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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ה"לפרשת נצבי� תשס

   התכנית האלקית של הבריאה
ברכת שופרות 
  

   ֵמֵעי� ימות המשיח
אלול 
והיה כי ָיבֹא� עלי� כל : "התורה אומרת בפרשתנו

, הברכה והקללה אשר נתתי לפני�, הדברי� האלה
' ושב ה... אלקי�' ְוַ#ְבָ' עד ה...  לבב�ַוֲהֵ#בָֹת ֶאל

בפסוקי� . )גא, דברי� ל(" אלקי� את שבות� ְוִרֲחֶמָ�
בזמ. , שבאחרית הימי�, אלה מגלה לנו התורה

תשובה זו . יעשו ישראל תשובה, הגאולה האחרונה 
לא תתכ. גאולה גשמית ללא תיקו. . מוכרח שתהיה
" הודהככל הגוי� בית י"להיות . המצב הרוחני

גאולה כזו פירושה . אי. זו גאולה, )ח, יחזקאל כה(
הרי ישבנו כבר באר0 . ו חורב. נוס/ אחריה"שיהיה ח
וחטאינו גרמו , והיו לנו כבר בתי מקדש, ישראל

א� לא נתק. את , כ"וא. לחורב. המקדש ולגלות
מוכרח ? למה שבגאולה העתידה יהיה אחרת, חטאינו

בלי זה לא . בהאפוא שהגאולה תהיה כרוכה בתשו
אליעזר ' ר, אמנ� מצינו בגמרא מחלוקת. תתכ. גאולה

אומר א� ישראל עושי� תשובה נגאלי� וא� לאו אי. 
' סנה(יהושע אומר שעל כל פני� נגאלי� ' ור, נגאלי�

יהושע לומר שלא ' אבל ברור שאי. כוונת ר, )ב, צז
 סדרהמחלוקת היא רק על . צרי� תשובה כלל

להיות שישראל יעשו תשובה הא� מוכרח , הדברי�
או שתתכ. ג� , )א"לדעת ר( שתגיע הגאולה לפני

 יעשו תשובה אחר כ�אפשרות שיגאלו ורק 
, )לפי גרסא אחרת בגמרא(או ; )יהושע' לדעת ר(

המחלוקת היא הא� מוכרח להיות שיתעוררו מעצמ� 
או שתתכ. ג� אפשרות , )א"לדעת ר(לתשובה 

ו "יעמיד לה� חי ש"ע, ה הוא שיעורר� לשוב"שהקב
אבל שלא תהיה ). יהושע' לר(מל� קשה כהמ. 

 זה לא לא לפני הגאולה ולא לאחריה , תשובה כלל
' אליעזר ובי. לר' בי. לר, בסופו של חשבו.. יתכ.

, כמו כ.. מוכרח שתהיה תשובה ע� הגאולה, יהושע
שהרי זהו אחד , ג� הגאולה עצמה ודאי שתהיה

  .ת המשיח להאמי. בביאמעיקרי אמונתנו 
, ובכל זאת. לא זכינו עדיי. לגאולה, היו�, אנו

הוא במידה מסוימת , חודש אלול שאנו נמצאי� בו
מפני שאלול הוא זמ. ? מדוע. מעי. הגאולה העתידה

שזהו המצב שיהיה בזמ. , "אני לדודי ודודי לי"של 
אלא שאז מצב זה . הגאולה לאחר שיעשו תשובה

� על כל העול� כולו מלו"יתקיי� אז , יהיה באיתגליא
בינתיי� לא ". וידע כל פעול כי אתה פעלתו, בכבוד�

אלול הוא כעי. ימות , אבל למי שמרגיש כ�, זה המצב
וכ. בימי� , הוא מרגיש קרבת אלקי� באלול. המשיח

כ "בראש השנה ביוה, הקדושי� הבאי� אחריו
להרגיש , זה הרי מה שאנו רוצי� בגאולה. ובסוכות

מה .  מבקשי� שנה טובה ומתוקהאנו. קרבת אלקי�
הכוונה היא ג� לכ� שלא , כמוב.? "מתוקה"פירוש 

לא תאונות , שלא יהיו פיגועי�, תהיינה גזירות קשות
אבל בעיקר הכוונה היא לכ� שנהיה . ולא מחלות

זוהי המתיקות . ה ודבוקי� בתורה"דבוקי� בקב
ִח45 "ש, ה"להיות דבוק בתורה ובקב, האמיתית

זוהי . )טז, ש ה"שה(" 47 מחמדי� ְוכ6ממתקי
באיתכסיא היא קיימת כבר . הגאולה שאנו מצפי� לה

, אבל אנו מבקשי� שכל השנה יהיה כ�, עכשיו באלול
  .לא רק באלול

אי אפשר לשנות את התכנית הכללית של 
  הבריאה

" מלכויות"8ַ9ִרנו בשבועות הקודמי� על ברכת 
אנו " כויותמל"הסברנו שבברכת ". זכרונות"וברכת 

הוא מחליט , ה הוא כל יכול"מדברי� על כ� שהקב
אנו " זכרונות"והסברנו שב, הכל ועושה את הכל
ה כביכול הגביל את עצמו "מדברי� על כ� שהקב

להנהיג את עולמו רק לפי מה שמכתיב לו האד� על 
  .ידי מעשיו

. נשאר לנו לבאר היו� את ענינה של ברכת שופרות
ד אחד בשופר של מת. ברכת שופרות עוסקת מצ

5ָל  "ומצד שני בשופר של הגאולה העתידה , תורה
5ְִנ;א ֵנס ָהִרי� ִ'ְרא� ְוִכְתקַֹע , יְֹ#ֵבי ֵתֵבל ְו#ְֹכֵני :ֶר0

והיה ביו� ההוא ִיָ'ַקע ", )ג, ישעיהו יח(" שופר תשמעו
, ש� כז(' וכו" בשופר גדול ובאו האובדי� באר0 אשור

כפי שאומרי� אנו בברכת , י�וכ. עוד פסוק, )יג
ההתחלה של ע� ישראל היא בשופר ". שופרות"
בהר סיני שהיתה ' ובהתגלות ה, בֵאילו של יצחק(

והסו/ של ע� ישראל במהרה בימינו ג� , )בקול שופר
זוהי התחנה .  קול שופרו של משיחהוא יהיה בשופר 

אחרי זה . ז"הסופית אליה אנו שואפי� להגיע בעוה
ז התחנה הסופית היא "אבל בעוה, ב"העוהעוד יבוא  

אנו פועלי� : ברכת שופרות רוצה אפוא לומר. משיח
שתחילתה מעמד הר סיני , בתו� מסגרת מסויימת
י שני השופרות "ומסומלת ע, וסופה ימות המשיח

בתו� מסגרת זו יש בחירה לכל רשעי עול� . שהזכרנו
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א  המסגרת לפ כ. "ואע, לעשות ככל העולה על רוח�
ה הגביל את עצמו "אמנ� הקב. תוכל להשתנות

אבל עד כדי כ� , להנהיג את עולמו לפי מעשי בני אד�
בסופו . לפרו0 את המסגרת, אי. לבני האד� שליטה

" יעזור"לא . של דבר מוכרח להגיע שופרו של משיח
בלי עי. "ו, א� יהיו בעול� רשעי� גדולי� ועצומי�

רשע הגרמני פרעה והמ. וה, היו רבי� כאלו" הרע
ה� לא יצליחו לפרו0 את המסגרת , ש ועוד אחרי�"ימ
ויסיי� , התחיל את המסגרת בקול שופר' ה. קבע' שה

וכל רשעי אר0 לא , אותה בקול שופרו של משיח
שה� עושי� " תרועות"למרות כל ה, יוכלו לשנות זאת

ג� מעשי הרשעי� הנעשי� נגד : יתר על כ.. באמצע
אד� . של דבר לקידוש הש�מביאי� בסופו ', רצו. ה

י שהוא מתנהג כפי שצרי� "יכול לקדש ש� שמי� ע
וא� גוי , ג מצוות" בתריא� הוא יהודי , להתנהג 

וזהו האופ. היחיד שמותר לקדש על ידו , בשבע מצות
י "אבל אד� יכול ג� לקדש ש� שמי� ע, ש� שמי�

ג� זה . ויקבל את העונש המגיע לו' שיפעל נגד רצו. ה
לראות שהעוברי� על רצונו , קידוש ש� שמי�גור� ל

. )ג, ויקרא יי "רש' עי(נענשי� על כ� בסופו של דבר 
הביא על ? אי�. פרעה גר� הרבה מאד קידוש הש�

שגרמו , כ את קריעת י� סו/"עצמו עשר מכות ואח
בכל שנה אנו חוגגי� את . הרבה קידוש הש� בעול�
ו וג� בכל ימות השנה אנ, חג הפסח שבעה ימי�

וג� זהו , מזכירי� את יציאת מצרי� ביו� ובלילה
קידוש הש� גדול שנגר� כתוצאה ממעשיו הרעי� של 

ובעצ� גר� , כמו כ. המ. גזר עלינו מה שגזר. פרעה
, לכ� שישראל חזרו וקבלו עליה� את התורה באהבה

א , שבת פח' עי(מה שלא היה אפילו במעמד הר סיני 

רכו הרעה קידוש כ בד"ג� הרשע גור� א. )י ש�"ורש
אבל , הוא אינו רוצה ואינו מתכוי. לכ�. הש� בעול�
  .זה מה שהוא גור�, בעל כרחו

לא רק עצ� העונש שבא על הרשע גור� לקידוש 
אלא ג� דקדוק הדי. שבו גור� לקידוש , ש� שמי�
=5ִ#ְיר : "משה רבנו אומר בשירת האזינו. ש� שמי�

 חלל ושביה מראש מד�, ִחַ<י ִמ�9ָ וחר8ִי תאכל בשר
 מראש"מה פירוש . )מב, דברי� לב(" פרעות אויב
ה יבוא חשבו. "כשהקב: י"מסביר רש? "פרעות אויב

 הפרצות מראשיתהחשבו. יהיה , ע� אומות העול�
 כליבוא אית� משפט על '  ה,כלומר. שפרצו בישראל

 האלקי� כל מעשהכי את . "דבר ודבר שעשו לנו
בדיני . אפילו הקט. ביותר, )יד, קהלת יב(" במשפט ָיִבא

בדיני שמי� ". קי� ליה בדרבה מיניה"בשר וד� יש 
ואז . הכל בא בחשבו.". קי� ליה בדרבה מיניה"אי. 

 גוי� ַע?4 כי ד� עבדיו ַהְרִנינ�" ? מה יקרה
 .)אונקלוס(... " 8ָ#ַח� עממיא ")מג, דברי� לב("! ִי@�4

על הדי.  ה"הגויי� יתחילו לרנ. ולשבח את הקב

מה יש לה� לרנ. ולשבח על ! והמשפט שיעשה בה�
כשיראו עד כמה ,  הדי.דקדוקהרינו. יהיה על ? כ�

ועד כמה , ה"מדוקדק החשבו. שעושה עמ� הקב
שאינו , )י, תהלי� יט(" אמת צדקו ַיְחָדו' משפטי ה"

' יהודי'" (י�ֶדע"דומה דינו של גוי שרק צעק 
ואפילו , . סטירת לחילדינו של גוי שג� נת, )בגרמנית

אינו דומה מי שצעק , "י�ֶדע"א� שניה� רק צעקו 
מתו� שנאה לוהטת למי שצעק רק מפני שחינכו אותו 

ג� הגוי� יכירו את . שכ� צרי� לצעוק כשרואי� יהודי
שכ. רק ה� , ואולי א/ יותר מאיתנו, יופי המשפט

יודעי� את כל המחשבות הרעות שלה� עלינו שאנו 
: יש שפירשו שזהו הפשט בפסוק. [�איננו יודעי

ִ?י�' הללו את ה" 5ִי ָגַבר , כל גוי� שבחוהו כל ָהא6
 עלינוא� גבר . )בא, תהלי� קיז(" עלינו חסדו

 מפני שרק ? למה צריכי� הגויי� להלל על כ�, חסדו
ועד כמה , ה� יודעי� עד כמה ה� חשבו להרע לנו

ו את כשירא]. ה שהצילנו מידי�"גדול חסדו של הקב
אז נראה . ג� ה� יצטרכו לשבח, יופי ויושר המשפט

ונראה את גודל השכר , את גודל המשפט של הרשעי�
ה ית. שכר על כל דיבור "שהקב, של המעשי� הטובי�

ה "את הכל יביא הקב, על כל מחשבה טובה, טוב
  .בחשבו.

, זהו קידוש הש� הגדול שיהיה לעתיד לבוא
ועד סופו היתה שיראו שכל הנהגת העול� מתחילתו 

שברא , יכירו את החסד הגדול של הבורא. בחשבו.
וכל דבר , ב"ז ובעוה"אותנו כדי להטיב לנו בעוה

בעול� שלנו כפי . ודבר שנעשה עמנו הוא רק לטובה
אבל . איננו מסוגלי� להבחי. בזה כל כ�, שהוא עכשיו

ג� , בעול� הזה. לעתיד לבוא נבי. זאת למפרע בבירור
כל , עושה בעול�' ע שכל הדיני� שהמי שמאמי. ויוד

, אינ� נעשי� אלא לטובה, המרירות וכל המחלות
רק . 'הטוב והמטיב'אסור לו לבר� על הצרות 

אז נראה ונרגיש , אחד ושמו אחד' כשיהיה ה, ב"בעוה
וכ� ג� נבר� ', הטוב והמטיב'בבירור שהכל הוא 

) אצל בני אשכנז(בתפילה שהחז. אומר . )א, פסחי� נ(
וכל : "כ מבקשי�" מוס/ של ראש השנה ויוהלפני

אי. ". צרות עמ� ישראל הפו� לששו. ולשמחה
אלא ,  הצרות יהיו ששו. ושמחהשבמקומבקשי� 
שנכיר ,  יהפכו לששו. ולשמחהעצמ�שהצרות 

  .למפרע את הטובה שיש בה.
 היינואת שיבת ציו. ' בשוב ה: "הפסוק אומר

? "נהיה"ולא " ינוהי"למה . )א, תהלי� קכו(" 5ְחְֹלִמי�
אפשר לפרש שהכוונה ! הרי מדובר כא. על העתיד

כדר� הכתוב שנוקט לפעמי� לשו. , היא אכ. לעתיד
" היינו כחולמי�"ג� בגמרא נראה ש. עבר על העתיד

. )א, תענית כג(לא לזמ. הגאולה , מתייחס לזמ. הגלות
ל הסביר "שמחה זיסל זיו מקל� זצ' צ ר"אבל הגה
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יתברר שכל ,  שכשיבוא המשיח,הוא הסביר. אחרת
כמו אד� שקבל מכות ! הצרות שהיו לנו היו רק חלו�

והנה הוא מתעורר בבוקר ורואה שהוא תחת , קשות
כ� . וכל המכות שקבל לא היו אלא חלו�, השמיכה

נראה שכל הגלות , בביאת משיח במהרה בימינו
.  היה רק חלו�הארוכה וכל השואה וכל מה שהיה 

כשבעצ� כל הדברי� הקשי� ,  רעחלמנו שהיה לנו
זהו . 'שנעשו לנו היו חסדי� גדולי� ועצומי� מִאתו ית

שכל הצרות יהפכו למפרע לששו. , מעי. מה שהסברנו
  .ולשמחה

 הבושה 
העונש הקשה ביותר לרשעי� 
  !במעשיה�

נקו� לעינינו נקמת , אבינו מלכנו: "אנו מתפללי�
כא. מהי הנקמה שאנו מבקשי� ". ד� עבדי� השפו�

? הא� מבקשי� אנו שימותו ששה מליו. גרמני�'? מה
ר חיי� "ר הג"אמר מו? או ששי� מליו. גרמני�

. לא זאת הנקמה שאנו מבקשי�: ל"שמואלבי0 זצ
שכל אות� רשעי� , הנקמה שאנו מבקשי� היא
ובי. , י מסיו."בי. ע, שחשבו לעקור את ע� ישראל

במה ויכלמו ויבושו , יכירו בגודל טעות�, י חרב"ע
וע� ישראל , שיגיעו להכרה שהתורה אמת. שעשו

והתורה , וע� ישראל ימשי� להתקיי�, הוא אמת
זהו העונש .  שוא והבלוה� ואמונת� , תמשי� לפרוח

  .הבושה על מה שעשו, האמיתי לאות� רשעי�
הא� רק . בצעירותי לא הבנתי את הדברי� האלו

זה הוא העונש שמגיע ָלרשעי� על כל מה שעשו 
.  אבל היו� אני מבי. זאת יותר!... ?בושה! ?לנו

וג� . לפעמי� א/ יותר ממוות! בושה היא עונש נורא
מתבישי� , ז הבושה אינה נוראה כל כ�"א� בעוה
ב "אבל בעוה, כ מתגברי� על הבושה"לרגע ואח

היא אוכלת , היא אינה עוברת, הבושה היא נצחית
ככל שיכירו ש� הרשעי� יותר . ואוכלת עד הסו/
וככל שEִראו ש� יותר את כבוד� של , ויותר את האמת

בפרט של אות� , ישראל ואת שכר� של הצדיקי�
את הפאר והכבוד , ז"צדיקי� שִא8ְדו מ. העוה

. הבושה תלהט בתוכ� יותר ויותר, ב"שנוחלי� בעוה
הבושה שאוכלת את , זוהי האש האמיתית של הגיהנ�

שי� וזוהי הנקמה שאנו מבק, הרשע על מה שעשה
נקו� לעינינו נקמת ד� עבדי� , אבינו מלכנו"בתפלת 
  ".השפו�

שומר תורה , בעל בית הגו., היה פע� יהודי
. שהיה מתפלל בשבתות בישיבת קול תורה, ומצוות

יו� אחד נפל עליו חשד שהוא מעורב בשערוריה 
, באחת השבתות, לאחר זמ. לא רב. כספית כלשהי

, צמו ש� לדעתהל� לביתו בי. שחרית למוס/ ואבד ע
אמנ� לא היה צרי� . בגלל הבושה הנוראה, ל"ר

א� היה יכול לברר שהחשד אינו נכו. אז , לעשות זאת
היה יושב , ואפילו א� החשד כ. היה נכו., ודאי טוב

כמה שני� בבית הסהר וכבר מזמ. היה משתחרר 
הוא לא היה . אבל הבושה אכלה אותו, ויוצא מש�

כזה הוא כח הבושה א� . מסוגל לסבול את הבושה
ש� , על אחת כמה וכמה בעול� הבא, בעול� הזה

וש� אי אפשר . מכלה הבושה את הנפש הרבה יותר
ללא אפשרות , ש� הבושה היא נצחית. עוד להתאבד
זהו עונש נורא לגרמני� ולכל שאר . להפטר ממנה

  .יותר מאשר מיתה  כא. בעול� הזה, הרשעי�
ל א/ אחד ה ע"הרי איננו מתפללי�  בר, בכלל
וֵידע כל פעול כי אתה : "אנו מתפללי� רק. שימות
שכל שונאי ". ויבי. כל יצור כי אתה יצרתו, פעלתו

אלקי ישראל מל� ומלכותו בכל ' ה"ישראל יכירו ש
שנראה את . זה כל מה שאנו מבקשי�, "משלה

ההנהגה של מידת , שהכל מתאי�, האחדות הגדולה
ה מצד אחד הבריא, החסד וההנהגה של מידת הדי.

אסתכל באוריתא "ה " הקבהרי, והתורה מצד שני
העול� מתאי� לתורה , )ב, שמות קסא( "וברא עלמא

הכל מגיע לשלמות אחת של , והתורה מתאימה לעול�
ממילא נתמלא באהבה , כשנראה זאת. אחדות
ויראה ', אהבה מצד שנשא/ להכיר את טוב ה, וביראה

ו באופ. שיתגלה לנ' מצד התבטלות כלפי כבוד ה
נרצה , וממילא יהיה לנו צמאו. חזק לתורה, ברור יותר

נכיר את מעלת החכמי� והנביאי� , עוד ועוד ללמוד
כל שכ. האבות , שהיו במדרגות עליונות בעול�

נקבל מזה מצד ? מה נקבל מזה. הקדושי� ומשה רבנו
שאנו ממשיכי� את דרכ� של האבות ושל , אחד גאוה

לדעת מי , ד שני ענוהומצ, משה ושל שאר הגדולי�
איפה אנו לעומת האבות ולעומת שאר , ה� ומי אנחנו
� ואיפה אנו "איפה אנו לעומת הרמב, גדולי עול�

זה מה . מה חיינו, מה אנו, לעומת החזו. איש
שלקראת המטרה הזאת אנו , שהשופר אומר לנו

' ה. ואת המטרה הזאת איש לא יוכל לבטל, צועדי�
יודע אי� להוציא ג� ' אבל ה, נת. בחירה לרשעי עול�

ממחשבת הרשעי� את הגאולה השלמה במהרה 
אבל אנו יודעי� שזה מה , איננו יודעי� אי�. בימינו
א� פרעה . כל רשעי אר0 לא יוכלו לשנות זאת. שיהיה

, היה משלח את ישראל תיכ/ כשמשה היה בא אליו
או , אבל לנו לא היה חג פסח, ב"אולי היה זוכה לעוה

סח אבל בלי לספר כל כ� הרבה על הנסי� שהיה חג פ
יש לנו את , י זה שפרעה לא שלח את ישראל"ע. שהיו

י שהמ. גזר מה שגזר יש לנו את "וע, כל הנסי� שהיו
שכל הרשעי� האלה לא , לעתיד לבוא נראה. פורי�

מכחישי "מבחינה זו אנו . הצליחו לעשות דבר
ה� רק עברו , ששה מליו. יהודי� לא מתו, "השואה
מי שמתו באמת אלו , ה� חיי� וקיימי�, ב"לעוה
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, היהודי� לא מתו. ש ושאר עוזריה�"הגרמני� ימ
. היהודי� חיי� וקיימי� אלא שעברו לעול� יותר טוב

  .לזה רומז לנו קול השופר
פשוטה . ג� צורת התקיעה בשופר מרמזת לזה

, וביניה. שברי� ותרועות, לפניָה ופשוטה לאחריה
 מרמזת פשוטה לפניה ". לי ילילילו"ו" גנוחי גנח"

. על מלכות שמי� השלמה שהיתה קוד� הבריאה
ישנ� , לאחר הופעה זו של מלכות שמי� השלמה

בתולדות העול� ". גנוחי גנח וילולי יליל"הרבה מיני 
, דור המבול ועוד,  אד� הראשו. אוכל מע0 הדעת

 מעשה ובתולדות ע� ישראל אחרי מעמד הר סיני 
עד , המרגלי� ושאר תרועות ושברי�מעשה , העגל

אבל לאחר . חורב. הבית ועד לשואה האחרונה
פשוטה "מגיעה שוב " ילולי יליל"וה" גנוחי גנח"ה

 בסופו של דבר תבוא גאולה לישראל " לאחריה
  .ולעול� כולו

  ! לעצמנו
ה "הזכרת זכות עקדת יצחק בר
י התקיעה בשופר את זכות "אנו מזכירי� ע

יזכור לנו את זכות יצחק אבינו ' הרוצי� ש, העקדה
שצרי� , מה פירוש הדבר. שנעקד על גב המזבח

הרי אנו ? י קול השופר"את עקדת יצחק ע' להזכיר לה
כי זוכר כל הנשכחות אתה : "אומרי� בברכת זכרונות

ה "הקב". הוא מעול� ואי. שכחה לפני כסא כבוד�
עוד . זוכר אפוא את העקדה ג� בלי שנזכיר לו אותה

ועקדת : "מה שאנו מבקשי� בברכת זכרונות, הקש
 מה " תזכור] ברחמי�[היו� ] של יעקב[יצחק לזרעו 

ה זוכר זאת בכל רגע "הרי הקב? תזכור" היו�"פירוש 
כ מה "וא, "אי. שכחה לפני כסא כבוד�"כי , ורגע

  ?תזכור" היו�"פירוש 
 את לנושצרי� להזכיר , נראה שהפירוש הוא

 את עקדת לנולהזכיר מה יעזור . עקדת יצחק
 הוא שחות� את גזר דיננו לפי ה"הקבהרי ? יצחק

ומה משנה אפוא א� נזכור את עקדת יצחק , מעשינו
, י שנזכור את עקדת יצחק"שע, נראה לומר? או לא

נקבל עלינו עול , נתעורר ללכת בדרכו של יצחק
, מלכות שמי� כמו שיצחק קיבל כששכב על המזבח

 אמנ� פשוט שיצחק ז "גמר ע� כל חשבונות העוה
אבינו ג� כשהוא אינו על המזבח כל חשבונותיו ה� 

, אבל אפילו חשבונות רוחניי� כבר אי. לו, רוחניי�
רצה ' ה. לעשות רצו. אביו שבשמי�, רק חשבו. אחד

כ "ג� אנו נשתדל א. אז הוא מוכ. להעקד, שֵיעֵקד
להשלי� את ל8ֵנו שיהיה כמו הלב , להדמות לו בזה

', שיהיה כולו קודש לעבודת ה,  אבינושל יצחק
י זה שאנו מעוררי� בתוכנו את הכח של "ממילא ע

וזוהי גופא , ה מתחשב בזה"ג� הקב, יצחק אבינו
לעָ;ו . זכות עקדת יצחק שאנו רוצי� לעורר היו�

לא תעזור זכות , שאינו הול� בדרכו של יצחק אביו
כי הוא נטש את דרכ� של אברה� , עקדת יצחק

תעזור , א� נמשי� את דרכו של יצחק,  לנו.ויצחק
א� נעורר ונחזק בתוכנו את כחו , זכות עקדת יצחק

של יצחק בעת שמיעת קול השופר המזכיר לנו את 
  .העקדה

וא/ את , וזכרתי את בריתי יעקוב: "הפסוק אומר
וא/ את בריתי אברה� אזכר והאר0 , בריתי יצחק

אברה� נאמרה כא. זכירה ב. )מב, ויקרא כו(" אזכר
נאמרה זכירה , "]אזכרוא/ את בריתי אברה� ["

ואילו , "] את בריתי יעקובוזכרתי["ביעקב 
מדוע לא נאמרה זכירה ג� . ביצחק לא נאמרה זכירה

 נראהאפרו של יצחק : "ל"י מחז"מביא רש? ביצחק
ודבר , )ה, ר לו"ויק("  ָצב�ר ומונח על המזבחְלָפַני

שהרי הוא נראה , רההמונח כנגד העיני� אינו טעו. זכי
  .ועומד

אפרו של יצחק צבור ומונח על "מה פירוש : וקשה
רק האיל , והרי יצחק כלל לא נשר/! ?"גבי המזבח

, ל היא"כנראה שכוונת חז! שנשחט תחתיו נשר/
הוא הסכי� .  של יצחק בכל זאת נשר/שהלב

והסכמת הלב הזו , להשחט ולהשר/ על המזבח
  .חשובה כאילו נשר/ בפועל

אפר גשמי של יצחק לא מונח על , שאמרנוכפי 
אבל ישנ� . שכ. יצחק מעול� לא נשר/, המזבח

מקומות שש� כ. מונח אפרו של יצחק באופ. גשמי 
אפרו של יצחק , אפרו של יצחק מונח באושבי0. ממש

ובכל שאר המקומות שיהודי� נרצחו , מונח במיידאנק
" אפרו של יצחק"ג� אלו ה� . בה� על קידוש הש�

ואנו מבקשי� ', ור ומונח על גבי המזבח לפני השצב
שיזכור לנו לטובה את כל הממשיכי� בדרכו של ' מה

ויצוה על הפסקת הפיגועי� ושאר כל הרציחות , יצחק
שנה טובה , יביא לנו גאולה שלמה, שרוצחי� בנו

לא רק בלי פיגועי� ובלי צרות , כפי שאמרנו, ומתוקה
, ה"רה ובקבי שדבקי� בתו"אלא מתוקה ע, אחרות

  .שזוהי מתיקות החיי� האמיתית
יחתו� אותנו ואת כל בית ישראל ' יהי רצו. שה

  !אמ., לחיי� טובי� וארוכי�, לשנה טובה ומתוקה


