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 לב לדעת .

 מה אתה רוצה באמת?

              

 ספר דברים פרק כט 

ר ָעָשה  ם ֵאת ָכל ֲאשֶׁ יתֶׁ ם ְראִּ ם ַאתֶׁ ר ֲאֵלהֶׁ ֹּאמֶׁ ְשָרֵאל ַוי ל ָכל יִּ ה אֶׁ ְקָרא משֶׁ ה ַויִּ ם ְלַפְרעֹּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ ם ְבאֶׁ ָוד ְלֵעיֵניכֶׁ ְידֹּ

ים ָהֵהם: ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֹו: לִּ ים ַהְגדֹּ ְפתִּ ת ְוַהמֹּ תֹּ ר ָראּו ֵעינֶׁיָך ָהאֹּ ֹלת ֲאשֶׁ ְולֹא ָנַתן )ג(  )ב( ַהַמּסֹות ַהְגדֹּ

 הזה.  ַעד ַהּיֹוםְיֹדָוד ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלְשֹמַע 

 רש"י על דברים פרק כט פסוק ג 

 להכיר את חסדי הקב"ה ולידבק בו: -)ג( ולא נתן ה' לכם לב לדעת 

שנתן משה ספר התורה לבני לוי כמ"ש בפ' וילך ויתנה אל הכהנים  שמעתי שאותו היום -עד היום הזה  

נו בסיני וקבלנו את התורה וניתנה לנו בני לוי באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו משה רבינו אף אנו עמד

ומה אתה משליט את בני שבטך עליה ויאמרו לנו יום מחר לא לכם ניתנה לנו ניתנה ושמח משה על הדבר 

 הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום:ועל זאת אמר להם היום הזה נהיית לעם וגו' היום הזה 

 ( מדרש רבה דברים פרשה ז פסקה י 7)

לב לדעת א"ר שמואל בר נחמני בשביל עצמו א"ל משה את הדבר הזה כיצד שני דברים ד"א ולא נתן לכם 

גזר הקב"ה אחד על ישראל ואחד על משה אחד על ישראל בשעה שעשו אותו מעשה מנין שנאמר )דברים 

ט( הרף ממני ואשמידם ואחד על משה בשעה שביקש משה ליכנס לארץ ישראל אמר לו הקב"ה לא תעבור 

ה ומשה ביקש מן הקב"ה לבטל את שתיהן אמר לפניו רבש"ע סלח נא לעון העם הזה כגודל את הירדן הז

חסדך ובטלה של הקב"ה ונתקיימה של משה מניין שנא' )במדבר יד( סלחתי כדברך כיון שבא ליכנס לא"י 

התחיל אומר )דברים ג( אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אמר לו הקב"ה משה כבר בטלת את שלי 

י את שלך אני אמרתי ואשמידם ואת אמרת סלח נא ונתקיים שלך ואף עכשיו מבקש אני לקיים את וקיימת

שלי ולבטל את שלך א"ל הקב"ה משה אין אתה יודע מה לעשות אתה רוצה לאחוז את החבל בשני ראשין 

ל א"ל אם אעברה נא אתה מבקש לקיים בטל סלח נא ואם סלח נא אתה מבקש לקיים בטל אעברה נא אריב"

כיון ששמע משה רבינו כך אמר לפניו רבש"ע ימות משה ומאה כיוצא בו ולא תנזק צפורנו של אחד מהם 

והתחיל מוכיחן א"ר שמואל בר יצחק כיון שנטה משה למות ולא בקשו עליו רחמים שיכנס לארץ כנס אותן 

ה' לכם לב לדעת א"ל אחד פדה ס' רבוא בעגל וס' רבוא לא היו יכולין לפדות אדם אחד הרי ולא נתן 

אמר להם אי אתם זכורים כל מה שהנהגתי אתכם במדבר שנא' )שם כט( ואולך אתכם מ' שנה במדבר 

 וגו':

 שנת ]תרל"ד[  -פרשת תבא  -שפת אמת ספר דברים  

שעמדו על הר  ולא נתן ה'. לכם לב לדעת ועינים כו' ואזנים לשמוע כו'. וקשה כי דור המדבר הוא דור דיעה

סיני. אך לא כתיב לא נתן לכם דעת כו'. רק הכלים לב ועינים ואזנים. כי בוודאי כשעמדו על הר סיני היו 

כמו בלי גוף כמ"ש נפשי יצאה בדברו והם ממש דור דיעה בלי גוף ותיקון הגוף ניתן לבנ"י כשנכנסו לא"י. 

מדת לאדם דעת איך לצאת מחומר הגוף והכלל שהקב"ה נתן לבנ"י ב' אלו הדברים תורה הקדושה שמל

להיות חיבור הנשמה והגוף א"י ובהמ"ק היא לקרב הגשמיות וחומר הגוף ג"כ אל הקדושה והגשמיות. ו

   ביחד. כמ"ש כי תבאו ונטעתם כו' וזה תיקון הגוף הי' חסר להם קודם ביאת הארץ.



 שם משמואל.

יח. אך האמת שבשמים אין מקמצים כלל וברצונו ולא נתן ה' לכם לב לדעת. להבין מה חטאם בזה ומה מוכ

יתב"ש להשפיע כל טוב, אך המניעה היא מצד המקבלים שאינם ראויים לקבל ועומדים מרחוק. אך באם 

האדם יש לו תשוקה רבה להתקרב להשי"ת, ממילא נמשך ונתקרב למקום ששם תשוקתו. וכמו שאמר כ"ק 

ע"ב( הי' מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי בעיקרו קנה  אאמו"ר זצוקללה"ה בדברי המשנה עירובין )מ"ט

שם שביתה, ואמר הטעם כי כמקום שרצונו וחשקו להיות שם הוא. וע"כ אם יש לו תשוקה להשי"ת באמת, 

יכול להשיג אף דברים שגבוהים ממנו וממדרגתו. וז"ש ולא נתן ה' לכם לב לדעת, שאם הי' להם רצון 

ים, א"כ הי' החסרון מצדם. וזהו הענין שבשבת בנקל לשוב בתשובה כמו ותשוקה הי' נותנין להם מן השמ

שאמרו שבת בו תשוב. דהנה באמת האדם שחטא ונעקר מכלל ישראל איך יכול לבוא לתשובה, כי הוא 

אך מחמת הרצון והחשק של האדם לשוב לשרשו כמקדם, עי"ז הוא יכול לבוא לתשובה  רחוק מאד.

מאד לבוא, מאחר שעדיין עומד מבחוץ מאין יבוא לו הרצון. אך בשבת שהיא  אך לזה הרצון ג"כ קשהכנ"ל. 

עת רצון, ובפרט במנחה שהיא רעוא דרעוין ונפתח הרצון העליון למעלה וכמים פנים אל פנים, כמו כן נפתח 

 אצל האדם רצון ותשוקה לבוראו, ע"כ שבת היא זמן תשובה:

וצש"ק תיכף אחר חצות לילה, כי כל מה שיכולין לקרב ובזה יובן מנהג החסידים שמקדימין הסליחות במ

 לשבת טוב יותר, מחמת שאז היא עת רחמים ורצון ושעת תשובה וכנ"ל. והבן כ"ז:

 ליקוטי תורה ראש השנה.

והנה האדם נידון בר"ה על המשכת אלקות שבו אם הוא ראוי להיות גילוי אלקות בנפשו והיינו לפי מעשיו 

לאלהי יעקב שבבחי' יעקב שיש בבחי' זו מלחמה צריך להתגבר על המונע בשנה שעברה, וזהו משפט 

, שלכן נתקנו ..ופעמים שהוא מנצח ולפעמים הוא מנוצח כי לאום מלאום יאמץ ולכן בזה יש משפט לאלהות

שמבקש  עורר רחמים רבים ובקשות סלח לנו להיות גילוי רצון העליון בנפשו כאדםעשי"ת ויו"כ ל

לוח לו על מה שחטא נגדו, שעיקר בקשה זו להעלות לבבו ורצונו אליו שבשעת החטא מחבירו למחול ולס

היה מהופך פניו ממנו ולא היה לבו ורצונו עמו והמחילה הוא חזרת הרצון, כך מבקשים סלח לנו שאין 

הבקשה על יראת העונש אלא על גילוי הרצון שלא יהיה בהעלם והסתר פנים ולא יהיה גשמיות העולם 

 כו'מעלים 


