
  

 

  נא לשמור על קדושת הגליון    

 

 פנינים לפרשה
 

  (לב, א)            "                              האזינו"
הנה השירה הזאת נחמה גדולה והבטחה 
מבוארת בענין הגאולה, ובאובדן עובדי 
גלולים, ובנקמת ישראל מאויביהם ובכפרת 

  ישראל מעונותיהם.
ואולי מפני זה בא סימן ההפסקות לרז"ל (ר"ה 

ת עזרא הסופר הכהן לא) "הזי"ו ל"ך, מתקנ
הנביא, שראה ברוה"ק שתהיה תקנתו 
בקריאת ס"ת בצבור תקנה קיימת בכל דור 
ודור, לא תבטל בזמן הזמנים, ותיקן הסימן 
הזה בהפסקות הפרשה הזאת המקובלת 
אצלנו. לבאר שיחזור הזיו והזוהר והכבוד 
והתפארת לישראל כמבראשונה, ושבו בנים 

 (רבינו בחיי)                                      לגבולם.
 

  (לב, ב)              "יערף כמטר לקחי"             
מקאצק אמר בשם הרר"ב זי"ע. דברי  קהרה"

תורה הם כמו המטר שאינו ניכר התועלת מיד 
כשירד, רק לאחר זמן כשיגיע עליו השמש אז 
נראה תועלת המטר כמובן, כן ד"ת מועילים 

  כשבא הח' לביתו.
דמו"ר ז"ל אמר, "כמטר לקחי". כמו וכאא

המטר אם יורד למקום ריק, כגון חול ועפר, 
אין מועיל כלום, אדרבה נעשה מהמטר רפש 
וטיט, אבל אם יורד למקום חרישה וזריעה אז 
מגדל ומעלה הזרעים. כמו כן דברי תורה, 
והבן, ע"ד (הושע י"ד, י) "צדיקים ילכו בם 

 (זר זהב)                                          וכו'.    
 
  (לב, ד)                          "הצור תמים פעלו"

רבי שמעון מירוסלב האריך ימים והגיע לזקנה 
  מופלגת. 

  שאלו אותו תלמידיו:
  במה הארכת ימים?

  השיבם הרבי:
תמיד קבלתי הכל באהבה ולא הרהרתי אחרי 
מעשיו של הקב"ה. שהרי ברור כשמש כי כל 

ה' מוצדקים וטובים, אלא כשאדם שואל מעשי 
קושיות ומתלונן, מעלים אותו השמימה 

  ומראים לו: ראה, הכל טוב, ובצדק...
ואני, אינני מתלונן, לכן לא מעלים אותי 

  להיווכח בצדקת ה'.

  
מעשה באחד שבא אל ה"חזון איש" והקשה 

שר עם "קושיות" על ההשגחה העליונה, בק
השואה הנאצית שניתכה על בית ישראל 

  באירופה.
  העיר לו החזון איש:

מי שאינו מבין במלאכת התפירה, ורואה את 
החייט כשהוא גוזר וקורע את האריג חושב כי 

ובאמיתו של  –אותו חייט משחית את הבד 
  דבר אינו אלא מכין בגד חדש.

 

  
  

  "כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב"
  (שם)                                 

דשא הוא כלל העשב. ועשב כל קלח וקלח. רמז 
 –יש כאן, שלקהל יש לדבר בחוזק (כשעירים 

שהם גשמים חזקים) אבל לכל יחיד יש לדבר 
במתינות, כרביבים על עשב. וזהו שאמר משה, 
ולא הרעותי את אחד מהם כשהוכחתי יחידים 

תים לא ביישתי אותו בתוכחתו, אלא הוכח
  (בשם הח"ס)                                             ביחד.

  
ר"א זוסמן סופר אב"ד פעסט ראוהו בניו לעת 
זקנתו שהוא מעיין ומכין לעצמו הדרשה שהוא 
צריך לדרוש. שאלוהו: והרי אבא כבר התמחה 
בדרשותיו כ"כ הרבה שנים ולמה צריך הכנה 

  רבה?ד
אמר להם ר"א זוסמן: אני מכין עמי לא מה 

  לומר אלא מה לא לומר.
 

  "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט"
  (לב, ד)                         

האדם חושב שאם באה לו טובה, ממדת 
הרחמים היא. וכשבאה עליו רעה ח"ו, אין 
באה ממדת החסד. אבל באמת הכל בא 

  ית נעלה פעמים ממקום אחד, אלא שלמען תכל
צריך כך ופעמים כך. וזהו הבאור: הצור תמים 
פעלו, הכל אחד והכל למטרה אחת, כי כל 
דרכיו משפט, ואין שום סתירה שהרי במשפט 

  (ר' יוסף חדש מביליסטוק)אין סתירה.               
 

"שחת לו לא בניו מומם דור עקש 
  (לב, ה)                 ופתלתול" 

  סופר":מפרש בעל "החתם 
להקב"ה שיחתו ומה שיחתו? לא בניו", שאינם 

ואב בלא בנים אינו אב. ועוד זאת  –כבניו 
שנית, "מומם", החסרון שלהם שהיו "דור 

  עיקש ופתלתול" הוא בבחינת מום.
מה מום  –יכול שהוקש "מומם" ל"לא בניו" 

אין לו תקנה, אף אבהיות זו של הקב"ה 
עתה כי  לישראל אבד סברה? תלמוד לומר ראו

אב נצח" אני "לישראל ובני בכורי  –אני הוא" 
הוא. ואם שהוקש "לא בניו" ל"מומם" אין 
בכך כלום, שהרי ענין לנו עם הקב"ה האומר 

גם "למומם" אמצא  –"מחצתי ואני ארפא" 
  מזור וגם האבהיות תשוב לקדמותה.

  
  )לב, ו(                            "עם נבל ולא חכם"

  אורייתא ולא חכימו (אונקלוס) עמא דקבילו
  פירש רב שר שלום מבלז:

ישראל קיבלו את התורה לא כדרך שמקבלים 
שאר חכמות ומדעים, לא כדי להחכים 
ולהתחכם, כי אם בשביל שהתורה תלמד 
אותם את הדרך לילך בה, וכדי להעניק צורה 

"אוריייתא" מן  –לחומר. הם קיבלו הוראה 
  התורה ולא חכמה גרידא.

  
  וכה שאל רבי ישראל יעקב מהורנוסטייפל:

אם האדם נוצר רק לתכלית חיים בעולם הזה, 
 חיי חומר, לשם מה העניקו לו סגולה כה יקרה

ונשגבה, כמו השכל? והרי יוסף דעת יוסיף 
מכאוב" וכל שחכמתו מועטת נהנה יותר מן 

ם החיים, ובעלי חיים לא יודעים בכלל שו
  מחסור!

משל לילד שחבש כובע של אביו לראשו ומכנסי 
אביו על גופו, ומתוך שגדולים ממדתו ניכר 

  שאינם מיועדין בשבילו...
אף השכל אינו הולם את מדתו של היצור אשר 

שעה, נראה ככובע  גדול -נברא רק  לתכלית חיי
מדי על ראש זוטר, אין זאת אלא שנברא 

ר ולעסוק לתכלית רוחנית, להתעלות מהחומ
  בחפצי שמים...

  
  וב"ספר הישר" לרבינו תם נאמר:

מכיון שרואים איך השכל עצמו מסכים לכמה 
דברים שנאמרו בתורה, סימן שגם השכל הוא 

  בעל ערך מסוים, הוא דבר חשוב
  

  "זכר ימות עולם בינו שנות דור ודור"
  (לב, ז)            

שאין סיפור דברי ימי ישראל  הכוונה בזה.
ותולדותם כשאר ספרי דברי הימים אשר לכל 
 העמים, ואין הלימוד וההתבוננות בזה כלימוד 

וקריאת הסטוריה גרידא אלא ראוי לאדם 
שיוסיף ע"י זה יראת ה' ואמונה בהשגחתו, 
כשרואה ומתבונן בנפלאות השי"ת עם ישראל 
וגורלם שנתייחד להם מיום היותם לעם עד 

  יום הזה.ה
ויש להוסיף עוד בזה להמליץ בכוונת הפסוק 

שמי אשר חשקה נפשו  –"זכור ימות עולם" 
לידע אמיתות סיפור תולדות ישראל 
ומאורעותיהם מימי עולם. אין לו לבקש 
וללמוד מפי ספרים שנתחברו ע"י פורקי עול 
וקלי דעת שמסלפים האמת להטות העובדות 

וריבוי  כרצונם, כי אך בהתבוננות מעמיקה
העיון בתכלית המאורעות, ידע האדם ויבין 
אמתות דברי ימינו ועומק משמעותם. וזהו 
"בינו שנות דור ודור", שדברי ימי ישראל תורה 
שלימה היא, וח"ו להשוותם לספרי הסטוריה 
אשר מלאו שקרים וכזבים כדמיון מחבריהם, 
ולא נועדו כ"א לאומות העולם, ואנו אין לנו 

  ורה בידינו מדור דור.אלא התורה המס
  (טעם ודעת)                                     

 
  (לב, ט)                 "כי חלק ה' עמו"

  סיפר רבי ישראל מאיר הכהן, מראדין:
מעשה ברבי חיים הגדול מוואלוז'ין שלמד 
במדרש "תנא דברי אליהו" (זוטא), וכשהגיע 
לפרק שני מצא, שמונה והולך מדותיו של 

ב"ה ומזכיר בכללן מדה שהוא "שמח הק
  בחלקו".



נתמלא לבו פליאה על הדברים. מה שייך 
  הרי כל העולם שלו? –לגבי הקב"ה "חלקו" 

הלך והציע תמיהתו לפני רבו, הגר"א מוילנא, 
  אמר לו הגאון:

אין חלקו אלא ישראל, כפי שכתוב "חלק ה' 
עמו", והקב"ה שמח בחלקו, שמח בישראל 

ילו בדורות שנתמעטו בכל מצב שהם, אפ
  ממעלתם הרוחנית....

  
  (לב, ט)                        "יעקב חבל נחלתו"

  דרש רבי שניאור זלמן מלאדי:
כל איש ישראל קשור אל שורש החיים 
והקדושה בחבל שראשו האחד למעלה וקצהו 
למטה; וזה החבל שזור מתרי"ג חוטין דקים, 

דם רמ"ח עשין ושס"ה לאוין. כיון שעובר א
על מצוה אחת, כמו נקרעת ונפסקת נימה 

ואילו כשחוטא –אחת מתרי"ג הנימין 
  במעשה שחייבין עליו כרת נקרע החבל כולו.

 –אומר רבי משה מקוברין  –כחבל עבות זה 
ששוזרים אותו מהרבה חוטים, אף שיש 
ביניהם פגומים אין מבחינים בהם: ולא עוד 

  אף ישראל כן. –אלא שמוסיפים חוזק לחבל 
בזמן שהם מלוכדים ושזורים יחד, אפילו 
גרועים שבהם מביאים תועלת, לעצמם 

  ולאחרים.
 

  (לב, כ)              "כי דור תהפוכות המה"
דור תהפוכות: שואלים יהודי עשיר למה אין 

אין  –רואים פניך בבית הכנסת? הוא עונה 
פנאי, עסוקים במסחר, וכשבאים לבקש 

ם חלשים, אין נדבה הוא טוען: כיום העסקי
  מרויחים.

כששואלים יהודי עשיר למה הוא נוהג היתר 
בתעניות ואינו צם. הוא עונה: הדורות 
חלשים כיום. וכשבאים אליו לבקש נדבה 
עבור עני בן טובים, הוא עונה: והרי הוא 

  (מנחת עני)                    בריא ויכול לעבוד.      

  
כיון ששינו הטבעים  – י דור תהפוכות המהכ

שהשתמשו במדות הטובות לרעה, אף אני 
  אשנה הטבע ושן בהמות אשלח בם. (מ"ח)

  (לב אליהו)                              
 
אסתירה פני מהם אראה מה "

  (לב, כ)                "אחריתם
היה רבי שמואל מסוכטשוב ממשיל משל 

רח עליו בנו למה הדבר דומה: אבא שס
תינוק, הריהו מסתתר מפניו ועוזבו לנפשו, 
אבל משגיח עליו מן החרכים. כל עוד נכשל 
הילד ונופל וקם שוב, אין אבא מתגלה לו, 
ואולם בעמדו על עברי פי פחת, מיד יוצא 

  שהרי ילדו רחומו הוא. –ומצילו מן הסכנה 
כך, כביכול, נוהג הקב"ה בישראל בשעת 

פני מהם", גם אז  הסתר, אף כש"אסתירה
  "אראה מה אחריתם".

 
  (לב, כג)                          "חצי אכלה בם"  

והם אינם כלים (רש"י) אומות  –"חצי כלים 
העולם הנוגשות ורודפות את עם ישראל הן 
חציו של הקב"ה שעל ידם הוא מעניש את 

סופן של כל העמים  –ישראל. "חצי כלים" 
לכליה אבל "והם  הנוגשים את ישראל לידון

ישראל יתקיימו לנצח על אף  –אינם כלים" 
  (תורת משה)                          כל הרדיפות.

 
    "לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם"

  (לב, כט)                           
פסוק זה מביע, לדעת הסבא מקלם זצ"ל, את 
החובה לקרב אל החושים את זכרון יום 

ישכילו", והיינו אילו בני  –לו חכמו המיתה. "

אדם היו מנתבים את דרכם בחכמה היו 
מבקשים השכלה, ובאיזו השכלה מדובר 
כאן? "יבינו לאחריתם" כלומר להעמיק את 
ההבנה בנושא אחריתו של האדם לדאוג 

 (חכמה ומוסר)                                לאחרית זו.
 

  (לב, מד)                           "והושע בן נון"
הטעם שקראו כאן הושע, שבשעה ששלח 
משה המרגלים קראו משה יהושע, כדרך 
המלכים הקוראים לעבדיהם שמות אחרים 
(רמב"ן). וכאן שהי'ה יהושע שוה למשה, כמו 
שאמרו שבת של דיוזגי הי'ה, נקרא בשמו 

  (תכלית מרדכי)                        המקורי הושע. 
  
  

  נהלראש הש
    "דרשו ה' בהמצאו"

אמרו חז"ל על הפסוק "דרשו ה' בהמצאו" 
דיחיד אין לו עצה להגיע אל השי"ת אם לא 
בעשי"ת. וצ"ע, א"כ מה יעשה היחיד לאחר 

להמשיך את אור יוה"כ אמנם אפשר הוא 
, שיאיר לו במשך כל יוה"כ, אל תוך לבבו

השנה, ההתעוררות שפעלה, עליו ביוה"כ, 
לא יתבונן וישתמש בה צריך שלא תשתכח, א

 הקבלות, שמקבל על עצמוגם לאחר יוה"כ. 
(אולי , צריך שיחדשם בליבו תמיד, ביוה"כ,

  על ידי שיכתוב על ניר ויניחם עם תיק הטלית
וידע כי לפי מה שיוה"כ חי  בכל השנה)

                בקרבו, ככה עלה יעלה וככה יצליח. 
  (מכתב מאליהו)              

 
חיים וספרי מתים פתוחים "ספרי 

  (ראש השנה ס"ז)                  בראש השנה"
  לשם מה נפתחים גם ספרי מתים?

מפני שאצל כל פושע בשעה שמעמידים אותו 
למשפט חייבים, להביא בחשבון בין השאר 
באיזה סביבה גדל, ואיזה חינוך קבל. שכן 
אם יוצא אדם לתרבות רעה וגדל אצל הורים 

אשמתו גדולה. כפי שגדולה  חטאים הרי אין
אשמתו של אדם שגדל בבית של תורה. על כן 
פותחים גם ספרי מתים לבדוק מי היו 

     אבותיו ומה היתה ירושתו הרוחנית.
  (חמדת שלמה)                

  ניצול הזמן בראש השנה
הגאון רבי אברהם ישראל משה סלומון זצ"ל 
(הרב מהרקוב) בעל "נתיבות הקדוש", סיפר 
ששאל פעם את מרן הגרי"ז זצ"ל, מדוע הוא 

בזמן הפנוי בראש  באמירת תהליםמרבה 
השנה, והאם לא עדיף יותר לעסוק בגמרא 

  ובלימוד בזמן הזה?
מרן זצ"ל השיב "בראש השנה מרגיש כל 
יהודי כמו סוחר שהיה לו הון רב, ופשט את 
הרגל, ונשאר בלא כלום. וכלשון התפילה 

  לתיך"."כדלים וכרשים דפקנו ד
  

  ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור
השל"ה הקדוש מסביר ההזכרה של עקידת 
יצחק, וכן הזכרת  זכות אבות בכלל, אפשר 
שיהיו משתמשים בה לא רק לטובה, אלא גם 
לרעה, אפשר שישתמש בה לא רק הסניגור, 
אלא גם הקטיגור, שהרי הוא יכול לבוא 

לו אבות ון היו דולטעון, כי דוקא מפני שהני
כאלה, שהיו צריכים לשמש לו דוגמה 
במעשיהם הטובים, בנכונותם למסור את  

ך כנפשם על קידוש השם,  מגיע לו משום 
עונש הרבה יותר חמור, לפיכך אנו מתחננים 
וקוראים "ועקדת יצחק  לזרעו היום 
ברחמים תזכור", שלא תהיה עקידת יצחק 

נזכרת לנו חלילה לרעתנו, אלא "ברחמים" 
  ובה, לזכות...לט

וכן אנו מוצאים גם בתפילתו של משה רבינו, 
בשעה שהתפלל: "זכור לעבדיך לאברהם 

ק וליעקב", הוסיף מיד אחרי כן. "אל חליצ
תפן אל קשינו ואל רשענו ואל חטאתנו", 
זכור לנו את זכות האבות, לא לרעה, חלילה 

  אלא לטובה בלבד...
לכן  –הגרש"ז אויערבאך זצ"ל הוסיף 

ם "ולזרעו היום תזכור" ולא כהגירסא אומרי
 –מפני שכולל גם לעשיו  –"לזרעו של יצחק" 

ולהם תזכור לדין שהם בני יצחק ואעפ"כ הם 
  נוהגים כך, ולבני ישראל תזכור לרחמים.

  
הלכות ימים נוראים; "שער  –"מעשה רב" 

דף צ.; "קהלת  –הכוונות" לרבי חיים ויטאל 
                      נהסוף הדרוש לערב ראש הש –יצחק" 

                          (הגר"י בלאזר)         

  
  בכי ביום ראש השנה

אין לו  ף זונדל מסלאנט כתב הגאון רבי יוס
לאדם לעורר את עצמו לבכי בראש השנה, 

י שמרוב דביקותו אלא עליו לשמוח, אבל מ
בתפילה זולגות עיניו דמעות, אין בדבר כל 

  איסור.
מעין זה כתב הט"ז (אורח חיים, סימן רפח 
ס"ק ב'), על מה שמצאנו  באגדה, שתלמידיו 
של רבי עקיבא מצאוהו שהי'ה קורא שיר 
השירים ובוכה בשבת, ואמר להם שאף על פי 
שאסור לבכות בשבת, שנאמר 'וקראת לשבת 

כל מקום כון שעונג הוא לו בבכייתו, עונג', מ
מותר, וביאר הט"ז, שנראה שמרוב דביקותו 

'ה אומר של רבי עקיבא בהשי"ת, כאשר הי
שיר השירים הי'ה מבין בעומק דעתו הגדולה 
והקדושה עד היכן הדברים מגיעים, ולכן היו 
עיניו זולגות דמעות, וכך גם לגבי מי שעיניו 

  דמעות מרוב דביקותו בתפילתו.
  עמוד קיג) –("הצדיק רבי יוףס זונדל מסלנט"     
  

מתי ומדוע הפכה "תקופת השנה" 
  ל"ראש השנה"?

תורה לא מצאנו את השם בשום מקום ב
"ראש השנה". אדרבה, הכינוי בתורה הוא 
"תקופת השנה", כגון (שמות לד, כב): "חג 
האסיף תקופת השנה", שהוא סוף השנה, 
שהרי במקום אחר הוא אומר (שמות כג, 
טז): "וחג האסיף בצאת השנה". רק 
ביחזקאל אנו מוצאים לראשונה שם זה, אך 

"תקופת  בתורה אין "ראש השנה", אלא
  השנה".

ביאור נפלא על כך, כתב ה"חתם סופר" 
  באחת מדרשותיו:

כאשר השנים כתיקונן, וכל ישראל צדיקים 
גמורים, ובימי הרחמים והסליחות עוד 
מוסיפים מצוות ומעשים טובים, אזי 
מתייחסים אל העבר ומכנים את הימים 
הללו בתואר "תקופת השנה", ולא על 

ד יום שמא הימים העתיד, כי מי יודע מה ייל
הבאים לא יהיו טובים כאלו, ועל כן נוח 
לימים הקדושים האלו להיות זנב לשנה 

  שעברה ולא ראש לשנה הבאה.
אבל יחזקאל, שראה איך חזקת השנים 
מקולקלים בעוונות ומלוכלכים בחטא, 
והימים האלו באים לכפר, ואנו מקבלים 

 –עלינו לתקן להבא ולא לשוב לרפש החטא 
הו ראש לשנה הבאה, תקוה לעתיד על כן ז

  משופר יותר!             

  



 

  

בשום מקום בתורה לא הוזכר בפירוש שיום 
הלא דבר  –זה הוא יום דין כל באי עולם 

  הוא!
זאת, ביאר הגאון בעל "כלי יקר", כדי שלא 
יילך האדם בשרירות ליבו, ויתרגל בעבירות, 

ו שכאשר יגיעו הימים שלפני ויחשוב בליב
יום הדין, ישנה אז את דרכיו וישוב לעשות 
הטוב בעיני הקב"ה, כי האמת היא שהאדם 
נידון בכל יום ויום, ועליו לדאוג כל ימיו 
לראות את עצמו עומד ותלוי, אם לטוב ואם 

  למוטב!
פרשת  –(דרשות חתם סופר, א', "כלי יקר" 

  אמור)
 

בריתי  ואף את בריתי יצחק ואף את"
  "אברהם אזכר...

  מיעקב ועד לאברהם
שואל רש"י (ויקרא כ"ו מ"ב): למה נמנו 
אחורנית? מדוע נמנים כאן האבות מן 
האחרון לראשון, מיעקב לאברהם, ולא 
מאברהם ליעקב? ומסביר: כדאי הוא יעקב 

הרי יצחק עימו,  –הקטן לכך, ואם אינו כדאי 
הרי אברהם עימו, שהוא  –ואם אינו כדאי 

  דאי.כ
ותמוה הדבר: הן יעקב הינו בחיר האבות, 

  הכיצד איפוא ניתן לומר עליו "אינו כדאי"?
את הענין אפשר להבין מתוך פירושו של 
רש"י למלים: זכור לאברהם, ליצחק 

אם  –ולישראל עבדיך" (שמות לב, יג) 
לשריפה הם, זכור לאברהם, שמסר עצמו 
להישרף עליך באור כשדים: ואם להריגה, 

ליצחק שפשט צווארו לעקידה: ואם  זכור
  לגלות, זכור ליעקב שגלה לחרן.

ועל סמך דברים אלה, שואל רש"י בהמשך 
מיעקב דרך  –הפסוקים: למה נמנו אחרונית 

  יצחק ועד לאברהם?
ומסביר: הכתוב מתחיל מן העונש הקל, עונש 

  הגלות שבו נענש יעקב. 
אם זכותו של יעקב לא  –ואם "אינו כדאי" 

די כדי להגן על ישראל, כיוון שעונשו יהא בה 
תצטרף לכך זכותם של  –וסבלו היו קלים 

יצחק ושל אברהם. אשר נתנסו בעונשים 
קשים וחמורים יותר ובזכות נסיונותיהם 

    יצליחו להגן על ישראל. –הקשים 
  (הגאון ר' יעקב מליסא זצ"ל)           

  

  "ברית אבות ואמהות... זכור"
  השנהאבות ואמהות בראש 

- המלים "אבות אמהות" עולות בגימטריא ל
, ואף המלים "ראש השנה" הינן 861

  .861בגימטריא 
להורות לנו, שזכות אבות ואמהות היא 
העומדת לנו בראש השנה, להיזכר ולהיכתב 

  ("צבי לצדיק")                      לחיים טובים.
  

"יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך 
  טובה האמיתיתלבקש על ה             ה'"

ברוך -כאשר שופך יהודי תפילתו לפני הקדוש
להיזהר לבל יבקש הוא, שומה עליו 

 רוצה שיתמלאו כל בקשותיו כפי שהוא עצמו
פעמים וסבור כי יהיה בכך לטובתו. שכן, 

רבות טובתו האמיתית של האדם אינה כפי 
. אלא, בעת שהוא עצמו חושב שכך היא

דבר  התפילה יבקש המתפלל מאת הבורא:
שבא אני לבקש ממך. יהא כפי חסדך זה, 

. וכפי רחמיך. לדעתך ולרצונך הטוב עימנו
כן תיתן לנו ותיטיב בכך  –וכפי דעתך ורצונך 

  עימנו.
לפיכך נאמר "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי 

  לפניך ה'", וימולאו כפי רצונו שלו יתברך.

  (על פי "קדושת לוי")                        
  

  עבדים ולא בנים      "מלך הקדושה"
מה טעם קבעו חכמים לומר בראש השנה 

"המלך הקדוש"  –ובעשרת ימי תשובה 
ו"המלך המשפט". והרי לפי משמעות 
הדברים מסתבר כי אנחנו עבדים למלך, 

מעלתם גבוהה ממעלת  –וידוע שבנים 
  עבדים?

אלא,  מסבירים זאת על פי דברי חז"ל 
ל הכתוב בעניין עבד (במסכת קידושין כ, א) ע

 –עברי (דברים טו, טז): "כי טוב לו עמך" 
אומרים חז"ל: עמך במאכל, עמך במשתה... 

  כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו.
ומכיוון ש"כל מזונותיו של אדם קצובים לו 
מראש השנה ועד יום הכיפורים" (כנאמר 
במסכת ביצה ט"ז, א). ואנו חפצים שיקצבו 

 –מזונותינו לכל השנה  לנו בראש השנה
  חוששים אנו שמא אין בידינו זכות לכך:

וגם אם יש לנו איזושהי זכות שיקצוב לנו 
מי מאיתנו יודע מה הם  –בוראנו מזונות 

  המזונות שאנו זכאים להם...
זו איפוא הסיבה לכך שבימים אלו מכנים אנו 

להודיע שעבדיו אנו  –את הקב"ה "מלך" 
מזונות ברווח,  ולבקש שיתן לנו כל השנה

   כדין שחייב האדון לתת לעבד העברי שלו.
  (הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל) 

  
  "כי עמך הסליחה למען תורא"

  לשמור על הנקיון
פירוש הפסוק הוא: הקב"ה סולח לנו למען 
נירא מפניו. ונשאלת השאלה: הן הסליחה 
עלולה לגרום דווקא למניעת היראה ולא 

דע שכאשר הוא להגברתה, שהרי אם אדם יו
  הוא לא יירא מלחטוא! –חוטא נסלח לו 

ואכן, אפשר להבין זאת בדרך המשל: אדם 
שבגדיו מלוכלכים, אינו מקפיד על נקיונם 
ואינו שומר עליהם. ולעומתו, אדם שבגדיו 

שומר עליהם היטב לבל ידבק  –נקיים ונאים 
  בהם רבב.

כאשר  –וזה שנאמר "כי עמך הסליחה" 
הוא נטהר מחטאיו וכולו נסלח לו, לאדם, 

או  –נקי ומזוכך, ואז חל עליו "למען תורא" 
אז, כשהוא כה מזוכך וטהור, ירא הוא 
לחטוא, פן ילכלך את נפשו הטהורה 

   (נפש יהונתן)                              והנקייה!
 

"ספרי חיים וספרי מתים פתוחים 
  (ראש השנה ס"ז)                  בראש השנה"

  מה נפתחים גם ספרי מתים?לשם 
מפני שאצל כל פושע בשעה שמעמידים אותו 
למשפט חייבים, להביא בחשבון בין השאר 
באיזה סביבה גדל, ואיזה חינוך קבל. שכן 
אם יוצא אדם לתרבות רעה וגדל אצל הורים 
חטאים הרי אין אשמתו גדולה. כפי שגדולה 
אשמתו של אדם שגדל בבית של תורה. על כן 

גם ספרי מתים לבדוק מי היו פותחים 
     אבותיו ומה היתה ירושתו הרוחנית.

  (חמדת שלמה)                
 

  רימון
  "שנרבה זכיות כרימון"

ויש אוכלים רמונים, ואומרים "נרבה זכיות 
  כרמון" (רמ"א קפג, א).

וקשה, איזה סימנא טבא יש ברימון, והלא 
דרשו חז"ל (עירובין יט.) על הפסוק (שיר 

אפילו  –רים ד, ג) "כפלח הרמון רקתך" השי
ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. נמצא 

  שהרימון רומז לריקנים שבישראל.

וכתב החיד"א בקונטרס "שומר הברית" 
  (נספח לספר "לב דודי"), וז"ל:

"דברימון יש קליפה דקה ומרה, ועם כל זה 
ישראל כופין היצר הרע האדוק ומחובר 

רה שברימון, ועושין אלינו כקליפה הדקה המ
מצוות יפות ומהודרות כגרעיני הרימון 
המתוקים. ומשום כך המשילם כפלח 

  הרימון.
"אבל בליל ראש השנה אנו מתפללים שנרבה 

  מצות כרימון שלם, ונכוף היצר הרע בכל".

  
אומר המדרש (שיה"ש ד, ג) "כפלח הרמון 

שחזרו ישראל באותה שעה (כ –רקתך" 
ממלחמת מדין) התחיל משה משבחן: אפילו 
ריקנין שבכם רצופין מצוות ומעשים טובים 
כרמון הזה, שכל מי שבא עבירה לידו וניצל 
ממנה ולא עשה אותה, מצוה גדולה עשה. 
ואין צריך לומר "מבעד לצמתך", על הצנועין 

  ועל המצומתין שבכם.
ולפי"ז יש לומר שאנו מתפללים שנרבה 

ות כרימון, היינו שלא רק שלא נעשה זכי
אלא  –שאף זה נחשב למצוות  –עבירות 

  .שנרבה זכויות במצוות ומעשים טובים ממש
 (רבי שאול קצנלבוגן מוילנא)  

 
  תכלית זכירת עקידת יצחק

למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה תקעו 
לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת 

אני עליכם כאילו עקדתם  יצחק בן אברהם ומעלה
  עצמכם לפני (ר"ה טז.).

ולכאורה קשה, לשם מה צריך לעשות דבר 
בפועל כדי להזכיר לד', וכי יש שכחה לפני 

  כסא כבודו ח"ו.
  כתב רבי יהונתן אייבשיץ:

התוקעים והשומעים קול  –אבל הכוונה לנו 
שופר, שהוא כדי להזהיר אותם לבל יישנו 

שכתבו המחברים בשינת אולת ויקיצו. כמו 
שיש לתקוע בשופר איל כדי שישמעו העם, כי 
קול שופר איל משונה משאר קולות, וכשמעם 
תקיעה ממנו, יתנו אל לב עקידת יצחק, וכמה 
מעלות טובות זכו אברהם ויצחק בשביל 

  עקידה. 
"ואם כן כל אחד יתפוס המדה טובה זו 
למסור נפשו לד', ולהיות נעקד לרצון ד' 

, ומבלי לחוש על שום דבר הגדול והקדוש
מגדול ועד קטן, ולהיות שלם עם ד' גופו 
ונפשט כקרבן עולה, תמים יקריבנו לרצון 
לפני ד'. ובזה יהי'ה נעקד יצרו הגדול ובזה 

  יכניע אותו מכל צד.
  "וזוהי תכלית זכירת עקידת יצחק". 

  (יערות דבש ח"א, דרוש ה)                                    
  
  

  כות והלכותהלי

 מקצת דיני עשרת ימי תשובה 
החל מיום ראש השנה מתחילים לומר 
"המלך הקדוש", "המלך המשפט", "זכרנו 
לחיים", "מי כמוך", "וכתוב לחיים", 
"ובספר חיים", "עושה השלום". והדין בזה 
אם טעה כדלהלן: אם לא אמר "המלך 
הקדוש" יתקן מיד ואם לא תיקן תוך כדי 

מילים, חוזר לראש  זמן אמירת שלוש
התפילה. וכן אם המשיך את הברכה הבאה, 
ואפילו אם אמר רק תיבה אחת מהברכה 
הבאה, חוזר לראש התפילה. ומי שהסתפק 
אם אמר או לא אמר, כיון ששגרת לשונו 
לומר "האל הקודש" חוזר לראש. ואם לא 
אמר "המלך המשפט", יש מחלוקת 
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בין אחרונים, והאשכנזים ודאי לא חוזרים. ו
 פוסקי הספרדים מחלוקת, ופסק מרן "הבן

אוהב  מלךאיש חי" שלא חוזר, וסומך על ה"
  " שהרי מזכיר מלך.ומשפטצדקה 

ולהלכה למעשה לדעת ה"אור לציון", עדיף 
שיחזור העמידה ויעשה תנאי, אם אני חייב 

תפילה זו תהא חובה, ואם לאו הרי  –לחזור 
  זו תפילת נדבה.

המלך המשפט זור ללח החזון עובדיה ודעת 
  .ואם גמר תפילתו חוזר לראש 

שאר האזכרות (כגון זכרנו לחיים וכדו'), אינן 
  מעכבות ולכן אם שכח לא חוזר.

אומרים "אבינו מלכנו" בימים אלו. מנהג 
  הספרדים לאומרו גם בשבת שובה (שבת

בין ראש השנה ליום הכיפורים), ורק מדלגים 
  עניני חטא ועוון באותה שבת.

אלו ראוי להשתדל לכוון יותר  בימים
בתפילות, וישים ליבו למילים, ויש עזרה 
מיוחדת מהשמים לזה בימים אלו. ראוי לכל 
אחד להרבות בלימוד תורה ולימוד מוסר 
בימים אלו בספרים הקדושים כגון: פלא 
יועץ, יסוד ושורש העבודה, קב הישר, שערי 
תשובה וכדו'. נהגו לעשות כפרות בימים אלו. 

מן המסוגל הוא ליל ערב יום הכיפורים, והז
אבל אפשר כל השבוע. יש שנהגו לעשות על 
תרנגולים חיים, ואם אפשר לבנים. ולוקחים 
זכר לאיש ונקבה לאשה, והעיקר לתת אותם 
לצדקה. יש שעושים עם כסף ויתן אותו 

  צדקה לעניים.
בנוסח הכפרות יאמר "זה חליפתי תמורתי, 

אמר מילה "זה" כפרתי", ר"ת חת"ך. ולא י
תמורתי  זהבין כל מילה (כגון זה חליפתי 

  וכו').
למרות שכל השנה אדם צריך לתקן מה 
שעשה לחברו, מכל מקום בימים אלו לפני 
יום הכפורים חייב לתקן הכל, כי יום 
הכיפורים אינו מכפר עד שירצה את חבירו. 

לו לפני יום  גזל כסף חייב להחזירואם 
צות את חבירו אם הכיפורים. וכן חייב לר

חטא כנגדו או פגע בו. מי שמבקשים ממנו 
שאין זה  לא יהיה אכזרי מלמחולמחילה 

דרכם של עם ישראל. וטוב שכל אחד ימחול 
לכל מי שפגע בו, ובזה גם זוכה בעצמו 
להנצל, שהרי כל המעביר על מידותיו 

  מעבירים לו כל פשעיו.
  

  מעשה חכמים
  כוחה של קבלת מצוה אחת 

נים רבות התגלה גידול בראשו של לפני ש
הרב שך זצוק"ל, והוא עבר ניתוח להסרתו. 

ת לרפואתו, ובכולו נערכו תפילות רבעולם 
וברוך ד', נענו התפילות, מרן עבר את הניתוח 
בשלום, והאריך ימים כשלשים שנה לאחר 

  מכן.
בתקופת ההחלמה שלאחר הניתוח טיפל בו 

חות במסירות, אך א לווכצות בית החולים 
ד בהתמסרותה. היא חאחת בלטה במיו

ות התורנות עגיעה למטתו מעבר לשה
הרגילות שלה, דאגה למלא את כל צרכיו, 
וכאשר השתחרר נשאה היא בעצמה את 

  חבילותיו עד לרכב.
ביקש להודות לה, ואמר: "ברצוני  שךהרב 

לתת לך מתנה שתשאר לך לעולם ולא 
תתבזבז.. ולפיכך אני מבקש לתת לך את 

תנה הבאה הבחנתי שאת מעשנת ועליך המ
לדעת שהעישון אסור ומזיק ולא כדאי לך 

  לעשות זאת...."
במשך רבע השעה הקרובה, עמד הרב שך 
והסביר לאחות, עד כמה גרוע העישון, עד 
שהוא הצליח לשכנע אותה, והיא הבטיחה לו 

  שהיא מפסיקה לעשן..
כשראה הרב שך את רצינות הבטחתה אמר 

י לך מתנה גדולה!", ונסע לה: "כעת נתת
  לביתו.

בתוך הרכב הסביר למלויו: "חייב אני הכרת 
הטוב לאשה זו, באמת הטובה הגדולה ביותר 

ת לה, היא לשכנע אותה ושאני מסוגל לעש
לשמור תורה ומצוות, אך יודע אני שהיא לא 
תשמע לי, כשראיתי שהיא מעשנת, הבנתי 
שהיא מעשנת גם בשבת, אילו הייתי אומר 

בה, ואני מבקש ו, שאני רוצה לעשות לה טלה
ממנה לא לעשן בשבת, היא לא היתה שומעת 
לי, כמובן אלא רק מבטלת את הדברים 
שאומר לה, ואומרת: "הדתי הזה...' אבל 
ברגע ששכנעתי אותה בשם הבריאות 
להפסיק לעשן, היא תפסיק ממילא לעשן גם 

  גדולה!" גרמתי לה טובה –בשבת, ואם כך 
ה אחות תמשיך לנסוע בשבת, אמנם, אות

ואף תדליק את האור כרגיל, רח"ל, אבל 
אפילו סיגרי'ה אחת פחות בשבת, היא רוח 

  עצום!!....
כזה צריך להיות אף יחסנו שלנו אל כל 
מעשה ומעשה שנעשה, אף אם הוא קטן 
  וחסר משמעות לעומת כל מה שעלינו לעשות.

 

  
 תועילוי נשמהעלון ל

  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן
  ואשתו

  ע"ה רחל בת שרה   
  ת.נ.צ.ב.ה

  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

 ת.נ.צ.ב.ה


