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

 

  לראש השנההגיגים 
  

   )ה' משנה שבת ב(" חיב, כחס על הפתילה, כחס על השמן, הנר על כחס...  את הנרהמכבה"
, אלא? " חס על השמ�,מפני שחס על הנר"ולא בכ� הדמיו� " חס על השמ� ְ�,חס על הנרְ�"משנה ת המרואמדוע 

 מה �כ� א, ).ביצה טז(  """"טטטט""""כל מזונותיו של אד� קצובי� לו מראש השנה חו� מהוצאות שבת ויוכל מזונותיו של אד� קצובי� לו מראש השנה חו� מהוצאות שבת ויוכל מזונותיו של אד� קצובי� לו מראש השנה חו� מהוצאות שבת ויוכל מזונותיו של אד� קצובי� לו מראש השנה חו� מהוצאות שבת ויו"""": אומרת הגמרא
נו אמת איבא% , חוס%" כאילו"הוא , ה לודמנה רק ז, מכבה את הנר והוא חושב שבזה הוא חוס% נר או שמ�שהוא 

) א"הגר(                  . מיוחדבמיני� לו הוצאה זו לצור% שבת מזחוס% כלו� שהרי 
  

  ) זכרונות - ה"מתפילת ר( "ראשון   זכרון ליום,זה היום תחילת מעשיך"
 אנו % איאלת השאלהשנ הז ולפי. אלולבה "ריאת העול� היתה בכב ו, בפסיקתא שבראש השנה נברא האד�מובא 

כאילו היו� התחילה בריאת העול� בעוד " זה היו� תחילת מעשי% זכרו� ליו� ראשו�"השנה אומרי� בתפילה שראש 
עדיי� שכל זמ� ש, ותו של האד�בגדולתו וחשית נלמדכא� , אלא ?היו� הראשו� של הבריאה היה לפני ראש השנהש

ריאה וכל בת ה שהוא מטר,יו� שנברא האד�בורק " 'מעשי ה"לא נברא האד� אי� הבריאה כולה כדאית להקרא 
) אזני� לתורה(                         ".תחילת מעשי%", מתחילה הבריאהאז רק , תכליתה

  

  ) מתפילת מוסף של ראש השנה(  "ועקדת יצחק לזרעו ברחמים תזכור"
יכולה יצחק של  והזכרת עקידת ואאבות ההזכרת זכות שעצ� , אלא ? "ברחמי�ברחמי�ברחמי�ברחמי�"מדוע מודגש שעל הזכרו� להיות 

 �שהיו מוכני� גדולי� ות כאלה בדווקא בגלל שהיו לע� ישראל אולומר ש� לקטרג שטל הויכהרי  ש,רעהג� לגרו
ק בדרכ� וללמוד ממעשיה� ולא ללכת בלהד,  ישראלניבדהיינו , ני�בהה על תורתו היעל  ו'למסור נפש� על קדוש ה

ברחמי�ברחמי�ברחמי�ברחמי�ועקדת יצחק לזרעו "אנו מבקשי� , משו� כ%. איה�טחלכ� יש להחמיר עימ� בעבור  ו,עהרר אחרי יצ
)'ה הק"השל(                  ". ברחמי� "'  שלא תהא עקידת יצחק נזכרת לנו חלילה לרעתינו אלא רק לטובה ולזכות'" תזכור

   
  ) השנה טזראש ( "הנאש השרספרי חיים וספרי מתים פתוחים ב" 

בשעה ג� שאלא  ?מתי�ה ג� ספרי לש� מה נפתחי�א% , ברור מדוע, זה שספרי חיי� נפתחי� בראש השנה
שכ� . בליואיזה חינו% קיש  האלדגבה שהסביבה את הרקע ו ,חייבי� להביא בחשבו�, טלמשפ החוטא שמעמידי� את

גדל ה� דא לה כפי שגדולה אשמתדוגאינה אשמתו , יוצא לתרבות רעהוטאי� וחשה� בעצמ� גדל אצל הורי�  ה�דא
 )חמדת שלמה(           .וק מי היו אבותיו ומה היתה ירושתו הרוחניתדמתי� לבהי פתחי� ספרנלכ� .  וחוטאבבית של תורה

  

  )יא'  אאיכה( "לחםכל עמה נאנחים מבקשים "
ומתו% סערת נפש קרא את , שופרה תקיעת לפניהשנה  הכנסת בראש פע� לביתדרש  שמעלקה מניקלשבורג רבי

�כול, "כל עמה נאנחי�: "פסוק את הפירשכ% ו, "לח�כל עמה נאנחי� מבקשי�  ":הפסוק�,  בראש השנה נאנחי
�ביו� , למחרת .חומריי�הגשמיי� וה� ה צרכיעלבוכי� , "מבקשי� לח�"? אבל על מה ה� בוכי�, בוכי� ומתחנני

מדוע לא בא ב� ישי ": ומתו% בכי זעק את הפסוק, שופרה תקיעת לפניהכנסת  ביתבשוב דרש , השנה השני של ראש
 �עדיי� לא בא משיח מדוע , "?ישי מדוע לא בא ב�: " את הפסוקפירשכ% ו, )כז'  א כשמואל( " אל הלח�היו�ג� תמול ג

ראששל ' ביו� ב, השנה וג� היו� של ראש' ביו� אאתמול ג� , "ג� תמול ג� היו� אל הלח�" שמשו�? דוד ב�
  . הרוחניי�הצרכי�ל ולא על גלות השכינה וע, על הדברי� הגשמיי�, "אל הלח�"ה� מתפללי� רק , השנה

  

  71  מס עלון  ד"בס

        ::::העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת 
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"בנל          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת
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 לשנה טובה תכתבו



 

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

  

   ) לדראש השנה( "ני עליכםכואש השנה מלכויות כדי שתמליראמרו לפני ב: ה"באמר הק"
האד� טבעו של על ל "י� אותנו חזלמדמא אל? "כדי שתמליכוני"הלא די היה לומר  "עליכ�עליכ�עליכ�עליכ�"הגמרא שה יהדגמדוע  

... ל עצמוע לא רק , וג� על כל העול� כולו, עליוני� ותחתוני�,עולמותהה על כל "מסוגל להמלי% את הקבשהוא 
   )והלב אלי(         .  שלא תשכחו להמלי% אותי ג� עליכ�"עליכ�עליכ�עליכ�עליכ�"המליכוני , ה"קבהלכ� אומר 

  

  "תקעו בחודש שופר"
כי ברצונו שהוא יהיה , שופרה  של תקיעתהכוונות הורה פע� לתלמידו רבי זאב קיציס ללמוד את ובט� של הבע

רש� אות� , שיש בה� פרטי� רבי�, ומאחר שמדובר בהרבה כוונות, הכוונותלמד רבי זאב את . מדרשו התוקע בבית
ט " מצא הדבר ח� בעיני הבעשלא .התקיעותכדי שיוכל להביט ברשימות הללו בעת ,  בכיס בגדושהניחועל ד� נייר 

 לראות ונחרדחל לחפש את ד� הנייר ה,  רבי זאב לסידור התקיעותכשהגיע . הנייר יאבדשגליו�ומ� השמי� גרמו לכ% 
ועתה לא ,  כראוי את הכוונותשינ�שכ� מתו% כ% שסמ% על הרשימות לא , לב הדבר גר� לו שברו�. שהוא איננו עמו

 אחרי . ונאל� לסדר את התקיעות בלי שו� כוונותמרלב ומרירות עצומה פר� בבכי  מתו% כאב. ידע מה לכוו�
א% באמצעות .  דלתלכלהמל% יש הרבה חדרי� והיכלות ויש מפתחות שוני�  בהיכל ":ט"הבעשהתפילה אמר לו 

�ולכל שער והיכל דרושה כוונה ,  ה� המפתחות לשערי� של מעלה' הכוונות. הגרז� נית� לפתוח את כל השערי
  . כמו הגרז�אול� לב נשבר פותח את כל השערי�.  כדי לפתחואחרת

  

  " המלך הקדוש"
 "המל% המשפט"ו" ל הקדוש'הא"במקו� " ושדהמל% הק"אנו אומרי� בתפילה בה עשרת ימי תשובבראש השנה ו

 �י� דאנחנו עבהיא שברי� דהרי משמעות הש.  זה נראה כירידה בדרגהועל פני. "מל% אוהב צדקה ומשפט"במקו
 שלמהשלמהשלמהשלמהי במסביר זאת הגאו� ר, אלא . הה ממעלת עבדי�ובני� גבמעלת וידוע שבעוד שבמש% השנה אנו כבני� , למל%
עמ% , עמ% במאכל ":ל"אומרי� חז )זט 'וטברי� ד(" וב לו עמ%טכי  ": עבד עברי�ל הכתוב בענייע על פי קלוגרקלוגרקלוגרקלוגר

� קצובי� לו מראש דכל מזונותיו של א"ומכיוו� ש.  עברי כקונה אדו� לעצמוד כל הקונה עב).קידושי� כ( "במשתה
ינו זכות נ חוששי� אנו שמא אי� בי'ותינו לכל השנה  ואנו חפצי� שיקצבו לנו בראש השנה מזונ).ביצה טז(" השנה

.  זכאי� לה�ות שאנו מי מאיתנו יודע מה ה� המזונ'וג� א� יש לנו איזושהי זכות שיקצוב לנו בוראנו מזונות  : לכ%
 לנו כל השנה �יו אנו ולבקש שיתבד להודיע שע'" מל%"ה "זו איפוא הסיבה לכ% שבימי� אלו מכני� אנו את הקב 

  . העברי שלודו� לתת לעבדכדי� שחייב הא, ות ברווחמזונ
  

  "שפתי חיים"ביאורי תפילות הימים הנוראים מהספר 
  )עלינו לשבח(" שמנו כמשפחות האדמהלא ו"

ואילו ע� ישראל מהות� היא רוחנית ושאיפת� גילוי מלכות שמי� , ההזל� האומות קשורות לאדמה ולעניני העו
�  . הקשורי� במהות� לאדמה" ת האדמהולא שמנו כמשפחו"וזהו , בעול

  

  )עלינו לשבח( "ל לא יושיע-שהם משתחוים להבל וריק ומתפללים אל א" 
ואלו ה� , "לא יושיע ל 'א", "וריק", "הבל", בודה הזרהנאמרו כא� שלושה ביטויי� לאפסיות וחוסר היכולת של הע

והכוונה לאלה העובדי� "  בהחלטאי�הוא " ' "הבל" .  מהפחותה שבה� עד לעליונה יותרבודה הזרהעה סוגי תשלוש
דהיינו שנראה כאילו יש בו ממש ובאמת אי� בו " הוא קליפה בלי תו%" ' "וריק" . ע� ואב� ממש שאי� בה� שו� כוח

�ל לא א" . מלאכי� מלמעלה  שה� רק מופעלי� על ידי השרי�מהוהכוונה לאלה העובדי� לשמש ולירח וכדו, כלו
 ומנהיגי� ' תקיפי� ובעלי כוח '" אל" שה� אכ� מההמלאכי� ושרי האומות וכדו,  העליוני�ה� הכוחות ' "ושיעי

� יכולי� להושיע כי אי� לה� יכולת ועצמאות להשפיע כי ה� רק צנורות אינ�" לא יושיע"א% באמת , את העול
 .ה שהוא לבדו היכול והמשפיע"שדרכ� משפיע הקב

  

  " בךובן אדם יתאמץ , אשרי איש שלא ישכחך"
או אז הוא מאושר שאינו , רצונובה ו"קבומחשבתו תפוסה רק ב, נקרא בעת שאינו עוסק בדברי� גשמיי�" איש"

וג� אז עושה כל מאמ� לבטוח ולהיות דבוק , נקרא בעת עסקו בדברי� הגשמיי�" ב� אד�" . ה"קבמסיח את דעתו מה
" כשלולא י"לכ� , זוכי� לשמירה תמידית, ה"בקאלה שתמיד דורשי� את ה" כי דורשי% לעול� לא יכשלו" . ה"קבב

  .לא ברוחניות ולא בגשמיות
 

לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם:   
 הרה"ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב שליט"א        משה טויטו בר אסתר הי"ו
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