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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
   )ט' כטדברים ( "כל איש ישראל... לוקיכם ראשיכם שבטיכם-א' לפני ה אתם נצבים היום כולכם" 
זקניכ�  , שבטיכ�,ראשיכ�", ע� ישראלבאנו רואי� פירוט של כל שכבות ההנהגה , באופ� חריג, בפסוק זה 

שו� ואילו בפעמי� קודמות היו פניות של משה אל כל הע� ללא , "כל איש ישראל", יחד ע� שאר הע�" ושוטריכ�
' במדבר ל(" וידבר משה אל ראשי המטות"אל ההנהגה בלבד פניה  או )ד' במדבר ט(" וידבר משה אל בני ישראל"פירוט 

' לפני ה את� נצבי� היו� כולכ�"עת פונה משה ואומר לבני ישראל  שכ,הקדוש" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"מסביר ה?  מדוע ההבדל)ב
ואי אפשר לקבוע , אי� הבדלי המעמדות בע� ישראל חשובי� כלל" 'לפני ה" לדעת שיכ�ומשו� כ� על, "לוקיכ�!א

' כלפי ה, נשיאאו ראש , כחשובמוחזק בעינינו ובהחלט יתכ� שאד� ה', מי חשוב יותר או מי חשוב פחות בעיני ה
כפי אחרי� לחלוטי� ה� חשבונות הבשמיי� מכיו� ש ,יהודי פשוטכמוחזק בעינינו אד� אחר הפחות מוא חשוב ה

ראשיכ� שבטיכ� "ולכ� מה שאנו מגדירי�  .)פסחי� נ( " ותחתוני� למעלהלמטה עליוני� הפו� ראיתי עול�": שנאמר
אי� הדברי� כ� ' אול� לגבי ה, מבחו$י� ואראנו כפי ש, ינו אנואלא מנקודת מבטזאת אינו כל " זקניכ� ושוטריכ�

  ".כל איש ישראל"שוי� כולכ� הרי " לוקיכ�!א' לפני ה היו� את� נצבי�"שעה שב, לפיכ�. כלל
  

  )יב' דברים כט("  היום לו לעם הקים אותךלמען"
 הציבור זה נראה כהכבדה על כלל, ולכאורה, נכרתת בי� בני ישראלה ההדדית ברית הערבותבפרשה זו מדובר על 

בא הכתוב ללמדנו , אי לכ� ?לחייב� במעשה הזולתו� יהכה לעבדיו להכביד על' יעשה המדוע , שאולאד� לויכול ה
כי לולא ,  לע� ישראלתקומהתקומהתקומהתקומהובזכותה תהיה , " אות� לו לע�הקי�הקי�הקי�הקי�למע� ", שערבות הדדית זו היא לטובת ע� ישראל

ו הייכ� ו, חמורהיחטא בעבירה קלה ומחר עבירה ב מישראלהיו� יפשע אחד נגיע למצב ש, הערבות ההדדית הזו
זה ערבי� ה "הקבה שעשא� זוב',  ישראל מהיות ע� הו כלהקדושה מעט מעט עד שיפשעישראל נשמטי� מעדת 

הא , ע� סגולה� כתקייבזכות זה ימשיכו להר עבירה קלה כבחמורה וועבכל יחיד שי לב ל� כל אחד מה�יתלזה 
  )אור החיי�(                      . מויולק ע� ישראל ו לטובתאינו אלא' למדת שכל מעשה ה

  

  )ו' דברים ל(" להיך את לבבך- א'  הומל"
�ל בכל לבב� והוא יעזור ' האלשוב תצליח ל ש�מבטיחהכתוב , .)שבת קד( "הבא לטהר מסייעי� אותו "אמרול "חז

להיות ות ביד האד� לעשות כרצונו רשויש " בחירה חופשית"ת העול� את המושג של בריאאנו מכירי� מאז . בכ�
 וליהנות מהשכר או לבחור בטוב רובחלזכות יש לאד� השאפשרות זו מוזכרת מספר פעמי� בתורה ו, צדיק או רשע
תהיה לנו דבר הבחירה בטוב , ימות המשיחבאבל  , מסביר שזכות זו קיימת בזמנינו דווקא����""""הרמבהרמבהרמבהרמב. ברע ולהיענש

."'ומל ה", בפסוקזכרת מו ה"מילה"זוהי הכוונה בו. נו ראוי ולא יחפו$ בו כלללא יתאוה למה שאילב האד� , יטבע
אז ו.  ולא יתאוהיחמודלא הלב א שיהמשמעותה הלב ערלת ה של לימהו, הלבת ערלהיא תאוה לחמדה ומקור לכי ה

י שהיה עושה בטבעו מה שראו, היה קוד� חטאו של אד� הראשו�מצב של, תקופת ביאת המשיח ב,ישוב האד�
וכרתי את בית ישראל ואת ' הנה ימי� באי� נא� ה: "דבר זה מובא ג� בנביא. דבר והפכוב היה רצונו ולאלעשות 

כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימי� ...  אשר כרתי את אבות�כבריתבית יהודה ברית חדשה לא 
את  יטבעאופ� ת הלב ביייצר הרע ועשהוזהו בטול , )לב! ל'ירמיה לא("  אכתבנהלב�הה� נתתי את תורתי בקרב� ועל 

... ונתתי לכ� לב חדש ורוח חדשה את� בקרבכ�: "א% הנביא יחזקאל הביא רעיו� זה בנבואתו. מעשה הראויה
  . )כז! כו'יחזקאל לו(" ועשיתי את אשר בחקי תלכו

  

  

  122  מס עלון  ד"בס

        ::::העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת 
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    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

  

  ש"ב  חיפה  א"ת  ם"י  
  18:32  18:32  18:43  18:25  כניסה 

  19:37  19:38  19:38  19:40  יציאה

  20:14  20:14  20:14  28:17  ת"ר

  

 "נצבים וילך"פרשת 

 "שוש אשיש" :הפטרה

 ע"תש לולא' כה

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"מו בר אסתר זש יצחק בן ח"ע

 ע"טבת תש' ע ג"נלב    ל" זבת פלורהבן חמו מרים לעילוי נשמת 

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

 ע"אייר תש' ע י"נלב      ל" זיצחק אוחיון בן סולטנאלעילוי נשמת 

 ע"סיון תש' ע כה"נלב      ל"צזבר מזל טוב ג מרדכי צמח אליהו "הרה נ"לע



 

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

  )ט' דברים ל(" בכל מעשה ידיך' והותירך ה"
מסביר " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה,  כפי שנאמר כא�"בכל מעשה ידי� "נאמרלא א� "  לטובה'הוהותיר� "נאמר תבא כי בפרשת 

רבי שמעו� ש. אי� צרי� היהודי לנהל את חייו, :) להברכות( זאת על פי מחלוקת רבי שמעו� בר יוחאי ורבי ישמעאל
"  ורעו צאנכ�ועמדו זרי�": אומר שעל האד� לעסוק כל חייו בתורה ומלאכתו תיעשה על ידי הגויי� לפי הכתוב

: סובר שעל האד� לשלב בי� לימוד התורה והעיסוק בפרנסה כפי שאומר הכתוב ישמעאל ביראילו ו, )ה' ישעיה סא(
כשיטת , על ידי אחרי�ה עשיתו מלאכתראוי הוא שצדיק גמור מי ש, לכ�ו.  כלומר בעצמ�)די' דברי� יא( "ואספת דגנ�"

עלול הוא שמשו� , עסוק רק ברוחניותייל� בטל ושנאה זה אי� , א שכבר נשתרש בחט,לבעל תשובה� א. רבי שמעו�
דר� אר$ ע� ה ביגיעהשמשו�  ישמעאל בירשיטת כאד� זה מתאי� שיעסוק ג� בתורה וג� בפרנסה ל. לחזור לסורו

   ".בכל מעשה ידי�": בפרשתינו המדברת על מצות התשובה נאמר ולכ� .)ב' אבות ב( עו�את התורה משכחת עיסוק בה
  

  )יד' דברים ל("  ובלבבך לעשותובפיך"
יש , כל המצותשכוללי� בה� את . הפה הלב והמעשה, דברי�ה תשלשאת  כא� זכירכתוב מה שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר 
ועל זה ". לעשותו", במעשהמצות התלויות  ויש ,"בלבב�", תלויות בלבה יש ,"בפי�",  בפהלויתשקיומ� מצות 
על התורה זהו , )ב'  אאבות(" חסדי�על התורה ועל העבודה ועל גמילות , ומדעל שלשה דברי� העול� ע"ל "זחדרשו 

וגמילות , " הוי אומר זו תפילהעבודה שבלבאיזוהי "ל "לפי מה שאמרו חז ,"בלבב�בלבב�בלבב�בלבב�"ועל העבודה זהו , "בפי�בפי�בפי�בפי�"
, בוריבדמהמצות התלויות ועצומה יותר גדולה חשיבות�  בלב התלויותהמצות ש ת דעש לוי. "לעשותולעשותולעשותולעשותו"חסדי� זהו 

 המצותגדולה יותר מחשיבות� בור יהתלויות בדמצות  ו". קריאת שמעקראפוסק מדברי תורה ל"ל "זח אמרו �ולכ
זאת התורה לעולה למנחה " : שנאמר"�לו יותר מכל הקרבנות כתורהגדולה "ל ש"חזאמרו ש כפי, התלויות במעשה

       .שלומדי� תורה אי� צור� להקריב קרבנותשכ, כלומר, )ויקרא ז(" ולחטאת ולאש� ולמלואי� ולזבח השלמי�
  

  )יד' דברים לא("  קרבו ימיך למותהן"
, , , ,  אתה קונס עלי מיתה אתה קונס עלי מיתה אתה קונס עלי מיתה אתה קונס עלי מיתה""""ה�ה�ה�ה�"""" וב וב וב וב)))) יד יד יד יד''''דברי� ידברי� ידברי� ידברי� י((((" " " "  השמי� השמי� השמי� השמי�י�י�י�י�קקקקלללל!!!!אאאא    '''' לה לה לה להה�ה�ה�ה�"""" קלסתי� שנאמר  קלסתי� שנאמר  קלסתי� שנאמר  קלסתי� שנאמר """"ה�ה�ה�ה�""""ה בה בה בה ב""""אמר משה להקבאמר משה להקבאמר משה להקבאמר משה להקב

            ))))מדרש רבאמדרש רבאמדרש רבאמדרש רבא ( ( ( ())))אאאא    ''''שמות דשמות דשמות דשמות ד((((    """"וה� לא יאמינו ליוה� לא יאמינו ליוה� לא יאמינו ליוה� לא יאמינו לי""""ה זכור מה שאמרת ה זכור מה שאמרת ה זכור מה שאמרת ה זכור מה שאמרת """" הקב הקב הקב הקבווווללללמר מר מר מר  א א א א????"""" קרבו ימי� למות קרבו ימי� למות קרבו ימי� למות קרבו ימי� למותה�ה�ה�ה�: ": ": ": "שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר
" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה? "וה� לא יאמינו לי"שאמר רק בגלל מיתה  משה רבינו  עלה וכי נקנס:מדרש זה צרי� ביאור

 על משה כי מאחר שהעיד , שנקנסה עליו מיתהמשה גר� ל"וה� לא יאמינו לי" שמה שאמר ,אמת נכו� הדבר, שאכ�
 לא אמר אילו כי ,דבר אל הסלע כדי לחזק ידי� רפות באמונה ל משהלע היה ,�כ�  א,ישראל שה� בני� לא אמו� ב�

 באמונה אי� חזקי�ומאחר שה� , גמורי�מאמיני� כ הייתי אומר שהיו מוחזקי� בעיני משה "וה� לא יאמינו לי"משה 
 חומרול קבני ישראל  שילמדו הוא כדי "ודברת� אל הסלע"של טע� ה כי עיקר , א� ידבר אל הסלע או יכה בוהבדל

שלא גרמת� לישראל , "מפעיל"לשו� ב "האמנת�"נאמר  ,) יב'במדבר כ("  לא האמנת� בייע�: " הסלע וכמו שנאמרמ�
 משה מחזיק� בחזקת מאמיני� לא היתה היהוא� , ל וחומרהסלע כי ילמדו ממנו קהדיבור אל י ל ידשיאמינו בי ע

 הרי החזיק� בחזקת "וה� לא יאמינו לי"ר  שאממאחרמיתה אבל אותו שיהיה ראוי לקנוס עד אשמתו גדולה כל כ� 
 ה�ה�ה�ה�"למשה  נאמר �לכו .ה שלא דבר אל הסלעבזגדלה אשמתו מאד לכ�  חיזוק באמונה �היו צריכישבלתי מאמיני� ו

  ".קרבו ימי� למות"לגר� הוא "  לא יאמינו ליוה�וה�וה�וה�" שאמרת "ה�ה�ה�ה�" אותו "למותקרבו ימי� 

  הגיגים לחודש אלול
  )ר השיריםשי( "י לדודי ודודי לינא"

א� מסתתר , אלולאלולאלולאלולאשי תיבות שה� ר" יללללדודי וווודודי ללללני אאאא"אומר שאמנ� ידוע לכול� הרמז בפסוק  רבי שלמה מקרלי�רבי שלמה מקרלי�רבי שלמה מקרלי�רבי שלמה מקרלי�
ה� ארבעה שסופי התיבות , יראהבפסוק מי שיתבונ� כי , חודש אלולבפסוק זה ג� רמז לאופי העבודה הדרושה ב

   .ככל האפשר" �"יודי", להיות יהודי�, מיוחד בחודש זהב, הואעיקר ומרמז שה, "יוד"ארבע פעמי� האות , יודי&�
  

  )סליחותמן ה( מתנהג בחסידות מוחל עוונות עמו״ל מלך יושב על כסא רחמים ו- א״
, אבדה לבעליהאת הלהשיב  לפי כבודוזה זק� אשר אי� א� המוצא הוא ש נאמר בגמרא" השבת אבידה"בעניי� מצות 

א� רצה הזק� למחול על כבודו ולנהוג ש, גמראש� ב נאמר, אמנ�, ).מציעא לבבא ( קיי� מצוה זוהוא פטור מלשהרי 
 רואה את כל אות� יהודי� ,הקב&ה, והנה .ואי� בזה כל אסור, לפני� משורת הדי� יכול הוא להשיב את האבדה

 הוא שהרי,  אליודי� הוא פטור מלהשיב�שורת העל פי . ל� הזהוואבדו את עצמ� בחש� הע, יה�תלכלכו בעונותהש
כפי שאומר דוד , ומושיט ידו להשיב� אליו, נוהג לפני� משורת הדי�, בחסידותו ,א� הקב&ה, זק� ואינה לפי כבודו

&מתנהג : אנו אומרי�ה "של הקבועל הנהגה זו , ) ח'תהלי� כה(  על כ� יורה חטאי� בדר�&',ישר הו&טוב : המל�
  )מהרי&ד מבעלזה(                      . מוחל עוונות עמו&"בזה ש" בחסידות
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            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 

            בבבב""""קרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג ב" " " " תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     00000000::::14141414    יו� שישייו� שישייו� שישייו� שישי    ה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמו""""דרכת עדרכת עדרכת עדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בה
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