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  השנה שארלהגיגים 
  )ה' בראשית כב( "ד כהעשבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה "
            .).).).)קידושי� סחקידושי� סחקידושי� סחקידושי� סח" (" (" (" (לחמורלחמורלחמורלחמור    הדומההדומההדומההדומה    ע�ע�ע�ע�    � � � �     החמורהחמורהחמורהחמור    ע�ע�ע�ע�    פהפהפהפה    לכ�לכ�לכ�לכ�    שבושבושבושבו""""    

את � יהצרמה ? עקידת יצחקאצל , "ע� הדומה לחמור"� ימה עני, """"ומאמרי�ומאמרי�ומאמרי�ומאמרי�מכתבי� מכתבי� מכתבי� מכתבי� """"בספר בספר בספר בספר     הרב ש�הרב ש�הרב ש�הרב ש�מקשה 
כל וכי , כולל אברה� עצמו, ומתר  על פי מה ששואלי� כול�? ת יצחקא דורכו לעקדבזאת  מרואברה� אבינו ל

כיצד זה ה� יתקיימו א� ? נאמרו לשואירושת האר  הובטחו לאברה� בעניי� זרעו של יצחק ובעניי� חות שטההב
בי�  סתירהאי� אי דוו, כל הקושיות הללו אינ� קושיותשאברה� אבינו ידע אלא ש ?ואת בנ וטשחלהול� ברה� א

 חכמתו דנגכ� דנות האטקות מראות את שיווהק. ל עליוטת המוברה� יעשה אאא� וג� , חות יתקיימוטההב, הדברי�
, זרעו מישמעאל לנאמרו ע, חות הללוטההבכל ולומר ש, הקושיהאת  ולעצמאברה� יכול היה לתר  ,כ�א. של הבורא

ומה דע� הדהיינו " שבו לכ� פה ע� החמור: "כ� אומר אברה�ל, בגדלות הבורא ל כ� גדולהכאי� ההכרה  בל אזוא
זאת כל בו, "ע� הדומה לחמור"שכ� ישמעאל הוא , דליצחק בלב חות נאמרוטל ההבשכ, ולנו, לעצמו רולאמ. לחמור

, "ד כהעואני והנער נלכה "י על הפסוק "ברי רשדלפי זה נוכל להבי� את  . רת זאתתוה סת יצחק אינדעקיה של מצוה
וכי במקו� שהוא הול� , לכאורה הדברי� מפליאי� ביותר". ה כה יהיה זרע�"א המקו� שאמר לי הקבואראה היכ� ה"

אחד את השני ללא שו�  טאכ� הרי בכל הנהגת העול� תוא� פר  ?"כה יהיה זרע�"את בנו ש� יתקיי� לו  טלשחו
ממקו� , ומש�, אי ג� ה� תואמות אחת את השניהדומצות העקידה בו" כה יהיה זרע�"חת טוא� כ� הב, סתירות

   ."כה יהיה זרע�"חה טמה של ההבוא יראה את קיוש� ה, ד את יצחקושהוא הול� לעק
  

  )ט' דברים כט( "יכםקל-א' לפני האתם נצבים היום כולכם "
היו� דא " :קדושהא בזוהר כי מוב , מיצוי הדי� של מעלהשהפסוק מלמדנו את עומק  אברה� מסלוני�אברה� מסלוני�אברה� מסלוני�אברה� מסלוני�רבי רבי רבי רבי אומר  

רואה  ,שהוא למעלה מ� הזמ� ,ה"הקבבעוד ש, והוההאת כרונו רק ילחקוק בזהיא וד�  בשרדרכו של ש ,"ראש השנה
את� " :כתובאומר השמה וזה . תויו ושנותיו מיו� היוולדו ועד יו� מוחי כל מה שהתרחש ע� האד� בכל תקופותאת 
ה� , פנימיותוה� חיצוניותו וה� , לפני מל� המשפט "כולו"ביו� הדי� מתייצב האד� . "'צבי� היו� כולכ� לפני הינ

  .העתיד שלוה� ו ועבר
  

  )ד-ג' תהלים כד( "אשר לא נשא לשוא נפשי ...'מי יעלה בהר ה"
. לשנה, לאד� שבא לחבירו וביקש ממנו הלוואה של חמש מאות רובלי� משלאת הפסוק ב "חפ  חיי�חפ  חיי�חפ  חיי�חפ  חיי�"המבאר 
. את הכס% לוה הוא הלוו, לעמוד לעני בשעת דוחקוהיא מצווה היות שהו� רב אבל זהו  חמש מאות רובלי�אמנ� 

את  הוהוציא מתוכ, המגירהפתח את , בשמחה הלווה קיד� את פניו. המלווה לתבוע את חובובא , שנהבחלו% ה
י כו ?הייתכ�: המלווה הופתע .לא נגעתי בו, אמר, אינ� צרי� אפילו למנות את הסכו�. רובלי�החמש מאות אות� 

שפר את שתכדי ל�  הרי נתתי? הופכי� הכדי שיהיה מוטל כאב� שאי� ל ?כל כ� גבוה� סכו� ל תיוילש� כ� הלו
� אות אבל א� יניח. ולזכות את נשמתואמצעי� כדי לזכ� ו מידות, שרונותיכה "הקבאד� מקבל מה: הנמשל. מצב�

ולא � אותה לא זיכ, אואד� שנשא את הנפש לשו ?הא� לש� כ� קיבל� ,לרעהשתמש בה� ואפילו שלא י, "במגירה"
  )שערי ארמו�(                          . 'אינו ראוי לעלות בהר ה ,אותה טיהר

  

  

  

  

  418מס  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"ז צחק בנימין בר שוריןי        ל "ז יצחק 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

  

    חיפה  א"ת  ם"י  שבתזמני ה
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  :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"תנצב               ה"תשעאב ' כגע "ל נלב"ז רחלבן חיים כהן 

        , , , , תכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיה""""
 """"תחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיה

מברכת את מנוייה בברכת שנה " ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק"מערכת 
 .שנת שלום ושלוה, שנת ברכה והצלחה, טובה ומבורכת

 



 

  )טז' תהלים פט(" באור פניך יהלכון' ה האשרי העם יודעי תרוע"
כ� שכל בני  , גיבורהיה חזק ולה� מפקד הצבא שמשל למדינה שאת הפסוק על פי " תולדות יעקב יוס%תולדות יעקב יוס%תולדות יעקב יוס%תולדות יעקב יוס%"מבאר ה

בידע� שנית� לסמו� על המפקד הגיבור בעת למדו תכסיסי מלחמה התאמנו ולא עליו ולא � בטחהמדינה שמו מ
י הנשק ובטר� יצא למלחמה נגד� הוא דאג לגנוב אל כל כל, שאויב� של אנשי המדינה ההיא ידע זאת אאל. מלחמה

התברר לו שאי� לו במה , הנשקכלי את להכי� רצה הגיבור וכאשר פרצה המלחמה והמפקד , של המפקד הגיבור
וזאת בעיה שאתה אפשר להיתקל  .שסמכו עליו נלכדו עמודינה נשי המכל אוג� , כ� שהוא נלכד בקרב, להילח�

 ,י�ורגילני� זק �שלנו ה "בעל תוקע"והו שלנ "שליח ציבור"הציבור יכול לחשוב הנה דאגנו שה, בימי� הנוראי�
או , שלנו רב בית הכנסתג� . שולח� ערו�כל המעלות המנויות בה� את ויש ב, ערב �וקול ,מגודל �וזקנ ,נאה �ופרק

את ישמע ' הו ,לחשוב שאפשר לסמו� עליה�לטעות ועלולי� וה� , הוא תלמיד חכ� וצדיק גמור, ראש הישיבה
לא כוונות ולא שאי� בה , בתפילתנו הפשוטההדי�  גזראת שננסה לקרוע אי� טע�  ,הקטני�, ואנחנו, תפילת�
 :לכ� בא הכתוב ומשבח. והסכנה ברורה, אנו עלולי� להשקיע פחות מאמ  בתפילהזה מתו� ענווה וביטול ו ,ייחודי�

יודעי� " התרוע יודעי"ה� אלא ג� , בלבד הגיבורהמפקד סומכי� על  אות� אלה שאינ� " אשרי הע� יודעי תרועה"
  .לקראת המל�יזכו ללכת " באור פני� יהלכו�"מובטח לה� ש ואז, להילח�

  

  )יב' עמוס ד(" לקיך ישראל- היכון לקראת א"
נו מתכונני� אליה תפילה אכל לפני . ישנה חשיבות גדולה להכנה שעושי� לפני עשיית מצוהע� ישראל ב

אכל ימי שטרח בערב שבת " :ל"ו חזאמרשה מ ידוע, )יז' תהלי� נא( "לת�יופי יגיד תה ,שפתי תפתח' ה" :ומבקשי�
מאוד ואנו הכנה ג� לימי� הנוראי� חשובה ה .)עבודה זרה ג(? "יאכל בשבתהיכ� מי שלא טרח בערב שבת מ, בשבת

  )ת פסי�כתונ(           . הכנה גדולה� צרי, � למצותיכל צעד ושעל ששיכ� ו, חודש אלולמתחילי� להתכונ� כבר מתחילת 
  

  :)דראש השנה ל(" אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות, ה"אמר הקב, אמר רבה"

אלא " אמרו בתפילה"או " אמרו את�"רא אמר בגמלא נש """"שערי ציו�שערי ציו�שערי ציו�שערי ציו�גנזי גנזי גנזי גנזי """"ספר ספר ספר ספר הרב ב� ציו� הלוי במברגר בהרב ב� ציו� הלוי במברגר בהרב ב� ציו� הלוי במברגר בהרב ב� ציו� הלוי במברגר במדייק 
ה של האד� אל קרבהתלויה בדרגת " זכרונות ושופרות ,מלכיות"הזכות של מבאר שכל ו. וקאוד" לפנילפנילפנילפניאמרו "נאמר  
". לפני"חייב להיות במצב של  'יחוד הדהיינו ש. לפניו לרצו�תפילתו עלה תובזה , בתפילהלפניו  ומדועה בעת "הקב
והכוונה . של הבורא לתו וגדולתווהשגתנו ביככוח בכל , ממש" לפניו"די� של ראש השנה חייבי� אנו לעמוד בא% 
הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקי� אשר , לנגדי תמיד 'שויתי ה") 'א ח"ע או"שו(א "מא כמבואר ברהי "לפני"�ב

בימי� הנוראי� יש לשי� לב באופ� , בשאר ימות השנה היא מדרגה גדולה מאדולמרות ש". י�קל�הולכי� לפני הא
  )רהלתו שי(                     ". לפני מל� מלכי המלכי� ?דע לפני מי אתה עומד"וחייבי� לקיי�  ,מיוחד

  

  )מהתפילה(" מים תזכור רחת יצחק לזרעו היום בדועק" 
, לרעהיכולה להיות לא רק לטובה אלא ג� , זכות אבותאפילו הזכרת ו, יצחק  דתעקי תהזכרש ה הקדושה הקדושה הקדושה הקדוש""""השלהשלהשלהשלר אמב

היו ה� , כאלהה� אבות הקא מפני שודוש, וא יכול לבוא ולטעו�ה, גורטהקיכול להשתמש בה אלא ג�  סנגורהלא רק 
 עונש חמור נאש�מגיע לולכ� , 'וש הדבנכונות� למסור את נפש� על קי ,ובי�הט� הצריכי� לשמש דוגמא במעשי

יה עקידת השלא ת, "תזכור ברחמי�ברחמי�ברחמי�ברחמי�יו� הת יצחק לזרעו דועק"� אומריו � אנו מדגישי� בתפילתנולכ, הרבה יותר
בשעה שאמר , וכ� מוצאי� ג� בתפילתו של משה רבינו . בלבד לזכותה וובטל "ברחמי�"אלא , הנזכרת לנו לרעיצחק 

ואל רשעו ואל הע� הזה אל תפ� אל קשי " :ואמרהוסי% ומיד , "זכור לעבדי� לאברה� ליצחק וליעקב": שהתפלל
  .דובה בלבטחלילה אלא ל, לא לרעה, זכור לנו את זכות האבות, אלא, "אתוטח
  

  "לא לזנבולראש שנהיה ... יהי רצון"
א� נהיה  ריה ,שבמילא אינו אפשרי דבר והיפוכוזהו , נב&לז&שנהיה לראש ולא  ,בבקשהלשו�  ותליכפה לכאורה ישנ

היה די , 'לנב& ע� אות לז� &בלשולראש& ו" לשו�צרי� להבי� מדוע נאמר ב, בנוס%? נבלזלא נהיה שאי דלראש בו
, "לראש"להיות ד מישראל חד ואחכל אל שמשמעות הבקשה מה , להבי� ישעוד ו. ולא &זנב& "&ראש שנהיה: לומר
יש ל פי הידוע שע רררראטמאאטמאאטמאאטמאססססממממ "ואלואלואלואליייי יייידברדברדברדבר"בש� בעל ה "ומשקהומשקהומשקהומשקה דולהדולהדולהדולה" רספב רואבמ? צרי� על הע�" ראשי�"כמה 
, � בעיניוחומחפשי� לשאת " צדיקי�"ה� נהיי� , אי� אצל הצדיקנמצכאשר , י הסעיפי�נשפוסחי� על ש אנשי�

תיקנו אנשי� מסוג זה ל. � בעיניה�חומחפשי� לשאת  ה�ליעצמ� אאת משווי� ה� , רשעי�אשר ה� נמצאי� וכ
, "ולא לזנב"ג� אבל , צדיקשהוא ה "לראש"תחבר זכה להו שנינהיד .ב&לזנ כפל הלשו� &שנהיה לראש ולאבלומר 

 לאי� התחברות יכי ענ ,בקשלד ואחד חכל אמעי� זו יכול קשה וב. לרשעי� וכללנצליח לא להתחבר ש מרלוכ
  .מישראל שיי� לכל אחד ואחד, מצד שני, רשעי�הרדות מהפוה, מצד אחד, צדיקי�ה
  

  

  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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