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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת נצבים - וילך תשע"ז

ה' בבחינת "היום" מתוך הפסוק: "היום אם בקולו 

תשמעו", כמו שנבאר לפנינו בעזרת השי"ת.

לכב יםו םיםו יהים לשי יצ כחדתיו

פתח דברינו יאיר לבאר הענין בזה, על פי מה 

שכתוב במעמד מתן תורה בהר סיני )שמות יט-א(: 

"בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים 

"ביום  רש"י:  ופירש  סיני".  מדבר  באו  הזה  ביום 

מהו  ההוא,  ביום  אלא  לכתוב  צריך  היה  לא  הזה, 

כאילו  עליך  חדשים  תורה  דברי  שיהו  הזה,  ביום 

היום ניתנו".

וכן כתוב בפרשת כי תבוא )דברים כו-טז(: "היום 

האלה  החוקים  את  לעשות  מצוך  אלקיך  ה'  הזה 

לבבך  בכל  אותם  ועשית  ושמרת  המשפטים  ואת 

ובכל נפשך". ופירש רש"י: "היום הזה, בכל יום יהיו 

בעיניך חדשים כאילו בו ביום נצטווית עליהם". וכן 

היום  ישראל  ושמע  "הסכת  כז-ט(:  )שם  עוד  כתוב 

"בכל  רש"י:  ופירש  אלקיך".  לה'  לעם  נהיית  הזה 

יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית".

עד כמה חשוב לעבוד את ה' בבחינת "היום", 

זה  נשגב  לקח  הקב"ה  שהזכיר  ממה  ללמוד  יש 

קוראים  שאנו  שמע  קריאת  של  הפרשיות  בשתי 

בפרשה  כי  ושחרית,  ערבית  באהבה  פעמיים 

האלה  הדברים  "והיו  ו-ו(:  )דברים  כתוב  ראשונה 

רש"י:  ופירש  לבבך".  על  'היום'  מצוך  אנכי  אשר 

"אשר אנכי מצוך היום, לא יהיו בעיניך כדיוטגמא 

ישנה שאין אדם סופנה, אלא כחדשה שהכל רצין 

במכתב".  הבאה  המלך  מצות  דיוטגמא  לקראתה. 

וכן בפרשה שניה כתוב )שם יא-יג(: "והיה אם שמוע 

תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם היום". 

עליכם  שיהיו  היום,  אתכם  "מצוה  רש"י:  ופירש 

חדשים כאילו שמעתם בו ביום".

ויש לומר הטעם שחזר הקב"ה על לקח נשגב 

בשתי הפרשיות של קריאת שמע,  "היום"  זה של 

על פי מה ששנינו במשנה )ברכות יג.(: "למה קדמה 

עליו  שיקבל  כדי  שמוע,  אם  לוהיה  שמע  פרשת 

עול מלכות שמים תחילה ואחר כך מקבל עליו עול 

מצוות". לכן חזר הקב"ה על עבודה זו של "היום" 

"רבי יהושע בן לוי אשכח לאליהו דהוי קיימי 

]רבי  יוחאי  בן  שמעון  דרבי  דמערתא  אפיתחא 

פתח  על  שהיה  לאליהו  מצאו  לוי  בן  יהושע 

ליה  אמר  יוחאי[...  בו  שמעון  רבי  של  המערה 

ליה  אמר  משיח,  אתי  אימת  לאליהו[  ]ריב"ל 

]לך שאל את משיח  זיל שייליה לדידיה  ]אליהו[ 

עצמו. שאל ריב"ל את אליהו[, והיכא יתיב ]איפה 

דקרתא  אפיתחא  אליהו[  לו  השיב  משיח.  יושב 

]מהו  סימניה  ומאי  ריב"ל[,  שאל  העיר.  ]בשער 

יתיב  הסימן שאוכל להכיר אותו. השיב אליהו[, 

עניים  בין  יושב  ]הוא  חלאים  סובלי  עניי  ביני 

הסובלים חלאים[...

ליה  אמר  משיח[,  אל  ריב"ל  ]הלך  לגביה  אזל 

]משיח[  ליה  אמר  ומורי,  רבי  עליך  שלום  ]ריב"ל[ 

]ריב"ל[  ליה  אמר  לוי[.  ]בן  ליואי  בר  עליך  שלום 

את  לגאול  מגיע  אתה  ]אימתי  מר  אתי  לאימת 

ישראל[, אמר ליה ]משיח[ היום. אתא לגבי אליהו 

]הלך ריב"ל אל אליהו[... אמר ליה ]לאליהו[ שקורי 

קא שקר בי, דאמר לי היום אתינא ולא אתא ]משיח 

ליה  אמר  בא[,  ולא  היום  שיבוא  שאמר  בי  שיקר 

]אליהו[ הכי אמר לך ]כך התכוון משיח לומר לך, 

שיבוא )תהלים צה-ז([ היום אם בקולו תשמעו".

של  דעתו  על  עלתה  מה  להבין  ביאור  וצריך 

"היום",  משיח, שהשיב לרבי יהושע בן לוי שיבוא 

אשר מזה היה אפשר לטעות שיבוא היום פשוטו 

כמשמעו, וכאשר לא בא הצריך אליהו הנביא מבשר 

הגאולה לתרץ דבריו, שהתכוון לומר שיבוא "היום 

יכול  היה  עצמו  משיח  הלא  תשמעו",  בקולו  אם 

לומר מיד שיבוא: "היום אם בקולו תשמעו".

המשיח  מלך  צדיק  של  מקחו  לברר  ונראה 

לרבי  השיב  לא  תחילה  שבכוונה  במהרה,  שיבוא 

יהושע בן לוי שיבוא: "היום אם בקולו תשמעו", כי 

אז היה עלול לפרש דבריו פשוטו כמשמעו, שיבוא 

מצוותיו,  כל  לקיים  ה'  בקול  ישראל  ישמעו  אם 

יקיימו  שאם  ברור  שהרי  חידוש,  כך  כל  אין  ובזה 

יזכו לצאת מן הגלות, לכן  ישראל את כל התורה 

שישכיל  כדי  "היום",  שיבוא  תחילה  בכוונה  אמר 

להבין שיש לו כוונה מיוחדת, שיעבדו ישראל את 

לטובה,  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

השנה,  ראש  לפני  זו  בשנה  האחרונה  השבת 

הפרשיות  שתי  את  בתורה  קוראים  אנו  שבה 

שתי  את  לקשר  טוב  מה  בעתו  דבר  נצבים-וילך, 

הבא  השנה  ראש  עם  גם  ולחברן  יחד,  הפרשיות 

על  להתבונן  לב  שנשים  מה  פי  על  לטובה,  עלינו 

מה שבחר משה רבינו לפתוח את שתי הפרשיות 

במילת "היום".

"אתם  כט-ט(:  )דברים  פתח  נצבים  פרשת  את 

ראשיכם  אלקיכם  ה'  לפני  כולכם  'היום'  נצבים 

שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל". וכן 

פתח את פרשת וילך )שם לא-א(: "וילך משה וידבר 

ויאמר אליהם  את הדברים האלה אל כל ישראל, 

עוד  אוכל  לא  'היום'  אנכי  שנה  ועשרים  מאה  בן 

לצאת ולבוא".

שפירשו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

בספרים הקדושים: "מאור עינים", "זרע קודש", 

"תפארת שלמה", "ישמח משה", "מאור ושמש" 

ועוד, מקרא שכתוב: "אתם נצבים היום" על ראש 

בא  )פרשת  הקדוש  בזוהר  המבואר  פי  על  השנה, 

בני  ויבואו  היום  "ויהי  א-ו(:  )איוב  הכתוב  על  לב:( 

האלהים להתייצב על ה' ויבוא גם השטן בתוכם, 

למידן  קאים  דקוב"ה  השנה  ראש  דא  היום  ויהי 

עלמא". הרי מבואר כי מילת "היום" היא רמז על 

ראש השנה.

הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: "אתם נצבים היום" 

בראש השנה, "כולכם לפני ה' אלקיכם", כי כל באי 

עולם עוברים לפניו כבני מרון, אבל התנאי לכך הוא 

שתהיו כולכם באחדות: "ראשיכם שבטיכם זקניכם 

בה  יש  האחדות  כי  ישראל",  איש  כל  ושוטריכם 

סגולה נפלאה להמתיק כל הדינים.

  תםל ם תב מבצ המתיח
תילםא היםו או לקםבם  תמשם

רחש לבי דבר טוב לבאר בדרך עבודה הטעם 

שראש השנה נקרא בתואר "היום", בהקדם לבאר 

מה ששנינו בגמרא )סנהדרין צח.(:

“א ו  ךליו היםו כםבכו בז י ה’ אבקיכו”

 "את הת ה  ק"א רהיםור כי ך"יצ ב קן לם:
רתיהם דל"י  ם"ה חדתיו שביצ כאיבם היםו  י  םר
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מלכות  עול  קבלת  שהיא  הראשונה  בפרשה  הן 

עול  קבלת  שהיא  השניה  בפרשה  והן  שמים, 

לקבלם  צריך  ויום  יום  שבכל  ללמדנו  כדי  מצוות, 

מחדש כאילו "היום" ניתנו.

שצונו  הטעם  להבין  יומתק  האמור  פי  על 

פעמיים  שמע  קריאת  יום  בכל  לקרוא  הקב"ה 

כדי  ובקומנו,  בשכבנו  ושחרית  ערבית  באהבה 

להשריש בקרבנו בכל לילה כשאנו הולכים לישון 

היא  העבודה  שתכלית  שעבר,  מהיום  ולהיפרד 

להשכים מחר בבוקר עם כוחות חדשים, בבחינת 

"היום" כאילו קיבלנו את התורה היום, וכן כשאנו 

"היום"  של  הלקח  את  שוב  נזכור  בבוקר  קמים 

לעבוד את ה' בהתחדשות גדולה.

 רהמחדת לטםלם לכב יםו
 מיד משתה ל"אתי ר

מקרא  בזה  לפרש  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

אלקיכם  בה'  הדבקים  "ואתם  ד-ד(:  )דברים  שכתוב 

חיים כולכם היום". נקדים מה שאנו אומרים בכל 

יום בתפלת שחרית )ברכת יוצר אור(: "המחדש בטובו 

כי  מזה  מבואר  בראשית".  מעשה  תמיד  יום  בכל 

בראשית.  מעשה  את  הקב"ה  מחדש  יום  בכל 

אמנם דבר זה צריך ביאור שהרי הקב"ה מחיה את 

כל הבריאה בכל עת ובכל שעה, כמו שכתוב )נחמיה 

ט-ו(: "ואתה מחיה את כולם".

וביאר בעל ה"תניא" ב"שער היחוד והאמונה" 

"שבהסתלקות כח הבורא מן  ב(:  )פרק  הכוונה בזה 

אלא  ממש,  ואפס  לאין  הנברא  ישוב  ח"ו,  הנברא 

להחיותו  תמיד  בנפעל  הפועל  כח  להיות  צריך 

ולקיימו". כלומר אם היה הקב"ה מפסיק להשפיע 

חיות לבריאה אפילו רגע אחד, הכל היה מתבטל 

וחוזר להיות אפס ממש.

הנה כי כן מאחר שהקב"ה מחיה את הבריאה 

בכל רגע, הרי מוכח כי מה שאנו אומרים שהקב"ה: 

בראשית",  מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו  "מחדש 

הכוונה בזה שבנוסף על החיות המתמדת מחדש 

צריך  זה  לפי  אך  יום.  בכל  הבריאה  את  הקב"ה 

הבריאה  את  מחדש  שהקב"ה  הענין  מהו  ביאור 

את  להחיות  יכול  שהיה  ברור  שהרי  יום,  בכל 

בכל  בטובו  שיחדש  בלי  עולם,  ימות  כל  הבריאה 

יום תמיד מעשה בראשית.

שדרשו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

ואנוהו  אלי  "זה  טו-ב(:  )שמות  קלג:(  )שבת  בגמרא 

]רש"י:  לו  דומה  הוי  ואנוהו,  אומר  שאול  אבא   -

"ולשון אנוהו אני והוא, אעשה עצמי כמותו לדבק 

ורחום, אף אתה היה חנון  מה הוא חנון  בדרכיו"[, 

דכתיב  "מאי  יד.(:  )סוטה  בגמרא  דרשו  וכן  ורחום". 

לו  אפשר  וכי  תלכו,  אלקיכם  ה'  אחרי  יג-ה(  )דברים 

)שם  נאמר  כבר  והלא  שכינה,  אחר  להלך  לאדם 

ד-כד( כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלא להלך אחר 

מדותיו של הקב"ה".

זה מחדש הקב"ה  כי מטעם  לומר  יש  זה  לפי 

כדי  בראשית,  מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו 

בכל  ה'  את  לעבוד  בדרכיו,  ללכת  ממנו  שנלמד 

יהיו  יום  שבכל  "היום",  בבחינת  בהתחדשות  יום 

התורה.  את  קיבלנו  היום  כאילו  בעינינו  חדשים 

את  יום  בכל  מחדש  שהקב"ה  הענין  כן  גם  וזהו 

כמו  בלילה,  אצלו  מפקידים  שאנו  נפשותינו 

שהביא ה"טור" )או"ח סימן מו( בשם המדרש שוחר 

טוב )תהלים כה(:

"בשר ודם מפקידים בידו חדשים והוא מחזירן 

בידו  מפקידים  הקב"ה  אבל  ושחוקים,  בלויים 

לך,  תדע  חדשים.  מחזירן  והוא  ושחוקים  בלויים 

שכן הפועל הזה עושה מלאכה כל היום ונפשו יגעה 

עליו ושחוקה, וכשהוא ישן הוא יגע ומשלים נפשו 

להקב"ה ונפקדת אצלו, ולשחרית היא חוזרת בגופו 

לבקרים  חדשים  ג-כג(  )איכה  שנאמר  חדשה,  בריה 

רבה אמונתך".

)בראשית  רש"י  שפירש  מה  ידוע  והנה 

ברא  אמר  ולא  אלקים,  ברא  "בראשית  א-א(: 

במדת  לבראותו  במחשבה  עלה  שבתחילה  ה', 

מדת  והקדים  מתקיים  העולם  שאין  וראה  הדין, 

ב-ד(  )שם  שנאמר  הדין,  למדת  ושתפה  הרחמים 

לפי  נמצא  ושמים".  ארץ  אלקים  ה'  עשות  ביום 

תמיד  יום  בכל  בטובו  "מחדש  כשהקב"ה:  כי  זה 

ה'  שמות  בב'  מחדשו  הוא  בראשית",  מעשה 

אלקים שברא בהם את העולם.

מעתה ירווח לנו לפרש הפסוק: "ואתם הדבקים 

בה' אלקיכם", אם אתם רוצים להיות דבוקים בה' 

בשני  הבריאה  את  יום  בכל  שמחדש  אלקיכם 

כולכם  "חיים  היא:  כך  על  העצה  אלו,  שמות 

היום", שתלכו בדרכיו לחיות חיים של תורה שהם 

בעיניכם  יהיו  ויום  יום  שבכל  "היום",  בבחינת 

כחדשים כאילו קיבלתם היום את התורה.

 קםב גדםב תב מ ן  ם"ה
מהדהד לחבבם תב שםבו

נתבונן  כאשר  כי  יקרה,  נקודה  להוסיף  ויש 

של  זו  עבודה  מקיים  בעצמו  שהקב"ה  נראה 

לישראל  תורה  מתן  ויום  יום  בכל  לחדש  "היום", 

ואתחנן  בפרשת  שכתוב  כמו  ניתנה,  היום  כאילו 

כל  אל  ה'  דיבר  האלה  הדברים  "את  ה-יט(:  )דברים 

גדול  קול  והערפל  הענן  האש  מתוך  בהר  קהלכם 

כי  פסק,  ולא  "מתרגמינן  רש"י:  ופירש  יסף".  ולא 

קולו חזק וקיים לעולם".

נמצינו למדים מזה, כי קול ה' ששמעו ישראל 

כי  לרגע,  לא פסק  תורה  מפי הקב"ה בשעת מתן 

דיבורו של הקב"ה הוא נצחי ותמידי לדורי דורות. 

וצריך ביאור לשם מה משמיע הקב"ה את התורה 

היות  כי  לומר  יש  האמור  לפי  הפסקה.  שום  בלי 

יום בבחינת  רוצה שנעסוק בתורה בכל  שהקב"ה 

"היום" כאילו היום ניתנה, לכן הקדים הוא יתברך 

שמהדהד  גדול  קול  תורה  במתן  לנו  להשמיע 

בחללו של עולם בלי הפסקה, כדי לחדש לנו בכך 

מתן תורה בכל יום, ועל ידי זה נוכל גם אנחנו ללכת 

בדרכיו לעסוק בתורה כאילו היום ניתנה.

שביאר  מה  להבין  לנו  ירווח  האמור  פי  על 

)או"ח סימן מז ס"ק ה( הטעם שתיקנו  זהב"  ה"טורי 

לברך בברכות התורה: "נותן התורה" בלשון הוה, 

עוד  לי  "ונראה  עבר:  בלשון  התורה"  "נתן  ולא 

במשמעותו  שיש  התורה,  'נותן'  לחתום  שתיקנו 

הכוונה  אלא  עבר,  בלשון  'נתן'  ולא  הוה  לשון 

תורתו,  יום  בכל  תמיד  לנו  נותן  יתברך  שהוא 

דהיינו שאנו עוסקים בה וממציא לנו הוא יתברך 

בה טעמים חדשים".

גדול  "קול  כי אותו  בזה,  לפי המבואר הכוונה 

ומי  עולם,  של  בחללו  להדהד  ממשיך  יסף"  ולא 

שמתייגע בתורה זוכה לקלוט הקול של מתן תורה 

"נותן התורה"  כביום נתינתה, ועל כך תיקנו לברך 

יום אנו מקבלים את התורה  בלשון הווה, כי בכל 

מחדש. הנה כי כן מבואר היטב איך אפשר לקיים 

שהרי  היום,  ניתנה  כאילו  יום  בכל  התורה  את 

 סז"י חסידם : רא ו  ךליו היםור, "מפ שב "את הת ה
ת ק"א רהיםור, תאפ  ךליו רכםבכו בז י ה' אבקיכור

 לת י ז"תים  תב ק"יא  תמש כ םל רהיםור,
בבמד ם רתיהם דל"י  ם"ה חדתיו שביצ כאיבם היםו  י  םר

 ל"את הת ה תמחדת הקלרה א  הל"יאה, ך"יצ ב קן
הלחי ה תב רהיםור תבא שלד א  ה' כב הת ה לה חדתם 

 "מלרו:  כבי   קיש  התםז": רשם"ם ית יו מת  כו
ם "דמיו הקיךם מ "דמ כור, בשם"" אם  ם מה יית ם 
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התורה באמת ניתנת לישראל בכל יום מאותו קול 

גדול שלא פסק.

 הקלרה מחדת לכב יםו 
א  הל"יאה שב ידי חידםתי  ם"ה

מחדש  שהקב"ה  כמו  כי  מזה  למדים  נמצינו 

את הבריאה בכל יום, כן הוא מחדש את מתן תורה 

נראה  נתבונן  כאשר  ובאמת  יום.  בכל  לישראל 

מבואר  שהרי  בזה,  זה  קשורים  הדברים  ששני 

במדרש )ב"ר א-א(: "היה הקב"ה מביט בתורה ובורא 

להרה"ק  ישראל"  ב"אוהב  וכתב  העולם".  את 

מאפטא זי"ע )פרשת תולדות ד"ה עקב( כי כמו שברא 

כשהוא  כך  התורה,  ידי  על  העולם  את  הקב"ה 

מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית הוא 

גם כן על ידי התחדשות התורה, ובלשון קדשו:

"דהנה אנו אומרים ובטובו מחדש בכל יום תמיד 

קוב"ה  ברא  דבאורייתא  וידוע  בראשית,  מעשה 

וכיון שבריאת העולם היתה על ידי התורה,  עלמא, 

בכל  בראשית  מעשה  של  שהחידוש  מוכרח  כן  על 

יום, הוא גם כן על ידי התחדשות בהתורה".

חומר  כמין  ישראל"  ה"אוהב  מבאר  זה  לפי 

מאמר חכמינו ז"ל במדרש )ב"ר מט-ב(: "אין יום ויום 

שאין הקב"ה מחדש הלכה בבית דין של מעלה". כי 

על ידי חידושי הלכות הללו שהקב"ה מחדש בכל 

יום, הוא מחדש את הבריאה בכל יום שנבראה על 

ידי התורה.

"המחדש  הלשון:  דקדוק  בזה  להבין  יומתק 

פי  על  בראשית",  מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו 

וזהו  תורה".  אלא  טוב  "אין  ה.(:  )ברכות  מאמרם 

הפירוש: "המחדש בטובו" - על ידי התורה הנקראת 

טוב, מחדש הקב"ה בכל יום תמיד מעשה בראשית. 

הרי לנו דברים ברורים כי שני הדברים, התחדשות 

יום,  בכל  והתחדשות מתן תורה  יום  בכל  הבריאה 

קשורים זה בזה בקשר אמיץ בל ימוט.

הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה מה שמבקש 

קריאת  של  ראשונה  בפרשה  מאתנו  הקב"ה 

"והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום  שמע: 

"אשר אנכי מצוך  על לבבך", דקדק הקב"ה לומר: 

את  מקיים  כביכול  עצמו  שהוא  ללמדנו  היום", 

"היום", שהרי הוא מצוה אותנו את  העבודה של 

התורה בכל יום מחדש על ידי הקול גדול של מתן 

תורה שלא פסק, לכן מן הראוי שנשים על לבבנו 

ללכת בדרכיו לעבוד את ה' בבחינת "היום".

של  שניה  בפרשה  הכתוב  פירוש  כן  גם  וזהו 

קריאת שמע: "והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי", 

שתשימו לב לשמוע את הקול גדול של מתן תורה 

שלא פסק להשמיע לכם את מצוותי, "אשר אנכי 

מצוה אתכם היום", שאני עצמי משמיע לכם בכל 

יום בבחינת "היום", לכן אני מבקש שתלכו בדרכי 

לעבוד גם כן את הקב"ה בהתחדשות.

בתיבת  זה  דבר  לרמז  פרפרת  להוסיף  ]ויש 

מ"ם  ו"ו  יו"ד  ה"ה  כזה  במילואו  אשר  היו"ם, 

גם כן בגימטריא  ו' ם'  ו"ד  אותיות המילוי לבד ה' 

היו"ם, לרמז כי בעבודת ה' שלנו בבחינת היו"ם אנו 

ממלאים אחרי הקב"ה שמקיים בעצמו היו"ם, על 

ידי שמחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, לכן 

עלינו ללכת בדרכו לעבוד את ה' בהתחדשות[.

 תלשה תמם  ית ביך" ה"ש
כ גד תלש  ימי ל"אתי 

ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו פתח 

חדש, לבאר מה ששנינו בגמרא )סוכה נב.(: "שבעה 

רע... משה  ליצר הרע, הקב"ה קראו  לו  יש  שמות 

קראו ערל... דוד קראו טמא... שלמה קראו שונא... 

יואל  אבן...  קראו  יחזקאל  מכשול...  קראו  ישעיה 

קראו צפוני". ופירש המהרש"א )שם( הכוונה בזה, 

שהיצר הרע יש לו שבעה כוחות רעים המכוונים 

כנגד שבעת ימי בראשית, ובלשון קדשו:

כי  מבואר  הרע.  ליצר  לו  יש  שמות  "שבעה 

מסוגלים  לרע,  הן  לטוב  הן  האדם,  של  המעשים 

לפי הבריאה של ז' ימי בראשית... ולפי מעשה הרע 

אתכם  ויסרתי  כו-כח(  )ויקרא  כאמור  העונש,  יבוא 

]אף אני[ שבע על חטאותיכם".

לפי האמור יש לומר הביאור בזה, כי הן אמת 

אולם  ה',  בעבודת  להתחדש  צריך  יום  שבכל 

ידוע שכל ימי עולם כלולים משבעת ימי השבוע, 

המכוונים כנגד שבע מדות שצריך לעבוד בהם את 

ה' ונקראים בשם: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, 

יסוד, מלכות. נמצא לפי זה כי בכל יום משבעת ימי 

בבחינת  בהתחדשות  ה'  את  לעבוד  צריך  השבוע 

להתחדש  צריך  לשבוע  משבוע  וכך  "היום", 

בעבודת ה' בשבע המדות.

אולם היצר הרע שיש לו ז' שמות משתמש עם 

ז' כוחות הרע שלו, כדי להכניס קרירות באדם שלא 

יעבוד את ה' בהתחדשות בכל ז' ימי השבוע. יומתק 

לבאר בזה מה ששנינו בגמרא )קידושין ל:(: "יצרו של 

אדם מתחדש עליו בכל יום, שנאמר )בראשית ו-ה( רק 

היצר  דרכו של  כך  כי  בזה,  לנו  רמזו  היום".  כל  רע 

הרע שברוב חוצפתו הוא עצמו "מתחדש" בכל יום 

מז' ימי השבוע בז' הכוחות הרעים שלו, כדי לקרר 

בהתחדשות  ה'  את  יעבוד  שלא  ישראל  איש  את 

בכל ז' ימות השבוע בבחינת "היום".

בדור  שכתוב  ממה  לכך  ראיה  שהביאו  וזהו 

כל  רע  רק  לבו  מחשבות  יצר  "וכל  )שם(:  המבול 

מחשבות  באדם  מכניס  הרע  היצר  פירוש,  היום". 

רעות, להתחדש בבחינת "היום" רק לדברים רעים, 

העולם  ותאוות  תענוגי  אחרי  בהתחדשות  לרדוף 

הזה, אשר דבר זה הוא בבחינת: "רק רע כל היום", 

שהמושג של "היום" הוא רק לדברים רעים ח"ו.

רכי תלש יזםב ךדיק םקור

אולם עלינו ללמוד מהיצר הרע עצמו בבחינת 

כי  מצוותיך",  תחכמני  "מאויבי  קיט-צח(:  )תהלים 

בז'  השבוע  ימי  מז'  יום  בכל  מתחדש  שהוא  כמו 

הכוחות הרעים שלו, כך עלינו להתחדש בעבודת 

ה' בכל יום מז' ימות השבוע. ועל זה אמר שלמה 

המלך )משלי כד-טז(: "כי שבע יפול צדיק וקם". אף 

שהיצר מפיל אותו שבע נפילות בהתיישנות בכל 

ז' ימי השבוע, הרי הוא מתחזק וקם כל יום לעבוד 

את ה' בהתחדשות. 

וזהו שאמר החכם מכל אדם )קהלת ד-יג(: "טוב ילד 

מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל". ומדייק ה"שפת אמת" 

)פרשת  הקדוש  מהזוהר  הפירוש  ה(  ליל  תרל"א  )חנוכה 

שהוא  משום  "ילד"  נקרא  טוב  היצר  כי  קעט:(,  וישב 

מחדש בכל יום אצל אדם את עבודת ה' כאילו נולד 

מחדש, ואילו היצר הרע נקרא "זקן", כי הוא מיישן 

אצל האדם את העבודה בלי שום התחדשות.

שהביא  מה  עם  להפליא  מתאים  זה  דבר 

בשמו  סח(  אות  נח  )פרשת  טוב"  שם  "בעל  בספר 

לפרש מה שהתפלל דוד המלך )תהלים עא-ט(: "אל 

בימי  גם  הלא  ביאור  וצריך  זקנה".  לעת  תשליכני 

ושעל.  צעד  בכל  דשמיא  סייעתא  צריך  הבחרות 

 מתה "לי ם אמ": רלן מאה םשת"יו ת ה א כי היםור,
כב ימי חיי שלד י א  ה' לה חדתם  ללחי   רהיםור

 רתלשה תמם  ית בם ביך" ה"שר, כ גד פ' ימי התלםש
בק"" א  האדו תבא ישלםד א  ה' כב יםו לה חדתם 

 פ' זשמיו רהיםור לימיו ה ם"איו: רהיםו  אמך ם,
היםו  ל"כ ם, היםו  גדב םר םכם' כ גד פ' ימי התלםש

 מתיח אמ" ב"לי יהםתש לן בםי תילםא רהיםור,
ב"מפ תילםא בחדת א  השםבו או ישלדם א  ה' לה חדתם 
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וחסדיו עצה  ברוב רחמיו  לנו הקב"ה  נתן  לכן 

טובה )במדבר כט-א(: "יום תרועה יהיה לכם", כמבואר 

בזוהר הקדוש )פרשת וישב קצ.( שתקיעת שופר היא 

עצה טובה להינצל מהשטן המקטרג: "וקוב"ה חס 

מניה,  לאשתזבא  עיטא  לון  ויהב  דישראל  עלייהו 

ובמה בשופר ביומא דראש השנה". ולפי המבואר 

הכוונה בזה כדי לתקן מה שלא עבדנו את ה' כל 

השנה בהתחדשות בבחינת "היום". 

והענין בזה על פי מה שכתב רבינו סעדיה גאון 

מצות  על  טעמים  עשרה  מתוך  השלישי  בטעם 

תקיעת שופר: "להזכירנו מעמד הר סיני שנאמר בו 

)שמות יט-טז( וקול שופר חזק מאד, ונקבל על עצמנו 

מה שקיבלו אבותינו על עצמם נעשה ונשמע". הרי 

מבואר כי תכלית מצות תקיעת שופר היא לעורר 

המעמד של מתן תורה.

לפי דברינו יש לומר הכוונה בזה, כדי לעורר את 

ההתחדשות של קול השופר במתן תורה שמתחדש 

חכמינו  שתיקנו  מה  בזה  להבין  יומתק  יום.  בכל 

שמיעה:  בלשון  שופר  תקיעת  מצות  על  לברך  ז"ל 

"לשמוע קול שופר", ללמדנו בכך כי תכלית המצוה 

היא לשמוע את קול השופר של מתן תורה שהולך 

וחזק בבחינת: "קול גדול ולא פסק".

יומתק לפרש בזה מה שכתב הרמב"ם )הלכות 

תשובה פ"ג ה"ד(: "אף על פי שתקיעת שופר בראש 

עורו  כלומר  בו,  יש  רמז  הכתוב,  גזירת  השנה 

מתרדמתכם,  הקיצו  ונרדמים  משנתכם  ישנים 

וחיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם". 

לפי האמור יש לומר כי תכלית התקיעה בשופר 

מן  אותנו  להעיר  משנתכם",  ישנים  "עורו  היא: 

וזהו שדרשו במדרש  ההרדמה של ההתיישנות. 

"תקעו  פא-ד(:  תהלים  הפסוק  על  כט-ו(  )ויק"ר 

מעשיכם,  תחדשו  זה  בחודש  שופר,  בחודש 

בשופר, בחודש הזה שפרו מעשיכם".

 פ' זשמיו רהיםור כ גד
 ה חדתם  לפ' ימי התלםש

מנהגנו,  בזה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

רבי  התוספות  מבעלי  אחד  מדברי  שמקורו 

מוספים  תפלות  בסיום  לומר  רוקח,  אלעזר 

"היום"  פעמים  ז'  הכיפורים  ויום  השנה  לראש 

"ואתם הדבקים בה'  ז' תיבות שיש בפסוק:  כנגד 

אלקיכם חיים כולכם היום" - "היום תאמצנו. היום 

תברכנו. היום תגדלנו. היום תדרשנו לטובה. היום 

תשמע שוועתנו. היום תקבל ברחמים וברצון את 

תפלתנו. היום תתמכנו בימין צדקך".

בכך  כי  בזה,  הענין  לומר  יש  האמור  לפי 

ז'  כנגד  "היום"  פעמים  ז'  לתקן  מתפללים  אנו 

ה'  את  בהם  לעבוד  צריכים  שהיינו  השבוע,  ימי 

המבואר  כפי  אשר  "היום",  בבחינת  בהתחדשות 

אלקיכם  בה'  הדבקים  "ואתם  הפסוק:  פירוש  זהו 

להתדבק  צריכים  שאנו  היום",  כולכם  חיים 

תמיד  יום  בכל  שמחדש  הקב"ה  של  במדותיו 

מעשה בראשית, ולכן יש בפסוק זה ז' תיבות כנגד 

ז' פעמים "היום" של ז' ימי השבוע.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין, כששאל 

מר",  אתי  "לאימת  משיח:  את  לוי  בן  יהושע  רבי 

השיב לו "היום", ולא אמר לו בפירוש כמו שפירש 

לו אחר כך אליהו כוונתו של משיח: "היום אם בקולו 

תשמעו". כי תכלית ביאת המשיח היא כדי לחדש 

הבא,  עולם  של  חדשה  בהנהגה  הבריאה  כל  את 

תשמעו",  בקולו  אם  "היום  הוא:  לכך  התנאי  אבל 

שנעבוד את ה' בגלות בכל יום בהתחדשות בבחינת 

"היום",  שיבוא  רק  לומר  משיח  בחר  לכן  "היום", 

כדי שנשכיל להבין שעיקר כוונתו הוא על עבודת 

התחדשות בבחינת "היום".

העתידה  הגאולה  על  הנביא  שהתנבא  וזהו 

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

כי לעתיד לבוא יקבץ הקב"ה את כל קולות השופר 

יום  בכל  לשמוע  ישראל  שטרחו  תורה,  מתן  של 

זו  עבודה  ובכח  בהתחדשות,  ה'  את  לעבוד  כדי 

של התחדשות נזכה לגאולה העתידה שיחדש לנו 

הקב"ה את כל הבריאה.

נצבים  "אתם  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

בראש  כלומר  אלקיכם",  ה'  לפני  כולכם  'היום' 

השנה שנקרא "היום" אנו צריכים לתקן מה שלא 

עבדנו את ה' בהתחדשות בבחינת: "ואתם הדבקים 

בה' אלקיכם חיים כולכם היום", ללכת בדרכו של 

ותיקון  יום,  בכל  הבריאה  את  שמחדש  הקב"ה 

וקטנים  גדולים  מישראל  אחד  כל  על  מוטל  זה 

"ראשיכם שבטיכם זקניכם  כל אחד לפי מדרגתו: 

וגרך  נשיכם  טפכם  ישראל,  איש  כל  ושוטריכם 

אשר בקרב מחניך מחוטב עציך עד שואב מימיך", 

ובזכות זה יחדש עלינו הקב"ה שנה טובה ומתוקה 

עם כל הפירושים, עד שנזכה להתחדשות הגדולה 

של הגאולה העתידה במהרה בימינו אמן.
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גם  כי דוד המלך התפלל לה'  וביאר בדברי קדשו 

אותך  מלעבוד  תשליכני"  "אל  הבחרות:  ימי  על 

להיות  זקנה",  "לעת  ובהתחדשות,  בהתלהבות 

כזקן שאין לו התחדשות והתלהבות.

רבינו  משה  שאמר  זהו  כי  לומר  יש  מעתה 

היום".  אנכי  שנה  ועשרים  מאה  "בן  לישראל: 

ה'  את  עבדתי  שנה  ועשרים  מאה  כל  פירוש, 

רש"י  שרמז  וזהו  "היום".  בבחינת  בהתחדשות 

זה  ביום  ושנותי,  ימי  מלאו  "היום  לשונו:  במתק 

ושנותי  ימי  כל  כלומר,  אמות".  זה  ביום  נולדתי 

ומפרש  "היום",  בבחינת  בהתחדשות  מלאות  היו 

זה  "ביום  כאילו:  הרגשתי  יום  בכל  כי  ואומר 

לי  ואין  אמות",  זה  "ביום  וכאילו  מחדש  נולדתי" 

עוד יום לעבוד את ה', לכן אני צריך לעבוד את ה' 

בכל כוחי ובהתחדשות ביום זה.

רבתמםש קםב תםז"ר תב מ ן  ם"ה

שראש  הטעם  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

"היום", כי בכל ראש השנה שבו נברא  השנה נקרא 

וכן מחדש את  העולם מחדש הקב"ה את הבריאה, 

החיים בפרטות לכל באי עולם שעוברים לפניו כבני 

מרון, כמו שאנו מתפללים: "אבינו מלכנו חדש עלינו 

יב:(:  )מגילה  הוא  גדול  כלל  הלא  אולם  טובה".  שנה 

"במדה שאדם מודד בה מודדין לו". לכן בוחן הקב"ה 

אם  העולם,  נברא  שבשבילם  ישראל  את  תחילה 

עבדנו את ה' בהתחדשות בבחינת "היום", כדי שנזכה 

מדה כנגד מדה שיחדש לנו הקב"ה את הבריאה.

בני  ויבואו  היום  "ויהי  א-ו(:  )איוב  שכתוב  וזהו 

בתוכם".  השטן  גם  ויבוא  ה'  על  להתייצב  האלהים 

על  בזה  שהכוונה  הנ"ל  הקדוש  בזוהר  ומפרש 

ולפי המבואר, בראש  "היום".  ראש השנה שנקרא 

וכסיל",  זקן  "מלך  הנקרא  השטן  בא  המקטרגים 

על שם שהוא מיישן את עבודת איש ישראל שלא 

יעבוד את ה' בהתחדשות, לכן הוא בא לקטרג על 

ישראל שלא עבדו את ה' בהתחדשות, ואינם ראויים 

שיחדש עליהם הקב"ה שנה טובה ומתוקה.

אולם מאחר שהקב"ה כבר העיד )בראשית ח-כא(: 

שנינו  ועוד  זאת  מנעוריו".  רע  האדם  לב  יצר  "כי 

בגמרא )ברכות יז.( כי רבי אלכסנדרי היה מתפלל בל 

יום אחרי תפלת שמונה עשרה: "רבון העולמים גלוי 

וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב, שאור 

שבעיסה ושעבוד מלכויות. יהי רצון לפניך שתצילנו 

מידם, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם".
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