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

 

  שבועהת הגיגים מפרש
  )א' דברים א("  הדבריםאלה"

לחודש שבט ' באהרי הכתוב כי ממוכח זה ו, ישראלמשה את הוכיח בה� רמוז חשבו� ימי� אשר " אלה"במילה 
באדר ' בזקבר נמסורת בידינו שמשה ו, )ג' דברי� א(" בעשתי עשר חודש באחד לחודש" : דכתיבאליה�התחיל לדבר 

  )אור החיי�(                           . "אלה"כמספר , 36בס� הכל  הרי :)סוטה יב(
   

   )ב' דברים א("  מחורביוםאחד עשר "
בה� שמתאבלי� חד עשר הימי� בשנה  על א" מחורביו�אחד עשר " פרשנו על צד הרמז פסוק "עיר גבורי�" בחבורי

  )כלי יקר(        . בטבת'יתענית ז בתמוז ו"יתענית , ימי� של חודש אבתשעה  :� וה.דשית המקעל חורב� ב
  

  )י' אדברים ( "ברולוקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים ל- א'ה"
 נמצא במצב שבו כל ,בעוטהחול מההבדל הוא ש.  לחול הי�י�נמשלפעמי� ו, לכוכבי�ישראל בני י� נמשלפעמי� 

 כ� .וכל אחד מה� מהוה עול� בפני עצמוזה מזה נמצאי� בריחוק שהכוכבי� לעומת , בירוחגרגיר מלוכד ע� 
לא : "וזהו הבאור בדברי משה. שה מאד להנהיגוק, מפוצלציבור , אבל ,להנהיגובקלות מאוחד נית� כשהוא , ציבורה

 )דהואפיקי יה(        .ד מהשנינו מפולגי� ומפורדי� אחיידה" והנכ� היו� ככוכבי השמי� "היות" אוכל לבדי שאת אתכ�
  

  )יז' דברים א("  אלי ושמעתיותקריבון"
        ) ) ) ) ספריספריספריספריי מהי מהי מהי מה""""רשרשרשרש((((" " " " צלפחדצלפחדצלפחדצלפחד ממנו משפט בנות  ממנו משפט בנות  ממנו משפט בנות  ממנו משפט בנות קקקקעל דבר זה נסתלעל דבר זה נסתלעל דבר זה נסתלעל דבר זה נסתל""""

ומדוע לחשוב שיש כא� יוהרה מצדו , עד שנענש על כ�, "תקריבו� אלי"ה בזה שאמר "משה לפני הקבה חטא וכי מ
, יש לה� את האפשרות להעבירו אליו,  שמינה שא� הדי� קשה לה�הרי בס� הכל רצה לבקש מהדייני�, של משה

כי המשפט "הזכיר משה כבר שכיו� משנראה לומר ומתר% כי , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייכ� שואל ? וכי יש דר� אחרת לומר זאת
,  שהשוה עצמו לקונווכמעטכאלו לא דקדק משה בלשונו נשמע  "תקריבו� אלי"חזר ואמר אחר כ� ו, "י� הואקל&לא

   .לעונשלחטא הראוי ל "זחי זה חשבוהו ומפנ
  

   )כב' דברים א("  אלי כולכםותקרבון"
 ילדי�  ילדי�  ילדי�  ילדי� ,,,, אותה קריבה היתה הוגנת אותה קריבה היתה הוגנת אותה קריבה היתה הוגנת אותה קריבה היתה הוגנת))))''''דברי� הדברי� הדברי� הדברי� ה((((" " " "  אלי כל ראשי שבטיכ� וזקניכ� אלי כל ראשי שבטיכ� וזקניכ� אלי כל ראשי שבטיכ� וזקניכ� אלי כל ראשי שבטיכ� וזקניכ�ותקרבו�ותקרבו�ותקרבו�ותקרבו�: ": ": ": "מרמרמרמר ולהל� הוא או ולהל� הוא או ולהל� הוא או ולהל� הוא או,,,,בערבוביאבערבוביאבערבוביאבערבוביא""""

""""ותקרבו� אלי כולכ�ותקרבו� אלי כולכ�ותקרבו� אלי כולכ�ותקרבו� אלי כולכ�""""    ,,,, כא� כא� כא� כא�אבלאבלאבלאבל    ,,,, ללכת לפניה� ללכת לפניה� ללכת לפניה� ללכת לפניה�,,,, וזקני� מכבדי� את הראשי� וזקני� מכבדי� את הראשי� וזקני� מכבדי� את הראשי� וזקני� מכבדי� את הראשי�,,,, לפניה� לפניה� לפניה� לפניה�ושלחו�ושלחו�ושלחו�ושלחו�    ,,,,מכבדי� את הזקני�מכבדי� את הזקני�מכבדי� את הזקני�מכבדי� את הזקני�
            ))))יייי""""רשרשרשרש". (". (". (". ( וזקני� דוחפי� את הראשי� וזקני� דוחפי� את הראשי� וזקני� דוחפי� את הראשי� וזקני� דוחפי� את הראשי�,,,,הזקני�הזקני�הזקני�הזקני� ילדי� דוחפי� את  ילדי� דוחפי� את  ילדי� דוחפי� את  ילדי� דוחפי� את ,,,,בערבוביאבערבוביאבערבוביאבערבוביא

, "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה, אלא? מה מקו� לשבח את הקריבה של מת� תורה באמצע התוכחה על הקריבה בעניי� המרגלי�
, תי אתכ� לכ' זכות דנ,במת� תורה, בזמנו: "על הקריבה של מת� תורה ואומר לה�ג� עתה מאשי� אות� משה 

 לבבכ� כל זהאמרתי מי ית� והיה  עד שלפניה�אות� � ילחו את הזקני� ושמכבדי�ילדי� אי� הכשראיתי ושמחתי 
� קריבה של מתהשג�  התגלה למפרע ,ילדי� דוחפי� את הזקני�ה בערבוביא באת�כשהמרגלי� אבל בזמ�  .הימי�
 התורה קני� �א, קניני הגו'מה שמעניי� אתכ� זה רק ה שכל היא ראיקריבה זו  , ואדרבה,שמי� לא היתה לש� תורה

 את� קודמי� לקבל התורה כי , לפניה� לומרהזקני� שלחו הילדי� את במת� תורה, אוד מרצונכ� ולכ�רחוק מ
 מרגלי� כדי לנחול את האר% לשלוחכשבאת� , אבל. לנו חכמה ואנחנו אחרוני� כי אי� התורה נאותה בישישי�
   . בחמדות העול� הזהלהשתמשאנחנו קודמי� , כאומרי�י� בשתי ידי�  הזקנ את דחית�

  

   )ז' דברים ב(" לקיך עמך לא חסרת דבר- א'ה" 
 )מידנר שהמבי ר(            . מאומהלא יחסר ל� , "לא חסרת דבר"אז כי , "לקי� עמ�& א'ה"שא� אתה מרגיש 
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  ה.ב.צ.נ.ת
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: לפון להשאלה בט) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

  )יז' א(" ים הואקל-איש כי המשפט לא תגורו מפניתכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא  לא"
  הרי,לאד� שלא כדי�ת� חייבשוכתוצאה מכ� יצא , או תפחדו מאחד הנידוני�, תכירו פני� במשפט, חלילה, א�

בעצ� לא חייבו , פשעושיוצא מזה שהדייני� , ויפצה אותו בדר� אחרתה ישל� לו "הקבש, לאותו אד� ,מובטח לו
כי : "וכ� אמר יהושפט, שעתיד לשל� לו מה שהפסדת� ממנוה "יבו את הקבחי, כביכול, את האד� שלפניה� אלא
  )רבינו בחיי(                        . ) יט'דברי הימי� ב( "משפטועמכ� בדבר ' לא לאד� תשפטו כי לה

  20:1520:1520:1520:15: : : : סיום הצוםסיום הצוםסיום הצוםסיום הצום                                    תשעה באב 
                    אאאא""""שיבנה בבשיבנה בבשיבנה בבשיבנה בב, , , , לחורבן בית מקדשינולחורבן בית מקדשינולחורבן בית מקדשינולחורבן בית מקדשינושנה שנה שנה שנה     1940194019401940

   )באבהפטרה לתשעה ( "יתהלל עשיר בעשרו לא, תובגבורל יתהלל הגבור או ל יתהלל חכם בחכמתוא" 
ה� מתנה מ� , ורה ועשירות אי� אד� רוכש לעצמובג, שכ� חכמה, רי� האלה אי� האד� צרי� להתהללבכל הדב

בזאת ", לעומת זאת. עשיר או עני, חכ� או טיפש, ור או חלשבגייהיה פלוני א� , � וקובעי�מראש מכריזי, השמי�
הכל בידי : "כמו שאמרו, בכוחותיו שלו, עצמוב� דבר זה האד� משיג לו כש, "ל וידוע אותיכהש: יתהלל המתהלל

   )תוספת ברכה(                            ". שמי� חו% מיראת שמי�
  

יו� במי צרי�  &כיפור  שכ� יו�. בא בכיפור ותשעה ת חו% מיו�וטל את כל התעניבהייתי מ, ידי הכוחבאילו היה "
   )פטאאשיל מערה� יהושע הבי אבר(               "? כזה לאכולבמי יכול ביו� עצו & בא בותשעה? קדוש כזה לאכול

  

   )טיומא (" מפני שהיתה בו שנאת חינם, מקדש שני מפני מה חרב"
   ? )שבת קיט(" חכמי�  בה תלמידיולא חרבה ירושלי� אלא בשביל שביז: "במאמר אחר נאמר

ה� , אדרבה, שאי� סתירה בי� שני המאמרי�, הלצה בדר�, הרבי מדזיקוב, כ� רבי יהושע הורווי% ומשיב על 
שהרי דר� הטבע , כ� לא היה החטא גדול כל, מידי חכמי� אמיתיי�לשכ� אילו היו שונאי� ת. משלימי� זה את זה

האר%  כשהייתי ע�" : אכפי שאנו מוצאי� במאמר הנודע של רבי עקיב, חכ� שיהא ע� האר% שונא תלמיד, הוא
חכמי� שה� היו  שאות� תלמידי, אבל הצרה היא בזה. )פסחי� מט(" אנשכנו כחמורוחכ�  מי ית� לי תלמיד: אמרתי

  .חינ� פשוטה אתנוהשנאה אליה� היתה איפוא ש, חכמי� כלל  לא היו תלמידי,שונאי� ומבזי� אות�

  )מאוצרינו הישן( מגילת איכה
   ) ג'אאיכה ( " עבודהגלתה יהודה מעוני ומרוב"
פע� מגרשי� . אלה משמשי� לשונאינו הצדקה לרדו' את היהודי� ולגרש� ממקומות מושבותיה�השני הדברי�  

מה�  ההאר% אינה מרוויח, שאינ� מייצרי� כלו�, יד צני� ופושטיב� ע� של קהבטענה שהיהודי� , "מעוני"אות� 
בטענה שהיהודי� תפסו את , "מרוב עבודה"� אות� מטע� הפו� ופע� מגרשי, לתוכלו� וה� חיי� על חשבו� הז ולא

  ) דבש וחלב(                    . וכל עושרה של המדינה נתו� בידיה�, כל המפעלי�, תוכל המשר, העבודה כל מקומות
  

   )ג' אאיכה ( "וחנלא מצאה מ, היא ישבה בגויים" 
        ))))מדרש רבהמדרש רבהמדרש רבהמדרש רבה" (" (" (" (לא היתה חוזרתלא היתה חוזרתלא היתה חוזרתלא היתה חוזרת, , , , הא א� מצאה מנוחהא א� מצאה מנוחהא א� מצאה מנוחהא א� מצאה מנוח""""    
  . ישראל לא היתה חושבת ולא היתה שואפת לשוב לאר%, ישראל מנוחה בי� הגויי� אילו מצאה כנסת, כלומר 

  

  ) ג' אאיכה ( " המצריםןכל רודפיה השיגוה בי" 
ריבותא היא . אי� זה קשה לאד� להיות ישר והגו� בשעה שהוא יושב במנוחה ובלא דאגות ומובטח בכל הדרוש לו 

ואי� לו יו� אחד של , גו� בזמ� שהוא מוק' כל מיני דאגות וצרות בלא שיעור והישר כשיש בכוחו של אד� להישאר 
את רוחו וגדולתו של הע� היהודי יש ביכולת� ": כל רודפיה השיגוה  בי� המצרי�. "והוא נרד' מכל הצדדי�, מנוחה

, ה�. סו' וסובלי� ות ללאנאבקי� בצר, "בי� המצרי�"מני� שבה� היהודי� נמצאי� בזשל אויבינו להבי� ולהשיג רק 
   )%רבי נפתלי מרופשי(       . רעות האד� והופכי� לחיות מאבדי� את צל�, כבר מזמ� היו נכנעי�, במקומנו

  

  ) ח' אאיכה ( " צריה לראשוהי"  
        ))))גיטי� נוגיטי� נוגיטי� נוגיטי� נו" (" (" (" ( ראש ראש ראש ראשההההעשעשעשעשננננכל המיצר לישראל כל המיצר לישראל כל המיצר לישראל כל המיצר לישראל """"    

 �רות שהוא גור� לישראל גדולות כ� הצ, קטנה יותר" מיצר לישראל"שכ� ככל שהמשרה של ה, "נעשה ראש"לפיכ
  ".פורק אי� מיד�"הרי "  בנוועבדי� משל"כאשר שכ� . יותר

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 

   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   14:00 -  שישייום

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל"או בדוא 052-3268315: ןטלפוניתן להפנות לוהערות ות האר


