
  
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 

 
 )כו 'יא דברים( "וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"

 אזי ,טובאיש  הוא אם, גתומדר לפיאת השפע  מקבל אחד כל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"אומר  ,עוכיד
 חכמיאצל  זכרדבר דומה למה שמוה. לרעהאצלו  מתהפך השפע אזי רע איש הוא אםאבל , הלטוב השפע מקבל הוא

 ואם .לבן ,שלו צבעאת  החמה מאור הבגד קלוטי אזי, החמה אור נגדן כלב פשתן של בגד אדם ישטח אםש, המחקר
 לפירואים מכאן שהכל תלוי . מהחמה שחורה צבעאת ה ההוא הבגד קבלי אזי, החמה נגד שחור פשתן של בגד ישטח

 ךכ, הבגדהוא ש צבע מאיזה, שחור צבע לקבלכח  ישהשני בבגד ו, לבן צבע לקבלכח  יש הראשוןבבגד , המקבל כח
 מאת הוא השפע, הרעה תצא אלה'  מאתן קבלת השפע מהקב"ה. כי הוא גם בעניי הוא כך. החמה מאור מקבלהוא 

 הואהאדם  ואם, הלטוב לו ממשיך כן גם ההוא השפע אזי, טוב הוא מקבלה האדם אם, לאדםאותו  נותןהוא ו ה"בהק
 ראה" הכתוב שאמרמה  זה. מהשפע מקבל הוא כן אדם של הצבע כמו וזה  ,הלרע ההוא מהשפע מקבל הוא אזי, רע

. ביום שזורחת החמה אור בחינת דהיינו, "היום" בחינת לפניכם נותן אני כלומר, "וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי
 אשר" תהיה לכם ברכה,, "הברכה את", לאדם קללה אחת ופעם לאדם ברכה אחת פעם כולל הואה שהשפע תבין זהמו

 לא אם" ,לקללההזה  השפע הפךשית דהיינו, לכם תהיה קללה כלומר, "והקללה", "להיכם-א' ה מצות אל תשמעון
 לפיהוא מקבל , את זה משחירו זהאת  מלבין, השמשאור  דהיינו ,"היום" שבחינת כמו. "אלהיכם' ה מצות אל תשמעו

אלא היא , הרעה תצא לאה'  מאת אבל. ולברכה לקללה לואצ השפע תהפךמ ךכ האדםהוא ש מה לפי כך, שלו צבעה
 . המקבל איכות לפי התלוי

 

 )ר"ה טז.( "יצחק בן אברהם כדי שאזכור לכם עקדת, י בשופר של אילנלפ תקעו"
 ,בראש השנה סכין ארוכהתאים יותר לקחת כדי להזכיר את עקדת יצחק מ, לכאורה .צבי הירש מוואדיסלבצבי הירש מוואדיסלבצבי הירש מוואדיסלבצבי הירש מוואדיסלב    ביביביביררררשואל 

להזכיר בראש  ר משאנו מתכווניםתיומדוע לוקחים דווקא את השופר? ומתרץ ש ?השופרר מתיוחזק שמש זכרון שת
 להיות מוכן היה ויצחק בנו את להקריב כיםסה שאברהםבמעשה העקידה, אברהם ויצחק  השנה את מסירות הנפש של

יצחק בקרבן ולכן החליף את , בקרבנות אדם חפץאינו הקב״ה שלמוד מעקידת יצחק ולהזכיר למבקשים אנחנו , לקרבן
במדת הרחמים בנו ינהג שללים לקב"ה פאנו מת, בראש השנה איל ותוקעים בו שופר שלה שאנו לוקחים . זו הסיבאיל

 המת״ במות יחפוץ לא ״כי .אותנו על חטאינו הרבים לא יענישו, אבינועם אברהם כפי שנהג 
 

 )סליחות( "משפטב וצדקנו ומשפט חוק ברד בליעק תגיד פשע מגיד מול יושר ץמלי איןב"
הרי , בעדנו טוב שימליץ מליץ שום לנו אין אם, יושר״ מליץ ״באיןבונו של עולם, ר: אומר היה לזלזלזלזאאאאעעעעבבבבממממ    םםםםשלושלושלושלו    ייייבבבברררר

, בדין זאת מבקשים אנוו. המקטרג היינוד, פשע ידגמ אותו את תכריתו מולתש ,פשע״ ידגמ ״מול ,מבקשיםאנו ש
. הובחל כולם שראו ״סנהדרין: הוא מראגב הדיןו, החוק לפינו מע גלנהו תהאחייב  ,ומשפט״ חוק דבר ליעקב ידג״ת

  .המשפטמ זכאים שנצא לנו מגיע דין פי על, במשפט״ ״וצדקנו ,לפיכך ,)זי סנהדרין( יד״מ אותו פוטרין
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 )ט' כט דברים" (לקיכם-א' ה לפני כולכם היום נצבים אתם"
 המזכיר "נצבים" פרשת, היא נקראת בדרך כלל לפני ראש השנה, השנה של האחרונה השבת היא "נצביםפרשת " שבת

 אלא, וכדומה עדה, השקפה, גיל, מעמד הבדליללא  כולם, ההקב" לפני דיןאחדים אמורים לעמוד ל ימים שבעוד לנו
 בתשובה עכשיו, שעליו לקום ולחזור דע ת דווקא עכשיו על מנת להזכיר למי של התעוררהפרשה נקרא .ישראל איש כל

דני -החפץ אחפץ מות רשע נאם א: "שנאמר וברצוןשהיא מתקבלת באהבה התשובה  חוגדול כ. לפני הקב"ה שלימה
 . )יחזקאל יח' כג( "וחיה מדרכיו בשובוהלוא  'ה

 

 )בראשית כב' טו( כי ברך אברכך״... ״ויקרא מלאך ה׳ אל אברהם שנית מן השמים ויאמר
מדוע , הקריב את האילאברהם ש יאחר המלאך מברך את אברהם רק בפעם השנייה שהוא נגלה אליו ,הכתובלפי 

מעשה העקידה הרי  עקד את יצחקאברהם ש יאחרו נגלה אליהוא ש בפעם הראשונהכבר רך את אברהם במהמלאך לא 
ת הבן דיעק, סיון קשה מאדיבנעמד אברהם שאמנם , ישראל מסלנטישראל מסלנטישראל מסלנטישראל מסלנט    ביביביבירררראר במ? יותר מהקרבת האילנעלה הוא מעשה 

אם  ,כיון שיהיה המעשה גדול ככל שיהיה. מהשמיםלקבל ברכה  על מנתמספיק  ינואעדיין ך זה א, היחיד והאהוב שלו
גם כאן, לא ברור היה . שמיםהמאדם זכאי לברכה אין ה ,לעליה ברוחניותלו ולא גורם  האדםנפש משפיע על  נויהוא א

אך כאשר אברהם  דה בניסיון אל הקב"ה.מיעאותו ה הכמה קרבו ,השפיע הניסיון על נפשו של אברהםה מלמלאך כ
, סיוןילא חיפש לברוח מהנדבר המראה שאברהם , את האילוכמוצא של פשרה הוא מקריב  ,מתעקש לקיים את רצון ה'
 כעת יכול המלאך , לוקים-א לקרבת אברהם תאסיון הביא יהנבכך רואים , ביד הועם מצואדרבא הוא רצה לצאת 

 את אברהם. לברך
 

  ).פו יומא( '"להיך-א' ה עד ישראל שובה': שנאמר, הכבוד כסא עד שמגעת, תשובה גדולה"
 משה לשמים לקבלת התורה: ת דברי המדרש המתארים את עליתא" שער התשובהשער התשובהשער התשובהשער התשובהב"מביא " אורחות צדיקיםאורחות צדיקיםאורחות צדיקיםאורחות צדיקיםה"

 והתחילו ופסקו ,ראשון יום מעשה וקראו תורה ספר לפניו פתחו. כיםמלא של כתות מצא - הראשון לרקיע משה כשעלה
 בשבחה לספר והתחילו ופסקו ,שני יום מעשה וקורין מלאכים של חבילות מצא - לשני עלה .תורה של בשבחה לספר

 בשבחה לספר והתחילו ופסקו ,שלישי יום במעשה קורין וגדודים מלאכים מצא - לשלישי עלה. ישראל ושל תורה של
 עלה. משיח של בשבחו לספר והתחילו ופסקו ,רביעי יום במעשה קורין אראלים מצא - לרביעי עלה. ירושלים של

 מצא - לששי עלה. גיהנם של בעצבונה לספר והתחילו ופסקו ,חמישי יום במעשה קורין מחנות מחנות מצא - לחמישי
 של חלקם לתן ה"בהק לפני ומבקשים ,עדן גן במעשה לספר והתחילו ופסקו ,ששי יום במעשה קורין והיו מלאכים שם

, וזיע רתת ומלאכי וצדקה חסד ומלאכי רחמים ומלאכי וגלגלים ושרפים אופנים מצא - לשביעי עלה. עדן בגן ישראל
. תשובהתשובהתשובהתשובה של בשבחה לספר והתחילו ופסקו ,"ויכולו" ,שביעי יום במעשה לקרא התחילו. הכבוד בכסא משה אחז מיד

  ".להיך-א 'ה עד ישראל שובה: "שנאמר, הכבוד כסא עד מגעת תשובההש ללמדך
 

 ) יחותסל( "חי כל יךלפנ יצדק לא כי, ךבדאת ע במשפט באת אל"
 לתהום רדרהדהעגלה התו, דעת ובלי זהירות בחוסר בעגלה שנהג, אדםב מעשה מאויהל" משהמשהמשהמשה    ישמחישמחישמחישמח"המספר 

 ממרר, זועק ואות מצאוהם , ואות רוסלא השוטרים כשהגיעובעגלה.  מותו את מצאש יחידו בנוהיה בה ו, התהפכהו
 ך,תחתי מותי יתן ימ, יחידי בני את הרגתי הן! עשיתי מה, לי אוי, לי אוי". בנו גופת על ראשו שערות את ותולש בבכי

 . לב כל וידהחר הנוקבות זעקותיו, השופט פנימשפט לל ואות הביאו כאשר גם מזעקותיו פסק לא הוא!" בני
 ואות להעניש היה אפשר אי", המעשה בעצם ענשו את קיבלכבר  הואבטענה ש ואות לשחרר והורה השופט שמע

 על מתמרמרהוא ו בנפשו פגם אשר את ביןומ מתעורר החוטאאשר . כך הוא הדבר בעניין התשובה. "יותר כבד בעונש
 בטרם עודון שכי ?מדוע", את עבדך במשפט תבא אל": שנאמרמה  וזה, נשועה היא זוה חרטהעצם ה הרי, חטאו
 "חי כל לפניך יצדק לא כי": מאד התייסרנואלא , עצמנו את הצדקנו לא, למשפט עמדנו

 

 ) ג ק"ס תקצג היטב באר( "עליו הברכה ובשעת לפני השופר לכסות נוהגים"
  :סים את השופר לפני התקיעותראיתי מביאים מספר טעמים לכך שמכ

 י"ע יפסל שלא כדי, אותו עקד שעליו, המזבחאת  שבנה בשעה יצחק את הצניע אבינו שאברהם במדרשא. מובא 
 . )חמד שדי( .הברכה ובשעת לפני אותו מצניעים לכן, דהילעק זכר הוא והשופר ואילוה, מאבן פציעה

 האיל אז עדכלומר ש, )יג 'כב בראשית(בסבך"  נאחז אחר איל והנה וירא עיניו את אברהם וישא" נאמר עקידהב. ב
 . )יוסף ויצבור. (השופר תא מכסים אנו, לכך זכר, ממנו מכוסה היה
" שופר קול לשמוע" מברכים לכןו, שופרה קול שמיעתהוא  המצווה שעיקר בכך להורות כדימצניעים את השופר ג. 

 ) דעניא אפרקסתא(". שופר תקיעת על" ולא
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