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'רחמים  הוא  ויוה"כ  ברחמים'  'דין  הוא  ר"ה 
צדק" יקרא  עליון  "ב"ד   - בדין' 

"הנה מבואר שהכל תלוי בתשובה, אלא בראש  כד)  כג  (ויקרא  כתב הרמב"ן 
השנה מתייחד [ד'] במידת הדין ומנהיג עולמו, וביום הכיפורים במידת הרחמים. 

[הוא]  השנה  ראש  [כי]  וכו'  דין'  כסא  על  יושב  'מלך  לב:)  (ר"ה  מאמרם  והוא 

לנו  שאין  פי  על  ואף  בדין".  רחמים  יום  [הוא]  הכיפורים  ויום  ברחמים  דין  יום 

עסק בנסתרות מ"מ מתוך דברי האוה"ח יתבאר לנו קצת מעומק כוונת הרמב"ן. 

יבוארו  זה  ועל פי  ואצטט את דברי האוה"ח מכמה מקומות בפירושו על התורה 

הרמב"ן. דברי 

כבודו  כסא  על  תגיד  'אני'  תיבת  "כי  כח)  יט  (ויקרא  האוה"ח  ז"ל  דהנה 
יתברך אשר אנו קוראים שכינתו יתברך, ושם הוי"ה ב"ה הוא מלך יושב על כסא 

השכינה  בחינת  הם  "כי  יד)  ל  שם  טו,  כו  (שמות  האוה"ח  כתב  ועוד  מלכות". 

זו בחינת  ובחינה  ד'',  'פני  יתברך תקרא  כו', כי שכינתו  אשר תתכנה בשם אדנות 

הזה  והשם  אדנות  בשם  מתכנה  שהשכינה  [דהיינו  עליה".  יגיד  והשם  היא,  דין 

כד)]. ג  דברים  ט,  לד  (שמות  האוה"ח  וכמוש"כ  הדין  הנהגת  על  מורה 

כסא  בחינת  שהיא  יתברך,  ששכינתו  הקדוש  האוה"ח  מדברי  מבואר  הרי 
היושב  והמלך  הדין,  מידת  הנהגת  על  המורה  דל"ת  אל"ף  בשם  מתכנה  כבודו, 

מידת  בחינת  של  ההנהגה  דהיינו  הוי"ה  שם  הנהגת  לבחינת  מרמז  הכסא  על 

הרחמים. [אולם צריך לזכור, שכל התיאורים המוחשים הללו בענין ד' יתברך לא 

שלפי  משום  אדם,  בני  כלשון  תורה  ודיברה   - האוזן  את  לשבר  כדי  אלא  נאמרו 

האמת כתב הרמב"ם (עיקר ג' מהי"ג עיקרים) שהקב"ה אין לו גוף ולא שייך ענין 

הקב"ה]. אצל  כסא  על  ישיבה  של 

הדין  בחינת  כפי  הוא  ההנהגה  עיקר  שבר"ה  הרמב"ן:  כוונת  מבואר  ולפי"ז 
אל"ף  של  השם  בחינת  מצד  הוי  שההנהגה  דהיינו  כבודו,  כסא  בבחינת  הנרמז 

דל"ת המורה על הדין, משא"כ ביום הכיפורים עיקר הדין נעשית מצד שם הוי"ה 

בדין'  'רחמים  יום  הוא  שיוה"כ  הרמב"ן  כותב  ולכן  הכסא.  על  יושב  מלך   - ב"ה 

דהיינו שעיקר ההנהגה הוא מצד שם המיוחד המאיר עלינו ביום הכיפורים לכפר 

קרובו. עם  ישראל  את  ולטהר 

דרך  על  ירמוז  רמז  "ובדרך  האוה"ח  כותב  יח)  (טז  שופטים  בפרשת  והנה 
קצח:)  ח"ג  (זוה"ק  אמת  אנשי  ואמרו  בצדק',  תבל  'ישפט  ט)  צח  (תהלים  אומרו 

אדם  של  שמזונותיו  שלפי  וכותב  האוה"ח  וממשיך  צדק".  יקרא  עליון  ב"ד  כי 

"הנה הם  לו במשפט של ר"ה לכן אם הדיינים ישפטו את הדין כראוי אז  נקבעו 

שופטים המשפט עצמו ששפט בית דין עליון הנקרא צדק". [והרמב"ן מביא את 

המתייחס  "צדק"  של  בחינה  שיש  שם  ומבואר  עד-עה),  (אות  הבהיר  ספר  דברי 

על  נעשית  בר"ה  ההנהגה  דעיקר  כנ"ל,  הוא  בזה  וההסבר  הקדושה.  להשכינה 

הזה של  בתואר  ג"כ  המרומזת   - דל"ת שבו תתכנה השכינה  אל"ף  פי השם של 

ביום  דין האדם לאור  יוצא  ידיהם  דין של מעלה שעל  - המורה על הבית  "צדק" 

השנה]. ראש 

של  דין  לבית  גם  מתייחס  בר"ה  שנגזר  שהדין  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
מידת  מצד  נעשית  בר"ה  הדין  שעיקר  שכיון  כנ"ל,  הוא  בזה  והביאור  מעלה. 

הדין [דהיינו על פי הבית דין של מעלה], לפיכך כותב האוה"ח שבר"ה הדין של 

החפץ  מדברי  קצת  משמע  [וכן  מעלה.  של  דין  הבית  ע"י  ונפסק  נקבע  האדם 

עיי“ש)].  ד  פרק  (ח"ב  חסד  באהבת  חיים 

מתייחסת  ג"כ  שהצדקה  זה,  ענין  על  לציין  יש  אולי  אפשר  ובדרך  [הערה: 
ובזוה"ק  ד,  אגה"ק  תניא  (ועי'  יהלך'  לפניו  'צדק  שכתוב  וכמו  "צדק",  לבחינת 

ולכן גדול  "וצדק זה מידת הדין של עולם".  נט.). ובספר הבהיר (שם) כתוב  ח"ב 

מכבה  עבירה  ואין  רעות  גזירות  לבטל  יכולה  שהיא  כך,  כדי  עד  הצדקה,  כח 

בשם  החיד"א  ובספרי  דבש  וביערות  קדושה  בשערי  (וכמוש"כ  צדקה  מצות 

דין,   - "צדק"  בחינת  הוא  צדקה  מצות  של  העליון  ששורשה  כיון  האריז"ל),  גורי 

כח  שיש  ט:)  (ב"ב  בגמ'  שאמרו  וכמו  הדין  כח  את  לכפות  לצדקה  כח  יש  לכן 

לי  אין  כי  אפשר  בדרך  כתבתי  זה  כל  עיי“ש.  הדין  מידת  את  לכפות  לצדקה 

אלו].  בענינים  הבנה 

בזה והביאור  הוא שם"  "באשר  נידון  האדם 

"ואמר ר' יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה שנאמר 
טז:  (ר"ה  שם'"  הוא  באשר  הנער  קול  אל  אלוקים  שמע  'כי  יז)  כא  (בראשית 

צדיק  שעה  שבאותה  כיון  מ"מ  להרשיע  עתיד  הי'  שישמעאל  שאע"פ  .(ופרש"י 

הי' שמע ד' לקולו באשר הוא שם, ולא העניש אותו מכח המעשים שהוא יעשה 

בעתיד.

קרא  מהאי  אמר  "ריב"ל  האומר  הירושלמי  דברי  את  חננאל  רבינו  ומביא 
דהיינו  עכשיו".  אתה'  וישר  זך  'אם  אלא  [כאן]  כתיב  אין  היית'  וישר  זך  'אם 

ענין  גם  כוללת  שם"  הוא  "באשר  של  הזאת  שההנהגה  לנו  מחדש  שהירושלמי 

שד'  אלא  הדין,  בשעת  ה'עתיד'  על  מסתכל  ד'  שאין  זה  רק  שלא  והוא,  נוסף, 

האדם  עומד  שבו  במצב  תלוי  הכל  אלא  הדין,  בשעת  העבר  על  מסתכל  לא  גם 

וישר אתה עכשיו",  זך  "אם  הירושלמי  וזהו שאמר  הדין.  באותה שעה של שעת 

האדם. דינו של  תלוי  שבזה  כיון 

מפת  נזהר  שאינו  מי  שאפילו  תרג)  ס'  או"ח  (שו"ע  בפוסקים  מובא  ולכן 
בזה.  להיזהר  צריך  התשובה  ימי  בעשרת  מ"מ  השנה  ימות  שאר  בכל  עכו"ם 

ההיא  ובעת  כו'  והמשפט  הדין  "ימי  הם  עשי"ת  של  האלו  שהימים  משום  והוא 

(לשון  רע"  ואם  טוב  אם  נעלם  כל  על  מעשה  כל  את  במשפט  יביא  האלוקים 

באופן  להתנהג  משתדלים  אנו  לכן  יד),  אות  ב  שער  תשובה  בשערי  יונה  רבינו 

מהודר ביותר, בימי הדין של העשי"ת, לפי שד' דן את האדם "באשר הוא שם".

השנה  בראש  והדין  המשפט  כל  שהרי  מאד,  תמוה  הוא  זה  יסוד  אולם 
ועשרת ימי תשובה הוא על המעשים שהאדם עשה בעבר, וא"כ איך שייך לומר 

ד'  ואין  הוא שם",  "באשר   - הנהגתו בשעת המשפט  כפי  רק  דן את האדם  שד' 

[ועי‘ מה שכתב בזה בספר עלי שור  מתחשב עם המעשים שהאדם עשה בעבר 

פ"ט)]. (ח"א 

ד' עם אנשי סדום, דהנה  יח כא) מסביר את הנהגת  (בראשית  והנה האוה"ח 
נא  כבדה מאד, ארדה  כי  וחטאתם  רבה  כי  ועמורה  זעקת סדום  ד'  "ויאמר  כתיב 

למה  האוה"ח  ושואל  אדעה".  לא  ואם  כלה,  עשו,  אלי  הבאה  הכצעקתה  ואראה 

ועשו את  כיון שהם הרשיעו  והרי  ולראות את מעשיהם הרעים,  ד' לרדת  הוצרך 

"שכל העולם  כיון  ירידתו לעולם,  בלי  גם  זה  יודע את  ד'  ד', א"כ הרי  בעיני  הרע 

לפניו". חרדל  כגרגיר של 

'בעת  סדום  אנשי  של  ההנהגה  את  לראות  רצה  שד'  האוה"ח  ומבאר 
אם  לראות  כדי  חשובים  אנשים  בדמות  מלאכים  לשם,  ד'  שלח  ולכן  המשפט', 

דרך  באותה  עמהם  יתנהגו  הם  אם  או  הראוי  באופן  סדום  אנשי  עמהם  יתנהגו 

הרעה שבו הם התנהגו עד כה. ומסביר האוה"ח שאם היו אנשי סדום מתנהגים 

מרחם  ד'  הי'  אז  הרעה  כדרכם  עמהם  מתאכזרים  היו  ולא  המלאכים  עם  כראוי 

אפים. ארך  במדת  עמהם  ומתנהג  סדום  אנשי  על 

להבחין  [ד']  רצה  זה  כל  על  באה,  שצעקתה  שהגם  ירצה  "עוד  האוה"ח  וז"ל 
שלח  ולזה  ברשעם.  מחזיקים  ועודם  בהם  חזרו  לא  המשפט  בעת  אם  בהם 

הרשעים  והם  כו',  בהם  לבחון  יפה  ותואר  צורה  בעלי  אנשים  בדמות  המלאכים 

החליטו  ומיד  תיכף  ולזה  הגון.  בלתי  מעשה  עוד  לעשות  שרצו  עשו,  כצעקתם 

וגו' אבל קודם לכן לא אמרו כלום. הא  המלאכים ואמרו ללוט, 'משחיתים אנחנו' 

להם  עושה  ד'  שהי'  אפשר  במלאכים,  יד  לשלוח  מבקשים  היו  לא  אם  למדת, 

אפים". ארך  במדת  זמן  אריכות 

ומבואר מדברי האוה"ח שהגזר דין שנגזר על אנשי סדום ועמורה רק נחתם 
לא  והמשפט, אבל אם הם  הדין  גם בשעת  עי"ז שהם המשיכו להתנהג ברשעם 

אלא  ומיד,  תיכף  אותם  מעניש  הי'  לא  ד'  אז  הדין  בשעת  ברשעם  מתנהגים  היו 



בפסוק  האוה"ח  של  שהפירוש  [ואציין  עמהם.  אפו  ומאריך  להם  ממתין  ד'  הי' 

עיין שם]. שם  והתרגום  כפרש"י  דלא  הוא  הזה 

ואולי אפשר לציין את דברי האוה"ח הללו לענין ההנהגה הזאת של "באשר 
הוא,  שם"  הוא  "באשר  של  זו  בהנהגה  שהביאור  לומר  יש  ולפי"ז  שם".  הוא 

שהצורה והאופן שבו דן ד' את האדם בראש השנה ועשי"ת הוא כפי התנהגותו 

זו, שאין ד'  של האדם בשעת ימי המשפט. והיינו שבוודאי אין הכוונה בהנהגה 

מתחשב עם המעשים שעשה האדם בעבר – דוודאי ד' ידון ויעניש את האדם 

כמוש"כ  הוא  זו,  בהנהגה  הביאור  אלא  בעבר,  עשה  שהוא  המעשים  כל  על 

כפי  הוא  המשפט  בעת  האדם  את  דן  ד'  שבו  שהצורה  הקדוש,  האוה"ח 

בשעת  כראוי  מתנהג  האדם  אם  ולכן  המשפט.  בשעת  האדם  של  התנהגותו 

אלא  ומיד  תיכף  אותו  ד'  יעניש  ולא  עמו  אפו  יאריך  ד'  אז  והמשפט  הדין 

ד'  שיביא  לפני  תשובה  לעשות  אפשרות  עוד  לו  ויתן  ברחמים  עמו  ד'  יתנהג 

האדם. על  העונש  את 

באופן  להתנהג  אלו  בימים  האדם  והספה"ק שישתדל  הפוסקים  כתבו  ולכן 
וכן  מהעבירות,  השמירה  בעניני  ובין  המצוות  עשיית  בעניני  בין  מאד  מהודר 

ואז  ובנעימות  בשלום  נעשית  תהא  לחבירו  אדם  בין  בעניני  האדם  התנהגות 

רצון. יהי  כן  אמן  בדין  לרחמים  האדם  יזכה 

הענין ביאור   - השנה  בראש  נפתחים  ספרים  שלשה 

ספרים  שלשה  יוחנן,  ר'  אמר  כרוספדאי  ר'  "אמר  אמרו  טז:)  (ר"ה  בגמ' 
גמורים,  צדיקים  של  ואחד  גמורים,  רשעים  של  אחד  השנה,  בראש  נפתחים 

רשעים  לחיים,  לאלתר  ונחתמין  נכתבים  גמורים  צדיקים  בינונים.  של  ואחד 

עד  מר"ה  ועומדים  תלויים  בינונים  למיתה,  לאלתר  ונחתמים  נכתבים  גמורים 

והנה צריך להבין,  זכו נכתבין למיתה".  זכו נכתבין לחיים, לא  כו',  יום הכיפורים 

השנה. בראש  ספרים  הג'  פתיחת  זה של  ענין  מהו 

ענין  הוא  הנ"ל,  ספרים  השלשה  פתיחת  שענין  ה)  כ  (ויקרא  האוה"ח  ומבאר 
יפתחו  למעלה,  דין  "וכשיעשו  האוה"ח  לשון  וזה  האדם.  על  הדין  התעוררות  של 

ספרי  נפתחים  כו',  המשפחה  כל  על  הדינים  ויתעוררו  משפחתו,  בני  פינקסי  ג"כ 

כל המשפחה ומתעורר הדין". ומבואר שפתיחת הספרים למעלה מעורר את הדין 

באופן מדוקדק מאד. כיון שבאותה שעה מעיינים במעשי האדם  על האדם, 

ולכן מבאר האוה"ח, שבשעת הדין האדם נכנס בסכנה גדולה, כיון שבשעה 
שהבית דין של מעלה מעיין במעשיו, הרי הם תובעים את האדם על כל מעשה 

קטן שהוא עשה – ואפילו על הדברים הקטנים ביותר. דהיינו שאע"פ שהאדם 

של  דין  הבית  ישבו  שלא  זמן  כל  מ"מ  זמן  הרבה  מלפני  רע  מעשה  איזה  עשה 

המעשה  על  יתבע  או  יענש  לא  שהוא]  אפשרות  [יש  הרי  בדינו  לעיין  מעלה 

הרע ההוא, אמנם בשעת הדין הרי הב"ד של מעלה מדקדקים על כל המעשים 

נכנס  אדם  הדינים  ספרי  שכשנפתחים  ז"ל  רבותינו  "אמרו  ולכן  האדם  שעשה 

זיע"א. הקדוש  האוה"ח  עכ"ל  להפטר"  גדול  זכות  וצריך  בסכנה 

התענית" "סוד  ענין  ביאור 

בזה  והמכוון  התועלת  דמהו  התענית  ענין  את  ולבאר  להבין  צריך  הנה 
ולשתות.  מלאכול  עצמו  את  מונע  עי"ז שהוא  עצמו  את  מענה  שהאדם 

לו  שיש  היצר  מלחמת  ענין  את  לנו  מבאר  ועוד)  ז  יג  (דברים  האוה"ח  והנה 
לאדם. ומסביר האוה"ח, שיש שלשה קבוצות נפרדות של כוחות הרע – המסיתים 

את האדם לעבור את פי ד' ולעשות את הרע בעיני ד'. והשלשה קבוצות הללו הם: 

מותו.  יום  עד  הוולדו  מיום  האדם  אצל  הנמצא  לאדם,  לו  שיש  הרוחני  היצה"ר  א' 

ג'  עוה"ז.  ורצונות  תאוות  אל  מטבעו  שנוטה  האדם,  של  והגשמי  החומרי  הגוף  ב' 

פ"ד  (אבות  חז"ל  שאמרו  וכמו  חטאיו,  טומאת  ע"י  לאדם  שניתוספים  הרע  כוחות 

נוסף  חלק  באדם  נדבק  עבירה,  עשיית  שע"י  דהיינו  עבירה.  גוררת  עבירה  מ"ב): 

והחלק הרע הזה מסית את האדם לעבור עוד עבירות. מכוחות הרע, 

היושב  "כל  ועוד)  יא.  (תענית  חז"ל  שאמרו  שאע"פ  מהאוה"ח  ומבואר 
האדם  את  מסיתים  הנ"ל  וכוחותיו  היצה"ר  אם  מ"מ  חוטא",  נקרא  בתענית 

אז  להלן)],  (עיין  אחר  באופן  עליו  להתגבר  יכול  האדם  [-ואין  ד'  נגד  לחטוא 

בזה,  נפשו  את  ולענות  נפשו,  תאוה  אשר  מכל  עצמו  את  להרחיק  האדם  צריך 

נגד  לחטוא  אותו  ומסיתים  בו  שדבוקים  הרע  הכוחות  את  ולבטל  להכניע  כדי 

כח  שהוא  בו  הדבוק  הרע  כח  לאבד  האדם  שיתענה  התענית  סוד  "והוא  ד', 

(שער  באריכות בספר ראשית חכמה  זה מבואר  [וענין  [לעיל]".  המסית האמור 

עיי“ש)]. פ"ד  התשובה 

שמרגיש  למי  "אבל  כי)  ואם  ד"ה  א  דרוש  (ח"ב  דבש  היערות  כתב  וכך 
אותו,  להסית  יוכל  שלא  יכניעו  ובזה  עליו  יצרו  יגבר  והסיגוף  התענית  שזולת 

ד)  ב  (איוב  נפשו'  יתן בעד  לו  וכל אשר  עור  'ועור בעד  פשיטא שיש להתענות 

הקדוש  האוה"ח  כדברי  דבש  היערות  בדברי  מבואר  הרי  שחת".  יורידהו  לבל 

לחטוא,  אותו  המסיתים  הרע  כוחות  את  ולבטל  להכניע  הוא  התענית  ,שענין 

בדברי  [ועיי“ש  וחיילותיו.  היצר  של  וההסתה  מהפיתוי  נפשו  את  בזה  ולהציל 

היערות דבש מש"כ לבאר עפ"י קבלה את מה שאמרו חז"ל כל המתענה נקרא 

עיי“ש]. חוטא 

לכפר  כדי  והוא,  להתענות,  האדם  יבחר  שבגללה  סיבה  עוד  ויש  [הערה: 
מכפרים.  יסורים  של  בבחינה  חטאיו,  מטומאת  עצמו  את  ולטהר  חטאיו  על 

שם  ועיין  תענית).  (ערך  יועץ  ובפלא  (פ"ז),  התשובה  בנתיב  במהר"ל  בזה  ועיין 

בענין עשיית  הנכון  באופן  איך להתנהג  נותן הדרכה לאדם  יועץ) שהוא  (בפלא 

עיי“ש]. התעניתים 

קבלת  בר"ה,  האדם  עבודת  עיקר  הוי  למה 
עשיית תשובה ולא  מלכות שמים  עול 

האדם  שימליך  הוא  בר"ה  היום  עבודת  שעיקר  ובספה"ק  בגמ'  מבואר  הנה 
תשובה,  עשיית  הוא  היום  עבודת  עיקר  וביוה"כ  למלך.  עליו  יתברך  ד'  את 

ויחזור בתשובה שלימה עליהם – ע"י שיתחרט על  שיתוודה האדם על חטאיו 

חטאיו ויקבל על עצמו שהוא לא ישוב עוד לעשות את המעשים הרעים האלה 

עכשיו. עד  בהם  נכשל  הי'  שהוא 

כוללים  ימי תשובה'  וה'עשרת  בר"ה,  נידון  האדם  דהנה  זה,  על  לשאול  ויש 
עבודת  לומר שעיקר  נראה  הי'  וא"כ מסברא  השנה,  ראש  ימי  בתוכם את שתי 

היום בר"ה צריכה שתהא מכוונת על הענין הזה של חזרה בתשובה, כדי שיוכל 

חז"ל  קבעו  ומאיזה טעם  מכח מעשה התשובה שלו.  בר"ה  בדינו  לזכות  האדם 

יתברך. עול מלכותו  בענין קבלת  ר"ה תהא  הקדושים, שהעבודה העיקרית של 

בראש  ספרים  השלשה  פתיחת  שענין  מבאר  ה)  כ  (ויקרא  האוה"ח  והנה 
האדם,  על  הדין  התעוררות  ידי  ועל  האדם,  על  הדין  שמתעורר  זה  הוא  השנה 

המעשים  כל  על  מעלה  של  הב"ד  מעיינים  שעי"ז  כיון  בסכנה,  האדם  נכנס 

למוטב. בין  לטוב  בין  האדם  שעשה 

והנה האוה"ח (במדבר יט ב) מלמד אותנו את אחד מהאופנים שבו נמתקים 
הדינים. דהנה בפרשת חקת כתב האוה"ח "כי העול ימתק הדינים, בסוד יסורים 

העול  ידי  שעל  דהיינו  הדינים".  בחינת  שהם  אדם  של  עוונותיו  את  ממרקים 

מעליו. הדין  נמתק  האדם  על  שניתן 

עבודת  לכן  על האדם,  הדין  לומר שכיון שבר"ה מתעורר  אולי אפשר  ולפי"ז 
האדם בר"ה הוא לקבל על עצמו - מחדש, את עול מלכות שמים ולהמליך את ד' 

ע"י שמקבל האדם על עצמו את העול הזה הרי הוא ממתיק את  כי  עליו למלך, 

רצון. יהי  כן  בדין אמן  לזכות לרחמים  יוכל האדם  ועי"ז  עליו  הדינים שנתעוררו 
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