
 

  
  
  
  
  

  

  
È‰ÊÚ·"˙ ,˙˘¯Ù ÌÈ·ˆ� ˘˙Ú"·  

  
 Ì˙‡�ÌÂÈ‰ ÌÈ·ˆ ‰ È�ÙÏ ÌÎÏÎ 'ÌÎÈ˜Ï‡ )Î" Ë– Ò'(  

ריך כל אדם מישראל להתפלל בעד כי בימים הללו צ, את פרשת נצבים קוראים תמיד סמוך לראש השנה   

אלוקיך ' שכל אחד צריך להתפלל לפני ה, "אלקיכם' לפני ה ÌÎÏÂÎאתם נצבים היום "וזה אומר הכתוב , רוחב

  .בעד כולם

)ÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó(  

  

  )'Î" Ë– Ò(' וגו אלוקיכם' צבים היום כולכם לפני האתם נ

ה ביום "קובל דהאדם נצב קמי "ר" אתם נצבים היום כולכם" ,היום הרת עולם –היום רומז לראש השנה      

" לפני"אלא יביט  ,אולם אל לו להתייאש אם לא הכין עצמו כראוי ,פי הכנתוגתו ולפי מדרכל אחד ואחד כ, זה

" אלוקיכם' ה"ואז יוכל להתקרב ל ,היינו לפניו ולא לאחוריו דמאי דהוה הוה ומכאן ולהבא מרי חושבנא

  .'לעשות רצונו יתו

)Î"ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜"ËÈÏ˘ ¯"‡(  

  

 ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ ÍÈÏÚ Â‡Â·È ÈÎ ‰È‰Â)Ï '– ‡'(  

כי יבואו עליך "אדם צריך להיות בשמחה , "והיה", ורמז הכתוב, הוא לשון שמחה È‰Â‰ל ד"ידועים דברי חז   

והן כשתבוא עליך , כשטוב לך- בין כשתבוא עליך הברכה, עליך לשמוח, "כל הדברים האלה הברכה והקללה

  .ÂË‰ ÏÚ Í¯·Ó˘ Ì˘Î ‰Ú¯‰ ÏÚ Í¯·Ï Ì„‡ ·ÈÈÁ·‰ )ד"רכות נב(ל "כמאחז, ו"כשרע לך ח-הקללה

)˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ 'ÚÈÊ"‡(  
  

  
‰ ÍÁÈ„‰ ¯˘‡ ÌÈÂ‚‰ ÏÎ· Í··Ï Ï‡ ˙Â·˘‰Â ' ‰Ó˘ ÍÈ˜Ï‡)Ï '– ‡'(  

הרי מיד בעת הזריקה יצא החפץ , הזורק חפץ, לאדם הדוחף חפץ ,יש הבדל גדול בין אדם הזורק חפץ   

וזה מה שנאמר . לא זזה ידו מהחפץ עד אשר הגיע למקומו, לא כן הדוחף חפץ ממקום למקום, והתנתק מידו

ה "לחשוב שהקבהגויים טועים , "אלקיך שמה' והשבת אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך ה", כאן בפסוק

ה לא הוציא את בני "הקב, "אשר הדיחך"אבל אליבא דאמת לא כן הוא אלא , את בני ישראל מידו" השליך"

לארצם ' כאשר ישובו בתשובה שלימה ישיב אותם הו, אל בין הגויים" דחפם"א רק ישראל מידו כלל אל

  .בשמחה

)ÚÈÊ ˘Â„˜‰ ÍÈ˘Ï‡"‡(  
  

  

‰ „Ú ˙·˘Â 'ÂÏÂ˜· ˙ÚÓ˘Â Í˜Ï‡ Â‚Â ')Ï '– ·'(  

כמו אדם שמביא נר למקום החושך שהחושך הולך לגמרי : ה"זלה) 'ט הק"הבעש(שמעתי מאדוני אבי זקני    

כשמאיר אור התורה אז החושך הולך , כך כשחוזר בתשובה אף שהיה מתחילה מקום חושך, ואינו ניכר כלל

  .לגמרי

)ÚÈÊ ÌÈ¯Ù‡ ‰�ÁÓ Ï‚„"‡(  



  

  

 

‰ ÏÓÂ ' Í··Ï ˙‡ ÍÈ˜Ï‡Â‚Â' ÍÈÈÁ ÔÚÓÏ )Ï '– Â'(  

' כ האיך כתיב כאן ומל ה"א, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים) ג"ברכות ל(הרי איתא בגמרא , יש להקשות   

זי א, ת כראוי ואין לו יראת שמים"כשיודע שאינו עובד את השי, כי האדם הכשר בישראל, ויש לתרץ. 'וגו

ולכן מן השמים נותנים לו יראת שמים בשביל , חיים עולם הזה שלו אינםז גם חיי ה"ועי, מצטער מזה מאד

שזה כן , פירוש כדי שיהיו ערבים עליך חיי העולם הזה" למען חייך"וזה שכתוב כאן . ז"שלא יחסר לו עוה

  .בידי שמים

)‰¯‰"È¯‰Ó‰ ˜"ÚÈÊ ‡ÊÏÚ·Ó „"‡(  

  

Â˙Â˘ÚÏ Í··Ï·Â ÍÈÙ· Â‚Â ')Ï '– È"„(  

שנינו יש , חברי ואני: א ותינה בפניו את צערו"מקוברין זיע ק רבי משה"מעשה והגיע חסיד אחד אל הרה   

והנה חנותו של השני , ושנינו מחזיקים באותה הסחורה, זה מול זה, לנו בתי מסחר באותו הרחוב ממש

ענה . ואילו אל חנותי כמעט ולא נכנס איש ופרנסתי בדוחק ובדלי דלות, עמוסה בקונים מבוקר ועד ערב

בכל פעם כאשר אתה רואה , יתפחו בפניך שערי הפרנסה ,כדברי תעשהאם ו, לך סגולה טובה אתן: הרבי

ברוך אתה הזן ומפרנס לכל המשפיע פרנסה : "ותאמר בלב שלום' תן תודה לה, קונה נכנס לחנותו של חברך

אמר ? אמר החסיד והרי עיני רואות וכלות, וכיצד אוכל לעשות כן". חברי וידידי, בריווח לפלוני בן פלוני

כמו שנאמר בפסוק , שיצטרף אחר כך אל הדיבור הלבוסופו של  ,גל את עצמך לומר כן בפיךתחילה הר: הרבי

   " לעשותו"והעיקר קודם כל , "ובלבבך"ואחר כך , בתחילה" בפיך"

     

  

‰Â 'Â‚Â ÍÓÚ ‰È‰È ‡Â‰ ÍÈ�ÙÏ ÍÏ‰‰ ‡Â‰' )Ï" ‡– Á'(  

כמשל המלך שאינו צריך , ת הולך לפניך ואתה אחריו"אם תזכה להגיע לדרגת עבד נאמן שיהיה השי, פירוש   

אזי הוא יתברך יהיה עמך , הואיו גם כשהולך מאחוריו ואינו רועל לפקוח על עבדו הנאמן ויכול לסמוך

  .   הן בגשמיות והן וברוחניות לא תירא ולא תחת, לשמרך בדרך אשר תלך

)Ï˘ ˙·‰‡ÌÂ(  
  

  

  

  
‰ ·˘Â 'Â‚Â ÍˆÈÙ‰ ¯˘‡ ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ Íˆ·˜Â ·˘Â ÍÓÁ¯Â Í˙Â·˘ ˙‡ ÍÈ˜Ï‡ ')Ï '– ‚'(  

אלא שאין בכחו לשוב באמת על , כשחפץ האדם לשוב בתשובה שלימה, כעת בימי הרחמים והסליחות   

ת יסייע לך לעשות תשובה "השי, "שבותךאלקיך את ' ושב ה"אזי , חטאיו ולבקש סליחה וכפרה על עוונותיו

, שיקבץ ויאסוף את כל הרהורי התשובה שעלו בקרבך מעולם, "ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך"י "ע

את האדם כפי ת מקבל "שהשי ,"אלקיך שמה' כי ה", וכל זאת, ויאגדם ויצרפם לתשובה שלימה ומקובלת

כך היום , ה דן אותו לפי מעשיו כעת"שהקב "א שםבאשר הו" ,ו שנאמר בישמעאלכמ, המצב בו הוא נמצא

  .מיד מתעוררים רחמיו ומסייע לו לשוב באמת וסולח לו, שרואה כי חפץ האדם לשוב

)Î"ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜"ÚÈÊ ¯"‡(  

 


