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 דברים פרק ג פסוק כג 

 :ֵלאמֹר ַהִהוא ָ�ֵעת ְיקָֹוק ֶאל ָוֶאְתַחַ��
 י "רש

 מתנת לשו� אלא מקו� בכל חנו� אי� � ואתחנ�
�  לתלות לצדיקי� לה� שיש פי על א�. חנ

 וחנותי) יט לג שמות (לו שאמר לפי. חנ� מתנת אלא המקו� מאת מבקשי� אי�, הטובי� ה�במעשי
 כדאיתא, תפלה שנקראת לשונות מעשרה אחד זה אחר דבר. ואתחנ� בלשו� לו אמר, אחו� אשר את

 משלש אחד זה � לאמר :הנדר הותר שמא דמיתי ועוג סיחו� אר* שכבשתי לאחר � ההיא בעת :בספרי
 :לאו א� שאלתי תעשה א� שתודיעני עד מניח+ איני המקו� לפני משה שאמר מקומות

 

 ן "רמב
 ועוג סיחו� אר* כבוש הזכיר כאשר � ואתחנ�
 בעת צויתי יהושע ואת) כא פסוק לעיל (ואמר
 התחננתי כי, ש� אעבור לא אני כי הזכיר, ההיא

 לחזק אותי וצוה, אלי שמע ולא הנכבד הש� אל
 רמז � ההיא בעת וטע� :יעבור הוא כי יהושע את
 ', ה התאנ� בי ג�) לז א לעיל (שהזכיר הגזרה לעת

 אבן עזרא 
 הזכיר כאשר כי, התחננתי וכבר, הטע� � ואתחנ�
 עובר אינני כי בעבור, )כא (צויתיו ואמר יהושע
� כי בעבור, עמכ� לעבור לש� התחננתי כי, עמכ

 רבה לבקרי� וחדשי�, חקר אי� הש� לגדולת
 ):כג, ג איכה (אמונת+

 
 ועוג סיחו� שכבשתי הנזכרת בעת, "ההיא בעת "כי והנכו�. המעשה ביו� התחנה ש� נזכרה ולא

 לו נאמר כאשר זה והיה, השבטי� לשני האר* וחלקתי לישראל שניתנו בעממי� להלח� והתחלתי
 שרוכא. הזאת התחנה והתחנ� הדבר על רחמי� בקש אז כי, הזה העברי� הר אל עלה) יב כז במדבר(

 ש� שנזכר כמו, העדה על איש בשר לכל הרוחות אלהי' ה יפקוד והתפלל חזר, בקולו הש� שמע לא
 הזכיר וכא�, עליה נענה אשר התפלה ש� הזכיר אבל). כח פסוק להל� (יהושע את וצו וזהו). טז פסוק(

 :מתוכחותיו זה וכל, בעבור� אליה זכה ולא מאד עליו חביבה היתה האר* כי להודיע זה
 

  פרשת ואתחנן -ספר מי השילוח 
כי א� לפי ראות העי� נראה , ה לישראל אלו הדברי�"העני� שסיפר לה� מרע, בעת ההוא'  אל הואתחנ�

�כי באמת א� בהתנהגות . כ הבי� לה� שלא יחשבו שתפלתו היתה למג�"אעפי, שתפלתו לא הועילה כלו
�וכ� משמע מלשו� ,  בתפלתועל לה� כי פוהראה, וכ� בכל הדורות, אר* ישראל ג� ש� אני הרב שלכ

י שלח "תפלתו שגורה בפיו וזה ראיה כי הש' היינו שנעשה מלא תחנוני� והי, ואתחנ� שהוא מלשו� התפעל
ה "היינו א� אחר שנשבע הקב, וזה רומז בעת ההוא, כ בטח לא חזרה ריק�"וא, לו אתעורותא להתפלל
ב� '  בחזקיה מל+ יהודה שאמר לישעיאיתאפלה כמו דע מת"כ לא מנעתי א"אעפ, י"שלא יכניס אותי לא

' שאי� ל+ דבר שעומד בפני הרחמי� ולמדו ש� הגמ', אמו* כלה נביא+ וצא כ+ מקובלני מבית אבי אבא וכו
ולא יתרשל א� שנראה לו , לאד� שו� מניעה מלהתפלל' דבר חוצ* בינו לבי� הקיר היינו שלא יהי' שלא יהי

כ לא "י שידמה לאד� שאי� לו ישועה ממקור אעפ" החיי� ואעפור קיר הוא מקכי. 'כי יצא הגזירה מה
 :ע מ� הרחמי�"ימנע א

 
  מהדורא קמא סימן צט -ן "ספר ליקוטי מוהר

6ְ+ ִא� , ְתָ�ַרְ+ ָה5ָד� ָצִריְ+ ְלִהְת3ֵ4ַל ִ�ְדֵבק2ת 1ָד0ל ְלַהֵ/� ִיְ.ִהֵ�ה ):ְ.ָבִרי� ג(ָ�ֵעת ַהִהיא ֵלאמֹר '  ֶאל הָוֶאְתַחַ��
 יֵמ6ַחר 7ֵֶאינ0 ָיכ0ל ְלַכ�2ֵ 8ָָרא2, 6ל יֹאַמר ֵאיִני ִמְת3ֵ4ַל 8ְָלל. 7ֵֶאינ0 ָיכ0ל ְלִהְת3ֵ4ַל ִ�ְדֵבק2ת, ִלְפָעִמי� ֵי7 ֵעת

ֶ�ֶלת, 2ְלִהְת3ֵ4ַל ִ�ְדֵבק2ת ַעל ַרִ�י :): ְ�ָרכ0ת לד(ִזְכר0ָנ� ִלְבָרָכה , ינ22ְכמ0 57ְֶמר2 ַר�0ֵת, ְוַהְ;ִפ3ָה ֵאיָנ: ְמק9
ָ�ל ְוִא� ִפי5ַמר ָלֶה� ִא� 7ְג2ָרה ְ;ִפ3ִָתי ְ�' 5ְמר2 ל0 ְוכ2' ֲחִניָנא ֶ�� .0ָסא 7ֶָהָיה ִמְת3ֵ4ַל ְוכ2  י0ֵדַע ֲאִני 7ֶה2א ְמק9

ֶ�ֶלת, 7ֲֶאַזי ַהְ;ִפ3ָה 7ְג2ָרה 2ְמר9ָ=ה ְ�ִפיו, ִא� ִ�ְדֵבק2ת, נ2ְוֶזה2 ַעל ֶ.ֶרְ+ 57ֶַמְר. 'ָלאו י0ֵדַע ְוכ2 ַחס , ְוִא� ָלאו. ְמק9
�. ְוִא� לֹא י2ַכל ְלִהְת3ֵ4ַל ִ�ְדֵבק2ת 8ָָרא2י. ֶא3ָא ִיְת3ֵ4ַל ָ;ִמיד, 6� ַעל 4ִי ֵכ� 6ל יֹאַמר ָה5ָד� �8ֵ. ְלֵהֶפְ+, ְו7ָל0
 :ֲאַזי ַיֲעֶלה 8ָל ַהְ;ִפ03ת ִע� ַהְ;ִפ3ָה ַהִהיא 7ִֶהְת3ֵ4ַל 8ָָרא2י, 8ִי ְ�ֵעת 7ִֶ<ְת3ֵ4ַל ִ�ְדֵבק2ת 8ָָרא2י. ל ְ�ָכל 8ֹח0ִיְת3ֵ4ַ
נ2 ְ�ֵעת 7ֶֶאְז8ֶה ְלִהְת3ֵ4ַל ַהְי, ָ�ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר. ֵ�י� ִ�ְדֵבק2ת ֵ�י� 37ֶֹא ִ�ְדֵבק2ת, ָ;ִמיד'  ָוֶאְתַחַ�� ֶאל הְוֶזה

7ֶַהְ.ָבִרי� ֶנֱאָמִרי� 2ְמר9ִ=י� ְ�ִפיו ֵמֲחַמת , ְוַהְינ2 ָ�ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר. 7ֶה2א ְ�ִחיַנת 7ְג2ָרה ְ;ִפ3ִָתי ְ�ִפי, ִ�ְדֵבק2ת
 :ל"ל ַעד ַעָ;ה 5�ַ8ַז ַיֲעֶלה 8ָל ַהְ;ִפ03ת 7ִֶהְת3ֵ4ַ, 7ִֶ@ְת3ֵ4ַל ִ�ְדֵבק2ת
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