
  
  

  

 'שנה ד                           
 

  
ָ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( "להיכם-א' לפני האתם נצבים היום כולכם "

דא ראש  � היו�":בזוהר הקדוש אמרוכפי שנ, הכוונה היא ליו� ראש השנה" היו�היו�היו�היו�"ל שבמילה "כידוע אמרו חז
את� נצבי� : "וזוהי כוונת הכתוב. ה ע� האד� בדי� של ראש השנה"ומפסוק זה לומדי� את הנהגתו של הקב, "השנה
ע�ו יצוניותהח �ע, "כולכ�",  לפני מל  המשפטכולוכולוכולוכולויצב האד� נה נשל ראש השביו� הדי� , "' כולכ� לפני ההיו�היו�היו�היו�

ה "הקב, והוההאת ות רק ראלולא כפי שנוהג שופט בשר וד� אשר דרכו  ,העתיד שלוע�  העבר ו�ע, ו שבפנימיותה
  )� מסלוני�רבי אברה(    . יו ושנותיו מיו� היוולדו ועד יו� מותו חי האד� בכל תקופתלכל מה שהתרחש ערואה וזוכר את 

  

  ) י'בראשית כא(עם יצחק״  עם בני ״גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת
מ� הסת� נית�  ו, #פרא אד�#יהיהישמעאל לכ  ש, גרשגרש אברה� אבינו את ה ,הגרוש הזהבסופו של דבר גר� 

השפעתו של יצחק הוא היה  אותו ובמעד�הדבר היה ה הסביבה ע� יצחק באותיחד היה גדל ישמעאל להניח שא� 
יצחק היה  זאת קיי� החשש שא  לעומת,  מעטישמעאל היה מתעד�אמנ� יש סיכוי ששלא א ."פרא אד�"פחות 

להרחיק תלמיד עדי$ י� מעפשלומזה שאברה� החליט לגרש את ישמעאל רואי� .  מהשפעתו של ישמעאלמתקלקל
  ")חפ% חיי�"ה(              .חשש שמא הוא יתקלקל יותרלמרות ה, אחרי�את המבית הספר על מנת שלא יקלקל שלילי 

  

   :)שבת קנא( "םימרחמים עליו מן השמ, כל המרחם על הבריות" 
מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב , , , , ואפילו בהמת�ואפילו בהמת�ואפילו בהמת�ואפילו בהמת�, , , , לפי שציווה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרבלפי שציווה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרבלפי שציווה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרבלפי שציווה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרב""""    

, , , , כי יש לה� חשק גדול בשעה שהורגי� אד�כי יש לה� חשק גדול בשעה שהורגי� אד�כי יש לה� חשק גדול בשעה שהורגי� אד�כי יש לה� חשק גדול בשעה שהורגי� אד�, , , ,     כת הרוצחי� במאמר המלכת הרוצחי� במאמר המלכת הרוצחי� במאמר המלכת הרוצחי� במאמר המל, , , , כמו שסיפרו לנו הישמעאלי�כמו שסיפרו לנו הישמעאלי�כמו שסיפרו לנו הישמעאלי�כמו שסיפרו לנו הישמעאלי�, , , , האד�האד�האד�האד�
לזה אמר לה� לזה אמר לה� לזה אמר לה� לזה אמר לה� . . . . והבחינה הזאת עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנדחתוהבחינה הזאת עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנדחתוהבחינה הזאת עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנדחתוהבחינה הזאת עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנדחת, , , , ונכרתה מה� שורש הרחמי� והיו לאכזרונכרתה מה� שורש הרחמי� והיו לאכזרונכרתה מה� שורש הרחמי� והיו לאכזרונכרתה מה� שורש הרחמי� והיו לאכזר

מקור הרחמי� ישפיע בה� כח הרחמי� מחדש מקור הרחמי� ישפיע בה� כח הרחמי� מחדש מקור הרחמי� ישפיע בה� כח הרחמי� מחדש מקור הרחמי� ישפיע בה� כח הרחמי� מחדש , , , , הג� שהטבע יוליד בה� האכזריותהג� שהטבע יוליד בה� האכזריותהג� שהטבע יוליד בה� האכזריותהג� שהטבע יוליד בה� האכזריות, , , , רחמי�רחמי�רחמי�רחמי�' ' ' ' הבטחה שית� לה� ההבטחה שית� לה� ההבטחה שית� לה� ההבטחה שית� לה� ה
כמו כ� כמו כ� כמו כ� כמו כ� , , , ,  שכל זמ� שהאד� הוא בגדר טבע אכזרי שכל זמ� שהאד� הוא בגדר טבע אכזרי שכל זמ� שהאד� הוא בגדר טבע אכזרי שכל זמ� שהאד� הוא בגדר טבע אכזרי����    """"ורחמ ורחמ ורחמ ורחמ """"ואומר ואומר ואומר ואומר         . . . .  המעשה המעשה המעשה המעשהלבטל כח האכזריות שנולד בה� מכחלבטל כח האכזריות שנולד בה� מכחלבטל כח האכזריות שנולד בה� מכחלבטל כח האכזריות שנולד בה� מכח

        ). ). ). ). הקדושהקדושהקדושהקדוש" " " " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"""" ( ( ( (""""מרח� אלא לרחמ�מרח� אלא לרחמ�מרח� אלא לרחמ�מרח� אלא לרחמ�' ' ' ' שאי� השאי� השאי� השאי� ה, , , , עמועמועמועמו' ' ' ' יתנהג היתנהג היתנהג היתנהג ה
לקח לקח לקח לקח "ומובא בילקוט , "שיחות מוסר"ל ב" זצח שמואלבי%ח שמואלבי%ח שמואלבי%ח שמואלבי%""""הגרהגרהגרהגראומר , עצה טובה יש כא� כיצד לזכות ביו� הדי� 

והורגי� את אנשי עיר הנידחת מובטחת כא� השפעה מיוחדת של ' קנאת ה אתכא� שלמקנאי� מרואי� אנו , "טובטובטובטוב
ונת� ל  "התוצאה של  .  חידוש מידת הרחמנות שנפגעה בגלל גדר הרציחה שנפר% אצל��" ונת� ל  רחמי�"

כיו� שישובו , דהיינו". ורחמ "אלא ב, אינה מסתיימת בעצ� נתינת הרחמי�, "אור החיי�"לפי פירוש , "רחמי�
כל המרח� על הבריות מרחמי�  � ונת� ל  רחמי� ורחמ : "ל"וכמו שאמרו חז. ירח� עליה�' ת רחמני� ג� הלהיו

 היה אפשר לחשוב ,לכאורה .):שבת קנא( "עליו מ� השמי� וכל שאינו מרח� על הבריות אי� מרחמי� עליו מ� השמי�
פרשת עיר הנידחת מא  .  על האכזריותהינה בבחינת עונש, " אי� מרחמי� עליו�כל שאינו מרח� "שההנהגה של 

וא$ על פי כ� אילולא , שהרי הורגי אנשי העיר אנוסי� לעשות את מעשה ההריגה בגזירת עליו�, מוכח שאי� הדבר כ�
צד  מהיו צפויי� להנהגה חסרת רחמי� , א� כ�, ומדוע. ה את טבע� ונת� לה� רחמי� היו נעשי� אכזרי�"שינה הקב

ומי , ה מתנהג ע� האד� במידה כנגד מידה" הקב�כי א� כ  היא מציאות הדברי� , זה עונשאלא ודאי אי� ? ה"הקב
 הבה נהיה רחמני� ואז נזכה שינהגו עמנו � �אכ� זוהי סגולה נפלאה לזכות ביו� הדי .  אי� מרחמי� עליו,שאינו מרח�
                    . וירחמו ג� עלינו, באותה מידה

  

  181 מס עלון  ד"בס

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

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"לבנ           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת
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  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
 א"תשע' אדר א' ע יט"בנל  ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר 

 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז     א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז

        , , , , ללותיהללותיהללותיהללותיהתכלה שנה וקתכלה שנה וקתכלה שנה וקתכלה שנה וק""""
 """"תחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיה



 

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

 ריש , הכא תרגימו כבני אמרנא?"כבני מרון"מאי : ניו כבני מרון באי העולם עוברין לפכלה "בר"
   .)ה יחאש השנר("  אמר שמואל כחיילות של בית דודיהודה אמר רב , כמעלות בית מרון:לקיש אמר

    כמעלותכמעלותכמעלותכמעלות. . . . כאחדכאחדכאחדכאחדבו בו בו בו  לצאת  לצאת  לצאת  לצאת ���� זה אחר זה בפתח קט� שאי� יכולי זה אחר זה בפתח קט� שאי� יכולי זה אחר זה בפתח קט� שאי� יכולי זה אחר זה בפתח קט� שאי� יכולי���� ויוצאי ויוצאי ויוצאי ויוצאי,,,,עשרעשרעשרעשרממממלללל    ���� אות אות אות אות����ככבשי� שמוניככבשי� שמוניככבשי� שמוניככבשי� שמוני����כבני אמרנאכבני אמרנאכבני אמרנאכבני אמרנא""""
כבני כבני כבני כבני . . . .  של בית דוד של בית דוד של בית דוד של בית דודכחיילותכחיילותכחיילותכחיילות. . . .  שהעמק עמוק משני צידי הדר  שהעמק עמוק משני צידי הדר  שהעמק עמוק משני צידי הדר  שהעמק עמוק משני צידי הדר ,,,, זה זה זה זהבצדבצדבצדבצד זה  זה  זה  זה כתכתכתכת לל לל לל לל���� ואי� שני� יכולי ואי� שני� יכולי ואי� שני� יכולי ואי� שני� יכוליהההה צר צר צר צרהדר הדר הדר הדר ����בית מרו�בית מרו�בית מרו�בית מרו�

        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש". (". (". (". ( זה בצאת� למלחמה זה בצאת� למלחמה זה בצאת� למלחמה זה בצאת� למלחמהאחראחראחראחר יוצאי� זה  יוצאי� זה  יוצאי� זה  יוצאי� זה ,,,, אות� אות� אות� אות����� וכ  היו מוני וכ  היו מוני וכ  היו מוני וכ  היו מוני,,,, לשו� מרות ואדנות לשו� מרות ואדנות לשו� מרות ואדנות לשו� מרות ואדנותמרו�מרו�מרו�מרו�    ,,,,חיילות של מל חיילות של מל חיילות של מל חיילות של מל 
בגמרא מכונה צורה זאת . זה אחר זההגמרא רוצה ללמדנו שבראש השנה האד� נידו� באופ� אישי והאנשי� נידוני� ב

י אלו "ולפי המבואר ברש" בני מרו�"ובו במקו� מובאי� שלושה פירושי� לביטוי " כבני מרו�כבני מרו�כבני מרו�כבני מרו�"של משפט בביטוי 
בי� א� מדובר בכבשי� היוצאי� מהדיר דר  פתח צר ). בטור עורפי(שלוש דוגמאות למצבי� בה� יוצאי� אחד אחד 

שזהו שביל צר ברוחב , ובי� א� מדובר בעליה במעלות בית מרו�, שינת� כמעשרעל מנת לקבוע מי הכבש העשירי 
ולכאורה מדוע צריכי� . למלחמה, זה אחר זה, או שמדובר בחייליו של דוד שהיו יוצאי� בטור עורפי, של אד� אחד

וגי� של בני אד� הניגשי� לדי� ראיתי מסבירי� את שלוש דוגמאות אלו לשלושה ס? אנו שלוש דוגמאות לדבר אחד
ככבשי� " כבני אמרנא"ה� אות� האנשי� הניגשי� לדי� , הסוג הראשו�. בראש השנה וצורת ההכנה שלה� לכ 

כ  ג� , כבשי� אלו יוצאי� מהדיר ללא ידיעה לקראת מה ה� הולכי� וללא שו� הכנה לכ , היוצאי� מהדיר למעשר
כמעלות בית "מדובר באות� אנשי� הניגשי� לדי� , הסוג השני. שו� הכנהאת יו� הדי� ללא " עוברי�"אנשי� אלו ש

א  בהיות� , אמנ� אנשי� אלו לא מכיני� ה� את עצמ� קוד� לכ , אנשי� העולי� במעלה מדרו� תלול וצר, "מרו�
פני כ  ה� אות� אנשי� אשר אמנ� אינ� מכיני� את עצמ� ל, בשביל עצמו ה� ערוכי� ודרוכי� לעלות אותו בשלו�

ורק הסוג השלישי מדבר על אנשי� הניגשי� . א  ביו� הדי� עצמו ה� באי� ומתפללי� לעבור את הדי�, יו� הדי�
שכידוע חיילי הצבא מכיני� את עצמ� לקרב , "כחיילות של בית דוד", לדי� מתו  הכנה מוקדמת הרבה לפני הזמ�

  .      אלול במטרה להגיע ליו� הדי� צחי� וזכי�כ  האנשי� המכיני� את עצמ� לאור  כל חודש , הרבה לפני הקרב
  

  ).ראש השנה טז(. " כדי לערבב השטן?למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין"

        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""כשישמע ישראל מחבבי� את המצוות מסתתמי� דבריוכשישמע ישראל מחבבי� את המצוות מסתתמי� דבריוכשישמע ישראל מחבבי� את המצוות מסתתמי� דבריוכשישמע ישראל מחבבי� את המצוות מסתתמי� דבריו, , , , שלא ישטי�שלא ישטי�שלא ישטי�שלא ישטי�""""
הרי מרוב , כל עבודתו והשתדלותו נמצאות בסכנהו, את המצוות� ולכאורה בשעה שהשט� רואה שהיהודי� מחבבי

זדונות נעשו לו , העושה תשובה מאהבה: "ל אמרו"חז, אלא? התמרמרות הוא צרי  להגביר עוד יותר הקטרוג עליה�
וה� עושי� את המצוות " מחבבי� את המצוות"על כ� כשרואה השט� שהיהודי� חוזרי� בתשובה וה� , "כזכויות

שמא יחשבו לה� כל , מפני שהוא מתיירא, פסיק את הקטרוג ופוסק מלפרט את עבירותיה�מיד הוא מ, מתו  אהבה
  )ברכת חיי�               (                 .העבירות שהוא מפרט כזכויות

  

  )תפילות ימים נוראים( "לוקים חיים-  למענך אספר החייםבוכתבנו , חייםבך חפץ מל, זכרנו לחיים"
 בירמר א: " כלשו� הגמרא, הנפתחי� בראש השנהכנגד שלושה ספרי�ה� , "חיי�"פעמי� שלוש שמזכירי� מה 

 ואחד של � ואחד של צדיקי� גמורי,�ה אחד של רשעי� גמורי"בר � נפתחיספרי� שלשה : יוחנ�בירמר כרוספדאי א
זכר צדיק ": זכירה שנאמרעל הצדיקי� נאמרה ש, " לחיי�וזכרנ" י�צדיקי� אומרשל  �כנגד ספר .:)ה טז"ר(" בינוניי�
 'יחזקאל יח(" ת המתוכי לא אחפו% במ" :שנאמר, "מל  חפ% בחיי�"אומרי� רשעי� ספר� של כנגד , ) ז'משלי י(" לברכה

  )שפתי כה�(                .י� לכתיבהדמושה� תלוי� ועמשו�  "כתבנו בספר חיי�"אומרי� בינוני� ספר� של כנגד , )לב
  

  )ע ילקוט יוסף"קצשו(" נו שנה טובה ומתוקהשתתחדש עלי": ועל התפוח בדבש אומר"
מדוע  ונשאלת השאלה .שנה טובה ומתוקה  שתתחדש עלינובקשול, לטבול תפוח בדבש בליל ראש השנהינו מנהג

צורות של שלוש נית� ליהנות בבדר  רמז שבתפוח " ב� איש חיב� איש חיב� איש חיב� איש חי" מבאר ה? ולא פרי אחרתפוחאת הקא ודו מטבילי�
 ,שיש בו שלוש הנאות, תפוחאת ה י�ליטבמאנו ובזה ש. טע�הנאת הו, ריחאה מההנ,  התפוחמראההנאה מ: ההנא

  . חיי ומזוני, בני: ברכותהבשלוש  שהשנה החדשה תהיה מבורכת, תקוותנו ותפילתנו אנו מביעי� את בדבש
  

  )יג' דברים יח(" לוקך-א' תמים תהיה עם ה"
בתשובה בימי אלול כדי לרמוז לנו שנשוב ) 910 ("תשרי"של המילה מטריא יגשווה ל" תמי� תהיה"הגימטריא של 

סדר הרשע אילו אצל ו, "ת�"בבחינת כי צדיק הוא ל "חזאמרו עוד .  בחודש תשרי"ת� ושל�"נגיע לדרגה של ש
כל בסו$ היא ' ת'האות את ההבדל בי� הצדיק לרשע ואומר ש רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�מבאר . "מת"והוא בבחינת ו  האותיות הפ

על תמיד חושב , "ת�" ,הצדיקומזה אנו לומדי� ש, � של האותיותבאמצעהיא ' מ'והאות " ביתאל$ "של ההאותיות 
 זה הוא  ולפי,הנמצאת באמצע ורומזת על ההווה' מ'�לפני ה, לסו$, הרומזת לעתיד, 'ת'את האות מקדי� ו, העתיד
' ת'�לפני ה, ת להווההרומז, 'מ'את האות מקדי� , "מת", ואילו הרשע, טעויותעשיית בהווה ונשמר ממתנהג 

  . לכ� נכשל בחטאיוובלבד שב על ההווה וחהרשע , הנמצאת בסו$ ורומזת על העתיד
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