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משה פעל שתפילתו תעלה את משה פעל שתפילתו תעלה את 
  תפילות בנ"י המבקשים להגאלתפילות בנ"י המבקשים להגאל

בעת ההוא לאמר, ה' אלקים ואתחנן אל ה' 
אתה החלות להראות את עבדך את גדלך 

 וגו'

בהקדם מה שכתב  ,הרמזלומר  יש  
)ליקוטי שושנה ד"ה בסה"ק נועם אלימלך 

שהצדיק צריך לפעמים  שהטעם רצון(
למזון או למלבוש או לכסף  ,לאיזה דבר

צרכי כדומה, אין זאת אלא בשביל וזהב ו
לאיזה העולם צריכים כאשר ש ,העולם

אין כח זה, אולם  ומתפללים על דבר
אזי כאשר בתפלתם לעלות למעלה, 

ל ומתפלל ע זה, הצדיק צריך גם כן לדבר
 ,תפלתו הזכה עולה בלי שום פגעזה, 

 תפילתוכל תפלות ישראל ב םנאחזיו
לות יתפשהרי  בזכותו, ע"כ. כולם םונעני

לות בני ישער לתפ םהצדיקים פותחי
 ,ן לדורם והן לדורות הבאיםה ,ישראל

יוכל להיות  איזה דבר,שכל מי שיצטרך ל
 פילואעל ידי תפלת הצדיק נענה בתפלתו 

 שאינו זכאי לכך.

משה רע"ה יש לומר שזאת ש ומעתה  
ארץ ישראל להתפלל שיוכל לבוא 

ש , כמו שפירת המקדשולראות את בי
 ,זו ירושלים, והלבנון ,ההר הטוב ,ש"יר

לסייע  כוונתו היתה .זה בית המקדש
לבני ישראל בדורות הבאים כשיהיו 

בגלות בין העמים שיוכלו אף הם 
להתפלל שיזכו לבוא לארץ ישראל 

ויענו בבנינו,  ת המקדשולראות את בי
 להם בתפלתם בזכות תפלתו.

ונת וכ ,"ואתחנן אל ה'"הרמז  וזהו 
, התהיל ה' ארע"ה שה תחינותיו של מ

בזמן הגלות  "בעת ההוא"כדי ש
 )מגלה עמוקות אופן סו(ה"ק פ]וכמבואר בס

 "לאמר"דבעת ההוא קאי על זמן הגלות[ 
דהיינו  .לדורות )דב"ר ב, ו(ודרשו חז"ל 

אמר דורות הבאים להאף שיוכלו 
 ,ש"יש רופיר "וגו "ה' אלקיםהתפלל, ול

רח"ל, כשיהיה זמן דין  ואף .רחום בדין
מכל מקום בכח תפלתו של משה רע"ה 

יהיה  ,המהפכת מדת הדין לרחמים
להתפלל ולעורר מידת של בנ"י בכוחם 
"אעברה נא ואראה את לבקש , והרחמים

הארץ הטובה וגו' ההר הטוב הזה 
 .שיבנה ירושלים ובית המקדש והלבנון"

 )מתוך ליל שב"ק פרשת ואתחנן נחמו תשס"ג(

 

כשהחסדים באים במתנת חינם כשהחסדים באים במתנת חינם 
  הם נשפעים ללא גבולהם נשפעים ללא גבול

צדיקים  יש לבאר, דהנה ביארועוד   
את ד"ה ואתחנן, ועוד( בפרשתן  )חידושי הרי"ם
שיש להם ף על פי א )בפרשתן(דברי רש"י 

לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים אין 
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 .מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם
מעשיו  מהשי"ת בזכותכשהאדם מבקש ש

יש לדבר גבול וקיצבה, ואם ירבו עליו 
 אולםבל תפלתו, תקקטרוגים לא ת

מבין שאינו ראוי לכלום ומבקש רק כש
קץ וגבול ושום  ישועהאין ל ,מתנת חינםב

כיון  ,קטרוג לא יוכל לעכב השפע
ו חסדילו השי"ת, שתפלתו היא מצד רחמי

 אין גבול וקצבה. יתברך

)תפלת  מצדיקים לפרש אמרינו איתאוכד  

אם אנו מכירים  "עד הנה עזרונו"נשמת( 
הוא רק  ,עד הנההשי"ת שעזרנו  שזאת
מעשינו כלל,  מחמתולא  "רחמיך"מצד 

הוא רק  ,מלמעלה "ולא עזבונו"ש זאתוכן 
אזי בטוחים במתנת חינם,  "חסדיך"מצד 

וגם  "אל תטשנו ה' אלקינו לנצח"אנחנו ש
קצבה אין י להבא ימשיך השפע, כ

 .מתנת חינםל

והיינו שביקש  "ואתחנן אל ה'" הווז  
אין  מהשי"ת במתנת חינם כדפירש רש"י,

קש יוכיון שב ,חנון אלא מתנת חינם
 ,ופירש רש"י "ה' אלקים" ,במתנת חינם
היינו שנשפע רחמים  רחום בדין,

תמידיים בלי גבול אפילו בעת מדת הדין 
)מאמרי חודש פירש בסה"ק בני יששכר ]כד

על רחמים  ד"ה' אלקיך" מורה תשרי ד, לז(
לפי שמתנת  [,תמידיים בלי גבול וקצבה

 חינם אין לו שיעור.

 (רעוא דרעוין פרשת לך לך תשס"ט)מתוך 

על על   ,,שני דרכים להמשיך ישועהשני דרכים להמשיך ישועה
  על ידי רצון הצדיקיםעל ידי רצון הצדיקים  ,,ידי תפילהידי תפילה

הצדיקים  ,רש"יופירש ואתחנן אל ה' וגו', 
שיש להם לתלות במעשיהם  ף על פיא

אלא מאת המקום מבקשים  ןהטובים אי
 מתנת חינם 

כיצד אופנים שני יש לבאר, דהנה נראה   
 ל ידיע א. ,לפעול ישועה בעת המצטרך

ל ידי פעמים הישועה באה ע ב.תפילה, 
השי"ת  , ואזבישועהורוצה חפץ שהאדם 

. וכמו תפילה ארצון יראיו יעשה גם בל
)פרשת  בסה"ק דגל מחנה אפרים שכתב

אשר לקחתי מיד האמורי  ל הפסוקע ויחי(
 , ותירגם בתרגוםבחרבי ובקשתי

 "צלותאומבאר ש", "בצלותי ובבעותי"
 "בעותאאילו "היינו תפילה כפשוטו, ו

 ",מאי בעית טפי"כמו  "רצון"פירושו 
רצון הצדיק את שפעמים השי"ת עושה 

 שיתפלל על זה, ע"כ.בלא גם 

אופנים אלו הוא,  ב'החילוק בין  הנהו  
תפילה זהו דבר  ל ידיע שלהמשיך ישועה

השייך אצל כל אדם מישראל ואפילו 
השי"ת שומע כי הפשוט ביותר, 

תפילתם של בני ישראל אפילו ל
וכאמרינו  ,ואינו כדאיכשהאדם אינו ראוי 

כי אתה שומע תפילת "כל"  )תפילת שמו"ע(
)עין פה, בכל מצב שהוא, וכן אמרו חז"ל 
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גנבא אפומא דמחתרתא  יעקב ברכות סג.(  
 .קרייה רחמנא

ל ע הדרך השנית להמשיך ישועה אבל  
זהו רק  ,"בעותא"נת לבד בחיברצון  ידי

 יםראויבצדיקים שיש להם זכויות והם 
הם את רצונם גם בלא לכך שימלאו ל

 )ברכות יז:( חז"ל שאמרו ל דרךע שיתפללו,
תיכף  וכל שיגזרוצדיקים ניזונין בזרוע, 

צדיק  )שמואל ב, כג(תקיים וכמו שנאמר י
)מו"ק ואמרו חז"ל  .מושל ביראת אלקים

מי מושל בי צדיק, צדיק גוזר והקב"ה  טז:(
 )ב"ר עט, ח(וכדאיתא במדרש  .יםמקי

ל -ל, אמר אני א-שהקב"ה קראו ליעקב א
ל בתחתונים, ופירשו -בעליונים ואתה א

שהשי"ת  )עיין יפ"ת שם, ועוד(בזה במפרשים 
היה לו כביכול תנתן ליעקב אע"ה כח ש

שליטה שיהיה גוזר גזירה והשי"ת מקיים 
 הקב"ה גוזר והוא מבטל.  ו

"ק הרהמה שפירש  וכנודע  
 )שמות כ(הפסוק את מבארדיטשוב זי"ע 

שהשי"ת כביכול אומר  אנכי ה' אלקיך,
 "אלקיך"כביכול  "אנכי ה'"אל הצדיק 

מסור בידך ובשליטתך, שהשי"ת עושה 
שאמרו מי  ל דרךכל מה שהצדיק גוזר ע

. אבל אדם שאין לו "כמושל בי צדיק, ע
 תפילה.באינו יכול לפעול אלא כויות, ז

משה רע"ה ש ,רש"יביאור דברי  וזהו  
 ל ידיע .אאופנים  שניהיה יכול לפעול ב

 שבו הרצון לבד מכח המעשים טובים
היה ראוי לכך שימלא השי"ת על כן ש

בנוסף לזה היה  .בא תפילה. רצונו גם בל
התפילה שעל ידה יוכל כל אדם  לו את

לפעול ישועה גם אם אין בידו מעשים 
ף דיקים אהצ"טובים. וזהו שכתב רש"י 

שיש להם לתלות במעשיהם  על פי
ולפעול ישועה על ידי רצון  "הטובים

מכל מקום בכח מעשיהם הטובים,  בלבד
 ןאי"אינם משתמשים בכח זה, אלא 

 "אלא מתנת חינםמאת המקום מבקשים 
שאז  ,הישועה בדרך תפילהאת פועלים ו

הישועה היא מתנת חינם ללא שייכות 
  .למעשיהם הטובים

 תשנ"ז( החג שביעי של פסח נעילת)מתוך 

  

בכח הצדיק שורה השכינה על בכח הצדיק שורה השכינה על 
  בנ"י ומתכפרים להם עונותיהםבנ"י ומתכפרים להם עונותיהם
ה' אלקים אתה החלות וגו' אעברה נא 

 ואראה

על ידי שהשכינה שורה  לבאר, דהנה יש  
בבנ"י מתכפרים להם עונותיהם, 

 מבעלי התוספות בדעת זקניםוכדאיתא 
כי לא ישא  (שמות כג, כא)על הפסוק 

כל מקום שהוא משתלח עושה לפשעכם, 
שליחותי אבל אינו יכול לישא פנים 
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. כדכתיב ישא ה' פניו וגו' ולא מלאך
 ל ידיוהיינו דמחילת העונות בא ע

פניו אליך,  ה'אז ישא והשראת השכינה 
עדות )שמות לח, כא( רש"י ב איתאוכן 

ויתר להם הקב"ה על מעשה לישראל ש
 .שכינתו ביניהםשהרי השרה  העגל,

ישראל על בני השראת השכינה  והנה  
צדיקי  , כימשה רבינו ע"ה ל ידינעשה ע

הדור הם הממשיכים השראת השכינה 
בכל  (ב"ר פו, ו)שאמרו חז"ל  וכמולעולם 

מקום שהצדיקים הולכים השכינה הולכת 
 עליהם.

משה רבינו ע"ה זאת אצל מצינו  וביותר  
השכינה למטה לארץ, את המשיך שהוא 

עיקר  ב"ר יט, ז()וכדאיתא במדרש 

השכינה בתחתונים היתה, כיון שחטא 
אדם הראשון נסתלקה שכינה לרקיע 
הראשון וכו', עמד אברהם והורידה 
לרקיע השישי וכו' עמד משה והורידה 

מבואר מזה דמשה ו מלמעלה למטה.
רבינו ע"ה הוא אשר הוריד את השכינה 

 .לארץ

רומז שתשרה  לקים"והנה "ה' א  
ש"י ש רשפירכדהשכינה על בני ישראל, 

 ,והיה ה' לי לאלקים כח, כא()בראשית 
  .סוף ועד שיחול שמו עלי מתחלה

והיינו  "וגו' אלקים "ה'הביאור  וזהו  
כנס החפץ ל ע"ה אמר שהואמשה רבינו ד

השראת שם לארץ בכדי להמשיך 
כי  "ה' אלקים",בבחינת  בנ"י לעהשכינה 

מוכן להשראת הארץ ישראל הוא מקום 
ועל ידי זה יתכפרו להם השכינה, 
"אעברה נא על כן אנכי מבקש חטאיהם. ו

אכן באמת מי לנו גדול  .ואראה וגו'"
המשיך  ץ לארץשגם בחורע"ה ממשה 

 וובזכות זה נמחל על בנ"יהשכינה את 
לא היה צריך להכנס לארץ חטאיהם, ו
 בעבור זה.

מר "א )דב"ר ח, י(דרש יתבאר המ בזהו  

 ,אם אעברה נא יש כאן ,הקב"ה למשה לו
אם אתה מבקש  והיינו סלח נא אין כאן"

ליכנס לא"י מפני שאתה סבור שעד עתה 
 ם כןא על ידך, לא שרתה שכינה בישראל

, כי על עונותיהם להם מחילהלא היתה 
 ל ידיכל כח מחילת העון הוא רק ע

 כאן""אם סלח נא יש השראת השכינה, ו
ונמחלו  כי אכן שרתה שכינה על ישראל

שוב "אעברה נא אין כאן"  עונותיהם,
 כנס לא"י.האינך צריך ל

 (פקודי שקלים תשס"חפרשת ליל שב"ק  )מתוך
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אצל בנ"י מחשיב השי"ת מחשבה אצל בנ"י מחשיב השי"ת מחשבה   
  כמעשה ולא אצל אוה"עכמעשה ולא אצל אוה"ע

 ובמדרש,תה החילות להראות את עבדך, א
אתה אמרת לאברהם והעלהו לעולה 

 והחלפתו באיל, אם כן אעברה נא ואראה

לבאר את דברי המדרש, על פי  נראה  
שסיבת הדבר  במגלה עמוקותהמובא 

שלא נכנס משה רע"ה לארץ ישראל היה 
 מחמת שהרג את המצרי ויטמנהו בחול.

האם זאת שהרג משה רע"ה את  הנהו  
, תלוי היה סיבה שלא יכנס לארץהמצרי 

אם דינם של  הפרשת דרכיםבחקירת 
בני ישראל קודם מתן תורה היה כבני נח 
או כבני ישראל. שאם דינם היה כבני 

בזה  כהוגןשה רע"ה מ עשהישראל, 
שהרג את המצרי כי היה המצרי חייב 

עכו"ם  (נח: )סנהדריןמיתה כמאמר חז"ל 
וילפינן שהכה את ישראל חייב מיתה 

". אך אם "ויך את המצרי זאת מהפסוק
תורה היה כבן דין בני ישראל לפני מתן 

נח ולא נתחייב המצרי מיתה על שהכה 
את ישראל, הרי זה נחשב למשה רע"ה 

 .לעון

עת העקידה לא הוצרך לבסוף ב הנהו  
אברהם אע"ה לשחוט את יצחק אע"ה 

בסה"ק ישמח בפועל, והטעם בזה מבואר 
ה "מפני שמחשבה טובה הקב משה,

מצרפה למעשה, ומכיון שמחשבתו של 
אברהם אע"ה היתה לשוחטו, נחשב 

 הדבר כאילו שחטו בפועל.

ענין זה שמחשבה טובה נחשבת  הנהו  
כמעשה אמרו חז"ל שהוא שייך רק אצל 
בני ישראל ולא אצל אוה"ע. ומעתה 
נמצא שמזאת שלא הוצרך אברהם אע"ה 
לשחוט את יצחק אע"ה בפועל, ונחשב לו 
המחשבה כמעשה, הוכח שדין בני 
ישראל קודם מתן תורה היה כישראל 

נחשב להם מחשבה כמעשה. ומכיון ש
כישראל, אין הריגת המצרי  שדינם היה

נחשב למשה רבינו ע"ה לחטא והיה יכול 
 להכנס לארץ ישראל.

"אתה אמרת ביאור המדרש זהו ו  
 לאברהם והעלהו לעולה והחלפתו באיל"

והטעם שהוחלף יצחק אע"ה באיל ולא 
הוקרב בפועל הוא מחמת שדינם של בני 
ישראל קודם מתן תורה היה כישראל 

מצרף להם שמחשבה טובה הקב"ה 
על  "אם כן אעברה נא ואראה"למעשה, 

כן ביקש משה רע"ה להכנס לארץ 
ישראל כי כדין עשה בהריגת המצרי 
שנתחייב מיתה כאשר הכה איש 

 מישראל.

 ידושא רבא פרשת ואתחנן תשס"ב(ק)מתוך 
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 מח משה)הובא בישביאורים בדברי המדרש 

  ד"ה במדרש( ןבפרשת

כתבתי עליך כתבתי עליך הקב"ה למשה הקב"ה למשה מר לו מר לו אא
שנאמר וחכם לב יקח שנאמר וחכם לב יקח   שחכם אתהשחכם אתה

    ואתה רוצה ליכנס לארץואתה רוצה ליכנס לארץמצוות מצוות 

בשביל שהוא חכם לא ירצה דוהוא פלא, 
 כנס לארץהל

העניו ושפל רוח אין מחמירים העניו ושפל רוח אין מחמירים 
  בעונשובעונשו

באור לבאר, על פי מה שכתב נראה   
שככל שתגדל  )פרשת ויקרא( החיים הק'

מדריגת האדם, כן יחמירו בשמים על 
חטאיו, יותר ממי שנמצא במדריגה 

 )ב"מ לג:( נמוכה. וכן אמרו חז"ל
שגגות נעשות להם שלתלמידי חכמים 

עמי הארץ זדונות ל ואילוכזדונות, 
 .נעשות כשגגות

בספה"ק שהדבר תלוי איתא  אמנם  
ת עצמו אחז אי שאם, בענוה שבאדם

יחמירו בעונשו כדין  חכם,לתלמיד 
תנהג בענוה י, אך אם תלמיד חכם

 ויאחז שהוא עם הארץ,ושפלות הרוח 
שהוא תלמיד חכם, מכל מקום אזי אף 

 ויתכפר לו חטאתו יהיה דינו כעם הארץ
 .בקל

כנס ישלא נגזר  על משה רבינו הנהו  
שחפץ היה אולם יש לומר לארץ, 

 שיאחז את עצמוהשתמש בעצה זו ל
התורה העידה עליו , כמו שואיןלאפס 

ד ו"והאיש משה עניו מא )במדבר יב, ג(הק' 
ואז  ,מכל האדם אשר על פני האדמה"

 .יקילו מעונשו ויכנס לארץ

עצה זו אינה מועילה אצל משה  ולםא  
שהקב"ה בעצמו העיד עליו כיון  רבינו

שהוא חכם וכל התורה נקראת על שמו 
זכרו תורת משה )מלאכי ג, כב( כדכתיב 

)משלי שהפסוק  )סוטה יג.(וכדאיתא  ,עבדי

משה הכוונה ל "חכם לב יקח מצוות" י, ח(
, וכיצד יוכל לומר שאינו כך. רע"ה

וענותנותו היתה שחשב בדעתו שכיון 
יו שהוא אכן חכם התורה, מוטל על

 .להשתדל יותר מאחרים

 מר לוא"יתפרש מאמר המדרש  ובזה  
 "כתבתי עליך שחכם אתה הקב"ה למשה

"ואתה  הלא כתוב בתורה שאתה חכם,
ואם כן הכיצד חפץ  רוצה להכנס לארץ"

אתה להכנס לארץ על ידי שיקילו 
בעונשך מחמת שהינך אוחז את עצמך 

 לעם הארץ, הלא בתורה כתוב אחרת. 

 (ויקרא תשנ"טפרשת  שב"ק)מתוך ליל 
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  סתפק בחלקוסתפק בחלקויימי שיש בו חכמה מי שיש בו חכמה   
שהוא חכם ובר לבאר, דהנה מי  יש  

כמו שמח תמיד בחלקו, הרי הוא דעת 
בסה"ק נוצר חסד להרה"ק שכתב 

פ"ד מ"א( )אבות על המשנה  זי"עמקאמרנא 

ש"עשיר"  השמח בחלקו, "עשיר"איזהו 
)עי' נדרים מא. אין עני  עשיר בדעתהכוונה 

ומי שהוא חכם ובר דעת, הרי  אלא בדעת(
יודע שמה ו שמח בחלקוהוא תמיד 

שנתנו לו מן השמים זה טוב לו, ואינו 
 חפץ ביותר מכך.

בא  )סוטה יג.(יבואר מאמר חז"ל  ובזה  

וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו 
שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה והוא 
נתעסק במצות שנאמר חכם לב יקח 

)בח"א, הובא בישמ"מ  ובמהרש"א, מצות

נקרא מקשה, מהו הטעם שריש פרשתן( 
ולא  "צדיק"היה לו להקרא בשם  ,"חכם"

משה רבינו לא . ויש לומר שבשם "חכם"
התעסק בביזה מפני שהיה עשיר השמח 
בחלקו והסתפק במה שנתנו לו מן 
השמים, על כן לא נתעסק בביזה, כי 
אמר בדעתו שמה שיפסקו לו מן השמים 

ואין לו להתעסק ולטרוח  ,תנו לו ממילאי
של מסתפק דה זו ימו להוסיף עוד הון.

ולכן נקרא משה  באה מחכמה,בחלקו 
 "חכם".רבינו בשם 

שהאדם צריך להיות שמח בחלקו  וזה  
גם שהן בגשמיות והן ברוחניות, שייך 

במדרגות יש לאדם לשמוח בחלקו ולא 
לקנא בחברו אשר מדרגתו גדולה יותר, 

)אות צו(  בסה"ק אגרא דפרקא כדכתב

שלא יקנא האדם את חבירו אפילו 
רק העבודה המסורה לו מאת  ,בעבודה

 פק.סתהש"י בה י

משה רבינו היה חפץ ליכנס לארץ  הנהו  
ישראל, ובה יזכה למדרגות גדולות 
בעבודת ה' ]כדאיתא בסה"ק[, אכן משה 
רבינו הרי היה העשיר השמח בחלקו, 

אמר לו הקב"ה למשה כתבתי עליך " ולכן
העשיר בדעת  שאתהשחכם אתה" 

יודע להסתפק במה ושמח בחלקו ש
"שנאמר וחכם שנתנו לו ואינו חפץ יותר 

שאז כאשר כל ישראל  לב יקח מצות"
נתעסקו בביזה לא נתעסק משה רבינו 

ומשם ראיה שהוא עשיר  ,ע"ה עמהם
אתה רוצה ליכנס ובדעת השמח בחלקו, "

לזכות ליותר מדרגות כדי לארץ" 
ומעלות, הרי עליו להיות שמח בחלקו 

 ולא לחפוץ ביותר ממה שנתנו לו.

 (נחמו תשס"ב פרשת ואתחנן "קליל שב)מתוך 
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הצדיק הגדול היודע שהגזירה הצדיק הגדול היודע שהגזירה   
  לטובה אינו יכול לפעול לביטולהלטובה אינו יכול לפעול לביטולה

שפעם באו אל המעשה  לבאר על פייש   
 אלימלך מליזענסק זי"ע הרה"ק הרבי ר'

 ,גזירה קשה איזוובקשו שיתפלל על 
יכול להתפלל  כי אינוה"ק רואמר להם ה

משום שרואה שבגזירה לביטול הגזירה 
כל הגזירות והצרות כי  הזו יש רק טוב,

ה ואף שעתה נראלטובה, טובות המה 
 םצרה אך התוצאות הנצמחות מזה ה שזו

לכו עצתי היא שתאך  ,חסדים גדולים
 כל הנסתרות,שאינו יודע אחר צדיק ל

 .והוא יוכל להתפלל לביטול הגזירה

 בסה"ק בית אברהםפירש  זהוב  
דיש  )ברכות לד:( מאמר חז"לאת  (בפרשתן)

צדיק צדיק שהוא כעבד לפני המלך ויש 
הוא  ,השר . כיהדומה לשר לפני המלך

כל עניני המלוכה את יודע ההצדיק 
, דברי מלכותוכל  והמלך משוחח אתו על

ועל כן אפשר לדחותו שאין הזמן מסוגל 
הצדיק  עתה שתתמלא בקשתו, אולם

, עבד המלך שאינו יודע כלוםשבבחינת 
 מוכרחים למלא את בקשתו.

רע"ה שלא ה על מש שנגזר בזה והנה  
יכנס לארץ היו תועלות גדולות ונשגבות 

, ולכן התפלל ה"קפאריכו בזה בספי שהכ
אתה החלות  "ואתחנן וגו'משה רע"ה 

שיכנס לארץ  ,להראות את "עבדך"

עניני  אתאינו יודע ש "עבד" נתבבחי
ואת סוד הגזירה הזו, ועל זה  המלוכה

הקב"ה כתבתי עליך שחכם  מר לוא"
הטוב  אתיודע היטב הנך ו אתה"

" ואתה רוצה ליכנס לארץ" ,שבגזירה
 ל זה. להתפלל ענך יכול אי הלא

 (פרשת לך לך תשנ"ו)מתוך ליל שב"ק 

 

האוהב את השי"ת מרוצה האוהב את השי"ת מרוצה 
  מגזירת המקוםמגזירת המקום

האוהב את השי"ת הרי הוא דהנה  יל"ב
 סובל ומקבל ברצון מה שהשי"ת גוזר,

ואהבת את ה'  (ה)דברים ו,  כמו שנאמר
אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ודרשו 

וכן  .אפילו נוטל את נפשך )ברכות נד.(חז"ל 
 )שער אהבת ה' פ"א( בחובות הלבבותכתב 

על אחד מן החסידים שהיה קם בלילה 
אלקי הרעבתני ועירום עזבתני,  ,ואמר

ובמחשכי הלילה הושבתני, ובעוזך וגדלך 
י אם תשרפני באש לא אוסיף כ ,נשבעתי

 .אם אהבה אותך ושמחה בך

החכם הוא העובד את השי"ת  והנה  
)הל' מאהבה, כמו שכתב הרמב"ם ז"ל 

 על פי הדעה תהיה האהבה.  תשובה פ"י ה"ו(

הקב"ה מר לו "א ,נבוא אל הביאור ובזה  
שאתה למשה כתבתי עליך שחכם אתה" 

האוהב את השי"ת  "חכם" נתבבחי הנך
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דעל פי הדעה תהיה האהבה, ואם כן   
להיות מרוצה בגזירת השי"ת  נךצריך ה

"אתה ולקבל הכל מאהבה, ולמה זה 
"להכנס לבטל את הגזירה ו רוצה"

  לארץ".

 (ליל שב"ק פרשת ואתחנן תשס"ט)מתוך 

  

על אף שהשי"ת נקרא כהן יכל על אף שהשי"ת נקרא כהן יכל 
  לקבור את משה רבינולקבור את משה רבינו

 המדרש סיוםיתבאר אף  ועל פי זה  
כתבתי עליך שחכם אתה " ]מובא בחיד"א[

אם כן איך אני ואתה רוצה להכנס לארץ, 
 קוברך".  

ן שאל מיש )סנהדרין לט.(פי הגמרא  על  
אלוקיכם כהן הלא ר' אבהו, אחד את 

ואם כן דכתיב ויקחו לי תרומה, כהוא 
. לאחר שקבר את משה רע"ה היכן טבל

שלא קשה  )ד"ה במאי(ומתרצים בתוספות 
כלל כיצד נטמא השי"ת למשה רע"ה, 

 ,ישראל נקראו בנים למקוםשיוון מכ
 טמא לבנו. מותר להאב לו

את העובד ש כתב בשל"ה הק'הנה ו  
 ווהעובד ,"בן"השי"ת מאהבה נקרא 

 "עבד". מיראה נקרא 

הביאור, שאם אתה רוצה להכנס  וזהו  
לארץ, ואינך מקבל את רצוני מאהבה, 

הרי אתה בבחינת עבד שאינו עובד 
כי  ,אין אני קוברך" ם כן"אמאהבה, ו
את משה  לקבורהקב"ה יכל הסיבה ש

שמשה כהן, משום  וארע"ה על אף שה
 ,אב מטמא לבנורע"ה הוא בבחינת בן, ו

ני כהעובד רצואך אם אינך חפץ ב
 . איני יכול לקוברך בבחינת בן,מאהבה 

 (רעוא דרעוין פרשת מטות מסעי תשנ"ו)מתוך 

 

מי שדואג לבניו אחריו נקרא מי שדואג לבניו אחריו נקרא     
  חכםחכם

)תענית  בעיון יעקבעל פי המבואר  אפ"ל  

שרק על דבר אחד אפשר לבקש  ח:(
אך מתנת חנם, מהשי"ת שיתן ב

 דבר נוסף אי אפשר לבקשומבקש כש
השכר בזכות אלא רק  במתנת חינם

משה  כשביקש לכןו על המצוות. המגיע
שני  ,במתנת חינם "ואתחנן"רע"ה 

 ואראה את הארץ", ,"אעברה נאבקשות, 
 .שיעבור לשם .ב .שיראה את הארץ .א

לא נתן לו הקב"ה רק דבר אחד והוא 
במתנת חינם אין כי לראות את הארץ, 

 לדבר אחד. אלאזוכים 

)סנהדרין פ"י ה"א( בירושלמי מבואר  והנה  

שהאבות לא רצו ליטול שכר על המצות 
תעמוד  המצות שזכותכי רצו שעשו, 

האבות את ולכן בקשו ע"כ. לבניהם, 
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ולא בשכר  רק במתנת חנם בקשותיהם  
לבקש רק מצוותיהם. ומטעם זה יכלו 

 רק תןיהדבר השני נכי דבר אחד, 
אין רצון האבות הק' , והזכויותבשביל 

יהם, כי הם חפצים להשתמש בזכויות
 .הםאחרי הםלבני לשומרם

אמר לו הקב"ה למשה כתבתי " וזהו  
ו"חכם" נקרא מי  "עליך שחכם אתה

)במד"ר כב, שדואג לבניו כמבואר במדרש 

והינך  "ליכנס לארץ",גם  "ואתה רוצה" ,ט(
רוצה שני בקשות, לא רק לראות הארץ, 
אלא גם להכנס לתוכה, הרי את הבקשה 
השניה להכנס לארץ לא תוכל לקבל 
במתנת חנם אלא בשכר על הזכויות, 

כם אינו רוצה לקבל שכר על זכויותיו החו
  ת לבניו.יוהזכו ושישארכי רצונו 

 (וישלח תשס"בפרשת ליל שב"ק )מתוך 

 

מי שיש בו חכמה יודע שיש מי שיש בו חכמה יודע שיש     
  להסתפק בחלקולהסתפק בחלקו

העשיר בדעת דהנה  ,ביאור העניןב "לנ  
, כמו וחכמה, יודע להיות שמח בחלקו

המשנה את בסה"ק נוצר חסד  שמפרש
איזהו עשיר השמח בחלקו  פ"ד מ"א()אבות 

)עי' נדרים מא. אין עני אלא בדעת  שהעשיר

 .שמח בחלקוהרי הוא  בדעת(

בא  )סוטה יג.(ז"ל מאמר ח יתפרש ובזה  
וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו 
שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה והוא 
נתעסק במצות שנאמר חכם לב יקח 

)בח"א, הובא בישמ"מ ריש  ובמהרש"א מצות,

הקשה מדוע נקרא משה רע"ה  פרשתן(
ויש לומר  ."צדיק", ולא "חכם"במעשה זה 

הסיבה שמשה רבינו לא התעסק ש
בביזה הוא מפני שהיה עשיר השמח 
בחלקו והסתפק במה שנתנו לו מן 

אמר בדעתו שמה שיפסקו לו והשמים, 
ואין לו  ,מן השמים יתנו לו ממילא

, להתעסק ולטרוח להוסיף עוד הון
להתעסק בארונו של יוסף  העדיףו

 "חכם"ולכן נקרא  ולהוסיף עוד מצות.
 ה וידע לשמוח בחלקו.שהיה עשיר בחכמ

יש לאדם לשמוח  רוחניותגם ב והנה  
, כדכתב בסה"ק אגרא דפרקא בחלקו

שלא יקנא האדם את חבירו  )אות צו(
רק העבודה המסורה לו  ,אפילו בעבודה

 .מאת הש"י בה יתרפק

לביאור המדרש, דמשה רבינו  נבואו  
בכדי היה חפץ ליכנס לארץ ישראל 

עבודת ה' למדרגות גדולות ב לזכות בה
אמר לו "ולזה ה"ק[, פ]כדאיתא בס

 הקב"ה למשה כתבתי עליך שחכם אתה"
 ,שמח בחלקוהעשיר בדעת שאתה 

הלא ש "שנאמר וחכם לב יקח מצות"
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הסתפק כאשר ישראל נתעסקו בביזה   
אתה רוצה ו" ,עמהם לא נתעסקבחלקו ו

כדי לזכות למדרגות ליכנס לארץ" 
 ךלהיות שמח בחלק ךומעלות, הרי עלי

  .ךולא לחפוץ יותר ממה שנתנו ל

 (פרשת ואתחנן תשס"ב "קליל שב)מתוך 

  

משה רבינו נקבר בחו"ל כדי משה רבינו נקבר בחו"ל כדי 
  שיקומו עמו מתי מדברשיקומו עמו מתי מדבר

 )במד"ר כב, ט( על פי המבואר במדרש י"ל  
דואג קודם כל "חכם" שמי שהוא בבחינת 

 לעסקי בניו, ואחר כך לממונו.

שמשה רע"ה  יד.()סוטה  אמרו חז"לוהנה   
רצה להכנס לארץ כדי לזכות לשכר 

 המצוות התלויות בארץ. 

 )עיין דב"ר ב, ט(במדרש  איתא אולם  
שמשה רע"ה הוצרך להשאר בחו"ל כדי 
שבזכותו יקומו כל מתי המדבר לתחיית 

לא יהיו  ,המתים, שאם לא היה נשאר
דור המדבר איתר דקמים ח"ו, ע"כ. והנה 

בני  וונקרארע"ה כבניו של משה  היו
 משה. 

והחכם  ,"כתבתי עליך שחכם אתההו "וז  
לעסקי  ר כךדואג קודם לעסקי בניו ואח

ואתה רוצה להכנס ", בזה צאממונו וכי
כנס לארץ לא יהיו ת אם לאה ,"לארץ

ועליך ת המתים, ילקום לתחיבניך יכולים 
  .להקדים את טובת בניך לטובתך

 (קידושא רבה פרשת דברים תשנ"ו)מתוך 

 

במתן תורה התקדשו בני ישראל במתן תורה התקדשו בני ישראל 
  להשי"ת כאשה לבעלהלהשי"ת כאשה לבעלה

 בספר המקנהלפרש, על פי המבואר  יש  
שבמתן תורה קידש הקב"ה את )בהקדמה( 

וביזת מצרים היה ישראל כאשה לבעלה, 
 שנתן להם השי"ת. כסף הקידושין

לומר שעל כן נתן השי"ת לבני ויש   
ישראל את ארץ ישראל, כי נפסק 

שהמקדש )אה"ע סימן עג( בשולחן ערוך 
וכיון  אשה צריך שיתן לה מדור לגור בו,

שבמתן תורה נתקדשו להשי"ת לכן נתן 
את ארץ ישראל, וזה מבואר בפסוק  להם

"ויתן להם ארצות גויים וגו' למען ישמרו 
שכיון שקיבלו את  חוקיו ותורותיו ינצורו"

חוקיו במתן תורה ונתקדשו אז כאשה 
 לבעלה, לכן נתן להם השי"ת את הארץ.

זאת היה רק בבני ישראל שהיו  אולם  
כאשה לבעלה, אך משה רבינו ע"ה היה 
במדריגה נעלה ודינו כבעל להשי"ת 

שמשה רבינו  )שוח"ט צ(כמבואר במדרש 
נקרא "איש האלקים" כיון שהיה להשי"ת 

ויכל  כביכול כבעל המפר נדרי אשתו,
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]והגם שזה להפר את נדרי וגזירות השי"ת.   

 תא במדרש[למעלה מהשגתינו, אך כך אי

זה לא התעסק משה רבינו ע"ה  ומטעם  
שכל  )סוטה יז.(בביזת מצרים כדדרשינן 

ישראל נתעסקו בביזה ומשה רבינו 
חכם  )משלי י, ח( נתעסק במצות שנאמר

. כי לא היה בבחינת אשה לב יקח מצות
לבעלה כשאר ישראל, ולכן לא היה עליו 
לקבל כסף הקידושין. ומטעם זה אף לא 

ישראל כי עליו לא נאמר  נכנס לארץ
 ההלכה שצריך ליתן לה מדור.

הקב"ה למשה כתבתי מר לו א"וזהו   
שנאמר וחכם לב יקח  עליך שחכם אתה

הלא אתה לא נתעסקת בביזת  מצוות"
]כי מפסוק זה דרשה הגמרא שמשה מצרים 

משום שאין אתה רבינו לא נתעסק בביזה[, 
בבחינת אשה לבעלה ולכן לא היה צריך 

ואתה רוצה ליתן לך כסף קידושין, "
ואם כן מאיזה טעם תכנס  "ליכנס לארץ

לארץ, הלא עליך לא נאמר ההלכה 
 שצריך ליתן לה מדור.

 )מתוך פרשת ואתחנן תשנ"ה(

  

משה רבינו ע"ה בכוחו להפר את משה רבינו ע"ה בכוחו להפר את 
  השבועה שנשבע השי"תהשבועה שנשבע השי"ת

אם  ,הקב"ה למשה מר לוא )דב"ר ח, י(מדרש ב
אם , סלח נא אין כאן אעברה נא יש כאן

 אעברה נא אין כאן סלח נא יש כאן

דהנה יש לתמוה מדוע התפלל  נ"ל,  
משה רבינו תקט"ו תפילות שיזכה להכנס 
לארץ ישראל, הלא השי"ת כבר נשבע 

"לכן לא שלא יכנס לארץ כמו שנאמר 
ופירש  תביאו את הקהל הזה אל הארץ",

"בשבועה, נשבע בקפיצה שלא רש"י, 
 ירבו בתפילה על כך". 

שמשה  )מדרש שוח"ט צ(אמרו חז"ל  אולם  
'איש האלקים', כי כשם א רבינו נקר

שהאיש מפר נדרי אשתו, כן משה רבינו 
. ולכן היה יכול להפר את נדרי השי"ת

בכח משה רבינו להתפלל שיפר השי"ת 
 את שבועתו ויוכל להכנס לארץ.

מכל מקום יקשה, שהלא אין הבעל  אך  
יכול להפר אלא באותו יום ששמע את 
הנדר, ולאחר מכן אינו יכול להפר 

ואם החרש יחריש לה אישה כדכתיב "
וכיון  מיום אל יום והקים את כל נדריה".

שכבר עבר יום מאז ששמע משה רבינו 
 את השבועה, כיצד יכל להפר זאת.

 )ב"ר ח, ב(התרוץ הוא כי אמרו חז"ל אך   
כמו  שיומו של הקב"ה הוא אלף שנים

שנאמר "כי אלף שנים בעיניך כיום 
רי אתמול" וכיון שלא עבר אלף שנים ה

זה עדיין באותו יום ויכל משה רבינו 
 להפר את השבועה.
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"תפלה פירשו בספה"ק את הפסוק  ובזה    
משה רבינו הרבה בתפילה שיפר  למשה"

השי"ת שבועתו ויוכל להכנס לארץ, 
מפני שהוא להשי"ת  "איש האלקים"

כאיש היכול להפר נדרי אשתו, ולכאורה 
הרי כבר עבר היום שיכול להפר בו, 

 י אלף שנים בעינך כיום אתמול""כאולם 
אצל השי"ת נחשב אלף שנה כיום אחד 

 ויכול עדיין להפר.

בתר יומו זאת הוא רק אם אזלינן  אך  
שהוא אלף שנים, אך אם  של הקב"ה

שיומו הוא יום  אזלינן בתר משה רבינו
אחד, כבר עבר היום ואינו יכול להפר 

 השבועה.

כשביקש משה רבינו מהשי"ת  והנה  
ח לבני ישראל על חטא העגל, שיסל

זכור שאמר להשי"ת  )שבת ל.(מצינו 
, ומיד סלח לאברהם ליצחק ולישראל
שהזכיר את השי"ת, ופירש רש"י 

 השבועה שנשבע השי"ת לאבות הק'
שירבה את זרעם ככוכבי השמים, ולכן 

 לא יוכל לכלות את ישראל.

לכאורה אפשר להפר את  אולם  
שבועתו, שהגם שמעשה העגל היה שנים 
רבות לאחר השבועה, אך יומו של 
השי"ת הוא אלף שנה וניתן עדיין להפר, 
אלא על כרחך טענתו של משה רבינו 
היתה דאזלינן בתר בני ישראל שאצלם 

יום הוא יום אחד, ולכן כבר אי אפשר 
להפר השבועה שנשבע שלא יכלה את 

 .בני ישראל

אם  ,הקב"ה למשה מר לואוזהו "  
אם אתה חפץ להפר  "אעברה נא יש כאן

את שבועתי ולהכנס לארץ כיון דאזלינן 
בתר השי"ת שיומו אלף שנה וניתן עדיין 

 "סלח נא אין כאן"להפר את השבועה, 
הכיצד תבקש שאסלח לישראל על העגל 
מחמת השבועה שנשבעתי לאבות הק', 

אלף שנה ניתן הרי כיון שעדיין לא עברו 
 "אם סלח נא יש כאן"להפר את השבועה. 

ואם חפץ אתה שאסלח וכי אי אפשר 
להפר את השבועה כיון דאזלינן בתר 

אעברה נא "משה רבינו שיומו יום אחד 
לא תוכל להכנס לארץ כיון  "אין כאן

שכבר אי אפשר להפר את השבועה 
 שנשבעתי שלא תכנס לארץ.

 )מתוך פרשת מטות מסעי תשמ"ט(

  

  כח אחדות בני ישראל עם הצדיקכח אחדות בני ישראל עם הצדיק
כם חיים כולכם יואתם הדבקים בה' אלוק

 היום

על פי  ,ברמז הכתוב לומר נראה  
הרה"ק רבי יחיאל מיכל המעשה מ

ת יעלי עשהשפעם  ,זי"ע לאטשובזמ
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באומרו מדוע לצדיק רע בעולם הזה 

מן כן אומרים לו , ועל ואילו לרשע טוב
כי  ראהיבין וי שיבוא לשמים ושםהשמים 

, אבל אנכי לא בצדק וביושרהכל נעשה 
הקשתי קושיות ודעתי היתה נוחה 

כן לא קראו לי  לעו קב"המהנהגת ה
 . וזכיתי לאריכות ימים לעלות למעלה,

לאדם בהנהגת ח ושכאשר נ ונמצא  
השי"ת ושוה אצלו הן כאשר השי"ת 
מנהיג העולם במידת הרחמים והן כאשר 
מנהיג את העולם במידת הדין אזי יזכה 

 .לאריכות ימים ושנים

"ואתם הדבקים בה' רמז הפסוק  וזהו   
בהשי"ת קות ידבזכו לכאשר ת אלקיכם"

 רכאש ה"י""הובין עד שיהיה שוה אצלכם 
במידת השי"ת מנהיג את העולם 

 כאשר השי"ת "אלקיכם"ובין  ,הרחמים
לא ו ,מנהיג את העולם במידת הדין

 יתקשו קושיות על הנהגת השי"ת, אז
תזכו לאריכות ימים  "חיים כולכם היום"

  .ושנים

 )מתוך ליל שב"ק פרשת ואתחנן תשנ"ד(

 

  הדבוק בהשי"ת לא יארע לו רע הדבוק בהשי"ת לא יארע לו רע 

בסה"ק דברי לומר, דהנה איתא  נראה  
בשם הרמב"ם  פרשת וירא()ריש  חיים

שבשעה שהאדם דבוק בהשי"ת אי 

נשמה ונתדבקה נשמתו בעולמות 
פרחה נשמתו והעליונים עד שכמעט 

אנשים בכשנזכר  אולםמתוך דביקותו, 
בלב המקושרים אליו ומאוחדים עימו 

עדיין צריכים לו בעולם  מהשהונפש, 
ונשאר בזה  מיד חזרה אליו נשמתו ,הזה

של . הרי מזה גודל כח האחדות העולם
שבכח זה לא  בני ישראל עם הצדיק

 נסתלק מהעולם מרוב דביקותו.

אף  "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם" וזהו 
גדולה ות לדבק וכים הצדיקיםעל פי שז

להשאר  ולמדריגה ז בשכינה עד שזכו
מכל מקום דבוק בעולמות העליונים, 

מהגוף מרוב  תםלא תפרד נשמ "חיים"
מחמת כח  "היום "כולכם משוםהדביקות, 

 עם ישראל ים כללחדוהאחדות שמא
 הצדיק. 

 )מתוך ליל שב"ק פרשת ואתחנן תשנ"ד(

 

כשאינו מקשה על הנהגת השי"ת כשאינו מקשה על הנהגת השי"ת 
  לאריכות ימים ושניםלאריכות ימים ושניםיזכה יזכה 

הפסוק על פי ברמז לומר עוד  יש  
ב אמהרה"ק רבי שמעון מיערוסלהמעשה 

ו כיצד זכה לאריכות ימים והששאלזי"ע 
אדם הואמר כי הסיבה ש ,ושנים מופלגת

מחמת  ו, הואתיע םמסתלק מהעולם בטר
 הקב"ה,הנהגות  חפץ להבין בשכלו אתש
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אפשר שיחסר לו מאומה או שיארע לו 
שום מקרה רע כיון שהוא דבוק בהשי"ת, 
ורק כשנפרד מן הדביקות אז יתכן 

 שימשלו בו דינים ח"ו.

"ואתם הדבקים בה' ביאור הפסוק  וזהו  
כאשר תהיו דבוקים בהשי"ת,  אלקיכם"

תשארו חיים בכל אזי "חיים כולכם היום" 
זמן ובכל מצב, כיון שהדבוק בה' לא 
 ישלטו הדינים עליו ולא יארע לו מאומה. 

 )מתוך ליל שב"ק פרשת ואתחנן תשע"ג(

 

על ידי הענוה יבוא לדביקות על ידי הענוה יבוא לדביקות 
  בהשי"תבהשי"ת

 שיזכה הדרך דהנהיש לבאר,  עוד  
 ולהרגיש ת"בהשי עצמו לדבק האדם
 ל ידיע הוא ת"להשי הנפש וכלות אהבה

 האדם שיחזיק שככל, הרוח ושפלות ענוה
 יותר ירגיש כך ואפס לאין עצמו את

 .ת"בהשי ודביקות אהבה

 ם"הרמב של קדשו לשוןמ מתבאר וזאת  
והיאך היא " (ב"ה ב"פ התורה יסודי הלכות)

הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן 
וברואיו הנפלאים האדם במעשיו 

הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה 
מיד הוא אוהב ומשבח  ,ערך ולא קץ

ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם 
כמו שאמר דוד צמאה נפשי  ,הגדול

וכשמחשב בדברים  ,לאלהים לאל חי
האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו 

לה יויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפ
לה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני יאפ

 אלו ענינים דשני הרי ."תמים דעות
 האדם שירגיש והענוה ת"השי אהבת
, בזה זה קשורים ,קטנה בריה שהוא

 לעומת שפלותו יראה יתבונן שכאשר
 ותשוקה אהבה יתמלא ,'ית גדולתו
 .ת"בהשי להדבק עצומה

 הדבקים אתם"ו הפסוק לפרש יש ובזה  
 תהיוכיצד  "כולכם חיים אלקיכם' בה

 "היום" ל ידיע ,ת"בהשי דבקים כולכם
 נועם ק"בסה איתאכ, ענוהשתהיו ב

 יום דתיבת (לנפש י"א ה"ד אמור) מגדים
 יזכה עניוכי ה ,והכנעה ענוה למידת רומז

  .שי"תבה לדביקות

 )מתוך ליל שב"ק פרשת שופטים תשע"ג(

  

העוסק בתורה בארץ ישראל העוסק בתורה בארץ ישראל 
  יתקבלו תפילותיויתקבלו תפילותיו

ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים 
כאשר ציונו ה' אלקי לעשות כן בקרב 
 הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה 

לומר, דהנה העוסק בתורה בארץ  נראה  
ישראל מתקבלים תפילותיו, שהלא 
העוסק בתורה בארץ ישראל זוכה 
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להשראת השכינה, כמאמר המדרש   
"אתה מבקש לראות  )שוח"ט תהלים קה(

את השכינה בעולם הזה, עסוק בתורה 
 בארץ ישראל". 

תשרה עליו השכינה יזכה  וכאשר  
שיתקבלו תפילותיו, כי השראת השכינה 
הוא שהשי"ת משרה שכינתו עלינו לקבל 
תפילותינו ובקשתינו, כמו שכתב 

ושכנתי על הפסוק  )שמות כט, מה( הספורנו
בתוך בני ישראל, לקבל עבודתם ברצון 

 ולשמוע את תפלתם.

)בן  מהרה"ק מקאמרנא זי"עאיתא  והנה  

מורה על  "כן"דתיבת  ביתי דף קטז.(
'כן שהשי"ת אומר כביכול אל הצדיק, 

, שכאשר יגזור אעשה' כאשר דברת
 הצדיק כן יקום.

"ראה לימדתי אתכם הביאור,  וזה  
תעסקו בתורה  חוקים ומשפטים וגו'",

" שתתקבל "לעשות כןהק', ואז תזכו 
תפלתכם, ומה שתבקשו תיכף יאמר 

כדבריכם למלא כל  'כן אעשה'השי"ת 
יכן הוא המקום המסוגל משאלותיכם, וה

"בקרב הארץ אשר אתם לזכות לזה, 
בארץ ישראל,  באים שמה לרשתה"

שהעוסק בתורה בארץ ישראל שורה 
עליו השכינה ומתקבלים תפילותיו 

 ברצון.
 )מתוך ליל שב"ק פרשת ואתחנן תשע"ב(

כשמודים להשי"ת מתקבלים כשמודים להשי"ת מתקבלים 
  התפילות ונמשכים ניסיםהתפילות ונמשכים ניסים
כי מי רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, 

גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' 
 אלקינו בכל קראנו אליו

על לומר בביאור הפסוק, דהנה  נראה  
 ידי שמשבחים ומודים להשי"ת, אזי

ויכולים לעורר ניסים  הבקשותמתקבלים 
 בסה"ק בני יששכראיתא כד ,ונפלאות

מר חז"ל בביאור מא)מאמרי השבתות ח, ב( 
"לעולם יסדר אדם שבחו של  )ברכות לב.(

 ל ידישע יתפלל", ר כךמקום ואח
מעוררים עת  ,שמסדרים שבחו של מקום

יתקבלו התפלות שרצון לפניו יתברך 
 .ברחמים וברצון

להשי"ת הוא וההודאה השבח  הנהו  
 הרמב"ם כמו שכתב ענין של חכמה,

והיאך היא הדרך לאהבתו "ב( יסוה"ת פ"ב ה)
ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו 

מיד הוא אוהב ומשבח  ,וברואיו הנפלאים
ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם 

תבונן המהגדול, ע"כ. הרי שבר דעת 
מיד הוא משבח  ,במעשי השי"ת הנפלאים

 .ומפאר

תחילה אמר שביבואר היטב,  ומעתה  
ונבון הגוי הגדול "רק עם חכם הפסוק 

הם חכמים ונבונים,  ישראל שבני הזה"
הם משבחים  ,ומאחר שהם חכמים

"כי מי גוי גדול ועל כן ומפארים להשי"ת, 
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הם משבחים  ,ומאחר שהם חכמים  
"כי מי גוי גדול ועל כן ומפארים להשי"ת, 

יש וגו' כה' אלקינו בכל קראנו אליו", 
להם כח לבקש בתפלתם ולפעול ניסים 

להשי"ת  כי על ידי השבחונפלאות, 
 .מתקבלים התפילות

 )מתוך מלו"מ פרשת מקץ נר ז' דחנוכה תשס"ב(

 

המרחם על הבריות מרחמים המרחם על הבריות מרחמים כל כל 
  עליו מן השמיםעליו מן השמים

כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו 
 כה' אלוקינו בכל קראנו אליו

)שבת קנא:(  חז"ל מרודהנה אלפרש  נראה  

כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן "
היינו שמן השמים מתנהגים ". והשמים

וכאשר הוא  ,עם האדם מדה כנגד מדה
מתנהג עם הבריות במדת החסד 

אזי גם מן  ,והרחמים לפנים משורת הדין
השמים מתנהגים עמו במדת החסד 

 ובקשתו עלוהרחמים ומקבלים תפילתו 
 אף שאינו ראוי לכך.

רומז על ענין החסד  הנה "גדול"ו  
 ",לך ה' הגדולה והגבורהכתוב "וכ
]וכן מדת החסד כנודע על קאי  "גדולה"ד

זו  "את גדלך" על הכתוב )בפרשתן(ירש רש"י פ

 .מידת טובך[

 "כי מי גוי גדול"שאמר הכתוב  הווז  
גוי " נתישראל הם בבחיבני היינו כאשר 

מתנהגים זה עם זה במדת החסד ו "גדול
אשר לו אלקים "אזי  "גדול",בבחינת 

בכל קראנו  ' אלקינוקרובים אליו כה
מתנהג עמהם במדת  אף השי"ת "אליו

לפנים משורת  יהםהחסד ושומע לתפילות
אף  " בכל הזמנים,בכל קראנו אליוהדין "

  כשאינם ראויים לכך.

 תשנ"ז( פרשת ויגש )מתוך יום שב"ק

  

  יראה אמיתית עוברת לבניו יראה אמיתית עוברת לבניו 
רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח 

והודעתם וגו' את הדברים אשר ראו עיניך 
לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' 

 אלקיך בחורב

על פי המבואר בספה"ק  לומר שראפ  
תפארת שמואל פרשת , ייטב לב פרשת אמור)

, ה' באמתאת הירא ש חיי שרה אות א(
השריש בליבו יראה ופחד מהשי"ת, ו

 אף לבניו אחריו תשאר יראה זו לעולם
יראת ה' טהורה " )תהלים יט, י( כדכתיב

 ."עומדת לעד

פן תשכח את וגו' השמר לך רק "וזהו,   
לזכור  ישש", אשר ראו עיניךהדברים 

בשעת מתן תורה שהיו את האימה ויראה 
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. באימה ויראה בתורה הק'ולעסוק   
קאי  "אשר ראו עיניך"וכדפירש רש"י ש

יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך על "
 אובגמרשכתוב לאחר מכן.  בחורב",

יום אשר " על הפסוקאיתא,  )ברכות כב:(
באימה , "עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב

  .ויראה וברתת וזיע

 יזכה ליראה אמיתית מהשי"ת, וכאשר  
תעבור  "והודעתם לבניך ולבני בניך"

שכולם  ת שמים אף לבניו אחריוהירא
 ילכו בדרך הישר והטוב.

 (רעוא דרעוין פרשת ויצא תשנ"ח)מתוך 

 

השי"ת שולח נסיונות לאדם כי השי"ת שולח נסיונות לאדם כי 
  חפץ שיתפלל אליו חפץ שיתפלל אליו 

קרב אתה ושמע וגו' ושמענו ועשינו, ויאמר 
ה' אלי שמעתי את כל דברי העם הזה 
 אשר דברו אליך הטיבו כל אשר דיברו

לבאר, דהנה הטעם שמתחדשים  יש  
תמיד נסיונות חדשים בעבודת ה', הוא 
מחמת שהקב"ה חפץ שבני ישראל 
יתפללו אליו מקירות לבבם, וכיון שאי 
אפשר להתגבר על נסיונות היצר הרע 

הרה"ק אלא על ידי תפילה, כידוע מאמר 
שכאשר יבוא לפני  מסטרעליסק זי"ע

האדם נסיון העצה הוא לעמוד ולהתפלל 

שי"ת ועל ידי זה ינצל. לכן שולחים מן לה
השמים נסיונות כדי שישפוך האדם את 
לבו לפני השי"ת להנצל מיד יצרו. וכמו 

)תנחומא פרשת שופטים שמצינו במדרש 

שהסיבה שגירה השי"ת את  פרק יד(
פרעה וחילו בבני ישראל היה מחמת 

, וכמו שרצה השי"ת שיתפללו בנ"י לפניו
שהטעם שפעמים  רוחניות כן הוא בעניני

מתגרים באדם כוחות הסט"א והרע שהם 
בבחינת 'פרעה וחילו', כדי להחטיאו ח"ו, 

 הוא כדי שיתפלל להשי"ת.
נתן הקב"ה את התורה לעמו  ומטעם זה  

ישראל בציווי ואזהרה באופן שיהיו 
מצווים ועושים, כדי שעל ידי שיהיו 
מצווים ועושים יתגברו עליהם הנסיונות, 

עושה מתגבר היצר הרע כי המצווה ו
כנגדו בנסיונות גדולים יותר ממי שאינו 

)קידושין מצווה ועושה כמבואר בתוספות 

ואז יתפללו ויזעקו לפני  ל: ד"ה גדול(,
 השי"ת להנצל מיצרם הרע.

יתבאר, שבני ישראל ביקשו  ומעתה  
"קרב אתה ושמע וגו' ממשה רבינו ע"ה 

הקדימו שמיעה לעשיה, ושמענו ועשינו" 
יקשו קודם לשמוע את הציוויים ואחר שב

כך לעשותם, ולהיות מצווים ועושים, 
ואמר על זה הקב"ה,  "ויאמר ה' אלי"

"שמעתי את כל דברי העם הזה אשר 
שמעתי מה שהעם ביקשו דברו אליך" 

ממך שחפצם להיות מצווים ועושים, דע 
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לך כי תועלת גדולה תצמח מזה שיהיו   
ייטיב  "הטיבו"מצווים ועושים, כי אז 

דיבורי  "כל אשר דיברו"ויתחזק אצלם 
התפלה שלהם, כי מחמת נסיונות היצר 
שיהיו להם על ידי שיהיו מצווים ועושים, 
ידברו תמיד לפני דיבורי תפלה ובקשה, 

 ותתחזק אצלם התפילה מאוד.

 )מתוך ליל שב"ק פרשת משפטים תשע"א(

  

העובד את השי"ת בעניני העובד את השי"ת בעניני 
  גשמיות יזכה לבנים טוביםגשמיות יזכה לבנים טובים

 יראה אותילהם למי יתן והיה לבבם זה 
 למען ייטב להם ולבניהם לעולם וגו'

שאמר בביאור הפסוק על פי מה  י"ל  
הרה"ק מהר"א מבעלזא בשם אביו 

שהאדם  הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע,
העובד את ה' גם בעניני גשמיות ומקיים 

"בכל דרכיך דעהו" )משלי ג, ו( את הכתוב 
הרי הוא זוכה לבנים טובים ההולכים 

 בדרך ה'. 

"מי יתן והיה פי זה נראה הפסוק  ועל  
כאשר בנ"י  לבבם זה להם ליראה אותי"

יעבדו את השי"ת גם בעניני גשמיות 
שפירש ויכניעו את היצר הרע לטוב וכפי 

 "והיה לבבם"החיד"א שכוונת הפסוק 
הוא שיעבדו את השי"ת בשני לבבות 

ביצר הטוב וגם ביצר הרע על ידי 
שיהפכו גם את היצר הרע ואת דברי 
הגשמיות לטוב ויעבדו בהם את השי"ת, 

)ברכות נד.( וכמו שאמרו חז"ל על הפסוק 

"בכל לבבך" בשני יצריך, ביצר הטוב 
 וביצר הרע.

על ידי זה יהיה  "ן ייטב להםואזי "למע  
 ולבניהם לעולם""להם עצמם,  גםטובה 

יראי  שיהיו הבניםגם לבניהם אחריהם, ו
 יתגברו על יצרם. וה' 

 )מתוך ליל שב"ק פרשת ואתחנן תשס"ה(

 

כשישמר במוצא פיו, יזכור כשישמר במוצא פיו, יזכור 
  לימודולימודו

 ושננתם לבניך ודברת בם

עיצה  ש לומרבביאור הפסוק דהנה י י"ל  
והוא על דו ושיוכל האדם לזכור את לימ

שלא לטמא את פיו במוצא פיו זהר יש ידי
 .בדיבורים אסורים ובדברים בטלים

הנה ע"י שהאדם אינו שומר את פיו  כי  
עניני לידי חטאים ב כראוי אזי יכול לבוא

רבי משה קורדוברו שכתב פי כ ,קדושה
. והנה כאשר האדם )תומר דבורה( זי"ע

ישכח את  ניני קדושה אזינכשל בע
הרה"ק רבי וכמו שפירש התורה שלמד, 
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את מאמר חז"ל  ורן זי"עומסא משה

שנו יכל שישנו בשמירה "( .)ברכות כא
מי ששומר את עצמו כראוי  " כיבזכירה

יזכור את התורה ולא הוא בקדושה 
 ישכח.

מזה שהנזהר שלא לטמא את פיו  הרי  
להשמר  בדיבורים אסורים ובטלים, יזכה

יוכל לזכור את התורה ואז בקדושה, 
 שלומד. 

 "ושננתם לבניך"ביאור הפסוק וזהו   
שהיו דברי תורה )קידושין ל.( ודרשו 

מחודדים בפיך שאם ישאלך האדם אל 
 ,תגמגם ותאמר לו אלא תאמר לו מיד

והעיצה לזכור  ,ותזכור את מה שלמדת
וכפי שדרשו "ודברת בם" הוא התורה 

ל שע .ולא בדברים בטלים)יומא יט:( חז"ל 
 ,שיזהר שלא לדבר דברים בטלים ידי

דברים שלא לדבר ועל אחת כמה וכמה 
 יזכה לזכירת התורה.  ,אסורים

 פרשת מטות תשנ"ב(מתוך )

  

על ידי תוספת שבת, זוכה לשכר על ידי תוספת שבת, זוכה לשכר 
  גם בעולם הזהגם בעולם הזה

וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל 
 המצוה הזאת

שכר מצוה )קידושין לט:( קיימא לן  הנה  
אמנם זהו רק במה  בהאי עלמא ליכא,

שאינו שהאדם מצווה ועושה, אולם במה 
מקבל שכר אף בעולם הזה. מצווה ועושה 

נמצא כאשר האדם משתוקק ומשמר 
לקיים המצוות ומקדים לקיימם קודם 

 החיוב יקבל שכרו אף בעוה"ז.

הוא במיוחד במצות שבת שאמרו  וזה  
שקולה כנגד כל המצות חז"ל שהיא 

שכאשר מוסיף תוספת שבת לפני  כולם,
זמן חיובה, זוכה לשכר בהאי עלמא 

 ויושפע לו כל ההשפעות טובות.

הרה"ק רבי נח מלעכעוויטש מאמר  כידוע  
אילו היו הבעה"ב שלי שומעים  זי"ע

לקולי ומקדימים לקבל את השבת בודאי 
להם פרנסה ברווח. הרי שהמאחרים  היה

לצאת מן השבת וממהרים לבוא זוכים 
 לשפע פרנסה ולכל ההשפעות טובות.

דרשו על  )ויק"ר כא, ו(במדרש  והנה  
)ישעיה כנאמר  שבתדקאי על  "זאת"תיבת 

 אשרי אנוש יעשה זאת. נו, ב(

דבר זה יהיה  וזהו "וצדקה תהיה לנו"  
נחשב לנו לצדקה לפנים משורת הדין 

 "כי נשמור"ונקבל שכר בעולם הזה, 
לעשות את כל המצוה כשנשתוקק ונצפה "

לעשות את מצות שבת הנקראת  הזאת"
 לפני ה' אלקינו כאשר ציוונו"באופן " זאת,
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שנקבל שבת לפני ציווי ה', ובזכות 
שנוסיף על השבת נקבל שכר אף בעולם 

 הזה. 

 )מתוך ליל שב"ק פרשת ואתחנן תשע"ה(

 

הנשמר בקדושה משפיע קדושה הנשמר בקדושה משפיע קדושה   
  על כל סביביועל כל סביביו

ל ידי שהאדם נשמר בקדושה הרי הוא ע
משפיע קדושה וטהרה על אחרים שיהיו 
גם הם נשמרים בקדושה, וכנודע מה 

)הובא  מהחוזה הק' מלובלין זי"עשפירש 

הפסוק בספר חינוך בית יהודה פרק לד( 
 "אשרי אדם עוז לו בך" ו()תהלים פד, 

אשרי האיש שהוא דבוק בהשי"ת 
באהבה ובשמחה, שעל ידי כן עושה 

של אחרים שיתעוררו  "מסילות בלבבם"
 אף הם לעבודת הבורא.

בל יחשוב האדם בדעתו הן אני  ומעתה  
יחידי לעצמי ומה ערך לעבודתי, כי 
באמת כל אחד ואחד ששומר על עיניו 

ובה ושומר על מחשבתו ושב בתש
שלימה, הרי זה משפיע אור על חבריו 
וידידיו ולכל מי שיש לו שייכות עמו ולכל 

 כלל ישראל.

זקה"ק זי"ע באמרי פירש בזה  והנה  
"וצדקה תהיה  )בפרשתינו ד"ה וצדקה( שפר
"כי נשמור תחשב לנו לזכות וצדקה  לנו"

זאת שנשתדל שגם אחרים יעשו  לעשות"
חוייב ויקיימו התורה, שבזה אין האדם מ

 משורת הדין.

נתבאר שבזה גופא שהאדם  ולדרכינו  
שב בתשובה ונשמר כראוי לעצמו, בזה 
הוא משפיע הארה בלב אחרים שישובו 

 גם הם בתשובה שלימה. 

יחשב  "וצדקה תהיה לנו"שאמר  וזהו  
זאת אנו  "כי נשמור"לנו לזכות ולצדקה 

בעצמינו נשמור על העינים והמחשבות, 
נשפיע על אחרים  עשות""לכי על ידי זה 

ערליכקייט, שאף הם יעשו וישמרו את 
 כל מצוות ה'.

 )מתוך רעוא דרעוין פרשת ואתחנן תשע"ו(

 

  באבבאבטעם השמחה בט"ו טעם השמחה בט"ו 

לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב 
 )תענית כט:( וכיום הכיפורים

לומר מהו ענין היו"ט והשמחה  אפשר  
הרה"ק ביום ט"ו באב, על פי מאמר 

שטעם השמחה החידושי הרי"ם זי"ע 
ביום ט"ו באב הוא משום שביום זה 
מסתיימים שבעת ימי האבלות על חורבן 
בית המקדש, שהם שבעת הימים 
מתשעה באב עד חמשה עשר באב, 
ומחמת שמסתיימים בו ימי האבלות לכן 

 שמחה.הוא יום של 
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יש להבין, לשמחה זו מה היא  אולם    
עושה, וכי כיוון שהסתיימו בו ימי 
האבלות הוא זמן של שמחה, וכי דרכו 

שמחה בסיום ימי  של האבל לערוך יום
 אבלותו.

לומר, דהנה בכל שנה ושנה ביום  ויש  
תשעה באב מתכפרים עוונותיהם של 

 בסה"ק בני יששכרישראל, כמבואר 
שכשם  אמר ב, טו()מאמרי תמוז אב מ

שכשנחרב בית המקדש נתכפרו 
עוונותיהם של בני ישראל על ידי ששפך 
השי"ת חמתו על העצים והאבנים כדי 
שיתקיימו בני ישראל וימחלו עונותיהם, 

ביום  )תנחומא שמיני פ"ט(כמאמר חז"ל 

שחרב בית המקדש נטלו ישראל 
והיינו שנמחלו איפופסין של עונותיהם, 

ן הוא אף בכל דור ודור להם עונותיהם, כ
בכל שנות הגלות שהיא המשך של 

)ירושלמי יומא א, ב( החורבן, כמאמר חז"ל 

כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו 
אזי בהגיע זמן חורבן  כאילו נחרב בימיו,

בית המקדש ביום תשעה באב מוחל 
השי"ת לעונותיהם של ישראל בזכות 

 החורבן.

שהגם שיום תשעה באב הוא זמן  ונמצא  
אבילות וקינה, אולם כיון שזוכים בו 
למחילת עוונות, היה צריך להיות בו 

 )איכה א, טו(מועד ושמחה כמו שנאמר 
שהלא מחילת עונות  ",מועד"קרא עלי 

הוא סיבה גדולה להרבות בשמחה 
שיום הכיפורים הוא  )שם(כמאמר הגמרא 

ם זמן של יו"ט ושמחה, מחמת שהוא יו
 סליחה ומחילה.

כיון שביום תשעה באב עצמו אי  אולם  
אפשר לעשות שמחה כי אז הוא הזמן 
לקונן ולבכות על חורבן הבית, על כן 
בהגיע יום ט"ו באב, שבו מסתיימים 
שבעת ימי האבלות על החורבן, עושים 
אותו יום משתה ושמחה על מחילת 

 העונות שהיה בתשעה באב.

היו ימים "לא יובן מאמרם  ומעתה  
טובים לישראל כט"ו באב וכיום 

כי סיבת השמחה בשני זמנים  הכיפורים"
אלו ביום הכיפורים ובחמשה עשר באב, 
אחד הם, שבשני זמנים אלו שמחים על 

 בהם עוונותיהם של ישראל.  שנמחלו

שמיום  )שם(זה אמרו חז"ל  ומטעם  
חמשה עשר באב יש להרבות בלימוד 

דהלא הטעם שתשעה באב אסור  התורה,
בלימוד תורה, הוא משום שיש לנהוג בו 
אבילות וצער, ואילו דברי תורה 
משמחים לב לומדיהם כמו שנאמר 

 פקודי ה' ישרים משמחי לב, )תהילים יט(
אולם בהגיע יום חמשה עשר באב שבו 
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מסתיימים שבעת ימי האבלות, ונקבע   
כיום שמחה על מחילת העוונות של 

ב, או אז יש להרבות בלימוד תשעה בא

התורה המשמחת לב, כדי להרבות 
 בשמחה על מחילת העוונות. 

 )מתוך פרשת ואתחנן תשנ"ג(
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  תוכן העניניםתוכן הענינים  
משה רבינו פעל שתפילתו תעלה 
את תפילות בנ"י המבקשים 

 דדלהגאל.........................................

כשהחסדים באים במתנת חינם 
הם נשפעים ללא קצבה 

 דד..............................וגבול.............

שני דרכים להמשיך ישועה א. על 
ידי תפילה ב. על ידי רצון 

 הה......הצדיקים...............................

השכינה על  בכח הצדיק שורה
י ומתכפרים להם בנ"

 וו.....................................עונותיהם.

אצל בנ"י מחשיב השי"ת מחשבה 
 חח.ולא אצל אוה"ע............ כמעשה

העניו ושפל רוח אין מחמירים 
 טט...............................בעונשו.........

מי שיש בו חכמה הוא מסתפק 
 יי..................................בחלקו........

הצדיק הגדול היודע שהגזירה 
היא לטובה אינו יכול לפעול 

 אאיי..........................לביטולה..........

 

האוהב את השי"ת הרי הוא 
 אאיי.....המקום.........מרוצה מגזירת 

על אף שהשי"ת נקרא כהן, יכל 
 בביי...........רבינו...לקבור את משה 

מי שדואג לבניו ולדורות אחריו 
 יביב............................נקרא חכם.....

מי שיש בו חכמה יודע שיש 
 יגיג...................להסתפק בחלקו......

כדי משה רבינו ע"ה נקבר בחו"ל 
 ידיד.שיקומו עמו מתי מדבר............

במתן תורה התקדשו בני ישראל 
 דדיי......להשי"ת כאשה לבעלה........

להפר  משה רבינו ע"ה היה בכוחו
 טוטו..את השבועה שנשבע השי"ת...

גודל כח אחדות בני ישראל עם 
 טזטז............................הצדיק............

 כשאינו מקשה על הנהגת השי"ת
  יזיז....יזכה לאריכות ימים ושנים.....

שום הדבוק בהשי"ת לא יארע לו 
 יזיז........................רע לעולם...........
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על ידי הענוה יבוא האדם   
 חחיי...............לדביקות בהשי"ת.......

העוסק בתורה בארץ ישראל 
 יחיח....................יתקבלו תפילותיו..

כשמשבחים ומודים להשי"ת 
מתקבלים התפילות ויכולים 

 יטיט.........................להמשיך ניסים..

כל המרחם על הבריות מרחמים 
 ככ.........................עליו מן השמים..

יראה אמיתית הבאה מעומק הלב 
 ככ..........עוברת גם לבניו אחריו.....

השי"ת שולח נסיונות לאדם כי 

חפץ שיתפלל אליו מעומק 
 אאככ..................................לבו..........

שמיות העובד את השי"ת בעניני ג
 בככ.............יזכה לבנים טובים.......

כשישמר במוצא פיו, יזכור 
 בכ................................לימודו.......

על ידי תוספת שבת, זוכה לשכר 
 גכ...................גם בעולם הזה.......

הנשמר בקדושה משפיע קדושה 
 כדסביביו...........................על כל 

טעם השמחה ביום חמשה עשר 
 דכ..................................באב........
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  פנינים יקרים מספה"קפנינים יקרים מספה"ק  
לאמר  ואתחנן אל ה' בעת ההיא

 וגו'

מבאר את  הגה"ק החתם סופר זי"ע  

הפסוק  על)דב"ר יא, י( דברי המדרש 

דמשה  ,ואתחנן אל ה' בעת ההיא

שיזכה תקט"ו תפילות  רע"ה התפלל

השי"ת כנס לארץ ישראל ואמר לו הל

"אל תוסף דבר אלי וגו'", שלא יוסיף 

להתפלל עוד תפלה אחת. וכמו שפירש 

רש"י "שלא יאמרו הרב כמה קשה 

  והתלמיד כמה סרבן".

את הענין במספר תקט"ו  ומבאר  

היה על מריבה במי תפילות. דהנה 

משה רע"ה לדבר אל הסלע ולא 

להכותו, וכמו שפירש רש"י על הפסוק 

". והנה יען לא האמנתם בי להקדישני"

הטעם שהיה צריך דוקא לדבר אל 

' ימרים מתה ב הסלע הוא, דהנה

וכל ז' ימי אבלותה עדיין לא  ,ניסן

פי נסתלק הבאר שהיה בזכותה, וכ

במתושלח שכל ז' ימי אבלו  שמצינו

ולאחר  .המבול שלא ירדזכותו  יןגה

ג' ימים במדבר עד בנ"י הלכו  מכן

עד ג' כי כ"א ניסן ולא מצאו מים, 

 ,לא יותרולצרה  שי"תימים נותן ה

שהוא יום שביעי של פסח ובכ"א ניסן 

שביום  , ומכיוןהיה מעשה מי מריבה

זה היה אף נס קריעת ים סוף, רצה 

שביום זה שנקרע הים ונעשו  השי"ת

 ,יהיה דבר והיפוכו ,כמו נד המים

להראות  , בכדימים צאסלע ין השגם מ

אפילו שני שחו וגבורתו ית' וכאת 

ם יוכלו להעשות באותו יהפכידברים 

 , כי הכל תלוי ברצון השי"ת.זמן

ים סוף נאמר  בקריעתכמו ש והנה  

"ואתה הרם את מטך ונטה ידך" 

את הכוונה שיסיר ש המפרשים רשוופי

כמו כן , את הים בידוהמטה ויבקע 

רצה השי"ת שמשה לא ישתמש במטהו 

בכדי להוציא מים בסלע, בכדי שלא 

פתחון פה ח"ו, שאי אפשר  יהיה

 ,להעשות דבר והיפוכו ממש בזמן אחד

את קריעת ים סוף היה בלא מטה וכי 

על ידי  המים הוציא משה רע"ה

וזהו היה הפגם בזה שמשה  .המטה

מן הסלע עם רע"ה הוציא מים 

 המטה.

כן מיום כ"א ניסן שנגזרה על  ועל  

משה רע"ה הגזירה שלא יכנס לארץ 

מחמת חטא זה של מי מריבה, התפלל 

משה רע"ה על זה בכל יום ג' 

תפילות, ובהגיע יום ב' דחג הסוכות 

אז ו ,קט"ו תפילותבשחרית, נשלמו ת

הוא זמן ניסוך המים ותפילה על 
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הוא זמן מסוגל מאוד לקבלת שהגשמים   

תפלתו של  והיתה אז ראויההתפילות 

עיקר  להתקבל. אולםמשה רבינו ע"ה 

, מנחהתפלת הרצון הוא בשעת  זמן

ועל כן מיד לאחר תפילת שחרית אמר 

על תתקט"ו  לו השי"ת שלא יוסיף

כדי  תפילות אף את תפלת המנחה,

בעת  קשה, שאףרו הרב כמה שלא יאמ

על השי"ת לא יענה לו כזה רצון גדול 

ז'  )מתוך לעקיך און בראנפיןבקשתו. 

 (אדר תשס"ב

)תורת משה ד"ה ואתחנן,  החתם סופר  

כתב לפרש בשם  וכן בקדושת לוי ועוד(

 )תהלים נא, יז(על דרך הכתוב  ההפלאה,

 ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך,

שמשה רע"ה התפלל אל השי"ת שיזכה 

להתפלל לפניו כראוי בחינת תפלה 

 "ואתחנן אל ה'"קודם התפלה, וזהו 

"בעת שהתחנן אל ה', שיפתח את פיו 

, ויוכל לומר דיבורים ההיא לאמר"

)מתוך קדושים לפני השי"ת כראוי. 

 (רעוא דרעוין פרשת ואתחנן תשס"ה

מצדיקים שברגעים האחרונים  איתא  

י האדם מתגבר היצר הרע מאוד של חי

וחפץ להכניס מחשבות פסולות באמונה 

בהשי"ת ח"ו בכדי שיהיה תוהא על 

הראשונות ח"ו ויאבד את הכל, וצריך 

סייעתא דשמיא מיוחדת כדי להנצל 

מזה, ולכן היו צדיקים מתפללים תמיד 

שיזכו להעביר את הרגעים האחרונים 

 של חייהם כראוי.

"ואתחנן אל פרשו את הפסוק  ובזה  

האדם צריך תמיד להתפלל  ה'"

העת  בעת ההיא"ולהתחנן אל ה', על "

המיוחד, זמן הפטירה מן העולם, 

שיאמר אז בכל  "לאמר ה' אלקים"

לבבו ובכל נפשו שה' הוא האלקים, 

ולא יכשל ח"ו במחשבות של כפירה. 

 )מתוך רעוא דרעוין פרשת מסעי תשנ"ה(

)ספרו נחל קדומים  החיד"א זצוק"ל  

רבינו כתב בשם בפרשתן ד"ה ואתחנן( 

עם התיבות,  "אתחנן אל ה'", דאפרים

לרמז שכל  "מן חנם",הוא בגימטריא 

המתפלל ומתחנן לפני ה' בכוונה, אף 

 שאינו ראוי, נותנים לו שאלתו חינם.

קידושא רבה פרשת שופטים )מתוך 

 (תשנ"ח

להרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב   

היו ח"י בנים וכולם נפטרו בחייו,  זי"ע

ופעם היה שאחד מצאצאיו חלה מאוד 

וכבר נטה למות, והיה זה בליל שב"ק 

ו אצלו, ומיד פתח כשבאו להזכיר

הרה"ק ואמר, משה רבינו ע"ה אמר 

"ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר ה' 

, על האדם לבקש שבכל זמן אלוקים"

ולבקש  "ה' אלוקים"שהוא, יוכל לומר 
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מהשי"ת, ואני מבקש מהשי"ת שלא   

יופרע לי השבת, ואכן לאחר מכן הוטב 

מצב החולה, וערך הרה"ק את השב"ק 

רה ובזמרה, ורק כדרכו בקודש מתוך שי

לאחר מכן ביום שני בשבוע נסתלק 

)מתוך סעודת ראש חודש כסלו בנו. 

 תשס"ז(

רב לך אל תוסף דבר אלי עוד 

 בדבר הזה

הרה"ק רבי דוד שבת פעם   

, הרה"ק מצאנז זי"עבן  מקשאנוב זי"ע

זקה"ק המהר"ם בעיר חוסט, בה כיהן 

. ויהי בצפרא דשבתא שיק זי"ע כאב"ד

לאחר התפילה פנה הרה"ק מקשאנוב 

לביתו של זקה"ק המהר"ם שיק 

לקידושא רבא, ואמר אז זקה"ק 

המהר"ם שיק להרה"ק מקשאנוב, אומר 

מזקינכם בעל לכם עתה דבר תורה 

דהנה לכאורה מדוע  הברוך טעם זי"ע,

לא נענה משה רבינו בתפילתו להכנס 

אל  לארץ ישראל כמו שנאמר "ואתחנן

ה' בעת ההיא וגו'", הלא הוא הזכיר 

]כמבואר אז י"ג מידות של רחמים 

ועוד, שבתיבות  בסה"ק מגלה עמוקות

שהתפלל  "את ג'דלך ואת י'דך החזקה"

י"ג מידות של משה רבינו, מרומז 

ברית כרותה לי"ג ואמרו חז"ל [, רחמים

ומדוע לא  מידות שאינן חוזרים ריקם,

טעם  נענה בתפילתו. וביאר הברוך

שהאומר י"ג מידות ומבקש בזה על 

דבר אחד בלבד, אכן יענה בתפילתו, 

אולם המתפלל על שני דברים אינו 

מוכרח שיענה על שניהם. וכיון שמשה 

להכנס  "אעברה נא"רבינו ביקש הן 

 "ואראה את הארץ"לארץ ישראל, והן 

לראות את ארץ ישראל, נענה בתפילתו 

רק על דבר אחד, שיראה את הארץ 

"ויראהו ה' את )דברים לד, א( דכתיב כ

 "אעברה נא"אך על  כל הארץ",

 להכנס לארץ, לא נענה בתפילתו.

"אמר לו ביאר את המדרש,  ובזה  

הקב"ה למשה כתבתי עליך שחכם אתה 

מדוע ואתה עומד ומרבה בדברים", 

הרבית בדברים וביקשת על שני דברים, 

הלא מחמת זה לא נענית רק על אחד 

ה לך לבקש אלא על דבר מהם, לא הי

אחד ואז היית נענה בתפילתך, וזהו 

אל תוסף דבר אלי עוד וגו'" שכתוב "

שהיה לך לקצר בדברים ולא להוסיף 

ולבקש עוד על שני דברים, ואז היית 

)מתוך אושפיזא דמשה נענה בתפילתך. 

 תשע"ג(

רצה  כתב, שמשה רבינו החתם סופר  

להשיג ישראל כדי שיוכל כנס לארץ הל

עד  ,מדריגות עליונות ונשגבות שם

לא יצטרך למות כלל למדריגה ששיזכה 

 בחיי חיותו.יעלה למרום ו
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בני סוף עתידים שלבידע  השי"ת ךא    

ממדריגתם, וכיון שמדריגת  תלרדישראל 

תלויה במדריגת העם משה רבינו הצדיק 

 )ילקו"ש שמות רמז רצ"א(כמו שמצינו 

להקב"ה שכל זמן שהיו ישראל מנודים 

, וכמאמר לא נתייחד הדבור אל משה

כלום נתתי לך גדולה  )ברכות לב.( חז"ל

לכן לא היתה תועלת  ,אלא בשביל ישראל

בזה שהיה נכנס לארץ ישראל להשיג 

מדריגות עליונות, כיון שממילא היה 

יורד ממדריגות אלו מחמת חטאי בני 

ישראל, ולכן גזר השי"ת שיסתלק בחוץ 

לא ירד ממדריגתו ם יבשמ לארץ, ובהיותו

 לם הזהשאין מעשי העם בעוכיון 

 .מעלהלהשוכן מפריעים להצדיק 

 "רב לך" מר הכתובפירש מא ובזה  

 ",רב טוב הצפון לך" ,ש"יש רופיר

שבעולם הבא צפון לך מדריגות נעלות, 

אולם אם ישאר לחיות יפול ממדרגותיו, 

"אל תוסף דבר אלי עוד בדבר ולכן 

)מתוך  .ולא תכנס לארץ ישראל הזה"

 (קידושא רבא פרשת ואתחנן תשס"ב

ועתה ישראל שמע אל החוקים 

 ואל המשפטים וגו' 

)עיין הנהגות האדם מצדיקים  איתא  

להרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזנעסק זי"ע אות א( 

שאם האדם מתייגע ועמל בתורה הק' 

ואינו זוכה להבין, יהרהר בתשובה וינחם 

על מעשיו הרעים ואז בודאי יבין וישכיל 

הרה"ק בעל בדברי תורה. ובזה פירש 

)ליקוטי אמרי יוסף פר'  אמרי יוסף זי"ע

"ועתה הכתוב  מאמר ואתחנן ד"ה ועתה(

)ב"ר אין ועתה אלא לשון תשובה  ישראל"

תהרהר בתשובה, ועל ידי זה  כא, ו(,

 "שמע אל החוקים ואל המשפטים וגו'"

)מתוך רעוא תזכה להבנה בתורה הק'. 

 דרעוין פרשת חוקת תשע"ג(

ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים 

 כולכם היום 

החיים האמיתיים הוא כשהאדם זוכה   

כי אהבה בלא  ן ליראה,הן לאהבה וה

יראה אינו כלום כנודע, וכמו שפירש 

 )ואתחנן ד"ה ואתם( בסה"ק נועם מגדים

מורה על  הוי"הבמקרא זה דהנה שם 

 יראה,מורה על  'אלקים'ושם  אהבה

אהבה "ואתם הדבקים בה' אלקיכם" וזהו 

שהן  "חיים כולכם היום"ויראה יחד, אז 

)מתוך שיעור הן החיים האמיתיים. 

 ש"י פרשת שמות תשע"א(חור

)בפרשתינו  בסה"ק דגל מחנה אפרים  

 שמע מפרש, דהנה בקריאת ד"ה ואתם(

 "אמת",ל אלקיכם"' "הכאשר מצרפים 

תיבות, ובכח רמ"ח  ח"רמ הרי זה יחד

יקבל האדם חיות ברמ"ח  תיבות אלו

 איבריו בכל יום ויום.

 אותיות "ואתם" בפסוק זאת ומרמז  

כשתדבקו  "יכםקאל בה' "הדבקים אמת,
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 ',יכםקה' אל'תיבות אל  'אמת' תתיב  

תמשך חיות לכל  "חיים כולכם היום"

)מתוך ליל רמ"ח איבריכם בכל יום ויום. 

 ואתחנן נחמו תשע"ג( שב"ק פרשת

)פרשת  בסה"ק דגל מחנה אפרים  

מפרש דהנה ואתחנן ד"ה עוד ירמוז כידוע( 

בני ישראל דבוקים בה' יתברך, מפני 

שהשי"ת הוא אחד וכן ישראל הם אחד 

ומי כעמך "ב ז, כג( -)שמואלכמו שכתוב 

ונאה לאחד לידבק ישראל גוי אחד", 

 באחד.

זה הוא דוקא כשבני ישראל אגודים  אך  

יחד באחדות גמור, שאז הם נחשבים אחד, 

ושורה עליהם השי"ת שהוא אחד, אבל 

כשחלילה נפרדים זה מזה, אי אפשר להם 

 להיות דבוקים בהשי"ת.

כשתהיו  "ואתם הדבקים" וזהו הרמז  

 "בה' אלקיכם"דבוקים זה בזה כאחד, אז 

"חיים כולכם תהיו דבוקים בה' אחד, ואז 

ישרה עליכם השי"ת שהוא חי לכל היום" 

)מתוך החיים ואז אתם קרויים חיים. 

 אושפיזא דיצחק תשע"ז(

ראה למדתי אתכם חוקים 

 ומשפטים כאשר צווני ה'

)פרשת  מפרש בסה"ק תפארת שלמה  

דהנה התורה הק' דברים ד"ה א"י אלה( 

היא כולה אור רוחני קדוש וטהור, אמנם 

רת במוחו של אדם היא כאשר היא עוב

עלולה להתגשם ח"ו, כי כשמוציא הדברים 

מפיו כבר פג טעמם ואין הם אותם 

 הדיבורים כמו שנכנסו אליו.

תלוי בזכות האדם וקדושתו, שאם  וזה  

הוא קדוש וטהור אזי התורה שמוציא 

מפיו נשארת זכה ונקיה, ובאותו אופן 

שקיבל את התורה כך הוא מלמדה 

וא מגושם ואינו שומר לאחרים, אך אם ה

נפשו בקדושה כראוי, אף התורה שבאה 

אליו טהורה, תתגשם בקרבו, וכל לימודו 

ודיבורו שיצאו מפיו ישתנה טעמם לגמרי 

כיון שנפגמו ונתגשמו מקדושתם ורוחניותם 

 בעת עוברם בקרב נפשו.

ראה " שאמר משה רבינו ע"ה וזה  

אני למדתי אתכם חוקים ומשפטים", 

וקים ומשפטים, באותה מלמד אתכם ח

בלא שום שינוי  "כאשר צווני ה'"קדושה 

)מתוך רעוא דרעוין פרשת תצוה כלל. 

 תשע"א(

ומי גוי גדול אשר לו חוקים 

ומשפטים צדיקים ככל התורה 

 הזאת

)מאמרי חודש  מפרש בסה"ק בני יששכר  

שכשם שיש בתורה שני סוגי תשרי ב, לב( 

מצוות, האחד, מצוות המובנים על פי 

והשני, מצוות  "משפטים",השכל הנקראים 
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כן  "חוקים",שהם בלא טעם הנקראים 

יש גם בבני ישראל שני סוגי צדיקים, 

האחד, צדיקים שכל רואיהם יכירום 

 "משפטים",שצדיקים המה והם בבחינת 

והשני, צדיקים שאין ניכר בהם שהם 

 "חוקים".דיקים והם בחינת צ

"ומי גוי גדול כוונת הכתוב  וזהו  

שיש אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים" 

בו צדיקים בבחינת חוקים וצדיקים בחינת 

"ככל התורה משפטים, ודבר זה הוא 

כמו מצוות התורה שיש בהם  הזאת"

חוקים ומשפטים, כמו כן יש בבני ישראל 

 צדיקים בחינת 'חוקים' ו'משפטים'.

)מתוך רעוא דרעוין פרשת שופטים 

 תשע"ג(

רק השמר לך ושמור נפשך מאוד 

 וגו'
מפרש, דיש בני אדם  החתם סופר  

שבעניני הגוף שומרים עצמם בשמירה 

אולם בעניני הנפש מסתפקים  מעולה,

בשמירה פחותה, ועל זאת בא הכתוב 

להזהיר שעד כמה שצריך לשמור את 

גופו מכל היזק, כן צריכה הנפש שמירה 

עשרת מונים הרבה יותר משמירת הגוף. 

הגם שבעניני הגוף  "רק השמר לך"וזהו 

לכם  )ביצה כח:(]כמו שאמרו  "לך"בבחינת 

זה די לכל צרכיכם[ צריך שמירה, אך ל

שהוא לשון  "רק"במעט שמירה בבחינת 

"ושמור נפשך אולם  )ב"ר א, יד(,מיעוט 

בעניני הנפש צריך שמירה מעולה  מאוד"

וגדולה מאוד, כי בדבר קל תפגם הנפש 

)מתוך רעוא דרעוין פרשת  ותתקלקל ח"ו.

 וארא תשס"ג(

ובקשתם משם את ה' אלקיך 

 ומצאת וגו'

ואתחנן ד"ה )פרשת  בסה"ק זרע קודש  

מפרש, שלא יאמר האדם  ואתחנן הב'(

שלעת עתה אין לו את המוח הראוי 

לתפילה ולאו זמן תפילה הוא, ורק 

כאשר יתפנה מוחו יתפלל כראוי, לזה 

בכל מקום  "ובקשתם משם",אמר הכתוב 

"את ובכל זמן שאתה שם תדרוש ותבקש 

ותתקבל תפילתך  אלקיך ומצאת" ה'

 ברחמים וברצון.

ירש הכתוב בתחילת הפרשה, פ ובזה  

" לא אמר "ואתחנן אל ה' בעת ההוא

הכתוב באיזה עת יתחנן אל ה', אלא 

בכל עת ועת עליו להתפלל  "בעת ההוא"

ולשפוך שיחו לפני הבורא ית"ש, יהיה 

באיזה זמן שיהיה, ותמיד יקבל הקב"ה 

 את תפילתו.

)שם ד"ה או  בזרע קודשמפרש  עוד  

רבינו ע"ה  משה "ואתחנן אל ה'" יאמר(

שכל  "בעת ההוא"ביקש והתחנן לפני ה' 

התפילות שיתפללו בני ישראל לפני 

השי"ת בכל הדורות בכל עת ובכל שעה 
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וכל התפילות העתידים להאמר,  "לאמר"

יתכללו בתפילתו זו ויתקבלו ברחמים 

)מתוך ליל שב"ק פרשת קרח וברצון. 

 תשע"ג(

 ירפך לא אלקיך' ה רחום ל-א כי

 ברית את ישכח ולא ישחיתך ולא

  אבותיך

מפרש,  )ליקוטים( בסה"ק אמרי נועם  

למדו שהיסורין )ברכות ה.( דהנה חז"ל 

ממרקין עוונותיו של אדם משני לימודים. 

מה שן ועין,  משן בקל וחומרהאחד 

ועין שהם אחד מאיבריו של אדם, עבד 

יוצא בהם לחירות, יסורין הממרקין כל 

כמה וכמה. גופו של אדם על אחת 

 'ברית' נאמר מגזירה שוה,והלימוד השני 

 המלח מה ביסורין, 'ברית' ונאמר במלח

כל  ממרקין יסורין אף הבשר את ממתק

 עוונותיו של אדם.

 האלו מימרות שני בין והחילוק  

 יסורים, שני סוגיבמפרשים, שיש  מבואר

יסורים שהשי"ת מביא על האדם, האחד 

 שהקב"ה מסתיר פניו מהאדםוהשני 

ואם  וממילא הוא נמסר לפגעי הזמן.

שהיסורים ממרקין, אזי  משן ועיןנלמד 

דיו לבא מן הדין להיות כנידון, שכשם 

שאין העבד יוצא לחירות אלא כשרבו 

היסורים בעצמו מכה שינו ועינו, כן 

ממרקין עוונות רק כשהם באים 

ואם יבואו היסורים מפגעי "ת, מהשי

הזמן לא ימרקו העוונות. אולם אם 

אזי  מהמלח הממתק הבשר,לומדים זאת 

כשם שעצם הדבר שהמלח נמצא על 

הבשר הרי זה ממתק את הבשר ואין 

גם היסורים חילוק מי שם אותו, כן 

 הבאים מעצמם אף הם מכפרים.

 שהתורה מדות ג"שי ידוע והנה  

 של י"ג מידות כנגד הם בהן נדרשת

היא כנגד 'קל וחומר' , ומידת רחמים

, כי גבורות הדיניםהרומז על  ל"-"אשם 

הלומד שהיסורים מכפרים מקל וחומר, 

הרי הוא מחמיר וסובר שהיסורים של 

פגעי הזמן אינם מכפרים. אולם מידת 

 "רחום"היא כנגד מידת  'גזירה שוה'

ברית ברית מי שלומד גזירה שוה  ולכן

 הממתק הבשר, הרי הוא מן ממלח

לעמו שגם היסורים  טוב ודורש המקילין

 הבאים מעצמם הרי הם מכפרים.

 רחום ל-א "כייבואר הפסוק  ומעתה  

 ל"-"אבהשי"ת יש גם מידת  ה' אלקיך"

שהוא  "רחום"וגם מידת גבורות שהוא 

 "לאוכיון שיש בו מידת הרחמים  חסדים,

גם כאשר לא הוא  ישחיתך" ולא ירפך

בעצמו יהיה זה שמשחית אותך ביסורים 

אלא יגיעו לך היסורים מעצמם מחמת 

 "ולא ישכח הסתר פנים, עם כל זאת 

לא ישכח את  אבותיך" "ברית" את
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שהיא כנגד  'ברית ברית'הגזירה שוה   

שגם כשהיסורים באים  "רחום"מידת 

)מתוך מעצמם הם מכפרים העוונות. 

 סוכות תשנ"א(

 עומד בין ה' וביניכם אנכי 

מפרש הרה"ק רבי יחיאל מיכל   

שכאשר האדם חושב עצמו  מזאלטשוב זי"ע

ליש, הרי הוא עושה מסך המבדיל בינו 

מה שהאדם מחזיק  "אנכי"לבין קונו. וזהו 

זה  "עומד בין ה' וביניכם"עצמו ליש, 

)מתוך חוצץ ומבדיל בין האדם להשי"ת. 

 תשע"א(ליל שב"ק פרשת מטות 

 ועל הארץ מתחת בשמים ממעל 

)פרשת אמור ד"ה  בסה"ק קדושת לוי  

מפרש, דהנה ברוחניות צריך והשיאו( 

להסתכל תמיד על מי שלמעלה ממנו, 

על זאת שיש צדיקים העובדים ה' יומם 

ולילה שאינו מגיע לקרסולי רגליהם, 

אולם בעסקי עולם הזה יסתכל תמיד על 

יש לו מי שלמטה ממנו, וכגון מי ש

מאה זהובים אל יחשוב שיש עשיר שיש 

לו פי כמה יותר ממנו, אלא יתבונן שיש 

עני שאין לו אפילו פרוטה אחת, ובזה 

יסתפק תמיד במה שיש לו וישמח בחלקו 

 תמיד.

"בשמים ממעל זו דרשו חז"ל  והנה  

 הנשמה, ועל הארץ מתחת זו הגוף",

בעניני  "בשמים"וזהו כוונת הפסוק 

על  "ממעל"שמים ועבודת ה', תסתכל 

עבודת הצדיקים שהם למעלה ממך ובזה 

ואילו בעניני "ועל הארץ" תבין שפלותך, 

שיש  "מתחת"הארציות והגשמיות, תסתכל 

בני אדם למטה ממך ותשמח בחלקך 

 )מתוך זאת חנוכה תשע"א(תמיד. 

 לא תחמוד

איתא מהרה"ק רבי יחיאל מיכל   

והובא בשמו בסה"ק נועם ) מזלאטשוב זי"ע

דכאשר האדם שם את  מגדים פרשת יתרו(

אז ממילא בטלים  ,השי"ת מול עיניו

ממנו כל המידות רעות וכל החמדות 

 הרעות.

מה שציותה  ל פי זהע ופירש  

וקשה איך אפשר  "לא תחמוד",התוה"ק 

וכי יש לאדם  ל זה,ע לצוות לאדם

אך התירוץ  .שליטה על זאת שלא לחמוד

צותה התוה"ק את  קודם זאתהוא ד

ו', געשרת הדברות אנכי ה' אלקיך ו

דברות ה תוכאשר יקיים האדם את תשע

הקודמות וישים את השי"ת מול עיניו 

אז ממילא גם יוכל לקיים את  ,תמיד

 זאת שלא יחמוד ולא יתאוה לשום דבר.

 י פרשת קרח תשס"א()מתוך שיעור חורש"

 לשווא  ' אלקיךלא תשא את שם ה

רבי מאיר הרה"ק בקדשו  אמר  

שבע בשם ה' הוא הדל ,מפרמישלאן זי"ע

כשהאדם  שתמידחמור מאוד, כיון עון 
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וכאשר  ,חוטא נרשם החטא למעלה  

החטא. אך  תשובה נמחקשב בהאדם 

שם ה' לשווא  כשהאדם חוטא באמירת

למעלה, ואפילו כששב  אז נרשם השם

כי אסור  ו,למחק בתשובה כבר אי אפשר

זה חמור עון למחוק את השם, ולכן 

 ' אלקיךהשם "לא תשא את וזהו  .מאוד

"כי לא ינקה  , משוםטעםהומה  ,לשווא"

 י אפשרה' אשם את כי  "וגו' ה'

)מתוך  זה חמור מאוד.עון ולכן  ,למחוק

 (פרשת במדבר תשס"גמלוה מלכה 

 קול גדול ולא יסף

)מאמרי השבתות ה,  בסה"ק בני יששכר 

כתב בביאור הנאמר בנתינת התורה א( 

"ולא ומתרגמינן  "קול גדול ולא יסף",

ולא דלכאורה פירוש התרגום " פסק".

ולא הוא היפך כוונת הפסוק " פסק"

 יסף".

)ויק"ר על פי מה שאמרו חז"ל  וביאר  

שתלמיד ותיק עתיד כל מה  כב, א(

לחדש עד סוף כל הדורות הכל ניתן 

נמצא שבאמת הכל ניתן במעמד  מסיני.

הר סיני, אלא שלא נתגלה הדבר בפועל 

עד שבא החכם בעל המאמר בדורו 

והוציא הדבר ההוא מן הכח אל הפועל, 

וכח זה חקק הקב"ה בנשמות ישראל 

שכל נשמה ונשמה חקוק בה חלקה 

ל יהודי לגלות בתורה, ובכח זה יכול כ

 הק'. הולחדש תמיד דברים חדשים בתור

כל הדברים שלא הגיע זמנם  והנה  

, "קול"להתגלות בפועל הם בבחינת 

ובצאת הדבר מן הכח אל הפועל הרי 

 "דיבור".זה בבחינת 

 "קול גדול ולא יסף"דכתיב  והיינו  

ואין  'קול'שהכל ניתן בסיני בבחינת 

דיין צריך להוסיף עוד כלום, אמנם ע

צריך כל דבר לצאת אל הפועל על ידי 

'ולא הנשמה השייכת לו, וזהו שתרגם 

שעד היום לא נפסק לנו נתינת  פסק'

התורה, אשר השי"ת משפיע בטובו 

לנשמת ישראל בכל יום ויום לחדש תמיד 

בתורה הק' כל אחד לפי חלקו ושורש 

)מתוך רעוא דרעוין פרשת נשמתו. 

 תולדות תשע"ה(

בבם זה להם ליראה מי יתן והיה ל

 אותי כל הימים 

הנצרך לאדם להשיג יראת  הדבר  

שמים, הוא התפילה, שיבקש ויתחנן לפני 

השי"ת שיזכה ליראה אותו כל הימים. 

 הגה"ק החתם סופר זי"עוכמו שכתב 

בביאור מאמר  )פרשת עקב ד"ה ואמרת(

הכל בידי שמים חוץ  )ברכות לג:(חז"ל 

שבאמת אף היראה עצמה  מיראת שמים,

היא בידי שמים, ומה שאינו בידי שמים 

שישתוקק האדם היא הבחירה שבלב, 
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וירצה לירא את ה', ויתפלל על זה 

שיזכה להיות ירא חטא, ודבר זה תלוי 

ואז יעזרוהו מן השמים  ביד האדם

 להיות ירא שמים באמת. 

"מי יתן והיה פירש הכתוב  ובזה  

"מי יתן  ולא אמר לבבם זה ליראה"

כי היראה עצמה אינה  ויראו אותי",

בידם, אלא החמדה שבלבם ליראה, וזהו 

החמדה והתשוקה  "והיה לבבם זה להם"

"כל ישאר בידם  "ליראה אותי"שיש להם 

הימים". )מתוך רעוא דרעוין פרשת קרח 

 תשע"ד(

 קריאת עשרת הדברות

 הרה"ק מבלאז'וב זי"עבא  פעם  

הרה"ק מהר"י מבעלזא ל צא "קשבשבות ל

והיה זה בשבת שקורין עשרת  ,זי"ע

היה אז  זי"ע , והרה"ק מבלאז'ובהדברות

זי"ע  מבעלזאהרה"ק כבדו אברך צעיר, ו

בקריאת התורה, ודרכו היה לקרות לאט 

ובקול גדול, וכשהגיע לעשרת הדברות 

נתלהב מאוד וצעק בקול גדול, היו 

מאוד שאברך צעיר  חסידים שחרה להם

בפני רבם וצועק, והמתינו עד עומד 

לאחר התפילה לראות כדת מה לעשות, 

ואחר התפילה הלכו כולם לעמוד ליד 

הרה"ק מבעלזא לשמוע ממנו אם יאמר 

את דבר על הקריאה, הרה"ק הרגיש 

אברך  ,ואמר על הרה"ק מבלאז'וב רצונם,

איך  הוא עם מח עצום כזה, חידוש

החזיק מעמד עד עשרת הדברות, וכיון 

ו החסידים את רבם משבחו כל כך ששמע

מלוה מלכה )מתוך  לא עשו לו דבר.

 (פרשת ויחי תשנ"ח

שאגת אריה גאון בעל הנתקבל  כאשר  

לרב בעירו, היה נהוג אז שכל רב  זצ"ל

 איזהושאלוהו  ,מתקן תקנות חדשות

נענה ואמר ו, ירצה לתקן תקנה חדשה

שהוא רוצה לתקן את עשרת הדברות, 

שהוא רואה שאינם ולפליאתם אמר 

ל את עשרת הדברות ע ל כךמקיימים כ

אם יהיה זה בתור תקנות ש אפשר כן

)מתוך  יותר טוב...באופן  םהעיר יקיימו

 (קידושא רבא פרשת ואתחנן נחמו תשס"ב

)לשבועות תרמ"ג  בסה"ק דברי יחזקאל  

הטעם לבאר את כתב ד"ה הטעם( 

העשרת הדברות בציבור את כשקורין ש

אילו כשקורין בטעם העליון, וקורין זאת 

בטעם קורין ביחיד את עשרת הדברות 

 . התחתון

זאת על פי מה שמצינו  ומבאר  

 ,בטעם העליוןשכשקוראים ברבים 

אילו בקמץ, ו "לא תרצחקוראים "

קורין  ,ביחיד בטעם התחתוןכשקוראים 

בזה הוא, הרמז ו, בפתח "לא תרצח"

צריך למחות במי שאינו דם דהנה הא

 )שבת נד:( , כמאמר חז"למתנהג כראוי
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מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא   

מיחה נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו 

נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו 

לא כל  אולם .נתפס על כל העולם כולו

אם נראה כי  ,למחות ברבים אדם זוכה

ר , אסור לו לומלו שלא ישמעו לדבריו

כשם שמצוה לומר דבר  כי דברי תוכחה,

הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא 

 .נשמע

כשקוראים את עשרת הדברות לכן ו  

פעמים ש לרמז ,נקרא ב"קמץ" ,ברבים

פיו שלא לומר תוכחה  את לקמץ שיש

כשקוראים את עשרת  ולםברבים, א

נקרא בטעם התחתון הדברות ביחיד, 

עליו להוכיח , לרמז שביחיד יש "ב"פתח

את אנשי ביתו, כיון שרוב אנשי ביתו 

, ב"פתח" סרים למשמעתו, ולכן נקרא

 .יפתח פיהו ויוכיח לאנשי ביתולרמז ש

ה בעת קריאת היום טע, כי כותבו  

 ,בטעם התחתון וקרא בציבור התורה

שזה מורה על לפתוח את פיו ולומר 

ואז נזכר,  "לא תרצח"ע לי, וכשהגתוכחה

ן השמים על איזה דבר הבין שזה רמז מ

שהסתפק אם לומר אותו ברבים או לא, 

ועתה יודע שמוכרח הוא לאומרו ולהוכיח 

ליל שב"ק פרשת אמור )מתוך  .את הרבים

 (תשנ"ח

 שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד 

 איתא מהגה"ק החתם סופר זי"ע  

שלא  )תורת משה פר' ואתחנן ד"ה והיו(

יוכל האדם להשיג מדריגת האהבה 

לעבוד את השי"ת לשם שמים, אלא על 

 ידי שיזכה הרבים וילמד אחרים תורה.

"שמע ישראל בזה הפסוקים  ופירש  

שתייחד את השי"ת  ה' אלקינו ה' אחד"

ואהבת את לעשות הכל לשמו יתברך, "

ותקיים מאהבה שהוא ה' אלקיך וגו'" 

כה לעבוד ענין אחד עם לשמה. והאיך תז

את השי"ת מאהבה לשמה, על ידי 

שתשפיע על אחרים  "ושננתם לבניך"

ותעמיד דורות ישרים לעבודתו ית"ש, על 

)מתוך ידי זה תזכה לאהבת השי"ת. 

 סעודת ברית מילה פרשת נח תשע"ו(

ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך 

 ובכל נפשך 

)בראשית  מבאר בסה"ק תפארת שלמה  

שכאשר האדם עושה  ד"ה נעשה אדם(

מצוה בשלימות באמת בכל לבבו אז 

נפעלים מאליהם כל הכוונות שהיה צריך 

לכוון במצוה זו, וכמו שמצינו אצל אברהם 

 )בראשית כב, י(אבינו ע"ה דכתיב ביה 

 ויקח את המאכלת לשחוט את בנו""

והמקובלים האריכו למעניתם בפסוק זה 

 בכוונות נוראות וסודות עמוקים, וכל אחד

ואחד דורש לעצמו ואלו ואלו דברי אלקים 
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חיים, ולכאורה היאך היה לו באפשרי 

לכוון כל הכוונות בזמן מועט כל כך, אלא 

שאברהם אבינו ע"ה קיים ציווי השי"ת 

באמת ובכל לבבו ולכן נעשו ממילא כל 

 הכוונות על מכונן.

"ואהבת את ה' ביאר הכתוב  ובזה  

"ה' א עיקר ושורש כל המצוות הו אלקיך"

לייחד ולכוון השמות הק' בכל  אלקיך"

מצוה ומצוה. ואף אם לא תוכל לכוון כל 

הכוונות מכל מקום תוכל לזכות לזה על 

"בכל לבבך ובכל ידי שתקיים מצוות 

כשתעשה המצוה בלב שלם אזי  נפשך"

ממילא יהיו נעשים כל הכוונות והייחודים 

על מכונם, אף על פי שאינך יודע לכוון 

)מתוך נר ג' דחנוכה '. השמות הק

 תשע"ז(

אחרים ומשפיע עליהם  המוכיח  

בעבודת ה' יזכה הוא בעצמו לאהבת ה'. 

 הגה"ק החתם סופר זי"עכמו שכתב 

שהעצה לאדם )תורת משה ואתחנן ד"ה והיו( 

"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך לזכות ל

"ושננתם הוא על ידי  נפשך וגו'" ובכל

שישנן וישפיע לבניו וביתו אחריו  לבניך"

לשמור דרך ה', שהדיבורים הללו שמשנן 

לבניו אחריו עושים רושם בנפשו בבחינת 

"אור חוזר", שיזכה הוא בעצמו לאהבת 

 )מתוך ליל שב"ק פרשת קרח תשע"א(ה'. 

 ושננתם לבניך ודברת בם

מבאר  הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע  

"ע הרה"ק מהר"י מבעלזא זיבשם אביו 

 "ושננתם לבניך ודברת בם וגו'"

שבקשתינו הוא שבנינו יעסקו בתורה אף 

כשהאב בדרך ואינו רואה  "בלכתך בדרך"

אותם, שאף אז יעסקו הבנים בתורה 

הק' שזהו סימן שבנינו הם כראוי 

)מתוך סעודת ואוהבים ללמוד באמת. 

 ברית מילה, יום ד' כ"ב חשון תשע"ג(

 וצדקה תהיה לנו וגו'

מן האיסור מוסיף קדושה  ההפריש  

ודביקות בהשי"ת כמו קיום מצות עשה 

)קידושין לט:  בענף יוסףבפועל, כדמפרש 

"וצדקה תהיה בכוונת הפסוק  ד"ה כגון(

השי"ת יעשה עמנו צדקה וחסד  לנו"

שכאשר "כי נשמור לעשות וגו'" בזה, ש

"כאשר נשמור עצמינו שלא להכשל בחטא, 

קיימנו  יחשב הדבר לנו כאילו ציוונו"

)מתוך שיעור חורש"י מצוות עשה בפועל. 

 פרשת שלח תשע"ב(

וידעת היום והשבות אל לבבך כי 

ה' אלקים בשמים ממעל ועל 

  הארץ מתחת אין עוד

הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין   

ידוע היה שאף בתיבה אחת  זי"ע,

ששמעו יוצא מפיו נתעוררו בתשובה, 
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והכל הבל ]מער פון דעם איז נישט דא 

וואס צו וויסן, אלעס איז נארישקייטן[ 

ובשמוע הקהל את הרה"ק כיצד שאומר 

את הפסוק, אזי בכוחו הרב התחילו 

אנשים לבכות ולהתעורר בתשובה, מכח 

הדיבורים האלו שאין מה לדעת מלבדו 

)מתוך סיום זמן חורף, ג' דחול תברך. י
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וכמסופר שפעם אחת נכנס לבית המדרש 

ועלה אל הבימה לדרוש ואמר את 

"וידעת היום )דברים ד, לט( הפסוק 

והשבות אל לבבך כי ה' אלקים בשמים 

והחל  ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד".

לפרש מילה במילה את כל הפסוק 

"אין ט עד שסיים והפטיר כפירושו הפשו

שיותר מידיעה זו אין מה לדעת  עוד"
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 שבת נחמו   
 הטעם שקורין את עשרת הדברות 

בדרך ]קורין לומר הטעם בזה שיש   
בשבת קודש את עשרת הדברות  [כלל

 חמשה עשר באב.שקודם 

הסיגוף הגדול ביותר לאדם הוא  דהנה  
וכמו  כהלכתו, לקיים את השולחן ערוך

מקאצק רבי מנחם מענדל הרה"ק שאמר 
ך יא זושהדבר הקשה ביותר הזי"ע 

לחן ולשמור את השו ,מ'דארף ירן ווהעפי
 כי היצר הרעלקיים את התורה. ו ערוך

טבול לתעניות ו לעשותמניח לאדם 
ים את לקי ךא ,ערוך סיגופיםלבמקוואות ו

כי זהו לא יניחנו, ככתבו  לחן ערוךהשו
ולכן הסיגוף המועיל ביותר לאדם 

 .מנומזאת למנוע  ר הרעהיצ משתדל

עומדים עתה לפני הימים  וכאשר  
הנוראים וכדאיתא בספה"ק שמט"ו באב 

והאדם רוצה  ,מתחילים הימים הנוראים
 ות והנהגות, אזילקבל על עצמו קבל
לקיים  עצמו הואל הדבר שצריך לקבל ע

לקיים ואת עשרת הדברות, ואת התורה 
 לחן ערוךכל מה שנאמר בשואת 

ולהקפיד על כל קוצו של יו"ד שלא לסור 
 מן ההלכה.

בעשרת הדברות נכלל כל התורה,  הנהו  
" אנכיתיבת "איתא בספה"ק שבוכד

נכלל כל התורה  שבעשרת הדברות
. וזהו הטעם שקודם ט"ו באב שאז כולה

קורין את  ימים הנוראים,מתחילים ה
כי קודם הימים פרשת עשרת הדברות, 

ל לקבל עכאשר בא באדם  הנוראים
הדבר הראשון  ,קבלות טובות עצמו

הוא לקיים את  ל עצמושצריך לקבל ע
ל פי השולחן עשרת הדברות ולהתנהג ע

קידושא רבא פרשת ואתחנן נחמו ) .ערוך

 (תשס"ב

השייכות בין שבת נחמו לקבלת  
 התורה

 כמו כן הואשבת נחמו, והוא עתה  הנה  
 שקורין בה את ,גם שבת קבלת התורה

השייכות  ש לומרעשרת הדברות. וי
)איכ"ר ג, ז(  במדרש תא, דהנה אייניהםב

"זאת אשיב אל לבי על כן  ל הפסוקע
אומרים  מות העולםשאו לו", אוחיל

לישראל אלקיכם הסתיר פניו מכם וסילק 
, עוד ליכםאזר אינו חוושכינתו מכם, את 

בוכין  כשישראל שומעין זאת הםו
 ם בנ"ינכנסיאולם כאשר ומתאנחין, 

וקורין  תי כנסיות ובתי מדרשותלב
 )ויקרא כו(בה בתורה ומוצאין שכתוב 

ופניתי אליכם והפריתי אתכם ונתתי "
 םהוהתהלכתי בתוככם",  משכני בתוככם

"זאת  וזהו ביאור הכתוב, םמתנחמי
 אלא תורה "זאת"אשיב אל לבי" אין 
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וזאת התורה, והיינו )דברים ד( שנאמר   
 יוכלו" לו "על כן אוחיל שעל ידי התורה

שיהיה ישועה לבני ישראל לקוות ולייחל 
היה הגאולה השלמה בביאת משיח ות

 צדקנו במהרה בימינו. 

בשבת  אי טעמאדמה ש לומרי זה לפיו  
, רותדייקא קורין עשרת הדב נחמו

בתיבת "אנכי" כלול שבספה"ק  תאכדאיו
 כל התורה כולה, לרמוז שבכח התורה

נחמו נחמו " נתבחיבאנו מתנחמים  הק',
)מתוך דא"ח  נזכה לגאולה השלימה.ש "עמי

 קידושא רבה פרשת ואתחנן נחמו תשס"ז(

  ט"ו באב

ענין השמחה בט"ו באב וביום 
 הכיפורים

אנו כבר ביום ט"ו באב, שהוא  אוחזים  
הכנה לימים הנוראים. והנה אמרו חז"ל 

לא היו ימים טובים לישראל )תענית ל:( 
כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים. 
ונראה לבאר מהו ענין השמחה בשני 
זמנים אלו. ואפשר לומר על פי המובא 

ובעוד  מהגה"ק מהר"ש קלוגר זצ"ל
 ספרים, כי על האדם לעשות את ההכנה

למצוה מתוך שמחה, וכמו שמצינו 
על רבה שלפני לימודו )שבת ל:( בגמרא 

אמר מילתא דבדיחותא, וזהו ענין של 
שמחה שלפני המצוה. וכמו כן לאחר 

המצוה צריך להיות בשמחה, וכמו 
שעושים שמחה )שו"ע יו"ד רמו, כו( שמצינו 

)יש"ש לגמרה של תורה, והמהרש"ל כותב 

מסכתא שיש לומר בסיום ב"ק פז.( 
שהשמחה במעונו. ונמצא מזה שיש 
להיות בשמחה הן קודם קיום המצוה 
ולימוד התורה, והן לאחר מכן, ואילו 
קיום המצוה ולימוד התורה עצמו צריך 
שיהיה באימה וביראה. וזהו בבחינת 

היינו השמחה  "שמחים בצאתם"אמרינו 
שזהו "וששים בבואם" לאחר המצוה 

ים "עושהשמחה קודם המצוה, אולם 
שבשעת הלימוד  באימה רצון קונם"

ועשיית המצוה גופא יש לעשות זאת 
 באימה וביראה.

לומר שזהו ענין השמחה ביום  ונראה  
ט"ו באב ויום הכיפורים, כי הימים 
הנוראים בעצמם הם ימי דין וימי אימה 
ויראה, אך קודם הימים הנוראים, ביום 
ט"ו באב שהוא הכנה לימים הנוראים 
הרי הוא יום שמחה, כי הוא הכנה לימי 
הדין, וכמו כן לאחר ימי הדין, ביום 

ים ]וכפי הכיפורים שהוא כבר יום הרחמ
שאין )מגיד תעלומה ברכות יב:( המובא 

לומר ביום הכיפורים בתפילת "מי 
שברך", "לכבוד יום הדין", כי יום זה הוא 
יום הרחמים ואין להזכיר בו דין[, על כן 

 הוא יום שמחה.
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)דברים ז, יש לבאר הרמז בפסוק  ובזה  

והיה עקב תשמעון וגו', דהנה אמרו  יב(
דוהיה הוא לשון שמחה,  )ב"ר מב, ג(חז"ל 
היינו בעקב, לאחר  "והיה עקב וגו'"וזהו 

היינו  "ושמרתם"עשיית המצוה, וכמו כן 
קודם המצוה כאשר האדם מחכה ומצפה 

ואביו שמר את הדבר[ )בראשית לז, יא( ]מלשון 

לקיים את המצוה, בשני זמנים אלו 
"ועשיתם יהיה בשמחה, ואילו  "והיה"
קאי על עשיית המצוה עצמה,  אותם"

שיש לעשותה באימה וביראה. כן יעזרנו 
)מתוך דא"ח מלוה מלכה פרשת השי"ת. 

 ואתחנן נחמו תשס"ז(

על חמשה עשר  תענית לא.() אמרו חז"ל
מכאן ואילך מאן דמוסיף  ,באב

מאן דמוסיף  ופירש רש"ייוסיף, 
ללמוד תורה וכו' יוסיף חיים על 

 חייו

לבאר, דהנה על האדם ללמוד  נראה  
 חיות ולהתפלל ולעבוד את השי"ת מתוך

הבעש"ט הק' מאמר  וכפי, והתלהבות
 ל הפסוקע)בעש"ט עה"ת פר' אחרי אות ו(  זי"ע

ושמרתם את חוקותי ואת  )ויקרא יח, ה(
משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי 

וחי בהם ולא  )יומא פה:(בהם, ודרשו חז"ל 
שימות בהם, ופירש שהאדם צריך 
לעשות את החוקים ואת המשפטים "וחי 
בהם" בחיות והתלהבות, "ולא שימות 

בבחי'  ולא יקיימם בלא התלהבותבהם" 
 מיתה ח"ו.

תוך כשהאדם מתייגע בתוה"ק מ והנה  
אחרי הפעולות נמשכים  חיות, אזי

ואז  )מצוה טז(,החינוך  ו שכתבהלבבות כמ
ויהיה נשפע לו חיות על חיותו,  יתווסף

לעסוק בתוה"ק עוד חיות והתלהבות 
 "מאן דמוסיף"וזהו הרמז  ביתר שאת.

"יוסיף עסק התורה אזי במוסיף ביגיעה ה
יוסיפו לו חיות והתלהבות  חיים על חייו"
ויזכה לעסוק בתורה  ,יש לועל החיות ש

)מתוך  בחיות והתלהבות ביתר שאת ועוז.

 (רעוא דרעוין פרשת ואתחנן תשס"ה

לא היו ימים טובים לישראל 
, משום שעל ידי כחמשה עשר באב

 האחדות נעשים ניסים לבנ"י

, ואיתא היום הוא חמשה עשר באב  
לא היו ימים טובים  )תענית כו:( במשנה

ובסה"ק בני  .באבלישראל כחמשה עשר 
באר בשם מ )מאמרי תמוז אב ד, א( יששכר

 הרה"ק בעל אוהב ישראל מאפטא זי"ע
את ענין היום טוב בחמשה עשר באב, כי 
היו"ט הגדול ביותר לישראל הוא כאשר 

ואין ביניהם  שורר ביניהם שלום ואחוה
"לא היו ימים וזהו הרמז . קנאה ותחרות

 שהיום טוב טובים לישראל כט"ו באב"
היינו "ט"ו באב" הגדול לישראל הוא 

ס' הוא אות ש ,באל"ף בי"תשהט"ו  האות
הוא  המרמז על האחדות, כי האות ס'
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הוא  המרמז על האחדות, כי האות ס'  
שזהו ענין  עגול סביב ואין בו ראש וסוף

, מעלה ומטה ראש וסוףהאחדות שאין 
ז"ל ואין תחרות וקנאה ביניהם, כמאמר ח

עתיד הקב"ה לעשות מחול  לא:( תענית)
ענין המחול הוא, ולצדיקים בגן עדן, 

הולך סביב סביב בהיקף המחול שכמו ה
ואין שם מעלה ומטה ראש וסוף, כן לא 
יהיה לצדיקים לעתיד קנאה ושנאה לומר 

 , ע"כ.זה גבוה למעלה מזה

שאין יום טוב גדול  יש לומר הטעםו  
מזאת שבני ישראל נמצאים באחדות, 

כאשר שורר אחדות בין בני דהנה 
ישראל זוכים לניסים וישועות למעלה 

בסה"ק מאור  ו שכתבמדרך הטבע, כמ
 על ידיש )פר' בלק ד"ה וירא( ושמש

התחברות הצדיקים ואהבה וחיבה 
כל  נפעלים ונעשיםוריעות ביניהם, 

, עשים נוראיםהנסים וכל הפעולות והמ
 ,והנה כאשר נעשים לישראל ניסיםע"כ. 

קובעים הם ימים טובים להודות ולהלל 
בגמרא  תאלשמו הגדול ית"ש, וכדאי

לשנה אחרת  ,בנס חנוכה)שבת כא:( 
בהלל "ימים טובים" קבעום ועשאום 

 והודאה. 

"לא היו ימים טובים הטעם ש וזהו  
ל משום שע לישראל כחמשה עשר באב"

עשר בא"ב" הרומז על  "חמשה ידי

 , וכשנעשים ניסיםנעשים ניסים האחדות,
ימים טובים להודות ולהלל לשמו  קובעים
ליל שב"ק פרשת ואתחנן )מתוך  הגדול.

 (תשס"ח

 עתה הוא תחילת ימי התשובה

עומדים עתה בתחילת ימי אנו   
שמיום התשובה, וכדאיתא מהאר"י הק' 

ט"ו באב מתחיל להתנוצץ הארת הימים 
 )תענית לא.(ובגמרא  הקדושים הבעל"ט.

, מכאן ואילך מאן דמוסיף יוסיףאמרו 
מחמשה עשר באב ואילך ופירש רש"י, 

דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה, 
  יוסיף חיים על חייו.

הכוונה בזה, דהנה עומדים לפרש  ויש  
אנו עתה קודם הזמן אשר "בראש השנה 
יכתבון וביום צום כפור יחתמון וכו' מי 

והדרך שיזכה האדם יחיה וכו'", 
לתשובה שלימה שיוכל להכתב 
ולהחתם לאלתר לחיים טובים בספרן 
של צדיקים, הוא על ידי שיוסיף אומץ 
 בעבודת ה' מצד בחירתו ורצונו,

שתשובה כזו יש לה קיום לנצח, וכנודע 
שכל מה שהאדם זוכה על ידי 
התעוררות מן השמים אינו מתקיים 
לנצח, ואילו דבר הבא מצד עבודת 
האדם עצמו ויגיעתו, דבר זה אינו נפסק 

)עיין בסה"ק לעולם ונשאר בקרבו לנצח 

 בני יששכר מאמרי סיון א, ד(. 
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 "מכאן ואילך"שאמרו חז"ל  וזהו  

ה עשר באב ואילך שאז מתחיל מחמש
"מאן ההכנה לימים הנוראים, אזי 

שמוסיף בעצמו  מדיליה,היינו  דמוסיף",
אומץ להתגבר בתורה ומעשים טובים 
מתוך בחירה עצמית באתערותא 
דלתתא שזהו התשובה הגמורה, אזי 

תקובל תשובתו  "יוסיף חיים על חייו"
ברצון, ויזכה להכתב ולהחתם בימים 

עם כל הכתוב לחיים הק' הבעל"ט 
 בספר.

בת זו היא שבת נחמו, והיא שבת ש  
שקורין בה עשרת הדברות, וכבר הובא 
שבחמשה עשר באב מתחילים זמני 

הרה"ק התשובה, ונודע מה שאמר 
שמיום זה מתחילים להזיז  מצאנז זי"ע

השולחנות והספסלים למעלה בהיכל 
הזכות להכינם לקראת הימים הנוראים. 

אחד להכין עצמו כבר  ומעתה צריך כל
)מתוך רעוא דרעוין לימים הנוראים. 

 פרשת ואתחנן נחמו תשע"א(

 באים עתה ימים נשגבים 

, אנו נכנסים עתה אל הימים הקדושים  
 ובשבוע זה הוא כבר חמשה עשר באב,

מכאן ואילך מאן  )תענית לא.(ואמרו חז"ל 
מחמשה ופירש רש"י,  דמוסיף יוסיף,

דמוסיף לילות על עשר באב ואילך מאן 
 הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו.

עסק התורה לבאר זאת, דהנה  ויש  
 מביא לאדם חיות ושמחה בעבודת ה'

פקודי ה' ישרים  )תהלים יט, ט(כמו שנאמר 
מהרה"ק מהרי"ד משמחי לב. וכן איתא 

דכאשר האדם עוסק  מבעלזא זי"ע
בתורה ואחר כך עומד לקיים מצוה, אזי 

מביאה לו חיות ושמחה בעשיית  התורה
 המצוה. 

הביאור, דמי שמוסיף בלימוד וזהו   
יוסיף חיות  "יוסיף חיים על חייו"התורה 

בעבודת ה' על החיות שהיתה לו עד 
עתה, ויוכל לעבוד את השי"ת בחיות 

 ובשמחה ביתר שאת ועוז.

הראשון שצריך להזהר בימים  הדבר  
 אלו הוא בסור מרע, שיהיה חיותו רק

בדברי קדושה ולא בדברים אחרים ח"ו, 
מהרה"ק בעל יסוד העבודה וכדאיתא 

לבאר דברי  )יסוה"ע ח"ב מכתב נ"ח( זי"ע
 הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטעבסק זי"ע

שאמר שמי שמקיים מצות בלי חיות 
ושמחה אפילו אם הוא מלא מצות כרימון 
הרי הוא בכלל פושעי ישראל. וביאר 

א על שם דטעם הדבר שנקרא כן, הו
סופו, כי סופו להיות בעל עבירה רח"ל, 
מחמת שנשמת ישראל היא מעולם 
התענוג ומבקשת תמיד תענוגים, על כן 
אם ישים חיותו ותענוגיו בדברים 
קדושים מוטב, ואם לאו, תחפש לה הנפש 
חיות ותענוג מדברים אחרים רח"ל, על 
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כן אף אם עתה הוא מלא מצות כרימון,   
ותם בחיות ובשמחה אך אם אינו מקיים א

הרי הוא נחשב כפושעי ישראל על שם 
 סופו שסופו להיות בעל עבירה רח"ל.

באים עתה ימים גדולים ונשגבים מאוד   
שהם מלאים חיות, חמשה עשר באב, 
חודש אלול, ימי הסליחות, ראש השנה, 
עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות 
ושמחת תורה, ואצל צדיקים ראו איך 

אלו היו מקשה אחת של חיות, שימים 
אמנם בכדי לזכות לזה להרגיש חיות 
דקדושה בימים אלו צריך להכין עצמו 
בלימוד התורה, ומאן דמוסיף לילות על 

הימים יוסף חיים על חייו, ובד בבד 
להזהר שלא לחטוא ח"ו בשום דבר בסור 
מרע ועשה טוב, ואז יזכה שיהיה לו חיות 

רעוא  )מתוךבעבודת ה' בימים הק'. 

 דרעוין פרשת ואתחנן תשס"ט(

 מכינים המקום

אמר שמחמשה  זי"עהרה"ק מצאנז   
עשר באב מתחילים למעלה בשמים 

הספסלים ולהכין המקום את להזיז 
 ,בהיכל הזכות בבית דין של מעלה

מלוה )מתוך  לקראת יום הדין הקרב ובא.

 (מלכה פרשת ואתחנן תשס"ד
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מבעלזא הרה"ק מהר"א   
 זי"ע

הרה"ק מהר"א שגב עבודתו של  ידוע  
שהיה עובד את הבורא  מבעלזא זי"ע

ית"ש בכל עשרים וארבע שעות שביום, 
ואין לנו שום השגה בזה. ומספרים 
המשמשים בקודש שלפנות הבוקר היה 
שוכב למנוחה, והיה מקפיד שלא לומר 
שהולך לישון אלא שהולך לנוח ]זיך 
אפרוהען[, ואף עבודת הקודש בעת 
המנוחה היה באופן נשגב מאוד. ובעת 

וח וכבר היה לפנות שפנה הרה"ק לנ
בוקר, היו שומעים מהשטיבל של חסידי 
גור שהיה בסמוך, קול תורה מאברכים 
שהשכימו קום לעסוק בתורה. והיה 
הרה"ק מלא קורת רוח מקול התורה, 

קוק ווי ונענה והתאונן בפני המשמש "
אזוי איך זעה אויס, זיי קומען דא 
פארטאגס זיצן און לערנן, און איך גייע 

ונענה על עצמו אפרועהן", מיר צו 
"אוי, א חרפה אין א בושה, איך בחריפות 

 שעם זיך ווי איך זעה אויס".

המשמש ואמר לפני הרה"ק הלא  ונענה  
יהודים הללו ערבה שנתם כל הלילה, 
והרבי רק כעת הולך לנוח. ענה הרה"ק, 
"ניין, אבער יעצט זיי גייען לערנען, און 

המנוחה והגם ש איך גיי זיך אפרוהען".

של הרה"ק היה בודאי גבוה ונשגב מהכל, 
אכן כך היה מתבטא על עצמו, וזה היה 
דרכם של צדיקים שהיו גדולים ממלאכי 
השרת ובכל זאת היו מתבטלים לכל 

 יהודי ומתלמדים לעצמם מכל אחד.

הרה"ק זי"ע היו רואים את ענין אצל   
אהבת ישראל באופן נורא ונשגב, והיה 

אל תמיד אויף א מלמד זכות על ישר
מורא'דיגע אופן עד שלא היה ביכולתו 
לשמוע שיהודי עובר עבירה ח"ו, כי 

 בעיניו לא היה אפשר שיהיה כזאת.

שפעם אחת נכנסה אשה אל  וכמסופר  
הקודש ושאלתה בפיה שהציעו לה לקנות 
דירה, ויש לה ספק אם עדיף בקומה 
הראשונה או השניה, פנה הרה"ק להגבאי 

ם פויגל ז"ל ושאל את הרה"ח ר' שלו
דעתו בדבר. נענה ואמר שאין כדאי 
לקנות בקומה הראשונה לפי שיכולים 
גנבים להכנס בקלות. מיד נרעש הרה"ק, 
אוי חס ושלום, חס ושלום לומר כך 
שישנם גנבים, וביקשו שיאמר סיבה 
אחרת. אז נענה שבקומה הראשונה 
עלולים לטפטף מי גשמים הנשפכים 

ה הרה"ק אכן זהו מלמעלה, או אז נענ
סיבה מוצדקת, אבל לשמוע שישנם 
גנבים לא אבה כלל, כי אין שום רע אצל 

 ישראל.
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זאת בלבד, אלא שאפילו לשמוע  ולא    
על אחד שהוא אינו חסידישער יוד, גם כן 
לא אבה. וכמסופר שפעם אחת נכנס 
אצלו אחד האדמורי"ם בשאלה היכן 
יקבע מושבו, האם בכפר אתא או באחת 

ערים אחרות שהוצעו לפניו, ואמר משני 
להרה"ק שבשני הערים יש רבנים 
ויהודים טובים, אבל הרב בכפר אתא 

הגה"צ רבי הוא חסידישע יוד ]היה זה 
שהיה אחר כך אב"ד  בנימין מנדלזון זצ"ל

קוממיות[, ומכיון שנשמע מלשונו שבשני 
הערים האחרים אין הם חסידישע יודן, 

ר כך, מחה בו הרה"ק ואמר, לא תאמ
אלא תאמר שבשני הערים האחרים יש 
גם כן חסידישע יודן אלא שבכפר אתא 
יש אב"ד "חניוק". עד כדי כך לא היה 
ביכולתו לשמוע אפילו שאינם חסידישע 

 יודן.

נענה  כ"ק האדמו"ר מסקווירא זצ"ל  
ואמר שעד ביאת משיח צדקנו לא יהיה 
עוד צדיק שיהא מליץ טוב על בני ישראל 

 מבעלזא.כמו הרה"ק 

רבי משה מרדכי וכ"ק האדמו"ר   
אמר שבדורו של הרה"ק  מלעלוב זצ"ל

ראוי שיבוא גואלנו, כי אמרו חז"ל 
"אין בן דוד בא אלא בדור  )סנהדרין צח.(

ובעיני הרה"ק שכולו זכאי או כולו חייב", 
מבעלזא היה הדור כולו זכאי, שלא ראה 

 שום רע אצל בר ישראל.

דיברו שני עוד שפעם אחת  ומסופר  
חסידים ביניהם וסיפרו שכמה בחורים 
עלו וטיפסו על איזה עץ ולקחו משם 
פירות בלא רשות בעליהם. כששמע 
הרה"ק זאת, אמר שאכן פירות אסור 
ליקח, אבל מה שעלו על העץ, יש בזה 
טובה לבעליו, כי ישנם ענפים הגדלים 
בעקמומיות וכאשר מטפסים עליהם 

"ק הרי יתיישרו. אמר אחד מהם להרה
לא היה להם רשות מהבעלים לעשות כן, 

זכין לו השיב הרה"ק, וכי מה בכך, הלא "
הרי )בבא מציעא יב.(.  לאדם שלא בפניו"

לנו כמה היה דרכו תמיד ללמד זכות 
)מתוך סיום זמן ולדבר טוב על ישראל. 

הקיץ וסיום שלשת ימי לימוד התורה 
ברציפות ברבים, ליל  שישי פרשת עקב, 

 אב תשע"ו(כ"א 

אחד שיצא מפי הצדיקים, קבעו בדיבור   
אמונה שלימה בלב אחרים, וכענין זה 

הרה"ק מהוסיאטין זי"ע מסופר על 
היה  ]שהרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע

מחשיבו מאוד, והיה קורהו רבי[ שפעם 
הרה"ק מהר"א אחת הגיע איש אחד לפני 

לאחר מלחמת העולם  מבעלזא זי"ע
באמונה רח"ל, וסיפר שיש לו קושיות 

שלחו הרה"ק אל הרה"ק מהוסיאטין זי"ע 
שהיה אז בחודש תמוז בירושלים. 
בהגיעו לבית הרה"ק ביקש להכנס אל 
הקודש פנימה להקשות את קושיותיו, אך 
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באותה שעה לא נתנו לו להכנס, עד  
שהבחין בו הרה"ק וציווה שיכניסו את 

 היהודי מתל אביב. 

ק בשאלה אך נכנס, פנה אליו הרה" ויהי  
הנכון שבאת להקשות קושיות אמור נא 

לי מהם קושיותיך, בשמוע האיש זאת 
נשתומם ולא השיב מאומה, וסיפר אחר 
כך שבאותו רגע ששאל אותו הרה"ק 
מהם הקושיות שיש לו, תיכף סרו ממנו 

)מתוך מלוה מלכה פרשת כל הקושיות. 
 וישב תשע"ז(

 

 


