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

 
 הגיגים מפרשת השבוע

  )ט' דברים כט(" אתם נצבים היום כולכם"
' בקרוב מאוד נהיה כולנו נצבי� לפני ה" את� נצבי�"פרשה זו נקראת דווקא לפני ראש השנה כדי להזכיר לכול� 

   . המילה משפטו של מל� מלכי המלכי�מי לא יפחד רק לשמע, פט ומי לא ירעדלמש
כשיש אחדות בע� ישראל , אי� הקללות והתוכחות יכולי� לשלוט בה� "כולכ�", כשע� ישראל מאוחדי�

 .י כ� יש הרבה יותר סיכוי להצליח במשפט ביו� הדי�"מצטרפות כל המצוות לאגודה אחת וע
 

  )ט' כטדברים ( "ושוטריכם כל איש ישראלזקניכם  ראשיכם שבטיכם ...לכםאתם נצבים היום כו" 
, עול זה כול� ישעל  ופירוש "כולכ�"אומרו בו, ) ו'רות ב(" צרי�צב על הקוי הנ:"כמו,  לשו� מינוי ושררה�נצבי� 

 ,ביתו שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי מי כל: "על דר� אומר�, כל אחד לפי מה שהוא
הכתוב כא� פרט לכ� ו :)שבת נד("  כולוהעול� בכל העול� כולו נתפס על כל ,באנשי עירו נתפס על אנשי עירו

ראשיכ� ה� הגדולי� שבכול� , שכל אחד יתחייב כפי מה שיש בידו, " שבטיכ� זקניכ� ושוטריכ�ראשיכ�"ואמר 
 �זקניכ� ושוטריכ� ,  ושבט יתחייב על שבטושבטיכ� כל שבט, אלו יתחייבו על הכל,  בכל ישראללמחותשיכולי

  )הקדוש" אור החיי�"(         .  כל איש ישראל ה� ההמו� כל אחד יתחייב על בני ביתו, משפחתוכל זק� יתחייב על 
 

 )כא' דברים כט(" אחרתוישליכם אל ארץ "
ו "רה� ועד שלמה ט כי מאב, יגלו מארצ�ות דורושי�לש רמז שאחר "וישליכ�" הד גדולה במל" שבאה למומה
 "החדש הזה לכ�" :פסוקעל ה ) כו' טור"שמו( מדרש כדאיתא ב.ותו דור"שלמה ועד צדקיהו ג� כ� טומ ,ותדור

ד גדולה " לכ� באה למ. כימות הלבנהות דורשלושי� כי א� ה לירח שלא עמדהשמלכות ישראל נמשל
 )כלי יקר(                   ".אחרתוישליכ� אל אר# "ב

 

  )אכ 'טכדברים (" רחוקה הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבוא מארץ ואמר "
ואי� ל� , "נכרי מאר# רחוקה" הלא, "בניכ� אשר יקומו מאחריכ�" דהיינו "הדור האחרו�" את  משווה הכתוב

כ�  יידע כלהדור היהודי הצעיר , "דור האחרו�"שה, זהו שיא כל הצרות, חזו� נבואי לאחרית הימי� קשה ממנו
 )רבי חיי� מבריסק (               ."הנכרי אשר יבוא מאר# רחוקה"בדיוק כפי שיודע , מעט על התורה ועל היהדות

 

  )א' לדברים ( "הקללהוהברכה   כל הדברים האלה עליךוהיה כי יבאו"
  �ביר  אפשר להס�א  ?קללה כאחדו ברכה ו יתכ� שיבאאורה לאכל, "הברכה והקללה " הפסוקלשו�את קשה להבי
ואפשר ,  היא ברכה� העשירות למשל. צד ברכהיש ובכל קללה , בכל ברכה יש צד קללה, למעשהכי , אתז

הרי אי� , ולבא למדרגת וישמ� ויבעט, אבל ג� אפשר לסור על ידה מדר� הישר, על ידה הרבה טובה ציאולה
של גילי� לבא על ידה למדרגה  רכי אי�, כהאבל יש בה ג� צד בר,  העניות היא קללה�וכנגד זה  . הברכה שלמה

 ."אי� טוב מוחלט ואי� רע מוחלט בעול�: "פתג�מר הואכמו ש. כי נפש העני כהה ועטופה, הסרה מדר� הישר
 כי תשתמש בכל דבר לברר צד �והיה כי יבאו עלי� הברכה זהקללה , ואמר כא� הכתוב בגדרי התשובה והשגתה 

 )תוספת ברכה(                           "  ורחמ�י� את שבות�לק�א' ושב ה"אז , לרחק הקללהו לקרב הברכה, הברכה והקללה
 

 ) ג'דברים ל( "יך את שבותך ורחמך ושב וקצבך מכל העמיםקל-א' ושב ה"
" י� את שבות�קלו�א' ושב ה" .ושני מיני בני גולה, לפי שיש שני סוגי גלויות ?"ושב"כפלה בפסוק המלה נ מדוע

ורחמ� "ואילו  .בראשונה' אות� שב ה, משתוקקי� לאר# ישראלבצער הגלות ו שי�נאמר על יושבי הגולה המרגי
ישראל שנשתקעו בשעבוד הגלות ונוח לה� בה ובטלה מה�  מכוו� לאות� מבני, "ושב וקיבצ� מכל העמי�

 )מש� חכמה(           .# וישיב� לאר,בשלב השני, 'אות� יקבצ� הג� . לאר# ישראל התשוקה
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 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"



 

 ט" השנה התשסשאר
 תחל שנה וברכותיה, תכלה שנה וקללותיה

 

  ) ט'כטדברים ( "םכלכאתם נצבים היום "  
 לפני  ימי� נוראי� שצרי� האד� להתעורר בה� בתשובהחמישהרמז ל, יו�' שהוא ה" היו�"ד לרמוז בתיבת "יוב� בס 

זהו ו. )�שבו מסירת הפתקי(ושמיני עצרת ) שבו החתימה( הושענא רבא ,י�פוריכהיו� , ה"י� של רימו י:וה�, 'ה
 ) אדרת אליהו(                   ".לקיכ��א' יו� לפני ה� ה,את� נצבי�": שאמר

 

 ). טזה"ר(" ם עקידת יצחקכור לכדי שאזכתקעו לפני בשופר של איל "
לאברה� ' הזכיר את צווי לקחת סכי� שמבמקו� שופר   יותרי�היה מתאיצחק קידה עאת להזכיר כדי , ולכאורה

ריב את יצחק בנו ק לה�את הסכמתו של אברהלהזכיר רק הזכרה זו אי� אנו מתכווני� שב, אלא" י לעולהוהעלהו ל"
החלי% לקרב�  לכ� ו, בקרבנות אד� חפ#אלה "בקכוונתינו היא ג� להזכיר שה.  נשחטהיות לקואת הסכמתו של יצח

שג� בנו ינהג לומר שופר של איל באנו מרמזי� , ה במשפט"ולפיכ� בשעה שאנו עומדי� בר,  יצחק במקו�של איל
  )ק מפשיסחא"אביו של הרהבש� (    ."לא יחפו# במות המתכי "כפי שנהג ביצחק אבינו שלקח תמורתו איל 

 

 :  היא ראשי תיבות של חמישה פסוקי� "תשובה" 
" ואהבת לרע� כמו� "� וווו ). 'ח, תהילי� טז(י "לנגדי תמיד' שויתי ה "� שששש).  יג'דברי� יח( "לוקי��א' תהיה ע� התמי� "� תתתת 
  )זושא' ר(          ). ח'מיכה ו( "לוקי��אע� הצנע לכת " � הההה  ). ו' משלי ג( " דעהודרכי�ל בכ "� בבבב   ). יח'ויקרא יט(
 

 חייםביאורי תפילות הימים הנוראים מהספר שפתי 
 "לוקים חיים-זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים כתבנו בספר חיים למענך א"
טובי� ככלי וכאמצעי עזר לחיי� רוחניי�  יי� א� ג� לחיי� גשמ, עיקר הבקשה היא לחיי� רוחניי�" זכרנו לחיי�"

י� החי, יקי�תקבענו בי� הצד". כתבנו בספר חיי�"באנשי� חיי� שיעבדו�  # מל� החפ". מל� חפ# בחיי�. "מלאי�
למע� יתגלה לעיני כל ". י�חיקי� ול�ענ� אלמ"אלא , א� לא בגללנו שאיננו ראויי� לכ� מפני מעשינו, חיי� אמיתיי� 

,  אות�דכדי שנוכל לעבו" מענ�ל"ותת� לנו כל צרכינו , בקשתנו היא שתזכרנו לחיי� . ל מידת חסד� ורוב רחמי�דגו
מפני , קדק עמו ולא על חשבו� זכויותיוד� את צרכיו בשפע מבלי לדאנותני� ל, כי כאשר הדי� הוא במבט כזה

 . ת רוצה בו וצרי� אותו"שהשי
 

 "מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון"
, "מל� על כל האר#"ל "ואילו כא� הוסיפו חז, "מקדש ישראל והזמני�"בכל המועדי� אנו מסיימי� את ברכת היו� 

ה הוא "וא% הדי� של ר. ת"נושא העיקרי בתפילות ופיוטי היו� הוא מלכות השימפני שעיקר מהות ראש השנה וה
ז יינתנו לו "ולפי', כי כל אחד נידו� אי� מילא את תפקידו בשנה החולפת כעבד ה, ת"תוצאה מיו� המלכת השי

ל� על כל מ" עיקר מהות היו� הוא ,וכ� מתבארת חתימת הברכה . התפקיד והאמצעי� למילוי התפקיד בשנה הנכנסת
שבו נזכר ונידו� כל אחד עד כמה " ויו� הזכרו�",  כעבדי המל� להמליכו בעול�"מקדש ישראל"ומזה נובע    ".האר#

 .מילא תפקידו זה
 

 "שלא עשנו כגויי הארצות"
לי� אות� מגא� כאשר , וכל עוד ה� נמצאי� בארצ� ה� מהווי� ע�, לארצ� כל העמי� התהוו ונעשו לע� מתו� קשר 

וג� , � קבלת התורה ולפני שנכנסו לאר# ישראלע� עולעומת זאת ע� ישראל נעשה ל,  ה� נכחדי� ונעלמי�מארצ�
ת על ידי לימוד התורה וקיו� "כי קיו� ע� ישראל תלוי רק בדביקותו בהשי, לאחר שגלו ממנה קיימי� ה� בתור ע�

ועל זה עלינו . ה תנאי לקיו� האומהשל ע� ישראל אינאר# ישראל ע� כל חשיבותה לשלימות הרוחנית . המצוות
 .שקיומ� תלוי באר#" שלא עשנו כגויי הארצות"ת "לשבח להשי

 

 "ונאמר ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל"
ה "אז הקב', כאשר ה� מיושרי� למטרה אחת והיא עבודת ה, והכוונה לע� ישראל" ישר"מלשו� " רו�שוויהי בי" 

 ".  מל��ויהי בישורו� ": מל� עליה� וזהו
 

    .  ומבורכת טובה שנה בברכת – ישראל עם כל את מברכת "יצחק ויזרע" מערכת  

 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותנו מבחר תפילין רש

  "רע יצחקויז"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
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