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   !מיוחדובזמן מיוחד שנאמר במקום פשט 
בהיכל ק כי תבוא "רשעבשנערך שמחת הברית לבני  בעת :אמר הכותב

ק "כדברים נפלאים השמיע  ,ה"עאדוננו דוד מלך ישראל של ' ציונו הק

שנקרא שמו לכבוד הרך הנימול  א"יטממישקולץ של ר"מרן אדמו

   :ו"ני דודבישראל 

בעת שנלחם  :)ד"הובא בפרישה יורה דעה סימן רס( במדרשמובא דהנה 

לזורקן  כדילקח דוד חמישה חלקי אבנים ב, שתיידוד המלך עם גלית הפל

 לבש על מצחו כובע של מתכת אולם גלית הפלישתי, על מצחו של גלית

לכן , תמתכ ובדרך הטבע אין אבנים יכולים לשבור, עשויה מנחושת

שיעבור על מדתו , תמתכאת המלאך הממונה על ה, ביקש דוד המלך

וכך יצליחו האבנים , ויחליש את כוח המתכת לפני כוח האבנים, וטבעו

, דוד המלך למתכת מתנהבעבור זה הבטיח . שריונו של גליתלחדור את 

כמו  ,ולא באבן ,ם והלאה יקיימו מצות ברית מילה בסכין של ברזלשמהיו

היו מלין באבנים , וזהו הטעם שבימים הקדמונים. שהיו נוהגים עד אז

  .והיום מלין בכלי מתכות
בשעה שנכנס דוד ":) מנחות מג(ל "את מאמר חזאפשר לבאר  ועל פי זה

שנזכר  ןוכיו, אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוות, לבית המרחץ

אוי "מהו הלשון , לכאורה קשהד ."במצוות מילה שבבשרו נתיישבה דעתו

אוי לי שאני "היה צריך לומר , בלשון עתיד" לי שאעמוד ערום בלי מצוות

  ? בלשון הווה" עומד ערום בלי מצוות

אינה הכוונה   ,שכניסת דוד למרחץ )לך לך' פר( 'ט הק"וביאר הבעש

לבדוק את מעשיו ולרחוץ  -למרחץ אלא הכוונה שנכנס , למרחץ גשמי

מצוותיו ולעיין בהם אם הם  נות ולבדוקואת עצמו ממה שנראה לו עו

לפני  היינו ,בלשון עתיד -" אוי לי שאעמוד" לכן  אמר. נעשו בשלימות

  .ש"ועי. שנעשו בשלימות ללא מצוות ,לעולם הבא - בורא עולם

לאחר שנעשה נס גדול ד :ל הללו"דברי חזיובן היטב  דברנולפי והשתא 

דוד למרחץ  נכנס, לדוד המלך שהרג את גלית בחמש אבנים קטנים

שהרי , ותובעולם הבא בלי מצ שאעמודאוי לי אמר , לבדוק את מעשיו

 ."יותיוולו זאת מזכ םמנכי ,נס לאדם םכשעושי.) "לב שבת(ל "אמרו חז

 כי הנס שנעשה לו, חלילה עכשיו אין לו הרבה זכויות ואם כן לכאורה

  .מזכויותיוזאת ניכה , כאשר האבן חדר לכובע המתכת

את הזכות  שהוא נתן במתנה למתכת, צוות מילהבמאולם לאחר שנזכר 

כי אז לא  ,נתיישבה דעתו, ל"נכסכין של מתכת ב ומולשעם ישראל י

, זה היה חליפין כי , ולא ינכו לו בעבור זה מזכויותיונעשה לו נס בחינם 

 הודוד המלך החזיר ל, לטובת דוד הר לתוכלאבן לחדו נהשהמתכת נת

   .יותיוולו מזכ םאין מנכימקרה כזה וב ,את מצוות מילה בסכין

 ,למה מיד בתחילת הברית, ועל פי זה אפשר להוסיף ולומר שזהו הטעם

, לקיים את המצווה הל עומד מוכן עם סכין המתכת בידובזמן שהמו

  ".אחד' אלוקינו ה' שמע ישראל ה: "אומר אבי הבן

המתאר את  על הפסוק ,)ב"דף רע' חלק ג(' מכיוון שמובא בזוהר הק

אתה ויאמר דוד אל הפלשתי ": דברים שאמר דוד לגלית לפני הריגתוה

צבאות אלהי  'ה בחנית ובכידון ואנכי בא אליך בשםבא אלי בחרב ו

, כשדוד המלך הגיע להכות את גליתש". תמערכות ישראל אשר חרפ

, אך מיד כשאמר את חמשת התיבות, היה בידו חמישה חלקי אבנים

  . לאבן אחד –" אחד"הם נהפכו ל, "'אלוקינו ה' שמע ישראל ה"

את , מסביר אבי הבן, ולכן לפני שחותך המוהל עם הסכין של מתכת

בגלל הנס , הסיבה לכך שלוקחים סכין ממתכת דווקא ולא של אבן

שהמתכת נתנה לאבן לחדור לתוכה בעת שאמר , על ידי כך, שנעשה

 ".       אחד' האלוקינו ' שמע ישראל ה: "ה"דוד המלך ע

  

 זקניכם שבטיכם ראשיכם כםקיאל ה׳ לפני לכםוכ היום נצבים אתם

 )ט, כט( ישראל איש כל ושוטריכם
  ). 'הק זוהר( השנה ראש דא' היום' - היום״ נצבים ״אתם

 בעלק "הגהאמר כאן  הדין יום בערב ישראל כלל על טוב להמליץ נאה מליצה

' ר אמר") ב"ע טז השנה ראש( בגמרא דאיתא: ע"זי "יחזקאל תפארת"ה

 רשעים של אחד, השנה בראש נפתחין ספרים' ג: יוחנן' ר אמר כרוספדאי

 נכתבין גמורין צדיקים. בינונים של ואחד, גמורין צדיקים של ואחד, גמורין

, למיתה לאלתר ונחתמין נכתבין גמורין רשעים, לחיים לאלתר ונחתמין

 לא, לחיים נכתבין זכו, הכיפורים יום ועד השנה מראש ועומדין תלויין בינונים

  . "למיתה נכתבין זכו

: שנאמר כמו השנה לראש רומזת ״היום״ שתיבת' הק מהזוהר ידוע, וכאמור

 איוב( "בתוכם השטן גם ויבוא' ה על להתייצב יםקהאל בני ויבואו היום ויהי"

  ). ו, א

 אתה אי, וכלל״ ופרט ״כלל לשונות שלושה שכתוב במקום: להלכה נפסק והנה

  . הפרט כעין אלא דן

, כלל – ״כלכם״, השנה ראש דא - היום״ נצבים ״אתם: הכתוב פירוש וזה

 ,וכלל חזר - ישראל״ איש ״כל, פרט - ושוטריכם״ זקניכם שבטיכם ״ראשיכם

 זקניכם שבטיכם ״ראשיכם - הפרט ומה, הפרט כעין אלא דן אתה אי ,וממילא

 גמורים צדיקים הרי כי, לחיים לאלתר ונחתמין שנכתבין בודאי ושוטריכם״

 יהיו, העם ושאר הבינונים שהם הכלל אף, לחיים לאלתר ונחתמין נכתבין

  ...טובים לחיים לאלתר ונחתמין נכתבין
 

  !!!לא להיות כסוסים
, בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה: ")טזראש השנה (הגמרא 

בראש השנה כל באי עולם , בחג נידונים על המים, בעצרת על פירות האילן

   "עוברים לפניו כבני מרון שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם

בארת הגמרא שלושה מ? "כבני מרון"מה הכוונה  ,)שם יח(שואלת הגמרא 

  : פירושים

הצבא של דוד המלך היו הולכים אחד  –" כחיילות של בית דוד" :פירוש ראשון

כך בראש השנה אנו עוברים לפניו כבני מרון אחד  –אחד מיומנים למלחמה 

  . כאותם גדולים וחשובים, אחד

בו אפשר , שבגובהו יש שביל, הר גבוה –" כמעלות בית חורון": פירוש שני

  . ה זה אחר זה"כך ממש בראש השנה עוברים לפני הקב, בור רק אחד אחדלע

. במעשר בהמה דאח דאחכצאן שעוברים  –" כבני אימרנא": פירוש שלישי

 ,שרק אחד יכול לעבור צרההן עוברות דרך דלת  ,כאשר מעשרים את הצאןד

תשעה בהמות ואת העשירי מסמנים בפס אדום כסימן שהוא נבחר סופרים 

  . למעשר

, אינני מבין – ע"י יודלביץ זיארבי שבת הנודע צ המגיד הירושלמי"הגהשאל 

, "חיילות"כ? וכי כדי להסביר שכל אחד עובר לחוד צריך שלושה משלים

  ! ?אתמהה, "בני אימרנא"כ, "מעלות בית חורון"כ

כרקע לרעיון אותו אני רוצה , ם בהקדם סיפור קטןאספר לכ, ובכדי ליישב

  : לומר

היה פעם סוחר גדול שנסע ליום השוק והשקיע שם את כל כספו ברכישת 

הוא החליט להסתכן ולעבור , סחורה יקרה וגם כספי הלוואות שחברים נתנו לו

הוא . בגניבה את הגבולות כדי להיפטר מהמכס על הסחורה וכך יוכל להתעשר

הוא סידר את . שקט עד שמצא עגלון המוכן לעבור איתו את הגבול לא נח ולא

ולילות , מסלולי הנסיעה לשעות לילה שאין אור של ירח –כל תוכניות הבריחה 

הסוחר העמיס על , והנה הגיע הלילה המיועד. 'שאין חיילים רבים ליד הגבול וכו

  . עגלהעלו על ה, הסוחר והעגלון, ושניהם, העגלה את כל סחורתו היקרה



  
 

  

העגלון מבחין כי בעל הבית הסוחר היושב על  –מיד בתחילת הנסיעה 

שאל אותו העגלון ... וידיו ורגליו רועדים, שיניו נוקשות דא לדא –הכסא 

, הרי יש עוד יותר מחמש שעות עד שנגיע ליעד, מה אתה רועד: "בלגלוג

  ? "מה הפחד שלך כאן ליד הבית

אם אצליח , י עושה חשבון פשוטאנ, למה שלא אפחד: "ענה לו הסוחר

ההון האישי שלי יהיה פי עשרה , איזה עושר ימלא את כיסי, במשימתי

אבל אם חס ! מה נפלא, אחיה חיי עושר וכבוד –וממחר , ממה שהשקעתי

ושלום לקראת עלות השחר ניפגש חלילה בשוטר הגבולות שיכריז 

ואת , ממנהפרוטה לא אראה , אז הסחורה תוחרם' !הרם ידים'! 'עצור'

כ "א', בעלי חובות ירדפו את משפחתי וכו, עצמי אפגוש בבית האסורים

בעוד כחמש שעות אני על פתח עושר או על פי תהום , למה שלא ארעד

  "... ?ואיך לא ארעד

חצו , החלו כבר להיכנס ביער, הגיע חצות לילה, הם נסעו ונסעו ,בינתיים

: שואל אותו הסוחר. עהואז רואה הסוחר שהעגלון רועד קמ, את הגבול

בסך הכל , שמע נא: "משיב לו העגלון?  "מדוע אתה רועד, עגלון, עגלון"

נכון שאין לי , ואנו מתקרבים לרגעים קשים ומסוכנים, אני גם בן אדם

וגם העגלה , אבל לא נעים לשבת חודש בבית סוהר, סחורה פרטית

  "... והסוסים שיטלו ממני לא באו לי בחינם

ממשיכים הם לנסוע פנימה במעבי היער בין השבילים , בלב דופק

קילומטר ועוד קילומטר מתוך פחד ... והם שניהם רועדים, המוכנים מראש

אינם ' סוסים'כי ה: אך מה הם רואים בבירור. וספק מהעומד לקרות

, הפחד השורר כל כך לא מדבר אליהם כלום, לא מבינים כלום, רועדים

נשאר כמו , בתוך הגבול ולאחריו, הגבולנשאר בעל חיים לפני ' סוס'ה

  ...קודם

הנה כל זאת : י ואמר בניגונו הידועאהמשיך המגיד רבי שבת! איי

יש יהודי , הסוג הראשון: מרמזת ואומרת הגמרא בשלושת הדוגמאות

עוד בשבת מברכים כאשר , שלקראת ימים הנוראים מתחיל לרעוד

, "כחיילות בית דוד"הוא כבר מתחיל לרעוד " ראש חודש אלול"מכריזים 

משקיעים כח ומאמץ זמן , אלא מתאמנים קודם, שאינם עוברים סתם כך

שעד ראש השנה הוא חלש , ויש סוג שני. רב עוד לפני המפקד המכריע

כמעלות בני "אבל כאשר בא ראש השנה מתחיל לרעוד , יםביראת שמ

 ,יל המסוכן כאשר משני הצדדים תהוםכי כאשר צועדים בשב" חורון

בשעה , כמו כן. בפחד –פוסעים ועוברים אדם אחרי חברו , רועדים

, יש סוג שלישי, אבל. ביום המשפט הפחד שורר, שעוברים לפני המשפט

אותם כבשים שקטים צוהלים , הצאןכ ,"אנלבני אימר"יהודים הדומים 

ומתרוצצים שנכנסים בפתח וסופרים אותם אחד אחד ואינם מבינים 

הכבש העשירי לא יודע כי בעל הבית סימן לו פס אדום על , אוי, כלום

  ... הוא תיכף יובל לשחיטה, גבו
 

בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון כמה יעברון וכמה ! "איי

קו חיים על הגב וחס ושלום להיפך פס אדום  –" ומי ימות יבראון מי יחיה

. ה יושב בראש השנה על כסא דין"הקב? היכן השכל שלך". ומי ימות" –

 –" כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף", אך המשפט לא הגיע בפתאומיות

אלא  ,הנשר הזה הוא רחמן על בניו ואינו בא לקינו בפתע פתאום

ה לחברתה כדי שיעורו בניו ויהא בהם כח מקשקש מאילן לאילן ומסוכ

עורו ישנים משנתכם , ה דופק לנו כל חודש אלול בשופר"כך הקב. לקבלו

כאשר  –לעוררנו לקראת ראש השנה , ונרדמים הקיצו מתרדמתכם

   .נפתחים ספרי חיים ומתים

  וסלחת לעווננו כי רב הוא
וסלחת  'למען שמך ה"בנוסח הסליחות מבקשים אנו הרבה פעמים 

והלא , "כי רב הוא"ויש להבין מהי נתינת הטעם , "נו כי רב הואלעוונ

  .ל"אדרבא אם רבים הם העוונות יש יותר רוגז וכעס רח

י וסלחת לעווני כ' למען שמך ה"בפסוק ) יא, כה(על תהילים  י"ברשוהנה 

כי נאה לרב לסלוח  –" כי רב הוא: "כתב לפרש על דרך הפשט, "רב הוא

  .עוון רב

בשם ) ה, דברים כו(כותב בפרשת כי תבוא ע "הקדוש זי" אור החיים"וה

שלא היה ביכולת לכבוש את , שזהו התנצלות האדם על עוונו ל"י ז"האר

  .ממנו" רב הוא"כי היצר  –יצרו הגדול שפיתהו לדבר עבירה 

•   

 כגון, ידוע המושג של תשלומי קנס כי הנה, ובדרך הדרוש יש המפרשים

שבתוספת להחזרת עצם , אז הדין הוא, שגנב ונמצא גניבתו בידו גנב

סכום כפול  –הוא מתחייב גם בקנס של תשלומי כפל , שגנבהגניבה 

ראוי שיגרם , כלומר. מידה כנגד מידהוזאת משום , מערך הגניבה שגנב

  .לגנב אותו הפסד שרצה לגרום לזולת

אין הוא חייב , אך במקרה שהגנב עצמו בא והודה בגניבתו מרצונו

) בבא קמא עה(ונחלקו רב ושמואל . ולכן מודה בקנס פטור, לשלם קנס

  גנב שבא, כלומר ,עדים מה יהא הדין במודה בקנס ואחר כך באו

  

כ "אבל מיד אח, מתשלום קנסאורה ואומר גנבתי ובכך בעצם פוטר עצמו לכ

על , באים עדים להעיד על גניבתו שאז לכאורה הוא כן צריך להתחייב בקנס

שולחן ערוך (ולהלכה . רב פוטרו ושמואל מחייבו: כך נחלקו כאמור רב ושמואל

  .נפסק כרב) וסימן שפח' מ סימן א"חו

אבני ? בישמא תאמר מי מעיד ) "א, חגיגה טז(והנה ידוע מה שכתוב בגמרא 

וחכמים אומרים נשמתו של אדם . ביתו וקורות ביתו של אדם הם מעידין בו

הרי ". רבי זריקא אמר שני מלאכי השרת המלוין אותו הן מעידין בו. מעידה בו

והנה כאשר שב איש . שכמה וכמה עדים מעידין על האדם ביום הדין הגדול

ואמנם אם , "ה בקנסמוד"ישראל בתשובה ומתוודה על חטאו הרי הוא בבחינת 

לא היה נפטר האדם בתשובתו , סוברים דמודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב

  . מכיון שלאחר הודאתו באם העדים הנזכרים לעיל וחייבהו, ווידויו

היינו , "כי רב הוא"נו וסלחת לעוונ: פילותינו ובקשותינוולפיכך מזכירים אנו בת

ולכך תועיל , באו עדים פטור דמודה בקנס ואחר כךכרב שהלא ההלכה היא 

  ...לנו בקשת המחילה עתה קודם שיעדיו בנו העדים ביום הדין

אם ' לכו נא ונוכחה יאמר ה, הלבן חטאינו כשלג וכצמר כמה שכתוב

  .יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו
מביא בכמה מקומות בספרו פירוש יקר  ע"זי" בני יששכר"ק בעל ה"הרה

א "מאמר חיקור הדין ח, עשרה מאמרות( ע"ע מפאנו זי"הרמביותר מרבינו 

  ): 'אות ד' מאמרי תמוז אב מאמר ד(' וכה לשונו הק, בפסוק זה) ב"פי

הוא על ', אם יהיו חטאיכם כשנים וכו' ה לכו נא ונוכחה וכו"הא דקאמר הקב"

אחד עני , ן לשניים שבאים לדיןמני) א, עות לאשבו(ימא לן בגמרא מה דקידרך 

שאומרים לעשיר , לבוש סמרטוטין ואחד עשיר לבוש איצטלית בת מאה מנה

  . שנאמר מדבר שקר תרחק, לבוש כמוהו או הלבישהו כמותך

שלא תגרום לנו לישא : י את הטעם שאומרים לו כך הדיינים"ומסביר שם רש

חשיבותך ויאמר איך יאמינו בית הדין  לך פנים או יסתתמו דברי שכנגדך מפני

  . על אדם חשוב כזה

, וכתולע כשניםוהנה אנחנו על ידי העוונות אנו מלובשים לבושים אדומים 

לבושיה כתלג חיור ) ט, דניאל ז(ה אלקינו מלך העולם כביכול נאמר בו "והקב

 נעמדה להתוכח', לכו נא ונוכחה וכו: "ה"על כן אומר הקב, )לבושו בגד לבן(

כי אפשר לומר חס ', ואז ממילא אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו וכו, בדין

, "הלבישהו כמותך"על כן על פי התורה הוא , "לבוש כמוהו"ה "ושלום להקב

  "...על פי התורה, ואז יוסרו מאתנו הלבושי שנים שהם עוונות

•   

ע לית דין "ע מפאנו זי"שהרי לפי דברי הרמ, אולם מאמר זה לכאורה תמוה

ה לדין מוכרח הוא למחול על "שהרי כל פעם שבא עמנו הקב, ולית דיין חלילה

ואיך מצינו ידינו ורגלינו בבית המדרש , "הלבישהו כמותך"עוונותינו כדי לקיים 

ומה , )א, א קמא נבב" (יוותרו חייו –ה ותרן "האומר הקב"והלא ? לומר כן

  ?כוונת אותו קדוש וטהור

, ע"ק רבי חנוך צבי הכהן מבענדין זי"הגהביאור נפלא בעומק המאמר מבאר 

בדרוש הספד  ,"יכהן פאר"בספרו  ,ע"זי" שפת אמת"ק בעל ה"הגהחתנו של 

  : וכך הם תוכן דבריו, ע"זי" חפץ חיים"הכהן הגדול בעל השנשא על 

הלבישהו "או " לבוש כמותו"שכל הדין שאומרים לעשיר , כי הנה זה דבר ברור

במלבושו לעומת " מבויש"ו" מבוזה"לא נאמר אלא כשהעני מרגיש , "כמותך

ולפיכך , שאז צריכים בית דין לדאוג שלא יסתתמו טענותיו, מלבושו של העשיר

יצוייר שיכנס  אבל לוּ ". הלבישהו כמותך"או " לבוש כמותו"מורין הם לעשיר 

עוד מתגאה שיש לו  –ואדרבה , עני לבית הדין ואינו מתבייש כלל בבגדו

שהרי לא יסתתמו , בודאי שאין העשיר מחוייב להלבישו כמוהו... 'נאה'מלבוש 

  ...כאלו לפי דעתו" מכובדים"טענותיו במלבושים 

לּו מגיע האדם לבית דינו של , והנה כן הדבר ממש במלבושי החטאים שלנו

ורוצה שתבלענו האדמה ולא יעמוד , ה והוא מתבייש במלבושיו"הקב

ה "או אז נוהג עמו הקב, במלבושים מגואלים שכאלו לעומת מלבושיו יתברך

שהרי הבושה של אותו אדם במלבושיו , "הלבישהו כמותך"כמידת הדין של 

כל העושה דבר עבירה ) ב, ברכות יב(כדאיתא בגמרא , היא תשובה שלימה

  . ע מפאנו את דבריו"ושפיר אמר הרמ. בו מוחלים לו על כל עוונותיו ומתבייש

או אז , ואולי עוד מתגאה בהם, אולם אם כשמגיע לדין עדיין נח לו בבגדיו

הלבישהו "שהרי אין צריך לנהוג עמו בדינא ד, ה כדת וכהלכה"מענישו הקב

, טויש לנהוג עמו בכל חומרת הדין והמשפ, שהרי נח לו בבגדיו, "כמותך

  .  מלך במשפט יעמיד ארץ) ד, משלי כט(כדכתיב 

, "הצדקה ולנו בושת הפנים' לך ה"לכן פותחים את אמירת הסליחות במילים 

הוא חייב להלבין , וממילא, ה שאנו בושים במעשינו"בכדי להראות להקב

  ...חטאינו כשלג וכצמר
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