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ן ֶאל ר 'ה ָוֶאְתַחַנַּ֖ וא ֵלאמ ֹֽ ת ַהה ַּ֖                        ָבֵעֵ֥

  ('כג,ג)        
  דרשת      

ן'וָ              ֶאְתַחַנַּ֖

 

: מבעלי התוספות מובא בדעת זקנים

חמש מאות וחמש משה התפלל ש

כדי  ,ן"ואתחנתפילות כמנין עשרה 

  .ה שיכניסהו לארץ"ת להקבֹוּצר  ל  

 

ו של "ל הול  כ  מדוע ּת ,לשאוליש ו

ן'וָ  הרי . תפילות ו"במנין התקט ֶאְתַחַנַּ֖

אין היא מעניין התפילה  לכאורה

 . עצמה

 

שגם על דרך הלשון אין היא  ,ועוד

שהרי  ,למלה אתחנן שייכת לכאורה

ןשל   'ו-ה   ַהְמַהֶפֶכת '  והיא  ָוֶאְתַחַנַּ֖

ת וכאילו נאמר . מעתיד לעבר ָבֵעֵ֥

ן ,'ו-כי בלי ה. התחננתי ואַהה ַּ֖   ֶאְתַחַנַּ֖

ההיפוך ' וורק עם , הוא לשון עתיד

, היא מקבלת משמעות של עבר

  . התחננתי: כאומרו

 

מדוע  ליתן טעםואשר על כן יש 

ן'וָ ו של "הו תיחשב במנין  ֶאְתַחַנַּ֖

 .ו תפילות"התקט

 

, אדרבהד, יש לומר ובשימת לב

ן'וָ של ו "הו  יעיקרמהיא  ֶאְתַחַנַּ֖

'  ולהיותה  בנוסףשהרי  ,פילההת

תוספת מורה על גם היא  ,ַהְמַהֶפֶכת

שיחזור ומעיקרי התפילה  .וחזרה

 . ויתפלל עד שיֵָענֶה

 

 ְמַהֶפֶכתשבנוסף להיותה , ועוד

ואבפסוק  גםנאמר , ומוספת ת ַהה ַּ֖ . ָבֵעֵ֥

ואומאי  ת ַהה ַּ֖ עת רצון אז שהיתה , ָבֵעֵ֥

 .לתפילה

 

ל ש' מבמנין הגי 'ו-ה תיחשבלכן 

 .תוספת וחזרהללמד על  .ן"ואתחנ

, ר נדרוכי דימה שהות, וכל כך למה

זמן והרי הוא כנמצא ב, י''כפירוש רש

של התרת נדרים כבערב יום כפור 

שהוא זמן מסוגל מאד לריצוי ', הק

 . ה''ופיוס להקב

 יני הקונטרס ניתן לפנותבכל עני

 052-7675895: 'לטל

 אריה צור-גור

 מודיעין עילית

 ניתן להצטרף לתפוצת מייל

 leshem895@gmail.com: ל"דוא
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קרי  ךעל דר, עוד יש לומרו

וכתיב  'יעם  ההיא בעתקרי  .וכתיב

ד ''עם יו נקראוכש. 'ועם  ואַהה  בעת 

של מקרא להורות על  לפשוטומשמעו 

, המסוגלת לתפילה העת ההיא

 , ההואבעת ' כשנכתב עם האות וו

של מקרא  לעומקויהיה משמעו 

שמתגלה באותה  המלךעל  להורות

אשר  ירמוז על התגלות השכינהו, העת

[: 'ו,ישעיהו נה] ככתוב .לפני המתפלל

ׁשּו  ר  אֹו  'הדִּ צ  מ  הִּ ְהיֹותֹו ְקָרֻאהב  ּו ב 

 .ָקרֹוב

 

כא מילתא דלא רמיזא ולי

תרמוז המילה שכן  , באורייתא

 'ר למאמר , 'ובתוספת   אתחנןו

 ::(לב)במסכת ברכות חנינא ' חמא בר

ָאה אדם שהתפלל ולא נענה אם  ר 

ה ֶאלשנאמר  יתפללויחזור  ז ק  'ה ַקֵּוֵּ֗ ח ֲ֭

ָך  ֶּ֑ ב  ץ לִּ ֵ֣ מ  י א  ּו  וְ ו  לק  , תהלים] .'ה ה א 

 [.'יד,כז

 

חמא ' דברי ר' הביאה הגמ יד  כְ ולא ב  

שם שהרי נסמכו דבריו  ,ברבי חנינא

לעניין סדר התפילה של משה רבנו 

 נוכבפרשתלהיכנס לארץ  בהתחננו

מי לנו כמשה רבנו אשר ו , ואתחנן

הראנו כוחה של תפילה ואשר עליו 

גדולה תפלה  [שם]אלעזר ' אמר ר

יותר ממעשים טובים שאין לך גדול 

ים טובים יותר ממשה רבינו במעש

פ ''ואע]כ לא נענה אלא בתפלה ''אעפ

מכל , נענה לאלארץ  הכניסהשלגבי 

שנאמר , נענה לו כן לראותהמקום 

ה  א ֵעיֶנֶ֛יָך ָיָָ֧מה | ֲעֵלֵ֣ ה ְוָשֵ֥ ְסָגֵּ֗ אׁש ַהפ  ר ֵ֣

יָך ה ְבֵעיֶנֶ֑ ָחה ּוְרֵאֵ֣ זְָרַּ֖ נָה ּומ  נָה ְוֵתיָמֵ֥  ְוָצפ ֶ֛

  .'וגו

 

תפילות על כל  515עד כאן הועילו לו 

אם לא , לראות את הארץפנים 

 . להכנס אליה

 

הכמיהה לעוד , ועל דרך הצח

לו פתח  היא שפתחה תפילה אחת

את הארץ אשר על כל פנים  לראות

ֵעיֶנֶ֛יָך  אְוָשֵ֥ בגימטריה שכן  ,במערב

והחישוב הוא ללא , 515הרי הם  הָיָ֧מָ 

' כי הם רמז לשם ה' וללא האות ה' א

 . יננו מרשה לו להיכנסאשר אאלקים 

 

 ,ובשימת לב, ולעומקו של מקרא

ַקֵּוה  חנינא' חמא בר 'ר הפסוק שהביא

ָך  'ה ֶאל ֶּ֑ ב  ץ לִּ ֵ֣ מ  י א  ז ק ו   'ה ְוַקֵּוה ֶאלח ֲ֭

, לעניין חזרת התפילה של משה רבנו

[ 'יג ,כז 'תהל]סמוך הוא אצל הפסוק 

י  נ ּתִּ ֱאמ  ְראֹות ְבטּוב יְהוָ לּול א ה  ה 'ל 

אלעזר ' וזה שאמר ר. ַחי ים ְבֶאֶרץ
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 הראהושעל כל פנים [ :ברכות לב]

 ארץ החיים היא, הארץ ה את''הקב

 ארץ החייםשל מטה המכוונת כנגד 

 .  של מעלה

 

' ים הדברים לראִּ י   ,על דרך הצחותו

אדם  ָרָאהאם  לומר ,חנינא' חמא בר

 .יתפלליחזור ושהתפלל ולא נענה 

 ,ראיהלשון מבארמית הוא  חמאשכן 

ָרָאה  אםש, תחנוניםהוא לשון  וחנינא

 שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל אדם

ה שנאמר  בתחנונים כלומר ירבה ַקֵּוֵּ֗

ל ְוַקֵּוה 'וגו 'ה ֶאל   .'ה א 

 

ים הדברים לר וכן לומר  אלעזר' י אִּ

למשה רבנו  אלהעזרו שעל כל פנים 

 . על ידי תפילתו, את הארץ לראות

 

זה  ירמוז פסוק על דרך הצחעוד ו

ָך  'ה ַקֵּוה ֶאל ֶּ֑ ב  ץ לִּ ֵ֣ מ  י א  ז ק ו   ְוַקֵּוה ֶאלח ֲ֭

שרצה משה  התפילה הנוספת על, 'ה

 בנוסף  615-היא התפילה ה, להתפלל

תפילות שכבר התפלל כמנין  616ל 

  .ן''ואתחנ

 

 :משולשהכדרך שיר  :כיצד

 אל הויה חזק ויאמץ לבךקוה 

 [משולשהכשיר ]וה ה וקוה 

 בגימטריא קטנה' קאות בחישוב ה

ושיר  שהיא כנגד איווי הלב ,'א שהיא

  :כזה משולשה

 ה הו ואוהחזק ויאמץ לבך , ה'הויקוה אל 

 615הרי 

 

כאן רמז הכתוב  ,ועל דרך הרמז

 515כי . תפילות 615ל  להגיעשרצה 

 משההוא מספר הרמוז בשמו של 

   . עמרםובשם אביו 

  :צדכי

, 356' ממשה בגי :כיצד הוא החשבון

ש 'כאשר רי 171' עמרם בגימ

יחד  משה עמרם, 01בגימטריה קטנה 

שרצה לכלול ] עם הכוללו, 616הם 

  הם  [כל תפילותיו בעוד תפילה אחת

615. 

  

של משה  תפילתושזו היתה לומר לך 

, מתפלל עוד ועודהיותו . בן עמרם

עד אשר  עבד נאמןובזה זכה להיות 

 ה לעלות אל רום תפילתו''הקב קרא לו

 .להוריד לנו משם את תורתו

  

עבד "ל בתפילת שבת ''כפי שקבעו חזו

בדרך של וידרש  ".נאמן קראת לו

 ָךדְ בְ עַ לְ  ,קראת לו :סרסהו ודרשהו

 ,ולשמוח במתנת חלקולעלות  ,הנאמן
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בזכות דביקותו תורתו להוריד לנו 

 .בתפילתו

גדולה שאמר , ל''כנ, אלעזר' רדוכ 

לך שאין  תפלה יותר ממעשים טובים

גדול במעשים טובים יותר ממשה 

   .לא בתפלהכ לא נענה א''רבינו אעפ

 

עוד היה משה רבינו מתפלל  ואם

 615להשלים למנין של  ,תפילה אחת

גם לגבי הכניסה  היה נענה, תפילות

: באומרו, ה''ולכן הפסיקו הקב .לארץ

 .רב לך

 

של ַהְמַהֶפֶכת   'על ו י ָדֵרׁשועוד 

 אתחנן'ו

, "הפוך בה והפוך בה"בה קיים מתש

 וגםמהפכת מעתיד לעבר  גםשהיא 

על ידי , הרוגז לרחמים מהפכת את

   .חזרת התפילה עוד ועוד

 

הוא חלק מיסוד  ההיפוך' ולכן 

במנין ' ו-הולכן נחשבת התפילה 

  . ן"של ואתחנ' הגימ

 

 אשר  'ו-ה, ועל דרך הסוד

המורה על ' והיא  ,ן"אתחנובמלה 

כסולם  המשמשתהיסוד ספירת 

במעלה הספירות לעלות מעלה מעלה 

נ י ההוי ומשם  ,התפארת' וה אל "מַאד 

אשר בראש  רּום החֹוָלם הנכסףאל 

 י    :כזה קוצו של יוד
 כתר                     

 בינה ה י חכמה 

 גבורה    חסד                

 תפארת                         

 דהו       נצח                

 יסוד                    

 ה           
 מלכות                  

של קיבול ' והוא מניקוד שם ה 

והחולם   ה-וָ -הְ -י:   כזה, תפילות

של  הכתר העליוןהנכסף מורה על 

ם הקדוש  עולם האצילות ם ה ש  אהיה ׁש 

שם נאספות כל  ,אשר אהיה

. המגיעות עד כסא הכבוד ,התפילות

של ' במנין הגימ' ו-ה ולכן נחשבת

 . ן"ואתחנ

 

,  ה'של שם הוי' ו -ה ,ואשר על כן

בסדר הספירות  הבריח התיכוןהיא 

העולה מן המלכות ועד הכתר העליון 

 .ל"בסדר הספירות כנ
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המתפלל עולה בתפילתו  והאדם

אל רום  ה''ההוי 'וונישא על גבי 

 . ותפילתו היא כתר לראשה, תפארתה

 

ַּ֖ןשל  'ו-תנוקד ה ואשר על כן נ  ח  ת   ו א 

נ   וָ : כזה, בקמץ ח  ת  אמנם על דרך . ןא 

ו ''וי-כ' הפשט יבוא הקמץ לפני הא

על פי , אך בפנימיות,  ל''כנ, ההיפוך

הוא הניקוד של ספירת  ץמָ קָ הסוד 

שם ', הָ 'וָ 'הָ 'יָ : כזה, העליון הכתר

 .נאספות התפילות להתקבל ברצון

 

ההיפוך של ' ו  ואשר על כן תרמוז

ת  וָ  נ  א   ןח 

.( יד)ל במסכת סוכה "חז לדרשת

 המהפך עתרל התפילהשדימו את 

  . את התבואה בגורן

 

רמאי דכתיב  : וזה לשונם ק  ַויְֶעַתַּ֨ ָ֤ ח  יִּצ 

ַֽה ַּ֖  'ל  ר  ק  י ע  ִּ֥ ֹו כִּ ּתּ֔ ׁש  כ ח אִּ נ ֵ֣ וא ל  ֶּ֑ ֶתרה הִּ  ַויֵָעָ֤

ה  ['כא,בראשית תולדות כה]', הלֹוֹ֙  מ  ל 

, עתרנמשלה תפלתן של צדיקים ל

את  מהפך מה עתר זהלומר לך 

התבואה בגורן ממקום למקום אף 

מהפכת דעתו של תפלתן של צדיקים 

ה ממדת אכזריות למדת ''הקב

  .רחמנות

 

והוא כעין : עתר י"ופירש רש

, שינייםשבראשו שתי  קילשון

ים  כִּ פ  ה   [.את התבואה] בעתרּומ 

 

היא , מאי עתר: שםפירשו ותוספות 

זורים שעל ידה , תחַ רַ נקראת ה העתר

( מפרידין)מטהרין ו . את המוץ ברוח

והוא  . המוץ שלה בה את התבואה מן 

את התבואה מן  המפריד, תחַ רַ הנקרא 

 .  המוץ

 

י תפילה נמשלת לעתר "לרש כלומר

ולתוספות תפילה , ֵפְךַהְמהַ שהוא כלי 

ידשהוא כלי לרחת נמשלת   . ַהַמְפר 

 

ידרשו  י בין לתוספות"לרש ובין

 : התפילהלענין  והרחתעתר ה

 

ְלׁשֹונֹו י"לרש . ןֹוׁשילְ ק  הוא לשון  ,כ 

 וירמוזובו מהפכים את התבואה 

אשר על כן ו.  לרחמיםלהיפוך הרוגז 

נ ה עֲ הוא נוטריקון   עתר על דרך הצח

 .חמיםרפילת ת

על העתר הוא הקילשון  וכן ירמוז

 ַלָלׁשֹון המהפכת, דרך צחצוח הלשון

העיצורים , בפי המתפלל את האותיות

מוצאות הפה להגישה ' י ה"והתיבות ע

 .לפני כסא הכבוד כתפילה זכה וברורה

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20335/Temp/his_temp_1_59.htm%23E696,0,דף%20יד%20-%20א%5e%5e38245!
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ְלׁשֹונָם ולתוספות שעל  ַרַחתהוא , כ 

ובזה ,  ידו זורים את המוץ ברוח

 וירמוז, תבואהאת המוץ מה מפרידים

 הקליפותמן  להפרדת התפילה

כדי שתעלה התפילה , המוצמדות אליה

על דרך , ואשר על כן.    זכה וברורה

מי רח הוא נוטריקון של ת"רח הצח

שבכוחם להפריד את הקליפות , פילהת

ח ַרַחתומנוקד , ל"מהתפילה כנ ת  , בפ 

שהוא ניקוד החכמה היודעת להפריד 

 .בין הקליפה והקדושה

 

הוא לשון  רחתש כלך לדרך זו או

שבנפול , רחת כאותיותנחת רוח 

שהיא כנגד הקליפות של " נון"ה

נשארות אותיות , ן שערי טומאה''נו

התפילה היא כעבודת ש לרמוז רחת

והוא  ריח ניחוחהקרבן שעליו נאמר 

 .לפני מי שאמר והיה העולם נחת רוח

 

  ['יח,שמות כט]י על הפסוק ''וכפירוש רש

ט   ק  תו הִּ ָ֤ א  ּת  ל-ר  ִּ֥ה -כ  ה ע ל  ח  ז ב ּ֔ מִּ יִּלֹ֙ ה  א ַ֨ ה 

 ֶּ֑ ַֽיהֹו  ּוא ל  יַח נ י֔חֹוחַ ה 'הַּ֖ : י''פירש. 'וגו ֵרֵ֣

שאמרתי , לפני רוח נחת. ניחוח ריח

 . צוניונעשה ר

 

על קיבול התפילה  הרחתובכך ירמוז 

פרק ב משנה ד כמובא בפרקי אבות 

ר י ה אֹומ  י ] הּוא ה  בִּ ל ר  נֹו ׁש  ל ב  יא  לִּ ן ג מ  ב  ר 

יא נ שִּ ה ה  ה  [י הּוד  צֹונ ָךע ש  ר  צֹונֹו כִּ י , ר  ד  כ 

צֹונֹו צֹונ ָך כִּר  ה ר  י ע ש  והוא הנחת רוח . ׁש 

בן הנמשל על ידי הקר, שנעשה רצונו

עשה  רצונו של : לעבודת התפילה

, ה בעבודת התפילה כרצונך''הקב

יב [ 'ג,ויקרא א]כקרבן שנאמר בו  רִּ י ק 

ְרצ נֹוא תֹו  כן תתקבל תפילתך , ל 

לכשיעשה רצונך ויעתר לכל בקשותיך 

והיינו שעשית נחת , כפי שעשית רצונו

' והיינו דאמר ר. רוח לפניו בעבודתך

:[ ברכות ד]ילה יוחנן לומר בסוף התפ

 .אמרי פי לרצוןהיו י{ טו-תהילים יט}

  

ידרש על ידי  ולעומקו של מקרא

אל , צחצוח הלשון ועל דרך אל תקרי

עשה לשונו . צונך אלא לשונךתקרי ר

, כלשונך  כדי שיעשה לשונך כלשונו

להוציא ברחת וכשם שאתה משתמש 

הוא  ובעתר ,המוץ והקליפות ממנה

כן יעשה , להפך בתבואה הקילשון

איוב ]לקיים  כלשונולשונך שבקשת 

ם ל ְך[ כח,כב ר ו י ק  ג ז ר אֹומ  שתהיה , ו תִּ

 . ה מקיים''בבחינת צדיק גוזר והקב

  

 עתרירמוז , על דרך הרמז והסודו

' ב שמות של ג"היוצא מע' לשם הק

פסוקים ויסע ויבא ויט שבפרשת 

לפי שיטה ו[ כא-ד יט''שמות ], בשלח

לעומקו של כמבואר ב),  שלישית
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 ח

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

בהיפוך הנקרא  , (בשלח' מקרא לפר

והוא שם של . ערתאותיות בשם 

מלאך הרחמים הממונה על קיבול 

  .הרוגז לרחמיםלהפוך התפילות 

 

( .בסוכה יד)י "רשועוד פירש 

  .תדֹוהיָ   שמהפכים בעתר על ידי 

הידות הן הגבעולים של  'לפשט הגמ

אשר ככל שיהיו , השיבולים

כן יוכלו להיתפס  הגבעולים ארוכים

-על ידי השיניים המרווחות של העתר

 . הקלשון

 

אפשר לדמות  ולעומקו של מקרא

לידית את הגבעול שבשיבולים 

ההלכתי שהרי בשניהם הדיון  .שבעתר

הוא האם היד מטמא את הכלי ' בגמ

'' יד''וכן האם הגבעול שהוא ה, ולהיפך

 . מטמא את השיבולים ולהיפך

 

אלמלא הידית  ,ואשר על כן

 הידיתשבשיבולים ואלמלא 

 אין נוח. העתרשמחזיקים על ידה את 

 . עתרבלהפוך את התבואה 

 

 בתפילה 'ו-ה  :יֵָאֵמרולפירושו 

שאי אפשר  כשםו. כידית בעתרכמוה 

להפוך את התבואה עם המוץ שלה 

וכן ללא הגבעולים , ללא ידיתבעתר 

גם התפילה  כן, שהם כיד לשיבולים

אי אפשר שתהפוך את מידת הרוגז 

ה על  'ו-הבלי לרחמים  התמדה המֹור 

  .ל''כנת והידשהיא כנגד  וחזרה

 

התפלל משה רבנו חמש מאות ועל כן 

, ןואתחנ 'ימגוחמש עשרה תפילות 

לָ בגימטריה גם שהוא  אלא שהיה . הְתפ 

כדי לבטל את  לעוד תפילה אחתזקוק 

והיה אנוס , הגזירה שלא יכנס לארץ

לא להתפלל אותה על פי הדיבור 

ה ''שציוה עליו הקבכפי , תפילה נוספת

   .דבר אלי עוד בדבר הזה אל תוסף

 

ן ועל דרך הטעמים מוטעם , ָוֶאְתַחַנַּ֖

ה תפילתו של לדרוש שהגיע בטיפחא

בינו ובין כסא  כטפחעד משה רבנו 

לקיים . הכבוד מקום קיבול התפילות

הּו  [: 'ו,תהלים ח]בו  ֵ֣ ר  ס  ח  ַעטו ּת   ְמְּ֭

ים ֶּ֑ ֱאֹלהִּ  . מ 

 

ת  ,על דרך הטעמיםעוד ו ִּ֥ ע  ב 

וא , בטיפחאמת מוטעגם היא , ַהה ַּ֖

 . הפסקה קלהשהיא מעין 

 

ל ''למאמר חז ירמוז הכתוב ובזה 

ישהה בין תפלה ה כמ :[ברכות ל]

חד אמר  ב חסדא לתפלה רב הונא ור



 ט 

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

דעתו עליו וחד אמר כדי  שתתחונןכדי 

דעתו עליו מאן דאמר כדי  שתתחולל

-דברים ג}שתתחונן דעתו עליו דכתיב 

ד כדי ''ומ' אל ה ואתחנן {כג

שמות }שתתחולל דעתו עליו דכתיב 

: י''ופירש רש .משה ויחל {יא-לב

בריו שתהא דעתו מיושבת לערוך ד

והן אותו שיעור של כדי . בלשון תחנה

פרק תפילת ירושלמי ] אמות 4הילוך 

  [.ו"ההשחר 

 

אם בין תפילה , והגע בעצמך

לתפילה היה צריך להפסיק כדי 

בין כמה נשתהה , אמות 5הילוך 

, תפילות 616בהתפללו התפילות 

שהם . אמות 0165כדי הילוך  

. שיעור תחום שבת וגבוליןלמעלה מ

שרצה לעבור הגבולין  זהונרמז ב

ומשה  ,על ידי תפילותיו לארץ ישראל

יה אחת כדי ילשהות עוד שהרצה 

עוד בש , להתפלל עוד תפילה אחת

תפילה אחת עם השהייה לפניה היה 

שהן כשיעור תפילות  515-מגיע ל

ובזה היה לו .  אמות 0252הילוך   

 תוככיב אמות 5עוד שיעור מהלך 

ועוד תפילה אחת עם . ארץ הקדושהה

שהייתה היו כבר עומדות רגליו על 

 . רגבי הארץ הקדושה

ב: ה''אלא שאמר לו הקב ְך ַאל-ר  -ל ּ֔

ַֽה ז  ר ה  ִּ֥ ב  ֹוד ב ד  ַ֛י עַּ֖ ל  ר א  ִּ֥ ב  ף ד  ֹוס   .ּתּ֗

 

ו נוסף למה שאמרינתן טעם  ובזה

שצריך לשהות בין תפילה לתפילה עד 

 שתתחוללעליו או עד דעתו  ןשתתחונ

כלומר שיגיע המתפלל . עליו דעתו

 . לישוב הדעת בתפילה

 

שרצה  ר מ  ָאי   ולעומקו של מקרא

משה להגיע לידי שהייה בשיעור כזה 

כביכול  תתחוללאו  תתחונןשעל ידה 

 .לחוננו או לחוללו ה''דעתו של הקב

ולחוללו עד , אותו חוןשילחוננו עד 

 לחּולָ ויהיה ראוי  ,לו את נסו שיחולל

ואשר על . להכנס לארץ ,חנינתועליו 

ב"ה באומרו ''כן מנעו הקב ְך ַאל-ר  -ל ּ֔

ַֽה ז  ר ה  ִּ֥ ב  ֹוד ב ד  ַ֛י עַּ֖ ל  ר א  ִּ֥ ב  ף ד  ֹוס   ".ּתּ֗

 

ואתחנן שתי הלשונות  ובשימת לב

אחת על . הן מתפילת משה, וכן ויחל

ואחת על צרכיו [ ויחל משה]הכלל 

ומשניהם למדו על , [ואתחנן]שלו 

לומר לך שכן היה , חזרת התפילה

ולחזור שוב  מנהגו להאריך בתפילתו

בין על הפרט . ולהתפלל עד שיענה

 .ובין על הכלל
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 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

ר ''א:[ ברכות לב]אמרו בגמרא וכן 

 המאריך בתפלתור חנינא כל ''חנין א

אין תפלתו חוזרת ריקם מנא לן 

 {כו-דברים ט}' נאש ממשה רבינו

' וכתיב בתריה וישמע ה' ואתפלל אל ה

לומר לך שכן . בפעם ההיא גםאלי 

ולחזור , היה מנהגו להאריך בתפילתו

חנין ' ים הדברים לראִּ י  ו. ולהתפלל

ששמותיהם , לאומרםחנינא ' בשם ר

שהם . רומזים על תחנונים בתפילה

חנין . מעניין החזרה והשינון וההארכה

 . בשם חנינא

 

שהיה צריך על מרים  ואף בתפילתו

שלא יהיו ישראל , תפילתו לקצרמשה 

אומרים אחותו עומדת בצרה והוא 

גם אז לא נמנע , עומד ומרבה בתפלה

ל : רה באומרומן החז א  ָנֶ֛אא ֵ֕ ִּ֥ פ  אר  ַּֽה ָנַּ֖ . ל 

אוחזר על בקשתו  ם בפסוק יִּ פעמ   ָנֶ֛א ָנַּ֖

וכן ]ואף כי יש מפרשים  .אחד

א ו, אחד לבקשה ָנֶ֛א[ בתרגום שני  ָנַּ֖

אין מקרא יוצא מידי , עכשיויפורש 

. תפילתו לכפולכי זה דרכו . פשוטו

בא הכתוב ללמדך : י''וכדפירש רש

ו צריך שהשואל דבר מחבר, דרך ארץ

, שנים או שלשה דברי תחנוניםלומר 

והתחנונים  .ואחר כך יבקש שאלותיו

ל : כאן הם והבקשה הבאה אחריה  ָנֶ֛אא ֵ֕

א : היא ִּ֥ פ  אר  ַּֽה ָנַּ֖  .ל 

 ליתן טעםלדרוש ויש , ומעתה

היה כח  615-מדוע דוקא בתפילה ה

 .שלא יכנס לארץ הגזירהאת  לבטל

 : והיא תקרא

 

 עוד תפילה אחת

 

לכאורה שתי מת לב בשיו, בהקדיםו

סיבות לגזירה זו שלא יכנס משה רבנו 

 . לארץ

' ח הק"מבוארת על ידי אוה האחת

ה נ  ב  כדי שלא יִּ , שלא יכנס לארץ: והיא

 , בית המקדש על ידו

בית הבחירה שנבנה על ידי שהרי 

ובעוונות לא  .משה לא יחרב עולמית

שפוך חמתו על עצים ואבנים אלא י

 ..א על בניו רחומיולו ''ח

 

מבוארת בפסוקים עצמם  השניה

ַען ( 'יב, במדבר כ), בפרשת חוקת יַַ֚

נ י-ֹלא יֵׁש֔ ְקד  י ְלַהַּ֨ ם ב ֔ י ְבֵנֵ֣י  ֶהֱאַמנְֶתֵ֣ ְלֵעיֵנַּ֖

ל  . 'וגו י ְשָרֵאֶ֑

 

היה  אםש' ח הק''ומפרש אוה

, מתקדש שם שמים במי מריבת קדש

לפני ל ש למצבי ''בנחוזרים היו 

ה של חטא המרגלים ולפני הגזיר

לא היה צריך  ממילאו , בכיה לדורות
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 יא 

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

והיה יכול , בעוונותהבית להיחרב 

  .רבנו להיכנס ולבנותו משה 

משלא חזרו להיות כלפני , ומעתה

ולכן  ,נחרב בעוונותהבית  יהיה, החטא

ול להיכנס לארץ לבנות בית אינו יכ

  .מקדש שלא ניתן להיחרב

 

ששתי , לפירושו, איפוא, היוצא

משום : לימות זו את זוסיבות אלו מש

 , מי מריבה לא תוקן חטא המרגלים

יבנה בית מקדש  יולכן לא יכנס משה כ

 . שלא יחרב עולמית

 

שכאן עומקו של מקרא יש לומר ול

שלא  615 -טמון הסוד של התפילה ה

שבתפילה . ניתנה למשה להתפלל

להחזיר לטהר וכח היה  הנוספת הזו

לפני מי את עם ישראל למצב של 

לפני  שלגם למצב ו ,קדשמריבת 

וממילא אין הבית  ,חטא המרגלים

 וממילא יוכל , צריך עוד להיחרב

יחרב  אלהיכנס לבנות בית הבחירה של

 . עולמית

 

נתאווה משה להתפלל עוד  ולכן

 .תפילה אחת

 

כיצד זה האריך כל  ובזה ינתן טעם

, כי אדרבה. כך לכאורה על צרכיו שלו

סר היה זה צורך הכלל כולו ולכן מ

נפשו על התפילה הנוספת שתתקן את 

כלפני מי המריבה , מצב כל עם ישראל

 . וחטא המרגלים

וזו כוונת רב הונא ורב חסדא עד 

עד . שתתחונן ועד שתתחולל

שתתחוננן כבאתחנן ועד שתתחולל 

צורך עם ישראל  שניהםכי . כבויחל

 .כולו הוא

ינתן טעם לנאמר בירושלמי  וכן

 אמות בין תפילה 4כדי הילוך שישהה 

שעד שלא נחרב הבית לא . לתפילה

אמות של  4ה אלא ''היה לו להקב

ה אלא ''ומשנחרב אין לו להקב, תפילה

היא ההלכה . אמות של הלכה 4

האומרת שישהה בין התפילות שיעור 

ונמצאו ההלכה והתפילה . אמות 4

שהרי אביי וכן רבי אמי , חוברות יחדיו

ורבי אסי לא היו מתפללים אלא 

היכא דהוו [ בהן למדובארבע אמות ש]

 .[.ברכות ח. ]גרסי

 

יש לברר מדוע לא יתן  העתומ

להתפלל אותה למשה  ה ''הקב

 .לזיכוך עם ישראל כולו נוספת תפילה

שכדי  יש לומר של מקראלעומקו ו

להחזיר את עם ישראל על ידי תפילתו 

צריך , למצב של לפני מי מריבה

נ "ים התנאי של להתקי יֵׁש֔ ְקד   "יְלַהַּ֨



 יב

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

ל ֶּ֑ א  ר  ֵ֣י יִּש  נ  י ב  ַּ֖ ינ  ע  צל חסר אשהיה  ל 

 במי המריבה ככתוב, משה ואהרן

ן ֹלַֽא :['יב,כ,חקת,במדבר] ע  ם -י ַ֚ ֵ֣ נ ּת  ֱאמ  ה 

א  ן ֹלָ֤ כ ּ֗ ל ל  ֶּ֑ א  ר  ֵ֣י יִּש  נ  י ב  ַּ֖ ינ  ע  נִּי ל  יׁש ּ֔ דִּ ק  ה ַ֨ י ל  בִּּ֔

ת יאּוֹ֙ א  בִַּ֨ ל-ת  ה א  ז ּ֔ ל ה  ֵ֣ ה  ק  ר-ה  ׁש  ץ א  ר  ַּ֖ א  -ה 

ַֽם ה  י ל  ּתִּ ִּ֥    .נ ת 

 

בינו לבין כאשר משה מתפלל ועתה 

ואין איש רואה ואין איש שומע  עצמו

אמנם התקיים וממילא , ואין איש יודע

נִּי יׁש ּ֔ דִּ ק  ה ַ֨ י  תקייםהלא אך עדיין  ל  ְלֵעיֵנַּ֖

ל י י ְשָרֵאֶ֑  .ְבֵנֵ֣

 

של  גם אם יחזרו למצב שאמנם

נ י יֵׁש֔ ְקד   עדיין ,מי מריבהשלפני  ְלַהַּ֨

קיומי של תשובה התנאי ה חסר

שיהיה התיקון כפי שהיה בזמן  ,שלימה

ל, הקלקול י י ְשָרֵאֶ֑ י ְבֵנֵ֣  . ְלֵעיֵנַּ֖

 

, ותנאי קיומי זה של תשובה שלימה

על ידי בני ישראל בכל תקיים מ

בקוננם על  בכל שנה ושנה הדורות

ֵעינ י ֵעינ י " :כבמגילת איכה המקדש

ועל ידי כך [. 'טז,איכה א] " י ְרָדה ַמי ם

 שמגיעיםעד  מזדככים בכל שנה ושנה

נ י למצב של  יֵׁש֔ ְקד  י ְבֵנֵ֣י  ְלַהַּ֨ ְלֵעיֵנַּ֖

ל זוכים ה לדורות יומבכי, י ְשָרֵאֶ֑

עת יתקיים , לדורותבנחמה  לראות

אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה בנו 

השלישי ק "בנין ביהמאת  נוראותב

משיח צדקנו ביאת עם , עומד על תילו

ובראשם משה , וכל שבעת הרועים

הבא להשלים את בניינו בניין רבנו 

 . א"בב, עדי עד

 

ואשר על כן לאור כל האמור לעיל 

 יבואר

 כוחה של תפילה אחת

 

 615 -בכוחה של התפילה ההיה  כיצד

לטהר את ו, לפעול מעל דרך הטבע

 . ני החטאפל ישראל כמצב של

 

 ועל דרך הרמז והסוד יש לומר

של  סיכוםהיא   615 -ה השהתפיל

כנגד  015. 022ועוד תפילות  015

שמות  ב"עשהם ), השםו שמות "רי

בלעומקו כמבואר  שיטות שלשכפול 

  ,(של מקרא לפרשת בשלח

ש ילות כנגד תפ שלש מאותועוד 

 .היוצא מן המזוזה י"שד שבשם

פ בה "עהב ' ו עמ"ברכות טא "הרשמ)

 (.תשלג בצלמון

 הממונההוא השם  י"שד' הק השםו

ן ''טרוטוהוא מ.  על מערכות הטבע

, בראשית מגי "רש)ששמו כשם רבו 

י הוא ''של שדופירושו (. 'יד



 יג 

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

 ,די אמר לעולמושנוטריקון 

יתן  י"שדל "פ וא"י עה"פירש רשוכד

 דיאמר לעולמו שמי , לכם רחמים

 . לצרותי דייאמר 

 

ה "לבטל גזירת הקבבבואו , ומשה

 ,הגבלת הטבע והזמןללא כביכול 

להתעלות , מערכות הטבע ַׁשֵדדלְ ּו

אשר הם , מעליהן ולשלוט בהן

האותיות  השמיט את ,ז''בהגבלה בעוה

שליטה בטבע ללא לו היה כדי שת, ידַ 

ונשארו  .כאומרו עד בלי די, הגבלה

 .שלש מאותשהן . תפילות שבידו 

 

 015על השלש מאות עוד  והוסיף

שמות ב "עהם כנגד שתפילות 

ם של ויסע ויבא היוצאים מן הפסוקי

שמות ], ויט שלפני שירת הים

, ל''כנ ,שיטות כפול שלש, [כא-יט,יד

השולטים בכל הם השמות הקדושים 

כמניין  ,ברחמים מערכות הטבע 

ו בדגת ''ורדה "וכמאמר הקב ,ו"ורד

כ ''הן סה 311-ויחד עם ה', וגו הים

ולכן היה בתפילה זו תפילות  615

 . לבטל את הגזירהכדי הנוספת 

 

התפלל משה רבנו בשם  ,ובשימת לב

 דין ורחמיםהשם אשר מעורב בו 

כדי להשליט את הרחמים על , כאחד

ד נ  : כזה. הדין ֹ֙  ה'יֱה ו  י 'א  ֹות  לַ֨ ַֽחִּ ה ה  ָ֤ ּת  א 

ַֽת ֹות א  אֵ֣ ר  ה  ת-ל  ָךּ֔ א ַ֨ ד  ב  ת-ע  ָךּ֔ ו א  ל  ָךַּ֖ -ג ד  ַֽד  י 

י ר מִּ ָ֤ ׁש  ה א  ֶּ֑ ז ק  ַֽח  ץ -ה  ר  א ּ֔ יִּם ּוב  ֵ֣ מ  לֹ֙ ב ש  א 

ׁש   ַָֽך-רא  ּור ת  ג בַֽ יָך ו כִּ ַּ֖ ש  ַֽע  מ  ה כ  ִּ֥ ש  ַֽע  כאשר . י 

והשם , ה'יהואותיות השם הן רחמים 

ים בניקוד של אלקיםמנוקד   ֶ  ֶ ֶֶ ,

הרחמים על להשליט  ה'יֶה ו   :כזה

 015שהיא היא פעולתם של  .הדין

וכן , רחמיםב שהם כולם של ''שמות ע

ללא די שהיא של רחמים בהיותה  ש-ה

מורה  0שהמספר , זרועות' מורכבת מג

' על רחמים כניקוד סגול שהוא ג

 דס  ח  נקודות שהוא ניקוד ספירת ה  

וחוט המשולש לא במהרה . והרחמים

 .ינתק

 

התפילה החמש מאות ושש  ובהיות

,  בעלת כח לבטל את הגזירה ,עשרה

 .ףסֶ ל תֹוַא. ְךב לָ רַ ה "הקב לכן אמר לו 

את ה ''הקבבזה  החזירכביכול ו

אמרתי ש: וכאומרו ,ההגבלה לעולמו

רב . כן אמרתי לבחירי די, די לעולמי 

ר לנו ת  ואשר על כן נֹו. לך אל תוסף

חלקנו להשלים תפילתו הנוספת של 

משה רבנו זה כמה אלפי שנים עד 

 . שיראו עינינו ויגל לבנו בנחמה

 



 יד

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

עד כמה לא ידע  ,ועל דרך המוסר

עד שישב בדד , אדם נפשו וכח תפילתו

 כי עוד תפילה היה יודע ולּו, וידום

ר שאל היה אחת יתמלא חפצו אש

וכמשה , משקיע בה מיטב כוחותיו

רבנו שהתאמץ מאד בתפילה זו אלא 

שהיה אנוס על פי הדיבור לא להמשיך 

ה ''וכפי שיתבאר לקמן בדברי הקב. בה

ֹוד -ַאל: למשה רבנו י עַּ֖ ר ֵאַלֶ֛ ֹוֶסף ַדֵבֵ֥ תֵּ֗

ֹֽה ר ַהֶז   ! ַבָדָבֵ֥

 

 *** 

 

ֶרץ -א ְוֶאְרֶא֙ה ֶאתנֵָּ֗  ֶאְעְבָרה ָהָאֵ֣

ה  ר  .'וגוַהּטֹוָב֔ ב ַ֨ ע  ם  'הו יִּת  נ כ ּ֔ ע  ֵ֣ מ  יֹ֙ ל  בִּ

י ֶּ֑ ל  ע א  ַּ֖ מ  א ׁש   . 'וגו ו ֹלִּ֥

 ('כו-כה, ג)

 

א ֶאְעְבָרה ר , נֵָּ֗  ,יש לשאול. ַוי ְתַעֵבַּ֨

מדוע ישתמש אדון הנביאים בלשון 

בהתחננו למידת , וזעם ֶעְבָרהשל 

 .הרחמים

 

: מסכת ברכות כחכמשנה בויש לומר 

יהושע אומר ההולך במקום סכנה ' ר

' ואומר הושע ה תפלה קצרהמתפלל 

בכל את עמך את שארית ישראל 

 .ר יהיו צרכיהם לפניךּובע  פרשת הָ 

רב חסדא אמר מר עוקבא אמר וכד

בשעה שאתה ' אפי ,רּובע  פרשת הָ מאי 

 ,הרָ בָ עֻ כאשה  הרָ בְ עֶ מתמלא עליהם 

  .יהיו כל צרכיהם לפניך

 

 . הרָ בָ עֻ מאי כאשה  ,והוינן בה

 

אשר  הרָ בָ עֻ כאשה  ושמא יש לומר

 ּהרָ בָ עֻ שהצער כועסת כביכול על 

אם כן למה , כרבקה שאמרה. גורם לה

 ,יב  ' ה רבֵ עַ תְ ה  כן כביכול . זה אנכי

שהייתי כאותו תינוק במעיה של 

וכל כך . המצער את אמו'  השכינה הק

ן נופל לשווהוא כעין . למענכם, למה

והשתמש בו אדון הנביאים , על לשון

ה ''לרצות להקבבלשון תפילתו 

כביכול  שיעביר ,רוע גזירתו להעביר

 יורדהעיני  ובעבּורעל מדותיו 

 .ֶעְבָרהביום  הירדן עבראת  יעבירהו

 בענוהשהיה , למענכםוזה שאמר 

בי השכינה  התעברהלומר כי למענכם 

 . בתוכה ּהרָ בָ עֻ כְ להיותו 

 

 

*** 

ֹוֶסף -ַאל   דרשת   תֵּ֗

ֹֽה ר ַהֶז ֹוד ַבָדָבֵ֥ י עַּ֖ ר ֵאַלֶ֛                          ַדֵבֵ֥
 ('כו,ג)



 טו 

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

 יבואר בזה 

ה מתאווה לתפילתן של "שהקב

 צדיקים

 

ר יצחק מפני ''א. ביבמות סדכמובא 

מפני  מה היו אבותינו עקורים

ה מתאוה לתפלתן של ''שהקב

 .צדיקים

  

דלא רמיזי וליכא מילתא 

ר -ַאלשנאמר . באורייתא ֹוֶסף ַדֵבֵ֥ תֵּ֗

ֹֽה ר ַהֶז ֹוד ַבָדָבֵ֥ י עַּ֖  (.'כו,ג)  ֵאַלֶ֛

 

יאמר לו , על דרך הפשט, אמנם

ֹוֶסף-ַאלה "הקב ִּ֥ר  תֵּ֗ ב  ד  ֹוד ב  ַ֛י עַּ֖ ל  ר א  ִּ֥ ב  ד 

ַֽה ז   כאומרו ו. 'וכוונתו בתוספת ל ה 

ף -ַאל ֹוס  ַֽהד  לְ ּתּ֗ ז  ר ה  ִּ֥ ב  ד  ֹוד ב  ַ֛י עַּ֖ ל  ר א  ִּ֥   .ב 

 

ועל דרך  ,עומקו של מקראול

ֹוֶסף-ַאל, הטעמים  ,יברביעמוטעם  תֵּ֗

הפסקה כעין והיא  , רביע הנקרא גם 

 שרובץ, רביעוכעין תרגום של , קלה

עם ואינו מחובר כל כך  .תחת משאו

  .לשאחריו

 

אחרי אומרו בתוקף , ואשר על כן

ֹוֶסף-ַאל בקשה  ה''הותיר הקב, תֵּ֗

     :משה רבנומסמויה 

י  ר ֵאַלֶ֛ ֹוד ַדֵבֵ֥ ֹֽהַבדָ עַּ֖ ר ַהֶז  ! ָבֵ֥

 

ה דעתו שהוא "הקבכביכול גילה ובזה 

 . צדיקים של לתפילתן מתאווה

 

-ַאלמצד אחד הוא אומר לו  שהרי

ֹוֶסף שעוד תפילה  וכנאמר לעיל, תֵּ֗

תפילתו להיכנס להיה נעתר אחת 

 אינו רוצהה "והרי הקב, לארץ

ר  ה"אומר לו הקב, ומאידך. שיכנס ַדֵבֵ֥

י  ֹוד ֵאַלֶ֛ ֹֽהַבָדָבֵ֥ עַּ֖ שרוצה הוא , ר ַהֶז

 .לתפילתו ומתאווה

שלא ' שגזרה חכמתו ית פ"ואע

הוא  מתאווהאך מכל מקום , יתפלל

ֹוֶסףַאל  פ שאמר''אעלכן . לתפילתו  ,תֵּ֗

 גילה מאוויי לבו כביכול והמשיך ואמר

י  ר ֵאַלֶ֛ ֹוד ַדֵבֵ֥ ֹֽהעַּ֖ ר ַהֶז  .ַבָדָבֵ֥

 

ַאל  הכתוביתבאר  , על דרך הדרשו

ֹוֶסף  ( 'יט,ה)לקמן כמובא  תֵּ֗

ֹול ֹול ג דַּ֖ ף  קִּ֥ א יָָסֶ֑ י "ופירש רשְוֹלֵ֣

 ,ולא פסקשם  לפשוטו של מקרא

לעומקו  י שם יתפרשו כאן "ודברי רש

 , של מקרא

 

ףַאל  כאומרו אל תפסיק  ּתֹוס 

, אני לתפילותיך מתאוהכי . מלהתפלל

 . גם אם לא מתקבלות
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 טז

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

ַגם  ('טו,א) בישעיהו וכן הוא אומר

ָלה  י ַתְרבּו ְתפ  ויבואר  ,ֵאינֶנ י ׁשֹוֵמעַ כ 

י  ,סרסהו ודורשהו על דרך ַגם כ 

ָלה - ֵאינֶנ י ׁשֹוֵמעַ   ! ַתְרבּו ְתפ 

 

הורונו להתפלל , בתשעה באב וכן

ג ם כִּי ( 'ח,ג)פ שנאמר באיכה "אע

ּו ע   ׁש  ק ו א  ז ע  יא  ָלת    .ָשַתם ְתפ 

 

התפילה כביכול שאין  פ"ואע

י  כי , מתקבלת ָלת  פ "אע  - ָשַתם ְתפ 

 , ושופכים לב כמים, כן מתפללים

ה מתאוה לתפילתם של "שהרי הקב

וכן אמר הנביא ירמיהו , צדיקים

י ַכַמי   ['יט, איכה ב] ְפכ  ֵבְך נ ַכח ׁש  ם ל 

ם ׁשֵ  כאן פ שנאמר''ואע. י'ְפנֵי ֲאד נָ

ֵבְך , י'ֲאד נָ , של דין י ַכַמי ם ל  ְפכ  ׁש 

 .מדת הדין לרחמיםלהפוך , פניו נ ַכח

 

 רבה קהלת  מובא במדרש וכן

ה לדניאל איש "שאמר הקב' פרשה ט

ַלת ַתֲחנּונֶיָך יָָצא  כבר :חמודות ְתח  ב 

 (לו מידובכל זאת לא נענה ), ָדָבר

ְגזֵָרה ֶׁשי ָבנֶה הנ ְגזְָרה  כברוָאַמר לו 

ְקָדׁש ּוְלַמֵלא ְׁשֵאָלֶתָך אף ו) ,ֵבית ַהמ 

המתנתי לך שתגמור על פי כן 

ָלתֹו, (תפילתך ְתפ  ְתַאֶּוה ל   .ֶׁשָהיָה מ 

אף על פי : ה למשה''והיינו שאמר הקב

ֹוֶסף-ַאלשציויתיך  הריני מתאווה , תֵּ֗

 :שנאמר, לתפילתך

ֹֽה ר ַהֶז ֹוד ַבָדָבֵ֥ י עַּ֖ ר ֵאַלֶ֛  ! ַדֵבֵ֥

 

*** 

 

ֹום ַוֲהֵׁשב ָתָ֮ ֶאל {לט} -ְויַָדְעָתֵ֣ ַהיֵּ֗

י  ָ֤ ים בַ  'הְלָבֶבָךָ֒ כ  ּוא ָהֱֹֽאֹלה ֔ י ם הֵ֣ ָשַמֵ֣

ַעל ְוַעל ַמ֔ ֹוד-מ  ין עֹֽ ַחת ֵאַּ֖ ָתֶ֑ ֶרץ מ   ָהָאַּ֖

 ('לט,ד)

 

מדוע יפתח בבחינת , יש ליתן טעם

ם ויסיי, ְויַָדְעָת ַהיֹום השכל והידיעה

ַוֲהֵׁשב ָת ֶאל  בבחינת הרגש והאמונה

 .ְלָבֶבָך

 שידיעה, כי בא ללמדנו ויש לומר

, לבד אינם מספיקים אמונהלבד או 

 ידיעה. לשלבם זה בזהאלא צריך 

ועל גבי , שאפשר לדעתברורה במה 

 . שלא ניתן לדעתגם במה  אמונהזה 

 

הּוא ' הממשיך הפסוק  ואשר על כן

ַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ָהֱאֹלקים ַבָשַמי ם מ  

ָתַחת ֵאין עֹוד   .מ 

 

ַבָשַמי ם הברורה אמר  הידיעהכנגד 

ַמַעל  תפסים שהם וכל צבאם נ ', וגומ 

אבל  .בחושים עד כמה שהשכל מכילם

ר שאין ב  ד  ל   יתכוון ,ֵאין עֹודבאמרו 
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 יז 

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

 האמונה הצרופהלהוכיחו אלא היא 

  . 'ידיעת ה הנבנית על גבי ,וחלטתוהמ

 

ַאָתה ָהְרֵאָת  ('לה,ד), לעיל רוכאומו

י ָלַדַעת  ים  'הכִּ ֱאֹלהִּ ֵאין עֹוד הּוא ה 

ְלַבדֹו ה "כשנתן הקבי "ומפרש רש .מ 

, בעה רקיעיםאת התורה פתח להם ש

כך קרע , וכשם שקרע את העליונים

לכך , את התחתונים וראו שהוא יחידי

ָהְרֵאָת  , עם ישראל, ַאָתהנאמר 

 . ָלַדַעת

 

של , על גבי ידיעה זושרצונו לומר ו

נבנית האמונה  ,ָהְרֵאָת ָלַדַעת ַאָתה

ֵאין ש ַוֲהֵׁשב ָת ֶאל ְלָבֶבָךהצרופה של 

ְלַבדֹו  .עֹוד מ 

 

ָהְרֵאָת שכשם    ,לדרך זו ְךלֵ או כַ 

, שאין עוד מלבדו בשמים ממעל ָלַדַעת

ין עֹוד ש ,ַוֲהֵׁשב ָת ֶאל ְלָבֶבָךכן  דֹוא  ב  ל   מִּ

ח   ּת  ץ מִּ ל ה ָאר    . תע 

 

*** 

ים  ֵ֥ים  'בהְוַאֶת֙ם ַהְדֵבק ֔ ם ַחי  ֱאֹלֵהיֶכֶ֑

ם ַהיֹֹֽום  ('ד,ד): ֻכְלֶכַּ֖

  .ַהיֹֹֽוםמדוע אמר  יש לשאול

ֵ֥ים  רק לכאורה היה יכול לומר ַחי 

ם וממילא אני שומע שחיים כלכם  ֻכְלֶכַּ֖

 . ַהיֹֹֽום

נמי קאי  ַהיֹֹֽוםדתיבת  ויש לומר

 , פעמית-חדשלא די בדבקות . אדבקים

בכל יום ויום ובכל רגע  ׁשד  אלא יש לח  

 . 'ורגע את הדבקות בה

מוטעמת  היוםשתיבת , והטעם יוכיח

שכן יש טיפחא , מכל הפסוק לחוד

ם במילה  ,לפניה היא הטיפחא ו .ֻכְלֶכַּ֖

ם המילה שלומר כעין הפסקה קלה  ֻכְלֶכַּ֖

, לשלאחריואינה בהכרח מחוברת 

םֻכלְ  :כזה .היוםלמילה   .ַהיֹֹֽום ,ֶכַּ֖

ׁש ַהיֹֹֽום והמילה ר  ד   על כל הפסוק ּתִּ

ְוַאֶת֙ם   וכאילו כתוב   מתחילתו

ים  .ַהיֹֹֽום ַהְדֵבק ֔

יש לשאול מה כוונתו באמרו , ועוד

  .ֻכְלֶכם

שגם אם לא כולם בדרגת  ,ויש לומר

ים שהדבקות של הצדיקים  הרי, ַהְדֵבק 

ועל . מתפשטת בכל הרואים והשומעים

ם ַהיֹֹֽוםַחי ים  הצדיקיםידי   .ֻכְלֶכַּ֖

 . ְוַאֶתםיש לשאול מאי   ולפי כך

תביעה  ׁשי  ׁש   ,על דרך המוסרויובן 

להידבק וחובה על כל אחד ואחד 

ולא יסמוך רק על . עצמו בשכינה
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 יח

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

וכך יהיה ערך . הצדיקים שבדור

  :הדברים

ת של קּוב  ד  ה  פ שחיים כלכם היום מ  "אע

כל אחד ואחד ה על מ  ּוש, הצדיקים

ם בפני קֹומ  להיות דבק ב  ללמוד מכם 

וגם כאומרו . ואתםשנאמר . עצמו

, ואדרבה. עליכם להיות דבקים, אתם

מתוך דבקותכם של כל אחד ואחד יכול 

הצדיק שבדור לפעול ביתר שאת על 

 .כל אחד ואחד

*** 

י ָכל ה א ת ֵּ֗ ר י ְלְמ֜דּון ְלי ְרָאֵ֣ -ֲאֶׁשַּ֨

ם חַ  ר ֵהָ֤ י֙ם ֲאֶׁשַּ֨ ה -י י֙ם ַעלַהיָמ  ֲאָדָמ֔ ָהֵ֣

ּון-ְוֶאת ם יְַלֵמדֹֽ  (.'י,ד) ְבנֵיֶהַּ֖

ּון, לעצמם י ְלְמדּון, י"ברש   יְַלֵמדֹֽ

רק ניקוד , והן אותן אותיות. לאחרים

לומר לנו שעיקר הלימוד הוא . שונה

ן "בנו ולכן נכתב. ד לאחריםמ  ל  כדי ל  

המלמד ש. 'כנגד שער הנ, סופית

' יוכל להגיע לשער הנבנקל  ,לאחרים

שעל ידי כך נפתח , ועוד. בלימודו

 י ְלְמדּוןֲאֶׁשר ולכן כתיב . שער היראה

 . 'וגו ְלי ְרָאה

לדברי  שרמז הפסוק ועוד יש לומר 

ת כמובא במסכ[ א''בהו] י"רשב

ש בן יוחי אומר ''תניא ר: ברכות יד

בדין הוא שיקדים שמע לוהיה אם 

ד ופירש  מ  שמוע שזה ללמוד וזה לל 

שנאמר ]ללמוד  [ואהבת] שזהי שם "רש

  [והיה אם שמע] וזה .ודברת בם [בו

מדתם אותם את יול [שנאמר בו]ד ַלמֵ לְ 

ואם לא י  "ומוסיף שם רש. בניכם

וכן   .בניוד את ַלמֵ ד תחלה היאך יְ מַ לָ 

כ "ואח י ְלְמ֜דּוןבתחילה  , כאן

ּון  . יְַלֵמדֹֽ

גם   שרמז הפסוק ועוד יש לומר 

ר ''אד:( ברכות ו) חלבו' ר לדברי

חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו 

שנאמר  דבריו נשמעיןיראת שמים 

ל { יג-קהלת יב} כ ֵ֣ ר ה  ַּ֖ ב  ֹוף ד  עסִּ֥  נ ְׁשָמֶ֑

ת ים -א  ָ֤ ֱאֹלהִּ וכתיב הכא . 'וגו יְָרא֙ ה 

ה והיינו מי שיש בו  ,י ְלְמ֜דּון ְלי ְרָאֵ֣

ּון-ְוֶאתיתקיים בו יראה  ם יְַלֵמדֹֽ  ,ְבנֵיֶהַּ֖

 . שדבריו נשמעין על לב התלמיד

***  

ָּוָ֤  י צ  וא  'הה ְוא ת ִ֞ ת ַהה ֔ ד ָבֵעֵ֣ ֵ֣ מ  ל  ל 

ים  ֶּ֑ טִּ פ  ׁש  ים ּומִּ ַּ֖ ם ֻחקִּ כ ּ֔ ת  ם א  ַלֲעש ְתֶכֵ֣

ם  ה א ָת֔ מ  ַּ֖ ים ׁש  ִּ֥ רִּ ם ע ב  ַ֛ ּת  ר א  ִּ֥ ׁש  ץ א  ר  א ֵ֕ ב 

ַּֽה ּת  ׁש   ('יד,ד) ל רִּ
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 יט 

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

 ,א ָתם ַלֲעש ְתֶכםמאי  ,יש לשאול

ומאי . הוי ליה למימר לעשותםוהרי 

כך אמר , ל"אלא י. א ָתם ַלֲעש ְתֶכם

י נִּ יו  פטים אשר צִּ החוקים והמש. משה

ככל שאתם עושים , ללמד אתכם' ה

הם הבנין . םכֶ תְ הם עושים אֶ , אותם

. ַלֲעש ְתֶכםוהיינו . הרוחני שלכם

ת אתכם לעשו, לי לעם לעשות אתכם

, צדיקים וחזקים בין האומות

וזה שנאמר . לעשותכם עריבים זה לזה

אל תקרא . א ָתם ַלֲעש ְתֶכםבפסוק  

 .ַאֶתם ַלֲעש ְתֶכם .ַאֶתםאלא  א ָתם

 .ְתֶכםאֶ  ַלֲעש ְתֶכם

*** 

ן ֔תּון -ֶפַּ֨ ל ַתְׁשח  ס  ַּ֖ ם פ  ַ֛ כ  ם ל  ִּ֥ ית  שִּ ו ע 

ֵ֣ת כ ל מּונ  ל-ּת  מ  ֶּ֑ ֵ֥ית  ס  ַֽהַתְבנ  ב  ֹו נ ק  ר אִּ֥ ַּ֖  :ז כ 

ית  ץ -כ לַתְבנ ִ֕ ר  ֶּ֑ א  ר ב  ֵ֣ ׁש  ה א  ַּ֖ מ  ה  ַתְבנ י֙ת ב 

ַֽיִּם-כ ל מ  ּוף ב ש  עַּ֖ ר ּת  ִּ֥ ׁש  ף א  נ ּ֔ ֹור כ  פֵ֣  :צִּ

ית  ֶּ֑ -כ לַתְבנ ִ֕ מ  ד  א  ש ב  ַּ֖ ֶ֛ית  הר מ  -כ לַתְבנ 

ר ׁש  ִּ֥ה א  ג  ץ-ד  ַֽר  א  ת ל  ח  ִּ֥ ּת  יִּם מִּ ַּ֖ מ  -טז. ד) :ב 

 ('יח

ֵ֥יתלשון מה הוא  יש ליתן טעם  ַתְבנ 

 ומדוע חזר עליו, הכתוב שהדגיש

  .חמש פעמים

ֵ֥ית ש ויש לומר הוא מלשון ַתְבנ 

בעיני  שאינו מתבונןמי כי . התבוננות

מחפש ,  ומפעליו' רוחו בגדלות ה

 .   ט מחשבותיוׁש  פ  ל   גשמיתתבנית 

ןשאמר  וזה ֔תּון-ֶפַּ֨ ר צ  י  ׁש   .ַתְׁשח 

. בתוך תבניתכקפוא ההתבוננות שלו 

אין לו אלא מה . אמונהללא מעוף של 

וזו ההשחתה האמורה . רואות שעיניו

שמשחית את יכולת  .בענין

ועל כך נאמר  .ההתבוננות שלו

ל ה ז ''בתהלים ק ר א  מ  כ ם ו יִּׁש  י ח  מִּ

י ה ְוי ְתבֹונְנּו ד  ס   חמש פעמיםואמר  .'ח 

ם כנגד חמשת חלקי הנשמה תבנית שה

. נפש רוח נשמה חיה יחידה ,י"ן ח"נר

מחיה את כל ' ה השההתבוננות במעש

, ומגעת עד כסא הכבוד, חלקי נשמתו

 . יחידה-מקום אחיזתה של חיה

*** 

ֶבר  ים ְבֵעַּ֖ ׁש ָער ֔ יל מ ֶׁש֙ה ָׁשֹלֵ֣ ָ֤ ז יְַבד  ָאֵ֣

ֶמׁש ה ָׁשֹֽ זְְרָחַּ֖ ן מ   ('מא,ד) ַהיְַרֵדֶ֑

מאי דכתיב .( מכות י)רבי סימאי  דרש

ֶס֙ף ֹלא {ט-קהלת ה} ב ֶכ֙ ע -א ֵהֵ֥ י ְשַבֵ֣

ֶסף זה אוהב כסף לא ישבע כסף  ֶכ֔

שהיה יודע שאין שלש  משה רבינו

ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא 

נבחרו שלש בארץ כנען ואמר מצוה 

 .ימנהשבאה לידי אקי
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 כ

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

ע-ֹלאסימאי באומרו ' ר ובדרשת  י ְשַבֵ֣

כן משה . שרוצה עוד ועודכוונתו 

גם אם , רבנו רוצה עוד ועוד מצוות

ומצוות . אינן מזכות אותו בשכר

כמובא במסכת שבת ), משולות לכסף

י יֹונ ה ( א שם"מהרשוב. מט נ פ  ה כ  פ  נ ח 

ף ס  כ  מה יונה  {יד-תהילים סח} ב 

 תומצויה אף ישראל מגינות על כנפיה

ויתפרש כסף מלשון  . מגינות עליהן

 . שיצילנו' כיסופים לה, כוסף

ק ב  שיהיה ד   ,ומכל מקום קשיא

אף על  אוהב כסףם של במשה רבנו ׁש  

 . פי שנמשל למצוות

לעומקו של מקרא ואשר על כן 

סימאי ' להסביר את רו יש לומר 

ועל . ת את האוזןר  ב  המש  נוספת בדרך 

ף אלא  . תקרידרך אל  ס  אל תקרי כ 

ף כיסופים  ,'מלשון כיסופים לה. כ ס 

( 'ג, תהלים פד)כאומרו . שיצילנו' לה

ה נ פ   נ ְכְסָפה ל ת  צ רֹות ו ג ם כ  ח  י ל  .   'הׁשִּ

ף לא  אוהב: וכאומרו על משה רבנו כ ס 

ף ףכ  ש. ישבע כ ס  התכלית  היא ס 

התכלית  אינוש ףס  כ  הנרצית לעומת 

כדי  אמצעיאלא הוא רק , הנרצית

המצוות  ןכ, אוכל המשביעלקנות בו 

התכלית אלא הן לכאורה לאדם אינן 

כיסופים להשיג על ידן  אמצעירק 

מן  ע  ֹובש  רבנו לא ירצה לִּ ומשה . 'לה

 .ירצה בתכליתאלא  האמצעי

ר  .בכיסופים ב ועל כך ראוי ל ה ָאמ  א ֵהֵ֥

ֶס֙ף ֹלא ֶסף-ֶכ֙ ע ֶכ֔ זה משה רבנו  י ְשַבֵ֣

ב שהוא בבחינת  ִּ֥ ע -ֹלא ֶסףכ  א ה  ֵ֣ ב  יִּש 

  .ֶסףכ  

' הבדיל משה רבנו ג ואשר על כן

כי , גם אם אינן קולטותערי מקלט 

, אלקים המושגת על ידן ירצה בקירבת

י  נ ְכְסָפהלקיים   ׁשִּ ה נ פ  ל ת  ו ג ם כ 

רֹות  צ  ח    .   'הל 

. שני הפירושים גם יחד ובזה יתמזגו

ירצה עוד ועוד ' סופים להשהאוהב כי

המצוות וזו תכלית תכלית כי זה 

 . ף עד בלי תכליתסֹוכְ הכיסופים ל  

***  

 

ֵ֣ים  ר | ָפנ  ֶבַּ֨ ים ד  ר  'הְבָפנ ֵּ֗ ם ָבָהַּ֖ ָמֶכֶ֛ ע 

ֹוְך ָהֵאֹֽׁש תֵ֥  ('ד,ה) מ 
 

 לא יראניוהרי כתוב  ".פנים בפנים"

וראית את אחורי וכן כתוב . האדם וחי

 .ופני לא יראו

 

לזה יש לומר ש מקו של מקראולעו

ל במדרש שפרחה נשמתם "כוונו חז

ומה שאמר . וקמו כתחיית המתים
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 כא 

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

ֵ֣ים ר  ָפנ  ֶבַּ֨ ים ד  ר  'הְבָפנ ֵּ֗ ם ָבָהַּ֖ ָמֶכֶ֛ ע 

ֹוְך ָהֵאֹֽׁש תֵ֥ כוונתו לומר בעת אשר , מ 

לפני שקמו שוב , פרחה נשמתם

שבאותה העת יכלו . תחיית המתיםבכ

ֵ֣יםלהגיע לדרגה של  יםְבפָ  ָפנ  כי לא . נ ֵּ֗

אלא אחרי שפרחה  ,יראני האדם וחי

 .ממנו נשמתו

 

מה שפרחה נשמתן היה , ועל כל פנים

ֵ֣יםרק כדי לקיים , לזמן מועט  ָפנ 

ים והטעמים יוכיחו שלא פרחה . ְבָפנ ֵּ֗

שכן יש טעם , נשמתן אלא לזמן מועט

מפסיק ומפריד בין פנים הראשון 

 :והוא הפסק קל כזה. לפנים השני

 ֵ֣ ים| ים ָפנ  ומראה על שפרחה . ְבָפנ ֵּ֗

 . נשמתן לרגע קט

 

הטעם המפסיק הוא בין   ,ובשימת לב

שבפנים  נחומבין הטעם  ,שני טעמים

. שבפנים השני רביעיהראשון לטעם 

, והרי יש חמישה חלקי הנפש באדם

מלמד . יחידהחיה  - נשמה-רוח-נפש

חלקי הנשמה ' פרחו להן גש

, גוףנפש רוח נשמה מן ה: הראשונים

היא  ,הרביעילרגע קט בחלק  ונחו

החלק הנקשרת אל ,  חיההנקראת 

המתיחדת שם , יחידההחמישי הנקרא 

וחזרו , כסא הכבודעם בוראה תחת 

 היחידהלחיים מבלי שתינתק נפשם 

 . מכסא הכבוד

 

בין המונח נמצא ולכן הטעם המפסיק 

דרגת מלאכי והגיעו אז ל .עיירבהובין 

נעשה ולמדו מהם לומר , השרת

הוא הרז שמלאכי השרת , ונשמע

ומיד כשחזרו לגופם , משתמשים בו

כפי ששמעו מן " נעשה ונשמע"אמרו 

 . המלאכים בעת שפרחה נשמתן

 

***  

י  ('ה,ה)ּוֵבינֵיֶכם ' ֵבין ה דע מֵ  ָאנ כ 

 בפשט הדברים יתכוון . מאי אנכי

 . משה לעצמו

אנכי ירמוז על מידת , ועל דרך הסוד

 מובא בשערי אורה וכ .אלקיך' ה

מתלמידי , יקיטאלי'יוסף ג' של ר

וכן מביא בפרדס רימונים , ן"הרמב

היא מידת  אנכישמידת , ק"להרמ

 ה"הויוהיא המיצוע בין שם , הבינה

 ות"אדנובין  שבכתר עליון ובאצילות

ומידת (. 'שער ח. )במידת המלכותש

, הוא כעין המליץ  העליון האנכי

שהוא אחד " אני"מידת ה לעומת)

והו הושיעה  אניב שמות בבחינת "מע

במידת  ,המליץ התחתוןהוא  ,נא

יוזה שנאמר   (המלכות ֵבין  ע ֵמד ָאנ כ 

בין מידת הבינה העליונה , ּוֵבינֵיֶכם' ה

ובא מוכ] . ובין מידת המלכות התחתונה

 [. ויצא' באריכות בלעומקו של מקרא לפר

                     *** 
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 כב

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

ר  והמוסר ועל דרך הצח ָאנ כ י י ָאמ 

כי הדבר היחידי ּוֵבינֵיֶכם ' ֵבין ה ע ֵמד

, האנכיותוביניכם הוא ' המפריד בין ה

בבחינת , היינו גבהות הלב וגאווה

  .ה לעליוןמ  ד  א  

                   ***  

ינּודרשת  ֹֽ  ְוָׁשַמְענּו ְוָעש 

 כנגד נעשה ונשמע

ֲאֶׁשר -ְתַדֵבר ֵאֵלינּו ֵאת ָכל| ְוַאְת 

ְוָׁשַמְענּו יָך ֱאֹלֵהינּו ֵאלֶ  'היְַדֵבר 

ינּו ֹֽ  ('כד,ה) ְוָעש 

ינּו ֹֽ הקדימו שמיעה . ְוָׁשַמְענּו ְוָעש 

  .לעשייה

והרי אמרו היפך  ,ויש לשאול

שהקדימו , נעשה ונשמעהדברים 

שהרי , ותגדל הקושיה .עשיה לשמיעה

יבּוה "בהמשך אומר הקב ר  ֵהיט  ׁש  כ ל א 

ֵברּו ינּו כשאמרו] ד  ֹֽ  ְוָׁשַמְענּו ְוָעש 

לכאורה הרי , ומאי היטיבו. [('שם כה)

  .נעשה ונשמעבאמרם  יותרהיטיבו 

 יש ליתן טעם בדבר  ,אשר על כןו

נו ושמעשהפכו לכאורה ואמרו 

ומאי , נעשה ונשמעבמקום  ועשינו

 .'וכו היטיבו

 , יש לומר ולעומקו של מקרא

ְוָׁשַמְענּו שהדברים האלו שאמרו 

ינּו ֹֽ מתן לאחר הם מה שאמרו , ְוָעש 

זה  נעשה ונשמעומה שאמרו  .תורה

  .מתן תורהלפני 

 שלפני מתן , הוא הדבריםוביאור 

תורה היו בדרגת המלאכים גבורי כח 

עוד , בקול דברו לשמוע רֹוב  ד   עושי

 פירושי התורה ממשה טרם הבינו

 . רבנו

נעשה ונשמע כמלאכי ולכן אמרו 

התעלו מתן תורה  לאחראך . השרת

 מקבלי התורהלהיות בדרגת  יותר

, והיא דרגה יותר קרובה למשה רבנו

לא כי התורה  ,ומעולה  מן המלאכים

וצריך לעמול  ,נתנה למלאכי השרת

  .כדי להבינהבה 

דרגה זאת לא ניתן ל וכדי להגיע

ללמוד , לשמוע תחילהבלי  לעשות

 י על דברי''בפירוש רשל "וכנ. דמ  ולל  

ואם לא : במסכת ברכות ידי "רשב

אם  ָלַמד תחלה היאך יְַלֵמד את בניו

מ  ד כיצד י  מ  לא ל   , כיצד יעשהכן ו , דל 

וכמו . והיינו לעשות מתוך לימוד

 לשמועשתקנו לנו בברכת אהבה רבה 

 .  ולעשותללמוד וללמד לשמור 
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 כג 

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

המלאכים שדרגת  , או ַכֵלְך לדרך זו

ולכן נאמר בהם , מיראהלעושים היא 

ח הם "ודרגת הת, נעשה ונשמע

ולכן נאמר בהם , מאהבהלעושים 

ינּו ֹֽ להם וזה שאמר . ְוָׁשַמְענּו ְוָעש 

יבּוה "הקב ב רּו ֵהיט  ר דִּ ׁש  כי .  כ ל א 

לעבוד ' עיקר הטוב בעבודת ה

 .מאהבה הנובעת מתוך יראה. מאהבה

וניתנה , טובנקראת  כי התורה

והעוסק בה יקרא , י הטוב"ה עלטובי

עם זולתו ועם ועם עצמו  שמיטיב טוב

 .  כל העולם כולו

*** 

ל ע י ְשָרֵאֶ֑  ּוְדָבֹֽׁש ְׁשַמַּ֖

ר  ֶבַּ֨ ְך  'הַכֲאֶׁש֩ר ד  יָ֙ך ָל֔ י ֲאב ֶת֙ ֱאֹלֵהָ֤

ב ּוְדָבֹֽׁשֶאֶ֛  ת ָחָלַּ֖ ע : ֶרץ זַָבֵ֥ ְׁשַמַּ֖

ל  ינּו  'הי ְשָרֵאֶ֑ -ג, ו)    :ֶאָחֹֽד 'הֱאֹלֵהַּ֖

 ('ד

 ּוְדָבׁשנסמכו התיבות  ,מת לבובשי

למרות שהם שני , ְׁשַמע י ְשָרֵאל

הוא סוף פסוק  ּוְדָבׁש, פסוקים שונים

הוא תחילת  ְׁשַמע י ְשָרֵאלו, קודם

שהתיבה ולא עוד אלא , הפסוק הבא

ְׁשַמע ו, היא סוף פרשה פתוחה  ּוְדָבׁש

, היא תחילת הפרשיה הבאה י ְשָרֵאל

הופרדו בקריאת ואשר על כן גם 

עליית "ש, התורה בשתי עליות שונות

, מכל מקום. מפרידה ביניהן "ששי

ְׁשַמע  ּוְדָבׁש, סמוכות הן זו לזו

ליתן ו, ויש לדרוש סמוכין ,י ְשָרֵאל

טעם מדוע נסמכו הפסוקים זה 

 . לזה

 ,על דרך הצחולעומקו של מקרא ו

לומר לך  ושמע ישראל דבש נסמכו

שאין מתוק מדבש מאשר קבלת מלכות 

 . שמים

דבש  נסמכו ,או כלך לדרך זו

 שאין מתוק מדבש מאשר, לשמע

 . 'לשמוע דבר ה

כבר התבאר וכפי ש ,או כלך לדרך זו

 בלעומקו של מקרא לפרשת  שלח 

ב ּוְדָבֹֽׁשֶאֶ֛ ענין  ת ָחָלַּ֖ על פי . ֶרץ זַָבֵ֥

י( 'ד,יד)באיוב הפסוק  ֹֽ ָטהֹור י ֵתן -מ 

ָּטֵמא מי יכול לעשות  !?ֹלא ֶאָחֹֽד - מ 

ה "הקב רק. טהור מתוך טמא ןלית ,כן

   .אחדשהוא 

שרץ שאמר על הדבורה שהיא  וכגון

. לאכלה דבש טהורותפיק , טמא

הרי הוא פ שהיוצא מן הטמא "ואע
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 כד

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

, הוא טהורכאן היוצא מן הטמא , טמא

  .האחדכי כן צוה 

דם שנעכר ונהיה  שהוא, בל  בח   וכן

כי  .והוא טהור וכשר לאכילה, לחלב

ולכן נסמכו הפסוקים  .האחדכן צוה 

ֶרץ  ב ּוְדָבֹֽׁשֶאֶ֛ ת ָחָלַּ֖ ל : זַָבֵ֥ ע י ְשָרֵאֶ֑ ְׁשַמַּ֖

ינּו  'ה שגם דבש וגם  .ֶאָחֹֽד 'הֱאֹלֵהַּ֖

  .'היחוד יש בהם , שמע

*** 

 

  ש ורמזיה''כוונות ק
 (פרשה ראשונה)

ב "מ :ק"מובא בזוה, על דרך הסוד

תיבות אלו של פרשה ראשונה של 

השם של אותיות ב ה''מלת נּוּו  כֻ מ  , ש"ק

, ן''ע שט''קר, ץ''ג ית''אב], 'הק ב"מ

, ע''ב טנ''חק, ג''ר צת''בט, ש''ד יכ''נג

ת כדלקמן ''ו צי''שק, ק''ל פז''יג

ב "מ שהם כנגד [ באותיות המודגשות

ועליהן  ,נות מבראשיתאותיות ראשו

, אנא בכחנחוניא בן הקנה את ' יסד ר

 :כזה

 תירתמינך  ידולת  גכח בנא    א

ַהְבָת֔  ת   ְוָאֵ֣ יָך 'ָוֵ֣ 'ה'יְ  ֵאַּ֖   ְבָכל ה ֱאֹלֶהֶ֑

 גבנושמך ענת רבל קרורה צ

 :ְמא ֶדָֹֽך  ּוְבָכל נְַפְׁשָךַּ֖  ּוְבָכל   ְלָבְבָךֵ֥ 

  ורשידבור גא  נורא  נהרנו  ט

ּו ֶלה   ְוָהיִ֞ ים ָהֵאֵּ֗ ֵ֣ ר  ַהְדָבר  י   ֲאֶׁשַּ֨ ָ֧ ָאנ כ 

  רכםבמרם שבבת כחודך י

ֹום       ְמַצְּוָךֶ֛  : ְלָבֶבָֹֽך         ַעל       ַהיַּ֖

 מלםגמיד תדקתך צחמם רהרם  ט

ם  נַנְָתֵ֣ יָך ְוׁש  ַבְרָתַּ֖    ְלָבנֶ֔ ם  ְוד  ְבְתָךָ֤  ָבֶ֑ ְבׁש 

  ובךטרב       בדוש    קסין       ח

ָ֙ך ְבבֵ  ֶרְך  ּוְבֶלְכְתָךֵ֣     יֶת֙ ְבָׁשְכְבָךַּ֖     ַבֶד֔ ּוֹֽ

  אהגחיד ידתך עהל  נ

ם     : ּוְבקּוֶמָֹֽך ֹות    ּוְקַׁשְרָתֵ֥  ַעל     ְלאַּ֖

 דושתךקוכרי זנה פעמך ל

ָך  ּו         יֶָדֶ֑ ת      ְוָהיֵ֥ ין        ְלט ָטפ ַּ֖ ֵבֵ֥

 עקתנוצשמע ובל קועתנו ש

ֹֽיָך ת       ַעל   ם ּוְכַתְבָתֶ֛   : ֵעיֶנ  ְמזּוז ֵ֥

   עלומותתודע     י

יָך ְׁשָעֶרֹֽ ָך ּוב   :ֵביֶתַּ֖

הלא הוא הנקרא  ב הקדוש''ושם מ

דיוקנא דמלכא , חֹוָתָמא ְדַׁשֲעָוה

כמובא באריכות  ,ודיוקניה ממש

. בלעומקו של מקרא לפרשת עקב

 .ש''עי

 

לקיים גל  יש, דאתית להכיוהשתא 

לראות  ,עיני ואביטה  נפלאות מתורתך

קשורים הם לפרשת  ב"משמות כיצד 

ֻכּו נִּים זה לעומת לזה, עצמה ואהבת  . ּומ 

 : וכן יתפרשו מקצת מן השמות



 כה 

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

ַהְבָת֔  ת   ְוָאֵ֣ . כחבנא    אכנגד  ֵאַּ֖

, אנא בכח' שתתקיים בנו בקשתנו מה

 ואהבתאת  בכל כחנוכאשר גם אנו נקיים 

ת  ועל דרך , 'וגואלקיך בכל לבבך ' הֵאַּ֖

 ".ז לאלקיםתנו ע  "

יָך 'ָוֵ֣ 'ה'יְ  . מינךידולת  גכנגד  ה ֱאֹלֶהֶ֑

שהוא  ה'ָוֵ֣ 'ה'יְ    בשלמא, ַוֲהֵוינָן ָבה

. "דולתג" הרי הוא כנגד, רחמיםשם 

של  גדולתואתה מוצא  שברחמיו

יָך -אֱ אבל .   ה''הקב  ימינךכנגד  ֹלֶהֶ֑

, החסדהוא צד  ימיןשהרי . אינו מובן

יָך -אֱ  לעומת זאתו ת מידהוא  ֹלֶהֶ֑

  .הדין
ה "שהקב, כאן ירמוז כנאמר לעיל אלא

ואשר על כן יתמזגו כאן  ,רחום בדין

 . הדין והרחמים, הגבורה והחסד

. צרורה תתירכנגד    ְלָבְבָךֵ֥  ְבָכל

 כנסת ישראלכינוי להיא וצרורה 

, צרות צרורותעל ' לה המתפללת

צרורה בצרור היא  ובתפילתה זו

ן ואשר על כ .תחת כסא הכבוד החיים

ה ''עד שישראל מבקשים מהקב: ידרש

להתירנו מצרותינו שלכן אנו 

לקול ישמעו ישראל  ,נקראים צרורה

ם להתיר את יצר הרע הצרור בלב' ה

 ,נּוב  ג  ש   : ובכך יתקיים ,םוהצורר

 . נּור  ה  ט  

ככתוב ברכי נפשי . רנתכנגד  נְַפְׁשָךַּ֖ 

 . 'וגו

י  ָ֧   .דורשי יחודך כנגד   ְמַצְּוָךֶ֛ ָאנ כ 

ישראל , שעל ידי קיום המצוות

יאת שם   מיחדים ָ֧  .ל''כנ ',הק ָאנ כ 

יָך  ירמוז למה  ,םמֵ חֲ רַ כנגד  ְלָבנֶ֔

,  שהורונו בתפילת ימים נוראים

 , בניםכרחם אב על  רחמנו

ת ם מעל מ  קֹומ  ׁש  , זוכריכנגד  ְלט ָטפ ַּ֖

, המח מקום שמוחו של תינוק רופס

ובזה אנו מתרפסים , כלומר רך ונכנע

ועל ידי , לפניו כתינוק שיזכרנו לטובה

 ומלכנומלכותו  זוכריםהתפילין אנו 

 . לטובה זוכרנו

שבשועתנו אליו , שועתנוכנגד  ֵעיֶנֹֽיָך

אשא עיני  ונשא עינינו למרום כאמר

 .אל ההרים מאין יבוא עזרי

יָך ְׁשָעֶרֹֽ ָך ּוב  . יודע תעלומות כנגד ֵביֶתַּ֖

.( תענית יא)ירמוז  בזה למה שאמרו 

אבני ביתו של אדם , מי מעיד בו באדם

 .ביתו של אדם מעידים בו וקורות

' ה עמ''ק פרשת שופטים ער"ובזוה

ביתו  קורותלא , מובא בשינוי נוסח' א

ומאי ניהו אלו , ביתו קירותאלא 

אם מתפלל מקירות לבו  .קירות לבו



 כו

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

תפילה זכה זו . ולא מן השפה ולחוץ

  . יודע תעלומותהיא שמעידה בו לפני 

בעניין זה  עוד בהרחבה' ועי

, שופטיםבלעומקו של מקרא לפרשת 

ל ''הנ' ומבואר שם על פי הזהר הק

ש הם כנגד ''ב תיבות שבק''שהמ

 שבתפילתתיבות  ב"והמ , השופטים

יחד והם  .שוטריםהם כנגד  אנא בכח

  .שעריךשעל  במזוזותממוזגים 

. תשמור המזוזה על בעליה ובזה

הם , זוזהשהמלאכים היוצאים מן המ

את  המאלפיםהם השופטים והשוטרים 

ומרחיקים ממנו את , האדם מחד

  . המזיקים מאידך

היוצאים מן ' ובראש השמות הק

וזה  ,י'ד'ש' הוא השם הק, המזוזה

א שעל כן נהגו "המהרש שאומר

מן העבר השני של  י'לכתוב שד

  .שהוא השם היוצא מן המזוזה, המזוזה

  ('ב' דף טו עמ, ברכות)

 

( 'כ,שמות כג) י נאמר'ד'ל שם שוע

ְׁשָמְרָךַּ֖  יָך ל  ַח ַמְלָאְ֙ך ְלָפנֶ֔ י ׁש ֵלָ֤ ה ָאנ כ ֜ נֵַּ֨ ה 

יֲאָ֔ך ֶאל ֵ֣ ֶרְך ְוַלֲהב  ר -ַבָדֶ֑ ֹום ֲאֶׁשֵ֥ ַהָמקַּ֖

י נ ֹֽת  זה  (:םׁש  )י "ופירש רש, ֲהכ 

ן "מטטרו, שמו כשם רבוש ,ן"מטטרו

וכפי שהתבאר ]  .שדי בגימטריא

 [.בראשית' לפר ,בארוכה בלעומקו של מקרא

 הוא, י'שד ,ל"העולה מכל הנ

ש ''מקהמלאך היוצא  הוא, ן"טטרומ

המלאך הנשלח  הוא ,אשר במזוזה

ֹוְך הוא, לשמרך בדרך והוא כנגד , ֲחנַּ֖

, ואהבתשממנו נמשכת פרשת  ֶאָחֹֽדה

הבנים שנאמר  חינוךממנה למדנו 

  . בםושננתם לבניך ודברת 

, תיבות ב"מהם  ם''ב . בםודברת 

ב ''הם מ ם''ב ,שמותב "מ הם ם''ב

שבמדבר שמהם מסתעפים כל  מסעות

 םבש, מסעותיו של האדם במשך חייו

ל לשמור ''כנ' נשלחים המלאכים הק

כי מלאכיו יצוה " :על האדם ולקיים בו

 . "לך לשמרך בכל דרכיך

*** 

ַהְבָת֔   ֶאָחֹֽד ְוָאֵ֣

ל יְ  ע י ְשָרֵאֶ֑ ינּו יְ 'ָוֵ֥ 'ה'ְׁשַמַּ֖ ה 'ָוֵ֥ 'ה'ה ֱאֹלֵהַּ֖

  .ֶאָחֹֽד| 

ַהְבָת֔ , בשימת לב . ֶאָחֹֽדנסמך ל  ְוָאֵ֣

. 'היא יישום ייחוד ה שאהבת האחד

היוצא מן המזוזה י 'ד'ש' השם הקובכך 

יוצא לפניו לשמרו , [א לעיל''כמהרש]

' בייחוד ה ידַ  ׁשֶ : וכאומרו, בדרכו



 כז 

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

ועל . ואהבתו כדי לשמרו בכל דרכיו

ָדֵעהּו  ְבָכל ְדָרֶכיָך"ידי כך מתקיים בו 

 [.'ו, משלי ג. ]"ְוהּוא יְיֵַשר א ְרח ֶתיָך

ַאֶתם  ְׁשַמע י ְשָרֵאל: והיינו דכתיב

ְלָחָמה  ים ַהיֹום ַלמ  יכ םְקֵרב  י ב  ל א ַֽ  ע 

שמע : ['ג, דברים כ]י שם ''ופירש רש

אפילו אין בכם זכות אלא . ישראל

כדאי אתם , בלבד קריאת שמע 

 .שיושיע אתכם

ת ושמירה זאת יוצאת היא מתוך אהב

 ֶאָחֹֽדשבקריאת שמע שנאמר אחד ' ה

ַהְבָת֔   .'אהבת ייחוד ה ,ְוָאֵ֣

שכן לפני התיבה , והטעמים יוכיחו

 ֶאָחֹֽד| : כזה, יש טעם מפסיק ֶאָחֹֽד

עם כל  ֶאָחֹֽדובזה מתחברת התיבה 

 וכאילו כתוב  .שלאחריה ואהבתפרשת 

ִּ֥ה  ינּו י הו  ַּ֖ ִּ֥ה ֱאֹלה  ל י הו  ֶּ֑ א  ר  ע יִּש  ַּ֖ מ              -     | ׁש 

ַהְבָת֔  ֶאָחֹֽד      .ְוָאֵ֣

*** 

 הְוָהיָ  ְוָאַהְבתָ 

ם ַעל יָך-ּוְכַתְבָתֶ֛ ְׁשָעֶרֹֽ ָך ּוב  ֹות ֵביֶתַּ֖  ְמזֻזֵ֥

יֲאָךֵ֣  ֹֽ ֹֽי יְב  ה כ   'וגוְוָהיִָ֞

' מדוע נסמך פסוק טיש ליתן טעם  

יֲאָךֵ֣  ֹֽ ֹֽי יְב  ה כ  יָך ֶאל'יְה ָוֵ֣ | ְוָהיִָ֞ -ה ֱאֹלֶהֵּ֗

ע ַלֹֽ  ר נ ְׁשַבָ֧ ֶרץ ֲאֶׁשַּ֨ ם ָהָא֜ יָך ְלַאְבָרָהֶ֛ ֲאב ֶתֶ֛

ְך ֶתת ָלֶ֑ ב ָלֵ֣ ֲֹֽעק ַּ֖ ְלַי ק ּוֹֽ לפסוק  ְלי ְצָחֵ֥

ם ַעלשלפניו  ָך -ּוְכַתְבָתֶ֛ ֹות ֵביֶתַּ֖ ְמזֻזֵ֥

יָך ְׁשָעֶרֹֽ לסוף פרשה ראשונה של , ּוב 

ָך -ַעל :כזה. קריאת שמע ֹות ֵביֶתַּ֖ ְמזֻזֵ֥

יָך ְׁשָעֶרֹֽ ה ּוב  ָךֵ֣  ְוָהיִָ֞ ַֽיא  ַֽי י בִּ יָך  'הכִּ ֱאֹלה ּ֗

ל יָך ה  -א  ַ֛ ב ת  ַֽא  ע ל  ַּ֧ ב  ר נִּׁש  ׁש ַ֨ ץ א  ר  . 'וגוא ָ֜

זו ליד , ועוד שהן שתי פרשות סתומות

 .זו

ויקרא )על דרך שאמרו  ויש לומר

אין והיה אלא לשון  (.ז. רבה יא

שאין שמחה המתפשטת  .שמחה

בקריאת ' בעולמות כשמחה של יחוד ה

שבשעה שאדם מיחד שמו של . שמע

ה שמחה מתפשטת בכל ''הקב

ה ''שעל מנת כן ברא הקב, תהעולמו

את העולם ויצר בו את האדם כדי 

 . שייחד שמו בעולמו

שפרשה , יוצא איפוא ,ואשר על כן

ראשונה של קריאת שמע מסובבת 

מצד . במתיקת ובשמחהמשני צדדיה 

 דבשאחד היא סמוכה לשלפניה למלה 

ומצד שני היא סמוכה  ,[ל''כנ]

לומר לך . והיהלשלאחריה למלה 

ליחד שמו אשר ומשמח מ שאין מתוק

 .ה בעולמו''של הקב
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 כח

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

' הוא השם הק והיה, ועל דרך הסוד

  השולט בחדש תשרי היוצא מן הפסוק

א ר    ּהא ת    ּוו יִּר  ע    יש  ר  בסופי   הפ 

 (.'טו, בראשית יב) תיבות

שבו  תשריחדש  ובשימת לב דווקא

, ראש השנה ויום הכיפורים ימי הדין

 יםרחמשם של השם השולט בו הוא 

בתיקוני הזהר כמבואר  .והיה

', קודמת לאות ה' האות ו בהיותש

שם הרי הוא ', קודמת לאות ה' והאות י

שריבוי הרחמים בחדש  .של רחמים

יש בו כדי להפוך את ימי הדין , אלול

. לימים של רחמיםשל חדש תשרי 

הוא  בחדש תשריולכן השם השולט 

 . שם של רחמים

 

השם השולט בחדש  ואשר על כן

 ,שם של שמחהגם הרי הוא  שרית

וימי הדין הבאים עלינו לטובה , ל''כנ

עד שיוצאים  ,לימי שמחהנהפכים לנו 

זכאים מן הדין כשלולביהם בידיהם 

וליחד בהם בלולביהם לנענע ושמחים 

 לולבהרואה ,  ל''כדדרשו חז 'שם ה

אחד לאביו  לבאלא  לובחלום אין 

 .שבשמים

  

 היהו נסמכה המלה :וכן בענינינו

שכל האומר . לאחריה ש''לפרשת ק

ושולטים בו , ש הרי הוא בשמחה''ק

ומלאכי מעלה מהללים אותו הרחמים 

 .'לפני ה

 

 נרמזו הדברים, ועל דרך הרמז

של ' בפסוק אשר ממנו יוצא שם ה

 : ה"והי, תשרי

א ר    ּהא ת    ּוו יִּר  ע    יש  ר    הפ 
 שרים של מעלה 71ששרי פרעה הם 

קראים בשם כולל הנ, של כל האומות

מהללים את כנסת הם , "פרעה"

כמובא באריכות , 'ישראל לפני ה

 . בלעומקו של מקרא לפרשת עקב

 

ואהבתו עם פרשת ואהבת ' כן יחוד ה

ה ''בזה מהללת כנסת ישראל להקב

ולכן  .שמחה בעולמותובזה משימה 

: שם קדוש של שמחה: נסמך לאחריו

 .והיה

 

*** 

 

ְסֵקי ֵהָמָחר  ע 

ְנָך ָמָחר י י ְׁשָאְלָך ב  ֵלאמ ר ָמה  כ 

ים וגו ְׁשָפט  ים ְוַהמ  ' ָהֵעד ת ְוַהֻחק 

 ('כ,ו)
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 כט 

 לעומקו של מקרא
 נחמו-ואתחנן

  

 בהגדה של פסח  ואמרו רבותינו

זאת מכך ויש לדייק . שהוא הבן החכם

העולם הוא  ,על עסקי המחרששואל 

, י בסוף הפרשה"וכמובא ברש. הבא

נ ָך ָאל ָך בִּ י יִּׁש   ,היום לעשותם  ,ָמָחר כִּ

. רםליטול שכ לעולם הבא ומחר

העולם הוא  עסקי המחרוהשואל על 

 .החכםהבן הוא , הבא

                   ***  

  להפטרת נחמו       
ה הפטרה זו מדוע תה יש להבין

ראשונה משבע דנחמתא וקשורה עם 

כי התיקון  יש לומרו. פרשת ואתחנן

הוא מה , "עמי לא התבונן"והנחמה ל

רֹוםשנאמר  אּו מ  י  ש  אּו מִּ ינ יכ ם ּור  ע 

ל ה וגו א א  ר  וכנגד מה שנאמר ', ב 

ָשאבפרשה   ֵעינֶיָך ַהָשַמיְָמה ּוֶפן ת 

ת  ח  ו א  י ר  ת ה  ׁש ו א  מ  ת ה ש  ית  א  אִּ ו ר 

ּת   ח  יִּם ו נִּד  מ  ש  א ה  ב  ים כ ל צ  בִּ כֹוכ  ה 

וִּית  ל ה ם  ח  ּת  ׁש  נשיאת שהיא , ('יט,ד)ו הִּ

אמר ישעיהו בדברי  ,עיניים להרע

אּו  נשיאת עיניים לטובההנחמה  ש 

רֹום ל ה וגו מ  א א  ר  י ב  אּו מִּ ינ יכ ם ּור   . 'ע 

י מזהר חדש  ומובא בתיקונים  מִּ

ל ה א א  ר  א, ב  ר  ל ה ב  י א  הוא  מי אלה, מִּ

ֵאֶלה הכוונה   ֵאֶלה  .יםהל-א אותיות

ְׁשַכן ְׁשָכן מ  ֻדת ְפקּוֵדי ַהמ  ע  ן , ה  כ  ׁש  מִּ ה 

יֹון ל  ע  ּתֹון. ה  ח  ּת  ן ה  כ  ׁש  מִּ נחמו והיינו . וה 

 וינחמנושלקינו בכפליים , נחמו

ועל שני מקדשות שלקינו , בכפליים

אחד , לשני מקדשות בשלישית נזכה

ים זה נִּ ו  למעלה ואחד למטה ומכּו

 [ז''ו י''שמות ט]ככתוב , עומת זהל

ָךּ֔  ַֽת  ל  ַֽח  ר נ  ֵ֣ ה  מֹוֹ֙ ב  ע ַ֨ ט  מֹו ו תִּ א ּ֗ בִּ ֹוןּת   ָמכָ֧

 ֶּ֑ ּת  י הֹו  ל  ַּ֖ ע  ָךַ֛ פ  ּת  ב  ׁשה 'ל ׁשִּ ְקָדִ֕ ַּ֖  מ  ד נ  י 'א 

ַֽיָך ּו י ד  ֹונ נִּ֥  .כַֽ

ְבְתָךֶ֛ שם  י''רשוכדפירש  ֹון ְלׁש  . ָמכָ֧

כנגד כסא של   מכווןמקדש של מטה 

ׁשמ   .מעלה אשר פעלת הטעם . ְקָדִ֕

להפרידו מתיבת השם , עליו זקף גדול

 ידיךהמקדש אשר כוננו , שלאחריו
שהעולם נברא , חביב בית המקדש. 'ה

יסדה ארץ  ידישנאמר אף , ביד אחת

, בשתי ידיםומקדש , .(יג, ישעיה מח)

' בזמן שה, ואימתי יבנה בשתי ידים

לעתיד לבא שכל , ימלוך לעולם ועד

 .ל''עכ. המלוכה שלו

שתי , רמ  ָאי   ולעומקו של מקרא

ירמזון , ה''כביכול של הקבידיים הללו 

לידיהם של ישראל הנשואות בתפילה 

נ ָשא ְלָבֵבנּו ֶאל [ 'מא,איכה ג]ככתוב 

שעל ידי  ַכָפי ם ֶאל ֵאל ַבָשָמי ם

תחינתנו הממשיכה את תחינת משה 

ייעתר לנו , רבנו כנאמר ואתחנן

שלישי שיבנה מקדש הבוראנו ויזכנו ל

  . א"בבבשתי ידיו 

                     *** 

 בכל ענייני הקונטרס ניתן לפנות

 052-7675895: 'לטל

 אריה צור-גור

 מודיעין עילית

 :ניתן להצטרף לתפוצת מייל

leshem895@gmail.com 
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