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ייך עניין כניסת  ומה ש  איתא במדרש, את גדלך זה מתן תורה }עיין ברבינו בחיי{. וצריך להבין הכוונה - ואת ידך החזקה" }ג', כ"ג{ "את גדלך 
הנדר, והנה נאמר למעלה }ריש דברים{   למתן תורה. והנראה לפי פירש"י בעת ההיא לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג דימיתי שמא הותרא"י 

תמוה הדבר וכי רק אז התחיל משה לבאר את  ר את התורה הזאת לאמור, ולכאורה ן מלך האמורי וגו' הואיל משה באאחרי הכותו את סיחו
התורה ועד עכשיו לא ביארה, אבל אפ"ל העניין בזה שאז אחרי שנכנס משרע"ה לחלק מכיבוש הארץ בנחלת בני גד ובני ראובן, מתוך שארץ  

רבינו טעם המיוחד בתורת ארץ ישראל ותוספת קדושה והארה והשגה עליונה בתוה"ק, והתחיל   הרגיש כבר אז משהירא דא"י זו סמוכה לאו
להכנס לא"י עצמה עוד יזכה    מעתה לבאר את התורה בשבעים פנים חדשות אשר לא היו גלויים לו עד כה, ואז דימה בנפשו כל שכן אם יזכה

ווה ביותר להכנס לארץ והתחיל שוב להעתיר ולהרבות בתפילה כמניין  להשגות עמוקות ונשגבות מאוד בתורתנו הקדושה, ולכן עתה נתא
ואתחנ"ן. וזה אפשר הכוונה במדרש "את גדלך" זה מתן תורה, פי' שהרגיש כעת אחרי מלחמת סיחון ועוג כאילו קיבל את התורה מחדש ע"י  

א ואראה את הארץ הטובה בעצמה, ואז הרי  תוספת הקדושה וההשגה הברורה שנפתחה למראה עיניו במקום קדוש זה, והתחנן אעברה נ
לעלות ולהשיג כהנה וכהנה בעמקי התורה וסודותיה מתוך הקדושה הגדולה השוכנת בקרבה, אבל הקב"ה ענה לו רב לך, כל מה שניתן  אוכל 

 א זצ"ל, תורת מהרי"ץ( לילוד אשה להשיג בתורה כבר נתתי לך ועל כן אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה )כ"ק האדמו"ר יוסף צבי דושינסקי
 

  -את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך" }ג', כ"ד{  אלקים אתה החלת להראות את עבדך   "ה'
  { "דרש רבי שמלאי לעולם יסדר את שבחו של הקב"ה ואח"כ יתפלל, מנלן ממשה דכתיב 'ואתחנן אל ה'וק זה דרשו בגמ' בברכות }ל"ב.בפס

וצריכים להבין מהו העניין בזה  , ע"כ. ' בעת ההיא', וכתיב 'ה' אלקים... וכגבורתך', וכתיב בתריה 'אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו'
שיהיה שבח קודם התפילה, הרי לעולם בכל שעה האדם צריך לידע שה' הוא כל יכול, ואין זה דין דווקא בתפילה, וא"כ לכאורה זה נראה  

י להחניף הקב"ה כדי שיענה אותו בתפילתו, וזה ודאי אין זה הדרך הנכונה אצל השי"ת, שלא שייך בו חנופה כמלכי בשר ודם,  שאומר שבח כד 
וכדכתיב ביה }להלן י', י"ז{  "אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד". ונראה ביאור הדברים, דהנה בסתם אנשים כשאחד מבקש טובה מחבירו אין  

שהאחר יכול לעזור לו וירצה לעזרו, אלא מבקש משום שחושב שמא הוא יכול ואפשר שירצה לעזרו, אבל כשמבקש  זה משום שיודע בברירות 
מהקב"ה שהוא הכל יכול ומובטח שלא ישיב תפילתו ריקם, אם מתפלל להקב"ה באופן שהוא אצלו רק אולי יכול להושיעו ושמא יענהו, אין  

דבר מהקב"ה שידע וירגיש שהכל תלוי רק ביד ה', ובודאי שהוא רוצה לעזרו אם הוא ראוי  תפילתו כלום. ועל כן צריך האדם קודם שמבקש  
לכך. ורק באופן כזה תפילתו מתקבלת. ולכן תקנו מקודם לומר שבח, שאין זה משום חנופה ונשיאת פנים, אלא זהו כדי שהאדם ירגיש שה'  

. והנה אנו רואים הרבה אנשים שאומרים תהלים בעבור חולה רק אחר שכל  הוא הכל יכול, ורק באופן כזה יכול להתפלל לה' ותפילתו תתקבל
הרופאים כבר נתייאשו ממנו, וזה נראה כאילו שהם בוטחים לכתחילה בכוח הרופאים לרפאות, ורק אחר שכבר לא עזרו שאר ההשתדלויות  

יש להם להפסיד. אבל באמת אין זה הדרך הנכונה,    הם מתפללים לה' רק מצד שאין להם ברירה אחרת, וחושבים שאולי הוא יכול לעזרו ומה
ואין תפילה מועלת אם אינו בוטח שהכל ביד הקב"ה. ואם רוצה שתועיל לו תפילתו צריך מתחילה להשים מבטחו בה', ולומר תהלים לה' מתוך  

שה פיינשטיין זצ"ל, ספר "קול  )הרב מהידיעה שרק הוא הרופא לכל בשר, והרופאים הם רק שלוחים של הקב"ה, שנתן להם רשות לרפאות  
 רם" בעריכת הרב אברהם שלמה פישעליס זצ"ל( 

 
דאיתא ברב יוסף שאמר לרבא }עירובין נד.{ לפרש הפסוק "וממדבר מתנה" וכו' אם מגביה את עצמו   -"ונשב בגיא מול בית פעור" }ג', כ"ט{ 

ואיתא הוי קבל וקיים. וזה "ונשב" לשון עיכוב כמו "ותשבו בקדש ואשב  ינשא.  ,הקב"ה משפילו שנאמר "ומבמות הגיא", ואם חוזר בו מגאוה
בגיא )לשון הכנעה ע"י שיש לאדם הכנעה יכול להתעכב הרבה בעולם(. ועוד בזה "מול    בהר", פי' להתעכב הרבה בעולם כמו הוי קבל וקיים,

בית פעור". כי זה לעומת זה מי שפוער פיו על אנשי אמת, בא מגיאות וקנאה. והמתנהגים בענווה הם היפוך מהרשעים. וזה מול בית פעור  
שון בית פעור כי המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת כמו עבודתו של  היפוך מהפוערים פיהם, וכן מול לשון כריתה להראויים לכך. וכן ל 

 פעור נקרא בית פעור )רבי יעקב יצחק הורוביץ "החוזה מלובלין" זצ"ל, דברי אמת קכ"ז( 
 
  בחטאם של ישראל בפעור. "כי שך הפסוקים כאן יורה על היות איסור ההוספה והגרעון במצוות ה', נעוץ המ -לא תוסיפו על הדבר" }ד', ב'{ "

י הבנתו,  דק האדם לעצמו ויוסיף לו מצוות לפל פעור כי כל האיש וגו'", והביאור הפשוט בזה, כי אם ידק עיניכם הרואות את אשר עשה ה' בבע 

וכישראל   יותר ממה שנצטוינו בתורה, אף אם לטובה כוונתו ומדמה שמרבה כבוד שמים, עלול הוא להכשל באיסורים חמורים שבתורה, 

שנצמדו לבעל פעור. והיתה כוונתם בזה לבזותו בדמותם בלבם כי מצווה יקיימו בזה, אבל בהיות ביזוי זה דרך עבודתו נוקשו ונלכדו בעוון  

עבודה זרה, עד שיצא עליהם הקצף מאת ה', הרי שכל המוסיף גורע, כי אנו אין לנו אלא לקיים המוטל עלינו כהלכה. וכן לאידך גיסא ישנם  

במקצת, יועילו בזה להמון העם שישמרו עיקרי התורה, כי כבד הוא ממנו,   המדמים בלבם כי אם יקלו חכמי התורה, ויפרקו עולה של תורה

וכעין המתפשרים בזמננו, ונאסר זה באיסור "דלא תגרע", ונתפרש בהמשך הפסוקים טעם הדבר כי "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים  

דבקות בה' ובתורתו אשר נתן לנו ברוב טובו, היא מקור החיים האמיתיים, וכל שיפלס האדם לעצמו ארחות חיים  כולכם היום", והוא כי ה

                                                         ( עה"ת  זולתי במשפטי התורה, כמת הוא נחשב )הרב משה שטרנבוך שליט"א, ספר טעם ודעת 

נראה דכמו שאחר חטא העגל נשתברו הלוחות והיו האותיות פורחות   -ד ה' אלוהיך ושמעת בקולו" }ד', ל'{  "בצר לך ומצאוך וגו' ושבת ע

באויר }פסחים פ"ז:{, ואחר שנתרצה ניתנו להם לוחות אחרונות מחדש, כמו"כ אצל כל אדם כשחוטא ]וכל העבירות הן ענפי לא יהיה לך,  
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טא העגל[ נעשה אצלו כעין שבירת הלוחות ואותיות פורחות באויר, היינו דכל איש מישראל  כמבואר בתקוני זוהר }תק' כ"ב{, דהיינו מעין ח

הוא כעין הלוחות לגבי התורה, ובמן תורה נחקקו עליו אותיות התורה, וכן כל כמה שלומד נחקקים עליו דיני תורה, כמוש"כ }ה', י"ט{ "קול  

מרמז מה שהיה חרות על הלוחות, כי הלוחות מרמזים על גוף האדם שנוצר עפר מן  , ומתרגם אונקלוס: ולא פסק.. ועל זה " גדול ולא יסף

האדמה, והאדם צריך לזכך גופו שיהיה כעין סנפירינון, כמו הלוחות, ומכתנות עור ]בע'[ ישוב להיות כתנות אור ]בא'[. ומה שהאותיות היו  

דם. ואחר החטא האותיות פורחות באויר, שהאדם אינו יכול להיות  דמיוני שיתחברו דברי תורה עם גוף הא חרוטות על הלוחות היה פועל 

דבוק עם התורה, ואפילו לומד ולומד נשאר דבר בפני עצמו, והלימוד אינו פועל על האדם כלל לזכך ולטהר אותו, וכן הדינים שלומד אינו  

זכור הדינים כשבא לידי מעשה, וזה כעין שבירת  זוכרם כשבא לידי מעשה, כמוש"כ בספה"ק, דחטאות נעורים מסמאים עיניו של אדם שלא י

, שאז אחר  ושמעת בקולו הלוחות. וכשחוזר בתשובה ניתנים לו לוחות אחרונות מחדש, שידבקו דברי תורה בלבו. וזה: ושבת עד ה' אלוקיך 

ים חדשים ולומד מוסר  התשובה האדם שומע דברי תורה היטב, והדברים נכנסים לאזניו, וכל זמן שהוא ממשמש בה הוא מוצא בה טעמ

חדש, כידוע, ולענ"ד זה סימן מובהק אם תשובתו כראוי, כי כפי מה ששומע ומאזין אח"כ לקח מדברי תורה, זה סימן שנתקבלה תשובתו,  

      ץ צבי( אריה צבי פרומר זצ"ל הי"ד, אר יינו התורה, שהיא קול ה' בהדר )הרב וכפי ערך: ושבת עד ה' אלוקיך, כן הוא אח"כ: ושמעת בקולו, ה 

                                                                                                                                                                                     

לא פתח ב"אני" כמו שאמר לאבות "אני ה' אשר הוצאתיך מאור  למה   -"אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" }ה',ו'{ 

רר יותר מ"אנכי", שהרי יעקב אמר תחילה "אנכי עשו בכורך" }שם כ"ז{ לפי  וכשדים" }בראשית ט"ו{? וכן ליצחק וליעקב? שהרי "אני" מב

מבורר, אז לא ]אמר[ "אני עשו" שהיה משקר   " אנישלא רצה לייחד בבירור, אבל כשאמר "הקול קל יעקב" ואמר "אתה זה בני עשו", ויאמר: "

באביו, וכתיב }במדבר כ"ג{ "לא הביט און ביעקב", אבל עשו ]אמר[ "אני עשו בכורך", "אני" בבירור. וכתיב }שמות י"ב{ "אעשה שפטים אני  

להיכם המוציא אתכם" }שם ו'{, זהו  ה'", ואני לא מלאך }ספרי תבוא{, אלא לא הוצרך לברר בסיני מאחר שכבר בירר עצמו במצרים, "אני ה' א

"אנכי" בגי': כסא, מלמד }רש"י כאן פ' אתה הראית{ שקרע כל הרקיע עד  אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ואז ביררתי ייחודי.  

אני הוא ואין אלקים עמדי.  כסא הכבוד והראה להם הכל ואמר "ראו כי אני אני הוא" }להלן ל"ב{. ד' פעמים "אני" בפסוק }שם{, כי כל ד' רוחות 

והתחיל בא' ]של אנכי[ על שם ה' אחד נתן תורה אחת לגוי אחד על יד משה שכתוב }קהלת ז'{ "אדם אחד מאלף מצאתי", תתקע"ד דורות  

רון, ל' בלשון, פ'  ר" בגי' משה. והתחיל בא', א' נשמעת בגר" }תהלים ק"ה{, "לאלף ד  ועד משה כ"ו דור }עי' חגיגה י"ג:{, זהו "דבר צוה לאלף ד  

בשפתיים, על שם ה' אחד היה הווה ויהיה ועתיד להיות, כמו א' שנשמעת בגרון בבית הבליעה, ל' ]בלשון[ באמצע, פ' בשפתיים בסוף, על  

 )רבי אלעזר מגרמייזא זצ"ל, פירוש הרוקח על התורה(שם שהקב"ה ראשון ואמצעי ואחרון  

פרש"י:   -יך נתן לך" }ה', ט"ז{ ההאדמה אשר ה' אל ען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על יך למ הוך ה' אלי"כבד את אביך ואת אמך כאשר צ 

כיבוד אב ואם הוא בטבע ומן הראוי הוא כי הבן מכיר טובה בזה לאבותיו על   תבמרה. גם כאן יש לשאול מה לנו אימת "ציווה"? וי"ל כי באמ

כיבוד אב ואם אלא מכבד את מיטיביו, אבל מצווה לכבד אב ואם גם אם לא היטיבו עמו   שגידלו אותו, האכילוהו והשקוהו והלבישוהו, ואין זה 

מקטנותו, מ"מ מצווה לכבדם כי כן ציווה ה', ואז כשנצטוו ישראל על מצוות כיבוד היו אוכלים מן ולא היו האבות מאכילים לבניהם משלהם,  

ינו "כבד את  , ד'{ וכן יכבד בן אבותיו תמיד אפילו אם אינו נהנה מהם. והיוגם המלבושים גדלו עמהם כפרש"י ב"שמלתך לא בלתה" }להלן ח'

וך לכבד כשלא היו מספיקים לך ולא היתה לך הנאה הגופנית מהם, כן תהיה תמיד )הרב אברהם  אביך ואת אמך כאשר ציוך", כאשר צי

 שמואל בנימין סופר זצ"ל, כתב סופר על התורה( 

כל גבול והדימורליזציה נהנית מחופש  בזמן שהפריצות המוסרית עברה  -ה איככ -ות בין עיניך" }ו', ח'{ "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפ

יפריעו את היהודים מלהניח תפילין בקרון הרכבת, בתואנה שזה לא צנוע ל...חשוף את הזרוע? איך לא מתביישים   -מלא לעין השמש 

ים על צניעות כראוי לא באו עליהם הגויים בתואנות מעין אלו. אולם מאז נפרצו חומות  בנימוקים כאלה?! זה לעומת זה, ]כל עוד שמרו היהוד 

הצניעות אצל היהודים, שוב הגויים גוזרים על הנחת תפילין כאילו מטעמי צניעות[. "אם עזבתם את ה', מביא עליכם כל הקללות ומסיר כל  

לא גוף שלם לעשות המצוות, ויצא שאבדתם שני עולמות, שבזמן שאדם  הברכות עד שיכלו ימיכם בבהלה ופחד, ולא יהיה לכם לב פנוי ו 

טרוד בעולם הזה בחולי ובמלחמה וברעבון אינו מתעסק לא בחכמה ולא במצוות שבהן זוכים לחיי העולם הבא" }רמב"ם תשובה פ"ט, ה"א{.  

ידה היא לחזור ולהשלים עם הקב"ה ותורתו:  מהאמור רואים אנו, שאין זו מלחמה קלה, להלחם בהקב"ה. כי חזק הוא מאתנו. העצה היח

אלחנן בונם וסרמן זצ"ל הי"ד, מאמר "הקריאה של תקופתנו" קובץ מאמרים ואגרות ח"א ע'    אליך ונשובה" }איכה ה', כ"א{ )הרב"השיבנו ה' 

 (  , ספר קובץ פרשיותרל"א

  -כ"ה{ -ו וכו'" }ו', כ"דלחיותנו כהיום הזה וצדקה תהיה לנינו לטוב לנו כל הימים הת כל החוקים האלה ליראה את ה' אלויצונו ה' לעשות א"

ידוע מה שאמרו חכמי הטבע כי מהלך השמש ממזרח למערב הוא נגדי אליה ורק   . גםהשמש נקראת יום ראה לי בס"ד אמרו רבותינו ז"ל נ

ות  ובעה, וכתבו כן הוא דרכן ומהלכן של צדיקים במעשה המצ היא הולכת לקיים רצון הבורא שגזר עליה מהלך זה ואע"פ שהוא נגדי לט 

א ונמצא הם דוגמת השמש. ולכך  ת כדי לעשות רצון הבורו שאע"פ שהם נגדיים אל טבע חומר האנושי עם כל זה הם עושים בשמחה המצו

", חיות הנפש  לטוב לנו כל הימים לחיותנובשביל " '"ת את כל החוקים וכושוויצונו ה' לע"  וזה שאמר ". ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ב "כתי

פינו בעסק זה של  אל טבעו, כן גו הנקרא יום שהוא מהלכו ועסקו נגדי הוא השמש   "כהיום הזה" ועסקינו בהם מצד הגוף דומהוטובת הנפש.  

ות מאחר שאנחנו  ו יהיה לנו על המצ רוצה לומר קבלת שכר הנקרא בשם צדקה  ו",לנתהיה  וצדקה " אל טבעו ומחמת כן החוקים הוא נגדי 

 ( שנה שניה פר' ואתחנן)הרב יוסף חיים זצ"ל, "בן איש חי"   אל טבעינו על כן יש לנו יתרון שראוי לקבל שכר וא נגדי עוסקים בדבר שה

שמעתי ביאור נחמד בזה מהו שני פעמים "נחמו", ומהו "יאמר אלהיכם" לשון   -"נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם וגו'" }ישעיה מ', א'{  הפטרה:

כי דיבור הוא קשות ואמירה הוא רכות, ונודע כי הוי"ה   עתיד. דהנה נודע צדיקים מהפכין מידת הדין למידת הרחמים ורשעים בהיפוך, וידוע

אמר כי פי ה' דיבר, רצה לומר הוי"ה שהוא רחמים דיבר   כ'{  ה א', פורענויות בהפטרת חזון }ישעירחמים ואלקים דין, ולכן כשניבא ישעיה ה

  קשות, כי הפכו מידת הרחמים למידת הדין, ועתה ניבא על העתיד אחר שיתרצה להם ה' יתברך יהיה נחמה כפולה, ומהו כי יאמר אלהיכם, 

ת הרחמים, ואלקים שהוא דין יאמר גם כן  רצה לומר מלבד שיתנהג ה' יתברך עמנו במידת החרמים, אלא שיתהפך גם מידת הדין למיד

 רכות, וקל להבין ודברי פי חכם חן )הרב דוד שלמה אייבשיץ זצ"ל, ערבי נחל( 


