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 "ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כלכם היום" 
'חיים כלכם'   לומר  יכל  ואומר ש'היום' כולכם חיים, הרי   -יש להבין, למה מתכוון משה כשמדגיש 

(:  י ,. ונראה לפרש, ע"פ המשנה )אבות בללמדנו  באה  'והמשמעות הייתה נשארת, ומה המילה 'היום
אומר אליעזר  קנ  ,'רבי  )שבת  בגמרא  מופיע  אף  זה  וכעין  מיתתך',  לפני  אחד  יום  'שאלו  שוב  ג.(: 

וכל שכן! ישוב היום שמא ':  , אמר להם ?!'וכי אדם יודע איזהו יום ימות'  :תלמידיו את רבי אליעזר 
נאמר, שהרוצה להיות דבוק בהשי"ת, "ואתם הדבקים    '. ולפי זה 'ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה

בד' אלוקיכם", צריך לדמות בנפשו כאילו אין לו אלא רק את יום ההוא שעומד בו, שמא מחר לא 
 רק היום. )מקרא מפורש(   -יחיה, וזהו פירוש הכתוב: "ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כלכם היום" 

    
 "שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד" 

נו.(  בגמרא   ויש    ,מסופר)פסחים  לו את הפסוק הזה,  בניו לברכם אמרו  יעקב את  שבשעה שקיבץ 
? אלא צריך לומר, ששם שניתן לאדם בפניו  , ישראל,של יעקבף  הנוסלהקשות, איך הזכירו את שמו  

. מחמת מעשיו או בגלל מאורע, הרי זה שם שהוא שבח לאדם ומותר לקרוא כך אף בן לאביו בשמו
כמו שכתוב )ברכות ד:( שדוד המלך היה קורא למפיבושת רבו בשמו, ואף שם צריך לומר שעשה כן  
הותר   כאן,  אף  כן  אם  בהלכה.  דוד  פני  את  מבייש  שהיה  זה  בזכות  כך  נקרא  שמפיבושת  משום 
לשבטים לקרוא לאביהם ישראל משום שהיה זה שם המורה על גדולה: "כי שרית עם אלוקים ועם  

ל". ואף התוספות ישנים )יומא פז( מתרצים כן על רב הונא שהיה קורא לרבו, רב, בשמו: אנשים ותוכ
 אבא. משום ש'אבא' הוא שם המראה על גדולה. )ע"פ השל"ה, שדי חמד, וליקוטי בתר ליקוטי(

    
 "וכתבתם על מזזות ביתך"

נחלקו הראשונים במזוזה. לרבינו תם יש להניחה מושכבת בפתח )במאוזן(, אך דעת רש"י והרמב"ם 
היא שיש לקבוע אותה במעומד )במאונך(. ולהלכה כתב הרמ"א )רפ"ט ס"ו(: 'והמדקדקין יוצאים ידי  

כיום האשכנזים.   נוהגים  וכן  וכן ראוי לנהוג'.  ובאלכסון,  ומניחים אותה בשיפוע  יש לבאר ושניהם, 
ומדוע  כזו,  לפי כל השיטות, משום שאין שיטה  זו כלל  יוצאים בהנחה  אין  זו, הרי לכאורה  הנהגה 

לא נאמרה הלכה שמזוזה צריכה להיות מעומד או מושכב   ר: א.ומויש ל נחשב שיוצאים ידי שניהם?
ם  פסולה ולרש"י נגר היינו מושכב ולר"ת היינו מעומד ולכן עושי  -אלא נאמרה הלכה שמזוזה 'כנגר'  

  . תוספות כותבים שלפי שניהם באלכסון כשרה.   ב  באלכסון כדי שלא יהא כנגר לא לרש"י ולא לר"ת.
 ( "פ' תשן שבתחל וה לשל'שאל אשליט"ים  דבוראים הנכהק   )ע"פ תשובות

 

       בה ובחירת בנ"י לעם      התשוכח  א.
 שאלת הבן החכם והתשובה  א.

פרשה ראשונה של שמע                                  א.
 סיפור מעמד הר סיני  א.

 ג' ערי מקלט ע"י משה             דלתהב  ב.
 מעלת חוקי ומשפטי התורה  ב.

                                     מעלת וחכמת בנ"י      ד.
 קבלת עול מלכות שמים  ו.

 סיפור מתן תורה ועשרת הדברות י.
 בקשת משה להכנס לא"י  כ.

נתינת התורה לישראל ע"י משה לפי   כ.
 בקשתם

 ' ציווי ידיעת ד כ.
כיצד להתנהג לאחר הכניסה לארץ   מ.

 ישראל
 איסור עבודת ע"ז ועונשה  ת.

 ד' מרב טובציווי שלא לשכוח את  ת.
 _ _ _    _ _   _ _ _""_ _ _    _ _ _   _ 

 

 

 " ך תיראקיאת ד' אל"
 

כב.)בגמרא   'אתפסחים  דרשו:  לרבות    -  ( 
 . ים' מתלמידי חכ

רבהמדב)במדרש    מסופרו יוסי  שרב   : ( בר  י 
, רבי אבא הכהן בר פפארבי זבידא אמר לבן  

שלא  כדי  אדם  לבני  מסביב  ילך  שלא 
אלאל בפניו  לעמוד  ר  ולעבצריך  ש  הטריחם 

רואי ויהיו  וועו  םלפניהם  לפניך  יבואו מדים 
    ם. ע"י כך ליראת שמי

לבאר  ו אחד יש  בקנה  עולה  זו  הוראה  כיצד 
ה דברי  רבי  '  :(לג. קידושין  )מרא  געם  אמר 

את  )  שמעון בן אלעזר מנין לזקן שלא יטריח 
לעמוד לומר  ,(הציבור  "תלמוד  ויראת:    . "זקן 

.' הרי למדנו  נקטינן דאי מקיף חיי   :אמר אביי
  לקום? שיש עניין שלא להטריח את הציבור 

 675גיליון      ב"פש ת בנחם אמ
 

 דש מוקהעלון 
 ז"ל אהרן בן יוסף לע"נ

 ת.נ.צ.ב.ה
 

 ואתחנן פרשת 



       

 א. בני ישראל ישבו ב__ מול בית פעור 
 ב. שם נוסף להר סיני 

 ג. אחד ממלכי האמורי  
 ד. השי״ת עושה לאלפים 

 ה. בני ישראל לא ראו על הר סיני
 ו. "__ את יהושע ___ ____"

 ז. "__ יבדיל משה שלוש ערים"  
 ח. מעשרת הדברות 
 פי )רש"י(  ט. שתיים בלשון כת 

 י. מהי המילה הראשונה, שבעשרת הדברות כתובה? 
 ך. מילה נרדפת למילה 'חברך' 

 -ל. היה על הר סיני ענן ו 
 ם. כך מכונים בני הדור השלישי 

 ן. ממלכת עוג 
 ס. רוצח בשגגה __ לעיר מקלט 

 ע. השי"ת __ שמשה לא יכנס לארץ ישראל 
 ף. רש"י מפרש מילה זו כך: 'התמלא רוגז'

 "מעשה ידי אדם __ ואבן" -רויים לים קץ. פס
 ק. השי"ת ___ בבני ישראל מכל העמים 

 ר. עיר מקלטם של שבט ראובן
 -ש. קול ד' דיבר מתוך ה 

 ת. עיר מקלטם של שבט גד 

 א. שם מקום בערבה 
 אחריות כל מי שהלך ב. ד׳ השמיד א

 ג. עיר מקלטם של חצי שבט מנשה 
 ד. רוצח בשוגג הוא רוצח בבלי __ 

 ה. ״על כן צוך ד׳ אלקיך לעשות את יום ___״ 
 ך כי ד׳ הוא האלוקים״ ו. ״__היום ___ אל לבב

 ז. בה גאל אותנו השי״ת ממצרים 
 ח. הקב"ה יתן לנו גם בורות כאלו

 ט. מילה נרדפת לתפילין של ראש
 ץ ישראלמי אר י. מע

 כ. כינוי לארץ מצרים 
 ל. הר סיני בער באש עד __ השמים

 מ. צריך להרוס אותם כשניכנס לארץ ישראל
  -נ. בני ישראל נבחרו להיות עם 

   -בחר בנו מכל העמים להיות לו לעם  ס. השי"ת
 ע. מקום על שפת נחל ארנון 

 פ. כך דיבר הקב״ה עמנו בהר סיני
 צ. כך נקראים השמש, הירח והכוכבים

 ק. בני ישראל שמעו את ה __ מתוך החושך
 ר. נשמע כמו מצולעים, וכך דור רביעי מכונים 

 ש. שם נוסף להר החרמון 
 ת. משה שם אותה לפני בני ישראל 

רבונו של עולם, למה איני נכנס לארץ,  ""ד' אלקים אתה החלות", אמר לפניו:  
תחילה: "למשמרת לאות    מפני שאמרתי: "שמעו נא המרים", אתה הוא שאמרת

למה "דבר אחר, אמר רבי ראובן, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא:  "לבני מרי".
ך ד' אליו בלבת  , שכתוב: "וירא מלא "את עושה לי כך? אתה התחלת לבוא אצלי

, אמר לו  "משגדלת אותי אתה מורידני מגדולתי?!"אש מתוך הסנה", אמר לו:  
רבונו של עולם אתה החלות,  "אמר לפניו:    ."והרי נשבעתי"הקדוש ברוך הוא:  

בעגל  בניך  את  מכלה  שאתה  נשבעת  לא  השבועה?!  חיללת  לא  כשבקשת 
בך לוי"וחזרת  רבי  אמר  אחר,  דבר  ד'".  "וינחם  שנאמר:  לפני  ,  משה  אמר   ,

רבונו של עולם, עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ, ואני איני  "הקדוש ברוך הוא:  
מי שהודה בארצו נקבר בארצו, ומי  "ברוך הוא:  . אמר לו הקדוש  "נכנס לארץ?

. יוסף הודה בארצו, מנין? גבירתו אומרת:  " שלא הודה בארצו אינו נקבר בארצו
כפר, אלא אמר: "גנב גנבתי מארץ העברים",  "ראו הביא לנו איש עברי וגו'" ולא  

ישראל   בני  העלו  אשר  יוסף  עצמות  "ואת  שנאמר:  בארצו,  שנקבר  ומנין 
בשכם". אתה שלא הודית בארצך אין אתה נקבר בארצך, מנין?   ממצרים קברו

ושותק, לפיכך  בנות יתרו אומרו: "איש מצרי הצילנו מיד הרועים", והוא שומע  
 דרש רבה( לא נקבר בארצו. )ע"פ מ 

 

 

הניח קומקום על כירה,  

וגיהץ שולי החגורה,  

סעד בתחילת החוף,  

 כך שלחם טבל בעוף. 

 

 
 

 

 "עם חכם ונבון" 
 (התשובות במדור התשובות)אלו שמות נרדפים יש לחכמה? 

3 

 



 

 בפרשת ואתחנן מובאות עשרת הדברות בפעם השניה, ובהן: "כבד את אביך ואת אמך". 

 פסוקים, ואפשר לזכור זאת ע"י זכירת המילים:  122בפרשת ואתחנן ישנם 
 122=   = בגימטריא "לכיבוד אב ואם"

 
 

 

אם    -  ש במוצ"ש אבל אם ידליקו ממנו נר אחר הנר השני יהיה אסור?איזה נר כשר לברכת מאורי הא  : ע שעבר ובה לשבו שת  -  חול   נימוושפני ט 
   ו מתירים ולא את השניה מחשש שמא נברך על נר שהודלק מנר שלא שבת. )מ"ב סי' רח"צ ס"ק כ"ג(נכרי הדליק את הנרות. את הראשונה אנ

רוע נטויה, חצובים,  אשדות הפסגה, בעל פעור, גולן, דעת, השבת, וידעת והשבת, ז   -  חידון א' ת'".   כבד את אביך ואת אמך"  -  סדר את הפרשה ל
 - חידון א' ת' הפוך ם, נחלה, סגולה, ערוער, פנים בפנים, צבא השמים, קול, ריבעים, שיאון, תורה.  טוטפות, יבוסי, כור הברזל, לב, מזבחותם מצבות

, התאנף, עץ, חשק, בצר, אש,  גיא, חורב, עוג, חסד, תמונה, וצו וחזקהו ואמצהו, אז, לא תרצח, טט, אנכי, רעך, ערפל, שילשים, בשן, נס, נשבע
החקים והמשפטים )ד,מ(, על כיבוד הורים )ה,טו(, על הליכה בדרך ד' )ה,ל(, על שמירת מצוות ארץ  ל שמירת  ע   -  שעשועי דאורייתא    ראמות.

.  2  . "כבד את אביך... נתן לך", "כי יביאך... ועצומים ממך".1ב,ז(, וטוהר המידות והמשקולות )כה,טו(.  ישראל )ו,ב(. בפרשת כי תצא: שילוח הקן )כ
   . "מומם". 6  . זיתים, ודבש.5  . "ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל". 4. שבת, אבות.  3  עשתם". "באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם ל

זה משהו נפרד)דעת      -  ה שמותאלו וישנם מחלקות רבות במפרשים לגבי פירוש  (וי"א שדעה  ההבדלים ביניהם    -, חכמה, בינה, שכל, פקחות. 
"השמש    .הואיל  -  יםדברלה בפרשה  מי    ( כללי הש"ס  (י"א)ב', ביאור שמות הנרדפים ובית אהרן    עיין: רד"ק ומלבי"ם ישעיה י"א).  ובסדר דרגתם

וסייע לצאן"    =   הסכים  -הסכים ברצון"   "כך עזר  "מאחר שהאדון העשיר"    =  סייע   -הואיל,  אותו לשיר"    =  מאחר ש   -הועיל,  "השביע    -הואיל, 
. נרות שבת רמז לשמור וזכור 3. "ואשירהם תגדעון" )ז,ה(  2. "תבנית כל בהמה" )ד,יז(  1  -  נות בפרשהטמו   הואיל )לשון אלה ושבועה(.  =   שביעה

"אשר לא יראון ולא   .7"צבא השמים" )ד,יט(    -  . מטוסי קרב6. "ולא תחנם" )ז,ב(  5. "וצדקה תהיה לנו" )ו,כה(  4ורש"י(  -שנאמרו בדיבור אחד )ה,יב
שאלת הבן    -"כי ישאלך בנך..."  .  10  'שלא יהיה לבך חלוק' )רש"י ו,ה( .  9  ( )"  םלנפשותיכרתם מאד  . "ונשמ8  ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון" )ד,כח(

)ו,כ(   הסדר  בליל  )ה,כט(  .11החכם  ושמאל"  ימין  תסורו  ד,לד(.  12  "לא  )רש"י  בים'  )ו,ד.  13  'ובמלחמה.  ישראל"  פעמים(  -"שמע  ערי  .  14ועוד 
. "שאו מרום  4. "ושמים בזרת תכן" )מ,יב(  3. "כרעה עדרו" )מ,יא(  2"וגבעות במאזנים" )מ,יב(  .  1  -  ת בהפטרהמונוט   המקלט שמשה הבדיל )ד,מא(

ך הלך אליהו הכהן לבית האשה הצרפתית כדי להחיות את בנה המת? הלא עד שיחיה הרי  אי  :ושאלנ  -  פינחס  שאלה לשלחן השבת   עינכם" )מ,כו(
לא היו אותו האיש והגוף ממש אלא אותו שורש .  1במערכת:    בלוקהתרי התשובות ש כמה מעיק  א כמת ואסור לאליהו להיטמא אליו מדין כהן? הו

. הילד היה גוי שאינו מטמא. 3הרי שהיה הדבר פיקוח נפש להצילו. )תוס' ב"מ קיד:(    -היה ברור לאליהו שהילד יחיה  .  2  (קוטע"פ היל)של נשמה.  
 ( מישרים  . הוא לא מת ממש עדיין אלא היה בעילפון עמוק. )דובב 5ו. )רדב"ז(  . כהוראת שעה למען קידוש שם שמיים הותר ל4)רבינו בחיי( 

 "למען יאריכון ימיך"  

דברים בפרשה אריכות ימים מובטחת?   ארבעהעל אלו 

 דברים נוספים בתורה?   שני ועל אלו  

*   * * * 

 מצאו נא בפרשה:  

 שני פסוקים שמתחילים ומסתיימים באות כ'. .1

 . שש מילים רצופות המסתיימות באות מ'.2

 ות מהש"ס. . שמות של שתי מסכת 3

 מילים רצופות המתחילות באות ו'.   שבע. 4

 . שניים משבעת המינים.5

   ארבע אותיות ששלוש מתוכן זהות.  ת . מילה ב6

 

שבשני וחמישי יקראו בשבוע אחד עד 'שני' איך יתכן  
הבא עד 'שלישי', בשבוע הבא עד בפרשת השבוע, בשבוע  

 ?'רביעי', ובשבוע הרביעי עד 'חמישי'
* * *  * 

 "ויאמר ד' אלי רב לך" 
ימי שנות האדם הם שבעים שנה שנאמר: "ימי שנותינו בהם  

נה", וזהו שהשיב הקב"ה למשה: דייך שהוספתי על שבעים ש
( שהרי אתה כבר בן מאה ועשרים  50יך שנים כמנין 'לך' )שנות
 שנה.

* * *  * 
 "פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" 

( בגימטריא  'שכח'  בין  )328ההפרש  ו'זכר'  מאה 227(  הוא   )
א הוא מחליש  לימודו  על  חוזר  פעם שהאדם  ת  ואחת. שבכל 

של   כוחו  יגבר  ואחת  המאה  שבפעם  עד  ה'שכח'  של  כוחו 
 ה'זכר'. )כלי יקר( 



 

 כו'(  -)ישעיהו מ'  א' " נחמו נחמו עמי"                נןואתח הפטרת

                 הקודם  ןגיליולתשובה 
 (לא" )ב,רשת-ל"
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 שלמת! מוים לחוויה משפחתית ל הגילאדות ומשימות לכהמבוקש! חי' הבריח 'חדרמשחק הדיין ניתן לרכוש את ע
 052-766-5775: התקשרוולהזמנות  יםספלפרטים נו
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