
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 )ג, כו ( ויתעבר ה׳ בי למענכם ולא שמע אלי 
מדוע היה חשוב למשה רבנו לספר לעם ישראל שהתפלל תפלות  
רבות, כמנין ״ואתחנן״ )חמש מאות וחמש עשרה(? ואף לספר להם 

בות  ישתי ס (וחי חותםתיפ) יםמבאר שתפלותיו הרבות לא נענו? 
  :לדבר 

הם להילחם עם עם ישראל עומדים להיכנס לארץ ישראל, ועלי .א
מהם משה, שהראה את כוחו   שלשים ואחד מלכים. כעת נפרד

במלחמת סיחון ועוג, ועלולים בני ישראל לכעוס ולחשוב: משה רבנו  
נוטש אותנו, הוא איננו מעונין להיכנס לארץ ישראל ולסייע לנו  

או שאינו רוצה לראות את   במלחמה, כנראה לא אכפת לו מגורלנו,
בה זו מליבותיהם, מספר משה לבני ישראל:  הארץ. כדי לעקר מחש

התפללתי רבות והשתוקקתי להיכנס לארץ, אך לא   –חנן״ ״ואת
  .זכיתי לכך

משה רבנו אומר לעם ישראל: דעו לכם שאי כניסתי לארץ ישראל   .ב
 :לטובתכם משלש סיבות-היא ״למענכם״

לארץ, ומקים בה את בית המקדש, הוא היה קיים אם הייתי נכנס  .1
ה' לא   ולא היה חרב אף בזמן חטאיכם. אם הייתם חוטאים, לעד

היה מחריב את בית המקדש, ולכן היה שופך חמתו עליכם חס 
 . וחלילה 

 יד( -אי כניסתי לארץ גם מכפרת לכם על עוון פעור. )סוטה  2
בר, ואביא  לעתיד לבוא אגיע עם כל עם ישראל שנשארו במד 3

 אותם לארץ ישראל . 
 )ד,ד(קים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום הדב ואתם

קשה, דמלת 'היום' לכאורה מיותרת, דאומרו 'היום' משמע אם 
 .אתם דבוקים בה' חיים כולכם היום ולא למחר 

שמסיים בכולכם "היום" דא מרמז לראש השנה היום הרת   אפ"ל
עולם, שאף אם לא התנהג כראוי וכיאה, אבל אם הוא בדבקות בד' 

 יזכה להירשם בראש השנה בספר החיים.   אלוקיכם, 
שאלו תלמידיו את רבי  (שבת קנג.)מאמרם ז"ל  כן מפרשים בהקדם

איזה יום ימות   אליעזר, 'ושוב יום אחד לפני מיתתך', וכי אדם יודע
כדי שישוב יום קודם מותו, ואמר להם אדרבה, בהיות שאינו יודע 

  .למחר  באיזה יום ימות יהיה כל יום בתשובה שמא ימות
זהו מה שרומז משה רבנו ע"ה לישראל, אם אתם רוצים להיות  

חיים כולכם היום', כלומר אמרו   ' ,דבוקים לעולם עם האל יתברך
  .ל יתברך-ות, ובזה תהיו דבוקים בהאהיום אנו חיים ולמחר נמ 

 )ג, כו ( רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה 
  –דרשו חז"ל בספרי  הפסוק אומר ולדבקה בו" )דברים יא, כב(

דיהם. אמר הרה"ק רבי דוד משה הדבק בחכמים ותלמי
מטשורטקוב: בדרך רמז יש לומר, שבא הכתוב ללמדנו פרק במעלת  

לצדיקים, שהמדבק נפשו בהם כמתדבק לשכינה ההתדבקות 
כביכול, ומובטח לו שלא תאונה לו רעה ונגע לא יקרב באהלו . ולזה 

יש לך רב ורבי לכוון ארחותיך, והנך   –מרמז הכתוב. כאשר 'רב לך' 
לא תצטרך   –מקושר בו בלב ונפש, אז 'אל תוסף דבר אלי עוד' 

ך הוא להעביר רולהרבות בתפלה ובתחנונים ולהפציר בקדוש ב
גזרות ולהרבות ישועות, כי מעצמה תדבק בך הטובה לשבתך שקט 
ושאנן כל הימים . וכמו שכתב הרדב"ז: "אמרו בספרי החכמה כי 

ות האדם מתכוון אל רבו ונותן אליו לבו תתקשר נפשו בנפשו  בהי
 .ויחול עליו מהשפע אשר עליו ויהיה לו נפש יתירה

' אלוקים אתה החילות ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר, ה
וגו' אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן 

 .ההר הטוב הזה והלבנון

בה טעמים הנה פרשה זו חלה תמיד אחרי ט' באב והר
ת, כי אחרי החורבן של בית נאמרו בזה, ונראה לומר בפשטו

המקדש, אין לנו שיור רק התורה הזאת וכן גם התפילה שהם 
ברמז שמעתתא )היינו תורה( צריכה צילותא כאחד וכמו שאמרו 

)היינו תפילה( וחז"ל אמרו האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה 
משמוע תורה גם תפילתו  אין לו וכן חז"ל אמרו המסיר אזנו

תועבה, וכן כתוב ונשלמה פרים שפתינו, שכל העוסק בתורה 
ן עולה וחטאת וכו' כאילו הקריב קרבן עולה וכו', ולכן קורי

עשרת הדיברות בפרשה זו שבו כלול כל התורה כולה כידוע וכן 
מוזכר כאן שמשה רבינו התפלל לה' שיוכל להיכנס לארץ 

"ואתחנן", שהוא לשון תפילה וכמו ישראל, ולכן פתח הפרשה ב
 שתרגם אנקלוס "וצליתי" וכו'.

והנה המפרשים האריכו לתרץ את לשון "ואתחנן" שיכול 
ה' וגם מה הוא הלשון "אל ה'" דמי היה לכתוב "והתפללתי" ל

לא יודע שמתפללים לה' כי יש איסור להתפלל לזולתו וגם לא 
חוץ מה' לבדו  למלאכי השרת ולשרפים וחיות הקודש והאופנים,

יתברך, וכמו שמובא בנוסח האני מאמין שרק להקב"ה לבדו יש 
להתפלל ואין להתפלל לזולתו, וגם צ"ע מה שכתוב "בעת ההוא" 

 ן בעת ההוא באיזה עת מדובר.שומה ל

והנה רש"י הק' כתב שלשון "ואתחנן" הוא מלשון חנון 
 שהוא לשון מתנה חנם, שמשה רבינו לא ביקש אלא מתנת חינם

שכן הוא דרך הצדיקים שאין מבקשים אלא מתנת חינם מאת ה' 
ו הן יתברך, ועוד שזה אחד מעשרה לשונות של תפילה ]ואל

הצור, קריאה, נפול, פלול, פגיעה,  שוועה, צעקה, נאקה, רינה,
מתנה[. ומה שכתוב בעת ההוא כתוב שהוא לאחר שכבש משה 

סבר דמהני את ארץ חיסון ועוג דימה משה שכבר הותר הנדר, ו
 תפילה ולכן התפלל רק עכשיו.

ובמדרש רבא איתא שמשה רבינו התפלל תקט"ו תפילות 
תחנן, והנה לפני הקב"ה, כדי שיכנס לארץ ישראל שהוא כמנין וא

במדרש לא מפורש מתי התפלל משה רבינו, אלו התפילות 
שיכנס לארץ ישראל, ובספר פני יהושע במסכתא ברכות )ל"ב( 

התחיל להתפלל ביום ט"ו באב שאז כלו מתי  ביאר שמשה רבינו
המדבר, ואז נאמר למשה נתתי בידך את סיחון, והיה סבור 

ט"ו באב עד יום ז' מ שהותר הנדר, ולכן התחיל להתפלל בכל יום
אדר, בימי החול מלבד שבתות שאין יחד מתפלל על צרכיו, 
וכשתחשוב ג' תפילות בכל יום מט"ו באב עד ז' באדר יוצא מכאן 

 קט"ו תפילות שהם כלות בז' באדר.ת

והנה בפסוק נאמר שאמר לו ה' למשה "אל תוסיף דבר אלי 
עוד בדבר הזה", וכתבו הספרים הק' שזה לרמז בענין זה דאילו  
היה משה רבינו מתפלל עוד תפילה אחד היה נענה, וכתב 
החתם סופר שאם היה מתפלל עוד תפילה היה מספר התפילות 

היה הוא מדריגה גבוהה יותר ואז  וזה  לב" –בגימטריא "ישר 
 המשך בעמ' ב' .                                                                נענה

 פרקי אבות ♦ שנה י ♦ יבתקגליון  שבת נחמו ה'תשפב ♦ואתחנן  רשתפ

 



משא"כ שהתפלל רק תקט"ו תפילות שהוא בגימטריא  
"ישראל" עם השם הוי"ה, ולכן לא נענה. אלא שמשה לא 

ומשה  התפלל עוד תפילה כי ה' ביקש זאת ממנו, והקב"ה גוזר
 מקיים.

 התפילהיתייאש אדם מן  אל
רואים מזה מעלת התפילה ושלא יתייאש אדם מן התפילה, 
ויחשוב בפעם הזה ובכל פעם שרואה שלא נענה, שאולי אם 
יתפלל עוד פעם יקבלו תפילתו, וכתבו הספרים הק' שכל בקשה 
להשם יש מספר תפילות שצריך אדם לבקש שיענה ולכן לא 

התפילה  ל לי עוד תפילה כי מי יודע אולייאמר האדם מה יועי
 הזה הוא יועיל.

ובספר חיים ושלום להרה"ק ממונקאטש זי"ע כתב מזה  
מוסר השכל נגד הטועים שחושבים שלא להרבות בתפילה על  
הגאולה השלימה, באמרם כי מה יתן ומה יוסיף תפילתינו על 
התפילות שאנו מתפללים בכל יום בתפילת שמונה עשרה על 

 לה ועדיין לא נושענו.הגאו
רואים שאם משה רבינו ע"ה היה מתפלל עוד   והנה אנו 

תפלה אחת היה נענה, וכיון שאלינו לא נאמר חלילה רב לך  
מלהתפלל עוד, ולכן מי יודע כמה אלפי אלפים תפילות יצטרכו 
להגאולה השלימה וכמו שכתוב )ישעי' נ"ו( כי ביצי בית תפילה 

שיהיה נבנה בית המקדש מתפילות  יקרא וגו' ופירשו שהכוונה
ישראל, ומי יודע כמה מספר רק יצטרכו להתפלל על זה, על כן 
בודאי שהוא מצוה רבה להתפלל לה' על ככה, דאולי בריבוי 
התפילות אולי ימצאו פעם אחת בעת רצון שהוא מסוגל להענות 

 ונזכה להגאולה השלימה בקרוב במהרה דידן עכ"ל הק'.
 לההתנאים לקבלת התפי

קודשו של האור החיים הק' שכתב ועתה נביא את דברי 
לפרש הכתוב באומרו ואתחנן אל ה' שיש ד' תנאים הצריכין 
לקבלת התפילה, תנאי הראשון שיתפלל כעני הדופק על הפתח 
כדרך שאומרו שלמה המלך במשלי "תחנונים ידבר רש" תנאי 
השני שיבקש שיבקש ממקור הרחמים, ותנאי השלישי שיבקש 

וד בתהילים "ואני תפילתי לך ה' עת זמן התפלה דרך שאמרו דב
רצון" ותנאי הרביעי שתהיה תפילתו מפורשת ולא תהיה סובלת 
התפילה פירוש בלתי הגון, והוא מה שנתכוין משה במאמרו כאן 
ואתחנן שהוא לשון תחנונים וזה נגד התנאי השני, ומה שכתב 

שהוא עת רצון,  "בעת ההוא" פירוש בעת הידועה לקבלת תפילה
יודע מה הוא עת רצון אם לא משה וזה כנגד התנאי כי מי 

השלישי, ומ"ש "לאמר" פירוש שמשה פירש היטב דבריו שלא 
יהיה משמע מדבריו דבר שהוא בלתי הגון וזה כתנאי הרביעי 

 עכ"ל. 
 עצה וסגולה לקבלת התפילה

ונראה בעז"ה להוסיף לדבריו הק' שאפשר לומר מש"כ "אל   
לקבלת התפילה של אדם בעת שכתבו הספרים הק' עצה השם" 

צרה שיבקש על צרת השכינה הק' כביכול שהשכינה הק' 
מצטער על צרות ישראל וכדכתיב "עימו אנכי בצרה" ולכן יכול  
הוא להענות ולכך אפשר לומר שמשה רבינו התפלל ואמר לד' 
יתברך שמכיון שיש לי צער שאיני יכול להיכנס לארץ ישראל ואם 

ם יתברך מצטער ולכן התפלל משה על כן נמצא שגם כביכול הש
 צרת השכינה ואז סבר הוא להוושע גם כן.

וגם אפשר לומר שיש עוד סגולה לומר להשם יתברך 
שהתפילה שהוא מתפלל לה' אף שהוא לצורך עצמו מכל מקום 
סוף כל סוף יבוא מזה כבוד השם יתברך, שיהודי הנתון בצרה, 

הצער שיש לו, ואם את ה' כמו שצריך מחמת אינו יכול לעבוד 
אדם יאמר בתמימות לה' יתברך, ויבקש שה' יעזור לו ובכן הוא 
מבטיח ללמוד יותר טוב ולהתפלל ביתר כוונה ויעשה המצוות 

 ויקיים כל התורה כולה אם הוא יוושע, אז בוודאי ה' יושיע.
וזה שביקש משה ואמר ואתחנן אל ה', כלומר לצורך  

ל ה'" שיצא מזה אך טוב לא יהיה בצער. ועוד "אהשכינה ש
להשם יתברך, אם משה יכנס לארץ ישראל ויבנה בית המקדש 
ויהיה התיקון השלם, אבל השם יתברך לא נענה למשה וזה 

 מהנסתרות לה' אלוקינו שהיה צריך להיות כך כידוע.
 קבלת עול מלכות שמים

 והנה בפרשה שלנו, יש גם כן פרשת שמע שבק"ש שהוא
ואפשר לומר שהפסוק כתבו דוקא  קבלת עול מלכות שמים,

בפרשה זו של ואתחנן שהוא מרמז על התפילות שאדם מתפלל 
לה' בכל יום, ואף שיש בזה מחלוקת בין הרמב"ם ושאר פוסקים, 
אם זה חיוב מן התורה או שרק מדרבנן, אבל לכו"ע בעת הצרות 

התפלל להשם ח"ו שיש לאדם בין ביחיד ובין בציבור שיש חוב ל
לומר שמקרה הוא הצרה הזאת אלא שידע שהכל מן  יתברך, ולא

השמים ועליו לשוב בתשובה ובכך ישמע ה' את תפילתו ויושיע 
 אותו מצרותיו ברחמים ובחסדים גדולים. 

וגם מוזכר בפרשה זו העשרת הדיברות שהוא כולל כל  
התורה כולה וכנ"ל, ולכן אפשר לומר שגם כן יש בפרשה שלנו 

שמים על ידי קריאת שמע לומר שזה ין של קבלת עול מלכות ענ
הוא העיקר הכל לקבל עול מלכות שמים עלינו ועל דורותינו, 
ובכן נבקש שה' ירחם עלינו בימים הגדולים האלו של פרשיות 
של שבע נחמתא, שה' מנחם את כלל ישראל ומבטיח לנו שיבנה 

בנות כולם לנו את בית המקדש במקומו ונקריב שם את כל הקר
אדון כל, ויהיה רצון שנזכה לזה במהרה ממש מתוך לרצון לפני 

 .רחמים וחסדים מגולים אמן ואמן
 )הפטרה( נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם 

ועתה נדבר קצת מההפטורה של פרשתינו, שהוא הראשונה 
משבע הנחמות שהתנבא הנביא ישעי'ה בדברי נחמה על 

אלוקיכם, דברו על י יאמר הגאולה, ופתח ואמר "נחמו נחמו עמ
לב ירושלים וקראו אליהו, כי מלאה צבאה כי נרצה עונה, כי 
לקח ה' מיד ה' כפלים בכל חטאתיה. והקשו בספרים הק' על 
כפל לשון "נחמו נחמו" וגם מש"כ כי לקחה מיד ה' כפלים בכל 
חטותי'ה למה כפליים, ולא סגי פעם אחת, וכתבו המפרשים 

אים שינחמו את עם ה' שהם אל הנבישהנבואה הזאת אמר ה' 
 עמי, וכפל המילה נחמו שהוא יורה על החוזק שבדבר.

ורש"י פירש שהכוונה שה' אומר נחמו אתם נביאי, את עמי 
תנחמו. ומש"כ כפליים מביא בשם תרגום יונתן שהכוונה כאילו  
לקתה ישראל כפליים בכל חטותיה, ולפי פשוטו כתב רש"י כי 

אם תאמר האיך מידתו של פליים ובאמת לקתה פורענות כ
הקב"ה לשלם לאדם כפליים בחטאו, תירץ שמצינו כן מקרא 
מלא בירמיהו )טז, יח( שכתוב: ושלמתי ראשונה 'משנה' עונם 
וחטאתם, ע"כ. וגם במדרש כתוב חוטאה בכפליים ולכך לוקתה 

 בכפליים והנחמה הוא גם כן כפליים ע"ש.
כן, הוא הקב"ה  ולכאורה צריכין להבין למה מידתו של

לשלם כפליים בכל חטא וחטא, ולענ"ד נראה לומר בעזרת השם, 
על פי מה שכתוב בשם הגר"א מוילנא זצ"ל שאמר על מה 
שכתוב בפרקי אבות "לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" דמה 
הוא לשון דין וחשבון, או דין או חשבון, ואמר שהכוונה שאם 

ועונש אבל זה לא  ה "דין"אדם עושה ח"ו עבירה מקבל על ז
מספיק אלא עושים בשמים "חשבון", כלומר שהוא משלם על  
זה, למה עשה כזאת, ובשעה שהיה יכול לעשות מצוות וללמוד  
תורה והוא עשה בשעה הזו עבירות ח"ו, ולכן יוצא שזה כפליים 
בכל חטא וחטא, הראשונה בשביל שעשה עבירה בעצמה ועל זה 

על החשבון שעשו לו בשמים,  בל עונשמקבל עונש, ואחר כך מק
על הזמן שעשה את העבירות, שבאותו הזמן יכול היה לעשות 
מצוות ומעשים טובים, ויוצא לנו לפי זה שבכל חטא יש כפליים 
עונש, ולכן שפיר אמר הנביא כפליים בכל חטותי'ה ולכן בנחמה 
כתוב נחמו נחמו כפליים דמכיון שקיבל עונש כפליים צריך גם 

 ם, וזה לכאורה כפתור ופרח בעז"ה. ה כפלייהנחמ
וזה הכל לפי מה שכתב הגר"א שיש בכל עבירה ב' עונשים 

ולכן הנחמה הוא ג"כ כפול. והנה ראיתי בספר ברך משה  
)להאדמו"ר מסאטמאר זצ"ל( שהביא את דברי הגר"א הנ"ל, 
והוסיף לומר דבר נפלא שגם אם אדם מישראל מקיים מצוה 

מקבל הוא שכר כפליים, אחד  מד תורהשבתורה או הוא לו
משום שעשה המצוה או למד תורה, והשניה משום שבאותו הזמן 
שעשה המצוה היה יכול גם לעשות עבירה ח"ו, כי הבחירה הוא 
בידי אדם, ולכן השם יתברך משלם לו כפליים אחד משום 
שעשה המצוה ואחד בשביל שלא עשה העבירה באותו זמן אלא 

שכן שהרי מידה טובה מרובה, ובאם  אורה כל עשה מצוה, וזה לכ
בעבירה שעשה הוא מקבל עונש כפליים לפי הנ"ל בשם הגר"א 
משום שיכול היה לעשות מצוה באותו זמן של העבירה, אם כן 
כ"ש בעשה מצוה מקבל שכר גם על מניעת העבירה שיכול היה 

 לעשותו באותו העת ע"כ.



 
 

 (. כג, ג) 'כו לאמור ההוא בעת' ה אל ואתחנן
ביקש ופתח שערי תפילה בתפילתו זאת לפתוח כל   אי' שמשה רבינו

בכל עת. ובאמת נתקבלה תפילתו כמ"ש עלה ראש הפסגה  שע"ת
  וביקש בעת ההוא לאמר, שכל מיני תפילות שיתפללו ישראל 'וגו

באיזה  בכל עת ובכל שעה כלל בתפלתו. וז"ש בעת ההוא, ולא אמר 
נכלל   עת, לאמר, כל מה שיהי' עתיד להאמר בהעולם הכל יהיה

 . בתפילתי זאת
 (זרע קודש)

החילות  ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר, ה' אלקים אתה
ל -החזקה אשר מי א להראות את עבדך את גדלך ואת ידך

 ( כד –ג, כג ) כמעשיך וכגבורותיך בשמים ובארץ אשר יעשה
שכאשר האדם שרוי  משה רעיא מהימנא קדישא הורה לנו את הדרך

אל  עצה אחרת מלבד להתפלל ולהתחנן  בצער ובצוקה, אין לו שום
 השי"ת.

בזוה"ק שההוא הכוונה  ולזה אמר ואתחנן אל ה' בעת ההוא, כמובא

, לרמז כאשר האדם שרוי (ויצא קנד, ב ראה זוהר פר')לשון נסתר 
 ...בגשמיות או ברוחניות בהסתר פנים

ואת ידך החזקה, רמז  ועל זה רמז באומרו את גדלך, אלו ימי הגדלות
 .בגבורות וביד חזקה על ימי הקטנות שהם

וכגבורותיך. כי  אשר מי אל בשמים 'ובארץ' אשר יעשה כמעשיך

מושבו ממעל, ואעפ"כ מלוא כל   להתבונן שהקב"ההאדם צריך 
אתר  והקב"ה ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ולית הארץ כבודו,

יוכל להתגבר על כל   פנוי מיניה. וכאשר האדם מתבונן בזה
 .      הנסיונות,

 (זי"ע חוקי חיים)רבינו ה

 ועבדתם שם אלהים מעשי ידי אדם עץ ואבן וגו' ובקשתם 
 משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכך נפשך

  ר לומר, דהנה כתוב בשם הרב הקדוש, אפש(כט-דברים ד', כח(
ג"כ יש   הבעש"ט זללה"ה, דאפילו בעת שאדם עובר עבירה חלילה

כשאדם עושה  ,השגחת הבורא ב"ה, רק שהוא בהסתר; ואח"כ

וזה שאמר הכתוב,  .תשובה, אזי נתגלה אח"כ ההסתרה ההיא
ובקשתם משם את ה'  '"ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם וגו

עבירה חלילה אעפ"כ יוכלו   פילו בעת שעובריםאלקיך", היינו שא
 ". תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך לבקש משם את ה' אלקיך, רק "כי

 ר' מאיר מפרמישלאן זי"ע  )הרה"ק

. יח(-)ה קול גדול ולא יסףוגו'  את הדברים האלה דבר ה'
בתרגום פי' ולא פסק, היינו שקול מתן התורה נמשך תמיד, וזש"ה 

תהלים קמ"ז י"ט) מגיד דבריו ליעקב, "מגיד" לשון הוה, ולא אמר (

הגיד דבריו, כי הוא מגיד דבריו בכל עת. וזה שאנו אומרים בכל יום 
בכל עת נותן בברכת התורה אשר נותן התורה, "נותן" לשון הוה ש

 .התורה
 ם( )שארית מנח

 '(. ה-'ו) לבבך בכל אלוקיך' ה את ואהבת

", נפשך את  נוטל  הוא אפילו: "חכמינו כך על דרשו  -" נפשך בכל"
  - לבבך  את נוטל  אפילו: משמע" לבבך בכל" שגם יוצא  זה לפי

  איננו  אז  גם, הבורא-לעבודת לב לאדם לו  שאין בשעה אפילו: כלומר 

 פטור 
 (ם"ירה ידושיח)

 (הפטרת נחמו ישעי' מ,ב) וגו' ירושליםדברו על לב 

שהוא מנוגע רח"ל   אם נתחזק באמונה הכל נתחזק כמו למשל אדם
אבל כשנוגע ללב ח"ו אז אין בכוחו   בכל מיני תחלואים וייסורים

שורש   האמונה נקרא לב שרומז לבינה ומלכות ששם  לסבול, ככה
 הלב באמונה.אליה לחזק  האמונה וזה דברו על 'לב' ירושלים וקראו

 (רבינו השומר אמונים זי"ע)

 )ברכת השחר( כל רואינו ך ובעינייניבע ותתנינו לחן ולחסד
שאמצא  "לומר  היה צריך הלכאור ינו תנתלומר ובתפילה למה תיקנו 

יתנינו  שבראשונה מבקשים אנו אלא אפ"ל ש  וכו' יך ובעינבעיני "חן

ולא נהיה  ,דבר ראשון נמצא חן בעינינו ואנ יתן לנו מתנה בזה שש
וכו' והרי אז נמצא חן וחסד  ק בנו ענווה פסולה ולא ידבם ינחיתי

   .בעיניך ובעיני כל רואינו
 ( מרן רבינו שליט"א)

  

 )ז, ו(כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך 

סיפר גיסו של הרה"ק הבית ישראל זיע"א הרה"ג רבי פינייע לוין 
זצ"ל, כי במהלך ההפלגה של הרבי בשנת ת"ש, מתוככי גיא 
ההריגה אשר בווארשא לעבר ארץ ישראל, שנמשכה כשבוע ימים, 

במחלת ים, הוא חש ברע עד שנאלץ לשכב על מטתו, נתקף הרבי 
לפתע נכנסה אל התא כשהוא שרוי יחידי בתאו, חלש ורפה אונים. 

הריק מאנשים עובדת נקיון, שמתפקידה להדיח את רצפת התא, 
כהרף עין הפך החלש לגבור, זינק ממטתו מבעד החלון הישר אל 

 הסיפון כמי שנשכו נחש, וכמעט שנסתכן בקפיצתו. 
 ישראל( אר)פ

 )ד, טו( ונשמרתם מאד לנפשותיכם 

שהיה מקפיד מאד על מסופר על הגה״ק ה״חפץ חיים״ זיע״א 
בריאות תלמידיו. תלמידו רבי יצחק בן מנחם מספר כך: באחד 
הלילות ישבנו בהיכל הישיבה חבורה גדולה של בני הישיבה 
ולמדנו בהתמדה עצומה, השעה היתה לאחר חצות הלילה, אבל 

תחשב באותם ימים יפים בשעון, מי הקשיב לצלצוליו בשעה מי ה
את קולותיהם של התנאים  שכל תשומת לבנו היתה לשמוע

והאמוראים הבוקעים ועולים מתוך דפי הגמרא. לפתע נפתחה 
דלת היכל הישיבה, לאולם נכנס רבינו החפץ חיים וחתנו ר' צבי, 

בביקור שני קדושי עליון עמודי התורה והיראה מזכים אותנו 
בחצות הלילה, בשעה ששערי הרחמים פתוחים לרווחה לקבל את 

ה העולים למרומים, בשעה שהכינור מנגן קולות לימוד התור
מאליו. מאורע פתאומי זה גרם לנו להתלהבות יתר בלימודנו, 
והתמדתנו התגברה ביתר שאת וביתר עוז. אך הנה מסמן החפץ 

מובן שמיד משתררת חיים בידו לאות שברצונו להשמיענו דבר, 
שתיקה וכולנו שמים אוזנינו כאפרכסת מה בפיו של גאון ישראל 

דשו לומר לתלמידיו בהאי הלילה. והנה שומעים אנו את קולו: וקו
ילדים יקרים, לכו לישון כבר הגיע חצות הלילה, אסור לכם 
להתעייף יתר על המידה ולהחליש את בריאותכם, 'לכו לישון' 

מענו מפיו של קדוש עליון בדומייה. היתה שירת הלילה שש
א שהמשכנו משראה החפץ חיים שלא רק שלא הפסקנו ללמוד, אל

ללמוד ביתר התלהבות, טיפס בעצמו על הספסלים והקטין את 
אור המנורות, חשמל עוד לא היה בראדין באותם ימים והישיבה 
היתה מוארת במנורות נפט גדולות. כך עבר ממנורה למנורה, 

ספסל לספסל עד שהחליש את כל האורות, וחזר שוב עלה וירד מ
שמירת בריאותינו היתה  על בקשתו: ילדים יקרים לכו לישון,

 . בראש מעייניו
 

 )ה, טז(כבד את אביך ואת אמך 

בילדותו, למד הרה"ק רבי אברהם מסוכטשוב זיע"א תורה מפי 
אביו, הרב מביאלא בעל אגדת אזוב זצ"ל. בשעת לימודם 

במוחו של רבי אברהם דבר חידוש והוא מהר המשותף, עלה 
לשוחו באזני אביו, שדחה את הדברים מכל וכל. בימי זקנותו מצא 

ר על שדחה מן לחידוש של בנו יקירו, הצטעהרב מביאלא מקור נא
את דבריו בשעתו, וביקש לפייסו. אמר לו רבי אברהם, "תנוח 
 דעתך אבא, אז באותה שעה בה דחה אבי מורי דברי, ידעתי

 המקור לדברים, לא אמרתי זאת משום כבוד אבא". 

 )אור פני יצחק(

 )ה, יז (ולא תחמד… וכל אשר לרעך 

פרי הרה"ק האמרי אמת זיע"א, מפורסם היה בחיבתו העצומה לס
קדש. ספרייתו הגדולה הכילה אלפי ספרים, בהם כתבי יד וספרים 

רים נדירים רבים. בכל מקום אליו היה מזדמן, תר אחר מדפי הספ
שמשכו תמיד את תשומת לבו. כאשר הזדמן הרבי לבית אחד 
מחסידיו בעיר וינה, נהנה לראות בביתו ספר נדיר שבו התענין 

ת, התחנן לרבי שיואיל זמן. כשראה זאת החסיד בעל הבימזה 
לקחת ממנו את הספר למתנה, הדבר יחשב לו לכבוד ויסב עבורו 

מרובים באומרו ענג רב. הרבי סרב בתוקף על אף תחנוניו ה
שים, הוזהרנו באיסור 'לא ולחסיד בעל הבית, גם לגבי ספרים קד

 תחמוד'. 
 )ראש גולת אריאל (

 



  

 נויבית חינאמן ל ידיד במשנתו של

 " זיע"אתפארת אהרןה"אדמו"ר בעל כ"ק 
 משומרי אמונים

 ♦   ג אב"כ   -לרגל יומא דהילולא  ♦
 

 כל אחד ממש יש בו ניצוץ של משה רבינו ע"ה

בהיות כי   זצ"לביאר אאמו"ר )דברים ל"ד, ו'( , תואיש את קבור ולא ידע
רבינו ע"ה, אלא   ניצוץ של משהאתפשטותא דמשה בכל דרא, וכל אחד יש בו 

ואין האדם מכיר בה, וזהו ולא ידע איש את קבורתו של   ,טמון וחבוי בו שהוא
 .היכן הוא טמון וחבוי בו ,הניצוץ של משה

 חצר אמונים(  – ב"ב – א"שליט ר"אדמו"ק כ בנו)                  

 ביותר הגדול נשמה והעילוי רוח הנחת

כמה פעמים בשנת האבל על הסתלקות זקה"ק זיע"א, שכאשר   זצ"ל אמר אאמו"ר 
 לו מאד, אך אעפ"כ מתגבר בשמירת העינים בחור צריך ללכת ברחוב העיר, וקשה

הנחת רוח   ן, זוהיואומר שיהא לעילוי נשמת רבינו אברהם חיים בן רבינו אהר 
 והעילוי נשמה הגדול ביותר ששייך. 

 חצר אמונים(  -ב"ב  –)בנו כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 יזכה לעולם הבאבשחרית וערבית מסירות נפש למצוה ו םוי לכיקבל עליו 

)דברים כ, ג( שמע ישראל אתם קרבים  איתא בגמרא סוטה )מב, א( על הפסוק
שמע  ישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאתהיום למלחמה, אמר להן הקב"ה ל

שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידם, ושם )ע"ב( על הפסוק )שמואל א' יז טז( ויגש  
אמר רבי יוחנן כדי לבטלן מקריאת שמע של שחרית ושל   הפלישתי השכם והערב,

ארבעים יום שניתנה בהם תורה.  בעים יום, אמר רבי יוחנן כנגדערבית, ויתייצב אר 
למרום  בתוך הארבעים יום שעלה משהיננו תידרש גם על חודש אלול שהוא ולענ

להוריד לוחות השניות. ולפי זה ירמוז כל הפסוק כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו  
 מתרדמתו ירח ימים של חודש אלול שהאדם הנלבב מתעורר  ה' אלקיך בידך על 

יוחנן זה אמר רבי  הנוראים, ועל לקום ולקרוא לאלקיו מתוך הכנת נפשו לימים
מסירות  אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, שירגיל עצמו לקבלת

נפש במשך ארבעים ימים הללו כמובא בצעטיל קטן שהוא שיעור הימים שאפשר 
בשם רבי שמעון בן יוחאי אשר הוא  רבי יוחנן אמר מאמר זה  לשנות טבעיותו, והנה

מה, ב(, וכהאי גוונא אמר רב  ולו מן הדין )סוכהלפטור את כל העולם כ יכולנו אמר 
לפטור את כל   יכולנו ששת משום רבי אלעזר בן עזריה בגמרא )עירובין סד, א( 

כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו, שנאמר )ישעיה נא כא(   העולם
א  וכו', מיתבי שיכור מקחו מקח וכו' אל זאת עניה ושיכורת ולא מיין לכן שמעי נא

כאלו   עולם גועש וסוער עם נסיונות עצומותשפטור מן התפלה. דהיינו שהוא חי ב
ומתנודד כשיכור שאינו יודע מימינו ומשמאלו, ועל זה בא רבי שמעון ואמר אפילו 

הוא משכים בבוקר  שמע של שחרית וערבית, שכאשר  אין בכם אלא זכות קריאת
מתוך מסירות נפש, ואותו   והוא יקבל על עצמו איזה דבר מצוה כל שהוא שיעשה

  הדבר גם בקריאת שמע של לילה, ומצוה זו תגררהו לכל יתר המצות, ותלווה אותו 
ם, ועל ידי ונילשערי הגן עדן ויפתחו לפניו כל שערי הרחמים ויצילהו מדינה של גיה

מחט יפתחו משמים את לבו כפתחו של אולם   שיפתח פתח בלבו כחודו של 
 .לטובה טהור וזך לימים הנוראים הבאים עלינוויתעלה מעלה מעלה להגיע 

 כי תבא תשפ"א( –)חצר אמונים 

 לבקש בראש השנה שיזכה כל השנה לקבל עליו עול מלכות שמים

 כמו שמקבל עליו יותר חזק בראש השנה

ראש השנה ב מבואר ענין קבלת עול מלכות שמים (', ג')דברים כ שמע ישראל
צריך האדם  ,ברך שמולכותו יתשל התגלות מ בה ביום זה אדר  יותר מכל השנה, כי

בשעת   עול מלכותו יתברך שמו בכל יום ויוםכך  שיוכל לקבל ם יתברךלבקש מהש
 קריאת שמע במשך כל השנה 

 דרשה יום א' תשע"ה( -)עמ' לד(תפארת אהרן ר"ה )

 באדיבות ונערך לוקט 

 ךמו"צ בק"ק קראלי ומח"ס גם אני אוד שליט"א גמליאל רבינוביץהרה"ג 

 

 ( ה, יא) לא תשא את שם ה' אלוקיך לשוא

לגנרל רוסי שעבר בדרך שבין העיר פילוב 
לקארוב, אבדה קופסת טבק מזהב משבצת 
יהלומים, הוא כאב על אבדן הקופסה היקרה מפז, 
פקד על גדודיו הרבים לתור אחריה שוב ושוב לכל 
ארך הדרך, ונסה לחפשה בכל האמצעים העומדים 

קורביו, מאחר שבדרך הזו לרשותו. אמרו לו מ
צועדים חסידים רבים לעבר העיר קאצק, יתכן כי 

מאחר שמנהג  . אחד מהם מצא את הקופסה

החסידים להגיד כל ענייניהם לרבם, הציעו לגנרל 
שיחייב את הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק זיע"א 
להישבע לפניו, כי לא הגיע לאזניו מאומה אודות 

  .הקופסה היקרה

מידו הגדול החדושי הרי"ם את תלשמע זכאשר 
זיע"א, עגמה נפשו מכך שעומדים לחייב את הרבי 

דוד אלטשולר מחסידי  'להישבע. הוא פגש את ר

רדזימין, שהכיר את הגנרל באפן אישי עקב היותו 
מספק סחורות צבא, וביקש הימנו לשכנע את הגנרל 
שיפטר את הרבי מחיוב השבועה, כשהוא מבטיח 

ם יעלה הדבר בידו. כאשר בא" אולם הלר' דוד "ע
שאל ר' דוד כיצד עליו לעשות זאת, השיבו, "לך 

 "ועשה, וה' יעזור

שם ר' דוד פעמיו אל אחוזתו של הגנרל, שוחח  .

עמו אודות הקופסה האבודה, וכששמע מפיו כי 
בתכניתו להשביע את הרבי אשר בקאצק, הסביר לו 

צורך כי הרבי מפרסם וידוע כאיש אמת, אין 
ר שהוא אומר תדיר רק אמת, אם ביעו מאחלהש

נסע בצוותא לקאצק ותיווכח שכן הוא.   ,תחפוץ

נתרצה הגנרל, והשנים עלו על המרכבה ונסעו יחדיו 
לקאצק. בבואם אל הרבי, נפל פחד גדול על הגנרל 

  ,היהיר, הוא הסתפק בשאלה אודות הקופסה

 והרבי השיבו שאינו יודע כלום אודותיה. 

רבי, "במה כחו גדול כל הלה את הכן שאל  אחרי
כך, עד שישנם אנשים רבים המאמינים בו". ענהו 
הרבי, "ביכולתי לדבק מחשבתי בענין אחד משך 
עשרים וארבע שעות רצופות, ללא הפסק מחשבה 

השתומם הגנרל על תשובת הרבי כשהוא  . "אחרת

אומר, "בראשי ישנן אלף מחשבות ברגע אחד, אכן, 
ק בדברי הרבי כי לא הוא הסתפלוקים", זהו איש א

הגיע לאזניו מאומה אודות האבידה, ופטרו 
 מהשבועה. 

כאשר שב ר' דוד ובשר זאת לחידושי הרי"ם, 

במה אגמול לך... בחביות זהב או בעולם " ,שאלו

 .הבא", מיהר ר' דוד והשיב כי רצונו בעולם הבא
כאשר הגיע אל רבו אשר בראדזימין, סיפר לו את 

ר הרבי בקורת רוח "אכן טוב מא ,המעשהדבר 

 עשית". 
 (אמת ואמונה)

 

 לזכר עולם יהיה צדיק

 אדונינו מורינו ורבינו
 זי"עיצחק צבי משה  קהגה" 

 זצ"ל מוזס בן רבינו אביגדור

 קראלימ
 טבת תשעט 'ע ד"נלב

 זכותו יגן עלינו ועכי"א

 

 לעילוי נשמת
 ע"ה דניאל בן שרה סולנג'ה"ה 

 נלב"ע יט טבת תשפב

 ז"ל בקהשרלי בן רה"ה 
 נלב"ע ו חשון תשפב 

 

 לעילוי נשמת

 ז"ל יעיש מרדכי סויסהרבי 

 ע"ה מרת רחל ןב

 פבסיון תשיח נלב"ע 

 לעילוי נשמת
 זצוק"לוועבר משה הגה"צ 

 בהרה"צ מרדכי זצ"ל

 נלבע יב כסלו תשפא

 לעילוי נשמת
 ז"ליחיאל מאיר  הרה"ח

  ז"ל שה אליעזרמ "רב

  ע"ה ברינדיל מרת 
 ז"ל םיהודה מנחהר"ר  תב

 


