
 מדוע במצות תשובה לא נאמר בכל מאודך

 ושבת עד ה' אלוקיך כו' בכל לבבך ובכל נפשך )ל ב(

ויש להבין מדוע נאמר כאן במצות תשובה רק "בכל לבבך ובכל 
 נפשך", ולא נאמר אף בכל מאודך כנאמר במצוות קריאת שמע.

ונראה לפרש שהנה נתבאר בגמ' ברכות )סא:( מאי בכל מאודך, 
ובגמ' מפרשת מאי בכל ממונך אחר שכבר נאמר בכל  בכל ממונך,

נפשך, אלא יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, ועליו נאמר 
 שאפ"ה צריך הוא לעבוד את הקב"ה בכל ממונו.

והנה לגבי מצות תשובה ליכא למימר הכי, דאיתא בגמ' ב"ק )צד:( 
 הגזלנים ומלווי בריבית שהחזירו אין מקבלים מהן ואם קיבל מהן
אין רוח חכמים נוחה הימנו, א"ר יוחנן בימי רבי נשנית משנה זו, 
דתניא מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה, אמרה לו 
אשתו ריקה אם אתה עושה תשובה אפילו אבנט אינו שלך, נמנע 
ולא עשה תשובה, באותה שעה אמרו הגזלנים ומלווי בריבית אין 

בה תיקנו חז"ל שלא מקבלים מהן, חזינו בזה שבשביל מצוות תשו
 יצטרך השב להשיב את כל המעות שחייב.

וכעי"ז מצינו אף בגמ' גיטין )נה:( העיד ר' יוחנן בן גודגודא על 
המריש שבנאו בבירה שיטול את דמיו מפני תקנת השבים, 
ופרש"י שאם אתה מצריכו לקעקע בירתו ולהחזיר מריש עצמו 

יה צריך ימנע מלעשות תשובה, הרי נמי שאע"פ שמדינא ה
לקעקע בירתו ולהחזיר המריש תיקנו חכמים שלא יעשה זאת, 

 בכדי שלא ימנע מלעשות תשובה.
ומעתה אתי שפיר שגבי מצות תשובה לא נאמר בכל מאודך, 
מפני שגבי מצות תשובה אכן לא נצטווה ליתן את כל ממונו 

 וכתקנת חז"ל.
 חמודי צבי

 
מדוע חשב החוטא שבשרירות ליבו ילך ולא יענש 

 ונצרך פסוק שלא יאבה ה' סלוח לו

והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי 
 יט(-אלך וכו' לא יאבה ה' סלוח לו )כט יח

צריך ביאור מנין לו לאותו חוטא שלא יענש שצריך לומר בפירוש 
 לא יאבה ה' סלוח לו.

ונראה לפרש עפי"ד הגמ' מאי ה' ה' שני פעמים בי"ג מדות של 
משני ה' אחד קודם החטא וה' השני לאחר החטא. רחמים, ו

והקשה הרא"ש קודם החטא אמאי בעי ה' והא עדיין לא חטא, 
ותירץ הרא"ש שזה גופא מה שנאמר בזה שאצל בני ישראל 
מחשבה רעה אינה נחשבת כמעשה, בשונה מאומות העולם 

 שהקב"ה מעניש על מחשבה רעה כעל מעשה.
מחשבת עבודה זרה מעניש והנה איתא בסופ"ק דקידושין שעל 

 הקב"ה כעל מעשה.
מעתה יש לפרש היטב שכאן מדובר על מחשבת ע"ז, ואותו אדם 

 אומר לעצמו "שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך", דהיינו 

 
בשרירות לבי דוקא, ר"ל שאחטא במחשבת ע"ז בלבי ועל 
מחשבה הקב"ה לא מעניש, ולזה מסיים "לא יאבה ה' לסלוח לו", 

ני שעל מחשבת ע"ז הקב"ה מעניש אף שלא עשה ר"ל מפ
 מעשה.

  טללי אורות )קלר(                    
 

ביאור הפסוק אתם נצבים על פי כללי הדין בראש 
 השנה

 
אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם ראשיכם 

 שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל )כט ט(
אלוקיכם, הרי די היה ויש לדקדק מדוע כפל בלשונו לפני ה' 

שיאמר לפני ה'. עו"ק מדוע האריך לפרט מי העומדים ולא כלל 
 את כולם באומרו כולכם.

ונראה לפרש ע"פ המבואר במדרש "אתם נצבים היום, היום זה 
ראש השנה". עוד יש להקדים מה שאומרים בפיוט ביום הראשון 

דין  של ר"ה, שכל השנה דן הקב"ה במידת הדין, ובר"ה דן במידת
ובמידת הרחמים. עוד יש להקדים מאי דאיתא בגמ' ר"ה )ח:( מלך 
וציבור נכנסו לדין, מלך נכנס תחילה מקמיה דליפש חרון אף 

 )בכדי שהחרון אף שמחמת המלך יפול על הציבור ולא להיפך(.
וע"פ שלושת הקדמות אלו נבוא אל המכוון דה"פ, "אתם נצבים 

ש במדרש, וממשיך קרא היום" והיום היינו ראש השנה כמפור
"לפני ה'" שהנה ידוע שה' הוא מידת הרחמים, וממשיך קרא 
"אלוקיכם" וכנודע ששם אלוקים הינו מידת הדין, וא"כ ה"פ, 
שבר"ה המכונה במקרא "היום" נצבים בנ"י לפני ה' ולפני 
אלוקיכם, כלומר לפני מידת הדין ולפני מידת הרחמים יחדיו, 

שבטיכם זקניכם ושוטריכם"  וממשיך קרא ומפרט "ראשיכם
ופרש"י דחשוב חשוב קודם, כלומר כמפורש בגמ' שמלך נכנס 

 לדין תחילה, דהיינו שחשוב חשוב קודם.
ונמצא מיושב שפיר מדוע כתוב גם "ה'" וגם "אלוקיכם", וכן 

שחשוב חשוב  ללמדנומדוע פירטה התורה את העומדים בכדי 
 השנה. קודם. ונמצא שכל פסוק זה מכוון כנגד ראש

 זכרון יעקב                                        

 וילך
 

אם לא היו מסתלקים ממשה מעייני חכמה יכול היה 
 להיכנס לא"י

אנכי היום לא  ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה
  אוכל עוד לצאת ולבוא )לא ב(

 איתא במדרש, זה שנאמר ולא קם כמשה. ותמוה מה המכוון בזה.
שהנה רש"י כתב בביאור הפסוק לא אוכל עוד  ונראה לפרש

לצאת ולבוא, שנסתתמו ממשה מעייני חכמה, וקשה מדוע 
 באמת נסתתמו ממנו מעיינות חכמה.

וכתב בספר כתנות אור טעם נפלא, שהנה משה הרי רצה בכל 
מאודו להיכנס לארץ ישראל אלא שהקב"ה נדר שמשה לא יכנס, 
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ר, וכבר מצינו שהתיר וממילא מגמת משה היתה להתיר את הנד
משה נדר שנדר הקב"ה כדאיתא בברכות )פרק אין עומדין(, "ויחל 
משה" שהתיר נדר של הקב"ה, וכן איתא במדרש תנחומא )פרשת 
ואתחנן( "משה איש אלוקים", מה האיש הזה אם הוא מבקש 
להפר נדרי אשתו מפר כך משה כו', הרי שיכול משה להפר את 

א להפר אך נדרו של הקב"ה שלא יכנס נדרי הקב"ה, וא"כ יכל הו
 לא"י.

ברם איתא בגמ' גיטין )לה:( נדר שהודר ברבים אין לו הפרה, והנה 
גבי משה נאמר בקרא "וה' אמר אלי לא תעבור וגו'", וקיי"ל כל 
מקום שנאמר ה' היינו ה' ובית דינו, נמצא שהנדר הזה הודר 

הוא להפר ברבים ותו לא יוכל משה להפירו אפילו שתמיד יכול 
 את נדרי הקב"ה, מאחר שהודר ברבים. 

אלא שיש לדחות דכבר איתא בגמ' שם שבמקום מצוה אף נדר 
שהודר ע"ד רבים יש לו הפרה, שהיה מלמד תינוקות שהכה והרג 
תינוק והדירו ר' אחאי ע"ד רבים, והחזירו רבינו משום שלא מצאו 
מלמד שכמותו, הרי שבמקום מצוה אף ע"ד רבים יש לו הפרה, 

תא בגמ' עירובין ובודאי משה יש להחשיבו כמקום מצוה, כדאי
שדוקא משה לימד תורה את כל ישראל, מאחר והוא עצמו שמע 
מפי הגבורה איסתייע מילתא טפי, וא"כ יכול הוא להפר את נדרו 
של הקב"ה אף שנדרו ע"ד רבים, משום דחשיב במקום מצוה ולא 
במקום הרשות שהרי לא אישתכח כוותיה כסברת רבינא אצל 

 המלמד תינוקות.
קב"ה שיפר משה את נדרו סילק ממנו את ומפני שחשש ה

מעיינות החכמה, וכך לא יכל ללמד את ישראל, ותו אי"ז נחשב 
 מקום מצוה, והדר דינא דנדר שהודר ע"ד רבים אין לו הפרה.

ומעתה נבוא אל המכוון במדרש שפירש על מקרא זה "וזהו 
שנאמר ולא קם כמשה", שכיוון לביאור האמור, שהוקשה 

לקו ממנו מעיינות חכמה, ועל כך השיב למדרש מדוע נסת
שמאחר שלא קם כמשה א"כ יכל משה להפיר את נדרו של 
הקב"ה, שאע"פ שנדר ע"ד רבים חשיב במקום מצוה שהרי לא 
אישתכח כוותיה דלא קם כמשה, ולכן נסתלקו ממנו מעיינות 

 חכמה ותו אי"ז במקום מצוה.
 חמודי צבי

 
 

ל להיכנס כיצד בגלל מחלוקת קרח חשב משה שיוכ
 לארץ ישראל

 ויאמר ה' אל משה הן קרבו ימיך למות וגו' )לא יד(

איתא בילקוט, הדא הוא דכתיב הן צדיק ישולם בארץ זה משה, 
 אף כי רשע וחוטא זו עדת קרח. ויש להבין מה כוונת הילקוט בזה.

ויש לפרש ובהקדם דהנה בפשוטו נראה שמה שאמר הקב"ה 
ו שהגיע לזקנה ואפיסת כוחות למשה הן קרבו ימיך למות, היינ

ומוכרח ע"פ הטבע למות, אך זה פלא שהרי להדיא נאמר לא כך, 
שנאמר "ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו לא כהתה עינו ולא 
נס לחה" )לד ז(, וע"כ יש לפרש שמה שאמר לו הן קרבו ימיך 
למות היינו שנקצבו לו מ' שנה להנהיג בהם את ישראל, ואחר מ' 

היה יהושע מנהיג את ישראל, ואין מלכות נוגעת שנה הללו י
בחברתה אפילו כמלוא נימא, וזהו הן קרבו ימיך, ר"ל ימי 

 הממשלה שלך.
ברם אם זו טענת הקב"ה לכאו' יש למשה תשובה על כך, שהרי 
לא מלך מ' שנה שלימות מפני שיום אחד היתה מחלוקת קורח 

איתא בילקוט ועדתו, ובאותו היום נחשב שמרדו במלכותו, שהרי 
שבאותו היום סילקו את משה ממלכותו כדכתיב "כי תשתרר 

 עלינו גם השתרר", נמצא שמלך מ' שנה חסר יום.
 אלא  אחד  רק יום  בזה  להרוויח  רוצה משה  היה  ובאמת שלא 

 

שהיה מרוויח בזה יותר, דאיתא בגמ' קידושין )לח.( שהקב"ה 
צא שאם היה מקבל ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, ונמ

משה יום נוסף היה עובר בכך את המאה עשרים שנה מיום 
לידתו, ומאחר שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים הרי היה 
ממשיך לחיות עד יום לידתו בשנה הבאה, כלומר עד שנת מאה 
עשרים ואחד, ובאותה השנה הרי נגזר על ישראל שיכנסו לארץ 

בגמ' מכות )ז.( שהבורח ישראל, והיה משה נכנס עמהם, ואיתא 
מחו"ל לא"י סותרין את דינו, נמצא שאף הקב"ה היה סותר דינו 
של משה שהרי נכנס לא"י, וכך היה ממשיך משה לחיות עוד 
שנים רבות, וכל זה רצה משה להרוויח מכח היום האחד שחסר 

 היה למלכותו מהארבעים שנה ע"י מחלוקת קרח ועדתו.
שב שלא מלך באותו היום, מפני ועל כך השיבו הקב"ה שאי"ז נח

שזה שייך רק במלך שמלך מכח רצון העם או ירושה, אך משה 
שמלך מכח רצון הקב"ה מחמת שלא קם כמותו עוד שהיה נביא 
וחסיד וחכם, א"כ אף ביום שמרדו בו במחלוקת קורח נחשב לו 
שהמשיך למלוך, מפני שבחירתו כלל לא היתה על ידם אלא ע"י 

חסר לו יום אחד למלכותו ואכן קרבו ימי  הקב"ה, ונמצא שלא
 ממשלתו למות.

ויש לפרש זאת בדברי הילקוט דה"פ, "הן צדיק ישולם בארץ זה 
משה" ר"ל שמשה ישולם, כלומר הגיע לשלמות רוחנית יותר 
משאר בנ"א, ומכח זה מלך דוקא הוא ברצון הקב"ה ולא מחמת 

י רשע שאחרים המליכוהו עליהם, ולכן ממשיך הילקוט "אך כ
וחוטא זו עדת קורח", כלומר מאחר שמלכת מחמת שלימותך 
אזי אפילו שקורח ועדתו הורידו אותך ממלכותך יום אחד אי"ז 

 נחשב שהפסקת למלוך, שהרי לא נתמנית על ידם.
 מהרי"ל דיסקין

 
 

 מדוע למשה נודע יום מיתתו אף שמכולם זה נסתר

 ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום וגו'
 )לא ב(

איתא במדרש פליאה, הדא הוא דכתיב ולא קם עוד נביא כמשה. 
 והוא תמוה.

ויש לפרש שהנה מבואר בחז"ל שהטעם שלא מתגלה לאף אדם 
יום פטירתו, זה בכדי שלא יהיה אדם ממתין מעשיית תשובה עד 
יום לפני מיתתו ורק אז עושה תשובה, שהרי אי"ז תשובה 

אחד לפני מיתתך, וכך ע"י  שלימה, וכדאיתא בחז"ל שוב יום
שאין אדם יודע יום מיתתו ישוב כל יום בתשובה שמא היום הוא 

 יום לפני מיתתו.
ולפי"ז יש להקשות כיצד משה ידע את יום מיתתו שהרי באומרו 
בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, ופרש"י שאמר היום מלאו 

. ויש שנותי, ביום זה נולדתי וביום זה אמות )ומקורו בר"ה יא.(
לתרץ ששונה משה מכל בנ"א שהרי הגיע לדרגה כ"כ גבוהה 
שאמר עליו הקב"ה פה אל פה אדבר בו, ונקרא איש האלוקים, 
ונביאותו היתה באספקלריה מאירה, וא"כ היה בדרגה כ"כ גבוהה 
שהיה חפשי מן היצה"ר, ולא שייך בו החשש שלא ישוב באמת 

 ע את יום מיתתו.בתשובה אם ידע את יום מיתתו, ולכן הוא יד
ובזה יש לפרש היטב את המדרש פליאה, שהוקשה לו עה"פ 
כיצד ידע משה את יום פטירתו, והרי הקב"ה גזר שלא ידע אדם 

תשובתו שלימה, וע"ז  את יום פטירתו מפני שאם ידע לא תהיה
השיב המדרש שמשה שאני שהרי לא קם כמותו והיה בדרגה כ"כ 

 .הגבוהה ולא היה שייך אצלו חשש ז
 
 מדרש פליאה עם פי' זכרון
 מנחם )אות תקצ"ב הפי' הב'(

 


