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 (א' בראשית כב) ״לוהים נסה את אברהם-ויהי אחר הדברים האלה והא״
לפי ו, הלוא גם שרה היתה נביאה? העקידהה ניסה את אברהם בעניין "שהקבסיון ינה מידיעתה של שרה עלםמדוע נ
י נודע לשרה על ניסיון העקידה רק לאחר "ועל פי דברי רש, בדרגת נבואה גבוהה יותר מאברהם היא היתהרש״י 

אבני "ב, ב שחורימשה לירבי מתרץ ? וידיעה זו היא גרמה לכך שפרחה נשמתה של שרה והיא מתה, שהוא התרחש
ממריצה מעודדת והיתה ככל הנראה היא , ובפניעומד שאברהם על הניסיון הגדול אילו היתה שרה יודעת ש שוהם״

בלבד ' בקשת הציות להזה לא היתה מתוך  סיוןיבנאבינו שעמידתו של אברהם כך , הזההקשה סיון יאותו לעמוד בנ
, אליך שרה שמע בקולה״ ״כל אשר תאמר: וה אברהםוצטהכבר על כך ש, אלא מעורבת בו גם הציות לבקשת שרה

' ה היה שאברהם יעמוד בניסיון מתוך ציות לדברי ה"דבר שהיה פוגע באיכות העמידה בניסיון כיון שרצונו של הקב
 .אברהם בקולי״ ״עקב אשר שמע: כמאמר הכתובבלבד 

 

 (.ראש השנה טז) "כדי לערבב השטן... ? ה"בר םלמה תוקעי :אמר רבי יצחק"
שנשלח הביתה באמצע יום , למשפחה שיש לה ילד שובב מאודמשל הסביר את העניין בשיחותיו ב הרב פינקוס

ברור לילד שהוריו יענישו אותו . בכיתההשיעור התקין של והפריע למהלך חלק מהילדים להלימודים לאחר שהרביץ 
ת ולתמיד את ההתנהגות חפסיק איובבית מתנהל דיון בין ההורים כיצד ראוי להענישו באופן שילמד ו, קשות

סוגר את הדלת על מעוצמת הסערה הוא . ש מאוד מהעונש הצפוי ובורח בסערה לחדרוהילד חוש, הזוהקלוקלת 
, גרם לצעקהממהרים לראות מה הם , עקה של הילדההורים את הצבשמוע . נפלטת מפיועקה נוראית וצ האצבע שלו

 לאמיד ן וממהרים הם שוכחים את כל דיון שהתרחש לפני כ, הגם מפיהם צווחבראותם את האצבע הפגועה נפלטת ו
פתאום יש הבדל , פתאום השתנה היחס. מתנהעוד קונים לו הם ובדרך חזרה  ,לו את האצבעשיחבוש רופא ה

 ,באמצע הדיןאבל , ייגזר עלינושמה חוששים מ, אימת הדין עלינו, כולנו פוחדים, כך גם בראש השנה. בהתייחסות
  .תבלבללהדין ומשמיעים קולות דבר שגורם ל, שופרתוקעים באנחנו  ,פתאום

 

 (תפילות ימים נוראים) פר זכויות״בסנו ב״אבינו מלכנו כת

אנו וראויים להיכתב בספר מגיע לנו ואם , הלוא ?ה"מה המקום לבקשה זו שאנו מבקשים מהקב "חפץ חייםה״שואל 
 עמדו אז, להיכתב בספר זכויות ראוייםאנחנו לא  ואם. זכויות נו בספראות בוודאי הקב״ה יכתהרי שב, זכויות
אנו מקיימים אותם אמנם יש מצוות שזו נובע מכך שברור לנו שהומתרץ שהרעיון לבקשה ? ה יכתוב אותנו"שהקב

. לשם כבוד או מתוך מניעים זרים אחריםאלא  שלא לשמןמקיימים את המצוות  ,לא מושלםבאופן אבל עושים זאת 
לא לשם כוונות לא היתה לשם שמים אשהרי עשיית המצוות , הזכויות בספרנן נכתבות אי, עקרונית, ומצוות כאל

דון כיון שיש ל, אלו בספר זכויותהמצוות את הגם יכתוב , הרבים ברחמיוה היא ש"בקשתנו מהקב .זרותחרות וא
. אלא המקום והזמן גרמו לכך, אשמתנואך אין זאת , לשמהבשלמות ולא קיימנו את המצווה אמנם , כף זכותלאותנו 

  .היו בעוכרינוכל זאת  טרדות הפרנסה, המצבנו הקש
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 , תכלה שנה וקללותיה"
 "תחל שנה וברכותיה

מברכת את מנוייה בברכת שנה " ויזרע יצחק"מערכת 
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בי נשבעתי נאום ה׳ כי יען אשר עשית את  מלאך ה׳ אל אברהם שנית מן השמים ויאמר״ויקרא 

 (יז-טז' בראשית כב) כי ברך אברכך״, בנך את יחידך הדבר הזה ולא חשכת את

אבל בפעם  ,קלאחר שהקריב את האיל במקום יצח ,מברך את אברהם רק בפעם השניההמלאך רואים מהפסוק ש
היינו מצפים  ,לכאורה. כה לברכה מהמלאךוינו זהוא א ,גבי המזבחאת יצחק על  וקדעכאשר אברהם , הראשונה

שבה פעם השנייה לעומת ה ,עצוםשל אברהם הוא מעשה השבה  ,פעם הראשונהשהמלאך יברך את אברהם דווקא ב
 ? ה ההיפךקר מדוע. לעומת המעשה הראשון המעשה של אברהם הוא קטן

עמד אברהם ו, לעקוד את בנו וא נדרשה, סיון קשה מאדינ שאכן הניסיון של אברהם היה רבי ישראל מסלנטמתרץ 
עבור ' כיון שעל מנת לזכות לברכת ה', אין בדבר די כדי לזכות בברכת ה ,בכל זאת. הזהסיון יבנרבה בהצלחה 

האם המעשה הזה מעלה את  ,צריך ראשית לראות כיצד המעשה הזה משפיע על נפש האדם, ול ככל שיהיהגד, מעשה
שללא ספק זהו , לאחר עקידת יצחק ,בפעם הראשונה, ולכן .ין בנפשויוהאם הדבר נעשה קנ האדם ברמה הרוחנית

משום כך המלאך לא ? במדרגתו הרוחניתהאם אברהם עלה , לא ברור כיצד המעשה השפיע על אברהם, מעשה עצום
, בכל מקרה' גילה דעתו שעז רצונו למלא את רצון ה הוא אך לאחר שאברהם הקריב את האיל במקום בנו. ברך אותו

כיון שהוכח מעל לכל ספק שהמעשה נעשה קניין ' ועל כך מגיעה לאברהם ברכת ה', והוא להוט לקיים את מצוות ה
   .של אברהםבנפשו 

 

  םניבכ םא. םדיבעכ םא םניכב םא, םעול יצורי לכ משפטב יעמיד םהיו םעול תהר היום"

  משפטנור אול ותוציא נוחנשת עד תליות ךל עינינו םדיבעכ םא. בנים על בא כרחם רחמנו

  (ה"תפילת מוסף של ר" )קדוש

 ה יחשיב אותנו כעבדים אם יש את האפשרות העדיפה "מועלת האפשרות שהקב, בכלל ,מדוע ,השאלהנשאלת 
  הממ" טענתה היא "ואומר שטענתנו מול הקב יאדלר ציון ןב רבהעל כך  משיב ?כבניםלפניו יותר שנחשב 

 , בנים״ על אב כרחם נום עלירחאז , כבניםאנחנו  ״אם: ה"אנו כביכול שואלים את הקב ,כלומר". נפשך
  שאתם בזמן"ל הוא "כאשר המבחן לכך לפי חז, כעבדים״ ״אם, ואם התדרדרנו והגענו להיות בבחינת עבדים

  בבא)" עבדים יםקרוי אתם מקום של רצונו םעושי אתם שאין ובזמן ,בנים יםקרוי אתם מקום של רצונו םעושי
  בשן שיוצא, כנעני לעבד שיש הזכותמגיעה לנו  לפחות, תלויות״ ךל ״עינינוגרוע זה  בגם במצהרי ש, .(י בתרא

 , ולחץ מתמיד של האומות עלינו ארוכה בגלות, כי אם בכל הגוף ועין בשן רק לא סובליםהלוא  וחנאנו, ועין
 . ך להוציא לאור משפטנושעלי ומרחו קל ,כןל

 

 (ה"תפילת מוסף של ר)״אם כבנים אם כעבדים״ 
ביקש מבתו הוא , בגדהפעם כפתור מנתלש  חתם סופרל: את ההבדל בין בנים לעבדים ניתן ללמוד מהסיפור הבא

הוא העיף , לאביההמתוקן החזירה את הבגד היא כאשר אך . בגד והיא נענתה לבקשתולאת הכפתור עבורו שתתפור 
 הודתההבת . א המשרתת עשתה זאתלבגד אל הכפתורשלדעתו לא היא תפרה את , תוך כדי חיוך, וטען, בו מבט

עדיין  אך. עבודההלבצע את היא אכן בקשה מהמשרתת ומתוך רצון שלא להתעכב בתפירת הכפתור שמרוב עיסוקיה 
כך שהוא תוך כדי  חתם סופראמר ה, פשוט מאוד ?ה את הכפתורתפר היאשלא , לאביה, ונין לרצתה הבת לדעת מ

מתוך  קטןהקרע האת לא בקשתי ממך לתקן  .קרע קטןכפתור החסר היה גם הד ישל ובתראה למופורס את הבגד 
הבנתי שתיקון הכפתור , הקרע לא תוקןכשראיתי שאך  .לבד שצריך לאחות את הקרעתביני הבנה שכאשר תראי אותו 

 ל ההבדל"וזה מה שאמרו חז .לעשותרק מה שמצווים אותה ומשרתת עושה , על ידי המשרתתעל ידך אלא לא נעשה 
 מקום של רצונו םעושי אתם שאין ובזמן ,בנים יםקרוי אתם מקום של רצונו םעושי שאתם בזמן" ,יםלעבדנים בין ב
לא יוסיף ך הוא א, כי הוא חייבמה שמצווים עליו את עושה אמנם העבד  ,.(י בתרא בבא)" עבדים יםקרוי אתם

, ויעשה גם דברים שאביו לא ציוהוסיף יהוא , שאוהב את אביו, ואילו הבן. שום דבר שלא ציוו אותומעצמו לעשות 
. נו כרחם אב על בניםם עלירחשיו, להיות נידונים כבניםאם רוצים אנו , לכן. די לו בכך שיודע הוא שזהו רצון אביו

 .ברצון ובאהבה ולא מתוך אונס וכפייה' הראות שאנו מקיימים את מצוות ההיא להדרך 
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