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  )כג. ג(בעת ההוא לאמר ' ואתחנן אל ה

לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג דימיתי  –" בעת ההיא" :י"מסביר רש
וט בילקומובא . ה שלא אכנס לארץ"שנשבע הקב שמא הותר הנדר

: שנאמר? תפילות] 515[ו "ומנין שהתפלל משה תקט) רמז תתקמ( שמעוני
  . ן הכי הוי"מנין ואתחנ –" 'ואתחנן אל ה"

לומדים שמשה התפלל חמש ' ואתחנן'וכי מכיון שכתוב , ונשאלת השאלה
 ע"ק בעל הפני יהושע זי"הגה הסביראלא ! ?מאות וחמש עשרה תפילות

  !בון הדברים יש כאןאלא חש ,הפשוט הגימטרייזוהי לא 
דהרי משה : נפלאגאוני והוא מביא חשבון .) ברכות לב(בספרו פני יהושע 

. י"כפי שפירש רש, רבינו התחיל להתפלל אחרי שכבש את סיחון ועוג
ו "שמלחמת סיחון ועוג היתה בט, מבואר .)בבא בתרא קכא(והלא בגמרא 

אם נספור . ראד' והנה משה רבינו נפטר בז. יום שכלו מתי מדבר, באב
  . נמצא מאתיים ימים –אדר ' ו באב עד ז"את הימים שישנם מט

נמצא שבחדשים אלו היה צריך להתפלל שש , בכל יום ישנם שלוש תפילות
ועל כן לא , בשבת הדין הוא שאסור לבקש על צרכיו, אמנם .מאות תפילות

  . התפלל על כך בשבתות
סך  –שלוש תפילות  כפול, ובשבעה חדשים ישנן עשרים ושמונה שבתות

יוצא שצריכים אנו להחסיר שמונים וארבע . הכל שמונים וארבע תפילות
  .סך הכל חמש מאות ושש עשרה תפילות –משש מאות 

הרי , וביום שהוא נפטר לא היו לו שלוש תפילות כי הוא נפטר בצהריים
  !שסך כל התפילות עולה בדיוק לחמש מאות וחמש עשרה

  )כג. ג(לאמר בעת ההוא ' ואתחנן אל ה
אל משה ' וידבר ה: "כגון', לאמר'בפסוקים רבים בתורה נכתבה המילה 

ה אמר למשה "שהקב', לאמר'ניתן לפרש את המילה ו, וכיוצא בזה" לאמר
 )בתורה שני מקומות דובעו(אך כאן . לומר לבני ישראל את הדברים

ר ולמי אמו, ה"שהרי משה מדבר עם הקב, כמיותרת' לאמר'נראית המילה 
אחד זה  –" לאמר: "י והסביר"בא רשלכן ! ?ה להעביר את הדברים"הקב

ה איני מניחך עד שתודיעני את "שלושה מקומות שאמר משה לפני הקבמ
  .תעשה שאלתי אם לאו

שרמז יש כאן בפסוק לגאולה  ,מובא" מאזני צדק" בספרמובא אך 
  ...שכה אנו זועקים ומצפים לה –לבוא  העתידה
בעת ההיא אביא אתכם ובעת : "אמר על ימות המשיחנ) פרק ג(בצפניה 

קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ בשובי את 
 –" ואתחנן: "וזה מה שמשה רבינו אומר כאן". 'שבותיכם לעיניכם אמר ה

" בעת ההיא לאמר"ש? ועל מה היא התחינה', אני מתפלל ומתחנן לפני ה
היא אביא בעת ה"את ה, "ת ההיאבע"אמור כבר את ה, ע"רבש, אנא –

  !...שתבוא כבר הגאולה השלימה, "ובעת קבצי אתכם, אתכם
  )כג. ג(בעת ההוא לאמר ' ואתחנן אל ה

דמיתי שמא הותר הנדר , לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג –בעת ההוא 
" ומתוק האור"בספר ? מדוע באמת חשב משה שהותר הנדר). י"רש(

טעם  :ע"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"הרהמובא הסבר נחמד לכך בשם 
יען ): "יב. במדבר כ(ה "הדבר שמשה רבינו לא נכנס לארץ כי אמר הקב

שאילו : "י שם"ופירש רש". לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל
: והיו אומרים, הייתי מתקדש לעיני העדה –דברתם אל הסלע והוציא מים 

מקיים דיבורו , ואינו צריך לפרנסה, אינו שומע, מה סלע זה שאינו מדבר
  ".קל וחומר אנו, של מקום

  

  
  
  
  

, כי הוא סבר שעם ישראל לא ישמעו? משה רבינו לא עשה זאת, באמת, ומדוע
 לכן העדיף שהקטרוג יהיה עליו ולא על, ואז יהיה עליהם קטרוג  עוד יותר גדול

  . אך הכוונה היתה טובה, שהמעשה היה לא טוב, נמצא. עם ישראל
, פחד משה רבינו מעוג מלך הבשן, כשהגיעו ישראל להילחם עם סיחון ועוג, והנה

אמר לו . בגלל הזכות שהיתה לו על שהודיע לאברהם אבינו שלוט נלקח בשבי
שאברהם , כי כל כוונתו בהודעתו לאברהם היתה, אל תפחד ממנו: "ה"הקב

ונה ולא הרי שהולכים אחרי הכו". ייהרג במלחמה והוא יקח את שרה לאשה
  .אחרי המעשה

? מדוע לא אכנס לארץ"ה "טען משה לפני הקב –" אם הולכים אחרי הכוונה"
  ".אף שהמעשה לא היה כשורה, הלא גם אני התכוונתי לטובה

" דימה שמא הותר הנדר, לאחר שכבש משה ארץ סיחון ועוג: "י"זהו שאומר רש
בהכאת הסלע הלא וכוונתי , פירושו שהולכים אחרי הכוונה, כי אם עוג מת –

  ... היתה לטובה
  )כו. ג(אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה ' ויאמר ה

הרבה  –" רב לך): "פרשת פינחס קלה( 'ספרי'י ומקורו ב"ובפשטות מסביר רש
  .רב טוב הצפון לך, מזה שמור לך) יותר(

מה היא  – ומעניין נתן כאן הסבר נפלא ע"זי" משך חכמה"ק בעל ה"הגהאך 
שישנו הבדל בין .) ראש השנה יח(מבואר בגמרא , דהנה": רב לך"כוונה ה

, ציבור יכול לעשות תשובה אף לאחר גזר דין: תשובת היחיד לתשובת הציבור
ה שיחזור בו "משה רבינו מבקש מהקב, והנה כאן. ויחיד יכול רק לפני גזר דין

ה שוב לא ואף שכבר היה גזר דין ולכאור. ממה שהענישו שלא להיכנס לארץ
הלא גם במעשה העגל נשבעת : ה"טוען משה רבינו לפני הקב, ניתן לבטלו

  !חזור גם הפעם! שתהרוג את כולם ולבסוף חזרת בך
, שבחטא העגל מדובר ברבים: קריםמר שקיים לכאורה הבדל בין שני המואין לו

הוא , שכן משה רבינו רבים זקוקים לו, משה רבינו – ואילו כאן מדובר ביחיד
  !נחשב הוא כרבים שתשובתם מועילה אף לאחר גזר דין –וכיון שכך , ול הדורגד

שבעת מסירת , ל מספרים"כי חז. כבר יש לך רב" רב לך: "ה"ענה לו הקבעל זה 
ומאחר וכבר . ההנהגה ליהושע היה משה רבינו יושב לפניו כתלמיד לפני רבו

, ר שרבים זקוקים לושוב אינך גדול הדו –ה "אומר לו הקב –כפוף הנך לרב אחר 
  ...ולא ניתן לאחר גזר דין לבטל את הגזירה שנגזרה עליך

השמר לך ושמור את נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו 
    )ט. ד(עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך 

התורה קושרת בין זכירת התורה והמצוות לקדושת : אומרים בשם צדיקים
יהא זוכר כל  –יהודי ואם פרוש ממראות אסורות  אם קדושות עיניו של. העיניים

ר הוא בעיניו אחר מראות ס, ואם להפך. והתורה נובעת בו כמעין, מה שילמד
ולא תתורו : "שנאמר ,הוא לא זוכר מה שלומד – שכחהבאז לוקה הוא  –אסורות 

וזה מה שהכתוב כאן רוצה ". למען תזכרו' וכו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם
מכיון  –" ופן יסורו מלבבך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך: "להשמיענו

שראו עיניך דברים שהם לא טובים  והנך סר אחר כל מראה ללא שום מחסום 
המסית אותך להביט , מכח יצרך הרע שבלבך –" מלבבך"? לעיניך ולמה

ולכן הוי זהיר בשמירת . בגלל זה תשכח את התורה שלמדת –במראות אסורות 
ו שתעמול "ולא ח, ובכך תזכה לזכור את התורה שלמדת כל ימי חייך, העיניים

    !..לריק ותשכח את הכל
  

בשבוע שעבר קבלתי לידי את שני הכרכים הנפלאים שיצאו : אמר הכותב
" קדושת עינים"של הספר  החדשים ממכבש הדפוס הלא הם שני הכרכים

  ל לא חדש "ספר הנה, בעצם. א"צ המשפיע הנודע רבי אהרן טויסיג שליט"להגה
  



 

  
  

והודפס  ,ו בכרך אחר"שכן הוא יצא לאור לראשונה כבר בשנת תשמ, כלל
אינצקלופדיה לנושא "עד שנודע בפי כל כ –בעשרות מהדורות מאז והופץ 

א את "בימים אלו הוציא לאור המחבר שליט, אך כאמור". שמירת העינים
ים שעין לא הספר בשני כרכים מפוארים בתוספת מאות מאמרים וסיפור

ואשרי לו ואשרי חלקו שזיכה ! שזפתם המביאים לחיזוק של ממש בנושא זה
  ...את כלל ישראל בחיבור כה חשוב

פתחתי בדברים אלו בכדי לספר בפניכם על מאמר מדהים שראיתי שם 
ק "כהיה זה כאשר נסעתי בשבוע שעבר לנחם את , בין מאות הדפים

 ,ל"ך לקחתי עמי את הספר הנבדר, א"ם לבית אבוחצירא שליט"האדמורי
ק בעל החקל יצחק "הרהראיתי מובא שם בשם ) 'עמוד תט' בחלק ב(, והנה

חודשי 'נקראים ' תמוז אב'שהנה ידוע שחודשי , ד"ע הי"מספינקא זי
". עיני עיני יורדה מים: "וכופל) טז. איכה א(וכנגד זה בא הכתוב ', העינים

ויוסף ישית ידו ) "ד. בראשית מו(ובכך הוא מסביר באריכות את הכתוב 
וכך . לתקן את מידת העינים –" על עיניך", שיוסף ישית  כוחו –" על עיניך

, דהיינו" יוסף ישית על עיניך"אלפים לגלות אדום ' ולסוף ה: הוא מסיים
 ! "משיח בן יסף יהיה הגואל הראשון ויבוא מקודם לתקן העינים"

בני ישראל בעת ההספד הסוער  מיד נזכרתי במה ששמעתי יחד עם אלפי
בערב שבת  א"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"ק האדמו"כוהנרגש שהספיד 

ר הקדוש רבי אלעזר אבוחצירא "ק האדמו"כאחיו קודש פרשת מסעי את 
וכך היו . שכידוע שמר על עיניו באופן קדוש מאוד באופן לא טבעיע "זי

שיח מלעזר א: הםראשי התיבות  –שראל יני בסעי מלה א: חלק מהדברים
  !סתם ולא יסף. וסףין ב

וכאשר באתי לבית . מובנים הדברים היטב, ל"אך עכשיו לאור הדברים הנ
ק "א את הדברים שכתב הרה"ר רבי דוד שליט"הראיתי לאדמו, האבלים

מיד אף , ע והיה נסער לראות זאת ויצא מגדרו ממש"בעל החקל יצחק זי
ביקש ממנו (לשאר המשפחה  א וכן"ם שליט"הראה זאת לאחיו האדמורי

שהיו ממש המומים מלראות את הדברים ) ל אצלו"שאשאיר את הספר הנ
  ...שיתקן את העינים" משיח בן יוסף"שלפני הגאולה יבוא מקודם , כתובים

 

  )טו. ד(ונשמרתם מאד לנפשותיכם 
: ע"ק רבי ישראל סלנטר זי"הגהבשם  ע"ק מבריסק זי"הגההיה אומר 

אבל , י שגם אם בדרך כלל הוא לא נוטה לחומרותלפעמים רואים יהוד
יסרב בכל תוקף לנסוע בשבת או לאכול ביום , כשנחלה במחלה קשה

  ?  זו" צדקות"מה פשר . למרות שמחויב הוא לעשות על פי דין, כיפור
כל זמן שהאדם בריא יש לו שש מאות ושלוש עשרה : אלא ההסבר הוא

ל שש מאות ושלוש עשרה ואז היצר הרע מתחלק על כ. מצוות לקיים
: והיא, עליו מצוה אחת בלבדמוטלת , אבל בשעה שאדם חולה. המצוות

וכאשר יש לאדם רק מצוה אחת אז היצר ". ונשמרתם מאד לנפשותיכם"
ולכן , ונלחם בכל כוחו להכשיל את האדם בקיומה, הרע אחוז בה כל כולו

במצבים ולא מוכן להישמע להוראות התורה " צדיק"הוא נעשה פתאום 
    ...אלו

  )לה. ד(הוא האלקים אין עוד מלבדו ' אתה הראת לדעת כי ה
ק בעל הדברי חיים מצאנז "הרה פירוש נפלא וחיזוק לאיש היהודי נתן כאן

אמנם כאשר עם ישראל היו נתונים תחת עול ש, דהמתבונן יראה :ע"זי
, מה שהביא, אולם .ה במידת הדין"נתגלה הקב, השעבוד של המצרים

הוא מידת הדין , לגאולת ישראל ממצרים קודם הזמן, ו של דברבסופ
ולבסוף קושי , שנה 400שכידוע הם היו צריכים להיות במצרים . בעצמה

שמידת הדין של , אם כן, נמצא  .שנה בלבד 210השעבוד חסך זאת ל
שהרי על ידה יצאנו , שיעבוד מצרים הפכה בעצמה למידת הרחמים

, "הוא האלקים' אתה הראת לדעת כי ה: "וקכ כוונת הפס"וזו א. ממצרים
, דהיינו מידת הרחמים, "'כי ה", בהיותך במצרים ראית במו עיניך, כלומר

כי מידת הדין בעצמה הפכה את הדין  –" האלקים"פועל יוצא של " הוא"
  ...לרחמים

  

אין עוד "ש: ממשיך הכתוב ואומר? עלינו להגיע מכךלאיזו מסקנה ו
ואם בכל . ל אחד-ן וגם מידת הרחמים שייכים לקשגם מידת הדי, "מלבדו

מי כי . 'הסיבה להבדל היא במקבל את השפעת ה, זאת יש הבדל ביניהן
. חש את ההיפך, ומי שלא זכה', רואה בכל דבר את חסד ה, שמגיע לו

לפי מה נקבע מי יינזק ומי  –יש בה כח להועיל וכח להזיק , לדוגמא, השמש
  . כות החומר המקבל את השפעתההכל תלוי באי? יזכה בתועלת

  
  
  
  
  
  

  
  

, אולם יש, המגיע ממידת הדין, מוהיא דבר רע מצד עצ, לכאורה', מחלה, 'כמו כן
והאדם מגלה עד כמה , ואפילו מחלה קשה הופכת לגילוי של מידת הרחמים

  ...התחסד אתו הבורא יתברך כשגרם לו לחלות
  

המיסד הבלתי נשכח של למנהל ו ואירעאחד הסיפורים המופלאים בענין זה 
. ל"רבי משה פראדו זצהלא הוא  בבני ברק" אור החיים"המוסדות המפוארים 
   :"ומתוק האור"הסיפור מובא בספר 

בכדי לגייס כסף עבור  אמריקההיה זה באחת המסעות בהם נסע והרחיק ל
חומו טיפס ועלה והוא היה , אך מיד כשהגיע לאמריקה חש ברע. 'מוסדותיו הק

ובאותם השעות התגנבה אל ליבו תחושה . למיטתו מרותקות חייב להי
ההולך לדבר מצוה , שאני, תכןיואיך י, הלא שלוחי מצוה אינם ניזוקין: ממורמרת

  !.. ?חולה, באופן ברור כל כך
וכשראה , ת ליבוהוא ביקש להאזין לפעימו, ג המקוםרופא הוזעק למיטתו כמנה

? עוד יהודים שלובשים טלית קטן יש! מה: "התרגש ואמר, את הציצית הצחורה
  "...  אני זוכר זאת מהעיירה

יוק בד' חולה'בורא העולם עשה אותילא לשוא , מין הארה נזרקה בו באותו רגע
  ... ככל הנראה על כתפיי תפקיד מרומם מוטל, במקום הזה

אתה יודע אמריקה התקדמה : "הוא חייך לעבר הרופא בחיוכו הכובש ואמר לו
י גם לך להצטרף אל הגל החדש של החוזרים לכור מחצבתם ולא כדא, עם השנים

  "...לפגר מאחור
שווי מאות רבות של ב ,היה זה זוג תפילין יקר ערך. הושיט לרופא, "קח לך"

הבטיח להניח את , הרופא חייך. אותו רכש כמתנה עבור נדיבי הישיבה, דולרים
ירצה לערוך , ר בישראלואמר כי אם יבוא אי פעם לבק, התפילין מידי יום ביומו

  . איזשהו ביקור במוסד המעניין שלו
  .נטל את שכרו והלך לו, רשם תרופות אחר

ושוב יכול היה למלא את תפקידיו , תוך זמן קצר התאושש רבי משה מן המחלה
  .ולאחר מכן לשוב ארצה להמשך פעילותו הענפה, הרבים

  . לגמרי והפגישה עם אותו רופא פרחה מזיכרונ
אלמוני מבקש . באחת הימים מתקבל טלפון במזכירות המשרד. ושנים חלפ

  . לשוחח עם הרב פרדו
, רבי משה לא הצליח לזהותו, הלה הציג את עצמו בשמו וביקש לבוא למשרד

מלהדריך אותו באופן מדוקדק בדרכי הגישה , כמובן, אולם מכל מקום לא נמנע
. ת נזכר רבי משהרק כע. והנה מופיע האורח בפתח, חלפה שעה קלה. למקום

  ... היה זה הרופא הישיש ההוא
לא עבר עליו , שמאז אותה פגישה, הרופא סיפר לו. הוא קידם את פניו בשמחה

וכי הוא מקיים גם את הבטחתו השניה ובא לבקר , יום ללא הנחת תפילין
 ,הניח רבי משה יד אוהבת על שכמו וערך לו סיור מקיף בכל האגפים. במוסדות

לו כוס שתיה  גלבסוף החזיר אותו אל המשרד ומז .דרי הלימודיםבפנימיות ובח
  .צוננת

בטוח הייתי שמדובר במקום ", והניח את ידו על השולחן, אמר הרופא, "לא יאמן"
  "... ממלכה מפוארת, והנה אני מגלה קמפוס שלם, קטן ועלוב

, כל חיי חסכתי כסף, אני אדם ערירי, ראה רבי: "הוא שתק לרגע ואחר אמר
מבקש אני לתרום את כל רכושי לטובת מוסדות ... ולם אדם אינו חי לעולםא
  !!!"אור החיים"

שהיה עד כה , רבי משה לא ידע כיצד להודות למיטיב, התרגשות עמדה במשרד
את : לבסוף נטל סידור שעמד על שולחנו והקריא לו מתוכו. אלמוני ובלתי מוכר

אדם אין מלוין לו לא כסף ולא  בשעת פטירתו של" : )י. אבות ו(דברי המשנה 
: והסביר, "אלא תורה ומעשים טובים בלבד, זהב ולא אבנים טובות ומרגליות

מלבד תורה , כסף אבוד מבחינתו, לכאורה, הוא, כסף שאדם משאיר בעולם"
  !".ולשני הדברים הללו זכית בתרומתך כאן, ומעשים טובים שרכש בכספו

  .דברים נוסחו כחוקוה, ד נוטריון"במהירות הובא לשם עו
לפני שנים כשחליתי , ר הוא האדםיוכמה ע: "אמר רבי משה, כשיצא הקשיש

, התנחמתי בעובדה. התמרמרתי על שאיני מצליח למלא את תפקידי ,באכסניה
, אבל לא שיערתי, שבשל אותה מחלה זכיתי לקרב אדם להנחת תפילין

בה זכינו , ומהנטעתי את הבסיס לתרומה העצ, שבאמצעות אותה מחלה עצמה
  ".היום

היא עצמה , אשר נדמתה בתחילה כמידת הדין, אותה מחלה, הנה כי כן
  ...התגלגלה והתהפכה למידת הרחמים

      "!!!הוא האלקים -' אתה הראת לדעת כי ה"
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