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בס"ד

סוכות – כפרתו של דוד המלך – שנת

תש"פ.

הכיפור לסוכות ,1ויום ראשון דלולב ואתרוג מגין ואין לו רשות
כ "ל ,ולכך אין לו רק ש "ט ימים .וזו היא כוו ת המדרש
"ולקחתם לכם ביום הראשון" ,וכי ראשון הוא ,אלא ראשון
לחשבון עו ות ,בשלמא אם הוא ראשון בחודש הוא ידוע,
ראשון לבריאת עולם ולכמה דברי מסגולת ראשון בתשרי ,אבל
ראשון לחג מה הראשון ,ומש י ראשון לחשבון עו ות וכו' ,ובו
ביום לקח לולב שהוא גם כן כופֶה לסטרא אחרא ,ולכך רמז
ה' בלולב ולא בסוכה ולהורות כי ה' ימים שאין לו אחיזה .ומה
תבין מה שכתב איש אלהים קדוש – הרמ"ע ]מפא ו[ כי אמר
"ואיב"ה" ,2רמז לו ימים המסוגלים לתשובה :א' דראש הש ה,
יו"ד ימי תשובה ,ב' דראש הש ה ,וה' דחק עצמו מהרמ"ע בעל
כרחו לפרשו ,אבל הוא הדבר שכתב ו ,שכיון לה' ימים שאין
לשטן בהם שליטה .ולעומת זה ה' ימים קודם ראש הש ה ,מן
כ"ה אלול ,ימים שיש להתגבר בתשובה ,כי אדם ַאין לעבוד
האדמה לתקן ,כמו שאמרו לעבדה ולשמרה" – דא מצות עשה
ולא תעשה.

מצאים בימי ההכ ה לקראת חג הסוכות הבעל"ט ,ולכן דבר
היום בע י י חג הסוכות ועל הימים שבין יום הכיפורים וחג
הסוכות.
אוֹמ ִרים ְתּ ִחנּוֹת
כותב הרמ"א }או"ח סימן תרכ"ד ס"ה{ – ֵאין ְ
וְ ל ֹא צו''ץ ִמיּוֹם כִּ פּוּר עַ ד סֻ כּוֹת.
כותב הגאון מויל א – אין אומרים תחי ות כו' .משום דהוי' יום
טוב כמו יום הכיפורים במקצת ,כמ"ש במדרש על פס'
'ולקחתם לכם ביום הראשון כו' מכאן ואילך כו' והם ימי
ח וכת הבית וע' בפ"ק דמ"ק וב"פ דשבת.
ביא את המדרש שמביא הגר"א:
אומר המדרש }ויקרא רבה ,פרשה ל ,אות ז{ – בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ,זֶה
חֲ ִמשָּׁ ה עָ שָׂ ר ,וְ ַא ָתּה אוֹמֵ ר בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹןַ ,ר ִבּי ָמ ָא ִדּ ְשׁ ָאב וְ ַר ִבּי
יְהוֹשֻׁ עַ ְדּ ִסכְ ִ ין ְבּשֵׁ ם ַר ִבּי לֵוִ י ָא ַמר ,מָ שָׁ ל ל ְִמ ִדי ָה שֶׁ ַחיֶּבֶ ת לִיפָס
ֲשׂ ָרה ִמילִין י ְָצאוּ
בּוֹתהְּ ,בּתוֹ ע ָ
]אר ו ה[ לַמֶּ ֶל  ,וְ הָ ַל ַהמֶּ ֶל לִ גְ ָ
גְּ דוֹלֵי ַה ְמ ִדי ָה וְ ִקלְסוּהוִּ ,ה ִתּיר לָהֶ ם ְשׁלִישׁ ִמ ָדּמוֹסָ א שֶׁ לָּהֶ ם,
בְּ תוֹ חֲ ִמ ָשּׁה ִמילִין יָצְ אוּ בֵּ י וֹ ֵי ַה ְמ ִדי ָה וְ ִקלְ סוּהוִּ ,ה ִתּיר לָהֶ ם
ָשׁים
עוֹד ְשׁלִ ישׁ ,כֵּ יוָן ֶשׁנִּכְ ַס ל ְַמ ִדי ָה יָצְ אוּ כָּ ל ְבּ ֵי ַה ְמ ִדי ָה אֲ ִ
ָשׁים וְ ַטף וְ ִקלְ סוּהוּ וְ ִה ִתּיר לָ ֶהם ַהכֹּל ,אֲ ַמר לְ הוֹן מַ לְ כָּא ַמה
וְ ִ
דַּ אֲ ַזל אֲ זַל מה שהיה – היהִ ,מן ָהכָא ָחֵ יל חֻ ְשׁ ְבּ ָא ומכאן מתחילים
חשבון חדש .וה משלָ :כּ ְבּעֶ ֶרב ר ֹאשׁ ַה ָשּׁ ָה גְּ דוֹלֵ י הַ דּוֹר ִמ ְתעַ נִּין
וּמר ֹאשׁ
וֹתיהֶ ןֵ ,
וְ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ַמ ִתּיר לָהֶ ם ְשׁלִישׁ מֵ עֲוֹ ֵ
ידים ִמ ְתעַ נִּין וְ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא
יְח ִ
פּוּרים הַ ִ
הַ שָּׁ ָה וְ עַ ד יוֹם הַ כִּ ִ
פּוּרים ֻכּלָּן ִמ ְתעַ נִּין
וּביוֹם ַהכִּ ִ
וֹתיהֶ ןְ ,
מַ ִתּיר לָהֶ ם ְשׁלִישׁ ֵמעֲוֹ ֵ
יִשׂ ָר ֵאל מַ ה
לָהם לְ ְ
אוֹמר ֶ
ָשׁים וְ ַטף ,וְ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ֵ
ָשׁים וְ ִ
אֲ ִ
פּוּרים עַ ד הֶ ָחג
וּמיּוֹם הַ כִּ ִ
דַּ אֲ זַ ל אֲ זַל ִמן הָ כָא וּלְהַ לָּן ָחֵ יל חֻ ְשׁ ְבּ ָאִ .
וּביוֹם
עוֹסק בְּ סֻ כָּ תוֹ וְ זֶה בְּ לוּ ָלבוְֹ ,
ֲסוּקין בְּ ִמ ְצווֹת ,זֶה ֵ
ִשׂ ָר ֵאל ע ִ
כָּ ל י ְ
עוֹמ ִדין לִפְ ֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא
יִשׂ ָר ֵאל ְ
טוֹב ָה ִראשׁוֹן שֶׁ ל חָ ג כָּ ל ְ
לִשׁמוֹ ֶשׁל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,וְ אוֹמֵ ר לָהֶ ם,
ֵיהן ְ
וְ לוּלָ בֵ יהֶ ן וְ ֶא ְתרוֹג ֶ
ַמה דַּ אֲ זַל אֲ ַזלִ ,מן הָ כָא ָחֵ יל חֻ ְשׁבָּ ָא .לְפִ י ָכ משֶׁ ה מַ זְ ִהיר
וּלְק ְח ֶתּם לָכֶ ם בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן.
ִשׂ ָר ֵאלַ :
לְ י ְ

לאחר ההקדמה הזו ,וכל להיכ ס לתוך חג הסוכות וללמוד את
עבודת ה' של ו בימים הבעל"ט:
אומרת התורה בפרשת אמור} :ויקרא כג ,לט{ ַא בַּ חֲ ִמשָּׁ ה עָ ָשׂר
בוּאת הָ ָא ֶרץ ָתּחֹגּוּ ֶאת חַ ג ה'
יוֹם ַלחֹדֶ שׁ הַ ְשּׁבִ יעִ י בְּ ָא ְספְּ ֶכם אֶ ת ְתּ ַ
ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן שַׁ בָּ תוֹן וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמי ִי שַׁ בָּ תוֹן} :מ{
וּל ְַק ְח ֶתּם ָל ֶכם בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן פְּ ִרי עֵ ץ ָהדָ ר ַכּפֹּת ְתּ ָמ ִרים ַו ֲע ַף עֵ ץ
וּשׂמַ ְח ֶתּם לִפְ ֵי ה' אֱ הֵ י ֶכם ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים} :מא{
עָ בֹת וְ עַ ְרבֵ י ָחַ ל ְ
וְ ַחגּ ֶֹתם אֹתוֹ חַ ג לַ ה' ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים בַּ שָּׁ ָה חֻ ַקּת עוֹ ָלם לְ ֹדר ֵֹתיכֶם
בַּ חֹדֶ שׁ הַ ְשּׁבִ יעִ י ָתּחֹגּוּ אֹתוֹ} :מב{ בַּ סֻּ כֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁבְ עַ ת י ִָמים כָּל
ִשׂ ָר ֵאל י ְֵשׁבוּ בַּ סֻּ כֹּת} :מג{ ל ְַמעַ ן י ְֵדעוּ ֹדר ֵֹתי ֶכם כִּ י
ָה ֶאזְ ָרח בְּ י ְ
אוֹתם מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים
יאי ָ
ִשׂ ָר ֵאל בְּ הוֹצִ ִ
בַ סֻּ כּוֹת הוֹשַׁ ְב ִתּי ֶאת בְּ ֵי י ְ
אֲ ִי ה' אֱ ֵהי ֶכם.
אומר רש"י – כי בסכות הושבתי .ע י כבוד.
באה הגמרא במסכת סוכה ,ומביאה מחלוקת מפורסמת בין
ר' אליעזר לר' עקיבא;

א"כ יוצא ,שבימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות ,הקב"ה
לא מו ה עוו ות; העוו ות מתחילים להיספר רק מיום טוב
ראשון של חג הסוכות – ללמד ו ,שמעלת ימי ההכ ה לקראת
החג גדולה יותר מימי החג עצמו.

אומרת הגמרא }מסכת סוכה יא ,ב{  -דת יא }ויקרא כג-מג{ כי
בסוכות הושבתי את ב י ישראל ע י כבוד היו ,דברי ר'
אליעזר .ר''ע אומר :סוכות ממש עשו להם.

בא היערות דבש ומביא את דברי הגמרא במסכת יומא;

שאלת השאלה – גם אם אמר שאת חג הסוכות א ח ו חוגגים
זכר לע י הכבוד שהיו ל ו במדבר ,למה קבע החג דוקא
בחודש תשרי ולא בחודש איר או תמוז הצמודים לחודש יסן,3
שבו היתה יציאת מצרים?

אומרת הגמרא }מסכת יומא כ ,א{ – אמר רמי בר חמא :השטן
בגמטריא תלת מאה ושיתין וארבעה הוי הגימטריא של מלת
'השטן' הוא שלש מאות וששים וארבעה .מזה א ו למדים :תלת
מאה ושיתין וארבעה יומי אית ליה רשותא לאסטו י בשלש

כותב הטור }או"ח סימן תרכ"ה ,א{ – בסכת תשבו שבעת ימים
וגו' למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את ב י ישראל

מאות וששים וארבעה ימים מתוך שלש מאות וששים וחמשה ימי
הש ה ,יש לשטן רשות לקטרג ,אך ביום אחד ,ביומא דכיפורי לית
ליה רשותא לאסטו י ביום הכיפורים ,אין לו רשות לקטרג.

 1ברוך שאמר :אומר החתם סופר ,הימים שבין יום הכיפורים לחג
הסוכות מכוו ים כ גד אותיות הוי"ה ,שבימים הללו כל א' עסוק
באתרוגו ובלולבו ובכך מחבר את אותיות שם הוי"ה ]כפי שכותב
הראקא טי שיש להצמיד את ד' המי ים יחדיו ,אחרת מ תקים את
שם ההוויה[.
 2על הפס' }בראשית ג ,טו{ וְ ֵאיבָ ה ָא ִשׁית בֵּ י ְ וּבֵ ין הָ ִאשָּׁ ה וּבֵ ין ַז ְר ֲע
וּבֵ ין ז ְַרעָ הּ הוּא יְ שׁוּפְ ר ֹאשׁ וְ ַא ָתּה ְתּשׁוּפֶ נּוּ עָ ֵקב.
 3ברוך שאמר :שהמקום הראשון שהקיפו אות ו ע י הכבוד היה
יִשׂ ָר ֵאל
ברגע שיצא ו ממצרים ,כמ"ש }שמות יב ,לז{ ַו ִיּ ְסעוּ בְ ֵי ְ
מֵ ַרעְ ְמ ֵסס סֻ כּ ָֹתה.

כותב היערות דבש }ח"ב דרוש י{ – ובזה תבין מה שאמרו חז"ל
'השטן' בגימטריא שס"ד ,ויום אחד יום הכיפור אין לו רשות,
ויש להבין ָהא ה' דמלת 'השטן' הוא רק משמש לפעולת ה'
הידיעה .אבל עיקר שמו שטן .וכי שמו השטן ,ואם כן עדין
חסרו ה' ימים ,אבל זה הוא אלו ה' ימים – ד' ימים בין יום
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אומר הספר ציץ השדה }ח"ב ,סוכות – ע י הכבוד{ – ע י
הכבוד שישבו ישראל בתוכם בצאתם ממצרים בט"ו ב יסן,
התפזרו והלכו להם ביום עשיית העגל .ביום הכפורים תכפר
להם חטא העגל ו תבשרו ישראל שעתידה שכי ה להיות שרויה
בתוכם ,במקדש ש צטוו לעשות ,וכשחזרו ע י הכבוד אחרי
כפרת יום הכפורים ,ביום ט"ו תשרי חזרו טהורים וזכים מכל
סיג ושמץ של עבודה וזרה!

בהוציאי אותם מארץ מצרים .תלה הכתוב מצות סוכה ביציאת
מצרים וכן הרבה מצות ,לפי שהוא דבר שראי ו בעי י ו
ובאז י ו שמע ו ואין אדם יכול להכחיש ו והוא המורה על
אמיתת מציאות הבורא יתעלה ,שהוא ברא הכל לרצו ו והוא
אשר לו הכח והממשלה והיכולת בעליו ים ובתחתו ים לעשות
בהן כרצו ו ,ואין מי שיאמר לו מה תעשה כאשר עשה עמ ו
בהוציאו אות ו מארץ מצרים באותות ובמופתים .והסוכות
שאומר הכתוב שהושיב ו בהם ,הם ע י כבודו שהקיפ ו בהם
לבל יכה אות ו שרב ושמש .ודוגמא לזה צו ו לעשות סוכות,
כדי ש זכור פלאותיו ו וראותיו .ואף על פי שהוציא ו ממצרים
בחדש יסן ,לא צו ו לעשות סוכה לצל ולא היתה יכרת
עשיית ו בהם שהם במצות הבורא יתברך ,ולכן צוה אות ו
ש עשה סוכות בחדש השביעי שהוא זמן הגשמים ,ודרך כל
אדם לצאת מסוכתו ולישב בביתו וא ח ו יוצאים מן הבית
לישב בסוכה ,בזה יראה לכל שמצות המלך היא עלי ו לעשותה.
וסוכה זו צריכה שתהיה במקום הראוי לעשותה .וממין הראוי
ושיהיו דפ ותיה כראוי בשיעורם ובמ יי ם .ושתהיה סככה
כראוי .ושלא תהא גבוהה יותר משיעורה .ולא מוכה פחות
משיעורה ,ולא קט ה משיעורה.4

יוצא א"כ ,שהישיבה בסוכה דוקא בט"ו בתשרי ולא בט"ו
ב יסן ,מבטאת את האהבה של הקב"ה לכ סת ישראל לאחר
שעשו תשובה.
כותב שבולי הלקט }סי' שכ"ג{ – וארבעה ימים שבין יוה"כ
לחג הסוכות הגו ב י מג צא ]ורבי ווירמישא[ שלא ליפול על
פ יהן וכן מצאתי בשם רבי ו שמחה ]מאישפירא[ ז"ל שאין
ופלין על פ יהם בארבעה ימים שבין יום כפור לחג הסוכות
]לפי[ שבהן שלם ב ין בית המקדש ]שיב ה במהרה בימי ו[
ש אמר ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו ]וגו'[
שבעת ימים ושבעת ימים ארבעה עשר יום...
כותב ר' צדוק הכהן מלובלין }פרי צדיק ,שמי י עצרת{ – ומה
שייכות לקרוא חג ח וכת הבית 'חג'? והל"ל שבעת ימים ח וכה
ושבעת ימים חג .אך חג הסוכות ע"ש כי בסכות הושבתי את
ב "י ע י כבוד הי' כמ"ש )סוכה י"א (.והיי ו ע י כבוד בזכות
אהרן כמ"ש )תע ית ט (.וכשעשו המקדש וכ' והע ן מלא את
בית ה' גו' ה' אמר לשכון בערפל הרגישו ישראל קדושת החג
שהוא קדושת ע י כבוד וע י דאהרן דכתיב "כי עין בעין
רא"ה אותיות אהרן וע ך עומד עליהם ,וזה הטעם שעשו החג
י"ד יום ולא התע ו ביוה"כ.

מדברי הטור עולה לה שאלה;
אומר המדרש }ילקוט שמעו י ,פרשת פי חס ,רמז תשפ"ב{ – אמר
רבי לוי :בכל חדש וחדש שבקיץ בקש הקב"ה ליתן לישראל
מועד ,ב יסן תן להם פסח .באייר תן להם פסח קטן .בסיון
תן עצרת .בתמוז היה בדעתו ליתן להם מועד גדול ועשו העגל
ובטל תמוז ואב ואלול ,ובא תשרי ופרע להם ראש הש ה ויום
הכפורים והחג; היי ו בי"ז בתמוז היה צריך להיות ראש הש ה,
בתשעה באב היה צריך להיות יום הכיפורים ובחודש אלול היה צריך
להיות חג הסוכות.

לאחר הדברים האלה ,עולה לה שאלה שצריכה ביאור;

מדברי המדרש משמע ,שחג הסוכות היה צריך להיות בט"ו
בחודש אלול ,וא"כ למה חגים אותו דוקא בט"ו בחודש תשרי?

ידוע שמקדש ראשון היה מוכן כבר בחודש חשון ,אך הקב"ה
ציוה את משה רבי ו להמתין עם ח וכתו עד 'ירח האית ים'
]הוא חודש תשרי[; וקשה ,לכאורה היה אפשר לעשות את החג
הזה מחוץ למערכת החגים של חודש תשרי – חג א' היה אפשר
לעשות מר"ה ועד ז' בתשרי ,וחג ש י מאחרי סוכות ועוד ז'
ימים – למה חיברו ל ו את הי"ד יום – מז' בתשרי ועד חג
הסכות ומחג הסוכות ועד סופו; י"ד יום של 'חגיגה' – מיום
הכיפורים ועד לאחר חג הסוכות – שלכאורה יש להם מכ ה
משותף .והשאלה ש שאלת היא ,מהי ק' החיבור שבין יום
הכיפורים לחג הסוכות?

בא הגאון מויל א ועו ה תשובה פלאה:
כותב הגאון מויל א }ביאור לשיר השירים א ,ד{ – ובזה יתורץ
מה שהקשו למה א ח ו עושים סוכות בתשרי ,כיון שהוא גד
היקף ע י כבוד ,היה ראוי לעשות ב יסן ,כי ב יסן היה תחילת
היקף ע ים .אבל ראה לפי שכשעשו את העגל סתלקו הע ים
ואז לא חזרו עד שהתחילו לעשות המשכן ,ומשה ירד ביום
הכיפורים ובמחרת יו"כ }שמות לה ,א{ ַויּ ְַקהֵ ל מֹשֶׁ ה ֶאת כָּל
ִשׂ ָר ֵאל וציוה על מלאכת המשכן וזה היה בי"א תשרי
עֲדַ ת בְּ ֵי י ְ
וכתיב "והעם הביאו עוד דבה בבקר בבקר  -ב' ימים ,הרי י"ג
בתשרי ובי"ד בתשרי טלו כל חכם לב ממשה את הזהב במ ין
ומשקל ובט"ו התחילו לעשות ואז חזרו ע י כבוד ,ולכך א ו
עושין סוכות בט"ו בתשרי.5

בא הספר ציץ השדה ומביא רעיון פלא ש רחיב בו עם כמה
תוספות שיחברו אות ו ליום הכיפורים שעברו עלי ו לטובה,
עם ימי חג הסוכות הבעל"ט;
ִיאל,
אומרת המש ה }תע ית פ"ד ,מ"ח{ָ :אמַ ר ַרבָּ ן ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן גּ ְַמל ֵ
ִשׂ ָר ֵאל כַּחֲ ִמשָּׁ ה עָ שָׂ ר בְּ ָאב וּכְ יוֹם
ל ֹא הָ יוּ י ִָמים טוֹבִ ים לְ י ְ
פּוּרים ...וְ כֵן הוּא אוֹמֵ רְ ,צ ֶאי ָ ה ְוּר ֶאי ָה בְּ וֹת ִציּוֹן בַּ מֶּ לֶ
הַ כִּ ִ

 4ברוך שאמר :בעבר שהיו הא שים רוצים ל וח ,היו יוצאים החוצה
ויושבים בסוכה – מעין פרגולה ,שמעליה היו כמה ע פים .אם היי ו
יושבים בסוכה בחודש יסן/אייר/סיון/תמוז ,מאיפה היה יכר
שיושבים בסוכה זכר ליציאת מצרים?! לכן אמר הקב"ה ,שישבו
בסוכות בט"ו לחודש תשרי ,שאז כולם מקפלים את הסוכות לתוך
הבתים ,מכיון שהחורף כבר בפתח .לכן אם פותחים כעת את הסוכה,
הדבר יכר שזה זכר ליציאת מצרים.
 5ברוך שאמר :מיום י"ז בתמוז ,יום עשיית העגל ,הסתלקו ע י
הכבוד מעם ישראל .בש ת  2449לבריאת העולם ,ביום הכיפורים ,ירד
לַח ִתּי כִּ ְדבָ ֶ ֽר  .למחרת
משה רבי ו עם הבשורה של }במדבר יד ,כ{ סָ ְ

בבוקר ,אומרת התורה }שמות לה ,א{ ַויּ ְַקהֵ ל מֹשֶׁ ה ֶאת ָכּל עֲדַ ת בְּ ֵי
ִשׂ ָר ֵאל – "למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר" }רש"י{.
י ְ
משה רבי ו מקהיל את עם ישראל ביום י"ד בתשרי ,ומצוה אותם על
מלאכת המשכן .בתאריך י"ב וי"ג לחודש תשרי אספו תרומות
למלאכת המשכן ,וביום י"ד לחודש תשרי יצא כרוז במח ה "לא
להביא יותר תרומות למלאכת המשכן" ,ש אמר }שמות לו ,ז{
הוֹתר .וביום ט"ו
וְ הַ ְמּלָאכָ ה הָ יְ ָתה דַ יָּם ְלכָל ַה ְמּלָאכָ ה ַלעֲשׂוֹת א ָֹתהּ וְ ֵ
לחודש תשרי ,מסר משה רבי ו לעושי המלאכה לעשות את מלאכת
המשכן .ובאותו היום  -ט"ו לחודש תשרי  -חזרו ע י הכבוד להיות
על עם ישראל.

3

בס"ד

ְשׁ מֹה בָּ ע ֲָט ָרה ֶשׁעִ ְטּ ָרה לּוֹ ִאמּוֹ ]כ סת ישראל – רש"י[ בְּ יוֹם
חֲ תֻ נָּתוֹ וּבְ יוֹם ִשׂ ְמחַ ת לִבּוֹ )שיר השירים ג( .בְּ יוֹם חֲ תֻ נָּתוֹ ,זֶה
תּוֹרה .וּבְ יוֹם ִשׂ ְמחַ ת לִבּוֹ ,זֶה ִבּ ְ יַן בֵּ ית הַ ִמּ ְקדָּ שׁ ,שֶׁ יִּ בָּ ֶה
מַ ַתּן ָ
בִ ְמ ֵה ָרה ְביָמֵ י וּ .אמן.

ביציאת מצרים בפסח ,היתה כ סת ישראל בבחי ת 'בת',
המקבלת שפע מאת האב המוליד ,וכך הוראת חג הפסח,
שהיתה בו הופעת הא-ל יתברך על עמו ישראל ,שהוציא
ממצרים ,ו גלה אליהם בהדר כבודו ,ובעמוד אש וע ן ,ואילו
ישראל היו שקועים גוי בקרב גוי ,הללו עובדי עבודה זרה והללו
עובדי עבודה זרה ,והיתה ההשפעה יורדת מאת האלקים אל
ישראל לקרבם אליו.9

באים חז"ל ועומדים על הפס' ה "ל;
אומר המדרש }שמות רבה ,פרשה ב ,אות ה{ – בָּ ע ֲָט ָרה שֶׁ עִ ְטּ ָרה
יוֹסי
לוֹ ִאמּוַֹ ...ר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן יוֹחָ אי שָׁ ַאל ֶאת ַרבִּ י ֶאלְעָ זָר בְּ ַרבִּ י ֵ
ֶאפְ ָשׁר שֶׁ שָּׁ מַ עְ ָתּ ֵמ ָאבִ י מַ הוּ בָּ ע ֲָט ָרה שֶׁ עִ ְטּ ָרה לוֹ ִאמּוָֹ ,א ַמר לוֹ
יוֹתר
ידה וְ ָהיָה ְמחַ בְּ בָ הּ בְּ ֵ
ֵהן ,מָ שָׁ ל לְמֶ ֶל שֶׁ ָהי ְָתה לוֹ בַּ ת יְ ִח ָ
חוֹתי
אוֹתהּ בִּ ִתּי ,ל ֹא זָ ז ְמחַ בְּ בָ הּ עַ ד ֶשׁ ְקּ ָר ָאהּ אֲ ִ
קוֹרא ָ
ִמ ַדּאי 6וְ הָ יָה ֵ
וְ עַ ד שֶׁ ְקּ ָר ָאהּ ִא ִמּיָ ,כּ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא בַּ ְתּ ִחלָּה ָק ָרא לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל
בַּ ת ,שֶׁ נֶּאֱ ַמר )תהלים מה ,יא(ִ :שׁ ְמעִ י בַ ת ְוּר ִאי וְ ַה ִטּי אָ זְ ֵ
חוֹתי,
וְ ִשׁכְ ִחי עַ מֵּ וּבֵ ית ָאבִ י  ,ל ֹא זָ ז ְמ ַחבְּ בָ ן עַ ד שֶׁ ְקּ ָר ָאן אֲ ִ
שֶׁ נֶּאֱ ַמר )שיר השירים ה ,ב( :פִּ ְת ִחי ִלי אֲ ח ִֹתי ַרעְ י ִָתי יוֹ ִָתי
ֻצּוֹתי ְר ִסיסֵ י לָיְ לָה .ל ֹא זָז ְמחַ ְבּבָ ן עַ ד
ֹאשׁי ְִמלָא טָ ל ְקו ַ
ַתמָּ ִתי שֶׁ ר ִ
ְאוּמּי
שֶׁ ְקּ ָר ָאן ִא ִמּי ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר )ישעיה א ,ד( :הַ ְק ִשׁיבוּ ֵאלַי עַ ִמּי וּל ִ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטי לְאוֹר עַ ִמּים ַא ְרגִּ יעַ .
תוֹרה ֵמ ִא ִתּי ֵתצֵ א ִ
ֵאלַי הַ אֲ זִ י וּ כִּ י ָ
יוֹחאי וּ ְ שָׁ קוֹ עַ ל ר ֹאשׁוֹ ]ובמדרש שיה"ש רבה
עָ ַמד ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ָ

בעצרת היתה ההתקרבות שקולה ,בין הקב"ה לישראל ובין
ישראל להקב"ה :ישראל התקרבו אל אביהם שבשמים ע"י
הכ ה ופרישה שלושה ימים ,ובקבלת המצוות " עשה ו שמע",
והתאחדו לחטיבה אחת שלימה לקבל את התורה "ויחן ישראל
גד ההר" .והקב"ה מצדו הופיע ו גלה אליהם בע ן כבודו על
הר סי י לדבר עם ישראל שהזמי ו עצמם למעמד שגיא זה,
חטיבה מול חטיבה ,וכמו ש אמר "את ה' האמרת" "וה'
האמירך" .ו מצאת כ סת ישראל בבחי ת "אחות" ,כלומר,
התקרבות שוה.
בחג הסוכות באה הקירבה מהתעוררותן של ישראל אל
אביהם שבשמים .אחרי שירדו ממעלתן בגין חטא העגל,
ו תחייבו כלייה ח"ו ,עמדו ישראל ועשו תשובה שלימה
וגמורה ,ו תכפר להם העוון ביום הכפורים ,10וירד משה ובישר
לישראל כי תקבלה תשובתם ,וציוה להם על מלאכת המשכן
להשרות השכי ה בי יהם ,והם הביאו עוד דבה בבוקר בבוקר,
והשי"ת החזיר להם ע י הכבוד ,שהיו להם משעה שיצאו
ממצרים ...

סוף פ"ג יש ה תוספת :ואמר ]רשב"י[ :אילו לא באתי אלא לשמוע
מפיך הטעם הזה ,דיי[.

אומר הספר ציץ השדה }ח"ב מאמר י"ב{ – שלושת תוארי
החיבה "בתי" "אחותי" "אמי" טעו ים ביאור ,מה תוכן ע י ן
בחיבה שמחבב הקב"ה לישראל? ועוד ,שסולם המדריגות
בחביבות אי ו תואם עם הסדר האמור כאן" :בת" – "אחות" –
"אם" – וכי אדם מחבב את אחותו יותר מבתו?

 9ברוך שאמר :ידוע שהרבה מב י ישראל מתו במכת החושך על
שהעדיפו להישאר במצרים ולעבוד ע"ז .ב וסף ,חלק גדול מעם
ישראל לא רצה למול עצמו – אז מה עשה הקב"ה? אומרים חז"ל
}שמות רבה ,פרשה יט ,אות ה{ – וְ הָ יָה הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ְמבַ ֵקּשׁ ְלגָאֳ ָלן
וְ ל ֹא הָ יָה לָ הֶ ם זְ כוּת ,מֶ ה עָ שָׂ ה ַה ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ָק ָרא לְמשֶׁ ה וְ ָאמַ ר לוֹ
אוֹתם ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר
אוֹמ ִרים ,שָׁ ם הָ יָה יְ הוֹשֻׁ עַ שֶׁ מָּ ל ָ
אוֹתם .וְ יֵשׁ ְ
וּמהוֹל ָ
ֵל ְ
ִשׂ ָר ֵאל שֵׁ ִית ,וְ הַ ְרבֵּ ה מֵ הֶ ן ל ֹא הָ יוּ
)יהושע ה ,ב( :וְ שׁוּב מֹל ֶאת בְּ ֵי י ְ
ְמ ַקבְּ ִלים עֲלֵ יהֶ ם לָ מוּלָ ,אמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא שֶׁ ַיּעֲשׂוּ ַה ֶפּסַ ח וְ כֵי ָון
שֶׁ עָ שָׂ ה משֶׁ ה ֶאת הַ ֶפּסַ ח ָגּ ַזר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ל ְַא ְרבַּ ע רוּחוֹת הָ עוֹ ָלם
וֹשׁבוֹת בַּ גַּן עֵ דֶ ן ִמן הָ רוּחוֹת שֶׁ בַּ גַּן עֵ דֶ ן הָ לְכוּ וְ ִ ְדבְּ קוּ בְּ אוֹתוֹ הַ ֶפּ ַסח,
וְ ְ
וּבוֹאי ֵתימָ ן ,וְ הָ יָה ֵריחוֹ
ִ
עוּרי צָ פוֹן
שֶׁ נֶּאֱ מַ ר )שיר השירים ד ,טז(ִ :
ִשׂ ָר ֵאל ֵאצֶ ל משֶׁ ה ָא ְמרוּ לוֹ:
הוֹ ֵל ַמהֲ ַל ַא ְרבָּ עִ ים יוֹםְִ ,ת ַכּ ְ סוּ כָּל י ְ
בְּ בַ ָקּשָׁ ה ִמ ְמּ הַ אֲ כִ י ֵל וּ ִמפִּ ְסחֲ ִ ,מפְּ ֵי ֶשׁהָ יוּ ֲעיֵפִ ים ִמן הָ ֵריחַ  ,הָ יָה
אוֹמֵ ר להם משה :הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אמרִ ,אם ֵאין ַא ֶתּם ִ מּוֹלִין ֵאין
ַא ֶתּם אוֹכְ לִין ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר :וַ יּ ֹאמֶ ר ה' ֶאל משֶׁ ה וְ ֶאל ַאהֲ רֹן ז ֹאת חֻ ַקּת ַה ָפּסַ ח
וגו'ִ ,מיָּד ְָת וּ עַ ְצמָ ן וּמָ לוּ ,וְ ְִתעָ ַרב דַּ ם הַ ֶפּסַ ח בְּ דַ ם הַ ִמּילָה ,וְ הַ ָקּדוֹשׁ
וּמבָ ְרכוֹ ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר )יחזקאל
וֹשׁקוֹ ְ
בָּ רוּ הוּא עוֹבֵ ר וְ וֹטֵ ל ָכּל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד וְ ְ
בּוֹססֶ ת בְּ דָ מָ ִי וגו' ,חֲ יִי בְּ דַ ם ַה ָפּ ַסח,
טז ,ו( :ו ֶָא ֱעבֹר עָ ַל ִי ו ֶָא ְר ֵא ִמ ְת ֶ
חֲ יִי בְּ דַ ם ִמילָה – זה הפשט שקרא להם הקב"ה בשם 'בתי' – פירוש
'בתי' שהוא ותן להם את הכל .אין להם שום דבר משלהם .הכל מגיע
מההשפעה העליו ה לכ סת ישראל!
 10ברוך שאמר :כמו שמביא המדרש }ת א דבי אליהו זוטא פ"ד{ –
ובארבעים יום האחרו ים שעלה משה להר סי י להביא את התורה
גזרו יום צום ותע ית וביום האחרון שבכלם שהוא סוף ארבעים יום
גזרו תע ית ול ו בתע יתם כדי שלא ישלוט בהם יצה"ר ,ולמחרתו
השכימו ועלו לפ י הר סי י ישראל היו בוכים לקראת משה והוא
היה בוכה לקראתם ,עד שעלתה בכיתם למרום .באותה שעה
תגלגלו רחמיו של הקב"ה על ישראל וקבל תשובתם .בישרה אותם
רוח הקודש בשורות טובות ו חמות ואמר הקב"ה לישראל :ב י,
שבע א י בשמי הגדול שלי ובכסא הכבוד שלי שתהא לכם בכה זו
לששון ולשמחה גדולה ויהיה לכם יום זה יום סליחה וכפרה
ומחילה לכם ולב יכם ולב י ב יכם עד סוף כל הדורות.

ויעויין שפתי חכמים שהסביר ,שאין המדרש מדבר ממעלת
החביבות ,רק ממעלת השררה ,על כן אמר" :משל למלך שהיה
לו בת" – האב יש לו מעלה יתירה על הבת ,שהוא המוליד" ,לא
זז מחבבה עד שקראה אחותי" ,רוצה לומר ,החיבוב במקומה
עומדת כחביבות הבת ,אלא שמוסיף להעלותן ,שיהיו שוים
במעלה ]דמיון אח ואחות[" ,7לא זז מחבבה עד שקראה אמי",
רצה לומר ,שהרבה את חיבתו ,עד שהגדילה במעלה יתירה
ממ ו ,כדמיון המעלה של האם על ב ה.8
אכן בספר משך חכמה ]פרשת ואתח ן ,ה' ט"ו[ המתיק את
הדברים כי שלושת המדריגות האמורות כאן ,בת אחות ואם,
מכוו ות כלפי שלושת הזמ ים ,פסח שבועות וסוכות;

 6ברוך שאמר :לכאורה ה וסח כאן תמוה מאד – אם יש לך בת
יחידה ,מה שייך לומר 'מחבבה ביותר'; אם יש לך חמשה ב ים ואתה
מחבב א' מהם יותר – זה לא טוב ,היות ואומרת הגמרא ]שבת י:[:
"אמר רבא בר מחסיא וכו' לעולם אל יש ה אדם ב ו בין הב ים
שבשביל משקל ב' סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף משאר ב יו
תק או בו אחיו ו תגלגל הדבר וירדו אבותי ו למצרים" .אבל אם יש
לו בת יחידה ,ממילא אתה שופך עליה את כל האהבה שלך?
 7ברוך שאמר :פירוש ,באב ובת – האב תמיד מעל הבת ,כי הוא
המפר ס וזן אותה וכמ"ש אהרן הכהן למשה רבי ו בפרשת בהעלותך,
כאשר מרים דיברה לשון הרע על משה רבי ו והצטרעה} ,במדבר יב,
יב{ ַאל ָא ְת ִהי כַּמֵּ ת אֲ שֶׁ ר בְּ צֵ אתוֹ מֵ ֶרחֶ ם ִאמּוֹ ַויּ ֵָא ֵכל חֲ צִ י בְ שָׂ רוֹ – "אם
אחותי ו קיבלה צרעת ,אז חצי מהבשר שלי הלך!" – משמע ,שאחיך
הוא חצי מבשרך!
 8ברוך שאמר :פירוש ,האב הוא מעל הבת; האחות היא ביחד איתך
באותו קו; ואם תאמר 'אמי' – היא מעליך במעלה ,שהיא זו ש ות ת
לך ולא שאתה ותן לה.
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ע ה שיפתחו השערים .פתח שלמה ואמר }תהילים כד-ז{ שאו
שערים ראשיכם וה שאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד כשמוע
השערים דברי שלמה רהטו בתריה למיבלעיה רצו אחריו כדי
לבלוע אותו בחשבם שעל עצמו אמר כן .ואמרו לו )שם ח(" :מי הוא
זה מלך הכבוד?" שמא כוו תך לעצמך? אמר להו שלמה :אין
כוו תי על עצמי אלא על "ה' עזוז וגבור" חזר שלמה ואמר
}תהילים כד-ט{ שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא
מלך הכבוד מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד
סלה ולא ע ה ולא פתחו השערים .כיון שאמר }דברי הימים ב ו-
מב{ ה' אלהים אל תשב פ י משיחךָ ,זכְ ָרה לחסדי דוד עבדך,
מיד ע ה ו פתחו השערים .באותה שעה הפכו ו שחרו פ י כל
שו אי דוד מבושה ,כשולי קדירה כתחתית הקדירה שהושחרה על
ידי האש ,וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקב''ה על אותו
עון.

ומעתה א ו מגיעים לפירוש שפירשה המש ה על הפס' "צאי ה
וראי ה ב ות ציון במלך שלמה בעטרה שעיטרה לו אמו ביום
חתו תו וביום שמחת לבו"" ,ביום חתו תו" – זה יום
הכיפורים" ,וביום שמחת לבו" – זה ב ין בית המקדש .ולפי
מהלך הדברים עטרה אחת היא שעיטרה כ סת ישראל
להקב"ה ,בש י הימים "יום חתו תו" ויום שמחת לבו",
כשכ סת ישראל ,בבחי ת "אם".
כיצד? – "ביום חתו תו" זכו ישראל להתקרב אל ה' ,ע"י
תשובתן המושלמת ,וכיון שקרבת האלקים באה מצדם של
ישראל ,לכן הם כו ים בתואר "אם" ,כמו ש ימק משך חכמה.
והיא המידה ל"יום שמחת לבו" שהוא ב ין בית המקדש ,כך
ע י ו ,קירבת אלקים מצד ישראל שטיהרו וזיככו עצמם ,להיות
ראוים שישכון הקב"ה בתוכם בבית זבול שב ה שלמה ,מכון
לשבתו עולמים.

ממשיך הספר ציץ השדה ואומר – ו מצי ו למידין כי מחילת
העוון לדוד לא שלמה לגמרי בימי חייו ,אלא היתה תלויה
ועומדת ,ורק בחיי שלמה הודיע הקב"ה על מחילת העוון,
והאות לדבר ,חי וך בית המקדש שב ה שלמה ,עם כ יסת
הארון לבית קודש הקדשים ,וידעו הכל שמחל לו הקב"ה על
אותו עוון.

לאחר ההקדמה הזאת ,וכל להיכ ס לחג הסוכות:
לאחר שסיימו את חגיגות ח וכת המקדש ,אומר ה ביא} :מ"א
ח סו{ "בַּ יּוֹם ַה ְשּׁ ִמי ִי ִשׁלַּח ֶאת הָ עָ ם וַ יְבָ רֲ כוּ ֶאת ַהמֶּ ֶל ַויֵּלְ כוּ

ֵיהם ְשׂ ֵמ ִחים וְ טוֹבֵ י לֵ ב עַ ל כָּ ל הַ טּוֹבָ ה אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה ה' לְדָ וִ ד
ל ְָאהֳ ל ֶ
ִשׂ ָר ֵאל עַ מּוֹ";
עַ בְ דּוֹ וּלְ י ְ

עפ"י

שאלת השאלה – בשלמא 'לישראל עמו' – מובן; הקב"ה ב ה
ל ו את בית המקדש כדי לכפר על חטא ו ,11אבל מה פירוש
'לְדָ וִ ד עַ בְ דּוֹ'?

הדברים הללו ,צצות להן כמה וכמה שאלות שצריכות

ביאור;
השאלה הראשו ה היא ,לשם מה היה צריך דוד המלך אות
כדי לדעת ש מחל לו העוון; אם הקב"ה אמר לו ש מחל לו,
בשביל מה הוא היה צריך אות?! ואם הוא ותן לו אות לאחר
מיתתו ,מה פקא מי ה בזה הוא כבר מת?!

אומרת הגמרא }מסכת מועד קטן ט ,א{ – לדוד עבדו מאי היא?
אמר רב יהודה אמר רב :בשעה שביקש שלמה להכ יס ארון
]ארון העדות[ למקדש לקדש הקדשים ,דבקו השערים של קדש
הקדשים זה לזה ולא יכלו לפתחם כדי להכ יס את הארון .אמר
שלמה עשרים וארבע ר ות היי ו לשו ות של תפילה )כגון תפילה,
תחי ה ,רי ה( בתפילתו ,ולא ע ה שיפתחו לו השערים .פתח שלמה
ואמר את הפס'} :תהילים כד-ז{ שאו שערים ראשיכם וה שאו
פתחי עולם וגו' ולא ע ה שיפתחו לו השערים .כיון שאמר }דברי
הימים ב ו-מב{ ה' אלהים אל תשב פ י משיחך זכרה לחסדי
דוד עבדך" – מיד ע ה ו פתחו השערים .באותה שעה הפכו פ י
שו אי דוד מרוב בושה והושחרו כשולי קדירה כדפ ות של קדירה
שהושחרו מחמת האש ,וידעו הכל שמחל לו הקב''ה לדוד על
אותו עון.

ועוד יש לשאול ,למה צריכים אות דוקא ע"י השערים – והרי
ידוע שחזקיה המלך ביקש אות ,ו עשה לו אות ע"י השמש
שחזרה אחור ית?

שאלה

וספת שצריכה ביאור;

לכאורה ,משמע מכאן שזכותו של דוד המלך עולה על זכותו של
שלמה ב ו; שלמה המלך התפלל כ"ד ר ות ולא ע ה; שלמה
המלך קרא 'ידיד ה'' כפי שאומרת הגמרא במסכת מ חות12
ולמרות זאת הוא לא ע ה .אבל ברגע שהוא מזכיר את זכות
דוד אביו – "זָ כְ ָרה לְחַ ְסדֵ י דָּ וִ יד עַ בְ דֶּ " – מיד פתחו השערים,
והשאלה ש שאלת היא – מה מו ח כאן?

כדברים האלה רק עם תוספת ,מביאה הגמרא במסכת שבת;
אומרת הגמרא }מסכת שבת ל ,א{ – דאמר רב יהודה אמר רב:
מאי דכתיב מה כוו ת הכתוב }תהילים פו-יז{ עשה עמי אות
לטובה ויראו שו אי ויבושו? אמר דוד לפ י הקב''ה :רבו ו של
עולם מחול לי על אותו עון .אמר לו הקב"ה :מחול לך .המשיך
בח ַיי להוכיח ש מחל לי.
דוד ואמר לו להקב"ה :עשה עמי אות ַ
בח ֵיי
אמר לו הקב"ה :בחייך אי י מודיע ברבים שמחלתי לך ,אבל ַ
שלמה ב ך א י מודיע .מספרת הגמרא את המעשה שממ ו ודע
ש מחל לדוד :כשב ה שלמה את בית המקדש ביקש להכ יס
את הארון לבית קדשי הקדשים ,אבל ָדבקו שערים זה בזה
ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכ יס את הארון .אמר שלמה עשרים
וארבעה ר ות לשו ות של תפילה ,כגון רי ה ,תחי ה ,תפילה ולא

בא הרבי מסאטמר בפרשת פקודי ,ועומד על רעיון יפה;
ידוע שיש ם שתי חטאים ,שגלגל אותם הקב"ה כדי להראות
ל ו מהו כוח התשובה; תשובה זו מת ה שאין למעלה ממ ה
כפי שמביאים חז"ל;

 12ברוך שאמר :מ חות ג ,א :יבא ידיד בן ידיד ויב ה ידיד לידיד
בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידים .יבא ידיד ,זה שלמה המלך
ש קרא 'ידיד' דכתיב }שמואל ב יב-כה{ וישלח ביד תן ה ביא ויקרא
שמו ידידיה בעבור ה' .בן ידיד ,זה אברהם ,דכתיב שהקב"ה אמר
לאברהם }ירמיה יא-טו{ מה לידידי בביתי? ויב ה 'ידיד' ,זה בית
המקדש ,דכתיב אודות המקדש }תהילים פד-ב{ מה ידידות
משכ ותיך' .לידיד' ,זה הקב''ה ,דכתיב }ישעיה ה-א{ אשירה א
לידידי .בחלקו של ידיד ,זה ב ימין ,ש אמר }דברים לג-יב{ לב ימין
אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו .ויתכפרו בו ידידים ,אלו ב י ישראל
דכתיב }ירמיה יב-ז{ תתי את ידידות פשי בכף אויביה.

 11ברוך שאמר :כמ"ש המדרש }ויקרא רבה ,פרשה א ,אות ב{ – הָ הָ ר
יוֹחאיָ ,ל ָמּה ְִק ָרא ְשׁמוֹ ]שמו של
הַ טּוֹב ַהזֶּה וְ הַ לְּבָ ֹןָ .תּ ֵי ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ָ
ִשׂ ָר ֵאל כַּשֶׁ ֶלג ,הֲ ָדא הוּא
וֹתיהֶ ם שֶׁ ל י ְ
בית המקדש[ לְבָ וֹן? ֶשׁמַּ לְבִּ ין עֲוֹ ֵ
ַשּׁלֶג ַילְבִּ י וּ וְ ִאם
ִדכְ ִתיב )ישעיה א ,יח(ִ :אם י ְִהיוּ חֲ טָ ֵאיכֶ ם כַּשָּׁ ִים כּ ֶ
י ְַא ִדּימוּ כַתּוֹ ָלע ַכּצֶּ מֶ ר י ְִהיוּ.
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מרגיש האדם את עצמו כל כך מרוחק על ידי חטאיו ,הוא ולד
לאבותיו שהיו יראי ה' ,ו תח ך בבית של תורה ,ולמד תורה
ויראה אצל רבותיו הקדושים ,ובסופו רואה עצמו כשל בעו ות
גדולות ,והוא כמו מי ש פל מאיגרא רמה לבירא עמיקתא,
וקשה לו ...

אומרים חז"ל }ילקוט שמעו י ,פרק כב ,רמז תש"ב{ – שאלו
לחכמה :חוטא מה עו שו ,א"ל :חטאים תרדף רעה .שאלו
ל בואה :חוטא מה עו שו ,א"ל :ה פש החוטאת היא תמות.
שאלו לתורה :חוטא מה עו שו? א"ל :יביא אשם ויתכפר לו.
שאלו להקב"ה :חוטא מה עו שו ,א"ל יעשה תשובה ויתכפר
לו.

אמ ם דוד המלך גם כן כשל בחטא ,ומן השמים הסיבו אותו
לידי כך כדי להורות לב י אדם דרכי תשובה ,וכמו שאמרו
חז"ל :לא היה דוד ראטוי לאותו מעשה ]דבת שבע[ דכתיב
"ולבי חלל בקרבי" ]יצר הרע חלל בקרבי ואין לו כח לשלוט
בקרבי[  ...דוד הרגיש בעצמו כאילו הוא היחיד במצבו ש פגע
בחטא כזה ,שעומד ברום המעלות ו פל לעמקי התהום .הוא
ב ו של ישי – אביו הוא צדיק שאין דוגמתו בדורו ,שמת רק
בעטיו של חש ]שבת ה ,[.שמימות עמרם אביו של משה רבי ו,
לא היה כמוהו ויכולין לשער באיזה בית של קדושה הוא
תח ך ,והוא בעצמו לבו חלל בקרבו ,הרג ליצרו ,ויכולין לשער
כמה עבודה במסירת פש התייגע עד שהגיע למדריגה זו,
ובסופו בא לידי חטא של בת שבע ,הגדול בישראל לעבירה
שפילה ,הוא 'יחיד' שחטא ,אין עוד בכלל ישראל אדם במצב
רם ו שא כמותו ,שיתדרדר כל כך.

אומרת הגמרא }מסכת ע"ז ד ,ב – ה ,א{ – וא''ר יהושע בן לוי:
לא עשו ישראל את העגל לא היו ישראל ראויים להיכשל בחטא
העגל ,אלא משמים גזרו זאת כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה,
ש אמר לגבי ישראל במעמד הר סי י}דברים ה-כט{ מי יתן והיה
לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים וגו' ,הרי שבאותה שעה
היו ישראל גיבורים ויראי ה' ולא היו ראויים לחטוא .והיי ו דא''ר
יוח ן משום )בשם( רבי שמעון בן יוחאי :לא דוד היה ראוי
להיכשל באותו מעשה עם בת שבע ,ולא ישראל היו ראוין להיכשל
באותו מעשה של עגל הזהב .רבי שמעון בן יוחאי מוכיח את דבריו:
לא דוד היה ראוי לאותו מעשה עם בת שבע ,דכתיב לגביו
}תהילים קט-כב{ ולבי חלל בקרבי היצר הרע מת בקרבי ואין עוד
בכוחו לשלוט בי .ולא ישראל היו ראוין לאותו מעשה של עגל
הזהב ,דכתיב לגבי ישראל בסי י" :מי יתן והיה לבבם זה להם
ליראה אותי כל הימים" .אלא למה עשו כן? לומר לך שאם
חטא יחיד אומרים לו :כְ ָלך )לך( אצל יחיד אחר )דוד המלך(
שעשה תשובה על חטאו ו תכפר לו ,ואף אתה עשה תשובה .ואם
חטאו צבור אומרים )לו כלך( ]להם" :לכו[ אצל צבור אחר
)ישראל( שעשו תשובה על חטאם ו תכפר להם ,ואף אתם עשו
תשובה .מוסיפה הגמרא :וצריכא והוצרכה התורה לכתוב את ש י
המקרים )את חטאם וקבלת תשובתם של דוד המלך ושל ישראל(,
משום דאי אשמועי ן יחיד שאם היתה משמיעה ל ו רק את תשובת
היחיד ,הייתי אומר שדוקא תשובה כזו מתקבלת משום דלא
מפרסם חֶ טאיה שאין חטאו מפורסם ואין בזה חילול ה' ,אבל
צבור שחטאו ,דמפרסם חטאיהו שחטאם מפורסם ויש בזה חילול
ה' ,אימא לא שמא אומר שאין תשובתם מתקבלת .ואי אשמועי ן
צבור ואם היתה משמיעה ל ו רק את תשובת הציבור ,הייתי אומר
שדוקא תשובה כזו מתקבלת משום ד פישי רחמייהו שרחמיהם
)היי ו רחמי שמים עליהם( מרובים ,אבל יחיד דלא ַאלימא זכותיה
שאין זכותו חזקה כ"כ ,אימא לא שמא אומר שאין תשובתו
מתקבלת ,צריכא לפיכך הוצרכה התורה לכתוב את ש י המקרים.
והיי ו ואלו גם דבריו דרבי שמואל בר חמ י א''ר יו תן שאמר:
מאי דכתיב }שמואל ב כג-א{ " אם דוד בן ישי ו אם הגבר
הוקם על"? הפירוש הוא אם דוד בן ישי שהקים עולה שהוכיח
את תועלתה של תשובה.

ואף על פי כן לא סוג אחור ,אלא הורה דרך תשובה ,ו עים
זמירות ישראל שפך פשו מזמוריו בדברי וידוי ותח ו ים
ותשובה ,עד שזכה שלעתיד מכל הצדיקים מי בראש ,בן ישי
בראש ]ס הדרין קב ,13[.הוא הקים והעמיד בזה 'עולה' של
תשובה ,אין זה עול קשה לומר אין א י יכול להשיגה ,הוא
הקים העול של תשובה ,אם יש רצון אמיתי יכולין לשוב תמיד
ולש ות דרכיו.
א"כ דוקא מדוד המלך שגדל בביתו של צדיק כמו ישי ,יתן
ללמוד על מעלת התשובה – שלמרות החטא שיוחס לו ,זכה
והקים עולה של תשובה!
אומר הב י יששכר }מאמרי השבתות פ"ח אות כ"א{ – וזהו
שאמר דוד }תהלים ל ,ב{ במזמור שיר ח וכת הבית לדוד,
ארומ ְמך ה' כי דלית י ולא שמחת אֹיְבי לי ,דה ה אמרו רז"ל
ִ
}שבת ל {.שבקש דוד מהש"י להודיע לבאי עולם שמחל לו על
אותו עון ,ואמר לו הש"י בחייך אי י מודיע בימי שלמה ב ך א י
מודיע ,כשב ה שלמה את בית המקדש דבקו שערים זה בזה
וכו' ,עד שאמר }דה"ב ו מ"ב{ זכרה לחסדי דויד עבדך מיד
פתחו השערים ו כ ס הארון ,באותה שעה הפכו פ י שו אי דוד
כשולי קדרה וידעו שמחל לו וכו' ,וה ה קשה ,דהרי ידעו הכל
תכף בואת תן ש כתבה לדורות }שמ"ב יב ,יג{ גם ה' העביר

אומר הדברי יואל ]לרבי מסאטמר[ – וה ה דוד המלך ע"ה היה
לבו מר עליו ורוחו שברה על אשר בא לידי חטא גד השי"ת,
אמ ם חמה היתה לו כי ע"י חטאו הורה דרך התשובה לכלל
ישראל וא"כ התי ח אם יעשה עמו הקב"ה לטובה אות ,ויודע
לכל ישראל שמחל לו הקב"ה ,הוי שפיר אות לבעלי תשובה ,כי
יראו שתשובת דוד המלך ע"ה תקבלה לפ י כיסא כבודו
יתברך ,וזה לך האות ,וממ ו ילמדו וכן יעשו לחזור בתשובה,
כי ידעו שתשובה מועלת לכפר עון ולמחות פשע...

 13ברוך שאמר :לשון הגמרא} :מלכים א יג-לג{ אחר הדבר הזה
לא שב ירבעם מדרכו הרעה .מאי אחר? כלומר ,איזה 'דבר' הוא
שאחריו לא "שב מדרכו הרעה" ? אמר ר' אבא :אחר שתפשו
הקב''ה לירבעם בבגדו ואמר לו" :חזור בך! וא י ואתה ובן ישי
טייל בגן עדן .אמר לו ירבעם לקב"ה" :מי יהיה בראש?" השיב
לו הקב"ה" :בן ישי בראש" אמר לו ירבעם :אי הכי לא בעי א
אם כן ,אי י רוצה בכך" ,והמשיך בדרכו הרעה; ופירש הרי"ף ]על
העין יעקב שם[" :חזור בך .ראה שלהיות דוד ראש לבעלי תשובה
כדאמרי ן )ע"ז ד ע"ב( "לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי
להורות תשובה" אבל אותם שחטאו והחטיאו אין יכולין ללמוד ממ ו
תשובה רק אם שב ירבעם אזי אף הוא היה ראש לבעלי תשובה
שהחטיאו ,ולכך אמר הקב"ה לירבעם חזור בך כו' טייל בגן עדן
שהטיול הוא להשתעשע בבעלי תשובה היושבים בגן עדן .אמר "מי
בראש" כי לי קדימת מעלה על דוד כיון שהתשובה ממ י יותר מעולה
לקרב אף המחטיאים ,אמר הקב"ה :בן ישי בראש כי הוא הקים
ראשו ה עולה של תשובה" .עכ"ד.

א"כ לומדים מכאן ,שדוד המלך מהווה סמל לחזרה בתשובה,
שע"פ דברי הגמרא 'הקים עולה של תשובה';
שאלת השאלה – מה פירוש הדבר ,שהקים דוד המלך 'עולה
של תשובה'?
אומר הספר שמן ראש }ימים וראים ,שבת שובה{ – ויש להבין
מהו הלשון 'שהקים' 'עולה' של תשובה ,וגם להבין למה ייחסו
כאן אחר אביו שהוא בן ישי .אך הכוו ה הוא ,כי לפעמים
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בדבר הזה" .ופירש יו תן " :יאץ יאצת את אויבי ה'" – ש תת
פתחון פה לשו אי ישראל".

חטאתך וכו' ,אך הוא דבאמת ידעו שמחל לו הקב"ה כי הוא
ית"ש טוב וסלח ,אך אף על פי כן היו השו אים מו ים ומתגרים
עמו ,חסיד כזה אשר מתפאר בעצמו }תהלים קט ,כב{ ולבי חלל
בקרבי – יעשה מעשה כאת ,וה ה באמת לא היה עליו אשמה,
כי מן השמים הזמי ו לפ יו בכדי להורות תשובה ,ודוקא הוא
היה מסוגל לזה להיותו מרכבה למלכות שמים ,שהוא הפתח
והשער לדופקי בתשובה ,וה ה בקש דוד להודיע זה לבאי עולם,
ואמר לו הקב"ה שיודיע בימי שלמה אשר אז לא יכול השער
להיפתח כי עם ע"י דוד ,אז הבי ו למפרע שזהו הע ין ה רצה
להיות מדת דוד דלת ושער על כן הוא היה מסוגל להורות
תשובה לפתוח פתח ודלת וכו' ,אז הפכו פ י כל שו אי דוד וכו',
שאז הבי ו שלא היה דוד ראוי לאותה מעשה ,ואמת אמר ולבי
חלל בקרבי וזהו שאמר דוד ברוח הקדש על זמן ח וכת הבית
"ארומ ְמך ה' כי דלית י" – שעשית אותי דלת ושער פתוחה
ִ
לשבים ,ולא שמחת אֹיבי לי ,שאז הבי ו כולם שלא הייתי ראוי
לאותה מעשה רק בכדי לפתוח פתח ודלת לשבים ,והבן.

והסביר המשך חכמה בפרשת צבים ]ל' ב'[ על פי מה שאמרו
בגמרא יומא פ"ו ע"ב" :היכי דמי בעל תשובה? אמר רב
יהודה :כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשו ה וש יה ו יצל
הימ ה מחוי ]– כאשר הגיע לידו דבר שהוא היה כשל בו קודם
ה'תשובה' ,וכעת הגיע לידו אותו יסיון והוא עומד בו ולא כשל – זה
סימן שהוא עשה תשובה![ רב יהודה ,באותה אשה באותו פרק

באותו מקום" .אמ ם בע ין בת שבע ,לא היה גילוי ערוה ,כמו
שפירשו בגמ' שבת דף "ו ע"א "ואת אשתו לקחת לך לאשה",
ליקוחין יש לך בה ,ולא היה רק חילול השם ,לכן הפליג אליו
תן ה ביא רק הגזל ולקיחת הכבשה מאת הע י ,לא ע ין הז ות.
אך דוד החסיר דבר עיקרי מעיקרי התשובה ,ולא להיות לו
לאשה .ברם כיון שהיו לו ליקוחין בה ,מצא שאם היה מגרשה
 ,אסורה היתה להי שא לאחר ,שאסור להדיוט לישא אשתו של
מלך ,והיתה גלמודה כל ימי חייה ,ולפיכך בצר היה מדוד
לעשות תשובת המשקל ולגרשה.

בא ר' שלמה קלוגר ואומר דבר פלא;
אומרת הגמרא }מסכת ס הדרין קז ,א{ – ראויה מוכ ה היתה
בת שבע בת אליעם להיות לאישה לדוד מששת ימי בראשית
שכך גזר עליה מאז ,אלא שבאה אליו במכאוב ובזיון מאחר
שלקחה לפ י הזמן הראוי .וכן ת א דבי רבי ישמעאל :ראויה
היתה לדוד בת שבע בת אליעם להיות לו לאשה ,אלא שאכלה
פגה שקפץ ולקחה לפ י זמ ה ,כאוכל תא ה שעדיין לא הבשילה כל
צרכה )פגה( ,ועל כך בא לו כל הצער.

ועל דבר זה השיב תן לדוד "גם ה' העביר חטאתך לא תמות
אפס כי אץ אצת את אויבי ה' בדבר הזה" ,כלומר ,כיון
דקיי"ל }יומא פ"ו ע"א{ שבדבר שיש בו חילול ה' ,אין כח
בתשובה לתלות ולא ביוה"כ לכפר ולא ביסורין למרק ,אלא
כולן תולין ,ומיתה ממרקת ,ומאחר ש בצר ממ ו להוציא את
בת שבע מהטעם האמור ,עדין לא סר לגמרי עוון חילול השם
באשר היא אשתך.

אומר ר' שלמה קלוגר ,דע לך כי לדוד המלך לא היה שום
חטא – וראיה ,שבזכותו פתחו שערי בית המקדש – א"כ יוצא
שלא היה לו שום חטא ,ואדרבא ,בת שבע היתה אשתו כדת
וֹדע בַּ ְשּׁעָ ִרים בַּ עְ לָהּ" – שעי"ז
וכדין וז"ש שלמה המלך " ָ
שהשערים פתחו כשהזכירו את שמו של דוד ,ודע לכל שהיתה
בת שבע שייכת לדוד עוד מששת ימי בראשית!

ואמ ם בעת שברח דוד מפ י אבשלום ב ו ,ופגע בו שמעי בן
גרא ,אמר לו }שמ"ב טז ,ח{" :וה ך ברעתך" – אסקופי של בת
שבע מהלך לפ י דוד ,שכיון שלא גירשה ,עדיין ה ך ברעתך,
שלא עשית תשובה כשורה.
אכן אחר מות דוד ,שהמיתה מכפרת עוון חילול השם  ,מחה
העוון לגמרי ,והאות למחיית העוון ,בשעה שב ה שלמה בית
המקדש ,וביקש להכ יס את הארון לתוכו ,והעתיר – "ה'
אלקים אל תשב פ י משיחך ,זכרה לחסדי דוד עבדך" ,פתחו
השערים ו כ ס הארון למקומו בבית קדשי הקדשים ,ובאותה
שעה הפכו פ י שו אי דוד כשולי קדירה וידעו כל ישראל שמחל
לו הקב"ה על אותו עוון ,ויפה אמר שלמה }קהלת ד ,ב{ וְ שַׁ בֵּ חַ
אֲ ִ י ֶאת ַהמֵּ ִתים שֶׁ כְּ בָ ר מֵ תוּ 14וגו'.

אומרת הגמרא }מסכת שבת לא ,ב{ – אמר רבה בר רב הו א :כל
אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים ,דומה לגזבר שמסרו
לו מפתחות הפ ימיות ]זו התורה[ ומפתחות החיצו ות ]יראת
שמים[ לא מסרו לו.
אומר רש"י – יראת שמים דומה .לפתחים חיצו ים שדרך להם
כ סים לפ ימיים כך אם ירא שמים הוא עשה חרד לשמור
ולעשות ואם לאו אי ו חש לתורתו.

שאל

אם אלה הדברים ,וכל להתחיל לסגור את הקצוות ולהיכ ס
לסוכה :

ו ,למה ביקש דוד אות דוקא באמצעות השערים?

מסיים הספר ציץ השדה – אמור מעתה ,כשם שהשמחה "ביום
חתו תו" – על כפרת חטא העגל ביום הכיפורים ,כך "ביום
שמחת לבו" תקפלה שמחה על השלמת כפרתו של דוד ,ביום
ב ין בית המקדש.

ע"פ מה שאמר ו ,התשובה פשוטה מאד .לדוד המלך היתה
יראת שמים – והוכחה לכך היתה באמצעות השערים ש פתחו
בזכותו – להורות ל ו ,עד כמה חיבב הקב"ה את דוד המלך
ושכל מעשיו עשו כדין ,בצדק וביושר!

וסובבים הולכים הדברים כלפי מה שאמרו בפ"ק דע"ז }ד
ע"ב{" :לא דוד ראוי לאותו מעשה ,ולא ישראל ראוין לאותו

אם אלה פ י הדברים ,וכל לחזור לרעיון ה פלא שמביא הספר
ציץ השדה;

מעשה וכו' ,אלא למה עשו? לומר לך ,שאם חטא יחיד אומרים
לו – לך אצל יחיד ,ואם חטאו ציבור אומרים להם – לכו אצל
ציבור.

אומר הספר ציץ השדה – ולביאור הדברים יש להציע את
הפסוקים בשמואל ב' ]י"ב י"ג י"ד[ ,אחרי תוכחתו המגולה של
תן ה ביא לדוד "מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע בעי י את
אוריה החתי הכית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאשה" –
"ויאמר דוד אל תן חטאתי לה' ,ויאמר תן אל דוד גם ה'
העביר חטאתך לא תמות אפס כי יאץ יאצת את אויבי ה'

 14ברוך שאמר :פירוש ,שזכות המתים מועילה יותר החיים; שלמה
המלך מזכיר כ"ד ר ות ולא ע ה .פעם א' הוא מזכיר את זכות דוד
אביו – ישר פתחו השערים!
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כותב קב הישר }פרק צ"ה{ – ובפרט שכל זמן שהסוכה היא
עשית כהלכתה ובטהרה שלא יעשה אותה במקום מטו ף אז
הסוכה היא מרכבה להקב"ה ושכי תיה ,וסוכה היא במקום
בית המקדש מעט כי בית המקדש קרא סוכת שלם.

בשעה ש קהלו כל איש ישראל אל המלך שלמה בירח האית ים
בחג ,שבעת ימים ושבעת ימים ,שמעה באז יהם בשורת
התקוה לחוטאים ,ליחיד החוטא ולציבור החוטאים ,ואלו
ארבעה עשר הימים שבהן יום הכיפורים וחג הסוכות ,ימי
סגולה הן לטהרה ולזיכוך.

כותב השפת אמת }ש ת תר"ס{ – סוכות זמן שמחתי ו .דכתיב
}תהילים קכ"ב ,א{ שמחתי באומרים לי בית ה' לך .וסוכה
הארה מבית המקדש .וגם היא בית ה' שחל שם שמים על
הסוכה.

עכ"ד.
פירוש הדבר ,יום הכיפורים זהו יום להוראת תשובה של
רבים; עם ישראל עמד למרגלות הר סי י ובכה להקב"ה על
חטא העגל .לעומת זאת ,ח וכת המקדש היה יום להוראת
תשובת היחיד – ש פתחו הדלתות בזכות דוד המלך.

כותב השם משמואל }ש ת תרע"ט{ – הביא י המלך חדריו
גילה ו שמחה בך ,וכן הוא חג הסוכות שכל הסוכה היא חדר
המלך מלכי המלכים הקב"ה וחל שם שמים על הסוכה ,ואיתא
בספה"ק שסוכה היא דוגמת בית המקדש ,וע"כ תקיים גילה
ו שמחה בך...

כעת וכל להבין מה ה'חגיגה הגדולה' של שבע ושבע – ז' ימים
ראשו ים ]מז' תשרי ועד י"ד תשרי[ – יום הכיפורים – כפרת
הכלל – חטא העגל; ז' ימים וספים ]מט"ו תשרי ועד סוף החג[
– כפרת היחיד – דוד המלך – ביחד י"ד יום של תשובה
שלימה!

אומר ל ו בעל שיבולי הלקט ,שבימים הללו הגו שלא לומר
תח ון – ולמה לא אומרים?! פשוט מאד ,היות ובזמן הזה ח ך
בית המקדש – ולכאורה יש לשאול ,מה פתאום חוגגים בזמן
הזה ,והרי בית המקדש עומד בשיממו ו?! – עפ"י מה שאמר ו
מובן מאד .כי בסוכות א ח ו כ סים לסוכה שהיא מעין בית
מקדש ומתייחדים עם הקב"ה!

מצאים כעת בשבעת ימי החגיגה על כפרת יום הכיפורים,
ועומדים להיכ ס בשבוע הבא לשבעה ימים וספים של חגיגה –
על כפרת היחיד וזמ"ש מבקשיםָ " :ה ַרחֲ מָ ן הוּא י ִָקים ָל וּ ֶאת
סֻ כַּת דָּ וִ ד ַהנּוֹ ֶפלֶת" –"סֻ כַּת דָּ וִ ד ַהנּוֹ ֶפלֶת" זו תשובת היחיד כ גד
בית המקדש ,היות ולסוכה יש דין של בית מקדש! – וראיה
מדברי ר' שלמה קלוגר;

שאלת השאלה – ואיך א ח ו יכולים להתייחד עם הקב"ה אם א ח ו
מלאים עוו ות ]כמ"ש ביום הכיפורים " ָא וּ ְמל ֵֵאי עָ וֹן ,וְ ַא ָתּה מָ לֵא
ַרחֲ ִמים"[?!

אומר ר' שלמה קלוגר }דרשות דרוש כ"ג{ – ביום כיפור כל
ישראל מתע ין ומתפללין על ב ין בית המקדש ,שהם חפצים
לעשות חת רוח לבוראם לב ות לו בית לכבודו יתברך וכו',
עכ"פ רוצה הקב"ה ליתן להם שכר כאילו ב והו ממש,
דמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ,אך זה רק אם
מתכוו ין רק לכבודו יתברך וכו' ,ולכך עושה הקב"ה ה יסיון
כך אם יקיימו מצות סוכה כדי ה ,דה ה הסוכה חשבת ביתו
יתברך ,דהוא ביתו באמת וכמ"ש בספרים דהיושב בסוכה יושב
בצלו יתברך ,ולכך המקיים סוכה חשב כב ה מזבח והקריב
עליו קרבן וכו' ,בשביל כך תן ל ו הקב"ה הסוכה להחשב כבית
המקדש ,ולכך אם מקיים סוכה כדי ו מוכח דכוו תו על הבית
המקדש הוי לכבודו ית'.

התשובה פשוטה מאד .היות והקב"ה הוא כל כולו מלא רחמים
– הוא הכ יס אות ו לתוך 'מכבסה' ש קראת 'יום הכיפורים'
וטיהר אות ו מכל העוו ות והפשעים ,כעת הוא מכ יס אות ו
יא ִי ַהמֶּ ֶל חֲ דָ ָריו ָגִ ילָה
לתוך ביתו כמ"ש }שיה"ש א ,ד{ הֱ בִ ַ
וְ ִ ְשׂ ְמחָ ה בָּ ; זו החגיגה הגדולה על כפרת היחיד של דוד
המלך; שבעת ימי השמחה של חג הסוכות ,הם על ח וכת בית
המקדש – שבהם הראה הקב"ה שהוא סולח לדוד המלך ,בכך
ש פתחו שערי בית המקדש בזכותו! – שם הגיע דוד המלך ע"ה
לשיא הטהרה של ו ,שהפך להיות 'דלת' לבעלי תשובה ,ולכן
א ו מבקשים בכל שבת ימי החג בברכת המזון "הָ ַרחֲ מָ ן הוּא
י ִָקים ָל וּ ֶאת סֻ כַּת דָּ וִ ד ַהנּוֹפֶ לֶת"!

יזכ ו הקב"ה שכפרת יום הכיפורים תלווה אות ו ,ו זכה לכל ההשפעות של חג הסוכות ולביאת גואל צדק ב"ב אמן ואמן!!!
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יום הושענא רבא ושמחת תורה – שנת תשע"ט.
המדרש בילקוט שמעו י בפרשת אמור ,שואל ,מדוע
הסמיכה התורה את חג הסוכות ליום הכיפורים .אבל לפ י
ש יגש לתירוצו של המדרש ,ביא תחילה מדרש אחר שממ ו
יתבארו הדברים טוב יותר;

אומר הספר זאב יטרף ,התשובה פשוטה מאד – אם הקב"ה
רצה בתחילה שתשעה באב יהיה ביום הכיפורים ,לכן השאירו
חכמים את חמשת העי ויים של יום הכיפורים ,ותיק ו אותם
בתשעה באב! – הוא סומך את דבריו על דברי מדרש באיכה;

אומר המדרש }ילקוט שמעו י ,פרשת פי חס ,רמז תשפ"ב{ – אמר
רבי לוי :בכל חדש וחדש שבקיץ בקש הקב"ה ליתן לישראל
מועד ,ב יסן תן להם פסח .באייר תן להם פסח קטן ]פסח
ש י[ .בסיון תן עצרת ]שבועות[ .בתמוז היה בדעתו ליתן להם
מועד גדול ועשו העגל ובטל תמוז ואב ואלול ,ובא תשרי ופרע
להם ראש הש ה ויום הכפורים והחג; היי ו בי"ז בתמוז היה

ִיתם
יתם הֱ י ֶ
אומר המדרש }איכה רבה ,פתיחה ,אות יא{ ִ -אלּוּ זְ כִ ֶ
תּוֹרה )ויקרא טז ,ל( :כִּ י בַ יּוֹם ַהזֶּה ְי ַכפֵּר ֲעלֵי ֶכם,
קוֹר ִאים בַּ ָ
ְ
קוֹר ִאים :טֻ ְמ ָא ָתהּ בְּ שׁוּלֶיהָ ִ .אלּוּ
יתם הֲ ֵרי ַא ֶתּם ְ
וְ עַ כְ שָׁ ו ֶשׁל ֹא זְ כִ ֶ
ֹאתי ֶכם
תּוֹרה )ויקרא טז ,ל(ִ :מכֹּל חַ טּ ֵ
קוֹר ִאים בַּ ָ
יתם ְ
יתם הֱ ִי ֶ
זְ כִ ֶ
קוֹר ִאים :חֵ ְטא
יתם הֲ ֵרי ַא ֶתּם ְ
לִפְ ֵי ה' ִתּ ְטהָ רוּ ,וְ עַ כְ שָׁ ו ֶשׁל ֹא זְ כִ ֶ
ְרוּשׁ ַל ִים.
חָ ְט ָאה י ָ

צריך להיות ראש הש ה ,בתשעה באב היה צריך להיות יום הכיפורים
ובט"ו אלול היה צריך להיות חג הסוכות.

א"כ יוצא ,שע"פ התוכ ית 'המקורית' היה אמור להיות תשעה
באב ביום הכיפורים!

יש ם כמה וכמה ראיות לדברי המדרש .אבל הראיה הטובה
ביותר היא מפסוקים בתורה;

כעת

וכל לגשת לדברי המדרש בפרשת אמור;

למעשה ,אם מסתכלים על מערכת המועדים שרצה לעשות
הקב"ה בתחילת הבריאה ,ר"ה היה צריך להיות בי"ז בתמוז
ותשעה באב יהיה ביום הכיפורים – מה הפער שיש ו בין י"ז
בתמוז לתשעה באב המקורי? כ"א יום.

אומרת התורה בפרשת משפטים} :שמות כג ,טז{ "וְ חַ ג הָ ָא ִסף
ְבּצֵ את הַ שָּׁ ָה בְּ ָא ְספְּ ֶאת ַמעֲשֶׂ י ִמן הַ שָּׂ דֶ ה" ,ואילו בפרשת
כי תשא ,אומרת התורה} :שמות לד ,כב{ "וְ חַ ג ָ ֽה ָא ִסיף ְתּקוּפַת
שּׁ ָה";
הַ ָ

למעשה ,אם מסתכלים על מערכת המועדים היום ,רואים שזה
שאר אותו דבר; ר"ה מתחילים ,ביום הכיפורים חותמים.
אבל עדיין הפתקים לא מסרים לשלוחים ,אלא רק בהושע א
רבא – כ"א יום!

אומר רש"י – תקופת הש ה .שהיא בחזרת הש ה ,בתחלת
הש ה הבאה.
שאלת השאלה – אם ככה ,מתי בדיוק זה חג האסיף –
בתחילת הש ה או בסוף הש ה?!

יוצא א"כ ,שסיום מערכת הדי ים שארה בתב ית של כ"א יום.
אמ ם החתימה ביום הכיפורים ,אבל מסירת הפתקים ע"י
השלוחים היא רק ביום הושע א רבא .אבל אומר הזוהר
הקדוש ,שהפער שיש ו בין יום הכיפורים ובין סוכות המקורי
הוא ל"ו יום – ולמה? כי תשעה באב היה אמור להיות יום
כיפור וסוכות היה אמור להיות בט"ו אלול ,שהפער בי יהם ל"ו
יום;

אומר הספר ק ה חכמה ,פשוט מאד! בפר' משפטים זה היה
לפ י חטא העגל ,ממילא ה'תוכ ית המקורית' של הקב"ה עדיין
לא התבטלה ,ולכן אומרת שם התורה" :וְ חַ ג ָה ָא ִסף בְּ צֵ את
הַ שָּׁ ָה" .אבל בפרשת כי תשא – לאחר חטא העגל ,ה'תוכ ית
המקורית' כבר התבטלה ולכן אמר "וְ חַ ג ָ ֽה ָא ִסיף ְתּקוּפַת
הַ שָּׁ ָ ה" – ופירש"י' :תחילת הש ה'.

שואל המדרש ,אם רואים שהפער המקורי היה אמור להיות
ל"ו יום ,אז למה כעת – לאחר חטא העגל – הסמיך הקב"ה את
ש י המועדים הללו?

בא הספר זאב יטרף ,15לגאון הרב זאב הוברמן זצ"ל מגדולי
התורה בארה"ב ,ומביא רעיון פלא;
חמשה עי ויים יש ל ו ביום הכיפורים – ואת אותם עי ויים
תיק ו ל ו חז"ל גם בתשעה באב; לכאורה ,עפ"י דברי
האבודרהם ,התע ית החמורה ביותר היא י' בטבת שאם חלה
בשבת מתע ים בו בשבת;

אומר המדרש }ילקוט שמעו י ,אמור ,רמז תר "ג{ – אמר רבי
אליעזר בר מרוס למה א ו עושין סוכה אחר יום הכפורים ?
]לומר לך שכן[ אתה מוצא בראש הש ה ,יושב הקדוש ברוך
הוא בדין על באי העולם ,וביום הכפורים הוא חותם את הדין
שמא יצא די ן של ישראל לגלות ,ועל ידי כן עושין סוכה וגולין
מבתיהן לסוכה והקדוש ברוך הוא מעלה עליהן כאלו גלו
לבבל.

כותב האבודרהם – וחילוק יש בי יהם ]בין ארבעת הצומות[
שארבעת הצומות הם דחין לפעמים כשחלו בשבת חוץ מעשרה
בטבת ,שאי ו חל לעולם בשבת .אבל הוא חל לפעמים ביום
שישי ומתע ין בו ביום ואפילו היה חל בשבת לא היו יכולים
לדחותו ליום אחר ,מפ י ש אמר בו }יחזקאל כד ,ב{ בֶּ ן ָא ָדם
כְּ ָתב לְ ֶאת שֵׁ ם הַ יּוֹם ֶאת עֶ צֶ ם הַ יּוֹם ַהזֶּה ָס ַמ מֶ ֶל בָּ בֶ ל ֶאל
רוּשׁלַ ִם בְּ עֶ צֶ ם ַהיּוֹם ַהזֶּה – כמו ביום הכיפורים.
יְ ָ

בא הערוך ל ר ]מכות י [.ושואל ,כמה כבר א שים תחייבו
חובת גלות; אם מדובר בגלות כללית על אי שמירת שמיטה או
עבירות כלליות – מובן .אבל כאן מדובר בב אדם פרטי
ש תחייב גלות ועל כך הוא צריך להיכ ס לסוכה ,והרי האדם
תחייב גלות על רצח בשגגה – וכי כמה א שים יש ,שרצחו פש
בשגגה?!

שאלת השאלה – אם צום י' בטבת כ"כ חמור ,למה לא והגים
בו את כל חמשת העי ויים שיש ם ביום הכיפורים??? למה
לשים את חמשת העי ויים בתשעה באב?

בא בעל הטורים בפרשת אחרי מות ואומר דבר פלא מופלא;

 15מאמרי תשעה באב.
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יהן – והמפרשים
מ ֶה עִ יר ֶא ְת ֶהן וְ ֶאת ִמגְ ְרשֵׁ ֶ
וּשׁ ֹ
לַ לְוִ יִּ ם ַא ְרבָּ עִ ים ְ
מ סים להבין מהו המקור של המספר;

ביום הכיפורים ,מזה הכהן הגדול  48הזאות –  16על הפרוכת,
 16על הכפורת וְ –  16על מזבח הזהב ומזבח החיצון – ולמה
דוקא  16הזאות על כל א'?

לכאורה ,הסיבה למספר  48היתה צריכה להופיע בדברי
המפרשים – חזקו י ,רא"ש על התורה ,דעת זק ים ,מלבי"ם,
רש"ר הירש וכו' – אבל שום דבר ,אף א' לא אומר כלום! – רק
א' יחיד ומיוחד – רבי ו יואל;

כותב בעל הטורים ]טז ,יד[ – ט''ז הזאות על הכפורת כ גד ט''ז
בריתות ש כרתו בסי י .ט''ז על הפרוכת כ גד ט''ז שבאוהל
מועד .ט''ז על מזבח הזהב עם שיורי הדם שעל המזבח החיצון
כ גד ט''ז שבערבות מואב והיי ו דכתיב דם הברית.

כותב רבי ו יואל }ספר הרמזים על התורה ,פרשת מסעי{ –
ארבעים ושמ ה עיר ,כ גד מ"ח מעלות שיש לתורה ,והתורה
קולטת את האדם לשמים כמו אבן השואבת שקולטת את
הברזל.

כותב הבן יהוידע ]סוטה לז ,ב[ – מצא מ"ח בריתות על כל
מצוה ומצוה .אלו הם ג"פ י"ו ,ובזה יובן בס"ד ואתם תהיו לי
ממלכת כה ים וגוי קדוש שקראם 'גוי' כלומר ג' י"ו שע"י
קבלת ג"פ י"ו בריתות תהיו גוי קדוש .ובזה מובן הטעם
שהתורה ק ית במ"ח מעלות כ גד מ"ח בריתות ,ולכן
הצדיקים קראים א שי חיל והאשה אשת חיל ,וכמ"ש אשת
חיל מי ימצא ,וישראל עושה חיל מפ י שכל מצוה שעושים
כרתו עליה מ"ח בריתות כמ ין 'חיל' ,ולכן אמר "ושמתי כדכד
שמשותיך" – כדכ"ד גי' חי"ל.

דבריו מבוססים על דברי המש ה באבות;
יוֹתר ִמן
תוֹרה ֵ
ָ
אומרת המש ה באבות }פ"ו מ"ו{ – גְּ דוֹלָה
וּמן הַ ַמּלְכוּת ,שֶׁ הַ מַּ ְלכוּת ְִק ֵית בִּ ְשׁ ִשׁים מַ עֲלוֹת,
הַ כְּ הֻ נָּה ִ
מ ָה
וּשׁ ֹ
תּוֹרה ְִק ֵית ְבּ ַא ְרבָּ עִ ים ְ
וְ הַ כְּ הֻ נָּה ְבּעֶ ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבַּ ע ,וְ ַה ָ
ְדבָ ִרים.

מה בדיוק החשבון של  ?16במסכת סוטה ]שם[ וכל למצוא
את החשבון:

מקום וסף שמופיע  48רק ללא המספר ,הוא בקרשי המשכן;
במשכן היו עשרים קרש בצפון ,עשרים קרש בדרום ושמו ה
במערב – ודוקא שם בא בעל הטורים ואומר מה פירוש ;48

אומרת הגמרא }מסכת סוטה לז ,א-ב{ – ת ו רב ן :ברוך בכלל
ברוך בפרט ארור בכלל ארור בפרט ללמוד וללמד לשמור
ולעשות הרי ארבע ארבע וארבע הרי שמו ה שמו ה ושמו ה
הרי שש עשרה וכן בסי י וכן בערבות מואב ש א' }דברים כח-
סט{ אלה דברי הברית אשר צוה ה' את משה וגו' וכתיב
}דברים כט-ח{ ושמרתם את דברי הברית הזאת וגו' מצא
מ''ח בריתות על כל מצוה ומצוה ...

אומר בעל הטורים ]ד"ה למשכן עצי שטים עומדים'[ – מ''ח
קרשים כ גד מ''ח ביאים ומ''ח משמרות כהו ה ולויה.
כותב הת א דבי אליהו רבא }פרק ט"ז אות ג{ – פעם אחת
הייתי יושב בבית המדרש הגדול שבירושלים ובא תלמיד חכם
אחד ושאל אותי דבר כמו בן ששואל את אביו  ...ואמר לי :רבי
אמור לי ,כמה ביאים היו מת באין להם לישראל? אמרתי לו:
ב י ,ארבעים ושמו ה ביאים היו מת באין לישראל .ואמר לי:
רבי ,ומה שת ה מ"ח מארבעים וחמשה או מחמשים? אמרתי
לו :ב י ,כ גד מ"ח ערי מקלט ש ת ו ללוים ואמרו חכמים
שלא פחתו ה ביאים כלום ממה שכתוב בתורה ולא הוסיפו
כלום על מה שכתוב בתורה ,אלא כלם כוחים למבין וישרים
למוצאי דעת ...

א"כ בא הכהן גדול ומס גר על עם ישראל באמצעות ט"ז
הזאות ,ולכן מ"ח הזאות בדוקא כ גד מ"ח בריתות שכרת
הקב"ה עם ישראל.
כותב הספר תורת העולה }לרמ"א חלק ב' ,פ"כו{  -כבר ודע
הזאות יום כפורים שהוא אחת למעלה ושבעה למטה ,כמו
שיתבאר בהלכות יום כפורים }ח"ג פ "ח{ אם ירצה השם
יתעלה והטעם שהיו רומזים על ע ין יצר הרע המחטיא האדם
והוא קרא בשבעה שמות ולכן היה זורק שבעה הזאות למטה
ואחד מלמעלה שהוא גד יצר טוב והיה מו ה עם כל הזאות
שלמטה שלמעלה כמו שאמרו }יומא "ב ע"ב{ וכך היה מו ה
כו' ,להורות כי מן הראוי לשתף יצר הרע עם יצר הטוב ואז
ש יהם כאחד טובים ,והיה זורק כמו ש אמר }יחזקאל ל"ו כ"ה{
וזרקתי עליכם מים טהורים כמו שיתבאר כל זה אם ירצה
השם יתעלה בסדר יום כפורים }ח"ג פ "ט{ ,ולכן היה זורק אלו
הזאות על בין הבדים והפרוכת  ...ולזה היה זורק בדמים אלו
על הפרוכת ,שבעה למטה ואחת למעלה ,להורות כי אף שהוא
שבעה למטה היה אחת למעלה ,וגובר על הע ין של מטה אם
רצה16.

אם רצה להוסיף על הדברים ,את הקרשים הביא יעקב
אבי ו ,כמו שפירש רש"י;
ית ֶאת הַ ְקּ ָר ִשׁים
אומרת התורה בפרשת תרומה} :כו ,טו{ :וְ עָ ִשׂ ָ
לַמּ ְשׁכָּן עֲצֵ י ִשׁ ִטּים ע ְֹמ ִדים – ולמה אמר ַה ְקּ ָר ִשׁים?
ִ
אומר רש"י – ועשית את הקרשים .היה לו לומר ועשית
קרשים ,כמה ש אמר בכל דבר ודבר ,ומהו הקרשים ,מאותן
העומדין ומיחדין לכך .יעקב אבי ו צפה ברוח הקדש ו טע
ארזים במצרים ,וכשמת צוה לב יו להעלותם עמהם כשיצאו
ממצרים ,אמר להם ,שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם
לעשות משכן במדבר מעצי שטים ,ראו שיהיו מזמ ים בידכם.

המספר  48מופיע פעם א' ויחידה בכל התורה כולה –
בפרשת מסעי ,ש אמר }במדבר לה ,ז{ כָּ ל הֶ עָ ִרים אֲ שֶׁ ר ִתּ ְתּ וּ

שאלת השאלה – ומה הסמל של יעקב אבי ו?
אומרים המפרשים ,יעקב אבי ו הוא עמוד התורה;
אומרת המש ה }אבות פ"א מ"ב{ – עַ ל ְשׁלשָׁ ה ְדבָ ִרים הָ עוֹלָם
ֲבוֹדה וְ עַ ל גְּ ִמילוּת חֲ ָס ִדים.
תּוֹרה וְ עַ ל הָ ע ָ
עוֹמד ,עַ ל הַ ָ
ֵ

 16יש ם שבעה סוגי יצר הרע .אבל הם לא מגיעים בבת אחת כולם,
אלא בכל פעם מגיע יצר הרע אחד – ואם רק אחד בא ,לעולם יהיה
אחד ]שהוא יצר הטוב[ מול אחד ]יצר הרע[ .לכן ה וסח שאומר הכהן
גדול ביום הכיפורים הוא" :אחת ]היצר הטוב[ ואחת ]היצר הרע ש קרא
'רע'[ אחת ]היצר הטוב[ ושתים ]היצר הרע ש קרא 'ערל'[ אחת ]היצר
הטוב[ ושלש ]היצר הרע ש קרא 'טמא'[ אחת וארבע אחת וחמש אחת
ושש אחת ושבע"

כותב המהר"ל }דרך חיים על אבות שם{ – ותדע כי אלו שלשה
דברים שהם התורה והעבודה וגמילת חסדים ,כמו שהיו אלו ג'
דברים ג' עמודי עולם ,ת ו לג' אבות שהם אברהם יצחק
ויעקב שהם ג"כ יסודות ואבות העולם ,ולכך ראוי שיהיה להם
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אלו ג' דברים שהם יסודות ועמודים לעולם .וזה כי תמצא
גמילת חסדים שהיה מדת אברהם ,כמו שמבואר בכתוב שהיה
זריז בכל גמילת חסדים ,דהיי ו קבלת אורחים ,וכן ממה
שהכתוב אומר "ויטע אשל בבאר שבע" ודרשו ז"ל :פו דק או
פרדס  ...וכתיב תתן אמת ליעקב חסד לאברהם .יצחק זכה
במדת העבודה שהרי הקריב עצמו על גבי מזבח ,ובמדרש אותו
היום שהעלה אברהם את יצחק ב ו על גבי המזבח תקן הקב"ה
ש י כבשים אחד בשחרית ואחד בין הערבים ש אמר }שמות כט,
לט{ את הכבש האחד וגו' וכל כך למה בשעה שישראל מקריבין
תמידים על המזבח וקוראין את המקרא הזה צפו ה לפ י ה'
זוכר עקידת יצחק בן אברהם מעיד א י עלי שמים וארץ בין גוי
ובין ישראל ובין אשה עבד ושפחה קורא את המקרא הזה
צפו ה לפ י ה' זוכר עקידת יצחק ע"כ .הרי כי בשביל העקידה
היה העבודה אל הש"י ,מפ י כי יצחק הקריב עצמו אל הש"י,
ולפיכך עיקר העבודה היה ליצחק שהקריב עצמו  ...יעקב היה
לו מדת התורה כמו שאמר "ויעקב איש תם יושב אוהלים,
וכמו שרמזו חז"ל במדרש" :עם לבן גרתי ואחר עד עתה אף על
פי כן תרי"ג מצות שמרתי ,הרי לך כי יעקב היה לו מדת
התורה.

פירוש הדבר ,יש ל ו  6מילים בפסוק 'שמע ישראל' +
ובפרשה הראשו ה של 'ואהבת' יש ם עוד  42מילים וספות –
סכ"ה !48
הפעם הראשו ה שהש"ס הבבלי מדבר על המס'  ,48זה
במסכת עירובין; שם עוסקת הגמרא בגדלותו של ר' מאיר,
ושם אומרת הגמרא שלאחד מגדולי תלמידיו של ר' מאיר
קראו סומכוס; לפ י ש יכ ס לדברי הגמרא ,אתן לכם מרגלית
פלאה;
בערב ר"ה שאל אותי יהודי אם א י אוכל רוביא; למעשה,
הוא רצה לדעת מה ה וסח שא י אומר כאשר א י אוכל רוביא,
אמרתי לו" :כפי שמובא בהלכה – 'שירבו זכויותי ו וכו'"
"ומה אתה עושה כשאתה אוכל רימון?!" ,שאל אותי.
אמרתי לו" :שירבו זכויותי ו 18כרימון"...
"כמה זכויות אתה צריך?!" ,שאל.
"למה שלא תפרגן?!" ,שאלתי 

בא האור החיים הקדוש בפרשת תרומה ,ומ סה להבין את
משמעות המספר ;48

אמר לי" :חלילה! אבל למה צריך לאכול את ש יהם?!"
כדי להסביר את הדברים ,הוא הביא דברים פלאים שמביא
הפרדס יוסף במאמרי ראש הש ה שלו;

כותב האור החיים הקדוש – רמז המשכן קרשים אין קרשים
אלא קשרים שבאמצעותו יתקשרו ויתיחדו כל בחי ות
הקדושה עליו ים ותחתו ים וכולן רמוזים בו עשר אמות אורך
הקרש אין לך בחי ה מבחי ת הקדושה שאין בה כללות עשרה,
ואומרו ואמה וחצי כאן רמז יחוד מצה שלימה ומצה פרוסה,
והוא סוד ה"א ודל"ת .או ירצה סוד היסוד חי העולמים הוא
רמז האמה ועטרת היסוד הוא בחי ת חצי האמה ,מצאת
אומר כי כל קרש יש בו רמז עשרה שיש ם בכל ספירה ויש בהם
רמז צדיק וצדק מיוחדים ברוחב ,מ ין הקרשים מ"ח ,והוא
סוד )ישעי' "ד( ושמתי כ"ד כ"ד שמשותיך ...

אומרת הגמרא }מסכת ב"ב י ,א{ – שאל טור וסרופוס הרשע
את רבי עקיבא :אם אלהיכם אוהב ע יים הוא ,מפ י מה אי ו
מפר סם? א''ל רבי עקיבא :הוא ותן ל ו לפר סם כדי ש יצול א ו
בהן מדי ה של גיה ם בקיום מצות הצדקה .א''ל טור וסרופוס:
אדרבה! מה שאתם ות ים צדקה לע יים זו בעצם מה שמחייבתן
לעו ש של גיה ם! אמשול לך משל למה הדבר דומה? למלך
בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורין וצוה עליו שלא
להאכילו ושלא להשקותו .והלך אדם אחד והאכילו והשקהו
ב יגוד לצווי המלך .כששמע המלך מה שעשה אדם זה לא כועס
הוא עליו ? ואתם ,ב י ישראל ,הרי קרוין עבדים לה' ,ש אמר
}ויקרא כה -ה{ כי לי ב י ישראל עבדים! אמר לו רבי עקיבא:
אמשול לך משל אחר למה הדבר דומה .למלך בשר ודם שכעס
על ב ו וחבשו בבית האסורין וצוה עליו שלא להאכילו ושלא
להשקותו .והלך אדם אחד והאכילו והשקהו ובכך הצילו ממוות.
כששמע המלך מה שעשה אדם זה ,לא דורון משגר לו? וא ן
קרוין ב ים והרי א ו ,ב י ישראל ,קרויים ב ים של ה' ,דכתיב
}דברים יד-א{ ב ים אתם לה' אלהיכם .הרי אף כשישראל
חבושים בבית המאסר של הגלות ,עדיין חשבים הם כב ים לה' .אמר
לו טור וסרופוס :אתם קרוים בפס' אחד 'ב ים' של ה' ,ובפסוק
אחר אתם קרוין 'עבדים' של ה' .וההבדל הוא כך :בזמן שאתם
עושין רצו ו של מקום ומקיימים מצוותיו אתם קרוין ב ים ,ואז
באמת ראוי לכם לפר ס ע יים שבי יכם .ובזמן שאין אתם עושין
רצו ו של מקום ,אתם קרוין עבדים .ועכשיו בזמן הזה ,אין
אתם עושין רצו ו של מקום שהרי הגלה אתכם בין האומות ! על

א י לא מבין בסודות ,לכן יגשתי ליהודי גדול שכן מבין
ושאלתי אותו מה בדיוק הסוד שיש ו בפסוק ה "ל ,והוא הפ ה
אותי לתיקו י הזוהר 17ששם כתוב ש'כדכד שמשותיך' זה ב'
פעמים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'; ְב – 'ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד' יש ם כ"ד אותיות .אומרים אותו
פעמיים ביום – בבוקר ובערב ,ולכן זה "כ"ד – כ"ד שמשותיך"
בא האוהב ישראל מאפטא בפרשת מסעי ,ואומר דבר פלא –
ואת הערים אשר תת ו ללוים את שש ערי המקלט ועליהם
תת ו ארבעים ושתים עיר גו' .בהעיר לב להבין ולדעת יש לרמז
בזה כי מצוה זו והגת בכל זמן כי התורה צחית וע"כ אפילו
בזה הזמן יש לה שייכות והוא תיקון למכה פש בשגגה .ר"ל מי
ששגג בחטאים ועו ות ומשחית פשו הוא יעש ה .ר"ל שיעשה
תיקון זה .בקבלת עול מלכות שמים באהבה שלימה ובמסירות
פש גדול באמת בכל לבבו להש"י בהששה תיבות שמע ישראל
כו' .והמה בחי' שש ערי מקלט  .ועליהם תת ו מ"ב עיר – הוא
בחי' פ' א' של ק"ש שהוא 'ואהבת' ,שיש בה מ"ב תיבות .והיי ו
קבלת אהבתו ית' ותורתו בכל לב ו פש ,וע"י המסירות פש
באמת בכל לבבו לקבל עליו עול מלכות שמים .וע"י קבלתו
באמת אהבת הש"י בכל לבבו בזה תכפר לו על שהכה את פשו
בשגגה...

כן ,אין לכם לתת צדקה לע יים...

אם כן ,יוצא שיש ה מחלוקת בין טור וסרופוס הרשע לבין רבי
עקיבא – האם היום שאין בית מקדש ,א ח ו קראים 'ב ים' או
'עבדים' ?

 18ברוך שאמר :ב י עדות ספרד אומרים 'מצוותי ו'.

 17תיקון מ"ז.
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והשכבתי אותו לישון בחזרה ,וכן ליצחק וכן ליעקב כבר היה
מאוחר .שאלו רבי :ולוקמי הו בהדי הדדי יעירו אותם ביחד,
ויתפללו באותו זמן ,וכך לא יצטרך אליהו להתעכב עם כל אחד ואחד
מהם; השיב לו אליהו :סברי סבורים בשמים שיש לחוש שתקפי
ברחמי שהאבות יתחזקו בתפילתם בבקשת רחמים על כלל ישראל,
ומייתי ליה למשיח בלא זמ יה ויביאו את המשיח לפ י זמ ו ,לכן
אין ות ים לי רשות להעיר אותם ביחד.

לכאורה ,לפי שיטתו של טור וסרופוס הרשע ,א ח ו קראים
'עבדים' ולכן עפ"י דבריו – אסור לתת צדקה.
באה הגמרא במסכת קידושין ,ומביאה מחלוקת בין רבי מאיר
לרבי יהודה:
אומרת הגמרא }מסכת קידושין לו ,א{ – ש י ו בברייתא :אמר
"ב ים אתם לה' אלהיכם" ,ללמד שבזמן שאתם והגים מ הג
ב ים ,אתם קרוים "ב ים" לה' אלהיכם ,אבל בזמן שאין שאין
אתם והגים מ הג ב ים ,אין אתם קרוים ב ים .אלו דברי ר'
יהודה .רבי מאיר חולק ואומר :בין כך ובין כך אתם קרוים
"ב ים" ,ש אמר }ירמיה ד-כב{ ב ים סכלים המה; הרי ל ו,

שאלתי את המגיד שיעור" ,רב'ה א י לא מבין .מה פתאום
אליהו ה ביא צריך להסביר לרבי יהודה ה שיא איפה הוא היה
– אם הוא לא הגיע ,ממילא היתה לו סיבה?!"
אמר לי המגיד שיעור בשליפה" ,אתה יודע מה כתוב כאן
בגמרא? אם אתה תהיה פעם 'מגיד שיעור'/רב/מלמד וכו' – כל
תלמיד שלא יגיע ,אתה תשאל אותו איפה הוא היה – ולמה?
כדי שידע התלמיד שהוא חשוב בעי יך – 'הרב'ה סופר אותי' –
כך יהיה לו חשק להגיע לשיעורים הבאים!"

שאף על פי שישראל מת הגים בדרך שטות כסכלים ,חשבים הם

עדיין כב ים .ואומר ראיה וספת לכך} :דברים לב-כ{ ב ים לא
אמון בם אעפ"י שאי ם עומדים ב אמ ותם ,ב ים הם; ואומר
}ישעיה א-ד{ זרע מרעים ב ים משחיתים אעפ"י שמשחיתים,
ב ים הם; ואומר }הושע ב-א{ והיה במקום אשר יאמר להם:
לא עמי אתם ,יאמר להם ]לאחר שיחזרו בתשובה[ :ב י אל חי
]אתם[ .שואלת הגמרא :מאי "ואומר" שאמר רבי מאיר ? כלומר,

אומרת הגמרא }מסכת חגיגה טו ,ב{ – אשכחיה ]פגש[ רבה בר
שילא לאליהו ה ביא ,פעם אחת ,ואמר ליה :מאי קא עביד )מה
עושה( הקב''ה ? א''ל אליהו :קאמר שמעתא מפומַ ְייהו דכולהו
רב ן הוא חוזר על מאמרי ההלכה ש אמרו מפיהם של כל שאר
החכמים ,ומפומיה דרבי מאיר לא קאמר אולם את המאמרים
שיצאו מפיו של רבי מאיר אי ו מזכיר .א''ל רבה בר שילא לאליהו:
אמאי למה ? השיב אליהו :משום דקא גמר שמעתא מפומיה
דאחר 19מפ י שלמד רבי מאיר תורה מפיו של 'אחר' ,ולכן אין תורתו
ראויה להיאמר בשמים .א''ל רבה בר שילא :אמאי למה חשב
הדבר כפגם בתורתו של רבי מאיר? הרי רבי מאיר הג בתורתו של
אחר כמי שרימון מצא את תוכו של הרימון אכל ,ואילו את
קליפתו זרק .כלומר ,לא למד מ'אחר' אלא מה שראוי ללמוד ממ ו,
ולא את דעותיו המקולקלות .א''ל אליהו ה ביא :קיבל הקב"ה את
טע תך ,שיש להביא אף את דברי ר' מאיר ,והשתא קאמר ועכשיו
הוא אומר כך :מאיר ב י אומר :בזמן שאדם מצטער מחמת
הפורע ות הבאה עליו בעוו ו ,שכי ה מה לשון אומרת באיזה לשון
קובלת עליו השכי ה ומביעה את צערה? היא אומרת ,כביכול :קל י

אחרי שהוכיח רבי מאיר מהפס' בירמיה שב י יראל קראים 'ב ים'
לה' אפילו בזמן שהם חוטאים ,מדוע הביא פסוקים וספים ? מתרצת
הגמרא :וכי תימא שאם תאמר ,אחרי שיהיה בידך רק את הפס'
בירמיה :סכלי הוא דמקרי ב י כשהם חוטאים מתוך סכלות
ושטות ,דוקא אז קראים הם 'ב ים' ,כי לית בהו הימ ותייהו לא
מיקרו ב י אבל כשהם אי ם אמ ים ,כלומר שחוטאים מתוך
רשעות ,אי ם קראים 'ב ים' ,ת''ש ראיה מפס' אחר ואומר :ב ים
לא אמון בם ,כלומר שאי ם אמ ים ,ואעפ"י כן קראים 'ב ים' .וכי
תימא ואם תאמר :כי לית בהו הימ ותא הוא דמיקרו ב ים
כשאין בהם אמ ות ,רק אז קראים הם 'ב ים' ,כי פלחו לעבודת
כוכבים לא מיקרו ב ים אבל כשעובדים הם ע"ז ,כבר אי ם
קראים 'ב ים' .ת''ש ראיה מפס' אחר ואומר :זרע מרעים ב ים
משחיתים ,ואין השחתה אלא ע"ז ,וכמו ש אמר }דברים ד ,טז{ פן
תשחתון ועשיתם לכם פסל "...ואעפ"י כן קראם ה ביא 'ב ים' .וכי
תימא ושמא תאמר :ב ים משחיתים הוא דמיקרו 'ב ים
משחיתים' דוקא קראים הם ,אבל ב י מעלייא לא מיקרו 'ב ים
טובים' כבר לעולם לא ייקראו ,ת''ש ואומר :והיה במקום אשר
יאמר להם' :לא עמי אתם' ]כאשר היו חוטאים[ ,יאמר להם:
ב י אל חי אחרי שיחזרו בתשובה ,יחזרו להיקרא 'ב י אל חי'.

 19שעליו אומרת גמרא }שם טו ,א{  -אחר אלישע בן אבויה קיצץ
ב טיעות קלקל ועיוות ודיבר כלפי מעלה ועליו הכתוב אומר }קהלת ה-
ה{ אל תתן את פיך לחטיא את בשרך שע"י דיבורו כשל ו טרד .מבארת
הגמרא :מאי היא מה היתה טעותו של אחר ? חזא ראה את המלאך
ה קרא מיטטרון דאתיהבא ליה רשותא למיתב למיכתב זכוותא
דישראל את 'מ"ט' שר הפ ים שכותב זכויותיהם של ישראל .אמר ,גמירא
קיבלתי מרבותי דלמעלה אצל המלאכים לא הוי אין לא ישיבה ולא
תחרות ולא עורף אין למלאכים עורף ,אלא יש להם פ ים מכל ארבעת
הצדדים ולא עיפוי אין אצלם עייפות .ואם כן ,כיצד ישב השר מ"ט בשמים
? שמא חס ושלום ב' רשויות הן ?! כששמעו בשמים את דברי אחר,
אפקוהו הוציאוהו למיטטרון ומחיוהו שיתין פולסי ד ורא והלקוהו

היה א' מגדולי המקובלים בטבריה ,קראו לו ר' שאלתיאל
י יו זצ"ל שכתב ,כל פרוטה שאדם ותן לצדקה יאמר "לע"
רבי מאיר בעל ה ס" – שמא הצדקה תגיע לאדם שע"פ שיטת
ר' עקיבא קרוי 'עבד' ואז יהיה אסור לתת לו צדקה.
הגמרא במסכת חגיגה מספרת ,שרבה בר שילא פגש פעם א'
את אליהו ה ביא ושאל אותו מאיפה הוא מגיע ,ואליהו השיב
לו "מהשמים";

שישים מלקות במקלות של אש ,להודיע לאחר שאין למ"ט יכולת יותר
משאר המלאכים .ואמרו ליה לשר מ"ט מ''ט כי חזיתיה לא קמת
מקמיה מדוע כשראית את אחר לא קמת ממקומך ,וכך לא היה מגיע
לטעות .ולאחר מעשה זה איתיהיבא ליה רשותא למימחק זכוותא
דאחר ית ה למ"ט הרשות למחוק את זכויותיו של אחר .יצתה בת קול
ואמרה אף ש אמר}ירמיה ג-יד{ שובו ב ים שובבים הרי זה חוץ מאחר,
שהוא אי ו יכל לשוב בתשובה ,מאחר שידע את כבוד ה' ומרד בו .וכששמע
זאת אחר ,אמר על עצמו הואיל ואיטריד ההוא גברא מההוא עלמא
הואיל ו טרדתי מהעולם הבא ,שהרי מחקו זכויותי ואי י יכול עוד לחזור
ליפוק ליתה י בהאי עלמא אצא ואה ה בעולם הזה .פק יצא אחר
לתרבות רעה .פק יצא ואשכח מצא זו ה ,ותבעה לז ות עמה אמרה
ליה וכי לאו אלישע בן אבויה את ואיך יתכן שאדם גדול כמוך יעשה
מעשה כזה ?! עקר אחר פוגלא ממישרא צ ון מערוגתו בשבת ויהב ו תן
לה .אמרה אם כך ,ודאי שאין זה אלישע בן אבויה ,אלא אדם אחר הוא.

לכאורה ,איך היה לו האומץ לשאול אותו דבר כזה .אם א ח ו
היי ו פוגשים את אליהו ה ביא ,היי ו מתעלפים על המקום! 
זכור י פעם א' ,שהייתי בישיבה קט ה למד ו סוגיה במסכת
בבא מציעא;
מספרת הגמרא }מסכת ב"מ פה ,ב{ – אליהו הוה שכיח היה רגיל
לבוא במתיבתא דרבי בשיבתו של רבי .יומא חד ,ריש ירחא הוה
היה ראש חודש ,גה ליה ולא אתא אליהו איחר ולא בא .כשבא
לבסוף ,א''ל רבי :מאי טעמא גה ליה למר מדוע איחר הרב היום
? אמר ליה אליהו :אדאוקימ א לאברהם עד שהערתי את אברהם,
ומשי א ידיה ומצלי ורחצתי את ידיו והתפלל ,ומג י א ליה
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היתה שואלת מיד" :מאיפה הוא – מבריסק?" והייתי אומר
לה" :לא ממש ...מתחיל ברי"ש :רמת עמידר" – ישר היא
היתה אומרת לי" :קח אותו ותשים אותו אצלך בבית! א י
לוקחת או בריסק או פו יבז'" " - הוא יהיה בפו יבז'!" –
"כשהוא יהיה אז תתקשר!" 

מראשי ,קל י מזרועי ,כבד עלי ראשי ,כבדה עלי זרועי ,על שיצרתי
אדם זה ש ע ש על עוו ו .אם כך הקב''ה מצטער על דמן של
רשעים ש שפך ,ואף על פי שכדין שפך ,כעו ש על העבירות שעשו,
ק''ו שהקב"ה מצטער על דמן של צדיקים ש שפך שלא כדין.

אומר הפרדס יוסף ,יוצא א"כ ,שהקב"ה החל לצטט מימרות
בשם רבי מאיר ]לפסוק כמותו[ ברגע שהביא רבה בר שילא את
המשל של הרימון .ועפ"י דברי הגמרא שהבא ו במסכת
קידושין ,רבי מאיר אומר שבין כך ובין כך א ו קראים 'ב ים'
למקום .לכן אם א ח ו רוצים להיקרא 'ב ים למקום' ,זה צריך
לעבור דרך ה'רימון'.

ממשיכה הגמרא ואומרת – קביל עליה ריש לקיש קיבל על עצמו
לשוב מדרכו הרעה וללמוד תורה .בעי למיהדר לאתויי מא יה רצה
לחזור לשפת הירדן ליטול את בגדיו ,ולא מצי הדר ולא היה יכל
לחזור ,שתש כוחו  -רק היה חרדי ,הלך לו כל הכושר הגופ י 
אקרייה ואת ייה לימדו ר' יוח ן מקרא ומש ה ושוייה גברא רבא
ועשאו לאדם גדול .יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא יום אחד,
חלקו בבית המדרש בע ין כלים אלו :הסייף והסכין והפגיון
והרומח ומגל יד ומגל קציר ,מאימתי הם חשובים כלים ומקבלין
טומאה? משעת גמר מלאכתן .ומאימתי הוא גמר מלאכתן? רבי
יוח ן אמר :משיצרפם )יחממם כדי לחזקם( בכבשן .ריש לקיש
אמר :משיצחצחן במים .א''ל ר' יוח ן לריש לקישִ :ל ְסטָ ָאה
בלסטיותיה ידע לפי שהיית לסטים ,אתה בקי בכלי אומ ות של
ליסטים ויודע מתי הם ראויים למלאכתם .אמר ליה ריש לקיש:
ומאי אה ת לי ומה הועלת לי? התם רבי קרו לי שם ,בין הלסטים
קראו לי 'רבי' שהייתי מ היגם ,ואף הָ כָ א רבי קרו לי כאן קוראים
לי 'רבי' .אמר ליה ר' יוח ן :אה אי לך הועלתי לך דאקרבי ך
)שהקרבתיך( תחת כ פי השכי ה! חלש דעתיה )חלשה דעתו(
דרבי יוח ן מתשובתו של ריש לקיש .חלש ריש לקיש ריש לקיש
אתאי אחָ ֵתיה באה אחותו של
חלה ]מפ י שגרם צער לרבי יוח ן[ַ .
רבי יוח ן ,שהיתה אשתו של ריש לקיש ,לפ י רבי יוח ןָ ,קא בָ כְ ָיא
היא בכתה והתח ה לפ יו שיתפלל על ריש לקיש בעלה .אמרה ליה:
עשה בשביל בָ ַ י ]להציל את אביהם ממיתה[! אמר לה השיב לה ר'
יוח ן בפסוק זה} :ירמיה מט-יא{ עזבה יתומיך א י אחיה
]אותם[ .אמרה לו :עשה בשביל אלמ ותי ]שלא אתאלמן[ .אמר
לה} :ירמיה מט-יא{ ואלמ ותיך עָ לַ י תבטחו .ח פשיה דר'
שמעון בן לקיש ריש לקיש פטר והוה קא מצטער ר' יוח ן
בתריה טובא והיה ר' יוח ן מצטער אחריו הרבה ,שהיה מתחרט על
שגרם למותו ,שלא היה מוצא תלמיד ותיק ומסור כמותו .אמרו
דעתיה מי ילך ליישב את
רב ן )החכמים( :מאן לֵ יזיל לְ ַי ְתבֵ יה לְ ֵ
דעתו? ֵ יזיל שילך רבי אלעזר בן פדתִ ,ד ְמחָ ְדדין ְשמַ עְ ָת ֵתיה
ששמועותיו )כוחו בלימוד( מחודדות ,ואפשר שהוא יוכל למלא את
מקומו של ריש לקיש .אזל ָיתיב קמיה הלך רבי אלעזר בן פדת וישב
לפ י רבי יוח ן .כל מילתא דהוה אמר רבי יוח ן כל דבר שהיה רבי
יוח ן אומר ,אמר ליה רבי אלעזר בן פדת ,כדי להביא ראיה לדבריו:
ת יא דמסייעא לך ש י ו ברייתא המסייעת לך .לבסוף אמר לו ר'
יוח ן :את כְ בַ ר לקישא אתה אומר להיות כבן לקיש? הרי בר
לקישא כי הוה אמי א מילתא כל פעם שהייתי אומר דבר מה,
הוה מקשי לי עשרין וארבע קושייתא היה מקשה לי עשרים
וארבע קושיות ,ומפריק א ליה עשרין וארבעה פרוקי והייתי
מתרץ לו עשרים וארבעה תירוצים ,וממילא ַרוְ וחָ א ְשמַ עְ ָתא ומתוך
המשא ומתן שבי ו היתה הסוגיא מתבהרת .ואת אמרת ואילו אתה
אומר תמיד' :ת יא דמסייע לך ש י ו ברייתא המסייעת לך' .מה
מועיל לי הדבר? אטו לא ידע א דשפיר קאמי א האם אי י יודע
כבר שמה שא י אומר הוא דבר טוב ו כון?! הוה קא אזיל וקרע
וקא בכי והיה בוכה ואמר:
מא יה היה ר' יוח ן הולך וקורע בגדיו ָ
היכא את )איפה אתה( בר לקישא היכא את בר לקישא ,והוה
קא צוח והיה צועק עד ְדשַ ף דעתיה ]מי יה[ עד שיצא מדעתו

אמר לי אותו יהודי" ,לכן בר"ה אוכלים רוביא – כדי שירבו
זכויותי ו .אבל רימון אוכלים ,כדי לזכות בזכות של 'ב ים
אתם לה' אלקיכם'!"
לאחר הדברים האלה ,וכל לחזור לגמרא במסכת עירובין:
אומרת הגמרא }מסכת עירובין יג ,ב{ – א''ר אבהו א''ר יוח ן:
תלמיד היה לו לר' מאיר וסומכוס שמו שהיה אומר על כל דבר
ודבר של טומאה ארבעים ושמו ה טעמי טומאה ועל כל דבר
ודבר של טהרה ארבעים ושמו ה טעמי טהרה.
בא המהרש"א ושואל ,למה הוא דרש דוקא ארבעים ושמו ה
טעמי טומאה וטהרה ולא מס' אחר?!
אומרת הגמרא }מסכת דרים לח ,א{ – רב ושמואל דאמרי
תרוייהו ש יהם :חמשים שערי בי ה בראו בעולם וכולם ת ו
למשה חסר אחת ,ש אמר }תהילים ח-ו{ ותחסרהו מעט
מאלקים.
כותב המהרש"א – ומ"ח טעמי טהרה כו' .ראה ד קט מספר
הזה ע"פ מ"ש ב דרים דיש ' שערי בי ה ולא גלו למשה רק
מ"ט מהם ,ש אמר "ותחסרהו מעט מאלהים" וסמכוהו אקרא
וכמטמו ים תחפש ה וז"ש דלאותו תלמיד אחד גלו לו מ"ח
פ ים ולא היה חסר רק פ ים אחד ממה ש גלה למשה.
בא הספר מגדים חדשים ושואל שאלה על דברי המהרש"א;
יש ה גמרא במסכת בבא מציעא דף פ"ד – סוגיה עצומה ומאד
מזעזעת;
מספרת הגמרא }מסכת ב"מ פד ,א{ – ר' יוח ן הוה אזיל ויתיב
אשערי טבילה היה רגיל ללכת ולשבת על יד הכ יסה לבית הטבילה
]למקוה שבו היו שים טובלות להיטהר לבעליהן[ אמר :היה מסביר
למה הוא יושב שם" :כי סלקן כשעולות ב ות ישראל מטבילת
מצוה ,לפגעו בי ביציאתן ותישאר דמותי במחשבתן ,כי היכי
דלהוו להו ב י שפירי כוותי כדי שיהיו להן ב ים יפים כמו י,
גמירי אורייתא כוותי ולומדי תורה כמו י...יומא חד הוה קא
סחי ר' יוח ן בירד א יום אחד ,היה ר' יוח ן שוחה בירדן ,חזייה
ראה אותו ריש לקיש שהיה אז ליסטים ,ושוור לירד א אבתריה
וקפץ לירדן אחריו .אמר ליה ר' יוח ן בראותו את כוחו הגדול:
חילך לאורייתא כמה כחך גדול ! כח כזה ,ראוי לסבול עול התורה!
אמר ליה ריש לקיש לר' יוח ן :שופרך ל שי היופי שלך שייך
ל שים .א''ל ר' יוח ן :אי הדרת בך אם תחזור בך ותקבל עליך עול
מצוות יהיב א לך אחותי אתן לך את אחותי דשפירא מי אי
שיותר יפה ממ י ,לאישה...

בכל פעם שא י קורא את הגמרא הזאת ,א י מתרגש מחדש;
אם הייתי בא לאחותי ואומר לה "יש לי שידוך בשבילך!" ,היא
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ד{ וְ ַא ֶתּם הַ ְדּבֵ ִקים בּה' אֱ הֵ יכֶם ַחיִּים כֻּלְּ כֶם הַ יּוֹם – מקור חיי
החיות היא התורה הקדושה! ולכן הדרך היחידה לחזור לחיים,
היא ע"י התחברות לתורה.

ו שתטה .בעו רב ן רחמי עליה ביקשו חכמים רחמים עליו ,20ו ח
פשיה ו פטר ר' יוח ן.
שאלת השאלה – איך יכול להיות שתמיד היה ריש לקיש
מקשה לר' יוח ן עשרים וארבע קושיות ור' יוח ן היה מתרץ לו
בדיוק עשרים וארבע תירוצים – אף פעם לא יצא לו להקשות
עשרים ושתים או עשרים קושיות?!

לאחר הדברים האלה ,וכל להבין דבר פלא:
מצאתי רעיון פלא בספר שמן ראש; הספר שמן ראש שייך
ליהודי חכם בן זמ י ו בשם הרב א שיל הכהן כץ .הוא מתגורר
בארה"ב .חיבר ספרים פלאים ביותר – גאון הגאו ים ,בעל ידע
עצום שלא יתואר ולא ישוער! הוא והג לפעמים להביא
רעיו ות הלכתיים ולאחר מכן ,הוא מביא דברי פלפול
ולאחריהם דברי תוכחה; במאמרי חודש אלול שלו ,הוא עומד
על שורה א' מדברי האר"י הקדוש .אבל קדים להם הקדמה
קצרה;

אומר המהרש"א – וע ין כ"ד קושיין וכ"ד פירוקים אחדא
מלתא דהשתא בההיא מלתא תחדשו כ"ד קושיין וכ"ד
פירוקים שהן מ"ח פ ים וה"ל עם המלתא גופא 21מ"ט פ ים
שיש לתורה ,כמ"ש וכמ"ט – מו ים תחפש ה וגו'.
שואל המגדים חדשים ,לכאורה ,דברי המהרש"א לא
מוב ים .למה כאן הכליל המהרש"א את הקושיא עצמה
והוסיף אותה למ"ח קושיות ותירוצים ,ואילו אצל סומכוס
הקושיה כלל לא כללה? – וז"ל" :ודבריו צריכים ביאור מה
שחשב להמילתא גופא לחוד ,דהרי זה כלול בהכ"ד קושיי
ופרוקי .ויותר היה לו להמהרש"א לפרש עפ"י מה שפירש כאן,
דע"י כ"ד קושיי ופירוקי גלו לו המ"ח פ ים שבתורה – "...
ולבסוף הוא שאר ב'צריך עיון'.

אדם שהרג בשגגה וגלה לעיר מקלט ,מצא שם עד מות הכהן
הגדול; ומה קורה עם ההורג בשגגה מת לפ י שמת הכהן
הגדול? הוא קבר בעיר מקלט עד פטירת הכהן הגדול ,ולאחר
שהכהן הגדול פטר ,מעבירים אותו ל חלת אבותיו.24
עד כה הב ו מה קורה אם אדם שרצח בשגגה אדם אחר .אבל
מה קורה ,שואל הספר שמן ראש ,עם ב אדם שהרג מעצמו –
כלומר ,הקב"ה תן לו חיים במשך ש ה שלימה על מ ת לקיים
תורה ומצוות ,ובמקום לקיים תורה ומצוות הוא שרף ]רצח[
חצי ש ה על שטויות והבלים – האם הוא צריך לִגלות לעיר
מקלט?!

בא ספר החי וך ,ומבאר מדוע אותם רוצחים בשגגה גולים
דוקא לערי הלויים ולא לדוגמא לערי הזבולו ים;
כותב החי וך }מצוה ת"ח – {22מצות ישראל לתת ערים ללוים
לשבת בהן והן קולטות .שרש מצוה זו ידוע הוא ,כי שבט הלוי
מבחר השבטים ו כון לעבודת בית השם ,ואין לו חלק עם
ישראל ב חלת שדות וכרמים ,אבל ערים היו צריכים להם על
כל פ ים לשבת ,הם וב יהם וטפם וכל חיתם ,ומפ י גדל מעלתם
וכשר פעלם וחין ערכם בחרה ארצם לקלט כל הורג פש
בשגגה ,יותר מארצות שאר השבטים ,אולי תכפר עליו אדמתם
המקדשת בקדשתם... 23

כותב הספר שמן ראש }פרשת שופטים{ – ועל דרך המוסר יש
לומר ,ידועים דברי האר"י הקדוש ,ו'האלקים א' ה ל'ידו
ו'שמתי לך מקום אשר י וס שמה )שמות כא ,יג( ,ר"ת אלו"ל.
והע ין הוא ,דכמו שיש הורג פש בשגגה שחייב גלות ,כן יתכן
אדם שלא גע ב פש חבירו כלל ,והוא כהורג פש ,שהורג את
פש 'עצמו' .כאשר האדם חוטא ,הוא פוגם את שמתו ,שמה
ש תת בי טהורה היא ,שמה קיה וטהורה ,והוא חובל בה
בחטאיו ,וכמאמרם }ברכות יח :{:רשעים בחייהם קרואים
מתים ,שרשע גם כאשר הוא חי והולך על רגליו ,הוא חשב
כמת ,כי איבד שמתו ,וכאשר שמתו פגם הוא חשוב כמת,
והחוטא הוא הורג פש בשגגה.

אדם שהרג – בין בשוגג בין במזיד ,די ו מוות; הגמרא במסכת
מכות מביאה מחלוקת לגבי אדם שהרג בשגגה; האם לגואל
הדם מותר להורגו או אף יותר מזה ,מצוה להורגו? – פירוש
הדבר ,אדם שהרג בשגגה – דמו הותר!

וכמו שיש תיקון להורג פש ללכת לעיר מקלט ,שקולט אותו
מהגואל הדם שרודף אחריו ורוצה להורגו ,פש תחת פש,
וכאשר הרוצח כ ס לערי מקלט ,אי ו רשאי הגואל הדם
להורגו .כמו כן ההורג את פש עצמו בחטאיו ,יש גם כן גואל
הדם ,המה המקטריגים עליו למעלה ,עבור שהמרה כ גד
בוראו ,ורודפים אחריו להע ישו ולהזיקו ,אבל גם הוא יש לו
ערי מקלט שקולטתו מהם .וכידוע שכל דבר יש ו בעולם ש ה
ו פש ,ולכן כמו שיש ערי מקלט בעולם ,שלש ערים תבדיל לך
ל וס שמה כל רוצח ,כן יש גם בזמן ,והמה הימים ה וראים של
חודשי אלול ותשרי ,אשר כל הורג פש יוכל למצוא בהם מקום
להי צל מן הדין – "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב",
והמה הערי מקלט שקולטתו מהגואל הדם המקטרג .וזה
מתחיל בחודש אלול ,שכאשר כ ס בתוכו ומ צל הימים הללו

באה התורה ואומרת לך ,למעשה אתה מת .אבל יש לך דרך
א' ויחידה לחזור לחיים – ואיך? אם תתחבר ל'מקור החיים' –
ַָת ָתּ ָלּ וּ ה'
היא התורה ,כמ"ש אומרים" :כִּ י בְ אוֹר ָפּ ֶי
תּוֹרה וְ חַ יִּיםַ ,אהֲ בָ ה וָ חֶ סֶ ד וגו'" ,ועוד אמר }דברים ד,
אֱ קי וָּ ,
 20ברוך שאמר :שואל ר' חיים שמואלביץ' זצ"ל בספר השיחות שלו,
למה התפללו עליו החכמים שימות – למה לא התפללו עליו שיבריא?!
אלא אמרו החכמים ,אם תפלל עליו שיהיה בריא – הוא יבריא
ויראה שריש לקיש אי ו ,הוא שוב פעם ישתגע! – לכן יתפללו עליו
שיפטר מן העולם.
 21ברוך שאמר :היי ו תוסיף למ"ח קושיות ותירוצים גם את
הקושיה עצמה שהקשה לו ר' יוח ן.
 22ברוך שאמר :ש'במקרה' ת"ח בגימ' ג"כ .408
 23ברוך שאמר :פירוש ,ערי הלויים הם מקומות קדושים היות וגם
הלויים הם א שים קדושים ]שאין להם שום דבר אחר מלבד התורה,
וכמ"ש ש קרא בע"ה בשמחת תורה} :דברים לג ,י{ יוֹרוּ ִמ ְשׁ ָפּטֶ י
טוֹרה בְּ ַא ֶפּ וְ ָכלִיל עַ ל ִמזְ בְּ חֶ [ ,והרי
ָשׂימוּ ְק ָ
ִשׂ ָר ֵאל י ִ
תוֹר ְת ְלי ְ
ְל ַי ֲעקֹב וְ ָ
כל שבט תרם להם מחלקו ובזמן שאדם צדיק מתגורר במקום מסוים
– הוא משפיע בקדושתו על המקום .וכאשר גולה לעריהם רוצח
בשגגה ,הם מושפע מקדושתם וממילא ההוא מתעורר לתשובה.

 24ברוך שאמר :הגמרא במסכת מכות דף י' ע"א אומרת" :וחברון
עיר מקלט הוא"; אומר האר"י הקדוש ,לכן גרו האבות הקדושים
בחברון ,היות והם באו לתקן את חטאו של אדם הראשון שהיה לו
דין של רוצח בשגגה .וסמך לדבר כמ"ש חז"ל }מסכת מכות פ"ב מ"ז{ –
ירתוֹ ,שָׁ ם ְתּ ֵהא
על הפס' }במדבר לה{ אֲ שֶׁ ר ָס שָׁ מָּ ה ,שָׁ ם ְתּהֵ א ִד ָ
בוּרתוֹ – וכך היה עם האבות הקדושים!
יתתוֹ ,שָׁ ם ְתּהֵ א ְק ָ
ִמ ָ
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לתשובה ,הם סובבים אותו ושומרים עליו מהגואל הדם ,שלא
יוכלו להרע לו.

בא הערוך ל ר ואומר את אותה 'פצצה' כמו שהביא השמן
ראש ,רק בשי וי צורה;

וכמו כן יש ערי מקלט ב פש ,והמה צדיקי הדור ,כאשר
מסתופף וחוסה בצל חכמי ישראל עובדי ה' ,המה קולטים
אותו ,והם הם הערי מקלט של ההורג פשו בשגגה .וכתב
במאור ושמש בפרשתי ו )ד"ה 'שוב'( כי הגם שאדם ילמוד כל
התורה ,וילמוד כל ספרי קודש ודברי חז"ל ,אי ו מועיל לו
לתשובה שלימה ,ולהסיר ממ ו כל המסכים המבדילים ,אם
אי ו מתדבק לצדיקי הדור וקדושי ה' .וכן שמעתי מאדמו"ר
איש אלקים מו"ה אלימלך זצוק"ל ,כי בחר לו צדיק אחד בדור
שיהיה לו רבו...

אומרים חז"ל }ילקוט שמעו י ,תהילים ,רמז תש"ב{ – שאלו
לחכמה :חוטא מה עו שו ,א"ל :חטאים תרדף רעה אין מושג
כזה של תשובה – עברת עבירה אתה מקבל עו ש  ,שאלו ל בואה:
חוטא מה עו שו ,א"ל :ה פש החוטאת היא תמות .שאלו
לתורה :חוטא מה עו שו? א"ל :יביא אשם ויתכפר לו .שאלו
להקב"ה :חוטא מה עו שו ,א"ל יעשה תשובה ויתכפר לו...
שאלת השאלה – ולמה אמרה ה בואה" ,ה פש החוטאת
תמות" – למה דוקא מוות?!
אומר הערוך ל ר ]מכות י – [.וה ה מה שאמר מדת הדין פש
החוטאת היא תמות ולא חילק בין עבירה חמורה לקלה היי ו
דכתיב "שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלקים
עשה את האדם ,וידוע מה שאמרו רז"ל כי החוטא על ידי
חטאו מסיר ממ ו צלם האלקים הקדוש ,ולכן בחטאו עשה
רוצח בצלם אלקים וצריך להתקיים בו באדם 'דמו ישפך'
שחייב מיתה כמו רוצח .אבל הקב"ה אמר יעשה תשובה ,דע"י
התשובה הקב"ה מוחל לו .אכן כבר אמרו רז"ל ביומא פרק ח'
דעושה תשובה מיראה זדו ות עשו לו כשגגות ,וכיון דרוב
תשובות ב י אדם הן מיראת עו ש ע"פ רוב שאר עדיין מעון
מזיד חטא שוגג ,וזה שאמר דוד המלך ע"ה "כי עו י אגיד אדאג
מחטאתי" ,דעון הוא מזיד וחטא שוגג ואמר "עו י אגיד
ואתודה עליו ובודאי אתה מוחל ברחמיך אבל עדיין אדאג
מחטאתי – מהשוגג ש שאר .וזה פירוש המדרש ,26כיון דבראש
הש ה ישראל דו ים ,וע"פ מדת הדין דו ים למיתה כדין
רוצח ,שרצחו לצלם אלקים בעו ם ,אבל הקב"ה ברחמיו
ביוה"כ מוחל עוו ותיהם ע"י תשובה ,וכיון דע"פ הרוב הוא
התשובה מיראה ו עשו זדו ות כשגגות והוי כרוצח בשוגג
ש תחייב גלות ,ולכן אמר הקב"ה שיגלו מבית לסוכה ויחשב
זה להם כאילו גלו ו תכפר גם השוגג של העוון.

וה ה מצות ה' הוא ,שלש ערים תבדיל לך וגו' ,תכין לך דרך
וגו' ,י וס אל אחת הערים האלה וחי ,פן ירדוף גואל הדם אחרי
הרוצח וגו' .וכתב במאור ושמש דלכאורה תמוה ,הלא ארץ
ישראל היה ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה ,והיה בה
שלש ערי מקלט ,לערך מאה פרסאות בין תחלת גבול ארץ
ישראל לעיר מקלט ,ועדיין יכול גואל הדם לרדוף אותו
ולהכותו מכת פש .וכתב דאיתא בכתבי האר"י שיכוין האדם
בחדש אלול היחוד של ה ותן בים דרך )ישעיה מג ,טז( ,דהיי ו
שהוא בגימטריא שם קס"א ושם ס"ג כמ ין דר"ך הרומז על
עולם התשובה ע"כ .והמצוה היה על ס הדרי גדולה שימשכו על
זה הדרך של ערי מקלט ,הכוו ה ה "ל שהוא בגמטריא דר"ך,
וכל מי שהיה הולך על זה הדרך היה מושך אותו לתשובה.
והרוצח כשהיה הולך בדרך זה ,היה צועק 'רוצח א י רוצח א י',
ובוכה ומתודה בלב שבר ו דכה  ,שהיה הדרך מעורר אותו,
וממילא לא היה הגואל הדם יכול לרצוח אותו בדרך ה "ל,
שהיה מושך גם אותו לתשובה .וזהו "תכין לך הדרך" – גימט'
יחודים ה "ל ,שימשכו הס הדרין את הכוו ות ה "ל לזה הדרך
של ערי מקלט וכו'.
וכמו כן הוא בהערי מקלט שבש ה ,ימי רחמים ורצון של
חודש אלול ועשרת ימי תשובה ,ואשר לא צדה והאלקים א' ה
ל'ידו ו'שמתי ל'ך מקום – ר"ת אלו"ל ,יש גם כן מצוה זו של
תכין לך הדרך ,שהו ח בחודש זה חלק מעולם התשובה
מהשמות הק' של דרך ,ה ותן בים דרך ,שיש לכוין באלול,
שהימים הללו מעוררים את הרוצח לתשובה ,ובשעה ש כ ס
האדם בהשבילים המוליכים לערי המקלט ,מתעורר בהרהורי
תשובה ,ומתחיל לצעוק רוצח א י .שכמו שההורג את אחרים
הוא רוצח ,כמו כן ההורג את פשו .תכין לך הדרך ,כאשר הולך
להערי מקלט יש מתחלה לכאוב לו מעשהו ,לעשות חשבון
היאך הוא ראה ,איך עוברים עליו ימיו וש ותיו ,עובר ש ה
אחר ש ה ,ומה פעלתי בחיי .וכאשר האדם משים פעמיו להערי
מקלט ,הדרך בעצמו מצילו מיד גואל הדם ,שכאשר תעורר
בהרהורי תשובה ,הגם שעומד רק על הדרך ,אי אפשר לגואל
הדם לגשת אליו ולהזיקו.25

לכאורה ,דברי הערוך ל ר תמוהים .אמר ו שערי המקלט היו
מערי הלויים – זה תורה – תורה היא מקור החיים ובזה
הרוצח בשגגה יחזור לחיים – מובן .אבל כאן גולים כביכול
לסוכה – מה תעזור ל ו הסוכה ,מה יש בה?
כותב רבי ו בחיי }כד הקמח ,ערך סוכה{ – ומפ י שהאדם א"א
לו שיירש העוה"ב בעוה"ז כי אם בידיעת התורה ,על כן תמצא
מצוה זו שהיא רומזת לתורה ,כי לשון סוכה לשון ראייה ...
הסוכה צריכה צל וישראל מוזהרין להסתופף בצל התורה.
הסוכה שלש דפ ות והתורה שלשה חלקים – תורה ביאים
וכתובים המעמידין את העולם ,הוא שכתוב }ירמיה לג{ אם לא
בריתי יומם ולילה וגו' .הכשר גובה הסוכה עשרה טפחים –
רמז לעשרת הדברות .הכשר הרוחב שבעה טפחים – רמז לשבע
חכמות ה כללות בתורה .מצא הכשר הדופן – אורך ורוחב
שבעה טפחים ,הוא שאמר שבעים פ ים לתורה .חיוב ישיבת
הסוכה – בין ביום בין בלילה ,וזה רמז לתורה שכתוב בה
}יהושע א{ "והגית בו יומם ולילה" .שים פטורות מן הסוכה
וכן הם פטורות מתלמוד תורה ,ש אמר }דברים יא{ "וש תם
לב יך" ולא לב ותיך ...

 25ברוך שאמר :ובמקום אחר כותב השמן ראש ,שג' ערי המקלט הם
כ גד צום קול ממון וז"ל :והימים האלה זכרים ו עשים ,לעמוד כל
אחד את עצמו לשופט על שעריו ,לשפוט אותם משפט צדק באיזה
מעמד הוא עומד בהם ,ולראות מה הוא צריך לתקן ,כי ימי רצון
המה .ואם תקום עלי מלחמה בזאת א י בוטח }תהלים כז ,ג{ הצו"ם
קו"ל ממו"ן בהם יכולים לבטוח ביום הדין .תכין לך הדרך ושלשת
את גבול ארצך }יט ,ג{ ,דידוע כי דרך רומז על חודש אלול ,וההכ ה
בחודש הזה ,ושלשת את גבול ארצך ,לעשות לעצמו גבול גדר וסייג
בשלשה דברים הללו של צום קול וממון .ושלש ערי"ם תבדיל לך

בתוך ארצך ,הם ההתעוררות בשלש דברים אלו ,לעשות בהם הבדלה
בתוך ארציותו".
 26ברוך שאמר :שהבא ו בתחילת השיעור.
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בס"ד

אומרים המפרשים – ע"י 'זאת' ] [408של "ותשובה ותפילה
וצדקה – מעבירים את רֹע הגזירה" – ובזה בטח דוד המלך,
שע"י תשובה תפילה וצדקה יעביר מעליו הקב"ה רע הגזירות!

החל מר"ח אלול והגים לומר בכל בוקר את מזמור כ"ז
אוֹרי וְ ִי ְשׁעִ י' .שם אומר דוד המלך} :שם ג{
בתהלים – 'לְדָ וִ ד ה' ִ
ירא לִ ִבּי ִאם ָתּקוּם עָ לַ י ִמל ְָח ָמה
ִאם ַתּחֲ ֶה עָ לַי ַמחֲ ֶה ל ֹא יִ ָ
בוֹט ַח – מה זה אותו 'זאת' שבוטח בו דוד המלך?
ְבּז ֹאת אֲ ִי ֵ

לכן עלי ו דעת ,שרק ע"י זכות התורה וכל לקבל את
ה'פיתקא טבא'! לאחר שבוע שדר ו בסוכה ,מגיע ליל הושע א
רבא; לוקחים את חרבו של הקב"ה – הוא הלולב ,וסובבים
סביב התיבה על מ ת להכ יע את כוחו של היצר הרע.

אומר המדרש }ילקוט שמעו י ,תהילים ,רמ"ז תש"ו{ – אם תח ה
עלי מח ה בזאת א י בוטח שהבטחת ו בתורתך }ויקרא טז ,ג{
בזאת יבא אהרן.

עפ"י הדברים האלה ,חשבתי לומר; יום הושע א רבא הוא
היום ה "א מר"ח אלול .אבל אם וריד את הימים שבין יום
הכיפורים לסוכות קבל –  40יום מר"ח אלול ועד יום
הכיפורים; וסיף לזה  7ימי סוכות  +יום שמי י עצרת = – !48
אז מגיעים ליום שמחת תורה ,כי התורה ק ית בארבעים
ושמו ה ק י ים!!!

אומר המדרש }ויקרא רבה ,פרשה כא ,אות ו{ – ַר ִבּי יוּדָ ן פּ ַָתר
ְק ָריָא בְּ כֹהֵ ן גָּדוֹל ִבּכְ ִיסָ תוֹ לְ בֵ ית ָק ְדשֵׁ י הַ קֳּ ָד ִשׁים חֲ בִ ילוֹת
תּוֹרה )דברים ד ,מד(:
חֲ בִ ילוֹת שֶׁ ל ִמצְ ווֹת יֵשׁ בְּ יָדוִֹ ,בּזְ כוּת הַ ָ
תּוֹרה...
וְ ז ֹאת ַה ָ

פירוש הדבר ,אמר דוד המלך – " ְבּז ֹאת

בוֹט ַח" – בתורה
אֲ ִי ֵ

הקדושה!!!
בש י ימי ראש הש ה ,אמר ו" :ותשובה ותפילה וצדקה,
מעבירים את רֹע הגזירה"; אם תסתכלו בסידורים ,מעל
"ותשובה ותפילה וצדקה" כתוב "צום ] [136קול ] [136ממון
] – "[136בגימט' .408

יהי רצון מלפ י אבי ו שבשמים ,ש זכה לחכמת התורה ול חת דקדושא מכל יוצאי חלצי ו ו זכה לראות בב ין בית המקדש ב"ב אמן
ואמן!!!

16

