 -תוכן השיעורים -

פרשת ואתחנן
שנה א' ,גליון ל"ב

נאמר לקראת פרשת ואתחנן תש"פ
ומופיע כעת לקראת פרשת ואתחנן תשפ"א
מתוך מאגר שיעורי קול הלשון

תיאור מפורט ותמציתי בשפה קלה בהירה וקולחת של תוכן שיעורי פרשת
השבוע כפי שנמסרו במערכת קול הלשון.
עם פירוט מדויק של דרך הגישה לשמיעת כל שיעור ושיעור במלואו
במערכת קול הלשון.
תועלתו מרובה ,לשומעי השיעור -לשמור משנתם בדרך קצרה ,למעונינים
לשמוע -לדעת תוכן כל שיעור שיוכלו להאזין למה שליבם חפץ ,ולכלל
הלומדים -ללמוד לראשונה את כל הנאמר בשפה קצרה וברורה.

פרשת ואתחנן תשע"ט  -שיעור א'

כוח הראיה לטוב ולמוטב  /אתה החילות  /אל תוסף דבר אלי  /כוחה של תפילה  /אף
אתם בחינם
תיאור מפורט של תוכן השיעור בקצרה:
כוח הראיה  /אעברה נא 'ואראה'  -ראייה מעניין הכניסה ,חיבור לארץ  /דברי הגרי"ש בענין 'ראיית'
בארה של מרים והוספה בזה  /ראיית אותיות הס"ת וראיית צדיקים  /דברי הספורנו ביעקב ובני יוסף
שחיבקם ונישקם חליפי הראיה  /הארה למעשה בענין שמירת העינים לעת הזאת ימי ביה"ז  /דברי
הת"י בשכר המגיע בזה ועת רצון לעת הזאת  /הדרכה האיך נכון לנהוג בשמירת העינים להועיל.
אתה 'החילות'  /דברי המדרש וביאור חנוכת התורה וספר קול יהודה בזה.
כוח התפילה  /אל תוסף דבר אלי  /בהגר"א בזה ועוד ביאור מהמהריל"ד ובקו"ש קידושין (דף כב) /
עוד ביאור בזה וסגולת תקט"ו תפילות כמנין ואתחנן להועיל  /אל תוסף ולא אמר אף אם תוסף לא
אשמע  /הארה מזה ואריכות דברים שכוח התפילה להועיל חוק טבע במציאות  /הארת הגרח"ש לזה
מתפילות ישראל למנוע מיתת משה בכוח  /פשטות התפילה להתקבל אא"כ נתחדשו סיבות למנוע /
לה"פ :סתם תפילתי ,סכותי 'בענן' ,וגזרת תענית על שלא נתקבלו התפילות כמו על עצירת גשמים.
כוח התפילה  /קרובים אליו כה"א בכל קראנו אליו  /דברי הירושלמי (סוף ברכות) כאדם המדבר באוזן
חברו  /כוח התפילה להועיל בבואה מתוך הרגשה זו  /מעשה מהסטיפלער להשכיל בזה ומדוע המונח
השגור :לקרוע את השמים בתפילות אינו מדויק  /בכל קראנו אך אם יקראו באמת וביאור מכוון אמת
בזה  /דברי הר"י בטעם סמיכות גאולה לתפילה וגמרא ר"ה (דף יח) ופרש"י  /סכות 'בענן' דברי ריו"נ
אייבשיץ בזה הובא בספר אורחות יושר  /מעלת התפילה בנץ להתקבל ומדברי רי"א והגר"א על מעלת
הנץ בכותל.
כאשר ציוני ה"א  /דרשת חז"ל אף אתה בחינם  /ביאור הגרי"ש בסתירת לה"פ :אמת 'קנה'.

גישה ישירה לשיעור במערכת קול הלשון .בלי לחפש ולדפדף בין השיעורים במערכת.
מתקשרים לקו קול הלשון במספרים הרגילים והישירים .מקישים מיד כוכבית סולמית #
ואחריו את מספר השיעור  | 53007ולסיום סולמית #

להצטרפות לקבלת הגליונות והשיעורים:
0509127078

N0527683029@GMAIL.COM

פרשת ואתחנן תשע"ט  -שיעור ב'

עין טובה  /המתפלל ולא נענה  /ונשב בגיא  /חכמתכם לעיני העמים  /לבלתי עברי
את הירדן  /זכירת מעמד ה"ס  /על חייו לא חס  /אשר צוך ה'  /ולא ידברון  /ובקשתם
ומצאת  /וזאת התורה אשר שם משה
תיאור מפורט של תוכן השיעור בקצרה:
עין טובה  /אעברה נא 'ואראה' את הארץ 'הטובה' ודברי הספורנו בזה  /כוח הבטה בעין טובה על
הזולת ונכסיו להמשיך להם ברכה  /מעשה מהגרש"ז בזה והארה להשכיל בשכר מכ"מ למתרגל בזה.
אל תוסף  /מדרש תנחומא ודברי ספר עשר קדושות בזה  /הארה להשכיל בתפילה שלא נתקבלה
ומידת הדין מתוחה לטוב האמיתי העתיד מזה גופא  /מעשה להשכיל בזה מהגראי"ל אודות הח"ח.
ונשב בגיא מול בית פעור  /רמיזת הר"ש אוסטרופלר בזה.
חכמתכם לעיני העמים  /דברי חז"ל דהיינו חכמת חישוב המזלות  /לבאר מדוע דווקא בזה מכירים
או"ה בחכמת ישראל ,מקורות ודוגמא לזה.
רק השמר לך וכו' ופרש"י  /הארה להשכיל בזה.
התאנף בי על 'דבריכם'  /דברי המש"כ בשייכות לבלתי בא משה אל א"י לפרשת איסור הגשמה
וע"ז  /לבאר בזה פרש"י דאף עצמותי אינם עוברים  /הארה להשכיל מזה לאופן התפילה הראוי בקברי
צדיקים  /עוד דברים אגב אורחא בענין קברי צדיקים  /לפרש ענין חטא מי מריבה לפרש"י והרמב"ן
בענין זה.
זכירת מעמד ה"ס  /הארה מלה"פ לחומר הענין בזה.
ויצונו וכו' 'לחיותנו'  /ע"ה על חייו לא חס בפסחים (דף מט / ):דברים בענין הציונים בזה.
אשר לא יראון וכו'  /לא הוסיף ולא ידברון בהגר"א בזה.
ובקשתם וכו' ומצאת  /פתח בלשון רבים וסיים בלשון יחיד בהגר"א בזה.
אז יבדיל משה ופרש"י  /לבאר כלפי זה המשך לה"פ :וזאת התורה אשר שם וכו' וההוראה שהארה
לישראל בזה  /ביאור הכלי יקר והוראה להשכיל בדרכי העבודה כי העיקר העשיה וההשתדלות ולא
התוצאות  /עבודת ה' כפועל ולא כקבלן ואמרת הגרי"ס בזה  /הארת הסטייפלער בזה ממ"ש באברהם
ששב למקומו אחר תפילתו על סדום  /הרוגע הנרכש בגישה מתוך הכרה זו  /ביאור נוסף בהארת משה
להשכיל בזה מדאגתו בסוף ימיו לשולי המחנה הרוצחים  /הרחבת דברים ביחס הנדרש לתלמידים
הנזקקים לעזר וסיוע יתר על המצוינים  /רמיזת הענין בדרך צחות בסוגיא דחזקת הבתים  /נבואת
יחזקאל פל"ד הוראה למעשה בזה והצורך לכל מלמד ללמוד ולידע פרק זה.
גישה ישירה לשיעור במערכת קול הלשון .בלי לחפש ולדפדף בין השיעורים במערכת.
מתקשרים לקו קול הלשון במספרים הרגילים והישירים .מקישים מיד כוכבית סולמית #
ואחריו את מספר השיעור  | 53011ולסיום סולמית #

להצטרפות לקבלת הגליונות והשיעורים:
0509127078

N0527683029@GMAIL.COM

פרשת ואתחנן תשע"ט  -שיעור ג'

טעויות שר אדום  /אנוכי מצוך היום  /קדלי דחזירי  /טמטום הלב במאכלות אסורות
בהתר  /ועשית הישר והטוב  /ועוד
תיאור מפורט של תוכן השיעור בקצרה:
את בצר  /רמיזת ספר 'נעים תהילות ישראל' לטעות שרו של אדום בלשונות המקראות כאן.
ואתם הדבקים בה"א  /רמז בלה"פ בזה.
אנוכי מצווך היום  /הארה להשכיל מלה"פ בזה איך לגשת נכונה לכל מצווה  /בהקדם תיאור הגישה
הראויה בזה עפ"י מעשה מהגרי"ז ומהגר"מ זמבא בתחילת המלחמה העולמית  /לראות כל מצווה כאילו
היא יחידה וניתנה ביום זה לו לבדו  /רמיזת כל אלו בלה"פ בזה  /דברי הגר"א פילץ בחידוש של הרב
שך בצוואתו לייחס חשיבות וגישה נכונה למחשבה ומשנה אחת  /לחיות בשעת העסק בה כאילו זהו
כה"ת כולה והנהגתו בשיעוריו בזה למעשה  /טעות הגישה בשעת הלימוד שהיא טיפה מהים הגדול /
מעשה רב מהגרש"ר בזה והרווח העולה מגישה זו להערכה נכונה חיות וסיפוק  /הארה בדומה לזה כלפי
עשיית חסד ותפילה.
ואהבת וכו' בכל נפשך  /דברי ר"ע ותלמידיו בשעה שנעקדה"ש  /ביאור הר"ש אוסטרופלר בלשון
'עד כאן'  /ביאור מ"ש :מתי יבוא 'מקרא זה' לידי 'ואקיימנו'.
בתים מלאים כל טוב  /התר קדלי דחזירי  /ביאור המש"כ בלה"פ שכן ל"י להם מזה טמטום הלב /
נידון האחרונים כה"ג במאכ"א שהותרו לאיזו סיבה  /שקו"ט עם הגרי"ש אם אפשר לה"ר לזה מדברי
המש"כ כאן  /לתלות במחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בסיבת ההתר בקדלי דחזירא  /חלוקה בזה בין
טמטום הלב המגיע איסור אכילה ובין טמטום הלב שבא מטבע האכזריות של בהמות טמאות  /ביאור
הגרי"ש בטעם ההתר לדעת הרמב"ן.
ועשית הישר והטוב  /נקרא ספר דברים ספר הישר מלה"פ הזה למ"ד ומדוע  /תואר ישר בלשון
בנ"א לעומת מעלתו בלשון התורה  /ביאור לה"פ :הא' עשה את האדם 'ישר' ,ודברי הרמב"ם (סוף שו"י)
בזה  /ביאור סיפא דקרא :והמה ביקשו חשבונות רבים  /כל גדו"י נשתבחו במידת הישרות עובדות
מהח"ח הסטייפלער הגראי"ל ולהבחל"ח הגרח"ק  /המצוות עשה בזה מדברי הרמב"ן  /ביאור לה"ת:
ודבקנו במצוותיך ,ודבקנו במעשים טובים  /לה"ב :לגדלו לתורה חופה ואח"כ מעש"ט.

גישה ישירה לשיעור במערכת קול הלשון .בלי לחפש ולדפדף בין השיעורים במערכת.
מתקשרים לקו קול הלשון במספרים הרגילים והישירים .מקישים מיד כוכבית סולמית #
ואחריו את מספר השיעור  | 53016ולסיום סולמית #

להצטרפות לקבלת הגליונות והשיעורים:
0509127078

N0527683029@GMAIL.COM

פרשת ואתחנן והפטרת נחמו תשע"ט  -שיעור ד'

הכוונה בעשית המצוות ושכרן  /נחמו נחמו  /וכל בשליש עפר הארץ  /מי ברא אלה /
בזרועו יקבץ ובחיקו ישא
תיאור מפורט של תוכן השיעור בקצרה:
שכר מצווה  /ומשלם לשונאיו אל פניו  /דברי חז"ל בשכר ג' פסיעות של נ"נ  /ביאור איך יש שכר
בעוה"ז ההולם למצווה /תשובת הח"ח כיון דאף ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון מדוע א"ל
שכר כה"ג  /שכר מצוות לפי כוונת פועלן ועל איזה שכר  /שכר מצוות משלם בכוונה לעשות נח"ר
ורצון ה'  /דברי הרמב"ם בפיה"מ (סו"מ מכות) בהא דריבה להן תו"מ  /תכלית המצוות בכוונת שכרן לצורך
הדיוט  /ובכוונת עשייתן לש"ש הוא לצורך גבוה כביכול  /לבאר כלפי זה לה"פ :יודך ה' כל מעשיך,
'וחסידך' יברכוך  /המכוון לעשות מצווה ובאונס טעה ועשה עבירה אם יש לו שכר מיהת?  /רמיזת
הגר"ש אריאלי לדברי הרמב"ם הנ"ל בלה"פ :ויצונו ה' וכו' וצדקה תהיה לנו וכו'  /משמעות לזה מהת"י
ספורנו ואבה"ע ודברי הפסיקתא.

הפטרה
וכל בשליש עפר הארץ  /איך יתפרש המקרא בזה למ"ד שרביע העולם הוא יבשה  /ביאור דודי
הגרש"ם ועוד ביאור בזה  /עוד רמז בלה"פ בזה לדברי הגר"א (סו"מ כלים).
וראו מי ברא אלה  /רמיזה בלה"פ בזה לאברם אבינו שמעצמו הכיר את בוראו כענין רישא דקרא.
כרועה עדרו וכו' בזרועו יקבץ וכו'  /תיאור התממשות נבואה זו בבע"ת בדור זה האחרון  /כמה
מעשים בזה.
נחמו נחמו עמי  /דברי ר"ס גאון בזה.

גישה ישירה לשיעור במערכת קול הלשון .בלי לחפש ולדפדף בין השיעורים במערכת.
מתקשרים לקו קול הלשון במספרים הרגילים והישירים .מקישים מיד כוכבית סולמית #
ואחריו את מספר השיעור  | 53018ולסיום סולמית #

להצטרפות לקבלת הגליונות והשיעורים:
0509127078

N0527683029@GMAIL.COM

פרשת ואתחנן תשע"ט  -שיעור ה'

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים
תיאור מפורט של תוכן השיעור בקצרה:
ט"ו באב ויוהכ"פ /לא היו כהמה יו"ט לישראל  /יוהכ"פ לפי שהוא יום סליחה ומחילה וניתנו בו
לו"ש ט"ו באב לפי שפסקו מתי מדבר למות בתענית (דף ל / ):אף שפסקו לפי שתמו כקושיית הפר"ח
בשמחת ל"ג בעומר ובבהגר"א שם  /לפי שחזר להתייחד הדיבור 'וחזרה חיבתן' כפרש"י.
ט"ו באב ויוהכ"פ  /לא היו כהמה יו"ט לישראל שזכו בהם לקירוב שלאחר הריחוק  /ביוהכ"פ נסתלק
חרון אף העגל ובט"ו חרון אף המרגלים  /שמחת וצער הנשמה בהתקרב לבוראה ולהפך בהתאמה ועל
כולנה השמחה בקירוב לאחר הריחוק  /אה"ר אהבתנו בלו"ר חמלה 'גדולה ויתרה' בלו"ש בהגר"א
בסידורו  /כה"ג שמחת יוהכ"פ בכל שנה והשלמת הריצוי בסוכות  /והריצוי תכלית רצון הצדיקים
כמו"ש הר"י  /הוקבעו לשמחת נישואין בסוגיא שם שהוא מענין קירוב שלאחר הריחוק משעת היצירה.
ט"ו ויוהכ"פ  /יום חתונתו זה מתן תורה יום שמחת ליבו זה בנין ביהמ"ק השלישי שיבנה ב"ב במשנה
שם (דף כו / ):יוהכ"פ בנין המשכן עדות שנתכפר העגל ט"ו באב בנין הבית השלישי עדות לכפרת
המרגלים  /העגל ומרגלים שורש כל הגלויות וחורבנות הבית  /העגל בי"ז תמוז והמרגלים בת"ב /
שורש חטא העגל בע"ז ועריות כשורש חורבן ב"ר באלו ביומא (דף ט / ):שורש חטא המרגלים בלשה"ר
ושנאת חינם מהעדר אמונה וביטחון כשורש חורבן ב"ש ביומא שם  /נזכה ונראה בבנין הבית ולהתקרב
לבוראנו.

גישה ישירה לשיעור במערכת קול הלשון .בלי לחפש ולדפדף בין השיעורים במערכת.
מתקשרים לקו קול הלשון במספרים הרגילים והישירים .מקישים מיד כוכבית סולמית #
ואחריו את מספר השיעור  | 53021ולסיום סולמית #

להצטרפות לקבלת הגליונות והשיעורים:
0509127078

N0527683029@GMAIL.COM

