
 

 ~1 ~ 

 נפלאים  יםליקוט
 ואתחנן פרשת

 

 להצלחת הבחורים החשובים
 שמעון בן רבקה ני"ו - יעקב אריה בן פערל ני"ו

 שמעון בן רבקה  

 (כג, ג" )וגו׳ לאמר ההוא בעת' ה אל ואתחנן"
 ע״ה רבינו משה כי ובספרים( י, פי׳׳א רבה דברים) במדרש נודע

 עוד מתפלל היה ואם, ואתחנ״ן כמנין תפלות תקט״ו התפלל
 רב לו אמר שהקב״ה אלא, לארץ ליכנס נענה היה אחת תפלה

 .לך
 להרבות שלא בזמנינו הטועים האווילים נגד השכל מוסר ומזה

 משיח חבלי צרותינו ברוב גם, )שלימה הגאולה על בתפלה
 התפלות על תפלתנו יוסיף ומה יתן מה כי באמרם(, האלו

 אם כי ראיה ומזה, נושענו לא ועדיין, ככה על עשרה בשמונה
 וכיון, נענה היה אחת תפלה עוד מתפלל ע״ה רבינו משה היה

 כמה יודע ומי, עוד מלהתפלל לך רב( חלילה) נאמר לא שאלינו
, בימינו במהרה שלימה לגאולה יצטרכו תפלות אלפים אלפי

 שיהיה, וגו׳ יקרא תפל״ה בי״ת ביתי כי( ז, נו ישעיה) שכתוב כמו
 מכלל יצטרכו רב מספר כמה יודע ומי, ישראל מתפלו״ת נבנה

 ולשפוך להתפלל רבה מצוה כעת בודאי כן על, לזה ישראל
 .ככה על רק נפשו

 שהוא רצון עת אחד פעם ימצאו אולי התפלות ברוב, וגם
 יבין והמבין, בימינו במהרה שלימה בגאולה להיענות מסוגל

 .דידן במהרה בקרוב שלימה לגאולה ונזכה אופנים בכל לעשות
 (ממונקאטש אלעזר המנחת ק"הרה - ושלום חיים)

 

 ( כה, ג" )נא אעברה"
 משה נתאווה מה מפני (:ד"י סוטה' )מס שמלאי רבי "דרש
 לשבוע או צריך הוא מפריה לאכול וכי? ישראל לארץ ליכנס

 והן ישראל נצטוו מצוות הרבה: משה אמר כך, אלא? מטובה
 אלא מבקש אתה כלום: ה"הקב אמר. י"בא רק מתקיימות

 .עשיתם" כאילו עליך אני מעלה, שכר לקבל
 לקבל כדי המצוות את קיים רבינו משה וכי: המפרשים שואלים

 כעבדים תהיו אל" אומרת באבות המשנה הרי?! שכר
 "?פרס לקבל מנת על הרב את המשמשים

 להיטיב מ"ע עולמו את ברא ה"הקב: מוואלוז'ין חיים רבי מתרץ
 מנת על מצוות לקיים כדאי שהיה יוצא זה לפי. הבריות עם

 יגיע ומזה לו ייטיב' שה מנת על' ה את עובד אז כי, פרס לקבל
 '.לה רוח נחת

 =שמים  לשם השכר בקבלת כוונתו באמת אם נכון זה כל
 אין, העצמית להנאתו מתכוון אם אבל'. לה רוח נחת לעשות

=  פרס לקבל מ"ע לעבוד שלא התנא מזהיר ולכן. מצוה כל בזה
 .שכר לקבל האדם של העצמי הרצון יהיה שלא
 לשם מתכוון האם, שכר רוצה כשאדם המודד הסימן מהו

 יסכים אדם אם, הוא המבחן: התשובה? עצמו לרצון או שמים
 הוא ולא השכר את יקבל שחברו מ"ע המצוה את לעשות

' לה יהיה השכר את יקבל שחברו במקרה גם הרי כי. עצמו
 המעלה בעצם וזוהי. לברואיו מיטיב שהוא רוח נחת אותה

' ה שייטיב מ"ע המצוה את לעשות': ה בעבודת ביותר הנעלה
 את למחוק מוכן היה העגל חטא לאחר רבינו משה. לחברו
".כתבת אשר מספרך נא מחני אין ואם" - העולמות משני עצמו

' ה שרצון: גבוהה הכי לדרגה הגיע רבינו שמשה זאת אומרת
  .שכר כל יקבל לא הוא אם גם, יתקיים, לעולם להיטיב
 מ"ע ורק אך זה שכר לקבל הרצון, משה שאצל ברור ממילא
"( ואתחנן"ב כאן' )ה לו אמר כן ועל, שכר לתת' ה רצון לקיים
 .יקבל הוא, שכר ולקבל רוח נחת לעשות רצונו שאם

 ובאותו עניין:
 אחד אתרוג אפילו ברדיצ'ב העיר בכל מצאו לא סוכות בערב

 ובידו רחוקה מעיר נוסע הגיע והנה .בחג עליו לברך שיוכלו מ"ע
 ישהה ולא ברכו להמשיך מתכוון שהוא שהתברר אלא. אתרוג

 .בעיר בחג
 הוא. בעיר בחג לשבות לשכנעו כדי נמרץ משא ומתן עימו החל

 בעיר להישאר שביקשו יצחק לוי רבי הרב אצל הוליכו. סירב
 של בסופו. סרב האיש. במצוה העיר אנשי כל את יזכה י"וע

 הרב. הבא לעולם חלק לו יבטיח שהרב בתנאי רק הסכים דבר
 .בעיר נשאר והוא הבטיח

 איש יהין לבל העיר אנשי כל על הרב ציוה החג התקדש בליל
 שמישהו האיש המתין התפילה אחרי. בסוכתו האיש את לארח
 ואין לבדו נשאר והוא הכנסת בית התרוקן והנה, לסוכה יזמינו

 פתחי על האיש סובב. בסוכה ישיבה מצות לקיים היכן לו
 האיש פנה, לו במר. וסורב פת כזית לאכול רק וביקש הסוכות
 שיסכים הרב השיב. לו שקורה מה את שח ושם הרב לסוכת
 לחלק ההבטחה על שיוותר בתנאי רק בסוכתו אותו לארח

 .הבא בעולם
 חלק על לוותר מוכן שהוא והודיע ההצעה את האיש שקל

 .בסוכה ישיבה של המצוה קיום בשביל הבא העולם
: הרב אמר הסעודה לאחר. בסעודה וכיבדו לסוכה הרב הכניסו

 תקבל שלא רציתי רק, לך שהבטחתי מה את שתקבל לך תדע
 כל את להפסיד מוכן שאתה כשהוכחת עכשיו. בחינם זאת

 .שכרך את שתיטול הוא שבדין הרי, מצוה בשביל ב"העוה
 

 עוד אלי דבר תוסף אל לך רב אלי ’ה ויאמר"
 ( כו, ג" )הזה בדבר

 עשה מה מפני( ד"ס יבמות) ל"חז שאמרו מה לפי להקשות יש
 מתאווה ה"שהקב משום עקרות האמהות את הוא ברוך הקדוש

 הוא ברוך הקדוש אמר כן אם מדוע. צדיקים של לתפילתן
 אותו ומנע" הזה בדבר עוד אלי דבר תוסף אל" למשה

 ?מלהתפלל
 של לשכונה שנזדמן אחד לעני משל ידי על יובן הענין אמנם

 רק ממנו וביקש איש אל פנה רעב שהיה ומכיון, קמצנים אנשים
?! לחם בלי בצל לאכול אפשר וכי: לו אמר מכן לאחר, בצל

 ואז?! לשתות בלי לאכול אפשר וכי: אמר לחם שקיבל לאחר
 מה ידע הוא ברוך הקדוש גם כך. שתה וגם אכל גם ברירה בלית

 יבקש שבתחילה ה יתפלל,"ע רבינו משה אם לקרות שיכול
 על עלו שהתפילות כשראה ולכן, הכל יקבל ולבסוף מעט

 ימשיך שאם משום מלהתפלל שיפסיק לו אמר גדותיהן
 ובהכרח הוא ברוך הקדוש של רחמיו ייכמרו כבר להתפלל
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 . לארץ להיכנס משה של לתפילותיו שיסכים
 (.ל"זצ יוסף ע"הגר ממרן)

 המקובל אמר כבר? לארץ משה שייכנס בכך ומה, תאמר שמא
 של ידיו שמעשי ל"חז אמרו שהרי ל"זצ פאפריש מאיר רבינו
 היה ואילו, נגנז אלא נחרב לא שבנה והמשכן, בטלו לא משה
 ישראל כשעם, הבחירה בית את ובונה ישראל לארץ משה נכנס

 כי, ישראל עם על כליה חלילה שתהיה בהכרח חוטאים היו
 משה של ידיו מעשי על חמתו את ישפוך לא הוא ברוך הקדוש

 שייכנס רבינו ממשה מנע לכן, ישראל עם על כפרה בתור, רבינו
 בי ’ה ויתעבר, "ישראל לבני רבינו משה שאמר וזהו. לארץ

 למענכם לארץ להיכנס ממני מנע הוא ברוך הקדוש", למענכם
  אף.-חרי בשעת להצילכם

 ( יוסף לבוש)
 

 ( כו, ג" )עוד אלי דבר תוסף אל לך רב"
 אחד אותו שאל. בתפילתו להאריך רגיל היה סופר החתם בעל

 מסיר" ונאמר, תורה לימוד מבטל הוא כך י"ע הרי, זמנו מגדולי
: ס"החת לו ענה( משלי" )תועבה תפילתו גם תורה משמוע אזנו
 נמצא, ושנותיו חייו לו מאריכין בתפילתו המאריך" נאמר הרי

 זה י"ע ואשלים, ימים לאריכות אזכה בתפלתי אאריך שאם
 . התפילה אריכות י"ע לי שחסרים מה התורה בלימוד

 ( העתיק מגנזנו)
 

 כולכם חיים אלקיכם' בה הדבקים ואתם"
 (ד, ד" )היום
 יהודי כל, הנה: ל"זצ משינווא' יחזקאל דברי'ה ק"הרה פירש
, חי הוא, בעץ הוא שדבוק זמן כל, הזה הפרי. העץ לפרי דומה
 שתולשים אחרי אבל, העץ מלחות לחותו את יונק שהוא מכיון

 לכן. ומצטמק מתייבש הוא אבל קיים אמנם הוא, הפרי את
 עץ" כי, יתברך בהשם דבוק להיות להשתדל יהודי כל צריך
 ". בה למחזיקים היא חיים

, בדלת הקבועה המזוזה היא ה"בהקב היהודי את המדבק והדבר
 על ידו את מניח שהאדם ידי ועל". ילין שדי בין" בבחינת
 ואתם" את מקיים מביתו ויוצא כשנכנס ומנשקה המזוזה

 ".היום כולכם חיים אלקיכם' בה הדבקים
 (שצ' עמ אבא של עולמו)

 

 בצר... ומצאת אלקיך' ה את משם וביקשתם"
 ( ל-כט, ד..." )האלה הרעות כל ומצאוך לך

 זמן זה, ומצאת", לך בצר"מ, משם ביקשת, צרה בשעת דווקא
 דווקא צרה שבשעת רבים שעושים כפי ולא, האמונה לחיזוק
 .עורף ע"לרבש מפנים

 

 ( לט,ד" )עוד אין...האלקים הוא' ה כי...וידעת"
.לדעת צורך אין מזה יותר, מקרלין אהרן' ר אמר", עוד אין"

 ( ה, ה" )וביניכם' ה בין עומד אנכי"
 וכל, לקונו אדם בין המבדלת המחיצה היא, האדם של" אנכי"ה

 '.לה להתקרב לו קשה, שלו" אני"ה על שחושב זמן
 

 ( יב, ה" )לקדשו השבת יום את שמור"
 והתגעגע חכה, כלומר", הדבר את שמר ואביו" מלשון" שמור"

 הגיעו זו למדרגה. החול ימות כל במשך השבת לקדושת
 . תורה במשנה, השניות בדברות

 (פ"חרל מ"י הרב)
 

 ( כז, ה" )לאהליכם לכם שובו להם אמור לך"
 :למשה ה"הקב אמר, הגדולה וההתלהבות סיני הר מעמד אחרי

 וזה, בביתם יתנהגו איך נראה, לאהליכם שובו להם אמור לך
 .העיקר

 

 (ה, ו" )לבבך בכל אלקיך' ה את ואהבת"
 ואהבת.( נד ברכות) ל"חז שדרשו מה, ל"זצ מ"הרי' החי בשם

 את נוטל הוא' אפי' וכו נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך' ה את
 את נוטל הוא' אפי כ"ג' לבבך בכל' הפירוש כן אם ואמר. נפשך
 כ"אעפי, הבורא לעבודת כלל לב לו אין שלפעמים דהיינו. לבבך
 .שהוא כמו ת"השי לעבוד אדם צריך

 (קודש שרפי שיח)
 

 (ז, ו) בשבתך..." בם ודברת לבניך ושננתם"
" עמוד" לו היה בחור כל, בעמידה ללמוד נהגו ליטא בישיבות

 .ולומד עומד היה ולידו, משלו( סטנדר)
 יאשע רבי והוא שחבירו, אחד ראה אחת פעם (יוסף גן) מסופר

 לומד מרוגאטאשוב כעילוי שמו יצא אז שכבר מדוויסנק
, כמקובל נוהג הוא אין מה מפני ,ושאלו אליו ניגש, יושב כשהוא

 .בעמידה לומד ואינו
 מפורש (ח, מז' פר ר"שמו) שמדרש, יאשע רבי הצביע כך על

 (ט, ט עקב)" יום ארבעים בהר ואשב" אומר אחד כתוב: הוא
 ואנכי" (י, י שם) אומר אחד וכתוב ',וגו יום ארבעים בהר ואשב

 חייבים שבעמידה דהיינו. ושונה יושב ולומד עומד" בהר עמדתי
 אדם רשאי למד כבר אשר את לשנות ואילו, ראשון בלימוד רק
 ואת ס"הש כל את' ה ברוך למד כבר שהוא ומכיון, בישיבה גם

 הרי – תלמודו את ושונה חוזר אלא אינו ועכשיו ,הפוסקים
 .לשבת רשאי הוא שכבר
 .ל"חז מאמר בפיו יש דבר כל על: בתרעומת הלה העיר
 על מצוי, ל"חז במאמר רצונך אין אם: הרוגוטשאבר לו השיב

 משנן שתהיה בשעה" לבניך ושננתם" :בתורה מפורש פסוק כך
 כן לעשות אתה רשאי" בשבתך בם ודברת" אז, תלמודך את

 .בישיבה

 א גוט שבת
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