
  
  

טוב הילל  ל   מזל 
חיים  בר ג, 

חגי   לוינשטיין, 
  שירה ו               מדר

 םהולדת יום    לרגל  ויסברג
  שיחול השבוע! 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

רוזנבלום  למשפחת  טוב  מזל 
  להולדת הבן! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
      

חוקה היא. לא בשמים היא לאמר  "כי המצווה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא ר
מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה.. כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך  

  לעשותו" 
אם זו מצוות התשובה עליה דובר  ההזאת" עליה מדבר הפסוק;    המצווה"נחלקו המפרשים מה היא  

  זו התייחסות כללית למצוות התורה? מא "המצווה הזאת" או ש ?בפסוקים הקודמים
הראשונה האפשרות  לפי  מפרש  התשובה  היא  הזאתהמצווה    –   רמב"ן  רמב"ן  מצוות  בין .  מחבר 

נידחך בקצה השמים, בהפסוקים הקודמים המדברים על התשובה ל יהיה  ין פסוקים אלו: גם אם 
כי   תשובה  ובלבבך לעשותתוכל לעשות  בפיך  היא,  בשמים  להימנעות    ומר,כל  .הלא  אין תירוצים 

ר' יוסף אלבו גם מפרש כך וראייתו  מתשובה, תמיד ניתן לקיים את המצווה והיא לא רחוקה לקיום.  
בפיך ובלבבך רומז   –קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו"    היא מהמשך הפסוקים: "כי

  לוידוי בפה וחרטה בלב, שזו התשובה. 
  הפירוש המקובל לפי רוב הפרשנים הוא ש"המצווה הזאת" היא כל התורה, ולא בשמים היא. 

המשך הפסוק של "לא בשמים היא" תמוה: "לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו"  
מטרת  – לומר   מה  התורה  רצתה  אם  הרי  ויקחה"?  השמימה  לנו  יעלה  מי  "לאמר  הפסוק  סיום 

שהדברים קרובים, יכלה לסיים כך: המצוה הזאת לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמים 
יעלה השמימה    התורה להוסיף את הטענה האפשרית "מילמה היתה צריכה    היא ולא מעבר לים.

שאף אם היתה   התורה  של  ותההדגיש את חשיבק היא למטרת הפסו"י ש על כך עונה רש  ויקחה"?
  .  לות אחריהלע היה עלינו –בשמים 

שימשו הפסוקים לציון קלות אפשרות קיום התורה, שה,  קשר היפה של הפרשה לראש השנכאן הומ
(וכידוע) משמשים הפסוקים גם לציון כובד אחריותנו בפירושה,   שבפיך ובלבבך לעשותה, ובנוסף

  ". היא שהרי "לא בשמים
  שבת שלום!                                                                                                                                                        

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
לרגל     הורן  לבנימין  טוב  מזל 

ה  מוזמן   מצווה!בר  הציבור 
הורן,  משפחת  בבית  לקידוש 

  .11בשעה  21 רח' הרמב"ם
 

לימים   כיסאות  להזמין  עדיין  ניתן 
כיסא:  נוראים!   ש"ח   30עלות 

(כיסא שמור יסומן באמצעות שם 
הכיסא).   על  ההרשמה  המתפלל 

להצטרף  וניתן  חובה  אינה 
כיסא.  הזמנת  ללא  גם  לתפילות 

ב[ מותנית  ביה"כ  בתוך  ]  1ישיבה 
 .  ] הזמנת כיסא2תו ירוק [

ניתן  רכישת ארבעת המיניםל 
-050לפנות לאליקים פרץ (

) או למעוז פרץ 4024335
). פרטים  058-6352956(

 במודעה שבקבוצת הווצאפ.


