
 

 ~1 ~ 

 פוריםוסי יםליקוט
 נצבים - נפלאים

 
 "אתם נצבים היום כולכם" )כט, ט( 

יש להבין על דרך משל, לחייל שברח מהחטיבה בעת שלום, 
היו צריכים להענישו  וואחר כך לעת מלחמה חזר, ועל פי דברי

על שברח, אבל כיון שראה המלך מסירות נפשו שחזר לחטיבה 
בעת מלחמה מרצונו להגן על הממלכה מחל לו על זה. כך היה 

אלול לשוב אל ה' ועדיין לא שבנו, וכיון  לנו את כל חודש
מוחל הקב"ה  ,שבימים הנוראים שבים אנו עם כל כלל ישראל

לנו על העוונות כיון שחזרנו מרצוננו הטוב, וזהו אומרו 'אתם 
נצבים היום' היום דא ר"ה התייצבו בחזרה לחטיבה ויסלח לכם 

 הקב"ה על העבירות אף כי לא שבתם עד עכשיו.
 י"ע()מקור ברוך ז

 

"אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם 
 כל איש ישראל" )כט, ט( ...ראשיכם שבטיכם

דרכו של עולם, בשעה שמתעורר צורך לפעול ולעשות למען 
היהדות, לנהל מלחמת מצוה למען כבוד שמים, אומר כל אחד: 
מה אני ומי אני? דבר זה ראוי שיטפלו בו הרבנים, האדמורי"ם, 

ברם, טעות … ובהקים, ולא אני האדם הפשוטעסקני ציבור המ
-חמורה היא הגורמת להרבה נזקים. כשהדבר נוגע "לפני ה' א

שהמדובר הוא בכבוד שמים, מן הצורך שיהיה "אתם  -להיך" 
הכל חייבים להתגייס לפעולה, גם "ראשיכם  -נצבים כולכם" 

שבטיכם" וגם "מחוטב עציך ועד שואב מימיך". איש אל 
ואל יטיל את המלאכה על שכם הגדולים.  ישתמט מחובתו
 )בוצינא דנהורא(

חסידים ומתנגדים מחולקים ביניהם לגבי נוסח התפילה. 
החסידים מקדימים "הודו" לפני "ברוך שאמר", ואילו 
המתנגדים מקדימים "ברוך שאמר" לפני "הודו", אולם 
משתווים הם ביניהם בהגיעם ל"יהי כבוד". כשמדובר בכבוד 

חדול מכל חילוקי הנוסחאות והדעות ולהתלכד שמים יש ל
 לכוח אחד, כדי להגן על "יהי כבוד ה' לעולם".

 

 "אתם נצבים היום כולכם" )כט, ט( 
ממונו  –. "נצבים" רומז לפרנסה )זוה"ק( היום דא ראש השנה

של אדם המעמידו על רגליו. אתם נצבים היום, אם אתם 
פללו נא הת –מתפללים בראש השנה על פרנסה, כולכם 

שתהיה פרנסה לכל כלל ישראל, ואל תחשבו רק על עצמכם 
 )כ"ק ה"אמרי חיים" זי"ע( בלבד.

 

 " )כט, ט(כולכם "אתם נצבים היום
ראש השנה זה היום תחילת מעשיך בו כולם נצבים לדין כיצד 

פר, 'ונכתבים לחיים טובים, אתם ר"ת א -נוכל להיות נצבים 
, אברהם אבינו אמר על הוה, המסמלים את הענו'ולעת, מ'ת

עצמו "ואנוכי עפר ואפר", משה אמר "ונחנו מה", דוד אמר, 
 "ואנוכי תולעת ולא איש".

אם תהיה  יג, טו( ירמיהו)"שמעו והאזינו אל תגבהו כי ה' דיבר" 
לפני ה' לחיי עולם הזה  "נצבים"בכם מידת הענוה תזכו להיות 

ולכם שיעשו אבל יש תנאי לזה והוא, כ "כולכם"ולחיי נצח, 
 כולם אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם, 

 

"אתם נצבים היום לפני ה' אלוקיכם, ראשיכם 
 כט, ט()שבטיכם ושוטריכם כל איש ישראל" 

תמיד כשמשה רבינו היה מדבר אל עם ישראל, היה מדבר 
תחילה אל הנשיאים ואח"כ אל בני ישראל, ואילו כאן מיד 

שנאמר בתחילת הפרק  מדבר משה אל כל בני ישראל, כמו
"ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם", ולא פנה אל 

 הנשיאים.
ך הק', שבפסוק הזה "אתם נצבים היום לפני ה' "מתרץ האלשי

אלוקיכם" מבוארת הסיבה שדבר אל כל ישראל, שמשה אמר 
להם שהם נצבים, לפני ה' אלוקיכם, ובמצב הזה אין כל הבדל 

ל, שאין אנו יודעים להבדיל מי בין הנשיאים לכל איש ישרא
יותר חשוב, ומי פחות חשוב בעיני ה', כי בשמים קיימים 

 חשבונות אחרים.
טריכם. אלו מעמדות ווהמשך הפסוק ראשיכם, שבטיכם, וש

כפי שרואה האדם פה למטה שמתבונן בצורה חיצונית, אבל 
 כלפי הקב"ה כולכם שווים זה לזה כל איש ישראל.

 

 ' אלוקיכםולכם לפני ה"אתם נצבים היום כ
 )כט, ט( ...בריתבלעברך  ...ראשיכם שבטיכם

תבו בשם הזוה"ק "היום" מרומז על יומא דדינא ראש השנה, כ
ומרומז בזה, דבשביל להתייצב כראוי ליום הק' ראש השנה 
צריך להתאחד עם כל ישראל, ראשיכם שבטיכם וכו' וכמו שפי' 

ם לבדכם אנכי הרה"ק רח"מ מויז'ניץ את הפסוק "ולא אתכ
כורת את הברית הזאת" דבזמן שאתם לבדכם ואינכם 
מאוחדים אינני כורת ברית, ורק כשאתם מאוחדים תתכן 

 כריתת הברית, דע"י האחדות אפשר לבוא לעברך בברית ה"א.
 

... ראשיכם שופטיכם זקניכם "אתם נצבים
 " )כט, ט(שוטריכם

ולם. משל אתם נצבים )=עומדים וקיימים לעד(, ולא אומות הע
לאבן גדולה, שהיתה מושכבת בתוך הרחוב. כל מי שהיה רואה 

והיא  -עצמו גבור, היה בא ומתגולל בה )=ומתגלגל עליה( 
נופלת עליו ושוברתו ומת; ואילו האבן עומדת במקומה. כך 

 אומות העולם משעבדים בישראל, וישראל קיימים לעולם.
חכמים(, -דימשה הקדים ראשים )=מנהיגים( לזקנים )=לתלמי

וביהושע )שאסף את כל שבטי ישראל לשכם לפני מותו( כתוב: 
"ויקרא לזקני ישראל ולראשיו" )יהושע כד, א(; לפי שבמשה 
כולם היו תלמידיו, וביהושע לא היו כולם תלמידיו )לכן הקדים 

 החכמים למנהיגי העם(.-יהושע את תלמידי
 

למען … "לעברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו
 יב(-ך היום לו לעם" )כט, יאהקים אות
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"כלי יקר" בכל הפרשה  המעיר רבי שלמה אפרים מלונטשיץ 

מדבר משה לישראל בלשון רבים, ככתוב: "אתם נצבים היום 
כולכם" וגו' )כט, ט(; חוץ ממקום אחד, שבו מזכיר את הברית 

 יחיד. יב( , שעובר לדבר בלשון-שה' כורת עם ישראל )כט, יא
ו להורות לבני ישראל, שעליהם להתלכד בכך מבקש משה רבינ

כפי שמרגיש  -לעם אחד ולחוש ערבות הדדית איש כלפי רעהו 
גופו של אדם שנפגע באחד מאיבריו. שבענייני החטא וענשו 
נקבע הכלל הגדול, שכל ישראל ערבים זה בזה )שבועות ל"ט. 
ועוד(; וכאשר היחיד נכשל בחטא, אין הדבר נוגע רק לו לעצמו 

 ל כולו.אלא לכל
 

"את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני ה' 
 אלקינו ואת אשר איננו פה" )כט, יג(

 ובפשטות צ"ב, דאם המה איננו כאן היאך ידבר להם?
ואפ"ל עפ"י המעשה הידוע שהרה"ק הקדושת לוי זי"ע ניגש 
פע"א אחר שמונה עשרה ליהודי והושיט לו ידו בברכת שלום 

הרי הי' מחשבתך וראשך  בהטעימו כי בשעת שמונה עשרה
 במדינה אחרת במילא מגיע לך שלום כדין אדם הבא מרחוק.

וז"ש משה, שחשש שאף אלה המתקבצים כאן אף שגופם הוא 
כאן ועומדים בפניו, אבל מחשבותיהם אינם כאן, ולדברי 
הקדושת לו הרי נחשבים כאילו אינם בכלל, על כן הוסיף לומר 

עמנו פה היום" רק במדינה שהוא מדבר אף לאותם "אשר אינם 
 אחרת...

 )אמרות החכמה(
 

 "פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה" )כט, יז(
התיבות של "שורש פורה ראש -אומרים חכמי ישראל: ראשי

ולענה" מצטרפים למלה "שופר". שכן תקיעות השופר 
מחרידות את השומע ומעוררות אותו לתשובה, כדברי הנביא 

שופר בעיר, ועם לא יחרדו?" לכן עמוס )ג', ו'( : "אם יתקע 
קבעו הקדמונים לתקוע בשופר כל חודש אלול, שהוא "חודש 
הרחמים והסליחות". ומכוח התקיעות בימי אלול יעקרו מלב 

 האדם כל השרשים הרעים, המשחיתים את הגוף והנפש.
 

…" ת לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינוו"הנסתר
 )כט, כח(

צק היה אומר: לא לחנם אני חש הצדיק רבי מנחם מנדיל מקו
חבה יתרה לחסידים המסתופפים בחצרי. שכן חסידים אחרים 
עושים מצוות בגלוי ועברות בסתר; מה שאין כן החסידים שלי, 

 העושים עברות בגלוי ומצוות בסתר...
ועוד היה אומר רבי מנדלי: העולם סבור, ש"צדיק נסתר" הוא 

טובים מעיני הרבים. מי שמסתיר ומעלים את צדקתו ומעשיו ה
אולם האמת היא, ש"נסתר" מושלם הוא מי שצדקתו נסתרת 
ונעלמת גם מעצמן; שמעולם לא נתפס למחשבה שהוא 

 "צדיק".
 

״הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו 
עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת״ 

 )כט, כח(
וז: אדם צריך לעשות מעשים טובים בסתר וגם בגלוי וזה רמ

תעשה מצוות ומעשים טובים בסתר, לכבוד "ה'  –"הנסתרות" 
תעשה  –שיחשב לך נטו לשם שמיים. "והנגלות"  –אלוקינו" 

גם מצוות ומעשים טובים בגלוי שאחרים ילמדו ממך וזהו 
שכתוב "לנו ולבנינו", לזכרון "עד עולם", וזאת בשביל שילמדו 

 "לעשות את כל דברי התורה הזאת"
 

ה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו" "הנסתרות ל
 )כט, כח(

הנסתרות לה' אף שה' יודע כל הנסתרות ויודע את מחשבותינו, 
אבל בכל זאת והנגלות לנו, היינו דבר אחד הוא שנסתר מה', 
פירוש שאין מכריחים את האדם להיות צדיק או רשע, אבל 
נגלות לנו, שבידנו הוא לעשות את כל דברי התורה הזאת, 

בעצמו הוא המחליט לקבל ע"ע עול מלכותו ית"ש שהאדם 
 ללכת בדרכיו ולעובדו בלב שלם. 

 )מרן החתם סופר זי"ע(
 

 "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו" )ל, א(
מביאה הגמרא )ברכות לד.(: "אמר ר' אבהו מקום שבעלי 

 תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד".
 עבור את הצדיקים הגמורים?שאלה: איך יתכן שבעל תשובה י

משל למה הדבר דומה: מלך אחד החליט להתחפש לעני 
ולראות איך עמו מתנהג ומה הוא חושב עליו. תוך שהוא 
משוטט בבגדי קבצן נתקל בחבורת גזלנים אכזרים. בני 
החבורה רצו להזיקו אך לפתע קם אחד מהם שנכמרו רחמיו על 

ח להבריחו אל מקום הקבצן והגן עליו בחירוף נפש, ואף הצלי
מבטחים. שב המלך לארמונו ועשה סעודה הודיה, והזמין את 
כל השרים והנכבדים ואף את הגזלן שהצילו. הזמין והושיבו בין 
השרים. הגזלן לא הרגיש בנוח עם בגדים פשוטים לשבת בין 

 -נכבדים שכאלו, ואף הם לא חשו בנוח עמו והתפלאו ביניהם 
שהרגיש זאת המלך קרא לגזלן מיהו האיש שיושב עמהם? מ

והושיבו על ידו בכבוד רב, ואף סיפר להם את ההצלה שבאה לו 
 בזכות הגזלן הזה.

כן הוא הנמשל: בתורה נאמר "ושבת עד ה' אלוקיך". כאשר 
אדם חוזר בתשובה הרי הוא מתקרב אל הקב"ה כאותו גזלן 
שבהצלת המלך זכה שהמלך ימליך אותו על כל המדינה, כך 

תשובה ה' מעלה אותו בדרגה מעל כל הצדיקים, הרי החוזר ב
 שאין מעלה גדולה מזו.

 

"והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה, 
 )ל, א(…" הברכה והקללה אשר נתתי לפניך
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תוהה כאן רבנו חיים בן עטר, בעל "אור החיים": למה הוצרך 
הכתוב לומר "כל הדברים האלה", ואינו מסתפק בנוסח "כי 

 ברכה והקללה, אשר נתתי לפניך"?יבואו עליך ה
אומר בעל "אור החיים": במשנת ברכות )ט, ה( הורו לנו  -אלא 

חכמים, שחייב אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על 
ך נאמר בגמרא )ס, עב( , שגם את הפורענות הטובה; ועל כ

לטב עביד"  -צריכים לקבל בשמחה, כי "כל דעביד רחמנא 
לטובה עושה(. והנה מרומזת  -)=כל מה שעושה ה' הרחמן 

עליך לקבל  -הוראה זו של חז"ל בלשון הכתוב שלפנינו: "והיה" 
"כי  -שמחה בכל מקום( -בשמחה )שלפי חז"ל "והיה" היא לשון

עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה" וגו' ולברך את יבואו 
-הבורא על כל מה שגומל לך בחיים. כי "כל מה שעושה הקדוש

 סא, עא( . -הכול לטובה" )ברכות ס, עב  -הוא -ברוך
 

 אלוקיך ושמעת בקולו" )ל, א(’ "ושבת עד ה
הנביאים בכל הדורות זעקו על התשובה, וכמו שנאמר: "שובה 

’, לוקיך". "שובו אלי ואשובה אליכם" וכוא’ ישראל עד ה
פי שאתמול -על-וידועים דברי הרמב"ם בהלכות תשובה, שאף

היה אותו אדם שנוי, מתועב ומשוקץ, הרי זה היום אהוב יקר 
 ונחמד.

משל נפלא על דבר זה: מעשה היה באדם אחד רצה לעבור 
באיזה גשר מסוכן, ומאוד פחד מחמת הסכנות האיומות 

ראשו. עמד לפני הגשר והתחיל לבכות: "רבונו המרחפות על 
של עולם, יודע אני שחיים ומות בידך, אנא תן לי הצלחה, 
ותשמור עלי שאעבור בשלום, ואם תעבירני בשלום אקום בכל 
בוקר למנין בנץ החמה, אקבע עתים לתורה, אניח תפילין, 

ואחרי הכל שם מטבע לצדקה והתחיל ’. אשמור שבת" וכו
על הגשר. הפחד הלך והצטמצם. והנה באמצע  ללכת בזהירות

הגשר התחיל להרהר בלבו: "הרי זה לא כל כך מסוכן ומפחיד, 
ומדוע לי לקבל בשביל זה קבלות כל כך גדולות? מספיק להניח 

’, תפילין גם בצהרים, אקבע עתים לתורה בשבת בלבד" וכו
והנה תוך כדי הוא מהרהר, הגשר התחיל להתנועע, והאדם הזה 

יל להטלטל מצד לצד, וכפסע בינו לבין המות. התחיל התח
צועק אל השם יתברך: "ריבונו של עולם, אשמור הכל, אקים 
יותר, רק תציל אותי" והשם יתברך עזר לו והצילו מן המוות. 
מה גרם לו לבעוט? הוי אומר: המצב הטוב שנכנס אליו. ומה 
גרם לו לבכות ולהתחנן? האיתותים למות. כל אחד ואחד 
מאתנו צריך לזכור את הקדוש ברוך הוא בכל צעד ושעל. בכל 
מקום וזמן, ולא לשכוח חס וחלילה, שהכל מסובב מאתו 
יתברך, ובאופן כזה אדם זוכה להכיר את בורא עולם תמיד, 

 ואינו מגיע לזמנים רעים בהם שולחים לו תזכורות חס וחלילה.
 

"ושבת עד ה' אלוקיך"... בכל לבבך ובכל 
 ב( נפשך" )ל,

 מדוע לא הוזכר גם בכל מאודך?
אלא שחז"ל אמרו שאין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן 

 הכיס, א"כ אי אפשר לעבוד אז את ה' בממון.)שער בת רבים(
 ואחרים אמרו שבן דוד לא יבוא עד שתכלה הפרטיות.

אלוקיך ושמעת בקולו ככל ’ ושבת עד ה"
אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבך 

 ב(, )ל "נפשךובכל 
יש לבאר את הכתוב בהקדים מה שאמרו רבותינו בתלמוד 
)ברכות לד:( "במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים 
אינם יכולים לעמוד" שנאמר )ישעיה נז(, "שלום שלום לרחוק 
ולקרוב", בתחילה כתוב לרחוק ואחר כך לקרוב, נמצא שבעלי 

ובים מכולם. התשובה שהיו רחוקים ונתקרבו ליהדות חש
שהתשובה האמתית ’( ב’ תשובה פ"ב הל’ ומצינו ברמב"ם )הל

יתברך יוכל להעיד על בעל התשובה הזה כי ’ היא רק כאשר ה
 שוב לא יחזור עוד לזה החטא.

וזהו רמוז בפסוק "ושבת" תשוב בקבלה אמיתית ובהחלטה 
יתברך יוכל להעיד ’ אלוקיך" עד שה’ פנימית כה איתנה, "עד ה

מלשון עדות ) כי לא תחזור עוד לסורך, היינו שאם  -דעליך )ע
יזדמן לידך אותה עבירה ובאותו מקום ולא תעשנה זוהי 

 התשובה המעולה 
 )נחל קדומים(

 

כי …ולא מעבר לים היא…"לא בשמים היא
קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשתו" 

 יד(-)ל, יב
שניתנה  לפי הפשט, קורא כאן משה לבני עמו, שידבקו בתורה

להם מפי הגבורה. כי תורת ה' אינה "בשמים", וגם לא "מעבר 
לים"; אלא היא קרובה לכל אדם, ואין שום קושי להגיע אליה 

 בכל מקום ובכל זמן.
 

"כי קרוב אליך הדבר הזה בפיך ובלבבך 
 לעשותו" )ל, יד(

ישנם הרבה אנשים שמחפשים את ישועתם בכל מיני מקומות 
מטריח את עצמו לנסוע אף למקום מרוחק, זה בכה וזה בכה, זה 

וזה חושב שבלי להפעיל קשרים... בכל מיני מקומות לא ישיג 
את מטרתו, ומבזבזים הרבה כח אנרגיה וכסף על כך, ולבסוף, 
לפעמים כל אותה ההשקעה העמל והיגע של אותם אנשים הוא 

ללא פתרון וללא ישועה! ונשארים מיואשים  –לריק 
ר 'אחד' הם שוכחים! שישנו מישהו ומתוסכלים. אך דב

'למעלה' ששומע הכל! ולו היכולות המדהימות ביותר בנתינת 
פתרונות בכל התחומים ללא כסף וללא קשרים, לפעמים זה 
מיד, ולפעמים צריכים קצת לחכות, לא תמיד מבינים מיד מה 
הישועה אך לבסוף רואים שהכל מסתדר... "כי קרוב אליך 

ובלבבך לעשותו"... וע"כ נביא בפניכם  הדבר הזה", רק "בפיך
את הסיפור הבא: מסופר על הרה"ק רבי מרדכי מנשכיז זי"ע 
שבא לפניו יהודי אחד בתחינה ואמר: רבי הושיעני! חולה אנוש 
אני! פניתי כבר אל טובי הרופאים ואיש מהם לא מצא תרופה 
למחלתי הקשה. הרופאים קבעו, שלמחלתי האנושה אין 

בכה היהודי, יעזור לי  –אשו מחיי. אנא, רבי תרופה וכבר נו
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למצוא עצה מה לעשות כדי שאתרפא ממחלתי?... ענהו הרבי 
בשאלה: ואצל הפרופסור מאניפולי כבר היית? "לא שמעתי 
עליו מעולם", השיב החולה. "אם כך", הורה לו רבי מרדכי, "סע 
אל הפרופסור מאניפולי". "הוי, רב תודות לך רבי! נתת תקוה 

לבי" ויצא האיש מחדרו של הרבי בשמחה ובפנים צוחקות. ב
בלב מלא תקוה עלה האיש על המרכבה הנוסעת לאניפולי. 
ארוכה הייתה הדרך, אך האיש לא חש בזאת, אף לא הרגיש את 

כה נרגש ומאושר היה על שסוף סוף יגיע  –טלטולי הדרך 
הפרופסור מאניפולי, שעליו המליץ הרבי.  –לרופא המומחה 

פא זה בוודאי יעלה ארוכה למחלתו האנושה. סוף סוף הגיעה רו
העגלה אל העיירה אניפולי. בזריזות, שלא כדרך החולים, קפץ 
האיש מהעגלה ורץ אל האדם הראשון שנקרה בדרכו. "אמור 
לי", פנה אליו, "היכן שוכן ביתו של הפרופסור"? "הפרופסור"?! 

אניפולי אני נתן בו הלה מבט משתאה. "כן, את הפרופסור מ
מחפש. ממרחקים באתי אל הפרופסור הנודע כדי שירפאני 
ממחלתי, אנא אמור לי את כתובתו". "פרופסור? באניפולי!? 
הרי בעיירה הקטנה שלנו אין אפילו רופא, ואתה מחפש כאן 
פרופסור נודע?!" היהודי נבוך. הוא התבונן על סביבותיו כלא 

הפרופסור מאניפולי?" מאמין. הן הרבי אמר בפירוש: "סע אל 
פנה אפוא לאדם נוסף, והפעם שאל בקול מהסס: "אמור לי, 
בבקשה, האם מתגורר כאן פרופסור באניפולי?" הגיב האיש 
בתדהמה, "מימי לא שמעתי דבר מוזר יותר". עתה הבין החולה 
כי אמת השיבו לו. אך דבר אחד לא התברר לו עדיין: "ומה אתם 

פוגעת בכם מחלה? והרי אין כאן עושים, תושבי אניפולי, כש
רופא?" השיבו לו בני שיחו בשאלה, "מה עושים אנו"? "פשוט 
מאוד: מתפללים לאבינו שבשמים, שישלח לנו רפואה שלמה!" 
לא נותר לו, לאיש, אלא לעזוב את אניפולי העיירה הקטנה, 
שאפילו רופא אין בה. בפחי נפש עשה דרכו שוב לנשכיז, אל 

זב היה על כי נסע על שווא. בפנים נפולות רבי מרדכי. מאוכ
נכנס אל חדרו וסח לו את כל הקורות אותו. "אין באניפולי 
פרופסור ואפילו לא רופא פשוט", סיים את דבריו. "ומה עושים 

הקשה הרבי, "האם  –יהודי אניפולי כשתוקפת אותם מחלה?" 
שאלת אותם?" "כן", השיב האיש, "שאלתי והם סיפרו לי, כיון 

אין להם רופא הם שמים מבטחם בה' ומתפללים אליו ש
שישלח להם רפואה שלמה". "אכן", קרא הרבי: "אל הרופא 
הזה מאניפולי שלחתי אותך. למען תלמד כי הרופא האמיתי 

'כי קרוב אליך הדבר מאד' רק 'בפיך  -נמצא קרוב ללבך" 
 ובלבבך לעשותו'...

 )פנינים(
 

בבך כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובל
 לעשותו )ל, יד(

קל מאוד לקבל  -יש לומר, "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך" 
על עצמו לעשות טוב ולומר כן מן הפה ולחוץ, אבל מה בצע 

שיהיו פיו ולבו שוין  -בפיו העיקר הוא שיהיה "ובלבבך לעשותו" 
 לעשות הדבר.

 )דברי חיים(
 

 "בפיך ובלבבך לעשותו" )ל, יד(
דיבור ומחשבה גרידא, אלא מה שבלבך אל תצא ידי חובתך ב

 לעשותו. –עשה, בפיך ובללבך  –ובפיך 
  )ר' מ"מ מקוצק(

 

 "ובחרת בחיים" )ל, יט(
מסופר על הגה"ק רבי יחזקאל לוינשטין זיע"א, שהיתה בו 
רעננות והתחדשות מתמדת עד ימי הזקנה והשיבה, ונתקיים בו 

ובון בשיבה הפסוק "צדיק כתמר יפרח כארז לבנון ישגה עוד ינ
דשנים ורעננים יהיו", כל תפילותיו היו מתוך התחדשות 
מיוחדת, כל שיחה היתה מאורע מיוחד, כל שיעור וההתחדשות 
שלו, כל יום היווה אצלו עולם חדש, לא הורגשה בו שגרה בשום 

 פרט מעבודת ה'.
מספר אחד מתלמידיו כשבאתי לביקור מארצות הברית, אמר 

לתלמידינו שהציווי "ובחרת בחיים"  לי בשעת פרידתי: תזכיר
הוא ציווי תמידי ללא הרף, צריך תמיד להיות "בוחר", וצריך 
תמיד לעלות, אי העליה הוא האסון הגדול ביותר לאדם, מי 
שאינו עולה בתמידות, דומה למי שאיחר את הרכבת, ונשאר 
עם מזוודותיו בתחנה, ולעולם לא יגיע לתעודתו, העליה 

ת, היא הרכבת המובילה את האדם למילוי התמידית ברוחניו
 תעודתו בעולמו.

 

      "לאהבה את ה' אלוקיך וגו' ולדבקה בו" 
 )ל, כ(

מסופר: אל הרה"ק רבי אברהם יהושע השיל מאפטא זיע"א, 
בא יום אחד למדן שלא היה מעדת החסידים, שרצה לתהות על 
הנהגתו של הרבי, ולראות במה גדלותו. בבוקר בא לבית 

ש להתפלל, וראה את הרבי יושב שקוע במחשבות המדר
ומעשן מקטרת. למד הלמדן את שיעוריו של היום, פרק 
במשניות , דף גמרא, כמה פרקים בשולחן ערוך. והנה כבר חצי 
יום, והרבי עדיין יושב ומעשן את מקטרתו. לא עצר ברוחו ופנה 
אל הרבי ושאל: רבי הרי כבר עבר זמן התפילה, ומפני מה לא 

א מתפלל ביחד עם כל הציבור? השיב לו הצדיק: אתה קמת יה
ומיד נעמדת להתפלל, לאחר התפילה ישבת ללמוד, ובוודאי זה 
יפה ונאה כך. אבל מה אעשה? אני השקמתי והתחלתי לומר 
"מודה אני לפניך", נעצרתי ועלתה בי המחשבה" אבוי, מי "אני" 

יכול לזוז ומי הוא "לפניך"? וכך אני מוסיף ועומד, ואינני 
 ממקומי.
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