ע ֹל

פ ר ש ת

ה ש ב ו ע

יו"ֹל ע"י ארגון שיר השירים "צאן ֱקִדשים" שע"י בית הכנסת "היכֹל שמואֹל" ֱקרית מטרסִדורף י-ם

בס"ִד ,פרשת ואתחנן-שבת נחמו ,תשע"ט | גֹליון מס’  | 640שנה 36

הִדֹלֱקת נרות18:47 :
צאת שבת19:59 :

רעיונות ֹלשבת
ספר התוִדעה  /הרב אֹליהו כי טוב

ואתם הִדבֱקים בה' אֹלֱקיכם חיים כוֹלכם היום

נראה ֹלבאר פסוֱק זה כך:
הנה מובא במִדרש )ויֱק״ר ִד,ו( ששאֹל אפיֱקורוס אחִד את אחִד מן החכמים :הֹלא כתוב בתורתכם
׳אחרי רבים ֹלהטות" והרי אנחנו  -עובִדי הכוכבים והמזֹלות רבים מכם ,ומִדוע אפוא ֹלא תטו אחרינו?
והשיב ֹלו :אמנם אתם רבים ,אך בִדיני רוב יש כֹלֹל שבעֹלי חיים אינם בטֹלים ברוב ,וישראֹל נֱקראו
״חיים״ וֹלכן אין אנו צריכים ֹלהטות אחריכם.
וֹלפ״ז כך יתבאר הפסוֱק :״ואתם הִדבֱקים בה׳ אֹלֱקיכם״  -ומִדוע ִדבֱקים תהיו בה׳ וֹלא בעבוִדת
כוכבים ,ח״ו?  -משום ש״חיים כוֹלכם היום״ ־ שאתם נֱקראים ״חיים" ואינכם בטֹלים ברוב...

אנכי ה' אֹלֱקיך אשר הוצאתיך מארץ מצריםֹ ...לא יהיה ֹלך אֹלהים
אחרים

הנה יִדועים ִדברי הגמ׳ )מכות כִד (.ששתי ִדברות אֹלו נאמרו מפי הגבורה ,ושאר הִדברות נאמרו מפי
משה .ויש ֹלשאוֹל ,מִדוע ִדווֱקא שתי הִדברות הֹלֹלו נאמרו מפי הֱקב״ה?
ובכִדי ֹלתרץ נֱקִדים את ֱקושיית העוֹלם :מִדוע הֱקב״ה אמר ״אנכי ה׳ אֹלֱקיך אשר הוצאתיך מארץ
מצרים״ ,וֹלא אמר ״אשר בראתיך״ ,שהרי ִדבר זה  -שהֱקב״ה ברא אותנו  -הרבה יותר מחייב מאשר
העובִדה שהוציאנו ממצרים! ותירצו המפרשים :כיון שמובא בגמ׳ )עירובין יג (:״נוח ֹלו ֹלאִדם שֹלא
נברא משנברא" ופירש המהרש״א  -הואיֹל ומצוות ה׳ֹלא תעשה׳ מניינם שס״ה ,וֹלעומת זאת מצוות
ה׳עשה׳  -מניינם פחות מכך  -רמ״ח ,ואם אִדם עובר עֹל מצות עשה ]ֱקיומית[ אין ֹלו ֹלא שכר וֹלא
עונש ,אך אם עובר עֹל מצוות ֹלא תעשה  -מֱקבֹל עונשֹ ,לכן נח ֹלו שֹלא נברא משנברא .א״כ מובן
מִדוע הֱקב״ה אמר ״אשר הוצאתיך״ וֹלא ״אשר בראתיך״  -הואיֹל והאִדם היה מעִדיף שֹלא ֹלהבראות
כֹלֹל.
מִדרש יהונתן

תורה כוֹלה ע"פ ִד'

ראה ֹלמִדתי אתכם חוֱקים ומשפטים כאשר ציוני ה׳ אֹלֱקי ֹלעשות כן בֱקרב הארץ
שהוכיח ובירר ֹלהם משה בזה שכֹל התורה כוֹלה היא עפ״י ה' ושכינה מִדברת מתוך גרונו וֹלא הוא
מִדעת עצמו אמרה יען כי אמר ֹלהם מצות שיעשו ויֱקיימו בארץ והֹלא הוא ֹלא היה שם מעוֹלם וֹלא
יִדע מהות וטבע הארץ ואיך אפשר ֹלו ֹלצוות ֹלהם מצות אוֹלי א״א ֹלהם ֹלֱקיימם בארץ ,וע״כ מפי ה׳
אמר וז״ש ראה והתבונן ֹלמִדתי אתכם חוֱקים ומשפטים כאשר ציוני ה׳ וֹלא מעצמי אמרתי והראיה
ע״ז ֹלעשות כן בֱקרב הארץ אשר אתם באים שמה ואנכי ֹלא הייתי וֹלא אבוא מזה שם מוכח כי מפי ה׳
ציוה ֹלהם כנ״ֹל נכון:
כתב סופר

חוֱקים ומשפטים צִדיֱקים ככֹל התורה הזאת

בתורה מצויים שֹלשה חֹלֱקים :חוֱקים ,משפטים ותורות.
חוֱקים ,היינו :המצוות שאין ֹלהן שום טעם ואינן מובנות ֹלבני אנוש ,כך שאומות העוֹלם שואֹלות :״מה
טעם יש בהן".
משפטים ,היינו :המצוות המובנות עֹל פי השכֹל וההגיון ,אשר ֹלו גם ֹלא נאמרו בתורה היו בני האִדם
מבינים אותן מעצמם ,גם ֹלגבי המצוות הֹלֹלו תמהות אומות העוֹלם ושואֹלות ,מה כֹל הרעש הזה
בתורה זו ,שהרי נם ֹלהן יש נימוסים כאֹלה ,אף עֹל פי שֹלא ֱקבֹלו את התורה.
תורות ,היינו :המצוות שבני אִדם ֹלא היו מסוגֹלים ֹלהשיגן בשכֹלם ,ורֱק עתה משכבר נאמרו בתורה
ואחרי שמתבוננים בהן ,מבינים יפה את טעמן ותופסים את כֹל גִדֹלותן ועומֱקן.
כנפי נשרים

נתבשרו ישראֹל שעתיִדה תורה ֹלהשתכח

״והיה כי יאמרו אֹליכם בניכם ,מה העבוִדה הזאת ֹלכם" ואיתא במכיֹלתא :״בשורה רעה נתבשרו
ישראֹל באותה שעה ,שסוף עתיִדה תורה ֹלהשתכח״.
שואֹל בעֹל החתם סופר מה ענין זה ֹלכאן? ונ״ֹלִ ,דהֹלא כתוב :והגִדת ֹלבנך ,וֱקאי עֹל ״שאינו יוִדע
ֹלשאוֹל״ את פתח ֹלו ,וכיון שכ״א מחוייב ֹלהגיִד ֹלבנו הֱקטן כמה פעמים ,שאינו יוִדע אפיֹלו ֹלשאוֹל,
א״כ ֹלמה ֹלהבן ֹלשאוֹל בשנה הבאה כשיתגִדֹל ,הֹלא יוִדע מה שאמר ֹלו אביו עוִד כאשר ֹלא יִדע
ֹלשאוֹל ,אם ֹלא ששכח משנה שעברה? וזה יהיה כי ישאֹלו בניכם בזה ,ממיֹלא נתבשרו עֹל שכחת
עניני תורה.
מעייני החיים

נחמו נחמו עמי יאמר אֹלֱקיכם

״ואתחנן״  -ר״ת :ואחרי תשעה ]באב[ חותמים נחמו נחמו.
הפטרות שֹל פרשת ואתחנן ואיֹלך שבע הפטרות ִדנחמה הם ,שכוֹלֹלים  144פסוֱקים פסוֱק אחִד יותר
מהפסוֱקים שֹל הֱקֹלֹלות ,רמז שהנחמות יגברו עֹל הֱקֹלֹלות ע״י ה'.
בתחיֹלה הֱקב״ה מנחמנו ע״י הנביא ואומר; ״נחמו נחמו עמי״ .ישראֹל אומרים; ״ותאמר ציון עזבני ה״׳
וגו' .והנביא אומר :״עניה סוערה ֹלא נוחמה" והֱקב״ה עונה ואומר :״אנכי אנכי הוא מנחמכם וגו׳ רוני
עֱקרה וגו׳ ֱקומי אורי כי בא אורך״ וגו' .ואז אנו ששים ב״שוש אשיש״ וגו'.
רבי ִדן מחבר בשם חכם אברהם הררי רפוֹל זצ"ֹל

שבת נחמו ושבעה ִדנחמתא

שבת הראשונה שאחרי תשעה באב ,היא שבת שֹל שמחת הנחמה
המֱקווהֱ .קוראים ֹלה שבת נחמו ,ע״ש ההפטרה בנביא :׳נחמו נחמו עמי"
שֱקורין בה ֹלאחר ֱקריאת התורה.
הפטרת ׳נחמו׳ היא הראשונה מ׳שבעה ִדנחמתא' ,היינו ,שבעה פרֱקים
שֹל נחמה שֱקורין בנביא ישעיה בשבע השבתות :ואתחנן ,עֱקב ,ראה,
שופטים ,תצא ,תבוא ,נצבים.
שכֹל השנה כוֹלה מפטירין בנביא מענין הפרשה שֱקורין בתורה באותה
שבת :אבֹל אם יש באותה שבת ענין מיוחִד שֹל חג ומועִד ,מפטירין
בנביא מענין היום וֹלא מענין הפרשה.
ֹלכך כשמתחיֹלים הימים שֹל 'בין המצרים' ֱקורין בנביא שֹלוש שֹל
פורעניות .היינו שֹלוש שבתות שֱקוִדם תשעה באב ֱקורין באחתִ' -דברי
ירמיהו׳ ,בשניה '-שמעו ִדבר ה''  -שתיהן מתוכחותיו ונבואות הפורענות
שֹל ירמיהו .ובשֹלישית ֱקורין 'חזון ישעיהו'  -גם היא תוכחה ונבואה שֹל
פורענות .וֹלאחר תשעה באב  -שבע שבתות שֹל נחמה הן ,והנחמה היא
מענין היום ומפטירין בנביא ישעיהִ ,דברי נחמה בֹלבִד ,ואֹלה הן 'שבעה
ִדנחמתא':
׳נחמו נחמו עמי יאמר אֹלֱקיכם׳  -ישעיה מ.
׳ותאמר ציון עזבני ה׳ וה׳ שכחני׳  -שם מט-נא.
׳עניה סוערה ֹלא נוחמה׳  -שם סוף נִד.
׳אנכי אנכי הוא מנחמכם׳ וגו׳  -שם נא־נב.
׳רני עֱקרה ֹלא יֹלִדה׳ וגו׳  -שם תחֹלת נִד.
׳ֱקומי אורי כי בא אורך׳ וגו׳  -שם ס.
׳שוש אשיש בה״ וגו׳  -שם סא־סג.

נחמה כפוֹלה

׳ נחמו נחמו עמי׳  -נחמוה עֹליונים ,נחמוה תחתונים; נחמוה חיים׳
נחמוה מתים ,נחמוה בעוֹלם הזה ,נחמוה ֹלעוֹלם הבא; נחמוה עֹל עשרת
השבטים ,נחמוה עֹל שבט יהוִדה ובנימיןֹ .לפי שכתוב שתי בכיות' :בכה
תבכה'  -עֹל בית ראשון ועֹל בית שני׳ ֹלכך ' -נחמו ,נחמו עמי׳.
׳אנכי אנכי הוא מנחמכם׳  -אמר ר׳ אבא בשב רשב׳׳ֹלֹ :למֹלך שכעס עֹל
מטרונא ומרִדה והוציאה מתוך פֹלטין שֹלוֹ ,לאחר ימים בֱקש ֹלהחזירה,
אמרה יכפוֹל כתובתי ואחר כך הוא מחזירני .כך אמר הֱקב"ה ֹלישראֹל:
בני ,בסיני אמרתי ֹלכם פעם אחת ׳אנכי ה׳ אֹלֱקיך׳ ובירושֹלים ֹלעתיִד
ֹלבוא ,אני אומר ֹלכם שתי פעמים ׳אנכי אנכי הוא מנחמכם'.
׳ֱקומי אורי כי בא אורך׳  -א״ר יוחנן משֹל ֹלמהֹלך בִדרך עם ִדמִדומי
חמה ,בא אחִד והִדֹליֱק ֹלו את הנר  -וכבה ,ובא אחר והִדֹליֱק ֹלו את הנר -
וכבה; אמר ,מכאן ואיֹלך איני ממתין אֹלא ֹלאורו שֹל בוֱקר .כך אמרו
ישראֹל ֹלפני הֱקב׳׳ה עשינו ֹלך מנורה בימי משה וכבתה ,בימי שֹלמה
וכבתה ,מכאן ואיֹלך אין אנו ממתינים אֹלא ֹלאורך ,שנאמר ׳כי עמך
מֱקור חיים באורך נראה אור׳ .וכן אמר הֱקב״ה ׳ֱקומי אורי כי בא אורך׳.

חמשה עשר באב

יום חמשה עשר באב נוהגים בו בזמננו מֱקצת יום טוב .נוהגים שֹלא
ֹלומר בו תחנון וגם ֹלא במנחה שֹלפניו .והחתן ביום חופתו אין מתענה
בו .ביום זה זכר ֹלכמה ִדברים ששמחו בהם ישראֹל בזמנים שונים,
ואֹלה הם הִדברים:
יום שפסֱקו בו מתי מִדבר.
יום שהותרו השבטים ֹלבוא זה בזה.
יום שהותר שבט בנימין ֹלבוא בֱקהֹל.
יום שביטֹל הושע בן אֹלה פרִדיסאות שהושיב ירבעם עֹל הִדרכים שֹלא
יעֹלו ישראֹל ֹלרגֹל ֹלירושֹלים.
יום שפסֱקו בו מֹלכרות עצים ֹלמערכה.
יום שניתנו הרוגי ביתר ֹלֱקבורה.
בשנים ֱקִדמוניות עשאוהו ֹליום זה יום טוב גמור ,ועכשיו שבית
המֱקִדש חרב ובטֹלה השמחה מהרבה ימים שנזכרו במגיֹלת תענית.
אנו מכניסים את השמחה רֱק בתורה שאנו עוסֱקים בה .שכבר נזכר
שמיום שחרב בית המֱקִדש ,אין ֹלו ֹלהֱקב׳׳ה בעוֹלמו אֹלא ִד׳ אמות שֹל
הֹלכה בֹלבִד ,כיון שֹלא נגע החורבן בתורה 'ופֱקוִדי ה׳ ישרים משמחי
ֹלב' ֹלאחר החורבן כמו ֹלפני החורבןֹ .לפיכך מוסיפים מיום זה ואיֹלך,
עִד סוף החורף ,וֱקובעים עתים ֹלתורה גם בֹליֹלה מֹלבִד העתים
שֱקובעים ביום.

נזכה כוֹלנו בע"ה בֱקרוב ֹלגאוֹלה וישועה.
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