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אוצרות   דוד
מזמור  צ'פרשת ואתחנן - שבת נחמובעזהשי"ת

שבת ואתחנן - נחמו
ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום, י"ל בטעם המבואר בשו"ע 
שנאמר  מה  והיינו  שמים,  לשם  יהיו  כוונותיו  שכל  רל"א[,  סי'  ]או"ח 
'הדבקים' ר"ת ה'ליכה ד'בור ב'עילה ק'ימה י'שיבה מ'אכל מ'שתה מ'שא 
מ'תן, הכל יהיה בדביקות עצום ורב, הרחמן יזכנו לעשות רצונו ולעבדו 
בלבב שלם.      בני שלשים, ואתחנן

בה'  דבקים  אתם  אם  היום,  כלכם  חיים  אלקיכם  בה'  הדבקים  ואתם 
אלקיכם, אז אינכם צריכים להזכיר לו ליצר הרע יום המיתה, דמי שהוא 
עניו ומחזיק עצמו בשפל רוח לא יצטרך לסגף עצמו ולהיות שרוי בצער 
ענוה  ]כ:[  בע"ז  שאיתא  כמו  בשכינה  דבק  עניו  שהוא  מי  כי  ותענית, 
מביאה לידי יראת חטא וכו', עד שמביאה לידי רוח הקודש וענוה גדולה 
מכולם, אלא יאכל וישבע ויהלל ה' ויחי לבבו לעד שלא יהא צריך להזכיר 
לו יום המיתה.          תורת משה, ואתחנן

לך פן תשכח וגו' יום אשר עמדת וגו' ואשמיעם את דברי אשר  השמר 
ויש לדקדק  ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, 
בהם  אינו מחוייב  ימים אשר  על הדעת שיש  יעלה  וכי  הימים  כל  מאי 
יהי'  כוונתו  שכל  כתב  רל"א[  ]סי'  או"ח  דבשו"ע  לומר  ואפשר  היראה, 
מה  ובכל  ו'[,  ג'  ]משלי  דעהו  דרכך  בכל  החכם  המלך  כמאמר  לש"ש 
שיהנה בעוה"ז לא יכווין להנאתו רק לעבודתו ית"ש, ואחכז"ל ]אבות ב' 
י"ב[ וכל מעשיך יהיו לש"ש, אפילו דברים של רשות כגון האכילה והשתי' 
ימיו אפילו בשעת  כל  בוראו  והמצויין במדות אלה הוא עובד את  וכו', 
שבתו וכו' ואפי' באכילה ושתי' עי' בטור סי' הנ"ל בשם רבינו יונה ז"ל, 
אבל מי שאינו נוהג כן רק שוכח בעת אכילתו ושאר צרכי העוה"ז אינו 

עובד את בוראו רק חצי ימיו.

והנה נט"י שחרית מבואר במג"א בשם הרשב"א ככהן שמקדש ידיו מן 
ז"ל שגם  ולכן הכריע האר"י  ד' ס"ק א'[  ]או"ח סי'  הכיור קודם עבודתו 
לאכילה יטול ימינו קודם כי גם האכילה היא עבודה לשמו יתברך, ואם 
יתברך  לשמו  עבודה  האכילה  שאין  מראה  לנטילה  נטילה  בין  נחלוק 
ויכול להנות כרצונו ח"ו, והבן. ולזה י'למדון ל'יראה א'ותי כ'ל ה'ימים ר"ת 

אכיל"ה, וכל הימים מורה ע"ז להיות עובד כל הימים ולא חצי הימים.

בני שלשים, ואתחנן

השבת  יום  את  שמור  י"א[  ה'   ]דברים  נאמר  האחרונות  בדברות  הנה 
חזקה  ביד  ד"א  ויוציאך  היית בארץ מצרים,  כי עבד  וזכרת  וגו',  לקדשו 
י"ל עפי"ד חז"ל  יום השבת,  כן  צוך ד"א לעשות את  נטויה, על  ובזרוע 
]ב"ק ל"ח.[, דמצווה ועושה הוא יותר גדול ממי שאינו מצוה ועושה וזה 
רק  ועושה לא  צוך שתהיה מצוה  יום השבת  ד' לעשות את  צוך  כן  על 
שבת,  עונג  ועשה  בקום  היינו  השבת  יום  את  לעשות  רק  השמירה  על 
היתה השבת  ולא  פרעה,  לך  ואכלת ממה שנתן  עבד  היית  כי במצרים 
רק לשמירה מפני שהיית עבד, אבל עתה שאינך עוד עבד תוכל לעשות 
את השבת בקום ועשה בענג, וזה הרמז בר"ת עב"ד עו"ף בהמ"ה דגי"ם, 
בגימ"ל דברים אלו לתקן אשר במצרים היית עבד שנתנו לך רק דגי"ם 
כנאמר זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים וזה נפלא כפתור ופרח בס"ד.

פרי חיים, יתרו

ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך וכו' הרמב"ם ז"ל ]שמונה פרקים פ"ה[ 
מפרש דרשת רז"ל ]ברכות נד.[ בכל לבבך בשני יצריך, הכוונה בזה שכל 
פעולות האדם שיש להם שייכות עם הסתת היצה"ר צריך לעשות אותן 

לשם ה'.

בכלל זה הם כל הדברים והענינים הגשמיים שמוכרחים לעשותם, צריך 
לעשות הכל לשם השי"ת, כגון אכילה ושתיה, יש לדעת שהתורה והמצות 
הן העיקר, והאכילה ושתיה הם רק טפל לעבודת הבורא, וצריך לאכול 

ולשתות רק כדי לקבל כח לעבוד עבודת הבורא ולעשות רצונו יתברך.

אמרות טהורות, ואתחנן ד"ה הרמב"ן

מלאים כל טוב, מצינו בגמרא ]חולין י"ז.[ דבשבע שנים שכבשו  ובתים 
לה  ויליף  ישראל את הארץ התירה להם התורה לאכול דברים טמאים 
מקרא דכתיב ]דברים ו' י"א[ ובתים מלאים כל טוב ואמר רבי ירמיה בר 
אבא אמר רב אפילו כתלי דחזירי ]חזירים יבשים, רש"י[, לכן מסיק מיד 
וכו', כי טבע  ה'  'השמר לך פן תשכח את  זה נאמר  בסמוך אחרי פסוק 
וכו',  בם  'ונטמתם  וכמ"ש שכתוב  דברים האסורים שמטמטם את הלב 
ואפילו אם אוכלן בהיתר, ודו"ק, ולכן מבואר ג"כ בשו"ע ]או"ח סי' שכ"ח 
סי"ד[ דיחלל שבת לחולה ולא יאכילנו נבלה ודו"ק.       משך חכמה, ואתחנן

מיהו המהר"ל מפראג כתב בתוך דבריו וז"ל: ולפיכך כל מי שנותן במצוות 
טעם על פי הטבע לומר כי לכך אסרה תורה חזיר מפני שהוא מוליד בגוף 
בכולם  וכו'  חלב  באיסור  טעם  נתנו  וכן  האמת  בודאי  הוא  וכן  רע  מזג 
או  וכאלו היתה התורה ספר מספרי הרפואות  פי הטבע  נתנו טעם על 
ספר הטבע ח"ו לומר כך ואם היה הרבר כמו שאמרו הם הרי אמרו בפ"ק 
דחזירי  כותלי  רב  אמר  ירמיה  רבי  אמר  טוב  כל  מלאים  ובתים  דחולין 
וכו'  הלך  להיכן  האיסור  רע  מזג  בשביל  האסור  שורש  ואם  להם  התיר 

עכ"ל עיי"ש.                                                            תפארת ישראל, פרק ח'

כללא  ונימוסיהם,  חוקותיהם  מהגויים,  ההרחקה  בענין  תחנם,  ולא 
דמילתא אהובינו ידידינו: עיקרא אקושטא קאי, להתרחק עצמם כמלא 
עין מחוקות הגוים ונימוסיהם, 'אל תלך בדרך אתם, מנע רגלך מנתיבתם', 
כי הוא עיקרא ושרשא - סמא דמותא מעוור עיני חכמים ומסלף סלף 
ויזהר מהסתכלות  בוגדים, אם לא מצד ההכרח בענין משא ומתן שלו, 
ומלאכול עמהם, שכך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר כך 
]שבת ק"ה:[, מעט מעט, כמאמר על דרך הלצה ]תהלים לז י[ עוד מעט 
שהם  ואכילה  הסתכלות  ]של  עבירה  דבר  שום  מחזיק  שאין  רשע  ואין 
'מעט' עבירה[ לרשע, ומסיים הש"ס ]שם[: עד שאומר לו לך עבוד עבודה 

זרה וכו'.

'לא תחנם' דהיינו לא תתן  בתחילת התקרבותו אליהם, עובר על  והנה 
להם חן ]ע"ז כ.[ וכבר ישרו בעיניו דרכיהם, ואחר כך אוכל מפתם, ופתם 
משום יינם, ויינם משום בנותיהם, ובנותיהם חם ושלום משום דבר אחר 
ופקר טפי, כי מגודל הקליפה שימשך עליו יהיה טח עיניו למראות האמת 

ה', שהדי הותרה לו ואמרו רז"ל ]יומא פו:[ שנעשית לו כהיתר.

פרי הארץ, אגרת הקודש תקמ"ו



אוצרות דוד
גליון שפ"ד

וָאֶתְחַּנַן אֶל ה' ּבָעֵת הַהּוא לֵאמֹר
דמיתי  ועוג  סיחון  לארץ  כשנכנסו  פירש"י  ההיא,  בעת  ה'  אל  ואתחנן 
שהותר הנדר, וצריך להבין במה טעה מרע"ה, וגם מה שאמר ויתעבר ה' 
בי למענכם, וקשה 'למענכם' הלא הוא חטא. נ"ל הנה יש להפוך בזכותן 
כראוי  מרים  הספידו  ולא  המים  אודות  על  שנקהלו  במה  ישראל  של 
דלאביי  כ"א:[,  ]תענית  במסכת  דאמרינן  מה  עפ"י  תשס"ג[,  ר'  ]יל"ש 
אתא שלמא ממתיבתא דרקיעא בכל מעלי יומא דשבתא ולרבא בכל 
מעלי יומא דכפורים חלשא דעתא דרבא מדאביי, א"ל מסתייך דמגנת 
אכולי כרכא, פי' שרבא הי' ראש ישיבה ומגין על כל העיר על כן הוצרכו 
שלמא  לי'  דתיתי  זכיות  כ"כ  לו  נשאר  ולא  העיר  כל  על  להגן  זכיותיו 
הצדקת  סלוק  ישראל  בראות  נ"ל  כן  כי  הנה  דשבתא,  יומא  מעלי  כל 
אמרו  מרים,  של  בזכותה  הבאר  שהי'  הבינו  יחדיו,  הבאר  והסתלקות 
אלו היינו שוכנים בארץ נושבת מקום תאנה וגפן ומים לשתות לא היינו 
צריכים לשתות מים בזכות הצדקת ולא כלו זכיותי' ולא מתה, ועכשיו 
שכלו תמו זכיותיה מפני המים ששתינו ע"כ מתה, נמצא התלונה היינו 

ההספד בעצמו.
ואמנם טעו כי א"א להם בשום אופן לאכול בלתי המן ולשתות מי באר, 
דאמרו חז"ל ]תנחומא בשלח כ'[ לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן לחם 
אבירים, והרי קמן שאכלו מן ושתו מי באר מ' שנה, ואמר להם מרע"ה 
]דברים כ"ט ג'[ לא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע 
עד היום הזה, ואמרו חז"ל פ"ק דע"ז ]ה:[ שלא עמדו על דעת מרע"ה עד 
סוף מ' שנה, ואלו היו אוכלים לחם מן הארץ ומי בורות עדיין לא היו 

מגיעים למדרגה הזאת. 
בזה טעה גם מרע"ה, כי חשב הואיל ושלש המתנות כולם חזרו  והנה 
זמנו  והגיע  זכיותיו  נתמעטו  ע"כ  ט.[,  ]תענית  וענן  באר  מן  בשבילו 
לפטור מן העולם, ומכיון שבימי תשרי אז נכנסו לארץ סיחון ועוג, חשב 
מרע"ה שמעתה יפסוק המן והבאר וענני כבוד ולא יצטרכו לזכותו עוד, 
וירויח הוא שיכול לחיות עוד. והיינו דמיתי שהותר הנדר, אמנם ויתעבר 

ה' בי למענכם, כי אין גופכם מזוקק כל כך עדיין לאכול מפרי הארץ.

תורת משה, ואתחנן
ואתחנן אל ה', אמרו ז"ל בש"ס ]סוטה יד.[, מפני מה נתאוה משה לכנוס 
משה  אמר  אלא  צריך,  הוא  מטובה  ולשבוע  מפריה  לאכול  וכי  לארץ 
אכנוס לארץ כדי שיהיו מצות נעשות על ידי, וצריך להבין קושית הש"ס 
וכי לאכול מפרי' הוא צריך, הול"ל וכי לאכול הוא רוצה, וגם כפל הלשון 
]הלכות  הרמב"ם  עפימ"ש  ונ"ל  צ"ב.  מטובה  ולשבוע  מפריה  לאכול 
תשובה ט, א[, דכל הברכות שבתורה ותכלית ישיבת ארץ ישראל הוא 
כדי שלא יהיה לנו שום מניעה וטרדה שיטריד אותנו מעבודת ה' וכל 

זה הכנה לעבודתו.

ולשבוע  ג' לאכול מפריה  בנוסח ברכה מעין  דזהו שאנו אומרים  ונ"ל 
מטובה דע"י לאכול מפריה ולשבוע מטובה דע"י שאנו אוכלים מפריה 
נוכל להשלים נפשינו במקום קדוש ולהחכים עצמינו בתורה, כי אוירא 
מטובה,  נשבע  זה  וע"י  מפריה  לאכול  והיינו  מחכים,  ישראל  דארץ 
טוב אמיתי, ע"ד שאמרו ]אבות ו, ד[, וטוב לך בעוה"ב, וכל זה לא היה 
צריך למשה, כי גם בחו"ל יוכל להשלים נפשו, ולא צריך לקדושת ארץ 
וכל הדאגות וחסרונות לא  ישראל או לאוירא דארץ ישראל דמחכים, 
לשבוע  כדי  מפריה  לאכול  וכי  דהקשה  והיינו  ה',  מעבודת  יטרידוהו 
מטובה הוא צריך לו להשלים נפשו, ומתרץ שהיה צריך לכנוס כי הרבה 

מצות תלויות בארץ שאי אפשר לקיים בחו"ל.

כתב סופר, ואתחנן

'ואתחנן'  י"ל על פי מ"ש בעיר שושן על הילקוט ראובני  וכו',  ואתחנן 
במילואה  וחלה  תקט"ו,  גימטריא  ואתחנן  דר"ל  ונ"ל  חלה,  בגימטריא 
חי"ת למ"ד, היה עם הח' אותיות תקט"ו, והנה איתא במדרש דברים רבה 
ריש פרשה ב' )דב"ר פ"ב א'( אמר ר' יוחנן יו"ד לשונות נקראת תפלה 
וכו', עיין שם, דהיינו דהיה קשה לו )תנחומא ואתחנן סי' ד'( למה אמר 
הנ"ל  ראובני  הילקוט  לפי  והנה  וכדומה,  ואתפלל  ולא  ואתחנן,  בלשון 
ולפי מ"ש בספר הנ"ל, לא קשה מידי קושיא זו, דנקט לשון הנ"ל משום 
לכניסה דעלמא,  לרמוז מה שהיה מתאוה  כדי  בגימטריא חלה,  דהוא 

דעדיין לא נהוג המצות התלויות בארץ. 
ומשני  זה.  לשון  נקט  למה  ר"ל  למה,  ואתחנן  הנ"ל  המדרש  דברי  וזה 
כדי שיכנס לארץ, ר"ל משום דהתפלה היה רק על שיכנס דהיינו כניסה 
בעלמא, דהא על שלא יראה בכיבוש, כבר נגזר ולא ביקש כלל לבטל, 
ועל זה היה קשה וכי לאכול מפריה היה צריך, דהא המצות עדיין לא 
מיד  נוהג  דהוא  חלה,  בגימטריא  דהוא  ואתחנן  בלשון  כתב  לכך  נהגו, 
ישמח משה, ואתחנן קודם כיבוש, ודו"ק.   

ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר, כתבתי במקום אחר בשם בעל קדושת 
לוי נר"י, שהתפלל שתהיה תפלתו שגורה בפיו, כי כיון שלא נתקבלה לא 
היתה שגורה בפיו )עיין ברכות לד:(, ויש לומר גם כן מצד מאמר חז"ל 
הקדושה,  לתורה  לשון  מרגילין  מתיקה  שמיני  לד(  פתיחתא  )איכ"ר 
וקודם גלות בבל סיבב השם יתברך שיגדלו שם מיני מתיקה מעין שבח 

ארץ ישראל הקדושה.

 וזהו שאמר, שהתחנן שיכנס לארץ ישראל הקדושה ההר הטוב )פסוק 
כה(, שכפשוטו הכונה בפירות טובות, ואמרו חז"ל )סוטה יד.( וכי לאכול 
לשון  מרגלת  מתיקה  כי  כן,  גם  כוונתו  ולהנ"ל  וכו',  צריך  הוא  מפריה 
לתורה הקדושה, ובפרט משה רבינו ע"ה שאולי כבדות פיו )שמות ד, 
י( בעולם הזה לא נתתקן אחר העגל, ומשה רבינו ע"ה היה אצלו עיקר 
מה שפעל על ידי כח הדיבור, וזהו שאמר לאמר, שאז ימלא שחוק פיו 

)תהלים קכו, ב(, ויתגבר כח הדיבור לטובה לעם בני ישראל.

מחזה אברהם, ואתחנן
ואתחנן אל ד' בעת ההיא וכו', ואמר לו ד' רב לך אל תוסף דבר, ואמרתי 
בזה על פי שאמר זקני הקדוש אלקי מרווזן זי"ע על דהא דאיתא בגמרא 
הוא  מפריה  לאכול  וכי  הגמרא  והקשה  לא"י,  לבא  רבינו  משה  דבקש 
צריך, ולכאורה מה זה קושיא, ע"כ הסביר הוא כי כל מגמת משה רבינו 
כי פירות אה"ק תובב"א מסוגל לירא  זצ"ל  כי איתא בשם האר"י  היה 
שמים, וע"כ רצה ותאב משה רבינו לבוא לשם כי חשב כי עדיין לא בא 
למדרגת יראה עילאה, אמנם באמת השיג משה רבינו יראת הרוממות 
כאשר יוכל איש להשיג, לזה מקשה הגמרא וכי לאכול מפריה הוא צריך 
לבא ע"י ליראה הלא אצלו היא מילתא זוטרותא, וזה כוונת מה שתיקנו 
חכז"ל בברכה האחרונה ונאכל מפריה לאשר מסוגלים לבוא ע"י ליראה 

ע"כ מבקשים לאכול מפריה עכד"ק.        גנזי ישראל, שנת תר"ס, ואתחנן

ע"ז,  כנגד  מלחמה  ככלי  והענוה  ההכנעה  פעור,  בית  מול  בגיא  ונשב 
כשאדם מרגיש ויודע בעצמו שהוא יושב בגיא בשפלות ובהכנעה הרי 
זה הכלי שיוכל להלחם נגד כל עבודה זרה, וזהו מול בית פעור יהיה מול 
מתנגד לעבודה זרה, שהענוה תביאהו לידי יראת שמים, וכמו שנאמר 
ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהן שמתוך האכילה והשתיה והגאוה באו 
לידי וישתחוו לאלוהיהן, שהגאוה מחלקי הע"ז כדאיתא בחז"ל ]סוטה 

ד:, ועוד[, ובענוה נכונה ישבר ויתוץ כל העבודות זרות למיניהם.

צמח הצבי,  ואתחנן


