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תשפ"א   ואתחנן   פרשת 

קוטן  והנה  ברמז.    דרוש כפי  לבאר 

הלא   ופלא,  הפלא  שבאמת  מה  הבנתי 

בודאי  הנביאים  אבי  ע״ה  רבינו  משה 

שלא תקובל תפלתו, ולמה לו    יודע  היה

התורה  הלא  גם  כך.  כל  להפציר 

ת ומה שכתוב בה יש מזה  הקדושה נצחי

נמצא לדורות,  שכתוב    לימוד  מה 

צריכים   הקדושה  בתורה  הפצרותיו 

ה, ומה בא דה ללמדני.  זד מ אנחנו ללמו

העבודה   סדר  ללמדני  דבא  לומר  יש 

ענין   על  מלעיגין  שיש  הזה,  בזמן 

התפלה, שהיא נוסח תמידי, ומה נפשך  

אם מועיל תפלה, צריך להושע בתפילה  

אכן  להתפלל.  לו  מה  לאו  ואם  אחת, 

״פ שידע כשנראה שמשה רבינו ע״ה אע

מקום   מכל  תועיל  לא  שתפלתו  בודאי 

ואתחנן   כמנין  תפילות  תקט״ו  התפלל 

י(. כמבואר ברז״ל     )דברים רבה פי״א, 

נלמד מזה שאפילו הפלה שאינה נענית  

ענין אחר, ואם כן    הזאי  עכשיו, פועלת

אע״פ  יום,  בכל  תפלתינו  גדול  לצורך 

הפעולה   שתפעול  רואים  אנחנו  שאין 

חנו מתפללים עליה, אע״פ כן צריך שאנ

ח״ו   ריקם  חוזרת  שאינה  להאמין 

לגמרי, וכשיגיע הזמן, נראה ונבין כמה  

התפלה,   לנו  הביאה  טובה  פעולה 

ז״ל   מד,  כאומרם  לעולם   ב()סנהדרין 

ישמרינו.  ה׳  לצרה,  תפלה  אדם  יקדים 

עת ההוא לאמר, בועל כן ואתחנן אל ה׳  

התיבות  עם  תיבות  וסופי  ראשי 

אל תרופה, שמצינו  שרה אוהב י גימטרי

שאין   גדולה  בצרה  ישראל  בני  שהיו 

הנביא   שצעק  יואל,  הנביא  בימי  כמוה 

כי גדול יום ה׳ ונורא מאד ומי   )ב, יא(

יכילנו, וגם עתה אמר ה׳ שובו עדי ויש  

לומר  לו  היה  עתה  וגם  מהו  לדקדק 

שתפלת   לומר  יש  לדברינו  אך  ועתה, 

פעלה   שקדמה,  ע״ה  רבינו  משה 

כן שתועי על  תשובה,  עכשיו  להם  ל 

אמר וגם לרבות תפלת משה רבינו ע״ה 

להם   עכשיו  זה  היה  לצרה,  שקדמה 

ז״ל   כאומרם   יג,ב(   )מגילהלתרופה, 

כן  אם  אלא  לישראל  מכה  הקב״ה  אין 

בורא להם רפואה מקודם, ועל כן שאר 

יבות  ת  האותיות גימטריה תקצ״ג, ראשי

יהי  ב כן  אמן  צ׳רה,  ק׳ודם  ת׳רופה  ׳רא 

 )עמ' כא(                                 רצון:

  ה׳ בעת ההוא לאמר,ואתחנן אל  סוד.  

לכאורה  דהלאמר  דקדקו  המפרשים 

דברי  פי  על  לומר  ויש  כמיותר, 

שמות.    האריז״ל פרשת  המצות  )שער 

ג ג׳  רוח  בשער    םעי׳  תיקון  הקדש 

לתלמיד  בשבחין  אזמר  ובביאור 

שם   ״ל(זהארי בו  שרמוז  מקום  שכל 

שמות או  אסור   הקודש  מלאכים 

זה   ברעיון.  לכוון  אלא  בפיו  להזכירם 

וי׳  אקי״ק  פעמים  די׳  ידוע  כאן,  רמוז 

עת   גימטריה  הויה  שער  פעמים  )עי׳ 

תפלתי ״ואני  שבת  מנחת   (,"הכוונות 

ובארץ,   בשמים  נוטריקון  ההוא  גם 

וזהו   הדעת,  שם  הוא  תיבות  והראשי 

שמות   בכונת  ה׳  אל  ואתחנן  שאמר 

מר לא  , לאהקודש שגימטריה עת ההוא

 )עמ' כב(      באמירה אלא בכונה כנ״ל:

ההוא,ואתחנן  דרוש.   בעת  ה׳    אל 

שכבשתי ארץ סיחון   פירש רש״י לאחר

ותמה  הנדר,  הותר  שמא  דמיתי  ועוג 

ור אליהו אם כבר הותר הנדר שוב זיבא

לע״ד  ונראה  בתפילה.  צורך  אין 

כע הוא  דמיתי  דידוע דפירוש  רמז,  ין 
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 office@rabbidg.comלהנצחה ועוד פרטים להתקשר ל 

מט,   כל    ב()יבמות  ע״ה  רבינו  דמשה 

לא  דנהרא,  באספקלריה  היתה  נבואתו 

בהם   שכתיב  הנביאים  )הושע  כשאר 

יא( ומשה    יב,  אדמה,  הנביאים  וביד 

ברורים.  דברים  הכל  ידע  ע״ה  רבינו 

על  )ברכות לב, א(  אמנם כאומרם ז״ל  

י(פסוק   לב,  לי,    )שמות  הניחה  ועתה 

תלוי שבו  רמז  לו  אם   שנתן  הדבר 

יסכים  שהקב״ה  יפעול  עליהם  יתפלל 

ולא  דמיתי,  שאמר  וזהו  נדרו.  להתיר 

היה לי דבר ברור, על כן חשבתי שזה 

לארץ  כניסתי  על  שאתפלל  לי  רמז 

שאשאר  הקב״ה  יסכים  ואז  ישראל 

לארץ  שאכנס  נדרו  ויתיר  בחיים 

 ' כה()עמ                               ישראל:

ההוא  ואתחנן  דרוש.   בעת  ה׳  אל 

אל לך  רב  אלי  ה׳  ויאמר  גו׳   לאמר 

פ״ב,  ובמדרש    תוסף, רבה   (ו)דברים 

הכתוב  שאמר  זהו  תנחומא  רבי  אמר 

ועשיר  משה  זה  רש,  ידבר  תחנונים 

עשירו של    ידבר עזות זה הקב״ה שהוא

היהודי   והעיד  עזות.  אותו  ענה  עולם 

מרבי   דרשו  שמשמים  זי״ע  הקדוש 

תנחומא שיגלה כונתו שקרא לה׳ עשיר  

ע״ה  רבינו  שמשה  ופירש  עזות,  יענה 

ה׳ רב לך,  רצה   לו  ואמר  להיות משיח 

ע״י זה הוסיף רבי תנחומא תיבת עזות,  

רות,   בעז  צירוף  עזות,  עם  רב  היינו 

שורש   ע״ה  המלך  דוד  יולד  שמהם 

המשיח, ודברי פי חכם חן ושפתים ישק  

 (כה )עמ'            משיב דברים נכוחים.

ה׳,  ואתחנן  דרוש.   תיבות אל  ראשי 

לאמר,ב.  בטוגימטריה   ההוא    עת 

גימטריה   תיבות  ונה  כה.  לב הראשי 

מהקב״ה   בקש  ע״ה  רבינו  שמשה 

ג נשמתו  זשישנה  בזכות  לטובה  דינו  ר 

)ראה לקוטי תורה  שהיתה הטוב מהבל  

 )עמ' כו(                                קרח(:

ולא    אל ה׳ בעת ההוא,ואתחנן  דרוש.  

י  פירש איזה עת. ויש לומר על פי דבר

ע אבינו  יעקב  בדברי  ״ה המפרשים 

לא עת האסף המקנה,    ז()בראשית כט,  

אם לא הגיע זמן ביאת המשיח, לאסוף 

פנים   כל  על  מגלותם.  ישראל  בני  כל 

פרנסה  ה׳  יתן  רעו,  ולכו  הצאן  השקו 

גם  לומר  יש  זה  וכעין  ישראל.  לבני 

הויה  כאן,   בעת אל  ז״ן,  גימטריה 

 ההוא, לשון נסתר, בשעה שבני ישראל

הקודש   ורוח  נבואה  ואין  בגלות,  יהיו 

ב(, ט,  יתן    )יומא  ״זן״  פנים  כל  על 

 )עמ' כו(   הקב״ה פרנסה לבני ישראל:

אלקים,הבעת  דרוש.   ה׳  לאמר    הוא 

שבעת הגלות המר שהקדושה מסותרת  

להכיר  שיוכלו  ישראל  לבני  ה׳  יעזור 

בשם   המרומזת  הטבע   אלקים שכל 

גימטריה    להויה בטילה  הטבע,  שהוא 

שעל ידו מנהיג הקב״ה עם בני ישראל 

שונאיהם  ומפיל  הטבע  מדרך  למעלה 

 )עמ' כז(                             לפניהם:

פליאה   דרוש. לו    מדרש  אמר  ואתחנן, 

ק אלקים  דכתיב  הקב״ה  )שמות  ראתיך 

ראה נתתיך אלקים לפרעה, ואתה    ז, א(

רוצה לכנוס לארץ ישראל. ותמוה, ויש  

 )סוטה יד, א(לפרש על פי אומרם ז״ל  

. ואמרו  ו'וכי לאכול מפריה היה צריך כ 

ב(רז״ל   קי,  בארץ   )כתובות  הדר 

אלוקה   לו  שיש  כמי  דומה  ישראל 

לו  שאין  כמי  דומה  לארץ  ובחוץ 

שזו היתה כונת משה  אלוקה, ויש לומר  

כדי  ישראל  לארץ  לכנוס  ע״ה  רבינו 

שיהיה לו בחינת יש לו אלוקה, והשיבו  

שהרי  לזה  צריך  לא  אתה  הקב״ה 

בחוץ  שהיית  והגם  אלקים,  קראתיך 

 לארץ היית בבחינת יש לו אלוקה:

 )עמ' כז(


