
חא  נ הנ ה שאר | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
ראש השנה תשע"ח

לרמז  קולות,  מג'  כלולים  השברים  זה  מטעם  כי 

במשנה  ששנינו  מה  הוא  העוונות  כל  ששורש 

)אבות פ"ד מכ"א(: "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין 

את האדם מן העולם"[.

"תרועה",  קול  להשמיע  היא  כך  על  והעצה 

"ילולי  שלפי המבואר בגמרא )שם( היא קול של 

זה  קצרים  קולות  ומשמיע  הבוכה  כאדם  יליל", 

ויוריד  דהיינו שיעשה תשובה שלימה  זה,  אחר 

זה  ידי  ועל  בה',  מרד  אשר  על  דמעות  נחלי 

יזכה לתקן את נפשו כפי שהיתה בראשונה בלי 

של  האחרון  הקול  רומז  כך  על  אשר  פגם,  שום 

התשובה  בזכות  כי  חלק,  קול  שהוא  "תקיעה" 

חוזרת הנפש לקדמותה נקיה וטהורה בלי שום 

פגם עכדה"ק.

תשובה  )שבת  משמואל"  ב"שם  מבואר  והנה 

שנת תר"פ( בשם אביו הגה"ק בעל "אבני נזר" זי"ע, 

בשופר  השנה  בראש  תוקעים  שאנו  ידי  על  כי 

למטה, אנו מעוררים בכך שיתקע הקב"ה כביכול 

בשופר למעלה, ועל כך תיקן רבי אמנון ממגנצא 

וקול  יתקע,  גדול  "ובשופר  תוקף(:  ונתנה  )בפיוט 

דממה דקה ישמע, ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה 

צבא  על  לפקוד  הדין,  יום  הנה  ויאמרו  יאחזון, 

מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין, וכל באי עולם 

יעברון לפניך כבני מרון". נמצינו למדים מזה, כי 

תקיעה  בקולות  למטה  השופר  תקיעת  תכלית 

שברים תרועה תקיעה, היא כדי שהקב"ה יתקע 

בשמים בקולות הללו לעורר אותנו בתשובה.

הרמב"ם  דברי  את  נצרף  כאשר  כן  כי  הנה 

עבודת  להבין  נשכיל  הקדוש,  השל"ה  דברי  עם 

שומעים  שאנו  בשעה  עלינו  המוטלת  הקודש 

השנה,  בראש  התוקע  מבעל  הללו  הקולות  את 

לחדד את השמיעה הרוחנית של הנשמה לשמוע 

את קול ה' חוצב להבות אש, התוקע בשופר מן 

השמים בקולות הללו ומתחנן אלינו בדברי קדשו 

ונרדמים  משנתכם  ישינים  "עורו  הרמב"ם:  של 

וחזרו  במעשיכם  וחפשו  מתרדמתכם  הקיצו 

בתשובה וזכרו בוראכם".

שהתכוון לתקוע לשם מצוה להוציא אחרים ידי 

חובתן בקיום המצוה.

מה  העבודה,  בדרך  להתבונן  ראוי  כן  כי  הנה 

הם הדברים שאנו צריכים לשמוע ולהתעורר מקול 

השופר הממלא את כל חלל בית הכנסת. ויש ללמוד 

הביאור על כך ממשנתו הטהורה של הפוסק הגדול 

הרמב"ם, שמבאר ענין זה לא בהלכות שופר אלא 

בהלכות תשובה )פרק ג הלכה ד(:

השנה  בראש  שופר  שתקיעת  פי  על  "אף 

ישינים  עורו  כלומר  בו,  יש  רמז  הכתוב,  גזירת 

וחפשו  מתרדמתכם,  הקיצו  ונרדמים  משנתכם 

אלו  בוראכם.  וזכרו  בתשובה  וחזרו  במעשיכם 

כל  ושוגים  הזמן,  בהבלי  האמת  את  השוכחים 

יציל,  ולא  יועיל  לא  אשר  וריק  בהבל  שנתם 

ומעלליכם,  דרכיכם  והטיבו  לנפשותיכם  הביטו 

ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר 

לא טובה".

 ביאוח קולוה נ ופח: 
הקישנ  בחים החושנ הקישנ

ויש להוסיף תבלין לבאר דברי הרמב"ם, על 

)מסכת  הקדוש  השל"ה  מדברי  שלמדנו  מה  פי 

ביאור,  תוספת  בקצת  ג(  אות  אור  תורה  השנה  ראש 

השופר:  של  הקולות  משמעות  על  נפלא  רמז 

רמז  בהם  שיש  תקיעה,  תרועה  שברים  תקיעה 

ברור על מצות תשובה, המתקנת את נפש האדם 

ומחדשת אותה כבראשונה, שכן הקול הראשון 

הפסקות,  שום  בלי  חלק  קול  שהוא  "תקיעה" 

הוא רמז על לידתו של אדם בעולם הזה כאשר 

הנפש היא עדיין נקיה וטהורה בלי שום פגם.

הוא  הרי  ח"ו  חוטא  כשהוא  כך  אחר  אולם 

כפי  אשר  "שברים",  קולות  בבחינת  משתנה 

"גנוחי  של  קול  הוא  לג:(  )ר"ה  בגמרא  המבואר 

גנח", כאדם שמתאנח על כאבים שיש לו בגוף, 

חולה  בהיותה  "שברים"  הנפש  מקבלת  כך 

ופגומה על ידי החטאים והעוונות. ]ויש להוסיף 

עלינו  הבא  החדשה  השנה  ראש  לקראת 

לטובה, שנת ה' אלפים תשע"ח לבריאת העולם, 

תקיעת  במצות  להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר 

שופר, שהיא הנקודה המרכזית בעבודת הקודש 

שכתוב  כמו  השנה,  בראש  ישראל  כלל  של 

השביעי  "ובחודש  כט-א(:  )במדבר  פנחס  בפרשת 

באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת 

עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם".

)ראש  פה  לנו בתורה שבעל  גילו  ז"ל  חכמינו 

"יום  רק  נזכר  שבכתוב  הגם  כי  לד.(,  לג:,  השנה 

בגזירה  למדנו  זה  כל  עם  לכם",  יהיה  תרועה 

השנה  בראש  הנאמר  השביעי"  "בחודש  שוה 

שצריך  ביובל,  הנאמר  השביעי"  מ"בחודש 

לתקוע לא רק קול "תרועה", אלא קולות תשר"ת 

- תקיעה שברים תרועה תקיעה. הנה כי כן צריך 

ביאור לשם מה בחר הקב"ה להזכיר רק את קול 

תרועה: "יום תרועה יהיה לכם". 

 אשוחו י יהים מ ההכם 
והחדמים נקיצו מהחדמהכםא

מה  פי  על  זה  ענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

רק  הוא  המצוה  עיקר  כי  הפוסקים,  שהוכיחו 

"לשמוע" את קול השופר, ואילו התקיעה היא רק 

הכשר מצוה כדי שיוכל לשמוע את קול השופר, 

"אשר  שופר:  מצות  על  לברך  צריך  זה  ומטעם 

קדשנו במצוותיו וצונו 'לשמוע' קול שופר", כמו 

"וקודם שיתקע  שכתב ה"טור" )או"ח סימן תקפה(: 

דלאו  'לתקוע',  ולא  שופר  קול  'לשמוע'  יברך 

)ר"ה  בתקיעה תליא מילתא אלא בשומע, כדתנן 

כז:( התוקע לתוך הבור כו' ]ולא שמע כי אם קול 

הברה[ לא יצא".

וכן כתב הרמב"ם )הלכות שופר פ"א ה"א(: "מצות 

בראש  השופר  תרועת  'לשמוע'  תורה  של  עשה 

אלא  לכם".  יהיה  תרועה  יום  שנאמר  השנה, 

שאי אפשר לקיים מצות שמיעת קול שופר, רק 

תוקע,  מבעל  השופר  קול  את  ששמעו  בתנאי 

 קול נ’ רוצב לנבוה א  “ַאֶיָּכנא
מנדנד ברללו  ל שולם בחא  נ הנ
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ומלביש  מבקש  הקב"ה  זו  נפלאה  בקשה 

תרועה  שברים  תקיעה  השופר:  קולות  ידי  על 

הייתם  בעולם  אתכם  כשבראתי  בני,  תקיעה. 

נקיים וטהורים בלי שום פגם בבחינת "תקיעה", 

בבחינת  בנפש  ופגמתם  חטאתם  כך  אחר  והנה 

לא  עדיין  "תרועה",  נא  זכרו  אולם  "שברים". 

של  בקולות  תשובה  ידי  על  הכל  לתקן  מאוחר 

שתהיו  לכם  מבטיח  אני  זה  ידי  ועל  יליל,  ילולי 

קול   - "תקיעה"  בבחינת  וטהורים  נקיים  שוב 

פשוט וחלק בלי שום פגם.

אא חי נשם יודשי החושנא

הקב"ה  שבחר  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

להגדיר את העבודה בראש השנה: "יום תרועה יהיה 

בראש  שתוקעים  הקולות  מכל  הזכיר  ולא  לכם", 

השנה רק את הקול של התרועה, ללמדנו כי עיקר 

העבודה המוטלת עלינו ביום גדול זה, הוא לעשות 

תשובה בבחינת "תרועה" שהיא קול של ילולי יליל, 

ועל  שחטאנו,  מה  כל  על  שליש  בדמעות  לבכות 

התקיעה  בבחינת  נפשנו  את  הקב"ה  יטהר  זה  ידי 

השניה שהיא קול חלק בלי שום פגם. 

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה דברי נעים 

בשבח  שדיבר  ע"ה,  המלך  דוד  ישראל  זמירות 

"אשרי  )תהלים פט-טז(:  קיום מצות תקיעת שופר 

יהלכון". דרשו  פניך  ה' באור  יודעי תרועה  העם 

על כך חכמינו ז"ל במדרש )ויק"ר כט-ד(:

אין  וכי  תרועה,  יודעי  העם  אשרי  "כתיב 

יש  קרנות  כמה  להריע,  יודעים  העולם  אומות 

יש  סלפירגסי  כמה  להם,  יש  בוקינוס  כמה  להן, 

להם, ואמרת אשרי העם יודעי, אלא שהן מכירין 

מכסא  עומד  והוא  בתרועה,  בוראם  את  לפתות 

רחמים,  עליהם  ומתמלא  רחמים  לכסא  הדין 

אימתי  רחמים,  למדת  הדין  מדת  להם  והופך 

בחודש השביעי".

המלך  דוד  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

בגמרא  כמבואר  תשובה  של  עולה  שהקים 

אפילו  כי  ישראל,  את  לשבח  התכוון  טז:(  )מו"ק 

כשהם חוטאים ח"ו וגורמים פגם לנפש בבחינת 

שיודעים   - תרועה"  "יודעי  הם  הרי  "שברים", 

לרצות את בוראם בתשובה שלימה בקול של בכי 

מכירין  "שהן  המדרש:  שביאר  וזהו  יליל.  וילולי 

מכסא  עומד  והוא  בתרועה,  בוראם  את  לפתות 

הדין לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים".

בחא  נ הנ רטאו כל נה מוה 
באכילה שץ נדשה

שאת  ביתר  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

קול ה' חוצב להבות אש, קול ה' המתלבש בקול 

"עורו  בתשובה:  האדם  את  לעורר  כדי  השופר 

רבינו  פי מה שביאר  וכו', על  ישינים משנתכם" 

נסים בפירושו על הגמרא )ר"ה טז.( הטעם שראש 

ביום  כי  עולם,  באי  לכל  הדין  יום  הוא  השנה 

שלא  נצטווה  ביום  ובו  הראשון,  אדם  נברא  זה 

לאכול מעץ הדעת, ובו ביום חטא, ובו ביום חזר 

)פסקא  בפסיקתא  כמבואר  זכאי,  ויצא  בתשובה 

כג( וכן מבואר במדרש )ויק"ר כט א(:

בשם  תני  לחודש...  באחד  השביעי  "בחודש 

רבי אליעזר בכ"ה באלול נברא העולם... נמצאת 

אתה אומר ביום ראש השנה בשעה ראשונה עלה 

השרת,  מלאכי  עם  נתייעץ  בשניה  במחשבה, 

בשלישי כנס עפרו, ברביעי גבלו, בחמישי רקמו, 

נשמה,  בו  נפח  בשביעי  גולם,  עשאו  בששי 

בשמיני הכניסו לגן, בתשיעי נצטוה, בעשירי עבר, 

באחד עשר נידון, בשנים עשר יצא בדימוס. אמר 

הקב"ה לאדם, זה סימן לבניך כשם שעמדת לפני 

בניך  עתידין  כך  בדימוס,  ויצאת  הזה  היום  בדין 

לפני בדימוס,  ויוצאין  זה  ביום  בדין  לפני  לעמוד 

אימתי בחדש השביעי באחד לחדש".

ויש להרחיב בביאור דברי המדרש שהביא הר"ן, 

שכל  הקדושים  הספרים  בכל  שמבואר  מה  פי  על 

בעץ  כשחטאו  וחוה  באדם  כלולות  היו  הנשמות 

הדעת  עץ  בחטא  שהרי  לכך  ברורה  וראיה  הדעת. 

הדורות,  כל  סוף  עד  הנבראים  כל  על  מיתה  נגזרה 

ורע  טוב  הדעת  "ומעץ  ב-יז(:  )בראשית  שכתוב  כמו 

תמות",  מות  ממנו  אכלך  ביום  כי  ממנו  תאכל  לא 

אחד  כל  על  מוטלת  החובה  כי  להבין  נשכיל  ומזה 

מישראל לתקן את חלקו בחטא עץ הדעת.

כך  על  הנפלאים  מהמקורות  אחד  והנה 

ב"ספר הלקוטים" לרבינו האריז"ל )פרשת האזינו(, 

כי אדם הראשון לא חטא בעץ הדעת מצד עצמו, 

כי אם מצד כל הנשמות שהיו כלולות בו:

"סיבת חטאו של אדם הראשון היתה, בסיבת 

מהם  ומין,  מין  מכל  בו  כלולים  שהיו  הנשמות 

צדיקים מהם רשעים, מהם גזלנים מהם גרגרנים, 

היה  לא  כן  אם  העץ.  מן  לאכול  נתאוה  ומצידם 

זאת  כל  ועם  כי אם בסיבתם,  כך חטא  כל  מצדו 

לעולם,  נצחי  היה  החטא  לולי  כי  תשובה,  עשה 

ובחטאו נאמר לו כי ביום אכלך מות תמות".

בשם  הר"ן  דברי  היטב  מבוארים  מעתה 

יום הדין  כי הטעם שראש השנה הוא  המדרש, 

לכל באי עולם, הוא משום שאדם הראשון נברא 

בראש השנה וחטא ביום זה באוכלו מעץ הדעת, 

מיתה,  עליו  ונגזרה  זה  ביום  אותו  דן  והקב"ה 

ג-יט(:  )בראשית  לפרנסתו  שיעמול  עליו  נגזר  וגם 

"בזיעת אפיך תאכל לחם".

הוא  הדעת  עץ  שחטא  מאחר  כן  כי  הנה 

כלולים  שהיו  הנבראים  כל  של  החטא  בעצם 

אותו  שוב  מתעורר  זה  ביום  שנה  בכל  לכן  בו, 

עדיין  הוא  אם  ואחד  אחד  כל  לבדוק  הדין,  יום 

ממשיך באותו מרד כנגד ציווי הבורא עולם, כי 

אז ח"ו נגזרים עליו גזירת מיתה וקושי הפרנסה 

הוא  אם  אולם  הראשון,  אדם  על  שנגזרו  כמו 

כי אז הקב"ה  ומתקן את דרכיו,  עושה תשובה 

סולח לו כמו שסלח לאדם הראשון והאריך את 

חייו שלא ימות באותו יום.

 קחיאה נקבאנ אאיכנא
 בהוחה נאההיאא ונגחאא זיאש

באכילתם  וחוה  אדם  שחטאו  אחרי  והנה 

"וישמעו את קול ה'  מעץ הדעת כתוב )שם ג-ח(: 

האדם  ויתחבא  היום  לרוח  בגן  מתהלך  אלקים 

ה'  ויקרא  הגן,  עץ  בתוך  אלקים  ה'  מפני  ואשתו 

אלקים אל האדם ויאמר לו איכה". ופירש רש”י: 

בדברים,  עמו  ליכנס  אלא  הוא,  היכן  היה  "יודע 

שלא יהא נבהל להשיב אם יענישהו פתאום".

שניאור  רבי  הגה"ק  שאמר  מה  ידוע  אמנם 

זלמן זי"ע בעל ה"תניא" ביאור נשגב על שאלתו 

הלשינו  כאשר  זה  היה  "איכה".  הקב"ה  של 

 קול נ' רוצב לנבוה א  יוצא מנ ופח בדבחי נחמבאם:
אשוחו י יהים מ ההכם והחדמים נקיצו מהחדמהכםא

  ל”נ נקדו : נהקישנ קול בלי פגם, נ בחים נפגם,
נהחושנ נה ובנ,  וב הקישנ קול בלי פגם

 “א חי נשם יודשי החושנ” -  יודשים לפהוה אה בוחאם
בקול החושנ ילולי יליל  נוא ה ובנ של נרטאים

 חא  נ הנ נוא יום נדין לכל באי שולם  נ ההפו
באוהו יום במחד נחא ון כהגד נקב”נ ברטא שץ נדשה
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המלכות,  תחת  בסתר  חותר  שהוא  אויביו  עליו 

הבירה.  בפטרבורג  הסוהר  בבית  אותו  וסגרו 

זלמן  שניאור  רבי  את  שחקר  הראשי  החוקר 

בסעיפי האשמה שהעלילו עליו, היה גוי מלומד 

ועד  הרב,  של  מחכמתו  עמוקות  שהתרשם 

במלכות,  מורד  עומד  לא  לפניו  כי  הבין  מהרה 

אלא אדם גדול מלומד ובקי בכל התורה.

החוקר בהיותו בקי בתנ"ך המתין להזדמנות 

שאלה  זלמן  שניאור  רבי  את  ושאל  מתאימה, 

מה  לו  לפרש  שיאות  רב,  זמן  במוחו  שמנקרת 

את  שאל  שהקב"ה  בראשית  בפרשת  שכתוב 

וכי לא  ועל כך התפלא,  "איכה",  אדם הראשון: 

והוסיף  הראשון.  אדם  נמצא  היכן  הקב"ה  ידע 

כדי  כן  שאמר  רש"י  שפירש  מה  מכיר  הוא  כי 

מכך  נוחה  דעתו  אין  אך  בדברים,  עמו  להיכנס 

והוא מחפש פירש אחר שיניח את דעתו.

חוצב  בקול  זלמן  שניאור  רבי  לו  הסביר 

את  לשאול  התכוון  לא  הקב”ה  כי  אש,  להבות 

אדם הראשון "איכה", היכן אתה נמצא בגופך כי 

אותו  לעורר  התכוון  אלא  עיניו,  מנגד  נסתר  אין 

בתשובה באומרו "איכה" - ראה נא ראה איה אתה 

המעלות  ברום  היית  אתמול  רק  בעולם,  נמצא 

כמבואר בגמרא )סנהדרין נט:(: "אדם הראשון מיסב 

בשר  לו  צולין  השרת  מלאכי  והיו  היה,  עדן  בגן 

מצות  על  שעברת  עתה  והנה  יין",  לו  ומסננין 

עמיקתא,  לבירא  רמא  מאיגרא  נפלת  בוראך 

נגזרה עליך מיתה ואיבדת את כל מעלותיך.

הקב"ה  ששאל  זו  שאלה  כי  עוד  והוסיף 

אדם  כל  את  הקב"ה  שואל  הראשון,  אדם  את 

בעולם: "איכה" - גיוואלד וואו ביסטו ]אוי, היכן 

אתה[, התבונן נא מהו המצב שלך בעולם, האם 

עליך.  הקב"ה  שהטיל  החובות  את  כבר  מילאת 

אצל  ופעל  מהדברים  מאד  התרשם  החוקר 

לא  כזה  גדול  המלכות לשחררו, בטענה שאדם 

יתכן שיחתור תחת המלכות.

ברצוני להעיר כי באמונתנו הגדולה, שאבירי 

הגר"א  בראשם  והחסידים,  המתנגדים  התורה 

ובעל ה"תניא" זי"ע, כבר השלימו ביניהם בעולם 

בראותי  רב  שלל  כמוצא  שמחתי  אמת,  שכולו 

שגם הגאון הקדוש מווילנא זי"ע מפרש כן פסוק 

ה'  "ויקרא  בראשית(:  )פרשת  אליהו"  ב"אדרת  זה 

אלקים אל האדם, הקריאה היתה כי אם להיכנס 

התבונן  פירוש,  איכה,  לו  ויאמר  בדברים.  עמו 

בעצמך איך נפלת ממעלתך, איה מדרגתך".

 קול נ' מהלב  בקול נ ופח
 ו ואל אאיכנא

הקדושים,  הספרים  בכל  זאת  מודעת  והנה 

הקולות  כל  כך  סוף  אין  הוא  שהקב"ה  כמו  כי 

למדים  אנו  זה  דבר  נצחיים,  הם  שלו  והדיבורים 

"את  ה-יט(:  )דברים  ואתחנן  בפרשת  שכתוב  ממה 

ה' אל כל קהלכם בהר מתוך  הדברים האלה דיבר 

ופירש  יסף".  ולא  גדול  קול  והערפל  הענן  האש 

"קל רב ולא פסק". והיינו  רש"י כפירוש התרגום: 

ואינו  ותמידי  נצחי  הוא  הקב"ה  של  דיבורו  כי 

נפסק לרגע.

ששאל  זו  שאלה  כי  להבין  נשכיל  זה  לפי 

להבות  חוצב  בקול  הראשון  אדם  את  הקב"ה 

הדעת  בעץ  שחטא  אחרי  השנה,  בראש  אש 

ראה  נא  ראה   - "איכה"  בתשובה:  לעוררו  כדי 

מהדהדת  זו  שאלה  ברוחניות,  נמצא  אתה  איה 

בחללו של עולם בלי הרף, ובפרט בראש השנה 

ביום שכל הנשמות שהיו כלולות באדם הראשון 

מרדו בה' ואכלו מעץ הדעת, שואל הקב"ה את 

אתה  איפה   - "איכה"  מאתנו:  ואחד  אחד  כל 

נמצא בעולם, בדוק נא האם אתה ממלא כראוי 

את התפקיד שלמענו נשלחת לעולם הזה.

השופר:  קולות  את  נשמע  כאשר  כן  כי  הנה 

חושינו  את  נחדד  תקיעה,  תרועה  שברים  תקיעה 

בקול  המתלבש  ה'  קול  את  לשמוע  הרוחניים 

המהדהד  אש  להבות  חוצב  בקול  וזועק  השופר, 

של  פירושו  פי  על  "איכה"  עולם:  של  בחללו 

"עורו  הזמן:  מתרדמת  אותנו  לעורר  הרמב"ם, 

ישינים משנתכם ונרדמים  הקיצו מתרדמתכם".

זאת ועוד כלול בתוך זעקת הכאב של הקב"ה 

על פי פירושו של השל"ה  "איכה"  בקול השופר 

לבירא  רמא  מאיגרא  נפלת  איך  ראה  הקדוש, 

בבחינת  ונקי  זך  אותך  בראתי  שהרי  עמיקתא, 

חטאת  והנה  פגם,  שום  בלי  חלק  קול  "תקיעה" 

והעצה  "שברים",  בבחינת  הנפש  את  ופגמת 

"תרועה"  בבחינת  היא שנחזור בתשובה  כך  על 

בקול של ילולי יליל, ועל ידי זה נזכה שוב להיות 

בבחינת "תקיעה" קול חלק בלי פגם.

 ד' אוהיוה איכאנ 
ד' היקוהים של נרטא

שלחן  על  נעלה  הבה  השנה  ראש  לכבוד 

מה  על  נאה  פרפרת  לומר  בדבש,  תפוח  מלכים 

שבחר הקב"ה לעורר את אדם הראשון בתשובה 

רמז  הללו  אותיות  בד'  כי  איכ"ה,  אחת  במילה 

לעשות  צריך  שהחוטא  תיקונים  ד'  על  הקב"ה 

כדי לתקן מה שחטא:

אל"ף של איכ"ה הוא רמז על לימוד התורה, 

כמו שדרשו בגמרא )שבת קד.(: "אל"ף בי"ת - אלף 

תורה".  למוד   - בינה  "אלף  רש"י:  ופירש  בינה". 

כי התורה היא תבלין כנגד היצר הרע, כמבואר 

"בני  בגמרא )קידושין ל:( שהקב"ה אמר לישראל: 

ואם  תבלין,  תורה  לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי 

אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו".

אחרי  שכתוב  מה  פי  על  תבלין  להוסיף  ויש 

שחטאו אדם וחוה )בראשית ג-ח(: "ויתחבא האדם 

ופירש  הגן".  עץ  בתוך  אלקים  ה'  מפני  ואשתו 

ב"תפארת שלמה" כי אחרי שנפלו ברשת הנחש 

יכולים  שהם  להבין  השכילו  הרע,  היצר  הוא 

התורה,  פרשיות  ג"ן  בתוך  רק  ממנו  להתחבא 

)פרשת  הנעלם  במדרש  הקדוש  בזוהר  כמבואר 

וירא קד:( שיש נ"ג פרשיות בתורה. ]ראה ב"דבש 

ביאור החשבון[.  ג(  אות  פ  )מערכת  לפי" להחיד"א 

והנה הדברים בלשון קדשו:

וגו',  מתהלך  אלהים  ה'  קול  את  "וישמעו 

לו  ויקרא  הגן,  עץ  בתוך  ואשתו  האדם  ויתחבא 

ואחבא.  אנכי  עירום  כי  ואירא  וגו'  איכה  ויאמר 

העץ  המן  אתה  עירום  כי  לך  הגיד  מי  ויאמר 

ההרגש  אכלת.  ממנו  אכל  לבלתי  צויתיך  אשר 

בפסוקים הללו מבואר בראשונים.

ז"ל  מאמרם  דרך  על  הענין  בפירוש  והנראה 

שגנב  גנב,  הראשון  לאדם  שקראו  טו-ז(,  )ב"ר 

מעץ הדעת. לכך ויתחבא, כי כאשר הבין האדם 

 בכל חא  נ הנ כ רטאהו ירד שם אדם נחא ון
בשץ נדשה, מנדנד ברלל נשולם  אלה נקב”נ “איכנ”

 בשל נההיא ונגח”א:  אלה נקב”נ לאדם נחא ון
“איכנ” - איך הפלה מאיגחא חמא לביחא שמיקהא

 ד’ אוהיוה איכ”נ היקון נרטא: אל”ף לימוד נהוחנ.
י’ שהונ. כ”ף ידו להה צדקנ. נ’ פהורנ לקבל בה ובנ

 אוהיוה איכ”נ: א’ חא  נ הנ. י’ ש חה ימי נה ובנ.
כ’ כ’יפוח. נ’ רג נסוכוה, צוחה נסוכנ כאוה נ’
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צדקה,  מצות  על  רמז  הוא  איכ"ה  של  כ"ף 

שהיא  לעניים,  צדקה  לתת  ידו  כף  את  שיפתח 

)דניאל  שכתוב  כמו  העוונות,  לכפרת  סגולה 

סגולה  היא  וכן  פרוק".  בצדקה  "וחטאך  ד-כד(: 

"וצדקה  י-ב(:  )משלי  שכתוב  כמו  ממות  להינצל 

"ונתנה  בתפלת  אומרים  אנו  וכן  ממות".  תציל 

תוקף" לימים הנוראים: "ותשובה ותפלה וצדקה 

מעבירין את רוע הגזירה".

ה"א של איכ"ה היא רמז שיתקן את עוונותיו 

בגמרא  כמבואר  ה',  באות  הרמוזה  בתשובה 

)מנחות כט:( שהעולם הזה נברא באות ה' הפתוחה 

מלמטה, לרמז שכל מי שאינו נזהר יוכל בקלות 

השמאלית  הרגל  אולם  תחתית.  בשאול  ליפול 

של האות ה' תלויה, ויש פתח פתוח בין רגל הה' 

לגגה, לרמז שאם יחזור בתשובה מכניסים אותו 

בפתח העליון שבין רגל הה' ובין גגה. וזהו הרמז 

הרי  ה',  תשוב  אותיות  שהיא  תשוב"ה  במילת 

מבואר כי אות ה' היא רמז על תשובה. 

 אוהיוה איכאנ חמז של נימים
 מחא  נ הנ שד  מיהי שצחה 

רחש לבי דבר טוב לבאר מה שאמר הקב"ה 

על  בכך  לו  לרמז  כדי  "איכה",  הראשון  לאדם 

עץ  חטא  לתקן  המסוגלים  הנוראים  הימים 

הקדמה  שלמדנו  פי  על  בזה  והענין  הדעת. 

האריז"ל  רבינו  של  הטהורה  ממשנתו  יקרה 

כי  ג(,  דרוש  סוכות  א,  דרוש  )ר"ה  הכונות"  ב"שער 

ימי  עשרת  השנה,  מראש  החל  הימים  כ"א  כל 

התשובה, יום הכיפורים, שבעת ימי חג הסוכות 

רבה, הם שרשרת אחת  המסתיימים בהושענא 

של עבודת ה' ותיקונים, לתקן בהם מה שחטאו 

בו  כלולות  שהיו  הנשמות  וכל  הראשון  אדם 

כשאכלו מעץ הדעת בראש השנה.

הללו  ימים  בכ"א  התיקון  גמר  אחרי  והנה 

בהושענא רבה, נתן לנו הקב"ה יום מיוחד שמיני 

כמו  ישראל,  עם  הקב"ה  מתייחד  שבו  עצרת, 

שכתוב )במדבר כט לה(: "ביום השמיני עצרת תהיה 

והקרבתם  תעשו,  לא  עבודה  מלאכת  כל  לכם 

אחד".  איל  אחד  פר  לה'  ניחוח  ריח  אשה  עולה 

ופירש רש"י: "פר יחידי למה, כנגד אומה יחידה. 

לי  עשו  לעבדיו  שאמר  ודם  בשר  למלך  משל 

סעודה גדולה, ליום אחרון אמר לאוהבו, עשו לי 

סעודה קטנה כדי שאהנה ממך".

בפסוק  טוב  רמז  מבואר  הקדושים  בספרים 

תכלית  כלומר  לישראל".  טוב  "אך  עג-א(:  )תהלים 

היא  ימים מראש השנה עד הושענא רבה,  א"ך 

לתקן את ישראל שיהיו רק בבחינת טוב. וזהו גם 

שמח".  אך  "והיית  טז-טו(:  )דברים  הפסוק  רמז  כן 

של  ימים  כ"א  על  רמז  שהוא  בחיי  רבינו  וביאר 

חג  ימי  שבעת  אחרי  עד  השנה  מראש  תשרי 

הסוכות, ולפי האמור הרמז בזה כי בימים הללו 

ורע  טוב  הדעת  עת  של  החטא  את  לתקן  צריך 

שנהיה רק בבחינת טוב.

לפי זה יש לומר כי זהו שרמז הקב"ה לאדם 

על התיקון שיוכל לתקן  איכ"ה  הראשון בתיבת 

על  רמז  היא  א'  האות  כיצד,  הא  הללו.  בימים 

ראש השנה שהוא יום א' בשנה החדשה. האות 

מראש  התשובה  ימי  עשרת  על  רמז  היא  י' 

היא רמז על  כ'  יום הכיפורים. האות  השנה עד 

ימי  שבעת  על  רמז  היא  ה'  האות  כ'יפור.  יום 

ו:(  )סוכה  חג הסוכות, על פי מה ששנינו בגמרא 

שתים  רבנן  "תנו  הסוכה:  דפנות  בענין  להלכה 

כהלכתן ושלישית אפילו טפח".

)אופן  ואתחנן  על  עמוקות"  ה"מגלה  וכתבו 

רלב(, ה"סמיכת חכמים" )הקדמה( והשל"ה הקדוש 

)מסכת סוכה(, כי הסוכה היא בצורת אות ה' שיש 

בה שתי דפנות שלימות, והדופן השלישית רגל 

ה' היא בבחינת טפח עכדה"ק. הנה כי כן  האות 

בעץ  שחטא  הראשון  לאדם  הקב"ה  שרמז  זהו 

"איכה", כי בימים אלו מראש השנה עד  הדעת: 

יהיה לך תיקון  איכ"ה  סוף חג הסוכות שסימנם 

לחטא עץ הדעת.  

ידוע מה שאמרו חכמינו ז"ל )יומא פו:(: "גדולה 

תשובה שמקרבת את הגאולה". נמצא כי על ידי 

שנקיים בשלימות את מצות היום בראש השנה: 

"יום תרועה יהיה לכם", לחזור בתשובה שלימה 

בבחינת "תרועה", נזכה לקרב את הגאולה בקול 

שכתוב  כמו  התרועה,  אחרי  הבא  "תקיעה" 

בשופר  יתקע  ההוא  ביום  "והיה  כז-יג(:  )ישעיה 

גדול, ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ 

בירושלים",  הקודש  בהר  לה'  והשתחוו  מצרים, 

במהרה בימינו אמן.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

בשורה טובה לתושבי ארץ ישראל
 החל מהשבוע ניתן לקבל את העלון בצורה מודפסת עד לבית, דרך מיזם "פרינט מייל".
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בעצמו שחטא מאד, כי ראה הנחש כרוך אחריו, 

ורע עליו המעשה כמו שכתוב )בראשית ג-ז( וידעו 

כי עירומים הם - ערומים מכל מצוה ומכל טובה, 

לכך ויתחבא בתוך עץ הגן, היא התורה על שם ג"ן 

פרשיות לתורה כמבואר בזוהר הקדוש, והתחבא 

בתורה להימלט מזוהמת הנחש".

נפל  הראשון  שאדם  מזה  למדים  נמצינו 

השגתו  בגודל  השיג  כי  הקדמוני,  הנחש  ברשת 

שהיה  עד  כראוי,  בתורה  עסק  לא  ערכו  שלפי 

פרשיות  ג"ן  בתוך  הנחש  מן  להתחבא  צריך 

ממה  כן,  שלמד  לומר  יש  האמור  ולפי  התורה. 

שרמז לו הקב"ה באות אל"ף של איכ"ה שיעסוק 

בתורה בבחינת אל"ף בינה. 

יו"ד של איכ"ה הוא רמז למדת ענוה, כמבואר 

במדרש אותיות דרבי עקיבא )דף כח טור ג(: "יו"ד 

מפני מה הוא קטן מכל האותיות, מפני שכל מי 

גסות  בו  ואין  הזה  בעולם  עצמו  מקטין  שהוא 

הרוח, זוכה ונוחל חיי העולם הבא שנברא ביו"ד, 

כי ביה ה' צור עולמים, בה"י  )ישעיה כו-ד(  שנאמר 

נברא העולם הזה, ביו"ד נברא העולם הבא".

היה,  הדעת  עץ  של  החטא  שורש  והנה 

שהצליח הנחש הקדמוני להפיל את אדם וחוה 

יודע  "כי  ג-ד(:  )בראשית  באומרו  הגאוה,  בקליפת 

עיניכם  ונפקחו  ממנו  אכלכם  ביום  כי  אלקים 

רש"י:  ופירש  ורע".  טוב  יודעי  כאלקים  והייתם 

הדברים  עולמות".  יוצרי  כאלקים,  "והייתם 

הנחש,  של  חוצפתו  גדלה  כמה  עד  מבהילים 

להכניס ביצורי כפיו של הקב"ה מחשבת פיגול, 

שהם יכולים להיות כאלקים יוצרי עולמות.

אדם  על  מיתה  הקב"ה  שגזר  הטעם  וזהו 

אחרי  בו  כלולים  שהיו  הנבראים  וכל  הראשון 

החטא, כמו שכתוב )שם ג-יט(: "כי עפר אתה ואל 

כל  שסוף  בזכרו  יתגאה  שלא  כדי  תשוב",  עפר 

אדם למות, וכמו ששנה לנו עקביא בן מהללאל 

את  שמונע  מהדברים  אחד  כי  מ"א(  פ"ג  )אבות 

האדם מלבוא לידי עבירה, הוא שיסתכל שהוא 

התיקון  לכן  ותולעה".  רמה  עפר  "למקום  הולך: 

רוח  ושפלות  ענוה  הוא  הדעת  עץ  חטא  על 

בבחינת אות י' הקטנה מכל האותיות.

 '  לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי
 - נדבת משפחת מהדב הי"ו -


