
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 שבועהת הגיגים מפרש

 )כה 'גדברים ("  את הארץ הטובהאעברה נא ואראה"  )כג 'גדברים ("  בעת ההיא לאמר'תחנן אל הוא" 
  )וכ 'גדברים (" בר הזהבד ודע  יאלאלי רב לך לא תוסף דבר ' ויאמר ה"
, "י משהבדלא כ� ע"אתה קראתני משה עבדי שנאמר , רבו� העולמי�, אמר משה: באומא מונחרש תבמד 

 צאלא א", בני�את תורת� ואת  ואני אהבתי אות� �" וא� אמר יאמר העבד אהבתי את אדני"ובתורת� כתבת 
 ,של הפסוק את החלק שני עימיאנא קיי� , משי� לעובד�כנס לאר� ול אלא להמותא ל אני מבקש ל�" חפשי

השופט "וכי  , השיב לו על טענותיו'טענה חזקה היא ולא מצינו שה רה ולכאו". דו לעול�בוע... והגישו אדוניו"
שעבד עברי אינו " אמר העבדיא� אמר ו" דורשת מהפסוק )ושי� כבידק( ראהגמ, אלא? "כל האר� לא יעשה משפט

חזור תאל  �" ודאל תוס% דבר אלי ע" � משה ,ה"בקה וזהו שאמר לו ,)פעמיי�(חזור ויאמר ע עד שיאמר וירצנ
  )�יקדיסל "רימה(                . שוב על אמירה זו כי גזרה היא מלפני

 

   )כט 'דדברים (" נפשך לבבך ובכל  כי תדרשנו בכל, ומצאתלהיך-א 'ה ובקשתם משם את"
    )ל 'דדברים (" להיך ושמעת בקלו- א'ה ושבת עד... בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה"

 שישראל עושי� מעצמ� שיכירו תשובהיש , כי יש שתי דרגות תשובה"פסוקי� סמוכי� אלו מלמדי� אותנו שני 
  " האויב ויצעקו מכאב לבלה�אשר יצר , ויש תשובה שעושי� על ידי יסורי�,  יצר�ויכופוחיוב� ע� הבורא 

ובקשת� : "על זה אמר משה, קבלת ייסורי�ר� בצוללא , מרצונו החופשי' הפסוק הראשו� מדבר על השב אל ה
 כ� שיש בידלמרותו, "ומצאת "י�ואז מובטח לשבלהיה� � שיתעוררו הלבבות לחיבת א� "להי��א' מש� את ה

 פטורי� את� היות ושבת� מעצמכ�, א% על פי כ�, " אחרי�להי��אועבדת� ש� :"שנאמרעבירות חמורות 
 היא תשובה שלימה בכל לב ובכל כזותשובה , "כי תדרשנו בכל לבב� " לכ�והטע�,  לכ� התשובהודי, �ימייסור
, זאת אומרת, "'עד ה ושבת"רק אז ו" בצר ל� ומצאו�:" משהאמר, �יהייסור תשובה הבאה מצד וכנגד  .נפש

 �יהייסורבאמצעות רק כי , "בכל לבב�"כא� לכ� לא הזכיר ו, לוהי��קבלת גרמו ל� לשוב אל א אשר �יהייסור
) ברכות ה( " ממרקי� העונות�הייסורי"כי , ו שעברו עלי�יהייסור �משלימיהתשובה במעלת את החיסרו� ו, הוא שב

 ")אור החיי�"מעובד לפי (             . ומטהרי� את הנפש
 

 )מג' דברים ד(" בצר במדבר בארץ המישר לראובני את"
  )מד' דברים ד(" שם משה לפני בני ישראל אשרוזאת התורה "

וראיה מהגמרא במועד " תהמוו ואפילו ממלא� מקלטמכא� שדברי תורה ה�  "ל"ות הפסוקי� דרשו חזמסמיכ
המספרת על רב חיסדא שהגיע זמנו למות א� מלא� המוות לא יכול היה להתקרב אליו היות ורב .) כח(קט� 

ב חיסדא  ארז שהיה בחצר וזה גר� לרע� חיסדא למד תורה ללא הפסקה עד שבתחבולה שבר מלא� המוות
מה : "אומר המדרש, ועוד. ורק אז יכול היה מלא� המוות לקחת את נשמתו, עקב הרעש, להפסיק מלימוד התורה

שערי מקלט אינ� ,  יותר מערי מקלטמצלתולא עוד אלא שהיא ,  מ� המיתה א% התורה כ�מצילותערי מקלט 
,  בטלו ערי מקלט להיכ� אנו בורחי�א�משה אמרו ישראל ל. "והתורה בי� שוגגי� בי� מזידי�, שוגגי�קולטות אלא 

 )רבנו בחיי(           ) משלי ג("  למחזיקי� בההיאע� חיי� " :הדא היא דכתיב, "וזאת התורה" שנאמר, לתורהאמר לה� 
 

  )ב' דדברים ( "וא תגרעו ממנול... לא תוסיפו"
כי " ורעולא תג... לא תוסיפו "� ה לטהר את האד� מכל הרע שבו ולפיכ�בא תרופה ש� היא ס� חיי� רה התו

 ) יונת� אייבשי�' ר(. מזיקה�ה גדולה יד אינה מועילה ומ�מידה קטנה , � כפי שנרשנו� הנכו�יהמתרופה יש לקחת לפי 
 

   .  ה.ב.צ.נ.ת אב 'כא ע"נלב   ל"ז מזל בת חמו בן סימונה מרת נ"לע  

 14  מס עלון ד"בס

    ננננ""""העלו� מוקדש לעהעלו� מוקדש לעהעלו� מוקדש לעהעלו� מוקדש לע
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג ל" זק בנימין בר שוריןצחי             ל" זיצחק בן חמו בר אסתר

   ז"ניסן תשס' ע יא"נלב                                     ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב                                             ה"תשס' אדר ב' ע יג" נלב
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 ח" תשסאב' טו
 "ואתחנן ": השבועפרשת
  " נחמו עמיונחמ ":הפטרה

  yosbh1@gmail.com: נא שלח מייל לכתובת זו , לקבלת העלון ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלך

 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"

 ברק-בני



 

 )לד' דברים ד(." ..להים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות- הנסה אאו" 
, "�"ומסיי� באות " א"הוא מתחיל באות וא "א בית"האלפאותיות מופיעות כל בפסוק זה רבנו בחיי מעיר כי 

'  האנכי(" א"אות בי� מתחילג� ה� ו, א"א בית"האלפכל אותיות מופיעות בעשרת הדברות ג� , למרבה הפלאו
 ...מעניי�). לרע�וכל אשר (" כ"אות י� בימית ומס)לוקי��א
 

 דנחמתא' ז
 : הוא פסוקי� של נחמה לע� ישראל� שעניינותלאחר תשעה באב מתחילי� שבע שבתות שבה� קוראי� הפטר

אנוכי  "–שופטי� , "עניה סוערה לא נוחמה "–ראה , "'ותאמר ציו� עזבני ה "–עקב , "נחמו נחמו עמי "–ואתחנ� 
שוש אשיש  "–ניצבי� , "קומי אורי כי בא אור� "–כי תבוא , "דהרני עקרה לא יל "–כי תצא , "אנוכי הוא מנחמכ�

 פסוקי� של תוכחה המוזכרי� 143 פסוקי� של נחמה בהפטרות אלו לעומת 144ס� הכל במנו וספרו חכמי� ". 'בה
 . שהנחמה תהיה רבה וגדולה מ� הפורענותלנו ז וניצבי� והאזינו לרמ, כי תבוא, בתורה בפרשות בחוקותי

 

  )א' ישעיהו מ(" לוקיכם- יאמר אחמו עמינחמו נ "
  )ה' ישעיהו מ(  "דבר' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה  ' ונגלה כבוד ה"

אחר השטר היקר נחפש אנו ,  מאומה�שוויבי� שטרות שאינ� שנפל  אלפי זהובי� הששוושטר נתאר לעצמנו שראינו 
א מצאנו את השטר היקר אשר לו אלפי שטרות ועדיי� והנה כבר עברו בידינ,  שהוא בודאי נמצא בתוכ�ידיעתנומפני 

אדרבה ואדרבה ככל שחלפו יותר ?  שנחדל מחיפוש בטענה כי בודאי לא נמצאהו עוד�הייתכ, אנו מחפשי� אחריו
 .  כי בקרוב נמצאהו שהרי ברור לנו שהשטר היקר נתערבב ביניה�עבודתנויקרב ק� כ�  �שוויויותר שטרות שלא 

הישועה  בשנה הזאת תבוא אדווקש להאמי� ולינא� באמת ע ה� ותמי� עולה בדעת האד� מחשבלפע : הואמשלנהו 
יתכ� שבשנה זו ייעשו לנו ניסי� ונפלאות אשר א� וה,  שלא נגאלנושנה זו מכל השני� שעברומה מיוחדת ו, והגאולה

ות אלו יכולות לגרו� לאד� מחשב ? מכל העמי�ופדותנו גאולתנוד עתה ויבנה הבית ותבוא עלא היו מימות החורב� 
כמוס עמדי " הרי בודאי שיו� אשר הוא ,אדרבה ואדרבה, זוכמחשבה טעות גדולה היא א� עליו לדעת כי  שייאהתל

ואנו מחפשי� אחריו " כי היו� בוער כתנור"יו� מיוחד לגאולה העתידה כמאמר הנביא מלאכי , "חתו� באוצרות
 ועלינו להתחזק באמונה ולקוות בכל יו� אולי וקוותינתוד יותר יתקרב ק�  ע� וכל מה שעברו יותר ימי�, ומחכי� לו

.  וזוהי נחמתינונפשנו ופדות גאולתנוהוא יו� , א יבוא בלי ספק שבעול�בהיו� הזה הוא היו� הגדול והנורא אשר 
  )אהבת מישרי�( 

 אבו ב"ט
ה עשר באב וכיום הכפורים שבהן אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמש"

 ) משנה ח'תענית ד(. "ם יוצאות וחולות בכרמיםיבנות ירושל

יו� בו וג� , הוא יו� סליחה וכפרההיות ו,  במיוחדמוב� מדוע נחשב כיו� שמחיו� הכיפורי�  �ונשאלת השאלה 
 ?ו באב" על מה השמחה הגדולה בטא�  .ניתנו לוחות שניי�

 : מספר תשובות לשאלה זו האמוראי�י� מביא:)תענית ל(גמרא ב
 בוטל האיסור שנית� לבנות צלפחד שבת שיורשת נחלה חייבת להנשא   – יו� שהותרו השבטי� לבוא זה בזה. 1

 .    לבני� מאותו השבט כדי שלא תעבור הנחלה לשבט אחר
 .חת� ע� בני בנימי� נשבעו השבטי� לא להת לאחר מעשה פילגש בגבעה� יו� שהותר שבט בנימי� לבוא בקהל. 2
 ובשנת) בתשעה באב( לאחר חטא המרגלי� נגזר על דור יוצאי מצריי� למות במדבר – יו� שכלו בו מתי מדבר. 3

 .    הארבעי� הפסיקו למות 
  וכ�על הדרכי� שלא יעלו ישראל לרגלב� נבט  ירבע� ציבשה) שומרי�ה(יו� שביטל בו הושע ב� אלה פרדסאות . 4

 .שבטי� לעלות לבית המקדש    התיר לשאר ה
 לאחר הטבח שער� אדריאנוס קיסר בביתר הוא אסר את הבאת� לקבורה וכאשר � יו� שנתנו הרוגי ביתר לקבורה. 5

      התמנה קיסר חדש הוא התיר לקבר�
ואינה מייבשת את העצי� ויש " תש כוחה של חמה"באב '  לאחר טו– � שפוסקי� בו מלכרות עצי� למערכהיו. 6
 .  חשש שיתליעו ולא יהיו ראויי� למזבח  

 .לא מספידי� וחתני� לא מתעני�,  ביו� זה מרבי� בשמחה לא אומרי�  תחנו� בתפילה� ולהלכה
 

  .   ישראל עמו חולי שאר בתוך א"שליט טוב מזל בן אליהו צמח מרדכי ג"הרה לרפואת  

  בני ברק–" יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותנו מבחר תפילין רש

  ני ברקב" ויזרע יצחק"ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ב"ת הרצוג ביקר" תורת ישראל"בית כנסת  14:00 -טים ובקשות נוסח מרוקו יום ששי לימוד פיו

  yosbh1@gmail.com    052-3268315בן חמו יוסף ניתן להפנות לוהערות ות האר


