
 

 ישיבת המתמידים "מאור שרגא"          
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א          

 רמת ויז'ניץ חיפה                            
 

 תשפ"ב  מנ"א                                                                                                                         בס"ד

 "ואתחנןפרשת "

של ארץ  הטוב"אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" )ג' כ"ה(. משה רבנו ביקש שיראה רק את הצד 

 (ישראל, בחינת "וראה בטוב ירושלים".                                                                                 )שארית מנחם

* 

חיים כולכם היום" )ד' ד'(. יש אנשים האומרים כי דבקות בהקב"ה אפשר  "ואתם הדבקים בד' אלקיכם

רק לאחר מיתה בעוה"ב, וי"א גם בחיים בעוה"ז אבל רק ליחידי סגולה, וי"א כי כולם יכולים להגיע 

" חייםלדרגה זו, אבל רק לעת זקנה כאשר אין כבר כ"כ יצה"ר. לזה נאמר: "ואתם הדבקים בד' אלקיכם 

 )שעב"ר(  בכל יום ולא רק לעת זקנה.         -" היוםלא רק יחידי סגולה, " -" כולכםעוה"ז, "גם בחיים ב -

* 

לך" אותך את גופך, תשמור באורח  "רק" בא למעט, "השמר"רק השמר לך ושמור נפשך מאד" )ד' ט'(. 

 רגיל, אך "ושמור נפשך מאד" על נפשך תשמור מאד.                                                   )הרבי מלובלין זצ"ל(

* 

 ד' ", כשאתה ח"ו בעת צרה וצוקה, העצה לשיר ולרנן לד'.בדיקים צננו ר"בצר לך" )ד' ל'(. "בצר" ר"ת 

 חיים()ליקוטי אמרי 

* 

 אל לבבך כי ד' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" )ד' ל"ט(. וידעת היום והשֹבת"

ההכרח באכילה ושתיה ובגדי כבוד, ועושה על צד "ז, ...כשהאדם נשמר מלהתאוות ולחמוד למותרות עוה

אבל אם מתאווה  יוכל לקיים התורה והמצוות כראוי, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולהתפלל כראוי.

יום ולילה לא ישבות לרוץ בשוקים וברחובות..., וזה: "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ד' , למותרות

 )באר מים חיים(                   הוא האלקים", תלוי ב"אין עוד" כשלא תצפה תמיד לעוד מותרות עוה"ז.      

* 

עניני רוחניות, יביט אדם "ממעל" במי שגדול בשמים ממעל ועל הארץ מתחת" )ד' ל"ט(. "בשמים" ב"

ממנו במעלה וממילא הוא עצמו לא יתנשא, "ועל הארץ" בעניני גשמיות, "מתחת" יביט אדם במי שהוא 

 בשפל המצב יותר גרוע ממנו וממילא לא יהיה לו טענות.                     )דברי ישראל בשם רש"א מזוואלין( 

* 

(. רש"י: בחייו משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן העוה"ב. "היום לעשותם" " ) ז' י'ומשלם לשונאיו"

)ז' י"א(. רש"י: ולמחר לעוה"ב ליטול שכרם. לכאורה מדוע לצדיק משלם הקב"ה שכר המצוות בעוה"ב, 

ולרשע משלם הקב"ה שכר המצוות בעוה"ז? היכן מקום תשלום השכר? אלא הצדיק יודע שבא לעוה"ז 

לקיים מצוות וזה העיקר, לפעמים נכשל בחטא וזה אצלו טפל. והרשע רגיל לעשות עבירות ללמוד תורה ו

זה אצלו העיקר, ולפעמים עושה מצוה זה אצלו טפל. והנה העוה"ז טפל , והעוה"ב עיקר. לכן הקב"ה 

עוה"ב(, ועל הטפל בעולם הטפל. משא"כ לרשע משלם  –משלם לצדיק על העיקר בעולם העיקרי )מצוות 

 עוה"ז(. –עוה"ב(, ועל הטפל אצלו בעולם הטפל )מצוה  –בעולם העיקרי )עבירות אצלו "ה על העיקר הקב

 )ספה"ק(

* 

 



  

 י"א אב יא"צ הגה"צ רבי אברהם משה באבד זצ"ל
 

 ינו בעל ה"מקור ברוך" זיע"א.גיסו של רבהיה זצ"ל  אברהם משה באבדהגאון הצדיק רבי 

  
                 א"זיע' ברוך מקור'האדמו"ר בעל  עם      זיע"א       אמרי חיים' ה'אדמו"ר בעל עם        זצ"ל אברהם משה באבד הרב

  
 "ק בצפת עיה"קהציוה               בצעירותו זיע"א משה' 'ברכתהבעל ם ע                        אדמו"ר עם            

              זיע"א             אליעזר' 'חכמתהבעל 
                                                                                     

                                                            *               *               * 

 )לא דאגה( תפלה

, הקרובות מפני וחוששים הבאות מפני מאד דואגים כולנו"ואתחנן אל ד' בעת ההיא לאמר" )ג' כ"ג(. 

, ל"גימ, ף"אל, ת"דל – האותיות מילוי עם תיכתב היא אם', דאגה' המילה כי, נפלא רעיון שמעתי ובכן

 לידי הדאגה את להביא נרצה שאם לנו לרמז', תפלה' תיבות ראשי הן התיבות שסופי נראה הרי – ה"ה

 .עולמות ולהרעיש' תפלה' המילה את ליטול עלינו, ממנה ולהיפטר סוף

 לרגע לשכוח אסור, התפילה לצד אולם

 ת"בהשי והבטחון השמחה את אחד

 ויקבל שוועתנו את ישמע שאכן

 יש. תפילתנו את וברצון ברחמים

 ר"אדמו מרן ק"מכ נפלא' ווארט'

 ל"זצוק מפיטסבורג 'אברהם אמונת'ה

 ישראל לעמו "ועונה התפילה לשון על

 של התיבות ראשי: אליו" שוועם בעת

 מחה'ש טחון'ב הן ליו'א וועם'ש עת'ב

 שלש עם לתפילה לגשת יש כי. מונה'א

                                                                                               .להיוושע נזכה ידם ועל אלו בחינות

                          א("שליט מלאך מרדכי אברהם )הרה"ג     

  "יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימנו"                                                                       


