
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב-א' דברים לא(" בן מאה ועשרים שנה אנכי היום"

בהרמאה ועשרי
 יו
 שמשה שהה כנגד  שמסתבר לומר שמה שמשה חי מאה ועשרי
 שנה ה
 רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
בני  להתפלל על  פע
 שניה כדי , הברית הראשונותלוחותפע
 ראשונה על מנת לקבל את , כל פע
ארבעי
 יו
 , סיני

" אנכי"ומשה רמז על כ� בזה שאמר , שניותהלוחות את הלקבל ופע
 שלישית עלה כדי , עגלישראל בעקבות חטא ה
כלומר משה מת ביו
 , ו ושנותיוהיו
 מלאו ימישבאותו " היו
"ממה שאמר משה ל "זחודרשו . "אני"ולא אמר 

  .  משה בו ביו
 נולדמתבו ביו
 שבאדר ' זהוא  והיו
 זה הולדתו
  

  )ג' דברים לא(" הוא ישמידעובר לפניך אלהיך הוא ' ה"
 ולא "הוא ישמיד", "וברהוא ע", בפסוק אחד" הוא"לומר פעמי
 הכתוב הוצר� הקדוש מבאר מדוע " אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"ה

אשר ,  הקריבהעל פטירתוואומר שמשה רבינו התכוו� בפסוק זה לנח
 את בני ישראל ? אחתפע
 פק בתהס
ומנע ' לפני הולצינה היה לה
 למג� משה רבינו , ראשית,  גדולי
 וטובי
דברי
שני לבני ישראל יחסרו בעקבותיה 

שני מלכי את אבד ושיבר משה הוא זה ש, שנית, רגלי
מעוו� העגל ובחטא הנו באכלות
 כמו שמצה ל"מהקב
, "להי� הוא עובר לפני� א' ה"לכ� אמר לה
 משה ? כעת לאחר מותו מי ימלא תפקידי
 אלוו, האמורי סיחו� ועוג

לכ� ". את הגויי
הוא ישמיד "ו, הוא הלוח
' ה שמשהאמר , הקריבות בנוגע למלחמותו,  פשעכ
עלר ועבי' הכלומר 
  . בפסוק אחד" הוא"פעמיי
 הזכיר משה 

  

  )יב' לא דברים(" הקהל את העם האנשים והנשים והטף"
 מה חידוש  מה חידוש  מה חידוש  מה חידוש :::: אמר לה
 אמר לה
 אמר לה
 אמר לה
,,,, יהושע בפקיעי� יהושע בפקיעי� יהושע בפקיעי� יהושע בפקיעי�ביביביבימעשה ברבי יוחנ� ב� ברוקה ורבי אלעזר ב� חסמא שהלכו להקביל פני רמעשה ברבי יוחנ� ב� ברוקה ורבי אלעזר ב� חסמא שהלכו להקביל פני רמעשה ברבי יוחנ� ב� ברוקה ורבי אלעזר ב� חסמא שהלכו להקביל פני רמעשה ברבי יוחנ� ב� ברוקה ורבי אלעזר ב� חסמא שהלכו להקביל פני ר""""


 תלמידי� אנו ומימי� אנו שותי תלמידי� אנו ומימי� אנו שותי תלמידי� אנו ומימי� אנו שותי תלמידי� אנו ומימי� אנו שותי:::: אמרו לו אמרו לו אמרו לו אמרו לו???? המדרש היו
 המדרש היו
 המדרש היו
 המדרש היו
בביתבביתבביתבביתהיה היה היה היה 


....
 אפשר לבית המדרש  אפשר לבית המדרש  אפשר לבית המדרש  אפשר לבית המדרש  א" על פי כ� אי א" על פי כ� אי א" על פי כ� אי א" על פי כ� אי:::: אמר לה
 אמר לה
 אמר לה
 אמר לה
 בפרשת  בפרשת  בפרשת  בפרשת :::: אמרו לו אמרו לו אמרו לו אמרו לו???? ובמה היתה הגדה היו
 ובמה היתה הגדה היו
 ובמה היתה הגדה היו
 ובמה היתה הגדה היו
....אלעזר ב� עזריה היתהאלעזר ב� עזריה היתהאלעזר ב� עזריה היתהאלעזר ב� עזריה היתה' ' ' '  שבת של ר שבת של ר שבת של ר שבת של ר???? היתה היתה היתה היתהמימימימי שבת של  שבת של  שבת של  שבת של ,,,,בלא חידושבלא חידושבלא חידושבלא חידוש

 ט"  ט"  ט"  ט" ,,,, נשי
 באות לשמוע נשי
 באות לשמוע נשי
 באות לשמוע נשי
 באות לשמוע,,,, א
 אנשי
 באי
 ללמוד א
 אנשי
 באי
 ללמוד א
 אנשי
 באי
 ללמוד א
 אנשי
 באי
 ללמוד"""" והט" והט" והט" והט"והנשי
והנשי
והנשי
והנשי
הקהל את הע
 האנשי
 הקהל את הע
 האנשי
 הקהל את הע
 האנשי
 הקהל את הע
 האנשי
 """"    ???? ומה דרש בה ומה דרש בה ומה דרש בה ומה דרש בה,,,,הקהלהקהלהקהלהקהל

למה באילמה באילמה באילמה באי



 כדי לית� שכר למביאיה כדי לית� שכר למביאיה כדי לית� שכר למביאיה כדי לית� שכר למביאיה????


....
        .).).).)חגיגה גחגיגה גחגיגה גחגיגה ג((((" " " " ???? ובקשת
 לאבדה ממני ובקשת
 לאבדה ממני ובקשת
 לאבדה ממני ובקשת
 לאבדה ממניבידכ
בידכ
בידכ
בידכ
 היתה  היתה  היתה  היתה  מרגלית טובה מרגלית טובה מרגלית טובה מרגלית טובה:::: אמר לה
 אמר לה
 אמר לה
 אמר לה

?עד שאמר לה
 מרגלית טובה ביקשת
 לאבד ממני, מהמאמר הזהמאוד רבי יהושע התפעל רואי
 מהסיפור ש
)יבמות(על פי המסופר בתלמוד הירושלמי " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה? וצרי� להבי� מדוע התפעל כל כ� רבי יהושע

לכ�  . כבר מקטנותו אזניו דברי תורהשמעושיעל מנת ,  את עריסתו לבית המדרששאמו של רבי יהושע היתה מוליכה
כדי שייכנסו לבית המדרש ו יאבלהאמו נהגה היות ש, "לתת שכר למביאיה
 "שאומראמר המהתפעל רבי יהושע מ

  . ושמח על כ� שהיא מקבלת שכר על זה, תורה באזניוהדברי 
  

  )יט אלדברים ( "ירה הזאתהשם את כעתה כתבו לו"
 תורה רבי
 ריספיש כאשר ננו  שבזמ פסקרא%שרא%שרא%שרא%שהההה, מהפסוק לומדי
 על חובת האד
 לכתוב ספר תורה לעצמו

ספרי י כתיבת דכתיבת ספר תורה% על י"מצוות אפשר ועדי" לקיי
 את , קוראי
 בה
 י�י
 בארו� הקודש ואמדעוש
ש "מצא לדברי הרא" רי אמתרי אמתרי אמתרי אמתממממאאאא"על הב. תורהספר מאשר על ידי כתיבת יותר  ההתורה שבעל פהלכה ומוסר וספרי 

כתבו לכ
 את ", אי� לכ
 אלא תורה שבכתב כאשר, רק עתהשהכוונה היא  %ועתה% רמז בפסוק וזה ממה שאמר משה
ספרי
 בכתיבת  ההא עיקר המצושבה ת, דורותיהיו ואול
 , התורספר מצוה לכתוב מוטלת עליכ
 ה הזאת% ההשיר

  .של תורה שבעל פה
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  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"נצבת        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז



 

  )כא' דברים לא(" י את יצרו אשר הוא עשה היום ידעתכי"
 ' כבאשיתבר( "י
 אתהקל כי עתה ידעתי כי ירא א" שהידיעה המדוברת בפסוק היא ידיעה בפועל כעי� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 


נודע יצרהיה במדבר ולא היו בני ישראל חוטאי
 וא
 לא . דהיינו ידיעה מה יהיה בעתיד, כחב ידיעה ולא, )יב 
ואעיד בכ
 שתמצאנה אתכ
 רעות רבות , לפני שתחטאווידוע גלוי ש, לומרהכתוב הגו� שיעיד בה
 בפועל לא היה 
א
 תאבו ושמעת
 טוב האר& תאכלו וא
 תמאנו ,  סת
בידיעהאבל היה הראוי שית� לה
 התורה , וצרות כזה וכזה

כעני� שנאמר , קורות אות
יגיד לה
 כל ה,  הזונהולב
אבל עתה שנודע ג
 לה
 יצר
 הרע . ומרית
 חרב תאוכלו
  .)ה  ד'ישעיה מח("  ל� מאז בטר
 תבוא השמעתי�ואגיד כי קשה אתה וגיד ברזל ערפ� ומצח� נחושה מדעתי"

  

  הגיגים לשבת שובה
  )ג' שיר השירים ו( "י לדודי ודודי לינא"
כי באלו ארבעי
 יו
 כי באלו ארבעי
 יו
 כי באלו ארבעי
 יו
 כי באלו ארבעי
 יו
 . . . . הכפורי
הכפורי
הכפורי
הכפורי
    ד יו
ד יו
ד יו
ד יו
עעעעיו
 מראש חודש אלול יו
 מראש חודש אלול יו
 מראש חודש אלול יו
 מראש חודש אלול ' ' ' ' גד מגד מגד מגד מננננככככ', ', ', ', וסופי תיבות עולה מוסופי תיבות עולה מוסופי תיבות עולה מוסופי תיבות עולה מ, , , , """"אלולאלולאלולאלול""""ראשי תיבות ראשי תיבות ראשי תיבות ראשי תיבות """"

        ). ). ). ). אאאא""""ה ברורה תקפה ברורה תקפה ברורה תקפה ברורה תקפננננמשמשמשמש((((" " " " ואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבהואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבהואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבהואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה, , , , התשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובההתשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובההתשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובההתשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובה
כאשר , 
א משל בעני� זה ילד שיחק לבדו על חו" הי" שליטפסח קרוה�פסח קרוה�פסח קרוה�פסח קרוה�מביא הרב " סביב שולחנו של המגידסביב שולחנו של המגידסביב שולחנו של המגידסביב שולחנו של המגיד"בספר 

מדוע הנ� משחק , נער צעיר" :ניגש אליו אד
 מבוגר ושאלו. יכר מהנער הבודדחבריו משתובבי
 בצהלה במרחק נ
אני משחק כא� ", השיב הילד הצעיר, "אל דאגה ". "?מדוע אינ� מצטר" לחברי� שהתרחקו מהחו"! כא� לבד�

, דחיי� האיש לשמע דברי היל  ."משו
 שאני מצפה שאניה תעבור כא� ואז אוכל להני" את הדגל שלי לרב החובל
אמנ
 ישנה ספינת . הרי האניות אינ� יכולות כלל להתקרב לחו", היא� הנ� מעלה על דעת� דבר כזה"  :ואמר לו

. "לחזור ולשחק ע
 חבר�, איפוא, הנ� יכול. א� אי� שו
 טע
 שתמתי� לה, 
 גדולה מאד העוברת בלב י
נוסעי
אני מחכה שאוכל להני" את הדגל שלי לרב ",  השיב הילד בלהט"זוהי בדיוק הספינה אשר לה אני מחכה, לא "

רב החובל  ",אמר לו האיש, "זה מגוח�  "."ואז הוא יני" לי בחזרה בדגל, החובל של ספינת הנוסעי
 שעליה דברת
 הוא יכול אפילו לראות אות� ממרחק רב כזה מכל 
מסופק אני א, של האניה הגדולה הזו הינו אד
 חשוב מאד

ברור לי שרב החובל  ". "על דעתי סיבה כל שהיא שבגללה הוא יסתכל לכיוו� הזה בכללאינני יכול להעלות , 
מקו
כי הוא יבי� שהדגל . אלא יודע אני בבירור שכאשר יראה אותי מני" דגל לעומתו הוא ישמח מאד, לא רק יחפש אותי

כיצד   ".הילד בבטחו� רב אמר "וכביטוי לשמחתו ואהבתו שתתפר& ג
 הוא ינופ" לי בדגל, הוא ביטוי לגעגועי אליו
הביט הילד בעיני האיש התמה ובבת צחוק על פניו  .התפלא האיש" ?הנ� יכול להיות בטוח כל כ� במה שאתה אומר

ה בטובו ובחסדו מחפש אותנו ממכו� שבתו "והקב, כולנו בני
 למקו
 . "מפני שרב החובל הוא אבימפני שרב החובל הוא אבימפני שרב החובל הוא אבימפני שרב החובל הוא אבי" :אמר בפשטות

א
 רק נעמיד עצמנו במקו
 ובמדרגה שמה
 יוב� שאנו . וצא ענוותנותו גדולתו ש
 אתה מ
ובמקו. בגבהי מרומי

מיד יני" א" הוא יתבר� את דגלו לעומתנו ויקבלנו באהבה , "אני לדודי"מצפי
 לו ונושאי
 את עינינו אליו בבחינת 
  )ילקוט לקח טוב(                    ".ודודי לי"ואי� אנו צריכי
 ליותר משתי המלי
 , ובשמחה

   )מן הסליחות( "בותוש ולילה לא יםטוא יאותו ויוחי לניועלבי "
 ,לבוש קרעי
 בלויי
 ,חסר כל ,מה יהיה דינו של אד
 שהוא עני ואביו�" ספר חסידי
"ב אלעזר אזכריאלעזר אזכריאלעזר אזכריאלעזר אזכריאל רבי וש 

והנה נכמרו  .בר מעופשת להחיות נפשו ברעביונבר באשפתות כדי למצוא פת ק ,שהתגולל בחוצות מאי� קורת גג
 ,הקצה לו אג" רחב ידיי
 בארמונו ,לרוחצו ולהלבישו בגדי כבוד ,הורה להביאו לארמונו ,י המושלעליו רחמ

למלא כל  ,כול
 נכוני
 ללכת בכל שליחות ,א" העמיד צוות משרתי
 לרשותו ,וארוחת תמיד ניתנה לו על שולחנו
ובפיו  ,נה המושל אל אותו אד
פ .של שובע והרחבה ,חיי
 חדשי
 של רווחה והנאה ,תקופה חדשה הגיעה . משימה
מה ל� " א
 יענה ,"שלי ה
 "א
 יאמר . !"העמד לרשותי שני משרתי
 מהמו� המשרתי
 שהעמדתי לרשות�"בקשה 

  ? היש ב� בליעל שפל ממנו ,היש כפוי טובה גדול יותר "?ולה

והעמיד לרשותו גדוד  ,בושלח
 לאכול ובגד לל ,פרנסה ומשפחה ,חיי
 ובריאות ,ה נת� לאד
 הכל"ה� הקב, והנמשל 

תנה בני לב� לי : "את הלב ואת העיניי
 שנאמר, ולאחר מכ� פנה אליו ובקש ממנו שניי
, ח איברי
" רמ,משרתי

מה דינו של אד
 . )לט' במדבר טו(" ולא תתורו אחרי לבבכ
 ואחרי עיניכ
: "ונאמר, )כו' משלי כג(" ועיני� דרכי תצורנה
שלא זו בלבד שלא העמיד
 לרשות בוראו , מה דינו של אד
? ותו של בורא רב חסדשימא� להעמיד
 לרש? שיסרב

  ."בותוש ולילה לא י
טוא יאותו ויוחי לנועילבי : "לצער את מיטיבו, אלא עוד הור
 להציק למושל
  

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
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