
 
 פרפראות 

 
 

  הזכות שלימד אברהם אבינו
 שאמר ימחו על קידוש שמךכ

 עמוד י
 

חתשע''האזינו עשי''ת  מפתח ענינים ראש השנה    אעמוד 
 

 בעמוד 
תיקון לחטאו של אדם הראשון ע''י אכילת 

 תפוח בראש השנה 
 

 געמוד 
טעם לאכילת דבש כי בטבע הדבורים אין 

 להם מלך אלא אחד
 

שנה טובה ומתוקה על תפוח טעם לאמירת 
 דייקא

 
תירוץ בקושית התוס' איך לומדים מהפסוק  

 שישראל נמשלו לתפוח
 

 דעמוד 
השתא דאמרת סימנא מילתא האם הוא 

 בירור המזל או גרימת המזל
 

 עמוד ה
 

לנוהגים באכילת  סימנים בשתי הימים של 
 ראש השנה

 
אמירת יה''ר בשם ומלכות רק באכילת תפוח 

 בדבש
 

לת רימון בראש השנה רמז יש על עשיית באכי
 חטא שלא מרצון

 
הכנה לראש השנה מרומז בתפילת לדוד 

 מזמור
 עמוד ו

 
 ביאור על ימים יסדה כמציל מזוטו של ים 

 
 שתמליכוני עליכם לפני שאני אמלוך עליכם  

 

 
ביאור הכתוב וכעסת צרתה ע''ד מעשה שהיה 

 אצל החידושי הרי''ם
 

 עמוד ז
 

שיש להקשות  בפיוט ונתנה  ביאור השאלות
 תוקף

 
 חעמוד 

ביאור הכתוב אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי 
 אין אלהים

 
אני ראשון ואני אחרון ע''ד השפת אמת גם 

 בגימטריא
  

 טעמוד 
ביאור נאה בדרך צחות בפיוט מלך זכור אחוז 

 קרן
 

 ביאור בפיוט, אם תמצה עמק הדין
 

 ד פשעביאור בפיוט באין מליץ יושר מול מגי
 

 ביאור בפיוט   תעבור על פשע ותמחה אשם 
 

 יעמוד 
 קולו של יעקב מבטל את הקטרוג של עשיו

 
לערבב את השטן  י''ל להפוך את השטן 

 מקטגור לסנגור
 

הזכות שלימד אברהם אבינו כשאמר ימחו על 
 קידוש שמך

 
ביאור כפתור ופרח בפיוט ובבן הנעקד ואם 

 כבנים אם כעבדים
 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  ב
 
 

 יאעמוד 
 

ביאור הפסוק  הבן יקיר לי אפרים אם ילד 
 שעשועים

 
 

 יבעמוד 
 ביאור בקושיה מהו איל אחר נאחז בסבך

 
 בירור בכתוב שאמר על הנער ועל אמתך

 
 רמז בכתוב לעלית רגלים

 
רמז בדרך צחות, להתנהגות הישמעלים 

 דהיום
 

 עמוד יג
בקשתה של חנה שהמרירות לא תעבור לבנה 

 שמואל
 

ר את מי שאינם מכוונים עלי נתכוין לפטו
 בתפילתם

 
הכוונה האלוקית בכל אלה היסורים ביאור 

 בעל העקידה כנשר יעיר קנו
 

 האזינו השמים , ותשמע הארץ,
 

 עמוד יד
בעשי''ת נקרא הקב''ה מלך ולא קל, ביאור  

 המהרש''א
 

 הבקשה אחת שיש לבקש 
 בראש השנה

 
 עמוד טו

אשר כנשר יעיר קנו מכוון כנגד סלח נא וגו' כ
 נשאתה לעם הזה

 
 איך אפשר לעשות מעבירה 

 זכות ביאור המהר''ם שיף
 

 עמוד טז
אחת שאלתי ודין ודברים שבין הקב''ה לדוד 

 המלך
 
 
 
 
 

 
 

 
 תיקון לחטאו של אדם הראשון 

  אכילת תפוח בראש השנהע''י 
 

שנברא  ביום(, בע'' ח''סנהדרין  ל) איתא בגמרא
שלא  נצטווה ,תשיעיתבשעה  ,אדם הראשון

בשעה  , סרח עשיריתבשעה  ,לאכול מן האילן
 ראש השנה לילוע''כ,  , וכו' אחת עשרה נידון

 ,היה
 

ראה ריח בני " (,בע'' ט''תענית  כ) איתא בגמרא
אמר רב יהודה  ,כריח שדה אשר ברכו ה'

כריח שמואל בר שילת משמיה דרב  בריה דרב
  ,שדה של תפוחים

 
כריח שדה ד''ה  בע'' ט''תענית  כ) מהרש''אה בכת

במדרשות איתא מה ד עפ''י (,של תפוחים
שנכנס עם יעקב היה  דןען כי ריח גובזוה''ק, 
שאלו  ,כדכתיב וירח את ריח בגדיו ,מהבגדים

  ,כי של אדה"ר היו ,הבגדים עמדו כבר בג"ע
ובגין ההוא  ,כד"א כריח שדה אשר ברכו ה'

 ,ריח דהוה סליק חמדת ליה למיכל מיניה
 ע''כ, 

 
של   , ריחהשדה שהיה ריח א''כ,ואר מב

 ,ם הראשוןאכל אדשממנו  תפוחים
 

ט פסקה ''רבה בראשית פרשה י) איתא במדרש
ויאמר האדם " ב(''י 'בראשית ג)  כתיב (,ב''י

האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ 
 "ואכלתי"אבא בר כהנא  'ר, אמר  "כלווא"

 כלאכלתי ואו ,"ואוכל"אין כתיב כאן אלא 
רבו עד מאוד הפירושים, בתשובה זו  )עוד(,

 שאמר להשי''ת, שנראית אינה הוגנת,
 

 התנצלות ותיקון לחטאהוא ''ל כי אוכל עוד א
 

שאמר  אדה''ר כי כוונת אפשר לומר,לפי זה 
 ,תשובת התנצלות היתה אכלתי ואוכל עוד

 לפי שנצטער על שאכל, 
 
 
אכלתי בחטא, ובכדי לתקן זאת,  על זה אמר,ו

 ,זו השעהבו בזה היוםבכל שנה  ,כל עודאו
 שנה טובה ומתוקה, על התפוח כדי לברך

 תלאכיל נאה טעם ווזה ועי''ז לתקן החטא, 
''ע במדרש המבואר עי) .תפוח בראש השנה

 בליקוטים, הסבר על דברי אדה''ר
 

* * * * * * * 
 
 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  ג
 

 
 בטבע טעם לאכילת דבש כי 

 הדבורים אין להם מלך אלא אחד 
 

 א בטבע הדבורים שאין להם מלך אלא אחדדבר פל
 ולזאת אכילת דבש בר''ה לומר 

 שאין לנו מלך אלא אתה
 
כתב  '(ה הערה א''שער צ) ספר עקידת יצחקב

 , וז''ל, נפלאות הבורא בטבע הדבוריםבעניין 
 

אשר שם  ,פלאות הי"תנומה מאוד גדלו 
אשר הם קטני  ,בחינה זאת בטבע הדבורים

חכמי יודיעו זאת לנו אשר פי ארץ מאוד, כ
  ,הטבע

 
יש ט"ז מאות זכרים הנקראים  ,כי בכל כוורת

וכ' אלף נקבות עקרות  ,בשם )דראהנען(
הקטנות מהם, אשר אין להם הכשרון 
להוליד, הנקראות בשם )ארבייטסביענען( 
בעבור עשותן כל מלאכת עבודה המצטרכת 

 לקיום כלם, 
 

לעשות ממנו  כי הן תמוצנה עסיס הפרחים
לבנות ממנו לשכות  ודונגלמאכל,  שדב

ב מאות או יותר להיות משכן ''י  ,שונות
ולשכות אחרות קטנות  ,לאפרוחי )הדראהנען(

 ,למשכן אפרוחי הדבורים עושי המלאכה
ולשכות ושאר לשכות להניח שם הדבש, 
 אחרות יותר גדולות למשכן המלכה, 

 
 מלכה אחת ויחידה בכל כוורת

 
הגדולה מכל  בה אחתכי בכל כוורת יש רק נק

שאר הדבורים, אשר היא פרה ורבה מאוד, כי 
והיא תלד בכל שנה כ' או ל' אלף ביצים, 

על פיה יצאו ועל הגבירה והמלכה לכולם, 
פיה יבואו, גם המות לא יפריד ביניהם, כי 
במותה ימותו לרוב כולם, או לפחות יתפרדו 

 ויפוצו אנה ואנה, 
 
רת כי אם בכל כוורת לא תוכל להיות שורו

בספר בעל העקידה שער  עכ"ל .מלכה אחת
 .בהערות שם צ''ה

 
שזה טעם  ומר, ללי עפ"י הנ"ל נראה 

 שאין לנו לומר, לאכילת דבש בראש השנה,
ואין לנו  כבטבע הדבורים. אחד, מלך רק 

 מלך אלא אתה.
 

* * * * * * * 
 

 
 
 

  שנה טובה ומתוקה לאמירתטעם 
 דייקא על תפוח

 
בעצי היער כן  כתפוח ' ג'(,רים בשיר השי) כתיב

ופריו דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי 
  ,מתוק לחכי

 
שאומרים שנה טובה  שזה טעם  ,לומר אפשר

 ,דייקא תפוחעל  ומתוקה
 

* * * * * * * 
 

איך לומדים תירוץ בקושית התוס' 
 נמשלו לתפוחשישראל  מהפסוק 

 
אמר רבי חמא  (אע'' ח''שבת פ) איתא בגמרא

 )שיר השירים ב' ג'(, דכתיבמאי  ,רבי חנינאב
  ,", כן דודי בין הבניםכתפוח בעצי היער"
 

מה  ,לומר לך ,למה נמשלו ישראל לתפוח
אף ישראל  ,תפוח זה פריו קודם לעליו

 , הקדימו נעשה לנשמע
 

ל ישראל לתפוח הוא, משום י, כי המשמבואר
 שישראל הקדימו נעשה לנשמע,

 
 קושיית התוספות

 
ד''ה פריו קודם  אע'' ח''שבת פ) תוספות,ה הקשו
בעצי  כתפוח" ,שמביא קרא ,אך תימה ,לעליו(
דבהאי קרא לא  ,"בין הבנים דודיכן  היער

כדכתיב  הקב"האלא  ,נמשלו ישראל לתפוח
דריח " )שיר ז(וקרא  ,"בין הבנים דודיכן "

, עכ''ל הוה ליה לאתויי טפי "אפך כתפוחים
 התוס', 

 
 תוס'קושית הלץ ורית

 
)שיר השירים ו' ג'(,   ם ביאור הכתוביהקדיש ל

הקדמת , שהוא בבחינת "אני לדודי ודודי לי"
" לדודי, "אני אפשר לפרש, וכך נעשה  לנשמע

שהקדמתי אני לעשותו דודי, ע'י קבלת 
לי", וזהו  דודי" משמיעהנעשה, בטרם היה 

 "אני לדודי ודודי לי",  
 

י לדודי הוא בחינת אנ ומכיון דחודש אלול
והוא גם בבחינת  אלול,ודודי לי, שהם ר''ת 

 הקדמת נעשה לנשמע, כמו שפירשנו, לכן 
 
 
 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  ד
 
 

 בסיום חודש אלול, בהגעת ראש השנה
 הקדמת נעשה לנשמע,המרמז  ,אוכלים תפוח

  כדאית בגמרא, לעיל,
 

 אפשר לתרץ את קושית התוס' ובכך 
 

הפסוק השווה את הקב''ה  שהרי, ושהקש
כן בעצי היער  כתפוחשכתוב " לפי ,לתפוח

הם  שישראלאיך אומרים חז''ל " ודודי
  ,לתפוחשהושוו 

 
כי במה שהקדימו ישראל  ,על זה יש לומר

 נעשה,  המרמז על הקדמת "אני לדודי"
   שאמרו ישראל,

 
, לי הקב''ה שהשמיענשמע  שהואלדודי לי,  

 ,לדודיישראל הקדימו לומר אני כי  ,נמצא
רמז מהוא ש "כן דודי"רש להתפלפי''ז יכול 

עם ישראל גם לקב''ה כדברי התוס' וגם ל
לזה כוונו חז''ל, ו "לדודישהקדימו "אני 

למה  בין הבנים, דודי, כן כתפוח בעצי היער
מה תפוח זה  ,לומר לך ,לתפוח ,נמשלו ישראל

אף ישראל הקדימו נעשה  ,פריו קודם לעליו
, ולכן הביאו פסוק זה, ולא תקשה לנשמע
 ת התוס'.קושיי

 

* * * * * * * 
 

האם  סימנא מילתאהשתא דאמרת 
 גרימת המזלאו  בירור המזלהוא 

 
 (,, הוריות י''ב ע''אכריתות  ה' ע"ב) איתא בגמרא

אי משכא  האי מאן דבעי לידעאמר רב אמי 
מייתי  )אם יחיה עד סוף השנה( שתא אי לא

בהלין עשרה יומין דבין ריש שתא  ,שרגא
ניתלי בביתא דלא נשיב ו ,ליומא דכיפורי

נידע  )והנר אינו נכבה( אי משיך נהוריה ,זיקא
 ,דמסיק שתיה

 
ובעי דנידע אי מצלח ומאן דבעי נעביד עיסקי 

 )יגדל תרנגולת(, נירבי תרנגולא ,עיסקי אי לא
 ,נידע דמצלח ,אי שמין ושפר

 
ובעי דנידע אי  ,האי מאן דבעי ניפוק באורחא

 נס ויעמוד()יכ ניקום ניעול ,הדר לביתיה
בבואה  ,אם חזי )חשוך במקצת(בביתא דבהתא 

נידע דאתי  )יראה את צל צילו( לבבואה דבבואה
  ,לביתיה

 
 
 
 

 
 
 

דילמא חלשא דעתיה  ,ולאו מילתא היא
דלא ליעביד  ,רש"י פירש) ומתרע מזליה

ומצער  ,דלמא הוי סימנא בישא ,איניש הכי
 , ע''כ,נפשיה ומיתרע מזליה

 
 אמרת סימנא מילתא היאאמר אביי השתא ד

קרא  ,יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא
 , ע''כ,כרתי סילקא ותמרי ,ורוביא

 
, דע''י חלישות הדעת של אדם, יכול מבואר

דילמא חלשא דעתיה  מזלו להרע, כאומרז''ל
 , ומתרע מזליה

 
 הקושיא איך מביא ראיה מבירור המזל לגורם למזל

 
האי  שאמר  הרי דברי רב אמי יש להקשות,

אדם שהכש דברים הם ,וכו' מאן דבעי לידע
כל לבדוק מה נגזר ושי ,לגבי מזלו רוצה לברר

 עליו בשמים שיקרה לו, 
 

יהא רגיל איניש למיכל  ,שאמר אביי דברי אך
 ,כרתי סילקא ותמרי ,ריש שתא קרא ורוביא

עשה סימנים על ידי ישהאדם  היא, הכונה
רם יהיה גו סימנים,שעל ידי אותם  אכילתו,

 ,א"כ מהו הלשון ,ישתנה מזלו לטובהש
 ,"השתא דאמרת סימנא מילתא היא"

, והסימן בירור המזלהסימן של רב אמי הוא 
, ואין הנידון דומה גורם למזלשל אביי הוא 

  ,לראיה
 

ביאור העניין שההשוואה היא כי חלישות הדעת 
 הוא גורם למזל להשתנות

 
 דבסוף דברי רב אמימכיוון  ,כךיש לפרש 

דילמא אומרת הגמרא ולאו מילתא היא, 
ה שהמזל משתנ ,רש''יפירש ו ,חלשא דעתיה

חלשא  כאשר ,על ידי פעולות האדם עצמו
 ,מתרע מזליהאז ו ,דעתיה

 
  "השתא דאמרת" ועל זה אומרת הגמרא

יכול לגרום  דחלישות הדעתמכיוון וכו', 
למיכל  יהא רגיל איניש  ה, ולכןלאיתרע מזלי

 ,כרתי סילקא ותמרי ,וביאקרא ור ,ריש שתא
כדי לרומם את רוחו, ולא יחלש דעתיה, דלא 

 ליתרע מזליה,
 
 

השתא דאמרת סימנא מילתא " ומה שאמר
 " כונתו לסוף דבריו של רב אמי.היא

 

* * * * * * * 
 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  ה
 
 
סימנים בשתי  לנוהגים באכילת 

 ימים של ראש השנהה
 

כתב,  יהא  )הוריות דף י"ב(, בספר בן יהוידע
איניש, שנקיט לשון רגיל, לרמוז שיעשה  רגיל

בשני ימים של ראש השנה בלילות זה הסימן 
 ובימים,

 

* * * * * * * 
 

רק יה''ר בשם ומלכות אמירת 
 באכילת תפוח בדבש

 
 יה"ר בשם ומלכות רק לנוהגים לןמרטעם 

 ולא בשאר הסימנים,  ,בתפוח בדבש
 

אוכלים אותם  ,משום שכל הסימנים ,אפשר
כגון  ,מרמז על הסימןשזה  ,םשמל ברמז 

, אבל בתפוח שאין סילקא וכו' קרא, רוביא
ואכילתו אינו  רמז לדבר כל שהוא,בא להשם 

אלא לשם תפילה ובקשה, לפיכך אומרים 
 דייקא.  בתפוחבשם ומלכות היה''ר 

 

* * * * * * * 
 

רמז יש  אכילת רימון בראש השנהב
 על עשיית חטא שלא מרצון

 
 את נעמן מצרעתו אלישע הנביא מרפא

 
ונעמן שר צבא מלך " '(פרק ה 'מלכים ב) ביכת

ויבא נעמן  וכו', רעוהיה גבור חיל מצ, ארם
 , "בסוסו וברכבו ויעמד פתח הבית לאלישע

 
הלוך  ,וישלח אליו אלישע מלאך לאמר"

ורחצת שבע פעמים בירדן וישב בשרך לך 
 ,אבי ,ויגשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו, וטהר

ואף  ,הלוא תעשה ,ל הנביא דבר אליךדבר גדו
וירד ויטבל בירדן ", "כי אמר אליך רחץ וטהר

ים וישב בשרו קשבע פעמים כדבר איש האל
 , כבשר נער קטן ויטהר

 
 נעמן מקבל ע''ע שלא לעבוד יותר ע''ז

 
ים ויאמר הנה נא ידעתי קוישב אל איש האל

 ,"בכל הארץ כי אם בישראלאלקיםכי אין 
א יעשה עוד עבדך עלה וזבח ל ,יאמר נעמןו"
  ,ה'כי אם ל ,אחריםאלקיםל

 
 
 

 
 
 
 

 ויתו שלא מרצונווהתנצלות נעמן על השתח
 

)מלך  בבוא אדני ,לעבדך ה'לדבר הזה יסלח 
והוא  ,)לע''ז( להשתחות שמה מוןירבית  ארם(

והשתחויתי  ()ושלא מרצוני אתכופף ,נשען על ידי
 'היסלח  ןומירבהשתחויתי בית ", ןורמבית 

 , "לעבדך בדבר הזה
 

, מכיוון ולא היה מרצוני, פירוש הדבר
להשתחוות לבית רמון בזדון, אלא בעל כרחי, 

 ה'יסלח  כאשר אדוני נשען על ידי,  ע''כ
 ,לעבדך בדבר הזה

 
 אפשר לתת טעם לאכילת רימון בר''ה

 
דלכן אוכלים רימון בראש  ברמזאפשר לומר 

א השנה, לרמז, כי אם נעשה איזה חטא של
נעמן עושה  מרצון, אלא בעל כרחו, כמו שהיה

לעבדך בדבר  ה'יסלח , ברימון שלא מרצונו
 .הזה

 

* * * * * * * 
 

 הכנה לראש השנה מרומז 
 בתפילת לדוד מזמור

 
  (,אע'' ז''פסחים קי) איתא בגמרא

 
ששרתה עליו שכינה  ,מלמד ,"לדוד מזמור"

  ,ואחר כך אמר שירה
 
ואחר כך  ,שירהמלמד שאמר  ,"מזמור לדוד"

  ,שרתה עליו שכינה
 

לא מתוך עצלות  ,שאין השכינה שורה ללמדך
ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך 
קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא 

 ע''כ, ,מתוך דבר שמחה של מצוה
 

 הכנה לראש השנה בהשראת השכינה
 

כי על כן אנו אומרים  ,לפי זה אפשר לומר
 ,"לדוד מזמור"השנה,  ראש בתחילת מיד 

 להשראת השכינה קודםשצריך לעשות הכנה 
כדי וזהו, להתפלל   שבאים לראש השנה 

 שתשרה שכינה, ואח''כ לומר שירה,
 

 
* * * * * * * 

 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  ו
 
 

 כמציל  על ימים יסדהביאור 
  מזוטו של ים

 
לדוד מזמור לה' הארץ " )תהלים כ''ד( כתיב

ועל  כי הוא על ימים יסדה", גו'ומלואה ו
 , "נהרות יכוננה

 
למה הוסיף דהע''ה "על ימים"  יש לשאול,

יסדה, היל''ל לה' הארץ ומלואה, כי הוא 
יסדה, ומלשון הכתוב נראה, שלה' הארץ 

 ומלואה, משום שיסדה על המים,
 

 ביאור בכוונת הכתוב על ימים יסדה
 

ב"מ ) דאיתא בגמראואפשר לבאר עפ''י מה 
הרי אלו שלו, ' וכוהמציל מזוטו של ים  (ד''כ

 , והופקעה בעלותם שנתיאשומשום והטעם 
 

כיון שהקב"ה ברא את מ ,אפש''ל לפי"ז
יאמר האומר, כי העולם על ימים ועל נהרות, 

 להפקיע את בעלותו רצה הקב''ה  כיעשה כן 
  וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול, ,על העולם

 
 אני צריך להכריז, כןל על זה אומר דוד המלך,

 ,הרי הדבר ברור  לכלכי  ומלואה,לה' הארץ 
  להכריזא''כ למה צריך  ,שלה' הארץ ומלואה

 לומר למהרהר,אלא  "לה' הארץ ומלואה"
על שע''י זה  ,שהקב"ה לא הפקיע בעלותו

ורק הקב''ה הוא  בעה''ב של  ,יסדה ימים
 ,גו'לה' הארץ ומלואה ו" וזהו, העולם כולו.

מים על י"הוא  ,כי זאת,  אני להכריז ריךוצ
 ."יסדה

 

* * * * * * * 
 

 שתמליכוני עליכם לפני 
 שאני אמלוך עליכם

 
אמר רבה  (,בע'' ד''ראש השנה  ל) איתא בגמרא

 ,מלכיות ,אמר הקדוש ברוך הוא אמרו לפני
 עליכם, שתמלכוני כדי

 
 ,ה' אלקיםחי אני נאם  ' ל''ג(,יחזקאל כ) כתיב

אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה "
 , "וך עליכםאמלשפוכה 

 
, לפניאמרו  הפסוק, אפשר לפרשוכך 

  דייקא, לפני תגידו אתם מלכיותמלכיות, 
כדי שאתם תמליכו , עליכם כדי שתמליכוני

  אותי עליכם מרצונכם,
 

 
 
 

בכח  ח''ו ואצטרך  מלכיות, יאמר לפני שאני 
 ' ל''ג(,יחזקאל כ)למלוך עליכם, כמו שאה''כ, 

ה ובחמה אם לא ביד חזקה ובזרוע נטוי"
 ", עליכם אמלוךשפוכה 

 
,  כי אם לא, לפניכני אתם, ותמיל, ולכן

 לפניאמלוך עליכם ביד חזקה, וזהו, אמרו 
שאני אמלוך עליכם  לפניפירוש מלכיות, 

 בכח, 
  

 ,הגוייםעל  בחימה שפוכה יתקייםואז 
 שפך חמתך" ה(''כ' ירמיהו י)  כמאמר הכתוב

 שמךודעי יכי אנחנו  ,על הגוים אשר לא ידעוך
ואין צורך להגיע ח''ו אל  ,ומלכותך עלינו

 ",ובחמה שפוכה אמלוך עליכם"
 

 על דרך זה יש לפרש מודה אני לפניך
 

אם ילד אינו רוצה אפשר לומר בדרך משל, 
להודות, ואביו אומר לו , אם לא תודה אעניש 

 אותך, עד שתודה על האמת,
 

, מודה אני, אנחנו מודים בכך  כך אנו אומרים
, כלומר, לפניךאתה הוא מלך חי וקיים,  ש

נצטרך להודות בעל כרחינו כי אתה ש לפני
 הוא המלך חי וקיים, 

* * * * * * * 
 

ביאור הכתוב וכעסת צרתה ע''ד 
 מעשה שהיה אצל החידושי הרי''ם

 
 ,א"ר לוי, (א''ז ע''בבא בתרא ט) איתא בגמרא

שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו. פנינה, 
וכעסתה צרתה גם כעס ל א' א' ו'( )שמואדכתיב 

 בעבור הרעימה.
 

בעבור , (א''בבא בתרא טז ע) רש"יכתב 
 שתתרעם על שהיא עקרה ותתפלל.  ,הרעימה

 
גם (, שמואל א פרק א פסוק ו) רש"יכתב 
כעס אחר כעס תמיד לכך נאמר גם  -כעס 

כעס היתה אומרת לה כלום קנית היום 
בעבור , מעפורת לבנך גדול או חלוק לבנך קטן

שתתאונן, ורבותינו אמרו בעבור  - הרעימה
 ,הרעימה שתתפלל ולשם שמים נתכוונה

 
 מעשה שהיה אצל החידושי הרי''ם

 
פ"א אמר רבינו  ,(אות תקנ''ז) מאיר עיני הגולה

 זצ"ל לא' מאנשיו שהיה חשוכי בנים ל''ע, 
 
 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  ז
 
 

ממנו בנסעו לביתו  ובעת לקחו פרידת שלום
שיוושע להפקד  הזכיר א"ע לפני רבינו

בזש"ק, אמר לו בזה"ל ראה שלא תבוא לפני 
 עוד קודם שיהי' לך בן זכר,

 
ושהה שם יותר משנה ובראותו  ונסע לביתו

שעדיין לא נפקד נסע שוב לגור לרבינו זצ"ל 
והתנצל לפניו שלא היה יכול להתאפק בביתו 

 שלא לראות פני רבינו לכן בא אליו, 
 

שתבין מה זצ"ל חשבתי  והשיב לו רבינו
לעשות הלא לחסידות צריכים להיות גם מבין 
דבר כי אחר שנשתוקקת לבוא אלי היית 
צריך לפנות בזה אל השי"ת ולהתפלל לפניו 
ע"ז שגדול צערך במה שהנך רוצה ליסע אל 
הרבי ואינך יכול ליסע מפני פקודתו של הרבי 
עליך ואז היה השי"ת עוזר לך להפקד בזש"ק 

רבי ואתה לא כן עשית כדי שתוכל ליסע אל ה
כי התפללת בביתך להש"י שתוושע בבן זכר 
ועל פקודתי לא השגחת כי כשבא בלבך 
השתוקקות ליסע לפה עשית כן ולא התפללת 

 , להש"י שיסיר ממך המניעה עכד"ק
 

שזו היתה כוונתה של פנינה, עד''ז יש לבאר, 
שגם אם אינה יכולה להתפלל על זש''ק, 

יכולה לשאת את יכולה שתתפלל כי אינה 
 הצער הזה.

 

* * * * * * * 
 

אלות שיש להקשות  שביאור ה
 בפיוט ונתנה תוקף

 
בשעה   , בתפילת מוסףמי לא תצא רוחו

את תפילתו של רבי אמנון  שאומרים
ונתנה תקף קדשת היום. כי הוא ממגנצא, 
ם. ובו תנשא מלכותך. ויכון בחסד ונורא ואי

כים ומלא, וכו', כסאך. ותשב עליו באמת
הנה יום  ,חיל ורעדה יאחזון. ויאמרו ,יחפזון

הדין. לפקד על צבא מרום בדין. כי לא יזכו 
 בעיניך בדין. 

 
 השאלות בפיוט ונתנה תוקף

 
במה, אנחנו קרוצים  ובו תינשא מלכותך,

מחומר שאין בנו שמץ של מושג מגודל כבוד 
מלכותו יתברך, איך ובמה אנחנו יכולים 

ובו תנשא "מ''ש כ את מלכותו ית', לרומם
 ,"מלכותך

 
 
 

 
 
 

מה חיל ורעדה יש  ,חיל ורעדה יאחזון
למלאכים מיום הדין, וכי יצר הרע  יש 

 ביניהם לעבור את פי השם, 
 

לפקוד על צבא מרום  ויאמרו הנה יום הדין
, כי הדין הוא על צבא המרום, מובן מכך .בדין
צבא המרום יכולים לעבור את פי ה' וכי וכי 

 להם,בחירה יש 
 

 יזכווהם דברי המלאכים, , כי לא יזכו בעיניך
הוא לשון נסתר, ואם על עצמם אמרו כן 

 בעיניך בדין, מהו כי לא  נזכהכי לא  היל''ל 
 

, הנראה  שכלל , שהוא לשון נסתר יזכו
 ישראל לא יזכו,

 
ובו תנשא מלכותך כי ביום בריה''ע ביאור הדברים, 

 אנו אומרים בואו ונחדש המלוכה
 

עד שלא , '(פרק ג) פרקי דרבי אליעזרתא באי
ב"ה בתורה ששמה קנברא העולם, נתייעץ ה

 לבראות עולם, האם תושיה 
 

רבון כל העולם אם אין  ,השיבה ואמרה לו
צבא למלך ואם אין מחנה למלך על מה הוא 
מולך, אם אין עם לקלס למלך אי זה הוא 

 ע''כ, ב לו,רב"ה ועקכבודו של מלך, שמע ה
 

 ,"אין מלך בלא עםבספה''ק " מרוומכאן א
 

, כי המלך נתגדל ע''י קלוסו של העם, מבואר
ולכן בכל שנה ביום בריאת העולם שבראו 
עפ''י עצת התורה, אנו באים לחדש מלכותו 

 יתברך בעומדנו לקראותו "המלך"
 

פחדם של המלאכים שמא יש בישראל המאמינים 
 בצבא המרום

 
הוא, כפי כי פחדם של המלאכים  נראה לבאר,

  ,על צבא מרום בדין ,לפקד שהם אומרים,
 

שבאים לדון את עם ישראל, אם אינם  ,פירוש
, וגם כאשר אין לצבא המרוםעובדים ח''ו 

עובדים עבודה זרה ר''ל, אם אומרים על 
, שיש בו כח ח''ו ויכולת בבחינת עולם  ,הטבע

בשעה שכל הטבע וכל צבא כמנהגו נוהג, 
 יואם יש באיש המרום הם רק משרתים,

ישראל,  שאינו מכיר בבירור כי הטבע וצבא 
המרום  אין בהם  שום יכולת, והמה רק 

 משרתים אליו ית',  
 

כי אתה פעלתו, פירוש,  כל פעולידע וצריך ל
 אתה הוא ששיש לדעת כי כל פעולה ופעולה 

 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  ח
 
 

שמפעילו, ולא ח''ו הטבע, גם אם השמש 
, אלא עולה בכל בוקר, אין זה פעולת הטבע

 הכל נסים, 
 

, פירוש, שכל מה ויבין כל יציר כי אתה יצרתו
שנוצר, גם אם נוצר ע''י מי, יש להבין כי אתה 

 הוא שיצרתו,
 

, פירוש, שבכל ויאמר כל אשר נשמה באפו
נשימה ונשימה שאדם יכול לנשום באפו, 

 ה' אלוקי ישראל מלך, פירוש,  צריך לומר,
 
 

ש להודות שבכל פעם, כלומר, בכל שניה, י
 לשמו על הנשימה שנתת בי, 

 
 (בראשית רבה פרשת בראשית פרשה יד) כדאיתא

ר' לוי בשם ר' חנינא אמר על כל נשימה 
מ"ט  ,ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא

כל הנשימה  ,הקכל הנשמה תהלל  )תהלים קנ(
 ,הקתהלל 

 
פירוש, שבכל דבר ודבר,  ומלכותו בכל משלה,

 ןתו ית', כמ''ש הרמב"צריך לראות את מלכו
שאין לאדם חלק "(, , פרק י''ג פסוק ט''ז)שמות

בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו 
ומקרינו, שכלם נסים, אין בהם טבע, ומנהגו 

 ,"של עולם
 

 לא יזכו,, כי וחששם של המלאכים הוא
 , שעם ישראל לא יזכו חלילה בזה הדין פירוש

שמץ מחשבה שדנים אותם, אם ח''ו אין בהם 
 הוא מכח עצמו, וכי עולם כמנהגו נוהג 

 
ומלאכים יחפזון. וחיל  וזהו כוונת הפייטן,

שעל זה  ורעדה יאחזון. ויאמרו הנה יום הדין.
על צבא מרום  ,לפקד ישראל באים לדין,

, שמא יש בבני ישראל מאמינים ח''ו כי בדין
לא  לצבא המרום יש כח ויכולת עצמית, וח''ו 

 ,בדין יזכו
 

ביאור הפיוט משרתיו שואלים זה לזה איה מקום 
 כבודו

 
,  משרתיו שואלים זה וכך גם אפשר לפרש

, פירוש, שצבא המרום איה מקום כבודולזה, 
המשרתים לו ית', שואלים אלו לאלו, האם 
כבודו של השי''ת במקומו, כלומר, שהכל 

אליו  בבני אדם יודעים כי המה רק משרתים
 של השי''ת, כבודו איה מקום  , וזהוית'

 

* * * * * * * 

 
 
 

אני ראשון ואני אחרון  ביאור הכתוב
 להיםומבלעדי אין א

 
ועל ידי עבדיך הנביאים " )ישעיה מ''ד ו'( כתיב

 ,מלך ישראל וגואלו 'הכה אמר  כתוב לאמר,
ות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדי קצב 'ה

 להים", אין א
 

י , "אנהקב''הכאשר אומר  יש להקשות,
", משמעות הלשון הוא שיש שני, כמו ראשון

 משמעות ", אחרוןכן, משמעות הלשון, "אני 
 

שיש מלפניו,  והיה צ''ל אני אחד ואין הלשון, 
 אחר,

 
, שהתחיל, וצריך לפרש כך את כוונת הפסוק

", ותקצב 'ה ,מלך ישראל וגואלו 'הכה אמר "
הקב''ה ברא את כל צבאות השמים והטבע, 

אך יש מי שטועה ר''ל  שיעמדו לשרתו,
לחשוב, כי צבא השמים כגון השמש והירח 

 ועוד, המה גם אלהים, 
 

מלך  'הכה אמר " ועל זה אומר הנביא,
, כלומר, מלך צבאות 'ה ,ישראל וגואלו
, על אף שבראתי צבאות ראשוןהצבאות, אני 

רבים לשרתני, שלא תטעו לומר, כי יש מישהו 
, אלא , הצבאות המשרתים אותישהםאחרי, 

, אחרון, כמו כן  אני הצבאותלפני  ראשוןאני 
, אלא אני לפנישלא תטעו לומר כי יש משהו 

 הוא גם אחרי שיש לי צבאות רבים, 
 

לטעות ח''ו ולחשוב  "ומבלעדי אין אלהים",
כה " כי יש עוד אלהים, וזהו פירוש הפסוק,

אמר יהוה מלך ישראל וגואלו יהוה צבאות, 
, ומבלעדי אין אני ראשון ואני אחרון

 .להים"א
 

* * * * * * * 
 

אני ראשון ואני אחרון ע''ד השפת 
 אמת גם בגימטריא

 
 (חנוכה תרס''א בראשית) אמת שפתאיתא ב
 להשכיחם הרשעה יון מלכות כשעמדה

 וזו טבעיות חכמה להם ההי כי. תורתך
 ש"ית הבורא השגחת שכחת מביא החכמה

 גמנהי שהוא הבורא על להעיד נבראו י"ובנ
  .הטבע כל
 

 . גלגל מטריאגי יון
 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  ט
 
 

 אבל .המזלות גלגל בחכמת בקיאין שהיו
 הנהגה י"עפ הכל הגלגל כל הנהגת באמת
 . אלקיך' ה אנכי קודש בספרי ש"וכמ .עליונה

 
  .גלגל מטריאגי אלקיך

 
  .יהיה הוה היה מטריא וגי

 
 תמיד שמתהפכין הגלגלים אלה כל בא מאתו

 להודיע ברא לכבודו הכל לסופן מראשן
  .אחרון והוא ראשון שהוא

 
 
 ל"חז דרשו ובינתכם חכמתכם היא כי ש"וז

 ישראל שחכמי' פי. המזלות חשבון חכמת זה
 נקראו ולכן. הללו החשבונות כל שורש יודעין

 המזלות מהלך כל שורש שהוא העיבור סוד
 האמיתית חכמה וזו .עליונה הנהגה י"עפ
 . חכמה היא' ה יראת הן ש"כמ

 
 את לשכוח מביא אדרבה הטבע חכמת אבל

 י"שע ולהודות להלל תיקנו ולכן. הבורא
 מביא זה הדברים כל על' לה והלל הודאה
 ולבוא הטבע תוך נטבע להיות שלא הזכרון
 מלברכך שכחתי ולא ל"ז ש"וכמ. לשכחה

 ,בפה זכירה ש"וכמ זכרון מביא שהברכה

 
* * * * * * * 

 
מלך  ביאור נאה בדרך צחות בפיוט

 כור אחוז קרןז
 

מלך, זכור, אחוז,   ,בפיוט שחרית יום א'
 בדרך העולם, כאשר אדם בא להשקיעקרן, 

, עושים זכרון דברים שכתוב, כמה את כספו
 הוא אחוז הקרן, וכמה הם אחוזי הרווח,

 
בקשתנו ש, בדרך צחות ובכך אפשר לפרש

יהיה  נו הדברים של שבזכרון, זכורמלך, היא, 
מכל הרווח, תחשב כל  אחד אחוזכתוב, כי 

 שאני משקיע,  הקרןמצווה שאעשה, שהיא 
 

תשלים את אחוזי הרווח, בעוד  ה'ואתה 
תשעים ותשע אחוז, שיושלם הקרן והרווח, 

שהקרן יהיה  ,קרן, אחוזוזה הפירוש, זכור, 
עוד תשעים  שתרויח לי. אחוז אחד מהרווח,

 ותשע אחוז.
 

* * * * * * * 
 

 
 
 

 ה עמק הדין, אם תמצביאור בפיוט
 

קל אמונה בערכך דין,  ,בפיוט מוסף יום א'
הדין מי יעמוד לפניך בדין,  עמקאם תמצה 

לכאורה, זו בקשה שאינה הגונה, כשמבקשים 
 שידונו אותנו רק באופן שטחי שלא לעומק,

 
אמר רבי  ,(בע'' ז''ראש השנה  ט)  גמראב איתא
שלשה דברים מזכירין עונותיו של  ,יצחק
  ,אדם

 
וסר מ" ", יון תפילהע" ",יר נטויק" אלו הן

  ק,''עמראשי התיבות של והם , "רודין על חבי
 

 אל תמצה דיננו מאתו ית'  ועל זאת בקשתנו
 עמ''קב ,עונותינו עפ"י מה שאנחנו הזכרנו

 . הדין

* * * * * * * 
 

 באין מליץ יושר ביאור בפיוט 
 מול מגיד פשע

 
 "שפע"בחילוף הם  "פשע"האותיות  

 
בקשתנו ,  הפשעאי אפשר למחוק את אם אף 

להחליף בין  האותיות ולא לקרוא ביושר, ואז 
, תוכל פשעאם תקרא ממול את המלה 

 ,שפעלהפכו ולהגיד 
 

קרא ת פירוש, כאשר , יושר ,וזהו באין מליץ
להמליץ ח''ו , לא ניתן פשעאת המילה ביושר, 

מגיד  ממולבקשתנו,  זבכ'' ,רחמים עלינו
 , לשפעואז זה הופך  ,ממוליד פשע, להג , פשע

 

* * * * * * * 
 

 תעבור על פשע   ביאור בפיוט 
  ותמחה אשם

 
 צ'ת'פ'הם האותיות  פ'ש'ע'מעל האותיות 

 
מצא ת , 'ש'ע'פ על האותיותמעבור תכאשר 

ראשי התיבות שהם  צ' ת' פ' ,האותיות את 
 -תשובה, וזהו, ילולפ'שובה ת'דקה צ'של 

ירין את רוע הגזירה. מעבש, צדקה -תפילה
 תמחה אשם,עי''ז ו פשעתעבור על , וזהו

 
* * * * * * * 

 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  י
 
 
 מבטל את  קולו של יעקב

 קטרוג של עשיוה
 

למה  ע''א( ז''ראש השנה ט) איתא בגמרא
תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין 

 , השטןאת לערבב  ,ומריעין כשהן עומדין
 

ם ידי בשעה שהקול קול יעקב אין הידי איתא,
 עשיו,

 
 

, שתי , יעקבהקול קולמ''ש  אפשר לפרש,
תקיעות דמיושב, ותקיעות רמז לפעמים, הם 

, וזהו, עשיו , זההשטן דמעומד, לערבב את
יעקב, דהיינו תקיעות  שהקול קולבשעה 

אז אין הידים ידי עשיו,  דמיושב ומעומד,
תוקעין ומריעין ולכן  ואין שליטה לשטן,

 ,עומדיןומריעין כשהן ותוקעין  יושביןכשהן 
 , השטןאת לערבב 

 

* * * * * * * 
 

 להפוך י''ל   לערבב את השטן
 קטגור לסנגוראת השטן מ

 
ויהי היום ויבאו בני " )איוב א' ו'( כתיב
 השטןויבוא גם  ה'ים להתיצב על קהאל

 , בתוכם
 

ראש אותו יום  - היוםויהי   ,רש"יכתב 
ה וצוה הקב" ,שהוא יום תרועה ,היה השנה

 ,של כל הבריותוחובה  ,זכותלשטן להביא 
   ,רש''י עכ''ל

 
ויהי היום , (ב''ו ע''בבא בתרא  ט) איתא בגמרא
להתיצב על ה' ויבא גם  אלקיםויבאו בני ה

השטן בתוכם, ויאמר ה' אל השטן מאין תבא 
אמר לפניו: רבש"ע, שטתי  -ויען השטן וגו' 

כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך בכל העולם 
 וכו',  אברהם

א"ר יוחנן: גדול הנאמר באיוב יותר ממה 
 שנאמר באברהם, דאילו באברהם כתיב

כי עתה ידעתי כי ירא  (בראשית פרק כב פסוק יב)
ים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך קאל

ממני  ובאיוב כתיב: איש תם וישר ירא 
 וכו'  אלקים

א"ר לוי: שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו. 
להקדוש ברוך הוא דנטיה  שטן, כיון דחזיא

דעתיה בתר איוב, אמר: חס ושלום, מינשי 
 ליה לרחמנותיה דאברהם;

 

 
 
 

כי השטן בא בטענה וביארו הבוארים בעם, 
 שלא תשתכח אהבתו של אברהם אבינו

 
את השטן,  לערבבהפירוש  ,ר לומרשאפ

ולא  תוזכוישיבוא להזכיר  להפוך אותו,
 ,לקטרג

* * * * * * * 
 

 ד אברהם אבינו הזכות שלימ
 כשאמר ימחו על קידוש שמך

 
 כתיבכתב בספר אהבת יונתן מהר''ר יונתן, 

אשה  "התשכח )ישעיהו מ'ט ט''ו הפטרת עקב( 
מ"ד וכו' יובן עפ"י  "בן בטנה םעולה מרח

לעתיד יאמר הקב"ה )שבת פ''ט ע''ב(  ראבגמ
יאמר אברהם ימחו על או טלאברהם בניך ח

ימחו על קידוש קידוש שמך וגם יעקב יאמר 
 שמך 

 
שלימדו אברהם ויעקב על כלל ישראל,  הזכות

 הגם שחטאו שאמרו כי הם מוכנים למסי''נ
 

איך יאמרו אבות  ,בין לכאורהלהוצריך 
בזה רק באמת  ,העולם ימחה מין הישראלי

נגוריא לומר אף שחטאו המה סהם מלמדין 
  ,פושטין צווארם ונהרגין על קידוש השם

 
וזהו אם טשיקבלו עונש על חולכן אין בדין 

  ,המאמר ימחו על קידוש בכח
 

 אברהם אהבתו הזכה הורהשוידוע מה 
בענין יצחק עת שנאמר לו קח נא את  יםקבאל

וע"ז כרת  ,יונותסמופלא בכל הנבנך וזה היה 
 ,תשכח מפי זרעוהקב"ה עמו הברית כי לא 

 .עכ''ד,
 

* * * * * * * 
 

ביאור כפתור ופרח בפיוט ובבן 
 קד ואם כבנים אם כעבדיםהנע

 
עוד יזכר לנו אהבת איתן, אדונינו. , איתא

ובבן הנעקד ישבית מדיננו. ובזכות התם 
יוציא איום לצדק דיננו. כי קדוש היום 

 לאדוני
 

היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט  איתא,
כל יצורי עולמים, אם כבנים אם כעבדים, אם 
כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם 

בדים עינינו לך תלויות עד שתחננו ותוציא כע
 כאור משפטנו איום קדוש:



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  יא
 
 

לעתיד לבא , (ב''ט ע''שבת פ) איתא בגמרא
בניך  ,יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם
ימחו  -חטאו לי. אמר לפניו: רבונו של עולם 

 על קדושת שמך. 
 

אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול  ,אמר
 ,עלייהו. אמר ליהבנים, אפשר דבעי רחמי 

ימחו רבונו של עולם,  ,בניך חטאו.  אמר לפניו
 על קדושת שמך.

 
 לא בסבי טעמא, ולא בדרדקי עצה.  ,אמר

 
 ,בניך חטאו לי.  אמר לפניו ,אמר לו ליצחק

רבונו של עולם, בני ולא בניך? בשעה 
שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם 

 בני בכורי, עכשיו בני ולא בניך? 
 

 ,כמה שנותיו של אדם ,כמה חטאו וד,וע
 ,דל עשרין דלא ענשת עלייהו שבעים שנה.

. דל עשרין וחמשה דלילותא חמשיןפשו להו 
פשו להו עשרין וחמשה. דל תרתי סרי ופלגא, 

פשו להו תרתי  -דצלויי ומיכל ודבית הכסא 
 מוטב,  - אם אתה סובל את כולםסרי ופלגא. 

 
 . ךפלגא עלי ופלגא עלי - ואם לאו

 
הא קריבית  -כולם עלי  ואם תמצא לומר

  נפשי קמך.
 

 ביאור הפיוטים ע''ד מאמר חז''ל
 

כי  כבר נתבאר לעיל בשם הר''ר יונתן,
אהבתו של אברהם אבינו להקב''ה ומסי''נ 
שהיה לו, ולימוד זכות של יעקב אבינו, 

פירוש,  ימחו על קידוש שמךהביאום לומר 
נפש על הגם שחטאו הם מוכנים למסירות 

 קידוש שמך, ולא יחליפוך באלהים אחרים,
 

אהבת איתן זה יזכור לנו  בכך מבואר,
וזכות שלימד התם זה יעקב  ,אברהם אבינו

 ,, ועל כן יוציא איום לצדק דיננואבינו
 

זה דין ודברים ובבן הנעקד ישבית מדיננו, 
שהיה ליצחק עם הקב''ה על חטאם של 

 ישראל,
 

ב לא התיחסו אברהם ויעק וכך יש לבאר,
לחטאים, אלא אמרו אף שחטאו הרי הם 

לא נהרגים על קידוש שמך, וע''ז אמר הקב''ה 
פירוש, בסבי טעמא, ולא בדרדקי עצה. 

מה לעשות עם  טעם ועצהשאינם נותנים 
 החטאים, 

 

 
 
 

 ,ואמר ועל זה נכנס יצחק אבינו בעובי הקורה
אם כבנים רחמנו אם כבנים אם כעבדים, 

  ים,כרחם אב על בנ
 

בשעה שהקדימו לפניך נעשה  וכך אמר
עכשיו בני ולא לנשמע, קראת להם בני בכורי, 

אתה צריך לסלוח להם  בניםובתורת  , בניך?
ללא  כרחם אב על בניםללא שום סיבה 

 סיבה,
 

אם תרצה לסלוח להם בתורת  ואם כעבדים,
 עבדים,

 
 שבעים שנה. ,כמה שנותיו של אדםעינינו, 

 ,70בגימ'  עינינונו וזהו אלה הם ימי שנותי
 

 ,דל עשרין דלא ענשת עלייהו,    50 בגימ'לך 
 .חמשיןפשו להו 

 
 בג' דרכים, תלויה, כפרתם תלויות

 ,אם אתה סובל את כולם ,א
 ,פלגא עלי ופלגא עליךב, 
  הא קריבית נפשי קמך.ג, 
 

 וזהו ובבן הנעקד ישבית מדיננו.
 

* * * * * * * 
 

לי אפרים ביאור הפסוק  הבן יקיר 
 אם ילד שעשועים

 
 קושיית המפרשים שאמר אם בלשון ספק

 
הבן יקיר לי אפרים " ט(''א י''ירמיה ל) כתיב

ר אזכרנו ואם ילד שעשעים כי מדי דברי בו זכ
 ','העוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם 

 
היה  ,הוא ילד שעשועים אםבלשון  יש לדייק,

שעשועים ילד  כי יקיר לי אפרים, ןהב צ''ל,
שאומר מי איכא ספיקא קמי שמיא,  הוא, 

  קושיית המפרשים,, לשון ספק אם ילד
 

ביאור העניין שנעשה ילד שעשועים ע''י ששואל 
 את עצמו

 
אם ילד "כי  ,אפשר לפרש הכוונה

הבן יקיר "מדוע  ,הסבר", זה שעשועים
 , משום שהוא שואל את עצמו כל "אפרים

 
 

ולכן הוא בן  ,"אם ילד שעשועים הוא"הזמן 
 יקיר, 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  יב
 
 

כמ''ש לולא תורתך  ,כידוע שעשוע זו התורה
 שעשועי, 

 
ירמיה ) מביא רש''י ,"כי מדי דברי בו" וגם

וע''י  זו התורה, ,דבורי בו ,מדרשמה   ט(''א י''ל
אם הוא שהבן שואל את עצמו כל הזמן, 

בכך הוא נהיה בן ומספיק ילד שעשועים, 
 יקיר.

 

* * * * * * * 
 

בקושיה מהו איל אחר נאחז  ביאור
 בסבך

 
, פרק ב' ב' ע''ירושלמי תענית  י) איתא בגמרא

וישא אברהם " )בראשית כ''ב כ''ג( כתיב  ה''ד(
, נאחז, בסבך, אחר ,את עיניו וירא והנה איל

א"ר יודה בי ר' סימון  "אחר"מהו   בקרניו",
עתידין בניך ליאחז בעונות  ,כל הדורות אחר

פן להגאל בקרניו של ולהסתבך בצרות וסו
 אלקיםוה'  ]זכריה ט יד[ איל הזה שנאמר

 יתקע והלך בסערות תימן. בשופר
 

קושיית המפרשים, כי לשון הכתוב משמעו איל 
 ולא אחר שלאחר זמןאחר ולא יצחק, 

 
 )בראשית ט''ו ח'( ברהם אבינו, כי אאפשר לומר

הובטח לו כי ביצחק וכו' וביקש במה אדע, 
בברית בין הבתרים, ששם  וניתן לו ההבטחה 

, וכשראה "משלש ואילקחה לי וגו' "נאמר, 
א''א שהולך לשחוט את זרעו את יצחק, ולא 

בהבטחת  אם ברית בין הבתרים קיים ידע,
איך העקידה קיימת, ואם העקידה  ,יצחק

קיימת, איך ברית בין הבתרים קיים, ואיך 
וירא  ,אפשר לקיים שניהם, וכאשר נשא עיניו

ואז , , מברית בין הבתריםהאחר את האיל
קיים,  ברית בין הבתרים הבין כי הבטחת 

 ,אחראיל והנה וזהו 
 

* * * * * * * 
 

אמר על הנער ועל שכתוב בור רבי
 אמתך

 
וירע הדבר מאד בעיני  א(''א י''בראשית כ)  כתיב

אל אלקים ויאמר , ת בנוואודאברהם על 
 , הנער ועל אמתךאברהם אל ירע בעיניך על 

 
 
 
 

 
 
 
 

בפסוק נאמר במפורש שהרע  לכאורה קשה,
ולמה אמר לו  אודות בנו,לאברהם רק על 

גם על הנער וגם על , אל ירע בעיניך הקב''ה
 אמתך,  

 
כיוון שהפסוק אומר על  רק הפירוש הוא,

הכונה שאברהם אבינו הצטער , "אודות בנו"
על כך שהגר המצרית גרמה  שיצא כך בנו 

, פירוש הסיבה נואודות בישמעאל, וזהו 
על הנער ועל וע''ז אמר הקב''ה  .שגרמה לכך

 אמתך.

* * * * * * * 
 

 רמז בכתוב לעלית רגלים
 

ויקרא אברהם שם  ד(''ב י''בראשית  כ) כתיב
יראה אשר יאמר היום בהר  ה'המקום ההוא 

 ה,ירא ה'
 

יש בכתוב רמז, כי במקום ש לומר, אפשר
ל יעלו לרגל, וע ההוא שהוא בית המקדש,

עולי הרגלים נאמר כשם שבא לראות את ה', 
ה' כך בא ליראות שזהו ה' ייראה, שזה  
 יראה ה' ,המקום ההואוזה הרמז,  יראה.

 ה,ראיי ה'בהר אשר יאמר היום 

 
* * * * * * * 

 
רמז בדרך צחות, להתנהגות 

 הישמעלים דהיום
 

ויכלו המים מן החמת  ו(''א ט''בראשית  כ) כתיב
ותלך , ת אחד השיחםותשלך את הילד תח

 ,ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת
 

דרכם של הישמעאלים  על  תורה רמזה כאן 
שמסתתרים בין העצים ויורים   ,המחבלים

תחת אחד בחיצים, וזה הרמז בכתוב, 
 יורהוראתה בעיניה כיצד הוא  ,השיחם

ותשלך את הילד תחת וזהו,  ,מטחוי קשת
 ותלך ותשב לה מנגד הרחק, אחד השיחם

, וליכא מילתא דלא רמיזא כמטחוי קשת
 באורייתא.

 
* * * * * * * 

 
 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  יג
 
 

המרירות לא ל חנה שבקשתה ש
 תעבור לבנה שמואל

 
, "והיא מרת נפש" ,יג( 'פרק א ')שמואל אכתיב 

  ,"ומורא לא יעלה  על ראשו"ובהמשך 
 

לשון  מוראכי  בדרך צחות, אפשר לומר,
לא וזאת היתה בקשתה כי המרירות , מרירות

 .ומורא לא יעלה  על ראשו .תעבור אליו
 

* * * * * * * 
 

 נםשאיאת מי עלי נתכוין לפטור 
 נים בתפילתםוומכ

 
וחנה היא מדברת " ,יג( 'פרק א ')שמואל א  כתיב

על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע 
 , "ויחשבה עלי לשכרה

 
אמר רב  (,אע'' א''לברכות ) בגמראאיתא 

ברוותא איכא למשמע כמה הלכתא גהמנונא 
 ,וחנה היא מדברת על לבה ,מהני קראי דחנה

  ,מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו
 

יכול אני  (,אע'' ה''סעירובין ) בגמראאיתא 
לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום 

לכן  ,שנאמר ,שחרב בית המקדש ועד עכשיו
 ,וכו' שמעי נא זאת ענייה ושכורת ולא מיין

 , המדין תפלור דקאמר מאי יכולני לפט
 

לטעון על כל  -יכולני לפטור  ,רש"יכתב 
דבר שיפטרו  ,ישראל לפני הקדוש ברוך הוא

לומר שהן שיכורים  ,כולן מדינא לעתיד לבוא
אם דנין  -מדין תפלה , ואין נתפשין על עונם

אותן על שלא היו מתפללין בכוונה, יכול אני 
 ,לפוטרן

 
תפילתה, כאשר שמע עלי את ש ,לומר אפשר

הלכתא גברוותא איכא למשמע וראה כמה 
 , וראשונה, שהמתפלל צריךמהני קראי דחנה

שיכווין את לבו, מיד ויחשבה עלי לשיכורה, 
 מתפלל יהיהשלא וכוונתו לרמוז , שמי, 

יכול לפוטרו ע''י טענה שהן שיכורים  בכוונה
 ואין נתפשים על עונם,

 
* * * * * * * 

 
  

 

 
 
 
כל אלה היסורים הכוונה האלוקית ב

 ביאור בעל העקידה כנשר יעיר קנו
 

כנשר יעיר קנו על  א(''י ב''דברים פרק ל) כתיב
גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על 

 ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר:, אברתו
 
והנה לפי  כתב, (שער קג) – ספר עקידת יצחקב

שהתועלת הזה הנפלא מזאת החסיה 
לבא כי אם אחר הגמורה, שאין מטבעה 

הנסיונות הגדולות אשר יתהלכו למו בצל 
הכנפים האחרים כלם כנזכר, הכל היה גלוי 
וידוע לפני האל יתברך בתחלה, ואליו כוון 
בכל התלאות הרבות ההן, כמו שאמרנו, לא 
נמנע רצונו יתברך מעשות את כל אלה 
מתחלה ועד סוף, וכמו שאמר להלן )דברים 

על גוזליו ירחף יפרוש לב, יא( כנשר יעיר קנו 
 כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו. 

 
, שכל הייסורין והרעות שהביא עליהם יאמר

 ,"כנשר יעיר קנו"היה על דרך ההתלמדות 
והוא כנוי אל הבנים כאשר ירצה ללמדם 
לפרוח באויר, כי אז יכריחם אל הנפילה 

 מהמקום גבוה אשר הקן שם כלפי הארץ, 
 

 רחף עליהםוהוא במהירות התעפפותו י
ויטוש דרך מטה להקדימם ולקבלם על כנפיו 
ולישאם על אברתו קודם שיגיעו לארץ, כדי 
שלא יקבלו נזק החבטה, ובין כך ירגילו 

 עצמם לפרוח מאליהן. 
 

ית בכל אלו הרעות קוכן הכוונה האל
, לא היה אלא והייסורין אשר יעוררם בהם

כדי ללמדם ולהודיעם דרך חיים תוכחות 
ף הכל כי יפול קנו זה לא יוטל, כי מוסר ולסו

הוא יתעלה סומך ידו לנהגם ולנהלם, עד 
שלסוף יפרוש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו. 
וכמו שאמר )תהלים שם( מה יקר חסדך 

 ובני אדם בצל כנפיך יחסיוןאלקים
 

* * * * * * * 
 

 האזינו השמים , ותשמע הארץ,
 

ותשמע ,  השמים האזינועפ''י הספרי בפרשת 
והאזיני , שמים שמעו, וישעיהו אמר הארץ
 , , האזנהאמר לשון  קרובמשה היה  ארץ,

 
 
 
 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  יד
 
 

, , ובזה שמיעהאמר לשון  רחוקישעיהו היה 
ניתן לפרש הפסוק שיר המעלות ממעמקים, 
ה' שמעה בקולי תהיינה אזניך קשובות 
שנראה לכאורה כפל לשון, שמעה בקול 

 ותהיינה אזנך וכו', 
 

כאשר אנחנו עדיין רחוקים, אלא הפירוש, 
 שמעה, אז שייך לשון  שמיעה, ממעמקים

בקולי, וכאשר נתקרב, אז שייך לשון אזנך 
, וגם את הפסוק האזנהקשובות, לשון 

יהוה את  ישמעאהבתי כי  )קט''ז א'(בתהילים 
 לי, אזנוקולי תחנוני,  כי הטה 

 
בעשי''ת נקרא הקב''ה מלך ולא קל, 

 המהרש''א ביאור 
 

)דברים ד'  כתיב )יבמות מ''ט ב'(,  בגמרא איתא
)כלומר , בכל קראנו אליומי כה' אלקינו ז'( 

"דרשו ה'  )ישעיהו פרק נ''ה ו'( וכתיב, תמיד(
 בציבורהא  קראהו בהיותו קרוב", בהמצאו

 , ביחידהא 
 

אמר רב נחמן אמר רבה בר  ויחיד אימת,
אלו עשרה ימים שבין ראש השנה אבוה, 

 ע''כ, .ליום הכפורים
 

ביאור המהרש''א שבעשי''ת יש לקרוא מלך ולא 
 קל

 
עד"ז  )יבמות מ''ט ב' ד''ה משה(, כתב המהרש"א

 אקרא"כי שם ה'  )דברים ל''ב ג'(יש לפרש קרא 
 הבו גודל לאלוקינו", 

 
קורא ה', כדכתיב כי  היחידבזמן דאף  ר"ל,

, דהיינו בעשרה יחיד, בלשון אקראשם ה' 
 הימים, 

 
גודל לאלקינו, שלא תקראו אתם הבו  אז

-בשמכם ישר משותףשהוא שם  "קל"אותו 
 ,אל

 
, כי הוא אז מלךלגודלו תקראו אותו  אלא

מלך על כל הארץ לדונם אז, ובעי אפושי 
 רחמים, ולא כמבקש משותף, 

 
 ויגבה, ")ישעיהו ה' ט''ז(יש לכוון קרא  ועד"ז

הקדוש נקדש  והקלה' צבאות במשפט 
 . 'אהמהרש' לעכ'', בצדקה

 
לשם  קלשבעשי''ת יש להגביהה השם  ,מבואר

 מלך
 

 
 
 
 

 דברי המהרש''א שכתב יש לכוון קרא ויגבה ביאור
 

, ואמר רבה )ברכות דף יב עמוד ב( איתא בגמרא
בר חיננא סבא משמיה דרב: כל השנה כולה 

, מלך אוהב צדקה הקל הקדושאדם מתפלל 
ומשפט, חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה 

והמלך  המלך הקדושורים שמתפלל ויום הכפ
 המשפט. 

 
 -אפילו אמר הקל הקדוש ורבי אלעזר אמר: 

,  ויגבה ה' צבאות )ישעיהו ה' ט''ז( שנאמר יצא,
נקדש בצדקה. אימתי  והקל הקדושבמשפט 

אלו עשרה ימים  -ויגבה ה' צבאות במשפט 
שמראש השנה ועד יום הכפורים, וקאמר 

  הקל הקדוש.
 

וב ויגבה ה' וגו' ילפינן שמהכת מבואר א''כ
  הקל הקדוש יצא,גם אם אמר שבעשי''ת 

 
כי יש לכוון בקרא  א''כ איך אמר המהרש''א

הקדוש,  המלךשבעשי''ת יש לומר  "ויגבה ה"
 הקדוש הקלולא 

 
כי כוונת המהרש''א היא למסקנת  אלא צ''ל

אמר רב  מאי הוה עלה?הגמרא כדלהלן, 
הקדוש ומלך אוהב צדקה  הקליוסף: 

 ומשפט; 
 

הקדוש והמלך המשפט.  המלךרבה אמר: 
שאם אמר הקל הקדוש לא והלכתא כרבה. 

 יצא אפילו בדיעבד,
 

 בשם מלך יש לרמז על היותו קרוב
 

הם אותיות  מלך, כי השם יש לומר בדרך רמז
שהם בסדר יורד, וכאן רמז כי השם  מ' ל' ך'

 .בהיותו קרוביורד ומתקרב אלינו, וזהו 
 

* * * * * * * 
 

 הבקשה אחת שיש לבקש 
 בראש השנה

 
"אחת שאלתי מאת ד'  )תהלים כ''ז ד'( כתיב

אותה אבקש שבתי בבית ד' כל ימי חיי לחזות 
 בנועם ד' ולבקר בהיכלו",

 
)מועדים ראש השנה  כתב בספר תפארת שלמה

וייסד דבריו על אדני תוס' , ד''ה אחת שאלתי(
  )ב''מ  ק''ו ע"א בסוף ד"ה לניסא( 

 
 



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  טו
 
 
 
לפי דברי התוס',   כתב התפארת שלמה,כך ו

כי בר"ה לא שייך להתפלל רק על דבר אחד 
פרטי. א"כ העצה לזה שיבחר האדם לעצמו 
דרך אשר ישכון בו אור הצלחתו בכל הענינים 
הנצרכים לו כאשר יתפלל האדם על עבדות 
השם ויראת שמים, כי אז לא תחסר כל בה 

ם קכ''ח )תהליכמ"ש אין מחסור ליראיו וכמ"ש 
"אשרי כל ירא ד' ההולך בדרכיו" ומסיים   א'(

יגיע כפיך כי תאכל וכו' בניך כשתילי זיתים 
 וכו'. 

 
"אחת שאלתי מאת  וז"פ הכתוב שהתחלנו

ד'', אם אמנם כי צריך אני לבקש הצלחה 
אותה אבקש, "שבתי  על דבר אחד.בר"ה 

בבית ד' כל ימי חיי" ואז ממילא ימלא כל 
עכ''ל ה בכל הענינים כנ"ל, משאלות לבי לטוב

 התפארת שלמה,
 

 יש לבאר עוד כי בקשה אחת תהיה שהכל מאת ה'
 

כי לא שייך  לפי דברי התפארת שלמה,
 להתפלל רק על דבר אחד פרטי,  

 
כלומר, אם  "אחת שאלתי" אפשר  לפרש,

אני יכול לשאול שאלה אחת בלבד, אז תהיה 
 שאלתי האחת, 

 
"מאת שהוא  שכל דבר ודבר אדע "מאת ה",

 "אחת שאלתי, מאת ד''.וז''ש הכתוב   ה'',

 
* * * * * * * 

 
כנשר יעיר קנו מכוון כנגד סלח נא 

 וגו' כאשר נשאתה לעם הזה
 

על  כנשר יעיר קנו" )דברים ל''ב י''א( כתיב
גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על 

ובחמלה  נהגם ברחמים כתב רש''י,, אברתו"
 ,ל בניוכנשר הזה רחמני ע

 
"אתם ראיתם אשר עשיתי  )שמות יט ד'( כתיב

ואבא  ואשא אתכם על כנפי נשריםלמצרים 
 , אתכם אלי"

 
אתון , '(ט ד''שמות י) כתב בתרגום יונתן

חמיתון מה די עבדית למצראי וטענית יתכון 
על עננין הי כעל גדפי נשרין מן פילוסין 
ואובילית יתכון לאתר בית מוקדשא למעבד 

 א ובההוא ליליא אתיבית יתכון תמן פסח
 

 
 
 
 

לפילוסין ומתמן קריבית יתכון לאולפן 
 ,אורייתי

 
, כי הקב''ה נשא את העם הזה מבואר

 ממצרים על כנפי נשרים,
 

"סלח נא  )במדבר יד יט( בכך יש לבאר הכתוב
וכאשר נשאתה לעון העם הזה כגדל חסדך 
 מבאר,בתרגום  לעם הזה ממצרים ועד הנה,

"כסגיאות טבותך", פירוש  ""כגדל חסדך
 כגודל טובתך,

 
מים בקשת מש''ר שהקב''ה יסלח לישראל ברח

 כמו בשעה שנשא את העם ממצרים
 

"סלח נא לעון העם הזה,  בכך אפשר לפרש
כאשר נשאתה לעם הזה כגדל חסדך 

משה רבינו ביקש שהקב''ה יסלח  ממצרים",
לעם ישראל ברחמיו וברוב טובו, כמו בשעה 

שנשאם על כנפי  ם ממצרים,שנשא את הע
נשרים, משום שהנשר הוא הרחמן ביותר על 

 צאצאיו, 
 

* * * * * * * 
 

 ך אפשר לעשות מעבירה יא
 זכות ביאור המהר''ם שיף

 
אמר ריש לקיש: , '(ו  ב''יומא  פ) איתא בגמרא

גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו כשגגות, 
שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת 

. הא עון מזיד הוא, וקא קרי ליה בעונך
מכשול. איני? והאמר ריש לקיש: גדולה 
תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות, שנאמר 
ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה 
עליהם )חיה( +מסורת הש"ס: ]הוא[+ יחיה! 

 מיראה. -מאהבה, כאן  -לא קשיא; כאן  -
 

 המהר''ם שיף מבאר איך נעשה מזדונות 
 ה בין זדונות לשגגותזכויות ומ

 
)יומא פ''ו ע''ב, קטע אחד  כתב המהר''ם שיף

  ביאור הענין הזה,, ויחיד בכל מסכת יומא(
 ,רה זכותבימע תאפשר להעשו ךהיא

 
רה נעשה ביל עכע"ד שאמרו שמ ואהק ר

ודע העומד עליו כנד חא תיחמש ךמלא
  ,לקטרג

 
 )אבותלו קטיגור  הקונ חתא רהביהעושה ע

 ה הנה בה מאהבתשו השועה 'כח'וא (פ"ד יג



 
 ראש השנה פארפרפראות 

  טז
 
 
ן מה כ םג וארלקטכח  ךמלא תולו לאו יןא

  נונעשה ממ
 

יושר זהו  ץולמלי טובל ךהפנת אז כיאפס 
זכיות שהיה קונה לו פרקליט  נעשוונות דז

 'כוואין  יםה עומדבשותעלי בומקום ש ,טוב
 מטעם זה  (ברכות לד)

 
ל כשלא יוכל להשקיטו מ ה מיראהבשות כןא
 רככוומ תשגגוכג נעשה רלקט יוכל  אל שלכו

 ,ותכז דג ואינו מלמרהיינו שאינו מקטדקצת 
  ,הוא רפגכק ר
 

א מפעולה ומעשה ב ,שגופו ,ןניהע רק
ת עון בשחא ממבו בש וותיחוה בירהע

ה ריבלטעם זה קשה מע ראש ,רהביע ריוהרהו
  ,שבויות חעצמה שנותנת ה

 
ל ביה כאן אהשהפעולה  ,שוגג קלבולכן חטא 

כמו כן  ,ה ורצוןבשחא מלהוא ב כי ,יותוחא ל
  .כאן נעשה כשגגות

* * * * * * * 
אחת שאלתי ודין ודברים שבין 

 הקב''ה לדוד המלך
 

)שוחר טוב תהלים מזמור כז, , איתא במדרש
 כתיברמז תשו (  -פרק כז  -ילקוט שמעוני תהלים 

אמר לו  "אחת שאלתי". )תהלים פרק כ''ז ד'(
 הקב"ה, 

 
"אחת שאלתי, שבתי  תה אומר,בתחלה א

בבית ה", וחזרת ואמרת, לחזות בנועם ה', 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ולבקר בהיכלו,                                                                                                                

 
למדתי, לא יהא  רבש"ע, ממך אמר לפניו,

העבד שוה לרבו. בתחלה לא באת עלי רק 
"ועתה ישראל  )דברים י' י''ב(באחת, שנאמר 

 " כי אם ליראהמה ה' אלהיך שואל מעמך 
 

פתחת עלינו במצוות הרבה, שנאמר  ואחר כך,
ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו וגו'. הוי, דיו 

 לעבד שיהא כרבו, 
 

כראוי וכהוגן ביאור בדברי הקב''ה שביראה אחת 
 זוכה לעוה''ב 

 
"כי אם ליראה", גילה  במה שאמרה תורה,

הקב''ה דעתו שבקיום מצוה אחת בשלימות 
הראוי זוכה לחיי העולם הבא, כפי שמבאר 

"ידוד  )ישעיהו פרק מב כא( הכתובהרמב''ם את 
 חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר", 

 

 
 
 

)פירוש המשנה לרמב"ם מסכת  כתב הרמב''ם
, מיסודות האמונה בתורה, כות סוף פרק ג(מ

שאם קיים האדם מצוה משלש עשרה ושש 
מאות מצות כראוי וכהוגן ולא שתף עמה 
מטרה ממטרות העולם הזה כלל, אלא עשאה 
לשמה מאהבה כמו שביארתי לך, הרי הוא 

 זוכה בה לחיי העולם הבא, 
 

, כי מחמת רבוי המצות, אי לכן אמר ר' חנניה
בכל ימי חייו  אחת ה האדםשלא יעשאפשר 

בשלימות ויזכה להשארות הנפש ע''י אותו 
המעשה. וממה שמורה על היסוד הזה שאלת 

מה אני לחיי  )ע''ז י''ז(ר' חנניה בן תרדיון 
העולם הבא, וענהו העונה כלום בא לידך 

, כלומר האם נזדמן לך עשיית מצוה מעשה
ראוי, ענה לו שנזדמנה לו מצות צדקה 

מות האפשרית, וזכה בה לחיי בתכלית השל
העולם הבא. ופירוש הפסוק ה' חפץ לצדק את 

 ישראל, למען כן יגדיל תורה ויאדיר.
דוד המלך ע''ה שאמר ממך למדתי דעת אחרת 

 היתה עמו 
"נשבעתי ואקימה  )תהלים קי''ט קו( כתיב

לשמר משפטי צדקך" וביארו הבוארים בעם, 
כי דוד המלך ביקש לזרז עצמו לשמור 

וותיו, ובודאי רצה דוד המלך לקיים מצ
בשבועתו כל מצוה ומצוה בשלימות הראוי, 
ואין די לו בקיום מצוה אחת כראוי וכהוגן 

 כדי שיזכה בה לחיי העולם הבא,
 

בתחלה  ממך למדתי.לו לקב''ה   לפיכך אמר
לא באת עלי רק באחת, ואחר כך, פתחת 
עלינו במצוות הרבה, לפי שדעתו של דהע''ה 

כולם שוים לקיום, אך הקב''ה ברוב היתה ש
רחמיו מוכן לקבל גם את המקיים מצוה אחת 
 כראוי וכהוגן ולזכותו בכך לחיי העולם הבא, 

"כי אם" כלומר, די באחת מהנה  לפיכך אמר,
אשר תעשינה כראוי, אך דהע''ה לא הבין כך 
בדבריו, ולפיכך השווה עצמו ואמר ממך 

 למדתי לפתוח באחת ולבקש הרבה,
לבאר כונתו  מה לא גילה אותו הקב''ה,ול

שדי באחת אשר תעשינה כראוי, אלא, כדי 
שלא לבוא להקל לדוד המלך ע''ה בשבועתו 
שנשבע, ולפתוח לו פתח המקיל על קבלתו 

 בשבועה לקיים כל המצוות כראוי בשלימות.
 

* * * * * * * 
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