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מתפרשים שכל מילה בכל פסוק וב הפרשיות שמותירות רושם עצוםמהיא אחת פרשת ואתחנן 
 .ומבלי לפגוע כמובן באף אחת מהפרשות האחרותגדולים ובנסתרות התורה והבריאה  פירושיםב

ם, ְולֹא ִתְגְרעּו, -לֹא ֹתִספּו, ַעליים ומשפטים שנחקקו לעד " ביטוה בפרש ְתכֶׁ ה אֶׁ ֹנִכי ְמַצּוֶׁ ר אָּ ר ֲאשֶׁ בָּ ַהדָּ
ם, ַהְדֵבִקים ...ּנּוִממֶׁ  םֵק ֱאֹלבה'  ְוַאתֶׁ ם, ַהיֹום יכֶׁ ם, ְלֵעיֵני  ... ַחִיים כְֻּלכֶׁ ם ּוִביַנְתכֶׁ ְכַמְתכֶׁ ִכי ִהוא חָּ

ַעִמים ְמרּו ַרק ַעם ...הָּ ה-ְואָּ דֹול ַהזֶׁ בֹון, ַהּגֹוי ַהּגָּ ם ְונָּ כָּ ַדַעת, ִכי ה …חָּ ְרֵאתָּ לָּ ה הָּ ֱאֹל' ַאתָּ ים ֵאין ִק הּוא הָּ
ל עֹוד, ִמְלַבדֹו... ַדְעתָּ ַהיֹום, ַוֲהֵשֹבתָּ אֶׁ ָך, ִכי ה-ְויָּ בֶׁ ֱאֹל' ְלבָּ ַמִים ִמַמַעל ְוַעלִק הּוא הָּ ַחת -ים, ַבשָּ ץ ִמתָּ רֶׁ אָּ הָּ

ד ...ֵאין, עֹוד חָּ ֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו, ה' אֶׁ  " ועוד ועוד. ְשַמע, ִיְשרָּ
  

דבר תשובה חד משמעית בועל קבלת  להיכנס לארץו תחינתעל של משה  ובווידוימתחילה  הפרשה
ד הר מעמ ולהימנע מעבודה זרה , מור את המצוותלשו יתווממשיכה באזהר "מסורב עליה "היותו 

 ועוד.פרשת שמע הבדלת ערי מקלט הדיברות רה על עשרת חז ,סיני
 

המובטחת לאחר ארץ לפני כניסת עם ישראל לממש  .מעם ישראלמצוי במעמד של פרידה משה 
בצבעים ורודים ואת העתיד המציאות משה אינו מצייר את  .שנה 40של  הוציפיימלא תלאות ע מס

אבל  גלותלבעתיד צא יאל ישעם ישרעוד לפני שעברו את הירדן אותם ר מזהיהוא אלא כבר עכשיו 
ל ְתמּוַנת ֹכל, - ִכי"  .גם יחזור בע"ה סֶׁ ם פֶׁ ם, ַוֲעִשיתֶׁ ץ; ְוִהְשַחתֶׁ רֶׁ אָּ ם בָּ ִנים, ְונֹוַשְנתֶׁ ִנים ּוְבֵני בָּ תֹוִליד בָּ

ַרע ְבֵעיֵני ם הָּ ת  .יָך, ְלַהְכִעיסֹוקֶׁ ֱאֹלה'  ַוֲעִשיתֶׁ ם ַהיֹום אֶׁ כֶׁ ת-ַהִעיֹדִתי בָּ ַמִים ְואֶׁ ץ, ִכי-ַהשָּ רֶׁ אָּ ֹבד -הָּ אָּ
ץ רֶׁ אָּ ֵמדּון-לֹא ... תֹאֵבדּון ַמֵהר, ֵמַעל הָּ ֵמד ִתשָּ , ִכי ִהשָּ יהָּ לֶׁ ִמים עָּ ַעִמים;  'ה ֵהִפיץוְ  .ַתֲאִריכֻּן יָּ ם, בָּ ְתכֶׁ אֶׁ

ר, ַבּגֹוִים ם, ְמֵתי ִמְספָּ ת ... ְוִנְשַאְרתֶׁ ם אֶׁ ם ִמשָּ :קֱאֹלה'  -ּוִבַקְשתֶׁ אתָּ צָּ ל יָך, ּומָּ ּנּו, ְבכָּ ְבָך -ִכי ִתְדְרשֶׁ ְלבָּ
ל ָך-ּוְבכָּ ה; ְבַאֲחִרי ַבַצר ְלָך  ַנְפשֶׁ ֵאלֶׁ ִרים הָּ אּוָך, ֹכל ַהְדבָּ ַמְעתָּ קֱאֹל 'ה ת, ַהיִָּמים, ְוַשְבתָּ ַעדּוְמצָּ יָך, ְושָּ
ָךקֱאֹלה'  ִכי ֵאל ַרחּום ְבֹקלֹו ת יָך, לֹא ַיְרְפָך ְולֹא ַיְשִחיתֶׁ ם-ְולֹא ִיְשַכח אֶׁ הֶׁ ר ִנְשַבע לָּ יָך, ֲאשֶׁ  "  ְבִרית ֲאֹבתֶׁ

 
כפיצוי על שבת חזון נחמו " הפטרת " בדברי הנחמה אנו נקרא השבת את  .ד תלוי בהתנהגותהעתי

בלוח השנה היהודי ל בצום ט' באב לזכר החורבן, יום שנחשב מהקשים חהשבוע ה ...שעברה
  .ןחינם שהובילה לחורבת פילוג ושנאעל  מדברים .אבלחורבן ויום  .הדורות כל לאורך

. שורק ז"ל ה' יקום דמוה יהודדביר  ,יהודי טהורבחור אבדן חיי , קשה  אבדהעוד השנה נוספה 
 דתיבחור צעיר . בעם ישראלתף והמאחד שרב המשושוב האבדן הקשה יצר מצב שבו הסתבר 

עם ספר של יוצר שכביכול רחוק ממנו שנות כאשר נמצא מחובק גמות בחייו ובמותו ששבר סטי
ְחנּו " וות העם במסגרת מסתבר כי כל קצ אור ובפועל ִשים ַאִחים ֲאנָּ  " . ֲאנָּ

מבין מעגלי השבעה, וההמונים הבאים, חלקם ללא כל " כתב ברגש ז"ל אביו של דביר  ,יואב
היכרות מוקדמת, וממעגלי התגובה הרחבים יותר, בתקשורת וברשתות ובקהילות בארץ ובעולם, 

עולה דמותו המופלאה באמת, הבלתי ניתנת להסברים מקטינים, של  –ינו שהדים מהם מגיעים אל
עם ישראל. פלא שבימים כתיקונם אנו משתדלים להתעלם ממנו ולטשטשו, באינספור אמצעים 

בהפיכת המחלוקות לגדולות ומכריעות מכפי  –אחת  אנו טועים בעיקר בשתיים:שסיגלנו לעצמנו. 
שתיים  אשר מגרדים טיפה מגלים שכלל לא בטוח שהם שם.שהן, בניפוח מלאכותי של שסעים שכ

בבריחה המתמדת שלנו מההכרה בייחוד ובעוצמה של העם שלנו, עד כדי התכחשות לעובדות  –
אינספור רק כדי להתעקש ש'ככל הגויים בית ישראל'. ואגב, אין זה משנה אם הייחוד הוא מהותי 

 " ה או של ייעוד או של גורל. הוא נוכח.או פרי ההיסטוריה הארוכה שלנו, עניין של בחיר
 

השיח על "כפיה דתית מתעצמות על רקע הבחירות ן ובמיוחד כשה הקשות בעם אגב המחלוקות
ר ְלָך ּוְשֹמר ַנְפְשָך ְמֹאד"   פרשהכדאי לזכור את הפרשנות לפסוק בוכפיה חילונית "  מֶׁ ר'  " ַרק ִהשָּ

אגה יתרה לגופם רבים דואגים דאנשים  –מר היה או ר ט אבי תנועת המוסישראל ליפקין מסלנ
 .כשנדמה להם שהם לא מהדרים במצוותלזולת מוסר הם לכן מטיפים ולנשמה של הזולת ...

יראת  בענייניבוחן את עצמו בעצמו וג לנשמה שלו דוא -פסוק פרשנות לועל כפ תיחסיד אמ ודעתל
החוזה מלובלין  .ו ככל האפשרלמלא את מחסורל הזולת לגוף שדואג ומצד שני ה' והידור המצוות 

ר ְלָך" פרש היה מ מֶׁ הכוחות את "  ּוְשֹמר ַנְפְשָך ְמֹאד" לענייני גופך תקדיש מעט לעומת "  ַרק ִהשָּ
 .   פתור מחלוקות רבות ומיותרותכך נ פעלנאם  וחרתשקיע בשמירת הנפש וה

  
ט"ו באב שנחשב יום שמחה מסתיים באופטימיות ובשמחה בשהחל כאמור בט' באב השבוע 

  ובע"ה שנשמע בשורות טובות ." עשר באב-מהטובים בשנה " לא היו ימים טובים לישראל כחמשה
 
  


