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 7עמ' 

 השבוע פרשתאספקלריא ל

 פרשת נצבים

 למשפטיך עמדו היום
ֶכם םוַֹהט ִנָצִבים ַאֶתם ֵני ֺךכְּ  יֶכם וגו' )כט, ט(קֵ ֱאלֹ' ה ִלפְּ

ידוע מספה"ק, מיסוד הזוהר הקדוש ש"היום" רומז ליומא דדינא, ראש השנה, ואך אציין בזה לרמז 

 נפלא, שעיקרו כבר הובא בספרים=

, זהו הפסוק השלם היחיד בתנ"ך שעולה "למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך"בתהלים )קיט( 

  "ראש השנה"!!!בגימטריא מדויקת 

 אריכות באספקלריא לראש השנה, ולא אאריך כאן יותר. -מלתי אמורה ביתר

 שבת שלום ומבורך! כתיבה וחתימה טובה!

 

  okmail.co.il@9696ישראל אברהם קלאר  לתגובות:

mailto:9696@okmail.co.il
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 8עמ' 

 בין גברא לגברא

 פרשת נצבים
 

 "בשרירות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה"
ָפָחה אֹ וִֹאָשה אֹ וֶֹפן ֵיׁש ָבֶכם ִאיׁש אֹ ָבבֹ וִֹמׁשְּ ַלֲעבֹד  ם ֵמִעם ה' ֱאלֵֹקינו ָלֶלֶכתוֹפֶֹנה ַהטֹ וֵֹׁשֶבט ֲאֶׁשר לְּ

ַלֲעָנה.וֶֹאת ֱאלֵֹהי ַהגֹ עֹ ִים ָהֵהם ֶפן ֵיׁש ָבֶכם ׁשֶֹרׁש פֶֹרה רֹאׁש וְּ ָׁשמְּ ָהָיה בְּ ָבֵרךְּ  וֹוְּ ִהתְּ ֵרי ָהָאָלה ַהזֹאת וְּ  ֶאת ִדבְּ

ָבבֹ פֹוֵֹלאמֹר ָׁשלֹ וִֹבלְּ ַמַען סְּ ִררות ִלִבי ֵאֵלךְּ לְּ ֶיה ִכי ִךי ִבׁשְּ לַֹח לֹ ת ָהָרָוה ֶאתוֹם ִיהְּ ֵמָאה. לֹא יֹאֶבה ה' סְּ  וַֹהצְּ

ָאתֹ ִקנְּ ַׁשן ַאף ה' וְּ ָצה בֹ וִֹךי ָאז ֶיעְּ ָרבְּ מֹ וָֹבִאיׁש ַההוא וְּ תוָבה ַבֵמֶפר ַהֶזה וָמָחה ה' ֶאת ׁשְּ  וָֹךל ָהָאָלה ַהךְּ

 יט(-)כט, יז ִמַתַחת ַהָשָמִים.

א יאבה ללכת אחרי האלוקים, אשר חמת אף השם אין ספק כי כוונת משה רבינו להזהיר כאן למי של

 תעשן בו. 

 'שרירות'לבי אלך", מה כוונת המילה 'בשרירות' אך מה כוונת האיש באומרו "שלום יהיה לי, כי 

 בשפת התורה? 

 כמו כן מי הוא 'הרוה' ומי היא 'הצמאה', המוזכרים בפסוק, ומהו 'ספות הרוה את הצמאה' ?

המפרשים שיש על התורה, כך מספר הפירושים על פסוקים אלו. ויותר  ניתן כמעט לומר, כי כמספר

 מכך, לא יאמן כיצד אותם המילים יכולים להתפרש באופנים הפוכים לחלוטין זה מזה.

נראה את כוונת התורה במילים אלו לרש"י שהולך בדעת ה'תרגום אונקלוס', ולרמב"ן, הנוקטים כל 

את פירוש המילים "בשרירות לבי אלך" ו"למען ספות הרוה את  אחד בדרך שונה. ולפי דבריהם אף לבאר

 1הצמאה".

 שיטת רש"י

לשיטת רש"י כוונת התורה היא לומר, כי האדם אשר ילך לפי נטיית לבו ולא ישמע לאזהרות התורה, 

הקב"ה לא רק שיפרע ממנו מהזדונות, אלא אפילו מהשגגות שהקב"ה אעביר עליהם עד עתה, מהם גם 

 עה זו שהוא ימרוד באלוקיו וילך ויעבוד אלוקים אחרים. כן יפרע בש

 פירוש המילות לרש"י הוא< 

 'מראית', כלומר שילך במראית לבו" )ולא ב'כוחי' כפי שנהוג לחשוב(. -'בשרירות' 

 2התוצאה תהא שיתווסף' -למען ספות' 

                                                             
 ויעויין עוד בספורנו, באבן עזרא, ברשב"ם, ועוד ראשונים, המבארים באופנים שונים לחלוטין זה מזה. 1
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 9עמ' 

 העבירות שהאדם עושה בשוגג )כמו שיכור( -'הרוה' 

 שה במזיד מתוך צמאון ותאוה.העבירות שאדם עו -'צמאה' 

 וזו כוונת הפסוקים<  

"והיה בשומעו את דברי האלה הזאת, והתברך בלבבו לאמר< 'שלום יהיה לי', כי בשרירות, כלומר  

 שהאדם אומר בלבו כי אלך לפי נטיית לבי וראות עיני.

 -ם 'הצמאה' החטאים שנעשו בשגגות, ע -התוצאה שתקרה היא שיתווספו לו 'הרוה'  -'למען ספות'

 החטאים שנעשו במזיד", שעל כל זה< לא יאבה ה' סלוח לו וגו' 

 שיטת הרמב"ן

בשיטת הרמב"ן יש להקדים, כי לא כמו שנראה במושכל ראשון, שאדם כאשר הוא ממלא תאוותו 

נרגעת לו תאוותו. אלא ההיפך הוא הנכון, ככל שהוא שטוף יותר בתאוות, כך הוא תאב עליהם יותר, 

 וכעניין 'יש לו מנה רוצה מאתיים', וכמו שאמרו ז"ל, 'משביעו רעב מרעיבו שבע'. 

תורה בפסוק זה לומר, שהאדם הלזה כל כך יהיה שטוף בתאווה, עד שמה שאתמול אם כן כוונת ה

היום הוא כבר בכלל הרעב, כיון שהוא תאב ל'מאתיים', וכך  -כאותו שיש לו מנה-היה משביע אותו 

הגלגל ממשיך, והוא נהיה תאב יותר ויותר כל הזמן מרוב שהוא שטוף בתאוות, וממאתיים שואף לארבע 

 אה והלאה. מאות וכן הל

הכוונה התאוה שמרוה וממלאת  –הוא תאות הלב. 'רוה'  –'שרירות'  ואלו פירוש המילות להרמב"ן<

 'צמאה' הכוונה התאוה שאינה ממלאת את תאוותו והוא נשאר צמא ממנה. את תאוותו.

והיה בשומעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי  וכך הוא כוונת הפסוקים<

התוצאה תהא שיתווספו  -כלומר שהאדם יאמר, בתאוות לבי אלך, 'למען ספות' -"בשרירות לבי אלך" כי

כלומר שרמת תאוה שהיתה משביעה אותו עד אתמול, כבר שייכת לקטגוריה  -לו. 'הרוה עם הצמאה' 

ב של צמאה, שכבר אינה משביעה אותו, והוא נצרך לתאוה יתירה על מנת להשביע נפשו הבהמית, מרו

 להיטותו ושקיעותו בתאוותו, ועל כל זאת לא יאבה ה' סלוח לו וגו'

"ונזכה אנו ובנינו בימים שקרוב השם לכל קוראיו ל"ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את 

  .השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך"

 שבת שלום ומבורך! כתיבה וחתימה טובה!

 gmail.com@6813211לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ 

                                                                                                                                                                                                             
אין משמעותו שהאדם עושה זאת בשביל שכך יקרה, אלא הכוונה שזה מה שדבריו יפעלו ויש לציין כי הן לביאור הרש"י הן לביאור הרמב"ן, מילת 'למען'  2

 בהכרח )רמב"ן(

mailto:6813211@gmail.com
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 11עמ' 

 במשנת האור החיים

 פרשת נצבים

 

 תשובתו של הרבי ר' זושא זצ"ל
ל הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זצ"ל, שבעת הילוכו לָגלות הגיע לכפרים שהיהודים שמה מסופר ע

בין הגויים. כשהתאכסן הרבי ר' זושא היו מגושמים מאד ועברו על כל עבירות שבתורה, משום שדרו 

בבתי היהודים שם, ראה ברוח קדשו את עוונותיו של בעל האכסניה, והיה מתחיל להוכיח את עצמו 

בבכייה= זושא זושא, למה עברת עבירה פלונית בכפר פלוני בבית פלוני על יד החלון, אכלת שם נבלות 

את כל העוונות שעבר בעל הבית מיום עמדו על וטרפות ודבר אחר, איך אירע לך דבר כזה... כך מנה 

דעתו, עד שהבע"ב לא היה יכול לעצור בעצמו, ניגש אליו ואמר בבכייה מרה, שהרבי הצדיק! והוא זה 

 שחטא ועבר על כל העבירות שמנה, וביקש ממנו שיורנו דרך תיקון ותשובה שלא יחטא עוד.

שא לא אמר זאת מן השפה ולחוץ וכמשחק וביארו צדיקים העובדא הזאת= הנה ברור שהרבי ר' זו

בה  בעלמא. בענוותנותו המופלגת תלה את כל חטאי בני ישראל בעצמו, וחשב בדעתו שאילו לא ִהרְּ

לחטוא והיה במדריגת אחיו הרה"ק הרבי ר' אלימלך, לא היה בעל האכסניה נכשל בחטא. הרבי ר' זושא 

קדושים כראוי. לא היה אצלו ספק שכיון שאכל  תלה את כל חטאי בני ישראל בזה שהוא לא ערך לילות

 פעם בלי לכוון לשם שמים בשלימות, גרם לבעל האכסניה להיכשל באכילת נבילות וטריפות.

אלו הביאו את הרבי ר' זושא לעשות תשובה שלימה, ודבריו שיצאו מן הלב נכנסו ללבו של  מחשבות

כל חטאיו. דברי הצדיק השפיעו עליו אף בעל האכסניה ועוררו גם אותו לתשובה ולחרטה באמת על 

 שלא ירד לסוף דעתו, עד שהתעורר ברשפי אש לשוב בתשובה עכד"ק.

 תשובה גוררת תשובה

וגו' וז"ל=  אתם ניצבים היום כולכם וגו' לעברך בבריתכותב בפסוק )כט, ט(  האור החיים הק'רבינו 

ה כדי שישתדל כל אחד בעד חבירו לבל ונראה כי כוונת משה בברית זה הוא להכניסם בערבות זה על ז

 עכ"ד.יעבור פי ה' ויהיו נתפסים זה בעד זה 

 הספה"ק למדים מדינו של ערבות דבר נפלא, שכשאדם עושה פעולה משפיע על חבירו לטוב ולמוטב. 

שאומרים בשם בעלי המוסר "שאם יהודי מתרשל בלימוד המוסר אזי עוד יהודי משתמד בברלין וכמו 

 ".רחמנא ליצלן
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וכבר קדמם בזה מרן הבעש"ט זיע"א וכדמובא בספר היכל הברכה )פר' שלח, להרה"ק רבי יצחק 

= "כשהצדיק עושה חטא קל גורם לאיש חטא אייזיק מקאמרנא זצ"ל( בשם מרן הבעש"ט הק' זצ"ל שאמר

אחר חמור" ומביא שם סיפור נורא בתלמיד חכם אחד, שכעס והתרגז מאד על חבירו, וגרם בכעסו שרשע 

תחב סכין בבטן רשע כמותו ורצחו, ואמר לו מרן הבעש"ט שכעסו גרם לכך, ולכן לא רק על כעסו צריך 

 לחזור בתשובה, אלא גם על רציחת הרשע עכ"ד.

יג( "ובערת הרע מישראל< וכל העם ישמעו ויראו" -זה ביארו צדיקים את הכתוב )דברים יז, יבברעיון 

ת, וניתנה לכל עת וזמן, ופי' 'ובערת הרע מקרבך' שכל אחד מישראל וגו', דהנה ידוע דהתוה"ק היא נצחי

יבער הרע מקרבו, וכשהאדם יבער מעצמו את הרע שבו, ע"י כך יעורר אחרים שהם במדריגה פחותה 

 ממנו להתעורר בתשובה, 'וכל העם ישמעו ויראו' ויפשפשו במעשיהם ודפח"ח.

"יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו", ומקשים ובזה יומתק לן להבין מאמרם ז"ל )יומא פו=( 

 מה צדק יש בכך. -העולם וכי מפני שאחד עשה תשובה, ימחלו לכל העולם 

וראה בגליון הש"ס להגרע"א )על אתר( שהביא מהרמ"ע מפאנו )מאמר חיקור הדין ח"א פ"ד( שתירץ 

לה להיות ערבים זה לזה הוא חלקם בברית הא שאין הכוונה כפשוטו שמוחלים לכל העולם, אלא פי'

הנמחל בזכותו עכ"ל. כלומר שהם נתפסו בזה שהוא חטא מחמת הערבות, ועכשיו ששב בתשובה מוחלים 

 להם על חלק זה.

אמנם לפי יסוד הנ"ל, שהשב בתשובה גורם גם לחבירו לחזור בתשובה, ירווח לן שפיר, שאין הכוונה 

העולם, אלא שבכך שהוא עשה תשובה גורם לחבירו  כפשוטו שבזה שהוא לבד שב בתשובה מוחלים לכל

לחזור בתשובה, וכשחבירו יחזור בתשובה יגרום לחבירו, וחוזר חלילה עד שכולם יחזרו בתשובה ובמילא 

 .ימחלו לכולם, ודו"ק אכי"ר

 שבת שלום ומבורך! כתיבה וחתימה טובה!

 
  mol448@gmail.comלתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 'במשנת רש"י' 
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 רגשיםה

  פרשת נצבים

 

 "והנה ה' ניצב עליו" -עובד ה' 
בשם מרן הר"מ מקוברין זי"ע, כי כל עניני תשובה ותקונים חייב האדם לתקן בחודש אלול, מובא 

 .האבל בר"ה התפקיד הוא להמליך קוב"ה על כל אבר ואבר דילי

להתבונן מה המשמעות בכך שיהודי ממליך את הקב"ה על עצמו, וכי איזו התנהגות לכאורה יש 

 משתנית בעת שמחליט בלבו ובדעתו שחפץ להמליך ה' עליו. הנה במלאכי )ג', י"ח( נאמר "ושבתם

חיים של עבודת ה'?  -מאי משמע 'עובד ה'  עבדו", לא לאשר אלוקים עבד בין לרשע צדיק בין וראיתם

יהודי בעצם ומעצמיותו ומה שייך להוסיף ע"כ. ופעמים אף יש חוסר בהירות מפאת כך, וכי הוא 

במחשבות שמובילות לשאלה= מה אמור לעשות ואיך אמור להתנהג לאחר הימים הגדולים והגבוהים 

 הללו?

האמת היא שיהודי בפנימיותו, קרוי מי שניצב בכל רגע ורגע במהלך ימי חייו ודרוך לקיים את 

בורא בששון ובשמחה כמוצא שלל רב. חי חיי נצח בכל רמ"ח ושס"ה למלאות את רצון ה' ממנו מצוות ה

אשר הם מעין עוה"ב. כולם  -באותה השעה, אם בעוסקו בענייני עוה"ז ואם בעוסקו בענייני עבודת ה' 

 שווים לטובה, כחטיבה אחת של= לעשות נחת רוח לבורא ית"ש.

 חיים של שליחות

עודו ומטרתו עלי אדמות כ'חיים של שליחות', ונותן את נפשו בשליחותו. וע"ז הוא רואה את כל י

נאמר )במד"ר ט"ז, א'( 'אין לך חביב לפני הקב"ה כשליח שמשתלח ונותן נפשו כדי שיצליח בשליחותו". 

עם סגולה שיקימו  -אין לך חביב לפני הקב"ה, כפשוטו ממש! זו היא תכלית בריאת העולם לעם ישראל 

 ון העליון להיות לו ית' דירה בתחתונים, וזאת ע"י שיעשו את רצון ה' בכל מעשיהם. את הרצ

ֶכם םוַֹהט ִנָצִבים יתכן שע"ז כוונת הכתוב בפתיחת הפרשה באומרו= "ַאֶתם ֵני ֺךכְּ  ה' ֱאלֵֹהיֶכם ִלפְּ

ֵטיֶכם ָראֵׁשיֶכם ֵריֶכם ִׁשבְּ ׁשטְּ ֵניֶכם וְּ עָ  ִאיׁש ךל ִזקְּ ָרֵאל"... "לְּ ךָ ִישְּ רְּ ִרית בְּ ָאָלת ֱאלֹקיךָ  ה' ִבבְּ  ה' ֱאלֹקיךָ  ֲאֶׁשר וֹובְּ

ךָ  ךֵֹרת ם". לצורך קיום הברית בין עם ישראל לאביהם שבשמים, על כל יהודי להמליך ע"ע את וַֹהט ִעלְּ

מלכות ה' עם כל המצות הנכללות בכך, וקיומם בשלימות תלוי באם 'ניצב' הוא כעבד נאמן קמי מאריה, 

כל כולו למען רצון ה' מאיתו בכל עת קיומו. ברית הרי עניינו דבר נצחי שאינו תלוי בשום  ונותן את
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גורם אחר, ולזה אמר הכתוב "אתם נצבים היום כולכם לפני ה"א", כי לצורך כריתת הברית צריכים כולם 

רצון  כאיש אחד בלב אחד להתייצב ולקבל ע"ע לחיות חיים של= 'אין עוד מלבדו', אין לו לאדם שום

 עצמי זולתו ית'.

 התייצבו וראו את ישועת ה'

וכעי"ז נאמר בפרשת בשלח )יד, יג( לאחר שיצאו ממצרים ופרעה וכל חילו רדפו אחרי עם ישראל, 

ואמרו בני ישראל למשה= "המבלי אין קברים לקחתנו למות במדבר... חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי 

 ֶאל ָהָעם ַאל ִתיָראו מֶׁשה ע"ז ענה ואמר להם משה= "ַוטֹאֶמרטוב לנו עבוד את מצרים מלמות במדבר". 

בו ַיצְּ ׁשוַעת ִהתְּ או ֶאת יְּ ִאיֶתם רֲ֨אׁשֶ  ִךי םוַֹ֑הט ֖םָלכֶ  הַ֥יֲעשֶ ֲאֶׁשר ה'  ורְּ ַרִים ַהט רְּ אָֹתם תִֹספו לֹא םוֶֹאת ִמצְּ  ִלרְּ

 ָלם"  וַֹעד ע דוֹע

ה לעם ישראל שנכנסו למצב של יאוש ח"ו ונפלו באמונתם המשמעות בכך היא שמשה רבינו נתן עצ

עד כדי שהיה להם צד לשוב ולעבוד את מצרים כי טוב להם מלמות במדבר. שאם 'יתייצבו' מיד יראו 

את ישועת ה'. והיינו שכל המחשבות וההרהורים האלו באים במצב שלא חיים את התפקיד ורצון ה' 

ל לפי הרצונות והתשוקות העצמים. והביאם לפגם וחוסר הדורש ממנו עתה, וכל מהלך החיים סלו

באמונה, כי הרי הקב"ה הבטיחם להביאם אל ארץ ישראל, ומה להם מתלוננים באמצע הדרך, הרי בר 

 דעה יודע שכ"ז רק פרוזדור. ולכן לא זכו לראות לא את ישועת ה' העצומה שליוותה אותם.

שאף בעיתים שלא נראה  ָעָליו", ה' ִנָצב ִהֵםה"וְּ  -ועצתם שיקבלו ע"ע לחיות מעתה בהרגשה של 

באופק סוף לגלות ולקשיים, הרי מפני שכל קיומו בעולם הוא להחזיק מעמד בכל השלבים ובכל 

המצבים עושה זאת בשמחה ובטוב לבב. וזה מביא את 'ישועת ה' אשר יעשה לכם היום', ומקבל המבט 

 .  וסכת רוגע נפשי פנימי מכל מאורעות החייםוההשקפה הרוחנית הנותנת אספקלריה מאירה, ונ

  gmail.com@3295800 לתגובות: הרב יהודה נקי
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 ויצבור יוסף

 פרשת נצבים

 

 הורדת הרגש לכלל מעשה –שפרו מעשיכם 
במצות תקיעת השופר, מזכירין אנו כמה פעמים את הענין של "עקידת יצחק". וכמ"ש במוסף 

בזכרונות= "תיראה לפניך העקידה שעקד את יצחק בנו ע"ג המזבח", וכן= "ועקידת יצחק אבינו לזרעו 

היום תזכור", וכן בסימנים אוכלים ראש של איל, זכר לעקידת יצחק, וכן כל הפיוט של "את שערי 

 מים" הנאמר לפני התקיעות, מענין עקידת יצחק מדבר, ועוד.  רח

ויש להבין, אם רוצים אנו להזכיר את זכותו של אבינו יצחק ע"ה, מדוע לוקחים שופר השייך לאיל. 

הלא יצחק הוא אדם והאיל הוא בהמה, והיה צריך לקחת דבר שיהא קשור לשמו של יצחק אבינו עצמו, 

 ו של יצחק, ומדוע תוקעים בשופר? כגון חצוצרה שחרוט עליה שמ

 קושיה ממעשה אברהם בעקידה

בפסוקי העקידה מצינו, שלאחר שציוה הקב"ה את אברהם אבינו ע"ה= "אל תשלח ידך אל הנער ואל 

תעש לו מאומה", מביא המדרש שביקש אברהם אבינו ע"ה, שיתן לו ה' לפחות להקיז מעט דם או 

לעשות שריטה בגופו של יצחק בנו, והקב"ה לא הסכים על ידו. ולכאורה קשה, אם אברהם אבינו חפץ 

ים את דבר ה' בשלימות, מדוע כאשר הקב"ה אמר לו= "אל תשלח ידך אל הנער", הוא לא מפסיק מיד, לקי

 ועוד ממשיך לבקש מה' לעשות איזה שריטה ביצחק, הו"ל לקבל מיד את דברי ה' ללא כל הרהור. 

נה ועוד יש להבין, שכן לאחר שהוריד אברהם אבינו את יצחק נאמר= "וישא אברהם את עיניו וירא וה

איל אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו". אם נשים לב, 

 אברהם אבינו לא נצטווה כלל לקחת ולהעלות את האיל לעולה, אלא עשה זאת מעצמו. 

ולכאורה יוקשה= כיצד אברהם אבינו, שאינו עושה דבר מבלי ציווי ה', מחליט לעשות כאן דבר 

ונראה לציווי ה' של "אל תשלח ידך את הנער", מנין לו שמעשה זה הוא רצון ה', שרץ הוא  מעצמו, סמוך

 לעשותו בעצמו.    

ובפרט הדבר צריך ביאור, שנראה מתוך הדברים, שמיד לאחר שהוריד אברהם את יצחק מעל גבי 

אור, מה היה המזבח, היה טרוד, וחיפש ומצא את האיל, ורק לאחר שהקריבו נחה דעתו. וא"כ צריך בי

כ"כ "בוער" לאברהם אבינו, שלא הקריב את בנו, מדוע לא היה  ניחוח לאחר ציווי ה' להוריד את בנו, 

והיה מתרגש ושמח עם בנו שניצל כרגע ממות ועקידה, וכעת הוא יהא ממשיך דרכו בעולם לבניית עם 
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פש אברהם אבינו ישראל. מדוע ברגעים כאלו נשגבים ומרגשים, בהם המשפחה מתאחדת מחדש, חי

 קרבן אחר. 

 הרגשים!  לאבדלא  –היסוד 

ומתוך הדברים מתבאר יסוד גדול, שלימד אותנו אבי האומה אברהם אבינו ע"ה. אברהם אבינו 

לימדנו, כי לעולם אסור לאבד "הרגשים" של קדושה. אם נתבונן כמה הכנות עשה אברהם אבינו למעשה 

בבוקר", הכין את חמורו,  הכין את נעריו, טיפס על ההר, העקידה, קם מוקדם בבוקר "וישכם אברהם 

התווכח עם השטן בטענות שונות ומשונות }כמובא במדרש הגדול{, עמד בנסיונות שהציב לו, בדמות 

נחל מים וגדרות, התגבר על הרגש בעוז, הכל היה כדי לקיים את דבר ה' גבורת נפש אדירה שמעולם 

שנולד לו בגיל מאה, ולאחר כל ההכנות והמסירות נפש למצווה  לא נראתה, שאב ישחט את בנו היחיד

 האדירה, בא הקב"ה ואמר לו= "אל תשלח ידך אל הנער" הכל מבוטל ולא צריך לעשות כלום עוד.

אברהם אבינו הרגיש, כי כל ההרגשים של הקדושה שהכין ויצר בנפשו, הכל יכול ללכת כעת 

ודש הנעלים הללו לכלל מעשה. לפיכך התחנן הוא אל לבטלה!! הוא היה חייב להוריד את רגשי הק

הקב"ה= לפחות תתן לי לעשות שריטה בבני, שזה יהיה המעשה שאליו יצטבר כל רגשי שרעפי הקודש 

 מנפשו הטהורה של אברהם. 

אבל הקב"ה לא הרשה לו לעשות כן, ולכן היה אברהם אבינו "בוער" לעשות מעשה, מעשה שבו הוא 

הכנות הנפש הגדולות שעש, שלא ילכו כל ההרגשות לבטלה, וישארו בכח ולא  יוכל להשפיע את כל

בפועל בעולם. כאשר ראה אברהם אבינו את האיל, מיד לקחו, וכיון בו את כל הכוונות הטהורות שנפשו 

הגדולה העפילה אליהם ברגעים עצומים ונשגבים אלו. איל שנשחט בקדושה כ"כ עילאית, מעלתו כ"כ 

 .הוא לעמוד ולהליץ זכות בעד עם ישראל במשך אלפי שניםעצומה, שיכול 

 בברכת שבת שלום,

 הרב יוסף צברי

ועוד  מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

yosefz@okmail.co.il  

mailto:yosefz@okmail.co.il
mailto:yosefz@okmail.co.il


©
 

 16עמ' 

 לוית ח"ן

 פרשת נצבים

 

 פנימיות הדין
אשר בראש השנה האדם נידון להיות  ,בשבוע שעברה הבאנו באריכות דברים הנפלאים מהחתם סופר

ולכן יתכן אשר צדיקים לפעמים נפטרים בפועל מסתלקים מעלמא  -מוכתר בתואר צדיק או ח"ו להיפך 

במיתתם קרויים  מכיון שצדיקים -הדין, ובכל זאת היו נחתמים בראש השנה בספרן של צדיקים לחיים 

והן מצד שלא  -עתא דשמיא שיש לו במשך כל השנה ייחיים! ובכל זאת יש נפק"מ עצום הן לגבי הס

הרי הקבלת פנים שיש להצדיק לעילא הוא  -והן אם ח"ו הגיע זמנו ליפטר  -ון איאונה לצדיק כל 

עבירות, מ"מ כל כתובות.. ומוסיף דאפי' אם ח"ו במשך השנה נכשל ב רא, כמבואר בגמתלגמרי אחר

 הרי זוכה לישאר בשם זה במשך כל השנה!! -שנגזר עליו מראש השנה להיות מוכתר בתואר צדיק 

 נורא ונפלא! -ויש להוסיף בזה מילי בס"ד 

הנה כתיב "משפט  -בספר ליקוטי תורה מהרב בעל התניא פ' נצבים תוך הדברים כתב בזה הלשון 

להיות במדריגה זו להיות גילוי אלקות עליו ושיתקשר נפשו יש משפט למעלה מי יזכה לאלקי יעקב", ש

 !!!בקשר אמיץ וחזק בה'

אשר מכיון שמהות הצדיק אשר הוא דבוק בבורא כל עולמים,  -ויש להתאים הדברים עם המבואר 

על השייכות "לאלקי יעקב" עד כמה יזכה להרגיש בחוש ובפו -הרי נמצא שיש דין ומשפט על זה גופא 

 יום שלו.-וםיהחיי הזו ב

 זכרנו לחיים! מהו הכוונה

אשר כאשר מגיעים לסוף  -ומעתה כמה עומק נתגלה לנו בהתפלה שמרבים להתפלל זכרנו לחיים 

י בו ָיֶמיָך וְּ ֶנֱאַמר ִךי ִבי ִירְּ נוֹתפלת מוסף מפרשים אנו לאיזה סוג חיים מדברים "וְּ ָך ׁשְּ ת ַחִטים= וִֹסיפו לְּ

ַחִטים ט ֵסֶפר ַהַחִטים.ִבים ִתכְּ וֹלְּ ֵבנו בְּ ֵבנו ֱאלֹקים ַחִטים ָךתְּ ֵבִקים ַבידָֹוד ֱאלֹקיֶכם ַחִטים  ַךָךתוב תְּ ַאֶתם ַהדְּ וְּ

ֶכם ַהט אבל להנ"ל הרי  -ם= ואמנם הרבה דברו מפרשי הסידור והפוסקים בכוונת התפלה זכרנו לחיים וֹֺךכְּ

 כתיב בפסוק ואתם הדבקים!להא ד -י"ל כדרך שמפרשים אותה בתפלת מוסף 

 שנזכה כולנו ליכתב בספרן של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ולשלום!! -כתיבה וחתימה 

 veshavti@gmail.com )מנצ'סטר(לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' 
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 17עמ' 

 לשון לימודים
 פרשת נצבים

 
 ביאור דברי משה לעם

ֵריֶכם ךֹל ִאיׁשוַֹהטַאֶתם ִנָצִבים  ׁשֹטְּ ֵניֶכם וְּ ֵטיֶכם ִזקְּ ֵני ה' ֱאלֵֹקיֶכם ָראֵׁשיֶכם ִׁשבְּ ֶכם ִלפְּ ָרֵאל וגו'. ם ֺךכְּ  ִישְּ

ָבֵנינו ַעד ע לֹת ָלנו ולְּ ַהִםגְּ ָתרֹת ַלה' ֱאלֵֹקינו וְּ ֵרי ַהתוָֹלם ַלֲעשוַֹהִםסְּ  ָרה ַהזֹאת )כט, ט<כח(וֹת ֶאת ָךל ִדבְּ

נצבים הקהיל משה את עם ישראל כולו, אחר דברי הקללות והמורא שהטילו בהם. בדברי בפרשת 

הקללות נכרתה ברית בין ישראל לקב"ה שיקיימו התורה, ועתה דיבר משה לפני כל ישראל על דברים 

 . 3היוצאים מתוך דברי הברית

מר מכאן ועד הפסק פרשה )סתומה( יש במסורה אחר כ' פסוקים. לומר לך שעניין אחד שלם נא

מקום הפסק הפרשה )פסוק כח(. מה נאמר בפסוקים אלו? נאמר כי העמיד משה את בני ישראל כולם, 

ודיבר אליהם לשמור את ברית ה' ואלתו. ואחר כך המשיך והזהירם מפני איש או אשה וכו' אשר יעבדו 

אשר יראו את מכות עבודה זרה בסתר, ועונשו של האיש ההוא. עוד אמר להם משה כי 'הדור האחרון' 

 כז(.-הארץ ותחלואיה, ידעו שה' עשה ככה על אשר עזבו את ברית ה' )פסוקים כא

כלומר שני עניינים שונים מצאנו בדברי משה כאן, על יחידים העובדים עבודה זרה בסתר, ועל מכות 

 שיהיו בארץ. מה הקשר בין ב' אלו העניינים?

 חטא היחיד וחטא הרבים

בשני נושאים אלו, והוא העונש. ביחיד החוטא וגם על הארץ נאמר כי יענשו 'ככל מצאנו עניין דומה 

היא פרשת הקללות שכתובה בפר' כי תבוא. אלא שהפרש יש בין  -הכתוב בקללה הכתובה בספר הזה' 

מ  וֹשניהם בתוספות שנאמרו אחר הזכרת דברי הקללה שבספר התורה. ביחיד נאמר= וָמָחה ה' ֶאת ׁשְּ

ִדילִמַתַחת  ִהבְּ מָ  וַֹהָשָמִים. וְּ ֵׁשם ה' ֵמַעל ַאדְּ ָרֵאל, ובעונש הארץ נאמר= ַוִטתְּ ֵטי ִישְּ ָרָעה ִמךֹל ִׁשבְּ ַאף ה' לְּ ָתם בְּ

ֶקֶצף ָגד ֵחָמה ובְּ ִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֶחֶרת ַךטוֹובְּ  ם ַהֶזה. מה נאמר בפסוקים אלו?וֹל ַוַטׁשְּ

ם שנאמרו בדברי משה כפי שהוזכר למעלה, חטא היחיד ומכות כתב בפירוש כלי יקר, כי שני החלקי

נאמרו על היחיד ועל הרבים, בתחילה דיבר משה על יחיד החוטא ואחר כך על רבים שנענשו.  -הארץ 

 שכן עונש הארץ האמור הוא כנגד חטאם של הרבים, הרבים אם יחטאו ייענשו בגלות ושממת הארץ.
                                                             

דברי לשון  באותוכמה נפלא להווכח בהמשך הפרשה כיצד אומר להם משה לישראל דברים טובים דברים ניחומים. כנגד הפסוקים הקשים שבקללות אמר להם  3
ֶיה ִנַדֲחָך  ָך ה' ֱאלֶֹהיָך ָׁשָלה. ִאם ִיהְּ ָך ִמָךל ָהַעִלים ֲאֶׁשר ֱהִפיצְּ ִקֶבצְּ ֵצהטובה וברכה. וכך מצאנו בפסוק וְָּׁשב וְּ ָך ה' ֱאלֶֹהיָך. )ל, ג ַהָשָמִים ִבקְּ ַקֶבצְּ ד( כנגד הפסוק -ִמָשם יְּ

ָכל ָהַעִלים  ָך ה' בְּ ֵצהשבתוכחה= ֶוֱהִפיצְּ ב ָאֶרץהָ  ִמקְּ ַהרְּ ֶכם ולְּ ֵהיִטיב ֶאתְּ ָהָיה ַךֲאֶׁשר ָשש ה' ֲעֵליֶכם לְּ ֵצה ָהָאֶרץ )כח, סד(. וכנגד הפסוק )שם סג(= וְּ ַעד קְּ ֶכם ֵךן וֹוְּ ת ֶאתְּ
ֶכם. נאמר בפרשה )ל, ט(= ִךי ָיׁשוב ה'  ָיִשיש ִמיד ֶאתְּ ַהׁשְּ ֶכם ולְּ ַהֲאִביד ֶאתְּ  לטובה. -ב ַךֲאֶׁשר ָשש ַעל ֲאבֶֹתיָך. ועוד הקבלות רבות וֹטָעֶליָך לְּ  ָלשושה' ֲעֵליֶכם לְּ
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 18עמ' 

ימחה ה' את שמו מתחת השמים, כאמור.  -ים, ביחיד שחטא לפי זה מתבארים ההבדלים בין העונש

אולם רבים אף אם חטאו לא ימחה ה' את שם ישראל מן העולם, ואף שבט שלם לא יכלה, כפי שאמרו 

 בגמ' )ב"ב קטו=( אמר אביי, גמירי דלא כלה שבטא. קבלה בידינו שלא יכלה שבט לעולם.

ה הקב"ה את חמתו בעצים ואבנים, כמו שנאמר כאן לכן רבים אף אם חטאו לא יכלו חלילה, אלא יכל

שתענש הארץ להיות 'גפרית ומלח שרפה כל ארצה'. וזה שאמר הכתוב בחטא היחיד אשר נופל בו עונש 

הכילוי 'והבדילו ה' מכל שבטי ישראל', כיון שיובדל החוטא משבטי ישראל אז יוכל לחול בו עונש 

 הכליון.

 היכן נאמר חטא הרבים

, דבר זה נאמר בתחילה, ֶפן שחטאונאמר כאן, כפי שנתבאר. אך היכן נכתב על הרבים  עונש הרבים

ָפָחה א וִֹאָשה א וֵֹיׁש ָבֶכם ִאיׁש א  ֵׁשֶבט. שבט הריהו יוצא מכלל יחיד וכבר הם רבים שחטאו.  וִֹמׁשְּ

ר. אולם אם שבט שכן כל עוד החוטא הוא יחיד, או אפילו משפחה, יכולים הם לעבוד עבודה זרה בסת

שלם פנה לבו מה' כבר נעשה הדבר בפרהסיא ובפרסום גדול וכבר נתפסים עם ישראל כולו בעוונם, שכן 

 עליהם לבער את הרע מקרבם, לכן בגלות הארץ בעוון הרבים תגלה האומה כולה.

לֹת לָ 4אחר כל זאת נבין את סיום דברי משה כאן ַהִםגְּ ָתרֹת ַלה' ֱאלֵֹהינו וְּ ָבֵנינו ַעד ע= ַהִםסְּ ָלם וֹנו ולְּ

ֵרי ַהתוַֹלֲעש ָרה ַהזֹאת. שאמר להם את הסיבה מדוע נתפסים כולם בעוון הרבים, שכן הוא וֹת ֶאת ָךל ִדבְּ

 אשה המה לנו ולבנינו. מהנגלות

 כמה גדולה חובתינו לשמור לעשות את דברי התורה לנו ולכל בני ישראל,

 .ובחובתינו לשומרם אף של אחרים, לנו הם -הנגלות 

  שבת! כתיבה וחתימה טובה!א גוטן 

 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ
l0504147378@gmail.com 

                                                             
 פסוק זה נראה כאינו שייך לעניין שלפניו ויעויין בפירש"י מ"ש לתרץ. 4
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 19עמ' 

 ממעייני הישועה
 פרשת נצבים

 

 
 ח"ת בת לישא כדי ליתן צריך כמה עד

ַאֲהָבה מֹעַ  ֱאלֶֹקיךָ ' ה ֶאת לְּ קֹל ִלׁשְּ ָקה וֹבְּ ָדבְּ  (כ, ל דברים) וֹב ולְּ

והוא נכלל במצות , ח"ת ( שיש לאדם למכור כל מה שיש לו וישא בת.)מט פסחים' אמרו חז"ל בגמ

 חכם לתלמיד בתו המשיא כל אלא, דבקות בה' ודורשת הגמ' )כתובות קיא.( וכי אפשר להדבק בשכינה

(, ב"הל א"פכ) ב"איסו' בהל ם"הרמב ביאטעם נוסף מ .בשכינה דבוק כאילו הכתוב עליו מעלה וכו',

 .ח"ת להיות בניו אף יגדלו ז"ועי, למצוות בניו תחנך גולה או מת שאם היא ח"ת בבת שהתועלת

 השיטות שצריך להשאיר לעצמו

 צריך ואכן דווקא זה לשון אם הפוסקים ודנו, לו שיש מה כל ליתן שצריך נראה הברייתא בלשון

 כתב( א"או כבוד דין סוף ב"ח) חיים והארחות, מאומה לעצמו ישאיר שלא עד לו שיש מה כל למכור

 כל את אדם ימכור לעולם ל"ארז שכך, רב בממון אשה אחרת ולא, ממון במעט ח"ת בת שיקח לו שטוב

וכן מצינו , ממונו כל ליתן אינו צריך אבל, זה עבור ממון להפסיד שצריך והיינו', ח"ת בת וישא לו אשר

 מצוה שאר או אתרוג לו שאין ומי( 'תרנו' סי ח"או) ע"השו בהגהת שנפסק וכפי מצוות,לענין שאר  אף

 קנז' סי ד"יו) ש"הפת שהביא וכמו, ממונו כל להוציא לו שאין וודאי', רב הון עליה לבזבז צ"אי עוברת

 ממונו כל יבזבז שאם, תעשה ואל בשב מצוות עשה על יעבור שלא כדי ממונו כל להוציא שאין(, ד"סק

 . עניותו מחמת עשה מצוות הרבה ז"עי ממנו יתבטלו

 השיטות שיכול לבזבז כל ממונו

יש מן הפוסקים הסוברים שרשאי אדם להוציא אף כל ממונו עבור קיום מצוה זו, וביארו זאת בכמה 

, לזמן רק הוא שקיומה מחלק בין מ"ע כמצות אתרוג( יג' סי ג"ח) תשובה התעוררות ת"דרכים= א(. בשו

 שישאיר רק רב הון לבזבז צריך שמא ובזה חייו, ימי כל תמידית מצוה מקיים ח"לת בתו כשמשיא ואילו

ב(. בשו"ת צבי תפארת )סי' פ( ביאר מצות זו, לפי הטעם המובא  לבריות. יצטרך שלא כדי לעצמו

 ליזהר יודעת אינה ה"ע ובת, ח"בת מגונה דבר שאין מפני או ח"ת יהיו שבניו כדי ברמב"ם, שהוא

 ת"ל איסור משום שהוא, ממונו כל לבזבז צריך תורה באיסור וכדי שלא יכשל אותו ותכשיל תורה באיסור

 חיל דברי ג(. בספר(. תרנו' סי ח"או) ע"בשו כמבואר, ת"ל על לעבור לא כדי ממונו כל להוציא וצריך

 יכול עליו, שהמצוה מוטלתשבמקום ( ד אות ט"פי) חסד באהבת כ"מש הביא (יד סימן רוטנברג י"להגרח)

 להוציא ויכול עליו מוטלת שהמצוה לפניו כקיימי הוי ח"ת בת לישא וכן כדי מחומש, יותר אף להוציא
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 מצוות ולגבי, ת"לת בניו שתגדל מחומש. ד(. יש שפירשו שמפני שהמעלה בנושא בת ת"ח היא יותר אף

.( נ) בכתובות ק"השיטמ שכתב וכפי, מחומש יותר יבזבז דאל זו הלכה נאמרה לא חכמים תלמידי החזקת

 שם ק"השיטמ ופירש, לעניים – המבזבז פירש י"ורש, מחומש יותר יבזבז אל המבזבז'= הגמ דברי על

, ממונו כל' אפי יבזבז תורה בלומדי לתמוך שבשביל, 5תורה ללומדי המבזבז להוציא י"רש שכוונת

 תורה ילמדו שבניו גורם ח"ת בת שנושא במה כ"וא, ח"ת ויהיו ת"לת בניו שתגדל, ח"ת בת וכשנושא

 .תורה לימוד עבור כצדקה וחשיב

 הדין למעשה

 התעוררות ת"בשו ז"ע וכתב', ח"ת בת לישא אדם ישתדל לעולם( 'ו"ס ב' סי) ע"בטושו נפסק למעשה

, לו שיש מה כל אדם דימכור הדין להלכה ע"והשו הטור הביאו שלא שהטעם(, ג' סי ע"אה ד"ח) תשובה

' סי) ע"הסמ שהביא וכפי, דינים כמה לגבי ח"ת דין דנים שאיננו מפני, ז"בזה נוהג זה דין שאין מפני

 ח"ת בת לישא לענין מ"מ, ז"בזה נוהג ח"ת דין שאין לדיעות שאף, כתב יוסף הברכי אמנם(. מו ק"ס רסב

עמי  אף ראשונים בדורות שהיו ח"כת אינם כיום ח"הת שבעוונותינו שאף הוא והטעם, ז"בזה נוהג

 .ח"ת בת שישא הדין וחזר, ראשונים דדורות ה"מע יותר הארצות גרועים

 שבת שלום ומבורך! כתיבה וחתימה טובה!
 

  okmail.co.il@9696 לתגובות: הרב ישעיה שוורצמן, מחבר קונטרס 'קול ישועה' ג' חלקים

 

                                                             
 והלך, בתורה לעסוק ויוכלו ממנה שיתפרנסו שדה לקנות כדי דכסף קונטרין מאות שש לרבי עקיבא נתן טרפון שרבי( טז ד"פל ר"ויק) במדרש המובא וכמעשה 5

 עומדת צדקתו לאביונים נתן פזר שכתוב, ע"ר ל"א, מחומש יותר יבזבז אל המבזבז שנינו והלא רכושו כל נתן איך ט"ר ולשאלת, תורה ללומדי כולו את וחילק ע"ר

 מחומש. יותר יבזבז לא לעניים צדקה במצוות אבל, ע"ר שעשה וכמו תורה לומדי עבור אלא הכי' אמרי דלא לומר ע"ר שכוונת, ק"השיטמ ופירש, לעד

mailto:9696@okmail.co.il
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 מסלתה של תורה

 נצבים פרשת

 

 לא בשמים היא
ָך ַהט ַצוְּ ָוה ַהזאת ֲאׁשר ָאנִכי מְּ חָקה ִהוא=וִֹךי ַהִלצְּ לא רְּ ָך וְּ ֵלאת ִהוא ִמלְּ ֵלאמר  לא ַבָשַמִים ִהוא ם לא ִנפְּ

ִמֵענו  ַיׁשְּ ִיָקֶחָה ָכנו וְּ ָמה וְּ לא ֵמֵעֶבר ַלָטם ִהואאִמי ַיֲעֶלה ָכנו ַהשַמיְּ ַנֲעֶשָםה= וְּ ֵלאמֹר ִמי ַיֲעָבר ָלנו ֶאל  ָתה וְּ

ַנֲעשםה= ִךי ָקר ִמֵענו אָתה וְּ ַיׁשְּ ִיָקֶחָה כנו וְּ  יד(-יא ,)לוגו' ב וֵֹעֶבר ַהָטם וְּ

 מעבר או בשמים שהיא א'אמינ ההו'ה יומה ?כאן התורה מדברת מצווה על איזו. לכאורה צריך להבין

 במצווה עוסקת הזו שהפרשיה מסבירים" ספורנו"וה ן"הרמב ?זה בעניין", קרוב" של המשמעות ומה? לים

 ולמצוות לתורה שהכוונה מסבירים ,ל"חז בעקבות ,הראשונים רוב. התשובה מצוות והיא מסוימת אחת

 (.צו ,קיט ליםתה עיין) יחיד לשון נוקט הכתוב המצוות בכלל כשמדובר גם .כללי באופן

 אם נעמול בתורה נגלה שהיא בתוכנו! – "ִמּמְך   ִהוא ִנְפֵלאת לא"

ֵלאת לא" שנאמר, נפלאת אינה ,משה אמר= "מסביר המדרש ךָ  ִהוא ִנפְּ , ממך אלא היא נפלאת לא" ִמלְּ

 כל, זה מדרש לפי (.עיני גל ה"ד קיט מזמור תהלים מדרש" )מתורתך נפלאות נאמר לכך, בה עמלת שלא

 אבל. רחוקה לו תראה היא עליו שהוטל חיצוני עול כאל ומצוותיה התורה אל מתייחס שהאדם זמן

 את דורשת הגמרא, בתוכנו בעצם שהיא לנו תגלה ,הבחינות מכל אליה להתחבר, בתורה לעמול הנכונות

 רבא כו'" היא לים מעבר ולא היא בשמים לא" דכתיב מאי= חדשה בדרך" ַלָטם מעבר"ו "ָשַמִיםבַ " הביטויים

 דעתו שמרחיב במי תמצא ולא, כשמים עליה דעתו שמגביה במי תמצא לא - היא בשמים לא= אמר

 תורה לקבלת הכרחי תנאי הם מותרות רדיפת ואי ענווה, תרומיות מידות(. .נה עירובין" )כים עליה

  .חיים לדרך והפיכתה

 " שבת! כתיבה וחתימה טובה!"א גוט'ן 

 

  י פלדשטייןמוטלתגובות: 
motif@kemach.org 

 

mailto:motif@kemach.org
mailto:motif@kemach.org
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 מעדני מלך
 פרשת נצבים

 

 הסוד לזכות ביום הדין "כלכם" 
ֵריֶכם ךֹל ִאיׁשוַֹאֶתם ִנָצִבים ַהט ֵניֶכם וְּׁשֹטְּ ֵטיֶכם ִזקְּ ֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ָראֵׁשיֶכם ִׁשבְּ ֶכם ִלפְּ ָרֵאל.  ם ֺךכְּ ִישְּ

ֵׁשיֶכם  ֶכם נְּ ֶקֶרב ַמֲחֶניָך ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך )כט, טַטפְּ ָך ֲאֶׁשר בְּ ֵגרְּ  י(-וְּ

יש להקשות על כפל הדברים, שהתחיל הפסוק אתם נצבים היום "כלכם" והכונה לכלול בזה את כלל  

ישראל, ואח"כ ממשיך ומפרט ראשיכם שבטיכם וכו', ואם נצרך לפרט את כולם א"כ מיותר להתחיל 

"כלכם" בתחילת דבריו, ועוד מדוע פתח בלשון רבים אתם נצבים וכו' ומסיים בלשון יחיד כל איש ולומר 

 ישראל?

עוד קשה רש"י הביא מדרש אגדה )תנחומא נצבים א( בריש פרשת נצבים )דברים כט, יב(. למה 

, נסמכה פרשת נצבים לקללות, לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ ממ"ט שבתורת כהנים

הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו. התחיל משה לפייסם, "אתם נצבים היום", הרבה הכעסתם 

למקום ולא עשה אתכם כלייה, והרי אתם קיימים לפניו כיום הזה שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר, כך 

יעוי"ש. האיר לכם וכך עתיד להאיר לכם, והקללות והיסורים מקיימין אתכם ומציבין אתכם לפניו, 

ודברי המדרש הללו צריכין ביאור. שלכאורה קשה ממה נפשך, אם באמת לא יבואו הקללות אף אם 

ישראל ח"ו מכעיסים לפני המקום א"כ נמצאת התורה כפלסתר שאינו אמת ולא יתכן, ואם יבואו 

 הקללות כאשר מקלקלים דרכם אם כן במה מפייסן? 

 עצת התורה להתגונן להיות "כלכם"

באר בהקדם דברי המדרש תנחומא )נצבים סי' ד( וז"ל. אתם נצבים היום. מה היום פעמים והנראה ל

מאפיל, פעמים מאיר, אף אתם אף על פי שאפילה לכם הקדוש ברוך הוא עתיד להאיר לכם אור עולם, 

שנאמר והיה לך ה' לאור עולם )ישעיה ס, יט(, אימתי כשתהיו כולכם אגודה אחת, שנאמר= ואתם 

ה' אלהיכם חיים כולכם היום )דברים ד, ד(, בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים הדבקים ב

 שמא יכול לשברם בבת אחת, ואילו נוטל אחת אחת אפי' תינוק יכול ומשברם, עכ"ל. 

מדברי המדרש הזה למדנו שהסוד להינצל מכל גזרות רעות הוא להיות כמשל אגודת הקנים, שכל זמן 

לו הגיבור הגדול אינו יכול לשוברם, אך כשיש בניהם פירוד וכל קנה לעצמו אפילו שהן אגודה אחת אפי

תינוק יכול לשוברם. ובזה יובן היטב לשון הפסוקים מדוע נכתב "כלכם"  לאחר שפירט וגם כל איש 
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בלשון יחיד כו' ולהנ"ל כוונת התורה בזה ללמדנו שהוא תנאי בשביל לזכות להיות נצבים ביום הדין 

 יהיו מאוחדים כלכם וכן איש ישראל כאיש אחד בלב אחד.  צריך ש

ֵיָרֶאה לומר, שמשה רבינו ע"ה נתן להם  לפי זה תירץ בספר מאור ושמש את דברי רש"י, וכך כתב= וְּ

עצה איך ינצלו לבל יחול עליהם האלות האלה< כי באמת באם ח"ו היו חלין מיד כשאין ישראל עושים 

ה קשה מאד להתקיים מפניהם. על כן ניחם אותם משה רבינו ע"ה, ומצא הי -רצונו של מקום ברוך הוא 

ז ָעָלה ומְּ אות תְּ תוֹלהם ִרפְּ ִמסְּ ֶסה ולְּ ַמחְּ רוָפה לְּ ר בפני הקללות האלה< והוא כי עיקר התריס בפני וֹר תְּ

 אין מקום –הוא האהבה והאחדות, וכאשר יש בישראל אהבה ואחדות ורעות בין זה לזה  –הפורענות 

ָרִים ַהַםח ל , שביאורו שאפילו וֹלשום פורעניות ָלחול עליהם, כמאמר הכתוב )הושע ד, יז( ֲחבור ֲעַצִבים ֶאפְּ

הם שוקטים ונחים באין שטן  –באם הם ח"ו עובדי עבודה זרה, ויש ביניהם התחברות בלי פירוד לבבות 

 ופגע רע, ומתרחקים על ידי זה כל הקללות והיסורין.

כי האחדות היא התרופה לבטל כל גזירה רעה ולכן אמר להם משה ומפייסן אם תהיו  הראת לדעת

  .נצבים כלכם כל איש ישראל כאיש אחד הרי לא תוכלו להיפגע ממידת הדין שזה כוח האחדות

  שבת שלום ומבורך! כתיבה וחתימה טובה!

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות

 
 ספרי מחבר ,"המלך אור" מוסדות וראש א, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא"שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מרדכי ועוד  אמרי, המלך דרך ת"שו
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 מעדני מלך - מהדורה אנגלית
Parashat Nitzavim 

The Secret to a Favorable Judgment – 
“Kulchem – All of You” 
The parasha begins (29:9-11) “Today you are standing [atem nitzavim], all of you [kulchem], before Hashem, 

your G-d, the heads of your tribes, your elders, your officers – every man of Israel [kol ish Yisrael]; your 

children, your women, and your convert who is in the midst of your camp, from the chopper of your wood to 

the drawer of your water; to pass you into the covenant of Hashem, your G-d, and into the curse that 

Hashem, your G-d, seals with you today.” 

Questions: 

1- There seems to be a redundancy in the opening pasuk. It begins by stating that “all of you” are 

standing today, which implies the entire Jewish Nation. If so, why does the pasuk continue by 

specifying all of the different Jews who were there? And if all of them are specified, why is there a 

need to write “all of you”? 

2- Furthermore, there appears to be a redundancy at the conclusion of the first pasuk, which states, 

“every man of Israel.” Hasn’t the pasuk has already stated “all of you,” as well as having listed the 

various groups that comprise the Jewish Nation?  

3- Why does the first pasuk begin in the plural – atem – and conclude in the singular – kol ish Yisrael?   

4- Rashi cites a Midrash (Tanchuma, Nitzavim) at the beginning of the parasha. The Midrash asks why 

Parashat Nitzavim follows the curses mentioned in Parashat Ki Tavo. The Midrash answers that 

when the Jews heard the 98 curses mentioned in the parasha, besides for the 49 mentioned in Torah 

Cohanim [Bechukotai+, their faces turned green. They said, “Who can survive these?” Therefore, 

Moshe began to appease them and said, “‘Today you are standing.’ You have angered Hashem many 

times, yet He has not obliterated you. You are standing before Him like the day which perpetuates, 

yet grows dark and then light. So too, He has shone His light upon you, and will do so in the future as 

well. The curses and the afflictions sustain you and stand you before Him.” The words of this 

Midrash require explanation. For if the curses will not be fulfilled even if the Jews anger Hashem, 

Heaven forbid, then the Torah appears false, Heaven forbid. On the other hand, if the curses befall 

the Jews if they act improperly, then how has Moshe appeased them? 

Protection by Being Kulchem, “All of You” 

The Midrash states further that just as the day can sometimes be dark and sometimes light, so too, said 

Moshe, even though Hashem presently makes things dark for you, He will ultimately illuminate you with an 

eternal light in the future. This is as the pasuk states (Yeshaya 60:19), “And Hashem will be for you an eternal 
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light.” The Midrash asks when this will be, to which it replies, “When you will all be a single unit.” As a 

source, the Midrash cites the pasuk (Devarim 4:4), “And you who cling to Hashem, your G-d, are all 

[kulchem+ alive today.” The Midrash draws a parable to this idea: Even if a grown man takes a bundle of 

reeds at one time, will he be able to break them at one time? However, one reed at a time, even a baby 

could break. So too, the Jewish Nation will not be redeemed until they are joined as one unit. From this 

Midrash we learn that the secret to being saved from all harsh decrees is to resemble the bundle of reeds. As 

long as they are one bundle, even the strongest man cannot break them. However, when there is dissention 

amongst them, and each reed stands by itself, even a baby can break it. This explains why the pasuk states 

kulchem *“all of you”+, even though it specifies all of the different types of Jews. The Torah is teaching us that 

the condition to remain “standing” on the Day of Judgment is to be united - kulchem – like one man with one 

heart.  

Unity Protects From All Misfortune and Harsh Decrees 

I was overjoyed to see that I wrote similarly to R’ Klonimous Kalman Epstein zt”l [passed away in 5583] in his 

sefer Me’or Va’Shemesh. I will therefore quote what he wrote. He points out the apparent redundancy in the 

pasuk to which we referred in questions one and two. He then alludes to the discrepancy that we made note 

of in question three. He explains that it is well known that one of the main fundamentals in Divine service 

and to the gateways of repentance is for friends to unite as one; to see your friend’s positive qualities and 

his Divine service, but not to think about his faults. By doing so, he will feel ashamed of his own misdeeds 

and desire to possess deeds similar to his friend. This will inspire him to return to Hashem with all his heart. 

Additionally, by not focusing on others’ shortcomings in mitzvah observance and performance of good 

deeds, and not hating them on account of it, and instead only wishing for their good, the Prosecutor will be 

powerless to prosecute him. This is because Hashem will also act mercifully with the Jewish Nation and 

overlook their sins. This, then, is the intention of the pasuk, “Today all of you are standing,” implying that 

you are granted the ability to remain standing before Hashem, because the “heads of your tribes, your 

elders” are “every man of Israel,” all lovingly united like one man with one heart. 

The Me’or Va’Shemesh furthermore explains why the pasuk opens with the plural expression and concludes 

with a singular expression. He also asks about the pasuk’s expression, “to pass you into the covenant 

[le’avrecha be’brit+.” He also writes that it is worthwhile to understand what Rashi cites from the Midrash 

Tanchuma, quoted above, about Moshe Rabbeinu’s appeasement of the Jews after they heard the curses in 

Parashat Ki Tavo. Moshe appeased them by saying that they had survived until now, and therefore they 

should be encouraged. The Me’or Va’Shemesh asks that perhaps they had survived only because they had 

not been deserving of a punishment prior to being warned!  

He explains that Moshe was giving them advice about how to avoid having these curses befall them. He told 

them that the main means of protection from these curses was love and unity. When there is love and unity 

amongst the Jewish people, no retribution will befall them, as the pasuk states (Hoshea 4:17), “Chavur 

atzavim Efraim hanach lo, Efraim is attached to idolatry; leave him.” In other words, the pasuk is hinting to 
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the fact that if there is an “attachment” *chibur] amongst Jews, then even if they serve idols Heaven forbid, 

they will be left alone; the Prosecutor will not disturb them and no harm will befall them. By uniting as one, 

the Jews distance the curses and afflictions from themselves.  

This is the pasuk’s intention in stating, “Today you are standing, all of you.” In other words, even though you 

heard all of the curses related to the covenant that were stated above, you will nevertheless remain standing 

by “heads of your tribes, your elders” being “every man [kol ish+ of Israel,” united as one. This is the meaning 

of the word kol ish, that all of you should be like one man. This is why the pasuk continues to say, “to pass 

you into the covenant.” In other words, the unity will enable to “pass over” the curses inherent in the 

covenant. The pasuk continues, “In order to establish *hakim+ you today as a nation to Him.” Hakim implies 

standing, and the pasuk is teaching that unity will enable you to “stand” and be saved from all retribution. 

The pasuk continues to state, “And it is not only with you that I seal this covenant.” This means that it is not 

only for Moshe’s generation, men of great stature, who are being assured to be saved from all retribution 

through unity – rather, as the pasuk continues, “For all those who are here and all those who are not here,” 

even all the subsequent generations are assured of this – to bypass all of the curses, if they are united.  

Unity is a Shield Against Retribution 

Above, we quoted a pasuk from Hoshea which illustrated that unity can protect even from punishment on 

account of idol worship. Similarly, it states (ibid. 10:2), “Their hearts have become removed; now they will 

become desolate.” In Masechet Kallah Rabati (5:1), our Sages expound that we see that baseless hatred 

among men is worse than idolatry. Despite the fact that Efraim worshipped idols, they were, nevertheless, 

left alone because they exhibited unity. However, when their hearts were not united, then they would 

become desolate.  

Similarly, in Masechet Derech Eretz (7:37) it states, “R’ Elazer Hakafer says: Love peace and hate strife. For 

even when the Jewish people are worshiping idols, if there is peace amongst them, Hashem says, ‘I do not 

want to touch them … Great is peace and hated is strife. How so? A city that has strife will be destroyed in 

the end, and our Sages have said, if there is strife in the city, there will be murder. A beit knesset in which 

there is strife, will be destroyed in the end. A house in which there is strife, will be destroyed in the end.’’ *It 

states similarly in the Sifri, Naso 42]. 

Additional Proof From the Dor Haflaga 
The pasuk states (Bereishit 11:6), “Hashem said, ‘Behold, they are all one nation and one language, and this 

is what they start to do. And now, should they not be prevented from doing all that they planned to do?’” I 

believe that from Hashem’s words the aforementioned principle can be learned – unity protects an 

individual from all misfortune and enables him to attain his heart’s desires. Parashat Noach teaches about 

the Dor HaMabul, the Generation of the Flood and the Dor Haflaga, the Generation that was Dispersed. The 

sin of the Dor HaMabul was acting immorally and committing theft. Each individual was out for himself and 

did whatever he wanted without considering his fellow at all. Acting in such a manner destroys the world, to 

the degree that it wasn’t worthwhile to maintain its existence. Therefore Hashem destroyed the world, 
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because when there is dissention, each man interested only in himself, the world cannot last. However, the 

Dor Haflaga, who followed the Dor HaMabul, learned a lesson from the sin of the previous generation. They 

therefore decided to act in the opposite fashion by exhibiting unity, until all of mankind spoke one language 

and were united. One could ask how the Dor Haflaga was not punished for their sin of attempting to build a 

tower upon which they could wage war with Hashem, Heaven forbid. They also served idols and committed 

other terrible acts which are depicted in the Midrashim. How could it be that they were not punished? 

Rather, Hashem was saying that when people are united it is impossible to punish them; they can sin without 

fear of retribution, because their unity will protect them in this world. Therefore, Hashem could not, as it 

were, punish them for their wicked deeds. The only remaining option was to disperse them and put an end 

to their unity. This way they could be punished. From here was derived the slogan, “divide and conquer.” 

Hashem revealed that the secret to controlling the masses is through the method of divide and conquer. We 

have therefore seen throughout world history that many kings have used this method as a primary tactic to 

solidify their kingdom. For when the people are united, it is impossible to rule them with an iron fist. We 

have seen this in our times as well, when revolutions against dictators and rulers suddenly occur when the 

people unite as one. This is what we witnessed occur in Tunis, Egypt, and Syria. This teaches us about the 

great power of unity.   

Rebbi Meir was Saved Because He Waited for His “Brother” – the 

Light  

The Yalkut Shimoni (Miketz, remez 147) states that R’ Yehudah said in the name of Rav:  A person should 

always enter the city when it is light outside [ki tov] and leave when it is light outside [ki tov]. Once Rebbi 

Meir was a guest at an inn, whose innkeeper used to be in the habit of robbing his guests.  In the early 

morning hours, when it was still dark outside, he would awaken his guests and offer to escort them on the 

road. Once it was later in the day, he exclaimed, he would be unavailable to guide them on the road. This 

way, he would persuade his guests to leave when it was still dark. He would coordinate with a group of 

thieves and tell them what time to be on the road. After he would escort his guests and leave them, the 

thieves would rob the traveller. They would them divide the guest’s belongings amongst themselves. Once, 

Rebbi Meir was a guest at this inn. As usual, the innkeeper offered to accompany Rebbi Meir and guide him 

on the road, but only during the hours when it was still dark outside. However, Rebbi Meir refused, 

explaining that he had arranged to meet his brother at a certain time, and that they would travel together. 

He therefore had to wait until his brother would arrive at the inn. The innkeeper waited, but no one arrived. 

He saw that when the sun came up, Rebbi Meir set out on the way. The man therefore asked him, “Where is 

your brother for who you waited?” Rebbi Meir answered, “He has already arrived and his name is ‘ki tov.’’’ 

The innkeeper remarked that he did not see any brother. Rebbi Meir replied that the light is called ki tov, as 

the pasuk states, “And G-d saw that the light was good [ki tov+.” This is the brother that saved Rebbi Meir 

from the thieves. From here we learn that there are two ways to be saved from the various forms of harmful 

forces. Either that a person be accompanied by another individual, or for the light to be considered another 
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person. Therefore, when a person sleeps in a room by himself, he should turn on a light so that he does not 

get harmed. You see from this story just how much unity can save an individual from retribution. The novel 

idea here is that even light can be considered accompaniment. Since others can see him and will join him, it I 

as if there are others already with him. This therefore serves to save him from harmful forces. 

Words of Mussar 

We have learned that the secret to protection from retribution and to nullifying all harsh decrees is unity. 

Now we can easily understand the Torah’s advice that in order for the Jewish people to remain “standing” 

on the Day of Judgment and to triumph in judgment, they must be like one man with one heart. In 

whichever predicament the Jews find themselves in, each one must feel like a part of a whole. This way, they 

will be assured of being saved from all harm, and only good will be decreed upon them. Even though there is 

no single individual who can make peace amongst the entire Jewish Nation, nevertheless, each man should 

do his utmost that those around him, his congregation, or at the very least, his family, should be united. This 

has the power to protect and save from every harsh decree, for as our Sages teach, “There is no vessel which 

contains blessing like peace, as the pasuk states, ‘Hashem blesses his nation with peace.’” 

 

Shabbat Shalom, 

Rav Mordechai Malka 
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 משפטי צדקך

 פרשת נצבים

 

 במצות תלמוד תורה
ָוה ִךי ךָ  ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ַהזֹאת ַהִלצְּ ַצוְּ ֵלאת לֹא םוַֹהט מְּ ךָ  ִהוא ִנפְּ לֹא ִמלְּ חָֹקה וְּ  יא( ,)דברים ל ִהוא רְּ

שהמצוה הזאת מדובר במצות תלמוד תורה וכפי שמבאר המהרש"א ( מבואר .מד' הגמ' בערובין )נה

בחי' אגדות לפי שאדם נמנע מלעסוק בתורה מפני עומק המושג או מפני קוצר המשיג, לכן מפרט כאן 

 בהרחבה שהדבר הזה קרוב אליך בפיך ובלבבך ולעשותו.

 היכן הציווי לעסוק בתורה

בסה"מ  ם"רמבדברי תורה, ואולם היכן ציוונו, האנו אומרים כל יום בברכת התורה אקב"ו לעסוק ב

 אמרו והוא תורה תלמוד שנקרא הוא וזה וללמדה התורה חכמת ללמוד שצונו היא א"הי והמצוהכתב 

 קרוים שהתלמידים מקום בכל מוצא אתה וכן תלמידיך אלו לבניך ספרי ולשון. לבניך ושננתם( שם)

 לא דבר שואלך כשאדם פיך בתוך מחודדין שיהו ושננתם נאמר ושם. הנביאים בני ויצאו שנאמר בנים

 ילמדון למען, ועשיתם ולמדתם, רבות פעמים הזה הצווי נכפל וכבר. מיד לו אמור אלא לו מגמגם תהא

 .התלמוד מן הרבה במקומות תמיד בה ולשקוד זו מצוה על הזרוז התפזר וכבר(. וילך' פ)

אמנם החיוב לעסוק בתורה בכל רגע פנוי יומם ולילה נלמד בגמ' מנחות )צט ב(  מד' הנביא יהושע לא 

 ימיש ספר התורה מפיך והגית בו יומם ולילה, 

 שבעל פה בתורהלא נפלאת היא 

המשכיל לדוד בפרשתנו מבאר כי יש בתורה ב' חלקים תורה שבכתב ותורה שבע"פ וביחס לתורה 

בשמים היא כי משה רבינו הביאה וכתובה לפנינו, וביחס לתורה שבע"פ אמר לא שבכתב אמר לא 

 נפלאת היא ממך כי קרוב אליך הדבר מאוד,

גם בכל יקר מפרש בדומה לכך כי בקיום המצות יש את החלק המעשה בפועל ויש את החלק הרעיוני 

וונתיה ורמזיה, בפיך ובלבבך כוונת המצוה, וע"כ מדובר כאן שגם יתכן לקיים המצוה בפועל וגם לדעת כ

 ולעשותו.

 ורהתללומדי  נפלאחיזוק 

לאמץ הלבבות לבל וא"כ עפ"י הנתבאר התורה חוזרת כאן על המצוה שנאמרה כבר בפרשת ואתחנן ועוד, 

יכנס מורך ופחד בלבם בראותם כי התורה נקנית מתוך יגיעה, ומי ישכיל לבוא בסוד ה', כי קרוב אליך 

 הדבר מאוד.
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 מצות התשובה הקשר עם

והנה הרמב"ן מפרש כאן כי המצוה הזאת מתייחס לפרשת התשובה שכתוב לפני כן, ואמר שיש בידך 

לקיים מצות התשובה כי קרוב אליך הדבר, ונראה שאין בכך סתירה להאמור לעיל כי באמצעות התורה 

אמצעותה יתמיד יתעורר לבו לשוב מעבירות שבידו כמאמר הזוהר הק' אורייתא קא מודע ליה, וכן ב

 בדרכו החדשה כמאמר חז"ל ה"ד בעל תשובה אם למד דף אחד ילמד שתי דפים, 

 בעיניך עתה יפלא אל, ותשוב יצרך יכנע הלימוד ידי שעל לך אמרתי הק' כאן כאשר וכן מפרש האלשיך

 והוא בי שהחזיק אחר יעשה ומה, והחטיאני עלי גבר אחטא טרם אם ומה באמור הרע היצר את נצוח

 לעמוד עכור חומר ואני הוא רוחני כח כי גם ומה, לו אוכל ולא השתרר גם עלי ישתרר כי הבית בעל

 ההוא הכח ואם. נגדו להתאזר השמים מן רוחני אלהי כח צריך, איש לב על יעלה אפשר כן על. נגדו

 מסוף ההוא הכח לו אשר חרשים חכם אחר ונשלח ידענו יתן ומי, הוא לנו לא לארץ למטה יתברך נתנו

 =היא רחוקה ולא היא נפלאת לא התשובה היא הזאת המצוה אמר כן על. ויודיענו העולם

 הוא היא רחוקה ולא שאמרתי ומה'. כו לאמר היא בשמים לא כי היא נפלאת לא שאמרתי מה ופירש

 בבית הלימוד שהוא מאד הדבר אליך קרוב כי, ונעשנה הנצוח היודע לבקש היא לים מעבר לא כי

 ממחשבות לבבך יטהר כן ידי ועל הלימוד שהוא בפיך אומרו וזהו. יצרך נגד לעמוד לך שאמרתי המדרש

 שאינו אלא, לעשותה אמר ולא לעשותו אומרו וכן זכר לשון קרוב ואמר. בפועל לעשותו בטוב ויטפל רע

 כן ידי ועל. הרע היצר להכניע העוזר, כמדובר הלימוד אל אם כי, למעלה האמורה המצוה אל חוזר

, סניגור התורה בזכות נעשה התורה עסק ידי על כי והוא, למעלה האמורה המצוה היא התשובה תעשה

 .התשובה היא שלמעלה המצוה תבא ומאליה, הרע היצר את המכניע קדוש כח הוא

  שבת! כתיבה וחתימה טובה!א ליכטיג'ן 

 

 y7625401@gmail.com יהודה טננהויז, בעהמ"ח משפטי צדקךהרב  לתגובות:
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 מתהלך בג"ן

 פרשת נצבים

 

 נשמות ישראל אחוזים באותיות התורה ובהיקף הגויל החלק
ִדיל ִהבְּ כֹל ָאל וֹוְּ ָרֵאל ךְּ ֵטי ִישְּ ָרָעה ִמךֹל ִׁשבְּ ֵסֶפר ַהתוֹה' לְּ תוָבה בְּ ִרית ַהךְּ  ָרה ַהֶזה )כט, כ(וֹת ַהבְּ

ולמעלה הוא אומר )לעיל כח, סא( בספר התורה הזאת גם כל וברש"י, 'הכתובה בספר התורה הזה, 

חלי וכל מכה וגו', הזאת לשון נקבה מוסב על התורה. הזה לשון זכר מוסב על הספר', עיי"ש. ויש לבאר 

מפני מה אכן נקט הכתוב כאן דווקא לשון זה 'הכתובה בספר התורה הזה' שמוסב על עצם הספר ולא 

 , כמו לעיל בפרשת כי תבא.על דברי התורה הכתובים בספר

 יש ששים רבוא אותיות לתורה

ויבואר, בהקדם הנודע מה שכתבו בספרים הקדושים שישראל הוא ר"ת יש ששים רבוא אותיות 

לתורה, וכל איש מישראל יש לו שורש באחד מאותיות התורה. והגם שאין בתורה שש מאות אלף 

וחמשה, מבואר בהרבה ספרים, וכן הוא בספרי  אותיות, כי אם שלש מאות וארבעה אלף ושמונה מאות

הרמ"ע מפאנו, שיש נשמות שאינן במעלה זו שיהיו אחוזות באותיות שבתורה אלא בקלף הָחָלק 

שבתורה, ובהיקף הגויל שמסביב האותיות. כי אף שאין להם חלק ממש בתורה, מ"מ שורש נשמות 

האותיות, וכידוע. וכן בשירת האזינו ששם ישראל קדוש הוא, והֵחֶלק הָחָלק שבתורה מורה על שורש 

מרומזים כל ששים רבוא נשמת ישראל יש אריח על גבי לבינה, להורות שיש נשמות שמושרשים בחלק 

 הלבן והָחָלק שבתורה. והדברים עתיקין.

ופירשו בזה בספרים )מובא בשו"ת מהרש"ם בהקדמה לח"ב בשם החוות דעת, ועוד( את הפסוק 

לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם, היינו שגם החלק הריק שבתורה אין בו דבר  )דברים לב, מז( כי

ריק, כי הוא חייכם שיש הרבה נשמות ששם הוא מקור ושורש החיות שלהם. וכן פירשו בזה )תפארת 

שלמה לשבועות( מה שנאמר גבי אלדד ומידד 'והמה בכתובים', היינו שהם היו מאותם הנשמות שהיו 

 ם באותיות הכתובות בתורה.במדריגה אחוזי

וכאשר מקיימים את מצוות התורה אז אחוזים ומושרשים באותיותיה של תורה, שהוא מקור הברכה 

והחיים. וענין התוכחה והקללות שבפרשת כי תבא הוא שעל ידי החטא יאבדו אחיזתם באותיות התורה, 

יעלם ה' עליך וגו'.  הזאתאשר לא כתוב בספר התורה וזהו שאמר שם הכתוב גם כל חלי וכל מכה 

שהחלי והמכה יהיה מכח שניתקו עצמם מאותיות התורה. אבל שם כתוב בלשון נקיבה 'התורה הזאת', 



©
 

 32עמ' 

דהיינו כתב התורה ואותיותיה, שאף אם נבדלו ונפסקו משורש אותיות התורה, עדיין יש להם אחיזה 

 ורה.בעצם הקלף של התורה, ונסתלקו רק מאחיזתם בגוף אותיות ודברי הת

לא כן כאן בפסוקי התוכחה בפרשת נצבים שמדובר ממי שעובד עבודה זרה ברצון וניתק עצמו לגמרי 

, שמניינם ששים רבוא, והם הבדילו ה' לרעה מכל שבטי ישראלמשורש היהדות, עליו הכתוב אומר ש

על זה אמר אחוזים באותיות התורה או עכ"פ בקלף ובספר התורה, ואילו הוא יהיה מובדל לגמרי מהם, ו

דייקא שעולה על הספר כדברי רש"י, שתהיה קללתו גם  ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה 'הזה'

 מבחי' הספר עצמו, שלא יהא לו אחיזה אפילו בספר תורה ובגוף הקלף.

ויש לפרש בזה הפסוקים לפני זה, פן יש בכם איש או אשה וגו' אשר לבבו פונה היום מעם ה' אלקינו 

פורה ראש ולענה, שהוא יקלקל גם את השורש שורש ד את אלהי הגוים ההם, פן יש בכם ללכת לעבו

שלו, על ידי שיחטא בעבודה זרה ויתנתק לגמרי מהשורש, )ובדרך רמז פורה רא"ש הוא ר"ת ששים רבוא 

אותיות, היינו שמפני זה יסבור שבוודאי עוד יהיה לו שורש בתורה גם אם יחטא(, והיה בשמעו את 

שרק יתבטל שרשו מאותיות התורה הרמוז בלשון זאת, ולא מהקלף של הספר התורה,  הזאת,האלה דברי 

והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך וגו', כי עדיין יהיה לו אחיזה עכ"פ בספר 

לה התורה, ועל זה אמר לא יאבה ה' סלוח לו כי אז יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל הא

, שלא יהיה ומחה ה' את שמו מתחת השמיםדווקא, שיתנתק לגמרי משרשו בתורה,  בספר הזההכתובה 

 לשמו אחיזה בספר התורה. 

 יעקב בבית לבן עבודת

ובענין זה, נאמר פרפרת אחת, דהנה מבואר בספה"ק, שזה היה עבודתו של יעקב אבינו בבית לבן, 

שהציל ממנו ששים רבוא צאן כדאיתא במדרש, שעסק בהוצאת אלו הנשמות האחוזות בחלק הלבן 

שפיצל יעקב. כי  הלבןשבתורה, עיין בעש"ט פרשת ויצא אות עיין באריכות יז שביאר בזה ענין מחשוף 

נה שמו של לבן מורה עליו שהוא היה הקליפה השרשית נגד השורש של נשמות בני ישראל שהוא ה

בחלק הלבן שבתורה. ויש לפרש בזה שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל, על פי 

המבואר בספרים שיש בחינה שהזכרים מושרשים בעצם האותיות, והנקבות מושרשות בגויל המקיף את 

 ותיות, ואכמ"ל. ולבן ביקש לעקור גם אלו הנשמות המושרות בגויל המקיף את האותיות.הא

וכאשר בא יעקב לבית לבן ראה את שלשת עדרי הצאן, וכדכתיב והנה שם שלשה עדרי צאן, ובמדרש 

לקח טוב הנה בגי' ששים המורה על מנין ששים רבוא צאן שהיו שם. אמר אז הן עוד היום גדול לא עת 

מקנה השקו הצאן ולכו רעו, ובפסוק זה מרומזים אלו הנשמות המושרשות בחלק החלק האסף ה

( אותיות, וכאשר נחסר מנין זה מששים 403, 08;שבתורה. כי הנה בתורה ישנם ש"ד אלפים ותת"ה )

(, שהם מספר הנשמות האחוזים בחלק הלבן שבתורה. 8>5, 8>5רבוא, נשאר מנין רצ"ה אלפים וקצ"ה )
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( בכפל תיבות "עת האסף המקנה 558ב חשבון הגימטריא של תיבות "עוד היום גדול לא" )וכאשר נחשו

( הרי זה עולה כמנין רצ"ה אלפים וקצ"ה. שעל מנין אלו הנשמות היה עיקר עבודתו 54:4השקו הצאן" )

 .של יעקב בבית לבן

 שבת! כתיבה וחתימה טובה!א גוט'ן 

 

  ybaum@kewnet.com )מאנסי(בוים  צבי לתגובות: הרב ישראל

  

mailto:ybaum@kewnet.com
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 עיון המשפט

 פרשת נצבים

 

 האם יש מצווה להפגין נגד חילולי שבת?
ָתרֹת ַלה ָבֵנינו ַעד עקֵ ֱאלֹ 'ַהִםסְּ לֹת ָלנו ולְּ ַהִםגְּ ֵרי ַהתוָֹלם ַלֲעשוֹינו וְּ  כח( ,)כט ָרה ַהזֹאתוֹת ֶאת ָךל ִדבְּ

מלמד אותנו שיש לנו אחריות על כל עם ישראל שיקיימו את מצוות התורה, ושאם לא נקח הפסוק 

את האחריות הזו, אנו נענש כאילו עברנו את אותם העוונות שיכולים היינו למחות נגדם. האם זה אומר 

 שעלינו לצאת להפגנה מידי שבוע? מהי חובת מחאה? ומהי חובת תוכחה?

 אינם שומרי תורה ומצוות?האם יש חובת מחאה נגד אלו ש

, שכל דיני תוכחה קיימים רק כאשר אדם מישראל עובר עבירה באופן ארעי, אך 6כתב הביאור הלכה

אלו שעוברים עבירות בקביעות, ופורקים עול לגמרי, אין כל חובה להוכיח אותם. אמנם למעשה אם 

 תם ולהחזירם בתשובה.שיש חובה להוכיח או 7אפשר להחזיר אותם בתשובה, כתב בספר חוט שני

, כי הפגנה היא דבר נצרך רק כאשר יש בה תועלת למנוע חילולי 8אמנם כתב הגרי"ש אלישיב זצ"ל

שבת נוספים. היינו לא מחאה במחללי השבת, אלא מניעת הרחבת חילולי שבת. והוסיף הגר"מ שטרנבוך 

ל השבת חמור מאוד. ומותר שליט"א, כי יש בהפגנות תועלת גם בכך שנרגיש שאין השבת הפקר, וחילו

להפגין לצרכים אלו גם אם גורמים בכך חילולי שבת נוספים. אולם אין להפגין בשבת עבור מטרות 

 . 9אחרות שאינם חילול שבת, אם עלול להגרם מכך חילול שבת

ומצאנו בכתב סופר, שהיה מראשי הלוחמים נגד המשכילים, וקבע שאין למחות בידם אלא רק אם 

. ונעתיק את 10ועלת. אך במקום בו לא יהיה תועלת, מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמעיהיה בזה ת

לשם  רק הצבור על אימה מטיל ואין, עצמו לכבוד דורש ואינו הוא כן המוכיח אם סופר= דברי הכתב

על , כן נאמר עליו' וכו חרפתם שומעים' וכו הנעלבים מן הוא אם, הוא כן כי איפה יודע ובמה שמים

 עצמו לתועלת לא, בגבורתו השמש כצאת ואוהביו' ה אויבי עוד יהיו שלא', ה אויביך כל יאבדו הדרך ז

, לדבר ועת לחשות עת דעת ישמרו שפתיו, לגבר חיילים חיל גבור בגבורתו הוא כן' ה רצון לעשות רק

 בלבבם ירגישו כי, רפה בשפה עמו ידברו תחנונים כי אם, וסופה בסער עליו יבואו ולא, בסופה והב ואת

 לנפשו. ורפא ושב נפשם להציל לשם שמים שכוונתו

                                                             
 סי' תרח סעיף ב, שהרי כתוב בתורה הוכח תוכיח את עמיתך, ופורקי עול אינם בגדר עמיתך. 6
 חוט שני להגר"נ קרליץ, הלכות יום כיפור. 7
 קובץ תשובות להגרי"ש א מד. 8
 דין יכול לשקול להתיר בדוחק.תשובות והנהגות א תתמב, והוסיף עוד שאם אין שום אפשרות להפגין בימי חול, בית  9

 שו"ת כתב סופר אהע"ז מז או"ח נז 10
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 חובה למנוע אדם מלעבור איסור

. 12. גם אם הוא איסור דרבנן11מי שרואה יהודי עובר איסור, ויכול למנעו מהאיסור, חייב למנוע אותו

ממונו . ויש אומרים שחייב אדם להוציא כל 13ומותר גם להכות את העובר על האיסור כדי למנעו מכך

. ומכאן אנו למדים גודל החובה על כל יחיד לסייע בממון רב לאלו 14כדי למנוע אחרים מלעבור איסור

 העוסקים בהחזרה בתשובה.

אמנם פשוט שאין למנוע אדם מלעבור איסור אחד, אם יגרמו לו לעבור איסורים אחרים, וכן גם אם 

נוע אלו שאינם שומרי תורה ומצוות מלעבור יגרמו לאחרים לעבור איסורים. ומפני כך אין אנו באים למ

 .15איסורים כחילולי שבת וכדו'. ודין זה אינו אלא כאשר בפועל נגרום שיהודים לא יעברו איסורים

 חובה לסייע לקיים מצוות

וכשם שחייבים למנוע יהודים מלעבור איסור, כן חייבים לסייע לקיים מצוות. ויש אומרים שאם אין 

. ומי שיש לו ספרים 16כל אדם להזמינו לסוכה שלו כדי לאפשר לו לקיים המצווה לאדם סוכה, חובה על

  .17שנצרכים ללומדים, ואין הספרים מצויים, כופין אותו להשאילם לאחרים

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת

 

 טל'= ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 gmail.com@:3:050: דוא"ל= 3:050:0-::0 פקס=  085:553:54

 

                                                             
 כלי יקר ואור החיים על הפרשה כתבו שלומדים דין זה מכל איש ישראל וכו' בתחילת פרשה זו. 11
שהאריך בזה. ועוד האריך לדון שם אם חייב להפרישו מאיסור דרבנן מטעם קנס  ב כלל ה מערכת דינים אסיפת ח"שד י'ועי שו"ע יו"ד סי' שג ונחלת צבי שם. 12

 וכדו' והעובר על כך אינו יודע שהוא איסור, וכגון חמץ שעבר עליו הפסח שהאוכלו אינו יודע שעבר עליו הפסח.
 אם יש האידנא דין בית דין שחייבים בכך.מנחת חינוך ח כתב שבי"ד חייבים גם להכות כדי לאפרושי מאיסורא, אך יחיד אינו חייב. וצ"ע  13
 כך משמע ברמ"א יו"ד סי' קנז סעיף א ועיי' בפתחי תשובה שם. 14
 הדבר פשוט, וכן מוכח מתשובות והנהגות שהובא לעיל. וכן מהכתב סופר שהובא לעיל. 15
 .א ק"ס סי' תרעא משנה ברורה סי' תרנה ס"ק ג' ושעה"צ שם, ומהר"ם שיק או"ח סי' שכב. ועיי' מגן אברהם 16
 רמ"א חו"מ סי' רצב סעיף כ. 17

mailto:7470107@gmail.com
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 פרחים לתורה
 פרשת נצבים

 
 על שלא היו מעשינו מתוך התבוננות! -המשפט בראש השנה 

ֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם.וַֹאֶתם ִנָצִבים ַהט ֶכם ִלפְּ  )כט, ט( ם ֺךכְּ

פרשת נצבים נקראת מידי שנה סמוך לראש השנה. בספר בת עין מצא בפסוק זה רמז נפלא  כידוע

 ליום הדין.

עיקר עבודת האדם בעולמו, על כל צעד ושעל, להתבונן. הן לפני כל מחשבה, הן לפני כל דיבור והן 

ורא לפני כל מעשה, לשקול את הדברים היטב, האם מחשבתו, דיבורו או מעשיו יביאו נחת רוח לב

 יתברך, או חלילה להיפך. רק אם הדבר הוא אכן לרצון ה', יחשוב או ידבר או יעשה מה שאכן תכנן.

 דע לפני מי אתה עומד...

שיהיו כל מעשיו רק אחרי התבוננות לפני מי הוא עומד, ולפני מי עתיד ליתן דין  –כלל גדול הוא 

 וחשבון על כל דבר ודבר!

במחשבתו, יוכל לעשות ולדבר כחפצו, וכמו שנרמז בפסוק "אחרי  רק אחרי שיזכור את בורא העולמים

תחילה תעלו במחשבתכם את ה' אלקיכם, תבחינו מה רצונו  –ה' אלקיכם תלכו" )דברים יג, ה(, כלומר 

 ואיך ייראו מעשיכם בעיניו, ורק אחרי כן תלכו ותעשו את הדברים שאתם צריכים לעשות.

 זה ראש השנה! –ויהי היום 

ק "ויהי היום ויבא גם השטן בתוכם להתיצב על ה'" )איוב א, ו(, אמרו בזוהר הקדוש= "ויהי על הפסו

 היום" זה ראש השנה. "להתיצב על ה'" על כבוד ה', מי הוא שאינו חושש לכבוד ה'.

שבראש השנה המשפט לאלקים הוא על מי שלא חש לכבוד קונו, ועושה כל מעשיו  –מבאר הבת עין 

י מי הוא עומד ולפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון. זהו האדם שאינו חש לכבוד בלא התבוננות לפנ

 קונו, אלא הולך בשרירות לבו כפי רצונו.
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 אתם נצבים היום!

ֵני וַֹאֶתם ִנָצִבים ַהטכל זה נרמז בפסוק שבראש פרשתנו " ֶכם ִלפְּ ". כאמור "היום" זה ראש ֱאלֵֹהיֶכםה' ם ֺךכְּ

כולכם למשפט. על מה? על "לפני ה' אלקיכם" שעשיתם מעשים לפני שהתבוננתם  השנה. אתם נצבים

 אם הם יעלו לרצון לה' אלקיכם. והאמת היא שצריך להיות "אחרי ה' אלקיכם תלכו" כאמור.

 במסילה העולה...

הלומדים בספר מסילת ישרים, רואים נכוחה שזהו הקו שצריך להנחות את האדם על כל צעד ושעל. 

בבאור מידת הזהירות, הוא פותח ואומר= ההולך בעולמו בלי התבוננות אם טובה דרכו או רעה,  בפרק ב'

 הנה הוא כסומא ההולך על שפת הנהר.

שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במאזני זאת  –בפרק ג' הוא מוסיף= בשעת מעשה 

פניו זכרון כלל מעשיו הידיעה )אם הוא מכלל הטוב או מכלל הרע(, ושלא בשעת מעשה, שיעלה ל

 וישקול אותם כמו כן במאזני המשקל הזה.

ובפרק ה' הוא מסיים שמי שטרוד בענייני עולמו, מחשבותיו כבולות ואסורות ואין לו פנאי להתבונן 

 על מעשיו, ובכך נמצא מפסיד את מדת הזהירות, שהיא הראשונה בסולם המעלות.

הוא אכן תואם לרצון ה' יתברך, וכך נכלכל את יהי רצון שנשכיל להתבונן לפני כל מעשה אם 

 מעשינו בתבונה, ובזכות זה נכתב ונחתם לחיים טובים וארוכים ולשלום!

 שבת שלום ומבורך! כתיבה וחתימה טובה!

 
  blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 צירופי אותיות
וראשי פסוקים וסופי פסוקים  וראשי תיבות וסופי תיבות ותוכי תיבות י הצרופים והגימטריאות והתמורות״ידיעת סודות תורתינו הקדושה הוא ע

ות וקיבלה כל הצרופים שיכולים להי מורה על כבוד התורה ומעלתה שנתגשמה ׳וכו לאין סוף פ דרכים אלו״יתחלפו ע ׳וכו ודלוג אותיות וצירוף אותיות

 (סח 'ב עמ״פרדס רמונים ח) בעולם

 פרשת נצבים

 
  'מגדלי התאומיםלנפילת ' רימוז בתורה"ק

סדם ועמרה אדמה וצבוים  כמהפכתלא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשב  גפרית ומלח שרפה כל ארצה

כם אל ארץ" אחרת כיום הזה. לה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול "ויש-ויתשם יהווגו'  ה-אשר הפך יהו

 .ד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת֗ע ֗֗ו֗נ֗י֗נב֗֗לו ֗֗ו֗נלינו והנגלת קה אל-הנסתרת ליהו

 צ"ב ענין הלמ"ד רבתי מה מרמזת 

הנה מקובל בשם הגר״א ז״ל דכל עניני השבוע מתנהגים ע״פ פסוקי הפרשה שקוראים בשבוע ההוא דהיינו 
פרשה ראשונה, יום שני בפרשה שניה, וכו׳ וכן כולם, וכן הפרשה בעצמה מתחלקת יום ראשון מתנהג ע״ד 

לשעות כפי רוב הפסוקים שבפרשה ככה מתחלקת ליום ההוא עכת״ד ז״ל. והנה השעה ההוא
שהיתה בה  18

החורבן בניו יארק במגדלי התאומים, שנשרפו נשלכו ונחרבו כליל ע״י הפליג״רס בכח האש בשעה ההוא ממש 
שרפה כל  ופליגר חמות( -)אותיות פליגר מות ח גפרית ומלוענינו ג״כ  גפרית ומלח שרפה כל ארצהתיבות שלטו ה

והוא ענין נפלא ואמיתי בתורה הקדושה המגיד מראשית  –, כי התורה ניתנה ונקראה בשבעים לשוןארצה

 .אחרית

 ״ל״בענין מגדל הפורח באויר, דאות  ()מס׳ סנהדרין דף קדמבואר ברש״י רבתי בפרשה זו דהנה ובזה יבן ענין הל' 
, והנה מובא דאות רבתי נחשבת כשתים בין לענין הלכות סת״ם בגדולת האות וכן לענין הגימטריא מגדולקרוי 

ש ״)וכמ וכן לענין מציאת האות עצמה נחשבת כשתי אותיות .נחשבת לפעמים לשתים כגון אות ל׳ בגי׳ שישים

דנחשבת כשתים בסוד  דדשורש רחל ולאה שניהם שרשן המה בד׳ רבתי דאח )מדבר קדמות מע׳ כ׳ אות ב׳( א״החיד

לשקוד על דלתותי וע״כ לקחם יעקב אבינו בדלות עכת״ד יעו״ש( ובזה תבין ענין נפלא מאד דפסוקים אלו שלטו 
אל ארץ  וישליכם, בתיבת אז בעת חרבן השלכת השתי מגדלות תמצא ל׳ רבתי ר״ל שתי ״למדין״ שתי מגדלות

 והוא פלאי מאד.שפירושו השלכהלארץ 

בין בדרך הצירוף )דרך הצירוך הזה הוא ע"פ התוס'  ונרשם בפירוש כל ענין החרבן ההוא, ועם זמנו ופרטיו
חמה ובאף אדמתם בעל מה -הוויתשם י -במסכת נזיר כג ע"א יעו"ש היטב ויש עוד מקורות( ובין בדרך הדילוג 

בצירוף היוצא  -לנו ולבנינו והנגלת נו אלהיה -הוליות הנסתרזה הום כירת אחץ ארל אלכם וישדול גצף ובק
 ה-בכ״ג אלול שנת ה׳תשס״א יחרבו מגדלי התאומים בניו יארק  אמת יהו -מדרך הר״ת  נרשם 

דו"ק היט״ב ד דייקא, כי התורה ניתנה בשבעים לשון ולנו ולבנינו ע)ובזה יובן ענין הי״א נקודות על תיבות 
ותמצא מלשון נופל על לשון מספר היום והחודש ההוא כפי שהוא נקרא בלשון העכו״ם כאשר תסרס האותיות 

 )ההם שעליהם הי״א נקודות ותצרפהו באופן אחר וכן תמצא שם באופן זה שם הרוצח ימ״ש וד״ב

מספר הזכרון  505מספר בדרך הדילוג )בדילוג  עוד נרשם פה חורבן המגדלות התאומות כמו בפירוש ממש 
שתי מגדלות בו נרשם \ונשאר לזכרון עולם( בתיבת וישליכם שפירושו השלכה שבו למד גדול היינו שתי למדין

  השלכת המגדלות באש בשנת התשס"א. ותא חזי
י ָלה וְּ ָת ַליְּ ָך ִמֶםֶגד וָפַחדְּ ֺלִאים לְּ ָהיו ַחֶטיָך תְּ ַחֶטיךָ וֹוְּ לֹא ַתֲאִמין בְּ ֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר תִ  ִיֵתן ֶעֶרב וָבֶעֶרב ַבבֶֹקר תֹאַמר ִמיז ס= ָמם וְּ ָחד וִמַלרְּ ָך ֲאֶׁשר ִתפְּ ָבבְּ ֶאהתֹאַמר ִמי ִיֵתן בֶֹקר ִמַפַחד לְּ סח = רְּ

ָך יי ַרִים ָבֳאִנט' ֶוֱהִׁשיבְּ ָך לֹא תִֹסיף עוִֹמצְּ ִתי לְּ אָֹתה ד וֹת ַבֶדֶרךְּ ֲאֶׁשר ָאַמרְּ ֶתםִלרְּ ַמַךרְּ ִהתְּ ָפח וְּ ִלׁשְּ ֶביָך ַלֲעָבִדים וְּ אֹיְּ ֵאין קֶֹנהוָֹׁשם לְּ ִרית ֲאֶׁשר ִצָוה ייסט = ת וְּ ֵרי ַהבְּ רֹת ֶאת ' ֵאֶכה ִדבְּ ֶאת מֶׁשה ִלכְּ
ֶאֶרץ מ ֵני ִישְָֹּרֵאל בְּ חֵֹרבוֹבְּ ִרית ֲאֶׁשר ָךַרת ִאָתם בְּ ַבד ַהבְּ ָרא מֶׁשה ֶאל ָךל א = ָאב ִמכְּ ִאיֶתם ֵאת ָךל ֲאֶׁשר ָעשָֹה ייַוִטקְּ ָכל ֲעָבָדיו' ִישְָֹּרֵאל ַוטֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֶתם רְּ עֹה ולְּ ַפרְּ ַרִים לְּ ֶאֶרץ ִמצְּ ֵעיֵניֶכם בְּ  לְּ

                                                             
ואילך ותמצא בפרשה משלישי עד רביעי י"ג פסוקים, והוא בערך חצי פסוק לשעה של היום והשקיעה בעת  38=;ודו"ק כי היה אז יום ג' פר' נצבים משעה  18

 ופסוק זה הוא הפסוק השמיני בפרשה ודו"ק. –ההוא היתה בערך בשעה שבע 
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 39עמ' 

צ ָכל ַארְּ דֹלֹוֹמלַ הַ  ב= וֹולְּ דִֹלים ָהֵהםת ֲאׁשֶ ת ַהגְּ ִתים ַהגְּ ַהלֹפְּ לֹא ָנַתן ייג = ר ָראו ֵעיֶניָך ָהאֹתֹת וְּ א' וְּ ֵעיַנִים ִלרְּ מַֹע ַעד ַהטוָֹלֶכם ֵלב ָלַדַעת וְּ ַנִים ִלׁשְּ ָאזְּ ָבִעים ָׁשָנה וָֹואד = ם ַהֶזהוֹת וְּ ֶכם ַארְּ ֵלךְּ ֶאתְּ
ֶלךָ  ָתה ֵמַעל ַרגְּ ָך לֹא ָבלְּ ַנַעלְּ מֵֹתיֶכם ֵמֲעֵליֶכם וְּ ָבר לֹא ָבלו שַֹלְּ ֵׁשָכר לֹא ה = ַבִלדְּ ַיִין וְּ ֶתם וְּ עו ִךי ֲאִני ייֶלֶחם לֹא ֲאַכלְּ ַמַען ֵתדְּ ִתיֶתם לְּ ם ַהֶזה ַוֵטֵצא ִסיחֹן ֶמֶלךְּ וַֹוָתבֹאו ֶאל ַהָלקו = ֱאלֵֹהיֶכם' ׁשְּ

ב עוֶֹחׁשְּ ָחָמה ַוַםֵךםוֹן וְּ ָראֵתנו ַלִללְּ ַלָגִדי ז = ג ֶמֶלךְּ ַהָבָׁשן ִלקְּ ַנֲחָלה ָלראוֵבִני וְּ ָנה לְּ ָצם ַוִםתְּ ַנִשיַוִםַקח ֶאת ַארְּ ַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהמְּ ַמַען ַתשְֹּךִ ח = וְּ ִרית ַהזֹאת ַוֲעשִֹיֶתם אָֹתם לְּ ֵרי ַהבְּ ֶתם ֶאת ִדבְּ ַמרְּ ילו וׁשְּ
ֵני ייוַֹאֶתם ִנָצִבים ַהטט = ֵאת ָךל ֲאֶׁשר ַתֲעשֹון ֶכם ִלפְּ ֵריֶכם ךֹ' ם ֺךכְּ ׁשֹטְּ ֵניֶכם וְּ ֵטיֶכם ִזקְּ ֶקֶרב ַמֲחֶניָך ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך עַ י = ל ִאיׁש ִישְָֹּרֵאלֱאלֵֹהיֶכם ָראֵׁשיֶכם ִׁשבְּ ָך ֲאֶׁשר בְּ ֵגרְּ ֵׁשיֶכם וְּ ֶכם נְּ ד ׁשֵֹאב ַטפְּ

ִרית יייא = ֵמיֶמיךָ  ָך ִבבְּ רְּ ָעבְּ ָאָלת' לְּ ָך ַהט' ֲאֶׁשר יי וֱֹאלֶֹהיָך ובְּ ָך ַהטיב = םוֱֹאלֶֹהיָך ךֵֹרת ִעלְּ ַמַען ָהִקים אֹתְּ ָעם  וֹם לוֹלְּ ַבע ַלֲאבֶֹתיךָ לְּ ַכֲאֶׁשר ִנׁשְּ ָך ֵלאלִֹהים ַךֲאֶׁשר ִדֶבר ָלךְּ וְּ ֶיה כְּ הוא ִיהְּ ָרָהם וְּ ַאבְּ  לְּ
ַיֲעקֹב ָחק ולְּ ִיצְּ ֶאת ָהָאָלה ַהזֹאתיג = לְּ ִרית ַהזֹאת וְּ ֶכם ָאנִֹכי ךֵֹרת ֶאת ַהבְּ ַבדְּ ֶכם לְּ לֹא ִאתְּ ניד = וְּ ֵני וֵֹמד ַהטפֹה ִעָלנו עֹ וִֹךי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיׁשְּ ֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנםו פֹה ִעָלנו ַהט 'יים ִלפְּ ִךי טו = םוֱֹאלֵֹהינו וְּ

ֶקֶרב ַהג נו בְּ ֵאת ֲאֶׁשר ָעַברְּ ָרִים וְּ ֶאֶרץ ִמצְּ נו בְּ ֶתם ֵאת ֲאֶׁשר ָיַׁשבְּ ַדעְּ ֶתםוַֹאֶתם יְּ ֵאת טז = ִים ֲאֶׁשר ֲעַברְּ או ֶאת ִׁשקוֵציֶהם וְּ ָזהָ ַוִתרְּ  וֶֹפן ֵיׁש ָבֶכם ִאיׁש איז = ר ִעָלֶהםב ֲאׁשֶ ִגֺכֵליֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן ֶךֶסף וְּ
ָפָחה א וִֹאָשה א ָבב וִֹמׁשְּ ַלֲעָנהִים ָהֵהם ֶפן ֵיׁש ָבֶכם ׁשֶֹרׁש פֶֹרה וֱֹאלֵֹהינו ָלֶלֶכת ַלֲעבֹד ֶאת ֱאלֵֹהי ַהג' ם ֵמִעם ייוֹפֶֹנה ַהט וֵֹׁשֶבט ֲאֶׁשר לְּ עיח = רֹאׁש וְּ ָׁשמְּ ָהָיה בְּ ֵרי ָהָאָלה ַהזֹאת  וֹוְּ ֶאת ִדבְּ

ָבב ָבֵרךְּ ִבלְּ ִהתְּ פוֵֹלאמֹר ָׁשל וֹוְּ ַמַען סְּ ִררות ִלִבי ֵאֵלךְּ לְּ ֶיה ִכי ִךי ִבׁשְּ ֵמָאהוֹם ִיהְּ לַֹח ל' לֹא יֹאֶבה יייט = ת ָהָרָוה ֶאת ַהצְּ ַׁשן ַאף יי וֹסְּ קִ ' ִךי ָאז ֶיעְּ ָאתוְּ ָצה ב וֹנְּ ָרבְּ תוָבה  וָֹבִאיׁש ַההוא וְּ ָךל ָהָאָלה ַהךְּ
מ' ַבֵמֶפר ַהֶזה וָמָחה יי ִדילכ = ִמַתַחת ַהָשָמִים וֶֹאת ׁשְּ ִהבְּ כֹל ָאל' יי וֹוְּ ֵטי ִישְָֹּרֵאל ךְּ ָרָעה ִמךֹל ִׁשבְּ ֵסֶפר ַהתוֹלְּ תוָבה בְּ ִרית ַהךְּ ֵניֶכם ֲאֶׁשר ָיקומו וֹר ָהַאֲחרוָֹאַמר ַהדוְּ כא = ָרה ַהֶזהוֹת ַהבְּ ן בְּ

ח ִרי ֲאֶׁשר ָיבֹא ֵמֶאֶרץ רְּ ַהָםכְּ ָראו ֶאת ַמךוֵֹמַאֲחֵריֶכם וְּ ֶאת ַתֲחֺלֶאיָה ֲאֶׁשר ִחָכה ייוָֹקה וְּ לֹא כב = ָבה' ת ָהָאֶרץ ַהִהוא וְּ ָצה לֹא ִתָזַרע וְּ ִרית ָוֶמַלח שְֵֹּרָפה ָכל ַארְּ לֹא ַיֲעֶלה ָבה ָךל ֵעשֶֹב ָגפְּ ִמַח וְּ ַתצְּ
ב ָמה וצְּ דֹם ַוֲעמָֹרה ַאדְּ ֵפַכת סְּ ַמהְּ ַאפ' ִים ֲאֶׁשר ָהַפךְּ ייוֹךְּ רו ָךל ַהגכג = וֹוַבֲחָמת וֹבְּ ָאמְּ רו ַעל כד = ל ַהֶזהוָֹךָכה ָלָאֶרץ ַהזֹאת ֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהָגד' ִים ַעל ֶמה ָעשָֹה ייוֹוְּ ָאמְּ ִרית וְּ בו ֶאת בְּ ֲאֶׁשר ָעזְּ

ה' יי ָרִים וִֹציאוֱֹאלֵֹהי ֲאבָֹתם ֲאֶׁשר ָךַרת ִעָלם בְּ לֹא ָחַלק ָלֶהםכה = אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמצְּ ָדעום וְּ ַתֲחוו ָלֶהם ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר לֹא יְּ דו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוִטׁשְּ כו ַוַטַעבְּ ָהִביא ָבָאֶרץ ַההִ ' ַוִטַחר ַאף ייכו = ַוֵטלְּ וא לְּ
תוָבה ַבֵמֶפר ַהֶזה ָלָלה ַהךְּ ֵׁשם ייכז = ָעֶליָה ֶאת ָךל ַהקְּ ֶקֶצף ָגד' ַוִטתְּ ֵחָמה ובְּ ַאף ובְּ ָמָתם בְּ לֵכם ֶאל ֶאֶרץל וֵֹמַעל ַאדְּ ָתרֹת ַלייכח = ם ַהֶזהוֲֹאֶחֶרת ַךט 5ַוַטׁשְּ לֹת ָלנו ' ַהִםסְּ ַהִםגְּ ָבֵנינו ַעד ֱאלֵֹהינו וְּ ולְּ

ֵרי ַהתוָֹלם ַלֲעשֹוֹע  = ָרה ַהזֹאתוֹת ֶאת ָךל ִדבְּ
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  ועוד

ֶיה ָמנוֹוַבג לֹא ִיהְּ ִגיַע וְּ ַכף ר חַ וִֹים ָהֵהם לֹא ַתרְּ ֶלךָ לְּ ָנַתן יי גְּ י' וְּ ִכלְּ ָך ָׁשם ֵלב ַרָגז וְּ ַדֲאבן וֹלְּ י= ן ָנֶפׁשוֵֹעיַנִים וְּ ָלה וְּ ָת ַליְּ ָך ִמֶםֶגד וָפַחדְּ ֺלִאים לְּ ָהיו ַחֶטיָך תְּ ַחֶטיךָ וֹוְּ לֹא ַתֲאִמין בְּ  ָבֶעֶרבִיֵתן ֶעֶרב ו ַבבֶֹקר תֹאַמר ִמיסז = ָמם וְּ
ֵאה ֵעיֶניךָ  ָחד וִמַלרְּ ָך ֲאֶׁשר ִתפְּ ָבבְּ ֶאה תֹאַמר ִמי ִיֵתן בֶֹקר ִמַפַחד לְּ ַרִים ָבֳאִנטסח = ֲאֶׁשר ִתרְּ ָך יי ִמצְּ ָך לֹא תִֹסיף עוֶֹוֱהִׁשיבְּ ִתי לְּ מַ ִלרְּ ד וֹת ַבֶדֶרךְּ ֲאֶׁשר ָאַמרְּ ִהתְּ ֶתםאָֹתהוְּ ָפח ַךרְּ ִלׁשְּ ֶביָך ַלֲעָבִדים וְּ אֹיְּ ֵאין קֶֹנהוָֹׁשם לְּ סט = ת וְּ

ִרית ֲאֶׁשר ִצָוה יי ֵרי ַהבְּ ֶאֶרץ מֶאת מֶׁשה ' ֵאֶכה ִדבְּ ֵני ִישְָּרֵאל בְּ רֹת ֶאת בְּ ִרית ֲאֶׁשר ָךַרת ִאָתם וִֹלכְּ ַבד ַהבְּ רָ ָאב ִמכְּ חֹר ֵבַוטקְּ ִאיֶתם ֵאת ָךל ֲאֶׁשר ָעשָֹה ייבְּ ֶאֶרץ ' א מֶׁשה ֶאל ָךל ִישְָּרֵאל ַוטֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֶתם רְּ ֵעיֵניֶכם בְּ לְּ
כָ  ָכל ֲעָבָדיו ולְּ עֹה ולְּ ַפרְּ ַרִים לְּ צִמצְּ דֹלֹהַ ת וֹמַהלַ  ב= וֹל ַארְּ דִֹלים ָהֵהםת ֲאׁשֶ גְּ ִתים ַהגְּ ַהלֹפְּ לֹא ָנַתן ייג = ר ָראו ֵעיֶניָך ָהאֹתֹת וְּ א' וְּ ֵעיַנִים ִלרְּ מַֹע ַעד ַהטוָֹלֶכם ֵלב ָלַדַעת וְּ ַנִים ִלׁשְּ ָאזְּ ָבִעים ָׁשָנה וָֹואד = ם ַהֶזהוֹת וְּ ֶכם ַארְּ ֵלךְּ ֶאתְּ

ָבר  ֶלךָ  א ָבלו5לַֹבִלדְּ ָתה ֵמַעל ַרגְּ ָך לֹא ָבלְּ ַנַעלְּ מֵֹתיֶכם ֵמֲעֵליֶכם וְּ עו ִךי ֲאִני ייה = שַֹלְּ ַמַען ֵתדְּ ִתיֶתם לְּ ֵׁשָכר לֹא ׁשְּ ַיִין וְּ ֶתם וְּ בוַֹוָתבֹאו ֶאל ַהָלקו = ֱאלֵֹהיֶכם' ֶלֶחם לֹא ֲאַכלְּ עוֹם ַהֶזה ַוֵטֵצא ִסיחֹן ֶמֶלךְּ ֶחׁשְּ ַהָבָׁשן  ג ֶמֶלךְּ וֹן וְּ
ָחָמה ַוַםֵךם ָראֵתנו ַלִללְּ ַנִשיז = ִלקְּ ַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהמְּ ַלָגִדי וְּ ַנֲחָלה ָלראוֵבִני וְּ ָנה לְּ ָצם ַוִםתְּ ַמַען ַתשְִֹּךילו ֵאת ָךל ֲאֶׁשר ַתעֲ ח = ַוִםַקח ֶאת ַארְּ ִרית ַהזֹאת ַוֲעשִֹיֶתם אָֹתם לְּ ֵרי ַהבְּ ֶתם ֶאת ִדבְּ ַמרְּ ֶכם וַֹאֶתם ִנָצִבים ַהטט = שֹוןוׁשְּ ם ֺךכְּ

ֵני יי ֵריֶכם ךֹל ִאיׁש ִישְָּרֵאל' ִלפְּ ׁשֹטְּ ֵניֶכם וְּ ֵטיֶכם ִזקְּ ֶקֶרב ַמֲחֶניָך ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיךָ י = ֱאלֵֹהיֶכם ָראֵׁשיֶכם ִׁשבְּ ָך ֲאֶׁשר בְּ ֵגרְּ ֵׁשיֶכם וְּ ֶכם נְּ ִריתיא = ַטפְּ ָך ִבבְּ רְּ ָעבְּ ָאָלת' יי לְּ ָך ' ֲאֶׁשר יי וֱֹאלֶֹהיָך ובְּ ֱאלֶֹהיָך ךֵֹרת ִעלְּ
ָך ַהטיב = םוַֹהט ַמַען ָהִקים אֹתְּ ַיֲעקֹ וֹם לוֹלְּ ָחק ולְּ ִיצְּ ָרָהם לְּ ַאבְּ ַבע ַלֲאבֶֹתיָך לְּ ַכֲאֶׁשר ִנׁשְּ ָך ֵלאלִֹהים ַךֲאֶׁשר ִדֶבר ָלךְּ וְּ ֶיה כְּ הוא ִיהְּ ָעם וְּ כֶ יג = בלְּ לֹא ִאתְּ ֶאת ָהָאָלה ַהזֹאתוְּ ִרית ַהזֹאת וְּ ֶכם ָאנִֹכי ךֵֹרת ֶאת ַהבְּ ַבדְּ ִךי ֶאת יד = ם לְּ

נ ֵני ייוֹפֹה ִעָלנו עֵֹמד ַהט וֲֹאֶׁשר ֶיׁשְּ ֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנםו פֹה ִעָלנו ַהט' ם ִלפְּ ֶארֶ טו = םוֱֹאלֵֹהינו וְּ נו בְּ ֶתם ֵאת ֲאֶׁשר ָיַׁשבְּ ַדעְּ ֶקֶרב ַהגִךי ַאֶתם יְּ נו בְּ ֵאת ֲאֶׁשר ָעַברְּ ָרִים וְּ ֶתםוֹץ ִמצְּ ֵאת טז = ִים ֲאֶׁשר ֲעַברְּ או ֶאת ִׁשקוֵציֶהם וְּ ַוִתרְּ
ָזהָ  ָפָחה א וִֹאָשה א וֶֹפן ֵיׁש ָבֶכם ִאיׁש איז = ר ִעָלֶהםב ֲאׁשֶ ִגֺכֵליֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן ֶךֶסף וְּ ָבב וִֹמׁשְּ ַלֲעָנהוֱֹאלֵֹהינו ָלֶלֶכת ַלֲעבֹד ֶאת ֱאלֵֹהי ַהג' ם ֵמִעם ייוֹפֶֹנה ַהט וֵֹׁשֶבט ֲאֶׁשר לְּ ָהָיה יח = ִים ָהֵהם ֶפן ֵיׁש ָבֶכם ׁשֶֹרׁש פֶֹרה רֹאׁש וְּ וְּ

ע ָׁשמְּ ָבב וֹבְּ ָבֵרךְּ ִבלְּ ִהתְּ ֵרי ָהָאָלה ַהזֹאת וְּ ִררותוֵֹלאמֹר ָׁשל וֶֹאת ִדבְּ ֶיה ִכי ִךי ִבׁשְּ פ ם ִיהְּ ַמַען סְּ ֵמָאהוִֹלִבי ֵאֵלךְּ לְּ לַֹח ל' לֹא יֹאֶבה יייט = ת ָהָרָוה ֶאת ַהצְּ ַׁשן ַאף יי ִךי ָאז וֹסְּ ָאת 'ֶיעְּ ִקנְּ ָצה ב וֹוְּ ָרבְּ ָךל ָהָאָלה  וָֹבִאיׁש ַההוא וְּ
תוָבה ַבֵמֶפר ַהֶזה וָמָחה יי מ' ַהךְּ ִדילכ = ִמַתַחת ַהָשָמִים וֶֹאת ׁשְּ ִהבְּ כֹל ָאל' יי וֹוְּ ֵטי ִישְָּרֵאל ךְּ ָרָעה ִמךֹל ִׁשבְּ ֵסֶפר ַהתוֹלְּ תוָבה בְּ ִרית ַהךְּ ָאַמר ַהדכא = ָרה ַהֶזהוֹת ַהבְּ ִרי ֲאׁשֶ וֹר ָהַאֲחרוֹוְּ ַהָםכְּ ֵניֶכם ֲאֶׁשר ָיקומו ֵמַאֲחֵריֶכם וְּ ר ן בְּ

ח ָראו ֶאת ַמךוָֹיבֹא ֵמֶאֶרץ רְּ ֶאת ַתֲחֺלֶאיָה ֲאֶׁשר ִחָכה יית הָ וָֹקה וְּ ָצהכב = ָבה' ָאֶרץ ַהִהוא וְּ ִרית ָוֶמַלח שְֵּרָפה ָכל ַארְּ לֹא ַיֲעֶלה ָבה ָךל ֵעשֶֹב  ָגפְּ ִמַח וְּ לֹא ַתצְּ דֹם ַוֲעמָֹרהלֹא ִתָזַרע וְּ ֵפַכת סְּ ַמהְּ ב ךְּ ָמה וצְּ ' ִים ֲאֶׁשר ָהַפךְּ ייוַֹאדְּ
ַאפ רו ָךל ַהגכג = וֹוַבֲחָמת וֹבְּ ָאמְּ ִרית ייכד = ל ַהֶזהוָֹךָכה ָלָאֶרץ ַהזֹאת ֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהָגד' ִים ַעל ֶמה ָעשָֹה ייוֹוְּ בו ֶאת בְּ רו ַעל ֲאֶׁשר ָעזְּ ָאמְּ ה' וְּ ָרִים וִֹציאוֱֹאלֵֹהי ֲאבָֹתם ֲאֶׁשר ָךַרת ִעָלם בְּ דו כה = אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמצְּ כו ַוַטַעבְּ ַוֵטלְּ

לֹא ָחַלק ָלֶהםאֱ  ָדעום וְּ ַתֲחוו ָלֶהם ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר לֹא יְּ תוָבה ַבֵמֶפר ַהֶזה' ַוִטַחר ַאף ייכו = לִֹהים ֲאֵחִרים ַוִטׁשְּ ָלָלה ַהךְּ ָהִביא ָעֶליָה ֶאת ָךל ַהקְּ ֵׁשם ייכז = ָבָאֶרץ ַהִהוא לְּ ֶקֶצף ' ַוִטתְּ ֵחָמה ובְּ ַאף ובְּ ָמָתם בְּ לֵכם ֶאל ל וָֹגדֵמַעל ַאדְּ ַוַטׁשְּ
ָתרֹת ַלייכח = ם ַהֶזהוֲֹאֶחֶרת ַךט ֶאֶרץ ָבֵנינו ַעד ע' ַהִםסְּ לֹת ָלנו ולְּ ַהִםגְּ ֵרי ַהתוָֹלם ַלֲעשֹוֱֹאלֵֹהינו וְּ  = ָרה ַהזֹאתוֹת ֶאת ָךל ִדבְּ
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 ועוד
לֹא ָיֵרא ֱאלִֹהים=  םַהֶםֱחָׁשִלי ָיֵגַע וְּ ַאָתה ָעֵיף וְּ ָך ִמָךל יט ַאֲחֶריָך וְּ ָהִניַח יי' ֱאלֶֹהיָך לְּ ָהָיה בְּ ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַתַחת ַהָשמָ וְּ ָתה ִתמְּ ִרׁשְּ ָך ַנֲחָלה לְּ ֶביָך ִמָמִביב ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר יי' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן לְּ ָךח=אֹיְּ ָהָיה ִךי א  ִים לֹא ִתׁשְּ וְּ

ָת ָבה= וָֹתב ָיַׁשבְּ ָתה וְּ ָך ַנֲחָלה ִויִרׁשְּ ָת ַבֶחֶנא וְּ  בא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יי' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן לְּ שַֹמְּ ָך ֲאֶׁשר יי' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְּ וְּ צְּ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָתִביא ֵמַארְּ ָת ֵמֵראִׁשית ָךל פְּ ָלַקחְּ ָת ֶאל ַהָלקוְּ ַׁשֵךן וָֹהַלכְּ ַחר יי' ֱאלֶֹהיָך לְּ ם ֲאֶׁשר ִיבְּ
מ ֶיה ַבָטִמים ָההֵ ג ָׁשם=  וֹׁשְּ ִתי ַהטוָבאָת ֶאל ַהךֵֹהן ֲאֶׁשר ִיהְּ ָת ֵאָליו ִהַגדְּ ָאַמרְּ ַבע יי' ַלֲאבֵֹתינו ָלֶתת ָלנו= וֹם וְּ ִהִםיחד ם ַליי' ֱאלֶֹהיָך ִךי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנׁשְּ ָלַקח ַהךֵֹהן ַהֶחֶנא ִמָטֶדָך וְּ ַבח יי' ֱאלֶֹהיָך=  וֹוְּ ֵני ִמזְּ ָעִניָת ה ִלפְּ וְּ

ֵני יי'  ָת ִלפְּ ָאַמרְּ גוְּ ִהי ָׁשם לְּ ָעט ַויְּ ֵתי מְּ ָמה ַוָטָגר ָׁשם ִבמְּ ַריְּ נו ָעֵלינו ֲעבָֹדה ָקָׁשה= ו ל ָעצום ָוָרב= וֹי ָגדוֱֹאלֶֹהיָך ֲאַרִלי אֵֹבד ָאִבי ַוֵטֶרד ִמצְּ ַעםונו ַוִטתְּ ִרים ַויְּ ַעק ֶאל יי' ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינו ַוִטׁשְּ ז ַוָטֵרעו אָֹתנו ַהִלצְּ ַמע יי' ֶאת ַוִםצְּ
ֶאת ַלֲחֵצנו=  ֶאת ֲעָמֵלנו וְּ ֵינו וְּ א ֶאת ָענְּ אֹתוַֹוטח קֵֹלנו ַוַטרְּ מָֹרא ָגדֹל ובְּ טוָיה ובְּ רַֹע נְּ ָיד ֲחָזָקה וִבזְּ ַרִים בְּ ִתים= וִֹצֵאנו יי' ִמִלצְּ מֹפְּ ִבֵאנו ֶאל ַהָלקט ת ובְּ ָבׁש= ם ַהֶזה ַוִטֶתן ָלנו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹוַֹויְּ ַעָתה ִהֵםה י את ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ודְּ וְּ

ת ִהַםחְּ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָתה ִכי יי' וְּ ֵני יי' ֱאלֶֹהיָך=  וֵֹהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית פְּ ַתֲחִויָת ִלפְּ ִהׁשְּ ֵני יי' ֱאלֶֹהיָך וְּ ָכל ַהחיא ִלפְּ ָת בְּ שַָֹמחְּ ָך יי' ֱאלֶֹהיָך וֹוְּ ֶבָך= ב ֲאֶׁשר ָנַתן לְּ ִקרְּ ַהֵגר ֲאֶׁשר בְּ ַהֵכִוי וְּ ֵביֶתָך ַאָתה וְּ שֵֹר יב ולְּ ַכֶכה ַלעְּ ִךי תְּ
ָנַתָתה ַלֵכִוי ַלֵגר ַלָטת ַנת ַהַלֲעשֵֹר וְּ ִליִׁשת ׁשְּ ָך ַבָשָנה ַהשְּ בוָאתְּ שַֹר תְּ שֵָֹבעו= וֶֹאת ָךל ַמעְּ ָעֶריָך וְּ לו ִבׁשְּ ָאכְּ ָמָנה וְּ ָלַאלְּ ָאמַ יג ם וְּ ָת ִלפְּ וְּ לַ נֵ רְּ ַתִתיו  ַלֵכִוי וְּ ַגם נְּ ִתי ַהקֶֹדׁש ִמן ַהַבִית וְּ ָכל וֹר ַלָטתגֵ י יי' ֱאלֶֹהיָך ִבַערְּ ָמָנה ךְּ ָלַאלְּ ם וְּ

ִתי ִמִלצְּ  ָך ֲאֶׁשר ִצִויָתִני לֹא ָעַברְּ ָותְּ ִתי= וִֹמצְּ לֹא ָׁשָכחְּ לֹא ִבעַ יד ֶתיָך וְּ אִֹני ִמֶלםו וְּ ִתי בְּ קלֹא ָאַכלְּ ִתי בְּ ֵמת ָׁשַמעְּ לֹא ָנַתִתי ִמֶלםו לְּ ָטֵמא וְּ ִתי ִמֶלםו בְּ כֹל ֲאֶׁשר ִצִויָתִני= וֹרְּ עטו ל יי' ֱאלָֹהי ָעשִֹיִתי ךְּ ִקיָפה ִמלְּ ָך ִמן וַֹהׁשְּ ׁשְּ ן ָקדְּ
ָת ַלֲאבֵֹתינו אֶ  ַבעְּ ֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָתה ָלנו ַךֲאֶׁשר ִנׁשְּ ָך ֶאת ִישְָּרֵאל וְּ ָבׁש= ַהָשַמִים וָבֵרךְּ ֶאת ַעלְּ ָך ַלֲעשֹוַֹהטטז ֶרץ ָזַבת ָחָלב ודְּ ַצוְּ ֶאת ַהִלׁשְּ וֹם ַהֶזה יי' ֱאלֶֹהיָך מְּ ָעשִֹיָת את ֶאת ַהֺחִקים ָהֵאֶכה וְּ ָת וְּ ָׁשַמרְּ ָכל וָֹפִטים וְּ ָתם בְּ

ֶׁשָך=  ָכל ַנפְּ ָך ובְּ ָבבְּ ָת ַהטיז לְּ יוֶֹאת יי' ֶהֱאַמרְּ מֹר ֺחָקיו וִמצְּ וֹם ִלהְּ ִלׁשְּ ָרָכיו וְּ ָלֶלֶכת ִבדְּ ָך ֵלאלִֹהים וְּ קֹלוֹת לְּ מַֹע בְּ ִלׁשְּ ָפָטיו וְּ ָך ַהטיח = וָֹתיו וִמׁשְּ י םוַֹויי' ֶהֱאִמירְּ מֹר ָךל ִמצְּ  וֹת לוִֹלהְּ ִלׁשְּ ֺגָכה ַךֲאֶׁשר ִדֶבר ָלךְּ וְּ ַעם סְּ יט ָתיו= וֹלְּ
י ָך ֶעלְּ ִתתְּ ֵׁשם וֹן ַעל ָךל ַהגוֹולְּ ִהָכה ולְּ ָך ִים ֲאֶׁשר ָעשָֹה ִלתְּ יֹתְּ ִלהְּ ָאֶרת וְּ ִתפְּ ִזקְּ א ַעם ָקדׁש ַליי' ֱאלֶֹהיָך ַךֲאֶׁשר ִדֵבר= ולְּ ַצו מֶׁשה וְּ ֶכם ַהטַויְּ ַצֶוה ֶאתְּ ָוה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי מְּ ָהָיה ב ם= וֵֹני ִישְָּרֵאל ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר ָׁשמֹר ֶאת ָךל ַהִלצְּ וְּ

דֹלוַֹבט ָך ֲאָבִנים גְּ ֵדן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יי' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְּ ַוֲהֵקמָֹת לְּ רו ֶאת ַהַטרְּ ָת אָֹתם ַבשִֹוֹם ֲאֶׁשר ַתַעבְּ שַֹדְּ ֵרי ַהתג יד= ת וְּ ָת ֲעֵליֶהן ֶאת ָךל ִדבְּ ָכַתבְּ ַמַען ֲאֶׁשר ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יי' ֱאלֶֹהיָך נֹוֹוְּ ֶרָך לְּ ָעבְּ ָך ָרה ַהזֹאת בְּ ֵתן לְּ
 = ַבׁש ַךֲאֶׁשר ִדֶבר יי' ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ָלךְּ ֵדן ד ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ודְּ ֶכם ֶאת ַהַטרְּ רְּ ָעבְּ ָהָיה בְּ ֶכם ַהטוְּ ַצֶוה ֶאתְּ ָת אוָֹתִקימו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהֵאֶכה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי מְּ שַֹדְּ ַהר ֵעיָבל וְּ ַבח ה ָתם ַבשִֹיד= וֹם בְּ ֵבַח ַליי' ֱאלֶֹהיָך ִמזְּ וָבִניָת ָשם ִמזְּ

ֶזל=  ֵלמו ֲאָבִנים לֹא ָתִניף ֲעֵליֶהם ַברְּ ַבח וֲֹאָבִנים ׁשְּ ֶנה ֶאת ִמזְּ ַהֲעִליָת ָעָליו עת ִתבְּ ֵני יי' ֱאלֶֹהיָך= ז לֹת ַליי' ֱאלֶֹהיָך= וֹיי' ֱאלֶֹהיָך וְּ ָת ִלפְּ שַָֹמחְּ ָת ָשם וְּ ָאַכלְּ ָלִמים וְּ ָת ׁשְּ ָזַבחְּ ָת ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת ָךל ח וְּ ָכַתבְּ ֵרי דִ וְּ ָרה ַהזֹאת וַֹהתבְּ
וִ ט ַבֵאר ֵהיֵטב=  ַהךֲֹהִנים ַהלְּ ַדֵבר מֶׁשה וְּ ַמע ִישְָּרֵאל ַהטַויְּ ֵךת וׁשְּ ֵייָת וִֹטם ֶאל ָךל ִישְָּרֵאל ֵלאמֹר ַהסְּ ָעם ַליי' ֱאלֶֹהיָך= ם ַהֶזה ִנהְּ קי לְּ ָת בְּ ָׁשַמעְּ ָעשִֹיָת ֶאת ִמצְּ וֹוְּ ָך ַהטוֹל יי' ֱאלֶֹהיָך וְּ ַצוְּ ֶאת ֺחָקיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי מְּ ַצו יא ם= וָֹתו וְּ ַויְּ

עיב ם ַההוא ֵלאמֹר= וֹמֶׁשה ֶאת ָהָעם ַבט ֵדן ִׁשמְּ ֶכם ֶאת ַהַטרְּ רְּ ָעבְּ ִרִזים בְּ ָבֵרךְּ ֶאת ָהָעם ַעל ַהר גְּ דו לְּ יוֵֹאֶכה ַיַעמְּ ִישָֹשָֹכר וְּ ֵלִוי ִויהוָדה וְּ ָיִמן= וֹן וְּ בוֺלן יג ֵסף וִבנְּ ָאֵׁשר וזְּ אוֵבן ָגד וְּ ַהר ֵעיָבל רְּ ָלָלה בְּ דו ַעל ַהקְּ ֵאֶכה ַיַעמְּ ָדן וְּ
ָתִלי=  ַנפְּ רו ֶאל ָךל ִאיׁש ִישְָּרֵאל קיד וְּ ָאמְּ ִוִטם וְּ ָענו ַהלְּ רו ָאֵמן= וָֹארור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעשֶֹה ֶפֶסל וַמֵמָכה תטו ל ָרם= וֹוְּ ָאמְּ ָענו ָכל ָהָעם וְּ שָֹם ַבָמֶתר וְּ ֵדי ָחָרׁש וְּ אִ טז ֲעַבת יי' ַמֲעשֵֹה יְּ ֶלה ָאִביו וְּ ָאַמר ָךל ָהָעם  וֹלָארור ַמקְּ וְּ

ָאַמר ָךל ָהָעם ָאֵמן= יז ָאֵמן=  בול ֵרֵעהו וְּ ָאַמר ָךל ָהָעם ָאֵמן= יח ָארור ַמִמיג גְּ ֶגה ִעֵור ַבָדֶרךְּ וְּ ַפטֵגר ָיתיט ָארור ַמׁשְּ ָאַמר ָךל ָהָעם ָאֵמן= וָֹארור ַמֶחה ִמׁשְּ ָמָנה וְּ ַאלְּ ָאמַ כ ם וְּ ַנף ָאִביו וְּ ר ָארור ׁשֵֹכב ִעם ֵאֶׁשת ָאִביו ִךי ִגָכה ךְּ
ָאַמר ָךל ָהָעם ָאֵמן= ר ׁשֵֹכב ורָאכא ָךל ָהָעם ָאֵמן=  ֵהָמה וְּ ָאַמר ָךל ָהָעם ָאֵמן=  וַֹבת ִאל וַֹבת ָאִביו א וָֹארור ׁשֵֹכב ִעם ֲאחֹתכב ִעם ָךל בְּ ָאַמר ָךל ָהָעם ָאֵמן=  וֹתָארור ׁשֵֹכב ִעם חַֹתנְּ כג וְּ ָאַמר כד וְּ ָארור ַמֵךה ֵרֵעהו ַבָמֶתר וְּ

ַהךכה ָהָעם ָאֵמן= ָךל  ָאַמר ָךל ָהָעם ָאֵמן= וָֹארור לֵֹקַח ׁשַֹחד לְּ ֵרי ַהתכו ת ֶנֶפׁש ָדם ָנִקי וְּ ָאוֹת אוָֹרה ַהזֹאת ַלֲעשֹוָֹארור ֲאֶׁשר לֹא ָיִקים ֶאת ִדבְּ ָהָיה ִאם ָׁשמא  ַמר ָךל ָהָעם ָאֵמן= ָתם וְּ קוֹוְּ ַמע בְּ מֹר וַֹע ִתׁשְּ ל יי' ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְּ
ָך ַהטוֹת ֶאת ָךל ִמצְּ וַֹלֲעשֹ ַצוְּ יוָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי מְּ ָך יי' ֱאלֶֹהיָך ֶעלְּ ָתנְּ ָרכב ֵיי ָהָאֶרץ= וֹגן ַעל ָךל וֹם ונְּ קת וֹוָבאו ָעֶליָך ָךל ַהבְּ ַמע בְּ ִהשִֹיֺגָך ִךי ִתׁשְּ ִרי ד ָברוךְּ ַאָתה ָבִעיר וָברוךְּ ַאָתה ַבשֶָֹדה= ג ל יי' ֱאלֶֹהיָך= וָֹהֵאֶכה וְּ ָברוךְּ פְּ

ֶתָך  ֶהמְּ ִרי בְּ ָך ופְּ ָמתְּ ִרי ַאדְּ ָך ופְּ נְּ ַגר אֲ ִבטְּ רֶפילָ ׁשְּ תְּ ַעׁשְּ תֶ ה ת צֹאֶנָך= וָֹך וְּ ַארְּ ֲאָך וִמׁשְּ ֵצאֶתָך= ו ָך= ָברוךְּ ַטנְּ בֶֹאָך וָברוךְּ ַאָתה בְּ ׁשִ ז ָברוךְּ ַאָתה בְּ או ֵאֶליָך ובְּ ֶדֶרךְּ ֶאָחד ֵיצְּ ָפֶניָך בְּ ֶביָך ַהָקִמים ָעֶליָך ִנָגִפים לְּ ָעה ִיֵתן יי' ֶאת אֹיְּ בְּ
ָפֶניָך=  ָרִכים ָינוסו לְּ כֹל ח דְּ ָרָכה ַבֲאָסֶמיָך ובְּ ָך ֶאת ַהבְּ ַצו יי' ִאתְּ ָך ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר יי' ֱאלֹהֶ יְּ ַלח ָיֶדָך וֵבַרכְּ = יִמׁשְּ ָך יי' לט ָך נֵֹתן ָלךְּ ִקימְּ ַעם ָקד ֹויְּ מֹר ֶאת ִמצְּ וֹלְּ ַבע ָלךְּ ִךי ִתׁשְּ ָרָכיו= וֹׁש ַךֲאֶׁשר ִנׁשְּ ָת ִבדְּ ָהַלכְּ ָראו י ת יי' ֱאלֶֹהיָך וְּ וְּ

או ִמֶלָי=  ָירְּ ָרא ָעֶליָך וְּ היא ָךל ַעֵלי ָהָאֶרץ ִךי ֵׁשם יי' ִנקְּ ָך יי' לְּ וֹוְּ = וֹטִתרְּ ַבע יי' ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלךְּ ָמֶתָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנׁשְּ ִרי ַאדְּ ָך וִבפְּ תְּ ֶהמְּ ִרי בְּ ָך וִבפְּ נְּ ִרי ִבטְּ ָך ֶאת איב ָבה ִבפְּ ַתח יי' לְּ ב ֶאת ַהָשַמִים ָלֵתת וַֹהח וָֹצרוִֹיפְּ
ִעת ָך בְּ צְּ ַטר ַארְּ ִויָת ג וֹמְּ ִהלְּ ָבֵרךְּ ֵאת ָךל ַמֲעשֵֹה ָיֶדָך וְּ ֶוה= וֹולְּ ַאָתה לֹא ִתלְּ ָהִייָת ַרק יג ִים ַרִבים וְּ ָזָנב וְּ לֹא לְּ רֹאׁש וְּ ָך יי' לְּ ָתנְּ ַמע ֶאללְּ ונְּ ָמָחה ִךי ִתׁשְּ ֶיה לְּ לֹא ִתהְּ ָלה וְּ ָך ַהטוִֹמצְּ  ַמעְּ ַצוְּ מֹר וֹת יי' ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָאנִֹכי מְּ ם ִלׁשְּ

ַלֲעשֹ ֶכם ַהטיד ת= וֹוְּ ַצֶוה ֶאתְּ ָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי מְּ לֹא ָתסור ִמָךל ַהדְּ ָדם= וֹוְּ ָעבְּ קטו ם ָיִמין ושְֹּמֹאול ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לְּ ַמע בְּ ָהָיה ִאם לֹא ִתׁשְּ מֹר ַלֲעשֹ לוֹוְּ ֺחקָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי וֹת ֶאת ָךל ִמצְּ וֹיי' ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְּ ָתיו וְּ
ָך ַהט ַצוְּ ָללוֹמְּ ִהשִֹיגוָך= וֹם וָבאו ָעֶליָך ָךל ַהקְּ ָארור ַאָתה ַבשֶָֹדה= טז ת ָהֵאֶכה וְּ ֶתָך= יז ָארור ַאָתה ָבִעיר וְּ ַארְּ ֲאָך וִמׁשְּ ִרי ָארויח ָארור ַטנְּ ָמֶתָך בִ ר פְּ ִרי ַאדְּ ָך ופְּ נְּ ַגר אֲ טְּ רֹת צֹאֶנָך= יפֶ לָ ׁשְּ תְּ ַעׁשְּ ָארור ַאָתה ר ָארויט ָך וְּ בֶֹאָך וְּ ַאָתה בְּ

ָך ֶאת הַ כ אֶתָך= צֵ בְּ  ַׁשַכח יי' בְּ נֵ לְּ יְּ ָך ַמֵהר ִמפְּ ַעד ֲאָבדְּ ָך וְּ ָך ֲאֶׁשר ַתֲעשֶֹה ַעד ִהָשֶמדְּ ַלח ָידְּ ָכל ִמׁשְּ ֶעֶרת בְּ ֶאת ַהִלגְּ הוָמה וְּ ָתִני= ֵאָרה ֶאת ַהלְּ ָך ֶאת ַהָדֶבר ַעד ַךכֹתכא י רַֹע ַמֲעָלֶליָך ֲאֶׁשר ֲעַזבְּ ֵבק יי' בְּ ָך ֵמַעל ָהֲאָדָמה  וַֹידְּ אֹתְּ
ָתה=  ֲאֶׁשר ַאָתה ָבא ִרׁשְּ ֺחר וַבֶחֶרב וַבִשָדפכב ָׁשָלה לְּ ָכה יי' ַבַשֶחֶפת וַבַקַדַחת וַבַדֶכֶקת וַבַחרְּ ֶדָך= וֹן וַבֵטָרקוַֹיךְּ ָדפוָך ַעד ָאבְּ ֶזל= כג ן ורְּ ֶתיָך ַברְּ ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַתחְּ חֶׁשת וְּ ָך נְּ ָהיו ָׁשֶמיָך ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁשְּ ָך  ִיֵתןכד וְּ צְּ ַטר ַארְּ יי' ֶאת מְּ

ָעָפר ִמן ַהָשַמִים ֵיֵרד ָעֶליךָ  =  ָאָבק וְּ ָדךְּ ַזֲעוָ כה ַעד ִהָשמְּ ָהִייָת לְּ ָפָניו וְּ ָרִכים ָתנוס לְּ ָעה דְּ ִׁשבְּ ֶדֶרךְּ ֶאָחד ֵתֵצא ֵאָליו ובְּ ֶביָך בְּ ֵני אֹיְּ ָך יי' ִנָגף ִלפְּ כִיֶתנְּ לְּ כֹל ַממְּ ָתהכו ת ָהָאֶרץ= וֹה לְּ ָהיְּ ָכל ע וְּ ַמֲאָכל לְּ ָך לְּ ָלתְּ ֶבֱהַמת וִֹנבְּ ף ַהָשַמִים ולְּ
ֵאין ַמֲחִריד=  ֵהָרֵפא= כז ָהָאֶרץ וְּ חִֹרים וַבָגָרב וֶבָחֶרס ֲאֶׁשר לֹא תוַכל לְּ ַרִים וַבטְּ ִחין ִמצְּ ָכה יי' ִבׁשְּ ִׁשָגעכח ַיךְּ ָכה יי' בְּ ִעָורוַֹיךְּ הוֹן ובְּ ִתמְּ הָ כט ן ֵלָבב= וֹן ובְּ לֹא תַ וְּ ַמֵשׁש ָהִעֵור ָבֲאֵפָלה וְּ ַמֵשׁש ַבָצֳהַרִים ַךֲאֶׁשר יְּ ִליַח ֶאת ִייָת מְּ צְּ

ֵאין מ ָגזול ָךל ַהָטִמים וְּ ָהִייָת ַאךְּ ָעׁשוק וְּ ָרֶכיָך וְּ לֹא ֵתֵׁשב בל ִׁשיַע= וֹדְּ ֶנה וְּ ָךֶבָםה ַבִית ִתבְּ ִאיׁש ַאֵחר ִיׁשְּ ָאֵרשֹ וְּ ֶלםו= ךֶ  וִֹאָשה תְּ ַחכְּ לֹא תְּ לֹא ָיׁשווֹׁשלא ֶרם ִתַחע וְּ ָפֶניָך וְּ ָך ָגזול ִמכְּ לֹא תֹאַכל ִמֶלםו ֲחמֹרְּ ֵעיֶניָך וְּ ָך ָטבוַח לְּ ב ָלךְּ רְּ
ֺתנ ָך נְּ ָך מוֹצֹאנְּ ֵאין לְּ ֶביָך וְּ אֹיְּ ֵעיֶניָך רֹאלב ִׁשיַע= וֹת לְּ ַעם ַאֵחר וְּ ֺתִנים לְּ נֶֹתיָך נְּ ֵאל יָ וֹתֲאֵליֶהם ָךל ַהטוָֹכלת וְּ וָֹבֶניָך ובְּ ֵאין לְּ ָרצוץ ָךללג ָך= דֶ ם וְּ ָהִייָת ַרק ָעׁשוק וְּ ָת וְּ ִגיֲעָך יֹאַכל ַעם ֲאֶׁשר לֹא ָיָדעְּ ָכל יְּ ָך וְּ ָמתְּ ִרי ַאדְּ ַהָטִמים=  פְּ

ֶאה= לד  ֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר ִתרְּ ֺׁשָגע ִמַלרְּ ָהִייָת מְּ ִחין רָ לה וְּ ָכה יי' ִבׁשְּ ֳקֶדָך= ַיךְּ ַעד ָקדְּ ָך וְּ לְּ ֵהָרֵפא ִמַךף ַרגְּ ַעל ַהשַֹקִים ֲאֶׁשר לֹא תוַכל לְּ ַךִים וְּ ָך ֲאֶׁשר ָתִקים ָעֶליָך ֶאל גהֵלךְּ יוֹילו ע ַעל ַהִברְּ ךְּ ֶאת ַמלְּ ָך וְּ ָת וֹוה אֹתְּ י ֲאֶׁשר לֹא ָיַדעְּ
ָת ָשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֵעץ וָ  ָעַבדְּ ָך יי' ָׁשָלה= לז ָאֶבן= ַאָתה ַוֲאבֶֹתיָך וְּ ַנֶהגְּ כֹל ָהַעִלים ֲאֶׁשר יְּ ִניָנה בְּ ִלׁשְּ ָמָׁשל וְּ ַׁשָלה לְּ ָהִייָת לְּ ֶבה= וֶֹזַרע ַרב תלח וְּ ֶלםו ָהַארְּ סְּ ַעט ֶתֱאסֹף ִךי ַיחְּ ַיִין לֹא לט ִציא ַהשֶָֹדה ומְּ ָת וְּ ָעָבדְּ ָרִמים ִתַחע וְּ ךְּ

ֶלםו ַהתָֹלַעת=  לֹא ֶתֱאגֹר ִךי תֹאכְּ ֶתה וְּ ֶׁשֶמן לֹא ָתסוךְּ ִךי ִיַשל ֵזיֶתָך= מ ִתׁשְּ בוֶלָך וְּ ָכל גְּ ָך בְּ יו לְּ כו ַבֶשִבי= וֹת תוָֹבִנים וָבנמא ֵזיִתים ִיהְּ יו ָלךְּ ִךי ֵילְּ לֹא ִיהְּ ָלַצל=  מבִליד וְּ ָיֵרׁש ַהצְּ ָמֶתָך יְּ ִרי ַאדְּ ָך ופְּ ָך מג ָךל ֵעצְּ בְּ ִקרְּ ַהֵגר ֲאֶׁשר בְּ
ַאָתה ֵתֵרד ַמָחה ָלָחה=  ָלה וְּ ָלה ָלעְּ ָזָנב= מד ַיֲעֶלה ָעֶליָך ַמעְּ ֶיה לְּ ַאָתה ִתהְּ רֹאׁש וְּ ֶיה לְּ ֶוםו הוא ִיהְּ ַאָתה לֹא ַתלְּ ָך וְּ וְּ ָללוָבאו ָעֶליָך ךָ מה הוא ַילְּ קוֹל ַהקְּ ָת בְּ ָדךְּ ִךי לֹא ָׁשַמעְּ ִהשִֹיגוָך ַעד ִהָשמְּ ָדפוָך וְּ ל יי' ֱאלֶֹהיָך וֹת ָהֵאֶכה ורְּ

מֹר ִמצְּ  = וִֹלׁשְּ ֺחקָֹתיו ֲאֶׁשר ִצָוךְּ אמו ָתיו וְּ ָך לְּ ָהיו בְּ מוֹוְּ ֲעָך ַעד עוֹת ולְּ ַזרְּ ָת אֶ מז ָלם= וֵֹפת ובְּ טוב ֵלָבב ֵמרֹב ךֹל= ַתַחת ֲאֶׁשר לֹא ָעַבדְּ ָחה ובְּ שִֹמְּ ָצָמא מח ת יי' ֱאלֶֹהיָך בְּ ָרָעב ובְּ ֶחםו יי' ָבךְּ בְּ ַׁשכְּ ֶביָך ֲאֶׁשר יְּ ָת ֶאת אֹיְּ ָעַבדְּ וְּ
ִמיד ֶזל ַעל ַצָואֶרָך ַעד ִהׁשְּ ָנַתן עֹל ַברְּ חֶֹסר ךֹל וְּ ֵעירֹם ובְּ = וֹובְּ ֶאה ַהָםֶׁשרי ֵמָרחֹוִֹישָֹא יי' ָעֶליָך גמט אָֹתךְּ ֵצה ָהָאֶרץ ַךֲאֶׁשר ִידְּ ׁשֹנוֹג ק ִמקְּ ַמע לְּ ַנַער לֹא ָיחֹן= וֹגנ = וֹי ֲאֶׁשר לֹא ִתׁשְּ ָזֵקן וְּ נא י ַעז ָפִנים ֲאֶׁשר לֹא ִישָֹא ָפִנים לְּ

ָך ָדָגן  ִאיר לְּ ָדךְּ ֲאֶׁשר לֹא ַיׁשְּ ָך ַעד ִהָשמְּ ָמתְּ ִרי ַאדְּ ָך ופְּ תְּ ֶהמְּ ִרי בְּ ָאַכל פְּ רֹת צֹאֶנָך ַעד ַהֲאִבידוִֹתירוְּ תְּ ַעׁשְּ ַגר ֲאָלֶפיָך וְּ ָהר ׁשְּ ִיצְּ =  וֹׁש וְּ ָעֶריךָ נב אָֹתךְּ ָכל ׁשְּ ָך בְּ ֵהַצר לְּ ֺצר וְּ ַהבְּ בֹהֹת וְּ  ת ֲאֶׁשר ַאָתה בֵֹטַח ָבֵהןוַֹעד ֶרֶדת חֹמֶֹתיָך ַהגְּ
ָך  צְּ ָכל ַארְּ ָעֶריָך בְּ ָכל ׁשְּ ָך בְּ ֵהַצר לְּ ֶצָך וְּ ָכל ַארְּ = בְּ ָמצנג ֲאֶׁשר ָנַתן יי' ֱאלֶֹהיָך ָלךְּ ָך יי' ֱאלֶֹהיָך בְּ נֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָנַתן לְּ שַֹר ָבֶניָך ובְּ ָך בְּ נְּ ִרי ִבטְּ ָת פְּ ָאַכלְּ ָמצוֹוְּ ֶבָך= וֹר ובְּ ָך אֹיְּ אֹד ֵתַרע ֵעיננד ק ֲאֶׁשר ָיִציק לְּ ֶהָענֹג מְּ ָך וְּ  וָֹהִאיׁש ָהַרךְּ בְּ

ֵאֶׁשת ֵחיק ָאִחיו ובְּ ֶיֶתר ָבָניו ֲאֶׁשר י וֹבְּ ִאיר לנה ִתיר= וֹובְּ ִלי ִהׁשְּ שַֹר ָבָניו ֲאֶׁשר יֹאֵכל ִמבְּ ַאַחד ֵמֶהם ִמבְּ ָמצ וִֹמֵתת לְּ ָמצוֹךֹל בְּ ָעֶריָך= וֹר ובְּ ָכל ׁשְּ ָך בְּ ָך אִֹיבְּ ָלה נו ק ֲאֶׁשר ָיִציק לְּ ָתה ַכף ַרגְּ ָהֲעֺנָגה ֲאֶׁשר לֹא ִנמְּ ָך וְּ ַהֵצג ָהַרָךה בְּ
ִבָתה=  ָנה ובְּ ִאיׁש ֵחיָקה וִבבְּ ַעֵםג וֵמרֹךְּ ֵתַרע ֵעיָנה בְּ ָיָתה ַהטנז ַעל ָהָאֶרץ ֵמִהתְּ ִׁשלְּ ָמצוֹובְּ חֶֹסר ךֹל ַבָמֶתר בְּ ֵלם בְּ ָבֶניָה ֲאֶׁשר ֵתֵלד ִךי תֹאכְּ ֶליָה ובְּ ָמצוֵֹצת ִמֵבין ַרגְּ ָך אִֹיבְּ וֹר ובְּ ָעֶריָך= ק ֲאֶׁשר ָיִציק לְּ ר נח ָך ִבׁשְּ מֹ ִאם לֹא ִתׁשְּ
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ֵרי ַהתוַֹלֲעשֹ ַהםוֹת ֶאת ָךל ִדבְּ ָבד וְּ ָאה ֶאת ַהֵשם ַהִםכְּ ִירְּ ֺתִבים ַבֵמֶפר ַהֶזה לְּ ֵאת ַמךנט ָרא ַהֶזה ֵאת יי' ֱאלֶֹהיָך= וָֹרה ַהזֹאת ַהךְּ ָך וְּ ָלא יי' ֶאת ַמךֹתְּ ִהפְּ ֶעָך ַמךוֹוְּ דֹלֹת וְּ ת וֹת ַזרְּ ֶנֱאָמִנים= וֱֹאָמננֶ גְּ ָך ס ת ָוֳחָלִים ָרִעים וְּ ֵהִׁשיב בְּ וְּ
 = קו ָבךְּ ָדבְּ ֵניֶהם וְּ ָת ִמפְּ ַרִים ֲאֶׁשר ָיגֹרְּ ֵוה ִמצְּ ֵסֶפר ַהתסא ֵאת ָךל ַמדְּ ָכל ַמָךה ֲאֶׁשר לֹא ָכתובבְּ לֵ וַֹגם ָךל ֳחִלי וְּ דָ  םָרה ַהזֹאת ַיעְּ = יי' ָעֶליָך ַעד ִהָשמְּ כסב ךְּ ָעט ַתַחת ֲאֶׁשר ֱהִייֶתם ךְּ ֵתי מְּ ֶתם ִבמְּ ַארְּ ִנׁשְּ ֵבי ַהָשַמִים ָלרֹב ִךי וֹוְּ כְּ

ק ָת בְּ בסג ל יי' ֱאלֶֹהיָך= וֹלֹא ָׁשַמעְּ ַהרְּ ֶכם ולְּ ֵהיִטיב ֶאתְּ ָהָיה ַךֲאֶׁשר שָֹשֹ יי' ֲעֵליֶכם לְּ ֶכם ֵךן ָישִֹישֹ יי' ֲעֵליכֶ וֹוְּ ַהֲאִביד אֶ  םת ֶאתְּ ָתה= לְּ ִרׁשְּ ֶתם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָתה ָבא ָׁשָלה לְּ ִנַמחְּ ֶכם וְּ ִמיד ֶאתְּ ַהׁשְּ ֶכם ולְּ ָך יי' סד תְּ ֶוֱהִפיצְּ
ָת ַאָתה ַוֲאבֹתֶ  ָת ָשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ָיַדעְּ ָעַבדְּ ֵצה ָהָאֶרץ וְּ ַעד קְּ ֵצה ָהָאֶרץ וְּ ָכל ָהַעִלים ִמקְּ ֶיה ָמנוֹוַבגסה ן= יָך ֵעץ ָוָאבֶ בְּ לֹא ִיהְּ ִגיַע וְּ כַ וִֹים ָהֵהם לֹא ַתרְּ ֶלךָ ף רַ ַח לְּ י גְּ ִכלְּ ָך ָׁשם ֵלב ַרָגז וְּ ָנַתן יי' לְּ ַדֲאבוֹוְּ ן וֹן ֵעיַנִים וְּ

יסו ָנֶפׁש=  ָלה וְּ ָת ַליְּ ָך ִמֶםֶגד וָפַחדְּ ֺלִאים לְּ ָהיו ַחֶטיָך תְּ ַחֶטיָך= וֹוְּ לֹא ַתֲאִמין בְּ ֶאה= ִיֵתן ֶעֶרב וַבבֶֹקר תֹאַמר ִמי סז ָמם וְּ ֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר ִתרְּ ָחד וִמַלרְּ ָך ֲאֶׁשר ִתפְּ ָבבְּ ַרִים סח ָבֶעֶרב תֹאַמר ִמי ִיֵתן בֶֹקר ִמַפַחד לְּ ָך יי' ִמצְּ ֶוֱהִׁשיבְּ
ָך לֹא תִֹסיף עוָֹבֳאִנט ִתי לְּ הִ ד ִלרְּ וֹת ַבֶדֶרךְּ ֲאֶׁשר ָאַמרְּ מַ אָֹתה וְּ ָפחתְּ ִלׁשְּ ֶביָך ַלֲעָבִדים וְּ אֹיְּ ֶתם ָׁשם לְּ ֵאין קֶֹנה= וַֹךרְּ ֶאֶרץ מסט ת וְּ ֵני ִישְָֹּרֵאל בְּ רֹת ֶאת בְּ ִרית ֲאֶׁשר ִצָוה יי' ֶאת מֶׁשה ִלכְּ ֵרי ַהבְּ ִרית ֲאֶׁשר וֵֹאֶכה ִדבְּ ַבד ַהבְּ ָאב ִמכְּ

רָ  ָךַרת ִאָתם חֵֹרב ַוִטקְּ ָכל ֲעָבָדיו וא מֶׁשה ֶאל ָךל ִישְּרָ בְּ עֹה ולְּ ַפרְּ ַרִים לְּ ֶאֶרץ ִמצְּ ֵעיֵניֶכם בְּ ִאיֶתם ֵאת ָךל ֲאֶׁשר ָעשָֹה יי' לְּ צֵאל ַוטֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֶתם רְּ ָכל ַארְּ דֹלֹוֹמלַ הַ ב = וֹלְּ דִֹלים ת ֲאׁשֶ ת ַהגְּ ִתים ַהגְּ ַהלֹפְּ ר ָראו ֵעיֶניָך ָהאֹתֹת וְּ
לֹא ָנַתן יי' ָלֶכם ג ָהֵהם=  אוְּ ֵעיַנִים ִלרְּ מַֹע ַעד ַהטוֵֹלב ָלַדַעת וְּ ַנִים ִלׁשְּ ָאזְּ ָבר וָֹואד ם ַהֶזה= וֹת וְּ ָבִעים ָׁשָנה ַבִלדְּ ֶכם ַארְּ ָתה ֵמַעל רַ  לֹא ָבלוֵלךְּ ֶאתְּ ָך לֹא ָבלְּ ַנַעלְּ מֵֹתיֶכם ֵמֲעֵליֶכם וְּ ֵׁשָכר לֹא ה ָך= לֶ גְּ שַֹלְּ ַיִין וְּ ֶתם וְּ ֶלֶחם לֹא ֲאַכלְּ

עו ִךי ֲאִני יי' ֱאלֵֹהיֶכם=  ַמַען ֵתדְּ ִתיֶתם לְּ בוַֹוָתבֹאו ֶאל ַהָלקו ׁשְּ עוֹם ַהֶזה ַוֵטֵצא ִסיחֹן ֶמֶלךְּ ֶחׁשְּ ָחָמה ַוַםֵךם= וֹן וְּ ָראֵתנו ַלִללְּ ָצם ַוםִ ז ג ֶמֶלךְּ ַהָבָׁשן ִלקְּ ַנִשי= ַוִםַקח ֶאת ַארְּ ַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהמְּ ַלָגִדי וְּ ַנֲחָלה ָלראוֵבִני וְּ ָנה לְּ ֶתם ח תְּ ַמרְּ וׁשְּ
ַמַען ַתשְִֹּךילו ֵאת ָךל ֲאֶׁשר ַתֲעשֹון=  ִרית ַהזֹאת ַוֲעשִֹיֶתם אָֹתם לְּ ֵרי ַהבְּ ֵני יי' ֱאלֵֹהיֶכם ָראֵׁשיכֶ וַֹאֶתם ִנָצִבים ַהטט ֶאת ִדבְּ ֶכם ִלפְּ ֵריֶכם ךֹל ִאיׁש ִישְָּרֵאל= ם ֺךכְּ ׁשֹטְּ ֵניֶכם וְּ ֵטיֶכם ִזקְּ ֶקֶרב י ם ִׁשבְּ ָך ֲאֶׁשר בְּ ֵגרְּ ֵׁשיֶכם וְּ ֶכם נְּ ַטפְּ

ָאָלתיא ַמֲחֶניָך ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך=  ִרית יי' ֱאלֶֹהיָך ובְּ ָך ִבבְּ רְּ ָעבְּ ָך ַהט וֹלְּ ָך ַהטיב ם= וֲֹאֶׁשר יי' ֱאלֶֹהיָך ךֵֹרת ִעלְּ ַמַען ָהִקים אֹתְּ ַבע ַלֲאבֹתֶ  וֹם לוֹלְּ ַכֲאֶׁשר ִנׁשְּ ָך ֵלאלִֹהים ַךֲאֶׁשר ִדֶבר ָלךְּ וְּ ֶיה כְּ הוא ִיהְּ ָעם וְּ יָך לְּ
ַיֲעקֹב=  ָחק ולְּ ִיצְּ ָרָהם לְּ ַאבְּ ֶאת ָהָאָלה ַהזֹאת= יג לְּ ִרית ַהזֹאת וְּ ֶכם ָאנִֹכי ךֵֹרת ֶאת ַהבְּ ַבדְּ ֶכם לְּ לֹא ִאתְּ ניד וְּ ֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנםו פֹה ִעָלנו ַהטוֹפֹה ִעָלנו עֵֹמד ַהט וִֹךי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיׁשְּ ֵני יי' ֱאלֵֹהינו וְּ ֶתם ֵאת טו ם= וֹם ִלפְּ ַדעְּ ִךי ַאֶתם יְּ

ֶקֶרב ַהג נו בְּ ֵאת ֲאֶׁשר ָעַברְּ ָרִים וְּ ֶאֶרץ ִמצְּ נו בְּ ֶתם= וֲֹאֶׁשר ָיַׁשבְּ ָזהָ  טזִים ֲאֶׁשר ֲעַברְּ ֵאת ִגֺכֵליֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן ֶךֶסף וְּ או ֶאת ִׁשקוֵציֶהם וְּ ָפָחה א וִֹאָשה א וֶֹפן ֵיׁש ָבֶכם ִאיׁש איז ר ִעָלֶהם= ב ֲאׁשֶ ַוִתרְּ ָבב וִֹמׁשְּ פֶֹנה  וֵֹׁשֶבט ֲאֶׁשר לְּ
ַלֲעָנה=  םִים ָההֵ וֶֹאת ֱאלֵֹהי ַהג דם ֵמִעם יי' ֱאלֵֹהינו ָלֶלֶכת ַלֲעבֹוַֹהט עיח ֶפן ֵיׁש ָבֶכם ׁשֶֹרׁש פֶֹרה רֹאׁש וְּ ָׁשמְּ ָהָיה בְּ ָבב וֹוְּ ָבֵרךְּ ִבלְּ ִהתְּ ֵרי ָהָאָלה ַהזֹאת וְּ פוֵֹלאמֹר ָׁשל וֶֹאת ִדבְּ ַמַען סְּ ִררות ִלִבי ֵאֵלךְּ לְּ ֶיה ִכי ִךי ִבׁשְּ ת וֹם ִיהְּ

ֵמָאה=  לַֹח יט ָהָרָוה ֶאת ַהצְּ ָאת וֹללֹא יֹאֶבה יי' סְּ ִקנְּ ַׁשן ַאף יי' וְּ ָצה ב וִֹךי ָאז ֶיעְּ ָרבְּ מ וָֹבִאיׁש ַההוא וְּ תוָבה ַבֵמֶפר ַהֶזה וָמָחה יי' ֶאת ׁשְּ ִדילכ ִמַתַחת ַהָשָמִים=  וָֹךל ָהָאָלה ַהךְּ ִהבְּ כֹל ָאל וֹוְּ ֵטי ִישְָּרֵאל ךְּ ָרָעה ִמךֹל ִׁשבְּ ת וֹיי' לְּ
תוָבה ִרית ַהךְּ ֵסֶפר ַהת ַהבְּ ָאַמר ַהדכא ָרה ַהֶזה= וֹבְּ חוֹר ָהַאֲחרוֹוְּ ִרי ֲאֶׁשר ָיבֹא ֵמֶאֶרץ רְּ ַהָםכְּ ֵניֶכם ֲאֶׁשר ָיקומו ֵמַאֲחֵריֶכם וְּ ָראו ֶאת ַמךוֹן בְּ ֶאת ַתֲחֺלֶאיָה ֲאֶׁשר ִחָכה יי' ָבה= וָֹקה וְּ ִרית ָוֶמַלח שְֵּרָפה ָכל כב ת ָהָאֶרץ ַהִהוא וְּ ָגפְּ

לֹא ַיֲעֶלה ָבה ָךל ֵעשֶֹב  ִמַח וְּ לֹא ַתצְּ ָצה לֹא ִתָזַרע וְּ בַארְּ ָמה וצְּ דֹם ַוֲעמָֹרה ַאדְּ ֵפַכת סְּ ַמהְּ ַאפוֹךְּ רו ָךל ַהגכג = וֹוַבֲחָמת וִֹים ֲאֶׁשר ָהַפךְּ יי' בְּ ָאמְּ רו כד ל ַהֶזה= וֹזֹאת ֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהָגדִים ַעל ֶמה ָעשָֹה יי' ָךָכה ָלָאֶרץ הַ וֹוְּ ָאמְּ וְּ
ה ִרית יי' ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתם ֲאֶׁשר ָךַרת ִעָלם בְּ בו ֶאת בְּ ָרִים=  וִֹציאוַֹעל ֲאֶׁשר ָעזְּ ַתֲחוו ָלֶהם ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר לֹא יְּ כה אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמצְּ דו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוִטׁשְּ כו ַוַטַעבְּ לֹא ָחַלק ָלֶהם= ַוֵטלְּ ָהִביא כו ָדעום וְּ ַוִטַחר ַאף יי' ָבָאֶרץ ַהִהוא לְּ

תוָבה ַבֵמֶפר ַהֶזה=  ָלָלה ַהךְּ ֶקֶצף ָגדכז ָעֶליָה ֶאת ָךל ַהקְּ ֵחָמה ובְּ ַאף ובְּ ָמָתם בְּ ֵׁשם יי' ֵמַעל ַאדְּ ָבֵנינו ַעד עהַ כח ם ַהֶזה= וֲֹאֶחֶרת ַךט ֵכם ֶאל ֶאֶרץלִ ַוַטׁשְּ ל וַֹוִטתְּ לֹת ָלנו ולְּ ַהִםגְּ ָתרֹת ַליי' ֱאלֵֹהינו וְּ ֵרי וָֹלם ַלֲעשֹוִֹםסְּ ת ֶאת ָךל ִדבְּ
 ָרה ַהזֹאת=וַֹהת

( ונכנס 0;:)בדילוג  ל-ד-ג-מ)צירוף(  יגר אשלפ( ונכנס לראשה 49>)בדילוג  ל-ד-ג-מ(5454)בדילוג  ן-ט-ה-נ-מ

( נכנס בסמוך 8;5)בדילוג  ר-ג-י-ל-פהנ"ל(  ן-ט-ה-נ-מ מגדלות הנ"ל עומדים בקצה)ואלו השתי  )צירוף( יגר אשלפ לראשה

 רלגפ(  ר-צ-ב-מ-להתיבה  :5שנכנס למבצר הפנטגן וע"כ תמצא שם בדילוג מספר )נראה שמרמז להפליגר  ל-ד-ג-מהאל 

כם לוישבתוך ( 00:)בדילוג  ל-ד-ג-מה רומז להפליגר הרביעי שלא היה לה מנוח( גלףר)צירוף אצל הפסוק ולא יהיה מנוח לכ
התשס"א ( :::)בדילוג  התשסא המגדלות-באש-כם אל ארץלוישאל ארץ                            

בכ"ג אלול שנת  מספר הזכרון שנשאר לזכרון עולם( 505)בדילוג יתבערון -בוקר , יחרב -באלול -לכ"ג -התאמות -המגדלות
 )צירוף ר"ת של פסוק וישלכם אל ארץ כנ"ל(התשס"א יחרבו מגדלי התאומים בנוי יארק אמת יהוה 

 

בהלמד רבתי )שהוא שני מגדלות( בתיבת וישליכם ששלטה אז בעת השלכת המגדלות  ענין פלאי מאדעוד  

 ע"י השני פליגר 

דאות ל' הוא ענין מגדל הפורח באויר ועפ"י מש"כ  בבן יהוידע   )והוא עפ"י מש"כ רש"י ז"ל )חגיגה טו
)סנהדרין דף קו=( וז"ל שלש מאות הלכות פסוקות במגדל הפורח באויר.  נראה כי מה שנמצא בזמן הזה מגדל 

פורח באויר שקורין )מרכב אל הוו"א( העשוי ומתוקן ע"פ חכמה נפלאה, אע"פ שזה נתחדש מכמה שנים, הנה 
מצוי ביד הראשונים קודם זמן דואג ואחתופל וגם אחריהם, ואפשר שהיה ג"כ בדורות התנאים אלא  בודאי היה

שאח"כ נשתכחה חכמה של המגדל הזה וחזר ונתחדש ע"י חכמי אירופא, ובזמן הקדמון שהיה מצוי זה אצלם 
טהרה, כמ"ש נתחדש במציאות המגדל הזה אצל דואג ואחתופל שלש מאות הלכות הן בענין הנוגע לטומאה ו

במשנה דאהלות הנזכרת, הן בענין הנוגע להלכות שבת בכניסה ויציאה והושטה ותחומין, הן בעניינים אחרים 
נמצא דזה  עכ"ל אשר הם בנויים על ספיקות הנופלים במגדל,  וסך הכל של מיני ההלכות המה שלש מאות

כנ"ל  וזה  שני פליגרולות מאד( המה ג"כ פורחים באויר )ר"ל גד שני מגדלותהלמד רבתי בתיבת וישליכם שהוא 

שני ב שני מגדלותבתיבת וישליכם ששלטה אז בשעת ההשלכה של ה שני מגדלותו שני פליגררבתי   ל'ענין ה

 והוא פלאי   הפליגר

 .ונ"ל טעם בדבר( 55>)ולפלא "ג נצבים וילך כג אלול התשסא" עולה בגימטריא 

וכשאדם יודע שהכל מוכרז ומשומר מלמעלה אזי אין לו פחדים מכל אלו הענינים כי יודע שאינו תלוי כלל 
א אירא לת ומלצ איגב ך( גם כי אלכ"גבהשונאים רק הכל מושגח מהשם יתברך בעצמו וזה שאמר דוד )במזמור 

 רע כי עתה עמדי ודו"ק

 א גוטען שבת קודש

 הרב יואל טייטלבוים

 
 ואל טייטלבוים שליט"א, מח"ס 'כבודו מלא עולם' ושא"ס )ויליאמסבורג(י גה"ח ר'לתגובות: ה

yoel6938262@gmail.com  
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mailto:yoel6938262@gmail.com
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 שתו ושיכרו
 פרשת נצבים

 

 תשובה: מצוה או הבטחה
ָכל ַהג ָבֶבָך בְּ קֹלִים ֲאֶׁשר ִהִדיֲחָך ה' ֱאלֹקֶ וַֹוֲהֵׁשבָֹת ֶאל לְּ ָת בְּ ָׁשַמעְּ ָת ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך וְּ ַׁשבְּ -.. )ל, אוֹיָך ָׁשָלה. וְּ

 ב(

ִטיָחה ת 19פרשת התשובה יכולה להתפרש כהבטחה, כמו שכתב הרמב"ם ָבר ִהבְּ ָרֵאל וָֹרה ֶׁשמוֹוכְּ ף ִישְּ

סוַֹלֲעש ׁשוָבה בְּ ָאִלין ֶׁשֶםֱאַמר וֹת תְּ גף ָגלוָתן וִמָטד ֵהן ִנגְּ ָבִרים' וְּ ָהָיה ִכי ָיבֹאו ָעֶליָך ָךל ַהדְּ ָת ַעד ה' וֹוְּ ַׁשבְּ ' 'וְּ

ג ָׁשב ה' ֱאלֶֹקיָך' וְּ ָיׁשוב ֵמֶחטְּ וֱֹאלֶֹקיָך' 'וְּ ׁשוָבה וְּ ֶׁשַטֲעֶשה תְּ ַחָטב  וֹא'. לרמב"ם אין ציווי לעשות תשובה אלא 'ךְּ

ַוד ִהתְּ ֵני ָהאֵ וֹלְּ  .20ל ָברוךְּ הוא'-ת ִלפְּ

ָך ַהט 21הרמב"ן על הפסוק מאידך ַצוְּ ָוה ַהזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי מְּ על כל התורה כולה'. 'ם מפרש וִֹךי ַהִלצְּ

' הזאתהמצוה אשר אנכי מצוך היום' אבל 'המצוה  'כל 22]וחוזר בו, ומפרש[ 'והנכון כי על כל התורה יאמר

שיצוה אותנו לעשות כן ונאמרה  מצוההנזכרת כי 'והשבות אל לבבך' 'ושבת עד ה' אלקיך'  תשובהעל ה

ָת' הם לשון  בלשון הבינוני לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כן. וכן המלבי"ם פירש ש'והשבות' 'וַׁשבְּ

 הבטחה שזה אכן יהיה. וגםצווי, 

כשאנו עושים תשובה, אנו בוחרים בעצמנו לקיים את מצוות ה', ובד בבד נהיינו חלק של הבטחת ה' 

שעם ישראל יחזור בתשובה.  אף שהשכל האנושי לא יכול להבין דבר זה לאישורו, מכל מקום אמת הוא. 

מקום השי"ת בטוב או חלילה... ומכל בוחרים מחליטים מה לעשות,  אנחנויש לנו רגע ההווה בחיים, בו 

המעשים, רצונו יתברך נעשה על כל פנים, והוא פועל בעולמו גם דרך כל הוא עשה ועושה ויעשה ל

 לעשות תשובה. נבחרלנו שאנחנו  הבטיחהבחירה של בני אדם. הוא 

 ברגע קטן

ָת היא מצוה וגם הבטחה. החידוש של תשובה,  ַׁשבְּ דווקא במצוות תשובה מודגש ענין זה בפרשתנו. וְּ

שר על ידי חרטה אמתית כו' להפוך את מעשינו הרעים לטוב, כי המעשה עצמו וכל תוצאותיו שאפ

לדורות הם גזירת שמים. האחריות שהאדם נושא למעשיו כלפי שמים היא על הבחירה הרגעית הלא 

טובה. המתנה הנפלאה של תשובה עוקר למפרע את האשמה של הרגע ההוא, ועל השאר הרבש"ע 

                                                             
 ה.  ,הל' תשובה ז 19
 .א ,שם א 20
 .יא ,ל 21
 .א ,' עקב חרפ 22
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וקח אחריות. הרי הוא עשה את זה.  ואולי זה מרומז, והוא עומק הנחמה ]מלשון ברחמיו כביכול ל

ִתי[ בפסוק .  23ִנַחמְּ ֵצךְּ דִֹלים ֲאַקבְּ ַרֲחִמים גְּ ִתיךְּ ובְּ ֶרַגע ָקטֹן ֲעַזבְּ  בְּ

ָך ִמָךל ָהַעִלים )ל ג( חז"ל ורש"י מ ִקֶבצְּ ָׁשב וְּ ִרֲחֶמָך וְּ ָך וְּ בותְּ ָׁשב הֹ' ֱאלֶֹקיָך ֶאת ׁשְּ ָך מלשון וְּ בותְּ בינים ׁשְּ

ָׁשב' בלשון פועל פשוט, לא יוצא. 'ואתנו ישוב נדחים קובץ, והשיב ]ישיב[ לא נאמר כי אם  ֶׁשִבי. וכתוב 'וְּ

 ושב וקבץ.' כביכול השי"ת יחזור אתנו מהגלות, שכינתו בגלות אתנו.

 מי עושה תשובה?

ָך מלשון תשובה ]ִׁשיָבה לא שביי בותְּ ה, שבות לא שִבית[ ו'את' כ'ִעם'. השי"ת אבל המלבי"ם מפרש ׁשְּ

ָאׁשוָבה ֲאֵליֶכם -יעשה תשובה ביחד עם התשובה שלנו  .  כביכול גם הוא עושה תשובה. 24ׁשובו ֵאַלי וְּ

אנו עושים תשובה, הוא 'לוקח  אםהרי הוא ברא את כל המערכת, נתן לנו את הבחירה ואת היצר הרע. 

 ומר 'אני האשם'. אחריות' ו'עושה תשובה' כנגדנו, כא

ָך שהשי"ת הוא יעשה את התשובה שלך. אתה חושב בותְּ ָׁשב הֹ' ֱאלֶֹקיָך ֶאת ׁשְּ  אולי יש לפרש עוד וְּ

עושה תשובה? ומי קרא לך חודש שלם לחזור אליו? ומי קורא אלינו יום יום בבת קול, הנשמעת  אתהש

אה, וגם כח ורצון, לתשובה?  ועם בתוך נשמותינו= שובו בנים שובבים? ומי נותן לך את המתנה הנפל

 כל זה הוא מחשיב את התשובה לזכותך...הרי היה לך בחירה, ובחרת לחזור אליו. 

 שבת! כתיבה וחתימה טובה!א גוטן  

 הרב שמואל נוסבוים

 

 shmunussbaum@gmail.com  נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

  

                                                             
 הפטרת כי תצא, ישעיה נד ח 23
 הפטרת שבת הגדול, מלאכי ג ז 24

mailto:shmunussbaum@gmail.com
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 מדורים נוספים

 איבעית אימא

 נושא ב'דף היומי' מזוית נוספת

 

 תביעות ממוניות הדדיות -שנים אוחזין בטלית 
"שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה , זה אומר כולה שלי וזה אומר  

זה אומר  כולה שלי, זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו.

ו בה כולה שלי וזה אומר חציה שלי זה ישבע שאין לו בה פחות משלושה חלקים וזה ישבע שאין ל

 )משנה פ"א מ"א(  "ה נוטל שלשה חלקים וזה נוטל רביעפחות מרביע ז

השבוע התחילו בכל תפוצות ישראל בלימוד מסכת 'בבא מציעא' ב'תלמוד בבלי' במסגרת לימוד ה'דף 

היומי'. מסכת 'בבא מציעא' עוסקת בענייני ממון שבין אדם לחבירו, מה שלא מחמת היזק או גניבה, כי 

וחים וספיקות ממוניות. וכלשון המאירי בריש מסכתין= "והשער השני לבאר הדינין אם דיונים ויכ

בתביעות הבאות דרך טענה מאדם לחברו שלא מצד היזק אלא מחמת טענות אחרות כעניין המחלוקת 

 במציאה ובפקדון והקניינים וההלוואות ודרכי השאלה והשכירות והקבלנות"..

 החובה להכריע

ן בין דיני ממונות לדיני 'איסור והיתר' כבשר בחלב, נדה וכו'.  ב'איסור והיתר', הבדל חד ביותר יש בי

ואך לעתים רחוקות -בכל ספק שמתעורר יש את האופציה להחמיר מחמת אי ודאות או אי הכרעה,  

שייך שזה חומרא דאתי לדי קולא, שאם נחמיר באופן מסויים יצא מזה קולא לצד אחר, שאז חייבים 

 עת הדין.לדעת את הכר

מה שאין כן ב'דיני ממונות' הלא לא שייך צד קולא וחומרא. שניים הטוענים על חפץ שהוא שלהם, 

מחייבים אותנו להזדקק לבירור הדין ולחותכו בצורה הטובה ביותר שיש, בלא שיהיה שייך שום צד של 

'יהא מונח עד  חוסר הכרעה. אמנם גם בדיני ממונות מצינו הכרעות של חוסר הכרעה כגון הדין של

שיבא אליהו' או 'כל דאלים גבר', שאכן מהוים חוסר הכרעה, אך ודאי שמדובר באופציה גרועה מאד 

 שאין בה כדי להוציא את הצדק לאור, ולהביא את הספק להכרעה.   

זו הסיבה בגינה חושן משפט הוא המקצוע הקשה ביותר ששייך, הצורך להכריע במקרים הכי קשים, 

תמיד לא ימלט כי יהא בה חסרון לצד אחד, וכלשון המאירי )בסנהדרין ד=( < "בדיני הכרעה שתמיד 

 ממונות על כרחך יש בה הכרעה, שהרי כל דין ודין יש בו זכות אם לתובע אם לנתבע"
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 "זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה"

אתיה, זה אומר כולה שלי זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצ שנים אוחזין בטלית"במשנה שנינו 

 זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו"וזה אומר כולה שלי, 

כמה פירושים מצינו לביאור הכפילות של אני מצאתיה, ולאחריה הפיסקא הנוספת של כולה שלי 

 שלו.שלכאורה מיותרת כיון שהטענות מוכיחות מתוך עצמן כי טענתו שכולה 

בפירוש הראשון מבארת הגמרא כי כוונת המשנה לדוגמא אחת של שני אנשים הטוענים כל אחד כי 

הוא המוצא הבלעדי של החפץ ועל כן היא שייכת אליו, והטעם לכפילות הלשון הוא כדי לחדש לנו בכל 

 הש"ס כי לשון מציאה הוא הגבהה וזכיה ולא די בראיה בעלמא.

ירושה השני המשנה מקבלת פירוש חדש לחלוטין ולמסקנת הגמרא הגמרא דוחה פירוש זה, ולפ

 מדובר בשני מקרים שונים זה מזה לחלוטין, וכך הוא פירושה של המשנה< 

 בשנים האוחזין בטלית ישנם שני דוגמאות שצריך לדון בהם<

 כאשר טענותיהם שמצאוה, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה.  מקרה א.

 טענותיהם שקנאוה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. כאשר מקרה ב.

 הדין בשני המקרים האלו שישבעו כל אחד על חציה ויחלוקו.

הטעם לפירוט שני הדוגמאות ולא היה די באחד מהם, מבואר בגמרא כי בכל ציור יש סיבה אחרת 

 בשבועה. שאדם יתיר לעצמו לשקר, ומחמת כן השביעוהו חז"ל, שבאופן זה ימנע מלשקר

 פירוש נוסף

פירוש נוסף מצינו על כפילות הדברים במשנה, המובא ב'הערות' להרב אלישיב זצוק"ל המביא 

 מאחרונים, כי המשנה בנויה מכותרת ומפירוט הדברים, וכך הוא כוונת המשנה<

 שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה. 

וזה אומר כולה שלי. אזי הדין הוא= זה ישבע שאין לו בה פחות  אם טוענים= זה אומר כולה שלי

מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחחציה ויחולקו. ואם טוענים= זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה 

אזי הדין הוא< האומר כולה שלי ישבע שאין לו בה פחות משלשה חלקים והאומר חציה שלי ישבע שלי. 

 25ע וכו'שאין לו בה פחות מרבי

 שבת שלום ומבורך! כתיבה וחתימה טובה!

 gmail.com@6813211לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ 

                                                             
רא. יעויי"ש שמביא מראשונים, כי כל עוד הפירוש במשנה אינו סותר לפסק ההלכה שבגמרא, ניתן לפרש את המשנה באופנים נוספים על מה שפורש בגמ 25

 רוש החומש דשבעים פנים לתורה.וכמו שמצינו בפי

mailto:6813211@gmail.com
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 קרסים
 מאמר שלישי  – הכל לאדון החיבור

 

 חיבור  -התפילה 
 -בעת התפילה  -"צריך האדם שיסתכל ויתבונן היטב שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו 

ונושא ונותן עמו, אף על פי שאין עינו של אדם רואהו, וכמו שאמר התנא "וכשאתה מתפלל, דע לפני מי 

 אתה מתפלל" )ברכות כח=(  

ין החוש עוזר לזה כלל. אמנם ותראה כי זה הוא היותר קשה שיצטייר בלב האדם ציור אמיתי יען א

מי שהוא בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת לב יוכל לקבוע בלבו אמיתת הדבר איך הוא בא ונושא 

ונותן ממש איתו יתברך, ולפניו הוא מתחנן, ומאתו הוא מבקש, והוא יתברך שמו מאזין ומקשיב לדבריו, 

 מסילת ישרים פרק יט( כאשר ידבר איש אל רעהו, ורעהו מקשיב ושומע אליו" )

על פעולת התפילה ניתן להמליץ את דברי בעל ספר החינוך במצוה ט"ז שכותב< "כי האדם נפעל לפי 

פעולותיו ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו אשר הוא עושה, אם טוב ואם רע,ואפילו רשע גמור 

לותו ועסקו בהתמדה בתורה בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתד

 ובמצוות, מיד ינטה אל הטוב, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות."

התפילה היא מציאות של דיבור שיחה וקשר עם אדון הכל, ככל שמשקיעים יותר בעבודת התפילה 

ולפחות בכוונה הפשוטה של פירוש המילות, הלב ממילא מעכל את מציאות העמידה לפני הרבש"ע, 

 חוש לא עוזר לזה כלל.אפילו שה

הימים הנוראים הם ימי התקרבות לרבש"ע, ימים שעליהם נאמר 'דרשו השם בהמצאו קראוהו 

בהיותו קרוב'.  הרבש"ע קרוב אלינו יותר מתמיד, ועל כן עבודת התפילה היא הנדבך המרכזי בימים 

ההרגשה הקדושה  אלו בהם אנו מחפשים את קרבת האלוקים, ואין כמו התפילה המסוגלת להשפיע על

 הלזו.

 תמידי ורציף קשר

הקשר אינו מתבטא רק בתפילה הארוכה בבית הכנסת כי אם בכל מהלך יומנו, ובימים אלו ימי 

ההתקרבות לרבש"ע, זה הזמן גם לחזק את הקשר הרציף שלנו עם הרבש"ע שבכל השנה איננו שמים 

 דעתנו לכך.

 ר רציף וממושך עם האלוקים.בהתבוננות קלה נראה כי כל מהלך יומנו רצוף בקש
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 קשר של הודאה, בקשה, ותלות נמשכת, שלא נפסקת לעולם. 

דומה הדבר להבדיל אלפי הבדלות לאם ובנה הקטן אשר כל חייו של התינוק הוא סביב אמו, הוא קם 

בבוקר ומבקש מים, רוצה לצאת ממיטתו ומבקש עזרתה, וכך בכל מהלך היום הוא מבקש אוכל, מים, 

כו', והוא כולו תלוי באמו, ולאידך על כל דבר הוא אומר תודה לאמו שטורחת בשבילו כל משחקים ו

הזמן, וכיוצא בדבר כאשר הוא רואה משהו מעניין, מיד הוא מיסב את תשומת לב אמו, וכל התפעלות 

 שיש לו בלבו מיד משתף את אמו.

מן כל צרכינו וסיפוקנו אך אף אנו כגמול עלי אמו, תלויים באלוקי השמים והארץ, אבינו אב הרח

 ממנו, קמים בבוקר ומודים על נשמתינו. 

וכך על כל תנועה ותנועה מודים אנו, מודים על נקיון הגוף, מודים על יכולת העמידה, על 

 המלבושים, על ההליכה, ועל היקיצה וכו' וכו' בתפילה אנו מודים ומבקשים עלינו ועל כל כלל ישראל.

 .ן לפני אדון כל לשנה טובה ומבורכתשיתקבלו תפילותינו לרצו

 

  הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה!מתוך ספר שי"ל בע"ה,  gmail.com@6813211 לתגובות: הרב א.ל.
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 חינוך

 בפרשה חינוך
 פרשת נצבים

 

 לנו ולבנינו עד עולם
ֶכם וַֹאֶתם ִנָצִבים ַהט ֵני ה' ֱאלֵֹקיֶכםם ֺךכְּ  )כט, ט( ִלפְּ

ָך ַהט ַמַען ָהִקים אֹתְּ הוא  וֹם לוֹבחרדת קודש, ניצב עם ישראל כולו מול רבון כל העולמים, לְּ ָעם וְּ לְּ

ָך ֵלאלִֹקים. בזוהר הק' נאמר 'ַאֶתם ִנָצִבים  ֶיה כְּ זה ראש השנה'. כל באי עולם, ביחד ולחוד,  – םוַֹהטִיהְּ

ָך ַהט ניצבים למשפט. ר"ה ַמַען ָהִקים אֹתְּ ָעם  וֹם לוֹהוא מעין 'חידוש חוזה' לְּ ָך ֵלאלִֹקים. -לְּ ֶיה כְּ הוא ִיהְּ  וְּ

המתבונן בסדר העמידה ורשימת הניצבים, יבחין כי הבנים עומדים בסמיכות לאבותיהם, ָראֵׁשיֶכם 

ֶכם ָרֵאל, ַטפְּ ֵריֶכם, ךֹל ִאיׁש ִישְּ ׁשֹטְּ ֵניֶכם וְּ ֵטיֶכם, ִזקְּ ֶקֶרב ַמֲחֶניָך. להורות בא.ִׁשבְּ ָך ֲאֶׁשר בְּ ֵגרְּ ֵׁשיֶכם, וְּ בראש  , נְּ

. חיבור מקום הבנים הוא לצד אבותיהםהשנה, ימי הרחמים והסליחות, ובהמשך בכל ירח האיתנים, 

ִעת ת קודש יוצק אבן פינה להתפתחות הבן וזקיפת קומתו הרוחנית. הכרת מנהגי המשפחה, וֹהאב לבנו בְּ

ִוים את המשך שושלת הדורות. שושלת זו מחושלת באמצעות רגש, וֹונים ייחודים, בכך טנוסחאות וניג

 ואין רגש כמו במועדים טובים, ֶׁשָחַלק לנו ה' באהבתו.

 הקשר העמוק בין אב לבנו –עקידת יצחק 

 . תפילות ר"ה, דיניו ומנהגיו, סובבים סביב האירוע המכונן בו אברהם אבינו מוכןזכות אבות לא תמה

 למסור את בנו יחידו כליל לה'. יש לעיין, למה לא נקרא האירוע 'הקרבת יצחק' או 'העלאת יצחק', למה

 הג"ר יוסף סלנטבין כל הפעולות שבוצעו שם בהר המוריה. מבאר  בודדתיצחק' על שם פעולה עקידת '

ב'עקידה' "אמר פרק לא, העוסק כולו  בפרקי דרבי אליעזרזצ"ל, מנקיי הדעת בירושלים, עפ"י האמור 

ֵרִני, וקשור שתי ידי ושתי רגלי בשביל פשיעותא שלא אפגע בך ללא וֹיצחק לאברהם אביו, אבי! ק ׁשְּ

ֶאָלֵצא מחלל ַךֵבד ֶאת ָאִביָך"! על משקל מדרש זה כתב הפייטן יום ב' דר"ה לפני קדושה "וצוה  כוונה, וְּ

' עקידהמצות ַךֵבד לחללה". הרי שהקשירה, ה' יחיד יצחק לקשור ידיו ורגליו לרגלה, שלא יבעט באביו,

 !השם 'עקידה' מנציח את הקשר העמוק בין אב לבנוהיא בקשת יצחק, כי נזהר בכבוד אברהם אביו. 

על יעקב אבינו נאמר חוויות רוחניות משותפות.  אהבה נקשרת בין אב לבן, ובין בן לאב, באמצעות

ָרֵאל ָאַהב ֶאת י ִישְּ ֺקִנים הוא לֵסף ִמָךל בָ וֹוְּ ֺקִנים "בר חכים" ופירש"י "כל וָֹניו ִךי ֶבן זְּ . אונקלוס מפרש ֶבן זְּ
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הזמנים, בתקופות החגים לומדים -מה שלמד ִמֵשם ָוֵעֶבר מסר לו". לימוד משותף יצר אהבה! דווקא בבין

בספרי מנהג ודעת.  יחד לימודים מיוחדים מחוץ ל"חובת התלמוד תורה". הלכות, סוגיות 'חגיגיות', ועיון

ללימוד שאינו בשגרה יש טעם ערב ומשובח. לא אשכח מראה הוד שראיתי, סב לומד עם נכדיו הילדים 

ביו"ט ראשון של פסח, בפרק עשירי דמנחות, פרק 'רבי ישמעאל', העוסק בקרבן העומר. אילו זכינו היו 

'צוותא' זו נחקקת לעד. ההליכה קוצרים באותו ערב עומר שעורים למקדש, ועתה נשלמה פרים שפתינו. 

בערב 'יום קדוש' בקדרותא  יחדלסליחות בדומיה, כשנקישות הלב נשמעות בחשכה. ההשכמה  יחד

אחר ד' מינים מהודרים. אפיית מצות, תשליך,  יחדדצפרא למנהג כפרות כוותיקין. החיפוש והתיור 

יות התפילין. הללו צובעים את נפש נסיעת ל"ג בעומר, והבאת הבן ל'בתים מאכער' לחזות ב'הכנסת פרש

זי"ע כותב באגרתו אוצר  רבינו ה'פני מנחם'הילד בצבעים עזים שרושמם ניכר עדי זקנה ושיבה. 

כי אז  -כד הוינא טליא  -מכתבים ח"ב מכתב ש"כ "בהתקרב חג הפסח הנני תמיד נזכר בפסח בגור 

..." לא זזה ידי מקרבתויותר, אך בפסח... הייתי מקורב ביותר לאאמו"ר זצ"ל, כי בכל השנה היה עסוק ב

ֺקִנים הוא ל ָדו, 'בר חכים'. במעשה העקידה וֹהרי מורשת של ִךי ֶבן זְּ כו... ַיחְּ , יחד נאמר שלש פעמים ַוֵטלְּ

 בשמחה, יחד ברגש, יחד באמונה, עד שנעשו חטיבה אחת.

עו לפני בשופר של איל  " )ר"ה טז(. ה' זוכר יצחק בן אברהם כדי שאזכור לכם עקידת"אמר הקב"ה, ִתקְּ

את הקפדתו של יצחק לכבד את אביו, את החינוך שהעניק אברהם לבנו מתוך אהבה, חינוך שעמד 

במבחן בשעה שיצחק, על אף שלא שמע בעצמו את ציווי ה', האמין וכיבד את דברי אביו. הוא שמח 

ם לעשות רצון קונם. ָבֵרךְּ את הנערים לקיים רצון בלבב שלם! רבש"ע! זכנו לגדל בנים מאירים ושמחי

  ויקרא בהם שמי! שנה טובה ומתוקה!

 בהצלחה בעבודת הקודש!

 , יחיאל מיכל מונדרוביץ'

 חבר ,מרצה ,מנהל ,מחנך

 

  123ymm@gmail.com מנהל ת"ת ב'גני תקוה', ומרצה חינוכי, יחיאל מיכל מונדרוביץתגובות: הרב ל
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 חידה

 חידת אספקלריא
ּה': 'ארץ זבת חלב ודבש'.פתרון   חידת כי תבא 'ִמּטּוב 

 

 השבח פעמים רבות

 מופיע בתורה

 כמספר האבות
 השבוע בסדרה

 שבח הארץ, ארץ זבת חלב ודבש, מופיע פעמים רבות בתורה, שלוש פעמים בפרשת כי תבא.

 
ר צור לציר בקוצני ְדבַּ  ב ִּ

 הופעת בכורה
[ בנבואת הסנה ]שיח קוצני[ ָוֵאֵרד 26השם למשה ]צור לצירמופיע לראשונה בתורה ]הופעת בכורה[ בדברי 

ילוֹ ִמיַּד ִמְצַרִים ּוְלַהֲעלֹתוֹ ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל   )שמות ג, ח(  ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש  ְלַהּצִ

 ובׂשו מוֹּ דבר בפי נביא
 למיוחדים לישיבה

ובדברים שה' שם אז בפי משה לומר לזקני ישראל, שהם כפי שפירש רש"י 'מיוחדים לישיבה', ככתוב לֵךְ ְוָאַסְפּתָ 
י ְוָהא   ַנֲעִני ְוַהִחּתִ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ]דילוג[ ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ י ְוַהִחוִּ ֶאת ִזְקֵני ִיש ְ ִרזִּ י מִֹרי ְוַהּפְ

 יז(-)שם, טז ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש  ְוַהְיבּוִסי ֶאל 

 
 קשירה בראשונה של פרשיות

י  ַנֲעִני ְוַהִחּתִ בפרשת קדש, הראשונה מפרשיות התפילין, אשר מצותן בקשירה, ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ה' ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ
ע ַלֲאבֹ  ּבַ ר ִנש ְ י ְוַהְיבוִּסי ֲאש ֶ מִֹרי ְוַהִחּוִ  )שם יג, ה( ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש  ֶתיךָ ָלֶתת ָלךְ ְוָהא 

 חמש בהגדרה
בפסוק זה מופיעות רק חמש מתוך שבע האומות, ומכאן למדו חז"ל שארצות הגרגשי והפריזי אינן בכלל ארץ 

 זבת חלב ודבש ]אינן בהגדרה[ ואין מביאים מהן ביכורים, כמבואר ברמב"ן.

טו   רָּ ְתחָּ  ובדיבור שבעקבותיו הִּ

תו ים לא ש ָּ יִּ  ֲעדָּ
רִ  י ְוַהּפְ מִֹרי ְוַהִחּתִ ַנֲעִני ָהא  י ֶאת ַהּכְ ּתִ י ְלָפֶניךָ ַמְלָאְך ְוֵגַרש ְ ַלְחּתִ י ובפרשת כי תשא, לאחר החטא, כתוב ְוש ָ י ַהִחּוִ זִּ

ה ֹעֶרף אַ  ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש  ְוַהְיבּוִסי,  י ַעם ְקש ֵ ךָ ּכִ ִקְרּבְ ֶלה ּבְ י לֹא ֶאע  ַמע ָהָעם ֶאת ּכִ ש ְ ֶרְך, ַוּיִ ּדָ ן ֲאֶכְלךָ ּבַ ה ּפֶ ּתָ
תוּ ִאיש  ֶעְדיֹו ָעָליו )שם לג, ב לוּ ְולֹא ש ָ ְתַאּבָ ָבר ָהָרע ַהזֶּה ַויִּ ד(, וכדברי הרמב"ן התאבלות זו היתה צער וחרטה -ַהּדָ

 27על החטא.

 

 בפסוק בו הבטיח המיוחד

 מיוחדת למיוחד
ת אָֹתּה בפרשת קדושים, בפסוק ָואַֹמר לָ  ה ָלֶכם ָלֶרש ֶ ֶנּנָ וּ ֶאת ַאְדָמָתם ַוֲאִני ֶאּתְ יְרש  ם ּתִ ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ֶכם ַאּתֶ

ים )ויקרא כ, כד(, אשר אותו פירש הרמב"ן )ויקרא יח, כה(  ּוְדָבש   י ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ ְלּתִ ר ִהְבּדַ לֵֹקיֶכם ֲאש ֶ ֲאִני ה' א 
ה  –ַוֲאִני  ֶנּנָ  .28לעם המיוחד –ת הארץ המיוחדת ָלֶכם א –השם המיוחד ֶאּתְ

                                                             
ָחז ֲאִבי ח 26 ֵבַע ךְּ ִצירֶזה. ִצָוה וֹלשון נפוצה של הקליר, כגון, צוַרת ַמטְּ  ֵךן ֵתת ַמַתן ֶזה )פיוט לפרשת שקלים( צור לְּ
קראם 'עמך' או 'העם', וציום שכן יעשו הרמב"ן )לג, א( מבאר שלאחר הצער והחרטה שב ה' לקרוא להם בדרך רחמים בשמם החביב 'בני ישראל', ולא כפי ש 27

 תמיד. עיין היטב בדבריו הקדושים.  
 עיין רבינו בחיי המבהיר שזו כוונת הרמב"ן. 28
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ה ב ָּ  ובדברי מוציאי ד ִּ
נוּ ְוַגם  ַלְחּתָ ר ש ְ אנוּ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש ֶ רוּ לוֹ ַויֹּאְמרוּ ּבָ ִהוא  ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש  בדברי המרגלים, מוציאי דבת הארץ, ַוְיַסּפְ

ְרָיּה )במדבר יג, כז(  ְוֶזה ּפִ

ה    ושני מבשרי טו בָּ
נוּ ה' ְוֵהִביא אָֹתנוּ ֶאל ָהָאֶרץ ובדברי יהושע ו כלב, מבשרי טּוב הארץ באמרם טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד, ִאם ָחֵפץ ּבָ

ר ִהוא   ח(-)שם יד, ז ָזַבת ָחָלב ּוְדָבשַהזֹּאת וְּנָתָנּה ָלנוּ ֶאֶרץ ֲאש ֶ

 
ים צ ִּ  נקטו בו בחוצפתם נִּ

חַּ ארץ העריצים ֵּ ב   ְלשַּ
ים ִעְבִרים  ֵני ֲאָנש ִ יםדתן ואבירם, הנקראים בהופעתם הראשונה בתורה ש ְ , )שמות ב, יג( נקטו בחוצפתם ִנּצִ

ִליָתנוּ  י ֶהע  ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב בשבח ארץ ישראל, 'ארץ זבת חלב ודבש', כתיאור לארץ מצרים באמרם ַהְמַעט ּכִ
ר )במדבר טז, י ּוְדַבש   ְדּבָ ּמִ  ג(ַלֲהִמיֵתנוּ ּבַ

נו   יאֹּתָּ  ובאמרם לא ֲהבִּ
 למקום שהבטחתנו

ֶדה ָוָכֶרם )שם, יד( ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש  ושוב, באמרם ַאף לֹא ֶאל  ן ָלנוּ ַנֲחַלת ש ָ ּתֶ  ֲהִביֹאָתנוּ ַוּתִ

 

 לפני אחרון ראשוני ריצויי תרועה
 בכסה ליום חגנו

 -האחרון במלכויות ]ראשוני ריצויי תרועה הפסוק  -בפסוק בתורה שלפני 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד' 
ר  -[ הנאמרים בראש השנה 29מלכויות זכרונות ושופרות ר ִייַטב ְלךָ ַוֲאש ֶ ֹות ֲאש ֶ ַמְרּתָ ַלֲעש  ָרֵאל ְוש ָ ַמְעּתָ ִיש ְ כתוב ְוש ָ

לֵֹקי ֲאֹבֶתיךָ ָלךְ  ר ה' א  ּבֶ ר ּדִ ֲאש ֶ ְרּבּון ְמאֹד ּכַ  רים ו, ג()דב ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש   ּתִ

ת מאה כוֹּ רָּ  ובקץ בפתיחתה ב ְ
 לפני שבחי ארצנו

ע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם  ּבַ ר ִנש ְ ֲאִריכוּ ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאש ֶ  ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש  הפסוק ּוְלַמַען ּתַ
לֶֹקי ָרֵאל ָמה ה' א  ה ִיש ְ ְך )שם י, יב( אשר עליו שנו )דברים יא, ט( הוא בסוף הפרשה הפותחת ְוַעּתָ ֵֹאל ֵמִעּמָ ךָ ש 

חכמינו, תניא, היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך 
ה 30שואל מעמך )מנחות מג:( ּמָ ה ָבא ש ָ ר ַאּתָ י ָהָאֶרץ ֲאש ֶ . הפסוקים הבאים עוסקים בשבחי ארץ ישראל, ּכִ

ּה לֹא ּתָ ַגן ַהיָָּרק, ְוָהָארֶ  ְלִרש ְ ִקיָת ְבַרְגְלךָ ּכְ ְזַרע ֶאת ַזְרֲעךָ ְוִהש ְ ר ּתִ ם ֲאש ֶ ָ ר ְיָצאֶתם ִמש ּ ר ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא ֲאש ֶ ץ ֲאש ֶ
לֹקֶ  ר ה' א  ִים, ֶאֶרץ ֲאש ֶ ה ּמָ ּתֶ ש ְ ַמִים ּתִ ָ ּה ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקֹעת ִלְמַטר ַהש ּ ּתָ ה ְלִרש ְ ּמָ ם ֹעְבִרים ש ָ ִמיד ַאּתֶ יךָ ּדֵֹרש  אָֹתּה ּתָ

ָנה )שם יא, י ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ש ָ ָ ית ַהש ּ ּה ֵמֵרש ִ לֶֹקיךָ ּבָ  יב(-ֵעיֵני ה' א 

 

 בפי קורא בקול ומודה
 אך לא בליל הסדר

על ידי המביא ביכורים, אך לא מהפסוקים הנדרשים  31בפרשת כי תבא, בפסוקי ההודאה הנקראים בקול רם
ן ָלנוּ ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת בהגדה של פסח, ַוְיבִ  ּתֶ קֹום ַהזֶּה ַוּיִ  )כו, ט(  ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש  ֵאנוּ ֶאל ַהּמָ

ה ד ֶּ ְתוַּ  וסיום דברי מִּ
ר ָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאש ֶ ךָ ֶאת ִיש ְ ַמִים ּוָבֵרךְ ֶאת ַעּמְ ָ ךָ ִמן ַהש ּ עֹון ָקְדש ְ ִקיָפה ִמּמְ ה  סיום וידוי מעשרות, ַהש ְ ָלנוּ ָנַתּתָ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינוּ  ּבַ ר ִנש ְ ֲאש ֶ  )שם, טו(, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש  ּכַ

 שעשה הכל בסדר
ִית ְוַגם  י ַהּקֶֹדש  ִמן ַהּבַ ַעְרּתִ הנאמר ע"י מי שהפריש ונתן את כל המתנות לפי הסדר, כדברי רש"י על הכתוב ּבִ

תֹום ְוָלַאְלָמָנה כְּ  יו ַלּלִֵוי ְוַלּגֵר ַלּיָ יָתִני )שם, יג( ככל מצותך ְנַתּתִ ר ִצּוִ נתתים כסדרן ולא הקדמתי  -ָכל ִמְצָוְתךָ ֲאש ֶ
 תרומה לבכורים ולא מעשר לתרומה ולא שני לראשון.

 

                                                             
רוָעה )תהילים פט, טז( יודעי תרועה  29 ֵעי תְּ ֵרי ָהָעם יֹדְּ שמסדרים עליה  בתרועהאת בוראם בראש השנה  לרצותשיודעין  -על פי דברי רש"י על הפסוק ַאׁשְּ

 .מלכיות זכרונות ושופרות
 קרי ביה מאה. -ופרש"י, מה ה' אלהיך וגו'  30
ָת )דברים כו, ה( וענית  31 ָאַמרְּ ָעִניָת וְּ  לשון הרמת קול. -רש"י על הפסוק וְּ
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 האם ביאתך אליה בשכר המצוה
לֶֹקיךָ  ר ה' א  ן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש ֶ ְרּדֵ ַעְברוּ ֶאת ַהיַּ ר ּתַ יֹּום ֲאש ֶ ֹנֵתן ָלךְ ַוֲהֵקֹמָת ְלךָ ֲאָבִנים  ועדיין בפרשת כי תבא, ְוָהָיה ּבַ

ָעְבֶרךָ  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ּבְ ל ּדִ יד, ְוָכַתְבּתָ ֲעֵליֶהן ֶאת ּכָ ִ ש ּ ְדּתָ ֹאָתם ּבַ דֹלֹות ְוש ַ ר ה'  ְלַמַעןּגְ ֹבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש ֶ ר ּתָ ֲאש ֶ
לֶֹקיךָ ֹנֵתן ְלךָ  ר ה' ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש  א  ּבֶ ר ּדִ ֲאש ֶ לֵֹקי ֲאֹבֶתיךָ ָלְך. ּכַ  א 
נאמרו מספר פירושים: האבן עזרא מפרש, כי השם יעזרך ]בביאתך אל הארץ[ אם החילות  ְלַמַעןבפשר תיבת 

 לשמור מצוותיו.

 או שמא למען התורה הכתובה
הרמב"ן בפירושו הראשון מפרש שלעתים תיבת 'למען' לא תבוא לפני המטרה אלא לפני האמצעי, כמו ְלַמַען 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים )דברים ה, ידָינ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ מֹוָך, ְוָזַכְרּתָ ּכִ ךָ ַוֲאָמְתךָ ּכָ טו(, וכאן הפירוש הוא, שתכתוב על -ּוַח ַעְבּדְ
האבנים כל דברי התורה הזאת בעברך בירדן מיד, למען אשר באת אל הארץ, כי בעבור התורה באת שמה. 

 היינו, המטרה היא 'כל דברי התורה'. 

 או כתיבה למען כיבוש והורשה
בפירושו השני הרמב"ן מפרש שכתיבת התורה היא להיות לך לזכרון, למען אשר תבוא אל הארץ ותכבוש אותה 
ותירש את כל העמים ההם, בהיותך זוכר התורה ושומר כל מצותיה. היינו שהמטרה היא אכן למען אשר תבוא 

 ת כיבוש הארץ והורשת יושביה ככתוב בתורה.אל הארץ, כתיבת התורה היא כדי שתקיימו את מצו

 או כריתה בכוח התורה הקדושה
רבינו בחיי מפרש למען אשר תבוא אל הארץ, למען אשר תוכל לבוא, כלומר מה שאני מצוה לך לכתוב עליהן 

 כל התורה למען שיהיה לך כוח לבוא אל הארץ, כי כוח התורה יכרית האויבים אשר בארץ וינחילנה לנו.

 

ה   ימָּ ה  ְוׂשִּ דָּ מ ְ ְתבו הָּ לַּ  כ ִּ
ה  ְתבוּ בפרשת וילך כתוב ְוַעּתָ יָרה ַהזֹּאת  ּכִ ִ ָדּה ָלֶכם ֶאת ַהש ּ ָרֵאל  ְוַלּמְ ֵני ִיש ְ יָמּה ֶאת ּבְ י  ש ִ ְהֶיה ּלִ ִפיֶהם ְלַמַען ּתִ ּבְ

ר נִ  י ֲאִביֶאּנוּ ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאש ֶ ָרֵאל, ּכִ ְבֵני ִיש ְ יָרה ַהזֹּאת ְלֵעד ּבִ ִ י ַלֲאֹבָתיו ַהש ּ ְעּתִ ּבַ ן  ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש  ש ְ ַבע ְוָדש ֵ ְוָאַכל ְוש ָ
ִריִתי. לִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעָבדוּם ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר ֶאת ּבְ  ּוָפָנה ֶאל א 

 קיימת בגין השבח סכנת נהמה
פה של בשר, מתוך קופה של תבן אלא מתוך קו נוהםאיתא בגמרא )ברכות לב.( אמרי דבי רבי ינאי אין ארי 

אמר רבי אושעיא משל לאדם שהיתה לו פרה כחושה ובעלת אברים האכילה כרשינין והיתה מבעטת בו, אמר 
ן ּוָפָנה, ַבע ְוָדש ֵ  לה, מי גרם ליך שתהא מבעטת בי אלא כרשינין שהאכלתיך ]דילוג[ רבנן אמרי מהכא, ְוָאַכל ְוש ָ

 אם תולדת ואכלת ושבעת

 חלילה לא תהיה וברכת
ֵבאנה לידי אם במ ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ קום אשר אכילתך ושביעתך ּתָ ר  ְוָאַכְלּתָ ְוש ָ לֶֹקיךָ ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאש ֶ ֶאת ה' א 

ֵבאנה חלילה לידי ן ָנַתן ָלְך, הן ּתָ ַבע ְוָדש ֵ  .ְוָאַכל ְוש ָ
 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים
 shachal@okmail.co.il 
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 סיפורים

 מאורי אור
 מהרא"ל צינץ –גאון מפלוצק ה

 
 רבי אריה לייב צינץ )'רבי לייבוש חריף'( –"הגאון מפלוצק" 

 ימי חורפו של העילוי החריף

שנת לידתו של רבינו היתה בקירוב לשנת תקכ"ח, עריסתו עמדה בפינטשוב בבית 

אביו רבי משה אייבשיץ אחיינו של רבי יהונתן אייבשיץ המכונה בכתבי בנו 

 מהר"ם. רבינו לא זכה כמעט להכירו שכן נתייתם ממנו בגיל רך. 

של רבינו, נכדו של רבינו מציין בקונטרס "תפארת אריה" המוקדש לחקר תולדותיו 

היתה עיר של חכמים וסופרים ורבינו נתגדל על ברכיהם, ברם אין  32כי פינטשוב

ספק כי בכוחותיו הגדולים היה רבינו יותר בבחינת משפיע מאשר בבחינת מקבל, 

וכמי הנהר הגדול נהר פרת היו מעיינות תורתו עולים על גדותיהם ופרים ורבים 

 מאליהם.

מיו רחש רבינו חיבה יתירה לספרי דודו זקנו רבי מלבד זאת, כפי הידוע, משחר י

יהונתן אייבשיץ, והם היו לו למורי דרכו בלימוד התורה בדרך הפלפול והחריפות 

גג על גג, חיבתו של רבינו לתורתו של הדוד היתה כה עזה, עד שלימים כשמצא 

ין תכריך מכתבי ידו של רבי יהונתן הקדיש מזמנו היקר בכדי לנפותו מחידושים שא

 השכל הולמם אשר שלטו בהם ידי תלמידים שלא שימשו כל צורכם.

לאחר מכן הוציא רבינו את כתבים אלו לאור עולם בספר מכורך, תחת השם: "שר 

הארותיו שנקרא שמם בישראל: "מגן האלף" -האלף", ומסביב לו הציב את הערותיו

 הם אלו שיגינו על שר האלף מהמשיגים הקמים עליו להפריכו. —

אודות גדלותו התורתית של רבינו עוד בימי חורפו תעיד הערתו באחד מספריו,  על

 . 33שבעל הברוך טעם שאלו בילדותו קושיא רבתי דלית נגר ובר נגר דלפרקוה

בהיותו כבן י"ח שנה בלבד, גמלו כוחותיו בשדה ספר, הניבו ציץ ויגמלו שקדים, 

ביאורים על סדר הגפ"ת של חידושים ו -בדמות חיבור כביר בשם: "איילת אהבים" 

                                                             
בינו מאביו גדל אצל על אודות הסיבה שגרמה לשינוי השם מאייבשיץ לצינץ נשתברו קולמוסים, ההשערה המתקבלת ביותר על הדעת היא, שלאחר שנתייתם ר 32

 אחד מדודיו שנקרא בשם צינץ, ומכאן שמו וזכרו לדורות כמהרא"ל צינץ. 
עליל, הקושיה היתה= כיצד ניתן לחלל את השבת בכדי להעיד על קידוש החודש, והלא אם יזימו את העדים ויוכיחו באותות ובמופתים שהירח לא נראה ב 33

 הלוא לכאורה יש לקחת את אפשרות סבירה זו בחשבון ולהימנע מלכתחילה מלחלל את השבת לצורך כך?  יתברר למפרע שחללו הם את השבת על לא דבר,



©
 

 53עמ' 

מסכת כתובות. חיבור זה היווה את יריית הפתיחה לשורה ארוכה של חיבורים 

אז רבינו אוחז את קולמוס הכתיבה בידו -שהתפרשו על פני כיובל שנים, כמני

וממאן להיפרד ממנו עד ליום פטירתו. מוחו הפורה והיוצר לא שבת לרגע, ובכל 

 מסולאים, מפרי מה שתלמיד וותיק עתיד לחדש.עת ובכל שעה עלו בו חידושים 

בימים ההם מי שהיה חפץ להוריש את אוצרות אסמיו לנחלת הכלל ולהדפיס ספר, 

היה עליו לכתת רגליו ולהרחיק נדוד ברחבי הגלובוס עד למחוז בו קיים בית דפוס, 

ולהשתקע בו לפרק זמן שאורכו בלתי ידוע בכדי לפקח על המלאכה ולסקל את 

שיבושי דפוס, בשל כך חלפו שבע שנים מאז תום כתיבת הספר עד הספר מ

 שניתנה לרבינו ההזדמנות לנסוע לבית הדפוס שבפראג להדפיס את הספר.

פרק האיש מקדש במסכת חייו של רבינו נותר בצע"ג, אימתי בא רבינו בברית 

 הנישואין ומי היתה העזר כנגדו, ואך זאת ידוע כי אשת נעוריו נפטרה על פניו

 בשנותיו הצעירות והוא נישא לאחר מכן פעם נוספת בזיווג שני.

 שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד

כשעומדות היו רגליו בחוצות פראג לא היה קץ לאושרו של רבינו, ספרו החביב 

עליו כאישון בת עינו עתיד בקרוב לראות אור עולם. מיד עם בואו, שם פעמיו 

די שיעטר את הספר בהסכמתו המפוארת, ושם, לעבר ביתו של ה'נודע ביהודה' בכ

 כנהוג, השאיר את הספר בביתו של הגאון בכדי שיעיין בו ויחווה את דעתו עליו. 

הנודע ביהודה עלעל קמעא בספר ומיד זיהה כי גאון יוצא דופן לפניו. הוא המשיך 

לעיין בו בעונג רב, עד שלפתע חש שהחידושים הערבים מוכרים לו ממקום 

בתחילה אמר לעצמו כי אך מקרה הוא, ברם לאחר שעבר על חלק נכבד כלשהו. 

מהספר הבליחה במוחו ההארה שהילוך המחשבה ודרכי החידוש של הגאון 

הצעיר תואמים להפליא לדרך הלימוד שבספר ההפלאה, שזה מכבר ראה את 

מכבש הדפוס, הוא הבין מיד שאין כאן ח"ו "גניבה ספרותית", אלא שעל דרך 

 נפגשים". –עולם: "כשהולכים בדרך ישרה מימרת ה

לאחר ששקל הנודע ביהודה במאזני דעתו את הענין, קרא אליו את הגאון הצעיר 

ובישר לו, שחידושי תורתו יש להם על מה שיסמוכו, והאילן הצעיר יכול בשופי 

להתלות באילן הגדול, מרנא בעל ההפלאה, שנחשב היה כאחד מענקי התקופה, 

החסידים והן על המתנגדים. לאחר מכן יעץ לרבינו שימנע  המקובלים הן על

מלהדפיס את הספר, שכן יש בכך נתינת טעם לפגם ששני ספרים בעלי תוכן זהה 

יצאו לאור בדור אחד, ומה גם שישנם הולכי רכיל שימהרו להוציא לעז שכביכול 

 השיג רבינו את גבולו של בעל ההפלאה וקנה את חידושיו בשינוי בעלים.
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ינו קיבל עליו את הדין באהבה, ביודעו נאמנה שעל כגון דא נאמר: "כשם רב

שקבלתי שכר על הדרישה כך קבלתי שכר על הפרישה", וגמר בליבו להוציא את 

הספר במתכונת שונה, לאחר השמטת החידושים הדומים לספר ההפלאה ועריכת 

רך שאלה שינוי השם מ"אילת אהבים" ל"יעלת חן". תבנית הספר תהיה אפוא בד

ותשובה, רעיון שכבר קדמו לו בכך בעל התרומת הדשן ובעל השאגת אריה, שיצרו 

בספריהם שאלות שחידשו, בהכירם את הטבע האנושי, ששאלה מגרה את כוחות 

 .34החידוש והיצירה לצאת מהכח אל הפועל

אף שרבינו גנז את התוכנית המקורית, מכל מקום לאחר פטירתו יצא הספר לאור. 

 יהיה להשוות בינו להפלאה בכדי לאמת את הסיפור הבלתי רגיל. מעניין 

הספר "יעלת חן" יצא לאור פרק זמן לאחר מכן, כשבפתיחתו מתנוססים להם 

לתפארה הסכמותיהם הנלבבות של הגאונים המפורסמים רבי מרדכי בנעט ובעל 

האור חדש, אשר מקלסים אותו בכל מיני שירות ותשבחות החורגים מכל קנה 

ה מקובל, קושרים זרי תהילה לראשו של הגאון הצעיר שעומד הוא אך בשנת מיד

 העשרים וחמישה לחייו, ומכתירים אותו בכתרי המלאכים.

בראות הנודע ביהודה שהלוחות השניות אינן נופלות בערכן מלוחות ראשונות, 

התעצמה הערצתו לרבינו שבעתיים, ובהסכמה שכתב על ספר זה החדש, הוא 

עמים הכמוסים עמו החליט שלא לתת הסכמות כי אם לספרים של מספר כי מט

גדולי עולם משנים עברו המוהדרים מחדש, והוא מתבטא "אולם אדעתא דהאי 

נפש נדירה של -גברא רבה לא נדרתי, עברתי על רצוני לעשות רצונו", השתפכות

 הגאון אשר לא נשא פני איש ולא היתה דרכו לפזר שבחים לכל מאן דבעי.   

אז והלאה אגד רבינו את עצמו בעבותות אהבה לספר ההפלאה. כעין אסמכתא מ

לסיפור הנ"ל, יש למצוא במה שבהקדמה לספר "יעלת חן" מציין רבינו ברמיזה על 

התקרית המביכה, בספרו שבשלבי ההדפסה המוקדמים גילה שישנם עוד ספרים 

לפולים בגפ"ת על מסכת כתובות, ולכך נמלך בו ושינה את צביון הספר מספר פ

 לספר שו"ת, כשהשינוי הוא הן בתוכן והן בצורה.

בהקדמה שם, מעלה רבינו על נס את המביא לדפוס שנדבו רוחו והבינו מדעו לממן 

את הוצאות ההדפסה המרובות, הלא הוא הנגיד רבי איסר'ל ליסא מפראג, איש 

ה לו יד דגול מרבבה, אשר מלבד רוב עושרו אף היה איש נכבד ונשוא פנים שהי

ושם באותיות הקטנות, ואף הוזכר לשבח מספר פעמים בפיהם ובפי כתבם של 

 גדולי הדור דאז.

                                                             
ד בן המהר"ל מטעים את המשמעות הגלומה בסיפור יציאת מצריים בדרך שאלה ותשובה דייקא, שכך יחדרו הדברים "מן המורגש אל המושכל". רב דגול אח 34

י, שציטט לו את ימינו, המפורסם כגאון גדול ביצירת 'היכי תימצי'ים, מספר כי את ההשראה למבנה הייחודי של שיעוריו קיבל מהדרכת רבו רבי יחזקאל אברמסק
 דברי המהר"ל הללו ואמר לו= "כזה ראה וקדש".  
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השם המליצי והחינני "יעלת חן" מהווה בנין אב לכל הספרים של רבינו, שאצל 

כולם ללא יוצא מין הכלל חוט של חן והדר נסוך על סגנון הכתיבה הרהוט והזורם, 

ובתוספת של יופי נדיר השובה את הלב בקסמו אשר  כתיבה בסגנון הרבני המקובל

 .35בדברי תורה" –שפוך על חידושי תורה אמיתיים, מפרי ברכת "ויחונך 

 על כס הרבנות בפלוצק טשכנוב מאקוב ונשלסק

כמה שנים לאחר מכן נעשה רבינו לרבה של פלוצק, מאחר שזו הייתה תחנתו 

כ'פלוצקער גאון', חמישה הראשונה בעולם הרבנות בשל כך יצא טבעו בעולם 

עשר שנים שקטות ורגועות חלפו ביעף בהם רבינו ישב על כסא מלכותו בנחת 

ובבטחה ואף הרביץ תורה לתלמידים מובחרים, עד שבערך בשנת תק"ע כמה בעלי 

מדון נרגנים החליטו לשים את רבינו עדין הנפש לשק חבטותיהם, כשבאו מים עד 

 נדודים בידיו ולעבור לכהן כרבה של טשכנוב.נפש נאלץ רבינו ליטול את מקל ה

שם כפי הנראה, הייתה הפגישה הראשונית בין רבינו לתלמידו המובהק רבי 

אברהם לנדא מטשכנוב, גאון מאוים ואחד מגדולי מאורי החסידות בימיו, אותו 

תלמיד שמר לרבינו אמונים כל ימיו, ולימים כשרבינו כבר היה בעולם האמת, 

ידיו פגע בכבודו של אחד מצאצאי רבינו קיבל רבי אברמ'ל את כאשר אחד מתלמ

 הדברים בסערה וחרי אף ואיחל לו שייפול לשכרות, וכך הוה.

מסיבות שונות נטש רבינו את כסא הרבנות בטשכנוב ונסע לשנה תמימה לוורשא, 

שם פגש את העילוי המופלא רבי יצחק מאיר רוטנברג, מי שברבות הימים עתיד 

אדמורי"ם עדת גור ולבשם את עולם הספר התורני בספרו חידושי לכהן בכס ה

הרי"ם, כבר בשנות בחרותו גמלו כוחותיו, ומחמתו נתעוררה אצל אראלי הדור 

ההוא מעין קנאת סופרים, מי יזכה לקחת את העילוי תחת חסותו כבן טיפוחים. יש 

ראשית להניח כי לרבינו היתה השפעה על עיצוב דמותו של החידושי הרי"ם ב

 דרכו.

לאחר שנה בה שהה בוורשא עבר רבינו למאקוב, שם שימש כרב. כמה שנים חלפו 

עד שמחמת מעשה שהיה, בו לחם רבינו את מלחמת ה' בגיבורים כנגד הפרצה 

בחומות הדת ללא חת החלו תקיפי העיר להצר את צעדיו, סוף דבר, לא נותרה 

 וב לטובת נשלסק.בידו ברירה והוא נאלץ לפנות את כס הרבנות במאק

פרק זמן בלתי ידוע חלף, עד שתקפה על רבינו בקשתם המתחננת של בני מאקוב 

שישוב לפאר את כותל המזרח בעירם, באשר יצר המחלוקת כבר חדל מלרקד 

בתוכם. רבינו שב למאקוב בשנת תקפ"ב כשהוא אך בן חמישים וארבעה, כדרכם 

 מנוחה וייסורים של אהבה.של צדיקים כבר אז היו מאחוריו שנים של חוסר 

                                                             
 הרעיון הוא של רבי יחזקאל אברמסקי, אשר פירש כמין חומר בדרך זו את דברי המדרש= "ויחונך" בדברי תורה. 35
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שלוש שנים חלפו עד שרבינו שב לפלוצק עיר ביכורי רבנותו, לאחר שבני העיר 

ביקשו ממנו שישוב אל עירם, והוסיפו שבעלי המחלוקת כבר אינם עומדים במריים 

ויכול הוא לישב לבטח על כסאו, אם סבור היה רבינו, כי השנים בהם נגזר עליו 

ת הגיע אל המנוחה ואל הנחלה, הרי שחיש מהרה להיות נע ונד חלפו וכע

התבדתה מחשבתו, שוב קמו עליו זדים שגרמו לו בעל כורחו לעקור מושבו, והפעם 

 לפלך פראגה הסמוך לוורשא.

 רבינו ובעל ה"חמדת שלמה"

לאחר פרק זמן בו התגורר רבינו בפראגה, התעורר פולמוס עז מי יהיה זה שישב על 

נות וורשא, העיר רבתי עם אשר החומר האנושי שבה הכסא הרם והנישא של רב

מורכב מפסיפס נרחב של טיפוסים, סוחרים עשירים לצד מוכרי סידקית, תלמידי 

חכמים לצד פשוטי עם, כך שהעומד בראשם זקוק להיות בעל שיעור קומה גבוהה 

 ביותר, שמלבד גאונותו ניחן במכלול של תכונות וסגולות נפש בלתי שכיחות.

ם המרכזיים שעלו על השולחן היו שנים: רבינו, ובעל החמדת שלמה. שני המוצעי

האישים היו מהיושבים ראשונה במלכות התורה שבדור, ואנשי שלום המקובלים 

על כל החוגים והמגזרים ללא יוצא מן הכלל. מאחר שהיה זה ספק השקול הגדול 

ומבוהלים אל  ממידותיהם של אנשים מן השורה, שיגרו בני וורשא רצים שלוחים

 רבי עקיבא אייגר בפוזנא, בכדי יכריע את כף המאזניים לטובת אחד מן הצדדים.

רבי עקיבא אייגר הכריע לטובת בעל החמדת שלמה בהטעימו, ש"לענ"ד" שדוקא 

בשל היות רבינו אדם גדול שראשו בשמים, שקוע הוא כל כולו בכתיבת ספריו, 

ם הקטנים, החוברים מטבע הדברים ובשל כך יקשה עליו להכניס את ראשו לפכי

לרבנות עיר כמו וורשא, ולכך מוטב יעשו אם ימנו את בעל החמדת שלמה, אשר 

 לא הוציא מתחת ידיו יבול תורני כה עשיר כרבינו.

השלוחים חששו לומר לרבינו את תשובתו הנחרצת של גדול הדור, והתלבטו בינם 

אוזניהם השמועה, כי רבינו עצמו לבין עצמם כיצד עליהם לנהוג. בינתיים גונבה ל

סירב להצעה מאותו הטעם של רע"א, שכן הוא שקוע ראשו ורובו בכתיבת ספריו, 

וכן הוסיף לנמק את סירובו כי לאור ניסיון העבר, דומה שעל פי שורש נשמתו 

 ותכונות נפשו הוא מתאים יותר לשמש כראש ישיבה מאשר להיות רב בישראל.

וצות וורשא כי רבינו נתן את הסכמתו לשמש לאחר שהתפשטה השמועה בח

כראש ישיבה, לקחו עסקני וורשא את המשימה על עצמם והם דאגו בכל 

האמצעים שעמדו לרשותם שתינתן לרבינו האפשרות להגשים את השאיפה 

 המקננת בנפשו זה עידן ועידנים, לטפח בחורים צעירים ולהצמיח את דור העתיד.
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י התורה זה לצד זה מתוך כבוד הדדי, כשהחמדת מכאן ואילך, כיהנו שני גדול

שלמה משמש כאב"ד ורבינו כראש ישיבה ואין האחד משיג את גבולו של רעהו, 

גם חילוקי דעות עניינים שהתעוררו בנושאים שונים שלעל הפרק, לא פגמו כמלא 

 נימה בכבוד ההדדי והערכה שרחשו שני אריות התורה זה לזה.

 פוסק ודרשן בחדא מחתי

אונות של רבינו התרחבה על פני כל חלקי הפרד"ס ולא הצטמצמה לנגלה בלבד. הג

מלבד גאונותו בפלפולא דאורייתא אף היה פוסק גדול בארבעת חלקי שולחן ערוך, 

בדרך של דודו זקינו רבי יהונתן אייבשיץ ובעל ההפלאה, בפלפולים מחוטבים 

 על יסודות איתנים.לתפארה, שבנוסף ליופי האדריכלי שבהם הריהם מושתתים 

בייחוד היה גדול כוחו בהיתר עגונות, ובזה נודע שמו בשערים המצוינים בהלכה. 

במידת אהבת ישראל בה התברך במלא חופניים השתדל לסייע להם ככל אשר 

גבולות ההלכה מאפשרים, ומאחר שבאופן כללי הכלל של 'כוח דהיתרא עדיף' 

בכל כוחותיו למצוא סניפי היתר, ובפרט  היה נר לרגליו של רבינו, היה רבינו עמל

הדברים אמורים אימתי שמדאורייתא היא מותרת והנידון הוא אך על איסור 

 דרבנן.

מרתק במיוחד הוא סניף התר שמצא לעגונה אחת, מחלום)!( בחלום ראו את 

הנפטר כשהוא מוסר הדרכה מפורטת היכן נמצאת גופתו, רבינו כמובן לא ביסס 

ם, ואולם ראה בו תוספת סניף להיתר, רבינו מאריך בהרחבת את הפסק על החלו

הדיבור מדוע חלום זה הוא כבד משקל, ויש להתייחס אליו במלוא כובד הראש 

 כבהקיץ.

גאונותו של רבינו כבעל דרשן מן השורה הראשונה היתה הן ברעיונות המקוריים, 

לימודים והוצק והן בכושר ההבעה ואופן הרצאת הדברים, כשרבינו ניחן בלשון 

החן בשפתותיו הנוטפות מור, ואף הנמושות שבעם אהבו לשמוע את דבריו ומצאו 

 בהם נחת.

הגיעו הדברים עד בכדי, שרבינו באחת מדרשותיו הרעים על הציבור בקולו, על כי 

עולם הפוך ראה, שמחמת מה שדרשותיו ערבים עליהם כדבש וחלב באה על ידו 

את פרנסתם של המגידים, שכן הציבור שבע  תקלה שלא ברצונו, שהוא מקפח

מדרשותיו ואין ליבו פתוח לשמוע דרשנים נוספים. הוא כשלעצמו היה סבור, 

שכאשר ירתק את המון העם לבית הכנסת תהיה אוזניהם כרויות לשמוע דברי 

מוסר וחכמה והם ירוצו מאליהם לשמוע את דברי המגידים, ולא ידע רבינו 

א של דרשותיו היא בעיקר מצד ה'גברא' ולא מצד בענוותנותו כי המעליות

 ה'חפצא' של הדרשות.
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 איש אלוקים קדוש הוא

מלבד גדלותו של רבינו בתורה וגאונותו הנדירה אף נודע למשגב כעובד ה' בערגה 

וסילודין כחד מקמאי, הרבה אגדות עם וסיפורי מופת נכרכו לשמו, מהם היו 

גם האגדות שעליהם ניתן לומר בשופי ונבראו ומהם שלא היו ולא נבראו, ברם 

להד"ם, משקפים את מעמדו של רבינו בקרב בני דורו כאחד השרפים החשודים על 

 רוח הקודש ואף על למעלה בקודש...

לא נמנה כרוכלא ונלקט כגורן ערמה את כל גילויי הרוח הקודש וסיפורי המופתים 

עובדה אחת המסמלת  שאין מקופלים בהם מוסר השכל ולקח טוב, ואך נביא בזאת

דווקא את כח התורה שבו, ומאלפת אותנו בינה אודות גודל כוחו של לימוד 

 התורה לשמה עד היכן הוא מגיע, ומעשה שהיה כך היה:

פעם אחת באה אישה מקשה לילד אצל רבינו ושטחה בפניו את תחנוניה שיעתיר 

יוניו. לאחר בעדה בפני שוכן מרומים, רבינו לא השיבה דבר וחזר לתלמודו וע

כמחצית השעה בה הגה בתורה בשקידה בריכוז כל החושים, לפתע ננער ממקומו, 

ושפך את צקון לחשו בפני הבורא שירחם על האשה האומללה, כשאת הזכות של 

מחצית השעה של לימוד תורה הוא מקדיש בעבורה. לא חלף זמן רב עד שהאשה 

 36נושעה מצרתה.

 ותשחק ליום אחרון

של רבינו תעיד שעת פטירתו, שהיתה מתוך דברי תורה ובצלילות  על שגב קדושתו

דעת מלאה, בדיוק כמו שהחסידים הראשונים היו מאחלים לעצמם להפטר מתוך 

ישוב הדעת, כפי שפרשו דרשנים מפוארים את הפסוק: "ותשחק ליום אחרון", שמי 

זיכרון  שכל ימיו עוברים עליו בקבלת עול שמים בניגוד לשאר בני תמותה שאימת

יום המוות עליהם, הרי שאדם שכזה מקבל את פני מלאך המוות בבת שחוק של 

 אדם שאין לו סיבה ממשית לירא, כחזיון הזה התרחש אצל רבינו.

היה זה ביום שני ג' באייר תקצ"ג, רבינו שכב על ערש דווי כשמסביב מיטתו עמדו 

, הלא המה, החידושי ניצבים כמה גיבורים שלו כפירי תורה שעל ידו היו לאריות

הרי"ם רבי אברהם מטשכנוב ועוד כמה תלמידים, על פניהם של התלמידים היתה 

נסוכה עצבות, כשהם יודעים בבירור, שבעוד שעות ספורות יילקח אדונם מעל 

 ראשם, והם יחד עם כלל ישראל יתייתמו מאביהם רכב ישראל ופרשיו.

                                                             
יאוש ואמר= "התחת אלוקים אני", ברם מיד כעין זה מובא בספר נפש החיים, שפעם באה אישה בוכייה אל הט"ז בכדי שיושיעה מצרתה הט"ז פכר את ידיו בי 36

דברי הגמרא לאחר מכן נמלך בדעתו והכריז, כי את זכות התורה שנלמדה מקודם לכן הוא מקדיש לטובת האישה הזאת, ולמותר לציין כי האישה נושעה מצרתה כ
 שגדול כוחו של לימוד התורה לשמה ומגיע עד למעל השמים.
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פיו כביכול לא בו הדברים רבינו לעומתם עמד שליו ורגוע אחוז כולו בשרע

אמורים, והגם שניטלה ממנו כמעט לגמרי יכולת הדיבור וחיתוך דיבורו היה חלש 

ורפא ואולם המוח פעל במלא תוקף עוזו כמימים ימימה, לפתע ננער הצדיק 

משרעפיו והראה באצבע לעבר פיסת עץ שעמדה שם וקולמוס כתיבה שהוא חפץ 

תב יד רועד, שהוא מבטיח שכל מי שיעסוק להשתמש בהם, בכוחות לא לו כתב בכ

 בהדפסת ספריו הוא יהיה לו למליץ יושר בעולם העליון.

אחד התלמידים לא היה יכול לעצור בעצמו ושאל את רבינו בפליאה בלתי 

מוסתרת: "הא מנא לן", בשארית כוחותיו נענה רבינו ואמר, כי שסוחר מציע 

וברת, המשמעות הייתה ברורה, סחורה אזי לבטח יש באמתחתו את הסחורה המד

שרבינו מודע לרום ערכו ושאם הוא מבטיח אזי יש לו את היכולת להבטיח דברים 

 מעין אלו.

לאחר מכן סימן רבינו לחידושי הרי"ם לגשת אל מיטתו, כשנעמד החידושי הרי"ם 

לידו גחן לעבר רבינו אשר לחש באוזניו דבר סתר. החידושי הרי"ם פתח רמב"ם 

ו דבר מה תוך כדי שהוא מסמן בראשו לשלילה, לאחר הפטירה ואמר לרבינ

החידושי הרי"ם ביאר, שהשאלה הייתה האם גוסס חייב בתפילה, והוא פתח את 

 הרמב"ם עלעל בו ולאחר מכן פסק את פסוקו, כי אין לרבינו דין גוסס.

דקות ספורות חלפו עד שלפתע הבחינו התלמידים כי נצחו האראלים את 

ה ארון הקודש, ורבם הקדוש עלה למרומים בשנתו השישים וחמש, המצוקים ונשב

הבכיות והיללות עלו עד לב השמים, הגדיל אפוא ידיד נפשו של רבינו בעל 

החמדת שלמה באומרו, כי אין ברצונו להספיד את רבינו באשר הוא חושש 

 לבריאותו הרופפת, כשליבו החלש לא יוכל לעמוד במעמסה.

טמן רבינו בבית החיים בוורשא, כשעל מצבתו נחקקה בלוויה רבת משתתפים נ

בעט שמיר הבטחתו יוצאת הדופן של האי גברא רבה, שמי שייסע לו בהדפסת 

ספריו הוא יהיה לו למליץ יושר בעולם העליון אם תהיה לו הזכות, המציבה 

המקורית נשתמרה בדרך נס יחד עם רוב בית החיים, מאחר שהנאצים רצו 

יהודי, על מנת שלכשתתגשם תוכניתם להכחיד את העם  להשאיר בית קברות

 היהודי, אז יישארו לפליטה מוצגים מוזיאניים מהעם היהודי. 

מציבה זו עומדת בבית החיים בוורשא גלויה לעין כול, ויש בה בכדי לידע ולהודיע 

נצח למורשתו של אותו -עד וזיכרון-כוחם של צדיקים. הכיתוב שעל גביה מהווה גל

שר היה בכוחו להבטיח הבטחה שכזאת, בעקבותיה עד עצם היום הזה צדיק, א

 ספריו מתבדרין בבי מדרשא ודבריו חיים וקיימים, זכר צדיק לברכה.

*** 
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בכל הדורות שחלפו מאז ועד עתה נפתחים סכרי מעייני הישועה בעקבות הבטחתו 

דמתם הקדושה של רבינו, כשכל המדפיסים הקדומים של ספרי רבינו מגוללים בהק

את הנס האישי שלהם בעקבות הדפסת הספר. היום עם ההתפתחות הטכנולוגית 

נפתח מכון מיוחד להדפסת ספרי רבינו ברוב פאר והדר, כשחברי המכון אינם 

שוקטים על שמריהם ובכל תקופה הם מפתיעים את עולם התורה בספר חדש של 

בשולי הדברים של רבינו, שנדפס באותיות מאירות עיניים יחד עם הוספות רבות 

הרחבת העניין כיד ה' הטובה עליהם. כשצדיק גוזר אזי הקב"ה מקיים, וראשי 

המכון מספרים על ישועות למכביר שמסופרים להם, באופן שלא יאומן כי יסופר. 

הספרים אינם מודפסים למכירה אלא לחלוקה לבתי מדרשות, והמימון בא 

ולזכות בכח ההבטחה  מהתורמים הרבים אשר חפצים לעשות רצון צדיק

 המיוחדת.

 

 לתגובות: הרב זאב קופלמן
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 סיפור
 

 כוחו של שברון לב אמיתי
גרונם העגלון גבר הגוף האיץ בסוסיו והכה על גביהם בשוטו באלימות 

ובפראות בניסיון נואש להחיש את צעדיהם למהירות של קפיצת הדרך, אבל 

עצרה בשערי העיר טבעי לא התרחש, וכשהכרכרה -לרוע מזלו שום נס על

זלאטשוב ונראו בתיה הראשונים היה זה מאוחר מדי, עשרות כוכבים 

צהוב כמו בז -מנצנצים היו זרועים ברקיע וחרמש הירח הבהיק בגוון לבן

למשבתו. אכן, הרהר לעצמו בבכי חרישי, 'יהודי הגון' אני המחלל את 

ה חמורה השבת, זה מה שעוד חסר לרשימת העוונות התופחת שלי עוד עביר

 של חילול שבת...

כל אותה השבת הסתובב גרונם כסהרורי בחוצות העיר כשהוא אינו מוצא 

מקום לעצמו, אכן מאז ומתמיד הוא לא הגדיר את עצמו כאחד היראי שמים 

הגדולים, ואף בור ועם הארץ מדאורייתא היה אשר גם את הגירסא דינקותא 

ולא מילל שיגיע אי פעם הוא הספיק לשכוח, ואולם מעולם הוא לא פילל 

לדיוטא כה תחתונה לחלל שבת, "אוי" גנח לעצמו על משכבו בליל וצהרי 

יום השבת, "מי יתן והייתי מת בערב שבת מיתה חטופה, או אז לא היה בא 

 לידי מקרה טראגי שכזה".

יום ראשון הגיע, אשתו של גרונם קמה משנתה העריבה בשעת בוקר 

רחבי הבית פתאום היא מגלה לחרדתה מאוחרת, תוך שהיא מסתובבת ב

שבעלה יושב על כיסא כשהוא אפאתי לחלוטין. "מה זאת היה לך בעלי 

היקר" שאלה בדאגה כנה, "מדוע אינך יושב כעת על מושב העגלון", כמו 

 בתגובה נשמעה יבבה כבושה מכיוון בעלה ויותר לא יסף.

פץ דומם, כמו עברו ימים חלפו שבועות והאיש הנמרץ ומלא החיים הפך לח

אין קול ואין עונה, שמערל אחד מידידיו המלומדים המכיר את העולם הגדול 

הגיע לבקרו והזליף על פניו אגלי תנחומים, באומרו: "שמע נא גרונם ידידי, 

הלא לא אלמן ישראל במעז'יבוז' מתגורר צדיק גדול המכונה בשם 'בעל שם 

ו לתקן נשמות של נפטרים, טוב', מספרים עליו גדולות ונצורות, שיש בכוח

 בוודאי ובוודאי שהוא יוכל למצוא דרך תיקון לנשמתך החוטאת.
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גרונם סבר וקיבל, והחל מהשיחה עם שמערל ידידו חזר הסומק ללחייו ומרצו 

הנצחי שב אליו כבראשונה. כבר ביום ראשון הבא הוא הפנה את עגלתו 

מה ימים. גרונם יצא לכיוון מעז'יבוז'. הדרך היתה ארוכה והנסיעה ארכה כ

לדרך לא לפני שבירר שעד יום חמישי בבוקר הוא כבר במעז'יבוז', כבעל 

 ניסיון מר לא יכול היה לאפשר לעצמו להסתכן בעוד חילול שבת.

מיד כשהגיע למחוז חפצו שאל עוברים ושבים: "היכן ביתו של הצדיק מתקן 

ו גורס סיגופים הנשמות", "לאט לך" נזף בו אחד מהם בחיבה, "הבעש"ט אינ

וככלל אין דרכו בעינוי הגוף, פנה אפוא קודם לאכסניה מתאימה, ורק לאחר 

 מכן בוא אל הצדיק, כשהגוף המרדן והסורר כבר לא יציק לך עם צרכיו".

לאחר שהוביל עובר האורח החביב את גרונם לאכסניה מתאימה לממדי 

תו הידיד החדש גופו, וגרונם מילא את רעבונו עד ששבע לגמרי, הוביל או

לעבר ביתו של הבעש"ט, בבואם הבחינו, כי כתמיד תור ארוך של יהודים 

מבקשי צובא על הפתחים ומחכה להיכנס אל הצדיק, זה בא בגין פרתו 

שללא הודעה מוקדמת פתחה בשביתה וכבר איננה מפיקה חלב, וזה בא בגין 

להכניסו ההתעללות התורן והלה מאיים -הפריץ שראה בו את המושקה קרבן

לבית האסורים באם לא ישלם לו סכום בדיוני עד לשבוע הבא, ועוד כהנה 

 יהודים זקוקים לישועה מכל הסוגים הידפקו על דלתותיו של בית הבעש"ט.

לאחר שעה ארוכה הגיע תורו של גרונם להיכנס אל היכלו של הבעש"ט, כל 

תן לו הווייתו פרפרה מהתרגשות גוברת והולכת, הן בעוד שעה קלה יי

הצדיק תיקון תשובה! בצעדי ריקוד נכנס גרונם אל חדרו של הבעש"ט, "מה 

שאלתך בני" שאלו הצדיק ברחימאיות, מילותיו המלטפות של הצדיק גרמו 

לגרונם לפרוץ בבכי עז, עמוק ונואש, שהתמשך במשך מספר דקות, לאחר 

עד מכן החל לגולל בקול מגמגם באוזני הצדיק את כל הסיפור מתחילתו ו

סופו, איך שלא עלתה במוחו מחשבה לחלל שבת, אלא שהתגלגלו הדברים 

 כפי שהתגלגלו עד שמצא את עצמו עוצר את עגלתו כשהשבת כבר נכנסה.

הבעש"ט הקדוש, שידע לראות בעיני בדולח מאירות את כל הצפון בחביוני 

 נפשו של העומד לפניו, הבין מיד, שגרונם אינו פושע קל דעת ח"ו ואך מקרה

הוא שקרהו, לכך הורה לו תיקון תשובה, שיביא בכל ליל שבת ליטרא נרות 

לבית הכנסת, גרונם הודה לצדיק בניע ראש של הכרת הטוב, ולאחר 

 שנשתהה שבת אצל הצדיק הקדוש, חזר לביתו.
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בשבוע הבא בהגיע יום השבת, לקח גרונם ליטרא נרות הובילם אחר כבוד 

, ושם הציתם בדחילו ורחימו, בכל זמן לבית המדרש הגדול שבעיר זלאטשוב

 ההדלקה עלה בזיכרונו כמכוות אש חילול השבת שלו ולבו נשבר לרסיסים.

הסדר נמשך כמה שבתות, עד שלפתע הבחין המגיד העירוני רבי יחיאל מיכל 

בתופעה המשונה, שגרונם העגלון הפשוט, שאינו ידוע כמי שרוחש חיבה 

חשוד להוזיל מהונו למען כבוד השבת,  יתירה לדברים שבקדושה, ואף אינו

 מנדב בדבקות בכל ערב שבת ליטרא נרות לבית הכנסת, הלא דבר הוא!

הוא שמר בליבו את הדבר, ובשבת הבאה, כשגרונם הופיע בבית המדרש 

יחד עם ליטרת הנרות, שאלו רבי יחיאל מיכל בפליאה לפשר העניין. גרונם 

והוסיף, שבמעז'יבוז' ישנו  צדיק סיפר לו את כל הסיפור של החילול שבת 

גדול העונה לשם הבעש"ט, והוא זה שסידר לו את הליטרא נרות כתיקון 

 תשובה על החילול שבת.

כששמע זאת רבי יחיאל מיכל קפץ ממקומו כנחוש נחש, ולאחר מכן הרים 

את קולו וצעק: "מה האם על חטא כה חמור של חילול שבת מגיע תיקון 

על חטאים קלים יותר יש להתענות הרבה תעניתים, תשובה כה פשוט, הלא 

כ"ש וק"ו על חטא של חילול שבת שכולי האי ואולי התעניתים יוכלו לכפר 

 עליו".

גרונם קיבל את דברי המגיד שנחשב היה לאיש קדוש ומורם מעם ברצינות 

תהומית, ומיד בצאת השבת עלה על עגלתו לכיוון מעז'יבוז', שם שח 

גיד העירוני, שלדעתו, תיקון של ליטרא נרות אינו יכול לבעש"ט את טענת המ

 לכפר על חטא כה גדול של חילול שבת.

הבעש"ט ביטל את הדברים במחי יד ואמר לגרונם בנחרצות: "שוב לעירך 

והמשך בתיקון התשובה ואל תסור ימין ושמאל מכפי שהוריתיך", גרונם שב 

רב שבת ליטרא נרות לזלאטשוב שמח וטוב לב, ושב למנהגו להביא בכל ע

 לבית הכנסת.

כשראה רבי יחיאל מיכל שגרונם ממשיך בדרכו דאג בקפידתו שיכבו הנרות 

בטרם עיתם, בתחילה סבר גרונם כי בטעות נכבו הנרות, ברם לאחר שכמה 

שבועות רצופים נכבו הנרות הבין, כי זוהי קפידתו של המגיד, שוב בצאת 

וסיפר לבעש"ט דברים כהווייתם, איך השבת חזר בפנים בוכיות למעז'יבוז', 
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הוא מתאמץ לקיים את הוראתו והמגיד העירוני מחבל בתכניתו, ופעם אחרי 

 פעם פועל בדרכים שמימיות לכיבוי הנרות.

כששמע זאת הבעש"ט נעשו פניו להבים יותר ויותר, עד שניכר היה עליו כי 

 הוא חוזה בעיני רוחו לעבר מרחקי זמן ומקום. 

ה ננער איש האלוקים משרעפיו ואמר לגרונם בסבר פנים לאחר שעה קל

חמורות: "בשבת הבאה תשוב לקיים את מנהגיך, ובבואך לזלאטשוב ראה נא 

 להודיע למגיד, כי אני מזמין אותו להיות אורחי באחת השבתות הקרובות".

גרונם מסר לרבי יחיאל מיכל את הזמנתו של הבעש"ט, בתחילה לא נאות 

לקבל את ההזמנה, כי בשלב זה הסתירו לו מן השמים את רבי יחיאל מיכל 

שגב קדושתו של אור שבעת הימים, ברם לאחר שנוכח לראות במשך כמה 

שבתות, כי שוב לא מועילים כל מאמציו השמימיים והנרות אינם נכבים, גמר 

בליבו לנסוע למעז'יבוז', בכדי לפגוש פנים אל פנים באותו בעש"ט טמיר 

 קפידתו דבר שבת בשבתו.ונעלם שמסכל את 

רבי יחיאל מיכל שהיה מצדיקי הדור, הקפיד מלכתחילה שלא לצאת לדרך 

בטרם ידע בבירור כי הוא יגיע למחוז חפצו לכל הפחות ביום שישי בעוד 

היום גדול, וגם בנסיעה זו הוא יצא מוקדם לדרך, אולם חרף כל מאמציו 

בזמן הנושק לכניסת  אירעו תקלות שונות בדרך עד שהוא הגיע למעזיבוז

 השבת.

כשירד מן הכרכרה רעד אחז בכל גופו מהחשש שמא נסיעתו תגבול בחילול 

שבת, בליל שבת לאחר התפילה כשניגש יחד עם בני העיר אל הבעש"ט 

להתברך בגוט שבת, אמר לו הבעש"ט: "הטעמת רבי יחיאל מיכל את 

ת, כי כאשר הרגשתו האימתנית של יהודי שכמעט חילל שבת, הלא תבין כע

יהודי בא לפני עם לב נשבר ונדכה מחמת שחילל את השבת בשוגג, אזי 

ליטרא נרות מספיקה להוות בעדו תיקון לחטא המגובל עם כה הרבה שברון 

 לב אמיתי עד לדכדוכה של נפש.

כששמע רבי יחיאל מיכל את הדברים המחודשים הוטבו בעיניו עד למאוד, 

ו של בהק של הבעש"ט, לאחר פטירתוהחל מיני אז נעשה לתלמידו המו

דה בישראל על פי דרך החסידות, הוא ניהו הבעש"ט נעשה בעצמו למנהיג ע

הצדיק המפורסם רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב אבי שושלת זלאטשוב 

המפורסמת שהשבוע בכ"ה באייר חל תאריך פטירתו, פטירתו היתה בשבת 
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עגועים שלו, או אז השלים בעת רעווא דרעווין בשעת נגנו את אחד מניגוני הג

הצדיק את נפשו לאלוקיו ביחודא שלים, זכותו תגן עלינו ועל כל בית ישראל 

 אמן. 

  

 לתגובות:  הרב זאב קופלמן
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 אספקלריא
 לראש השנה
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 הלכות החג 
 ראש השנה ועשרת ימי תשובה

 

 ערב ראש השנה
כאילו שב כל השנה,  -קיבלו חז"ל שכל המתפלל ומתוודה ועושה תשובה ביום האחרון של השנה 

 ועולה לו "יום לשנה", שהכול הולך אחר החיתום. )חיי אדם( 

( ומרבים בסליחות )נהוג בקהילות אשכנז( ואף 44=9 –על כן, נהגו להשכים הרבה )נץ החמה 

ן התשובה ויזכרו חשיבות היום. ובעבירות שבין אדם הטורחים בהכנת צרכי החג לא יסיחו דעתם מ

לחברו, יקדימו לבקש מחילה בערב ראש השנה ולא ימתינו לערב יום כיפור. היה רגיל לציין הצדיק רבי 

( :5=;5 –אהרן מקארלין זי"ע שבמנחה האחרונה של השנה )יש המתפללים כבר סמוך לשקיעה 

לטובה"... והרי לא נותרו מן השנה הזאת אלא דקות אומרים= "ברך )ברכנו וכו'( את השנה הזאת 

 ספורות...? אלא שיש הקונה שנתו בשעה קלה, שהכול הולך אחר החיתום!

 תענית ערב ר"ה

( ואין צורך בקבלה ביום שלפניו ולא ;5=55יש שנוהגים להתענות בערב ר"ה. עכ"פ עד חצות היום )

מתענים... וכיום  –יע ליג ונערה שהגיעה ליב בהשלמה עד השקיעה. ובמשנ"ב תקפא,טז= שאף נער שהג

לא נהגו בזה הבנות והנשים ואף לא כל האנשים. ובויקרא רבה פרשה ל ובתנחומא, אמור= "בשכר תענית 

 זו, נמחלים שליש מעוונותיו של אדם".

 התרת נדרים

 אחרי תפילת שחרית עושים התרת נדרים )ואף שאפשר לעשותה כל היום, לכתחילה יעשו קודם

סידור בעל שו"ע הרב( והיינו, לנדרים שנשכחו, )אבל שזכורים, צריך לפרטם בשעת  -;5=55חצות 

שו"ע יו"ד רכח,יד( שמא נדרנו במשך השנה וקיבלנו על עצמנו הנהגות של מצוה ולא אמרנו  –ההתרה 

ים לא יכון "בלי נדר" ולא קיימנו, ואיך נעמוד לפני הבורא עם עוון נדרים. וניחשב חלילה כ"דובר שקר

 לנגד עיני".

אישה נשואה יכולה למנות את בעלה כשליח לבקש להתיר גם את נדריה, והבעל אומר בפני  א.

שו"ת רב  –המתירים= "שנדרנו ושנשבענו אני ואשתי וכו'' ובית הדין יאמרו= "הכל מותרים לכם וכו'" 

. פעלים או"ח ד,לד. ובקהילות ספרד באות הנשים והבנות לעזרת הנשים של ביהכנ"ס ועושים להן התרה

 יש מבנות ונשות אשכנז שמתאספות בבית אחת מהן, ועושים להן התרה.
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המתירים יכולים להיות קרובים זה לזה וגם קרובים לשואל ההתרה, פרט לבעל שאינו יכול להיות  ב.

יכולים.)בידינו תצלום שמרן הגרש"ז  –בין השלשה המתירים נדרי אשתו, אבל אב בן )גדול( ואח 

 בקש התרה משלושה, שאחד מהם, בנו רבי שמואל שיבדל לחיים טובים(. אויערבך זצ"ל עומד ומ

אין יוצאים ידי התרת נדרים על ידי שידור, אפילו ישיר, ולא דרך טלפון או פלאפון )כשר(, שצריך  ג.

 לעמוד בפני השלשה המתירים ולשמוע ישירות ההתרה. 

פלא הסמוך לאיש", נדריו נדרים מן קטן בן יב וקטנה בת יא ומעלה גם כן יתירו נדריהם, ש"מוד. 

 ש"ך יו"ד שלא,סג וראה שו"ת שבט הלוי ה, קכט.   –התורה 

. לא הספיקו לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה אפשר בעשרת ימי תשובה )מטה אפרים, וכן ה

 נהג החת"ס זי"ע לעשות בעיו"כ ומנהג ויזניץ ביום יג מדות(. כל איש ואשה שלא הספיקו, יבואו ל"כל

 ויאמרו מילה במילה עם הש"ץ והיא התרת נדרים גמורה. בכניסת יום הכפורים  נדרי"

 ביקור קברי אבות וקברי צדיקים

יש נוהגים לעלות לקברים לקראת יום הדין )וכן בערב יום הכיפורים( "ששם מקום מנוחת הצדיקים 

שירחם עליו בזכות  והתפילה מתקבלת שם ביותר אך אל ישים מגמתו נגד המתים אלא יבקש מהש"י

הצדיקים שוכני עפר ושילמדו זכות עלינו, ויתן לצדקה לפני אמירת התחינות". בנות ונשים בימי ראייתן 

מטר( ובוודאי שלא תכנסנה באהל המת,  5>.5 –לא תעמודנה בארבע אמות של קבר )לגר"ח נאה זצ"ל 

ש דף סח שלא ילכו אנשים ונשים ראה משנ"ב פח, ז פת"ש יו"ד קצה, יט חיי אדם ג,לח.  וביערות דב

 ביחד.

 הכנות לקראת החג

לחם משנה. בפרט לנוהגים לקיים כל  ;בכל יום, יש להכין כ 5. נערכים לקראת ארבע סעודות= א

סעודה "על שני לחם יבצעו תמימים" )הגר"א(. נהגו באירופה וצפון אפריקה להכין חלות עגולות לר"ה= 

רמז בחלה העגולה ל"ויתנו לך כתר .  ב. מים ושנים ושתימשך מלכותועיגול מרמז אין סוף אריכות י א.

 מלוכה". 

. יש לכוון כל המכשירים החשמליים למצב סטטי למשך יומיים, יש לפתוח שקיות חלב, אריזות, ב

קופסאות שימורים, להפריד מעדנים, "שלוקים" ולהכין פקעל'ך לקטנים קשורים בגומייה ולא בסגר 

יר( עדיף לציידם לקראת התקיעות בחטיפים שאינם מרעישים כגון במבה, מת –מתפתל )קושר 

מרשמלו וכדומה כדי לאפשר לציבור לשמוע תקיעות כדין, המעוניינים לקפל מפיות נייר בצורות 

מיוחדות עליהם להכינם לשני הימים מלפני החג.  שביום טוב יש בזה משום בנין )שו"ת שבט הלוי 

 ה,לו(.   
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להראות שאנו בטוחים בחסדו, שייצא  –תפר, לקצוץ ציפורניים  ולהתרחץ לקראת החג . נוהגים להסג

לצדק דיננו )א"ר ומט"א תקפא עפ"י הטור( ונהגו הגברים לטבול במקווה לקדושת היום )רמ"א תרכה 

 מט"א,נג נוהג כצאן יוסף עמ' רסד(

מנהג  –אש השנה מנהג לפרוע חובות הנדרים והנדבות ומה שחייבים לצדקות בערב ר הערה=

וורמיזא עמ' קנד. ומנהג כמה חסידים ואנשי מעשה לקנות סכין חדשה לקראת ר"ה )ולחדד הסכינים 

 מנהגי מהרי"ו, תקכז וספר סגולת ישראל. –שבבית( כסגולה לפרנסה טובה לכל השנה 

 בגד הראוי ליום הדין

ורא הדין עליו,אלא יש "אין ללבוש בראש השנה בגדי ריקמה ומשי כבשאר יום טוב כדי שיהא מ

ללבוש בגדים לבנים ונאים )נהגו יותר ללבוש לבן ביום הכיפורים( עכ"פ יש ללבוש בגדים פחות 

חשובים )משנ"ב וכף החיים תרפא( שחיצוניות מעוררת הפנימיות והבגד משפיע על לובשו ועל הסביבה, 

ואדרבה, יש ובלילה השני לובשים ויוצר את האווירה הנדרשת ליום הדין, ומותר ללבוש בגד חדש בר"ה, 

אותו לברכת שהחיינו בהדלקת הנר או בקידוש. וכן הכריעו פוסקים רבים. אמנם בלקט יושר או"ח עמ' 

 ל שיש נהגו שלא ללבוש מלבוש חדש בר"ה שזו שמחה יתירה ביום הדין, וכן מנהג בעלזא.

 מחזור התפילות סידור ותהילים

ראוי שעברו עליהם לפני כניסת החג ולהפריד את הדפים הקונים מחזור או ספר תהילים חדש 

שעדיין מחוברים, משום שהפרדתם בשבת או ביום טוב, נחשבת כ"מכה בפטיש" )שו"ע סי' שמ( כמו כן 

ראוי לכל אדם לסדר לעצמו התפילות והפיוטים וגם יילמד בניו ובני ביתו הקטנים שיידעו ולא יצטרכו 

 סדר )באה"ט תקפב,ג ומטה אפרים שם, נח(להפסיקו בר"ה ויוה"כ להראותם ה

פעמיות )"טישואים"( לעת הצורך, אך ספק אם ספר -יש המניחים בין דפי המחזור ממחטות חד

תפילה מתאים לאחסון זה, ואף שבשעת התפילה והתקיעות לכל הדעות מותר לבכות בראש השנה 

בימים אלו נפשו אינה מתוקנת "ודמעתה על לחייה" "והיא בוכה", ולדעת האריז"ל מי שאינו בוכה 

כראוי, והמרגיש לפתע שעיניו מוצפות, בידוע שבאותה שעה הוא נידון...( יש להשתדל למצוא מקום 

 אחר למטפחות הנייר, אלא אם כן משמשות כסימניה.

 הכנת הנרות

לפנינו שתי הדלקות הנר. יש הנוהגות ביו"ט להסתפק בשני נרות, ויש המשנות בסדר הברכה ורבים 

הפוסקים שלא לשנות. המדליקות בנרות ממש, תדבקנה הנרות גם ליום הבא, שאסור להמיס נר ביו"ט, 

ובלילה השני לקראת ההדלקה, מותר לנקות שאריות הנרות וכל הנדבק בנריות, אבל לא בעזרת מים 

-חד חמים אלא בעזרת כלי שאינו מוקצה. המדליקות בפתיל צף, אף שיש מתירים להשחילו ביו"ט )בנין

פעמי ההולך לאיבוד( לכתחילה עדיף להכינו מראש. המדליקות בנרונים המונחים בכוסות זכוכית, יש 
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לטפטף מעט שמן או מים לפני הנחת הנרית הראשונה כדי שלא יידבק עיגול המתכת )מכל מקום 

ותכה מותר להחליף הפתילה בלילה השני, אך לא לח –אפשרי להוציאו בכלי כנ"ל( המדליקות בפתילות 

ביו"ט. וכהכרעת המשנ"ב, אם לא הבהבו וכיבו את הפתילה לפני החג הראשון אין להדליק בפתילה זו 

בלילה השני )כיון שהתברר שיו"ט ראשון הכין לשני( אלא יש להפוך את הפתילה  לצידה השני או 

 להחליפה.

שעות. לא היה  ;3כמקור אש )במידה ולא משאירים אש בכיריים( ורצוי של  – יש להכין נר נשמה

שעות,  ספק אם מותר להעביר ממנו בטרם כבה ולהדליק נר נשמה אחר, רק כדי שיהא  53אלא של 

 מקור אש. כיון שהעברת אש הותרה ביו"ט רק לצורך בישול, מאור וחימום בלבד.

 לקראת כניסת החג

ם הסעודה "האישה צריכה להיות זריזה ולהחליף הבגדים מבעוד יום ולהכין הנרות ולסדר מקו

ולערוך השולחן ולכסותו במפה יפה מבעוד יום, כדי שיימצא הכל מוכן ומתוקן בכניסת הלילה והוא 

 לסימן טוב לכל השנה" )כף החיים תקפג, א(.

 כניסת החג
. מן הדין אפשרי להעביר 05=;5 -אזור המרכזוב :3=:5 – בירושליםהדלקת הנר בליל ראשון של ר"ה= 

ם מבית הכנסת, וכן נוהגים בכל יו"ט מעדות החסידים, אמנם לדעת הפמ"ג אש ולהדליק הנרות כששבי

רס מש"ז,ג שם הגדולים לחיד"א מערכת ו,ז ושו"ת רב פעלים ח"ד או"ח,כג וכן דעת הגרי"מ טיקוצינסקי 

זצ"ל בספר ארץ ישראל וכן דעת הגר"ע יוסף זצ"ל מנהג זה בא מחו"ל שם תמיד ביו"ט שני אסור להקדים 

כדלהלן( ולכן הנהיגו שגם ביום הראשון  –פני הלילה )כמו גם אצלנו בליל שני של ר"ה ולהדליק ל

מדליקים בלילה כדי שלא לטעות בין שני הימים, אולם יש בכך כדי להטעות שעדיין אין יו"ט ומחללים 

 היום, ובפרט הקטנים, שהרי אימא טרם הדליקה... וכל אחת תנהג כמנהגה. 

להדליק נר "של יום הזכרון"(  –יק "נר של יום טוב" )מנהג שו"ע הרב מברכים להדל בהדלקת הנר

בנות אשכנז ובנות ספרד עפ"י הבן איש חי , מברכות גם כן שהחיינו על הנר. אמנם לדעת הגר"ע יוסף 

זצ"ל לא תברך אשה שהחיינו בהדלקה אלא תצא בקידוש. אשה המקדשת לעצמה, לא תחזור ותברך 

 ה בנרות.אם ברכהשהחיינו בקידוש 

 תפילת ערבית

= להתפלל תפילות עמידה בראש השנה ויום הכפורים בכריעה ובכפיפה כמו במודים )שו"ע יש נוהגים

תקפב,ד(, והנוהגים כן צריכים להזדקף באמירת השם, ובהגיעם למלך עוזר וכו' כדי לכרוע בחתימת מגן 

בלב כפוף ובדמעות )קיצור שו"ע אברהם וכו' )מטה אפרים שם,יא(. וטוב יותר להתפלל בגוף זקוף ו

 קכט,ב וחיי אדם קלט,א(
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= להגביה הקול מעט בתפילות עמידה בר"ה ויוה"כ לעורר הכוונה ומפני שיש בידי כולם יש נוהגים

מחזורים ולא יתבלבלו )שו"ע שם,ט וקא,ג( ומכל מקום, אין להגביה הקול מדי, וטוב יותר להתפלל בלחש 

 ן להגביה הקול כלל )מג"א קא,ב שע"ת תקפב,ו בשם הזוה"ק והאריז"ל(.כמו כל השנה, שעפ"י הקבלה אי

 טעות בתפילה

שוב אינו  –חוזר.  אמר ד'  –. טעה ולא אמר זכרנו וכו' ומי כמוך וכו', כל שלא אמר ד' שבחתימה 5

 חוזר )משנ"ב תקפב, טז(  ובשו"ע הרב שבתוך הברכה יאמרם במקום שנזכר.

הקדוש", יש שחידש שבליל ר"ה אינו צריך לחזור, כדין השוכח יעלה ויבא . הטועה ולא חתם "המלך 5

בליל ראש חודש, כי אין מקדשים החודש בלילה)הגאון רבי אבלי פאסוועלער, הובא בשעה"צ  תקפב,ד 

והצדיקו דבריו הגר"ש הכהן מו"ץ וילנה בשו"ת בנין שלמה, כדבריו= "ודברי הגאון מוהר"א שרירין 

כשמש בצהרים" וכן בשו"ת אגרות משה או"ח א,קע. אבל הכרעת המשנ"ב שם, קיצור וקיימין ומאירים 

שו"ע בפאת השולחן קכט, ליקוטי חבר בן חיים לתלמיד החת"ס ושו"ת בית הלוי אט,מב שדי חמד ועוד 

 שיש לחזור ולהתפלל. –

הקדוש, ל ולא סיים -מתקן. אמר בטעות הא –ל הקדוש ונזכר תוך כדי דיבור -. אמר בטעות הא4

אפילו שהה הרבה, מסיים המלך הקדוש ואינו חוזר לראש)דעת תורה וכף החיים שם,ט(. מסופק אם עבר 

 אינו חוזר. –תכ"ד 

 בדיעבד אינו חוזר)משנ"ב שם(. –יש לומר המלך הקדוש, אמר מלך קדוש  =הערה

 בקשת צרכים פרטיים

ותר וראוי להתפלל על חולים ר"ל מותר לבקש בתפילות הימים הנוראים כל בקשה פרטית וכללית, ומ

מטה אפרים תקפד,כה אורחות רבנו  -)אף בשבת, ואין צורך להוסיף "יו"ט הוא או שבת היא מלזעוק"( 

ח"ב עמ' קפ"א דברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א בשם מרן החזון איש זצ"ל(. ובעמידה יש להוסיף הבקשות 

 לפני יהיו לרצון וגו' ]השני[ )משנ"ב סוס"י קכב(.

 לשנה טובה תכתבו

לאחר ערבית מברכים זה את זה בברכת "לשנה טובה תכתב)י( ותחתם)י( לאלתר לחיים טובים 

ולשלום" ולרבים אומרים= "תכתבו ותחתמו" ולנשים "תכתבנה ותחתמנה". ומרן הסטייפלר זצ"ל ברך לכל 

הראשון של ר"ה  מי שפגש בדרכו כולל קטנים וקטנות. ברכה זו מברכים לכל היותר, עד חצות היום

( בלבד. שהצדיקים 45=>מג"א. ולדעת הלבוש ברכה זו יש לברך עד סוף שעה שלישית ) –( ;5=55)

והצדיקות נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים והמתברך לאחר מכן בנוסח "תיכתב" עלול להיפגע, 

 ה מבלי להזכיר כתיבה.כביכול חושבים אותו לבינוני, או ח"ו גרוע מזה. לאחר מכן אפשר לברך בכל ברכ
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 סעודת ליל החג
. בקידוש, אף הנשים שברכו שהחיינו בנרות, יש שכתבו שעונות אמן על השהחיינו שאומר המקדש א

)שו"ת אגרות משה או"ח ד,ט(. מכל מקום, מי שענתה אמן נכון שלא תשתה מכוס הקידוש, מפני 

ת שבט הלוי ח"ג או"ח סט וחזון עובדיה שהפסיקה באמן בין הגפן לשתייה )שו"ת הר צבי או"ח נד שו"

עמ' קלג( ויש  שכתבו, שתעשה איזה הפסק ותברך הגפן לפני שתייתה )לוח דבר יום ביומו(.  ואשה 

 המברכת בכל קידוש הגפן לעצמה לפני שתייתה, לכל הדעות עונה אמן שוב על השהחיינו שבקידוש.

מקום יש אומרים שיש בו גם מצות "ושמחת "אוכלים ושותים ושמחים, שאף שהוא יום הדין מכל ב. 

בחגיך" )וכן מדייק הגר"א נבנצל שליט"א מלשון הרמב"ם( אמנם, לא יאכלו כל שובעם למען לא יקלו 

ראש ותהי יראת ד' על פניהם" )שו"ע תקפג ומשנ"ב(. הכרעת הפוסקים, שאין להתענות בר"ה, ולכל 

וב"ח שו"ע הרב,א באור הגר"א, חיי אדם ושע"ת(.  הדעות אסור להתענות בליל ר"ה )שו"ע תקצז,א לבוש

כידוע, לקיום מצות שמחת יום טוב, חובה על גברים לאכול בשר לפחות באחת משתי הסעודות בכל יום, 

ולדעת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל ויבדל"ח הגר"מ שטרנבוך שליט"א אין די לזה בבשר עוף, אלא בשר בקר 

ות דווקא בבשר, ששמחת יום טוב שלהן בבגדים ותכשיטים כפי דומיא דשלמי חגיגה, נשים אינן חייב

 ממונו של הבעל )רמב"ם יו"ט פרק ו'( .

לצאת מספק דין "עיקר וטפל" בהטבלת תפוח בדבש. )יתכן שהדבש  –מטבילים המוציא בדבש ג. 

מעז יוצא מתוק, ומקוים שהקב"ה  –העיקר לברכה( ועפ"י לקט יושר הדבש נלקט ע"י הדבורה העוקצת 

 יהפוך לנו הדין לרחמים. 

 "סימנא טבא"

הי רצון לאחר טעימה קצת, בהרהור בלילה הראשון אוכלים את "הסימנים" לאחר המוציא. אומרים הי

בשם ומלכות. מנהג ירושלים לומר= "יה"ר  –לפני הטעימה( ולדעת המשנ"ב  –תשובה )למנהג אדמוה"ז 

מלפני אבינו שבשמיים וכו' " באכילת ראש כבש או דג, כשאומרים יה"ר שנהיה לראש וכו' מכוונים 

ד אצל רבו, אומרים גם כן "שנהיה לראש" בשמים. בן אצל אביו ותלמישבינו אצון רעשות ל –לרא"ש 

 ואין בזה זלזול באב או ברב )מועד לכל חי יב,יט(.

= תמר )מכוונים לפטור כל פרי העץ(, רימון, תפוח בדבש, קרא )דלעת(, ולדעת הגרש"ז סדר אכילתם

ף אויערבך זצ"ל מברכים "בורא פרי האדמה, שאין מינים אלו מחמת הסעודה ולגר"ע יוסף זצ"ל, עדי

לאוכלם עם מעט פת.צ לאחר מכן, רוביא )לוביא או חילבה( כרתי וסילקא )תרד או סלק(, דגים )שנרבה 

 ונפרה כמותם, וראש כבש או דג.

אפשר לומר היה"ר על הסימנים גם בלי לאכול מהם כגון= כשחוששים לתולעים. )הגר"מ שטרנבוך 

 שליט"א כמנהג הגאונים(.
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)משנ"ב תקפג,ה מט"א וכה"ח שם( וכתב  חמוצים ומריםמאכלים  =מאכלים שאין אוכלים בראש השנה

החיד"א )במורה לאצבע( "בביתינו לא יעלה הלימון על השולחן בר"ה" ומסתבר שרק לטיבול מעט, מותר. 

בגימטריא חט]א[ ומרבה ליחה והשתעלויות המפריעים בתפילה, ולמרן החת"ס  - אגוזאין אוכלים 

השירים= "אל גינת אגוז ירדתי" דורשים חז"ל= "מה האגוז הזה אעפ"י  הסיבה,  כיון שעל הפסוק בשיר

שהוא מתגלגל במקום  הלכלוך והרפש, קליפתו העבה משמרתו, כך ישראל אעפ"י שהם מתגלגלין 

ואין ראוי להזכיר באכילת אגוז הגלויות בר"ה.  עפ"י הטעמים הנ"ל  –בגלויות הם שומרים עצמם וכו'" 

)אגוז  שקדים ובוטניםפיסטוק( ויש שאסרו אף  –אגוזים )כולל אגוז גן עדן אין אוכלים כל מיני ה

מותר לאכול )שו"ת באר משה ג,צז ועוד(. ויש שאינם  –אדמה(. אבל אגוזים טחונים בעוגה או תבשיל 

 אוכלים שעועית ושום, שאלו מרבים ליחות 

הכרעת ערוה"ש שם,ג שאין לעניין מאכלים חריפים, אף שמובא בתשובות הגאונים שיש שלא אכלו, 

בר"ה )מנהג הגר"א במעשה רב, משנ"ב תר,ד וכה"ח  ענבים להימנע מאכילתם. יש שאסרו אכילת

תקפ"ג,כא ולדעת הגר"ע יוסף זצ"ל אין לאכול ענבים שחורים דוקא. ויש שכן נהגו לאכול ענבים )מט"א 

 סטייפלר זצ"ל.שכן נהג מרן ה  תר,ו לקט יושר עמ' קכט וארחות רבנו ח"ב עמ' קעה(

אינו חוזר.  –חתם כבר בונה ירושלים  – ביוםחוזר.   – בלילהבסעודות החג=  "יעלה ויבוא"השוכח 

בנות ונשים אינן חוזרות על שכחת יעלה ויבא, בכל יום טוב )פרט לליל הסדר( מפני ששמחת יו"ט שלהן 

 לאו דווקא באכילה )הגרע"א פסקים,א(.

 ימי ראש השנה
תר מכל השנה מלכעוס בימים אלו, מלבד גודל האיסור תמיד, יש בשמירה על הרוגע יש להיזהר יו א.

והשמחה, לסימן טוב לכל השנה כולה. ואף אם ישב אדם בטעות על מקומנו הקנוי לתפילה, אם לא 

מטר( למקומנו, וזה כאלו ישבנו במקומנו. )משנ"ב תקפג,ד  5>.5נירמז, נשב בתוך ד' אמות )לגר"ח נאה = 

 ם קלט,ו ובן איש חי נצבים(.חיי אד

יש להימנע מלעשן בימי ר"ה אף המיקל לעשן בשאר יו"ט )משנ"ב תקצט,סא מחזיק ברכה תקיז,א  ב.

ושע"ת שפ,ה(. ובשו"ת התעוררות תשובה או"ח,רכה שאביו הכת"ס זצ"ל, הגם שבכל יו"ט לא נמנע 

מלעשן)ראה שו"ת כת"ס סו( אבל בר"ה נמנע מחמת אימת הדין, וכן הזהיר האדמו"ר מהריי"ץ 

 זצ"ל. והלוואי ויתקיים ביום ר"ה "וכל הרשעה כולה כעשן תיכלה". מלובאויטש

נכון לכל אחד לקבל על עצמו בימים הנוראים איזו הנהגה טובה או הידור במצוה מכאן ולהבא,  ג.

איש לפי מעלתו )מנהג הגה"ק בעל ערוגת הבושם זצ"ל  הגה"ק בעל אריה דבי עילאי זצ"ל  ובמנהגי 

 (.מהרש"ב מליובאויטש זצ"ל

 תקיעת שופר
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ילדים קטנים שטרם הגיעו לחינוך, מוטב שיעמדו ליד אימותיהן בעזרת הנשים בשעת התקיעות ולא 

יפריעו לאבותיהם ואחיהם לשמוע את התקיעות כדין. כיוון שהנשים אינן חייבות במצוה מעיקר הדין 

עות, לפחות במשך )משנ"ב תקפז,ב( עם זאת, גם הנשים אסורות להפסיק בדיבור באמצע שמיעת התקי

תקיעות "דמיושב". ויש סוברים שקיבלו על עצמן מצוה זו כנדר, בשו"ת רע"א בהשמטות א כתב= "רוב 

נשים דידן מחמירות לעצמן וזהירות לקיים שופר והוה כקיבלו עליהן" ובבן איש חי ניצבים יז= "אך רוב 

ל שופר". ומכל מקום, איש שאינו הנשים קבעו מצוה זו עליהן בתורת חיוב ובאות לביהכנ"ס לשמוע קו

 ביטל מצות היום. –שומע כדין 

יוצאות ידי  –נשים העומדות בסמוך לביהכנ"ס או אפילו בביתן ושומעות התקיעות ומכוונות לצאת 

חובה, שהתוקע בביהכנ"ס מכוון להוציא כל השומע תקיעותיו )שו"ע תקפט,ט ומ"ב טז( והשומעת מבית 

ספק אם יוצאת, ועדיף שתכנס לבית הכנסת כי  –חלונות בסמוך לקרקע הכנסת הנמצא בתוך מרתף וה

 בחוץ שומעים קול "הברה" כהד, ולא קול תקיעה )באור הלכה תקפז(.

המתפללים בביתם ביחידות אין תוקעים להם על סדר הברכות שבתפילת מוסף אלא רק תקיעות 

 "דמיושב" הראשונות )שו"ע תקצב, ב ומשנ"ב(.

לאכול לפני שמיעת התקיעות לכתחילה )קיצוש"ע קכט( והיינו אפילו בחלישות  אישה חלשה יכולה

אסור לאכול לפני קידוש  –כל שהיא )קיצור הלכות המועדים עמ' מו( ופשוט שלאחר תפילת שחרית 

 )שו"ע רכו,ג ומ"ב(.

אישה שאחרה לביהכ"נ לשמיעת התקיעות וכבר נאמרו ברכות התקיעה, בת אשכנז רשאית לברך 

 ספרד אסורה לברך לעצמה.   ובת קול שופר" )רמ"א( ושהחיינו, לשמועזות לעצמה, ותאמר "בזרי

אף שנחלקו הפוסקים אם חייבות הנשים בתפילת מוסף של שבת ויום טוב. מכל מקום,  תפילת מוסף

בתפילות מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים ודאי חייבות )שו"ת התעוררות תשובה ג,סו ושו"ת יביע 

שעות ראשונות של  4ב, ו( שאינן אלא בקשות רחמים.  הערה= אין להתפלל מוסף בר"ה לפני תום  אומר

 (.45=>היום )

 סעודת היום

יש להשתדל לסיים את סעודת היום הראשון  או עכ"פ להתחיל באכילתה לפני תחילת שעה עשירית 

 (, כדי לאכול סעודת ליל שני של ראש השנה לתיאבון.55=58של היום )

 נהשי

 –נהגו שלא לישון במשך היום, ביום הראשון של ר"ה עפ"י דברי הירושלמי "מאן דדמיך בריש שתא 

דמיך מזליה" ]הישן בראש השנה, ישן מזלו[ והעייף מן התפילות ואינו מסוגל לומר תהילים )נוהגים 

וד, מותר פרקים( "לעמך ישראל". ואינו מסוגל ללמ 400"כפר" בגימטריה    –לסיימם פעמיים בר"ה 
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( שכך נהג האר"י ז"ל. ואף שבמטה אפרים כתב= "הלוואי ונתקן בהקיץ ;5=55לישון אחרי חצות היום )

 כישן.     -מה שתיקן האריז"ל בשינה"..." מכל מקום הולך בטל 

 תשליך

ראוי בכל קהילה, שהנשים תלכנה לומר תפילת התשליך בנפרד מן האנשים. וכתבו הפוסקים, 

יחד או אומרים בתערובת, עדיף שלא יאמרו תשליך כלל )ערוה"ש תקפג,ד( ובמטה שבמקום שהולכים 

אפרים תקצח באלף המגן= "ויש לבטל המנהג שהנשים הולכות לתשליך כי באים על ידי זה לידי 

תערובת ואוי לעיניים שכך רואות ביום הקדוש הזה, ודבר זה תלוי על פרנסי העיר ומנהיגיה להשגיח 

 ח מקומות בהם קבעו זמן מיוחד לגברים וזמן שונה לנשים.על זה". ויש לשב

 לקראת ליל שני של ר"ה

ולא להכין דבר מהיום הראשון ליום השני, לא  :8=;5 –יש להמתין בסבלנות עד לצאת הכוכבים 

לקצוץ ולהכין סלטים, לא להדיח כלים ולערוך את השולחן ואף לא להחליף בגדים לצורך הלילה אם כבר 

ללילה. יש אומרים שאף אין להוציא חלות או מאכלים מהקפאה ולהניחם לחימום בטרם צאת סמוך 

הכוכבים. ועל כן המעוניינים יכולים להוציאם לקראת סעודת היום שאין ניכר שמכינים ליום הבא, 

 וממילא יישארו לערב.

 סעודת ליל שני של ר"ה

מרים שהחיינו( כדי לכוון גם עליו בברכת בלילה השני, נהגו להניח פרי חדש )אם יש ואף שאין, או

שהחיינו שבנרות ובקידוש. ויש לכוון בשהחיינו על היום )שתי קדושות הן( ולא רק על הפרי, ואם כיוון 

רק עליו, בדיעבד יצא )מנחת שלמה א,כ(. ואז מיד לאחר הקידוש טועמים מן הפרי החדש בברכה לפני 

משנ"ב ומטה אפרים.  יש  –אכילתו לברכת השהחיינו נטילת ידיים ואוכלים פחות מכזית לסמוך 

 גם בסעודות היום. –שאוכלים ה"סימנים" גם בלילה השני ובן איש חי נהג לאכול ה"סימנים" כשהיו לו 

 ניקוי הבית

אסור להדיח ריצפת חדר שלם בשבת ויו"ט אף לא בשפיכת מים וחומר נוזלי )בלא סמרטוט( וגריפתם 

מותר לנקות באותו מקום בלבד כנ"ל. ובור ניקוז שברצפה שיש לו  –מקומי  במגב. אכן, אם ישנו כתם

 מכסה אין לפתחו אלא כשיש לו בית אחיזה. )שו"ע שח,י(.

 רחיצה ביום טוב

אף שביו"ט ניתן להשתמש במכשירים לחימום מים הפועלים מעצמם )בוילר חשמלי מופעל בשעון 

להבת גז שלפני כל שבת ויו"ט חובה לנתקו. מכל מהיר ע"י -שבת, דוד שמש( פרט ל"יונקרס" מחמם

מקום, גם ביום טוב אין לרחוץ את רוב הגוף בבת אחת )ע"י ידית ה"טוש" במקלחת נחשב תמיד כמיעוט 

 דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל( וכמובן שאין להשתמש אלא בסבון נוזלי ולהיזהר מסחיטת שיער. –הגוף 
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 45=>5-רבנו תם    ;8=;5-כזאזור המר   89=;5-ירושלים= מוצאי החג

מבדילים בשתי ברכות= ברכת הגפן וברכת המבדיל )בלא נר ובשמים(. השוכח להבדיל, מבדיל  הבדלה=

 למחרת עד השקיעה.

 צום גדליה
"יש ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שאירעו בהם, כדי לעורר  רמב"ם תעניות פ"ה=

 יכרון דברים אלו נשוב להיטיב"הלבבות ולפתוח דרכי התשובה וכו' ובז

 53=8 –לבני ספרד     09=8 –עלות השחר, לבני אשכנז  תחילת הצום= 

 –המעוניינים לקום לאכול קודם עלות השחר, צריכים לעשות תנאי במוצאי ר"ה לפני הליכתם לישון 

ת )משנ"ב(  "איני מקבל עלי התענית עד עלות השחר".  לענין שתיה = בני אשכנז אינם צריכים להתנו

בני ספרד, מלשון השו"ע משמע שצריכים.  מותר להתחיל באכילת פת עד חצי שעה לפני עה"ש, ותוך 

גרם(. לבנות ונשים אין האיסור לאכול בחצי שעה שלפני  89החצי שעה אין לסעוד יותר מכביצה פת )

 בספר משנת אברהם. –דעת מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל לענין כל השנה  –עה"ש 

ים תשושי כח וזקנים שלדעת רופא הצום עלול להזיק לבריאותם, לא יתענו,  ובכלל זה, מעוברות חול

 )לאחר 

חודשים אחר הלידה אפילו הפסיקו להניק, וכן מפלת כמניקה )שו"ע  53יום להריון( מניקות )עד  30

ם ביום תקנ,א מ"ב,ג כה"ח ודע"ת שם(. כל מי שהתענית בצום גדליה עלולה לפגוע ביכולתו לצו

 )שו"ת ציץ אליעזר(. :5=55 –לא יצום, או יצום רק עד חצות  –הכיפורים 

אינם צמים אך  – קטנים= אוכל מהבוקר בצינעה אך לא בשר ויין ושאר תענוגים.   כל שאינו צם

 נמנעים מלתת בידם ממתקים, אא"כ לקחום בעצמם )ברכ"י ובאר משה(.

מותרת לאסטניסט )רגיש( אפילו עם משחה ולגר"ע יוסף זצ"ל יש <להימנע מלהכניס  שטיפת הפה=

מותרת , לגרש"ז אויערבך זצ"ל  בליעת תרופות=סמ"ק( ולפלוט הכל.    9;לפה בבת אחת רביעית מים )

אפילו עם מים הנצרכים לכך, לגר"ע יוסף זצ"ל עדיף בלא מים, לדעת צי"א יש לפוגמם ושמעתי 

 שיב זצ"ל שדי לפורר קצת מהכדור למים.מהגרי"ש אלי

לדעת פרי מגדים מש"ז תריב עפ"י הט"ז "אין לגעת במאכלים שלא  נגיעה במאכלים ביום הצום=

ימשיך בתענית ואין צריך להשלים תעניתו.  – הטועה ואכל או שתהלצורך,שמא יבוא לאכול".   

בשדי חמד )בשם נחפה בכסף( שב  – לטעה וברך על מאכולמשנ"ב אף אומר עננו ועולה לתורה במנחה. 

ואל תעשה )ויאמר בשכמל"ו( ויש אומרים שבצום דרבנן עדיף שיטעם מעט, שלתשובת הרמב"ם )כ"י 
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אין לרחוץ כל הגוף בבת אחת במים  – רחיצהפריימן( ברכה לבטלה איסור לא תשא וגו' דאורייתא.     

 חמים דרך תענוג. )פרי מגדים וע"פ הט"ז(.

רק במנחה.  השוכח עננו אינו חוזר ויכול  – בני אשכנזבשחרית ומנחה   – בני ספרד - אמירת עננו

להשלים באלקי נצור וכו' העומד לסיים התענית אחרי מנחה, רשאי לומר עננו כל עוד צם ולבני אשכנז 

 ים.אומרים "אבינו מלכנו" בשחרית ומנחה אפילו כשאין צמ בני אשכנזבשינוי= "ביום צום התענית הזה". 

 38=;5ויש נוהגים      :4=;5 סיום הצום=      :8=55=מנחה גדולה    :5=55= חצות היום

 עשרת ימי תשובה
 "דרשו ד' בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב" )ישעי' נה, ו(

"אמר רבה... אלו עשרה ימים שבין ראש השנה  ליום הכיפורים" )גמ' ר"ה עח.( ימים בהם שערי 

ורא לכולנו= שובו אילי ואשובה אליכם, פתחו לי פתח כחודה של מחט... ואני שמים פתוחים, והקב"ה ק

 אפתח לכם פתח כפתחו של אולם".

"שלש תפילות נשמעות= תפילת יחיד בדמעות בכל יום, תפילת יחיד בין ראש השנה ליום הכפורים 

 ותפילת ציבור בכל יום )הג"ה אלפסי זצ"ל בתפארת שמואל לברכות פ"ג(.

 כפרות ג.פיוסים    ב.. תשובה תפילה וצדקה   אודת הכלל לעבודת הפרט= עוברים מעב

 שינויים בתפילה

 –ל הקדוש= אם נזכר תוך כדי דיבור  ולא התחיל אתה חונן וכו' -הטועה ואמר הא"המלך הקדוש"= . א

ד' שפתי חוזר לראש התפילה. ואינו אומר שוב  –חוזר ומתקן. נזכר לאחר מכן, או התחיל אתה חונן וכו' 

חוזר )כי אין שייך "להרגיל לשונו בעשרה ימים וגם אי אפשר לומר  –וגו' )ערוה"ש(. ואפילו ספק אמר 

 החתימה בשם ומלכות.

אינו חוזר )סוף  –תוך כדי דיבור, חוזר ומתקן לאחר מכן  –הטועה, לבני אשכנז  "המלך המשפט"= ב.

הרב נזכר עד יהיו לרצון וגו' )השני( חוזר סוף אמר "מלך" ואמר "משפט"( לבני ספרד ולדעת שו"ע 

 יחזור על תפילת עמידה בנדבה. –להשיבה שופטינו וכו' עקר רגליו 

מתקנת הגאונים, ואין חוזרים בשביל טעות בדבר שאינו נזכר  "זכרנו לחיים וכו' בספר חיים וכו'"= ג.

חיים וכו' וכבר חתם מגן בתלמוד אא"כ נזכרים בטרם חתימת הברכה, חוזרים לבקשה. השוכח זכרנו ל

 בן איש חי, ניצבים. –אברהם יבקש בשומע תפילה זכרנו וכו' )שאין בקשה גדולה מזו בימים אלו( 

בשוא תחת הל' )טור בשם מהר"ם  -חיים לְּ יש לדייק לומר זכרנו  –"ברית כרותה לשפתיים"  הערה=

 חיי עוה"ב )ר"י מעמדין(-לחיי הנצח בפתח  )ח"ו לא חיים( בוודאי מתכוון –מרוטנבורג(. האומר ַלחיים 
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פרט  – בני אשכנזדע"ת תקפד,א(.  –= אומרים שחרית ומנחה )גם ביחידות ובעמידה "אבינו מלכנו" ד.

 אומרים בכל יום כולל שבת, ובשבת, בדילוג "אבינו מלכנו חטאנו לפניך" – בני ספרדלשבת, . 

 הידורים ויתר הקפדה במצוות

לאדם שיתנהג בימים אלו גם בחומרות שאינו נוהג בהם כל השנה, כי גם קיצור שו"ע קל,ב= "ראוי 

 אנו מבקשים מאת השי"ת שיתנהג עמנו בחסידות..."

מתוך הנוסח,  –בדיקת מזוזות, הכנות לסוכות, אמירת ברהמ"ז, ק"ש שעל המיטה ואשר יצר  דוגמאות=

 –ים. )דברים של הידור ולחומרה זהירות מפת עכו"ם, יותר תהילים, יותר צדקה ותיקון המידות והמעש

 ב"י וערו"ש תרג( –אין זה מחייב בתורת נדר לכל השנה 

 פיוסים

שולחן ערוך או"ח תרו א= "עבירות שבין אדם לחברו אין יוה"כ מכפר עד שירצה חברו ואפילו לא 

וכל  אין תפילתו נשמעת. )א"ר ומט"א( –הקניטו אלא בדברים צריך לפייסו". ומי שאינו מעביר שנאה 

אדם צריך לבקש מחילה מהוריו, מאשתו ומרבותיו. שמא פגע או צערם. והם מצדם יאמרו שמוחלים. )בן 

 איש חי וילך, (

 עיקרי הדינים:

מנהג העולם שהולכים רק לאוהביהם בעיו"כ לבקש מחילה ועפ"י רוב אינו לצורך... ואלו שעושים  א.

רו אוהביו שפגע בהם... ורע עלי המעשה" )יוסף מהטפל עיקר, כופרים בעיקר המחילה... ושמא יתעור

 אומץ(.

 עדיף בעצמו, כי מודה ועוזב ירוחם )א"ר והחיד"א( מבקשים עד שלש פעמים גם בעזרת אחרים. ב.

"ומי שמבקש מחילה מרבים בכלל )מודעה, רמקול...( אינו יוצא אם יודע שעשה לאיזה יחיד בפרט"  ג.

 )משנ"ב(

 דרכים.לא על רגל אחת, בפרשת  ד.

"בשעת בקשת המחילה אם נתגנה חברו בפני אחרים צריך לפרט מה שחטא לחברו, )דעת החפץ  ה.

חיים( אכן כשיודע שחברו יצטער ויתבייש מזה כשיפרט החטא, אזי לא יפרט" )בשם ר"י מסלנט מו"ז 

 א,נד(

ד מידה ומן לא יהא אדם אכזרי שלא למחול, שכל המעביר על מידותיו מעבירים לו... מידה כנג ו.

השמים מוחלים גם לו. אלא אם כן, אין הבקשה אמתית. תלמיד לרב וילדים להורים צריכים לבקש 

 אפילו מאה פעמים. 

 המבקש יאמר או יחשוב הנני מבקש סליחה ממך ד' אלקי ישראל ומפלוני... )א"ר( ז.
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 כפרות

ו' יש למנוע המנהג. רמ"א= שו"ע תרה, א= מה שנוהגים לעשות כפרה בערב יו"כ לשחוט תרנגול וכ א.

ויש מהגאונים שכתבו מנהג זה וכו' וכן נוהגים בכל מדינות אלו ואין לשנות. ונתפשט בכל העדות )כף 

 החיים שם,ח(.

אם עושים גם לאחרים יעשו תחילה לעצמם ואח"כ לאחרים, בסכום כל שהוא,  העושים בכסף= ב.

הכסף במפית ומסובבים מעל הראש ואומרים= "זה  במזומן,לא בצ'ק ובוודאי לא בכרטיס אשראי. מניחים

 הכסף ילך לצדקה וכו'" ואין לפדות בכסף מעשר )משנ"ב ובאר היטב(, והכסף ילך לצדקה לעניים דווקא.

 דוקא בבעל חיים שאין מקריבים על גבי המזבח. העושים בבעלי חיים= ג.

ריז"ל( כשאין היד משגת אפשר לוקחים לכל אחד מבני הבית תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה )א (5 

בתרנגול אחד לכל הבנים  ובתרנגולת לכל הנקבות. )שו"ע הרב,ג( ובגמר הכפרה לא יאמרו "נפש תחת 

 נפש".

 יצאו בדיעבד. )א"ר מבוטשאטש תנינא, תרה( –איש שעשה בתרנגולת ואשה בתרנגול  (5

 –לות ותרנגול אחד. לאריז"ל שתי תרנגו –למעוברת לוקחים גם תרנגול אולי תלד זכר, למשנ"ב ( 4

 שלש נקבות ושני זכרים. ועושים הכל על ראשה בלבד.

ולוקחים כפי שהורה  –נאמן )שו"ת קנה בושם ב,כ שלא כדעת מנחת יצחק(  –אולטרה סאונד  (3

 הסורק.

צריכה כפרה רק לעצמה. ) הגרי"ש אלישיב והגר"ש   –מעוברת שטרם מלאו מ' ימים להריונה  (8

 ל(וואזנר זצ"

 עדיף לתת לעני שווי הכפרה ולא את העוף עצמו. (9

 מי שלא עשה כפרות בעשי"ת יכול להשלים בהושענא  רבה. )שו"ת שארית שמחה, ח(( :

 

     y0548483398@gmail.com לתגובות: הרב יצחק יעקב פוקס שליט"א
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 אספקלריא לפרשת השבוע

 ראש השנה

 

 "בני אתה"
]הקדמה= להלן דרוש שמיישב בס"ד י"ג פסוקים או תפילות שבכולם נזכרת המלה "חוק" ובחלקם )או  

, ואחר הדברים פנים 37כולם( במושכל ראשון הפשוט נראה שאין מבואר דיו מה עניין "חוק" לכאן
 חדשות באו לכאן. 

תי אתם מארץ מצרים מו= וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצא-ויקרא כו,מד א.ואלו הם הפסוקים= 
והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני  חוקיםלעיני הגוים להיות להם לאלקים אני ה', אלה ה

תהלים ב,ז= אספרה  ג.  ומשפט ושם נסהו. חוקשמות טו,כה= שם שם לו ב.  ישראל בהר סיני ביד משה.
ה= תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו -תהלים פא,ד ד. ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך. חוקאל 
איוב יד,יג ואותי תביא במשפט עמך וגו' מי יתן וגו' תשית  ה.לישראל הוא משפט לאלקי יעקב.  חוקכי 
ומשפט  חוקבתפילת ר"ה ויו"כ= באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר ו. ותזכרני.  חוקלי 

בברכות ק"ש= אמת ואמונה ח. זכרון להפקד כל רוח ונפש.  חוקכי תביא ז. וצדקנו במשפט המלך המשפט. 
בברית מילה, ומקורו בשבת קלז,ב= ט. ולא יעבור, אמת שאתה הוא ה' אלקינו ואלקי אבותינו וכו'.  חוק

כתבה על  יא.ישעיה לג,כב= כי ה' שופטנו ה' מחוקקנו, ה' מלכנו הוא יושיענו. י. בשארו שם וכו'.  חוקו
לגבי יום יב.  ותהי ליום אחרון לעד עד עולם, כי עם מרי הוא בנים כחשים. חוקהם ועל ספר לוח את

יג. עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה.  חקתהכיפורים, ויקרא טז,לד= והיתה זאת לכם ל
יועץ בתורתו, אשר כרת את אברהם ושבועתו. אמרו לאלקים,  חקוקבמוסף ליו"כ= יקיים עלינו אמרתו כ

חוק, יראיו לחיים   .[חוק, סולח לחטא למחוק, כנשמע לרועה מרחוק, ויעמידה ליעקב לָלחוקמישרים לְּ

*** 

 ה' אמר אלי בני אתה
ברוך המקום ברוך הוא. ברוך אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון, ורוצה ואומר לברכנו בכל 

 עת ובכל שעה. 

לעת הפקידה של ראש השנה מתוודעים אנו ביתר שאת ויתר עז לאהבה הגדולה אשר אוהבנו ה', 
באשר חופף ומסוכך עלינו מפני כל המקטרגים. וזה לשון ר' יהונתן אייבשיץ בספרו הקדוש 'יערות דבש' 

 )חלק ב דרוש ה(, על פי מזמור ב' מתהלים= 

רגים על ישראל, שהם תכלית אדם, וכביכול הוא שכל מלאכים מקט]לראש השנה[  "והוחק ליום ההוא
 )איוב א(כי הוא חפץ טובתנו, ולכך כתיב  )!( להקב"ה אשר בצרתנו לו צר נראה כאילו מקטרגים עליו

ראש השנה. ויבואו בני אלקים להתייצב על ה', על ה' דייקא, כי  )זוה"ק ח"ג רלא('ויהי היום' ודרשינן 
 ה', כי חפץ טובתינו ובצרתנו לו צר". הקטרוג על ישראל ממש כביכול על 

 ומוסיף ר' יהונתן אייבשיץ לפרש בזה את מזמור 'למה רגשו גוים', למה רגשו המקטרגים= 

'למה רגשו גוים', זהו על שרים למעלה וכו', והם  )תהלים ב( "וזהו מאמר דוד בריש תהלים על יום זה
וחים מה' בשמן משחת קודש, ו'על ה'' כדכתיב 'נוסדו יחד על ה' ועל משיחו' היינו על ישראל שהם מש

, למען אשר 38'להתייצב על ה'', וכל מגמתם לקטרג שה' יפר בריתו ויבטל הקשר האמ"ן אשר כרת אתנו
לא הלכנו בתורתו והפרנו בריתו, וכהנה יתר קטרוגים ושנאה מעוררת מדנים להפר הברית ולבטל 

                                                             
 כד,כה. ויל"ע גם בשמות טו,כה, ויהושע 37
 טריא. ראה בתהלות ישראל להמגיד מקוז'ניץ ש'ננתקה את מוסרותימו' ר"ת אמ"ן, שהוא גימטריא צ"א, והוא היחוד שם הוי"ה באדנו"ת, שעולה כך בגימ 38
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וזהו 'ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו' ולנתק הקשר החזק ואמיץ בינינו לבין הקב"ה, 
 היינו הברית והקשר שיש בין ישראל להקב"ה, וזהו מחשבת כל השרים ומלאכי מעלה".

למה ולשם מה הם רוגשים, כלום סבורים הם שיועילו להם קטרוגיהם?! ריק הם הוגים! וכפי 
 שמנמק שם= 

עמדו חלוצים והסירו רוע לבכם, ובטחו בה' כי  ,]בראש השנה[ "ולכן בניי ואחיי ביום מלחמה הבא
'יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו' כי  )תהלים ב(הוא ילחם לנו. וכמאמר דוד במזמור למה רגשו הנ"ל 

אין משגיח בכל קטרוג! ומהו שעושה? הוא= 'אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו'... הרצון שמעורר דין 
כן נבהלו מחרון אפו וכו' ולא יוסיפו לרגוש ולומר 'ננתקה מוסרותימו  עליהם, ו'באש ה' נשפט', ועל ידי

 וכו'' וזהו 'בחרונו יבהלמו', אשר נבהלו ולא עצרו כח לקטרג עוד".

ואולם ממשיך שם ביערות דבש ומלמדנו, שאל לנו להיגרר ח"ו לשאננות עקב כך, רק אדרבה 
ון וחיל ורעדה יאחזון, שמדבר אלימו באפו ואדרבה! נקח קל וחומר בנפשותינו= אם מלאכי מעלה יחפז

 ובחרונו יבהלמו, כל שכן וקל וחומר אנו, קרוצי חומר...=

"וממנו נראה אם מלאכי מעלה יראים מדין איך לא נגור מאף ה' ובאמת כנסת ישראל זריזים 
 וזהירים ליתן רוב צדקה לפני בוא יום הדין, והוא קלורין למאוד ומתן בסתר יכפה אף". 

ט בימינו אנו, שכל מלכי מזרח ומערב מנבחין הב הב, ואומרים לא יזכר שם ישראל עוד, עלינו ובפר
 לאחוז ביתר אומץ בחיזוק זה, כפי שכתב בהמשך דבריו המזוקקים=  

קמים עלינו ומבקשים ח"ו  מאסיה ואפריקה[-]"לכך אנו בימים אלו שאיזה שרים מאזיע"ן ואפריק"א 
ם להשבית ח"ו זכרם, אנו אומרים התואר הזה= "מלך"! ואין מלך בלי עם, לקעקע ביצתם, וכולם מקטרגי

 ואיך אפשר לעשות ח"ו כלה בישראל?!".

 וממשיך המזמור מענין המלכת ה' בשופר= 

המליכוני עליכם ובזה לא יהיה פתחון פה לקטרג כי הם צורך עולם.  )ר"ה טז("ולכך אמר הקב"ה 
'נסכתי מלכי על  –כנסת ישראל  –כויות וזהו מאמר דוד= 'ואני' ולכך אנו ממליכים בשופר ומזכירים מל

ציון הר קדשי', שאני תוקע בשופר להמליך מלך לה' בציון, ואם כן בזה בטלה רגשת הגוים, כי אין  )הר(
 מלך בלי עם".

-'כי חוק לישראל הוא', וקודשא )תהלים פא("ואמר 'אספרה אל חוק' היינו ראש השנה, שנאמר בו 
 א קבעו חוק, לפקוד בו כל יצורי קדם".הו-בריך

 וממשיך שם לבאר במתק לשונו את מהות היום על פי המזמור כולו.

וראה גם ביהל אור )לצמח צדק( ש"אני היום ילדתיך" מרמז לראש השנה, שאז נברא אדם הראשון, 
ישראל'  וכן ש"אספרה אל חוק" מרמז לראש השנה שנקרא "חוק לישראל". ומבואר הענין גם ב'תהלות

 להמגיד הקדוש מקוז'ניץ זיע"א על המזמור הנ"ל.

 למה רגשו המקטרגים
אלו המקטרגים. שמביאים חבילות של עוונות  –הוי אומר כי זה דבר המזמור= למה רגשו גוים 

ואומרים "ננתקה את מוסרותימו וגו'", הם חפצים לנתק את הקשר בינינו לבין אבינו שבשמים, אולם ה' 
ר אליהם באפו, ודוחה את הקטרוג על ידי שאומר על עם ישראל "בני אתה אני היום לועג להם ומדב

 . 40מתעוררת בחינת היותם בנים – 39בחינת התשובה –ילדתיך". ומבואר ביהל אור= שעל ידי  "היום" 

וזה שאמר "בני אתה אני היום ילדתיך", כדברי המלבי"ם, שלא זו בלבד שבני אתה, שאני אומן אותך 
. שבר"ה מתגלה שהוא "אלקי ישראל", 41א גם "אני היום ילדתיך", אתה לי כבן מלידה ממשכבן, אל

                                                             
 ראה להלן שעל ידי השופר. 39
אתיך, ובדומה בעץ הדעת טוב למהרח"ו. ומבואר הפסוק אתה זכאי )נקי מעוונות( כאילו היום בר –שמא יבואר העניין על פי התרגום "אני היום ילדתיך"  40

רי הישר, בהרבה ספרים שאפילו אם חטאתי מכל מקום אחרי שחזרתי בתשובה הריני זך ונקי כאילו היום נולדתי בלא חטא, ראה תהלת ה' )להר"ח מלמד(, שע
 שער בת רבים ועוד. 

שאומר לו רבו אני ואמנם אין שייך אצלו ית' "בן" ממש כמובן, רק על דרך המשלה, "כמו" בן, ראה רד"ק השלם, ועי' יהל אור )צמח צדק(. ובמדרש שוח"ט= כעבד  41
כבדו כבן לאביו. והחיד"א מבאר= מחבב אותך כבני, וברס"ג )בפי' ד"פ ראשונים(= בן חסותי, ובמאירי= הכוונה למושלם בצדקות שאומר לה' "אבי אתה" בכך שנזהר ל



©
 

 82עמ' 

. והיינו שהמקטרגים באו לנתק את הקשר והשי"ת ילעג 42המתייחס כלפי ישראל, ולא כרצון המקטרגים
למו ועונה להם שזהו קשר שאין שייכת בו שום מציאות של ניתוק, וכפי שקשר של הורות האב לבנו 

 ייך בו ניתוק.אין ש

 ה'חוק' ש'בני אתה'
"אספרה אל חוק, ה' אמר אלי בני = ביאור 43ומבואר במצודות, ויסודתו בדברי חז"ל, במדרש שוחר טוב

"בני בכורי , כלומר אספר את הדבר שכתוב בתורה, דהיינו שכתוב בתורה )שמות ד,כב( אתה וגו'"
 . ישראל"

כלל בהנהגת  44וכתיבה, והנה מצאנו "חוק" שעניינווהנה לדברי המצודות "חוק" הוא מלשון חקיקה 
"חוקות שמים וארץ לא  טבע העולם שהוא ביסוד הבריאה עצמה ולכך אין שייך בו שום שינוי, וכמאמר

, ושמא יש לומר שגם מלת חוק בנוגע לחוקי הטבע נגזרת מכך שחוק טבע זה הינו חוק הכתוב שמתי"
סא,א, עי"ש( שכל חוקי הטבע והנהגת העולם מושתתים על בתורה, וכדאיתא בזוה"ק )שמות ]תרומה[ ק

"אסתכל באורייתא חוקי התורה, שהתורה היא שיצרה את חוקים אלו, שהתורה קדמה לעולם ולא להפך, 
, וכמו כן לאידך גיסא, גם חוק במשמעות של מצוה וכדומה עצם מהותו היינו דבר שאין וברא עלמא"

 שייך בו שינוי, חוק ולא יעבור. 

בשביל ישראל שנקראו ראשית, ומחשבתן  –"בראשית" כל עצמה של הבריאה היתה כמאמר חז"ל ו
"ה' קנני ראשית דרכו קדם )בר"ר ]בראשית[ פרשה א,ד(, וכנזכר במשלי )ח(  של ישראל קדמה לכל דבר

, דהיינו שאת ה"חוק" הקבוע בתורה שישראל הם "בנו בכורו של מפעליו מאז וגו' בחוקו מוסדי ארץ"
מקום" כמאמר הכתוב "בני בכורי ישראל" החיל הקב"ה אחר כך בעולם המעשה בשעת בריאת העולם, 
שנברא העולם באופן זה שמחוקי הנהגת הטבע והבריאה הוא שישראל הם בנו בכורו והוא אלקיהם, 
שחפץ הטוב להטיב שברא את העולם באופן שתהיה בו ההטבה של ההנהגה עם ישראל באופן של בנים 

 .45םלמקו

"הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית לו( -וכך אמר ירמיה )לא,לד
חדשה וגו' והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם וגו' כה אמר ה' נתן שמש לאור יומם חוקות ירח 

היות גוי וכוכבים לאור לילה וגו' אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום ה' גם זרע ישראל ישבותו מ
 לפני כל הימים וגו'".

 שורת הדין של בנים
ומעתה יובן שזו עצמה תשובת ה' למקטרגים= אתם מביאים עמכם צרורות של קטרוגים לאמור 
שעברו ח"ו על חוקי תורתי, הנה אף גם זה חוק הוא בתורתי, כשאר חוקי תורתי, שכתוב בה "בני בכורי 

רית, שההנהגה עם ישראל הינה בבחינה זאת, כבנים ה' מביט לב 46ישראל", ואם כאדם עברו ברית
שרחמי האב ואהבתו העזה כלפיהם, ומסתתמים כל טענותיהם וקטרוגיהם, שעל כל פשעים תכסה 

 .47אהבה )משלי י,יב(

כאיש אחד בלב אחד, וכפי שמאריך "מיט אידן אין איינעם" ולשם כך עלינו לגשת לראש השנה 
. "בהאיך אנפין יקומון קמי מלכא"ם, שזו התשובה לשאלה הנוקבת היערות דבש שם, ראה דבריו הנמלצי

 .48ישראל"-שכאשר אנו יחד מתעוררת בחינת "בנים", שחלה על "כלל

                                                                                                                                                                                                             
ציאות של שינוי. הכוונה כדרך שהתלמידים קרוים בנים, אולם יותר מזה, שבתלמידים זה יכול להשתנות אבל כאן "כאילו היום ילדתיך", באופן שאין שייך בזה מ

 משתנה.[  ]ויש לרמוז דבר זה במה שמתפללים "היום תאמצנו" שהוא בדומה לאימוץ בן, רק שהוא באופן שאין
 כך כתב המגיד הקדוש מקוז'ניץ שם, שזהו "אספרה אל חוק", על שם "כי חוק לישראל הוא", שנחקק ומתגלה בראש השנה שהוא אלקי ישראל. 42
 מסופרין הן בחוקה של תורה וכו', כתוב בחוקה של תורה בני בכורי ישראל וכו'". לשון המדרש= "כבר  43
. ושמא הם קשורים זה בזה ואינם שנים, שהחקיקה בספר התורה וקביעת המצוות יוצרת כפועל יוצא שכך יהיה חוק הנהגת מלבד לשון כתיבה כדברי המצודות 44

 טבע העולם.
בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ההטבה שבתורה, בבחי' וחי בהם, שממנה נשפעת חיות רוחנית לעולם וכדו', וההטבה הזו  –וזהו גם מאחז"ל "בראשית"  45

 יה לו ית' דירה בתחתונים. שתה
 לשון הושע ו,ז. 46
 ועל דרך= "סלח לנו מחל לנו כפר לנו, כי אנו עמך ואתה אלקינו, אנו בניך ואתה אבינו". 47
כב('. ואף מה ד, רמ"ע מפאנו )מאמר חקור דין חלק ד, פרק ב(= 'ולא יצדק התואר הזה )תואר 'בן'( ב'עצם', זולתי על הכללות, כטעם בני בכורי ישראל )שמות  48

 שון[.שאמר דוד המלך 'ה' אמר אלי בני אתה' ללמד על הכלל כולו יצא, עי"ש ]ומבארים מפרשיו, שזאת כיון שלדוד היתה נשמה כללית, נשמת אדם הרא
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 השופר מעורר בחינת "בנים"
, שבחינה זו של "בנים" מתעוררת על ידי תקיעת השופר, וכמובא בכמה 49וזהו עניינו של השופר

הוא קריאת הבן לאביו בקול רצוף געגועים ואהבת בן לאביו,  סגנונות בספה"ק, שעניין קול השופר
"לא  ומעורר אהבת אביו אליו ביותר ועל ידי כך מתבטלים כל הקטרוגים וכלא היו, וזהו )במדבר כג,כא(

מתעוררת  50, שעל ידי התרועההביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו"
שהוא אלקי ישראל ואנו בניו, ואז אינו מביט און ביעקב ולא רואה עמל בישראל, בחינת "ה' אלקיו עמו", 

ונרמז במלת "תרועת מלך" לשון ריעות, כביכול המלך בעצמו מתרועע עמנו, ושחוק ולעג הוא לאלו 
 . 51המקטרגים שבאים לקטרג על אהובו של מלך, בנו וממליכו

יין המלכת השי"ת עלינו, ושני ענינים אלו וזה ענין תרועת "מלך", שבתקיעת שופר כלול גם ענ
מתאחדים יחד, היותנו בנים והיותו ית' מלכנו, ונרמז הכל בתקיעת השופר שיבת בן המלך האובד אל 
אביו המלך, שעל ידי שממליך עליו מחדש את אביו, וקורא "אלקי ישראל", שהמלך עצמו מתיחס אליו 

א "בני אתה" מאז ומעולם, ועד עולם, וכברכת דוד בעצם, ממילא סרות כל המחיצות הדמיוניות והלו
, ואלו ממש דברי הגמרא )ר"ה טז,א לד,ב( מעולם ועד עולם" 52"ברוך ה' אלקי ישראל אבינוהמלך ע"ה 

הפעולה מצידנו להמליך את ה'[, ושיעלה –]שאמירת מלכויות זכרונות ושופרות היא שתמליכוני עליכם 
"בנים", הבן יקיר לי אפרים וגו'[, ובמה בשופר, שעל ידי השופר לעורר בחינת –]זכרונכם לפני לטובה 

, ענין המלכת ה' וענין היותנו בנים, 53נפעלים שני הדברים, שהם בעצם דבר אחד, שקשורים זה בזה
, כלומר שה' שופט אותנו , ה' מלכנו הוא יושיענו"מחוקקנו"כי ה' שופטנו ה' וכנבואת ישעיה )לג,כב( 

, וזאת על ידי שהוא "מחוקקנו", ששם אותנו לחוק שאנו בנים לו, ועל ידי כך "ה' ומצדיקנו במדת הדין
שבים לאבינו מלכנו, המלך, ובכך שה' מתנשא עלינו למלך וקורא  –בן המלך  –מלכנו הוא יושיענו", אנו 

עצמו "משפט לאלקי יעקב" את שמו עלינו "אלקי ישראל" ממילא הוא יושיענו מן המקטרגים, כי הוא 
 י יהין לקטרג, וכיון שאנו בנים ממילא שורת הדין שלנו שונה לגמרי ואנו יוצאים בדימוס. ומ

ובהמשך דברי ה'יערות דבש' שנזכר לעיל, וכיון לדבריו ב"דורש ציון" להמגיד משקלוב בזה הלשון= 
לומר  זה ראש השנה, שנקרא "חוק לישראל", רמז –זה מלכויות, "אספרה אל חוק"  –"ואני נסכתי מלכי" 

, עד כאן. וזה עצמו ביאור הפסוקים לפי דבריו= בראש השנה פסוקי מלכויות להמליך את הקב"ה בעולמיו
אני ממליך את המלך הקב"ה ביום חידוש המלוכה ומנגד מעורר את החוק שה' אמר אלי בני אתה, ובזה 

 מתערבבים כל טענות המשטינים והמקטרגים וה' ילעג למו.

                                                             
 בין יתר העניינים. 49
 ואמנם תרועה ותקיעה שני אופני ביטוי חלוקים הם, אולם לפי האמור שניהם שייכים להיותנו בנים.  50
יום תרועה, דרוש ה(= "והנה ביום הקדוש והנורא הזה, יום  –]השוואה ע"ד אפשר לולי דמיסתפינא= אעתיק לשון ה"בני יששכר" )מאמרי חודש תשרי, מאמר ג  51

וע"ה יהי"ה לכ"ם להנאתכם הר"ת עולם, אשר כל באי עולם יעברון לפניו כבני מרו"ן, המרחם על בניו ילודי שעשועים יהב עיט"א ]עצה[ למיתקע בשופ"ר, יו"ם תר
לתתא איתער ולטובתכם, כאשר יתעוררו ]נראה שהוא כמו= יעוררו[ ישרא"ל קו"ל בלא דיבו"ר הוא משיכת הרצו"ן קודם לדיבור כמש"ל, כביכול, באיתערותא ד

במחשבה ורצון העליון, כביכול, הי' בריאת כל  עובדא לעילא, ויסתמו פיות המקטרגים, בהתעורר הענין אשר ישרא"ל על"ו במחשב"ה ורצו"ן, ועל ידי שהם היו
ות העולמות, ואין מקום למציאת ]נראה שהוא כמו= למציאות[ כל בריה בזולת ישראל, ממילא מי הוא מהנבראים אשר יפצה פה לקטרג על עיקר המציא

ז קול שופר כי יעל מתעוררים רחמים על ישרא"ל עיקר מהנבראים, הנה בזולת העיקר ח"ו אין מקום לשום נברא, ואיך יקטרג הטפל על עיקר מציאותו, וא
וא הדעת אשר המציאות בהתעורר הרצו"ן העליון הקדום אשר ישרא"ל עלו ברצונו. וזהו אשר"י הע"ם יודע"י תרוע"ה, על ידי תרועתם מתעורר בחינת המחשבה ה

בלי קבלה( וזה שפירשו חכמינו ז"ל יודעי"ם לרצו"ת את בוראם בתרוע"ה, על ידי הוא התגלות הרצו"ן כביכול, וז"ש יודע"י תרוע"ה )ויראתי להרחיב דיבור מזה מ
 התרוע"ה מתעורר רצו"ן בוראם הוא הרצון הקדום כביכול, אשר ישראל עלו ברצונו כביכול, לא עשה כן לכל גוי אשרי העם שככה לו", עכ"ל.

חד לחזור העולם לתיקונו להתקיים כמו שעלה לפניו יתברך במחשבה הקדומה". ואולי ראה שפת אמת )ר"ה תרמ"ב(= "ושעל זה רומז השופר להיות מבוקש כל א
דומה, כדי שיוכל הקטרוג להידחות על ידי התעוררות בחינת המחשבה הקדומה צריך שנגלה בדעתנו שרצוננו שיתקיים כמו שעלה לפניו יתברך במחשבה הק

 ושנסכים להמליכו על כל איברינו.
דורשת להיות 'מיט אידן אין איינעם', ששייכת לכללות ישראל, ומצאנו שבעולם ההוא אין שום קטרוג, כדברי ה'נועם אלימלך' הידועים  ומצאנו שבחינה זו אכן

לך[ סב,ב(, שבני ישראל הינם חלק -בפרשת דברים, ומגילוי המחשבה הזאת נמשכו הנשמות, והנשמות נקראו בחינת בנים כמ"ש בנים אתם )זוה"ק בראשית ]לך
ילוי מבחינת לוק ממעל, וכדוגמת הבן הנמשך ממוח האב. ובעולם זה אין שייך שום פגם וקטרוג )אוה"ת משפטים א'רסח( אוה"ת פרשת בא עמוד רדע= "שהוא הגא

הנקרא "כל ישראל", אדם דבריאה בחי' אדם קדמון )המחשבה הקדומה(, ובחינה זו י"ל מאיר בראש השנה יום ברוא אדם הראשון וכו'". שבחינה זו היא העולם 
מחשבתן של ולכן שם אין שום פגע רע. וכל הנשמות כלולות באדם הראשון, ועל ישראל נאמר "אתם קרוים אדם", ואם כן ביום בריאת אדם הראשון מתעוררת "

ואמנם אין לנו שום קצה השגה  ישראל", בחינת המחשבה הקדומה, ששם הוא בגילוי שנברא העולם בשביל ישראל, שזה בחינת בנים, הנמשכים מן המחשבה.
 בבחינה קדושה זו, והשוואת הדברים היא ע"ד הצעה בעלמא[.

 אמנם ישנו צד שמלת 'אבינו' בפסוק זה עולה על 'ישראל', 'ישראל אבינו'. 52
 מלך. שי"ל שאצל "בן המלך" לא ניתן להפריד בין המלכתו את אביו לבין הכרתו בעובדת היותו בנו, שבן המלך שב אל אביו ה 53

ק של מלכותו ועוד, שמכאן נראה שכאשר מתעורר ביהודי רגש אהבה וקרבת בן כלפי גבוה, היסוד לכך צריך להיות "המלכת ה'", שיקבל על עצמו את העול המתו
'לאכול' אותו, והאוהב את ית', ואילו אהבה כזו שאין עמה נאמנות לנאהב יש לחשוש שאינה נחשבת כל כך, שיש שני מיני אהבה, אדם האוהב דבר מאכל רוצה 

 בנו רוצה 'להאכיל' אותו, ועל האדם לבחון לאיזה מין אהבה שייכת אהבתו את הבוית"ש )מפי ידידי ריי"ר שליט"א(. 
 אכן לפי ההשוואות האפשריות ישנו כיוון נוסף אודות כך שע"י התעוררות בחינת המלכת ה' מתעוררת בחינת "בנים אתם".
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 "בנים" בכל מצב
כן, בחינה זו שאנו בנים אין שייך בה שום שינוי ותמורה, היא עצמית ומוחלטת. ומכל מקום  ואמנם

כדי שתתעורר הנהגה כזו מלמעלה צריך שישראל יעוררו בחינה זו מלמטה, ועל דרך "ה' צלך", ובכל 
"ואף גם זאת וגו' לא מאסתים ולא געלתים לכלותם מו( -המצבים הקב"ה מצדו אומר )ויקרא כו, מד

שזו מציאות בלתי משתנה, חוק ולא יעבור, וכפי  "כי אני ה' אלקיהם", והטעם מצורף= להפר בריתי אתם"
"וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות שממשיך הפסוק= 

סיני ביד  להם לאלקים אני ה', אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר
. ]שבכך מבואר מהו פשר הסיום "אלה החוקים והמשפטים" שלא נאמרו שם כפשוטו שום חוקים, משה"

 אלא שהם "חוקים בינו ובין בני ישראל", וכנ"ל.[

ורק אם ישראל ח"ו "מפרים ברית", שמעוררים את הפך הנהגה זו של בנים אז "מסתתרת" גם 
"יען משפטי לא עשו וחקותי מאסו וגו' כה( -)יחזקאל כ,כדמלמעלה ההנהגה עמם כבנים, ונדמה ככתוב 

"לא כברית אשר כרתי , וכנבואת ירמיה וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם"
, שנראה לבאר הכוונה באומרו את אבותם וגו' אשר המה הפרו את בריתי, ואנכי בעלתי בם נאום ה'"

שראל את ההנהגה עמם כבנים ממילא "בעלתי בם" הייתי להם "ואנכי בעלתי בם", שכאשר הפרו י
"שובו כבעלים ואדון בעלמא והסתרתי את היותי אביהם, אף שבפועל נשארו בנים, וכן שם בפסוק )ג,יז(= 

= בנים אתם לי, אני אני הוא אביכם, אני הוא שכביכול בנים שובבים נאם ה' כי אנכי בעלתי בכם"
 י בני?!בעלתי בכם, ואיך לא תכירונ

 "ברית": התעוררות הנהגת "בנים"
או שניתן לה ביטוי נרחב יותר, נחשב הדבר  –של בנים  –ובכל פעם שמתעוררת שוב הנהגה זו 

לכריתת ברית מחודשת, חידוש ה"חוק" וה"משפט", אף שלפי האמת השינוי הוא רק ב"הנהגה", אבל 
"והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין ת יז,ז בפועל אנו כבנים בכל מצב, שהרי "חוק" הוא, וכמו בבראשי

, וכיוצא בו בעוד מקומות, זרעך אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך"
הבריתות עם האבות וביציאת מצרים ובחורב, וזאת הגם שהלכה כר"מ )קדושין לו,א, עי"ש הפסוקים( 

ואין שייך בזה כל שינוי, ואם נראה שינוי הרי שהוא שבין כך ובין כך קרוים בנים, שהם בנים בעצם, 
 שינוי ב"הנהגה" בלבד.

"הוי בנים סוררים וגו' עתה בוא כתבה על לוח ושמא יש להמליץ בזה את נבואת ישעיה )בפרק ל(= 
אתם ועל ספר חוקה ותהי ליום אחרון לעד עד עולם, כי עם מרי הוא בנים כחשים בנים לא אבו שמוע 

ומר דבר זה ראוי ליכתב על ספר חוקה שבכל מצב שהוא הם בנים, גם כאשר הם כל – תורת ה'"
מכחישים את עובדת היותם בנים, וגם כל מציאותם לכאורה מכחישה ומפריכה את העובדה שהם בנים, 

 –"אשר אמרו לרואים לא תראו וגו' השביתו מפנינו את קדוש ישראל" שמתנכרים לגמרי. ובהמשך 
לם מעובדת היותי "קדוש ישראל" המתייחס כלפיהם, ואינם ממליכים אותי כלומר שמבקשים להתע

עליהם, ולכן מסתתרת הנהגה זו מהם. אך ממשיך עוד= בעצם הנכם תמיד בנים וגם אני מייחס שמי 
עליכם להיקרות אלקי ישראל "כי אלקי משפט ה' אשרי כל חוכי לו וגו', ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך 

 ך".רואות את מורי

 "תקעו, כי "חוק" לישראל הוא
"תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו כי חוק לישראל הוא ה( -ובזה יבואר מאמר הכתוב )תהלים פא,ד

היינו הקטרוגים וההסתר,  –, כלומר= תקעו, ועל ידי תקיעת השופר יתהפך ה"כסה" משפט לאלקי יעקב"
וק והמשפט שקבע השי"ת בתורתו, החוק ליום חגנו, כי קול השופר מעורר את הח – 54שירח מתכסה

שאמר "בני בכורי ישראל", החוק ש"ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך" )כביאור המצודות(, והיינו 
"משפט לאלקי יעקב", שעל ידי "חוק" זה מיד מתייחס הוא ית' כלפינו ונקרא "אלקי ישראל" )כדברי 

 המגיד מקוז'ניץ(.

                                                             
 ועוד.כדאיתא בר"ה ח,ב  54
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א שנאמר כאן דוקא הלשון "אלוקי יעקב", שמדת אלקים היא מדת הדין, ]ולולי דמסתפינא הוה אמינ 
כלומר= "כן שורת הדין בתורה", אף זה חוק מחוקי, שבני הם, ואף דבר זה מחושב בדין, וממילא כאשר 
הם מעוררים בחינה זו מיד מתבטלים כל הקטרוגים. ונזכר כאן "יעקב" ו"ישראל" שמדתו תפארת, מדת 

חסד ודין, כלומר בחינה זו שבתוך שורת הדין עצמה כולל הקב"ה ברחמיו עלינו את ה"רחמים", הכולל 
מה שאנו בניו, וקובע בתורתו ששורת הדין היא שירחם עלינו, וזהו שאומרים בתפלת היום= "ובזכות 

 .[55התם יוציא איום היום לצדק דיננו", שבזכות יעקב אבינו נזכה בדינא דצדק

 תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט
"באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב ובזה יבואר עוד מאמר מתפילות היום שאומר דרשני= 

, שלכאורה "תגיד ליעקב דבר חסד ורחמים" מיבעי ליה, ומעתה הוא דבר חוק ומשפט, וצדקנו במשפט"
ד פשע, מתוק מאוד, שכך אנו מתפללים= אם מעשים אין בידינו שיהא לנו מליץ יושר מול המקטרג המגי

מבקשים אנו= אנא תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, את החוק והמשפט הנרמז בתקיעת השופר "תקעו 
"אספרה בחודש שופר וגו' כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב", ומהו החוק והמשפט המכוון, הוא= 

בתורה "בני  , וכביאור המצודות שהכוונה לחוק הכתובאל חוק ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך"
בכורי ישראל", שהוא אלוקי יעקב ואנו בניו, באין מליץ יושר מצד מעשינו, תגיד על יעקב את חוק זה, 

 שגם זה חוק הוא אצלך, וכך נזכה בדין.

את "חוק  –הוא תמיד לשון דיבור קשה, היינו שאנו מבקשים שיאמר הקב"ה זאת  56ולשון "תגיד"
באותה נימה וארשת "הגדה" של "חוק  –היא אך ברחמים  ומשפט" זה שאנו בניו, וההנהגה עמנו

ומשפט" כמו שאר החוקים והמשפטים שבתורה שאותם מראים המקטרגים לטעון כלפינו, ובכך "צדקנו 
 במשפט" ב"דינא דצדק" כשורת הדין, ועל ידי "חוק ומשפט", וכך נצא זכאים בדין כקטן שנולד.

"מי יתן וגו' תשית לי חוק ותזכרני וזו כוונת איוב )יד( בתוך דבריו לגבי "ואותי תביא במשפט עמך"= 
, שזהו "תשית לי חוק", היינו שתגן עלי תכסוף")כלומר= לנבראיך(  וגו' תקרא ואנוכי אענך למעשה ידיך

ך תכסוף". וכן אנו מן המקטרגים על ידי ה"חוק" ש"ה' אמר אלי בני אתה", ש"תזכרני" ו"למעשה ידי
 זכרון להפקד כל רוח ונפש. חוקאומרים= כי תביא 

 וחוק בשארו שם. חותם של בנים
"אשר קידש ידיד מבטן וחוק בשארו ובדברים הללו מבואר לנו מה שמשבחים בברכות ברית מילה 

לקינו, , דהיינו שאת ה"חוק" הזה הנזכר בתורתו שאנו בניו והוא אשם וצאצאיו חתם באות ברית קודש"
לא די בכך שמודיענו זאת אלא אף שם וחתם את חוק זה בבשרנו ממש, בברית המילה שהיא עדות 

"שימני כחותם דא אות ברית מילה וכו' דהאי אתקרי למציאות זו, וכנזכר בתקוני זהר )תקונא כב(= 
 , שכשם שמלך מיד עם"58"האי רשימו איהו לברא דמלכאובהמשך שם  57חותמא דגושפנקא דמלכא"

היולד בנו אהובו מעטרים אותו באותות כבוד ויקר המציינים שהוא הוא בן המלך, שכבר מינקותו הרי 
 הוא "בן המלך", כך ממש שם ה' את חוק היותנו בניו והוא אלקינו בבשרנו ממש לגאון ולתפארת.

ק" ולפי זה יתכן ש"ידיד" הכוונה לרך הנימול, שכבר מעתה קוראו המקום "ידיד", ושם את ה"חו
של כביכול, בניו  –בבשרו, וביאור מהות ה"חוק" אנו אומרים בפה מלא בתוך כדי דיבור= "וצאצאיו" 

חתם באות ברית קודש שתעיד שהם הם בני המלך, וכמו שלהבדיל מלך בשר ודם חותם את  –אהוביו 
 צאצאיו באותות המציינים את יחוסם אליו.

 גושפנקא דמלכא 
וע בו, שהרי על ידי חותם זה נודע לכל שאנו בניו, ומי יהין לפגוע והנושא חותם כזה מי יהין לפג

"וראו כל עמי הארץ כי שם הוי"ה נקרא עליך, שם הוי"ה ודאי, ב"בן המלך", וכנזכר בזוה"ק שם )תרגום(= 

                                                             
 ומיד אח"כ אומרים "באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, וצדקנו במשפט", ראה להלן. 55
באר, שה' אכן נראה פשוט שהלשון "תגיד ליעקב דבר חק ומשפט" מקורו מתהלים קמז,יט "מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל", ואף פסוק זה כך ית 56

 שראל את חוקיו ומשפטיו שהוא אלקינו ואנו בניו ולא עשה ה' כן לכל גוי.מגיד ליעקב ולי
 יהו''ה. -מיל"ה, וסופי האותיות  –ראה שם= מ'י י'עלה ל'נו ה'שמימה, ראשי תיבות  57
 ושם= אבל לעבדא דמלכא רשימו דיליה וכו', ודא איהו אם כבנים אם כעבדים. 58
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. וכן הנושא חותם זה "59זהו אותו הרושם של ברית מילה, ואות התפלין, ואות של שבת וימים טובים
, פרה אל חוק ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך שאל ממני ואתנה גוים נחלתך""אסמתקיים בו 

"שא'ל ממנ'י ואתנ'ה גוי'ם נחלתך וגו'", ס"ת מיל"ה, וכדברי המלבי"ם על לשון  60כמרומז בסופי תיבות
"נחלתך" בפסוק זה שהואיל והוא כבן ממילא הוא "נוחל" מנכסי אביו, שלה' הארץ ומלואה וברא כרעא 

 אבוה.ד

 המעמד מחייב
ומאידך אכן הנושא חותם זה נדרשת ממנו הנהגה מיוחדת שאינה נדרשת מהמון העם, וכנזכר בבאר 

מוסר ה' ליהודי הינו  –"מוסר ה' בני אל תמאס" )לס"ק מסלונים זי"ע( עה"פ )משלי ג,יא(  61אברהם
, שאינם ראוים לבן המלך?!"מוסר מתוק"= בני! הלוא בני אתה! בן המלך, ואיך תמאס את עצמך בדברים 

שכשקיימו ישראל  –עה"פ )שמות טו,כה( "שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו"  62וזה מה שנאמר בזוה"ק
 מצות פריעה "שם שם לו חק ומשפט דייקא, ושם נסהו, בהאי את קדישא, דאתגלייא בהו".

 ה"שמחה" במצוות המילה
"תניא רשב''ג ברי חז"ל לגבי מצוות מילה והנה מצאנו במילה באופן מיוחד את עניין ה"שמחה", כד
שש אנכי על אמרתך  )תהלים קיט,קסב(אומר כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב 

)ראה רש"י ותוס'(, וכן מצאנו במגילה )טז,ב( על הפסוק  כמוצא שלל רב, עדיין עושין אותה בשמחה"
 מילה, מהפסוק הנ"ל,  )אסתר ח,טז( "ליהודים היתה וגו' וששון" ש"ששון" זו

ומצאנו עוד בעניין המילה )בנדרים לא,ב על פי הר"ן שם( שהיא שקולה כנגד כל המצוות, וכתב 
"ויום שמקיימין מצוות מילה שמחה הוא, דכתיב שש אנכי על אמרתך, ואיזו במחזור ויטרי )סימן תקג(= 

ה, שנאמרה לבדה לאברהם היא אמירה שנאמרה לבדה ושקולה כנגד כל המצוות, הוי אומר זו מיל
אבינו, וכתוב בה ברית, לפי שהיא שקולה כנגד כל המצות, שהם תרי"ג מצות, כמנין ברי"ת בגימטריא 

 . והיא עצמה אחת"

ונראה לבאר דבריו, שה"ששון" הוא "על אמרתך", על כך שהברית שקולה כנגד כל המצוות, דהיינו, 
שעברו חס ושלום על כל תרי"ב  –אם עברו ברי"ת שיש לפרש עניין "שקולה כנגד כל המצוות" שאף 

מצוות, אף על פי כן אם אך יש בידם את ה"ברית" שאנו בנים למקום, ושמחים בה כמוצא שלל רב, אזי 
הקב"ה "מביט לברית", ואין מקום לשום קטרוג, כי "באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר 

נו בניו, ושורת הדין שלנו שונה לגמרי. וכן מצאנו במנחות חוק ומשפט", שזה חוק החקוק בתורתו שא
)מג,ב( על דוד המלך שאמר "אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה" וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה 

 . 63דעתו, ואפשר לבאר הדבר כנ"ל

ואולם לשם כך צריך שעל כל פנים בברית עצמה יחזיק בעוז, וכנ"ל שישוש בה כמוצא שלל רב, 
, שהגם שהברית היא כאמור ברית נצחית, שלעולם אין יכול לחול בה שום 64מור עליה כעל בבת עינוויש

שינוי, מכל מקום כדי שגם ה"הנהגה" עצמה תהיה באופן של בנים ישנו צורך שנכיר במציאות זו ונשמח 
במיוחד את  בה, ו"ה' צלך", ככל שנכיר ונחיה זאת כך נעורר בחינה זו מלמעלה. וזה ביאור מה שמצאנו

עניין השמחה לגבי ברית, שהשמחה בקיום הברית היא המעוררת שגם ב"הנהגה" תהיה שייכת הברית, 
 שלא להיות ח"ו מן ה"משקרים בברית", שנושאים את חותם הברית אך הם צבועים ולבם בל עמם.

ום וזהו ביאור מה שכתב "והיא עצמה אחת", שכדי שתהיה הברית שקולה כנגד כל המצוות ותסת
פיות המקטרגים, לשם כך צריך שהאדם "יקיים" את הברית, ש"ברית" אינה בגימטריא "תרי"ג", אלא 

                                                             
 מעלה, ובאותו זמן שולטים עליו כל המקטרגים העליונים והתחתונים".שם= "ומי שמשקר בו למטה, נעברת חקיקתו מל 59
 רוזנבוים, במדבר עמ' עד"ר(.-הסופי תיבות נזכרו באמרות ה' )רמא"ל ליטש 60
 בלקוטי אמרים. 61
 שמות ]משפטים[ קכה,ב, ובדומה לעיל מיניה, בזוה"ק שמות )בשלח( ס,ב, ראה שם. 62
בסגנון זה מצאנו בזוה"ק )שמות ]יתרו[ פט,א( גם בעניין רעוא דרעוין של שבת קודש, שמה ששקולה שבת כנגד כל }השוואה ע"ד אפשר לולי דמיסתפינא=  63

שם= "אבל ביומא התורה כולה והשומר שבת כאילו שמר כל התורה כולה, זאת 'מפני' שהוא עת רצון והדינים אינם שולטים בו, ואולי ביאורו כנ"ל. ז"ל הזוה"ק 
ן דצלותא דמנחה, רעוא דרעוין אשתכח, ועתיקא קדישא גליא רצון דיליה, וכל דינין מתכפיין וכו'" )וממשיך אודות העונג הנמשך מז"א( דשבתא כד מטא עיד

 ובהמשך= "בגיני כך שקיל שבתא לקבל אורייתא, וכל דנטיר שבתא כאילו נטיר אורייתא כלא".{
 יקא.נתינת כל מדת האהבה שתחול בקשר זה ד –"שמירת הברית"  64
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בגימטריא "תרי"ב", כלומר, שאם יחסרו לאדם תרי"ב מצוות ויהיה בידו רק מצוה אחת, את מצוות 
הברית, שיחזיק בה בכך שישמח על כך שזכה להיות בן המלך, אזי תהיה הברית שקולה כנגד כל 

 . 65התרי"ב ויצא בדימוס

וזה עצמו הטעם לכך שצריכים אנו להיות 'שמחים' בראש השנה ולבטוח בכך שנזכה בדין, ששורש 
בטחון זה הינו שינצח רחימותא דבנוי לרחימותא דדינא, שינצח "חוק" היותנו בניו, ויזכנו בדין למרות 

על ידי שמחה זו בהיותנו בניו,  שאר ה"חוקים" שמחווים בהם המקטרגים, ואת זה עצמו אנו מעוררים
 וכנ"ל שבראש השנה כלי הביטוי לכך הוא השופר.

 אני היום ילדתיך 
והנה, חסד גדול עשה ה' עמנו בכך שקבע את הדין ליום ראש השנה דיקא, שכן בראש השנה ישנה 

ילדתיך", בחינה מיוחדת של "בני אתה", עוד יותר מכל השנה, הואיל וראש השנה הוא זמן של "אני היום 
"אמר רבי תחליפא )ויק"ר פכ"ט יב(=  66)כדברי ה"יהל אור" עי"ש(, והוא כדברי המדרש שאז נברא האדם

כתיב "ועשיתם אשה", הא כיצד, אמר להן )לגבי ראש השנה(  קיסרא, בכל מוספין כתיב "והקרבתם" וכאן
, מעלה אני עליכם כאלו היום נעשיתם לפני, כאלו היום בראתי אתכם 67הקדוש ברוך הוא לישראל, "בני

)ע"כ בריה חדשה", הדא הוא דכתיב )ישעיה סו,כב(= כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה" 
המדרש(. וכן מובא ביערות דבש )דרוש ה' לחודש אלול( בשם כתבי האר"י ז"ל שאין אומרים "היום היה 

 "היום הרת עולם" כי היום מתחדש העולם והרי אנו כקטן שנולד. הרת עולם" אלא בלשון הווה 

ומכח דבר זה ש"כאילו היום בראתי אתכם בריה חדשה" מתעוררת ביתר שאת בחינת בנים, 
אני היום ילדתיך", והיינו שבכל ראש השנה שמתחדשת בריאת העולם הרי  –כמשמעות "בני אתה 

ל שנקראו ראשית, ופעולת הבריאה כוללת איפוא ששוב מתחדש עניין זה של בריאתו בשביל ישרא
נתינת ביטוי מחודשת לכך שישראל הם בנים למקום, בריאה מחודשת הכוללת את החוק של "בני בכורי 
ישראל", שאסתכל באורייתא וברא עלמא, וחקק את חוקי הטבע מתוך חוקי התורה, וזהו "בני אתה אני 

 . 68היום ילדתיך"

 היום הרת עולם
ר מדוע נחשב ר"ה ל"הרת עולם" אף שהוא יום ששי לבריאה, שמעתה יש לומר שכוונתנו ובזה מבוא

בהזכירנו אחר התקיעות "היום הרת עולם" לומר שהיום מתעוררת בחינת "בנים", ש"אני היום ילדתיך", 
ויש לומר שזה מכח יום זה שבו נברא האדם דיקא, וכדאיתא ביהל אור. שיש לומר שכל חוק מחוקי 

בבריאה עצמה אין ניכר רישומו בבריאה אלא משעה שנברא אותו נברא שכלפיו הוא החוק, הטבע ש
ואם כן אף "חוק" היותנו בנים למקום התעוררותו על ידי "אני היום ילדתיך" שייכת בעיקר ביום שבו 

 נברא "האדם", שבאופן וצורת בריאתו הושת החוק הזה אשר חקק המקום בתורתו מקדם. 

עם חידוש ה"מלוכה", שאנו מצידנו ממליכים אותו וקוראים לאבינו, והוא מצדו  וכל זאת בד בבד
קוראנו "בנים", שגם זה מתעורר ביתר תוקף בראש השנה דיקא, יום חידוש המלוכה, והכל נפעל בכח 
השופר, כדברי הגמרא )ר"ה טז,א לד,ב( בביאור מלכויות זכרונות ושופרות, שתמליכוני עליכם ושיעלה 

 לפני לטובה, ובמה בשופר.זכרונכם 

                                                             
ת, אמר ליה ]השוואה ע"ד אפשר לולי דמיסתפינא= בתקו"ז )תקון לז, דף עח,ב(= "ועל דא אמר אדם קדמאה קמי קודשא בריך הוא, מי מציל בני מחרב המתהפכ 65

טו( "אות'י היו'ם -ן אות" )בראשית ד,ידחרבא דמילה וכו'". )ואמרו סמך לזה= "הן גרשת אות'י היו'ם מע'ל פנ'י האדמה וגו' והיה כל מוצאי יהרגני וגו' וישם ה' לקי
 מע'ל פנ'י" סופי תיבות מיל"ה, וכן מבואר בתקו"ז )תקון סט, דף קיז,א( ש"אות" הנזכר כאן הכוונה לאות ברית מילה(

 –בחינת א"ק". וב"בשעה שהקדימו , שיהא גילוי 65והעניין מבואר שעניין המילה שייך עם גילוי א"ק= בלקוטי תורה )תזריע, עמ' כ,א(= "וגם 'מל' מלשון 'גילוי'
חלק המחשבה  תער"ב" )חלק א, אות קפה(= וז"ע מצות מילה להסיר ההעלמות והסתרים בכדי שיהיה גילוי בחינת פנימיות א"ק )"פנימיות א"ק" מבואר בו שהוא

בה על בריאת העולמות בכללות(. ובדרך מצוותיך הקדומה שלשם 'עלתה' המחשבה על נשמות ישראל )בחי' אוא"ס שבא"ק(, ו"חיצוניות א"ק" הוא חלק המחש
ם הקליפות וכו' )מילה, חלק ב( מבואר גם כן שבשביל גילוי בחינת א"ק צריך להיות מילה להסיר הערלה, עי"ש, ובתוך דבריו= "לזאת כשכורתים הערלה ומעבירי

 בנפשו מבחי' א"ק" עי"ש. ובדומה בספרים נוספים[מאיר הארת א"ק בבן ישראל הנולד, כי נעשה גופו טהור וקדוש להאיר תוספת עילוי 
ה, רבנן אמרין אלו הדורות שהם כמתים במעשיהם -ומדרש נוסף בילקוט תהלים תתנה= פנה וגו' ולא בזה את תפלתם תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל י 66

  ובאים ומתפללים לפניך בראש השנה וביום הכפורים ואתה בורא אותם בריה חדשה.
 לפי הנזכר דק במה שאמר לשון "בני" דיקא. 67
ה' אלקינו וכו' יוצרנו וזהו= "עננו אלקינו עננו, עננו אבינו עננו, עננו בוראנו עננו". וכפי שאנו אומרים בתפילה= "אמת ואמונה חוק ולא יעבור אמת שאתה הוא  68

 וכו'" ובהמשך "ובכורך ישראל גאלת וכו'".
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ואחר כל זאת לא זו בלבד שעל ידי המלכת ה' והתעוררות חוק היותנו בנים אנו יוצאים זכאים בדין, 
אלא אף כהמשך המזמור= "שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ", שכבנים ימלא הקב"ה כל 

 משאלות לבנו לטובה, אכי"ר.

 חוק הכפרה ביום הכיפורים
נציץ נא לעבר מפתן היום הקדוש, יום הכיפורים, ונבין שגם קבע המקום ברוך הוא את  ומעתה

הכפרה עצמה ל"חוק" בתורתו באופן שלא יהיה שום פתחון פה למקטרג, שנאמר לגבי יום הכיפורים 
, שמסתבר "והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה")ויקרא טז,לד( 

הכפרה עצמה, שתהיה עבור ישראל ל"חוק" הזוקף את הדין לזכותם, "חוק" מיוחד בחוקי שעולה על 
 התורה והבריאה. 

במוסף ליום הכיפורים, בפיוט "אמרו לאלקים", שמזכירים ראשית את הברית  וזהו שאומרים
, טלאי ירושתו, יקיים עלינו )"בנים"( , טפי נחלתו)מדת הדין("אמרו לאלקים התמידית שאנו בנים= 
 ., אשר כרת את אברהם ושבועתו")שכך 'חקוק' בתורה, שאנו בנים, כנ"ל(אמרתו כחקוק בתורתו 

חוק ומיד מזכירים את החוק המיוחד של הכפרה ביום הכיפורים=  "אמרו לאלקים, יועץ מישרים לְּ
וק, סולח לחטא למחוק, כנשמע )שאת הלצת היושר קובע תמיד ה' לחוק בתוך תורתו(, יראיו לחיים ָלח

 .לרועה מרחוק )"סלחתי כדבריך"(, ויעמידה ליעקב לחוק )כנ"ל("

"יום ולשם כך גם ליום הקדוש עלינו לגשת "מיט אידן אין איינעם", כאיש אחד בלב אחד, שהוא 
 ישראל". -, שכאשר אנו יחד מתעוררת בחינת "בנים", שחלה על "כללשימת אהבה וריעות"

רובים מצאנו גם בעוד זמנים גדולים, כמו חג הפורים, ועוד ימים נשגבים, והכל אחד, כי ועניינים ק
 בחינה זו היא בחינה נצחית, שאנו בנים למקום והוא אבינו ואלוקינו, ואין עוד מלבדו. 

 לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים!

 

  okmail.co.il@9696לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 
  

mailto:9696@okmail.co.il


©
 

 89עמ' 

 ממעייני הישועה
 ראש השנה

 

 
 תענית בראש השנה עד חצות

הב"י )או"ח סי' תקצז( מביא מחלוקת ראשונים בדין תענית בראש השנה, שהמרדכי )ר"ה רמז תשח( 

ואילו בתרומת הדשן )סי' רעח( , 69כתב בשם רבינו נחשון גאון כמה ראיות שיש איסור להתענות בר"ה

מביא שיש הסוברים שיש מצות להתענות בר"ה, ועוד מביא דעת ספר אגודה )ר"ה פ"ד סי' כא(, שאף 

לשיטות האוסרות להתענות בראש השנה, מכל מקום לא יאכלו כל שבעם, כדי שלא יקילו ראש ביום 

עליו ורצה למעט תאוותו בדבר הדין, וכן מביא הב"ח, שמהרש"ל לא אכל דגים בר"ה שהיו חביבים 

 מסויים.

הטור )או"ח סי' תקפא( הביא בשם המדרש )ילקוט ואתחנן רמז תתכה( שדרש במעלת עם ישראל, 

שהלא מנהג העולם שאדם שיש לו דין לובש בגדים שחורים ויושב באבילות, אבל עם ישראל שיודעים 

. וכתב ע"ז הטור, שמכאן יש להוכיח ובטוחים שהקב"ה יוציאם זכאים בדין, אוכלים ושותים ושמחים

 שאין מתענין בר"ה, ואדרבה מצוה לאכול ולשתות ולשמוח. וכן נפסק בשו"ע )סי' תקצז ס"א( 

 איסור תענית שעות בשבת ויו"ט

אמרו חז"ל בירושלמי )תענית פ"ג הי"א( שאסור להתענות בשבת עד שש שעות, מפני שנחשב כאילו 

מדברי המשנה שם לגבי מקום שגזרו תענית על הגשמים וירדו  התענה כל השבת, ולומדים דין זה

גשמים לאחר חצות, שסובר רבי אליעזר שצריכים להשלים את התענית הואיל ועבר רוב היום בתענית 

נחשב כאילו התענו כל היום. ועפ"ז נפסק ברשב"א )שו"ת ח"ב סי' רסב( שאסור להתענות בשבת ואפילו 

ים סח=( במר בריה דרבינא שהיה יושב בתענית בכל השנה ואף עד שש שעות, ומה שמצינו )פסח

בשבתות, היינו שהיה מתענה תענית חלום. וכן כתב הטור )או"ח סי' רפח( שימהר בסעודת שבת לאכול 

סעודת היום קודם ו' שעות, כדי שלא יחשב כמתענה בשבת. וכן נפסק בשו"ע )סי' רפח ס"א( לענין שבת, 

 ענין יו"ט.וברמ"א )סי' תקכט ס"ב( ל

 דין תענית שעות בראש השנה שחל בחול

כתב הרמ"א )סי' תקפד ס"א( שמאריכים בפיוטים ותפילות בר"ה עד חצות. והוסיף המג"א )סק"ד( 

שזמן זה הוא לכל הפחות, ואפשר להאריך אף יותר מחצות, וכן מביא המשנ"ב )סק"ב( בשם עטרת זקנים, 

                                                             
ם, שנאמר בו )ויקרא כג, כא( 'מקרא קודש' ודורשים חז"ל קדשהו במאכל ובמשתה. וכן אמרו )ר"ה ח.( עה"פ )תהילים פא, ד( = שבתורה ר"ה כלול עם המועדי 69

ת -'בכסה ליום חגינו  ַמִםים וׁשְּ לו ַמׁשְּ כו ִאכְּ ַתִקים  ואיזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"ה'. וכן מצינו שאמרו עזרא ונחמיה לישראל )נחמיה ח, י( 'לְּ ַממְּ
ַאל ֵתָעֵצבו', עוד יש להוכיח מדברי הירושלמי )ת ֵאין ָנכוֹן לוֹ ִךי ָקדוֹׁש ַהטוֹם ַלֲאדֵֹנינו וְּ חו ָמנוֹת לְּ ִׁשלְּ  ענית פ"ג ה"ג( שמשמע שאין גוזרים תענית ביום ראש השנה.וְּ
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ד חצות, מתירים לעמוד בתפילה ולהשהות האכילה בראש שאף לשיטות האוסרות בשבת ויו"ט תענית ע

השנה שחל בחול עד לאחר חצות, והטעם בזה הוא, מפני שיש הסוברים שצריך להתענות בר"ה, אף שאין 

 נוהגים כמותם למעשה, מכל מקום אפשר לשהות האכילה עד אחר ו' שעות. 

תר מחצות, אמנם מצינו באליה ומשמע במשנ"ב )סק"ה( שאם חל ר"ה בשבת אין להאריך בתפילה יו

רבא בהלכות שבת שלימד זכות על המאריכים בתפילה בשבת ויו"ט אף לאחר ו' שעות= א(. ע"פ מש"כ 

המג"א )סי' קנז סק"א( שיש הסוברין שמחשבים את הו' שעות משעה שקמים ממיטתם, ולגבי שבת כתב 

דברי הראבי"ה )הל' תענית סי'  הב"ח )סי' רפא( שבשבת מאחרים לקום ממיטותיהם. ב(. סומכים על

תתעו( שיש להתיר התענית אם עוסק בתורה או מתפלל. עוד כתבו האחרונים )ערוך השולחן סי' רפח 

ס"א, שו"ת תשובות והנהגות ח"ב או"ח סי' רעד( שאין צריך לאכול סעודה קודם חצות וסגי אם שותה 

 חמין או טועם מעט שכבר יצא מכלל תענית.

 בה!כתיבה וחתימה טו
 

  okmail.co.il@9696 לתגובות: הרב ישעיה שוורצמן, מחבר קונטרס 'קול ישועה' ג' חלקים
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 מסלתה של תורה

 ראש השנה

 

 יעוד האדם
בתפילת ימים נוראים אנו אומרים "אלוקי, עד שלא נוצרתי איני כדאי ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא 

 נוצרתי". 

משמעות הדבר היא שלכל אדם בעולם ישנו ייעוד ומטרה שצריך ליישם בחייו, וכל נשמה מופיעה 

 מתי. בזמן הנכון ועכשיו כשנוצרתי, תפקידי להוציא מן הכח אל הפועל את אותו התוכן שבנש

שכאשר האדם חוטא למטרה, אין טעם בקיומו כי הוא אינו משלים  –"עכשיו שנוצרתי איני כדאי" 

את ייעודו בעולם. לכן, עיקר העבודה של הימים הנוראים היא ההתחברות למהות ולתוכן הטמון באדם, 

 וזו עיקרה של משמעות התשובה בימים אלה. 

חז"ל מלמדים אותנו שהנשמה תמיד נשארת בטהרתה כלשון התפילה "אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה 

שבה עלולים לבוא החסרון וההעדר. כי  –היא", אבל זו אותה הנפש שעליה נאמר "נפש כי תחטא" 

כשהאדם נפגש עם החיים היומיומיים. האדם בשאון החיים, בעשייתו וביצירתו לעיתים אינו שומע את 

ול השופר, כלומר את קריאת הנשמה בקרבו, וכתוצאה מכך הוא מפספס את הייעוד שלו. לכן, כאשר ק

באים הימים הנוראים שומעים אנו את קול השופר שבא לעורר את הקול הפנימי שבנשמתו, ומנסים 

 להשמיע לו את התוכן העמוק שנמצא בתוכו, וזה עושה השופר. 

מנוכר, והעבודה המרכזית של האדם היא להאיר דווקא את לעתים אנו נמצאים בעולם אפל, קר ו

המקומות האפלים, את המקומות שבהם נראה לכאורה כהיעדר מציאות השי"ת, לכן, הקב"ה נתן בנו את 

הנשמה, "נר ה' נשמת אדם", ובה נאיר בחורים ובסדקים את אור האמונה. זהו אור שמשמעותו ההטבה 

 חיים.  האלקית שבכל רבדי המציאות שבה אנו

ברגע שמסירים את המסכים והוילונות ומתגלה המציאות של הטוב האלקי, כל העולם כולו נעשה 

 מואר.

 בברכת כתיבה וחתימה טובה, בספרן של צדיקים גמורים! 

  לתגובות: מוטי פלדשטיין
motif@kemach.org 

mailto:motif@kemach.org
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 מפרדס הכהונה

 ראש השנה

 

 ?ה לראש", והרי אין זה טוב שיהיו כולם ראשים"שנהי
 בשו"ע או"ח )סימן תקפ"ג סעיף ב'( איתא= אוכלים ראש כבש לומר נהיה לראש ולא לזנב,

כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים בעל ה"חוקי חיים" זיע"א, הקשה מהו הטובה שכולנו נהיה ראשים, והרי 

הדורות )ערך ריב"ל( שביקש רבי יהושע בן לוי אדרבה יש בזה קללה, וכעובדא הידוע המובא בסדר 

ללכת עם אליהו הנביא, והסכים עמו בתנאי שאפילו בראותו דברים תמוהים, אל ישאלנו לפשר הדבר 

וכו', וילכו לדרכם כל היום, והגיעו בערב לבית כנסת גדול וכו' ולא כיבדום כהוגן וכשורה, וילונו וישבו 

ויקומו ללכת ויאמר להם אליהו ישימכם אלקים כולכם ראשים,  במקומם עד אור הבוקר, ויהי בבוקר

וכו' ויבואו עד עיר אחת ויארחו אותו בעלי העיר ויצאו לקראתם בלב טוב ובשמחה גדולה ויקבלום 

בסבר פנים יפות, וישמחו עמהם וכו', ויהי בבוקר ויתפלל אליהו ויאמר לא יתן בכם הקב"ה אלא ראש 

ע להתאפק וישאלו לפשר הדברים, ויען אליהו ויאמר לו כי האנשים אחד, ולא יכול עוד ר' יהוש

שהתפללתי עליהם ברוב שרים ורוב ראשים, לפי שהוא רעה להם ומחלוקת גדולה בעצתם ומחשבתם 

וכו', והאנשים שהתפללתי עליהם בראש אחד הוא טובה להם ולישובם, לפי שיאחדו מעשיהם ועצתם 

 –יבא ביניהם, ולא תחליף עצתם ולא תופר מחשבתם, עיי"ש.  תתקיים בעצה אחת, ורוח מחלוקת לא

 ולפי זה האיך יתיישב לשון הבקשה שנהיה לראש, וכי האיך אפשר שיהיו כולם ראשים.

 ותירץ האדמו"ר זצוקללה"ה כמה תירוצים.

 שתהיה ההטבה כבר בתחילת השנה ולא רק בסוף השנה

שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה, והנה לפי א( תירץ, עפ"י מה שאמרו חז"ל )ר"ה ט"ז ע"ב( כל 

זה נמצא כי כל ההטבה הוא רק בסוף וקצה השנה, לכן אנו מבקשים שנהיה "לראש", שייטיבו לנו כבר 

בתחילת "וראש" השנה, "ולא לזנב", לבל ימתינו לנו עם ההטבה עד קצה "ואחרית השנה", רק תיכף 

 לנו כל טוב סלה.עכשיו "בראש" ותחילת השנה בראש השנה, יושפע 

 שהראש יהיה מונח בדברים רוחניים

ב( עוד תירץ, עפ"י הידוע שיש יומין עילאין ויומין תתאין, יומין עילאין הם שס"ו ימים, ויומין 

תתאין הם שס"ה, ומבקשים מהשם יתברך בראש השנה, שהראש יהיה מונח ביומין עילאין, ולא ביומין 

וזהו שנהיה "לראש ולא לזנב", שהראש לא יהיה מונח בבחינת זנב, תתאין שיהיה לו טוב רק בזה העולם, 

כי כל דבר שהוא למטה בזה העולם נקרא בחינת זנב, אלא יהא מונח ביומין עילאין, ועל כן הנוטריקון 
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וכעין זה איתא בשל"ה הק' )ר"ה תורה אור אות צ'(  –של "ש'נהיה ל'ראש ו'לא ל'זנב", בגימטריא שס"ו. 

בג' ראשונות זכרינו לחיים, דהרי אמרינן )ברכות ל"ד ע"א( שלא יבקש האדם צרכיו  על מה שמבקשים

 בג' ראשונות, רק הכוונה על החיים הרוחניים והנצחיים, יעו"ש.

 להתפלל רק על דברים רוחניים

ג( עוד תירץ, דהנה ראש השנה, הוא הראש לכל השנה, כדוגמת הראש שהוא הראש לכל האברים, 

עה לכל השנה, ומובא בקדושת לוי שבראש השנה מי שמבקש על דברים רוחניים וממנה נמשך ההשפ

שהוא בלי גבול ומיצר, הריהו זוכה לקבל את ההשפעה במשך כל השנה בלא שום צמצום, אבל מי 

 שמוחו שקוע בבקשות גשמיות שהיא בחינת צמצום, הריהו גורם צמצום בהשפעותיו למשך כל השנה.

אריץ זיע"א שביום ראשון של ראש השנה לא יתפללו על גשמיות, כי לא ומובא מהרה"ק ר' פנחס מק

יועיל כלום בבקשתו, אלא על עניני רוחניות, ורק ביום שני של ראש השנה אפשר לבקש על גשמיות, 

 וגם זה רק באופן שיבקש בעבור כל כלל ישראל, ויכלול את עצמו בתוך שאר בני ישראל.

ת המוח או את הלשון וכו', מבקשים שנהיה לראש, פירוש ועל כן באכילת ראש כבש כשאוכל א

שהמחשבה שבמוח והלשון שבפינו וכו' הכל יהא שקוע רק בבחינת "ראש", כלומר בדברי רוחניות 

 ועבודת השם יתברך, כנ"ל.

ובזה מדוייק הלשון שנהיה "לראש", ולא אמר שנהיה "ראש", כי הכוונה שנהיה דבוק במוחנו ולבנו 

 שהיא עבודת השם יתברך.לבחינת ראש, 

ועל כן נהגו ברוב תפוצות ישראל לאכול את הסימנים רק בליל ראשון של ראש השנה, כי הסימנים 

האלו מורים על בקשות רוחניות כנ"ל, וביום ראשון של ראש השנה צריך לבקש אך ורק בקשות על 

 רוחניות ועבודת השם יתברך כדברי הרה"ק מהר"פ מקאריץ זיע"א.

 אים ראששלשה נקר

ד( עוד תירץ, כי יש שלשה הנקראים ראש )עיין פסחים ה' ע"א(, ואלו הם, הקב"ה כדכתיב )ישעיהו 

מ"ד, ו'( אני ראשון ואני אחרון, תורה כדכתיב )משלי ח', כ"ב( ראשית דרכו, משיח דכתיב )ישעיהו מ"א, 

היה דבוקים בהקב"ה ובתורה כ"ז( ראשון לציון הנה הנם, ועל זה אנו מבקשים שנהיה "לראש", והיינו שנ

הנקראים "ראש", כי אורייתא וקוב"ה וישראל חד הוא )זוה"ק ח"ג ע"ג ע"א(, וגם נזכה לביאת משיח 

 הנקרא "ראש", בב"א )עכתו"ד של כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים זצוק"ל. ודפח"ח(.

 שנהיה חזקים ולא חלשים

י"ג( על הפסוק, לראש ולא לזנב, תירגם, ה( לענ"ד י"ל בס"ד שהנה בתרגום אונקלוס )דברים כ"ח, 

 לתקיף ולא לחלש, ע"כ. וזהו הכוונה בבקשה כאן "לראש ולא לזנב" שנהיה חזקים ולא חלשים.
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 לעשות רצון אבינו שבשמים

ו( עוד י"ל בס"ד שהנה ידוע שתיבת "לראש", זה ר"ת "ל'עשות ר'צון א'בינו ש'בשמים", וזהו שמתפללים 

ון אבינו שבשמים, "ולא לזנב", פירוש שלא נעשה ההיפך מרצון אבינו שבשמים, כאן "לראש", שנעשה רצ

 כמו זנב שזה היפך הראש. ודו"ק.

 כל אחד שיהיה ראוי להיות לראש

ז( עוד י"ל בס"ד שאנו מתפללים שיהיה כל אחד ראוי להיות "לראש", אבל לא שיהיו באמת כולם 

 ראשים למעשה. והבן.

 לראש כלפי אומות העולם

ידידי הג"ר משה חליוה שליט"א בעל "ענפי משה", אמר לי שמבקשים באופן כללי נהיה "לראש  ח(

ולא לזנב", והיינו שעם ישראל כולו יהיה לראש כלפי אומות העולם, ולא להיפך רח"ל. )ואולי זהו גם 

 הלשון "נהיה" לראש, דהוא לשון "רבים", ולא "אהיה" לראש, דהוי לשון "יחיד"(. עכ"ד.

 בברכת כהנים באהבה, כתיבה וחתימה טובה!

 הרב גמליאל הכהן רבינוביץ

 
 ג"כ, ועוד  'פרדס יוסף החדש', כיםכ"ח כר 'גם אני אודך'גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א, מח"ס  ה"ג ר'הרלתגובות: 

7128563@gmail.com 

mailto:motif@kemach.org
mailto:motif@kemach.org
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 משפטי צדקך

 ראש השנה

 

 התפלה בראש השנה כח 
האם מועיל כח התפילה בר"ה גם לענין ממון? בפרק המקבל )ב"מ קו.( אמר המחכיר לחוכר תזרע 

חטים, והלך וזרעה שעורים, והשתדפו רוב השדות בבקעה, והשתדפו גם השעורים שלו, מה הדין במקרה 

המחכיר אילו זרעת  כזה? האם יכול החוכר לטעון אילו זרעתי חטים גם היה משתדף, או אולי יטען

היה  -ומסקנת הגמ' מסתבר כדבריו שאילו זרעת חטים  –חטים היה מתקיים בי ותגזר אמר ויקם לך! 

 מתקיים בי ותגזר אמר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור. 

מה שתבקש מן היוצר יעשה, ואני לא בקשתי  -ורש"י מפרש מהיכן הבטחון לטעון כך ותגזר אומר 

ה שיצליחני בשעורים אלא בחטים. ודין זה נפסק בשו"ע )חו"מ שכב ב( שאינו מן השמים בתחילת השנ

 מנכה לו מחכירו. אמנם נראה שאינו יכול להוציא ממון אך יכול לעכב ולא לשלם שכרו משום טענה זו.

רואים מכאן את גודל ההשפעה שיש לבקשה בתחילת השנה שיכול לטעון כן בודאות מוחלטת, ולא 

 י הדור אלא כל איש ישראל יכול לבקש על כך ותתקבל תפלתו.מדובר בתפלת גדול

 על מה להתפלל במיוחד בראש השנה

בגמ' ברכות )נה.( מובא אמירתו של רב יהודה אמר רב= על שלשה צריכים לבקש רחמים שיבואו, כיון 

וחלום שהם בידו של הקדוש ברוך הוא, ואינם באים אלא אם קבלו רשותו. א. מלך טוב ב. שנה טובה ג. 

טוב. מלך טוב שכתוב )משלי כא( "פלגי מים לב מלך ביד ה'". שנה טובה שכתוב )דברים יא( "תמיד עיני 

ה' אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה". חלום טוב דכתיב בתפילת חזקיהו מלך יהודה )ישעיה 

 לח(= "ותחלימני והחייני.

מונה שנה טובה וכן מלך טוב לפי שיום  והמהרש"א מבאר שהכוונה כאן לבקשה בתחילת השנה ולכן

זה מיוחד להודות הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים שעל כן אנו אומרים בו המלך הקדוש והמלך 

המשפט וגזירת המלכויות בו ביום שהמלכות בארץ היא כעין המלכות ברקיע, וצריך רחמים בו ביום 

ותר אמתי כנאמר המתענה תענית חלום בר"ה להעמיד לנו מלך טוב וחלום טוב כי החלום בר"ה הוא הי

 פעם אחת יתענה אותו כל ימיו, 

ולומד זאת מהפסוקים פלגי מים כמו המים שמתפלגין ומתחלקים לשני נהרות א' לימין וא' לשמאל 

כן לב מלך ביד ה' להטותו לטוב לנו או לרע ח"ו כפי הזכות וחובה שלנו ושנה טובה דכתיב תמיד וגו' 
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ד וגו' חסר כתיב דהיינו מתשרי השנה עיני ה' לטובה עליה וחלום טוב מדכתיב מראשית השנה ע

 ותחלימני ותחייני פירשוה מלשון חלום וכן לקמן גבי ששה דברים יפים לחולה=

 חלומות בראש השנה

המהרש"א בחידושי אגדות )ברכות יח=( מבאר את המעשה בחסיד שלן בבית הקברות שהכוונה היא 

שהחלומות של ליל ר"ה יותר אמתיים שהוא יום הדין דלכך מתענין בו כל ימיו מי  למראה החלום, ולפי

שרואה חלום בו, וכההיא עובדא דבני אחתיה דריב"ז שהראו להם בחלום בר"ה שיחסרו שבע מאות 

 דינרים כו' בפ"ק דב"ב )י.( 

צמו מכל זה הביאו גם לחסיד זה שהיה רוצה להשתמש בחלום בזו הלילה של ר"ה לידע לשמור ע

תקלה כאמור בענין ולא יהיה עני עוד כ"כ, ומסיים את דבריו שמעתי דגם בדורות אחרונים היו 

 משתמשין בבעל החלומות ע"י השבעות בשמות, 

פר' מקץ( וז"ל= נראה שחלום פרעה היה בליל  -ויש להוסיף על כך את דברי השפת אמת )לקוטים 

וכו' ולכן ותפעם רוחו ביותר כמ"ש מהרש"א בברכות ע"ש  ר"ה וכדאמרינן בר"ה יצא יוסף מבית האסורין

 דחלומות של ר"ה הם מתקיימים ביותר עכ"ל. 

 א ליכטיג'ן יו"ט! 

 

 y7625401@gmail.com לתגובות: הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח משפטי צדקך
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 עיון המשפט

 ראש השנה

 

 מסירת מודעה לביטול נדרים, למה זה מועיל?
לקיים התרת נדרים בערב ראש השנה, ואחרי התרת הנדרים אומרים נוסח ביטול כל נהגו עם ישראל 

הנדרים שנידור בשנה הבאה. כך גם בכל נדרי נהגו לבטל את הנדרים שנידור בשנה הבאה. למה מועיל 

 הביטול? ומה תעשה אשה שאינה באה לכל נדרי?

 ביטול הנדרים

וטלים, ואחר כך נדר נדרים. נחלקו הראשונים אדם שהודיע שכל הנדרים שידור בעתיד בטלים ומב

שיש לחוש לדעת  70אם הנדר בטל, או שהנדר חל ואין מתייחסים לביטול הנדרים. ופסק השולחן ערוך

המחמירים. ומכל מקום, אנו מבטלים את הנדרים, כדי שאם נידור נדר ונשכח ממנו, לדעת הפוסקים 

ואם נדר על דעת אחרים, לא מועיל הביטול. אמנם מה שמועיל ביטול הנדרים לא נעבור על איסור נדר. 

שנהגו לידור מעות לענייני צדקה ולבית הכנסת, אינו בגדר נדר על דעת אחרים. שהרי אין מבקשים 

, ורגילים למכור המצוות גם אם יאמר שיתן מעות בלי נדר. וכן ראוי לו לכל אדם הקונה 71ממנו שידור

 .72מצוות לומר שקונה בלי נדר

 ל הנדרים אינו צריך להיות בפני שלושה, ויכול לבטלו לעצמו בלחש.וביטו

 מתי מנהג טוב הופך לנדר?

אדם שנהג מנהג טוב פעם אחת על מנת לנהוג בו קבוע, או שנהג מנהג טוב שלושה פעמים ללא 

מחשבה על התכנית שלו בעתיד. הרי הוא חייב להמשיך לנהוג כך בקביעות כדין נדר. אמנם דין זה הוא 

 .73מדרבנן, וכתב החיד"א שבכל ספק נדר זה, ניתן להקל

וכיון שמנהג טוב אינו אלא נדר דרבנן שניתן להקל בו בספק, על כן מי שביטל נדריו בערב ראש 

השנה, ואחר כך נהג מנהג טוב. אינו חייב לקיימו מדין נדר, והוא יהיה רשאי לסמוך על הפוסקים 

 .74ר, נדרו בטלשאומרים שאדם שביטל נדריו ואחר כך נד

                                                             
 יו"ד סי' ריא סעיף ב. 70
 סי' רכח סעיף כג. 71
 סי' רג סעיף ד. 72
 יוסף סי' ריד, וכן פסק הב"ח שם. ברכי 73
 וכן כתב הגרש"ז אוירבך בשו"ת מנחת שלמה א סי' צא אות כ. 74
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מנהג טוב ההופך לנדר, הוא רק כאשר האדם סבור שאין חובה כזו, והחליט לנהוג כך למרות שאין 

חובה כזו. וכגון אדם שהחליט להתפלל כוותיקין, לקבל שבת בשעה מוקדמת, או שהחליט להחמיר 

שהיה סבור במחלוקת הלכתית שניתן להקל בה. אך אם אדם הקפיד שלא לאכול כשרות כלשהי, כיון 

 שאין לסמוך עליהם, ולאחר מכן התברר לו שניתן לסמוך על כשרות זו. אין כאן נדר כלל.

 ההנהגה לנשים שאינן באות לכל נדרי

ביטול הנדרים הללו, אינו חייב להתבצע במניין או לפני שלושה אנשים, וכל אחד יכול לבטל את 

ביטול הנדרים כדי למנוע חשש איסור. וכן גם הנדרים בעצמו. ועל כן ראוי לכל אשה לומר את נוסח 

ראוי לכל בן או בת שנה לפני הגיעם לגיל מצוות, לומר את נוסח ביטול הנדרים. כיון שהחל משנה לפני 

 , ראוי לכל אדם לבטל מראש את הנדרים שעלולים לחול עליו בטעות.75גיל מצוות ניתן לידור נדר

וח בעלה שיהיה שליח להתיר את נדריה. ועל כן כל אדם ובנוסף לביטול הנדרים, כל אשה יכולה לשל

העושה התרת נדרים, יכול לומר שהוא מתיר גם את נדרי אשתו. ואין בנותיו יכולות לעשותו שליח 

להתיר נדרן. ויש אומרים שיכולות לעשותו שליח, ואם נתנו לו כתב מינוי לשליחותו, יכול להתיר 

. ויכול לומר נוסח ההתרת נדרים פעם 76שליחות לא יתיר נדריהןנדריהן, ויש אומרים שגם על ידי כתב 

 .77אחת עבורו ועבור אשתו ובנותיו

 בברכת כתיבה וחתימה טובה, הרב אליעזר דוידזון

 

טל'=  לתגובות: הרב אליעזר דוידזון, ראש כולל ובית הוראה עיון המשפט, בוררות ויעוץ בענייני ממונות

 gmail.com@:3:050:וא"ל= ד ::3:050:0-0פקס=   085:553:54

 

                                                             
 סי' רלג סעיף א. 75
עלת בהתרת סי' רכח סעיף טז ובפתחי תשובה שם. ואפשר שבנותיו של אדם הסמוכות על שולחנו עדיפי על אדם אחר, כעין ז' טבי העיר, ובפרט אם יש לו תו 76

 בפ"ת. וצ"ע בזה.הנדר. ועיי"ש 
 סי' רכח סעיף מו. 77

mailto:7470107@gmail.com
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 פרחים לתורה
 ראש השנה

 
 למה ראש השנה בתשרי?

ֵמיָׁשִרים. )תהלים צח, ט( ַעִלים בְּ ֶצֶדק וְּ פֹט ֵתֵבל בְּ  ִיׁשְּ

ָכל ַהג ָך לֹא ֶאֱעשֶ ִים ֲאֶׁשר וֹהמדרש )ויקרא רבה יח, ב( אומר= "ִךי ֶאֱעֶשה ָכָלה בְּ אֹתְּ ִתיָך ָׁשָלה וְּ ה ִהַדחְּ

אעשה כלה. ואתה שאינך  –ָכָלה" )ירמיהו מו, כח(. אמר הקדוש ברוך הוא, כל הגוים שמכלים שדותיהם 

ָך לֹא תְּ  –מכלה שדותיך  ִצירְּ ֶלֶקט קְּ ֶרָך וְּ ֺקצְּ ָך בְּ ַאת ָשדְּ ַכֶכה פְּ ַלֵקט לא אעשה כלה. זה שאמר הכתוב "לֹא תְּ

ֶיה לָ ֶלָעִני  ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִיהְּ ִביִעי בְּ ַלֵגר ַתֲעזֹב אָֹתם" )ויקרא כג, כב(, ומיד אחריו נאמר "ַבחֶֹדׁש ַהשְּ ֶכם וְּ

רוַֹׁשָבת רוָעה" )ויקרא כג, כה(.וֹן ִזכְּ  ן תְּ

המשך חכמה )ויקרא כג, כב( שואל, מדוע קבע ה' יתברך את יום הדין לחודש תשרי בדווקא. כדי 

 שאלתו, הוא מקדים הקדמה חשובה, כדלהלן= להבהיר את 

 אדם נידון לפי מעשיו באותה שעה

הגמרא )ראש השנה טז=( אומרת שהקדוש ברוך הוא דן כל אדם לפי מעשיו באותה שעה, שנאמר "ִךי 

 ל ַהַםַער ַבֲאֶׁשר הוא ָׁשם" )בראשית כא, יז(.וָֹׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאל ק

ל עם ישראל ועוסקים בתורה ובמצוות, ולעומתם אומות העולם יושבים כ –והרי בימות הגשמים 

עוסקים בתאוות העולם הזה ובדברים אסורים. ואילו בימות החמה "יצא אדם לפעלו" ושניהם עסוקים 

קציר, בציר ואסיף. נמצא שבראש השנה באים שניהם לפני בעל הגמול, הישראל  –בעבודות האדמה 

 בלי מצוות והגוי בלי עבירות.

כן, תשרי אינו הזמן הראוי לקבוע בו את יום הדין, אלא עדיף לקבעו בניסן. מדוע אם כן נקבע אם 

 יום הדין לתשרי?

 ה' מתנהג עם האדם במידה כנגד מידה

לפי דברי המדרש שפתחנו בו, מיישב המשך חכמה את שאלתו. הגמרא )בבא בתרא יא.( מספרת על 

כויותיו, אמרו מלאכי השרת שראוי להחיותו כי החיה בנימין הצדיק שחלה ונטה למות. אך כששקלו ז

 אלמנה ושבעת בניה.
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אומר המשך חכמה, שמעתי שבנימין הצדיק היה מלא במצוות ומעשים טובים, אך כדי לקבל עוד 

שנות חיים שלכאורה אינן מגיעות לו על פי הדין, צריך להיות במידה כנגד מידה, ולכן בזה שהחיה 

 וספת שנות חיים.אשה ושבעה בניה, זכה לת

בראש השנה האדם נידון על חייו. כאמור, הדין הוא במידה כנגד מידה. לכן, היהודי שזרע, חרש, עדר, 

"לא תשוב  –"לא תכלה פאת שדך", שכח עומר בשדה  –ניכש וקצר, ונושא משך הזרע, בא לקצור 

בידו לבחור לאיזה כהן "לא תלקט", ואינן מתנות כתרומות ומעשרות ש –לקחתו", נפל מאחורי הקוצר 

יטול, בין אם הוא ראוי ובין אם אינו  –ליתן, אלא כתובה כאן לשון עזיבה, כלומר שמי שיבא ליטול 

 ראוי.

 ראו מה בין בני לבן חמי...

נמצא שהיהודי, אחר כל עמלו ויגיעתו, נתן חיים גם למי שלא רצה ולא ידע אם ראוי הוא אם לאו. 

יוסיפו לו שנות חיים, מידה כנגד  –ו עצמו, בין אם הוא ראוי ובין אם לאו לכן ביום הדין, כשידונו אות

 מידה.

מה שאין כן הגוי אשר הוא מלא וגדוש באסמיו ויקביו יפרוצו, אם יבא עני ויבקש ממנו מעט, 

 יכלימהו וישיבהו ריקם, אם כן איך יקצבו לו חיים? 

ֶצֶדק" )תהלים  פֹט ֵתֵבל בְּ ֵמיָׁשִרים" זה שאמר הכתוב " ִיׁשְּ ַעִלים בְּ ולכן  –צח, ט(, בזכות הצדק, "וְּ

 לישראל יוסיף חיים.

לכן מיד אחרי שציוה הכתוב "לא תכלה וכו' לעני ולגר תעזוב אותם", מיד מזכיר שיום הדין הוא 

 בחודש השביעי. 

 כתיבה וחתימה טובה!

 
  blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 
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 צלותי ובעותי
 מאמר מיוחד לראש השנה –מבוא לעולם שכולו תפילה 

 

 סגולת וחשיבות דקדוק התיבות, בעיקר בראש השנה 
הנפש החיים מביא שהעיקר בעבודת התפילה, בעת שהאדם מוציא מפיו כל תיבה מהתפילה יצייר 

אז במחשבתו אותה התיבה באותיותיה כצורתה, ולכוון להוסיף ע"י כוח הקדושה שיעשה פרי למעלה לו 

להרבות קדושתם, ולכן זה נקרא "דברים העומדים ברומו של עולם" שכל תיבה  בצורתה ממש, היא 

 העולה למעלה מעלה וכו'.

ה, לבטל ולהסיר מעליו ומביא כלשונו שיש סגולה נפלאה בדוק ומנוסה כלשונו למרגילים עצמם בז

בזה כל המחשבות ההבלים והטרדות ומניעות טהרת המחשבה והכוונה. וכל אשר יוסיף הרגלו בזה 

 יתווסף לו טהרת המחשבה בתפילה, והיא כוונה פשטית )עכ"ל מדבריו(.

ובמקום אחר מזכיר לגבי ר"ה, ועינינו הרואות בנוסח התפילה בראש השנה שהוא מסודר מראשו ועד 

רק על כבוד מלכותו יתברך שמו, שיתעלה כבתחילה קודם חטא אדה"ר. וגם נוסח תפילת כל  סופו

השנה, אף שלפי פשוטו הנראה רובו ככולו מסודר על עניני צרכנו, ודאי ברור לכל מבין וממקומו הוא 

 מוכרע, שלא כוונו אנשי כנה"ג על הנראה מפשוטי פי' המלות לבד. ע"כ.

 מדוע?!!המלכת ה'   -עבודת היום 

וצריך להבין למה באמת הנוסח המסודר בראש השנה עיקרו על כבוד מלכותו יתברך, הרי זהו "יום 

 הצ'אנס" שלנו לתקן, וזהו יום גורלי עבורנו, ולמה ענין היום מתמקד בעיקר על מלכותו יתברך?

בלא מקובל ממשפיעים ומגידים שהתשובה לדבר זה= שע"י שאנו ממליכים את הקב"ה "ואין מלך 

עם", ו"מלך במשפט יעמיד ארץ" ממילא ע"י  שאנו רואים כ"ז ומכריזים שה' הוא המלך ממילא הקב"ה 

 כותבנו לחיים למי שראוי לזה.

אבל התשובה היותר עמוקה היא שתכלית כל הבריאה היא גילוי מלכותו יתברך, והנהגת הקב"ה ושאנו 

מלכותו בכל משלה, ומה שחטאנו ר"ל מיעטנו אומרים את זה אנו מראים שאנחנו צבאו וכפופים אליו ש

מכבודו הגדול. עכשיו שאנו מתקנים זה וצועקים "המלך" זה עצמם החיים, שזה החיים האמיתיים 

השאר זה זוטר, שאפילו החיים הגשמיים זה להוביל אותנו לחיים הרוחניים שהם אמורים להיות תמיד, 

ן מבקשים רבונו של עולם, זכרנו לחיים. ולמה?!!  זה החיים ולכ -ולא רק בר"ה. גילוי כבודו יתברך

 "למענך אלוקים חיים", שזה תכליתנו.
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 בימי דין צריך לדקדק יותר

המשנ"ב סימן תקפ"ב ט"ז מביא לגבי "זכרנו לחיים" וז"ל= "יאמר בשב"א תחת הלמ"ד ולא יאמר בפת"ח, 

לדקדק ולפרט היטב תפילתו, דלא ישמע לאחיים. לומר, לא חיים. ובימים האלה שהם ימי דין צריך 

ובשאר ימות השנה, אנו אומרים "והעמידנו מלכינו לחיים" בפת"ח תחת הלמ"ד, ולא חוששים שאחר 

 כוונת הלב הן הדברים.

בעוד מקום רואים אנו חשיבות דיקדוק בלשון= בפרשה הקודמת לגבי מצות ביכורים החינוך במצוה 

ולים לומר אשר נתת לי וכו'    וז"ל = ומן הענין הזה יש לנו תרו. שיש מביאים ואינן קורין, כיון שלא יכ

ללמוד בתפלותינו ותחנונינו לפני ה' ברוך הוא לדקדק מאוד ולהזהר בלשון, שלא לומר דבר לפני ה' כי 

 אם בדקדוק גדול, וזכור זה בני ושמרהו. 

 היאך שייך לבקש על ה"חיים"

ינים אנו את משמעות תפלותינו בימי הדין, שה' שואל הרב חיים פרידלנדר זצ''ל= לפי האמור, מב

יתברך יגזר עלינו שנה מברכת בגשמיות. אך עדין קשה, מה שיך לבקש, שה' יתברך יקבע את מצבנו 

הרוחני כצדיקים, הרי לכאורה זו מציאות, ואם אנו צדיקים באמת, הרי שנכתב בין הצדיקים גם מבלי 

 לה תפלה להועיל לשנות את מצבנו, שנכתב בין הצדיקים? שנבקש על כך, ואם איננו צדיקים, איך יכו

נחשב ואי אפשר לומר שאנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יותר לנו על העברות שלנו וממילא 

חייו'', מפני שחטא = ''כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא, יותרו )ב''ק נ.(לצדיקים, שהרי אמרו חז''ל 

)עיין נפש החיים, ש''א התבטל, אלא רק על ידי ענש או תשובה הוא מציאות של טמאה שאינו יכול ל

והאומר שהקדוש ברוך הוא יותר לו על מציאות שיצר, אינו מבין את מהות החיים, שכל  ,פי''ב, ש''ב פ''ח(

מטרתם היא שהאדם יצר בנפשו מציאות רוחנית של מצוות ומעשים טובים, וימנע מליצר מציאות של 

קשר בין מעשיו למציאותו והויתו הרוחנית, שהרי סבור שאפשר למחק חטאים  טמאה, והוא חושב שאין

 סתם כך, אם כן, הוא מותר על מהות חייו ומטרתם. 

 

  abmeyzlish@gmail.com לתגובות: הרב אריאל מייזליש
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 שתו ושיכרו
 ראש השנה

 

 מעשה ה' –מעשה האדם 
ִחַכת ַמֲעֶשיָך )מוסף לר"ה, זכרונות( וַֹהטֶזה   ם תְּ

הקושיא מפורסמת= הרי שמים וארץ נבראו ביום הראשון, כ"ה אלול. למה ראש השנה שנקבע ביום 

 מעשיך? תחילתבריאת האדם, יום השישי לבריאת העולם, הוא 

הראשון אבל . הבריאה התחילה אמנם ביום בריאתך, לא תחילת מעשיךונראה שמדוייק תחילת 

 'מעשיך' מתחילים ביום שנברא האדם בארץ.

  79. ה' ברא את העולם בשביל 'לעשות'. 'מ'ָזאל ָטאהן, מ'ָזאל ָהאֶרעוֶוען78תוֲֹאֶׁשר ָבָרא ֱאלִֹקים ַלֲעש

]שהאדם יעשה, שיעמול[ בתורה ומצוות, במעשים טובים ובהכנעת היצר. גם במובן הגשמי, ה' ברא את 

החל מהאש  –י שהאדם 'יעשה' את העולם יש מיש.  כל מה שהאדם מייצר וממציא העולם יש מאין כד

שהוציא אדם הראשון במוצ"ש, עד הגלגל, המנוע, הרכבת, חשמל, המטוס, טכנולוגיה, מיקרוסקופ בו 

רואים עוד ועוד נפלאות הבורא, ועי"ז ממציאים עוד ועוד דברים מועילים לרפואה ועוד. כל זה הוא 

ת ולהמציא ללא הרף. יום וֹהפועל בעולמו על ידי המוח הנפלא ששם בתוך האדם לַגכ עשיית השי"ת

, עכשיו מתחיל ךמעשי תחילתבריאת האדם בעולם, היום בו נגמר פעולת בריאת העולם, הוא בעצם יום 

 ה' בעולמו. מעשה

 הכל בידי שמים..

האדם חושב שהוא עושה, הוא הולך, הוא קונה כו' כו'. אבל אנו מאמינים באמונה שלימה שהבורא 

  לכל המעשים. יתברך שמו, כמו שהוא בורא ומנהיג לכל הברואים, גם כן הוא לבדו עשה ועושה ויעשה 

 . 80הכל בידי שמים' -'בידים בידים 

 ..חוץ מיראת שמים

ש שני חלקים בעבודת 'שתמליכוני עליכם', לקבל עלינו עול י חוץ מיראת שמים.הכל בידי שמים 

 מלכות שמים.

                                                             
 פ' בראשית, סוף ויכולו 78
 תורת אבות בשם הקוברינער זי"ע 79
 כך אמר מרן הקוה"ט ה'בית אברהם' זי"ע בבואו לנחם משפחה ששיכלה ילד רח"ל שהצער הנורא מכל היה שסברו ש'עשו את זה בידים'. 80
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בידי שמים. גם מה שאני עושה, גם מה שהשני עושה לי.  הכללהכיר ולחזק תמיד את האמונה שא. 

 כותב את המאמר הזה? אוי טאטע[ אניעשה לי? אבי בשמים עשה לי את זה! מלכות! ]הוא 

משלה. כל מצב נתון, גם הנראה חלילה  כלכבר עכשיו מלכותו ב מתוך המבט שלי, אפוא, הרבש"עב. 

הגרוע ביותר, ושנעשה כתוצאה של חטאי בני האדם, אם הוא קיים, אז זהו רצון ה'. רק דבר אחד קטן, 

שמים שלי. הנקודה והרגע בו -גרגיר חול בתוך הבריאה כולה, 'מפריע' למלכות שמים בעולם= היראת

שות. האם אני מקבל מלכות שמים על הרגע הקריטי הזה? שתמליכוני בוחר ו'מחליט' מה לעאני 

]להיות כאלקים, יודע לבחור בין טוב לרע[  לכם, לקבל מלכות שמים על ה'מלכות' שניתנה עליכם

 במתנה מהבורא.    

שמעתי מיהודי חכם, יועץ במקצועו, שמקור הבעיות הוא מכך שהאדם מחליף בין תפקידו בעבודת 

 מים', לבין עבודת 'חוץ מיראת שמים'.בידי שהכל '

 הכאב והמתיקות

כל תפילתנו בראש השנה שתתגלה כבוד מלכותו על כל העולם כולו. כמה כואב ליהודי מאמין, על 

שכל כך הרבה יהודים ]גם מתוצרת בית, שלא נדע[ מסתובבים בעולמו של הקב"ה בלי להכיר בו, ובלי 

בגלותא.  מאידך כמה יקרים לנו הזמנים שכל הציבור מתאסף  רצון לדעת לאיזה תכלית נבראו. שכינתא

ומתאחד ברצון פנימי אחד, להמליך קוב"ה עלינו. הרי זוהי תכלית כל הבריאה. וכמה מתוק הרגע בו אין 

 בנו שום רצון אחר בעולם, רק מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, ויאתיו כל לעבדך.

תוכנו, לזכור ולהזכיר את עצמנו כל השנה כולה, לקבל נאצור נא את הרגעים הקדושים האלה אל 

 . שבעצם הם מעשי ה', יהיו לנחת רוח אליו, שכל מעשינוהזה. תמיד עומ"ש על הרגע 

 א גוטן יו"ט!

 הרב שמואל נוסבוים

  shmunussbaum@gmail.com לתגובות: הרב שמואל נוסבוים
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 סיפור
 

 

 "והשיב לב אבות על בנים"
 סיפור מיוחד לראש השנה

הפעילים הנמרצים של חב"ד הסתובבו בקיבוץ כשהם פוכרים את ידיהם בסיפוק 

רב, הנה רוב יום ראש השנה כבר מאחוריהם, כשבאמתחתם כמה עשרות מצוות 

של זיכוי הרבים בתקיעת שופר, אחד מהם הציץ בשעונו ואמר לחבריו: "עלינו 

להחיש את צעדינו, בעוד כמחצית השעה יעריב היום ועלינו להספיק לעבור בין כל 

 בתי הקיבוץ, לבל תהיה נפש יהודית אחת שלא תזכה לשמוע קול שופר!".

לאחר שנדמה היה להם כי השלימו את הסבב בין כל בתי הקיבוץ כבר נראו 

יעה בשמים דמדומי החמה, תהליך השקיעה החל. שמחתם של הפעילים הרק

שחקים, על שזכו לנצל את יום הדין כדת וכראוי, והם כמעט פצחו במחול סוער בין 

 השבילים הציוריים של הקיבוץ: "אשרינו מה טוב חלקינו, ומה נעים גורלנו".

כשהשמחה היתה בעיצומה והתעוררה הבחינה של "דינא רפיא", נשמע לפתע 

פעילים לברר מהיכן מקור קול צווחה המלווה בקול ריצה טרופה. בטרם הספיקו ה

רץ לעברם כל עוד -ראש אשר אץ-הרעש, והנה נראתה צללית של ישיש גלוי

נשמתו בקרבו. חדי העין שביניהם ראו כיצד האיש האלמוני שרוי בסערת נפש 

 עצומה, ואך בקושי עולה בידו לכבוש את בכיו.

חנוק,  "התוכלו יהודים טובים לזכותי במצוות תקיעת שופר?" שאל האיש בקול

"הן בעוד דקות ספורות תשקע השמש וכבר לא אוכל לקיים את המצווה", 

"בשמחה רבה" ענו הפעילים, אך הדבר היה להם לחידה, הם ראו כבר יהודים 

 שמבקשים לזכות במצווה, אך סערת נפש שכזו מנין לו?! 
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חשבו, עלינו להספיק לתקוע מאה קולות לפני  –הזמן קצר והמלאכה מרובה 

החמה, ורק לאחר מכן יבוא הזמן המתאים לחקירות ודרישות, להביא את שקיעת 

 הסקרנות על סיפוקה.

אחר שהסתיימה מלאכת התקיעה, התפנו הפעילים לדרוש בשלומו של היהודי, 

"מה שמך?" שאלוהו בידידות ובלחיצת יד חמה, יפה כוחם להפשיר קרח ולקרב 

 לבבות יהודיים.

יש פרץ בכי עז שנמשך דקות ארוכות, במשך כמו בתגובה, עלה מגרונו של הא

זמן רב זלגו הדמעות על מורד פניו ללא הפוגה. במקום שררה דומיה כבדה, אפס, 

הפעילים המנוסים לא איבדו את עשתונותיהם, הם ראו כבר דבר ושניים בחייהם. 

על פניהם עלתה ארשת חומלת ומשתתפת, והם עמדו וציפו בסבלנות אמפטית 

 י.לסיומו של הבכ

לאחר שהתאושש מעט, אמר הזקן בקול שבור ומרוסק: "שמי שמואל 

 בורנשטיין". 

"אני בנו של השם משמואל!" השליך האיש פצצה לחלל האוויר, והציב לנגד 

עיניהם אלפי סימני שאלה, "נולדתי לאחר פטירתו של אבי הקדוש, ואני קרוי על 

 שמו...".

כמוני, ניצול שואה אני, ועברתי "ודאי תמהים איך בנו של השם משמואל נראה 

רבות בחיי, רוב שנותי עברו עלי בקיבוץ, בלא שאפגוש במהלך שנים אלו ולו יהודי 

 דתי אחד לרפואה".

"היום, לראשונה מזה כשבעים שנה, שמעתי את קול השופר אשר הזכיר לי 

נשכחות, עורר בי משהו, והחזירני במנהרת הזמן עשרות שנים אחורה. הזיכרונות 

הימים הטובים טלטלו את נפשי והתעוררו בי חיבוטי נפש קשים ומרים, עד מ

שברגע האחרון רצתי כאחוז תזזית לעבר קול השופר שהרעיד מיתר בלבי, הקפוא 

 מזה שנים ארוכות".

עין אחת לא נותרה יבשה. הפעילים לחצו שוב את ידו, והבטיחו לשמור על קשר 

 לאחר ראש השנה.
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ה הגיעו הפעילים לביקור מיוחד בקיבוץ, לפגוש שוב כמה ימים אחר ראש השנ

את בנו של הצדיק שצעד זה עתה את פסיעתו הראשונה אל היכל התשובה 

המואר, לדרך אבותיו, ואולם כל החיפושים עלו בתוהו. כששאלו את אחד מבני 

הקיבוץ היכן הוא הזקן שהתגורר באחד הבתים כאן, ענה להם הלה: "הגעתם 

כבר איננו כאן איתנו, לפני יומיים חש האיש ברע, ותוך שעות מאוחר מדי! הוא 

 ספורות עזב את העולם".

"אוי!" ענו ואמרו בקול בוכים, "אותו בנן של קדושים עלתה בחלקו זכות גדולה 

למות מתוך תשובה! הוא השיב את נשמתו ליוצרה כשהוא 'אחר',  –וכבירה 

כשלג! תהי נשמתו צרורה  נשמתו צוחצחה בצחצחות התשובה והריהי זכה וצחה

 בצרור החיים, במדורם של אבותיו הקדושים".

* 

]סיפור זה צבר תאוצה מיד לאחר התרחשותו, פורסם באחד הביטאונים החבדי"ם, 

והכה גלים בכל שכבות הציבור, יצוין כי בספרי תולדותיו הישנים של השם 

שלישי, ו'ככל  משמואל מוזכר שהיה לשם משמואל בן שנולד לאחר פטירתו בזיווג

 הנראה נהרג בשואה'[ 

  

 לתגובות:  הרב זאב קופלמן
 

 

 


