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א-ֶאְעְבָרה  (כהדברים ג ))רביעי( ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה  ָנָּ֗

אותיות -פעמים 'ֶאְעְבָרה ,מזכיר כמה 1מגלה עמוקות רנ"ב אופנים על ואתחנן, בספרו רבי נתן נטע שפירא

 ארבעה'. לדוגמא באופן ו':

בד' מקומות שאמר משה רבש"ע אתה החלות להראות את עבדך ששמעת לתפלתי כשבקשתי על ישראל 

ונמצא שד' פעמים החלות להראות את עבדך ומחלת להם ואני לא  בעגל במרגלים במתאוננים בעדת קרח...

, רוצה נאהיה החטא שלי אעברה נא ורים )במדבר כ, י ( במלת חטאתי רק עון אחד שאמרתי שמעו נא המ

ר"ל  אעברה שהוא בהפוך אתוון ארבעה,אני שתניח אותי ותעביר לי עון זה שחטאתי במלת נא... לכן אמר 

 הם חטאו ארבעה פעמים וסלחת להם מכל שכן לי על פעם אחת...

א -ֶאְעְבָרה ונרמז בטעמים: , כך ימחל מחל לישראל ארבע פעמים)רביעי(, משה בקש כשם שהקב"ה ָנָּ֗

 לו. 

 שלום המאירי

 

א-ֶאְעְבָרה  )רביעי( ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה )דברים ג כה( ָנָּ֗

א-ֶאְעְבָרהשהטעם  2מבאררבי שלום הכהן ווייס   ,לדופן רביעית בסוכהרומז  (רביעי) ָנָּ֗

 4כאן שג' דופני סוכה הם כנגד ג' אבות ורצה משה להיות דופן רביעי וכמ"ש במג"ע 3לפי מה שכתב נחלת יעקב

שרצה להיות בשלם סוכו כמו קודם חטא אדה"ר כי סוכה סוד אקי"ק וזה ואתחנן אל ה' בעת ההי"א אותיות 

 .5מונח רביעיאקי"ק ע"ש והיינו 

 רבענוסף, שהטעם רומז שמשה ביקש שיוסיפו לו שלושים שנה, שהן מבאר רמז רבי שלום הכהן ווייס 

 משנותיו:

 7ומדה בינונית אחד מחמשים משית אלפי שנין הוי עלמא 6איתא בהאריז"ל שמשה היה 'תרומתו של עולם'

לכן חי מאה ועשרים, שהוא אחד מחמשים. וטען משה רבינו שהיה לו לנהוג עמו מדת עין יפה הוא אחד 

אם תאמר שהנני נמדד במדה  ,אם שנה שהוא רביע מק"כ שנים. )אללחיות עוד שלשילו  גיעמארבעים ומ

בינונית, והלא הנני נקרא 'טוב עין' כדאי' בנדרים ל"ח לא ניתנה תורה אלא למשה והוא נהג בה טוב עין ונתנה 

                                                           
 מהדורה חדשה, אלעזר יונה גינסבערג, לונדון תשסח. 1
 ברוקלין תשמה. רב דק"ק אוהל, רבי שלום הכהן ווייס, )בתוך צפוני ציוני(, קול שלום 2
 עיין שם. ואתחנן אבני שוהם אות ג'. לבוב תרכב, רבי יעקב אברהם ב"ר רפאל, אבני שוהם,-נחלת יעקב 3
 הובא בנחלת יעקב מילקוט ראובני. אופן רלב. על ואתחנן, מגלה עמוקות 4
 היתר מואביה נלמד מ"יש אם למסורת", עמ' קט. ניו יורק תשע, רבי יעקב וויס, ,משכנות יעקבהסבר אחר הביא  5

כך גם  ואין דרכה של אשה לקדם וכו', שקוראים את וכבֻשה )לשון רבים כולל נשים( כאילו כתוב וכבָשה בלשון יחיד זכר,
רס את הלימוד משום שלא ג ממילא אם ביקש משה להיות רגל רביעי במקום דוד, לומדים על מספר הדפנות בסוכה.

 עיי"ש.  אך אם יש אם למסורת,ודוד כשר, הרי סוכה של ג' דפנות כשרה, שהתיר מואביה,יידרשו ד' דפנות בסוכה.
 אחד מחמשים וכו'.-עין בינונית אחד מארבעים,-עין יפה חז"ל קבעו שלשה שיעורים לנתינת תרומה. 6
ועשרים. אחד מארבעים מסכום זה הוא מאה העולם יתקיים ששת אלפים שנה. אחד מחמשים מסכום זה הוא מאה  7

 וחמשים.
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 ב
 

פולא המרומז לישראל. ומסיק פלפולא בעלמא. והצפנת פענח כתב בכמה מקומות דשירה של תורה היינו פל

, וע"כ 'ואתחנן' בגמטריא 'שירה' כמ"ש הבעה"ט לרמז שצריך למדוד כמדתו בעין יפה( וא"כ 8בטעמי תורה

 .חסר לי רביע לכך אעברה נא

 

א-ֶאְעְבָרה  )רביעי( ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה )דברים ג כה( ָנָּ֗

 שהטעם רומז על סוף הגלות הרביעית: 9מבאר יוסף חיים מאסקאוויטש רבי

לעתיד לבוא יהיה משה המנהיג כמובא במד"ר )דברים ט,ט( וז"ל 'התחיל הקב"ה מפייסו אמר ליה חייך בעולם 

משה הזה הנהגת את בני אף לעתיד לבא על ידיך אני מנהיג אותן מנין שנאמר )ישעיה ס"ג( ויזכור ימי עולם 

עמו ע"כ. וכתב האריז"ל מש"ה ראשי תבות מ'ה ש'היה ה'וא שיהיה )הקדמת מהרח"ו על שער הקדמות( 

 וממילא גם עתה אעברה נא.

א-ֶאְעְבָרהוזהו  הרומז לעתיד לבא אז כבר אעברה, וממילא התפלל שגם  גלות הרביעי)רביעי(, בגמר  ָנָּ֗

 עתה יעבור לארץ ישראל.

 

א-ֶאְעְבָרה  )רביעי( ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה )דברים ג כה( ָנָּ֗

, פי ארבעהשחכם של חוץ לארץ אם יעלה לארץ ישראל, יתחכם ויעלה בחכמה  10מבאר רבי יוסף חיים מבגדד

ואראה את הארץ הטובה, אעברה בהפוך אתוון ארבעה, על היותו בחוץ לארץ. ובזה יובן הרמז, אעברה נא 

 ע"כ. רוצה לומר אהיה ארבעה, כאשר אראה את הארץ הטובה היא ארץ ישראל.

א-ֶאְעְבָרה ונרמז בטעמים: בידיעת  יחכים פי ארבעהמשה רבנו ביקש להכנס לארץ, בה )רביעי(,  ָנָּ֗

 התורה.

 שלום המאירי

 

                                                           
על הרמב"ם, רבי יוסף רוזין, הלכות מתנות עניים א,א )כז עב טור א(, ומהדורה תנינא הלכות ע"ז  צפנת פענחראה  8

ירושלים תשנט,  )רוטשטיין(, אהל שרהג,ג )ט עא(. וראה מאמרו של רבי דוב צבי רוטשטין, "ספר תורה מנוקד" בתוך 
 קמא )מעמ' תקנז(.עמ' ת

 ., רבי יוסף חיים מאסקאוויטש, אדמו"ר משאץ, ברוקלין תשס"טפני יוסף 9
אמר אביי וחד מנייהו עדיף כתרי מינן. הא דהחליט "על כתובות דף עה עא:  בגדד,רבי יוסף חיים מ ,בניהו בן יהוידע 10

הדבר לעשותו במשקל כפול חד בתרי, מפני שאנו רואין עתה בארץ ישראל עושין יום טוב אחד, ובחוץ לארץ שני ימים 
קדושת ארץ ישראל יש בהם כח להשלים התיקון ביום אחד, מה שאין כן בחוץ לארץ ב' ימים, נמצא טובים, מפני דעל ידי 

לענין תיקון התפילות והמצות של ארץ ישראל כפולים, ולכן גם לענין השגת התורה הם כפולים, דחד מנייהו עדיף כתרי 
שת ארץ ישראל גרמה לו, ונמצא לפי זה חכם של מינן. ויליף מן רבי ירמיה כד סליק להתם וכו' ומי גרם לו זה, ודאי קדו

חוץ לארץ אם יעלה לארץ ישראל, יתחכם ויעלה בחכמה פי ארבעה, על היותו בחוץ לארץ. ובזה יובן הרמז, אעברה נא 
ואראה את הארץ הטובה ]דברים ג' כ"ה[, אעברה בהפוך אתוון ארבעה, רוצה לומר אהיה ארבעה, כאשר אראה את 

 רץ ישראל".הארץ הטובה היא א
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