
 שלום רב
 

  12/1/2101 -"ממעמקים קראתיך"   

 , הסיור יכלול בין 1/222/912 יתקיים ביום חמישי לחברי המושב בירושלים חות סלי סיור 

 ומתחת  ברחבת הכותלשעדיין לא נפתחו למבקרים החפירות  מתחמיביקור ב היתר 

 .המשלב פיוטי סליחותקצר מנהרות הכותל וגם מופע מוזיקלי ל 

  הטיול ועלות ההשתתפות בו תפורסם בהמשך.תכנית  

 
 
 

 חינםאהבת  – חזוןשבת  –דברים' 'פרשת 
 אלי נבון

 
ת ֲחזֹון היא השבת שלפני תשעה באב בַׁ ובשבת זו קוראים  ,שַׁ
במילים הפותחת תמיד את פרשת 'דברים' ואת ההפטרה 

ְעָיהו ֶבן" ל ָאמֹוץ,-ֲחזֹון, ְישַׁ  ..."ְיהוָדה ִוירוָשָלִם-ֲאֶשר ָחָזה, עַׁ
 

ר " בפסוק מתחילהה' דבריםפרשת ' ר ִדֶבֶּ֤ ים ֲאֶשֶׁ֨ ְדָבִרִ֗ ֶלה הַׁ ֵ֣ א 

ל ןֹמֶש֙ה ֶאל־כׇּ ֵּ֑ ְרד  יַׁ ֶבר הַׁ ֵ֖ ל ְבע  למעשה פותחת את  .."־ִיְשָרא ֵ֔
שי התורה, מחמשת חומ אחרוןהספר הספר 'דברים', 

ם עשל משה לצוואתו האחרונה דבריו ומכיל בעיקר את ה
 .לארץ המובטחת לפני כניסתם

 

ת ההצגה" משום בת א"גונ היא זאת , ההפטרה'דברים' למרות חשיבותה הרבה של פרשת
בתקופת ישראל  של עם  ירודה הרוחני  המצבאת במילים קשות הו יעהנביא יששבה מתאר 

ֲאִתי ִמְשָפט, ֶצֶדק ָיִלין ָבה": באמרו הבית הראשון  יָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה, ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה; ְמל  --א 

ָתה ְצִחים ְועַׁ ָנִבים …ְמרַׁ י גַׁ ְבר  ִיְך סֹוְרִרים, ְוחַׁ ְלֹמִנים; ָיתֹום לֹא  --ָשרַׁ ף שַׁ ד, ְוֹרד  ב ֹשחַׁ ֺכלֹו ֹאה 

ְלָמָנה לֹא יֶהם-ִיְשֹפטו, ְוִריב אַׁ  ."ָיבֹוא ֲאל 
 

צוקה מאת השחיתות וה ביקר ,לפני חורבן הבית הראשון שנה  159כ  ופעלשחי ו שעיהי
הוללות עשירי העם ואת את השחיתות החברתית, את המוסרית של עמו באותה תקופה, 

חטאי העם יביאו עליו ש)ולצערנו גם צדק( וניבא הגיע למסקנה  ,התפשטותה של האלילות
 .את החורבן והכליה

 

את ממלכת  תכובש יתאשורהאימפריה השמת, גמתנבואתו הו יעשל ישואכן, עוד בימיו 
 ישראל. יסלה למעשה אתחובכך  מגלה את עשרת השבטים, לפנה"ס( //3 – 377) ישראל

צר על ירושלים אך לחם כנגד ממלכת יהודה, לפנה"ס( סנחריב מלך אשור  391מאוחר יותר )
 ! ירושלים לא נכבשה באורח נס

 
ואנחנו בבית הכנסת ננסה להבין מה באמת קרה והוביל ובה חל בשבת הקר ט' באבוהשנה, 

 לחורבן בית המקדש הראשון ובית המקדש השני ואיך שומרים על הבית השלישי?!
 
 
 

 שבת שלום לעם ישראל ולגן יאשיה !


