
  תשע"ח אייר                               בס"ד
    בחוקותי פרשת השבוע גיעות מנ

  
  .פרשת כי תבוא בספר דבריםמזכירה את החותמת את ספר ויקרא  ְּבֻחֹּקַתיפרשת השבוע 

  .מחרידיםמוסר ותוכחה ברכה מעודדים ומנגד לא עלינו דברי דברי  .ברכות וקללותעוסקות באלו פרשות 
  .שיחולו עלינו רק הברכות בע"ה ונזכה נתרכז   באזורינו השבוע כשאנו שומעים על רוחות מלחמה

  
 ...ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם, ְּבִעָּתם; ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה .ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו, ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם-ְּבֻחֹּקַתי, ֵּתֵלכּו; ְוֶאת-ִאם" 

ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ, ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד; ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה   יַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכםַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלֹׂשַבע, וִ 
ְוָרְדפּו ִמֶּכם ֲחִמָּׁשה  ֹאְיֵביֶכם; ְוָנְפלּו ִלְפֵניֶכם, ֶלָחֶרב-ּוְרַדְפֶּתם, ֶאת  ֹבר ְּבַאְרְצֶכםַתעֲ -ָהָאֶרץ, ְוֶחֶרב, לֹא-ָרָעה, ִמן

 ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם, ְוִהְרֵּביִתי ֵליֶכםּוָפִניִתי אֲ  ֵמָאה, ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרֹּדפּו; ְוָנְפלּו ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם, ֶלָחֶרב
ְוִהְתַהַּלְכִּתי,  .ִתְגַעל ַנְפִׁשי, ֶאְתֶכם-ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני, ְּבתֹוְכֶכם; ְולֹא ... ְּבִריִתי, ִאְּתֶכם-ֶאְתֶכם; ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת

ֵהיֶכם, ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ה'  ֲאִני  ִלי ְלָעם-ְוַאֶּתם, ִּתְהיּו ים;קְכֶכם, ְוָהִייִתי ָלֶכם, ֵלאְּבתֹו ֱא
  " ִמְהֹית ָלֶהם, ֲעָבִדים; ָוֶאְׁשֹּבר ֹמֹטת ֻעְּלֶכם, ָואֹוֵל ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות

  
.א. פרשתנו מדברת בלשון בין הפרשות  שלושה הבדלים עיקריים נםלמרות הדמיון לפרשת כי תבוא יש

כי " בלשון יחיד ב. בפרשתנו הברכות והקללות נאמרות ישירות מפי ה' ואילו ב "כי תבוא"לעומת רבים 
   :נחתמות בתקווה הם בפרשתנו תקווה ואילו אין  "כי תבוא"בקללות בג.  .י משהנאמרות ע"  "תבוא

ָתם-ְמַאְסִּתים ְולֹא-זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם, לֹא-ַּגם-ְוַאף"  ה'  ִּכי ֲאִני  ְלָהֵפר ְּבִריִתי, ִאָּתם: ְגַעְלִּתים ְלַכ
ֵהיֶהם ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים, ִלְהיֹות ָלֶהם -ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי  ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם, ְּבִרית ִראֹׁשִנים:  .ֱא
ִהים   ה' " ֲאִני ֵלא
 נראיםניסים ה הקב"ה משנה סדרי עולם ונעשים מעשיהולך בדרך הישרה מאוחד ועם ישראל בזמן ש

על מחדלי מלחמת יום כיפור  חדשות " "מידי שנה לקראת יום כיפור מתפרסמות ידיעות  כדרך הטבע.
חסרת התקדים של צה"ל  וחוסר המוכנות  , עמדת הנחיתותוככל שלומדים את מפת המלחמה בכל הגזרות

בהתנהלות צבאות האויב לא נותר מנוס ובלתי הגיוניות תפניות בלתי מוסברות ורים על , סיפ במלחמה
כותבת "אין פרשן ובעצם אין סיון רהב מאיר שנמצאת במוקדי החדשות  .שמייםין שמדובר בסיוע מלהב

אדם שפוי שהעריך לפני שנתיים שכוכב הריאליטי הצבעוני טראמפ יהפוך לנשיא ארה"ב ובתוך זמן קצר 
יעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים , יפציץ בסוריה , יקדם פיוס היסטורי בין צפון קוריאה 

בכדי שההמשך יהיה אופטימי אז  ה ואז יפרוש לחלוטין מהסכם הגרעין המסוכן עם איראן "לדרום קוריא
, ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ...ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו, ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם-ְּבֻחֹּקַתי, ֵּתֵלכּו; ְוֶאת-ִאם  -הפרשה מאד ברורה
  " ֹאְיֵביֶכם; ְוָנְפלּו ִלְפֵניֶכם, ֶלָחֶרב-ּוְרַדְפֶּתם, ֶאת  ֹבר ְּבַאְרְצֶכםַתעֲ -ְוֶחֶרב, לֹא ...ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד

  
   יום ירושלים , ראש חודש סיון וחג שבועות . -  אירועים פרמסנחגוג  בא עלינו לטובה בע"הבשבוע ה

נס  .במהלך מלחמת ששת הימיםירושלים איחודה של כיבושה וחג לאומי שנקבע לציון  -יום ירושלים 
לבנון ,ערב  סוריה בסיוע עיראק, ירדן, הביס את צבאות ערב (מצרים,ובודד צבא קטן בפני עצמו גלוי 

נכבש שטח גדול פי שלושה משטחה של רוקו ואלגיר ) בתוך שישה ימים מ תוניס, סודן, הסעודית, לוב,
מועצת הרבנות הראשית "לקבוע את יום כ"ח באייר החליטה  1968 -במדינת ישראל לפני המלחמה . 

את כ"ח קבעה הממשלה וכיום הודיה לקב"ה על הניסים שקרו באותו יום ועל שחרורה של ירושלים" 
 לשחרורהשנה  30עם מלאת " : הכנסת מעמד בחקיקהקבעה , 1998בשנת גה של ירושלים. באייר כיום ח

ולאיחודה מחדש של ירושלים בירת ישראל, יש מקום להציג זאת באופן ממלכתי כיום חג לאומי. את 
מהות ירושלים, רום התקוות ופסגת השאיפות, שאותה אנו מעלים על ראש שמחתנו, יש לציין ולייחד 

ם ביום המסמל את מרכזיותה בחיי עם ישראל אשר שב לארצו, הקים את מדינתו והכריז על ירושלי
ָהִיינּו,  ִׁשיַבת ִצּיֹון-ֶאת' הְּבׁשּוב ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: "  ונאמר :.(הצעת חוק יום ירושלים )כבירתו הנצחית" 

, ' הִהְגִּדיל  ֵאֶּלה.-ַלֲעׂשֹות ִעם' הִהְגִּדיל ָאז, יֹאְמרּו ַבּגֹוִים  ׁשֹוֵננּו ִרָּנהּולְ  ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק, ִּפינּו, ְּכֹחְלִמים.
ְּבֻחֹּקַתי, -ִאםעל הליכה "  תפרשת השבוע מדבר ..." ִביֵתנּוׁשְ  -, ֶאתה'  ׁשּוָבה ָהִיינּו ְׂשֵמִחים  ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו

 ֵּבית ֹאְמִרים ִליָׂשַמְחִּתי, ּבְ תהילים " שוב מהזכיר נו יכולים בזכות אותה ההליכה להודות לה' ול" וא ֵּתֵלכּו
, ְירּוָׁשָלִם. ֹעְמדֹות, ָהיּו ַרְגֵלינּו .ֵנֵלה'  ַׁשֲאלּו, ְׁשלֹום  ..ָּלּה ַיְחָּדו.-ְּכִעיר, ֶׁשֻחְּבָרה ְירּוָׁשַלִם ַהְּבנּוָיה ִּבְׁשָעַרִי

.ְירּוָׁשָלִם;  ; ָׁשלֹום ּבְ -ְיִהי ִיְׁשָליּו, ֹאֲהָבִי .ֵחיֵל .-ֲאַדְּבָרה ְלַמַען, ַאַחי ְוֵרָעי ַׁשְלָוה, ְּבַאְרְמנֹוָתִי  ָּנא ָׁשלֹום ָּב
ֵהינּוה'  ְלַמַען, ֵּבית   שנשמע ונתבשר בבשורות טובות.  ." ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָל ֱא

   שבת שלום

  שלר איתן
  

 ז"ל.אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל  נשמת  לעילוי


