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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' דברים א("  אשר דבר משה הדבריםאלה"

ונשאלת , ט ולסייגהוא למֵע" אלה"כשהמוב� של המילה " אלה הדברי�"תחילת חומש דברי� מתחילה במילי� 
הקדוש שכל חומש דברי� הוא מדברי " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה? טֵעלמ" אלה"השאלה מה בא כא� השימוש במילה 

', פי האת  עובר מי שלאמוסר ממשה דברי תוכחות וחומש בנוי משכל ה, "ר משהֵ�אשר ִד"משה עצמו שנאמר 
' מאמרי האת ופירש משה ואפילו מה שחזר , :)מגילה לא( "קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמר�: "ל"זחואמרו 

לכ� היינו יכולי� לחשוב ולומר שכש� שאת חומש , בחומשי� הקודמי� עשה זאת מעצמו ולא נצטוה על כ$שנאמרו 
לכ� בא , יתכ� שג� בחומשי� הקודמי� ובמאמרי� ש� אמר משה דברי� מפי עצמוי, דברי� אמר משה מפי עצמו

, עצמומפי � אשר דבר משה ה� הדברי, לבדבאלה דברי� , כלומר" אלה הדברי�: "ט את הדברי� ואמרהכתוב ומיֵע
אלא הדברי� שיצאו מפי ,  אחת מעצמואותחומשי� לא אמר אפילו ה' קוד� בד שאר הדברי� שנאמרו אבל כל

  . אפילו אות אחת יתירה או חסרה, בלא שו� שינוי, �המצווה כצורת
  

   ) יב'אדברים (" משאכם וריבכםו אשא לבדי טרחכם האיכ"
 שבפסוק זה מרמז ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאלא מסביר , די היה באחד מה�, לכאורה"  וריבכ�,אכ�משו ,טרחכ�" משה 'ֵלמדוע מָ'

והודעתי את חוקי "כנגד מרמז " טרחכ�טרחכ�טרחכ�טרחכ�". משה את ראיית תפקידו בהנהגת בני ישראל כפי שאמר ליתרו בזמנו
ע� כל רות התואת החוקי� ואת יוצאי מצרי� לכל  ללמד ואכי טורח גדול ה, )טז 'שמות יח( "י� ואת תורותיוקל)הא

שהוא עני� , )טו' שמות יח( "י�קל)לדרוש א יבא אלי הע� כי"כנגד מרמז " משאכ�משאכ�משאכ�משאכ�", ותיה�� וסודיהביאור, יה�פירוש
. ) טז'זירמיה ( " בעד� רנה ותפלהשאואל ת", ) ד'ב יטלכי� מ( "ונשאת תפלה"ה מלשו� זו משה לה שמתפלל עליה�יתפה
  . והדיני�ני המשפטי�יעני מרמז על "וריבכ�וריבכ�וריבכ�וריבכ�"
  

  )יג' דברים א("  לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכםהבו"
משמע שבני ישראל , "הבו לכ� אנשי�: "שבתחילת הפסוק שנאמר, לכאורה ישנה סתירה בי� תחילת הפסוק לסופו

דבר . י�משמע שמשה הוא הממנה את הדיינ, "ואשמ� בראשכ�: "א$ מסופו של הפסוק, ה� הממני� את הדייני�
מסביר ? "ואשמ� ראשכ�: "די היה לכתוב, "ראשכ�בבבבואשמ� ", "בבבב"נוס( שלא מוב� בפסוק הוא מדוע נוספה האות 

י� בפסוק זכרמו ש"ראשי�"הבנת ה. את הפסוק בצורה מעט שונה שתסביר את כל השאלות שנשאלו" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה
את� אמנ� תמנו : מה שבעצ� אומר משה לע�וזה . השבטי�נשיאי אלא ל, כפי שהבנו בתחילה,  עצמ�דייני�אינה ל

. כח זה נתו� בידי, א$ אי� בכוחכ� להשליט את הדייני� ג� על נשיאי השבטי�, את הדייני� כדי שידונו את שבטיכ�
 ואני ,שיהיו רודי� בכל שבטיכ�, "עי� לשבטיכ�ו לכ� אנשי� חכמי� ונבני� וידהבו"את� : לכ� אמר לה� משה

  .  ג� בנשיאי� שה� ראשיכ��ו רודישיהי, "בראשיכ�אשימ� "
  

  ) מה'אדברים (" בקולכם' ולא שמע ה' שבו ותבכו לפני ה״ות
: שהרי נאמר, ה את תשובת�"היה ראוי שיקבל הקב', א� בני ישראל חזרו בתשובה ובכו לפני ה: נשאלת השאלה

?שובת�ת וע לא התקבלהמד,  א� כ$:)ברכות לד(" צדיקי� גמורי� אינ� עומדי�, מקו� שבעלי תשובה עומדי�"
טא כזה של ועל ח. 'שבחטא� היה כלול ג� חילול ה ינפמלא התקבלה של בני ישראל שתשובת� , "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מסביר ה
  . החטאת  אמרקשתמיתה  אלא דרושה מכפרתבלבד אינה  תשובה ' חילול ה
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ה-ד' דברים ב("  אל תתגרו בם...ואת העם צו לאמר אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשו"
ואילו בהמש$ האזהרה לא להתגרות בבני , "ואת הע� צו לאמר", האזהרה שלא להתגרות בבני עשו נמסרה לע�

" מש$ חכמהמש$ חכמהמש$ חכמהמש$ חכמה"ה. )ט 'בדברי� (" הר ב� מלחמגאלי אל תצר את מואב ואל תת' הויאמר ", מואב נמסרה למשה בלבד
עו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוס( שאי� זר"ל שאומר "ומבאר שדבר זה קשור למאמר חז, מסביר את ההבדל

בנוגע לבני עשו שאי� זה בידו של , לכ�, :)ב קכג"ב("  אש ובית יוס( להבה ובית עשו לקש יעקב והיה בית :שנאמר
ומה שצרי$ זה להזהיר את בני ישראל , לא שיי$ להזהירו שלא יתגרה בה�, משה כי אינו מזרע רחל אלא מבני לאה

כא� שיי$ , שלגביה� אי� מגבלה כזו, אבל בנוגע למואב. שיש ביניה� את בני יוס( ובני בנימי� שה� מזרעה של רחל
  .לא יתגרה בה�לצוות ג� את משה ש

  

  )כה' דברים ב(" השמים  העמים תחת כלפניהיום הזה אחל תת פחדך ויראתך על "
        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( ())))ז כהז כהז כהז כה""""עעעע, , , , תענית כ ותענית כ ותענית כ ותענית כ ו((((" " " " השמי�השמי�השמי�השמי� ביו� מלחמת עוג ונודע הדבר תחת כל  ביו� מלחמת עוג ונודע הדבר תחת כל  ביו� מלחמת עוג ונודע הדבר תחת כל  ביו� מלחמת עוג ונודע הדבר תחת כל למשהלמשהלמשהלמשהלמד שעמדה חמה למד שעמדה חמה למד שעמדה חמה למד שעמדה חמה """"

 ולא אמר )יב' שע ייהו(" שמש בגבעו� דו�" מדרש שמסביר מדוע ציוה יהושע רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייי מביא "אגב פירוש זה ברש
ברגע שהיא מפסיקה לשיר ולקלס ו, ה"לקבת ושרה  מקלסהלוכיהשמש בהאומר המדרש ש, "שמש בגבעו� עמוד"

, כלומר, )'תהלי� קיג( "'לל ש� הוממזרח שמש עד מבואו מה:"שנאמר, משי$ ולהתקד� בהילוכהלהה  יכולהאינהיא 
במילא היא ו, "דו�",  יהושע לשמש לשתוקולכ$ צוה, 'ש� האת  תמהללהיא  העיהשקת  עד שעתא זורחימשעה שה

  . תה שבה היא נמצאת כענקודב תתעכב ותיעצר
  

  06060606::::20202020: : : : סיום הצוםסיום הצוםסיום הצוםסיום הצום                            תשעה באב   

    אאאא""""שיבנה בבשיבנה בבשיבנה בבשיבנה בב, , , ,  שנה לחורבן בית מקדשינו שנה לחורבן בית מקדשינו שנה לחורבן בית מקדשינו שנה לחורבן בית מקדשינו2222194194194194
  

   )באבהפטרה לתשעה ( "יתהלל עשיר בעשרו לא, תובגבורל יתהלל הגבור או ל יתהלל חכם בחכמתוא" 
קיימות אינ� באמת א�  בפני הבריות להתפארדהיינו , "להתהלל" אפשר אי, גבורה ועושר, חכמה, ות אלותכונב
 "חכ�"א� הואפשר לראות , הקיבדתכונות אלו ניתנות לבחינה ושהיות , בזהאת האנשי�  לרמות תיכולואי� , אד�ב

ל כהש, בזאת יתהלל המתהלל":מת זאתא$ לעו.  עשיראכ� "עשיר"וא� ה, ור הואבגיכ�  א"גיבור"א� הו, באמת חכ�
אחרי� את ההטעות מרות שאי� ב� תכונות אלו ובכ$ לשתבח לתהלל ולהאד� להדברי� אלו יכול הב, "ע אותידווי

  )י�משיחת חכ(              . אפשרות לבדוק את נכונות� � דברי� שאי�שמי� ה הבורא ויראת � ידיעתכש,  לונואמישי
  

  )  ג'אאיכה ( " עבודהגלתה יהודה מעוני ומרוב"
והכול יש , "רוב עבודה"מקו� שיש בו  ". עוני"הוא היפוכו של " רוב עבודה"הרי , אצל עמי� שחייה� חיי� תקיני�

ני ורוב וע", דאבל אצלנו היהודי� באי� לעתי� תכופות שני הדברי� האלה ביח. אי� בו עניות, הקותעס ולה� עבודה 
כשה� מסכמי� את , פי רוב לפתע פתאו� עסקי� עד למעלה מראש� רואי� עלוא( אלה שה� עסוקי� ומ , "עבודה

   )מגילת ספר(                       . וכי את כל עבודת� נשא הרוח, כי ה� עניי� ואביוני�, ענייניה�
  

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

בהנהלתו של ראש אחד , מפני שכול� התאחדו כנגדנו, "היו צריה לראש"מפני ש ?מה ניצחו אותנו אויבינו מפני
בהנהגת� של , נחלקנו בזמ� החורב� לכיתות שונות, בעוונותינו הרבי�, אבל אנחנו. ומנהיג אחה שה� נשמעי� לו

   )א"החיד(         .  של אסוננו הגדוליתוזאת היתה הסיבה הראש, שנלחמו זה בזה, שוני�" ראשי�"
  

   )ח 'אאיכה ( "על כן לנידה היתה, חטא חטאה ירושלים" 
שאינו , ידהנא כאיסורה של ואלא ה, עול� שהוא איסור, "איסור עריות" אינו ,ההעונש שהוטל על ירושלי� בשל חטא 

   )ו�זנתנרבי יוס( שאול (                                    . אלא איסור זמני
  

   )יא' אאיכה (" מבקשים לחם, כל עמה נאנחים" 
נדמה כאילו הסיחו , מפני שהכול טרודי� במצוקה הכלכלית, הלח� הזאת ובגלל שאלת,  ללח�הכל הע� נאנח וכמ 

  . הע� הכללית הגדולה את הדעת וחדלו מלהתעניי� באסו� הלאומי ובצרת
  

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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  ו"משה טויטו בר אסתר היה " הלרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם


