
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ ֵמאָ֣  ואה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 
 " (דברים לא' ב)בן מאה ועשרים שנה אנכי היום"

שעמד אותם מאה ועשרים יום כנגד זה שנה של משה היום מאה ועשרים ימיו ששמה יתכן לומר ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
ון העגל, ולהתפלל על עכדי שניים ה, ארבעים יום הברית לוחותאת לקבל כדי ראשונים ה, ארבעים יום סיני בהר

 . "אני"ולא אמר  "אנכירמוז במה שמר ", וזה שניותהלוחות את הלקבל כדי שלשיים יום ארבעים ו
סוף שנת בז' באדר היה בשל משה  תתומייום  ."היום מלאו ימי ושנותי, היום נולדתי והיום אמות"ז"ל חודרשו 

 . בו ביום מת משהומשה נולד הארבעים, בו ביום 
 יוםויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלשים "כתוב בסוף התורה ", למדו זאת חז"ל ממה שבו ביום מת משה"

העם הכינו  שוטריויצו יהושע את "יהושע ספר לת יבתחומצד שני כתוב ), ' חדדברים ל(" ויתמו ימי בכי אבל משה
רק וה להכין צדה סתבר לומר שיהושע צומ). ' יא(יהושע א "לכם צדה כי בעוד שלשת ימים אתם עוברים את הירדן

והעם עלו מן ", והזכיר הכתוב "ויתמו ימי בכי אבל משה"הוצרך הכתוב לומר  ןבכי אבל משה, לכ שתמו ימיאחרי 
הם שלשה שלושים ושלשה ימים, ש), ואם תמנה למפרע מעשרה בניסן ' יטד יהושע(" הירדן בעשור לחדש הראשון

 בז' באדר. היה יום מיתתו ששל משה, תמצא  לאבלושים וימים לצדה ושל
 יום, והיה זה בששה בסיון,  )' ג(שמות ב" ולא יכלה עוד הצפינו" למדו זאת חז"ל ממה שכתוב, "משה בו ביום נולד"

לא יכלה עוד "יום, ולכן היום לרמז על גדולתו באותו האורה באותו משה בפה שנוס ,התורהאת לקבל משה שעתיד 
שב מששה נחו. ואם שב אורהכדי להסתיר את גופו מפני תוקף  ,בתיבת גומאים את משה תחבולה לש ועשתה, "הצפינו

שהם חדשי הלבנה,  "ירחיםהכתוב "ולכך אמר  .בז' באדרשל משה היה ם לידתו ויש צאחודשים למפרע, יבסיון שלשה 
בואר מו ,חלק אחד משנים עשר בשנההוא שחדש  לפי "חדשים"אייר, שנים חסרים ואחד מלא, ולא אמר ודר ניסן א

ז"ל שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום שנאמר חשדרשו  מה וזה. בז' באדר נולד משההללו שמהכתובים 
 )' כוכגמות (ש" את מספר ימיך אמלא"

 

 ז)דברים לא' ( "כי אתה תבא את העם הזה"
מר מר מר מר וווואבל הקב"ה אאבל הקב"ה אאבל הקב"ה אאבל הקב"ה א    '.'.'.'.דעתן ועצתןדעתן ועצתןדעתן ועצתןדעתן ועצתן    לפילפילפילפיזקנים שבדור יהיו עמך הכל זקנים שבדור יהיו עמך הכל זקנים שבדור יהיו עמך הכל זקנים שבדור יהיו עמך הכל ''''ליהושע ליהושע ליהושע ליהושע כאן כאן כאן כאן מר מר מר מר וווומשה אמשה אמשה אמשה א----כי אתה תבא את העם הזהכי אתה תבא את העם הזהכי אתה תבא את העם הזהכי אתה תבא את העם הזה""""

טול מקל והך על טול מקל והך על טול מקל והך על טול מקל והך על     ,,,,הכל תלוי בךהכל תלוי בךהכל תלוי בךהכל תלוי בך    ,,,,כרחםכרחםכרחםכרחם    עלעלעלעל    ''''תביאתביאתביאתביא''''    ',',',',כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להםכי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להםכי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להםכי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם''''ליהושע ליהושע ליהושע ליהושע 
        " (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)דבר אחד לדור ולא שני דברים לדורדבר אחד לדור ולא שני דברים לדורדבר אחד לדור ולא שני דברים לדורדבר אחד לדור ולא שני דברים לדורם, ם, ם, ם, קדקדקדקדקדקדקדקד

ה לאותה בושה ואוי לה זקנים שבדור אמרו: אוי ל" את הבדלי הגישות על פי מה שאמרו חז"ל "משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמבאר ה"
לבנה אין אור שלכמו היא ש ). הכוונה.(בבא בתרא עה" פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה -לאותה כלימה 

על רק כוחה להאיר אלא ב אחריםים להאיר על דברכח אור מהחמה, ולכן אין ללבנה את המקבלת מה אלא היא עצמ
יוכל להאיר על הזקנים ולהשפיע של יהושע הוא  במעלתוחשב שהארץ, אבל לא לעשות דבר אחר למאור. אבל משה 

דע ויאלא שקב"ה . על זולתם שגם הם ישפיעו, עליהם שהם ישפיעו על זולתם. לכן אמר "אתה והזקנים שבדור עמך"
דבר "ים ומאירים, ולכן אמר "כי אתה תביא" הזקנים למשפיעאת לעשות של יהושע במעלתו והשגתו אין האמת שאת 

ממשה רבינו, אבל לא ישפיע על הזקנים ה שקיבל הארהעל ידי  ,יהיה משפיעבלבד , הוא דברים" אחד לדור ואין שני
  שהם ישפיעו על זולתם.
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 ז)דברים לא' ( "כי אתה תבא את העם הזה"
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        " (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)דבר אחד לדור ולא שני דברים לדורדבר אחד לדור ולא שני דברים לדורדבר אחד לדור ולא שני דברים לדורדבר אחד לדור ולא שני דברים לדורם, ם, ם, ם, קדקדקדקדקדקדקדקד

אמנם רש"י מבאר את הסתירה בין הפסוקים שמצד אחד נאמר כאן "כי אתה תבא" ומצד שני נאמר בהמשך "כי אתה 
. ליהושע אמר הקב"ההפסוק בהמשך  תבכך שאת הפסוק שלפנינו אמר משה ליהושע ואילו א )כג 'לא(דברים תביא" 
אמר  "כי אתה תבוא"את הכתוב משה ליהושע אלא שההבדל הוא ש רשני הפסוקים אמ " מבאר שאתחזקוניחזקוניחזקוניחזקוניאך ה"

אתה  כיאת הכתוב "ואילו  העם הזה עםלישראל כבוד כלומר תבואו משה חלק ולכן  "ל ישראלכלעיני "משה ליהושע 
כי אתה "לפיכך אמר , לחלוק להם כבודמשה לא הוצרך ישראל שם כיון שלא היו אמר משה ליהושע ביחידות, ו "תביא

 ". תביא את בני ישראל
 

 לא' יב)דברים " (למען ישמעו ולמען ילמדו ...את העם הקהל"
לא " הקדוש, מודע מוזכרת בפסוק המילה "למען" פעמיים, "למען ישמעו ולמען ילמדו", מדוע אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםמקשה ה"

הקהל "? ומתרץ שהיות שאמר הכתוב "ישמעו ולמדוהבא "אמר בפסוק נ, וכמו ש"וילמדולמען ישמעו "הספיק לומר 
תלמוד תורה, רות ממצות פטוהנשים כידוע תורה באזניהם, והספר " על מנת לקרא את את העם האנשים והנשים והטף

נאמר ולא נאמר בניכם  ז"ל (קידושין כט:)ח, ודרשו יט) 'יאדברים (" ולמדתם אותם את בניכםלמדו זאת ממה שנאמר "
נשים, האנשים וין הה בוחלוקה שהיא שונאמרה זו, בתחילה השתי הדרגות במצוה . לכן מחלק כאן הכתוב בין בנותיכם

, אנשים לנשיםים הוזה שוהדבר בלעשות, ו םחייביהם התורה ש מצותאת ישמעו כלומר כולם , "למען ישמעו" הזו
חלוקה בפני הכתוב כך אמר  ואחר. זמןתלויות בן נשאי "עשה"ובמצות  "לא תעשה"במצות ות שגם הנשים חייבכיון 
אותם ביחד חילק הכתוב ולא שיתף תורה, והתלמוד מדבר על מצות ש "ולמען ילמדו" הזלבד, ובהאנשים עבור  העצמ

שווה. ופירוש זה מסתדר עם לשון הגמרא כדי שלא נחשוב שהעונש של שניהם , "למען ישמעו וילמדו"לא אמר ו
בפסוק דר " שהקדימו חז"ל את הנשים לפני האנשים לפי הסהנשים לשמוע והאנשים ללמוד"ז"ל ח) שאמרו .(חגיגה ג

 ".ולמען ילמדונאמר ", ואחר כך "למען ישמעו"
 

 לא' יז)דברים (" פני מהם והסתרתי"
הדבר  .מראה על חיבתו של הקב"ה לעם ישראלת פנים המוזכרת בכתוב " שהסתרדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"
ל לראות בצרת מסוגאינו , אך מצד שני, הוא רבו להלקותומצוה את , מצד אחד, אהו .ופילכחטא בנו אדם שדומה ל

 .בהכאת בנוות ארללא י דכפניו את  מסתירלכן הוא ו ,רחמיו עליומרוב  ,בנו
 

 יח)  'לאדברים ( "הסתר אסתיר פני ביום ההואואנכי "
ומצאום רעות רבות מהם  ושהסתיר פני ,סתר פנים הראשוןהלא כשאין כוונת הכתוב "הסתר אסתיר"  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמבאר 

ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם אמנם תהיה קיימת עדיין ההבטחה ", הגאולהרק שיהיו בהסתר אלא מדובר וצרות, 
ושבת אמר "תשובה שלימה, כמו שנחזרה בוידוי ואך עדיין יחסר מישראל המד)  '(ויקרא כו" לתיםלא מאסתים ולא גע

 ב)   'לדברים (" להיך-עד ה' א
 

  הושע יד' ב)( "יךהל-א 'שובה ישראל עד ה"
שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר "יעזוב רשע דרכו, שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר "יעזוב רשע דרכו, שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר "יעזוב רשע דרכו, שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר "יעזוב רשע דרכו, ? ? ? ? ומה היא התשובהומה היא התשובהומה היא התשובהומה היא התשובה""""

ואחרי היוודעי, ספקתי על ואחרי היוודעי, ספקתי על ואחרי היוודעי, ספקתי על ואחרי היוודעי, ספקתי על וכן יתנחם על שעבר, שנאמר "כי אחרי שובי, ניחמתי, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר "כי אחרי שובי, ניחמתי, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר "כי אחרי שובי, ניחמתי, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר "כי אחרי שובי, ניחמתי, ) ) ) ) זזזז' ' ' ' ישעיהו נהישעיהו נהישעיהו נהישעיהו נה" (" (" (" (ואיש אוון מחשבותיוואיש אוון מחשבותיוואיש אוון מחשבותיוואיש אוון מחשבותיו
    ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר "ולא נאמר עוד ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר "ולא נאמר עוד ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר "ולא נאמר עוד ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר "ולא נאמר עוד ) ) ) ) יחיחיחיח' ' ' ' ירמיהו לאירמיהו לאירמיהו לאירמיהו לא" (" (" (" (ירךירךירךירך
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כל איש  ,"שובה ישראל", הללו ואומרם "על פי דברי הרמבהפסוק שלפנינו את  """"חומת אנךחומת אנךחומת אנךחומת אנך""""בבבב    החיד"אהחיד"אהחיד"אהחיד"ארבינו רבינו רבינו רבינו מבאר 
עד , "אמיתיתלהיות צריכה התשובה אלא , מהשפה ולחוץואל תחשוב לעשות תשובה  .מישראל חייב לשוב בתשובה

' ה ֵעד"אלא  "יךהל-א 'הַעד "אל תקרי  .א לעולםוחטלא ישוב להוא יעיד עליו שה "הקבשתגיע לכך ש להיך",-ה' א
 . זה לעולםהיך יעיד עליך שלא תשוב לחטא הל-א' כלומר שה. "יךהל-א

 

ואמר לרב שהעניין . לשאול מפיו עצה בענייני מסחראחד מחסידיו " שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"ההגיע אל  "בין כסה לעשורש"בימים 
 ) שיח שרפי קודש. (בימים אלו אין שום דבר דחוף וחשוב מלבד התשובהש "שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"ענה לו ה .חשוב ודחוף
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