בס"ד

טמונה בפרשה
עלון שבועי לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע



פנינים



"ואתחנן אל ד'"
חז"ל אומרים שמשה רבינו התפלל  515תפילות כדי להיכנס לארץ ישראל ,כמנין 'ואתחנן' .ומביא הפני
יהושע חשבון נפלא :שהרי משה התחיל להתפלל על עניין זה ממלחמת סיחון ועוג (כמבואר ברש"י),
ובמסכת בבא בתרא מצוין שיום הניצחון על סיחון ועוג היה בט"ו באב ,יום שכלו בו מתי מדבר .מט"ו
באב עד לז' אדר נמצא מאתיים ימים ,כפול שלוש תפילות ביום ,יוצא שש מאות תפילות .אך בתוך
מאתיים הימים הללו ישנם  28שבתות שבהם אין לבקש בקשות פרטיות ,אז 28 :כפול ( 3תפילות) ,סך
הכל 84 -תפילות שבהם לא ביקש להיכנס לארץ 600 .פחות  ,84ופחות עוד תפילת מנחה של יומו
האחרון שהרי נפטר בצהריים ,סך הכל בדיוק  515תפילות( .ועדיין יש לבאר :א .לפי הרבה
מהראשונים משה רבינו נפטר בשבת וממילא אין סופרים את תפילות יום זה .ב .גם ביו"ט אין לבקש
בקשות פרטיות וכל חגי תשרי לא מן המנין).


"אעברה נא ואראה"
קבלה היתה ביד משה רבינו מהשמים ,שכשיתפלל ויאמר בתפילתו פעמיים את המילה נא ,תתקבל
התפילה .וכמו שמצינו שהתפלל על מרים" :קל נא רפא נא לה" .ולכן כשרצה להיכנס לארץ ישראל
החל לומר גם כן" ,אעברה נא ואראה" .ובדעתו היה לומר שוב פעם 'נא' .אמר לו הקב"ה" :אל תוסף דבר
אלי עוד בדבר הזה" שלא תאמר שוב פעם את המילה 'נא' .ובסוף ספר מאמר מרדכי כתוב שתפילות
שנמסרו למיכאל אינן צריכות בדיקה ,ולכן אמר "קל נא רפא נא לה" שמיכאל בגימטריא ( 102עם
הכולל) שווה לשני פעמים 'נא'( .נחל קדומים)


"ונשמרתם מאד לנפשתיכם"
שאל פעם רבי ישראל מסלנט זצ"ל ,מה פשר הדבר שרואים אנו כי דרך העולם שגם מי שמזלזל
במצוות ,כאשר יחלה ח"ו ,נעשה הוא לפתע למחמיר הגדול ביותר ואינו מוכן שיחללו עבורו את
השבת או לאכול ביום כיפור .ותירץ :בסתם אדם ,נאלץ היצר הרע שלו לפזר את כוחו ומרצו למחלמה
בכל המצוות השונות שחלילה לא 'יכשל' בהם האדם .אך לחולה מסוכן ,הפטור מן המצוות ,נותרה רק
מצוה אחת שעליו לקיים  -מצות "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" ,או-אז מפנה היצה"ר את כל תשומת
ליבו ותחבולותיו למלחמה במצווה זו...


"שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד"
בגמרא מסופר (פסחים נו ).שבשעה שקיבץ יעקב את בניו לברכם אמרו לו את הפסוק הזה ,ויש
להקשות ,איך הזכירו את שמו של יעקב בפניו שהרי אף ישראל היה שמו? אלא צריך לומר ,ששם
שניתן לאדם 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 משום שמפיבושת נקרא כך בזכות זה שהיה מבייש את פני דוד בהלכה .אם כן אף כאן,
הותר לשבטים לקרוא לאביהם ישראל משום שהיה זה שם המורה על גדולה" :כי שרית עם אלוקים
ועם אנשים ותוכל" .ואף התוספות ישנים (יומא פז) מתרצים כן על רב הונא שהיה קורא לרבו ,רב,
בשמו :אבא .משום ש'אבא' הוא שם המראה על גדולה( .ע"פ השל"ה ,שדי חמד ,וליקוטי בתר ליקוטי)


"ושננתם לבנך"
'שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד,
שנאמר אמור לחכמה אחותי את וגו'( .קידושין ל).
יש להסביר את עניין המשלת התורה לאחות ,על פי מה ששנינו (ב"ק קלט' ):מי שמת והניח בנים
ובנות וכו' ,אם נכסים מועטים ,הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים' ,דהיינו שההלכה היא,
שבמקרה שהירושה מועטת ,קודמות הבנות ליטול מן הירושה ואילו על הבנים לחזר על הפתחים .כך
היא חכמת התורה ,שאם יבוא אדם ויאמר שנכסיו מועטים ואין בידו להתפרנס ולכן אין ביכולתו
ללמוד או להחזיק לומדי תורה ,צריך לומר לו שהחכמה היא כאחות ,ואם הנכסים מועטים צריך לפרנס
את הבת מהנכסים ולא לגרום לה לחזר על הפתחים ,ועל כן בראש ובראשונה צריך לדאוג לקיום
התורה ,אף כשהפרנסה דחוקה.
העלון מגיע מדי שבוע לאלפי משפחות וילדים,
המשתמשים בו בשולחן השבת.
מעוניינים להקדיש את העלון לכל מטרה?
שלחו מייל למערכת ,או טלפנו052-766-5775 :

העלון מוקדש לכבוד
שמחת בר המצוה של מתן טרטנר נ"י
במזל טוב
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מנחם אב תשע"ו שנה שישית ,גיליון מס' 317
נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

ואתחנן
לסדר את הפרשה
לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב,
עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות
בפרשה .כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק
מפסוק מהפרשה.
א .כח התשובה ובחירת בנ"י לעם
א .שאלת הבן החכם ותשובתו
א .פרשה ראשונה של שמע
א .סיפור מעמד הר סיני
ב .הבדלת ג' ערי מקלט ע"י משה
ב .מעלת חוקי ומשפטי התורה
ד .מעלת וחכמת בנ"י
ו .קבלת עול מלכות שמים
י .סיפור מתן תורה ועשרת הדברות
כ .בקשת משה להכנס לא"י
כ .נתינת התורה לישראל ע"י משה
לפי בקשתם
כ .ציווי ידיעת ד'
מ .כיצד להתנהג לאחר הכניסה
לארץ ישראל
ת .איסור עבודת ע"ז ועונשה
ת .ציווי שלא לשכוח את ד' מרב
טוב

"_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _"
שאלה לשולחן השבת
"על כן צוך ד' אלקיך
לעשות את יום השבת:
כבד את אביך ואת אמך
כאשר צוך ד' אלקיך"
יש לבאר ,מדוע רק לגבי שתי
הדברות הללו הדגישה התורה
וכתבה שד' אלוקיך ציוה
לעשות כך?

מטרת השאלה הינה לעורר דיון סביב
שולחן השבת.
ניתן לשלוח את תשובותיכם למייל
(בצרוף מקורות ,אם ישנם),
ובל"נ אכתוב חלק מן
התשובות בשנה הבאה.
© כל הזכויות שמורות לאהרן ביין.
אשמח לקבל תגובות רעיונות והערות:

temunabaparashah@gmail.com

בס"ד

טמונה בפרשה

חידון א' ת'

ואתחנן
חידון א' ת'  -הפוך

התשובה לכל שאלה מתחילה באות המופיעה בראש השורה.
א .שם מקום בערבה
ב .ד׳ השמיד את כל מי שהלך אחרי -
ג .עיר מקלטם של חצי שבט מנשה
ד .רוצח בשוגג  -רוצח בבלי __
ה .״על כן צוך ד׳ אלוקיך לעשות את יום ___״
ו .״__היום ___ אל לבבך כי ד׳ הוא האלוקים״
ז .בה גאל אותנו השי״ת ממצרים
ח .הקב"ה יתן לנו גם בורות
ט .תפילין של ראש נקראים -
י .מעמי ארץ ישראל
כ .כינוי לארץ מצרים
ל .הר סיני בער באש עד __ השמים
מ .צריך להרוס אותם כשניכנס לארץ ישראל
נ .בנ״י נבחרו להיות עם
ס .השי"ת בחר בנו מכל העמים להיות לו לעם-
ע .מקום על שפת נחל ארנון
פ .כך דיבר הקב״ה עמנו בהר סיני
צ .השמש ,הירח והכוכבים נקראים
ק .בנ״י שמעו את ה __ מתוך החושך
ר .דור רביעי מכונה כך
ש .הר חרמון נקרא גם
ת .משה שם אותה לפני בנ"י

התשובה לכל שאלה מסתיימת באות המופיעה בראש השורה.
א .בנ"י ישבו ב__ מול בית פעור
ב .שם נוסף להר סיני
ג .אחד ממלכי האמורי
ד .השי״ת עושה לאלפים
ה .בנ"י לא ראו על הר סיני
ו __" .את יהושע ___ ____"
ז __" .יבדיל משה שלוש ערים"
ח .מעשרת הדברות
ט .שתיים בלשון כתפי (רש"י)
י .המילה הראשונה בעשרת הדברות
ך' .חברך'
ל .היה על הר סיני ענן ו-
ם .דור שלישי מכונה כך
ן .ממלכת עוג
ס .רוצח בשגגה __ לעיר מקלט
ע .השי"ת __ שמשה לא יכנס לא"י
ף .רש"י מפרש את מילה זו ' -התמלא רוגז'
ץ .פסלים קרויים " -מעשה ידי אדם __ ואבן"
ק .השי"ת ___ בבנ"י מכל העמים
ר .עיר מקלטם של שבט ראובן
ש .קול ד' דיבר מתוך ה-
ת .עיר מקלטם של שבט גד

ואלה שמות:
"ואתחנן אל ד'"
רש"י כותב ע"פ המדרש" :זה אחד מעשרה לשונות שנקראת תפילה"
התדעו מהם שאר תשעת השמות לתפילה? (מלבד תפילה ותחנונים)
[התשובות במדור התשובות]

מן המדרש
אמר רבי לוי ,אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של
עולם ,עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ ,ואני איני נכנס לארץ.
אמר לו הקדוש ברוך הוא ,מי שהודה בארצו נקבר בארצו,
ומי שלא הודה בארצו אינו נקבר בארצו .יוסף הודה
בארצו ,מנין ,גברתו אומרת (בראשית לט ,יד)" :ראו הביא
לנו איש עברי וגו'" ולא כפר ,אלא אמר (בראשית מ ,טו):
"גנב גנבתי מארץ העברים" ,מנין שנקבר בארצו ,שנאמר
(יהושע כד ,לב)" :ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל
ממצרים קברו בשכם" .אתה שלא הודית בארצך אין אתה
נקבר בארצך ,כיצד? בנות יתרו אומרות (שמות ב ,יט):
"איש מצרי הצילנו מיד הרעים" ,והוא שומע ושותק ,לפיכך
לא נקבר בארצו.
העלון מגיע מדי שבוע לאלפי משפחות וילדים,
המשתמשים בו בשולחן השבת.
מעוניינים להקדיש את העלון לכל מטרה?
שלחו מייל למערכת ,או טלפנו052-766-5775 :

העלון מוקדש לכבוד
שמחת בר המצוה של מתן טרטנר נ"י
במזל טוב
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מילה בפרשה
נעשית שם התכה\
אך חום אינו בנמצא\
סיב אשר חזק מפלדה\
ומקדם אף היתה מידה.
המונח המבוקש הינו מילה בת 3
אותיות המופיעה בפרשה,
אשר כל שורה בחידה רומזת
להקשר שונה שלה.

(יתכן כתיב חסר וחילופי אותיות בעלי
הגיה דומה)
התשובה תתפרסם אי"ה בגיליון הבא
© כל הזכויות שמורות לאהרן ביין.
אשמח לקבל תגובות רעיונות והערות:
temunabaparashah@gmail.com

טמונה בפרשה

בס"ד

הפוך בה והפוך בה
הלכה

תניא ,השוטה פטור מן הראיה (חובת עליה לרגל) .מאי
טעמא ,אמר רבי אלעזר ,שכתוב" :אתה הראת לדעת".
(ירושלמי חגיגה פ"א ה"א)

"שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד"
מלבד פרשה ראשונה של 'שמע ישראל' ,אלו
שלושה פסוקים נוספים בפרשה אנו מזכירים
בתפילות היום-יום?

****

אגדה
תניא ,כיבוד אב ואם הוא אחד מן הדברים שאדם
אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא,
שכתוב בו" :למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך".
(קידושין מ).

ואתחנן
שעשועי דאורייתא

מצאו נא בפרשה:
 .1פסוק שמתחיל ומסתיים באות מ'.
 .2מילה בת  9אותיות.
 .3פסוק שמופיעים בו כל האותיות.
 .4שש מילים רצופות שמסתיימות באות "כ".

"זיכרון" סימן

גימטריאות ורמזים לזכירת מספר פסוקי הפרשה

בפרשת ואתחנן מובאות עשרת הדברות בפעם השניה ,ובהן" :כבד את אביך ואת אמך".
בפרשת ואתחנן ישנם  122פסוקים ,ואפשר לזכור זאת ע"י זכירת המילים:
"לכיבוד אב ואם" = בגימטריא = 122
תשובות

ואלה שמות  -לשון המדרש" :אמר רבי יוחנן עשרה לשונות נקראת תפילה ,ואלו הן :שועה ,צעקה ,נאקה ,רנה ,פגיעה,
ביצור ,קריאה ,נפול ופלול ותחנונים .שועה ו צעקה ,שנאמר :ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן
העבדה .נאקה ,שנאמר :וישמע אלקים את נאקתם .רנה ופגיעה ,שנאמר :אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה
ותפלה ואל תפגע בי .בצור וקריאה ,שנאמר :בצר לי אקרא ד' .נפול ,שנאמר :ואתנפל לפני ד' .פלול ,שנאמר :ויעמד פינחס
ויפלל .ותחנונים ,שנאמר :ואתחנן אל ד' .ומכולן לא נתפלל משה אלא בלשון תחנונים".
לסדר את הפרשה " -כבד את אביך ואת אמך".
חידון א' ת'  -אשדות הפסגה ,בעל פעור ,גולן ,דעת ,השבת ,וידעת והשבת ,זרוע נטויה ,חצובים ,טוטפות ,יבוסי ,כור הברזל,
לב ,מזבחותם מצבותם ,נחלה ,סגולה ,ערוער ,פנים בפנים ,צבא השמים ,קול ,ריבעים ,שיאון ,תורה.
חידון א' ת' הפוך  -גיא ,חורב ,עוג ,חסד ,תמונה ,וצו וחזקהו ואמצהו ,אז ,לא תרצח ,טט ,אנכי ,רעך ,ערפל ,שילשים ,בשן,
נס ,נשבע ,התאנף ,עץ ,חשק ,בצר ,אש ,ראמות.
שעשועי דאורייתא " -וידעת היום והשבת"  -בעלינו לשבח" ,ואתם הדבקים"  -בהוצאת ס"ת" ,וזאת התורה אשר שם
משה"  -בהגבהת ס"ת" .1 .מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם
לעלם"" .2 .סביבותיכם"" .3 .או הנסה אלקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה
ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם ד' אלקיכם במצרים לעיניך"" .4 .ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך".
מילה בפרשה פרשת דברים  -חרב" .עבד ביובש בימיו"  -יעקב אבינו אמר ללבן" :אכלני חורב" מלשון יובש וחום,
"ואחיו חי ונסמך עליו"  -עשיו אחיו נתברך שיחיה על החרב" ,קורות אתר תמיד קדוש"  -מה שקרה לבית המקדש שחרב,
"ועליו נביא עלה לראש"  -משה עלה על הר סיני שקרוי 'חורב'.
טמונות בפרשה " .1 -לא תסורו ימין ושמאל" (ה,כט) " .2ואשירהם תגדעון" (ז,ה)  .3נרות שבת רמז לשמור וזכור
שנאמרו בדיבור אחד (ה,יב-ורש"י) " .4וצדקה תהיה לנו" (ו,כה) " .5שמע ישראל" (ו,ד-ועוד פעמים) " .6תבנית כל בהמה"
(ד,יז) " .7ובלכתך בדרך" (ו,ז) " .8עד לב השמים" (ד,יא)  .9הגבהת התורה " -וזאת התורה אשר שם משה" (ד,מד)  .10הר
בוער " -בהר מתוך האש" (ה,יט)  .11מטוסי קרב" -צבא השמים" (ד,יט) " .12וקשרתם לאות על ידך" (ו,ח)  3 .13ערי המקלט
שמשה הבדיל (ד,מא) " .14ונשמרתם מאד לנפשותיכם" (ד,ד) " .15הדבקים" (ד,טו) " .16בשכבך ובקומך" (ו,ז)
טמונות בהפטרה " .1 -היושב על חוג הארץ" (כב) " .2כרעה עדרו" (יא) " .3מבשרת ציון" (ט) " .4ושמים בזרת תכן" (יב)
שאלה לשלחן השבת פרשת מסעי  -השאלה בקצרה' :מדוע בחרה התורה לומר לנו את תאריך פטירת אהרן הכהן?'.
כמה מעיקרי התשובות שהתקבלו במערכת בקצרה .1 :בהסתלקותו של אהרן הכהן נגנז עמו עמוד השלום .והזכיר הכתוב
מועד פטירתו ,כדי שאו תו מועד יהא לזכרון ולחשבון נפש על מיתת הצדיק ,לעורר לבות ישראל שאילו היו אוחזים במידה זו
אולי היה עולה בידם לבטל גזירת החורבן שהיה בחודש זה ,ואשר סיבתו היתה שנאת חינם (יומא ט .2 .):משום שאהרן הכהן
היה אוהב שלום ורודף שלום ובזכות כל זה זכה שידעו את יום פטירתו המדוייק כדי לבקש מהשי"ת דבר ישועה ורחמים.3 .
העמק דבר שם שכתב לא הודיע הכתוב לא במיתת משה ולא במיתת מרים החודש והיום כי אם במיתת אהרן ללמדנו שאותו
החודש גרם להיות לשטן לגדולת עבודת המשכן שהיה על ידי אהרן הכהן הראש( .העמק דבר)
העלון מגיע מדי שבוע לאלפי משפחות וילדים,
המשתמשים בו בשולחן השבת.
מעוניינים להקדיש את העלון לכל מטרה?
שלחו מייל למערכת ,או טלפנו052-766-5775 :

העלון מוקדש לכבוד
שמחת בר המצוה של מתן טרטנר נ"י
במזל טוב
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© כל הזכויות שמורות לאהרן ביין.
אשמח לקבל תגובות רעיונות והערות:
temunabaparashah@gmail.com

