיד אחר כך הם אומרים לפי הפסוק שלפנינו ישראל רואים ומבינים 

שהם בעצמם יון כ ,סותרים זה את זה הפסוקיםשני ", לכאורה עוד ומתנו להינו -את קול ה' אאם יוספים אנחנו לשמוע "
רבי רבי רבי רבי מבאר  ". מה ההסבר?ומתנואנחנו לשמוע... אם יוספים אחר כך אומרים "ו "להים את האדם וחי-כי ידבר א"אמרו 

 ה'" אנכיאת הדברות "שנהיה כולנו דבקים בו ולכן הוא  ה"ורצונו של הקב חפצוש אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"
 "לא תעשה"הוא מצות  "לא יהיה לך"ו "עשה"הוא מצות  ה'" אנכי"), כי .מפי הגבורה שמענו (מכות כד לך" לא יהיה"ו
היום הזה . על זה אמרו ישראל "למען נדבק בו בחיים הנצחים ,עצמובאותם הקב"ה לכן אמר אמונה ודביקות בה', ב

אם אפילו  ,גוזר והצדיק מבטלקב"ה שה ,כמדברים זה אל זה "עם האדם", דהיינו "ים את האדםהל-ראינו כי ידבר א
אחר? חיות ל תלתשחיותו תלויה בה',  ,אדםשאל כיצד יכול מיתה על האדם הצדיק יכול להמשיך לו חיות, ואם ת הנגזר

היא חיותו שגם ונמצא  ,בחיים הנצחיים', על ידי הדביקות שיש לו בההוא עושה זאת היינו ד, "וחיעל כך אמר הכתוב "
, שהם "לא יהיה לך"ו "אנכי"שמענו מפי הגבורה הכוונה  היא שלאחר ש, "אם יוספים אנחנו"אמרו מה שו . עצמית
שאר את  "אם יוספים אנחנו לשמוע"ולים היינו לשמוע ולחיות, אך יכ ,ודביקותמונה בא "לא תעשה"ו "עשה"מצות 

אחר ולא לצורך  לצורך דברון שהדברים הם עם האדם וחי כי 'זה אי אפשר שידבר הב ,בעצמוקב"ה מצות מפי הה
 אמונה ודביקות.

 

  )יג" (דברים ו' להיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבע-ה' א את"
בה', אלה הכוונה היא שאם אתה צריך להישבע כדי ישבע להמצות עשה כאן אין ש ,פשטמסביר, לפי ה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

 ". ובשמו תשבע", וזהו ה'בשם אלא תשבע רק אלהים אחרים  בשםתשבע , אל לקיים ולעשות איזה דבר שתרצה
שאתה  ",להיך תירא-ה' א את" ,דות הללויאם יש לך כל המש, "ובשמו תשבעעל הפסוק ""ל זמוסיף את מה שדרשו חו

 תהא זהיר בשבועה.  ממנו, שמתוך שאתה מתיירא "בשמו תשבע"אז את ה', רק עובד שאתה  ",ואותו תעבוד" ,ירא חטא
 

 '" (דברים ו' יט)איביך מפניך כאשר דבר ה כל להדף את"
 ,פשרה, זו )יט 'דברים ו(" והטוב הישרשאמרו שמה שנאמר בפסוק הקודם "ועשית  חז"ל" את דברי פנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותמביא ה"

לא חרבה ו שאמרו חז"ל ש"שצריך אדם לעשות לפנים משורת הדין כמהוא מצוה הכלל . כלומר, לפנים משורת הדין
עונותיהם, גלל התחייבו גלות בכלומר, למרות שעם ישראל , :)מ לב"" (ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה

דת הדין, והיה מסלק מלפניו כל ימדקדק עליהם במלפנים משורת הדין לא היה הקב"ה ביניהם אם היו מתנהגים 
אמת וד המלך "אמר דמו שכ. לפנים משורת הדין ,דת החסדיוהיה עושה עמהם במ ,המסטינים והמקטרגים עליהם

דת חסד ירואה שישראל מתנהגים במשמשמעותו שכאשר הקב"ה , )יב 'תהלים פה" (מארץ תצמח וצדק משמים נשקף
להדוף את  .וירשת את הארץמה שייתן את הכח למה שכתוב " הז, ו"הטוב וארצנו תתן יבולהגם ה' יתן "של אמת אז 

 ".כל אויביך מפניך
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   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 יוסף בנימין בר חביבה.


