
  
  

אברבנל פירש: "לא נזכר זה כאן בדרך חטא כי אם בדרך עונש... שבהכרתם והרגישם האמונה האלקית בלבם יעבדו אלילים בפיהם". 
 , על אף שהוא מרגיש אמונה אלוקית בקרבו, אברבנל, שחי בתקופת שמד ואינקויזיציה, ראה לנגד עיניו את היהודי שנאלץ בעל כורחו

  לכרוע ברך בכנסיה.
  

הפסוק העוקב מתאר את היציאה מהשעבוד: "ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך". הפשט הוא כמובן 
  מתוך הגלות, ומצאת. מצאת, כי דרשת בכל כוחך.   –וביקשתם משם 

  
מפרש:   זאת  לעומת  ה ובקשתם  אברבנל  מפני  שעושים  עבודה  "מתוך אותה  בו משם:  מאמינים  "יהיו  נפשך:  ובכל  לבבך  בכל  אונס". 

ובתורתו.. לפי שאותם האנוסים אינם יכולים לקיים המצוות. אבל עיקר בקשתם את ה' הוא בליבם ובנפשם בלבד". מרגש לקרוא את  
  –  מילולי בלבד  פירוש אברבנל, שמצמצם את דרישת התורה הגבוהה, לדרוש את ה' בכל לבבך ובכל נפשך, דהיינו בכל כוחך, לפירוש

                                                                                                                             בשביל לתת תקווה לאותו אנוס, שזו כל יכולתו. מספיק שתאמין בו בלבך.
 שלום! שבת                                                                                                                                                                                                                       

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
      

  "לא את אבתינו כרת ה' את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים" 
  

,  ", אלא "לא את אבותנו" בלבדניסוח קיצוני ומעניין יש לפסוק הזה: לא נאמר בו "לא את אבותנו  
. כך גם  לדור הקודםכאילו לומר שיש לראות את הברית כאילו נכרתה עימנו באופן ישיר ולא כהמשך  

אומר משה לפני מותו: "כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני ה' אלקינו ואת אשר איננו פה עמנו  
  היום" ופרשו חז"ל בשבועות: דורות הבאים מניין, תלמוד לומר ואת אשר איננו פה עמנו היום. 

  
בהמשך הפרשה: "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך"    לאמור לעיל מופיע  דומה  כיוון

  שהכל רצים לקראתו.   -  אלא כחדש  ,ומפרש רש"י: לא יהיו בעיניך ככתב מלך ישן שאין אדם מחשיבו
  

  לקרוא את דברי הפרשנים הרואים את דברי התורה בדורם. בסוף פרק ד למשל בעקבות זאת  מעניין  
בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל.. ועשיתם רע בעיני ה'...  : "כי תוליד  מופיע כך

אבד תאבדון מהר מעל הארץ... והפיץ ה' אתכם בעמים". ואז: "ועבדתם שם אלקים מעשה ידי אדם  
לתיאור הקודם? האם זה חטא נוסף בגלות או חלק    , "ועבדתם שם",עץ ואבן". איך מתחבר פסוק זה

  מהעונש? 
  
  



  

  | הקהילה  עם  לטבע  יוצאים 
רביעי,   ביום   28/7נפגשים 

ענבה   16:30בשעה   בפרק 
 במודיעין. כולם מוזמנים! 

קהילתית  שלישית    |   סעודה 
ואתחנן,  השבת,   בשעה פרשת 

שלישית   18:30 סעודה  נקיים 
קהילתית ברחבת בית הכנסת. 

מוזמנים! שמגיע    כולם   –מי 
   שיביא איתו אוכל.

המנורות   תרומת  על  רוזנבלום  למשפחת  תודה 
 והתקנתם בבית הכנסת! 

  

  

  

  מסעדת ביגה במאירועי השבוע: מפגש נשים 
  
 

  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

קהילתי   ביומן  התחדשנו 
תוכלו |    מקוון! מעכשיו 

להתעדכן בארועי בית הכנסת 
האישי  גוגל  ביומן  הקהילתי 

על   שלכם ללחוץ  מוזמנים   |
בקבוצת  שפורסם  הקישור 
יתעדכן  והיומן שלכם  הווצאפ 

  באירועי ביה"כ. 
  

מיטל  ל  מזל טוב
לוין   ותמיר  לוין 
יום  לרגל 
שיחול  הולדתם 

  השבוע!
  

טוב  מזל 
וצפריר   לאורית 

ולנעמי  שרוני  
תורג'מן   ודביר 

  יום               לרגל  
  !שיחול השבוע נישואיהם

בבית   שבוע  פרשת  שיעור 
יום |    הקהילתי הכנסת   מידי 

בשעה   יתקיים 19:30חמישי   ,
השבוע.  בפרשת  מרתק   שיעור 
  השיעור יועבר ע"י יהונתן וינטר. 

 לא לאחר.נא 


