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שלמה רמת  התורה-  מדי  ללו במה 
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הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

להשי"ת  עצומה  הודאה  מתוך  יאמר  לך"  הפקודות  נשמותינו  ועל  בידך  המסורים  חיינו 
ובבחינת כל עצמותי תאמרנה.

והנה באמת אע"פ שהנשמה מופקדת בכל לילה אצל הקב"ה, וכמו שאומרים באדון עולם 
"בידו אפקיד רוחי בעת אישן ואעירה". מ"מ אין זה כפיקדון שהנפקד מחוייב בסופו של 
יום להחזיר למפקיד את הפיקדון. משום שבפיקדון כשאדם מפקיד אצל חבירו חפץ שלו 
הרי המפקיד הוא הבעלים הגמור על החפץ, אלא שעכשיו הוא מופקד אצל הנפקד, ולכן 
הנפקד מחוייב להחזיר את החפץ הזה לבעליו בעל החפץ ואין לו זכות לעכב את החפץ 
הזה בידו שלא ברשות ושלא כדין. אבל לגבי הנשמה שמפקידים אצל הקב"ה עצם נשמתנו 
נשמה  באלוקי  בתפילה  שאומרים  וכמו  להקב"ה,  שייכת  וכולה  ממעל,  אלוק  חלק  היא 
"רבון כל המעשים אדון כל הנשמות" וכן בברכת ישתבח אומרים (נוסח ספרד) "בורא כל 
הנשמות רבון כל המעשים", שהקב"ה הוא בורא ואדון על כל הנשמות, שכל הנשמות הן 
דבר  זה  אין  מישראל  ואחד  אחד  לכל  שיש  ישראל  נשמת  וא"כ  ואדונם,  בוראם  הוא  שלו 
פרטי ששייך לו באופן אישי, אלא הנשמה כולה חלק אלוק ממעל וניתנה לאדם רק בתורת 

פיקדון בשביל לעבוד בה את השי"ת.
יכול  רגע  ובכל  לו  שייכת  שהנשמה  להקב"ה  להודות  צריך  גדולה  הודאה  כמה  ומעתה 
ובוקר  בוקר  בכל  מזה  וביותר  ורגע,  רגע  בכל  מחדש  מחיינו  והקב"ה  ממנו,  אותה  לקחת 
לאחר שהנשמה כבר היתה מופקדת בלילה בידו יתברך הרי הוא בחסדו הגדול מחזיר לנו 

כל יום את נשמתנו, אהה!
כמה "לך ה' הצדקה" יש בזה. ועוד יותר, השי"ת מוסיף לנו בני, חיי ומזוני לכל אחד כפי 
הנצרך לו, אין לשער ולתאר בזה את חסדו וטובו שהוא עצם הטוב והמקור הטוב ומיטיב 

לרעים ולטובים.
ומספרים שפעם, אחד רח"ל לא קם בבוקר, והיה מזה רעש גדול וכולם הזדעזעו והתפלאו 
איך קרא כדבר הזה הרי האדם הזה הרגיש טוב וכו' וכו'. אמר להם רב העיר, התמיהה היא 
להפך, לא למה הוא לא קם בבוקר, אלא איך אדם כן קם כל יום בבוקר, הרי נשמתו כבר 
את  לנו  מחזיר  שהקב"ה  גדולה  וצדקה  גדול  חסד  זה  והרי  הקב"ה  אצל  מופקדת  הייתה 

החיים כל יום.
הסליחות  מימי  יום  בכל  שאומרים  הצדקה"  ה'  "לך  במילים  להתבונן  צריך  זה  ובכל 
הזו  ההרגשה  ומתוך  וחסד,  צדקה  רק  הם  חיינו  שכל  ולהרגיש  להבין  הסליחה,  בהתחלת 
וההכרה בטובתו של מקום, אפשר לבוא ולבקש מהקב"ה שיחוס עלינו ויזכרנו לטובה ביום 

הדין, לחיים טובים ולשלום.
* * *

הנה כדי לא למנוע טוב מבעליו, הנני להביא כמה עצות נשגבות לזכות ביום הדין הבעל"ט.
זהירות מכעס

ראשית דבר ראוי מאוד להשמר מהכעס, שהוא עוון חמור מאוד, ובגמרא בנדרים (דף כ"ב 
א'-ב') איתא, "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין 
בו וכו'. אמר רבה בר רב הונא, כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'". ובחז"ל 

מובא עוד "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה".
היא  הכוונה  ובפשטות  ממנו.  מסתלקת  נשמתו  שכועס  שאדם  מובא  ז"ל  האר"י  ובשם 
שאסור  מובא  הק'  ובספרים  אלוקים.  הצלם  את  ממנו  ומסלקים  מעבירים  כעסו  שבשעת 

להסתכל על פני אדם בשעה שהוא כועס.
ומעתה בעומדנו אתה בפתחו של יום הדין, ראוי מאוד שיהיה לך גדר מוגדר שלא לכעוס 

בשום פנים ואופן, ולהתרחק מזה כמטווחי קשת.
תקפ"ג  (סימן  ברורה  ובמשנה  מהכעס,  מאוד  לברוח  יש  בעצמם  הנוראים  בימים  ובפרט 
כל  "והנה  וכתב  טוב,  לסימן  השנה  ראש  בליל  שאוכלים  הסימנים  ענין  על  כותב  סק"ה) 
אלו הענינים עושין הכל לסימן טוב, ולכן פשיטא שיזהר מאוד שלא יכעוס בימים האלו, 
התשובה  עם  בה'  ובטוח  לבו  שמח  יהיה  רק  טוב,  לסימן  שיהיה  כדי  האיסור,  גודל  מלבד 

ומעשים טובים".
ובפרט בימים  כעס,  לידי  לבוא  את עצמו בזמנים המסוגלים  בראשו לשמור  והחכם עיניו 
מאוד  ראוי  הכנסת,  בבתי  המקומות  על  או  חדשים,  תפילה  בעלי  שמביאים  הנוראים 

להקפיד שלא להגיע לידי קפידות ומחלוקות בזה.
[ובכלל ראוי לדעת דבר חשוב בענין אלו שמתפללים ועולים לתורה לעילוי נשמת הוריהם 
וכדומה, הרי אם הוא נמנע מלגשת לעמוד התפילה כדי שלא לגרום למריבות ולקפידא 

לאחרים יש בזה עילוי נשמה גדול. והיה לי דוד יקר מאוד שנלב"ע בצעירותו, 
והוא ציווה לבנו שבמקום שמוכרים את המפטיר שלא יקנה לעצמו 

את  לקנות  שרוצה  אדם  יש  שלפעמים  משום  עליה, 

לך ה' הצדקה
הרב אבא קליינרמן

יום  על  הכוונה  בפשטות  הפנים",  בושת  ולנו  הצדקה  ה'  יום "לך  כל  מתחילים  בסליחות 
הדין, שהדין הוא דין אמת בצדק ובמשפט, ולנו בושת הפנים על העוונות והחטאים.

אבל נראה לעורר במילים הללו עוד פשט חזק, דהנה בפרשת כי תצא כתוב בפסוק (פרק 
כ"ד פסוק י"ג), "השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וברכך, ולך תהיה 
צדקה לפני ה' אלוקיך". ובגמ' בפסחים (דף ל"א ב') ובעוד מקומות כתוב על הפסוק הזה, 
קונה  אינו  אם  צדקה,  תהיה  ולך  שנאמר  משכון,  שקונה  חוב  לבעל  מנין  יצחק  רבי  "אמר 

משכון צדקה מנין, מכאן לבעל חוב שקונה משכון".
מבואר בגמרא שכאשר המלווה מחזיר ללווה את המשכון, הרי אע"פ שעצם המשכון שייך 
ומזה  צדקה.  מצוות  מקיים  המלווה  מ"מ  משכון,  בתור  למלווה  זה  את  נתן  שהוא  ללווה 
מוכיחה הגמרא שבעל חוב קונה משכון שאם המשכון אינו שלו, במה הוא עושה צדקה 
הוא  זה  את  כשמחזיר  וע"כ  שלו,  נעשה  וזה  משכון  שקונה  ודאי  אלא  שלו?  שלא  בדבר 

מקיים מצוות צדקה.

על נשמתנו הפקודות לך
יש להתבונן וללמוד מהגמרא הזו הרגשה עצומה, איזה חסד וצדקה השי"ת עושה עימנו 
בכל יום ויום, שהרי בכל לילה ולילה אנו מוסרים להקב"ה משכון, "על נשמתנו הפקודות 
לך", והקב"ה ברחמיו וחסדיו מחזיר לנו כל יום ויום בבוקר את הנשמה. וזה לא משכון של 

בגד ודבר גשמי, אלא משכון של חיים ממש. היש לנו צדקה יותר גדולה מזו.
ובשלמא מי שזוכה להפקיד את נשמתו בלילה בקדושה ובטהרה, שבמשך כל היום זכה 
להיות זך ונקי בלא שום חטא ועוון, אצלו מובן שהקב"ה יעשה לו את הצדקה הזו וישיב 
לו את נשמתו. אבל מי יאמר זיכיתי ליבי, וגם כאשר רח"ל נכשלים במשך היום בחטאים 
ועוונות, הרי הקב"ה בבוקר מחזיר את הנשמה. ומן הראוי היה שהקב"ה יאמר שאדם כזה 
שעושה חטאים אינו מן הראוי להחזיר לו את הנשמה, אבל הקב"ה רחום וחנון ובצדקה 

גמורה מחזיר את הנשמות בבוקר.
הגדולים  והצדקות  החסדים  כל  על  להתבונן  יש  השנה,  בסוף  עומדים  אנו  כאשר  ועתה 
הללו שהקב"ה עשה לנו כל השנה, וכל הימים החזיר את נשמתנו בבוקר, אהה ואהה! כמה 

צדקה גדולה יש בזה.
זה  מלבד  הרי  הללו,  החסדים  בעבור  להקב"ה  החזרנו  מה  נתבונן  זה  כנגד  וכאשר 

שצריך להשתדל לשמור את הנשמה בטהרה, הרי צריך בעבור זה להודות לו 
יתברך על כך בהתעוררות עצומה, והיה ראוי להיות שאמירת "מודה 

לפניך שהחזרת בי נשמתי" ואמירת "מודים אנחנו לך על אני 

"מנין אברכים" בבנין ישיבת מיר
רחוב הרב כהנמן 11

~~~~
שיעורו הקבוע של 

הרה"ג רבי יוסף בנימין פינקוס שליט"א
בשבת קודש אחה"צ בשעה 5.00

בפרקי אבות
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בברכת התורה 
הגבאים



אדם  חשב  אפילו  אסי  רב  אמר  שמו  ולחושבי  מאי  שמו,  ולחושבי  ה'  ליראי  לפניו  זכרון 
לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה וכו'".

ומבואר שכאשר יהודי רוצה ומשתוקק במחשבתו לקיים את המצוות, אפילו אם לבסוף 
נאנס ולא עשאה, הקב"ה מחשיב את המחשבה הזו כמעשה ומעלה עליו כאילו עשאה. 
ובספרים כתוב שאם ח"ו צדיק נלקח לעולמו לפני זמנו, כיון שרצונו ותשוקתו היו לקיים 
זה שנלקח בקיצור  שלא הספיק לקיים מחמת  מה  א"כ  כל מצוות התורה בשלמות,  את 
ימים ושנים נחשב לו כאילו קיים, והקב"ה מעלה עליו כאילו חי שנים רבות וקיים את כל 

מצוות התורה, שמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ומעלה עליו כאילו עשאה.
הם  יבואו  מתי  ומשתוקק  מצפה  הוא  אבל  לקיימם  יכול  לא  שאדם  שמצוות  י"ל  ומעתה 
לידיו ויקיימם, הרי אצל הקב"ה הוא נחשב כאילו עשאה. ובכך הוא זוכה להשלים לו את 

רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו הרוחניים.
ובאור החיים בפרשת כי תבוא, מאריך על הפסוק "ארור אשר לא יקים את דברי התורה 
הזאת לעשות אותם" (פרק כ"ז פסוק כ"ו), וכתב "יש במשמעות הכתוב שכונתו לומר על 
דברים האמורים בענין, ויש במשמעותו שעל כל התורה הוא מדבר וכן פירשוהו ז"ל (סוטה 
ל"ז א'), לדבריהם ז"ל טעם אומרו יקים לעשות, שאם היה אומר אשר לא יקים לבד או 
דברי  את  לקיים  שיוכל  זה  הוא  מי  כי  ישראל,  לשונאי  תקומה  היתה  לא  יעשה  לא  אשר 
התורה הזאת, ומה גם מי שאין סיפוק בידו לקיים כגון אין לו שדה לקיים מצות התלויות 
ארור  בכלל  שאינו  פירוש  לעשות  אמר  לזה  בו,  התלויות  מצות  לקים  עבד  לו  אין  או  בה 
אלא מי שלא יקים עליו לעשות כשתשיג ידו עשות, ולזה לא אמר אשר לא יקים או אשר 

לא יעשה אלא אשר לא יקים לעשות פירוש יקים בלבו הדברים לעשותם כשתשיג ידו".
זה  הזאת,  התורה  דברי  את  יקים  לא  אשר  על  שנאמרה  הקללה   שעיקר  בדבריו  מבואר 
נאמר על מי שאינו מקבל על עצמו לקיים את דברי התורה. שמי שמקבל על עצמו לקיים 
את דברי התורה כשיבואו לידו אפילו שעדיין לא בא לידו המצווה הזו ועדיין לא קיימה, 
מכל מקום עצם הדבר שקיבל על עצמו לקיימה כבר נחשב כמי שקיים את דברי התורה.

וממילא הלימוד מזה הוא שמי שקבל עליו לקיים את המצוות, ומצפה בכל עת מתי יבואו 
לידו ויקיימם, הרי הקב"ה מצרף את הרצון הטוב הזה ומעלה עליו כאילו קיימה.

ולכן כאשר אתה מקבל עליך עול מלכות שמים, אתה נעשה מיד עבד נאמן ואהוב למלך 
מלכי המלכים ית"ש.

שהם  בזמן  ישראל  שכלל  דורשים  וחז"ל  אלוקיכם",  לה'  אתם  כתוב "בנים  בפסוק  והנה 
עושים את רצונו של מקום הם קרויים בנים, וא"כ כאשר קבלת עול מלכות שמים בקבלה 

שלמה ואמיתית לעשות רצונו של מקום, מיד נעשית בן חביב להקב"ה.

בתקנת דחיית מולד זקן
הרב אברהם סומפולינסקי

ר"ה כ: כי סליק ר' זירא שלח להו צריך שיהא לילה ויום מהחדש עי' בתוס' דכ' דהיה נראה 
לומר דקאי על המולד עצמו דבעינן שיהא המולד כבר מתחילת ליל הל' ולא כרש"י דקפיד 
נמי  הובא  ברשב"א  כאן  חננאל  ברבינו  מבו'  וכן  ולילו.  הר"ח  ביום  ישנה  תראה  שלא  רק 
בריטב"א והר"ן ובאמת שכ"ה גם הבעה"מ, וכ"ז דלא כדעת הרמב"ם דמחמיר טפי דבעינן 

דיהא כבר ראוי לראיה מתחילת ליל הל'. 
ולדברי הרמב"ם קצת יל"ע למה אמרו בגמ', דדינא דנולד אחר חצות, הוא רק נ"מ לעניין 
אכחושי סהדי, הא בפשטא איכא נפקותא בשיעור זה, לעניין דינא דלילה ויום מהחדש, 
דכיון דבעינן ראוי לראיה א"כ אשמעינן באיזה שיעור הוא ראוי לראיה, שיחשב יום ולילה 

מהחדש. 
אבל לפי' התוס' והר"ח הרשב"א והר"ן והבעה"מ ניחא דהם ס"ל דין דלילה ויום מהחדש 
הנפקותא  כל  וא"כ  מבערב  היה  שהמולד  במה  סגי  אלא  מבערב  לראיה  ראוי  בעינן  לא 

בראייה הוא לגבי העדים שהעידו. 
וקצת משמע כדברי הר"ח והתוס' והרשב"א גם בירו', דבירו' משמע דמביא הך דינא דלילה 
ויום מהחדש אמתני' דראוהו בית דין וכל ישראל ולא הספיקו לומר מקודש וכו' ולכאו' 
מתפרשא כמש"כ לדברי הראשונים, דהירו' אתי למימר דכל מה דמבואר במתני' דבראוהו 
ב"ד בסוף יום הל' סגי ובלבד שיאמר מקודש בסוף היום, הוא אי הוי עכ"פ המולד מבערב 

אתמול. 
והנה התוס' כ' דלפי פי' הנ"ל בדין יום ולילה מהחדש, א"כ סוגיין אזלא דלא כמנהגא דילן, 
דהרי אנן קפדינן לדחות רק כשהמולד זקן, דהיינו שאם המולד לאחר חצות היום נהגינן 
לדחות את הר"ה למחר אבל כשהמולד הוא לפני חצות היום לא דחינן את הר"ה, וזהו כלא 

כסוגיין דבעינן כולה לילה ויום מהמולד החדש.
וידוע מה שתי' בזה הבעה"מ ז"ל דלקיום לילה ויום מהחדש, סגי לן במה שבקצה העולם 
המתאחר עד י"ח שעות מירושלים, יתקיים לילה ויום של יום הל' יהיה מהחדש, ולכן אם 
בירושלים המולד הוא עד חצות יום הל' , שפיר חשיב  דמתקיים דינא יום ולילה מהחדש.
בר"ה  דווקא  בזה  קפדינן  אמאי  ממ"נ,  דא"כ  להפליא,  יש  ז"ל  להבעה"מ  דגם  באמת  אך 
ולא בניסן, הרי ברור שאין שום חילוק בזה בין ניסן לתשרי, והרי מקור הך דינא דלילה ויום 

מהחדש נלמד בקרא דבערב תאכלו מצות. 
[וכן יש להקש' לפי שיטת רש"י ז"ל, בדין יום ולילה מהחדש, דממ"נ, א"כ אמאי דווקא 

קפדינן בזה בתשרי ולא בניסן.]
שהקשו  וכמו  זקן  דמולד  דידן  מנהגא  מהו  בכלל  צ"ע  הנ"ל  הראשונים  שאר  לשיטת  אך 
תוס', והנה קצת יל"ע דלבד מהתוס' לא הוזכרה  כלל קושיה זו בהראשונים ז"ל בריטב"א 

והר"ן והרשב"א ז"ל.   
כלל  שייכא  לא  אכן  זקן,  דמולד  דידן  דתקנה    , ז"ל  לפ"ד  בפשטא  בעזה"י  בזה  והנראה 

בסוגיא דיום ולילה מהחדש, אלא הוא מכח דינא  דמתני' דערכין דף ח' דתנן התם 
דלא עבדינן תשע חדשים חסרין בשנה. ובגמ' שם מבוא' דבשנה פשוטה לא 

דה"ט  בגמ'  לה  ואסברה  חסרין,  חדשים  שמונה  אפי'  גם  עבדינן 

הוא  וכאשר  מרובים,  דמים  כך  על  להוציא  מסוגל  הוא  אין  שבעניותו  אלא  הזו,  העליה 
רואה שאחר מוסיף כסף קונה את העליה הוא מקפיד על כך ומצטער בלבו, ולא כדאי 

לקנות עליה אם זה גורם צער ועגמת נפש לאדם אחר].
*

שתמליכוני עליכם
עוד ענין נשגב שיש להתעורר בו לראש השנה, והוא ענין המלכות, דהנה בגמרא בראש 
מלכיות  השנה  בראש  לפני  אמרו  הקב"ה  אמר  רבה  "אמר  מובא,  ב')  ל"ד  (דף  השנה 
זכרונכם  לפני  שיבוא  כדי  זכרונות  עליכם,  שתמליכוני  כדי  מלכיות  ושופרות,  זכרונות 

לטובה, ובמה בשופר".
מבואר בזה שבראש השנה עיקר העבודה ועיקרו של יום הוא המלכות "כדי שתמליכוני 
עליכם", וממילא ראוי מאוד בראש השנה ובימים לפני ראש השנה לעבוד על זה, ולקבל 
עבדים  שהננו  בזה  נאמר  עלינו  הקב"ה  את  ממליכים  אנו  וכאשר  ותורתו.  מלכותו  עול 
גמורים אליו, וכמו שאומרים בעת הוצאת ספר תורה בתפילת בריך שמיה, "אנא עבדא 
אנש  על  לא  ועידן,  עידן  בכל  אוריתה  דיקר  ומקמי  קמה  דסגידנא  הוא,  בריך  דקודשא 

רחיצנא, ולא על בר אלהין סמיכנא, אלא באלהא דשמיא וכו'".

נשבעתי ואקיימה
משפטי  לשמור  ואקיימה  "נשבעתי  קי"ט)  פרק  (תהלים  אומר  ע"ה  המלך  דוד  והנה 
צדקך", ובגמרא בנדרים (דף ח' א') איתא, "ואמר רב גידל א"ר, מנין שנשבעין לקיים את 
המצווה, שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, והלא מושבע ועומד מהר סיני 

הוא, אלא הא קמ"ל דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה".
מבואר בזה שאפילו מצוות שאדם מחוייב לקיים אותם, והוא כבר מושבע ועומד עליהם 
מהר סיני, בכל זאת יש ענין להשבע שוב על קיום המצווה כדי לזרז את עצמו בקיום 

המצווה.
ומעתה יש ללמוד בזה שאפילו שהקב"ה הוא מלכנו ואנו עבדיו, בכל אופן כאשר מגיעים 
לראש השנה כדי שנקיים את התמליכוני עליכם כראוי, ראוי לשוב ולקבל על עצמנו שוב 
פעם את עול המצוות באהבה רבה, ואז נזכה שביום הדין יתחדש אצלנו מלכות ה', ובכך 

הדין יהיה לנו לטובה ולברכה.

נותן התורה
"נתן  אומרים  ולא  התורה",  "נותן  הוא  הברכה  שנוסח  התורה  בברכת  רואים  ובאמת 

התורה" בלשון עבר, אלא "נותן התורה" שמשמעותו בהווה ממש.
ולכאורה יש להבין הלא התורה ניתנה בעצרת, וא"כ כבר ניתנה התורה, ואיך שייך לומר 

על זה נותן התורה שמשמעותו שנותן בהווה.
אלא משמע מזה שאפילו שהתורה ניתנה בהר סיני, מכל מקום שייך לקבל כל יום ויום 
את התורה מחדש, וכמו שכתוב בפסוק בפרשת כי תבוא (פרק כ"ו פסוק ט"ז) "היום הזה 
ה' אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל 
לבבך ובכל נפשך". ופרש"י, "היום הזה ה' אלוקיך מצווך, בכל יום יהיו בעיניך חדשים, 
כאלו בו ביום נצטווית עליהם". מבואר שבאמת יש בתורה בחינה שכל יום הם כחדשים 

כאילו בו ביום נצווית, וממילא בבחינה הזו אומרים נותן התורה בהווה ממש.
על  שנקבל  שכמה  בוודאי  המלכות,  יום  שהוא  השנה  לראש  באים  אנו  כאשר  ומעתה 
עצמנו מחדש את עול מלכות ה' באהבה רבה נזכה שלא יהיה עלינו שום קטרוג בשעת 

הדין, ונכתב ונתחם לחיים טובים וארוכים.

רמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה
והנה באור החיים בפרשת עקב על הפסוק (פרק ח' פסוק ד') "כל המצווה אשר אנכי 
"נתכוון  וכתב,  הזוהר  דברי  את  מביא  וגו'".  תחיון  למען  לעשות  תשמרון  היום  מצווך 
במאמר תחיון על דרך אומרם ז"ל (זוה"ק ח"א קע:) כי באדם יש רמ"ח אברים ושס"ה 
וכו',  עשה  מצות  ורמ"ח  תעשה  לא  מצות  שס"ה  לשמור  ה'  דבר  בא  וכנגדם  גידים, 
וכשאדם עובר ומבטל אחת מהנה יפעיל הכאב בשכנגדו באברים ובגידים וכו', וכשאתה 

מחסר אחת מכל המצות אתה מחסר כנגדו חיות אבר אחד".
ולכאורה יש לעיין בדבריו הללו, הרי במציאות לא שייך שכל אדם יקיים את כל הרמ"ח 
אדם  בכל  ושייכות  נוהגות  המצוות  כל  שלא  משום  תעשה,  לא  ושס"ה  עשה  מצוות 
מישראל, שיש מצוות ואזהרות שהם רק לכהנים או רק ללווים. וכן להפך ישנם מצוות 
שחיובם הוא רק לישראל, ולא לכהנים. ויש מצוות שהם רק לעשיר ולא לעני ויש להפך. 
וא"כ תמוה איך יתכן שרמ"ח אברים ושס"ה גידים של כל אחד מישראל יתקיימו מכח 
כולם  שלא  כיון  מצוות,  תרי"ג  כל  את  שמקיים  אדם  אין  כמעט  הרי  שמקיים,  המצוות 

נוהגים באותו אדם.
ובפשוטו י"ל שבכלל ישראל התחדש דין ערבות "כל ישראל ערבים זה לזה", ועיין באור 
החיים בריש פרשת נצבים (פרק כ"ט פסוק ט') לגבי הברית שנכנסו כלל ישראל בפרשת 
נצבים שכתוב על זה בפסוק "לעברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו", וכתב לבאר את ענין 
כדי  זה  על  זה  בערבות  להכניסם  היא  זה  בברית  משה  כוונת  כי  "ונראה  וז"ל:  הברית, 
והיינו  וכו'".  זה  בעד  זה  נתפסים  ויהיו  ה'  פי  יעבור  לבל  חבירו  בעד  אחד  כל  שישתדל 
שבברית הזו התחדש ענין הערבות שכל אחד צריך לדאוג שגם השני יקיים את המצוות, 

ואם לא גם הוא יהיה נענש בעד חבירו.
ומעתה י"ל שכאשר אדם משתדל ומקיים את כל המצוות שבאפשרותו לקיימם, אז הוא 
זוכה מכח הערבות שהמצוות שאין באפשרותו לקיים, יהיו נשלמים אצלו עי"ז שאדם 
אחר מכלל ישראל מקיימם. וכעין זה מיישב האור החיים בפרשת פקודי (שמות, פרק 

ל"ט פסוק ל"ב) וע"ש.
בגמ'  כמבואר  למעשה",  מצטרפת  טובה  "מחשבה  דהנה  ליישב,  נראה  עוד 

אז  שנאמר  למעשה,  מצרפה  טובה  "מחשבה  א')  מ'  (דף  בקידושין 
נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר 

 



משום רנון הב"ד שהלבנה החדשה תראה לאינשי רק בליל הל"ב, שזהו שתי לילות מליל 
הל' שנתקדש ע"י הב"ד. 

וא"כ זהו דנהיגינן האידנא דאם המולד אחר חצות לפי  המבוא' בגמ' בר"ה , הרי בידוע 
שלא תראה הלבנה סמוך לשקיע"ח של ליל הל"א, וממילא רק למחרת בליל הל"ב. וכיון 

שזה כבר שני לילות מליל הל', לכן לא מקדשינן להאי יומא.
והדברים נראים כ"כ פשוטים עד שלכאו' יש מקום לתמוה אמאי א"כ פירשו כן רבותינו 

בעלי התוס' ז"ל . 
ובפשטא דהוא משום דלכאו' איכא למשדי בה נרגא טובא, דהא מ"מ אחר שש שעות 
אפשר שתראה הלבנה, שטפי משש שעות יש בעין כח לראות, וכמבואר להדיא ברש"י 
בסוגיין, וכן ס"ל לתוס'. וא"כ תוס' לשיטתייהו נתקשו שפיר מ"ט דמולד זקן דהא מצד 
סוגיא דערכין הא שפיר יוכלו לראותה בלילה שאחר המולד. וליכא אלא איחור של לילה 
אחד. וא"כ אחר חצות נמי ראוי לקידוש וע"כ דטעמא דמולד זקן לאו משום לזות בראיית 
בפ"ע  דין  דהוא  ובע"כ  בערכין.  בסוגיא  כדאיתא  קפדינן  לא  אחד  בלילה  שהרי  החדש 
שאם המולד רק לאחר חצות אין היום ראוי להתקדש. וזהו דנתקשו בטעמא דמנהגא 

דילן שהרי בסוגיין מבואר שמצד הך הלכתא הא בעי כולה לילה ויום ממולד החדש.
האמנם דמדברי הפסיקתא בפר' דהחדש הזה לכם דאיתא התם דנתקשה משה בראיית 
הלבנה בליל הל' ליל יום ה' כיון דאיקרי המולד למהוי ביום ד' חצות א"כ מוכח דנולד 
וכן  מצומצמות,  שש  בתוך  דווקא  דלאו  ומוכח  יראוהו,  לא  בלילה  גם  היום,  חצות  אחר 
מוכח בירו' בפרקין דהביא אמתני דעדים שאמרו ראינו הישנה בשחרית והחדשה בערב 
כח  אין  חצות  אחר  דנולד  כללא  הך  משום  דהוא  בירו'  ופי'  הן  שקר  עדי  ריב"נ  דאמרו 
לראות החדש וקודם חצות אין כח לראות הישן, ומוכח דפי' המשנה הוא כפירוש רבותיו 
ועכ"פ  בערבית.  והחדשה  בשחרית  הישנה  דראו  העידו  שהעדים  דפי'  במתני',  דרש"י 
שקיעה   אחר  גם  לראותה  יתכן  לא  חצות  אחר  דבמולדה  דס"ל  נמי  מוכח  נמי  מכאן 
ובמולדה קודם חצות לא ייתכן לראות גם קודם זריחה. וכדעת רבותיו של רש"י, פי' גם 

בריטב"א וברשב"א יעוי"ש.
ז"ל  ולפי"ד  זקן.  דמולד  מ"ט  בזה  נתקשו  לא  לשיטתייהו  דהראשונים  מיושב  וממילא 
ניחא בשופי, תקנתא דמולד זקן, דכיון דהמולד הוא אחר חצות, ע"כ שוב לא יראהו אלא 

אחר ב' לילות מליל הל', וכה"ג לא מקדמינן וכמ"ש בסוגייא דערכין הנ"ל.
שעות  שש  דלאחר  שם,  בערכין  רש"י  מדברי  אחר  מטעם  ג"כ  נסתר  הוא  דכ"ז  איברא 
מהמולד אפשר לה להראותגם באמצע היום או בתחילתו. ולפי"ז גם במולד זקן אכתי 

יוכלו לראותו למחרת עוד לפני הלילה. 
אכן גם בזה, כבר השיג הראב"ד בזה, בכתוב שם, מדברי הפייט הקלירי לפר' החודש, 
לראותו  משה  נתקשה  ולכן  בחצות  רביעי  ביום  אז  היה  ניסן  של  דהמולד  שם  דאיתא 
היינו  מרוצות"  שלושים  עד  בחוצות  נכרו  "ולא  בהקלירי  שם  ואיתא  בפסיקתא  וכמ"ש 
כשנולד בחצות היום לא נכרה הלבנה החדשה עד שלושים שעות דהיינו עד השקיעה 

שלמחרת . 
אלמא דבפשטא,  כשהמולד בחצות, תיראה החדשה רק למחרת בשקיעת החמה, כיון 
ז"ל  הראשונים  לפ"ד  ולכן  החמה1.  בשקיעת  אלא  היום  באמצע  נראית  החדשה  שאין 
הנ"ל, ע"ז מבוסס גם תקנתא דמולד זקן דידן, דבמולד זקן, חשבינן ליה שיראוהו, רק 

בלילה שלמחרת, דהיינו בליל הל"ב, ולכן דחינן ליה וכפי המתבאר במתני' דערכין.   
וממילא לפי"ז, דתקנת מולד זקן הוא מכח מתני' דערכין, מיושב היטב ג"כ, מה דקפדינן 
להאי מילתא דמולד זקן, רק במולד דר"ה, ולא במולד ניסן. דהנה שם במתני' דערכין 
קתני דלא עבדינן תשעה מלאין או חסרין בשנה. ומשמע דלא קפדינן אלא בסך כל השנה 
ורבינו  התורא"ש  בשם  בשטמ"ק  שם  להדיא  וכ"כ  תשע.  יהו  לא  לר"ה  שמר"ה  דהיינו 
תולין  והכל  הוא,  רנון  חשש  משום  הלכתא  הך  דעיקר  דכיון  שם,  לה  ואסברה  אלחנן. 

עיניהן בר"ה ולכן בזה הוא עיקר קפידת הרנון. 2
והנה לפי כ"ז מבואר עכ"פ דאנן לא קפדינן האידנא, על דינא דלילה ויום מן החדש. אבל 
טובא  לעשות  הב"ד  יכול  שפיר  שלצורך  דערכין,  ערוכה  בסוגיא  חזינן  דהרי  לק"מ,  זהו 
חסרין, ולחסר ולקדש קודם המולד ורק על יומיים קפדינן לעולם ומשום לזות הרואה 

וכנ"ל וזה גם אנן קפדינן.
וזהו  מהחדש.  ולילה  דיום  דינא  על  קפדינן  לא  דאנן  בטעמא  בזה   עוד  לבאר  ויתכן 
משכח"ל  לא  מהחדש  ויום  דלילה  דינא  הך  דכל  הירו',  ממשמעות  לעיל  מש"כ  עפ"י 
אלא במקרה שב"ד וכל ישראל ראו אותו בסוף יום הל' והנידון אי יום הל' הוא הראוי 

1. ויתכן דגם לפי פירש"י ז"ל בכ"ד שע' מיכסי סיהרא, יל"פ דהגמ' נקטא רק מאי דמיכסי סיהרא 
לגמרי, והיינו בתחילתו או בלילה ולא מה דאינו נראה מחמת אור השמש מחמת דשרגא בטיהרא 

דזה אינו כסוי. ואולי דביומא דעיבא משכח"ל דיראה וצ"ע.
2. [ויתכן להוסיף בביאור הדבר דבאמת כמה חדשים בודדין משכח"ל מצ"ע שיהו חסרין או מלאין 

כדמשמע בתוספתא שם ולכן לא קפדינן על תקון הדבר אלא משנה לשנה.]
ובעיקר חידושו של הרבינו אלחנן יש להביא ראיה לזה מהשנה שהוקן המשכן דהנה ר"ה שאחר 
יציא"מ הוי לפי הגר"א ז"ל ביום א' דהרי יוהכ"פ הוי לדברי הגר"א ביום ג' ואף דבתנחומא איתא 
ו'  ביום  או  ה'  ביום  ניסן  ר"ח  אי   התנאים  בפלוגתא  הוא  דתלי  י"ל  בהתוס'  כדהביאו  ב'  ביום 
דהתנחומא ס"ל דביום ה' ור"ח סיון ביום א' ולרבנן דר' יוסי ס"ל דיציא"מ ביום ו' ור"ח סיון ביום ב' 
וא"כ מוכח דעד תשרי הוו החדשים כסדרן ניסן יום ו' אייר ראשון סיון שני תמוז רביעי אב חמישי 
אלול שבת תשרי ביום א' ויוכ"פ יום ג' י"ד שבת כדאיתא בגמ' ויום בניין המשכן וחזרת ענני כבוד 

ביום א' כדפי' בהגר"א 
ואם ר"ח תשרי בשנה ראשונה ביום א' וגם ר"ח ניסן דהקמת המשכן הוי ביום א' א"כ עשו כמעט 
כל החדשים שביניהם חסרין. ואם שנת תנ"א היא שנה מעוברת כהמצטרך להיות לכאו', א"כ כדי 
שר"ח ניסן יהא ביום א' כל הז' חדשים מתשרי עד ניסן בעו למהוי חסרים. ולשטמ,ק ניחא בשופי 

דמ,מ ששה שאחריהן עד ר"ה הבא היו מלאין ושני הר"ה הוו כסדרן. 
[ומוכח מזה דכל החיסור דהאי שתא הנזכר בגמ' בשבת פר"ע דעבוד טפי חסירין, הוי משום המשכן. 
ולכן עד תשרי שנתבשרו על עשיית המשכן הוו כסדרן להגר"א ז"ל, ורק  משנצטוו בתשרי על הקמת 
המשכן הוצרך לחסר החדשים כי היכי דלהוי יום הקמת המשכן נמי ביום א'. וכמד"א ביום הקים 

את המשכן דזהו יום הקמת ושכלל כל העולם עמו שזמנו להיעשות היה ביום הראשון דייקא.]

 

להתקדש ע"י ראיה זו למפרע ליום או דמתקדש יום הל"א וע"ז אמרינן דמה שקובע אי יום 
הל' הוא היום הראוי להתקדש למפרע או דהוא ככל ראייה של יום הבא ככל ראיות עדים 
דעלמא שרואין את הלבנה של היום הבא, זהו תלוי אי המולד הוי מאתמול מבערב דהיינו 

שרק בזה נחשב ראיה זו דהיא בעצם ראיה של יום הל'. 
וממילא א"ש דכ"ז ל"ש אלא בקדוש עפ"י ראיית ליל הל"א אבל כשמקדשין מלכתחילה 

את יום הל' בלי ראייה לא איכפת לן במידי.
ויתכן לומר עוד יותר דבאמת עיקר הקידוש עפ"י החדש תלוי בזמן ההיראות של החדש 
ולא בזמן מולד החדש, ומולד בלא ראיה אינו מעניננו כלל, דמאן דכר שמיה. ולא הוזכר 
מולד אלא כשיש ראיה וכמשנ"ת. אבל כשאין אנו מקדשין עפ"י היראות החדש לא איכפ"ל 
גם במולד החדש. אלא  מיהו שגם כאשר אנו מקדשין חדשים כמניין חודשה של לבנה בלי 
ראייה נאמר הלכה דקפדינן אקידוש שיהא לכה"פ כעין חידושה של לבנה - היינו במרחק 

של עד יום אחר מהראיה, וכפי המבואר בסוגיא דערכין וכמשנ"ת. 

בביאור הלשון עשרה ימים ש"בין" ראש השנה
ויום הכפורים

הרב יחיאל מיכל פליסקין
מתפלל  אדם  כולה  השנה  כל  דרב  משמיה  סבא  חיננא  בר  רבה  ואמר  יב:  ברכות  בגמ' 
הא-ל הקדוש מלך אוהב צדקה ומשפט חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים 
שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט ורבי אלעזר אמר אפילו אמר הא-ל הקדוש יצא 
שנאמר ויגבה ה' צב-אות במשפט והא-ל הקדוש נקדש בצדקה אימתי ויגבה ה' צב-אות 

במשפט אלו עשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכפורים וקאמר הא-ל הקדוש. 
הכפורים',  ויום  השנה  ראש  שבין  ימים  'עשרה  שנקט  רב  של  בלשונו  להעיר  יש  לכאו' 
בהערות  מובא  סט,  סי'  [ח"ח  הרדב"ז  ובשו"ת  שבעה.  אלא  אינם  לבין  שבין  הימים  והרי 
לגמ' מתיבתא] יישב דאין זו שאלה, שהרי קדושת ראש השנה חלה בתחילתו, ואילו יום 
הכפורים אינו מכפר אלא בסופו, ונמצא שיש בין שתי הנקודות עשרה ימים. ברם עצע"ק.
ובפרט יש להעיר, דבדבריו של רבי אלעזר הלשון שונה: 'אלו עשרה ימים שמראש השנה 
ועד יום הכיפורים', שהוא לכאורה לשון יותר מתוקן, שיכול להתפרש בקל שזה כולל ראש 

השנה ויום הכיפורים. ומה הטעם לשינוי הלשונות.
המלך   - והשני  הקדוש,  המלך   - האחד  ענינים,  שני  על  מדבר  רב  שהרי  לבאר,  ואפשר 
אבל המלך המשפט הרי  לכל העשרה ימים,  המשפט. והרי למעשה, המלך הקדוש נוגע 
ולהבין  לטעות  מקום  היה  וא"כ  שבינתיים,  בימים  רק  אלא  וביוהכ"פ  בר"ה  אומרים  אין 
עוד  בהם  להוסיף  או  ויוהכ"פ,  ר"ה  תפילת  של  החתימות  אחת  לשנות  שצריכים  מלשונו 
ברכה ולחתום בה 'המלך המשפט' כדי לקיים המימרא כפשטה, ולכן דקדק בלשונו ואמר 
'שבין ראש השנה ויום הכפורים' - לרמז כי המלך המשפט אינו נאמר אלא בימים שבין 

ר"ה ליוהכ"פ.
לכל  נוגע  שהוא  הקדוש],  [והקל  הקדוש  המלך  על  רק  מדבר  אלעזר  רבי  זאת  לעומת 
העשרה ימים, ולכן נקט לשון יותר ברור 'עשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכפורים', 

שהרי המלך הקדוש נאמר כל העשרה ימים.
ברם יש להעיר, דהא לשון כעין זה איתא גם בר"ה יח., דאיתא שם: שנאמר כה' אלקינו 
בכל קראנו אליו והכתיב דרשו ה' בהמצאו התם ביחיד הכא בצבור, ביחיד אימת אמר רבה 
בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים. ולפי הדקדוק שלנו, יל"ע מדוע 

שם כתוב רק 'בין לבין', והרי בודאי שסגולת עשי"ת הוא בכל העשרה ימים. 
ישראל  כל  שהרי  היחיד,  בכח  הרבה  להשתמש  צריך  אין  ויוהכ"פ  שבר"ה  דכיון  ונראה, 
מקובצים אז בקבוצים גדולים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואף בני הכפרים מגיעים לעיר 
כמובא בפוסקים [עי' שו"ע או"ח סי' נה סעיף כא-כב], אשר נמצא שעיקר השימוש בכח 

היחיד הוא רק בימים שבין ר"ה ליוהכ"פ, ולכן נכתב בלשון זו.
ויתכן עוד שחז"ל לא רצו שאדם ילך וישתמש הרבה בכח היחיד שבימים אלו, ויפרוש מן 
הציבור להתפלל ביחידות, ולכן רמזו שעיקר השימוש בכח היחיד הוא "בין" ראש השנה 
ליום הכיפורים, לרמז שבימי ר"ה ויוהכ"פ עצמם לא ירבה להשתמש בכח זה רק יתפלל 

עם הציבור דייקא.

הערות בנוסח התפילה
הרב אלי' למברגר

א. קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוק' מבלעדיך ככתוב ויגבה ד' וכו', יל"ע מה הוכחה יש 
מהך קרא לתחילת הברכה דקאמר ככתוב.

ב. בנוסח התפילה לפני תקיעת שופר... לקיים מ"ע שציוני הבורא ית"ש לתקוע בשופר, 
וצ"ב דאמנם נחלקו הראשונים אם המצוה היא התקיעה או השמיעה, אבל להלכה נפסק 
בשו"ע דהמצוה היא השמיעה, וכ"ה נוסח הברכה לשמוע קול שופר, ומדוע נתקן הנוסח 

לתקוע.
ג. במלכיות זכרונות ושופרות ישנה לאחר כל אחד מהם תפילה מענין הפסוקים, מלוך על 
כל העולם אחר מלכויות וכו', אבל מצינו שינוי ביניהם, דהפסוק העשירי של התורה מוזכר 
ואילו  שלפניהם,  הפסוקים  תשע  לאחר  הבאה  התפילה  נוסח  עם  ובשופרות  בזכרונות 
ובתורתך  מיד  שאומרים  הפסוקים,  תשעת  עם  ביחד  בא  ישראל  שמע  הפסוק  במלכיות 
לעתיד  על  קאי  אחד  דד'  עה"ת  רש"י  דפירש  מאי  לפי  בפרט  ישראל,  שמע  לאמר  כתוב 
הכוללת  ראשונה  ברכה  דשונה  וכ'  באבודרהם,  ע"כ  עמד  וכבר  וכו',  כולם  שיכירו  לבוא 
על  תוספת  יש  רק  הברכה  בנוסח  אכתי  מלכיות  גם  דהרי  צ"ב  אכתי  אבל  היום,  קדושת 

קדושת היום. 
ד. בזכרונות: וגם את נח באהבה זכרת בהביאך... מפני רוע מעלליהם, על כן זכרונו 

הים,  כחול  וצאצאיו  תבל  כעפרות  זרעו  להרבות  אלוקינו  ד'  לפניך  בא 
המפרשים  כ'  כן  על  והביאור  וכו',  נח  את  אלוקים  ויזכור  ככתוב 



(לא.) "אמר רב המנונא כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה וכו'" ורובם 
הם מענין התפילה, על כן מפטירין בדבר שהוא מעיקר עיצומו של יום - זו פרשת התפילה.
נוסף  טעם  והוא  התפילה,  בענין  מאד  ונכבד  גדול  יסוד  למדנו  זו  בפרשה  כי  י"ל  עוד 
שמפטירין בר"ה בענין חנה, - ידוקדק בפסוקים שאחר שחנה שמעה דברי בעלה אלקנה 
אליה "למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים", אז 
הבינה חנה שאלקנה פסק מלהתפלל בעבורה שתזכה לבן משלה, מעתה אמרה "אין הדבר 
תלוי אלא בי" אז קמה והתפללה כראוי כדכתיב "ותקם חנה וגו' והיא מרת נפש ותתפלל 
על ה' ובכה תבכה", ותפילה כזו היא שהתקבלה.  והרי זה כעין מ"ש בגמ' ע"ז (יז.) לגבי 
אלא  תלוי  הדבר  "אין  ואמר  שהבין  אחר  אלא  נתקבלה  לא  שתשובתו  דורדיא  בן  אלעזר 
בי" - "הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו, יצתה בת קול ואמרה ר"א בן 

דורדיא מזומן לחיי העולם הבא".
והדברים נתבארו באר היטב בדברי המלבי"ם שם (א,ט) וז"ל: "השאלות: מדוע לא קמה 
האכילה.  קודם  ולא  אכלה  אחרי  ולמה  הראשון.  הפעם  עתה  זה  רק  להתפלל  הנה  עד 
ועתה  צדיק,  שהיה  בעלה  תפלת  על  עצמה  את  סמכה  עתה  עד  הנה  "ותקם",  [ומבאר] 
אכלה".  אחרי  - "ותקם  בעצמה,  להתפלל  התעוררה  הרחמים  מן  מתיאש  שהוא  שראתה 
כי היו רגילים להתפלל בעת הקרבת הזבחים בבקר ובמנחה ואז לא היה הכהן יושב על 
הכסא רק עובד עבודה, ובפרט בשבתות ויו"ט שהיה עובד בעצמו, כמ"ש בירושלמי (פ"ק 
דביצה ופ"ק דחגיגה) אבל עתה שקמה אחרי האוכל, ואז עלי כבר ישב על הכסא כי כל 
העם הלכו לביתם ולא הקריבו זבחים בעת ההיא, והיתה יכולה להתבודד בבית ה' לשפוך 
לפניו שיחה. ואז התקבצו ארבעה דברים עוזרים אל שיהיה תפלתה לרצון, א) שהיא עצמה 
היתה מרת נפש וה' שומע תפלת נשברי לב. ב) ותתפלל על ה', שהתפללה בכוונה שלימה 
על ה' לבדו. ג) ובכה תבכה, ושערי דמעה לא ננעלו לעולם. ד) ותדר נדר, שקבלה על עצמה 

נדר, שזה מועיל בעת צרה כמ"ש חז"ל (ב"ר ע,א)".

מהות ראש השנה
הרב נחום באדנער

מהות ראש השנה
שנראים  צדדים  כמה  לו  ויש  הוא.  מיוחד  יום  ובודאי  השנה.  ראש  מהות  על  לעמוד  יש 

כנוגדים זה את זה.
והנה בתורה יש התייחסות של חג. שנא' תהלים פ"א, ד' ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ַּבֵּכֶסה ְליֹום 
ק"ט)  דף  (פסחים  ובגמ'   ,ְּבַחֶּג ְוָׂשַמְחָּת  התורה  שחייבה  מה  בכלל  שהוא  ומכאן  ַחֵּגנּו: 

ובשו"ע סי' תקכ"ט, וכ"כ במ"ב סימן תקצז) 
ובודאי עיקר מהותו הוא יום הדין, וכמבואר בגמ' (ר"ה ל"ב:) טעם למה לא אומרים הלל: 
שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה. [והוא מבהיל למתבונן, 
שיש ספרים אלו, ויש אנשים שנכתבים בספר החיים, ויש שנכתבים בספר השני, בר מינן, 
ואין  בדרך,  שלנו  ושמות  ולכאן  לכאן  שמות  כותב  שהעט  עיננו  מול  רואים  היינו  ואילו 
הכרעה לאיזה ספר יכנס... היינו רועדים מפחד ממש, אימת הדין, כפשוטו. ולא רק שקשה 

לשיר, אלא, גם קשה לשמוח בכלל.]
וביאר המאירי (שם) מפני שהוא זמן הכנעת הלב ולא זמן שירה והוא שאמרו וכו' אמר 

הקדוש ברוך הוא ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני וישראל אומרים שירה. עכ"ל.
והובא ברמב"ם בזה"ל (הל' מגילה וחנוכה פ"ג ה"ו) אבל ראש השנה ויום הכפורים אין 
בהן הלל לפי שהן ימי תשובה ויראה ופחד לא ימי שמחה יתירה. [הרי מבואר שאינם ימי 

שמחה יתירה כשאר חגים, אבל עדיין הם ימי שמחה]
וז"ל המ"ב (א) אוכלים ושותים ושמחים - ר"ל אף שהוא יום הדין מ"מ מצוה של ושמחת 
בחגך שייך גם בו שגם הוא בכלל חג כדכתיב תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו ונאמר 
בנחמיה ח' אכלו משמנים ושתו ממתקים וגו' כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות 

ד' היא מעוזכם: עכ"ל.
הרי מבואר בזה (ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם) שבנוסף לעבודת היום של תשובה יראה ופחד, 
והתפילות, והשופר שמועילים מאד לזכות ביום הדין, גם השמחה והחדווה מזכנו בדין, 

ולכן מוסיפה לנו כח. 
וכן פירשו המפרשים, ז"ל אבן עזרא כי חדות ה' היא מעזכם - השמחה היא תעוז אתכם 

אם תקיימוה, כי כן כתוב "ושמחת בחגך": עכ"ל.
וז"ל מצודת דוד כי חדות ה' - ר"ל שמחת י"ט שהיא שמחה של מצוה היא תתן לכם עוז 

ותעצומות: עכ"ל. 
מה שיוצא מזה להלכה

ולא  בר"ה  מתענין  ואין  ושמחים,  ושותים  אוכלים  ס"א  תקצ"ז,  סי'  או"ח  בשו"ע  ופסק 
בשבת שובה; אמנם לא יאכלו כל שבעם, למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת ה' על פניהם. 

עכ"ל. (ר"ל שאף שיש מצוה לשמוח, אימת הדין מגביל וממעט השמחה קצת).
ובמ"ב סי' תקפ"ג ס"ק ה' כתב שיהיה שמח ליבו ובטוח בה' עם התשובה ומעשים טובים, 
(ושהוא גם סימן טוב). ולעומת זאת כתב: (בסימן תקפא ס"ק כ"ה) ומ"מ לא ילבש בר"ה 
בגדי רקמה ומשי כבשאר יום טוב דיהא מורא הדין אלא ילבש בגדים לבנים נאים [ט"ז 

בשם רש"ל] וכו' עכ"פ לא ילבש חשובים כ"כ: עכ"ל. 

הלל ושאר שירה בראש השנה
הרב יוסף יצחק לוי

א) הגמ' בר"ה ל"ב ע"ב מדייקת מלשון המשנה שם שאין הלל בר"ה ומקשה מאי טעמא 
זה כך, וכתב המהרש"א לבאר את קושית הגמ' ע"פ הגמ' בערכין י' ע"ב שאומרת שהיה 

ראוי לומר בר"ה הלל משום שאיקרי מועד ואסור בעשיית מלאכה, ותירצה שאי 
אפשר שהקב"ה יושב בדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל  

אומרים שירה.

בא  זכרונו  כן  על  צדיק  היה  נח  ואילו  מעלליהם  רוע  מפני  נכחד  דהדור  אדלעיל  דקאי 
לפניך, (ויש שצירפו לזה הא דאמרי' צדיק היה בדורותיו דייקא ולא בדורו של אברהם) 
וכל זה מובן לעצם ההצלה אבל היכן רמוז בקרא להרבות זרעו וכו', ועוד צ"ב כעפרות 
תבל... כחול הים, למה מרמז עפר ולמה מרמז חול, וכן מדוע נקט בעפרות עפרות תבל. 
מגדל,  ויבנו  בעשרם  טעו  הנוסח...  הפלגה  דור  על  כשמדבר  שביוה"כ,  כוננת  באתה  ה. 

וצ"ע היכן מצינו בפסוקים ובמפרשים קשר בין עושר לבניית המגדל.
ו. מדוע בי"ג מידות מקדימים תפילת קל ארך אפים לפניהם, ובהמשך קל מלך יושב, 

ואילו ביו"כ קטן הסדר איפכא.
ז. בסליחות-עקידה (נוסח פולין ביום ד' דעשי"ת-ובנוסח ליטא בצום גדליה) ציוית קח 
נא את בנך... רץ אל הנער והקדישו, וצ"ב היכן מצינו דרץ, והא אדרבה דהציווי היה ביום, 
ולמחרת וישכם אברהם בבוקר ויקח (ע"י אוחה"ק שם), ואגב אורחא יש להעיר מדוע 
דהוא  יצחק  את  להקדים  לכאורה  לו  היה  יצחק,  ואת  נעריו  שני  את  ויקח  בפסוק  נזכר 

העיקר.  

ֵעדי החודש
הרב צבי הירש מנדלוביץ

פי  "על  הראיה  על  ד"ה  ופרש"י  הראיה,  פי  על  לקדש  שמצוה  מפורש  (כ.)  ר"ה  בגמ' 
עדים, דכתיב (שמות יב) החדש הזה לכם ראש חדשים - כזה ראה וקדש". ובמדרש סוד 
העיבור מכת"י הגניזה מביא על הפסוק הזה "...באותה שעה מסר לו הקב"ה למשה רבינו 
רע"ה  למשה  שנמסר  שע"י  נמצא  וכו'".  משפטיו  דקדוק  ומסורות  הירח  חשבון  חוקות 
כל דקדוקי מהלך הירח ומשפטיו עי"ז ידעו חז"ל לחשב באיזה זמן ובאיזה גובה צריך 

שיראה חידוש הלבנה, ועי"ז חקרו את העדים על כך.
הקרקע)  (מן  מרדעות  שתי  גבוה  אומר  אחד  רבנן  (כד.) "תנו  השנה  ראש  במס'  ואמרו 
ואחד אומר שלש עדותן קיימת. אחד אומר שלש ואחד אומר חמש עדותן בטילה, אבל 
מצטרפין לעדות אחרת". ופרש"י: "אבל מצטרפין לעדות אחרת. אחד מהן מצטרף עם 

עד אחר שיאמר כמותו". 
ויש לדון אם העדים באים ואחד אומר ג' מרדעת בזמן מסוים והשני אומר ה' מרדעות 
הלבנה  מהלך  הוא  שכך  יודעים  הם  שכן  אהדדי,  סתרי  לא  חז"ל  דעת  ולפי  אחר,  בזמן 
באותו היום עפ"י זמנים אלו, דאפשר שמקבלים אותם ויחשב לעדות אחת, או דילמא 
דאע"פ שעדי החודש לא צריכים לראות הלבנה והמולד כאחד אבל צריכים עכ"פ להעיד 

על אותו הזמן וא"כ אין מקבלים אותם. 
לא  ולמה  וה'  בג'  אמר  ואח"כ  וג',  ב'  להזכיר  שמתחיל  הברייתא  בלשון  לדייק  יש  עוד 
דיבר יותר דומיא דהרישא בב' וד'. וי"ל שבא ללמדנו שאם באו' ב' העדים ואמרו שראו 
את המולד בו' מרדעות עדי שקר הם, משום שא"א שבזמן המולד תהיה הלבנה בגובה 
יושבים  סנהדרין  בקרוב  לראות  שנזכה  ויה"ר   - להיות.  יכול  ה'   עד  שרק  מרדעות,  ו' 
בברכת  בב"א.  מקודש  מקודש  אומרים  ונשמע  החודש  עדות  ומקבלים  הגזית  בלשכת 

כוח"ט לכל בית ישראל.

הפייט "לא'ל עורך דין וכו' לנורא תהלות וכו'".
הרב אליעזר שלום הכהן רוטלוי

יש לדקדק מה נשתנה שבח "נורא תהלות" מכל השאר, כולם הם שבחים מצדו ית' על 
מדותיו ופעולתיו נגד בני האדם, כגון 'עורך דין' 'בוחן לבבות' 'גולה עמוקות' וכו', ואילו 
שהוא  ית'  כלפיו  ברואיו  מצדנו  ית'  שבחו  שהוא  מהכלל,  יוצא  דין"  ביום  תהלות  "נורא 

יראוי עלינו מלומר תהלותיו, וצ"ב מאי שנא.
וי"ל עפ"י הגמ' בברכות (לג:) "ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא, אמר: הא-ל הגדול הגבור 
והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד. המתין לו עד דסיים, כי 
סיים אמר ליה סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך, למה לי כולי האי, אנן הני תלת דאמרינן 
אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא, ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה לא 
הוינן יכולין למימר להו, ואת אמרת כולי האי ואזלת, משל למלך בשר ודם שהיו לו אלף 
אלפים דינרי זהב, והיו מקלסין אותו בשל כסף, והלא גנאי הוא לו". וי"ל דעל כן בתוך 
יראים  שאנו  לומר  תהלות"  "לנורא  גם  עכ"פ  להוסיף  צריכים  אנו  ית'  שבחיו  ריבוי  כל 

לומר ריבוי זה.
אכן מהו ההיתר להרבות בכולהו שבחים, מצאתי בס' "אמרות טהורות" (תהלים קמה,א) 
מביא מהס' "שבט מישראל" בשם גדול אחד, דמה דהותר לשבח להקב"ה בר"ה וביוה"כ 
שלא  דוקא  שזהו  דמריך".  שבחא  לכולהו  "סיימתינהו  (שם)  אמרו  והרי  כ"כ,  בפיוטים 
בפניו, אמנם בר"ה ויו"כ שישראל שבים בכל לב אליו ית' ונחשבו מקום השראת כבודו 

אצלם, על כן ידעינן דכבפניו דמי  ולעולם אומרים רק מקצת שבחו בפניו.
ואולי י"ל עוד, עפ"י פרש"י בפ' בשלח עה"פ (טו,יא) "נורא תהלות עושה פלא". ופרש"י 
"נורא תהלות. יראוי מלהגיד תהלותיו פן ימעטו, כמו שכתוב (תהלים סה,ב) "לך דומיה 
תהלה". וקשה דלפי"ז אימתי כן נהללו ונשבחו. וכתב בזה האלשיך הק' (שם) דהכוונה 
שאין לפאר את הקב"ה בשבח 'עושה פלא', שכן כל מעשיו כולם פלאים הם, ובאומרנו 
מקדים  לעולם  פלא  עושה  אצל  כן  על  פלא,  שאינם  ממעשיו  שיש  משמע  פלא  עושה 
לומר נורא תהלות, - וכמ"ש (ברכות לג:) "משל למלך וכו' (כנ"ל) עיי"ש. ולפי"ז אולי י"ל 
דהשבח 'לנורא תהלות' בא כנגד שבחים בדברים שאנו מנועים מלאומרם, וכגון "עושה 
פלא" על שהוא כולל וממעיט כמ"ש האלשיך, וכיון שאנו יראים ומנועים מלאומרם על 

כן אומר "לנורא תהלות" והבן.

"אין הדבר תלוי אלא בי" בתפילה
בטעם שמפטירין בר"ה בענין חנה: י"ל דכיון שעיצומו של "יום טוב" ראש השנה הוא 

ועבודתנו  עיסוקנו  רוב  טעמא  דמהאי  וכתבו  חז"ל,  כמ"ש  לעיר'  בא  'מלך 
של  והמהות  הענין  באמת  זהו  כי  היום",  "תפילות  הוא  בר"ה 

תפילה: "עומד לפני ה'" כידוע, וכבר אמרו בגמ' ברכות 

 



וענין זה שר"ה נקרא מועד שמחמתו היה ראוי לומר הלל, מתבאר בדברי החינוך במצוה 
שי"א שכתב שמשרשי המועד הזה שהיה מחסדי השי"ת על ברואיו לפקוד אותם ולראות 
חסד  רב  והוא  לכפרה  מקום  ויהיה  העוונות  יתרבו  שלא  כדי  ושנה,  שנה  בכל  מעשיהם 
מטה כלפי חסד, וכיון שהם מועטין יעביר עליהם, ואם אולי יש בהם עוונות שצריכים 
מירוק נפרע מהם מעט מעט, ואם לא יפקדם עד זמן רב יתרבו כל כך עד שיתחייב העולם 

כמעט כליה חלילה.
והוסיף עוד שנמצא שהיום הנכבד היה הוא קיומו של עולם, ולכן ראוי לעשות אותו יום 
טוב ולהיות במועדי השנה היקרים, שמבאר שענין המועד דר"ה זה על כך שקבע הקב"ה 
שידון אותנו בו בכל שנה ולא אחת להרבה שנים, וע"י כך עוונותינו מועטים ונזכה מחמת 

כן שימחל ויכפר לנו עליהם ביוה"כ וגם אם יעניש על כך יהיה העונש מועט.
ומביאה הגמ' את דברי ר' אבהו שאמר שאמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה אין 
ישראל אומרים לפניך שירה בר"ה וביוה"כ, כתב הערוך לנר שמה שהמלאכים שואלים 
על שירה שלא שלהם, זה משום שאמרינן בחולין צ"א ע"ב שאין רשות למלאכי השרת 
מלשיר  וביוה"כ  בר"ה  מעוכבים  שהם  וכיון  שירה,  אומרים  שישראל  עד  שירה  לומר 

מחמת ישראל לכן הם שואלים כן.
שהתוס'  וביוה"כ,  בר"ה  שירה  אומרים  לא  שהמלאכים  מדבריו  שיוצא  מה  על  וקשה 
בערכין י' ע"ב ד"ה אמרו דייקו מזה שהמלאכים שאלו רק על ישראל ולא על עצמם שהם 
עצמם אמרו שירה בר"ה וביוה"כ, ומח"כ הביאו בשם ר"י שאין לדלג בהם מה שאומרים 

והחיות ישוררו וכרובים יפארו וצ"ע.
אמנם לכאורה יקשה על תוס' שאיך אומרים המלאכים שירה בר"ה וביוה"כ הרי ישראל 
לא אומרים, והמלאכים מעוכבים מלומר שירה כל זמן שישראל לא אמרו כמו שהביא 

העל"נ מהגמ' בחולין צ"א.
וי"ל שהגמ' הנ"ל קאי על אמירת קדושה קדוש קדוש שהיא נקראת שירת ישראל, שהרי 
וגם  בחודש,  או  בשבת  אחת  פעם  או  יום  בכל  שירה  אומרים  שמלאכים  שם  מ"ד  יש 
בימים שאין הלל הם מעוכבים מלומר שירה עד שישראל ישירו, ובהכרח שזה קאי על 
אמירת הקדושה שישראל אומרים בכל יום שהיא נחשבת לשירה, ורק היא המעכבת את 
המלאכים מלומר את שירתם, ושפיר יכולים לומר בר"ה וביוה"כ שירה, אחרי שישראל 

אומרים בהם קדושה שנאמרת גם בר"ה ויוה"כ.
מלומר  המלאכים  מעוכבים  הלל  ישראל  שאומרים  שבימים  נימא  אי  שגם  י"ל  ועוד 
את שירתם עד אחרי ההלל, מ"מ בר"ה וביוה"כ שלא אומרים ישראל הלל ורק אמירת 
הקדושה היא שירתם, רק היא מעכבת את המלאכים מלומר שירה  כבשאר הימים שאין 

הלל. 
ואפשר לבאר עוד את שאילת המלאכים, שהנה בדרושי הצל"ח כתב לפרש את תירוץ 
הגמ' אפשר יושב מלך על כסא דין וכו', ששאלו המלאכים שהיה ראוי לומר שירה בר"ה 
וביוה"כ לא רק מפני שהם נקראים מועדים, אלא גם מק"ו שאם כשיצאו ישראל ממצרים 
שיצטרכו  בודאי  ממות  לחיים  שניצולים  וביוה"כ  בר"ה  שירה  אמרו  לחירות  מעבדות 
מכסא  קם  שהקב"ה  עדיין  יודעים  לא  שישראל  שכיון  הקב"ה  להם  ואמר  שירה,  לומר 
הדין לכסא רחמים לגזור להם חיים, שאפשר שעדיין הוא יושב על כסא הדין וספריהם 
פתוחים לפניו אין הם יכולים לומר שירה על הספק, אבל המלאכים שרואים שהקב"ה 

עבר לכסא רחמים שפיר יכולים לומר שירה.
שכיון  זה  שכוונתם  ישראל,  שירת  על  הקב"ה  את  המלאכים  ששאלו  מה  לפי"ז  וא"ש 
שכעת עבר הקב"ה לשבת על כסא רחמים ומח"כ מאי טעמא ישראל לא אומרים עכשיו 
שירה כמו שאנחנו אומרים, וענה להם שכיון שישראל לא יודעים זאת שחושבים שעדיין 

הקב"ה יושב על כסא דין ודנם אין ראוי להם לומר שירה על הספק.
ויוה"כ,  בר"ה  שירה  לומר  ראוי  שאין  השרת  למלאכי  השיב  שהקב"ה  אבהו  ר'  ותירץ 
משום שספרי חיים ומתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה, והחינוך במצוה שי"א 
כתב שהגם שר"ה הוא יום של מועד מ"מ כיון שהוא יום מועד לדון בו כל חי ראוי לעמוד 
בו ביראה ופחד יותר משאר מועדי השנה, ומבאר שזה הטעם שלא קבעו חז"ל לומר הלל 

בר"ה משום שאין ראוי לו לאדם לומר שירה והוא עומד בדין.
וזה  בשמחה  לבו  מתמלא  שירה  שהוא  הלל  אומר  שאדם  שע"י  מחמת  זה  ובפשטות 
מסיר את הפחד, ובר"ה ויוה"כ ראוי להיות ביראה ופחד מאימת הדין שע"י כך לא יסיח 
ליבו ומחשבתו מהתשובה לכן לא תקנו חז"ל שיאמרו בו הלל, וזה כוונת הגמ' שמשום 
שספרי חיים ומתים פתוחים לפניו צריך האדם להיות ביראה והלל מביאו לשמחה ומסיר 

את היראה.
תשובה  ימי  שהן  לפי  הלל  בהם  אין  ויוה"כ  שבר"ה  כתב  ה"ו  מחנוכה  בפ"ג  והרמב"ם 
את  מביאה  הלל  שאמירת  כנ"ל  כוונתו  לפרש  ויש  יתירה,  שמחה  ימי  לא  ופחד  ויראה 

האדם להרבה שמחה ובימים אלו ראוי להיות ביראה ופחד ולא בשמחה יתירה.
גדולה  שמחה  מתוך  להאמר  צריך  שהלל  דבריו  לפרש  כתב  קודש  מקראי  בספר  אולם 
כמו שאמרו בגמ' בערכין שאין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה, ור"ה ויוה"כ שהם ימים 
שהאדם נמצא בהם ביראה ופחד מחמת אימת הדין, אינו שרוי במצב של שמחה יתירה 

שהיא תנאי לאמירת הלל, וכן יובא לקמן מהגרי"ז שכך ביאר את הרמב"ם.
והנה השאגת אריה כתב שיש גם בר"ה מצות שמחה מחמת שהוא מועד ואסור להתענות 
בו, וכן פשטות קרא דעזרא שכתוב שם אכלו משמנים ושתו ממתקים שקאי על ר"ה, 
מ"מ אין זה סתירה לרמב"ם הנ"ל, שכתב רק שאין בו שמחה יתירה הנצרכת להלל אבל 
על מקצת שמחה מצווה גם בר"ה, וכן אי נימא משום שאמירת ההלל גורמת לשמחה 
לכן אין לאומרו בר"ה ויוה"כ, זה משום שהוא גורם לשמחה מרובה אבל שמחה מועטת 

שפיר צריך לשמוח גם בהם.
וכבר הקשו שבשלמא מה שספרי מתים פתוחים לפניו זה סיבה לא לומר שירה שמא 
נכתב חלילה בספר זה, אבל מה שספרי חיים פתוחים לפניו אין זו סיבה שלא לומר 

הלל ואדרבה אם נכתב בספר החיים צריך לומר שירה להודות על כך.
בו  שנכתב  גם  אלא  שיחיה  בו  שנכתב  רק  אינה  חיים  שספרי  וי"ל 

איך יהיו חייו שגזרו עליו, אם יהיו לו חיים טובים בבריאות 

 

חלילה  שמא  חיים  עליו  שיגזרו  שהגם  או  ומצוותיה,  התורה  בעסק  טרדות  ובלי  ופרנסה 
ושלא  הדין  לאימת  סיבה  הם  חיים  הספרי  גם  ולכן  טובים,  לא  מאורעות  בחייו  לו  יהיו 
של  העוה"ז  עניני  כל  נכלל  חיים  שבכלל  כתב  לר"ה  בדרשה  הרמב"ן  אמנם  שירה,  לומר 
טובה שלוה ועושר ונכסים וכבוד, וכל צער ועונשים ועוני נכללו בכלל מיתה ולא כדברינו 

והדק"ל.
ואפשר שנכתב גם ספרי חיים שלא נפרש שקאי ספקי מתים על אלו שכבר מתו שמבואר 
בספרים שגם אותם דנים בר"ה על שינוי דינם בעוה"ב, ולכן אמרה ספרי חיים לומר שאי 

אמירת ההלל הוא משום שדנים את החיים אם יכתבו בספר החיים או בספר המתים. 
ב) היום תרועה הקשה על מה שמבואר בגמ' שאין אומרים הלל בר"ה, משום שכיון שזה 
זמן שדן הקב"ה את האדם צריך להיות באימה וביראה, מהא שכתב הטור בסימן תקפ"א 
בירושלמי  שאיתא  וכמו  ר"ה,  בערב  לבנים  ולובשים  ומסתפרים  שרוחצים  המדרש  בשם 
שהקב"ה  ויודעים  שבטוחים  בר"ה  ושמחים  ושותים  ואוכלים  לבנים  לובשים  שישראל 

יעשה להם נס.
ולכאורה הוא מפרש כונת הגמ' שכיון שדנים את האדם בר"ה ועדיין לא ידוע אם יצא זכאי 
בדין אין ראוי לומר שירה וכמו שהובא מצל"ח, ועל כך הקשה לו שחזינן בטור שאדם צריך 
להיות בטוח שיצא זכאי בדין, שמח"כ צריך להסתפר ולהתרחץ בער"ה כשאר ערב יו"ט 

וגם בר"ה עצמו מצוה לשמוח.
ומתרץ שכל יחיד בפני עצמו צריך להיות בטוח שיצא זכאי בדין ומח"כ מסתפר ומתרחץ 
כבודם,  משום  הלל  לומר  ראוי  אין  למיתה  שנידונים  מועטים  שיש  כיון  מ"מ  אבל  וכו', 
ופשטות זה משום שהלל שנאמר בדרך כלל בציבור וברוב עם אין ראוי לאומרו מאחר שיש 

רשעים בציבור שנידונים למיתה.
הערוך לנר כתב לתרץ קושיתו שהגם שישראל בטוחים בדינם ולכן מסתפרים ומכבסים 
וכו' מ"מ עדיין אינם בדרגה שיוכלו לומר שירה, מאחר שהקב"ה יושב וספרי חיים ומתים 

פתוחים לפניו ועדיין לא גזר את דינם לטובה.
וביאור דבריו נראה ע"פ מה שמטו משמיה דהגר"ח שאמר שהגם שאדם שבטוח שיעשה 
לו נס, מ"מ אינו יכול לומר עליו שירה עד שיעשה לו הנס בפועל, ודייק זאת מלישנא דקרא 
ואני בחסדיך בטחתי יגל לבי בישועתך שמשמע שמיד שבוטח בנס יכול לשמוח עליו, מ"מ 
כתיב בסיפא דקרא אשירה לה' כי גמל עלי ששירה אי אפשר לומר רק אחרי שנעשה לו 
הנס בפועל, וזה כוונת תירוץ העל"נ שהגם שאנו יכולים לשמוח בר"ה משום שאנו בטוחים 
שהקב"ה יעשה לנו נס, מ"מ כל זמן שבפועל הקב"ה לא גזר את דיננו לטובה אי אפשר 

לומר הלל שהוא שירה, ששירה אומרים רק אחרי כי גמל עלי בפועל.
צריך  הלל  שבאמירת  הרמב"ם,  ע"פ  הגמ'  תירוץ  את  האחרונים  שביארו  מה  לפי  אמנם 
אינו  בר"ה  האדם  את  שדנים  וכיון  לאומרו,  כדי  גדולה  שמחה  של  במצב  להיות  האדם 
במצב של שמחה מרובה שיוכל לומר הלל, לא קשה קושית היו"ת שהגם שצריך להיות 
בטוח בהקב"ה שיוציאנו זכאי ובדין ומחמת כן מסתפרים ואוכלים שותים ושמחים, מ"מ 
כיון שכעת זה זמן שדן הקב"ה את האדם ולא נתברר בבירור מה דנוהו, צריך להיות באימה 

בבחינת וגילו ברעדה ולא במצב של שמחה יתירה הנצרכת לאמירת הלל.

החזק במוסר  
ביאורים בספר שערי תשובה מאת אחד המשגיחים שליט"א

נכתב ונערך ע"י א. מ. ק.
לע"נ ראש ישיבת "תפארת יעקב" לצעירים 

הגאון רבי יחזקאל שרגא ב"ר צבי יעקב צויבל זצ"ל 
נלב"ע ראש השנה תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

שער הראשון
ט. ולפי המדרגות יתקרב האדם אל הקב"ה וכו'. והוא משום שתשובה הוא מלשון לשוב אל 
ה', וגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, וכל בחינה מגעת עד כסא הכבוד, אלא שלפי 

מדריגת התשובה של האדם כך היא הבחינה של מגעת עד כסא הכבוד.
אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון ואין ברוחו רמיה. אחד הביאורים בפסוק זה הוא, שאם 
מהחטא,  רושם  נשאר  לא  אם  אבל  רמיה,  ברוחו  נשאר  אז  מהחטא  רושם  איזה  נשאר 
ברוחו  אין  אז  כלל,  חטא  לו  שאין  נחשב  תשובה  שעשה  שמעכשיו  עליו  חושב  והשי"ת 
שאין  רגע  עובר  שאם  ה''  יחשוב  לא  אדם  'אשרי  אחר,  ביאור  מבארים  והחסידים  רמיה. 

האדם חושב על ה', 'לו עון' יש לו עבירה. 
הוא  והטעם  יצרו.  על  ויתגבר  עליו  כחו  בעוד  בחורותיו  בימי  המעולה  האדם  תשובת  כי 
משום שכשהוא עדיין בימי בחורותיו הרי הוא עדיין באותו מצב של החטא, וכמו שכתוב 
בגמ' יומא (פ"ו ב') שהתשובה שמגעת עד כסא הכבוד היא כאשר נבחן ויצא נקי באותו 
פרק ובאותו מקום ובאותה אשה. ומש"כ רבינו 'בימי בחורותיו' הוא לאו דוקא אלא כל זמן 

שיש לו יצה"ר ויכול לעשות תשובה מעולה ויתגבר ויתקן כראוי.  
לחטוא,  יכול  אינו  וכבר  מת  כמעט  שהוא  בזה,  אומרים  אחד  פשט  נפש.  של  דכדוכה  עד 
באדם  שמדובר  מבארים,  אחר  ופשט  רכה,  בלשון  אמירה  אדם'  בני  שובו  'ותאמר  ומ"מ 
שחטא כל כך עד שבקושי נשאר לו נפש בקרבו, ואעפ"כ 'שובו בני אדם', עד כדי כך מכין 
השי"ת את הדרך בשבילו שישוב אליו, ועל האדם לדעת שלעולם אין סוגרים מלפניו את 
דלתות התשובה, וזה אחד מדרכיו של היצה"ר לפתות את האדם שכבר איחר את המועד 

של עשיית תשובה, ואף מוכיח לו כן מדברי חז"ל.  
עתה נבאר עיקרי התשובה. צריך לדעת יסוד גדול בכל עיקרי התשובה, שאע"פ שקשה 
לו להאדם לקיימם ולהשלימם כראוי, בכל זאת לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה רשאי 
ליבטל ממנה, דהיינו כל מה שבכוחך עשה והיתר השי"ת ימלא, וכמש"כ החוה"ל. ועוד, 

דבר  כל  על  עצום  שכר  ומקבלים  בריה  על  שכר  מקפח  הקב"ה  שאין  משום 
יש  וכן  בשלימות.  הדברים  כל  את  להשלים  יכול  אין  אם  ואפי'  קטן, 

המעביר  כגון  לזכות,  ומסוגלים  ומועילים  שעוזרים  דברים 



הדבר מצוי כ"כ.
ו. מהו הביאור הנכון והמתישב על הלב בשייכות של מלכויות ליום דין. הרי חזינן שבברכת 
קדושת היום בתפילת ר"ה [שזו ברכה המבטאת את מהות וחובת היום] אין אנו מזכירים 
את הדין הנעשה ביום זה, אלא רק את רצונינו לגילוי מלכות שמים, גם במוסף אנו פוסקים 
היא  היום  קדושת  שתוכן  הרי  היום-  קדושת  עם  מלכויות  שכולל   ע"א]  ל"ב  [ר"ה  כר"ע 

המלכויות.
דאדם  ישמעאל  רבי  דבי  כתנא  המשנה  את  מעמיד  רבא  ע"א]  ט"ז  [ר"ה  בגמ'  בסוגיא  ז. 
נדון בר"ה וגזר דין שלו נחתם ביוה"כ. ובהמשך הסוגיא מובאים דברי רב כרוספדאי א"ר 
ונחתמין  נכתבים  גמורין  רשעים  לחיים,  לאלתר  ונחתמין  נכתבים  גמורין  שצדיקים  יוחנן 
לאלתר למיתה, בינונים תלוים ועומדין מר"ה ועד יוה"כ זכו נכתבים לחיים לא זכו נכתבים 
למיתה. א"כ יוצא שאף אחד לא נכתב בר"ה ונחתם ביוה"כ והרי רבא העמיד את המשנה 

בר"ה,שאדם נכתב בר"ה ונחתם ביוה"כ.
ח. מדוע היום נקרא בפי חז"ל ראש השנה, דמשמעותו שזהו הראש של השנה בעצם ולא 

רק בגלל שבמקרה זהו היום הראשון של השנה או יום הדין.
בגמ' בר'"ר [ט"ו ע"א] איתא אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכני עליכם. חזינן שאין יוצאים 
יד"ח באמירה בעלמא, אלא פסוקי המלכיות וברכת המלכויות צריכים להביא אותנו לידי 
המלכת הקב"ה עלינו- הרי שזו עבודת היום המוטלת עלינו. אולם צריך להבין את הקשר 

בין המלכת הקב"ה ליום הדין.
זה  ביום  "הנה  וז"ל:  זה  ביום  הדין  שורש  את  לומדים  אנו  ה']  [בדרך  הרמח"ל  מדברי 
הקב"ה דן את כל העולם כולו, ומחדש את המציאות בבחינת הסיבוב החדש, דהיינו השנה 
החדשה". בר"ה הקב"ה מחדש את כל המציאות באופן כזה שלא היה עדיין לעולמים, והוא 
"הסיבוב החדש" של השנה החדשה. בכל שנה בורא הקב"ה בריאה חדשה ממש- "היום 
הרת עולם", הבריאה החדשה נבראת בכל שנה עבור הגילויים החדשים לקראת תכלית 
הבריאה בשנה החדשה זהו "הסיבוב החדש" מתוך ששת אלפים סיבובים שעוברים על 

העולם לקראת מימוש התכלית השלימה של הבריאה.
כל הנבראים מקבלים ביום זה תפקידים חדשים מתוך הסיבוב החדש, והם זקוקים לכלים 

חדשים המותאמים למילוי תפקידים אלה.
למילוי  לתת  שצריך  העזרה  ועל  החדשים  התפקידים  מסירת  על  דן  ר"ה  בכל  הקב"ה 
זה  "ביום  של כל אחד ואחד בסיבוב הקודם. לכן  אלה- לפי מילוי התפקידים  תפקידים 
אחד   – החדש"  הסיבוב  בבחינת  המציאות  כל  כולו", "ומחדש  העולם  כל  את  דן  הקב"ה 
הם, הסיבוב החדש הוא אשר מחייב את הדין. כיון ש"היום הרת עולם". לכן "היום יעמיד 

במשפט"
כאמור ה"סיבוב החדש" בכל שנה בוא ע"מ לתת תפקידים חדשים בסיבוב זה, וזהו סיבוב 
אחד מתוך כל הסיבובים שעברו ויעברו על העולם לקראת מימוש התכלית השלימה של 

הבריאה.
מלכותו  גילוי  ע"י  בתחתונים  ה'  המלכת  היא  הבריאה  כל  של  השלימה  התכלית  והנה 
במלכותו  חדש  שלב  הוא  שנה  כל  חדש  סיבוב  כל  ממילא  הנבראים,  ובכל  העולם  בכל 
של הקב"ה. וכמ"ש הרמח"ל [בריש מאמר החכמה] "ביום ר"ה האדון ב"ה עומד כביכול 
בבחינת מלך על עולמו, ועל כן השעה ראויה להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם" 
וודאי שמה שהקב"ה בר"ה עומד בבחינת מלך על עולמו נובע ממהות היום שהוא כאמור 
חידוש הבריאה עבור הסיבוב החדש, והרי הסיבוב החדש, היינו שלב חדש במלוכתו של 
הקב"ה, שהוא הסיבוב החדש, וממילא מתגלה לנו מהו המודד של דין זה  ומהו המודד 
של חלוקת תפקידים חדשים בר"ה- מלכות שמים. [דהרי כל הדין ונתינת הכח והתפקידים 

בר"ה היינו ע"מ להגיע לתכלית הבריאה שהיא מלכות שמים]
ה',  במלכות  תפקידו  מילוי  של  המידה  אמת  לפי  אחד  כל  בוחנים  המלוכה  חידוש  ביום 
אין  האם  או  הבאה  המלוכה  בשנת  חדש  תפקיד  עליו  להטיל  אפשר  אם  קובעים  ולפ"ז 
לו זכות קיום לנוכח כשלון העבר במילוי תפקידו במלכות ה'. נמצא שכל מלכות שמים 
מתבטאת בימים אלה ע"י המשפט, כלומר ע"י שיקול ודיון של הטלת תפקידים חדשים 
דהיינו  שעברה.  בשנה  ה'  במלכות  תפקידו  את  מילא  אחד  שכל  איך  ע"פ  המלכות,  של 

העמדת המלכות היא בעצם המשפט.
לכן ביום זה אנו צריכים להתבונן ברוממות מלכותו יתברך, ולרצות בגילויו, ולשאוף להיות 

ממליכיו של הקב"ה שעל ידם תתגלה מלכותו. זו חובת היום,
בזה  "ואמנם  מלכותו,.  שיגלה  לפניו  להתפלל  הראויה  השעה  כן  ,ועל  הרמח"ל  וכמ"ש 
צריכים אנו להתחזק, כי זה כל תקפנו וכל ליבנו" הרי דמפורש שזוהי עבודתינו הראויה 
בשעה זו, תפילה הרי מבטאת את שאיפתינו האמיתית וא"כ כל שאיפתינו ביום זה צריכה 
להיות- לרצות בגילוי מלכותו, וכמובן בראש ובראשונה אנו צריכים לרצות שעל ידינו, ע"י 
כל מעשינו תתגלה מלכותו, ועל עצמינו אנו צריכים להמליך את הקב"ה. "ואמנם בזה אנו 
צריכים להתחזק כי זה כל תוקפינו" היינו זה נותן לנו את תוקף העמידה בדין יום זה עד 
כמה שאנו מתחזקים ביום זה ברצון להמליך את ה', אנו ראוים לזכות לחיים חדשים עם 

כלים חדשים, כדי שנוכל למלא תפקידים חדשים כעבדי הקב"ה.
הוא  זה  ביום  יתברך,  רצונו  זה  כי  לכך,  הראויה  השעה  גם  לכן  היום  עבודת  שזו  וכיון 
"עומד בבחינת מלך על עולמו" והוא מצפה שנמליכו עלינו. לכן ביום זה מתקבלת ביותר 
זה  זמן  לנצל  ביותר  עלינו  מוטל  לכך  ראויה  שהשעה  וכיון  מלכותו,  לגילוי  תפילותינו 
הנכבד  התפקיד  את  לשאת  ויותר  יותר  עצמינו  את  ולהכשיר  השנה,  לייעוד  ולהתרומם 
כדברי  בדין,  לזכות  הדרך  וזוהי  המלכים.  מלכי  מלך  כלי  מנושאי  להיות  הזה-  והנורא 
עלינו  שנמליכו  מידה  ובאותה  עליכם",  ועי"ז "תמליכוני  מלכויות"  לפני  הברייתא "אמרו 
נזכה ליזכר לפניו לטובה, לכן בא זכרונות אחרי מלכויות, כי נובעת ממנו. ובמה? בשופר. 
גם שופר מתייחס למלכויות כי ע"י השופר ממליכים את המלך כמבואר בפס' אודות שאול 

המלך ומלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא [ריטב"א ר"ה ט"ו ע"א]
ונותר לבאר איך הדין הזה- שנובע מאיך שאנו נמליך את הקב"ה, אינו סותר לכל 

קודם  אמנם  ביחד,  תואמים  הדברים  איך  דהיינו  אשתקד,  שעשינו  מה 
נקדים לבאר את אופן הדין ע"פ התוס' הרמח"ל והגר"א.

על מידותיו וכו'.
י. יבין לבבו כי רע ומר עזבו את ה'. דהיינו שחוץ ממה שיש עונש בזה, הרי הוא רע ומר 
בעצם זה שעזב את ה', לעזוב מקור מים חיים הוא רע ומר, וכמובן שהרגשה זו של 'רע 
ומר' תלוי במדריגת האדם, כפי הרגשתו והבנתו בקרבת אלוקים כך הוא מרגיש ומבין 

יותר עד כמה רע ומר עזבו את ה'.   
תשלום  שזה  מפרשים  ויש  השכר,  תשלום  שזה  'ושילם'  מפרשים  יש  ושילם.  נקם  לי 

העונש על העבירות שעשינו. ועי' רמב"ן.  
גורו לכם מפני חרב וגו'. הנה כהיום שיש כ"כ הרבה צרות ר"ל באמת כך היה צריך להיות 
שיהא פחד גדול מהמשפט של השי"ת, עד כדי כך שלא נבוא לידי חטא כלל, והסיבה 
שאין לנו פחד הוא משום שתולים את הכל במקרה ר"ל ולא מייחסים את זה להשי"ת, 

וע"ז כתוב (ויקרא כ"ו כ"ז-כ"ח) 'והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי'.  
ואיך החלפתי בעולם חולף עולם עומד לעד לעולם. הנה כאשר אנו לומדים את פרשת 
תולדות, אנו מתמיהים האיך מכר עשו את הבכורה עבור נזיד עדשים, אבל כך אנו נוהגים 
וכן  העוה"ז,  של  קטנות  הנאות  כמה  עבור  שלנו  המדרגות  כל  את  מוכרים  שאנו  בזה 
מחליפים אנו דברי תורה שאין בעולם שום דבר השוה להם בערכו, עבור כמה דברים 

בטלים החולפים להם ואין להם קיום, מבלי להתיחס לעצם העון של ביטול תורה.   
איך נמשלתי כבהמות נדמיתי. הדמיון לבהמה הוא בזה שהבהמה אין לה שום שיקול 
אותה  ולמנוע  אותה  לעצור  רסן  שום  לבהמה  אין  וכן  יותר,  שוה  מה  להחליט  הדעת 
מלעשות כפי העולה על רוחה, כן הוא החוטא, שעושה חטא מבלי לשקול במאזני שכלו 
האם זה באמת כדאי לו, וגם לא היו לו את הכלים הראויים לעצור את עצמו ולהימנע 

מעשיית החטא.   
כי ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. מורינו המשגיח ר' יחזקאל ע"ה ביאר 'ידע שור 
קונהו' היינו שהשור יודע מי הוא בעליו, אבל החמור אינו יודע כ"כ מי הוא בעליו, ובכל 
והמשך  מזונות,  לו  ונותן  המפרנסו  הוא  מי  מבין  שהחמור  בעליו'  אבוס  'וחמור  זאת 
הפסוק הוא 'ישראל לא ידע' שכלל ישראל אינם יודעים מי הבעלים שלהם ואינם יודעים 
מי מפרנסם, ומדוע, משום ש'עמי לא התבונן' דהיינו שללא התבוננות וללא שכל, האדם 
אינו יודע כלום, והוא במדרגה פחותה מבהמה, וכמו שרואים שאדם שאינו חי עפ"י שכלו 

יכול לעשות אפילו דברים המזיקים לו, וזה דבר שאפילו בהמה אינה עושה.  
יא. ולא נחלצו רעיוניו וחושיו בפגעו בו. בדרך אגב מגלה לנו כאן רבינו מה מוטל על 
האדם לעשות כאשר הוא רואה שיצרו מתגבר עליו ומשתדל להכשילו בחטא, הוא צריך 
מיד לחלץ חושיו ורעיוניו, דהיינו לשנות את טבעו וזה שייך רק ע"י חכמה, וכמו שתרגם 
'נערמו מים' חכימו מיא, משום שהמים שינו את  אונקלוס את הפסוק (שמות ט"ו ח') 

טבעם וזה יתכן רק ע"י חכמה.    
ולא מיהרו לגעור בים התאוה ויחרב. בקריעת ים סוף כתוב 'הים ראה וינוס', ואמרו חז"ל 
מה ראה, ראה ארונו של יוסף, ויש להבין מה הקשר בין קריעת ים סוף לארונו של יוסף, 
והתירוץ הוא, שכאשר היה ליוסף את הנסיון הגדול, מה עשה בשביל להתגבר על יצרו, 
הוא גער בים התאוה ובכך הצליח שלא להיכשל בחטא, 'ויחרב' שהרצון לעשיית החטא 
התייבש, וא"כ כאשר הים ראה את ארונו של יוסף הוא ג"כ היה מוכרח ליקרע ולהתייבש.  
יוסיף בכל יום יראת ה' בנפשו ויתן חתת אלוקים בלבבו בכל עת. 'יראת ה'' זהו יראת 
שמים, ו'חתת אלוקים' זהו יראת חטא, ואם ירבה בשני דברים אלו יוכל לעמוד נגד היצר 

ולהגבר עליו.
עזיבה  של  באופן  להיות  צריכה  הרעה  הדרך  עזיבת  וכו'.  הרעה  ומחשבתו  דרכו  לעזוב 
גדולה ומשמעותית, הצלת האדם באה כאשר הוא עושה מריבה עם הרגליו, וכמו שכתב 
הרמב"ם בשמונה פרקים (פ"ד) שאע"פ שהדרך הממוצע הוא הטוב, אבל קמצן הרוצה 
הממוצע  לדרך  לשוב  אח"כ  ורק  פזרן,  להיות  בתחילה  צריך  הרעה,  מידתו  את  לעקור 

שהיא הדרך הרצויה.

 עבודת ראש השנה
הרב גד משה ליכט

הדברים שנכתבו מבוססים על לקט מכמה מאמרים בשפתי חיים עם הרחבות של דברים 
שהובאו שם בקיצור. ודברי השפתי חיים מבוססים על הגמרא. תוס', הרמח"ל והגר"א. 
תוספת  השופכת  חדשות  נקודות  ימצאו  הדברים,  את  שמכירים  מהלומדים  הרבה  גם 

אור בעבודת ר"ה.
נפתח בכמה שאלות, שהתשובות עליהן תתבררנה בהמשך הדברים האם ספרי הצדיקים, 
הבינונים והרשעים שנפתחים בר"ה הינם ביחס לשנה החולפת והיינו ספרים שהיו כבר 
קיימים וכעת הם נפתחים להקרא בהם ביום הדין או  האם הספרים נכתבים  כעת  בר"ה 
והיינו מי שהוא צדיק בר"ה נכתב בספר הצדיקים, והספרים הנפתחים הם ע"מ לכתוב 

בהם ביום ר"ה עצמו?
 א. דין ר"ה [מיתה וחיים] האם הוא דין על הרוחניות או על גשמיות או על שניהם?

ב. ר"ה הינם ב' ימים מעשרת ימי תשובה, והיכן היא התשובה שאנו עושים בימים אלו? 
הרי חז"ל הוציאו לנו מהתפילה את הוידויים ואפי' את הזכרת החטא? 

ג. האם ענין המלכויות בר"ה שייך דווקא לר"ה ולא להמשך עשי"ת או דילמא הדברים 
נמשכים אחר ר"ה כמו דחזינן שכל עשי"ת אומרים המלך הקדוש והמלך המשפט וכן 

ביוה"כ מוסיפים בברכה שלישית "ותן פחדך", שכל ענינה מלכות ה'.
 ד. בגמ' בר"ה מובאים דברי רבי יצחק "אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה 
שעה" מאמר זה בא כהמשך למאמריו של רבי יצחק שם בגמ' על דיני ר"ה, ואיך שייך 
כל  על  לאדם  מוותרים  האם  שעה,  אותה  של  מעשיו  לפי  דן  שהקב"ה  זה  דבר  להבין 
המעשים הלא טובים שעשה, ודאי שלא- דכל האומר הקב"ה וותרן וכו', ותשובה הרי 
לא עושים ביום זה. ומה א"כ המשמעות שדנים אותו כמעשיו של אותה שעה, אם אח"כ 

בוודאי שכל מעשיו שעשה צריכים לבוא חשבון.
ה. מה שייך בינוני בדין, הרי זהו דבר לא מצוי שאדם יהיה מחצה ומחצה, 

אין  אכתי  ופחות,  יותר  חשובים  מעשים  ע"פ  החשבון  אם  וגם 

 



בתחילת הדין נקבעת חלוקת בני האדם לשלושה סוגים- צדיקים בינונים ורשעים, זה 
דהיינו  האדם.  של  הרוחנית  המהות  קביעת  הוא  העוה"ב  דין  כי  העוה"ב,  על  דין  נקרא 
כותב  עצמו  שאדם  והיינו  מדרגתו,  ע"פ  האדם  של  הרוחנית  המהות  נקבעת  שבר"ה 
לו  שיקרו  מקרים  על  העוה"ז-  עניני  על  הדין  נובע  הרוחנית  מהותו  קביעת  וע"י  ספרו, 
בשנה הבאה, כי אפשר לצדיק שיתייסר מפני היותו צדיק, ואפשר שמפני צדקו יצליח, 
ולרשע כמו כן- אפשר שיצליח מפני היותו רשע, ואפשר שמפני רשעו יאבד או יתייסר, 
וע"ז כותב הגר"א- שלענין קביעת המהות הרוחנית של האדם נפתחין שלושה ספרים. 
יוה"כ,  עד  ועומדים  תלויים  הבינונים  ואילו  בר"ה,  ונחתמין  נכתבין  והרשעים  הצדיקים 
וביוה"כ נכתבים ונחתמים. אמנם בדין לעניני עוה"ז- דהיינו פסק הדין המעשי על מקרי 
שנכתבים  הבינונים  והן  הרשעים,  והן  הצדיקים  הן  בר"ה  נכתבים  כולם  הבאה,  השנה 

בר"ה בדין עוה"ז לפי מצב הבינוני שלהם, וכולם נחתם דינם ביוה"כ.
הרי שתחילת הדין היא קביעת המהות הרוחנית של האדם, היינו ספרי חיים. וכיון שזהו 
עבודת  ע"י  זה  ביום  אפשרות  יש  האדם,  של  הרוחנית  מציאותו  הכרזת  רק  ולא  "דין" 
הרוחנית  מהותו  את  לקבוע  הזו]  העבודה  כיצד  שנתבאר  [וכנ"ל  היום  של  המלכויות 
דהיינו את חיינו הרוחנים ומדרגתינו הרוחנית למשך כל השנה ולא רק לקבוע אלא גם 
לשנות את מדרגתו זו ע"י שהאדם מרומם עצמו ביום זה ע"י עבודת המלכויות, דהיינו 
ע"י עבודת התמליכוני עליכם שנתבארה לעיל בארוכה אנו קובעים את המדריגה שלנו 
של  השלם  בגילוי  לראות  השאיפה  את  בליבנו  מחזקים  שאנו  ע"י  דהיינו  השנה-  לכל 
כבוד מלכות שמים בבריאה ע"י התפילות והבקשות. ולכן כמעט שאין אנו מבקשים על 
חיי העוה"ז, ועיקר הבקשות הם לגילוי יחודו בבריאה, והיינו כדי לחזק בנו את שאיפת 
תכלית חיינו, ולרומם אותנו ביום זה על הענין של גילוי כבוד שמים, שעי"ז תקבע כל 
שאיפתינו  את  להנמיך  שלא  כדי  בר"ה  מתוודים  אין  ולכן  השנה,  כל  למשך  מהותינו 

לעליה.
 ונמצא שהדין בר"ה הוא נורא שבו נקבעת מדרגת האדם לכל השנה ואיך תראה הבחירה 
שלו בעבודת ה', וכמה חלק יהיה לו בהוצאה לפועל של גילוי כבוד שמים. ומכיון שעיקר 
על  הוא  הדין  עיקר  הזו  השנה  של  החדש  הסיבוב  בשביל  תפקידים  נתינת  הוא  היום 
העתיד ולא על העבר, אמנם מעשה האדם שעברו עליו בשנה הקודמת הם קובעים בדין 
על  שנשפט  ודם  בשר  כמשפט  אינו  ר"ה  דין  העתיד.  אלא  עיקר  העבר  לא  אולם  ר"ה, 
מעשיו בעבר ועליו לתת עליהם דין וחשבון, ולפ"ז נקבע השכר והעונש, כך אמנם יראה 
הדין ביום הדין הגדול והנורא, אבל דין ר"ה אינו כן, בו עוסקים בעיקר בעתיד, דכאמור 
הדין הוא תוצאה מיחודו של היום כיום חידוש המלוכה, ויחודו של היום הזה הוא שהוא 

"ראש" השנה שבו כלולה כל השנה.
הדין בר"ה הוא כמו עריכת תקציב, שהמטרה בעריכת התקציב הוא העתיד, שמתבוננים 
איך לכלכל את הצעדים בעתיד, אלא שהמבט הוא לאור המאזן של השנה שעברה, היות 
ויש דברים רבים הרצוים, אך א"א להתחשב בהם אלא לפי האפשרויות שהוכחו בעבר, 
על כן צריך ללמוד מה היו ההוצאות וההכנסות בעבר ולפ"ז לתכנן את העתיד- נמצא 

שהתקציב הוא לצורך עתיד אולם החישוב תלוי במציאות העבר.
כך גם דין ר"ה, בר"ה הנידון הוא על תקציב השנה הבאה, כלומר אלו כלים ואמצעים 
החדשה.  בשנה  בתפקיד  שנעמוד  כדי  לנו  ינתנו  ח"ו]  להפך  וכן  בהם  הכלול  וכל  [חיים 
כאמור  וכן  נידון,  הוא  זה  ועל  בתפקידו,  לעמוד  וכלים  תפקידים  בר"ה  מקבל  אדם  כל 
כל הבקשות הן על תכלית הבריאה, מכיון שביום זה אנו מקבלים חלק מתפקיד הבאת 
שאיפותינו  את  מביעים  אנו  ולכן  העתיד,  תחזית  ע"פ  הוא  והדין  תכליתה,  אל  הבריאה 
וגעגועינו לתכלית הבריאה- מלכות שמים, אנו מפנים את מבטינו בר"ה לקראת העתיד, 
שחפץ  –למי  שמים  כבוד  בהבאת  התפקיד  למילוי  וכלים  חלק  השי"ת  שנותן  למי  כי 
תכלית  הבאת  למען  כלים  אלא  אינם  והפרנסה  החיים  הטובה,  השנה   בכך-  באמת 

הבריאה- גילוי כבוד שמים.
והנה כמ"ש בתחילה שפשוט שצריך לתקן את העבר לפני ר"ה. וביותר שאם יבואו האדם 
מתוקן לר"ה הרי  יהיה קל יותר לתת לו תפקיד לשנה החדשה כיון שגם עברו יצדיק 

זאת.
אולם בר"ה עיקר העבודה היא התרוממות ושאיפה גדולה לעתיד- לומר "הנני" אני רוצה 
לר"ה ושואף  של בינוני. דהיינו, האדם מגיע  גופא הענין  לקבל עלי מלכות שמים וזהו 
יש  ובזה  שעשה,  מה  עם  מתאימה  השאיפה  אין  העבר  אל  במבט  אבל  מאד,  לגדולות 
לו זכות בר"ה עצמו להחשב כבינונים, דהיינו זו הזכות שממתינים לו אחר ר"ה לראות 
ע"י  קובע  אינו  שהעבר  להוכיח  אכן  יוכל  עשי"ת  במשך  אח"כ  אם  בעשי"ת  יעשה  מה 
שיעשה תשובה חזקה וניקוי העבר. וכמובן השאיפה הגדולה בר"ה, וקבלת עומ"ש חזקה 
[הרבה יותר ממדרגתו של השנה שעברה] זה בעצם יתן לאדם דחיפה לתשובה בעשי"ת, 
דכאשר האדם רואה עצמו באור אחר, גבוה יותר ומרומם יותר, הוא רוצה לתקן את עברו, 
כיון שמבין שללא תיקון העבר לא יוכל לקבל את התפקיד החדש אליו הוא שואף, דהרי 

אינו ראוי לכך, דהעברהוכיח שנכשל וכנראה לא יעמוד במה ששואף בר"ה.
שאיפתם  הרי  דהצדיקים  לאלתר-  נחתמים  ורשעים  שצדיקים  הפשט  שזהו  ויתכן 
הגדולה מתאימה לעבר שלהם ולכן מיד חותמים אותם בספר הצדיקים לתפקיד אותו 
הם רוצים ומשתוקקים לו בר"ה. והרשעים שהרשיעו וגם כעת לא מבקשים כדבעי בר"ה 
על שאיפה לכבוד שמים, הם נחתמים לאלתר בספר הרשעים לחוסר קבלת תפקיד גדול 
בשנה הבאה [ וכל אחד ביחס לספר בו נחתם, נכתב גם בר"ה לאיך יראו חייו הגשמיים 
ראוים  שהם  והוכיחו  תקנו  אם  ואז  יוה"כ,  ועד  מר"ה  ועומדים  תלוין  והבינונים  כולם]. 
לשאיפתם הגדולה ששאפו לה בר"ה הן נחתמים ביוה"כ לטובה [אולם עכ"פ חיי העוה"ז 
דינם  גזר  אזי  כדבעי  תשובה  עשו  לא  ואם  לעיל].  שכתבנו  כמו  בר"ה  נכתבים  שלהם 
החשוב  לתפקיד  כ"כ  ראוים  שאינם  שהוכיחו  שעברה  השנה  של  מעשיהם  ע"פ  נחתם 

אותו בקשו בר"ה.
אולם יתכן רשע בדינו גם כלפי אדם צדיק שלא ביקש מספיק על כבוד שמים 

להפך  וכן  שמים,  לכבוד  ביחס  לו  שיתנו  מה  לענין  לרשע  ונחתם 
רשע שבקש באמת הרבה על כבוד שמים, ושאיפה זו לא 

 

מתאימה עם רשעותו שעשה בשנה שעברה, א"כ אותו רשע הוא בינוני בדינו. 
ונמצא שהאדם נידון באמת באשר הוא שם, וזוהי נקודה שיכולה להוות פתח תקוה גדול 
להרבה אנשים שישאפו  ויתפללו. וירצו במלכות שמים וגילויה- ואז יזכו להגיע למדרגה 
את  לנקות  מוכרחים  יהיו  בעשי"ת,  שאח"כ  בודאי  אולם  בה.  נמצאים  הם  מאשר  גבוהה 
למדרגה  יסתרו  לא  החולפת  בשנה  שעשו  שמעשיהם  ע"מ  אמיתית,  תשובה  ע"י  עצמם 

שאליה שאפו בר"ה.
דהיינו  וביוה"כ,  בעשי"ת  מצבו  את  לשנות  אפשר  בר"ה  החתימה  אחר  שאף  ופשוט 
מעלתה  שפחותה  ודאי  אבל  בעשי"ת,  הרוחנית  מדרגתו  לקביעת  נוספת  אפשרות  ניתנת 
מהאפשרות של קביעת המדרגה הרוחנית בר"ה עצמו, שאז זוכה האדם גם מכח השפעת 

הזמן של ר"ה.
ולפי כל הנ"ל נוסיף שתי הדגשות פשוטות אך חשובות:

א. חזינן כמה רחוק צריך להיות האדם ממחשבת  עצמו, ועלייתו שלו. דהרי התפקיד בר"ה 
מחולק ע"פ איזה חלק יהיה לאדם בגילוי כבוד שמים של שנה זו. ואם חושב על גדולת 

עצמו [אפי' ברוחניות] הרי שאין לו כלל את המדד הנכון לשם מה מבקש את כוחותיו.
ב. כל התשובה בעשי"ת צריכה להתאים עם השאיפה אותה שאפנו בר"ה, ומילא פשוט 
ומובן מדוע כל עשי"ת ויוה"כ בכלל מישך שייכי למלכיות והם המשך ישיר ובלתי פוסק  
למלכויות דר"ה, כיון שכל התשובה והתיקון שאנו עושים היא ע"מ שנזכה בשעת החתימה 

לתפקיד יותר גדול בגילוי כבוד שמים.

ספר החיים
הרב יהודה שניידר

ההבדל בין חי לשאר המינים הוא ששאר המינים אפי' שהקב"ה מחדש קיומם בכל רגע, 
בלא  וקיימים  קבועים  שהם  כאילו  ונראה  עמידתם,  ואופן  באופיים  מתבטא  זה  אין  אבל 
התחדשות וכאילו הם מציאות קבועה, אבל החי אופיו ואופן קיומו הוא ע"י חידוש תמידי, 

שהחיות מתחדשת בכל נשימה ונשימה, ופעימות הלב הן פלא נביעת החיים.
ויתירה מזאת שהחיות היא מציאות שאין לה קיום גשמי, אלא כל קיומה הוא ע"י כח רוחני 

המחיה את החי, וזאת היא נפש כל חי.
ורגע,  עת  בכל  הניזון  הדוק  קשר  הוא  יתברך  לבורא  החי  בין  שהקשר  וראה  עיניך  פקח 

וכנאמר (איוב יב' י') אשר בידו נפש כל חי.
קיבול  כלי  של  מהות  הוא  החי  כי  האמור,  מן  העולה  דקה  דממה  לקול  הקשב  ועתה 
חיות  שנופח  העולמים  חי  העליון  המשפיע  תולדת  היא  החיות  שכן  העליונה,  להשפעה 

תמידית לתוך הגוף, והבשר קם לתחיה בכל רגע עם נפיחת חיות מחודשת.
על  סובבת  אישיותו  כל  שכן  לחיים,  רגע  כל  ומצפה  זקוק  היותו  החי,  אישיות  היא  וזאת 
ציר של קבלת חיים, ואם כן הוא עצמיות של כלי קיבול להכיל מתנת חיים מאת הבורא 

יתברך שמו.
ב"ק ג': אמר רב מבעה זה אדם דכתי' אמר שומר אתא בוקר וגם לילה אם תבעיון בעיו, 
ופירש"י דבעיו היינו לשון תשובה ובקשת מחילה, ונמצא מבואר דהשם עצם של האדם 
מלשון  בקשה,  הוא  מבעה  השם  ותמצית  מחילה,  ובקשת  תשובה  מלשון  מבעה,  הוא 
היא  אישיותו  כל  וממילא  רגע,  בכל  המחייהו  קונו  לפני  ועומד  תלוי  דהחי  ועניינו,  בעיא, 
בקשת חיים ורחמים, ואם יחטא לאדונו המחייהו מיד ירא ויפחד על חייו, וישוב בתשובה 

להתרצות לפניו.
והנה זאת היא מידת המלכות להשפיע על המקבל, כמו מלך המשפיע על עמו, וכן הבורא 
ית"ש מלך העולם נוהג במידת המלכות להשפיע מלכותו על עמו, וזאת בראש ובראשונה 

בהשפעת עצם החיים.
הר"ן בר"ה ט"ז: מביא מהפסיקתא לבאר מדוע ראש השנה הוא יום דין, וביאר דבו ביום 

נברא האדם וחטא ויצא בדימוס, וכמו"כ בניו ביום הזה נידונין ויוצאין בדימוס.
ונראה לבאר דביום זה מתעורר הרצון העליון ליתן חיים להאדם, כמו שבמעשה בראשית 
דכמו  המשפט,  ענין  כן  גם  מתעורר  וממילא  אדם,  לברא  העליון  הרצון  זה  ביום  התעורר 
בשנה  שחטאו  מאחר  ישראל  כמו"כ  בדימוס,  ויצא  ונשפט  חטא  ביום  בו  הראשון  שאדם 

שעברה נידונין אם הם זכאים למתנת החיים.
ומידת המלכות שהיא תובעת את המשפט, היא מאידך גיסא מעוררת את הרצון העליון 

להשפיע חיים לברואים, להוציא את מידת המלכות לפועל ע"י השפעת החיים.
מלכיות  לפני  אמרו  וכו'  עקיבא  רבי  משום  יהודה  א"ר  תניא  ט"ז.  בר"ה  שאמרו  הוא  וזה 
וכו' כדי שתמליכוני עליכם, שהזכות לזכות בחיים היא ע"י שמעוררים את מידת המלכות 
שעניינה להשפיע חיים לברואים, ואמירת המלכיות מעוררת את מידת המלכות, שכן החי 

ממליך עליו את הקב"ה.
ברכות נ"ח: אמר ריב''ל הרואה את חבירו לאחר שלשים יום אומר ברוך שהחיינו וקיימנו 
והגיענו לזמן הזה לאחר י''ב חדש אומר בתוך מחיה המתים, ובמהרש"א כתב וז"ל, לפי 
שבכל שנה האדם נידון בראש השנה ויום הכיפורים אם למות אם להיות חי ואם רואהו 
אחר ראש השנה ויוה"כ ואח"כ אין רואה אותו עד אחר ר"ה ויוה"כ הבא הרי עבר עליו דין 
וכו',  ויוה"כ  בר"ה  מיתה  מדין  שניצול  המתים  מחיה  ברוך  אומר  וע"כ  לאו  אם  למות  אם 

עכ"ל. ויעו"ש עוד.
ולדברינו בביאו"ד הפסיקתא שראש השנה הוא יום שבו מתעורר מחדש כל ענין החיים אם 
ליתנם להאדם, וכמו במעשה בראשית שנברא האדם וניתנו לו חיים, א"כ יש לומר דבאמת 
כל חיי האדם מעיקרא ניתנו רק מראש השנה לראש השנה, ומשום דכל ראש השנה הוא 
ראש  אחר  חבירו  את  הרואה  וממילא  החיים,  נתינת  יום  הוא  וכמו"כ  האדם  בריאת  יום 
השנה מברך ברוך מחיה המתים שהרי באמת קם לתחיה שהרי נגזרו עליו חיים חדשים 

שלא נגזרו עליו קודם לכן.
ר"ה ט"ז: אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל אמר הקדוש ברוך 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:

וילך - ענייני יום הכיפורים
האזינו - גליון סוכות

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

[אכילת  הענינים  אלו  כל  "והנה  המ"ב  וז"ל  בר"ה-  טבא  סימנא  א. 
שלא  מאוד  שיזהר  פשיטא  ולכן  טוב,  לסימן  הכל  עושין  הסימנים] 
יכעוס בימים אלו, מלבד גודל האיסור, כדי שיהיה לסימן טוב, רק יהיה 
ס"ק  תקפ"ג  [סי'  טובים"  ומעשים  התשובה  עם  בה'  ובטוח  לבו  שמח 
ה'], ופשוט שיש גם ליזהר מלהקפיד בר"ה מחמת כל מיני דברים כגון 
בעניני המקומות בימים הנוראים אם מישהו בטעות ישב על מקומו או 

הזיז שלחן או סטנדר או שקרתה איזו טעות קטנה בסידור המקומות.

[שו"ע  בר"ה  מתענין  ואין  ושמחים  ושותים  אוכלים  בר"ה-  האכילה  ב. 
ריש סי' תקצ"ז]. אף שהוא יום הדין, מ"מ מצוה של ושמחת בחגיך שייך 
גם בו, שגם הוא בכלל חג שנא' "אכלו משמנים ושתו ממתקים וגו' כי 
קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדוות ה' היא מעוזכם" [מ"ב שם]. 
על  ה'  יראת  ותהיה  ראשם  יקלו  לא  למען  שבעם  כל  יאכלו  לא  אמנם 

פניהם (שו"ע שם).

להגיע  ר"ה  בתפילות  הראוי  מן  בודאי  בר"ה-  לתפילה  בזמן  הגעה  ג. 
בזמן לתפילה,ולומר ברכות השחר, ברכות התורה ופסוקי דזמרה באופן 
הראוי, במתינות בצורה שתרומם אותנו כדבעי ביום הזה, וכמובן ללא 
דלוגים. [המגיעים עם ילדיהם לתפילה צריכים עוד תוספת זמן בבוקר 

ע"מ להשכים את הילדים ולארגנם].

ד. זהירות בדיבורים על הש"ץ ובעל התוקע- אחר התפילות בר"ה, יש 
לשים לב לא לדון אודות תפלות הש"ץ ותקיעות בעל התוקע, כיון שע"י 

דיבורים כאלו אפשר בקלות להכשל ח"ו בעוון לשון הרע.

ה. תשליך- יש לעמוד על המשמר ביציאה לתשליך, לשמור על העינים 
כדבעי, דאפי' שכולם משתדלים מאוד לשמור על גדרי הצניעות, עכ"פ 
אחד,  מקום  סביב  ועומדים  ההולכים  ונשים  אנשים  ריבוי  של  במקום 

צריך שמירה יתירה, ובמיוחד ביום הדין.

שהיתה  המודעה  לשון  מתוך  דסתרי-  תרתי  ומלכיות-  חינם  שנאת  ו. 
תלויה בקלם בחודש אלול- "הנה אמרו חז"ל אמרו לפני מלכיות כדי 
שתמליכוני עליכם, וכאשר נתבונן על תוקף קיום המלוכה של בשר ודם 
הוא רק כשעבדיו כולם כאיש אחד לעבודת המלך, זהו קיום המלכות, 
ואם ח"ו ייפול פירוד בעבדי המלך נותק קשר המלוכה.. ואם ח"ו עוון 
בידינו של שנאת חינם, איך לא נבוש ולא ניכלם להיות דובר שקרים ח"ו 
נגדו יתברך, לבקש מלוך על כל העולם כולו בכבודך ואנחנו לעצמינו לא 
הכנו עיקר קיום של מלכות שמים עלינו... ונקבל על עצמינו עסק אהבת 

הבריות ואחדות" ע"כ מנוסח המודעה. 

הוא תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם 
כאילו עקדתם עצמכם לפני.

ובאליה רבה דרש המקרא, דבכל הקרבנות כתיב והקרבתם עולה, ובראש השנה כתיב ועשיתם 
עולה, ללמדך שיעשה האדם עצמו עולה, ובכך ביאר המנהג לומר סליחות ד' ימים קודם ר"ה, 

דצריך האדם לבקר עצמו כמו ביקור הקרבן ד' ימים.
המשפט  יום  הוא  זה  שיום  ההכרה  היא  השנה  ראש  של  היום  עבודת  עיקר  באמת  ולהמבואר 
והדין על החיים, וממילא כמו שיצחק בן אברהם שהוא עקד עצמו על המזבח לקיים רצון ד', 
כמו כן יראה כל אדם בר"ה ויוה"כ לקבל על עצמו עול מלכות שמים עד כדי שמסכים להקריב 

נפשו לקיים רצון קונו, וכך יזכה לחיים.
ספרים  ג'  ט"ז:  בר"ה  כדאי'  בר"ה  קוב"ה  לפני  הפתוחים  מתים  וספרי  חיים  ספרי  סוד  וזהו 
נפתחין בראש השנה וכו' צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים וכו', ונתקשו התוס' 
הן  חיים  ספרי  ולהמבואר  לחיים,  ורשעים  למיתה  נחתמין  צדיקים  שרואין  שנה  בכל  קמן  הא 
וספרי  החיים,  השפעת  ע"י  השם  מלכות  עליהם  לחול  הזכאים  אלו  בהם  שנכתבים  הספרים 
מתים היינו אלו שאינם זכאים לכך, ואידך זיל גמור שהגם שיש צדיקים מתים ורשעים חיים, 

אבל עיקר החיים הן קבלת השפעת מלכות השם.
ככתוב בספר משלי (טז' טו') באור פני מלך חיים, ופירש"י וז"ל, מי שהקב''ה מסביר לו פנים 
חיים הוא לו לכך צריך אדם ליישר דרכו לפניו, עכ"ל. ונמצינו למידים שחיי הרשעים שאינם 

באים מצד הפנים של מלכו של עולם אינם חיים, ורק באור פני מלך חיים. 
                                                                                                                                                                

הערות לפרשת השבוע
"כי אז יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא"

וכו',  המשפחה  אלת  שמו  את  ה'  ומחה  אשה,  או  איש  היחיד  אלת  ההוא  באיש  הרמב"ן  כתב 
והבדילו ה' לרעה לשבט מכל שבטי ישראל הנשארים ע"ש. 

השמים,  מתחת  שמו  את  ה'  ומחה  נאמר  בלבד  עליהם  המשפחה  או  דהיחיד  מבואר  נמצא 
הדור  ואמר  הכתוב  המשך  וכן  וגו',  לרעה  ה'  והבדילו  אלא  מחיה  בו  נאמר  לא  בשבט  משא"כ 
האחרון וגו' קאי זאת על השבט ועל ארצו, דוהבדילו ה' לרעה וגו' לשבט וראו את מכות הארץ 
ואת תחלואיה וגו' של זה השבט, והשבט עצמו ויתשם ה' מעל אדמתם וישליכם אל ארץ אחרת 
וגו' דאין לשבט מחיה אלא גלות בלבד, וכן פי' הרמב"ן ויתשם ה' מעל אדמתם כי יגלה השבט 

העושה הרע בעיני ה' כענין ויגלם לראובני ולגדי ע"ש. 
שבטא  גמירי  דלא  לשבטים  ברית  דאיכא  משום  הוא  מחיה,  לשבט  דלית  החילוק  טעם  וצ"ל 

כדאיתא בב"ב קטו: ופשוט. 
הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

נפשך  ובכל  לבבך  בכל  אלהיך  ה'  את  לאהבה  זרעך  לבב  ואת  לבבך  את  אלהיך  ה'  "ומל  א. 
למען חייך" (ל', ו') וכתב הרמב"ן וז"ל, ונראה מן הכתובים ענין זה שאומר, כי מזמן הבריאה 
היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיק או רשע, וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות 
בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. אבל לימות המשיח, תהיה הבחירה בטוב להם טבע, לא 
החמדה  כי  כאן.  הנזכרת  המילה  והיא  כלל.  בו  יחפוץ  ולא  ראוי  שאינו  למה  הלב  להם  יתאוה 
והתאוה ערלה ללב, ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאוה. וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה 
קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר 
והפכו, כמו שפירשתי בסדר בראשית (ב ט). עכ"ל. ומבואר בדבריו דקודם החטא ולעתיד לבוא 
לא היתה בחירה לעשות טוב או רע, והדברים תמוהים לכאורה, וכי בעת בריאת האדם נברא 
על מנת שיקיים מצוות בלא שכר ועונש? וכן קשה האם קיום המצוות בימות המשיח יהיה בלי 

שכר ועונש?
ב. עוד יש לעיין, דאם לא היתה בחירה, היאך חטא אדם הראשון? [וראשונים אחרים ביארו דיש 
יצר פנימי ויצר חיצוני אך הרמב"ן כתב דמאי דנתנה רשות ביד האדם לעשות כרצונו זהו היום, 

אך בימות המשיח וקודם החטא – לא].
ג. עוד צריך ביאור במה שכתב הרמב"ן דמזמן הבריאה היתה רשות לעשות טוב או רע, ואחר כך 

כתב דרק אחר חטא עץ הדעת נהיתה הבחירה.

תגובות
בדברי חיזוק הבאתם מהשע"ת שאין לעבור נגד האומר קדיש, ונראה שתלוי בזה לפי המנהגים, 
אנו,  משא"כ  כתפילה,  נחשב  שאינו  הרי  קדיש,  אחרי  מסיעות  ג'  פוסעים  אין  הספרדים  דהנה 
וגם עומדים בו בכוונת הרגלים זו לזו, ומ"מ יש להעיר שהמ"ב לא הביא דין זה, דלכאורה הוא 
חידוש גדול, דהניחא בתפילת שמו"ע שעומדים לפני הקב"ה כבן המתחטא לפני אביו אז שייך 
איסור זה שלא ליכנס בד' אמות של השכינה, וגם שלא לבטל הכוונה, אבל קדיש הוא הכרזה 
שיתגדל שמו ואינו מדבר בלשון נוכח, וגם הכוונה אין מעכב בו, ורק לענין הקורא שמע הביאו 

המ"ב בסימן ק"ב בבה"ל שלא לעבור.
הרב דוד אריה שלזינגר 

בגליון לפרשת כי תבא, בביאורים בספר שערי תשובה מובא בשם החפץ חיים שהמקיים מצוה 
בגלל רחמנות או אנושיות ולא בגלל המצוה ועבודת השם הוא מפסיד את כל המצוה.

ויש לעיין בזה עפ"י מה ששמעתי מהמשגיח הגה"צ ר"ד יפה שליט"א שהנותן צדקה וכובש את 
רגשותיו לבל ירחם על העני אלא כפורע מס המלך עובר על הלאו לא תאמץ את לבבך.

ומקורו טהור בדברי החסיד בשער ג' אות ל"ו וז"ל ובעבור כי מן האפשר שלא יקפוץ את ידו 
ויחון את העני, ולא מדרך רחמנות כענין שנאמר ורחמי רשעים אכזרי על כן כתוב לא 

תאמץ אץ לבבך עכ"ל עיי"ש עוד. והשם יאיר עינינו.
הרב אברהם ישעיהו קלרברג
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