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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )יח' דברים כט("  בלבבו לאמרוהתברך בשמעו את דברי האלה הזאת והיה"

הג שאי� בה מעשה עתיד , " בלבבו לאמרוהתבר�", מהפסוק אנו לומדי שיהודי שמהרהר הרהורי כפירה בליבו
על אד עניש הכתוב כיצד מ, ודבר תמוה ביותר הוא זה, "סלח לו' לא יאבה ה: "וא לתת את הדי� על כ� שנאמרה

מדוע וא כ� , רעותהאד לשלוט בעצמו שלא יעלו בלבו מחשבות הרי לא תמיד יכול , בלא מעשההלב הרהור 
יש , כידוע, נפש האד ואומר שאמנ יסוד בהבנת רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיימסביר ?  לשלוט בובידו� שאיאד עבור דבר עניש מ

ראה נתתי : "כתובכ, לרעה� לטוב וה� המעשי מסורה בידו של אד ה בי� בחירוה, לאד אפשרות לבחירה חופשית
ג ש,  רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיימחדש לנו , א�, )'דברי ל( "לפני� היו את החיי ואת הטוב ואת המות ואת הרע ובחרת בחיי

זהר הו וותטובות חשוב מחשבלצטוה האד ה, � אפשרות זו דורשת הכנהא האד של בידו מסורהבחירת המחשבה 
וזו .  ונענש על המחשבה הרעההטובהעל המחשבה מקבל שכר  דאאכ� הו, ותרעות לבו מלחשוב מחשבאת שיפנה 
 ויעלו על לבבו בפתע פתאו, ה שלפעמי יולידו סרעפיו ורעיוניו מחשבות בלתי טובותזו: "רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיילשו� 

כי הטה עצמו מני אורח ולא , הנה זה טר ההכנות והוא סימ� המכשול והחטא,  לא ראוי� שלא במתכוו�הרהורי
ולו ישעבד ,  יתעלה'אתו שישתדל בהכנות והוא שיכי� לבו ומחשבותיו אל הוותקנתו ורפ,  ההכנותבמדרגתגדל נפשו 

שא אינו גוער בה והיא , ה הרעה שיגער בהוא באת המחשב, שרו� המפעליי טובה ובכבמחשבהויכו# מחשבתו 
 יתמיד מחשבתו זאת זמ� רב ויכי� לבו לאהבת הש יתבר� ולקרבה אליו וללכת וכאשר. עומדת בלבו הנה הוא נענש

ועל זה אמרו ,  לבו שלא יחשוב בדבר רע ולא יעלה במחשבתו רק טובשיכי�ית� הטוב ויגמלהו כצדקו ' ג ה, בדרכיו
  . "אותובא לטהר מסייעי� 

  

  )ט' דברים כט("  זקניכם ושטריכם כל איש ישראלראשיכם שבטיכם"
"  זקניכ ושטריכראשיכ שבטיכ"מדוע מארי� וכותב לפני כ� " כל איש ישראל"א עתיד משה לציי� בכתוב 

רק על כללחלות יש מצוות שג המצוות "שבכלל תרי" ש� חכמהש� חכמהש� חכמהש� חכמהמ"מבאר ה? "כל איש ישראל"הרי כול בכלל 
כאשר בא משה לכרות ע לכ� . על הפרטחלות שמצוות ויש , בני� בית המקדש וכדומהגו� כ, אל ולא על הפרטישר

על המצוות שחלות על כלל  באשר ה האחראי, "שבטיכראשיכ "בתחילה מר ואישראל את ברית התורה הוא 
  .ות על הפרטיי שיקיימו את המצוות שחלפרטהאנשי ה" כל איש ישראל"ישראל ואחר כ� אומר 

  

  )טו' דברים ל("  נתתי לפניך היום את החיים ואת הטובראה"
לעשות הטוב דהיינו השתדל  "]טוב"צפה ל, כלומר לחיות "חיי"א אתה מבקש : מפרש כ� את הפסוק" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

, "ייאת הטוב ואת הח"מדוע לא כתוב , לפני החייהטוב הכתוב את הקדי מדוע לא , נשאלת השאלהו .'בעיני ה
זאת אומרת קוד עושה האד מעשי טובי ובזכות זה זוכה , לחייהאד מעשה הטוב יזכה הי ל ידשהרי ע

,שיחיהעל מנת ' הטוב בעיני האת  לעשותשלא יבקש  את האד להזהירהכתוב בא בזה ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר% ה? לחיי
כדי הרוחניי  החייאת  כי א יבקש ,יחיי גופנילעצמו  שלא יבקש .טובלעשות את הכדי ות חישישא# לאלא 

מדוע  ) יג'תהלי לד( " טובלראות האיש החפ% חיי אוהב ימי מי: "פי שכתובשיוכל לעבוד בימי חייו את בוראו כ
 ולדבקה י�לק&א 'לאהבה את ה" המש� בכתובשו כמו .תוו בתורה ומצ' כדי שיוכל לראות בה בטוב ה?אוהב ימי

  . הזותכלית ה בעבור אי ה נות� ל� חיי כ"אי� הקבו , תכלית חיי�יההו תזש, רכלומ "בו כי הוא חיי�
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        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  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  שעון קיץ
  18:17  18:06  18:17  18:00  כניסה 

  19:11  19:11  19:12  19:10  יציאה

  19:48  19:48  19:48  19:51  ת"ר
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  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
 א"תשע' אדר א' ע יט"נלב  ל "ז ה'יזארם בן שבת בר עמ

 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז     א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז



 

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

  )כח' דברים כט(" עולם ינו והנגלת לנו ולבנינו עדקל- א' לההנסתרת"
 על עניי� הערבות ההדדית אשר הוא רוצה לחייב א תשובת ישראל למשהוההקדוש שפסוק זה " אור החייאור החייאור החייאור החיי"מבאר ה

על החטאי שהאד עושה בסתר אשר אנחנואיננו רואי , "ינוקל& א'לה הנסתרת", י ישראלוכ� אומרי בנ, אות
מה שאנו מוכני , "הנגלת לנו ולבנינו"א� , עליה אנו לא מתחייבי בערבות ההדדית, רואה אות' אות ורק ה

  . לקבל ערבות זה רק על העבירות שהאד עושה בגלוי
  

  )טו' דברים לא(" פתח האהל עמוד הענן עלויעמד , באהל בעמוד ענן'  הוירא"
א� בסו# הפסוק כתוב , כי בתחילת הפסוק נאמר שעמוד הענ� היה באוהל, לא ברור מה שנאמר בפסוק, לכאורה

' וירד ה: " שהדבר דומה למה שנאמר����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר ? אז היכ� היה עמוד הענ�, האוהלעמוד הענ� היה על פתח ש
העניי� הוא , ) י' טזתשמו( "נראה בענ�' והנה כבוד ה: "ואחר כ� נאמר, ) ה'במדבר יב( "בעמוד ענ� ויעמד פתח האהל

 את� מעל ודברתיונועדתי ל� ש : "למשה נאמרא� בעוד ש. ישמעג יהושע שורצה רצה לדבר ע משה ה "שהקב
 עמוד הענ� ויעמד"מר לכ� נא. אהלליכנס הללו ואסור היה ה זו של משה מעלביהושע לא היה , ) כב' כהמותש(" הכפרת

  .  באהלהיה' א� כבוד ה, הענ� על פתח האהל חופ# עליושמשו כבודו של יהושע נשאר  לבאר "האהלעל פתח 
  

  )ב' דברים ל(" לקיך ושמעת בקולו-א' ושבת עד ה"
ו זאת ולמד :)ברכות לד("  צדיקי גמורי אינ יכולי לעמוד,במקו שבעלי תשובה עומדי": ל"חזמה שאמרו דוע י

נמצא שבעלי , בתחילה כתוב לרחוק ואחר כ� לקרובש, )ישעיה נז( "שלו שלו לרחוק ולקרוב ":שנאמרמזה 
ב "פ( "ומצינו ברמב.  הזמ�כלמי שהיה קרוב אל היהדות מיותר תקרבו ליהדות חשובי ההתשובה שהיו רחוקי ו

שיעיד עליו יודע "יגיע למצב רק כאשר ומוחלטת אמתית נחשבת לתשובה  שהתשובה )ב' ב הל"מהלכות תשובה פ
' עד ה", בקבלה אמיתיתבתשובה תשוב " ושבת"שלפנינו זה רמוז בפסוק דבר ". שלא ישוב לחטא שוב" תעלומות

זדמ� לאותה עבירה תהיינו שא ,  עודלא תחזור לסור�שיתבר� יוכל להעיד עלי� '  עד שה)דֵע=דַע(, "י�קל&א
  )א" לחידנחל קדומי(               שובה המעולהובאותו מקו ולא תעשנה זוהי הת

  

   אלול-הגיגים לימים נוראים 

 תשובה על מידות 

""""הרמבהרמבהרמבהרמבידועה דעת  יותר ה קש,שאי� בה� מעשהלמרות  ,המידות הרעותשל עוו� הששמארי� בזה  ) ג'הלכות תשובה ז( 
נה מציינת זאת ואינה נותנת ישנה תמיהה גדולה על התורה שאי אול לפי זה.  שיש בה� מעשה� של עבירותמהעוו

אלא מדגישה התורה את עניי� קיו , דגש חזק על המידות הטובות וחשיבות� ועל המידות הרעות והחיסרו� בה�
את התמיהה הזו בזה שהוא אומר שהמידות שמתר% , אלאלאלאלטטטטחיי וויחיי וויחיי וויחיי וויבי בי בי בי ררררראיתי מביאי בש . המצוות המעשיות בלבד

ואי� אפשרות לקיי את התורה ללא המידות הטובות לכ� לא חשה הטובות ה� היסודות עליה� מושתתת התורה 
, "תורת יצחקתורת יצחקתורת יצחקתורת יצחק"בש ה, ודבר זה יבואר". דר� אר% קדמה לתורה"התורה צור� לציי� זאת היות שהדבר ברור שהרי 

בחוזה היה מפורט , ע מספר קומות ובכל קומה מספר חדרילו בני� גדול שיבנה חוזה ע קבל� ד שער� משל לאב
חתמו אלא שלאחר ש. כל הדרוש לצור� מגוריותיקו המדרגות השירותי וחדרי הרחצה ,  החדרי ומיקומצורת

פנה . זהנוס# עבור תשלו דורש הוא , בחוזהינה מפורטת חפירת היסודות אשהיות שענה בטבא הקבל� על החוזה 
לא יסודות לבני� שכל בר דעת מבי� הלוא ? אוירבי� יוכי היכ� חשבת להעמיד את הבנ ,ההיי� בתמיליו בעל הבנא

בני� יתכ� כי , כ� בנידו� שלפנינו.  בחוזה זאתטאי� צור� לפרלכ� ו, מאומה ואינו יכול להחזיק מעמדה ואינו שו
ורק אחר כ� נית� , ובותהטמידות חזק את ה המידות הרעות ולתלשרש איש ,  המידותות שליסודהלא להתורה 

  ."בני� התורה"להשתית עליה את 
  

  ודש זה תהיה לו תבואה כל השנהחמי שעמל ב
ודש ח ב,נסע פעהיה זה בעת ש. מאיכר זק� אחד על עבודת חודש אלול יחיאל מאיר מגוסטיני�יחיאל מאיר מגוסטיני�יחיאל מאיר מגוסטיני�יחיאל מאיר מגוסטיני�רבי מוסר גדול למד 

א היה ולמרוד עני מכיוו� שרבי יחיאל מאיר היה  .הנוראי ימיתקופת הלשהות במחיצתו בעל מנת רבו  לא ,אלול
בחריש היו עמלי  האיכריבעת ששדות עשה את דרכו אל רבו ברגל דר� ה, � מימו� הנסיעהלו די כס# לצור
במשנה  איכר זק� המזרז את בנו לעבודרבי יחיאל מאיר מע ושתו� כדי הליכה . החור#ה של זריעההראשו� לקראת 

ע רבי ובשמ, " כל השנהתהיה לו תבואה, זההמי שעמל בחודש כי , תנ�ושנס מהזדרז ו, יריבני יק": ו למרואומר% 
וכל ימיו , ולקח אות כמוסר על ההכנה הנדרשת לקראת הימי הנוראי, מאודנרעש , ואל יחיאל מאיר דברי

  .איכר ישישאותו בחודש אלול היה חוזר על קריאתו של 
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        3268315326831532683153268315&&&&052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש
            """"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     14:014:014:014:00000    שישישישישישישישי    ה יוס# ב� חמוה יוס# ב� חמוה יוס# ב� חמוה יוס# ב� חמו""""קו בהדרכת עקו בהדרכת עקו בהדרכת עקו בהדרכת עלימוד פיוטי ובקשות נוסח מרולימוד פיוטי ובקשות נוסח מרולימוד פיוטי ובקשות נוסח מרולימוד פיוטי ובקשות נוסח מרו

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר


