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  נהש השארלהגיגים 
  )א' בראשית כא(  לשרה כאשר דבר״'היעש ואת שרה כאשר אמר  ׳ פקדה״ו

אמירה  ו�אמר� זל ש" חזמשיבי� ?ר�ֵ��ִד: מה שאמר�אמר� לבי� : מה שאמר הכתובמה ההבדל בי� על השאלה 
" 'ויעש ה"הוא בלשו� רכה ו" פקד' וה"לפי זה משמעות הפסוק היא ש. קשה �ולשאמירה ב ור� זֵ��ִדו ,� רכהולשב

 .ורוב ביותר עבוהטאת השפע זר לצדיק וגה "שהקב" חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"מבאר ה? הוא בלשו� קשה וצרי! להבי� מה הכוונה
 ולפי הסבר זה נית� .רי� בדר!ויסשל י לור מסלולעב! הצדיק צרי, נצחיעל מנת לקבל זאת באופ� , לפעמי�אלא ש

, שיהיה לה ב�וגזר , בחסד ת שרהפקד א' הדהיינו , כה� רולשב ,פקד את שרה כאשר אמר�' ה�: להבי� את הפסוק
הרבות עקרות ל שנות הכ, יש לעבור מסלול ייסורי� 'ו%יצחק אבינב� ברמה של לקבל על מנת ש אלא. 'ויצחק אבינ'

,  כלומר.מידיבאופ� תעברה הש, הגר, המצרית השפחהתחנוני� בתוספת הביזיו� מתפילות ו , שני� של בכי�שה
על מנת ,  והסבלאת כל הקשיי�גר� לה  לשרה �כאשר דבר�ה "הקבעשה , י� של �כאשר אמר�יענהקיו� לצור! 

  .נצחי את החסד הו&לבס שתוכל לקבל
  

  ) .טז ראש השנה(" מרון כבני לפניו עובריןה כל באי עולם אש השנבר"
 זה � ויוצאי,�לעשר � אות�ככבשי� שמוני "יייי""""רשרשרשרשומבאר , "בני אמרנא"הוא " כבני מרו�"אחד הפירושי� בגמרא ל

בהעברת , כפי שנער! מעשר בהמהנער! כלומר הדי� בבני האד� , "כאחד לצאת �אחר זה בפתח קט� שאי� יכולי
" מש! חכמהמש! חכמהמש! חכמהמש! חכמה"המדייק . כרע מי לחיי� ומי למותמוובו  הדי� בבני האד� כ! נעשה, הבהמות בזו אחר זו בפתח צר

, בהמות תמימותע� בעלי מו� בהמות  ו בזוזעורבות את הבהמות כשה� מ י�סנימכהדי� במעשר בהמה הוא שש
י� שונות דהיינו בהמות חדר בהמות שנולדו בשנהאסור להכניס לאותו ! א. סוגי� שוני�פילו בהמות דקות מוא

די� של הבית ב, דינ� של בני האד�מתקיי� פ� ואהבאותו .  שעברהשנהבנולדו שנולדו בשנה זו יחד ע� בהמות ש
סוגי� שוני� של אנשי� פילו וא, י� רוחנימי�ביחד ע� בני אד� בעלי מושלמי� ומצדיקי� ואד� מעלה מעמידי� בני 

הדור הקוד� א שבני אד� מהדור הזה אינ� עומדי� לדי� ביחד ע� בני אד� מאל, בהמתנה לדינ�זה בזה רבי� ומע
 . בי� בעל מו� לתמי�שוגדול בהרבה מההבדל � הדורות הוא רב מאוד המרחק בימשו� ש

 

   :)ה טזאש השנר(" כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה, חקצר י"א"
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((" " " " רשרשרשרשדבר דבר דבר דבר ני� יני� יני� יני� ינונונונו שנאמר תח שנאמר תח שנאמר תח שנאמר תח����יייייייי תחנוני� ותפילה כענ תחנוני� ותפילה כענ תחנוני� ותפילה כענ תחנוני� ותפילה כענדברדברדברדברה לה לה לה ל""""ררררבבבב    י�י�י�י�מ� רשמ� רשמ� רשמ� רשצצצצ ע ע ע עי�י�י�י�שישראל עוששישראל עוששישראל עוששישראל עוש""""
            ))))תתתתפופופופותוסתוסתוסתוס((((" " " " רחמי� עליה� מ� השמי�רחמי� עליה� מ� השמי�רחמי� עליה� מ� השמי�רחמי� עליה� מ� השמי�ממממ נשבר ו נשבר ו נשבר ו נשבר ו����לבלבלבלב, , , , שמתו! שישראלי� רשי�שמתו! שישראלי� רשי�שמתו! שישראלי� רשי�שמתו! שישראלי� רשי�""""

כיצד מגיע האד�  ו.לרחמי� מ� השמי�הוא כה זו, � נשברד א שלושלבמדברי התוספות אנו לומדי� שבזכות זה 
דר! אחרת היא על ידי כ! שהאד� , נהיה עני ורשמתרושש ו ד�שאדר! אחת היא על ידי כ! ? "לב נשבר"למצב של 

  . עליו מ� השמי��חמירנשבר ומבו לומשו� כ! , די� מאימת הדחר
  

   

  

  237 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"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה"תנצב
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  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל" חמו בר אסתר זש יצחק בן"ע
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        , , , , תכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיה""""
 """"תחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיה

יה ימברכת את מנו" ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק"מערכת 
שנת ברכה , בברכת שנה טובה ומבורכת

 .שנת שלום ושלוה, והצלחה

 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"בתנצ        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז   ב" תשעלולא' בע "נלב   ל"דוד בן חיים ובריינדל ז



 

  ).ה טזאש השנר("  רחמנא אומר תקעו?למה תוקעין"
מהי הכוונה של "במשמעות של � ?�למה תוקעי�: הגמראמבאר את שאלת  רבינו אלימל!רבינו אלימל!רבינו אלימל!רבינו אלימל!שששש "מאור ושמשמאור ושמשמאור ושמשמאור ושמש"מובא ב
לקיי� , בתקיעותעיקר הכוונה ו מה שצריכה להיות שזכוונתו לומר  קעו�ת�רחמנא אמר : הגמרא( וירת ו"?תהתקיעו

  . רצו� הבוראאת לעשות ו' את מאמר ה
  

  )תפילת ר״ה( "ה איש ופקדתו מעש...אתה זוכר מעשה עולם"
� יש מוסר דיא שכל הכונה, %מעשה איש%ראיתי מבארי� ש? "מעשה איש ופקדתו": צרי! להבי� את כוונת המאמר

, הדי� וחשבו� שהאד� נות� על מעשיואלא ש ?'%ופקדתובמה הכונה א!  ,� שעשה במש! השנהמעשיהוחשבו� על 
 מי שיכול, לעשות ולא עשההיה שיכול מה , שלוהיכולת  טנציאלכלומר לפו, 'פקודתו'ל  יחסיואה, %מעשה איש%

תבע לפי נכל אחד כלומר  .זאתמי שאי� בכחו לעשות יותר מאשר  יתבעזאת את הצבור ולא עשה ולחזק לעורר 
 ע� רויצאו ליריד וחזש� ריוחסשני  לבנא% משלדו%המגיד מ על מנת להמחיש זאת המשיל .שרונותיו ויכולותיויכ

.  בלבדאחת  עגלההסוחר השני העמיס ואילו סחורהעגלות מלאות   שתיס העמיי�סוחראחד ה. בהקפהנו סחורה שק
 ודאיכיו� שהוא העמיס שתי עגלות בסחורה בשהרי  על הסוחר השני להתגאותיכול  ו�הסוחר הראשברור לכל שאי� 

ד� רק את מעשי  הוא לא,  את האד�ו�לדה "כ! הדבר כאשר בא הקב, חברומה שיתבע יתבע לשל� כפול מ הואש
  .ומה באמת עשה בפועל ,לעשותהיה מסוגל  מה, יחסית לתפקידו בעול� וליכולתואות� אלא בוח� , האיש

  

  )ה"תפילת ר("  ואיזו לשובעב לרעו איז..ו יאמרבת וועל המדינ"
 בפסח"ל "א אמרו חזלו לרעב או לשובע והותנדוינות נידה המ"שברבתפילה  אומרי� נו אדכיצ, נשאלת השאלה

רבי רבי רבי רבי תר( ומ? לראש השנהי! זה קשור לשובע א כלומר בפסח נידוני� מי לרעב ומי .)ה טז"ר( "האוב� על התניודנ
� על ניודנ בפסח"מה שנאמר בגמרא ש, לשאר המדינותשיש הבדל בי� אר( ישראל " יערות דבשיערות דבשיערות דבשיערות דבש" ביהונת� אייבישי(יהונת� אייבישי(יהונת� אייבישי(יהונת� אייבישי(

ני� על כ! ונידהעול� אומות אבל כל שאר , בפסח על התבואה הכוונה היא לאר( ישראל בלבד שנידונת" האובהת
אר( ש, ישראל (ראכלומר כל המדינות פרט ל, "ינות בו יאמרדועל המ"בלשו� התפילה ק ייווזה מד, בראש השנה

  .� זה בפסחינת בענידוני, ל"לפי חז, ישראל
  

  )נסהתפילה לפר(  ולא נשבע למרמה״י לבב אשד לא נשא לשוא נפשר ובם״נקי כפי
שיש בו  אד�לבטח ופסוק מלפי המרמה� עד שלא נשבע ל�כל כ! שיש באד� שמיוחדת הה למערי! להבי� את הצ

אהבת אהבת אהבת אהבת " מבאר בעל ה?רקשלשבע ילה יעזלא , ולו הפשוט ביותר,  אד�הלוא כל? זו שיעלה בהר ה%המעלה את ה
� ליורדת לעויא שהנשמה לפני היא לשבועה שמשביעי� את המרמה� לולא נשבע " שהכוונה בני(' מויז"ישראלישראלישראלישראל

עה בוששמתברר למפרע שהרי רה יולא עובר עב נשמר מחטא ד�כאשר הא ש:) לנדה( "תהי רשע לק ואדיתהי צ": הזה
  ."יקו� במקו� קדשו" ו"ה בהר ה%עלי"הוא  מובטח ש חוטאנואד� שאילכ� לו, שבועת שקר זו לא היתה

  

  "בוכה בסוף, מי שלא בוכה בהתחלה"
כדי שלא ינסו להבריח שו� סחורה אל מעבר , � העמיד המושל הערי( בגבול מדינתו שומרי� רבי�במדינת פולי

א! הסוחרי� הממולחי� ידעו לעקו& את . מלבד מתי� לקבורה, כל סחורה היתה בכלל האיסור. לות מדינתוולגב
ויה אמיתית ועו כי לא הלהשומרי� לא יד. אל חו( למדינה" מדומה"וית מת ווכל כמה ימי� היו מקיימי� הל, החוק
וקבוצת הסוחרי� כבר התרגלה לעובדה כי פע� , חלפו הימי�. אלא הברחת סחורה מתחת לתכריכי� הלבני�, היא

ני יארבעה סוחרי� אחזו במיטה והשאר צוחקי� ומדברי� בעני: ואז זה קרה, בשבוע מביאי� ה� מת לקבורה
ללכת אל , אי� עצבות, אי� קולות בכי: ויה זו משונהוו שהלחש, השומרי� הבולשי� בשבע עיניי�. 'פוליטיקה וכד

כבוד "הסוחרי� כמוב� ניסו למונע� משו� , �יהדבר עורר את חשד� וה� פנו לבדוק את העני? בית הקברות כ!
ומיד גילו את כל הסחורה . השומרי� נגשו אל המיטה והרימו את התכריכי�, א! שו� דבר לא הועיל, "הנפטר

מיד הבינו הסוחרי� את . רגעי� ספורי� נכבלו ידיה� של הסוחרי� וה� הובלו אחר כבוד אל הכלאתו! . המוברחת
: הביט בה� המפקד הראשי בבת שחוק על פניו ואמר לה�. רוע גורל� ופרצו בבכי מר כשדמעות זולגות מעיניה�

  .לא היית� צריכי� לבכות עכשיו בסו&, אילו היית� בוכי� בהתחלה
כ במהל! "אזי לא יצטרכו לבכות אח, שראל בוכי� בתחילה בראשית השנה ביו� הדי� והמשפטא� בני י: והנמשל

וזהו ! חבל עליו שסופו שיבכה בסו&, א! מי שלא בוכה בהתחלה. השנה כיו� שבודאי יכתבו לחיי� טובי� ולשלו�
   )סידור איש מצליח(  . פה מתעשרי� ה� בסו+בתחילתה )  עניי�(כל שנה שישראל עושי� עצמ� כרשי� : שאמרו רבותינו
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 עינבר בת אביבה, ישראל בן טובה, אריה בן מינה, אליהו בן אסתר ,א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


