
  
  

  

 'ז השנ                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )ט' דברים כט("  איש ישראלכל" 

הוא ו, "איש אחדשל  בעו� �כל ישראל נתפסי"שהפסוק שלפנינו את היסוד שאומר מלמדו ל "זשח רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
 ישראל נתפסו בעונורואי� מכ� שכל, )'יהושע ז(" חטא ישראל" :ליהושעאמר ה "עכ� שמעל בחר� והקבמראיה מביא 

י ג� הווז,  מישראלאיש אחדשל  כל ישראל נתפסי� בעו� , כלומר"כל איש ישראל: "הבנת הכתוב יהווז, של עכ�
וא� . זהל זה �ללמד� שכל ישראל ערבי, ל בעו� אחיו"זחדרשו  ש)'ויקרא כו(" וכשלו איש באחיו" :כתובכוונת ה

:פז לאיובאמר אליש מוכ, כל שכ� שהרבי� נושעי� בזכות היחיד,  נתפסי� בעו� היחידשהרבי�נו אבפורענות מצ
וא� האמת את� שאתה נקי וצדיק ונמלט כל העיר , כל האיאת מלט ל אחד נקיבכח כלומר , )'איוב כב(" ימלט אי נקי"

שהרי מדה , )'משלי י( "וצדיק יסוד עול�: "שנאמר, " עומדהעול�בשביל צדיק אחד "ל "זחוכ� דרשו , בבור כפי�
  . פורענותהטובה מרובה על מדת 

  

   )יב' דברים כט("  היום לו לעם הקים אותךלמען"
היא לברית הערבות ההדדית בע� " ובאלתו' לעבר� בברית ה"הקדוש שכוונת הכתוב " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אחר שבאר ה

שלא ,  ההדדיתהערבותזו של ברית צור� בלתת טע� לכדי "  היו� לו לע� הקי� אות�למע�" ישראל אומר הכתוב 
, לטובהה היא "הכתוב שכוונת הקב מרוא ?"שעושה משהו אחרשה במעה "דוע מחייב אותי הקבמ: "אד�היאמר 

היו� כי , 'נסוגי� בעבודת הישראל ללא הערבות ההדדית היו ע� , כלומר, "למע� הקי� אות� לו לע�: "המטרה היא
ושיפשעישראל מעדת אחד אחד היו נשמטי� כ� יו, חמורהעבירה ביפשע  ולמחר קלהעבירה במה� יפשע אחד 

בכ� חמורה וובי� קלה בי� עובר עבירה יחיד ש ללבשימו ישראל י, זה לזהערבי� ה "הקבשעשא� , עתא� כ .כול�
  .  ולקיומנו אלא לטובתנו�אינה "קבהיו של כל מעש: מסקנה .ע� סגולההיות ול� תקיימשיכו להי
  

  )יז' דברים כט("  איש או אשה או משפחה או שבט יש בכםפן"

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (לפיכ� אני צרי� להשביעכ�לפיכ� אני צרי� להשביעכ�לפיכ� אני צרי� להשביעכ�לפיכ� אני צרי� להשביעכ�""""
לומר אני צרי� להביאכ� באלה ובשבועה כ,  לשבועההטע� את פירשי "אומר שרשוי " את פירוש רש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
או לשקוצי עמו� , שעשית� בעגלפי  לשקוצי מצרי� כשל אנשי� מכ� �נפתה לב שמא יראשו� שאני  הזאת מבברית

שעת מת� תורה לא היו ש� נכרתה בה שכי בברית הראשונ.  היה לכ� בבעל פעורכאשרומואב אשר ראית� בדר� 
שבט שהוא  וא משפחה , יחידי�פרט הכתוב ו,  דעתה קלהשהאשהמפני ,  או אשהאישהכתוב  והזכיר .אלות וקללות

כול� של לב השלא יתכ� שיהיה משו� או וזה משו� כבוד� של ישראל , ה אחתריאמכלל את כול� בולא , ע� רב
כ� יכולי�  שבט או אבל משפחה ? אותכריחמ ובאלתו כי מי 'ו באי� בברית הלא היאחרת , בודה זרהפונה היו� לע

  . הרובמפחד המפני ' הבברית  בואל
  

  ) יח'דברים כט( "שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך והתברך בלבבו לאמור"
נואי � היושר הזהא העושה מעשי� טובי� מחמת טוב ליבו והמתנהג ביושר שאד� רבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקמר וא

תו ה אושרירות ליבו הוליכמשו� ש, "בשרירות לבי אל�: "בבחינת הרי הוא, מתו� יגיעה והתאמצות פנימיתנובע 
מעשי� טובי� יש לעשות� מתו�  .) לט'במדבר טו( "תתורו אחרי לבבכ� ולא"ועל זה נאמר , יושרהמקרה למעשי  דר�ב

  .הלב ולא מחמת נטיית, דעת ויגיעה
  

  

  358 מס עלון  ד"בס

        :::: 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"תנצב

  

    חיפה  א"ת  ם"י  שבתזמני ה

    18:11  18:22  18:05  כניסה 

    19:16  19:17  19:15  יציאה

    19:53  19:53  19:56  ת"ר

  

 "נצבים וילך"פרשת 

  "שוש אשיש" :הפטרה

 ד"עתש לולא 'כה

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"רות לתיבת הדואת העלון ישי אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

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

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
     ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה

 ה"תנצבד            "ע כה אב תשע"נלבישראל בן נחמה                     ד "תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"משה טויטו בר אסתר ז



 

   ) כח'טכדברים (" קינו והנגלות לנו ולבנינולו-א'  לההנסתרות"
 מצוות או עוסק בתורהה שוהאד� ע על כ� שכאשר רמזשהפסוק מ" פיתוחי חות�פיתוחי חות�פיתוחי חות�פיתוחי חות�" ברבי יעקב אבוחצירארבי יעקב אבוחצירארבי יעקב אבוחצירארבי יעקב אבוחציראמבאר  

אנו ש מה וזה, לריקכל יגיעו הוא , שפה ולחו#המה� אבל א� מעשיו , זהו העיקרש, �שיהיו פיו ולבו שויצרי� 
 וזוהי כוונת .ביותרבזה וצרי� האד� להיזהר , "עול� יהא אד� ירא שמי� בסתר כבגלויל"אומרי� בכל יו� בתפלה 

י�  שה� המעש"לותנגוה". ינוקול$א'  ה�אי דהיינו המחשבות שאי� מכיר בה� כ, "ינולק$א' הנסתרות לה": הכתוב
לא שיי� ש, "רה הזאתות את כל דברי התועשל"כדי בשניה� את שת% לצרי�  האד� "ונלנו ולבני "נגלי�ה�  שובי�ט
  .  �פה והלב שוי היהיור שא כ�אי התורה והמצוות כאת  �יקיל
  

  )א' דברים לא("  אל כל ישראל משה וידבר את הדברים האלהוילך"
 כי כל שאר  כי כל שאר  כי כל שאר  כי כל שאר המצותהמצותהמצותהמצות כי השלו� אינו כשאר  כי השלו� אינו כשאר  כי השלו� אינו כשאר  כי השלו� אינו כשאר )))) טו טו טו טו''''תהלי� לדתהלי� לדתהלי� לדתהלי� לד((((    """"בקש שלו� ורדפהובקש שלו� ורדפהובקש שלו� ורדפהובקש שלו� ורדפהו""""הוא עני� השלו� שדרשו על פסוק הוא עני� השלו� שדרשו על פסוק הוא עני� השלו� שדרשו על פסוק הוא עני� השלו� שדרשו על פסוק """"

 לחזר אחריה אבל השלו�  לחזר אחריה אבל השלו�  לחזר אחריה אבל השלו�  לחזר אחריה אבל השלו� מחויבמחויבמחויבמחויב א� תבא ליד� אתה מחויב לעשותה אבל אי� אתה  א� תבא ליד� אתה מחויב לעשותה אבל אי� אתה  א� תבא ליד� אתה מחויב לעשותה אבל אי� אתה  א� תבא ליד� אתה מחויב לעשותה אבל אי� אתה המצות כציצית ומזוזה וחלההמצות כציצית ומזוזה וחלההמצות כציצית ומזוזה וחלההמצות כציצית ומזוזה וחלה
        ) ) ) ) מדרשמדרשמדרשמדרש ( ( ( (""""אתה מחויב לחזור אחריואתה מחויב לחזור אחריואתה מחויב לחזור אחריואתה מחויב לחזור אחריו

א� ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר# ה ?שצרי� לחזר אחריו, מצות שבתורהה יותר מכל שאר השלו�נה ומה שב, צרי� להבי�ו
הרי שמוב� שצרי� ,  התשובהדייל � ע שבשמילאביה�לעשות שלו� בי� ישראל המדובר כוונתו היא שלו� הנאמר ש

 צרי� לכ� בנפשו ואינו רואה חובה לעצמו כמו שאתה רואה חובתו אש�מצד שהחוטא לא ישי� זה א� , לחזר אחריו
 "זהלכל ישראל ערבי� זה "כי הזה השלו� ת שאתה צרי� אזה � מצד וגלא יחזר אחרי� הוא  כי אחריואתה לחזור 

 ארפא ) ה'הושע יד( : לו ולכל העול� כולו שנאמר�פילו בזמ� שיחיד עשאה מוחליגדולה תשובה שא: "ל"חזאמרו ו
ג� א� ו. אחריודי� הוא שתחזר אתה ולכ� מ� הזה הוא להנאת� השלו� ה ,  א� כ�)יומא פו(" משובת� כי שב אפי ממנו

מספר  ה שיהיהתשובה כדיהוא דרוש ג� לצור�  קו�מכל כפשוטו בי� איש לרעהו מהיא השלו� נאמר שמשמעות 
בעשרת ימי מתקבלת יחיד בלבד ותשובת ה תשובת הרבי� תה מקבל א" ימות השנה הקבבכלכי , השבי� רב

 עשה משהג� וכ� , התשובהאל מסבב משו� שהוא שלו� ה  אד� לחזר אחריכלחייב , לומר כ.תשובה דווקאה
  . שיעשו תשובה�  אותהל� אחריה� וזרז המש, לומר כ"ויל� משה" :שנאמר

  

  )ב' דברים לא( "ן מאה ועשרים שנה אנכי היוםב"
מצב למשה רבינו ואומר שבאותו היו� היה , ההלצ הדר� מפרש את דברי משה על """"דברי� אחדי�דברי� אחדי�דברי� אחדי�דברי� אחדי�""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

אליה� מר וא זאו, הלעמוד ברוח מרומ� מאוד היות שהוא ראה שכל בני ישראל שמעו ממנו את התוכחה ויכלו 
שי� י ש,שכלכ�למצב  בראותי שזכיתי, מלאו ימי ושנותי היו�כלומר , " אנכי היו�ב� מאה ועשרי� שנה: "משה

מזה נית� , "אמותה הפע�"בבחינת , למות, אומר משה, לכ� יכול אני כבר ,תוכחות� את האוהבי, בני ישראלרבוא 
בתר  עי הוו רדפידאלו בני נשא יד"שאמרו בזהר  וכמו.  ישראללכלא� זה ובפרט , ללמוד על מעלת זיכוי החייבי�

היו רודפי� אחר החייבי� כש� שרודפי� אחר , את מעלת זיכוי החייבי�, אילו ידעו האנשי�" (% בתר חייוחייבא כרד
יש זה מלמד שהתוכחה את  �מקבליכאשר המוכחי� , )כה' משלי כד(" ולמוכיחי� ינע�: "אמרנשמה וזהו . )החיי�

, כשדבריה� עושי� פירות וא� כ� יונע� למוכיחי�, לבאל הכנסי� מהלב נ כי דברי� היוצאי�, מוכיחביראת שמי� 
  . זיכוי החייבי� בשכר "טוב ועליה� תבא ברכת"
  

  )ג' דברים לא( "יך הוא עובר לפניךקל-א' ה"
" אוכל עוד לצאת ולבוא לא", שהפסוק שלפנינו בא לאחר שמשה מודיע לבני ישראל על מותו" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

ו של משה תגשתאבד מכ� הנהכ� � להתעצב על האי� לו היא ולנח� את ישראל ולומר לה� שומטרת) ב' דברי� לא(
וג� מה .  משהיותר מהנהגתשהיא טובה ' הת להנהג תזכו � ובכ"עובר לפני�הוא י� קל$א' ה"משו� שבכל אופ� 

הוא עובר "ל אמנ� יהושע אינו המנהיג אבבא לומר ש" ' הוא עובר לפני� כאשר דבר היהושע", שנאמר אחר כ�
   . ל שהוא המנהיג$ במצות הא"לפני�

  

  )ז' דברים לא(" אל הארץכי אתה תבא את העם הזה "

כי ": ה ליהושע"בהמש� הפרק אומר הקב ו"תבאתבאתבאתבאכי אתה "מדוע אומר כא� משה ליהושע , "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"שואל ה
אלעזר שמשו� ש ) א'עירובי� סג(ל "חזאמרו שעל פי מה ומתר# ? )כג' דברי� לא( "את בני ישראל אל האר# תביאתביאתביאתביאאתה 

 שהיה סבור , משה,לכ�. צרי� אותולכ� נענש שלא היה יהושע , עולי מדי�יהלכות גב, הורה הלכה בפני רבוהכה� 
ידע כבר ש, ה"� הקבא. יחד ע� אלעזר, "כי אתה תבא את הע� הזה"אמר ,  הכה�אלעזרהיעזר בר� לטצושע ישיה

  . אתה לבד�, דהיינו" כי אתה תביא את הע� הזה ":� אמרלכ, ת אלעזר הכה�ר� אטלא יציהושע ש
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            חמוחמוחמוחמוה יוס% ב� ה יוס% ב� ה יוס% ב� ה יוס% ב� """"לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע    ::::""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
    20:3020:3020:3020:30$$$$21:3021:3021:3021:30ת ת ת ת """"נוה ג� פנוה ג� פנוה ג� פנוה ג� פ" " " " שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     ה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמו""""בהדרכת עבהדרכת עבהדרכת עבהדרכת ע" " " " ד% יומיד% יומיד% יומיד% יומי""""שיעור שיעור שיעור שיעור     ::::""""ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""מדרשת מדרשת מדרשת מדרשת 

        052052052052$$$$3268315326831532683153268315: : : : טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    $$$$    להשאלה להשאלה להשאלה להשאלה לבירור פרטי� ולבירור פרטי� ולבירור פרטי� ולבירור פרטי� ו
  

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

  : רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללםל
 אליהו בן אסתר, הא בן שר"ג משה חזקיהו שליט"הרה


