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מרת חיה לאה טויבע  ותיוחמ מורי חמי ר' יעקב שלמה ב"ר זכריה אהרן זצ"ל , ואמי מורתי מרת סימא בת ר' פייבל ע"האבי מורי רבי יעקב בן ר' יצחק דוד זצ"ל 

 ,ה"ההגאון רבי אברהם חיים הלוי זצוקללבן מורינו  ויהלידידי ורעי הגאון רבי שמואל יהודה  בת ר' יעקב ישראל שניאור זלמן ע"ה,
 ידידי ורעי הצדיק רבי יעקב אליעזר בן ר יצחק זצ"ל 

 

 

 

 

 

  

, ושמרתם,  דבר ראשון  יים בהרחבה.מה נקרא ונחשב לחיות. משה רבינו פורש לנו את משנת הח  חיים.
עשיתם, קיום המצוות כהלכתן. כמובן שאין  המצוות באר היטיב כדי שתוכלו לעשות, ול  תלמדו את כ

חל הם  המצוות  המצוות.  על  לגרוע  ואין  העמים.  הוסיף  לעיני  ובינתינו  המכמתינו  קיום  ידי  צות  על 
ירוץ ות. התמיתיים. אז למה אנחנו עדיין בגלקים בה' ולחיות חיי נצח. חיים אכהלכתה זוכים להיות דב

הקב"ה מזהיר על ידי משה רבינו, בקריאה שקראנו בתשעה באב, ונושנתם. זה נהיה ישן. לא טרנדי.  
אין מצב שמלמדים תורה וזה הופך להיות מיושן ולא עדכני. תורה זה הכי מעודכן שיש. וככה צריכים  

החיוב שלנו הוא ללמד את התורה כפי שאנחנו מצהירים כל יום פעמיים, והיו הדברים  ללמד תורה.  
א משהו מיושן  דשים. לא איזה אלטע זאכען. ל, בכל יום יהיו בעיניך כחהיוםהאלה אשר אנכי מצווך  

הכלח.   עליו  הלבשאבד  את  מושך  ניגון.  לו  שיש  משהו  ונושם.  חי  משהו  חיות.  עם  זאת  משהו   .
יום. הבה נתבונן, הרי משה רבינו שם לפנינו את מפת  לא הכי קלה אבל היא ברת קהמשימה. היא  

שלנו,  הבעיה  מה  אלוקיכם.  ה'  את  ובקשתם  הצרות.  כל  את  מוצאים  כאשר  עושים  מה  החיים. 
הוא כאן לפניך מול העיניים שמחפשים אותו אי שם. הוא לא שם )חלילה, מלוא כל הארץ כבודו!!!(  

כי ה' הוא האלוקים ואין עוד מלבדו. ידיעה ברורה. לא אמונה לא ברורה.    אתה הראת לדעת  שלך.
וידעת היום והשבות אל לבביך ן שומה עלינו ליישם את מה שאנחנו אומרים שלושה פעמים ביום "לכ

היגיע הזמן להפסיק להתמהמה במה  ".  מתחת, אין עודץ  כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל האר
ושב מחכה,  חובת  שהקב"ה  לפתוח  ושטיקים.  טריקים  בלי  תירוצים.  בלי  סוף.  סוף  אלוקיך,  ה'  עד  ת 

כאשר נדע טוב טוב מה  הלבבות לראות מה חובת האדם בעולם מתוקן משם ללמוד שערי תשובה.  
קיצו לחפש  בלי  לבב.  ובטוב  בשמחה  לעשותו  נצא  שלנו,  החיים  מן  משימת  למהדרין  אלא  דרך,  רי 

המהדרין. לכן, ממש ארבעים יום לפני ראש השנה קוראים שנית את עשרת הדברות לחדש את ברית  
הקב"ה ממתין הר סיני ביתר שאת. מקבלים עלינו עול מלכות שמיים בכל לבבינו, נפשינו ומאודינו.  

כאשר   רק  שמוצאים  לב  שמנו  לא  לחפש,  "משם"  מיני  לכל  הלכנו  שנה,  לאלפיים  קרוב  זה  לנו 
עכשיו,    דורשים ממש  לפנינו,  ממש  כאן  נמצא  שהוא  נדע  כאשר  ונפשינו.  לבבינו  בכל  השי"ת  את 

בוודאי נשנה את דפוסי ההתנהגות, נחזור לימים שקרע לנו את השמיים ואת התהום והראה לנו לדעת 
קים, אין עוד מלבדו. ביום שנפנים, הוא יתב"ש יבוא שנית להשמיענו לעיני כל חי "אני  כי הוא האלו

  במעמד הר סיני, כאשר נחם ינחמנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.אלוקיכם, ממש כמו  ה'

 



  ד"ביו  כתוב  הוא  והשני   ת"דל  ף"באל  כתוב  הוא  הראשון  השם  כי  הרב  השגיח  ולא.  י"רש  לשון  , בדין  רחום.  םוקיאל'  ה
  במדת   אדון,  כאן  הנזכרים   השמות  אבל.  הדין  מדת  זו  יםוקאל,  רחמים  מדת  זו'  ה  שנאמר  מקום  כל  אמרו  שבו,  א"ה

  כשם ,  עלי  רחם  בדין  לי  מתבעי  לא  ואי  לי  הב  בדין  לי   מתבעי  אי   העולמים  רבון   לו  אמר,  בילמדנו  אמרו   וכך.  רחמים
  וענין   :א"ה  ד"יו  והשני   ת" דל  ף"אל  הראשון   כתובים  הם   כך  באברהם  וגם ',  וגו  לי  תתן   מה  אלהים '  ה  אברהם  שאמר

  החלות   אתה  הרחמים   בך   אשר  אדון  ואמר,  בתחנה   ידבר  כי ",  ואתפלל"  אמר  ולא"  ואתחנן"  אמר  כי,  בזה  יובן  הפרשה
  עם  לוקים הא   אל  מהביט  ירא   כי  פניו  משה  ויסתר   דכתיב,  כבודך   לי  שהראית   אתינבו  תחלת   היא  כך ,  עבדך  את   להראות 
  ומכאן .  החזקות  וכגבורותיך  םהגדולי   כמעשיך  יהיו  שממנו  ובארץ  בשמים   אל  מי  לדעת  והראיתי,  והגבורה  הגדולה

לתבוע דין. גם לא רחום  סדר התפילה. על לנו למדינו מ   הנה הרמב"ן ז"ל   :הנכבד  השם בו  התאנף  במה  עוד  תבין
.  , שהרי בעצם לא בדיוק מגיע לנו משהו, רחמים של מתנת חינםבדין. אלא אדון הרחמים. רק לבקש רחמים

באופן הזה, שהרי כך ייסד אבי  רק  דין יש להתפלל  על פי  מי יוכל לעמוד במידת הדין. ו   לבקש רחמים, כי
הנבי ואבי  לו  אים.  האומה  אומרים  במצווה  לראות. המתחיל  מה שהחל  על  רחמים  בקש  רבינו  לכן, משה 

שאכן, גואל ראשון יהי'ה גואל אחרון. ויקיים מצוותו בשלמות.    גמור. אבל, הקב"ה לקח ושמר תפילתו כדי
  כמו שהוא בעצמו ניבא, מקדש ה' כוננו ידיך. זה המקדש השלישי שיבנה בב"א. 

  אל   תשיב  ההתבוננות   ואחר,  לבבך  אל   והשבות:  הסותר  חלקי   כל   ותדע  שתתבונן  ספק   בלי  וירא  כן  אם ,  היום  וידעת 
  כי ,  מתחת  הארץ  ועל  ממעל  בשמים  המפורסם  הנצחי  המסדר,  האלהים  הוא'  ה  כי  והוא  מהם  האמיתי  החלק  לבבך
  כל   שהמציא   ון מכו  נמצא  שיש   נודע   ובהם  זולתם  יושג   לא  אשר  מהם   המושג   והתכלית  וקשרם   סדרם   יורה  זה  על   אמנם 

  נבדל   נמצא   איזה   בכח  זולתי   זה   כל  יהיה   שלא  ההכרח  מן   הוא  כי  עוד   שאין   יודע   ומזה ,  עוד  אין:  מאתו  מכוון  לתכלית  זה
 בנבדלים   כי  כמוה  אין   אשר  מהעלוי  המדרגה  בזאת  מאחד  יותר  שיהיה  נמנע  והוא  האפשר  בתכלית  נעלה  מאד  מחומר

הספורנו בא ללמדינו ולפתוח עינינו, אין דבר בבריאה שאין   :גהבמדר  שוים  בלתי  בהיותם  זולתי  מספר  יפול  לא
ך שוב במי  בזה יש להתבונן. לא להסתבו מסדר.    ישחייב להיות שממילא    היות שיש סדר,  .מדוייק  לה סדר
זה    ת להתחבאושמנסה   ההוא  החטא  תיקון  אנכי...  ערום  כי  ואירא  פרומקייט,  של  בטענות  השי"ת  מפני 

בודא זאת,  נדע  כאשר  בעולמו.  המסדר  של  רצונו  מה  כרצונו  להתבונן  האמיתי,  למכוון  מצוותינו  נכוון  י 
 יתב"ש. להביא את העולם לתיקונו והשלמתו. 

ינו אחד, נתכוון לשתי  קזה הדרך ה' אל   עלטעם כפל ה' ב' פעמים ולא הספיק לומר  ,  ינו וגו'קישראל ה' אל  שמע
ותו יתברך עלינו למה שממנו,  קבזה כי אנו מקבלין אל   והכוונהינו, והב' שהוא אחד:  קאל  שהואהדרגות שיש לה', הא'  

ינו, ובזה נכלל כמה פרטים  קאלהוי"ה הוא    זה ות הרבה אין אנו בוחרים אלא בשם  קהיה במציאות שהיו אל   שאילו הגם  
זולתו אלוה בעולם,  המועיל א' אהבת הטוב, אהבת   ואין  לו שהוא אחד  ועוד  כן יספיק    וטעם, אהבת הערב,  זה גם 

ולמצותיו, הגם שהיה   אומרים    נמצינו ה:  קשלא היו הטעמים שמצדם בחרנוהו לאלו   במציאות להתחייב להשתעבד לו 
ינו ה' אחד, בב' חלוקות שכל  ק, אשר על כן אמר ה' אל ולמצותיו למאמריו    שבאחד משני הטעמים יספיק להשתעבד

ותו עליהם הוא להיותו  קשהם מקבלין אל   מהינו אחד, היה בנשמע כי  קלעצמו, ואם היה אומר הכתוב ה' אל  כדאיאחד  
ינו שאנו  קנו עם אל א   כןהעבד לעבוד את רבו ואין מנוס ממנו לרצונו ושלא לרצונו, ולא    יתחייבאחד, ואין עוד מלבדו,  

האור החיים הקדוש מלמדינו, כאשר  :  על היותו אחד ומיוחד  נוסףותו אהבת הטוב במה שהוא טוב  ק חפצים באל
שבר מה  וכל  הבורא.  והוא  היחיד  הוא  שהקב"ה  לכוון  יש  שמיים,  מלכות  עול  עלינו  מקבלים  זה  אנחנו  א 

נב ואנחנו  ולהיטיב,  בטוב.  להועיל  בקפידה.  חר  תורתו  ונשמור  איליו  נשתעבד  כפי  לכן,  אותם  ונעשה 
 לת עול מלכות שמיים. שנצטווה כדי שיעלו לפניו לרצון. זאת קב 

 
 
 


