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  כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זצוקללה"ה מאת תורה דברי

è"ìùú ïðçúàå úùøô ÷"ù ïéåòøã àåòø ïãéòá  

• á ïååëì íéëéøö íéììôúî åðàù úåìôúä ìëøéùä ãåáë ïòîì ÷".ú  

• àôúäîø ïúðåäé úèáéäéù çéùî éìáç ïéðò íòå ì êåîñäâ åéøáãáå ,äìåà
ðåù úåðåáùç åáúëù íé÷éãö ìöà åðéöîù äî ïáåîíé .äìåàâä ïîæ ìò  

• áéá ïáøåçùã÷îä ú øôä íäéúåøö ìò åøòèöä àìè åùøåâù ìò ÷ø úåé
úìçðá çôúñäî .'ä  

• ù úåðé÷á øîàðä øåàéá øöðãëåáðìäî ìàëéî êàìî äàø òùøäê  åéðôì
ù ïåôéñåéäîå ,äøåðîä úà äáëå ñåèéè òùøäõø ìúåáë ùàä ìòî å÷ ùã

íéùã÷ä ÷åòöéå ìò íéôøùä íéúéçùîäå.  

• úá úåìéáàá íéìé÷îù ïéðòäàá äòù.ãòåî íåé àø÷ð íâå ,áøò úòì á  

• ä÷æî"àá ÷âéîù äìëã àø"ø ãò æåîúá æäðùä ùà ò íä" ãñç ïéðî íéîé á
.äæá íéãñçäå  

• âä øåàéáàøî, åëå êìéàå áàá øùò äùîçî' ìãå óéñåé óéñåîã.óñàé óéñåî à  

• ä øåàéáùøãî á÷äù" ìá÷ì åöøé àìå ìàøùé úà ñééôì íéàéáðä ìë çìùé ä
á÷äù ãò íéîåçðú".éîò åîçð åîçð øîàéå íîçðé åîöòá ä  

•  äëåìîä ïãáà ìò íéìáàúî ïéà éë ,áàá äòùúá ãåîìì åøñàù øáãä íòèá
.äøåú ìåèéáä ìò àìà  

• æ äîì íòè' ùî úúéî íåé øãà åðéáø äò"åé àåä ä.úéðòú í  

• ú øçà ïðçúàå íéøå÷ù ïéðòäå ïúùøôá íéáåúëä øåàéá áàá äòù ìò úåøåäì
.íùá ììôúäì íéòãåé ïéàù éðôî åðòùåð àì ïééãòù øáãä úáéñ  

 

  

  שליט"אכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק  מאת דברי תורה

úåëæì ìàøùé éðá úà ïã ä"á÷ä íìåòä úåîåàî øîåçå ì÷ çëá  

•  ÷"äôñîøëùùé éðá,  úåëæá äòåùéì íééåàø íðéàå úåìôùá ìàøùéù ïîæáã
 ïëìå ,äçôùä ïáî äøéáâä ïá å"÷ ú"éùä äùåò ,íîöòð åîù àø÷'ìàòîùé' ,

à íù éë-øîåçå ì÷ úãî ãâðë ïååëî ì.  

• ÷ä êéùìàäî ' úåøåãä ìáà ,íîöò úåëæá íúåà 'ä úáäàì åëæ úåáàäù
.íééåâäî íéôéãò íäù úåëæá ÷ø äæì íéëåæ íéàáä  

•  ÷"äôñîäùî çîùé, ã úâøãîáù åìà'ìàøùé' íééåàø å ,íîöò ãöî åìéà
éçááù íéìôùäúð 'á÷òé'  íéøçáð íä ÷øúåîåàä êåúî.  

• ùìî ,'á÷òé' ìò àø÷ äéøãäà ïëìïå åùò á÷òá úæçåà åãéå íéàöîðùë íâ éë ,
 äå÷ú íéãáàî ïéà äìéôù äâøãîá.íééåâä úîåòì íúåà íéããåîù úåëæá  

•  éë ,ìàøùé õøàì ñðëð àì åðéáø äùî ñðëð éìîìàä ãöî íééåàø ìàøùé åé
 øøåòì äöø ä"á÷äå ,íîöòã÷ çëî åëæé íîöòá íééåàø åéäé àìùë íâ ì

øîåçå.  

• à éî øùà áéúë ïëì - ,'åâå íéîùá ìãà íù - ìò äøåî ì÷ úãî.øîåçå ì 



  

  דברי תורה
  מכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זצוקללה"ה

 ïéåòøã àåòø ïãéòá ÷"ùìùú ïðçúàå úùøô"è  

ה' ואתחנן אל  )כו-כג, דברים ג(
, ה' אלקים בעת ההוא לאמר

אתה החלות להראות את עבדך את 
ל -גדלך ואת ידך החזקה אשר מי א

בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך 
את הארץ  אעברה נא ואראה, תךווכגבור

הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב 
בי למענכם ולא ה' ויתעבר , ןוהזה והלבנ

אלי רב לך אל תוסף  ה'שמע אלי ויאמר 
  וגו'. דבר אלי עוד בדבר הזה

בהקדמה זו של וונתו לבאר כ
 ייקלדש גם יגו'. אתה החלות ו

לת לאמר יא, וגם מוהה באומרו בעת
  שלכאורה נראה כשפת יתר.

�  

קרא נ שעה באבדתין ענהלבאר 
ולכך אין אומרים בו  מועד

(שו"ע או"ח  תחנון ואין נופלים על פניהם

הביא  (שם)ובבית יוסף , ), דטתקנ מןיס
קרא עלי מועד לשבור  (איכה א, טו)הפסוק 
 ם טובתמוה מאד דאיזה מועד ויוובחורי. 

 י"הגר(ראה ל לקינובית א תיום שריפ הוא

דלת  ,ר שלכת, דיני תשעה באבשעו, בסידורעמדין 

. גם מה שנהגו להקל קצת ב)חלון  ,ב
ושוחטים  באבילות אחרי חצות היום

 ,(שו"ע שם י) ומכינים צרכי סעודה
הלא לעת ערב דולכאורה כלפי לייא 

שאז הציתו אש בהיכל,  ןחורבה התחיל
אמר אלמלי הייתי באותו הדור יוחנן  בירו

של  מפני שרובוקבעתיו אלא בעשירי  לא
דוקא  ה, ולמ), א(תענית כט היכל בו נשרף

  .אז מקילים קצת

בהקדם מה שכתבו תלמידי 
ראה (הקדושים זי"ע הבעש"ט 

אור המאיר, פרשת שלח, ד"ה בפסוק וישלח 

רבי  ), יג(אבות ב המשנהלפרש  ); ועודאותם
וכשאתה מתפלל אל וכו' שמעון אומר 

תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים 
אל וכו', כלומר,  המקום ברוך הוא לפני

שלא תתפלל  ,דייקא קבע תפלתךתעש 
למען עצמך אלא למען המקום, שכל 

בשביל עצמם  ןבקשות בני ישראל אינ
כבוד השי"ת ושיהא נחת רוח  ןאלא למע

כתבו לבאר דברי  ובדרך זה ית"ש.פניו ל
מדרש ; פיסקא כב, פסיקתא רבתיראה (המדרש 

תהלים  ,; ילקוט שמעוניתהלים צא, טו ,שוחר טוב

מפני מה ישראל מתפללים  )רמז תתמג
יודעים  ואינם נענים מפני שאינם

 ןם לכויודעישאינם ייינו להתפלל בשם, ה
ועיין (י"ת שה בכל בקשותיהם למען כבוד

 בשם הרה"ק הרבי ר' בער ,פרשת בהר ,דברי אמת

  .)זי"ע

כשמתפלל אדם על פרנסה 
יקו לי כשלעצמי יספ ,יאמר
אבל כבר  ומחיה,זון עשבי השדה למ

  בתוה"ק

  וצריך

  יםנקד

  ונראה

  ולדוגמא,



 ואתחנן/  ד

מר ר' אילעא בר א ), א(סוטה מטאיתא 
היו כל  יברכיה אלמלא תפלתו של דוד

 (תהלים ט, כא)ישראל מוכרי רבב, שנאמר 
תן להם  ,רש"י, ובשיתה ה' מורה להם

שיהו הגוים  ,מרות לאותן עניים עושר
נוהגין בהם כבוד וידעו הגוים שהן אנוש 

אין כל הכבוד והגדולה להות שואינם א
תן לי די מחסורי  ולכןעיי"ש,  שלהם

למען כבוד שמך לבלתי יתחלל בעמים 
בזויה, והיא  בראותם חכמת המסכן

תהלתך שיראו כל באי עולם כי הבוטח 
לו  המצוי בה' חסד יסובבנו ופרנסתו

אם הוא זקוק לרפואה יפיל כן בהרחבה. ו
מעשי הרעים  תחנתו ויאמר, יודע אני כי

ולרשע  )(תהלים נ, טזבעוכרי וכאמור  הם
, אבל 'חוקי וגו אמר אלקים מה לך לספר

בכל זאת הרי כשאני בריא אולם הנני 
לפניך מאשר  רוח קצת יותר נחת העוש

  .במצבי הנוכחי

מזה כמה פעמים בהקפות 
בביאור  ,עצרת דליל שמיני

אקרא  'אליך ה :יג)- (תהלים ל, ט הכתובים
 למענך אקרא ,כלומר, ןאתחנ 'ואל ה

מה בצע בדמי ברדתי אל שחת ואתחנן, 
 'שמע ה ן, ולכהיגיד אמתך היודך עפר

, ה' היה עוזר לי וגו', חנניובודך כן למע
 יזמרך ןלמעיהא  ,כי אז כאשר תרפאני

. לעולם אודך ' אלקיכבוד ולא ידום ה
כך ויאמר תבונן וכן בכל בקשותיו י

תו וונ, וכל כופןטוב לו בכל א שלעצמו
אינה אלא כדי שיוכל לעבוד את השי"ת 

  ייפרד מדביקותו. ולא

�  

על  )פרשת נצבים(הונתן בתפארת י
יך קאלה' ושב  ג), דברים ל(הכתוב 

את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל 

 ,יך שמהקאלה' העמים אשר הפיצך 
זהו הענין חבלו של משיח כתב וז"ל, 

עד שרבים מחכמי  ,שיהיה סמוך לגאולה
והטעם  ה,ל אמרו יתי ולא אחמיניישרא

כי השכינה עמנו בגלות אם על הבנים 
ולעת הגאולה לא ישוב  ,רטושה לשמרנו

רק השכינה  ,השכינה אתנו בפעם אחת
נשוב ר כך ואחרץ ישראל ישוב מקדם לא

כי צריך הרבה דברים קודם  ,אנחנו לשם
לקיבוץ גליות ואי אפשר אם לא השכינה 

ולה וה' אין כשאנו בגם כן וא ,במקומו
מצוקות כי אין  תבקרבנו יהיה עלינו צרו

כי  ושבוזהו מאמר הקרא  ,כאן מגין
רץ ישראל ואחר כך מתחילה ישוב ה' לא

  עכל"ק.חד, ולא יהיה בפעם א ,וקבצך

 דבריו מובן מה שמצינו ראינופי 
שהרבה צדיקים כתבו חשבונות 

אבן רבי יוסף הגאולה, ו ןזמ על יםשונ
 וכתב חיבור. ספרד בשנת רנ"ב(מגולי  יחייא

על בספרו  )בשנת רפ"ח ונדפס בשנת ר"צ
שהגאולה תהיה  ,כתב (פרק ח, יד)דניאל 

 ן(ויש לציי )à מיד אחרי זה בשנת ת"ש או
 ןאמרו זמ ןצייקהכלל מחשבי  ךשבדר

ובימיהם, והוא ברוח קדשו  שיהא בדורם
ונותינו בעו), וחזה על הרבה דורות אחריו

דיין מהם מה שיצאו וע כבר יצאו ביםרה
עת ללא נושענו, וכנראה שלא ראו אלא 

                                                          
(à  :íù åðåùì äæå íéôìà úùîçä óåñá éë

 áåøé÷á íìåòä úàéøáì äðù úåàî òáùå

 åðöé÷ àåáé êë øçà èòî åà íãå÷ èòî íà

ä úøæòá.ù"ééò .'åëå ' å ãåò ïééò øôñá

 ùåøãá ,ì"ðä øáçîä ïáî ,äìá÷ä úìùìù

åðçéùî úàéá ìòã àéáîù ,éøá ãåò äàøå .å

á úåëéøàá àöéå úùøô é"ùøå ùîåç øåòéù

ä"ìùú á ñôãð)á"éú óìà ïåéìâ ;( íééç òôù

åç úåùøãå ùîè"ìùú é"ùø,  ,éçéå úùøô

.á úåà 

  והארכתי

  והנה

  ועל



 ה/  ואתחנן

להתחיל  רץ ישראללא חזרת השכינה
ההכנות לא  ךאור ןואילו זמ ,ההכנות

בשנת ת"ש ן נתגלה לשום אדם, ואכ
המר של אותו רשע ימש"ו  ןהוחל החורב

היהדות  לתה ומשמנה שלסשהרג מ
רה וגדע חלק גדול של יהודים שומרי תו

על כי  יח שנגרמושמהחבלי , והם ומצוות
ה' בקרבנו מחמת שהשכינה חזרה  ןאי

זה, כי  אז. וכתב בשנת ת"ש או מיד אחרי
לא נגלה לו כמה זמן יארכו ההכנות עד 

 ן.א משיח, והבושיב

מבואר שחמל ה' על עמו כל פנים 
והגלה שכינתו עמנו לשמרנו, 

זאת היו באים עלינו בכל עת  אשלול
י שחזרה שכינה, צרות מצוקות כמו אחר

 לח), ויקרא כו(היה מתקיים בנו  ו"וח
 הואבדתם בגויים, ולזה צדקה עש

היכלו  הקב"ה עם ישראל ושרף את
ושכינה הועלה ממקומה, וכמבואר 

שעשר מסעות  ), אלא אש השנה(רבחז"ל 
, והיא אתנו ו' עיי"ששכינה וכ נסעה

ר עלינו, וכמבואר בזוה ךבגלות לסוכ
ששכינתא  ועוד)א , יר"א ח(עיי"ש ב הקדוש

א דחזיא לחפאה על קדישא היא אימ
ולמרות  ,יש לנו תקומהל ידי זה וע בנהא,

כל הצרות המרות שניתכו עלינו בגולה 
זרע אברהם  ורה עדייןסאחר גולה גולה ו

  .יצחק ויעקב חיים וקיימים

�  

כל עיקר דאגת ישראל 
קדושים ובקשתם אינה אלא 

ן בחורבן בית למען כבוד השי"ת, וכמו כ
המקדש לא הצטערו על צרותיהם 
הפרטיות, אלא כל דאגתם ופחדם היה 
על זה שמגורשים מהסתפח בנחלת ה', 

אם מאוס כי  (איכה ד, כב)וכדבר האמור 

וכן נאמר ד, מאסתנו קצפת עלינו עד מא
כי בחר ה' בציון אוה  יד)-(תהלים קלב, יג

זאת מנוחתי עדי עד פה אשב  ,למושב לו
נם ייה, ועתה שהולכים בגולה הכי אוית

מתרחקים מעל פני ה', ויהא ח"ו מסך 
 .המבדיל בין ישראל לאביהם שבשמים

ובכתבים הקדושים וכן ברבינו בחיי ועוד 
ן ספרי אמת יש ענינים על זה שהאב

בית תיפלתם  ךשתיה נמצאת היום בתו
ה' ירחם כבר, , של הערביים ימש"ו

ה סתרי תור ל פיעל זה טעמים ע וכתבו
עים דרכי ה' בסדר דהמובנים להיו

ו אם היה בית "וח .העולמות השתלשלות
המקדש קיים ושכינה שרויה שם בודאי 

וכשראו בני סכנה גדולה. ך שהיה בכ
ישראל שהשונאים הציתו אש בהיכל 
ידעו והבינו שנסתלקה שכינה משם, 
דלולי זאת לא היה ניתן רשות לרשעים 
לשרוף את ההיכל, והיה להם נחמה 
פורתא בזה שהשכינה תלך עמהם בגולה 

  אם על בנים רוטשה.

ליום שנאמר בקינות  הבזה מ
דץ לביא  )כדקינה (תשעה באב 

ופקח עיניו והנה מיכאל מהלך לפניו 
גאוה , ושרים הולכים כעבדים חזו המוניו

ל - עטה וכבה את המנורה ונטה ידו אל א
, וכו' טה אורהוהמורא ויחשיך אור ע

ש בזה סתרי תורה בסוד ובודאי שי
בה,  כל רעיה בגדו (איכה א, ב)הכתוב 

ל פי מה שאמרו עש לומר אבל בפשטות י
עדות היא לבאי  ,בנר מערבי ), בכב(שבת 
 שהשכינה שורה בישראל, ולזה עולם

לפני נתכוונו להראות  בכיבוי המנורה
שהשכינה הלכה משם שרן של ישראל 

הגם שבודאי נשארה  עם ישראל בגולה,
מערבי, וכידוע ה ם אצל הכותלש

שהקדושה מתפשטת ואינה מסתלקת, 

  ועל

  כאמור,

  ויובן



 ואתחנן/  ו

גבוהים  דבריםנינים פנימיים ווהם ע
המובנים למי שזכה להשיג אחד מני אלף 

 .בין יביןבזה, והמ

מה שכתב פי זה יש לומר על 
שטיטוס רץ  (פרק צד)ביוסיפון 

לכבות האש מעל קדש הקדשים ויצעק 
(והגם , עיי"ש על השורפים והמשחיתים

דבריו אמיתיים כי  שיש מפקפקים אם כל
היה בשבי תחת יד הרומיים והיה מוכרח 

קשה לומר כל מקום מ לכתוב לטובתם,
שבדה כל הסיפור מלבו, ובפרט שהיה 

שחיברו יוסף  אדם גדול ויש אומרים
 הכהן משוח מלחמה, והחיד"א הביא

שנהגו  )מחזיק ברכה על או"ח סימן שז(ראה 
שזה  ש לומרולהאמור י ).ללמוד בספרו

, של טיטוס היה מחמת גודל רשעתו
 שהתכוין שלא ישאר שריד ופליט
  משונאיהן של ישראל, כי ראה וידע
 שאם לא יחריבו את בית המקדש תישאר
  השכינה שם, וכשילכו ישראל בגולה

בלי השכינה יקויים בהם ח"ו ואבדתם 
בגויים, אבל מיכאל סניגורן של ישראל 

ל ידי בקירות הבית, וע היה שם ואחז אש
אם על בנים רוטשה לחפאה על  זה

  בנהא.

 שעה באבמקילים באבלות בת
לעת ערב, וגם נקרא יום 
מועד, דכמו שאז נוחמו בני ישראל 

שכינה הולכת עמהם, בראותם שה
ששמחו  ב), ב(זוה"ק ח"ב וכדאיתא 

כששמעו מפי יחזקאל את מראה הנבואה 
מעלה שהקב"ה ירד עם הפמליא של 

עיי"ש, כן אנחנו מקבלים נחמה ושמחים 
על זה שהשכינה אתנו בכל שנות גלותנו, 
והיא שעמדה לאבותינו ולנו לחיותינו 

אמר  וזקה"ק מצאנז זי"עכהיום הזה. 

שבכל מקום שיהודי מקדש עצמו  ,פעם
לבחינת  אמות של הלכה הריהו זוכה 'בד

ל דרך שאמרו ארץ ישראל עכד"ק, וזה ע
כל העוסק ש );, בתמיד לב ברכות ו, א;(

ל כנגדו, ועעמו ועומדת  בתורה שכינה
י שלומדים וממשיכים השראת יד

  השכינה יש קיום לעם בני ישראל.

� 

, (פרשת מטותבאגרא דכלה זי"ע 

הנה מי"ז כתב,  )ד"ה כה אמר ה'
בתמוז עד ראש השנה הם ע"ב ימים, 
מנין חס"ד הקודם לדין דראש השנה, אז 

יעמיד ארץ, אשר זה בחינת מלך במשפט 
קדימת מדת הרחמים למדת הדין קודם 

והנה אלו הימים  ,הבריאה דראש השנה
ימי חסד, אך כ"ב ימים מהם הם חסדים 
מכוסים, ששפך חמתו על עצים ואבנים 
בכדי להציל את ישראל, והנה זה חסד 

, ונראה שהוא דין גדול רק שהוא מכוסה
 יןזין טמירעיי"ש שמגלה בזה רעכל"ק ו
בימים אלו התחלת ההכנות אודות 

  .לימים הקדושים

יו תלויים ב השעה באת דעד
ועומדים מחמת טענת 
 המקטרגים שרצו לעשות פירוד בין

ו "ישראל לאביהם שבשמים ושיהא ח
  גזירת כליה על שונאי ישראל,

  הקב"ה חמתוך ב שפשעה באובת
על העצים והאבנים כדי ששכינה 

  ל ידי זהעהקדושה לא תישאר שם ו
קיום לישראל, ואז התחלת התגלות  יהא

החסדים, וכעין מה שהיה בים סוף 
  עסוי (שמות יד, יט)נאמר  שמקודם

(שם כתיב ר כך ואחוגו', האלקים  ךמלא

ויהי באשמורת הבוקר וישקף  פסוק כד)
  "ה וגו'.הוי

  ועל

  ולפיכך

  זקה"ק

  ונראה



 ז/  ואתחנן

שעה מת הלהוסיף בזה, דהנ
ב עד חמשה עשר באב יש בא

בחנוכת בית המקדש מצינו ימים, ו שבעה
ויעש שלמה  )סה ,ח 'מלכים א(הראשון 

בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו 
קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים 

וגו', ובגמרא  ינו שבעת ימיםקלפני ה' אל
אמר רבי פרנך אמר רבי  )א ,ועד קטן ט(מ

יוחנן אותה שנה לא עשו ישראל את יום 
ש בחורבנה י וכמו כןעיי"ש, הכפורים, 

(במדבר  ל דרךימי אבלות וע שבעה נתבחי

בפניה הלא תכלם  ואביה ירוק ירק )יב, יד
שבעת ימים, ולפי שאבל אסור בתלמוד 

כל כך התגלות ן עדיין אי ןתורה לכ
שאז  ,באב חמשה עשרהחסדים עד 

 א ,תענית לא( מתחילים ללמוד בלילה

 )ב, יטה (איכנאמר , שעל זה )וברש"י שם
רמב"ם הלכות (ועיין  גו'ו בלילהוני קומי ר

לשמוח על זה  והיינ, )יג ,תלמוד תורה ג
וכדרשת שאפשר לעסוק בתורה בלילה, 

כל העוסק  )ב לב,מיד (ת מכתוב זה חז"ל
, וזאת בתורה בלילה שכינה כנגדו

נחמתינו בעניינו שעל אף שחרב בית 
לא עשה כלה בבית  מקדשינו בכל זאת

 ארבעישראל ושכינה הקדושה אתנו ב
 ת של הלכה.אמו

(תענית ה שאמרו בגמרא מ ןמוב

וכו' מחמשה עשר באב ואילך  )שם
וכו',  דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף יאסף

עיי"ש, ותמוה למה  תקבריה אימיה
  לדברינו, וךבעונשו כל כפליגו ה

מובן שזה תוצאה הבאה מאליה, שהרי 
  הלכה שכינה אתנו לא אלמלי לא

, וזה היה לנו מציאות של קיום בגלות
על  ךבלילות הוא ממשי שמוסיף בתורה

והאימא חופפת  ,עצמו השראת שכינה
סוכת שלום לשמרו  עליו ופורסת עליו

מכל משחית ומחבל, אבל מאן דלא 
לו שמירת  שאיןון ף מכיסמוסיף יא

 .השכינה

, (ברכות חדמצינו  ש לומר,שאת י

אמרו ליה לרבי יוחנן איכא  )א
ען ירבו ימיכם תמה ואמר למ ,סבי בבבל

(דברים יא,  וימי בניכם על האדמה כתיב

כיון דאמרי , , אבל בחוצה לארץ לאכא)
ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא, אמר 

  ועמדווכו' עיי"ש.  היינו דאהני להו
  ,דמקדמי ומחשכי ךבזה דמה בכ

  ש לומרוי .סוף סוף על האדמה כתיב
' הכי מעלת ארץ הקדושה היא אשר 

 ' אלקיךעיני התמיד  דורש אותה אלקיך
אחרית שנה  מראשית השנה ועד בה

, והרי בבי כנישתא נמי יש )(דברים יא, יב
כמו שאמרו חז"ל השראת השכינה 

דקדמה שכינה ואתיא,  ), אוברכות (
אמר ליה רבא לרפרם  ), א(שם ח בגמראו

בר פפא לימא לן מר מהני מילי מעלייתא 
דאמרת משמיה דרב חסדא במילי דבי 

 ,אמר ליה הכי אמר רב חסדא ,כנישתא
הב ה' שערי וא (תהלים פז, ב)מאי דכתיב 

אוהב ה' שערים , ציון מכל משכנות יעקב
המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות 

והיינו דאמר רבי חייא , ומבתי מדרשות
בר אמי משמיה דעולא מיום שחרב בית 
המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא 

כה ארבע אמות של הלבעולמו אלא 
דמקדמו יון כ הולזוכו' עיי"ש,  בלבד

 נתיש בחי תא ששםשומחשכו לבי כני
דאהני להו לאריכת יינו הן בציון, שוכה' ו

  ימיהם.

דלא מוסיף  ןדמאשפיר לפי זה 
לו השראת  ןשאימכיון ף, דסיא

ימיכם וימי  ירבו ןהשכינה הלא למע

  ואפשר

  ובזה

  וביתר

  ואתי



 ואתחנן/  ח

ץ בניכם על האדמה כתיב אבל בחו
  .לא לארץ

� 

המדרש באר דברי ש לי
ילקוט  ;כט רשהפ, פסיקתא רבתי(

שהקב"ה ישלח כל  מג)רמז ת וישעיהשמעוני, 
ישראל ולא ירצו  הנביאים לפייס את

הקב"ה אני אמר להם  ,לקבל תנחומים
הוי נחמו נחמו עמי  ,וננחמנה ךואתם נל

בהקדם דברי אלקיכם עיי"ש.  יאמר
שבאו עשרה בני  ), אן קהנהדריס( ראהגמ

חזרו הן אמר ל, בו לפני הנביאם וישדא
אמרו לו עבד שמכרו רבו  ,בתשובה

ואשה שגרשה בעלה כלום יש להם זה 
שבאו  המש לבאר עיי"ש, וי על זה כלום

 ךדכשראו אי ש לומרבעשרה דייקא. וי
טעו ן ושעם ה' נמסר להרג חרב ואבד

סר מאתם, ולזה באו לומר שהשי"ת 
ל כבעשרה להורות על זה דעד עכשיו ב

עתה  ןלא כ שרה שכינתא שריא,בי ע
ם זה על זה הל ןשמכר וגירש אותנו אי

  כלום.

יקבלו נחמה יד לבוא לא לעת ןכ
הנביאים מחמת טענה זו  מפי

שהקב"ה מכר אותם וגירשם, ועד 
ותם ויאמר להם א שהקב"ה בעצמו ינחם

רצ"ל  )בחירי"ק( מיעִ וי"ל נחמו נחמו עמי, 
עמכם ייתי ת יאמר להם שאני ה"שהשי
וכל  מי ועמדי בכל עת ובכל זמן,עִ ואתם 

ומקבלים עליכם עול מי עִ זמן שאתם 
 מלכות שמים ואומרים שמע ישראל ה'

לא אעזבכם, כי גם  ,ה' אחדלקינו א
, ט), עזרא ט( בעבדותנו לא עזבנו אלקינו

במחנות השואה היה אתנו,  ואף גם
שנותרו לפליטה  םידשריהמעט אותם ו

השי"ת בכבודו  יל ידלא ניצלו אלא ע

מכיון ד ,יתנחמו בני ישראלבכך  .ובעצמו
לוי וידוע בודאי ג שי"ת היה אתםהש

הכל ש ומטיב לרעים ולטוביםלפניו הטוב 
פטרה זו מתחילים הומ. היה לטובתינו

ב שעה באהשבעה דנחמתא, דבת
 ראינו שהשי"תת המקדש כשחרב בי

  נו בעניינו.הלך עמנו בגולה, וזאת נחמתי

אלא בשביל העדר  וינו אשצערינ
 כבוד מלכות שמים, כך כשאנו

מבקשים ממי שאמר לעולמו די שיאמר 
 די אין מגמתינו להיות שריםצרותינו ל
ויתן ארץ, או כדי לאכול מסעודת לרוזני ו

, סוח המשומר, חלילהיין ושור הבור ו
ולב שאותם ליות כ ןהבוחלוי וידוע לפני ג

ויעקב  שהם באמת מזרע אברהם יצחק
דעת אינם מצפים לשליש הובעלי 

 ולרביע, ואדרבה הם בוחלים בארמונות
פאר ועבדים ושפחות, וכל כסף וזהב 

שוה להם, וכל רצונם ין שבעולם א
א לראות בהתגלות כבוד וה אוייםמו

שמים שיהיה ה' למלך על כל הארץ, 
ועלו מושיעים בהר  )א, כא (עובדיהוכאמור 

ן לשפוט את הר עשיו, ואולם איציון 
בזה לראות נקמה ברשעים  שאיפתנו

היתה לה' ו הללו ימש"ו, רק בשביל שאז
  המלוכה.

� 

בוכים דבר זה אנו יושבים לארץ ו
 , והגם שלדעתקינותבאמירת ה

הרבה ראשונים האידנא דליכא שלום 
 מתעניןן וליכא שמד רצו מתענין רצו אי

אנו רוצים , תקנ) מןסיאו"ח טור וב"י  יןעי(
ו רואים שכינתא להתענות כשאנ

ואף שהיא בארץ ישראל גם שם  בגלותא,
כי ההסתר ' אין בציון, משלו והויים ג
נשאו ראש על  ךמאד ומשנאינים גדול פ

  בהאמור

  וכמו

  וכשם

  על



 ט/  ואתחנן

פוניך, עמך יערימו סוד ויתיעצו על צ
אבלות מבלי באי מועד שאין יון ודרכי צ

 , והקרבנותם טוביורואים שם שבת ו
מארצנו לינו בטלות, ומפני חטאינו ג

 רחקנו מעל אדמתנו, ואף שכברונת
אנחנו ין הלא א כל מקוםנתקרבנו מ

שתשוב כו', יכולים לעלות וליראות ו
ועיקר בקשתינו היא ועל  ,לינוע ותרחם
גלה כבוד כו' הרבים ו ךברחמי ךמקדש
וע אלא סלנ ך, ולא שנצטרלינועך מלכות
וצותינו כנס ונפגויים מבין הזורנו וקרב פ

דייקא  עירךון הביאנו לציו ,מירכתי ארץ
 בשמחת ךמקדשים בית לברנה ולירוש

אשר ושם  ןעולם, וכל זאת רק למע
  ובותינו וכו'.את קרבנות חפניך נעשה ל

להשי"ת, ועל בוכים אנו מתפללים ו
 וירושליםיון אבלי צקוננים זה מ

חצות, לא על עסקי ן באמירת תיקו
פרנסה ועל הברכה שעשתה התבואה 

ירושלים, ן ויואלא על צ ,השנים לשלש
במר תבכה וירושלים תתן ן ציון על כ
אנו שמחים אל גיל כעמים ין וא קולה,

שיש לנו מדינה עצמאית, כי לא באלה 
חי הקדושים אינם ל -בני א ,יעקב חלק

זויה שמחים בזה שיש להם מלוכה ב
רא כל להבועצמי, וגלוי וידוע  ומטבע

מאמינים  שמאמינים בניעולמים 
נוי, בלי שום שיאז מתאבלים גם היום כמ

אלא  ,את בגדר אבלות ישנהין זאאצלינו ו
גברת מדי תשמתחדשת ומ אבלות חדשה

שנה כשרואים שעברה שנה נוספת 
למאכולת אש  בית מקדשינויין ועד

ם השנכרים מרקדים בהיכלו, וחילול ו
 תקיים בנומוהולך מיום ליום, ותרבה מ

עתידה תורה שתשתכח  (שבת קלח, ב)
ים מטה מטה, למה יאמרו ויורד ,מישראל

תסתיר מתי ם, עד ההגויים איה נא אלקי

פניך ממנו, אמנם אתה נמצא עמנו 
ור בצהרים יאבל אנו מגששים כע ,בגולה

רים (דבאותך, וכדבר האמור  ואין רואים

ואנכי הסתר אסתיר פני ביום  )לא,יח
עמהם  רצ"ל הגם שאהיה תמיד ,ההוא

ולא אעזבם אבל אסתיר פני שלא יוכלו 
ר ה' הלראות. ורצוננו לראות מלכנו ב

נעלה וניראה ונשתחוה לפניך  אשר שם
ככתוב בתורתך  ,שלש פעמי רגלינוב

  ו'.זכורך וג שלש פעמים בשנה יראה כל

השי"ת ימי גלותינו ריחם 
שלח לעולם נשמות קדושי ו

 ,סבוראי ןרבנ ,תנאים ואמוראים ,עליון
גאונים וראשונים, וכשארך עוד יותר 

וחבריא קדישא  דושהק י"נשלח האר
אוחר יותר נשלחו מו דיליה בצפת,

"ט ותלמידיו הקדושים, וכל זאת שהבע
לאורם  י שבני ישראל יוכלו להתחמםדכ

  בגלותם.ויהא להם נחמה פורתא 

לי כ"ק אאמו"ר זי"ע שפעם היה 
מניישטאט  ףהרה"ק רבי יוסבצאנז 

(בנו של  'דאיגוטער המכונה 'זי"ע 
ל מאור ושמש זי"ע, שהיה הרה"ק בע

עוד אצל הרה"ק הרבי מלובלין זי"ע 
ולעת זקנותו נסע אל זקה"ק מצאנז זי"ע), 
ונתאספו אנשים באכסנייתו לכבודו, 

שאצל רבינו  ,ואמר בתוך אחד השיחים
הקדוש מלובלין ישבו ארבע מאות 
כפריים (דארפ'ס אידען) בעלי רוח 
הקודש בהירים (קלארע בעלי רוח 

ענה אחד מהנוכחים ושאל, נ .הקודש)
אם היו שם גדולים כאלו מדוע לא פעלו 
להחיש את ביאת המשיח, ויען לו 
הרה"ק: שם לא ידענו ולא הרגשנו כל 

וויסט עכך את חסרון (מיר האבען נישט ג
אז ס'פעלט אויס). וכ"ק אאמו"ר הפליא 

  כך

  וכשארכו

  סח



 ואתחנן/  י

רא מאוד את הדברים, כי היו דבוקים בבו
וטטים בכל עת ורגע והיו מש כל עולמים

בעולמות העליונים, ואור הגנוז האיר 
להם עד שלא הרגישו בצרת הגלות, ואף 
בנגישות העמים ראו את הטוב הגנוז בזה 

ואולם אף דצדיק הוא ה' כי פיהו מריתי. 
רבי ההוא לא אמר אלא שאז אצל 

 רגישו שזה חסר כל כך,הלא  ןמלובלי
רי זה כשסיפר את הדברים כבר חואולי א

כר ונרגש, וזאת למרות ניהחסרון היה 
זקה"ק בעל דברי חיים ועוד ן שאז חי עדיי

כשאנו  ,אבתריה ןומה נעני אנ .צדיקים
הו ודורו ווב הווכות של תששרויים בח
וחורבן בגשמיות ואלפי הרס של שמד ו

כה ברוחניות, ואיך תנחמוני כפעמים 
בכסף ונכסים, ואנשים בונים  הבל

 לעצמם ארמונות פאר כאילו ירדו כאן
 רואיםהלא שתקע רח"ל. הלעל מנת 

ואי אפשר  ששכבר באו מים עד נפ
, ירמיה ח(לסבול עוד, ונבחר מות מחיים 

 ןמ ותשכבר מ המתיםאת  יושבח אנ, ג)
  .ב), קהלת ד( חיים עדנה מההר שחיים אה

טעם הדבר שאסרו יש לומר 
ללמוד בתשעה באב, 

 אנו מתענים ןשאי ןדלהורות נת
 ןוחורבהמלוכה  ןאבדומתאבלים על 

תורה שנגרם ההעיירות, אלא על ביטול 
שאין אנו יכולים להניח  עקב הגלות, ועל

ת בזהירות מהיסח הדעת, ועל דתפילין כ
מצוייצת  שנבצר מאתנו להתעטף בטלית

לנו תכלת. ואחרי  ןשאיכיון כדת מ
חזיק ההצהרים כשכבר אין יכולים ל

ודל הצער, אז לובשים מת גמעמד מח
לין ואומרים קצת פסוקים יותפטלית 

 חמשה עשרומזמורים, ואחר כך מגיע 
ונעורים כל הלילה בלימוד התורה,  באב

שב רוחינו בקרבנו בראותנו כי ה ובז

נו תתורתו והלך א י"ת השאיר לנו אתהש
של הלכה, וזאת  אמות 'להיות עמנו בד
  נחמתינו בעניינו.

קוקים בני ז בשעה באכל ת
מאת תחזקות ישראל לנחמה וה

השי"ת החונן לאדם דעת שישיגו יראה 
בה' ותורתו,  חויתחזק וישמ ,כי ה' אתנו

דמי שזוכה יכול גם היום לראות מסוף 
הגנוז,  אורי ל ידעסופו  דהעולם וע

אור שברא  )חגיגה יב, א(בגמרא כדאיתא 
הקדוש ברוך הוא ביום ראשון אדם צופה 

כיון שנסתכל  ,בו מסוף העולם ועד סופו
קדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור ה

עמד  ,הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים
וידוע מאמר הבעש"ט  ,וכו' וגנזו מהן

(דגל מחנה אפרים, פרשת הקדוש זי"ע 

בראשית, ד"ה וירא; פרשת תצוה, ד"ה ואיתא; 

; ועיין זוה"ק, השמטות, פרשת תבא, ד"ה עוד ירמוז

  שהקב"ה גנזו בתורה. )ח"א דף רסד, א

� 

בפרשתן, תובים הכא לביאור ונב
רבה"ק ה שאמר מם עוד הקדוב
 )בפרשתן (דברי אמת וזכרון זאת זי"עמלובלין 

הכוונה וגו',  בעת ההואואתחנן אל ה' 
  משיחא. על עקבות

דרש  ), אד(סוטה יאיתא בגמרא 
רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה 

וכי לאכול רץ ישראל רבינו ליכנס לא
או לשבוע מטובה הוא מפריה הוא צריך 

ת ואלא כך אמר משה הרבה מצו ,צריך
רץ נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא

אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו  ישראל
ובפשטות נראה וכו' עיי"ש.  כולן על ידי

משתוקק רבינו ע"ה  השעוד שהיה מ
ר שלמראות קדושות והשגות שאפ

  ובהאמור

  ואחרי

  עתה

  והנה



 יא/  ואתחנן

באוירא דארץ ישראל ובירושלים  שיגהל
בדעות ובהר הבית והמקדש  העיר רבתי

ברור ל כל פנים וע כי זה שער השמים,
ו, ואדרבה הלא "לגשמיות חן יהתכושלא 

ביקש להיכנס כהדיוט ויהושע מלך או 
פרשת , ספריראה (דרך חלל  ואאויר  דרך

; ילקוט שמעוני, בפרשתן, רמז פיסקא קלה ,פינחס

כלומר  ,ואתחנן אל ה' ,וזה אומרו .תתיט)
שכמו שהוא  ה להמשיך, ורצ'למען ה

כך  ,אינו מבקש אלא למען כבוד שמים
, רצ"ל שבעת הגאולה מרא לאובעת הה

כל אחד מישראל ויבקש רק  יאמרם כן ג
הוא הל ה' בעת א ,בשביל כבוד שמים

שרצונו  שכל אחד יאמר ויתפלל ,לאמר
להתקרב אל ה' לעבדו וללמוד תורתו, 

יתקרב אלינו ויסלק ההסתר השי"ת וש
 פנים.

ה' אלקים אתה  ,ואמר
החלות להראות את עבדך 

ל - את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי א
בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך 

ולמטרה זאת אני משתוקק , וכגבורותך
אעברה נא ואראה את הארץ  ומבקש
שאוכל שם לראות ביותר , וגו' הטובה

לדורות שיך ורצה להמ .וכו' ךאת גדל
רצוננו קשו ויב עולם שתמיד ישתוקקו

 נתלראות את מלכנו, ברוח הקדש בבחי
תשתכח שח"ו רואה, ולא  נתחוזה ובבחי

ם כן רצה ג ךמישראל, ולפיכ תורה
שבהיותו שם יוכל  ,להיכנס לארץ ישראל

לא  זאת שאף אחרי החורבן שיךלהמ
אלא  מה,ירצו לעלות בשביל מלוכה וכדו

ששם יותר קל להגיע לדביקות  תמחמ
 רויתעבה שאמר, וז. רא כל עולמיםבבו

, רצ"ל שלמענכם בי למענכם 'ה
, סובשבילכם היה רעה בזה שאיני נכנ

שכל שיך הייתי ממ שאלמלי נכנסתי

ישראל יהיו במדריגה זו לשאוף תמיד 
  '.ולילה רק לדביקות ה םיומ

דייקא, שרק  ךה' אלי רב ל
זכית להגיע לשיא  האת

י"ת בלתי לה' השהמדריגות לעבוד את 
ביותר גדולה ההגעת למדריגה ו לבדו,

 הלהגיע אליה. ומלו ה אפשר ששילוד א
 ,האחרונים על דורות שיךשרצית להמ

, עוד בדבר הזה 'אלי'אל תוסף דבר 
רצ"ל שלא תוסיף לדבר ולבקש על זה 

  .ן בלתי לה' לבדויאלי ולכו שכולם יהיו

�  

ת פטירטעם למה יום ש לומר יפי זה 
יום  הואדר אב 'זבע"ה שה רבינו מ
, (שו"ע או"ח סימן תקפ, ב)צדיקים  תענית

בעל דברי חיים  ק"וכבר עמד על זה זקה
ההבדל שבין יום זה ליום ל"ג לבאר  זי"ע

. (עיין שו"ת דברי יציב, חלק ז, סימן סד) בעומר
שה מת מ כי אלמלי לאש לומר ולדרכנו י
 ךלארץ היה ממשי סה והיה נכנרבינו ע"
ענים ת גלותם לא יהיו מתשנושגם ב

ת, ואלמלי השי"כבוד  ןעובוכים אלא למ
היה כן מכבר היינו נגאלים, ולפי שלא 

ושואפים  הננו מתדרדרים והולכים סנכנ
ל דור ודור כשהיו כ, ובלם הזהלהבלי עו

מרבים לבכות ולעורר רחמים על 
נת שוחד קצת מתם כהל הגאולה נתנו

וההמון היה מתנחם  ,שררה וכבוד וממון
 ושנותנים ל ת התינוקבכך, וכדוגמ חושמ

כדי להרגיעו  סכצעצוע שברי כלי חר
 גרמא דעציראה ןייתו, ודיכשתיקו מבהול

מתענים ביום  ךשעדיין לא נושענו. ולפיכ
ובוכים על זה שהמצב מתגרע ' אדר ז

שמחליפים חיי עולם  ,דור מדור ךוהול
אף באמת בחיי שעה של פניות ותאוות, ו

  ות.הבל וטפש חיי שעה אינם אלא דברי

  משיךוה

  ויאמר

  על



 ואתחנן/  יב

אבל  ח"ו, רצוני להתרעם ולקטרג
רבה השאמר להי נתהאמת נית
ישראל כוונתם רק  מהנוסעים לארץ

 ,בשביל ששם יחיו בתנאים יותר נוחים
 םהלה אם יהא ליובודקים ודורשים תח

ם כל הנוחיות, ואין עיקר מגמתם ש
ח במקומות הקדושים ולישק השתטל

 ךועל דר עפר מקום שכינה ירדה,
שעה בציונים שבקינות לתשאומרים 

ב, ואם היה כל אחד אומר את בא
בלב שלם כבר  הדברים בכוונה רצויה

 היינו זוכים לגאולה.

אחרי  ןקורים פרשת ואתחנ
ב, להורות על סיבת שעה באת

מפני שאינם  לא נושענו ןהדבר שעדיי
יודעים להתפלל בשם, שלא בכינו 

אלא נתערב  ,בשביל כבוד שמים בלבד
. ההזלם נייה להבלי עותינו פמחשבב

אם  אל ה' ןנחואתוקורים בפרשה זו, 

לראות את  ה' כי רצוננו ןאתפלל למע
בעת ההוא לאמר אתה החלות  מלכנו

כל  , רצ"ל אז היה'וגו ךלהראות את עבד
לומר אתה החלות כול אחד מישראל י

דלך ג לראות אתיו זוכים שכולם הגו', ו
  ו'.ואת ידך החזקה וג

לפתאים ערמה נותן ת ההשי"
לאדם דעת יתן לנו לב החונן ו

ולהשיג את השפלות והחשכות,  לדעת
יון שנזכה באמת להיות מאבלי ציעזרנו ו

וירושלים, ובזכות זה יעזור השי"ת שיהא 
ויקר,  אורה ושמחה וששוןיהודים ל

 ,שמחהיגון לוהימים הללו יתהפכו מ
גדול,  מאבל ליום טוב ומאפלה לאור

רי רחמים וחסדים, וכל וייפתחו שע
בבני וושעו י ישראל די בכל אתר ואתר

רויחא, וכשמוע שופר בקול יי ומזוני ח
ושונאיהם, וניגאל גאולת  יחפרו אויביהם

  .עולם בב"א

  
  

  מכון "שפע חיים"
  אגוד חסידי צאנזשע"י 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  ישמח לב מבקשי ה'

  י לבקשת הרבים, לאחר שאזלה מהשוקשמחים אנו להודיע כ
  זכינו בס"ד להוציא לאור עולםהמהדורה הראשונה, 

  מהדורה חדשה של הספה"ק

  "שפע חיים" דרשות חומש רש"י
  שנת תשמ"ב

  שנדפס בפאר ובהדר רב
  בתוספת: תוכן ענינים ומפתחות מפורטות

�  

 052-7140042לרכישה נא לפנות בטל' 

  ואין

  ולפיכך

  וירחם



 יג/  ואתחנן

  
  

  דברי תורה
  שליט"אמכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק 

 ä"á÷ä úà ïã éðáúåëæì ìàøùé  
á çë÷øîåçå ì íìåòä úåîåàî  

 'ואתחנן אל ה )כז-כגג, דברים (

ה'  ,בעת ההוא לאמר

ת את אתה החלות להראואלקים 

  עבדך את גדלך ואת ידך החזקה

וגו', ל בשמים ובארץ - אשר מי א

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה 

  בי למענכם ולא ה'ויתעבר ', וגו

  אלי רב לך 'ויאמר השמע אלי 

  ,אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה

  וגו'עלה ראש הפסגה ושא עיניך 

ר את הירדן ווראה בעיניך כי לא תעב

  .הזה

הלא רבו במקראי קודש 
אלו, וכבר עמדו לבאר 

, וכן מה שאמר לו 'בעת ההוא'אומרו 
בדבר ' עוד דבר אליתוסף  , אלהקב"ה

, דבוודאי איירי בדבר הזה שמשה 'הזה
יש לדקדק בלשון כן  רבינו התחנן עליו.

עלה ראש הפסגה וגו' וראה הכתוב, 
כי לא תעבור וגו', דנראה מזה בעיניך 

 ששם יראה ויבין הסיבה למה לא יעבור
לארץ ישראל. ובפסוק ה' אלקים את 

רחום  ,החילות וגו' כתב רש"י, ה' אלקים
  .בדין

כשבני ישראל במדרגה 
ה הקב"ה דן אותם נמוכ

מאומות לזכות בקל וחומר 
  העולם

מוהרצ"א  זקה"קשכתב מה 
 בניספה"ק ב מדינוב זי"ע

על  ,ד)אות מאמר יב,  ,(מאמרי תשרי יששכר
וקראת שמו  א)י(בראשית טז,  הפסוק

דלכאורה , אל עניך 'ישמעאל כי שמע ה
כי אם סיבת קריאת השם  ,ריך ביאורצ

מחמת כי שמע ה' אל עניך, היה  הוא
צריך להיקרא 'שמעאל' על שם העבר, 

למה נקרא שמו 'ישמעאל' שהוא בלשון ו
  .עתיד

ים קויאמר אלנאמר,  )אכ-שם יז, יט(
לדת לך בן ואבל שרה אשתך י

תי את ווקראת את שמו יצחק והקמ
ולישמעאל שמעתיך הנה וגו' בריתי אתו 

ואת  וגו'תו ותו והפריתי אוברכתי א
מכאן ברש"י, ו .בריתי אקים את יצחק

 ,בן הגבירה מבן האמה ל וחומרלמד ק
כתיב הנה ברכתי אותו והפריתי אותו 

 ל וחומרוק ,והרביתי אותו זה ישמעאל
 ., עכ"לואת בריתי אקים את יצחק

  ק"בתוה

  הדקדוקים

  נקדים

  להלן



 ואתחנן/  יד

שהקשה לו ובפשטות למד כן כיון 
הכפילות, והקמותי את בריתי אתו ושוב 

ובהכרח יש ואת בריתי אקים את יצחק, 
ריך לדרוש כאן קל וחומר. אך עדיין צ

דכיון שנכתב בכתוב מפורש  ,ביאור
עם  הבטחת אלקינו על הקמת הברית

 ומה יוסיףהקל וחומר , למה נצרך יצחק
  .לך

זמנים ותקופות בהנה בקדשו, ד
באהבה עושים שבני ישראל 

את  הוהארץ מלאה דע ,רצונו של מקום
תרבים מעל ידי מעשיהם הטובים אזי ה', 

זכות ומליצה עליהם מלמדים סניגורים ש
וידם על העליונה לסתום פיות ישרה, 

רוצים ללמד המשטינים והמקטרגים ש
בזמנים  מה שאין כן .על ישראלחובה 

אין עושים רצונו של מקום ירודים אשר 
מתרבים  אזייו, ואין מקיימים מצוות
שמצרים  רח"ל משטינים ומקטרגים

שאין בזמן כזה ו .לישראל בכל עת ורגע
להפרת הולכים בדרך ה' נתעורר חשש 

הברית שהבטיח הקב"ה לאברהם 
בני עלולים אז ו ו,והקמותי את בריתי את

ים שורפבעונשים המח"ו להיענש ישראל 
  בתורה.

הלך הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו 
הבטיח ו ,על עם עמוסים

 אותו ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי
ה קל וחומר , לעורר בזתי אותויוהפר

ואת בריתי אקים את שבוודאי יקויים 
א ואם יב ףדא בכל זמן ובכל מצב, יצחק

עצמנו  זמן שלא נהיה ראויים מכח זכות
באין  כל מקוםמ מעשים שלנו,הועל ידי 

מליץ יושר מול מגיד פשע יעשה הקב"ה 
ומה ישמעאל בן האמה שאינו  ,ל וחומרק

אינו עולם לו ,כלל וכללבן תורה ומצוות 

הוא עוד אדרבה ו, שה רצונו של מקוםעו
 מרשיע מעשיו ברוב רציחה ואכזריות,

הוא חי על מי מנוחות ואין  כל מקוםמו
על אחת כמה וכמה בן  ,במחנהוכל רעה 
 ,בני אברהם יצחק ויעקב ,הגבירה

 שאינו לוואפי ,שמקיימים את התורה
צריכים לישב  , בוודאיבשלימות כדבעי

ות בלי צרות רב ,בבטחה והשקט ורוגע
פוא נאנקים ישראל יומדוע א .ורעות

ל בגולה אחר גולה ונרמסים ונהרגים ע
ודם ישראל נשפך  ,י הגויים הללויד

 ן הםאימצב שהוא הרי בכל  ,כמים
 ,גרועים מבן השפחה שחי על מי מנוחות

יש מישראל הפחות שבפחותים  לוואפי
ובוודאי צריך  ,ממעל קילו ניצוץ חלק אלו

זו  להתברך בכל טוב. ובכח טענה
  פיות משטיננו ומקטרגנו. נסתמים

ידוע שי"ג מדות שהתורה נדרשת 
דות של בהם מכוונים כנגד י"ג מ

מדת ו, )פרע"ח שער התפילה, פרק ה(רחמים 
שהיא  ל- שם אמכוון כנגד  קל וחומר

עץ (המדה הראשונה בי"ג מידי דרחמי 

. לכן שפיר נקרא )חיים, שער יג, פרק יא
 אותיד לבדלע ,'ישמעאל' על שם העתיד

, בזמן שלא יהיה לנו שום זכות להוושע
ועת וצעקת ישראל וש ל-ישמע א אזי

בכח ויושיענו  ,הנתונים בצרה ובשביה
אם בן ד ל,-קל וחומר הבא ממדת א

רא כל מכעיס את הבוהאמה אשר 
כלל, יש לו  מקיים מצוותואינו  עולמים

על אחת כמה  כל טוב וכל הנצרך לו,
ריקנים ה לוהגבירה אשר אפי ניוכמה ב

 ,)עירובין יט, א(שבנו מלאים מצוות כרימון 
והגרוע שבישראל טוב הוא מהטוב 

 ראויים הם שירחמוודאי  ,שבגויים
לפליטת הקב"ה חון אותנו אזי יו .עליהם

 .ברחמים נוועתושמע לקול שיעולמים ו

  וביאר

  לכן

  והנה



 טו/  ואתחנן

 עוד עיי"שו עכדה"ק בתוספת ביאור,
  באריכות.

לעומת שפלות האומות 
ראל נחשבים תמיד בני יש

  זכאים וראויים לחסדים

שדנים את בני ישראל  זהענין ל
איתא גם  ,לעומת אומות העולם

(תורת משה, פרשת עקב,  דושיך הקבאלש

(דברים י, שמפרש הפסוק  ד"ה ושמא תאמר)

רק באבותיך חשק ה' לאהבה אותם  טו)
ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים 

שהאבות  רף דבריוכיום הזה, ותו
ויים מצד עצמם לאהבת הקדושים היו רא

הקב"ה אותם ולא נזקקו לזכיות אחרות, 
  ,ויבחר בזרעם אחריהם בכםאבל 

רצ"ל מה שזרעם אחריהם זוכים לאהבה 
מהקב"ה שבחר בהם, אין זה בזכות 

  , היינומכל העמיםעצמם אלא 
על העמים גם שהשי"ת מתבונן עליהם ו

הרשעים שהם שרויים ביניהם, וכיון 
 ים של הגוייםשלעומת מעשיהם הגרוע

בני ישראל חשובים ומעולים,  נחשבים
עיי"ש  ,לכן הוא מראה להם אהבתו

  דבה"ק.

ד"ה , לך פרשת(זי"ע בישמח משה 

הביא דברי האלשיך  )תהפטר
פסוק האת , וביאר על פי זה דושהק

ואתה ישראל עבדי יעקב  (ישעיה מא, ח)
 ,אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי

בני עליה הוא על  'ישראל'דהתואר 
הכתוב  במדרגתשהם  ,וצדיקים עובדי ה'

  כי שרית עם אלקים )בראשית לב, כט(
 'יעקב'. ואילו התואר ועם אנשים ותוכל

כי קטן יעקב  נתבחיהוא להמון העם, ב
' דעשי"ת, ד"ה אלקים ליום הסליחות (ודל 

וכאשר בני ישראל . )עמוס ז, ב יןבישראל; ועי
  במדרגה גבוהה של ישראלנמצאים 

  עצמם, וזהו זכותזי הם ראויים בא
  , שבעצם מהותםואתה ישראל עבדי
. אבל כעבדי ה' הם טובים וראויים

כשנופלים לבחינת יעקב, אזי עליהם 
ים שצריכ, יעקב אשר בחרתיךנאמר 

מבין לבחור אותם מבין האומות, ואכן 
האומות נחשבים אף הם כצדיקים 

, זרע אברהם אוהביבהיותם ועובדי ה', 
  .עכד"ק

 יבואר הגמרא ושיםדפי דבריו הק
כל הקורא לאברהם  ,א) ,(ברכות יג

אברם עובר בעשה וכו' אלא מעתה 
הקורא ליעקב יעקב הכי נמי, שאני התם 

 ל זהע ודהדר אהדריה קרא. ועמד
ר החיים ובאו )שם(בסמיכת חכמים 

לבאר אמאי  )בראשית לה, י( הקדוש
אהדריה קרא השם יעקב ולא נעקר 

מור השם כא. אמנם לגמרי כאברם
ישראל מורה על מדרגה גבוהה שאז בני 
ישראל ראויים וחשובים בזכות עצמם, 
ואילו השם יעקב מורה על מדרגה 
נמוכה, שאז צריכים לבחור אותם מבין 

שנקרא יעקב העמים, וכפי הנרמז בטעם 
על שם כי וידו אוחזת בעקב עשו 

, והיינו שהחשיבות שלו )בראשית כה, כו(
ותו לעומת הוא כאשר מחשיבים א

ולכן אהדריה קרא  רשעותו של עשו.
דגם להורות  ,שוב יעקבהקב"ה וקראו 

בזמנים שלא יהיו ישראל במדרגה גבוהה 
אלא יפלו למדרגות נמוכות, מכל מקום 

ויזכו לשפע והרחבה  צא דינם לאורהי
האומות  , דאםבכח קל וחומר שיעשו

בוודאי בני הרשעות יש להם כל טוב, 
הטובה והברכה  ישראל ראויים לכל

  .כהנה וכהנה

  מקור

  ק"זקה

  על



 ואתחנן/  טז

משה רבינו לא נכנס לארץ 
ישראל כדי שלא יכנסו 

  ישראל בזכות עצמם

בסיבת הדבר יש להתבונן 
משה קדישא שהרעיא מהימנא 

רבינו ע"ה לא נכנס לארץ ישראל, ומה 
פשר דבר דגם אחר שהפציר והתפלל 

ולא  לא נענה )דב"ר יא, י(תקט"ו תפילות 
פשוט ברור ודואף בקשתו.  התמלאה

הוא שיש בזה ענינים גבוהים, גבוה מעל 
גבוה, ואנו מאמינים שמאתו ית"ש לא 
תצא הרעה, עדיין ניתן רשות ללמוד 
ולתת טעם לכך דמי שהנהיג את ישראל 

ואחר כך  ,נאמן במצריםרחום וכרועה 
ארבעים שנה במדבר, לא זכה לסיים 
ייעודו ושליחותו ולהכניסם לארץ 

  ך השתוקק לזה.ישראל, אחר שכל כ

פטפוטא דאורייתא יש לומר, 
כימי  )מיכה ז, טו(דהכתוב אומר 

, ותצאתך מארץ מצרים אראנו נפלא
נסים  םא נזכה לאותווהיינו שלעתיד לב

 םבצאת לבני ישראל ונפלאות שהיו
מצרים ובמהלך לכתם במדבר ועד מ

כניסתם לארץ ישראל, ומעשה אבות 
משה ולכן סיבב הקב"ה ש סימן לבנים.

רבינו לא יכנס עם בני ישראל לארץ 
ישראל, כי אז היו ראויים לנס בזכות 
עצמם, ורצה הקב"ה להראות שגם בדור 
דעה כדור המדבר הוא מדקדק עם 

, וגם )יבמות קכא, ב(צדיקים כחוט השערה 
הם לא זכו להיכנס בזכות עצמם ובהכרח 

עצה הנ"ל שימדדו מעשיהם נזקקו ל
אמר הכתוב לעומת אומות העולם, וכמ

אל תאמר בלבבך בהדוף  ה)- ם ט, דדברי(
ה' אלקיך אותם מלפניך לאמר בצדקתי 
הביאני ה' לרשת את הארץ הזאת 

וברשעת הגוים האלה ה' מורישם מפניך, 
לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא 
לרשת את ארצם כי ברשעת הגוים 
האלה ה' אלקיך מורישם מפניך. והיינו 

את הארץ שבני ישראל לא זכו לרשת 
בזכות עצמם, אלא מכיון שלעומת 
רשעת הגויים האלה היה ניכר שבני 
ישראל טובים וחשובים מהם, לכן נחשבו 

  כראויים לרשתה.

נתעורר שהקב"ה ילך בדרך זו גם 
, שנזכה לגאולה אולעתיד לב

השלימה אף שלא נהיה ראויים מצד 
עדיפים  ונאעצמנו, שכן בכל מצב שהוא 

ולם. והיינו טעמא ת העווטובים מאומ
שהקב"ה לא נענה בשום אופן לתפילותיו 

לא של משה רבינו, כדי שבני ישראל 
בזכות עצמם אלא  יכנסו לארץ ישראל

בכח זה שהם טובים מהגויים, ובזכות 
תעורר מליצה ישרה על בני ישראל עד ת

  .סוף כל הדורות

לטובת בני ישראל בדורות 
הבאים לא נכנס משה רבינו 

  לארץ ישראל

' בעת הואתחנן אל שאמר הכתוב, 
 דושיםרים הקואיתא בספ ,ההוא

 )דברי אמת, פרשתן, ד"ה לפסוק ראשון ןיעי(
 דבעת ההוא מורה על לעתיד לבוא

וזה אשר התחנן  ,בעקבתא דמשיחא
כשיהיו בני  דבעת ההוא רבינו, משה

 ,לאמר ישראל בשפל המצב, יהא בכוחם
' ה . ולזה אמר,ל וחומרלומר את הק היינו

אלקים אתה החלות להראות את עבדך 
ל -, נקט השם אל בשמים-אאשר מי וגו' 

ביט המכוון למדת קל וחומר, והקב"ה י
בעוד של בני ישראל דל כבודם וחרפתם 

  הנה

  בדרך

  בזה

  זהו



 יז/  ואתחנן

שקטים ושלווים  מות העולםשהגויים ואו
. וזהו שכתב ואין להם שום מכאוב וצרה

  כי דין ,רחום בדין' אלקים ה רש"י,
  ר, ובכח מדתהוא לשון של קל וחומ

קל וחומר יתמלא הקב"ה רחמים על 
  .ישראל

לעורר לעתיד מדה זו, לכן לא 
נתקבלו תפילותיו של משה רבינו 
להיכנס לארץ ישראל, כדי שלא יכנסו 
ישראל בזכות עצמם. וזהו שאמר, 

, ' בי למענכם ולא שמע אליהויתעבר 
דלמענכם ולטובתכם בדורות הבאים לא 

ויאמר  ובקשתי. שמע הקב"ה אל תפלתי
עוד אל תוסף דבר אלי  רב לך אליה' 

רצ"ל בדבר הזה דייקא של  ,בדבר הזה
לארץ ישראל, אל תדבר אלי, כי  כניסתך

הלא זהו כמענה ותשובה לבקשתך 
בשמים ובארץ  ל- אואמירתך אשר מי 

וגו', והיינו לעורר מדת קל וחומר, דזה 
לא תיכנס לארץ ישראל,  אם יתכן רק

שראל לקל וחומר מאומות י ושאז יזדקק
  .העולם

עלה ראש הפסגה אמר לו הקב"ה 
 ל דרךוהוא ע ,וראהושא עיניך 

ויעל משה  )ב-דברים לד, א(הכתוב 
 'ויראהו ה וגו'ת מואב אל הר נבו ומערב

, עד הים האחרוןוגו' את כל הארץ 
אל תקרי הים האחרון אלא היום וברש"י 
הראהו הקב"ה כל המאורעות  ,האחרון

ין ליארע לישראל עד שיחיו דשעתי
והיינו שהקב"ה הראה למשה  .המתים

רבינו את העתיד להיות לפני ביאת 
המשיח, שבני ישראל לא יהיו ראויים 

א למדת ומצד עצמם ויהיו מוכרחים לב
קל וחומר, ובכח זה הבין משה רבינו 

כי לא תעבור את הירדן דזהו הטעם 
כדי לעורר לדורות עולם שבשעת , הזה

  .לכו במדת קל וחומרהצורך י

] ÷"ã êåúîïéåòøã àåòø ïãéòá  
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 îòë ³î×ïñµñô−ñê −ë® ëî¬ ñïôë ðñîò¾ ’−ì−¾  

î ,¬"¾¼ôñî íõîìñ íþî³ñ îñðèñ í×ï−−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñ  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þí þ"öô½šî ëš¼− ñêîô¾ î"−í  
 þ³−ë³−ñ−¼  

 ’þ ì"íþí öëðîð íìô¾  ’þ ì"íþí ö³ìî ,î"−íñþõ ñ−¾òê þ¾ê î"−í  

 ³î×ïñî³ë ëî¬ ñïôë íðñîò¾ ’−ì³  

−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,¬"¾¼ôñî íõîìñ íþî³ ñ¼ëñ íñðèñ í×ï−  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

¾"òêô ðìê î"−í  
í ñèþñëî¬ ñïôë îòî¼ôë íìô¾  

ì"î− ñ×ô þ¾îêî ³ìò ëîþ íîîþ−î îòî¼ôë îþ¾− íìô¾î öî¾¾ µê¾ í×ï−  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þí ’þ ì"íöô×−−þ ñê−ì− ó−þõê î"−í  - šþë −òë  

úåîùð éåìéòì  
 åéáà 'ø ç"äøäêìîéìà ìà÷æçé ì"æ äùî ïåéö ïá ø"á ïîëééø  

á"òùú áà íçðî ç"ø íåéá ò"áìð  

 úøî åîààìéá äøåôö ã"éä óñåé íéøôà ø"á ä"ò  

ç"òùú áà íçðî 'ë íåéá ò"áìð  

 'ø ç"äøä åéîçïäëä íäøáà ì"æ ïäëä íçðî ø"á øùéô  

ç"òùú ìåìà 'á íåéá ò"áìð  

ä"áöðú  



ñ¾ íô−ñ¾í î³êîõþ ³î×ïñ  
þ"þí í−ì íð−ê öë óþô¼ î"−í ¬"−îêñ  

þëê ì"ôþ ñ×ë íô−ñ¾ íêîõþ íþíô îñ ìñ¾− ³"−¾í¾î−ð−è í"½¾î î−  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

 ³ìõ¾ô±þêîî¾  íðë×òíî"−í  

úîùð éåìéòì äáåùçä íîéà  
úøî ìçø ìéèàî ò" äáäøä ú" 'ø çäéòîù äùî æ"ì  

 úðîìàäøä" 'ø âååù éáö éìúôðõøà æ"ì  
 ò"áìð ,éðù íåéá òåáùäé"ôùú áà íçðî à"á  

ä"áöðú        

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þí þ"šò¾ −ñ³õò î"−í  
íõ−ì  

åéçà úîùð éåìéòì  
"øä ø÷éä ê"øáàäø íçðî å"éä éáö 'ø ç"äøä à"èçìáé ïá ì"æ  

è"ñùú áà íçðî 'ë íåéá åéîé éîãá ò"áìð  

ä"áöðú  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

úîùð éåìéòì  
ø÷éä ê"øáàä  

 ø"øä÷çöé óñåé  ì"æ åäéìà ø"áèå÷  

ç"òùú áà íçðî æ"è ,ïðçúàå úùøô ÷"ù íåéá åéîé éîãá ò"áìð  

ä"áöðú  
 −"¼ ì®òîíî−ð−ð−î î−þëì ê"¬ìñë−  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

úåîùð éåìéòì  
,àøôñ áøå àîéëç áø ,àøé÷éå àáø àøáâ éàä  

,äìòð ãàî ãáëðä ê"øáàä ,äøåáçä éðáî ãçåéîä ãçà  
 ùãå÷ä éøáã úáéúëá ùãå÷ä úëàìîì ïîàðå øåñî óúåù úåéäì äëæù

à"éëòåòéæ ÷"äâä åðéáø ìù  
'ø â"äøä ùåã÷ä  éëãøî íåìù äîìù óñåé 'ø ç"äøä ïáõéðééø ã"éä ì"æ  

ùåã÷ä ãìéä úåãåîç íìò åðáå áåã øëùùé ã"éä ì"æ  

éáøòîä ìúåëä ãéì äìéôúî íáåùá íéùåã÷ úåìòîá åìòúðù  

â"ñùú áà íçðî á"ë íåéì øåàá  

ä"áöðú  
 −"¼ îì®òîííëî¾ìí íìõ¾ôí ¬"−îêñ ’−ì−¾  



  
  שהרימו תרומתם קודש להדפסת הגליון יעמדו על הברכה ידידינו הנכבדים

  
  

þí ’þ ì"íñ¬òôîñë ñêî− î"−í  

íîš³ ì³õ ,¬"¾¼ë ³−þš  

 ì"íëí ¾"þ−î³ë ô"îôí îòë ³î×ïñí−þê −ë® ó−−ì ’−ì−¾  
 ³ìô¾ ñèþñî−êî¾−ò ëî¬ ñïôë  

 ’þ ì"íþí ³ë ’−ì³ è"ë¼±−ò−−þ −×ðþô ëš¼− î"−í  

 óî−ë í"−ê íòî³ìíò¾−  ,¬"ñ¼ëíì" −óìòô ,ëê  −ôñîêë³−ñ−¼ þ³−ë ’−−š½ öðñîè’  

,í"õ− í"õ− óèîî−ï íñ¼−î ñêþ¾−ë öôêò ³−ë ó−šíñ î×ï− −"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þí ’þ ì"íñš½ê öþíê î"−í  
 ³−þš¾¼ë"íîš³ ì³õ ,¬  

ì"íëí ¾"þ−î³ë ô"îôí îòë ³î×ïñ þëìí ¹½î− ’−ì−¾  
 ³ìô¾ ñèþñî−êî¾−ò ëî¬ ñïôë  
 ’þ ì"íþí ³ë ’−ì³ è"ë¼ö−−¬¾þîôþô íðîí− šì®− î"−í  

 óî−ë í"−ê íòî³ìí¾ñ−−¾  ,¬"ñ¼ëí−",ëê óìòô ¬  −ôñîêëšþë −òë ’öì ³îòîôþê’  

,í"õ− í"õ− óèîî−ï íñ¼−î ñêþ¾−ë öôêò ³−ë ó−šíñ î×ï− −"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî  

 í×þëî,î−ôìñ ³ðìî−ô îòòî×ô −¾êþô  
þí ’þ ì"íþñ½¬ −×ðþô î"−í  

í−" íìô¾ ñîšî öî¾¾ ñîš µê¾ þ ¼ô¾− ð¼ñ îòî¼ôëë−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþ  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þí ’þ ì"í½−−î ¹½î− î"−í - í−ò³ò ,ïòê® ³−þš  

 ³î×ïñð×òî³  ’−ì³ ’þ ì"íþí îò³ì ³ëþèþëò−−î −ñ³õò î"−í  
 ³ìô¾ ñèþñ−ê−½îþí ëî¬ ñïôë ¾"þ−î³ë ô"îôí è"ë¼  

ì"íëí þëìí ñï−î þ−êô ’−ì−¾  ’þ ì"íþí öë¾−òêô óìòô î"−í  
 ³î×ïñîî³ò−ò ëî¬ ñïôë íðñîò¾ ’−ì³  

ñî ³î×ïî−ð×ò −ì−¾  ³ìô¾ ðîë×ñíšêñìí ëî¬ ñïôë  
×ï−þ ì"®î− ñ×ôî óíô ³îîþñ î³−ëî êîí í þ¾îêî ³ìò ëî ê−ñ¼ô êþîíòî êõîè ³î−þë µî³ô−"í×  

åúîùð éåìéòì åéáà  
'ø ç"äøä äùî  ø"áåäéìà  ì"æñééå  

 íåéá ò"áìðæ"ìùú áà íçðî à"é  

ä"áöðú        
  

  לקיים רצון צדיק!
  לכבוד השמחה במעונם או להנציח קרוביםיינים לתרום להדפסת גליונות הד"ת המעונ

  052-7140042ועד בטלפון: נא יפנו מבעוד מ


