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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יח' דברים כט("  בשמעו את דברי האלה הזאתוהיה"

 הכוונה היא להרהורי� שבאי� .)יומא כט("  מעבירה�הרהורי עבירה קשי"ל ש" שמה שאמרו חזרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
לנפש י� קשוהרהורי� אלו  ,הוא מהרהר בהעדיי� העבירה בר האד� את עג� לאחר שש,  עצמה מעשה העבירהייייאחראחראחראחר
שהרי, כללעליה�  ואינו נענש י� קשנ� מעשה העבירה איקוד�קוד�קוד�קוד�הרהורי� הבאי� לאד� אבל , עבירה עצמההמיותר 
או� א� "הכתוב אומר וכ� , ואינו נענש עליה :)קידושי� לט("  למעשהה מצרפה"מחשבה רעה אי� הקב"ל "זחאמרו 
 למעשה!ה מצר"� הקבאותה כמחשבת עבודה זרה שמדובר באלא א� כ� , )'תהלי� סו(" ' לא ישמע הבלביראיתי 

  .)'יחזקאל יד(" למע� תפוש את בית ישראל בלב�"משו� שעליה נאמר 
  

  )כח' כטדברים ( " לעשות את כל דברי התורה הזאת...ינוינו והנגלות לנו ולבנקל-הנסתרות לה׳ א"
 שהיא "כבוד אב וא�"במצות , אלא בשתי מצוות בלבדמצות � של השכרכתבה לנו התורה מהו לא שז"ל חאמרו 
למע� ייטב "מובטח עבור שתי מצוות אלו הוא זהה שכר הוה, קלהמצוה שהיא " שלוח הק�"מצות וב, חמורהמצוה 

שרעיו� זה רמוז בפסוק מר ושא ! קונקי! קונקי! קונקי! קונקיססססיהויהויהויהו בהרמביא את ביאורו של  "פני דודפני דודפני דודפני דוד" באאאא""""החידהחידהחידהחיד ."והארכת ימי� ל#
,  מצות שידוע שכר�ה� שתי ,"והנגלות". מצותהשכר� של את  יודע ה"קבהרק  ,"ינוקל%א הנסתרות לה$: "שלפנינו

החמורה שבחמורותשהיא שכר המצוה  ו".כיבוד אב וא�"זוהי מצות  ,"ולבנינו", "שלוח הק�"זוהי מצות , "לנו"
שכר , מצד אחדש כיו�, "לעשות את כל דברי התורה הזאת"הוא  והטע�, קלה שבקלותזהה לשכר המצוה שהיא ה

את  זה יחייבדבר , "כבוד אב וא�" מצות שכרל  שוה"שלוח הק�" ותמצשכר , מצד שניו, מהאד�המצות נעל� שאר 
   .ל�וכאת צרי# לקיי� לכ�  מת� שכר� של מצות �יודעי נושאי� אהיות , לעשות את כל דברי התורה הזאתהאד� 

  

  )ב' לדברים (" 'ה דשבת עו" 
        ))))בבבב""""ממממו ו ו ו """"יומא פיומא פיומא פיומא פ" (" (" (" (אי� מספיקי� בידו לעשות תשובהאי� מספיקי� בידו לעשות תשובהאי� מספיקי� בידו לעשות תשובהאי� מספיקי� בידו לעשות תשובה, , , , האומר אחטא ואשוב אחטא ואשובהאומר אחטא ואשוב אחטא ואשובהאומר אחטא ואשוב אחטא ואשובהאומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב""""
ושואל .  זקוק לתשובההא� לא יחטא לא יהימקשה על המפרשי� האומרי� שכוונת המשנה היא ש "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה

אחטא "פע� אחת היה לומר די סבר זה כי פי ה, "אחטא ואשוב, ואשוב  אחטא"מדוע נאמר פעמיי� , א� כ#
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבומתר' שלפי ? "ואשוב���אחטא "באמרו פע� אחת ולכ� , ה ככל המצותת עשובה היא מצושהתמצות , 
 לא ,וא� כ�, תשובה המצותאת לקיי� אחרי כ� הוא לחטוא על מנת ורצונו  האד� כונתאפשר לחשוב ש, "ואשוב

, ואשוב  אחטא "� יאבל באמרו פעמי, אחרי שכונתו לטובה, "אי� מספיקי� בידו לעשות תשובה"העונש מגיע לו 
  . כוונתו למצות התשובה �שאיהדבר ניכר " אחטא ואשוב

  

  )  יא'לדברים ("  אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממךכי המצוה הזאת"

מצד ואומר ש, התשובההוא למצות " המצוה הזאת: "ל שכוונת הכתוב" שאמרו חזעל פי מה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה
 יקח אותה אשתו לאאת גרש אשר בעל , שהרי מדרכי האד�, נפלאת מאדהיא התשובה אכ� מצות , ה"קברוממות ה
וחטאאשר אנשי� את האליו לקרב מל# ר� ונשא � כ� מפליא הדבר כיצד מוכ� א, היתה ע� איש אחרש שוב לאחר

 אי� היא מופלאת ,"לא נפלאת"מצות התשובה מצד# , כלומר, "ממ#"אבל . סרו מאחריו וזנו אחרי אלהי נכר, כלפיו
אד� אי� צדיק באר' אשר יעשה טוב ולא "מצד החומר שהרי , )תהלי� קג(" זכור כי עפר אנחנו" שנאמרעל פי מה 

 כלומר אי� היא ,"לא בשמי� היא"שאמר נת הכתוב זו כווו  ,תשובת#את  מ� הראוי שיקבל �כל, ) כ'ז קהלת(" יחטא
  .דבר ראוי ומתקבלהיא  מצד# התשובה #כל ע, כי א� ב# אד� מעפר יולד, מצויה בצבא מרו� הרוחניי�
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 "נצבים וילך"פרשת 
 "שוש אשיש" :הפטרה
  ג"עתש 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"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.info/gilyonot.aspx       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"תנצב           ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק



 

  )ב' לאדברים (" אמר אלי לא תעבור' וה  אוכל עוד לצאת ולבאלאשנה אנכי היום  מאה ועשרים בן"
 מאה ב�: "שבפסוק זה מתכוו� משה לנח� את ישראל על מותו ולהרגיע אות� וכ# אומר משה" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

 אוכל לא"בנוס! , לא הייתי ראוי להיות עוד בטבעהרי להתעצב על מיתתי שלכ� אל לכ� , "ועשרי� שנה אנכי היו�
אמר אלי לא ' הו",  לא הייתי יכול לצאת ולבא לפניכ� בזקנתיי�חינשאר בא� הייתי כלומר ג� , "עוד לצאת ולבא

וא� כ� טוב לכ� " את הירד�לא תעבור "אמר אלי ' ג� א� הייתי יכול לצאת ולבא הנה הכ# ש, " את הירד�תעבור
   . את הירד�לעבורלפחות את� שאמות כדי שתוכלו 

  

   ) ג'דברים לא(" את הגויים האלה מלפניךהוא ישמיד עובר לפניך יך הוא קל-א' ה"
לא הסתפק משה הקדוש ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה? באותו הפסוק" הוא"מדוע מופיעה פעמיי� המילה , לא ברור

ת בעקבואשר , על פטירתובכ# את ע� ישראל נח� כי רצה ל, �יפעמיכתוב זאת הוצר# לו" הוא"בכתיבת בפע� אחת 
לכלות� אשר יימנע ממנו ' לפני היחסר לה� משה כמג� , ראשית, וטובי�חשובי�  דברי� שנימישראל יחסרו פטירתו 

 עמד בפר' לפניו להשיב בחירו משהויאמר להשמיד� לולי : " ככתובמרגלי�חטא העגל ובחטא הבפי שראינו כ
מי כעת יחסר לה� ו, י האמורי סיחו� ועוגשני מלכמשה הוא זה שניצח את , שנית )כג 'תהלי� קו(" חמתו מהשחית

כנגד מה שנוגע אחד , "הוא" משה פעמיי� כתבכ� ל. הצפויות לה�המלחמות הגדולות את יקו� במקומו ללחו� ש
 על העוברהוא ה "כלומר הקב, ) ה'שמות יז(" עבור לפני הע�"משקל על , "י# הוא עובר לפני#וקל%א' ה"אמר ' לה

 יעבור ,ה"הקב, משה העדר העברת על פשע כי הואשל  ואי� בהעדרכ# ש, ליא ולא הטובהאת פשעכ� ואליו תחזיקו 
הוא ' אלא ה, חילאת הלא כחו של משה הוא העושה לומר ש, ה גבורת המלחמכנגד" הוא"פע� נוספת כתב ו. לפני#
  ".  את הגויי� האלה מלפני#הוא ישמיד"לכ� אמר , הלוח�

  

  )ז' לא דברים(" לעיני כל ישראל חזק ואמץ"
 לבלתי רו� לבבו": להזהר שלא יתגאה על אחיו שנאמרהמל# נצטוה שהרי , צחותהעל דר# " מש# חכמהמש# חכמהמש# חכמהמש# חכמה"מבאר ה
היה רואה תלמיד חכ� היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו אשר כ, יהושפט מל# יהודהידוע שו. ) כ'יזדברי� (" מאחיו

צרי# , דהיינו בפרהסיא, "לעיני הע�"אבל , רק בצנעהאת כל ז אבל ).מכות כד(" אבי אבי רבי רבי מרי מרי"וקורא לו 
מפני וא� כ# . ).כתובות יז( "מל# שמחל על כבודו אי� כבודו מחול"לנהוג ביד רמה ובגאו� ואל לו למחול על כבודו כי 

, ) יז'וט שמואל א( "א� קט� אתה בעיני#": מה שאמר לו שמואלוזה ? ):יומא כב(שמחל על כבודו כ# על , מה נענש שאול
ל אל תתנהג בענוה וא, " חזק ואמ'%לעיני כל ישראל "אבל , אד�הכל את וירא וחרד מפני כל ונמו# בדעת# לכבד 

  .היה קשה כברזל וגבור כארי נגד הע�אלא , תראה לה� מור#
  

  )ח' לאדברים ( " הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך'וה"
כמשל המל# שאינו ,  ואתה אחריולפני#לפני#לפני#לפני#הול# ' א� תזכה להגיע לדרגת עבד נאמ� שיהיה ה ש"ת שלו�ת שלו�ת שלו�ת שלו�אהבאהבאהבאהב"במפרש 

אזי הוא יתבר# יהיה עמ# לשמר# , צרי# לפקוח על עבדו הנאמ� ויכול לסמו# עליו ג� כשהול# מאחוריו ואינו רואהו
  .ה� בגשמיות וה� וברוחניות לא תירא ולא תחת, בדר# אשר תל#

  

   ) יח'לאדברים ( " ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא"
וונת הכתוב היא כש  רבי אהרו� קוטלררבי אהרו� קוטלררבי אהרו� קוטלררבי אהרו� קוטלרמתר'  ?בלבד "אסתיר"וכי לא די ב" תר אסתירסה"כופל הכתוב ואומר מדוע 

 " ומצאוהו צרות רעות ורבות"כתוב כ, צרת�באינו רואה ה "הקבכביכול שהסתרה אחת היא , ותהסתרשתי להביע 
  .שגחתו עלינוהנו רואי� את � אשאי, נסתר מעינינוה "נוספת היא שהקבהסתרה . � כללאינו רואה אותה "קבוה

  

  )כד' לאדברים ( " ככלות משה לכתבויהי"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ��� את ספר התורה לקוח"את הכהני� הוא  צוה יאז, הכל בספר התורהאת משה לכתוב  שכאשר כילה 

על מנת כי מעתה לא יגעו בו כלל , שיהיה מונח בארו� מ� הצד, "יכ�קל%א' הזה ושמת� אותו מצד ארו� ברית ה
דבר זה הוא חיזוק לשיטת רבי ו. "תמ� עד...  ככלות משה לכתבויהי: "הכתובוזה טע� , לגרועעל מנת להוסי! או 

   "ויל# משה"� יותר ממקומה בתורה יחד ע� פרשת מוקדנאמרה  "ברכהוזאת ה"אליעזר שאומר שפרשת 
  

  )כט' דברים לא(" וקראת אתכם הרעה באחרית הימים"
לדעת עלינו שדבר זה בא לרמוז לנו  ש"וידבר יוס!וידבר יוס!וידבר יוס!וידבר יוס!"מובא ב, ה'ב'ה'ראשי תיבות א" ימי�'אחרית ה'רעה ב'תכ� ה'א"

שיגזרו על ע� משונות הגזרות הלע� ישראל ובתקופות הקשות והנוראות ושיהיו שאפילו במצבי� הקשי� ביותר 
בע� ישראל אחדות כי בכח האהבה וה, באהבה כאיש אחד בלב אחדות  להרבשתדלהיש לבעקבתא דמשיחא ישראל 

   .לעמוד כנגד כל הדברי� הרעי� והמצבי� הקשי� בע� ישראל
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