
 פ"ב תשרי תש          בס"ד 

 

 

 וילך שבת שובה  פרשת השבוע מנגיעות 

 

עשרת הימים שבין  ."עשרת ימי תשובה "אנו מצויים ב . "בפשל שנת תשראשונה היא השבת ההשבת 

החל בעשירי    םיכיפורהא יום ו"בין כסה לעשור" , כסה הוא ראש השנה ועשור הראש השנה ליום כיפור 

המתחילה ב"שובה ישראל ת השבת הפטרע"ש תחילת  שובה ת שב, הימים הללולב . השבת הזו בלתשרי

ימים אלו מוקדשים לעשיית חשבון נפש , חזרה   עד ה' אלוהיך כי כשלת בעווניך" )הושע  י"ד, ב'(

 בתשובה , והזדמנות לבקשת סליחה .

 

הפרידה של  םבנאופרשת וילך אותה נקרא השבת בע"ה היא הפרשה הקצרה ביותר בתורה וממשיכה 

   "חזק ואמץ"ובברכה מכל הלב והכוונה של והסמכת יהושע להנהגה משה 

במקום אשר  (  השנה) מצווה לקרוא באזני כל העם את כל התורה פעם בשבע שנים בשנת השמיטהמשה 

צרות  בעתיד , בעקבות חטאם יבואו עליהםאת העתיד לקרות לעם ישראל    משהלהקב"ה מגלה  יבחר ה' .

 . ה יסתיר פניו ולא יעזור לעם ישראל בתקופות העונש הקשות "רבות והקב

 

.              , משה בפרשה זו מוצג כבן אנוש לכל דברהתורה  איננה מפארת ומאלילה את משה אלא להפך

שהנהיג את עם ישראל מעבדות   והמנהיג העצום האיש .אדירהרוחנית אדם בעל גודל ורמה  משה הוא 

שמסר את התורה לעם ישראל ועשה את   לחירות לאורך עשרות שנים ובמצבים קשים מאד , האיש 

הרבה לקב"ה ועל אף חיבתו של  קרבתועל אף  אולם  ,עם הקב"הישירות שדיבר  ,המופתים הרבים

 . הקב"ה אליו הרי הוא הולך בדרך כל בשר והוא הולך למות ככל אדם

 

ֹּאֶמר " ה ַוי ֶשֶׁ֗ ֵכב ִעםִהְנָך ....  ", ֵהן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּותה' ֶאל־מֹּ ֶתיָך- שֹּ רמז  מדו חז"ל מפסוקים אלו לאגב   "ֲאבֹּ

ֵכב ִעםִהְנָך " -כלומר  " ְוָקם ָהָעם ַהֶזה תחיית המתים, כי מייד לאחר מכן כתוב: "ל ֶתיָך- שֹּ  –" ... ְוָקם ֲאבֹּ

 .מלמד שנתבשר בתחיית המתים 

 

לנצל את  מנסה אינו ותרכז בעצמו מלמד אותנו שהוא אינו מכהרגלו והוא מותו המתקרב מתבשר על משה 

ואזהרות לעם ולהעברת מסרים א מנצל כל רגע לחפיפה אלימיו האחרונים לקידום אינטרסים אישיים, 

תֹו, ִמַצד ֲארֹון ְבִרית "ומצווה אותם לויים ל הפונה אמשה  .כולו ַח, ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזה, ְוַשְמֶּתם אֹּ  'ה-ָלקֹּ

  ההפטרהמה יקרה אחרי מותו. ולכן אה ובנבעמו, וידע היטב את משה הכיר "  ָשם ְבָך, ְלֵעד-יֶכם; ְוָהָיהקֱאֹל

ְלָּת ַבעֲ  היא ממש המשך ישיר   מֵסֶפר הושע י ָכַשַ֖ יָך ִכִּ֥ ד ה' ֱאֹלֶהֶ֑ ל ַעַ֖ ּוָבה ִיְשָרֵאֵ֔ ֶָֽך"שׁ֚  "ֹוֶנ 

 

 שאר נאמן לעמו. כפי שכתוב בסוף ההפטרה נ קב"ה תרחק מאלוהיו, ובכל זאת האל לעיתים מישרעם 

שּו ַעִמי  קֱאֹל 'הַוֲאַכְלֶּתם ָאכֹול ְוָשבֹוַע ְוִהַלְלֶּתם ֶאת ֵשם " :מהנביא יואל יֶכם ֲאֶשר ָעָשה ִעָמֶכם ְלַהְפִליא ְולֹּא ֵיבֹּ

 ".ָלםְלעֹו

 

ריאות מצוינת ובשורות שנת שלום ב  נזכה לשנה טובהתפילותינו ברצון ובע"ה שיהי רצון שיתקבלו כל 

 .  טובות

 

     

 

   חתימה טובה !שבת שלום ו

 

 

 
 

  מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת אבי, 


