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

 

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
 )כו' דברים ג( " בי למענכם ולא שמע אלי'ויתעבר ה"
    ))))ספריספריספריספרי((((" " " "  כביכול כאשה המתמלאה מעוברה כביכול כאשה המתמלאה מעוברה כביכול כאשה המתמלאה מעוברה כביכול כאשה המתמלאה מעוברה				ויתעבר ויתעבר ויתעבר ויתעבר """"

כאשה 	"ויתעבר"מר עד שא, ה לבקשת משה להכנס לאר� ובי� אשה בהריו�"לא ברור מה הקשר בי� סירובו של הקב
לבנות את וגמר התיקו� את לעשות לאר� ישראל על מנת יכנס הלבקש משה ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה, אלא, מעוברת

" �ווהלבנהאר� הטובה אשר בעבר הירד� ההר הטוב הזה  נא ואראה את אעברה: "בקש משהשפי בית המקדש כ
שעדיי� לא הגיע משה והראה לה "כ� בא כביכול הקבל,  זה בית המקדש	" הלבנו�" ומובא במדרש ש)הכ' דברי  ג(

להוליד הדבר הא  טוב , באמצע ימי הריו� שעדיי� לא נעקר הולדדומה הדבר לאשה שנמצאת ו,  לגמר התיקו�הזמ�
 בעבר לכ� מוכרח משה למותאי� אפשרות לבנות את בית המקדש ו, עדיי� לא הגיע גמר התיקו�מכיוו� ש כ�  כמו?אז

 .נס לאר�הירד� בלי שיכ
 

  )וכ-כה' דברים ג("  אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזהלךאלי רב ' ויאמר ה... אעברה נא ואראה"
חייבת , "נא"  אמר בה פעמיינשכל תפילה ש, מסביר פסוקי  אלו לפי הזוהר ואומר שבידי משה היתה קבלה אאאא""""הגרהגרהגרהגר
תקבלה כידוע שהו, " להנאנאנאנא רפא אאאאננננל 	א", באותה תפילה" נא"פעמיי  אמר כאשר התפלל על מרי  לכ�  , תקבללה

� בא לכ.  באותה התפילה"נא"  פעשוב  ולומר  להשליה כוונמתו� , "אעברה נא"החל לאמר ג  כעת . תפילתו
 ". נא"את המילה  נוספת  זכיר פע תלא, כלומר, "ל תוס% דבר אלי עוד בדבר הזה א "ה ואמר לו"הקב

 

 )זכ' דברים ג("  לא תעבור את הירדן הזהכי"
וזה מה ,   את הירד�עוברינ  אפילו עצמותי� אי ש" לא תעבור את הירד� הזהכי"'  לומד מתשובת הרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

. �  את הירדעוברי  עצמותי אינפילו אש, " את הירד�עוברכי אנכי מת באר� הזאת אינני " המש�בשרצה משה לומר 
 ישראל לאת כשביע אפילו להאו ,  ב� נו�שעיהואת והכה� אלעזר ה את צוושיהיה ראוי למשה הרי לולי זאת ש

 על ההבדלי  בי� שלושה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייעוד מעיר .  לפני מותו יוס%שעשה פיכ,  ישראלעצמותיו לאר�את  שיכניסו
יקבר באר�  גופוש לא זכה 	 יוס%, עצמותיוג  גופו וישראל ג   שנקברו באר� זכה 	 אבינו יעקב. גדולי ישראל
זה ו, בעצמותיובגופו ולא זכה להקבר באר� לא לא ,  לוהגדול מכ, רבינומשה אילו ו, ו בה נקברעצמותיוישראל רק 

ישראל שמתו במדבר ולא נכנסו בני של   כבודמפני לאר� של משה ה שלא יכנסו עצמותיו "הקבנו של רצומשו  
 . לאר�  יהעצמות

 

 )  ג'דדברים (" לקיך- א'כל כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו ה"   

 כדי " את בעל פעורעבדעבדעבדעבדכל כל האיש אשר  "ולא כתב "  אחרי בעל פעורהל�הל�הל�הל�כל כל האיש אשר  "תורה  בתבוכמשה  
עבר את לא פילו האד  שבעבודה זרה א. העבירותשאר לכל ביחס עבודה זרה להדגיש את החומרה שיש בחטא של 

 בכל ," אחרי בעל פעורהל�הל�הל�הל�"היינו שרק ד, הדלעובה  אחרי�והלו חשב בלברק  אלא  לעבודה הזרהעבדהעבירה ולא 
 )אור החיי (    ". לוקי� מקרב�	א' השמידו ה"ה מעלה עליו כאילו כבר עבד עבודה זרה ומגיע לו העונש של "בקזאת ה

 

  )ה' דברים ד( "יםט למדתי אתכם חקים ומשפהרא"
שדבר זה בא ללמד " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ביר המס, "למדתי אתכ ", ומסיי  בלשו� רבי , "ראה", הפסוק מתחיל בלשו� יחיד

 . ו�עואת הרבי  י  השאנוטא וחמע  ישראל כי א  יחיד , זהלשכל ישראל ערבי  זה ההדדית עני� הערבות על 
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 ונדחתהכוכבים כל צבא השמים  הירח ואת השמש ואת תשא עיניך השמימה וראית את ופן"
 ויוצא אתכם הואתכם לקח . יםיך אתם לכל העמקל-א'  חלק האשרוהשתחוית להם ועבדתם 

  )כ-יט' דבריםד(" מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה
שר מלכות פרס ושר ",  בדניאלנאמרש פיכ,  מפרש שלכל העמי  יש כוכב ומזל אשר אחראי ושולט עליה ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

ה אצל הגויי  שלוקחי  את זו הסיב ו"י� את  לכל העמי קל	א'  חלק האשר: "ועל זה אמר בפסוק, "מלכות יו�
 לקח ואתכ : "אמראבל על ישראל .  אותו יבדוה  ועעליאלהי  אותו ל י שועהלבנה או אחד מהכוכבי  , החמה

הוציא אתכ  "כי הוא . תקימו עליכ  שר או עוזר זולתואל , ומשו  כ�, והוא משגיח עליכ '  החלקכי את  , "'ה
עשה שלה  ושרי  הנגד כשנלח  כביכול  אתכ  מש  והוציא,  ועצי שהיית  בתו� מצרי  בכור אש, "מכור הברזל
 . ותהיו לשמו הגדול סגולה מכל העמי "תהיו לו נחלה"כדי שאת ב עשה כל זה"קבוה, בה  שפטי 

 

 ונדחתהכוכבים כל צבא השמים  הירח ואת השמש ואת תשא עיניך השמימה וראית את ופן"
  ) יט'דדברים ( "והשתחוית להם ועבדתם

, ה"ה  חייליו וצבאו של הקבהרי ,  צבא השמישמש ולירח ולעל השתחואה ללא מוב� מדוע כל כ� מקפידה התורה 
שכל זמ� , הקדוש" אלשי�"מתר� ה, אלא? צבאו את חייליו ו כבוד למל� כשמכבדיוזה דווקא צרי� להיות 

 הוא יכרע וישתחוה  מר למל� שגנא� לחוצפה ייחשב א  א,  כבוד למל�וליאשמשתחוי  לצבא המל� וחייליו זהו 
� מכיו� שבתוש" אלשי�"מסביר ה?, "ה שישתחווה לעבדיו"היכ� ראינו בקשה מהקב"וא  תשאל .  וחייליולמשרתיו

לוקי שבו 	גור  לחלק הא  משתחוה לצבא השמיהוצא שי, "לוק ממעל	חלק א"שהוא , לוקי	כל יהודי שוכ� ניצו� א 
 . ויהמל� בכבודו ובעצמו להשתחוות לפני עבד מכריח את להשתת% בעבירה וכאילו 

 

 )יח' הדברים (" דלא תחמו"
' משו  שא  היה בטחונו בה. 'זו היא הוכחה על חולשה באמונה ובבטחו� בה, כאשר הלב חומד את מה שיש לזולת 

  )רבנו בחיי(         . בטחו� גמור לא היה חומד כלל

     באב באב באב באב''''טוטוטוטו
וראוי לאד  שיתחיל בו ,  מאלול הוא תחילה וראש לימי הדי� המתחילי, בשיו  חמשה עשר בא, כתוב בספרי מוסר

הוא מברכו , שא  כותב אגרת לחברו מיו  זה ואיל�, לפיכ� יש ג  שנוהגי  .בחשבו� נפשו על מעשיו מכל השנה
בדבר של , הנוהגי  כ� מצאו אסמכתא נאה למנהג .כנהוג אצל הכל מראש חדש אלול, "כתיבה וחתימה טובה"ב
ועוד אמרו  ."כתיבה וחתימה טובה"כגימטריא של , 928 עולות בגימטריא "חמשה עשר באב"אותיות של  :ימטריאג

: שכ� אמר לה  משה לישראל. רמז לכ� שימי התשובה מתחילי  בחמשה עשר באב ונמשכי  עד הושענא רבה
ו באב שהוא יו  "זה יו  ט, "צי�מחטב ע". "מחטב עצי� עד שאב מימ�... לקיכ 	א' את  נצבי  היו  כלכ  לפני ה"

 )ספר התודעה(     . זה יו  הושענא רבה שהוא סו% זמ� ניסו� המי  בחג, "עד שאב מימ�", אחרו� לכריתת עצי  למערכה
 

 ).עירובין סה(" לא אברא סיהרא אלא לגירסא"
 ללמוד צרי�י� הקצרי  ו(  בלילות הק. חור% הארוכי ה ותוהיינו בליל. "לא נברא הלילה אלא ללימוד: "תרגו 

 יוסי% כל לילה , הלילות להתאר�  שמתחילי,ואיל� ו באבו באבו באבו באב""""ומטומטומטומט, "והגית בו יומ  ולילה"מעט בכל לילה לקיי  
חוט של חסד , כל העוסק בתורה בלילה: ואמר ריש לקיש. ")כג' ד רמו סע"א יו"רמ, ע"שו(ללמוד קצת יותר זמ� בלילה 

ומי ש,ש לו קביעות ללמוד בכל יו  , ):חגיגה יב(" חס+ו ובלילה שירה עמי'  היומ  יצוה: "ש*אמר,  עליו ביו נמש�
 )ל"מ אליהו זצ"הגר(        . להשלי  את קביעותו בלילהצרי�, שעה או יותר ונתבטל ב,ו 

 

 :)תענית ל(" יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה"
יש , "יו  שהותר שבט בנימי�"ו, " זה בזהיו  שהותרו השבטי  לבוא"ו באב "לטלפי הטעמי  שהוזכרו בגמרא 

אבל ג  על זה מהראוי לתת לב , ביו  הזהושידוכי  קבע לדורות להתעסק בחיתוני  נבעבור זה מהיו  ההוא שלומר 
ובודאי לא במקרה נפל הדבר , למה דוקא ביו  הזה אירעו המעשי  הללו שהותרו השבטי  והותר בנימי� להתחת�

, התחלת בריאת העול הוא יו  ה באלול "כיו  בשידוע ש" בני יששכרבני יששכרבני יששכרבני יששכר" אומר ה.באבו "הזה דוקא ביו  הזה ט
ארבעי  יו  קוד  גו� זה  וכ.)סוטה ב( " ברקיע בת פלוני לפלוני ארבעי  יו  קוד  יצירת הוולד מכריזי"ל "זחואמרו 

רו שבטי  להתחת� זה יו  שהות"לכ�  , ישראל עלו במחשבה להתחת� במל� הכבוד,ו באב"טשזה יוצא ב, ה אלול"כ
במחול נה צאתבנות ישראל שתקנו בכל שנה ג  ו,  היה דוקא ביו  הזה"יו  שהותר שבט בנימי� להתחת�" וג  "בזה

   .  ביו  הזהתהווה החיתו�יומי שאי� לו אשה יפנה לש  ו
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