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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' לבדברים (" האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"

לפיכ� העיד בה	 שמי	 לפיכ� העיד בה	 שמי	 לפיכ� העיד בה	 שמי	 לפיכ� העיד בה	 שמי	         ???? הברית מי בא ומכחיש	 הברית מי בא ומכחיש	 הברית מי בא ומכחיש	 הברית מי בא ומכחיש	עלינועלינועלינועלינוא	 יאמרו ישראל לא קבלנו א	 יאמרו ישראל לא קבלנו א	 יאמרו ישראל לא קבלנו א	 יאמרו ישראל לא קבלנו     . . . . ........ העיד בה	 שמי	 ואר� העיד בה	 שמי	 ואר� העיד בה	 שמי	 ואר� העיד בה	 שמי	 ואר�ולמהולמהולמהולמה
        ))))יייי""""רשרשרשרש. (. (. (. (ואר� עדי	 שה	 קיימי	 לעול	ואר� עדי	 שה	 קיימי	 לעול	ואר� עדי	 שה	 קיימי	 לעול	ואר� עדי	 שה	 קיימי	 לעול	

יו	 ויהי ערב ויהי בקר : "על הפסוקשאמרו ל "חזלפי ומיישב ? שמי	 והאר� יש פה להעידלוכי , "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה
! ועומדי	 עד יו	 ששי בסיו! א	 יקבלו ישראל התורה מוטב א יתירה לומר שכול	 תלוי"ה ")לא' בראשית א(" ששיהההה

אר� קיימי	 ולא חזרו לתוהו השמי	 וה היו	 ש	שאנו רואיזה , �כ	  וא)שבת פח(" וא	 לא יחזור העול	 לתוהו ובוהו
י ומה,"העיד בה	 שמי	 ואר�לפיכ� : "י"כ� נבי! את רשו, התורהאת מופת שקבלו ישראל סימ! וזה הרי ובוהו 
 לא !כא ל	 אשהתורה את קיומ	 נות! עדות נאמנה שקבלו ישראל עצ	  כי ,"שה	 קיימי	 לעול	" ,?ות שיעידוהעד

  .היו קיימי	 ועומדי	 אלא היו חוזרי	 כבר לתוהו ובוהו
  

  )ד' לבדברים ("  כי כל דרכיו משפטהצור תמים פעלו"
כל , "כי כל דרכיו משפט" הדי! ואמר צדיק עליו אתה,  כעונש על חטא מי מריבה,של משה, לפי שהיה יו	 מותו

כלומר נאמ! הוא לשל	 לו ,  משפט אמונה הואההזל	 שהמיתה בעו, ואפילו המיתה אי! בה	 נפתל ועקש' דרכי ה
  )רבינו בחיי(                            . שכר בעול	 הנשמות על צדקותיו אשר עשה

  

  ) ד' לבדברים (" ל אמונה ואין עול-א"
 כלפי מלכות להעניש אד	 על חטאולדו! וכאשר באי	 אלא ש? וש ברו� הוא שאינו עושה עוולשבח הוא לקדוכי  

מגזר די! כתוצאה צער סבלגר	 מקורביו ילבני משפחתו ופילו א	 לוא,  בלבדלגופו של הנאש	הדי! הוא , בשר וד	
הוא ביט מאת החוטא ה "קבעניש המשבטר	 כי , לא כ! הוא במלכות שמי	, לא נמנעי	 מחריצת דינו לחומרא, זה

וא	 מגיע לו הצער , להפגעמקרוביו להצטער ו עלול מישהו ,חלילה, א	ובודק ה, לקרוביועל ההשלכות של העונש 
כי כל אחד יקבל רק ,  במשפטו"ה ואי! עולנל אמו$א", ה! על הנדו! עצמו וה! על קרוביו, "כי כל דרכיו משפט". הזה

  )רבי ישראל מסלנט(                                         .עונשו המגיע לו ולא יותר
  

  ) ט' דברים לב(" עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה"
ה שהוא " מידותיו של הקב!בי" תנא דבי אליהו"ברבו על המובא י! לפני הגאו! מוילנא 'לוזוי חיי	 מוברקשה ה 
שלא יהיה שמח משהו עד  ,ולכביכ, וכי חסר לו, "שמח בחלקו"ה "מה שיי� להגיד על הקבוכי " שמח בחלקו"

,  נמצאשע	 ישראלבכל מצב , " יעקב חבל נחלתו,עמו' כי חלק ה: " על ידי הפסוק מוילנא!הגאוהשיב לו ? בחלקו
  )"חפ� חיי	"(                       . ה שמח בחלקו"הקב עדיי!  , ג	 כשה	 במדרגה פחותה

  

  ) יח' לבדברים (" ל מחוללך-צור ילדך תשי ותשכח א"  
 כי קיוה $ "מה אנוש כי תזכרנו:"אשר אמרו לפניו, ה ברא את האד	 על א% התנגדות	 של מלאכי השרת"בהק 

וא	 חוטאי	 ישראל ואינ	 ממלאי	 את . ישמור את מצוותיו ויועיל הרבה לבריאה כולה, שהאד	 יל� בדר� הטוב
ה ברא "הקב ,"צור ילד�:"סוקזהו איפוא פשוטו של הפ. הרי מתרופ% כל טע	 בריאתו של האד	 ,תפקיד	 כראוי

  )אור החיי	(                   . מחליש ומרופ% אתה את טע	 בריאת�, "תשי", ואתה בהתנהגות�, אות� לסיבה מיוחדת
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    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת
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 טובהכתיבה וחתימה 



 

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

  

  יום הכיפורים   

  "כי ביום הזה יכפר עליכם"
 

  )ג' ויקרא טז ("בזאת יבא אהרן אל הקדש" 
ללמד את הכה! הגדול . "יבוא אהר! אל הקדשבזאת "נאמר לו '', ל הקדשואל יבא בכל עת א": אהרו!שנאמר ללאחר 

לידי  אותו תביא, אליו בכל ימות השנההכנס עת למקו	 קדוש ביותר שאסור ללהכנס כשהוא בא שעצ	 הידיעה 
   )מלא העומר(                       .עד שמתו� זה יהיה באמת ראוי לבוא אל הקודש, פחדלידי מורא ו

  

  )ל' ויקרא טז( "תטהרו' ר אתכם מכל חטאתכם לפני הכי ביום הזה יכפר עליכם לטה"
 ? מה ההבדל" טהרה"היינו " כפרה"נראה ש , "לטהר אתכ	"ו" יכפר עליכ	", לכאורה ישנה כפילות מיותרת בפסוק

ברובד , ראשית. גור	 שתי רעות לעצמוהחוטא אד	 הששידוע מחכמי המוסר , אלא ?שניה	את � יומדוע צר
, שנית. היענשעליו לא	 לא יתכפר לו וצרי� כפרה על זה בתורה ודבר המפורש בר על ועעצ	 החטא הוא ב, החיצוני

" יכפר עליכ	 "זהו ההבדל בי!ו .צרי� טהרהעל זה ו, נפשההוא מטמא את בעצ	 עשיית החטא , ברובד העמוק יותר
, כ� שלא יענש החוטא על החטאי	 מכפרמכפרמכפרמכפר, "יכפר עליכ	"לא רק שהוא ה "ביו	 הכיפורי	 הקב, "לטהר אתכ	"לבי! 
  . הטומאה והטמטו	 שהחטא השפיע על האד	 את הנפש מטהרטהרטהרטהרממממה "הקב" לטהר אתכ	"אפילו הוא 

  

  )לד' ויקרא טז("  לכפר על בני ישראל לחוקת עולםוהיתה זאת לכם"
ות העול	 אומ. תשובה שעושי	 ישראלהלבי! ,  כאנשי ננוה,תשובה שעושי	 אומות העול	הבי! עצו	 ל דהב יש 

לא כ! הדבר בישראל הנקראי	 בני	 . א מתכפר לה	לאבל העוו! עצמו , תשובת	 מועילה לה	 להנצל מהעונש
ל נפשו וישוב בתשובה עא חט מאשר טאבל א	 יתחר, הרי הוא נתעב ונאלח, א הב! ואש	טשאמנ	 כי יח. למקו	
, הרוטאת עוונו ומטבלו ורוח� אותו מחה מק"קבהאז , דויול העבר וקבלה על העתיד ובועבחרטה גמורה , שלמה

  )ז"הגרי(                    . והיינו שמכפר לו על העוו! כפרה ממש
  

  )ח' תהלים קכב ("למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך"
 כבוד מלכותו 	ברו� ש"בלחש " אחד' לוקינו ה$א' שמע ישראל ה"בכל יו	 אחר הפסוק אומרי	 ישראל שע	 ידוע 
 	פוריי הכ	 ביובלא, 	 המלאכיה	כדי שלא יתקנאו בומרי	 זאת בלחש הוא והטע	 שא) ו"בשכמל" ( ועד	לעול
, ה"שאומר השט! לפני הקב, וכמו שאמרו במדרש. 	ישראל למלאכיו! שביו	 זה דומי	 מכי	 בקול ראותו  	אומרי

	  בהולא יתקנאו	 המלאכי	  יש לישראל אחוה ורעות ע	היוולכ! אותו , למלאכי השרת	 יש ל� אומה באר� דומי
הדיבור הוא ,  מה בי! דיבור לאמירה)זהר נשא(והנה ידוע מה שאמרו באדרא רבא . 	ו בקול ר"בשכמל	 כשאומרי

	 ה, "למע! אחי ורעי"וזה שנאמר . ו"שכמלבאותיות 	  ה"ב�שלו	 "והנה . ואמירה בלחש, בהרמת קול והכרזה
אז , 	 ואי! לה	 שנאה וקנאהורעי	 אחי	 השרת שהלמלאכי 	 שדומי, 	ורעי	 ישראל כאשר יהיו במדרגת אחי

לרבינו $חיי	 והשלו	(".  ועד	 כבוד מלכותו לעול	ברו� ש"ראשי תיבות " שלו	 ב�", בהכרזה והרמת קול, "אדברה נא"
  )יוס% חיי	

  

  )תפילות הימים הנוראים(" אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכל חולי עמך"
ומשיבי	 שמצבו , רי� להיזהר כששואלי	 על מצבו של חולה הזקוק לרחמי שמי	שצ, ל היה אומר"ז זצ"מר! הגרי 

שכ! הדבר ברור שהתפילות שמתפללי	 לרפואת החולה ה!  . חס וחלילה" רוד%"שלא להיכנס על ידי זה לגדר , הוטב
 מיד מתרפי	 מלהמשי� להתפלל עבור, ודר� העול	 כששומעי	 שיש הטבה במצב, ! הרפואה היותר מועילהה

גר	 לכ� שימעטו או יפסיקו לגמרי , י שאמר שהמצב הוטב"ונמצא שע, החולה הזקוק עוד להרבה רחמי שמי	
ד הלוי "הגרמ( .  בגדר רוד%ס ושלו	ונכנס ח, והרי הוא כנוטל ממנו את הרפואה המועילה ביותר, להתפלל לבריאותו

  ) א"יק שליט'יצבלווס
  

  )תפילות הימים הנוראים( "כסא כבודךהנשכחות אתה ואין שכחה לפני כי זוכר כל "
" תעשה תשובה. "הכל נשכח ממנו אחר זמ! קצר, ר שהוא לומד ולומד ללא הצלחה"חסיד אחד התלונ! בפני האדמו

ל למדונו "חז"ענה הרבי " פשוט מאוד. "שואל החסיד" ?מה הקשר בי! תשובה לשכחה? תשובה. "ר"ענה לו האדמו
  ". אי! שכחה לפני כסא כבוד�"י	 אנו אומרי	 בתפילות הימי	 הנורא" גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד"ש

 

לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם:   
 הרה"ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב שליט"א        משה טויטו בר אסתר הי"ו
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