
  
  

  

 'ז השנ                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )א' לבדברים ("  השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פיהאזינו"

דהיינו מה היה בעבר  , לה� מראשית אחריתאומרישראל ואת בני ח ימשה מוכינו זא התפרששב רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
, "זכור ימות עול�"סיי� בעני� ימות המשיח זהו שאמר מ העול� ומבריאתתחיל  מהמש .ת� לעתידייקרה א מהו
את  כי א� �לא בחר לחלקו מכל,  והפריד� ללשונות�האומות את ה"הקבהנחיל ר שכאכלומר , "ו� גוי�בהנחל עלי"

יסובבנהו יבוננהו ",  תני� ובני יענהויללתתהו שהוא  מקו� "בדר� המדבר"כי מצא� , "עמו' כי חלק ה", ישראל
שאמרזהו , ו אותו והכעיסו אותווה� שכחבני ישראל ע� ה "הקבכל החסדי� האלה עשה את , "יצרנהו כאישו� עינו

� ותשכח אצור ילד� תשי"�מתנכרי� אליו לרוב , והיו כפויי טובה, "יקניאוהו בזרי� בתועבות יכעיסוהו", "ל מחולל
והיו עימ� עבודת האדו� המיטיב את  �מניחיישראל היו , "וישמ� ישרו� ויבעט" שכתובוכעני� , הטובה והשלוה

ומפני זה נענשו בעונש , "אלהי� אשר לא ידעו�" שכתובזהו , לא ידעו בו כח אלהות למי שלא היטיב לה� ו�עובדי
 לזה במדת � כמו שהיו ראויי, מ� העול�זכר�ה את "הקבומה שלא השבית . שונאיה�את תחייבו לעבוד הגלות וה

כי , " צרימונכרויפ� "זהו שכתוב , ועל עמו'  על הברתונצחת וגמ היה זה פ� יתפארו האויבי� לומר שיראת� ,הדי�
, "א� לא כי צור� מכר�" מישראל "ירדו  אחד מה� אל  ושני� יניסו רבבה"ב אי� וחשלאינ� בעלי בינה הגויי� 

ישראל את ואמנ� עתיד הוא להנק� מהרשעי� על מה ששעבדו ,  ביד האומות על אשר עזבו את תורתואות�מסר ו
ר יזכבזה שמו, "עמו' כי ידי� ה"זהו , די�הלגבות מה� את ה "ועתיד הקב, "לי נק� ושל�"זהו , כפעל�ולשל� לה� 

  . שהרי עד עתה היו עבדי ישמעאל וקדר, רחמי�הה� מדת ילמראה שחזרה ע" עמו ועבדיו"הכתוב ישראל כ
  

    )הדברים לב (" ניו מומםבו לא לת ח״ש
ה� שרעה ה יהמו, לעצמ�  רעהגורמי�ה� דרכ� את משחיתי� ר בני ישראל שאכשהקדוש  "אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"המבאר 
כשישראל עושי�  ).ב"ב י( ל"זכמו שאמרו ח, "ל חי�בני א"אינ� נקראי� ה� כבר ש  דהיינו""לא בניו?  לעצמ�גורמי�

, ""שחת לו: אמרנהו שז .נקראי� עבדי� ה� עושי� רצונו של מקו�ישראל  �וכשאי, נקראי� בני�ה�  ונו של מקו�צר
מו� יגיע הפו של דבר סובמקו� לומר שהיה ש לפי, ""מומ�: נאמר� משבה. הקדוש ברו� הוא שלא ייקראו בניו של

 ברא את האד� 'כי ה, ה�ולא מאביעצמ� בא מה�   שהמו�ופירושש, "מומ�"הכתוב  אמר �לכ, אבהמשל הבני� 
 אד� עובר עבירה אלא א� כ� נכנסה בו�אי": ל"חז"מו�" הוא על דר� שאמרו  להמיה ב�מושר ומוא  סימוו .ישר

   ."מו�"נקראת שהוא רוח רעה והיא , ).ג סוטה( "רוח שטות
  

  )מ' דברים לב("  אשא אל שמים ידיכי"
נשבע הכל דר�  כי" אשא"ואמר , דו הכבשבועה בכסאשל עני� מדברת ב ,����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר , ות הפסוק שלפנינופשט

הבנת הפסוק היא שהיות שבזמ� ,  דר� האמתעלפרוש נוס  ב ,א�, בונושא ידו ונוגע בחפ& אשר הוא נשבע שהוא 
 אל השמי� , בעת רצו�, אותהעתה ישאש' מבטיח ה, )א' איכה ב(" השלי� משמי� אר& תפארת ישראל"הגלות 

כי אני , "י אנכי לעול� חואמרתי: "הכתוב בהמש� הפסוקוזה טע� . היא היד הגדולה הנלחמת לישראלש, העליוני�
כי , "להשיב נק� לצרי" של ישראל ו�וסומ� אות� לאחוז במשפט, חרביברק את ידי החזקה בהיותי משנ� את מחיה 

  .אז יהיה הש� של� והכסא של�
  
  

  360 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

  

    החיפ  א"ת  ם"י  שבתזמני ה

    18:02  18:13  17:51  כניסה 

    19:08  19:01  19:00  יציאה

    19:45  19:46  19:44  ת"ר

  

  "שובה"שבת  "האזינו"פרשת 

  " ישראלבהשו" :הפטרה

 ה"עתש תשרי 'ג
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 :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
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    )בדברים לב (" יערוף במטר לקחי"
' ישעיה נה( "כל צמא לכו למי� הוי" :על הפסוק "ר�ר�ר�ר�אהאהאהאה זק�זק�זק�זק�"שפירש בספר על פי מה  "דודדודדודדוד פניפניפניפני"ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידפרש מ

נמשלה התורה ומתר& שמצד אחד יש יתרו� לכ� ש, שזהו לשו� אנחה"הוי" בלשו� נקט שנשאלת השאלה מדוע , )א
כי מכה "הוי" ואבוי מר לווהאנח יש למצד אחר א�  ,מי�מו ה כ�לומנת לכ ומזוהמוכנשזה מלמד עליה שהיא מי� ל

נמשלה   שהתורה"יערו  כמטר לקחי" :זה אמר הכתובפי ל .עוסקי� בההאנשי� אי� כמי� שהתורה מצויה ומזומנת 
הכתוב בלשו�  מצד אחר נקט.  התורה מצויה�עצר כנלא  כמו שהטל ,"אמרתי תזל כטל",  חיי� לעול�� מטר שהלמי
שיכול לעסוק  יש "הוי" והריגה למיא� , מטר וטל המצויי� למיהתורה שלה נמכלומר  . שהוא לשו� הריגה"יערו "

   .כמי� כיו� שהיא מצויה, ואינו עוסק
  

   )טכ' לבדברים ( " םלו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחרית" 
�לו חכמו . "את החובה לקרב אל החושי� את זכרו� יו� המיתה  מהפסוק"רחכמה ומוס"בסבא מקל� הלומד  
?  ובאיזו השכלה מדובר כא�,אד� היו מנתבי� את דרכ� בחכמה היו מבקשי� השכלהההיינו אילו בני ד ,"ישכילו

   . ד� לדאוג לאחרית זוכלומר להעמיק את ההבנה בנושא אחריתו של הא" יבינו לאחרית�"

  "הבוש"ת בשלהגיגים 
  )ו' דברים ל( "ךלבב יך אתקל-  א'ה ומל"

זורק , המרובי�ו יבחסד ,ה"אזי הקב,  בתשובהשובע ביצר הרע וקשה לו לוקש� האדר שאכש חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופרההההמסביר 
מביאה נה איה "של הקבעזרה זו א� ,  לחזור בתשובהו לעייו ומס למלמעלה ומל את לבבו ועוזר� הורי� טעליו מי

לשוב לאד�  עייה מס"הקבלא א, שה מאומה לצור� כ�לא ע� האדשא� כ� יצא ש, תמיתילתכלית האעד האד� את 
על כל ,  האד�אצשיכדי וזאת  ,שזו אינה התכלית האמיתית של התשובה, שכרהמיראת העונש או מאהבת בתשובה 

לתכלית האמיתית שהיא תשובה שוב מעצמו יוכל האד� ל� כואחר ,  בה� הוא נמצא היו�טיט ממצולות ,פני�
רק , "�יחילמע� " ,תשובהשוב ב ויביא� ל"�את לבב' ומל ה" :מה שאמר הכתובזהו ו. פניה�  שוללאמאהבה לשמה 

�למע� חיי  ��א 'אתה תשוב ותשמע לקול ה", ר כ� ואח, לא לשמהא�   .לשמה וזוהי תשובה ,"לקי
  

   )ז ישעיה נה(" יעזב רשע דרכו"
 נתקל בקושיהאומר שאד� שרוצה לחזור בתשובה בעניי� התשובה  "י לוינשטיי�"י לוינשטיי�"י לוינשטיי�"י לוינשטיי�ררררהגהגהגהגשל אמר מ "לקח טובלקח טובלקח טובלקח טוב"מובא ב

זו אינה הפע� נזכר ש הואמעשיו בהוה ובעבר בוח� את  ד�אכאשר הכי . את הדר� חזרהמסוי� המונע ממנו 
וקבל על  פעמי� בעבר שהוא הצטער על חטאיוהיו כבר כמה  ,'הרוצה לשוב אל מחליט שהוא  הראשונה שהוא

הרי ג� בעבר , עכשיו יקבל אותיה "הקבמדוע ש :השאלה היא עתכו. �קיימלהצליח  אבל לא, עצמו קבלות שונות
 ג� הפע� הרי ,בהבטחותי ובקבלותי ה"קבאת ה מדוע אחזור ואטריח. את הבטחתיאבל לא קיימתי לשוב  הבטחתי

קורטוב שו�   היצר ואי� בה�ה שלהסתדברי אינ� אלא  שכל השאלות האלוהרב ומר  א?בדבורי אני עלול שלא לעמוד
שהגיעו פני לא רצו לשוב בתשובה מבני דורו של ירמיה הנביא ג� , יומי� הרי קושיות אלו הינ� עתיקות ששל אמת

יהיה  ,לוקיו�על הדעת שמי שהמרה את פי א הונמקו זאת בכ� שלא יעל. תתקבל למסקנה שלא יתכ� שתשובת�
. )קלח תהילי�(" ושפל יראה"מהשגתנו  הרבה למעלה" ' הר�"הלא  ,התשובה לטענות אלו ברורה .מקובל ורצוי לפניו

חטאת לפניו וקבלת   א� כבר"פקא מינהמאי נ", וא� כ� .א� ירד עד שאול תחתית אפילו,  רואה את השפל ביותר'ה
מהו ההבדל בי� קבלת , כ� וא�.  לקבל בתשובההיא' השמידת יודע אתה הרי ? ולא יצא מזה מאומה  קבלות�עלי

מקו�  כאילו אי�,  הגישה המעוותת?רבות מי שהרבה לחטוא ולשוב פעמי� לבי�, הנעשית בפע� הראשונה תשובה
אכ� ש .הבנויה על מושגי בני אד�, הסתכלות �נובעת מתו, ובה שנכשלוחזרה בתש יונות שלסלשוב אחרי כמה נ

 ולפי )ישעיה נה ח( "כי לא מחשבותי מחשבותיכ�" לזכור אול� עלינו. שתשובה כזו לא תתקבל היה מקו� לומרלפיה� 
שיש לתק�  ,בפשטות נראה לכאורה, י�בשכיצד מסביר הרב עת כ .הגדול אי� שחר ובסיס לגישה הזו  בטובו'הנהגת ה

 הנביא ישעיהו. אי� זה מספיקשא לא. בעניני� שבה� נכשלנו לקויי� ולקבל על עצמנו קבלות את הפרטי� בה� אנו
לעזוב את הדר� הישנה יש צור� אלא  , אי� להסתפק בתשובה על הפרטי�)ז ישעיה נה(" יעזב רשע דרכו: "אומר

יש  .בכללי� וזוהי למעשה עיקר התשובה  בתשובה ג�צריכי� לחזור ,לומר כ.חדשה � לחקור ולמצא דר,לחפשו
המעביר על "יש לזכור ש וכ�. תורה השקולי� כנגד כל התורהלימוד ו שבתשמירת  בכל הנוגע ל,משל ל,להתחזק
    ."מעבירי� לו על כל פשעיו ,מידותיו
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