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    329 וןגלי בס"ד 

 אל תוסף 
 

ודרשו  ,  אל ה''ואתחנן'    תחיל דבריו בפרשתנו:משה רבינו מ
התפלל   רבינו  משה  כי  'ואת  515חז"ל  כמנין  חנן', תפילות 

,  515וכבר נדרשו מאות פירושים להסביר מה מיוחד במספר  
 זה.ים על פירוש 515לה עמוקות' מפרש הספר 'מגו

 

'ו דבר אלי עוד   ף ס תו  אל הנה, כאשר הקב"ה השיב למשה 
הזה' לכאורה  בדבר  היא,  ודיביקשת    ,הכוונה  נרמז לא  , 

 .515מפני שהגיע למנין  קא שיעצורבדו
 

  , צא רמז נאהידידי הרה"ג ר' יעקב קריספין שליט"א מאך  
כי כיון שהגיע   ,שגם בזה נרמז  ,בתשובה שהשיב לו הקב"ה

לכן עליו לעצור  515למנין   ' דייקא,  וכך הרמז:  ' בגי'  תוסף, 
, יש ' תוסף אל'בלשון שלילי  , וכאשר הקב"ה אמר לו  546

 בדיוק. 515, הרי לנו ( מהמילה תוסף 31' )אל לנכות '
 

 נחמו נחמו עמי 
 

שלושת  של  והאבל  העפר  מן  מתנערים  שאנו  אחר  מיד 
מתנחמים אנו בשבעה דנחמתא, דהיינו: במשך השבועות,  

והגאולה   הנחמות  על  ידברו  ההפטרות  שבתות,  שבע 
 העתידה לבא בב"א.

 

,  נ"ו ימיםהם  חל בשבת, הרי ימי הנחמה  באב  '  טהשנה, ש
)פי' שבע שבתות הנחמה והימים של  שבת שובה  מיום י' אב עד  
 ובשנה כזו יש את מירב ימי הנחמה.  ,השבוע האחרון(

 

שיש לנו נ"ו ימי נחמה, וזה מרומז  וזה עלינו לשים לב ומח, 
 מ"ח נ"ו.במילה 'נחמ"ו' אותיות 

 

שלנו  הנחמה  לגאולה השלימה,  עד  בינתיים,  כי  ירומז  גם 
היא התורה, בחינת החש בראשו יעסוק בתורה, שהיא נקנית 

ו', מ"ח קניינים ונ"ו  נחמ"'במ"ח קניינים, וזה מרומז במילה  
 ימי נחמה. 

 
 שיתא אלפי שנין הוי עלמא 

 

שלמה בקרוב, רמז נפלא לגאולתנו הבאב חשבתי    'בצום ט
שנים,    6.000עולם מתקיים  הש נהדרין צז.  סדהנה אמרו חז"ל  

מ לתוהם  ,  תורה  2.000תוהו,    2.000,  יםחלק  שלשהחלקים 
 . (מהחורבן עד הגאולה)דהיינו  גאולה 2.000

 

היו אלפיים מלאים, אלא  והו  ת  2.000 בלידת  לא  הסתיימו 
 לבריאת העולם. 1948בשנת אברהם אבינו, 

 

ו יותר משנות התוהו,  תמשכי  אולהלפי"ז לא יתכן ששנות הג
טובה מידה  מרובה  פורענות,  שהרי  הי  ממידת  ינו  לפי"ז 

שנים,  7לפני  , דהיינו  לחורבן  1948שנת  לפני  להגאל  צריכים  
אותו שבוע שבן דוד בא,   ומסתברא מילתא שאז אכן התחיל

 ומסתיים השנה הזאת ובמוצאי שביעית בן דוד בא.
 

הרב  ' פקודי, ש וזה מצטרף בדיוק נפלא למה שכתבתי בפר
מאות  ושבע  האלף  'ואת  עה"פ  אמר  זיע"א  התניא  בעל 

וחמש' אלף    שבעים  ה'  דהיינו:  הגאולה,  שנת  מרומז 
שותשע"ה,   שאמסתברא  היתה  לשלב הכוונה  נכנסים  ז 

שבן   שבוע  שזהו  ממש  בא,הגאולה  ב   דוד  אנו  שלב  וכעת 
 ן ממש.האחרו

 

 שנות ראינו רעה   שמחנו כימות עיניתנו 
 

שהרי אמרו חז"ל 'מרובה מידה טובה ממידת  יש להקשות, 
  צ'  תהליםאומר ע"ה דוד המלך יך ' ואפי חמש מאות תפורענו

? שמשמע שנשמח באותה מידה? 'שמחנו כימות עניתנו'
 ?500הלא היא צריכה להיות פי 

 

שמתחילת הפרק עד כאן ,  בפרק עצמוונראה שדוד רמז זאת  
לרמז כי    ,501וביחד  פסוקים,    15אותיות שהם בתוך    486יש  

 על כל מה שעיניתנו.  'חמש מאות לאחד'שמחנו יהיה 
 

 

 תם עונך בת ציון 
 

איכה מגילת  דברי  של  היגון  בתוך  נטפאכן,  מושתלים  י  , 
:  מתחיל במילים פרק הרביעי  פסוק האחרון של ה, והנחמה

 . 'ך, פקד עונתם עונת בת ציון, לא יוסיף להגלותך'
 

 של המילים הללו הם בגימ' תשפ"ב.תיבות ראשי 
 

 שליט"א יעקב קריספין  ה"ג ר' של הר מעיינותיומ
 

 
 

 אל הוי"ה   ן " ואתחנ
 

רבינו  רבה  דברים  במדרש  איתא    515התפלל  ע"ה  דמשה 
גי'    שירה וגם    תְפִל ָּה גם    כייש לציין  ,  ואתחנןתפילות כמנין  

ומרן שתפילה צריכה להיות מתוך שירה וזמרה,  ללמדך  ,  515
  ואתחנן ל  ה" הוישם    מספר  אם נוסיף שה'חתם סופר' מציין  

, ונראה לבאר 541=    ישראל מנין  גימ' כ ( נגיע ל26פלוס    515)
בכל  דבריו רבינו  משה  כי  להחיל תחינותיו    תקט"ו ,  ביקש 

ארץ   הוי"המידת   אל  ליכנס  שיזכה  וזה  ישראל  רחמים   ,
   . ישראל ויחדיו הם גימ'  ,  ה' "'הויאל    'ואתחנן' מרומז בתיבות  

 

 עפ"י ה'פני יהושע'   , ואתחנ"ן תפילות 
 

הש"ס    'יהושע  פני'ה על  לב.  בפירושו  הגי'  ברכות  כי  כותב 
אסמכתא  ואתחנן ש  המציאותרק  ,  היא   515משך  להיא 

וערבית()תפילות   מנחה  שחרית  ביום,  ותחינה   ג"פ  בקשה  צירף 
 שתבוטל הגזירה ויזכה לחונן את הארץ הקד'. 

 

שהרי   ,פעמים  515-איך הגיע לק  קדדומ  חשבוןהפנ"י    עורך
  ארץ   שכבש  לאחר'פירש"י    ההיא  בעת '  ה   אל   ואתחנן   עה"פ
 מאותו  שרקהרי  ,הנדר' הותר  שמא  דמיתי  ,אמר ועוג סיחון

 . שיכנס לא"י להתפלל למשה פה פתחון היה ואילך יום
 

חזר   משה  אל  השכינה  דיבור  מתי אליו  והנה,  שכלו  ביום 
 . קכא דף ב"ב נוחלין ישב  כדאיתא באב ו " ט  דהיינו מדבר,

  עולה ,  משה  בו  שמת   יום  באדר'  ז  עד  באב  ו"טמ:  וחשוב  צא
  יום,   87  חסרים  ג' יום,    90  מלאיםחדשים  '  גימים מחודש אב,    16)  יום  200

 172, נותרו  שאסור לבקש  בתותימי ש  28צא מהם  (  ימים'  ז  ועוד 
תפילה,   אור  516סה"כ    תפילות '  ג  כפולימי  ליל  צא מהם   ,

 515שהרי הדיבור עמו היה ביום ולא בלילה, הרי  לט"ו אב,  
 . , כמנין ואתחנןתפילות בדיוק

 

 שבת ויו"ט הוא מלזעוק 
 

ומכיון  אך עדיין תיקשי, הרי גם ביו"ט אסור לבקש ולהתחנן,  
)ר"ה, יו"כ, ראשון של  ימי חג בין ט"ו באב לז' אדר  שיש ארבעה  

עצרת( התחנן,    חג, שמיני  לא  י"ב  הרי שעדיין חסרים  שבהם 
? ונראה ליישב, כי מט"ו באב עד ז'  515-תפילות להשלימם ל

  , וששה ימי חוה"מ)מלבד תשרי שהוא ר"ה(  ימי ר"ח    6אדר יש  
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 תנחומים כוס 
 . אנטוורפן  ,ירושלים  ,לייקווד –  ומשפחתו הכבודה שיחיו, שליט"א וינשטוק מרדכי  נתן  הרב החשוב י ידידל

 , המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלם ובנחמת ציון ינוחמו ע"ה חיה שרההילדה  , נפש זך ונקי,בתם היקרה ה בחטף שלעל פטירת 
 יכתוב לי בכתובת הנ"ל ויקבל מידי שבוע הגליון על הפרשה. וכן לכל הארה והערה,המעוניין לקבל גליון זה באימייל  

maadoney@gmail.com 

לנו   הרי  מוסף,  תפילת  בהם  נוספות תפילות    12שיש 
 בהם.  התחנן אתפילות מימי החג של  12המשלימות תמורת 

 

הי"ו תירץ דאיתא בזוהר פר' תרומה כי משה   אליהו אויש והבה"ח  
המנחה,   לעת  קודש  בשבת  נסתלק  נחשברבינו  חשבון    ואם 

ר"ה, ראשון של חג ושמיני עצרת,  באותה שנה,  החודשים, הרי ש
שלושתם חלו בשבת, והרי הם כלולים בכ"ח ימי שבתות, והוספתי 

הכיפורים   , לדבריו כפרה  שביום  על  מבקשים  יקש  בכן    , שבו 
  , אם כנים דברינוו)מריבה וממילא יכנס לא"י,    נין מילו ע  שיתכפר

תפילות, וי"ל כי יתכן שהנבואה    5תפילות שהרי ביוה"כ יש    2  הרי שנוספו
 החשבון מושלם(.יום ט"ו הרי שהתחיל רק מט"ז אב וחזרה אליו בסוף 

 

 לנחמו נחמו עמי   הזמן גרמא   - ואתחנן 
  ואתחנן   'שמידי שנה פר  מתאיםעפ"י דברי הפנ"י דלעיל,  

ב  ואתחנן', שמה שנאמר בפרשה  ט"ו באבשבוע של  יוצא 
ה' ההיא   אל  באב'בעת  לט"ו  הכוונה  גרמא    כאמור,  ,  הזמן 

ו ריקם,  חוזרת  תפילה  אין  שהרי  רצון,  שאפשר    ידאולעת 
לצרף ולהתקשר בתפילותינו עם תפילות משה רבינו לזכות 

 . נחמו נחמו עמי בקרוב ל
 

 

 מש"ה ר"ת שבת היא מלזעוק 
 

הזכרנו זה עתה מבעל ה'פני יהושע' שבכ"ח ימי שבתות לא  
לא להכנס  משה  ישראלהתחנן  התכוון  ,  רץ  שוודאי  )למרות 

האישיים(   לצרכיו  ולא  רוחניים  מצדיקים,   ידוע  וכברלעניינים 
' ב  משהעה"פ  יעננו  והאלקים  '  משה  'קולידבר  בת  שר"ת 

 . קול בוא' ר"ת  לרובה קרפואה ו' -לזעוק', מיא  ה
 

 אלי   דבר   תוסף   רב לך אל 
 

במדרש   היה    אחת  תפלה  עוד  משה  התפלל   שאילואיתא 
'אל תוסף', ושוב יש להבין למה   ה'  לו  ולכן אמר  מתקבל, 

 חייב להתקבל?היה תפילות דוקא,  ז" תקט
 

מבאר הפני יהושע כי במס' שבת דף נה מפורט ששה סוגי 
ומידת הדין כידוע,   מכלה(  , משבר  ,משחית  , חימה  , אף  , )קצףדינין  

)גי'   ( הרי החשבון, שש סוגי דינין כ"א 86היא שם אלקים 
פ"ו להתפלל  516סה"כ  (  6*86)  כמנין  ביקש  רבינו  ומשה   ,

 כמנין הזה לבטל כל הדינין הללו.
 

 עפ"י ה'חתם סופר'   , תפילות ואתחנ"ן  
 

מופלא  שליט"א מהלך    ישעיה שרייבערהראה לי הגה"ח ר'  
ח"ב דף שכ"ה בדרוש   בדרשות חת"ס מרן החתם סופר נוישכתב זק

  תענית  גילת קורו בממי' ניסן  -בכי מרים הנביאה נסתלקה  לז' אדר  

י"ז ניסן, הוא  והבאר נסתלק בתום ז' ימי האבל,    רבה  עולם  וסדר
ג' ימים בצמא, ולמחרת הכו בצור במי מריבה, אח"כ הלכו  

בו הוביש ה' מי , שהוא שביעי של פסח שהוא יום כ"א ניסן
סוף,   תספור  ים  ביוםכפול  )יום    172ואם  תפילות(   515הרי    , ג"פ 

כדרשת הוא מסוגל למים  שיסתיים ביום שני של חג הסוכות  
יוד מם' שמיתור האותיות  חז"ל על וביום השני   למדים מצות ניסוך    'מם 

 . עיי"ש.וביקש שיכופר לו על מי מריבה, המים
 

חת"ס  את ימי שבת מחשבונו, אך לדברי ה  מיעטפנ"י  והנה ה
בהתבסס ? ומשה רבינו גם בשבת  התחנןיש להבין האם אכן 

, כי יש יום נוסף המסוגל עוד מהלך  דבריו אפשר להוסיף   על
חשון שבו שואלים על הגשמים, ואם נחשב  בלמים והוא ז'  

מלאים   ה')  של פסח ועד ז' חשון  שביעיא ניסן, היינו  כ"יום  מ

ימים,   166יום, צא מהם כ"ח שבתות, הרי    194הרי    ב' חסרים(  
של  תפילות מוסף    18, הוסף עליהם  498כפול ג' תפילות הרי  

 . הסתיימו בז' חשון 515 , הריימים טובים ויוה"כר"ח 
 

 לבנין ביהמ"ק   צירוף הצדיקים   , ואתחנן 
 

משה רבינו התחנן להיכנס לא"י ולקיים כל המצוות התלויות בה, 
 ולזכות לבנות את ביהמ"ק בהר המוריה.  

 

,  הר המוריה  המדברת בענין   .פח  פסחיםגמ'  ברי האיתא בספה"ק על ד
 שכ"א מן האבות העלה דרגתה בקודש. 

 

בשם   מביא  מתורתיך'  'נפלאות  כאשר    כי  תלפיות  מדרש ובספר 
ומוסיף שמסתבר  '.  לה  מנחה   הקריב  תשובה  עשה  הראשון  אדם 

  )ראה רמב"ם הל' ,  המזבח  במקום   שהקריב את מנחתו בהר המוריה 
 פ"ב ה"א(  הבחירה בית
 . 103 גי' ' מנחה ' אכן 

ואמרתי פרפראה, הקריב את מנחתו שם,    נחגם  הרמב"ם דלעיל כותב כי  ]
,  נ"ח ה הם  נחבתוך התיבה, פי' שהאותיות האמצעיות של מ  נחסימן לדבר,  

היו  נחו  אדם , רמז לכך ש אדםגימ'   מ"ההם   ה נחמהאותיות החיצוניות של  ו
 [ 103גימ'  נח' – 'אדם  וקרבן, ושמותיהם  מנחההראשונים להקריב שם 

 

 . 103  יםיפעמשהם  (  כ"עה)  206גי'    הר.  יראה'  ה  הרב   הר  קראו   אברהם 
 

 . 3*103 ,309גי'  שדה.  שדה ב  לשוח יצחק ויצא שדה קראו יצחק 
 

 .103 פעמים 4דהיינו   412גי'  בית . אלקים בית  בית קראו יעקב
 

 , תפילות  'ואתחנן'וערך    ,המקדשמקום  משה רצה להגיע ל
 .103פעמים  5דהיינו  515גי' 

 

בספה"ק  ו קיר  כיאיתא  בנה  מהם  של  כ"א  )רוחני(   אבנים  ונדבך 
לנו  יא"ק,  103גימ'    אבנים ] הרי    ' נח-אדם'ע"י    שנבנו   קירות  4[ 
האבות'ו ו'שלשת  הוא  ,  החמישי  משה  שנעשה  הגג  החלק  ע"י 

בית קבוע  חלקו ברבינו שאכן זכה לבנות המשכן, ומאוד רצה לבנות  
התפלל   ולכן  גגו,  ולהשלים  דייקא  515לה'  ל  תפילות    5-לזכות 

 . 103פעמים 
 

כי מי שבאמת השלים את בית המקדש בפועל  והוספתי לזה בס"ד  
הריצפה(   שהיא  השישי  החלק  שיש  המלךשלמה    הוא)עם  הרי   ,

יאה    ו נאה ולו יאה, אכן ל618ונגיע למס'    103עוד    ו להוסיף עבור
ואמרו  תרי"ג מדאורייתא, ז' מדרבנן,  מצוות,    כת"ר למספר זה, כי זכינו  

  קול  בת יצתה, "יונט  עירובין שלמה שתיקן בשעה': כא עירובין חז"ל
מצוות דרבנן   2  , 'אני  גם  לבי  ישמח  לבך   חכם  אם  בני  כג  משלי  ואמרה

וחנוכה והחשמונאים,  נתקן    מגילה  מרדכי  בימי  זכה  לאחמ"כ  ששלמה  הרי 
 . 103פעמים    6שהם    מצוות  518להשלים  לתקן נט"י ועירובין ועי"כ  

 

 חנם עולה תרי"ג   -   ואתחנן 
,  חנםמלשון  הוא    ' ואתחנן ' לשון  :  נאה  רמזב'נפלאות מתורתיך'    וראיתי

תרי"ג משה  ש כל  ולקיים  לא"י  ליכנס  שיזכה  חינם  מתנת  ביקש 
בגימ'      חנם'  - ואתחנן  ' מצוות שחלקם הם מצוות התלויות בארץ,  

 תרי"ג.
 נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם 
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