היום!
אשיכֶּם ִש ְּבטֵ יכֶּם ,זִ ְּקנֵיכֶּם ְּוש ְֹּׁט ֵריכֶּם ,כֹׁלִ ,איש י ְִּש ָּראֵ ל .י טַ ְּפכֶּם
צָּבים הַ ּיֹום כ ְֻּּלכֶּםִ ,לפְּ נֵי יְּהוָּה אֱ ֹלהֵ יכֶּםָּ :ר ֵ
ט אַ ֶּתם נִ ִ
ימיָך .יא ְּלעָּ ְּב ְּרָךִ ,ב ְּב ִרית יְּהוָּה אֱ ֹלהֶּ יָך--
נְּ ֵשיכֶּםְּ --וג ְֵּרָך ,אֲ ֶּשר ְּב ֶּק ֶּרב ַמחֲ נֶּיָךֵ :מחֹׁ טֵ ב עֵ צֶּ יָך ,עַ ד שֹׁאֵ ב ֵמ ֶּ
ּובאָּ לָּ תֹו :אֲ ֶּשר יְּהוָּה אֱ ֹלהֶּ יָך ,כ ֵֹׁרת ִע ְּמָך הַ ּיֹום.
ְּ

פרק ל
יא כִ י הַ ִמצְּ וָּה הַ ז ֹׁאת ,אֲ ֶּשר אָּ נֹׁכִ י ְּמצַ ּוְּ ָך הַ ּיֹום--ל ֹׁא-נִ ְּפלֵ את ִהוא ִמ ְּמָך ,וְּל ֹׁא ְּרחֹׁ ָּקה ִהוא .יב ל ֹׁא בַ ָּש ַמיִםִ ,הוא :לֵ אמֹׁר,
ֲשנָּה .יג וְּל ֹׁאֵ -מעֵ בֶּ ר לַ יָּםִ ,הוא :לֵ אמֹׁרִ ,מי ַיעֲבָּ ר-לָּ נּו אֶּ ל-
ִמי ַיעֲלֶּ ה -לָּ נּו הַ ָּש ַמי ְָּּמה ְּוי ִָּקחֶּ הָּ לָּ נּוְּ ,וי ְַּש ִמעֵ נּו אֹׁ ָּתּהְּ ,ו ַנע ֶּ
ּובלְּ בָּ ְּבָך ,לַ ֲעשֹׁתֹו{ .ס}
ֲשנָּה .יד כִ יָּ -קרֹוב אֵ לֶּ יָך הַ ָּדבָּ רְּ ,מ ֹׁאדְּ :ב ִפיָך ִ
עֵ בֶּ ר הַ יָּם ְּוי ִָּקחֶּ הָּ לָּ נּוְּ ,וי ְַּש ִמעֵ נּו אֹׁ ָּתּהְּ ,ו ַנע ֶּ
טו ְּראֵ ה נ ַָּת ִתי ְּלפָּ נֶּיָך ַהּיֹום ,אֶּ ת-הַ חַ יִ ים וְּאֶּ ת-הַ ּטֹוב ,וְּאֶּ ת-הַ מָּ וֶּת ,וְּאֶּ ת-הָּ ָּרע .טז אֲ ֶּשר אָּ נֹׁכִ י ְּמצַ ּוְּ ָךַ ,הּיֹוםְּ ,לאַ הֲ בָּ ה
יתּ--ובֵ ַרכְּ ָך יְּהוָּה אֱ ֹלהֶּ יָך ,בָּ אָּ ֶּרץ אֲ ֶּשר-
ִית ו ְָּּר ִב ָּ
ּומ ְּשפָּ טָּ יו; וְּחָּ י ָּ
אֶּ ת-יְּהוָּה אֱ ֹלהֶּ יָך לָּ לֶּ כֶּת ִב ְּד ָּרכָּיו ,ו ְִּל ְּשמֹׁר ִמצְּ ֹו ָּתיו וְּחֻּ קֹׁ ָּתיו ִ
אֹלהים אֲ חֵ ִרים--
ִית לֵ ִ
אַ ָּתה בָּ אָּ -ש ָּמה ְּל ִר ְּש ָּתּה .יז ו ְִּאם -י ְִּפנֶּה לְּ בָּ ְּבָך ,וְּל ֹׁא ִת ְּש ָּמע; וְּנִ ַד ְּח ָּת ,ו ְִּה ְּש ַתחֲ ו ָּ
ַועֲבַ ְּד ָּתם .יח ִהג ְַּד ִתי לָּ כֶּם ַהּיֹום ,כִ י אָּ בֹׁד ת ֹׁאבֵ דּון :ל ֹׁאַ -תאֲ ִריכֻּן י ִָּמים ,עַ ל-הָּ אֲ ָּד ָּמה ,אֲ ֶּשר אַ ָּתה עֹׁבֵ ר אֶּ ת-הַ י ְַּר ֵדן,
לָּ בֹוא ָּש ָּמה לְּ ִר ְּש ָּתּה .יט הַ עִ ד ִֹׁתי בָּ כֶּם הַ ּיֹום ,אֶּ ת-הַ ָּש ַמיִם וְּאֶּ ת-הָּ אָּ ֶּרץ--הַ חַ יִ ים וְּהַ ָּמוֶּת נ ַָּת ִתי ְּלפָּ נֶּיָך ,הַ ְּב ָּרכָּה
וְּהַ ְּקלָּ לָּ ה; ּובָּ חַ ְּר ָּת ,בַ חַ יִ יםְּ --ל ַמעַ ן ִת ְּחיֶּה ,אַ ָּתה ְּוז ְַּרעֶּ ָך.

רש"י
אתם נצבים היום כלכם –מלמד שכינסם לפני הקב״ה ביום מותו להכניסם בברית.
דבר אחר :לפי שהיו יוצאין מפרנס לפרנס – ממשה ליהושע ,לפיכך עשה אותם מצבה לזרזם .וכן עשה יהושע,
וכן שמואל :התיצבו ואשפטה אתכם (שמואל א י״ב:ז׳ ),כשיצאו מידו ונכנסו לידי שאול.
שפת אמת תרל"ג
הקדים אתם נצבים לפ' תשובה .שהראה מרע"ה לבנ"י כח התשובה כי בנ"י הי' אז בעלי תשובה כי במעמד הר
סיני הי' הרצון להיות בבחי' צדיקים גמורים ושלא יהי' דרך אחר כלל .ואחר החטא שחזרו בתשובה נכנסו
בברית ואלה וניתן ב' דרכים ברכה וקללה .ומ"מ אתם נצבים כו' כולכם לפני ה' שנתקבלו ביתר עוז .ואחז"ל
במקום שבע"ת עומדין אין צ"ג יכולין לעמוד ומקשין ע"ז
תרנ"ח
בפסוק א"נ היום .בכ"מ שכ' בתורה היום הוא בכל יום .לעברך בברית ה' .וא"כ שיש לבנ"י קשר וברית בה' כמו
שהוא ית' הי' הוה ויהי' כן יש לבנ"י חלק באחדות והתחדשות .והם למעלה מן הזמן בכח זה הברית .וצריך כל
אדם לעורר זאת ההתחדשות בכל יום בכח הבריתות .וז"ש כי המצוה כו' אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך
כו' .פי' זה הציוי המתחדש בכל יום א"כ הוא למעלה מן הזמן .מ"מ לא נפלאת הוא .בפיך ובלבבך לעשותו הם
ברית הלשון וברית המעור מאחר שנק' בריתות א"כ הם למעלה מן הטבע כנ"ל .ובאמת ע"י כל מצוה יכולין
להתדבק בזה השורש .אבל המצות שנק' בריתות הם עיקר כחן של ישראל .לכן כ' לא נפלאת הוא ממך דווקא
אבל מכל הברואים הוא נפלא ורחוק מאחר שהם תוך הטבע כנ"ל .לכן יש ב' אותות בכל יום ברית מילה
ותפילין מילה ושבת .מלה ברית המעור .ותפילין כח הדיבור כמ"ש רש"י טוטפת מלשון הטף אל דרום .וכמ"ש
למען תהי' תורת ה' בפיך .וכן שבת סהדותא איקרי ובו נפתח פיהן של ישראל בתורה וזה קריאת התורה
בשבת .וצריכין להתחזק בכח השבת ומכ"ש .בשבת זה שהוא שבת האחרון של השנה .ואיתא אלו משמרין
בנ"י שבת א' או ב' שבתות מיד הם נגאלין ועכ"פ בשבת שבסוף השנה צריכין לדבק בו .וגם בשבת שבתחילת
השנה החדשה.

לקוטי מוהרן רעב
רעב  -היום אם בקולו תשמעו
ֲבֹודת הַ ֵשם ֶּשלא י ִָּשים ְּל ֶּנגֶּד עֵ ינָּיו כִ י ִאם אֹותֹו הַ יֹום הֵ ן
(ת ִהלִ ים צ"ה) זֶּה כְּ לָּ ל גָּדֹול בַ ע ַ
הַ יֹום ִאם ְּבקֹולֹו ִת ְּש ָּמעּו ְּ
ֲבֹודתֹו י ְִּתבָּ ַרך לא י ִָּשים ְּל ֶּנגֶּד
ְּבעֵ סֶּ ק פַ ְּרנָּסָּ ה ו ְִּהצְּ טָּ ְּרכּותֹו צָּ ִריך ֶּשלא יַחֲ שב ִמיֹום לַ חֲ בֵ רֹו כַמּובָּ א בַ ְּספָּ ִרים ְּוכֵן בַ ע ָּ
ֲבֹודת ה נִ ְּד ֶּמה ְּלהָּ אָּ ָּדם כְּ ִאלּו הּוא ַמ ָּשא כָּבֵ ד ו ְִּאי אֶּ פְּ ָּשר
עֵ ינָּיו כִ י ִאם אֹותֹו הַ יֹום וְּאֹותֹו הַ ָּשעָּ ה כִ י כְּ ֶּשרֹוצִ ין ִל ָּכנֵס בַ ע ַ
לֹו ִל ָּשא מַ ָּש א כָּבֵ ד כָּזֹו אֲ בָּ ל כְּ ֶּשיַחֲ שב ֶּשאֵ ין לֹו ַרק אֹותֹו הַ יֹום ,לא י ְִּהיֶּה לֹו ַמ ָּשא כְּ לָּ ל ְּו גַם ֶּשלא י ְִּדחֶּ ה אֶּ ת עַ צְּ מֹו
ּובכחַ כ ָָּּראּוי ְּוכַיֹוצֵא בָּ זֶּה ִב ְּשאָּ ר הָּ עֲבֹודֹות כִ י אֵ ין ְּלאָּ ָּדם
ִמיֹום לְּ יֹום לֵ אמר ָּמחָּ ר אַ ְּת ִחילָּ ,מחָּ ר אֶּ ְּתפַ לֵ ל ְּב ַכ ָּּונָּה ְּ
עֹומד בֹו כִ י יֹום הַ ָּמחֳ ָּרת הּוא עֹולָּ ם אַ חֵ ר ְּלג ְַּמ ֵרי הַ יֹום ִאם ְּבקֹולֹו ִת ְּש ָּמעּו,
ְּבעֹולָּ מֹו כִ י ִאם אֹותֹו הַ יֹום וְּאֹותֹו הַ ָּשעָּ ה ֶּש ֵ
הַ יֹום ַדי ְָּּקא ,וְּהָּ בֵ ן.

