
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "תחנונים ידבר רש" - פילת משה רבינות
כל הדברים הנשגבים שיש בפרשת "ואתחנן" הם תחת הכותרת 

גם החזרה על עשרת הדברות, גם "שמע ישראל הוי'  –"ואתחנן" 
"כי אתם המעט מכל  –אלהינו הוי' אחד", גם מה שה' חשק בנו 

 –העמים". "כי אתם המעט מכל העמים" הוא ההמשך של "ממעטין 
ה פירושי יש הרב –בשמחה", שממשיך גם אחרי תשעה באב 

בפרשת "ואתחנן", אחרי "ממעטין בשמחה" שהם אחרי תשעה באב. 
תשעה באב, כתוב שה' חושק בנו "כי אתם המעט מכל העמים", 
"שממעטין את עצמכם", וכל כך ממעטין את עצמנו עד שמגיעים 

. משה מדבר כאן כרש, והשאלה רק למצב של "תחנונים ידבר רש"
פנימיות הכתר.  –דר בפני עצמו אם תחנונים הם סוג של תפלה או ג
גם עשרת הדברות פעם שניה  –כל הדברים הללו תלויים ב"ואתחנן" 

)מצות האמנת אלקות, "אנכי הוי' אלהיך"(, במשנה תורה, וגם מצות 
הכל יוצא  –אחדות הוי' )"שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד"( 

 מפנימיות הכתר של "ואתחנן".
מכאן יש גם רמז יפה כאשר מתפללים, וזוכים לדרגת "ואתחנן" 

לעשות גימטריאות שאפילו  יותר גבוהה מתפלה, לא מונע מהאדם 
אין עוד פרשה שמתחילה עם מלה, שם הפרשה,  תוך כדי, ואדרבא,

" ואתחנן"שחז"ל מתייחסים אליה כגימטריא.  הכתר של הפרשה,
מכאן שמשה רבינו אומרים , אבל בעיקר חז"ל תפלה, שוה שירהשוה 

תפלות להכנס, לעבור לארץ ישראל, ואף על פי כן  ו"תקטהתפלל 
שלו. כלומר, למלה הראשונה של תפילות  515-הקב"ה לא קבל את ה

הפרשה מתייחסים בתור מספר, בתור גימטריא. זה נקרא להתפלל 
 אם עושים עשר גימטריאות ודאי יוצאים לכל הדעות... –במנין 

דני אלהים -בינו פותח את ה"תחנונים ידבר רש" שלו? "אאיך משה ר
]הוי' בניקוד אלהים[ אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת 
ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך 
וכגבורותיך" ורק אחר כך "אעברה נא וגו'". מכאן לומדים חז"ל 

האדם מבקש שבתפלה צריך לפתוח בשבחו של מקום, ורק אחר כך 
גם אומרים שמכאן יש רמז די ברור לכך שעיקר  מה שעליו מבקש.

 –השבח בו פותחים בכל תפלה הוא "האל הגדול הגבור והנורא" 
"אדני אלהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ]הגדול[ ואת 
ידך החזקה ]הגבור[ אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך 

ך מסבירים המפרשים. לא רק שכנגד "הגדול וכגבוֹרתיך ]הנורא[". כ
 –אלא גם כנגד שלש הברכות הראשונות של שמו"ע  ,הגבור והנורא"

שלש הברכות בהן לא מבקשים  –"את גדלך" היינו מגן אברהם וכו' 
"אעברה נא", וכפי שכותב  –בקשה. אחרי ברכות השבח מבקשים 

סימן  ,329רש"י ש"נא" לשון בקשה. הרבי מאד אהב את המספר 
באורח חיים, שצריך לצאת לקרב, גם בשבת )פנימיות ארץ  שכט

 –ישראל כנודע(, על עסקי קש ותבן. כידוע כאשר עברו את הירדן 
היו צריכים לקבל על עצמם שהולכים לכבוש  –עיקר המעבר לארץ 

מלכים, לרשת את הארץ, ואחרת המים היו באים ושוטפים  א"ל
, שמשה רבינו שכט" עולה נא רהאעבאותם. גם כאן אפשר לרמוז ש"

 –אומר שאני עובר את הירדן כדי לקיים את סימן שכ"ט באו"ח 
שכל היהודים יקיימו אותו. אם כי שאם משה רבינו היה זוכה לעבור 

לא היינו צריכים לכלי נשק ולא לשום דבר, אבל בפנימיות  ,אתנו
 צריך לקבל את הענין בתודעה.

אותיות, וכפי שמדגיש  נאעוד רמז יפה: בפסוק של "אעברה נא" יש 
רש"י "אין נא אלא לשון בקשה". עיקר הבקשה הוא הפסוק "אעברה 
נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה 

עברי תמיד עובר  –והלבֹנן". גם, מה המודעות כשאני עובר לארץ 
ץ? יש הארץ הטובה, ההר לארץ, מתעבר כדי שיזכה להכנס לאר

בנון. לר, להרץ, לאעוברים ל – אהלהטוב והלבנון. הסימן בר"ת הוא 
"והוכן בחסד כסא  – סוק לגבי הקמת המלכות בארץ ישראליש פ

וישב עליו באמת באהל דוד ֹשפט וֹדרש משפט ומהיר צדק". צריך 
להגיע לבנין המלכות מהחסדים, לא מהגבורות. חוזר הרבה פעמים 

ש של רבי לוי'ק, וגם בתחלת פרשת ואתחנן, שבונים את בפירו
המלכות של המשיח מהחסדים, "והוכן בחסד כסא". התרגום על 
הפסוק כותב שהולך על מלך המשיח. שאר המפרשים מסבירים 
שהפסוק הולך על חזקיהו המלך, אבל התרגום כותב בפירוש 

איפה שדווקא אצלו "והוכן בחסד כסא".  –שהפסוק הולך על משיח 
דוד רומז לפסוק  אהלהוא יושב? "וישב עליו באמת באהל דוד". 

נתיבות  לבהוא השרש של  לבנוןבנון. ל-רה-רץאשלנו, שיש בו 
שערי בינה כמו שהם מושרשים בשעשועים העצמיים של  נוןחכמה ו

בתשעה באב בכינו זה בית המקדש.  –רדל"א, כך מבואר בחסידות 
החתונה  –לשמוח על בנין הבית על חורבן הבית, וכעת מתחילים 
בקשת מתנת חנם של משה רבינו  הגדולה, בנין הבית נאמן בישראל.

. המלכות היא החיבור מלכות? הר-ארץכמה שוה לבנון. -הר-היא ארץ
וההר הטוב. אפשר לומר  –שלמות הארץ  –של ארץ ישראל כולה 

שההר הוא הר הבית, אבל רש"י אומר ש"ההר הטוב הזה" הוא כל 
ירושלים, עיר הקדש ירושלים כולל הר הבית. כל ירושלים נקראת 
כאן על שם הר הבית, הר המוריה. זו מלכות. צריך ארץ והר. אחרי 
שיש ארץ והר אפשר להגיע אל הלבנון, לעשות את הזיווג בין 

נון( ו"פנימיות אמא לבשל  לב-אבא פנימיות עתיק" )ה"פנימיות 
 עברבפרשתנו מופיע הרבה שרש  (.נוןשל לב נון-פנימיות עתיק" )ה

"אעברה... אשר בעבר הירדן... ויתעבר הוי' בי למענכם... כי לא  –
תעבור... כי הוא יעבור לפני העם הזה". בכמה פסוקים בתחלת 

 "ויתעבר", בעבר", "ברה"אע" –הפרשה יש חמש פעמים השרש עבר 
, "ויתעבר הוי' עיבורלפי פשט, אבל לפי הסוד הוא לשון  עברה)לשון 
 –יש כאן איזה עיבור שה' מתעבר בתוך משה רבינו  –בי" 

 ". הוא יעבור", "לא תעבור"למענכם", הגם שלא מקבל את התפלה(,"
משה רבינו הוא נשמה כללית, בכל אחד מאתנו יש ניצוץ של משה 
רבינו, והתפלה היא שנזכה לעבור לארצנו הקדושה. בכלל אנחנו העם 
העברי, החל מאברהם אבינו, אברהם העברי. הפשט הוא שאנחנו 
מעבר הנהר בצד השני, שם, אבל התכלית שלנו היא לעבור משם אל 

 – מערבאותיות  מעברהארץ הטובה אשר בארץ הירדן מערבה )
                   מעבר למערב(, לארצנו הקדושה.    

 אב ע"ב(-)י"א מנחם     

 
 

 )חלק א'( זדקנות, זכרון ושכחה ברוכהה 
"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב ויום הכפורים". יום 

שידוכים בגשמיות וברוחניות. כל חבור של שני כחות  –של שידוכים 
יחד הוא שידוך. כל מצוה היא צוותא וחבור של כח זכרי וכח נקבי. 
הנושא שלנו היום הוא זכרון והזדקנות. יש הרבה סגולות לזכרון, 

 –)שענינו המשכת מוחין, מח הזכרון(  'לחיים'ואחת מהן לומר 
. מבין כל תאריכי הט"ו בחדש, החזק ביותר הוא היום. כל ט"ו 'לחיים'

בחדש הוא "סיהרא באשלמותא", והחזק שבהם הוא חמשה עשר 
ה -ה, חכמה ובינה, מוחין. יחוד י-יחוד י –ט"ו הוא עצמו שידוך באב. 

-עליה לדרגות גבוהות יותר ויותר של י –שייך לזכרון וגם להזדקנות 
תבות וששים אותיות )בברכה  יהם יש ה, של זכרון. בברכת כהני

 "בן ששים לזקנה". –אותיות(  יההראשונה "יברכך הוי' וישמרך" יש 
 הכל שייך לחמשה עשר באב.
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זקן. כמו -זכר ו –יש שני שרשים בלשון הקדש של זכרון והזדקנות 
כן, ישנן כמה מצות בתורה שהן סגולה לזכרון ולהזדקנות. כאן שני 

רומזת  – זעם שתי אותיות  –ה זוזולכן מ ,ז-הפעלים מתחילים ב
כח  – מות-זז" אותיות מזזותקנה. יש דרוש מפורסם ש"זכרון ולזל

להזיז את המות, מה שמאפשר את ההזדקנות בשיבה טובה 
ובבריאות איתנה בגשם וברוח. יש כח בתורה, כח במצות )כמו 

 במצות מזוזה(, לדחות את ההזדקנות ואת אבוד הזכרון. 
ההיפך מזכר. זכר  – נקבהבגימטריא  זקן-הראשון הוא שהפלא 

לנשים אין זקן,  – נקבהעולה  זקןשייך לזכרון, כפי שנסביר. אבל 
 –זכר או נקבה  –אבל זו הגימטריא. מה קורה לכל אחד מאתנו 

זכר( ונעשה יותר בעל –קן? החלק הנקבי מתגבר )מלשון גברכשמזד
רכין, כפי שחז"ל אומרים. ערך. איך יודעים? לומדים זאת מפרשת ע

גם לעת זקנה, מעל לגיל ששים )"בן ששים לזקנה" כנ"ל(, עדיין יש 
יותר ערך לזכר, אבל היחס בין ערך הזכר לערך הנקבה הולך ופוחת 
ככל שהגיל מתקדם. התנועה היא שהערך של הנקבה עולה ושל הזכר 
יורד )בלשון רש"י: "כשמגיע לימי הזקנה האשה קרובה להחשב 

 זו הוכחה מהתורה שהזדקנות מלווה ביותר ויותר נשיות.. יש"(כא
רש"י מביא בחומש, פשוטו של מקרא )בהמשך לפירושו הנ"ל(, 
ש"סבתא בביתא סימא בביתא וסימנא טבא בביתא" )יש לומר כנגד 
שני הפרצופים תבונה ואמא עילאה, וד"ל( ואילו "סבא בביתא פחא 

אומר לכל אחד שכאשר כך לומד מפרשת ערכין. זה  –בביתא" 
החלק הנשי שלנו מתגבר. מהו תהליך ההזדקנות? כל  ,מזדקנים

ההסטוריה של עם ישראל. משיח בא בגיל קולקטיבי מאד מאוחר 
ככל שהדורות מתקדמים יש עלית צד הנוקבא, לפי של עם ישראל. 

דברי האריז"ל. הנוקבא עולה ועולה, כאשר משיח יבוא היא תהיה 
הנוקבא  –אחרי משיח  –שוין בקומתן", ואחר כך שוה עם הדכורא, "

אשת ממשיכה לגדול ונעשית גבוהה יותר מהדכורא, כלשון הפסוק "
אמנו פנים ואחור, שבזכותה יעקב קבל  רבקה " )=חיל עטרת בעלה

את הברכות מאת יצחק אביו, היינו שהמשיך בכלים דתיקון אורות 
, לעומת נקבהעולה  זקן-. זה מה שרואים בגימטריא שמרובים דתהו(

 זכרון. -זכר
נופלת מן השרש, אבל בלשון רבים היא נשמרת  נ-במלה אשה ה

זכר פירושו שכחה, אבוד הזכרון.  –ואומרים נשים, מלשון נשיה 
. למה האשה נעשית יותר חשובה מהאיש זכרון ואשה פירושה שכחה

כשמזדקנים והכל נעשים יותר ויותר נשיים )שזו העליה עד משיח, 
טוב לשכוח דברים כנ"ל(? חייבים לומר שיש דברים שטוב לשכוח. 

רעים ולזכור דברים טובים. כאשר מזדקנים צריך להתפלל לה' שכעת 
ור רק את שנשכח את כל הדברים הרעים, ונזכ –כשמתחילים לשכוח 

יש  –בכך נעשים נשיים יותר ויותר  הדברים הטובים שחשוב לזכור.
ר שבו( לנקות )תיקון צד הנקבה שבו, זכות )תיקון צד הזכאת ה

כל( את התודעה מכל הדברים השליליים שקרו ביה נקה היא נקב
בחייו, כל הדברים הרעים שהוא זוכר שאנשים עשו לו )בעיקר 

לאשה חשוב לשכוח, כי יש נשים בהקשר של משפחה, ובכלל(. 
 –שזוכרות כל הדברים השליליים שהבעל עשה מהיום שהם נפגשו 

זוכרות כל פעם שאמר משהו או עשה משהו שפגע, הכל כתוב 
( היא שהאשה תשכח זאת. זכר)=  ברכהאצלה בספר הזכרונות. ה

האיש ממילא שוכח את כל הדברים האלה. הברכה לשכוח את 
לזכור רק את הדברים הטובים שהבעל עשה לך, טובים ו-הדברים הלא

, שהאשה עשתה לך, שה' עשה לנו. ההזדקנות האמתית, כח הזקנה
מה הוא להשתמש בכח השכחה לשכוח מה שטוב לשכוח ולזכור 

שטוב לזכור. זה הדבר הטוב שקורה כשאנשים יהודים מזדקנים עוד 
                   )אור לט"ו באב ע"ב(                            ועוד )"עוד ינובון בשיבה"(.

     

 
 ראת שמים בתוך העשירותי

 –שכאשר אני מברך מישהו בעשירות  ,החוזה מלובלין אמר על עצמו
גם הוא, כמו רוב הצדיקים בפולין )וכך בחב"ד בדור האחרון, הרבי 
אמר שכולם צריכים להיות עשירים גם בגשמיות, שזו הנהגה של 'א 

היה אומר, שבתוך ברכת העשירות שלי, כשאני נותן  –איד'(  גוטער
גם יראת שמים כלול בכך )לא צריך לומר(. דולר,  ליוןילך שטר של מ

יראת שמים מכוסה ונתונה לך בתוך  –כל מה שאני מברך בגשמיות 

העשירות )ויש לדרוש עד"ז מה שאדם ניכר בכיסו, במה שמכוסה 
 בכסף שהוא נותן מכיסו(.

 –פרק ג, מובאת המשנה המפורסמת של רבי עקיבא אבותבפרקי 
משנה שהרמב"ם אומר שראוי רק לרבי  "הכל צפוי והרשות נתונה",

עקיבא לומר אותה, כי היא התעלומה של כל תעלומות ההגות 
ידיעת ה' מול בחירת האדם. הרמב"ם כותב על זה  –והחקירה 

ש תשובה, י –בהלכות תשובה ש"אֻרכה מארץ מדה ורחבה מני ים" 
 אבל היא ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים.

יסוד  –אחד ממאמרי חז"ל שמבטא מאד חזק שיש בחירה חפשית 
הוא "הכל בידי שמים חוץ  –כל התורה כולה, כמו שהרמב"ם אומר 

יראת  –הכל ה' קובע וה' נותן, חוץ מיראת שמים מיראת שמים". 
צריך לעבוד בעצמו תפקיד שלך, של כל יהודי. כל יהודי השמים היא 

"יראת הוי' היא אוצרו". צריך  –על ה"אוצר של יראת שמים" 
ייגע ביראה כדי להגיע לשם. על זה גם שואלים אותו אחרי מאה התל

הוא אומר שאני נותן  –אבל כאן לכאורה יש משהו לסתור ועשרים. 
לך עשירות, ובתוך זה אני נותן לך גם יראת שמים. איך הוא יכול 

בחב"ד יש ווארט שמי שבא לרבי, לצדיק, ומבקש ממנו משהו לתת? 
על זה נאמר 'אל ישעו בדברי הבל'. האדם צריך לעבוד  –ברוחניות 

בכח עצמו. הצדיק יכול לעזור לו, להדריך אותו, אבל אתה לא יכול 
לבקש בדברים רוחניים פנימיים. אם כי מברכים כל ילד להיות חסיד 

את החשק שלך, אבל אי אפשר לתת לך מעוררים  –ירא שמים ולמדן 
אני  –את זה, אתה צריך לעבוד. אבל כאן הוא אומר שלכאורה לא כך 

 נותן לך עשירות ובתוך זה כולל יראת שמים. איך זה?
"הכל  –צריך לחזור למאמר המקורי ולפרש אליבא דווארט שלו 

בידי שמים חוץ מיראת שמים". איך נפרש? גם זה ווארט, כמובן. 
שנותנים לך  –שכל מה שאני נותן לך, כל מה ש"בידי שמים" נפרש 

שמים. הכל היראת הוא חיצוניות שמקיפה ועוטפת את  –מן השמים 
"חוץ מיראת שמים", ובתוך כל דבר שיורד מהשמים יש יראת שמים 
בפנים, רק שצריך לחדור פנימה כדי לגלות את יראת השמים. "הכל 

מים הוא חיצוני, "חוץ", "ליראת בידי שמים", וכל מה שניתן לך מהש
 שמים" הפנימית. כך אפשר ליישב בדרך של ווארט.   

  אב ע"ד(-)י"ב מנחם    
 

 
. "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים"

נכון להמשיך את החג הזה לפחות עד סוף החדש, אם לא עד יום 
אב שונה מבכל הכפורים ממש. כתוב שה"סיהרא באשלמותא" בחדש 

חדשי השנה. בכל חדש יש "סיהרא באשלמותא", אבל העוצמה של 
חמשה עשר באב לאחר הירידה של תשעה באב היא בעליה אין 
סופית, עד לעצמות ממש. זה מה שמתגלה בחמשה עשר באב, ואין 

תשרי, שלמותא" של שום חדש, כולל ניסן וכדוגמתו ב"סיהרא בא
ו"ט מדאורייתא, ואף על פי כן שב"סיהרא באשלמותא" שבהם יש י

חמשה עשר באב הוא יותר מהם. לכן כתוב ש"לא היו ימים טובים 
לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים", כולל גם החגים 
מדאורייתא. הרבי מוסיף ומדייק שהיות שכתוב "חמשה עשר באב" 
לפני "יום הכפורים" משמע שחמשה עשר באב הוא גם יותר מאשר 

 אב ע"ג(-)מוצאי ח"י מנחם                                      ם.יום הכפורי

 
יש אריכות בכתבי האריז"ל על  –שבת נחמו  – בפרשת ואתחנן

הפרשה )בשער המצוות ושאר הספרים( בענין מצות תלמוד תורה, כי 
כתוב בסוף הפרשה "ושננתם וגו'". כל הכוונות של תלמוד תורה 

 הן הנושא העיקרי.  –נמצאות בפרשת ואתחנן בכתבי האריז"ל 
הוא מאריך שם בענין הזכרון והשכחה. חוץ מיחוד הזכירה, שעוזר 
לזכור את הלימוד, הוא מסביר מהיכן באה השכחה. הווארט ששכחה 

הוא פנים בפנים עם התורה  –אם אדם אוחז בפנים באה מאחורים. 
אחור באחור  –הוא יזכור. אם האדם אוחז באחוריים של התורה  –

הוא ישכח. אם אני לומד  –בפנים( או פנים באחור )ויש גם אחור 
שאני תופס רק את האחור,  –תורה שהפנים שלי לאחור של התורה 

אני שוכח )שהרי מהרגע  –רק את השכל בלי פנימיות, בלי חסידות 
הראשון "העיקר חסר מן הספר"(. מי שמסתכל בפנים, שאוחז 

 ה("מנחם אב ע ')ו                 הוא יזכור.  –בפנים, לא ישכח אף פעם 


