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 אתם ניצבים היום 

, למה התכוון  )דברים כט, ט(  "לכם לפני ה' אלוקיכםו"אתם נצבים היום כ
מה המשמעות של "אתם נצבים"? אומר רש"י בפס' י"ב, "למה    , משה רבינו

לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר    ?נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות 
מי יוכל לעמוד   :ואמרו  , הוריקו פניהם  ורת כהנים חוץ ממ"ט שבת  , שתים
הרבה הכעסתם למקום    - "  אתם נצבים היום"  :התחיל משה לפייסם  ?באלו

מה הפשט ברש"י? עמ"י והרי אתם קיימים לפניו".    ,ולא עשה אתכם כליה 
הם, הרבה הכעסתם  ל   , ואז משה רבינו אמר בגלל התוכחה  הוריקו פניהם 

רה של הקללות?  למקום ולא עשה עמכם כליה, אל תדאגו. אז מה המט
עוד כמה פסוקים משה רבינו חוזר בשנית, מה הנחמה של משה רבינו?  

  , שוב לאזהרות ולחרון אף "פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט
  , ים ההםיהי הגוו אשר לבבו פנה היום מעם ה' אלוקינו ללכת לעבד את אל

שן אף ה'  כי אז יע  , לא יאבה ה' סלח לו  פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה...
ומחה ה' את    ,ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה  ,וקנאתו באיש ההוא

אז שוב משה רבינו מאיים עליהם,  .יט(-)שם שם, יז   שמו מתחת השמים"
 אז מה מועילה הנחמה אם יש אחריה עוד תוכחה?  

 אף על פי שחטא ישראל הוא 

סמוכות  שתי הפרשות האלה לא  ו , בשבוע שעבר קראנו על מקרא ביכורים
במקרה. במקרא ביכורים האדם מספר מיציאת מצרים עד הרגע שבו הוא  

משה רבינו לפני התוכחה  בעצם  ואח"כ מגיעים לתוכחה.    ;מודה על הפירות 
אתם לא עם שנולד היום. אתם עם שיש לו    , תדעו מי אתם  :אומר לעמ"י

  עבר מפואר, אתם עם שעבר עליו כ"כ הרבה מיציאת מצרים. הרב זצ"ל
מר שגלות מצרים זה השורש של כל הגלויות שיהיו במשך כל הדורות.  או

ובסוף הגעתם לא"י  משה רבינו אומר לעמ"י, עברתם כ"כ הרבה דברים 
היה סיפור שפעם בא מישהו לאבי ואמר לו על פלוני והבאתם ביכורים.  

אותו אדם באמת  ו  ,שצריך לדבר איתו כי הוא עשה כך וכך וזה לא בסדר 
אמר לו אבי, אני לא אדבר איתו. בשביל לדבר איתו אני  היה לא בסדר. 

ולכן   ברמה כזאת  לא אוהב אותואני  ו   אהבה יתירה  צריך לאהוב אותו
איתו.  לדבר  אחר  למישהו  אוהב   אתן  הקב"ה  לעמ"י,  אמר  רבינו  משה 

אתכם. יש כאן תוכחה, א"א להתעלם מכך. הקב"ה מוביל את העולם בצורה  
הוא ישראל  שחטא  אע"פ  וישראל  ועונש,  שכר  מד.()  של  בכל  סנהדרין   ,

אחד האדמו"רים אמר פעם, ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא,  רחו.  וכ
אוהבים   אנחנו  לפעמים  הוא...  ישראל  חטא  שלא  ישראל  גם  אבל 
ולקרב  אליו  לחייך  צריך  גברא,  ההוא  מגיע  מחשבה,  הרבה  להקדיש 
אותו, אולי קצת להחניף לו... ישראל גם שלא חטא ישראל הוא, גם לו 

   וג. צריך לדא

תן  ום את א"י, נה תן לובסופו של דבר הקב"ה נש  , משה רבינו אמר לעמ"י
ם יכולת להביא ביכורים. יש אנשים שאם מישהו אומר להם תוכחה, כל  הל

החיים הם לא יסלחו לו על זה. משה רבינו אומר לעמ"י, יש לכם יציבות.  
ואל תתפעלו מהתוכחה.  ו אל תתרגשלומר להם משה רבינו לא בא לעמ"י 

אומר   שהרב  ביטוי  יש  יציבים.  אתם  ביסוד  כי  תתפעלו,  וכן  תתרגשו  כן 
לא יודעת את העבר שלה, גם לא תדע את העתיד שלה. אם מביא שאומה ש

משמעות   מקבל  הכל  מצרים,  ליציאת  שלו  הפירות  את  מחבר  הביכורים 

זה שמשה  ו  ,אחרת לגמרי. משה רבינו הזכיר לעמ"י, אתם נצבים לפני ה'
 מזהיר עוד פעם זה לא סותר את הנחמה.  

 מהי הנחמה? 

מסיימת בדברי נחמה "וזכרתי  בסוף התוכחה של פרשת בחוקותי התורה  
ר והארץ  ואת בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכ

כתוב . למה כאן התורה לא מסיימת בדברי נחמה?  )ויקרא כו, מב(   ר"ואזכ
כתוב בסוף הפרשה "בצר לך  , שכן  גם כאן יש נחמהשבתשובות הרדב"ז  

וזאת נחמה עוד יותר גדולה    ,)דברים ד, ל(  ומצאוך...ושבת עד ה' אלוקיך"
מזכירת הברית שמוזכרת בסוף פרשת בחוקותי. אומרים לאדם, לא משנה  

. הקב"ה נותן לאדם "ושבת עד ה' אלוקיך"באיזה מצב רוחני אתה נמצא,  
הרדב"ז  וכ תשובות  לפי  בתוכו.  שיש  מה  את  לגלות  בתשובה,  לחזור  ח 

ן אתם נצבים  הנחמה אינה ב"אתם נצבים", הרבה הכעסתם למקום ועדיי
אם יהיה  וריחמך,    לפניו, אלא בסוף הפרשה "ושב ה' אלוקיך את שבותך

 .  )דברים ל, ג( "ךמשם יקבצך ה' אלוקיך ומשם ייקח נדחך בקצה השמים 

 אם יהיה נדחך בקצה השמים 

איפה זה קצה השמים? שמיים זה לא מיקום, אין להם קווי אורך ורוחב.  
אנ יש  רוחני.  למצב  ביטוי  זה  עליהם  שמיים  שאומרים  אנשי  ששים  הם 

אלה שלא מבינים אומרים, הוא חי בשמיים. יש אנשים שהם נדחים   ,מעלה 
בקצה השמיים, יש להם טעויות בדרך, בהסתכלות. ר' צדוק אומר על מה  
בארץ   והנדחים  אשור  בארץ  האובדים  "ובאו  נוראים  בימים  שאומרים 

? ההבדל בין אשור למצרים  הנידחים הללו  , מי הם)ישעיהו כז, יג(  מצרים"
היה בדעת או בתאוות גשמיות. על זה    אהוא במה היה הכשלון. האם הו

סוגי   כל  מצרים,  בארץ  והנדחים  אשור  בארץ  האובדים  ובאו  אומרים 
הרדב"ז  יחזרו.  כולם  והנפילות,  אחרי ש,  תשובותב  אומר  הטעויות  גם 

"גפרית  כמו סדום    "יעמהתוספת של התוכחה שמשה מזהיר שלא יהיה ל
ארצה  כל  שרפה  תצמ  ,ומלח  ולא  תזרע  עשבילא  כל  בה  יעלה  ולא    , ח 

)דברים    ם אשר הפך ה' באפו ובחמתו"ירה אדמה וצבויו כמהפכת סדם ועמ
 .  "ושב ה' אלוקיך את שבותך", יש נחמה, כט, כב(

 סור מרע ועשה טוב

  , לפניך  הברכה והקללה אשר נתתי  , "והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה
יש  ב(-)שם ל, א  ושבת עד ה' אלוקיך"  ת אל לבבך...ווהשב . בשלמא אם 

לאדם קללה, הוא צריך לשוב, אבל אם יש ברכה למה צריך לשוב? אולי 
 ית" שת עבית כ נאפשר לומר שיש מצבים שבהם מרוב ברכה מגיעים ל"שמ

אבל יש פה עומק נוסף. האוה"ח הקדוש שואל למה יש פה    ,)שם לב, טו( 
יש  ש,  עונה"ושבת עד ה' אלוקיך"? הוא  וגם  ת אל לבבך"  ו"והשב  , גם כפילות

ש ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו,  ית אל לבבך שזה סור מרע, ו ווהשב
 שזה לא רק סור מרע אלא גם עשה טוב.  

כי יש   ,מנעי קולך מבכי  :'"כי אמר ה  ,קוראים בהפטרה ביום השני של ר"ה
ושבו   ה',ויש תקוה לאחריתך נאם    .ושבו מארץ אויב  , שכר לפעולתך נאם ה'

. מה ההבדל בין ושבו מארץ אויב לבין  טו(-)ירמיהו לא, יד   בנים לגבולם"
הכוונה שהם יברחו משם, הם כבר    בושבו בנים לגבולם? ושבו מארץ אוי

סוק השני, ושבו בנים לגבולם,  לא יוכלו להיות שם, תהיה אנטישמיות. הפ 
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הם ירגישו שצריך לעשות פעולה אקטיבית כי א"י היא המקום הטבעי של  
כל יהודי. זה הסבר שהרב הרצוג אמר בהכתרה שלו בשם הרב זצ"ל על  

)ישעיהו ס,    תיהם"ובו"מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל אר  -  פסוק אחר
כאלה שעפים לארובה,    . יש כאלה שעפים על ענן כי צריך ללכת, וישח(

חזרה   ויש  בתשובה,  חזרה  של  מהלך  יש  כי  בתשובה  חזרה  יש  לבית. 
 בתשובה שבה האדם מרגיש שזה המקום הטבעי שלו.  

ואין    , כלו כל הקיצין   ,"אמר רב צז:(    סנהדרין)  עיקרון דומה כתוב בגמרא
דיו לאבל שיעמוד   ,ושמואל אמר   ;הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים

ואם    , נגאלין  –  אם ישראל עושין תשובה  , ר' אליעזר אומר  :כתנאי?!  באבלו
  ?! אין נגאלין  -  אם אין עושין תשובה  ,אמר ליה רבי יהושע  .אין נגאלין  -  לאו

  , עושין תשובה  וישראל   ,אלא הקב"ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן 
ומחזירן למוטב". מה הפשט פה? יוצא שר' יהושע מודה לר' אליעזר שצריך  
תשובה, אלא שהוא אומר שגם תשובה בגלל שיש מלך קשה כהמן, היא 
תשובה מספקת. אז מה המחלוקת ביניהם, איזה סוג של תשובה צריך?  

  "והשבת אל לבבך", סור מרע, או המחלוקת ביניהם היא האם צריך  לא.  
וזו הנחמה של   שצריך "ושבת עד ה' אלוקיך", בחינה חיובית, עשה טוב. 
משה רבינו לעמ"י. תשובה זה תהליך, זה מתחיל מסור מרע, והשבת אל  

 לבבך, אבל זה מגיע לשבת עד ה' אלוקיך, תשובה מאהבה.

 עלינו לשבח לאדון הכל 

את    ם אומרי  הקדמה למלכויותוכ  ,בר"ה אומרים מלכויות, זכרונות ושופרות
עלינו לשבח, על כן  ,  שני קטעים   בהיש  שעלינו לשבח לאדון הכל  תפילת  

לכאורה לך   ה ונקו דבר    ,.  הם  האלה  הדברים  כתוב ווהיפוכשני  )שערי    . 
מג( סימן  לארץ,    תשובה  בכניסה  תיקן  יהושע  לשבח  עלינו  "עלינו  שאת 

לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית", יוצר בראשית מזכיר לנו  
ששם רש"י אומר שהתורה התחילה בבריאת העולם כדי    ,בריאת העולם את  

לומר את ערכה של א"י. "שלא עשנו כגווי הארצות ולא שמנו כמשפחות 
האדמה וכו'" מדגישים את ההבדל בינינו לבין הגויים, אבל ב"על כן נקוה",  
  אומרים "יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון וכו', 

יש עוד הבדל. בעלינו לשבח מדבר על הקב"ה אולם  אז כולם יהיו כמונו?  
בעל כן נקוה אומרים "לראות   , ולעומת זאתבלשון נסתר, לא בלשון נוכח 

"כי המלכות שלך היא",    , עול מלכותך"כולם  "ויקבלו    ,זך"ומהרה בתפארת ע
ם  יהגויש,  )פרשת נח, יט(  ש תנחומארפונים לקב"ה בלשון נוכח. אומר מד 

הם לא יכולים להגיע לעבודת אך  רק לעבודת ה' מתוך יראה,  להגיע  יכולים  
כל   תן פחדך",  ב"ובכן  ויו"כ מתחילים  בר"ה  זה מסביר למה  ה' מאהבה. 

למה    ,העולם יגיע לעולם ה' רק מתוך פחד. הרב חרל"פ אומר במי מרום 
ה'   לעבודת  משתוקקים  כ"כ  כשאנחנו  היראה  מידת  על  מדברת  התורה 
במידת האהבה? אומר הרב חרל"פ, עם החומר צריך לדבר בשפה שלו.  

למידת האהבה.   להגיע  המדרש  צריך קודם לטפל בחומר, אח"כ אפשר 
יותר.    םהגויישאומר   לא  פחדך",  תן  ל"ובכן  שואף לעומתם,  יגיעו  עמ"י 

האהבה עמ"י,  "  -  למידת  כל  וישמחו",  יראו  צדיקים  כולם  "ובכן  ועמך 
כא(.  "צדיקים ס,  ישרים  )ישעיהו  י"ח)  כותב  המסילת  שהשמחה   (פרק 

והאהבה קשורות. מידת היראה עוזרת לאדם להגיע לאהבה, ואז יש לו גם  
 שמחה. האהבה והשמחה הולכות יחד. 

 מיראה לאהבה 

הרי כתוב שהגר"א יש ששואלים למה יש כובד ראש בזמן תקיעת שופר?  
  .שחושבים שהם כבר הגר"אאנשים  יש    .היה שש ושמח בזמן תקיעת שופר

אז    השופר האהבה.  למידת  היראה  ממידת  לעבור  הכח  את  לאדם  נותן 
ממלי האהבה,  למידת  להגיע  הקב"ה.כאפשר  את  הוא    ים  אחד  כל  אבל 

)הל' תשובה  לכן הרמב"ם    א"א לרמות את עצמנו.  ?! הגר"א שמגיע לזה מיד 
ה"ד(   שופר  פ"ג  בתקיעת  רמז  שיש  איזו אומר  משנתכם.  ישנים  לעורו 

בדעות.   במחשבות,  בדרך,  שינה  אלא  פיזית,  שינה  לא  הרבה  שינה?  יש 
זמן.   אנשים שקמים בבוקר, אבל עד שהם מתעוררים לוקח להם הרבה 

ולא נרדם.  םלהירדהיה פעם בחור בישיבה שאמר ברכת המפיל וניסה 
לא הייתה לו יותר סבלנות, התלבש והלך ללמוד. אחרי כמה זמן הוא 
פגש את הרב אלישיב בברית מילה וסיפר לו מה קרה, והוא שאל את  

לו הרב אלישיב, מה עשית? שאהרב אלישיב מה הוא היה צריך לעשות.  
אמר לו הבחור, הלכתי ללמוד. אמר לו הרב אלישיב, זה הדין, לא שמי 

 אלא זה הדין. ללמוד הגמרא תרדים אותו...  שהולך

 

 

   אברהם אוהבי 

אברהם אבינו נקרא "אברהם אוהבי". למה הוא נקרא אברהם אוהבי? אומר  
ולשון ספרי: לפי שנאמר "ואהבת    .יתעלה   באהבתו  נווהיא שציו "  :הרמב"ם

אל  ה'  יודע  קאת  איני  "והיו   – יך",  לומר  המקום? תלמוד  כיצד אוהב את 
היום על לבבך", שמתוך כך אתה מכיר את    ך מצווהדברים האלה אשר אנכי  

גם כן כוללת שנהיה    ההמצוומי שאמר והיה העולם... וכבר בארנו שזאת  
וזה  בו.  ולהאמין  יתעלה  לעבודתו  כולם  האדם  לבני  שאתה    ,קוראים 

פר בשבחיו ותרבה בהם ותקרא בני האדם לאהוב כשתאהב איש אחד, תס
אותו. וזה על דרך משל. כן כשתאהב אותו יתעלה באמת כאשר הגיע לך  
ידיעת  לדעת  והפתיים  הסכלים  ספק  בלי  קורא  אתה  אמתתו,  מהשגת 
הבריות   על  אהבהו  ה'",  את  "ואהבת  ספרי:  ולשון  ידעתו.  אשר  האמת 

"ואת הנפש אשר עשו בח שנאמר  אביך,  כמו  כאברהם  לומר,  ורוצה  רן". 
וזה    –שאברהם   אוהבי"  "אברהם  הכתוב  שהעיד  כמו  אוהב  שהיה  מפני 

קרא בני האדם להאמין בשם מרוב אהבתו, כן אתה אהוב   –בעוצם השגתו  
זו התפילה בר"ה. ככל שאנחנו נהיה   אותו עד שתקרא אליו בני האדם." 

תו יתברך.  יותר דומים לאברהם אבינו אנחנו נשעבד את כל העולם לעבוד 
כשאנחנו נגיע למידת האהבה, אנחנו נוכל לשעבד את כל העולם למידת 

 היראה, כמו שהבאתי מהתנחומא.  

 ובכן תן פחדך

יו"כ ניכר מאוד ברחובות, ולצערנו שבת פחות. חוץ מכמה אנשים שנוסעים  
באופניים, עמ"י שומר על יו"כ. אסור לקטרג, אבל בשבת זה פחות קורה.  

יש יו"כ פעם בשנה ושבת בכל שבוע. אצלנו יו"כ זה דבר  וזה לא בגלל ש
עושים  אז גם  חמור ולכן זה משפיע. אבל אם עושים פשרות על השבת,  

תחבורה ציבורית בשביל מי שרוצה לנסוע לים, וכד'. ככל שהאדם שומר  
בכניסה   יהושע  טובה.  יותר  בכך  הכלל  על  ההשפעה  טוב,  יותר  דבר  על 

לקב"ה   מודה  נסתרלארץ  של    , בלשון  בזמן  גם  לקב"ה  אנחנו מקושרים 
הסתר. גם בזמן שהקב"ה לא מתראה אלינו פנים בפנים. מי שאוהב את 

על  "הקב"ה אין הבדל, גם אם הוא לא רואה את ה' הוא עובד אותו. אבל ב
ים, הם צריכים לראות את ה', הם צריכים יראה.  ישמדובר על הגו  "הו כן נקו

  , ם יכירו בכך ש"ה' אלוקי ישראל מלך"יהגוי  אנחנו מתפללים בר"ה שכל
ם לא יכולים להגיע לעבודת ה' בלי עמ"י. יתרו עצמו אמר "עתה ידעתי  יהגוי

, איך הוא למד? מכך שהוא ראה מה ה' עשה  )שמות יח, יא( כי גדול ה' וכו'
ובמיוחד   זה לראות את מעשי ה' לעמ"י,  לעמ"י. המשקפיים הכי ברורות 

טים שבליקוטי מוהר"ן )ח"א פסקה כ"א( "אדם נמצא  בא"י. יש קטע בליקו
במקום בו נמצאים מחשבותיו. והמחשבות נמצאות במקום שבו הוא רוצה  
להיות". דהיינו יכולות האדם נמדדות לפי הרצונות שלו. יש ביטוי ברמב"ן 

"מחשבתו של האדם שם הוא". איפה שהאדם חושב בשמו"ע שם    בעירובין
ומר שיש אנשים שאחרי שמו"ע צריך לומר להם לכן העולם אנמצא.    אהו

  . .. שלום עליכם, הם עכשיו באו מרחוק

 פנימיותו של השופר

כדי שתמליכוני עליכם, אמרו לפני    -  אמרו לפי מלכויותהגמרא אומרת: "
לטובה  -זיכרונות   זיכרונכם  לפני  שיעלה  ובמהכדי  פשט " בשופר  –  ,   .

שבר"ה ממליכים את ה' ע"י השופר כמו מלך שתוקעים לפניו.  דברים הוא  ה
יש שאלה שכל בר דעת שואל אותה, מה הדגש הגדול בר"ה על מלכות ה',  

ת וערבית, וגם בק"ש על המיטה,  הרי ממליכים את ה' פעמיים ביום בשחרי
מה הדגש הגדול? ר"ה הוא כמו בחירות, להבדיל. בר"ה אנחנו ממליכים  
את ה'. זה ההבדל בין ר"ה לשאר ימות השנה, זה הזמן שבו נברא האדם.  
, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, ובמה בשופר. אומר השפ"א

זה אומרת הגמרא בשופר. שופר  ובמה, איך כל אדם ניצב לפני הקב"ה, על  
דמי. הגמרא   ולפנים  כלפני  כמו תפילה, שופר  כו.(  זה  שזו   אומרת )ר"ה 

הסיבה שהשופר לא יכול להיות מצופה זהב, כי בעבודות שלפני ולפנים  
זהב,   עליו  בו בחוץ א"א שיהיה  ושופר אע"פ שתוקעים  זהב,  א"א שיהיה 

לות למקום הכי גבוה.  שופר כלפני ולפנים דמי. השופר מכניס את התפי
המקדש   בית  ירושלים,  א"י,  כנגד  פניו  לכוון  צריך  בתפילה  קודש ו אדם 

הביטוי הכי אמיתי עלי אדמות שיש    אהקודשים. אומרת הגמרא, השופר הו
 לאדם.  

נדע שהקב"ה    , שנקרא בשבת את כל הפרשה הזאת של משה רבינוכבעז"ה  
כי    ,נפלו פניך"מו קין,  נותן תמיד כח של ניחומים. האדם יכול להיות לא כ

 ! כל יהודי יכול להגיע לסור מרע ואח"כ גם לעשה טוב. שבת שלום לכולם

 


