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ננננחחחחממממווווממממננננההההגגגגיייי ששששבבבבתתתת

נחמוא. שבת בערב ראשם שערות לספר מעשה אנשי .אמנהג

כיו"טבבבב.... לעשותו ומצוה השנה שבתות משאר יותר נחמו בשבת להתענג .בראוי

באבגגגג.... תשעה אחרי בשבת ואתחנן פרשת שיקראו תקנו .גחז"ל

מחששדדדד.... בתפילין, תרגום ואחד מקרא שנים ואתחנן פרשת לקרוא לדקדק שנהגו יש

תפילין בלא שמע פרשת בקראו שקר .דעדות

הדברותהההה.... עשרת לקריאת לעלות הרב את לכבד .ההמנהג

שנתk"kא. יו"ל מקמאי (לחד טוב מנהג בספר

אחד חכם של עתיק כת"י מתוך תרפט

עד להסתפר שלא טוב שמנהג איטליא) מחסידי

נחמו של שבת ערב כבואו וז"ל: נחמו שבת ערב

בשמחה שבת ולקבל גופו ולשמח לספר חייב

נטעי מרובות. בנחמות ויתנחם לבב ובטוב

א). הלכה צז פרק ב המצרים בין (הלכות גבריאל

שועיב.sqeiב. אבן ושכ"כ תתרד) (סי' אומץ

ומפני וז"ל: כו:) דף (תענית בריטב"א הוא וכן

באב. ט' שלאחר בשבת סעודה לעשות נהגו זה

כדיr"eyג. הוא והטעם ד). סעי' תכח (סי'

בתוכחותיו שמתחלת דברים פרשת שיקראו

בה להפטיר כדי באב תשעה קודם משה של

(לבוש). חרבן. על ישעיה תוכחת שהיא בחזון

חברirhpד. לקוטי בשם ד) הלכה (שם גבריאל

החת"ס. רבינו נהג שכן חיים בן

בספרוbn"`ה. חיד"א הגאון ח). ס"ק תכח (סי'

ה). סעי' י (סי' אמת לדוד
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שב שב שב שב """"ק ק ק ק  קבלתקבלתקבלתקבלת סדר סדר סדר סדר 

שבת אאאא.... קבלת שם  ולעשות השדה אל לצאת המובחר מן  מצוה אפשר אלכתחילה אי ואם .

ומגולה  פנוי במקום לחצר לצאת טוב .בלו,

בדחילו בבבב.... ושכינתיה הוא בריך  קודשא יחוד לשם  יאמר בתחילה שיעשה: הסדר  וזה

קדישין", תפוחין לחקל מלכתא שבת לקראת  ונצא "בואו וכו', ודחילו ורחימו ורחימו

וישים  עיניו, ויסגור החמה, לשקיעת סמוך מערב  לצד  פניו ויחזיר גבוה במקום ויעמוד

ויכון המלך , לפני כעומד וביראה באימה ויעמוד  השמאלית , על ימנית החזה על ידיו

בנעימה  כולו אלים" בני לה' "הבו מזמור  לומר ויתחיל  שבת , קדושת תוספת  לקבל

מלכתא שבת כלה בואי בלחש  אחת ופעם רם  בקול כלה בואי  פעמים שתי  יאמר ואח"כ  דודי ) לכה ,ג(ופיוט

ע "ד(k"dryא . סו היר"א )דף סידור ,)3 עמ' ,)ח "ב

ב(בא"ח אות וירא פר' .)ש "ב 

כה"ח)שם(g"`aב. לג (, ס"ק רסב בספר)סי' ועיין .

ששון  א(שמן אות קב "ש  בדרוש  מספר)ח"ג  שהביא

מחוץ אלא לעיר מחוץ דווקא לצאת  דא"צ כנה "ג

בספר וכ "כ  המקום, ולפי האדם לפי והכל לביתו 

וכתב ציבור  שלמי הרב דבריו והביא היום סדר 

ובפרט ת "ו ירושלים פעה"ק נהגו  לא דלזה דנראה

לעיר חוץ  לצאת  יכב "ץ א-ל בית  ק"ק קהילתינו  פה 

יעוי"ש, וכו ' הגויים פחד משום בגלות  להיותינו 

חסידים בק"ק ומנהגינו עינים", "פתח  בספה"ק וכ "כ 

ביהכנ"ס בתוך קב"ש  לומר תכב"ץ שלום נהר

ואפי' מלכתא שבת לקראת  ונצא בואו  ואומרים

כללש לחוץ  יוצאים  שאין באמירתאלא  מכוונים

העליון, לשדה  קדישין תפוחין לחק"ל ונצא  כי בואו 

לשדה  ויוצא  העליונה השדה כנגד  מכוון הוא

המלכות שהיא היר"אהרוחנית  מפורש  דכ "כ  ושו"ר .

החשמל  אור  בקונט ' ז (זלה"ה סי' הארץ  זמרת שבסו "ס

ד לחצר)אות אפי' לצאת  נהגו לא א-ל בבית  שגם 

והוא גויים, וכן המבלבלין, ושבים עוברים יש  כי

תפוחין  החקל סוד  לכוין די וע "כ  העיר בתוך

עוברים שאין במקום בצפת  שהיה האריז"ל משא "כ 

בלי  מחוץושבים שבת  קבלת  אומר היה טרדה

המשנ "בלעיר. י(וכ"כ  ס"ק  רסב מקומות)סי' דבקצת

כלה  בואו ואומרים לעזרה מבהכ"נ לצאת  נוהגין

וכו '.

ע"ג (k"dryג. סד בא"ח)דף  היר"א)שם(, סידור  ,

יעב "ץ .)שם( בסידור ב(ועיין אות שבת קבלת ,)סדר

ז"ל, צבי] [החכם הגאון מורי אבי  של מנהגו כך

ב' פעם השכינה , ימין כנגד לשמאלו, פונה שוחה

בואי  בלחש  ואומר לפניו , משתחוה ג' פעם לימינו ,

המלכה . שבת כלה 

oiprde שבדרך אעפ "י שמאל, לצד  מקודם לכרוע 

בשו"ע מבואר הימין, צד  מקדימים סי'(כלל 

א סעי' שבתחלה )קכג שמו "ע, תפלת  בסוף כשפוסע

ובסוף ימין לצד ואח"כ  שמאל, לצד  פניו  הופך

שלו , שמאל צד  לכבד הכוונה שאין לפניו , משתחוה

מול כביכול שעומדת  הק' לשכינה משתחוים אלא

של ימין לצד בתחילה משתחוים כן  ועל  פניו ,

בשעה"כ  ועי' שלו . שמאל צד שהיא ענין(השכינה

נד דף שבת כלה )קבלת בואי ותאמר  להיפך: שכתב 

מן  כלה בואי "משמאל", כלה בואי "מימין",
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לעיל,"האמ  ממ"ש  היפך זה ולכאורה ע"כ . צע"

ויל "ע. השכינה מימין היינו  דימין ואפשר

oiireעולם בהליכות  הדור מופת  וירא(למו"ר  פר ' ח "ג

א חסידים)הלכה מנהג שבת , קבלת סדר וז"ל:

וכך  כלה . בואי פעמים שלש  לומר  מעשה ואנשי

לשמאלו , קצת  שוחה הראשונה  בפעם יעשה,

ובפעם לימינו , קצת  שוחה השניה ובפעם 

הוא שבת  ובקבלת  לפניו. קצת שוחה השלישית 

כלה  בואי כשאומר  יתירה, נשמה  תוספת  מקבל

כשעונה  כך ואחר נר"ן, של  הנפש  תוספת  מקבל

הרוח תוספת מקבל ועד, לעולם המבורך ה' ברוך

שמע קריאת  ברכות  בסוף  וכשאומר נר "ן, של 

מקבל שלום, סוכת  עירך ירושלים ועל עלינו  ופרוס

נר"ן. של הנשמה תוספת 

mibdepeקבלת בשעת  מערב לצד  פניהם להחזיר

ואף קודש. בהררי  יסודתו זה ומנהג שבת ,

תורה  הספר  כלפי אחוריהם שמחזירים פי על

כיון  גנאי, ולא איסור לא בזה אין הקודש , שבארון

תורה  הספר וגם שבת , קבלת  לשם  כן שעושים

טפחים. עשרה הארץ  מן גבוה

zexewnae:וז"ל שם ב-ג (כתב אות  קבלת)וירא  סדר 

פניו  ויחזיר האדם  יעמוד  וכו ', שבת 

נוהגים כלה  בואי ובאמירת  וכו', מערב רוח כנגד 

בואי  ואומרים שלהם, ימין לצד פניהם לצדד  העולם

שמאל לצד פניהם מצדדים ואח"כ  הא', כלה

זקופים נשארים ואח"כ השני, כלה בואי ואומרים

בלחש, השלישי כלה בואי ואומרים מערב כלפי

ויש מלכתא". "שבת  לומר השלישי בזה ומוסיף 

ז"ל. האר "י מד' ואמצע ושמאל  ימין לצידוד  סמך

מצדדים רק צד, לשום שוחים שאינם ומשמע ע"כ .

חגיגה  בשלמי וכ "כ  ואמצע. ושמאל לימין פניהם 

ע"ג ( קצב שאין )דף ימים, חמדת  בס' כתב וז "ל:

והשוחה  כלה , בואי כלה בואי כשאומר לשחות 

ואח"כ ימין לצד מעט ראשו  יטה אלא בו. גוערים

או  ומערב, מטה מעלה  למזרח ואח"כ  שמאל לצד 

החיים בכף פלאג'י והגר"ח  ע"כ . ודיו . למערב, הכל 

ח( אות כח  וסיים,)סי' ימים, החמדת  לשון הביא

לומר אביו  מר הרב של מנהגו  הביא שבת  ובעולת 

"שוחה" הראשונה ובפעם כלה, בואי פעמים שלש

משתחוה  ובשלישית  לימינו , ובשניה לשמאלו ,

שמ  ונראה ע"ש. דקי"ללפניו . למאי זה דין שוה

שלום)נג:(ביומא נותן תפלתו שמסיים שאחר 

לימינו . ואח"כ  הקב "ה, של  ימינו שהוא לשמאלו 

שלום לנתינת ענין זה שאין סובר  המחבר הרב אבל

לימינו  פניו  יצדד שקודם כתב ולכן התפלה, שבסוף 

בסדר בסידורו  יעב"ץ  והגאון לשמאלו . ואח"כ

שהיה  צבי חכם הגאון אביו בשם כתב שבת , קבלת 

השניה  ובפעם  לשמאלו  הראשונה בפעם "שוחה"

כדברי  וזה ע"ש . לפניו . השלישית  ובפעם לימינו ,

עזריאל רבי ובשו"ת  הנ"ל. שבת  העולת

כב(הילדסהיימר סי' רבי )חאו"ח  השואל הרה"ג בדברי

בואי  כשאומרים העולם מנהג הביא בנעט , יחזקאל

כלפי  "ולשחות " פניהם להפוך שבת  בקבלת  כלה

ח"ג  דעת  יחוה בשו "ת  והביאותיו ע"ש . סוף(מערב.

יט הכולל)סי ' בשער וע "ע  ע "ש . ז (. אות  יז ובכף)פרק  .

כח(החיים ס"ק רסא  רסב)סי' בסי' לו  לב(ועוד .)ס"ק

ודו "ק.

y"ne,מערב רוח כנגד  פניו  שיחזיר הרהמ"ח עוד

בבית אף נוהגים שלמים וכן רבים הנה

יחוה  ובשו "ת  מערב, לצד פניהם להפוך הכנסת

ג חלק יט(דעת  בזה )סימן איסור אין אם דנתי

עצם והנה הקודש . ארון כלפי אחוריהם שמחזירים

קבלת בשעת  מערב לצד  פניהם שהופכים המנהג 

בשער ז"ל האר"י רבנו  מדברי מקור לו  יש  שבת,

ע"ג (הכוונות  סד הם)דף ז"ל האר"י  שדברי ואע "פ .

גם כן לעשות  נוהגים בשדה , שבת  כשמקבל 

הפמ"ג וכ "כ בבהכנ"ס. שבת  ס"ס(כשמקבלים א "א

נראה )רסב שבת , קבלת  לשם כן שעושים ומאחר  .



ואתחנן נחמופרשת שבת

י

באומרם  ואח "כ שלהם , ימין לצד פניהם  לצדד הראשון כלה בואי  באמרם  העולם ונהגו

מערב כלפי זקופים נשארים ואח"כ  שמאל, לצד פניהם מצדדים  השני כלה בואי

מלכתא שבת לומר השלישי בזה ומוסיף בלחש השלישי כלה בואי ובזו דואומרים  ,

יאמר  מערב לצד עומד  ובעודו דנפש, נרנח"י תוספת לקבל  יכווין השלישית הפעם 

כולו  לבש " גאות  מלך  "ה' ואח"כ  בנעימה, כולו השבת" ליום שיר יפתח ה"מזמור ואח"כ 

.ועיניו 

תורה  שהספר שמכיון  שיסמוכו, מה  על להם שיש 

אין  טפחים, עשרה הארץ מן  גבוה הקודש  שבארון

כלפי  אחוריהם שמחזירים מה גנאי ולא איסור  בזה

ואין  קודש  בהררי  יסודתו  זה ומנהג  הקודש . ארון 

עכ "ל. באורך. וע"ש  כלל. בו  לפקפק 

mpn`בשעה "כ האר"י רבנו שכתב  כמו  מנהגינו 

פניהם לצדד  הראשון כלה  בואי באמרם

השני  כלה בואי באומרם ואח"כ שלהם, ימין לצד 

זקופים נשארים ואח"כ  שמאל , לצד פניהם מצדדים

בלחש השלישי כלה בואי ואומרים מערב כלפי

מלכתא. שבת  לומר השלישי בזה ומוסיף 

בסדרyieד. בשעה"כ ז"ל רבנו  מדברי סמך לזה

לבית השדה מן בחזרתן כשעושין שבת  קבלת 

מורינו  מלשון זה מתבאר ויותר השלחן להקיף

ואפילו  ישראל. חמדת  בסידור ז"ל מהרש "ו 

ראוי  וכן סמך  לזה יש  זה נזכר לא הרש"ש שבסידור

בא"ח שצריך )שם(לעשות . הבא"ח דמש "כ  ודע .

אמירת דווקא הוא  בלחש  ג"פ כלה בואי לומר 

בקול יאמר  מלכתא" "שבת המילים אך כלה" "בואי

אל בית  במנהגי דב"ש  בספר כמש "כ  לג (רם ,)אות

המודפס לסידור  המגיהים ט(וכ"כ עמוד הגיה )ח"ג וכן

כ בסידורו  זצוק"ל מוצפי סלמאן עיקר.ח"ר וכן "י

הנזכר oiireה. הסדר כל ובדף(בשעה"כ  ע"ג סד דף

ע "א הוא)סו שבת  קבלת  סדר  קיצור  הנה וז"ל :

שבת לקראת ונצא בואו  ותאמר לשדה שתצא

ובפרט דברינו ובכלל קדישין תפוחין לחקל מלכתא

תיבות כוונת  לך ית' שבת  ליל של הקדוש  בענין

מעומד ותעמוד  קדישין: תפוחין חקל שהם אלו 

הוא גבוה א' הר  ע"ג יהיה ואם  בשדה א' במקום

מלפניו  שצריך מה כפי נקי המקום ויהיה טוב. יותר

פניך  ותחזיר וכו '. אמות  ד ' ומאחריו  עיניו  כמלא

ובעת שוקעת  החמה ששם מערב רוח כנגד 

ידך  ותשים עיניך  תסגור  אז ממש  שקיעתה

שמאלך  יד  ע "ג ימינך  ויד  החזה על  השמאלית

לקבל המלך לפני כעומד ביראה באימה ותכוין

הבו  מזמור ותאמר  ותתחיל השבת . קדושת  תוספת 

ג "פ  תאמר ואח "כ  בנעימה . כולו וכו ' אלי"ם  בני לה'

ואח"כ מלכתא. שבת  כלה בואי כלה בואי כלה בואי

מלך  ה' כולו וכו ' השבת  ליום שיר מזמור תאמר

עיניך  תפתח ואז  ימים. לאורך ה' עד  וכו ' לבש גאות 

כלה  בואי ב"פ וצ"ל  ב"ה . שנבאר כמו לביתיך ותבא

ובינה  חכמה כנגד שהם לפי רם  בקול הראשונים

צריך  מלכתא שבת  כלה בואי אבל  העולים דיצירה 

כנגד הוא שהנה לפי בקו "ר  ולא בלחש  לאמרה

כנודע. הי"ס מספר מכלל איננו  אשר דיצירה הדעת

רק נזכר לא התיקונים בס' למה תבין ובזה

הג' הפעם הזכיר ולא כלה בואי זמנין ב ' שאומרים

הב"פ  את  רק להזכיר  חשש לא כי הוא והטעם

בלחש הנאמר הג' את  הזכיר ולא בקו "ר הנאמרים

כי  ודע וכו ' הי"ס. מכלל שאינו  הדעת  כנגד  שהוא

סוד לקבל  תכוין כו ' כלה בואי  ג"פ באמרך עתה

הנפש. קדושת  תוספת 
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דודי".גגגג.... "לכה לומר נוהגים  אנו אין ולזה כמ "ש, בדוקא הוא הסדר כי מבואר בשעה"כ 

דודי" "לכה פזמון אומרים שאין תכב "ץ שלום נהר בק"ק מנהגנו .זוכן

oiireאל בית מנהגי שלום לג (בדברי וז"ל:)מנהג

מזמור פעמים ב' אומרים שבת  בקבלת

את מקיפים בעודם אותו  אומרים הב' והפעם  לדוד,

פעמים ב' אומרים המזמור ואחר הקפות, ב' התיבה 

בקו"ר ואומרים בלחש  ג' ופעם בקו "ר כלה בואי

וכו ' השבת  ליום שיר מזמור מלכתא שבת

ב' שולחנם את  מקיפים לבתיהם וכשהולכים

שאין  בימים  גם עושים כולו , הזה וסדר  פעמים,

ורק יוה "כ  ואחר העומר ימי כמו  בהם לכוין

משמע עכ "ל. בכונה . ולא  בפשיטות  כן  שאומרים

ב' השבת  ליום שיר מזמור אומרים שלא ממנו 

ועיין  בשעה "כ . שכתוב מה על סמך וכנראה פעמים

כח(כה "ח ס"ק  רסא  כפי )סי' אל בית  מנהג שכתב

שאחר יכב"ץ אל בית  חסידי ומנהג וז"ל : שכתבנו

שנית פעם לאומרו חוזרין הנזכר סדר כל שאמרו 

שכתב מה  כי והוא  הכנסת , שבבית התיבה ולהקיף 

בבית ולאומרו הנזכר סדר כל  לחזור  הכוונות  בשער

שבת לסעודת  הלחם עם  שמסודר השלחן ולהקיף 

ולהקיף הכנסת  בבית  לאומרו  חוזרים הם וכו '

בבחינת היה הראשונה באמירה כי והוא התיבה ,

כן  ועל מקיף , אור  נגד שנית  ובאמירה פנימי אור 

עכ "ל. בהקפה. ולאומרו  לחזור צריך

בשעה"כ okו. ובא"ח)שם(מבואר  ב(, אות ולא)שם 

כבר כלה בואי שאמרו  שלאחר הנוהגים כאותם

מזמור שיגמרו שאחר  העיקר אלא  פניהם מחזירים

האר"י  דברי ע"פ  שכתבנו  כמו  פניהם יחזירו  מלך ה'

תכב "ץ שלום" "נהר  חסידים בק "ק מנהגינו  וכן ז"ל.

וכן  ימים  לאורך ה' עד  למזרח פניהם  מחזירים שאין

עיקר.

חייםdpdז . עץ  פרי ע"ג (בספר צד  שהעיד)דף כתב

שהיה  המהרח"ו  על שם בהגה' ז"ל צמח מהר"י

דודי, לכה  יאמר כך אחר  וז"ל : דודי לכה פיוט אומר 

מקדם מראש  נגלה  עליך הי כבוד לומר צריך  גם

הרח"ו  נוהג  היה זה וכל וכו ', ביתא באלפא כי  נסוכה

במחברת וכן  עכ"ל. החברים לי אמרו  וכן ז"ל

ע "ב(הקודש כ וז''ל:)דף דודי לכה הפיוט  בענין כתב

דודי  לכה בפיוט  אומר  היה  זלה "ה ויטאל חיים הרב

מ"ש עיין אמנם עיי"ש . וכו ' חמלה  עלייך חמל ולא

ע"ג (בשעה "כ  סד וז"ל:)דף שבת קבלת  בסדר 

כולו  כו ' אלים בני לה' הבו מזמור ותאמר ותתחיל

בואי  כלה בואי פעמים  ג ' תאמר ואח"כ  בנעימה,

מזמור תאמר  ואח"כ  מלכתא, שבת  כלה בואי כלה

מלך  ה' תאמר  ואח"כ  כולו, וכו ' השבת  ליום שיר 

בהמשך וכן ימים. לאורך  עד  כו ' לבש סה(גאות  דף

כתב:)ע "א לדוד  שבמזמור הכונות  כל  שכתב לאחר 

משמע כלה. בואי כלה בואי כלה בואי תאמר אח"כ 

בואי  לבין לדוד מזמור  בין דבר בשום יפסיק שלא

לומר כתב לא  הנ "ל המקומות בשני הנה כלה.

האריז"ל דדעת  דס"ל ופשוט  דודי' 'לכה הפזמון

לאמרו . שלא

oke פרסיידו בכר ששון ר' מו ''ר חכמתדקדק גאון

שבת(הקבלה קבלת  ד"ה בסופו ע "ד  סא  דף עינים )פתח 

שעה"כ  שם ועיין ע "א(וז"ל : סד  הוא)דף הסדר  איך

לומר נוהגים אנו אין ולזה שם שכתב כמו  דוקא

בסידורו  זיע"א הרש "ש  רבנו  גם  עיי''ש . דודי לכה

דודי. לכה פזמון  הביא לא

oiire אל בית מנהגי שלום" לג ("דברי שלא)מנהג ,

וז"ל: דודי , לכה פיוט  לומר  שם הזכיר

לדוד, מזמור  פעמים ב ' אומרים  שבת  בקבלת 

את מקיפים בעודם אותו  אומרים הב' והפעם

פעמים ב' אומרים המזמור ואחר הקפות, ב' התיבה 

בקול ואומרים בלחש, ג' ופעם רם בקול  כלה בואי
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וכו ', השבת  ליום שיר  מזמור מלכתא שבת  רם

ב' שולחנם את  מקיפים לבתיהם וכשהולכים

שאין  בימים גם עושים כולו  הזה וסדר  פעמים.

ורק יוה"כ , ואחר  המועד ימי כמו בהם לכוין

לפנינו  הרי ע "כ . בכוונה, ולא בפשיטות  כן שאומרים

כתב וכן דודי. לכה פזמון לומר לא אל בית  שמנהג

אליהו  זכרונות  בספרו מני אליהו  דף(רבנו  ק מערכת 

כי )קלו  דודי לכה לומר נהגו  לא אל  בית  שחכמי

זיע ''א הרש "ש  רבנו  של בקודש  דעתו  לפי נהגו 

לא ששם  בשעה"כ הנכתב  כפי שבת  קבלת  לומר 

עוד ועיין ע"כ . דודי לכה לומר האר ''י רבנו  כתב

חברון יעקב בית  ק "ק מנהגי לא(בקונטרס אות )פ"ד

לכה  פיוט כלל הזכיר ולא שבת  קבלת  סדר  שכתב

דודי.

oiireחי איש בן הקדוש  ב(בספר אות וירא  פר ' )ש"ב

האר"י  רבנו דברי כפי שבת  קבלת  סדר  וז"ל:

רוח כנגד  פניו  ויחזיר  האדם יעמוד כך, הוא ז"ל

החזה  על השמאלית  יד  וישים עיניו , ויסגור מערב 

כעומד ויראה, באימה ויכוין השמאלית , על  ימין ויד 

ויתחיל שבת , קדושת  תוספת  לקבל המלך, לפני

בנעימה, כולו אלים בני לה' הבו מזמור  ואח"כ (לומר

ישראל  מנהג  כפי דודי לכה שתי )פיוט יאמר ואח''כ 

בלחש אחת  ופעם רם, בקול כלה בואי פעמים

שיר מזמור יאמר  ואח "כ  מלכתא" שבת  כלה "בואי

לבש גאות  מלך ה' ואח"כ  בנעימה, כולו  השבת  ליום

הכונות . בשער  וכנז' עיניו , יפתח ואח"כ  כולו ,

דבריו  ה(ובהמשך לכה )אות פיוט  וז"ל: עוד  כתב

הפיוט זה כי ז"ל, האר "י רבנו  בדברי נזכר לא דודי

חיוב ואין ז"ל  אלקבץ  שלמה רבנו  באמירתו ,חברו

כלה  בואי אמירת  אבל לאמרו, המנהג פשט אך

רז''ל, מדברי היא מלכתא שבת  כלה בואי כלה  בואי

האר"י  רבנו דברי וכפי ובתיקונים, בגמרא ונזכרה

ועיין  כלה. בואי באמרו היא שבת  קבלת  עיקר  ז"ל

החיים  בכף  כח(עוד ס "ק רסא סי' שבת שהביא)הלכות 

כלל הזכיר  ולא האר "י לפי שבת קבלת  סדר כל 

דודי. לכה פיוט

heyteבראשם והרש "ש  אל בית  חכמי דעת  כי

ובכל שבשעה"כ כנ"ל  הוא לאמרו  שלא

האר"י. רבנו  בשם זה דבר הובא לא שערים שמונה

דודי  לכה לומר מהרח "ו  רבנו  שנהג מה כי ואפשר

האר"י  מרבנו  קבל לא אך שלו  פרטית  הנהגה היא

האר"י  מרבנו קבלה  בזה לו היתה אם כי לאמרה,

שעהכ "ו . בספר  כותבה היה בודאי ז"ל

mrhaeלאחר דודי לכה  פיוט לומר שלא הדבר 

לסמוך  שצריך לומר , נראה לדוד מזמור 

קולות , השבעה כל  של לדוד במזמור הכוונות  את 

שעי"ז יה"ו , אהי"ה ההכאות  סדר כוונות  ואח"כ

ואת דיצירה לחב"ד דיצירה החג"ת  את מעלים

כלה  בואי לכוונות דיצירה, לחג "ת  דיצירה הנה"י

ואין  דבריאה, לנה"י דיצירה החב"ד את  מעלים שבו 

עולם של העליה לסדר פיוט באיזה להפסיק ראוי 

לשנות שלא אל  בית חכמי הקפידו  ולכן היצירה.

דודי. לכה הפיוט  את הוסיפו ולא האריז"ל מדברי

עיקר. וכן

epaxeנהר בישיבת  הנהיג זצוק"ל שרעבי מרדכי

כלל מהם לזוז בלי אל בית  מנהגי כל שלום

גם דודי. לכה אומר  היה  לא וע "כ  נימא כמלוא אפי'

זצוק"ל הכהן בכור אברהם חכם האלהי המקובל

שלום בנהר התפלל  ואח "כ  אל בית  מחסידי שהיה

בקבלת החזן בעצמו  והיה  הישיבה ממיסדי והיה

ג"פ . כלה בואי רק דודי לכה אומר  היה לא שבת

רבות שליט "א שמואלי שלום  הרה"ח מו"א נוהג וכן

בשנים.

ziaa נהגו לא זי"ע מרוז'ין הרה"ק של מדרשו 

פעם שבת , שבקבלת דודי' ב'לכה לזמר 

לעבור ונתכבד  בשב "ק שם לשבות  אורח הגיע אחת 
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הנפשד ד ד ד .... תוספת מקבלים כלה בואי שבאמירת בשעה "כ , ז "ל האר"י שכתב מה לפי

כלה , בואי משאמר וא"כ  כלה, בואי באמירת  שבת קבלת הוי הלילה, קדושת מבחינת 

עד כלום לטעום אסור  יהיה וכן מלאכה, בעשיית  נאסר גדול, היום שעדיין אפי'

.חשיקדש

השלחןהההה.... ויקיף  כהלכתה, מצויצת בטלית ויתעטף  לביתו, ילך  הנ"ל , סדר  שעשה לאחר

הבו" לדוד "מזמור מן לומר שיחזור  עד פעמים כמה  ויקיפהו עליו המסודר הלחם עם 

בשדה  שכיון מה דרך על  בו ויכוין ימים", "לאורך  עד .טוכו'

לקשטו ו ו ו .... הוי"ה אותיות ארבע כנגד שבת דמסכת  ראשונים פרקים  ארבעה יקרא כך אחר

יאהדונהי  אדני אותיות ארבע  שהיא כנז'יהכלה בהם ויכוין בנרות  יסתכל ואח"כ .

הוא שהמנהג תומו  לפי  חשב הלה התיבה, לפני

של ובנו  בניגון, פתח ואכן ובזמרה ברנן  לפצוח

יעקב אברהם רבי הרה"ק ה "ה מרוזי'ן הרה"ק

שחוק העלה בילדותו  אז שהיה  זי''ע מסאדיגורה

זה  מה לשחוק זי"ע  הרוזיינער אביו  שאלו  פניו , על

כי  אבינו  לימדתנו  לא ואמר, הילד נענה עושה,

לזכור שצריך - נאמרו אחד  בדיבור  וזכור שמור

מאחד הוא ודיבור  דיבור  שכל עת  בכל ולשמור 

קל הגה  להוציא אדם ביד ואין ומיוחד , יחיד

עושה  והלה מלמעלה , כן שיכריזו  מבלי משפתיו 

ניגון.... מזה 

ip`eמלהיב והוא זה  בפיוט  מאד שמח לכשעצמי

גדולה  בשמחה שבת  לקבלת  וגורם הנשמה

וכך  שבת , קבלת  סדר כל לאחר לשוררו  ואפשר

במקומות וכן ובמירון. ים  בבת  בישיבתינו הנהגתי

לכה שרו  פזמון שיאמרו  אל בית  מנהגי לנהוג  צים

שבת . קבלת  לאחר  דודי

ה(g"`aח. אות  כה"ח)שם כז (, ס "ק רסא .)ס'

dne מלאכה בעשיית  דנאסר  בשו"ע  מרן שכתב

מפני  היינו השבת  ליום שיר מזמור משיתחיל

שהיו  או  ז"ל האר "י רבנו דברי נתפשטו לא שבימיו

ואנחנו  המזמור, אמירת  לאחר כלה בואי אומרים 

הדברים ומקור ז"ל, האר"י רבנו  דברי אלא לנו אין

ערב :(בזוה"ק דף עקב איהי )פרשת  "דשבתא וז"ל

מארי  נפקי הוו  דא ובגין כלה, ואיהי מלכתא

אמרי  והוו  לארחא, לאקדמותא שבת  ערב מתניתין 

וחדווה  שירה  לאתערא וצריכין כלה, בואי כלה בואי

בש"ס וכן עכת "ד . לגבה" לב :(לפתורא רבי )ב"ק 

ואמרי  מלכתא, כלה לקראת  ונצא  בואו אמר חנינא

מתעטף ינאי רבי מלכתא. כלה שבת  לקראת  לה:

ע"כ. כלה בואי כלה בואי ואמר  וקאי

ע "ד(k"dryט . סו  הרש"ש)דף בסידור מובא וכן ,

18(היר"א דף כה"ח)ח"ב כח(, אות בא"ח)שם שם(,

ב אל.)אות - בית  ק"ק קודש מנהגינו מנהג ומיהו

לבית הולכים ולא פעמים ב' בביהכ "נ התיבה להקיף

עליו . המסודרים לחמים הי "ב עם השלחן להקיף

אפי' כי דע כמה ועוד  מוזכר  לא האר"י שבספרי

בביתו  השלחן סביב לעשות  לעשותהקפות  המנהג

הקפות .ב'

היר "א)שם(k"dryי. כה"ח)שם(, .)שם(,
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הרש"ש .יאבסידור

הנז'זזזז.... סדר כל  לחזור  בשעה"כ שהובא מה כי הוא יכב "ץ , אל" "בית  ק "ק חסידים מנהג

בעודם  הכנסת בבית לאומרו חוזרים הם  השלחן, בהקפת  בבית ולאומרו שבת  בקבלת 

מזמן שלום" "נהר חסידים בק"ק מנהגנו וכן פעמים. ב' הכנסת  שבבית התיבה מקיפים 

זצוק"ל  שרעבי מרדכי רבי האלקי המקובל  .יבמו"ר 

בנעימה ח ח ח ח .... כולו השירים  שיר שבת  ערב בכל  לקרות  יכב"ץ, אל" "בית ק"ק חסידים  מנהג

לבש". גאות מלך "וה' השבת" ליום שיר "מזמור שאומרים לאחר לערבית מנחה בין

תכב "ץ שלום" "נהר  חסידים  בק"ק  מנהגנו .יגוכן

שעה"כ)שם(xid"`יא. בשעה "כ.)שם(, עוד ועיין

ע"ג ( עב .)דף

במנהגים ixacיב. ג "ל (שלום  עינים)אות פתח ועיין

ע "א( סב כה"ח)דף וכ "כ  הסידור)שם(. בהגהת  וכ "כ 

ט(המודפס עמוד הוא)ח"ג  דכ"ז ודע  מנהגינו  וכן

ב' מלבד לביתו בבואו  אח"כ  אך קב"ש  בסוד 

כדי  ב "פ השלחן להקיף צריך דקב"ש הנז' פעמים

הקידוש. של דמקיפין המוחין להמשיך

כז (g"dkיג. ס "ק רס שאין )ס ' מי שמ"מ שם וכתב ,

קודם בביתו  לקרותו יש  כן עושה  קהילתו 

נוהגים מעשה ואנשי שחסידים וראיתי שיקדש ,

או  מנחה  קודם או  שטבלו לאחר אותו  לומר 

באות שם וכתב חלקם. ואשרי ואשריהם לאחריה

פשוט  והדבר להפסיקכ "ח שלא ליזהר שיש 

ואפי' אופן בשום השירים  שיר  בקריאת  בדיבור

במילין  ופירוד  קיצוץ שום  ח"ו  יגרום שלא בלה"ק

לימודים בשאר ואפי' חלילה, דרזין דרזי קדישין

וק"ו  כ"ש  וכו' שיח" עלי מלוח  "הקוטפים כתיב

הדביר פתח  קדשים, קודש  השירים ט(בשיר )אות 

במשנ "ביעו "ש. ד(ועי' ס"ק רפח  בשם)סי' שהביא

השירים שיר באומרו מאד  בוכה היה  שר "ע המדרש 

מגיעים. הדברים היכן שידע באשר

qxhpewae ישיבתינו בהוצאת  השירים שיר

קריאת מעלת  בהקדמה הקדושה

וז"ל: הובא שבת  בערב השירים שיר

הקדמונים`. מתקנת הוא  ישראל של מנהגן

השירים. שיר קודש , שבת  ערב בכל לקרוא

שמים עמודי בספר יעב"ץ הגאון שלו (וכתב  וז"ל)דף

לב ובטוב בשמחה המלך לקבל עצמו יכין אח"כ 

הרב וכתב  וכו '. אחת  בבת כולו השירים שיר  יקרא

כל לקרוא הקדמונים תיקנו  דלכך רוקח מעשה

שאומר שמי לומר שבת, ערב בכל השירים שירי

גיהנם של  מדינה  ניצול שלימה בכוונה אותו

קי"ז בו  יש  וכנגדן שעות , קי"ז שבוע בכל שפועלת 

בזוהר  כי [וזה ע "ב(פסוקים ס"ב  דף דשלש)נח איתא 

וחצי  שעה  בגיהנם, לרשעים רווחין ביום פעמים

הרי  וחצי. שעות  ארבע תפלות , לשלש  תפלה. בכל

נ"א הרי נח . גיהנם דשבת , שעות  וכ "ד שעות . כ"ז

השבוע וכללות  שבוע . בכל נייחין רשעים שעות 

קי"ז נשארו  אלו, שעות  נ"א מהם צא שעות. קס"ח

בערב לאמרו השירים שיר  תיקנו  כנגדן  שעות .

שעות מקי"ז להנצל פסוקים, קי"ז  בו  שיש  שבת,

סי' פלאג 'י כה"ח עש"ב. בגיהנם  רשעים שנידונים

ב]. אות  כח
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.aכל ואין קדשים קודש  השירים ששיר מפני

לישראל השירים שיר שניתן כיום כדאי העולם

שהאדם זו  כשעה מקודשת  שעה השבוע בכל ואין

שבת לכבוד ורגליו ידיו  פניו ורחץ  החול בגדי פשט 

שבת קדושת  אור תוספת  ומתגלה ניכר ואז  קודש 

גוף שיהיה כזו  כושר  שעת  נמצא והיכן  האדם, בגוף 

שיר לקרוא ראוי שיהיה קדושה במצב האדם

הקדשים. קודש הדביר(השירים .)פתח

.bוייחוד האהבה את  לעורר  הוא  השירים שיר

עליון  ויחוד  עילוי יש  ובשבת  ושכינתיה , קב"ה

עת זמנו  שהוא משום היחוד שיר לומר תקנו  לכן

ודבר נאמר עליו  בזמנו  פסוק  האומר  וכל דודים,

טוב. מה שפה(בעתו ובספר רחמים כסא  בספר חיד"א  הרב

.)אחת

.cשהוא השירים שיר של  וגבורתו  תוקפו  מעשה

המשכיל והאיש בתיקונים וכמ"ש הכלה, שבח

ספק אין ועי"ז קריאתו , בעת  השגחתו עיני ישים

יקראו  אם טוב ומה דמטרוניתא היכלא מבני שיהיה

השבת ביום אותו  יקרא אם  אף כי יחד, הציבור כל 

עיקר הוא שאז שבת  בערב כמו  קריאתו יעלה לא

אמירתה. שיר(מעלת  .)דברי

'ire העבודה ושורש  היסוד בזה מש"כ שער(עוד

א' פרק ילבש)העליון הטבילה, מן ובבואו  וז"ל,

ובמתון. נעים בקול השירים שיר ויאמר  שבת בגדי

מקומות . בכמה בזה"ק הובא אמירתה, מעלת וגודל

תרומה פ' ע "ב(וז "ל רמג דהוי )דף  ומאי  דהוה מאי

יהא כד שביעאה, יומא לבתר  למהוי דזמין ומאי

אצטרך  כו'' השירים בשיר איהו  כלא לה' שבת

מלה  כל נש  דבר  רישי' על עטרא ולסלקא לנטרא

בין  איהו  אמאי תימא ואי השירים, דשיר ומלה

תושבחתא שיר דאיהו  בגין  ודאי הוא הכי  הכתובים,

כל ובג"כ  לעילא, מתעטרא קא ישראל דכנסת 

קב"ה  לגבי רעותא סלקא לא דעלמא תושבחן

נמרץ. בקיצור עכ"ל דא. כתושבחתא

xdfie, התיבות בדקדוק  באמירתה מאוד האדם

בד"ת . אפילו קריאתו  באמצע  יפסיק ולא

שיר של הפסוקים  שכל לפי בספרים, כתוב ונמצא

העולמות המדות  מעלות  בסדר מסודרים  השירים 

בתיבות היטב ידקדק לא אם הקדושים , העליונים

בין  ושלום חס פירוד  יעשה הפסקות , יעשה או 

ידקדק אם ובוודאי הקדושים. העליונים מדות 

שכתב: תרומה , דפ ' הנ"ל  הזה"ק בלשון האדם

מלה  כל נש  דבר רישי' על ולסלקא לנטרא אצטרך

בעת להזהר ידע האדם בודאי השירים, דשיר ומלה

לו  אין ואם בזה. הערה ודי הנ"ל. בכל  קריאתה

בשבת יקרא אזי קודש , שבת  בערב לקרותה שהות 

עכ "ל. שיוכל. מתי
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הזוה"ק מאמרי

`"r q"x b"g

יהו"האדנ"יmixac)('bלאמר.ההיאבּ עתיהוהאלואתחנּ ן ¨¤§©©¤§Ÿ̈¨¥©¦¥Ÿ£Ÿ¨¡Ÿ¦

תחּפ יוֹ סירבּ י.וגוֹ 'עבדּ ךָ אתלהראוֹ תהחלּ וֹ תאּת ה ©¨©¦¨§©§¤©§§§¦¦¥¨©

aezky dn yxtl micwd ,gzt iqei iax ,df weqt yxtl ick,diryi)(glויּ ּס ב©©¥
dlhazpeיהוהאלויּ תּפ לּ להּק יראלפניוחזקיּ הוּ  eal zexiwn lltzd ¦§¦¨¨¨¤©¦©¦§©¥¤§Ÿ̈

dkfy dxezd gka lkde ,a"derl digz `le f"dera dz` zn ik jzial ev ly dxfbd epnn

xn`e dxez ly dgaya micwd okl ,l`xyi llkl cnll.הוּ אכּ ּמ ה,חזיּת א ¨£¥©¨

d`xe,כּ לּ אעלעלּ אההוּ אוכּמ ה,דאוֹ רייתאּק יפאּת חילא `a ¥¨©¦¨§¨§¨§©¨¦¨¨©Ÿ¨

zeevnd iwqr x`y lk lr dlrp `ed dnk cre ,dxezd sweze wfeg `ed dnk cr.דּ כל§¨
wqeryותּת אימעלּ אידחיללא,בּ אוֹ רייתאדּ אׁש ּת דּ למאן in lk ©§¦§©©§¨§¨¨¨¦¥¦¨¥§©¨¥

mipezgzd miwifnd on `le ,mipeilrd mibxhwnd on `xizn epi` ,dxeza.דחילולא §¨¨¦

mlera,דּ עלמאבּ יׁש יןמערעוּ רין miybxznd mirx mirbte mixwnn `xizn epi`e ¥¦§¦¦¦§¨§¨

dpkq mewna oncfiyk me`zt mc`d lr mi`ay.בּ אילנאאחידדּ איהוּ בּ גין §¦§¦¨¦§¦¨¨

dxezdדּ חיּ י yxey eay `"f ceq `edy miigd ura feg` `edy itl,מנּ יּה ואכיל §©¥§¨¦¦¥

eznypיוֹ מאבּ כל df ici lre ,dxezd z` cnely epiidc ,mei lka eizexitn lke`e §¨¨

ezxez ici lr `"fl rtypd oigend rtyn zipdp.
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קׁש וֹ טבּ ארחלמיהךְ ,נׁש לברליּה אוֹ ליףאוֹ רייתאדּ הא §¨¨§¨¦¥§©¨§¥©§Ÿ©§

ji` el dxeny l"x ,zn`d jxca zkll mc`l zcnln dxezd ik ,xne`e jiynne

`hg `xi xea oi` ixd zeevna weqri elit`y ,dxez ila ok oi`y dn ,zeevnd lk z` miiwi.
dlHal)`iddlB(dxfzcnlneמאריּה קּמ ייתוּ בהיךְ עיטאליּה אוֹ ליף ¦¥¥¨¥¨©¥¨¥§©§¨§©¦§¥¨

oerd xneg rci cenild jezn ik ,epew iptl aeyi ji` dvr el zpzepe eze`. ּואפילּ ו©£¦
eilrמנּ יּה ויסּת לּ קיתבּ ּט לכּ לּ א,מוֹ תאעליּה יתגּ זּ ר dxfbpy elit`e ¦§©©£¥¨Ÿ¨¦§©©§¦§©©¦¥

lhazz ,(ediwfg aqie weqta lirl ligzd eay) ,jlnd ediwfg lr d"awd xfby oirk ,dzin

zenl dlgy ediwfg oirk miiwzdl dxfbd dligzd xak elit`e ,epnn wlzqze dxfbd lk

`txzi df lk mr,עלוֹ יׁש ריאולאeini etqezi cer `l` ,eilr dxfbd dxyz `le §¨¨§¨£

ediwfgl mipy e"h etqezpy oirk.`hir)xacWpi`dA`nlr(עיבּ דּ אועל ¥¨§©¨§©¨§¨§©¨¨¥

jixvמנּ ּה יתעדּ יולא,ולילייממאאוֹ רייתאבּ לאׁש ּת דּ לא ok lre §¦§©§¨§¨§¨§¨¨§¥¥§¨¦§©¥¦©

mlerl dpnn lhazi `le xeqi `le ,dlile mnei dxeza weqrl,הוּ אהדא ¨¨

dlile,ולילהיוֹ מםבּ וֹ והגית`)(ryediדכתיב, mnei ea zibde aezky edf ¦§¦§¨¦¨¨¨©§¨

"dlile mnei" k"yne ,ala `ed dxezay oeibd lk ik ,dlilae meia dxeza zppeazde ,i"yxt

eziign iwqrn iept `vniy zr lka epiid.אוֹ ,אוֹ רייתאמינּ יּה אעדיואי §¦©§¥¦¥¨§¨

dxezd,חיּ ימןאתּפ רׁש כּ אלּ וּ ,מנּ ּה אתּפ רׁש  z` epnn lhae xiqd m`e ¦§¨©¦©§¦¦§¨©¦©¥

iig `id dxezd ik ,miigd on cxtp eli`k el aygp ,dry itl wx dpnn cxtpy elit` e`

mc`d.
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ערסיּה עלבּ ליליאסליקאיהוּ כּ דנׁש דברעיטא,חזיּת א ¨£¥¥¨§©¨©¦¨¦§¥§¨©©§¥

oeyil ezhn lr dlila dleryk ,mc`l daeh dvr ,d`xe `a,לקבּ לאבּ עי ¨¥§©§¨

zeklnׁש ליםבּ לבּ א,דלעילּ אמלכוּ תאעוֹ לעליּה  ler eilr lawl jixv £¥©§¨¦§¥¨§¦¨¨¦

mly ala dhnd lry rny z`ixwa miny.גּ בּ יּה למימסרוּ לאקדמי §©§§¥§¥§©©¥

oecwtaאוּ קמוּ ּה והא.דנפׁש יּה ּפ קדוֹ נא eytp xeqnl micwi dpiyd iptle ¦§¨§©§¥§¨§

zeklna eytp z` lelkie ,epnn dplhz `idy mcew ,igex ciwt` jcia weqta ,dpikyl

mixagd ok ex`ia xak ixde ,zeliv`e,טעמאטעמיןעלמאדּ כלבּ גין §¦§¨¨§¨¨£¦©§¨

`zgדמוֹ תא `id dpiyd ik ,dzin mrh minreh mlerd ipa lk dpiyd zra dlilay itl §¨

dzina miyyn,בּ עלמאׁש ריאדמוֹ תאאילנאדּ האdxey zend oli` ik §¨¦¨¨§¨¨§¨§¨§¨

`xhqd lr zhley `ide ,rxe aeh zrcd ur zpiga `idy zeklnd epiid ,mlera hleye

zend oli` z`xwp okl ,dpnn miwpei mde ,dlyn lka ezeklne ceqa ,dlila hleyd `xg`,
mtebnוסלקין,נפקיןנׁש אדבנירוּ חיוכל mi`vei mc` ipa zegex lke §¨¥¦§¥¨¨¨§¦§¨§¦

miycg ceqa ,ycgzdl ick mbe ,meid ly mlrt lk lr oeayge oic zzl dlrnl milere

mixwalואתטּמ רן)`"qExQnz`e( גּ בּ יּהzeklnc ceqia dlv` mixzzqne.וּ בגין §¦§©§¨§¦§©¨©¥§¦

oecwta,לאתרייהוּ ייביןּת כּ לּ הוּ ,בּ פקדּ וֹ נאדּ אינּ וּ ן dl exqnp mdy itle §¦§¦§¨ª§¨§¦§©§©§

mdilra mitilgn mpi`e mtebl mnewnl mixfeg mlek okl ,dpecwta zpn`p zeklnde.

נפיקוכרוֹ זא,ליליאבּ פלגּ וּ תצפוֹ ןרוּ חאּת ערכּ ד,חזיּת א ¨£¥©¦§©©¨§©§¥§¨§¨¨¨¦

zegixand `ni`c zexeabd ceq `ede ,dlild zevga oetv gex xxerznyk d`xe `a
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ribny cr ,ieky `xwpd l`ixab j`ln ici lr `vei fexke ,mlerd on d`nehd zegk lk z`

mzpiyn mc` ipa z` miviwne mi`xewe dfd mleray milebpxzl fexkd.וקוּ דׁש א§§¨

דּ צדּ יקיּ יארוּ חיהוֹ ןבּ לאׁש ּת עׁש עאדעדןלגנּ תאאתיהוּ אריךְ בּ  §¦¨¥§¦§¨§¥¤§¦§©§§¨§¥§©¦©¨

zegexa ryrzydl ,dlild zevga dyrpd d`le awri cegi ceqa ,ocr obl `a d"awde

`edd cegi mexbl o"n ceqa milerd miwicvd,מתכּ וּ וניכּ דין`"p)ixrYn(כּ ל §¥¦§©§¥¦§£¥¨

קדּ יׁש אלמלכּ אליּה לׁש בּ חא,היכלאבּ ניוכל,מטרוֹ ניתאבּ ני §¥©§¦¨§¨§¥¥¨¨§©§¨¥§©§¨©¦¨

zeklnn ytp el yiy in lk epiidc ,dpikyd ipa lk mzpiyn mixxerzn dlild zevga f`

,d`ixad zelkidn dnyp el yiy in lk epiidc ,lkidd ipa lke `lkid ipa lke ,zeliv`c

dxezd igaya `"f yecwd jlnl gayl ick ,dlild zevga minwe mixxerzn el` lk.
אתיבכּ לּ הוּ ,בּ ידּה דּ אתמּס רןדּ רוּ חיןּפ קדּ וֹ ניןאינּ וּ ןכּ לוּ כדין §¥¨¦¦§¦§¦§¦§©§¨¦©ª§¨¦

dzrלמאריהוֹ ן ,dpiyd zra dpikyd cil exqnpy zegexd ly zepecwtd mze` lk f`e §¨¥

mtebl mdilral mlek z` zxfgn `id dlild zevga.עלמאדבניורוּ בּ א §¨¦§¥¨§¨

zeklnnׁש עתאבּ ההיאמּת ערין ytp mdl yiy dl` lk epiidc ,mlerd ipa aexe ¦§¨¦§©¦©£¨

dlild zevga mzpiyn mixxerzn zeliv`c,אתיבדּ כלּ הוּ קדּ וֹ ניּה ּפ והא §¨¦§¥§ª§¨¦

mdilraלגבּ ייהוּ  mitilgn mpi`e ,mdil` zxfgn `id mc` ipa lk ly oecwtd z`e §©©§

gex xxerzn f` ik ,dlild zevg cr wx ,zeklnd lv` oecwtd oi` ik ,e"gxd azke .mlerl

ly cgtd lhazn okl ,mlerd on d`nehd gex z` zgxand ,dxeab gex `idy mlera oetv

mixxerzn mlerd ipa aex okle ,onewnl zenypd z` zxfgn zeklnde ,mipevigd zfig`

dvex dnypdy iptn `ed f` ,mixxerzn mpi`y miyp` yi m`e ,dry dze`a mzpiyn



ואתחנן הזוה"קפרשת מאמרי

כ 

mr zehheyn ode ,dlrnl zelrl ekf `l zenypd oze`y zngn minrtl e` ,mlera hheyl

.(`"r lw sc dnexz 't xdfa xkfpk) d`nehd gex.

lkiddקיּ וּ מייהוּ בּ קיימיעלּ אההיכלאדּ בניאינּ וּ ן ipa dl` ,yxtne ¦¦§¥¥¨¨¦¨¨¨§¥§¦©§

mcnrna micnerd dpikyd ipa mdy oeilrd,מׁש ּת דּ לימּת ערי ¦§¨¥¦§©§¥

ׁש בּ חּת אבּ  lyדאוֹ רייתאתוּ  dgaya miwqere ,dlild zevga mixxerzn md §§©§¨§¨§¨

dxez,יממאדּ נהירעד,ישׂ ראלבּ כנסתוּ מׁש ּת ּת פיzqpka mitzzyne ¦§©§¥¦§¤¤¦§¨¥©§¨¦§¨¨

wqr ici lre ,dpikyd zelb ceqa d`ixad mlerl zevga dcxiy dpikyd `idy l`xyi

`id zixwird dlrnd ik ,meid xe` xi`ny cr ,zeliv`l dnewnl dze` milrn dxezd

llk dpiya wiqti `le ,lltzdl jlie ,xwead xe` cr dxezd wqra mc`d lczyiy.כּ ד©
dlkidהיכלאבּ ניוכל,היא,צפראאתי ipa lke dpikyd ,xwead `ayk ¨¥©§¨¦§¨§¥¥¨¨

dipewiza zewqere dil` zekiiyd zeytpd ody`Mlnc)( ּלגבּ יאתייןכּ לּ הו §©§¨ª§¨§¨§©¥

zeliv`l,קדּ יׁש אמלכּ א dcec mr dler dpikyd f` ik ,yecwd jlnd l` ze`a mlek ©§¨©¦¨

dzelr zra dnr eze` dlrz `id ,`zipexhnc `lkid ipa ceqa dnr xyewn `edy ine

xgyd zltza,והא.וּ מטרוֹ ניתאדּ מלכּ אבּ ניןאּק רוּ ןואינּ וּ ן §¦¦§§¦§©§¨©§¦¨§¨

ex`iaאוּ קמוּ ּה  xake ,mkidl` 'dl mz` mipa ceqa ,dklnde jlnd ipa mi`xwp dl`e §

mixagd ok.

xweadבּ כלּ ארמיּה גּ לנּק אהבּ עי,צפראאתיכּ ד `ayk ,xn`y dfe ©¨¥©§¨¨¥§©¨¨©§¥§Ÿ¨

eici lehie envr dptiy ici lr dfe ,lka envr xdhiy mc`d jixv ,dltzd iptl

diyrd mler zeipevig z` owzi dfae ,ie`xk,זייניּה וּ למיזן,epiif ilka oiicfdle §¥©©§¥



ואתחנן הזוה"קפרשת מאמרי

כא 

zeliv`e d`ixa dxivi zenler zeipevig dfa owzle ,oiltze zilha shrzdl epiidc,
cegiקדּ יׁש אמלכּ אעםלאׁש ּת דּ לא mexbl epiidc ,yecwd jlnd mr lczydl §¦§©§¨¦©§¨©¦¨

mely miya lgxe awri,בּ מטרוֹ ניתאאׁש ּת דּ לבּ ליליאדּ האwqra ik §¨§¥§¨¦§©©§©§¦¨

`xwpd awri ipewz z` owzi meic dltzd wqrae ,zeklnd zcn oewiza wqr dlila dxezd

`yicw `kln.מלכּ אעםלּה לזוּ וגא,מטרוֹ ניתאעםאתיאהׁש ּת א ©§¨¨§¨¦©§¦¨§©§¨©¦©§¨

zkxaa awri `edy jlnd mr dze` cgiil ,zeliv`l dpikyd mr dlere `a `ed xwaa dzr

mely miy.

zialבּ קרבּ ניןרמיּה גּ מדכּ י,ניׁש ּת אכּ לביאתי `a ,xne`e yxtn dzre ¨¥§¥§¦§¨§©¥©§¥§¨§¨¦

'qna) l"fg xn`nk) mixtknd zepaxwd ici lr eize`hgn eytp xdhne zqpkd

aixwd eli`k my` zxeza ,z`hg aixwd eli`k z`hg zxeza wqerd lk ,(a"r iw sc zegpn

diyrd mler zeinipt owzn df ici lre ,(my`,ׁש בּ חּת ייהוּ מׁש בּ ח דדודבּ תוּ  §©©§§©§©§§¨¦

dfaeמלכּ א ,dxnfc iweqta epiidc jlnd cec ly eizegayza d"awl gayn `ed jk xg` ©§¨

dxivid mler zeinipt owzn.בּ ריׁש יּה ,ּת פיליןאחיד`"q)ADici ©¦§¦¦§¥¥¦¥

DiWixaE(בּ גדפיּה וציציתdf ici lre ,ey`x lre eci lr oiltz `yepe fge` `ed §¥¥§¦¦§©§¥

dfae ,ea shrzne ecba itpka ziviv el yie ,zeliv`e d`ixad mler zeipevig owzn `ed

,llk jxc mxikfdl o`k ezpek ik ,zivivl oiltz micwdy dn) ,dxivid mler zeipevig owzn

(iav zxhr 'ir ,mcew aeygd hwp ,inp i` .e"gxd ,dyrnd xcq lr mxcql yg `le,
zia"`אוּ קמוּ ּה והא.לדודּת הלּ האוֹ מר `"tl`a xceqny cecl dldz xne` ¥§¦¨§¨¦§¨§

mixagd ok ex`ia xake ,mi`exad lkl oefnd zepkd gay eae,קּמ יצלוֹ תאצלּ י ©¥§¨©¥



ואתחנן הזוה"קפרשת מאמרי

כב 

idy`מאריּה  ,xvei zkxaa ayeinc dltz epiid ,epew iptl ezltz lltzn jk xg` dpd ¨¥

d`ixad mler zeinipt oewz,כּ גוונא,למיקםבּ עיבּ צלוֹ תא`"q) ¦§¨¨¥§¥©§©§¨

`bEEfa(עלּ אידּ מלאכיzeinipt owzl oiekle ,dcinrd zltza cenrl jixv jk xg`e §¦¨§©§£¥¦¨¥

dxyi lbx mdilbxy dlrn ik`ln oirk cenrie ,zeliv`d mler,לאתחבּ רא§¦§©§¨
zltzaהעוֹ מדיםאּק רוּ ןדּ אינּ וּ ן,בּ הדייהוּ  ik ,mdnr xazzdl jixve ©£©§§¦¦§¨§¦

micner mi`xwp md ik ,mik`lnd mr mixazzn dcinrd,אמרדאּת כּ מהenk §¨§©§¨¥

xn`py,dixkf)(bהעוֹ מדיםבּ יןמהלכיםלךָ ונתּת יmik`lndy mrhde §¨©¦§©§§¦¥¨§¦

mlerl miniiwe micner mdy itl ,inp i` ,daiyi mdl oi`y itl i"yxt micner mi`xwp.
ealבּ עוּ תיּה ויתבּ ע,מאריּה קּמ ירעוּ תיּה וּ לכוּ ונא z` oiekiy jixve §©§¨§¥©¥¨¥§¦§©¨¥

zeirvn`d zekxaa eizeywa z` ywaie ,d"awd iptl.

ׁש עתא,חזיּת א ,מערסיּה ליליאבּ פלגוּ תקאיםנׁש דברבּ  ¨£¥§¨£¨§©¨¨¦§©§¥§¨¥©§¥

dryaעליּה קאריכּ רוֹ זא,באוֹ רייתאלאׁש ּת דּ לא ,d`xe `a §¦§©§¨§¨§¨¨¨¨¥¨¥

eilr `xew fixknd ,dxeza weqrl dlild zevga ezhnn mw mc`y,ואמרmildz) §¨©

(clwיהוהבּ ביתהעמדיםיהוהעבדיכּ ליהוהאתברכוּ הנּ ה ¦¥¨§¤§Ÿ̈¨©§¥§Ÿ̈¨Ÿ§¦§¥§Ÿ̈

ie`xkבּ לּ ילוֹ ת 'd z` jxal zekxaa ezrc oiekiy exidfdl `ed fexkd.דכּ הׁש ּת א ©¥©§¨©

עליּה אריקרוֹ זאכּ ההוּ א,מאריּה קּמ יבּ צלוֹ תאקאיםאיהוּ  ¦¨¦¦§¨©¥¨¥©¨¨¨¥£¥

eilr `xew fixknd eze` ,epew iptl dltza cner mc`dyk xwaa dzrונתּת י,ואמר §¨©§¨©¦

mlerayהאלּ ההעמדיםבּ יןמהלכיםלךָ  ocr obl zelrle zkll dkfiy 'it §©§§¦¥¨Ÿ§¦¨¥¤

el lrnn micner mitxy y"nk ,mitxy mi`xwpd mik`lnd oia d`ixad.



ואתחנן הזוה"קפרשת מאמרי

כג

miiqyמאריּה קּמ י)mi`we)`hirAרעוּ בּ צלוֹ תאדּ מסיּ יםבּ תר xg` ¨¨¦§©¥§¨¦§§¨¦§¥¨©¥¨¥

'ebe it ixn` oevxl eidi xn`y ,epew iptl oevxa ezltz z` mc`d,̈הא
ex`iaדלבּ אבּ רעוּ תאנפׁש יּה למימסרדּ בעי,אוּ קמוּ ּה  ixd §§¨¥§¥§©©§¥¦§¨§¦¨

df ici lre ,dnily dpeka ald oevxa mit` zlitpa eytp xeqnl mc`d jixvy ,mixagd

'd lelg ly oeer elit` ,eizeper lk el milgnp,דּ אצטריךְ אתרלההוּ א §©£©§¦§¨¦

zeklnd l` epiidc eytp xeqnl jixvy mewnd eze`l.ליּה איתעיטיןוכּמ ה §©¨¥¦¦¥

zevrבּ כלּ אנׁש לבר dnk zpzep dxezd ik ,xac lka mc`l el yi zevr dnke §©¨§Ÿ¨

mixacd x`yae dltzd zebdpda mc`l zeaeh.דצלוֹ תאוּ בׁש עתאע"ב)ר"ס(דף §¨£¨¦§¨

q)(`niiqezltz"`קיימא lk z` miiqe xnb mc`y dryae,מלּ יןאינּ וּ ןכּ ל ¨§¨¨§¨¨¦¦¦

ivedy`צלוֹ תאבּ ההיאמּפ וּ ּמ יּה נׁש בּ רדּ אּפ יק mixacd mze` lk §©¦©¨¦¥§©¦§¨

dltzd dze`a eitn mc`d, ּאויריןוּ בקעין,לעילּ אסלקיןכּ לּ הו ª§¨§¦§¥¨¨§¦£¦¦

epiidcדּ מטוּ אתרלההוּ אדּ מטוּ עד,וּ רקיעין ,dlrnl miler mlek §¦¦©§¨§©£©§¨

mewnl miribny cr ,miriwxe mixie` mirweae ,dlrnl dler eit lad ly ipgexd wlg

zeltzn epewl mixzk xyewd l"cpq j`ln cil zeltzd zlaw mewnl epiidc ,miribny

l`xyi ּעטרהמנּ ייהוּ ועביד,דמלכּ אריׁש אבּ וּ מתעּט רו ¦§©§§¥¨§©§¨§¨¦¦©§£¨¨

minlerd ig y`xl dxhr mdn dyer j`lnde ,`"f jlnd y`xa mixhrzne.והא§¨
,הוּ אריךְ בּ לקוּ דׁש אנׁש רבּ דבעיצלוֹ תא,חבריּ יאאוּ קמוּ ּה  §©§©¨§¨§¨¥©¨§§¨§¦

hkחנוּ ניםּת צלוֹ תאדיהאלכוּ ונא sc zekxa 'qna) mixagd ex`ia ixde §©§¨¦¥§¨©£¦
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כד

mipepgza ezltz didzy oiekl jixv ,d"awdn mc`d ywany dltzd ,(a"r.מנּ לּ ן¦©©
df xac micnel ep` oipn.דּ כּת יב,מּמ ׁש הea aezkyיהוהאלואתחנּ ן. ¦Ÿ¤¦§¦¨¤§©©¤§Ÿ̈

"dltz"מעליאצלוֹ תאאיהוּ דּ א ik rc .lawzdl die`xd daeh dltz `id ef ¨¦§¨§©§¨

el` lk exn`p df lre ,mzq dltz z`xwpy ,"dxyr dpeny" zltz `id oldl dxen`d

zekldd.

inרגלוֹ ילכוּ ונאבּ עי,בּ צלוֹ תאדּ קאיםמאן,חזיּת א ,d`xe `a ¨£¥©§¨¦¦§¨¨¥§©§¨©§

dxyi lbx mdilbxe ceqa ,ef lv` ef eilbx xagl jixv dltza cnery,
xakeמלכּ אקּמ ידּ קאיםכּ מאן,ריׁש יּה לחפיאוּ בעי.ואוּ קמוּ ּה  §§¨¥§©§¨¥¥§©§¨¦©¥©§¨

mdilbxe xn`py ,eilbx z` oiekl jixv lltznd l"fe ,a"r i sc zekxa 'qna) l"fg edex`ia

jlnd iptl cnery ink ezilha ey`x z` zeqkl jixve ,(dxyi lbx.למכסייהוּ בעי ¨¥§¦§§¨

`"q) (`iiqknl)`nYq`l(ׁש כינּת איסּת כּ לדּ לאבּ גין,עינוֹ י zeqklבּ  jixve §¦§§¨§©§§¨¥§¦§¨¦§©©¦§¦§¨

dpikya lkzqi `ly ick ezilha eipir z`.סבאהמנוּ נאדרבוּ בספרא §¦§¨§©©§¨¨¨

aq`דצלוֹ תאׁש עתאבּ עינוֹ ידּ פקחמאן,אמר `pepnd ax ly extqae ¨©©§¨©¥§¨£¨¦§¨

dltzd zrya eipir gzety in ,xn`, ֹבּ ארעאעינוֹ ימאיךְ דּ לאאו, §¨¨¦¥§©§¨

mivrdהּמ ותמלאךְ עליּה אקדּ ים elit` ,ux`d cvl eipir lityn epi`y e` ©§¦£¥©§©©¨¤

eipir litydl el did zegtl e` l"x iepir ji`n `lc e` aezky dn ,inp i`) ,(n"wn) eipir

eale dhnl eipir oziy jixv lltznd (a"r dw sc zenai 'qna) y"nk .onivrd `l m`

zend j`ln eilr micwn ,('i ze` d"v 'iq miigd ska 'ire ,(e"gxd) dlrnl,וכד§©
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כה

zryaדׁש כינּת אבּ נהירוּ יסּת כּ ללא,נפׁש יּה ּת יּפ וֹ ק eytp `vzyke ¦©§¥¨¦§©©¦§¦¦§¦§¨

la` ,ige mc` ip`xi `l ik y"nk ,dpikyd xe`a lkzqdl dkfi `l ,mlerd on ezxiht

dfl dkfi `l `ede ,mi`ex mzzina,בּ נׁש יקהימוּ תולאdpikya zewaczd `idy. §¨¨¦§¦¨

ׁש כינּת אדּ מזלזלמאן zryaבּ  da lkzqny ici lr dpikya lflfny in ik ©¦§©§¥¦§¦§¨

dltzdבּ יּה דאצטריךְ ׁש עתאההוּ אבּ הוּ א,מתזלזל`ed dyrp ¦§©§¥§©¨£¨§¦§¨¦¥

dl jxhviy drya lflefn,דכתיבהוּ אהדאaezky edf,l`eny)`(aכּ י ¨¨¦§¦¦

ׁש כינּת אדּ אסּת כּ למאןהאי.יקלּ וּ וּ בזיאכבּ דמכבּ די ,בּ  §©§©£©¥Ÿ©¥¨©©§¦§©©¦§¦§¨

ׁש עתא edy`מצלּ יאיהוּ דּ בּ  drya dpikya lkzqny in edfe ,mdil`n elwi 'it §¨£¨§¦§©¥

lltzn.

דּ ודּ אילינדעאלּ א.בׁש כינּת אלאסּת כּ לאיכילוהיךְ  §¥¨¦§¦§©§¨¦§¦§¨¤¨¦§©§©©

dpikya,קּמ יּה קיימאׁש כינּת א lkzqdl mc`d leki ji`e l`eye §¦§¨¨§¨©¥

gkep jal mink ikty y"nk ,ecbpk zcner dpikyd i`ce ik ,zrcl mc`l ie`x `l` aiyne

zefr dxen dfy dcbpk eipir gzti `l okl) ,ecbpk zcnerd dpikyd iptl epiid ,'d ipt

(eipira daeyg dpi` eli`ke ,miny `xen xqege,דכתיבהוּ אהדאedf ¨¨¦§¦

aezky,diryi)(glׁש ארידּ תּמ ן,הּק יראלפניוחזקיּ הוּ ויּ ּס ב ©©¥¦§¦¨¨¨¤©¦§©¨¨¥

xiwׁש כינּת א z`xwpd dpikyd dxey eipt cbpk my ik.עיאבּ לאכּ ךְ בּ גין §¦§¨§¦¨¨©§¨

didiואוּ קמוּ ּה ,הּק ירוּ ביןבּ ינוֹ חוֹ צץלמהוי `l ,df lr fnxl jkle §¤¡¥¥¥¥©¦§§

oic l''fg ecinrd xake ,dpikyd oial epia l"xe ,dltzd zrya xiwd oiae epia uveg xac

edex`iae df.
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כו 

בּ קדמיתאדמאריּה ׁש בחאלסדּ ראבּ עי,בּ צלוֹ תאדּ קאיםמאן ©§¨¦¦§¨¨¥§©§¨§¨¨§¨¥§©§¦¨

zekxa ylya ,dligza mewn ly egay xcql jixv ,dltza cnery in ,cer xn`e

zepey`xd,בּ עוּ תיּה יתבּ עוּ לבתרzekxa a"ia ,ezywa z` ywai jk xg`e §¨¨¦§©¨¥

zeirvn`d.וגוֹ 'החלּ וֹ תאּת ה,בּ קדמיתאאמרהכימׁש הדּ האik §¨Ÿ¤£¦¨©§©§¦¨©¨©¦¨§

z` jcar z` ze`xdl zelgd dz` epiidc ,mewn ly egay xn` dligza ,dyn xn` jk

'ebe dwfgd jci z`e jlcb.וגוֹ 'אעבּ רהוּ לבּס וֹ ףd"awdn ywiae lltzd seqale §©¤§§¨§

'ebe daehd ux`d z` d`x`e `p dxar`.

הפרשה מאמרי

לאמר" ההוא בּ עת ה' אל כג)"ואתחנּ ן (ג, ¨¤§©©¤¨¥©¦¥Ÿ

ספקות ללא כשהיא בכוונה התפילה מעלת

באבידוע תשעה בליל היה רעה, הארץ דיבת והוציאו המרגלים שחזרו בתעניתשהזמן (כדאיתא

ובמדרשכט.) במדבר, וימותו ישראל לארץ יכנסו שלא אבותינו על נגזר שעה ובאותה ,

ל"ג) ס"ס הפתיחות סוף רבא היו(איכה במדבר, בהיותם באב בתשעה ושנה שנה שבכל מובא,

שכל חסד איתם ונעשה שנה, ארבעים במשך איש אלף עשר ששה או עשר כחמשה מתים

שקם מי ובבוקר לקברים, נכנסים ישראל כל והיו באב, תשיעי בליל לעצמו קבר חופר היה אחד

ההיא". "בעת במלים הדגש יובן ובזה בעפר. אותו מכסים קם שלא ומי קם,
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כז

יקוםנתאר מי שיודע מי שאין בזמן עצמם, את מכינים ישראל עם היו וכיצד איך לעצמנו

להם שיכפר הוא ברוך לקדוש ומתחננים בוכים מתפללים, שהיו ובוודאי לא, או למחרת

כי שלימה, מספיק הייתה לא תפילתם עדיין אבל בבוקר. למחרת לקום ושיזכו עוונותיהם על

שנים עוד יתברך השם בעזרת נחיה שמא השנה? שנמות אמר 'מי בליבם: עברה מחשבה

הייתה תפילתם אומנם ולכן, ימות. לא שהוא "מרגיש" האדם העולם, טבע הוא כך הן רבות...'

עדיין כי הגזירה, את לבטל בכוחה שיהיה עד כך, כל חזקה היתה לא עדיין ברם הלב, מעומק

כשהגיע במדבר, להיותם האחרונה בשנה אבל ימותו. שלא מאלה אני אולי חושב, החושב היה

חיים, שנשארו אלו הם שרק ביודעם האחרונים, איש אלף עשר החמישה אותם כל באב, ט' ליל

תשובה עשו הפעם שלמחרת, בוקר אור יראו שלא בטוחים בהיותם האחרון, היום להם ושזה

מתעוררים כולם בבוקר והנה גדולות. בבכיות החוזק, בכל לבם מכל והתפללו כמותה, שאין

לנס ויהי הנ"ל)משנתם איכה במדרש באב(כמתואר ט' וליל בתאריך, טעינו אולי אמרו, כן על .

למחרת אולם לקבר, שנכנסו קודם בבכיות ותפילה תשובה ועשו שבו ולכן בלילה, היום הוא

כך, ובראותם במלואה, הלבנה זרחה השעה שבאותה באב, ט"ו עד עשו וכך התעוררו... שוב

הגזירה. שנתבטלה ידעו

הגזירהאולם שתתבטל האחרונה בשנה שנשארו אלו כל זכו באמת מדוע השאלה נשאלת

בלי כשהיא הלב, מכל התפילה מעלת את רואים אנחנו שכאן אלא חיים, כולם וישארו

תפילתם. התקבלה אז רק תעזור, התפילה שרק כשידעו מחשבות, או ספקות

מי למד התפילהמשה כח את שראל

ישראלולכן לארץ יכנסו שלא לכולם אמר הוא ברוך שהקדוש אף שעל משה ראה כאשר

לפלא, והיה הגזירה מעליהם נתבטלה והתשובה התפילה ידי על זאת ובכל במדבר, וימותו

ההיא". בעת ה' אל "ואתחנן שנאמר מה וזה הגזירה, שתתבטל אתפלל אני גם כן, אם אמר:

השם לי יעזור ואולי חזק, יתפלל אני גם רבנו, משה אמר פרי, תפילתם שנשאה שראה בעת

"ואתחנן" כמנין תפילות תקט"ו כוחו בכל הוא ברוך לקדוש התפלל כן על לארץ. ויכניסני יתברך

כאן) אגדה .(מדרש

נסתלקנמצנו השלום עליו רבנו ומשה אב, בט"ו היו רבנו משה של תפילותיו שהתחלת למדין,

כנודע באדר בשבעה שנה יג:)באותה אלול(מגילה שמר"ח חדשים ששה תחשב אם .

קע"ז, הימים, מספר בידך יעלו חסרים, ושלשה מלאים, חודשים מהם ששלשה כיון אדר, לר"ח

ובסך ימים, כ"ג עוד לנו הרי אדר, מחודש ימים שבעה ועוד ימים, ט"ז אב מר"ח נשארו ועוד



ואתחנן הפרשהפרשת מאמרי

כח

תחנון, בהם אומרים שאין שבתות ימי כ"ח יש הימים ובאלו מאתיים. הימים מספר עולה הכל

תפילות. שלש מתפלל רבינו משה היה ויום יום שבכל כן, אם נמצא ימים, קע"ב בידינו נשארו

ט"ו מיום תחשב המנחה, בשעת קודש שבת ביום נסתלק ע"ה רבנו ומשה וצהרים, ובוקר ערב

"ואתחנן". כמנין בגימט' העולים תפילות תקט"ו בידינו ויעלו הנזכר, בעת באדר לז' עד אב

זאתומכאן, בכל הגזירה, עליו שנגזרה פי על שאף התפילה, של כוחה גדול מה לומדים אנו

עשרה וחמש מאות חמש "ואתחנן"- כמנין והתפלל הרפה ולא בתפילה רבינו משה עמד

הגזירה.(תקט"ו) לבטל התפילה בכח שיש ידע שמשה מפני וזאת התייאש, ולא תפילות

בכוונה תפילה

הנביאכן נשלח ורביה, בפריה עסק שלא שמשום המלך, חזקיה אצל התפילה כח את ראינו

לו אמר וכה אליו א)ישעיה כ, ב, בברכות(מלכים ושנינו תחיה". ולא אתה מת כי לביתך, "צו

י.) בן(דף לו אמר הבא. לעולם תחיה ולא הזה, בעולם אתה מת תחיה? ולא אתה מת כי מאי

של צוארו על מונחת חדה חרב אפי' אבא, אבי מבית מקובלני כך וצא, נבואתך כלה אמוץ,

לאמר". ה' אל ויתפלל הקיר אל פניו את חזקיהו "ויסב מיד הרחמים. מן עצמו ימנע אל אדם,

בגמרא עוד ע"ב)ואמרו לבו,(שם מקירות שהתפלל לקיש, בן שמעון רבי אמר "קיר"? מאי

יט)שנאמר ד, היתה(ירמיה והתוצאה לבי". קירות אוחילה מעי ה)"מעי פסוק ה'(שם אמר "כה

בית תעלה השלישי ביום לך, רופא הנני דמעך, את ראיתי תפלתך, את שמעתי אביך, דוד אלהי

אף הנה שנה". עשרה חמש ימיך על והוספתי לבטלה,ה' התפלה בכח גזרה, נגזרה שכבר פי על

לעיל. כנזכר מלהתפלל אותו מנע הוא ברוך שהקדוש אלא רבנו, משה שכן וכל

מתוניסוכיצד זצ"ל הכהן אברהם ר' הרה"ג להראות, תפילתנו לאברהם)צריכה מלל ,(בספרו

שחקן ובקרקס לעיר, קרקס שבא ששמע חסידיו, לקהל אדמו"ר אחד קדוש על מספר

אלך הרבי אמר הנהר. צידי משני גבוהים הרים לראש הקשור מתוח חבל על שהולך פלא,

הסתכלתי הרבי, ענה ולקרקס? לרבנו ומה זו בהליכה הרב למד מה החסידים, תמהו ואראנו.

של שסכנה יודע הוא כי זו, בהליכה מחשבותיו כל את מצמצם שהוא וראיתי השחקן בפני

ראיתי ואיננו! לתהום יפול ומיד תיכף אחר, לדבר מחשבותיו יפנה ואם רגע, כל לו צפויה נפילה

מלאה בכוונה מחשבתו את לצמצם הוא חייב בתפילה, עוסק מישראל שכשאדם מוסר, ולמדתי

זרות מחשבות לו שעולה שאדם טוב שם הבעל שאמר מה וכידוע נופל. לאו, ואם לתפילה, רק

מתוקן. אינו עדיין שהוא סימן זה התפילה, באמצע
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לא)ומסופר הערה האר"י שבחי ותמיד(עי' האר"י עם התפלל אחת שפעם קארו יוסף ר' מרן על

נתארך אחת ופעם הלחש, תפילת את שיסיימו עד למרן או האר"י לרב ממתינים היו

האר"י רבנו שאל התפילה לאחר החזרה. את שיתחילו האר"י להם וסימן בתפילתו, הרבה מרן

באמצע שמרן היה כך ואכן בתפילה? עליו שחשב הספק את כבודו פשט האם מרן, את ז"ל

בתפילה. דרכו על יתר האריך ולכן לו שהייתה קושיא איזו על יישוב באיזה נזכר התפילה

התפילה? באורך מעט מקצצים אינכם מדוע הרפורמים: שאלת

מקצציםפעם אתם אין מדוע ושאל, אחד לגאון הרפורמים לחוגי המשתייך אחד נטפל אחת

לתפילה. יגיעו החדש הדור מן וגם להתפלל אנשים הרבה יבואו אז כי אני, ובטוח בתפילה,

החוב. על שטר לו וכתב זהובים, 100 סך מחברו לוה אחד איש מעשה: היה כך הגאון, השיבו

בראות אין. וכסף ואחרות כאלה קש בטענות המלוה את דוחה היה הלווה הפרעון, עת בהגיע

הלווה בו הפציר הדיון בשעת ממונו. את ותבע הדין לבית פנה אליו, ישוב לא שכספו המלוה

התייאש שכמעט המלוה ומיד. תיכף חצייה את לו שישלם והבטיח ההלוואה, חצי על לו שיוותר

הסכום. חצי על חדש הלואה שטר לו שיכתוב ממנו הלווה ביקש אז אך לכך. הסכים מכספו,

הכסף אין כי הלווה השיבו מיד? שתפרעני אמרת הרי שטר, לך מה לשם המלוה אותו שאל

וא להשיגו אלך אלא ידי, לךתחת מוחל איני המלוה, השיב כך אם לך. לשלם חודש בעוד בוא

תדחה אותו כשגם החוב, חצי על לך אמחל לא כי כבתחילה, החוב שישאר ומוטב חציו על

עתה. עד עימי נהגת כאשר ושוב, בלך אותי

אוליכך יום, יום תתפללו קצרה, תהיה התפילה שאם יהיה, שכן ידענו אילו הגאון, לו הסביר

מוטב כן ואם תתפללו, לא אתם וכה כה שבין בטוחני אולם לעצתכם. לשמוע לנו כדאי היה

כדרכה. תשאר שהתפילה

טלפון כשיחת התפילה

תיפסקהתפילה הרי אחר, למקום יחייג השיחה באמצע שאם בטלפון, שמדבר לאדם דומה

ש"מחייג" ומי יתברך הבורא עם היא "שיחה" עת הן התפילה, שעת היא כך השיחה.

השיחה". "מתנתקת אחר למקום השיחה באמצע

המקום לפני ותחנונים רחמים אלא קבע תפילתך תעש אל

באבותכתב המשנה על יעב"ץ יוסף רבי י"ג)החסיד משנה ב' אלא(פרק קבע תפלתך תעש "אל

תענית מסכת בגמ' המעשה את זה לפי לבאר שיש המקום", לפני ותחנונים (כה.)רחמים
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רבי ירד נענה. ולא ברכות, וארבע עשרים ואמר התיבה לפני אליעזר רבי ירד בצורת שבעת

עלינו", רחם למענך מלכנו אבינו אתה, אלא מלך לנו אין מלכנו "אבינו רק ואמר אחריו עקיבא

גשמים. וירדו

ולאולכאורה ברכות כ"ד אמר אליעזר רבי למה עקיבא, רבי לבין אליעזר רבי בין החילוק מהו

היתה אליעזר לרבי כי הוא והענין ונענה? מלכנו אבינו אמר עקיבא רבי ואילו נענה

תתקבל בזכותו וגם אבותיו שבזכות ובטוח סמוך היה כן ועל זכותו, את וגם אבות זכות גם

שתתקבל עצמו על סמך לא אבות, זכות לו היתה ולא גרים, בן היה עקיבא רבי אבל תפילתו.

ונענה. הלב מעומק יותר התפלל ולכך תפילתו,

להתפלל צריכים במעלה הקטן וגם הגדול גם

ל:)בברכותשנינו נחש(דף ואפילו ישיבנו, לא בשלומו שואל המלך אפילו בתפילה, עומד היה

מרדומסק הכהן שלמה ר' כך על שאמר מה נודע הנה יפסיק. לא עקבו על (ליקוטיכרוך

ק"ל) עמ' אלתר, לקוטי, בלעבתר כבר שהנחש הקליפה, עמקי בתוך שהוא רואה אדם שלפעמים ,

הרחמים, מן יתייאש לא זאת בכל אחרא, הסטרא בתוך חזק נמצא והוא העקב, עד מראשו אותו

שואל ש"המלך" עד מאוד שהתעלו חכמים יש ומאידך בתפילתו. יפסיק ולא להתפלל וימשיך

ואל בתפלתו, יפסיק לא אז גם שלום, דרישת לו שולחים השמים מן כלומר מלמעלה, בשלומו

תמיד כי בתפלתו, ימשיך אלא הוא', ברוך לקדוש מאד קרוב אני הן להתפלל, לי 'מספיק יאמר

תפילה. האדם צריך מצב בכל

מהסטוכן בתורהידוע שיגדל שליט"א חיים ר' הגאון בנו על מתפלל שהוא שאמר זצ"ל, ייפלר

גדול. חכם תלמיד היה אז שכבר פי על אף וכו',

עלוכיוצ"ב בוכה שהיה סופר החתם על זצוק"ל, יוסף עובדיה ר' הגאון רבנו מרן מספר היה

לו הייתה הזקין שכבר ואף גדול, חכם כתלמיד נתפרסם שכבר אף סופר הכתב בנו

עליו. שבכה דמעות של שלולית

תפילה של כוחה על עוד

הגדולמי הכהן מות עד מקלט לעיר גולה עלינו, לא בשוגג כה)שרצח לה, במשנה(במדבר כתוב ,

יא.) טוב(מכות להם שיהיה כדי ומזון מים לרוצחים שולחות היו הכהנים של שאמותיהם

בשמים פועלת התפילה כמה עד הדברים מפליאים ומה כאן. עד שימותו. בניהם על יתפללו ולא

הגדול! הכהן של למיתתו רוצח, של תפילתו שהיא ואפילו
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שבתפילה ותיבה תיבה לכל היא הכוונה ל"תיבה" תעשה צוהר

כתובבפרשת טז)נח ו, טוב(בראשית שם הבעל ופירש לתיבה", תעשה שם"צוהר בעל (בספר

ט"ו) אות נח פרשת ותיבהטוב תיבה בכל שיכוון בתפילה, הכוונה היא כאן "תיבה"

ועד העולם מסוף בו להסתכל שאפשר גדול אור והוא "צוהר", ממנה עושה שהצדיק בתפילה,

שנאמר כמו התיבה, אותה לו תאיר כך בתפילה, שיתמסר וככל א)סופו. ז, אתה(בראשית "בא

אל ביתך רמ"חהתיבהוכל בכל בכוונה להתפלל יש שבתפילה ותיבה תיבה שבכל כלומר ,"

זה ידי על והנה התיבה". "אל יכנסו גופך כל פירוש ביתך" וכל "אתה גידים, ושס"ה אברים

כנודע. התפילה כח ידי על הצרות מן שיוצאים גדול, לאור ל"צוהר"- תהפך ה"צרה"

המבול אנשי על התפלל נח האם

סוע"ב)חדשבזוהר לח דף ואת(ח"א השיממון כל את וראה מהתיבה, נח יצא שכאשר מובא,

על לרחם לך היה רחום, נקראת עולם, של רבונו ואמר: בכה המבול, שעשה מה כל

הוא, ברוך הקדוש לו אמר וכו'? ובהמה מאדם שמם העולם בעולם, כך נהיה ומדוע בריותיך,

וכו', בדיבור אתך הארכתי כמה מתפלל, אתה כעת כן, לפני התפללת לא מדוע שטיא, רעיא

וכו'. בני על ארחם שאני אחת פעם אפילו ממני בקשת ולא

מתרוצץוכבר היה אלא המבול, לפני נח היה לא נח שאם אברבנאל, יצחק רבנו בשם אמרו

את לו היו לא תפילות, ועושה קהילות ומקהיל בתשובה להחזירם לשני מאחד והולך

לכן כן, לפני וטרח התפלל שלא מכיון אבל התיבה. של בתיבה.היסורים לטרוח צריך היה

הנדירה והציפור איגר עקיבא רבי של תפילתו

זיע"אהצדיק איגר עקיבא 156)רבי עמ' ח"ג החיים את(חדוות לבקר והיא לו, היתה יקרה הנהגה

של [מנהגו הוא. כך בשעתו, התנא עקיבא כרבי כך על היה מקפיד בעיר. החולים כל

בגמרא שמסופר וכמו חולים. לבקר היה, עקיבא מ.)רבי לבקר(נדרים שהלך עקיבא רבי על

מאוורר, לא וביתו פיו, אל מים בא לא ימים כמה שכבר ומצאו חולה, שהיה מהתנאים אחד

מרדת והצילו הבית את לו ניקה ולשתות, לאכול לו הגיש עקיבא רבי מיד בנמצא! אין ואוכל,

ליצלן. רחמנא דמים שופך כאילו חולים, מבקר שאינו מי שכל ההלכה, את שקבע עד שחת.

שמו אשר הגדול התנא בדרכי והולך כן, הוא אף עושה הדור, פוסק איגר, עקיבא רבי והנה,

כשמו].
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חמורוהנה מצבו כי וראה החולה, בו שכב אשר לבית איגר עקיבא ר' הגאון הגיע אחד יום

ומצא בדק מרפה. אינו עקיבא רבי אבל מחייו, נואשו וכולם הרופאים לעצת שאל ביותר.

לבתי בסמוך ועובר העיר את חוצה הארמון, אל בדרכו הגדול, הקיסר רופא ממש שבקרוב

שיבוא המפורסם הדוקטור לפני ויתחננו הדרך על יעמדו כי מנאמניו עקיבא רבי ביקש היהודים.

העיר. רב לבקשת הדוקטור נענה לבסוף, אבל בידם, עלתה בקלות לא האנוש. החולה את לבדוק

ולבסוףהגיע וחשב הרהר ובדק, התבונן עוד. החמיר כבר שמצבו החולה של ביתו אל הרופא

ואין חמור, כה מצבו שלו, הדיאגנוזה את והסביר המשיך למכתו!!! תרופה אין אמר,

מתים. שמחיה משהו בנמצא

ובמיטתונזדעק הדל בביתו כאן ששוכב זה חולה דוקטור, לי נא אמור ושאלו, איגר עקיבא רבי

הקיסר ואם אתה, הודו ירום הקיסר של הגדול רופאו הלא אבל דינו. את פסקת הרעועה,

בוודאי כזה?! דין חורץ היית עליו גם האם זהה, במצב במיטה כאן מוטל היה אשר הוא בעצמו

הסובל. הוא הקיסר שבו במצב שלך הטיפול דרכי היו מה נא אמור שלא!

צודקמופתע כן, אמנם באיטיות, ואמר חייך אחר ממושכות, הרופא בו התבונן ההשוואה מן

זהה במחלה חולה היה הקיסר אף באמת אתה... נביא ממש הלא יהודי, ראבין אתה

חשיבות ברוב הדוקטור המשיך לקיסר, סיפקנו אשר התרופה אבל מזמן, לא כזה קריטי ובמצב

ואינה היא יקרה זו תרופה כאן, השוכב היהודי לחולה ממנה ליתן אפשרות שום אין ואמר,

אותו וכשמבשלים ביער, רק יישוב, במקומות פורח ואינו מאוד, עד נדיר אחד עוף ישנו בנמצא!

מהתרופה, הקיסר צריך וכשהיה חמור. כה במצב גם ומרפא ארוכה בשיקוי יש מסויים, באופן

והק ציידים, הרבה כך לצורך כךגייסו כל למצוא היה יכול עצום, ועושרו נכסיו, רבו אשר יסר

התרפא. וכך התרופה, שיקוי את ממנו ולעשות העוף את להשיג הצליחו ובאמת ציידים, הרבה

את עקיבא רבי ממנו נטל אופן בכל כזה?... עוף לכם מאין כלל, דומה אינו כאן המצב אבל

וטרחתו. לבו תשומת על לו והודה העוף, של המיצוי אופני

עולם,הרופא של רבונו זה, יהודי בעד ובכה התחנן בתפילה, נעמד עקיבא ורבי הבית את עזב

הערל, מהמלך חשוב פחות אינו בוודאי היהודי, וזה אהוביך, בניך הם ישראל עם הן

עניותו מחמת חולה, מוטל השכוב יהודי שישנו כאן הצפור, נמצאה בשבילו ואם הגויים, מלך

הוא... חשוב כה ענין יהודי של בריאותו הרי למחלתו?! ארוכה תהא לא

צפורעוד וירא עקיבא רבי התבונן בחלון, נקישה נשמעת החולה, בעד רחמים מבקש הוא

את שיפתחו לתלמידיו אמר מיד ממש. מפרכסת להיכנס, ומבקשת בחלון במקורה נוקשת
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שתיאורה וראו התלמידים, בה התבוננו מידם. תפרח שלא כך בזהירות, הצפור את ויכניסו החלון

בתפילתו רבם ביערות. חיפשו המלך ציידי אשר והמיוחד הנדיר העוף לתיאור להפליא תואם

אליו. עד נשלחה והציפור השמים את הרעיש

נחרצתשחטו והוראה למלך... לעשות הדוקטור שציוה פעולות אותן כל את ועשו העוף את

נתרפא חולה אותו למשמרת. והנוצה הכנפיים את להשאיר עקיבא, רבי של מפיו יצאה

איתנה. לבריאות וחזר מיידית,

תאוותולאחר לרוב היה, ממהר שתמיד ולמרות למסעיו, בדרך העיר דרך הרופא עבר שוב זמן,

התעניין לעיר משבא לחייו, נואש בזמנו אמר שכבר החולה של בגורלו עלה מה לדעת

ושלם. בריא הוא והנה אותו וירא ביתו, אל פעמיו ושם החולה, של לכתובתו העיר אנשי אצל

איזה נתן איגר, עקיבא שרבי לו סיפר נתרפא. איך הדבר לפשר ושאלו מאוד עד הרופא התפלא

ומיד והנוצה, הכנפיים את לו והראה ניגש אחר מחליו. שהקימו מה וזה מצפור מיוחד תבשיל

ידי על לטרוח צריך היה שהמלך מה הרופא, אמר והיקרה. הנדירה הצפור שזוהי הרופא הכיר

העולם. לבורא תפילתו ידי על לעשות שלכם הראבין הצליח מיוחד, בצו ומשרתיו חייליו כל

עצום. שמים שם קידוש והיה

אירופה יהדות חורבן את למנוע היה ניתן

הגיעומעשה הגרמנים כאשר השניה העולם מלחמת שבזמן זצוק"ל, פתיה יהודה רבי במקובל

חכמים תלמידי הרב כינס ישראל, לארץ היו ופניהם הכנסתלמצרים בבית שישי בליל

הגזירה. רוע את לבטל כדי וסליחות תפילות תעניות וערכו רחל", "אהל

הכנסתהאדמו"ר לבית נכנס הקולות ולשמע שעה, באותה שם עבר אמת" ה"אמרי בעל מגור

שהתפילות בטוח שהוא אמר משם וכשיצא והעצומות. הנוראות התפילות את וראה

היה באירופה, הרבנים גם כך עושים היו שאם והוסיף, ישראל, לארץ להגיע מהגרמנים ימנעו

אירופה. יהדות חורבן את למנוע רי"ח)ניתן עמ' מרדכי ודברי יהודה .(לחם

בתפלה מקום קביעות

רבותינואדם שאמרו וכמו לתפילתו, מקום לקבוע צריך ו:)המתפלל מקום(ברכות הקובע כל

לקבוע צריך האדם חסיד. אי ענו אי עליו אומרים וכשמת, בעזרו, אברהם אלהי לתפילתו

באותו בקביעות יתפלל אלא לו, שמזדמן הכנסת בבית פעם כל יתפלל ולא יתפלל, בו מקום לו

ולא זקנותו עד מקטנותו קבוע במקום ישב הכנסת, בית באותו כשמתפלל וגם הכנסת. בית
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ישב ילד שכשהיה משום וזאת חסיד. אי ענו אי עליו אומרים כשמת זוכה ובזה מקום. ישנה

מקום באותו נשאר עשיר, כשנהיה או גדול, רב כשנהיה כך אחר וגם שינה, ולא הזה במקום

את משנה הוא אם אבל חזקה. שלו התפילה בשמים גם כן על יותר, מכובד למקום שינה ולא

מטרתו... אל להגיע יוכל לא שלעולם אחר, במקום קודח פעם שכל כמי הוא הרי תפילתו, מקום

בתפילתו. מקום לקבוע צריך ולכן

קדושוהנה שם בכח השכינה את לרומם וצריך הקדושה, לשכינה היא התפילה הסוד ע"פ

מכפילים הויה, משם אות שכל שפירושו, בהכאה, הויה שם הינו זה ושם "מקום". שנקרא

אותה ומכפילים י', האות שהיא הויה, משם הראשונה האות את לוקחים כך: אות, באותה אותה

ו' פעמים ו' כך אחר .25 יוצא, ה', באות כפולה ה' האות וכך .100 יוצא והנה עצמה, י' באות

"מקום". בגימט' 186 יחד עולה והכל ,25 ה' פעמים ה' כך ואחר שער36, חיים עץ בפרי (ראה

ז') פרק המצות לשכינה,חג היא כאמור תפילה ל"תפילתו", "מקום" הקובע כל חז"ל, שאמרו וזהו

שמסוגל שם באותו לכוון שיודעים הם "מקום", השם ע"י השכינה את להעלות הקובע דהיינו

התפילה. את מעלים זה ידי על תפילה, לאותו

הקב"ה של האסורים בית היא השכינה

עמנו,וצריך שיעשה מה ובכל ויום, יום בכל עמנו שנעשה ומה לנו, שנעשו הנסים שכל שתדע,

בתיקונים מבואר וכן המרחמת, האם והיא עמנו, הקשורה השכינה ידי על הוא (תיקוניהכל

ע"ב) כא דף מתירהזוה"ק חבוש אין בו, נאמר בגלות, ישראל עם חבוש הקב"ה שהוא שמשום

האסורים, מבית אסורעצמו הוא אליה, אהבתו שמשום הקב"ה, של האסורים בית היא והשכינה

הדבר וסוד יג)בה, א, השירים שרוצה(שיר מי זה, ומשום ילין", שדי בין לי דודי המור "צרור

שנאמר מה וזה בשכינה, אלא אותו להשיג רשות לו אין המלך, את כב)להשיג ט, "אל(ירמיה

ב אם כי זאת.זאתיתהלל" שנקראת השכינה היינו ,

וכמווהנה נכנס, היה בשכינה הכיפורים, ביום הקדשים לקודש כשנכנס הכהן אהרן אצל רואים

ב)שכתוב טז, כי(ויקרא הקודש, אל אהרן יבא "בזאת" הקדש", אל עת בכל יבא "ואל

קיים הוא לישראל, שהנחיל השכינה בשביל ומשה לעשות. עת הוא עת, הנקראת השכינה

חז"ל שאמרו כמו ע"א)לעולם, רפ"ד דף ח"א שכתוב(זוהר וזה ודור. דור בכל דמשה אתפשטותא

א) לג, שאמר(דברים וזה לפרעה. מכות עשר עשה ובה וגו', אשר הברכה טז)"וזאת" ט, (שמות

לבניו ציוה בה, הוא המלך רצון שכל יודע שהיה משום ויעקב העמדתיך". זאת בעבור "ואולם

המלך אל ובקשות בתפילות משאלותיהם וכל בשכינה. - בה אלא המלך לפני יכנסו שלא עליה
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שאמר וזה בה, כח)שיהיו מט, יודעזאת"ו(בראשית שהיה משום ודוד אביהם". להם דבר אשר

אמר בה, הוא המלך ותוקף רצון ג)שכל כז, ב(תהלים תחנה... שנאמרזאת"אם בוטח", אני

יט)עליה קג, פרעה(תהלים על שנאמר כמו לזאת גם לבו שת שלא ומי משלה". בכל "ומלכותו

ז) צב, ידה,(תהלים על אלא המלך אל לבא אפשר שאי כיון זה, ומשום ידע". לא בער "איש

השכינה אל אומרים הם המלך, אל בקשות מבקשים א)כשישראל ו, השירים הלך(שיר "אנה

בו שנאמר יד)דודך", ח, השירים דודי"(שיר א)"ברח ו, עמך",(שם ונבקשנו דודך פנה "אנה

כלומר מאתנו. זז ולא עלינו, ושורה יורד הוא בשבילך כי ובקשות, תפילות של בקשות, בכמה

כל עימנו אסור הוא השכינה בשביל כי בך, כבוד נהגנו שלא משום אלא מאתנו, נסתלק שלא

החול. בימות דהיינו הימים, ששת

התפילה בענין חכמה הראשית דברי

חכמהאעתיק ראשית הרב ורבנו מורנו שכתב מה שני)כאן פרק עולם אור בקונטרס הספר ,(בסוף

לשונו: וזה התפילה, בענין

אחריו,א. באין מאה שאפילו ראשונים, עשרה עם שימנה כדי הכנסת לבית אדם ישכים לעולם

כולם. כנגד שכר נוטל הוא

שנאמרב. יתפלל, כך ואחר פתחים, שני שיעור אדם יכנס לד)לעולם ח, אדם"אשר(משלי י

שני פתחי, אלא נאמר, לא פתח פתחי". מזוזת לשמר יום יום דלתותי על לשקד לי שמע

פתחים.

שנאמרג. תפלתו, שתקובל כדי הציבור, עם תמיד ויתפלל בתפלתו, זהיר אדם יהיה לעולם

יד) סט, מתפללין.(תהלים שהציבור בשעה רצון, עת אימתי רצון". עת ה' לך תפלתי "ואני

שנאמרד. יתפלל, כך ואחר הכנסת בבית אדם ישב ה)לעולם פד, ביתך".(תהלים יושבי "אשרי

שנאמר ישב, התפלה יד)ואחר קמ, פניך".(תהלים את ישרים "ישבו

שנאמרה. קבוע, במקום אדם יתפלל כז)לעולם יט, ואין(בראשית שם". עמד אשר המקום "אל

שנאמר תפלה, אלא ל)עמידה קו, ויפלל".(תהלים פינחס "ויעמוד

שנאמרו. ומנחה, שחרית ערבית, יום, בכל פעמים ג' להתפלל אדם ישתדל נה,לעולם (תהלים

אשיחה".יח) וצהרים ובקר "ערב

ושלז. הכיפורים ויום השנה ראש תפלת מילי והני יתפלל. כך ואחר תפלתו אדם יסדר לעולם

ולהלן. יום משלשים שהם פרקים, ושל מועדים
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שנאמרח. צרכיו, לבקש יתפלל כך ואחר הקב"ה של שבחו אדם יסדר כג)לעולם ג, (דברים

וכתיב ה'", אל כד)"ואתחנן ג, כך(דברים ואחר הקב"ה, של שבחו הרי החילות", (דברים"אתה

כה) צרכיו.ג, בקשת הרי נא", "אעברה

ישאלט. לא לעולם יתפלל. לא לאו ואם יתפלל, לבו את לכוין יוכל אם עצמו, אדם יכוין לעולם

באמצעיות. אלא אחרונות, בשלוש ולא ראשונות בשלוש לא צרכיו אדם

מלאכיי. שאין לפי לו, נזקקין השרת מלאכי שאין ארמית, בלשון צרכיו אדם ישאל לא לעולם

ארמית. לשון מכירין השרת

שנאמריא. נמוך, במקום אלא ויתפלל, גבוה במקום אדם יעמוד לא א)לעולם קל, (תהלים

ה'". קראתיך "ממעמקים

שנאמריב. חלונות, בו שיש במקום אדם יתפלל יא)לעולם ו, בעליתיה(דניאל ליה פתיחן "וכוין

ירושלים". נגד

דתניאיג. רבו. אחרי ולא רבו כנגד לא אדם יתפלל לא רע"ב)לעולם כז אלעזר(ברכות רבי ,

מישראל. שתסתלק לשכינה, גורם רבו, אחורי או רבו כנגד המתפלל כל אומר, חסמא

ביןיד. לצרה תפלה ע"ה אבינו אברהם הקדים לא שאלמלא לצרה, תפלה אדם יקדים לעולם

ופליט. שריד ישראל של משונאיהם נשתייר לא העי, ובין אל בית

למעלה.טו. צרים לו יהיו ולא מלמטה, אותו מאמצין הכל שיהיו אדם יבקש לעולם

שנאמרטז. לו, מונחת פשוטה חרב ואפילו הרחמים, מן עצמו אדם ימנע אל יג,לעולם (איוב

איחל".טו) לו יקטלני "הן

שלמא.יז. ליה דלהוי בתרייתא זיבולא בתר עד רחמי אדם ליבעי לעולם

בדמעה תפילה

צרידוע ננעלושהתפילה לא דמעות שערי שהרי בדמעות, להיות נט.)יכה היא(ב"מ והתפילה ,

האדם לתפילת מתאווה הוא ברוך והקדוש בה, מלזלזל וחלילה אדם יבמותתכלית (עיין

שעושהסד.) ממה וחוץ ולהתחנן, הפרנסה ועל התורה על להתפלל האדם צריך יום ובכל .

מרוויח. הוא עליונים, בעולמות תיקונים
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מ"א)במשנהכתוב פכ"א החסידות(שבת בדרך והסבירו ומאה, באחד "המדומע" את מעלים

קמט) עמ' תשס"א תורה ומאה",(אור "באחד אותה מעלים ב"דמעה" שהיא שהתפילה ,

שהוא מיכאל המלאך ידי על התפילה תעלה דהיינו "מיכאל", המלאך של השם בגימט' שעולים

התפילה. את מעלה

בגמראוכבר סוע"א)מובא נ"ט הוא,(ב"מ בכך והביאור דמעה, משערי חוץ ננעלו השערים שכל

והמלך הנעולה, הדלת תחת ועוברות מחלחלות הדמעות ונעולה, סגורה שהדלת שאפילו

עליו מרחם הוא ברוך והקדוש עבדך, פלוני של הדמעות הם ואומרים הללו? המים מה שואל

בקשתו. ועושה

ז"לוכתב האר"י ברכות)רבנו ריש הש"ס צירופי(ליקוטי עשרים מאה מונעת בדמעה תפילה כי ,

ועשרים.(דין)"אלהים" מאה הוא הכולל עם דמעה ורמז ,

בדמעה תפילה על משל

במלך,וצריך שמרדה קטנה לעיר משל לכך והביאו ננעלו, לא דמעה שערי כי בדמעה להתפלל

כלתה כי העיר בני ראו וחילו, המלך קרב וכאשר אותה, וסיבב כבד חיל עם אליה ושלח

מסית בנו יש כי אנחנו, אשמים לא אבל "חטאנו", לאמר המלך אל שלחו כן על הרעה, אליהם

רשות שנתתי כיון המלך, השיבם אליך. שבנו ועתה עצתו, אחר והלכנו למרוד פיתנו והוא אחד

כל קודם להנצל, שתוכלו כדי עצה לכם אתן אולם להשיב, אין המלך דבר להשחית, שלי לחיל

בניתי אני כי דעו ועוד ולעבדו. המלך אחרי מללכת אתכם והמדיח המסית ראש את כרתו דבר

על שונאים יבואו שאם כדי מזרק, בית ובכל חיים, מים באר בית בכל ועשיתי הזאת, העיר

החיל. את ישטוף המים שרבוי עד רבים מים המזרקים אל מבורו מים אחד כל ישפוך העיר,

באותה ורק המזרקים, ואת עפר, מלאים היו אשר המעיינות את תקנו המסית, את הרגו עשו וכן

וניצולו. החיל את וגירשו מים, מלאום שעה

מלכיוהנמשל מלך הוא ו"המלך", הרע, יצר זהו ו"המסית" האדם, גוף זהו קטנה" "עיר הינו,

למשחית רשות שניתנה נאמר ועליהם המשחיתים, אלו שלו, ו"החיל" המלכים,

מטהר הנוצרות הדמעות, אלו חיים", "מים כמעיין. שנובע הלב זה ו"באר" הלב,להשחית, ת

שאמר וזה ניצולים. הם זה ידי ועל מעלה, של השריפה אש יכבו והם העיניים, אלו ו"המזרקים"

א)הכתוב נה, תקנתו?(ישעיה מה לעבירות, שמצמיאו הרע יצר וחמימות מאש צמא" כל "הוי

וזה מעיניו. הדמעות ויצאו בקרבו לבו נשבר שעה ובאותה עיניו, דמעות אלו למים", "לכו

יז)שכתוב יט, הדמעות.(במדבר אלו כלי", אל חיים מים עליו "ונתן
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תפילתו היא האדם מהות

אאם כזה: "אדם" המילה את כיםמ"ל"תד ל"ףתמלא "מתפלל", יוצאים המילוי אותיות ,

בתפילה. ולהשתדל לדקדק צריך ולכן כח, לו נותנת והיא ה"תפילה" היא האדם של מהותו

סאלי והבבא שרעבי הרב הצדיקים של תפילתם

הבבאהגאון אל באה אחד שיום סיפר, זיע"א סאלי הבבא של חתנו זצ"ל יהודיוף דוד רבי

צדיק ישנו אולם לה, לעזור יכול שאיני לה תגידו אמר, בטן, לפרי זכתה שלא אשה סאלי

דפקה אליו, הלכה ילדים. לה ויהיו אצלו שתלך שרעבי, מרדכי רבי לו קוראים בירושלים, אחד

וצריך יכול, לא לבד שאני סאלי לבבא תגידו להם אמר הרב הדלת את פתחו ורק הדלת, על

יודע החכם ילדים. לשישה וזכו היה, וכך ילד, לכם יהיה הבאה ובשנה יחד, נתפלל והוא שאני

שעוזרת. חתירה לחתור

מלפניךוהתפילה רצון 'יהי יגיד, אלא וילך, ילדים' לך יתן 'ה' סתם יתפלל לא כלי, לה צריך

זו. בתפילה תחול הברכה ובזה כלי לתפילה יעשה וכו'', פלוני את שתזכה אלהי ה'

אותםאדם יאמר התורה, בברכות ובפרט ילדיו, על להתפלל הוא צריך בוקר שכל לדעת צריך

לשמה, תורה לומדי שיהיו ילדיו על מאד עד יתפלל נא, הערב - ובתפילת ובכוונה, ¥£©בחשק
הברכה. עליו שתחול כלי יעשה הזה, הדבר את ינצל ואם

בציבור התפילה מעלת

אבותכתוב מ"ד)במסכת ליהודה(פ"ד וזאת בספרו עייאש מהר''י וכתב הציבור, מן תפרוש אל

א') טור ל"א דף אבות מסכת מרויח(בחלק ובזה הציבור, עם שיתפלל תפלה לענין דהיינו

דברים: כמה

שנאמרהאחד ברצון, תקובל הצבור ה)שתפילת לו, ימאס".(איוב לא כביר אל "הן

ז"להשני וכאומרם שנה, שבעים של דינו גזר קיט:)שמקרעים שמיה(שבת יהא אמן העונה 'כל

שנה'. שבעים של דינו גזר לו קורעים כוחו בכל מברך רבא

לעוררו.השלישי ליסורים יצטרך ולא התשובה, אל מעצמו שמתעורר

ימיםהרביעי ח.)שמאריך ברכות במסכת .(כדאיתא
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הקדושהחמישי בזוהר שאמרו וכמו פרנסתו, לו מזמין הקב"ה הכנסת, לבית (תרומההמשכים

ע"א) קל"א פסדף לביתה".על טרף ותתן לילה בעוד "ותקם וק

תורה.הששי רזי לו שיגלו ויזכה ע''ה, רבנו כמשה ה' עבד שיקרא

ומזוני.השביעי חיי בני במזל, תלויים שהם דברים שלשה על נענה הציבור עם המתפלל

בשו"תוצא זצוק"ל עובדיה חכם מו"ה ותפארתנו עוזינו גאון ורבנו מורנו שהאריך מה וראה נא

דעת י"ח)יחוה סי' חן בלוית וכן בהערה ה' סי' אפשר(ח"ה ואי לתפילה, איחר שבשבת במי

כל נשמת שיאמר עדיף מה בציבור, תפילה שיפסיד מפני מתחילתה, התפילה כל את לומר לו

עם המתפלל מעלת גדול כמה תראה ומשם המזמורים. שעדיף ומסיק הללויה? מזמורי או חי,

התפילה במעלת עוד וראה בציבור. שיתפלל ובלבד בתפילה, חלקים על לוותר לו שיש הציבור,

לאלפים חסד בספרו פאפו אליעזר רבנו שכתב אש להבות חוצבים בדברים סעיףבציבור נה (סי'

.ג)

השי"ת לפני רצוי הוא אם האדם ידע התפילה ע"י

ז"לכתב החיד"א כ"ז)רבנו דרוש דוד ובכסא ד' דרוש חיים ברוח אם(עיין לידע האדם ירצה שאם

ידע מחשבות בלא יתפלל שאם בתפילתו, בעצמו ישקול יתברך, השם לפני מרוצה הוא

ושלום. חס עוונות שרובו ידע מחשבות, בלא להתפלל יוכל לא ואם זכויות, שרובו

השכינה מסלק כוונה בלא המתפלל

עוללותמי הרב שכתב וכמו לשמים, ועולה ממנו מסתלקת השכינה אזי בתפילתו, מכוין שאינו

האזינו)הבציר הפסוק(ריש א)על ה, דבר(קהלת להוציא ימהר אל ולבך פיך על תבהל "אל

ימהר אל פיך", על תבהל "אל הרב ופירש הארץ". על ואתה בשמים האלהים כי האלהים לפני

"אלהים" אז כוונה, בלא שמתפלל מסיבת ימהר אם כי האלהים", "לפני כשעומד בתפילה

מסתלקת. השכינה כי הארץ" על ואתה ל"שמים מסתלק

בכ"ווכידוע כראוי בתפילתו שמכוין ומי אותיות, תרע"ו יש שבתוכחות רבותינו שאמרו מה

בגימט' כ"ו, פעמים [כ"ו תרע"ו בגימט' עולים שהם העמידה, שבתפילת אזכרות

הקללות. אלו מכל ניצול תרע"ו],

לפישהנה דבש בס' חיד"א י"ט)הרב אות ר' שמואל(מערכת דרוש מספר נצבים)מביא (פרשת

הבורא אמר ולכך י"ח. בתפילת אזכרות כ"ו יש עליהם ולהגן בתוכחות, אזכרות כ"ו שיש
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ט) כט, ניצולים.(דברים אתם אלהיכם" ה' "לפני י"ח בתפילת כשתעמדו פירוש נצבים" "אתם

בתהלים הפסוק את חיד"א הרב פירש כה)ובזה השם.(לד, יצילנו ומכולם צדיק רעות רבות

בתוכח שיש האותיות מנין שהן תרע"ו, בגימט' עולה "רעות" באותהמילה "כולם" אם אף ות,

עשרה שמונה בתפילת האזכרות שמזכיר ידי על "השם", ידי על יצילנו" "מכולם "לצדיק",

ניצול. בכוונה,

בתפילה הכוונה במעלת עוד

שלוםכתב בנהר כמזהיר)הרש"ש ואיני ד"ה כ"ו עיין(דף נשמה, בלא כגוף כוונה בלא שהתפילה

וחומר וקל הדין הוא מקום מכל והספירות, השמות כוונת על מדבר שהרב פי על ואף שם.

ונקיה, זכה התפילה תצא לא בתפילה, אחרות מחשבות מחשב אם הן המילות. פירוש לכוונת

הצורך היפך זרה, מחשבה בה שנתן בגלל בה, מעורבים ורע טוב חלודה, מלאה כולה אלא

ברא. שהכל מי לפני כלולה, כלה כמו ולהעלותה נשמה, בחינת לה לעשות והחובה

הישרכתב אור י"ד)בספר ויבוא(פרק הטומאה, רוח עמו משתף בתפלה, מכוין שאינו אדם כי

וחומר קל אדם, לכל וזהו לעצמו. גורם רעה כמה לנשמתו, ואוי לו ואוי בתוכם, השטן גם

רשומות דורשי ודרשו ציבור. ה')לשליח אות י"א סימן פאלג'י החיים בכף לפני(הובא העובר ש"צ ,

הן "תיבה" תיבות שראשי יכוין צדיקה כונתבשרהיפלהתה"תיבה" אם לאדם שהמבחן לב,

מחשבה. שום בלי בתפילתו היטב כשמכוין הוא,

כנסיותוהרב שם)בתי החיים בכף הקבר.(הובא מחיבוט ניצול הלב, בכוונת שהמתפלל הביא

י')המידותובספר אות ח"ב ממון על(ערך כשלך, עליך חביב חברך ממון יהי שמקיים מי כתב,

הלב. בכוונת להתפלל זוכה זה ידי

ומקרבנות טובים ממעשים יותר תפילה גדולה

ברכותבוא בגמרא ששנינו וכמו התפילה, מעלת גדולה כמה ע"א)וראה יותר(ל"ב תפילה גדולה

לא כן פי על ואף רבינו, ממשה יותר טובים במעשים גדול לך שאין טובים, המעשים מן

שנאמר התפילה, בזכות אלא מעשיו מחמת כג)נענה ג, וכתיב(דברים ה'", אל (דברים"ואתחנן

כו) הארץ.ג, את להראותך כדי הפסגה ראש עלה הפסגה" ראש עלה לך... רב אלי ה' "ויאמר

שנינו שנאמר(שם)ועוד הקרבנות, מן יותר תפלה יא)גדולה א, זבחיכם",(ישעיה רוב לי "למה

נאמר טו)ובהמשך כפיכם".(שם "ובפרשכם
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בתפילה הקרבנות אמירת מעלת

התורהכשהיה בזכות נצולין היו המזבח, גבי על כהלכתן ישראל קרבנות והיו קיים המקדש בית

בפסיקתא כדגרסינן ומזלות, כוכבים עובדי ומשיעבוד גיהנם של מדינה הקרבנות ובזכות

ט"ו) אבינו:(פיסקא לאברהם הקב"ה הראה דברים ארבעה אמר, יוחנן רבי בשם אבא בר שמעון ,

אש" "לפיד [היא] תורה ומלכויות. גיהנם, וקרבנות, טו,תורה, "עגלהיז)(בראשית קרבנות, ,

ז)משולשת" טו, עשן"(שם "תנור הוא גיהנם יז), טו, בכתוב(שם הרמוזות גלויות הם ומלכויות,

עליו" נופלת גדולה חשכה אימה יב)"והנה טו, מתעסקין(שם שבניך זמן כל הקב"ה, לו אמר .

וממלכויות מגיהנם נצולין ובקרבנות, בתורה מתעסקין שבניך זמן כל משתים. נצולין בשתים,

רוצה אתה במה ליבטל. וקרבנות המקדש בית ועתיד כוכבים], עובדי מלכויות שיעבוד [היינו

את לו בירר אברהם אמר, פפא בר חנינא רבי כוכבים? עובדי במלכויות או בגיהנם בניך, שירדו

דכתיב הוא הדא ל)המלכויות, לב, אברהם(דברים אלא צורם ואין מכרם", צורם כי לא "אם

א)שנאמר נא, כאן.(ישעיה עד עמו. הקב"ה והסכים חוצבתם, צור אל הביטו

בוראנו,ולפי את מהללים אנו שבו שפתותינו, שיח אלא לנו נשאר לא וקרבנות, מזבח לנו שאין

שבלב עבודה נקרא ב.)והוא הקב"ה(תענית עלינו מעלה הקרבנות, בסדר קורין שאנו ובזמן .

בתענית כדגרסינן מזבח, גבי על הקרבנום כז:)כאלו אסי(דף רבי אמר אחא בר יעקב רבי אמר

שנאמר וארץ שמים נתקיימו לא מעמדות ח)אלמלא טו, אדע(בראשית במה אלהים, ה' ויאמר,

כאנשי להם ותעשה ישראל יחטאו שמא עולם של רבונו הקב"ה לפני אברהם אמר אירשנה, כי

לי קחה לו אמר אירשנה, כי אדע במה לו אמר לאו. לו אמר הפלגה, דור וכאנשי המבול דור

בית שאין בזמן קיים, המקדש שבית בזמן תינח עולם: של רבונו לפניו אמר משולשת. עגלה

בהם, שקורים זמן שכל קרבנות, סדר להם תיקנתי כבר לו אמר עליהם? תהא מה קיים המקדש

הגמרא. דברי כאן עד עונותיהם. כל מוחל ואני קרבן, לפני מקריבין כאלו עליהם אני מעלה

התפילה על הרמב"ם לשון

ה"א-ז)הרמב"םכתב פ"א תפלה ה'(הלכות את "ועבדתם שנאמר יום, בכל להתפלל עשה מצות

אמרו לבבכם", בכל "ולעבדו שנאמר תפלה, היא זו שעבודה למדו השמועה מפי אלהיכם",

התפילה משנה ואין התורה, מן התפילות מנין ואין תפילה. זו שבלב, עבודה איזוהי חכמים

התורה. מן קבוע זמן לתפילה ואין התורה, מן הזאת התפילה] נוסח [דהיינו

מצוהולפיכך חיוב אלא גרמא. הזמן שלא עשה מצות שהיא לפי בתפילה, חייבין ועבדים נשים

כך ואחר הקב"ה, של שבחו מגיד יום, בכל ומתפלל מתחנן אדם שיהא הוא, כך זו
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הטובה על לה' והודאה שבח נותן כך ואחר ובתחינה, בבקשה להם צריך שהוא צרכיו שואל

לו שפתים,שהשפיע ערל היה ואם ובקשה, בתחינה מרבה רגיל היה אם כוחו. לפי אחד כל

פעם מתפלל יש יכולתו, כפי אחד כל התפילות מנין וכן שירצה, עת ובכל יכולתו כפי מדבר

שיהיה, מקום בכל המקדש נוכח מתפללין יהיו והכל פעמים. הרבה מתפללין ויש ביום אחת

עזרא. ועד רבנו ממשה תמיד הדבר היה וכן

להםכיון ותקנו עמדו כך, דינו ובית עזרא שראה וכיון וכו', שפתם נתבלבלו וכו' ישראל שגלו

ואמצעיות הודיה, אחרונות ושלוש לה' שבח ראשונות שלוש הסדר, על ברכות עשר שמונה

כדי כולן, הציבור ולצורכי ואיש איש חפצי לכל אבות כמו שהן הדברים כל שאלת בהן יש

בעלי כתפילת שלימה תפילה העילגים אלו תפילת ותהיה אותן, וילמדו הכל בפי ערוכות שיהיו

שיהא כדי ישראל, כל בפי מסודרות והתפילות הברכות כל תקנו זה ענין ומפני הצחה, הלשון

הלעג. בפני ערוך ברכה כל ענין

וכלוכן תמידין, שני כנגד יום בכל תפילות שתי הקרבנות, כמנין התפילות מספר שיהא תקנו

תמיד כנגד שהיא ותפלה מוסף, קרבן כנגד שלישית תפלה בו תקנו מוסף קרבן שיש יום

הנקראת היא הערבים בין של תמיד כנגד שהיא ותפילה השחר, תפילת הנקראת היא בקר של

מוספין. תפלת נקראת היא מוספין שכנגד ותפלה מנחה תפלת

מתאכליןוכן הערבים בין של תמיד אברי שהרי בלילה אחת תפילה מתפלל אדם שיהא התקינו

שנאמר כענין העולה, היא שנאמר הלילה כל יח)והולכים נה, וצהרים(תהלים ובקר "ערב

כן פי על ואף ומנחה. שחרית כתפילת חובה ערבית תפילת ואין קולי". וישמע ואהמה אשיחה

וכן חובה. כתפילת עליהם וקבלוה ערבית, להתפלל מושבותיהם מקומות בכל ישראל כל נהגו

תחינה להוסיף כדי בלבד, התענית ביום החמה לשקיעת סמוך מוסף תפלת אחר תפילה תקנו

בעד שמים שערי ננעלו כלומר נעילה, תפלת הנקראת התפילה היא וזו התענית, מפני ובקשה

החמה. לשקיעת סמוך אלא אותה מתפללין שאין לפי ונסתרה השמש

למטה ברכות להוריק מעומק לבקש צריך

ע"ב)הקדושבזוהר רסה דף בר(ח"ג שמעון רבי פני מהקבלת בא שהיה אבא רבי על מסופר

דאדם ששנינו וכפי המאורות, מאור השיבו הגיע. מהיכן ושאלו יצחק, רבי בו פגש יוחאי.

העולם שכל שמעון ר' שהוא העליון אור שכן כל ושבת, חדש ראש בכל שכינה פני לקבל חייב

העליונים דברים מאותן ואטעם שכינה, פני ואקבל עמך אחזור יצחק רבי אמר פניו. לקבל רוצים

לפניו. שטעמת
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ואמרפתח אבא א)רבי קכג, נשא(תהלים אליך המעלות שיר"שיר בשמים", היושבי עיני את תי

אותו זה אמרה הקודש רוח אמרו, מי שנסתם מקום בכל אלא אמרו, מי נכתב לא זה

להתפלל שרוצה מי אלא יושבי? מאי היושב, לכתוב היה צריך בשמים", "היושבי בגלות. ישראל

שכתוב כמו למטה, ברכות להוריק הכל ליבו מעומק לבקש צריך הקדוש, המלך (תהליםלפני

א) ה'".קל, קראתיך "ממעמקים

תתקבל שתפילתו כדי האדם יעשה מה

התורההאור על בפירושו הקדוש יעשה(כאן)החיים מה משה, של תפילתו מתוך בינה מאלפנו

תפילתו. שתתקבל כדי האדם

שנאמרא. כמו חינם, ומתנת תחינה בלשון תפילתך תתפלל - כג)"ואתחנן" יח, "תחנונים(משלי

בו יתקיים כך ידי ועל ובתוקף, בעזות ולא רש", יט)ידבר לג, אחון".(משלי אשר את "וחנותי

השם".ב. "אל שאמר וזה הרחמים, ממקור בקשתו יבקש

שנאמרג. כמו רצון, בשעת כלומר ההיא", ח)"בעת מט, עניתיך".(ישעיה רצון "בעת

וברורה.ד. צחה בלשון בקשתו שיבקש "לאמר"

רבינו משה מתפילת הנלמדות תפילה הלכות

טובוכן הדעת עץ בספרו המהרח"ו רבנו בשם שהביא החיד"א, תורת בספר ,(בפרשתנו)מצינו

חז"ל למדו חנה מתפילת אם לא.)כי שמתפילת(ברכות שכן כל תפילה, בהלכות הלכות כמה

תפילה הלכות ללמוד לנו יש ע"ה רבנו לב.)משה בברכות הפסוק:(וראה כוונת וזו ,

ותחנונים.א. רחמים אלא קבע תפליתו יעשה שלא להזהיר "ואתחנן",

שמוציאב. השמות אל יכוין לא התפילות כל כי האמת, ליודעי נפלא סוד הודיע כאן הויה", "אל

העצם שם הנקרא הוי''ה שם אל אלא ל"ח)מפיו, אות ק' מע' לפי בדבש .(וכ"כ

מתפללים.ג. שהצבור בעת הוא התפילה שזמן הודיע כך אחר ההיא", "בעת

ממש.ד. בקול תהיה שלא הלב. בתוך בשתיקה ולא שפתים, בחיתוך שיוציאנה "לאמר",

אלוקים",ה. ב')"ה' אות לעיל להנזכר שם(בהמשך לפני שיכנס צריך הויה, שם אל הכוונות שכל

בגימט' אלהים שם כי "ופי", תפתח שפתי "אדני" בסוד הנזכרים, שמות שני ידי על הויה,

תפלה. שערי נפתחים אלו שמות שני ידי על כי הכולל, עם "פה" אותעולה ק' מע' לפי (דבש

.ל"ח)
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אחת אמה רק ואפי' ישראל לארץ להיכנס מה' מבקש משה

ישראלמשה לארץ להיכנס מתחנן כה)רבנו ג, ו(להלן נא הטובה..."אעברה הארץ את אראה

רבותינו ומסבירים והלבנון", הזה הטוב י"ח)ההר אופן עמוקות "נא"(מגלה נא", "אעברה

תן הוא, ברוך מהקדוש ביקש משה אמה, 50 היה הירדן של שהרוחב כיון דהיינו ,51 בגימט'

כך ידי ועל ישראל, ארץ בתוך אחת רגל להניח רק ישראל, בארץ אחת אמה ולו להיכנס לי

של זמנו שהגיע פי על ואף ישראל. בארץ הנמצאת השכינה השראת של הגדול לאור אזכה

המלך יהיה והוא ישראל, לארץ אותם יכניס שהוא אותו מיניתי כבר ישראל, את להנהיג יהושע

אותי תכניס לפחות מסכים, אינך זאת גם ואם לכלום, חשוב איני ואני דבר, כל ישק פיו שעל

ישראל. ארץ של לאויר שאזכה באויר, הפורח עוף כמו

ישראל ארץ של והנשגבה הגדולה המעלה

כמניןרואים תפילות תקט"ו התפלל רבנו משה ישראל. ארץ של הגדולה המעלה את מפה אנו

היא ישראל ארץ של הקדושה כי ישראל, לארץ להכנס כדי רק תפל"ה, כמספר ואתחנ"ן

ישראל. בארץ ורק אך אלא להשיג ניתן לא מדרגות והרבה מאד, וגדולה עצומה

הואאך ברוך הקדוש לו ואמר ישראל, לארץ להיכנס ע"ה רבנו משה זכה לא פסוקלבסוף (להלן

קודשכז) ואת המקדש בית את והלבנון, הזה הטוב ההר את מרחוק, רק הארץ את שיראה

עמוקות המגלה וביאר צ"ז)הקדשים. אופן המקום(ואתחנן את לראות הוא שרוצה משה שאמר

על ואמר אבן, אותה על אבינו יעקב ישן בו המקום העולם, הושתת שממנה האבן נמצאת בו

הזאת כב)האבן כח, שער(בראשית וזה אלהים בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת "האבן

האור. את לראות בזה לחזות לי תן השמים",

הזו.ונסביר האבן של האור מהו

עלכשבא חקוק המפורש השם ואת הקודש שמות את ראה הזה, הקדוש למקום אבינו יעקב

הקדוש הזוהר ואומר עליה. יש גדול אור איזה וראה השתיה, אבן היא הנזכרת, האבן

ע"ב) נט דף עמוק(ח"א עמוק הוא שלה, היסוד ואילו גלוי, היה ראשה רק הזאת שהאבן

הזוהר ושואל הוא. המקדש במקום למטה למטה ע"א)בתהומות, עב דף כתוב(שם הרי (בראשית,

יח) אתכח, לקחת היה יכול ואיך מצבה". אותה וישם מראשותיו שם אשר האבן את "ויקח

לקרקע? לתהומות מחוברת היא הרי הזאת, האבן
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זמןאלא, זה מצפה אני לו, ואמרה האבן אליו דברה השתיה, אבן למקום אבינו יעקב כשהגיע

האיש שאתה הוא ברוך הקדוש לי ואמר העולם, כל הושתת ממני כי אותך, לראות רב

את ודרכם שבטים י"ב תביא אתה ישראל, עם כל נשמות מבחינת העולם כל יושתת שממך

יעקב לקח ולכן העולם. הושתת וממך ממני כי איתך, להתחבר מחכה אני ולכן ישראל, כלל כל

הא את דבריהאבינו את "לקח" אבינו שיעקב הפסוק את רשב"י ומבאר מראשותיו, וישם בן

וכו'. שבטים י"ב להביא צריך שהוא לידע בלבו, הדברים את ושם השתיה, אבן של

האבןביאור את הזיז עליה החקוק המפורש שם ידי שעל שם, הקדוש הזוהר אומר נוסף

מקדשנו בית אלהים בית יהיה הזה במקום כאן ואמר מקום, לה וקבע ממקומה

יבנה שם מראשותיו את הניח שהוא שבמקום השמים, מן בשרוהו שעה ובאותה ותפארתנו,

לקדוש ויתחברו קרבנות יקריבו ישראל בני וכאן שבטים, י"ב להביא עתיד ושהוא המקדש, בית

העליון. המקדש בית כנגד מכוון למטה המקדש כי הוא, ברוך

ואבניםוהנה עצים על חמתו שפך ברחמיו הוא ברוך הקדוש כי חרב, הזה המקום בעוונותינו

משה של לתפלתו נענה לא הוא ברוך שהקדוש הטעמים אחד וזהו ישראל, על ולא

המקדש בית נחרב היה לא ישראל, לארץ רבנו משה נכנס היה אם כי ישראל, לארץ להיכנס

הקדוש היה יכול לא כן, ואם כליון, בהם שייך ולא הם נצחיים משה של ידיו מעשי כי לעולם,

בני על חמתו להשליך ושלום חס היה צריך והאבנים, העצים על חמתו את להשליך הוא ברוך

משה. של לתפלתו נענה לא עלינו ברחמיו הוא ברוך הקדוש ולכן ישראל,

הקדושואשריו בזוהר כמובא ישראל, בארץ לגור בתרגום)הזוכה ע"ב עב דף רבי(ח"ג אמר :

לזה, שזכה מי שכל הקדושה, בארץ משכנו לעשות שזכה מי של חלקו אשרי יהודה,

בארץ בחייו להתקשר שזכה מי וכל הארץ. על היורד שלמעלה השמים מטל להמשיך זוכה

בארץ בחייו זכה שאם אלא עוד, ולא העליונה. הקדושה בארץ להתקשר כך אחר זוכה הקדושה,

דהיינו אחרת, ברשות שיושב מי וכל הקודש. רוח תמיד עליו נמשך שיהיה זוכה הקדושה,

זרה. אחרת רוח עליו נמשכת בחו"ל,

כינמצא, בירושלים, ובפרט ישראל, בארץ הוא העליונים החיים להשגת הדבקות שעיקר

שפירשו כמו הן, קדושות ועשר מעלה, של ירושלים כנגד מכוונת מטה של ירושלים

מ"ו)במשנה פ"א קדושתה(כלים וכפי סביבותיה, וכל ישראל מארץ יותר מקודשת וירושלים :

מבדיל. מסך הקב"ה לבין בינו שאין בה, למתדבק ביותר החיים דבקות ממנה ימשך כך
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לאמר" ההוא בּ עת ה' אל כג)"ואתחנּ ן (ג, ¨¤§©©¤¨¥©¦¥Ÿ

חנם" "תן גימט' ה' אל ואתחנן

קדומיםכתב בנחל החיד"א התיבות(כאן)רבנו עם השם" אל "ואתחנן ז"ל: אפרים רבנו בשם

בכו ה' לפני ומתחנן המתפלל שכל לומר חנם", "תן בגימט' נותןעולה ראוי, שאינו אף ונה,

חינם. משאלתו השם לו

לומר,ועוד רצונו "ישרה", וגימט' "תפילה" וגימט' "התיק" גימט' "ואתחנן" אפרים, רבנו כתב

וזאת הנשמה, של "תיק" שהוא גופו, לנענע צריך יתברך השם לפני האדם שכשיתפלל

ואמנם אשכנז, כמנהג המה הנזכרים הרב שדברי חיד"א, הרב כך על וכתב בתחנוניו. שיתכוון כדי

זה, בסגנון הרמז לומר יש זה ולפי הנענוע. שאסרו ז"ל והרמ"ע סרוק כמהר"י נוהגים אנו

התפילה. בעת יתנועע שלא ישר, שיהיה הגוף הוא התיק רמז תפלה, הישר, התיק, בגימטריא

לאמר" ההוא בּ עת ה' אל כג)"ואתחנּ ן (ג, ¨¤§©©¤¨¥©¦¥Ÿ

לגדול ולא לקטן לא פנים משוא לפניו אין

לקבלבשעה לא הקב"ה להם שאמר להבה ושרפי המרכבה גלגלי את ראה משה שהתפלל

הכניסו ולא חיים לו נתן ולא פנים הוא ברוך הקדוש לו נשא ולא משה, של תפילתו

ולא לקטן לא פנים משוא לפניו שאין ממקומו", ה' כבוד "ברוך משה ואמר ישראל, לארץ

לגדול.

הטוריםוכתב שמתפללים(כאן)בעל מהמלאכים תפילות? תקט"ו להתפלל רבנו משה למד ממי

"שירה". כמנין תפילות תקט"ו יום בכל

לאמר" ההוא בּ עת ה' אל כג)"ואתחנּ ן (ג, ¨¤§©©¤¨¥©¦¥Ÿ

תתקבל היא בלב ולא בפה רק תהיה ישראל של שהתפילה שאף התפלל משה

יהודהבספר ישראל(כאן)דרש על התפלל רבנו שמשה ההיא", "בעת המילים את מבאר

וצוקה, צרה בעת בגלות, ישראל עם כשיהיו הבאים, בדורות דהיינו ההיא", ש"בעת

תתקבל זאת בכל מהפה, המילים בהוצאת רק בכוונה, להתפלל יוכלו לא צרותיהם ומחמת

כוונה ללא ב"אמירה" רק היא שתפילתם אפילו דהיינו "לאמר", הנאמר וזהו ברצון, תפילתם

בלשון התפילה נוסח את חז"ל תקנו ולכך ברצון. תפילתם שתקבל כדי בכך יהיה די פנימית,

תפילתם. תשמע כן גם "בפה" רק היא שהתפילה שאף לאמור פה", כל תפילת שומע אתה "כי
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תמיד מקובלת האחרון בדור התפילה

זי"עידוע מרוז'ין הרה"ק שביאר ר"ח)מה עמ' שבת הש"ס הגמרא(אורות דברי קיב:)על (שבת

שכשאנו כחמורים. אנו אדם כבני ראשונים ואם אדם, כבני אנו כמלאכים ראשונים אם

עדר ליד לכשנעבור אמנם ורבותא. חידוש כל בזה אין בוראו, לפני ומתפלל עומד "אדם" רואים

הרי לפניו, ומתפלל בוראו, את לשבח ומתחיל רגליו על עומד מהם אחד נראה ולפתע חמורים,

ידקדקו לא החמור, בתפילת והנה והעיתונות... התקשורת כלי בכל כך על ויודיעו הארץ, תרעש

עמיד עצם כי לאו, או הלב מקרב היא האם והנהאחריו בה. יש גדולה רבותא בתפילתו, תו

חז"ל קיב:)אמרו כתפילת(שבת היא תפילתנו שכן, כיון כחמורים. אנו אדם, בני ראשונים אם

ולכן רבותא, כבר בכך יש כזה, ושפל אפל בדור מתפללים שאנו הדבר שבעצם החמור, אותו

ברחמים תתקבל והיא תפילתנו אחרי מדקדקים התפילה)אין בעניני הפרשה בסוף עוד .(ועיין

לאמר" ההוא בּ עת ה' אל כג)"ואתחנּ ן (ג, ¨¤§©©¤¨¥©¦¥Ÿ

רבינו משה של תפילתו לעומת האבות תפילת

ז"לאמרו כאן)רבותינו אגדה ואתחנן.(מדרש כמנין תפילות תקט"ו התפלל ע"ה רבנו משה כי

שנאמר "הר", המקדש בית את קרא אבינו שאברהם ידוע יד)והנה כב, "אשר(בראשית

שנאמר "שדה", קראו אבינו ויצחק יראה", ה' בהר היום סג)יאמר כד, יצחק(בראשית "ויצא

שנאמר "בית", קראו אבינו יעקב בשדה". יט)לשוח כח, ההוא(בראשית המקום שם את "ויקרא

מאדם ירש אבינו אברהם כך: הוא ובית שדה הר, בשמות קראוהו שהאבות והטעם אל". בית

עולים הם ויחד נוספים, ק"ג עשה בעצמו והוא בעדו, סנגורים מלאכים שהם מצוות ק"ג הראשון

עולים הם וביחד ק"ג, עוד הוסיף והוא מלאכים, ר"ו מאביו ירש יצחק הכולל. עם "הר" בגימט'

כמנין עולה ביחד ק"ג, עוד הוסיף והוא שדה, כמנין מיצחק ירש אבינו יעקב "שדה". כמנין

בית. קראו ולכן "בית",

למניןומשה הכל עולה ויחד ק"ג, עוד הוסיף והוא מלאכים, בי"ת כמנין מהאבות ירש ע"ה רבנו

מלאכים לו שהיו כלומר תפילות, תקט"ו שהתפלל רז"ל שאמרו וזהו תקט"ו, "ואתחנן"-

ואתחנן כמנין יושר .(מפרשים)מליצי

לאמר" ההוא בּ עת ה' אל כג)"ואתחנּ ן (ג, ¨¤§©©¤¨¥©¦¥Ÿ

גזירה אותה שתבטל עד מכאן, זז איני ואמר: בתוכה ועמד קטנה, עוגה עג משה

364)רז"לאמרו עמ' משה מדרש המדרשים להכנס(אוצר שלא דינו גזר שנחתם משה שראה כיון

מכאן, זז איני אמר, וכה בתוכה ועמד קטנה, עוגה ועג תענית, עליו קיבל ישראל, לארץ
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באפר, ונתפלש שק ונתעטף שק לבש משה, עשה מה שעה באותה גזירה. אותה שתבטל עד

בראשית. וסדרי וארץ שמים שנזדעזעו עד המקום, לפני ותחנונים בתפילה ועמד

הועילה לא מה ומפני משה של תפילתו היתה מה

ד')תנחומאבמדרש סי' העולמים,(כאן רבון משה: אמר רבנו, משה של תפילתו היתה מה מובא

שנאמר עבדי משה קראתני ז)אתה יב, בתורתך(במדבר וכתוב משה", עבדי כן "לא

כא, אותך,ה)(שמות אהבתי ואני חפשי", אצא לא אדוני את אהבתי העבד יאמר אמור "ואם

ואל רנתי אלהים שמעה ממך, בבקשה ועכשיו עימי. קיימת ולא חפשי, אצא לא ובניך, ¦ותורתך,
גזירה עליך הוציא כבר שלך דין בעל לך", "רב הוא ברוך הקדוש לו אמר מתחנתי. תתעלם

דברי כאן עד לכל. מיתה גזר האילן מן שאכל הראשון אדם כמותך, הבריות וכל שתמות

המדרש.

זצ"לולכאורה דיסקין לב יהושע רבי הגאון השיב בטענתו. משה שיעוריםצודק בקובץ (הובא

קלב) אות חז"לקידושין פי כב.)על וישנה,(קידושין שיאמר עד נרצע, אינו עברי ¤§¦§שעבד
ה)שנאמר כא, דבר(שמות תוסף "אל הוא ברוך הקדוש לו אמר ולכן העבד". יאמר אמר "ואם

נענה. היה אכן אחת, בקשה עוד מבקש משה היה אם כי עוד", אלי

ואתחנן)הגר"אוכתב ריש אליהו אלא(באדרת ושוב, שוב תפילה אותה על רבנו משה חזר שלא

אחרת. בדרך היתה תפילה כל

לאמר" ההוא בּ עת ה' אל כג)"ואתחנּ ן (ג, ¨¤§©©¤¨¥©¦¥Ÿ

למטה ואחת כפופה אחת נונין ב' יש ואתחנן בתיבת

מגרמייזאאיתא אלעזר רבי ואתחנן)בספר ריש התורה נוני"ן:(על סוגי שני ישנן בית האלף בסדר

כפופה, נ' כדמות כסאו על יושב הקב"ה כי בזה והכוונה פשוטה, נון ויש כפופה נון יש

שתי בה שיש "ואתחנן" במילה פתח ולזה פשוטה, נו"ן בדמות לפניו עומדים מרום ומלאכי

וחיילותיה. המרכבה לתקן שרצה כפופה, ואחת פשוטה אחת נוני"ן,

וגו'" החּל וֹ ת אּת ה אלקים כד)"ה' (ג, ¡Ÿ¦©¨©¦¨

עדן גן שערי את למשה הקב"ה הראה

מנוקדהראה כאן הוי"ה כששם הויה", "אדנ"י במילים משה פתח ולכן עדן, גן שערי הקב"ה לו

אדנ"י השמות והנה "אלהים", אומרים בקריאתו כאן הויה שם ולכך אלהים, שם כניקוד

עדן. גן בגמטי' עולים אלהי"ם הוי"ה
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נ'ומשה הקב"ה לו שגילה לפי א, נ, אותיות בשתי כתובה נא המילה "נא", אעברה התפלל

הקדוש לו השיב חכמה. שהיא א' את גם להשיג לארץ בכניסתו משה וביקש בינה, שערי

בסמוך שנאמר וזהו נ'. בגימט' העולה ב"לך" ומרומז בינה, שערי בנ' "לך" די לך", "רב הוא ברוך

כט) תיבות(ג, ראשי הוא ש"נשב" לפי בגיא", "ישב"-השיג,בעריש נ'"ונשב משה דהיינו ינה,

שהם האותיות לראש" "עלה לומר רצונו הפסגה", ראש "עלה כאן נאמר גם לכך בינה. שערי נ'

בעדן.

התורה,ומשה של פנים כ"א ממנו וחסרו לתורה, פנים שבעים מן פנים מ"ט רק ימיו כל ידע לא

ג מותו וקודם כ"א, בגימטריא שעולה אהי"ה שם סוד לכןשהוא אותם, גם ה' לו ילה

תיבות. כ"א ישנם וגו' אלהים ה' בפסוקנו

וכו'" עבדּ ך" את להראוֹ ת החּל וֹ ת אּת ה אלקים כד)ה' (ג, ¡Ÿ¦©¨©¦¨§©§¤©§§¨

ה' בעבודת דרכו בראשית אך הוא שעומד חשב רבנו משה

השגתוכתב רום אף שעל רבנו, ממשה להתעורר לנו יש החילות", "אתה ודעת, טעם טוב בספר

נפשו קנייני את השלים שכבר בלבו דימה לא העליונה, בחכמה דבקותו ועוצם ה' בידיעת

"אתה הנאמר וזהו דרכו, בראשית הוא עומד עדיין כאילו הרגיש אלא שהשיג, במה לו ודי

וידו ה' מפעלות גודל את להראותו ה' החל עתה אך דהיינו וגו'", עבדך את להראות החלות

תכלית אל להביאה נפשו ותיקון עבודתו להשלים לפניו הדרך היא ארוכה עוד דהיינו החזקה,

של בפלטרין שרוי שבהיותו הטובה, הארץ את ואראה נא אעברה מתחנן הוא ולזה יצירתה,

ויזכה יתברך, שכינתו מזיו וליהנות להתבשם בידו יעלה קדשו, בהיכל קונו את ועובד מלך,

בחו"ל. בהיותו להן זכה שלא ביותר נעלות להשגות

רש"יומתשובתו פרש שכן בבקשתו, משה כוונת היתה זו כי אנו למדים אליו, הקב"ה של

מספרי) ומקורו ו פסוק עד(בסמוך לך. הצפון טוב רב לך, שמור מזה הרבה לך" "רב

והודיעו לך. הצפון הטוב הוא הבא, בעולם לך שמור כבר מבקש שאתה ממה יותר דהיינו כאן.

הזה, בעולם להשיג האדם בכח שיש והשגות תיקונים מיני בכל נפשו את השלים שכבר בזה

צדיק. יאכל מעלליו מפרי כי לה, הצפון טוב לרוב נשמתו תזכה לבא לעתיד כן ועל

דברוהלא פנים אל פנים כי אשה, ילוד ראה שלא מה שראה משה ומה וחומר, קל הדברים

על העבודה, דרך תחילת רק בעיניו השגותיו נחשבו ולא עצמו, בעיני היה שפל ה', בו
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וה' אל, בית העולה המסילה מן אנו רחוקים כמה דרגא, נחותי רוח שפלי אנו וכמה כמה אחת

לעבודתו. לבנו ויפתח עינינו יאיר

החזקה" ידך ואת גּ דלך את עבדּ ך את להראוֹ ת החּל וֹ ת אּת ה אלקים כד)"ה' (ג, ¡Ÿ¦©¨©¦¨§©§¤©§§¨¤¨§§¨§¤¨§¨©£¨¨

השנה תקופות ארבע על התפלל משה

בתיקוניםידוע שכתוב ע"א)מה נט השנה.(דף תקופות ד' והם אותיות, ד' לו יש אדנו"ת ששם

ניסן.נמצא תקופת על ממונה אדנות שם של א' שאות

תמוז.אות תקופת על ממונה ד',

תשרי.אות תקופת על ממונה נ',

טבת.ואות תקופת על ממונה י',

בצירומתקופת קציר של החדשים שהם בארץ, התלויות המצוות כל תלויות תשרי עד ניסן

בשם משה התפלל לכן קצירה, זריעה "אדני"חרישה בפסוק כאן [כנאמר אדנ"י

ר"ת את"ה להראות. החלות "אתה" ואמר משה והמשיך השנה, תקופות ד' נגד וגו'] אלהים

ראשיה קופותתרבעא  שהם תקופות ב' רק לחיות שביקש היינו "נא" נא", "אעברה ובקש שנה.

אמר גם ולכך בתשרי. שולטת נ' והאות בניסן, שולטת א' האות שכאמור "נא", המילה תיבות

תיבות ראשי הוא "חזק" החזקה", צירה.ק ריעה,זרישה,ח "ידך

הקב"האולם כו-כח)השיבו פסוקים ראשי(להלן "חזק" "וחזקהו", יהושע את וצו גו' לך" "רב

בארץק ריעה,זרישה,ח תיבות הנוהגות המצוות את יקיים נון בן שיהושע לאמור צירה,

העיתים. באלו

הזּ ה הּט וֹ ב ההר היּ רדּ ן בּ עבר אׁש ר הּט וֹ בה הארץ את ואראה נּ א ¤©©¨¨¥§©©¤¥§¤£¨©¤¨¨¤¤§¤§¨¨§§¤"אעבּ רה
דּ בּ ר ּת וֹ סף אל לך רב אלי ה' ויּ אמר אלי ׁש מע ולא למענכם בּ י ה' ויּ תעבּ ר ¥©¤©§¨©©¥¤Ÿ¨©¥¨©Ÿ§¤§©©§¦¥©§¦©¨§©§והּל בנוֹ ן.

הזּ ה" בּ דּ בר עוֹ ד כה-כו)אלי (ג, ¥©©¨¨©¤

תפילתו מתקבלת היתה אז כי שניה, פעם "נא" יאמר שלא לך" "רב

חיד"אכתב ג)הרב כה, ואתחנן קדומים שלימדו(נחל שפירשו, קאשטילייא חכמי בשם שמעתי

תתקבל מיד פעמיים, "נא" התיבה את יאמר ובתפלתו שכשיתפלל בשמים, רבנו משה את

שאמר וזה יג)תפילתו, יב, אעברה(במדבר לומר התחיל כאן גם ולכך לה, "נא" רפא "נא" אל
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פעם נא תאמר שלא לך" "רב ה' לו אמר ולכן "נא", הפעם עוד לומר דעתו והיה ואראה, "נא"

מרדכי מאמר ספר בסוף אלה דברים ושורש האזינו)אחרת. למיכאל(סוף שנמסרו שהתפלות ,

מיכאל גימט' נא דפעמיים לה, נא רפא נא אל אמר ולכן בדיקה, צריכות הכולל)אינן .(עם

הים בעבר בגימט' נא אעברה

התורהכתב על אפרים קע"ט)רבנו עמ' סוף ואתחנן השלם חכמים מוסר בס' נא(הו"ד "אעברה ,

אמרת אשר אחרי העולם כל את המקיף האוקיינוס ים דרך אעבור לו אמר ואראה",

כז) ג, בכך(דברים והביאור דבריו. כאן עד הים. בעבר בגימט' נא אעברה הירדן, את תעבור לא

למשה אמר שהקב"ה שמכיון כז)הוא ג, לארץ,(דברים להכנס משה נכסף הירדן, את תעבור לא

ישראל לארץ שאכנס דהיינו הים", "בעבר בגימט' עולים שהם נא", "אעברה במילים ביקש כן על

לארץ. אכנס אני וגם ה' דברי יתקיימו וכך הירדן, דרך ולא הים, דרך

כרובים בגימט' "אעברה" ולכך הכרובים, ע"י מיתתו שתהא

בספריאמרו נ)חז"ל לב, נתאווה(דברים כי בנשיקה, ולמות ישראל לארץ להיכנס משה שביקש

ל שפתחמשה הטעם את לפרש אפשר זה ולפי ע"ש. השם. פי על שהיתה אהרן מיתת

משה ביקש גם ולכן לשכינה, מרמזת שהיא נו''ן, באות המסתיימת "ואתחנן" במילה משה

"אעברה" כי הכרובים, ידי על מיתתו שתהא כדי "אעברה" בלשון ישראל, לארץ להיכנס

"ורב עדיף הוא לארץ תיכנס לא אם דהיינו לך", "רב הקב"ה לו השיב אולם "כרובים". גימטריא

בך. אתעסק בעצמי אני כאן אבל אדם, בני ידי על קבורתך תהיה ישראל שבארץ לפי לך"

בחו"ל צדיק קבורת עם בא"י קבורתו שהחליפו רשע על מזעזע מעשה

רשעיםצדיקים תחת ישראל, בארץ לקבורה המלאכים אותם מביאים בחו"ל, שנקברים

צדיק קרנות שבספר המעשה מן נלמד כאשר ישראל, בארץ אותהקבורים פ"ג (מני,

שלאפ"ח) כדי אשה נשא שלא עד קמצנותו, גדלה וכה גדול, קמצן שהיה אחד בעשיר מעשה .

וכל בשבילו. ולבשל לאפות ביתו עסקי לעשות כדי לו, היה עברי עבד רק עליה. מעות להוציא

ויוליד אשה ויקח ורביה ובפריה חסדים בגמילות שיעסוק אותו מוכיחים ישראל חכמי שהיו מה

עבדו עם ועלה רכושו כל את מכר זקנותו לעת להם. ומאזין מקשיב היה לא ובנות, בנים

בתורה בכתוב בוטח והיה בה, להיקבר לזכות כדי ישראל, בארץ מג)להתיישב לב, "וכפר(דברים

עמו" הי"א)אדמתו פ"ה מלכים ואמרו(רמב"ם קי:), לו(כתובות שיש כמי ישראל בארץ הדר "כל

אלוה".
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כדיכשהגיע גדול סוחר שיביא למשרתו ואמר חולה, נעשה מינן בר העולם מן להיפטר זמנו

ובכל נכסיו, כל את לו ומכר סוחר והביא העבד הלך ידו. שתחת מה כל את לו למכור

ותכריכין ארון ממנו לקנות כדי אלא כסף הניח ולא יקרות, ואבנים מרגליות רכש לו שהיה הכסף

של תבשיל ממנה ותעשה אחת, מפוטמת תרנגולת לי קח לעבדו, אמר ושוב לקבורה. וקרקע

לו. והביא עשה וכך ואורז, בשר עם מרק

התבשילוהנה מן אחת כף אכל בתבשיל, והמרגליות הטובות האבנים את הניח עשיר אותו

השלישי, יום היום ויהי הטובות. האבנים כל את שבלע עד חלילה וחוזר אחת, אבן ובלע

היה לא המקום מאנשי איש אותו. וקבר ותכריכין קרקע לו קנה והעבד וימת, נבל את ה' ויגוף

וחצינא, ומרא מגריפה העבד לקח בלילה עשה מה לבדו. מעבדו חוץ העניינים אלו את יודע

לחפור כשהתחיל והנה הטובות. האבנים את לקחת כדי אדוניו של קבורתו את לחפור והלך

אמר מבקש? אתה ומה קברי חופר אתה למה הקבר, מן קול יצא מבקשבקרדום אני העבד

היא שזו ומכיר יודע אנכי לו אמר כאן. קבור אינו אדוניך המת לו אמר פלוני. אדוני את פה

אחרת. למדינה לחו"ל אותו הוליכו אבל כאן, קבור היה אדונך דברך, נכון המת לו אמר קבורתו.

החכם. פלוני בקבורת לו אמר קבור. הוא מקום באיזה העבד שאל

ישראלשאל לארץ לעלות רציתי בחיי החכם פלוני אני לו אמר זה. מעשה נעשה וכיצד העבד

טובות ובמעשים במצוות עוסק והייתי הדרך, הוצאות לי היו שלא מפני יכולתי ולא

ועכשיו רצוני, שיעשה הקב"ה מלפני ומבקש מתחנן הייתי ויום יום ובכל חסדים, ובגמילות

ובפריה טובים ובמעשים במצוות עוסק היה שלא עשיר ואותו המקום. זה לי נתנו שנפטרתי

נשק ימים. עשרה דרך מכאן רחוקה והעיר שם, אותו ותמצא ותלך במקומי, אותו הוליכו ורביה

שאל בהגיעו העיר. לאותה והלך לדרך צידה והתקין לביתו חזר החכם, של קבורתו את העבד

שמעתי בעורמה להם אמר רצונך. ומה בשאלה השיבוהו חכם. אותו של קבורתו היא היכן

ידעו כשלא בלילה קבורתו. את לו הראו כן על קברו. על להשתטח ובאתי צדיק היה שהוא

של כרסו שנתבקע מפני והמרגליות הטובות האבנים כל את ומצא וחפר הלך המקום, אנשי

עזבוני. ככלב צועק והוא בריתו על כרוך נחש ראה וגם החוצה. כולן ויצאו העשיר

היהלקח וכך שכך הקודש עיר לחכמי וסיפר ישראל, בארץ וישב ובא העושר כל את העבד

שכתוב זהו לו אמרו י)המעשה. לז, מקומו(תהלים על והתבוננת רשע ואין מעט "ועוד

כתוב ועוד טז)ואיננו". קג, בצדיקים(תהלים אבל מקומו". עוד יכירנו ולא ואיננו בו עברה רוח "כי

יא)נאמר לז, בפריה(תהלים ועסק אשה ונשא הלך זאת, כל בראותו והעבד ארץ". יירשו "וענוים
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שנאמר וזהו חסדים. וגמילות צדקות עושה והיה כז)ורביה, כז, ילבש",(איוב וצדיק רשע "יכין

ז)וכתיב לט, אוספם".(תהלים מי ידע ולא "יצבור

לארץוזהו לעלות רוצה אתה ישראל בארץ להקבר בשביל אם למשה, הקב"ה כאן שאמר

לאחר גם ישראל, לארץ גופך את יוליכו המלאכים כן על אתה, וחכם היות ישראל,

שנאמר כמו ו)פטירתך, לד, אבל(דברים ידע לא איש הזה", היום עד קבורתו את איש ידע "ולא

ידעו. המלאכים

וגו'"" הּפ סגּ ה ראׁש  עלה וגו', ואראה נּ א כז)אעבּ רה כה, (ג, ¤§§¨¨§¤§¤£¥Ÿ©¦§¨

הארץ את יראה שרק תפילתו התקבלה

חז"להנה שכתבו מה יב)לפי י, ויקרא תפילתו(רש"י כאן הועילה לכן מחצה", עושה "תפילה

לארץ לעבור ששאל למחצה, משה כנאמרשל לראותה וגם כה)ישראל נא(ג, "אעברה

שנאמר כמו לראותה רק תפילתו והועילה כז)ואראה", הפסגה".(ג, ראש "עלה

למענכם" בּ י ה' כו)"ויּ תעבּ ר (ג, ©¦§©¥¦§©©§¤

העיבור בסוד משה בא דור בכל כי "ויתעבר"

ז"לזו האר"י של מובהק תלמיד חיים מהר"ר המקובל בשם כתוב מצאתי אשר (ספרהלשון

ואתחנן) ריש היההליקוטים לא שהקב"ה לפי עיבור, בסוד משה בא דור בכל בי", ה' "ויתעבר ,

שנאמר לעולם, גלות ולא מיתה היתה לא רצונו] מתקיים היה [אילו ובזה רב, הערב לקבל רוצה

טז) לב, ובפרט(שמות בקדושה, להכניסם טוב כי בחשבו קבלם [משה] והוא הלוחות", על "חרות

שנאמר כמו קצת, לו נוגעים כא)שהיו יא, וכתיב(במדבר בקרבו", אנכי אשר יא,"העם (שמות

קילקלוח) הם ואדרבה רב], הערב [את לתקנם [משה] רצה ולזה ברגלך", אשר העם "וכל ,

שאמר וזהו ז)לישראל, לב, שחת(שמות שחת, אלא נאמר לא נשחת עמך", שחת כי רד "לך

לחמישים אחד בעיבור משה לבא הוצרך ולזה רב], [מהערב מהם" הדור רוב "ועתה לישראל,

[בחטא ישראל שחטאו וקודם רב. ערב יטעוהו שלא לתקנו ישראל, שורש שהוא למי שנה,

מכולם, הגדול בינה שערי נ' של החמישים שער משיג והיה השלימות בתכלית משה היה העגל]

רז"ל שאמרו וזה לך, ממנין רד לומר רוצה רד", "לך שאמר וזהו ממנו, נעלם ישראל ¥¥וכשחטאו
כא:) השנה ניתנו(ראש כולם מעיקרא פירוש אחד, חסר למשה ונתנו בעולם, נבראו בינה שערי נ'

שאמר וזהו אחד, חסרוהו כך ואחר ו)לו, ח, מעיקראמעט"ותחסרהו(תהלים כי מאלהים",

א'. אות שהוא מאלהים" "מעט יותר חסרתו כך שאחר אלא היה, שלם
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ז"לאו רבותינו שאמרו כמו מ"ט, אלא לו נשאר ולא הרבה, שחסרתו בהקדמתפירושו, (ראה

ע"ב) ז' דף זוהר שערתיקוני בערך מזעיר מעט הם [שערים] והמ"ט מ"ט, אלא מעט תקרי אל ,

לא יתברך השם טובה, היתה משה שכוונת להיות והנה מכולם. ונפלא גדול שהוא החמישים

שאמר וזהו עינו, מצדיק יגרע לא יגועון רוחם תוסף ובעת בתמים, להולכים טוב (דבריםימנע

א) נשמה,לד, ונעשה בשמו, נ' ונכנסה בו, נ' "נבו"- נבו", הר אל מואב מערבות משה ¨"ויעל
בבינה. נשמה כי וידוע

בטןוכתב חדרי בספר החיד"א ואתחנן)הרב וכסף,(ריש זהב כצורף הוא הזה בעולם האדם כי ,

כ ומברר ומנקה בסיגים וטורח לבדו, והזהב לבדו, הכסף ומברר הסיגים לשמבדיל

להבדיל וצריך ורע, טוב מעורב הזה העולם כן תערובת, שום בלי הכסף שישאר עד תערובת,

כלים עושה הבירור אחר שהצורף וכמו בו. הנמצא טוב איזה מהרע ולברר מהרע, הטוב ולברר

טובים. ומעשים תמימה תורה למעשהו כלי מוציא הבירור אחר האדם כן נחמדים,

אלי דּ בּ ר ּת וֹ סף אל לך רב וגו' ואראה נּ א אעבּ רה וגו' ההוא בּ עת ה' אל ©¥¥©¤©§¨©¤§¤§¨¨§§¤¦©¥¨¤©©§¤¨"ואתחנּ ן
הזּ ה" בּ דּ בר כו)עוֹ ד - כג (ג, ©¨¨©¤

הראשון אדם חטא את לתקן רצה משה

חטאמשה לא שאילו הראשון, אדם חטא את לתקן ביקש ולכך המות, מלאך מפני נתיירא

נאמר ולכך ונח"ש, סמא"ל את לבטל משה רצה ובזה מיתה, היתה לא כג)אדם ג, (כאן

גם וזהו ונח"ש, סמא"ל בגימט' עולה ההיא", כה)"בעת ג, תיבות(כאן ראשי "נא" חשנ אעברה

לד'א  רמז זהו "נא" פירוש, ועוד הראשון. אדם את וגם הנחש, את גם לתקן רצה שכאמור דם,

מלאך להעביר אליהו שרצה וכמו רשעים. רע "נא" יגמור בפסוק הנרמז יחזקאל שראה קליפות

לך", "רב הקב"ה לו השיב אבות. זכות הוצרך ולזה לעשות, משה בקש כן העולם, מן המות

עוד. אלי דבר תוסף אל למות, מוכרח אתה שבשבילו הראשון אדם חכמים)ומנו (מוסר

למענכם"" בּ י ה' ויּ תעבּ ר וכו' ואראה נּ א כו)אעבּ רה כה, (ג, ¤§§¨¨§¤§¤©¦§©¥¦§©©§¤

נא אעברה בטל נא, סלח ואם נא. סלח בטל נא, אעברה אם

פליאהאיתא י')במדרש סימן ז' פרשה רבה להיכנס(מדרש תפילות תקט"ו והתחנן משה ביקש ,

נא, סלח ואם נא. סלח בטל נא, אעברה אם הוא, ברוך הקדוש לו אמר ישראל, לארץ

חפץ אתה אם ה', השיבו לארץ להכנס רבנו משה בקשת על דהיינו כאן. עד נא. אעברה בטל

חטא על המחילה היא נא", "סלח את לבטל עלי ישראל, לארץ להיכנס דהיינו נא", ב"אעברה
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במדבר הנאמר יט)העגל לבקש(יד, לך אפשר אי שוב העגל, חטא במחילת חפץ אתה ואם .

העגל חטא מחילת בין הקשר מה ביאור, צריכים המדרש שדברי וכמובן ישראל. לארץ להכנס

ישראל. לארץ להכנס רבנו משה לבקשת ישראל, לעם ה' וסלח מחל כבר שעליו

בה,ולהבין ירוויחו שאם בסחורה רכושם כל את להשקיע רצו עשירים ב' משל: נקדים זאת

יצליחו שאם נשבעו וגם מאוד עד לה' התפללו ולכן מאד, עד גדולים עשירים יהיו

עשירים ונעשו מאוד עד הצליחה העיסקה היה, כך דבר סוף ישראל. לארץ יעלו עיסקה, באותה

הבא, העולם לחיי ונפטר מהם אחד חלה לפתע אך נדרם. את לקיים צריכים היו ועתה גדולים.

ל השותף שגםונשאר בתנאי היה ישראל, לארץ לעלות שהסכמתי מה כל רעייתו, לו אמרה בדו.

אינני אני גם בחו"ל, כאן נשארת שהיא כעת אבל עמנו, תעלה שנפטר, רעך אשת שלי החברה

לעלות הם שחייבים או האשה, צודקת האם הלכה, דבר ושאלוהו לחכם הלכו לעלות. רוצה

פטורים שהם החכם להם השיב אשלם? לה' נדרי המצוה, נדר את לקיים כדי ישראל לארץ

כולה בטלה מקצתה שבטלה ששבועה הוא והדין היות פ"ומלעלות, נדרים ורמב"ם כה: (נדרים

מקצתה"ח) והתבטלה חברך שמת עתה ישראל, לארץ תעלו ששניכם נשבעתם שאתם ואחר ,

שמחו ישראל. לארץ לעלות חייב אתה ואין כולה, בטלה שוב עולה, אינו חברך שהרי השבועה,

בחו"ל. ונשארו הזוג מאוד

חטאוהנמשל על ישראל לעם שימחול וביקש הוא ברוך לקדוש רבנו משה בא כאשר הינו,

חיפש להם. אמחל אני צדיקים עשרה ישנם אם הוא, ברוך הקדוש לו אמר העגל,

הוא, ברוך מהקדוש משה ביקש צדיקים, ג' עוד לו וחסרו צדיקים, שבעה רק ומצא רבנו משה

לעשרה, אותם ונצרף וליעקב, ליצחק לאברהם זכור כן ואם חיים, קרויים במיתתם צדיקים הרי

הוא. ברוך הקדוש עמו והסכים

ישראל,ובזה לארץ אותי תכניס הוא ברוך מהקדוש ביקש רבנו משה המדרש: דברי מבוארים

לך אומר ישראל. לארץ נכנס לא ששנינו ולאהרון לי שנשבעת ולאהרן לי תשיב ואם

לארץ להכניסני תוכל ולכן כולה בטלה מקצתה שבטלה ששבועה היא והלכה אהרן, שנפטר

ישראל.

לבניהשיב למחול ממני ביקשת העגל, בעוון חטאו ישראל כשעם הרי הוא, ברוך הקדוש לו

מצאת ולא מוחל, אני צדיקים עשרה יש אם לך ואמרתי העגל, חטא עוון על ישראל

לי ואמרת יג)עשרה, לב, במיתתם(שמות צדיקים כי עבדך, ולישראל ליצחק לאברהם זכור

חיים תתקעט)קרויים רמז קהלת שמעוני אלי(ילקוט בא אתה כיצד כן ואם ומחלתי. והסכמתי ,
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להיפך אמרת אז הן כולה, בטלה מקצתה שבטלה שבועה נפטר, שאהרן שכיון ואומר עתה

דהיינו נא, אעברה רוצה אתה אם משנים, אחת לך בחר כן על חיים?! קרויים במיתתם שצדיקים

זו טענה שמכח הרי חיים. נקראים אינם שהצדיקים הטענה מכח ישראל, לארץ להכנס שחפצך

נקראים הצדיקים כן אם נא", "סלח רוצה כן אתה ואם העגל. עוון על נא" ה"סלח את אבטל גם

ישראל. לארץ להכנס יכול אינך ושוב חיים,

למענכם" בּ י ה' כו)"ויּ תעבּ ר (ג, ©¦§©¥¦§©©§¤

לארץ להכנס נתנו לא ישראלה' עם למען

זצ"לשמא פפיראש מאיר רבנו המקובל אמר כבר לארץ? משה שיכנס בכך ומה תאמר,

ידיו שמעשי חז"ל אמרו שהרי קכ"א], מאמר פקודי פרשת יהונתן במדרש כתב [וכיוצ"ב

חז"ל אמרו החורבן שבשעת וכיון נגנז. אלא נחרב לא שבנה והמשכן בטלו, לא משה של

י"ג) סי' תזריע כליה(תנחומא נתחייבו ישראל כל כן ואילולי ובאבנים, בעצים חמתו ה' שכילה

כך אחר כן אם הבחירה, בית את ובונה ישראל לארץ משה נכנס היה אילו ממילא, ושלום. חס

לא הוא ברוך הקדוש כי ישראל, עם על כליה חלילה שתהיה בהכרח חוטאים, היו כשישראל

ידיו מעשי שכאמור ישראל, עם על כפרה בתור רבנו משה של ידיו מעשי על חמתו את ישפוך

לבני רבנו משה שאמר וזהו לארץ. שיכנס רבנו ממשה ה' מנע לכן בטלים, אינם משה של

כדי למענכם, לארץ- להכנס ממני מנע הוא ברוך הקדוש למענכם", בי ה' "ויתעבר ישראל,

כליה. בשעת להצילכם

הזּ ה" בּ דּ בר עוֹ ד אלי דּ בּ ר ּת וֹ סף אל לך רב אלי ה' כו)"ויּ אמר (ג, ©Ÿ¤¥©©¨§©¤©¥¥©©¨¨©¤

לך רב אמר כאן מדוע וא"כ צדיקים של לתפילתן מתאוה הוא ברוך הקדוש

בתלמודיש חז"ל שאמרו מה לפי סד.)להקשות את(יבמות הוא ברוך הקדוש עשה מה מפני

הקדוש אמר כן אם מדוע צדיקים. של לתפילתן מתאוה שהוא משום עקרות, האמהות

מלהתפלל? אותו ומנע הזה" בדבר עוד אלי דבר תוסף "אל למשה הוא ברוך

שלמרן לשכונה הזדמן פיקח עני משל. פי על זאת ביאר זצוק"ל יוסף עובדיה רבנו הגאון

רק וביקש לפניו שנקרתה הראשונה הדלת על דפק רעב, שהיה ומכיון קמצנים, אנשים

וביקש החריפות, מן כנחנק עצמו עשה ואכלו בצל שקיבל לאחר בלבד. פרוטה מחירו הן בצל,

בלית ואז לשתות?! בלי לאכול אפשר וכי אמר, שוב לחם, שקבל לאחר לחם, מעט בדחיפות

משה עם לקרות שיכול מה ידע הוא, ברוך הקדוש כן שתה. וגם אכל גם וכך לו, נתנו ברירה
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גדותיהן, על עלו שהתפילות כשראה ולכן הכל, יקבל ולבסוף מעט יבקש בתחילה ע"ה רבנו

ברוך הקדוש של רחמיו יכמרו כבר להתפלל ימשיך שאם משום מלהתפלל, שיפסיק לו אמר

לארץ. להכנס משה של לתפילותיו שיסכים ובהכרח הוא,

לראותהרי רק מבקש אני ואראה", נא "אעברה אמר שבתחילה בחכמה, לנהוג חשב שמשה

ומשם מהר, תסתכל לראות, רוצה אתה אם לך", "רב יתברך השם לו אמר הארץ, את

רק ביקש בתחילה המלך דוד אמר גם וכך לארץ. תיכנס לא אבל ונגבה, צפונה (תהליםתראה

ח) לנו".פה, תתן "וישעך ביקש כך ואחר חסדך", ה' "הראנו

מדובנאמספר המגיד יעקב)וממשיל לרגל(אהל לחו"ל לנסוע שהוצרך אחד לעשיר משל ,

שאי לו הסביר האב עמו. שיקחהו ביקשו לחו"ל, נוסע שאביו בנו כששמע עסקיו.

ורע עקשן שבנו האב ידע גדול. בכי ובכה התעקש הבן אך מלימודיו. יתבטל שהוא לפי אפשר,

מבטיח אני בחו"ל, אהיה שאני בשעה יפה ותתנהג טוב ילד תהיה אם לו, אמר לפיכך מעללים,

יסע שאביו והסכים הבן שמח זו, טובה שמועה לשמע מימיך. ראית שלא זהב שעון לך לקנות

עד מופרע היה שהוא והשיבתו התנהג. הבן כיצד אשתו את שאל מחו"ל, העשיר כשחזר לבדו.

סיפרה שאמו הרגיש הספר, מבית חזר כשהבן השעון. את לו אתן לא כן אם האב אמר מאוד.

כשאביו מאומה. דיבר לא שעה באותה חכם, שהיה הבן כן ועל ומעלליו, מעשיו כל את לאביו

זו עכשיו בלבו הבן אמר טוב, רוח מצב לו והיה עליו, שעברו החוויות את וסיפר התיישב

לפני זהב שעון לי שהבטחת זוכר אתה לאביו אמר השעון. את מאבא לבקש טובה הזדמנות

את קיימת שלא כיון אבל יפה, שתתנהג בתנאי היה זה כל אך נכון, אביו לו אמר שנסעת,

את הוציא כשהאב השעון, את לראות רק מאביו הבן ביקש השעון. את תקבל לא הבטחתך,

נכמרו יפה. אתנהג והלאה שמהיום לך מבטיח אני השעון, את לי תן בבקשה בנו, התחנן השעון

הזהב. שעון את לו ונתן האב של רחמיו

הואכעין ברוך להקדוש שמתפללים העמידה בתפילת תשובה ימי בעשרת מוצאים אנו זאת

מזה. יותר לבקש מתביישים שאנו משום אותנו, יזכור שרק מבקשים לחיים", "זכרנו

אנחנו "מודים בברכת לו מודים אנו חיים, לנו יתן הוא ברוך שהקדוש מקוים כשאנו מכן ולאחר

שיהיו גם החיים, בקשת על שמוסיפים הרי טובים", לחיים "וכתוב מבקשים מכן ולאחר לך"

נאה ולך שמך "הטוב ה' את מברכים נתמלאה, זו בקשה שגם מקוים וכשאנו טובים. חיים

טובות וגזירות טובה ופרנסה ושלום ברכה חיים "ובספר מבקשים אנו מכן ולאחר להודות",

שסמכנו משום בבקשות, מרבים וכו', ושלום ברכה גם אלא טובים, חיים רק מבקשים לא וכו'",
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בנים על אב כרחם המרובים, רחמיו בספרעל ועיין ט"ז. ס"ק תקפ"ב סי' או"ח ברורה במשנה (עיין

התורה) .חנוכת

הזּ ה" בּ דּ בר עוֹ ד אלי דּ בּ ר ּת וֹ סף אל לך כו)"רב (ג, ©¨§©¤©¥¥©©¨¨©¤

וכו' חדה חרב אפילו והלא לך", "רב למשה אמר ה' מדוע

יג:)רש"יפירש מסוטה ומקורו והתלמ(כאן, קשה כמה הרב יאמרו שלא ומפציר., סרבן כמה יד

אמרו הרי כי ביאור, צריכים הדברים י.)ועדיין על(ברכות לו מונחת חדה חרב אפילו

לך"? "רב בלשון הקב"ה שהשיבו התשובה מהי כן ואם הרחמים, מן האדם יתייאש אל צוארו

מנחותיש במסכת הגמרא דברי את הקדוש השל"ה שפירש מה פי על הדברים את (כט:)לבאר

התמיהה עלתה בשר, של במקולין נשקל עקיבא רבי של בשרו את ע"ה רבנו משה שכשראה

לפני. במחשבה עלה כך שתוק, הקב"ה: לו השיב שכרה?! וזו תורה זו לאמר משה של בפיו

הקדוש השל"ה ט')וביאר סי' תורה בחז"ל(בראשית דאיתא מה פי סט"ו)על פי"ב רבה ,(בראשית

יכול העולם שאין שראה אלא הדין, במידת העולם את לברוא הקב"ה לפני במחשבה שעלה

חס נשתנה כך ואחר כך עלה שמתחילה הכוונה ושאין הרחמים. מידת עמה שיתף להתקיים,

שבה הדין מידת והיא שורשית, היא הראשונה יתברך, הנהגתו דרגות שתי הם אלא ושלום,

חסידיו עם הקב"ה של דקדוקו סוד וזהו העולם. לשאר והשניה החסידים, עם רק ה' מתנהג

שרבי לפני", במחשבה "שעלה עולם וכאותו היא, הדין במדת עמהם הנהגתו כי השערה, כחוט

בזה וזוכה כך, כל בחומרה נענש כן ועל נידון, הוא במחשבה שעלה זה עולם הנהגת כפי עקיבא

וקצבה. שיעור בלא הנצח, בעולם מושלם שכרו למתן

כיבמדה לך", "רב בלשון זו בתשובתו לו שרמז הוא ולזה עצמו, משה עם הקב"ה התנהג זו

ויעלים לפשעו ישא עליו רחמיו בהתעורר אשר בנו, עם כאב הזה בעולם עמו הנהגתו אין

המייסר כרב הזה, בעולם הדין מידת להנהגת הוא ראוי מעלתו גודל שלפי מחטאתו, עיניו

מצדו רחמים ובקשת הפצרות לריבוי מקום אין ולכך ביותר. ולזככו לחנכו תלמידו את ומוכיח

בהנהגה כן שאין מה עבדו. משה עם הקב"ה בהנהגת נפעלת הרחמים מידת אין כי משה, של

עליהם. ה' רחמי ולעורר לעשות הגדיל בעבורם משה של בתפילותיו אשר ישראל, של הכללית

ּפ עוֹ ר" בּ ית מוּ ל בּ גּ יא כט)"ונּ ׁש ב (ג, ©¥¤©¨§¥§

א'לקים י'סח ג'אים ב'ית ר"ת בגיא

שמשוןהנה רבי הביא זרה. עבודה מקום שהוא פעור" "בית מוזכר "בגיא", שנאמר מקום בכל

זי"ע ואתחנן)מאוסטרופולי ריש שמשון ניצוצי בתלמוד(בספר שאמרו למה רמז מכאן שיש ,
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נח:) להלכה(ברכות נפסק סי"א)וכן רכד סי' "בית(או"ח אומר ביישובן זרה עבודה בתי שהרואה ,

ר"ת "בגיא" תיבות ראשי והם, ה'". יסח לקים.א סחיאיםגיתבגאים

ת ולא אתכם מצוּ ה אנכי אׁש ר הדּ בר על תספוּ  ה'"לא מצוֹ ת את לׁש מר מּמ נּ וּ  גרעוּ  ŸŸ¦©©¨¨£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤§Ÿ¦§§¦¤¦§Ÿ¤¦§
אתכם" מצוּ ה אנכי אׁש ר ב)אלהיכם (ד, ¡Ÿ¥¤£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤

מהם לגרוע סופו המצוות על שהמוסיף מדובנא מהמגיד נפלא משל

נגרעיש אם אולם המה. רבים כי לקיים, אפשר אי המצוות תרי"ג כל שאת האומרים אדם בני

בכדי אפילו ממנו", תגרעו "ולא ואומר הכתוב בא לכך ולקיים. לשמור נוכל מהם, קצת

מצות". את "לשמור לתיבות תגרעו" "לא שסמך וזהו ה'. מצוות את "לשמור"

יעקבהרב השני)אהל בביאורו אחד(כאן כלי ותמורת משכנו, כלים ששאל לאדם משל הביא

התפלא קערה. בעבור קערות ב' כף, בעבור כפות ב' כלים. שני לבעליו מחזיר היה ששאל,

אל הבאת אשר הכלי ואמר, השיב אחד? רק בידך נתתי לא הלא יותר, לי תתן מדוע השכן

גם אתה צריך שמא בו הפציר השכן שכן כיון הוא. שלך כן ואם אצלי, וילד הרה אהלי, תוך

השאילני ויאמר אליו ויבא היום ויהי שנים, לו הביא ולמחרתו אחד, כלי לו ויתן היום, פלוני כלי

יחזיר הלא כי גדולה, בשמחה לו ויתן בביתי, היום משפחה זבח כי הגדולה, שלך כסף מנורת נא

המנורה. את ותבע דלתו על דפק המנורה, את להשיב שכנו משבושש למחרת מנורות. שתי לו

שמע מי וכי ולועג, צועק וזה היא. מתה כי למנורה קרה רע מקרה אך אני מצטער השיבו וזה

תלד, הקדרה או תלד, הקערה אשר ראה או שמע ומי לו ויאמר תמות? המנורה אשר כזאת

גם עתה ותאמין תקבל כן ילדה, שהקערה הדברים וקבלת אתמול בי האמנת שאתה ואחר

מתה. שהמנורה

"הרההנמשל המצוה כי הוא אומר הנה התורה, מצוות על מצוות שמוסיף במי הוא כך הינו

בתחבולות ויקרה, גדולה מצוה לידו תבוא כאשר גם להוסיף, דרכו אשר וזה וילדה",

שמא כי הדבר", על תוסיפו "לא הכתוב הזהיר לכן אצלו. זר זה ואין היא, מתה כי ויאמר יעשה

ממנו". תגרעו "ולא לידי, תבואו מכך

היּ וֹ ם" כּ ּל כם חיּ ים אלהיכם בּ ה' הדּ בקים ד)"ואּת ם (ד, §©¤©§¥¦©¡Ÿ¥¤©¦ª§¤©

חסדו ה' יצוה ביום וממילא בה' דבק בלילה בתורה העוסק

הר"חהקם וכתב אחרא. הסטרא ואת הקליפות את לכפות גורם בתורה, ועוסק לילה בחצות

היא מכולן יותר הקשה והקליפה אלהיו, ובין בינו מפסיקים חיצוני, ועוון חטא כי ידוע כי
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את משבר בתורה ועוסק ער שהוא ידי שעל ונמצא מהמיתה, מששים אחד והשינה המיתה,

ער, והוא לילה, בחצות הקם דהיינו אלהיכם", בה' הדבקים "ואתם אומרו, וזה מעליו. הקליפה

דאינ זה ידי שדרשוועל כמו והוא חיים, דיקראו היום, כולכם חיים אלהיו, לבין בינו מפסיק ו

ג:) זרה עמי"(עבודה שירו "ובלילה בזמן חסדו"? ה' יצוה "יומם ט)אימתי, מב, .(תהלים

חּק ים אתכם לּמ דּת י ראה היּ וֹ ם. כּ ּל כם חיּ ים אלהיכם בּ ה' הדּ בקים ¦Ÿ¥¤©¦ª§¤©§¥¦©§¦¤§¤ª¡©¦¥§©¤©§"ואּת ם
ד-ה)וּ מׁש ּפ טים" (ד, ¦§¨¦

בהשם? הדבקות את להשיג כיצד

ידי"אתם על ממילא התורה, לנשמת עליונות לסודות שזכו ישראל שגדולי אפשר הדבקים",

שלא ישראל המון כלפי אולם בה'. הדבקות את משיגים הם דרקיעא, בשבילי להו דקים

לפי אתכם". למדתי "ראה ידי על ה', אמר הדבקים"? ל"ואתם הדרך היא כיצד זו, למידה זכו

שכתב וכמו התורה את לנו נתן ולכך ישראל, לכל כללית טובה להיטיב רצה בחסדו שה'

ח"ג)הרמב"ם הנבוכים מורה .(לאורך

חולה ר"ת ה'עמים ל'עיני ו'בינתכם ח'כמתכם

מכורכמיםה עינילבינתכםו כמתכםח  פניו בתורה העוסק כי "חולה". תיבות ראשי עמים

נאמר עליו רבא גברא וכשהוא כחולה. ונראה אדם, של כוחו מתשת א)שהתורה ח, (קהלת

פניו". תאיר אדם "חכמת

כּ ל את יׁש מעוּ ן אׁש ר העּמ ים לעיני וּ בינתכם חכמתכם הוא כּ י ועשׂ יתם ¨¥§§¦¤£¦©¨¥¥§¤§©¦¤§©§¨¦¦¤¦£©¤§©§"וּ ׁש מרּת ם
הזּ ה" הגּ דוֹ ל הגּ וֹ י ונבוֹ ן חכם עם רק ואמרוּ  האּל ה ו)החּק ים (ד, ©ª¦¨¥¤§¨§©©¨¨§¨©©¨©¤

ישראל עם חכמת

אתהרבי הרי לו, אמר וכה המלך לו קרא פעם גדול. ופיקח לחכם ידוע היה אייבשיץ יהונתן

מנביא עדיף וחכם יב:)חכם, דף ב"ב ויש(עי' אחת, לעיר ללכת רוצה אני לי, תגיד כן אם

התשובה את אכתוב אני יהונתן, רבי השיבו אכנס? אני שער באיזה להכנס, שערים שני בה

את יהונתן רבי לקח הפתק. את נפתח לעיר ותכנס שתעבור ואחרי הפתק, את ונסגור בפתק,

לא ההיא, העיר אל כשהגיע יהונתן רבי את להכשיל בחפצו המלך שכתב. מה בו וכתב הפתק

החומה את שיפרצו עבדים על וציוה רעיון, בדעתו עלה לבסוף להכנס, שער באיזה להחליט ידע

כך אחר דעתו. על העלה לא יהונתן שרבי בודאי וזה משם, יכנס והוא חדש, שער שם ויעשו

החכמה את לראות נוכח ובזה דרך. לו לעשות גדר פורץ מלך שם, שכתוב וראה הפתק את פתח
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הגדול הגוי ונבון חכם עם "רק יאמרו שהעמים בפסוק שכתוב וכמו ישראל, לחכמי שיש הגדולה

חז"ל שאמרו וכמו חכמה יש הגויים אצל שגם ואפילו יג)הזה". סי' ב פרשה רבתי חכמה(איכה

כמ חכמה זאת בכל אבל תאמין, אל בגויים תורה תאמין, לגויים.בגויים אין התורה לחכמי שיש ו

יהודה) .(דרש

סלנט שמואל ר' הגאון של הפקחות

מאכליםבז' מבישול שהתפרנסה אשה סלנט שמואל רבי של לחדרו נכנסה בבוקר, באדר

האסון על ירושלים של לרבה סחה רועד ובקול פניה, על נסוכה היתה חרדה לשמחות.

על שנה כמדי להערך האמורה רבנו, משה של ההילולא לסעודת האוכל הכנת כדי תוך שאירע:

ואני הבשרי, התבשיל לתוך נשפכה תכולתו וכל החלב כד התהפך קדישא, החברא אנשי ידי

באה? אני אנה

אחדרבי את שיגר לכל, קודם ישראל, בת של צערה על נחמץ לבו בקשב, האזין שמואל

והרצפה, השלחן על לסיר, מחוץ מקומה את שמצאה החלב כמות את שיבדוק ממקורביו

שהתערבה החלב בכמות שיש נמנעת, הבלתי למסקנה שהגיע עד בעיון, החישוב את ערך ושוב

ההלכה אולם הדחק, שעת וגם מרובה, הפסד במקום מדובר אמנם, התבשיל. כל את לאסור כדי

בחלב. בשר תערובת מדין אסור התבשיל וחותכת, ברורה בנידון

שעה.אמר בעוד לכאן שובי למבשלת, שמואל רבי אמר לביתך לכי הרב,

במפתח,מיד הדלת את שמואל רבי סגר וכשהגיע, החלבן, אל לקרוא שלח שיצאה, לאחר

מים ומוהל מרמה הוא אם לו, ורק לו, שיגלה בקשה של לשון בכל בקשו עינים ובארבע

המים. כמות ומהי החלב בתוך

אתהחלבן מוהל שהוא זה רז לו שגילה עד בו, והפציר הוסיף שמואל רבי אולם במבוכה, בא

לאחר כי ומצא, ירושלים של רבה חישב המהילה. שיעור את וקצב במים, החלב

קרא המבשלת ואל באכילה. מותר והבשר בששים, החלב בטל הרי המים, שיעור שהתרבה

שנה כבכל התנהלה ההילולא וסעודת המבשלת, של עיניה אורו כשר. התבשיל כי והודיעה,

והדר. בפאר

אליו" קראנוּ  בּ כל אלהינוּ  כּ ה' וכו' גּ דוֹ ל גוֹ י מי ז)"כּ י (ד, ¦¦¨©¡Ÿ¥§¨¨§¥¥¨

תמידי חיזוק שצריכים מהדברים היא אמונה

תורהאמר השומר אדם אנו רואים לפעמים ביתו: מבאי שהיה אחד לבחור החזו"א פעם

לו בא זה שמפנה לנו ונדמה תורה, עול מעליו הוא פורק ופתאום במצוות, ¤§¦ומדקדק
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ורק מזמן, נחלשה אצלו האמונה כי רב, זמן לפני החל שהדירדור היא האמת אך בפתאומיות.

חוץ. כלפי מעמד החזיק הסביבה בכוח

החזוןכאשר כוונת היתה ומה הרב, אלי דיבר כה מדוע במחשבתו נטרד לדרכו, הבחור יצא

תמיהתו, את וגם הרב, דברי את לו וסיפר חברו את פגש לביתו משהגיע בדבריו? איש

ח לו יעץ כך. הרב לו אמר ואכןמדוע הדברים. על הסבר ולבקש לחזו"א ברק לבני לשוב ברו

היא - אמונה דברי: את לך ואפרש בוא ואמר, בחיוך פניו את קידם איש החזון מרן עשה, כך

מי ואחריתה נחלשת היא אמונתו, את מחזק אדם אין ואם תמידי, חיזוק שצריכים מהדברים

חושית. אמונה ידי על אותה לחזק יש כן על ישורנה,

ה:)הגמראהנה לו(ברכות אמרו יין, חביות מאות ארבע לו שהחמיצו הונא רב על מספרת

וכי לו, אמרו עוון? בי שיש בעיניכם אני חשוד וכי להם, אמר במעשיו, שיעיין חכמים

לו, המגיעות הזמורות את לאריסו נתן שלא לו, אמרו ועוד דין? ללא שיענישך הקב"ה חשוד

ונמכר התייקר שהחומץ אומרים ויש יין, ונעשה החומץ חזר ומיד הדבר, את לתקן עליו קיבל

היין. במחיר

חז"לאם כן לא לכך, טבעית סיבה מחפשים היינו איש, החזון אמר אצלנו, קורה היה כזה דבר

חושית. אמונה רוכשים כך המקרה, הישנות את למנוע יצליחו כך שרק בספרשידעו (מובא

קפ"ב) עמ' ואתחנן ח"ח השלם חכמים מוסר

זצ"לעל משקלוב ישראל הג"ר תלמידו מספר בתורה זצ"ל הגר"א רבנו של הנפלאות השגותיו

הניסים על גם מספר שם הדברים, נפלאים כי שם ראה לך השלחן, פאת לספרו בהקדמה

באמונה. ותתחזק עימו, שאירעו והנפלאות

אליו" קראנוּ  בּ כל אלהינוּ  כּ ה' אליו קרבים אלהים לוֹ  אׁש ר גּ דוֹ ל גוֹ י מי ז)"כּ י (ד, ¦¦¨£¤¡Ÿ¦§Ÿ¦¥¨©¡Ÿ¥§¨¨§¥¥¨

אליך קרוב שהוא אלהים לך יש שתלך מקום בכל

ט"ז)במדרשמובא סי' פ"ב ואתחנן רבה שנסעה(דברים אחת בספינה מעשה תנחומא, רבי אמר :

לאחד בהגיעם בה. שנסע אחד יהודי מלבד כוכבים עובדי היו נוסעיה וכל הים, גלי בין

מאכל דברי משם לנו והבא ליבשה נא עלה ביקשוהו, וכה ליהודי, מעות הנכרים נתנו הים, מאיי

מכירים לי ואין כמוכם כמוני אלך, להיכן אני מכיר וכי אני, אכסנאי היהודי, להם אמר ומשתה.

הרי עמך. אלהיך הולך שאתה מקום בכל הנכרים, לו השיבו אלך. להיכן אדע מנין הזאת, בעיר

לעולם כי לבד, כאן הנמצא כאורח שהנך לומר תוכל לא כלומר אליו", קרובים אלהים לו "אשר
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יחד תמיד מהלך ונמצאת אליך, קרוב שהוא אלהים לך יש שתלך מקום בכל שהרי לבד, אינך

בדד. יחידי אינך ולעולם ה' עם

לנואמור יש כמה הבורא, של רחומיו בניו אנו נאמר מה כן, הבינו הללו ערלים אם מעתה,

ממנו. והכל ושעל צעד בכל עמנו הולך שהקב"ה בקרבנו להשריש

מאד" נפׁש ך וּ ׁש מר לך ה%מר ט)"רק (ד, ©¦¨¤§¨§Ÿ©§§¨§Ÿ

הנפש על לשמור כדי הגוף שמירת מצות

מוסרכתב השלםבספר רז"ל(כאן)חכמים דרשו זה לב:)מפסוק ברכות אדם(עיין כל שמחוייב

להלן מהנאמר וכן גופו, בבריאות וליזהר מסכנה, גופו את טו)לשמור מאד(ד, ונשמרתם

תכלית להורות הנפש, שמירת של בלשון הגוף שמירת על תורה שהזהירה ונראה לנפשותיכם.

בשמירת האדם יתרשל ואם האדם, לנשמת משכן הגוף בהיות הגוף, בבריאות הזהירות חובת

יש ומכאן מדריגתה. ערך לפי כראוי יוצרה את לעבוד ואומץ מרגוע נפשו תמצא לא גופו,

והטפל טפל העיקר יעשו שלא גופם, וחוסן בריאותם על ביותר השוקדים אותם על להזהיר

עיקר כי גופם. בשמירת בהתעסקם הנפש מצוות בשמירת חובתם ישכחו ולא לעיקר, להם יהיה

נפשו, תתקיים בה אשר האדם של הרוחני מזונו והם היא, ומצוות תורה בריבוי הנפש, שמירת

שהוזהרנו הגוף, בבריאות לזלזל אין אמנם החומרי. בעולם הנשמה לקיום אמצעי אלא הגוף ואין

ופיתויו, היצר מדרכי כי זצ"ל סלנטר ישראל רבי וצדיק גאון אותו זה על הזהיר וכבר מאד, בזה

על לעבור מתפתים אינם שכבר עד המזג, בטבעם ויחסר כוחם, ימעט אשר החולים להסית

לו אפשר שאי בחולה גם אז בהם, תוסס הנעורים דם רתיחת בהיות כאשר התורה, מצוות

עשה ממצות פנים כל על ולהתרשל הריפוי, בדרכי להתעצל היצר יפתם המצוות, לקיים

יצרו מעצת להישמר אדם כל ועל יתברך, רצונו על לעבור בזה ויכשילם הגוף, דשמירת

ותחבולותיו.

יסוּ רוּ  וּ פן עיניך ראוּ  אׁש ר הדּ ברים את ּת ׁש כּ ח ּפ ן מאד נפׁש ך וּ ׁש מר לך ה%מר ¨¤¨¤¥¨¤£¦¨§©¤©§¦¤Ÿ©§§¨§Ÿ§¨§¤¨¦©"רק
בניך" ולבני לבניך והוֹ דעּת ם חיּ יך ימי כּ ל ט)מּל בבך (ד, ¦§¨§¨Ÿ§¥©¤¨§©§¨§¨¤¨§¦§¥¨¤¨

לימודו על חזרה ידי על התורה משכחת להיזהר

מ"ח)באבותהמשנה דבר(פ"ג השוכח כל אומר, מאיר רבי משום ינאי בר דוסתאי רבי אומרת,

שנאמר בנפשו, מתחייב כאילו הכתוב עליו מעלה ממשנתו לך(כאן)אחד השמר "רק

לאדם שאסור ודאי כן ועל כאן. עד עיניך". ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד נפשך ושמור



ואתחנן הפרשהפרשת מאמרי

סד

הלימוד את לשכוח יוכל כן שאם התורה, מלימוד חייו ימי כל במשך רפיון לעצמו לתת

החזרה ידי על רק הלימוד? את לשכוח שלא להיזהר האדם יוכל כיצד ובאמת בנפשו. ולהתחייב

חז"ל שאמרו וכמו שוכח, הוא לאו ואם אצלו, משתמר הלימוד חוזר, הוא שאם שלמד, מה על

צט.) דף קוצר.(סנהדרין ואינו כזורע חוזר ואינו הלומד

יקרמביאים מהכלי מהמילהשהגימטרי(כאן)רמז יותר ואחד במאה היא "שכח" המילה של א

ואז פעמים, ק"א ויחזור ילמד השכחה, את מעליו לבטל שרוצה שמי רמז וזה "זכר",

"זכר". בידו ישאר מ"שכח" ק"א כשיפחות

בפסוקועוד רמז יקר הכלי התיבותמפשךנ שמורו ךלשמרה אומר ראשי של הגימטריא אד

רומז לכך ללימוד. רומזת והל' ל', באות מתחילה "לך" של והמילה ק"א, עולה הפסוק של

של החזרה ידי ועל הדברים", את תשכח "פן פעמים, ק"א התורה את שילמד הפסוק, כאן

ישכח. לא פעמים הק"א

כאן)מדובנאהמגיד יעקב כיצד(באהל ידע ולא מכונות, הרבה לו שהיו לאדם משל כך על מביא

נעשה בוא לו: ואמר האלו במכונות לעבוד שיודע לאדם הלך המכונות, את מפעילים

נתן ומשהסכימו, בשכר. ביחד ונחלוק בהם, תעבוד ואתה המכונות את אביא אני שותפות,

הפועל את לבקר הבית בעל בא אחד יום ויעבוד. המכונות עם לבד שם שישב מיוחד בית לפועל

הפועל, לו אמר עובד? לא אתה מדוע אותו, שאל עובד. ולא בטל יושב אותו וראה בעבודה,

כך. המכונות את להפעיל אפשר אי ולכן המכונות, באחד חלק לי אבד שבועות מספר לפני

לו אמר שבועות?! כמה כבר עובד לא שאתה זה מה עליו, צועק החל זאת בשומעו הבית בעל

אני הבית, בעל לו השיב לך. אשלם אני ונאבד במכונה לך שחסר החלק על תדאג אל הפועל,

התרשלות, מתוך בה ומתעסק בעבודה מזלזל שאתה כך על אלא הזה, החלק בשביל צועק לא

יאבדו. שלא לידך שבאו החלקים כל על לשמור מקפיד היית לך, חשובה היתה העבודה שאילו

הזההנמשל הדבר על רק לא היא עליו התביעה ממשנתו, אחד דבר השוכח אדם הוא לכך

לא לו, חשוב היה שאילו אצלו, חשוב כך כל אינו שהלימוד סימן שזה אלא ששכח,

ויאבד ישכח שלא כדי לימודו על חוזר היה הזמן כל אלא רפיון, לו היה ולא אותו מזניח היה

למד. שכבר מה את
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אתי" ליראה ילמדוּ ן אׁש ר דּ ברי את י)"ואׁש מעם (ד, §©§¦¥¤§¨¨£¤¦§§§¦§¨Ÿ¦

ברורה המשנה ספרו להצלחת הח"ח תפילת

עלבספר פסח לא בתמוז, עשר שבעה שצום אף נפלא. מעשה מביא שבת, לשולחן עונג

הבחורים ישבו "ראדין" הליטאית בעיירה הישיבה בהיכל בראדין, הקדושה הישיבה

משתדלים הכבד, והשרב הצום למרות בהתמדה, תלמודם על ושקדו הקדושה הישיבה תלמידי

הצום עקב שבעתיים, הדבר קשה שהפעם אף על הקדושה, התורה מדברי קט לרגע יסורו לבל

ככה. גם הצפוף הישיבה היכל בתוך וגובר ההולך המעיק והחום

אחשניים הם בקושי, עמדו לא הדורשתמהתלמידים ומורכבת קשה סוגיה של בעיצומה זו

כותלי בין כיוון כל איבדו הם שלהם, את עשו המתיש והצום החום ומרוכז. מעמיק ליבון

אנרגיה שיספק ראותיהם מלוא אויר לנשום הצח, לאויר קצת לצאת החליטו ולפיכך הישיבה

חז"ל שאמרו וכמו לימודם, כח:)להמשך צילותא.(מגילה בעא שמעתא

אתיצאו יחדיו ומלבנים משוחחים כשהם רגלית, בהליכה הישיבה לכותלי מחוץ אל השניים

בין לצעוד והמשיכו הרחיקו, כמה עד הרגישו שלא עד לכת הרחיקו אט אט ליבון. הטעון

ליישוב. מחוץ מוריקים שדות החקלאיים השטחים

לתדהמתם,לפתע להם, הקורא הקול לעבר פנו הם לשלום, להם הקורא מוכר בלתי קול שמעו

והתכוננו לשלום, לו השיבו הם בבעלותו. נמצאת הילכו בו אשר שהשדה הגוי זה היה

שאלה הגוי אותם שאל מוקדמת הודעה ללא ואז, לעיירה. מיד ולחזור הליכתם כיוון את לשנות

מאיר?" ישראל מרגיש "איך מופתעים, אותם השאירה אשר

הכהןהשניים מאיר ישראל רבי הנערץ רבם לשלום שואל זר גוי אזניהם, למשמע האמינו לא

מאז שמכירו כמי הפרטי שמו את לבטא מעיז ועוד מראדין, חיים" ה"חפץ בעל

על הסבר להם להעניק חייב שהוא הבין פניהם, שעל ההפתעה בארשת שהבחין הגוי ומעולם...

התמוהה. שאלתו פשר

ושמעו","בוודאי הסכיתו שמו, את יודע ואף רבכם את אני מכיר כיצד לדעת אתם מעוניינים

מידי אשר ובקר צאן מוריקים, שדות יש "ברשותי לסיפורו, והאזינו כיבדוהו והשניים

השדות את לעבד ומתחיל לכאן מביתי אני יוצא השחר עלות עם בוקר מידי בהם. אני מטפל יום

שנדמו מוזרים קולות הסמוך היער מכיוון שמעתי לשדה התקרבתי כאשר אחד יום שברשותי.

לא שברשותי. הצאן דיר לעבר לחדור עלול שהזאב וחששתי פחדתי זאב, של כיללות
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שיהיה לפני מהמקום ה"זאב" את להבריח בכדי הקולות לכיוון ורצתי מקל תפסתי השתהיתי,

מאוחר.

אלוהתקרבתי היו זאב, של קולות אלו שאין להיווכח השתוממתי ואז היער, לעומק ויותר יותר

לאחר בבכי... וממרר היער אדמת על השוכב ודם בשר אדם של אנושיים קולות

הוא זקוק האם לראות אדם אותו אל קרוב ניגשתי עיני, לנגד שהתגלה מהמחזה שנרגעתי

בבכי ממרר הוא ולמה מה ועל ביער, כאן מחפש הוא מה לי שיסביר ממנו ביקשתי לעזרה.

כך?! כל רם

מבוגראותו יהודי זה היה יהודית. חזות של דמות נגלתה לעיני והנה רגליו, על ונעמד קם אדם

ו זקן שהפרעתיבעל על לי מחול ממך, "בבקשה לי, אמר וכך מבכי, אדומות עיניו פאות,

בכיי, פשר על תשאל ואם הסמוכה. ראדין בעיירה כאן גר ואני מאיר' 'ישראל הוא שמי לך.

בלימוד עמי בני על להקל כדי היהדות של ההלכות את שמסביר ספר הדפסתי לאחרונה ובכן,

לא ידי, מתחת יצא אשר שהספר מבוראי, ולבקש להתפלל לכאן באתי ולכן וקיומן, ההלכות

חס ובקיומה ההלכה בהבנת יטעו לא האדם ושבני יהודי, לאף ושלום חס מכשול יגרום

ושלום"...

התפעלותהגוי אחוז אני היום "עד מפטיר, כשהוא הנדהמים, הבחורים בפני סיפורו את סיפר

עמו". עבור לדאוג מסוגל אדם כמה עד הנערץ, מרבכם

שבמשךהיה ברורה", ה"משנה מראדין מאיר ישראל ר' של הגדול ספרו הדפסת סיום עם זה

לכלל והצרופה הברורה ההלכה את להקנות מנת על חיבורו על ויגע עמל שנים עשרות

לבין האדם בין ובקשות תחינות תפילות ידי על רק הגדול, הסוד את ידע חיים החפץ ישראל.

שום יגרמו ושלא ההלכה פי על יצעד ישראל שעם כדי המטרה, להשלמת לפעול אפשר קונו,

וחלילה. חס מכשולים

המקובללאחר בהלכה היסוד ספר כיום הוא ברורה", "משנה שהספר פלא אין שכזו, תפילה

ישראל. עם בקרב ביותר והנפוץ

אותוהשניים לישיבה. חזרה וחזרו הנפלא סיפורו על לו מודים כשהם לשלום, הגוי מן נפרדו

ישראל אהבת ממנו, ללמוד שניתן מה ועל הנערץ רבם על נפלא מוסר שיעור למדו יום

בתמוז. עשר שבעה יום המיוחד ביום קיבלו נפלאות מתנות חזקה, תפילה וכח תמימה
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ּת מוּ נה" כּ ל ראיתם לא כּ י לנפׁש תיכם מאד טו)"ונׁש מרּת ם (ד, §¦§©§¤§Ÿ§©§Ÿ¥¤¦Ÿ§¦¤¨§¨

נשמתו את ישמור הקב"ה התורה את השומר

תמונה,הביאור לו שאין מהקב"ה מקורה היא כי תמונה, לנשמה שאין מפני הוא הזה, בפסוק

התורה, את תשמרו אם רבנו משה אומר ולכן תמונה, בלא בדיבור ניתנה התורה גם וכך

שלכם. הנשמה על ישמור הקב"ה

ה' חלק אׁש ר וגו', ה%מׁש  את וראית ה%מימה עיניך ּת &א וּ פן ּת ׁש חתוּ ן... ©¨¤£¤¤©¤¨¦¨§¨§©¨©¨¤¥¨¦¤¦§©¤"ּפ ן
העּמ ים" לכל אתם טז-יט)אלהיך (ד, ¡Ÿ¤¨Ÿ¨§Ÿ¨©¦

זרה? העבודה את מעקר ה' אין מדוע

ז"לאמרו נד:)רבותינו דף זרה בעבודה(עבודה רוצה לא שה' כיון גמליאל, לרבן פילוסוף שאל ,

הם אבל נמי, הכי אין ואבן לעץ רק עובדים היו אם לו, השיב עוקרה? אינו מדוע זרה,

וירח, שמש וישאיר ואבן, עץ יעקור ואם השוטים? מפני עולמו יאבד וכי וירח, לשמש עובדים

עב שנעקרה שמכיון יאמרו, ולבנה החמה עובדי וירחאז השמש ונשארו ואבן עץ של זרה ודה

השם שאמר בפסוקים כאן מרומז זה ודבר אמת. אלהים שהם הוכחה זו הרי עובדים, שהם

כנאמר "תבנית" לשום לעבוד שלא טז-יח)יתברך בהמה(פסוקים כל תבנית נקבה, או זכר "תבנית

עץ תבנית כל עוקר לא למה תאמר ואם וגו'. דגה" כל תבנית באדמה, רומש כל תבנית וגו',

ואומרת התורה ממשיכה לזה ולבנה? חמה וישארו יט)ואבן, השמימה(פסוק עיניך תשא ופן

ראוי ולבנה חמה ונשארו ואבן, עץ שנעקרו מכיון תאמר ולכן והירח", השמש את "וראית

אמר לכן ולבנה, חמה גם יעקור תאמר ואם העמים"(שם)לעבדם, לכל אלהיך ה' חלק "אשר

ז"ל ט:)ופירש"י מגילה במסכת מהגמ' שכיון(ומקורו היינו להם. להאיר חלק", "אשר הפסוק על

להשאירם. מוכרחים העולם, את להאיר מוכרחים שהמאורות

העולם מן הע"ז עובדי את להחליק חלק" "אשר

זרהפירוש בעבודה הגמ' מבארת העמים", לכל אותם אלהיך ה' חלק "אשר נה:)נוסף שה'(דף

כדי דהיינו העולם", מן לטורדם בדברים "להחליקם אלו כל את זרה העבודה לעובדי נתן

בצורת שבשעת במקומם, שהיתה זרה בעבודה מעשה הגמ' מביאה וכך בהבליהם. להטעותם

הולכים היו וכן ונתקיים. גשם, ירד אדם, לכבודה ישחטו שאם להם ואומרת בחלום מגיעה היתה

בהבליהם לטרדם כדי העליונה ההשגחה סיבבה שכך הגמרא וביארה ומתרפאים. חולים שם

שהעבודה ולא עליו שנגזר הזמן כפי להתרפא החולה מוכרח היה הכי בלאו באמת כי ולאבדם.
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שנאמר כמו אותו. ריפאה נט)זרה כח, לצאת(דברים נאמנים שהם ונאמנים", רעים "וחולאים

שלהם זרה שהעבודה ושלום, חס חושבים זרה העבודה עובדי ואילו הקבוע, בזמן מהאדם

אותם. ריפאה

וגו', העּמ ים לכל אתם אלהיך ה' חלק אׁש ר וגו', היּ רח ואת ה%מׁש  את §¦©¨Ÿ¤¨Ÿ¨§Ÿ¡©¨¤£§©¥¨©¤§¤¤©¤¨¦¨§"וראית
נחלה" לעם לוֹ  להיוֹ ת מּמ צרים הבּ רזל מכּ וּ ר אתכם ויּ וֹ צא ה' לקח –כ)ואתכם יט (ד, §¤§¤¨©©¦¤§¤¦©©§¤¦¦§¨¦¦§§©©£¨

היו לא כלל המזלות, השפעת תחת היה ישראל עם אם

היהכתב לא המזלות פי על והרי לישראל, נגדיים הם המזלות כל כי לישראל, מזל אין הגר"א,

המזלות לפי כן ואם המזל, מעל אותו הגביה שהקב"ה אלא אבינו, לאברהם בן להיות ראוי

בעולם. כלל להיות ישראל ראויים היו לא

היינורמז השמים", צבא כל הכוכבים ואת הירח ואת השמש את "וראית בפסוקים: מצינו לכך

להשפעתם נתונים העולם אומות כי העמים", לכל אותם אלהיך ה' חלק "אשר המזלות,

תחת כלל נמצא אינו ישראל שעם הרי נחלה", לעם לו להיות ה' לקח "ואתכם המזלות, של

ורק אך נתון ישראל עם אלא בעולם, מקום לו היה לא פיהם על שהרי המזלות, השפעת

יתברך. השם להשגחת

נפׁש ך" וּ בכל לבבך בּ כל תדרׁש נּ וּ  כּ י וּ מצאת אלהיך ה' את מ%ם כט)"וּ בּק ׁש ּת ם (ד, ¦©§¤¦¨¤¡Ÿ¤¨¨¨¨¦¦§§¤§¨§¨§¨§¨©§¤¨

לדרוש וגם לבקש גם צריך התורה את

כח)הגר"א א, התורה(משלי שלעסק מלמדנו הפסוק התורה. עסק לגבי הפסוק את מבאר

להשיג לנו שיעזור ה' אל ולהתחנן "לבקש" שעלינו הוא הראשון דברים, שני צריכים

רב. ובעמל ביגיעה התורה את ולחקור "לדרוש" לנו שיש הוא והשני התורה, את

וׁש מעּת  אלהיך ה' עד וׁש בּת  היּ מים בּ אחרית האּל ה הדּ ברים כּ ל וּ מצאוּ ך לך ¨§©¨§¨¤Ÿ©§¨¦¨¥¤§©£¦©¨¦§©§¨©¡Ÿ¨¨§¨§©©"בּ צּ ר
" ל)בּ קלוֹ  (ד, §Ÿ

גדולים געגועים יתברך לו שיש מפני זה בודאי הרי האלה", הדברים כל ומצאוך לך "בצר

אלהיך" ה' עד "ושבת ולכך בניו, אל

מדובנאאמר יעקב)המגיד עליו(באהל רבינו משה שמסר גדול, סוד בזה שיש כאן, הפסוק על

ישיגו ולא רעבונם, לחם לכלכלם ה' אל שיצעקו זמן שיהיה ישראל, לעם סימן השלום

תפילות שומע הוא הלא כי הקב"ה, של מידותיו אחר להרהר ושלום חס ויבואו מבוקשם, את

אלהיך". ה' עד ושבת לך "בצר ואמר בא זה על לכך פה, כל
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הוכרחויובנו כך ומפני גדולה, חטאה עליו חטא בנו אשר גדול לשר משל דרך על הדברים

האב היה בנו, על מאד גדולים האב רחמי כי ויען למרחקים. אחרת ארץ אל לגרשו אביו

בדרכים שולח היה חודש או שבוע בכל ברעב, ימות שלא כדי בסתר, מתן לו ושולח מערים

הימים ארכו כי ויהי נפשו. רעבון את לכלכל בנו שיוכל מספיק, סכום הדבר, ממנו כי יוודע שלא

אל שיבוא לו ולכתוב מאוד. עד גברו אליו וגעגועיו בנו אל נעצב כי זועפות, בפנים הולך והשר

היה כן ועל סליחתו. את ולבקש תחילה בתשובה לחזור הבן על כי הכבוד, מדרך זה אין ביתו

ויודע בך מכיר אני אדוני, לו ויאמר מהשרים אחד אליו ויקרב בשרו. חצי ונאכל לבו במר הולך

ואיעצך שמע אבל לכבודך, נאות אין אגרת לו ולכתוב בנך, על געגועים לך יש כי נפשך את

שולחנו ארוחת אשר עוד כל לכן מידך, רק ודאי בנך פרנסת כי יודעת נפשי מעצמו. יבוא והנער

כזה. עלבון לשאת עליו קשה כי סליחתך את לבקש לפניך שב ואינו שמה יושב הוא לפניו,

חיקך אל ידך נא השב עתה פרנסתו,ברם ימצא לא וכאשר פרנסה, מהיום לו תשלח ואל ,

שולחנך. אל להשיבו אותך ויפייס אליך ויבוא הערל, לבבו את יכניע בהכרח

מאמרהנמשל בנו נתקיים כי עד עלינו, הדין מידת גברה החורבן בעת כי א)הינו, טו, (ירמיה

אדמותינו, מעל ונתרחקנו שולחנו, מעל הרחיקנו בעוונותינו ה' ויצאו", פני מעל "שלח

אותנו מכלכל הוא היום גם ובהכרח צר, לו צרותינו ובכל מרובים רחמיו הלא שבשמים ואבינו

כל על כי רחוקות, בסיבות כן שעושה הרי קרובות, בסיבות לא אם וגם מחיתנו, די לנו ונותן

עצור ואפס יד אזלת כי בראותנו עתה אמנם ושלום. חס ברעב נמות שלא אותנו מפרנס פנים

געגועי וגברו בניו על אב רחמי גדלו כי אלא זאת אין ואין, לחם מבקשים ואביונים עניים ועזוב,

כמאמרם מאד, עד אלינו שבשמים ג.)אבינו שיבוא(ברכות אולם בניו". את שהגלה לאב לו "מה

בלתי ענין זה לפניו, עשינו אשר הגדולות הנאצות ואחר המעשים אחר אותנו, ויפייס הקב"ה

נתעורר למען מחייתנו, את לנו לשלוח שיפסיק מזאת, רק לפניו אחרת עצה אין לכן נאות.

"בצר כאן, הנאמר וזהו קדשו. מעון אל להשיבנו לו להתחנן יתברך מלכנו אל לבוא לקום אנחנו

בנו אל גדולים געגועים יתברך לו שיש מפני הוא ודאי שאז האלה", הדברים כל ומצאוך לך

אלהיך". ה' עד "ושבת ולכך יחידו,

היסורים ע"י פריים נותנים כתישה ע"י שמן הנותן לזית המשולים ישראל עם

העולםאומות אומות כי יסורין, ידי על נתקנים אינם ולכן ועיקר, כלל קדושה להם אין העולם

בכל אותם שיכתשו אפילו כן ועל ועיקר, כלל שמן להם שאין סרק אילני כדוגמת הם

בהם ואין דבר שום בתוכם מצוי אינו שהרי טוב, דבר שום מהם יצא שלא בודאי כתישה, מיני
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לנו יש ולכן כתישה, ידי על שמנם את הנותנים הזיתים כדוגמת ישראל עם אנחנו אבל תועלת.

הכתוב סוד וזה המיטב. את מאיתנו להוציא כדי ו)יסורין ג, ראה(חבקוק ה' גוים". ויתר "ראה

יסורין, ידי על מהם יוצא טוב דבר אין כי לייסרם, חשש ולא הכל, את להם והתיר הגויים את

המים. יכילו לא אשר נשברים ובורות ריקים כלים שהם מאחר

וׁש מעּת  אלהיך ה' עד וׁש בּת  היּ מים בּ אחרית האּל ה הדּ ברים כּ ל וּ מצאוּ ך לך ¨§©¨§¨¤Ÿ©§¨¦¨¥¤§©£¦©¨¦§©§¨©¡Ÿ¨¨§¨§©©"בּ צּ ר
ל)בּ קלוֹ " (ד, §Ÿ

הימים באחרית אליו כשישובו להם שיעזור לבניו מבטיח ה'

גדולהבפסוקים וכמה ישראל, עמו על הבורא של רחמיו ורבים גדולים כמה אנו רואים אלו

לעוברי הצפויים והעונשים החטאים מפני האזהרות כל לאחר שהנה לבניו! אהבתו

הדרך לפניהם פתוחה עדיין מעימו, ויתרחקו ענשו יי אם שאף לעמו, מזכיר יתברך ה' רצונו,

בקולו. ולשמוע אליו לשוב

מןבספר ביום אביו אל שפנה מלך בבן מעשה נפלא. במשל הדברים מבוארים בלולה מנחה

"אפליג וזרים. רחוקים מקומות אל אפיקיו את ולפתוח עולם לראות שברצונו הימים,

אותה ואמכור אסע גדולה, בכמות סחורה עימי "אקח בורקות, כשעיניו תוכניותיו את תאר בים",

שלא לך "דע התלהבותו, את למתן המלך ניסה בני", "הו, גדול". עשיר ואהיה העולם, ברחבי

לפעמים אבל כחבר, לפעמים לך נראה הים ביותר, מסוכן מסע הוא בים מסע כך... כל זוהר הכל

ומרמה, דמים אנשי וביבשה בים, נמצאים שודדים "גם בבוגדנותו..." הוא מתגלה מאד רבות

לבסוף מה. ויהי לנסוע, בדעתו נחוש היה הבן אטומות. אזנים על נפלו המילים אך בני". בך חזור

דעתך, על שיעלה ככל ועשה אפוא, לך בקולי, לשמוע רוצה אינך כי אני "רואה המלך לו אמר

לעשות בוחר שאתה כשהשטויות ממך, אבקש אחד דבר אבל שתצליח... אותך מברך אינני

סליחה, ממני ולבקש אלי לבוא תתבייש אל ממך, אנא עליהן, חמורות תענש ואתה בך, יתנקמו

לך!...". שאעזור לך מבטיח אני עזרה, ממני ולבקש אלי לחזור תתבייש אל

ימצאוכםזהו הללו הדברים וכל לכם, צר כשיהיה ישראל, לכנסת הקב"ה כאן שאומר מה

שובו ממני! אתכם ולהרחיק להמשיך מפני לבושה תתנו אל מכם, אנא הימים, באחרית

אליכם. ואשוב לכם אעזור ואני סליחתי, את בקשו אלי,
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ה' רחוּ ם אל כּ י בּ קלוֹ . וׁש מעּת  אלהיך ה' עד וׁש בּת  היּ מים בּ אחרית וגו' לך ©¥¦Ÿ¤¨§¨©§¨§Ÿ¡©¨§©§¦¨©¦£©§¨§©©"בּ צּ ר
להם" נׁש בּ ע אׁש ר אבתיך בּ רית את יׁש כּ ח ולא יׁש חיתך ולא ירּפ ך לא (ד,אלהיך ¡Ÿ¤¨Ÿ©§§¨§Ÿ©§¦¤¨§Ÿ¦§©¤§¦£Ÿ¤¨£¤¦§©¨¤

ל-לא)

דברים חמישה מתוך אלא נגאלין ישראל אין

הרימכאן לך", "בצר שנאמר דברים, חמישה מתוך אלא לבוא לעתיד נגאלין ישראל אין אמרו

ברית את ישכח "ולא רחמים, הרי אלהיך", ה' רחום אל "כי תשובה, הרי "ושבת", צרה,

הקץ. הרי הימים", "באחרית אבות, זכות הרי אבותיך"

בירושלמיכיוצא איתא ה"ה)בזה פ"א מתוך(תענית אלא נגאלין ישראל אין לבא לעתיד אף :

תשובה, זו ושבת", לך "בצר אומר הוא וכן אבות, זכות ומתוך רחמים מתוך תשובה,

ברית את ישכח "ולא רחמים, זה רחום", אל הדברים"כי ומפורשים אבות. זכות זו אבותיך"

ברמב"ם ה"ה)גם תשובה מהל' שסוף(פ"ז תורה הבטיחה וכבר בתשובה, אלא נגאלין ישראל שאין

נגאלין. הן ומיד גלותן בסוף תשובה לעשות עמ'ישראל ואתחנן ח"ח השלם חכמים מוסר (מספר

.קמ"ד)

בפתח עומד המשיח כי מהזוהר הוכחה

ע"א)הקדושבזוהר מ דף ח"א חדש כנשתא,(זוהר חדא או כנשתא, רישי בתשובה יחזרון אי כתוב,

אחת, כנסיה או כנסיות, ראשי בתשובה יחזרו אם [תרגום, גלותא. כל יתכנש בזכותם

כדי מישראל, אחת קהילה או ציבור של בהתעוררות שדי הרי, הגלות.] כל תתקבץ בזכותם

נפשנו. ופדות גאולתנו עת את זה ידי על ולקרב אבות, וזכות יתברך השם רחמי את לעורר

משיח לביאת בקרוב לצפות לנו יש התשובה, מאור ניצוצות שמתגלים רואה עין שכל וכהיום

כתלנו. אחר עומד הוא הנה אשר צדקנו,

וּ במלחמה וּ במוֹ פתים בּ אתת בּ מּס ת גּ וֹ י מּק רב גוֹ י לוֹ  לקחת לבוֹ א אלהים הנּס ה ¨¨§¦§¦§§Ÿ¦¨¨©©¦¤¤§©Ÿ§ŸŸ¡¨¦£"אוֹ 
אלהיכם ה' לכם עשׂ ה אׁש ר כּ כל גּ דלים וּ במוֹ ראים נטוּ יה וּ בזרוֹ ע חזקה ¤¥Ÿ¦§Ÿ£¤¨¨¨¤¡Ÿ§¦¨§¨§©§¦¨¨£¨§וּ ביד

לעיניך" לד)בּ מצרים (ד, §¦§©¦§¥¤¨

לישראל הגינו התורה אותיות ז"ך שזכות לרמוז בפסוק תיבות ז"ך

ז"ךבפסוק מנין יש ממצרים, בהוציאנו עימנו ה' שעשה והנפלאות הניסים מתוארים בו זה

לנו ולעשות ממצרים להוציאנו עלינו שהגינו הן התורה, אותיות שז"ך לרמוז, תיבות,
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אלהים צרופי לק"ך רמז ק"ך, הכולל ועם אותיות, קי"ט בפסוק יש גם הללו. הניסים כל את

במצרים. שפטים ידיהם על הקב"ה שעשה

מּל בדּ וֹ " עוֹ ד אין האלהים הוּ א ה' כּ י לדעת הראת לה)"אּת ה (ד, ©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥¦§©

ישועות הפעולות מוולאז'ין חיים ר' מאת נפלאה גדולה סגולה

החייםכתב נפש בספרו מוולאז'ין חיים פי"ב)רבנו ג' נפלאה,(שער וסגולה גדול ענין הוא ובאמת

רושם שום יעשו ולא בו, לשלוט יוכלו שלא אחרים ורצונות דינין כל מעליו ולבטל להסיר

שום יתברך מלבדו עוד ואין האמיתי, האלהים הוא ה' הלא לאמר, בלבו קובע כשהאדם כלל.

ביטול בלבו ומבטל שמו. יתברך הפשוט אחדותו רק מלא והכל כלל, העולמות וכל בעולם, כח

לאדון רק מחשבתו טוהר ומדבק ומשעבד בעולם. ורצון כח שום עם כלל משגיח ואינו גמור

יתבטל שממילא בידו, יתברך הוא יספיק כן הוא. ברוך והרצונותיחיד הכוחות כל מעליו ו

כלל. דבר שום לו לפעול יוכלו שלא שבעולם,

טובמובא לקח קלט)בילקוט עמ' אחד(ואתחנן יום זצ"ל. שפירא רפאל הרב הגאון סיפר וכן

שבעירו הסוחרים אחד הלוי, בית בעל זצ"ל סלובייצ'יק הגרי"ד של לביתו בבהלה הגיע

והאיש מוברחת, סחורה אחרי חיפושים עתה עורכת המקומית המשטרה דאגתו, את בפניו וסח

סחורה מלאה חנותו שכן פחדו גדול ועתה בסיביר. גלות לעונש צפוי סחורה, אצלו שתמצא

את הגרי"ד מששמע כעת. לעשות יוכל ומה חנות אחר חנות בודקת והמשטרה מוברחת

הסגולה ענין את האיש עם ללמוד והחל החיים, נפש ספר הספרים מארון הוציא הדברים,

פי"ב)הנפלאה ג' בכל(שער יתאמץ מהשלטונות מפחד או גדולה בצרה אדם נמצא שכאשר ,

שעתיים לאחר וינצל. ומאודו נפשו בכל יכוין וכך בלבד, הוא רק מלבדו עוד שאין ויחשוב לבבו,

אמרה, ניצלנו בשורה, ובפיה החנות בעל של אשתו הרב בבית הופיעה לימוד, של רצופות

בהגיע המעשה: היה וכך דילגו. שלנו החנות ועל החנויות, בדיקת את עתה זה סיימו השוטרים

לעשות החליטו ואז שלנו, לחנות הסמוכה החנות את לבדוק השוטרים סיימו הצהרים, עת

משנגמרה חנותנו. על סימן עשו ההפסקה, אחר להמשיך היכן שידעו וכדי במלאכתם. הפסקה

מלאכתם את סיימו שבו המקום את מציין הסימן האם השוטרים בין ויכוח התעורר ההפסקה

אחר המלאכה את להתחיל עליהם ממנה אשר החנות של סימון זהו שמא או ההפסקה, לפני

וניצלנו, ה' עזרנו זו ובדרך נבדקה, כבר שחנותנו האומרים כדעת הויכוח הוכרע לבסוף הצהרים.

ודבק הנפלאה בסגולה והגה ישב החנות שבעל שעה באותה אירע זה כל האשה. סיימה

מלבדו. עוד אין של במחשבה
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לבבך" אל והׁש בת היּ וֹ ם לט)"וידעּת  (ד, §¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¨

קודם יום על בתשובה חזור מאתמול יותר הבורא את והשגת היום" ש"ידעת כיון

כשהואביאור ישראל, המנחת בעל זצ"ל, קיהן מנחם ישראל רבי הרה"ג כתב זה, בפסוק נפלא

הידוע הסיפור את ה')מקדים מאמר ג' פרק ב' חלק שבת של סידורו בספר רבי(הובא על

התלמיד והיה בשלג, מתגלגל אותו ומצא מתלמידיו אחד לביתו בא אחת שפעם גאון, סעדיה

חס כך, כל חטא רבנו כלום רבו, את שאל רועד בקול לפניו. אשר המראה על ומשתומם עומד

שמעולם כבודו, הדרת ואם קשים? וסיגופים יסורים של כזאת לתשובה שיצטרך עד וחלילה,

הקיר אזובי אנחנו נעשה מה כך, עצמו מסגף שבקלות, קלה מעבירה אף משמר מכל נשמר

לראש? ממעל עד ועוונות פשעים המלאים

דהשיבו גאון, סעדיה חסרבי שאצטרך כזאת עבירה בי שאין אני יודע כן, אמנם תלמידי, לך ע

היה: כך שהיה ומעשה פשוט, בית מבעל זו דרך למדתי אך לזה, ושלום

שעושיםפעם הכבוד כערך הבית בעל וכיבדני אני, מי שם ידעו שלא אחד מלון לבית הזדמנתי

העיר אנשי כל ונאספו לשם, באתי שאני בעיר הקול יצא כך אחר והנה המוני. איש עבורו

ויקר בכבוד להרבות הוא גם החל בכבודי, שמרבים איך הבית בעל בראות וכבוד. בפאר לכבדני

פעמי, לדרך ולשום המלון את לעזוב שהתכוננתי היום בבוא והנה מזה. ולמעלה ידו השגת כפי

חטאת מה וכי לו, ואומר ואשתומם בכבודי. שפגע על לו שאמחול והתחנן ובכה לרגלי נפל

לעומתי, הבית בעל השיב שביכולתך! ממה יותר עוד אותי כיבדת אדרבה לך? שאמחל לנגדי

המוני, כאיש רק אותו וכיבדתי כבודו, מיהו ידעתי לא שעוד הראשונה השעה על מפייסו אני

סליחתו. את ומבקש לרגליו נופל אני זה על רבנו, וגדולת מעלת את ידיעתי בהעדר

ונשאתידברים לבי מעמקי אל וחדרו נכנסו תלמידו, באוזני סעדיה ר' סיים הבית, בעל של אלו

בכבודו וחומר קל של בנו בן וחומר קל כך, ודם בשר של בכבוד אם וחומר: קל בעצמי

דבר וברוממותו, בגדלותו הכרה בי שמתווספת ויום יום שבכל הקב"ה, המלכים מלכי מלך של

אותו עבדתי שלא אתמול, יום על בתשובה לחזור אני שצריך בוודאי השגתי, לא עדיין שאתמול

היום! בי שיש ויראה אהבה באותה

שלפנינוומכאן הפסוק כוונת את לבאר לט)יש לבבך".(ד, אל והשבות היום "וידעת נאמר,

היא השיגה, לא עדיין ושאתמול היום, לאדם שנוספת מלכותו בהכרת ה"ידיעה" והנה

שאז אתמול יום על בתשובה לחזור דהיינו, לבבך", אל ל"והשבות להביאו צריכה לכשעצמה
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ה' את עבד לא ולכך ויראה, אהבה אותה בו היתה לא וממילא הכרה, לאותה עדיין הגיע לא

על תשובה לעשות יצטרך מחר וכן היום. להכרתו בהתאם לעבדו עליו שהיה בזמן שצריך, כמו

יתברך, בכבודו האדם את שישיג ההכרה מידת פי על הצורך, די הקב"ה את עבד לא שהיום

יום. בכל וכן

אתהואולי לברכת התשובה ברכת את עשרה' ב'שמונה הגדולה כנסת אנשי סמכו כך משום

מחדש. תשובה צריכים בדעת, ההוספה כל שאחרי ללמדנו דעת, לאדם חונן

מּת חת" הארץ ועל מּמ על לט)"בּ %מים (ד, ©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦¨©

מהפסוק הנלמד גדול מוסר

הליכותיומפסוק האדם, חיי דרך בניתוב הנכונה הדרך על וחכמה, מוסר דברי לומדים זה

אדמות.ומעשיו עלי

תמיד"בשמים" עליו וכדומה, טובות במידות רוחניים, בעניינים שמים, בענייני כשמדובר -

נמצאים שהם מעליו, שעומדים האנשים אותם כלפי - "ממעל" עיניו את לשאת

לדרגות כמותם ולהתעלות ולחתור ממעשיהם ללמוד שעליו דהיינו ממנו. גבוהות במדרגות

כתוב באשר חיובית, הקנאה דנן במקרה ונאצלות. גבוהות כא.)רוחניות סופרים(בתרא "קנאת

חכמה". תרבה

להתבונןלעומת עליו וכדומה, פרנסה כמו וחומריים, ארציים בעניינים - הארץ" "ועל זאת

יהיה כך, ידי ועל משלו, קשה שמצבם ממנו, המסכנים שמתחתיו, אלו אל ־  "מתחת"

בחלקו. שמח

לראוּ בני" הּמ יׁש ר בּ ארץ בּ ּמ דבּ ר בּ צר מג)"את (ד, ¤¤¤©¦§¨§¤¤©¦Ÿ¨ª¥¦

הדיבור בעוון "במדבר" הצר, כל בצר"- "את

החיד"אמובא י"ג)בתורת פרק דוד רבה(לב אליהו דבי התנא י"ח)דברי הצרות(פרק שכל

שנאמר תורה, ביטול בעוון הן ובפרט, בכלל ישראל על שבאו ה)והשמדות א, (מיכה

הצרות כל דהיינו צר, מלשון בצר בצר" "את בפסוק כאן נרמז וזה זאת", כל יעקב "בפשע

המישור", "בארץ להם שנראה מחמת וזה תורה, בביטול כלומר הדיבור, בעוון באים "במדבר"

שעשה ראובן כמו שינהג – "לראובני" הוא ותקנתו העין, מראית אחר בעיניו ישר אויל דרך

גדולה. תשובה
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מׁש ה" שׂ ם אׁש ר הּת וֹ רה מד)"וזאת (ד, §Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤

המוסר תורת אף התורה, זאת

עב:)ביומאשנינו סם(דף לו נעשית זכה לא חיים, סם [התורה] לו נעשית זכה הפסוק, על

היא שהתורה "סם", מלשון משה, "שם" הפסוק מילות את דורשים חז"ל דהיינו מיתה.

זוכה. לשאינו להיפך ושלום וחס חיים, סם לו נעשית זכה סם,

נאמרהגאון הלא המוסר, תורת לגבי אף יכונו הגמ' שדברי הוסיף איש ח)החזון א, (משלי

ולכך "תורה", נקרא המוסר שגם הנה אמך", תורת תטוש ואל אביך מוסר בני "שמע

אולם חיים. סם לו ונעשית "זכה" בכלל הוא הרי מדותיו, את לתקן ומתכוין מוסר לומד אם

מיתה. סם לו נעשית עצמו, את גם כולל ואינו חברו את ומוכיח מייסר אם

מׁש ה" שׂ ם אׁש ר הּת וֹ רה מד)"וזאת (ד, §Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤

תורה מתן היה בה לשנה נפלא רמז

העולם.התורה לבריאת שנים 2448 בשנת רבנו, משה ידי על לישראל ניתנה

בגימטריארמז ־  "זאת" צובא ארם חכמי זקן רפול הררי אברהם רבי הגאון מו"ר הביא לכך נפלא

2448 שווה "זאת" פעמים ושש ל6=408)408 לחלק המילה(2448 התורה", "וזאת שאמר וזה .

פעמים "ו" דהיינו ו-זאת, מתחלקת, ישראל""וזאת" בני לפני משה שם "אשר הזמן הוא "זאת"

התורה. את

מׁש ה" שׂ ם אׁש ר הּת וֹ רה מד)"וזאת (ד, §Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤

ישראל את להציל ניתנה התורה

ניתנההוקשה התורה כך הנרדפים, את להציל ניתנו מקלט שערי כשם מקלט, לערי התורה

העולם אומות ומרדיפת למעלה, ומקטרוגם החיצונים מרדיפת ישראל את להציל

בהם. לשלוט יכולין ולשון אומה כל אין בתורה, עוסקין שישראל זמן שכל למטה.

אתולפי ולהציל להגן למטה היורדים עליונים אורות אלא אינם התורה ענייני שכל ידוע שכבר

לו שהיה ישראל", בני לפני משה שם "אשר בלשון כתב לפיכך עושיהם. ואת לומדיהם

כענין הנזכר, אל לרמוז "שם", אשר ואמר הכתוב ושינה ישראל, בני אל משה דיבר אשר לומר
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בחיצונים משפטים תעשו התורה ידי שעל לפניהם, "תשים" אשר המשפטים ואלה שנאמר,

למטה. העולם ובאומות למעלה,

אלהיך" ה' ו)"אנכי (ה, ¨Ÿ¦¡Ÿ¤¨

בה נכשלים רבים כי אליו קשורה אינה זו שמצוה האדם יחשוב אל

חייםכתוב תוכחת הקורא(כאן)בספר וירגיש האדם יסתכל וז"ל: זצ"ל, פלאג'י חיים רבי למרנא

חובתו, ידי יוצא דברים של פשטן לפי בהן הוגה הוא כאשר לא כי הדברות, בעשרת

אחד שום על שעברתי חטא אשר עוון בי אין כי מחטאתי, טהרתי ליבי, זיכיתי בעצתו, ויטעה

את מחזיק בהיותו קצתן, על או כולן, על מלעבור נקי הוא כי שלו, בגוונים מתפאר ושש מהם,

על והזמן העת לפי בידי, הבא מן מהנה מעט ואזכיר מרע. וסר אלהים וירא כשר ליהודי עצמו

ואחד. אחד כל

הקדוש"אנכי בזוהר איתא אלהיך", ע"ב)ה' פ"ג דף אצטריך(ח"ב דלא מה לגלאה תימא דאי

אלין מילין יהיו כך וסתים, טמירא דאנא כמה אלהיך, ה' אנכי כתיב נש, בר לכל לגלאה

אנכי כתיב אדם, לכל לגלות נצרך שלא מה לגלות תאמר אם [תרגום: בלבך. וסתימין טמירין

הרב ופירש בלבך.] וסתומים טמירים אלו מילים יהיו כך וסתום, טמיר שאני כמו אלהיך, ה'

והוי אלהיך, ה' אנכי על עובר ראוי, שאינו למי סוד שהמגלה מזה, מוכח המאירה, אספקלריא

המהרש"א דברי נאמנו ומה זרה! עבודה עובד אגדה)כאילו בחידושי מכות "אנכי"(בסוף שדיבור

טמירין דיהון נכון הנה האמור ולפי שם, יעויין החשוב, האבר שהוא אדם, של לבו כנגד הוא

דפרשתנו קרא שתקיים ו)"בלבך", ו, על(להלן היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים .לבבךוהיו

הקדוש ע"ב)ובזוהר רצד דף ח"ג זוטא פילחאמרו(באדרא כאילו התורה, סודות דמגלה מאן על

אנך חומת והרב זרה. נרמז(יתרו)לעבודה שבזה ג)כתב, יח, אני(ויקרא תלכו לא ובחוקותיהם

החיים כף ועיין בעיקר, כופר המתגאה גם כ')ה'. אות כ"ו כנגד(פאלג'י, הוא מהשבוע, אחד שיום

תשתחוה. לא שלישי ויום לך, יהיה לא שני ויום אנכי,

כנגדוהנה תשובה ימי דעשרת והבאתי שבתורה, מצוות כל כלולות הדברות דבעשרת ידוע

מכל אחד שום על לעבור שלא הדק, היטב האדם שיזהר צריך כן אם הדברות, עשרת

על עובר ליה דהוה נימא, כמלא אפילו הדברות, מעשרת ודבור דבור בכל שאמרנו, הפרטים

ולהתחרט שלימה, בתשובה לשוב עליו מהנה, באחת ונכשל ושלום חס עבר ואם התורה. כל

כדאמרן. הדברות עשרת נגד ניתנו תשובה ימי העשרת כי לכסלה, עוד ישוב ולא גמורה חרטה

חיים. ושנות ימים אורך אדם, של ושנותיו ימיו שמארכת תשובה וגדולה
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לקדּ ׁש וֹ " ה%בּ ת יוֹ ם את יב)"ׁש מוֹ ר (ה, ¨¤©©¨§©§

הגאולה שיבשר הנביא לאליהו נזכה השבת בזכות

אליה.לשבתה וםיתא  לביאת נזכה השבת, שמירת שבזכות "אליה", תיבות ראשי קדשו

בשבת קיח:)כדאיתא שנאמר(דף נגאלים, מיד כהלכתן, שבתות שתי ישראל משמרין אלמלי

ד) נו, אל(ישעיה "והביאותים בתריה, וכתיב שבתותי", את ישמרו אשר לסריסים ה' אמר "כה

קדשי". הר

יב)"לקדּ ׁש וֹ " (ה, §©§

קדושים נקראו השבתות

אתהבמדרש ובמה קדושים. נקראו שהשבתות מלמד "לקדשו" פסוקנו, על מובא תנאים

כהנא דרב ובפסיקתא נאים. ובכלים מבושם וביין לשבת, מתוק במאכל מקדשו?

א') סי' כ"א משיבוא.(פרשה ושמרהו יבוא, שלא עד זכרהו שלמאי רבי אמר

ה%בּ ת" יוֹ ם את לעשׂ וֹ ת אלהיך ה' צוּ ך כּ ן טו)"על (ה, ©¥¦§¨¡Ÿ¤¨©£¤©©¨

השבת את עשה כאילו עליו מעלין השבת, את המקיים כל

פסוקנו)תנאיםבמדרש השבת.(על את עשה כאלו עליו מעלין השבת, את המקיים שכל דרשו,

שבתורה. המצוות כל על עבר וכאלו לעולם, מחילה לו אין השבת, את המחלל וכל

אומר הוא ב)וכן נו, את(ישעיה השומר כל רע". כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת "שומר

הוא קשה רע. כל כעושה זה הרי השבת את המחלל וכל רע, כל מעשות ידו כשומר השבת

שנאמר השבת על אלא מזהיר הכתוב שאין השבת, כז)חילול יז, אלי(ירמיה תשמעו לא "ואם

בשעריה אש והצתי השבת ביום ירושלים בשערי ובא משא שאת ולבלתי השבת יום את לקדש

תכבה". ולא ירושלים ארמונות ואכלה

יוֹ ם" את אּמ ך"ׁש מוֹ ר ואת אביך את כּ בּ ד לקדּ ׁש וֹ ... טז)ה%בּ ת יב, (ה, ¨¤©©¨§©§©¥¤¨¦¨§¤¦¤¨

בתשובה להחזירו מיתתו לאחר פעמים מספר לבנו שבא אב על סיפור

כאשריש מרומניה, יעקב ר' בשם יהודי שסיפר וכמו ואם. אב לכיבוד שבת שמירת בין קשר

את שכחתי מהרה עד קטנה. הונגרית בעיירה לעבוד הורי בית את יצאתי שנה, י"ז בן הייתי

אחי עם לאושויץ הועברתי הצוררים, מאימת יהדותי את הסתרתי אבי, בבית שקבלתי החינוך
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שעליו כיפור יום בליל והנה ומצוות תורה שומר איני כשאני עלי עברו שנים בנס. ניצלתי אך

ועטוף מצוחצח לבן קיטל לבוש כשהוא אבא, אלי נראה לילה באותו כהרגלי. עבדתי מספר אני

החלום חזר וכך מקוטעות. שנותיך אחרת בתשובה, חזור אלי, ואמר בחיים, כמו מצויצת, בטלית

לציון. בראשון קפה לבית נכנסתי מאוחרת בשעה שבת, ליל הגיע והנה שבוע. במשך ונשנה

חוטא, שוב אתה ואבוי אוי מאחורי, קורא קול שמעתי הביתה, חזרתי ושתיתי שאכלתי לאחר

שזה תחשוב אל ואומר, וקיטל בטלית עומד באושויץ, שנספה אבי את בהקיץ כמו ראיתי והנה

ימיך. שיכרתו דין גזר עליך נחרץ כבר בשמים בתשובה, שתחזור להזהירך באתי חלום, סתם

אתבאותה שוב ראיתי שחזרתי מיד לקולנוע. הלכתי שבת במוצאי אך שבת, שמרתי שבת

אזהרתו זו כי לי ואמר מעשיי, שאיטיב לפני ומבקש מתחנן והוא אבי, של דמותו

האחרונה.

אלביום ברק לבני נסעתי שלי, המוסך פועלי בין העבודה את שסידרתי לאחר בבקר ראשון

עובד אתה בחומרה. אלי לדבר איש החזון החל ביתו, מפתן את עברתי רק איש. החזון

כרת. עליך נגזר העליון, בעולם מנוחה אין לאביך ובחגים, בשבת

יוסיפועמדתי בנעוריך, שקיימת גדולה מצוה בזכות לי, ואמר עיניו את איש החזון פקח נסער.

אותך שחינך כפי הישרה בדרך ותלך למוטב תחזור מעכשיו ושנים, ימים ממרום לך

באה בערך, שנה י"ד בן הייתי שכאשר נזכרתי בנעורך? קיימת מצוה איזו תזכור האם אביך,

לקבר להביאו בו שיטפל מי ואין מת יהודי ילד מוטל פלוני שבכפר לאבא, ומסרה אשה אלינו

בסכנת קשורה היתה שהפעולה פי על ואף הדבר, את לבצע הכפר אל אותי שלח אבי ישראל.

את קיימתי מוות, בפחד שלם יער לעבור עלי והיה בדרכים, אז השתוללו הקוזיסטים כי נפשות

כאשר לדבר. הוסיף ולא בראשו איש החזון נענע הסיפור לשמע השלמות. בתכלית המצוה

ידי במעשי אני רואה אז ומני שלם, כיהודי ומצוות תורה לשמור עלי קיבלתי מביתו, יצאתי

והצלח ה.ברכה

נוראעל סיפור ופלא, הפלא איש החזון על סיפור זהו זצ"ל, קניבסקי הגר"י מרן אמר זה סיפור

ואביו זצ"ל האיש החזון למרן באו שנשמות כידוע ואמר: הוסיף כך אחר כמותו. נשמע שלא

זהו בנו, את לתקן ממנו וביקש בנו, על לו וסיפר האמת, מעולם איש לחזון בא הזה היהודי של

סיים. הסיפור, של הפשט
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אּמ ך" ואת אביך את טז)"כּ בּ ד (ה, ©¥¤¨¦¨§¤¦¤¨

הוריו ובכבוד ת"ח, ובכבוד הוא, ברוך הקדוש בכבוד אדם חייב

חיה)בספר ושלושתם(נפש והוריו. חכם תלמיד הקב"ה, שלשה, של בכבודם חייב האדם

ו"כבד" אמך. ואת אביך את כבד הורים, כיבוד על הינו הפסוק פשט זה, בפסוק מרומזים

לכבד שיש לרבות "את" הבורא. את לכבד שיש לרמז הוי"ה, שם כחשבון כ"ו עולה בגימטריא

החכמים. תלמידי את

לך" ייטב טז)"וּ למען (ה, §©©¦©¨§

שניים? בלוחות רק זו הבטחה נכתבה מדוע

קמאעולה בבא במס' הגמרא וכדלהלן)מדברי סוע"ב נד בפרשת(דף הכתובות הדברות שעשרת ,

כתוב היה ב"ואתחנן" בפרשתנו הכתוב ואילו הראשונים, הלוחות על כתובות היו "יתרו",

שבפרשת ואם, אב כיבוד במצות מוצאים אנו ביניהם ההבדלים אחד את השניים. הלוחות על

נאמר יב)"יתרו" כ, ובפרשת(שמות האדמה", על ימיך יארכון למען אמך ואת אביך את "כבד

טז)"ואתחנן" בגמרא(ה, נאמר כך על לך". ייטב "ולמען המילים הלוחות(שם)נוספו שעל

ולא להישבר, עתידים אלו שלוחות ידע כי לך", ייטב "ולמען לכתוב הקב"ה חפץ לא הראשונים

השניים. בלוחות רק אלו מילים נכתבו לפיכך, לישראל, הטוב הבטחת את חלילה לשבור רצה

וּ דבׁש " חלב ג)"זבת (ו, ¨©¨¨§¨

השבת את לענג רמז

ציוןכתב יושיע מ')בספר אות ואתחנן שיששודבבחלתזב(הכהן, לרמז "שבת", תבות סופי

ודבש". חלב "זבת כמו כטעם שיהיו וערבים מתוקים במאכלים השבת את לענג עלינו

אחד" ה' אלהינוּ  ה' ישׂ ראל ד)"ׁש מע (ו, §©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

עיניכם מרום שאו ר"ת "שמע"

תבותבספר ראשי "שמע" יוסף, אחד,ערוםמאוש שארית ה' אלהינו ה' הפסוק וממשיך יניכם,

בעולם. והנהגתו הקב"ה של אחדותו את לקבל יש שאז

בספריםעוד אחריערוםמאוש מובא הוא ערבית של ק"ש לקרוא שהזמן שמע, ר"ת יניכם

כוכבים. ג' שיצאו וראינו עינינו למרום ואתחנןשנשאנו לועז מעם ילקוט תרומה. פר' רזא (פענח

שפ"ה עמוד ק"ש דיני ז )ו,
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אחד" ה' אלהינוּ  ה' ישׂ ראל ד)"ׁש מע (ו, §©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

קרבנות מהקרבת יותר עולה שמע קריאת

תת"י)שמעוניבילקוט רמז וערבית,(בפרשתינו שחרית שמע קריאת שקורא שאדם חז"ל, אמרו

בפסוק זה מאמר לרמוז ויראה כאן. עד הקרבנות. מכל יותר הקב"ה לפני עולה זה הרי

ג) כ, קרבים"(להלן ש"אתם חשוב ישראל" "שמע דבקריאת רמז קרבים", אתם ישראל "שמע

קרבנות. כמקריבים היינו

אחד" ה' אלהינוּ  ה' ישׂ ראל ד)"ׁש מע (ו, §©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

גדולות וד' ע' אותיות מדוע

והיחידשמע הצבור חטאות רוב כי יען לרמוז, ואפשר גדולות, דאחד וד' דשמע ע' ישראל

האדם] עין על [הרומזת עי"ן הגדולות באותיות הדבר מרומז כידוע, ובדיבור בעין תלויות

שמירה ודיבור בעין ליזהר אדם כל על כי ישראל, שמע שבפסוק הדיבור] על [הרומזת ודל"ת

רבה.

אחד" ה' אלהינוּ  ה' ישׂ ראל ד)"ׁש מע (ו, §©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

השנה בכל לתורה העולים למספר רמז

אותיות,בפסוק ג' בה יש "שמע" כך: השנה, ימות בכל תורה לספר העולים מספר מרומז זה

אותיות, חמש בה יש "ישראל" עולים. ג' בהם שיש שבת של ומנחה וחמישי לשני רמז

המועד. ובחול בר"ח העולים כמספר אותיות ארבע בה יש "הויה" טובים. בימים העולים כמספר

כמספר אותיות שבע אחד", "הויה הכיפורים. ביום העולים כמספר אותיות שש "אלהינו",

שבת. ביום העולים

אחד" ה' אלהינוּ  ה' ישׂ ראל ד)"ׁש מע (ו, §©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

מצרה להציל מסוגל ישראל" "שמע אמירת

מצרתו.יש להינצל ישראל" "שמע הפסוק את חיים סכנת בשעת לומר ליהודי מיוחד סגולי כח

כרם בספר מובאת והיא הונגרי, בעיתון מופיעה שנה כמאה מלפני כך על מפתיעה עדות

"פסטי המכונה ההונגרי העת מכתב העתקה תרע"ו, תמוז י"ט מיום לונדוני עת בכתב הצבי:

כדברים לרעייתו הכותב המלחמה, בשדה הונגרי גוי צבא מאיש מכתב שם שנדפס הירלאפ",
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בשעה כי ישראל". "שמע המילים לך לפתור חיים, שלנו היהודי השכן פני לבקש "בטובך האלה:

אנשי התחילו אז הקוצר, אחרי כשיבולים נופלים הצבא ואנשי ראשנו, על עפים משחית שכדורי

יהודים אינם שחבריהם בשעה לחיים, ממוות וניצולים ישראל", "שמע לצעוק היהודים הצבא

יצילו מוות סכנת איזו וכשתבוא תודיעני, אלה, מילים חיים השכן לך שיפתור ותכף נהרגים.

כאן. עד חיי. ה'את בנועם בסוף)(לחזות אומרים שאנו מה את בזה לבאר אמרתי זה ולפי .

שמע יום בכל האומרים ישראל, יאבד ואל ישראל שארית שמור ישראל "שומר הסליחות,

רע. מכל אותנו שומר הקב"ה זו אמירה בזכות כי דהיינו ישראל".

אלהיך" ה' את ה)"ואהבּת  (ו, §¨©§¨¥¡Ÿ¤¨

אליו באהבתנו אנו מחוייבים אותנו כשמייסר גם

הגר"א,בהקדמה אחי מווילנא זלמן שלמה ב"ר אברהם רבי החסיד לגאון התורה מעלות לספר

בחולי שבועות כמה חלה כאשר מיתתו, לפני האחרונה בעת כך: המחבר על כתוב

משכבו, מחמת גופו בצד חלולים נקבים שהיו עד מאד, גדולים ייסורים בעל היה בו, מת אשר

ההוא, במצב דשוגניט, האב"ד אליהו רבי בנו וכשראהו גניחה. שום ממנו נשמעה לא זאת ובכל

בוכה אתה מה לו, אמר וכה אברהם רבי כעס מיד בכך. שראיתיך לי אוי ואמר, לבכות החל

על שיר, כלי בכל ומרקד מפזז הייתי כח, בי היה אם יתברך, ה' אותי שזיכה המתנה גודל על

בגודל משמחתו זז ולא מתנתי?! גודל על לך ורע קץ ואתה ביסורים, עימדי שהטיב הטובה רוב

הקדושה. נפשו צאת עד התלהבותו,

שפעםביטוי התורה, מעלות הספר בהקדמת שם אנו מוצאים יתברך, ה' לאהבת נוסף נשגב

לו להודות מספיק הייתי לא שנים, אלפי אלף חי הייתי אילו לנכדו, אמר חדוותא בעידן

איני כוחי, חלישות מגודל אומר, היה עוד בתורתו. להדבק שאוכל חיות לי שנותן רגע כל על

הם התורה מעמל התענוג וגודל השמחה שרוב אני יודע רק שלי, החיות נמשכת מאין יודע

בחיים. אותי המקיימים

אלהיך" ה' את ה)"ואהבּת  (ו, §¨©§¨¥¡Ÿ¤¨

ה'? את לאהוב המצוה ומהי ה' אהבת מצות מהות

זוכתב מצוה על החינוך תיח)ספר מצוות(מצוה את האדם יקיים שלא ידוע, זו מצוה שורש

וכל מחשבתו כל שישים לאדם לו שראוי המצוה, דיני אותו. באהבתו רק ב"ה, השם

ובנים מעושר בעולם שהוא מה כל כי תמיד, בליבו ויעריך יתברך. השם אהבת אחר מגמתו
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החכמה, בבקשת היום כל תמיד וייגע הוא. ברוך אהבתו כנגד ותוהו וכאפס כאין הכל וכבוד,

ויחודו, באמונתו היום כל ליבו מחשבות להרגיל יכלתו כל יעשה דבר סוף בו. ידיעה ישיג למען

דרך על והענין לבו. בכל אדוניו אהבת זוכר יהא שלא בהקיצו, ובלילה ביום רגע יהיה שלא עד

היום בחשוקתו החשק תכלית החושק כזכרון תמיד, יתברך השם באהבת נזכר שיהא משל,

זה, על ועובר וכו'. ובמדרשים בפיזור בגמרא מבוארים פרטיה ויתר ביתו. אל להביאה שישיג

להתע רק אלא שמים, לשם שלא העולם ובהבלי הגשמיים בעניינים מחשבתו בהםוקובע נג

ידי ולחזק לטובים, להטיב לכוונה לא שמו, להגדיל הכואב, הזה העולם כבוד להשיג או לבד,

גדול. ועונשו זה עשה ביטל הישרים,

אלהיך" ה' את ה)"ואהבּת  (ו, §¨©§¨¥¡Ÿ¤¨

האבות אותיות ואהבת

שעשו"ואהבת" כמו הבריות על יתברך ה' את להאהיב לנו שיש ללמדנו "האבות", אותיות

האבות.

נפׁש ך" ה)"וּ בכל (ו, §¨©§§¨

יתברך ה' את הצדיקים אהבת על לב מרטיטי סיפורים

אשתביום על מסופר הגירוש, בזמן ספרד במדינת ליעקב צרה עת היתה אשר רנ"ב, בשנת מר

להמיר רצו שלא על לעיניה, והנעימים הנאהבים בניה שני את שחטו לב שערלי אחת, חיל

שצאצאי זמן כל אמנם אותך, אהבתי עתה עד מעודי אמרה: וכה יתברך, ה' אל פנתה דתם. את

גם כי לבבי, בכל שלימה אהבה אותך אהבתי לא אולי האדמה, פני על חיו והנעימים הנאהבים

להיות לבבי כל את פיניתי ואינם, יצאוני בניי כאשר כעת, אבל בלבי. מקום נתתי בניי לאהבת

נפשך. ובכל לבבך בכל אלהיך ה' את ואהבת המקרא, את אקיים ועתה לאהבתך, משכן

חייםכן החפץ על א')מסופר סימן חיים החפץ אברהם(משלי רבי של הלווייתו שיצאה בעת ,

בנו על בהספד ופתח חיים החפץ עמד העלמין, לבית בדרכה זצ"ל חיים החפץ של בנו זצ"ל

עשרות על אפו חרון כל את ה' ששפך בשעה ת"ט, ת"ח והגזירות השמד בשנות אמר, וכה

עם אם העיירות באחת התגוררה הגדול, שמו קידוש על ונשחטו נהרגו יהודים ואלפי קהילות,

העיירה, בקצה עמד ובנה האשה התגוררו שבו הבית עינה. מבבת יותר לה יקר שהיה היחיד, בנה

בנה את ושחטו האלמנה, בית על התנפלו לעיירה, שמו ימח חימל של קלגסיו שפרצו ובשעה

מקור יבש לשמים, פרושות וכפיה בנה של גופתו יד על ביגונה האשה עמדה לעיניה. יחידה
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אדם כל של בחזהו העולמים, רבון אמרה: וכה יתברך לפניו שיחתה את ותשפוך דמעותיה,

לבי, בכל אותך לאהוב יכולתי לא החוטאת, שפחתך אני, רק אותך, שיאהב כדי לב נטעת

ממני, נלקח ובני רצונך שנעשה לאחר עתה, אולם ילדתי. אשר לבני אהבה היתה מלאה מחציתו

אולם לבי, בכל ה' את לאהוב רציתי ימי כל חיים: החפץ סיים לבי. בכל אותך לאהוב אוכל שוב

באדם, הוא טבע להם, ואהבתו בניו על אב ורחמי לילדים, ואב ודם בשר אלא אני אין הרי

ממני הקב"ה משלקח עתה, אולם זה, לילד וחלק זה לילד חלק לחלקים, לבי וחילקתי עמדתי

אחד חלק עוד לי נשאר הרי מילדי, יתברך.אחד לאהבתו לבי של

מאדך" ה)"וּ בכל (ו, §¨§Ÿ¤¨

בכך צורך יש אם התורה הלימוד על לוותר אדם חייב

השלםבספר חכמים רל"ט)מוסר עמ' ואתחנן ואומר,(ח"ח מוסיף חיים החפץ מרן שהיה מביא

את למאד עד שאוהב מי כך הממון, את שאוהב מי לגבי מאודך קרוי שהממון כשם

יש אם התורה, לימוד על לוותר אדם שחייב מכאן מאודך, אצלו נקרא זה הרי התורה, לימוד

לכך. צריכה השעה כאשר שמו, וקידוש ה' אהבת לקיום בכך, צורך

רוציםמתוך שאם בראדין, הישיבה מנהל לוינסון, הירש רבי לחתנו חיים החפץ אומר היה כך

התורה. לימוד על גם לעיתים לוותר צריכים ישיבה, לנהל

למעןתלמידי רחוקות בארצות מנדודים בשובו וסרמן, אלחנן מרבי ששמעו מספרים ברנוביץ

חשק שתוקפו לפתע חש כספים, גיוס בענייני עוסק שהוא בעת לפעמים כי הישיבה,

הוא הרע יצר בוודאי עכשיו לעצמו: הוא אומר וביה מיניה אך בהתמדה. וללמוד הכל להניח עז

ללמוד. שמסיתני

אלחנןומה רבי על סיפר שכה גורביץ, זאב אריה רבי תלמידו דברי עם יחד הדברים, מפליאים

בשיח הפליג לאפיאן, אליהו רבי חותנו לבית נזדמן כאשר באנגליה, ביקורו שבעת וסרמן,

לייעצני אתם יודעים אולי דיבורו: באמצע ושאל הפסיק לפעם מפעם אולם כדרכו, תורה של

שכעבור עד תורה, בדברי לשוחח חוזר היה ומיד הישיבה, עבור תרומות להשיג אוכל היכן

חיים, מהחפץ מקובלני כך בהסבירו: הנזכרת שאלתו את ושואל מפסיק שוב ספורים, רגעים

הדעת. בהיסח אסור הישיבה, בשליחות יוצא שאדם בזמן
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" לבבך על היּ וֹ ם מצוּ ך אנכי אׁש ר האּל ה הדּ ברים ו)"והיוּ  (ו, §¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§¨©©§¨¤¨

בפסוק נפלאים רמזים

ק',"והיו" בגימט' עולה "על" אותיות. ב"זך" הכתובה הקדושה לתורה רמז "זך", בגימט' עולה

שישנם הציציות חוטי ל-לב' רומז "לב" בך"- "לב נוטריקון "לבבך", ברכות. למאה רמז

"בך". יהיו אלה כל המצוות, כל כנגד השקולה בציצית,

לבניך" ז)"וׁש נּ נּת ם (ו, §¦©§¨§¨¤¨

התורה? את לשנן ניתן כמה עד

פרנספעם כל אמרו, חז"ל ואמר: מתלמידיו כמה עם זצ"ל מוולאז'ין חיים רבי הגאון ישב

חכמים תלמידי לבנים יזכה לא שמים לשם שלא הציבור על וראההמתגאה יז. דף ר"ה (גמ'

מדפיו) כט: דף חולין לבןברי"ף זכה ולכך שמים, לשם מעשיו שכל פרנס היה אבי הגר"ח, הוסיף .

נחשב היה והאמוראים התנאים בתקופת חי היה שאילו זלמן, הג"ר אחי כמו חכם תלמיד

חכם. לתלמיד

היתהעלשמ מה כן ואם כלל, לשער אין כזו מדרגה יותר הרי התלמידים, אחד תמה הדברים

להגר"א?! אחי את אתם משווים ואמר, חיים רבי הגאון נתכעס זצ"ל? הגר"א של דרגתו

תחת הנמצאים והאמוראים התנאים דברי כל את ידע אחי ביניהם, ההבדל היה מה לכם אסביר

גם זאת, כל עם ביתך. יושבי באשרי פה בעל לשליטתנו בדומה היתה בדבריהם שליטתו ידנו,

אמר, ההבדל את להמחיש כדי הגר"א. של דרגתו לקצה מגיע היה לא שנה אלף חי היה אילו

להתחלה, הסוף מן זה פרק לומר נא נסו בוריו, על פה בעל אשרי את יודעים שאתם פי על אף

אשרי, יודעים שאנו כמו התורה כל את ידע זלמן הג"ר אחי בענייננו, הדין הוא תוכלו? האם

להתחלה. מהסוף גם התורה כל אל ידע קפ"ו)והגר"א עמ' ואתחנן ח"ח השלם חכמים מוסר (מספר

בּ ם" ז)"ודבּ רּת  (ו, §¦©§¨¨

הרכבת פסי של קצר קטע כניתוק בלימוד, קטנה הפסקה

שלמרגלא קצר בקטע הרכבת פסי את ניתק אשר לאדם משל מסלנט: ישראל דרבי בפומיה

אלפי לעומת אמות, לכמה יש חשיבות מה וכי ויאמר, ויתמם בלבד, אמות כמה

ממיט הוא זה שבמעשה מבין דעת בר כל אך לאורכם?! נמשכת הברזל שמסילת הקילומטרים

ועמלים יהודים עוסקים שנה שאלפי הגם ישראל, עם גם כך הרכבת. נוסעי על גדול אסון
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מרובה וסכנתה גדול נזקה קלה, לשעה ולו לצורך, שלא בלימוד הפסקה כל מקום מכל בתורה,

מאד.

מאחוריסיפר בשדה לשוח מסלנט ישראל רבי עם הלכתי בצעירותי, פעם בלאזר: איצלה רבי

ולא האדם, כאחד מעולם עמו דיברתי לא מאד, עלי היה רבי מורא אשר אנוכי, העיר,

כשמטרה העולם מענייני דבר לו סיפרתי שעה ובאותה העולם, מענייני סיפור איזה לו סיפרתי

או זה, בסיפור כוונה לך היתה האם אותי: שאל לספר, סיימתי כאשר זה. בסיפור לי היתה

מטרתי, את לו להסביר התחלתי תומך? לפי וכמשיח חולין כשיחת הדברים את סיפרת שמא

נפקא מאי וכי עצמך, את לתרץ צריך אינך באומרו: לשמוע, רצה ולא אותי הפסיק הוא אך

תכלית בלי סתם לדבר שלא בטלים, דברים דיבור בענין אותך לעורר רק ברצוני בזה, לי מינה

ר"מ)וכוונה. עמ' ואתחנן ח"ח השלם חכמים מוסר .(מספר

בּ ביתך" בּ ׁש בּת ך בּ ם ז)"ודבּ רּת  (ו, §¦©§¨¨§¦§§¨§¥¤¨

שעות ושש משמונה פחות לישון יכול תורה, של לכתרה לזכות הרוצה

הי"ג)הרמב"םפסק ת"ת מהל' ביו(פ"ג ללמוד שמצוה פי על רובאף לומד אדם אין ובלילה, ם

אדם שאין הרמב"ם, דברי אלו מתיישבים כיצד הגרי"ז, מרן נשאל בלילה. אלא חכמתו

דעות בהלכות דבריו עם בלילה, אלא חכמתו רוב הי"ד)קונה שמונה(פ"ד לישון האדם שעל

בלילה? שעות

העולם,השיב מהלך ולפי הטבעית הבריאות מצד אכן סתירה, כל שאין הגרי"ז, מרן כך על

של לכתרה לזכות שרוצה מי תורה, תלמוד הלכות מצד אך שעות, שמונה לישון צריך

אחר, חיים מהלך לו יש הקדושה, וסוד החיים עומק לפי החי כי לזה, לחוש צריך אינו תורה,

חז"ל שאמרו במה מובטח יב:)והוא עליו(חגיגה משוך חסד של חוט בלילה, בתורה העוסק כל

רמ"ב)ביום. עמ' ואתחנן ח"ח השלם חכמים .(מוסר

עיניך" בּ ין לטטפת והיוּ  ידך על לאוֹ ת ח)"וּ קׁש רּת ם (ו, §©§¨§©¨¤¨§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤¨

התפילין מצות

היום כל להניחם תפילין מצות עיקר שמבטלים על הרבה הצטער הגר"א

מוולאז'יןכתב חיים תפילין)רבנו בהלכות רב במעשה גם וראה טו, סי' ראש הגר"א,(בכתר רבנו בשם

כדמצינו מותר. כן גם ארעי ואכילת ומתן, במשא אף ומותר היום, כל בתפילין לילך מצוה

שנינו וכן בסמוך. מנחי והוי הכסא לבית אזלי הוי כד תפילין ואמוראי תנאי מנחי דהוי בחז"ל
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דברכות)בירושלמי בסיתוא.(פ"ב ולא בקייטא לא מיניה זזין תפילין הוי לא זכאי בן יוחנן רבי

ולבשם. חזר ובצאתו למרחץ, הסמוך בית עד לובשם היה המרחץ, לבית אזיל הוי כד יוחנן ורבי

וקלות שחוק אם כי הדעת, היסח נקרא ולא וללובשן, להפסיק חייב בתורה שעוסק בשעה ואף

חיים רבנו הגאון אמר עוד כפול. שעונשו ושלום, חס בטלים דברים בהם לדבר אסור אך ראש.

שם) ראש של(כתר המצוה עיקר שמבטלים הזה הדור על הרבה שהצטער הגר"א, רבו בשם

היום. כל שמצותה תפילין

תם דרבנו תפילין בענין הגר"א דעת

השלםבספר חכמים רמ"ד)מוסר עמ' ואתחנן חיים(שרים, רבנו הגאון שאל אחת שפעם מביא

תמה צורך. שאין לו והשיב תם? דרבנו תפילין להניח האם הגר"א רבנו את מוולאז'ין

להניח רוצה אינו כן על תפילין, בלא אמות ארבע הולך אינו אשר רבנו בשלמא ר"ח, הגאון

לצאת ר"ת של אניח אם בכך מה אני אבל דרש"י. מתפילין יתבטל שלא כדי תם, דרבנו תפילין

ס"ד או כ"ד להניח עליך יהיה הדעות, כל ידי לצאת תבקש אם הגר"א: השיבו הדעות? כל ידי

שיטות. אותן כל לו ופירט ומנה תפילין, זוגות

תרצ"ד)והעידו ירושלים ז' סי' הרמב"ם כמו(תשובות אותן ומצאו גאון האי רב של תפילין שבדקו

של רש"י.דעתו

לוומובא שיקשה תם רבנו שיטת על קושיות ג' לו שיש מפיו ששמע הגר"א, תלמיד מפי

דאתי. בעלמא

השמיםמובא מן שו"ת ג')בספר היתה(סימן וכך שבתפילין, פרשיות סדר על שאלתי, ועוד ,

שומר נעלמות מגיד נסתרות מגלה הרזים חכם והנורא הגבור הגדול המלך אנא שאלתי,

נסתפקנו אשר את להודיעני הקדושים למלאכיך וצוה היום, עמנו חסדך נא הגדל והחסד, הברית

כי והיה קדש, תם, כרבנו באמצע הויות אומרים מהחכמים יש כי תפילין, של פרשיות בסדר

כסדרן הויות אומרים מהחכמים ויש פסולות. החליף ואם ישראל, שמע שמע, אם והיה יביאך,

מלך ועתה פסולות. החליף ואם שמוע, אם והיה ישראל, שמע יביאך, כי והיה קדש, כרש"י,

מחבב? אתה מי ודברי מי, כדברי הלכה להודיעני הקדושים למלאכיך צוה המלכים

אומרוהשיבו: הקב"ה למעלה. מחלוקת כך למטה וכמחלוקת חיים, אלהים דברי ואלו אלו

בקרובי ה' דבר אשר והוא כסדרן, הויות אומרים מעלה של פמליה וכל באמצע, הויות

תחילה. שמים מלכות פרשת בהיות כבודו וזה אכבד,
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שתים" "שתים התפילין נקראים מדוע

התורהבספר על יוסף רכ"א)באר עמ' עיניך"(ואתחנן בין לטטפת "והיו כתב, סלאנט יוסף מרבי

רש"י שכתב כמו "טטפת", נקראו פרשיותיה מנין שם ועל שבראש, תפילין (כאן,אלו Ÿ¨Ÿ
ד:) מסנהדרין יחדומקורו שתים, הוא אפריקי בלשון ו"פת" שנים, תרגומו כתפי בלשון "טט"

ראש. של בתפלה שישנם הבתים כמנין ד', עולה

לשניםויש דחילקום ומשמע חלקים, לשני הפרשיות ארבע שם את התורה חילקה למה לדעת

בהם שיש שהתפילין משום בפשוטו, ונראה עניינים? לשני זכרון בפרשיות דיש משום

והשני יתברך, השם ביחוד האמונה על האחד האמונה, יסודות שני על עיקרן פרשיות, ארבע

וברמב"ן מצרים. יציאת טז)על יג, יציאת(שמות כתב שנניח הזאת, המצוה שורש והנה כתב,

לשון הוא וכן כאן. עד המחשבה. משכנות שהם והמוח הלב כנגד הראש, ועל היד על מצרים

ה')השו"ע סעיף כ"ה בהם(סי' שיש אלו פרשיות ארבע להניח הקב"ה שציונו בהנחתם יכוין ,

מצרים. ויציאת שמו יחוד

והיהוהנה פרשת וכן אחד", ה' אלהינו "ה' כנאמר, השם, יחוד של העיקר בה יש שמע פרשת

ולעבוד נפשכם", ובכל לבבכם בכל ולעבדו אלהיכם ה' את "לאהבה בה נאמר שמוע, אם

פ לכם "השמרו שנאמר כמו לבדו, לו אחריםרק אלהים ועבדתם וסרתם לבבכם יפתה ן

נמצא לבדו. לה' רק לעבוד האמונה, יסוד שהוא הראשון העיקר והוא להם", והשתחויתם

כתוב שם יביאך, כי ו-והיה קדש ופרשיות השם. ייחוד של העיקר נכתב אלו פרשיות דבשתי

פרשיות שתי התפילין, של פרשיות בד' עניינים שני שיש וכיון מצרים, יציאת של השני העיקר

לכך מצרים, יציאת זכירת של העיקר על הן האחרות פרשיות ושתי היחוד, אמונת עיקר על הן

שתים. שתים כאמור שהם פת", "טט התפלין של בשמם הדבר נרמז

לעז בלשון משתמשת שהתורה יתכן כיצד

ד:)כאמור שתים.(סנהדרין תרגומם באפריקי ופת בכתפי שטט מפני טטפת, נקראות Ÿ¨Ÿהתפילין
שאלה על עמד והנה לעז? בלשון משתמשת שהתורה יתכן כיצד ביאור, צריך והדבר

הקדוש השל"ה שמ"א)זו סימן אומר,(פסחים הוא וכך בתורה. זרה לשון הבאת פשר את לבאר

הקודש, מלשון תיבות איזה בו מעורב שאינו לשון שום לך אין לשון, שבעים כל כי הוא, והענין

עד הקודש. מלשון תיבות איזה בלשונם נתערבו שלא אומות משבעים אומה כל לך שאין מפני

ופירשו אחת, בשפה כולם דיברו הארץ, כל שפת את ה' שבלל שקודם דבר, של ופירושו כאן.
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שפת מהם נשללה שפתם, את השם ובלל האדם קומת ומשנתמעטה הקודש, לשון שהיא חז"ל

באו כי נודע ולא החול, בשפות הקדש לשון שרידי פזורים נותרו ושם פה אך השרת, מלאכי

קרבנה. אל

למשמעותהלפיכך התואמת לעז בלשון שמשמעותה מילה הקדושה בתורתנו פוגשים כשאנו

היא. קודש שמשל אנו בטוחים שבתורה,

יתברך בבורא ונדבק נקשר האדם תפילין מצות ידי על

כייש דרתיכם ידעו "למען שנאמר סוכה מצות כמו טעמיהן, את לנו גילתה שהתורה מצוות

הושבתי" מג)בסוכות כג, כנאמר(ויקרא המצוות את לעשות שנזכור כדי ציצית, מצות וכן .

מ) טו, ההנחה(במדבר מצות עיקר תפילין במצות כן כמו מצוותי". כל את ועשיתם תזכרו "למען

בפיך" ה' תורת תהיה "למען ט)היא יג, ובלעדי(שמות לתורה, התנאי הם התפילין כלומר

תורה. אין התורה)התפילין על חיים .(החפץ

ברכותמובא ע"א)במסכת שלימה,(י"ד שמים מלכות עול עליו שיקבל הרוצה יוחנן, רבי אמר :

שלמה. שמים מלכות היא וזו ויתפלל, שמע קריאת ויקרא תפילין ויניח ידיו, ויטול יפנה

בדבקות וברה זכה ותפילתו יתברך, בבורא ונדבק נקשר האדם תפילין, מצות ידי על כי כאן. עד

הפסוק מלשון הם שהתפילין וידוע ח)ממש. ל, אותיות(בראשית נפתלתי" אלהים "נפתולי

בבורא והתדבקות התקשרות לומר רוצה העליוניםתפילין, ובעולמות במדבריתברך רש"י (ראה

טו) .יט,

בגמראוזה שמובא מה כן ז.)גם תפילין",(ברכות של "קשר הוא ברוך הקדוש לו שהראה מלמד

דבוקים ולהיות אליי להתקשר רוצים אתם אם למשה, הוא ברוך הקדוש לו אמר כלומר

תפילין. מצות ידי על רק זה בי,

ללב המח בין הסתומים הרוחניים העורקים את לפתוח התפילין סוד

ערוךידוע בשולחן מרן שכתב ה')מה סעיף כה תפילין,(סימן מניח כאשר לכוין אדם שחייב

אם והיה שמע, יביאך, כי והיה בכור, כל לי קדש פרשיות ד' להניח אלהינו ה' שציוונו

לעשות ובתחתונים בעליונים והממשלה הכח לו ואשר יתברך, יחודו על מורים שהם שמוע,

הנשמה הוא ברוך להקדוש וישעבד שמים, מלכות עול וקבלת מצרים, יציאת בהם ויש כרצונו,

יתברך הבורא את האדם יזכור ובזה והמחשבות, התאוות עיקר שהוא הלב וגם במח שהיא

להניח נצטווינו לכן הדת, יסודות הם שאלו יראה והמתבונן הגשמיות. הנאותיו האדם וימעיט
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והלב, המח - האברים אלו שני כי ליבנו, לוח על אותם ולחקוק עינינו בין היום כל אלו יסודות

כופה הרגש מקום ששם הלב, כנגד היד על התפילין יניח כאשר כי והרגש, השכל משכן הם

יתברך. לאהבתו השכל

לוחותוכתב שניתנו כפי יהודי, כל של בפנימיות להיות צריכים היו התפילין כי מפאנו, הרמ"ע

היה הוא ואז היות למלך, יהודי כל נהפך היה זה ידי ועל פנימית, התקנה כמו הראשונות

שהמח לפי החטא, לפני הראשון אדם כמו שלנו המציאות והיתה והכבד, הלב המח על מושל

מיתה. היתה לא ואז התאוות משכן שבו הלב על שולט היה השכל, משכן שהוא

לווהנה לקח וכן הנפש, הוא והדם דם מלא ששם האדם, של הכבד את לו לקח הרע היצר

החלטות כל ואז ללב. המח בין המעבר הוא ששם כיון וזאת האדם, של העורף על למשול

של הפרטי העמלק שהוא הרע והיצר שם, דרך עוברים לעצמו, מחליט שהאדם קדושה של

בהן מעורבת כבר ללב, מגיעות שהן ועד האדם, את ומקרר בהחלטות ספק ומטיל יושב האדם,

והקרירות. הספק זוהמת

מעקפים כניתוח התפילין

כאשרועתה משל, בדרך זאת ונבאר אותם, להניח הוא ברוך הקדוש שציוונו התפילין סוד יובן

לא זה ואם העורקים, את לפתוח צינתור לו עושים באדם, סתומים הלב של העורקים

ואז הדם, את ללב ולהזרים הסתימות את לעקוף מנת על מעקפים, ניתוח לעשות צריך עוזר,

לחיות. להמשיך יכול האדם

עמלקואת את ולעקוף ללב, המח בין הסתימה לפתוח איך יתברך, השם לנו נתן הזאת העצה

אנחנו ובזה הלב, כנגד היד ועל המח, כנגד הראש על תפילין להניח והיא בעורף, שיושב

אפשר ואז העמלק, הרע היצר של ההפרעות ללא ללב, המח בין מבחוץ נפלא חיבור גורמים

"תשמישי נקראים התפילין ולכן שלנו. הלב אל גדולה וקדושה גדולות השפעות להמשיך

יתברך. בה' היום כל דבוק ויהיה תורה שילמד כדי האדם, את לקדש תכליתם כל כי קדושה"

עליו שכינתו משרה הוא ברוך והקדוש העליונה למרכבה דוגמא נעשה תפילין המניח

הקדושכתוב הנעלם)בזוהר מדרש קכ"ו דף בן(ח"א אלעזר רבי את מצאו חייא ור' יוסי רבי

מתעסק במה לו ואמרו לפניו נכנסו התפילין. של הסודות את מגלה שהיה בעת רשב"י,

שלהם. טעם ויודע תפילין המניח האיש ואשרי אומר, אני התפילין טעם להם אמר אדוננו,

לעשות להם אמר לישראל, לו שהיה אהבתו מרוב הוא ברוך שהקדוש מאביך שמענו ואמרו
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שכתוב וזה עמהם, לשכון ויבוא העליונה, המרכבה כעין משכן ח)לו כה, מקדש(שמות לי ועשו "

ותראו, באו אלעזר רבי להם אמר התפילין. של טעם יש שכאן מאביך ושמענו בתוכם", ושכנתי

את הוא ברוך הקדוש השרה כך ואחר העליונה, המרכבה בצורת העליון כעין נעשה המקדש

דוגמא נעשה אז תפילין, להניח זוכה אם האדם, זה וכענין זכו. ישראל ועם עליו, שכינתו

עליו. שכינתו משרה הוא ברוך והקדוש העליונה, למרכבה

בתורה עוסק כאילו לאדם שנחשב כך כל גדולה התפילין מעלת

תהליםמובא יז)במדרש א, הוא,(מזמור ברוך הקדוש לפני ישראל אמרו אליעזר, רבי אמר

אמר פנאי. לנו אין אבל ולילה, יומם בתורה יגעים להיות רוצים אנו עולם, של ריבונו

ויום לילה יגעים אתם כאילו עליכם אני ומעלה תפילין, מצות קיימו הוא ברוך הקדוש להם

שנחשב עד כך, כל גדולה התפילין שמעלת רואים המדרש מדברי כאן. עד הקדושה. בתורה

שכתוב כמו כולם, המצוות כל כנגד ששקול ידוע התורה ולימוד בתורה, עוסק כאילו לאדם

מ"א) פ"א כולם.(פאה כנגד תורה ותלמוד

תפילין במילה נפלאים רמזים

ע"ז)בזוהרמובא דף חדש מרומז(זוהר והדבר מצוות, תרי"ג כמו חשוב התפילין מצות קיום כי

מג' עשויה ש' האות והנה שיני"ן, ב' חקוקים מבחוץ בתפילין כי התפילין. של בשיני"ן

ווי"ן. מ-ד' ועשויה ראשים, ד' לה שיש אחת וש' רגילה אחת ש' יש ובתפילין מחוברים, ווי"ן

בגימט' עולים שיני"ן ב' לחשבון, נבוא עולהועתה שהיא ו' מהאות כאמור עשויות והן ,600

מרומזים הנה תרי"ג, עולה יחד ווי"ן, 7 שהם עשויות, שהשיני"ן הווין מספר ועם ,6 בגימט'

מצוות. תרי"ג

גימט'ועוד, - ילי"ן תלמוד, גימט' - ת"ף והנה ילי"ן. ת"פ באותיות כתובתה "תפילין" המילה

יום. בכל לברך האדם שצריך הברכות מאה הם מאה,

התפיליןוכן שבכח ס"מ, בגימט' ילי"ן אותה, להכניע התפילין שבכח לפי לילי"ת, בגימט' ת"פ

להחטיאנו. בנו ישלוט לבל הס"מ את גם לכפות

ורמזיהם שבתפילין השיני"ן ב'

הקדושמובא רע"ד)בזוהר דף ב'(ח"ג בצורת יתבונן ראש, של תפילין האדם שיניח שלפני

סודות בהם יש שכן ראשים, ג' של בש' כך ואחר ראשי"ם, ד' של בש' בתחילה השיני"ן,

הנקראים שלו במוחין פנימי שפע הוא התפילין, בזכות האדם שמקבל השפע שהנה עצומים,
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חסדים יש ובדעת ומדותיו. גופו בכל להשפיע כח לו יש זה ידי ועל דעת], בינה [חכמה חב"ד

חן. ליודעי כידוע ראשים, ג' של בשי"ן נרמז וזה לאשה, שייכות הגבורות וחלק וגבורות,

יהוידעכתב בן בספרו חי איש הבן ק"ל)בעל דף של(שבת התפילין מן לה צר הקליפה כי ,

להנצל לישראל עוזרים שהם בה, החקוקים השינין ב' מחמת יד, של מהתפילין יותר ראש,

עוזרים שהם ראשים, שבעה להם יש תפילין, של השינין וב' יצ"ר, בגימט' ש' כי הרע, היצר מן

שבעה וכנגד טומאה, כוחות שבעה שהם שלו, ראשים בז' שנלחם הרע, ביצר להלחם לישראל

הרע. היצר של שמות

הקדושוכתוב בר"מ)בזוהר רנ"ד, דף הנערות(ח"ג שבע בסוד הם המנורה של הנרות שבעת כי

ז' כנגד שהם ראשין, שבעה בהם שיש שיני"ן הב' כנגד המלך, מבית לה לתת הראויות

ק"ש. של ברכות

הקדושעוד בזוהר ק"כ)כתוב דף האר"י(במדבר כתב וכן מיושב, להניח צריך יד של שתפילין

הכוונות שער י')בס' דף תפילין מדרושי ה' הבריאה,(דרוש בעולם יד של תפילין כי והטעם, ,

פוסקים. ועוד הקדוש, השל"ה וכ"כ מיושב, הוא בבריאה שהוא דבר וכל

ראשונים מי' ותפילין בטלית הכנסת לבית הליכה טובה

הקדושעוד בזוהר רס"ה)כתוב דף לילה,(ואתחנן בחצות מקדים שאדם בשעה שמעון, רבי אמר

בטלית, ומתעטף ובזרועו בראשו תפילין מניח ובבוקר הבוקר, שהאיר עד תורה ללמוד וקם

וארב הבית, בשער קדוש שם רושם במזוזה נוצר ביתו, מפתח לצאת קדושיםובא מלאכים עה

המלך לצורת יקר הבו לפניו, ומכריזין הכנסת לבית ביתו מפתח עימו ויוצאים עימו הולכים

ואומרת ומכריזה עליו שורה קדושה ורוח המלך. יקר לפרצוף המלך, של לבנו יקר הבו הקדוש,

ג) מט, אתפאר".(ישעיה בך אשר "ישראל

הכוונותוכך שער בס' מהרח"ו הכנסת)כתב בית היה(עניני שלא ז"ל למורי ראיתי לשונו: וזו

לשהות צריך והיה חולני היה שהוא מפני הטעם לי ואמר ראשונים, מעשרה להיות נוהג

וילך בביתו ותפילין טלית ילבש כך שאחר כדי אחרת סיבה ועוד צרכיו. לעשות כדי בביתו

שמוטב הרב, מדברי ומשמע לשונו. כאן עד וכו', הכנסת לבית ותפילין בטלית ומעוטף מעוטר

אברהם המגן שכתב וכמו בביתו, ותפילין טלית להניח כדי ראשונים מעשרה מלהיות (סי'לוותר

ג') ס"ק חיכ"ה איש בן בס' כתב ה')וכן סעיף וירא תלמיד(ש"ר הכהן חיים הרב אמנם עליו. עיין

חיים מקור בספרו ו')מהרח"ו ס"ק כ"ה סי' רבה האליה קודם(הביאו ראשונים מי' שלהמנות כתב,

כן. נוהגים ואין ע"כ. בביתו. ותפילין טלית מללבוש טפי עדיף השחר, עמוד
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התפילה בשעת אפילו רגע בשום מהתפילין דעתו להסיח אסור

בשו"עהזוהר מרן שפסק וכמו התפילין, מן דעתו יסיח לא שהאדם מאד הזהיר (סי'הקדוש

ס"א) בשערכ"ח הרב וכתב מהם. דעתו יסיח שלא שעה בכל בתפילין למשמש אדם חייב

ה')הכוונות דרוש תפילין התפילה,(דרושי בשעת אפילו רגע בכל מהתפילין דעתו להסיח דאסור

דעתו. להסיח ויכול פטור הוא אז י"ח ומתפלל בתורה שעוסק בשעה רק

ע"א)הגלגוליםובשער כ"ב דף כ"ב זמנו(הקדמה שהגיע גדול אחד בחכם מעשה הרב הביא

כפי וכידוע עתה, שהוא ממה גבוהה יותר למחיצה העליונים בעולמות אותו להעלות

כחוט יותר גדול בדקדוק שעשה המצוות את בודקים הנשמה, את שמעלים המעלה ערך

ניגע שלא רצון "יהי שאמר בשעה מהתפילין דעתו שהסיח על נענש הדברים ומכלל השערה,

אנחנו. נעשה ומה נענש, קל כזה דקדוק שעל יראה והרואה לבהלה", נלד ולא לריק

התפילין ידי על בעשו נלחם יעקב

ע"א)במדרשכתוב רע"ג דף וישלח ראובני ועשו(ילקוט לבן, מבית יצא ע"ה אבינו יעקב כאשר כי ,

תפילין לבוש לקראתו יעקב יצא שעה באותה איש, מאות ארבע ועימו לקראתו בא אחיו

שנאמר כמו הרשע, עשו ממנו שיפחד י)כדי כח, השם"(דברים שם כי הארץ עמי כל "וראו

השם אותיות ג' ועם איש, 400 עם בא ועשו אותיות, ת"ג יש התפילין בפרשיות כי ונודע וגו',

נ שבתפילין, אלו ת"ג ולכן ,403 יחד עולים ווי"ןעשו, השבעה וכן ונצחו. הרשע עשו עם לחמו

שבעה הם טומאה, כוחות שבעה כנגד עמו, נלחמו ראש, של התפילה על שחקוקים שבשיני"ן

הרשע. עשו נכנע ומיד הנח'ש, של ראשים

התפילין כריכות ידי על הבורא דביקות

הנצחימובא המעיין קפ"ח)בספר פשעוורסקער(עמ' איציקל רבי הקדוש הרב נכנס שכאשר

אמר תפילין. לו הניח והלה משינאווא, הקדוש הרב של להיכלו בא המצוות, לעול זצוק"ל

אלא מספרים, לפי אותם תמנה אל התפילין, רצועות את ידך על כשתכרוך בני! השינאווער, לו

שבפסוק המילים ד)לפי ד, מילים(דברים שבע היום", כולכם חיים אלהיכם בה' הדבקים "ואתם

אחת. כריכה מילה, כל על כריכות, שבע כנגד

יוםוהעיד לא אף כך לכוון שכח לא הצדיק, של קדשו מפי זאת ששמע שמאז איציקל, רבי

בבורא נפשו את לדבק יהודי זוכה התפילין ידי שעל כנראה, היא השינאווער כוונת אחד.

יתברך.
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אבוחצירא יעקב רבי שהזמין התפילין

רע"ד)מסופר עמ' המעשיות מחמדי בספר יעקב(מובא רבי המקובל הגאון בהיות אחת שפעם

אם שם ושאל בעבורו, תפילין לכתוב רצה שבמרוקו, מראקש בעיר זצ''ל אבוחצירא

והוא מומחה סתם סופר שהוא חכם תלמיד יש לו אמרו שמים. וירא מומחה סופר איזה יש

לפניו, שיביאוהו הרב ביקש העיר. של הסופרים ראש והוא היראה, בתכלית שמים וירא מקובל

משמות שם בכל שיטבול ובתנאי מהודרים, תפילין לו שיכתוב ממנו וביקש הרב אל הסופר בא

ההוצאות על יחוש שלא לסופר הרב ואמר ז"ל. האר"י כוונת כל את בהם שיכוון וגם הקודש,

לו יתן שירצה מה לוקחכי היה והסופר הסופר, לפני המעות כיס מניח שהיה האר''י על שמסופר (כמו

שירצה) .כמה

קרההסופר והנה ופרט, פרט כל על רב בדיוק הפרשיות את לכתוב והתחיל עצמו על קיבל

אך בדבר, הרגיש שגמר אחרי ורק בו, לכווין הסופר שכח הקודש משמות שבאחד

ומסר הרב אצל הסופר בא לרב. אמר לא מחדש, הכל לכתוב מאוד עד לו קשה שהיה מכיון

והיה התפילין, את להגיה התחיל ואז יפה, והכל משובח שהכתב הרב ראה התפילין, את לו

עליו והסתכל בו עמד בו, לכוון שכח שהסופר השם לאותו שהגיע עד ואות אות כל על עובר

מרגיש? שאני כפי הזה, בשם לכוין ששכחת הנכון לסופר אמר ואז קדשו)הרבה, ברוח ידע (כי

עצמו על מקבל ושהוא לו שימחול מהרב וביקש הודה הסכיםהסופר הרב אחר. תפילין לכתוב

כמה לומדים, אנחנו מכאן הרב. כרצון והיו כראוי אחרות פרשיות הסופר וכתב זה, על עמו

לגבי ובפרט כספו, על יחוס ולא וקדושתן, התפילין מצות גדולת את לדעת צריך האדם

כהלכה. כשרות שיהיו הפרשיות

זושא רבי הצדיק שכתב התפילין

קדישא''.מנהג ה"חברה לטובת ולמוכרם הנפטרים של התפילין את לאסוף בברדיטשוב היה

לו להראות וביקש קדישא" ה"חברה גבאי אל מברדיטשוב יצחק לוי רבי הצדיק בא פעם

ורצה אחד זוג הרבי כשבחר לעצמו. אחד זוג לקנות שברצונו מכיון שברשותו, התפילין כל את

כאלו, תפילין קונה היה לא הרבי כן לא שאם רגילים, אינם אלו שתפילין הגבאי הבין לקנותו,

הגבאי העז לא אלו. בתפילין דווקא הוא רוצה בשלו, הרב אך למוכרן. הגבאי לסרב ניסה ולכן

לרכוש כך כל טורח שהרב התפילין של טיבן מה לו לספר עמו, התנה תנאי אך לרבי, לסרב

מופלא: סיפור לגבאי וסיפר יצחק לוי רבי הסכים לעצמו. אותן
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יהודיםהאחים להחזיר כדי ובעיירות בכפרים לנדוד נהגו זושא, ורבי אלימלך רבי הקדושים

או הבתים באחד לנו והאחים לילה שעת שהגיעה פעם בכל שבשמים. לאביהם תועים

חטא חטאים ואותם כביכול, חטא שבהם חטאים אחיו בפני שוטח מהם אחד היה הפונדקים,

היה ואחיו שעבר, עבירות על בקול מתוודה היה האחד האח לנו. שאצלו הבית בעל באמת

שהיה הבית בעל ולעיני רם בקול עשו זאת כל בתשובה. לחזור כיצד אותו ומדריך לו מסביר

אותו גם היה המקרים וברוב עבירות, אותן עבר הוא שגם ונזכר האחים, בין הדו־ שיח את שומע

בתשובה. ולחזרה לתיקון דרך הקדושים מהאחים ומבקש חטאו על מתחרט איש

זושאפעם רבי החל בלילה בכפר. שגר יהודי בבית לנו וכמנהגם אחד, לכפר האחים הגיעו

כשבדקן ועתה שלו, התפילין את מעולם בדק שלא על תשובה דרך מאחיו ולבקש לבכות

אלימלך, רבי תפילין. הניח לא ימיו שכל ונמצא הפרשיות, מכל ריקות פסולות, שהן נוכח

באי החטא חומרת את לפניו לתאר והרבה קשים, בדברים "הוכיחו" אחיו דברי את ששמע

לא מעולם הוא שגם לפתע נזכר האחים, לשיחת עד שהיה היהודי הבית בעל התפילין. בדיקת

פרשיות. בלי לגמרי, ריקות שהן כשראה הזדעזע מאוד ומה ופתחן מיהר שלו, התפילין את בדק

הגדול. החטא על תשובה לו לסדר בבכי והתחנן האחים לפני היהודי התוודה ונרגש מבוהל

היהודי,מכיון של לתפילין פרשיות מיד לכתוב לאחיו אלימלך רבי אמר לבו, בכל שהתחרט

שתכפ מיוחדת קדושה בפרשיות שתהיה בכתיבה השניםולהתכוון כל במשך העדרן על ר

מפרשיות. הריקות התפילין את היהודי שהניח

בתפיליןכתב והקדושה האור ליהודי. ומסרן התפילין של בבתים הניחן הפרשיות, את זושא רבי

ואלה בברדיטשוב. שנפטר עד רב זמן עבר ולא הפשוט, היהודי של מכוחו למעלה היו אלו

לפנינו כאן שמונחות קדושות תפילין אותן לגבאי, סיפורו את יצחק לוי רבי הצדיק סיים הם,

חפץ. אני רצ"ו)ושבהן עמ' בתשובה החוזרים ספר .(מתוך

הקמצן העשיר שקנה התפילין משל

נפקדמעשה החול בימות ואילו טובים, ובימים בשבתות להתפלל בא שהיה קמצן, בעשיר

במנין. להתפלל השבוע בימות בא שאינו על הרב, הוכיחו מקומו.

לתפילה.אמר: לבוא אני בוש כן על תפילין, לי אין אגיד, האמת את
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תסכיםנרעש ואיך לשכרה, ערוך שאין זו, רבה מצוה על תוותר איך אמר, אדרבה, הרב:

בגופם, ישראל פושעי בשם בגמרא שקראום תפילין, מניחין שאינם אלו עם להימנות

כלים. אינם והם כלה גיהנם לגיהנם, יורדים שהם ואמרו

להתפללהזדעזע ואבוא תפילין, הרב לי ירכוש ואמר: קמצנותו, רגש על לגבור והחליט האיש,

מחירן? מה במנין.

זהובים.אמר ארבעים יעלו כתקנן ופרשיות מהודרות תפילין הרב:

יותר.חוורו זול במחיר להשיגן אשתדל בעבורי, יקנה שהרב צורך אין לא, ומלמל: פניו

עדן.ענה לגן להיכנס תזכה ובשכרן ותניחן, תפילין שתקנה העיקר אדרבה, הרב:

ארבעהלמחרת, - שקנה התפילין את הרב לפני הציג ניצחון ובתרועת לתפילה הופיע אכן

עשרה. פי דרש הרב בעוד לו, עלו זהובים

מחיראמר ואיה הסופר, של שכרו ואיה וההגהה, הקלף מחיר זהו הרי זהובים, ארבעה הרב: לו

מקיים שאינו בלבד זו לא ־  והמניחן פסולות, שהתפילין ספק אין - זה במחיר הבתים.

לבטלה. ברכה מברך אלא מצוה,

בצוארו.משך תלוי הקולר ויהא כשרות, שהן לי אמר המוכר ואמר: בכתפיו הלה

להניחחייך מוטלת החובה עליך הרי בגיהנם? לחברה לך שיארח מכך, תרויח מה ושאל: הרב

כשרות. תפילין

בו.והקמצן תלוי העוון רימני, ואם עליו, אני סומך בשלו:

ענהוהבין ולא נשמע, שאינו דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע, דבר לומר שמצוה שכשם הרב

דבר.

בעיניו.כעבור וצער בלבבו יגון נפולות, ופניו הקמצן העשיר את הרב ראה זמן,

בשאלו: בפח, נפלתי אמר: ארע? בסכוםמה כמותה שאין טובה אבן לי ומכר ממולח סוחר א

לי וי האדמה. בלעתו כאילו נעלם והנוכל מזויפת, שהאבן הוברר, עתה ורב. עצום

העצום. להפסד אוי כיס, לחסרון

אותה.תמה קנית איך היא, מזויפת אם הרב:
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שולל.ענה: והוליכני שהטעני טובות, לאבנים מומחה עם אחת יד עשה הנוכל

העיקראמר מזויפת, שהאבן לך איכפת מה מלבך! דאגה הסר גונח, לך מה כן, אם הרב: לו

בצוארו. תלוי העוון טובה, אינה ואם טובה. אבן שזוהי המומחה לך שאמר הוא

שלי.קצף כולו כשההפסד בו, תלוי שהעוון לי איכפת מה הדבר, לי יועיל מה וצרח: הקמצן

כלתמה פסולות, התפילין אם משנה זה שאין אמרת בעצמך הלא להתרגז, לך מה ואמר: הרב

בו?! תלוי העוון ויהא כשרותן, על המוכר העיד עוד

שאיננווזהו היינו לנו". "שוה ולא הטובים, וממשפטיך ממצוותיך סרנו אומרים: מתוודים שאנו

ואילו ולב, מוח ומשקיעים מהדרים אנו שלנו בעסקים "שלנו". לעסקינו אותם משווים

ועומדים חשדנים אנו שלנו בעסקים בלבד. חובה ידי לצאת ומדלגים מקצרים אנו שמים בעסקי

על סומכים המזון, כשרות כגון שמים, בעסקי ואילו ובטחונות, ערבויות דורשים המשמר, על

יורד שזקנו אדם כל על סומכים התפילין בכשרות וכן סתמית. כשרות כל ועל חוצות שלט כל

איננו אף המלך, ביתן את מעדיפים שאיננו די לא ־  לנו" שוה "ולא גם וכדומה. מידותיו פי על

ובכספו... ממתנתו הכל, ככלות בונים, שאנו ־  שלנו לביתנו הדרו את טובמשווים דורש (מספר

קל) לשון בשינוי .לעמו,

תפילין בהנחת המזלזל של עונשו

לאמעשה למלך המשנה ואותו כנפשו, אותו אוהב היה והמלך גוי, למלך משנה שהיה ביהודי

העור אלו מה ואומר, להם לועג היה מניחין, שאחרים רואה וכשהיה תפילין, מניח היה

יקרה?! מה ובראש ביד העור זה את תניחו לא ואם וביד? בצוואר תולין שאתם והרצועות

ארך נקרא הוא ברוך שהקדוש בתשובה, יהרהר אולי אפשר אפו, לו האריך הוא ברוך הקדוש

הרעה. מדרכו שב לא למלך המשנה אך ולרשעים, לצדיקים אפים

המלכותבאחד את מסר ולבנתיים בו, שמרדה אחת מדינה על למלחמה המלך יצא הימים מן

אחר בצהרים אחד יום המלך. במקום ויושב מתגאה היה והוא למלך, המשנה ביד

עולם, של רבונו אמרה: וכה לקטרג הדין מידת עמדה אז המלך. שבגן האילן תחת ישן האכילה,

שאינו די שלא שכן וכל ישראל, אינה ומידתו ישראל, ששמו הזה לאיש נתת שררה כך כל

ברוך הקדוש לה אמר יעלוזו? רשעים מתי עד תפילין, שמניח מי לכל לועג אלא תפילין מניח

להרוג זמנו הגיע משונה.הוא במיתה אותו
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הרופאיםמיד באו ומת. למלך המשנה של במתניו החץ ונתקע חיה, לצוד בקשת ירה אחד צייד

השרים כל ויצאו מהמלחמה המלך חזר ימים שלשה אחר קברוהו. תקוה לו שאין ובראותם

בעיר, עסק איזה לו יש בוודאי המלך חשב למלך. המשנה אהובו את ראה ולא לקראתו והסגנים

המלך נתמלא מיד נהרג. לו אמרו המשנה? היכן השרים את שאל הערב, עד בא ולא מאחר אך

אותו. אראה פעם שעוד עד מתנחם איני ואמר: הבוקר עד שתה ולא אכל ולא והספד, בבכיה

הראשוןעל הנחש עליו, כרוכים כפחם שחורים נחשים שני וראו קברו את פתחו המלך גזרת פי

כרוך וזנבו שמאלו ביד מונח השני והנחש צוארו, על כרוך וזנבו תפילין במקום בראשו מונח

זה? מה על המלך שאל מקברו. להוציאו יכלו לא הנחשים ומפחד הרצועה. במקום ידו על

חכם שהוא היהודים לרב ישלח הסיבה, את יודעים אנחנו אין יהודי, הוא המלך, אדוננו אמרו,

למלך. ויגיד הוא יבוא גדול,

שמאלשלחו ביד והאחד במצח האחד האלו, הנחשים מה המלך אותו ושאל העיר לרב וקראו

אחר? במקום ולא

התפילה,פירש בשעת ובראש שמאל ביד מקומות בשני שמניחים תפילין לנו יש למלך, הרב

המלך ביקש אז למלך, והראה תפילין זוג והביא הרב שלח עונשו. זה מניחן, שאינו ומי

עכשיו, יפרשו אם אף הרב, אמר למלך. המשנה מגופת הנחשים שיפרשו שיתפלל הרב מאת

רצוני כן פי על אף המלך, לו אמר ממנו. וינקמו יבואו הקבר את שיסתמו לאחר מקום מכל

אותו. וקברו וחזרו הנחשים ופרשו הרב והתפלל שתתפלל,

הכתובוזה כז)שאמר כ, של(איוב תפילין דהיינו פירוש, לו" מתקוממה וארץ עוונו שמים "יגלו

הארץ כנגד יד של ותפילין שמים כנגד י')ראש סימן וירא חיים אהבת ע"פ .(מעובד

ּת ירא" אלהיך ה' יג)"את (ו, ¤¡Ÿ¤¨¦¨

ה' ביראת מצווים חכמים תלמידי גם

כב:)חז"לדרשו חכמים.(פסחים מתלמידי לירא שמצווים היינו חכמים, תלמידי לרבות "את"

מהרי''ל הקדוש הגאון על עובדה שסיפר זצ"ל, פרבר הירש צבי רבי הגאון מפי ושמעתי

מקוצק. לביתו שב שהיה יהודי שם נכנס כך ובתוך לדרכו, בעגלה נוסע שהיה זצ"ל, דיסקין

ענה מקוצק, האדמו"ר רבו מפי ששמע תורה דבר איזה על בפניו שיחזור זצ"ל הגרי"ל לבקשת

שגם חכמים, תלמידי לרבות את תירא", אלהיך ה' "את זו חז"ל דרשת בביאור תלמידיואמר

רע, מכל עליהם תגן וזו התורה, את בידיעתם שדי בלבם ידמו ולא ה', ביראת מצווים חכמים
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מאד הקדוש הגאון ונתפעל גאונו. והדר ית"ש הבורא מרוממות ולפחד לירא עליהם אלא

אלו. מדברים

בפסוק? הכתובה "את" המילה מהי

כב:)בפסחיםשנינו אלהיך(דף ה' כתוב, להיות יכול שהיה והיינו חכמים, תלמידי לרבות "את"

התלמידי את גם לירא שיש ללמד שבאה נדרשת מיותרת, "את" שהמילה וכיון תירא,

הגמ' שם)חכמים. את(פסחים דורש שהיה העמסוני, נחמיה רבי שמו אחד תנא שהיה מביאה

בא "את" שנאמר מקום בכל ולכן בתורה. מיותרת אות או מלה אין הרי כי שבתורה, "את" כל

ולדמותו מישהו לרבות ירא היה כי ופירש, תירא, אלהיך ה' את - לפסוק שבא עד משהו, לרבות

בא לא זה שאת שמכיון הזה, המקרא עד בתורה, שדרש האת מכל בו חזר ולכן ה', ליראת

אלהיך ה' את ודרש עקיבא רבי שבא עד לרבות. בא לא את ששום הוכחה זו הרי כלום, לרבות

חכמים. תלמידי לרבות תירא,

וקיוםוהיינו התורה לימוד ידי על כי לה', וטפל כחלק הוא חכם שתלמיד חידש עקיבא שרבי

וכמו ממנו. נפרד בלתי כחלק ולהיעשות בה' להדבק יכולים ובטהרה, בקדושה מצותיה

הגמרא קיא:)שאמרה הפסוק(כתובות כ)על ל, להדבק(דברים האדם על חיוב שיש בו", "ולדבקה

אתה אף רחום הוא מה בדרכיו, הלך אלא בה'? להדבק אפשר וכי שואלת והגמרא בשכינה,

תבוא במעשיו, שתדבק ידי ועל ה', מידות שאר כל וכן חנון, אתה אף חנון הוא מה רחום,

וכן חכמים. תלמידי לרבות יכולים ולכן ממנו. כחלק תחשב כך ידי ועל בה', נפשית לדביקות

על גם ומתפשטת שמתרחבת בהשם, אמונה מענין נובע כן גם הוא חכמים, אמונת ענין

מאלהיו. נפרד בלתי כחלק החכמים,

מּפ ניך רבּ ים גּ וֹ ים ונׁש ל לרׁש ּת ּה  ׁש ּמ ה בא אּת ה אׁש ר הארץ אל אלהיך ה' יביאך ¨¤¨¦¦©¦©¨§¨§¦§¨¨¨¨©¤£¤¨¨¤¨¤Ÿ¡¨£¦§¦"כּ י
ועצוּ מים רבּ ים גוֹ ים ׁש בעה והיבוּ סי והחוּ י והּפ רזּ י והכּ נעני והאמרי והגּ רגּ ׁש י ¦£©¦©¦¨§¦¦§©§¦¦©§¦¦§©§¦£©§©§¦Ÿ¡¨§¦¨§¦©§¦¦©החּת י

א)מּמ ךּ " (ז, ¦¤¨

העמים שבעת סוד

מצאתי,בקונטרסי ז"ל א')האר"י פרק דברים פרשת הליקוטים בשבעה(ספר למה לדעת שיש

להלחם שלא רק ציוה ומואב ועמון בשעיר ואילו נשמה, כל תחיה לא ה' ציוה עממין

מהם יצאה כבר ומיד שנשתברו, כלים השבעה קליפות, שבע הם עממין שבעה כי והענין, בהם?

שהוא וקדמוני, קניזי, קיני, והם קדושה, בהם היתה עדיין ראשונות שלוש של אבל הקדושה. כל

ה כל תצא ולעתיד ראשונות, מג' שנתברר נחיהמה לא הזמן באותו גם וממילא מהם, קדושה

נשמה. כל מהם
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העּמ ים" מכּ ל המעט אּת ם ז)"כּ י (ז, ¦©¤©§©¦¨¨©¦

הפסוק הרמוזים ודוד משה אברהם

בחוליןאמרו פט.)חז"ל שכל(דף בכם, חושקני לישראל הוא ברוך הקדוש אמר זה, פסוק על

אמר אברהם עצמכם. ממעטין אתם גדולה, לכם נותן שאני כז)מה יח, "ואנכי(בראשית

אמר משה ואפר", ז)עפר טז, אמר(שמות ודוד מה", ז)"ונחנו כב, ולא(תהלים תולעת "ואנכי

בתבת בפסוק כאן רמוזים שלשתם והנה כאן. עד תבותאתםאיש". ראשי ולעתתפרא שהיא

השכינה.מ להשראת זכינו עצמם, את אבותינו שהמעיטו המעט ובגלל לדוד)ה, רצון(קרן ויהי .

ה'. ולקרבת המקדש בית לבנין בחזרה שנזכה

ההפטרה ביאור

לפרשה ההפטרה בין הקשר

באב.זוהפטרה תשעה שאחרי משבת שמפטירין נחמה של שבתות משבע הראשונה היא

ההפטרה תוכן

להגאלה' שעתידים שני, בית ובחורבן ראשון בית בחורבן פעמיים שנענשה ירושלים, את מנחם

בדרך. בלכתם יגעו ולא יעפו לא ובשלוה, בנחת לארצם ולשוב

יצילוהגוים ה' הגדול ובכוחו השדה, כחציר ויכלו יבושו בישראל, להלחם ומגוג גוג עם שבאו

הגוים. מבין עמו את

והיווהנביא בגולה רבות שנים שישבו אחרי יגאלו כיצד שאומרים התמהים לגוים עונה

נסתר לא דבר ששום העולם בורא כי כך, על לתמוה להם שאין ידם, תחת משועבדים

נחשבים הגוים כי כך, על ולהתפלא לתמוה אין ולכן שגואלם. הוא וארץ, שמים ברא והוא ממנו,
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כאין לפניו נחשבים וכולם במאזנים, הנדבק וכאבק הדלי, מאחורי הנופלת מים כטפת לפניו

וכאפס.

שאניוה' חושבים אתם אתכם, להציל יכולים אינם שלכם שהאלילים בגלל האם לגוים: אומר

לא אתם ואיך דמות? לאיזו אותי להשוות יכולים אתם והאם בני? את להציל ח"ו יכול לא

וציפה אותם התיך שהאומן רואות עיניכם הרי כי ממש, בהם אין שלכם שהפסילים מבינים

מעץ. אותם עשה והנגר בזהב, אותם

איךומדוע לב, על שמים אינכם גם וארץ, שמים שברא הוא שה' יודעים ואינכם מבינים אינכם

יתברך. בגזרתו בלימה על עומדת שהארץ

היולכן לא כאילו שמם יזכר ולא העולם מן יאבדו בגבורתם, שמתפארים והגבורים השרים

היוצאים הכוכבים על המופלאה, הבריאה על והתבוננו עיניכם מרום שאו לכן בעולם. בכלל

לגאול עתיד והוא האלוהים, הוא ה' כי למסקנה תגיעו ואז לו, הראוי שם יש כוכב ולכל במספר,

ובמים. בלחם צרכיהם את יספק ישראל, לארץ הגולה מארצות ובדרכם בניו, את

כ"ו. א' פסוק מ' פרק ישעיה

mi`iapdא  mz`(i"z)mipezgzde mipeilrde(y"wli)Engp[א]Engpz`xn`i iOr ©£¬©£©¦®Ÿ©

נחמו"?yiא. "נחמו, הלשון כפל על לעמוד

את נטשו אנשים שני משל: פי על יובן והענין

מחמת הלך ― האחד למרחקים. ונסעו נשותיהם

היה והשני לפרנסתו. מחיה לו לבקש דוחקו

ורעת מדנים אשת היתה אשתו אבל גדול, עשיר

יחד מרחקים לארץ והלך אותה עזב ולכן המזג,

העני. עם

idieהיה ולא הימים שם להם ארכו כי

הדרך, מרוב מהם ידיעה שום לנשותיהם

המחזרים הסוחרים פי את לדרוש הנשים הלכו

בא והנה מבעליהן, ידיעה להם יש אולי בעיירות

את ראיתי לאמר: לשתיהן ובישר אחד סוחר

אליכן. אגרות לי נתנו וגם עמהם ודיברתי בעליכן

אך המכתבים, את להם שיתן ממנו ביקשו הנשים

אחר לחפש עתה פנאי לו שאין להן אמר הוא

להן יתן שלמחרת להן והבטיח המכתבים,

המכתבים.

dpdeולא בשמחה לביתה הלכה העשיר אשת

בו הפצירה העני אשת אבל דבר, לו אמרה

אותה שאל לה. ויתן האגרת אחר שיחפש מאד

מחברתך יותר בי מפצירה את מדוע הסוחר:

לביתה? והלכה הטובה הבשורה על ששמחה

dzprלבין ביני רב הבדל יש נפשה, במר האשה

שלוה בביתה יושבת היא כי חברתי,

שבעלה והסיבה בביתה, ועושר הון כי ושוקטת

וכל ביניהם, שהיו וקטטה ריב מחמת אותה עזב
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ולכן עליה, כועס עדיין בעלה שמא היא דאגתה

לה די אגרת, לה שלח שבעלה ששמעה עתה

אליה, וישוב בה חפץ שבעלה לה שנודע במה

שעצם כיון האגרת, את לקרוא צורך לה ואין

אשה אני אבל נחמה. לה הביא כבר אליה כתיבתו

מאד אני משתוקקת כבר וחסרה, עניה רוח קשת

מקור לו מצא כבר האם בעלי, כותב מה לדעת

פרנסה?

`veik― "נחמו" ישראל: לבני הנביא אומר בזה

כי לנחמכם, עשוי כבר בלבד זה דבר

יתברך שהשם ― אלהיכם" יאמר עמי "נחמו

― הוא אלהיכם כי ומכריז נחמה דברי לכם שולח

לכם שיש בגלות, ביותר הגדולה הנחמה זוהי

מיעקב). (כוכב ותקומה תקוה

`aen:(חי איש (להבן ― אליהו" "אדרת בספר

הדברות לעשרת רמז ― בכפלים" "חטאו

(פרק שמות בספר בתורה, פעמים שתי שנכתבו

משנה שהוא ו), ה, (פרק דברים ובספר ב) כ,

עשרת על שעברו בכפלים" "חטאו וזהו תורה,

איכה בהתחלת רבותינו שכתבו וכמו הדברות,

בעשרת שחטאו עד ― ישראל גלו "לא רבה:

― בכפלים" "חטאו לומר, אפשר או הדברות".

במחשבה או ובדבור במחשבה שחטאו רמז

ובממו בגופם שלקו בכפלים" "ולקו נם,ובמעשה,

ישלם הוא ברוך שהקדוש ― בכפלים" "ויתנחמו

הבא. ובעולם הזה בעולם טובה לישראל

e`שאמרו מה פי על בכפלים", "חטאו יובן

על אלא ירושלים, חרבה "לא קיט:): (שבת

כתוב התוכחה צווי והנה זה", את זה הוכיחו שלא

את תוכיח "הוכח יז) יט, (ויקרא בכפילות בתורה

(בבא לברכה זכרונם רבותינו ודרשו עמיתך",

לרב, תלמיד אפילו טז.): ערכין לא., מציעא

חבירו) את האדם (יוכיח פעמים מאה עד ואפילו

כמעט אין כן ואם יקללנו, או אותו יכה אשר ועד

באורך). שם (עיין הזה העוון מן נקי אדם

cereמסכת בסוף שמובא מה ע"פ לפרש יש

עולים היו אחת פעם (כד.): מכות

ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן לירושלים

הצופים להר שהגיעו כיוון עקיבא, ורבי יהושע

ראו הבית, להר הגיעו וכאשר בגדיהם, קרעו

הם התחילו הקודשים, קודשי מבית שיצא שועל

אתה מה מפני לו: אמרו צוחק. עקיבא ורבי בוכים

אמרו בוכים? אתם מה מפני להם: אמר צוחק?

הקרב "והזר נא): א, (במדבר בו שכתוב מקום לו:

נבכה! ולא בו הלכו שועלים עכשיו ― יומת"

ב): ח, (ישעיה דכתיב צוחק. אני לכן להם: אמר

ואת הכהן אוריה את נאמנים עדים לי "ואעידה

אצל אוריה ענין מה וכי יברכיהו", בן זכריה

וזכריה ראשון במקדש היה אוריה זכריה?

זכריה של נבואתו הכתוב תלה אלא שני. במקדש

יב): ג, (מיכה כתוב באוריה אוריה, של בנבואתו

והר תהיה, עיין וירושלים תחרש, שדה ציון "לכן

ד): ח, (זכריה כתוב בזכריה יער". לבמות הבית

עד ירושלים", ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד

הייתי הכהן אוריה של נבואתו נתקיימה שלא

זכריה, של נבואתו תתקיים לא שמא מתיירא

הכהן, אוריה של נבואתו שנתקיימה ועכשיו

הזה בלשון מתקיימת. זכריה של שנבואתו בידוע

ניחמתנו". עקיבא ניחמתנו, "עקיבא לו: אמרו

edfeרוצה עמי...", נחמו "נחמו הנביא: שאמר

לאיתנו הכל להחזיר אני שעתיד לומר:

שאני עוד כל אתנחם כיצד תאמר: ואם הראשון.

"דברו אמר: לזה המקדש? ובית ציון חורבן רואה

הזה, המקרא ― אליה" וקראו ירושלים לב על

מוכח, שמשם נאמנים..." עדים לי "ואעירה

וזהו הטובות. הנבואות כל להתקיים שעתידות
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fixknexAcOA[ב]xne`eEPReptzKxCceakl[ג]dedi[ד]dlebd ipa z` bidpnd ©¦§¾̈©¤´¤§Ÿ̈®
mvx`l eaeyiyk(w"cx)xn`e ltke ,ExXidxyi jxc eyrzdaxrAxacnadNqneyrz ©§Æ¨£¨½̈§¦̈

jxcEpidl`lmdiptl jli `ed ik(c"n): דik ,didi jk l"pd lewd z`ixwke`iB-lMwnr ¥Ÿ¥«¨¤Æ
`UPi[ה]mnexziElRWi drabe xd-lke[ו]dpye ,dxyi jxcd zeidldide ¦¨¥½§¨©¬§¦§̈¦§¨®§¨¨³

jxcawrddnewrdxFWinldxyi didzmiqkxdeiyeyabmikxcay zedrwal ¤«¨ŸÆ§¦½§¨§¨¦§¦§¨«
daehe dxyi jxcl eid(c"n ,i"yx): הzelbd on e`viyk f`edlbped`xie dlbzidedi cFaM §¦§̈§´§Ÿ̈®

mlek ipirlxUA-lk E`xemc` ipa lkiM eCgimnvrn df oi` ,mi`iapd e`apzpy zengpd §¨³¨¨¨Æ©§½̈¦²

מתמלאת שהיא ― צבאה" מלאה "כי אומרו:

ישבו "עוד (לעיל): זכריה שהתנבא כמו מישראל,

"ורחובות ― ירושלים" ברחובות וזקנות... זקנים

משחקים וילדות ילדים ימלאו העיר

דוד). (ראש ברחובותיה"...

מהרlewב. יום בכל היוצאת קול בת היא ה'

שהוא ב) משנה ו, פרק אבות (פרקי חורב

של מעלבונה לבריות להם "אוי ואומרת: במדבר

בתורהתורה" עיסקו לה'. דרך "ישרו" ואומר: ,

לועז). (מעם המלכיות מן חורין בני ותהיו

לעירi"yxaeג. הדרך היינו ה' דרך משמע

ה'. עיר שהיא ירושלים

אתxy`kד. פנו ובמצוות, בתורה עוסקים אתם

(מעם וחנופה גאוה מכשול מכל התורה, לימוד

לועז).

לומרhewliaeה. ישראל כנסת עתידה איתא

רואה הריני עולם של רבונו הקב"ה, לפני

שנאמר מהם, ובושני בהם שקלקלתי מקומות

מעבירם, הריני הקב"ה לה אומר בגיא, דרכך ראי

(ספרי). ינשא גיא כל שנאמר

בהריםw"cxaeו. העליה כי משל זה דכל

ייגעו לא והם דרכים להולכי תיגע והירידה

יעפו. ולא



ואתחנן ההפטרהפרשת ביאור 

קג

`l`xAC dedi iRzengpd lk eniiwzp ik(w"cx):וlFwd`eapxn``iapl`xw[ז] ¦¬§Ÿ̈¦¥«µŸ¥´§½̈
miaxl fixkdexn`e`iapd`xw` dneaiyn d`eapd lewe(i"yx)e`xw :xUAd-lM §¨©¨´¤§¨®¨©¨¨´

k eidi ,dnglnl bebne beb mr e`eaiy mlerd zene` lkxivgdcyd xivgk eynkie elai ¨¦½
FCqg-lke[ח]erxdy cere miax mdizepeer ik mdl lirei `l cqg minrt eyry mday miaehd mbe §¨©§

eidi okle ,l`xyiluivMgxtkdcVdzayepd gexa mb ltepd(w"cx):זoklWaieyaiizi §¦¬©¨¤«¨¥³
k miiebdxivg[ט]k mbeuiv lapeca`i mleke eyenkie elai laepd gxtkdedi gEx iM ¨¦Æ¨´¥«¦½¦²¬©§Ÿ̈

אדםi"yxeז. סוף חציר הבשר כל ד"א כתב

הוא הרי חסד לעשות אמר אם לפיכך למות

עליו לסמוך ואין ויבש ימולל אשר השדה כציץ

נבל חציר שכשיבש ימות שמא לקיים בידו שאין

דבר אבל הבטחתו בטלה האדם כשמת כן ציץ

לקיים. ובידו וקיים חי הוא כי יקום אלהינו

עלipewizaeח. זה פסוק פירש עג:) (דף הזהר

הסוד בתורת עוסקים שאינם חכמים התלמידי

פני על מרחפת אלקי"ם ורוח תניינא, נתיב וז"ל:

דשכינתא בזמנא בודאי אלא ורוח, מאי המים,

דמתעסקי אינון על נשיב רוח האי בגלותא, נחתת

והאי בינייהו, דאשתכחת שכינתא בגין באורייתא,

דמיכין אינון הכי ויימא קלא, אתעביד רוח

דלבא, אטימין עיינין סתימין בחוריהון, דשינתא

בלא לבא לכון דאית שכינתא, לגבי ואתערו קומו

בינייכו: ואיהו בה, למנדע סכלתנו

`fxeהיש נא קרא כגון קרא, אומר קול דמלה

אמרת והיא תפנה, מקדושים מי ואל עונך

כבעירן אינון כלא חציר, הבשר כל אקרא, מה

חסד כל השדה, כציץ חסדו וכל חציר, דאכלין

אינון כל ואפילו עבדין, לגרמייהו דעבדין

לגרמייהו דעבדין חסד כל באורייתא, דמשתדלין

הולך רוח המה בשר כי ויזכור זמנא בההוא עבדין,

לון וי דמשיח, רוחא איהו ודא לעלמא, ישוב ולא

יתוב ולא עלמא מן ליה דיזיל דגרמין מאן

יבשה, לאורייתא דעבדין אינון דאלין לעלמא,

דגרמין דקבלה, בחכמה לאשתדלא בעאן ולא

ואשתארת מינה, י' דאיהי דחכמה נביעו דאסתלק

וביזה וחרבא עניותא דגרמין לון וי יבישה, ב'

רוח איהו דאסתלק רוח והאי בעלמא, ואבדן והרג

ואיהו הקדש, רוח ואיהו דאתמר, כמה דמשיח

דעת רוח וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח

בהקדמתווי מהרח"ו זה על מ"ש ועיין ה': ראת

באורך. לשעה"ק

גלגולyaiט. יש כי הענין, פירוש - וכו' חציר

והוא ובאדם, חיים ובבעלי ובצומח בדומם

יהי וזשה"כ ומתברר, עולה למטה שירד שהאור

ובאותו למטה. שירד האור שיעלה ופירוש, אור.

ועמד קרקע, גבי על בצומח שבא מה עלה מאמר,

והעלהו. עליו והתפלל אדה"ר שבא עד שם,

שיגמר עד והולך, מתברר בעשב, וכשעולה

בחיטה, כשעולה המשל, ההוא. העשב להתבשל

וכשנתיבשה החטה, שיתייבש עד והולך מתברר

לאוכלו, שראוי האור כל ועלה בירורו, נגמר כבר
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קד

FA daWpeze` dlitdeok`k eltiy didi zn`a okemrd xivgbeb mry(c"n):חltke ¨´§¨®¨¥¬¨¦¨¨«¦

oiprd wfgl xn`e(w"cx)dfd mrdWaik yaiizixivgelapk yenkieuiveca`i mleke(c"n) ¨¥¬¨¦¨´¥«¦®
Epidl`-xacEmi`iapd ici lr gihady(w"cx)mlFrl mEwi[י]:טlr §©¡Ÿ¥¨¬§¨«©´

Kl-ilr daB-xdlewd rinydl(w"cx)dle`bd lr xyaleoFIv zxVanzcr ©¨³Ÿ©£¦¨Æ§©¤´¤¦½
oeivl aeh mixyand mi`iapd(i"yx)mlWExi zxVan KlFw gMa inixd̈¦³¦©Ÿ Æ©Æ¥½§©¤¤§¨¨®¦

i`xiY-l` inixdxyalnmkidl` dPd dcEdi ixrl ixn``a ¨¦Æ¦Æ©¦½̈¦¦§¦Æ§¨¥´§½̈¦¥¡Ÿ¥¤«
milyexil aeyi eceake mkz` le`bl(w"cx):יdedi ipc` dPdmkz` le`bl `aiykwfgA ¦¥̧£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ§¨¨´

dxeabe gka(c"n)`Faimdn rxtil zene`d lr(i"yx)Fl dlWn FrxfEzxfrl jixv epi`e ¨½§Ÿ´Ÿ§¨®
ezlef(c"n)dFxkU dPzelba ea migheal oziy(w"cx)FY`elv`FzNrtEdlertd xkye ¦¥³§¨Æ¦½§ª¨

onefn ,miwicvleiptl(i"yx):יאenr mr bdpzi d"awddrxMz`y aehdrxi Fxcr §¨¨«¦©§Ÿ¤Æ¤§´¦§¤½
y zgpami`lh uAwi FrxfAlwna `l] miphwd(c"n)[`Vi FwigaEmze` z` ¦§ŸÆ§©¥´§¨¦½§¥¦¨®

וז"ש למעלה. אותו מעלה אותו, אוכל וכשהאדם

נבל העשב, שהוא החציר כשמתייבש חציר, יבש

בתבן דבק ואינו נופל, שבתוכו החטה שהוא ציץ,

ציץ נבל וזהו לחה. כשהיא דבקה שהיתה כמו

אלהינו דבר פירוש, לעולם. יקום אלהינו ודבר

אותם מקים למעלה, שיעלו אור, יהי שאמר

כל וכשיתבררו עוד. נופלים שאינם לעולם,

וזש"ה הגאולה. תהיה אז למעלה, ויעלו האורות

הרב משם וכו'. ציון מבשרת לך עלי גבוה הר על

הליקוטים). בס' (מהרח"ו זלה"ה.

בתורתוyexitי. יתברך ה' שדברי הוא, הפסוק

מפני חלילה תשתנה ולא תתבטל לא הקדושה

נחשבים מה כי אותה, שמפקירים שוטים אנשים

בני ואותם והקיימים, החיים ה' דברי מול הם

פן השדה כציץ קצובים, חלד עלי שימיהם אדם

ועד להם, ניתן אשר הקצובים ימים על יציצו

ישתנו לא סכלותם ובשביל ואינם, יבולו מהרה

בוא לנצח. הקיימים חיים אלקים דברי חלילה

יותר הרבה הוא חנוכה, נס או פורים נס וראה

שנתבטלה אחת שנה היה האם שנה, מאלפיים

מצוה רק שהיא ואף ישראלי מכלל זו מצוה

ליתן עתידים שמקלקלים שוטים ואותם דרבנן,

"תפארת בקונטרס זצ"ל חיים (החפץ הדין את

ח"ח). בליקוטי הו"ד פ"ח, אדם"



ואתחנן ההפטרהפרשת ביאור 

קה

ze`xwpd odizen` z`e ,miphwd mi`lhdzFlr[zewipnd o`vde xwad]ldpid"awd jk zgpa bdpi ¨§©¥«
xayp lke dleg lk jenqie mh`l zelbdn l`xyi z` ldpi(w"cx):יבz` `ive`y miiebd ednzi `lc xn`e

ik ,mzecarn l`xyiineli`k mind zenk rceiy edenkccnmze`FlrWA[יא]z` etexb`a ¦«¨©̧§¨¢¹
d wnermin,miaminWeeli`k minyd agex rcei edenk inezxGA[dn` ivg za dcn]oMY ©À¦§¨©Æ¦Æ©¤´¤¦¥½

mze` ccnlke[ccne]WlXA[yily z`xwpd dlecb dcn]ux`d xtrrceid edenk ine §¨¬©¨¦£©´¨¨®¤
yilya mccn eli`k ux`d xtr zcnRA lwWeqld [lwyn zrcl oneqnd lfxa]mixdine §¨©³©¤Æ¤Æ¨¦½

qlta mlwy eli`k mixdd lwyn rceid edenkzFrabEmccn eli`k(w"cx)mipf`nAska] §¨§Ÿ§¨«¦
lwynd(v"n)[:יגoMz-inzehdl gilvd indedi gEx-z`z` ozp in n"ie] ezrc xg` ¦«¦¥¬¤©§Ÿ̈®

'd wx mi`iapd ita ycewd gex(i"yx ,i"z)[Wi`eyi`d `ed ineEPricFi Fzvrezvr rceiy §¦¬£¨¦¤«
d"awl(w"cx):יד:eixace ltke xfgez`mrurFp in'd enr uriizpEdpiaie[יב]likyde ¤¦¦³¨Æ©§¦¥½

רש"יoiirיא. וכן אחר, בענין שפי' יונתן בתרגום

עי"ש. אחר באופן ביאר

'nbaeאבהו לר' מינאה ההוא ליה אמר - איתא

כי תרומה, לי ויקחו שנאמר כהן, אלקיכם

במיא, תימא וכי טביל, קא במאי למשה קבריה

בנורא ליה אמר מים, בשעלו מדד מי כתיב והא

סלקא ומי יבא, באש ה' הנה שנאמר טביל, קא

תעבירו דבר כל דכתיב אין, ליה אמר טבילותא,

ל"ט). (סנהדרין וטהר באש

inחצי ונסכיהם שנאמר לפי מים, בשעלו מדד

אכילה לפניו שיש לומר יצרך יטעך אל ההין

מהלך שהוא גבור אבא בר חייא רב אמר ושתיה,

בכפיו, ישתה כמה מים, לשאוב כלי לו ואין בדרך

פחות שתים, או ארבע או חמש או פעמים עשר

מלא הם בראשית מי וכל שותה, אינו משתים

מים, בשעלו מדד מי שנאמר הקב"ה, של שעלו

לזכותך אלא לך אמרתי לא ונעשההא שאמרתי

(ילק"ש) רצוני.

נועץi"yxeיב. העכו"ם מן מי את וז"ל: פירש

באברהם שנא' כמו הנביאי' עם שנועץ כמו

וגו'. כו) (בראשית מאברהם אני המכסה אמר וה'

מן מי את - משפט באורח וילמדהו ויבינהו

שעשה כמו חכמה שלמדו כן עשה העכו"ם

בתור' ולהבין מאליו להכירו לב שנתן לאברהם

יצוה אשר למען ואומר משמרתי וישמור שנא'

חכמה נובעות היו וכליותיו וגו' יח) (בראשית

כליותי. יסרוני לילות אף שנא'
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`ed ine ,dpia eze`EdcOliezkll ecnliygx`AjxcahRWnineEdcOlie ©«§©§¥§´Ÿ©¦§¨®©§©§¥´
EPricFi zFpEaY Kxce zrcdvilnd zx`tzl xacd ltke(w"cx t"r c"n):טוodzxeab ©½©§¤¬¤§¦¤«¥³

dmiFBelenl aygzxnMzltepd ,min ztihkilCnhren xac `idywgWkEwa`k ¦Æ§©´¦§¦½§©¬©
d yetirn wgypdmipf`nzyegp lyEaWgpdlw dgitpa dpnn mi`veiymiI` odii` Ÿ§©¦¤§¨®¥¬¦¦

dvxi m` ,midwCMwc wa`klFHimze` jilyie mktdi(c"n ,w"cx):טזoFpalExrid ivr lk ©©¬¦«§¨¾
oepalayoi`mdaiCwitqnxrAegafn lr y` xiradlFzIgeoepalay zeigdeoi`mda ¥¬¥¨¥®§©¨½¥¬

iCmaixwdl witqndlFreiptl(i"yx ,i"z)zene`d oeer lr xtkl mda ic oi` n"ie(i"yx): ¥¨«
miFBd-lMmiaygpFCbpיז oi`Meiptl miaeyg oi`e eipira md oi`k(i"yx)zegt ,xn`e ltke ¨©¦§©´¦¤§®

qt`n(w"cx)Edzewix llg](v"n)[Fl-EaWgpeiptl:יחin-l`emixacdn ¥¤¬¤¨Ÿ¤§§«§¤¦
oEiOcYd z` enczl`llk ienic el `vnp `l ixdzEnC-dnExy` oeincd dne §©§´¥®©§

Fl EkxrYeil` eeyz(c"n t"r):יטz` e"g el encz ike ,xne`e dnzelqRd[mixiyrd ly] ©¬©§«©¤Æ¤Æ
xy`KqpekizdWxgone`dEPrTxi adGA sxvedlrnln eilr ghyie ccxi ¨©´¨½̈§Ÿ¥©¨¨´§©§¤®

zFwzxEze`lylysqMd dyrisxFvenewnn fefi `l eil`n `ed ik ,mda ekyenl(c"n): §ª¬¤¤¥«
y"fe]כ ,miiprd ly lqtd z` el encz ike]oMqnd[יג]yixtdl leki epi`y ipr `edy indnExY ©«§ª¨´§½̈

el xgea dpd elqitlurxy` ,wfgxgai awxi-`le ,lqt el zeyrlWxgone`mkg ¥¬«Ÿ¦§©¦§¨®¨¨³¨¨Æ
Fl-WTaiel ytgnoikdld z` ellqRyhFOi `leiwlg ecxtzi(w"cx): §©¤½§¨¦¬¤¤¬Ÿ¦«

Erczכא `Fldmkzrcn ercz `l m`e ,mlerd oec` `ed in zrcd lewiynErnWz `Fld £³¥«§Æ£´¦§½̈

עי"ש.i"yxeיג. המלומד – המסכן פירש
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mixtqa mz`xw `l m` mbe ,ux`d oec` in exwg xy` mixtqa mi`xewy dnncBd `Flddlawd on £²ª©¬
yi` itn yi`W`xn[mipencw minin]`Fld mklmknvra mz`mzpiadmkl yi m` ¥Ÿ¨¤®£Æ£¦´Ÿ¤½

on oiadl mz` mileki ,oiadl zrczFcqFnzeceqiux`dzcner dn lr(w"cx):כב`ed `ld §¨¨«¤
ux`d bEg-lr aWId[dbegnk] ux`d z` miaaqnd minyd lrdiaWieux`d iayei ©Ÿ¥Æ©´¨½̈¤§Ÿ§¤¨

eipira dndmiabgM`ed `lddhFPdyxetd(w"cx)wCkdrixik(i"yx)wc mexwk ©£¨¦®©¤³©ŸÆ
mgYnIe minWmze` yxtzaWl ld`Meizgz(c"n):כג`edozFPd ¨©½¦©¦§¨¥¬¨Ÿ¤¨¨«¤©¥¬

mipfFxmligae mgka migheae mzelcba mix`tzny mixy(w"cx)oi`lqt`leux` ihtW §¦§¨®¦¬Ÿ§¥¤¤
mi`bzndEdYMqt`kdUrmze`(c"n):כדmd ixd exn`iy cr qt`le oi`l mze` ozi jk lk ©¬Ÿ¨¨«

s`eli`k elit`lA`lyErHp[יד]e mlerns`eli`klA`lErxfe mlerns` ©´©¦À̈©µ©Ÿ̈½©²
eid eli`klAilamrfB ux`A WxWmzencwl exfgi `l exwriyklc(i"yx)sWp-mbe ©Ÿ¥¬¨̈¤¦§¨®§©¨©³
mdAgexd zaiypk dxdna `id mzxiwr mbe(w"cx)edlw dgitpadxrqE EWaIedxrq gex ¨¤Æ©¦½̈§¨̈

m`VY WTMmnewnn(c"n):כהipEiOcz in-l`eize` zencl elkezdeW`e ©©¬¦¨¥«§¤¦¬§©§¦§¤§¤®
el(w"cx)xn`id l`dWFcw[טו](c"n):כוmkipir mFxn-E`Umkipir enixd Ÿ©¨«§¨¸¥¥¤³

עי"ש.mebxzaeיד. אחר בענין הכל פי' יונתן

שאוl`eטו. קדוש יאמר ואשוה תדמיוני מי

תדמיוני, מי אל הקב"ה אמר עיניכם, מרום

אדם ובא בחשכה מהלך יהיה אם ודם בשר

ואתם טובה? לו להחזיק צריך אינו לו ומאיר

אתם אין היום, את לכם מאיר ואני בלילה ישנים

וגו', עיניכם מרום שאו טובה? לי להחזיק צריכים

השמים תולדות אלה עומדים, הם מה בזכות

ואלה ישראל, בני שמות אלה בזכות והארץ,

והחקים העדות אלה בזכות מי, בזכות

(תנחומא). והמשפטים

mipencwdeאדם יש אם משל, בדרך פירשו

ומפורסם הדור גדול שהוא גדול

האדם יכול הלא גדול, אדם עוד ויש תבל, פני על

ודומה שוה הגדול שזה בדעתו, לחשוב הפשוט

ישמע כאשר אך המפורסם. הגדול לאותו בערכו

המפורסם הגדול של בשבחו מספר הגדול שזה

שזה להבין יוכל הוא מזה כמוהו, שאין ואומר
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מפורסם. גדול לאותו מגיע איננו הגדול

okקדושים מלאכים שיש לחשוב האדם יכול

אם אך שמו, יתברך כהבורא בערכם שהם

ברוך הקדוש על בעצמו אומר הקדוש המלאך

כמוהו. שאין להבין נוכל מזה קדוש, שהוא הוא

edfe,"ואשוה תדמיוני מי "ואל הכתוב: שאומר

שוה שאני בדעתכם שיעלה מי לכל כלומר

יאמר בעצמו הוא ― קדוש" "יאמר לו. ודומה

השער). (פתח קדוש עלי

מספרivend`טז. מונה וכתיב - צבאם במספר

מה עונים, הכל קורא כשהקב"ה לכוכבים,

שמות שני לקרא ודם לבשר לו אפשר שאי

דוסתאי, רבי משום אומר מאיר רבי כאחד...

וכתוב לכוכבים, מספר מונה אומר אחד כתוב

יתקיימו כיצד צבאם, במספר המוציא אומר אחד

השם לא שנוי, שם שאין מגיד הללו, כתובים שני

אומר הוא וכן זמן, לאחר נקרא עכשו שנקרא

והוא לשמי תשאל זה למה ה' מלאך אליו ויאמר

(ספרי). מתחלף אני שם לאיזה יודע ואיני פלאי,

aezkאחד וכתוב יקרא, בשם לכלם אומר אחד

למה שמות אם יקרא, שמות לכלם אומר

מבקש כשהקב"ה אלא שמות. למה שם ואם שם,

קורא מבקש וכשהוא כאחד, לכלם קורא הוא

(ילק"ש). מיכאל גבריאל בשמו, אחד לכל
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