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  לראש השנההגיגים 
  )א' בראשית כד(" בכל רהם אבברך את' ואברהם זקן בא בימים וה"

            ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (�"ב    טריהטריהטריהטריה עולה בגימ עולה בגימ עולה בגימ עולה בגימלללל""""בכבכבכבכ
שהגימטריה של " חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"מוסי� ה" ב�ב�ב�ב�"זהה לגימטריה של " בכלבכלבכלבכל"י שהגימטריה של "בנוס� לפירושו של רש

בר� ' ה"ובא הכתוב לרמז לנו ש". שופרשופרשופרשופר"זהה לגימטריה של ) ד"פ למ"ת כ"בי: כלומר" (בכלבכלבכלבכל"המילוי של המילה 
, ובזכותו נשמע,  שבזכותו זכינו לשמיעת קול השופר בעת מת� תורה,יצחק , כלומר ברכו בב�,"בכלבכלבכלבכלאת אברה� 

 נעשה מהקר� של האיל ,שהרי ידוע שהשופר המדובר. את קול השופר הגדול לעתיד לבוא בעת הגאולה, ה"בע
      . נו של אברה� אבינו ב,שנשחט במקומו של יצחק

  

   )ה"תפילת ר( "ךדבול העולם כולו בככל ע ךמלו"
אלא שמצאנו ? "כולוכולוכולוכולו"מדוע מוסיפי� שוב "  העול�כלכלכלכל"א� אומרי� , לכאורה נראה שיש בבקשה זו כפילות מיותרת

שו� ובל. מספיק" רוב"שג� מצב של " כל"במקרי� מסוימי� שנאמר , וג� נפסק כ� להלכה, בהרבה מקומות בגמרא
משמעותו שדי , בלבד" ל העול�כל ע �מלו"אילו הסתפקנו בתפילה באמירה , א� כ�". רובו ככולו"הגמרא זה נקרא 

שכל , "כולוכולוכולוכולועל כל העול� "לכ� מוסיפי� אנו ומדגישי� , "רובו ככולו"מדי� , העול�" רוב"ה ימלו� על "שהקב
 )ז"ט(           . " פעול כי אתה פעלתוכלכלכלכלוידע  "בבחינת' מלכות הבהעמי� כול� בלי יוצא מ� הכלל יגיעו להכרה 

  

   ) וברכת הקידושה"מתפילת ר( "  זכר ליציאת מצרים...יום הזכרון הזהאת .. .לקינו- א' ותתן לנו ה"
של ראש השנה ויו� א� מה הקשר , זה ברור ומוב� שבועות וסוכות קשורי� ליציאת מצרי� ,פסחזה שהמועדי� 

אול� , נגזר על בני ישראל להשתעבד באר$ מצרי� במש� ארבע מאות שנהשאלא ידוע ? מצרי�ליציאת הכיפורי� 
על הגזירה היתה ש" ערבי נחלערבי נחלערבי נחלערבי נחל"הוכתב , בלבד) ו"רד(מאתיי� ועשר שני� מצרי� אחר אר$ מבני ישראל יצאו בפועל 

" לא זכו"בני ישראל  א� א� ,"אחישנה" אזי הגאולה תוקד� בבחינת ,ויחזרו בתשובה" זכו" ישראל א� בני: תנאי
י עשו תשובה גדולה במצרי� שנאמר " בנכ�או.  מאות שנהאחר ארבעל" בעתה"הגאולה תהיה  ,ולא יחזרו בתשובה

הרי , א� כ�. י� בלבדו שנ"רדגאולה אחר ל" אחישנה"זכו ללכ�  ו"לקי�% וידע א...מ� העבודה ... ישראלויזעקו בני"
,תשובהה ימי � שה,אש השנה וביו� הכפורי�ולכ� בר, תשובההכוחה של כמה גדול עד מיציאת מצרי� לומדי� אנו 

 )ברכת יצחק(                         .  ונית� לזרז את הגאולה בעזרת התשובה"זכר ליציאת מצרי�"שה� אומרי� אנו 
  

  "ו ראש"לא אד"
" וללות אפרי�וללות אפרי�וללות אפרי�וללות אפרי�עעעע"אומר ה). ו"אד(רביעי או ששי , ל ראש השנה לעול� לא יחול בימי� ראשו�"ידוע שלפי כללי חז

 מאש י� מוצלד"ימי� אושההיינו ד, )ב' זכריה ג( " מוצל מאשדהלא זה או: "שדבר זה רמוז בפסוק, ")כלי יקר"בעל ה(
 הוא שבששת ימי וטע� הדבר,  בימי� אלו, והמשפטיו� הדי�שהוא  ,האש השנלא יחול רשהרי לעול� , המשפט

מרווא, "לקי� את האור כי טוב ויבדל%רא אוי" :בוכת' אאאאכי ביו� , בימי� אלווהבדלה הבריאה התעוררה מחלוקת 
תיד לעגנז את האור לצדיקי� ,  כלומר," והבדילו לצדיקי� לעתיד לבארשעי�ראהו שאינו כדאי להשתמש בו : "י"רש

, "חדאמלכי� להשתמש בכתר שני אפשר לאי " ואמרה שקטרגה הלבנהנבראו המאורות ובו ביו� ' דדדדביו� , לבא
ראוי שיחול והיות שבימי� אלו היתה מחלוקת אי�  .� הראשו� באכילת ע$ הדעתאדא חט' וווווביו� , והשמש נעלבה

  .ל" קטרוג במה שאירע בימי� הנלעוררשלא כדי ה בימי� אלו אש השנר
  

  123  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"סן תשסני' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת

  

                תכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיה    

          

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

  )ה"תפילת ר(" שר מול מגיד פשעיבאין מליץ "
� מחזיק עצמו בבחינת שהאדהוא העובדה , פשעהמול מגיד הכי טוב שר הימלי$  שובובובוב''''לוי יצחק מברדיצלוי יצחק מברדיצלוי יצחק מברדיצלוי יצחק מברדיצאומר רבי 

ואי� לנו שו� זכויות , "שי� דפקנו דלתי�רכדלי� וכ"יודע באמת ובתמי� שכאשר האד� ,  שרומז על ענווה"'ִי�'ִי�'ִי�'ִי�"
ולא בזכותנו , ה" של הקבמרוב טובו וחסדותפילתנו הרי זה א� ורק ל' מע הושבכל זאת  שראכו, לבא לפניו בדי�

  ".שר מול מגיד פשעימלי$ "זהו ,  שהאד� הוא כלו�התחושה, "באי�: "וזוהי כוונת הפייט�. כלל
  

   )יחותסל( " כל חייךכי לא יצדק לפנ, )עבדך(את עמך  במשפט באאל ת" 
זמ� הפרעו� והלווה לא בהגיע , שטר חוב בחתימת ידוי המלווה ה מסר לידוווהל, רו מעותבהלווה לחשאד� משל ל 

י� ויכריחו לדיתבעהו המלווה , ש הלווה לחוב ויכפור בוא� יתכח. הל� המלווה לתבוע את הכס�, פרע את חובו
 מה ירויח המלווה א� יתבעו ,ארכה מפני שאי� בידו מעותהיבקש � א, אבל א� יודה המלווה בכ� שהוא חייב. לשל�

הלוא אי� , "כי לא יצדק לפני כל חי"? ומדוע. אל תתבענו לדי�, "וא במשפט עמנותבאל ": וזהו שאנו אומרי�  ?לדי�
אי� , שאי� בידינו לשל�, אלא טועני� אנו". לא לויתי"כאותו לווה הטוע� . אנו טועני� שצדיקי� אנחנו ולא חטאנו

  )ישמח משה(                    .  ומה יועיל כא� המשפט,"� דלתינוכדלי� ורשי� דפק". ידינו משגת לפרוע

  אזינוגיגים מפרשת הה
  )ד' דברים לב(" ים פעלו תמהצור"

� תלויה בכח מעליה� וג� כח פעולתר שאחות ואינו כשאר הכ" הצור"להדגיש ש "תמי� פעלו"ו אמרכוונת הכתוב ב
אחר אלא כל כח  מכח לכח עד הכח העליו� שהוא אדו� הכל יתבר� שאינו צרי� ל�וכמעליו צרי� לכח אחר זה 

  )רבינו בחיי(                        . עולותיו שלמותכל פש "תמי� פעלו"לפיכ� ,  ממנו� מקבליהכחות
  

   ) ד'לבדברים ( "ה ואין עולנל אמו- א"
כאשר   האר$ במלכותש    טטטטננננרבי ישראל מסלרבי ישראל מסלרבי ישראל מסלרבי ישראל מסלסביר מ? הקדוש ברו� הוא שאינו עושה עוולומר על איזה שבח הוא לוכי  

, ביו יסבלו ויצטערו מגזר הדי�בני משפחתו ומקורא� וא� , דני� רק לגופו של הנאש�, באי� להעניש אד� על חטאו
יתבר� את החוטא יביט אל ' עניש המקוד� ש,  לא כ� הוא במלכות שמי��א, לא נמנעי� מחריצת דינו לחומרא

, ה� על הנדו� עצמו וה� על קרוביו, "כי כל דרכיו משפט", וא� מגיע לו הצער הזה, א� עלול מישהו להפגע, קרוביו
  .כי כל אחד יקבל רק עונשו המגיע לו ולא יותר,  במשפטו"ה ואי� עוולנל אמו%א"

  

  )יט' דברים לב("  בניו ובנתיומכעס"
בשאר המקומות מזכיר הכתוב את הבני� כאשר , יחד ע� הבני�הבנות באת זכיר הכתוב באופ� חריג ושלא כמנהגו מ

 שדבר זה נובע מהעובדה ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר . )ה' דברי� לב("  מומ�לא בניושחת לו "כגו� , בלבד והבנות ה� בכלל הבני�
מפתות את האנשי� והיו , בודה זרהכי היו נצמדות לע,  מאדה הנשי� ופשעיה� גדולתרשעתהיה דור החורב� בש

 אחרי� וכל הנשי� לאלהי�ויענו כל האנשי� היודעי� כי מקטרות נשיה� : "הנביאכאשר מפורש בדברי , בדהולע
 יצא אשרעשה נעשה את כל הדבר "� שהעיזו פניה� בנביא לאמר לו ההנשי� ו, ) טו'ירמיהו מד(" העומדות קהל גדול

 ואת רעות מלכי יהודה ואת אבותיכ�השכחת� את רעות : "ש� עוד וכתוב .)יז' ירמיהו מד(" מפינו לקטר למלכת השמי�
 גדולות תועבותעוד תשוב תראה : "יחזקאל נאמרנביא וב. )ט' ירמיהו מד(" רעות נשיו ואת רעותיכ� ואת רעות נשיכ�

  .)יד% יג'ח(" והנה ש� הנשי� יושבות מבכות את התמוז... 'אשר המה עושי� ויבא אותי אל פתח שער בית ה
  

  )כ' דברים לב("  פני מהםאסתירה"
        )))) ד ד ד ד''''תהלי� יאתהלי� יאתהלי� יאתהלי� יא((((    """"עפעפיו יבחנו בני אד�עפעפיו יבחנו בני אד�עפעפיו יבחנו בני אד�עפעפיו יבחנו בני אד�, , , , עיניו יחזועיניו יחזועיניו יחזועיניו יחזו""""
וזק ת ראיית השמש ולא הזיק לתשלא ותפקידו הוא להג� על העי� העי� את שהעפע� מכסה מסביר " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

רשע "עד ש,  ויש הסתר פני�מכוסההיא שלפעמי� נראה כאילו , פרטיתההשגחה כ� הוא בנוגע ל. צא בזהמאבק וכיו
ה הרשות תלא הי, כ�לולא ש.  האי� יתמידו באמונת�אד�הבני את לבחו� ומצב זה נועד , "וטוב לו וצדיק ורע לו

הפני� דומה הסתר כ� ל, מעשה הטוב והצדקלהאמי� ולקיי� את ו מוכרחי� והי, "בחירה חופשית"ולא היתה ה, נתונה
  . אד�הרק כדי שיבחנו בני ,  של האד�עפעפיול

  

  )מח' דברים לב("  היום הזהבעצם"
 היה דומה כאלו היה �כל ,"לא כהתה עינו ולא נס ליחה" ומשה במותו ,לפי שיו� המות נקרא הערב שמשו של אד�

  )כלי יקר(             .  כשהשמש בעצומו"בעצ� היו� הזה"דהיינו עומד עדיי� באמצע ימיו 
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