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( )תשפ"ב ט"ו באב - שבת נחמו -פרשת ואתחנן 

 בעוה"ז כחיית השדה וכעוף הפורח""הניחני 

( בחז"ל  איתא  כג(.  )ג,  ה'",  אל  רבה"ואתחנן  יא    מדרש  פרשה 

תפילות    חמש מאות וחמש עשרהפסקה י( שהתפלל משה רבינו  

" "ואתחנןכמנין  )וכן  =  שירה"   "515" =  תפלה,  ו"515"  אהבת  , 

, שהם כנגד תורה, תפלה וגמילות חסדים  515" )עם הכולל( =  חינם

שעליהם העולם עומד(. "וכך אמר משה רבינו לפני ה' יתברך, רבונו  

הניחני כחיות  של עולם, אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל  

ורועות  השדה כך    את העולם,, שהן אוכלות עשבים ושותות מים 

לו הקב"ה,   אמר  כאחת מהן.  לפניו,  תהא נפשי  אמר משה  לך!  רב 

לאו   אם  עולם,  של  שהוא  רבונו  זה  כעוף  הזה  בעולם  הניחני 

 בכל ארבע רוחות העולם. אמר לו הקב"ה רב לך". פורח

ביאור רב צריכים  רבינו והדברים  משהגיעה שעתו של משה   ,

לסיים את חייו כבן אנוש, הוא ידע מה מצפה לו בעולם האמת, הוא 

ה קבלת  בעת  במרום  היה  החיים  הרי  נראים  כיצד  וראה  תורה 

הזה   בעולם  להשאר  בבקשתו  היה  טעם  מה  כן,  ואם  האמיתיים, 

כבעל חי המשוטט בשדות או כעוף הפורח באויר?  וכי יש משמעות  

לחיי הכלב והציפור מול השהיה בעולם שכולו טוב, במחיצת הבורא  

 יתברך בעולם הנשמות? 

הוא הענין  חי  וביאור  בעל  שלכל  שעל,  תפקיד  הוא    יש  ידו 

, אין אנו יודעים בדיוק מהו תפקידו של כל יצור  מרבה כבוד שמים

בבריאה, אך באופן כללי אנו יודעים כי "כל הנברא לכבודי בראתיו". 

שמים  כבוד  ולהרבות  תפקיד  למלא  העדיף  רבינו  משה 

ציפור של  חיים  יחיה  שהוא  בכך  , מאשר לקבל שכר  אפילו 

את השאיפה הצריכה   ללמודומכאן עלינו  וליהנות בעולם הנצח.  

למלא את ישותו של כל נברא למלא תפקידו ולהרבות כבוד שמים  

נוצר   הוא  לכך  כי  תנאי,  ובכל  מצב  שם  בכל  ולקדש  לפרסם 

 .שמים בעולם

 

 ארבעה תנאים לקבלת התפלה 

" הקדוש האור החיים"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר", )ג, כג(. "

  א( שיתפלל כעני לה.  לקבלת התפ  ארבעה תנאיםשצריך    ,כותב

הדופק על הפתח, כדרך אומרו )משלי יח, כג( "תחנונים ידבר רש". 

שיבקש הרחמים.    ב(  התפילהממקור  זמן  אומרו  ג(  כדרך   ,

  ד( שתהיה תפלתו ".  עת רצון)תהלים סט, יד( "ואני תפלתי לך ה'  

שהובא מפורשת   וכמעשה  הגון.  בלתי  פירוש  סובלת  תהיה  ולא 

רבה)  במדרש בדרך   אסתר  מהלך  היה  אחד  כד(,  אות  ז  פרשה 

ומדוחק הדרך נתייגע ונתקלקלו קרסולי רגליו, אמר "הלואי שהיה 

לי חמור", עבר עליו איש אחד מהרומיים שעתה ילדה לו חמורתו  

ה אמר,  זה".  עיר  עליך  והרכב  "קח  לו  ואמר  אחד,  תפילתי  עיר  רי 

נשמעת, אבל לא שאלתי כהוגן, כלומר, לא פירשתי דברי אם ארכוב 

 אני על החמור או להרכיבה עלי.

" לשון תחנונים, זה  ואתחנן והוא מה שנתכוין משה במאמרו כאן "

ראשוןכנגד   "תנאי  ה' .  כנגד אל  זה  הרחמים,  ממקור  שביקש   "

לה  , פירוש בעת הידועה לקבלת התפי"בעת ההיא"  .תנאי שני

שהיא עת רצון, כי מי יודע את הרצון כמשה, ואפשר שזה היה בעת 

אשר אמר לו ה' )לעיל ב, כד( "החל רש". ארץ סיחון ועוג וכו', וזה  

, פירוש, פרש אמריו כמצטרך, שלא  "לאמר".  שלישיכנגד תנאי  

 .תנאי רביעייסבלו דבריו דבר בלתי הגון, וזה כנגד 
 

 ם" הסגולה הנפלאה של ה"קובץ שיעורי

הזה" בדבר  עוד  אלי  דבר  תוסף  ב""אל  כתב  כו(.  )ג,  קובץ , 

" )קידושין כב.(, על הפסוק "ואם אמר יאמר" )שמות כא,  שיעורים

איתא   וישנה.  שיאמר  עד  אמר  במדרשה(,  ע"ה  רבינו  דמשה   ,

" לארץ  שיכנס  אדוניבתפילתו  את  "אהבתי  הקב"ה,  זה  את  " 

"אשתי התורה,  זו  בני"  "ואת  ישראל,  אלו  א"  חפשילא  ", צא 

והקב"ה השיב לו "אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה". ואמר הגאון  

דיסקין לייב  יהושע  בכל    ר'  בקי  היה  ע"ה  רבינו  דמשה  ז"ל, 

התורה וידע בבירור שבטענה הזאת יזכה בדין, כביכול על כרחו של  

הקב"ה, כי לית ליה שום פירכא. ובאמת כן היה, אבל הקב"ה אמר  

", היינו שלא יחזור וישנה, עוד בדבר הזה  אל תוסף דבר אלילו "

מפי   ושמעתי  וישנה.  שיחזור  עד  יאמר",  אמר  "ואם  מו"ר  וכתיב 

 זצ"ל עכ"ל. הגר"ח הלוי

לנו   נפלאההרי  יאמר    סגולה  מינן,  בר  בצרה,  נמצא  אדם  כאשר 

 וישנה כנ"ל, ואז מובטח לו שתתקבל תפילתו.

  בחיד"א איתא וכן הוא  הגר"א, שבזוהר הק'  ועוד מובא בשם  

קדומים")ב משה   "נחל  בידי  קבלה  שהיתה  הקדמונים(,  בשם 

" פעמיים  מזכיר  שאם  לכן  נארבינו,  מתקבלת,  שתפילתו  בודאי   "

" אמר  מרים  על  לה  ל -אכשהתפלל  נא  רפא  גימ' נא  )דהוא   "

"אעברה  מיכאל   אמר  כאן  וגם  הכולל(,  להמשיך  נאעם  ורצה   ,"

אלי  נא"ואראה   "אל תוסף דבר  לו הקב"ה  אמר  " שיהיה פעמיים. 

 עוד בדבר הזה".
 

 משל המגיד מדובנא המחייב יראת תלמידי חכמים

יג(. בגמרא )פסחים כב:(   )ו,  "את ה' אלקיך תירא ואותו תעבוד", 

העמסוני  מובא: )כל   שמעון  שבתורה  "אתין"  כל  את  דורש  היה 

" המילה  שמוזכר  כיון  אתאיפה  משהו(,  מכך  ולומד  דורש  היה   "

לא ידע מה לרבות. עד שבא   -שהגיע ל"את ה' אלקיך תירא" פירש  

עקיבא תירא"    רבי  אלקיך  ה'  "את  תלמידי    - ולימד  לרבות 

 .חכמים

מה הכריח את רבי עקיבא לכלול יראת תלמידי חכמים   ויש להבין

זצ"ל את הדבר על פי  המגיד מדובנא  עם יראת ה'? אלא הסביר  

הפתחים   על  מחזר  שהיה  עיוור  לעני  כדי    -משל:  נדבות,  מקבץ 

היו   לא  עירו  אנשי  אולם  רעבונו,  את  להשביע  במה  לו  שיהיה 



, לכן עלה עשירים, ובקושי רב עלה בידו לאסוף מעות לכדי חיותו

בניקל,   יותר  נדבות  יקבץ  שם  אולי  אחרת,  למדינה  לנסוע  בדעתו 

וכיון שהיה עיוור לקח לו בן לויה אשר יוליכו ממקום למקום, וסידר  

לעצמו רשיון מעבר למדינה אחרת. ויהי אך יצא מעירו פנה לעבר  

הגבול, עצרוהו שומרי הגבולות וביקשו את האישור הנדרש למסעו.  

יוור מחיקו את האישור והראה להם. אמרו לו: אכן  הוציא העני הע

הדרך פתוחה לפניך לנסוע ממקום למקום, אולם היכן רשיון המעבר  

של האדם אשר מוליך אותך? החזיר להם העני: האישור כולל רשיון  

גם לאותו אדם, כי כתוב בו כך "פלוני העני העיוור נתונה לו רשות  

ו למדינה".  וממדינה  לעיר  מעיר  מסוגל לנסוע  אינו  העיוור  הלא 

 ללכת לבדו, ואם כן בודאי הרשות נתונה גם למי שמוליך אותו.

תירא",    והנמשל: אלקיך  ה'  "את  אומרת  שהתורה  הלא כיון 

האדם הפשוט נחשב כעיוור שאינו יודע ומסוגל לראות את 

שיוכל לרכוש את היראה, על כרחך שעלינו לירא אף    הדרך הטובה

את האדם בינה ודרכי היראה, שאם    מהתלמידי חכמים המלמדים

 )עלון פנינים(                               לא כן איך נשיג את יראת ה'...                            

 

 בכח האמונה והתפילה להמתיק רוע הגזירה 

זצ"ל )את  מרן הגרי"ש אלישיבשהתרחש אצל  מעשה מופלא

שכתבו   כפי  נביא  המעשה  זילברשטייןעיקר  שליט"א    הגר"י 

 עצמו, בהקדמה לאחד מספריו( וכך סופר: 

חלה במחלה קשה, והרופאים חיוו את דעתם   תלמיד חכם מופלג

שאפסה כל תקוה. הם קצבו את קיצו לתקופה קצרה רח"ל. למרות  

א  בכיר  רופא  יש  שם  לחו"ל,  להטיסו  שכדאי  שטענו  היו  חד  הכל, 

שאולי יתן מרפא למחלה זו. נכנסו אל מרן הגרי"ש אלישיב והציגו  

בפניו את הנתונים, ושאלוהו האם כדאי להטיס את התלמיד חכם  

שלדעתו לא כדאי או שמא לא? עיין מרן הגרי"ש בנתונים ואמר  

 .להטיסו

אשתו של הת"ח  ימים הגיעה  כמה  וביקשה    לאחר  לביתו של מרן 

לשאול דבר מה. היא החלה לבכות בכי תמרורים בחדרו של הרב  

אז   אוכל  האם  מכל,  הגרוע  חלילה  יקרה  אם  ואמרה:  אלישיב 

להם   ולומר  היתומים  ילדי  של  בפניהם  הכל להסתכל   שעשיתי 

 למען אביהם?

ראויה    תשובה  לה  תהיה  האם  ושאלה:  הבוכיה  האשה  הוסיפה 

דין של מעלה, כשישאלו אותה האם עשתה הכל    לשאלה זו גם בבית

 למען בעלה? 

" ואמר:  דבריה  את  רבינו  את  שמע  להטיס  כדאי  כן,  אם 

 "! התלמיד חכם אל הרופא בחו"ל

מקורבי מרן הגרי"ש אלישיב יודעים שכמעט לא קרה אצלו שהוא  

חוזר בו מדברים שהוא אומר. על כן הביעו את פליאתם בפני  

 וראתו הראשונה? מרן מה ראה לחזור בו מה

של  דבריה  את  שמעתי  "כאשר  ואמר:  הגרי"ש  מרן  השיב 

המילים בין  גם  שמעתי  האמונה    האשה,  כח    וכוח     את 

 .  שלה התפילה 

כן,   שאם  יכולה  ואמרתי  כזו  אשה  עצום!  כח  בידה  יש  הרי 

כדאי   ולכן  הגזירה,  רוע  את  ולהמתיק  הטבע  את  לשנות 

 .שתטוס עם בעלה לחו"ל"

מפי השמועה, שהבעל אכן ניצל ממוות לחיים,   ]סופו של המעשה,

 וכיום מתהלך עמנו בס"ד בריא ושלם כאחד האדם[.

 

 מתנחמים בכפלים -"נחמו נחמו עמי" 

"  השבת לאחר ט' באב על שם ההפטרה  נחמונקראת  ".  שבת 

"חטא    -שם )רמז תמ"ה(, חטאו בכפלים    הילקוט שמעוניאומר  

בכפלים   ולקו  ירושלים",  בכל    - חטאה  כפלים  ה'  מיד  לקתה  "כי 

 "נחמו נחמו עמי".  -חטאותיה". ומתנחמים בכפלים 

, על פי היסוד של רבינו המשגיח  באר " כתב לרנת יצחקובספר "

" )ח"א מאמר ד'(, דשונה  דעת חכמה ומוסרזצ"ל ב"  ר' ירוחם

כפי שהורגלנו להבין, דכשבאה על האדם איזו צרה  ענין הישועה מ

ונחלץ ממנה מודה הוא להשי"ת על הישועה, אבל אין הוא מודה על 

הצרה, ויותר היה נוח אילו לא באה עליו הצרה כלל. אבל באמת אינו  

הישועה   להיות  תוכל  זה  ידי  שעל  כדי  הוא  הצרה  ענין  שכל  כן, 

הצרה.   מתוך  ויצא  התגשנולדה  היא  אלוקית דהישועה    לות 

אלוקי   עזר  אותו  הביאה  שהיא  הצרה  בלי  אפשרית  היתה  שלא 

זה שענין   לפי  להשי"ת. נמצא  וקרא  ידי שהתפלל  על  שהתאפשר 

אלא להיפך, שכל הישועה אינו משום שצריך להושיעו מהצרה,  

 .ענין הצרה כדי שתוכל להיות כאן ישועה והוא גילוי שכינה

שאמר   מה  הוא  המלך  וזה  כי  דוד  לי  עניתני  "אודך  ותהי 

וכי העינוי עצמו  לישועה  העינוי,  להשי"ת גם בעד  ", שהוא מודה 

 הוא ג"כ הישועה.

ולפי זה נראה דזה הוא הביאור למה כל הנחמות הוי בלשון כפול,  

נחמה   הוי  עצמה  הישועה  רק  הוידלא  הצרה  אף  אם  חלק    כי 

והנחמה.   מה  מהישועה  כל  איך  כשנראה  הישועה  ובעת 

 .תהיה הנחמה בכפליים -שסבלנו היה לצורך הישועה  

 

 

 
 

 
 

 הרב ישראל הכהן בן הרב יוסף מאיר זצ"ל לע"נ
 

 לע"נ הרב שמשון ב"ר עקיבא מיכאל ז"ל 
 לע"נ שמעון בן אירן עדנה ז"ל 
 לע"נ ר' יואל אליהו בן שלמה ז"ל 
 לע"נ ידידיה בן זוליכה ז"ל 

 ר' יעקב בן שפרה ז"ל  לע"נ
 לע"נ שמעון בן עינת ז"ל 
 לע"נ מרים בת אסתר ע"ה 
 לע"נ חנה בת עיישה ע"ה 
 לע"נ רייזל בת ר' יצחק ע"ה

 לע"נ דליה ברטה בת יוכבד ע"ה  
 לע"נ מרים רבקה בת ר' שמעון זיידל ע"ה
 לע"נ אלטע דבורה בת ר' מרדכי דוב ע"ה
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 לרפואת חיה בת רחל  
 לרפואת מצדה בת רחל

 לרפואת רחל שרה בת דבורה
 לרפואת רחל בת זוהרה

 לרפואת קרן אורה בת רוזית
 לרפואת עליזה עזיזה בת מרים

 לרפואת מרים רבקה בת יעל
 לרפואת ברינדל שרה בת ריצל צביה

 

 לרפואת חיים אליעזר בן אסתר
 לרפואת ר' יחיאל מיכל בן מרים גיטל

 לרפואת חיים עזרא הכהן בן חיה שרה
 לרפואת יצחק בצלאל בן חנה 

 לרפואת דוד יצחק בן רחל
 לרפואת שמואל יוסף בן אסתר

 לרפואת יוסף בן פנחס שרה
 ללרפואת אסתר מלכה בת שיינדל רח

 

 לע"נ 
 ר' שמעון בן אמה ז"ל

 נלב"ע כ"ב חשון תשפ"ב
 ת.נ.צ.ב.ה.

 ילוי נשמתלע
 מרת מרגו בת ר' יצחק הלוי ע"ה

 נלב"ע ה' מנחם אב תשפ"ב
 אחותו של ידידנו היקר

 ל דבר שבקדושהכראש וראשון ל
 הר"ר ישראל סגל שליט"א

המקום ינחמכם בתוך אבלי ציון 
 וירושלים
 ת.נ.צ.ב.ה.


