
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מפרשת השבוע

  ) א'דברים לא( " משה וידבר את הדברים האלהוילך"
והיות ואת הביטוי  ,"לא אוכל עוד לצאת ולבא"לפי שרצה משה לומר , אלא .לא פורש להיכ
 הל�" ויל� משה"
לא " או "מבלתי יכולת:"מעות של אינני מסוגל כמומשב "לא אוכל" :מובני�שני אפשר לפרש ב "לא אוכל"

" לא אוכל"אומר משה כא
  .) יז'דברי� יב( "לא תוכל לאכול בשערי�"איני רשאי מלשו
 במשמעות של " אוכל
ירא פ
 יבינו היה  משהאבל  . לפי שכבר נתנה הרשות ליהושע"איני רשאי עוד לצאת ולבא"במשמעות של 

לפני כל משה  הל� לכ
 "מבלתי יכולת ליל� לבא ולצאת לפניה� כפע� בפע�" ת שלמשמעוב "לא אוכל"ישראל 
 ולבא לפניה� ואז יבינו ולצאתישראל בזריזות לארכה ולרחבה כי בזה הראה לה� כי ככחו אז כ
 עתה ליל� 

  )כלי יקר(                .   כוונתו איני רשאי"לא אוכל"מאמר שמעצמ� 
 

  ) טז'אדברים ל("  העם הזהוקם"
: אפשר להבי
 זאת על דר� הכתוב, אלא ?וכי קימה היא לו והלא ירידה והשפלה היא לזונה אחרי אלהי נכר

 היתה לו כלומר" וק� הע�: "לכ� אמר" וישמ
"הוא " ויבעט" מה שגר� ל) טו' לבדברי�( "וישמ
 ישורו
 ויבעט"
� נית
 וכ" אלהי נכר האר#בעט וזנה אחרי ומזה יצא לו שי, וישמ
ועושר וכבוד , קימה בעול� בירושת האר#
 ודש
 ופנה אל אלהי� ושבעואכל ... כי אביאנו... כתבו לכ� את השירה הזאת" :להבי
 את הפסוק בהמש�

 )הקדוש" אור החיי�"(            ". ופנה" ל"שבע ודש
"הרי שהקדי� , )פסוק יט( "אחרי�
 

  ) ל'דברים לא("  דברי השירה הזאת עד תמםאת"
 ?מפני מה כל שירה האמורה לשעבר הוא בלשו
 נקבה ושירה האמורה לעתיד בלשו
 זכר,  תנחומאמדרשבא במו

 העתידבגאולה האבל , � וגולי� וחוזרי� נגאליו שעברות בגאול� וחוזרת ומתעברת כמתעברתלומר ל� מה נקבה 
יו� ההוא יושר השיר הזה באר# ב" :שנאמר,  בלשו
 זכראמורהולפיכ� ,  לעול�� גולי� שוב אינ�משיהיו נגאלי

שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו ' שירו לה" :וכתיב, )ישעיה כו("יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל
 )רבנו בחיי(                )תהלי� צח("ימינו וזרוע קדשו

 

 ) יז'דברים לא( "י בקרבי מצאוני הרעות האלהקלו-הלא על כי אין א"
שכ
 חייבי� , לחטא יחשב" לוהי בקרבי$א על כי אי
"עצ� אמירת : בי שמחה בונ� מפשיסחאאמר על כ� ר

, "עמו אנכי בצרה: "שנאמר כפי, יתבר� בקרבנו' שרוי ה, אפילו בעת הצרה החמורה ביותר ישראל להאמי
 כי
 .ה� באמת להיענש מידה כנגד מידה בהסתרת פני� ראויי�, ומכיוו
 שלא האמינו בכ�

 

 "מלך מוחל וסולח לעוונותינו' תה הברוך א"
ו לא יסלח "והרי יש חשש שמא ח', אי� אנו חותמי� ברכה זו ע� ש� ה: ל"י
 זצ'ר רבי ישראל מרוז"שאל האדמו

לאב שיש לו ב
 חביב ? למה הדבר דומה, והשיב?  נמצא שברכנו ברכה לבטלה
כ� וא, בורא עול� על העוונות
, והיה ביד האב תפוח גדול ויפה והיה מציע את התפוח לב
, ע� הב
עליו מאוד ויש לאב תענוג להשתעשע 
כדי להשתעשע , ככה עשה האב כמה פעמי�. חוזר בו האב ומשיב ידו, וכשהיה הב
 מושיט ידו לקחת את התפוח

ואז היה האב מוכרח לתת לו את ! "בורא פרי הע#... 'ברו� את ה": א� הב
 שהיה פיקח ק� וביר�. ע� בנו
 מל� מוחל וסולח' ברו� אתה ה"כ "כמו כ
 אנחנו מברכי� ביוה .י שלא תהיה ברכתו לבטלהכד, התפוח

 )טעמי המנהגי�(   . כדי שלא יהיה חשש ברכה לבטלה, כדי שהש� יתבר� ודאי ימחול לנו על עוונותינו, "לעוונותינו
 

  .   ישראל עמו חולי שאר בתוך א"שליט טוב מזל בן אליהו צמח מרדכי ג"הרה אתלרפו  
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 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"

    """"ויל�ויל�ויל�ויל�""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
    """"שובה ישראלשובה ישראלשובה ישראלשובה ישראל " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסתשריתשריתשריתשרי' ' ' ' הההה



 

 יום הכיפורים
 לוקי אל תדינני כמעלי-א

 ..."הנשכחות אתהכי זוכר כל " 
בשעה שאד� . מצוות וג� בעבירותב אתה נוהג �וכ, לזכור רק כל מה שהאד� שוכח, עול� של רבונו,  הוא�דרכ

הוא זוכר � ברו  אותה שעה הקדוש$בה לעצמו ואינו מתפאר בה טומפני שאינו מחזיק ,  ושוכח אותהוהעושה מצ
ה ו הרי מצ$והוא מתפאר בה ומתגאה בה ומחזיק טובה לעצמו ,  שעשהוהאבל א� האד� אינו שוכח את המצ, אותה
בשעה שאד� עובר . בעבירות, והוא הדבר  .הוא רוצה לזוכרה� ברו אי
 הקדוש, הוה שהיא עטופה בגאומצ, כזאת

אבל א� , �יתבר זוכר אותה הש�$לא איכפת לו ואי
 היא גורמת לו צער ולא חרטהשמפני , עבירה ושוכח אותה
 �יתבר  עבירה כזאת הש�,החטא עומד תמיד לנגדו והוא גור� לו צער וכאב, האד� אינו שוכח את העבירה שעבר

 )ב מסאסובליי י משהבר(      . רק מה שהאד� שוכחזוכר אתה ,  "זוכר כל הנשכחות אתה"שכ
  . עודאותה אינו רוצה לזכור 
 

 "ואין שכחה לפני כסא כבודך"
ענה לו הרבי . ר והתאונ
 שאי
 לו הצלחה בלימוד וכל אשר הוא לומד נשכח ממנו"מספרי� על חסיד שניגש לאדמו

ל למדונו "ענה הרבי חז" פשוט מאוד. "שואל החסיד" ?מה הקשר בי
 תשובה לשכחה? תשובה". "תעשה תשובה"
 . "אי
 שכחה לפני כסא כבוד�"בתפילות הימי� הנוראי� אנו אומרי� " געת עד כסא הכבודגדולה תשובה שמ"ש

 

 ביאורי תפילות הימים הנוראים מהספר שפתי חיים
 "אתה בחרתנו מכל העמים"

בחירה זו היתה בשעת ,  א& שמצד מעשינו לא היינו ראויי� לבחירת�""""בחרת בנו מכל העמי�בחרת בנו מכל העמי�בחרת בנו מכל העמי�בחרת בנו מכל העמי�""""ת ברצונ� "אתה השי
ורצית ורצית ורצית ורצית """"    . ת לישראל"כי בזה באה לידי ביטוי האהבה הגדולה של השי,  במת
 תורה""""אהבת אותנואהבת אותנואהבת אותנואהבת אותנו"""" .יציאת מצרי�

. ה לישראל בשמחה"ביו� הכיפורי� נתרצה הקב, על ידי תשובת ישראל ותפילת משה,  אחרי חטא העגל""""בנובנובנובנו
 """"ממתנו מכל הלשונותממתנו מכל הלשונותממתנו מכל הלשונותממתנו מכל הלשונותורוורוורוורו""""    . "ונפלינו אני ועמ� מכל הע� אשר על פני האדמה"כתוצאה מעת רצו
 זו ותפילת משה 

 מטרת המצוות היא לקדש """"וקדשתנו במצוותי�וקדשתנו במצוותי�וקדשתנו במצוותי�וקדשתנו במצוותי�"""". בזה שהשכינה תשרה רק על ישראל ולא תשרה על אומות העול�
 כי על ידי """"וקרבתנו מלכנו לעבודת�וקרבתנו מלכנו לעבודת�וקרבתנו מלכנו לעבודת�וקרבתנו מלכנו לעבודת�"""", וכתוצאה מכ�. וכל מצוה מוסיפה קדושה לאד� וזהו שכר המצוה, אותנו

ושמ� ושמ� ושמ� ושמ� """" : השיא והפסגה של בחירת ע� ישראל הוא. ולשרתו' קדושת המצוות השורה עלינו אנו ראויי� לעבוד את ה
ככל ', ועלינו מוטל התפקיד הנשגב לקדש את ש� ה" 'ע� ה" נקרא עלינו בר� שמו ית""""הגדול והקדוש עלינו קראתהגדול והקדוש עלינו קראתהגדול והקדוש עלינו קראתהגדול והקדוש עלינו קראת

 . בבריאה' שתגדל מעלתנו ומדרגתנו באותה מידה מתקדש שמו ית
 

 "לוקינו באהבה את יום הכיפורים הזה-א' ותתן לנו ה"
ת נת
 לע� ישראל ברדת משה "שהשי, א� יו� הכיפורי� הוא מתנה מיוחדת. ראש השנה הוא יו� הדי
 לכל באי עול�

 וקיבלו את יו� הכיפורי� ליו� סליחה ,שעשו אז תשובה שלימה, מהר סיני ע� הלוחות השניי� ביו� הכיפורי�
 מפני שע� ישראל ה� הע� הנבחר ,ישראלההסבר לכ� שיו� הכיפורי� נית
 רק לע�  . ו& כל הדורותסוכפרה עד 
ו למצב שיתחייבו כליה מרוב " היו מגיעי� ח, ואילולי כפרת יו� הכיפורי� מדי שנה,ת חפ# בה�" והשי',לעבודת ה
ת יצטר� לאבד� " ולא מגיעי� לכ� שהשי,ת יו� כיפור שעל ידו מתנקי� מהחטאי� מדי שנה" לכ
 נת
 השי,העונות

 כי קיומ� אינו הכרחי , וא� יתחייבו כליה מה בכ�,מות העול� תפקיד� רק לשרת לישראללעומת זאת או. מ
 העול�
 . לתכלית הבריאה לכ
 אי
 לה� יו� הכיפורי�

 

 "קי יעקבל-משפט לאכי חק לישראל הוא "
ה את כל הנצר� לה� "כלומר הצדיקי� מובטחי� שיקבלו בר. ' ה� הצדיקי� עובדי ה"ישראל", מלשו
 מזונות" חק"
, ה רוצה וצרי� את עבודת�"מפני שהקב, הבא ומבלי שינכו לה� משכר� בעול�, מבלי די
 ומשפט', בודת הלע

א� . ולא על חשבו
 משכורת�, מבלי די
 ודברי�, כמשרתי מל� בשר וד� המקבלי� מהמל� את כל ההוצאות
כ�  ה לכאלה שאינ� כלהכוונ" ישראל"ביחס ל" יעקב"". קי יעקבל$לא משפט": הפחותי� במדרגת� עליה� נאמר

 .ב"יתכ
 שיקבלו א� על חשבו
 שכר� בעוה, אות� צריכי� לדו
 ולשפוט באיזו מידה מגיע לה� צורכיה�', עובדי ה
 

 "ואין שכחה לפני כסא כבודך" 
 .  משאיר רוש� בכסא הכבוד$ טוב או רע $כסא הכבוד נבנה ממעשיה� של ישראל וכל מעשה 

 

    .  טובה חתימה בברכת – ישראל עם כל את מברכת "יצחק ויזרע" מערכת  

 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "נו מבחר תפילין רשיברשות

  "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
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