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אשרי האיש – פנינים והארות מכל הדורות  /ישראל אברהם קלאר
'שנים שיושבין ואין ביניהם ד"ת הר"ז מושב לצים ,שנאמר ובמושב לצים לא ישב'

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט

אשרי האיש – פנינים והארות מכל הדורות /
ישראל אברהם קלאר
אשרי האיש גו' .רבי יודן אומר :המזמור הזה משובח מכל המזמורים (מד' שוח"ט)

'שנים שיושבין ואין ביניהם ד"ת הר"ז מושב לצים ,שנאמר
ובמושב לצים לא ישב'
במשנה במסכת אבות (פ"ג מ"ב)" :רבי חנינא בן תרדיון אומר :שנים שיושבין ואין
ביניהם דברי תורה – הרי זה מושב לצים ,שנאמר :ובמושב לצים לא ישב".
בספרים הקדושים מובא לפרש כוונת המשנה כך:
בני ישראל הם משורש הקדושה ,ואם למרות זאת אין ביניהם דברי תורה ,בידוע
שהמקום שהתיישבו בו ישבו בו לצים קודם לכן ,וזה מה שמונעם מלעסוק בתורה ,כי
'המקום גורם'.
נמשיך כעת לפירושים קרובים.
*
בספר 'בית גנזי' (ר"מ לוריא) מבואר:
כששנים יושבים ,בידם להביא להשראת השכינה אם יעסקו בתורה ,כמו שממשיכה
המשנה "אבל שנים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה שכינה שרויה ביניהם וכו'" .ולכן,
בכך שאין ביניהם דברי תורה הם גורמים שתישאר במקום ישיבתם אחיזת הרע ("מושב
לצים").
דברים קרובים תמצא ב'נתיבות שלום' (סלונים) על פרקי אבות ,וכן בדומה ב'תורת
מנחם' (שיחת ואתחנן תשכח) ,ובדומה הביא בספר 'בני בנימין' (ר"ב נבול).
*
ואפשר להשוות הדברים עם מה שכתב הרב אלטר מאזוז בספרו 'אבות על בנים' לפרש
בדרך רמז:
הרי זה מושב לצים – "זה" הכוונה לבית המקדש (בראשית כח ,יז ,דברים כו ,ט) ,אם
מתבטלים מהתורה גורמים לעיכוב הגאולה ובנין בית המקדש ,שבית המקדש יהיה
מושב אומות העולם שנקראים לצים.
*

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד ז

אשרי האיש – פנינים והארות מכל הדורות  /ישראל אברהם קלאר
'ש נים שיושבין ואין ביניהם ד"ת הר"ז מושב לצים ,שנאמר ובמושב לצים לא ישב'

ונראה שלפי הביאור הנ"ל מ'בית גנזי' ,יתבאר גם סוף המזמור בדרך זו:
על כן לא יקומו וגו' – לא תהיה תקומה למבטלי תורה אלו הנזכרים למעלה לגבי
"מושב לצים" ,והטעם :כי יודע ה' דרך צדיקים – יודע לשון חיבור ,כי מתחבר ה' לדרך
הצדיקים ,ש"שנים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה שכינה שרויה ביניהם שנאמר אז
נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע וגו'" ,ובכך חלה קדושה על מקום מושבם
ונפסקת ממנו אחיזת הרע ,ודרך רשעים המזלזלים בכך ויושבים ואין ביניהם דברי תורה,
תאבד את מדרגה זו מהמקום ההוא ,ונשארת אחיזת הרע על אותו מקום ,לכן לא יקומו
במשפטא.
*
וזה גם ביאורה של המשנה הבאה אחריה:
"שלושה שאכלו וכו' ואין ביניהם דברי תורה ,כאילו אכלו מזבחי מתים" ,וכביאור 'מילי
דאבות' (לרבי יצחק בן הגר"ח מוולוז'ין ,וכעין זה בעוד ספרים) שעל ידי התורה יכלו
להעלות ולתקן את המאכל הדומם הצומח והחי ,וכיון שלא עשו כן הרי השאירו אותו
"מת"ב.
*
וביאור נוסף ישנו ,על פי ספרים:
אם אין ביניהם דברי תורה בידוע שהם עצמם ישבו קודם לכן במושב לצים ,ולכן אינם
יכולים עתה לדבר בדברי תורה.
נביא אפוא כמה מקורות לכך מקורות שהמתלוצץ גורם שלא יוכל אחר כך לדבר בדברי
תורה:
א .אפשר לקשר עם דברי חז"ל בשיר השירים רבה (פרק א פסוק ג ,אות ב)' :נכנס ללב
דבר של ליצנות יוצא כנגדו דבר של תורה'.
ב .ובזוהר הקדוש (ויקרא תזריע מו,ב .תרגום)" :ועל כן התורה מכריזה ואומרת
(תהלים לד ,יד) נצור לשונך מרע וגו' ,וכו' ,משום שאם שפתותיו ולשונו מדברים דברים
רעים וכו' אז הנשמה הקדושה עוברת ממנו ומסתלקת ולא יכולה לדבר ,כמו שנאמר
(תהלים לט,ג) נאלמתי דומיה החשיתי מטוב".
ג .בעניין זה שהיושב במושב לצים אינו יכול אחר כך לדבר דיבורים של קדושה אפשר
להוסיף פנינת גימטריא" :ובמושב לצים לא ישב" בגימטריא (" )869למען יזמרך כבוד ולא
ידם ה' אלקי לעולם אודך" (תהלים ל ,יג).
̇

א ויתכן לומר ש"דרך" מרמז על ה'מקום'.
ב דבריו :שנשאר בעולם התוהו ,שהוא מ"שבע מלכין קדמאין דאדום דמיתה".
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באר צבי  /הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר
אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס
באר צבי
תשובה  -דעת
תו (ל ,יד)
ּוב ְּל ָב ְּב ָך ַל ֲע ֹש ֹ
יך ַ
יך ַה ָד ָבר ְּמ ֹאד ְּב ַפ ָ
רוב ֵא ֶל ָ
ַכי ָק ֹ
לצורך מה ניתנו ארבעים יום לתשובה? * מדוע לא תוקעים בשופר גם בעשי"ת? * על
אלו ועוד ,במאמר שלפנינו.
כתב הרמב"ן ,דהפסוק מדבר על מצות תשובה הנזכר בפרשה בפסוקים דלעיל .ומבואר
דעשיית תשובה הוא דבר קל לאדם.
והנה ידוע דישנם ארבעים ימי רצון שבהם יש לנו להתעורר לתשובה ,שנקבעו מעת
עליית משרע"ה להר לבקשת סליחה ומחילה ,מר"ח אלול ועד מוצאי יום הכיפורים.
וסימנך ,סופי התיבות של "א ני לדודי ודודי לי" ,שהם ר"ת אלול ,הרי ארבע פעמים י'
שרומזים על הארבעים ימי התשובה.
האדם יכול לשוב גם ביום אחד
וראיתי שואלים לצורך מה ניתנו ארבעים יום לתשובה ,הרי ממה נפשך ,אם האדם
עדיין לא השיג רצון לשוב ,הרי שגם מאה ימים לא יספיקו לו ,ואם הוא אכן חפץ לשוב
בתשובה שלימה הרי הוא יכול לעשות תשובה אמיתית גם ביום אחד ,כי הלא מבואר
בפסוק דזה 'בפיך ובלבבך לעשותו' ,וכביאור הרמב"ן.
וכן מבואר בשבת (קנג' ).ישוב היום שמא ימות למחר' .הרי שיכול האדם לשוב גם ביום
אחד .וכן אנו רואים במעשה עם רבי אלעזר בן דורדייא המובא במס' ע"ז (יז ).שעשה
ביום אחד תשובה אמיתית ונהפך מן הקצה אל הקצה ,דיש קונה עולמו בשעה אחת.
וכן מבואר במד"ר (שה"ש ד' א') עה"פ אתי מלבנון כלה וכו' ,וז"ל :והוא שישעיה אמר
(ישעיה נ"ב) התנערי מעפר קומי שבי ירושלם באותה שעה (זכריה ב') הס כל בשר מפני
ה' ,למה כי נעור ממעון קדשו ,אמר ר' אחא כהדא תרנגולתא דמנערה גפא מגווא קטמא.
מבאר הח"ח מאיר עיני ישראל ח"א עמ' 407 ,מה הכוונה בזה שאמרו "כהדא
תרנגולא" ,אלא כי ידוע שהתרנגולת שוכבת הרבה בעפר ,ונדבק בנוצותיה הרבה
עפרורית ,והנה אם האדם היה צריך להוציא את כל העפר הזה מבין כנפיה הרי הדבר
היה אורך לו חודשים ארוכים ,ואילו מה עושה התרנגולת בעת שרוצה להתנקות ,קמה
ממקום רבצה ובב"א מתנערת בניעור חזק וכל הלכלוך יורד ממנה תיכף ומיד .כך גם במי
שבא לשוב בתשובה ,יכול הוא בבת אחת להתנער מכל לכלוכי החטא שדבקו בו במשך
הזמן.
וא"כ נשאלת השאלה מה פשר הענין שתיקנו ארבעים יום לתשובה.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד ט

באר צבי  /הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס באר צבי
תשובה  -דעת

עוד יש להבין ,לפי הטעם שכתבו הפוסקים לתקיעת שופר בחודש אלול שהיא כדי
לעורר לתשובה ,וכדברי הרמב"ם שיש בו רמז עורו ישנים משנתכם וכו' ,א"כ צ"ב אמאי
תוקעין רק עד ר"ה ,הלא עיקר חיוב תשובה הוא ביו"כ ,ואם כן היה מן הראוי לתקוע גם
בעשרת ימי תשובה.
עיקר התשובה הוא בענין הדעת
אולם ידוע ,כי יסוד כל החטאים מגיע מחסרון דעת ,וכמו שאחז"ל (סוטה ג ).אין אדם
חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות .וידוע ביאורו של בעל החידושי הרי"ם אודות
השאלה המפורסמת מדוע ציותה התוה"ק על חג הסוכות בתשרי ,הלא אם חג סוכות
הוא זכר לענני הכבוד שסככו על ישראל בצאתם ממצרים ,הרי שהיה מתאים שיקיימו
מצות סוכה בחודש ניסן ,מועד צאתם ממצרים ולא בתשרי? ואומר על זה החידושי
הו ַשב ַתי ֶאת בנֵי ַיש ָר ֵאל"
כות ֹ
ן ֹ
יכם ַכי ַב ֻּ
ת ֶ
הרי"ם ,כי במצות סוכה נאמר "ל ַמ ַען יֵדעּו ֹד ֹר ֵ
(ויקרא כ"ג מ"ג) ,מכאן שבמצות סוכה צריכים "דעת" .והנה במשך השנה עושה האדם
חטאים ,ואין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטות .וכיצד א"כ יוכל לקיים מצות סוכה
כהלכה – בדעת? ע"כ נקבע מועד החג לאחר יום כיפור ,שאז חזר האדם בתשובה ועשה
יכם"…
ת ֶ
כפרה והוא נקי ,ויש בו דעת – ועתה אפשר לקיים "ל ַמ ַען יֵדעּו ֹד ֹר ֵ
נתבאר א"כ שעיקר תיקון החטא הוא שיחזור האדם למצב של 'דעת' ,והיינו להשליט
את המוח ואת ה'דעת' שלו על רצונותיו הגשמיים .כי רק בכך הוא נבדל ומתעלה על
שאר כל היצורים הבהמיים.
ד' דרגות של דעת
והנה איתא בגמ' (ברכות לג ).שקבעו הבדלה בחונן הדעת .ואמרו בירושלמי (ברכות ה'
ב') הטעם ,כי אם דעת הבדלה מנין .ויוצא שעיקר ההבדלה והשוני שיש בין ישראל
לעמים ,הוא בדעת ,היינו ביכולת האדם לפעול ע"פ השכל והחכמה ולא לפי רצונות
הגוף החומרי כבהמה.
והנה יש מקום לעיין על סדר הברכות שתיקנו לברך בהבדלה ,שתחילה מברכים בורא
פרי הגפן ,אח"כ על הבש מים ,לאחר מכן בורא מאורי האש ,ולבסוף המבדיל בין קודש
לחול .ויש לפלפל מצד דיני קדימה בברכות שלכאורה הקדימו כאן את ברכות הנהנין
לברכות השבח ,ואכמ"ל.
אולם ביאור ורמז נפלא בזה נמצא ברשב"ץ (בספרו 'מגן אבות'  -ליוורנו תקמ"ה  -ח"ג
דף נו-א ,הובאו דבריו בספר 'אוצ ר הידיעות') ,שביאר דסדר הברכות כאן הם עפ"י סדר
החושים ,מן הקל אל הכבד .שכידוע האדם יכול להבין ולהבחין בדברים לפי החושים
שחננו השי"ת ,והנה בתחילה מברכים על היין ,שזה כנגד חוש הטעם .שבו יכול האדם
להבחין על כל מאכל מה טיבו האם מתוק או מר ,חריף או חמוץ וכו' ,אולם רק כאשר
המאכל נמצא ממש בחיך ,ניתן לחוש את טעמו של המאכל .אח"כ מברכים על בשמים
שזהו על חוש הריח .שהוא חזק יותר מחוש הטעם שבעזרתו ניתן להבחין ע"פ מה
שמריחים גם דברים הנמצאים במרחק מה מן האדם ,אם כי יש גבול למרחק ממנו ניתן
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד י

באר צבי  /הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס באר צבי
תשובה  -דעת

להריח .אח"כ מברכים על על האש ,שז ה כנגד חוש הראיה שהוא חוש חזק יותר ,שהרי
את האש ניתן לראות גם ממרחק גדול יותר .ואחז"ל (ברכות נא ):שאין מברכין על הנר
עד שיאותו לאורו  ,היינו שייהנו מראייתו .ולבסוף מברכים מברכים 'המבדיל בין קודש
לחול' וכו' ,כי כוח ההבדלה בא מן הדעת שזהו השכל שבא מן המוח ,והוא למעלה מכל
החושים.
ומבואר ,כי ישנם ד' דרגות ורבדים שונים של דעת ,יש ע"י טעם ,שכאשר טועם האדם
את המאכל בפיו מבין ויודע אם הוא מר או מתוק וכו' ,וזו הדרגה הנמוכה ביותר של
ידיעה ,שבשביל להגיע לידיעה צריך האדם להכניס את המאכל ממש לתוך פיו .דרגה
שניה שמעליה היא חוש הריח ,שע"י הריח ניתן להבין ולדעת על המאכל ,אפילו שאינו
נוגע בגוף .ומעליה יש את חוש הראיה ,שאפילו כשהדבר נמצא רחוק קצת ,היכן שכבר
לא שולט חוש הריח ,האדם ע"י הראיה יכול לדעת מה הוא .ומעליו זה כח המחשבה
שע"י הבנת דבר מתוך דבר יכול האדם לדעת מה יש במקום פלוני אפילו כשהוא רחוק
ואינו רואהו.
ומעניין שגם מבנה הפנים של האדם מסודר לפי הדירוג הנ"ל של כל ארבעת הרבדים
הללו ,חוש הטעם הוא בפה שנמצא בתחתית הפנים ,מעליו נמצא האף שבו חוש הריח,
ומעליו העיניים שבהם חוש הראות ,ומעליהם המצח והמח שבו חוש המחשבה.
אך נשאלת השאלה א"כ מדוע את הברכה החשובה ביותר ,על יכולת ההבדלה ע"י
המחשבה ,מברכים באחרונה .אולם כשנתבונן נראה שענין ד' דרגות הנ"ל בדעת הם גם
השלבים הנצרכים לאדם בשביל להגיע לשלימות הדעת ,דלא שייך להגיע לדעת
במחשבה בלי שיגיע האדם תחילה להבחנה שיש בחושים הגשמיים והפחותים יותר,
והראיה לזה הוא מכל תינוק ,שההבחנה הראשונה שיש לו בחיים זה בחוש הטעם ,אח"כ
מתפתח אצלו חוש הריח ואח"כ הראיה ורק לבסוף יכול להשתמש בפועל גם עם כח
המחשבה .הרי שכך הוא המהלך של התפתחות הדעת שמתחיל והולך מן הקל אל
הכבד .ולפי"ז מובן שגם את סדר ברכות ההבדלה שמושתתים על יסוד הדעת ,תיקנו
חז"ל גם כן לפי הסדר הזה ,ולא התחילו מהברכה החשובה ביותר של דעת המחשבה,
אלא מהחושים הפחותים יותר ,וכמש"נ כי תיקנו את ברכות ההבדלה כנגד כל השלבים
של התפתחות הדעת וכנ"ל.
יישוב ענין הארבעים יום
והנה כבר כתבו בספה"ק (עיין סידור האריז"ל לעשי"ת וב'מגיד מישרים' למרן הב"י בפ'
אחרי) כי עשי"ת הם כנגד עשר ספירות ,והיינו דמה שניתנו עשרת ימי תשובה זהו כי
כאשר האדם פוגם או חוטא ,נדרש הוא לתיקונו השלם לתקן כל העשר ספירות ,וע"כ יש
עשרת ימי תשובה ,ויש שכתבו שהם כנגד עשרת הדברות או עשרה מאמרות שבהן
נברא העולם ,דהחוטא פגם בכל הבריאה ועליו לתקנם ,והן הן הדברים .ולפי"ז מובן
שהארבעים יום שיש לנו מר"ח אלול ועד יום הכיפורים ,הם לא חטיבה ומקשה אחת של
ארבעים יום ,אלא כמו שהבאנו לעיל שהם מורכבים מארבע פעמים עשרה ימים ,ס"ת
של 'אני לדודי' וכו'.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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ולהנ" ל יבואר היטב מדוע קבעו לתשובה ארבעה פעמים כפול עשר ימים ,כי הנה עיקר
החטא נובע מחסרון דעת ,וכדלעיל על פי מה שאמרו חז"ל (סוטה ג ).אין אדם חוטא
אא"כ נכנסה בו רוח שטות ,וא"כ הדרך לתשובה הוא התיקון של כל עניני הדעת ,וע"כ
אנו צריכים לתקן את כל ארבעת הדרגות הנ"ל של הדעת ,ולכל דרגה יש עשרה ימים,
בכדי לתקן את כל עשר ספירות ,כך שבס"ה צריך ארבעים יום.
ומאחר ונתבאר כי בכדי להיות שלם בדעת צריך לקנות תחילה את הרבדים הנמוכים
והגשמיים ,היינו חוש הטעם הריח והראות ,ממילא גם השלושים יום הראשונים שהם
חודש אלול ,שניתנו לאדם שי תקן את ענין הדעת ,צריך הוא לתקן תחילה את שלושת
הרבדים הראשונים ,שהם שייכים יותר לגשמיות ולחומריות ,ואילו מר"ה ואילך העשרה
ימים האחרונים הם כבר סוף התיקון של הדעת ,היינו בחוש המחשבה ,שכבר מגיע
לתיקון מהות הנשמה שבמוחו.
ולפי"ז יש ליישב גם מה שהקשינו מדוע תוק עין בשופר לעורר לתשובה רק עד ר"ה ,כי
בעצם התקיעה שבאה לעורר לתשובה היינו לעורר את האדם הרדום ,שאין בו עדיין את
ההכרה והכח לשוב תשובה גדולה ,לזה באמת אמור להועיל השופר ,שיבין האדם שעליו
לחפוץ בתשובה ,וממילא כל עוד ומדובר לעורר את הרבדים הנמוכים של הדעת,
שמכ וונים בחושים הגשמיים ,יש תקוה ויכולת שאותם ניתן לעורר ע"י השופר החיצוני,
אולם בעשי"ת שזה כבר כנגד המוח כבר אין צורך למעורר החיצוני ,וזה הסדר של
הדברים שבתחילה עד שמגיעים לשלב של התשובה שבמוח שייך להתעורר ע"י השופר.
ויש להוסיף שיתכן שאם עד כה לא הצליח האדם להגיע למצב של תיקון המחשבה,
במצב זה גם לא יועיל יותר השופר החיצוני ,ושוב אין צורך לתקוע בשופר בעשי"ת.
לתגובותz5102244@gmail.com :

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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הודיה בפרשה  /הרב חיים שולביץ
התודה והתשובה
ּיום (ל ,ב)
שר ָא ֹנ ַכי ְּמ ַצ ְּּו ָך ַה ֹ
אֶ
לו ְּכ ֹכל ֲ
ש ַמ ְּע ָת ְּב ֹק ֹ
יך ְּו ָ
א ֹל ֶה ָ
ש ְּב ָת ַעד ה' ֱ
ְּו ַ
בסנהדרין (מג ):אמר רבי יהושע בן לוי ,כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו
הכתוב כאילו כיבדו להקב"ה בשני עולמים ,העולם הזה והעולם הבא ,דכתיב זבח תודה
יכבדנני .ופירש רש"י 'זובח את יצרו ,לא חר שהסיתו לחטוא הוא זובחו והורגו ושב
בתשובה ומתוודה עליו ,שני נוני"ן דריש לשני כיבודים' ,ובפשוטו הוא השאלת לשון 'זבח
התודה' למעלת מעשה התשובה ,בו 'זובח יצרו ומתודה' ,אך בעומק הענין באמת עניינם
אחד ,כפי שיבואר בעזי"ת.
הנה הרמב"ן בהמשך הפרשה (שם פס' יא) ביאר את הכתוב 'כי המצוה הזאת לא
נפלאת היא ממך' ,שהיא נסובה על הכתוב 'ושבת עד ה' אלהיך' ,וכתב שהיא מצוה
שיצוה אותנו לעשות כן .ולכאורה תמוה ,שהרי בירושלמי (מכות פ"ב ה"ו) מצינו ,ששאלו
לחכמה חוטא מה עונשו ,אמרה 'חטאים תרדף רעה' ,שאלו לנבואה חוטא מה עונשו,
אמרה 'הנ פש החוטאת היא תמות' ,שאלו לתורה חוטא מה עונשו ,אמרה יביא אשם
ויתכפר ,שאלו להקב"ה חוטא מה עונשו אמר יעשה תשובה ויתכפר ,וכיצד לא ידעה
תורה את המפורש בה ,שחיובו של חוטא הוא לחזור בתשובה.
אכן ,כבר תמהו הקדמונים 'איך יתקן האדם את אשר עיות ,והחטא כבר נעשה ,הרי
שרצח האדם את חברו ,הרי שנאף ,איך יוכל לתקן הדבר הזה ,היוכל להסיר המעשה
העשוי מן המציאות'  ,והשיב במסילת ישרים (פ"ד) 'שבהיות השב מכיר את חטאו ומודה
בו ומתבונן על רעתו ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה דמעיקרא כחרטת הנדר ממש
שהוא מתנחם לגמרי וכו ' ,הנה עקירת הדבר מרצונו ,יחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו',
אך לא התבאר כיצד מועילה עקירה למפרע לתיקון מציאות פגומה וקיימת.
והנה נאמר על התשובה (הושע יד ג) 'ושובו אל ה' ,וביומא (פו ).מצינו שגדולה תשובה
שהיא מגעת עד כסא הכבוד ,וביאר מהר"ל (נתיב התשובה פ"ב) שהאדם נברא מתחילתו
בלא חטא ,וכאשר הוא שב אל ה' הוא חוזר אל תחילתו ,ונשמתו חצובה מכסא הכבוד,
הרי לנו פתח כפתחו של מחט ,ועדיין טעון הרחב דבר.
אמנם ,שאלה זו ותשובתה התפרש ו בנבואת ישעיהו (נה ט) 'יעזב רשע דרכו ואיש און
מחשבתיו וישב אל ה' וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח ,כי לא מחשבותי
מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי וגו' ,כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם',
ומבואר מפי השי"ת ,כי טעם קבלת התשובה ,הרחמים על החוטא ,וכח הסליחה ,שורש
הכל נעוץ באי השגת דרכי הקב"ה ,וכיון שכה אמר ה' בידי עבדיו הנביאים ,הרי שיש
בזה מקום להשגת ישראל בענין התשובה.
והענין מבואר בדברי הרמב"ם (תשובה ה ה) שכלל בסוף הלכות תשובה את הנידון
הנודע ,איך תתכן ידיעת הקב"ה כאשר ניתנה בחירה לאדם ,ולכאורה נידון זה מקומו
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד יג
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בהלכות יסודי התורה .אולם פתרון הדבר נמצא בלשונו 'כשם שאין כח באדם להשיג
ולמצוא אמתת הבורא שנאמר כי לא יראני האדם וחי ,כך אין כח באדם להשיג ולמצוא
דעתו של בורא ,הוא שהנביא אמר כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי ,וכיון
שכן הוא אין בנו כח לידע היאך ידע הקב"ה כל הברואים והמעשים ,אבל נדע בלא ספק
שמעשה האדם ביד האדם ואין הקב"ה מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך' ,והיינו שכוחו
של אדם מוגבל לבחירה ,אף שהכל תלוי בידיעת השי"ת ,וזו היא תשובת השי"ת 'כי לא
מחשבותי מחשבותיכם'.
והיינו ,כי כאשר החוטא מבטל רצונו ומשליך את בחירתו ברע ,הרי הוא שב לשורשו
כעושה בלא בחירה ,ומעשה החטא אינו מתייחס לרצונו ,ושייכותו אליו נעקרת למפרע,
והוא תלוי בידיעת הקב"ה גרידא ,ובה אין רע ,וכנודע שלעתיד לבא יתברר איך כל
מעשה הצטרף לתכלית הנהגת היחוד ,ומשום כך נהפכות הזדונות לזכויות ,שהרי אחר
שנפרד מעשהו משורש בחירתו לרע ,הרי ממילא נמצא שהוא נכלל בכל פעולות
המציאות העתידים להתברר שתכליתם רק לטובג.
תשובה זו של חזרה לשרש ,ידעה התורה ,והיא כלולה במצוות 'ושבת' ,שהרי המעשה
אינו מתייחס אל החוטא ,וגם החוטא אינו שייך לחטא אחר שובו לשרשו ,ולא על תשובה
זו שאלו את התורה והחכמה ,כי אם על התשובה המכפרת על החטא אף שהחוטא לא
התעלה ,ומעשה החטא עומד בעינו ,ועל כך אמרו שימות או יביא אשם ,כי ללא שיבה
אל ה' כיצד יתכפר ,ורק הקב"ה חידש שגם תשובה זו מכפרת.
וזו היא כוונת מהר"ל (גבורות ה' פ"ח) ,שחטאי ישראל נחשבים כמקרה ,כי הם נובעים
רק מחמת היצר המכשילם ,ואילו חטאי הגויים הם מצד שהם פגומים בעצם ,דהיינו
שאין להם לאי ן לשוב ולהתעלות ,ואם כן יש לומר שלמניעת העונש די בתשובה
המכפרת ,אף אם החטא נשאר טבוע בעצם ,ותשובה זו מועילה גם לגויים ,אולם אינה
מועילה להם ל חיי עוה"ב ולהפוך זדונות לזכויות ולא למיעוט שלא שבו (כמבואר בבית
אלוהים ,תשובה פי"ד) ,שהרי נכשלו ונפגמו בחטאם ,ורק תשובת ישראל מועילה לכל
אלו ,שכן בתשובה שבו לשרשם ,ומעשיהם לא פגמו עצמם ,כמבואר בנפש החיים (א יח)
שנשמת ישראל אינה נפגמת בחטא ,כי היא חלק אלוה ממעל ,וחצובה מעולם המשומר
ממגע זרים ,ולכן די להם בתשובה לכפר על המעשה לבדוד.
מעתה מבואר מה שאמר רבי יהושע בן לוי ,כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה
עליו הכתוב כאילו כיבדו להקב"ה בשני עולמים ,וכפי שביאר מהר"ל (ח"א סנהדרין שם,
נתיב היצר ג ,נתיב התשובה ,ועוד)' ,שהיו המינים אומרים שאי אפשר שיהיה התחלה

ג

וראה בהקדמת הרש"ש לרחובות הנהר (ז ):שתיקון חטא אדם הראשון נעוץ בהנהגת היחוד שהכריחה את חטאו,
והרחיב בזה המשך חכמה (דברים לא כט ד"ה יומא).

ד וראה בזהר (ח"ג קכב ):שיש תשובה עילאה שמקורה בבינ ה ,ותשובה תתאה שהיא במלכות ,ומבואר כנ"ל ,שהרי
מצינו (מגילה יב ).שדניאל חישב את שנות גלות בבל ,וטעה ,שנאמר 'בינותי בספרים' מכלל דטעה ,והיינו שבינה
היא ההכרה האמיתית המתבררת ע"י הכרת הטעות ועוקרת את ייחוס המעשה אליו ,וזו התשובה המעולה ביותר,
ואינה רק כפרה מצד חרטתו וקבלתו לעתיד.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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אחת יוצא ממנו הטוב והרע ,ולכך אמרו שיש כאן ב' התחלות האחת התחלה לטוב
והש ני התחלה לרע ,...וכשהוא מסלק היצר הרע ,עד שאין שניות ,לא נשאר רק היצר טוב
וזה מורה שהשי"ת אחד וכו' ,וכוונתו כמבואר ,שכל ענין התשובה אינה עקירת החטא
בתיקון המעשה ,אלא היא גילוי שהבחירה היתה טעות ,וממילא הכל שב לידיעה ,שבה
כלול הכל באחדות גמורה לכל מעשי העולם.
וכבר הובאו (בפר' כי תבא) דברי מהר"ל ,שענין התשובה והתודה הם בהודאה שבה
מוסר נפשו אל השי"ת ,והן הן הדברים ,כי כאשר מגיע אל עומק התפיסה שאין בידו
לעשות מאומה ,וכל מעשיו ומקריו ידועים ומושגחים ,הרי הוא מבטל בחירתו ,והכל שב
להיות כרצון העליון ב"ה.
לפיכך בחר הכתוב להמשיל את השב מחטאו דוקא אל ה'זובח תודה' ,ולא נקט 'מביא
חטאת' ,כי תשובה שיש בה כבוד ה' ,היא רק זו שעל ידה שב לשרשו ,ואינו מסתפק
בכפרת חטאו ,ורק באופן זה ההודיה והתשובה הן שתי תנועות מקבילות ,ומצרפות את
כבוד ה' בשני עולמים וראה בזו"ח על ב' נונין שהם כבודו של הקב"ה ממש ,והן עיקרו
של עולם ,והתבאר לעיל פרשת בהעלותך.
ולכך באה ההקדמה לי"ג מידות בשתי שמות 'ה' ה' ,כי כח התשובה בא בהארת
הנהגת השם העליון שקודם החטא ,אל השם התחתון ,שבו ההנהגה שלאחר החטא,
ולפיכך נאמרו מידות אלו אחר חטא העגל ,כי לא בא לידי ישראל אלא כדי לגלות סדר
תשובה (ע"ז ד ,).שעל ידו מתגלה כבוד ה' בשני עולמים.
לתגובותhaym@mehadrin.net :

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד טו

השבת של מ"י  /הרב יחיאל פישל רוזנר ,מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'
פניני עיון בפרשת השבוע

השבת של מ"י  /הרב יחיאל פישל רוזנר ,מח"ס
'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'
פניני עיון בפרשת השבוע
כט ,י :טפכם נשיכם.
במדרש פתרון תורה לרבינו האי כתב בזה"ל וכי טפין יודעין כלום ,אלא מה תלמוד
לומר טפכם ,אלא ליתן שכר לבורין שאינן יודעין כלום ,ושכר לבורין למה ,אלא היה נותן
להם שכר לבורין יתיר מן השומעין ,מפני שהשומעין דעתן נחה עליהן ,אבל בורין אינן
יודעין כלום ואין דעתן נחה עליהן  ,הואיל וכך הקב"ה נותן להן שכר לבורין יתיר מן
השומעין עכ"ל .משמע דהשומע ולא מבין מה ששמע יש לו שכר יותר ממי ששמע והבין
כיון דאין דעתו נחה עליו.
וקשה ממה דאיתא ברכות דף ו ,ב אגרא דפירקא ריהוטא ,ופירש"י עיקר קיבול שכר
הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם ,היא שכר המרוצה שהרי רובם אינן מבינין
להעמיד גירסא ולומר שמועה מפי רבן לאחר זמן שיקבלו שכר לימוד עכ"ל .משמע
דהשומע ולא מבין גרע שכרו טפי ממי שמבין.
וא ולי יתכן לומר עפמש"כ בשו"ע הרב הל' תלמוד תורה פ"ב בהגהה דבתורה שבכתב
מקיימין מצות תלמוד תורה במה שקורין אע"פ שאין מבינין הקריאה ,ואילו בתורה שבעל
פה שניתנה בשביל להבין ולפרש התורה שבכתב אין מקיימין מצוה אא"כ מבינין מה
שגורסין עיין שם .וביארנו במקום אחר דה יינו דוקא כשאפשר לו להבין כראוי אלא
שמתעצל בדבר
ולפי זה יתכן דהגמ' בברכות מיירי שהחכם דורש לרבים בתורה שבעל פה ,ולכן רובן
שאין מבינין דברי רבן אין מקבלין על זה שכר לימוד ועיקר שכרן על הריצה הוא ,משא"כ
הכא דכינסן משה בברית הטף והנשים קאי על תורה שבכתב תרי"ג מצוות שנעשו ערבים
זה לזה כמבואר בסוטה לז ,ב וכיון שבתורה שבכתב מקבלין שכר אע"פ שאין מבינין
שפיר קאמר רבינו האי דשכר הטף שאין מבינין יתר על מי שכן מבין ,לפי שהמבין דעתו
נחה עליו ואילו מי שאין מבין אין דעתו נוחה עליו ומצטער מזה.
ולכאורה לפי זה הוא הדין ב תורה שבעל פה מי שהשתדל בכל כוחו להבין ולא הבין
שכרו יותר ממי שהשתדל והבין ,כיון דזה דעתו נחה עליו וזה אין דעתו נחה עליו והוא
חידוש.
שם .טפכם נשיכם וכו'.
כאן הקדים הכתוב טף לנשים  ,ואילו להלן פ' וילך בפ' הקהל לא ,יב נאמר הקהל את
העם האנשים והנשים והטף ,הקדים הכתוב נשים לטף ,וצ"ב מאי שנא.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד טז

השבת של מ"י  /הרב יחיאל פישל רוזנר ,מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'
פניני עיון בפרשת השבוע

וי"ל עפמש"כ הרמב"ן כאן וז"ל והביא שם הטף להביאם בברית כי אפילו עם הדורות
העתידים יכרות ברית ,או כדי לזכותם כטעם שאמרו בהקהל חגיגה ג ,א כדי ליתן שכר
למביאהם ע"כ.
ולפ"ז י"ל דלצד הראשון ברמב"ן שהביאו הטף "כי אפילו עם הדורות העתידים יכרות
ברית" ,הרי אתה מסתכל גם ביחס לעתיד ,וא"כ ודאי הטף עדיף מנשים כי לבסוף יגדלו
ויבואו לכלל חיוב כאנשים  ,לכך הקדים הכתוב כאן טף לנשים דחשובין יותר ,ואילו
בהקהל שלא מסתכלים בעתיד הקדים נשים לטף.
ולצד השני ברמב"ן דלמה הביאו הטף כדי ליתן שכר למביאיהם ,י"ל דודאי ראוי
להקדים הטף לנשים כמ"ש התוס' קידושין לד ,ב ד"ה אלא דטפלים מעלו מנשים לפי
שבאים לכלל חיוב אבל נשים אין סופן לידי חיוב לא ,אבל בפרשת הקהל הוצרך להקדים
נשים כדי לומר דליתן שכר טוב למביאיהן קאי גם הנשים ולא רק האנשים ,ולא תימא
כיון שמצות תלמ וד תורה יש בהקהל שקורין בספר תורה ואשה פטורה מת"ת אין חיוב
להביאו אלא לאב ולא לאם ,קמ"ל דגם לאם יש מצוה להביאו ויש לה שכר על זה
וכעי"ז בפנים יפות כאן ,אבל כאן להכניס בברית ודאי אין נפ"מ מי המביא לכן טף קודם
לנשים ממו"ר הגר"צ שחור שליט"א.
כט ,יז :פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה'
אלקינו וגו' ,פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה.
עיין במדרש שוחר טוב תהילים סוף מזמור קא שפירש דבני דן היו עובדים לצלמו של
מיכה שעבר עמהם בים כדכתיב שופטים ב' "ויעשו להם בני דן את הפסל" ,ועליהן
אמר משה פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט עיין שם.
א"כ נראה דלפי"ז ההמשך "פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה" ופירש"י שורש מגדל
עשב מר כגידים שהם מרים כלומר מפרה ומרבה רשע בקרבכם עכ"ל ,קאי על מיכה
שגרם לעבודה זרה של כל שבט דן על ידי זה ,ועליו כתיב בסמוך כי אז יעשן אף ה'
וקנאתו באיש ההוא וכו' ומחה ה' את שמו מתחת השמים ,והוא כיון שכל תאוותו
להרבות רשע ואינו מהרהר תשובה כלל ,משא"כ האחרים נפתו ונגררו אחריו.
כט ,יט :לא יאבה ה' סלוח לו וכו'.
כל הפסוק מדבר בלשון יחיד  ,משמע דאדם אחד לבד חטא ,אולם בסוף הפרק כתיב
ואמר הדור ה אחרון וכו' גפרית ומלח שרפה כל ארצה וכו' ויתשם ה' מעל אדמתם וכו'
משמע דרבים נענשו עליה בעוונם.
אמנם יתיישב עפמש"כ הרלב"ג שנדמה דהפרשה כולה דיברה על ירבעם ועשרת
השבטים ,והנה ירבעם היה האיש אשר היתה עצתו כך ,לפרוק מעליו עול תורה ולזה
עשה לו שני עגלי זהב ,והנה בא עונשו שנמחה שמו מתחת השמים עד שלא נשאר
לירבעם שריד ,וכן היה בשאר מלכי ישראל שאחזו בדרכו ,ואמנם עשרת השבטים הגלה
אותם מלך אשור מעל אדמתם עיין שם.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד יז

השבת של מ"י  /הרב יחיאל פישל רוזנר ,מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'
פניני עיון בפרשת השבוע

כט ,כא :ואמר הדור האחרון וגו'.
בבית הלוי דרוש ח' כתב לבאר דהנה היוצא מן הבית ודעתו לחזור אליו עוד אינו
מחר יב לעצם הבית ולא ישבור התנור שבו וכדומה ,וכשנראה לאחד שיצא מן הבית
ומחריבו מראין הדברים שאין בדעתו לשוב אליו עוד  .והנה בשעת חורבן אחר שגלו
ישראל ממנה ,נחרב אח"כ גם גוף הארץ וגוף הערים ,וכדאיתא במס' שבת קמה ,ב נ"ב
שנה נתקיים בארץ ישראל גופרית ומלח שריפה כל ארצה ,ומראין הדברים שגרשם
הקב"ה לגמרי ואין סופם לחזור אליה.
ובזה ביארנו המשך הכתובים ואמר הדור האחרון וגו' וראו את מכות וגו' ואמרו כל
הגויים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת וגו' ואמרו על אשר עזבו וגו' וישליכם אל ארץ
אחרת כיום הזה ,ואיתא בירושלמי סנהדרין י ,ה מה היום הולך ואינו חוזר אף הם אינם
חוזרים עיין שם ,והמשך הכתוב כך הוא דיראו מכות הארץ ,דגוף הארץ נחרבה בגפרית
ומלח ,ועל זה יגדל אצלם התמיהה על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת פירוש דבשלמא
האנשים חטאו וגלו אבל למה להחריב גם גוף הארץ ,וישיבו תשובה לעצמם "דהשליכם
אל ארץ אחרת כיום הזה דאינם חוזרים לה עוד ,ומשום הכי נחרבה גוף הארץ וזהו אות
ומופת להם שלא יחזרו עוד" עיין שם.
כט ,כב :כמהפכת סדום ועמורה אדמה וצבויים אשר הפך ה' באפו ובחמתו.
בצפנת פענח תניינא עמ' 16 כתב דבירושלמי ובתוספתא מבואר דהפיכת סדום הוי
גדר עיר הנידחת ולכך נאבד גם רכושו של לוט ,ובזה מדוייק ג"כ לשון הכתוב דגבי
שריפה מאש היוצא מלמעלה כתב רק סדום ועמורה וההיפוך היה כל הד' כמבואר
בפרשת ניצבים ,והטעם דבעיר הנידחת בעי דוקא בית דין הגדול כמבואר בפ"א דסנהדרין
ומבואר שם דאין עושין ג' עיירות ,ולכך גדר עיר הנידחת לא עשו רק סדום ועמורה ושאר
הוי רק גדר הפיכה.
כט ,כב :גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשב.
לכאורה פשיטא אם לא יזרע ודאי לא יצמח .ונראה דזה היה קשה לרבינו יהונתן בן
עוזיאל ולכן פירש לא תזרע "דלא הוי אתר דכשר לבית זרע" ,והיינו דלא הוי אדמה
הראויה לזריעה שיצמחו בה פירות טובים ,ומכל מקום היה אפשר לומר שיצמח מעט
מקולקל וחסר ,לכן כתיב עוד ולא תצמח שאפילו צמח מעט לא יגדל ,ולכן כתיב ולא
תצמח חסר יו"ד דאפילו צמח חסר קמ"ל .וכ"כ בטעמא דקרא דאילו צמחים הראויים
להוציא פירות טובים פשיטא דלא יצמח ,ועדיין היה אפשר לומר דכשנשרף האדמה זרע
חדש כבר הארץ אינה קולטת אבל מה שזרוע ועומד משנה שעברה מכל מקום יגדל
ויוציא מעט עשבים ,לזה הדר כתיב ולא יעלה בה כל עשב.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד יח

השבת של מ"י  /הרב יחיאל פישל רוזנר ,מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'
פניני עיון בפרשת השבוע

כט ,כב :גפרית ומלח וגו' כמהפכת סדום וגו' אשר הפך ה' באפו ובחמתו.
צריך ביאור הלא ה' הוא מידת הרחמים ,וכאן דנענשו היה צריך לומר שם אלקים שהוא
מידת הדין.
ואולי יש לומר על פי מדרש לקח טוב לעיל כח ,כא שכתב ידבק ה' ,יכך ה' ולא אמר
אלקים ,כי הרשעים הופכים מידת הרחמים למידת הדין כמו בראשית ו ויאמר ה' אמחה
את האדם עכ"ל .והובא כעי"ז ברש"י בראשית ח ,א ולפ"ז יש לומר דאנשי סדום
ברשעתם הפכו את מידת הרחמים לדין.
ל ,א :והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה וגו' והשבות אל לבבך.
בשיח יצחק עמ"ס מכות כד ,ב ד"ה ויותר כתב דהנה תמוה אטו אם יבוא עליהם
ברכה יתנו לבבם לשוב אל ה' ,ופרשנו דנראה אם יבואו ח"ו על איש אחד צרות בלי
הפסק כגון עשיר שנעשה עני רחמנא ליצלן ,אז בזמן הראשון הוא מרגיש בצרותיו ביותר,
אבל אם יתארך הזמן כנ' שנים וכדומה ,אז שוב לא יזכור יותר ימים הקדמונים בהעלו נר
ההצל חה עלי אהלו רק ההרגל נעשה טבע שני וכבר הרגיל בעניות והינהו כשאר המון
העניים ,רק אם בכל פעם יתעשר ואח"כ יעני ועוד הפעם יתעשר ויעני אז מרגיש בצרותיו
ביותר ונותן אל לבו לדעת מה זה עשה ה' לו  ,וזה פירוש הקרא "והיה כי יבואו עליך
הברכה והקללה" ,פירוש אם לא הוי בא רק הקללה ,לא היו מרגישין כל כך ולא היו
שמים ללבם ,אבל אחר שכבר הגיע להם הברכה ואח"כ הקללה אז והשבות אל לבבך
וגו' עד ושבת עד ה' אלקיך .ועיין אור החיים.
ל ,ד :אם יהיה נידחך בקצה השמים.
בספר הרמזים לרבינו יואל כתב היה ראוי למקרא לומר בקצה הארץ ,מה הוא בקצה
ה שמים ,רמז בתחיית המתים שיחזירו הנשמות מרוחות השמים לגופים וזהו משם יקבצך
ה' אלוקך ,השמים בגימטריא נשמה.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד יט

התורה ומצוותיה  /הרב אברהם מרדכי יוסף מרקסון ,מח"ס סימני המצוות ושא"ס ,רב ומו"צ באשדוד
תשובת האדם מועילה גם לזרעו

התורה ומצוותיה  /הרב אברהם מרדכי יוסף
מרקסון ,מח"ס סימני המצוות ושא"ס ,רב ומו"צ
באשדוד
תשובת האדם מועילה גם לזרעו
ֶיך
ּוב ָכל ַנ ְּפ ְּש ָך ְּל ַמ ַען ַחּי ָ
ה ָבה ֶאת ה"א ְּב ָכל ְּל ָב ְּב ָך ְּ
ַר ֶע ָך ְּל ַא ֲ
ּומל ה"א ֶאת ְּל ָב ְּב ָך ְּו ֶאת ְּל ַבב ז ְּ
ָ
(ל ,ו)
יש בפסוק זה קושיא ידועה ,הרי משה רבינו מדבר לכל כלל ישראל כולו ,ומי הם איפוא
'זרעך' שאינם בכלל?
מסופר בשם השפת אמת שעמד בזה ,ומצאתי ג' נוסחאות בסיפור.
השפת אמת השתתף פעם באיזה אסיפה של צדיקי הדור ,והוא היה הכי צעיר מכולם,
והוא אמר שהוא רוצה לומר משהו ושכולם יסכימו איתו.
מפני מה רק בכתוב 'ומל ה' את לבבך ואת לבב זרעך' ,נכתב בפירוש גם על הצאצאים,
שלא כמו בשאר התורה שאם נכתב על הדור ההוא זה מכוון גם על שאר הדורות.
א לא מכאן שה' יתברך הבטיח שהוא ימול לא רק את הלב שלך ,אלא גם את אותו
'לבב זרעך' ,הילדים שרח"ל נולדו שלא כראוי והם היו פגומים מלכתחילה ,גם אותם
ימול ה' יתברך במהרה בימינו( .מפי הגה"ח ר"י זילברשטיין שליט"א).
בספר ליקוטי אב (עמ' רסד) מובא שזה היה באסיפה שהתקיימה בחודש אלול שנת
תרמ"ח ( ,אודות הגזירה שרצו השלטונות לכפות דעתם על החדרים וחייבם ללמוד
לימודי חול) ,אצל הרה"ק רבי אלימלך מגראדזיסק זצ"ל.
סיפר הרה"ח ר' כתריאל שטיין ז"ל ששמע מחסידים כי בסעודה ההיא אמר רבינו מאמר
הנוגע לחודש אלול ,ותוכן דבריו :דהנה בפרשת התשובה כתוב (דברים ל ,ב  -ו) 'ושבת
עד ה"א ושמעת בקולו וגו' ,ומל ה"א את לבבך ואת לבב זרעך וגו' .ולכאורה קשה מי
הוא הנכלל ב'לבב זרעך' שאינו בכלל לבבך ,הלא התורה מדברת לכל איש ישראל ולכל
הדורות ,וכשאמרה ושבת עד ה"א' הכונה לכל איש ישראל ,ואם כן מהו 'את לבבך ואת
לבב זרעך'?
אלא ע"כ הפירוש הוא ,שכאשר שב האדם בכל לבו אל השי"ת ,אפילו אם בניו עדיין
לא עשו כן ,מבטיח לו הכתוב שבזכות תשובתו השלימה יעורר השי"ת את לבב זרעו
לשוב אליו יתברך.
והוסיף רבינו ואמר :זהו הטעם שנתנו הקדמונים רמז לחודש אלול מפסוק זה ,את לבבך
ואת לבב ר "ת אלול ,כי אכן גם חודש אלול יסודו בתשובה שעשו אבותינו באותם
ארבעים יום האחרונים שעלה משה רבינו ע"ה לשמים ,ובזכות התשובה של אבותינו

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד כ

התורה ומצוותיה  /הרב אברהם מרדכי יוסף מרקסון ,מח"ס סימני המצוות ושא"ס ,רב ומו"צ באשדוד
תשובת האדם מועילה גם לזרעו

בימים הללו ,מעורר השי"ת אותנו במשך כל הדורות בימים אלו לשוב אליו בכל לב,
ושפיר נרמז זאת בפסוק זה את לבבך ואת לבב ,עכדה"ק.
הר עיון עצמו נמצא בסה"ק שפת אמת פרשת נצבים תרל"ה :ומל ה"א את לבבך ואת
לבב זרעך .פי' כי השב בתשובה יזכה גם לזרעיו אחריו להסיר ערלת לבבם .והקדמונים
נתנו רמז בפסוק זה א"ל ואת לבב ר"ת אלול הוא כנ"ל .כי בזמן זה היו בני ישראל בעלי
תשובה ,בעת שקיבל מרע"ה לוחות שניות .לכן בעוה"ז ומצד זכות זה יכולין ג"כ להשיג
התורה ,וזה אלו הימים הם ימי רצון גם לנו זרעם אחריהם ,בזכות התשובה שעשו
אבותינו כנ"ל .עכלה"ק.
שמעתי נוסח שלישי ,שהשפת אמת אמר רק את הקושיא בלבד ,ואח"כ שאלו האמרי
אמת וענה לו הפירוש שלו .והביאו ראיה לזה שבסה"ק ישמח ישראל (לשבת תשובה
אות ט') מובא בזה הלשון:
על הקושיא ששמעתי בגראדזיסק בשם הוועד קדושים ,מה זה שכתוב בתורה (דברים ל,
ו) ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך ,הלא התורה היא נצחית ולכל אחד מישראל
ידבר ,ומה זה את לבב זרעך .אולי הפי' הוא עפ"י המבואר בס' עשרה מאמרות שכשאדם
מישראל חוטא הוא מחטיא ח"ו גם לאבותיו אשר כבר אינם בעוה"ז ולכך העוינו הוא
פועל יוצא ,עיי"ש ,וכאשר כבר הארכנו ביאור דבריו הקדושים בארוכה (עי' פ' קדושים
אות ב') ,א"כ כאשר הבטיחם הקב"ה על התשובה שיזכו כולם לתשובה שלימה ולאהבה
ויראה ,ואם ח"ו יבואו בניהם אחריהם ויחטאו ח"ו ,אף אם יהיו בע"ת ויראים ואוהבים
מ"מ יחטאו ויפגמו ע"י מעשה בניהם ,לכך הבטיחם תיכף גם על תשובת בניהם אחריהם
ושיהיו ג"כ עובדי ד' ,אז ממילא יתענגו כולם על ד'( .כתי"ק).
ושמעתי שגם בדברי אלימלך מהרה"ק גראדז'יסק מזכיר את הקושיא ,אבל בינתיים לא
מצאתיה שם.
הרה"ח המפורסם ר' שמואל יצחק בורנשטיין ז"ל (ר' שמואל לוקווער) כותב במכתב:
שמעתי פעם אחת מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א (הרבי הבית ישראל ז"ל) יתכן שאמר זאת
בשם אביו זל"ה ,הרי משה רבינו ע"ה דיבר לכל ישראל ,אם כן היה מספיק שיכתוב את
לבבך ,ומתכוונים בזה את כל היהודים בכל הדורות ,ולשם מה כתוב ואת לבב זרעך.
ואמר שהפירוש הוא שעל האדם להטיב מעשיו לחזור בתשובה ומל ה' אלוקיך את לבבך,
וכפועל יוצא מכך יהיה ואת לבב זרעך .כי אם האדם עצמו הולך בדרך הישרה אז בניו
ממילא טובים גם כן ,שלומדים מדרכי אביו( .בספר חסיד וישר עמ' קלו)
על ידי תשובתו יתוקן הפגמים מזרעו
הרה"ק משינאווא זצ"ל כותב (דברי יחזקאל) :ומל ה"א את לבבך ואת לבב זרעך .קשה
להבין למה כתב לבב זרעך ,הלא התורה דברה עם כל אחד ואחד ואיך שייך לומר את
לבבך ואת לבב זרעך .ונראה שחטאות האדם מביאים גם פגם על זרעו ,על כן אמר
הכתוב ומל ה' את לבבך שתשוב בתשובה שלמה ,וע"י שתשוב בתשובה תסיר גם הפגם

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד כא

התורה ומצוותיה  /הרב אברהם מרדכי יוסף מרקסון ,מח"ס סימני המצוות ושא"ס ,רב ומו"צ באשדוד
תשובת האדם מו עילה גם לזרעו

מזרעך ,וזה ואת לבב זרעך שעל ידי לבבו יתוקן לבב זרעו ,ונרמז בראשי תיבות את לבב
ואת לבב זרעך אלול ,שבחודש אלול העת מוכשרת לזה.
בספרו של הרה"ק ר' נחמן מברסלב (ליקוטי מוהר"ן ח"א אות קמ"א) מובא רעיון מעין
זה בהרחבה יתירה ,וז"ל :אם יזכה שירגיש באמת כאב חטאיו הינו כשימול את ערלת
לבבו .כי כל זמן שלבו ערל ואטום ,אי אפשר לו להרגיש באמת ,רק כשימול את ערלת
לבבו ,ויהיה לו חלל בלב ,ואזי ירגיש לבבו באמת גודל כאבו ,ויצטער ויתחרט באמת .ואזי
מגודל החרטה ,ירגישו גם כל הלבבות של כל הטיפות שנמשכו ממנו ,ולכל מקום
שנמשכו ,ירגישו שם במקום שהם ,הן אותם שנמשכו ממנו ונתהוו מהם בניו ממין בני
אדם ,והן אותם שנמשכו ממנו למקום אחר חס ושלום ,וגם שם יש להם לב ושאר
איברים .ואזי כשימול את לבבו ,וירגיש לבבו גודל כאבו ,ויתחיל להצטער ולהתחרט
באמת ,אזי ירגישו שם כל הלבבות של הטיפות ,ויתודע להם האמת האיך הם מוטלים
במקום טינופות בשאול תחתית .כי מתחילה נדמה להם שטוב להם ,כי הן מזיקי עלמא.
רק אחר כך כשנמול לבבם ,על ידי שנמול לבב אביהם ,אזי מרגישין היכן הם ,ומתחילין
לקונן ולהצטער ,ונעשה שם רעש גדול ביניהם .וזהו (דברים ל ,ו)" :ומל ה' את לבבך ,ואת
לבב זרעך" ,הינו כשימול ה' את לבבו ,ימול גם לבב זרעו .ולהיכן שנמשך הזרע ,הן למין
בני אדם ,אזי מחויבים בניו שירגישו גם כן הרהור תשובה על ידי שנמול לבב אביהם .וכן
אם נמשך למקום אחר חס ושלום ,אזי ימולו שם הלבבות וירגישו כנ"ל.
והזמן המסוגל לזה הוא חדש אלול ,כי אלול ראשי תיבות את לבבך ואת לבב .הינו
שימול ה' את לבבו ואת לבב סתם התלוי בו ,להיכן שנמשך כנ"ל .הינו הלב של הטיפות
לאיזה מקום שנמשכו ,אם שנמשכו ונתהוו מהם בניו מין בני אדם ,והן שנמשכו ,חס
ושלום ,למקום אחר וגם הם בניו ,והם תלויים בו .ועל כן כשנפטר האדם הם הולכים
אחר המטה ומקוננים עליו ,כמו בניו ממש ממין אדם ,אך שזה שהם הולכים ומקוננים
אחריו ,הוא לו לבזיון ולחרפה גדולה ,רחמנא לצלן רחמנא לצלן מעונשים הללו כידוע.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד כב

ויברך דוד  /הרב דוד אריה הילדסהיים ,מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב
בענין תפילות הנאמרות אל המלאכים

ויברך דוד  /הרב דוד אריה הילדסהיים ,מח"ס
'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב
בענין תפילות הנאמרות אל המלאכים
ביאור דברי הירושלמי "לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל"
אחת הטענות הידועות ביותר על התפילות הפונות אל המלאכים כמו 'מכניסי רחמים'
וכיו"ב היא ממה שאמרו בירושלמי ברכות פ"ט ה"א" :אם בא על אדם צרה לא יצווח לא
למיכאל ולא לגבריאל אלא לי יצווח ואני עונה לו מיד" ,ועמדו בזה הרמב"ן בדרשת
תורת ה' תמימה והארחות חיים הלכות ק"ש סי' י"ט ועוד.
אמנם בספר מגן אבות לרשב"ץ (החלק הפילוסופי) דף ו' ע"א דחה טענה זו ,וז"ל:
"והרמב"ם ז"ל כתב בכלל עיקר זה שלא נכניס מופתים א' מנבראיו בינינו ובינו יתברך,
וכן אמרו רז"ל לא תצווח למיכאל ולא לגבריאל אלא לדידי את צווח ואנא עני לך הה"ד
כל אשר יקרא בשם ה' ימלט ,ובמ"ש ז"ל אל יתפלל אדם בלשון ארמי לפי שאין מלאכי
השרת נזקקין לו שאין מכירין לשון ארמי ,וכן יסדו הפייטנים המונים המונים מכניסי
תחתונים ,וכן אלי צדק עברו בשערים בעדינו שפכו רוח חן ותחנונים ,אין התפילה להם
אלא לש"י והם אינם אלא פרקליטין כענין שכת וב אם יש עליו מלאך מליץ וכו' ...אבל
הרמב"ן ז"ל בדרשת תורת ה' תמימה כתב שאין אנחנו עושים יפה בזה וכן במ"ש מיכאל
שרא רבא קום ובעי רחמי על עמא רבא ,ואיני מודה לו בזה ,ועוד נאריך בזה בע"ה".
ושם בח"ב דף כ"ג ע"א כתב הרשב"ץ" :ומזה המין הוא שהזכירו אל יתפלל אדם בלשון
ארמית שאין מלאכי השרת נזקקים לו ,הוא מזה המין ,אלא שהמאמר בעצמו קשה שהרי
אמרו לא תצווח למיכאל ולא לגבריאל לדידי את צווח ואנא עני לך שנא' כה' אלהינו
בכל קראינו אליו ...וחלילה שנכניס אמצעים בינינו ובין האל כי הוא מחק עכו"ם שכל
תפלותיהם אינם אלא לקדושיהם שיתפללו בעדם וחלילה לנו מזה ...וכוונת זה המאמר
הוא כי התפלה הוא לאל אבל אנו צריכין פרקליטין גדולים שתהיה לו לרצון ודומה זה
למי שמקריב דורון למלך שהשוערים מכניסים אותם אל המלך ואם השוערים הם
מלאכים רעים הם טורפים אותה על פניו ,על כן אמרו המקובלים כי שיר של פגעים
שנהגו לקרות במוצאי שבת הוא כדי שהתפלות לא ימצאו פגע רע ממלאכי חבלה
לעכבם מלהכניסם לפניו ית' ,על כן אמרו שיתפלל אדם בלשון הקודש כדי שמלאכי
השרת המבינים אותו יכניסוה לפניו ית' ,לא שנתפלל אליהם ח"ו ,ומכאן יסדו משוררי
ספרד המונים המונים מכניסים תחתונים וכיוצא באלו המאמרים".
וכיוצא בזה כתבו בארוכה בספר פחד יצחק ערך צרכיו ובשו"ת שמש צדקה או"ח סי'
כ"ג ובשו"ת יהודה יעלה או"ח ח"א סי' כ"א ,ותמצית דבריהם היא ,דמה שאמרו
בירושלמי לא לצווח למיכאל ולגבריאל ,היינו דוקא כשמבקש מהמלאכים שהם עצמם
יושיעוהו ,כי כך נראה כא ילו אומר שהקב"ה עזב את הארץ ומסר את ההנהגה למלאכים,
ח"ו ,וזה ע"ז גמורה ,אך כשמבקש מהמלאכים רק להביא את התפילה לפני הקב"ה או
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד כג

ויברך דוד  /הרב דוד אריה הילדסהיים ,מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב
בענין תפילות הנאמרות אל המלאכים

שיליצו יושר עליו לפני הקב"ה ,בזה אין כל חשש ,שהרי גם מאדם אפשר לבקש שיתפלל
או ילמד זכות עבורו ,ואדרבה אפשר דיש בזה גם יותר יחוד ה' ,כי תפילה כזו מראה
בעליל שהמלאכים הם רק עבדים ומשרתים לקב"ה ואין להם שום כח עצמי.
ויעויין שם עוד שהאריכו מאוד לבאר שמנהג זה הוא מנהג ותיקין של גדולי עולם ,ואין
בו שמץ חשש ,וכתבו דברים חריפים מאוד נגד המהרהר אחר מנהג זה ,ע"ש.
ובנתיבות עולם למהר"ל נתיב העבודה פי"ב הביא את דברי הגמ' בסנהדרין מ"ד ע"ב
" רבי יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצין את כחו ואל יהו לו צרים
מלמעלה" ,וכתב על זה " :ומזה משמע שיתפלל אל הש"י שלא יהיה לו צרים ,אבל
שיתפלל ולומר למלאכים אל תהיו צרים לי זה אין ראוי ,רק שיהיה זה דרך התפילה אל
הש"י ,אבל אנו נוהגים לומר מכניסי רחמים הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים וגו' ,ואין
זה ראוי ,כי דבר זה כאילו מתפלל אל מלאכים שיכניסו רחמינו ולא מצאנו זה ...ואפי' אם
מותר לומר לאדם אחר התפלל עלי ,זהו אצל האדם שהוא עושה חסד עם חבירו ולפיכך
יכול לומר עשה אתי חסד זה והתפלל עלי ,אבל במלאכים לא שייך לומר כך רק היא דרך
תפלה ובקשה וח"ו שיתפלל כך ,וי"ל כי מה שאנו אומרים מכניסי רחמים הכניסו וכו' אין
זה בקשה כלל רק שהאדם מצוה כך למלאכים שהם מכניסים התפלה להכניס התפלה
לפני הש"י ,ויש כח לאדם לצוות למלאכים שהם ממונים על זה שיביאו תפלתו לפני
הש"י .ועם כל זה הוא דבר שאין ראוי רק שיהיה מכניסי רחמים תפלה ...ולכך מה
שמבקש מכניסי רחמים הוא תפלתו אל הש"י כי מכניסי רחמים יכניסו רחמינו ,ולפי זה
ראוי להגיה מכניסי רחמים יכניסו רחמינו משמיעי תפלה ישמיעו תפלתינו מכניסי דמעה
יכניסו דמעותינו ולכך ישתדלו וירבו תחינה ובקשה ...ומכל מקום יש ליישב כיון שתכלית
הבקשה הוא להכניס תפלתו לפני הש"י ,אף שהוא אומר למלאכים הכניסו רחמינו אין זה
יוצא מן השם ית' כלל שהרי התכלית של הכל הוא השם ית' ,ומכל מקום כיון שלא
מצאנו רק שיתפלל שיהיו הכל מאמצין כחו היה נראה לומר כמו שאמרנו מכניסי רחמים
יכניסו רחמינו".
מבואר שגם המהר"ל נחית ליישב את אמירת מכניסי רחמים בדרך זו ,שאין איסור
לבקש מהמלאכים שיכניסו את תפילתו לפני ה' ,כי עיקר מטרתו היא לבקש מהשם
יתברך עצמו ,אך מ"מ העדיף המהר"ל שלא לומר כך כיון שלא מצאנו בחז"ל שאמרו
להתפלל בלשון זו ,אמנם להלן נביא מהשבה"ל סי' רפ"ב ומהרוקח שהביאו מדרשים
מפורשים שנזכרו בהם תפילות כאלו  ,ומסתבר שאם היה המהר"ל רואה את דבריהם לא
היה כותב כך.
והנה המהר"ל באותו פרק דחה את דברי האבן עזרא שהשיג השגות על הפייטנים,
וכתב" :ויש לקיים דברי קדמונים שהיו כולם חכמים גדולים ידעו כל מצפוני חכמה",
ובסוף הפרק כתב" :ומי לא ישים אל לבו ודעתו זה כי קדמונינו כל דרכם דרך חכמה
ותבונה ומי ששם לבו ודעתו על דבריהם ימצא כי לא סרו מדרך האמת אף בדבר קטן",
הרי לנו כמה החשיב המהר"ל את הפייטנים הקדמונים וחכמתם ,וא"כ צ"ע למה לא סמך
על הקדמונים שתיקנו מכניסי רחמים ושאר פיוטים כיו"ב ,ויתכן מאוד שהוא משום
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד כד

ויברך דוד  /הרב דוד אריה הילדסהיים ,מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב
בענין תפילות הנאמר ות אל המלאכים

שבזמנו לא היו מצויים הרבה ספרי קדמונים ,ולכן חשש המהר"ל שפיוט זה נוסד ע"י
חזנים מהדורות האחרונים (כמו שחשב אחד החכמים שהובא בפחד יצחק הנ"ל) ,אך
אילו ידע שהתפילות והפיוטים הללו קדומים מאוד ונאמרו כבר אצל גאוני בבל ושאר
גדולי עולם ודאי לא היה מערער ע"ז כלל ועיקר.
למה אין בתפילות אלו משום עבודה זרה ח"ו
רבים הקשו על התפילה למלאכים ממה שכתב הרמב"ם בפירוש המשניות ריש פרק
חלק בעיקר הה' שאסור לעבוד לאמצעים( ,והבאתי במאמר הקודם את לשון המלחמת
מצוה שהתפילה היא כקרבן והמתפלל למלאכים כאילו מקטיר לשמש ולירח ח"ו ,וכן
כתב בנפש החיים ש"ג פ"ט שכעת שהתפילה היא במקום עבודה גם זה בכלל האזהרה
שלא לעבוד למלאכים ,ובעיקרי האמונה שבסידורי אשכנז הנוסח של העיקר הזה הוא:
"שהבורא ית"ש לו לבדו ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתו" ,אך לא ידוע מי קבע
את הנוסח הזה).
אמנם גם טענה זו נתיישבה כבר בדבריהם של הרשב"ץ והמהר"ל והפחד יצחק ושאר
האחרונים שהובאו לעיל ,שכל האיסור הוא רק כשמבקש מהמלאכים שיעזרו לו
ויושיעוהו בכח עצמם ,אך אין כל איסור לבקש מהם שיכניסו את התפילה לפני ה' ,דכיון
שעיקר מטרתו היא לבקש מאת ה' לכן בקשה זו היא עבודה רק לה' ולא לזולתו ח"ו.
ונראה בביאור הענין ,דהנה ודאי דמי שיבא אל מלך גדול ויפול לפני רגליו ויתחנן לפניו
בנוסח ארוך מלא מילות פיוס וריצוי וחרוזים ומליצות לא נחשב על ידי זה כעובד אותו
ח"ו ,אף דלכאו' זהו ממש כמו תפילה ,כיון שעצם הבקשה אינה 'עבודה' כלל ,ומה
שהתפילה היא עבודה זהו משום שעי"ז משעבד את לבו לאביו שבשמים וקובע בלבו
שהוא בעל הכוחות כולם ורק בידו הממשלה להרע או להיטיב ,וכן מוכח ממה שקראו
חז"ל לתפילה "עבודה שבלב" ,דאף שיש בה גם תנועת הלשון והשפתיים ופרישת כפים
וכריעה והשתחויה (והמג"א צידד דגם בדיעבד לא מהני הרהור כדיבור וכן הכריע
הנפה"ח בפרקים פ"ה ,הובא בבה"ל סי' ק"א ס"ב) מ"מ כל זה אינו עבודה כלל ,אלא
העבודה היא רק שעבוד הלב לקב"ה ,והנה פשוט וברור שהקורא את המלאכים שיתפללו
עבורו לקב"ה ,לא משעבד את לבו למלאכים כלל ,אלא אדרבה עי"ז הוא קובע בלבו
שאין להם שום כח עצמי ,והממשלה היא רק לו יתברך ,ורק אליו עינינו נשואות ,נמצא
שכל ה"עבודה שבלב" שלו היא אך ורק לבורא ית' ואפס זולתו.
ולכאו' עיקר הקושיא הנ"ל צ"ע ,שהרי ודאי מותר וראוי לבקש מחכמי הדור שיתפללו
עבורו לפני ה' ,ואין זה כעובד להם ח"ו ,וא"כ למה אסור לבקש כך מהמלאכים ,וכבר
עמד בזה בעל המאורות בספר מלחמת מצוה הנ"ל ,וכתב" :ואע"פ שמצינו שישראל היו
באים חסידי דורם לבקש רחמים עליהם אין ראוי לדמות החסידים למלאכים ולשאר
הדברים ,שהם כשליח צבור שיורד לפני התיבה בשביל הציבור ,והם נבראים ונפסדים
ומתים כשאר בני אדם וגוף אחד להם ורוח אחד להם על כן אין לטעות אחריהם אם
נבקש מהם שיבקשו רחמים על הדור" ,אמנם דבריו צ"ע ,שהרי לפני כן ביאר שהתפילה
היא עבודה כקרבנות ותפילה למלאכים היא כמקטר לשמש ולירח ח"ו ,וא"כ גם התפילה
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד כה

ויברך דוד  /הרב דוד אריה הילדסהיים ,מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב
בענין תפילות הנאמרות אל המלאכים

לחסידי הדור היא כמקטיר להם ח"ו ,שהוא ע"ז גמורה ,וצ"ל דס"ל דכיון שא"א לטעות
אחריהם ממילא גם לא הוי ע"ז ,משא"כ במלאכים ששייך לטעות אחריהם ,וצ"ע.
למה אין בתפילות אלו משום שיתוף ח"ו
יש שהקשו על התפילות למלאכים ממה שאמרו בסוכה מ"ה ע"ב" :כל המשתף שם
שמים ודבר אחר נעקר מן העולם" ,וא"כ איך מותר להתפלל למלאכים אחר שהתפללנו
אל הקב"ה ,ונראה דלפי דברי האחרונים הנ"ל מיושבת גם קושיא זו ,דכל האיסור הוא
רק כשמזכיר את "הדבר האחר" כמו מציאות בפני עצמה ,שכך נראה מדבריו כאילו יש
ב' אלוהויות ח"ו ,אך כאן שמזכירים להדיא שהמלאכים הם רק משרתי ה' המכניסים את
התפילות לפניו אך אין להם שום כח עצמי ,זה לא הוי כלל כמשתף שם שמים ודבר
אחר ,אלא אדרבה בזה הוא מכניס את "הדבר האחר" תחת מלכות שמים ,וכיו"ב כתבו
בספרים ע ל הפסוק "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ,שאין כאן כל שמץ שיתוף חלילה ,שהרי
מודגש כאן שמשה הוא רק עבד ה' ,וכל כוחו ניתן לו רק מאת ה'.
ובשבלי הלקט סי' רפ"ב כתב" :ואומרים מכניסי רחמים כו' מכניסי דמעה כו' ואין בזה
משום משתף שם שמים ודבר אחר שאינו דומה למה ששנינו לי -ה ולך מזבח" ,ואפשר
דכוונתו כמו שנתבאר ,ואפשר עוד ד כוונתו שהאיסור הוא רק להזכיר שם שמים ודבר
אחר יחד באותו משפט ,כמו לי-ה ולך מזבח ,משא"כ כאן שלא אומר את שניהם יחד.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד כו

ויצבור יוסף  /הרב יוסף צברי ,רב ומו"צ בעיר אלעד ,ומח"ס ויען יוסף ,שלחן מלכים ושא"ס
גדולה תשובה

ויצבור יוסף  /הרב יוסף צברי ,רב ומו"צ בעיר
אלעד ,ומח"ס ויען יוסף ,שלחן מלכים ושא"ס
גדולה תשובה
יך (ל ,ב)
א ֹל ֶק ָ
ש ְּב ָת ַעד ה' ֱ
ְּו ַ
ביומא (פ"ו ע"א) איתא" :אמר רבי לוי ,גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד ,שנאמר:
"שובה ישראל עד ה' אלוהיך".
ויש להבין ,מדוע הביאה הגמרא ראיה לענין זה מדברי קבלה ,ולא מפסוק מפורש
בתורה הנאמר כאן" :ושבת עד ה' אלוהיך"?
ונראה ,דכיון דכתיב בקרא "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת
עד ה' אלוהיך ושמעת בקולו" ,נראה דקרא איירי במי שחוזר בתשובה מחמת הצרות
דאירעו לו ,שלבו שבר ומתוך כך מגיע לדרגת תשובה של "עד ה' אלוהיך".
וכדמצינו הכי גבי מ"ש בגמ' דהכה"ג היה מתפלל בקדש הקדשים שלא תתקבל לפני
הקב"ה תפילת עוברי דרכים להפסיק הגשם שתופסם בדרך .ולכאורה צ"ב וכי כוחם של
העוברי דרכים כ"כ חזק עד שהכה"ג ביום הקדוש ביותר במקום הקדוש ביותר צריך
להתפלל ע"ז ,והביאור ע"ז הוא דההולך בדרך והמטר תופסו ואין לו לאן לברוח ,מגיע
הוא למצב של חו סר אונים וגמור ואז לבו נשבר ביותר ותפילתו מגיע ממקום עמוק ביותר
ומגיעה למקום עליון בשמים ,ולכן רק תפילת כה"ג ביו"כ בקדש הקדשים תמנע שתתקבל
תפילתו ודו"ק .וה"נ ע"י "בצר לך ומצאוך" וגו' ,יגיע האדם לתשובה "עד ה' אלוהיך".
אבל כוונת הנביא באומרו" :שובה ישראל עד ה' אלוהיך" היינו שקורא הוא לישראל
להתעורר בתשובה מעצמם ,ללא צרות וייסורים שיזכירו להם לחזור בתשובה ,ואם יעשו
תשובה מאהבה תגדל תעלתם ותשובתם תגיע עד כסא הכבוד וזהו אם "שובה ישראל"
כעת ,תגיעו "עד ה' אלוהיך".
וממילא כאשר באה הגמ' להוכיח ענין זה של תשובה מאהבה שגדולה מעלתה המגיעה
עד כסא הכבוד ,הביאה שפיר מקרא זה של "שובה ישראל" המדבר מעשיית תשובה
בתחילת דרכו דהחוטא כשמתעורר מעצמו לתשובה ,והא עדיפא ליה למינקט מאשר
קרא ד"ושבת" הנ"ל דמיירי בעושה תשובה מתוך ייסורים וק"ל.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד כז

חיי אברהם  /הרב אברהם הבר ,ירושלים
בענין "החשוב חשוב קודם"

חיי אברהם  /הרב אברהם הבר ,ירושלים
בענין "החשוב חשוב קודם"
יכם ֹכל ַאיש
ֵיכם ְּו ֹש ְּט ֵר ֶ
יכם ַז ְּקנ ֶ
יכם ַש ְּב ֵט ֶ
אש ֶ
יכם ָר ֵ
א ֹל ֵק ֶ
כ ְּל ֶכם ַל ְּפנֵי ה' ֱ
ּיום ֻּ
ַא ֶתם ַנ ָע ַבים ַה ֹ
יך (כט ,ט-י)
ימ ָ
יך ַעד ֹש ֵאב ֵמ ֶ
ֶיך ֵמ ֹח ֵטב ֵע ֶצ ָ
שר ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנ ָ
אֶ
יכם ְּו ֵג ְּר ָך ֲ
ש ֶ
ַי ְּש ָר ֵאלַ .ט ְּס ֶכם ְּנ ֵ
ופירש רש"י (ד"ה זקניכם)" :החשוב חשוב קודם ואחר כך כל איש ישראל".
והקשו המפרשים על רש"י מהא דכתיב כאן טפכם ואח"כ נשיכם דהלא אי"ז החשוב
חשוב קודם דהא נשים חשיבי טפי כיון דמחויבות במצות משא"כ קטנים .ועוד הקשו
דהא גבי מצות הקהל (ל"א י"ב) נאמר איפכא ,הקהל את העם האנשים הנשים והטף,
הרי דהזכיר נשים ואח"כ הטף.
ומקור דברי רש"י דנקט הך קרא החשוב חשוב קודם הוא מגמ' ירושלמי סוף מס' הוריות
דמיירי שם בענין פדיון והצלה מי קודם למי ,וא"כ יש נפקא מינה בסדר שכתוב כאן
דמצילין קטנים קודם לנשים .וביארו המפרשים הטעם בזה משום דכיון דיבואו לכלל
מצות (ואילו נשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא) לכן מצילין את הטף קודם.
משא"כ בפרשת הקהל אי"ז מצד החשוב חשוב קודם ,אלא אמרו חז"ל (חגיגה ג ).דנשים
באות לשמוע וטף למה באין ,כדי ליתן שכר למביאיהן ,הרי דנשים מחויבות ולא טף ,ולכן
הקדים נשים לטף.
ובאמת ליעקב ( להר"י קמנצקי) כתב לתרץ דדלמא כאן הקדים טף לנשים משום דמיירי
בפחות מבן כ' וכיון שהם למעלה מי"ג שנים ומחויבים במצות ,לכן הם קודמים לנשים,
והביא ראיה לזה מהא דכתיב פ' בא (י"ב ל"ז) כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף,
ופרש"י הגברים מבן כ' ולמעלה .והאריך בזה שם וכתב דצריך לעיין אם אפשר לומר דכל
מקום שהקדימו טף לנשים אזי הם גדולים ,ואם הקדימו הנשים לטף כמו בהקהל אזי הם
קטנים .ובפ' דברים (ג' י"ט) הקשה בזה עוד ,ובהערה שם כתב דמצינו תשעה מקומות
דטף מוזכר קודם לנשים ,וי"ב מקומות דמקדים נשים לטף.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד כח

ימה של תורה  /הרב ישראל מאיר העריס
יסוד האלוהות שבע"ז – האגואיזם והתאווה

ימה של תורה  /הרב ישראל מאיר העריס
יסוד האלוהות שבע"ז – האגואיזם והתאווה
שר ֹלֽא ְּי ָדעּום ְּו ֹלא ָח ַלק ָל ֶהם (כט,
אֶ
א ֹל ַהים ֲ
חוּו ָל ֶהם ֱ
ַּי ְּש ַת ֲ
א ֵח ַרים ו ַ
א ֹל ַהים ֲ
ַע ְּבדּו ֱ
ֵלכּו ַוּי ַ
ַוּי ְּ
כה)
וברש"י (שם) " :לא ידעום ,לא ידעו בהם גבורת אלהות ,ולא חלק להם ,לא נתנם לחלקם
וכו' ,ולשון לא חלק אותו אלוה שבחרו להם ,לא חלק להם שום נחלה ושום חלק".
נתבונן באותו אדם שלקח לעצמו אלוה לעובדו ולהשתחוות לפניו ,נעמיק בכחות נפשו
של אותו אדם ,היאך ייתכן שייכנע ויבטל כל רצונותיו וחייו בפני כח כל-שהוא אשר
גבורה לא תימצא בו ,היאך ייתכן שיעבוד ,ירדוף וישיג את אותו אלוה שלא נתן לו דבר,
לא היטיב עימו בנתינת חלק ונחלה?
עוד עלינו להתבונן מיהו ה'אלוה' האחר אותו בחר האדם לעבוד ולהשתחוות לפניו?
כשנכיר בו ,נגלה עומק עצום בפרשתנו ובעבודת אלוהים אחרים המוזכרת כאן.
תאווה – כח הנטילה האנוכיות והאגואיזם
חז"ל בסנהדרין (סג,ב) אומרים "אמר רב יהודה אמר רב ,יודעין היו ישראל בעבודת
כוכבים שאין בה ממש ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא".
וברש"י (שם ד"ה אלא להתיר) "שהיה יצרן תוקפן על עריות ,אמרו נפרוק כל עול תורה
מעלינו ואל יוכיחונו על העריות ,אבל על עבודת כוכבים לא תקפן יצרן".
מה חז"ל אומרים כאן? האיש הישראלי יודע כי בעבודת כוכבים אין בו ממש ,הוא מכיר
בזה שאלו אלוהים שאין לו בהם שום ידיעה בכוחו וגבורתו ,שאותו אלוהים לא נתן דבר,
א"כ מדוע הוא עובד אותו? אומרים חז"ל" ,לא עבדו אלא להתיר להם עריות בפרהסיא".
עריות! מה יש בעריות? מהיכן נובעת באדם המשיכה לעריות?
המשגיח הרה"צ רבי יהודה מנדלסון שליט"א (במאמר על בעלי הנאה – נספח להקדמות
לעבודת המדות) כותב :הכח של החיות בעולם הוא ביסוד המים ,המים ממזגים עם
עצמם כל חומר שבעולם בהופכם אותו ל'מימי' ,בלתי נפרד מן המים.
והכח הרוחני המקביל למים הוא תאוה ,בה שואפים פנימה מן העולם ,מבחוץ את
הצריך לנו .ותאוה הוא בכל האופנים :למאכל ,להעמיד המין ,לכסף ולכל צרכי האדם.
ובהמשך דבריו המשגיח שליט"א כותב שתאוה בלי גבול ,אף שהיא 'טוב מאד',
כשפורצת גבולות ,מחריבה את העולם עד כדי מבול" ,עכ"ד עיי"ש באריכות.
זוהי התאווה ,הכח שבכוחות נפש האדם ליטול ,לקחת מהעולם מתוך אנוכיות
ואגואיזם ,ללא מחשבה על השני ,בלא נתינה.
"לא עבדו אלא להתיר להם עריות בפרהסיא" – מיסוד הכח המתאוה שבאדם ,הכח
שפועל בכדי למלאות את רצון האדם לקחת ולמלאות את כל העולם אל העצמיות שלו.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד כט

ימה של תורה  /הרב ישראל מאיר העריס
יסוד האלוהות שבע"ז – האגואיזם והתאווה

העולם היום יוצר תרבות של עריות ,זימה וכל תועבות עולם ,והכל מקבל אישור
ולגיטימציה.
אמנם זאת יקשה לנו ,איזו עבודת כוכבים אנו מוצאים היום? לאיזה 'אלוה' משתחווה
האדם בעולם המודרני?
אדם האנוכי – 'אלוה' וכח עליון לעצמו
כאן אנו מגלים את עומק נפשו של האדם העובד עבודת אלילים ,והכל להתיר לעצמו
עריות בפרהסיא ,כפי שגילו חז"ל בדבריהם הקדושים.
איזה 'אלוה' עובד האיש היש ראלי ,עץ ואבן? שמש ,מזלות וכוכבי השמים?
את אלו יודע האיש הישראלי כי אין בהם ממש!
אלא ,שאת נפשו הוא עובד ,יצר ובנה מעצמו 'אלוה' וכח עליון ,ואת מילוי רצונו הוא
מבקש לקיים ולהוציא אל הפועל.
העץ והאבן ,השמש והכוכבים הינם רק המסכה וההצגה ,אבל מאחורי הקלעים,
מאחורי המסיכה יש אלוה אחד אותו עובד האדם...
נפשו ,רצונו ,עצמיותו .אנוכיות ,אגואיזם!
לזה הוא משועבד ,לזה הוא משתחווה ,נכנע .סביב עצמו סובב כל העולם.
הייתכן? אל ההבל ,הכלום ,האין בו ממש ,ישעבד ,יפקיד ויפקיר האדם את חייו
ורצונו?? אתמה.
כן! כי כאשר אותו 'אלוה' אינו אלא האדם בעצמו ,על עצמו 'חושב' האדם שהוא יכול
לבטוח ,להיות מופקד בידי עצמו.
על עץ ואבן אין יצרן תוקפן ,מפני שבאמת אלו דברים שאין בהם ממש .אבל 'האדם
בעצמו' ,חושב הוא כי יכול לנהל מוסדי עולם ,את חייו ותהלוכותיהם ,ולהוציא מהכח
אל הפועל כל רצונותיו וחפצי נפשו.
הוא חושב שבשליטתו ישלוט אף על הסובבים אותו ,בביקורת ושיפוטיות יסדר הכל.
אף שמעולם לא גילה האדם את גבורתו .אל מול מילוי רצונותיו עומדים רצון אשתו,
ילדיו ,חבריו ובני קהילתו.
האדם שואף לעושר ,והעולם לא מספק את עושרו .מעוניין הוא לנסוע למקום פלוני
בשעה פ לונית ,אלא שאז תוקע אותו פקק קטן שמגלה לו כי אינו המנהל של העולם!!
"אלוהים אשר לא ידעום" – את גבורת עצמם ,של אותו 'אלוה' אשר הכתירו בעצמם,
בתוך עצמם ,לעצמם!
"ולא חלק להם" – אם יתבונן האדם בעמל כפיו ,וכי שבעה נפשו במה שמתאווה אליו?
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ימה של תורה  /הרב ישראל מאיר העריס
יסוד האלוהות שבע"ז – האגואיזם והתאווה

כבר אמרו חז"ל (קהלת רבה פר' א')" :אמר ר' יודן בשם ר' איבו אין אדם מת אדם וחצי
תאוותו בידו" – יש לו מנה רוצה מאתיים .מעולם לא סיפק האדם את תאוותו ,את רצונו
לעצמו.
המלכת ה' על האדם – יסוד ביטול הע"ז העצמית
מה היא העבודה של האדם לביטול העבודה זרה הזו? היאך יוכל לכבוש תאוותו ורצונו
ולבטל בזה את ה'אלוה' אשר לא ידע ואשר לא חלק?
נראה ,כי זו הדרך ,כאשר 'אנחנו נצבים כולם היום לפני ה' אלוקינו' ,בערב ראש השנה,
יום הדין ,יום המלכת ה' עלינו ,בזמן הזה יש צורך להעמיק ולהתבונן בכחות הנפש של
האדם המביאים אותו לעבוד אלוהים אחרים – לעבוד את עצמו ,ולהיכנע בפני אלו'
חיים – מלך עולם.
על האיש הישראלי לקבל על עצמו עול תורה – עול מלכות שמים ,לחיות באופן של
בטל רצונך בפני רצונו.
זוהי העבודה ביום הדין ,וזו ההכנה הנלמדת בעומק פרשתנו .יום המלכת ה' ,ימי
התשובה – לחיות עם הקב"ה ,בקרבה ולא בריחוק ,ובכך נזכה לנאמר "כי ביום הזה – יום
כיפור ,יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" ,אכי"ר.
שבת שלום ומבורך!
לתגובותYSHTORA1@GMAIL.COM :
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לוית ח"ן  /הר ב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' (מנצ'סטר)
לפחד או לבטוח?!

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי
שערי תשובה' (מנצ'סטר)
לפחד או לבטוח?!
יך
יך ַה ָד ָבר ְּמ ֹאד ְּב ַפ ָ
רוב ֵא ֶל ָ
לום ַי ְּהיֶה ַלי( ..דברים כ"ט ,י"ח) ַכי ָק ֹ
ש ֹ
אמר ָ
בו ֵל ֹ
ְּו ַה ְּת ָב ֵר ְּך ַב ְּל ָב ֹ
שתו( .ל ,יד)
ֹ
ּוב ְּל ָב ְּב ָך ַל ֲע
ַ
מפחדים? בטוחים בחסדו יתברך? הרי מצד אחד לובשים בגדי שבת ומסתפרים מחמת
שבוטחים אנו בחסדו יתברך ,ומצד שני ראינו במשך השנה שעברה ,ויודעים ומכירים אנו
קרובים ורחוקים שרח"ל פגעו בהם מדת הדין בשנה שעברה ,והכל מכח הדין של הימים
נוראים של תשע"ט ,רח"ל מדת הדין בבני בחיי ומזוני ,של הכלל ושל הפרט.
יש כמה וכמה שיטות שחייבים בשמחה גם בראש השנה ,ומקרא מלא דיבר הכתוב
א ֹדנֵינּו ְּו ַאל ֵת ָע ֵצבּו ַכי ֶחדוַת י ֹדוָד ַהיא ָמ ֻּעז ֶכם" ,ויש כמה
ּיום ַל ֲ
דוש ַה ֹ
(נחמי' ח' ,י"א) " ָק ֹ
חדרים בכלל ישראל שמדגישים גודל השמחה של מלכיות ,שחייבים לשמוח ביום
הכתרת המלך ,ולהתעסק בשמחת היום – אולם מצד שני אין אומרים הלל כי ספרי חיים
וספרי מתים פתוחים לפניו ..ומ רבים בתפלות ותחנונים על עצם החיים ..ומלאכים יחפזון
וכו'.
המילים "וגילו ברעדה" נאמרים בדרך כלל ליישב סתירה זו ,ובס"ד נשתדל לתרגם
הדברים ביתר בירור.
טעות בענין "בטחון"
הנה יש טעות בנוגע לענין הבטחון ,שמרחיב בזה הגה"צ ר' שמשון פינקוס זצוק"ל.
והוא ,כי האדם הנמצא באמצע מלחמה רח"ל ,או בכל צרה שלא יהיה ,ואומר לעצמו,
"הכל בסדר ברוך ד'" אינו בוטח! הרי בעולם הדמיון שלו אין כאן סכנה ,אין כאן צרה,
הרי הכל בסדר .היסוד של בטחון הוא ,להכיר המציאות ,ולידע בבירור שיש כאן סכנה
רציני – ,ורק בכל זאת לידע שיש כאן משהו שיכול לבטוח ולסמוך עליו שישמור אותו .מי
שמכחיש בהמציאות הפשוטה והברורה לפניו אינו שייך לסמוך ולבטוח ,כי אינו רואה
שום צרה.
ונרחיב הדבר במשל .מי שמטייל ביער ,ופתאום רואה פתק על אחד מהאילנות "סכנה!
מסתובבים כאן "קאנאבאל" (אנשים האוכלים אנשים)" ,ואומר לעצמו" ,זה בסדר ,זה רק
צחוק ,אני מאמין שהשי"ת יעזור" ,הרי תחלת דבריו מוכיח שאינו מכיר שיש כאן סכנה,
הוא מכחיש מכל המציאות שיש אנשים כאלו ביער ,ולכן לא יתפרשו המילים "השם
יעזור" לדברי בטחון .כי אילו היה מאמין ואפי' אם היה חושש שהפתק אמת ,היה נשתנה
כל מהותו וחיל ורעדה יאחזו אותו ויתחיל לחשוב ולהתבונן שאולי עומד הוא עם שעות
ספורות עלי אדמות וכו' ,ואז אם באמת בוטח בהאין סוף של הבורא כל עולמים ,ושאין

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד לב
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עוד מלבדו ,ואשר לו הכח והגבורה לעשות כרצונו וכו' יזכה להשקיט מקצת מפחדיו,
ויכנס לסוגית הבטחון.
המשל אינה שלי ,אלא של דוד המלך נעים זמירות ישראל .אומרים אנו בימים אלו
עוז ַחּיַי ַמ ַםי ֶאפ ָחדַ :ב ְּק ֹרב ָע ַלי
ירא י ֹדוָד ָמ ֹ
או ַרי ו ַיש ַעי ַמ ַםי ַא ָ
פעמיים בכל יום " ל ָד ַוד י ֹדוָד ֹ
ירא ַל ַבי
חנֶה ֹלא ַי ָ
חנֶה ָע ַלי ַמ ֲ
ש ַרי ָצ ַרי ו ֹאי ַבי ַלי ֵה ָםה ָכשלּו ו ָנ ָפלּוַ :אם ַת ֲ
א ֹכל ֶאת ְּב ָ
ְּמ ֵר ַעים ֶל ֱ
בו ֵט ַח" פשוטו של מקרא – כאשר מדבר על הבטחון
א ַני ֹ
ַאם ָתקּום ָע ַלי ַמל ָח ָמה ב ֹזאת ֲ
וההכרה אשר ה' "אורי וישעי" מרבה לתאר גודל הצרה .ומגדיל גודל הצרה שעומד
לפניו .מדברים כאן שאפי' יש לפניו "מרעים לאכול את בשרי"! מקטרגים נוראים ומלאכי
חבלה  -ומכיר בבירור גודל נוראות האמת ,ובכל זאת סומך ובוטח על טובו יתברך.
שלום יהיה לי...
בו
וכמו כן בראש השנה המתקרב לבוא ,יום המשפט .אם דוחים ואומרים "ו ַהת ָב ֵרך ַבל ָב ֹ
לום ַיהיֶה ַלי " הרי לא התחיל להבין עומק הדין .הרי על כל מחשבה כל דיבור
ש ֹ
אמר ָ
ֵל ֹ
וכל מעשה של כל השנה יש דין ומשפט .ומה יועיל ומה יעזור אם האדם מעלים עין
מהמציאות ..ואין זה שייך לענין הבטחון כלל וכלל .אלא אדרבא ברגע שמכירים עומק
הדין בכל הפשטות ,ומזכיר לעצמו כי מלכותא דרקיע מעין דמלכותא דארעא ,ובהאי
עלמא ברגע שנכנסים לעולם הדין והמשפט ,לפעמים דברים שנראים פשוטים ביותר ,הם
עומדים על כל פרט וסעיף קטן בלי רחמים ובלי וותרנות ,הרי זהו המציאות הקורה ביום
ראש השנה ,ולא לחנם מלאכים יחפזון וכו' וכו' והספרי חיים וספרי מתים הוא כפשוטו
ממש...
עוז ַחּיַי! ַמ ַםי ֶאפ ָחד?"
ירא? ְּי ֹדוָד ָמ ֹ
או ַרי ְּו ַי ְּש ַעי! ַמ ַםי ַא ָ
ומעתה המילים הנפלאים " ְּי ֹדוָד ֹ
מקבלים פנים חדשות!! אורו יתברך הוא בלי סוף ,השם הוי' המורה על גודל חסדו הוא
בלי סוף כפשוטו ממש.
העון סר ממש מהמציאות!!
זאת ועוד ,כי הדין רק שייך על חטאים הנמצאים אצלו ולא חזר עליהם בתשובה ,אולם
כאשר המקטרג והשטן רוצה להעלות על השלחן איזה חטא ועון ,והאדם זכה כבר לחזור
עליו בתשובה ,הרי לא יועיל ולא יעזור לדבר אודות אלו העוונות ,כי הרי כח התשובה
חוט ַאים ב ֶח ֶסד ָגמּור,
שּובה ַת ָמ ֵתן ַל ֹ
גדול עד למאד ,וכדברי המסילת ישרים (פרק ד') " ַהת ָ
בו,
ּומו ֶדה ֹ
ֹ
או
שב ַמ ַכיר ֶאת ֶחט ֹ
יות ַה ָ
ש ַבה ֹ
ע ֹשֶה ,ד ַהינּוֶ ,
ירת ַה ַם ֲ
ע ַק ַ
צון ַכ ֲ
ירת ָה ָר ֹ
ע ַק ַ
שב ֲ
ת ָח ֵ
שֵ
ֶ
שהּוא
ֵדר ַמ ָםשֶ ,
ח ָר ַטת ַהמ ֶ
מּורדה ֵמ ַע ָף ָרא ַכ ֲ
ח ָר ָטה ג ָ
ּומת ָח ֵרט ָע ָליו ֲ
שב ַ
תו ו ָ
בונֵן ַעל ָר ָע ֹ
ּומת ֹ
ַ
בו ַצ ַער
ּומצ ַט ֵער ב ַל ֹ
ַע ֹשָה ַה ָד ָבר ַההּוא ַ
עו ָלם ֹלא נ ֲ
ש ֵם ֹ
תו ֵקק ֶ
ּומש ֹ
ַחם ל ַגמ ֵרי ו ָהיָה ָח ֵפץ ַ
ַמתנ ֵ
שב
ֵח ֵ
נו י ָ
צו ֹ
ירת ַה ָד ָבר ֵמר ֹ
הע ַק ַ
ּובו ֵר ַח ַמ ֶםמּוֲ ,
ֹ
תו ל ַה ָבא
או ֹ
עוזֵב ֹ
ַע ֹשָה ַה ָד ָבר ,ו ֹ
שכ ָבר נ ֲ
ָחזָק ַעל ֶ
ֶך ו ַח ָָּאת ָך
ע ֹונ ָ
ש ָא ַמר ַה ָכתּוב (ישעיה ו ,ז)" ,ו ָסר ֲ
לו .והּוא ַמה ֶ
ּומת ַכ ֵסר ֹ
ֵדר ַ
ירת ַהמ ֶ
ע ַק ַ
לו ַכ ֲ
ֹ
ש ָהיָה
ַח ַעל ַמה ֶ
ּומתנ ֵ
שו ַמצ ַט ֵער ַ
ש ַעכ ָ
ֶע ָקר ב ַמה ֶ
ש ֶה ָע ֹון ָסר ַמ ָםש ֵמ ַה ְּם ַציאּות ונ ֱ
ת ֻּכ ָסר"ֶ ,
ל ַמפ ֵר ַע " .ובפרט אם האדם זוכה להתעורר בתשובה מאהבה ועצם העוונות יתהפכו
לזכיות!
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד לג

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' (מנצ'סטר)
לפחד או לבטוח?!

קרוב אליך הדבר מאד
ובהמשך הפרשה לומדים אנו – לפי פירוש הרמב"ן – אשר על מצות התשובה נאמר " ַכי
יך
רוב ֵא ֶל ָ
שתו" (ל' ,י"ד) – והוא כפשוטו ממש " ָק ֹ
ֹ
ע
ּובל ָבב ָך ַל ֲ
יך ַ
יך ַה ָד ָבר מ ֹאד ב ַפ ָ
רוב ֵא ֶל ָ
ָק ֹ
ַה ָד ָבר מ ֹאד".
משל למה הדבר דומה ,כהמשך להמשל הנ"ל ,האדם העובר ביער ,ואמנם מאמין
בהפתק שרואה שמסתובבים שמה "אנשים-האוכלים-אנשים" ,ומתחיל לרעוד ולפחד
למעלה מן המשוער ..ופתאום מוצא שם עוד פתק ,שכתוב עליו ,מי שיסיר פתק זה ,ימצא
תחתיו כפתור שכאשר ישים אצבעו עליו בעוד כמה שניות יגיעו להיער "שמירה" וינצל
מהם ..וחושב לעצמו ,היתכן שידעו איפה הוא נמצא ,היתכן שיגיע "שמירה" בשניות
קצרות להציל אותי ..ומתקשה להאמין ,וממשיך לרעוד ..והוא ממשיך בדרכו בתוך היער.
ורק ברגע אחרון שרו אה כבר מול עיניו אלו "אנשים" בלית ברירה משתדל למצוא שוב
אותו פתק השני ,ובנסי נסים ברגע אחרון מוצא אותה ,והדברים נכונים ,כי בכמה שניות
הגיעו "שמירה" והצילו אותו..
והנמשל כפשוטו ממש ,כי היצר בגודל ערמתו לפעמים מכניס האדם לעצבות מחמת
גודל הכרתו בעומק הדין ,ומ גדיל עוונותיו עד לשמים עד שמתקשה להאמין שיזכה
לתשובה ולשנה טובה ומתוקה ,וזאת גופא מכניס אותו לעצבות גדול ומתעצל מלחזור
בתשובה ..והרי יש לנו "פתק שני" ,שמדריך לנו דרך קל וקרוב אלינו ,והוא הטובה
הנפלאה של תשובה ,אשר בהרהור אמיתי בידינו להיות מוכתר בשם "צדיק גמור" ,ואף
שלא מבינים איך שייך אשר "עקירת הרצון כעקירת המעשה" וכנ"ל מהמסילת ישרים,
אבל בכל זאת זהו המציאות ,ולכן אדרבא כל כמה שמאמינים בגודל עומק הדין ,חייבים
להאמין ולחיות עם המציאות הפשוטה בגודל מעלת התשובה.
אולי הארכתי בדברים פשוטים ,אבל כבר כתב המסילת ישרים בקדמתו ,אשר לפעמים
יש תועלת לחזור על הדברים היותר פשוטים לקרבם אל הלב ..ועכ"פ אני בעניי מוצא
בזה תועלת ,ואולי אחרים כמוני יהיו להם תועלת מזה .ובקצרה ,הדין באמת נורא
נוראות ,אבל השי"ת – ובפרט בימים אלו של ימי אלול ,ימי רחמים ורצון ,וגם לרבות
בימי עשי" ת ,קרוב אלינו מאד ,ומחכה לתשובתינו ,ורחמיו עד בלי שיעור ואין סוף,
והתשובה מתקבלת ביותר בימים אלו.
בעל תפלה שחשש לגשת לפני התיבה..
ונסיים בסיפור ששופך הרבה אור שראיתי בקונטרס הנפלא עד למאד "תשובה" מאת
הרה"ג ר' יונתן אבר שליט"א הערה  12עם אחד מגדולי הדור שנפטרו לאחרונה זצוק"ל
אשר הגיע אליו אדם ששימש כבעל תפלה בימים נוראים ,והביע בפניו את חששו לגשת
לפני התיבה לאור דברי האלי' רבה ד"שליח ציבור שאינו ראוי והגון ובקי ,אין ממתינין לו
כשאר עונשים אלא גובין לאלתר" (ומובא במשנה ברורה סי' תקפ"א ס"ק י') .והגדול
הנזכר זי "ע כלל לא הבין את השאלה" ,כשאתה ניגש לפני התיבה ,בדרך ממקומך עד
העמוד של החזן ,תהרהר בתשובה!"
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד לד

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' (מנצ'סטר)
לפחד או לבטוח?!

הרי אין הקב"ה בא בטרויניא על בריותיו ,וחלק ממציאות הבריאה הוא כי אין אדם
צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ,ותמיד יש לבן-אדם עליות וירידות ,וכל שהאדם
רציני ,ומתקדם בדבר שיודע שחייב להתקדם ,כי לב יודע מרת נפשו ,וכל משהו חשוב
למעלה ביותר ,הרי מכונה בשם בעל תשובה ויזכה להס"ד למעלה מן הטבע להמשיך
בדרך בית א-ל כמש"כ רבינו יונה בתחלת ספרו ,ושנזכה כולנו ליכתב וליחתם לאלתר
לחיים טובים ולשלום בספרן של צדיקים גמורים ,אכי"ר.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד לה

למעשה  /הרב פנחס זרביב ,מחבר סדרת הספרים 'למעשה' ,ומרבני המרכז התורני 'לב יצחק' אשדוד
הויכוח בין החכם לטיפש האם אפשר לדעת את כל התורה

למעשה  /הרב פנחס זרביב ,מחבר סדרת הספרים
'למעשה' ,ומרבני המרכז התורני 'לב יצחק'
אשדוד
הויכוח בין החכם לטיפש האם אפשר לדעת את כל התורה
ש ַמ ַים
ּיום ֹלא ַנ ְּפ ֵלאת ַהוא ַמ ְּם ָך ְּו ֹלא ְּר ֹח ָקה ַהואֹ .לא ַב ָ
שר ָא ֹנ ַכי ְּמ ַצ ְּּו ָך ַה ֹ
אֶ
ַכי ַה ַם ְּצוָה ַה ֹזאת ֲ
ש ָמה (ל ,יב -יג)
ַש ַמ ֵענּו ֹא ָתּה ְּו ַנ ֲע ֶ
ש ַמ ְּי ָמה ְּו ַי ָף ֶח ָה ָלנּו ְּוי ְּ
ַע ֶלה ָלנּו ַה ָ
אמר ַמי י ֲ
ַהוא ֵל ֹ
כתוב במדרש (דב"ר ח ג) 'זה שאמר הכתוב (משלי כד ,ז) :ראמות לאויל חכמות בשער
לא יפתח פיהו ,מהו ראמות לאויל חכמות ,וכו' דבר אחר ,רבנן אמרי הטפש הזה נכנס
לבית הכנסת ורואה אותן עוסקים בתורה ,והוא אומר להן היאך אדם למד תורה תחלה,
אומרים לו תחלה קורא במגלה ,ואחר כך בספר ,ואחר כך בנביאים ,ואחר כך בכתובים,
משהוא גומר את המקרא שונה את התלמוד ,ואחר כך בהלכות ,ואחר כך באגדות ,כיון
ששומע כך אומר בלבו אימתי אני למד כל זאת וחוזר מן השער ,הוי בשער לא יפתח
פיהו.
אמר רבי ינאי למה הדבר דומה ,לככר שהיה תלוי באויר ,טפש אומר מי יוכל להביאו,
ופקח אומר לא אחד תלה אותו ,מביא סלם או קנה ומוריד אותו .כך כל מי שהוא טפש
אומר אימתי אקרא כל התורה ,ומי שהוא פקח מהו עושה ,שונה פרק אחד בכל יום ויום
עד שמסים כל התורה כלה ,אמר הקדוש ברוך הוא :לא נפלאת הוא ,ואם נפלאת היא,
ממך ,שאין אתה עסוק בה ,הוי כי המצוה הזאת'.
וצ"ב
א .מה הוויכוח בין החכם לטיפש הרי פשוט שאפשר לגמור את כל התורה אם ילמד
כסדר פרק אחר פרק כמו שפשוט שאפשר לקחת סולם ולהגיע למעלה ומה צריך
שמישהו אחר אחד תלה אותו.
ב .למה הטיפש אומר כן בליבו ולא משתף אותם בקושיתו האיך אפשר לגמור את כל
התורה ,למה שלא ילמד מניסיונם של אחרים כמו כל דבר שאדם לא יודע מה לעשות
הוא הולך ושואל אחרים ולומד מניסיונם.
ג .מה הדגש בשער לא יפתח פיו וכי אם זה לא היה בשער זה היה טוב.
חשיבות הלימוד במתינות
אלא הטיפש אין לו סבלנות ורוצה לדעת את כל התורה על רגל אחת כבר בשער ,שמי
שעומד בשער מראה שאין לו ישוב הדעת .וכפי שאמרו (ברכות ח ):לעולם יכנס אדם
שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל ומבואר ברש"י 'שלא ישב סמוך לפתח דנראה עליו
כמשוי עיכוב הכנסת ויהא מזומן סמוך לפתח לצאת' .ולכן באמת אין הוא מבין האיך
אפשר ללמוד ,כי כל כך מהר אי אפשר ללמוד והוא רוצה ללמוד רק מהר ואינו מבין
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד לו

למעשה  /הרב פנחס זרביב ,מחבר סדרת הספרים 'למעשה' ,ומרבני המרכז התורני 'לב יצחק' אשדוד
הויכוח בין החכם לטיפש האם אפשר לדעת את כל התורה

שאפשר ללמוד בנחת ועם סבלנות .וזה הנמשל לסולם שאי אפשר לרוץ עליו כי יפול רק
ללכת בנחת.
ויסוד זה מבואר בגר"א וז"ל
'את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ .כלומר המבין אינו רואה לקפוץ ,אלא מבין
מה שלפניו ,אבל הכסיל עיניו לקצוי ארץ בעת יתחיל ללמוד עיניו ייחלו לסיים הש"ס או
המסכת'( .גר"א משלי יז כד)
'כי דרך הבהול שבתחילתה רוצה שתיגמר וכשבא לסופה אז הוא אץ וממהר מאד ,לכן
ואחריתה לא תבורך ,וכן בתורה הלומד איזה ספר או מסכת וכאשר יתחיל מגמתו שיסיים
ויבהל ברוחו וממהר מאד .לא יבורך שבאחריתה לא ידע אף התחלתה ומגודל בהלתו לא
יבורך' (גר"א משלי כ כא)
וכן מבאר העץ יוסף על המדרש שם 'לככר שהיה תלוי כו' לא אחד כו' שונה פרק כו' -
והנמשל על השגת התורה שבלתי הלימוד מעט מעט א"א להשיגה בשום אופן שהוא
נעלה בשכלו אך אחר שירגיל בה מעם מעט אז יכנס בלבו ונקשר הפרטים כולם ויוצא
הכלל מהם עד יעלה אל השגה רמה.
ופקח אומר החכם אומר כמו שזה הי' מגיע ויכול לעלות ע"י סולם דרגא אחר דרגא ולא
הלך בפסיעה אחת כך אעלה גם אנכי .וכן הדמיון בת"ח עצמו איך נעשה ת"ח ,שלמד
מעט מעט וכן אעשה גם אני .עכ"ל.
הטיפש כלל אינו מעונין לשמוע
ומה שהטיפש אומר בליבו ולא שואל כי אין הוא מעונין לשמוע מה לעשות אלא לחיות
עם תירוציו ולכן הוא לא משתף אף אחד.
וכן מסופר על אחד מראשי הישיבות זצ"ל שפעם פגשו בחור שלמד בעבר בישיבה
הבחור הרגיש שלא בנח כאילו הוא לא חזק וסתם יצא ופקר וניסה להרשים את הגר"ח
ואמר לו שהרב לא יחשוב שסתם (בגלל תאוות מסכנות ואני טיפש וחלוש אופי כמו שזה
באמת מה שהיה )...יצאתי אלא בגלל שהיו שאלות חזקות באמונה ,אבל גם עכשיו אני
אומר שאם הרב מתרץ לי אותם אני חוזר בי לישיבה .ענה לו הגר"ח בשאלה אמור לי
מתי התקשת בשאלות באמונה האם כשהיו לך בישיבה אז למה לא באת לשאול אותי
לפני שאתה עושה צעד כזה גורלי הרי לפי דבריך אפי' עכשיו שאתה בגדר שנה ופירש
קשה מכולם אתה מוכן לחזור אם אני יתרץ לך את השאלות .אלא בהכרח שהשאלות
באו לך אחרי שנפלת ופקרת ועל זה אינני יכול לענות כי אין זה שאלות אלא תירוצים
שהמצאת כדי להצדיק את דרכך הרעה ועל שאלות יש תירוצים אך על תירוצים אין
תירוצים.
הלימוד מזה למעשה .עד כמה חשוב ללמוד במתינות וסבלנות ובהבנה ועד כמה חשוב
לשמוע ולא להיות מקובע בתירוצים שנועדו רק לפוטרו.
לתגובות P0583271323@gmail.com
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד לז

ֵמאוֹ ר שעשועי ֲ -א ַדב ָרה שלום  /הרב מנחם צבי גולדבאום ,מחבר סדרת 'מוֹ סר דרך'
ואתם הדבקים  -חיים כולכם!

א ַד ְּב ָרה שלום  /הרב מנחם צבי
אור שעשועי ֲ -
ֵמ ֹ
'מוסר דרך'
גולדבאום ,מחבר סדרת ֹ
ואתם הדבקים  -חיים כולכם!
יכם ֹכל ַאיש
ֵיכם ְּו ֹש ְּט ֵר ֶ
יכם ַז ְּקנ ֶ
יכם ַש ְּב ֵט ֶ
אש ֶ
יכם ָר ֵ
א ֹל ֵק ֶ
כ ְּל ֶכם ַל ְּפנֵי ה' ֱ
ּיום ֻּ
ַא ֶתם ַנ ָע ַבים ַה ֹ
ַי ְּש ָר ֵאל (כט ,ט)
בתנחומא לפרשתנו איתא'" :אתם נצבים היום'  .מה היום פעמים מאפיל ,פעמים מאיר,
אף אתם אף על פי שאפילה לכם ,הקדוש ברוך הוא עתיד להאיר לכם אור עולם ,שנאמר
עו ָלם' .אימתי? כשתהיו כולכם אגודה אחת ,שנאמר
אור ֹ
(ישעיהו ס ,יט)' :ו ָהיָה ָלך ה' ל ֹ
ּיום'ה".
יכם ַח ַּיים ֻּכל ֶכם ַה ֹ
א ֹל ֵק ֶ
תם ַהד ֵב ַקים ַבה' ֱ
(דברים ד ,ד) 'ו ַא ֶ
ממשיך התנחומא וממחיש את הדברים במשל" :בנוהג שבעולם ,אם נוטל אדם אגודה
של קנים  -שמא יכול לשברם בבת אחת? ואילו נוטל אחת אחת  -אפילו תינוק יכול
ומשברם".
וכפי שהיה במדבר לפני הכניסה לארץ ישראל ,כך יהיה עם לעתיד ,וכפי שהתנחומא
מסיים " :וכן אתה מוצא שאין ישראל נגאלים עד שיהיו אגודה אחת ,שנאמר (ירמיה נ ,ד)
' בימים (ההם) ההמה ובעת ההיא נאם ה' יבואו בני ישראל המה ובני יהודה יחדו',
ואומר (שם ג ,יח) ' בימים (האלה) ההמה ילכו בית יהודה על בית ישראל ויבואו יחדיו
מארץ צפון' ,כשהן אגודים מקבלין פני שכינה".
ולפי שעומדים אנו לפני עשרת ימי תשובה ,נביא מאמר מספר חרדים (ח"א פ"ח) אודות
ה ֹרן,
של ַא ֲ
ידיו ֶ
הוֵי ַמ ַתל ַמ ָ
תשובה מעוון המחלוקת ,שכתב לבאר את המשנה (אבות פ"א) " ֱ
הוֵי'  -ללמד לבני אדם
לום" וגו' ,וזה לשונו" :ויש לפרש לשון ' ֱ
ש ֹ
רו ֵדף ָ
לום ו ֹ
או ֵהב ָש ֹ
ֹ
הטועים ואומרים אינו יכול למחול לפלוני ,שחרף לי ,וטבעי קשה ,לא אוכל להפכו,
ולעולם לא יהיה לי אהבה עמו .ואף על פי שפעמים משלים עם חבירו ,הוא מן השפה
ולחוץ .זה דרך רשעים שעברתם שמרה נצח וקצת רשעי ישראל .ובא הלל להשמיענו
שאין זה אמת ,אלא הרשות נתונה להפך לבם מרעה לטובה ולהעשות הויה חדשה ובריה
חדשה .וזהו שאמרו רז"ל שרשעים הם מסורים ביד לבם ,אבל הצדיקים לבם מסור בידם.
ומה שאמר שילמדו מאהרן ,לפי שהיה לו זו אומנותו ,מתבטל מתלמודו והולך לשים
שלום במקומו ,ורודף שלום למקום אחר  -כשהיה שומע שיש מחלוקת.
וכן היה פה צפ"ת הרב רבי יוסף סאראגוסי רבו של הרב ר' דוד בן זמרא ,שהיה משים
שלום תמיד בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו ,אפילו בין הכותים ,וזכה לראות את
ה

אולי כוונת המדרש שיש לקרוא את הפסוק כך" :ואתם-הדבקים"  -כאשר עם ישראל דבקים זה בזה ,אז:
"הדבקים -בהשם אלוקיכם חיים" וגו' ,כלומר שהמלה "הדבקים" נדבקת גם למעלה  -למלה "ואתם" ,וגם נדבקת
למטה " -הדבקים בה'" וגו' .או שהפירוש ,שדיוק המדרש הוא מסיפא דקרא" :חיים  -כולכם  -היום" ,דהוי מצי
למיכתב "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים היום" ,ומאי משמע "כולכם"? אלא שבא ללמד דדוקא כאשר יהיו
בבחינת "כולכם" ,כלומר באגודה אחת ,אז זוכים לחיים.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד לח

ֵמאוֹ ר שעשועי ֲ -א ַדב ָרה שלום  /הרב מנחם צבי גולדבאום ,מחבר סדרת 'מוֹ סר דרך'
ואתם הדבקים  -חיים כולכם!

אליהו ,ובמקום שראהו קרוב לציון התנא ר' יהודה בר אלעאי ,שם חצב לו קבר "...עד
כאן לשון החרדים.
הט אחי אזניך ושמע את חידושו של החרדים ,כי הנה בענין התשובה בכלל כבר נודע
שבעל תשובה הוא כבריה חדשה ,וב יסוד התשובה לרבנו יונה כתב שבבוא אדם לחזור
בתשובה " :ביום ההוא ישליך כל פשעיו אשר עשה ,ויעשה עצמו כאלו בו ביום נולד ,ואין
בידו לא זכות ולא חובה ,וזה היום תחלת מעשיו ,היום יפלס אורחותיו."...
אך עצת היצר היא לומר לאדם ,שעצה זו  -שיעשה עצמו כאילו בו ביום נולד  -מועילה
רק לענין עבירות ומצוות ,ואין לה מקום בענייני מדות.
אולם כבר לימד הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ז הל"ג)" :אל תאמר שאין תשובה אלא
מעבירות שיש בהן מ עשה כגון זנות וגזל וגניבה ,אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך
הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ,ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן
ההתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן ,מן הכל צריך לחזור
בתשובה."...
ובא החרדים וחידש ,שכמו שבענייני עבירות ומצ וות "יעשה עצמו כאילו בו ביום נולד"
כלשון רבינו יונה הנ"ל ,כך בעניני מדות (ובפרט בענין המחלוקת) עליו "להעשות הויה
חדשה ובריה חדשה".
ה ָויָה חדשה.
לום" .מה שהיה ,היה .כעת הנני בריה ו ֲ
ש ֹ
רו ֵדף ָ
לום ו ֹ
ש ֹ
או ֵהב ָ
הוֵיֹ ...
וזהו " ֱ
כעת הנני "אוהב שלום ורודף שלום".
ובספר מדרש פנחס (לרבי פנחס מקאריץ) ביאר את דברים החרדים וז"ל" :בשלמא אם
אני אעשה בכוחי ,בודאי איך אני מגיע לקרסולו של אהרן ,אבל כיון שרק השם יתברך
בעצמו הוא המסייע ועוזר ,רק הבחירה הוא בידו ,בודאי אין מעצור לד' להושיע לכל".
ולמתבונן דבריו הם ממש כדברי רבינו יונה בענין התשובה בכלל (שערי תשובה ,שער
ראשון אות א) ..." :התבאר בתורה ,כי יעזור ה' לשבים כאשר אין יד טבעם משגת ויחדש
בקרבם רוח טהורה להשיג מעלת אהבתו."...
וחזרה בתשובה ממדת המחלוקת למדת השלום היא עצה יעוצה לזכות בדין ,וכדרש
התנחומא שבתחלת דברנו (וכפי שבענינו ביארנו למעלה בהערה)" :ו ַא ֶתם ַהד ֵב ַקים"  -על
ידי שישראל יהיו דבוקים זה בזה בשלום ,או לפירוש שני שביארנו  -שיהיו בבחינת
יכם" ,ועל ידי זה יזכו ל" ַח ַּיים ֻּכל ֶכם
א ֹל ֵק ֶ
"כולכם"  -באגודה אחת ,אז יהיו "ד ֵב ַקים ַבה' ֱ
ּיום".
ַה ֹ
יהי רצון שנכתב לחיים טובים ולשלום!

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד לט

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות " אור המלך" ,מחבר ספרי שו"ת דרך המלך,
אמרי מרדכי ועוד
הסוד לזכות ביום הדין "כלכם"

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי
לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך",
מחבר ספרי שו"ת דרך המלך ,אמרי מרדכי ועוד
הסוד לזכות ביום הדין "כלכם"
יכם ֹכל ַאיש
ֵיכם ְּו ֹש ְּט ֵר ֶ
יכם ַז ְּקנ ֶ
יכם ַש ְּב ֵט ֶ
אש ֶ
יכם ָר ֵ
א ֹל ֵה ֶ
כ ְּל ֶכם ַל ְּפנֵי ה' ֱ
ּיום ֻּ
ַא ֶתם ַנ ָע ַבים ַה ֹ
יך (כט ,ט-י)
ימ ָ
יך ַעד ֹש ֵאב ֵמ ֶ
ֶיך ֵמ ֹח ֵטב ֵע ֶצ ָ
שר ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנ ָ
אֶ
יכם ְּו ֵג ְּר ָך ֲ
ש ֶ
ַי ְּש ָר ֵאלַ .ט ְּס ֶכם ְּנ ֵ
יש להקשות על כפל הדברים ,שהתחיל הפסוק אתם נצבים היום "כלכם" והכונה לכלול
בזה את כלל ישראל ,ואח"כ ממשיך ומפרט ראשיכם שבטיכם וכו' ,ואם נצרך לפרט את
כולם א"כ מיותר להתחיל ולומר "כלכם" בתחילת דבריו ,ועוד מדוע פתח בלשון רבים
אתם נצבים וכו' ומסיים בלשון יחיד כל איש ישראל?
עוד קשה רש"י הביא מדרש אגדה (תנחומא נצבים א) בריש פרשת נצבים (דברים כט,
יב) .למה נסמכה פרשת נצבים לקללות ,לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים ,חוץ
ממ"ט שבתורת כהנים ,הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו .התחיל משה לפייסם,
"אתם נצבים היום" ,הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה ,והרי אתם קיימים
לפניו כיום הזה שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר ,כך האיר לכם וכך עתיד להאיר לכם,
והקללות והיסורים מקיימין אתכם ומציבין אתכם לפניו ,יעוי"ש .ודברי המדרש הללו
צריכין ביאור .שלכאורה קשה ממה נפשך ,אם באמת לא יבואו הקללות אף אם ישראל
ח"ו מכעיסים לפני המקום א"כ נמצאת התורה כפלסתר שאינו אמת ולא יתכן ,ואם
יבואו הקללות כאשר מקלקלים דרכם אם כן במה מפייסן?
עצת התורה להתגונן להיות "כלכם"
והנראה לבאר בהקדם דברי המדרש תנחומא (נצבים סי' ד) וז"ל .אתם נצבים היום .מה
היום פעמים מאפיל ,פעמים מאיר ,אף אתם אף על פי שאפילה לכם הקדוש ברוך הוא
עתיד להאיר לכם אור עולם ,שנאמר והיה לך ה' לאור עולם (ישעיה ס ,יט) ,אימתי
כשתהיו כולכם אגודה אחת ,שנאמר :ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום
(דברים ד ,ד) ,בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת
אחת ,ואילו נוטל אחת אחת אפי' תינוק יכול ומשברם ,עכ"ל.
מדברי המדרש הזה למדנו שהסוד להינצל מכל גזרות רעות הוא להיות כמשל אגודת
הקנים ,שכל זמן שהן אגודה אחת אפילו הגיבור הגדול אינו יכול לשוברם ,אך כשיש
בניהם פירוד וכל קנה לעצמו אפילו תינוק יכול לשוברם .ובזה יובן היטב לשון הפסוקים
מדוע נכתב "כלכם" לאחר שפירט וגם כל איש בלשון יחיד כו' ולהנ"ל כוונת התורה בזה
ללמ דנו שהוא תנאי בשביל לזכות להיות נצבים ביום הדין צריך שיהיו מאוחדים כלכם
וכן איש ישראל כאיש אחד בלב אחד.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד מ

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך" ,מחבר ספרי שו"ת דרך המלך,
אמרי מרדכי ועוד
הסוד לזכות ביום הדין "כלכם"

ֵר ֶאה לומר ,שמשה רבינו
לפי זה תירץ בספר מאור ושמש את דברי רש"י ,וכך כתב :וי ָ
ע"ה נתן להם עצה איך ינצלו לבל יחול עליהם האלות האלה; כי באמת באם ח"ו היו
חלין מיד כשאין ישראל עושים רצונו של מקום ברוך הוא  -היה קשה מאד להתקיים
רּופה
זור ת ָ
מפניהם .על כן ניחם אותם משה רבינו ע"ה ,ומצא להם ַרפאּות ת ָע ָלה ּומ ֹ
תור בפני הקללות האלה; והוא כי עיקר התריס בפני הפורענות – הוא
ל ַמח ֶסה ּול ַמס ֹ
האהבה והאחדות ,וכאשר יש בישראל אהבה ואחדות ורעות בין זה לזה – אין מקום
לו,
חבּור ֲע ַצ ַבים ֶאפ ָר ַים ַהמַח ֹ
לשום פורעניות ָלחּול עליהם ,כמאמר הכתוב (הושע ד ,יז) ֲ
שביאורו שאפילו באם הם ח"ו עובדי עבודה זרה ,ויש ביניהם התחברות בלי פירוד
לבבות – הם שוקטים ונחים באין שטן ופגע רע ,ומתרחקים על ידי זה כל הקללות
והיסורין.
הראת לדעת כי האחדות היא התרופה לבטל כל גזירה רעה ולכן אמר להם משה
ומפייסן אם תהיו נצבים כלכם כל איש ישראל כאיש אחד הרי לא תוכלו להיפגע ממידת
הדין שזה כוח האחדות.
שבת שלום ומבורך! כתיבה וחתימה טובה!

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד מא

עקבי חז"ל  /הרב אברהם יעקב גולדמינץ ,מח"ס בדמיך חיי ,שבילי דירחא ,ושא"ס
מדרשים ומשלים לפרשת נצבים

עקבי חז"ל  /הרב אברהם יעקב גולדמינץ ,מח"ס
בדמיך חיי ,שבילי דירחא ,ושא"ס
מדרשים ומשלים לפרשת נצבים
אוכל בים ובמדבר  -עשה תשובה בחייו
יך (דברים ל ,ב).
א ֹל ֶה ָ
שב ָת ַעד ה' ֱ
וַ
בן עזאי אומר ,תדע לך כח התשובה .בא וראה מר' שמעון בן לקיש ,שהיה הוא ושני
ריעיו בהרים גוזלין וחומסין כל אשר יעבור עליהם בדרך .מה עשה ר' שמעון ,הניח לשני
ריעיו שודדין בהרים ,ושב לא-להי אבותיו בכל ליבו בצום ובתפילה ,והיה משכים ומעריב
לבית הכנסת לפני הקב"ה ,והיה עוסק בתורה כל ימיו ובמתנות עניים ,ולא שב על מעשיו
הרעים עוד ,ונתרצית תשובתו .וביום שמת ,מתו שני רעיו השודדים בהרים .ונתנו לר'
שמעון באוצר החיים ,ולשני רעיו בשאול התחתונה .ואמרו שני רעיו לפני הקב"ה ,רבון
כל העולמים יש לפניך משוא פנים ,זה היה עמנו שודד בהרים ,והוא באוצר החיים ואנו
בשאול תחתית .אמר להם זה עשה תשובה בחייו ,ואתם לא עשיתם תשובה .הנח לנו
ואנו עושים תשובה גדולה ,אמר להם אין תשובה אלא עד יום המיתה.
משל למה הדבר דומה ,לאדם שהוא רוצה לפרוש בים .אם אינו לוקח בידו לחם מארץ
נושבת ומים מתוקים ,בים אינו מוצא לאכול ולשתות .ולא עוד אלא אדם שהוא רוצה
לילך לקצה המדבר ,אם אינו לוקח מן היישוב לחם ומים ,אינו מוצא במדבר לאכול
ולשתות.
כך ,אם האדם אינו עושה תשובה בחייו ,לאחר מיתתו אין לו תשובה ,אלא נתינת
האיש כדרכיו וכפרי מעלליו (פרקי דרבי אליעזר פרק מב).
התגוררתי בשכנות ליהודי שלא זכה ,שחשב שהעולם הינו הפקר .בעת זקנותו ,ילדיו
עזבוהו לאנחות ,והוא ראה אותנו עם משפחה מפוארת .הוא ידע להודות ולהכיר
בעובדה שהאמת איתנו .הוא זכה לראות היכן נמצאת האמת ,אף שלא טעם אותה
במעשים .הוא ידע להגיד מילה טובה ,ולא זילזל בשכנים החרדים לדבר ה' .ניצוץ של
חזרה בתשובה בעודו בחיים ,הלואי וזה יתקבל בבי"ד של מעלה.
זכות עצומה היא להביא את החולה לידי חשבון נפש (רבי יעקב הורביץ אחי בעל
השל"ה על ספר יש נוחלין ,בזהירות הצדקה הערה כט .הובא בקו' חיי רפואה בסוף ספרי
חן משה עמ' קנז הע'  .)61צריך פיקחות לעשות זאת בלי להפחיד את החולה ,אפשר על
ידי הסבר כי בזכות החזרה בתשובה הוא יזכה להתרפא.
*
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עקבי חז"ל  /הרב אברהם יעקב גולדמינץ ,מח"ס בדמיך חיי ,שבילי דירחא ,ושא"ס
מדרשים ו משלים לפרשת נצבים

אבן יקרה ונדירה  -שמירת המצוות
ַכי ַה ַםצוָה ַה ֹזאת (דברים ל ,יא) .האם רק זאת היא המצוה .דבר קשה הוא לומר שאין
לו להקב"ה תורה אחרת (מתנות כהונה) .מה עומד מאחורי השמירה המעולה של
התורה.
למה הדבר דומה ,למלך שהיה לו אבן טובה והפקידה אצל אוהבו .אמר לו בבקשה
ממך ,תן דעתך עליה ושמור אותה כראוי ,שאם תאבד לא יש לך מהיכן לפרוע לי ,ואף
אני לא יש לי אחרת כיוצא בה ,ונמצאת חוטא עלי ועליך ,אלא עשה מצוה על שנינו
ושמור אותה כראוי.
כך אמר משה לישראל ,אם שמרתם את התורה ,לא על עצמכם אתם עושין צדקה
בלבד ,אלא עלי ועל עצמכם (דברים רבה ניצבים ח ,ה) .הזכות של שמירת התורה היא
גם עבור משה רבינו ע"ה ,שעל ידו ניתנה לנו התורה.
משלוח של אתרוגים לחו"ל לא יכול להיעשות בדואר .כמה שנדגיש כי המשלוח רגיש,
הפועלים בארצות ניכר לא מסוגלים להבין את רגישות הענין ,הרי הפירות נראים יפה גם
אם יקבלו מכה קטנה .כמו כן ,לא נפקיד ציוד רפואי רגיש בידי מי שאינו מבין ברמת
הניקיון הנדרשת .גם עובדי המחסן בבית החולים צריכים ללמוד פרק ושנים ברפואה .אם
כן ,כיצד אנשים שלא מדקדקים בקלה כבחמורה מסוגלים להביע דעה בהבנת התורה,
דעה שבדרך כלל נוטה לצד המיקל.
מדרש נוסף על מצות התשובה התבאר בשיעור לראש השנה
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פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל ,מג"ש בכולל יד מרדכי
אם מקבלים הנהגה  -צריכים לקיימה בכל מקום ובכל מצב

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל ,מג"ש
בכולל יד מרדכי
אם מקבלים הנהגה  -צריכים לקיימה בכל מקום ובכל מצב
ש ַמ ַים ְּו ֶאת ָה ָא ֶרץ (ל ,יט)
ּיום ֶאת ַה ָ
ַה ַע ֹד ַתי ָב ֶכם ַה ֹ
אומר על כך רש"י :דבר אחר וכו' ,אמר להם הקב"ה לישראל ,הסתכלו בשמים שבראתי
לשמש אתכם ,שמא שנו את מדתם ,שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח והאיר לכל
העולם ,כענין שנאמר וזרח השמש ובא השמש (קהלת א ,ה) ,הסתכלו בארץ שבראתי
לשמש אתכם ,שמא שנתה מדתה ,שמא זרעתם אותה ולא צמחה ,או שמא זרעתם חטים
והעלתה שעורים ,ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד ,אם זוכין אין מקבלין שכר ואם
חוטאין אין מקבלין פורענות ,לא שנו את מדתם ,אתם ,שאם זכיתם תקבלו שכר ואם
חטאתם תקבלו פורענות ,על אחת כמה וכמה:
מבאר הגאון ר בי יוסף צבי סלנט זצ"ל בספרו באר יוסף ,שמכאן למדנו שאם תהיה
חלילה תזוזה כלשהי אצלינו באחת המצוות או אפילו רק באחת מפרטיה ,היא עלולה
לגרור אחריה את הריסת כל יסודי הדת ולהביא חלילה אף לפריקת עול מלכות שמים מן
האדם...
סיפר הרה"ג רבי ישראל גרוסמן זצ"ל :אבי זצ"ל יצא לארצות הברית בשנת תרע"ח
בשליחות חכמי ורבני ירושלים ,לעורר את אחינו בני חוץ לארץ להושיט יד ועזרה
למוסדות התורה והחסד בירושלים .בהגיעו לאמריקה נוכח לראות שמצב הכשרות לוקה
בחסר בימים ההם עדיין לא היתה מערכת כשרות מאורגנת כיאות .ביודעו שיצטרך
לנדוד ממקו ם למקום ברחבי ארצות הברית ,ולא בכל מקום יוכל להשיג מאכלים כשרים
למהדרין מן המהדרין ,עמד וקיבל עליו קבלה חזקה ואיתנה :לא לטעום על אדמת ארצות
הברית לא מאכלי בשר ולא מאכלי חלב! וכך ,במשך השנים הארוכות שבהם התגורר
בארה"ב ,לא נכנס לפיו שום מאכל בשרי ,ואף טיפת חלב לא טעם כל השנים הללו.
לצורך קיומו הסתפק בשמן זית שהביא עמו מארץ ישראל .לחם וחלות היתה אופה
עבורו אחותו החשובה מרת חיה ע"ה .הרבה נסיונות עברו עליו בעומדו על דעתו לא
לחרוג מגדרו ולא להפר את הקבלה שקיבל על עצמו .לפעמים פגע הדבר בכבודו האישי,
ולפעמים במטרת בואו.
פעם הוזמן לשבות בקהילה חשובה בלוס אנג'לס .אז טרם היו מטוסים לנסיעות פנים
בתוך ארה"ב ,ו נסיעה מניו יורק ללוס אנג'לס ברכבת ארכה קרוב ליומיים .ביום רביעי
אחה"צ עלה אבי על הרכבת ,ובאמצע הנסיעה נזכר ששכח לקחת עמו את הלחם
והחלות שאחותו הכינה עבורו ,ונאלץ להסתפק במקצת הירקות והפירות שהיו ברשותו.
קרוב לארבעים ושמונה שעות נסע ברכבת ,רעב ותשוש מהמסע הארוך ,לקראת יום ששי
בצהרים הגיע לביתו של הרב המארח .הרב קיבלו בכבוד ,והכניסו למטבח והציג בפניו
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פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל ,מג"ש בכולל יד מרדכי
אם מקבלים הנהגה  -צריכים לקיימה בכל מקום ובכל מצב

את התבשיל המיוחד שהכינו לכבודו :אווז צלוי מתובל היטב שריחו הנעים ממלא את
חלל המטבח.
אבא זצ"ל הודה להרב על כל מ ה שטרחו למענו ,ובמיוחד על המעדן שהכינו לכבודו,
אך אמר :לא אוכל לטעום מהאווז כי קיבלתי על עצמי לא לטעום מאכלי בשר בשום
מקום .למרות שאיני מפקפק חלילה בכשרותו והידוריו של הרב דמתא ,אך מטעם 'לא
פלוג' אין באפשרותי להפר א ת קבלתי .הרב ,ששמר על גינוני הכבוד ,הסמיק .ובתוכו
רתח מזעם ,ותיכף ומיד פסק שאם האורח הנכבד לא מתכונן לאכול מהאווז הצלוי אזי
דינו של האווז להכנס להקפאה להזדמנות אחרת .ונימוקו עמו שאינו נימוס כי בעל הבית
יתענג בתרנגולים מפוטמים והאורח יתבונן מן הצד ...אבי ניסה לשכנעו שלא ישים לב
אליו והוא מוותר על כבודו ,אך לא שיכנעו במאומה.
בליל שבת כשעמד בתפלה אחזו בולמוס רח"ל ,והיה על סף התעלפות .הוא התאמץ
ואחז בכסאו שלא ליפול ,לאחר שחזר לבית הרב עשה קידוש ונטל ידים לסעודה ,והנה
נכנסה הרבנית והניחה על השולחן מגש ענק ,ועליו דג מבושל בשמנת ערוך בטוב טעם...
אוי רבונו של עולם מה עושים! לאיזה מצב קשה נקלע ,אוי איזה נסיון קשה הגיע אליו.
במשך כל השנים עמד במבחן ולא נגע בשום מאכל בשרי או מאכל חלבי ,והנה כאן מה
יעשה ,אם יאמר מלה אחת בקשר לאכילת הדג ...אזי ברור לו כשמש מה יהיו התוצאות..
ולאידך גיסא אולי בכל זאת יוותר הפעם ,באופן חד פעמי ,על הקבלה .המחשבות
התרוצצו לכאן ולשם ,אך תוך דקות ספורות אבי הגיע לידי החלטה ברורה וחזקה ואמר
לעצמו "אם מקבלים הנהגה וקבלה  -צריכים לדאוג לקיים זאת בכל מקום ובכל מצב"
למרות שידע היטב מה עתיד להתרחש בעקבות דבריו.
אבא קם מכסאו וביקש את רשות הדיבור ,וכך אמר :ברצוני לבקש מחילה וסליחה
מהרב והרבנית .אולי תרגישו נפגעים בכבודכם ,אבל מה אעשה ואינני יכול לחרוג
מהרגלי והקבלה שקיבלתי ,לא לאכול מאכלי בשר ,וגם  -לא לאכול מאכלי חלב ...ברגע
הראשון נותרו הרב והרבנית המו מים .אך במהרה קפץ הרב ממקומו כאלו הכישו נחש,
איבד את העשתונות ,והחל להטיח דברים קשים כנגד אבא .לא עזרו שום דברי
הצטדקויות ובקשת סליחה; אבא נאלץ לעזוב את הבית בבושת פנים ,התחנן שרק יורשה
לו לברך ברכת המזון על הכזית שאכל ,וכך עזב את הבית ויצא לרחוב השומם .האבא
הרים עיניו לשמים והודה להקב"ה שעמד בנסיון הקשה ,וכדי לחזק את רוחו וחזר ושינן
לעצמו המלים שחשב באותם רגעים לפני שאמר מה שאמר "אם מקבלים הנהגה -
צריכים לקיימה בכל מקום ובכל מצב".
שבת שלום ומבורך!
לתגובותblu.israel@gmail.com :
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פתגמי אורייתא  /הרב יוסף חיים אלבוים ,בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'
המצוה הזאת

פתגמי אורייתא  /הרב יוסף חיים אלבוים ,בעמ"ח
'אורייתא' ו'דעת חכמה'
המצוה הזאת
ש ַמ ַים
ּיום ֹלא ַנ ְּפ ֵלאת ַהוא ַמ ְּם ָך ְּו ֹלא ְּר ֹח ָקה ַהואֹ :לא ַב ָ
שר ָא ֹנ ַכי ְּמ ַצ ְּּו ָך ַה ֹ
אֶ
ַכי ַה ַם ְּצוָה ַה ֹזאת ֲ
ש ָמהְּ :ו ֹלא ֵמ ֵע ֶבר ַלּיָם ַהוא
ַש ַמ ֵענּו ֹא ָתּה ְּו ַנ ֲע ֶ
ש ַמ ְּי ָמה ְּו ַי ָף ֶח ָה ָלנּו ְּוי ְּ
ַע ֶלה ָלנּו ַה ָ
אמר ַמי י ֲ
ַהוא ֵל ֹ
יך ַה ָד ָבר
רוב ֵא ֶל ָ
ש ָמהַ :כי ָק ֹ
ַש ַמ ֵענּו ֹא ָתּה ְּו ַנ ֲע ֶ
ַע ָבר ָלנּו ֶאל ֵע ֶבר ַהּיָם ְּו ַי ָף ֶח ָה ָלנּו ְּוי ְּ
אמר ַמי י ֲ
ֵל ֹ
תו (ל ,יא-יד)
ּוב ְּל ָב ְּב ָך ַל ֲע ֹש ֹ
יך ַ
ְּמ ֹאד ְּב ַפ ָ
יש לעיין ,א .מהי המצוה 'הזאת' האמורה בפרשה .ב .מהו הכפל 'לא נפלאת ולא
רחוקה'  .ג .מדוע נאמרו שני פסוקים דומים על השמים ועבר לים .ד .מהם ג' הדברים
'יקחה' 'וישמיענו' 'ונעשה' .ה .פתח ב'מצוה' וסיים ב'דבר' – 'כי קרוב אליך הדבר' .כמו"כ
פתח ב'נפלאת' ו'רחוקה' וסיים ב'לעשותו'  ,שבפתח דבריו משמע שאיירי על חלק עיוני
וחסרון ידיעה ומסיים שקרוב לעשותו.
והנה ,במעשה דתנורו של עכנאי (ב"מ נט ,):מספרים לנו חז"ל:
"חזר רבי אליעזר ואמר להם :אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו .יצאתה בת קול
ואמרה :מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום .עמד רבי יהושע על רגליו,
ואמר' :לא בשמים היא'! מאי לא בשמים היא ,אמר רבי ירמיה ,שכבר נתנה תורה מהר
סיני אין אנו משגיחין בבת קול ,שכבר כתבת בהר סיני בתורה 'אחרי רבים להטות'.
אשכחיה רבי נתן לאליהו ,אמר ליה מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא ,אמר
ליה קא חייך ואמר ,נצחוני בני נצחוני בני".
מבואר שענינא דהאי פרשה על תלמוד תורה קאי ,וקאמר קרא שמעתה מעת מיתת
משה וחתימת התורה ,אין מקום לבירור דעת תורה והלכה משמים ,ואע"פ שנותן התורה
בשמים הוא ,מעתה  -לא בשמים היא.
עפי"ז יש לעיין מה שייך מעבר לים בדומה לזה .איזה סמכות נמצאת מעבר לים שתוכל
לסייע בידי חכמי ישראל להבין את התורה על בוריה .מה גם ,שהיה דוגמא לזה במה
שעלה משה השמימה ולכן צריך להדגיש שלא בשמים היא ,אבל מעבר לים מעולם לא
היה שנצטרך לומר שהיא מעבר לים.
נראה לבאר ,המצוה הזאת היא אמירה כוללת על כל המצוה שבתורה ,ובאה בלשון
יחיד כמו ויהי לי שור וחמור ,אולם מדבר על כללות המצוות שחזר עליהם ונכרת עליהם
ברית בערבות מואב .המצוה הזאת נאמרה בביאור ובפירוש ואין בה חסרון ,וניתנה
באופן שלא יפלא בה דבר ושלא יצטרכו לברר בה את המציאות כפי מה שהיא במקומות
הרחוקים .שני סוגי ספיקות שיכולים ליפול ,א .ספק בהלכה כעין תנורו של עכנאי ,ובזה
אמר לא בשמים היא .גם רוב מחלוקות שבין ב"ש וב"ה היו בעניני גזירות וכדומה .ב.
מחלוקת במציאות ,האם זהו נשר האמור בתורה וכדו' ,ובזה אולי צריכים לנסוע אל עבר
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד מו
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הים לברר המציאותו ,על שניהם הוא אומר שאינם צריכים ,אלא התורה מסורה לדיינים
באופן שעל פי הרוב מוכרעים הספיקות ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות .דוגמא לזה
מצאנו לגבי זקן ממרא כי יפול שם ספק בין דין לדין ובין נגע לנגע עיי"ש ,שהם שני סוגי
ספיקות או ספ ק בהלכה או ספק במציאות .כנגד שני אלה בא באו הפסוקים שאחריהם,
לא בשמים מגביל ללא נפלאת ,מלשון כי יפלא ממך שמדבר על הסתר בהבנת התורה.
ולא רחוקה בא מגביל נגד לא מעבר לים היא ,שאינך צריך לתור בארצות אחרות לברר
מציאות הדברים ,וכבר הזכירה התורה שיש רק ד' מינים בעלי סימן אחד ,ורק בעלי שני
סימנים כשרים וכל השאר אסורים באכילה.
*
אולם נראה שבמה שנקטה התורה שני אלה באה ללמדנו יותר מכך ,שאכן יש מה
ללמוד משמים ומה ללמוד מעבר לים ,דוגמא לזה מצאנו במה שמשה עלה למרום ולמד
שם כל התורה ,ובמה שיונה הנביא נתגלו לו עניני ימות המשיח בעודו בים ,וכמ"ש חז"ל
שהראה לו אבן השתיה והלויתן וכל הענינים העתידיים .אלא שכל זה אינו נוגע אל
'המצוה הזאת' ,כי למרות ש אכן נתגלה להם דברים עמוקים וסודות העולם ,אבל במה
שנוגע לקיום המצוות ניתנה תורה באיתגליא ,על הר סיני או באהל מועד ,שהמצוות
ניתנו כאן בעולם הזה באופן שלא בשמים היא ולא מעבר לים .גם משה שעלה למרום
לא הוריד עמו מצוות או הלכות חדשות ,זולת הלוחות או דברים שלמד לעצמו ,אבל
קיום המצוה איננו עושים על פי מה ששמע כשעלה למרום .וז"ש התורה ,אכן יש מה
לשמוע בשמים ויש מה ללמוד במעבר הים ,אבל כל זה הם בדברים שאינם נוגעים
להלכהז.
עפי"ז ניתן לומר ,שאכן לא באה התורה ללמדנו כאן ש'לא בשמים היא' משום שיש שם
סמכות שניתן לברר מהי האמת ,זה כבר ידענו ממה שאין הנביא רשאי לחדש דבר
מעתה ,ואין הבדל בין בת קול לנביאות .אלא באו ללמדנו שיש חלקים בתורה שזה אכן
ניתן לבוא מ שמים או מעבר לים ,אלא שאין זה נוגע להלכה ולמעשה ,ואם יבוא חכם או
נביא ויאמר הלכה על פי שמים נאמר לו שכבר העידה התורה שלגבי הלכה למעשה
איננו צריכים לידיעות נוספות ,וממילא מופקע כל ידיעה נוספת הבאה משמים או מעבר
לים שלא נדון בה לענין קיום ההלכה.
עפי"ז מובן מ אוד סיום הענין ,שאכן פתח בהמצוה הזאת לא נפלאת ולא רחוקה שמובנו
שיש ספק בהלכה ,ומסיים כי קרוב אליך הדבר בפיך ולבבך לעשותו ,שלענין לעשותו
ניתנה התורה באופן שקרוב אליך הדבר מאוד ,ורק צריך ללמוד את התורה שבכתב בפיך
ולהבין דרכיה בלבבך ועפי"ז מוכרע כיצד לעשותו.

ו כעין מה שאמרו חז"ל (עיין ספרי ראה מט) וכי משה קינגי היה ,ואיך ידע שזאת תאכלו בלבד ,אלא בכח התורה
ניתנה הידיעה בבירור ,ואין צריך ללכת מעבר לים לבדוק את כל בעלי החיים בעולם האם יש בהם עוד מפריסי
פרסה ומעלי גירה ,וכן בדגים ובעופות ,ודוק.
ז יתכן שלכך עיקר התורה נתנה באהל מועד (לחד מ"ד) ,להודיע ש'לא בסתר דברתי עמכם' ,והכל גלוי וידוע.
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ושמחתי מאוד כשראיתי את דברי התרגום ירושלמי "לא בשמיא היא אורייתא למימר
אלווי מן אין הוה לן חד כמשה נביא די ייסוק לשמיא וייתי יתה לן וישמע ית פיקודיא
ונעבד יתהון .ולא מעבר ימא רבא היא אורייתא למימר אלווי הוה לן חד כיונה נביא
דייחות לעומקי ימא רבא וייתי יתה לן וישמע ית פקודיא ונעבד יתהון".
*
עפי"ז יש מקום להבין את לשון הכתוב' ,ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה' .שהכתוב
מדבר על שלושת הענינים האמורים .א .אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה ,ועז"א
'ויקחה לנו' שיקח מצוות חדשותח .ב .להשמיע ביאור בפסוקים או בסברות התורה כעין
ר"א וחכמים ,ועז"א 'וישמיענו אותה' היינו שיסביר לנו את המצוה ,ומצאנו לשון שמיעה
הבא על ההבנה ושמיעת הלב .ג .לברר המציאות מהי ,ועז"א 'ונעשנה' ,שבכל אלה
הדברים מפורשים בתורה ובמידות שנדרשת בהם.
עוד אפשר לומר ,שקיחה שייך על חפץ ,והכונה שיקח לנו דברים כתובים – תורה
שבכתב ,כעין מה שעלה משה למרום והוריד את הלוחות .שמיעה בא על הבנת לשון
הכתוב שמסבירים בע"פ את הענין .עשיה בא על ענינים ופרטים באופן העשיה גופא.
*
והנה עפ"י המעשה דר"א וחכמים בתנורו של עכנאי ,מבואר ש'לא בשמים היא' ואין
משגיחין בבת קול ,עפי"ז הקשו הראשונים במ"ש (עירובין יג ):שבמחלוקת ב"ש וב"ה נקטו
הלכה כב"ה משום שיצאה בת קול שהלכה כמותם .והתוס' תירצו (יבמות יד .ד"ה רבי
יהושע ,ב"מ נט :ד"ה לא בשמים ,חולין מד .ד"ה ורבי יהושע ,ועוד ראשונים) ,שבמחלוקת
ב"ש וב"ה היה ספק האם אזלינן בתר רוב וכדין התורה אחרי רבים להטות ,א"ד מאחר
שב"ש חריפי טובא הלכה כמותם .נראה להסביר בביאור דבריהם ,שרק מצוה שכבר
ניתנה בסיני בזה הכלל לא בשמים היא ,אבל ענין חדש שלא היה מעולם על זה שפיר
מצי לשמוע תורה משמים .נמצא שהביאור דלעיל ש'המצוה הזאת' קאי על כלל המצוות
שבתורה אמת ,ואמרה תו רה שהמצוה שכתובה בתורה לא בשמים היא כלל ,ואפילו
הקב"ה אומר טהור הלכה שטמא מחמת שחכמים פסקו טמא ,אבל בענין חדש שאין לו
מקור בתורה בזה יכול לבוא ביאור מאת הבורא ,ולכן סמכו על הבת קול שהלכה אחרי
רבים להטות אפילו נגד חריפים טובא.

ח

כמו חכם לב יקח מצוות ,שנופל בהן לשון לקיחה.
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צוף התורה  /הרב נעם לסר ,נו"נ בישיבת מיר,
ירושלים
'לעברך בברית ה' אלקיך' – מהי העבודה זרה של ימינו?
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א צריך להבין ,מה ראה הכתוב לפרט את כל שכבות העם ,ולא כללם כאחת?
ב מדוע נזכרו השוטרים ,הרי השוטרים אינם אלא הזרוע המבצעת של הזקנים ,ואינם
נחשבים לרמה אחרת של אנשים.
ג מדוע נזכרו הטף לפני הנשים  ,הרי בשאר המקומות שבתורה נאמרו הנשים לפני
הטף.
ד מחוטב עציך עד שואב מימיך  -מדוע צריך להזכיר את העבדים בנפרד .הרי חייבים
במצוות כאשה.
ה לא יאבה ה‘ סלוח לו  -צריך להבין אם מדובר בכופר גמור ,מה תעזור ההתראה של
התורה ,בלאו הכי איננו מקשיב לדברי התורה .כנראה שלא מדובר בכופר ,ואזהרת
התורה ,תעצור אותו.
ו לשם מה הוצרכה ברית כאן ,הרי היתה כבר ברית בסיני על שמירת התורה .והארון
מכונה ארון הברית.
הברית האמורה כאן  -על עבודה זרה בלבד
הרבה בריתות נאמרו בתורה ,על שבת ,ברית מילה ,בהר סיני נאמר ה‗אלוקינו כרת
עמנו ברית בחורב .אך הברית שבפרשתנו לא נכרתה על קיום המצוות אלא על עבודה
זרה בפרטות .וצריך להבין מדוע לא נכללה עם הברית של מעמד הר סיני.
נראה שלא מדוב ר על איסור עבודה זרה ,הנידון כאן הוא על פריקת עול כללית ,שבאה
לידי ביטוי בעבודה זרה .וכמאמר הגמ‗  ,כל המודה בעבודה זרה ,ככופר בכל התורה .אך
לא מדובר ב―חילוני― של ימינו .פריקת העול בימינו באה מתוך אפסיות ,רדידות ,בהמיות.
אך בימי קדם ,פריקת עול ,לאדם בעל מחשבה ,לא היתה נעשית ללא השגת שפע ממקור
אחר. .שהרי אם יעזוב את עבודת האלוקים ח‗‗‗ו ,מהיכן יקבל את השפע הנדרש לקיומו
הבסיסי .מי יגן עליו ממחלות אסונות ותאונות .מי ישלח את השפע לשדהו .לשם כך
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד מט
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הוקמה העבודה זרה ,להשיג שפע מכל מיני כוחות אחרים בבריאה ,שאין להם דרישות...
וביקור אחד אצל האלוהים ,ישלח לך שפע לכל החורף.
האחריות הציבורית על עבודה זרה
יתכן שזוהי הסיבה שהתורה מאריכה בקללות על עובדי עבודה זרה בפרט ,בכדי שלא
תהיה אפשרות לקבל שפע מכוחות אחרים .ועבודה זרה ,ממוטטת את כל החשק לעבוד
את הבורא .ויש לה כח משיכה עצום ,והתורה מתייחסת בחומרא גדולה למסית ומדיח
לעבודה זרה ולא למסית לעבור על שאר איסורים .ולכן נאמרה פרשת הנסתרות לה‗
אלוקינו ,העוסקת בערבות ההדדית לשמירת התורה.
ובזה יבואר מה שהתורה מזכירה את ראשיכם ,שבטיכם ,שוטריכם .אין הכוונה שישנה
ברית נפרדת לכולם ,אלא הודעה חשובה ‖היו נכונים למשימה להעמיד את שמירת
עבודה זרה של הציבור―  ,ולכך נזכרו השוטרים ,משום שתפקידם להעמיד את איסור
עבודה זרה על מתכונתו .ולכך נזכרו הטף קודם ,משום שחינוכם מוטל על ההורים לפני
אחריות האיש על אשתו .ולכך אף על הגרים והעבדים ,צריכים לדאוג ,שהפירצה לא
תגיע מהם.
בשרירות לבי אלך
מעתה מובנת התופעה שילך בשרירות לבו ,שהרי כשעובד עבודה זרה ,יש לו מקור
שפע אחר ,ואיננו מודאג מה יעלה בגורלו .לכך נאמרה הברית ,כעין התחייבות שלא
לעבוד עבודה זרה .ואם יעבדו ,יקוללו בקללות חמורות .ורבצה בו כל האלה.
עבודה זרה של ימינו
לא יתכן שפרשיות שלמות בתורה לא יהיו רלוונטיות בימינו .לפי מה שביארנו שענין
עבודה זרה הוא הישענות על כוחות אחרים ,שאינם דורשים שום שינוי הנהגה מן האדם.
אפשר לומר שהעבודה זרה בימינו הינה הישענות על כוחי ועוצם ידי .אם זה בפרנסה,
נשענים על ‖הכלכלה המפותחת של ישראל― ,ובבריאות נשענים על רופאים בכירים
ו―פקולטות מדיציניות― .בביטחון סומכים על ‖הצבא החזק במזרח התיכון .―...ודבר זה
גורם לציבור הכללי ,ולפעמים גם לנו ..שלא ירגישו צורך לעבוד את השם .כאשר האדם
מרגיש שהקרקע נשמטת מתחת רגליו ,מיד נושא עיניו לשמים.
לפ‘‘ז נבין את סמיכות פרשת נצבים לראש השנה
ההכנה הבסיסית לר‗‗ ה היא ,להכיר שמתחילים את השנה מאפס ,וצריך לסלק את
האל זר מקרבנו ,ולא לסמוך על שום דבר .להגיע לראש השנה עני ורש .בלי שום מסמך
גיבוי ,על הפרנסה ,הבריאות ,הביטחון ,אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים.
רק כך אפשר להמליך את ה‗ באמת .ועל זה אמרו מראשית השנה ,שצריך להיות רש
בתחילת השנה ,שמתחיל ממצב שאין לו כלום .וזה ההפך הגמור מעבודה זרה.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד נ

קדש הם  /הרב שלמה הכהן מונק ,מח"ס 'קדש הם' ושא"ס
ביאור המשנה מתי גר אומר אלקי אבותיכם

קדש הם  /הרב שלמה הכהן מונק ,מח"ס 'קדש
הם' ושא"ס
ביאור המשנה מתי גר אומר אלקי אבותיכם
עו ָלם (כט ,כח)
ּול ָבנֵינּו ַעד ֹ
ְּו ַה ַמ ְּג ֹלת ָלנּו ְּ
א.שיטת רש"י בנדה יג ,:שאין ערבות לגרים ,והעתיקוהו התוס' שם ,וביבמות מז,:
ובקידושין ע .:וכתב הפמ"ג בפתיחה כוללת בחלק השני אות טז ,ובסי' נג ,שאם אין
ערבות לגרים ,אז לא נאמר בהם הדין שאם יצא מוציא ,ואינם יכולים להיות ש"ץ.
והנה בביכורים פ"א מ"א תנן ,הגר מביא ואינו קורא ,שאינו יכול לומר אשר נשבע ה'
לאבותינו לתת לנו ,וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו ,אומר אלקי אבות ישראל ,וכשהוא
מתפלל בבית הכנסת ,אומר אלקי אבותיכם.
ויל"ע אם כוונת המשנה בינו לבין עצמו שהוא נמצא בינו לבין עצמו ואינו נמצא עם
הציבור ,דהיינו שמתפלל בביתו ,וכשהוא מתפלל בבית הכנסת הכוונה שהוא נמצא
בביהכנ"ס עם הציבור גם כשהוא מתפלל לעצמו ,או שכוונת המשנה היא בינו לבין עצמו
שהוא מתפלל בינו לבין עצמו גם אם הוא נמצא עם הציבור בביהכנ"ס ,וכשהוא מתפלל
בביהכנ"ס הכוונה שהוא ש"ץ ומתפלל בשביל בית הכנסת( .ועיין תענית יג :אין בין יחיד
לציבור כו' ,מאי יחיד ומאי ציבור ,אילימא יחיד ממש וציבור שליח ציבור כו').
ורש"י ותוס' לכאורה לא יכולים לפרש כפירוש השני ,דא"כ כתוב במשנה שגר יכול
להיות ש"ץ ,ולשיטתם שאין ערבות לגרים גר לא יכו ל להיות ש"ץ וכמש"כ הפמ"ג( .אא"כ
נדחוק ונעמיד דאיירי שלא התפלל תפילה של לחש ומתפלל רק חזרת הש"ץ).
(ובהערות למרן הגריש"א בקידושין ע :כתב שיתכן לפרש ברש"י ותוס' דלא כהפמ"ג,
אלא שרק אין לגרים חומר ערבות ליענש על כל ישראל ,אבל ערבות לענין שאם יצא
מוציא יש להם ,ולפ"ד אין ראיה מרש"י ותוס').
ב .אמנם בפירוש מהר"א פולדא על הירושלמי במשנה זו פירש ,בינו לבין עצמו ,תפילה
בלחש ,וכשהוא מתפלל בבית הכנסת ,והוא ש"ץ .וכן פירש שם הר"ש סיריליאו ,וכך הבין
בפשטות באיה"ש בב"ב פא.
וכן בהערות לטור המאור או"ח סי' קצט הביאו מספר יד יהודה בחידושיו לב"ב פא.
שפירש ,שהוא בביהכנ"ס ,שהוא ש"ץ ,ואין לפרש שמתפלל לעצמו בביהכנ"ס ,ואומר
אלקי אבותיכם משום הקהל שיש איתו בביהכנ"ס ,דאי"ז לשון הגון לומר אלקי אבותיכם
כיון שאינו מדבר עמהם ,וע"כ מיירי שהוא ש"ץ.,
אבל לכאורה אין טענתו מובנת ,דגם כשהוא ש"ץ קשה איך יאמר אלקי אבותיכם הרי
כשהוא מתפלל הוא מדבר רק עם הקב"ה ולא עם הציבור ,ומה מוסיף שהוא מוציא
אותם יד"ח הרי סו"ס אינו מדבר איתם ,וכן הקשה באיה"ש בב"ב פא.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד נא

קדש הם  /הרב שלמה הכהן מונק ,מח"ס 'קדש הם' ושא"ס
ביאור המשנה מתי גר אומר אלקי אבותיכם

ג .ונראה שגם בשאר הראשונים מבואר שלא למדו שהכוונה שהכוונה שהוא ש"ץ
דבמרדכי במגילה סי' תשפ"ו כתב ,ובעיר וירצבור"ק מנעוהו לגר להתפלל ש"ץ ,וראיה
מדתנן במסכת ביכורים אלו מביאין ולא קורין ,כשהוא בינו לבין עצמו אומר אלקי אבות
ישראל ,וכשהוא בביהכינ"ס אומר אלקי אבותיכם.
ואם פירש במשנה שכשהוא בביהכנ"ס הכוונה שהוא ש"ץ הרי זה ראיה לסתור,
דבמשנה מפורש שגר יכול להיות ש"ץ ,ואיך הם הביאו משם ראיה שלא ,וע"כ שסברו
שבמשנה לא מוזכר שהוא ש"ץ ,אלא רק כתוב חילוק כשהוא מתפלל בינו לבין עצמו ,בין
אם הוא ביחידות לבין אם הוא בציבור ,ומ"מ כיוון שכתוב במשנה שאינו יכול לומר
אלקי אבותינו ,א"כ אינו יכול להיות ש"ץ לציבור שאומרים נוסח אחר.
ד .וכן בתוס' ב"ב פא .כתבו ,ומכח ההוא משנה לא היה ר"ת מניח לגרים לברך ברכת
הזימון ,לפי שאינו יכול לומר שהנחלת לאבותינו ארץ טובה ,וקתני נמי כשהוא מתפלל
בינו לבין עצמו אומר אלקי אבות ישראל ,וכשהוא מתפלל בביהכנ"ס אומר אלקי
אבותיכם ,וכן בהגהות מימוניות פ" ח מהלכות תפילה אות כ ,הביא דברי המרדכי לעיל
בשינוי מעט ,וכן העתיקו בב"י סי' נג ,וג"כ מבואר שלמדו במשנה כנ"ל.
אלא שבהם אולי ניתן לדחוק ,שרק הביאו ראיה מהמשנה שאינו יכול לומר לאבותינו,
וממילא לכתחילה אין להניח לו לזמן ,ומש"כ במשנה שכשהוא ש"ץ אומר אלקי
אבותיכ ם זה בדיעבד כשאין אחר ,אבל זה דוחק מאוד ,דהו"ל לפרש כיוון שבפשוטו דברי
ר"ת נסתרים מהמשנה ,וע"כ שלמדו שהמשנה לא מדברת כשהוא ש"ץ.
ה .וצ"ע שהב"י מביא את הראשונים הנ"ל בסתמא בלי חולק ולא מזכיר בכלל ששיטת
רש"י ותוס' שאין ערבות לגרים וא"כ אין הגר יכול להיות ש"ץ ולשיטת הגריש"א
בדבריהם ניחא אך אי"ז הפשטות בדבריהם וצ"ע.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד נב

תובנות  /הרב נחמן דרקסלר
לעברך בברית

תובנות  /הרב נחמן דרקסלר
לעברך בברית
יכם ֹכל ַאיש
ֵיכם ְּו ֹש ְּט ֵר ֶ
יכם ַז ְּקנ ֶ
יכם ַש ְּב ֵט ֶ
אש ֶ
יכם ָר ֵ
אֹ -ל ֵה ֶ
כ ְּל ֶכם ַל ְּפנֵי ה' ֱ
ּיום ֻּ
ַא ֶתם ַנ ָע ַבים ַה ֹ
יךְּ .ל ָע ְּב ְּר ָך ַב ְּב ַרית
ימ ָ
יך ַעד ֹש ֵאב ֵמ ֶ
ֶיך ֵמ ֹח ֵטב ֵע ֶצ ָ
חנ ָ
שר ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲ
אֶ
יכם ְּו ֵג ְּר ָך ֲ
ש ֶ
ַי ְּש ָר ֵאלַ :ט ְּס ֶכם ְּנ ֵ
ּיום (כט ,ט -י)
יך ֹכ ֵרת ַע ְּם ָך ַה ֹ
א ֹל ֶה ָ
שר ה' ֱ
אֶ
תו ֲ
ּוב ָא ָל ֹ
יך ְּ
אֹ -ל ֶה ָ
ה' ֱ
בספרים הק' מבואר באריכות כל אחד ואחד עפ"י דרכו ,את הקשר האמיץ בין פרשתנו
פר' 'נצבים' לבין יומא טבא רבה דר"ה – יום הדין הגדול ,העומד לפתחנו בכל הדרו,
ומטיל אימה ופחד מצד אחד ,ומאידך משרה שמחה על כל הבאים לפני ולפנים לענייני
החג הק' ,שימצאו שיום זה הוא מתנה טובה ויסוד קיום העולם כפי שמרחיב ספר החינוך
(מצווה שיא) "נמצא שהיום הנכבד הזה הוא קי ומו של עולם ,ולכן ראוי לעשות אותו יום
טוב ולהיותו במנין מועדי השנה היקרים".
בשפת אמת כתב (נצבים תרנ"ד)" :בפסוק לעברך בברית ה"א .זה הברית היא התורה
כדאיתא קוב"ה ואורייתא וישראל כולהון חד .תורה גי' תרי"א ועם דחילו ורחימו שהוא
שורש כל המצוות עשה ולא תעשה .והו א בחי' אנכי ולא יהי' לך וכתיב אחת דיבר א'
שתים זו שמעתי".
אם נתעמק בדבריו הק' נמצא שישנם תרי"א מצוות שעלינו לקיימם ,אבל יש עוד ב'
מצוות שהם שורש הכל ,ושורש של כל מצווה ומצווה ,וללא ב' המצוות הללו ,אגם
שמקיים מצווה ,היא תהא כפגומה ח"ו – ב' המצוות הם 'אנכי' ו'לא יהיה לך' ,אהבה
ויראה ,דחילו ורחימו ,שכל מצווה ומצווה שאדם מקיים צריך שיקיימן יחד עם ב'
המצוות הללו ,והם שורש הכל ,והרקע לכל התורה והמצוות.
***
הנה כ"ק מרן אדמו"ר הנתיבות שלום מסלונים זי"ע אמר שהיות וארץ ישראל היא
שורש של כל הארצות וממנה נשפע השפע לכל העולם ,זו הסיבה שבארץ ישראל ישנם
את כל סוגי האקלים ,והשינויים מופלגים מאוד ביחס למרחק בין אזור לאזור .כי היא
השורש של כל העולם לכן יש בה את כל הסגנונות כולם – היא התמצית והרכז של
העולם.
ראש השנה הוא 'ראש' של השנה .בראש השנה שהוא בעצם התמצית של כל השנה
שממנ ו תוצאת חיים והכל כלול ביומא אריכתא דא ,לכן יש בו כל כך הרבה עניינים,
ובולט ביניהם ,הוא הפחד והשמחה המשמשים בערבוביה .בבחי' השנוי והמשולש בלשון
ּיו ֵל ָדה" – 'חיל' מצד אחד ,ומאידך 'יולדה' שהיא מלאה שמחה מהתינוק
"חיל ַכ ֹ
הנביאים ַ
שבא לעולם.
ביום ר"ה שבו באים לעבור בברית עם ה' אלוקינו – ביום חידוש הבריאה .הברית חלה
על התורה והמצווה ,ובייחוד על הדחילו ורחימו – שורש התורה והמצווה כדברי קודשו
של השפת אמת .לכן בר"ה בולטים הדחילו והרחימו כשלובי זרוע.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד נג

אספקלריא לראש השנה  /ישראל אברהם קלאר
שורת הדין של בן המלך

אספקלריא לראש השנה תש"פ

אספקלריא לראש השנה  /ישראל אברהם קלאר
שורת הדין של בן המלך
הקדמה :להלן מאמר שמיישב בס"ד י"ג פסוקים או תפילות שבכולם נזכרת המלה
"חוק" ובחלקם (או כולם) במושכל ראשון הפשוט נראה שאין מבואר דיו מה עניין "חוק"
לכאןט ,ואחר הדברים פנים חדשות באו לכאן.
ואלו הם הפסוקים :א .ויקרא כו,מד-מו :וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אתם
מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלקים אני ה' ,אלה החוקים והמשפטים
והתורו ת אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה .ב .שמות טו,כה :שם שם
לו חוק ומשפט ושם נסהו .ג .תהלים ב,ז :אספרה אל חוק ה' אמר אלי בני אתה אני היום
ילדתיך .ד .תהלים פא,ד-ה :תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו כי חוק לישראל הוא
משפט לאלקי יעקב .ה .איוב יד,יג ואותי תביא במשפט עמך וגו' מי יתן וגו' תשית לי חוק
ותזכרני .ו .בתפילת ר"ה ויו"כ :באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק
ומשפט וצדקנו במשפט המלך המשפט .ז .כי תביא חוק זכרון להפקד כל רוח ונפש .ח.
בברכות ק"ש :אמת ואמונה חוק ולא יעבור ,אמת שאתה הוא ה' אלקינו ואלקי אבותינו
וכו' .ט .בברית מילה ,ומקורו בשבת קלז,ב :וחוק בשארו שם וכו' .י .ישעיה לג,כב :כי ה'
שופטנו ה' מחוקקנו ,ה' מלכנו הוא יושיענו .יא .כתבה על לוח אתם ועל ספר חוקה ותהי
ליום אחרון לעד עד עולם ,כי עם מרי הוא בנים כחשים .יב .לגבי יום הכיפורים ,ויקרא
טז,לד :והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה .יג.
במוסף ליו"כ :יקיים עלינו אמרתו כחקוק בתורתו ,אשר כרת את אברהם ושבועתו .אמרו
לאלקים ,יועץ מישרים לחוק ,יראיו לחיים ָלחוק ,סולח לחטא למחוק ,כנשמע לרועה
מרחוק ,ויעמידה ליעקב לחוק.
***
ה' אמר אלי בני אתה
ברוך המקום ברוך הוא .ברוך אשר בחר בנו מכל עם ,ורוממנו מכל לשון ,ורוצה ואומר
לברכנו בכל עת ובכל שעה.
לעת הפקידה של ראש השנה מתוודעים אנו ביתר שאת ויתר עז לאהבה הגדולה אשר
אוהבנו ה' ,באשר חופף ומסוכך עלינו מפני כל המקטרגים .וזה לשון ר' יהונתן אייבשיץ
בספרו הקדוש 'יערות דבש' (חלק ב דרוש ה) ,על פי מזמור ב' מתהלים:
"והוחק ליום ההוא לראש השנה שכל מלאכים מקטרגים על ישראל ,שהם תכלית
אדם ,וכביכול הוא להקב"ה אשר בצרתנו לו צר נראה כאילו מקטרגים עליו (!) כי הוא
חפץ טובתנו ,ולכך כתיב (איוב א) 'ויהי היום' ודרשינן (זוה"ק ח"ג רלא) ראש השנה.

ט

ויל"ע גם בשמות טו,כה ,ויהושע כד,כה.
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ויבואו בני אלקים להתייצב על ה' ,על ה' דייקא ,כי הקטרוג על ישראל ממש כביכול על
ה' ,כי חפץ טובתינו ובצרתנו לו צר".
ומוסיף ר' יהונתן אייבשיץ לפרש בזה את מזמור 'למה רגשו גוים' ,למה רגשו
המקטרגים:
"וזהו מאמר דוד בריש תהלים על יום זה (תהלים ב) 'למה רגשו גוים' ,זהו על שרים
למעלה וכו' ,והם 'נוסדו יחד על ה' ועל משיחו' היינו על ישראל שהם משוחים מה' בשמן
משחת קודש ,ו'על ה'' כדכתיב 'להתייצב על ה'' ,וכל מגמתם לקטרג שה' יפר בריתו
ויבטל הקשר האמ"ן אשר כרת אתנוי ,למען אשר לא הלכנו בתורתו והפרנו בריתו ,וכהנה
יתר קטרוגים ושנאה מעוררת מדנים להפר הברית ולבטל ולנתק הקשר החזק ואמיץ בינינו
לבין הקב"ה ,וזהו 'ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו' היינו הברית והקשר
שיש בין ישראל להקב"ה ,וזהו מחשבת כל השרים ומלאכי מעלה".
למה ולשם מה הם רוגשים ,כלום סבורים הם שיועילו להם קטרוגיהם?! ריק הם הוגים!
וכפי שמנמק שם:
"ולכן בניי ואחיי ביום מלחמה הבא בראש השנה ,עמדו חלוצים והסירו רוע לבכם,
ובטחו בה' כי הוא ילחם לנו .וכמאמר דוד במזמור למה רגשו הנ"ל (תהלים ב) 'יושב
בשמים ישחק ה' ילעג למו' כי אין משגיח בכל קטרוג! ומהו שעושה? הוא' :אז ידבר
אלימו באפו ובחרונו יבהלמו' ...הרצון שמעורר דין עליהם ,ו'באש ה' נשפט' ,ועל ידי כן
נבהלו מחרון אפו וכו' ולא יוסיפו לרגוש ולומר 'ננתקה מוסרותימו וכו'' וזהו 'בחרונו
יבהלמו' ,אשר נבהלו ולא עצרו כח לקטרג עוד".
ואולם ממשיך שם ביערות דבש ומלמדנו ,שאל לנו להיגרר ח"ו לשאננות עקב כך ,רק
אדרבה ואדרבה! נקח קל וחומר בנפשותינו :אם מלאכי מעלה יחפזון וחיל ורעדה יאחזון,
שמדבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו ,כל שכן וקל וחומר אנו ,קרוצי חומר:...
"וממנו נראה אם מלאכי מעלה יראים מדין איך לא נגור מאף ה' ובאמת כנסת ישראל
זריזים וזהירים ליתן רוב צדקה לפני בוא יום הדין ,והוא קלורין למאוד ומתן בסתר יכפה
אף".
ובפרט בימינו אנו ,שכל מלכי מזרח ומערב מנבחין הב הב ,ואומרים לא יזכר שם ישראל
עוד ,עלינו לאחוז ביתר אומץ בחיזוק זה ,כפי שכתב בהמשך דבריו המזוקקים:
"לכך אנו בימים אלו שאיזה שרים מאזיע"ן ואפריק"א -מאסיה ואפריקה קמים עלינו
ומבקשים ח"ו לקעקע ביצתם ,וכולם מקטרגים להשבית ח"ו זכרם ,אנו אומרים התואר
הזה" :מלך"! ואין מלך בלי עם ,ואיך אפשר לעשות ח"ו כלה בישראל?!".
וממשיך המזמור מענין המלכת ה' בשופר:

י ראה בתהלות ישראל להמגיד מקוז'ניץ ש'ננתקה את מוסרותימו' ר"ת אמ"ן ,שהוא גימטריא צ"א ,והוא היחוד שם
הוי"ה באדנו"ת ,שעולה כך בגימטריא.
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"ולכך אמר הקב"ה (ר"ה טז) המליכוני עליכם ובזה לא יהיה פתחון פה לקטרג כי הם
צורך עולם .ולכך אנו ממליכים בשופר ומזכירים מלכויות וזהו מאמר דוד' :ואני' – כנסת
ישראל – 'נסכתי מלכי על (הר) ציון הר קדשי' ,שאני תוקע בשופר להמליך מלך לה'
בציון ,ואם כן בזה בטלה רגשת הגוים ,כי אין מלך בלי עם".
"ואמר 'אספרה אל חוק' היינו ראש השנה ,שנאמר בו (תהלים פא) 'כי חוק לישראל
הוא' ,וקודשא-בריך -הוא קבעו חוק ,לפקוד בו כל יצורי קדם".
וממשיך שם לבאר במתק לשונו את מהות היום על פי המזמור כולו.
וראה גם ביהל אור (לצמח צדק) ש"אני היום ילדתיך" מרמז לראש השנה ,שאז נברא
אדם הראשון ,וכן ש"אספרה אל חוק" מרמז לראש השנה שנקרא "חוק לישראל".
ומבואר הע נין גם ב'תהלות ישראל' להמגיד הקדוש מקוז'ניץ זיע"א על המזמור הנ"ל.
למה רגשו המקטרגים
הוי אומר כי זה דבר המזמור :למה רגשו גוים – אלו המקטרגים .שמביאים חבילות של
עוונות ואומרים "ננתקה את מוסרותימו וגו'" ,הם חפצים לנתק את הקשר בינינו לבין
אבינו שבשמים ,אולם ה' לועג להם ומדבר אליהם באפו ,ודוחה את הקטרוג על ידי
שאומר על עם ישראל "בני אתה אני היום ילדתיך" .ומבואר ביהל אור :שעל ידי "היום" –
בחינת

התשובהיא

– מתעוררת בחינת היותם בניםיב.

וזה שאמר "בני אתה אני היום ילדתיך" ,כדברי המלבי"ם ,שלא זו בלבד שבני אתה,
שאני אומן אותך כבן ,אלא גם "אני היום ילדתיך" ,אתה לי כבן מלידה ממשיג .שבר"ה
מתגלה שהוא "אלקי ישראל" ,המתייחס כלפי ישראל ,ולא כרצון המקטרגיםיד .והיינו
שהמקטרגים באו לנתק את הקשר והשי"ת ילעג למו ועונה להם שזהו קשר שאין שייכת
בו שום מציאות של ניתוק ,וכפי שקשר של הורות האב לבנו אין שייך בו ניתוק.

יא ראה להלן שעל ידי השופר.
יב שמא יבואר העניין על פי התרגום "אני היום ילדתיך" – אתה זכאי (נקי מעוונות) כאילו היום בראתיך ,ובדומה
בעץ הדעת טוב למהרח"ו .ומבואר הפסוק בהרבה ספרים שאפילו אם חטאתי מכל מקום אחרי שחזרתי בתשובה
הריני זך ונקי כאילו היום נולדתי בלא חטא ,ראה תהלת ה' (להר"ח מלמד) ,שערי הישר ,שער בת רבים ועוד.
יג ואמנם אין שייך אצלו ית' "בן" ממש כמובן ,רק על דרך המשלה" ,כמו" בן ,ראה רד"ק השלם ,ועי' יהל אור (צמח
צדק) .ובמדרש שוח"ט :כעבד שאומר לו רבו אני מחבב אותך כבנ י ,וברס"ג (בפי' ד"פ ראשונים) :בן חסותי ,ובמאירי:
הכוונה למושלם בצדקות שאומר לה' "אבי אתה" בכך שנזהר לכבדו כבן לאביו .והחיד"א מבאר :הכוונה כדרך
שהתלמידים קרוים בנים ,אולם יותר מזה ,שבתלמידים זה יכול להשתנות אבל כאן "כאילו היום ילדתיך" ,באופן
שאין שייך בזה מ ציאות של שינוי .ויש לרמוז דבר זה במה שמתפללים "היום תאמצנו" שהוא בדומה לאימוץ בן,
רק שהוא באופן שאין משתנה.
יד כך כתב המגיד הקדוש מקוז'ניץ שם ,שזהו "אספרה אל חוק" ,על שם "כי חוק לישראל הוא" ,שנחקק ומתגלה
בראש השנה שהוא אלקי ישראל.
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ה'חוק' ש'בני אתה'
ומבואר במצודות ,ויסודתו בדברי חז"ל ,במדרש שוחר טובטו :ביאור "אספרה אל חוק ,ה'
אמר אלי בני אתה וגו'"  ,כלומר אספר את הדבר שכתוב בתורה ,דהיינו שכתוב בתורה
(שמות ד,כב) "בני בכורי ישראל".
והנה לדברי המצודות "חוק" הוא מלשון חקיקה וכתיבה ,והנה מצאנו "חוק"

שעניינוטז

כלל בהנהגת טבע העולם שהוא ביסוד הבריאה עצמה ולכך אין שייך בו שום שינוי,
וכמאמר "חוקות שמים וארץ לא שמתי"  ,ושמא יש לומר שגם מלת חוק בנוגע לחוקי
הטבע נגזרת מכך שחוק טבע זה הינו חוק הכתוב בתורה ,וכדאיתא בזוה"ק (שמות
תרומה קסא,א ,עי"ש) שכל חוקי הטבע והנהגת העולם מושתתים על חוקי התורה,
שהתורה היא שיצרה את חוקים אלו ,שהתורה קדמה לעולם ולא להפך" ,אסתכל
באורייתא וברא עלמא"  ,וכמו כן לאידך גיסא ,גם חוק במשמעות של מצוה וכדומה עצם
מהותו היינו דבר שאין שייך בו שינוי ,חוק ולא יעבור.
וכל עצמה של הבריאה היתה כמאמר חז"ל "בראשית" – בשביל ישראל שנקראו
ראשית ,ומחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר (בר"ר בראשית פרשה א,ד) ,וכנזכר
במשלי (ח) "ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז וגו' בחוקו מוסדי ארץ" ,דהיינו שאת
ה"חוק" הקבוע בתורה שישראל הם "בנו בכורו של מקום" כמאמר הכתוב "בני בכורי
ישראל " החיל הקב"ה אחר כך בעולם המעשה בשעת בריאת העולם ,שנברא העולם
באופן זה שמחוקי הנהגת הטבע והבריאה הוא שישראל הם בנו בכורו והוא אלקיהם,
שחפץ הטוב להטיב שברא את העולם באופן שתהיה בו ההטבה של ההנהגה עם ישראל
באופן של בנים למקוםיז.
וכך אמר ירמיה (לא,לד-לו) "הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית
יהודה ברית חדשה וגו' והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם וגו' כה אמר ה' נתן שמש
לאור יומם חוקו ת ירח וכוכבים לאור לילה וגו' אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום ה'
גם זרע ישראל ישבותו מהיות גוי לפני כל הימים וגו'".
שורת הדין של בנים
ומעתה יובן שזו עצמה תשובת ה' למקטרגים :אתם מביאים עמכם צרורות של קטרוגים
לאמור שעברו ח"ו על חוקי תורתי ,הנה אף גם זה חוק הוא בתורתי ,כשאר חוקי תורתי,
שכתוב בה "בני בכורי ישראל" ,ואם כאדם עברו

בריתיח

ה' מביט לברית ,שההנהגה עם

טו

לשון המדרש" :כבר מסופרין הן בחוקה של תורה וכו' ,כתוב בחוקה של תורה בני בכורי ישראל וכו'".
טז
מלבד לשון כתיבה כדברי המצודות .ושמא הם קשורים זה בזה ואינם שנים ,שהחקיקה בספר התורה וקביעת
המצוות יוצרת כפועל יוצא שכך יהיה חוק הנהגת טבע העולם.
יז וזהו גם מאחז"ל "בראשית" – בשביל התורה שנקראת ראשית ,בשביל ההטבה שבתורה ,בבחי' וחי בהם ,שממנה
נשפעת חיות רוחנית לעולם וכדו' ,וההטבה הזו שתהיה לו ית' דירה בתחתונים.
יח לשון הושע ו,ז.
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ישראל הינה בבחינה זאת ,כבנים שרחמי האב ואהבתו העזה כלפיהם ,ומסתתמים כל
טענותיהם וקטרוגיהם ,שעל כל פשעים תכסה אהבה (משלי י,יב)יט.
ולשם כך עלינו לגשת לראש השנה "מיט אידן אין איינעם" כאיש אחד בלב אחד ,וכפי
שמאריך היערות דבש שם ,ראה דבריו הנמלצים ,שזו התשובה לשאלה הנוקבת "בהאיך
אנפין יקומון קמי מלכא"  .שכאשר אנו יחד מתעוררת בחינת "בנים" ,שחלה על "כלל-
ישראל"כ.
השופר מעורר בחינת "בנים"
וזהו עניינו של השופרכא ,שבחינה זו של "בנים" מתעוררת על ידי תקיעת השופר,
וכמובא בכמה סגנונות בספה"ק ,שעניין קול השופר הוא קריאת הבן לאביו בקול רצוף
געג ועים ואהבת בן לאביו ,ומעורר אהבת אביו אליו ביותר ועל ידי כך מתבטלים כל
הקטרוגים וכלא היו ,וזהו (במדבר כג,כא) "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל
ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו" ,שעל ידי

התרועה כב

מתעוררת בחינת "ה' אלקיו עמו",

שהוא אלקי ישראל ואנו בניו ,ואז אינ ו מביט און ביעקב ולא רואה עמל בישראל ,ונרמז
במלת "תרועת מלך" לשון ריעות ,כביכול המלך בעצמו מתרועע עמנו ,ושחוק ולעג הוא
לאלו המקטרגים שבאים לקטרג על אהובו של מלך ,בנו וממליכוכג.

יט ועל דרך" :סלח לנו מחל לנו כפר לנו ,כי אנו עמך ואתה אלקינו ,אנו בניך ואתה אבינו".
כ רמ"ע מפאנו (מאמ ר חקור דין חלק ד ,פרק ב)' :ולא יצדק התואר הזה (תואר 'בן') ב'עצם' ,זולתי על הכללות,
כטעם בני בכורי ישראל (שמות ד ,כב)' .ואף מה שאמר דוד המלך 'ה' אמר אלי בני אתה' ללמד על הכלל כולו יצא,
עי"ש ומבארים מפרשיו ,שזאת כיון שלדוד היתה נשמה כללית ,נשמת אדם הראשון.
כא בין יתר העניינים.
כב ואמנם תרועה ותקיעה שני אופני ביטוי חלוקים הם ,אולם לפי האמור שניהם שייכים להיותנו בנים.
כג השוואה ע" ד אפשר לולי דמיסתפינא :אעתיק לשון ה"בני יששכר" (מאמרי חודש תשרי ,מאמר ג – יום תרועה,
דרוש ה)" :והנה ביום הקדוש והנורא הזה ,יום הר"ת עולם ,אשר כל באי עולם יעברון לפניו כבני מרו"ן ,המרחם על
בניו ילודי שעשועים יהב עיט"א עצה למיתקע בשופ"ר ,יו"ם תרוע"ה יהי"ה לכ"ם להנאתכם ולטובתכם ,כאשר
יתעוררו נראה שהוא כמו :יעוררו ישרא"ל קו"ל בלא דיבו"ר הוא משיכת הרצו"ן קודם לדיבור כמש"ל ,כביכול,
באיתע רותא דלתתא איתער עובדא לעילא ,ויסתמו פיות המקטרגים ,בהתעורר הענין אשר ישרא"ל על"ו במחשב"ה
ורצו"ן ,ועל ידי שהם היו במחשבה ורצון העליון ,כביכול ,הי' בריאת כל העולמות ,ואין מקום למציאת נראה שהוא
כמו :למציאות כל בריה בזולת ישראל ,ממילא מי הוא מהנבראים אשר יפצה פה לקטרג על עיקר המציאות
מהנבראים ,הנה בזולת העיקר ח"ו אין מקום לשום נברא ,ואיך יקטרג הטפל על עיקר מציאותו ,ואז קול שופר כי
יעל מתעוררים רחמים על ישרא"ל עיקר המציאות בהתעורר הרצו"ן העליון הקדום אשר ישרא"ל עלו ברצונו .וזהו
אשר"י הע"ם יודע"י תרוע"ה ,על ידי תרועתם מתעורר בחינת המחשבה הוא הדעת אשר הוא התגלות הרצו"ן
כביכול ,וז"ש יודע"י תרוע"ה (ויראתי להרחיב דיבור מזה מבלי קבלה) וזה שפירשו חכמינו ז"ל יודעי"ם לרצו"ת את
בוראם בתרוע"ה ,על ידי התרוע"ה מתעורר רצו"ן בוראם הוא הרצון הקדום כביכול ,אשר ישראל עלו ברצונו
כביכול ,לא עשה כן לכל גוי אשרי העם שככה לו" ,עכ"ל.
ראה שפת אמת (ר"ה תרמ"ב)" :ושעל זה רומז השופר להיות מבוקש כל אחד לחזור העולם לתיקונו להתקיים כמו
שעלה לפניו יתברך במחשבה הקדומה" .ואולי כדי שיוכל הקטרוג להידחות על ידי התעוררות בחינת המחשבה
הקדומה צריך שנג לה בדעתנו שרצוננו שיתקיים כמו שעלה לפניו יתברך במחשבה הקדומה ,ושנסכים להמליכו על
כל איברינו.
ומצאנו שבחינה זו אכן דורשת להיות 'מיט אידן אין איינעם' ,ששייכת לכללות ישראל ,ומצאנו שבעולם ההוא אין
שום קטרוג ,כדברי ה'נועם אלימלך' הידועים בפרשת דברים ,ומגילוי המחשבה הזאת נמשכו הנשמות ,והנשמות
נקראו בחינת בנים כמ"ש בנים אתם (זוה"ק בראשית לך-לך סב,ב) ,שבני ישראל הינם חלק אלוק ממעל ,וכדוגמת
הבן הנמשך ממוח האב .ובעולם זה אין שייך שום פגם וקטרוג (אוה"ת משפטים א'רסח) אוה"ת פרשת בא עמוד
רדע" :שהוא הגילוי מבחינת אדם דבריאה בחי' אדם קדמון (המחשבה הקדומה) ,ובחינה זו י"ל מאיר בראש השנה
יום ברוא אדם הראשון וכו'" .שבחינה זו היא העולם הנקרא "כל ישראל" ,ולכן שם אין שום פגע רע .וכל הנשמות
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וזה ענין תרועת "מלך" ,שבתקיעת שופר כלול גם עניין המלכת השי"ת עלינו ,ושני
ענינים אלו מתאחדים יחד ,היותנו בנים והיותו ית' מלכנו ,ונרמז הכל בתקיעת השופר
שיבת בן המלך האובד אל אביו המלך ,שעל ידי שממליך עליו מחדש את אביו ,וקורא
"אלקי ישראל" ,שהמלך עצמו מתיחס אליו בעצם ,ממילא סרות כל המחיצות הדמיוניות
והלוא "בני אתה" מאז ומעולם ,ועד עולם ,וכברכת דוד המלך ע"ה "ברוך ה' אלקי ישראל
אבינו כד

מעולם ועד עולם"  ,ואלו ממש דברי הגמרא (ר"ה טז,א לד,ב) שאמירת מלכויות

זכרונות ושופרות היא שתמליכוני עליכם –הפעולה מצידנו להמליך את ה' ,ושיעלה
זכרונכם לפני לטובה –לעורר בחינת "בנים" ,הבן יקיר לי אפרים וגו' ,ובמה בשופר ,שעל
ידי השופר נפעלים שני הדברים ,שהם בעצם דבר אחד ,שקשורים זה בזהכה ,ענין המלכת
ה' וענין היותנו בנים ,וכנבואת ישעיה (לג,כב) "כי ה' שופטנו ה' מחוקקנו ,ה' מלכנו הוא
יושיענו"  ,כלומר שה' שופט אותנו ומצדיקנו במדת הדין ,וזאת על ידי שהוא "מחוקקנו",
ששם א ותנו לחוק שאנו בנים לו ,ועל ידי כך "ה' מלכנו הוא יושיענו" ,אנו – בן המלך –
שבים לאבינו מלכנו ,המלך ,ובכך שה' מתנשא עלינו למלך וקורא את שמו עלינו "אלקי
ישראל" ממילא הוא יושיענו מן המקטרגים ,כי הוא "משפט לאלקי יעקב" עצמו ומי יהין
לקטרג ,וכיון שאנו בנים ממילא שורת הדין שלנו שונה לגמרי ואנו יוצאים בדימוס.
ובהמשך דברי ה'יערות דבש' שנזכר לעיל ,וכיון לדבריו ב"דורש ציון" להמגיד משקלוב
בזה הלשון" :ואני נסכתי מלכי" – זה מלכויות" ,אספרה אל חוק" – זה ראש השנה,
שנקרא "חוק לישראל" ,רמז לומר בראש השנה פסוקי מלכויות להמליך את הקב"ה
בעולמיו  ,עד כאן .וזה עצמו ביאור הפסוקים לפי דבריו :אני ממליך את המלך הקב"ה
ביום חידוש המלוכה ומנגד מעורר את החוק שה' אמר אלי בני אתה ,ובזה מתערבבים
כל טענות המשטינים והמקטרגים וה' ילעג למו.
"בנים" בכל מצב
ואמנם כן ,בחינה זו שאנו בנים אין שייך בה שום שינוי ותמורה ,היא עצמית ומוחלטת.
ומכל מקום כדי שתתעורר הנהגה כזו מלמעלה צריך שישראל יעוררו בחינה זו מלמטה,
ועל דרך "ה' צלך" ,ובכל המצבים הקב"ה מצדו אומר (ויקרא כו ,מד-מו) "ואף גם זאת
וגו' לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם" ,והטעם מצורף" :כי אני ה'

כלולות באדם הראשון ,ועל ישראל נאמר "אתם קרוים אדם" ,ואם כן ביום בריאת אדם הראשון מתעוררת
"מחשבתן של ישראל" ,בחינת המחשבה הקדומה ,ששם הוא בגילוי שנברא העולם בשביל ישראל ,שזה בחינת
בנים ,הנמשכים מן המחשבה .ואמנם אין לנו שום קצה השגה בבחינה קדושה זו ,והשוואת הדברים היא ע"ד הצעה
בעלמא.
כד אמנם ישנו צד שמלת 'אבינו' בפסוק זה עולה על 'ישראל'' ,ישראל אבינו'.
כה שי"ל שאצל "בן המלך" לא ניתן להפריד בין המלכתו את אביו לבין הכרתו בעובדת היותו בנו ,שבן המלך שב
אל אביו המלך.
ועוד ,שמכאן נראה שכאשר מתעורר ביהודי רגש אהבה וקרבת בן כלפי גבוה ,היסוד לכך צריך להיות "המלכת ה'",
שיקבל על עצמו את העול המתוק של מלכותו ית' ,ואילו אהבה כזו שאין עמה נאמנות לנאהב יש לחשוש שאינה
נחשבת כל כך ,שיש שני מיני אהבה ,אדם האוהב דבר מאכל רוצה 'לאכול' אותו ,והאוהב את בנו רוצה 'להאכיל'
אותו ,ועל האדם לבחון לאיזה מין אהבה שייכת אהבתו את הבוית"ש (מפי ידידי ריי"ר שליט"א).
אכן לפי ההשוואות האפשריות ישנו כיוון נוסף אודות כך שע"י התעוררות בחינת המלכת ה' מתעוררת בחינת
"בנים אתם".
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אלקיהם" שזו מציאות בלתי משתנה ,חוק ולא יעבור ,וכפי שממשיך הפסוק" :וזכרתי להם
ברית ראשו נים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלקים אני ה',
אלה החוקים והמשפטים והתורו ת אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה".
שבכך מבואר מהו פשר הסיום "אלה החוקים והמשפטים" שלא נאמרו שם כפשוטו שום
חוקים ,אלא שהם "חוקים בינו ובין בני ישראל" ,וכנ"ל.
ורק אם ישראל ח"ו "מפרים ברית" ,שמעוררים את הפך הנהגה זו של בנים אז
"מסתתרת" גם מלמעלה ההנהגה עמם כבנים ,ונדמה ככתוב (יחזקאל כ,כד-כה) "יען
משפטי לא עשו וחקותי מאסו וגו' וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו
בהם" ,וכנבואת ירמיה "לא כברית אשר כרתי את אבותם וגו' אשר המה הפרו את בריתי,
ואנכי בעלתי בם נאום ה'"  ,שנראה לבאר הכוונה באומרו "ואנכי בעלתי בם" ,שכאשר
הפרו ישראל את ההנהגה עמם כבנים ממילא "בעלתי בם" הייתי להם כבעלים ואדון
בעלמא והסתרתי את היותי אביהם ,אף שבפועל נשארו בנים ,וכן שם בפסוק (ג,יז):
"שובו בנים שובבים נאם ה' כי אנכי בעלתי בכם" :בנים אתם לי ,אני אני הוא אביכם ,אני
הוא שכביכול בעלתי בכם ,ואיך לא תכירוני בני?!
"ברית" :התעוררות הנהגת "בנים"
ובכל פעם שמתעוררת שוב הנהגה זו – של בנים – או שניתן לה ביטוי נרחב יותר ,נחשב
הדבר לכריתת ברית מחודשת ,חידוש ה"חוק" וה"משפט" ,אף שלפי האמת השינוי הוא
רק ב"הנהגה" ,אבל בפועל אנו כבנים בכל מצב ,שהרי "חוק" הוא ,וכמו בבראשית יז,ז
"והקימו תי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך
לאלקים ולזרעך אחריך"  ,וכיוצא בו בעוד מקומות ,הבריתות עם האבות וביציאת מצרים
ובחורב ,וזאת הגם שהלכה כר"מ (קדושין לו,א ,עי"ש הפסוקים) שבין כך ובין כך קרוים
בנים ,שהם בנים בעצם ,ואין שייך בזה כל שינוי ,ואם נראה שינוי הרי שהוא שינוי
ב"הנהגה" בלבד.
ושמא יש להמליץ בזה את נבואת ישעיה (בפרק ל)" :הוי בנים סוררים וגו' עתה בוא
כתבה על לוח אתם ועל ספר חוקה ותהי ליום אחרון לעד עד עולם ,כי עם מרי הוא בנים
כחשים בנים לא אבו שמוע תורת ה'" – כלומר דבר זה ראוי ליכתב על ספר חוקה שבכל
מצב שהוא הם בנים ,גם כאשר הם מכחישים את עובדת היותם בנים ,וגם כל מציאותם
לכאורה מכחישה ומפריכה את העובדה שהם בנים ,שמתנכרים לגמרי .ובהמשך "אשר
אמרו לרואים לא תראו וגו' השביתו מפנינו את קדוש ישראל" – כלומר שמבקשים
להתעלם מעובדת היותי "קדוש ישראל" המתייחס כלפיהם ,ואינם ממליכים אותי
עליהם ,ולכן מסתתרת הנהגה זו מהם .אך ממשיך עוד :בעצם הנכם תמיד בנים וגם אני
מייחס שמי עליכם להיקרות אלקי ישראל "כי אלקי משפט ה' אשרי כל חוכי לו וגו' ,ולא
יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך".
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"תקעו ,כי "חוק" לישראל הוא
ובזה יבואר מאמר הכתוב (תהלים פא,ד-ה) "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו כי חוק
לישראל הוא משפט לאלקי יעקב"  ,כלומר :תקעו ,ועל ידי תקיעת השופר יתהפך ה"כסה"
– היינו הקטרוגים וההסתר ,שירח

מתכסה כו

– ליום חגנו ,כי קול השופר מעורר את החוק

והמשפט שקבע השי"ת בתורתו ,החוק שאמר "בני בכורי ישראל" ,החוק ש"ה' אמר אלי
בני אתה אני היום ילדתיך" (כביאור המצודות) ,והיינו "משפט לאלקי יעקב" ,שעל ידי
"חוק" זה מיד מתייחס הוא ית' כלפינו ונקרא "אלקי ישראל" (כדברי המגיד מקוז'ניץ).
ולולי דמסתפינא הוה אמינא שנאמר כאן דוקא הלשון "אלוקי יעקב" ,שמדת אלקים
היא מדת הדין ,כלומר" :כן שורת הדין בתורה" ,אף זה חוק מחוקי ,שבני הם ,ואף דבר זה
מחושב בדין ,וממילא כאשר הם מעוררים בחינה זו מיד מתבטלים כל הקטרוגים .ונזכר
כאן "יעקב" ו"ישראל" שמדתו תפארת ,מדת ה"רחמים" ,הכולל חסד ודין ,כלומר בחינה
זו שבתוך שורת הדין עצמה כולל הקב"ה ברחמיו עלינו את מה שאנו בניו ,וקובע בתורתו
ששורת הדין היא שירחם עלינו ,וזהו שאומרים בתפלת היום" :ובזכות התם יוציא איום
היום לצדק דיננו" ,שבזכות יעקב אבינו נזכה בדינא דצדקכז.
תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט
ובזה יבואר עוד מאמר מתפילות היום שאומר דרשני" :באין מליץ יושר מול מגיד פשע,
תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט ,וצדקנו במשפט" ,שלכאורה "תגיד ליעקב דבר חסד
ורחמים" מיבעי ליה ,ומעתה הוא מתוק מאוד ,שכך אנו מתפללים :אם מעשים אין בידינו
שיהא לנו מליץ יושר מול המקטרג המגיד פשע ,מבקשים אנו :אנא תגיד ליעקב דבר חוק
ומשפט ,את החוק והמשפט הנרמז בתקיעת השופר "תקעו בחודש שופר וגו' כי חוק
לישראל הוא משפט לאלקי יעקב" ,ומהו החוק והמשפט המכוון ,הוא" :אספרה אל חוק
ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך"  ,וכביאור המצודות שהכוונה לחוק הכתוב
בתורה "בני בכורי ישראל" ,שהוא אלוקי יעקב ואנו בניו ,באין מליץ יושר מצד מעשינו,
תגיד על יעקב את חוק זה ,שגם זה חוק הוא אצלך ,וכך נזכה בדין.
ולשון

"תגיד" כח

הוא תמיד לשון דיבור קשה ,היינו שאנו מבקשים שיאמר הקב"ה זאת –

את "חוק ומשפט" זה שאנו בניו ,וההנהגה עמנו היא אך ברחמים – באותה נימה וארשת
"הגדה" של "חוק ומשפט" כמו שאר החוקים והמשפטים שבתורה שאותם מראים
המקטרגים לטעון כלפינו ,ובכך "צדקנו במשפט" ב"דינא דצדק" כשורת הדין ,ועל ידי
"חוק ומשפט" ,וכך נצא זכאים בדין כקטן שנולד.
וזו כוונת איוב (יד) בתוך דבריו לגבי "ואותי תביא במשפט עמך"" :מי יתן וגו' תשית לי
חוק ותזכרני וגו' תקרא ואנוכי אענך למעשה ידיך (כלומר :לנבראיך) תכסוף" ,שזהו
כו

כדאיתא בר"ה ח,ב ועוד.
כז ומ יד אח"כ אומרים "באין מליץ יושר מול מגיד פשע ,תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט ,וצדקנו במשפט" ,ראה להלן.
כח אכן נראה פשוט שהלשון "תגיד ליעקב דבר חק ומשפט" מקורו מתהלים קמז,יט "מגיד דבריו ליעקב חוקיו
ומשפטיו לישראל" ,ואף פסוק זה כך יתבאר ,שה' מגיד ליעקב ולישראל את חוקיו ומשפטיו שהוא אלקינו ואנו בניו
ולא עשה ה' כן לכל גוי.
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"תשית לי חוק" ,היינו שתגן עלי מן המקטרגים על ידי ה"חוק" ש"ה' אמר אלי בני אתה",
ש"תזכרני" ו"למעשה ידיך תכסוף" .וכן אנו אומרים :כי תביא חוק זכרון להפקד כל רוח
ונפש.
וחוק בשארו שם .חותם של בנים
ובדברים הללו מבואר לנו מה שמשבחים בברכות ברית מילה "אשר קידש ידיד מבטן
וחוק בשארו שם וצאצאיו חתם באות ברית קודש" ,דהיינו שאת ה"חוק" הזה הנזכר
בתורתו שאנו בניו והוא אלקינו ,לא די בכך שמודיענו זאת אלא אף שם וחתם את חוק
זה בבשרנו ממש ,בברית המילה שהיא עדות למציאות זו ,וכנזכר בתקוני זהר (תקונא
כב)" :שימני כחותם דא אות ברית מילה וכו' דהאי אתקרי חותמא דגושפנקא

דמלכא" כט

ובהמשך שם "האי רשימו איהו לברא דמלכאל" ,שכשם שמלך מיד עם היולד בנו אהובו
מעטרים אותו באותות כבוד ויקר המציינים שהוא הוא בן המלך ,שכבר מינקותו הרי
הוא "בן המלך" ,כך ממש שם ה' את חוק היותנו בניו והוא אלקינו בבשרנו ממש לגאון
ולתפארת.
ולפי זה יתכן ש"ידיד" הכוונה לרך הנימול ,שכבר מעתה קוראו המקום "ידיד" ,ושם את
ה"חוק" בבשרו ,וביאור מהות ה"חוק" אנו אומרים בפה מלא בתוך כדי דיבור" :וצאצאיו"
– של כביכול ,בניו אהוביו – חתם באות ברית קודש שתעיד שהם הם בני המלך ,וכמו
שלהבדיל מלך בשר ודם חותם את צאצאיו באותות המציינים את יחוסם אליו.
גושפנקא דמלכא
והנושא חותם כזה מי יהין לפגוע בו ,שהרי על ידי חותם זה נודע לכל שאנו בניו ,ומי
יהין לפגוע ב"בן המלך" ,וכנזכר בזוה"ק שם (תרגום)" :וראו כל עמי הארץ כי שם הוי"ה
נקרא עליך ,שם הוי"ה ודאי ,זהו אותו הרושם של ברית מילה ,ואות התפלין ,ואות של
שבת וימים טוביםלא" .וכן הנושא חותם זה מתקיים בו "אספרה אל חוק ה' אמר אלי בני
אתה אני היום ילדתיך שאל ממני ואתנה גוים נחלתך" ,כמרומז בסופי

תיבות לב

"שא'ל

ממנ'י ואתנ'ה גוי'ם נחלתך וגו'" ,ס"ת מיל"ה ,וכדברי המלבי"ם על לשון "נחלתך" בפסוק
זה שהואיל והוא כבן ממילא הוא "נוחל" מנכסי אביו ,שלה' הארץ ומלואה וברא כרעא
דאבוה.
המעמד מחייב
ומאידך אכן הנושא חותם זה נדרשת ממנו הנהגה מיוחדת שאינה נדרשת מהמון העם,
וכנזכר בבאר

אברהם לג

(לס"ק מסלונים זי"ע) עה"פ (משלי ג,יא) "מוסר ה' בני אל תמאס"

– מוסר ה' ליהודי הינו "מוסר מתוק" :בני! הלוא בני אתה! בן המלך ,ואיך תמאס את
כט

ראה שם :מ'י י'עלה ל'נו ה'שמימה ,ראשי תיבות – מיל"ה ,וסופי האותיות  -יהו''ה.
ל
ושם :אבל לעבדא דמלכא רשימו דיליה וכו' ,ודא איהו אם כבנים אם כעבדים.
לא
שם" :ומי שמשקר בו למטה ,נעברת חקיקתו מלמעלה ,ובאותו זמן שולטים עליו כל המקטרגים העליונים
והתחתונים".
לב הסופי תיבות נזכרו באמרות ה' (רמא"ל ליטש-רוזנבוים ,במדבר עמ' עד"ר).
לג בלקוטי אמרים.
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עצמך בדברים שאינם ראוים לבן המלך?! ,וזה מה שנאמר

בזוה"ק לד

עה"פ (שמות טו,כה)

"שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו" – שכשקיימו ישראל מצות פריעה "שם שם לו חק
ומשפט דייקא ,ושם נסהו ,בהאי את קדישא ,דאתגלייא בהו".
ה"שמחה" במצוות המילה
והנה מצאנו במילה באופן מיוחד את עניין ה"שמחה" ,כדברי חז"ל לגבי מצוות מילה
"תניא רשב''ג אומר כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב (תהלים
קיט,קסב) שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב ,עדיין עושין אותה בשמחה" (ראה רש"י
ותוס') ,וכן מצאנו במגילה (טז,ב) על הפסוק (אסתר ח,טז) "ליהודים היתה וגו' וששון"
ש"ששון" זו מילה ,מהפסוק הנ"ל,
ומצאנו עוד בעניין המילה (בנדרים לא,ב על פי הר"ן שם) שהיא שקולה כנגד כל
המצוות ,וכתב במחזור ויטרי (סימן תקג)" :ויום שמקיימין מצוות מילה שמחה הוא,
דכתיב שש אנכי על אמרתך ,ואיזו היא אמירה שנאמרה לבדה ושקולה כנגד כל המצוות,
הוי אומר זו מילה ,שנאמרה לבדה לאברהם אבינו ,וכתוב בה ברית ,לפי שהיא שקולה
כנגד כל המצות ,שהם תרי"ג מצות ,כמנין ברי"ת בגימטריא והיא עצמה אחת".
ונראה לבאר דבריו ,שה"ששון" הוא "על אמרתך" ,על כך שהברית שקולה כנגד כל
המצוות ,דהיינו ,שיש לפרש עניין "שקולה כנגד כל המצוות" שאף אם עברו ברי"ת –
שעברו חס ושלום על כל תרי"ב מצוות ,אף על פי כן אם אך יש בידם את ה"ברית" שאנו
בנים למקום ,ושמחים בה כמוצא שלל רב ,אזי הקב"ה "מביט לברית" ,ואין מקום לשום
קטרוג ,כי "באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט" ,שזה חוק
החקוק בתורתו שאנו בניו ,ושורת הדין שלנו שונה לגמרי .וכן מצאנו במנחות (מג,ב) על
דוד המלך שאמר "אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה" וכיון שנזכר במילה שבבשרו
נתיישבה דעתו ,ואפשר לבאר הדבר כנ"ללה.
ואולם לשם כך צריך שעל כל פנים בברית עצמה יחזיק בעוז ,וכנ"ל שישוש בה כמוצא
שלל רב ,וישמור עליה כעל בבת עינולו ,שהגם שהברית היא כאמור ברית נצחית,
שלעולם אין יכול לחול בה שום שינוי ,מכל מקום כדי שגם ה"הנהגה" עצמה תהיה
באופן של בנים ישנו צורך שנכיר במציאות זו ונשמח בה ,ו"ה' צלך" ,ככל שנכיר ונחיה
זאת כך נעורר בחינה זו מלמעלה .וזה ביאור מה שמצאנו במיוחד את עניין השמחה לגבי
ברית ,שהשמחה בקיום הברית היא המעוררת שגם ב"הנהגה" תהיה שייכת הברית ,שלא

לד

שמות משפטים קכה,ב ,ובדומה לעיל מיניה ,בזוה"ק שמות (בשלח) ס,ב ,ראה שם.
לה
השוואה ע"ד אפשר לולי דמיסתפינא :בסגנון זה מצאנו בזוה"ק (שמות יתרו פט,א) גם בעניין רעוא דרעוין של
שבת קודש ,שמה ששקולה שבת כנגד כל התורה כולה והשומר שבת כאילו שמר כל התורה כולה ,זאת 'מפני'
שהוא עת רצון והדינים אינם שולטים בו ,ואולי ביאורו כנ"ל .ז"ל הזוה"ק שם" :אבל ביומא דשבתא כד מטא עידן
דצלו תא דמנחה ,רעוא דרעוין אשתכח ,ועתיקא קדישא גליא רצון דיליה ,וכל דינין מתכפיין וכו'" (וממשיך אודות
העונג הנמשך מז"א) ובהמשך" :בגיני כך שקיל שבתא לקבל אורייתא ,וכל דנטיר שבתא כאילו נטיר אורייתא כלא".
לו "שמירת הברית" – נתינת כל מדת האהבה שתחול בקשר זה דיקא.
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להיות ח"ו מן ה"משקרים בברית" ,שנושאים את חותם הברית אך הם צבועים ולבם בל
עמם.
וזהו ביאור מה שכתב "והיא עצמה אחת" ,שכדי שתהיה הברית שקולה כנגד כל
המצוות ותסתום פיות המקטרגים  ,לשם כך צריך שהאדם "יקיים" את הברית ,ש"ברית"
אינה בגימטריא "תרי"ג" ,אלא בגימטריא "תרי"ב" ,כלומר ,שאם יחסרו לאדם תרי"ב
מצוות ויהיה בידו רק מצוה אחת ,את מצוות הברית ,שיחזיק בה בכך שישמח על כך
שזכה להיות בן המלך ,אזי תהיה הברית שקולה כנגד כל התרי"ב ויצא בדימוסלז.
וזה עצמו הטעם לכך שצריכים אנו להיות 'שמחים' בראש השנה ולבטוח בכך שנזכה
בדין ,ששורש בטחון זה הינו שינצח רחימותא דבנוי לרחימותא דדינא ,שינצח "חוק"
היותנו בניו ,ויזכנו בדין למרות שאר ה"חוקים" שמחווים בהם המקטרגים ,ואת זה עצמו
אנו מעוררים על ידי שמחה זו בהיותנו בניו ,וכנ"ל שבראש השנה כלי הביטוי לכך הוא
השופר.
אני היום ילדתיך
והנה ,חסד גדול עשה ה' עמנו בכך שקבע את הדין ליום ראש השנה דיקא ,שכן בראש
השנה ישנה בחינה מיוחדת של "בני אתה" ,עוד יותר מכל השנה ,הואיל וראש השנה
הוא זמן של "אני היום ילדתיך" ,שאז נברא האדם (כדברי ה"יהל אור" עי"ש) ,והוא כדברי
המדרש לח

(ויק"ר פכ"ט יב) " :אמר רבי תחליפא קיסרא ,בכל מוספין כתיב "והקרבתם"

וכאן (לגבי ראש השנה) כתיב "ועשיתם אשה" ,הא כיצד ,אמר להן הקדוש ברוך הוא
לישראל" ,בנילט ,מעלה אני עליכם כאלו היום נעשיתם לפני ,כאלו היום בראתי אתכם
בריה חדשה"  ,הדא הוא דכתיב (ישעיה סו,כב) :כי כאשר השמים החדשים והארץ
החדשה" (ע"כ המדרש) .וכן מובא ביערות דבש (דרוש ה' לחודש אלול) בשם כתבי
האר"י ז"ל שאין אומרים "היום היה הרת עולם" אלא בלשון הווה "היום הרת עולם" כי
היום מתחדש העולם והרי אנו כקטן שנולד.

לז השוואה ע"ד אפשר לולי דמיסתפינא :בתקו"ז (תקון לז ,דף עח,ב)" :ועל דא אמר אדם קדמאה קמי קודשא בריך
הוא ,מי מציל בני מחרב המתהפכת ,אמר ליה חרבא דמילה וכו'"( .ואמרו סמך לזה" :הן גרשת אות'י היו'ם מע'ל
פנ'י האדמה וגו' והיה כל מוצאי יהרגני וגו' וישם ה' לקין אות" (בראשית ד,יד-טו) "אות'י היו'ם מע'ל פנ'י" סופי
תיבות מיל"ה ,וכן מבואר בתקו"ז (תקון סט ,דף קיז,א) ש"אות" הנזכר כאן הכוונה לאות ברית מילה)
לז
והעניין מבואר שעניין המילה שייך עם גילוי א"ק :בלקוטי תורה (תזריע ,עמ' כ,א)" :וגם 'מל' מלשון 'גילוי'  ,שיהא
גילוי בחינת א"ק" .וב"בשעה שהקדימו – תער"ב" (חלק א ,אות קפה) :וז"ע מצות מילה להסיר ההעלמות והסתרים
בכדי שיהיה גילוי בחינת פנימיות א"ק ("פנימיות א"ק" מבואר בו שהוא חלק המחשבה הקדומה שלשם 'עלתה'
המחשבה על נשמות ישראל (בחי' אוא"ס שבא"ק) ,ו"חיצוניות א"ק" הוא חלק המחשבה על בריאת העולמות
בכללות) .ובדרך מצוותיך (מילה ,חלק ב) מבואר גם כן שבשביל גילוי בחינת א"ק צריך להיות מילה להסיר הערלה,
עי"ש ,ובתוך דבריו" :לזאת כשכורתים הערלה ומעבירים הקליפות וכו' מאיר הארת א"ק בבן ישראל הנולד ,כי
נעשה גופו טהור וקדוש להאיר תוספת עילוי בנפשו מבחי' א"ק" עי"ש .ובדומה בספרים נוספים
לח ומדרש נוסף בילקוט תהלים תתנה :פנה וגו' ולא בזה את תפלתם תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל י -ה,
רבנן אמרין אלו הדורות שהם כמתים במעשיהם ובאים ומתפללים לפניך בראש השנה וביום הכפורים ואתה בורא
אותם בריה חדשה.
לט לפי הנזכר דק במה שאמר לשון "בני" דיקא.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד סד

אספקלריא לראש השנה  /ישראל אברהם קלאר
שורת הדין של בן המלך

ומכח דבר זה ש"כאילו היום בראתי אתכם בריה חדשה" מתעוררת ביתר שאת בחינת
בנים ,כמשמעות "בני אתה – אני היום ילדתיך" ,והיינו שבכל ראש השנה שמתחדשת
בריאת העולם הרי ששוב מתחדש עניין זה של בריאתו בשביל ישראל שנקראו ראשית,
ופעולת הבריאה כוללת איפוא נתינת ביטוי מחודשת לכך שישראל הם בנים למקום,
בריאה מחודשת הכוללת את החוק של "בני בכורי ישראל" ,שאסתכל באורייתא וברא
עלמא ,וחקק את חוקי הטבע מתוך חוקי התורה ,וזהו "בני אתה אני היום ילדתיך"מ.
היום הרת עולם
ובזה מבואר מ דוע נחשב ר"ה ל"הרת עולם" אף שהוא יום ששי לבריאה ,שמעתה יש
לומר שכוונתנו בהזכירנו אחר התקיעות "היום הרת עולם" לומר שהיום מתעוררת
בחינת "בנים" ,ש"אני היום ילדתיך" ,ויש לומר שזה מכח יום זה שבו נברא האדם דיקא,
וכדאיתא ביהל אור .שיש לומר שכל חוק מחוקי הטבע שבבריאה עצמה אין ניכר רישומו
בבריאה אלא משעה שנברא אותו נברא שכלפיו הוא החוק ,ואם כן אף "חוק" היותנו
בנים למקום התעוררותו על ידי "אני היום ילדתיך" שייכת בעיקר ביום שבו נברא
"האדם" ,שבאופן וצורת בריאתו הושת החוק הזה אשר חקק המקום בתורתו מקדם.
וכל זאת בד בבד עם חידוש ה"מלוכה" ,שאנו מצידנו ממליכים אותו וקוראים לאבינו,
והוא מצדו קוראנו "בנים" ,שגם זה מתעורר ביתר תוקף בראש השנה דיקא ,יום חידוש
המלוכה ,והכל נפעל בכח השופר ,כדברי הגמרא (ר"ה טז,א לד,ב) בביאור מלכויות
זכרונות ושופרות ,שתמליכוני עליכם ושיעלה זכרונכם לפני לטובה ,ובמה בשופר.
ואחר כל זאת לא זו בלבד שעל ידי המלכת ה' והתעוררות חוק היותנו בנים אנו יוצאים
זכאים בדין ,אלא אף כהמשך המזמור" :שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחוזתך אפסי
ארץ" ,שכבנים ימלא הקב"ה כל משאלות לבנו לטובה ,אכי"ר.
חוק הכפרה ביום הכיפורים
ומעתה נציץ נא לעבר מפתן היום הקדוש ,יום הכיפורים ,ונבין שגם קבע המקום ברוך
הוא את הכפרה עצמה ל"חוק" בתורתו באופן שלא יהיה שום פתחון פה למקטרג,
שנאמר לגבי יום הכיפורים (ויקרא טז,לד) "והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני
ישראל מכל חטאתם אחת בשנה" ,שמסתבר שעולה על הכפרה עצמה ,שתהיה עבור
ישראל ל"חוק" הזוקף את הדין לזכותם" ,חוק" מיוחד בחוקי התורה והבריאה.
וזהו שאומרים במוסף ליו ם הכיפורים ,בפיוט "אמרו לאלקים" ,שמזכירים ראשית את
הברית התמידית שאנו בנים" :אמרו לאלקים (מדת הדין) ,טפי נחלתו ("בנים") ,טלאי
ירושתו ,יקיים עלינו אמרתו כחקוק בתורתו (שכך 'חקוק' בתורה ,שאנו בנים ,כנ"ל) ,אשר
כרת את אברהם ושבועתו".

מ וזהו" :עננו אלקינו עננו ,עננו אבינו עננו ,עננו בוראנו עננו" .וכפי שאנו אומרים בתפילה" :אמת ואמונה חוק ולא
יעבור אמת שאתה הוא ה' אלקינו וכו' יוצרנו וכו'" ובהמשך "ובכורך ישראל גאלת וכו'".

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד סה

אספקלריא לראש השנה  /ישראל אברהם קלאר
שורת הדין של בן המלך

ומיד מזכירים את החוק המיוחד של הכפרה ביום הכיפורים" :אמרו לאלקים ,יועץ
מישרים ְּלחוק (שאת הלצת היושר קובע תמיד ה' לחוק בתוך תורתו) ,יראיו לחיים ָלחוק,
סולח לחטא למחוק ,כנשמע לרועה מרחוק ("סלחתי כדבריך") ,ויעמידה ליעקב לחוק
(כנ"ל)".
ולשם כך גם ליום הקדוש עלינו לגשת "מיט אידן אין איינעם" ,כאיש אחד בלב אחד,
שהוא "יום שימת אהבה וריעות"  ,שכאשר אנו יחד מתעוררת בחינת "בנים" ,שחלה על
"כלל-ישראל".
ועניינים קרובים מצאנו גם בעוד זמנים גדולים ,כמו חג הפורים ,ועוד ימים נשגבים,
והכל אחד ,כי בחינה זו היא בחינה נצחית ,שאנו בנים למקום והוא אבינו ואלוקינו ,ואין
עוד מלבדו.
לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים!

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד סו

באהלה של תורה  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'אהל מועד' ,כולל ישיבת מיר ירושלים
"וידוי בראש השנה ובעת תקיעת שופר" (במשנת ה אריז"ל) – עבודת ראש השנה להיות
"חי מרגיש בחסרונו"!

באהלה של תורה  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס
'אהל מועד' ,כולל ישיבת מיר ירושלים
"וידוי בראש השנה ובעת תקיעת שופר" (במשנת האריז"ל)
– עבודת ראש השנה להיות "חי מרגיש בחסרונו"!
ֻּחם (משלי כח ,יג)
ּומו ֶדה ְּו ֹעזֵב – ְּיר ָ
ֹ
א המשנ"ב (תקפד ,ג) מביא ש"אין אומרים וידוי בראש השנה כדי שלא ליתן פתחון פה
למקטרג".
ומטעם זה כותב החיי אדם (קלט ,ח) שי"א שבר"ה ידלג ולא יאמר "אבינו מלכנו חטאנו
לפניך" לפי שאסור לומר וידוי בראש השנה  .וכן מובא בשעה"כ (דרושי ר"ה) שהאריז"ל
לא רצה שיאמרו בשבת שובה ובב' ימי ר"ה "אבינו מלכנו חטאנו לפניך" ו"אבינו מלכנו
מחל וסלח לכל עונותינו" וכיוצ"ב בשאר א"מ שנזכר בהם בחי' חטאות ועונות ווידוים,
וכנראה מלשון ס"ה שאין להזכיר שום חטא ביום

ר"ה.מא

וראה גם בשל"ה (ר"ה פרק נר מצוה אות יח) שמביא מש"כ תולעת יעקב (סוד תפלת
מוסף ר"ה) וז"ל שנינו (ר"ה לב ,א) "אין מזכירין מלכיות זכרונות ושופרות של פורענות".
דע ,כי כמו שיש מלכיות זכרונות ושופרות של טובה בהר ה' ובמקום קדשו ,כן יש כנגדן
של פורענות חוץ למחנה שכינה ,והמזכיר אותם ביום ראש השנה שמדת הדין מתוחה,
גורם שיזכרו עוונתיו ויריעו מזלו .ומטעם זה קבלו אנשי האמת ,שלא נזכיר ביום הזה
בתפלתנו שום חטא ועון ואשמה ורשע מכל מה שחטאנו לפניו ,שלא יתן פתחון פה לשטן
העומד במארב חצרים ,פן מצא לו עדים באיבה והציל עינינו .וסמכוה על מש"כ (תהלים
לט ,ב) " אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי"
עכ"ד.
וכבר הקשו שמצינו בזה סתירה בדברי הזוהר בנוגע לוידוי בר"ה.
כי מחד גיסא איתא בזוהר (במדבר רלא ,א) " :בההוא יומא של ראש השנה דקיימין
שבעין קתדראין למידן דינא לעלמא ,כמה אינון מארי תריסין קטיגורין דקיימי לעילא,
אלין מיימינין לזכו ,ואלין משמאלין לחובה לאדכרא חובין דעלמא חובין דכל חד וחד.
ועל דא אצטריך לבר נש לפרשא חובוי כל חד וחד כמה דאיהו (ועל כן צריך האדם
לפרש חטאיו ולהתודות על כל אחד ואחד כמו שהוא) בגין דמאן דמפרש חטאוי (לפי
שכל מי שמפרש חטאיו לפני הקב"ה ומתודה עליהם) לא אתמסר דיניה אלא בידא
דמלכא קודשא ב"ה בלחודוי (לא נמסר דינו אלא בידו של המלך הקב"ה לבדו) ,ומאן

מא והמשנ"ב (תקפד ,ג) מביא שבפירוש המחזור מפרש "אבינו מלכנו חטאנו לפניך" כלומר אבותינו חטאו שעבדו ע"ג
(ואנו צריכין להתודות עליהם כמ"ש והתודו את עונם ואת עון אבותם) ואנו אין לנו מלך אלא אתה לכן עשה עמנו
למען שמך ובזה נתיישב מנהגינו שאומרים אותו בר"ה.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד סז

באהלה של תורה  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'אהל מועד' ,כולל ישיבת מיר ירושלים
"וידוי בראש השנה ובעת תקיעת שופר" (במשנת ה אריז"ל) – עבודת ראש השנה להיות
"חי מרגיש בחסרונו"!

דדאין ליה קודשא ב"ה איהו לטב (ומי שדן אותו הקב"ה הוא ודאי לטוב) .ועל דא בעא
דוד מלכא (תהלים מג ,א) "שפטני אלהים" אנת ולא אחרא (ועל כן ביקש דוד המלך
מהקב"ה "שפטני אלוקים" דהיינו אתה תשפוט אותי ולא אחר) .וכן שלמה אמר (מלכים
א ח ,נט) "לעשות משפט עבדו" הוא ולא אחרא וכל בי דינא בדילין

ממנו".מב

ומאידך גיסא איתא בזוהר (שמות קפו ,א) :ביומא דא (ביום הזה שהוא ר"ה) לא אצטריך
בר נש לפרשא חטאוי קמי אחרא (אין ראוי לאדם לפרש חטאיו לפני איש אחר) בגין
דכמה אינון דנטלי ההיא מלה וסלקי לה לעילא (לפי שהרבה מקטרגים הם שלוקחים
לאותו הוידוי ומעלים אותו למעלה) ואית סהדין בההיא מלה (ויש עדים על הדבר ההוא)
כו' .וכל שכן דחציפו איהו לקמי כלא וחלול שמא דקודשא ב"ה (וכ"ש שהוא חציפות
להתודות ולגלות חטאיו בפי כל ,והוא חילול שמו של הקב"ה שלא החשיב אותו לחטוא
בפניו) ועל דא כתיב (קהלת ה ,ה) "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך".
ועמד בזה בשער הכוונות למהרח"ו (דרושי ר"ה) וז"ל :האמנם בענין הוידוי בר"ה נמצא
בזוהר מאמרים חלוקים ,כי ממאמר אחד (שמות קפו ,א) נראה שאסור להתודות בר"ה
ובמאמר אחר (במדבר רלא ,א) נראה

להיפך.מג

ומורי ז"ל היה נוהג להתודות על חטאיו בלחש שלא ישמעו הדברים לאזניו ,והיה אומר
כי מש"כ שאין להתודות בר"ה הכונה בקול רם ולא בלחשמד .ואמנם אפילו בלחש לא
היה נוהג להתודות אלא בעת תקיעת שופר דמיושב ,לפי שאז מתערבב השטן ואינו
משגיח לקטרג ,ואז דברי הוידוי עולים למעלה בהתחברות קול השופר העולה למעלה
עכ"ד.
מודה ועוזב ירוחם
ב) ובכדי להבין מהו הענין להתודות על החטאים בר"ה – ועכ"פ בעת תקיעת שופר כדי
לערב את השטן ,עלינו להציע את המשך דברי הזוהר הנ"ל (במדבר רלא ,א) שאמר
ש"כל מי שמפרש חטאיו לפני הקב"ה ומתודה עליהם לא נמסר דינו אלא בידו של המלך
הקב"ה לבדו ,ומי שדן אותו הקב"ה הוא ודאי לטוב".

מב ראה במאמר "המלך הקדוש" מש"כ ביסוד ההנהגה של הקב"ה (עם פמליא של מעלה) בר"ה יוה"כ ועשי"ת.
מג השל"ה כותב ליישב שיש לחלק בין הזכרת וידויין בתפלה ,שמה לא יזכיר כדי שלא ימצא השטן מקום לקטרג על
התפילה ,אבל להתוודות כך בלא תפילה יתוודה .ובשם החסיד מוהר"ר שלמה רופא תירץ ,דמה שאסרו להזכיר
חטא ועון ופשע ,היי נו מי שלא חטא אלו החטאים ,רק שמתוודה כדרך המתוודים בסתם "חטאתי עויתי פשעתי",
וידוי כזה פותח פיו לשטן .אבל מי שיש עליו איזה חטאים אשר חטא ,נודע כי כל חטא עושה רושם למעלה ורישומו
ניכר ,על כן יקדים הוא ויפרשם .וכ"מ קצת מלשון הזוהר שאמר "לפרטא חובין דכל שייפא ושייפא" .פירוש ,שצריך
להתוודות על כל עבירה בכל אבר ואבר מאבריו לתקן מה שפגם .ואח"כ מביא את דברי מהרח"ו (שהובאו בפנים),
ולכן מסיים שגם באותו פעם לא יתוודה בסתם "חטאתי עויתי פשעתי" ,רק יפרוט חטאיו שעשה ,כדי לקיים את כל
התירוצים הנזכרים.
מד בנוגע לאמירה בחשאי ,מצינו גם לגבי שבת באשל אברהם (סי' סב) שאין בעיה לבקש בשבת בקשות פרטיות ע"י
הרהור .וע"ע מש"כ הגר"ש קלוגר (מור וקציעה סי' לא) לגבי אמירת "ברוך שם" בחשאי בגלל שזה שבח של
מלאכים.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד סח

באהלה של תורה  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'אהל מועד' ,כולל ישיבת מיר ירושלים
"וידוי בראש השנה ובעת תקיעת שופר" (במשנת ה אריז"ל) – עבודת ראש השנה להיות
"חי מרגיש בחסרונו"!

וממשיך הזוהר לבאר מהו הטעם ש" מאן דמפרש חוביה בי דינא בדילין מיניה (מהו
הטעם שמי שמפרש את חטאיו ומתודה עליהם בי"ד של מעלה נבדלים ממנו ואינן
יכולים לחייב אותו)? בגין דבר נש קריב לגרמיה (לפי שאדם קרוב אצל עצמו וקרוב פסול
לעדות) ולא אתדן על פומיה (לכן אינו נידון על פיו) ותו לא שביק למקטרגא לאולפא
עליה חובא (ויותר אין הקב"ה עוזב ונותן כחל המקטרג שילמד עליו חוב דהוי כמודה
בקנס ואח"כ באו עדין שפטור .ואמר) מומא דבר נש יקדים ויימא (האדם יקידם לומר
ולהודיע את מומו כמבואר בב"ק צב ,ב) ולא יהיב דוכתא לאחרא למימר (ואז לא יתן
מקום לאחר לומר) ,כדין קודשא ב"ה מחיל ליה (ואז הקב"ה מוחל לו) הדא הוא דכתיב
(משלי כח ,יג) "ומודה ועוזב ירוחם".
וביאור הדברים מצינו בדברי המהר"ל (נתיב התשובה פ"ה) שכותב וז"ל :כי עיקר
התשובה הוא הודאה שהוא מודה על חטאיו ,שההודאה מביא שהשי"ת מקבל אותו
בת שובה .כי כאשר מודה על חטאיו מוסר עצמו אל השי"ת ושב אל השי"ת לגמרי ,כי זהו
ענין ההודאה כו' ואז השי"ת מקבל אותו בתשובה בשביל הודאה זאת שמוסר עצמו
אליו .וכן וידוי יום הכפור ,כי ביום הכפור מקבל החוטאים ,ואי"ז רק כאשר מוסר עצמו
אל השי"ת לומר "חטאתי לך" ובזה מוס ר עצמו אליו ושב אליו ,ואז מקבל אותו השי"ת
בתשובה.
ויש להבין זה כי בשביל כך ההודאה היא עיקר התשובה .וכן כל הממותים מתודין
מטעם זה ,כי ע"י הוידוי מוסרים עצמם ונפשם אל השי"ת ,ואז מקבל השי"ת נשמתו.
ולכך מתודה כל אשר נוטה למות כי בזה מוסר עצמו אל השי"ת ואז הוא מקבל נשמתו
השי"ת עכ"ד.
נמצא שזה מהות הוידוי – שהאדם מ ודה בחטאיו ועי"ז גורם שמסתלקים כל המקטרגים
ודן אותו הקב"ה ביחידי ,וממילא המשפט לא נתון לפי כללי המשפט.
כל מי שאומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו
ג) ונראה להביא מקור ברור לזה ממה שאמרו חז"ל (במד"ר כ ,טו) עה"פ "ויאמר בלעם
אל מלאך ה' חטאתי" :שהיה רשע ערום ויודע שאין עומד מפני הפורעניות אלא תשובה,
שכל מי שחוטא ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו.
והביאור הוא ע"פ מש"נ במקו"א (מאמר "תשובה בראש השנה") במה ששנינו באבות
(ד ,יא) "תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות" .ובשלמא "מעשים טובים" מובן
שזה מהוה תריס בפני הפור ענות .אבל מדוע "תשובה" מוגדרת כתריס בפני הפורענות,
והרי האדם שעושה תשובה אז יש לו כפרת העוונות.
ונתבאר שם בשם הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל (קול דודי עמ' קסא) ע"פ מש"כ מרן
רבי ישראל סלנטר זצ"ל באגרות (אגרת ל) לבאר מה שאמרו חז"ל (נדה ע ,ב) כתוב אחד
אומר (יחזקא ל יח ,לב) "כי לא אחפוץ במות המת" וכתוב אחד אומר (שמואל א ב ,כה)

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד סט

באהלה של תורה  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'אהל מועד' ,כולל ישיבת מיר ירושלים
"וידוי בראש השנה ובעת תקיעת שופר" (במשנת האריז"ל) – עבודת ראש השנה להיות
"חי מרגיש בחסרונו"!

"כי חפץ ה' להמיתם"?! ומשני כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובה .וקשה אם
עושין תשובה פשיטא.
ומבאר הגרי"ס וז"ל אם האדם ע"פ ידיעה השכלית מוכשר לתשובה ,אזי הקב"ה מאריך
אפו וממתין על תשובתו וחי .אבל אם ע"פ ידיעה שכלית אינו מוכשר לתשובה ,אזי ח"ו
חפץ להמיתו (אם לא יהיה להאדם זכות מכריע לחיים) .ומהו היסוד שיהיה האדם
מוכשר לתשובה? הוא ההרגש שיהיה חי מרגיש בחסרונו ,ואז התקוה שיתעורר לתשובה.
אבל אם אין הרגש ,התשובה מאין תולד עכ"ד.
ונמצא שמה שאמרו במדרש ש"אין עומד מפני הפורעניות אלא תשובה" ,הכונה
לתשובה של התנא באבות שעליו נאמר שהוא כ"תריס בפני הפורענות" ,והיינו סוג של
תשובה שהאדם מעמדי עצמו במצב שהוא עכ"פ מכיר בחסרונו.
ושם במאמר הנ"ל נתבאר באר היטב שזהו מהות ראש השנה ,שהגם שלא מתעסקים בו
בחרטה ,עזיבה ,וקבלה – אבל מ"מ עבודת היום להיות בגדר של "חי מרגיש בחסרונו".
וממילא מובן שכל הענין (לשיטת האריז"ל) להתוודות בר"ה ,זה רק בכדי להיות בכלל
"ומודה ועוזב ירוחם" ,שכאמור עי"ז הקב"ה ידון אותו ביחידי ולא יהיה מקום למקטרגים
לקטרגמה.
וזה גם הענין של "תקיעת שופר" וכמש"נ במקו"א (מאמר "אשרי העם יודעי תרועה"),
שמה שהקב"ה עומד מכסא דין לכסא רחמים הכונה שעוזב את ההנהגה הרגילה בו דנים
לפי כללי המשפט ,ועובר לכסא רחמים שבו דן שלא לפי כללי המשפט ע"ש .ולכן עכ"פ
בעת תקיעת שופר היה האריז"ל מתודה כדי לסלק את המקטרגים.
לתגובות (ולקבלת המאמרים הנ"ל)GMAIL.COM@5322906 :

מה ויש להעיר מדברי הרבינו יונה (שע"ת א ,יט) שכותב ש"החרטה והוידוי בכלל "מודה" כי המתודה מתחרט"
(הערת מו"ר הגאון הגרד"כ שלט"א) .אולם מדברי חז"ל שאמרו על בלעם "שהיה רשע ערום ויודע שכל מי שחוטא
ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו " ,משתמע שיש סוג של וידוי שלא טמון בתוכו חרטה (וכמו שאומרים
בנוסח הוידוי "על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה") ואעפ"כ אין רשות למלאך ליגע בו וצ"ע .וכנראה וידוי אמיתי
טומן בתוכו חרטה ,אבל יש וידוי שאין פיו ולבו שוין ואעפ"כ אם הוא רק "מרגיש בחסרונו" זה מגין עליו מפני
הפורענות .וע"ע בקיצור הכוונות לרמח"ל ליוהכ"פ שכותב וז"ל כי הוידוי בלי תשובה אינו מועיל כלום ,ואדרבה
גורם חי זוק גדול למקטרג ,וזה כי עד כאן מועלת הזכרת העוונות לפי שבכח התשובה אימא מבטלת אותם ,אבל מי
שמזכיר העוונות ואינו שב נראה חציפות גדול ,ותחת להועיל מזיק הרבה ,כי המקטרג הולך לפני הקב"ה לומר ראה
זה שאחר שחטא בא לפניך בעזות פנים להזכיר עוונותיו ואינו מתבייש מהם ,והמדת הדין מתעורר עליו להענישו,
והיה יותר טוב אם לא היה אמרו כלל ,כי לפחות היה נראה שהוא מתבייש מעוונותו עכ"ד .ומאידך הובא במאמר
הקודם בשם החפץ חיים שיש תביעה על האדם כשאינו מכיר בחטאיו וכמש"נ (ירמיה ב ,לה) "הנני נשפט אותך על
אמרך לא חטאתי" ,וצ"ע.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד ע

באר התורה  /הג"ר יעקב אשר פלדמן ,מח"ס כתב משה ושא"ס ,ירושלים
הרימון ' -ויש אוכלים רימו נים ואומרים נרבה זכיות כרימון'

באר התורה  /הג"ר יעקב אשר פלדמן ,מח"ס כתב
משה ושא"ס ,ירושלים
הרימון ' -ויש אוכלים רימונים ואומרים נרבה זכיות כרימון'
איתא בשו"ע (או"ח סי' תקפג סעי' א) ,יהא אדם רגיל לאכול בר"ה רוביא וכו' ,הגה ויש
נוהגין לאכול תפוח וכו' ,ויש אוכלים רמונים ואומרים נרבה זכיות כרמון ,עכ"ל.
א -קושיית הפר"ח
בפרי חדש (שם ד"ה ומ"ש נרבה זכיות) כתב :אין להקשות מהא דאמרינן בברכות (נז א)
"כפלח הרמון רקתך" (שיר השירים ד ג) ,אפילו ריקנין שבישראל מלאים מצוות כרמון,
וא"כ מאי רבותיה הכא .דהתם בכל חייו קאמר ,ואילו הכא מתפלל בכל שנה ושנה
שירבו זכיותיו כרמון ,א"כ פשו להו טפי ודו"ק ,עכ"ל.
ב-זכויות ומעש"ט בקום ועשה
במדרש רבה (שיר השירים פרשה ו אות ז) "כפלח הרמון רקתך" ,באותה שעה כשחזרו
ממלחמת מדין התחיל משה לשבחן ,אפילו ריקנין שבכם רצופים מצות ומעשים טובים
כרמון הזה ,שכל מי שבא עבירה לידו ונצל ממנה ולא עשה אותה מצוה גדולה עשה,
ואין צריך לומר לצמתך על הצנועין ועל המצומתים שבכם.
ובהגהות וחידושים למורינו הגר"ש קצנלבויגן זצ"ל (עמ"ס שבת סד א) כתב על דברי
המדרש :נמצא שיש שתי מיני זכיות ,א .בבחינת לא עבר עבירה .ב .זכיות ומצוות ממש,
כדאיתא במדרש הנ"ל.
גם הפר"ח הקשה בסימן תקפ"ג על הרמ"א שכתב וכו' ,ולפי הנ"ל לא קשה ,דאנחנו
מתפללים שנרבה זכיות כרמון היינו זכיות ומעשים טובים ממש ,ולא בבחינת שלא נעשה
עבירות שגם זה נקרא מצוות כרמון כבמדרש הנ"ל ,עכ"ל.
ג-מלאים מכל מיני המצות
בספר מרומי שדה עמ"ס חגיגה (כז א) כתב :שמלאים מצוות כרמון ,היינו צדקה וגמ"ח
דהוא נקרא מצוה סתם ,כדמוכח בב"ב (ט א) על הפסוק "והעמדנו עלינו מצוות" (נחמיה י
לג) .וגם יש עוד מצוות שבאים לתענוג ,ומכונה בשיר הקדוש (שיר השירים ד יג) "פרי
מגדים" ,ופושעי ישראל עושין אותם ומקבלים שכר ,דמצוות אינם צריכות כוונה ,עכ"ל.
ומיושב לפי"ז קושיית הפר"ח ,דאנו מבקשים שנרבה זכיות כרמון מכל המצוות ,ולא רק
צדקה וגמ"ח או מה שבא לתענוג ,שאף הם נכללים בלשון סתם מצוה.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד עא

באר התורה  /הג"ר יעקב אשר פלדמן ,מח"ס כתב משה ושא"ס ,ירושלים
הרימון ' -ויש אוכלים רימונים ואומרים נרבה זכיות כרימון'

ד-שייעשו המצוות כראוי
בהג דה של פסח "צוף אמרים" (שיר השירים שם) כתב :וקשה על דקדוק הלשון מלאים
מצוות כרימון כו' ,אך הנה ידוע מספר הזוהר (תקוני זוהר אות י) ,שכל מצוה שאינה
בכוונה ובדחילא ורחימא אינה סלקא לעילא ,וזה כוונת מאמרם ז"ל מלאים מצוות
כרימון וכו' ,לא כן הצדיקים אינם מתמלאים ממצוותיהם וכו' ,כי נעשים בדחילא
ורחימא ,עכ"ל.
א"כ מיושב לפ"ז בקשתנו שנרבה זכיות כרימון ,דהיינו שאנו מבקשים שנעשה המצוות
בדחילו ורחימו וסלקי לעילא  ,ולנו יישאר הזכיות ,ואז נהיה כמו הצדיקים שאינם
מתמלאים ממצוותיהם ,והוי שפיר סימנא טבא.
ה-במעשה ולא במחשבה
וה נה בספר בניהו (חגיגה כז א בד"ה ריקנין) הקשה ,מקשים כיון דמלאים איך קרי להו
ריקנין ,ותירץ :ונראה לומר בס"ד ,ריקנים מצד המעשה ומלאים מצד המחשבה ,פי'
דמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ובזה הם מלאים ,אולם את המצוה בפועל אינם
עושים .א"נ וכו' ,א"נ מלאים מצד הדיבור  ,שלומדים בהלכות של המצוות ,ונחשב להם
מעשה מצד לימוד תורת חיים ,עכ"ל.
ובזה יתבאר דכשאנו אומרים נרבה זכיות כרימון ,הכוונה שנזכה לעשות את המצוות
בפועל ,ולא רק במחשבה או ע"י לימוד ,ומיושב שפיר קושית הפר"ח.
ו-מלאים מצוות מכוחם ולא מכח הכלל
עוד נראה לתרץ ,עפ"י דברי האור החיים הקדוש (תרומה כה י ד"ה ועשו ארון)" :ועשו
ארון"  ,טעם שבארון שינה ה' את דברו הטוב מכל הכלים ,שבכולם אמר "ועשית שולחן,
ועשית מנורה" וכו' ,אולי שרמז ,שאין גופה של תורה יכול להתקיים אלא בכללות כל
ישראל ,ואין מציאות בעולם יכול עשות כל עקרי התורה .וזה לך האות ,אם הוא כהן הרי
זה אינו מקיים נתינת כ"ד מתנות כהונה ופדיון בכור וכו' ,ואם הוא ישראל הרי אינו יכול
לקיים מ"ע שבהקרבת הקרבנות ודיניהם וכו' ,וכן לוי ,ובכללות כל ישראל יקיימו כללות
עקרי התורה ,לזה אמר 'ועשו' לשון רבים עכ"ל.
עוד כתב האור החיים (פקודי לט לב) עוד נראה כי כאן עשה הכתוב מחברת הכללות
בקיום התורה ,והראה כי בני ישראל יזכו זה לזה ,והתורה נתנה להתקיים בכללות
ישראל ,כל אחד יעשה היכולת שבידו ויזכו זה לזה .וכו' .ובזה מצאנו נחת רוח ,כי ה' צוה
תרי"ג מצות ,ומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם וזה לך האות וכו' ,ומה
מציאות יש ליחיד לקיימם להשלים תיקון לרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו אשר יכוונו להם,
אלא ודאי שתתקיים התורה במחברת הכללות ויזכו זה מזה ,והוא מה שאמר הכתוב כאן
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד עב

באר התורה  /הג"ר יעקב אשר פלדמן ,מח"ס כתב משה ושא"ס ,ירושלים
הרימון ' -ויש אוכלים רימונים ואומרים נרבה זכיות כרימון'

"ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה'" ,כינה לכולם יחד מעשה כולם ,הגם שמהם הביאו
הנדבה ,מהם עשו מלאכה ,יאמר על כללותם שעשו הכל וכו'.
מבואר מדבריו ,דיש מצוות שאנו מקיימים לבד ,ויש מצוות שאנו מקיימים ע"י מה שאנו
שייכים לכלל ישראל ,א"כ מיושב שפיר הלשון מלאים ,משום שיש להם חלק בכללות
בנ"י אבל בעשיה של עצמם הם ריקנים ,ואנו מבקשים שנרבה זכיות ע"י עשיה ממש ולא
רק ע"י החלק בכלל ישראל .ומיושב קושיית הפר"ח.
ז -כרימון שלם ולא כפלח
גם יש לומר בהקדם דהנה לשון הפסוק צריך ביאור ,דהפסוק מדבר בלשון יחיד "כפלח
הרימון רקתך" ,ודרשינן לשון רבים ריקנין שבך  .ועוד דלשון "כפלח הרימון" משמע כחלק
מהרימון ,ואילו בגמרא מבואר 'מלאים כרימון' דהיינו כרימון שלם.
ונראה לומר ,דכל אחד מהריקנים הוא באמת רק כחלק ,והרבה ריקנים הם כרימון
שלם ,וזה ע"י שנעשים באחדות ,וכפי שדורשים המשך הפסוק "מבעד לצמתך" כיון
שאתם מצומתים היינו דבוקים יחד אתם נחשבים כרימון שלם .אמנם אנו מבקשים
שנרבה כל אחד זכיות כרימון ,היינו שנהיה כרימון שלם ולא רק כפלח.
ח-הדברים העולים
ולפי מה שביארנו נכלל בבקשת נרבה זכיות כרמון:
א .שבכל שנה ירבו זכיותינו כרמון פרי חדש.
ב .שיהיה בעשיה ממש  ,ולא ע"י שב ואל תעשה הגהות וחידושים להגר"ש קצנלבויגן.
ג .שהזכיות יהיו מכל המצוות ,ולא רק מצדקה וגמ"ח או מה שבא לתענוג מרומי
שדה.
ד .שנעשה המצוות בדחילו ורחימו ,ואז סלקי לעילא ,ויהיה לנו הזכיות צוף אמרים.
ה .שנעשה המצות במעשה ממש ,ולא נסתפק במחשבה או בדיבור בניהו.
ו .שנהיה מלאים מצוות בעשותינו אותם  ,ולא רק בצירוף חלקנו בכלל ישראל אור
החיים.
ז .שנהיה כרמון שלם ולא רק כפלח.
יה"ר שנזכה לשנה טובה ונרבה זכויות כרימון ויתקיימו בנו כל המעלות הטובות הללו,
אכי"ר.
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באר צבי  /הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר
אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס
באר צבי
האם בראש השנה יש מצות שמחה?
השו"ע (סי' תקצ"ז ס"א) כתב אוכלין ושותין ושמחים ואין מתענין בראש השנה .וברמ"א
(שם ס"ג) הביא את הדעה דיש אומרים שמצוה להתענות בר"ה.
ובמרדכי (ר"ה סי' תש"ח) הביא ב' הדעות אי מותר להתענות בר"ה ,ובטעם השיטה
דאסור להתענות הביא המרדכי כמה טעמים ,או משום דכתיב בר"ה (ויקרא כ"ג כ"ד)
מקרא קודש ,ודרשו חז"ל בספרא ובספרי 'לאכילה ושתיה' ,או משום דר"ה איקרי חג,
דכתיב (תהילים פ"א ד') בכסה ליום חגנו ,וכיון דחג הוא חייב לשמוח בו משום 'ושמחת
בחגך' .עכ"ד.
והנה מלשון השו"ע משמע דס"ל שיש מצות שמחה בר"ה ,שכתב 'אוכלין ושותין
ושמחים' .וראיתי מקשים לפי"ז על מש"כ המג"א שם (בריש הסימן) בשם המגיד מישרים
(בס"פ נצבים) שיש להימנע מאכילת בשר ושתיית יין בר"ה .ותימה ,הלא כיון שיש בו
מצות שמחה כמו בג' רגלים ,איך יבטל עיקר מצות שמחה ,הלא אין שמחה אלא בבשר
ויין .וכדאיתא בפסחים קט..
והנה לגבי דין אכילת בשר לשמחה בר"ה ,נראה דלשיטת המחבר בזה לק"מ ,דהנה
הב"י בסי' תקכ"ט תמה על הרמב"ם שפסק (בפ"ו מהל' יו"ט הי"ז י"ח) שיש לשמוח ביו"ט
בבשר ,והקשה עליו דמהגמ' בפסחים (קט ).מבואר דדוקא בזמן שביהמ"ק היה קיים והיה
בשר זבחי שלמים אזי היתה המצוה לשמוח בבשר ,אבל בזמן הזה אין חיוב שמחה
בבשר ,ומנין לו להרמב"ם שגם בזמן הזה יש חיוב לאכול בשר חולין .ומכח קושיה זו
השמיט השו"ע את דברי הרמב"ם שיש מצוה לאכול בשר ביו"ט.
והיינו דס"ל למרן הב"י ,דאפילו אם חיוב שמחה בזמן הזה הוא מן התורה מ"מ יכול
לשמוח בכל מידי דמשמחו ,וכדסבירא להו להריטב"א והר"ן בסוכה (מב .):וממילא גם
ביו"ט של ר"ה אע"פ שאין בו קרבן שלמי שמחה מ"מ עדיין יכול לקיים בו מצות שמחה
מקרא דושמחת בחגך ,וכמו שהביא המרדכי הנ"ל דהוקשו כל המועדות זל"ז .ושפיר יש
לקיים דברי המג"א שאע"פ שימנע עצמו מאכילת בשר עדיין אפשר לקיים מצות שמחה
בדברים אחרים .אולם עדיין צ"ע לפי מה דס"ל להשו"ע ס"ל שיש עכ"פ חיוב שמחה
ביין ,ועדיין יקשה אם יש להמנע גם מיין .ויעויין בזה להלן.
אבל לשיטת הרמב"ם ששמחת יו"ט גם בזמן הזה אינו אלא בבשר ,הרי שאם יש חיוב
שמחה בר"ה יש חיוב לאכול בו בשר .ודלא כהמג"א הנ"ל דקאי לפי דעת השו"ע,
ואמנם יעויין בשאגת אריה (סי' ק"ב) שמסתפק אם בר"ה יש חיוב שמחה כמו בג' רגלים,
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ומסיק וז"ל :הרי זכינו לדין דלא מיבעיא דאסור להתענות בר"ה אלא דשמחתו מצוה היא
כשאר יו"ט אלא שאין בו קרבן שלמי שמחה .עכ"ד.
ראיה בדעת הרמב"ם שיש חיוב שמחה בר"ה
ונראה דאכן מבואר כן בדברי הרמב"ם שיש מצות שמחה בראש השנה ,שכתב (בפ"ו
מהל' יו"ט הי"ז) וז"ל :שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם
אסורים בהספד ותענית .וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני בניו
וכל הנלוים עליו שנאמר ושמחת בחגך וגו' .א ף על פי שהשמחה האמורה כאן היא קרבן
שלמים כמו שאנו מבארין בהלכות חגיגה יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני
ביתו כל אחד כראוי לו .עכ"ל .וממה שנקט 'עם שאר ימים טובים' בלשון רבים לאחר
שכבר כתב את שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג ,מוכח דכוונתו לכלול בזה גם את יו"ט
דשבועות ור"ה ,שגם בהם יש חיוב שמחה מקרא דושמחת בחגך .דאין לומר דמש"כ
'ימים טובים' בלשון רבים כוונתו על יו"ט שני של גלויות ,דהא כתב 'שבעת ימי הפסח
ושמונת ימי החג' ,הרי דלא נחית לספיקא דיומא.
התוס' לשיטתם שבראש השנה אין דין שמחה
משא"כ לדעת התוס' במו"ק (יד :ד"ה עשה) דס"ל דבזה"ז דליכא שלמי שמחה אין מצות
שמחה ביו"ט מה"ת ,דס"ל דקיום מצות שמחה הוא רק בשלמי שמחה ,א"כ בר"ה שאין
בו קרבן שמחה לא עדיף מרגלים בזה"ז שאין בהם מצות שמחה ,ולשיטתם אין בר"ה
מצות שמחה כלל.
ולפי"ז ניחא מאוד מה שהביא הרא"ש בסוף מסכת ר"ה דבאשכנז וצרפת לא אומרים
בתפילת ר"ה 'מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון' ,לפי שמקומות אלו היו מקומות של
בעלי התוס' ואזלי לשיטתם שאין מצות שמחה אלא כשיש שלמי שמחה.
אמאי השמיט הרמב"ם שמחה בקידוש
אלא שלפי"ז אכתי צ"ע שהרמב"ם (בפכ"ט מהל' שבת ה"כ) בנוסח הקידוש של ראש
השנה לא הזכיר שאומרים בו 'מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון' כמו בג' רגלים
שכתב נוסחאה בהל' הקודמת ,והרי נתבאר דשיטת הרמב"ם היא שיש מצות שמחה
בר"ה מ'ושמחת בחגך' כמו בג' רגלים.
ומו"ח זצ"ל (בס' מנחת אדם סוף סי' ט"ז) תירץ ע"פ מש"כ הרמב"ם בהל' חנוכה (פ"ג
הל"ו) ו ז"ל :אבל ר"ה ויוה"כ אין בהם הלל לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד לא ימי
שמחה יתירה .ומבואר דהטעם שאין הלל בר"ה ויו"כ כי אינם ימי שמחה יתירה ,והיינו
דאע"פ שהם ימי שמחה ,אולם אינם כשאר הרגלים שיש בהם 'שמחה יתירה' ,וממילא
י"ל דמאותו טעם זה שאין אומרים בהם הלל ,דהם לא ימי שמחה יתירה משום כך גם
אין אומרים בהם 'מועדים לשמחה' .אבל באמת עיקר מצות שמחה מקרא דושמחת
בחגך נאמר גם בר"ה .והוסיף שיש לדייק כן מדברי הגר"א ,שעל השו"ע בהל' ר"ה (סי'
תקפ"ב ס"ח) שכתב שאינו אומר מועדים לשמחה וכו' ,ציין הגר"א וז"ל :רא"ש שם וגמ'
שם לב :וכמ"ש אפשר מלך יושב כו' .עכ"ל .הרי מבואר שמאותו הטעם שאין אומרים בו
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הלל אין אומרים גם מועדים לשמחה ,וכמש"כ הרמב"ם שהם לא ימי שמחה יתירה ,אבל
שפיר נוהג בו מצות שמחה.
ויתכן להוסיף וליישב ביסוד זה גם מה ששאלנו לעיל בדעת השו"ע דס"ל שביו"ט יש
חיוב שמחה ביין ,ו גם בר"ה יש חיוב שמחה ,ואיך הביא המג"א שיש להמנע גם מיין ,די"ל
דגם השו"ע ס"ל כדברי הרמב"ם בהל' חנוכה הנ"ל דר"ה ויוה"כ אין בהם הלל לפי שהן
ימי תשובה ויראה ופחד ,ולא ימי שמחה יתירה ,והיינו דיש בהן חיוב שמחה אבל לא
שמחה יתירה .וממילא ס"ל דאע"פ שאכן יש גם בר"ה מצות שמחה מ"מ מאחר ואין בו
שמחה יתירה אין בו חיוב של בשר ויין כבשאר ימים טובים.
וע"ע בספר יסוד ושורש העבודה (שער י"א פ"א) וז"ל :גם לא יתענג במיני מאכל
ומשקין כמו בשאר יו"ט ,כי ימי ר"ה אינם נקראים ימי שמחה אלא ימי דין ,כמבואר
בזוה"ק (פ' אמור צה ).א"ר יהודה כל המועדים אנו קוראים אותם מקראי קודש ,אבל
יוצאים מזה ר"ה ויה"כ שלא נמצא בהם שמחה כי אלו הם ימי הדין ,עיי"ש.
*
הנני לצרף את ברכותי ואיחוליי לשנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל ובפרט למעייני
'אספקלריה' ,וביותר לכותבי המאמרים ,ובייחוד ,בראש ובראשונה ,לעורך המסור
והנמרץ ,העוסק ללא לאות למען הגדיל תורה ולהאדירה בקרב כל בית ישראל.
יתן ה' ותזכו לשפע ברכה ברוחניות ובגשמיות ,ימלא ה' משאלות לבכם לטובה,
ושתהא השנה הבעל"ט תש"פ = תהא שנה פ וריה .פוריה בתורה ,פוריה בהרבצת התורה,
פוריה בבנים ובנות יראים ושלמים ,גאולת אמיתית וישועת עולמים בב"א.
לתגובותz5102244@gmail.com :

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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הלכות החג  /הרב יצחק יעקב פוקס ,מח"ס 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת ישראל'
דיני חודש אלול ראש השנה ועשרת ימי תשובה

הלכות החג  /הרב יצחק יעקב פוקס ,מח"ס
'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת ישראל'
דיני חודש אלול ראש השנה ועשרת ימי תשובה
שנת תש"פ – תהיה שכינה פרוסה עלינו
שנה פשוטה (אין בה אלא אדר אחד) ,שנה חמישית לשמיטה  -שנת "מעשר שני" ,ר"ה,
סוכות ,שמחת תורה ,חנוכה וט"ו בשבט  -בימי שני .פורים  -בימים שלישי ורביעי ,ליל
הסדר אור לחמישי וחג השבועות בערב שבת קדש (עירובי תבשילין היחיד בתש"פ).
הולכת ומסתיימת ,תשע"ט ,ואט אט הולכת וקרבה ,השנה הבאה עלינו לטובה  -תש"פ,
תחילתה  -בימים שני ושלישי  -בו נכפל "כי טוב" ,ואין טוב אלא תורה ,לשמור לעשות
ולקיים ,את "דבר ד'"  -זו הלכה ,כמפורט להלן ,כי זו משאת נפשנו ,כל הימים ,לעשות
רצונו ,ולקיים מצוותיו בדקדוק ההלכה ,ובשמירה על מנהגי ישראל בשלמותם  -כל עדה
ועדה כמנהגה ,כי מטרה אחת לכולנו ,לעשות נחת רוח לבורא יתברך ,אשר בראנו.
*
"קווה אל ד' חזק ויאמץ לבך וקווה אל ד'"
במשך  51ימים ,בין א' אלול לבין יום הושענא רבה אומרים ,בני אשכנז ,יש מבני
ספרד ,שאומרים אותו כל ימות השנה  -פעמיים ביום ,פרק כ"ז בתהילים "לדוד ד' אורי
וישעי וגו' ורמז לכך ,על פי מדרש שוחר טוב  ,תהילים כ"ז :ד' אורי -ראש השנה "וישעי"-
יום הכיפורים" "כי יצפנני בסוכו" -חג הסוכות  .ובסיום הפרק ,רמז נוסף" :לולא האמנתי
לראות בטוב ד'"  -אותיות אלול .יש אומרים בשחרית ומנחה (כן כתב המשנ"ב) ויש
בשחרית וערבית.
בספר "יערות דבש" הדגשה מעניינת של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל :בפרק זה,
לדוד ד' ,נזכר י"ג פעמים שם הוי"ה  -שם של רחמים ,כנגד י"ג מידות של רחמים .ואם כן,
אמירת פרק זה אף ביח ידות ,כמוה כהזכרת י"ג מדות של רחמים על ידי הציבור,
באמירת ,ויעבור ד' על פניו ויאמר :ד' ד' א-ל רחום וחנון וגו' !
*
אלול  -ימי חיפוש ,בדיקה ,תיקון והשלמה
נאמר בספר במדבר י"ג ,כ"א פרשת שלח" :ויעלו ויתורו את הארץ...ארבעים יום"
ובתרגום אונקלוס" :ויתורו" "ויאללון ית עראה"  -לשון חיפוש ובדיקה ! אמנם כן ,ימי
אלול  -ימים של בדיקה ,סיכום ,ספירת מלאי ,חשבון נפש והתבוננות ,כיצד נערכים
לקראת שנה חדשה הניצבת בפתח ,מוכנים יותר ,וראויים להיכתב ולהיחתם לחיים
טובים ארוכים ולשלום.
*
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד עז
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מה וכיצד יש לבדוק באלול
בדיקת המזוזות
א ף שבבית פרטי ,חובה לבדוק את המזוזות פעמיים בשבע שנים  -כל שלש וחצי שנים
(שו"ע יו"ד רצ"א ,א) ,מכל מקום ,כתב בקיצור שולחן ערוך קכ"ח ,ג ובמט"א תקפ"א ,י:
"ישנם אנשי מעשה ,הנוהגים לבדוק בימי אלול ,את המזוזות שבפתחי הבית" .ישנה
סיבה לחוש שמזוזה נפסלה כגון :בשפי כת מים ,או בצביעת הדלת ,ויש אומרים כשנפלה
ממקומה  -יש לבודקה מיד ( עפ"י משנ"ב ט"ל ,כ"ו) ובוודאי ,כשניכר שינוי חיצוני במזוזה
(פמ"ג או"ח מש"ז ,ט"ל ,ט"ו) .כמו כן ,כשחלילה ,התרגשה צרה רוחנית או גשמית בבית,
בנוסף לתשובה ופשפוש במעשיו  -עצת החזון איש והגרי"ש אלישיב זצ"ל  -לבדוק את
המזוזות (עפ"י משנ"ב ט"ל ,כ"ו) ,ובמקומות שישנה לחות גבוהה ,או שהמזוזה חשופה
בקביעות לשמש קופחת  -ראוי לבודקה פעם בשנה ,כלשון ערוה"ש רצ"א ,א" :וכן אני
נוהג משום הלחלוחית" ,והכל לפי העניין (משנ"ב שם) .יש לציין ,שמנהג קהילת
פרנקפורט דמיין ,לבדוק המזוזות בכל שנה מעוברת באדר שני ,שכשיש זמן קבוע  -לא
ישכחו לבדוק ,ומנהג יפה הוא (בהגהות רמ"מ על ספר יוסף אומץ ,תע"ט).
עיקרי דיני בדיקת מזוזות
א .כשבודקים מזוזות ,אחת לשלש וחצי שנים ,כנ"ל ,יש לבדוק את כל המזוזות שבבית,
ולא להסתפק בבדיקה מדגמית של  2-3מהמזוזות (ברכי יוסף ,שם) ,שלא כל הפתחים
שווים בחום ובלחות.
ב .טוב לתאם עם הבודק שיתחיל בהגהה מיד כשיקבל את המזוזות ,ויחזירם באותו
היום או עכ"פ בתוך מעת לעת ( 24שעות) ואזי ,כשנמצאו כשרות ,מחזירים אותן למקומן,
בלא לברך.
ג .כשמורידים את המזוזות ,יש להניח כל אחת בשקית נפרדת ,ולציין מאיזה פתח
הורדה ,שבהחזרתה לפתח אחר  -יתכן ,ויש לברך על קביעתה.
ד  .כאשר זמן הבדיקה ממושך ,מכיוון שאסור לדור אפילו לילה אחד בלא מזוזה
(ערוה"ש רפ"ה ,וכלשון העמק שאלה ,קס"ט" :הרי בכל רגע עובר על מצות עשה ,ומחויב
ללכת גם בלילה להשיג מזוזה ,בכל הקודם")  -יש לקבוע מזוזה אחרת במקומה של
הנבדקת ,ועדיף שתהיה שאולה או לקוחה מ"גמ"ח מזוזות" ,ואזי נקבעת בלא ברכה,
ובשאולה ,רשאים ,לכתחילה להחליפה עם המזוזה השבה מהבדיקה בחזרה למקומה.
ה .בלתי אפשרי להוציא את המזוזה ממ קומה כדי לבודקה ,אין לקבוע מזוזה נוספת,
בדוקה ,לידה  -משום איסור "בל תוסיף" (פת"ש שם ,בשם חמודי דניאל ובערך שי,
שמדאורייתא מעמידים את הקיימת על חזקתה ככשרה).
המשותף לבדיקת המזוזות ולתקיעת שופר
רמב"ם :מזוזה פרק ו' הלכה י"ג" :גודל מצוותה ,שכל זמן שייכנס וייצא ,יפגע ביחוד שמו
של הקב"ה ,ויזכור אהבתו וייעור משנתו ושיגיונותיו בהבלי הזמן ,ויידע שאין דבר העומד
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד עח
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לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולמים ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי
מישרים" .וברמב"ם תשובה פרק ג' הלכה ד" :אף על פי ,שתקיעת שופר בראש השנה
גזירת הכתוב ,רמז יש בו ,כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו
במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושועים
כל שנתם בהבל וריק ...הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד
מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה" .וכבר כתבו דורשי רשומות ,שופר  -אותיות
שפרו.
*
בדק הבית
כתב האדר"ת (רבי אברהם דוד רבינוביץ תאומים) זצ"ל בהנהגות לימי אלול סי' צ,
" :בימי אלול ימי התשובה ,נזהרתי מאד לנקות עצמי מכל מה שאינו שלי...ולערוך בדק
בית בארון הספרים מעל ומתחת ,אם נמצא ספר שאול שנשכח מלב ,להשיבו אל בעליו
המצטער עליו" .ובכלל זה :הלוואות והשאלות שטרם הוחזרו לנותניהם.
*
הלוואת חפצים מוצרים או כסף בין שכנים ("סאה בסאה")
מן התורה –מותר להלוות חפצים  -גפרורים ,נרות ,דפדפות או כלים חד-פעמיים ,
מוצרים  -קמח ,שמן קנולה ,קופסת גבינה או דולרים -כל כסף זר ,על מנת להחזיר
חפץ ,מוצר או דולרים אחרים כמות שלוו ,שהרי מחזירים ,כביכול ,את מה שלוו .באו
חכמים במשנה במסכת בבא מציעא ע"ה ע"א וכנפסק בשולחן ערוך חושן משפט קס"ב,
א' וקבעו :כיוון שאם התייקר החפץ המוצר או הדולר (וכל מטבע זר) בינתיים ,אפילו
מחזירים חפץ ,מוצר או כסף כזה  -עוברים באיסור ריבית ,מפני שמחזירים שווי רב יותר.
על כן ,אסרו בכלל הלוואה של חפץ בחפץ מחשש שמא יתייקר .ומסביר שם הריטב"א:
אפילו אם לבסוף החפץ לא יתייקר – האיסור כבר בשעת ההלוואה ! ומשמעות לשון
השולחן ערוך שם :שהאיסור בין על המלווה בין על הלווה.
אלא אם כן ,בהיתרים הבאים:
א .הלוואות בכמויות קטנות שאף אם מוצר או חפץ התייקרו מוחלים זה לזה ואין
מקפידים .דוגמאות :ככר לחם ,פיתה .לחמנייה ,בול ,חוט ומחט ,סוללה(בטרייה),מספר
תפוחים או גזרים ,קופסת גפרורים ,טיטול או שנים ,מרגרינה או חבילת שוקולד.
ב .יכולים להתנות בשעת ההלוואה ,שאם לא ישתנה המחיר  -יוחזרו החפץ המוצר או
הדולרים .ואם יתייקרו או יוזלו  -יוחזר כסף ,כשווי החפץ לקנייה במחירו שהיה (לא
במבצעים) בזמן ההלוואה.
ג" .יצא השער" -מותר להחזיר דבר שמחירו קבוע וניתן להשיגו בכל מקום ,בכלל זה
מוצרים שמחירם בפיקוח.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד עט
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ד" .עשאוהו דמים"  -קובעים את ערך החפץ בכסף ביום ההלוואה ומתחייבים להחזיר
אותו סכום בדיוק ,כאילו לוו כסף ,ולדעת החוות דעת והחזון איש יכולים להתנות מראש
 שיחזירו בחפצים באותו ערך בדיוק.ה" .יש לו" -אם יש ללווה מאותו מין שלווה אפילו מעט  -מותר ,מפני שרואים כאילו
נקנה ,מה שיוחזר למלווה וממילא ברשות המלווה התייקר ,אף שלא יחזיר ממה שיש לו.
) 1אין מזה ללווה ,יכול המלווה לתת לו מעט במתנה)2 .יכולים ללוות על סמך מה "שיש
לו" אפילו מכמה מלווים
*
הלכה למעשה אם לא הלוו בהיתרים הנ"ל
התייקר החפץ -יש להחזיר כסף בשיווי שעת ההלוואה .הוזל החפץ -יוחזר החפץ מבלי
להוסיף את ההפרש*. .
לעניין הלוואת ביצים
 )1לוו ביצה ונמצא בה דם ,מן הדין ראוי היה להחזיר ביצה ,אך עדיף לשתף ולבקש
מחילה )2.החזירו ביצה ונמצא בה דם ודאי שיש להחזיר אחרת במקומה )3 .לוו מספר
ביצים אסור להחזיר ביצה נוספת )4 .לוו ביצה מס'  :3לגר"מ שטרנבוך שליט"א מותר
להחזיר מס'  2שלדעתו ,אין מקפידים על כך .ולדעת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל יש להחזיר
דווקא ביצה באותו מס' שקיבלו  -ולא יותר .שהרי בחנות כל ביצה מסומנת ,ומחירה
שונה.
עצה טובה לכל ימות השנה :כשלווים או לוקחים בהשאלה דבר-מה או כסף מאחרים,
יש לרשום מיד בפתק התלוי במקום בולט (על המקרר) ,מה וכמה יש להחזיר בהקדם.
שכנים שאינם מחזירים את שקיבלו  :אין חובה להלוותם ,ואפשרי אף לסרב לבקשתם,
במידת הצורך ,בנימוק שאינו שקר מוחלט (עפ"י שו"ע חו"מ צ"ז ,ד) .ואם מצבם הכלכלי
מתיר להם קבלת צדקה ,יש לראות מראש את מתן ההלוואה  -כצדקה ,ואף ניתן
להחשיבה על חשבון מעשר כספים (ראה שו"ע יו"ד ר"נ ,ג ובגר"א שם ורנ"ג ,ט ורמ"א
יו"ד רמ"ט ,א ושו"ת נוב"י ב יו"ד ,קצ"ט).
*
בדיקת המעקה הסולם והסורגים
נאמר בדברים כ"ב ,ח" :ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך ,כי ייפול הנופל
ממנו" .וברמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פי"א ובשו"ע חו"מ תכ"ז ,י"ח שכל מכשול
שיש בו סכנת נפשות ,מצות עשה להסירו ולהישמר ממנו ,שנאמר "הישמר לך ושמור
נפשיך" ואם לא הסירו ,והניח המכשולות המביאים לידי סכנה ,ביטל מ"ע ועובר על "לא
תשים דמים בביתך" .וראה חזון איש חו"מ ליקוטים ,י"ח שו"ת מנחת יצחק ה ,קכ"ב
ושו"ת שבט הלוי ה ,רכ"א ו ,קי"א ,מכאן ,שיש לבדוק אם אין בבית סולם רעוע,
ששליבותיו אינן תקינות ,האם כל המעקים שבגג ובמרפסות או במדרגות שבתוך הבית
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד פ
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לא התרופפו ממקומם ,וברבות הבנים ,הנכד ים והנינים כ"י יש וצריך להגביה את מעקות
המרפסות או לחזקן ,ובכלל זה ,בדיקת הסורגים שבחלונות הבית ,ולבדוק האם כל
השקעים ונקודות החשמל שבבית מכוסים כראוי ,כדי שיתקיים" :ואתה שלום וביתך
שלום וכל אשר לך שלום".
*
בדיקת המשקלות ,המאזניים והמידות
נאמר בדברים כ"ה,י "ג " :לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה ,גדולה וקטנה ,אבן שלימה
וצדק יהיה לך וגו' למען יאריכו ימיך על האדמה וגו' כי תועבת ד' אלוקיך כל עשה אלה,
כל עשה עוול" .וברמב"ם ושו"ע חו"מ רל"א שכל המשהה בביתו משקל או מאזניים או
מידה חסרה ,ואפילו אינו משתמש בה ,עוברים באיסו ר תורה .ושמענו ממו"ר הגרש"ז
אויערבך זצ"ל ,דהיינו אף סרט-מידה הנמצא בקופסת תפירה ,אם חסר ממנו בקצהו ,יש
להשליכו ,שהרי אם ישקלו במשקל או המאזניים הביתיים דבר מה ,כדרך שכנות
המתחלקות בחומרי אפייה או באגוזים וכדומה ,או ימדדו ,כדי לחלק ביניהם בד (להכנת
תחפושות לפורים וכדומה) יעברו באיסור גזל מן התורה ,ואמרו חז"ל גדול עונשן של
מידות ומשקלות יותר מעונשן של עריות .....וכבר כתב ה"בן איש חי" (א)כי תצא ,ב שעל
איסור זה עוברים אף בשעת נעילה ,כשעומדים בבית הכנסת ואומרים" :למען נחדל
מעושק ידנו" ובבית משקל שאינו מדויק ,אשר כמוהו כשטר פרוע שנשאר בבית ,ונאמר
"דובר שקרים ,לא יכון לנגד עיני".
סיפר הגר"ש ווזנר זצ"ל בדרשת שבת שובה ,שאף משקל אדם (שיש המעדיפים שיתחיל
במינוס ,)...אם אינו מאופס  -אסור להשאירו בבית ,ומעשה היה במשפחתו ,שטסו לחו"ל
בזמני לחץ ,כשסמכו על שקילת המזוודות על ידי הנוסעים ועל נאמנותם ,ושקלו
המזוודות במשקל השגוי שבביתם ,ובהגיעם לשדה התעופה ,נלקחו המזוודות כמדגם
לשקילה ,ונמצא פער גדול בין הצהרתם למציאות ,ואמנם שילמו על תוספת המשקל,
אבל נגרם שם חילול ד' ,שאנשים שומרי מצוות התגלו כבלתי אמינים ,כתוצאה
מהמשקל שאינו מדויק בביתם.
הערה :ראוי גם כן ,לבדוק לקראת סיומה של שנה ,האם השעונים שבבית וביד מכוונים
כראוי ,שהרבה גופי תורה תלויים בדיוק השעונים :זמני ק"ש ותפילה ,טהרה ,המתנה בין
בשר לחלב אחור כניסת שבת ויום טוב ועוד כהנה.
*
הסרת כלים שבורים משימוש בבית
הובא בכף החיים ב ,ג" :האוכל בכלים שבורים  -תהיה לו שכחה" .ובגמרא בבא בתרא
קע"ד ע"ב" :אמר אביי ,בתר עניא אזלא עניותא" אחר העני נמשכת עניות ,ביארו
המפרשים ,המנהיג את עצמו בעניות ובשפלות ,היות ו"בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים
אותו מן השמים" (גמ' מכות י"ב) הרי זו בחירתו .וכן ביארו המפרשים על דברי המשנה
באבות" :כלים נאים ....מרחיבים דעתו של אדם" דהיינו ,מכיוון" ,שכל ישראל בני מלכים
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד פא
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הם" (בבא מציעא קי"ב) ,אמנם ,אין הם ,מחויבים לאכול בכלי זהב או כסף מפוארים ,אך
גם כשאוכלים בפשוטי כלי עץ או מתכות ,יזהרו שלא יהיו שבורים וחסרים בשפתם.
והביא בעל "בן איש חי" בדרשה ,את דברי מדרש "שוחר טוב" על הפסוק בתהילים קכ"א:
"ד' צלך על יד ימינך" " -כשם שהצל עושה מה שהאדם עושה ,כך הקב"ה עושה עם
האדם ,מה שהוא עושה עם עצמו" .ואם אוכל מכלים שבורים ,עושים רצונו ,ואף נשברים
לו עוד כלים ,על פי בחירתו .וראוי לקראת שנה חדשה ,להסירם מלאכול מתוכם.
*
הרחקת צורות אסורות מהבית
במשך השנה עלולים להיכנס לבית ,לוחות קיר ,חוברות צביעה ודפי פרסום שיש בהם
סימני עבודה זרה ,שתי וערב או צורות שמש וירח ,שלמבואר בשולחן ערוך יו"ד קמ"א
אסור מן התורה להשהותם בבית .ושמענו מהגאון רח"פ שיינברג זצ"ל שהאיסור בצורת
שמש כשהיא בעיגול שלם ובפרט עם קרניים ובצבע בולט ,וירח אסור אפילו רק כחצי
עיגול דק (הראני בדרכ"ת ליו"ד שם) .ומרן הוסיף ואמר" :ראיתי שיש המדביקים שמשות
וירחים בתקרת חדרי הילדים ...והקטנים אומרים מולם ק"ש שעל המיטה .....וד' ירחם",
והוסיף" :אבל כשהם בהדפס על גבי כלי מיטה או שטיח ,כל שיש בהם צורת פה או
חוטם  -אין בזה איסור" .ובפסקי הגר"נ קרליץ שליט"א ב"קובץ על יד" י"א ,שיש ללמד
ילדים לצייר שמש ,רק כשבחלקה מציצה בפינת הדף ,או לכסות חלק ממנה בענן.
ובשו"ת שבט הלוי ז ,קל"ד שאין להשהות בבית תצלום של שקיעה או זריחה ,אפילו
באלבום תמונות ,אלא כשחלק מהשמש נסתר מעבר לאופק.
מכל מקום ,מותר ליצור עוגיות בצורת שמש או ירח ,ואף מותר להשתמש במדבקות
כוכבים לסימון הישגים וכדומה ,כי אין זה אלא כגוף הנדסי ולא נאסרה אלא צורת
כוכבים שברקיע ,כגון בצורת "שב יל החלב" וכדומה או כוכב עם שובל ככוכב השביט
(פסקי הגר"נ קרליץ שליט"א שם ,עפ"י הש"ך ליו"ד קמ"א ,כ"ה).
*
חודש הרחמים והסליחות
אמירת ה"סליחות"
בני ספרד נוהגים לומר סליחות ,מלאחר ראש חודש אלול ועד לערב יום כפור .כנגד 40
הימים שבהם עלה משה רבנו להר סיני ,לבקש "סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדיך",
וענה לו הקב"ה ביום הכפורים ,כפי שמקווים גם אנו שייאמר לכולנו" :ויאמר ד' סלחתי
כדבריך" (שו"ע תקפ"א ,א ובכה"ח ,ט"ו) ,ואומרים בכל הימים ,אותו נוסח .בעת אמירת
הקהל י"ג מידות של רחמים ,תוקעים בני ספרד בשופר ,ואף התוקע כשמסיים תקיעתו,
מזדרז הוא להצטרף ולאומרן יחד עם הקהל ,כדין ,בטרם סיימו הקהל את אמירתן (שו"ת
תורה לשמה ,א ,ס"ד וצ"ו) .אכן ,הגאון רב"צ אבא שאול זצ"ל אמר לי" :התוקע גם כן,
יאמרן תחילה בזריזות ,ורק לאחר מכן יתקע".
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד פב
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בני אשכנז אומרים סליחות ,לפחות ארבעה ימים לפני ראש השנה  -כנגד  4ימים בהם
בודקים את הקרבן ממומים לפני הקרבתו ,כן ,גם אנו בודקים עצמנו  4ימים מן המומים
לקראת יום הדין .ומתחילים תמיד ממוצאי שבת " -במוצאי מנוחה קידמנוך תחילה ,הט
אוזניך ממרום ,לשמוע אל הרינה ואל התפילה" .כאשר בשבוע שחל ראש השנה ,אין 4
ימי סליחות ,אזי מקדימים למוצ"ש הקודמת (רמ"א ומשנ"ב שם) ,על כן השנה לקראת
תש"פ יאמרו בני אשכנז סליחות במשך  7ימים ממוצאי ש"ק כי תבא אור לכ"ב אלול.
תלמידי חכמים ,אף הם ,אל יפרשו מלאומרן עם הציבור (משנ"ב תרי"ט ,ט"ז) .וכתב
הגר י"ח זוננפלד זצ"ל ב"שלמת יוסף" (החדש) ,סי' ר"ל" :מלמדי תורה ,שמחמת הליכתם
לסליחות ,עלול להיגרם ביטול תורה לתלמידיהם  -יקומו ,דהוי כהיתנו מעיקרא" .אמנם,
הגר"ע יוסף זצ"ל כתב בשו"ת יחו"ד ג ,מ"ד" :שכירים ומלמדי תינוקות וכדומה ,רשאים
להימנע מלהשכים יום יום   -בני ספרד ,וישכימו בב' וה' ועשי"ת".
הערה :לכתחילה ,יש לעמוד בעת אמירת הסליחות ,קשה לעמוד  -יעמוד על כל פנים,
בעת אמירת י"ג מידות (א"ר וקיצור השל"ה).
*
זמן אמירת ה"סליחות"
מלאחר חצות הלילה ( -תחילת אלול  12:44ערב ראש השנה  )12:29ועד השקיעה
למחרת ( -תחילת אלול  19:30ערב ראש השנה  )18:31ואין לאומרן קודם חצות ...אלא
בליל יוה"כ (משנ"ב תקס"ה ,י"ב) .אלא אם כן ,בשעת הדחק ,כהוראת שעה (שו"ת אגרות
משה או"ח ב ,ק"ה) .ומלאחר חצות לילה ועד נץ החמה  -הזמן המעולה לאמירתן ,אכן,
כיום ,יש המקיימים "ישראל קדושים השכימו לסליחות" ויש מקיימים "שמע זעקתם בעוד
ליל בעמדם לפניך בלילות " לאחר חצות הלילה ,וכל לבבות דורש ד' .ויש בתי כנסיות של
בני ספרד בירושלים ת"ו שאומרים הסליחות קודם תפילת מנחה.
הערה :המשכימים לסליחות ,יקדימו לומר ברכות התורה (משנ"ב מ"ו ,כ"ז אף שבסי' ו,
י"א לימד זכות על המקדימים הסליחות) .ואף בימי הסליחות ,חייבים להיזהר מלהתפלל
שחרית קודם זמנה (משנ"ב פ"ט ,א).
*
אמירת סליחות ביחידות
האומרים סליחות ביחידות ,ידלגו על אמירת י"ג מדות של רחמים ,שאינן נאמרות אלא
בציבור ,וידלגו גם על המילים" :א-ל ארך וכו' ו"וזכור לנו היום וכו' (מ"ב תקס"ה ,יב-יג)
ומותר לאומרם כקורא בתורה" בטעמי המקרא( ,ואז יש לסיים את הפסוק ,עד "ועל
רבעים"  -כה"ח שם) .כמו כן ,אין לומר ביחידות קטעים הנאמרים בארמית ,משום
שהמלאכים אינם מבינים שפה זו ,ויש בכך משום יוהרה ,שנראה כאלו אינו זקוק
להמלצת מלאכי רחמים ,משרתי עליון ,שיחלו נא פני א-ל במיטב הגיון על כן ,יחיד ,אינו
אומר" :בריך שמיה" ,ו"יחיד המתפלל בביתו ,לא יאמר שום יקום פורקן" (משנ"ב ק"א,
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד פג
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י"ט) .ובשו"ת הר צבי או"ח א ,ס"ד תמה על האומרים ביחידות ,אפילו רק את יקום פורקן
הראשון.
*
השומע אמירת סליחות בציבור ,בשידור ישיר או דרך פלאפון (כשר) בזמן אמת (לא
בהקלטה) ,רשאי לומר איתם ,מילה במילה "ד' ד' א-ל רחום וגו'" ובתנאי שהוא במקום
נקי .משום שאין זה כלשמוע קריאת מגילת אסתר או הבדלה או ברכת תפילת הדרך ,על
מנת לצאת ידי חובה ,שאין יוצאים ידי חובה בשמיעתם דרך רדיו טלפון או שידור ישיר,
שהרי "יציאה ידי חובה" אפשרית אך ורק כששומעים את קולו המקורי של הקורא או
המברך ,אבל כאן אין יציאה ידי חובה ,אלא הצטרפות לציבור ,שברגע זה אומרים דברים
בקדושה ,שאפשר להצטרף אליהם ,כשם שעונים לקדיש ולקדושה ולסתם ברכה (שלא
על מנת לצאת בה) ,דרך רמקול ,טלפון וכדומה( .ראה שו"ת יחו"ד ב ,ס"ח).
*
ערב ראש השנה – יום ראשון כ"ט אלול תשע"ט
קיבלו חז"ל שכל המתפלל ומתוודה ועושה תשובה ביום האחרון של השנה  -כאילו שב
כל השנה ,ועולה לו "יום לשנה" ,שהכול הולך אחר החיתום( .חיי אדם) על כן ,נהגו
להשכים הרבה (נץ החמה –  )6:30ומרבים בסליחות (נהוג בקהילות אשכנז) ,ואף
הטורחים בהכנת צרכי החג לא יסיחו דעתם מן התשובה ויזכרו חשיבות היום .ובעבירות
שבין אדם לחברו ,יקדימו לבקש מחילה בערב ראש השנה ולא ימתינו לערב יום כיפור.
היה רגיל לציין הצדיק רבי אהרן מקארלין זי"ע שבמנחה האחרונה של השנה (יש
המתפללים כבר סמוך לשקיעה –  )18:31אומרים" :ברך (ברכנו וכו') את השנה הזאת
לטובה" ...והרי לא נותרו מן השנה הזאת אלא דקות ספורות ?...אלא שיש הקונה שנתו
בשעה קלה ,שהכול הולך אחר החיתום!
*
התרת נדרים
אחרי תפילת שחרית עושים "התרת נדרים" (ואף שאפשר לעשותה כל היום ,לכתחילה
יעשו קודם חצות היום  - 12:29סידור בעל שו"ע הרב) והיינו ,לנדרים שנשכחו( ,אבל
שזכורים ,צריך לפרטם בשעת ההתרה – שו"ע יו"ד רכ"ח ,יד) שמא נדרנו במשך השנה
וקיבלנו על עצמנו הנהגות של מצוה ,ולא אמרנו "בלי נדר" ולא קיימנו ,ואיך נעמוד לפני
הבורא עם עוון נדרים .וניחשב חלילה כ"דובר שקרים לא יכון לנגד עיני".
א .נשים נהגו לסמוך על אמירת "כל נדרי" בליל יום כפור (הליכות שלמה ,מועדים,
ר"ה) .ואישה נשואה יכולה למנות את בעלה כשליח לבקש להתיר גם את נדריה ,והבעל
אומר בפני המתירים" :שנדרנו ושנשבענו אני ואשתי וכו'' ובית הדין יאמרו" :הכול
מותרים לכם וכו'" – שו"ת רב פעלים או"ח ד ,לד .ובקהילות ספרד באות הנשים והבנות
לעזרת הנשים של בית הכנסת ,ועושים להן התרה .כמו כן ,יש מבנות ונשות אשכנז
שמתאספות בבית אחת מהן ,ועושים להן התרה.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד פד
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ב .המתירים יכולים להיות קרובים זה לזה וגם קרובים לשואל ההתרה ,פרט לבעל
שאינו יכול להיות בין השלשה המתירים נדרי אשתו ,ש"אשתו כגופו" .אבל אב בן (גדול)
ואח – יכולים( .בידינו תצלום שמרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל עומד ומבקש התרה משלושה,
שאחד מהם ,בנו רבי שמואל זצ"ל).
ג .אין יוצאים ידי התרת נדרים על ידי שידור ,אפילו ישיר ,ולא דרך טלפון או פלאפון
(כשר) ,מפני שהמבקש צריך לעמוד בפני השלשה המתירים ולשמוע ישירות את ההתרה.
ד .קטן בן י"ב וקטנה בת י"א ומעלה גם כן יתירו נדריהם ,ש"מופלא הסמוך לאיש",
נדריו נדרים מן התורה – ש"ך יו"ד שלא ,ס"ג וראה שו"ת שבט הלוי ה ,קכ"ט .וקטן
שנעשה גדול ,לא מצטרף למתירים ,אלא כשנתמלא זקנו.
ה  .לא הספיקו לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה אפשר בעשרת ימי תשובה (מטה
אפרים ),וכן נהג החתם סופר זי"ע לעשות בערב יום כפור .ומנהג ויזניץ ביום י"ג מדות.
כל איש ואשה שלא הספיקו ,יבואו ל"כל נדרי "בכניסת יום הכפורים ויאמרו מילה
במילה עם הש"ץ והיא התרת נדרים גמורה.
*
תענית ערב ר"ה
יש שנוהגים להתענות בערב ר"ה .עכ"פ עד חצות היום ( )12:29ואין צורך בקבלה ביום
שלפניו ולא בהשלמה עד השקיעה .ובמשנ"ב תקפ"א ,ט"ז :שאף נער שהגיע ליג ונערה
שהגיעה ליב – מתענים ...וכיום לא נהגו בזה הבנות והנשים ואף לא כל האנשים.
ובויקרא רבה פרשה ל ובמדרש תנחומא ,אמור" :בשכר תענית זו ,נמחלים שליש
מעוונותיו של אדם".
*
ביקור קברי אבות וקברי צדיקים
יש נוהגים לעלות לקברים לקראת יום הדין (וכן בערב יום הכיפורים) "ששם מקום
מנוחת הצדיקים והתפילה מתקבלת שם ביותר אך אל ישים מגמתו נגד המתים אלא
יבקש מהד' יתברך שירחם עליו בזכות הצדיקים שוכני עפר ושילמדו זכות עלינו ,וייתן
לצדקה לפ ני אמירת התחינות" .בנות ונשים בימי ראייתן לא תעמודנה בארבע אמות של
קבר (לגר"ח נאה זצ"ל –  1.92מטר) ובוודאי שלא תכנסנה באהל המת ,ראה משנ"ב פ"ח,
ז פת"ש יו"ד קצה ,י"ט חיי אדם ג ,לח .וביערות דבש דף סח שלא ילכו אנשים ונשים
ביחד.
*
האיסור לקרוא שמע ,להתפלל ,ללמוד תורה ולקיים מצוות ליד קברים
שולחן ערוך אורח חיים ע"א ,ז" :אסור לקרות קריאת שמע תוך ארבע אמות  1.92מטר
של מת או בבית הקברות .ואם קרא  -לא יצא" שולחן ערוך מ"ה ,א":אסור להיכנס בבית
הקברות או בארבע אמות של מת ותפילין בראשו ,משום לעג לרש ,ואם הם מכוסים -
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד פה
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מו תר .שולחן ערוך כ"ג ,א" :אסור להיכנס לבית הקברות בציצית ,אבל כשהם מכוסים -
מותר.
ספר "פסקי תשובות" כ"ג ,א בשם משנה ברורה מ"ה ,א ובאור הלכה בשם הטור עפ"י
הגמרא ברכות י"ח ע"א" :ואין ללמוד או להתפלל ולומר שם שאר דברי קדושה ושאר
מצוות ,והטעם ,משום "לעג לרש חרף עושהו" שנראה כמחרף את המתים ,שאינם יכולים
לקיים את המצוות .ואפילו אינו נמצא בסמוך בד' אמות  1.92מטר לקבר ,אלא כל
שנמצא לפנים מן הגדר של בית הקברות ,יש להקפיד על כל הנזכר .ובביאור הלכה שם,
שיש מקום להקל בקצה בית הקברות במקום שאין שם כלל קברים .וב"שדי חמד"
שנתינת צדקה ליד הקבר ,רק לעילוי נשמת הנפטר ואין לקיים "שילוח הקן" בתוך בית
הקברות.
ושמעתי מהגר"ח קנייבסקי שליט"א ,שההיתר להתפלל ליד אהל או קבר צדיק "אך ורק
אם יש שם מחיצה או בריחוק ד' אמות"
*
הכנות לקראת החג
א .נערכים לקראת ארבע סעודות 2 :בכל יום ,יש להכין לפחות  8לחם משנה .בפרט
לנוהגים לקיים כל סעודה "על שני לחם יבצעו תמימים" (הגר"א) .נהגו באירופה וצפון
אפריקה להכין חלות עגולות לר"ה :א  .עיגול מרמז אין סוף אריכות ימים ושנים
ושתימשך מלכותו .ב .רמז בחלה העגולה ל"ויתנו לך כתר מלוכה".
ב .יש לכוון את כל המכשירי ם החשמליים למצב סטטי למשך יומיים ,יש לפתוח שקיות
חלב ,אריזות ,קופסאות שימורים ,להפריד מעדנים" ,שלוקים" ולהכין פקעל'ך לקטנים
קשורים בגומייה ולא בסגר מתפתל (קושר – מתיר) עדיף לציידם לקראת התקיעות
בחטיפים שאינם מרעישים כגון במבה ,מרשמלו וכדומה כדי לאפשר לציבור לשמוע
תקיעות כדין ,המעוניינים לקפל מפיות נייר בצורות מיוחדות עליהם להכינם לשני הימים
מלפני החג .שביום טוב יש בזה משום בנין (שו"ת שבט הלוי ה ,ל"ו).
ג  .נוהגים להסתפר ,לקצוץ ציפורניים ולהתרחץ לקראת החג – להראות שאנו בטוחים
בחסדו ,שייצא לצדק דיננו (א"ר ומט"א תקפא עפ"י הטור) ונהגו הגברים לטבול במקווה
בהגיעה שעה שלפני חצות היום  -לקדושת היום (רמ"א תרכה מט"א ,נ"ג ובמשנ"ב
תקפ"א ,כ"ו ונוהג כצאן יוסף עמ' רס"ד)
הערה :מנהג לפרוע חובות הנדרים והנדבות ומה שחייבים לצדקות בערב ראש השנה –
מנהג וורמיזא עמ' קנ"ד .ומנהג כמה חסידים ואנשי מעשה לקנות סכין חדשה לקראת
ר"ה (ולחדד הסכינים שבבית) כסגולה לפרנסה טובה לכל השנה – מנהגי מהרי"ו ,תקכ"ז
וספר סגולת ישראל.
*

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד פו
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בגד הראוי ליום הדין
"אין ללבוש בראש השנה בגדי רקמה ומשי כבשאר יום טוב כדי שיהא מורא הדין עליו,
אלא יש ללבוש בגדים לבנים ונאים" (כיום נהגו יותר ללבוש בגדי לבן ביום הכיפורים)
עכ"פ יש ללבוש בגדים פחות חשובים (משנ"ב וכף החיים תרפא) מפני שחיצוניות
מעוררת הפנימיות והבגד משפיע על לובשו ועל הסביבה ,ויוצר את האווירה הנדרשת
ליום הדין ,ומותר ללבוש בגד חדש בר"ה ,ואדרבה ,יש ובלילה השני לובשים בגד חדש
לברכת שהחיינו בהדלקת הנר או בקידוש .וכן ה"תוקע" ,ביום השני לתקיעות ,וכן
הכריעו פוסקים רבים .אמנם ,יש לציין ,שבלקט יושר או"ח עמ' ל שיש נהגו שלא ללבוש
מלבוש חדש בר"ה שזו שמחה יתירה ביום הדין ,וכן מנהג בעלזא.
*
מחזור התפילות סידור ותהילים
הקונים מחזור או ספר תהילים חדש ראוי שעברו עליהם לפני כניסת החג כדי להפריד
את הדפים שעדיין מחוברים ,משום שהפרדתם בשבת או ביום טוב ,נחשבת כ"מכה
בפטיש" (שו"ע סי' ש"מ) כמו כן ראוי לכל אדם לסדר לעצמו התפילות והפיוטים וגם
יילמד בניו ובני ביתו הקטנים שיידעו ולא יצטרכו להפסיקו בר"ה ויוה"כ להראותם הסדר
(באה"ט תקפב,ג ומטה אפרים שם ,נח)
אם להניח בין דפי המחזור ממחטות חד-פעמיות ("טישואים") לעת הצורך ,ספק אם
ספר תפילה מתאים לאחסון זה ,ויש להשתדל למצוא מקום אחר למטפחות הנייר ,אלא
אם כן משמשות כסימניה.
אכן ,לעניין עצם ה בכי בימי ראש השנה :לדעת האריז"ל ,מי שאינו בוכה בימים אלו
נפשו אינה מתוקנת כראוי (באה"ט תקפ"ד ,ג) ,ובמגן האלף ש"זה מראה על קושי הלב
ורוע תכונות הנפש ...ולדעת החיד"א ושד"ח יעשה לפחות קול של בכי ...מכל מקום,
יהיה הבכי ,בכי של רוממות וכיסופין ,אבל לא בכי של חרטה צער ועצב (מטה אפרים
תקפ"ד ,כ"ח) .והובא בשם האריז"ל שהמרגיש לפתע ,במהלך ימי ר"ה ,התרגשות גואה
וגוברת ,עד שעיניו מוצפות בדמעות ,בידוע שבאותה שעה הוא נידון....
מ אידך ,לדעת הגר"א ב"מעשה רב" אין לבכות בר"ה ,כדברי הנביאים בנחמיה ח ,ט-י:
"היום קדוש הוא ,אל תתאבלו ואל תבכו ,לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ,ואל תעצבו,
כי חדוות ד' היא מעוזכם" ....יש מבארים (ביניהם הגר"מ שטרנבוך שליט"א ,נין ונכד
להגר"א) ,שאין סתירה בין דברי האריז"ל לבין דברי הגר"א ,בשעת התפילות והתקיעות -
לכל הדעות מותר לבכות בראש השנה כנאמר "ודמעתה על לחייה" "והיא בוכה"(...,חנה)
אבל מחוץ לשעת התפילה והתקיעות  -יש להשתדל מאד להיות בשמחה ,כי הוא יום
המלכת המלך ,והוא לסימן טוב לכל השנה ,להיות בביטחון ,בשמחה ובטוב לבב.
*

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד פז
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הכנת הנרות
לפנינו שתי הדלקות הנר  .יש הנוהגות ביו"ט להסתפק בשני נרות ,ויש המשנות בסדר
הברכה ורבים הפוסקים שלא לשנות .המדליקות בנרות ממש ,תדבקנה הנרות גם ליום
הבא ,שאסור להמיס נר ביו"ט ,ובלילה השני לקראת ההדלקה ,מותר לנקות שאריות
הנרות שנדבקו בפמוטים ,אבל לא בעזרת מים חמים אלא בעזרת כלי שאינו מוקצה.
המדליקות בפתיל צף  ,אף שיש מתירים להשחילו ביו"ט (בנין חד-פעמי ההולך לאיבוד)
לכתחילה עדיף להכינו מראש .המדליקות בנריות המונחות בכוסות זכוכית ,יש לטפטף
מעט שמן או מים לפני הנחת הנרית הראשונה כדי שלא יידבק עיגול המתכת לתחתית
הכוסית (מכל מקום אפשרי להוציאו בכלי כנ"ל) המדליקות בפתילות – מותר להחליף
הפתילה בלילה השני ,אך לא לחתכה ביו"ט .וכהכרעת המשנ"ב ,תק"א אם לא הבהבו
וכיבו את הפתילה לפני החג הראשון אין להדליק בפתילה זו בלילה השני (כיון שהתברר
שיו"ט ראשון הכין לשני) אלא יש להפוך את הפתילה לצידה השני או להחליפה.
יש להכין נר נשמה – כמקור אש (במידה ולא משאירים אש בכיריים) ורצוי של 48
שעות .לא היה אלא של  24שעות ,ספק אם מותר להעביר ממנו בטרם כבה ולהדליק נר
נשמה אחר ,רק בשביל שיהא מקור אש .כיון שהעברת אש הותרה ביו"ט רק לצורך
בישול ,מאור וחימום בלבד.
*
לקראת כניסת החג
"האישה צריכה להיות זריזה ולהחליף הבגדים מבעוד יום ולהכין הנרות ולסדר מקום
הסעודה ולערוך השול חן ולכסותו במפה יפה מבעוד יום ,כדי שיימצא הכול מוכן ומתוקן
בכניסת הלילה והוא לסימן טוב לכל השנה" (כף החיים תקפ"ג ,א)
כניסת החג
הדלקת הנרות בליל ר"ה :בירושלים –  17:52ובאזור המרכז  .18:07 -בצפון 17:59 -
ובדרום 18:12 -
מן הדין אפשרי להעביר אש ולהדליק הנרות כששבים מבית הכנסת ,וכן נוהגים בכל
יו"ט מעדות החסידים ,אמנם לדעת הפמ"ג ר"ס מש"ז ,ג "שם הגדולים" לחיד"א מערכת ו,
ז ושו"ת רב פעלים ח"ד או"ח ,כג וכן דעת הגרי"מ טיקוצינסקי זצ"ל בספר ארץ ישראל וכן
דעת הגר"ע יוסף זצ"ל מנהג זה בא מחו"ל שם תמיד ביו"ט שני אסור להקדים ולהדליק
לפני הלילה (כמו גם אצלנו בליל שני של ר"ה – כדלהלן) ולכן הנהיגו שגם ביום הראשון
מדליקים בלילה ,כדי שלא לטעות בין שני הימים ,אולם ,בארץ ישראל ,יש בכך כדי
להטעות שעדיין אין יו"ט ומחללים היום ,ובפרט הקטנים ,שהרי אימא טרם הדליקה...
וכל אחת תנהג כמנהג עדתה ומשפחתה.
בהדלקת הנר מברכים להדליק "נר של יום טוב" (מנהג שו"ע הרב – "להדליק נר של יום
הזיכרון") בנות אשכנז ובנות ספרד עפ"י הבן איש חי  ,מברכות גם כן שהחיינו על הנר.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד פח
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אמנם לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל לא תברך אישה שהחיינו בהדלקה אלא תצא בקידוש.
אישה המקדשת לעצמה ,לא תחזור על שהחיינו בקידוש אם ברכה בנרות.
*
תפילת ערבית
יש נוהגים :להתפלל תפילות עמידה בראש השנה ויום הכפורים בכריעה ובכפיפה כמו
במודים (שו"ע תקפב,ד) ,והנוהגים כן צריכים להזדקף באמירת השם ,ובהגיעם למלך עוזר
וכו' כדי לכרוע בחתימת מגן אברהם וכו' (מטה אפרים שם ,יא) .וטוב יותר להתפלל בגוף
זקוף ובלב כפוף ובדמעות (קיצור שו"ע קכט ,ב וחיי אדם קלט ,א)
יש נוהגים :להגביה הקול מעט בתפילות עמידה בר"ה ויוה"כ לעורר הכוונה ומפני שיש
בידי כולם מחזורים ולא יתבלבלו (שו"ע שם ,ט וק"א ,ג) ומכל מקום ,אין להגביה הקול
מדי ,וטוב י ותר להתפלל בלחש כמו כל השנה ,שעפ"י הקבלה אין להגביה הקול כלל
(מג"א קא,ב שע"ת תקפב ,ו בשם הזוה"ק והאריז"ל).
*
 .1טעה ולא אמר זכרנו וכו' ומי כמוך וכו' ,כל שלא אמר ד' שבחתימה – חוזר .אמר ד' –
שוב אינו חוזר (משנ"ב תקפב,טז) ובשו"ע הרב שבתוך הברכה יאמרם במקום שנזכר.
 .2הטועה ולא חתם "המלך הקדוש" ,יש שחידש שבליל ר"ה אינו צריך לחזור ,כדין
השוכח יעלה ויבא בליל ראש חודש ,כי אין מקדשים החודש בלילה (הגאון רבי אבלי
פאסוועלער ,הובא בשעה"צ תקפ"ב,ד והצדיקו דבריו הגר"ש הכהן מו"ץ וילנה בשו"ת
בנין שלמה ,כדבריו" :ודברי הגאון מ והר"א שרירין וקיימין ומאירים כשמש בצהרים" וכן
בשו"ת אגרות משה או"ח א ,ק"ע .אבל הכרעת המשנ"ב שם ,קיצור שו"ע בפאת השולחן
קכ"ט ,ליקוטי חבר בן חיים לתלמיד החת"ס ושו"ת בית הלוי א ,מ"ב שדי חמד ועוד –
שיש לחזור ולהתפלל.
הערה :יש לומר המלך הקדוש ,אמר מלך קדוש – בדיעבד אינו חוזר (משנ"ב שם).
 .3אמר בטעות הא-ל הקדוש ונזכר תוך כדי דיבור – מתקן .אמר בטעות הא-ל ולא סיים
הקדוש ,אפילו שהה הרבה ,מסיים המלך הקדוש ואינו חוזר לראש (דעת תורה וכף
החיים שם ,ט) .מסופק אם תיקן תוך כדי דיבור – אינו חוזר.
*
בקשת צרכים פרטיים
מותר לבק ש בתפילות הימים הנוראים כל בקשה פרטית וכללית ,ומותר וראוי להתפלל
על חולים ר"ל ואין צורך להוסיף יו"ט הוא או שבת היא מלזעוק"  -מטה אפרים תקפד,
כה אורחות רבנו ח"ב עמ' קפ"א בשם מרן החזון איש זצ"ל וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל
ב"מוריה" אלול תשע"ד .ובעמידה יש להוסי ף הבקשות לפני יהיו לרצון וגו' השני  -מ"ב
סוס"י קכ"ב).
*
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד פט
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לשנה טובה תכתבו
לאחר ערבית מברכים זה את זה בברכת "לשנה טובה תכתב(י) ותחתם(י) לאלתר לחיים
טובים ולשלום" ולרבים אומרים" :תכתבו ותחתמו" ולנשים "תכתבנה ותחתמנה" .ומרן
הסטייפלר זצ"ל ברך לכל מי שפגש בדרכו כולל קטנים וקטנות .ברכה זו מברכים לכל
היותר ,עד חצות היום הראשון של ר"ה ( – )12:29מג"א .ולדעת הלבוש ברכה זו יש לברך
עד סוף שעה שלישית ( )9:31בלבד .שהצדיקים והצדיקות נכתבים ונחתמים לאלתר
לחיים טובים והמתברך לאחר מכן בנוסח "תיכתב" עלול להיפגע ,כביכול חושבים אותו
לבינוני ,או ח"ו גרוע מזה .לאחר מכן אפשר לברך בכל ברכה מבלי להזכיר כתיבה.
*
סעודת ליל החג
א .לפני הקידוש ,היה נוהג מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל להזהיר לנשים שברכו "שהחיינו"
בהדלקת הנרות ,שלא תענינה "אמן" על "שהחיינו" שבקידוש ,ובדיעבד ,אם ענו  -אינו
הפסק (מנחת שלמה תניינא ,ס) ,ויש שפסקו ,שאף לכתחילה ,יכולות לענות (שו"ת אגרות
משה או"ח ד ,ק"א) .מכל מקום ,מי שענתה אמן נכון שלא תשתה מכוס הקידוש ,מפני
שהפסיקה באמן בין הגפן לשתייה (שו"ת הר צבי או"ח נד שו"ת שבט הלוי ח"ג או"ח סט
וחזון עובדיה עמ' קל"ג) ויש שכתבו ,שתעשה איזה הפסק ותברך הגפן לפני שתייתה (לוח
דבר יום ביומו) .ואשה המברכת בכל קידוש הגפן לעצמה לפני שתייתה ,לכל הדעות
עונה אמן שוב על ה"שהחיינו" שבקידוש.
ב" .אוכלים ושותים ושמחים ,שאף שהוא יום הדין מכל מקום יש אומרים שיש בו גם
מצות "ושמחת בחגיך" (וכן מדייק הגר"א נבנצל שליט"א מלשון הרמב"ם) אמנם ,לא
יאכלו כל שבעם למען לא יקלו ראש ותהי יראת ד' על פניהם" (שו"ע תקפג ומשנ"ב).
הכרעת הפוסקים ,שאין להתענות בר"ה ,ולכל הדעות אסור להתענות בליל ר"ה (שו"ע
תקצז,א לבוש וב"ח שו"ע הרב,א באור הגר"א ,חיי אדם ושע"ת).
כידוע ,לקיום מצות שמחת יום טוב ,חובה על גברים לאכול בשר לפחות באחת משתי
הסעודות בכל יום ,ולדעת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל ויבדל"ח הגר"מ שטרנבוך שליט"א
אין די לזה בבשר עוף ,אלא בשר בקר דומיא דשלמי חגיגה ,נשים אינן חייבות דווקא
בבשר ,ששמחת יום טוב שלהן בבגדים ותכשיטים כפי ממונו של הבעל (רמב"ם יו"ט פרק
ו')  .ואכן ,לקראת יום חגנו ,יש לקנות לאישה בגד או תכשיט ,ולקטנים ממתקים.
ג .מטבילים המוציא בדבש – לצאת מספק דין "עיקר וטפל" בהטבלת תפוח בדבש( .יתכן
שהדבש העיקר לברכה) ועפ"י לקט יושר הדבש נלקט ע"י הדבורה העוקצת – מעז יוצא
מתוק ,ומקוים שהקב"ה יהפוך לנו הדין לרחמים .ובני ספרד מטבילים בסוכר ,ויש
המטבילים גם במלח (הגרי"ח זוננפלד זצ"ל בשלמת חיים או"ח שכ"ו) .ובכל אופן ,שיהיה
מלח מונח על השולחן ,מפני שמגן מפני הפורענות .ויש שעפ"י הקבלה אינם מניחים כלל
דבש על השולחן הדומה למזבח.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד צ
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הערה :במשפחתנו ,יוצאי פרסבורג וסערדאהלי ,בכל ליל שבת ויום טוב אין מטבילים
במלח ,מפני שאין הקטר חלבים ואמורים בליל ש"ק ,ולא שייך "על כל קרבנך תקריב
מלח" בלילה (מנהגי חתם סופר ח ,י"ב).
*
"סימנא טבא"
בלילה הראשון אוכלים את "הסימנים" לאחר המוציא .אומרים את ה"יהי רצון" ,בפרי
הראשון שעליו מברכים ,לאחר טעימה קצת ,בהרהור תשובה (למנהג אדמוה"ז – לפני
הטעימה) ולדעת המשנ"ב – בשם ומלכות .מנהג ירושלים לומר" :יה"ר מלפני אבינו
שבשמיים וכו' " באכילת ראש כבש או דג ,כשאומרים יה"ר שנהיה לראש וכו' מכוונים
לרא"ש – לעשות רצון אבינו ש בשמים .בן אצל אביו ותלמיד אצל רבו ,אומרים גם כן
"שנהיה לראש" ואין בזה זלזול באב או ברב (מועד לכל חי יב ,יט).
סדר אכילת הסימנים :תמר (מכוונים לפטור כל פרי העץ) ,רימון ,אם הוא עתיד לשמש
כ"שהחיינו" בליל ב' ,מביאים אותו לשולחן ,רק לומר עליו את ה"יהי רצון" ,ומוציאים
אותו מהחדר .תפוח (אדום ומתוק  -מחזור ויטרי) בדבש ,קרא (דלעת או דלורית) .לאחר
מכן ,רוביא (לוביא או חילבה) כרתי כרישה סילקא (תרד או סלק) ,דגים (שנרבה ונפרה
כמותם  -משנ"ב שם ,ד) ,וראש כבש או דג.
על פרי האדמה  :לדעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל מברכים "בורא פרי האדמה ,שאין מינים
אלו מחמת הסעודה ולגר"ע יוסף זצ"ל ,עדיף לאוכלם עם מעט פת בלא ברכה
הערה :אפשר לומר היה"ר על הסימנים גם בלי לאכול מהם כגון :כשחוששים לתולעים.
(הגר"מ שטרנבוך שליט"א כמנהג הגאונים) .ולדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,אזי אומרים
את ה"יהי רצון" בלא שם ומלכות .פירוט בדיקת ה"סימנים" לראש השנה ,בספרנו
"הכשרות" פרק י"ג.
*
מאכלים שאין אוכלים בראש השנה
מאכלים חמוצים ומרים (משנ "ב תקפג ,ה מט"א וכה"ח שם) בכלל זה פירות בוסר ואולי
אף לא חסה מרור אם אינה מטובלת במתיקות .ובכלל חמוץ :חמוצים ,וסלטים
המטובלים בהרבה חומץ ,אבל מותר טיבול מעט בחומץ ,לנתינת טעם (כף החיים,
שם).וכתב החיד"א (במורה לאצבע) "בבתינו לא יעלה הלימון על השולחן בר"ה"
ומסתבר שרק לטיבול מעט ,מותר .אין אוכלים אגוז (מכל הסוגים ,כולל 'פיסטוק' ובטנים
אגוז אדמה (רמ"א ושו"ע הרב)  -שאגוז בגימטריא חטא ומרבה ליחה והשתעלויות
המפריעים בתפילה,
הסיבה ,לאי אכילת אגוז ,למרן החת"ס כיון שעל הפסוק בשיר השירים" :אל גינת אגוז
ירדתי" דו רשים חז"ל" :מה האגוז הזה אעפ"י שהוא מתגלגל במקום הלכלוך והרפש,
קליפתו העבה משמרתו ,כך ישראל אעפ"י שהם מתגלגלין בגלויות הם שומרים עצמם
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד צא

הלכות החג  /הרב יצחק יעקב פוקס ,מח"ס 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת ישראל'
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וכו'" – ואין ראוי להזכיר הגלויות בר"ה) .אבל אגוזים טחונים בעוגה או תבשיל ,שאינם
נראים ורק טעמם מורגש – מותר לאכול (שו"ת בא ר משה ג ,צ"ז ועוד) .ויש שאינם
אוכלים שעועית ושום ,שאלו מרבים ליחות.
מאכלים חריפים :אף שמובא בתשובות הגאונים שיש שלא אכלו ,הכרעת ערוה"ש שם,
ג שאין להימנע מאכילתם .יש שאסרו אכילת ענבים בר"ה (מנהג הגר"א במעשה רב,
משנ"ב תר ,ד וכה"ח תקפ"ג ,כ"א ולדעת הגר"ע יוסף זצ"ל אין לאכול ענבים שחורים
דווקא .ויש שכן נהגו לאכול ענבים (מט"א תר,ו לקט יושר עמ' קכ"ט ובארחות רבנו ח"ב
עמ' קע"ה

שכן נהג מרן הסטייפלער זצ"ל.

*
"יעלה ויבוא" בברכת המזון
בכל סעודות החג אומרים בברכת המזון "יעלה ויבוא .....ביום הזיכרון הזה וכו'" :שכחו
לאומרו :בלילה  -אם התחילו הברכה הרביעית ,וכבר אמרו ה"א-ל" (משנ"ב קפ"ח ,כ"ג) –
חוזרים (תהילה לדוד ,ישוע"י ובקצוה"ש בשם פסקי הסידור ובמנחת שלמה ב ,נ"ח מפני
שבליל ראש השנה ,לכל הדעות אסור להתענות) .ביום – אם התחיל ברכת הטוב והמטיב
– אינו חוזר .ובני ספרד – אינם חוז רים על שכחת יעלה ויבא בברכת המזון בראש השנה.
בנות ונשים אינן חוזרות על שכחת יעלה ויבא ,בכל יום טוב (פרט לליל הסדר) מפני
ששמחת יו"ט שלהן לאו דווקא באכילה (הגרע"א פסקים ,א).
*
הנהגות בימי ראש השנה
א .יש להיזהר יותר מכל השנה ,מלכעוס בימים אלו ,מלבד גודל האיסור תמיד ,יש
בשמירה על הרוגע והשמחה ,לסימן טוב לכל השנה כולה .ואף אם ישב אדם בטעות על
מקומנו הקנוי לתפילה ,אם לא נרמז ,יש לשבת בתוך ד' אמות (לגר"ח נאה  1.92 -מטר)
למקומו ,וזה כאילו ישבנו במקומנו( .משנ"ב תקפ"ג ,ד חיי אדם קל"ט ,ו ובן איש חי,
נצבים).
ב .אף המקל ים לעשן בשאר יו"ט" ,יש לבעל נפש לפרוש בראש השנה מעישון סיגריות,
אם לא שיש לו צורך גדול לרפואה (מטה אפרים ,תקצ"ט וכן כתבו שע"ת תקי"א ומחזיק
ברכה תקי"ז ,א) ובשו"ת התעוררות תשובה או"ח ,רכ"ה שאביו הכת"ס זצ"ל ,הגם שבכל
יו"ט לא נמנע מלעשן (ראה שו"ת כת"ס ס"ו) אבל בר"ה נמנע מחמת אימת הדין ,וכן
הזהיר האדמו"ר מהריי"ץ מלובביץ זצ"ל .והלוואי ויתקיים ביום ר"ה "וכל הרשעה כולה
כעשן תכלה".
ג  .נכון לכל אחד לקבל על עצמו בימים הנוראים איזו הנהגה טובה או הידור במצווה
מכאן ולהבא ,איש לפי מעלתו (הגה"ק בעל ערוגת הבושם זצ"ל הגה"ק בעל אריה דבי
עילאי זצ"ל ובמנהגי מהרש"ב מלובביץ זצ"ל).
*
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד צב
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שחרית
נוהגים להשכים לבית הכנסת בראש השנה ,שעיקר הדין בשלש שעות ראשונות של
היום (מטה משה תתקנ"ח ומטה אפרים תקפ"ד) ולעניין שינה משעלה השחר  -להלן.
עמידה בעת פתיחת ארון הקודש
מנהג העולם לעמוד ,כשפותחים את ארון הקודש במהלך התפילות ,אולם אין זה חיוב
מן הדין ,שהרי ספרי התורה במקומם ,שמקום שהוא למעלה מ  10טפחים ,כרשות אחרת,
ועושים כן דרך כבוד ,שחובת עמידה ,דווקא כשמוליכים את הספר (ט"ז יו"ד רמ"ד ,י"ג).
*
תקיעת שופר
ילדים קטנים שטרם הגיעו לחינוך ,מוטב שיעמדו ליד אימותיהן בעזרת הנשים בשעת
התקיעות ולא יפריעו לאבותיהם ואחיהם לשמוע את התקיעות כדין .כיוון שהנשים אינן
חייבות במצווה מעיקר הדין (משנ"ב תקפז,ב) עם זאת ,גם הנשים אסורות להפסיק
בדיבור באמצע שמיעת התקיעות ,לפחות במשך תקיעות "דמיושב" .ויש סוברים שקיבלו
על עצמן מצוה זו כנדר ,בשו"ת רע"א בהשמטות א כתב" :רוב נשים דידן מחמירות
לעצמן וזהירות לקיים שופר והווה כקיבלו עליהן" ובבן איש חי ניצבים י"ז" :אך רוב
הנשים קבעו מצוה זו עליהן בתורת חיוב ובאות לביהכנ"ס לשמוע קול שופר" .ומכל
מקום ,איש שאינו שומע כדין – ביטל מצות היום.
נשים העומדות בסמוך לבית הכנסת או אפילו בביתן ,ושומעות התקיעות ומכוונות
לצאת – יוצאות ידי חובה ,שהתוקע בבית הכנסת מכוון להוציא כל השומע תקיעותיו
(שו"ע תקפט ,ט ומ"ב ט"ז)
השומעת תקיעות ,מבית הכנסת הנמצא בתוך מרתף והחלונות בסמוך לקרקע – ספק
אם יוצאת ,ועדיף שת כנס לבית הכנסת ,כי בחוץ שומעים קול "הברה" כהד ,ולא קול
תקיעה (באור הלכה תקפ"ז).
המתפללים בביתם ביחידות  :ובאים לתקוע להם ,לכתחילה ,לא יתקעו להם עד שיעברו
ג' שעות מעלות השחר  -משום שבשעות אלו מידת הדין גוברת .ואין נכון לתקוע אז
(משנ"ב תקפ"ט ,י"א ותקצ"א ,ט"ו)  .וכן לא יעמדו לתפילת מוסף ,בטרם חלפו שלש שעות
זמניות של היום ( 9:30 -שו"ע תקצ"א ,ח ומשנ"ב).
כשתוקעים ,ליחיד בבית  ,אין תוקעים על סדר הברכות שבתפילת מוסף אלא רק תקיעות
"דמיושב" הראשונות (שו"ע תקצ"ב ,ב ומשנ"ב).
המאחרים לביהכ"נ לשמיעת התקיעות ,וכבר נאמרו ברכות התקיעה ,בני ובנות אשכנז
רשאים לברך בזריזות לעצמם ,לא יספיקו לברך ,יקשיבו לתקיעות ,ויברכו הברכות,
בזריזות ,בין סדר לסדר .ואישה בת ספרד  -אסורה לברך לעצמה ,ברכות התקיעה.
*
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אכילה ושתייה לפני התקיעות
אסור לאכול ולשתות לפני תקיעת שופר ,כמו לפני כל מצווה שזמנה ביום ,ומי שאין
דעתו מיושבת עליו לשמוע התקיעות ולהתפלל עד שיטעם ,יעשה קידוש ויאכל כזית
מזונות וישתה מעט קפה או תה ,בצנעה (מטה אפרים) .אישה חלשה ,יכולה לאכול לפני
שמיעת התקיעות לכתחילה (קיצור שולחן ערוך ,קכ"ט) והיינו אפילו בחלישות כל שהיא
(קצור הלכות המועד ים עמ' מ"ו) ופשוט שלאחר תפילת שחרית – אסור לאכול לפני
קידוש.
הלל :אין אומרים הלל בראש השנה ויום כפורים (שו"ע תקפ"ד ,א) "לפי שספרי חיים
ומתים פתוחים ואיך נאמר שירה ,אף שאנו בטוחים שנצא זכאים ,מכל מקום צריך להיות
ירא וחרד מאימת הדין" (משנ"ב שם)
תפילת מוסף :אף שנחלקו הפוסקים אם חייבות הנשים בתפילת מוסף של שבת ויום
טוב .מכל מקום ,בתפילות מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים ודאי חייבות (שו"ת
התעוררות תשובה ג ,ס"ו ושו"ת יביע אומר ב ,ו) שאינן אלא בקשות רחמים .הערה :כנ"ל,
אין להתפלל מוסף ביחידות ,בר"ה לפני תום  3שעות של היום (.)9:30
*
סעודת היום
יש להשתדל לסיים את סעודת היום הראשון או עכ"פ להתחיל באכילתה לפני תחילת
שעה עשירית של היום ( ,)15:24כדי לאכול סעודת ליל שני של ראש השנה לתיאבון.
שינה
נהגו שלא לישון במשך היום ,ביום הראשון של ר"ה עפ"י דברי הירושלמי "מאן דדמיך
בריש שתא – דמיך מזליה" הישן בראש השנה ,ישן מזלו והעייף מן התפילות ואינו
מסוגל לומר תהילים (נוהגים לסיימם פעמיים בר"ה – "כפר" בגימטריא  300פרקים)
"לעמך ישראל" .ואינו מסוגל ללמוד ,מותר לישון אחרי חצות היום ( )12:29שכך נהג
האר"י ז"ל .ואף שבמטה אפרים כתב" :הלוואי ונתקן בהקיץ מה שתיקן האריז"ל
בשינה" "...מכל מקום הולך בטל  -כישן.
*
תשליך
נהגו לאומרו ליד ים ,נחל או מעין אפילו יבשו מימיו  -כף החיים או ליד אוצר של
מקווה טהרה .ואמירתו ליד "אקווריום" שאינו קבוע בקיר או בקרקע  -לדעת הגרי"ש
אלישיב זצ"ל "דברים בטלים" .ראוי בכל קהילה ,שהנשים תלכנה לומר תפילת
ה"תשליך" בנפרד מן האנשים .וכתבו הפוסקים ,שבמקום שהולכים יחד או אומרים
בתערובת עדיף שלא יאמרו תשליך כלל (ערוה"ש תקפ"ג ,ד)ובמטה אפרים תקצ"ח באלף
המגן" :ויש לבטל המנהג שהנשים הולכות ל"תשליך" כי באים על ידי זה לערבוביה ,ואוי
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לעיניים שכך רואים ביום הקדוש הזה ,ודבר זה תלוי על פרנסי העיר להשגיח על זה" .ויש
לשבח מקומות בהם קבעו זמן מיוחד לגברים וזמן לנשים.
*
ניקוי הבית
אסור להדיח ריצפת חדר שלם בשבת ויו"ט אף לא בשפיכת מים וחומר נוזלי (בלא
סמרטוט) וגריפתם במגב .אכן ,אם ישנו כתם מקומי – מותר לנקות באותו מקום בלבד
כנ"ל .ובור ניקוז שברצפה שיש לו מכסה אין לפתחו אלא כשיש לו בית אחיזה( .שו"ע
ש"ח ,י) .וכשיש בראש הפתח רשת  -גורפים כרגיל.
*
רחיצה ביום טוב
אף שביום טוב ,ניתן להשתמש במכשירים לחימום מים הפועלים מעצמם (בוילר
חשמלי מופעל בשעון שבת ,דוד שמש) פרט למכשיר "יונקרס" מחמם-מהיר ע"י להבת גז,
המופעל עם פתיחת ברז המים החמים ,שלפני כל שבת ויו"ט חובה לנתקו .מכל מקום ,גם
ביום טוב אין לרחוץ את רוב הגוף בבת אחת (ובשימוש בידית ה"טוש" במקלחת ,נחשב
תמיד כמיעוט הגוף – דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל)
אין להשתמש אלא בסבון נוזלי ולהיזהר מסחיטת שיער .היינו ,שמותר רק ל"טפח",
דהיינו ,להצמיד את המגבת לשיער ,והמים היוצאים ,נספגים מיד במגבת ,ולדברי "בן
איש חי" ,יש לכרוך את המגבת סביב השער כטורבן .ובכל אופן ,אין למשוך את המים מן
השער כלפי חוץ יש לגברים להיזהר בכך גם כן ,בשיער הזקן והפאות ,בכל שבת ויו"ט.
ויש להיזהר שלא לידי סחיטת המגבת ,או תלייתה לייבוש במקום ובדרך שתולים ביום
חול.
*
לקראת ליל שני של ר"ה
יש להמתין בסבלנות עד לצאת הכוכבים –  19:02ולא להכין דבר מהיום הראשון ליום
השני ,לא לקצוץ ולהכין סלטים ,לא להדיח כלים ולערוך את השולחן ואף לא להחליף
בגדים לצורך הלילה אם כבר סמוך ללילה .יש אומרים שאף אין להוציא חלות או
מאכלים מהקפאה בטרם צאת הכוכבים .ועל כן המעוניינים יכולים להוציאם לקראת
סעודת היום שאין ניכר שמכינים ליום הבא ,וממילא יישארו לערב.
*
סעודת ליל שני של ר"ה
כשעומדים להתחיל בסעודת החג ,מדליקים את הנרות בהעברת אש בסמוך לקידוש,
ולפני ההדלקה ,המברכות שהחיינו בנר ,נהגו להניח על השולחן פרי חדש ,או בגד חדש
אם יש ,ומכוונים גם עליהם ,בשעת אמירת ה"שהחיינו" בהדלקה ובקידוש.
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האפשרויות לפרי חדש בעונה זו :תמרים  -טריים ,הנמכרים באשכולות ,בצבע צהוב
(אפשרי להקפיאם ,ונעשים ממש ממתק) .רימון  -במידה וטרם אכלו ממנו בעונה זו ,ורק
הניחוהו על השולחן בלילה הראשון ,לצורך אמירת ה"יהי רצון" ומיד הוציאוהו ,ולא
עמד שם כשברכו "שהחיינו" .מנדרינות  -כשהן כבר בשלות ואינן חמצמצות .חבוש -
מבושל .אין פרי או בגד חדש ,מכל מקום ,אומרים שהחיינו בנרות ובקידוש .ויש לדעת,
שכשיש פרי חדש יש לכוון ב"שהחיינו" ,בעיקר על קדושת היום השני (ש"שתי קדושות
הן") ולא רק על הפרי ,כיוונו מחוסר יד יעה ,רק על הפרי ,בדיעבד ,יצאו ידי חובה (מנחת
שלמה א ,כ).
מיד לאחר הקידוש לפני נטילת ידיים ,טועמים מן הפרי החדש ,בברכת הפרי ,כדי
להסמיך את אכילתו לברכת ה"שהחיינו" – מחצית השקל ומטה אפרים ת"ר ,ו .ואם
אוכלים ממנו "כזית" ,מתחייבים ב"ברכה אחרונה" והנכון ,שבשעה שמברכים "העץ" על
הפרי ,יכוונו להוציא בברכה גם פירות או ליפתן שיאכלו בסוף הסעודה לקינוח ,ואז
אפילו אכלו מהפרי יותר מ"כזית"  -אינם מתחייבים בברכה אחרונה (ספר שש"כ מ"ז,
הערה רכ"ב עפ"י משנ"ב קע"ו ,ב וארחות רבנו שכן נהג הגריי"ק זצ"ל.
הערה :אין להפסיק בדברים שאי נם מעניין אכילת הפרי ,בין הקידוש לבין אכילת הפרי,
ובכלל זה  ,הנשים שברכו "שהחיינו" בהדלקת הנר ,וכיוונו גם על הפרי החדש .ואכן,
מורנו הגרש"ז אויערבך זצ"ל ,הכריז בביתו בליל שני של ר"ה ,לפני הדלקת הנר ,שכל
המסובים יימנעו מלדבר בדברים אחרים ,עד לאחר טעימת הפרי.
יש שאוכלים ה"סימנים" גם בלילה השני (שע"ת תקפ"ג בשם א"ר ,וראה מועדים וזמנים
א ,עמ' ק"ו ,ובן איש חי נהג לאכול ה"סימנים" כשהיו לו – גם בסעודות היום ,וכן הוא
במט"א תקצ"ז ,ה .וכן נהג הגרי"ש אלישיב זצ"ל לאוכלם בשני הלילות ובשני הימים,
שביום עיקר הדין ,וצריך לסימנא טבא".
*
קיצור הלכות יום טוב
א .צורך אוכל נפש
התירו לעשות מלאכות לצורך האכילה ביום טוב עצמו לא ליום טוב השני בחו"ל ,או
בראש השנה ליום השני ,ורק מיו"ט לשבת התירו ע"י עירובי תבשילין ,כנפסק בשו"ע
תק"ו עפ"י הירושלמי ,היינו המלאכות שמלישה ואילך כגון :הכנת טחינה ,אינסטנט
פודינג ,דייסות ,ג'לי ,קצפת ריץ' וכדומה ,אבל אסרו מלאכות שנעשות לימים רבים ,כגון:
קצירה ,קטיפת פירות ,תלישת ירקות מהקרקע ,סחיטה ,ניפוי קמח ,והתירו טחינה ובורר
בתנאים מסוימים כדלהלן.
קילוף וחיתוך התירו לקלוף ירקות ופירות אפילו במקלף ידני,מותר לקצוץ ירק דק דק,
אבל אסור לעשות צורות מיוחדות בירק או בפרי ,אפילו ביו"ט גמבה בצורת שופר,
לוחות הברית – בשבועות צפרדע – בפסח .כמו כן גם ביום טוב כשרוצים למלוח יותר
משתי חתיכות ירק ,יש להקדים ולשפוך שמן לימון או חומץ שזו פעולה שלימים רבים –
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כבישה והחמצת ירקות .ובכלל זה ,העירני מו"ר הגרש"ז אויערבך זצ"ל שאסור לפזר
סוכר על כל פרי ,שרגילים לעבדו ולשווקו כקונפיטורה או בשימורים כגון ,על תותי -
שדה (בדוקים !) .אבל מותר פיזור סוכר על חצי אשכולית (זהו רק פרי אחד).
טחינה כל שאפשר לטחון מערב יו"ט והדבר לא יתקלקל או יפוג טעמו ,יש להקדים את
טחינתו לערב יו"ט כגון גזר חי כרוב וכדומה ,אבל כל שייפוג טעמו אם ייטחן לפני החג
כגון בצל ,שום ,בננות ,תפוחי עץ ,חזרת וכדומה ,מותר לטחון ביום טוב אף בעזרת כלי
המיוחד לכך קוצץ ידני ,מגררת ("פומפיה") כותש שום או מועך פיר"ה.
כמו כן ,אף בדברים שיכלו להכין מעיו"ט ושכחו או לא הספיקו וצריך להם ,מותר
לטוחנם בשינוי ,על גבי מפה ולא לתוך קערה ,או להחזיק המגררת בשיפוע שלא כשימוש
הרגיל .דברים שאינם גידולי קרקע ביצים ,טונה ודגים ,עוף או בשר וכדומה ,מותר
לטחנם ביום טוב בכל כלי לכתחילה ,במעט שינוי מכרגיל.
ברירה ביום טוב כשיש קצת פסולת בין האוכל (כמה קליפות יחידות של ביצים או
אגוזים בין הביצים או האגוזים) – מותר להוציא הפסולת ,כל שהדבר ימהר יותר את
האכילה .על כן מוציאים קצת עצמות מדגים או עוף ,אבל גם ביו"ט "עוף הפורח שטבע
בכוס" ,צריך להוציאו עם קצת מהמשקה ,כדרך שמותר בשבת..
בישול מותר לבשל לאפות לצלות ולטגן על אש דלוקה או שהדליקוה ביו"ט על ידי
העברת אש ,מאש שכבר דולקת (מבלי לכבות הגפרור ,ומותר להעביר באיזה צד של
הגפרור שרוצים) .רצוי להרחיק לפני יו"ט מן השטח את ה"מצת החשמלי" .ותמיד כדאי
להעביר אש להדליק שלהבת ,כשהכפתור במצב נמוך !
הערה :בשעת הצורך מותר להעביר אש ,כשאין ברירה ,אפילו מאש שהודלקה חלילה,
באיסור" ,מפני "שעמוד ראשון כבר הלך לו" .האש כאילו ,מתחדשת בכל שנייה ,ואין כאן
הנאה ממעשה יו"ט  -ההדלקה הראשונה.
מותר להגדיל להבה אבל אסור להנמיכה ,אלא אם כן ,כשהלהבה הגבוהה במשך
הבישול ,עלולה לגרום לשריפת האוכל או לחריכתו ,אך לא כאשר רק קצת ייחרך או
יישרף ,או קצת יתאדו המים.
כשיש צורך להנמיך ,ויש אפשרות להעביר אש ללהבה יותר קטנה :לדעת המשנה
ברורה והגרש"ז אויערבך זצ"ל עדיף להדליק את הלהבה הנוספת מלהנמיך את הגבוהה !
מאידך לדעת הגר"מ פיינשטיין (אגר"מ או"ח א,קטו ולדעת הגר"ע יוסף זצ"ל (הובא
בשש"כ יג,י ) מותר להנמיך הגבוהה !
הדלקת להבה ביום טוב בכיריים עם חיישן בטיחות בכיריים של גז ,מחויבים כיום על פי
התקן ,להתקין שסתום בטחון ,שמטרתו לכבות את ברז הגז ,אם משום מה ,הלהבה
כבתה .וזהו מעשהו :כידוע ,המדליק להבת גז ,לוחץ פנימה את הכפתור הקבוע בפאנל
הכיריים ,ומאפשר זרימת גז לראש המבער .זרימת הגז מתאפשרת ע"י פתיחת שסתום
קפיצי בדחיפת האדם ,בציוד החדיש ,מותקן חיישן חום דו-מתכתי ליד הלהבה ,ויש לו
תכונה פיסיקאלית לייצר זרם חשמלי זעיר ,כתוצאה מחימום שתי מתכות השונות זו מזו,
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד צז
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זרם חשמל זעיר זה ,דיו להחזיק את השסתום במצב "פתוח" כנגד הקפיץ השואף לסגרו
בכל עת .אם הלהבה כבתה ,החיישן מתחיל להתקרר ולאחר כ  5שניות (!) החיישן
מפסיק לייצר חשמל ,או אז ,נסגר השסתום בכוח קפיץ רגיל ,בהעדר זרם חשמלי שדיו
להחזיקו פתוח .השאלה המתבקשת :האם ישנה כאן בעיה הלכתית בעצם הבערת
הלהבה ,שכן באותה הפעולה ,האדם מחמם חיישן ,המייצר כוח חשמלי זעיר המחזיק
את השסתום פתוח ? היש כאן ,איסור "בונה"" ,מכה בפטיש" או "מוליד זרם" שדנו בהם
בהפעלת כל מכשיר חשמלי.
לקראת חגי תשרי תשע"א העלה ראש מכון "צומת" הרב ישראל רוזן זצ"ל את השאלה
בפני ארבעה מגדולי הפוסקים :הרה"ג רבי יהושע נויבירט זצ"ל ויבדלח"ט הרה"ג רבי
זלמן נחמיה גולדברג ,הרה"ג רבי אשר וייס והרה"ג רבי אביגדור נבנצל שליט"א וכולם
פסקו להתיר ,מהנימוקים הבאים:
א .המדליק את הלהבה מתכוון להבערה ולבישול .חימום החיישן ויצירת הכוח
החשמלי היא תוצאת לוואי ,היכולה להיחשב לכל היותר "פסיק רישא" (בדרבנן ?)
דניחא ליה .ב .יצירת הכוח החשמלי היא בדרך ה"גרמא" ,מנקודת המבט של פעולת
האדם .כתוצאה מהתחממות שתי המתכות השונות היוצרות את הכוח החשמלי הזעיר,
וגם אם "אשו משום חציו" היינו האש עצמה ,אך התחממות המתכות ויצירת החשמל
הנגרר מכך ,אינם "חציו" אלא "גרמא" .ג .לדעות רבות ,אין איסור "בונה" ו"מכה בפטיש"
במעגל חשמלי אלא "מוליד" בלבד ,ולענין מוליד אין איסור כשנעשה ממילא ,ומותר
לכתחילה ,כעין מה ששנינו (שבת נ"א ע"ב) "אין מרזקין לא את השלג ולא את הברד
בשבת בשביל שיזובו מימיו ,אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש",
שאינו מוליד מים במישרין .ד .חזי לאיצטרופי להיתרא ,שבעיקר ,המדובר בצורך ועונג
יום טוב ,ואוכל נפש ,ובפרט כאמור ,כשאין מנוס על פי החוק והתקן משימוש בהתקן
בטיחותי זה .אף שבנימוק זה בלבד ,אין להתיר "מכה בפטיש" גמור.
כיבוי אסור אפילו בסגירת ברז הגז הראשי שבחצר ! התירו רק גרם כיבוי על ידי הנחת
כלי עם מים (עם קצת קפה ,תה ,סוכר וכדומה) וממתינים עד שיגלוש ,ואז סוגרים את
הכפתור בשינוי ,וצריך לשתות קצת מן המתבשל.
המשתמשים ב"חגז" יחברוהו לכפתור הגז שבכיריים לפני שמדליקים את הלהבה ,כי
כשכבר האש דולקת ,החיבור של ה"חגז" כמוהו כ"גרם כיבוי באש עצמה" שאסור
למשנ"ב ,לכתחילה ,אף לאשכנזים .על כן ,עפ"י הדין שלפנינו ,שאסור גרם כיבוי בנר
עצמו ,על כן אף שביום טוב מותר ללחוץ על לחצנים של "שעון שבת שהאור יידלק
מוקדם יותר ,אך אסור כדי שייכבה מוקדם יותר – "גרם כיבוי בנר " !
שימוש בתנור חשמלי מותר ביום טוב ,רק אם הופעל מלפני יום טוב או על ידי שעון
שבת ,בתנאי שהתנור במצב "שבת" שאין שום השפעה לפתיחת הדלת או סגירתה על
הבערה כיבוי או תאורה בזמן השימוש

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד צח
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הערה :כל המכשירים החשמליים חובה שיהיו ביו"ט במצב סטטי .כל שינוי בפיקוד
חשמלי :הבערה ,כיבוי ,בונה וסותר.
*
ב .הוצאה מרשות לרשות
מותרת בין לצרכי אכילה ,לצורך מצוה או כלים לשימוש בהם היום ,וכן מוציאים קטן
לרשות הרבים כדי לטייל עמו (שמחה להורים ושמחה לילד) וכן מותר בעגלה (אך יש
אומרים שיש לרוקן מהעגלה כל מה שלא צריך ליו"ט).
שולחן ערוך תקי"ח ומשנה ברורה" :אף על פי שהותרה הוצאה לצורך ,מכל מקום לא
יישא אדם משאות גדולים כדרך שבחול ,אלא ישנה ,כגון יין לא בסל או בקופה אלא על
כתפו אחד או שנים שמוכח שהוא לצורך יום טוב .אא"כ לצורך אורחים .וכל האיסור
במקום הילוך רבים ,אבל מזוית לזוית או מבית לבית שבאותה חצר ,אדרבה טוב יותר
מלהרבות בהילוך".
*
ג .מוקצה
חששו חכמים ,כיון שיום טוב נראה בעיני בני אדם קל יותר בהלכותיו מיום השבת,
והחמירו בכמה נושאים בהלכות מוקצה ,יותר מאשר בשבת  :שולחן ערוך סי' תצ"ה
ומשנה ברורה א .כל דבר שאמנם ראוי למאכל בהמה( ,במקום שמצויות בהמות),
שבשבת אינו מוקצה ומותר בטלטול ,ביום טוב אם הקליפות או הגרעינים וכן מאכל
שהתקלקל ביום טוב כל שאינם ראויים למאכל אדם הינם מוקצה ואסורים בטלטול .ב.
התירו טלטול מוקצה לצורך אוכל נפש ,כגון שיירי גחלים או נרות כדי לבשל או להדליק
בהעברת אש ,הסרת אבן שעל גבי חבית לשתות מהחבית ,אבל אסרו לאכול מוקצה או
להשתמש בו ,כגון :ביצה שנולדה ביום טוב ,שארית שמן שבנר שהודלק לכבוד יום טוב,
כמו כן ,אסרו להשתמש באבן (מוקצה מחמת גופו) כדי לפצח בה אגוז .וכן חמץ שנמצא
ביום טוב של פסח ,אסור לטלטלו אפילו כדי לבערו או לשרפו במקומו.
מוצאי החג :ירושלים 19:01-אזור המרכז  19:03 -בצפון ובדרום  19:02 -רבנו תם19:36-
הבדלה :מבדילים בברכת הגפן וברכת המבדיל (בלא נר ובשמים) .השוכח להבדיל,
מבדיל למחרת עד השקיעה
*
"צום גדליה"  -יום רביעי ג' תשרי תש"פ
רמב"ם תעניות פ"ה" :יש ימים שכל ישראל מתענים בהם ,מפני הצרות שאירעו בהם,
כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה וכו' ובזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב"
תחילת הצום :עלות השחר ,לבני אשכנז –  5:04לבני ספרד – 5:22

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד צט
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המעוניינים לקום לאכול קודם עלות השחר
צריכים לעשות תנאי לפני הליכתם לישון ,במוצאי ר"ה – "איני מקבל עלי התענית עד
עלות השחר" .לעניין שתיה  :בני אשכנז  ,הרגיל לשתות ,או הצמא ,רשאי בדיעבד
לשתות ,אף אם לא התנה (משנ"ב) בני ספרד ,מלשון השו"ע משמע ,שהתנאי מעכב אף
לעניין שתייה .מותר להתחיל באכילת פת עד חצי שעה לפני עלות השחר ,ותוך החצי
שעה אין לסעוד יותר מ"כביצה" פת ( 56גרם) .התחיל לאכול לפני החצי שעה  -מותר
להמשיך עד עלות השחר (משנ"ב פ"ט ,כ"ז).
לבנות ונשים אין איסור ,לאכול בחצי שעה שלפני עלות השחר – דעת הגרשז"א זצ"ל–
בספר משנת אברהם.
חולים תשושי כוח וזקנים שלדעת רופא הצום עלול להזיק לבריאותם ,לא יתענו ,ובכלל
זה ,מעוברות (לאחר  40יום להריון) מניקות (עד  24חודשים אחר הלידה אפילו הפסיקו
להניק ,וכן מפלת כמניקה (שו"ע תקנא מ"ב ,ג כה"ח ודעת תורה שם).
הערה :כל שאינו צם :אוכל מהבוקר בצנעה אך לא בשר ויין ושאר מעדנים .קטנים –
אינם צמים ,ואוכלים כל שלקיום גופם .אך אין לתת בידם ממתקים ,אא"כ לקחום
בעצמם (ברכי יוסף).
שטיפת הפה :מותרת לאסטניסט (רגיש) אפילו עם משחה ,ויש לפלוט הכול .ולגר"ע יוסף
זצ"ל יש להימנע מלהכניס לפה בבת אחת רביעית מים ( 86סמ"ק) ,ויש לפלוט הכול.
בליעת תרופות  :מותרת  ,לגרש"ז אויערבך זצ"ל אפילו עם מים הנצרכים לכך ,לגר"ע
יוסף זצ"ל עדיף בלא מים ,לדעת בעל שו"ת ציץ אליעזר ,יש לפגמם ,כגון עם תמצית תה
סמיכה .ושמעתי מהגרי"ש אלישיב זצ"ל שדי לפורר קצת מהכדור למים
נגיעה במאכלים ביום הצום :לדעת פרי מגדים מש"ז תריב עפ"י הט"ז "אין לגעת
במאכלים שלא לצורך ,שמא יבוא לאכול".
הטועה ואכל או שתה – ימשיך בתענית ואין צריך להשלים תעניתו .ולמשנ"ב אף אומר
עננו ועולה לתורה במנחה .טעה וברך על מאכל – בשדי חמד (בשם נחפה בכסף) שב ואל
תעשה (ויאמר בשכמל"ו) ויש אומרים שבצום דרבנן עדיף שיטעם מעט ,שלתשובת
הרמב"ם ,ברכה לבטלה איסור לא תישא וגו' והצום מדרבנן.
רחיצה – אין לרחוץ כל הגוף בחמים דרך תענוג .אלא רק פניו ידיו ורגליו (פמ"ג ושעה"צ
תק"נ ,ח).
אמירת עננו  -בני ספרד – בשחרית ומנחה בני אשכנז – רק במנחה .השוכח עננו  -אינו
חוזר ויכול להשלים באלוקי נצור וכו' העומד לסיים התענית אחרי מנחה ,רשאי לומר
עננו כל עוד צם ,ולבני אשכנז בשינוי" :ביום צום התענית הזה"  .בני אשכנז אומרים
"אבינו מלכנו" בשחרית ומנחה אפילו כשאין צמים.
חצות היום –  12:28זמן מנחה גדולה –  12:58סיום הצום –  18:41ויש נוהגים – 18:50

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד ק

הלכות החג  /הרב יצחק יעקב פוקס ,מח"ס 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת ישראל'
דיני חודש אלול ראש השנה ועשרת ימי תשובה

"כה אמר ד' צבא' צום השביעי (תשרי) וגו' יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה לימים
טובים ולמועדים והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח ,י"ט)
*
עשרת ימי תשובה
"דרשו ד' בהימצאו ,קראוהו בהיותו קרוב" (ישעי' נ"ה ,ו)
"אמר רבה ...אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים" (גמ' ר"ה ע"ח ע"א)
ימים בהם שערי שמים פתוחים ,והקב"ה קורא לכולנו :שובו אילי ואשובה אליכם ,פתחו
לי פתח כחודה של מחט ...ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם"" .שלש תפילות
נשמעות :תפילת יחיד בדמעות בכל יום ,תפילת יחיד בין ראש השנה ליום הכפורים
ותפילת ציבור בכל יום (הג"ה אלפסי זצ"ל בתפארת שמואל לברכות פ"ג).
עוברים מעבודת הכלל לעבודת הפרט :א .תשובה תפילה וצדקה ב .פיוסים ג .כפרות.
*
שינויים בתפילה
א" .המלך הקדוש" :הטועה ואמר הא-ל הקדוש :אם נזכר תוך כדי דיבור ולא התחיל
אתה חונן וכו' – חוזר ומתקן .נזכר לאחר מכן ,או התחיל אתה חונן וכו' – חוזר לראש
התפילה .ואינו אומר שוב ד' שפתי וגו' (ערוה"ש) .ואפילו ספק אמר – חוזר (כי אין שייך
"להרגיל לשונו בעשרה ימים וגם אי אפשר לומר החתימה בשם ומלכות.
ב" .המלך המשפט" :הטועה ,לבני אשכנז – תוך כדי דיבור ,חוזר ומתקן לאחר מכן –
אינו חוזר (סוף סוף אמר "מלך" ואמר "משפט") לבני ספרד ולדעת שו"ע הרב נזכר עד
יהיו לרצון וגו' (השני) חוזר להשיבה שופטינו וכו' עקר רגליו – יחזור על תפילת עמידה
בנדבה.
ג" .זכרנו לחיים וכו' בספר חיים וכו' " :מתקנת הגאונים ,ואין חוזרים בשביל טעות בדבר
שאינו נזכר בתלמוד אא"כ נזכרים בטרם חתימת הברכה ,חוזרים לבקשה .השוכח זכרנו
לחיים וכו' וכבר חתם מגן אברהם יבקש בשומע תפילה זכרנו וכו' (שאין בקשה גדולה
מזו בימים אלו) – בן איש חי ,ניצבים.
הערה" :ברית כרותה לשפתיים" – יש לדייק לומר זכרנו לחיים  -בשווא תחת הל' (טור
בשם מהר"ם מרוטנבורג) .האומר ַלחיים – בפתח (ח"ו לא חיים) בוודאי מתכוון לחיי
הנצח-חיי עוה"ב (ר"י מעמדין).
ד" .אבינו מלכנו" :אומרים שחרית ומנחה (גם ביחידות – דע"ת תקפד ,א) .בני אשכנז –
פרט לשבת . ,בני ספרד – אומרים בכל יום כולל שבת ,ובשבת ,בדילוג "אבינו מלכנו
חטאנו לפניך".
ה .יש אומרים במשך כל עשרת ימי תשובה בברכת המזון" :הרחמן הוא יחדש עלינו
שנה טובה"
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קא

הלכות החג  /הרב יצחק יעקב פוקס ,מח"ס 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת ישראל'
דיני חודש אלול ר אש השנה ועשרת ימי תשובה

*
הידורים ויתר הקפדה במצוות
קיצור שו"ע ק"ל ,ב" :ראוי לאדם שיתנהג בימים אלו גם בחומרות שאינו נוהג בהם כל
השנה ,כי גם אנו מבקשים מאת השי"ת שיתנהג עמנו בחסידות "...דוגמאות :בדיקת
מזוזות ,הכנות לסוכות ,אמירת ברכת המזון ק"ש שעל המיטה ואשר יצר – מתוך הנוסח,
זהירות מפת עכו"ם ,יותר תהילים ,יותר צד קה ותיקון המידות והמעשים( .דברים של
הידור ולחומרה – אין זה מחייב בתורת נדר לכל השנה – ב"י וערוה"ש תר"ג).
פיוסים
שולחן ערוך או"ח תרו א" :עבירות שבין אדם לחברו אין יוה"כ מכפר עד שירצה חברו
ואפילו לא הקניטו אלא בדברים צריך לפייסו" .ומי שאינו מעביר שנאה – אין תפילתו
נשמעת( .א"ר ומט"א) וכל אדם צריך לבקש מחילה מהוריו ,אחיו ואחיותיו ,מאשתו,
ואישה מבעלה ,ומרבותיו חבריו ושכניו  -שמא פגע או צערם .והם מצדם יאמרו
שמוחלים( .בן איש חי וילך).
*
עיקרי הדינים
א .מנהג העולם שהולכים רק לאוהביהם בעיו"כ לבקש מחילה ועפ"י רוב אינו לצורך...
ואלו שעושים מהטפל עיקר ,כופרים בעיקר המחילה ...ושמא יתעוררו אוהביו שפגע
בהם ...ורע עלי המעשה" (יוסף אומץ).
ב .עדיף בעצמו ,כי מודה ועוזב ירוחם (א"ר והחיד"א) מבקשים עד שלש פעמים גם
בעזרת אחרים.
ג " .ומי שמבקש מחילה מרבים בכלל (מודעה ,רמקול )...אינו יוצא אם יודע שפגע באיזה
יחיד בפרט" (משנ"ב)
ד  .אין לבקש מחילה ,באקראי ,על רגל אחת ,במפגש מיקרי בסופרמרקט ,רכבת קלה,
ברמזור.
ה " .בשעת בקשת המחילה אם נתגנה חברו בפני אחרים צריך לפרט מה שחטא לחברו,
(החפץ חיים כלל ה ,י"ב) אכן כשיודע שחברו יצטער ויתבייש מזה כשיפרט החטא ,אזי
לא יפרט ,אלא יבקש מחילה כללית ,אם פגע בדבר מה מבלי לפרט" (בשם ר"י מסלנט
מועדים וזמנים א ,נד)
ו  .לא יהא אדם אכזרי שלא למחול ,שכל המעביר על מידותיו מעבירים לו ...מידה כנגד
מידה ומן השמים מוחלים גם לו .אלא אם כן ,אין הבקשה אמתית .תלמיד לרב וילדים
להורים צריכים לבקש אפילו מאה פעמים.
ז .המבקש יאמר או יחשוב הנני מבקש סליחה ממך ד' אלקי ישראל ומפלוני( ...א"ר).
*
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כפרות
א .שו"ע תר"ה ,א :מה שנוהגים לעשות כפרה בערב יום כפורים לשחוט תרנגול וכו' יש
למנוע המנהג(.משום דרכי אמורי ,ונראה כאילו מקריבים קרבנות בזמן הזה) רמ"א :ויש
מהגאונים שכתבו מנהג זה וכו' וכן נוהגים בכל מדינות אלו ואין לשנות .וכן נהוג כיום
בכל העדות (כף החיים שם ,ח).
ב .העושים בכסף :אם עושים גם לאחרים יעשו תחילה לעצמם ואח"כ לאחרים ,בסכום
כל שהוא ,במזומן ,לא בצ'ק ובוודאי לא בכרטיס אשראי .מניחים הכסף במפית ומסובבים
מעל הראש ואומרים" :זה הכסף ילך לצדקה וכו'" ואין לפדות בכסף מעשר (משנ"ב ובאר
היטב) ,והכסף ילך לצדקה לעניים דווקא.
ג .העושים בבעלי חיים :דווקא בכאלו שאין מקריבים על המזבח .ואפשרי גם בדגים
(מ"ב בשם הלבוש).
*
פרטי דינים לנוהגים בבעלי חיים
א .לוקחים לכל אחד מבני הבית תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה (אריז"ל) כשאין היד
משגת אפשר בתרנגול אחד לכל הבנים ובתרנגולת לכל הנקבות( .שו"ע הרב ,ג) ובגמר
הכפרה לא יאמרו "נפש תחת נפש" .איש שעשה בתרנגולת ואשה בתרנגול – יצאו
בדיעבד( .א"ר מבוטשאטש תנינא ,תרה) ב למעוברת לוקחים גם תרנגול אולי תלד זכר,
למשנ"ב – שתי תרנגולות ותרנגול אחד .לאריז"ל – שלש נקבות ושני זכרים .ועושים הכול
על ראשה בלבד .ג אולטרה סאונד – נאמן (שו"ת קנה בושם ב ,כ שלא כדעת מנחת
יצחק) – ולוקחים כפי שהורה הסורק .ה .מעוברת שטרם מלאו מ' ימים להריונה – צריכה
כפרה רק לעצמה( .הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר זצ"ל) ו .עדיף לתת לעני שווי הכפרה
ולא את העוף עצמו .הערה :מי שלא עשה כפרות בעשי"ת יכול להשלים בהושענא רבה.
(שו"ת שארית שמחה ,ח)
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הלכתא רבתי לשבת  /הרב נחום אייזנשטיין,
תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל ,מרא
דאתרא 'מעלות דפנה' ,דיין ומו"צ בירושלים
עיה"ק
"סימני סעודת ליל ראש השנה"
נהגו בכל תפוצות ישראל ,לאכול 'סימנים' בליל ראש השנה ,ולומר עליהם נוסח "יהי
רצון" מעין כל מין ומין ,כגון על 'רוביא' אומרים "יהי רצון ה' מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי
אבותינו שירבו זכויותינו" ,וכן בשאר הסימנים.
ומקור המנהג מוזכר הגמרא ,והמטרה כדי שיתעורר האדם בתשובה [ולכן אין בזה
משום איסור "לא תנחשו" ,וכפי שנתבאר בהרחב דבר].
ויש לציין ,שגם מי שלא יכול לאכול את הסימנים (כגון מחמת נגיעות של תולעים (*)
או מחמת כל סיבה שהיא) ,אעפ"כ יש ענין להביא את הסימנים על השולחן ,ולומר
עליהם את הנוסח של "יהי רצון".
(*) ראה פרסומים של 'בד"ץ העדה החרדית' בענין.
*
ה ר ח ב – ד ב ר:
סימני ליל ראש השנה
א] בסוגית הגמ' בכריתות (ה ,ב) ובהוריות (יב ,א) אמרו" :אמר רב אמי ,האי מאן דבעי
לידע אי משכא שתא אי לא ,מייתי שרגא בהלין עשרה יומין דבין ריש שתא ליומא
דכיפורי וניתלי בביתא דלא נשיב זיקא ,אי משיך נהוריה נידע דמסיק שתיה .ומאן דבעי
נעביד עיסקי ,ובעי דנידע אי מצלח עיסקי אי לא ,נירבי תרנגולא (לשם כך) ,אי שמין
ושפר נידע דמצלח .האי מאן דבעי ניפוק באורחא ובעי דנידע אי הדר לביתיה ,ניעול
ניקום בביתא דבהתא (אפל במקצת) ,אם חזי בבואה לבבואה (צל לצלו) דבבואה ,נידע
דאתי לביתיה .ולאו מילתא היא דילמא חלשא דעתיה ומתרע מזליה (דלא ליעביד איניש
הכי ,דלמא הוי סימנא בישא ומצער נפשיה ומיתרע מזליה) .אמר אביי ,השתא דאמרת
סימנא מילתא היא ,יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא ,קרא (דלעת) ורוביא (תלתן) כרתי
סילקא ותמרי".
ואמנם לא כתוב בגמרא לשון של "חייב" אלא "יהא רגיל" ,אך הטור הקדיש לזה סימן
שלם (סי' תקפג) ,וכן הוא המנהג המקובל.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קד

הלכתא רבתי לשבת  /הרב נחום אייזנשטיין ,תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל ,מרא דאתרא 'מעלות דפנה' ,דיין ומו"צ
בירושלים עיה"ק
"סימני סעודת ליל ראש השנה"

וכך כותב השו"ע (שם ,א) " :יהא אדם רגיל לאכול בר"ה רוביא דהיינו תלתן ,כרתי,
סילקא ,תמרי ,קרא"  .וכשיאכל רוביא יאמר :יה"ר שירבו זכיותינו; כרתי ,יכרתו שונאינו;
סלקא ,יסתלקו אויבינו; תמרי ,יתמו שונאינו; קרא ,יקרע גזר דיננו ויקראו לפניך זכיותינו".
וכותב המשנ"ב (שם ,ב) שיאמר " יהי רצון מלפניך ד' או"א שירבו זכיותינו" (דהיינו עם
שם ה').
איסור "לא תנחשו"
ב] ומעיר המהרש"א (ח"א הוריות שם) ,שהרי לכאורה בכל הדברים הנ"ל שמוזכרים
בגמרא ,הרי זה בכלל "לא תנחשו" ,ומאיזה טעם יהא מותר בכל אלו ,טפי מפתי נפלה
מפי מקלי נפלה מידי צבי כו' כדאמרינן בסנהדרין ,וכבר נדחקו המפרשים בכל זה.
ומבאר המהרש"א ,בהקדם מה שמדקדק שמעיקרא אמר "האי מאן דבעי למידע אי
מסיק שתא אי לא כו'" ,ואילו בעשיה לא אמר רק חלוקה הראשונה דהיינו "אי משך
נהוריה נידע דמסיק שתא" ,ולא קאמר חלוקה השניה ד"אי לא משיך נהוריה לא מסיק
שתא" .וכן בבעי למידע אי מצלח אי לא לירבי כו' ,לא קאמר אלא "אי שמין ושפיר
מצלח" ,ולא קאמר "אי לא שמין ושפיר לא מצלח" .וכן בבעי למידע אי חזר ואתי לביתיה
כו' לא קאמר "אי לא חזי בבואה דבבואה דלא אתי לביתיה".
ומבאר מהרש"א" :כי הטוב הוא בא ממנו יתברך ב"ה ,אבל הרע אינו יורד מן השמים,
אבל עונו של אדם הוא מסלק מדת טובו ית' ב"ה מעצמו כמ"ש "כי עונותיכם הבדילו ביני
לביניכם" .ולזה הטוב הבא ממנו יתברך ב"ה בהחלט כמ"ש "לא יצאה מדה טובה מפי
הקב"ה וחזרה כו' ,אבל הרע אינו בא בהחלט ,כי אפשר שישתנה כו' .ולזה הנותן לעצמו
סימן בדבר מה לטובה אין זה ניחוש ,אלא סימן טוב שיבא לו ממנו יתברך ב"ה ,אבל
הנותן לעצמו סימן בדבר מה בהפך זה ולרע לו ,הרי זה ניחוש שתולה שיבא הדבר
בהחלט ,ואינו כן דברחמי שמיא אפשר שישתנה.
וכל הני דנקט בהך ברייתא דפ"ד מיתות דהוי ניחוש כגון פתי נפלה מפי וכו' ,הן ניחוש
לרעה לו ,ולזה אמר " האי מאן דבעי למידע אי מסיק שתא אי לא וכו'" ,לא בעי למימר
"אי לא מסיק שתא" ,אלא דה"ק אי לא דהיינו דא"נ לא משיך נהוריה לא ידע אי מסיק
שתא אי לא וכאילו לא עשה כלום דלא יסמוך בניחוש לרעה .ולזה בעשייה לא קאמר
אלא ד"אי משיך נהוריה מסיק שתא" ,וזה שנותן סימן לטובה דשרי שהוא דבר הבא ממנו
יתברך בהחלט ,אבל לא קאמר "אי לא משיך נהוריה לא מסיק שתא" דזה הוה ניחוש,
דאי נמי לא משיך נהוריה אפשר דמסיק שתא דלרעה לא באה ממנו יתברך ב"ה ואפשר
שישתנה בשום זכות.
ומוסיף" :והענין מבואר ,דבעשרה ימים אלו נגזר על האדם מי יחיה ומי ימות מי יעשר
ומי יעני מי ינוח ומי ינוע ומי ישקט וכו' ,ולזה כי הנר הוא נשמת אדם ,ואם יראה דמשיך
נהוריה יהיה לו לסימן טוב שיחיה ומסיק שתא ,וכן אי שמין תרנגולא יהיה לו לסימן טוב
דמצלח בעסקיו ויתעשר ,וכן אי חזי בבואה דבבואה וכו' ,כי האל יתברך ב"ה הוא נותן
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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מלאכיו לשמרו בכל דרכיו כמ"ש כי מלאכיו יצוה לך וגו' והן הן צלו של אדם כו' (וע"ש
עוד).
וע"ע בקונטרס הדרכה (ניסן תשמ"ח) ,מש"כ בזה מרן הגרא"מ שך זצ"ל ,על דברי חז"ל
(דב"ר ד ,ג) שאמרו "אמר רבי אלעזר ,משאמר הקב"ה הדבר הזה בסיני באותה שעה
(איכה ג) "מפי עליון לא תצא הרעות והטוב" אלא מאיליה ,הרעה באה על עושי הרעה
והטובה באה על עושי הטובה" .והנה דברי המדרש לפי פשוטו ,שהקב״ה התנה עם
מעשה בראשית ואמר להם :אם יקיימו את התורה ייטב לעולם כולו ,ואם לאו ח״ו
להיפך .ונעמיק לעיין במדרש נגלה כאן דברים ופלאים ויסודיים ביותר .הגמרא אומרת
(ברכות לג ,א) "אין ערוד ממית אלא החטא ממית" ,כלומר בבריאה מצד עצמה אין שום
עונש ים ,הייסורים והמוות המצויים בעולם ,נובעים מכח הטוב ולא מכח הרע ,הקב"ה
מעניש את עוברי רצונו יתברך ,הרי הוא מטיב בכך לברואיו ,שכן על ידי העונש ,האדם
מתעורר להטיב את דרכו .למי שמשכיל לקבל את העונש באהבה ומתקן את מעשיו
וחוזר בתשובה ,הרי שהעונש הוא טוב .אך אם הנענש בועט ביסוריו ואינו משפר את
דרכו ,העונש הוא רע עבורו .כל הנסיונות והיסורים שהאדם עומד בפניהם במשך ימי
חייו ,הינם נחשבים לטובה .כי על ידם ניתן לזכות ל מדרגות רבות ,ואילו למי שבועט
ביסורים ,היסורים באו עליו ללא השגת מטרתם; והנסיונות רק הכשילו אותו .נמצא
מבואר ,כי ממנו יתברך לא תצא כלל רעה ,אלא הכל תלוי בבחירתו של האדם .וזהי
משמעותם של דברי המדרש; ״מפי עליון לא תצא הרעות והטוב — אלא מאליה הרעה
באה על עושי הרעה וכו'" (עכ"ד).
אך יעוי' בשו"ע (יו"ד קעט ,ד) שכותב השו"ע" :ב ית ,תינוק ואשה אף על פי שאין ניחוש,
יש סימן .וכותב הרמ"א שי"א דאדם מותר לעשות לו סימן בדבר שיבוא לעתיד ,כמו
שעשה אליעזר עבד אברהם או יהונתן ,ויש אוסרין .וההולך בתום ובוטח בה' ,חסד
יסובבנו".
ומדברי הרמ"א נמצא מבואר ,שגם סימנים שאין בהן נחש ,אין לעשות כן (ולכן פלא על
הפמ"ג (מ"ז תקפג ,א) שמביא בשם הדרישה "סימנא מלתא ,לא ניחוש ,משום הכי שרי
נמי זה").
ביאור נפלא מהמאירי
ג] ולכן נבוא לבאר מהלך אחר במה שסומכים לשעות סימנים בליל ראש השנה.
והוא דברים נפלאים שזכינו בצאת לאור עולם (בשנת תרצ"ו) דברי המאירי בהוריות
(יב ,א ד"ה הרבה) שכותב" :הרבה דברים הותרו לפעמים שהם דומים לנחש ,ולא מדרך
נחש חלילה ,אלא דרך סימן לעורר בו לבבו להנהגה טובה ,והוא שאמרו ליתן על שלחנו
בליל ראש השנה קרכס"ת קרא רוביא כרתי סלקא תמרי ,שהם ענינם מהם שגדלים מהר
ומהם שגדלתם עולה הרבה ,וכדי שלא ליכשל בהם לעשות דרך נחש ,תיקנו לומר עליהם
דברים המעוררים לתשובה .והוא שאומרים בקרא "יקראו זכיותינו" ,וברוביא "ירבו
צדקותינו" ,ובכרתי "יכרתו שונאינו" ר"ל שונאי הנפש והם העונות ,ובסלקא "יסתלקו
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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עונינו" ,ובתמרי "יתמו חטאינו" וכיוצא באלו כו' .וידוע שכל זה אינו אלא הערה ,שאין
הדבר תלוי באמירה לבד רק בתשובה ומעשים טובים ,אבל הדברים שנעשים בדרך נחש
חלילה אין פקפוק באיסורם".
ועפ"ז יובן היטב מש"כ המשנ"ב (סק"ב) בשם השל"ה ,שיתעורר האדם בתשובה
כשיאמר יהי רצון ,ויתפלל על זה בלב שלם – ולפי האמור א"ש היטב ,כי זה כל המטרה
בזה.
וזה גם כל הענין שכותב השו"ע לומר על כל מין ומין משהו שיש בו שייכות לעניני
דיומאמו ,כי כאמור זהו כל המטרה לעורר לתשובה.
ועל זה אמרו "יהא רגיל" – כי זה לא חובה בעצם ,רק יש בו ענין חשוב מאוד ,כדי
שיתעורר האדם לתשובה (וזה המטרה ולא לצורך ניחוש).
האם צריך דוקא לאכול את הסימנים
ד] והנה בסוגית הגמ' בכריתות מובא "יהא רגיל איניש למיכל" ,וכ"ה כאמור לשון
השו"ע .אולם בסוגית הגמ' בהוריות מובא "יהא רגיל למיחזי"מז.
ועפ"ז כותב הכף החיים (תקפג ,ו) שכשאי אפשר לו לאכול ה'סימנים' ,יכול לסמוך על
נוסח הגמרא בהוריות לראותם ולהגיד נוסח היהי

רצון.מח

ולכן גם מי שלא יכול לאכול את הסימנים ,וכן באם יש בהם חשש של תולעים (שמצוי
מאוד בחלק ממיני הסימנים) ,אעפ"כ ישתדל להניח אותם על השולחן ,ויאמר את נוסח
ה"יהי רצון" ,וכאמור שעיקר המטרה זה לעורר בתשובה.
האם יקדים את הברכה ל'יהי רצון'
ה] והעירו ,דהנה המשנ"ב (תקפג ,ד) כותב ש"יאמר הבקשה אחר התחלת האכילה,
מפני שאסור להפסיק בין ברכה לאכילה".
ויש להעיר ,מדוע לא יאמר את הנוסח לפני הברכה וכמו שדן המשנ"ב (רכה ,יא) לגבי
'שהחיינו' על פרי חדש .ויש לדון שזה יהיה תלוי אם נתקן ה'יהי רצון' על האכילה או
על הראיה.

מו ומקו ר הדברים מובא בב"י מדברי המרדכי שכך היה מנהגו של רבינו האי לומר על כל דבר ודבר כעין מה שכתב
רבינו ,ועל הקרא כתב שאומר יקרע גזר דיננו ,אבל מדברי רבינו (הטור) אין נראה שצריך לומר שום דבר ,אלא שם
אותם הדברים רומז על הענינים ההם .וה"ר דוד אבודרהם כתב כדברי המרדכי ,וכתב עוד שיש אומרים בלשון
תפלה יהי רצון מלפניך יי' א' וא' אבותינו שיקראו לפניך זכיותינו ושיקרע גזר דיננו יהי רצון מלפניך יי' א' וא'
אבותינו שיתרבו זכיותינו וכן כולם".
מז ראה בשיטה מקובצת בכריתות (אות ב) שגורס ג"כ "למיחזי".
מח ויתכן שלפי מש"כ רש"י בכריתו ת "הני איכא דגדלי מהר ואיכא דמתקי" ,שיש ענין דוקא לאכלם( .ומעניין
שבהוריות באמת פירש רק מצד שגדלים יותר מהר) .וע"ע בגר"א (תקפג ,ז) שמבאר את ענין אכילת התפוח בדבש
עפ"ד רש"י שכותב לאכול דברים מתוקין.
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אולם הגרצ"פ פרנק (מקראי קודש ימים הנוראים סי' ז) כותב שאין לומר את נוסח היהי
רצון ל פני הברכה ,עפ"ד הגמ' בברכות (ל ,א) שאין לומר אתה חונן לפני ג' ברכות
ראשונות ,כי יש להקדים את אמירת השבח לפני הבקשה.
לתגובותdvarhalacha613@gmail.com :
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התורה ומצוותיה  /הרב אברהם מרדכי יוסף
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באשדוד
מצות השופר בשמיעה
כתבו הראשונים שנוהגים לברך 'לשמוע קול שופר' ,שמצות השופר היא השמיעה ולא
התקיעה ,שכן משמע בגמרא שהרי התוקע לתוך הבור ולתוך הדות ,אם שמע קול הברה
לא יצא.
אולם מהיכן למדו חז"ל שמצות השופר תלויה בשמיעה דווקא .כתב הריטב"א בחידושיו
למסכת ראש השנה (לד ,א) קבלה מרבינו האיי ז"ל אביהם של ישראל שהברכה היא
לשמוע קול שופר ...דהכא שמיעת השופר היא עיקר המצוה וכונת התורה כדי שיעור אדם
לחזור בתשובה וגם שיכוון לרצות למדת הדין ביום הזה ,ואילו תקע ולא שמע לא יצא,
ולפיכך תקנו הנוסח בשמיעה.
רבינו יעקב ברבי יקר מוסיף רמז לזה ,דכתיב (יהושע ו ,ה) כשמעכם את קול השופר.
ובפירוש רבינו יונתן סוף מסכתין מצאתי ,על ה גמרא "ויחיד שלא תקע חברו תוקע לו",
מפרש רבינו יונתן "דהא לא כתיב ותקעתם ,כדכתיב בלולב ולקחתם שתהא לקיחה ביד
כל אחד ואחד ,אלא זכרון תרועה ויום תרועה ,לפיכך כיון ששמע התקיעה מחבירו יום
תרועה איכא וזכרון תרועה איכא" ע"ש
וכיון לזה בשו"ת כתב סופר (או"ח סי' ק"ד ד"ה ודבר) כתב מהיכן למדנו שהמצוה היא
השמיעה ,שכתוב בפסוק 'זכרון תרועה יהיה לכם' ,שאין צריך לעשות מעשה תקיעה,
אלא העיקר הוא הזכרון ,והיינו על ידי שמיעה מאחר ,ולכן צריך לשתיהם תרתי בעי
מעשה תקיעה מאחד ,ואחרים ישמעו קול וכו'.
וכותב עוד רעיון בזה :ויש להוסיף דמסתבר דלא צותה תורה שכל אחד יתקע ויעשה
מעשה תקיעה בעצמו ,דהוא חכמה ואינה מלאכה ,וכמה בני אדם בכל יגיעות לא יוכלו
לתקוע ,והנסיון ילמדנו ,ולא העמיד התורה מצוה שבגוף מה שא"א לכל אחד שיעשה
וכו' ,ומסתבר לפרש קרא יום תרועה שישמע ,ומפורש במקום אחר זכרון תרועה כהנ"ל
וכו' ,והוא דבר יקר בעזה"י עכ"ל.
עיקר שמיעת השופר  -התעוררות הלב
מאחר שהוזכרו דברי הריטב"א שכתב 'שמיעת השופר היא עיקר המצוה וכונת התורה
כדי שיעור אדם לחזור בתשובה' .כדאי להביא את דברי רבינו מנוח שכתב בספר המנוחה
(ביאור על הרמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק א הלכה ז)
...שכל הקולות כשרין בשופר ,לפי שאין הכונה בשמיעת קול עצום צלול יוצא מתוקע
בעל כח ,כמו שדמו רבים שלא תעלה להם שנתם אם לא ישמעו התקיעות מאיש חזק
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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ואמיץ תוקע בכח גדול ,וזה הבל ,כי לא בחיל ולא בכח ירצה השם יתברך ,רק בהעיר
הלב מתרדמת הטפשות והיותו חרד לעזוב הבלי זמנו ,כענין שנאמר אם יתקע שופר בעיר
ועם לא יחרדו ,ויתכוין לערבב השטן העומד על ימינו לשטנו וייטיב דרכיו ומעלליו ושב
ורפא לו כמו שכתב הרב בהלכות תשובה.
שיעור תרועה כשלשה שברים  -מקור לשלשה שברים
הג"ר מנחם מענדיל כשר ז"ל מביא בקונטרס 'יום יבבא' (נדפס במילואים לתורה שלימה
פ' פנחס ,ובספרו דברי מנחם ח"ד ועוד) לשון הרמב"ן בדרשה לראש השנה ,שכתב אודות
קול השברים ,וכ בר פירשו רבותינו ז"ל אלינו רעם (נ"א דיגום) הקול כשאמרו גנוחי
וילולי ,וכן לשון התורה עצמה תרועה ,ולשון התרגום יבבא ,שניהם לשון שבר ,כי תרועה
מענין רועו עמים וחתו (ישעיה ח ,ט) ,רועה התרועעה הארץ (שם כד ,יט) ,ומגזרתם,
ויבבא כמו יללה ,ותיבב כמו ותיליל (שופטים ה ,כח) ,כולם לשון שבר ברוח ,כענין
שנאמר ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילו (ישעיה סה ,יד) וכו'.
וכותב הגרמ"כ ע"פ הנ"ל נתגלה לנו מקור נפלא לעצם ההלכה שתרועה ג' שברים ג'
יללות שכתב התוס' יו"ט בר"ה (פ"ד מ"ט) וז"ל :שיעור תרועה כשלש יבבות ,אע"ג דלא
כתיב אלא תרועה דמתרגמינן יבבא ומשמע חדא .אלא ודאי סברא בעלמא ,אי נמי קבלה
דבחדא לא סגי ,אבל הוכחה מן הכתוב לא מצאתי ע"כ.
ולקמן הבאתי לשון הראב"ן שיש רמז בקרא ,משום דכתיב שלש תרועות ,שכל ענין
תקיעות ותרועות שביום זה הכל של שלש.
ומה שכתב התוי"ט אי נמי קבלה כו' יש להעיר מדברי הקרית ספר להמבי"ט שכ' ולפי
פי' הרב ז"ל נראה דהכי קים להו דשיעור תרועה כשתי תקיעות והוי בכלל שיעורין הלכה
למשה מסיני ,וה"נ שיעור ג' שברים בתרועה ע"כ.

וזה חידוש גדול שלא נמצא בשום

מקום.
ולפי הנ"ל י"ל היות שמלת תרועה פירושה שבר' וכלשון הכתוב רעה התרעעה הארץ'
והמשך הקרא בישעי' (כד יט) פור התפוררה הארץ ,ומפרשים שהארץ תשבר ותפרך
לפירורים /וכן בקרא ירמיה )יא טז) ורעו דליותיו' פירש"י רצצו את אבניו .ומבואר ג"כ
שהשורש תרועה הוא מענין שבירה ורציצה לחלקים קטנים ,שרק השרש שבר הוא
לפעמים לשנים ,אבל רעה תמיד הוראתו שבירה לרסיסים' והפחות שברבים הוא שלשה.
יש להביא גם מקרא (איוב לד כא) ירע כבירים ,ובתיב"ע יתבר גללי ימא ,וברש"י ירוע
ירוצץ כמו רוע התרעעה .ובאבן עזרא ישבר ,כמו תרועם בשבט ברזל .ולכן באה ההלכה
שאין תרועה פחות משלש יבבות ושלשה שברים ,שבפחות מזה לא חל עליה שם תרועה,
ולכן אמרו הגאונים שכל הרוצה להאריך ביבבות ובשברים רשאי ולאחרים מצוה ומנהג
מפני שבזה הוא מביע ומדגיש שבירת לבו ורוחו .עכ"ל.
ולי זכור שראיתי להביא ראיה נחמדה מהמשנה במסכת כלים (ה ,ז) לגבי תנור טמא,
תנור שנטמא ,כיצד מטהרין אותו ,חולקו לשלשה וכו' ,שחלקו לשנים ,אחד גדול ואחד
קטן ,הגדול טמא והקטן טהור.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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נמצא שכדי לטהרו כדין שברי כלים ,צריך לחלקו לשלשה ,ואז נטהרים כל החלקים
כדין שברי כלים .אולם אם חלקו רק לשנים ,החלק הקטן נחשב לשבר כלי ,ואילו הגדול
נחשב עדיין לגוף התנור ,ולכן נשאר בטומאתו.
רואים מכאן ששברים זה דוקא כשנחלק לשלשה.
(איני מצליח להזכר היכן ראיתי או שמעתי ראיה זו ,ואולי שמעתיה מהג"ר מנחם
מענדל כשר זצ"ל בעצמו ,שזה היה זכור לי בשמו ,ואיני רואה בספרו ראיה זו).
הוספה על ג' שברים
רבינו הרמב"ן כותב בדרשה לראש השנה ... :ושמעתי מפי מורי ה"ר נתן בן ה"ר מאיר
שבתחילה כשבא ללמוד תורה לפני רבינו יצחק ב"ר אברהם תקע התוקע ועשה ד'
שברים ,אמר לו רבינו יצחק חזור כל הסימן והחזירו ,לאחר תפילה עמדו הרבנים
והתלמידים לפניו בחצר בית הכנסת ,אמר לו מורי ,רבינו למה צוית לחזור כל הסימן אי
משום דאמר רב כהנא אין בין תקיעה לתרועה ותקיעה ולא כלום אין הלכה כמותו דהא
קיימא לן כרבנן וכר' יוחנן ,השיב לו שמא אמרתי מדקא פריך בגמ' תרי זמני ודילמא
שברים נינהו ואתיא תרועה ומפסקא ודילמא תרועה היא ואתו שברים ומפסקי ,אמר לו
מורי כי הוי הפסק תרועה בין שברים לתקיעה או שברים בין תקיעה לתרועה ,אבל
שברים ושברים מין במינו הוא ואינו חוצץ ,תמה רבינו יצחק ושתק ,זהו סדרן של גדולים
הללו.
ואני אומר לא מצאו כל אנשי חיל ידיהם שיש בכאן ענין גדול שנתעלם מהם ,שאם
התוקע ההוא שתקע לפני רבנו יצחק ז"ל עשה השברים כולם בלא הפסק ,לא עשה שום
טעות ושום שגגה ,אלא כהוגן וכשורה נהג ,ולכתחילה רשאי לעשות ארבעה וחמשה
שברים ואפי' מאה ,דגנוחי לתנא דברייתא כמו ילולי לתנא דמתני' ,ושיעור תרועה כילולי
שלש יבבות כדתנן במתני' ,ושיעור תרועה כגנוחי שלשה שברים כדתניא בברייתא ,וכל
זה שיעור התרועה למטה אבל למעלה אין לה שיעור ,אלא מאריך בתרועה דילולי ועושה
חמשה או חמשים יבבות כמו שנהגו כל ישראל ,וכן בתרועה דגנוחי מאריך ועושה אפילו
חמשים שברים ,ודבר זה ברור הוא ,וכבר כתבו אותו רבינו האיי ורבינו שרירא גאון אביו
בתשובה גדולה שהשיבו למר רב בהלול בדיני התקיעה ,ומקצתה כתובה בספר המאור,
ואין צריך בזה להזכיר לא גאון ולא רב לפי שהוא כמו שאומרים הפילוסופים מושכל
ראשון.
אבל אם עשה התוקע שלשה שברים ושתק והפסיק ,וחזר לעשות שברים אחרים ועשה
אפי' אחד בודאי צריך להחזיר כל הסימן ,שאין הקלקול דוקא בשברים ותרועה כמו
שאמרו בתוספות ,אלא מפני שהתרועה צריכה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה ואם
הפסיק ביניהם בכל דבר של תקיעת שופר ,או שעשה פשוטה פסולה כמתעסק וכיוצא בו,
קלקל כל הסדר וחוזר לראש ,וזה בכלל מה שאמרו שומען על הסדר וכו' .עכ"ל.
גם ברא"ש במעשה דמגנצא מובאת מחלוקת הראשונים בזה ,והכרעת הרא"ש כמו
שכתב הרמב"ן שאין חשש בזה.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קיא

התורה ומצוותיה  /הרב אברהם מרדכי יוסף מרקסון ,מח"ס סימני המצוות ושא"ס ,רב ומו"צ באשדוד
מצות השופר בשמיעה

וכן נפסקה ההלכה בשו"ע כדעת הרמב"ן והרא"ש שאין חשש להאריך בשברים .אולם
המנהג להאריך בתרועות ולא בשברים .ובמהרי"ל הל' שופר סי' ט' מובא שמהרי"ל תמה
מדוע לא רגילים לעשות יותר מג' שברים כמו שעושים בתרועה.
והפרישה (תק"צ סק"א) מביא שמנהג מורו הגאון מהרש"ל להאריך גם בשברים.
וכותב ולע"ד נראה ליתן קצת טעם למנהג אשכנז ,משום דס"ל כהרא"ש והרי"ץ גיאת
דבסמוך דמצריכין לעשות שברים ותרועה בנשימה אחת ,ומשום הכי מקצרין בשברים
שלא לעשותו יותר מהשיעור ,משום חשש שלא יוכלו לעשות התרועה שאחריה באותה
נשימה ,מה שאין כן בתרועה שהיא באה באחרונה שיכול להאריך בה כמו שירצה ,וכיון
שיש טעם לקצר בשברים דסדר תשר"ת ,תיקנו לקצר בכל השברים וק"ל.
ולכן הוצרך רבינו לאשמועינן וכן בשלשה שברים להוציא מדעת מנהג אשכנז.
ועוד יש לומר דלא תימא דוקא על התרועה יכול להוסיף דהם תכופים זה לזה ולא הוה
כמריע וחוזר ומריע אבל בשברים שהן קולות מופסקים נימא דהוה כעושה שתי שברים
זה אחר זה ,שמסיק רבינו לקמן בשם הרמב"ן דבתרועה המריע וחוזר ומריע הוה הפסק,
וכן העושה שלשה שברים ,לכן קא משמע לן רבינו דכיון דחדא שברים הוא שהרי לא
הפסיק ממש ביניהם דנימא דהוה כשברים אחר שברים ,ואפשר דזהו גם כן טעם
האשכנזים שאין מוסיפין.
הב"ח כתב שמכיון שנחלקו בשיעור השברים ,חששו שמא השבר האחרון יצא מכלל
שבר וייעשה תקיעה.
יש שכתבו שחששו לכתחילה לדיעות המחמירים (כמו שהובא בראשונים הנשכרים,
המעשה דמגנצא ומעשה שהביא הרמב"ן) אף שלכאורה אין טעם לדבריהם.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קיב

ויברך דוד  /הרב דוד אריה הילדסהיים ,מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב
למה לא נזכר בתורה בפירוש שראש השנה הוא יום הדין והמלכות

ויברך דוד  /הרב דוד אריה הילדסהיים ,מח"ס
'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב
למה לא נזכר בתורה בפירוש שראש השנה הוא יום הדין
והמלכות
רבים וגם שלימים תמהים ומשתוממים למה לא נזכר בתורה בפירוש בשום מקום
שבראש השנה הקב"ה דן את כל בני העולם ,ושיום זה הוא יום המלכת הקב"ה על כל
העולם ,הלא כמעט כל עבודת היום של ראש השנה סובבת סביב ענין זה ,ולא רק ר"ה
אלא גם כל הארבעים יום שמחודש אלול עד יוהכ"פ ,ועבודת הימים הללו משפיעה
באופן מכריע מאוד על כל השנה הבאה ,וקשה לצייר מה היה מצבנו ומצב כל היהדות
ללא עבודת הימים הקדושים והנוראים הללו ,וכל מה שכתוב בתורה על ראש השנה
הוא רק " -יום תרועה יהיה לכם" ,ולא נתפרש כלל לשם מה תרועה זו ומה עניינה ,וכי
לא היה היה מן הראוי שענין מרכזי כל כך יתבאר ויתפרש באר היטב בתורה שבכתב?
אולם נראה בס"ד דקושיא מעיקרא ליתא ,כי לפי מידת הדין באמת אין לנו כל נפקא
מינה מתי יום הדין ,כי רק בב"ד של מטה צריך להודיע לאדם מתי יתקיים המשפט
בעניינו ,כדי שידע להכין היטב את טענותיו ,ולהביא עדים וראיות ועורכי דין ,כי אין לו
לדיין אלא מה שעיניו רואות ,ואם לא יובאו לפני הדיינים כל הטענות והראיות לא יוכלו
להוציא משפט צדק.
אמנם בב"ד של מעלה אין הדבר כן ,כי הכל גלוי וידוע לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה,
והסנגורים והקטגורים שלמעלה יודעים היטב מה עליהם לומר וכיצד ,ותמיד יהיה
המשפט אמת וצדק ,כך שמצד זה אין שום טעם וצורך להודיע לבני האדם את מועד
המשפט בשמים.
ואמנם הידיעה על יום הדין אכן נוגעת לנו מאוד בזה שמחמת כך אנו משתדלים בימים
אלו לשוב בתשובה ולהרבות בתפילה וצדקה ושאר זכויות ,אך לפי מידת הדין אין שום
סיבה שהתורה תודיע לנו מראש מתי יום הדין כדי שנדע להתכונן ולשוב בתשובה ,שהרי
מי שחטא חייב לשוב בתשובה תיכף ומיד ,ואסור לו להמתין אפילו רגע ,כי בכל רגע ורגע
שאינו שב בתשובה הרי הוא עומד במריו ומוסיף חטא על פשע ,ומי שמתמהמה לשוב עד
יום המשפט לכאורה הרי הוא מראה בזה שאינו מצטער באמת על מעשיו אלא רק מבקש
תחבולה להנצל מהעונש ,וא "כ לשם מה עלינו לדעת מתי הוא יום הדין ,אדרבה ראוי
שלא נדע זאת ,כדי שנשוב בתשובה בכל יום שמא היום הוא יום הדין ,ומי שלא שב
בתשובה באמת ראוי לו להיענש בכל חומר הדין.
רק ענין זה הוא מגודל מידת חסדו וטובו ית"ש עם עם קדושו ,הנותן יד לפושעים וידו
פתוחה לקבל שבים  ,שאף אם התמהמהו לא סגר בעדם דלתי תשובה אלא אדרבה
הודיע להם את זמן המשפט שידעו להתגבר באותו זמן בתשובה תפילה וצדקה ושאר
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קיג

ויברך דוד  /הרב דוד אריה הילדסהיים ,מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב
למה לא נזכר בתורה בפירוש שראש השנה הוא יום הדין והמלכות

זכויות ,כי גלוי וידוע לפניו שתמיד רצוננו הפנימי האמיתי הוא לעשות רצונו ולעבדו
בלבב שלם ,ורק השאור שבעיסה היצה"ר מעכב ,וכיון שתשש כח היצר מחמת אימת
הדין שוב זהו רצוננו האמיתי לשוב אליו ית' באמת ,וכמש"כ הרמב"ם ספ"ב מגירושין
דמהאי טעמא בכופין אותו עד שיאמר רוצה אני לא הוי אונס אלא רצון ,ולכן האומר
סלע זה צדקה בשביל שיחיה בני ה"ז צדיק גמור (פסחים ח' ע"א).
אך כל זה שייך רק בישראל עם קדושו ית' ,מה שאין כן אצל שאר גויי הארץ ,שאצלם
נותר הדבר כמו עיקר הדין ,שהחוטא חייב לשוב בתשובה תיכף ומיד ,ואם לא שב
בתשובה עליו להיענש בחומרה על כל יום שלא חזר בתשובה ,ואינו זכאי לקבל התראה
לפני המשפט או לפני גזר הדין.
ומטעם זה רק עם ישראל זכו שעמדו להם נביאים ומוכיחים להזהירם לשוב בתשובה
בטרם תבוא הפורענות ,וגם היום שאין נביאים מ"מ הקב"ה תמיד שולח רמזים וסימנים,
גלויים ונסתרים ,אך אומות העולם לא זכו לזה ,ורק פעם אחת בהיסטוריה מצינו שיונה
הנביא נשלח להזהיר את נינוה שישובו בתשובה ,ובודאי היתה להם זכות מיוחדת
שמחמתה זכ ו להתראה זו( ,ושמעתי שזכו לזה משום שאביהם אשור לא היה בעצת דור
הפלגה כדכתיב מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינוה ,וכמ"ש הת"י שם) ,אך זולת
זאת לא מצאנו כןמט ,אלא כל אומה המתין לה הקב"ה עד שהגדישה את הסאה ואח"כ
נחרבה עד היסוד ,כאשר היה עם כל העמים העתיקים ,הכנענים והחיתים והצורים
והמצרים והבבלים והיונים והרומאים וכו'.
והנה ידוע ומפורסם הספר הנפוץ ביותר בעולם הוא התנ"ך ,והוא מתורגם לכל השפות
יותר מכל ספר אחר ,ואמרו חז"ל בתנחומא וירא סי' ה'" :א"ר יהודה בר שלום ביקש
משה שתהא המשנה אף היא בכתב וצפה הקב"ה שאומות עתידין לתרגם את התורה
ולהיות קוראין אותה יונית והן אומרים אנו הן של ישראל ,א"ל הקב"ה למשה אכתוב לו
רובי תורתי ואם כן כמו זר נחשבו ,וכל כך למה מפני שהמשנה היא מסטורין של הקדוש
ברוך הוא ואין הקב"ה מוסר מסטורין שלו אלא לצדיקים שנאמר סוד ה' ליראיו" ,הוי
אומר ,שהדברים שנכתבו בפירוש בתורה שבכתב הם דברים שכל באי העולם ראויים
לידע אותם ,אך דברים המיועדים רק עבור בני ישראל  -מקומם אינו בתורה שבכתב
אלא רק בתורה שבעל פה.
ומעתה הלא קושיא מעיקרא ליתא ,כי כפי שנתבאר  -ידיעת מועדו של יום הדין נועדה
אך ורק עבור ישראל קדושי ם ,כי רק להם ראוי לדעת רז נכבד זה ולא לשאר באי עולם,
ולכן לא יכל דבר זה להתפרש בתורה שבכתב ,כיון שדבריה גלויים לעיני כל העמים.
וכן הדבר לגבי מה שראש השנה הוא יום המלכת הקב"ה בעולם ,כי גם זה שייך רק
לעם ישראל ,שרק בהם חפץ הקב"ה שימליכו אותו ביום זה ,ורק עמם רוצה הקב"ה
לשמוח ביום המלכתו ,ובל יתערב זר בתוכם ,ואף שאנו מתפללים שהקב"ה ימלוך על כל

מט ומה שפרעה קיבל התראה לפני כל מכה ,לא היה זה כדי שיחזור בתשובה ,שהרי הקב"ה הכביד את לבו ,אלא
כדי שיוודע בבירור שהמכות באו מאת ה'.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קיד

ויברך דוד  /הרב דוד אריה הילדסהיים ,מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב
למה לא נזכר בתורה בפירוש שראש השנה הוא יום הדין והמלכות

העולם כולו ,מ"מ הכל יהיה באמצעות עם ישראל ומלכות בית דוד ,ורק לנו משפט
המלוכה להמליך את הקב"ה על כל העולם.
וזהו שכתוב "אשרי העם יודעי תרועה" ,שכל הגויים יכולים לדעת שיום זה הוא "יום
תרועה" כי התורה שבכתב מצויה בידי כל הגויים ,אך רק ישראל יודעים מהו סוד
התרועה הזו ,שהוא מחמת שיום זה הוא יום הדין לכל באי עולם ,והוא יום המלכת
הקב"ה בחצוצרות וקול שופר ,ובתר הכי כתיב "ה' באור פניך יהלכון" ,הוא האור
המופיע בר"ה כמ"ש אורי זה ראש השנה ,שבו מוציא הקב"ה כאור משפטינו.
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בגמרא בראש השנה (ל"ג ע"ב) ,ביארו חכמים כי הצורה של התקיעות וחלקיהם,
כ"תקיעה שברים תרועה" ,נקבעו על פי צורות הבכייה השונות הקיימות בעולם .ילולי
יליל ,גנוחי גנח.
וכך שנינו שם" :שיעור תרועה כשלש יבבות .והתניא :שיעור תרועה כשלשה שברים! -
אמר אביי :בהא ודאי פליגי ,דכתיב יום תרועה יהיה לכם ,ומתרגמינן :יום יבבא יהא
לכון .וכתיב באימיה דסיסרא בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא .מר סבר :גנוחי גנח,
ומר סבר :ילולי יליל" .ופירש רש"י" :מאן דאמר שברים סבר גנוחי גנח  -כאדם הגונח
מלבו ,כדרך החולים שמאריכין בגניחותיהן .ילולי יליל  -כאדם הבוכה ומקונן ,קולות
קצרים סמוכין זה לזה" עכ"ל.
ויש להבין ,איזה ענין יש שצורת תקיעת השופר ,תהיה דומה בצורתה דווקא לצורת
הבכייה של האדם ,ומדוע היה כ"כ חשוב לחכמים לכלול את כל סוגי הבכיות השונות
הקיימות באדם.
ב .עוד יש להוסיף ,את המופיע בגמרא הנ"ל ,כי את צורת היבבה של השופר ,למדים
מאופן היבבה של אם סיסרא .וכן מופיע בתוס' שם (ד"ה שיעור) ,כי מאה התקיעות
שנוהגים לתק וע בראש השנה ,הם כנגד מאה בכיות שבכתה אמו של סיסרא בעת
שציפתה לבנה שישוב מן המלחמה.
וזה לשונם" :ובערוך פי' שהיו עושין כן שפי' בערך ערב דהלין דמחמרי ועבדי שלשים
כדיתבין ושלשים בלחש ושלשים על הסדר כנגד מאה פעיות דפעיא אימיה דסיסרא
ואלין עשרה אינון כשגומרין כל התפלה קול תקיעיא דיחידאי מיתבעי למיהוי עשרה
תשר"ת תש"ת תר"ת והם מאה" .וברבינו חננאל (שם דף ל"ה) מופיע שכן הוא בירושלמי.
וגם דבר זה טעון ביאור :כיצד מסמיכים אנו את התקיעות הקדושות והטהורות ,שבהם
אנו באים לבקש רחמים על חיינו ועל כל בני בתינו מאבינו שבשמיים ביום הדין ,לאותם
בכיות של אותה גויה רשעה ,שבנה היה מגדולי אויבי ישראל?
ג .ובכלל יש להבין ,מה מוסיף השופר בתקיעתו ,שלא עושים כל התפילות שאנו
מתפללים מעומקא דליבא ביום זה הקדוש ,יום ראש השנה ,ומדוע מבואר בחז"ל שדווקא
הוא זה שגורם את התעוררות הרחמים המיוחדת והגדולה מהקב"ה עלינו?
בגמרא ביומא (ס"ט ע"ב ,וכ"ה בסנהדרין ס"ד ע"א) מובא ,כי כאשר התכנסו חז"ל באותו
מעמד היסטורי מיוחד ,לבטל ולהעביר מן העולם את היצר הרע של העבודה זרה ,הם
צעקו לה' בלשון" :בייא בייא" .וכך שנינו שם" :ויצעקו אל ה' אלהים בקול גדול מאי
אמור?  -אמר רב ואיתימא רבי יוחנן :בייא ,בייא! היינו האי דאחרביה למקדשא ,וקליה
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להיכליה ,וקטלינהו לכולהו צדיקי ,ואגלינהו לישראל מארעהון ,ועדיין מרקד בינן .כלום
יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא  -לא איהו בעינן .ולא אגריה בעינן .נפל להו פיתקא
מרקיעא ,דהוה כתב בה אמת" ע"כ .ופרש"י :בייא בייא  -לשון זעקה וקובלנא.
והדברים טעונים ביאור ,מדוע התחילו החכמים את דיבורם בלשון כזו שאינה ברורה,
ולא מיד פירשו את שיחתם ובקשתם שהיא מלפני ה'.
מבאר רבי צדוק הכהן בספרו פרי צדיק (לר"ה ,אות ט') ,כי כל דיבור שהאדם מוציא
בפיו ,יש לו דרגה מסויימת שמתלבשת באותיות ,שהם ה"כלים" של הדיבור הנאמר.
לעומת הדיבור ,ישנה את "צעקת הלב" ,שהוא כאב ואנחה שהאדם מוציא מפיו .לאותה
צעקת הלב אין מילים מפורשות ,היא יוצאת כאנחה מעומק הרגשתו של האדם .צעקה זו
שבאה ממקום עמוק ,יש לה ערך רוחני גבוה מאוד ,יותר משאר דיבור של תפילה ,ולכן
לרום מעלתה ,אין היא מצטיירת בעולם באותיות הדיבור.
וזה לשונו" :בראש השנה ובכל עשרת ימי תשובה אומרים הקפיטל שיר המעלות
ממעמקים קראתיך ה' אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשובות לקול תחנוני .ולהבין
הלשון שמעה בקולי הלא אמרו חז"ל (ברכות כ"ד ב) המשמיע קולו בתפילתו הרי זה
מקטני אמנה .וכמו שמצינו שהתל אליהו בנביאי הבעל ואמר להם קראו בקול גדול וגו'
כי אצל ה' יתברך אין חילוק אם אפילו מתפלל בלחש כי הוא עונה לחש .אמנם המכוון
הוא על קול צעקה היוצא ממעמקי הלב עד שאינו יכול לפרוט בשפתיו אפילו בחיתוך
הדיבור ,רק שצועק בקול פשוט מכאב לבו .ותפילה כזו מקובלת ביותר כמו שנאמר
(תהלים ק"ב ,א') תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו שתפילת העני עוטפת שאר
התפילות מפני שלפני ה' ישפוך שיחו היינו כמי שמשיח צערו ודאגתו לפני אוהבו כדי
להפיג הצער מלבו .וכלשון הזה נמצא באנשי כנסת הגדולה שנאמר (נחמיה ט' ,ד') ויזעקו
בקול גדול וגו' ואמרו ז"ל (סנהדרין ס"ד א) שאמרו בייא בייא וכו' היינו צעקת קול פשוט
מעומק כאב הלב על גודל הצער של התגרות היצר הרע" עכ"ל.
עוד ראיתי שביארו ,כי כל דיבור שהאדם מוציא מפיו ,יכולים לחקות אותו .אבל
הדיבור הכי אמיתי שאינו ניתן לחיקוי ,היא האנחה היוצאת מעמקי הלב של האדם .דבר
עמוק ואמיתי ,לא ניתן לחיקוי.
בדרך זו ,ביאר בעל התניא על מעלת השופר בראש השנה .השופר ,משמיע קול תרועה
ויבבה ,ולא קול דיבור .לפיכך ,גם הקול שמשמיע השופר ,נחשב לאותה "צעקת הלב",
היוצאת מעמקי לבו של האדם.
וזה לשונו (ליקוטי תורה ,ד"ה אתם ניצבים פ"ג ,חסידות מבוארת מועדים א' עמ' מ"ז):
"ועכשיו צריך להיות זכרון ליום ראשון ,ע"י איתערותא דלתתא ,לעורר התגלות מלכותו
יתברך עלינו ,ע"י זכרון הברית והתקשרות שבין ב' ובינינו .והיינו ע"י השופר ,שהוא
בחינת תשובה עילאה ,בחינת צעקת הלב מעומקא דליבא מנקודת פנימית הלב ,עד שאין
כלי הדיבור יכולים להגבילה ,מפני שהיא קול בלבד .ולכן אין אומר ואין דברים אלא
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בחינת תקיעה ,קול פשוט ,ושברים הוא ג"כ אינו קול ,אלא שיש בקול עצמו כמה בחינות
ותנועות ,גנוחי גנח וכו'".
ובנו סח אחר המובא בציונים לליקוטי תורה מובא" :מפני שהיא תקועה בקרב איש ולב
עמוק ,עד שאין יכול להוציאנה בגילוי בדיבור בפועל ממש ,אלא בבחינת קול בלבד".
ועוד הוסיף בעל התניא לבאר כי מעלת השופר הוא לפי שהוא "צעקת הלב" ,במאמר
"תקעו בחודש שופר" (פ"ה ,חסידות מבוארת שם עמ' צ"ו) ,וז"ל" :הוא ע"י מעמקים,
דהיינו עומק העליון ,הטא רצון העליון שלמעלה מבחינת השתלשלות ,המתגלה
באיתערותא דלתתא בעומקא דליבא ,רצון העליון שבנפש .דהיינו ע"י שיעמיק בליבו ענין
המרירות בנפשו על גודל הפגם והחיסרון שגרם ,ולצעוק אל ה' בצר לו בבחינת "צעק
ליב ם" ,שיהא הלב צועק ,מקרב איש ולב עמוק מאוד מאוד מכאשר תוכל נפשו שאת,
מפני שאין כח בנפשו להכיל גודל המרירות ,ולכן אין צעקה זו אלא בלב .שכל מה
שהנפש מכילה עדיין ,יוכל להוציא בשפתיו ורוח פיו ,משא"כ כשתגדל המרירות בנפשו
במאוד מאוד עד שאין כח הנפש להכיל ,אזי אי אפשר לכלוא את הרוח" עכ"ל.
וע"ז מביאים את משל הבעש"ט הנפלא ,על בן המלך שצעק לאביו ,ורק מתוך עומק
צעקת הלב זיהה אותו אביו וקירבו .המשל מובא בספר תורת שמואל (מלובביץ) ,ונביא
את הדברים בלשונם:
"ונתתי ע"ז משל בשם הבעש"ט ז"ל ,למלך שהיה לו בן יחיד מלומד היטב שהיה חביב
אצלו כבבת עינו ממש .ועלה בדעת האב ובנו שיסע למדינות אחרות ,ללמוד חכמות
ולידע הנהגת בני אדם ,אז נתן לו אביו המלך שרים ומשרתים והון רב שילך ויתור
במדינות ואיי הים ,למען יגיע הבן למעלה יתירה יותר מכמו היותו אצל אבניו בביתו.
ויהי ברבות הימים ,כוכל אשר נתן לו אביו הלך על הוצאות הדרך מהצטרכות תפנוקיו
שהיה מורגל ,והעיקר במה שהוציא על תאוותו בעניינים רבים ,שעלה לו זה להוצאה
מרובה ,עד אשר מכר את כל אשר לו.
ובין כך הלך למדינה רחוקה ,עד שגם אביו לא נודע שם כלל ,ובאומרו שהוא בן מלך
פלוני ,מלבד שאינו מאמינים לו ,לא נודע כלל שם אביו .וכאשר ראה שכלתה כל תרופה
תעלות להחיות את נפשו ,בצר לו עלה בליבו לחזור למדינת אביו ,אבל מחמת אריכות
הזמן ,שכח גם לשון מדינתו .ובבואו למדינתו מה יכול לעשות ,מאחר שגם הלשון שכח,
והתחיל לרמוז להם שהוא בן מלכם ,והיה אצלם לשחוק ,היתכן שבן מלך אדיר כזה ילך
קרוע ובלוי כל כך ,והכו אותו על קדקודו ,ונעשה מלא פצעים וחבורות ומכה טריה ,עד
שהגיע לחצר המלך ,והתחיל לרמוז להם שהוא בן המלך ,ולא השגיחו עליו כלום ,עד
שהתחיל לצעוק בקול בכדי שיכיר המלך קולו .וכשהכיר המלך קולו ,אמר :הלוא זה הוא
קול בני צועק מתו ך דחקו ,ונתעורר אצלו אהבת בנו ,וחבקו ונישקו" עכ"ל .והנמשל ברור,
כי רק ע"י צעקה מעומק הלב ,מזהים את הצועק ואת נקודת לבבו.
את בקיעת נקודת האמת היוצאת ומתגלית אצל האדם באנחה והצעקה היוצאת
מעמקי לבו ,ניתן להמשיל ולהמחיש לאדם היושב בחקירה .מאמצים מרובים ישקיע
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קיח

ויצבור יוסף  /הרב יוסף צברי ,רב ומו"צ בעיר אלעד ,ומח"ס ויען יוסף ,שלחן מלכים ושא"ס
השופר – צעקת הלב

החוקר לגלות האם אמת בפיו של האדם העומד מולו .פעמים שירגיש הוא שהאדם
שלפניו משקר ,ופעמים אף ניתן לראות זאת בפניו בכל מיני צורות ואופנים .בדרך כלל
כל עוד שהנחקר יהיה רגוע ,כמה שידבר ,יש סיכוי סביר שאין ברצונו לחשוף את האמת
שבליבו.
ולכן החוקרים משקיעים מאמץ גדול ,להביא את האדם הנחקר ל"רגע השבירה" .ברגע
שהאדם נשבר ,מכל מיני סיבות ,יודע החוקר כי מכאן ואילך ניתן להגיע לחשיפת האמת
על כל פרטיה .הסיבה היא עד עכשיו דיבר האדם מתוך הראש ,השכל .ומכאן ואילך
האדם מדבר ומופעל מתוך הלב ,ששם נמצאת נקודת האמת של כל אחד.
לפי ר עיון זה ,מבאר האדמו"ר האמצעי (בביאוריו על הסידור ,מובא בהערות שם) ,כי
לפיכך נקרא הקול היוצא מן השופר בלשון "תקיעה" ,ללמדינו כי הוא מגלה את אותה
אהבה מיוחדת ונסתרת ,התקועה בליבו של האדם ,והיא זו המתגלית בקול השופר ,קול
צעקת הלב.
אפשר להוסיף לפי דבריו ,כי גם שאר קולות השופר נקראו בשם "שברים" ו"תרועה",
שכן עניינם הוא לגלות את צעקת הלב ,אותה אהבה התקועה בלב האדם ,המתגלית
דווקא בעת שהאדם נמצא ב"שבר" וריעוע" ,במצב של משבר וקושי .או אז סרים
הכיסויים והעטיפות בהם האדם עוטף את עצמו ,ומתגלית אותה נקודת הלב הפנימית
במלוא הדרתה ויפעתה.
כעת נוכל להבין ,מדוע חז"ל בגמרא דנים ונחלקים על סוגי הבכיות השונות שקיימים
באדם ,ורוצים לקבוע על פיהם את הקולות הצריעים לצאת מן השופר .שכן מחלוקתם
היתה באיזה אופן של בכייה מתגלית נקודת הלב הפנימית שבאדם .האם ביללה ,או
בבכי המגיע לגניחות ב קטעים וכו' ,שמטרתם היתה לדון באיזה אופן בכי יגלה האדם את
נקודת הלב הפנימית שלו ,ולפיכך עלינו לעשות קולות בשופר כנגד כל סוגי הבכי ,כדי
שנוכל לגלות את צעקת הלב הפנימית בכל האופנים בהם היא קיימת.
גם את התקנה שמאה התקיעות שאנו תוקעים בראש השנה ,יהיו כנגד מאה הבכיות
שבכתה אם סיסרא ,נוכל להבין כעת .כאשר אמו של סיסרא בכתה ,היא הפעילה דבר
גדול שמופעל רק ע"י בכי ושבר ,והיא התעוררות נקודת וצעקת הלב הפנימית .אותה
רשעה ,שהיתה רגילה לראות את בנה הרוצח חוזר עטור ניצחון ,לא יכלה לסבול את
השבר בנפילתו ביד בני ישראל ,ובכתה על נפילתו מאה בכיות מעומק ליבה.
כיון שאותם בכיות באו באמת מעומק הלב ,הם עשו רושם בשמיים ,ולפיכך כנגד מאה
בכיות מעומקא דליבא שיש לסטרא אחרא ,צריכים אנו להפעיל לפחות מאה בכיות
שלנו ,שיבואו ג"כ מעומקא דליבא ויכניעום .לזה משמשים קולות השופר ,שעניינם הוא
צעקת ה לב המגלה את הנקודה הפנימית הטהורה הקיימת בליבו של האדם ,והיא זו
הפועל ביום הקדוש בראש השנה את הישועה לעם ישראל ,לצאת ולהיכתב בספר חיים.
כעת נוכל להבין גם את מעשיהם של אנשי כנסת הגדולה ,מדוע כאשר עמדו הם
לכבוש את היצר הרע ,זעקו הם בלשון "בייא בייא" ,ולא בצורה מבוארת ומפורשת
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קיט
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היטב? ולפי המתבאר מובן ,כי אכן תפילה מפורשת ,עד כמה שיש לה מעלה ,עדין חסר
לה גילוי נקודת הלב הפנימית.
אמנם כאשר רצו אנשי כנסת הגדולה לפעול דברים גדולים ועצומים ,לביטול יצרא
דעבודה זרה ,הם ההיו חייבים להפעיל כח רוחני גדול בשמיים ,כזה שיעשה רושם ורעש
גדול ויתן להם את היכולת שתפילתם תתקבל .לפיכך מציינים בגמרא ,כי אותם אנחות
שהשמיעו מעומק הלב ,ויצאו בקול בצורת "בייא בייא" ,הם אלו שפעלו בשמיים יותר
מכל ,כי הם אלו שגילו את צעקת הלב הפנימית ,הבאה מעומקא דליבא ,ולפיכך ניתן
להם מבוקשם בידם ,והצליחו הם לבטל את יצרא דע"ז.
עד כמה גדולה כוחה של אנחה ,מבאר הפרי צדיק ,שכל תפילה יש לה עיכובים עד
שעולה למטרתה בשמיים ,אך תפילה הבאה מתוך אנחה ,מעומק הלב הפנימי ,גדולה
מעלתה לעלות לשמיים מיד ללא כל עיכובים.
וזה לשונו שם" :וזה הפירוש תהיינה אזניך קשובות לקול תחנוני לקול דייקא לא
להתחנונים כי לתפילה נצרך עת רצון ולא בכל עתים נענה .אבל הקול צעקה היוצא
מאנקת מעמקי הלב זה נשמע תמיד מצד מדת הרחמנות שלפניו יתברך שנקרא האב
הרחמן" עכ"ל.
הרב מבאר ,שענין זה גם מבואר בלשון הרמב"ם ,הנאמרת בחרדת קודש קודם
התקיעות ,וז"ל" :והענין הזה נפעל בכללות נפשות ישראל בראש השנה על ידי שמיעת
קול שופר שיהיה נתעורר בהם על ידי זה הצעקה שיהיה מפנימיות נקודת הלב כדאיתא
בהרמב"ם ז"ל (הלכות תשובה פרק ג' הלכה ד') הרמז על תקיעת שופר בראש השנה
מפסוק עורו ישנים מתרדמתכם .ועל זה נאמר הפסוק (תהלים פ"ט ,ט"ז) אשרי העם יודעי
תרועה יודעי דייקא היינו שנכנס בהם הדעת של התרועה היינו ההכרה והדעת של
שבירת הלב בפנימיות נקודת עומק הלב" ע"כ .והיינו שכמו שמטרת השופר היא לעורר
מהתרדמה ,כך אי אפשר להתעורר באמת לה' ,לולי גילוי נקודת הלב הפנימית.
יש להטעים דברים אלו ,עם דברים שכתב מוהר"ן מברסלב (שיחות הר"ן ,ט"ז ) ,על ענין
צעקת הלב שנתבאר כאן" :דע שיכולים לצעוק בקול דממה דקה ,בצעקה גדולה מאוד,
ולא ישמע שום אדם כלל"! והדברים צריכים ביאור ,כיצד יכולה להיות "צעקה גדולה"
מחד ,אך ש"איש לא ישמע" מאידך?
ולפי המתבאר אתי שפיר ,שכוונתו לאותה צעקת הלב הפנימית ,והכוונה" :צכעקה כל
כך גדולה" ,היינו לא מצד קול הזעקה שמרים שנשמע למרחוק ,אלא גדולה באיכותה,
בפנימיותה ,ובערכה הרוחני .דווקא צעקה ואנחה היוצאת מעמקי לבו של האדם ,כזו
שלא מגיעה מפורשת בדיבורים ,וממילא אינה יכולה להתלבש באותיות ,היא זו המעולה
ביותר .ואדרבה ,כיון שאינה מתלבשת באותיות ,מדידת ערכה לא ימדד לפי אופן
הדציבלים שתשמיע ,אלא ערכה יגדל לפי עומק מקום הלב שממנו היא תצא ,וככל
שתגיע היא יותר מעומקא דליבא ,כך תגדל למעלה רום מעלתה וערכה ,וכך תפעל יותר.
ולכן יוכל האדם להשמיע אנחה מעומק הלב ,שכמעט לא תישמע לחוץ ,אבל מהמקום
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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הפנימי ממנו היא תגיע ,שם היא תפעל יותר מכל צעקה חזקה ,היכולה אף להסתיר את
נקודת הלב הפנימית.
ונראה כי לפיכך קבעו לנו חז"ל כי השופר צריך להיות "כפוף" .כפיפות זו ,מורה על
מידת הענווה .ללא ענווה ,לא יוכל האדם לעולם לגלות את מהותו הפנימית ,את נקודת
הלב הפנימית שלו ,לזעוק ולהתפלל מעומקא דליבא .שכן הגאווה של האדם מסתירה
ומכסה על כל הרגשה פנימית שלו להיות "נזקק" .יכול אדם לזעוק בתפילה ,ולבו מלא
גאווה .אין זו זו זעקה הבאה מעומק הלב ,אדרבה ,זו זעקה של השמעת קול ,היכולה
לתת לאדם הרגשת חשיבות ,שזה בדיוק ההיפך מכל הנצרך בראש השנה.
לפיכך אותם אלה השמים דגשים יתירים על נעימת הסלסול המדוייקת ביותר בתכלית
שצריכה להיות בנעימות הימים הנוראים ,ולפי זה בוחרים את השליח ציבור וכו' ,עושים
הטפל לעיקר ומאבדים את הנקודה העיקרית בר"ה ובתפילותיו ,שכן לא העיקר בו
הנעימות ,הם רק כלי טפל לעיקר ,שהוא תפילה בכוונה מעומקא דליבא ,בשפלות
ובענוה .וזאת לומדים מהשופר ,הכלי המבטא את זעקת הלב ,שהוא חייב להיות כפוף
ובענווה ,אחרת הוא לא יגלה את נקודת זעקת הלב הפנימית.
ולפיכך קבעו לנו חכמים בגמרא ,שהענווה היא מחוייבת בתפילות ראש השנה ,וזהו
אומרם" :א"ר יצחק ,כל שנה שרשה בתחילתה ,מתעשרת בסופה" (ר"ה ט"ז ע"ב),
ופרש"י" :שרשה בתחלתה  -שישראל עושין עצמן רשין בראש השנה לדבר תחנונים
ותפילה ,כענין שנאמר ,תחנונים ידבר רש" (משלי יח) ,כיון שזה היסוד של כל מהות ראש
השנה ,הענווה ,המביאה לגילוי נקודת הלב הפנימית.
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חזק ונתחזק  /הרב יחזקאל אהרונסון
ָעד  -עיקר המלכת ה' על
עו ָלם ו ֶ
לו ְּך ְּל ֹ
ה' ֶמ ֶל ְּך ,ה' ָמ ָל ְּך ,ה' ַי ְּמ ֹ
ההווה
לו ְּך
בנוסח התפילה אומרים כל יום בפרק יהי כבוד את הפסוק "ה' ֶמ ֶל ְּך ,ה' ָמ ָל ְּך ,ה' ַי ְּמ ֹ
ָעד" ,ומקור אמירת הפרק "יהי כבוד" במסכת סופרים פי"ז.
עו ָלם ו ֶ
ְּל ֹ
ברוב תפוצות ישראל נוהגים לאמרו בתפילת שחרית עוד פעמיים לאחר אמירת מזמור
שיר חנוכת הבית לדוד .בנוסף ,בראש השנה יש על זה פיוט שלם ,ובעצם הרי כל מהות
ר"ה  -הוא הרי עניין המלכת ה'.
ובספה"ק הקשו על הקדמת ה' ֶמ ֶלך (לשון הווה) לה' ָמ ָלך (לשון עבר) ,שהיו צריכים
ָעד ,וכמו
עו ָלם ו ֶ
לו ְּך ל ֹ
לומר לפי הסדר ,עבר הווה ועתיד  -ה' ָמ ָל ְּך ,ה' ֶמ ֶל ְּך ,ה' ַי ְּמ ֹ
שאומרים "היה הווה ויהיה".
וביארו בספה"קנ שמקדימים את עיקר עבודת האדם – המלכת ה' בהווה ,לעבוד את ה'
ברגע זה ממש ,להמליך קו דשא בריך הוא על עכשיו בפועל ממש ,להתגבר על היצר ועל
התאוות ,להאמין ולבטוח בה' בשעת מעשה  -שעת הנסיון עצמו .כי ישנם הרבה אנשים
שיכולים לומר בנפשם שהם ממליכים את ה' על העבר ,ואומרים ש"מה שהיה היה"
והכל היה מן השמים ומאת ה' וכדו' ,וכן יותר קל לו לאדם לומר שאינו כ"כ מודאג
מהעתיד כי ה' יעזור ויושיע ויגן ,והוא גם משוכנע בלבו שכשיגיע לידו נסיון הוא יעמוד
בזה ,אבל כשזה מגיע 'הלכה למעשה' להמליך את ה' על ההווה זה לא תמיד כל כך
מצליח ,לדוגמה  -כשמישהו עכשיו פוגע בו ,נלחם בו ,מציק לו וכד' ,אז הוא עיקר הקושי,
להמליך את ה' על ההווה ולהאמין שמאת ה' הייתה זאת .כשיש לאדם נסיון בדבר
עבירה ,התגברות על מידה רעה ,תאוות וכד' ,אז הוא עיקר העבודה ,לעשות רצון אבינו
שבשמים ברגע זה ולהמליכו בכל לבבו נפשו ומאודו.
לוך
לכן מדגישים לנו חז"ל בתקנם לומר בתחילה "ה' ֶמ ֶלך" ,ורק אח"כ "ה' ָמ ָלך ,ה' ַימ ֹ
ָעד" ,כי בלי עבודת "ה' ֶמ ֶלך" ,בהווה  -עכשיו ,אין כ"כ משמעות לעבודת "ה'
עו ָלם ו ֶ
ל ֹ
לוך" ,כי זה בדיוק מה שמבקש היצה"ר מהאדם  -תן לקב"ה את כל ה"עבר
ָמ ָלך ,ה' ַימ ֹ
אין" וכמו כן את כל ה"עתיד עדיין" ותן לי רק את "ההווה כהרף עין" .דבר זה מדגישים
לנו בסדר התפילה וחוזרים ושונים ומשלשים ,שעיקר עבודת האדם הוא העבודה ד"ה'
ֶמ ֶל ְּך"נא.

נ

וכן משמע בדברי האבודרהם שכתב "ואומר ה' מלך תחלה שיש להמליכו תחלה על ההווה היום ואח"כ על העבר
ואח"כ על העתיד".
נא ומבאר זאת הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א עפ"י מעשה 'שלא' היה ,במי שרצה להתגייס לצבא מדינת
רוסי' ,ומדרכם היה לבדוק תחילה את נאמנות החיילים למלך ולמדינה ,על כן פתחו בשאלה ראשונה  -האם הוא
מוכן ומזומן להעניק ולוותר על ביתו עבור המלכות ,ויען זה האיש ,הן ,הנני מוכן לכך בלבב שלם ...חזרו ושאלוהו
האם ימסור גם את כל שדותיו למלכות אם הצאר ידרוש זאת ממנו ,ויען הן ,משם הוסיפו לשאלו האם גם את עדרי
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חזק ונתחזק  /הרב יחזקאל אהרונסון
ע ד  -עיקר המלכת ה' על ההווה
עו ָל ם ָו ֶ
לו ְּך ְּל ֹ
מ ֹ
מ ָל ְּך  ,ה' ַי ְּ
מ ֶל ְּך  ,ה' ָ
ה' ֶ

ובזה אפשר (קצת בדרך צחות) לבאר הפסוקים בתפילת שחרית במזמור יהי כבוד,
ָעד"" .ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו
עו ָלם ו ֶ
לו ְּך ְּל ֹ
הסמוכים ל "ה' ֶמ ֶל ְּך ,ה' ָמ ָל ְּך ,ה' ַי ְּמ ֹ
בגויים ה' ָמ ָלך " -היינו שגם אצל הגויים ואומות העולם יכול אמנם להיות הבחינה של
המלכת ה' על העבר ,אבל על ההווה הם לא מצליחים להמליך את ה' ,כי קשה להם עד
מאד לוותר ולהתגבר על תאוותיהם ומידותיהם הרעות והמושחתות הלכה למעשה,
עו ָלם
לוך ל ֹ
ולהקריב נפשם לעבודת ה' .אבל כלל ישראל אומרים "ה' ֶמ ֶלך ,ה' ָמ ָלך ,ה' ַימ ֹ
ָעד" ,גם בהווה ,גם בעבר וגם בעתיד .לכן אכן ממשיכים ואומרים "ה' ֶמ ֶלך עולם ועד
וֶ
אבדו גויים מארצו" שע"י שכלל ישראל ממליכים את ה' גם בהווה " -ה' ֶמ ֶלך"  -בשונה
מאומות העולם שיכולים ומוכנים להמליך ה' רק על העבר ,עי"ז 'אבדו גויים מארצו',
אבדה תוחלתם להתגבר על ישראל ,ואבדה תקוותו של השטן להשטין על עם ישראל,
וכמו שמובא במדרש שהשטן מקטרג על ישראל במה הם שונים מאומות העולם ,כיוון
שבעבודת "ה' ֶמ ֶלך" אנו מוכיחים שהגויים אינם מגיעים לקרסולי מדרגת כלל ישראל
הממליכים ה' בכל עת ורגע וללא הפסק על ההווה ,העבר והעתיד.
עפי"ז אפשר גם לבאר את כפל הלשון בתפילת 'מלוך על כל העולם כולו'נב ,שיש שם
ייתור לשון ,והיה צריך לומר "מלוך על כל העולם בכבודך" או "מלוך על העולם כולו
בכבודך" .שזה ע"ד מה שנאמר (תהילים מ"א) "ברוך ה' אלוקי ישראל מהעולם ועד
העולם" ,והיינו מבריאת העולם ועד סוף כל הדורות ,מן העולם הזה ועד העולם הבא,

הבקר שלו יתן למלכות ,אף על זה השיב בהן .עד ששאלוהו ,האם גם את ה'תרנגול' שלו תתן למלך .כאן כבר ענה
האיש ,לא ולא ...לשמע הדברים האלו שלחוהו מיד הביתה ,כי אין זה האיש ראוי לבוא אל המלך לשרתו ולעמוד
בשורות צבאו ...על אשר איננו מוכן לתת כל אשר לו למלכות .בבואו לביתו שאלוהו בני המשפחה ,הגידה נא,
הייתכן כדבר הזה ,הרי את כל היקר לך הסכמת לתת למלך ,ורק את התרנגול הזול מכל הנ"ל לא הסכמת 'להיפרד'
ממנו .ביאר להם האיש ,הסכיתו ושמעו ,בית הרי אין לי ,אף שדה  -מעולם לא היה לי ,וכמו כן עדרי בקר מעולם לא
נמנו על 'רכושי' ,ע"כ אל תתמהו ,כי מה שמעולם לא היה ברשותי אין לי קושי ולא מעצור להעניקו ברוב שמחה
למלך .אבל ,אותו התרנגול הנמנה בין רכושי הדל ,זאת בשום פנים ואופן לא אסכים למסור למלכות דבר שהוא
שלי...
כיוצא בדבר' ,העבר' כבר היה וחלף ,גם ה'עתיד' עדיין לא בא לעולם ,וממילא בקל יאמר עליהם "ה' ָמ ָל ְּך ,ה'
ָעד" ,אך ההווה הוא בידו וברשותו ,ועל כן יש לו בחירה האם לנהוג בטוב אם לאו ,ועל זה נטושה
עו ָלם ו ֶ
לו ְּך ְּל ֹ
ַי ְּמ ֹ
מ ֶל ְּך" ,למסור את ההווה אל הקב"ה.
עיקר המלחמה ,ומפני כך צריך לומר תחילה "ה' ֶ
נב וידוע הסבר הט"ז על קושיה זו בסי' תקפ"ב ,ז' (הבאנו דבריו במאמר בפ' כי תבוא עיי"ש) שמסביר שהרי יש תמיד
כלל של 'רובו ככולו' ,לכן כדי להוציא ממחשבה זו שהכוונה כאן על רוב העולם ,כופלים ואומרים 'מלוך על כל
העולם כולו'.
יש המבארים ע"ד דברי הספורנו (במדבר ט"ז ג) עה"פ "כי כל העדה כולם קדושים"  -כל אחד מהם כולם קדושים
מכף רגל ועד ראש כמו שנאמר והייתם קדושים לאלקיכם .וה"ה הכא ,אנו מבקשים 'מלוך על כל העולם כולו' היינו
הן מלכות כללית על כל האנשים והעולם ,והן מלכות מוחלטת על כל הגוף והנשמה ,מכף רגל ועד ראש ,שיעבוד
מוחלט של רמ"ח אברינו ושס"ה גידנו ,גוף רוח ונשמה.
ובדרך צחות י"ל ,שהרי אומרים בשם צדיקים ,שיכול להיות מציאות שאדם ממליך הקב"ה על כל העולם ,על ז'
רקיעים ועל ארבע רוחות העולם ,על השמים ממעל ועל הארץ מתחת ,בים וביבשה ,על כל מליארדי האנשים
שבכל קצוות תבל ,אבל הוא עשוי לעיתים למרבה הצער לשכוח מלהמליך את ה' על אדם אחד ויחיד מבין כל
ברואי העולם – עליו בעצמו .וזה מה שבאים כאן לרמוז בתפילה נוראית זו – אנו ממליכים את ה' לא רק על כל
העולם ,אלא גם עלינו בעצמינו ,על כל תכונותינו ,מידותינו ,רצונינו ,יצרינו ותאוותינו ,מכף רגל ועד ראש.
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חזק ונתחזק  /הרב יחזקאל אהרונסון
ע ד  -עיקר המלכת ה' על ההווה
עו ָל ם ָו ֶ
לו ְּך ְּל ֹ
מ ֹ
מ ָל ְּך  ,ה' ַי ְּ
מ ֶל ְּך  ,ה' ָ
ה' ֶ

והוא בחינת היה הווה ויהיה .ולפי"ז יש לרמוז שאנו ממליכים את ה' גם על ההווה ,ולא
רק על העבר והעתיד ,וזהו "על כל העולם כולו".
עי"ל בביאור הקדמת ה' ֶמ ֶלך לה' ָמ ָלך ,שהרבה פעמים האדם מיואש מלחזור בתשובה
ומלהמליך ה'  ,מחמת שחושב בלבו ,הן חוטא ופושע אני ,וכמה המריתי את בוראי ואיך
אוכל לתקן כל אשר פגמתי בעוונותי הרבים ,ואיך אצליח מהיום והלאה לקיים כל מצוות
ה' ,הרי כמה וכמה פעמים כבר קיבלתי על עצמי קבלות טובות ולאחר מכן לא הצלחתי
לעמוד בזה ,וע"י מחשבות אלו מתרפה האדם מעבודת המלכת ה'.
על זה נתנו לנו חכמינו ז"ל עצה נפלאה להתחיל עם עבודת 'ה' ֶמ ֶל ְּך' ,דהיינו לא לחשוב
מהעבר ולא מהעתיד ,אלא מההווה  ,מה ה' אלוקיך שואל עתה מעמך ,לעשות רצון ה'
עכשיו ,לחטוף עוד מצווה ועוד מעשה טוב ,במחשבה דיבור ומעשה ,בהרהור של המלכת
ה' עכשיו ,תוך הסחת דעת ממה שהיה וממה שיהיה ,היצליח ה' דרכו במלאכת
התשובה ובתיקון העבר .כאשר ישריש בלבו ובנפשו ובמעשיו את המלכת ה' ע"י עבודת
ָעד' ,ויצליח ה' דרכו בתיקון
עו ָלם ו ֶ
לו ְּך ְּל ֹ
'ה' ֶמ ֶל ְּך' ,יוכל להמשיך בעבודת 'ה' ָמ ָל ְּך' ,ו'ה' ַי ְּמ ֹ
העבר וקיום כל קבלותיו הטובות לשמור ולעשות ולקיים את כל מצוות אבינו מלכינו
באהבה ובשמחהנג.
לתגובותgmail.com@8711514 :

נג ישנם עוד כמה תירוצים על שאלה זו המובאים בספה"ק ,ונביא כאן כמה מהם.
הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע תי' דחיישינן דילמא ימות בין אומרו מקודם לשון עבר לבין אומרו לשון
הווה ,וא"כ יהיה נחשב למחרף ,לומר כי הוא היה ולא הווה .לכן תקנו לומר מקודם ה' ֶמ ֶלך ל' הווה להנצל מחירוף
ח"ו ,וכהא דאמרו דכתיב נדר לה' ולא לה' נדר דחיישינן שמא ימות ונמצא מוציא ש"ש לבטלה.
הגר"ח מוואלאזין מבאר שהוא כסדר העולמות ,כי בעולמות העליונים אין החטא נוגע שם ולא נפגמו מעולם ,ועל
זה קאי ה' ֶמ ֶלך – בהווה .ובעולם הזה היה גילוי כבוד מלכותו לשעבר מקודם החטא של אדם הראשון ,וכן בשעת
מתן תורה ,ועכשיו נפגמו ועל זה קאי ה' ָמ ָלך – בעבר .אבל יש מקום שעדיין לא נתפשט שמה כבוד מלכותו בשום
זמן מן הזמנים ורק לעתיד בביאת המשיח שאז יתבער הרע לגמרי ועל זה אמר ה' ימלוך  -בלשון עתיד.
ובכד הקמח לרבינו בחיי ביאר שזה להורות שכל הזמנים העבר והעתיד כולם הם אצלו בהווה ,לפי שלא עברו
מימיו ושנותיו כלום.
ורבי שמואל וויטל (בנו של רבי חיים וויטל) ביאר -וטעמא משום דלא ידעינן דה' ָמ ָלך לשעבר קודם בריאת העולם
מ ֶלך .ולכן אנו חייבים להקדים הוודאי  -ה' ֶמ ֶלך ,וממנו יוודע האמת
אלא ממה ש ראינו עתה עין בעין בהווה כי ה' ֶ
כי ה' ָמ ָלך לשעבר ,וממנו יוודע העתיד כי ה' ימלוך לעולם ועד בע"ה במהרה בימינו.
ָעד",
ֹלם ו ֶ
ביאור נוסף ישנו בכמה ספרים המתנבאים בסגנון אחד  -שאין הכוונה באמירת "ה' ָמ ָלך ,ה' ַימלוֹך לעו ָ
שהיה מלך תמול שלשום ויהיה מלך מחר וממחרתו ,שהרי כל זה כבר נכלל ב"ה' ֶמ ֶלך" ,שהוא מלך כל ימי עולם.
אלא הכוונה ב"ה' ֶמ ֶלך" ,שהוא מלך בהווה כל ימי העולם ,וגם ה' ָמ ָלך שהוא מלך בעת היותו לפני בריאת העולם
וגם הוא מלך בעת שיהיה לעולם ועד אחר כלות העולם ,בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.
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חיי אברהם  /הרב אברהם הבר ,ירושלים
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חיי אברהם  /הרב אברהם הבר ,ירושלים
בענין "שבתון עשה הוא"
רּועה
רון ְּת ָ
תון ַז ְּכ ֹ
ש ָב ֹ
יעי ְּב ֶא ָחד ַל ֹח ֶדש ַי ְּהיֶה ָל ֶכם ַ
אמר ַב ֹח ֶדש ַה ְּש ַב ַ
ַד ֵבר ֶאל ְּבנֵי ַי ְּש ָר ֵאל ֵל ֹ
ַמ ְּק ָרא ֹק ֶדש (פרשת אמור .ויקרא כג ,כד)
כתב הרמב"ם בספר המצוות (עשה קס"ג) היא שצונו לשבות ממלאכה יום ראשון של
תשרי והוא אמרו יתעלה בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון .וכבר קדם לך
לשון אמרם האי שבתון עשה הוא ,עכ"ד.
והנה בפרשה של חג המצות וחג השבועות לא נאמר שבתון כלל ,רק כתיב שבתון גבי
סוכות (פסוק ל"ט שם) תחגו את חג ה' שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני
שבתון .אולם במצות עשה קס"ו וקס"ז במצות שביתת מלאכה בחג הסוכות ,לא הביא
הר"מ קרא דשבתון אלא מקרא קדש (פסוק ל"ה ,ל"ו) ,וצ"ע מאי שנא גבי ראש השנה
שהביא הר"מ קרא דשבתון ואילו גבי סוכות לא הביא אלא קרא דמקרא קדש ,וכבר
הקשה כן בפמ"ג בפתיחה להל' יו"ט .וכתב הר"מ בהל' יו"ט (א' ב') כל השובת ממלאכת
עבודה בא' מהן (ר"ל כל הימים טובים) הרי קיים מצות עשה שהרי נאמר בהן שבתון
כלומר שבות ,עכ"ל ,וצ"ע בכל זה.
והנה בר"ה (לב ).פליגי ר' אליעזר ור' עקיבא במקור לאיסור מלאכה בר"ה ,דר"א ס"ל
דילפינן איסור מלאכה מקרא דמקרא קדש ,וקרא דשבתון אתיא לקדושת היום ,וא"ל ר"ע
מפני מה לא נאמר שבתון שבות שבו פתח הכתוב תחילה ,אלא שבתון קדשהו בעשיית
מלאכה ,ומקרא קדש זו קדושת היום (ופירש"י והוא בא להזהיר על המלאכה שהיא
עיקר ,וכך יפה לדרוש ,הואיל והוא ראשון במקרא והשביתה ראשונה לכולם).
ואיתא בחגיגה (יח ).כל מלאכת עבודה לא תעשו לימד על חולו של מועד שאסור
בעשיית מלאכה ,דברי רבי יוסי הגלילי .רבי עקיבא אומר אינו צריך ,הרי הוא אומר אלה
מועדי ה' מקראי קדש .במה הכתוב מדבר ,אם בראשון הרי כבר נאמר שבתון ,אם
בשביעי הרי כבר נאמר שבתון ,הא אין הכתוב מדבר אלא בחולו של מועד ,ללמדך
שאסור בעשיית מלאכה .ופירושו ,דבתחלת פרשת המועדים כתיב אלה מועדי ה' כו'
מקרא קדש ,וקאי על איסור מלאכה ,ואמר ר"ע דקאי אאיסור מלאכה דחוש"מ ,דא"צ
לאסור מלאכה ביו"ט דכבר כתיב שבתון לאיסור מלאכה ,ע"כ הגמ'.
ותמוה ,דלכאורה ר' עקיבא סותר את עצמו ,דבמסכת ר"ה דרש מקרא קודש על קדושת
היום ושבתון לאיסור מלאכה ,ובמסכת חגיגה דרש מקרא קדש על איסור מלאכה כשיטת
ר' אליעזר בר"ה ,וצ"ע ,וכן הקשה בערוך לנר ר"ה שם.
תו יש להקשות דלכאורה דברי ר' עקיבא סותרין את עצמו מיניה וביה ,דמריהטת סוגיא
דר"ה משמע דאי מקרא קדש אתיא לאיסור מלאכה ,אז שבתון אתיא לקדושת היום ,ואי
שבתון אתיא לאיסור מלאכה ,אז מקרא קדש אתיא לקדושת היום ,והיאך דרש ר"ע
תרוייהו לאיסור מלאכה.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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חיי אברהם  /הרב אברהם הבר ,ירושלים
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עוד יש להקשות היאך אמר ר"ע בחגיגה אם בשביעי הרי כבר נאמר שבתון ,הלא
שבתון לא נאמר אלא גבי ר"ה וחג הסוכות ,והל"ל אם בשמיני הרי כבר נאמר שבתון,
דאילו גבי שביעי דפסח לא נאמר שבתון כלל .וכן הקשה בטורי אבן שם ,ולפיכך גרס
בגמ' אם בשמיני וכו' וכן גירסת הרי"ף ריש מו"ק.
עוד יש להעיר בלישנא דגמ' "הרי כבר נאמר שבתון" לגירסת הטורי אבן דקאי אחג
הסוכות ,דהלא נמצא לפי"ז דהאי "כבר נאמר שבתון" הוי קרוב לארבעים פסוקים אחר
קרא דמקראי קדש בתחלת הפרשה .ואילו לגירסתינו דקאי שבתון אשביעי של פסח ,אין
זה אלא בפרשה הסמוכה לו .אולם גם לגירסתינו ודאי קשה דהא לא כתיב שבתון כלל
גבי פסח ,וצ"ע בכ"ז.
ובערוך לנר ר"ה שם יישב דלא אמר ר' עקיבא שאין לדרוש גם כן ממקרא קודש לאיסור
מלאכה ,רק שאמר למה לא נאמר ש שבתון שכתוב ראשון קאי על מלאכה ,ולכן שם
בחגיגה דכתיב מ קראי קודש בתחלת הפרשה דרש על מלאכה לכל הימים דנקראו מועד
דגם חול המועד בכלל .ולפ"ז י"ל דגם ר' אליעזר דרש איסור מלאכה בחול המועד כר"ע
שם ,ונראה לו דוחק לחלק בין דרשת מקרא קודש לדרוש בראש השנה על קדושת היום
ובאלה מועדי ה' מקראי קדש על איסור עשיית מלאכה ,ולכן דרש תרוויהו על איסור
מלאכה ,אבל לר"ע ניחא ליה לדרוש שבתון דכתיב ראשון על מלאכה ,עכ"ד.
ולפי דבריו מיושב הא דהקשינו לעיל אמאי הביא הר"מ קרא דשבתון לאיסור מלאכה
דוקא במצות עשה דר"ה ולא בחג הסוכות ,דהא גבי סוכות כתיב (פסוק ל"ה) ביום
הראשון מקרא קדש כו' ביום ה שמיני מקרא קדש כו' ואח"כ כתיב (פסוק ל"ט) ביום
הראשון שבתון וביום השמיני שבתון ,הרי דכתיב מקרא קדש בקרא קדים לקרא דשבתון,
וכיון דפתח הכתוב במקרא קדש תחילה וכדאמר ר' עקיבא בר"ה ,לכן אתיא מקרא קדש
לאיסור מלאכה ולא קרא דשבתוןנד.
אולם קושיתינו עדיין במקומה עומדת בהא דלא כתיב שבתון גבי שביעי של פסח,
ושבתון הכתוב גבי סוכות הוי בסוף הפרשה ,וא"כ ממה נפשך צריך ביאור בכוונת ר"ע
במס' חגיגה בהא דאמר אם בשביעי (בשמיני) הרי כבר נאמר שבתון ,וצ"ע.
והנראה בזה ,ובהקדם נביא דברי הטורי אבן שם שהקשה אהא דאמר ר' עקיבא "הרי
כבר נאמ ר שבתון" דהל"ל "הרי כבר נאמר מקרא קדש" ,ואמאי נקט קרא דשבתון לעשה
שנאמר לבסוף ,ולא נקט רישא דקרא דמקרא קדש הנאמר בראשון ושמיני דחג הסוכות
דמשמע קדשהו בעשיית מלאכה (דלפי גירסתו מיירי הכא בקראי דחג הסוכות ולא חג
הפסח) .ואע"ג דילפינן בר"ה משבתון לאיסור מלאכה בר"ה ,שאני התם שכתב שבתון
קודם למקרא קדש וראוי לדרשו לעשיית מלאכה שהוא עיקר ,משא"כ בחג הסוכות כתיב
מקרא קודש קודם לשבתון וראוי לדורשו לאיסור מלאכה.

נד אלא עדיין תקשי מהא דהביא קרא דשבתון במ"ע דשביתה ביוה"כ (מ"ע קס"ה) אע"ג דכתיב מקרא קודש קודם,
ויש לדון בזה.
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ותירץ דשמא י"ל כיון דר"ה נאמר בקרא קודם לסוכות וגבי ר"ה כתיב שבתון תחילה
הוא עיקר משל סוכות הכתוב לבסוף ,וכי ון דשבתון דר"ה בע"כ שבות במשמע הואיל
ופתח בו תחילה הא מגלי על שבתון דסוכות דשבות במשמע אף על גב דכתיב לבתר
מקרא קודש.
אולם לפי דבריו הדרא קושיא לדוכתא בדעת הרמב"ם דלא הביא קרא דשבתון לאיסור
מלאכה גבי מצות עשה דאיסור מלאכה בחג הסוכות אלא בר"ה ,ואילו לדברי הטורי אבן
שפיר למידין איסור מלאכה בסוכות מקרא דשבתון ,וזהו דלא כפי שנתבאר דנקט הר"מ
קרא דמקרא קדש גבי סוכות הואיל ופתח בו הכתוב תחילה בקראי דסוכות ,וצ"ע.
לכן נלענ"ד ליישב על דרך הערוך לנר הנ"ל ,דלעולם קרא שפתח הכתוב תחילה קאי
אאיסור מלאכה ,וכדפרש"י בר"ה שהוא עיקר .ולכן גבי ר"ה קי"ל דשבתון קאי אאיסור
מלאכה ,ובסוכות קרא דמקרא קדש קאי אאיסור מלאכה .ונראה לקיים הגירסא בספרים
שלנו בגמ' דחגיגה אם בשביעי הרי כבר נאמר שבתון ,ולעולם קאי אפרשת פסח הסמוך
לקרא דאלה מועדי ה' ,ואע"ג דלא כתיב בקרא "שבתון" אצל פסח כלל ,מ"מ נראה
דכוונת הגמ' בזה לענין איסור מלאכה באופן כללי ,דאם בשביעי הרי כבר נאמר שבתון,
כלומר איסור עשה דמלאכה במה דכתיב בפסח מקרא קדש.
וכן איתא בשבת (כד ):דאין שורפין קדשים ביום טוב ,ואמר רב אשי שבתון עשה ,ואין
עשה דבאש תשרופו דוחה יום טוב דהוא לא תעשה ועשה ,הרי דנסיב קרא דשבתון לכל
ימים טובים ,דבכל יו"ט אין שורפין קדשים .וכן הוא לשון הר"מ בהלכות יו"ט (א' ב') כל
השובת ממלאכת עבודה באחד מהן הרי קיים מצות עשה שהרי נאמר בהן שבתון כלומר
שבות עכ"ל ,הרי דנקט קרא דשבתון אע"ג דלא כתיב שבתון בכל יו"טנה.
כמו כן נראה לפרש כוונת ר' עקיבא בגמ' דחגיגה ,דלעולם לא בכל מקום אתי איסור
מלאכה מקרא דשבתון כמש"כ בטו"א הנ"ל ,אלא הוי לשון מושאל לאיסור עשה דעשיית
מלאכה .ושפיר יש לקיים גי רסתנו דאם בשביעי הרי כבר נאמר שבתון ,דמיירי בפסח
אע"ג דלא כתיב שבתון בקרא שם אלא מקרא קדש לחוד ,וכמש"נ.
והטעם בזה דנקטו קרא דשבתון לבטא איסור מלאכ ה טפי מקרא דמקרא קדש ,י"ל
משום דלשון שביתה שבות משמע כדאיתא בגמ' בכל מקום ,וכן מצינו בפרשת כי תשא
(ל"א ט"ו) ופ ' אמור (כ"ג ל"ב) דכתיב שבת שבתון ,דשבת ויום כפור אסורים אפילו
במלאכת אוכל נפש ,יעו"ש ברש"י בפ' כי תשא .אי נמי כמש"כ הטורי אבן והובא דבריו
לעיל ,דכיון דבר"ה כתיב שבתון קודם למקרא קדש ,וקראי דר"ה כתיב קודם לסוכות,

נה וכתב הרמב"ן (כ"ג כ"ד) שבתון עשה הוא .והנה העושה מלאכה בי"ט עובר בלאו ועשה ,והשובת בו מקיים עשה.
ועל דעתם ,המועדות כולם הוקשו זה לזה ,כי לא נאמר שבתון בחג המצות ולא בעצרת .וכ"כ בזהר הרקיע (אות
מ"א) .ולדבריהם באמת מ"שבתון" ילפינן לאיסור מלאכה בכולהו ,ודלא כדברי הר"מ שהביא קרא דמקרא קדש
לאיסור מלאכה בסוכות ופסח ועצרת ,יע' במ"ע קנ"ט ולהלן .ולדברי הרמב"ן וזהר הרקיע אולי י"ל בביאור גמ'
דחגיגה אם בראשון ושביעי הרי כבר נאמר שבתון ,ר"ל ע"י ההיקש כבר למדנו איסור מלאכה ביום ראשון ושביעי
וא"כ לא אתי קרא דמקראי קדש בריש הפרשה לאיסור מלאכה בפסח.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קכז

חיי אברהם  /הרב אברהם הבר ,ירושלים
בענין "שבתון עשה הוא"

אלמא שבתון הוי עיקר קרא לאיסור מלאכה ,וכדאמר ר' עקיבא גבי ר"ה ,דבו פתח
הכתוב תחילה ולאיסור מלאכה.
וראיה לכל זה דלאו דוקא נקט קרא דשבתון אלא לסימנא בעלמא למצות עשה של
איסור מלאכה ,מצאתי בתורת כהנים הובא ברמב"ן (כ"ג ז') וז"ל ,ר"ע אומר מה תלמוד
לומר אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש ,אם לענין ימים טובים הרי כבר
ימים טובים אמורים ,א"כ למה נאמר אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש ,אלו
ימי מועד שהן אסורין בעשיית מלאכה ,עכ"ל ,וקרא הרמב"ן לזה "נוסחא המדויקת"נו.
אלמא דעיקר ענין העשה דאיסור מלאכה הוא "ימים טובים" ,ולא שנא קרא דשבתון לא
שנא קרא דמקרא קדש ,ולאו דוקא נקט ר' עקיבא קרא דשבתון ,דעיקר הכוונה הוא
דאיסור מלאכה ביו"ט כבר אמורים ,וא"ש היטב עם כל מש"ננז.

נווע"ע בהעמק שאלה (שאילתא ק"ע ב') שביאר הברייתא באופן אחר ע"פ גירסא אחרת שהיה לו בדברי התורת
כהנים.
נזויע' היטב בר"מ סה"מ (מ"ע קנ"ט).
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חקירה בפרשה  /הרב יהושפט שרגא רבינוביץ,
מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים
"ראש השנה"" ,מעלה אני עליכם כאילו נבראתם בריה
חדשה"
ראש השנה י ע"ב :תניא ,רבי אליעזר אומר :בתשרי נברא העולם ,בתשרי נולדו אבות,
בתשרי מתו אבות ,בפסח נולד יצחק ,בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה ,בראש השנה
יצא יוסף מבית האסורין .וכתב שם ברש"י נולדו אבות  -אברהם ויעקב .ומבואר שדווקא
לידתם של אברהם ויעקב היתה בתשרי ולא של יצחק.
ובמהרש"א שם ביאר מדוע נולדו אברהם ויעקב דווקא בראש השנה .וכתב שנברא
העולם באחד בתשרי ,הכונה שנברא

ה"אדם"נח

 ,ובו ביום חטא והועמד לדין על חטאו

ושב בתשובה לפני ה' ומחל לו הקב"ה.
ולזה ביאר שמשום כך בו ביום נבראו אבות אברהם ויעקב ,וז"ל :לפי שהם אברהם
ויעקב מדת החסד ורחמים .וכתב "והוא סימן לבניהם לבא עמהם ברחמים בדין ביום
הזה" .אבל יצחק שהוא מדת הדין נברא בפסח שבו היה שולט מה"ד על המצריים במכת
בכורות וישראל נגאלו בו ע"י מ"ה הקשה על המצריים:
ונמצא שביום שראשיתו ש ל יום זה ראש השנה ,הוא ברחמים לאדם הראשון ומשום כן
נולדו בו אברהם ויעקב שהם מבטאים את מידת החסד והרחמים.
ויש להוסיף על דבריו .שהמטבע הלשון של תפילת ראש השנה בחתימת הברכה הוא
"ודברך אמת וקיים לעד" .וצריך הבנה מדוע נתיחד מטבע לשון זה דווקא לראש השנה.
ובר"ן (ראש השנה יב ב בדפי הרי"ף שם) כתב וז"ל  :זה שאומרים בתפלה ודברך אמת
וקים לעד .פירושו למדנו מדברי אגדה וכך היא לעולם ה' דברך נצב בשמים קיים דברך,
כשם שהתקנת עם אדם כשם שדנת אותו ברחמים כך אתה תרחם הדורות הבאים אחריו.
לעולם לא כך גזרת על אדם כי ביום אכלך ממנו מות תמות אמר להם ושמא פרשתי יום
שיש לך יום משלי אמרתי היום אני נותן לו תשע מאות ושלשים שנה ומניח לתולדותיו
שבעים שנה .לפיכך אמר דוד רבון העולמים אילמלא שדנת אדם הראשון בשעה שאכל
מן האילן לא חיה אפילו שעה אחת והתקנ ת עמו ברחמים כך התקנת עמי שאתה דן את
בניו ברחמים:
פירוש לפירושו .יומו של הקב"ה הוא אלף שנים ,ולפי שנות האדם היה צריך למות מיד
והקב"ה דנו ברחמים ביומו של הקב"ה שהוא אלף שנים.ומתוך זה נתן לדוד שבעים שנה.
והיינו שדברך אמת שימות ,ומ"מ דנתו ברחמים לפני שנותיך ובכך התקנת עמי שאתה דן

נח וכן הוא ביאור הגר"א או"ח סי' תקפא וז"ל :ולפ"ז מ"ש בפ"ג כמאן מצלינן האידנא זה היום כו' על יצירת אדה"ר
קאמרינן אבל בכ"ה באלול תחלת בריאת העולם היא
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את בניו ברחמים .היינו שעצם חיותו של דוד המלך נקבע בכך שדן הקב"ה את האדם
הראשון ברחמים ,וממילא את בניו ברחמים .אדם הראשון יצא זכאי בדין בר"ה והיינו
שדן ברחמים  .ויש להוסיף עוד דברי הר"ן בראש השנה טז שהקשה יש לשאול למה אדם
נידון בר"ה יותר מבשאר ימי' םדבשלמא שאר דברים דהיינו תבוא' ופירות האילן ומים
כל אחד בזמנו נדון כדאמרי' בגמרא אבל אדם למה נדון יותר בר"ה מבשאר ימים .ושם
הביא שאדם הראשון שבו נגמר העולם נברא ביום ששי דהיינו באחד בתשרי .ולאחר מכן
שחטא שב בתשובה ויצא זכאי בדין .א"ל הקדוש ברוך הוא לאדה"ר זה סימן לבניך כשם
שעמדת לפני בדין ביום זה ויצאת בדימוס כך עתידין בניך להיות עומדין לפני ביום הזה
ויוצאין בדימוס וכ"ז אימתי בחדש השביעי באחד לחדש.
ונמצא שיש שתי בחינות של רחמים ביום ראש השנה .עצם מבט המשפט על אדם
ראשון שדנו הקב"ה לפי שנותיו שלו ולא לפי שנות אדם הראשון .והבחינה השניה
שנברא אדם הראשון באותו היום אלף בתשרי ,ונהג עמו הקב"ה ברחמים וזהו בדין
ובהמשך שם בגמרא ,שבראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה .על משמעותה של פקידה
זו כתב רש"י ביבמות סד ע"ב וז"ל  :שלש פקידות  -שהקב"ה פוקד העקרות לשמוע
תפלתן בר"ה וגוזר עליהן הריון .ומבואר מדברי רש"י שאין הכונה שנתעברו אלו בראש
השנה ,אלא פקידה משמע שבראש השנה שהתפללו אלו שמע ה' תפילתן "וגוזר" עליהם
הריוןנט.
עוד עולה מדברי רש"י שלא רק אלו נפקדו אלא שראש השנה הוא זמן שהקב"ה שומע
את תפילתן בכל שנה ושנהס .והנה בשו"ת דבר יהושע (ח"א סי' צ אות ה) כתב שמדברי
רש"י לעיל מבואר שמותר לעקרות להתפלל בראש השנה שהקב"ה יפקדם לטובה.
ומאידך בברכות (ס ע"א) נאמר שאסור לאדם להתפלל על מעשה נסים .ומזה הסיק
שפקידת עקרות אינו נחשב מעשה נסים ,לפי שנס הנעשה בדרך נס נסתר שאינו שינוי
בטבע ובאופן זה אין איסור להתפלל על כך.
ומכל מקום מבואר שיום ראש השנה הוא יום מסוגל כל כך שאפילו עקרות שיש צורך
בשינוי הטבע בשבילהם הוא יום המסוגל לשמוע שעוותם.וצריך ביאור מה כוחו של ראש
השנה עד כדי כך שיש בכוחו לפקוד ולעשות ניסים שאף עקרות שיוכלו ללדת.
והנראה בזה שבגמרא ברכות כט ע"א נאמר  :הני תשע דראש השנה כנגד מי? אמר רבי
יצחק דמן קרטיגנין :כנגד תשעה אזכרות שאמרה חנה בתפלתה ,דאמר מר :בראש השנה
נפקדה שרה רחל וחנה .ומבואר ששיעור הברכות של תפילת ראש השנה הם כנגד חנה
שהזכירה בתפילתה  .אמנם צריך להבין השייכות בין פקידתה של חנה לבין שתקנו תשע
ברכות של תפילו ראש השנה יהיו כנגד האזכרות של חנה שהיו באותו היום.
אמנם יש לבאר שמלבד הרחמים שיש באותו היום .יש בחג של ראש השנה מהות שונה
לעומת שאר המועדים והוא.
נט וכן פירש בר"ה יא נפקדה שרה  -בא זכרונם לטובה ונגזר עליהן הריון.
ס ומכאן הוא ראיה מוכחת שמותר להתפלל בקשות פרטיות בראש השנה וכבר דנו בזה רבות.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קל

חקירה בפרשה  /הרב יהושפט שרגא רבינוביץ ,מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים
"ר אש השנה"" ,מעלה אני עליכם כאילו נבראתם בריה חדשה"

חילוק לשון מצינו בין הקרבנות של שאר החגים לבין הקרבנות של ראש השנה .שלשון
יח ַח ַלה" ,נאמר על
יח ַנ ֹ
יתם ֹע ָלה ל ֵר ַ
ַע ַש ֶ
הכתוב בקרבנות של ראש השנה (במדבר כט ב) :ו ֲ
הקרבן "ועשיתם" .מאידך ,בשאר הקרבנות של החגים נאמר "והקרבתם" .ובירושלמי
(ראש השנה פ"ד ה"ח) וז"ל נאמר :יום תרועה ועשיתם .ר' לעזר בי ר' יוסה בשם ר' יוסי
בר קצרתא בכל הקרבנות כתיב והקרבתם וכאן כתיב ועשיתם אמר להן הקדוש ברוך הוא
מכיון שנכנסתם לדין לפני בראש השנה ויצאתם בשלום מעלה אני עליכם כאילו נבראתם
בריה חדשה".
וביאור דברי הירושלמי ,כל הקורבנות שמביאים בחגים הינם קרבנות ציבור ,והקרבן
מבטא את מהות החג ,ומעתה הואיל ונאמר לשון "ועשיתם" ,עולה מזה שישראל יוצאים
זכאים בדין ,אינו סתם זכאי שאינו חייב ,אלא כשיוצאים ישראל זכאים בדין הם בבחינת
"בריה חדשה".
ומשמעות דבר חדש הוא כפשוטו מציאות חדשה שאינה גוררת אחריה חסרונות או
בעיות שהיו מקודם .ומשום כך גדו ל מאד תקפו של יום זה לפעול בו ישועה ורחמים.
ובהעמק דבר שם הוסיף בזה לבאר ,שהוא הביאור מה שנאמר על הפסוק (תהלים ק"א):
פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל קה,
פירוש עם נברא בראש השנה יהלל קה ביום התקדש חג הסכותסא.
מעתה יש לומר שהואיל וכן ,יבואר היטב תפילתה של חנה להפקד מעקרותה דווקא
ביום ראש השנה שהוא יום גדול מאד ,אחד מדין "הרחמים שבו" שנהג הקב"ה עם אדם
הראשון ,ונוסף עליו ,שביום זה יש בכוחו לפעול מציאות של "בריה חדשה" ,ששתי
הסגולות הללו יש בכוחם לעשות אף ניסים נסתרים ולפקוד בו עקרות.
ומעתה יבואר עוד ,מה שסדר תפילת ראש השנה נקבע לפי תשע האזכרות של חנה.
שחנה בתפילתה שנקבלה ,הוכיחה שיום זה הוא שאפשר להפוך הכל לטובה .ומשום כן
שתקנו חז"ל את סדר תפילות ראש השנה הסמיכו אותם על תפילתה של חנה שיהיה
לזכות לישראל שתתקבל תפילתם.
התחדשות של ראש השנה זקוקה לאדם שיבא להתחדש
ובעצם דברי הירושלמי מבואר שעצם ההתחדשות אינה נעשית מאליה אלא זוקקת
שיצאו ישראל זכאים בדין.
וביאורם של דברים ,תוקפו של יום הוא מסוגל לחדש בריה חדשה ,אמנם מוטל על
האדם להיות כלי מחזיק ברכה להתחדשות זו ,ומשום כך עליו לעשות את הפעולות
הנדרשות להיות זכאי להיות חדש ולעשות פעולות שיהיה זכאי בדין.

סא וראה שם שהוכיח לפ"ז שביום כיפור נאמר והקרבתם כמו בשאר מועדים הרי שעולה שעיקר הדבר הוא
ראש השנה שהוא שורש ההתחדשות.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קלא

חקירה בפרשה  /הרב יהושפט שרגא רבינוביץ ,מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים
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ולפי זה יבואר היטב כל הסימנים שעושים בראש השנה ,במאכלים שענינם כולם
להמשיך לאדם מחשבות טובות בכל מעשיו .וכן מה שהזהירו שלא יכעס אדם בימים
אלו ,ושלא לישון בראש השנה.
והביאור בכל אלו.שהואיל ויום זה מסוגל להתחדשות "מעלה אני עליכם שנעשתם
בריה חדשה" .ממילא מוטל על האדם לרצות בכל מאודו לחיים חדשים טובים ,וכירצה
ויעשה תשובה על ידי זה תפעל בו ההתחדשות להיות בריה חדשה ולזכות בדין.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קלב

כיום יאיר  /הרב נח גדליה קזצקוב
מלוך על כל העולם כולו בכבודך

כיום יאיר  /הרב נח גדליה קזצקוב
מלוך על כל העולם כולו בכבודך
ראש השנה  -המלכת ה'
יום ראש השנה מוגדר כיום בו יושב ה' על כסא מלכותו ,ואנו ברואיו ממליכים אותו.
ההגדרה הזו נשמעת מעורפלת ולא ברורה .אם הקב"ה מלך בעצמו מה הוא צריך
שנמליך אותו? ואם הוא צריך שנמליך אותו וכי עד עכשיו לא היה מלך העולם? האם
יתכן כביכול שינוי במעמדו של הקב"ה כך שהוא זקוק לבחירות מחודשות מידי שנה
לתפקיד מלך העולם?
גם בנוסח התפילות לימים הנוראים הדבר בולט במיוחד ,שכן בנוסח התפילה אנו
רואים שכיום הקב"ה אינו מלך גמור ,ואנו מתפללים שיהיה לעתיד לבוא מלך כראוי .אנו
אומרים "ותמלוך אתה ה' לבדך על כל מעשיך" ,אנו מבקשים "מלוך על כל העולם כולו
בכבודך" ,מכל זה המשמעות שכיום הוא איננו מלך גמור ולעתיד לבוא הוא יהיה מלך,
וכן הוא לשון הכתוב החותם את פסוקי מלכויות "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" (זכריה יד ,ט) .מהו השינוי שאמרו לחול בעולם שעיקר
עבו דת ראש השנה לייחל ולהביא את אותו היום שאז יהיה ה' למלך ,דבר שכיום אינו.
דבר נוסף המצריך ביאור ,אם נתבונן בנוסח הסליחות שחיברו ראשוני אשכנז נראה
שחלק גדול מהם אינו עונה לשם סליחות אלא לשם קינות ,מתואר שם המצב של עם
ישראל בין האומות המושפל והבזוי וכמעט אין התייחסות לבקשת סליחה באותם
הפיוטים.
עיקר הדברים הללו וביאורם נמצא בעומק מסתריה של חכמת הרז ומיסודותיה ,ענין
חטא אדם הראשון והשינוי שחל בעקבותיו בעולמות כולם הוא מאבני הבנין של חכמיה
ספריה וחיבוריה של תורת הנסתר .אכן מתוך הכתבים הפשטיים של אנשי הח"ן ליקטתי
א ומר כדי להבין במושגינו הקטנים מה חובתינו ביום נשגב זה.
מהי מלכות?
מסופר כי פעם הלך המשגיח של ישיבת חברון רבי מאיר חדש זצ"ל אל הכותל המערבי
בלוית אחד ממקורביו תלמיד חכם בעל שיעור קומה .בדרך הם חלפו בסמטאות העיר
העתיקה ,והרוכלים הערבים הוציאו מרכולתם למכירה ,הסמטא היתה מבאישה ,נתחי
כבש מגואלים תלו על המקולין המלוכלכים ,גלי אשפה מדיפי סרחון עמדו בפתחי
הבתים והחורבות ,צחנת הדגים התערבלה בריחות צמחי התבלין הפזורים בתיבות
השבורות והמלוכלכות שלמרגלות המוכרים היחפים גסי השכל ואטומי הדעת שצוחו
בגרון ניחר על סחורתם .האוירה בשוק הערבי הותה ניגוד חריף להליכותיה המעודנות
של סלבודקה ...המלוה העיר בתמהון באזני המשגיח ,האם כשאנו מתפללים למלכות ה'
שתגלה על כל האומות ,לסחבות מצחינות אלו אנו מייחלים?...
ר' מאיר הפטיר ואמר" :מי שאומר כך איננו יודע מלכות מהי"...
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קלג

כיום יאיר  /הרב נח גדליה קזצקוב
מלוך על כל העולם כולו בכבודך

ננסה להבין למה הוא התכוין.
כל משלי הקדמונים בבואם להסביר דבר על הקב"ה ויחסו עם בריותיו הם נוקטים
במשל המלך ונתיניו .מה מבטא בעיקר תפקידו של המלך ומהי המלכות אותה הוא
מייצג?
נצטט קטע מדבריו של בעל ה"לשם" (ספר הקדו"ש שער הפו"ק פ"ג) שם הוא מבאר את
הגדרת המלך ותפקידו באופן נפ לא" ,והנה הרצון הזה לשעשועים ,שהוא להתגלות
בנועמו וזיוו לזולתו ,הנה הוא נקרא בשם מלכות .והוא על שם המלכה ועצה ,כי נמלך
ונתייעץ להמציא עולמות ומציאויות ולהנותם מזיו יקר אור קדושתו .וכן נקרא בשם
מלכות שהוראתו הוא למלוך על זולתו ,והוא מלך עליהם שמתנהגים על ידו ע"י
המלכתו ועצתו ,והם מקבלים עול מלכותו תמיד ,כי רק בזה מסבבים את גילויו להם.
והוראת מלך הוא על המלכתו עליהם שהוא מסתכל עליהם תמיד ועיניהם תלויות רק
עליו ואיליו תמיד".
אם נסכם את הגדרתו של ה"לשם" המלכות מתבטאת בשתי מישורים :א' ,ההחלטה
וה ַה ָמלכּות של מי שבידו להיטיב ולהנות לזולתו לעשות כן .ב' ,הקשר התמידי והבלתי
ַ
נפסק של תלות בין המטיב למוטבים על ידו עד מניעת כל אפשרות של היסח דעת קל
בינו לבינם בין מצידו ובין מצידם ,הוא מוגדר "מלכות".
אם כן כדי שהמלך יהיה מלך צריכים לקרות שלוש דברים .א' .החלטתו ורצונו בנתינים
שיוטבו על ידו ,וזה קרה בראש השנה הראשון בהסטוריה ,אז ברא ה' את האדם שהוא
יהיה הנהנה מכל מה שנברא למענו בחמשת הימים הקודמים .ב' ,ההטבה מצידו הבלתי
נפסקת לעולם כולו ולבריותיו וההשגחה על כל יצוריו ,וזה קורה מאז ועד היום ללא
הרף .ג' ,ההכרה התמידית והבלתי נפסקת מצד הבריות ובעיקרן האדם בתלות הבלעדית
שלו בבוראו מלך העולם ,וזה לא קורה...
נמצאת המלכות חסרה חלק חשוב ומכריע .ונבוא לבאר חלק זה ביתר תוקף.
וכך כותב הגר"ח מואלוז'ין ברוח חיים בסוף מסכת אבות" :בביאור דבר הכתוב ה' ֶמ ֶלך
ה' ָמ ָלך ה' ימלוך לעולם ועד .כי נקט הקרא עבר ועתיד בהיפוך הסדר ,כי העבר הוא
קודם הזמן לההוה ,ויותר היה למנקט עבר הוה ועתיד .ואמר בזה כי הך קרא נקט עפ"י
סדר השתלשלות העולמות וכו' ,כי בעולמות העליונים אשר אין להרע מבוא שם
כדכתיב לא יגורך רע ,הנה מלכותו בהויה אחת מראשית הבריאה ועד עתה ולעולם,
ולכן כינוי מלכותו שמה בתואר הווה .אמנם בעולם העשיה הלזה ,הנה בטרם שחטא
אדה"ר וכו' אז היה גלוי וניכר כבוד מלכותו גם בעולם הלזה ,אולם בהתגבר הרע עד כי
כל העמים סרו מאחרי השם ,וגם אנחנו הגם כי ידענו כי מלכותו בכל משלה ,עם כל זה
אין מעשינו בעו"ה מסכימים לידיעתנו ,והוא הכל לסיבת הרע האחוז בתוכינו וכו' ,ולזה
כינוי מלכותו בעוה"ז הוא בתואר עבר ,כי בזמן העבר בטרם חטא אדה"ר היה נגלה כבוד
מלכותו בעולם וכו' ,ורק לעתיד אי"ה לעת קץ אזי נקוה שיבוער הרע הטבעי מכל וכל

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קלד

כיום יאיר  /הרב נח גדליה קזצקוב
מלוך על כל העולם כולו בכבודך

והרשעה כולה כעשן תכלה ואז יתפשט כבוד מלכותו גם שמה ,ולזה אמר ה' ימלוך
לעולם ועד ,כי לעתיד יתפשט כבוד מלכותו גם שמה".
שמענו מדבריו כי הקב"ה מצידו עשה את שתי חלקי המלכות שלו ,אך אנו נתיניו
ובריותיו מחולקים לשניים ,אנחנו החרדים לדבר השם עקב אחיזתינו ברע איננו מסוגלים
כיום לחיות את התלות שלנו בקב "ה ובהשגחתו על אף שמבחינה שכלית אנו מכירים
שכך אמור היה להיות .אמנם הגויים כולם וכיום רוב העם היהודי לא רק שאינם מנסים
לעשות למעשה את מה שהשכל יודע אך מתקשה לעשות ,אלא הם כלל לא יודעים גם
בשכל כי הם אמורים לחיות בהרגשת תלות זו יום יום שעה שעה .צא ולמד כמה חסרה
מלכותו של ה' בעולם כיום הזה...
והיה ה' למלך
כדי להבין ולהוסיף עומק בהבדל בין הכרתינו כיום במלכות ה' למצב המלכות המיוחל
לעתיד לבוא ,עלינו לעיין בכתובים ומפרשיהם המביעים איחול ושאיפה זו.
כותב המלבי"ם על דברי הנביא ישעיהו המתאר את מלכות ה' בעתיד "ונגלה כבוד ה'
וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר" (ישעיה מ ,ה) .ומבאר המלבי"ם" :כי ההופעה
האלהית תתעלה לעתיד בשש מעלות על זמן העבר .א כי עד עתה ההשגה האלהית
היתה מעוטפת בכמה לבושים ומסכים ומחיצות ענן וערפל ,אבל לעתיד ונגלה ,יהיה
הכבוד מגולה ונראה באספקלריא המאירה .ב עד עתה לא השיגו רק כבוד אלהים,
שהוא ההנהגה שבו מנהיג ומסדר ומשגיח שהיא מיוחסת לשם אלהים או שדי או
צבאות ,לא כבוד ה' שהוא שם העצם המורה על כבודו מצד עצמו ומהותו כמ"ש (שמות
ו ,ג) וארא אל האבות באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם ,אבל אז יתראה כבוד ה'
וידעוהו .ג עד עתה לא ראו ,רק השיגו וידעו ,לא ראו כבוד ה' בהשגת העין החושיי,
אבל עתה עין בעין יראו .ד עד עתה גם הרואים והצופים במחזות אלהים ,לא ראו בעין
בשר רק בעין הנפש בעין הנבואיי ,אבל עתה יראו כל בשר ,גם הבשר בעינו יראה
המראה הנוראה מכבוד ה' והתגלות אלוהותו .ה עד עתה היו הרואים והמשיגים מכבוד
ה' מועטים ,יחידים השרידים אשר ה' קורא ,ובני עליה מועטים ,אבל אז יראו כל בשר כי
מלאה הארץ דעה את ה' .ו עד עתה לא ראו כולם במדרגה אחת ,כמ"ש (שמות כד ,ב)
ונגש משה לבדו אל ה' והם לא יגשו ,והעם לא יעלו עמו ,שמדרגת משה היתה הגשה
ומדרגת הזקנים עליה ומדרגת העם פחותה מזה כמ"ש שם ,אבל עתה יראו כל בשר יחדו
במדרגה אחת בשוה".
כלומר השינוי שיעבור לעתיד לבוא יהיה גם באישים המכירים במלכות ה' ,שאם כיום
מכירים בו ובמציאותו מתי מספר מכל האנושות ,לא יהיה בעתיד אדם בעולם שלא ידע
מי ה' וייחל ויקוה אליו .וגם באיכות ההכרה יהיה שינוי עצום ,שאם היום אנו יודעים
אבל לא רואים ולא מרגישים ממש כמו הרגשה פיזית את קירבת ה' ,בעת שתתגלה
מלכותו לעתיד ממש נחוש ונרגיש את ה' קרוב אלינו כאב וידיד.
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היטיב להגדיר זאת במשל ציורי בעל המשך חכמה (שמות טו ,יח) על הפסוק "ה' ימלוך
לעולם ועד" ,כותב המשך חכמה על לשון תפילת עלינו לשבח "ויקבלו כולם את עול
מלכותך" .מה זו קבלת עול מלכות ה'? "והענין כי כל האדם הוא עלעקטרי אלקי ,כאשר
יתנוצץ במוחו המחשבה לעשיה זו ,מיד ילך זאת ההרגשה אל האיברים באמצעות הלב
לעשותו ,ותיכף יעשה זה היד או הרגל או איזה אבר כפי מה שיעלה במחשבתו .לא כן
אם הוא דבר המזיק אל איזה אבר ,לא יתנענע האבר תיכף לעשות זה ,רק צריך להתעמק
במחשבה מאוד עד כי יתרצו לזה האברים .לכן אמר שיקבלו את העול  -היינו שיתנוצץ
הרעיון לאיזה מצוה לאיזה דבר אלקי ,יתעוררו תיכף כל האברים והחושים והעורקים
בלי מפריע למלכות שמים ,ולא יפריעו איש איש מעבודתו ,וזה רעיון יקר".
כלומר לעתיד לבוא תהיה הרגשת מלכות ה' כל כך קרובה ומוחשית שקיום רצונו של
ה' יהפוך לאיסטינקט טבעי ולא יהיה צורך בעימות המוכר בין רצון הגוף לצו הנשמה.
כך כותב גם רבינו בחיי (דברים ל ,יג) "ומל ה' אלהיך את לבבך וגו' ,כי מילת הלב הוא
בטול יצר הרע ,וכשיתבטל היצר הרע נמצאו אבריו של אדם כולם נמשכים ומדובקים
בשם המיוחד ויעשו בטבע מה שהשכל מחייב .ובא הרמז בפרשה הזאת להורות כי בזמן
הגאולה יהיו כל ישראל בעלי ההשגה מולי הלב והבשר ,דבקים בשם המיוחד".
שר ָכ ַר ַתי
אֶ
"לא ַכב ַרית ֲ
למעשה את האיסטינקט הזה מתאר הנביא ירמיהו (לא ,לא-לג) ֹ
יתי ו ָא ֹנ ַכי
שר ֵה ָםה ֵה ֵפרּו ֶאת ב ַר ַ
אֶ
יאם ֵמ ֶא ֶרץ ַמצ ָר ַים ֲ
הו ַצ ָ
ָדם ל ֹ
יקי בי ָ
ח ַז ַ
יום ֶה ֱ
בו ָתם ב ֹ
א ֹ
ֶאת ֲ
אם ה'
ָמים ָה ֵהם נ ֻּ
ח ֵרי ַהּי ַ
שר ֶאכ ֹרת ֶאת ֵבית ַיש ָר ֵאל ַא ֲ
אֶ
אם ה'ַ .כי זֹ את ַהב ַרית ֲ
ָב ַעל ַתי ָבם נ ֻּ
אל ַהים ו ֵה ָםה ַיהיּו ַלי ל ָעם .ו ֹלא
יתי ָל ֶהם ֵל ֹ
ת ֶב ָמה ו ָה ַי ַ
תו ָר ַתי ב ַקר ָבם ו ַעל ַל ָבם ֶאכ ֲ
ָת ַתי ֶאת ֹ
נַ
או ַתי ל ַמק ַט ָמם
כּולם יֵדעּו ֹ
ָ
אמר דעּו ֶאת ה' ַכי
עוד ַאיש ֶאת ֵר ֵעהּו ו ַאיש ֶאת ָא ַחיו ֵל ֹ
י ַלםדּו ֹ
אם ה'".
דו ָלם נ ֻּ
ו ַעד ג ֹ
ננסה להבין את דברי הנביא ירמיהו .הקב"ה אומר בעבר גם הייתי מלך אחרי שהוצאתי
אתכם מארץ מצרים וקניתי אתכם לעבדים ,אבל כל דבר היה כרוך בעימות ,אתם
מפירים את בריתי ואני בעלתי בכם  -מפעיל על עם ישראל כוח והם נכנעים ,אמנם אני
מלך אבל מצידי לא מצידכם ,מצד העם יש כל הזמן סטיות ימינה ושמאלה מהוראות
המלך ,והמלך צריך ליישר את עמו אל התלם ללא הרף .אבל לעתיד לבוא התורה היא
בקרבם ובלבם חלק אינטגרלי מהגוף האנושי ומהכח האלקטרי האלוקי .המשמעות של
זה שמהיום אפשר לסגור את ערכים ,נתיבות עולם ,לב לאחים והידברות ,לא ילמדו עוד
איש את רעהו לאמור דעו את ה' ,כי האיסטינקט הטבעי יודע וחי את זה באופן אוטומטי
כמו שהוא אוכל ונושם...
הקשר לראש השנה
לאור הנ"ל ברור אמנם הקשר לראש השנה בו נברא האדם שלמענו נבראו כל
הברואים ,וכמו שהקדמנו על ידי ההחלטה וההמלכות לברוא אדם נשוא להטבה ,ועל ידי
הקשר בין הבורא לבריותיו היא היא המלכות.
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אכן עומק נוסף יש בכך שאנו מתפללים ביום ראש השנה את עיקר תפילותינו על גילוי
המלכות המושלמת העתידה .את הדבר מבאר המגיד למרן הבית יוסף בספר מגיד
מישרים (ישעיה) "רזא דמלתא דברישא ממלכינן להקב"ה ,ואמרינן דהא אפילו דחובייא
סגייא אית ליה למיחן על עלמא משום דהא עתיד לאעברא קליפין ולאמלכא בלחודי,
והיינו דקאמר והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא וגו' .כלומר משום דקליפין גרמין
לבני נשא למיחב ,עביד קב"ה כמה פעולות משניין דא מן דא למיהב אגר טב להאי
ולאענשא להאי ,אבל בההוא זמנא דיתעברון קליפין מלאה הארץ דעה את ה' ולא יהון
חובי ואשתכח דלא יהא ליה למעבד אלא עובדא חדא עם כל בני עלמא .והיינו ביום
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".
נבאר את דברי המגיד .העולם כולו עומד לדין ולמבחן ביום הדין ,לעיתים רבים
החובות עד שכל קיומו של העולם עומד בסימן שאלה ,במקרה שכזה יש צד שאולי
העולם לא מגשים את ייעודו הנבואי "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף
עשיתיו" ואולי עליו להענש בחרב וכליון כדי למחוק חובות אלו .עומדים אנו ביום הדין
ומזכירים לפני הקב"ה כי מצב זה זמני הוא בשל הקליפות והמסכים שאופפים את העולם
כל עוד לא הגיעה הגאולה העתידה ,אך יבוא יום שתמלא הארץ דעה את ה' ואז יבוא
הצידוק האמיתי לקיומו של העולם כאשר כל בני האדם ישאפו לדעת ולהכיר את ה'
ולהמליכו כראוי .הזכרה זו היא שעומדת לעולם כולו בשעת המבחן.
בספר קל"ח פתחי חכמה (פתח ל') מבאר הרמח"ל באריכות את חלוקת הנהגת ה' את
עולמו לשתי מערכות ,הנהגת המשפט והנהגת היחוד .הנהגת המשפט נועדה לחדד אצל
הנבראים את יכלתו של ה' ושלטונו ,וכדי לחדד את הידיעה הזו בורא ה' בעולם דברים
הנראים לעינ ינו כרע חסרון והעדר ,וזה גורם לאנשים לחשוב כביכול הקב"ה הוא מורכב
ונתון לשינויים או שיש כמה כוחות פועלים בעולם זה פועל טוב ואחר פועל רע ,או שיש
דברים מושגחים ודברים מופקרים ,כל זה עשה ה' כדי שלעתיד לבוא נראה כולנו כיצד
כל הרע הזה הוא בעצם טוב וכל גלגולי הע ולם היו כדי להגיע לתיקון השלם ,כשהאור
בא מתוך החושך הוא מורגש הרבה יותר ,ולכן עושה הקב"ה את ה'כאילו חושך' כדי
שנכיר כולנו בכך שהכל הוא אורו יתברך .לעתיד לבוא יהיה ה' למלך על כל הארץ
ותהיה הנהגת היחוד לפיה יראה הכל טוב גמור ולא יראו דברים שהם כביכול סותרים
זה את זה .וכשאנחנו 'מייחדים' את שמו של ה' אנחנו בעצם מצהירים שכל מה שאנחנו
רואים הכל הוא אחד על ידי פועל אחד ולמטרה טובה ונאצלת אחת ,ואנחנו מיחלים
שיגיע היום שנוכל גם לראות ולהוכיח את הידיעה הזו.
מה צריכים את הגויים?
נשוב אל המשגיח ר' מאיר הפוסע במבואות המטונפות של העיר העתיקה ובריותיה
השפלים ,ולהערת מלוהו "הכי לאלו צריך הקב"ה שימליכוהו"? כבר הבאנו מענהו הקצר
של המשגיח כי "האומר כך אינו יודע מלכות מה היא".
לאור האמור לעיל נראה להוסיף נופך בדברים .הקדמנו כי מלכות אמורה להכיל
בתוכה כחובה את הכרת כל מקבלי הטובה בתלות שלהם במטיב להם ורק כך יקרא
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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המטיב מלך .אבל יש מעכב נוסף גדול מאוד במלכות ה' מלבד המעכב הבסיסי הזה
שהרחבנו בו עד עתה ,והוא הדרך בה מעביר מלך העולם הטוב והמטיב את השפע
והטובה לאותם אומות העולם.
לצורך ביאור הדברים נצטט קטעים מתוך ספר שערי אורה לרבינו יוסף גיקטיליא (שער
ה') יסודות הדברים בנויים על יסודות חכמת הקבלה ולכך לא נבאר את המושגים
הקבליים עמם הוא משתמש במסגרת זו ,אך גם מעיון שטחי ולא מעמיק הצף על פני
המים נוכל להבין את הרעיון המרכזי אותו אנו רוצים להבהיר.
ואלו דבריו הקדושים" :דע כי כל הברכה היתה באה תחילה מאת יהו"ה יתברך אל
כנסת ישראל ,ומכנסת ישראל היתה באה לישראל ,ועל ידי ישראל היו מתברכים
ומתפרנסים כל שבעים האומות למטה ,שנאמר ונברכו בך משפחות האדמה .וכשחטאו
ישראל נשתברו צנורות הברכה וירשו אומות העולם הברכה שהיתה באה לישראל,
ואותו השפע הנמשך מאותם הצנורות ,כמו שאמר עבד כי ימלוך ,לפי שנכנסו אותן
הקליפות הקשות בין השם ובין ישראל .אבל בשוב ה' את שיבת ציון ,ויתאחדו השם
וישראל ,ויוסרו כל האמצעים מביניהם ,אז לא יקבל אחד מכל שרי האומות לא שפע ולא
ברכה ולא טובה זולתי על ידי כנסת ישראל ,שהיא תהיה גוברת על כולם ומושלת על
כולם והיא נותנת להם פרנסה ,וכל השרים והאומות תהיה פרנסתם באותו הנשאר בסוף
כל המדרגות האחרונות מתמצית כנסת ישראל .נמצאת אם כן למד ,כי בהתאחד השם
ית' עם כנסת ישראל ויתאחדו זה בזה ,אז כל השרים העליונים כולם נעשים אגודה אחת
לעבוד את השם ית' ולשמש את כנסת ישראל ,לפי שממנה תבוא להם הפרנסה .וכמו
שיהיה חפצם ותשוקתם של שבעים שרים למעלה לשמש את כנסת ישראל ,כך תהיה
תשוקת שבעים אומות שלהם לעבוד את ישראל למטה ולהדבק בהם ,ויהיו כולם עובדים
את ה'".
בספר סידורו של שבת (שורש ז' ענף ב') מביא משל שנשא הרמב"ן כשראה את
ירושלים בחורבנה (לא מצאתי מקור קדום יותר למשל זה בשם הרמב"ן ,וצ"ע) ,הרמב"ן
המשיל את המצב לאשה מניקה שהתינוק שלה חלה ולא יכול להניק ,מצד אחד אם היא
לא תניק בכלל ייבשו דדיה וגם לכשיבריא הוא לא יוכל להניק יותר ,בלית ברירה היא
לוקחת תינוקות נכר ים וכלבים ומניקה אותם כדי שלא ייבש מקור חלבה .והם מרגישים
בבית ויונקים במרץ כביכול לא נברא חלב זה אלא בשבילם .היש הבנה לצערה של האם
שאת עיקר לשד הנפש היא נותנת בעל כרחה לכלבים?!
ננסה לצייר את דבריו .כל העולם כולו מקבל טובה וברכה מהקב"ה .הדרך הטבעית
שהיו הד ברים אמורים להתנהל שקודם כל מקבלים המלכה והנסיך קרובי המלך את
שלהם והם הממונים להעביר ולחלק מטעם המלך את מה שנשאר לכל הארחי פרחי
המתקבצים בשערי הארמון ומבקשים נדבה .ולמעשה נבנתה מחיצה בין המלכה
והנסיכים לבין המלך ,הארחי פרחי הקבצנים המלוכלכים שבחוץ נתפרצו ועטו על ארמון
המלוכה בזזו חמסו חטפו מבית האוצרות לעצמם כל מה שרצו ,והמלכה ובניה קבלו
נכלמים שיירים מעופשים ויבשים ...והמלך כביכול לא רואה ולא שומע...
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קלח
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היש בזיון המלכות גדול מזה?!
לעתיד לבוא ישוב הסדר על כנו ,המלכה הנסיכים וקרובי המלך מקבלים את הסמכות
על כל האוצרות הם אוכלים ושבעים ,ומה שנשאר הם מחלקים בטובם לקבצנים שבחוץ.
אמור מעתה כי כל גוי מכל אומה שעדיין לא מכיר בכך שארמון המלוכה לא אמור
להתנהל כך והמצב הזה זמני בלבד ,ויש כאן מלכה וקרובי בית המלכות והם האחראים
לחלק מה שהם חושבים ,ולא כל אחד מתפרץ וחוטף ומשאיר אותם לסוף ,כל אחד כזה
בעצם מציאותו הוא עלבון שאין כדוגמתו לעצם המלכות .מלכות ה' לא שלמה כל עוד
והקבצנים חושבים שהם הבעל'בתים על ארמון המלוכה .לעתיד לבוא ישוב הסדר
ַע ֹקב
א ֹל ֵהי י ֲ
ַע ֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵבית ֱ
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"כה
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נות ַה ֹ
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אות ַבּי ַ
ָא ַמר ה' צ ָב ֹ
א ֹל ַהים ַע ָם ֶכם" (זכריה ח ,כג).
ש ַמענּו ֱ
אמר נֵל ָכה ַע ָם ֶכם ַכי ָ
הּודי ֵל ֹ
ַאיש י ַ
שלטון הגנבים
העלבון כיום איננו מתבטא רק בעצם ההתפרצות חסרת הרסן של קבצני האומות לתוך
הארמון וחטיפת הסמכות מידי קרובי המלוכה ,אלא החמור מכל הוא ההמלכה בטעות
אל מול פני המלך את ראשי "המאפיה" בכבודם ובעצמם! וכך מגדיר את המצב הרבינו
בחיי (כד הקמח ערך יחוד השם) "וידוע כי עיקר היחוד לימות המשיח ,שהרי בזמן הגלות
והשעבוד אין סימני היחוד ניכרין ,כי זה עובד לשמש וזה לירח וזה לכוכבים ומזלות ,וזה
לאש וזה למים ,ותרבה הכפירה בעולם בהכחשת האמת ויתהפכו הדעות בהתהפך
האמונות .אבל לימות המשיח יאבדו כמה מן המלכיות וישובו כל האמונות לאמונה
אחת ,ויהיה העולם מתוקן במלכות שדי ,ויסכימו כולם לעבודת השם יתברך בלבד לקרא
כלם בשם ה' ולעבדו שכם אחד ,ואז יתפרסם יחודו של אלהינו בפי כל האומות".
והכאב בימינו גדול שבעתיים ובכפל כפלים לפי דברי הזוהר בפרשת נשא (רע"מ קכ"א,
ב) שם הוא מתאר את תפילתו של הרעיא מהימנא על מצב הדור בעקבתא דמשיחא,
"א"ל רעיא מהימנא באומאה עלך בשמא דידו"ד לא תאחר בכל יכולתך דהא אנא
בצערא סגי( ,שמות ב) ויפן כה וכה וירא כי אין איש עוזר לי לאפקא לי מהאי צערא
בהאי קבורה דאתמר עלי (ישעיה נג) ויתן את רשעים קברו ולא אשתמודען בי ,ואני
חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעייא ככלב מת דסרח בינייהו ,דחכמת סופרים תסרח
בינייהו ,בכל קרתא וקרתא ובכל אתר דישראל מפוזרין בינייהו בין מלכוון ,ואתהדרו
אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו (יחזקאל לד) ואתן
צאני צאן מרעיתי אדם אתם ,ולית לון יכולת למעבד טיבו עם ת"ח ,ואנשי חיל ויראי
חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו ,ומחרימין ערב רב בינייהו ולא יהבין לון באתרין
סגיאין אלא דבר קצוב דלא יהא תקומה לנפילו דלהון ואפילו חיי שעה .וכל חכמים
ואנשי חיל ויראי חטא בצערא בדוחקא ביגונא חשיבין ככלבים (איכה ד) ,בנים
המסולאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש בראש כל חוצות ,דלא אשכחו אכסניא בינייהו.
ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל ,גזלנין מארי שוחד
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קלט
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דאינון דיינין רישי עמא (בראשית ו) כי מלאה הארץ חמס מפניהם ,עלייהו אתמר (איכה
ה) היו צריה לראש .באומאה עלך זמנא תניינא בחיי ה' צבאות אלהי ישראל יושב
הכרובים דכל אלין מלין לא יפלון מפומך בכל יכלתך למללא בהון קמי קודשא בריך הוא
ולאחזאה דוחקא דלהון".
אי אפשר לתאר טוב

יותרסב

את מצבם ומעמדם של תלמידי החכמים בימינו אנו

שנאלצים לקבל את פירורי קיצבאותיהם מידי רשעי הערב רב שמתעמרים בהם כאות
נפשם ,תחת שיהיו ויראו הם לעין כל הצינור משפיע השפע לבריאה כולה!
הדבר מכאיב ומקומם!
הכינה העוקצת
מה התפקיד שלנו בכל זה ,ובמיוחד ביום ראש השנה?
לומר לפני ה' אנו רוצים שינוי! אנו שואפים למלכותך השלמה! ואמרו חז"ל שאם היו
ישראל אומרים משפטים כגון אלו בזמן הנכון היינו חוסכים את כל זה ,ואלו דבריהם
(מדרש שכל טוב שמות טו ,יח) "ה' ימלוך לעולם ועד .א"ר יוסי אילו אמרו ישראל על
הים ה' מלך לעולם ועד ,לא היתה אומה ומלכות שולטת בהם לעולם ,אלא אמרו ה'
ימלוך ,לעתיד לבא אמרו עכשו לא תתיידע מלכותך אלא על עמך וצאן מרעיתך ,מפני
מה כי בא סוס פרעה" .פספוס של רגע...
לזה אנו מייחלים ועל זה אנו מבקשים באמרינו "מלוך על כל העולם כולו בכבודך
והנ שא על כל הארץ ביקרך ,והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך".
ובידינו הדבר!
אלא מאי ,כל יהודי ובמיוחד בן תורה נמצא בראש השנה בתסבוכת איומה ,מצד אחד
הוא יודע כי נפשו נפש בני ביתו וכל מקריהם עומדים להחרץ ביום זה ,וכבר הרבו בעלי
המוסר דברתם לעורר האדם לחרדה זו ולהשית עצות לזכות בדינו .ומאידך ,סדר
התפילה מורה ומלמד כי תפקידו העיקרי ביום זה איננו לחשוב על עצמו אלא על כבוד
בוראו.
ובאמת ידועים דברי הזוהר הקדוש (זוה"ח תיקונים סג ,א) "אלא כולהו צווחין בצלותין
ביומא דכפורי ככלבים ,הב הב לנא מזונא וסליחה וכפרה וחיי ,כתבנו לחיים .ואינון 'עזי
נפש' ככלבים ,דאינון אומין דעלמא עובדי עבודה זרה ,דצווחין לגביה ולית לון בשת
אנפין ,דלא אית מאן דקרא לון בתיובתא ,דיחזיר שכינה לקודשא בריך הוא בגוונא
דיחזיר לגבייהו ,ואידמיין לכלבים דאתמר בהון (תהלים קו ,לה) 'ויתערבו בגוים וילמדו
מעשיהם' ,ואינון ערב רב דכל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין".
וזה משלו של הגר"ח מולוז'ין בדרשתו לראש השנה "אמת הוא בלי ספק שגם עניני
הגוף נדונים בראש השנה ,אבל מי הוא פתי אשר יעקב ליבו לבקש על עניני הגוף נגד
סב קטעי זוהר מבהי לים בענין זה נוספים ראה בקונטרס "והמשכילים יבינו" לרי"א וינטרויב זצ"ל שבתחילת ספר
מקוה ישראל להנ"ל.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קמ
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ספק אבדן נפשו ח"ו ,הלא ידמה האיש הלז לאיש אשר יעוררו אותו משנתו בנחיצה
ואומרים לו מהר המלט על נפשך כי אחזה אש סביב בכל בכל קירות הבית .והוא ישיב
ינה עוקצת אותי ואני צריך לרדוף אחריה להנקם
ש ַכ ָ
להם אני צריך להמתין עוד מחמת ֶ
ממנה ולהורגה ,הלא לשוטה וחסר דעת יחשב האיש ההוא"! ועיין שם בהמשך דבריו
שהאריך בענ ינים הנזכרים מה אמור להיות איכפת לנו בראש השנה.
ואמנם גם אם יודע כל צורב ועובד ה' את הידיעות הללו ,קשה לנו להתנתק כביכול
מצרכינו הפרטיים הבוערים לנו כל השנה ואנו מרגישים רע עם עצמנו כביכול לא אכפת
לנו מאומה חוץ מכבוד ה' והתגלותו .לכן ראוי להקדים הקדמה קצרה כדלהלן.
הספרים הנפתחים
אין מי שאיננו מכיר את מאמרו של ר' כרוספדאי במסכת ראש השנה (טז ,ב) אודות
שלושת הספרים הנפתחים בראש השנה צדיקים רשעים ובינונים .וכידוע נחלקו
הראשוניםסג

האם דין זה של ראש השנה הוא לחיי העוה"ב ,והחיים והמוות הנזכרים

בברייתא זו הם חיי הנפ ש ומיתתה ,או שדין זה הינו על חיי העולם הזה ומקריו ,והחיים
הם חיותינו בעולם הזה ונלוים אליהם המקרים הטובים והנעימים ,והמוות היא המיתה
ובכללה הרעות והיסורים.
והמעיין היטב בדברים יראה כי מחלוקת זו כשלעצמה טעונה ביאור ,כי גם לדעת
הסוברים שהדין הוא על העולם הבא נגזר ממנו גם דין על העולם הזה על פי היסוד
הידוע של "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו" (עי' קידושין לט ,ב) ,וכך כתב בתוספות
הרא"ש (שם) "הילכך האי חיים ומיתה דקאמר היינו חיי העולם הבא ומיתת העולם
הבא ,דמאורעות שלו וגזרותיו של שנה זו תלויין בה ,שגוזרין על הצדיק גזרות קשות
בעולם הזה להפרע ממנו עונותיו ,ולרשע גוזרין גזרות טובות ליתן לו שכר מצותיו בעולם
הזה ,הילכך צריך להעלותן בכף מאזנים בכל שנה" .ואף לדעת הסוברים שהדין הוא על
העולם הזה נהיה חייבים מאותה הסיבה לדון גם את מצבו לעולם הבא ,כמו שכתב
בפירוש בביאור שיטה זו הרדב"ז (שו"ת ח"ו ב' אלפים רס"ג) .ואם כן לכל הדעות נצטרך
לדון גם על העולם הבא בשביל דין העולם הזה ,וגם על העולם הזה בשביל דין העולם
הבא ,וא"כ מה המחלוקת אם בסופו של דבר נדון על הכל ונגיע לאותה שורה תחתונה?
להסביר את הענין נקדים את דברי השל"ה (ר"ה תורה אור צ"ב) "רוחצין ומסתפרין וכו',
ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה ,לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס,
עד כאן .וקשה ,הלא אנו רואין בעינינו בכל שנה ושנה כמה נפשות מישראל שמתים?
אלא הענין הוא ,סובב הכל על החיות הרוחנית ,ומי שמתעורר בתשובה ,הקדוש ברוך
הוא עושה עמו נס .והקדוש ברוך הוא הוא היודע ,אם הוא לטובתו שיחיה עוד בעולם
הזה ,ויקנה שלימות ,אז הקדוש ברוך הוא כותבו לחיים ,ואם הוא יתברך יודע שטוב
מאוד לו זה המות ,אז יקר בעיניו המותה ,ומסלקו מהעולם לטובתו ,לבוא לחיים

סג

עי' תוס' ותוס' הרא"ש בר"ה שם ,וברמב"ן בשער הגמול ובדרשת ר"ה ובראשונים שם.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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הנצחיים ,באופן שהכל הוא חיי הנפש .זהו ענין הנס ,שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא
עושה למהרהר תשובה ,כי מזכהו לחיי הנפש ,באיזה סיבה הגלויה לו יתברך".
במילים "באופן שהכל הוא חיי הנפש" מתכוין השל"ה לומר שאין מציאות בעולם של
תפקיד להרבות כבוד שמים לדון דיון על חיי העולם הזה במנותק מהעולם הבא ,כי
מטרת ו של העולם הזה זה להביא את העולם וברואיו את התיקון הגדול בעולם הבא,
ואם כן טוען השל"ה חבל על זמנך לדון לפני ה' על פרנסה ,בריאות ,שלום בית ,זש"ק,
זיווגים הגונים ...כשיש כלל שאם אתה ראוי הקב"ה יעשה את מה שטוב לך ,ואם טוב לך
למות תמות בכבוד ,וזה לא נקרא עונש זוהי השלמות שמגיעה לך ,ואם אתה לא ראוי
אתה יכול לקבל פלאפל ושניצל ,להרויח בפיס ,כבוד ויוקרה ...וכל זה לרעתך להעביר
אותך מהעולם הבא! אז תתפלל על השורש וכה תאמר" :אני הקטן רוצה שואף ומייחל
להיות קרוב אליך ,ולעשות את רצונך כדי להרבות כבוד שמים בעולם ולזרז את קידוש
השם הגדול שתקדש הבריאה כולה את שמך לעתיד לבוא ,עשה כחכמתך מה שראוי
בעיניך כדי להביא אותי לשם"!
המהר"ל בחידושי אגדות (שם) מבאר ברעיון דומה ,שכל דין הרשעים הצדיקים
והבינונים ,הוא כמה אתה מעניין את הקב"ה ,הצדיקים הם אנשים שמענינים את הקב"ה
ולכן הוא מסתכ ל עליהם כל הזמן ,זה לא אומר שהם לא ימותו ,זה אומר שהם לא ימותו
'בחינם' כי בדיוק שהם עברו ליד אתר בניה נפלה לבינה על הראש במקרה על ראשם,
אלא כל מה שיקרה להם גם מה שנראה רע ואפילו המוות יהיה לטובתם מתוך השגחה
לטובה ,זה נקרא "להכתב לחיים" ,והרשעים "יעופו לה' ממול העיניים" ,וזה לא אומר
שהם לא יחיו ,אולי הם אפילו יגרילו בפיס ויהיו מליונרים ,אבל זה לא יהיה כי ה' רוצה
את טובתם ,אלא כי 'במקרה' הם הרויחו כסף ,ה' לא משגיח עליהם לטובתם והם לא
מענינים אותו.
יוצא שגם אם אנחנו אומרים שה' דן את בריותיו "על עולם הזה" זה אומר שה' קובע
על מי אני בכבודי מסתכל השנה ונותן לו טוב בעוה"ז בין בצורה שהוא יראה שזה טוב
ובין בצורה שהוא לא יראה זאת בעיניו על אף שזו האמת ,והוא הצדיק ,ומי הוא זה
הרשע שאני לא מסתכל עליו ויקרה לו מה שיקרה טוב או רע זה לא ממני אלא במקרה
כמו חיה ובהמה! וקבי עה זו היא נגזרת מן הקביעה מי הוא בן עולם הבא ומי נכרת ממנו.
מסקנת הדברים היא ,המתפלל שואף ומייחל לראות בקידוש שמו יתברך ובמלכותו,
הוא הנבחר להיות נושא להתענינות אצל הקב"ה ,התוצאה של הדברים שהוא יהיה בן
עוה"ב ,והתוצאה של ההגדרה שלו כבן עוה"ב היא שהקב"ה מתעניין בו ורוצה בטובתו,
ומכאן מה שיקרה לו בחייו בין חיים ובין מות הם ממקור החיים והדבקות ושלמות
אמיתית.
וה' יזכנו להיות מן הדבקים בו הקרובים אליו והמייחלים למלכותו.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קמב

לבי ער  /הרב קלמן קזצ'קוב
שיעור אורך זמן הטרומיטין ,ושיעור ההפסק הפוסל באמצע תרועה.

לבי ער  /הרב קלמן קזצ'קוב
שיעור אורך זמן הטרומיטין ,ושיעור ההפסק הפוסל באמצע
תרועה.
רּועה ַיהיֶה ָל ֶכם .את שיעור זמן אורך הטרומוטין אין צריכים לבדוק דוקא
יוֹם ת ָ
באמצעות תקיעה בשופר .הרי כתב הריטב"א דטרומיט אחד היינו השמעת קול הברה של
אות אחת ,כגון:טּו .והחפץ חיים ב'תורת הבית' כתב דאדם מדבר  200מילים בדקה( ,יש
המדברים עד  )270ממוצע הביטוי של אותיות למילה הוא .3-4 :דהיינו כ 700-ביטויים
בדקה שהם כ 700-טרומיטין .לחלק ל .9-דהיינו כ 8-טרומיטין בשניה .עוד דוגמא .בחומש
דברים יש  14306תיבות ,שהם כ 4100-ביטויים של אותיות .וזמן הקריאה ברוב המקומות
עם טעמים ונשימות וכו' כשעתיים ,דהיינו 7 :טרומיטין לשניה! וכן בעוד כמה מדידות
נמצא :שהממוצע של  9טרומיטין הוא :כשניה ורבע! ולמאיטים  1.5שניה.
בספר 'אש דת' כותב :שזמן נשימה הוא  6טרומיטין .ולפי זה בתקיעה של תשר"ת ,אם
נחמיר לצרף גם את זמן הנשימה ,אורכה לכל היותר  3.5שניות .אבל רוב בעלי התוקעים
הם מהירים וזמן התרו עה אצלם כשניה ומשהו .ולכן ברך כלל התקיעות הכשרות קצרות
מאד ןאין לחשוש סתם שמא קיצרו בהם.
המ"ב מביא ,שלא יקריא תיבת 'תרועה' בין השברים לתרועה .כי על ידי זה 'עלול'
שיהיה הפסק יותר מכדי נשימה .ולפי ה'אש דת' הדבר מובן .כי אמירת 'תרועה' היא
שלש טרומיטין ,וההפסק בשתי נשימות הוא :שש טרומיטין ,ולכן זה רק 'עלול' אבל אם
ממהר ומצמצם יכול לומר 'תרועה' בין השברים לתרועה.
שיעור ההפסק באמצע תרועה
לפעמים באמצע התרועה ,יש כמה קולות שנשמעים רק כקול נפיחת אויר ,או שיש
העומדים מרחוק ואינם שומעים היטיב כמה טרומיטין ,שקולם שקט יותר .או יש תוקעים
שאינם בקיאים במלאכתם ,שתוקעים לאט עם הפסק גדול בין טרומיט לטרומיט .וצריך
לברר מה שיעור ההפסק שמחלק את התרועה לשנים ,או שמונע צירוף של הקולות לקול
תרועה אחד.
שיעור התרועה ,לשיטת רש"י (וכן עיקר ההלכה) הוא שלוש תרומיטין בלבד ,בכל פעם
שיש הפס קה באמצע תרועה של תשע טרומ' ,בקלות יש אפשרות של חלוקה לשתי
תרועות של לפחות שלוש טרומיטין כל אחת .וצריך לחזור לתקיעה ראשונה .וכן כתב
בחיי אדם כלל קמ"ב סי"ב .אך יש כמה מהאחרונים דסבירא להו ,דכיון שהתוקע
והשומעים רוצים לצאת כשיטת הסוברים שתרועה היא ט' טרומיטין .הרי זה כאילו
שכיונו לא לצאת כשיטת רש"י .ואם כן הוי כנתקל .אך במקראי קודש סי' י"ח ,חולק,
דבכל כח יש כונה לצאת .ולדעת הגריש"א זצ"ל ,יש להחמיר .והנה לכאורה לסוברים (ר'
סעדיה גאון ,מגדל עוז ,חתם סופר ,מנהג התימנים ,וחלק מבני אשכנז) שהתרועה היא
קול אחד רצוף כמו תקיעה ,רק הוא קול רועד .כל הפסק באמצע לאחר שיעור אורך
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קמג

לבי ער  /הרב קלמן קזצ'קוב
שיעור אורך זמן הטרומיטין ,ושיעור ההפסק הפוסל באמצע תרועה.

שלוש טרומיטין ,הוי שתי תרועות .כמו בתקיעה .כי יתכן דלשיטתם אין צירוף של קולות
מופסקים רצופים( .אך יש אומרים דאפי' בתקיעה ,הפסק קצר אין מבטל שם תקיעה
אחת .מטה אפרים סכ"ה .ועיין חיי אדם ,אבני נזר ,ערוך השולחן .שחולקים .והגר"נ
קרליץ סובר דאם אין ההפסק ניכר לשומעים כשר ,ולשיטה זו גם בתרועה של קול
המתרעש הדין כן) אך למנהגנו שהתרועה היא קולות קצרים נפרדים( ,ריטב"א .שאין
בתרועה דין שמיעה מתחילה ועד סוף ,כי יש בכל האורך תחילה וסוף) אך סמוכים אחד
לשני ברצף ( .מדויק מלשונות הראשונים) והוא הנותן לקולות אלו שם תרועה אחת .אם
כן עד כמה יכול להפסיק בין קול לקול ,שלא יקרא קולות שאינם רצופים .וגם אם יש
הפסק כזה באמצע ,שיחשב לשתי תרועות.
בשו"ע סי' תק"צ ס' ח'" :וכן אם הריע שתי תרועות זו אחר זו וכו' .הוי הפסק והפסיד גם
תק יעה ראשונה" .ובמ"ב ס"ק ל"ב" :ודוקא כשהפסיק ביניהם ,דאם עשאן בנשימה אחת
הוי כתרועה אריכתא"( .וכן האריך בשעה"צ סעי' ז') שכל שאין הפסק של יותר מכדי
נשימה ,הרי זה קול אחד ומצטרף( .דלא כחזו"א שכל הפסק קצר כבר הוי שתי נשימות)
ובספר "אש דת" כתב ששיעור נשימה כשש ט רומיטין .ועד שיעור זה ,עדיין אינו הפסק
שמחלק את התרועה לשנים .דהיינו ,אם לא שמע ו' טרומיטין באמצע ,ובמה ששמע
תחילה וסוף ביחד ,היו ט' קולות ,יצא גם לסוברים שתרועה היא ט' כוחות .וגם לא
נחשבים לשתי תרועות לדעת רש"י( .ואפילו שמע רק שלוש טרומיטין יצא בדיעבד).
ו לכאורה לפי זה :אם תקע כל כך לאט שהפסיק בין קול לקול הפסק בשיעור זה ,עדיין זו
תרועה .וזה דבר מוזר ביותר .ולכאורה יתכן לומר :שאם הקולות הם ברצף ונשמעים
כקול אחד ,רק יש הפסק באמצע ,לענין זה אמרינן ששתי התרועות נחשבות לאחת .כיון
שכל חלק מהן הוא באמת קול רצוף ,שהוא קול תרועה ללא הפסק גדול שיחלקן לשתי
תרועות .וכן מפרש בערוך השולחן את סברת שיטת תוס' ,שיבבא היא שלוש טרומיטין,
ולא קול אחד ,כרש"י .כי קול אחד בעלמא ,אין לו צורת יבבא .ואם כן לענין התוקע לאט,
שיש בין כל טרומיט הפסק של עד כדי נשימה ,שזה נראה מוזר מאד (כמו תקתוק שעון)
לכאורה אין זו תרועה כשרה .אך יש להיזהר ,דאפילו אם אין הפסק כל כך גדול,
והקולות עדיין נחשבים רצופים .אבל אין להאריך את הקול עצמו שנעשה על ידי זה
הקול כשבר ,אלא שההפסק בין הקולות ארוך קצת.
ולפי זה אם לא שמעו באמצע התרועה קול שתי טרומיטין ,אפילו לחזו"א יתכן מאד
דאין זה הפסק (בפרט לדעת הרבה מתלמידיו דס"ל שיש הפסק משהוא בין השברים
לתרועה אפי' בנשימה אחת .וא"כ שתי נשימות הם כשתי טרו') ולדעת ה"משנה ברורה",
אפילו בכמה טרומיטין( ,י"א ב' ג' ).ולדעת ה"אש דת" עד שש טרומיטין .שהוא כשני
שליש מתרועה ,אין זה הפסק מספיק ארוך כדי לפסול .ואין לחזור לתקיעה ראשונה .אך
התוקע אם יארע לו דבר זה ,צריך להיזהר שאם כבר תקע שלוש טרומיטין ,שלא ינשום
או יפסיק .אלא ימשיך לתקוע עוד ,וישלים לט' כוחות .אך אם עדין לא תקע שלוש
טרומיטין ,הוי כנתקל .ואין זו תרועה שתפסול את התרועה השניה .ויתקע לאחר מיכן ט'
טרומיטין .וכדכתב במ"ב בסעי' ז' .לענין שברים.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קמד

לבי ער  /הרב קלמן קזצ'קוב
שיעור אורך זמן הטרומיטין ,ושיעור ההפסק הפוסל באמצע תרועה.

(בראיה של יותר מ 16 -תמונות בשניה ,נותן תחושה של תנועה רצופה ,וכן בשמיעת
האוזן תנועות רבות ברצף נשמעים כקול אחד .ויתכן שאלו המומחים התוקעים תרועה
במהירות גדולה של ט' טרומיטין בפחות משניה אחת .קרוב הדבר לשומע כמעט כקול
המתרעש ,כי אין מבחינים בהפסק ממש בין הקולות .ובאמת מי שבקיא בתקיעת שופר
יודע שבמהירות כזו אי הפסקה מוחלטת של זרימת האויר לשופר ויתכן בהחלט שזה
באמת קול אחד המתרעש)
שיטת 'השפת אמת' וה'יעב"ץ בסידורו' שאם מאריך בתרועה יותר מהשיעור ,צריך
להאריך כנגדה בתקיעות .ולכאורה קשה ,איך יתכן דבזמן התקיעה הראשונה של אותו
סדר עדיין אין לה שיעור ,ורק לאחר התרועה נוצר שיעור למפרע? ואין זה דומה לשיטת
'הרשב"א' שיכול להאריך בשבר ובלבד שיאריך בתקיעה יותר ,כי שם האריכות אינה
שיעור .אלא היכר מה אופי ה קול ,שלם או שבור ,וכל שיש הבדל בין הקולות ,שהקצר
נקרא שבור ביחס לארוך ,שפיר דמי.
ואולי אפשר לדמות לזה את ה'אבני נזר' .שמחלק חילוק נפלא בין שמע מקצת תקיעה
שלא יצא .לבין שחט פרה אדומה מול מקצת פתח אהל מועד שיצא .דבשחט מול מקצת
פתח ,הפתח כולו קיים .רק שהשוחט אינו רואהו .אבל בתקיעה כשמתחיל את התקיעה
עדיין לא תקע את ההמשך .וכשתוקע את ההמשך אין כבר את ההתחלה .ורק הזמן הוא
המחבר את כל עשיית הקול להחשב לשם תקיעה אחת .ולכן אין בתקיעה דבר שלם
שאפשר לומר ששמע חלק מדבר שלם .ואולי גם כאן זמן התקיעה בסדר זה נמדד תוך
כדי עשיית הסדר .אך אינו נכון כי הרי זמן התרועה הוא קבוע מראש ,וכמו כל דבר
שעשייתו נמשכת ,כשחיטה שאין הבהמה נטרפת בנקובת הוושט .וכן כאן זו תקיעה אחת
שלמה .אבל לשפ"א .נוצר אחר כך שיעור חדש שאינו ידוע מראש ,ועדיין לא נעשה כלל
המעשה שהוא הגורם לשיעור זה.
יש המביאי ם את דרשות הרמב"ן ומפרשים אותו כשיטת השפ"א .אך הדבר טעות
מוכחת לכל המעיין שם .ויש שהעמיסו ברמב"ן שכל אחד מודד את השיעורים לפי
המהירות שהוא תוקע .וגם זו טעות .הרמב"ן כותב :שבכל סדר צריך לשער את התקיעה
כאורך התרועה של אותו סדר .אם תשר"ת או תש"ת או תר"ת .ולאפוקי מהסוברים
שאורך התקיעה קבוע כתרועה בלבד .ולאפוקי מהסוברים שאפשר להאריך בשבר ובלבד
שתהיה התקיעה ארוכה ממנו .וזה מפורש בהמך דבריו.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קמה

למעשה  /הרב פנחס זרביב ,מחבר סדרת הספרים 'למעשה' ,ומרבני המרכז התורני 'לב יצחק' אשדוד
מה הראיה מתקיעת השופר של עליית משה להר ,לסיבת ה תקנה שיתקעו בשופר בכל
ר"ח אלול?

למעשה  /הרב פנחס זרביב ,מחבר סדרת הספרים
'למעשה' ,ומרבני המרכז התורני 'לב יצחק'
אשדוד
מה הראיה מתקיעת השופר של עליית משה להר ,לסיבת
התקנה שיתקעו בשופר בכל ר"ח אלול?
תניא בפרקי דר' אליעזר (פרק מו) בראש חודש אלול אמר הקב"ה למשה עלה אלי
ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות .והעבירו שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו
עוד אחרי עבודת אלילים - ,כדי לא לחזור שנית על הטעות - ,והקב"ה נתעלה באותו
שופר ,שנאמר 'עלה אלוקים בתרועה ה' בקול שופר' (תהלים מז ו) .לכן התקינו חז"ל
שיהיו תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה( .עכ"ד פרקי דרבי אליעזר .מכאן ואילך מדברי
הרא"ש סוף מסכת ר"ה) וכל החודש  -כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה ,שנאמר אם
יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו ( עמוס ג ו) (פסוק נוסף זה ללמדנו על הרחבת תקיעת
שופר לכל החודש  -של"ה) וכדי לערבב השטן ,וכן נוהגין באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב
אחר התפילה (טור תחלת הל' ר"ה) דברי פרקי דרבי אליעזר צריכים ביאור  -הלא
העברת השופר במחנה לא היתה אלא להודיע לעם תאריך עליית משה להר ,כדי שלא
יטעו בשנית ומה ענינה לתקיעת שופר של חודש אלול ,שמבואר בדברי הטור שמטרתה -
להזהיר את ישראל שיעשו תשובה .ועוד יש להבין איזה ייחוד היה בתקיעת ישראל
במדבר שהקב"ה נתעלה באותו שופר ,והרי תקיעה זו היתה רק כעין צפירה ,לפרסם
שידעו בבירור זמן עליית משה השמי מה .וכן יש להבין ,הלא התקיעה במדבר היתה חד
פעמית ואיך למדים ממנה לתקוע בכל החודש.
ועוד צ"ב למה לא בא השטן עם מיטה ודמות משה להטעותם וכיו"ב שבפעם באמת
משה מת ובפרט שיש לו הרבה יותר ענין להכשיל וכוחו של היצר גדול.
הרוצה לטעות יטעה בכל מקרה
אלא מבאר רבינו השפתי חיים (מועדים א עמ' לה) טעות בנ"י בספירת המ' יום ששהה
משה בשמים לא נבעה מכוח טעות בחשבון גרידא ,אלא מרצון פנימי בלתי מודע שגרם
לטעות זו כאמרם ז"ל (בר"ר ח ח) הרוצה לטעות יטעה.
ודייק רבנו ירוחם הלוי ממיר זצ"ל בלשון חז"ל סדהרוצה לטעות - ,היינו כי הטעות
מתחילה ממה שהאדם רוצה לטעות רצון זה אינו בהכרח מודע ויתכן שהוא טמון מתחת
לסף ההכרה אדם שקיים בו הרצון לטעות ימצא תמיד את האפשרות לטעות אם זו טעות
בחשבון אם זו טעות אחרת.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קמו

למעשה  /הרב פנחס זרביב ,מחבר סדרת הספרים 'למעשה' ,ומרבני המרכז התורני 'לב יצחק' אשדוד
מה הראיה מתקיעת השופר של עליית משה להר ,לסיבת התקנה שיתקעו בשופר בכל
ר"ח אלול?

וכן היה בחטא העגל  -אילו היו מחפשים את האמת בוודאי היו מוצאים אותה ,ומיד
היו מגיעים למסקנה פשוטה ,כי יום זה שעלה משה להר אינו בכלל הארבעים יום אלא
שהם רצו לטעות וביקשו איזו סיבה להיתלות בה ,ע"כ טענו שמשה רבנו לא ירד מההר.
ולא עבדו ישראל ע"ז אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיא (סנהדרין סד)
ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו (בראשית א כו)' ופירש"י 'אף על פי שלא
סייעוהו  -המלאכים  -ביצירתו ,ויש מקום לאפיקורסים לרדות' ,דהיינו שיכולים לטעות
בלשון הפסוק שכתוב 'נעשה אדם' בלשון רבים ולטעון שיש שני רשויות חס וחלילה ,בכל
זאת 'לא נמנע הכתוב' מלכתוב בלשון רבים ,כדי ללמד דרך ארץ ומידת ענוה שיהא
הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן.
הג"ר אלחנן וסרמן הי"ד (הו"ד בספר אור אלחנן ח"ב עמ' כ"ח) הקשה שבדרך כלל,
כאשר אדם בא לעשות עיסקה במסחר הוא שוקל ובודק היטב את מידת האפשרות
להרויח לעומת החשש להפסיד .משום כך ,כאשר יציעו לו לאדם עסק שעל ידו יוכל
להרויח הון רב ,אך יחד עם זאת קיים סיכון שיפסיד את כל רכושו ,ימנע הנבון והזהיר
מלהיכנס לעיסקא כזו .לפי"ז נשאלה כאן שאלה גדולה :אכן הלימוד שיש לנו בפסוק הזה
בהלכות דרך ארץ ונימוסים הוא לימוד חשוב לכשעצמו .אך לעומת זאת מי שיטעה
בפירוש הנכון של המילה נעשה עלול ח"ו לכפור בהקב"ה ולאבד ב' עולמות? איך ניתן,
א"כ ,להבין שלמרות זאת הורה הקב"ה לכתוב כך?
אלא אמר רבן אלחנן זצ"ל שלמעשה אין כאן שום סיכון .דורות רבים לומדים התינוקות
בחדר מתוך החומש את הפסוק נעשה אדם וגו"' ואינם נכשלים בטעות .הכל לומדים
פסוק זה כמשמעו ,כפי שמפרש רש"י ,שכביכול הקב"ה נטל עצה מהמלאכים כדרך
הראויה ממידת דרך ארץ ,ואין איש מעלה על דעתו לפקפק חלילה ,בייחודו יתברך,
ולהכשל בעוון של אמונה בשיתוף .הפסוק כפי שהוא כתוב וכפי שהוא מפורש וכפי
שנלמד אינו מכריח מבחינה שכלית אף אחד להתפס לשגיאה כזאת .הרוצה לטעות מי
שחפץ לכתחילה לכפור ,אדם המעונין למצוא נקודת אחיזה לסכלותו ,ומפקיע את
הכתוב מכוונתו האמיתית ,רק הוא מסוגל לסרס את הפירוש בכתוב הזה .ואמנם בשבילו
אין עצה ,כי בודאי ימצא מקום אחר לטעות בו .בגללו לא נקפח לימוד של דרך ארץ
ממקבלי התורה .רצונו בכך ,יבוא ויטעה.
ומכח זה הפריך ,את הטענה הנפוצה שיש צורך להכיר ולדעת את הלכי הרוח של
המדע ושל התרבות המודרנית ,כדי לקיים 'ודע מה שתשיב לאפיקורס'( .ילקוט לקח טוב
בראשית עמ' י)
יתירה מזו ,במאמר הזה והרוצה לטעות יטעה ,משמע גם שמי שרוצה לטעות יטעה בין
כה וכה ,ואפילו אם היה כתוב בתורה אעשה אדם ,כי הוא רוצה לטעות ולכן היה מוצא
ראיה וסיבה אחרת לטעותו ,וכך כתב החפץ חיים (על התורה פר' בראשית עמ' ל' ,על
פסוק זה בשינוי לשון) מי שרוצה לטעות ,לא יועילו לו התיקונים ...כי גם כן היה טועה מי

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קמז

למעשה  /הרב פנחס זרביב ,מחבר סדרת הספרים 'למעשה' ,ומרבני המרכז התורני 'לב יצחק' אשדוד
מה הראיה מתקיעת השופר של עליית משה להר ,לסיבת התקנה שיתקעו בשופר בכל
ר"ח אלול?

שרוצה לטעות ,ובשביל זה לא אמר הקב"ה למשה לתקן את הלשון ,בעת שצריכים
ללמוד מזה מידה בדרך ארץ.
תקיעת שופר עוקרת הרצון לטעות תפקיד השופר לעורר לתשובה
לאור הדברים הללו נוכל להבין כי תקיעת השופר בזמן עליית משה להר (בשלישית) לא
היתה רק לצורך פרסום מועד עלייתו ההרה ,אלא כדי לעוררם לתשובה השופר היה
צריך להוציאם מהרצון ל טעות ,שהיה חדור בהם ,ושבעטיו חטאו את חטא העגל ,וכדי
שלא יטעו בשנית ולא יקשו עורפם עוד .זהו גם הענין שהקב"ה נתעלה באותו שופר,
היינו שנתעלתה הנהגתו ממידת הדין למידת הרחמים על ידי התעוררות לתשובה
שנגרמה על ידי השופר .וכמו שמבארים את הפסוק עלה אלוקים (מידת הדין) בתרועה -
על ידי התעוררות ,ה' (מידת הרחמים) בקול שופר  -על ידי השופר.
אותה סגולה שהשתמש בה משה רבנו בעלותו להר ,משתמשים בה כל החודש .אלא
שלבנ"י היה די בתקיעת שופר פעם אחת כדי להביאם להתעוררות ,מה שאין כן אצלנו -
תקיעה חד פעמית אין בכוחה לעורר אותנו לתשובה ,ע"כ אנו תוקעים
ולפי"ז מובן מה שהקשנו עוד למה לא בא השטן עם מיטה ודמות משה להטעותם
וכיו"ב שבפעם באמת משה מת ובפרט שיש לו הרבה יותר ענין להכשיל וכוחו של היצר
גדול.
אלא היצר לא יכול לנסות את האדם אא"כ הוא רוצה לטעות אבל אם אינו רוצה
לטעות הוא לא יוכל להכשי לו וכמו שאמרו שלא עבדו ישראל ע"ז אלא כדי להתיר להם
עריות.
ולכן היות ופעם שניה הם לא רצו לטעות כי השופר עוררם בתשובה
וכיצד השופר גורם לאדם שלא לטעות כי הוא מעורר בני אדם מהבלי הזמן.
אלא נתבונן בטעמי תקיעת שופר ורוב הטעמים הם כדי לעורר האדם בתשובה הן ע"י
הזכרת
כתב הרס"ג שיש עשרה טעמים לתקיעת השופר ביום זה
א .מפני שהיום ברא הקדוש ברוך הוא העולם ומלך עליו .וכך עושין המלכים בתחלת
מלכותם .שתוקעין לפניהם בחצוצרות ובקרנות ,להודיע ולהשמיע בכל המקומות
התחלת המלכות ,וכן אנו ממליכין את הבורא ביום זה .וכן אמר דוד (תהלים צח ו)
בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'.
ב .כי ראש השנה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה ,ותוקעין בו להכריז על ראשנו ,כמי
שמזהיר ואומר כל הרוצה לשוב ישוב ,ואם לאו אל יקרא תגר כי אם על עצמו .וכן עושין
המלכים מזהירין את העם תחלה בקול כרוזא נפק לפרסם גזרתם ,והעובר אחר שמיעת
קול הכרוז ,אין שומעין לו טענות חסרון ידיעה והתנצלות.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קמח

למעשה  /הרב פנחס זרביב ,מחבר סדרת הספרים 'למעשה' ,ומרבני המרכז התורני 'לב יצחק' אשדוד
מה הראיה מתקיעת השופר של עליית משה להר ,לסיבת ה תקנה שיתקעו בשופר בכל
ר"ח אלול?

ג .להזכירנו מעמד הר סיני שנאמר (שמות יט טז) וקול שופר חזק מאד ונקבל על עצמנו
מה שקבלו אבותינו על עצמם באמרם נעשה ונשמע.
ד .להזכירנו דברי הנביאים ,שנמשלה הנבואה כתקיעת שופר ,שנאמר (יחזקאל לג ד)
ושמע השומע את קול השופר ולא נזהר ,ותבוא חרב ותקחהו דמו בראשו יהיה ,והוא
נזהר נפשו מלט.
ה .להזכירנו חורבן בית המקדש ,וקול תרועת האויבים ,כמו שכתוב (ירמיה ד יט) כי קול
שופר שמעת נפשי תרועת מלחמה וכשאנו שומעים קול השופר נבקש מאת ה' על בנין
בית המקדש.
ו .להזכירנו עקידת יצחק שמסר נפשו לשמים ,כן אנחנו נמסור נפשנו על קדושת שמו
ויעלה זכרוננו לפניו לטובה.
ז .כשנשמע תקיעת שופר נירא ונחרד ונשבר לבנו לפני הבורא ,כי כך הוא טבע קול
השופר מרעיד ומחריד ,כמו שכתוב (עמוס יג ו) אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו.
ח .להזכי ר יום הדין הגדול ולירא ממנו ,שנאמר (צפניה א יד-טז) קרוב יום ה' הגדול
קרוב ומהר מאד וגו' יום שופר ותרועה.
ט .להזכירנו קבוץ נדחי ישראל ולהתאוות אליו שנאמר בו (ישעיה כז יג) והיה ביום
ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים וגו'
י .להזכירנו תחיית המתים ולהאמין בהן שנאמר בה (ישעיה יח ג) כל יושבי תבל ושוכני
ארץ (הם המתים הקמים בתחיה) כנשוא נס הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו .עכ"ד.
ועליהם הוסיף היעב"ץ בסידורו עוד שתים
א הוא כנגדנו ,שהתקיעה היא התעוררות ,להקיץ נרדמים מפשעים ואשמים ,והתרועות
לגנוח מלב ,ולילל על הפסד הימים ,ואבוד עולמים.
ב כנגד השטן המקטרג השונא ,להחרידו ולבהלו ,כעניין שכתוב (במדבר י ט) וכי תבואו
מלחמה על הצר הצורר אתכם והרעותם ...על ידי זה הוא מתבהל ומתחרד (כענין
שעושין במלחמה אנשי הצבא להטריד ולהחריד בעלי צד המתנגד עם קולות איומות
מרעישות מרעידות ומפחידות)
הלימוד מזה למעשה :עד כמה חשוב להתבונן ולא לרצות לטעות
לתגובות P0583271323@gmail.com

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קמט

מאיר לישראל  /הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן ,מרבני כולל 'מדרש אליהו' ,מח"ס קונטרס השביעית
כח התפילה בראש השנה

מאיר לישראל  /הרב ישראל מאיר בהגרב"צ
פלמן ,מרבני כולל 'מדרש אליהו' ,מח"ס קונטרס
השביעית
כח התפילה בראש השנה
ב"מ דף ק"ה ע"ב ,תנן המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה אם מכת מדינה היא
מנכה לו מן חכורו אם אינה מכת מדינה אין מנכה לו מן חכורו וכו' ,ובגמ' ה''ד מכת
מדינה אמר רב יהודה כגון דאישדוף רובא דבאגא וכו' ,אמר ליה זרעה חיטי ואזל הוא
וזרעה שערי ואשתדוף רובא דבאגא ואשתדוף נמי הנך שערי דיליה מאי מי אמרינן דאמר
ליה אילו זרעתה חיטי הוה נמי משתדפא או דלמא מצי אמר ליה אילו זרעתה חיטי הוה
מקיים בי (איוב כב-כח) ותגזר אומר ויקם לך ,מסתברא דאמר ליה אי זרעתה חיטי הוה
מקיים בי ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור .ופרש"י ותגזר אומר' ,מה שתבקש מן
היוצר יעשה ואני לא בקשתי מן השמים בתחילת השנה שיצליחני בשעורים אלא בחטין'.
ומסוגיא זו הוכיחו האחרונים כמה יסודות ,א' שר"ה הוא זמן של בקשות גם על דברים
גשמים ,ומה שהובא בזוה"ק (תיקו"ז כב) שמי שמבקש בר"ה דומה לכלב האומר הב הב,
היינו כשיש לו כבר כדי צורכ ו אלא שמבקש עוד ,ודייקא שאומר הב הב ,והדברים
מסתברים שהרי פרנסתו כדי קיומו היא מלאכת שמים דבלא זה אינו יכול לעבוד את ה'
וכמאמרם אם אין קמח וכו' .ויש שכתבו דכונת הזוה"ק שעיקר הבקשות צריכים להיות
על דברים רוחנים ,מאחר שהוא יום המלכת השי"ת אז עיקר הבקשות צריכות להיות
מכוונות על מלכות שמים והתגלות כבודו יתברך ,אבל ודאי שצריך גם לבקש על שאר
צרכיו .וכן הובא בשם החזו"א (מעשה איש ח"ג עמו' קנז) שיום זה ניתן לבקשות אף לכל
צרכי האדם .ב' שר"ה הוא עת רצון שמה שמבקשים מקבלים ,עד כדי שהחשיבו זאת
בגמ' לטענה שעל ידו הוא מו ציא ממון ,ולשיטת רש"י שם איירי גם בכה"ג שבעל השדה
ביקש לזרוע אותו מין שזרעו שאר השדות שבבקעה שלהם נשתדפו ,ואפ"ה החוכר חייב
מחמת שלו לא היה ניזוק מחמת תפילותיו של ר"ה( ,ויש שהוכיחו מזה עוד דחשיב זה
לטענה ודאית ,שהרי אם זה רק ספק שמה יקבלו תפילותיו א"כ שוב אינו צריך לשלם
דמי חכורו מספק ,כדקי"ל בכ"מ דהמוציא מחבירו עליו הראיה ,ובע"כ דדבר זה חשיב
כודאי שאצלו לא היה נגרם נזק .אולם ד"ז קשה לעולמו ,וכי כל מה שמבקש הרבונו של
עולם חייב לעשות ,הא דבר זה תלוי בזכויתיו ,ובאמת מצינו פלוגתא אם בספק החוכר
חייב לשלם ,התוס' רא"ש שם (ד"ה נימא) כתב שפטור ,והאור שמח כתב בדעת הרמב"ם
(שכירות פ"ג ה"ח) שחייב .והראוני בשיטמ"ק בשם הרמ"ך שמשמעות דבריו שאין זה
טענה ודאית ,ומה שמוציא מעות הוא משום ששינה מדעת בעה"ב והרי הוא פושע ,וע"י
טענה כל שהיא יכול להוציא ממנו) .ג' שבר"ה תפילת כל יחיד מתקבלת ,אפי' מהפשוט
ביותר ,כמו שם שהוא במצב של עובד אדמה .ד' שבר"ה נגזר לפי מה שמבקש ואינו נגזר
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סתם על פרנסה .ה' שאם אינו נתקיים כפי מה שביקש אינו משיג ד"ז בענין אחר ,אלא
כפי האופן שביקש ולפיכך חשיב דבר זה להיזק.
וע"ש בתוס' (ד"ה לניסא זוטא) שכתב ,דהיכא שאמר ליה זרע כל מה שתרצה לא מצי
למימר הוה מקיים בי ותגזר אומר ויקם לך דבסתמא לא היה מקבל הקדוש ברוך הוא
תפלתו של זה שיצליח כל מה שיזרע אם לא שיעשה לו נס ולא קאמר לעיל הוה מקויים
בי ותגזר אומר אלא לפי שמתפלל על מין אחד של חטין ,ע"כ .ויש שלמדו מכאן ,שרק על
מה שמבקש בר"ה בפרוטות הקב"ה מקיים ,אבל אם מבקש באופן כללי שיצליח כל מה
שיזרע ואינו מפרט מין מסוים ,אין הבטחה שיוקבל תפילתו .אמנם נראה דאין זה מוכרח,
דאפשר דדעת תוס' כמש"כ שם הר"ן שאם אותו סוג שביקש בתפילתו נמי נשתדף
בבקעה לא אמרי' בזה ששלו לא היה נשדף מחמת תפילתו ,ודלא כפרש"י שם ,ולפיכך
כיון שלא ביקש על מין מסוים הרי כל המינים כלולים בו ותו אין למחכיר טענה ששלו
לא היה נשדף.
בשיחות 'דרכי חיזוק' הובא מעשה על אדם שנכנס למקום אחד שהיו מתפללים אבינו
מלכנו ,וראה שהם אומרים בהתרגשות גדולה אבינו מלכנו החזרינו בתשובה שלימה
לפניך ,ואילו על פרנסה וכלכלה לא ביקשו בהתרגשות כל כך ,והתפעל ממדרגתם
שאיכפת להם על התשובה יותר מהפרנסה .עד שבא פיקח אחד שהכיר אותם ,והסביר
לו שעל פרנסה הם מרגישים בטוחים ,וסוברים דכשם שהייתה פרנסתם מצויה ברווח
בשנה שעברה כך יהיה גם לשנה הבאה ,אבל על התשובה הם יודעים שיש להם מה
לבקש ,דבמשך השנה עשו הרבה חטאים שצריך לחזור בתשובה עליהם .אבל האמת לא
כך צריך להיות אלא על הכל צריך לבקש מאת השי"ת ,וגם מה שיש לאדם כבר אינו
בטוח שיהיה לו ,אלא הכל בחסדי שמים .והוסיף מרן הגרי"ג אידלשטין שליט"א
שלפעמים במה שבטוח שימשיך להיות לו זה עצמו סיבה שלא ימשיך להיות לו ,דיעוי'
בחובת הלבבות שער הבטחון פ"ז ,מעשה בסופר אחד ששאלו אותו לשלומו ,והשיב כי
שלומו טוב כל עוד ידו שלימה ,ונענש מיד באותו היום שנגדעה ידו ולא היה יכול לכתוב
יותר ,והיינו מפני שסמך על ידו ,והרי זה חסרון באמונה ,שהיה צריך להבין כי הפרנסה
אינה בדרך הטבע אלא מן השמים ,עכ"ד .ובשו"ע (סי' תקפ"א סעי' ד') שמכבסין
ומסתפרין בערב ר"ה כדי להראות שאנו בטוחים בחסדו יתברך שיוציא לצדק משפטינו,
וכמו שהביא הטור (שם) מהמדרש לפי שבני ישראל יודעין שהקב"ה עושה להם נס,
ומבואר שבלי נס אי אפשר לזכות ,ואנו בטוחים ביום הזה שיעשה לנו נס ,והביאור הוא
שהסיבה לזכות בדין הוא רק ע"י שמכיר במלכותו ,וברא אותנו כדי להטיב עמנו ,א"כ
הסיבה לזכות בדין זה רק ע"י זה שאנו בטוחים שיעשה עמנו נס ,וזה מהותו של יום
להיות בוטח שיעשה לנו נס .ולפיכך מי שחושב שאינו זקוק לנס ואין צריך לבקש על
פרנסה ,זה סיבה ח"ו ...וע"כ החכם עיניו בראשו .ומרן הגרא"מ שך זצ"ל סיפר ששהה
בימים האחרונים לחיי מרן הגרי"ז הלוי מבריסק זצ"ל (שנפטר בערב יו"כ) כאשר היה
חולה מוטל במיטתו ,והזכיר לפניו שצריך לבטוח בה' שיוציא לאור צדקנו ,אמר לו הגרי"ז
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'וכי לזה בטחון ייקרא – והרי איננו מפחדים כלל .ומתי בשם 'בטחון' יקרא ,כאשר
מתיירא האדם ואעפ"כ מתחזק לבטוח בה' ,ע"כ.
מעשה נפלא ראיתי על אחד שנכנס למעונו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ,ושטח
בפניו שאלה :ילמדנו רבינו ,מתי ועד כמה עליי להשתדל לפרנסת בני ביתי ומשפחתי?.
השיבו רבינו הגר"ח ,וכך אמר :אני משתדל לפרנסתי יומים בשנה ,בראש השנה .הלא
מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ,ביומים הללו מוכרע בשמים כמה פרנסה
תהיה לכל אחד ואחד ,ביומים הללו אני משתדל לפרנסתי ,בתפילה מעומק הלב ותחנון
אצל הנותן לחם לכל בשר ,ל מען לא יחסר לי דבר כל ימי חיי ,ע"כ .ועל כל אחד יקח
מוסר לנפשו ,לדעת שלפרנסה צריך לעשות השתדלות ,אך ההשתדלות היחידה לזה הוא
רק בראש השנה ,אחרי זה כבר לא יועיל מאומה ,כמו שאמרו חז"ל 'כל' מזונותיו של
אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה חוץ מהוצאת וכו'.
התפילות בר"ה בכוחה אף לשנות את הטבע ,וכדאיתא ביבמות דף סד ע"ב דחנה היתה
עקרה ונפקדה בזכות התפילות של ר"ה ,ובגמ' ילפי' מיניה לענין הנושא אשה ואין לה
בנים שלאחר ג' שנים צריך לגרשה ,ושיעור זה הוא כדי שיעבור ג' ראש השנה שבהם
הקב"ה שומע את תפילתם ופוקד את העקרות ,וכלשונו של רש"י :שהקב''ה פוקד
העקרות 'לשמוע תפלתן בראש השנה' וגוזר עליהן הריון ,ללמדך שבר"ה יש לכל אחד
כוח לשנות אפילו את הטבע .וכן מטו משמיא דרבינו החפץ חיים (עי' ח"ח עה"ת ,ח"ח
חייו ופעלו עמו' תתשיח) שלכן קורין בראש השנה וה' פקד את שרה ,כי לידה זו היתה
כנגד ול מעלה מדרך הטבע ,להורות לנו כי ר"ה הוא זמן של מהפכות לטובה ולברכה
למעלה מדרך הטבע .ומעשה נורא שמעתי על מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ,שבעת שנאמן
ביתו חלה במחלה הנוראה ,נכנסה אשתו לבית רבינו וביקשה מרבינו שיבטיח לה שהוא
יבריא ,והגראי"ל אמר שבכוחו רק לברך ולהתפלל שיבריא ויחיה ,אך היא הפצירה
ברבינו שיבטיח לה דבר זה ,בגדר צדיק גוזר ...ואז אמר לה מרן ,להבטיח אני יכול רק
אחרי התפילות בר"ה ,שאז אפשר לפעול ולבטל את הגזירה ולא באמצע השנה ,ולכן
בעז"ה בראש השנה אני יתפלל ואז יהיה בידי להבטיח לך דבר זה .אך בשמים נגזרה
הגזירה  ,ולא נתנו לרבינו הגראי"ל את האפשרות לבטל את הגזירה ,וממש בערב ר"ה
עלה בסערה השמימה.
ובאמת בר"ה יש עוד חיוב תפילה מחמת שהוא עת צרה ,וידועים דברי הרמב"ן
שתפילה בעת צרה הוא חיוב מהתורה ,וד"ז אפשר שאין לו שיעור וקצבה ,ויובן הנהגת
מרן הגרי"ז שהיה אומר תהילים כל הראש השנה ,זאת מלבד מה שלדעת הרמב"ן
(ויקרא כג ,ב) שבמועדים יש חיוב מה"ת להתוסף לקדש אותו בתפילה .ודבר זה מפורש
בריטב"א בנדרים (ד"ב ע"א מדפי הרי"ף) שר"ה ויוה"כ חשיבי עת צרה ,שכתב דבעת צרה
מותר לידור שכך וכך אתן אם אתרפא או אם אנצל מצרה וזה היה נדרו של יעקב ונדרים
של ישראל לפי שהיו בצרה ,ומפני זה נהגו במקצת מקומות ליתן צדקות ושמן למאור
'בראש השנה ויום הכיפורים בלבד' לפי שהוא יום הדין שספרי חיים פתוחים לפניו
יתברך והוי 'עת צרה' ולפיכך נודרין כדי להנצל מן הדין ונותנין למחרתו לאלתר ,ע"כ.
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ומצינו עוד שצריך להר בות בתפילה בראש השנה כדי לזכות בדין ,דאיתא בר"ה דף ט"ז
כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה וכו' ,וכתב הגרי"ס ב'אור ישראל' שלמדנו
בזה היסוד הראשי לזכות בדין ע"י שרשה בתחילתה .וענין רשה – פרש"י שישראל עושים
עצמן רשין בר"ה לדבר תחנונים ותפילה כענין שנאמר תחנונים ידבר רש ,והיינו דלזכות
בסופה הוא רק ע"י תפילה בדרך תחנונים ובשפיכת הנפש ,ד'רש' מהותו אחד שאין לו
מאומה ובא לבקש ולהתחנן לקבל הכל מאת הבורא יתברך במתנת חינם.
ומיהו לכו"ע בכל עשרת ימי תשובה יש כוח תפילה מיוחד ,כמו שדרשו חז"ל עה"פ
'דרשו ה' בהמצאו' אלו עשרה י מים שבין ר"ה ליוה"כ ,שאז מה שתבקש מהיוצר יעשה.
וידועים מה שביאר הגר"ח מוולוזין זצ"ל עה"פ (עמוס ד' י"ג) 'ומגיד לאדם מה שיחו',
ודרשו חז"ל (חגיגה דף ה' ע"ב) דקאי על יום הדין אחר פטירת האדם ,ופירש שלעתיד
לבוא יוכחו את האדם מדוע לא ביקש והתפלל כהוגן ,כי אין שיחה אלא תפילה כדאיתא
בברכות דף כ"ו ע"ב ,ובאותה שעה יראו לפניו את הכח שהיה לאדם בפיו ,והוא
בטיפשותו זלזל בעבודה שבלב זו תפילה ולא ביקש כדי צורכו כהוגן ,ועל זה עצמו יבוא
במשפט ויתן את הדין .וצריך לידע שכח התפילה ניתן לכל אדם אפילו לרשע הגדול
ביותר ,דבמדרש (שמו"ר פרשה יא ,א) איתא דכאשר ציוה הקב"ה למשה רבינו להזהיר
את פרעה על המכות ,אמר לו 'לך פרעה בבקר' (שמות ז' ,טו) להודיע לו על כך ,וביארו
חז"ל הטעם שציוה ה' להשכים לקראתו 'כי פרעה רצה לעסוק בתפילה ,ואמר ה' למשה
עד שלא יצא  -לך והתייצב לפניו ,ע"כ .והדברים נוראים רשע גמור ואפיקורס כפרעה
שהיה מכשף ועושה עצמו אלוה ושיעבד את בנ"י בפרך ובאכזריות ,במשך  210שנה,
אעפ"כ היה משה צריך לעשות תחבולות שלא יתפלל אל ה' ,כי זה היה מונע ממנו את
המכות .ומאידך מצינו שאפילו צדיק גמור לא ישיג מאומה בלי תפילה ,כמש"כ הרמב"ן
(פרשת שמות ד' ,י') שלכן לא נרפא משה רבינו ממומו שהיה ערל שפתיים ,כי לא
התפלל ולא בקש על כך מאת ה'( ,אפילו שרצון ה' היה שילך להוציא ישראל ממצרים -
לא רפאהו כי לא התפלל) ,הרי שהכל תלוי בכח התפילה.
***
ב .ובאמת בעוה"ז אי אפשר להשיג כלום בלי תפילה ,ואף מה שנגזר על האדם א"א
לקבלו בלי תפילה ,כפי שמצינו בכמה מקומות .א ,בבראשית (ב ,ה) כתיב 'ואדם אין
לעבוד את האדמה' ,ופרש"י שעד יום שישי לא המטיר הקב"ה מטר לפי שאדם אין
לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתו של גשמים וכשבא האדם וידע שיש צורך לעולם
התפלל עליהם וירדו גשמים וצמחו האילנות והדשאים ,ומבואר דאף שנגזר שירד מ"מ
בלי תפילה לא ירד .ב ,בפרשת תולדות( כה ,כא) 'ויעתר' יצחק לה' לנוכח אשתו כי
עקרה היא 'ויעתר' לו ה' ותהר רבקה אשתו ,ומבואר שיצחק היה צריך להתפלל
ולהבציר לה' אף שכבר הובטח לאברהם (בראשית י"ב-ח.י"ג-ט"ו ).לך אתננה ולזרעך עד
עולם  -דהינו יצחק ,כי ישמעאל לא נקרא זרעך כדכתיב (שם יז ,כא) ואת בריתי אקים
את יצחק .ג ,בפרשת וישלח (ל"ב ,י"ד) אצל יעקב אבינו שהתפלל 'הצילני נא מיד אחי
מיד עשיו' ,אע"פ שהיתה לו הבטחה אישית שקיבל עשרים שנה קודם 'ושמרתיך בכל
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קנג
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אשר תלך' (שם כ"ח ט"ו) .ד' במעשה דאחאב שהיה שלוש שנים בצורת ,ואז בא ה'
א ָד ָמה (מלאכים א',
יתברך לאליהו ואומר לו ֵלך ֵה ָר ֵאה ֶאל ַאח ָאב ו ֶאת ָנה ָמ ָטר ַעל סנֵי ָה ֲ
תה ַכי
א ֹכל ּוש ֵ
ע ֵלה ֱ
אמר ֵא ַלּיָהּו ל ַאח ָאב ֲ
ַּי ֶ
יח א) ,אחרי סיפור ארוך נאמר שם (פסוק מא) ו ֹ
שם כבר שומעים שהעננים זזים ,ופי' הרד"ק שאחאב היה שרוי בתענית
מון ַה ָג ֶ
ה ֹ
קול ֲ
ֹ
ולכך הוצרך אליהו לומר לו שיאכל ,וממשיך הפסוק (פסוק מב) ו ֵא ַלּיָהּו ָע ָלה ֶאל ֹראש
ָשם ָסנָיו ֵבין ַבר ָכיו ,דאחרי כל זאת אליהו נעמד לתפילה ,שאול
ַּיג ַהר ַאר ָצה ַוּי ֶ
ַה ַכר ֶמל ו ַ
רבי צדוק מלובלין (בספרו צדקת הצדיק) למה הוצרך לתפילה הרי הובטח לו ע"י הקב"ה
א ָד ָמה .הרי חזינן מכל זה
שינתן מטר כדכתיב ֵלך ֵה ָר ֵאה ֶאל ַאח ָאב ו ֶאתנָה ָמ ָטר ַעל סנֵי ָה ֲ
שאף דבר שכבר הובטח צריך להתפלל ולבקש מאת ה' ,צריך תפילה כדי להוריד אותה!,
ומכאן מוכיח הנצי"ב (הרחב דבר במדבר כג) שכך יסדה ההשגחה העליונה שעל כל דבר
צריך מקודם תפילה כדי לקבלו.
וכן הובא בסיפורי הבעש"ט ,שהיה יהודי עני שהיה בו מעלת הסתפקות במועט ומעולם
לא ביקש מהקב"ה שיתן לו יותר ממה שיש לו ,פ"א היו אצלו הבעש"ט ותלמידיו וגרם לו
שלא יהיה לו מאומה כדי להחיות את ילדיו הקטנים והם בכו מרוב רעב ,ואז העני הזה
עמד להתפלל וביקש מהקב"ה שירחיב את גבולו ,ומיד לאחר מכן נהפך עליו הגלגל
ונתעשר מאוד .ואמר על זה הבעש"ט לתלמידיו תדעו לכם שבשמים הכינו עבורו עשירות
גדולה ,אך מאחר ותמיד הסתפק במועט ולא ביקש מהקב"ה על כן לא היתה יכולה ברכת
השם להתגשם ,ומשום כך הבאתי אותו למצב של חוסר כל ,כדי שיבוא להתאנח על
מצבו ולבקש מהקב"ה לחם לפיות עולליך הרעבים ,ואז ברגע שנפלה מפיו האנחה זכה
מיד בעושר שהוכן עבורו....
ומצינו שלפעמים הקב"ה מביא צרה לאדם רק כדי שהתפלל ויושע .ונקדים לזה דברי
רבינו בחיי עה"פ (בראשית כ"ה כ"א) ויעתר יצחק לה' כי עקרה היא ,שבאמת היה ראוי
להקדים ולומר שרבקה עקרה ,ומה שהקדים התפילה ,יתכן לומר שהקדים העיקר
ללמדנו שאין הכונה שהעקרות סיבת התפילה אלא התפילה היא סיבת העקרות ,ולומר
לך שלא נתעקרה אלא כדי שיתפללו שניהםעל הדבר ,ולפיכך הקדים התפילה שהיא
העיקר והסיבה הראשונה שבשבילה באה העקרות לרבקה אמנו ,וזה שדרשו חז"ל
(יבמות דף ס"ד) מפני מה נתעקרו האמהות מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים.
ויסוד זה היה אומר החזו"א על כל התפילות ,שכאשר הקב"ה מביא צרות ח"ו הוא בכדי
שאנשים יתפללו ,דבמצב שח"ו שוכחים להתפלל ושוכחים היכן הכתובת להכל ,מביא
הקב"ה סיבות לתפילה .והחכם עיניו בראשו להתפלל כראוי ,ובכך מונע מעצמו צרות.
ושמעתי לפרש לפ"ז מש"כ בתהילים (פ"ו ג') חנוני ה' כי אליך אקרא כל היום ,דהכוונה
שהסיבה שחנוני ה' משום שאליך אקרא כל היום ,והיינו שאינו מונע עצמו מתפילה
תמיד א"כ זה סיבה שהבקשה תתקבל מיד בלא שיהוי ,שהרי מתפלל אף בלא שיש לו
צרה.
וממשיך רבינו בחיי ,ומכאן יש ללמוד על כח התפילה ,שהיא גדולה מאוד ואפילו
לשנות הטבע .וידוע מש"כ השיטמ"ק בכתובות (דף ק"ד ע"ה) על הא דאמרי' דההוא יומא
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קנד
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דנח נפשיה דרבי גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי ואמרי כל מאן דאמר נח נפשיה דרבי ידקר
בחרב ,דפירש דמשום שלא ידעו בבירור דמית הוי בעו רחמי עליה דלחיי דאתחית
המתים לא הוה בעו למבעי רחמי ,ע"ש .ומבואר דבכח התפילה אפשר אף להחיות
מתים( ,אלא שצריך שיהיה באופן שלא יהיה ידוע שאז חשוב דבר זה לנס גלוי) .וידוע
המעשה עם החזו"א ,כאשר אחותו (לימים אשת מרן הקה"י זצ"ל) היתה בת שנתיים
חלתה מאד ,ואיבדה את הכרתה ושכבה ללא רוח חיים ,והרופאים נואשו מלמצוא לה
מזור ,ואנשי חברא קדישא הגיעו והשכיבוה על הארץ בחשבם שיצאה נשמתה ,אך אחיה
החזו"א לא הפסיק להתפלל בדמעות שליש עבורה להחלמתה ,לפתע ,לתדהמת כולם
התעוררה הילדה ,וכעבור ימים אחדים שבה לאיתנה.
וראוי להביא כאן מעשה על רבינו החזו"א ,שבזמנו היה יהודי בירושלים בשם הרב
נחמיה בקר ,באחד מהימים חשה אשתו שלא בטוב ,והם פנו לבית החולים 'שערי צדק'
כדי לקבל טיפול ,ובאותם הימים שימש שם רופא בעל שם פרופ' שקולניק ,ולאחר שבדק
אותה ,אמר שמצבה בכי רע ,וכדי להציל את חייה אין מנוס מלבצע ניתוח באופן דחוף,
ובאם לא תעבור את הניתוח הדחוף ימיה ספורים .עוד אמר הפורפ' ,שאם רצונה לחיות,
עליכם לוותר על אפשרות ללדת ילדים נוספים .לאחר ששמעו את הדברים ,החליט
הבעל לעלות ללשכת הגזית כדי לקבל הכרעה גורלית מרבינו החזו"א .והזדרז לעלות
לעיר בני ברק ,והגיע לביתו בדיוק בעת שהחזיק בידו החזו"א את הספל מלא מים כדי
ליטול ידיו לתפילת מנחה ,ואז נגש לרבינו החזו"א ואמר לו שיש לו שאלה דחופה של
פיקוח נפש ממש ,מיד הניח החזו"א את הספל מידיו ,ונעמד לשמוע את השאלה ,ולאחר
ששמע את הסיפור במלואו ,הרים החזו"א את ידיו בפליאה 'ומה באת לשאול אותי?
אומר אתה שהרופא הטוב בארץ אומר בבירור שאם אשתך לא תעבור את הניתוח ,חייה
ספורים ,ומה מצפה אתה שאשיב לך'? ,סיים החזו"א את דבריו .ואז פנה הרב בקר
לצאת ,ואז הוא פונה אליו שוב ,ושואל אותו מנחה התפללתה ,והשיב בשלילה ,ואז
אומר לו בוא תתפלל עמנו ,ולאחר מכן תשוב לירושלים .כשהסתיים תפילת מנחה לפתע
פוסע החזו"א אל כיוונו ,וביקש ממנו לחזור שוב את השאלה ששאל לפני מנחה ,ואז עצם
החזו"א את עיניו והרהר לכמה רגעים ,ולפתע אומר לו החזו"א" ,תיסע לירושלים ותלך
אל הרופא ותאמר לו שהרב קרליץ אמר שלא לעשות את הניתוח ,היא תיהיה בריאה
ושלמה והיא עוד תלד ילדים נוספים" .ואז אורו עיניו של הרב בקר ,אלא ששאלה אחת
לא הצ ליח לכלוא בקרבו" ,ילמדנו רבינו ,מעיקרא מאי קסבר? לפני מנחה אמר הרב שאין
כאן מקום לשאלה ,מה השתנה בתפילת מנחה?" הציץ בו מאורן של ישראל והשיב
כדברים האלו " :התשובה שעניתי לך מקודם ,הייתה לפני שהתפללנו תפילת מנחה,
התשובה שאני עונה לך עכשיו ,היא לאחר שהתפללנו מ נחה ,רבינו בחיי כותב שבתפילת
מנחה יכול כלאדם לשנות את הטבע".
אולם כדי שהתפילה ישא פרי ,צריך שתהיה התפילה מעומק הלב ,ואז כשקורא אל ה'
רוב יהוָה ל ָכל ֹקר ָאיו ל ֹכל
באמת אז הקב"ה קרוב אליו ושומע את תפילתו ,וכדכתיב ָק ֹ
א ֶמת (תהילים קמה  ,יח) ,ואיתא בזוהר 'קרוב השם לכל' חסר וא"ו בגין
אהּו ֶב ֱ
שר ַיק ָר ֻּ
אֶ
ֲ
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קנה
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דאיהו חד ,ופי' רבי בנים מפרשיסחא שהכונה שכן כל פסוקי 'תהילה לדוד' מורכבים
ָעד' ,וכן
עו ָלם ו ֶ
ַא ַהל ָלה ַשמ ָך ל ֹ
ֲכ ָך' 'ו ֲ
א ָבר ֶ
יום ֲ
משני חלקים – רישא וסיפא ,לדוגמא 'ב ָכל ֹ
תו ֵאין ֵח ֶקר' ,וכן הלאה על זו הדרך ,לפ"ז גם פסוק זה היה
ה ָלל מ ֹאד' 'ו ַלג ֻּד ָל ֹ
דול יהוָה ּומ ֻּ
'ג ֹ
ָ
א ֶמת ,ומפני מה שונה פסוק זה
אהּו ֶב ֱ
שר ַיק ָר ֻּ
אֶ
ול ֹכל ֲ
רוב יהוָה ל ָכל ֹקר ָאיו ְּ
צריך לכתוב ָק ֹ
משאר פסוקי הפרק? על זה עונה הזוהר שכאן הפסוק מסביר את עצמו ,כאומר למי קרוב
ה'? לאלו שקורא ים אליו באמת ,שהסיפא מסבירה את הרישא ,ולכך נתכוין הזוהר 'בגין
דאיהו חד' ,שפסוק זה אינו מחולק באות וי"ו כשאר הפסוקים ,כיון שכאן כל הפסוק הוא
מקשה אחת.
וצריך לידע ,שאף מי שאין לו זכויות שתפילותיו ישאו פרי ,מ"מ על רוחניות לעולם
תפילתיו ישאו פרי .וז"ל ספר חסידים (סי' קלא) אם שואל אדם דבר שהוא שבח לבוראו
כגון על לימוד תורה או דבר אחר מחפצי שמים ,ושופך את נפשו עליו ,הן ה' שומע
רוב יהוָה ל ָכל ֹקר ָאיו ל ֹכל
תפילתו אע"פ שאין בידו מעשים טובים .ובזה יל"פ מש"כ ָק ֹ
א ֶמת ,ובארנו דהיינו שהקב"ה שומע רק למי שיקראוהו באמת ,אך עדיין
אהּו ֶב ֱ
שר ַיק ָר ֻּ
אֶ
ֲ
אינו מובן מהן 'קורא באמת' ,דממנפ"ש אם הוא לא כיוון בתפילה א"כ הוא אינו בכלל
קורא ,ואם הוא כיוון רק אינו מאמין בהקב"ה אז הוא סתם אפיקורס ולא עליו מדבר
הפסוק ,ובפשוטו הכונה 'באמת' דהיינו שסומך רק על הקב"ה ,אבל אם סומך גם על
הכוחי ועוצם ידי רק מבקש סיוע מאת ה' אז ליכא הבטחה זו שקרוב ה' לכל קוראיו.
אולם החסיד יעב"ץ ביאר בע"א עפמש"כ לעיל ,ד'אמת' הכונה על דברים רוחנים ,כגון
הצלחה בתורה ומצוות ונחת אמיתי מילדיו ,וזה נקרא באמת ,ואז יכול להיות בטוח
שהקב"ה יקבל את תפילתו ,אבל תפילה על גשמיות אינו 'קריאה באמת' .ולפ"ז יל"פ
במה שאנו מבקשים 'כתבנו בספר החיים למענך '...דהיינו ,תן לנו חיים שהמטרה בשביל
לעבוד בו את ה' ,ולא למען הגוף הגשמי ,ואז נוכל להיות בטוח שיקבל ה' את תפילתינו.
וכדי לראות מהו כוחה של תפילה ,אעתיק מעשה נורא שהובא בתנא דבי אליהו רבא
(פרק יח) ,מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר והיו לו עשרה בנים ובנות ,ובכל יום
ויום היה מתפלל ומשתטח ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יבא אחד מהם לידי עבירה
ולידי דבר מכוער ,אמרו :לא יצאה אותה השנה עד שעלה עזרא הסופר ואותו כהן עמו,
וראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ובני בניו עד חמשים שנה ,ע"כ.
עוד מצינו שאף מי שאין לו זכויות שתפילותיו ישאו פרי ,ואף במקום שכבר נגזרה
הגזרה ,מ"מ ריבוי תפילות מועילה .כמו שמצינו במשה פרשת ואתחנן שאמר לו הקב"ה
אל תוסף עלי דבר עוד בדבר הזה ,ומבואר שהתפלל תקט"ו תפילות כמנין ואתחנן ,ואם
היה מתפלל עוד תפילה אחת הקב"ה היה שומע את תפילתו ,ולפיכך הקב"ה ביקש ממנו
שיפסיק להתפלל ,ללמדך ,שריבוי תפילות מועלת .ואף אם אדם התפלל הרבה פעמים,
מ"מ יתכן שבעוד כמה תפילות יעלו כל התפילות לרצון .וכ"ה במדרש תנחומא פרשתת
וירא ,וז"ל :ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפילתו ולעשות חסד עמו ,כיון שמתפלל
ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עימו ,שכך כתיב בו כל ארחות ה' חסד ואמת (תהילים
כ"ה) .וראוי להוסיף כאן מה שכתב ר' ירוחם זצ"ל עה"פ ותאמר רחל נפתולי אלוקים
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קנו
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נפתלתי עם אחותי גם יכולתי ותקרא שמו נפתלי ,ופרש"י נפתולי אלוקים  -אני מפרשו
לשון עיקש ופתלתל ,נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום להיות שווה
לאחותי ,והסכים על ידי ,ע"כ .ומבואר שרחל אמנו הוצרכה להתעקש ולהפציר הרבה אין
זאת אלא משום שע"י התעקשות וריבוי הפצרות היא השיגה דברים שלא היה
באפשרותה להשיג ללא התעקשות וריבוי הפצרה .אומר רבי ירוחם לומדים מכך שתי
נקודות ,א' שמותר להתעקש לצורך השגת מטרה רוחנית ,ב' שהתעקשות אמנם
מועילה!.
****
הכרעת הדין ביום ראשון דר"ה או ביום שני
ברכות דף י"ח ע"ב ,מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ר''ה בשני בצורת
והקניטתו אשתו והלך ולן בבית הקברות ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו אמרה חדא
לחברתה חברתי בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם וכו',
אמרה לה שמעתי שכל הזורע ברביעה ראשונה ברד מלקה אותו הלך הוא וזרע ברביעה
שניה של כל העולם כולו לקה שלו לא לקה ,לשנה האחרת הלך ולן בבית הקברות ושמע
אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו אמרה חדא לחברתה בואי ונשוט בעולם ונשמע
מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם וכו' ,אמרה לה שמעתי שכל הזורע ברביעה
שניה שדפון מלקה אותו ,הלך וזרע ברביעה ראשונה של כל העולם כולו נשדף ושלו לא
נשדף ,אמרה לו אשתו מפני מה אשתקד של כל העולם כולו לקה ושלך לא לקה ועכשיו
של כל העולם כולו נשדף ושלך לא נשדף סח לה כל הדברים הללו.
והתימה ,הא המשפט בר"ה הוא 'ביום' ,וא"כ איך זה שכבר בלילה שמעו הפסק דין מה
שהולך להיות .ובשם הגר"א הובא שמעשה זה היה בליל יו"ט שני דר"ה .וגם זה תמוה
שהרי גם ביום השני יש דין וא"כ עדיין אז לא הוכרע כלום .וביותר דבגמ' איתא שבשנה
אחרת הלך שוב בביה"ק ,ובפשוטו בפעם השניה לא היה מחמת שהקניתו אשתו אלא
כדי לשמוע מה גזרו למעלה ,ואם הכונה לאחר ר"ה אמאי לא הלך ללון שם במוצאי יו"ט
שני .וביותר יש לתמוה דבג מ' איתא שמי שהלך ללון היה 'חסיד אחד' ולא סתם אדם,
ובמהרש"א שם הובא שזה היה רבי יהודה בר אלעאי ,וא"כ מדוע לא פירסם זאת ברבים
מדין השבת אבידה כדי שהם לא יפסידו ,וכמו שאמרו בב"מ דף ל"א ע"א ראה מים
ששוטפין ובאין הרי זה גודר בפניהם אמר רבא וילפי' ליה מקרא לכל אבידת אחיך לרבות
אבידת קרקע( ,ואף להצילם מגזירה משמים כדמבואר בסוכה דף נ"ג ע"א במעשה
דשלמה המלך עם הנהו תרתי כושאי).
והנראה בזה דחז"ל קבעו עוד יום לר"ה ,מסתבר דקבעו זאת להקל ולא להחמיר ,דאף
מי שלא זכה ביום הראשון יוכל לזכות ביום השני ,אבל מי שיצא זכאי ביום הראשון אין
מסתבר שיקבעו לו עוד יום כדי שיצא חייב ,ובזה"ק איתא דיום ראשון דר"ה הוי דינא
קשיא וביום שני דר"ה הוי דינא רפיא ,ולכן פשוט שמי שזכה בראשון יזכה גם בשני.
ומעתה א"ש דכששמע במוצאי היום הראשון שמי שזורע ברביעה שניה יצליח א"כ ברור
לו שאז זה זמן טוב לזר וע ,אבל עדיין אין ברור לענין רביעה ראשונה שאין זה זמן טוב,
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קנז
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שהרי לכל מי שחושב לזרוע ברביעה ראשונה יתכן שעוד ישתנה הדין ביום השני ,ולפיכך
למי שנגזר שיפסיד אין שייך בו חובת השבת אבידה למנוע מהפסד ,וא"ש מה שזרע
ברביעה שניה עפ"מ שנקבע ביום הראשון ,ולא הוצרך לפרסמו ברבים מדין השבת
אבידה כיון שעדיין היה יום שני דר"ה ,ויתכן שאז יקבע שגם מי שזורע ברביעה ראשונה
יצליח ,וא"ש .ומעתה אפשר דבדוקא לא הלך במוצאי ר"ה (דיום ב') ,כיון שאז יהיה
צריך מדין השבת אבידה לפרסם מה שנגזר ,ולשנות הדין למי שנגזר להפסיד שלא יפסיד,
ורק במ וצאי א' דר"ה שאז אינו ברור מי יפסיד הלך ללון שם.
****
ערב ראש השנה
ערב ר"ה נוהגין להתענות ,ובטור בסי' תקפ"א הביא לזה מהמדרש ר' תנחומא ,משל
למדינה שחייבת נס למלך ולא נתנו לו ,בא אליה בחיל לגבותו כשנתקרב אליה בעשרה
פרסאות יצאו גדולי המדינה לקראתו ואמרו לו אין לנו מה ליתן לך  -הניח להם שליש,
כיון שנתקרבו יותר יצאו בינוני העיר לקראתו – הניח להם שליש השני ,כשנתקרב יותר
יצאו כל בני העיר לקראתו והניח להם הכל ,כך המלך – זה הקב"ה ,בני המדינה – אלו
ישראל שמסגלים עונות כל השנה ,ערב ר"ה הגדולים מתענין ומוותר להם שליש
עונותיהם ,בי' ימים בינונים מתענין ומוותר להם ב' שלישים ,היוה"כ הכל מתענין ומוותר
להם הכל ,ע"ש .נמצא שבערב ר"ה יש בו בחינת ב' דברים ,א' יומא דכפרת ישראל ,אלא
שאין זה כפרה בשלימות ,ב' שזה בחינה של קבלת פני המלך ,וכ"ה בחת"ס בגליון
השו"ע שם ,והגדולים המתבטלים ממלאכת שמים אינם מתענים בשארי ערב ר"ח רק
בערב ר"ה לקבל פני המלך ית"ש .עוד מבואר דהכפרה בערב ראש השנה אינו ע"י
תשובה דהיינו חרטה וקבלה ,אלא ע"י הכנעה כלשון המדרש 'אין לנו מה ליתן לך' .ובחיי
אדם (כלל קל"ח סעי' ה') כתב טעם אחר לתענית ,וז"ל :ערב ר"ה הוא יום האחרון מן
השנה וקבלו חז"ל שכל העושה תשובה יום אחד בשנה חשוב כאילו שב כל השנה ,לכן
נהגו שכולם מתענים ומשכינים הרבה קודם היום ומרבים בסליחות ובוידוים ,ע"כ.
כתב החיי אדם (כלל קל"ט סעי' א') בליל ר"ה יכנס לבית הכנסת ביראה ורעד כי כבר
הגיע העת להכין כסאות למשפט ממעל .וראיתי על אחד מגדולי ישראל דבערב ר"ה
התפרץ בבכי ,ואמר כבר מ-כ-י-נ-י-ם א-ת ה-כ-ס-א-ו-ת ל-מ-ש-פ-ט.
****
תשובה בראש השנה
ר"ה מלבד היותו יום דין הוא גם זמן תשובה ,והוא א' מעשרת ימי תשובה .ומצינו דבר
נורא במאירי בר"ה דף ט"ז ע"ב ,וז"ל :אע"פ שבכל יום ויום ראוי נלאדם לפשפש במעשיו
לשוב מדרכו הרעה כמו שאמרו ז"ל באבות (פ"ב מ"י) שוב יום אחד לפני מיתתך ,מ"מ
בזה"ז ר"ל ראש השנה ,ראוי לו להתעורר ביותר וכו' ,ויתעורר לפשפש במעשיו ולחזור
ממה שהוא בידו מן העבירות' ,והמתרשל בזמן הזה מן התשובה אין לו חלק בה' אלקי
ישראל' ,שבכל השנה אין ההתעוררות מצוי כל כך ואף מידת הדין מתייאשת ממנו
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קנח
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וממתנת לו עד זמן זה ,ע"כ .והגר"ד כהן שליט"א ביאר דבריו ,דאיתא בסידור אישי
ישראל (תפילת נעילה עמו'  )475הביא מהזה"ק (שמות ק"ו ע"ב) 'וילך שובב בדרכי ליבו'
– בגין דיצה"ר דביה תקיף ואתתקיף ביה ,ועל דא אזל שובב ולא בעי לאתבא בתיובתא
וכו' ,ובהמשך איתא שם שהקב"ה נותן את הכוח לשוב בתשובה .ולמדנו מדבריו שהעדר
תשובה בא מחמת תקיפות יצה"ר 'ההולך שובב בדרכי ליבו' שפי' המצודת דוד 'היה
הולך לפני בסרוב ומרד ובדרך תאוות ליבו' ,והיינו שמניעת תשובה באה מתוך מרד
ותקיפות היצר שאינו חפץ בתשובה .ומעתה יובן דבר"ה שענינה המלכת הקב"ה ,והיות
ומלכות צריכה את העבדים הכפופים לה ,שהרי אין מלך בלא עם כדאיתא בפרקי דר"א
פי"א ,וההמלכה הגמורה שנעשית ע"י עבדיו של מלך הינה רק אם מקבלים על עצמן עול
המלכות ,א"כ עול המלכות מחייבת את התשובה שמניעותו באה מתוך מרידה ותקיפות
היצר ,ולכן ביום הזה שאינו שב הרי הוא מבטל חלקו בהמלכתו.
****
עבודת היום דר"ה
בעבודת ראש השנה ויוה"כ ,יעוי' ברמב"ם בפירוש המשניות (ראש השנה פ"ד מ"ז) וז"ל:
לפי שלא היו קורין הלל לא בר"ה ולא ביוה"כ ,לפי שהם ימי עבודה – והכנעה – ופחד –
ומורא מהשם ויראה ממנו ומברח ומנוס אליו ותשובה – ותחנונים – ובקשה כפרה
וסליחה ,ובכל אלו הענינים אינו הגון השחוק והשמחה ,עכ"ל.
ראש השנה במהותו הוא יום ההמלכה ,אלא שמחמותו יש גם כן דין .וכמו שביאר
הרמח"ל בדרך ה' (ח"ד פ"ח א"ד) וז"ל :כי הנה ביום זה הקב"ה דן את כל העולם כולו
ומחדש כל המציאות 'בבחינת הסיבוב החדש' ונערך הדין על כל היצור כפי סדרי הדין
העליון ,ע"כ .ומבואר שהסיבה לדין הוא יום המלוכה בבחינת הסיבוב החדש ולכן הקב"ה
מעמיד לדין לשנה החדשה של מלכות ה' מי שייך למלוכה ומי ימשיך במלוכה .ובאמת
שכל סיבת זכויותינו בדין הוא מחמת הנהגת המלכות ,כידוע שמידת הדין אמרה נפש
החוטאת ימות ,והיינו שמצד החוקים אין שייך תשובה וא"א לזכות בדין ,רק הקב"ה
ברחמיו דן אותנו במידת מלכות ,מלך במשפט יעמיד ארץ ,ומלך אינו חייב לשום חוק,
וכמו שאמרו מלך פורץ גדר ,ולכן זה הסיבה שעל ידו כלל יש דין ועל ידו נזכה בדין.
איתא בר"ה דף ט"ז ע"א אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות ,מלכיות כדי
שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופר .והנה בקבלת
הממלכה כלול בתוכו ב' חלקים ,א' עצם ההכרה שהוא מלך על הארץ ,ודבר זה כולל
כמה פרטים ,א' שהוא הכל יכול ואנחנו כלום ,ב' שאין שום אדם יכול להרע לנו או
להטיב עמנו ולעשות לנו מאומה בלי הקב"ה ,ג' שהוא משגיח עלינו על כל פרט ופרט ,ד'
עלינו להרגיש שכל דבר שנעשה הכל הוא מהקב"ה והכל הוא לטובתינו ,ב' קבלת עול,
וכל מה שאנחנו עושים הוא רק משום שזהו רצון ה' ,ושום תנועה איננו עושים שלא ע"פ
רצונו יתברך ואליו ורק אליו אנחנו משועבדים ,וזה פשוט שאחרי ההכרה שהכל הוא
מהקב"ה וממנו הכל ,פשוט שזה מחייב אותנו לעשות מה שהוא מבקש ,וזה כל התכלית
להדבק בהקב"ה .ובאמת א"א לבקש רחמים בדין קודם שמקבל עליו עול מלכות,
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קנט
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כדאיתא בספרי (בהעלותך פיסקא ע"ז) מה ראו חכמים לומר מלכיות תחילה ואחר כך
זכרונות ושופרות ,אלא המליכהו עליך תחילה ואחר כך בקש מלפניו רחמים כדי שתזכר
לו ,ובמה בשופר של חירות ואין שופר אלא של חירות שנאמר (ישעיה כז יג) והיה ביום
ההוא יתקע בשופר גדול ,ע"כ.
והנה עיקר עבודת המלכויות הוא בתפילה ,ושמעתי לבאר ד"ז שבתפילה הוא הזמן
היחיד שאדם יכול לקיים את :האמרו 'לפני' מלכיות כדי שתמלוכני עליכם ,כיון
שבתפילה חשיב כעומד לפני המלך כמש"כ הגר"ח ,לכן רק בתפילה חשיב דאמרו 'לפני',
אבל בשאר היום אין זה לפני.
'זכרונות' שתעלה לפניו זכות אבות דעקדת יצחק ,והקשה תוס' הרי קי"ל דכלה זכות
אבות וא"כ איך מבקשים שוב על זכות אבות ,וידוע תי' רבי ישראל מסלנט דיש ב' סוגי
זכות אבות ,א' זכות אבות בעצם מעשם ,ב' מחמת הפירות והפירי פירות שנעשו ע"י
מעשי האבות ,שזה מגדיל את המעשה הראשון ,וזה מגדיל את הזכות אבות ,וזה ע"י מה
שאנחנו גורמים בכח האב בזה שאנחנו מגדילים להם עכשיו את הזכות אבות .ובפרשה
של עקדת יצחק יש ב' חלקים ,א' המעשה של המסירות נפש ,ב' הדיבור השני שהיה
לאחר שהקריב את האיל ,והיינו בזה שהמשיך את המצב של העליה שהיה בעקידה
ולקח איל ואמר זה תחת בני יה"ר שיחשב כאילו הקרבתי את בני ,וזה נסיון להמשיך את
העליה של אלול לכל השנה ,וכמו שאמרו בעלי המוסר שצריך לשמור במצב של עליה
של אלול עד האלול הבא ,ואז שוב לעלות ולעלות ,וזה מצב של מס"נ של עליה בתר
עליה.
הובא בשם האר"י ז"ל דיום ראשון דר"ה הוא בבחינת 'דינא קשיא' וביום שני דר"ה הוא
בבחינת 'דינא רפיא' ,והגראי"ל שטיינמן זצ"ל ביאר דביום הראשון דנים לפי הדין וביום
השני דנים לפנים משורת הדין ,והביא מש"כ הגר"א באבן שלמה (פ"י אות יט) שיש
אנשים שאין הקב"ה דן אותם לפנים משורת הדין ,וז"ל :אף על פי שהקב"ה מעניש נכנס
לפנים משורת הדין ,אבל הרע לבריות משלמים לו כגמולו ממש וכן להגבה לב ,ע"כ .ועל
כן חובה על כל אחד בפרט בימים אלו להיות טוב לבריות ובעל רוח נמוכה ,ועי"ז נזכה
בדין בפרט בדינא רפיא.
והנה בר"ה דנים על הרוחניות ועל הגשמיות של כאו"א ,ידועים דברי הגר"א (בתיקוני
זוהר בתיקון ט"ז ,ל"ו ב' ד"ה ואיהי תוספת) ,שכל מזונתיו של אדם קצובים לו מר"ה לר"ה
דקאי בעיקר על מזונות הנשמה .אך נראה שבר"ה לבדו הוא נידון על עניניו הרוחניים,
ומה שכתוב שבר"ה נכתבים וביו"כ חתומים קאי על עניניו הגשמיים .דהנה האחרונים
כבר עמדו על סתירת הסוגיות ,דבר"ה דף ט"ז ע"א אמרינן שאדם נידון בר''ה וגזר דין
שלו נחתם ביוה''כ ,ומאידך שם בע"ב אמרינן א''ר כרוספדאי א''ר יוחנן שלשה ספרים
נפתחין בר''ה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים צדיקים
גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה
בינוניים תלויין ועומדין מר''ה ועד יוה''כ זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה,
ומשמע שאין מי שנכתב בר"ה ונחתם ביוה"כ ,כי צדיקים ורשעים נחתמים כבר בר"ה,
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קס
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והבינונים עדיין לא נכתבים בר"ה ,וא"כ על מי אמרו שהוא נידון (נכתב) בר"ה וגזר דינם
נחתם ביו"כ .וכתב הגר"א (שו"ע סי' תקפ"ב) דיש ב' דינים ,על עניני העולם הזה  -שבהם
נידונים בר"ה ונחתמים ביו"כ ,על עניני העולם הבא  -שבהם גם דנים כל אדם בר"ה
וביוה"כ ,ועל אמר רב כרוספדאי שצדיקים ורשעים נחתמים לאלתר והבינונים אינם
נכתבים עד יו"כ .ויסוד דבריו מובא בתוס' שם (ט"ז ע"ב ד"ה ונחתמין לאלתר) ,שהקשה
במה שאמרו שצדיקים נחתמין לאלתר לחיים ורשעים לאלתר למיתה הא ענינו ראות
רשעים שחיים וצדיקים שמתים ,וכתב שכוונת הגמ' לחיים היינו לחיי עולם הבא ,וביאר
התוס' הרא"ש וז"ל :הילכך האי חיים ומיתה דקאמר היינו חיי העולם הבא ומיתת
העולם הבא דמאורעות שלו וגזרותיו של שנה זו תלויין בה שגוזרין על הצדיק גזירות
בעולם הזה להפרע ממנו עונותיו ולרשע גוזרין גזירות טובות ליתן לו שכר מצותיו בעולם
הזה כדכתיב ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו הילכך צריך להעלותן בכף מאזנים בכל
שנה ,ע"כ .אולם בדברי הגר"א קשה לעולמו ,דא"כ גם הדין ביחס לענייני העולם הזה
אינם יכולים להקבע רק אחרי הדין של עולם הבא ,וא"כ עד כמה שבינונים עוד לא
נכתבו לענין דינם לעוה"ב א"כ איך על עניני העוה"ז כבר נכתב דינו בר"ה .ועל כן נראה
עפמש"כ הרמב"ם בפ"ט מהלכות תשובה ,שכאשר האדם זכאי לחיי עוה"ב נותנים לו
עוה"ז של 'ברכה' המאפשרת לו להיות פנוי לתורה ולמצוות כדי להרבות ולהגדיל את
חלקו לעוה"ב ,וכאשר אין הוא ראוי לחיי עוה"ב יפסקו לו עוה"ז של 'קללה' בו לא יהיה
לו לב פנוי וגוף שלם לתורה ולמצוות כדי שיאבד מחיי העוה"ב ,ע"ש ,נמצא לפ"ז דחלקו
בעוה"ב משפיע ג"כ על חלקו בעוה"ז ,אולם נראה שבינוני אין ראוי לא לברכה ולא
לקללה ,נמצא שלענין בינוני אין שום שייכות הדין דעוה"ב לענין חלקו בעוה"ז ,ולכן
בינונים נכתב דינם על עניני עוה"ז עוד קודם שנקבע דינו לענין העוה"ב .נמצא לפ"ז
דעניני עוה"ב אין הכוונה למה שיהיה עמו לאחר מיתה ,דזה לא שייכא לדין דראש
השנה כ"א לדין שכל אדם נידון (מחדש) בשעת מותו ,כי אם על דרגתו הרוחנית ,כמה
כלים וסעייתא דשמיא יקבל כדי לעבוד את ה' ,וזה נקבע אצל צדיקים ורשעים בר"ה
ואצל בינונים ביו"כ ,ומה שנכתבים בר"ה ונחתמים ביו"כ זה על מצבו הגשמי.
****
עצות לזכות בדין
דבר ראשון שמצאנו בגמ' כדי לזכות בדין ,הוא שיהיה לו תלות מוחלטת בהקב"ה ,וכמו
שאמרו בר"ה דף ט"ז כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה ,ופרש"י שישראל
עושים עצמן רשין בר"ה לדבר תחנונים ותפילה כענין שנאמר (משלי י"ח) תחנונים ידבר
רש .והיינו שצריך להרגיש ולבוא לידי הכרה שהכל תלוי רק בהקב"ה ,לנו מצידנו אין
כלום וגם לא מגיע לנו כלום ,ואנו מבקשים כעני העומד בפתח ,ומתוך כך נתפלל לה'
בהכנעה ובתחנונים ,ונזכה לרחמים.
ומאדאמו"ר זצ"ל שמעתי ,דתפילה הוא דבר הכרחי כדי לזכות בדין ,דאפילו אדם
שזכאי ורשאי לקבל מ"מ לא יקבל עד שיתפלל ,וכמו שכתוב (בראשית ב' ,ה') וכל שיח
השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה' אלוקים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה,
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קסא
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ופרש"י ומה טעם לא המטיר ,לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של
גשמים ,וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם ,התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות
והדשאים .עוד אמר אדאמו"ר דכדי לקבל לא סגי במה שמבקש ,אלא צריך תחילה
להודות על כל החסדים שקיבל ממנו עד עכשיו ,ורק אח"כ לבקש את הבקשות ,וכמו
דכתיב הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוואמרו הושיענו אלוקי ישענו וגו' ,דמתחילה
מתחיל בהודאה להקב"ה (הודו לה') ,ורק אח"כ באה הבקשה (ואמרו הושיענו) .והיינו
שהקב"ה מושיע רק למי שנות ן הודאה ,דכאשר מודה ומכיר בטובתו של בוראו שמרחם
עליו ומטיב לו ,זה סיבה שכאשר יבוא ויבקש הקב"ה ישמע לתפילתו ויענהו .ומצינו עוד
בגמ' במגילה דף י"ח ע"א דלהודות לה' זה עבודת ה' ,וכאן נתחדש שחוץ מזה צריך
שיכיר בטובתו כדי שיוכל להמשיך לקבל .והגר"א במשלי (כ"ה ,ט"ו) כתב דכאשר
מבקשים מהקב"ה איזה בקשה ,ומכירים שכל מה שנתן לנו הקב"ה עד עתה היה רק
בחסד ,ומתוך זה מבקשים שימשיך לתת לנו את החסד אפילו שאין אנו ראויים ,הבקשה
הזו מתקבלת הרבה יותר מסתם בקשות ,וביאר בזה מה שאומרים בתפילת נשמת "עד
הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חס דיך ואל תטשנו ה' אלוקינו לנצח" ,והיינו שמבקש
שהקב"ה יעשה למען רחמיו וחסדיו ,שהרי גם מה ש'עד הנה עזורנו' הוא 'רחמיך' ולא
למענינו ,ומה שאתה 'לא עזבונו' הוא 'חסדך' ,ולכן אנו בטוחים ש'אל תטשנו ה' אלוקינו
לנצח' ,כי אם היה בשבילנו היינו מתייראים שמא יגרום החטא ,אבל כאשר הוא למען
חסדיך אין אנו מתייראין כלל ,כי חסדך המה קיימים תמיד .והדברים מפורשים ברבינו
יונה בשערי תשובה (שער רביעי אות י"ב) ,דפירש מה שכתוב בתהילים (נב ,יא) אודך
לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידך ,דהיינו אודך על הטובה שעשית עמדי
'ובעבור זה' א קוה להתמדת טובותיך ,ע"כ .ויש שכתבו דדבר זה מרומז בכתוב (תהילים
קט"ז ג -ד) צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא ,ובהמשך כתוב (פסוק י"ג) כוס ישועות אשא
ובשם ה' אקרא ,דכאשר התייסר דוד המלך בצרות ויסורים היה מודה להקב"ה על החסד
שגמל עמו ,ועל ידי זה זכה להינצל מכל הקשיים  .והגרי"ש אלישיב זצ"ל אמר ,דאיתא
בברכות הנכנס לכרך מתפלל שתים אחת בכניסתו ואחת ביציאתו נותן הודאה על העבר
וצועק על העתיד ,יצא אומר מודה אני לפניך ה' אלקי שהוצאתני מכרך זה לשלום וכשם
שהוצאתני מכרך זה לשלום כך תוליכני לשלום ותסמכני לשלום ותצעידני לשלום
ותצי לני מכף כל אויב ואורב בדרך וכו' .ואמר הגרי"ש אם היוצא ונכנס ממקום למקום
מרחק של כמה פרסאות צריך לתת הודאה על העבר ,על אחת כמה וכמה אדם היוצא
משנה לשנה חדשה שצריך לתת הודאה על שזכה לצאת מן השנה ,ומבקש לעתיד על
השנה הבאה.
עוד עיצה מצינו בחז"ל לזכות בדין ,הו א ע"י שנילך בדרכי הקב"ה ,מה הוא רחום אף
אתה רחום מה הוא חנון אף אתה חנון .וידוע מש"כ הראשית חכמה (שער הענווה פ"א)
על מה שהבטיח הקב"ה למשה רבינו לענין אמירת י"ג מידות ,שכל זמן שישראל חוטאים
יעשו לפני כסדר הזה ,ואני מוחל להם ,ולכאו' ענינו רואות שפעמים אנו צועקים י"ג
מידות בקול גדול ולא נענים? ,וביאר שלא סגי באמירת י"ג מידות לחוד ,אלא צריך גם
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קסב

מאיר לישראל  /הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן ,מרבני כולל 'מדרש אליהו' ,מח"ס קונטרס השביעית
כח התפילה בראש השנה

מעשים! שנלך בדרכי הקב"ה ונדבק בי"ג מידותיו ,מה רחום אף אתה רחום מה הוא חנון
אף אתה חנון .וכן דייק השל"ה ממה שאמר הקב"ה למשה "יעשו לפני כסדר הזה"
דמשמע עשייה ולא רק אמירה בעלמא .וברבינו בחיי איתא ,שכל המבין י"ג מידות ויודע
פירשן ומתפלל בהן בכונה ,אין תפילתו חוזרת ריקם אא"כ יש בידו עבירות המעכבות.
עוד עיצה ,איתא ביומא דף כג ע"א כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו.
ובספרים איתא עוד ,הבולם פיו בעת מריבה ,וכמש"כ תוס' בגיטין (ט' ע"א ד"ה שפתים)
עה"פ (שה"ש א ,ב') 'ישקני מנשיקות פיהו' דקאי על מי שנושק את השפתים זו לזו בכח
בעת מריבה ,דבאותו שעה מעורר את אהבת ה' אליו באהבה שאין לו אח ורע ,כי ידוע
שהחיבה הגדולה ביותר בין אוהבים היא אות הנשיקה ,וכתיב (משלי י' ,י"ב) על כל
פשעים תכסה אהבה.
בשם החוות דעת הובא ,שג' ימים קודם ראש השנה לא יהיה לאדם שום עסק עם היצר
הרע ורק יעבוד את אדונו בקיום מצות ומעשים טובים ,לפי דבדיני עדות קי"ל (סנהדרין
דף כ"ז ע"ב ,שו"ע חו"מ סי' ז' סעי' ז') שהדיין אינו יכול לדון את אוהבו ולא את שונאו,
ואיזהו שונא (שאינו יכול לדונו) כל שלא דיבר עמו שלשה ימים מחמת איבה ,וידוע שיצר
הרע והשטן הכל אחד ,כמו שאחז"ל (ב"ב דף ט"ז ע"א) הוא השטן הוא יצר הרע הוא
מלאך המות.
***
אכילת הסימנים בראש השנה
כריתות דף ו' ע"א ,אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהא רגיל איניש
למיכל ריש שתא קרא ורוביא כרתי סילקא ותמרי .בבן יהוידע דקדק מדוע הגמ' אמרה
יהא רגיל הרי זה רק פעם בשנה ומה שייך יהא רגיל ,וכתב שיש ראיה מכאן שצריך
לעשות בב' הימים .ובחיי אדם כלל קל"ט (והעתיקו המ"ב סי' תקפ"ג סק"ה) כתב בענין
אכילת הסימנים בר"ה ,דכיון שהוא תחילת שנה נוהגים לעשות לסימן טוב לאכול
הדברים הרומזים לזה .ובמ"ב סי' תקכ"ט סקי"א כתב דיש ד' מועדים שבהם יש ענין
להרבות בסעודה ואחד מהם הוא ר"ה ,אך כל מועד הוא מטעם אחר ,ובשעה"צ (ס"ק י"ג)
כתב דבר"ה הוא לפי שהוא תחילת השנה עושין כן לסימן טוב.
באכילת רימון אומרים 'שירבו זכיותינו כרימון' ,והשאלה הא איתא בברכות (דף נז ע"א)
שאפילו הריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון וא"כ מה רבותא הכא .הפרי חדש (סי'
תרפ"ג) תירץ ששם כונת הגמ' שהם מלאים מצוות כרמון בכל שנותיהם ,אבל כאן
מתפללים שבכל שנה ושנה ירבו זכיותינו כרמון וא"כ פשו להו טפי .והמטה יהודה (שם)
ביאר שאף שיש לו הרבה מצות מ"מ אפשר שיש לו יותר עבירות מהמצות ,ועל זה
אומרים בראש השנה 'שנרבה' לשון ריבוי ר"ל שיהיו הזכויות מרובין מהעונות ,וע"י כך
נקרא צדיק גמור.
בתפוח בדבש אומרים 'שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה' ,והטעם שכופלים טובה
ומתוקה ,כיון שלמעשה כל מה שעושה הקב"ה הכל הוא טוב שהרי מאתו יתברך לא
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תצא הרעות ,וכל מה שעביד רחמנא לטב עביד ,לכן אנו מבקשים עוד שגם נרגיש את
המתיקות שבו ,ודומה הדבר לחולה שלוקח תרופה מרה ,דודאי שדבר זה הוא הטוב
בשבילו שעל ידו הוא מתרפא ,אך מ"מ אין זה מתוק .כן הוא בכל דבר רע שנעשה ,אף
דכלפי שמיא ברור שהוא הטוב האמיתי ,מ"מ אין אנו מרגישים את המתיקות שבו.
ובטעם שכופלים לטבול בדבש פעמים ,גם הלחם וגם התפוח ,יש שפירשו לפי שבתפוח
יש קצת חמיצות ,ועל זה מבקשים שגם דברים כאלו יבואו עם מתיקות .ויש שפירשו
עמש"כ התוס' בברכות דף ל"ז ע"א לבאר ברכת בורא נפשות' ,רבות וחסרונם'  -כמו
'לחם' ומים שאי אפשר בלא הם ,ועל כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי  -כלומר על
כל מה שבעולם שגם אם לא בראם יכולין העולם לחיות בלא הם שלא בראם כי אם
לתענוג בעלמא כמו 'תפוחים' ,ע"כ ,ומבואר דתפוח שונה מלחם שזה מותרת ואינו חיי
נפש ,ומעתה אפשר שזה תוספת הבקשה על תפוח לומר שגם המותרות יבוא בנקל
ובמתיקות .ויש שפירשו שתפוח זה סמל לניסים שהיו בתוך מצרים 'תחת התפוח
עוררתיך' שהיו יולדות בתוך השיעבוד בניסים גלויים ,ועל זה מבקשים שגם הניסים
יבואו בנקל ,עד כדי שלא נרגיש שזה נס.
ובטעם שבר"ה טובלים הפת בדבש ,הובא בשם האבני נזר שביאר שידוע שדבש הוא
דבר היוצא מן הטמא ,כי הדבורה אסורה באכילה משום שרץ ,ואעפ"כ הדבש היוצא
ממנה נהפך למאכל היתר ,וזה בא לרמז שבימים אלו יכול להפוך את הרעה לטובה בכח
תפילתו .ויש שהוסיפו ע "ז ,דהנה ידוע שעקיצת דבורה הוא דבר מזיק וכואב ,ובכל אופן
היא מייצרת בזה דברים הכי מתוקים ,ללמדך שהרע יכול להעשות להכי טוב ,וכנ"ל .ובנו
'השם משמואל' הוסיף דקי"ל (יו"ד סי' פ"ד סעי' י"ג) שאם נפל דבר טמא בתוך הדבש
מותר לאוכלו ,כי טבע הדבש לשרוף ולבער את כל הנו פל לתוכו ולהפכו לדבש ,ה"נ
בראש השנה יכול כל אדם להפוך את הדינים לרחמים.
יש ענין להקפיד לילמוד בליל ר"ה אחרי הסעודה ,ואפילו למי שקשה לו מ"מ יקפיד
לכה"פ ללמוד קצת .בראשית יש לעשותו לסימן טוב ,וכמש"כ הרמ"א ביו"ד סי' קע"ט
סעי' ב' שיש ענין ללימוד בראש חודש לסימן טוב .והגראי"ל שטיינמן זצ"ל אמר זאת
בנוסח דומה ,דאיתא במדרש שהתורה היתה צריכה להתחיל באות א' ,אבל כיון שבאות
זה יש ג"כ 'א רור' ,לכך לא התחילו בו ,אבל אות ב' שהיא 'ברוך' התחילה התורה בה.
הרי שהתחלה צריכה להיות בדבר טוב ,וא"כ בעמדינו לפני השנה החדשה אנו צריכים
להתחיל בדבר טוב ,ואין טוב אלא תורה ,לפיכך ראוי לזרז כל אחד את עצמו לאחר
הסעודה לעמול קצת בתורה ,וזאת מלבד מה שיש ענין לעשותו מחמת עשיית הסימנים
בליל ר"ה לסימנא טובא וכמש"כ לעיל .שנית ,דברמב"ם איתא הלומד תורה בלילה חוט
של חסד נמשך עליו ביום שנאמר יומם יצ וה ה' חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לקל חיי,
ע"כ .ולפיכך ראוי ביותר לילמוד (לכה"פ קצת) בלילה כדי שימשך חוט של חסד בדינו.
****
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יראים וחרדים מאימת הדין  -ובטוחים שיעשה להם נס
הרא"ש בסוף מסכת ר"ה מביא דברי הירושלמי ,אמר רבי סימון כתיב כי מי גוי גדול,
רבי חנניא ור בי יהושע ,חד אמר איזו אומה זו שיודעת אופיו של אלוקיה ,בנוהג שבעולם
אדם שיש לו דין לובש שחורים ומתכסה שחורים ומגדל זקנו ואינו חותך ציפורניו לפי
שאינו יודע איך דינו יוצא ,אבל ישראל אינו כן ,כשבא ראש השנה שהוא יום הדין של
כל אחד ואחד ,לובשים לבנים ומתעטפין לבנים ומגלחים זקנם וחותכין ציפורניהם
ואוכלין ושותין ושמחין בר"ה לפי שיודעין שהקב"ה עושה להם נסים ,ומטה את דינם לכף
זכות וקורע להם גזר דינם ,עכ"ד .ומבואר שביום הזה צריכים לנסים ובלא זה א"א לזכות,
וסומכים ביום זה על הנס שיזכנו בדין ויקרע לנו גזר דינינו.
ויש אנ שים שיושבים בשלוה ביום זה ,וחושבים שסיבת החיים שהיה עד היום אמור
להמשיך ,ורק אם יגזרו עלי בראש השנה אחרת אז זה ישתנה .אולם גישה זו בטעות
יסודה ,דסיבת החיים שהיה מחמת שנה שעברה הוא רק עד ראש השנה ,ומכאן והילך
צריך סיבה חדשה שיקבל שוב חיים ,וכמש"כ המהרש"א בברכות דף נח ע"ב דלכך
הרואה את חבירו לאחר י"ב חודש מברך ברוך מחייה המתים ,לפי שעבר עליו ר"ה
שנידון לחיים ולמות ,ואין כונתו לפי שהיה בסכנה במשפט דא"כ היה לו לברך ברכת
הגומל ולא ברכת מחיה המתים ,ובע"כ כנ"ל .וכן הובא בשם הרב מבריסק מרן הגרי"ז
זצ"ל ,ודימה זאת לש וכר דירה לי"ב חודש ,וכי יכול לישב בשלוה ולבטוח שימשיך לגור
שם ,ודאי שלא לפי שכל השכירות מעיקרא היתה רק לי"ב חודש ,וכשחיים בכזה הרגשה
הפחד הוא נורא ,לא רק שיש חשש מיתה ,אלא שאין לו כלל סיבה לחיים לאחרי ר"ה.
וכמשמתבוננים ,הפחד הוא יותר ,דבשוכר דירה לי"ב חודש ולא שילם דמי שכירות ,האם
יעלה על הדעת שישכירו לו זאת לעוד י"ב חודש ,כן אנו ,האם שילמנו על החיים
שקיבלנו י"ב חודש במצוות ובמעשים טובים או ח"ו להיפך...
וידוע המימרא בשם הרב דסלר זצ"ל ,שאמר ,שמה שקורא בראש השנה בשמים בראש
השנה אני יודע ,והוא נורא ואיום ,ואף שלא הייתי בשמים מ"מ אני רואה מה שעברנו
בשנה שעברה אני יודע שכל זה נגזר בראש השנה שעבר .ובידינו לשנות את הדין ולזכות
לחיים מאושרים בכח תפילתינו ,וכמו שארכנו בזה בריש דברינו .והרב דסלר היה רגיל
לומר ,שאם היינו בוכים ומתחננים עוד קצת בר"ה היינו חוסכים הרבה בכיות במשך
השנה .והרב פינקוס זצ"ל המשיל דבר זה למעשה שהיה בעירו (אופקים) ,שאחד
הקהילות שלא היה להם כסף לבנות בנין לבית הכנסת ,הזמינו קראון (מבנה קל) לצורך
ביהכנ"ס ,וכשבא הקראון הקבלן בטעות הניח אותו הפוך דהיינו ארון הקודש למערב
והשירותים למזרח ,ולא ידעו הציב ור מה לעשות ,הגיע אחד ואמר שאיני מבין מה
הבעיה ,הרי בזמן שהמנוף הוריד את הקראון ראיתי איך שבן אדם אחד דוחף את
הקראון בזמן שהיה באויר כדי לכוונו שיעמוד במקום שצריך ,א"כ אף עכשיו שזה כבר
על הריצפה מ"מ אם אחד הצליח להזיזו כשזה באויר אז מאה איש יצליחו להזיזו
ו לדוחפו ולהחליפו מצד לצד ,אמר להם ר' שמשון ,טיפש מתי שזה באויר אפילו אחד
יכול להזיזו ,אבל אחרי שזה כבר ניקבע אפילו מאה איש לא יצילחו להזיזו מאומה .כן
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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בר"ה שאנחנו באויר כל אחד יכול לשנות את דינו ,אבל אחרי שכבר נגזר אפילו מאה לא
יהיה בכוחם לשנות מאומה .וכמו ש האריך הפנים יפות (פרשת אחרי) שעל המשכיל
לבקש על נפשו קודם שיוציאו עליו גזר דינו בר"ה ,כי מי יבוא אחרי המלך ,כי לאחר מכן
יצטרך להרבות בצעקות ובתפילות לשנות את הנגזר כבר ,כי את הנעשה קשה לשנות.
ומהגר"א בידרמן שליט"א שמעתי ,שהמשיל את היושב בשלוה בר"ה ואינו מפחד,
לאותו תינוק שבשעה שאביו שוכב מת עם טליתו על הריצפה ,יושב ומשחק בחוטי
ציציות טליתו של אביו ,ואינו יודע מה יש מתחת לטלית .כן בראש השנה כל מה שיהיה
במשך השנה נמצא כבר עכשיו אלא שהוא מכוסה מענינו ,והאיך נוכל ליישב בשלוה.
והביא מה שאמר מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל ,באסון שקרה בזמנו שאחד האברכים
הצעירים בישיבת מיר הצטנן בימי בחורף ,וקיבל דלקת ראות ונפטר ,והעולם דיבר שהוא
נפטר מהקור הנורא ,ויהי כשמוע הגר"ח את דבריהם אמר להם בתוכחת מוסר 'הוא לא
נפטר מקור העז שבחודש שבט ,נאר ווען דער זין האט געבראטין ראש השנה' (כלומר הוא
לא נפטר מהקור שבחודש שבט כ"א בזמן שהיתה השמש קופחת בראש השנה) .וידוע
פירוש הרוקח (בפירוש התפילה) 'היום הרת עולם' שהוא מלשון הריון ,שראש השנה
הוא בחינת הריון של כל מה שיארע באמצע השנה ,ואז הוא בבחינת לידה.
הפחד מראש השנה הוא נורא ,עד שאמרו חז"ל בשעה שספרי חיים וספרי מתים
פתוחים לפניך האיך נאמר שירה ,ובראשונים (ריטב"א פ"א דנדרים) איתא שיום זה הוא
עת צרה ,לענין שאז נדרי צדקה הוי נדרי מצוה ,ולפ"ז לדעת הרמב"ן שבעת צרה יש חיוב
תפילה מה"ת ,ובפשוטו אין שיעור לתפילה ,אז גם ביום זה מחויב להתפלל ולומר
תהילים בכל רגע פנוי.
כתיב ישמחו השמיםותגל הארץ ....לפני ה' כי בא לשפוט הארץ (תהילים צו ,יא-יג),
ומבואר שמצד אחד זה דין – רעדה ,ומצד שני זה שמחה .וכ"כ השאג"א (סי' ק"ב) לדינא
שיש דין שמחה בראש השנה ,וכ"פ המ"ב בסי' תקצ"ז סק"א ,והחת"ס לשו"ע (שם) הוכיח
כן מלישנא דמתני' (ר "ה דף כט ע"ב) יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבת ,דלכן קרי לר"ה
יום טוב ללמדך שיש בו דין שמחה ,ובדרשותיו (ח"ב עמו' שנ"ו) הוסיף החת"ס שעל ידי
זה שמקיים האדם מצוה זו ושמח ביום זה כדין של תורה ,זוכה בשכר זה שיוציא הקב"ה
כאור בצדק דיננו .ויש שפירשו שהשמחה בזה שעומד לפני המלך וזוכה לקירבה מהמלך,
אף שמצד המשפט יתכן שהוא יסבול .ואפשר יותר דמצד החוטא לא שייך כלל מהלך של
משפט ,שהרי מיד שחטא פגם ביחוד ה' ואחת דינו למות ,אלא דבר"ה התחדש שהמלך
שופט ,ואצל מלך אין כללים ,מלך פורץ גדר ,ורק אז יכולים לזכות לזיכוך החטא
ולכפרתו ,וזה גופא השמחה .ומביאים מהזה"ק שכתב ,שהקב"ה קבע את יום ר"ה לדין
ולמשפט כדי שיראו מפניו ,ולכן מי שמפחד מעצם הדין זוכה לצאת זכאי בדין ,ומי שאינו
מפחד מעצם הדין אז הקב"ה דן אותו כפי מעשיו .וכן מבואר במ"ב סי' תקפ"ד סק"א
שהירא וחרד מאימת הדין נזכר על ידי זה לזכ ות ,וכשאין יראים כתב בסי' תקצ"ו סק"א
דהשטן מקטרג על זה גופא.
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כח התפילה בראש השנה

והנה הסיבה שאין פחד מהמשפט בר"ה הוא מפני חסרון באמונה ,שהרי אם היה אדם
עומד למשפט אפילו על עבירה קלה שעונשו רק חודש אחד בבית האסורים היה מפחד
מאוד ,ואילו מדין שמים החמור בהרבה (עד שאם היינו מפחדים כראוי לא היינו יכולים
לעמוד בפחד זה) אין מפחדים כלל .נמצא שההיכי תימצי לזכות בדין הוא ע"י האמרו
לפני מלכויות ,הרי שהחיזוק באמונה גורם לפחד נורא מצד אחד ,ולשמחה שאנו
מכתירים אותו כביכול ,ועי"ז נעשינו בני המלך שאנו יכולים להיות בטוחים בנס .אולם
לא נתבאר אם באמת צריך לבטוח שיעשה לנו נס או שזה ממילא.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קסז

מנהג ישראל תורה  /הרב אריה הכהן פלשניצקי ,מח"ס 'אתקינו סעודתא' 'שערי בית המדרש' ושא"ס
האתרוג בראש השנה

מנהג ישראל תורה  /הרב אריה הכהן פלשניצקי,
מח"ס 'אתקינו סעודתא' 'שערי בית המדרש'
ושא"ס
האתרוג בראש השנה
אמרו חכמינו זכרונם לברכה (בהוריות יב' .ועי' ובכריתות ה' ע"ב) :סימנא  -מילתא היא
הסימן  -ממש יש בו .ולפיכך עושים בראש השנה סימנים המראים לטובה ,שנזכה בדין
ושתתחדש עלינו שנה טובה ,והגמ' שם מביאה סוגי מאכלים שרגילים לאכול בראש
השנה לסימן טוב .יש הנוהגים לאכול בראש השנה את כל המאכלים שהובאו בגמ',
ומתפללין את הבקשות הנזכרים בשו"ע וברמ"א (סי' תקפג') ,וכן עוד מיני מאכלים
הנאכלים לסימן טוב שהוסיפו בספרי הגאונים והראשונים ובפוסקים האחרונים וכן
בספרי המנהגים .ויש שאין מקפידין אלא על מקצת ממיני המאכלים .יה"ר שיתקבלו
תפילותינו לרצון לפני אדון כל.
דבר מעניין ביותר כותב הטור שרגילים לאוכלו בראש השנה והוא ה'אתרוג' ,וכך
הייתה גירסת הגמ' שלפניו וז"ל (סי' תקפ"ג) :אמר אביי השתא דאמרת סימנא מלתא היא
יהא איניש רגיל למיכל בריש שתא אתרוגא קרי רוביא כרתי סלקי ותמרי ,ע"ש .וכבר
עמד על כך הבית יוסף וכתב :ומה שכתב רבינו אתרוגא ,ליתא בגמרא בנוסחי דידן.
ובפרישה שם כתב ,שיש ליתן טעם לאתרוג שכתב הטור ,משום שנקרא 'פרי עץ הדר',
ועל דרך שכתב המרדכי שאוכלים בר"ה בשר שמן .וז"ד המרדכי בריש יומא ,מה שאנו
אוכלים בשר ושותין דבש וכל מיני מתיקה ,כדי שתהא שנה הבאה עלינו לטובה מתוקה
ושמינה ,וכתוב בספר עזרא :אכלו משמנים ושתו ממתקים.
בספר מאמר מרדכי (לרבי מר דכי כרמי ,סי' תקפ"ג ס"ק א' .י"ל בליוורנו בשנת תקמ"ד)
כתב ,שקרוב הוא לומר שמה שכתב הטור 'אתרוגא' הוא טעות סופר ,דהא אח"כ כשבא
הטור לבאר הסימן טוב שלכל מאכל ומאכל ,לא הזכיר אתרוג ולא קא יהיב עליה סימנא.
אמנם הרב ראש יוסף לא כתב כן ,ע"ש שנתן טעם לאכיל אתרוג ואינו מוכרח .רבי חיים
פלאג'י בספרו 'מועד לכל חי' (סי' יב' סעי' כג') כתב על דברי המאמר מרדכי :וליתא.
וביאר ,ובטור כתוב 'אתרוגא' ,ופי' בספר משחא דרבותא (דף רז' ע"ג) משום דכתיב ביה:
'הדר' ,הדר באילנו משנה לשנה (סוכה לה' ע"א) ,וי"ל ג"כ דנזכה ונחיה לקיים מצות פרי
עץ הדר .או כמו שהוא (הגברא) הדר ויהיו הפירות מבטנו מהודרים ומזורזים לעבודת
השי"ת ויהיה כוונתו לשם שמים .ובספר פרי האדמה (ח"א דף כז' ע"ב) כתב דמנהג
עיה"ק ירושלים תוב"ב הוא לחלק בליל ב' של ר"ה אתרוגים ,כדי לומר שהחיינו ,ע"ש.
(עי' מ"ב סי' רכה' ס"ק טז') .ואנ י אומר ,דבמקום שנמצא אתרוגים טוב להם שיעשו
מתיקה מהם כדי להמתיק להבאים לבקר בר"ה.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קסח

מנהג ישראל תורה  /הרב אריה הכהן פלשניצקי ,מח"ס 'אתקינו סעודתא' 'שערי בית המדרש' ושא"ס
האתרוג בראש השנה

ובנו רבי יוסף פלאג'י בספרו 'יוסף את אחיו' כתב ,ול"נ דלא בחינם נפל טעות בדברי
הטור ז"ל וכתוב שיהא רגיל לאכול אתרוגא בריש שתא ,דנכון לי הדבר ויש לאכול
אתרוגא והוא דמצינו במס' ב רכות (נז' ע"א) דהרואה אתרוג בחלום הדור הוא לפני קונו,
שנאמר (ויקרא כג' מ') :פרי עץ הדר ,ע"ש .וא"כ השתא ומה בראיה בחלום הוא סימנא
טבא שהוא הדור לפני קונו ,וההדור לפני קונו הוא דחיל חטאין וירא שמים ובתורת ה'
חפצו ובמצותיו חפץ מאוד ,וכ"ש כשעושה מעשה בפועל בהקיץ בריש שתא ואוכל
האתרוג עצמו שהוא פרי הדר .וביהי רצון שאומר הוא :שיהא סימנא מילתא שיהא כל
השנה כולו כהדר"ת הדור לפני קונו בתורה ובמצוות ,כמו שנוהג לאכול רוביא ואומר,
יהי רצון שירבו זכויותינו כרוביא .ועוד כתב ,ועוד נראה לע"ד לומר שנכון לאכול בליל
ר"ה אתרוג  ,יען דאיתא ברז"ל (בראשית רבה פ"ו ז') ,דאילן שאכל אדם הראשון אתרוג
היה (עי' בשפתי חכמים ,בראשית א' יא) ,וכדי לתקן חטא זה של אדה"ר שהיום הזה
נולד אדה"ר היום הרת עולם ,שייך לאכול אתרוג שאכל אותו וקלקל העולם ואנחנו
לתקן אותו פרי עצמו שהיה אתרוג באותו יום עצמו באכילתו שנהיה אנחנו הדור לקיים
כל מצותיו ית"ש כל השנה כולו מראשית השנה ועד אחרית שנה ,ע"ש עוד מש"כ( .וע"ע
מש"כ בשדי חמד ח"ו מערכת ר"ה סי' ב' .ובשו"ת להורות נתן ,מועדים ח"ג ,ר"ה).
בהגה' רבי יצחק דוב הלוי במברגר ,אבד"ק ווירצבורג ,על הטור (סי' תקפ"ג) ביאר שישנו
קשר בין אכילת תפוח בר"ה לאכילת אתרוג ,דאיתא בגמ' שבת (פח' ע"א) :אמר רבי
חמא ברבי חנינא מאי דכתיב :כתפוח בעצי היער וגו' למה נמשלו ישראל לתפוח לומר
לך מה תפוח זה פריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע .ובתוס' הקשה ר"ת
שהרי אנו רואים שגדל כשאר אילנות? ומפרש דתפוח היינו אתרוג ,וריח אפך כתפוחים
(שה"ש ז' ט') .מתרגמינן ,כריחא דאתרוגא .ואתרוג פריו קודם לעליו שדר באילן משנה
לשנה ואחר שנה נושרין עליו של אשתקד ובאין עלין אחרים הוי פריו קודם לאותם
עלים ,ע"ש .א"כ לפי פי' ר"ת שהאתרוג נקרא תפוח וכמו"כ אוכלין אתרוג בראש השנה.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קסט

מפרדס הכהונה  /הרב גמליאל הכהן רבינוביץ ,מחבר ספרי 'גם אני אודך'' ,פרדס יוסף החדש' ושא"ס ,מו"צ בבית הוראה
'אור החכמה'
חקרי הלכות בהלכות התרת נדרים

מפרדס הכהונה  /הרב גמליאל הכהן רבינוביץ,
מחבר ספרי 'גם אני אודך'' ,פרדס יוסף החדש'
ושא"ס ,מו"צ בבית הוראה 'אור החכמה'
חקרי הלכות בהלכות התרת נדרים
התרת נדרים בליל ערב ראש השנה ולפני שחרית
אבכמה מקומות נוהגים לומר סליחות בחצות הלילה ,ויש לציין כי בערב ראש השנה
רשאים הם לעשות אז התרת נדרים לאחר אמירת הסליחות או לפניה ,אף שהוא
בלילה ,וכמבואר בשו"ע יו"ד סימן רכ"ח (סעיף ג') כי מותר להתיר נדרים בלילה ,ואין זה
כמו דין הצריך דוקא יום.
וכמו כן מותר לעשות התרת נדרים לפני תפילת שחרית בערב ראש השנה בבוקר וכן
בשאר ימות השנה ,וכמבואר בשו"ת ויען דוד (ח"א סימן כ') עיי"ש מילתא בטעמא,
והובא בפסקי תשובות על שו"ע או"ח הלכות תפילה סימן פ"ט (הערה .)182
וכעת מצאתי בשו"ת מקדש ישראל להגאון הגדול רבי ישראל דוד הארפענעס שליט"א
(ר"ה סימן פ"ג) ,וז"ל :ואם לא יהיה ל ו זמן אחר אמירת הסליחות יכול להתירם קודם
אמירת הסליחות (בעוד ליל ,דמתירים נדרים בלילה) ,אלא שאולי אם כבר הוא עלוה"ש
אין לו להתיר נדריו קודם שיתפלל שהוא בכלל עשיית צרכיו ,ואסור לו לאדם לעשות
צרכיו קודם שיתפלל ,וצ"ע מנהג הנפוץ לעשות היתר נדרים אחר אמירת סליחות קודם
התפילה (ובאמת מנהג כמה זקנים להמתין להתיר את הנדרים עד לאחר התפילה,
ואומרים שכן היה המנהג מקדמת דנא באירופא) ואולי שחשיב עת הצורך ולהרמ"א
(בסי' פ"ט ס"ג) בעת הצורך שפיר דמי שיעשה צרכיו לאחר שהתפלל ואמר מקצת
ברכות ,וסליחות עולה לו למקצת תפילה ,ואם עד יין לא הגיע זמן נצה"ח אולי יש לסמוך
על שיטת הטו"ז שם שקודם נצה"ח שאינו עיקר זמן תפילה ליכא איסור עשיית צרכיו,
מיהו נתעוררתי מהג"ר שלום נפתלי שווימער נ"י שי"ל דהיתר נדרים חשיבי צרכי מצוה
(שלא יכשל בעון נדרים) והוי כחפצי שמים דמותר לעשותן לפני התפילה (עכ"ל).
ולענין אם אפשר לעשות התרה נדרים לפני ברכת התורה ,ראה בספר מועדי הגר"ח
(עמודים תש"ו ותש"ז) לידידי הגר"מ גבאי שליט"א שהביא בשם מרן הגר"ח קניבסקי
שליט"א ,שבשעת הדחק יש להקל בזה ,וע"ע בשו"ת רבבות אפרים (ח"ח סימן תקל"ג).
התרת נדרים לקטן
ב ולענין קטן שהוא מופ לא הסמוך לאיש שנדרו נדר ,האם יש לחנכו לעשות התרת
נדרים ,או לאמירת מסירת מודעא ,ראה להלן בקונטרס חינוך הבנים כהלכתו פרק פ"ז
(סעיפים י"ט-כ' ובהוספות שם) .וע"ע בזה במועדי הגר"ח (עמוד תש"ו-תש"ח).

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קע

מפרדס הכהונה  /הרב גמליאל הכהן רבינוביץ ,מחבר ספרי 'גם אני אודך'' ,פרדס יוסף החדש' ושא"ס ,מו"צ בבית הוראה
'אור החכמה'
חקרי הלכות בהלכות התרת נדרים

וע"ע בשו"ת מקדש ישראל (ר"ה סימנים פ"ב-צ"ב) שהאריך טובא בדיני התרת נדרים
בערב ר"ה.
האם יש עדיפות להתיר אצל מי שכבר התיר לעצמו
גכתב בספר תורת הנדרים על שו"ע יו"ד הלכות נדרים (סימן רכ"ח) ואלו דבריו :כתב
בספר מקראי קודש (ימים נוראים ס"ג) וז"ל :המנהג בער"ה להתיר נדרים וחרמים בבית
הכנסת ,הקהל מתחלק לחבורות ,אלו מתירים לאלו ,וח"כ אלו שהותרו מתירים לאלו
שלא הותרו עדיין ,ויש מהקהל שמזדרזים להיות הראשונים מן המותרים ,אבל באמת
הם זריזים ולא נשכרים ,שכן הגאון מלובלין בעל התורת חסד היה מהדר שיתירו דוקא
אלו שהותרו כבר ,עפ"י דברי הגמ' (שבועות י"ד ע"א) דכן מדת הדין נוהגת ,דמוטב יבוא
זכאי ויכפר על החייב ,ואל יבוא חייב ויכפר על החייב.
ובהגהות הררי קודש שם (הערה  ) 1כתב דאין מזה סתירה למה שכתב הגר"י עמדין
בסידורו כלפי מנהג הכפרות דיסבב האדם קודם לעצמו קודם שיסבב לבני ביתו מטעם
הנ"ל ,דהרי בכפרות ,את הכפרה שלו הוא מסבב לעצמו ואין נפק"מ אם יקדים שלו או
של בני ביתו ,ולכן עדיף שיקדים לעצמו דכלפי עצמו אין בזה חסרון ויש בזה תועלת לבני
ביתו ,אבל לגבי התרת נדרים שאחרים מתירים לו והוא מתיר לאחרים ,מוטב שיקח
הטוב לעצמו ע"י שיתיר הוא קודם לאחרים ואח"כ הם יתירו לו.
וכפי הנראה כוונתו בזה דכיון דטעם התרת נדרים הוא שמא נכשל ח"ו במשך השנה
בעון נדרים ,ממילא מי שעדיין לא הותרו לו הנדרים הוא בגדר חייב לענין זה ,אבל אכתי
יש בזה חידוש שסו"ס החכם המתיר וה"ה שלשה הדיוטות אינו בגדר מכפר על אדם
זה ,רק שהוא מתיר לו נדרו וממילא נעקר חטאו למפרע ,ואין זה דומה כ"כ לוידוי של
כה"ג שהוא מעשה כפרה ,וכן ענין הכפרות דומה קצת לכעין קרבן כמש"כ הפוסקים.
עוד נראה דאם יש לפנינו שני אנשים שאחד מהם עדיין לא עשה התרת נדרים בער"ה,
אבל ברור לנו שאדם זה לא נכשל כלל בעון נדרים במשך כל השנה ,ולאידך גיסא השני
חשוד קצת שאולי נכשל בזה אבל כבר עשה התרת נדרים ,שיש להעדיף את הראשון ,כי
גם לאחר ההתרה צריך עדיין כפרה ואינו זכאי לגמרי ,משא"כ הראשון שהוא זכאי
מעיקרא (עכ"ל).
האם אפשר לכתחילה לדחות את התרת הנדרים לערב יום הכיפורים
דכתב הגאון רבי צבי אריה פריעדמאן שליט"א (מח"ס שו"ת דברי צבי ושא"ס) בקובץ
המאור (תשרי חשון תשע"ד) וז"ל :לאחרונה נתפשט מנהג להקל לעשות 'התרת נדרים'
ערב יום הכיפורים ,ואומרים שאין צריך לעשות זה ערב ר"ה ,יש עדיין זמן וכו' ,הנני
לבאר שאין זה נכון כלל וכלל ,בגמ' (נדרים כג ):איתא 'הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל
השנה ,יעמוד בר אש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל' ,ומזה נתפשט
המנהג להתיר נדריו בערב ר"ה ,וכ"כ זקיני השלה"ק (ריש מס' יומא) דאף שאומרים ביום
הכיפורים 'כל נדרי' ,ויום הכיפורים מיקרי נמי ראש השנה ,אבל זריזין מקדימין למצוה,
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קעא

מפרדס הכהונה  /הרב גמליאל הכהן רבינוביץ ,מחבר ספרי 'גם אני אודך'' ,פרדס יוסף החדש' ושא"ס ,מו"צ בבית הוראה
'אור החכמה'
חקרי הלכות בהלכות התרת נדרים

ומקדימין לעשות התרת נדרים קודם ראש השנה ,וגם מסירת מודעה אלהבא ,דעוקר
ומבטל כל נדר ושבועה וחרם ונידוי כמ"ש בהתרת נדרים ,ע"ש הנוסח שנדפס בסידורים
ומחזורים ,וכן הובא מנהג זה במטה אפרים (סי' תקפ"א סמ"ט) וסידור היעב"ץ (שער
שמיני ,שער המטרה מנהגי עשי"ת מעגל ה' אות ט') ,סידור התניא (ע"ש שכתב שיעשה
זה ער"ה 'קודם' חצות) ,ומצאו לזה סמך מקרא "לא יחל דברו ככל" ס"ת אלול ,והיינו
ערב ר"ה דהוא סוף חודש אלול ,כמש"כ בשערי תשובה (סי' תקפ"א סק"א) ,ועי' בשו"ת
מנח"י (ח"ט סי' סא) דעל כן לא סגי בכל נדרי לחוד ,עפ"י מש"כ המג"א (סי' תריט סק"ו)
דהקהל אומרים כל נדרי בלחש עם הש"ץ ,דאין תנאי הש"ץ מועיל לציבור ,וכיון שיש
אומרים דבהתרת נדרים צריך להשמיע לאזניו ,וכיון שאומרים אותו בלחש ולא בקול,
שמא לא ישמיע לאזנו ולא יהיה נדרו בטל ,ועל כן התקינו התרת נדרים חוץ מאמירת כל
נדרי ,ומשום זריזין מקדימין אמרינן אותו בערב ראש השנה כשלה"ק הנ"ל.
ובאמת מי שקשה לו להתיר נדרו בערב ר"ה "יכול להקדימו" ,כמש"כ בכה"ח (סי'
תקפ"א סקי"ב) דמה שנוהגין לעשות התרת נדרים ארבעים יום קודם ר"ה ,וארבעים יום
קודם יוה"כ ,כדי שלא יהיה בר"ה ויו"כ בנידוי ,ויתקבל תפלתו ,ע"ש .ולפי זה אין קפידא
להתירו בערב ר"ה דוקא ,ד עיקר שלא יהיה בנזיפה או נידוי לב"ד של מעלה ,כדי שיהיה
תפלתו נשמעת בר"ה ויוהכ"פ ,וכל שהתירו קודם ר"ה בכל האפשר ,ונזהר אחר כך
בדיבורו שפיר דמי ,ועיין שו"ע (יו"ד סי' רכ"ח ס"ג) דמותר להתיר נדריו אפילו בלילה,
וע"ש בשלה"ק דאם אין פנאי בערב ר"ה מתירין אותו בין כסא לעשור ,ודבריו הובא
בשער המלך (שער ה' פ"ח) וסיים דיתירם בשלש עשרה מדות (דהיינו יום ח' דעשי"ת),
עכ"פ נראים מכאן דטוב לעשותו בער"ה ,ואם אינו יכול להקדימו ,יעשה אותו בשלש
עשרה מדות ,אבל להמתין עד ערב יוהכ"פ ממש זה אינו נכון ,וטוב לעשותו ער"ה אחר
תפילת שחרית ,כמשמעות סידור התניא ומטה אפרים (סי' תקפא סמ"ט) דעושין אותו
אחר תפילת שחרית ,ובמנהגי קומארנא (סי' ת"ב) מביא שכן מנהגם ,ובדרכי חיים ושלום
(סי' ת"ש) מובא שכן נהג הגה"ק בעל מנח"א ממונקאטש זי"ע ,ובמחזור דברי יואל (סי' לו)
מובא שכן נהג רביה"ק מסאטמאר זי"ע ,ובביתו נאוה קודש (דף ע"ד) מובא שכן נהג
הגה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע.
לפי זה צע"ק דבכל הפוסקים איתא שבערב ראש השנה אחר התפילה מתירין נדרים,
ואם כן למה נשתרבב כעת המנהג להתיר נדרים אחר הסליחות קודם התפילה.
ואגב שמעתי מנקיי עדת שבירושלים ,שהמנהג שלהם לעשות התרת נדרים בערב ראש
השנה ,ועושין אותו עוד הפעם בערב יום הכיפורים ,שאם בינתיים יפול בסרך נדר חדש,
יתיר גם אותה ,לפי זה יש קצת סמך על הנוהגים לעשותו בערב יוהכ"פ ,אך טוב שיעשה
זה גם כן בערב ר"ה כנ"ל.
אולם בשלה"ק הנ"ל שראוי להקדים לפני ר"ה ,א"כ אם ידע מראש שבערב ראש השנה
לא יהיה לו פנאי ,יעשנו מקודם ערב ראש השנה ,כדי שיכנס ליום הדין בלי עון נדרים
(שעונש נדרים חמור מאוד ,בגמרא פרק במה מדליקין) ,וכ"כ בפרי עץ חיים בשם האריז"ל
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קעב

מפרדס הכהונה  /הרב גמליאל הכהן רבינוביץ ,מחבר ספרי 'גם אני אודך'' ,פרדס יוסף החדש' ושא"ס ,מו"צ בבית הוראה
'אור החכמה'
חקרי הלכות בהלכות התרת נדרים

(תחילת שער ר"ה) שיתיר נדרו קודם ר"ה ,וע"ע ש"ך (עה"ת פ' מטות) שיוצא נמי שעושין
היתר נדרים בימי אלול ,ונתן רמז לא יחל דברו ככל וגו' ס"ת אלול כנ"ל ,וע"ע שו"ת
רבבות אפרים (ח"ד סי' קמז) ,ונ"ל שיש להסמיכו בתוך ג' ימים לר"ה ,דזקיני הש"ך (יו"ד
סי' קצט סקי"ב) לענין חפיפה סמוך לטבילה פסק שהפסק ג' ימים ,הוי הרחקה יותר מדאי,
פירוש שבעל כרחך יש היסח הדעת ,ולמעשה ראיתי עתה בליקוטי חבר בן חיים שהחתם
סופר זי"ע נהג לעשות התרת נדרים בערב יום כיפור ,וכן כתבתי כבר משער המלך (שער
ה' פ"ח ד"ה והנה) שיותר טוב להתירם סמוך ליום הנורא יום הכיפורים שאז כבר הוא
מנוקה מכל חטא ואשמה ,ע"ש ,אבל המנהג פשוט לעשות התרת בערב בר"ה ,וכ"כ
בסידו ר היעב"ץ (שהבאתי לעיל) שכבר נתפשט המנהג לעשותו בער"ה (עכ"ל).
וראה בשו"ת מקדש ישראל (ר"ה סימן פ"ג) ,וז"ל :כלפי מי שאין לו פנאי בערב ר"ה
להתיר נדרים מתי יעשנו.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קעג

נחשבה  /הרב יחיאל הלוי נוביק ,ראש כולל דעת יוסף – אשדוד ,עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל
חדש עלינו שנה טובה

נחשבה  /הרב יחיאל הלוי נוביק ,ראש כולל דעת
יוסף – אשדוד ,עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי
זצ"ל
חדש עלינו שנה טובה
בצעדי ענק מסתימת והולכת שנה נוספת שבקושי התרגלנו למספר שלה ,שנת תשע"ט
לפ"ק ,והנה מחליפים אפילו קידומת ובפתח ממש ,שנת תש"פ לפ"ק...
איך עברה עלינו השנה? תלוי את מי שואלים .ומה אנו מצפים לשנה הבאה כפי שהיה
בשנה שעברה ,או יותר? זה לא תלוי את מי שואלים .כי את מי ששואלים יחפוץ במשהו
יותר טוב בהרבה.
ויש לנו חדשות מאד טובות ,ישנו סיכוי גדול מאד ,לזכות לשנה טובה יותר ...וכי תאמרו
הכיצד? תשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה...
חכמינו אומרים במסכת ראש השנה דף ט"ז ע"ב ,כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת
בסופה .ופירש רש"י שרשה בתחילתה ,שישראל עושין עצמן רשין בראש השנה לדבר
תחנונים ותפלה ,כענין שנאמר תחנונים ידבר רש.
איך עושים זאת? מתחילים להיות ריאליים ,חושבים מה עומד על כף המאזניים ,חיים
בריאות פרנסה ,ובעצם הכל ...ומתחילים לחוש ,איך שהכל מתמסמס בידים.
ואז אין ברירה ומתחילים לדבר ,וכלומר מתפללים ומתפללים ומתפללים ,למי שבידו
נפש כל חי ורוח כל בשר איש.
ואזי מתעשרת בסופה .כי ה' הוא המלך ,ויכול לזכותינו בדין ,אם אנו מכירים במלכותו,
ומעונינים לשמוע בקולו ולדבקה בו ,כי ה' מלכינו הוא יושיעינו.
לשנה טובה ניכתב וניחתם

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קעד

עקבי חז"ל  /הרב אברהם יעקב גולדמינץ ,מח"ס בדמיך חיי ,שבילי דירחא ,ושא"ס
תשובה מתוך הכרה פנימית

עקבי חז"ל  /הרב אברהם יעקב גולדמינץ ,מח"ס
בדמיך חיי ,שבילי דירחא ,ושא"ס
תשובה מתוך הכרה פנימית
(פרשת ניצבים וראש השנה)
א .מצות התשובה
קרוב אלינו או קשה מאוד
יך ַה ָד ָבר מ ֹאד (דברים ל ,יא-יד) .לדעת הרמב"ן מדובר
רוב ֵא ֶל ָ
ַכי ַה ַםצוָה ַה ֹזאתַ ...כי ָק ֹ
על מצות התשובה .ושאל רבי חיים שמואלביץ זצ"ל והנה כל רואה ישתומם ,אם כה
קלה היא מצות התשובה וכה נוח לקיימה ,מדוע אין איש שב מדרכו הרעה ,ובעלי
תשובה מועטים ,נער יספרם .הן ודאי יודעים החוטאים כי עוותו ואין דרכם נכונה ,ומדוע
לא יבחרו בדרך התשובה אשר כה קרובה לאדם ,ואיו אדם צריך אלא לומר בפיו
ולהרהר בליבו ,והרי הוא כקטן שנולד (שיחות מוסר שערי חיים מאמר צז ,ניצבים
תשל"א) .אם מצות התשובה היא דבר כל כך קרוב אלינו ,מדוע היא כל כך קשה.
הרשעים מלאים חרטות (ספרי מוסר ,עפ"י נדרים ט ,ב) ,בתוך ליבם הם יודעים שדרכם
נלוזה ,המצפון מציק .אם כן ,מדוע לא רואים את כל הציבור בעלי תשובה ,מדוע היא
נראית לנו כמו הר גבוה.
והסביר הגר"ח שמואלביץ כי האסון הגדול ביותר שיכול לבוא על האדם הוא שהוא
מתרגל למצב שלו ,ואין לו רצון להשתפר ולשנות .אסיר בבית הסוהר שמרגיש טוב
במ צבו ,מה ימנע ממנו לחזור לפשע אחרי השיחרור ,מקסימום הוא יקבל בית מלון בחינם
עוד כמה שנים .אדם צריך לדעת שהמצב שלו לא טוב ,ואז שום דבר לא יהיה קשה
בעיניו .וגם כאשר יהיו קשיים ,שום קושי לא ימנע בעדו ,הוא יהיה מוכרח לחזור
בתשובה.
משל לאדם שלא ידע ולא שמע כי סוף כל אדם למיתה ,ולפתע נזדמן לו לראות מיתת
אדם ,האם לא יזדעזע האיש ההוא ,הלא יהפך לבבו ויהיה לבעל תשובה גמור .זעזוע
שגורם להעמיד את האדם על מקומו ,ומי שזוכה יגיע לכך עם הכרה פנימית גם בלי
זעזוע .בסופו של דבר החזרה בתשובה נמצאת בתוך הלב  ,לא רחוקה מאיתנו ,אם נראה
בכך צורך והכרח .יציאת נשמה מזעזעת גם אדם מן השורה ,ולא רק בפעם הראשונה.
התשובה במבט שיטחי
ניתן להוסיף ולהקשות ,אם התורה צריכה להגיד שהתשובה לא נמצאת מעבר לים ולא
בשמים ,הרי כי בלי שהתורה תגיד לנו את זה ,הייתי חושב שבאמת התשובה נמצאת כל
כך רחוק .עצם זה שהתורה באה לחדש לנו על מצות התשובה ,עצם זה מלמד אותנו
שבמבט שיטחי התשובה נראית קשה ורחוקה מאיתנו.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קעה

עקבי חז"ל  /הרב אברהם יעקב גולדמינץ ,מח"ס בדמיך חיי ,שבילי דירחא ,ושא"ס
תשובה מתוך הכרה פנימית

בנוסף ,התשובה היא חידוש שלא כל כך פשוט להבין אותו ,כדברי הגמרא כי החכמה
והנבואה לא הבינו את דרך התשובה ,ורק הקב"ה בעצמו לימד אותם :שאלו לחכמה
חוטא מהו עונשו ,אמרו להם חטאים תרדוף רעה ,שאלו לנבואה חוטא מהו עונשו ,אמרה
להן הנפש החוטאת היא תמות .שאלו לקודשא בריך הוא חוטא מהו עונשו ,אמר להן
יעשו תשובה ויתכפר לו (ירושלמי מכות פ"ב ה"ו .ילקוט שמעוני יחזקאל רמז שנח).
ואפשר לומר ,כי בשביל להגיע לחזרה בתשובה צריך להתחיל עם התבוננות ,עם לימוד.
אחרי ההפנמה של הדברים ,אחרי ההבנה שהמצב הנוכחי דורש שינוי ,אז התשובה
באמת קרובה אלינו מאוד מאוד.
עם עמל ויגיעה
שאל הרב מנחם אריה קניגסהפר זצ"ל (משגיח בישיבת אור יהודה כפר סבא) :יש להבין
מה שאמרה התורה שהמצוות הן קרובות מאוד ,והלא אמרו חז"ל אדם לעמל יולד,
והיינו לעמל פיו של תורה (סנהדרין צט ,ב) .ועוד שאנו יודעים ומרגישים שעבודת ה' היא
קשורה ביגיעה רבה ,ועוד אמרו ז"ל שקשה לקנותן כזהב (חגיגה טו ,א) ,וכן התורה אינה
נקנית אלא על ידי ארבעים ושמונה דברים (אבות ו ,ה) .ויוצא מזה שדרוש מהאדם לוותר
כמעט על כל עניני עולם הזה ,והתורה אינה נקנית אלא על ידי יסורים (ברכות ה ,א).
ובמתן תורה השרה הקב"ה שכינתו על ישראל רק על ידי אימה ויראה ורתת וזיעה ,וזאת
בודאי תוך ההכרה בחומר הדין והעונש למי שמתרשל בקיומם (בשמים ממעל ,פרשת
ניצבים עמ' סז .בני ברק תשל"ח) .בהרבה מקומות בחז"ל רואים כי עבודת ה' וקיום
המצוות דורש מהאדם מאמץ  ,עבודת ה' הינה עמל ולא באה לבד .אם כן ,כיצד נאמר
שממצות התשובה היא קרובה אלינו מאוד ,הרי הטבע האנושי הוא להתעצל ולא
להתאמץ.
נלמד את החשיבות
הזמנתי טנדר לנסיעה קצרה עם קבוצת בחורים .משום מה מצאתי חן בעיני הנהג ,והוא
התחיל לשפוך את ליבו לפני .הוא גר בביתר ,במשך היום עוסק תורה ,מלבד בזמנים
שמזמינים אותו לנסיעות ,לפרנסתו .לכל יהודי יש יצר הרע לא ללמוד תורה ,לחלום
ולפטפט במקום ללמוד  .מתי מגיע אליו מרץ ,אפילו כאשר כמעט נרדם ליד הגמרא ,אם
מזמינים נסיעה ,אז הוא מתעורר לחיים ומקבל את כל המרץ .מדוע זה כך .והתשובה
דברי חז"ל שכל היום אדם נושא ונותן ואינו מתעייף ,מתפלל או לומד והוא עייף (אסתר
רבה ג ,ד .הובא בשמירת הלשון שער התורה פרק ז).
ואז הוא הוסיף עוד דבר מעניין .כאשר יש לו איזו קושיא טובה על הגמרא ,כאשר יש
צורך ללבן נושא או לחדש משהוא ,אז הוא גם כן מתעורר .אמרתי לו שהוא כיוון לדעת
גדולים ,מו"ר הגרנ"צ פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר הדריך אותנו ללמוד דברים שבהם יש
מה לחדש ,ללמוד דברים הדורשים ללבן ולהתפלפל .כך התחברנו ללימוד התורה ,וכך
הלימוד חודר לעצמות של בני התורה.
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כאשר אדם מרגיש שהוא צריך להשקיע  ,שנדרש כאן מאמץ ,הוא לא מתעצל .עוד לא
שמעתי על בעל עסק שמתעצל לבדוק את הסחורה שמגיעה לחנותו ,הרי הוא יודע שבלי
בדיקה החנות תפשוט רגל .כל בעל עסק משקיע בעסקיו (שכיר קצת פחות).
כתב הרב קניגסהפר זצ"ל אנו רואים שמי שיש לו סיכויים להרויח כסף או שאר דברים
שהם חשובים לו ,או לקבל כבוד וכדומה ,שאין הוא מרגיש ההכבדה לגמרי ,והוא מסוגל
לוותר על מנוחתו ימים ולילות כדי לקבל התמורה בשביל יגיעתו .ומצד שני ,אם הענין
אינו מעניין אותו כל כך ,תכביד העבודה עליו ,ורק לפי ערך החשיבות של הדבר הוא
נותן היגיעה .אם כן יוצא מזה שהעצלות של האדם בדבר מסוים אינה נובעת מצד קושי
המעשה ,אלא מתוך אי התענינות בתועלת וברווח דבר המושג .ואם כן עיקר עבודת
האדם היא ההשתדלות והרצון להבין ולהכיר חשיבות הענין שהוא עוסק בו ,ולהחליט
אם הוא כדאי ,ועד כמה הוא כדאי לעמול בשבילו ולמסור נפשו עליו (בשמים ממעל שם
עמ' מח).
כל אחד מתאמץ ומשתדל בדברים שמעניינים אותו .אם עבודת ה' היתה חשובה לנו
באמת ,אז היינו מתאמצים בלי שום עצלות .רק בגלל שאנחנו לא רואים בזה את החיים
שלנו ואת העסקים שלנו ,רק בגלל זה אנחנו מרגישים את הקושי בעבודת ה' .כאשר
נפנים בנפשותינו את החשיבות של קיום המצוות ,את המטרה בעבורה באנו לעולם הזה,
אז המצוות תהינה קרובות אלינו מאוד מאוד.
שלא לשמה
ומוסיף הרב קניגסהפר זצ"ל כי לכן מובן מדוע קיום המצוות שלא לשמה הוא הרבה
יותר קל מאשר לשמה .כאשר אדם מקיים מצוה שלא לשמה ,אז התועלת הרבה יותר
קרובה אליו ,בלי חשבונות של חכמה והבנה ,והרווח כבר עומד לפניו.
כתוב במדרש (בראשית רבה תולדות סה ,טז) שרשב"ג לא שימש את אביו אפילו אחד
ממאה מכיבוד האב של עשיו הרשע .והדבר אינו מובן ,מי לנו גדול מהתנא הקדוש
רשב"ג שקיים את המצוות בתכלית ההידור ,ועם כל זה הוא לא הגיע לדרגתו של עשיו
הרשע .והסביר הרב קניגסהפר ,עשיו הרשע קיים את המצוה שלא לשמה ,בשביל
הברכות ,הוא ראה את התועלת בעיניים גשמיות .אבל רשב"ג קיים את המצוות לשם
שמים ,בלי מחשבה של תועלת ,ומכאן ההבדל.
*
ב .ביתו של מלך  -השגות גבוהות
יך ַה ָד ָבר מ ֹאד (דברים ל ,יד) .למרות שמעלתה של תורה נסתרת מעין כל
רוב ֵא ֶל ָ
ַכי ָק ֹ
חי ,התורה קרובה אלינו ,אנחנו יכולים להגיע דרכה להשגות גבוהות ועצומות.
אמר רבי שמואל בר רב נחמן למה הדבר דומה ,לבת מלך שלא היה אדם מכירה .והיה
למלך אהוב אחד והיה נכנס למלך בכל שעה ,והיתה ביתו של מלך עומדת לפניו
משרתת אותו .אמר לו המלך ראה היאך אני מחבב אותך ,שאין בריה מכיר את ביתי,
ועומדת לפניך (דברים רבה ניצבים ח ,ז).
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כן התורה ,אין בריה מכיר מעלתה ורום השגתה (עץ יוסף) ,והיא ניתנה לישראל.
נכנסתי למשרד של רואה חשבון מפורסם ,כעבור כמה דקות נכנסה המזכירה והציעה
אוכל ושתיה .לא הבנתי ,הרי אותה מזכירה דיברה איתי בחוץ על ניהול התיק ,פתאום
היא שינתה תפקידים .אני לא מבין איך המשרד שלו מתנהל .לקוח אחר ,רציני יותר,
אמר לי שהמזכירה הזו היא רק האדם שאני עומד מולו ,ומאחוריה יש צוות שלם עם
חלוקת תפקידים ברורה .הם רצו שיהיה לי קל ,כך שאני מתנהל מול אדם אחד בלבד.
אם תתבונן ,הוא אמר לי ,שים לב שכאשר המזכירה יוצאת ניגשות אליה שתים ,כל
אחת עם תפקיד אחר .מי שבאמת מנהל את העבודה שלך זו המזכירה שבצד שמאל.
כאשר יש צורך בליבון מעמיק ,תשאל אותה באופן ישיר.
רואים כאן את כל ההקדמה שהזכרתי לעיל .התשובה קרובה אלינו ,התשובה נמצאת
בתוכינו .אבל צריך התבוננות בשביל להגיע אליה ,וצריך להרגיש צורך .מי שמתבונן
ורוצה ,התשובה קרובה אליו מאוד מאוד ,ומי שלא מסתכל ,התשובה נראית לו כמו הר
גבוה.
ג .רצון פנימי
ש ֶקר
ֵע ֵדי ֶ
ש ֶקר
ֶפש ָצ ָריַ ,כי ָקמּו ַבי ֵע ֵדי ֶ
ֵני בנ ֶ
בחודש אלול אנחנו אומרים במזמור לדוד ה'ַ ,אל ַתתנ ַ
יפ ַח ָח ָמס (תהלים כז ,יב) .ושאל מו"ר הגר"ז פרנק שליט"א ,אני מבין שצריך לבקש
ַו ֵ
מהקב"ה שמירה מפני צוררים  ,מפני אויבים ומפני הקמים עלינו .אבל מדוע מבקשים
מהקב"ה שלא יתננו ביד עדי שקר ,הרי הקב"ה כולו אמת ומשפטו אמת ,איזו הו"א יש
וכיצד ניתן לומר שהקב"ה יקבל עדי שקר .במשפט בשר ודם ,ייתכן שעד שקר יצליח
להערים על השופטים ,אבל על הקב"ה אי אפשר להערים ,הרי הוא יודע את האמת.
וחשבתי ,נאמר בגמרא איזהו אל זר שיש בגופו של אדם ,הוי אומר זה יצר הרע (שבת
קה ,ב) .היצר הרע נקרא אל זר ,הוא שולט על האדם ,האדם נמצא תחת ממשלתו .כל
עוד לא גירשתי אותו ,אז אני נמצא תחת מרותו ,אז הוא דובר אמת כאשר הוא אומר
שהאדם שומע אליו .היצר הרע הוא גם עד השקר המעיד לפני הקב"ה ,כדברי הגמרא
יורד ומתעה ועולה ומרגיז (בבא בתרא טז ,א).
אבל ,כאשר אני לא שומע ליצר הרע ,כאש ר היצר הרע לא שולט עלי ,אז הוא הופך
לעד שקר ,אז הוא לא דובר אמת .כל עוד אני שומע אליו ,הוא דובר אמת ,הרי האדם
נמצא תחת ממשלתו .אנחנו מתפללים שהקב"ה יצילנו מעדי שקר ,שנצליח להפוך את
היצר הרע לעד שקר .אנחנו אומרים שלמרות שהיצר מטעה אותנו ,בתוך תוכינו אנחנו
רוצים לקיים טוב ,היצר לא מעיד על הפנימיות שלנו.
תקיעת שופר
היצר הרע נקרא אל ,הוא שולט על האדם .צריך כח נגדי בשביל להילחם בו ,צריך יצר
ָקן ּוכ ַסיל
הטוב בשביל לומר שהוא אינו שולט עלי .כל עוד היצר הרע שולט ,הוא ֶם ֶלך ז ֵ
(קהלת ד ,יג) .כאשר אני מצליח להתגבר ,ה וא אינו מולך עלי ,ואז הוא דובר שקר .והיצר
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הטוב הזה צריך להיות בתוכי ,לפחות כמו שהיצר הרע הוא אל זר הנמצא בגופו של
אדם .היצר הטוב הוא לא רק כח להתגבר ,הוא משהוא פנימי.
כל יהודי באשר הוא ,בתוך תוכו הוא רוצה לשמור ולקיים ,אך הוא שבוי בכבלי היצר
המושל עליו .זע זוע או מכה תגרום לאדם לחזור לפנימיות שלו ,ואז היצר הרע חוזר
להיות עדי שקר ,הפנימיות שלנו מתגלית.
תקיעת השופר מזעזעת את השומעים ומזכירה להם לחזור בתשובה ,כדברי הרמב"ם
אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב ,רמז יש בו ,כלומר עורו ישינים
משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם ,וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם.
אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא
יציל ,הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ,ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה
ומחשבתו אשר לא טובה (הלכות תשובה ג ,ד).
ראש השנה נועד להחזיר אותנו בתשובה ,חרדת הדין באה בשביל לזעזע אותנו ולתת
לנו נקודת מבט על החיים .המצוה העיקרית בראש השנה היא תקיעת שופר ,והיא מלמד
על מהותו של יום ,התבוננות פנימית וזעזוע .זה אמור לגרום לנו לשנות את המבט
הפנימי ,ואז מצות התשובה תהיה כל כך קרובא אלינו .הלואי ונזכה לכך גם בלי זעזוע
חיצוני ,כמ"ש לעיל בדברי הגר"ח שמואלביץ זצ"ל.
*

ראש השנה  -יום דין שהוא גם חג
ראש השנה
הלכה פסוקה היא אוכלים ושותים ושמחים בר"ה (אורח חיים תקצז ,א) ,והמקור
בירושלמי אדם יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ,שאינו יודע
היאך דינו יוצא ,אבל ישראל אינן כן ,אלא לובשים לבנים ומתעטפין לבנים ומגלחין זקנם,
ואוכלין ושותין ושמחים ,יודעין שהקב"ה עושה להן ניסים (ירושלמי ראש השנה פרק א
ה"ג דף ז ,ב .מובא בטור או"ח תקפא) .למרות שראש השנה הוא יום דין  ,הוא גם חג ,וכך
אמר ָל ֶהם
ַּי ֶ
ההנהגה של נו ביום ראש השנה (משנ"ב תקצז שם ס"ק א) .כמאמר הפסוק ו ֹ
א ֹדנֵינּו ,ו ַאל
ּיום ַל ֲ
דוש ַה ֹ
לוַ ,כי ָק ֹ
כון ֹ
נות ל ֵאין ָנ ֹ
לכּו ַאכלּו ַמש ַמ ַמים ּושתּו ַממ ַת ַףים ו ַשלחּו ָמ ֹ
ת ָע ֵצבּוַ ,כי ֶחדוַת ה' ַהיא ָמ ֻּעז ֶכם (נחמיה ח ,י).
ֵ
אדם עומד לפני עיסקא משמעותית ,אנשי עסקים עומדים לסגור עיסקא של מאות אלפי
שקלים .לפני החתימה ,מקובל שהם הולכים לארוחה עיסקית ,ארבעים ותשעה שקלים
במסעדה .האם הם אוכלים טוב ,האם הם נהנים מהאוכל ,לכל אחד יש חששות שהשני
מערים עליו או מנצל אותו ,אף אחד מהם לא באמת נהנה מהאוכל.
כאשר הייתי בדרך לבדיקת דירה לצורך קניה ,הוזמנתי לארוחת בוקר אצל הסבתא ז"ל.
הזמן היה מתוכנן היטב ,היתה לי שעה פנויה עד הזמן שנקבע .ועם כל זה אי אפשר לומר
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שישבתי בנחת ונהניתי מהחברה ומן האוירה ,הייתי מתוח .למרות שלא היתה שום
סיבה לדאגה.
ומה נאמר כאשר אדם עומד באמת לפני משפט הקובע את גורלו לשבט או לחסד .ואולי
בצורה פשוטה ,חבר שלי נתפס נוהג בלי רישיון ,ב"ה לא אירע שום נזק .שאלתי אותו מה
הוא אכל ביום המשפט ,לא היה צריך לנחש את התשובה  -לא היה לו תיאבון .ספר
התהילים היה האוכל שלו ,או קבלת עול תורה .מה היתה כל הסכנה ,קנס כספי ואולי
איסור להוציא רישיון כמה שנים .האם הנאשם יוכל לשבת ולאכול במסעדה יוקרתית
לפני המשפט.
אז מה .אי אפשר לומר שהמבט שלנו על ראש השנה לא נכון ,הרי הלכה מפורשת
אומרת להתנהג כמו חג .ומצד שני ,היכן חרדת הדין כאשר אנחנו סועדים באוירה
חגיגית.
סדר המועדים
שאלה ידועה היא מדוע יום הכיפורים מגיע אחרי ראש השנה ,היה יותר טוב היה אילו
היינו מנקים את עצמינו ביום הכיפורים ,ולאחר מכן עומדים לדין בראש השנה.
אנחנו חיים בעולם גשמי ,בו אין מושגים רוחניים .אחרי הזעזוע של ראש השנה ,נקבל
מבט קצת יותר מרומם ,ואז אפשר לעסוק ברוחניות של ניקוי העוונות ביום הכיפורים
(עפ"י כוכבי אור מהד' תשלד מאמר פג בשם הגרי"ס .הבאתיו בימים נוראים תשע"ט).
סליחת עוונות מדברת בשפה שאיננו מבינים ,אבל אחרי שהזדעזענו בראש השנה,
הרגשנו היכן אנחנו קיימים .כעין אדם שעובר התקף לב ח"ו ,אחרי ההתקף כל המבט
שלו על החיים משתנה ,כל הדברים והמעשים מקבלים פרופורציה אחרת .הרגע הנורא
הזה של התקף לב ,הרגע שכל החיים שלו משתנים ,עולמו חרב עליו .ראש השנה גם כן
צריך לשנות את כל החיים שלנו ,אך לא להחריב אותו ,אלא להציל אותו.
מטרת ימי הדין איננה לנקום בנו על העבירות שעשינו ,אלא לנקות את עצמינו ולבסס
את עבודת ה' שלנו.
חג הסוכות
אחרי יום כיפור מגיע חג הסוכות .המהרש"א אומר שסוכות הינו חלק מהימים הנוראים
(ח"א בכורות ח ,ב ד"ה הג') .וכאן השאלה עוד יותר קשה ,מדוע וכיצד הסיום של ימי
הדין הוא זמן שמתינו ,וכי מי קובע מסיבה אחרי המשפט .דומה הדבר למסיבת סיום
בסמינר ,קודם מסיבת סיום .אחר כך מבחן וגם מבחן חוזר ,ורק אחר כך חלוקת תעודות.
ראש השנה הוא כמו חלוקת תעודות ,אחר כך מבחן חוזר  -יום כיפור ,ורק אחר כך
מגיעה מסיבת הסיום בחג הסוכות.
התשובה הפשוטה היא דברי המדרש כי הלולב הינו סימן לניצחון של עם ישראל בדין
(ויקרא רבה אמור ל ,ב) ,כעין מסיבת ניצחון.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קפ

עקבי חז"ל  /הרב אברהם יעקב גולדמינץ ,מח"ס בדמיך חיי ,שבילי דירחא ,ושא"ס
ראש השנה  -יום דין שהוא גם חג

ויש כאן עומק יותר גדול .זוג התחתן .בשבוע של השבע ברכות לא חסר להם כלום ,כל
ערב הם מוזמנים למקום אחר וחוגגים לכבודם .ייתכן שההורים ציידו אותם באוכל
ומזומנים לחודש הראשון ,תומכים בהם ומלווים אותם עוד תקופה .המבחן של החיים
שלהם מתחיל אחר כך ,הם צריכים להתפרנס ולחיות.
ביום כיפור הקב"ה מלווה אותנו ,אולי באימת הדין ,אבל זה סוג של ליווי .חג סוכות
נועד לבסס בתוכינו את המעלות שרכשנו בימים הנוראים.
הימים הנוראים היו ימים של פחד הדין ,היינו בחשש מפני עומק הדין .תוך כדי פחד
קשה להכניס את הדברים בנפש .סוכות הינו זמן של שמחה ,ובזמן השמחה אפשר
להתחבר עם המצב הרוחני של הימים הנוראים .כאשר אני נוהג במכונית ולידי ניידת
משטרה ,למרות שתמיד אני משתדל לנהוג בזהי רות ולפי החוק ,אף אחד לא אוהב
שעומדים לו על הראש .השאלה איך אני נוהג בלי שמסתכלים עלי .ביום כיפור אנחנו
נמצאים בבית הכנסת ,הקב"ה מסתכל עלינו .בחג הסוכות אנחנו ממשיכים את עבודת ה'
לתוך חיי היום יום (עפ"י בעל השרידי אש .מועדי ישראל ,מחרדת יום הכיפורים עד
שמחת הסוכות ,עמ' סה).
סעודת חג בראש השנה
לפני שיחרור של אסיר ,צריך לשקם אותו ולהחזיר אותו לחיי המעשה .העיקר אינו על
העונשים החמורים שהוא יקבל אם יחזור לפשע ,אלא להעמיד אותו במסגרת של חיים
טובים .צריך לסדר לו עבודה ,תעסוקה ומסגרת ,וללוות אותו בתקופה הראשונה .מדוע,
מפני שייתכן שהוא לא מפחד מהישיבה בבית המאסר בלי שום עול ,ייתכן שבסופו של
דבר כך היה לו יותר קל.
המטרה של ראש השנה איננה להפחיד אותנו בחרדת הדין ,אלא לבנות לנו מסגרת
עבור כל השנה ,מסגרת של שמירת התורה והמצוות .הקב"ה לא ברא אותנו מלאכים,
אלא בני אדם ,בעולם הזה בו יש תערובת של טוב ורע.
המטרה איננה רק להפחיד ולהעניש ,המטרה הינה לקחת את המעלות הרוחניות
ולהכניס אותם לתוך המצב שלנו בעולם הזה .את זה לא נעשה רק בבית הכנסת ,את זה
נעשה בסעודת החג .סעודת החג מלמדת על המטרה של יום הדין ,ביסוס העבודה
הרוחנית עם המצב שלנו העולם הזה.
מקום העבודה
טוב מ ֹאד
שה ו ַהמֵה ֹ
שר ָע ָ
אֶ
אֹ -ל ַהים ֶאת ָכל ֲ
על בריאת העולם נאמר בתורה ַוּיַרא ֱ
(בראשית א ,לא) .צורת העולם היא טובה ומותאמת למטרה שלה ,והיא  -המקום
לעבודת ה' יתברך .אומר המדרש והנה טוב מאוד זה יצר רע (בראשית רבה בראשית ט,
ז) ,ומסבירים כי יצר הרע הוא כח הצמיחה של האדם ,בגשמיות וגם ברוחניות .העולם
הזה הוא המקום המיועד לעבודת ה' .העולם הזה הוא תערובת טוב ורע ,יש לנו יצר
הרע ,וההתגברות שלנו היא קיום רצון הבורא.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קפא

עקבי חז"ל  /הרב אברהם יעקב גולדמינץ ,מח"ס בדמיך חיי ,שבילי דירחא ,ושא"ס
ראש השנה  -יום דין שהוא גם חג

בכל החגים אנחנו חוזרים שוב על אותה הארה שהיתה לאבותינו באותו חג ,יציאת
מצרים וענני הכבוד (עפ"י כוזרי מאמר ג אות ה ,דרך ה' חלק ד פרק ז סע' ו) .אמר רבי
משה שפירא זצ"ל כי בראש השנה חוזרים שוב על אותו מצב של בריאת האדם ,על
השאלה אם לברוא את האדם או לא (ראה עקבי פרשת השבוע ב תשע"ח ,פרשת כי
תבוא).
אם יורשה להוסיף ,בראש השנה אנחנו חוזרים שוב על המציאות הזו של טוב מאוד,
של מקום העבודה להתגבר על היצר הרע .ההתגברות הזו צריכה להיות עם היצר הרע -
בזמן האכילה בסעודת החג .לכן חלק מעבודת היום של ראש השנה ,מלבד חרדת הדין
אם אנחנו היינו ראויים להיברא ,עבודת ה' וקיום רצון הבורא בתוך הצורה של העולם
הזה ,בגשמיות ולא רק ברוחניות.
לא למעמסה
יש ביטוי 'עומס דת' .האדם לא בנוי לחיות במתח כל הזמן ,אדם זקוק להתאווררות .יש
מסבירים כך את אחד מקנייני התורה 'מיעוט שיחה' (אבות ו ,ה) ,כל אדם צריך גם כן
קצת שיחה לאוורר את נפשו (תפארת ישראל שם אות פד .ההסבר הפשוט הוא למעט
בשיחה בשביל לעסוק בתורה).
סעודת ראש השנה מראה לנו שעבודת ה' שלנו היא לא מעמסה על נפשותינו .עבודת
ה' נמצאת גם בסעודה ובתוך ענייני העולם הזה ,גם הגוף מחובר לעבודת ה'.
*
[פחד ומורא
הרמב"ם מסביר מדוע לא אומרים הלל בר"ה ויו"כ ,ואגב זאת מתאר את צורת היום של
ראש השנה :לפי שהם ימי עבודה והכנעה ופחד ומורא מהשם ,ויראה ממנו ומברח ומנוס
אליו ותשובה ותחנונים ובקשת כפרה וסליחה .ובכל אלו העניינים אינו הגון השחוק
והשמחה (פיה"מ לרמב"ם ראש השנה ד ,ז) .מסופר שהגרי"ז הראה רמב"ם זה לרב שך,
והוא כל כך נהנה ,והתבטא שאיננו יודע אם ישאר לו עוה"ב אחרי כזו הנאה.
הרמב"ם מדגיש את חרדת הדין ,את הפחד וההכנעה מה' יתברך .אך מוסיף עוד מילה,
מצד אחד ראש השנה הוא יום של בריחה מרוב פחד ,אך הבריחה איננה החוצה אלא -
ומברח ומנוס אליו .פחד מהקב"ה וחזרה אליו ,להגיע אל אותו מקום אשר ממנו אנחנו
בורחים .בראש השנה לא בורחים מהקב"ה ,אלא מגיעים אליו ,מתקרבים אליו ביראה
ופחד.
ילד קטן בורח והאבא רודף אחריו .הילד לא ממש בורח ,הוא מעוניין שהאבא יתפוס
אותו ,אבל עם קצת משחק ,עם קצת שובבות .אנחנו רועדים מחרדת הדין ,אבל הרצון
הפנימי שלנו הוא להתחבר ולהתקרב אליו.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קפב

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל ,מג"ש בכולל יד מרדכי
ה' אורי – בראש השנה!

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל ,מג"ש
בכולל יד מרדכי
ה' אורי – בראש השנה!
חז"ל (ויקרא רבה פרשה כא) אומרים :ה' אורי בראש השנה ,וישעי ביום הכפורים.
והדברים צריכים ביאור.
בספר כוכבי אור מביא הגאון הצדיק רבי יצחק בלאזר זצ"ל בשם רבו רבי ישראל מסלנט
זיע"א ,ששאל למה לא ציוה הקדוש ברוך הוא להקדים את יום הכיפורים לפני ראש
השנה ,הרי ה' יתברך שוקד על טובת ישראל ורוצה בהצלחתם ,והיה לו למחול תחילה
על עוונותיהם ,ורק אח"כ לדון אותם.
ותירץ שה' יתברך יודע לבבות בני האדם כי רחוקים המה מאוד מדברים רוחניים
כסליחת עוונות ועולם הבא וכדומה ,כי הם נמצאים פה בעולם השפל וכל מחשבותם רק
על בני חיי ומזוני.
לכן ציוה תחילה לעשות ראש השנה ,בו דנים את האדם על דברים גשמיים ,שיש לו
חיבור אליהם בעומק לבו ,וכאשר יחם לבבו בבקשות על בני חיי ומזוני רויחי ,יבין שעליו
להתקרב לבוראו ,ואולי יוכל לצעוד הלאה ליום הכיפורים העומד כולו על רוחניות
ומחילת עוונות.
לכן חז"ל מכנים את ראש השנה בתואר "אורי" ,שעל ידו הוא מאיר לנו לעלות מעלה
ולהרגיש את התשועה הגדולה בכפרת העוונ ות .ממילא יום הכיפורים יהיה בבחינת
"ישעי".
ביאור נוסף
רבי יצחק בלאזר עצמו ביאר את הדברים באופן אחר .בחושך אין אדם רואה גם דברים
הקרובים אליו ונמצאים לידו ,וכל שכן דברים הרחוקים ממנו .על ידי האור יוכל לראות
ולהביט גם למרחוק .אם כן יש מעלה באור לטובת האדם.
מ אידך יש הבדל בין "אורי" לבין "ישעי" .אור מועיל רק כשהוא נמצא .ישועה היא דבר
נצחי ומתמשך.
ראש השנה הוא בבחינת אור ,שאם רצוננו לדעת מה נגזר עלינו בשנה שחלפה ,לא
נוכל לדעת בבירור עד שתסתיים השנה ויגיע ראש השנה הבא .אז יתבונן האדם במה
שארע לו ועבר עליו ועל בני משפחתו במשך השנה ,וידע באופן ברור מה בדיוק נגזר עליו
ועל כל אחד מבני ביתו וממיודעיו ושכניו .כמובן ,מדובר במי שמאמין שכל מקרה
ופעולה הם בהשגחה מכוונת מאיתו יתברך ,על כל דבר קטן כגדול.
כעת ,בראש השנה ,מאיר האור ומתגלה באופן מדוייק מה נגזר עליו בראש השנה
הקו דם .ממילא יבין שאם התפלל אז כראוי ,זכה לדברים שהם טובים עבורו ,ואם לא
הרבה בתפלה ,הפסיד ואולי גם ניזוק.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קפג

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל ,מג"ש בכולל יד מרדכי
ה' אורי – בראש השנה!

יום כיפור לעומתו הוא ישועה .לא רק לשעה ,אלא לעולם! מי שיזכה לעשות תשובה
כנדרש ,זוכה ביום זה למחילת עוונות ולפתיחת דף חדש בכל ארחות חייו וההנהגה אתו
ועם בני ביתו .כל עוונותיו נמוגו ואינם והוא אדם חדש עליו יעיד יודע תעלומות שלא
ישוב לחטאו לעולם!
בהכרח צריך אם כן ראש השנה להיות לפני יום הכיפורים ,כדי לפקוח את עיני האדם
להתבוננות מעמיקה וכוללת על כל מה שעבר עליו במשך השנה ,כדי שידע איך לגשת
כעת לראש השנה וממילא בעקבותיו ליום הכיפורים.
מי שקיבל בשנה החולפת כסף רב ,יבין שזה מכח תפילותיו בשנה החולפת ,וישכיל לא
להשתמש בכסף לבזבוז ולמותרות ,כדי שמעתה לא יצמצמו לו את הכנסותיו .לעומתו מי
שקיבל מעט ,יבין שזה בגלל מיעוט תפילותיו ,אך יקפיד מעתה לנצל כל פרוטה למצוות
ומעש ים טובים ,וירבה להתפלל שיוסיפו לו ממון.
שנה טובה ומבורכת! כתיבה וחתימה טובה!
לתגובותblu.israel@gmail.com :

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קפד

תא שמע  /הרב שמעון גרינפעלד ,הר יונה
'אני ד' אלוקיכם' – זו מלכיות

תא שמע  /הרב שמעון גרינפעלד ,הר יונה
'אני ד' אלוקיכם' – זו מלכיות
איתא בגמ' (ר"ה לב :):רבי יוסי אומר משלים בתורה ואם השלים בנביא יצא וכו',
בשלמא זכרונות ושופרות איכא טובא ,אלא מלכיות תלת הוא דהויין ,ה' אלהיו עמו
ותרועת מלך בו ,ויהי בישורון מלך ,ה' ימלוך לעולם ועד ,ואנן בעינן עשר וליכא ,אמר רב
הונא ,ת"ש שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד מלכות דברי רבי יוסי ,רבי יהודה אומר אינה
מלכות ,וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים אין עוד מלכות דברי רבי יוסי,
רבי יהודה אומר אינה מלכות ,אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו
מלכות דברי רבי יוסי ,רבי יהודה אומר אינה מלכות ,עכ"ל.
מקור חיוב מלכיות הוא מפסוק 'אני ה' אלקיכם' ,אם כן תיחשב אף הוא למלכיות
ויש להקשות  ,וכי האיך לא מצאו בקושייתם רק ג' פסוקי מלכיות ,הלא כל המקור
לאמירת מלכיות בראש השנה למדו בגמ' (שם ).וז"ל :ומנין שאומרים מלכיות זכרונות
ושופרות וכו' ,זכרון תרועה וכו' ,זכרון אלו זכרונות תרועה אלו שופרות וכו' ,מנין
שאומרים מלכיות ,תניא רבי אומר ,אני ה' אלהיכם ובחדש השביעי זו מלכות ,רבי יוסי
בר יהודה אומר אינו צריך ,הרי הוא אומר והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם ,שאין תלמוד
לומר אני ה' אלהיכם ,ומה תלמוד לומר אני ה' אלהיכם ,זה בנה אב לכל מקום שנאמר
בו זכרונ ות יהיו מלכיות עמהן ,עכ"ל .הרי לנו עוד פסוק בתורה למלכיות 'אני ד'
אלוקיכם' ,ומה הקשו בגמ' על רבי יוסי.
ובאמת כבר תמהו האחרונים על שיטת רבי יהודה דסבר דפסוקי שמע ישראל וכדו'
אינם מלכיות ,והלא כל מקור אמירת מלכיות הוא מפסוק אני ה' אלוקיכם ,ודי לבא מן
הדין שי חשבו גם הם פסוקי מלכיות ,עי' בצל"ח ובערוך לנר שעמדו בזה.
'אני אדון לכם' – זה אברהם שגילה מלכות שמים בעולם
והנראה לומר בזה ,דהנה רש"י מפרש בגמרא ,אני ה' אלקיכם (ויקרא כג ,כב) זו מלכות,
'אני ה' אלקיכם ,הוא לשון אני אדון לכם' .וראה בתוס' (ברכות מ .ד"ה אמר) שכתבו
וז"ל :וברכות של שמונה עשרה אין בהן מלכות דאינן באין בפתיחה ,ובחתימה אין שייך
מלכות ,אבל אלקי אברהם הוי כמו מלכות דאברהם אבינו המליך הקב"ה על כל העולם
שהודיע מלכותו ,עכ"ד .והוא על דרך שכתב רש"י (בראשית כד ,ז)' ,עכשיו הוא אלהי
השמים ואלהי הארץ שהרגלתיו בפי הבריות אבל כשלקחני מבית אבי היה אלהי השמים
ולא אלהי הארץ שלא היו באי עולם מכירים בו ושמו לא היה רגיל בארץ'.
עד שלא זכינו למדרגת והיה ה' למלך על כל הארץ ,עדיין אין המלכות בגלוי
לפי זה נמצא דוודאי 'אני ה' אלוקיכם' הוא מלכות כמו שפירש רש"י 'אני אדון עליכם',
אולם היינו דווקא בעת גילוי מלכות שמים בעולם ,ומורגל בפי הבריות שמכירים בו ,אבל
טרם קיום היעוד והיה ה' למלך על כל הארץ ,בעווה"ר עדיין אין בחינה זו ניכרת ,על כן
הפסוק משמש רק כילפותא לחיוב פסוקי מלכיות ,אך אין בכלל רק פסוקים שהמלכיות
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קפה

תא שמע  /הרב שמעון גרינפעלד ,הר יונה
'אני ד' אלוקיכם' – זו מלכיות

בה גלוי גם לעת ע תה ,אבל 'אני אדון עליכם' שהוא אמונת אברהם שפירסם אלקותו
יתברך בעולם ,אין זה גלוי לעת עתה ,על כן אין יוצאים בה למלכיות.
אחדות הוא ג"כ בחינת מלכות ,ששוללת הממלכה מכל אחר
ובזה נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה בהנך פסוקים כמו שכתב במאירי (ד"ה שמע) וזה
לשונו :שמע ישרא ל וכו' כלם מלכיות הם ורשאי להזכירם במקום מלכיות ,שהאחדות
הוא קבלת עול מלכותו ושוללת הממלכה מכל אחר ,עכ"ל .הרי לנו כי מה שנתייחדו
פסוקים אלו שנחשבים פסוקי מלכיות ,היינו טעמא כי מפורש בהם 'ד' אחד' 'אין עוד',
ואחדות הבורא הוא מלכות.
אחרי שמשיג דרגת אין עוד ,אז מתגלה המלכות בפסוק 'אני ה' אלקיכם'
ולדרכנו נראה לומר ,דאף דלעת עתה עדיין אין התגלות כבוד שמים בעולם לעין כל
בשר ,אבל כאשר זוכה האדם להשיג דרגת אחדות הבורא ,ומשיג בחינת אין עוד ,אזי
כולא קמיה כלא חשיב ,והוא תכלית התגלות המלכות בעולם שאין למעלה הימנה ,ואז
אף פסוק 'אני ה' אלוקיכם' יוצא בה למלכות ,ודכוותה פסוק 'כי ה' אלקיכם הוא אלקי
האלקים ואדוני האדונים' אף שלא נתפרש בה להדיא אחדות הבורא כמו בשאר פסוקים,
אבל אחר הגיעו לדרגת 'ד' אחד' ,אף פסוק זה נחשב למלכיות כאמור.
מעתה ניחא כפתור ופרח למה סדרו לפנינו חז"ל לומר השלושה פסוקים של תורה,
דווקא פסוקי מלכיות שמוזכר בהם להדיא מלכיות ,אף דקיימא לן כרבי יוסי ,אולם היות
כי מדריגה גדולה היא זו להשיג אחדות האמיתי ,ולאו כל מוחא סביל דא ,על כן הקדימו
פסוקים המפורש בהם מלכות שמים ,ואז כשישיג זאת כראוי ,כבר מוכשר הוא לקבל
השג ת אין עוד ,ומסיימים בתורה בפסוק 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד' ,שהוא אחדות
הגמור.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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תובנות  /הרב נחמן דרקסלר
ועקדת יצחק לזרעו של אברהם ברחמים תזכור

תובנות  /הרב נחמן דרקסלר
ועקדת יצחק לזרעו של אברהם ברחמים תזכור
נו (בראשית כב ,י)
א ֶכ ֶלת ַל ְּש ֹחט ֶאת ְּב ֹ
ַּי ַףח ֶאת ַה ַם ֲ
ָדו ו ַ
ַּי ְּש ַלח ַא ְּב ָר ָהם ֶאת י ֹ
וַ
הנה כל יומא דדינא ראש השנה ,שהוא יום נורא ואיום כהגדרת המשורר רבי אמנון
ממגנצא זי"ע ,סובב על הפסוק הנזכר .על מעשה המסירות נפש של אאע"ה בבואו
לשחוט את בנו יחידו אשר אהב ,לכבוד ה' ית' ,לקיים רצונו בלבב שלם .אנו מזכירים
זאת אין ספור פעמים במשך כל אותם הימים הק' ,להזכיר זכות אב נמשך אחריך כמים –
אדם הגדול בענקים.
והדבר מופלא ביותר ,אמנם וודאי שזכות אבות מסייע לבנים ,ולבן יש וניתן לבקש
רחמים בדין בזכות אבותיו וזקניו .אבל מדוע זכות זו של מעשה העקדה שאין בדומה לו,
מסייע לבנים ,ואף לבנים שלא הולכים בדרכיהם של אבותיהם .הייתכן שאאע"ה קידש
את שמו ,וכל זאטוט יקבל שכר ויתחשבו בו בעבורו.
ונבוא לתובנה כדרכנו שהגֶנים עוברים בירושה ,ואם אאע"ה היה מסוגל לעשות מעשה
כה נורא בעבור כבוד שמו ית' ,אפי' שלא התבקש בפירוש רק נאמר לו קח 'נא' ללא ציווי
חד משמעי ,ובכל אופן הלך לעשות זאת בשמחה ולא שת לדברי היצר ששכנע אותו בכל
הטעמים ההגיוניים שאין זה רצון עליון .הגֶנים הללו עוברים בירושה ,לא רק אאע"ה עקד
את בנו ,אלא כל או"א אשר בשם ישראל יכונה ,בכוחו ובנשמתו מובנה כח רב ועצום
שמסוגל לכזה דבר ,באם יתבקש מה' ית'.
כשאנו באים בר"ה ומבקשים על כל הבריאה ,אנ ו מבקשים בזכות זו שיש 'לנו' כח של
מסירות נפש למען כבוד שמו ית' ,מכח אב זקן ה"ה אאע"ה.
ומתי מתגלה כח זה המובנה בנפשו של כל אחד ואחד ,ביום ר"ה שבו יצא יוסף מבית
האסורים ,וכמובא בספרים הק' שביום הזה כל הכוחות הטובים שיש לכל אחד ,ובכל
השנה הם בבית האסורים ,מתג לים מחמת קדושת היום ומכח השופר אשר כידוע אחד
מטעמי המצווה מהרס"ג הוא שמשחרר עבדים ביובל ,וכל אחד משוחרר מכוחות הרע
שבו.
אחד החסידים של מרן הנתיבות שלום זי"ע מסלונים שאל את רבו הק' ,כיצד אדם יכול
לדעת לאיזה דרגה הוא יכול להגיע .ענה לו הרבי זי"ע "כפי שאתה בר"ה ,לזה אתה יכול
להגיע".
ויהי"ר שמכח הרצון לעשות רצון ה' המובנה בכל יהודי ,נכתב בספר החיים ,לשנה
טובה ומעוטרת ,וירצה ה' את עבודתנו באלו הימים הק' ויקבל ברחמים וברצון את קול
תקיעותינו ותפילתנו או"א.
לתגובותokmail.co.il@6167 :
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חינוך בפרשה  /הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ' ,מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי
שירבו זכויותינו

חינוך

חינוך בפרשה  /הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ',
מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי
שירבו זכויותינו
בעלי הדרוש מקשים על שאנו מבקשים 'שירבו זכויותינו' ,הרי בכדי שתתרבינה זכויות
יש להרבות במעשים טובים! מה תועיל תפילה זו? היה רבינו ה'פני מנחם' אומר
שמתפללים שנזכה להיות ממזכי הרבים ,ובכך ירבו זכויותינו .הזוכה ללמד אחרים ,לקרב
רחוקים ,לרומם נפש שפלה ,לחזק תלמיד מוחלש ,להטיב לזולת ,נעשה 'שותף' במצוות
ובמעש"ט שהלה מקיים בגינו ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות העושה עצמו .בכך פירש דברי
בון .מהו דין ומהו חשבון? מודדים בדין את
תן ַדין ו ֶחש ֹ
התנא ַלפנֵי ַמי ַא ָתה ָע ַתיד ַל ֵ
המעשים שלנו ,ובנוסף ,עורכים חשבון במאזני פלס על הזכויות שיש לנו במעשי אחרים,
כי אנחנו ַז ַכינּו אותם! בכך נצבור ַהר ֵרי זכויות! על כך עותרים 'ירבו זכויותינו'!
לא בכ ַדי מזכירים בנוסח הבקשה את הרימון .ידועה דרשת חז"ל (ברכות נז ועוד) בפסוק
שה – ממה
תך' ,אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון' .המתבונן יַק ֶ
םון ַר ָף ֵ
כ ֶפ ַלח ָה ַר ֹ
נפשך – אם מלאים הם במצוות ,מדוע קרויים ריקנים?
ביאור נפלא כתב על כך הרב 'בעל התניא' (תורה אור פר' תרומה) .אכן ,פסגת שאיפות
היהודי היא כדברי נעים זמירות ישראל 'אחת שאלתי ...אותה אבקש ...שבתי בבית ה' כל
ימי חיי'  .הלוואי ואזכה להידמות לרבי שמעון בר יוחאי וחבריו ,שתורתם אומנתם ,והיא,
ואין בלתה ,עיסוק חייהם .אך לאו כל אדם זוכה ,ובני עליה הללו מועטים הם.
ויש יהודים רבים שזכו להיות מחוברים לתורה ,היא עיקר לעומת עסקי עוה"ז ,ו'קביעת
עתים' היא הציר המרכזי בחייהם .הללו מתפללים 'והערב נא ה' אלוקינו' ,מלשון עירוב,
שהתורה תהא מעורבת גם עיסוקיהם הנוספים ,ומיניה לא יזועו .אך יש גם יהודים שטרם
זכו לגלות כלל את חלקם בתורה .אינם מתענגים בצוף התורה .נרדמים בשיעור' .עמי
ארצות' .יהודים פשוטים .הם ה'ריקנים' המוזכרים בחז"ל הנ"ל .ריקנים מלימוד התורה
וקנייניה.
מסביר 'בעל התניא' כי חז"ל מורים לנו ,כי אף יהודים אלה ,ה'ריקנים' מן התורה ,מעיון
ואפי' מבקיאות ,מבירור הלכה ,פלפול וסברא ,עדיין הם מלאים במצוות! אמנם 'תלמוד
תורה כנגד כולם' ,חשובה וש קולה ככל תרי"ג המצות ,אך יש עוד תרי"ב מצוות! יהודים
הללו מחבבים ומקיימים מצוות! מקפידים על תפילה וחסד ,זהירים בכשרות ,מקדשים
בהידור שבת ומועדי ישראל ,ומהנים ת"ח מנכסיהם .חז"ל קוראים לא לזלזל בערכם של
אלה .אל ַת ֵבט אל ריקנותו בתורה ,ראה את תוכנו העשיר! מוצא הוא חן ושכל טוב בעיני
אלקים! ימצא חן גם בעיניך!

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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חינוך בפרשה  /הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ' ,מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי
שירבו זכויותינו

והיות ובתשב"ר עסקינן ,הרי לא כל ילדי הכיתה יכולים לעת עתה לעמוד בהספקי
הלימוד ולהצליח בכל ה'מערכת' .לא כולם יכולים להתעטר בכמויות של משניות בע"פ
ובדפי גמרא מסוכמים ושגורים .ישנם הריקנים מן הגפ"ת ,ריקנים מכתיבת חדו"ת ,ואפי'
ריקנים מהבנת סוגיא מרישא ועד גמירא .אל לנו לדחותם! חלילה לנו מתת להם תחושת
כישלון ויאוש! הרי מלאים הם במצוות כרימון! מצטייני דרך ארץ ,אלופי העזרה לזולת,
נסיכי ההליכות!
שח לי מלמד מומחה "בכדי לקיים אקלים כיתה חיובי אני עורך 'מבצעים שבועיים' .אני
מקפיד לגוון בין 'למידה' לבין נושאים נוספים .פעם אחזק 'חזרה בע"פ' ,ופעם אעצים
'ברכת המזון'' ,הקשבה' לצד 'התנהגות בהפסקה' .הרווח הוא שכולם ירוויחו וישתתפו!
ַין ָה ֶר ַקח ֵמ ֲע ַסיס ַר ֹם ַני ...ירבו זכויותיו!
יא ָך ...ת ַלם ֵד ַניַ ,אשק ָך ַמּי ַ
א ַב ֲ
ֲך ֲ
ֶאנ ָהג ָ
פגש הרה"ק הרמ"מ מלויבאוויטש בחסיד ,וביקש שישמיע לו מתורת רבו .סיפר הלה כי
בדברותיו תמה רבו על ביטוי חז"ל (חגיגה כז) 'פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון'  -איך
יתכן ופושעים מלאים מצוות? הגיב הגאון הקדוש מיניה וביה "ואני לא מבין כיצד אדם
שמלא מצוות קרוי פושע ."....במבט זה זוכים להיות ממזכי הרבים באמת.
רימון הוא פרי שחיצוניותו אינו מסגיר כלל את איכות פנימיותו! יש רימון הנראה כמוש
והוא מלא עסיס! נתפלל לגלות את הטוב שבכל אדם ,החיובי והמילוי .נזכה לזיכוי
הרבים ,ובדין וחשבון שלנו ניכתב לאלתר לחיים טובים!
בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ'
ymm@gmail.com123

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קפט

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
שאלות בפרשת נצבים

חידות

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב
בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל
משוררים על הגש"פ
שאלות בפרשת נצבים
א.

היכן נרמזו התורה שבכתב ושבעל פה?

ב.

היכן הוזכרו הנשיאים?

ג.

היכן מצאנו לשון "קיום" ( ?)2לשון "טמון"? ולשון "מראה"?

ד.

היכן נאמר על הקב"ה דבר שאנו אומרים בתפילה על התורה?

ה.

היכן נאמר על אנשים חיים לשון שנאמר בד"כ על דומם? והיכן נאמר על דומם

דבר שנאמר בד"כ על אדם?

חדוותא דאפטרתא נצבים (ישעיה סא-סג)
ו.

איזו תיבה בהפטרה נדרשת בדומה לנדרש בפרק מזמור לתודה (עי' בראשית רבה

פרשה ק אות א ,זוה"ק בראשית קכ?).

ז.

היכן מבואר שכלל ישראל נחשבים בנים לה' אע"פ שחטאו?

חדוותא דאפטרתא יום א' דר"ה (שמואל-א א)
א.

היכן הוזכרו מייסדי האותיות הסופיות?

ב.

היכן הוזכר "כסא המשפט"?

יום ב דר"ה (ירמיה לא)
ג.

היכן מצאנו לשון "מנוחה"?

ד.

היכן נרמזה זכות התורה?

תגובות ופתרונות (לכל השאלות או חלקן) נא לשלוח לכתובתokmail.co.il@7628366 .
*

תשובות ל'חדוותא' כי תבא
א.

היכן מצאנו גזירה שוה (?)2

שר ָת ַביא ֵמ ַא רצ ָך וכו'
אֶ
א ָד ָמה ֲ
אשית ָכל ס ַרי ָה ֲ
גז"ש ארץ ארץ ,שנא' (כו ,ב) ו ָל ַקח ָת ֵמ ֵר ַ
ופירש"י מראשית .ולא כל ראשית ,שאין כל הפירות חייבין בבכורים אלא שבעת המינין
בלבד ,נאמר כאן ארץ ונאמר להלן ארץ חטה ושעורה וגו' (לעיל ח ,ח ,).מה להלן
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קצ

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
תשובות ל'חדוותא' כי תבא

משבעת המינין שנשתבחה בהם ארץ ישראל ,אף כאן שבח ארץ ישראל ,שהן שבעה
מינין:
ישת
שנָה ַהש ַל ַ
בּואת ָך ַב ָ
שר ת ָ
שר ֶאת ָכל ַמע ַ
גז"ש מקץ מקץ ,שנא' (כו ,יב) ַכי ת ַכ ֶלה ַלע ֵ
שנַת וכו' ופירש"י קבע זמן הביעור והוידוי בערב הפסח של שנה הרביעית ,שנאמר מקצה
שלש שנים תוציא וגו' (דברים יד ,כח ,).נאמר כאן מקץ ,ונאמר להלן מקץ שבע שנים
(שם לא ,י ).לענין הקהל ,מה להלן רגל אף כאן רגל ,אי מה להלן חג הסוכות אף כאן חג
הסוכות ,תלמוד לומר כי תכלה לעשר ,מעשרות של שנה השלישית רגל שהמעשרות
כלין בו ,וזהו פסח ,שהרבה אילנות יש שנלקטין אחר הסוכות ,נמצאו מעשרות של
שלישית כלין בפסח של רביעית ,וכל מי ששהה מעשרותיו ,הצריכו הכתוב לבערו מן
הבית:

ב.

היכן הוזכר נטע רבעי (?)2

יך ַב ַער ַתי ַה ֹף ֶדש ַמן ַה ַב ַית וכו' ופירש"י בערתי הקדש מן
א ֹל ֶה ָ
(כו ,יג) ו ָא ַמר ָת ַלפנֵי ה' ֱ
הבית .זה מעשר שני ונטע רבעי (ספרי שג ).וכו'.
(כח ,ל) ֶכ ֶרם ַת ַָּע ו ֹלא ת ַחל ֶלמּו :ופירש"י תחללנו .בשנה הרביעית לאכול פריו:

ג.

היכן מצאנו לשון "תפארת" (?)2

ּיום וכו' ופירש"י האמרת והאמירך .ולי נראה שהוא לשון
א ַמר ָת ַה ֹ
(כו ,יז) ֶאת ה' ֶה ֱ
הפרשה והבדלה ,הבדלתיו לך מאלהי הנכר להיות לך לאלהים ,והוא הפרישך אליו
מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה ,ומצאתי להם עד ,והוא לשון תפארת ,כמו יתאמרו כל
פועלי און (תהלים צד ,ד:).
ּול ַת ְּפ ָא ֶרת ו ַלה ֹית ָך ַעם ָקדש
שם ְּ
שה ַלת ַה ָלה ּול ֵ
שר ָע ָ
אֶ
גו ַים ֲ
יון ַעל ָכל ַה ֹ
(כו ,יט) ּול ַתת ָך ֶעל ֹ
שר ַד ֵבר:
אֶ
יך ַכ ֲ
א ֹל ֶה ָ
לה' ֱ
ולשון "יובש"?
פּוך ַעד
קון ּור ָד ָ
ֵר ֹ
ּובּי ָ
פון ַ
ּוב ַש ָד ֹ
ּוב ֶח ֶרב ַ
חר ַ
ּוב ַחר ֻּ
ּוב ַד ֶל ֶקת ַ
ּוב ַף ַד ַחת ַ
ש ֶח ֶפת ַ
(כח ,כב) יַכ ָכה ה' ַב ַ
ָאב ֶד ָך :ופירש"י ירקון .יובש  ,ופני התבואה מכסיפין ונהפכין לירקון ,קמ"א בלע"ז (געלב):
לשון "עוני" (?)2
ָרש ַהע ָל ַצל :ופירש"י יירש הצלצל .יעשנו הארבה רש
ת ָך ְּיי ֵ
(כח ,מב) ָכל ֵעצ ָך ּופ ַרי ַאד ָמ ֶ
מן הפרי :יירש .יעני :צלצל .מין ארבה .ואי אפשר לפרש יירש לשון ירושה ,שא"כ היה לו
לכתוב יירש( ,ח) ולא לשון הורשה וגרושין ,שא"כ היה לו לכתוב יוריש:
ולשון "סיפור"?
ש ָםה :ופירש"י
ַהג ָך ה' ָ
שר ינ ֶ
אֶ
ינה ב ֹכל ָה ַע ַםים ֲ
של ְּו ַל ְּש ַנ ָ
ש ָםה ל ָמ ָ
ית ל ַ
(כח ,לז) ו ָה ַי ָ
ולשנינה .לשון ושננתם (דברים ו ,ז ,).ידברו בך ,וכן תרגומו ולשועי ,לשון ספור ,ואשתעי:

ד.

היכן מצאנו ברש"י חילוק בין הנהגת הקב"ה עם ישראל להנהגתו עם אומות

העולם?
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קצא

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
חדוותא דאפטרתא כי תבא (ישעיה ס)

תי מ ָעט
שם ַבמ ֵ
ָגר ָ
ֵרד ַמצ ַרי ָמה ַוּי ָ
א ַר ַםי ֹא ֵבד ָא ַבי ַוּי ֶ
יך ֲ
א ֹל ֶה ָ
ית ו ָא ַמר ָת ַלפנֵי ה' ֱ
(כו ,ה) ו ָע ַנ ָ
ָרב :ופירש"י ארמי אובד אבי .מזכיר חסדי המקום ,ארמי אובד
דול ָעצּום ו ָ
גוי ָג ֹ
שם ל ֹ
וַי ַהי ָ
אבי ,לבן בקש לעקור את הכל כשרדף אחר יעקב ,ובשביל שחשב לעשות ,חשב לו
המקום כאילו עשה ,שאומות העולם חושב להם הקב"ה מחשבה כמעשה:

ה.

איזה לשון האמור לגבי שבת ולגבי חודש ניסן נאמר בפרשתינו לגבי כל המצוות?

שו.
ש ָבת ל ַקד ֹ
יום ַה ַ
מור ֶאת ֹ
ש ֹ
שעל השבת נאמר (ה ,יב)ָ :
ית ֶס ַסח וכו' .ופירש"י שמור
ֽא ַביב ו ָע ַש ָ
מור ֶאת ֹח ֶדש ָה ָ
ש ֹ
ולגבי חודש ניסן נאמר (טז ,א) ָ
את חדש האביב .מקודם בואו שמור שיהא ראוי לאביב ,להקריב בו את מנחת העומר,
ואם לאו עבר את השנה:
ש ֹמר ֶאת ָכל ַה ַםצוָה
אמר ָ
שה ו ַזקנֵי ַיש ָר ֵאל ֶאת ָה ָעם ֵל ֹ
ובפרשתינו נאמר (כז ,א) וַי ַצו ֹמ ֶ
ּיום :ופירש"י שמור את כל המצוה .לשון הווה ,גרדנ"ט בלע"ז:
שר ָא ֹנ ַכי מ ַצּוֶה ֶאת ֶכם ַה ֹ
אֶ
ֲ

חדוותא דאפטרתא כי תבא (ישעיה ס)
ו.

היכן מצאנו לשון "ממון"?

ָבאּו ָלך :ופירש"י חיל גוים .נכסי דפלחי כוכביא:
גו ַים י ֹ
(ה) ֵחיל ֹ
ילם ו ֶאת ָכל
והיינו ממונם של עובדי כוכבים ,כמו שמצאנו (בראשית לד ,כט) ו ֶאת ָכל ֵח ָ
שר ַב ָב ַֽית :ופירש"י חילם .ממונם ,וכן עשה לי את
אֶ
ָבזּו ו ֵאת ָכל ֲ
שבּו ַוּי ֹ
יהם ָ
ש ֶ
ַט ָסם ו ֶאת נ ֵ
החיל הזה (דברים ח ,יז ,).וישראל עושה חיל (במדבר כד ,יח ,).ועזבו לאחרים חילם
(תהלים מט ,יא:).
ולשון "תימהון"?
ּופ ַחד ו ָר ַחב ל ָב ֵבך וכו' ופירש"י ופחד ורחב לבבך .ויתמה וירחב
ָהרת ָ
(ה) ָאז ַתר ַאי ונ ַ
לבךסה:

ז.

היכן רמוז שהקב"ה יעשה לישראל כפי המבואר בשירת האזינו שעשה להם

ביציאת מצרים?
נ ֵאהּו
ָפיו ַי ָף ֵחהּו יַ ָ
ָליו י ַר ֵחף ַיפ ֹרש כנ ָ
גוז ָ
מו ַעל ֹ
ָעיר ַק ֹ
ֶשר י ַ
שבשירת האזינו נאמר (לב ,יא) כנ ֶ
תו :ופירש"י יפרוש כנפיו יקחהו .כשבא ליטלן ממקום למקום ,אינו נוטלן ברגליו
ַעל ֶאב ָר ֹ
כשאר עופות ,לפי ששאר עופות יראים מן הנשר ,שהוא מגביה לעוף ופורח עליהם,
לפיכך נושאן ברגליו מפני הנשר ,אבל הנשר אינו ירא אלא מן החץ ,לפיכך נושאן על
כנפיו ,אומר ,מוטב שיכנס החץ בי ולא יכנס בבני ,אף הקב"ה ,ואשא אתכם על כנפי
נשרים (שמות יט ,ד ,).כשנסעו מצרים אחריהם והשיגום (חונים) על הים ,היו זורקים
סה

והנה כתב בפי' המשניות להרמב"ם (כתובות פרק ה משנה ה) "ופי' שעמום בהלה ,תרגום ובתמהון לבב (דברים
כח) ובשעממות לבא".
וכן מפרש המצודות בכל מקום שנא' ובשממון" .בתמהון לבב והוא ענין בהלה ופחד":
אמנם הפחד המבואר בשניהם הוא פחד של בהלה וכאן המשמעות היא לתמהון של דעת האדם ,אבל מ"מ אנו
רואים שיש קשר בין הלשונות.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קצב

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח" ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
חדוותא דאפטרתא כי תבא (ישעיה ס)

בהם חצים ואבני בליסטראות ,מיד ויסע מלאך האלהים וגו' ויבא בין מחנה מצרים וגו'
(שם יד ,יט-כ:).
יהם:
ת ֶ
א ֻּר ֹב ֵ
ּיו ַנים ֶאל ֲ
ינה ו ַכ ֹ
עּופ ָ
ובהפטרה נאמר (ח) ַמי ֵא ֶלה ָכ ָעב ְּת ֶ
ומצאנו באבן עזרא שפי' הפסוק בהאזינו עפ"י פסוק זה "וזה פירושו .רק פי' על כנפי
נשרים דבק עם ואביא אתכם אלי והטעם שיצאו ביד רמה ובאו במהרה אל הר סיני
כטעם מי אלה כעב תעופינה":

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קצג

כתב חידה  /הרב אשר קופולוביץ
כתב חידה לפרשת נצבים

כתב חידה  /הרב אשר קופולוביץ
כתב חידה לפרשת נצבים
ירה
שו ֵח ַח ַעל ְּב ַח ָ
בּוע זֶה ְּנ ֹ
ש ַ
ְּב ָ
ּטוב ְּו ָל ַרע
ֶד ֶכם ְּל ַה ְּש ַת ֵםש ַבי ַל ֹ
ְּבי ְּ
ֶא ְּמ ָרה:
ש ֵם ֹראש ָה ָהר ָל ַעם נ ֶ
של ֶ
ַכ ָמ ָ
ַאם ְּב ֶא ֶמתְּ ,ב ַש ְּמ ָחה ְּנ ַע ְּט ָרה
ינ ֶכם ְּב ַת ְּב ֵע ָרה
ש ֶקרַ ,ד ְּ
ְּו ַאם ְּב ֶ
*
או ְּל ָד ַעת
תּונה ְּל ַמ ְּצוָה ֹ
ירה ְּנ ָ
ַה ְּב ַח ָ
קו ַב ַעת
ָת ֶכם ֹ
או ֹלאַ ,ע ַשי ְּ
ְּו ַאם ֶא ֵתן ֹ
ֻּש ַעת
ש ַמח ָל ֵע ָצהַ ,ב ְּמ ַז ָםה ְּמר ָ
ָ
ַעת
ּגוו ַ
ַח ָכ ַמים ְּב ֶע ֶצבַ ,ל ֶמ ֶפש ַה ֹ
וֲ
*
יבה?
בואּו ַת ְּח ָתי ְּב ַה ְּז ָמ ָנה ְּנ ַד ָ
ַה ַאם ָת ֹ
תו ֵע ָבה?
או ְּב ַפ ְּרסּום ָב ָא ֶרץ ַל ְּד ַבר ֹ
ֹ
יבה?
ה ְּש ַל ְּכ ֶתם ְּל ֹלא ֵא ָ
ָה ֻּ
שו ֵא ָבה?
ש ֵתנּוַ ,נ ְּצ ָט ַר ְּפ ֶתם ְּל ֹ
או ְּב ַפ ָר ָ
ֹ
*
יכ ֶכם ַמר ְּממּו ָתק ַבי ַנ ְּמ ָצא?
ְּב ַח ְּ
א ָצא?
של ַה ֶע ֱ
ה ָדר ֶ
מו ַה ְּם ֻּ
או ֶאת ַט ֲע ֹ
ֹ
פּוני ְּל ָק ְּב ָצה?
יע ַמ ְּש ָסט ָםוֶת ַת ַא ְּס ַ
הו ַד ַ
ְּל ֹ
יצה?
ן ָלם ַמ ַם ְּש ָס ָחה ַא ַם ָ
או ַת ְּקחּו ֶאת ַה ֻּ
ֹ
*

כתב חידה לראש השנה
ַכירּו
או ְּת ָך ֹלא י ַ
ַאם ְּת ַג ֵדלֹ ,
ַז ַכירּו
ָד ָך י ְּ
ש ַמ ַיםְּ ,ב ֵעדּות י ְּ
ּוב ַדין ָ
ְּ
ש ַב ְּת ַפ ָלה ַה ְּפ ַצירּו
א ֶמת ַב ֶס ֶתקְּ ,כ ֶ
יע ֱ
הו ַפ ַ
ֹ
מורּו
בו ַי ְּג ֹ
ש ֹ
אשון ֹב ַר ְּך ֶ
ֹ
יון ָה ַר
ּוב ַמ ָן ֹ
ַ

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קצד

כתב חידה  /הרב אשר קופולוביץ
פיתרון כתב חידה לפרשת כי תבוא' :חמור'

*
עו ֵרר
ש ָבת ַת ְּת ֹ
כות ַ
ש ָל ַד ַעת ַה ְּל ֹ
ְּכ ֶ
ש ָםא ַת ָּג ֵרר
נו ֹלא ֵת ֵצא ֶ
רו ֹ
ְּב ֶח ְּס ֹ
צו ֵרר
ּומ ַסר ְּל ֹ
הו ַריד ָ
ש ַה ֶם ֶל ְּך ֹ
ּוכ ֶ
ְּ
או ְּב ַטיטַ ,נ ְּז ַעק ַת ְּש ַבי ְּל ָב ֵרר
ְּב ָדם ֹ
*
מ ְּר ָמר
ַב ְּז ַמן ַה ָס ְּרדּות זּוג ְּמ ֻּ
לו ַמר
ח ְּר ָבןֵ ,אין ֹ
בּור ַסיףְּ ,ל ַא ַחר ַה ֻּ
ַמ ְּ
ֵא ַמר
מותְּ ,ב ָפ ַני י ָ
קו ֹ
ַא ְּך ַב ְּש ַאר ְּמ ֹ
יג ַמר
ש ֹלא זָכּו ְּל ַמ ְּ
או ֶ
ָרה ֹ
שּי ָ
ַמ ְּס ַאת ֹח ֶסר ַ
*
ח ֵב ְּר ָך ַאל ַת ְּש ַכח ְּל ַא ֵחל
ְּל ַסּיּוםַ ,ל ֲ
ַחל
שורְּ ,ל ַע ְּצ ְּמ ָךַ ,ב ְּכ ָתב ְּתי ֵ
ּוב ָע ֹ
ֶ
ָחל
טו ָבה י ֵ
יטיב ְּל ֹ
ָא ַבינּו ַה ֵם ַ
טו ָבה ֲע ֵלינּו ֵת ֵחל
ש ָנה ֹ
ְּו ָ
*

פיתרון כתב חידה לפרשת כי תבוא' :חמור'
קּושיָא תקלה  -בור .חמור דבור לרבי יהודה קשיא
רון ַת ָת ֵקל ְּב ְּ
רות ַה ַס ְּת ֹ
ַל ְּמ ֹ
ש ֵאר ַב ְּב ָעיָה מי שאינו יודע מקום שביתתו הרי הוא
קו ְּמ ָך ַת ָ
ש ָבת ַאם ַת ְּס ַת ֵסק ַעל ְּמ ֹ
ּוב ַ
ְּ
חמר גמל
ֶמּה ָחבּויָה כתוב מפורש חמור
ש ֵתנּו ַה ַם ָלה ֵאינ ָ
ָא ְּמ ָנם ְּב ָפ ָר ָ
ש ֵאר ַב ַש ְּביָה חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך
ַא ְּך ַב ְּג ַלל ַה ְּף ָל ָלה ַי ָ
ינּה ְּראּויָה שמשון הכה אלף פלישתים בלחי חמור
ש ֵא ָ
בּורה ֶ
ּומ ְּף ָ
ְּז ַהירּות ַמ ַם ָכה ְּט ַרּיָה ַ
טריה וקבורת חמור היא קבורה בזויה
*
ם ָתרֹ ,לא ַנ ְּל ַקח ֵמ ָה ָעם מותר למנהיג לקחת חמור מהעם לצרכי ציבור
ש ֻּ
ה ַגם ֶ
ֲ
נו ְּס ָעם .משה ושמואל אמרו שלא לקחו חמור
יאים ֹלא ָנ ְּטלּו ְּב ֹ
ּושנֵי ַה ְּמ ַב ַ
ְּ
ַר ָעם המשיח יבוא כעני רוכב על חמור
יע ז ְּ
הו ַש ַ
ָביא ֶאת ֶה ָע ַני ְּל ֹ
יַ
יקים יָצּום ְּו ֹלא ַי ְּט ַעם חמורם של רבי פנחס בן יאיר ורבי חנינא בן דוסא לא
ישת ַצ ַד ַ
ּוב ְּפ ַר ַ
ַ
אכלו אצל אחרים
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קצה

כתב חידה  /הרב אשר קופולוביץ
פיתרון כתב חידה לפרשת כי תבוא' :חמור'

*
ֻּס ָחה ענה בן צבעון גילה את הפרד ע"י הרכבת חמור בסוסה
ּומ ָצא ֶאת ַהמ ְּ
רו ֶעה ֲע ָנה ָ
ָה ֹ
ה ָל ָכה איסור בהרבעה ובכלאים של חרישה בשור וחמור
ֶא ַס ְּרנּו ַב ֲ
בּוביָה נ ֱ
ַא ְּך ָאנּו ָב ַע ְּר ְּ
נּוחה חמור רובץ תחת משאו ולמען ינוח דיבר הכתוב בהוה
ּוב ְּמ ָ
נא ַ
ַב ֹהוֶה ַנ ְּצ ַט ֶונּו ְּב ַמ ָ
הו ָל ָכה איסור מחמר
ח ָכ ַמים ָּג ְּזרּו ְּב ֹ
ְּו ַגם ֲ
*
ֻּּג ַדים החמור נמשל לגוים ויהודים ,חכמים ועמי ארצות
םּוים ְּמנ ָ
תו הּוא ְּב ַד ַ
ְּב ַה ְּג ָד ָר ֹ
יו ְּש ֵבי ַה ַם ְּס ָּג ַדים ישמעאל  -עם הדומה לחמור
דו ֶמה הּוא ְּל ֹ
ֹ
ַח ַליפּו ְּב ֵבית ֲע ָב ַדים בכור חמור פודים בשה ,חמור דומה לבכורי מצרים
דול י ֲ
ְּו ֶאת ַה ָּג ֹ
שו ְּק ַדים יששכר חמור גרם  -ויט שכמו לסבול
תו ָרה ְּו ֹ
ןו ְּב ַלים ֹעל ֹ
ש ֹ
ְּו ָאנּו ֶ
ידים עם הארץ אומר מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו
ש ַל ְּש ֹבר ֶע ֶצם ַמ ְּק ַס ַ
ָהר ֵמ ַעם ֶ
ַנז ֵ
כחמור (ששובר עצם)

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קצו

פולמוס  /הרב נתן קלפהולץ – קרית גת ,ורבני ולומדי אספקלריא
מפני מה 'ראוי' לירא מהדין?

פולמוס

פולמוס  /הרב נתן קלפהולץ – קרית גת ,ורבני
ולומדי אספקלריא
שאלת הרב נתן קלפהולץ:

מפני מה 'ראוי' לירא מהדין?
כתב המשנה ברורה" :צריך להיות ירא וחרד מאימת הדין ,ועל ידי כך ניזכר לזכות
בראש השנה".
יש להתבונן בעצם הדבר שראוי שתהיה אימת הדין על האדם יחד עם ההתחזקות
שנצא בדימוס ,ובפרט שהרי בכל זמן אחר כשעומד אדם בפני מצב מפחיד הדרישה
ממנו היא להתחזק באמונה ,ולא מצאנו למשל שיעוררו אדם חולה ל"ע לפחד?
ובעוד שהדין עוסק בעתידו הגשמי של האדם ,מדוע ראוי להעסיק את עצמו במחשבות
אלו?
אכן יש חילוקי השקפות בענין זה ,עד כמה יעסוק באימת הדין ,ואם גם בעיצומו של
ראש השנה ,ואכמ"ל
ברשותכם אפרט כאן כמה מהלכים שראיתי ושמעתי להסביר למה ואיך ראוי לפחד
מהדין ,ולכאורה חלק מהמהלכים יועילו ליישב את התמיהות הנ"ל .אכן אבקש
ממעלתכם לדעת אם יש לאחד המהלכים האלו סמך בדברי ראשונים כמלאכים ,או אם
יש עוד דרכים שלא נזכרו פה:
א .אימת הדין עניינה שיעורר בעצמו "יראת ה'"  -יראת העונש ,מצוה מדאורייתא.
ב .הרי מטרת הדין 'והאלקים עשה שיראו מלפניו' (קהלת ג ,יד) כמבואר בזוהר הקדוש,
לכן צריך לפחד בעת הדין כרצון השי"ת.
ג .מכבוד הדיין והדין שיפחדו מהדין ,ולכל הפחות להראות שאיננו מקילים ראש בדין.
ד .הפחד הראוי הוא אכן רק מצד גלות השכינה.
ה .הפחד הראוי הוא אכן רק מצד שחושש לעתידו הרוחני.
ו .פחד הדין הוא אמצעי כדי שיחזרו בתשובה ,וכדי שלהבא יימנעו מחטא.
ז .פחד הדין הוא אמצעי כדי שיתחזקו בתפילה.
ח .מה שמצאנו את אימת הדין בעם ישראל ,כי מי שעומד בדין וחייו תלויים
מנגד ,ומאמין בכך בהכרה הראויה ,המציאות היא שפוחד.
ט .הפחד אינו מפני מה שייגזר עליו ,אלא יראת הרוממות ,מחמת עצם הדבר שהולך
לעמוד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
בברכה
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קצז

פולמוס  /הרב נתן קלפהולץ – קרית גת ,ורבני ולומדי אספקלריא
מפני מה 'ראוי' לירא מהדין?

*
תגובות ותשובות:
תגובה א.
מוסר דרך'' ,מאיר דרך' ,ו'אפיקי חיים'
הרב מנחם צבי גולדבאום ,מח"ס ' ֹ
להלן דיבורים בענין אימת הדין ואולי יהיה בזה תשובה לשאלה:
סליחות ליום ראשון:
זוחלים ורועדים מיום בואך .חלים כמבכירה מעברת משאך .טנופם מחה נא ויודו פלאך.
לשמוע:
ספר ישמח ישראל  -פרשת שמיני
כמו"ש הפייטן (בסליחות ליום א') חלים כמבכירה מעברת משאך ,והיינו כמו המבכרת
שלא הי' לה צער עיבור וחבל לידה מעולם ,היא דוא גת ומפחדת יותר ויותר מהאשה
שכבר ילדה ,כי אצלה היקל הצער ,כמו כן זרע קדושי ישראל אף שבכל שנה ושנה הוא
ר"ה ,עכ"ז כשיום הדין ממשמש ובא המה זוחלים ורועדים מאימת יום הדין ,כאילו לא
טעמו מעולם טעם ר"ה ,ולפי מ"ש בזוה"ק (ח"ג ש"ט ).ובתיקונים (דף נ' ).דר"ה הוא
בבחינ ת שמאל דוחה ובפסח הוא ימין מקרבת ,היינו אף מי שנדחה בר"ה בשמאל נתקרב
בפסח בימין ,שאז התגברות החסדים ביותר ,בבחינת וימינך תסעדני (תהלים י"ח ,ל"ו),
ספר ישמח ישראל  -מאורן של ישראל  -מוצש"ק א'
זוחלים ורועדים מיום בואך ,חלים כמבכירה מעברת משאיך וכו' .פי' כמו אשה הרה
בולד הראשון שדואגת ומפחדת מחבלי לידה ,יותר מאשה אחרת שכבר ילדה ולד ,אבל
לאחר הלידה היא מלאה שמחה בהולד שילדה ,כמו כן ישראל זוחלים ורועדים מיום
בואך ,אבל בסופו של דבר מלאים שמחה ,כדאיתא בגמ' (ברכות ל' ע"ב) עבדו את ה'
ביראה וגילו ברעדה (תהלים ב' ,י"א) במקום גילה שם תהא רעדה ,וכמ"ש (שם) רבינו
יונה ז"ל שאע"פ שאצל בו"ד היראה והשמחה הם דבר והפכו שבשעה שאדם מפחד
מזולתו הוא עומד ונרתע ודואג אבל הקב"ה אינו כן אדרבא כשאדם מתבונן בגדלותו
וירא מפניו ישמח ויגיל באותה יראה מפני שבאמצעותה מתעורר לקיים המצוות ושש
ונ עלס בקיומה וכו'( .כעי"ז בישמח ישראל הגש"פ אות ע"ג):
בכבוד רב,
מנחם צבי גולדבאום
*
תגובה ב.
הרב יהושע וינברג
בעצם השאלה ההשקפתית לגבי אימת הדין ביום ראש השנה עצמו אצטט את לשונו
של מורי ורבי שליט"א:
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קצח

פולמוס  /הרב נתן קלפהולץ – קרית גת ,ורבני ולומדי אספקלריא
מפני מה 'ראוי' לירא מהדין?

דרכי נעם שיחת ליל ראש השנה תשס"ב [ועוד כיוצא בו]:
ובשעה שתקפו ליהודי ה"תפלה אחת" על התגלות כבודו ית' בעולם הרי זו הבקשה
הכי גדולה אצלו יותר מכל שאר צרכיו ומבוקשיו ,ומסיח דעתו מהם ,עד שאינו זוכר כלל
מענין יום הדין ומספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו ,שכל מעייניו נתונים אך ורק
בותמלוך אתה ה' לבדך .וכמעשה הידוע מהחסיד רבי אפרים שמויצ'כעס שהיה בעת
צרה גדולה ,ונכנס לביהכנ"ס נוכח ארון הקודש ,ובקע עולמות בתפלתו ,ובאומרו תהלים
התלהב לבו בפסוקים צמאה לך נפשי כמה לך בשרי עד כי שכח לגמרי מצרתו ודאגתו,
ובאה לו ישועה בדרך מופלאה .כי אמנם מכח זה גופא ששוכחים את הצרכים ואין
מב קשים עליהם הר"ז מצמיח ישועות .ובזה י"ל מד"א במדרש (דב"ר ה,ז) עה"פ ויגבה ה'
צ -באות במשפט והא' הקדוש נקדש בצדקה ,על ידי שאתם מגביהין אותי בדין אף אני
עושה צדקה ומשרה קדושתי ביניכם .פי' מגביהין אותי בדין היינו שהשי"ת הוא אצלכם
"העכער פון אלעס" ,למעלה מכל הצרכ ים ,ולמעלה מהדין ומשלשה ספרים נפתחים ,זה
מביא המתקת הדינים – אף אני עושה צדקה ומשרה קדושתי ביניכם .וזהו מאה"כ
(דברים כו,יז -יח) את ה' האמרת היום וה' האמירך היום .היום רומז לראש השנה יומא
דדינא' .האמרת' איתא בספה"ק שהוא מלשון גובה ,כדכ' (ישעי' יז,ו) כנוקף זית שנים
שלשה גרגרים בראש אמיר  ,הוא גובה העץ וצמרתו .כאשר מגיע "היום" יומא דדינא,
ויהודי מקיים את ה' האמרת ,שהקב"ה אצלו מעל הכל ,למעלה מכל הצרכים
והמבוקשים ,ומעל כל המכאובים שכל השנה הם מעיקים עליו וממררים את חייו עד
דכדוכה של נפש ,וביום ראש השנה הכל מתגמד אצלו ,ואינו מבקש לא על בריאות
ופרנסה ולא על ספרי חיים וספרי מתים פתוחים ,אלא כל בקשתו היא רק תפלה אחת,
ותמלוך אתה ה' אלקינו ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו .אז כשמקיים את ה' האמרת
היום זה פועל וממשיך עליו את מדת הרחמים הגדולה ביותר ,ומתקיים בו וה' האמירך
היום.
ומאידך ראה דרכי נעם ראה תשע"א:
ויש את ה'ראה' ביום ראש השנה עצמו ,היום בו יבאו בני האלהים להתיצב על ה',
מיימינים ומשמאילים ,הקטיגור עם הסניגור .והזוכה לראיה הנכונה נעשה בשרו חדודין
חדודין מאימת הדין ,בראותו בין הבאים את המלאכים שנוצרו ממעשיו .וכמאמר מרן
בעל בית אברהם זי"ע ,אתם נצבים היום כלכם ,היום דא יומא דדינא ,ובו אתם נצבים
כולכם לפני ה' אלקיכם ,כל האדם עם כל מעשיו .מטבע האדם שהוא זוכר רק את
המעשים שעשה לאחרונה ,אבל לפני הקב"ה הרי אין שכחה לפני כסא כבודך ,וביום הזה
אתם נצבים 'כולכם' ,לא רק התקופה האחרונה ,אלא כל האדם וכל מעשיו מיום שנולד.
ומי שזוכה ל'ראה' ,שכל האלול עבר עליו מתוך התבוננות של 'ראה' ,הרי בבא יומא
דדינא הוא רואה בעיני רוחו את השטן המלאך המקטרג שנוצר ממה שעשה ביום פלוני
ואת זה שנוצר ממה שעשה ביום אחר ,ואיך הם מבקשים בכל הכוחות לקטרג עליו,
ואבריו מזדעזעים.
*
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד קצט
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תגובה ג.
הרב רפאל ברלב
במענה לשאלתו של הרב נתן קלפהולץ למה עוררו חז''ל לירא מאימת הדין,
בפשטות הוא משום מצוות יראה שהיא מיסודי התורה ,לירא מהשי"ת שבידו החיים
וכו'.
ומלבד זאת מובא בספה''ק שאין הכוונה לחיים גשמיים לבד אלא לחיים שעליהם נאמר
ואתם הדבקים בה"א חיים כולכם היום ,כמו שאנו אומרים בסיום עבודת היום" :בספר
חיים ברכה ושלום ,ופרנסה טובה ,וגזרות טובות ,ישועות ונחמות ,נזכר ונכתב לפניך
אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום ,ונאמר כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך
שנות חיים ,לחיים טובים תכתבנו אלק ים חיים כתבנו בספר החיים .ככתוב ואתם
הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום" ,אכי"ר.
וחשבתי כעת על עוד תשובה שיש בה חיזוק רב.
והוא ע"פ המובא בזוה"ק (רעיא מהימנא אמור צט ):שעל אף שהשי''ת אוהב משפט
אבל אהבתו לבניו גברה על אהבת המשפט ועל כן ציווה עלינו תקוע בשופר להמתיק את
הדין.
ויש לבאר שעל כן גם ציווה השי''ת שנירא מהמשפט והוא רק מאהבתו אותנו ,כמו
שאב היודע שבנו עומד לדין על מעשה נורא וחייו תלויים על בלימה והוא קרוב למוות
מלחיים רח''ל כי מי יזכה לפניו בדין ,אבל הוא רואה את בנו שאנן ואינו עושה שום
פעולה לצאת זכאי בדינו ,על כן מרוב אהבתו אותו הוא מעורר אותו שוב ושוב בכל מיני
דרכים בדרכי נועם ובחובלים שיעשה מה שהוא יכול לצאת זכאי בדינו.
מה שאין כן לשאר בני העולם שאינם בניו אהוביו אינו מגלה להם את הדין ואינו
מעורר אותם לשוב מחמת שאין לו עליהם אלא את אהבת המשפט.
*
תגובה ד.
הרב יהושע בורודיאנסקי ,מח"ס 'כוס ישועות' ומעורכי ספרי 'מנחת שלמה' על הש"ס,
בני ברק
שלום וברכה,
השקפת ישראל תלויה בחכמי ישראל ,ולכן החמירה התורה ביותר בכבוד החכמים,
והדברים ידועים .אי לכך עלינו תחילה לצאת בעקבי הצאן ולהתבונן ,היות וכל גדולי
ישראל אשר מ פיהם אנו חיים אינני יודע על איזה חוג משתייך הרב השואל ,אבל אני
מדבר מהנתונים שלי שגדלתי כל ימי בין ברכי החכמים ,חכמי וגדולי הישיבות ופוסקי
הדור (מהציבור הליטאי)  ,כולם כאחד עשו ענין גדול מאימת הדין ,ולמען לא להרחיק
עדותי אציין שלא לפי סדר מסויים את הרב שך ,הסבא ר' שלמה זלמן ,המשגיח
מפוניבז' ,ר' אהרן קוטלר ,הרב מבריסק ,החזון איש ,הבית הלוי ,ר' איצלה בלזר ,ועוד
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד ר
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ועוד ,ועל כולם ר' ישראל סלנטר ,כולם כאחד ענו ואמרו ויישמו למעשה את המרכזיות
של הפחד מהדין .היות וכן ,הרי ברור שאמת בפי הכהן הגדול המשנה ברורה .בתולדות
הנודע ביהודה והחתם סופר והדברי חיים מצאנז ועוד גדולי הדורות לאין מספר הפליאו
יראתם העצומה ופחד הדין שהיה עליהם בימים הנוראים.
הגדיל לומר בעל התרומת הדשן לקט יושר כי גם מי שבימים הללו אינו ירא כ"כ עליו
לילך כך כדי שלא ירא כופר בפרהסיא!!
לגופם של דברים ,אין זה חידושו של המשנה ברורה כלל ועיקר .בדברים שדברתי
בתחילת הזמן בכולל ,הבאתי תחילה דברי רבינו יונה בספר היראה ,שמשם בודאי מקור
הדברים וז"ל :משנכנס אלול עד מוצאי יוה"כ יהא ירא וחרד מאימת הדין עכ"ל .וכן הטור
בפירושו על התורה דברים ל' ו' כותב מאלול ואילך חרדתי נגד ה'.
אבל גם הם לא מקור הדברים רק המקור הוא מחז"ל שהנהיגו באלול לכל ישראל עד
היום הזה ,והיא לתקוע בשופר כמו שכתוב בטור בסי' תקפ"א ,ראה שם היטב
ובמפרשים .והטעם לזה כדי לירא מאימת הדין .ואחרי דברי חז"ל בודאי אסור להרהר.
מה הטעם לזה שעשו ענין מהח רדה הלזו? כבר ביארו ר' ישראל ועוד ,ע"פ הגמרא ר"ה
ט"ז ב' כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה ,וברש"י ישראל עושין עצמם רשים
בתפילתם ,כלומר חשים שהכל ביד הקב"ה וממילא זה רק כאשר ישנו פחד הדין .ובדף
כ"ו כתוב שבר"ה עדיף שהשופר יהיה כפוף כמה שיותר כי כמה שלבו יותר כפוף יותר
מועיל .הרי לנו מפורש ענין זה ,ולכן פחד הדין היא התרופה לדין.
לעומקן של דברים והבנתם ניתן לעיין באור ישראל באגרות ,ובכוכבי אור תלמידו
שהרחיב וביאר ויסד היטב הדברים ,וכן באור יחזקאל אלול באריכות .וכן בספר שיח
יצחק אלול תשרי שביאר והאריך בדברים שאין מקומם בתשובה לפולמוס ורק על קצה
המזלג מראה אני מקום לדבר יסודי ברור ומוסכם כל כך.
לסיום אינני יכול להתפלא על הנושא בכללו ,וכי אם אדם מאמין שכל דבריו שבמשך
כל השנה כולם נגזרים בראש השנה ,וכי לא היה מפחד וירא כ"כ? הפלא הוא מה שצריך
לעורר על כך וע"ז שבאמת אנו רחוקים מזה לצערינו.
גם מה שכתב כאילו הדין הוא רק על דבר גשמיות שזה באמת כל המעמיד של האדם
גם ברוחניות וכאשר פירש הרמב"ם פ"ח מתשובה ,ובפרשת והיה אם שמוע תוכיח אין
הדבר כן וכבר אמרו רבותינו כי פשוט שגם הרוחניות תלוי בר"ה .הכל תלוי ועומד ביום
הדין הזה.
מעתה איפה ארי שאג מי לא ירא?
נ.ב.
עדיין לא ציטטתי או ציינתי כלום מרבותינו הגדולים החיד"א והשל"ה וסדר היום ועוד,
אשר הם הרחיבו הרבה יותר ממה שכתבתי כאן ,וכבר ארכו הדברים.
*
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רא
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תגובה ה.
הרב משה יפת ,כולל למען אחי ,מודיעין עילית
בדבר השאלה ,מפני מה 'ראוי' לירא מהדין?
לענ"ד נראה כך .פחד הדין ,היראה והחרדה מפני הדין והמשפט בימים אלו ,הם הלא
האמצעים לחיזוק העיסוק בכל ענייני התשובה בכל כלליהם פרטיהם ודקדוקיהם ,והואיל
והדרך לזכות בדין היא על ידי קיום עיקרי התשובה והחיזוק בכל העניינים ,נמצא שזהו
המפתח להצלחה בדין ואכן על ידי כך יוכל לזכות בדין .ונראה יותר לכוונת המהלך
השישי שהזכרתם בדבריכם.
כן נראה כוונת רבינו המשנה ברורה בזה.
ומהלך זה מבואר ומבורר מדברי הרמב"ם וכל הפוסקים ,שזוהי הדרך לזכות בדין.
*
תגובה ו.
הרב נח קזצקוב
ראה מדור 'כיום יאיר' בגיליון זה שעסקתי בענין זה.
*
תגובה ז.
הרב דוד אריה הילדסהיים ,מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגטשוב
בענין השאלה מפני מה ראוי לירא מהדין ,מלבד המהלכים שנזכרו יש להוסיף שעניינו
של ראש השנה הוא המלכת השם ית' ,ומתנאי ההמלכה הוא מורא כמ"ש שום תשים
עליך מלך שתהא אימתו עליך ,וזה ע"י המשפט כמ"ש מלך במשפט יעמיד ארץ.
*
תגובה ח.
הרב ישעיהו שניידר
פתח בדברי יישר כח לרב קלפהולץ שליט"א על השאלות היסודיות ועל שטרחתם
לעיין ,ולקבץ ,את הדברים היסודיים הנ"ל ובצורה כ"כ מקיפה ,ותמציתית ביותר
בדבר השאלות :א .מה הענין שיהיה אדם במצב של יראה? ב .ובפרט על גשמיות.
כרגע לא עולה בדעתי תשובה נוספת ,אלא לענ"ד כולם אמת ,ונפק"מ שהניסוח של כל
אחת מ 9התשובות יהיה באופן שאינו שולל את השאר ,ודוק.
מקוצר הזמן רק א ציין שהר"ר יונה אומר (באבות או משלי ויתכן מאד שבשניהם) על
הפס' יראת השם תוסיף חיים :שהטבע הוא שפחד מקצר חיים ,אבל יראת השם  -להיפך
(וי"ל שלכן שפיר 'לא מצאנו למשל שיעוררו אדם חולה ל"ע לפחד' כמ"ש בשאלה ,ואין
זה סותר לכך שחייבים או עכ"פ ראוי  ,לירא.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רב
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בברכת כתיבה וחתימה טובה ושיפוצו מעינות כל ישראל חוצה!
*
תגובה ט.
הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס באר
צבי
זה לא רק מצוה בעלמא מכבוד הדיין והדין לפחד מהדין ,אלא עצה טובה קמ"ל .וזה מה
שמשמע מלשון המשנה ברורה שזה לא ענין של מצוה ,אלא יש כאן עצה לזכות בדין.
חז"ל אומרים במדרש ,שיש סתירה בדברי דוד המלך שפעם אחת הוא מבקש 'שפטני'
ואילו בפסוק אחר 'אל תבא במשפט' ,וע"ז אומר המדרש כמדומני דברים אשר בהם
מתבאר הענין של אהבת המשפט ,שהרי האדם לא יכול לברוח מהדין ,וככל שמכיר יותר
בתועלת של המשפט כך הוא יכול לצאת יותר זכאי בו.
אמרו חז"ל מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא ,וכשיש דין למטה אין דין למעלה,
והרי א"ב של משפט הוא שיהא הנידון מודע לכך שעושים לו דין ומשפט .ממילא ככל
שהאדם מרגיש יותר שנמצא בתוך דין ,וממילא יש עליו אימת הדין ,כך יוכל יותר לזכות
בדין.
*
תגובה י.
הרב מאיר לאש
באימת הדין ישנה 'קומה' נוספת – יראת הרוממות .היראה של "בהיך אנפין יקומון קמי
מלכא ביומא דדינא" .זה היה קיים גם אם היה האדם נקי מחטא עצם הדבר שקרוץ
מחומר עב כמותו עומד לפני מלך מלכי המלכים אשר מלוא כל הארץ כבודו ,וכל שכן
שאיש יודע מרת נפשו ,ידע איניש בנפשיה שהוא לא לגמרי בסדר או לגמרי לא בסדר,
וירא מעצם 'יום בואך' כבושת גנב כי ימצא ."...אבער פאר וועמען דארף ער זיף
שטעלן".
ובזה עצמו יש את הסניף החשוב של כבוד הדין והדיין שייראו מהדין ,אשר נראה שזה
גם מה שמצאנו בבית דין של מטה (דברים א) 'ואצוה אתכם' ,ודרשו חז"ל (תנחומא
פרשת משפטים ו')" :אמר רבי שמלאי ,אזהרה לצבור שתהא אימת הדין עליהן".
ראה משמעות כזו בחתם סופר (דרשות שנ"ד ט"ג ד"ה אמרו חז"ל) :ביום ראש השנה יום
הדין הגדול והנורא ,ראוי ,מפני אימת הדין והכנעת שפלת עצמו ועמידתו לפני מלך מלכי
המלכים הקב"ה ,להיות ירא וחרד ,וללמוד מבשר ודם כשעומד לפני שר וזקן.
ובאמת ראה בלבוש שכתב ממש כך (לבוש החור ,הל' ראש השנה ,סימן תקפ"ד) :ואין
אומרים בראש השנה ויום הכיפורים הלל משום דבשלש שעות ראשונות יושב הקב"ה
ודן ובשעת הדין אין לומר שירה מפני אימת הדין .אע"ג דבערב ראש השנה ואחר יציאה
מבית הכנסת עושים דברים הרבה שמראין אנו בו שאנו בטוחים מרוע גזר דין ,מ"מ
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רג
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בשעת הדין שאני שאין זה דרך מוסר להקל ראש .הג"ה ועיין לעיל סימן ת"צ סעיף ד
וסימן תרצ"ג ס"ג כשעומד בפני הדיין אף על פי שיודע שיצא זכאי בדינו ואפילו הבטיחו
הדיין מ"מ יעמוד לפניו באימה וביראה .ועוד יש לומר דשאני הלל שהוא שירה ושמחה
ואין זה דרך מוסר שיאמר שירה או יעשה דבר שמחה קודם שיצא דינו ,אע"פ שיודע
שיזכה בדין ,משא"כ ברחיצה או חתיכת צפרנים שאינן דברים של שמחה אלא שמראה
שאינו מתעצב ואינו דואג מאימת דינו מפני שיודע שיזכה בדין ,כך נ"ל.
*
תגובה יא.
הרב יצחק דוד גוטליב ,מח"ס 'מתנת יד'
על ענין התפלה על צרכיו בראש השנה יש שמביאים ראיה מדברי רש"י בראש השנה
ט"ז על דברי הגמ' "כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה" ,שפירש רש"י" :שישראל
עושין עצמן רשים בראש השנה לדבר תחנונים ותפלה ,כענין שנאמר 'תחנונים ידבר רש'
(משלי יח)"
ובאמת על השאלה למה לירא כל כך מעניני גשמיות ,אכן מצאתי במכתב מאליהו
(חלק ה' עמוד רל"ט) " :לא שייכים יראה ופחד הדין מפאת צרכי העולם הזה אלא במי
שחושש שלא יזכה לסייעתא דשמיא ברוחניות".
ועוד הביא ב מכתב מאליהו (ראש השנה ,שלשה ספרים נפתחים) דבר נפלא לקשר את
ענין יראת הדין עם ענין גילוי מלכות השי"ת הנפעל בראש השנה :עי' מהר"ל (נתיב
היראה פ"א ד"ה ובפ' במה מדליקין) שכתב דיראה היינו אלוקות ,עי"ש היטב ,ופי' דבריו
דהיינו גילוי אלקותו בבריאה ,דהיינו גילוי מלכותו.
*
תגובה יב.
הרב אבישי פריד ,בני ברק
כפי מה שהביא שהתפילה בראש השנה היה ראוי שתהיה על גלות השכינה ,כך
מצאתי בדרשת מהר"ח מוולוז'ין שנדפסה בתוך ספר 'נעימה קדושה' ר' יוסף יוסקא
מדובנא .דף כ"ד ,זה לשונו עי"ש:
"כי ישראל קדושים הם בראותם כי קרוב יום הדין הנורא הבא עליהם ,דא יומא דראש
השנה ,המה מתאספים בבתי כנסיות לבקש ולהתחנן לפני המלך ה' צבאות נפשם
בשאלתם ,ואם היה כל עיקר כוונתנו בתפלתנו רק על גלות השכינה כביכול ,ובאמת ולב
שלם ,בודאי היינו מסירים את האבן נגף לגמרי ,אך אין אנו משימים זאת על לבנו כלל
וכל מגמתנו בתפילת הימים נוראים רק על דאגת הפרנסות ושארי צרות הדחופות עלינו
בכל יום ,לכן אין אנו גוללים את האבן רק מעט הנוגע לעצמנו".
*

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רד

פולמוס  /הרב נתן קלפהולץ – קרית גת ,ורבני ולומדי אספקלריא
מפני מה 'ראוי' לירא מהדין?

תגובה יג.
הרב אברהם דרובינר
להלן מאמר שכתבתי ,שעוסק גם בענין הביטחון בחסדי השי"ת בימים ה'נוראים':
מהי מטרתנו בעבודת הימים הנוראים?
השאלות:
א -נמצאים אנו בזמן מיוחד ,חודש אלול בעיצומו ,ימי הרחמים והסליחות נושפים
בעורפנו ,כשמביטים יותר רחוק -רואים את חג הסוכות -זמן שמחתנו.
ברור שיש קשר פנימי בין כל הזמנים האלו ,מהו אותו קשר?
ב-

עוד יש לשאול ,חלק מרכזי בתקופה זו -ימי הרחמים והסליחות ,ימי תשובה

והתעוררות .מתחילים להתבונן בוו ידוי ויותר מפורט ב"ועל חטא" ומקבלים חלישות
הדעת ,איך אפשר לחזור בתשובה על כל העשרות /מאות עבירות אלו ,הרי יכלה הזמן
והן לא יכלו?
ג-

עוד נשאל ,מה הביאור של הימים הנוראים ,מה זה נורא (שאלתי הרבה אנשים

ורוב התשובות היו מלשון מפחיד ,נורא ואיום ,היעלה על דעתנו שהקב"ה הביא עלינו
ימים מפחידים ח"ו?).
ד-

מובא במשנ"ב (תקפ"א ס"ק ב') נוהגים בכל יום בחודש אלול ועד שמיני עצרת

לומר אחרי התפילה מזמור כ"ז בתהילים "לדוד ה' אורי וישעי" .הטעם מובא בקיצור
שו"ע ובאלף למטה :יסוד המנהג ע"פ המדרש רבא (פ' אמור) אורי -בראש השנה ,ישעי-
ביום כיפור ,יצפנני בסוכו -רמז לסוכות .שואל הברוך שאמר ,והרי שם במדרש המזמור
נדרש גם על יציאת מצרים ,ומדוע לא אומרים אותו גם בפסח?
ה-

עוד יש לשאול על האלף למטה ,הרי ימים אלו נקראים ימי הרחמים והסליחות,

בואו ונחפש מזמור הקשור לתשובה כגון מזמור א' ,מזמור נ"א או אחרים ואז נמצא
רמזים לאלול ,ר"ה ,יו"כ .היכן מצאנו שאומרים מזמור שלכאורה לא קשור לימים אלו
ורק בגלל הרמזים אומרים אותו?
ו-

בתפילות ר"ה -יום המלכת המלך ,אנו מתפללים בשמונה עשרה שהקב"ה ימלוך

על כל העולם והרשעה תכלה .ביום כיפור -יום התשובה היה ראוי שעיקר התפילה
תה יה על התשובה ,כשמתבוננים על התפילה רואים שמתפללים באותו נוסח של ראש
השנה -שה' ימלוך על כל העולם ,מסיימים את התפילה ,אומרים "יהיו לרצון אמרי פי"
וכאילו פתאום נזכרים "אוי ,היום יום כיפור ,איך שכחתי ,טוב אני מתחיל לומר וידוי"
הרי זה היה צריך להיות עיקר התפילה?
ז-

יש הנוהגים לומר אחרי תפילת ערבית של ר"ה ויו"כ את המזמור "לדוד מזמור לה'

הארץ ומלואה" .כשמתבוננים במזמור רואים שמדבר על מלכות ה' ,בראש השנה מובן,
מדוע זה נאמר גם ביום כיפור?

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רה
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ח-

בהרבה מקומות נהוג לומר את שיר הייחוד אחרי ערבית של יום כפר ,מה הקשר

לתשובה ,הרי מ י שמתבונן בשיר הייחוד רואה שהוא קשור לראש השנה ,למלכות ה'?
ט-

נתינת הלוחות השניות הייתה ביום כיפור ,מה הקשר הפנימי בין מתן תורה

לתשובה?
י-

מה הקשר בין חגי תשרי לשבת קודש?

יא -בסליחות ,אומרים כל יום שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו וכו' אם מתבוננים
ברוב הפסוקים ,אנו רואי ם שרוב הפסוקים עוסקים בגדלות ורוממות ה' ,קשה מה הקשר
לתשובה?
אמונה -תכלית הכל
מובא בגמרא במסכת מכות (כג ( "דרש רבי שמלאי תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה,
שס"ה כמנין ימות החמה ,רמ"ח כנגד איבריו של האדם ...אנוכי ולא יהיה שמענו מפי
הגבורה ...בא דוד והעמידם על  ,11בא ישעיהו והעמידם על  6וכו' בא חבקוק והעמידם
על אחת."...
והשאלה המפורסמת היא הרי אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהיה
מוחלפת ,איך מתרי"ג מצוות הורידו עוד ועוד עד שהשאירו אחת?
המהרש"א מביא את הרמב"ם שאדם שמקיים מצווה אחת בשלמות לשם שמים זכה
לחיי העולם הבא  .והמהרש"א מאריך להסביר דבריו שהקב"ה נתן לנו מצווה אחת והיא
האמונה -אמונת הייחוד והיפוכה -לא יהיה ,ובזה נכללו ל מצוות עשה וכל מצוות לא
תעשה ,אנחנו מצד החומר הגשמי -לא יכולים להבין בלי הריבוי ולכן קבלנו רמ"ח מצוות
עשה שכללם היא האמונה ושס"ה לא תעשה שכללם הלא יהיה לך .עיי"ש באריכות.
לפי המהרש"א מי שמקיים מצווה בשלמות זוכה לחיי העולם הבא כי כל מצווה שורשה
באמונה וזה התכלית שהקב"ה רוצה ממנו( .ועיין ברמב"ן סו"פ בא שתכלית כל הביאה
כדי שנאמין באלוקינו ונודה אליו שבראנו).
בהמשך כותב המהרש"א שלא יהיה לך מקור כל הלווים הוא כנגד יום הכיפורים שהוא
מקור כל השנה.
חיי אמונה
צריכים לבאר איך אפשר לקיים את הפסוק "וצדיק באמונתו יחיה"?
לפי דברינו עד כה ,הכוונה לחיי תורה ומצוות.
ונראה להעמיק עוד ,החז"א באמונה וביטחון (פ"ב אות ח') מבאר שביטחון אמיתי-
הדבקות המוחלטת בקב"ה ולהאמין שהכל מאתו יתברך בין מה שנראה טוב ובין מה
שלא נראה טוב.
מי מכיר שהכל בא מאתו יתברך= הכרת הייחוד ועיין באריכות בשפתי חיים מועדים
ח"א עמ' קנט' והלאה ולדגה זו צריכים לשאוף להגיע בראש השנה ,יום המלכת הקב"ה.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רו
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אלול -סוף השנה
נמצאנו למדים שעבודתנו בר"ה היא להגיע להכרה שכל מה שקורה לנו הכל בהשגה
פרטית לפרטי פרטים וממילא רק רצון ה' הוא הקובע.
איך עושים זאת?
ידועים דברי החת"ס בפרשת כי תשא :משה רבנו רוצה לדעת מדוע צדיק ורע לו ,רשע
וטוב לו ,עונה לו הקב"ה לא יראני האדם וחי -אי אפשר לדעת ,אבל אתן לך עצה
שהרבה פעמים מועיל ה ,ואיתה את אחורי ,אחרי זמן ,תתבונן ותראה לאחור כל מה
שהיה ותזכה להבין ולראות את דרכי והשגחת ה'.
כשמגיעים לאלול -סוף השנה ,יש לנו את ההזדמנות להסתכל אחורה על כל השנה
ולהתחזק באמונת הייחוד ולראות איך הקב"ה הוביל אותנו בהשגחה פרטית ואז יכולים
לקבל מלכותו יתברך בר"ה.
תשובה שייך רק מפני שהקב"ה יחיד בעולמו (עיין בהרחבה בשפתי חיים מועדים ח"א
במאמר עיצומו של יום – חסד שעל ידי הכפרה מגלה ייחודו).
התשובות
ראש השנה ,יום כיפור ואלול נתנו להתחזק באמונת הייחוד -התקרבות לקב"ה וחיי
אמונה וזה הפשט של המושג חזרה בתשובה ,למי האדם חוזר? לקב"ה.
סוכות נחשב שיושבים בצילא דמהימנותא -בצל האמונה ,הדברים ארוכים ואם נסכם
בקצרה ,אנחנו יוצאים לגלות מחוץ לבית ,נמצאים בדירת עראי ובכל זאת שמחים
ויודעים שהכל לטובה זה חיי האמונה הכי מובחרים.
יוצא מדברינו שכל חגי תשרי קשורים לדרגה הכי גבוהה באמונה -הכרת הייחוד.
כשאנו מחפשים מזמור מתאים לומר בכל התקופה הזאת ,מה אנו מחפשים? מזמור
שמחזק באמונה ,כשמתבוננים במזמור לדוד ה' אורי ,מגלים שכולו חיזוק באמונה גם
במצבים קשים ומסוכנים ולכן אומרים אותו ,ואם ישאל השואל והרי יש הרבה מזמורי
אמונה? לכן כותב ה מטה אפרים שבמזמור זה יש רמז לר"ה ,יו"כ ,סוכות ואלול.
תפילות יו"כ הן כתפילות ר"ה כי הכל קשור לאמונת הייחוד ואנו מתפללים שהקב"ה
יחזור לשלוט לבדו על העולם ,לדוד מזמור שאומרים אחרי ערבית -מזמור המחזק
במלכות ה' -מתאים נפלא גם ליו"כ.
שיר הייחוד מתאים נפלא ליו"כ ,היום כנגד מצוות האמונה בלווים.
הגאון מוילנא כותב במשלי "לא נתנה תורה לישראל אלא כדי שישימו ביטחונם בה'
וכמש"כ "וישימו באלוקים כסלם" .לכן ברור מדוע נתנו לוחות שניים ביו"כ.
(ההבדל בין חגי תשרי לחג הפסח נ"ל שבחג הפסח חיזוק האמונה בא מניסים גלויים
ובחגי תשרי אדרבא החיזוק הוא מלחפש את יד ה' בהסתרה ויש להאריך ואיכ"מ).
גם בסליחות אנו מתחזקים באמונת ה' שהרי כל יסוד התשובה תלוי בזה כמו שנתבאר.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רז
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אין עוד מלבדו
שמעתי ממו"ר הגר"א רטמן שליט"א שמובא בגאון מוילנא שביו"כ אפשר להמתיק את
הדינים בשורשם.
הוא הסביר את הדברים ע"פ דברי הגר"ח מולוזין בנפש החיים שער ג' פי"ב שמי
שמתחזק באין עוד מלבדו שאין שום כח אחר בעולם חוץ מהקב"ה ממילא יתבטלו מעליו
כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל .עיי"ש בדבריו
הנפלאים.
ובהגהה שם כותב בין הדברים "והוא אמיתת עניין המתקת כוחות הדינים בשורשם".
ולפ"ז מובן כשמגיעים לשיא היום הקדוש -תפילת נעילה ,ולשיא התפילה שזה סוף
נעילה ,אנו אומרים ה' הוא האלוקים  7פעמים דהיינו גם כל מה שנראה לנו דין
(=אלוקים) -הכל רחמים (=הוי"ה).
ומה נפלאים דברי המשך חכמה בפרשת וילך שמחדש שאפילו שבגמרא כתוב שאין
סליחה לחילול ה' -בתפילת נעילה שכתוב שהקב"ה חותם את הדין כשהוא יחד בעולמו
בלי מלאכים כלל ,אז הוא גם מוחל על עוון חילול ה' (עיי"ש בדבריו הנפלאים).
שבת -יום האמונה
בשבת נוהגים לומר מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר.
אם נתבונן במזמור ,נראה הקבלה למזמור לדוד ה' אורי ,האם יש קשר פנימי ביניהם?
בשפתי חיים ח"ג במאמר שבת ומשכן ,מאריך הגר"ח פרינדלנדר זצ"ל שיש כח סגולי
בשבת להגיע לאמונת הייחוד.
לפ"ז ברור הקשר בין שבת לחגי תשרי.
נמצאנו למדים שהחיזוק המעשי לאדם -חיזוק באמונה וביטחון ואז בס"ד יגיע לתשובה
ומעשים טובים בס"ד ויוכל להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רח
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פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני
ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב
שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד
הבהרה :מאמר 'יש מאין' המדובר כאן מובא בהמשך פולמוס זה בגירסת 'מהדורא
בתרא'
.1
הרב שמואל נוסבוים
תגובה למדור 'יש מאין' – ראה תשע"ט:
חן חן לרבי יצחק שלמה פייגנבוים שליט"א שקיבץ וביאר היטב את כל השיטות
בארבעים יום וארבעים לילה שלש פעמים יישר כח.
מעולם רציתי לבאר לפי השיטה שבשבעה בסיון בשבת ניתנה תורה ובו ביום ,בשבת,
עלה משה לק בל התורה ונשאר שם וחשבו בנ"י שהוא ראשון לארבעים וא"כ יום ט"ז
תמוז – יום ד' בשבוע – הוא יום הארבעים ( 4ימים בשבוע אחרי יום עלייתו) .ובאמת לא
נחשב ז' סיון ליום הראשון של ארבעים יום כפרש"י שלא היה לילו עמו ,ולכן ירד רק בי"ז
בתמוז ,ביום ה' בשבוע.
ומאידך כשעלה בהשכמה ללוחות השניות ביום חמישי בשבוע (ל' אב) וירד ביום
הכיפורים ביום שני בשבוע ( 4ימים בשבוע אחרי יום עלייתו כנ"ל) נחשב יום העלייה
ליום הראשון לארבעים יום! והרי תקעו בשופר כדי שלא יטעו שוב ,ולכאורה ציפו לו
שירד ביום ג' בשבוע והוא ירד כבר ביום ב' בשבוע! וא"כ צדקו לכאורה בני ישראל
בחשבונם הראשון ,ולמה לא ירד משה ביום רביעי ט"ז תמוז?
ולכאורה יש לומר תשובה פשוטה ומדהימה .כל עליותיו היו בהשכמה ,ואז ,בהשכמה,
עדיין חושך כלשון השו"ע סימן א' שיהא הוא מעורר את השחר .ואז נחשב לילו עמו!!
אבל ביום מתן תורה הרי במקום לעלות מיד בהר בהשכמה למתן תורה ,היה צריך משה
להעיר את כלל ישראל ועד שעלה כבר האיר השחר ולא נחשב לילו עמו .נמצא שכל
הטעות של חטא העגל התחיל בשינת ישראל בבוקרו של יום מתן תורה .מובן אפוא
שזוכרים לנו את זה כל שנה ושנה וערים כל הלילה של יום מתן תורה.
והעיקר שביו ם א' דר"ח אלול ,ל' אב (שחל השנה ביום השבת) אנו אמורים להצטרף
שה ַב ֹב ֶקר ַו ַּי ַעל
ַש ֵכם ֹמ ֶ
למשה רבינו להשכים לפני אור היום ...ולכאורה באותו יום של ַוּי ְּ
םו
ַעב ַע ֹ
ַּי ְּתי ֵ
ֵרד ה' ֶב ָע ָנן ו ַ
א ָב ַנים :מיד ַוּי ֶ
ל ֹחת ֲ
ָדו ְּשנֵי ֻּ
ַּי ַףח ְּבי ֹ
תו ו ַ
שר ַצּוָה ה' ֹא ֹ
אֶ
יני ַכ ֲ
ֶאל ַהר ַס ַ
ַּי ְּק ָרא ה' ה' .ארבעים ימי הרחמים מתחילים
ַע ֹבר ה' ַעל ָס ָניו ו ַ
שם ה'ַ :וּי ֲ
ַּי ְּק ָרא ְּב ֵ
שם ו ַ
ָ
בהשכמה ביום ל באב ובו ביום נאמרו שלש-עשרה מדות( .הגם שאנו נוהגים בו ראש
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רט
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חודש כאילו שיש בו ספק א באלול אבל כלפי שמיא אין ספק והוא היה ערב ראש חודש
אלול .ואולי זה רמז למנהגנו לומר סליחות בערב ראש חודש אלול.
בכבוד רב ,שמואל נוסבוים (נכתב היום יו"כ קטן מוקדם כ"ח אב)
*
.2
מענה הרב פייגנבוים:
הרב שמואל נוסבוים יצא לידון בדבר החדש ולומר דמה שבארבעים יום הראשונים לא
היה לילו עמו כיון שהיתה אז עלייתו לאחר שהאיר השחר וממילא לא שייך לומר
ולהחשיב את לילו ,ומה שהיה לאחר שהאיר השחר היה מחמת שהיה נצרך לעורר את
ישראל וגרמו בחטאם שלא יהיה נחשב לילו עמו ,ולזה אנו צריכים לתקן זאת בכל שנה
ושנה ,אבל בארבעים יום האחרונים שעלה בהשכמה ואז עדיין חשך יכסה ארץ נחשב
לילו עמו.
ולפום ריהטא היטב דיבר ודבריו נחמדים מזהב ופז רב.
אכן ,בפשטות נראה דכוונת הגמרא באומרה אין לילו עמו אתי לומר כיון דלפי דרך
התורה היום הולך אחר הלילה וכל היכא שמתחיל מהיום ולא מלילה שלפניו נחשב אין
לילו עמו ,ולפי"ז גם בארבעים יום האחרונים לא נחשב לילו עמו מה שעלה באשמורת
הבוקר שנחשב מדינא ליום ולא לילה ,ולזה התוס' לא תירצו כדבריו .ודו"ק.
אמנם זה ברור כי עלינו להתעורר בחדש אלול ולהצטרף לעליית משה רבינו.
בברכה ,יצחק שלמה פייגנבוים
*
.3
מענה הרב נוסבוים:
יישר כח להרב פייגנבוים ואמנם התוספות בב"ק פב .מניחים שהשכמה בבקר אינה
נחשבת ללילו עמו ונשארו בלי הסבר למה 'אין להקפיד בכך' שארבעים האחרונים לא
היו לילו עמו אע"פ שכתוב בהדיא בהם ,גם בפ' עקב וגם בסוף פ' כי תשא ,ארבעים יום
וארבעים לילה ודחקו התוס' לפרש שני הפסוקים .והב"ח תקפ"א בסופו דוחק שמשה
רבינו כבר עמד בתחתית ההר בתחילת הלילה על אף שכתוב וישכם משה בבקר.
ואני לא באתי חלילה לחלוק על רבותינו ראשונים ואחרונים שכל דבריהם כגחלי אש,
שנשארו בתירוצים דחוקים על דברי רש"י הקדוש ,אבל לנסות לתרץ ולהבין דברי רש"י
בלי דחוקים .והיות ומצינו בשו"ע שזמן השכמת הבוקר הוא קודם אור היום ,והסופר
ספיה"ע אז נחשב תמימות עם הלילה.
*

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רי
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עיינתי בנושא קצת יותר היום ומסקנתי לכאורה שלמ"ד בז' בסיון ניתנה תורה ומשה
רבינו עלה בו ביום לארבעים יום ,אז העליה לארבעים יום היתה אחרי מתן תורה ,כי מיד
לפני עשרת הדברות עלה וירד ,וישראל אמרו למשה דבר אתה עמנו ורק אח"כ ויאמר
שם ופרש"י לאחר מתן תורה .וא"כ אינו נכון לומר
ֶהיֵה ָ
שה ֲע ֵלה ֵא ַלי ָה ָה ָרה ו ְּ
ה' ֶאל ֹמ ֶ
ששינת עם ישראל באותו בוקר גרמה שלא עלה בהשכמה לארבעים היום כי בין כך היה
אמור לעלות רק אחרי מתן תורה.
אבל החידוש שכתבתי שכשעלה בהשכמה נחשב לילו עמו נראה לי נכון מאוד לתרץ
היסוד של רש"י שכתב בשמות לב א ובמסכת שבת פט .והוא אמר להם שלימים ,ארבעים
יום ולילו עמו ,ויום עלייתו אין לילו עמו ,שהרי בז' בסיון עלה ומאידך כשעלה ביום
חמישי ל' אב וירד ביום ב' ביום הכיפורים (מדרש תנחומא הובא בתוס' ב"ק פב ).נחשב
יום העלייה ,שעלה בהשכמת הבוקר ,ליום הראשון של ארבעים יום.
אלא שיש להקשות על זה מדברי רש"י ביומא ה :ובשביעי עלה וכמה שנכנס בתוך
השביעי כשעלה נתעכב לירד בתוך י''ז בתמוז שהוא מ' שלימין .הרי מפורש כאן
שארבעים יום נחשבים מעת לעת דווקא וא"כ גם כשלילו עמו נצטרך סה"כ  40לילות
וימים שלמים דווקא ומהו לשון לילו עמו שכתב רש"י הרי תמיד צריך ארבעים מעל"ע?
ונראה פשוט דכשלילו עמו (אפילו מקצתו כגון שעלה בהשכמה) אזי הארבעים יום
נחשבים ביחידות של ימים ,יום העלייה נחשב כיום שלם ,ויום הירידה אומרים בו מקצת
היום ככולו .אבל כשעלה באמצע היום בלי משהו מהלילה הקודם אזי מתחילים למנות
מיד ימים של מעל"ע ואין נגמר ארבעים יום עד אותה שעה שיתמלאו ארבעים יום
מעל"ע .ולפ"ז אילו משה רבינו היה מחכה ועולה רק בליל ח' בסיון (או אפילו בהשכמת
יום ח' לפנות בוקר) היה 'יכול' לרדת ביום י"ז בתמוז יו ם הארבעים מיד בבוקר כי מקצת
שם ,באמצע היום
ע ֵלה ֵא ַלי ָה ָה ָרה וֶהיֵה ָ
היום ככולו ,אבל כיון שעלה מיד כשצווהו ה' ֲ
אחרי מתן תורה ביום ז' בסיון ,מיד הותחל מנין ארבעים יום מעל"ע ולכן פרש"י שירד
ביום י"ז באותו שעה שעלה.
*
.4
מענה הרב פייגנבוים:
בשו"ע זמן השכמת הבוקר הוא דין באני מעורר השחר והיינו להשכים קום קודם
הבוקר ,אבל כשהתורה אומרת השכמת הבוקר הכונה ליום ממש וכדברי הגמ' פסחים ב.
הבוקר אור צפרא נהר,
לבר מן הדין לדעת רבי יוסי שעלה בז' לקבולי שאר תורה גם לולי שנת ישראל לא היה
בהשכמה כי קודם היה קבלת התורה ואחר כך עלה ,ובאמת צ"ע בזה דהא כל עליותיו
בהשכמה היו ,ואולי לרבי יוסי כשעלה לקבל התורה בהיות הבוקר נשאר שם לקבל שאר
תורה וא"ש.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד ריא
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כמו כן לא יתכן לומר כי עלייתו לקבולי שאר תורה לא היה בהשכמה דהא כל עליותיו
בהשכמה היו ,וע,כ דהעליה היא העליה לקבל עשרת הדיברות ומשעלה שוב לא ירד
ומש"כ עלה אלי ההרה אמרינן בגמ' יומא ד :דבשביעי עלה ישראל וכל שמה עומדין
וחלק הכתוב כבוד למשה וקאי על עדרת הדיברות ודו"ק
מ"מ שמחתי מאד כי כב' הר"ש נוסבוים למד סוגיא עמומה זו ומצאתי לי חבר ורע.
בברכת כתיבה וחתימה טובה
יצחק שלמה פייגנבוים
*
.5
מענה הרב נוסבוים:
יישר כח שוב .וקודם אתייחס לדבריכם המתוקים .כשאתם טוענים שהבוקר בתורה הוא
אור דווקא מי אני לחלוק על זה ,הרי זוהי בדיוק שיטת התוספות ב"ק פב .שלכן הוכרחו
לפרש פירושים דחוקים בשני פסוקים בתורה שנראה בהם מפורש שמשה שהה בפעם
אחרונה ארבעים יום ו ארבעים לילה .ואגב ,זה נפלא לראות שהתוס' מתייחסים ל'דרשה'
שהם המציאו על כימים ולא כלילות כדרשה ממש ושמיותר עוד תיבה לדרשת חז"ל מה
הראשונים ברצון כו' רואים שהראשונים דרשו פסוקים כמו חז"ל .אבל רבותינו לימדונו
שמותר וצריך ללמוד ולהבין את שיטת רש"י בעצמאות גמורה משיטת החולקים עליו
(אע"פ שאין התוס' מביאים כלל את רש"י בב"ק פב .אבל בשבת פ"ט .התוס' חולקים על
פרש"י

שיום

שאין

להרגך השכם להרגו

לילו
שפירושו

עמו

אינו

נמנה).

תקדים לפניו .ולמה

והנה
לא

מצינו
פשוט

בלשון
לומר

חז"ל

הבא

בשיטת

רש"י

שוישכם בבוקר הוא לפני הבוקר אור ,וכמו בשו"ע?
נראה שמה שכתבת 'ואולי לרבי יוסי כשעלה לקבל התורה בהיות הבוקר נשאר שם
לקבל שאר תורה' עיין ברש"י יומא ד .שורה אחרונה ואח"כ עלה כדי לקבל את הלוחות
והיא בשיטת רבי עקיבא שהיא בשיטת רבי יוסי עיי"ש בשבעה ניתנה ובשבעה עלה .ולכן
חזרתי בי מהווארט ששינ ת עם ישראל גרמה שלא עלה בהשכמה .מאידך מצאתי רש"י
בשבת פח .ושוב לא עלה .עד קבלת הדברות שעלו כולם :משמע קצת שאע"פ שכתוב
והעם לא יעלו ורש"י בפ' יתרו פירש  -והעם כל עיקר אל יהרסו את מצבם לעלות אל ה'
לות ָב ָהר ּונ ֹג ַע ב ָק ֵצהּו .בכ"ז
ע ֹ
שמרּו ָל ֶכם ֲ
והרי כתוב ויתייצבו בתחתית ההר והוזהרו ַה ָ
נראה מלשון רש"י שכל ישראל 'עלו' להר לקבלת התורה בעלייה רוחנית .וא"כ אולי י"ל
כדבריך שכשמשה ירד אל העם לפני עשרת הדברות לא נחשב הפסק בארבעים יום
ע ֵלה ֵא ַלי ָה ָה ָרה ֶוהיֵה
שה ֲ
שהחלו כבר בבוקר ואע"פ שנאמר לו אח"כ ויאמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
שם י"ל שמנין הארבעים יום החלו כבר בבוקר .וזה לא כסוגיית הגמרא יומא ד :ואולי רבי
ָ
עקיבא ס"ל כרבי יוסי אבל רבי יוסי לא ס"ל כר"ע .ואם כן אפשר שוב לומר שהשינה
גרמה שלא עלה לפנות בוקר.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד ריב
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ואגב ,ע"פ ההסבר שכתבתי על פרש"י יומא ד :שעלה באמצע יום ז' ולכן היה צריך
למנות ארבעים יום מעת לעת מובן מאוד שאמר להם (שבת פט ).בשעה שעלה משה
למרום אמר להן לישראל לסוף ארבעים יום בתחלת שש אני בא .כיון שראה שעולה
בשעה הששית ידע שגם ירד אז .אלא שהם טעו וחשבו למנות יום העליה כיום ראשון
לארבעים .וע"פ זה יש לתרץ את קושיית הריב"ם בתוס' שם על רש"י מהגמרא
יומא עשרין וארבעה דסיון ושיתסר דתמוז מלו להו ארבעין יומין דהוה בהר ובשבסר
בתמוז נחית .ואילו לרש"י שלא נמנה יום ז' בסיון שאין לילו עמו פש רק כ"ג יום מסיון.
ונראה שלכן פרש"י שם שהותחל מיד באמצע יום ז' סיון מנין ארבעים יום מעל"ע ולא
ש חיכו למנות מליל ח' יחידות של ימים (וגם אז יום י"ז בתמוז הוא יום הארבעים) כדי
שלפחות חלק מיום ז' בסיון יהיה בתוך מנין עשרין וארבע דסיון.
*
ואוסיף הוספה אקטואלית לנידון .השכמת הבוקר
כבוד הרב פייגנבוים שליט"א ראיתי שהוספתם שתי שורות כדלהלן" :כמו כן לא יתכן
לו מר כי עלייתו לקבולי שאר תורה לא היה בהשכמה דהא כל עליותיו בהשכמה היו,
וע"כ דהעליה היא העליה לקבל עשרת הדיברות ,ומשעלה שוב לא ירד .ומש"כ עלה אלי
ההרה אמרינן בגמ' יומא ד :דבשביעי עלה ישראל וכל שמה עומדין וחלק הכתוב כבוד
למשה וקאי על עשרת הדיברות ודו"ק".
והנה מש"כ להקשות שכל עליותיו בהשכמה היו וא"כ גם הפסוק עלה אלי ההרה היה
בהשכמה עיין ברש"י שם עמוד א שורה התחתונה "ואח"כ עלה כדי לקבל את הלוחות"
כי בסוף פ' משפטים יש שני פסוקים "ויקרא אל משה ביום השביעי" שלפי רבי עקיבא זה
היה 'משה וכל ישראל עומדים' לקבל עשרת הדב רות והפסוק 'עלה אלי ההרה' שהיה
אח"כ ,גם ביום ז' ,לאחר מתן תורה ,כן פרש"י גם בחומש .וקשה מאוד לומר שאחרי מתן
תורה היה עדיין בהשכמת הבוקר (יש במדרש שישנו עד ב' שעות ביום) ועיין בתוס' שבת
פו .ד"ה בהשכמה דלר"ע דייקא אמר ראדב"א בהשכמה עלה ובהשכמה ירד ,דרק לדידיה
שצריך חמש עונות צ"ל שירד ביום רביעי בהשכמה ,וזה אותו רבי עקיבא שסובר ביומא
ד .ש'ויקרא אל משה ביום השביעי' עם כל ישראל למתן תורה ורק לאחר מתן תורה עלה
לקבל הלוחות ורש"י שם :ד"ה בשלמא לר"ע מפרש שכמה (שעות) נכנס בתוך השביעי
כשעלה (מסתבר שש שעות כמו שכתבתי ולכן אמר להם שירד בשעה שישית) .ולכאורה
אין מנוס מלומר ש"כל" עליותיו וירידותיו שהיו בהשכמה הכוונה לעליות שמר"ח סיון
עד מתן תורה ,העליות וירידות שמנה רבי יוסי בברייתא שבת פח .ועיין פנ"י שבת פו.
שהשכמה בבוקר יכול להיות עלייה בעלות השחר וירידה בנץ החמה.
ובענין הנידון המקורי ,האם שייך השכמה בתורה לפני אור היום ,ראה רש"י יומא
כ :ומה ת''ל עד בקר תן השכמה אחרת לבקרו של לילה עיי"ש.
לסיכום נראה שיש השכמה בעלות השחר ,גם לפני הנץ החמה ,ואולי כל מה
שמקדימים לפני סוף הבוקר עדיין יכול ליקרא השכמת הבוקר וא"כ גם בהתחלת שעה
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד ריג
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שישית 11 ,בבוקר ,הויא סוג השכמה לתרץ קושייתנו בדוחק וגם יש השכמה אחרת
לבוקר ,בלילה (מחצות).
אולי יש בדברים אלה תיאור יפה של כלל ישראל המשכימים לסליחות בימים אלה ,כל
אחד בהשכמה שלו...
*
.6
מענה הרב פייגנבוים:
עכשיו בהשכמת הבוקר ,בימי התשובה ,אשיב תשובה ,להאי גברא יקירא וחשיבא,
מוה"ר שמואל נוסבוים שליט"א מתופסי ישיבה.
הנה בפשטות משה עלה בהשכמה הכונה לתחילת הבוקר והוא גם לשיטת רבי עקיבא
ביומא ד ,.וכמבואר בשבת פו .אלא רבי עקיבא כמאן לעולם כרבי יוסי כדאמר רב אדא
בר אהבה משה בהשכמה עלה בהשכמה ירד בהשכמה עלה דכתיב וישכם משה בבוקר
וכו' ,ומשו"ה ס"ל לר"ע דבעינן ה' עונות שלימות וכמו שפרש"י שם וז"ל הלכך ירידה
דכתיב וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם דניינו פרישה בהשכמת רביעי היתה
ומדהוזקק להפרישם בהשכמה ש"מ עד ה' עונות שלימות קפיד קרא עכ"ל.
ומה שהעיר ע"ד רש"י שבת פח .שכתב שוב לא עלה עד שעלו כולם ,הוא הערה נפלאה
ובפשטות כוו נתו לפרדברי הברייתא שאמרה שוב לא עלה והלא גם אחכ משה עלה
להר ,ולזה מפרש שוב לע עלה לשליחות בעניןן נתינת התורה עד שעלו כולם הכונה
לעליית אהרן והזקנים וכמבואר בשמות ועלית אתה ואהרן עמך ועדיין צ"ע.
ומה שהעיר מדברי רש"י יומא ד .דכתב רש"י ואח"כ עלה ומבואר להדיא דעלייתו ביום
השביעי לא היתה בהשכמה היא הערה נכונה וישר כחו ,וע"כ צ"ל כמו שכתב המזרחי
שמות דמשה בהשכמה עלה הוא דווקא מעצמו אבל כהקב"ה קרא לו היה עולה מתי
שקראו לו ,והגור אריה שם כתב דכשהיה נצרך היה עולה בכל עת,
אלא דפלא הוא דהגמרא סתמה כל עליותיו בהשכמה היו ,ולמעשה כמה מעליותיו לא
היו בהשכמה וכבר הארכתי במאמרי בעניין זה (מדור 'יש מאין').
ומה שהעיר מיומא כ :דיש בוקר לבוקר ,הוא הערב נפלאה אבל לע"ד ליכא ראיה משם
דהוא נלמד מיתורא ולא ממשמעות תיבת בוקר.
ולסיום אכתוב כי שמחתי מאד כמוצא שלל רב על הערותיו המחכימות והמתוקות
כדבש ,של האי גברא יקירא שמואל בקוראי שמו ,ונזכה לכתיבה וחתימה טובה ולשנה
טובה מתוקה כדבש.
בברכה מרובה,
יצחק שלמה פייגנבוים
*
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד ריד
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.7
הרב שמואל נוסבוים (תגובה למדור הנ"ל מהדורא בתרא כדלהלן):
יישר כח על שהכנסתם הערה שלי בתוך מאמרכם הארוך .לא הספקתי עדיין לקרוא
בעיון את כל מאמר הנפלא ,אבל שתי הערות קצרות:
מה שכתב בסוף אות ' 8וצריך לומר דמה דכתיב ויקרא אל משה ביום השביעי קאי אב'
עליות שהיו באותו יום' הרי בדברי ר' עקיבא א"א לומר כן שבראש העמוד אמר ר'
עקיבא ויקרא אל משה (ביום השביעי) משה וכל ישראל עומדין ולא בא הכתוב אלא
לחלק כבוד למשה (כי הקריאה היתה גם לכל ישראל) .ואם הפסוק הזה מיירי גם בעלייה
של משה לבדו לאחר מתן תורה לא הול"ל לא בא הכתוב אלא לחלק כבוד למשה כי זה
היה באמת רק למשה .ונראה שגירסת המהרש"א (שהוא מהסוגיא בתענית) שפסוק זה
מתאים ל'בשבעה ניתנה ובשבעה עלה' זה מתאים לר' יוסי ,שאולי דורש הפסוק לא
כר"ע (ביום השביעי לכל ישראל בשביל מתן תורה) ולא כר' יוסי הגלילי (ביום השביעי
לפרישה בי"ג סיון) אלא לעלייתו ביום מתן תורה אחרי מ"ת .או דס"ל לר' יוסי שהקריאה
היתה למשה לבד לפני מתן תורה ואז התחילו ארבעים יום (ואז י"ל דאילו לא ישנו
ישראל היה עולה בהשכמה גמורה מקצת לילו עמו) .אלא דצריך ביאור שירד לפני
עשרת הדברות וגם דברו אתו 'אם יוספים אנחנו'.
עוד הערה באות  , 13 ,10כתבתם דלר"ע בהשכמה ירד ולא בתחילת שעה שש והרי
אתם בעצמכם ציטטתם באות  12רש"י יומא ד :דלר' עקיבא כמה שנכנס בתוך השביעי
כשעלה (אחרי מתן תורה) נתעכב לירד ביום י"ז בתמוז( .ז.א .שאחר העיון של אות 12
סותר לאחר העיון של אות .)13
ולפענ"ד אין לומר דמאמר ריב"ל בשעה שש אינו לכו"ע אם לא מצאנו חולק .והרי יש
עוד קושיא על לשון רש"י 'כל ירידותיו' מרש"י עצמו שם פז' .ובשני לערב ירד' ובאותו
דיבור 'כל עליותיו בהשכמה'.
וכן המקובל שמקור שני וחמישי לימי רחמים בגלל עליית וירידת לוחות שניות ,גם אם
יש חולקים ,לפענ"ד יש לחפש להתאים את שיטת רש"י לדבר מקובל ,על ידי הבנה
אחרת ברש"י ב'לילו עמו' ,השכמה בעוד לילה ,שלא כהבנת התוס' ברש"י.
*
מהדורא בתרא למדור 'יש מאין' לפרשת עקב ,מאת הרב יצחק שלמה פייגנבוים ,מו"צ
בבני ברק ,מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה':
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד
שיטת רש"י -דלכו"ע עליית משה רבינו להר היתה בהשכמה
ונחלקו תנאי אם ירידתו מן ההר היה דווקא בהשכמה
א.

בשבת פו .אמר רב אדא בר אהבה משה בהשכמה עלה בהשכמה ירד ,בהשכמה

עלה דכתיב (שמות לד ,ד) וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני ,בהשכמה ירד דכתיב
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רטו
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(שמות יט ,כד) לך רד ועלית אתה ואהרן עמך מקיש ירידה לעליה מה עלייה בהשכמה
אף ירידה בהשכמה.
ובגמרא שם מבואר דנחלקו תנאי בדבר זה ,ולרבי אלעזר בן עזריה ורבי ישמעאל ברבי
יוסי לית להו בהשכמה ירד ,ורבי עקיבא אית ליה דבהשכמה נמי ירד.
וכתב רש"י (שם ע"ב ד"ה בתרי אמר להו) ,דאפילו למאן דלית ליה בהשכמה ירד דלא
אקיש ,אית ליה בהשכמה עלה דהא בהדיא כתיב קרא עכ"ל.
*
מחלוקת המזרחי והגור אריה מתי עלה משה גם שלא בהשכמה
ב.

המזרחי (שמות יט ,ג) כתב וז"ל ומשה עלה ביום השני וכל עליותיו בהשכמה היו,

שנאמר וישכם משה בבוקר וכו' ,ואי קשיא א"כ הא דאמר רבא (שבת פו (:דכ"ע בר"ח
אתו למדבר סיני כי פליגי בקיבועא דירחא מר סבר בחד בשבא איקבע ירחא ובחד בשבא
לא אמר להו ולא מידי משום חולשר דאורחא וכו' ,מאי משום חולשא דאורחא דקאמר
והא בלאו חולשא דאורחא אי אפשר בו ביום מכיון דכל עליותיו של משה בהשכמה היו,
י"ל דהא דאמרינן כל עליותיו של משה בהשכמה היו אינו אלא באותן עליות שעלה
מעצמו ,אבל בעליות שעלה עפ"י הדיבור אי אפשר להעביר אפילו רגע אחד וכ"ש עד
הבוקר ,וא"כ אם היה השם רוצה לומר לו למשה מצוות כה תאמר לבית יעקב ביום ביאתן
היה עולה באותו היום עצמו אע"פ שלא היה בהשכמה ,אלא שלא רצה להטריחו משום
חולשא דאורחא עכ"ל.
והגור אריה שם פליג על דבריו וכתב וז"ל אבל בגמרא דקאמר הטעם משום חולשא
דאורחא ולא אמר טעם משום כל עליותיו היו בהשכמה ,דאם לא חולשא דאורחא
ואפשר לומר לישראל דבר לא חיישינן להשכמה כיון דאי אפשר לעלות קודם יש לעלות
אף שלא בהשכמה כדי להגיד לו מיד באותו יום ואף שלא בהשכמה יעלה ע"ש.
*
שיטת התוס' דגם לגבי עליית משה להר נחלקו תנאי אם היה בהשכמה
ג.

בתוס' שבת שם ד"ה בהשכמה כתבו וז"ל בהשכמה עלה אליבא דרבי עקיבא איירי

עכ"ל ,ומבואר מדבריהם דמה שאמר רבי אדא בר אהבה משה בהשכמה עלה לאו לכו"ע
הוא ,ורק לרבי עקיבא אמרינן הכי ,אבל לראב"ע ולר' ישמעאל ברבי יוסי מה דכתיב
וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני בלוחות שניות איירי אבל בשאר עליות אינו מוכרח
שעלה בהשכמה.
*
מנין הימים ששהה משה בהר
ד.

ארבעים יום ראשונים – מבואר להדיא שהיו ארבעים יום מלאים יום ולילה

יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ָל ְּי ָלה
שה ָב ָהר ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ַי ַהי ֹמ ֶ
ַעל ֶאל ָה ָהר ו ְּ
תו ְּך ֶה ָע ָנן ַוּי ַ
שה ְּב ֹ
ָבא ֹמ ֶ
וכדכתיב ַוּי ֹ
(שמות כד ,יח).
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רטז
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כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

שר ָכ ַרת ה' ַע ָם ֶכם
אֶ
לּוחת ַה ְּב ַרית ֲ
ֹ
א ָב ַנים
לּוחת ָה ֲ
ֹ
וכן הוא אומר ַב ֲע ֹל ַתי ָה ָה ָרה ָל ַק ַחת
ַּי ֵתן ה' ֵא ַלי ֶאת
יתי .ו ַ
ש ַת ַ
ּומ ַים ֹלא ָ
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה ֶל ֶחם ֹלא ָא ַכ ְּל ַתי ַ
שב ָב ָהר ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ָא ֵ
וֵ
שר ַד ֶבר ה' ַע ָם ֶכם ָב ָהר
אֶ
יהם ְּכ ָכל ַה ְּד ָב ַרים ֲ
ַע ֵל ֶ
א ֹל ַקים ו ֲ
ת ַבים ְּב ֶא ְּצ ַבע ֱ
א ָב ַנים ְּכ ֻּ
לּוחת ָה ֲ
ֹ
ְּשנֵי
ל ֹחת
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ָל ְּי ָלה ָנ ַתן ה' ֵא ַלי ֶאת ְּש ֵני ֻּ
ַי ַהי ַמ ֵףץ ַא ְּר ָב ַעים ֹ
יום ַה ָף ָהל .ו ְּ
תו ְּך ָה ֵאש ְּב ֹ
ַמ ֹ
חות ַה ְּב ַרית (דברים ט ,ט – יא).
ל ֹ
א ָב ַנים ֻּ
ָה ֲ
ארבעים יום אמצעים – מבואר להדיא שהיו ארבעים יום מלאים יום ולילה וכדכתיב
אש ָנה
ָא ְּת ַנ ַסל ַל ְּפנֵי ה' ָכ ַר ֹ
ֵיכם .ו ֶ
ש ְּב ֵרם ְּל ֵעינ ֶ
ָא ַ
ָדי ו ֲ
ָא ְּש ַל ֵכם ֵמ ַעל ְּש ֵתי י ָ
ל ֹחת ו ַ
ָא ְּת ֹסש ַב ְּשנֵי ַה ֻּ
וֶ
שר
אֶ
את ֶכם ֲ
יתי ַעל ָכל ַח ַּט ְּ
ש ַת ַ
ּומ ַים ֹלא ָ
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה ֶל ֶחם ֹלא ָא ַכ ְּל ַתי ַ
ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ָא ְּת ַנ ַסל ַל ְּפנֵי ה' ֵאת
יסו (דברים ט ,יז – יח) ,ונאמר ו ֶ
שות ָה ַרע ְּב ֵעינֵי ה' ְּל ַה ְּכ ַע ֹ
אתם ַל ֲע ֹ
ח ָט ֶ
ֲ
שר ַה ְּת ַנ ָס ְּל ַתי ַכי ָא ַמר ה' ְּל ַה ְּש ַמיד ֶא ְּת ֶכם (שם ,כה).
אֶ
ּיום ְּו ֶאת ַא ְּר ָב ַעים ַה ַל ְּי ָלה ֲ
ַא ְּר ָב ַעים ַה ֹ
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים
אש ַנים ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ָמים ָה ַר ֹ
ארבעים יום אחרונים – דכתיב ְּו ָא ֹנ ַכי ָע ַמ ְּד ַתי ָב ָהר ַכּי ַ
אמר ה' ֵא ַלי קּום ֵל ְּך ְּל ַמ ַןע
ַּי ֶ
ית ָך .ו ֹ
ַּי ְּש ַמע ה' ֵא ַלי ַּגם ַב ַס ַעם ַה ַהוא ֹלא ָא ָבה ה' ַה ְּש ַח ֶ
ָל ְּי ָלה ו ַ
א ֹב ָתם ָל ֵתת ָל ֶהם (דברים י ,י – יא).
שר ַנ ְּש ַב ְּע ַתי ַל ֲ
אֶ
ָבאּו ְּו ַי ְּרשּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲ
ַל ְּפנֵי ָה ָעם ְּוי ֹ
ש ָתה
ּומ ַים ֹלא ָ
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה ֶל ֶחם ֹלא ָא ַכל ַ
שם ַעם ה' ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ַי ַהי ָ
וכן הוא אומר ו ְּ
ש ֶרת ַה ְּד ָב ַרים (שמות לד ,כח).
ל ֹחת ֵאת ַד ְּב ֵרי ַה ְּב ַרית ֲע ֶ
ַו ַּי ְּכ ֹתב ַעל ַה ֻּ
האם יום ולילה היו מלאים או דאמרינן מקצת היום ככולו
ה.

יש להסתפק למ"ד דעליית משה להר היתה בהשכמה וירידתו לא היתה בהשכמה,

אי נימא דאותו היום שירד באמצע נחשב ליום שלם דאמרינן מקצת היום ככולו ,והוא
מכלל הארבעים יום.
ומעתה בארבעים יום הראשונים שירידת משה מן ההר בי"ז בתמוז היתה בתחילת
שעה שישית (וכמבואר בשבת פט ).נאמר דנחשב יום זה מכלל הארבעים יום ,ולפי"ז אין
צורך להחשיב את יום עלייתו למניין הארבעים יוםסו.
או דילמא דמניין ארבעים יום הם ארבעים יום מעת לעת וכל יום הוא כ"ד שעות ולפי"ז
דווקא יום עלייתו נחשב ממנין הארבעים יום כיון שמשה עלה בהשכמה ,אבל יום
האחרון שירד באמצעותו לאו מכלל הארבעים הוא כלל.
וכיו"ב יש להסתפק למ"ד דהן עליותיו והן ירידותיו לא היו בהשכמה ,אי אמרינן
דמקצת היום ככולו וג ם אם יום עלייתו היתה באמצע היום נחשב יום זה ממנין
הארבעים יום ,ואין נצרך להחשיב את יום ירידתו למנין ארבעים יום ,וגם אם ירידתו
היתה בהשכמה יש כאן ארבעים יום בצירוף יום עלייתו.
או דילמא דאותן ארבעים יום ימים מלאים מעת לעת של כ"ד שעות ,ובאופן שעלייתו
היתה ב יום הראשון בשעה השלישית לא היתה ירידתו ביום הארבעים לפני שעה
השלישית.

סו וארוחנא בזה דמנין הימים יהיה ערב ובוקר וכברייתו של עולם דהיום הולך אחר הלילה ,וכדכתיב ויהי ערב ויהי
בוקר (בראשית א ,ג).

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד ריז
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כמה ימים שהה משה ב הר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

*
ו.

ודע -דבכדי להבין סדר עליית משה להר  -ובאיזה יום בשבוע עלה ובאיזה יום ירד,

צריך אתה לידע כמה כללים בחשבון החדשים והימים ,ובכך יקל עליך הבנת הסוגיא,
ראה

בהערהסז

*
סדר ימי מתן תורה –
לרבנן א' סיון ביום שני בשבת ולרבי יוסי ביום ראשון  -ולכו"ע בשבת ניתנה תורה
ז.

במס' שבת פו :ת"ר בששי בחדש ניתנו עשרת הדיברות לישראל ,רבי יוסי אומר

בשבעה בו ,אמר רבא דכו"ע בר"ח אתו למדבר סיני וכו' ,ודכולי עלמא בשבת ניתנה
תורה לישראל וכו' ,כי פליגי בקביעא דירחא רבי יוסי סבר בחד בשבת איקבע ירחא וכו',
בארבעה עבוד פרישה ויום אחד הוסיף משה מדעתו ובשבת ניתנה תורה ,ורבנן סברי
בתרי בשבא איקבע ירחא בחמישי עבוד פרישה ובשבת ניתנה תורה.
*

סז כללי חשבונות של תורה -
חודש מלא יש בו ל' יום ,ונקרא חודש מעובר ,וחודש חסר יש בו כ"ט יום.
א.
זה סדרן של החדשים המלאים והחסרים ,אייר חסר ,סיון מלא ,תמוז חסר ,אב מלא ,אלול חסר ,תשרי מלא,
ב.
אלא דבשה שראו חכמים צורך יש והיו מחסרים את החודש שהיה צריך להיות מלא ,ויש שהיו מעברים את החודש
שהיה צריך להיות חסר.
בחודש חסר יחול יום השבוע של ראש חודש הבא יום אחד אחר יום השבוע של ראש חדש הקודם ,ולמשל
ג.
אם א' אייר (שהוא חדש חסר) חל בשבת( ,כ"ט אייר יחול בשבת) וא' סיון יחול ביום ראשון.
בחודש מלא יחול יום השבוע של א' לחודש הבא ב' ימים אחר ראש חודש הקודם ,ולמשל אם א' סיון (שהוא
חדש מלא) חל ביום ראשון( ,כ"ט סיון יחול ביום ראשון ,ל' סיון ביום שני) ,וא' תמוז יהיה ביום שלישי.
וכן הוא בשאר ימי החודש כאשר אתה רוצה לידע באיזה יום בשבוע יהיה יום החודש הבא ,ולמשל העומד
ביום י' סיון שהוא ביום שלישי ורוצה לדעת באיזה יום בשבוע יהיה י' תמוז ,כיון שחדש סיון מלא ידע שי' תמוז
הבא יהיה ביום חמישי שהוא ב' ימים לאחר יום זה ,והעומד ב יום י' תמוז שהוא ביום חמישי ורוצה לדעת באיזה
יום בשבוע יהיה י' אב כיון שחדש תמוז חסר יהיה יום י' אב הבא ביום שישי שהוא יום אחד לאחר יום זה.
כאשר אתה רוצה לידע להבא על יום החודש באיזה יום בשבוע יהיה ,כלל זה נקוט בידך כל ח' ימים
ד.
(הכולל את יום הראשון והאחרון) חוזר יום השבוע למקומו ,ולמשל אם א' לחודש הוא ביום ראשון ,יום ראשון הבא
יהיה בח' לחודש ,ויום ראשון הבא יהיה בט"ו לחודש (ונכלל בזה יום ח' לחודש עד ט"ו וט"ו בכלל) ,ויום ראשון הבא
יהיה בכ"ב לחודש ,ויום ראשון הבא יהיה בכ"ט לחודש ,ויום ראשון הבא יהיה ביום הל"ו לתחילת החודש הקודם.
חשבון זה של יום הל"ו יחול תמיד ביום ראשון לשבוע ,אבל לחשבון החודש הוא משתנה ,וכאשר החודש
ה.
הקודם היה חודש חסר (כ"ט יום ,נמצא שנשארו ז' ימים להגיע לחשבון ל"ו) יהיה בז' לחודש ,וכאשר החודש
הקודם היה מלא (שלושים יום ,נמצא שנשארו ו' ימים לחשבון ל"ו) יהיה בו' לחודש.
לאחר הכללים האלו מי שרוצה לידע באיזה יום בשבוע יחול יום הארבעים מיום זה ,יעשה חשבון לפי
ו.
הנ"ל ,ולמשל כאשר ר"ח סיון היה ביום ראשון ,יחול יום הל"ו מיום זה גם ביום ראשון (וכיון שסיון היה מלא נמצא
שיום הל"ו הוא ו' תמוז) ,ומעתה יום הארבעים (י' תמוז) שהוא ד' ימים לאחר מכן חל ביום חמישי.
חשבון ארבעים יום אלו הם למנין החודש  ,וגם אם תתחיל את המנין בבוקרו של יום וכגון במנין הנ"ל שר"ח
ז.
סיון ביום ראשון ,יכלו הארבעים יום בי' תמוז בבוקר ,אבל אם החשבון לפי ארבעים יום מלאים כיון שיום הראשון
למנין הי ה בבוקר ולא היה לילו עמו צריך להשלים את המנין בלילה שלאחריו ,ונמצא שכלה המנין בבוקרו של י"א
תמוז שהוא יום שישי.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד ריח
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עליית משה להר לקבל שאר תורה היה ביום ז' סיון
ולרבנן עלייתו היה בהשכמה ולר' יוסי לא היה בהשכמה
ח.

יעי
ּיום ַה ְּש ַב ַ
שה ַב ֹ
ַּי ְּק ָרא ֶאל ֹמ ֶ
ָמים ו ַ
שת י ַ
שֶ
ַי ַכ ֵןהּו ֶה ָע ָנן ֵ
יני ו ְּ
בוד ה' ַעל ַהר ַס ַ
ַּי ְּש ֹכן ְּכ ֹ
וַ

תו ְּך ֶה ָע ָנן (שמות כד ,טז).
ַמ ֹ
ביומא ד :מייתינן פלוגתא דר"ע ורבי יוסי הגלילי בביאור האי קרא ע"ש ,ומסיק דלכו"ע
בשבעה בסיון עלה משה להר לקבולי שאר תורה  ,ורבי עקיבא ס"ל כרבי יוסי דבשבעה
בחודש ניתנה תורה לישראל ,ובו ביום עלה לקבולי שאר תורה ושהה שם ארבעים יום
וארבעים לילה ,ורבי יוסי הגלילי ס"ל כרבנן דבששה בחודש ניתנה תורה לישראל,
ולמחרתו עלה להר ושהה שם ארבעים יום וארבעים לילה.
והנה בגמ רא שבת פו .מבואר דכל עליותיו בהשכמה היו ,ובאמת לשיטת רבנן דס"ל
דקבלת התורה היתה ביום ו' סיון ולמחרתו עלה שפיר י"ל דעלייתו בז' סיון היתה
בהשכמה ,אבל לשיטת ר' יוסי ור"ע דאזיל בשיטתיה דס"ל דבז' ניתנה תורה ,ולאחר מכן
עלה להר לקבל שאר תורה א"כ עליה זו לא היתה בהשכמה.
והייתי סבור לומר דלשיטתם עלה משה בהיות הבוקר להר סיני לקבל התורה ושוב לא
ירד אלא נשאר שם לקבולי שאר תורה ,ויש להביא ראיה לזה ממה דאמרינן ביומא ד:
מאן דאמר בשבעה ניתנה בשבעה עלה דכתיב ויקרא אל משה ביום השביעי (כ"ה גירסת
המהרש"א ע"ש) ,הרי לך דהאי קרא "ויקרא אל משה ביום השביעי" דקאי על קבלת
התורה (וכמבואר שם בריש העמוד ויקרא אל משה משה וכל ישראל עומדים ולא בא
הכתוב אלא לחלוק כבוד למשה) ,ומיניה ילפינן שעלייתו להר לקבולי שאר תורה היה
ביום השביעי.
אלא דהעירני הרה"ג שמואל נוסבוים שליט"א מדברי רש"י שם עמ' א' ד"ה ר"ע אומר
שכתב וז"ל ר"ע אומר וכו' ובשביעי קבלום ומשה וכל ישראל עומדים לקבל עשרה
הדיברות וכו' ,ואח"כ עלה כדי לקבל את הלוחות עכ"ל ,ומבואר דאחר קבלת התורה שוב
עלה בכדי לקבל את הלוחות.
ובזה יישב הרב הנ"ל מה דמבואר בשבת פט .בשעה שעלה משה למרום אמר להן
לישראל לסוף ארבעים יום בתחילת שש אני בא ,ואמאי לא ירד בהשכמה ,ולהאמור
א"ש כיון שעלייתו להר בז' סיון היה באמצע היום ,ושהיית משה בהר היו ארבעים יום
בדיוק ,היתה ירידתו לסוף ארבעים יום באמצע היום.
וצריך לומר דמה דכתיב ויקרא אל משה ביום השביעי קאי אב' עליות שהיו באותו יום,
העליה הראשונה שהיתה בהשכמה לקבלת התורה ,והעליה השניה שהיתה לאחר מכן
לקבלת שאר התורה.
ומלבד זה מצינו שם ציווי מפורש (שמות כד ,יב) ויאמר ה' אל משה עלה אלי ההרה
והיה שם ואתנה לך את לחת האבן וגו' ,ופרש"י עלה אלי ההרה והיה שם מ' יום.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד ריט
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אלא דתמוה הא אמרינן בשבת פו .דכל עליותיו בהשכמה היו ,וצריך לומר כמו שכתב
המזרחי (שמות יט ,ג) דהא דאמרינן כל עליותיו של משה בהשכמה היו אינו אלא באותן
עליות שעלה מעצמו ,אבל בעליות שעלה עפ"י הדיבור אי אפשר להעביר אפילו רגע
אחד ע"ש ,אי נמי כמו שכתב הגור אריה שם כיון דאי אפשר לעלות קודם יש לעלות אף
שלא בהשכמה כדי להגיד לו מיד באותו יום ואף שלא בהשכמה יעלה ,וכנ"ל אות ב'.
*
ירידת משה מן ההר בי"ז בתמוז היתה בתחילת שעה שישית
ט.

בשבת פט .אמר ריב"ל מאי דכתיב וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר (שמות

לב ,א) אל תקרי בושש אלא באו שש ,בשעה שעלה משה למרום אמר להן לישראל לסוף
ארבעים יום בתחילת שש אני בא ,לסוף מ' יום בא שטן וערבב את העולם ,אמר להן
משה רבכם היכן הוא ,אמרו לו עלה למרום אמר להן באו שש ולא השגיחו עליו ,מת ולא
השגיחו עליו הראה להן דמות מיטתו והיינו דקאמרי ליה לאהרן כי זה משה האיש אשר
העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו (שם).
ופרש"י כשעלה משה להר אמר להם לסוף מ' יום אני בא

בתוך סח

שש שעות ,הם

סבורים שאותו יום שעלה מן המנין הוה ,והוא אמר להם מ' ימים שלמים יום ולילו עמו
ויום עלייתו אין לילו עמו שהרי בז' בסיון עלה ,נמצא יום מ' בי"ז בתמוז היה ,בי"ו בא
שטן ועירבב את העולם והראה דמות חשך ואפילה דמות ענן וערפל וערבוביא לומר ודאי
מת משה שהרי באו כבר שש ולא בא וכו' עכ"ל ,וכ"כ רש"י על התורה (שמות לב ,א) .
*
יבאר דלרבי עקיבא ורב אדא בר אהבה ירידתו בי"ז בתמוז היתה בהשכמה
י.

ונראה דמה שאמר ריב"ל שירידתו היתה בתחילת שעה שישית תליא באשלי

רברבי ,דלשיטת רב אדא בר אהבה (שבת פו ).דכשם שעלייתו בהשכמה גם ירידתו
בהשכמה היתה והכי ס"ל לר"ע צריך לומר דגם ירידה זו היתה בהשכמה ,וע"כ דדברי
ריב"ל אתי כשאר תנאי דהתם דס"ל דירידתו לא היתה בהשכמה בדווקא ,ודו"ק.
*
בביאור שיטת רש"י  -האם יום עלייתו אינו נחשב כלל למנין הארבעים
יא .ומש"כ רש"י הם סבורים שאותו יום שעלה מן המנין הוה ,וכו' ויום עלייתו אין לילו
עמו שהרי בז' בסיון עלה דיום עלייתו אין לילו עמו ,נראה לכאורה דכוונתו לומר דיום
עליית ו כיון שאין לילו עמו אינו נחשב כלל ממניין הארבעים יום ,וחשבון המ' יום מתחיל
אור לח' סיון ונמצא שהוא מסתיים בסופו של יום י"ז בתמוז ,והגם שמשה ירד בשש
שעות ביום וחסרים שש שעות להשלמת המ' יום ואפ"ה לא נחשב לחסרון כיון דמקצת
היום ככולו ויש כאן ארבעים יום מלאים ,וכנ"ל אות ה'.

סח

יש להעיר דבדברי הגמרא מבואר שאמר להם בתחילת שש שעות אני בא ,ורש"י כתב בתוך שש שעות ואכמ"ל.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רכ
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והנה התוס' שבת שם ד"ה לסוף וז"ל פירש בקונטרס דאותו יום שעלה בו אינו מן המנין
וכו' ויום עלייתו אין לילו עמו שהרי בז' בסיון עלה נמצא יום מ' היה בי"ז בתמוז ,ואין
נראה לר"י בן רבינו מאיר דבהדיא משמע בפרק קמא דיומא (ד ):דיום עליה מן המניין,
דקאמ ר התם בשלמא לר"ע משכחת להו דבי"ז בתמוז נשתברו הלוחות כ"ד דסיון
ושיתסר דתמוז מלו להו מ' יומין ובשיבסר נחת אלמא חשיב יום עליה ואיכא מ' יום ומ'
לילה כשתחשוב לילה שלאחר היום ע"ש.
ומבואר מדבריהם דהבנתם בשיטת רש"י היתה דיום עלייתו אינו נחשב כלל כיון שאין
לילו עמו ,ופליגי התוס' עליה דרש"י וס"ל דיום עלייתו מן המניין ובגמר לילו של י"ז
בתמוז נשלמו ארבעים וארבעים לילה ,והוכחתם מדברי הגמרא דאמרינן כ"ד מסיון וע"כ
דיום עלייתו נמי מן המניין דבלא"ה ליכא אלא כ"ג מסיון.
*
יביא דברי רש"י ביומא דלשיטת ר"ע יום עלייתו מן המניין
יב .ולאחר העיון נראה דיתכן דגם רש"י ס"ל דיום עלייתו מן המנין ,ומש"כ דאינו מן
המניין כוונתו לאפוקי מטעותם של ישראל שסברו דיום עלייתו מן המניין והיו סבורים
דהגם דלא היה מעת לעת נחשב ליום שלם ,ולשיטתם כלו הארבעים יום ביום ט"ז סיון,
וע"ז כתב רש"י דיום עלייתו אינ ו נחשב ליום שלם כיון שאין לילו עמו ,ולזה לא ירד משה
בט"ז תמוז והיה נצרך להמתין עד למחרת יום י"ז להשלמת הארבעים יום.
ובאמת מבואר כן להדיא ברש"י יומא שם וז"ל בשלמא לר"ע וכו' מ' יום הוא וכו'
ושלמו בי"ז בתמוז כ"ד מסיון שהרי ו' ימים עברו ממנו ובשביעי עלה ,וכמה שנכנס בתוך
השביעי כשעלה נתעכב לירד בי"ז שהוא מ' שלימין עכ"ל ,שוב ראיתי במהרש"א
בחידושי אגדות שבת שם שכתב דגם לרש"י יום עלייתו מן המנין.
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים
שה ָב ָהר ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ַי ַהי ֹמ ֶ
ולכי תידוק בלשון המקרא תראה שכן הוא דכתיב ו ְּ
ָל ְּי ָלה (שמות כד ,יח) ,וה לא סדר היום של התורה היום הולך אחר הלילה וכדכתיב ויהי
ערב ויהי בוקר (בראשית א ,ג) ,ואמאי בחשבון זה הקדים ארבעים לארבעים לילה ,וע"כ
דמנין ארבעים יום התחיל בימים וסיים בלילות.
*
שיטת רש"י  -דדוקא לר"ע דירידותיו בהשכמה היו ע"כ דיום עלייתו מן המניין
אבל למ"ד ד ירידותיו לא היו בהשכמה מונין את יום הירידה וקצת היום ככולו
יג.

ולאחר העיון נראה דבאמת יש לפרש דברי רש"י בשבת כפשוטו דאין יום עלייתו

מן המניין כלל כיון שאין לילו עמו ,ובאמת מניין הארבעים יום התחיל בליל ח' סיון ,אלא
דכל דבריו אתי שפיר דווקא לשיטת ריב"ל דס"ל דירידתו מן ההר היתה בתחילת שעה
שישית ,ומעתה גם ללא יום עלייתו יש בידינו חשבון של מ' לילות ומ' ימים ,קח כ"ג ימים
מסיון שתחילתן בליל ח' סיון הוסף עליהן י"ז ימים מתמוז ,וירווח לן בזה דכל הימים הם
כסדר היום של התורה שביום הולך אחר הלילה וכדכתיב ויהי ערב ויהי בוקר (בראשית
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רכא
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א ,ג) ,ויום הארבעים הגם שנסתיים בשעה שישית שפיר דמי דאמרינן מקצת היום ככולו,
וכנ"ל אות ה'.
ומה שמבואר בגמרא יומא ד :דלרבי עקיבא דלמניין הארבעים יום מחשיבים כ"ד מסיון
ויום עלייתו מן המניין ,הוא דוקא לשיטת רבי עקיבא דגם ירידותיו בהשכמה היו ואין לנו
ב חשבון את יום הירידה ,וע"כ דיום עלייתו מן המניין.
שוב ראיתי בשו"ת משאת בנימין סי' ב' דפשיטא ליה בדעת רש"י דכל יום שאין לילו
עמו אינו נכלל במנין ארבעים יום ,ולזה כתב דע"כ דחשבון ארבעים יום האחרונים
התחילו בכ"ט אב בכדי שהיה מ' ימים מלאים ולילותיהן עמהן מל' אלול כולל יום
ירידתו ביוה"כ ע"ש ,והוא סייעתא לדברי.
*
שיטת התוס' דלכו"ע אמרינן דיום עלייתו מן המנין ולא אמרינן מקצת היום ככולו
יד .ובביאור דעת התוס' נראה ,דס"ל דמניין הארבעים יום היו מעת לעת ולא אמרינן
מקצת היום ככולו ,ומעתה יום י"ז בתמוז יום ירידתו שירד בתחילת שעה שישית ,חסר
ממנו כמה שעות להשלמת יום הארבעים ,וע"כ דצריך לצרף את יום עלייתו למנין
ארבעים יום ,וא"כ דברי הגמרא ביומא ד :דלמנין הארבעים יום מחשיבים כ"ד ימים מסיון
וט"ז ימים מתמוז לכו"ע הוא ,ולאו דוקא לשיטת ר"ע נאמרה ,ודו"ק בכל זה.
*
סדר שהיית משה בהר וימי עלייתו וירידתו
דברי התוס'  -משה רבינו עלה בחמישי לקבל לוחות האחרונות וירד בשני
טו .בבבא קמא פב .תניא וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים דורשי רשומות
אמרו אין מים אלא תורה כו' כיון שהלכו שלשת ימים בלא תורה נלאו ,עמדו נביאים
שביניהם ותיקנו להם שיהו קורין בשבת ו מפסיקין באחד בשבת וקורין בשני ומפסיקין
שלישי ורביעי וקורין בחמישי ומפסיקין ערב שבת כדי שלא ילינו ג' ימים בלא תורה.
ובתוס' שם ד"ה כדי כתבו וא"ת מאי שנא שתקנו שני וחמישי ,וי"ל משום דאמר
במדרש משה רבינו עלה בחמישי לקבל לוחות האחרונות וירד בשני ונתרצה לו המקום,
ולפי שהיה עת רצון באותה עליה וירידה קבעו בשני וחמישי.
שיטת הסדר עולם ורבי יוסי
טז .בתוס' ב"ק פב .ד"ה כדי ,הביאו דברי הסדר עולם  -נמצא עלה בז' סיון וירד בי"ז
בתמוז ושבר הלוחות ,ובי"ח בתמוז עלה ובקש רחמים ושהה שם ארבעים יום וארבעים
יום אלו כלו בכ"ט באב ,ואז נת רצה המקום לישראל וירד משה לפסול הלוחות ,ועשה
עוד מ' יום מל' אב עד י' בתשרי ונתרצה המקום וירד משה ביום הכיפורים והלוחות
בידו.
וכתבו שם התוס' דדברי הסדר עולם עולים בקנה אחד עם שיטת רבי יוסי דס"ל דסיון
איקבע בחד בירחא ונמצא דירידתו מן ההר היתה ביום חמישי י"ז בתמוז ,ועלה למחרתו
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רכב

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

ביום שישי נמצא דארבעים יום האמצעים כלו ביום רביעי בשבת כ"ט אב ,ועלה למחרתו
ביום ל' אב ביום החמישי ,וירידתו מן ההר היתה ביום הכיפורים שהיה ביום שני.
*
שיטת התוס'  -דארבעים יום האחרונים היו חסרים לילה אחת
יז.

התוס' ב"ק שם פב .ד"ה כדי כתבו וז"ל נמצא דמ' יום אחרונים חסרים לילה שהרי

ביום ל' באב עלה בהשכמה ,וירד ביום הכיפורים עכ"ל.
והחשבון הוא ,כ"ט ימים מלאים של אלול וי' ימים מלאים של תשרי הוסף עליהם יום
עלייתו בל' אב הרי בידך מ' ימים ול"ט לילות.
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים
אש ַנים ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ָמים ָה ַר ֹ
והקשו התוס' ממאי דכתיב ְּו ָא ֹנ ַכי ָע ַמ ְּד ַתי ָב ָהר ַכּי ַ
ית ָך (דברים י ,י) .והאי קרא איירי
ַּי ְּש ַמע ה' ֵא ַלי ַּגם ַב ַס ַעם ַה ַהוא ֹלא ָא ָבה ה' ַה ְּש ַח ֶ
ָל ְּי ָלה ו ַ
במ' ימים אחרונים וקאמר ואנכי עמדתי בהר ארבעים יום וארבעים לילה.
ותירצו דהכי קאמר כימים הראשונים ו לא כלילות דלילות אחרונות היו חסרים לילה
אחת ע"ש.
והקשו עוד התוס' דהלא מקרא מפורש הוא דשהה בשמים מ' יום ומ' לילות וכדכתיב
ל ֹחת
ַּי ְּכ ֹתב ַעל ַה ֻּ
ש ָתה ו ַ
ּומ ַים ֹלא ָ
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה ֶל ֶחם ֹלא ָא ַכל ַ
שם ַעם ה' ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ַי ַהי ָ
ו ְּ
ש ֶרת ַה ְּד ָב ַרים (שמות לד ,כח).
ֵאת ַד ְּב ֵרי ַה ְּב ַרית ֲע ֶ
ותירצו התוס' די"ל דאימים שהתנפל קאי ולפי שלא פירש מעשה דאולי אכפרה בעד
חטאתכם ,כמה עמד משה בתפלה מפרש לה הכא ,והא דכתיב בתר הכי ויכתוב על
הלוחות היינו אחר אותם מ' יום ומ' לילה דאותם אחרונים היו חסרים לילה עכ"ל.
שם ַעם
ַי ַהי ָ
נמצינו למדים דלדברי התוס' האי קרא איירי בב' זמנים שונים ורישא דקרא ו ְּ
ש ָתה קאי אמ' יום האמצעים ,והם
ּומ ַים ֹלא ָ
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה ֶל ֶחם ֹלא ָא ַכל ַ
ה' ַא ְּר ָב ַעים ֹ
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה וגו'
אש ָנה ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ָא ְּת ַנ ַסל ַל ְּפנֵי ה' ָכ ַר ֹ
אותם הימים דכתיב בהו ו ֶ
ש ֶרת ַה ְּד ָב ַרים היה
ל ֹחת ֵאת ַד ְּב ֵרי ַה ְּב ַרית ֲע ֶ
ַּי ְּכ ֹתב ַעל ַה ֻּ
(דברים ט ,יח  -כה) ,וסיפא דקרא ו ַ
בארבעים יום האחרונים.
*
חשבון הארבעים יום לשיטת התוס'
י' תשרי שהוא בחשבון יום הארבעים  -באיזה שעה ירד
יח .אלא דעדין תמוה הלא גם המ' יום חסרים יום אחד דהבא לחשבון ימנה יום א'
מאב כ"ט מאלול וט' מתשרי עלה בידינו ל"ט יום ,ויום ירידתו מן ההר בפשוטו היה
באמצע היום וליכא מ' ימים שלמים.
ויתכן דס"ל להתוס' דביום י' תשרי ירד משה בסוף היום וכמו שכתב הב"ח או"ח סי'
תקפ"א ס"א נמצא ארבעים יום בידו.
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ויתכן עוד דס"ל לתוס' דירידתו מההר היתה ביום י' באמצע היום וס"ל דאמרינן מקצת
היום ככולו וכשיטת רש"י הנ"ל אות י"ב.
שוב מצאתי כן בריטב"א ב"ב קכא .ד"ה יום שניתנו וז"ל ולפי"ז לא היו הארבעים לילה
שלמים ,דיום שלושים שנשאר מאב וכ"ט דאלול שהוא חסר ועשרה דתשרי הם ארבעים
יום ,וחסר ליל י"א דתשרי לתשלום הלילה שחסרה מיום שלושים באב ,ויש שהיו סבורים
שהלוחות ניתנו ביום כיפור אבל לא ירד משה מן ההר עד למחרתו ,והא ליתא כי ביוה"כ
בשר את ישראל שנמחלו עכ"ל ,לכך אומר ר"ת כי הארבעים הראשונים דלאחר מתן
תורה וגם האמצעים שהי ו מיד אחר שבירת הלוחות היו שלמים מימים ולילות ,אבל
באחרונים חסרו לילה אחד והיה מקצת יוה"כ ככולו ,והא דכתיב ואתנפל לפני
כבראשונה ארבעים יום וגו' ה"ק כראשונים שהיו ארבעים יום וארבעים לילה ולא בא
לומר אלא שהיו אלו האחרונים ברצון כמו ארבעים הראשונים ע"שסט.
*
יתכן דהיו ארבעים יום מלאים דעברוה לאלול
יט .התוס' שם כתבו וז"ל נמצא דמ' ימים אחרונים חסרים לילה אחת שהרי ביום ל'
אב עלה וירד ביוה"כ ,אם לא תאמר דעברוה לאלול עכ"ל.
והנה אי אמרינן דעברוה לאלול היו מ' ימים מלאים של כ"ד שעות ,קח יום עלייתו בל'
אב שהיה בהשכמה ול' מ אלול וט' ימים מלאים מתשרי לילה ויום וליל יום הכיפורים,
ולפי"ז לא נצטרך לחדש דמקצת היום ככולו ,וכשיטת תוס' בשבת פט .הנ"ל אות ח'.
אלא דמריהטת דברי התוס' נראה דכתבו זאת כהצעה בעלמא ולא ס"ל הכי ,דהא כל
דבריהם שם לבאר כיצד הני ארבעים יום האחרונים התחילו ביום חמישי וכלו ביום שני,
ואי נימא דעברוה לאלול היה יום י' תשרי ביום שלישי בשבתע.
*
סט ויש להעיר דלשיטת הרא"ש סוף מסכת פסחים וז"ל יש מקשין כיון דקרא קאמר תספרו חמישים יום (ויקרא כג,
טז) ,למה אין אנו מונין אלא תשע וארבעים יום ,ודוחקין לפרש הפסוק עד ממחרת השבת השביעית שהוא יום
חמישים תספרו ,אי נמי חמישים יום אוהקרבתם דבתריה קאי והכי קאמר עד ממחרת השבת תספרו ולא עד בכלל,
חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה' ,ולי נראה שאין אנו צריכין לדחוקות הללו כיון דכתב ביה בהדיא שבעה
שבועות תספר לך אין לספור יותר משבעה שבועות ומתספרו חמישים יום לא קשיא מידי שכן דרך המקרא כשמגיע
המנין לסכום עשירית פחות אחת מונה א ותו בחשבון עשירית ואינו משגיח על חסרון האחד ,כיוצא בו כל הנפש
לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים (בראשית מו ,כו) ,וכן ארבעים יכנו (דברים כה ,ג) עכ"ל ,ומעתה יש לומר דהגם
דחסר לילה אחת ממניין ארבעים לילה לא קשיא שכן דרך המקרא.
יום
א ְּר ָב ַעים ֹ
ַי ַהי ַמ ֵףץ ַ
והנה בארבעים יום הראשונים ליכא למימר דמניין ארבעים לאו דוקא דהא קרא קאמר ו ְּ
חות ַה ְּב ַרית (דברים ט ,יא) ,וכיון דמבואר להדיא מקץ ארבעים יום
א ָב ַנים ֻּל ֹ
א ַלי ֶאת ְּשנֵי ֻּל ֹחת ָה ֲ
ָתן ה' ֵ
ְּלה נ ַ
ְּו ַא ְּר ָב ַעים ָלי ָ
וארבעים לילה ע"כ דארבעים בדווקא נינהו ,ולפי"ז אמר חתני מוהר"י שידלובסקי ני"ו דבארבעים יום האחרונים
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ָל ְּי ָלה (דברים י ,יא) וכיון דקרא קאמר כימים
אש ַנים ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ָמים ָה ַר ֹ
כתיב ְּו ָא ֹנ ַכי ָע ַמ ְּד ַתי ָב ָהר ַכּי ַ
הראשונים שהיה כמספר ימים הראשונים על כרחך לומר דהיו ארבעים יום וארבעים לילה ממש ,ולזה הוכרחו
התוס' לפרש דכימים הראשונים ולא כלילות ודו"ק.
ולע"ד יש לומר עוד דשאני הכא דכתיב ארבעים יום וארבעים לילה וכיון דמנין הארבעים יום הם במלואם אין
מסתבר דמנין הארבעים לילה לא היו במלואם.
ע ל' אב ביום חמישי ,א' אלול ביום שישי כ"ט אלול ביום שישי ,ל' אלול בשבת ,א' תשרי ביום ראשון ,ח' תשרי
ביום ראשון ,י' תשרי ביום שלישי.
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כ.

וכך היה סדרן של אותן הק"כ יום לשיטת הסדר עולם ורבי

יוסי עא

דס"ל דבשבעה

בחודש ניתנה תורה לישראל –
בשבת ז' סיון – ויקרא אל משה ביום השביעי לקבולי שאר תורה והתחילו הארבעים
ַּי ְּק ָרא ֶאל
ָמים ו ַ
שת י ַ
שֶ
ַי ַכ ֵןהּו ֶה ָע ָנן ֵ
יני ו ְּ
בוד ה' ַעל ַהר ַס ַ
ַּי ְּש ֹכן ְּכ ֹ
יום הראשונים וכדכתיב ו ַ
תו ְּך ֶה ָע ָנן (שמות כד ,טז).
יעי ַמ ֹ
ּיום ַה ְּש ַב ַ
שה ַב ֹ
ֹמ ֶ
ביום

חמישי עב

י"ז תמוז – תמו הארבעים יום וארבעים

לילה עג

שה ַמן ָה ָהר
ֵרד ֹמ ֶ
ַּי ֶפן ַוּי ֶ
וַ

ת ַבים (שמות לב ,טו).
ּומזֶה ֵהם ְּכ ֻּ
יהם ַמזֶה ַ
ת ַבים ַמ ְּשנֵי ֶע ְּב ֵר ֶ
ל ֹחת ְּכ ֻּ
ָדו ֻּ
דת ְּבי ֹ
ל ֹחת ָה ֵע ֻּ
ּושנֵי ֻּ
ְּ
ָדיו ֶאת
ַש ֵל ְּך (מידו) ַמּי ָ
שה ַוּי ְּ
ַּי ַחר ַאף ֹמ ֶ
ּומ ֹח ֹלת ו ַ
ַרא ֶאת ָה ֵע ֶגל ְּ
חנֶה ַוּי ְּ
שר ָק ַרב ֶאל ַה ַם ֲ
אֶ
ַי ַהי ַכ ֲ
ו ְּ
ש ֵבר ֹא ָתם ַת ַחת ָה ָהר (שם לב ,יט).
ַי ַ
ל ֹחת ו ְּ
ַה ֻּ
יום
אש ָנה ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ָא ְּת ַנ ַסל ַל ְּפנֵי ה' ָכ ַר ֹ
ביום שישי י"ח תמוז – עלה להר ובקש רחמים ו ֶ
ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה וגו'.
ביום

רביעי עד

כ"ט אב  -תמו ארבעים יום וארבעים לילהעה ,ואז נתרצה הקב"ה לישראל

ל ֹחת ֶאת ַה ְּד ָב ַרים
אש ַנים ְּו ָכ ַת ְּב ַתי ַעל ַה ֻּ
א ָב ַנים ָכ ַר ֹ
ל ֹחת ֲ
שה ְּס ָסל ְּל ָך ְּשנֵי ֻּ
אמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ֶ
וֹ
שר ַש ַב ְּר ָת (שמות לד ,א).
אֶ
אש ַנים ֲ
ל ֹחת ָה ַר ֹ
שר ָהיּו ַעל ַה ֻּ
אֶ
ֲ
ביום חמישי ל' אב  -עלה להר לקבל לוחות האחרונות.
ביום

שני עו

י' תשרי – תמו ארבעים יום וירד מההר ושני לוחות הברית בידו ,ובזמן

ירידתו איכא לספוקי אי ירידתו היתה באמצע היום ואמרינן דמקצת היום ככולו ,או
דירידתו היתה בסוף היום.
*

עא וכן הוא שיטת הפרקי דרבי אליעזר פרק מ"ו וז"ל רבי אלעזר בן עזריה אומר ערב שבת בששה לחודש בשש שעות
ביום קבלו ישראל את הדיברות ע"ש ,וכן מבואר שם פרק מ"א רבי פנחס אומר ערב שבת עמדו ישראל בהר סיני
ערוכים ע"ש ,ולשיטה זו דקבלת התורה היתה ביום שישי ,ועלייתו להר לקבולי שאר תורה היתה ביום השביעי,
נמצא דעלייתו להר היתה בשבת וירידתו מן ההר בי"ז בתמוז היה ביום חמישי וכשיטת ר' יוסי הנ"ל.
עב א' סיון ביום ראשון ,כ"ט סיון ביום ראשון ,א' תמוז ביום שלישי ט"ו תמוז ביום שלישי ,י"ז תמוז ביום חמישי.
עג לשיטת ר"ע ורב אדא בר אהבה דירידתו בהשכמה היתה כך הוא חשבון של המ' יום  -כ"ג מסיון ועוד יום עלייתו,
ט"ז מתמוז וליל י"ז.
ולשיטת ריב"ל דירידתו היתה בתחילת שעה שישית ,חשבון המ' יום לשיטת רש"י  -כ"ג מסיון ויום עלייתו אינו
נחשב כיון שאין לילו עמו ,וי"ז מתמוז כולל יום ירידתו דמקצת היום ככולו ,ולשיטת התוס'  -לכו"ע יום עלייתו ז'
סיון הוא מחשבון המ' יום דבעינן מ' יום שלמים של כ"ד שעות מעת לעת וכנ"ל אות י"ב י"ג.
עד א' תמוז היה ביום שלישי( ,י"ז תמוז היה ביום חמישי ,י"ח תמוז היה ביום שישי ועלה להר) ,כ"ט תמוז ביום
שלישי ,א' אב ביום רביעי ,כ"ט אב ביום רביעי.
עה לשיטת ר"ע ורב אדא בר אהבה דכל ירידותיו בהשכמה היו חשבון של המ' יום  -י"ב יום מתמוז עם יום עלייתו
חסר לילה אחת ,כ"ח יום מאב ,וליל כ"ט נשלם מ' לילות ,ובכ"ט בהשכמה ירד.
ולמ"ד דירידותיו לא היו בהשכמה  -לשיטת רש"י  -אין צורך למנות יום עלייתו ,ויום המ' הוא ביום ירידתו ומקצת
היום ככולו ,ולשיטת התוס'  -דבעינן מ' יום של כ"ד שעי יום עלייתו מן המניין ,וכנ"ל הערה ז'.
עו ל' אב היה ביום חמישי ,א' אלול ביום שישי ,כ"ט אלול ביום שישי ,א' תשרי בשבת ,ח' תשרי בשבת ,י' תשרי
ביום שני( ,וראה להלן דהו"א דתוס' דעברוה לאלול ולפי"ז יום ירידתו היה ביום שלישי).

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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שיטת רבנן דס"ל דבו' לחודש ניתנה תורה לישראל
שיטה א' בתוס'  -דבי"ז תמוז החלו המ' ימים האמצעים
כא .שיטת רבנן בו' לחודש ניתנה תורה לישראל והוא היה בשבת קדש ולמחרת עלה
למשה להר לקבולי שאר תורה ושהה שם ארבעים יום וארבעים לילה וכמבואר בשבת
פו,:וכנ"ל אות ח' ,והקשו התוס' בב"ק שם דהא מבואר במדרש דבמ' ימים אחרונים
היתה עלייתו להר ביום חמישי וירידתו ביום שני וכנ"ל אות ט"ו ,ולשיטת רבנן לא שייך
לומר כ ן ,דהא לדידהו ירידתו מן ההר לאחר ארבעים יום האמצעים היה ביום חמישיעז,
ולפי"ז עלייתו למחרת היה ביום השישי וירידתו ביום שלישי.
ותירצו התוס' באופן הראשון  ,דלשיטת רבנן צריך לומר דביום י"ז ירד ושרף את העגל
ודן החוטאים ובו ביום עלה ,וזה היה ביום שישי ,ולפי"ז כלות המ' יום הם ביום

רביעי עח

כ"ח אב ובאותו היום ירד ופסל את הלוחות ,ולמחרת ביום החמישי כ"ט אב עלה לקבל
לוחות האחרונות.
*
לשיטת התוס' לא אמרינן דכל עליותיו היו בהשכמה  -ואמרינן דמקצת היום ככולו
כב .והנה לדברי התוס' שעלה בי"ז תמוז לאחר שדן את החוטאים ע"כ דס"ל דמה
דאמ ר רב אדא בר אהבה שבת פו .דכל עליותיו בהשכמה היו הוא דוקא לשיטת ר"ע,
אבל לשאר תנאי דהתם לא אמרינן דעליותיו היו בהשכמה ,וכמו שכתבו התוס' שבת פו.
ד"ה בהשכמה דדברי רב אדא דכל עליותיו בהשכמה היו אתי לשיטת ר"ע ,אבל לשאר
תנאי יתכן דגם עליותיו היו באמצע היום וכנ"ל אות ב'.
ודע עוד ,דממה דיום עלייתו נחשב ממניין הארבעים יום הגם דעלה באמצע היום ,צריך
לומר דס"ל דמקצת היום ככולו ,וכנ"ל אות י"ב.
*
ישוב קושיית הרש"ש דהלא במקרא מבואר דעלייתו להר היתה ממחרת
כג .בהגהות הרש"ש נתפלא מאד דאיך יתכן לומר דעלייתו להר בארבעים יום
האמצעי ם היתה בי"ז תמוז אותו היום שדן את החוטאים ,הלא מקרא מפורש הוא
בו ַעל
א ֹל ֵקי ַי ְּש ָר ֵאל ַשימּו ַאיש ַח ְּר ֹ
אמר ָל ֶהם ֹכה ָא ַמר ה' ֱ
ַּי ֶ
דעלייתו היתה למחרת וכדכתיב ו ֹ
בו.
חנֶה ְּו ַה ְּרגּו ַאיש ֶאת ָא ַחיו ְּו ַאיש ֶאת ֵר ֵעהּו ְּו ַאיש ֶאת ְּק ֹר ֹ
ש ַער ַב ַם ֲ
ש ַער ָל ַ
כו ַע ְּברּו וָשּובּו ַמ ַ
ְּי ֵר ֹ
שה ַמ ְּלאּו
אמר ֹמ ֶ
ַּי ֶ
שת ַא ְּל ֵפי ַאיש .ו ֹ
ּיום ַההּוא ַכ ְּש ֹל ֶ
ַּי ֹסל ַמן ָה ָעם ַב ֹ
שה ו ַ
ַעשּו ְּבנֵי ֵל ַוי ַכ ְּד ַבר ֹמ ֶ
ַוּי ֲ
שה
אמר ֹמ ֶ
ַּי ֶ
ח ָרת ו ֹ
ַי ַהי ַמ ָם ֳ
ּיום ְּב ָר ָכה .ו ְּ
יכם ַה ֹ
ּוב ָא ַחיו ְּו ָל ֵתת ֲע ֵל ֶ
נו ְּ
ּיום לה' ַכי ַאיש ַב ְּב ֹ
ֶד ֶכם ַה ֹ
י ְּ

עז דלרבנן א' סיון ביום שני כ"ט סיון ביום שני ,א' תמוז היה ביום רביעי (י"ז בתמוז היה ביום שישי ,י"ח תמוז
בשבת) ,כ"ט תמוז ביום רביעי ,א' אב ביום חמישי ,כ"ט אב ביום חמישי ,ל' אב ביום שישי ,א' אלול בשבת כ"ט
אלול בשבת ,א' תשרי ביום ראשון ,ח' תשרי ביום ראשון ,י' תשרי ביום שלישי.
עח י"ב יום מלאים מתמוז ועוד מקצת יום י"ז ,וכ"ח יום מאב עם יום ירידתו.
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את ֶכם (שמות
א ַכ ְּס ָרה ְּב ַעד ַח ַּט ְּ
אּולי ֲ
ַ
ע ֶלה ֶאל ה'
ח ָט ָאה ְּג ֹד ָלה ְּו ַע ָתה ֶא ֱ
אתם ֲ
ח ָט ֶ
ֶאל ָה ָעם ַא ֶתם ֲ
לב ,כז – ל) ,ומבואר להדיא דעלייתו להר היתה למחרת שדן את החוטאים.
ולחומר הקושיא נפרש דמה שכתוב ויהי ממחרת לא קאי על מחרת שבירתו את
ֵשב
ח ָרת ַוּי ֶ
ַי ַהי ַמ ָם ֳ
הלוחות אלא ממחרת עשייתם את העגל ,וכיו"ב מצינו (שמות יח ,יג) ו ְּ
שה ַמן ַה ֹב ֶקר ַעד ָה ָע ֶרב ,ופרש"י דלא קאי אקרא
ַע ֹמד ָה ָעם ַעל ֹמ ֶ
שה ַל ְּש ֹסט ֶאת ָה ָעם ַוּי ֲ
ֹמ ֶ
דלפניו והכונה למחרת יום כיפור ע"ש ,וה"נ נימא דלא קאי אקרא שלפניו אלא אלפני
פניו וקאי על עשיית העגל ובא לומר דתיכף עלה משה לבקש רחמים ולא המתין כלל
ודו"ק.
*
לשיטת התוס' צריך לומר דחודש אב בשנה זו היה חסר
כד .והתוס' שם תמהו דלרבנן לא שייך לומר דירידתו מן ההר ביום כיפור היתה ביום
שני ,דהבא לחשבון יודע דכאשר יום כ"ט אב יום עלייתו ביום חמישי יהיה יום ירידתו
ביום הכיפורים ביום שלישיעט ,ותירצו התוס' דצריך לומר שהיה חודש אב חסרפ .ולפי"ז
גם לשיטת רבנן צריך לומר דמ' ימים האחרונים היו חסרים לילה

אחת פא

וכמו שכתבו

התוס' שם לשיטת רבי יוסי וכנ"ל אות י"ז.
*
כה .וכך היה סדרן של אותן הק"כ יום לשיטת רבנן דס"ל דבששה בחודש ניתנה תורה
לישראל והיה בשבת קדש –
ביום ראשון ז' סיון – עלה משה להר לקבולי שאר תורה ושהה שם ארבעים יום
וארבעים לילה.
ביום

שישי פב

ּושנֵי
שה ַמן ָה ָהר ְּ
ֵרד ֹמ ֶ
י"ז תמוז – תמו הארבעים יום וארבעים לילה ַו ַּי ֶפן ַוּי ֶ

ַי ַהי
ת ַבים (שמות לב ,טו) .ו ְּ
ּומזֶה ֵהם ְּכ ֻּ
יהם ַמזֶה ַ
ת ַבים ַמ ְּשנֵי ֶע ְּב ֵר ֶ
ל ֹחת ְּכ ֻּ
ָדו ֻּ
דת ְּבי ֹ
ל ֹחת ָה ֵע ֻּ
ֻּ
ָדיו ֶאת
ַש ֵל ְּך (מידו) ַמּי ָ
שה ַוּי ְּ
ַּי ַחר ַאף ֹמ ֶ
ּומ ֹח ֹלת ו ַ
ַרא ֶאת ָה ֵע ֶגל ְּ
חנֶה ַוּי ְּ
שר ָק ַרב ֶאל ַה ַם ֲ
אֶ
ַכ ֲ
ש ֵבר ֹא ָתם ַת ַחת ָה ָהר (שם לב ,יט).
ַי ַ
ל ֹחת ו ְּ
ַה ֻּ

עט התוס' בב"ק שם כתבו וז"ל ונאמר שהיה אב חסר כדי שיבא יום הירידה ביוה"כ כדאמר ביש נוחלין (ב"ב קכא).
שבו ניתנו לוחות האחרונות עכ"ל ,ולפום ריהטא צ"ע דהלא אם אב היה מלא נמי יבא יום הירידה ביום כיפור ,דל'
אב ביום שישי ,א' אלול בשבת ,כ"ט אלול בשבת ,א' תשרי ביום ראשון ,ח' תשרי ביום ראשון ,י' תשרי ביום שלישי,
ואדרבא באופן זה יהיה החשבון מ' ימים מלאים לילה ויום ,ב' ימים מאב ,כ"ט מאלול ,ט' מתשרי ,ולילו של י' תשרי
הוא הלילה הארבעים.
וצריך לומר דכוונתם הוא עפ"י מה שהקדימו דירידת משה מן ההר היה ביום שני ,ולזה כתבו דאם ירידתו יהיה
ביום שני צריך לומר דהירידה מן ההר היתה בט' תשרי.
שו"ר דכבר העיר כן הגאון יעב"ץ בהגהותיו וז"ל שם בא"ד ונאמר שהיה אב חסר וכו' ,נ"ב כדי שיחול י"כ בשני,
אמנם אנ י אומר מלא כדרכו ואז היה הדבר מכוון שעמד באחרונה מ' יום ומ' לילה שלמים כראשונה כמשמעו של
כתוב נמצא ירד ביוה"כ ע"ש.
פ ולפי"ז א' אלול היה ביום שישי ,כ"ט אלול ביום שישי ,א' תשרי בשבת ,ח' תשרי בשבת ,י' תשרי ביום שני.
פא כ"ט יום מאלול ,י' ימים מתשרי ,ויום עלייתו הרי לך ארבעים יום ,וחסר לילה אחת דבליל כ"ט אב עדיין לא עלה,
הרי לך כ"ט לילות מאלול וי' לילות מתשרי.
פב א' סיון היה ביום שני כ"ט סיון ביום שני ,א' תמוז ביום רביעי ,ט"ו תמוז ביום רביעי ,י"ז תמוז ביום שישי.
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אש ָנה ַא ְּר ָב ַעים
ָא ְּת ַנ ַסל ַל ְּפנֵי ה' ָכ ַר ֹ
ובאותו יום שישי י"ז תמוז – עלה להר ובקש רחמים ו ֶ
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה וגו'.
ֹ
ביום

רביעי פג

כ"ח אב  -תמו ארבעים יום וארבעים לילהפד ,ואז נתרצה הקב"ה לישראל

ל ֹחת ֶאת ַה ְּד ָב ַרים
אש ַנים ְּו ָכ ַת ְּב ַתי ַעל ַה ֻּ
א ָב ַנים ָכ ַר ֹ
ל ֹחת ֲ
שה ְּס ָסל ְּל ָך ְּשנֵי ֻּ
אמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ֶ
וֹ
שר ַש ַב ְּר ָת (שמות לד ,א).
אֶ
אש ַנים ֲ
ל ֹחת ָה ַר ֹ
שר ָהיּו ַעל ַה ֻּ
אֶ
ֲ
ביום חמישי כ"ט אב  -עלה להר לקבל לוחות האחרונות.
ביום שני י' תשרי – תמו ארבעים יום וירד מההר ושני לוחות הברית בידו ,אלא דאין
מבואר מתי היתה ירידתו אם היה באמצע היום ומצרפינן האי יומא למנין הארבעים
דמקצת היום ככולו ,או שירידתו היתה בסוף היום.
*
שיטה ב' בתוס'  -עליית משה להר מ' יום האמצעים היה בשבת י"ח בתמוז ,וירידתו
ביום חמישי כ"ט אב ובו ביום עלה לקבל לוחות האחרונות
כו .עוד כתבו התוס' שם באופן אחר דבאמת עלה בי"ח בתמוז שהיה בשבת וירידתו
היתה ביום חמישי כ"ט אב ,אלא שבו ביום עלה לקבל לוחות האחרונות נמצא שעלייתו
להר מ' ימים האחרונים היה ביום חמישי.
*
לשיטת התוס'  -חודש אב בשנה זו היה חסר  -ולית לן כל עליותיו בהשכמה – ומקצת
היום ככולו
כז .וכבר כתבתי דהתוס' כתבו דחדש אב בשנה זו היה חסר וכנ"ל אות כ"ד ,ועוד צריך
לומר דרבנן לא ס"ל דכל עליותיו בהשכמה היו דהלא לדידיהו עליית משה להר לקבל
לוחות האחרונות היה ביום כ"ט תמוז לאחר שירד מן ההר ופסל שני לוחות וחזר ועלה
וכנ"ל אות ב ,עוד צריך לומר דיום עלייתו נחשב למניין הארבעים הגם דחסר מתחילת
היום ,ואמרינן מקצת היום ככולו וכנ"ל אות י"ב.
*
פליאה ע"ד התוס'  -דהלא מבואר להדיא בתורה דעלייתו לקבל לוחות האחרונות היה
בהשכמה ,וצריך לומר דבכ"ט עלה לשיפולי ההר ולמחרתו עלה לראש ההר
כח .אלא דדדבריהם צע"ג דהניחא במ' יום אמצעים שייך לומר דעלייתו לא היתה
בהשכמה ,כיון דאין מבואר להדיא בתורה מתי היתה עלייתו ,אבל מ' יום אחרונים
שעלה לקבל הלוחות מבואר בקרא להדיא דהיה בבוקר ובהשכמה וכדכתיב (שמות לד,
ל ֹחת ֶאת
אש ַנים ְּו ָכ ַת ְּב ַתי ַעל ַה ֻּ
א ָב ַנים ָכ ַר ֹ
ל ֹחת ֲ
שה ְּס ָסל ְּל ָך ְּש ֵני ֻּ
אמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ֶ
א – ד) ו ֹ
ית ַב ֹב ֶקר ֶאל ַהר
כון ַל ֹב ֶקר ְּו ָע ַל ָ
ֶהיֵה ָנ ֹ
שר ַש ַב ְּר ָת .ו ְּ
אֶ
אש ַנים ֲ
ל ֹחת ָה ַר ֹ
שר ָהיּו ַעל ַה ֻּ
אֶ
ַה ְּד ָב ַרים ֲ

פג א' תמוז היה ביום רביעי ,כ"ט תמוז ביום רביעי ,א' אב ביום חמישי ,כ"ח אב ביום רביעי ,כ"ט אב ביום חמישי.
פד י"ב יום מלאים מתמוז ועוד מקצת יום י"ז ,וכ"ח יום מאב עם יום ירידתו.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רכח

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

שה ַב ֹב ֶקר
ַש ֵכם ֹמ ֶ
אש ַנים ַוּי ְּ
א ָב ַנים ָכ ַר ֹ
ל ֹחת ֲ
ַּי ְּפ ֹסל ְּשנֵי ֻּ
שם ַעל ֹראש ָה ָהר וגו' ,ו ַ
יני ְּו ַנ ַע ְּב ָת ַלי ָ
ַס ַ
א ָב ַנים .ומבואר להדיא דעלייתו
ל ֹחת ֲ
ָדו ְּשנֵי ֻּ
ַּי ַףח ְּבי ֹ
תו ו ַ
שר ַצּוָה ה' ֹא ֹ
אֶ
יני ַכ ֲ
ַעל ֶאל ַהר ַס ַ
ַוּי ַ
היה בהשכמה אחר ,וכיצד יתכן לומר דעלייתו היתה בשלהי יום כ"ט וצע"ג.
ולאחר החיפוש מצאתי בב"ח או"ח סי' תקפ"א ס"א שכתב וז"ל ומה שכתב רש"י בסדר
כי תשא ובראש חדש אלול נאמר לו ועלית בבוקר וגו' הכי פירושו בליל ראש חדש אמר
לו והיה נכון לבוקר והוא שיהא מזמין עצמו בלילה בעניין שיהא בבוקר בראש ההר וז"ש
והיה נכון לבוקר ועלית בבוקר אל הר סיני וכן עשה דבלילה היה בשיפולי ההר ובבוקר
עלה אל ראש ההר ע"ש ,וכן צריך לומר בכוונת הגור אריה (שמות לג ,יא) ע"ש ,ואף אנן
נמי נימא לדידן דביום כ"ט לחודש פסל ב' לוחות אבנים ועלה לשיפולי ההר ולמחרתו
בהשכמת הבוקר עלה לראש ההר.
*
כט .וכך היה סדרן של אותן הק"כ יום לשיטת רבנן דס"ל דבששה בחודש ניתנה תורה
לישראל והיה בשבת קדש –
ביום ראשון ז' סיון – עלה משה להר לקבולי שאר תורה ושהה שם ארבעים יום
וארבעים לילה.
ביום

שישי פה

ּושנֵי
שה ַמן ָה ָהר ְּ
ֵרד ֹמ ֶ
ַּי ֶפן ַוּי ֶ
י"ז תמוז – תמו הארבעים יום וארבעים לילה ו ַ

ַי ַהי
ת ַבים (שמות לב ,טו) .ו ְּ
ּומזֶה ֵהם ְּכ ֻּ
יהם ַמזֶה ַ
ת ַבים ַמ ְּשנֵי ֶע ְּב ֵר ֶ
ל ֹחת ְּכ ֻּ
ָדו ֻּ
דת ְּבי ֹ
ל ֹחת ָה ֵע ֻּ
ֻּ
ָדיו ֶאת
ַש ֵל ְּך (מידו) ַמּי ָ
שה ַוּי ְּ
ַּי ַחר ַאף ֹמ ֶ
ּומ ֹח ֹלת ו ַ
ַרא ֶאת ָה ֵע ֶגל ְּ
חנֶה ַוּי ְּ
שר ָק ַרב ֶאל ַה ַם ֲ
אֶ
ַכ ֲ
ש ֵבר ֹא ָתם ַת ַחת ָה ָהר (שם לב ,יט).
ַי ַ
ל ֹחת ו ְּ
ַה ֻּ
יום
אש ָנה ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ָא ְּת ַנ ַסל ַל ְּפנֵי ה' ָכ ַר ֹ
בשבת י"ח תמוז – עלה להר ובקש רחמים ו ֶ
ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה וגו'.
ביום

חמישי פו

כ"ט אב  -תמו ארבעים יום וארבעים לילהפז ,ואז נתרצה הקב"ה לישראל

ל ֹחת ֶאת ַה ְּד ָב ַרים
אש ַנים ְּו ָכ ַת ְּב ַתי ַעל ַה ֻּ
א ָב ַנים ָכ ַר ֹ
ל ֹחת ֲ
שה ְּס ָסל ְּל ָך ְּשנֵי ֻּ
אמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ֶ
וֹ
שר ַש ַב ְּר ָת (שמות לד ,א).
אֶ
אש ַנים ֲ
ל ֹחת ָה ַר ֹ
שר ָהיּו ַעל ַה ֻּ
אֶ
ֲ
ובאותו יום חמישי כ"ט אב  -פסל שני לוחות אבנים ועלה לשיפולי ההר להיות מוכן
למחר בבוקר לעלות לראש ההר.
ביום

שני פח

י' תשרי – תמו ארבעים יום וירד מההר ושני לוחות הברית בידו ,אלא דאין

מבואר מתי היתה ירידתו אם היה באמצע היום ומצרפינן האי יומא למנין הארבעים
דמקצת היום ככולו ,או שירידתו היתה בסוף היום ,וכנ"ל אות י"ז.
*
פה א' סיון היה ביום שני כ"ט סיון ביום שני ,א' תמוז ביום רביעי ,ט"ו תמוז ביום רביעי ,י"ז תמוז ביום שישי.
פו א' תמוז היה ביום רביעי ,כ"ט תמוז ביום רביעי ,א' אב ביום חמישי ,כ"ח אב ביום רביעי ,כ"ט אב ביום חמישי.
פז י"ב יום מלאים מתמוז ועוד מקצת יום י"ז ,וכ"ח יום מאב עם יום ירידתו.
פח א' אלול ביום שישי (חדש אב היה חסר)  ,כ"ט אלול ביום שישי ,א' תשרי בשבת ,ח' תשרי בשבת ,י' תשרי ביום
שני.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רכט

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

שיטת תוס' ופירוש המיוחס לרא"ש על התורה
ל.

בהדר זקנים עה"ת (דברים) מובא דברי התוס' ופירוש המיוחס לרא"ש ד"ה ואנכי

עמדתי בהר וז"ל התוס' ואנכי עמדתי בהר לקבל הלוחות האחרונות ולהרבות תחינתי
לפני הקב"ה שימחול העון לגמרי ,וישמע ה' אלי גם בפעם ההיא וימחול לי לגמרי,
ובשורת המחילה ביום הכיפורים ולכך הוקבע להיות יום מחילה וסליחה ,כי ק"כ ימים
ממתן תורה עד יוה"כ ,כי בששה בסיון ניתנה התורה ,והתחילו במ' יום שעמד לקבל
הלוחות הראשונות בז' בו כדאמרינן בז' עלה ,הרי כ"ד מסיון וי"ז מתמוז הרי מ' ,וירד בי"ז
בתמוז ונשתברו הלוחות מפני העגל ,ועלה בי"ח להתפלל על העון ועמד מ' אחרים י"ב
בתמוז וכ"ח באב הרי מ' ,ובו ביום אמר לו הקב"ה פסל לך ,וביום כ"ט עלה לקבל לוחות
האחרונות ועמד מ' ,ב' מאב וכ"ט מאלול וט' מתשרי הרי מ' שלישים ,וירד בי' בתשרי.
ופסח מצרים היה בה' בשבת שהרי בעשור לחודש שלקח איש שה לבית אבות ולא
אמרו דבר אירע בשבת ,ולכ ך נקרא שבת הגדול מפני אותו נס ,וי"ד היה ברביעי בשבת
ופסח בחמישי ,וי"ז בתמוז כמו כן בחמישי כי לעולם פסח וי"ז בתמוז ביום אחד ,נמצאו
לוחות ראשונות באו בה' בשבת ור"ה ביום השבת ,ויום כיפור ביום שני ולפי שהלוחות
באו ביום חמישי וביום שני הוקבעו לקרות בהן בתורה של א יהיו ג' ימים בלא תורה וכו'
ע"ש עכ"ל.
*
ביאור דברי התוס' ופירוש המיוחס לרא"ש
כיצד יתכן שי"ז בתמוז היה ביום חמישי
לא .והנה דבריהם צ"ב דהלא בתחילת דבריהם כתבו דנתינת התורה היתה בו' לחודש,
וסתמו דבריהם כרבנן דס"ל בו' בחודש ניתנה תורה ולרבנן ס"ל דבתרי בשבא אקבע
ירחא ,וקבלת התורה היתה בשבת ולפי"ז עלייתו להר היתה בז' לחודש ביום ראשון,
וכיצד יתכן דירידתו מההר היה ביום חמישיפט.
וצריך לומר דס"ל כדעת הפרקי דרבי אליעזר פרק מ"ו דמתן תורה היה ביום שישי ו'
סיוןצ ,ולפי"ז עלייתו היתה להר בשבת וירידתו היתה ביום חמישיצא.
*
לדעת התוס' ופירוש המיוחס לרא"ש כיצד החשבון של מ' יום האמצעים
לב .צ"ע לדעת התוס' ופירוש המיוחס לרא"ש איך יהיה חשבון של ארבעים יום
האמצעים הא כתבו וז"ל ועלה בי"ח להתפלל על העון ועמד מ' אחרים י"ב בתמוז וכ"ח
באב הרי מ' ,ובו ביום אמר לו הקב"ה פסל לך עכ"ל ,והבא לחשבון לא ימצא אלא מ'
ימים ול"ט לילות ,י"א ימים מלאים מתמוז ונוסף יום עלייתו ,וכ"ח ימים מלאים מאב עם

פט הל א א' סיון היה ביום שני ,כ"ט סיון ביום שני ,א' תמוז ביום רביעי ,ט"ו תמוז ביום רביעי ,י"ז תמוז ביום שישי.
צ וכנ"ל הערה ד'.
צא א' סיון ביום ראשון ,כ"ט סיון ביום ראשון ,א' תמוז ביום שלישי ,ט"ו תמוז ביום שלישי ,י"ז תמוז ביום חמישי.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רל

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

יום ירידתו ,נמצא בידינו מ' ימים ול"ט לילות ,וקרא כתיב ואתנפל לפני ה' ארבעים יום
וארבעים לילה.
ומפני הדחק צריך לומר דעלייתו להר למ' ימים האמצעים היתה בליל י"ח ,וכמו
שמצינו בדברי הב"ח סי' תקפ"א ס"א לגבי מ' יום האחרונים ע"ש ,ומהשתא מצינו י"ב
ימים מלאים מתמוז וכ"ח מלאים מאב עם יום ירידתו ,שוב ראיתי בדברי החזקוני (דברים
ט ,יח) דמ' יום האמצעים התחילו מליל י"ח תמוז.
אלא דאין מבואר מתי היתה ירידתו אם היה באמצע היום ומצרפינן האי יומא למנין
הארבעים דמקצת היום ככולו ,או שירידתו היתה בסוף היום ,וכנ"ל אות י"זצב.
*
שיטת הרשב"ם כשיטת התוס' ופירוש המיוחס לרא"ש
דמ' יום האמצעים כלו בכ"ח אב
לג .שוב ראיתי דכדברי התוס' ופירוש המיוחס לרא"ש כתב גם הרשב"ם ב"ב קכא .ד"ה
יום שנתנו וז"ל כדתניא בסדר ע ולם משה עלה בשבעה בסיון לקבל לוחות הראשונות,
וירד בי"ז בתמוז ,דהיינו בסוף ארבעים ,עלה בי"ח ובקש רחמים וכו' ובאותה שעה נתרצה
הקב"ה לישראל ואמר לו למשה פסל לך וכו' וירד בכ"ח באב ,ועלה בכ"ט ועשה עוד מ'
יום עד י' בתשרי הוא יום הכיפורים נתרצה המקום בשמחה לישראל ואותו היום ירד
משה והלוחות בידו עכ"ל.
*
לדעת הרשב"ם כיצד החשבון של מ' יום האמצעים
לד .והרש"ש בהגהותיו בב"ב שם תמה עמש"כ הרשב"ם שירד בכ"ח באב א"כ לא הוה
אלא אלא ל"ט יום שלמים דתמוז הוא חסר ע"ש.
וי"ל בב' פנים א .דס"ל כמו שכתב החזקוני דארבעים יום האמצעים החלו מליל י"ח
תמוז נמצא מ' ימים שלמים עם יום ירידתו בכ"ח אב ודו"ק.
ב .ויתכן עוד דס"ל כמו שכתב הלבוש או"ח סי' תקפ"א שכתב וז"ל ולא עוד אלא
שצריכין אנו לומר שעלה בבוקרו של של כ"ט אב דהא קי"ל דבבוקרו של יוה"כ ירד ,ואין
לך ארבעים יום וארבעים לילה אלא מבוקרו של כ"ט אב עד בוקרו של יום כיפור ,דהא
קיי"ל שכל עליותיו בהשכמה היו אם לא שנאמר אלול דהאי שעתא מלויי מליוה ,אבל
אנו לא קי"ל הכי אלא כמ"ד דבכ"ט בבוקרו עלה ונימא דתמוז דהאי שתא מלויי מליוה
לפי לפי מה שפרש"י בפרשת עקב (דב רים ט ,יח) שפירש שבי"ח תמוז עלה במ' אמצעים,
נמצא שירד בכ"ח באב ופסל לוחות אחרונות ובבוקר חזר ועלה עכ"ל.

צב ראה ברא"ש סוף מסכת ראש השנה דכתב להדיא דירידתו היתה בכ"ט אב ועלייתו היתה בר"ח ובפשטות כוונתו
לל' אב ,אלא דבאמת פירוש הרא"ש על התורה אינו להרא"ש וכמבואר בספר מנוחת שלום ח"ד סי' ל"ט יעו"ש.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רלא

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

וכל זה יתכן לדעת הרשב"ם אבל לדעת התוס' ופירוש המיוחס לרא"ש ע"כ לומר דלא
עברוה לתמוז דהאי שתא ,דהא כתבו התוס' דיוה"כ היה ביום שני ,ואי נימא דעברוה
לתמוז יהיה יוה"כ ביום שלישיצג ,אבל הרשב"ם שלא כתב באיזה יום בשבוע היה יום
כיפור שפיר איכא למימר דעברוה לתמוז ואז מ' ימים האמצעים שלמים לילה ויום.
לה .וכך היה סדרן של אותן הק"כ יום לשיטת תוס' ופירוש המיוחס לרא"ש על התורה,
בששה בחודש ניתנה תורה לישראל והיה ביום שישי -
בשבת ז' סיון – עלה משה להר לקבולי שאר תורה ושהה שם ארבעים יום וארבעים
לילה.
ּוש ֵני
שה ַמן ָה ָהר ְּ
ֵרד ֹמ ֶ
ַּי ֶפן ַוּי ֶ
ביום חמישי י"ז תמוז – תמו הארבעים יום וארבעים לילה ו ַ
ַי ַהי
ת ַבים (שמות לב ,טו) .ו ְּ
ּומזֶה ֵהם ְּכ ֻּ
יהם ַמזֶה ַ
ת ַבים ַמ ְּשנֵי ֶע ְּב ֵר ֶ
ל ֹחת ְּכ ֻּ
ָדו ֻּ
דת ְּבי ֹ
ל ֹחת ָה ֵע ֻּ
ֻּ
ָדיו ֶאת
ַש ֵל ְּך (מידו) ַמּי ָ
שה ַוּי ְּ
ַּי ַחר ַאף ֹמ ֶ
ּומ ֹח ֹלת ו ַ
ַרא ֶאת ָה ֵע ֶגל ְּ
חנֶה ַוּי ְּ
שר ָק ַרב ֶאל ַה ַם ֲ
אֶ
ַכ ֲ
ש ֵבר ֹא ָתם ַת ַחת ָה ָהר (שם לב ,יט).
ַי ַ
ל ֹחת ו ְּ
ַה ֻּ
יום
אש ָנה ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ָא ְּת ַנ ַסל ַל ְּפנֵי ה' ָכ ַר ֹ
בליל שישי י"ח תמוז – עלה להר ובקש רחמים ו ֶ
ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה וגו'.
ביום

שלישיצד

כ"ח אב  -תמו ארבעים יום וארבעים לילהצה ,ואז נתרצה הקב"ה לישראל

ל ֹחת ֶאת ַה ְּד ָב ַרים
אש ַנים ְּו ָכ ַת ְּב ַתי ַעל ַה ֻּ
א ָב ַנים ָכ ַר ֹ
ל ֹחת ֲ
שה ְּס ָסל ְּל ָך ְּשנֵי ֻּ
אמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ֶ
וֹ
שר ַש ַב ְּר ָת (שמות לד ,א).
אֶ
אש ַנים ֲ
ל ֹחת ָה ַר ֹ
שר ָהיּו ַעל ַה ֻּ
אֶ
ֲ
ביום רביעי כ"ט אב  -עלה להר לקבל לוחות שניות.
ביום

שניצו

י' תשרי – תמו ארבעים

יוםצז

וירד מההר ושני לוחות הברית בידו ,אלא דאין

מבואר מתי היתה ירידתו אם היה באמצע היום ומצרפינן האי יומא למנין הארבעים
דמקצת היום ככולו ,או שירידתו היתה בסוף היום ,וכנ"ל אות י"ז.
*
לדברי התוס' ופירוש המיוחס לרא"ש על התורה
קורין בתורה בשני וחמישי שבימים אלו ניתנו הלוחות
לו .והשת לבו בדבריהם ימצא חדשות ,דכתבו וז"ל לפי שהלוחות באו ביום חמישי
וביום שני הוקבעו לקרות בהן בתורה שלא יהיו ג' ימים בלא תורה עכ"ל ,והוצרכו לומר
דלשיטתם בארבעים יום האחרונים עלה משה להר ביום רביעי ולא ביום חמישי וכנ"ל

צג א' תמוז יום שלישי ,כ"ט תמוז יום שלישי ,א' אב יום חמישי ,א' אלול שבת ,א' תשרי יום ראשון ח' תשרי יום
ראשון יוה"כ יום שלישי.
צד א' תמוז ביום שלישי ,כ"ט תמוז ביום שלישי ,א' אב ביום רביעי ,כ"ח אב ביום שלישי ,כ"ט אב ביום רביעי.
צה עלייתו להר בליל י"ח תמוז ,נמצא י"ב ימים מלאים מתמוז ,וכ"ח יום מאב עם יום ירידתו.
צו א' אלול ביום שישי ,כ"ט אלול ביום שישי ,א' תשרי בשבת ,ח' תשרי בשבת ,י' תשרי ביום שני.
צז יום אחד מלא מאב ועוד יום עלייתו כ"ט מאלול ,ט' ימים מלאים מתשרי ,ועוד ליל י' תשרי הרי לך מ' ימים ומ'
לילות.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רלב
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אות ל"ה ,וע"כ כתבו טעם מחודש לפי שבימים אלו היתה נתינת התורה לבני ישראל,
ביום חמישי היתה נתינת לוחות הראשונות ,וביום שני היתה נתינת לוחות האחרונות.
*
מה החשיבות של יום נתינת הלוחות הראשונות הלא ביום זה נשברו
לז .וכל רואה יפלא הלא לדבריהם תקנו קריאת התורה בימים אלו שהיתה נתינת
התורה והניח א ביום שני היתה נתינת התורה שבו נתנו לוחות אחרונות ,אבל ביום
חמישי לא היתה נתינת התורה ואדרבא ביום זה נשברו לוחות ראשונות.
ומוכח מדבריהם דהגם דלעיני בשר היתה ביום זה שבירת הלוחות ,מ"מ היה בו נתינת
התורה ,והוא אסמכתא לדברי השפת אמת בלק תר"ס וז"ל בי"ז בתמוז ירד משה רבינו
עם הלוחות ראשונות ,והגם שנשברו איתא (ב"ב יד ).שברי לוחות מונחים בארון כי כל
המתנות שנתן הקב"ה לבני ישראל הם לעולם ,וגמירי (תענית כה ).משמיא מיהב יהבי
משקל לא שקליצח ,ולכן הארת לוחות הראשונות נשאר לעולם בבני ישראל ,אבל אותיות
פורחות למעלה (פסחי ם פז ).לפקדון לבני ישראל ,וכפי מה שזוכין מאירין האותיות,
ואיתא בשם האר"י ז"ל (לקוטי תורה כי תשא ד"ה ויאמר חג) חג לה' מחר כי לעתיד
יהיה י"ז בתמוז חג כשיתקנו בני ישראל החטא יאירו הלוחות הראשונות ,כי יום זה הוא
שמחה מצד מתנות הלוחות ועצבון מצד השבירה ,ולכן בשבת קדש דהיא מעין עולם
הבא יש הארה מלוחות ראשונות ,וזה בחינת זכור בשבת קדש דאיתא (עירובין נד ).אם
היו מקבלין הראשונות לא היה שכחה בדברי תורה כדכתיב חרות על הלוחות ,וזו
החקיקה היה ג"כ בנפשות בני ישראל רשימה בעצם שאי אפשר לשכוח ,רק אחר החטא
אכן כאדם תמותון נפלו לבחינת שכחה ,ומ"מ נשאר רשימה בלב מהראשונות ,וזה
שכתוב הזהרו בזקן ששכח תלמודו ששברי לוחות מונחין בארון ,ושבת יומא דזכירה הוא
ולכן יש הארה מן הראשונות והוא עצמו בחינת נשמה יתירה ומהנשה שעלתה למעלה
כמ"ש אתיות פורחות כדאיתא נשמה בגוף כאזכרה בגוילין עכ"ל.
עו ד יש לומר עפי"מ שכתב האמרי אמת (הובא בליקוטי יהודה כי תשא עה"פ וישלך
מידיו את הלוחות) דבשעת חטא העגל פרחו האותיות מן הלוחות (שמו"ר מו ,א) רק
הדיבור של שבת נשאר בהלוחות ,וזה הפירוש ישמח משה וכו' וכתוב בהם שמירת שבת

צח באמרי אמת ליקוטים עמ' קכ"ב כתב וז"ל כמה חדשים אחר השואה כש הגיעו ראשוני הפליטים אירח את אחד
מהם על שולחנו בסעודת ש"ק ואמר כתיב על הלוחות ואשברם לעיניכם ,מה הוסיף לנו משרע"ה במילת לעיניכם,
חז"ל אומרים לוחות ושברי לוחות מונחים בארון ,ונשאל השאלה אם הם שבורים למה להניחם בארו ,אצל יוסף
בזמן שאסר אתש מעון ג"כ כתיב ויאסור אותו לעיניהם ,ושם מפרשים חז"ל לא אסרו אלא לעיניהם כיון שיצאו
הומיאו והאכילו והשקהו ,גם בשבירת הלוחות זה היה רק לעיניכם ,לפי ראות עיננו אך לאמתו של דבר הפ שלמים
וקיימים ,ובגלל זה צריך לשימם בארון ,וכן בכל הזמנים כשיש שבירת לוחות זה רק לעיננו ,ולאמתו של דבר אין
שום כח בעולם שיוכל להתגבר עלינו ח"ו עכ"ל.
אגב ,אכתוב לזכרון מה ששמעתי מהרה"ח יעקב יצחק (יענקל) ברייטשטיין ז"ל בביאור דברי הגמרא משקל לא
שקלי דהכי פירושו משקל ,גם אם לקחו ,לא שקלי ,באמת לא לקחו אלא רק נראה כלקיחה לעיני כל בשר ,וזה אמר
בהספד על זקני הרה"ח יצחק שלמה צישנסקי ז"ל דגם אם אינו נמצא כל הכוחות שהשקיע נשארו לתמיד.
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שהדיבור של שבת נשאר בהלוחות ע"שצט ,וא"כ גם בלוחות ראשונות היתה נתינת
התורה והיא מצוות השבת.
*
שיטת המדרש תנחומא
שיטת המדרש תנחומא
דעליית משה להר מ' יום האמצעים היה בכ' תמוז ,וירידתו בל' אב
לח .במדרש תנחומא כי תשא אות ל"א כתב וז"ל פסל לך אימתי ירד משה מן ההר,
אמר רבי יהודה בר שלום ק"כ יום עשה משה אצל הק ב"ה כיצד בחודש השלישי לצאת
בני ישראל וגו' ,בששה בחודש נתן להם עשרת הדיברות וכתיב בו ומשה עלה אל
האלקים ועשה שם ארבעים יום כ"ד מסיון וי"ו מתמוז הרי מ' יום ,ירד בי"ז בתמוז ראה
את העגל ושבר את הלוחות ורדה את הסרוחין י"ח י"ט ,וחזר ועלה בעשרים שנאמר ויהי
ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדולה ועתה אעלה אל ה' וגו' ,וכתיב
וישב משה אל ה' ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה וגו' ,עשה שם עשרה מתמוז
וכל חודש אב הרי ארבעים יום ,עלה בר"ח אלול כשא"ל פסל לך והיה נכון לבוקר וגו'
ויפסול וישכם משה בבוקר ויעל ,עשה שם אלול כולו ועשרה מתשרי וירד בעשור והיו
ישראל שרויים בתפילה ותענית ובו ביום נאמר לו למשה סלחתי כדבריך וקבעו הקב"ה
יום מחילה וסליחה לדורות עכ"ד דברי המדרש.
*
דעת המדרש תנחומא כרבנן דבשני בחודש היה ר"ח סיון ובשבת ניתנה תורה
לט .והנה המדרש תנחומא מסתם סתים דבשישי לחודש ניתנה תורה ,ובפשטות ס"ל
כרבנן דבתרי בירחא איקבע ירחא דסיון ובשבת ניתנה תורה ,ולפי"ז עלייתו להר לקבולי
שאר תורה היה ביום ראשון ז' סיון ,ולפי"ז ירידתו מההר היה ביום שישי י"ז תמוז ,וכנ"ל
אות כ"א.
*
לדעת המדרש תנחומא  -משה דן את החוטאים לעגל ביום ראשון י"ט תמוז
ובשבת י"ח תמוז לא דן דאין רציחה דוחה שבת
מ.

ובדברי המדרש תנחומא מצינו חידוש דמשה דן את החוטאים ב' ימים י"ח וי"ט

תמוז והוא שיטה מחודשת ודלא שאר המפרשים דס"ל דמשה דן עוד באותו יום או
למחרתו ,ונימא ביה מילתא לברר מקחו של רבי תנחומא למאי היה צריך ב' ימים בשביל
כך.
והנראה בזה דהתנחומא לשיטתו אזיל כיון דס"ל דיום ירידת משה מן ההר היה ביום
שישי וכנ"ל אות ל" ט ,ומבואר במתני' ביצה לב .דאין דנין בשבת ,ובמתני' סנהדרין לב.
צט

וע"ש בהג"ה שמבא סימוכים לזה מדברי השפת אמת יעו"ש

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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דאין דנין לא בערב שבת ולא בערב יו"ט ,ובגמרא שם לה .דאין רציחה דוחה את השבת,
וילפינן לה שם לה :מדכתיב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת ולהלן הוא
אומר והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם מה מושבות האמור
להלן ב"ד אף מושבות האמור כאן ב"ד ואמר רחמנא לא תבערו אש בכל מושבותיכם.
וסבירא ליה להתנחומא דהלכה זו כבר נתחדשה באותן ארבעים יום הראשונים שעלה
משה להר לקבל הלוחות ,ולא היה יכול משה לדון את הרוצחים לא בערב שבת ולא
בשבת והמתין עד ליום א' ודן את הרוצחים.
ודו"ק בלשון המדרש ותראה שכתב בי"ח ובי"ט רדה את הסרוחים ,ולא כתב דן את
הסרוחים דאין דנין בשבת ,אלא הוכיחם בתוכחת מוסר גדולה ,וביום ראשון דן את
החוטאים .והוא דבר מחודש.
*
חשבון מ' יום האמצעים לדעת המדרש תנחומא
מא .פש לן לבאר הלא אותן ימים האמצעים היו ארבעים יום מלאים כמבואר בתורה
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה (דברים ט ,יח) ולדידן חסר יום אחד
אש ָנה ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ָא ְּת ַנ ַסל ַל ְּפנֵי ה' ָכ ַר ֹ
וֶ
למניין הארבעים יום ,כיצד  -משה עלה בכ' תמוז ,ומעתה יש בידינו מחדש תמוז ט' ימים
ובנוסף על מיוםעלייתו ,ומחודש אב כ"ט ימים ועוד ליל עלייתו ,וגם אם נאמר דירידת
משה מן ההר היתה ביום ל' ויום ירידתו מן המניין (שירד באמצע היום ואמרינן דמקצת
היום ככולו ,או שירד בסוף היום וכנ"ל אות יג) ,עדיין יחסר לילה אחת למניין הארבעים
לילות.
*
יתכן דעברו לתמוז וירידת משה מן ההר היה אור לל' אב בסוף הלילה
מב .וצריך לומר כמו שכתב המזרחי (שמות לג ,יא ,ובדברים ט ,יח) דחודש תמוז דהאי
שתא עבורי עברוה ,ויש בידינו י' מלאים מתמוז מובנוסף על מ יום עלייתו ,וכ"ט ימים
מלאים מאב וליל ל' ,והרי ארבעים יום וארבעים לילה ,נמצא שעליית משה להר היתה
ביום שניק וירידתו מן ההר בסוף הלילה של יום ל' אב שהיה ביום שבתקא.
*
יש לומר דלא עברו לתמוז וירידת משה מן ההר היה אור לא' אלול בסוף הלילה
מג .עוד י"ל דלעולם לא עברוה לתמוז והתנחומא ס"ל שעליית משה להר היה ביום א'
אלול ,ומעתה יש לומר שירידתו מן ההר בכלות ארבעים יום האמצעים היה בליל שבת א'
אלול בסוף הלילה  ,ולמחרת בשבת בבוקר עלה להר והחלו ארבעים ימים האחרונים,

ק י"ז תמוז היה ביום שישי ,שבת י"ח תמוז ויום ראשון י"ט תמוז רדה את הסרוחים ,ולמחרת ביום שני עלה להר
להתפלל.
קא א' סיון היה ביום שני ,כ"ט סיון ביום שני ,א' תמוז ביום רביעי ,כ"ט תמוז ביום רביעי ,ל' תמוז ביום חמישי ,א' אב
ביום שישי ,כ"ט אב ביום שישי ,ל' אב בשבת.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רלה

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

נמצא בידינו ט' ימים מחדש תמוז ובנוסף על מ יום עלייתו ,ל' ימים מאב ועוד ליל א' הרי
ארבעים יום וארבעים לילה ,ולמחרת השכים משה ועלה ושני לוחות אבנים בידו ,וגם
לשיטה זו נמצא שעליית משה להר במ' ימים האמצעים היה ביום שני וירידתו מן ההר
היה בליל שבתקב.
*
חשבון מ' יום האחרונים – למ"ד דעברוה לתמוז י"ל דעלה בל' אב
מד .פש לן לבאר ,מתי היתה עליית משה להר לארבעים יום האחרונים ואיך החשבון
של ארבעים יום ,דבשלמא אי אמרינן דעברוה לתמוז וירידת משה מן ההר היתה אור לל'
אב בסוף הלילה וכנ"ל אות מ"ב ,יש לומר דעלייתו היתה למחרת בבוקר ל' אב.
*
חשבון מ' יום האחרונים –
למ"ד דלא עברוה לתמוז ועלה בא' אלול ,צריך לומר דעברוה לאלול
מה .אבל אי אמרינן דירידת משה מן ההר היה אור לא' אלול ולמחרתו בבוקר א' אלול
עלה להר ,וכנ"ל אות מ"ב ,לית לן אלא ל"ח ימים עד יום ירידתו ביום כיפור ,כיצד קח
כ"ח ימים מלאים מאלול ובנוסף על מ יום עלייתו ותשעה ימים מלאים מתשרי וליל י'
תשרי ,וגם אם נאמר דיום ירידתו מן המניין (שירד באמצע היום ואמרינן דמקצת היום
ככולו ,או שירד בסוף היום וכנ"ל אות יג) ,אין לנו כי אם ל"ט ימים ול"ח לילות.
וצריך לומר דחודש אלול דהאי שתא עבורי עברוה וכמו שכתבו התוס' ב"ק שם ,ומעתה
היו כ"ט ימים מלאים מאלול ובנוסף על מיוםעלייתו ,ועשרה ימים מתשרי ויום ירידתו מן
המניין ,ויום ירידתו ביום כיפור היה ביום חמישיקג.
*
חשבון ארבעים יום היה חסר לילה אחת
מו .אלא דעדיין תמוה דבי ן אם נאמר דעלייתו היתה בל' אב ולא עברו לאלול ובין אם
נאמר דעלייתו היתה בא' אלול ועברו לאלול ,עדיין חסר לנו לילה אחת למנין ארבעים
דהלא מאלול ליכא כי אם כ"ט לילות וי' לילות מתשרי.
וצריך לומר כמו שכתבו התוס' שם לשיטת רבי יוסי דבאמת לא היו בארבעים יום
האחרונים כי אם ל"ט לילות וכ"כ הריטב"א ב"ב קכא .ד"ה יום וכנ"ל אות י"ז.
וראה עוד בריטב"א שם שכתב וז"ל ולפי"ז לא היו הארבעים לילה שלמים ,דיום
שלושים שנשאר מאב וכ"ט דאלול שהוא חסר ועשרה דתשרי הם ארבעים יום ,וחסר ליל
י"א דתשרי לתשלום הלילה שחסרה מיום שלושים באב ,ויש שהיו סבורים שהלוחות

קב א' סיון ביום שני ,א' תמוז ביום רביעי ,א' אב ביום חמישי ,א' אלול בשבת.
קג א' אלול היה ביום ראשון ,כ"ט אלול ביום ראשון ,ל' אלול ביום שני ,א' תשרי ביום שלישי ,ח' תשרי ביום שלישי,
י' תשרי ביום חמישי.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רלו

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

ניתנו ביום כיפור אבל לא ירד משה מן ההר עד למחרתו  ,והא ליתא כי ביוה"כ בשר את
ישראל שנמחלו עכ"ל,
*
מז .וכך היה סדרן של אותן הק"כ יום לשיטת המדרש תנחומא –
ביום ראשון ז' סיון – עלה משה להר לקבולי שאר תורה ושהה שם ארבעים יום
וארבעים לילה.
ביום

שישי קד

ּושנֵי
שה ַמן ָה ָהר ְּ
ֵרד ֹמ ֶ
ַּי ֶפן ַוּי ֶ
י"ז תמוז – תמו הארבעים יום וארבעים לילה ו ַ

ַי ַהי
ת ַבים (שמות לב ,טו) .ו ְּ
ּומזֶה ֵהם ְּכ ֻּ
יהם ַמזֶה ַ
ת ַבים ַמ ְּשנֵי ֶע ְּב ֵר ֶ
ל ֹחת ְּכ ֻּ
ָדו ֻּ
דת ְּבי ֹ
ל ֹחת ָה ֵע ֻּ
ֻּ
ָדיו ֶאת
ַש ֵל ְּך (מידו) ַמּי ָ
שה ַוּי ְּ
ַּי ַחר ַאף ֹמ ֶ
ּומ ֹח ֹלת ו ַ
ַרא ֶאת ָה ֵע ֶגל ְּ
חנֶה ַוּי ְּ
שר ָק ַרב ֶאל ַה ַם ֲ
אֶ
ַכ ֲ
ש ֵבר ֹא ָתם ַת ַחת ָה ָהר (שם לב ,יט).
ַי ַ
ל ֹחת ו ְּ
ַה ֻּ
בשבת י"ח תמוז וביום ראשון י"ט תמוז רדה את הסרוחים.
אש ָנה ַא ְּר ָב ַעים
ָא ְּת ַנ ַסל ַל ְּפנֵי ה' ָכ ַר ֹ
ביום שני כ' תמוז – עלה להר ובקש רחמים וכדכתיב ו ֶ
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה וגו'.
ֹ
י"א דעברו לתמוז –
בשבת ל' אב – תמו ארבעים יום וארבעים לילה וירד מההר ,ואז נתרצה הקב"ה
ל ֹחת ֶאת
אש ַנים ְּו ָכ ַת ְּב ַתי ַעל ַה ֻּ
א ָב ַנים ָכ ַר ֹ
ל ֹחת ֲ
שה ְּס ָסל ְּל ָך ְּשנֵי ֻּ
אמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ֶ
לישראל ו ֹ
שר ַש ַב ְּר ָת (שמות לד ,א).
אֶ
אש ַנים ֲ
ל ֹחת ָה ַר ֹ
שר ָהיּו ַעל ַה ֻּ
אֶ
ַה ְּד ָב ַרים ֲ
בשבת בבוקר ל' אב עלה להר סיני לקבל לוחות אחרונות.
ביום רביעי י' תשרי ירד מההר ושני לוחות אבנים הוריד בידו.
וי"א דלא עברו לתמוז ועברו לאלול–
בליל שבת אור לא' אלול תמו ארבעים יום וארבעים לילה וירד מההר ,ואז נתרצה
הקב"ה לישראל.
יום ראשון א' אלול – עלה להר סיני לקבל לוחות אחרונות.
ביום חמישי י'

תשרי קה

– תמו ארבעים יום וירד מההר ושני לוחות הברית בידו ,אלא

דאין מבואר מתי היתה ירידתו אם היה באמצע היום ומצרפינן האי יומא למנין
הארבעים דמקצת היום ככולו ,או שירידתו היתה בסוף היום ,וכנ"ל אות י"ז.
*

קד א' סיון היה ביום שני כ"ט סיון ביום שני ,א' תמוז ביום רביעי ,ט"ו תמוז ביום רביעי ,י"ז תמוז ביום שישי.
קה א' אלול ביום ראשון ,כ"ט אלול ביום ראשון ,ל' אלול ביום שני ,א' תשרי ביום שלישי ,ח' תשרי ביום שלישי ,י'
תשרי ביום חמישי.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רלז

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

שיטת המדרש תנחומא לגירסת התוס'
דעליית משה להר מ' יום האמצעים היה בי"ט תמוז ,וירידתו בל' אב
מח .התוס' ב"ק שם כתבו וז"ל אבל לפי מדרש תנחומא שאומר דבי"ז תמוז ירד ובי"ח
שרף את העגל ודן את החוטאים ,ובי"ט עלה ,ונמצא דיום עליה של מ' אחרונים באחד
באלול  ,לא יבא בחמישי לא לרבנן ולא לרבי יוסי ,וגם לא תמצא ירידה ביום הכיפורים,
אם לא נאמר דעברוה לאלול עכ"ל.
וביאור דבריהם ,עליית משה להר היה בי"ט וירידתו בל' אב ,הרי בידינו ארבעים ימים
וארבעים לילות ,י' ימים מלאים מתמוז ובנוסף על מיוםעלייתו ,וכ"ט ימים מלאים מאב
וליל ל'.
ודבריהם צ"ב הלא אי אמרינן דבי"ט עלה נשלם חשבון הארבעים יום האמצעים ליל ל'
אב ,ואמאי לא נימא דעלייתו להר ארבעים יום השלישים היתה ביום ל' אב בבוקר ,ואז
אין צורך לומר דעברוה לאלול.
וצריך לומר דס"ל לתוס' דירידתו היתה בהשלמת הארבעים יום דווקא ,ולא אמרינן בזה
מקצת הלילה ככולה ,וע"כ דירד בבוקר של ל' אב ואז אמר הקב"ה פסל לך ושוב ליכא
למימר שעלה בהשכמה
*
עליית משה להר מ' ימים האחרונים היה בא' אלול ,ועברו לאלול ,וירידתו היה ביו"כ
מט .ומעתה עליית משה להר לקבל לוחות אחרונות היה בא' אלול ,וכתבו התוס'
דלפי"ז צריך לומר דהמדרש תנחומא פליג אהאי מדרש דאמר דעליית משה להר היה
ביום חמישי ,דהא לשיטת רבי יוסי דא' סיון היה ביום ראשון נמצא א' אלול ביום שישיקו,
ולשיטת רבנן דא' סיון היה ביום שני נמצא דא' אלול היה בשבתקז.
והקשו התוס' הל א ירידת משה מן ההר היה ביום הכיפורים וכמבואר בתנחומא כי
תשא אות ל"א וכיצד יתכן לומר דירידת משה היתה ביום כיפור הלא לסדר החדשים
אלול חסר הוא ולא ישלמו מ' יום עד י"א

תשרי קח

או י"ב תשריקט.

ותי' התוס' דע"כ לומר דעברו לאלול ,ומעתה יש בידינו ארבעים ימים ל' מאלול וי'
מתשרי.
*
חשבון ארבעים יום היה חסר לילה אחת

קו א' סיון היה ביום ראשון ,א' תמוז היה ביום שלישי ,א' אב היה ביום רביעי ,א' אלול ביום שישי.
קז א' סיון ביום שני ,א' תמוז ביום רביעי ,א' אב ביום חמישי ,א' אלול בשבת.
קח כ"ח מלאים מאלול ובנוסף על מיוםעלייתו ,י"א מלאים מתשרי עם יום ירידתו ,ויש בידינו מ' ימים ול"ט לילות.
קט כ"ח מלאים מאלול ובנוסף על מיוםעלייתו ,י"א מלאים מתשרי ועוד ליל י"ב ,ויש בידינו מ' ימים ומ' לילות.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רלח

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

נ.

אלא דגם לאחר שעברו לאלול ונמצא בידינו מ' ימים כ"ט מאלול ובנוסף על

מיוםעלייתו וי' מתשרי עם יום ירידתו ,עדיין חסר לנו לילה אחת למנין ארבעים דהלא
מאלול ליכא כי אם כ"ט לילות וי' לילות מתשרי.
וצריך לומר כמו שכתב ו התוס' שם לשיטת רבי יוסי דבאמת לא היו בארבעים יום
האחרונים כי אם ל"ט לילות וכנ"ל אות י"ז.
ומעתה לדעת רבי יוסי דעלייתו בא' אלול היה ביום שישי ,ירידתו מן ההר ביום
הכיפורים היה ביום שלישיקי .ולדעת רבנן דא' אלול היה בשבת יום כיפור היה ביום
רביעיקיא.
ודע דמדברי התוס' מבואר דלא היה בגירסתם מתי היתה קביעות ר"ח סיון בהאי
שתא ,ולזה כתבו "לא יבא בחמישי לא לרבנן ולא לרבי יוסי" ,וכנ"ל אות ל"ט ,אמנם
בגירסא דידן בתנחומא מבואר להדיא דס"ל כרבנן דבתרי בשבא אקבע ירחא וכנ"ל.
*
נא .וכך היה סדרן של אותן הק"כ יום לשיטת המדרש תנחומא לגירסת התוס' ולא
אכתוב כאן סדר ימי השבוע כיון שאין מבואר בתנחומא כמאן ס"ל –
ז' סיון – עלה משה להר לקבולי שאר תורה ושהה שם ארבעים יום וארבעים לילה.
דת
ל ֹחת ָה ֵע ֻּ
ּושנֵי ֻּ
שה ַמן ָה ָהר ְּ
ֵרד ֹמ ֶ
ַּי ֶפן ַוּי ֶ
י"ז תמוז – תמו הארבעים יום וארבעים לילה ו ַ
שר ָק ַרב ֶאל
אֶ
ַי ַהי ַכ ֲ
ת ַבים (שמות לב ,טו) .ו ְּ
ּומזֶה ֵהם ְּכ ֻּ
יהם ַמזֶה ַ
ת ַבים ַמ ְּשנֵי ֶע ְּב ֵר ֶ
ל ֹחת ְּכ ֻּ
ָדו ֻּ
ְּבי ֹ
ש ֵבר ֹא ָתם
ַי ַ
ל ֹחת ו ְּ
ָדיו ֶאת ַה ֻּ
ַש ֵל ְּך (מידו) ַמּי ָ
שה ַוּי ְּ
ַּי ַחר ַאף ֹמ ֶ
ּומ ֹח ֹלת ו ַ
ַרא ֶאת ָה ֵע ֶגל ְּ
חנֶה ַוּי ְּ
ַה ַם ֲ
ַת ַחת ָה ָהר (שם לב ,יט).
י"ח תמוז דן את החוטאים.
ָא ְּת ַנ ַסל ַל ְּפנֵי ה'
י"ט תמוז עלה להר לארבעים יום האמצעים ובקש רחמים וכדכתיב ו ֶ
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה וגו'.
אש ָנה ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ָכ ַר ֹ
ל' אב – ירד מההר ותמו ארבעים יום וארבעים לילה ,ואז נתרצה הקב"ה לישראל
ל ֹחת ֶאת ַה ְּד ָב ַרים
אש ַנים ְּו ָכ ַת ְּב ַתי ַעל ַה ֻּ
א ָב ַנים ָכ ַר ֹ
ל ֹחת ֲ
שה ְּס ָסל ְּל ָך ְּשנֵי ֻּ
אמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ֶ
וֹ
שר ַש ַב ְּר ָת (שמות לד ,א).
אֶ
אש ַנים ֲ
ל ֹחת ָה ַר ֹ
שר ָהיּו ַעל ַה ֻּ
אֶ
ֲ
א' אלול – עלה להר סיני לקבל לוחות אחרונות.
י' תשרי – תמו ארבעים יום וירד מההר ושני לוחות הברית בידו ,אלא דאין מבואר מתי
היתה ירידתו אם היה באמצע היום ומצרפינן האי יומא למנין הארבעים דמקצת היום
ככולו ,או שירידתו היתה בסוף היום ,וכנ"ל אות י"ז.
*

קי א' אלול היה ביום שישי ,א' תשרי ביום ראשון ,ח' תשרי ביום ראשון ,י' תשרי ביום שלישי.
קיא א' אלול היה בשבת ,א' תשרי ביום שני ,ח' תשרי ביום שני ,י' תשרי ביום רביעי.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רלט

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

שיטת פרקי דרבי אליעזר
נב .בפרקי דרבי אליעזר פרק מ"ו כתב וז"ל רבי יהושע בן קרחה אומר ,מ' יום עשה
משה בהר וכו' ,ולאחר מ' יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה ,ובי"ז בתמוז שבר את
הלוחות והרג את לייטי ישראל ,ועשה מ' יום

במחנה קיב

עד ששרף את העגל וכתתו כעפר

הארץ ,והרג את כל אשר נשק לעגל וכו' ,ובר"ח אלול אמר הקב"ה למשה עלה אלי
ההרה והעבירו שופר בכל המחנה שהרי משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר העגל
והקב"ה נתעלה אותו היום באותו שופר שנאמר עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר
(תהלים מז) ,ועל כן התקינו חכמים שיהיו תוקעין בשופר בר"ח אלול בכל שנה ושנה
עכ"ל ,והעתיק והו הר"ן ר"ה יב ,:והרא"ש סוף מסכת ראש השנה ,והטור סי' תקפ"אקיג.
ומבואר דבמ' ימים האמצעים היה משה במחנה ולא עלה להר להתפלל ,והוא דבר
חידוש.
*
תמיהת הרמב"ן והרא"ש על הפרקי דרבי אליעזר
דמבואר בתורה דהתפלל ארבעים וארבעים לילה
נג.

והרמב"ן (שמות לג ,ז) תמה על דברי הפר קי דר"א ,דהלא מבואר (דברים ט ,יח)

יתי ַעל
ש ַת ַ
ּומ ַים ֹלא ָ
יום ְּו ַא ְּר ָב ַעים ַל ְּי ָלה ֶל ֶחם ֹלא ָא ַכ ְּל ַתי ַ
אש ָנה ַא ְּר ָב ַעים ֹ
ָא ְּת ַנ ַסל ַל ְּפנֵי ה' ָכ ַר ֹ
וֶ
יסו ,וראה עוד (שם ,כה -כו)
שות ָה ַרע ְּב ֵעינֵי ה' ְּל ַה ְּכ ַע ֹ
אתם ַל ֲע ֹ
ח ָט ֶ
שר ֲ
אֶ
את ֶכם ֲ
ָכל ַח ַּט ְּ
שר ַה ְּת ַנ ָס ְּל ַתי ַכי ָא ַמר ה'
אֶ
ּיום ְּו ֶאת ַא ְּר ָב ַעים ַה ַל ְּי ָלה ֲ
ָא ְּת ַנ ַסל ַל ְּפנֵי ה' ֵאת ַא ְּר ָב ַעים ַה ֹ
וֶ
ית ְּב ָג ְּד ֶל ָך
שר ָס ַד ָ
אֶ
ח ָל ְּת ָך ֲ
א ֹד ָני ה' ַאל ַת ְּש ֵחת ַע ְּם ָך ְּו ַנ ֲ
ָא ַמר ֲ
ָא ְּת ַס ֵלל ֶאל ה' ו ֹ
ְּל ַה ְּש ַמיד ֶא ְּת ֶכם .ו ֶ
ָקה ,ואי אפשר שיהיה כל זה במ' ימים האחרונים אחר
חז ָ
את ַמ ַם ְּצ ַר ַים ְּביָד ֲ
הו ֵצ ָ
שר ֹ
אֶ
ֲ
שנאמר לו פסל לך ועלה אלי ההרה כי היו ברצון וכבר ביטל להשמיד אתכם עכ"ד.
וכיו"ב תמה הרא"ש סוף מסכת ראש השנה וז"ל ונראה לי דט"ס בפרקי דרבי אליעזר
מה שכתב ועשה ארבעים יום במחנה שהרי בהר היה שלשה פעמים ארבעים יום
ובשבעה עשר בתמוז שבר את הלוחות ודן את ישראל ובשמונה עשר עלה וירד בתשעה
ועשרים באב ובראש חדש עלה עכ"ל.

קיב וכן מבואר בתנא דבי אליהו ח"ב פרק ד' וז"ל וארבעים יום האמצעים של משה נטל את האהל ונטה לו מובנוסף
על למחנה שנאמר ומשה יקח את האהל ,והיו ישראל מתאבלין ונוהגין אבילות בעצמן כל אותן ארבעים יום ,עד
שנגלה ממ"ה הקב"ה יהי שמו מבורך לעולם ולעולמי עולמים ופתח לו למשה פתח של רחמים ע"ש.
ובביאור בית הגדול על הפרקי דרבי אליעזר אות א' העיר דהגם דבמדרש תנחומא נמי מבואר שלא שהה בהר
בארבעים יום אלו מ"מ פליג ע"ד הפרד"א וס"ל דבמ' ימים אלו לקח את האהל ונטה לו ובנוסף על למחנה ולא
שהה במחנה במ' ימים אלו ,ויש ליישב ואכמ"ל.
קיג וראה שם בר"ן וברא"ש ובטור שיש הוספה וז"ל לכן התקינו חכמינו ז"ל שיהיו תוקעין בראש חדש אלול בכל שנה
ושנה ,וכל החודש כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו ,וכדי לערבב
השטן עכ"ל ,וכפי הנראה מדברי הר"ן והרא"ש הוספה זו הוא מדברי הפרק י דר"א ,וכן משמע מדברי הבית יוסף סי'
תקפ"א ,וכ"כ הפרישה שם סוף ס"ק ג' ,ובביאור בית הגדול על פרקי דר"א אות ה' לא שת לבו לזה וע"כ תמה מה
שתמה ע"ש ודו"ק בכ"ז ואכמ"ל יותר.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רמ

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

*
ישוב הקושיא דהיה עולה כל יום להר להתפלל
ובגמר תפילתו היה יורד לאהלו
נד .כתב בביאור הגר"א על הסדר עולם רבא פרק ו' וז"ל פי' במ' יום האמצעים היה
בתוך המחנה אלא היה עולה בכל יום על ההר ,עלה להר להתפלל ולא להיות שם כל
ארבעים יום ,אלא עלה כל המ"ם להתפלל וירד תיכף ,וכן היה כל המ' יום ,ודלא כהתוס'
שכתבו שבארבעים יום האמצעים היה ג"כ בהר ע"ש.
*
לדעת הפרקי דרבי אליעזר  -מתי עלה להר במ' ימים האחרונים
נה .ומבואר בפרד"א דעליית משה להר במ' ימים האחרונים היה בראש חדש אלא
דלא מבואר איזה יום של ר"ח עלה אם ביום של ר"ח שהוא ל' אב או ביום א' אלול,
וראיתי שנחלקו בזה המפרשים ,ואביא דבריהם בס"ד.
*
דעת המפרשים שעלייתו להר היה בכ"ט אב
נו.

הלבוש סי' תקפ"א ס"א כתב וז"ל והאי מר"ח אלול דקאמר ע"כ ר"ל מיום א' דר"ח

שהוא נמנה עם תשלום ל' ימי חדש אב דמ"מ ר"ח הוא ,דאל"כ הא קיי"ל דביו"כ ירד
משה מן ההר עם לוחות שניות והרי עמד בהר ארבעים יום ,ואין לך ארבעים יום אלא
מיום א' דר"ח ואילך דהא אלול חסר הוא ,ולא עוד אלא שצריכין אנו לומר שעלה
בבוקרו של כ"ט באב דהא קיי"ל דבבוקרו של יוה"כ ירד ,ואין לך ארבעים יום וארבעים
לילה אלא מבוקרו של כ"ט באב עד בוקרו של יו"כ דהא קיי"ל שכל עליותיו בהשכמה
היו וכו' ,והא דקאמר דבר"ח עלה והעבירו שופר בר"ח אלול משום דלילה הראשונה
דר"ח השלימה יום ולילה של יום ראש ון מן מ' יום ואח"כ העבירו שופר במחנה והודיעו
ע"י העברת השופר שעכשיו נשלם יום הראשון של עלייתו ,ומשם ואילך ימנו מ' יום ולא
יטעו עוד אחר ע"ז ,נראה לי עכ"ל ,וכ"כ הב"ח סי' תקפ"א ס"א בתירוצו הראשון.
*
דעת הב"ח – שעלייתו להר היתה בליל ל' אב
נז.

כתב הב"ח סי' תקפ"א ס"א וז"ל ועוד אפשר ליישב דירידתו ביום הכיפורים סמוך

לערב היתה ויום הכיפורים ממנין ארבעים הוא ,ועלייתו בתחלת ליל ראש חדש שהוא ל'
של אב היתה כי אז אמר לו הקב"ה עלה אלי ההרה (שמות כד ,יב) ועלה מיד ,ומה
שאמרו כל עליותיו בהשכמה היו אין זה אלא בעלה מאליו אבל על פי הדיבור עלה מיד,
וכמו שכתב ה"ר אליהו מזרחי בסדר יתרו (שמות יט ,ג) ,ומה שכתב רש"י בסדר כי תשא
(שם ,לג ,יא) ובראש חדש אלול נאמר לו ועלית בבוקר וגו' הכי פירושו בליל ר"ח אמר לו
והיה נכון לבוקר (שם לד ,ב) והוא שיהא מזמין עצמו בלילה בענין שיהא בבוקר בראש
ההר ,וז"ש והיה נכון לבוקר ועלית בבוקר אל הר סיני וכן עשה דבלילה היה בשיפולי
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רמא

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ב רק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

ההר ובבוקר עלה אל ראש ההר ולא תקנו לתקוע מבערב אלא בשחרית דל' של אב כי אז
עלה אל ראש ההר כי באותה שעה העבירו שופר במחנה וכו' עכ"ל.
*
דעת המפרשים  -שעלייתו להר היה ביום א' דר"ח ל' אב
נח .במנהגי מהרי"ל הל' ימים הנוראים אות ה' כתב וז"ל ודרש מהר"י סג"ל דאז אין
מתחילין לתקוע בהכנסת ר"ח בערב ,אך בשחרית יום ראשון של ר"ח משום דמאותו יום
עד יום הכפורים מ' יום כנגד מ' יום ששהה מרע"ה בהר לקבל לוחות אחרונות ,ומשרע"ה
בהשכמת הבוקר עלה כמו שנאמר בסדר כי תשא ועלית בבוקר (שמות לד ,ב) והוא היה
ר"ח אלול ,וכן פרש"י שם ,ג"כ וירד ביום הכיפורים להודיע לישראל שנתכפר עון העגל
וע"ד זה באורח חיים (טור או"ח סי' תקפ"א) עכ"ל.
ובד בריו מבואר דאתי לאפוקי מסברת הב"ח דעליית משה להר היה בליל ר"ח ,וע,כ אין
תוקעין בליל ר"ח.
וכ"כ במטה משה סי' תשע"ח ,וכ"כ מהרש"ל בחידושיו שבת פט .תוס' ד"ה לסוף ,וכ"כ
בשו"ת משאת בנימין סי' ב' ,וכ"כ השל"ה מסכת ר"ה פרק נר מצוה ד"ה ומה שאומרים,
וציין להם המג"א סי' תקפ"א ס"ק ב' ,וכ"כ הב"ח סי' תקפ"א ס"א בתירוצו השניקיד.
*
דעת המג"א – דעליית משה להר היה בא' אלול
נט .כתב המג"א סי' תקפ"א ס"ק ב' וז"ל ולי נראה דהטעם כמו שכתבו התוס' ב"ק פב.
ד"ה כדי בשם התנחומא דמשה עלה להר ביום ב' דר"ח רק שעברו לאלול דהאי שתא,
וא"כ אין לזוז מהמנהג להתחיל לתקוע ביום שני עכ"ל.
*
סדר הק"כ ימים לדעת הפרקי דרבי אליעזר
ארבעים יום הראשונים
ס.

הנה דעת הפרקי דרבי אליעזר דמתן תורה היה ביום שישי ,וצ"ל דס"ל דחדש סיון

היה ביום ראשון ,וביום שישי ו' סיון היה קבלת התורה.
ולפי"ז בשבת ז' סיון עלה משה להר לקבולי שאר תורה ושהה שם ארבעים יום
וארבעים לילהקטו.
ּוש ֵני
שה ַמן ָה ָהר ְּ
ֵרד ֹמ ֶ
ַּי ֶפן ַוּי ֶ
ביום חמישי י"ז תמוז – תמו הארבעים יום וארבעים לילה ו ַ
ַי ַהי
ת ַבים (שמות לב ,טו) .ו ְּ
ּומזֶה ֵהם ְּכ ֻּ
יהם ַמזֶה ַ
ת ַבים ַמ ְּשנֵי ֶע ְּב ֵר ֶ
ל ֹחת ְּכ ֻּ
ָדו ֻּ
דת ְּבי ֹ
ל ֹחת ָה ֵע ֻּ
ֻּ
ָדיו ֶאת
ַש ֵל ְּך (מידו) ַמּי ָ
שה ַוּי ְּ
ַּי ַחר ַאף ֹמ ֶ
ּומ ֹח ֹלת ו ַ
ַרא ֶאת ָה ֵע ֶגל ְּ
חנֶה ַוּי ְּ
שר ָק ַרב ֶאל ַה ַם ֲ
אֶ
ַכ ֲ
ש ֵבר ֹא ָתם ַת ַחת ָה ָהר (שם לב ,יט).
ַי ַ
ל ֹחת ו ְּ
ַה ֻּ
קיד וע"ש כתב דהשלמת המ' יום הוא משום שעברו לאלול דהאי שתא.
קטו כנ"ל הערה .5

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רמב

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

*
ארבעים יום האמצעים
לדעת הפרד"א לא שהה בהר בימים אלו אלא היה עולה להר להתפלל ויורד לאהלו
אשר נטה מובנוסף על למחנה ,וכנ"ל אות נ"א ,אלא דאין מבואר באיזה יום החלו הני
ארבעים יום ,ונחזי אנן –
לדעת הסוברים דארבעים יום האחרונים החלו בכ"ט אב וכנ"ל אות נ"ג ,צריך לומר
דבליל יום שישי י"ח תמוז החל להתפלל  ,וכמו שכתב החזקוני (דברים ט ,יח) וכדלהלן
אות נ"ח ,ותמו הארבעים יום ביום שלישי כ"ח אב  ,הרי לנו ארבעים יום י"ב מתמוז וכ"ח
מאב ,ולמחרת בכ"ט אב וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני ויקח בידו שני לוחות
אבנים.
לדעת הסוברים דארבעים יום האחרונים החלו בליל ל' אב וכנ"ל אות נ"ג ,אפשר לומר
דביום שישי י"ח תמוז התחיל להתפלל ותמו הארבעים יום ביום רביעי כ"ט אב הרי לנו
ארבעים יום י"א יום מתמוז ובנוסף על מ יום עלייתו וכ"ח מאב וליל כ"ט ,ובלילה
שאחריו עלה לשיפולי ההר.
לדעת הסוברים דארבעים יום האחרונים החלו ביום ל' אב וכנ"ל אות נ"ה ,יש להסתפק
ולומר דבשבת י"ט תמוז התחיל להתפלל ותמו הארבעים יום ליל חמישי ל' אב  ,הרי לנו י'
ימים מתמוז ובנוסף על מ יום עלייתו ,וכ"ט ימים מאב ועוד ליל ל' ,ולמחרת עלה לראש
ההר.
לדעת הסוברים דארבעים יום האחרונים החלו בא' אלול וכנ"ל אות נ"ו ,יש להסתפק אי
הני ארבעים יום האמצעים החלו בשבת י"ט תמוז וכשיטת המדרש תנחומא הנ"ל אות
מ"ה ,ותמו הארבעים יום ליל חמישי ל' אב  ,והרי לנו עשרה ימים מתמוז ובנוסף יום
עלייתו ,וכ"ט ימים מאב עם ליל ל' אב ובא' אלול עלה וכשיטת התוס' הנ"ל אות מ"ח ,או
דנימא כדברי המדרש ת נחומא אשר לפנינו וכנ"ל אות מ"א מ"ב ,והני מ' ימים האמצעים
החלו ביום ראשון כ' תמוז ותמו בליל שבת א' אלול  ,הרי לנו עשרה ימים מתמוז ובנוסף
יום עלייתו ,ול' ימים מאב עם ליל א' לחודש אלול ולמחרת עלה לראש ההר.
*
ארבעים יום האחרונים
י"א דעלה להר ביום רביעי כ"ט אב ,וירד ביום ב' י' תשריקטז.
וי"א דעלה להר בליל חמישי ל' אב ,וירד ביום שלישי י' תשריקיז.
וי"א דעלה להר ביום חמישי ל' אב ,וירד ביום שלישי י' תשריקיח.

קטז לשיטה זו סדר חדשי שנה זו היו כסדרן א' סיון היה ביום ראשון ,א' תמוז ביום שלישי ,א' אב ביום רביעי ,א'
אלול ביום שישי ,א' תשרי בשבת ,ח' תשרי בשבת ,י' תשרי ביום שני.
קיז לשיטה זו צ"ל דעברו לאלול ,ל' אב היה ביום חמישי ,א' אלול ביום שישי ,כ"ט אלול ביום שישי ,ל' אלול בשבת,
א' תשרי ביום ראשון ,ח' תשרי ביום ראשון ,י' תשרי ביום שלישי.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רמג
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וי"א דעלה להר א' אלול ,ואי ס"ל דארבעים יום האמצעים החלו בשבת י"ט תמוז ולא
עברו לתמוז א' אלול היה ביום שישי ,וירד ביום שלישי י' תשריקיט ,ואי ס"ל דארבעים
יום האמצעים החלו בכ' תמוז ועברו לתמוז א' אלול היה בשבתקכ ,וירד ביום רביעי י'
תשריקכא.
*
שיטת החזקוני דבמ' ימים האמצעים לא עלה להר
סא .כתב החזקוני (דברים ט ,ט) וז"ל בעלותי ההרה ביום אחד בשבת שבעה בסיון,
ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה מעלות השחר של יום אחד בשבת שבעה בסיון,
עד עלות השחר של יום שישי בשבת שבעה עשר בתמוז( ,שם ,יא) ויהי מקץ ארבעים
וארבעים לילה שכלו בעלות השחר של יום שישי בשבת י"ז בתמוז.
(ושם ,יח) ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום וארבעים לילה ,כראשונה לא קאי הוא
אואתנפל שהרי עדיין לא בקש עליהם רחמים על העגל ,אלא קאי הוא אארבעים יום
וארבעים לילה ,כלומר עמדתי בהר ארבעים יום וארבעים לילה בלא אכילה ושתיה כמו
שעשיתי פעם ראשונה ,וארבעים יום הללו התחילו מתחילת ליל שביעי בשבת י"ח
בתמוז ,עד תחילת ליל חמישי בשבת כ"ט באב ,ובארבעים יום הללו לא עלה בהר אלא
התפלל באהלו שנטה לו מובנוסף על למחנה כמו שפרשתי פרשת תשא (שמות לב ,יא)
עכ"ל.
(ושם י ,א) בעת ההיא בליל כ"ט ,הוא שנאמר בפרשת תשא (שמות לד ,א) ויאמר ה' אל
משה פסל לך וגו'( ,שם י ,ג) ואעל ההרה בעלות השחר של יום חמישי בשבת כ"ט באב,
והוא שנאמר בפרשת תשא (שם ,כט) וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני( ,שם ,ד)
ויתנם ה' אלי ביום ג' בשבת עשרה בתשרי  ,ואע"פ שנתעכב קצת יום עשרה בתשרי שירד
מן ההר והביא את הלוחות ,אינו ממניין הארבעים יום השלישים ,שהרי כבר נשלמו הם
בעלות השחר ש ל עשרה בתשרי ,נמצא התחיל פרישתו ביום שני בשבת שהוא ר"ח סיון
של מתן תורה ,שבו התחיל משה להתענות כדי למרק אכילתו להיות כמלאכי השרת
לקבל התורה בטהרה ,ובעליה אחרונה ביום ה' בשבת בכ"ט אב ,וסוף תעניותיו ביום שני
בשבת בתשעה בתשרי ,לכך נהגו העולם להתענות שני וחמישי ושני סדר זה מר"ח סיון
עד עשרה בתשרי ,כך מצאתי עכ"ל.
*
סב .וכך היה סדרן של אותן הק"כ יום לשיטת החזקוני –

קיח כנ"ל הערה .49
קיט דלשיטת הפרד"א א' סיון היה ביום ראשון ,א' תמוז ביום שלישי ,א' אב ביום רביעי ,א' אלול ביום שישי ,ועברו
לאלול נמצא דא' תשרי ביום ראשון ,ח' תשרי ביום ראשון ,י' תשרי ביום שלישי.
קכ א' סיון ביום ראשון ,א' תמוז ביום שלישי ,א' אב ביום חמישי ,א' אלול בשבת.
קכא כיון שאלול מעובר היה א' תשרי ביום שני ,ח' תשרי ביום שני ,י' תשרי ביום רביעי.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רמד
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ביום ראשון ז' סיון – עלה משה להר לקבולי שאר תורה ושהה שם ארבעים יום
וארבעים לילה.
ּוש ֵני
שה ַמן ָה ָהר ְּ
ֵרד ֹמ ֶ
ַּי ֶפן ַוּי ֶ
ביום שישי י"ז תמוז – תמו הארבעים יום וארבעים לילה ו ַ
ַי ַהי
ת ַבים (שמות לב ,טו) .ו ְּ
ּומזֶה ֵהם ְּכ ֻּ
יהם ַמזֶה ַ
ת ַבים ַמ ְּשנֵי ֶע ְּב ֵר ֶ
ל ֹחת ְּכ ֻּ
ָדו ֻּ
דת ְּבי ֹ
ל ֹחת ָה ֵע ֻּ
ֻּ
ָדיו ֶאת
ַש ֵל ְּך (מידו) ַמּי ָ
שה ַוּי ְּ
ַּי ַחר ַאף ֹמ ֶ
ּומ ֹח ֹלת ו ַ
ַרא ֶאת ָה ֵע ֶגל ְּ
חנֶה ַוּי ְּ
שר ָק ַרב ֶאל ַה ַם ֲ
אֶ
ַכ ֲ
ש ֵבר ֹא ָתם ַת ַחת ָה ָהר (שם לב ,יט).
ַי ַ
ל ֹחת ו ְּ
ַה ֻּ
בליל שבת י"ח תמוז  -התחיל להתפלל ארבעים יום וארבעים לילה באהלו אשר נטה
מובנוסף על למחנה ונסתיימו בתחילת ליל חמישי כ"ט אב.
אש ַנים ְּו ָכ ַת ְּב ַתי
א ָב ַנים ָכ ַר ֹ
ל ֹחת ֲ
שה ְּס ָסל ְּל ָך ְּשנֵי ֻּ
אמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ֶ
בליל חמישי כ"ט אב – ו ֹ
שר ַש ַב ְּר ָת (שמות לד ,א).
אֶ
אש ַנים ֲ
ל ֹחת ָה ַר ֹ
שר ָהיּו ַעל ַה ֻּ
אֶ
ל ֹחת ֶאת ַה ְּד ָב ַרים ֲ
ַעל ַה ֻּ
ביום חמישי כ"ט אב – עלה להר סיני לקבל לוחות אחרונות.
ביום שלישי י' תשרי – בעלות השחר תמו ארבעים יום ,וירד מההר ושני לוחות הברית
בידו.
*
שיטת רש"י
כמה פעמים עלה משה להר ומתי עלה  -יביא סתירת דברי רש"י בג' מקומות
סג .הנה בדברי רש"י מצינו דבר פלא דבג' מקומות נזקק לחשבון הק"כ יום ובכל מקום
שינה דבריו.
א .בפרשת כי תשא (שמות לג ,יא) כתב רש"י וז"ל ודבר ה' אל משה פנים אל פנים ושב
אל המחנה ,לאחר שנדבר עמו היה משה שב אל המחנה ,ומלמד לזקנים מה שלמד,
והדבר הזה נהג משה מיום הכיפורים עד שהוקם המשכן ולא יותר ,שהרי בשבעה עשר
בתמוז נשתברו הלוחות ,ובי"ח שרף את העגל ודן את החוטאים ,ובי"ט עלה ,שנאמר ויהי
ממחרת ואמר משה אל העם וגו' ,ועשה שם ארבעים יום ובקש רחמים ,שנאמר ואתנפל
לפני ה' וגו' ,ובראש חדש נאמר לו ועלית בבוקר אל הר סיני לקבל לוחות האחרונות
ועשה שם מ' יום וכו' ביום הכיפורים נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה ובלב שלם ונאמר
לו למשה סלחתי כדבריך ומסר לו לוחות האחרונות וירד וכו' עכ"ד ,מבואר בדבריו
דעלייתו להר מ' ימים האמצעים היתה בי"ט תמוז.
ב .בפרשת עקב (ט ,יח) פרש"י וז"ל ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום שנאמר
ועתה אעלה אל ה' אולי אכפרה ,באותה עלייה נתעכבתי ארבעים יום נמצאו כלים בכ"ט
אב ,שהוא עלה בי"ח תמוז  ,בו ביום נתרצה הקב"ה לישראל ואמר למשה פסל לך שני
לוחות ,עשה עוד מ' יום נמצאו כלים ביום הכיפורים ,בו ביום נתרצה הקב"ה לישראל
בשמחה ואמר לו למשה סלחתי כדברך וכו' עכ"ל ,מבואר בדבריו דעלייתו להר במ' ימים
האמצעים היתה בי"ח תמוז  ,וסותר למה שכתב בפרשת כי תשא שהיתה עלייתו בי"ט
תמוז.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רמה
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ג .בפרשת יתרו (שמות יח ,יג) פרש"י ויהי ממחרת מוצאי יוה"כ היה ,ועל כרחך אי
אפשר לומר אלא ממחרת יוה"כ כו' ,ומשנתנה תורה עד יוה"כ לא ישב משה לשפוט את
העם שהרי בי"ז בתמוז ירד ושבר את הלוחות ,ולמחר עלה בהשכמה ושהה שמונים יום
וירד ביוה"כ וכו' עכ"ל.
ומבואר דבעלייתו להר בי"ח תמוז שהה שמונים יום ולא היה הפסק בין ארבעים יום
האמצעים לארבעים יום האחרונים ,וסותר למש"כ בפרשת כי תשא ובפרשת עקב דהיה
הפסקה בין ארבעים יום האמצעים לארבעים יום האחרונים.
*
שיטת המזרחי בביאור שיטת רש"י
סד .במזרחי פרשת כי תשא (שמות לג ,יא) ובפרשת עקב (דברים ט ,יח) ביאר דעלייתו
להר בארבעים ימים האחרונים לכל הדעות היה בבוקרו של כ"ט אב ,ומה שכתב רש"י
בפרשת כי תשא שעלה בר"ח אלול כוונתו לל' אב שהוא יום א' דר"ח אלול ,ומה שלא
הזכיר רש"י את יום עלייתו מפני שאין לילו עמו.
ובבקרו של יום הכיפורים כלו ארבעים יום ,כיצד יום א' מחדש אב ונוסף לו יום עלייתו,
כ"ט יום מחדש אלול ,ט' ימים מתשרי ,הוסף את ליל י' תשרי ,הרי בידינו ל"ט ימים
מלאים ,לילה ויום ,ויום עלייתו וליל ירידתו ,ובבקרו של יו"כ ירד משה מן ההר ושני
לוחות העדות בידו.
אמנם לגבי עלייתו להר במ' ימים האמצעים שינה רש"י דבריו ,וטעמו דס"ל דלכו"ע
עלייתו להר במ' ימים האחרונים היתה בבבק רו של כ"ט אב ,ובתענית כט .אמרו שחודש
תמוז של שילוח המרגלים שהיה בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים מלויי מלויה ,ולפי"ז
ליכא למימר דעלייתו להר במ' ימים אמצעים היה בי"ח תמוז דכיון דחודש תמוז היה
מלא נסתיימו הארבעים יום האמצעים בכ"ח אב ,כיצד י"ב מחודש תמוז ובנוסף יום
עלייתו ,כ"ז מחודש אב ובנוסף ליל כ"ח הרי לך מ' יום ,ולזה פירש רש"י בפרשת כי תשא
דעלייתו היתה בי"ט תמוז ונסתיימו הארבעים יום בליל כ"ט אב ובבוקר של כ"ט אב עלה,
וכל זה אי אמרינן דתמוז דהאי שתא מלויי מלויה.
אבל בפרשת עקב פירש רש"י לפי סדר החדשים שבכל שנה ושנה שחדש תמוז חסר,
וכיון שכלו מ' יום האמצעים בליל כ"ט אב ע"כ שעלייתו להר במ' ימים האמצעים היה
בי"ח תמוז.
*
כמה תמיהות בדברי המזרחי
סה .ואני בעניי לא זכיתי להבין דברי המזרחי –
א .הלא דברי הגמרא דתמוז דהאי שתא מלויי מלויה איירי בשנה השניה שהיו ישראל
במדבר ,וכאן איי רי בשנה ראשונה ומי יימר שעברו לתמוז דהאי שתא ,והיא קושיית הגור

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רמו
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אריה ,ולבוש האורה ,ומנחת יעקב ,והשפתי חכמים שם ,וכן הקשה הרש"ש בב"ק פב.
תוס' ד"ה כדי.
ב .גם אי אמרינן דעברו לתמוז דהאי שתא ,מה ההכרח לומר שהני ארבעים יום כלו
בליל כ"ט תמוז ובשביל זה ע"כ לומר שעלה בי"ט ,ואמאי לא נימא דעלייתו היה בי"ח
וירידתו בבקרו של כ"ח תמוז ,ובהכי מסתבר טפי שאז היה לו שהות יום שלם לפסול
הלוחות ובהשכמת הבוקר של כ"ט אב עלה להר.
ג .עוד צריך ביאור בשביל מה המתין משה ועלה להר בי"ט תמוז ,והלא היה יכול לסיים
הכל בי"ז ולעלות להר בבוקרו של י"ח.
ד .כיון דיום עלייתו יום כ"ט לחודש אב הוא ממנין הארבעים יום האחרונים ולילו
החסר נשלם בליל יום הכיפורים ,אמאי לא כתב רש"י האמת שמניין המ' יום החל מכ"ט
אב ,ומאי שנא סיום המ' יום שגם שם אין היום מן המניין כי אם לילו וחשבו רש"י מן
המנין.
ה .עדיין לא נת יישב מש"כ רש"י בפרשת יתרו שעלה בי"ח תמוז ושהה שמונים יום
וסותר למש"כ דהפסיק משה בעלייתו וירידתו בין המ' ימים האמצעים והאחרונים.
*
ישוב כמה מהתמיהות
סו .ולאחר העיון נראה דקושיא חדא מיתרצא בחברתא ,דס"ל למזרחי דמה שכתב
רש"י בפרשת יתרו "שהרי בי"ז בתמוז ירד ושבר את הלוחות ,ולמחר עלה בהשכמה
ושהה שמונים יום וירד ביוה"כ" ,לאו למימרא שלא ירד לאחר מ' אמצעים ,אלא עיקר
מגמת רש"י לבאר האי קרא דויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם דע"כ לא היה כי
אם למחרת יוה"כ דעד זמן זה לא היה לו שהות ,והגם דבכלות ארבעים יום האמצעים
ירד לא היה לו שהות דלא היתה ירידתו אלא כדי לפסול שני לוחות אבנים ותכף ומיד
חזר ועלה ,וא"ש הערה ה'.
אלא דהיה מקום לומר דכל זה למ"ד דעלייתו היתה בי"ח תמוז אבל למ"ד דעלייתו
היתה בי"ט תמוז אמאי לא נימא דהאי קרא דויהי ממחרת היה ביום י"ח ,ולאחר העיון
לא שייך לומר כן דהלא מה דס"ל דעלייתו להר היה בי"ט תמוז הוא משום דדוחק לומר
דבאותו יום של ירידתו היה לו פנאי לדון את החוטאים ולשרוף את העגל ,וע"כ דכל זה
עשה למחרתו ביום י"ח ,ושוב לא שייך לומר דהאי קרא דויהי ממחרת היה ביום י"ח
תמוז ,וע"כ דמחרת יום הכיפורים היה.
וכיון דס"ל לרש"י דעלייתו למרום מ' ימים האחרונים היתה תכף לירידתו ,הוכרח
המזרחי לומר דאם עברו לתמוז היה עלייתו בי"ט תמוז בכדי שגמר הארבעים יום יהיו
בליל כ"ט אב ,ולמח רת בבוקר עלה לארבעים יום האחרונים ,וא"ש הערה ב' ג' ,אלא
דעדיין תמוהים שאר הערות הנ"ל.
*
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רמז
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שיטת הגור אריה בביאור שיטת רש"י
סז .בגור אריה (שמות לג,

י"א) קכב

כתב בישוב סתירת דברי רש"י וז"ל ואפשר לומר

דרש"י פירש אליבא דפרקי דרבי אליעזר דסבירא ליה בראש חדש אלול נאמר למשה
ועלית להר ,ולפי זה צריך לומר שעלה בי"ט תמוז ,נשארו י' ימים וי' לילות ויום אחד בלא
לילוקכג ,נמצא שכלים מ' ימים ומ' לילות בל' אב שהוא ר"ח אלול ,ועלה באותו יום וכלים
מ' יום בי' תשרי והיה אלול מלא ,אבל בפרשת יתרו ובפרשת עקב לא חש שתהיה העליה
בר"ח אלול כמו דס"ל לפרקי דר"א כי לפי זה צריך לומר שהיה אלול מלא שלא כסדר
החדשים ,ולפיכך כתב שעלה בי"ח והיה הירידה ביוה"כ עצמו ,ואפשר כי רש"י מסופק
אם יש לומר שהיה העליה בר"ח אלול והיה אלול מלא שלא כסדר החדשים ,או היו
החדשים כסדר והעליה בכ"ט אב לכך כתב שניהם עכ"ל.
*
תמיהות על פירוש הגור אריה
סח .ואני בעניי לא זכיתי להבין דברי הגור אריה -
א .מה ההכרח לומר דאם עלייתו לארבעים יום האחרונים היה בל' אב ע"כ דעלה בי"ט,
ואמאי לא נימא דעלייתו היה בי"ח תמוז ,וכלו המ' יום ומ' לילות בבוקרו של כ"ט ,והכי
מסתבר טפי שאז היה לו שהות יום שלם לפסול הלוחות ובהשכמת הבוקר של ל' אב
עלה להר.
ב .עוד צריך ביאור כיון דלדבריו גמר הארבעים לילה היה בליל ל' אב ,ועלייתו להר
היה בהשכמת יום ל' אב וכדכתיב וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני ויקח בידו שני
לוחות אבנים  ,א"כ מתי היה לו זמן לפסול שני לוחות אבנים ,וע"כ דהיה ירידתו באמצע
הלילה או לקראת סוף הלילה וא"כ חסר מעט מהשלמת המ' לילות.
ג .עוד צריך ביאור מש"כ "אבל בפרשת יתרו ובפרשת עקב לא חש שתהיה העליה בר"ח
אלול כמו דס"ל לפרקי דר"א כי לפי זה צריך לומר שהיה אלול מלא שלא כסדר
החדשים ,ולפיכך כתב שעלה בי"ח והיה הירידה ביוה"כ עצמו" מבואר מדבריו דרש"י

קכב בתחילת דבריו כתב הגור אריה (שמות לג ,י"א) דבאמת בי"ח תמוז עלה וכמו שכתב רש"י בפרשת עקב ,ומש"כ
רש"י בפרשת כי תשא דעלה בי"ט לאו למימרא דלא עלה בי"ח אלא דאינו מחשיב ליום י"ח כיון שאין לילו עמו,
ומש"כ רש"י דבי"ח דן את החוטאים היינו דבו ביום שדן את החוטאים אחר כך עלה להר ,ומהשתא מכוון החשבון
של מ' יום מתמוז נשארו י"א יו ם מלאים ועוד יום עלייתו ,ומאב כ"ח יום מלאים וליל כ"ט אב והוי מ' ימים ומ'
לילות ,ובכ"ט אב בבוקר עלה להר ומש"כ רש"י דעלה בר"ח כוונתו לא' דר"ח דהוא ל' אב ,והגם שעלה בכ"ט אינו
מחשיבו ליום עליה כיון שאין לילו עמו ,ומהשתא גם מכוון החשבון של מ' ימים אחרונים ל' יום מלאים הכוללים
את יום ל' מחודש אב וכ"ט ימים של אלול ,ועוד יום עלייתו בכ"ט אב וט' ימים של תשרי וליל י' תשרי והוי מ' ימים
ומ' לילות.
והקשה הגור אריה דלא יתכן לפרש דעלייתו היתה בכ"ט דרש"י כתב להדיא ובראש חדש נאמר ועלית .ולזה חזר בו
ותירץ דבאמת רש"י בפרשת כי תשא סותר למש"כ בפרשת עקב וס"ל דבכ"ט אב ירד מן ההר ולא עלה עד ל' ויום
כ"ט היה הפסקה בין ירידתו מן ההר לעלייתו להר לקבל לוחות האחרונות.
אלא דלפי"ז חסר יום אחד מחשבון של ארבעים יום ,כ"ט מאלול ט' מתשרי הם ל"ח ימים מלאים ויום עלייתו וליל י'
תשרי הוי ל"ט יום ,ומסיק דצריך לומר דעברוה לאלול דהאי שתא.
קכג בלשון הגור אריה יש ט"ס דמוכח ותקנתי לפי העניין.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רמח
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בפרשת יתרו ורש"י בפרשת עקב אמרו דבר אחד ,ותמוה דהגם דלגבי זמן עלייתו השוה
דבריו בשני המקומות וכתב שהיה בי"ח תמוז ,מ"מ עדיין סותרים זה לזה דבפרשת יתרו
מבואר שלא ירד בכלות הארבעים יום ובפרשת עקב כתב להדיא שעלה להר בתחילת
ארבעים יום האחרונים..
*
ישוב דברי הגור אריה
סט .ולאחר העיון בדברי הגור אריה שכתב וז"ל אבל בפרשת יתרו ובפרשת עקב לא חש
שתהיה העליה בר"ח אלול כמו דס"ל לפרקי דר"א כי לפי זה צריך לומר שהיה אלול מלא
שלא כסדר החדשים ,ולפיכך כתב שעלה בי"ח והיה הירידה ביוה"כ עצמו" עכ"ל,
ומדהשוה הגור אריה דברי רש"י בפרשת יתרו ובפרשת עקב להדדי אלמא דס"ל
דהדיבורים אינם סותרים זה לזה ,וע"כ דמש"כ רש"י בפרשת יתרו ושהה שמונים יום וירד
ביום כיפור לאו למימרא דלא ירד מההר בכלות ארבעים יום האמצעים ,אלא כל מטרת
רש"י לבאר דהאי קרא דויהי ממחרת לא היה אלא מחרת יוה"כ דקודם לזה לא היה לו
שהות ,ומאז ששבר הלוחות ועלה שהה שמונים יום בקירוב ,וגם ירידתו בכלות ארבעים
יום האמצעים לא היה אלא לזמן מה בכדי לפסול שני לוחות אבנים ותכף ומיד עלה שוב
להר ושהה שוב ארבעים יום ,וא"ש הערה ג'.
וכיון דרש"י הכריח דויהי ממחרת היה מחרת י וה"כ ולא קודם לזה ,הכריח הגור אריה
דגם למ"ד דעלייתו היה בל' אב ועברו לאלול ,ע"כ שעלה בי"ט תמוז ,דאי אמרינן
שעלייתו היתה בי"ח תמוז נמצא שירידתו היתה בבקרו של כ"ט אב ,א"כ היה לו פנאי
יום שלם עד למחרת ל' אב ושוב שייך לומר דהאי קרא דויהי ממחרת וישב משה לשפוט
את העם היה בכ"ט אב ,ולזה הכריח הגור אריה דירידתו היתה בליל ל' ולא היה לו פנאי,
וע"כ שעלייתו היתה בי"ט ,ואין לומר דהאי קרא דויהי ממחרת היה בי"ח תמוז ,דאי ס"ל
דבי"ח תמוז דן את החוטאים הוא משום דהיה צריך זמן לדון את החוטאים ולהרגם,
ושוב לא היה לו פנאי לשפוט את העם בין אדם לחבירו ודו"ק בכל זה ,וא"ש הערה א'.
וכיון דמוכרח לומר שירידתו היתה באמצע ליל ל' ע"כ דמחשיבים לילה זה מכלל
הארבעים לילה ואמרינן דמקצת הלילה ככולה וכנ"ל אות ה' ,וא"ש הערה ב'.
*
תירוץ מחודש בישוב סתירת רש"י
דלשיטת רבנן ע"כ דעלייתו היה בי"ח תמוז ולשיטת רבי יוסי היה עלייתו בי"ט תמוז
ע.

ובאופן מחודש נראה ליישב סתירת דברי רש"י עפ"י המבואר לעיל אות ח' ואילך

דלכו"ע בשבת ניתנה תורה ,ונחלקו רבי יוסי ורבנן מתי היה קיבועא דירחא ורבי יוסי ס"ל
בא' בסיון חדא בשבא איקבע ירחא וקבלת התורה היתה בשבת ז' סיון ובאותו היום עלה
משה להר מ' ימים הראשונים ,ולפי"ז היתה ירידתו ביום חמישי י"ז תמוז ,ורבנן ס"ל בתרי
בשבא איקבע ירחא וקבלת התורה היתה בשבת ו' סיון ולמחרתו ביום ראשון ז' סיון עלה
משה להר לקבולי שאר תורה ,ולפי"ז היתה ירידתו ביום שישי י"ז תמוז.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רמט

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

וס"ל לרש"י דניחא טפי לומר דהדין שעשה משה להעובדים את העגל היה למחרת
רדתו מן ההר ,דאילו ביום רדתו שהיה בתחילת שעה שישית לא היה פנאי כ"כ לדון
שלשת אלפי איש ולהשקות אותם ,כמבואר במקראי קדש.
וכ"כ בריטב"א ב"ב קכא .ד"ה יום שניתנו וז"ל ומיהו דבר קשה הוא לומר שעלה משה
בי"ח תמוז דהא גבי דין החטאים כתיב (שמות לב ,ל) ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם
והיינו ביום שמונה עשר ובו נראה שדן את החוטאים והוכיח את ישראל וניטלו עדיים,
וא"כ עלה בתשעה עשר בתמוז ע"ש.
והנה מבואר בסנהדרין לה .דאין רציחה של בית דין דוחה את השבת ,וילפינן לה
מדכתיב לא תבערו אש בכל מו שבותיכם ביום השבת ולהלן הוא אומר והיו אלה לכם
לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם ,מה מושבות האמור להלן ב"ד אף מושבות
האמור כאן ב"ד ואמר רחמנא לא תבערו אש בכל מושבותיכם.
ומעתה לשיטת רבנן שיום ירידתו י"ז בתמוז היה ביום שישי ,ע"כ לומר שמשה דן את
עובדי העגל בי ום ירידתו ,דהא לא שייך לומר שדן את החוטאים למחרתו דהלא למחרתו
היה שבת ואין רציחה דוחה שבת ,וע"כ דמשה דן את העובדים לעגל בי"ז תמוז באותו
יום שירד מההר ,ועלה למחרתו בשבת י"ח תמוז להתפלל ,נמצא שכלו המ' יום
האמצעים בליל כ"ט אב ,ובבוקר עלה לראש ההר לקבל לוחות האחרונות ואז התחילו
ארבעים יום האחרונים ,וירד ביום הכיפורים ,והרי בידינו ארבעים יום ,יום אחד מחודש
אב ונוסף עליו יום עלייתו ,כ"ט ימים מחדש אלול ,ט' ימים מתשרי וליל י' תשרי נמצא
שבבקרו של יום הכיפורים כלו ארבעים יום וארבעים לילה ,ואין צורך לומר שעברו
לאלול ,ודברי רש"י בפרשת עקב הם לשיטת רבנן.
אבל לשיטת רבי יוסי שעלייתו להר ארבעים יום הראשונים היה בשבת ,נמצא שירידת
משה מן ההר היה ביום חמישי ,ולפי"ז אין צורך לדחוק שדן את החוטאים באותו יום
שירד מההר ,אלא הדין עם החוטאים היה למחרת רדתו ביום שישי י"ח תמוז ,ולמחרתו
בשבת י"ט תמוז עלה להר להתפלל ,וכלו המ' יום בליל ל' אב ,ובל' אב בהשכמה עלה
לראש ההר לקבל לוחות האחרונות ,ולפי"ז צ"ל דעברו לאלול דבלא"ה ליכא מ' יום
מלאים ,ודברי רש"י בפרשת כי תשא הם לשיטת רבי יוסי.
תכף אחר כתבי אינה ה' לידי ספר משכיל לדוד פרשת כי תשא (שמות לג ,יא) שם
מצאתי את שאהבה נפשי וראיתי שכונתי לדבריו ,ושמחתי כמוצא שלל רב שדרכי דרך
אמת.
*
יבאר שיטת הפרקי דרבי אליעזר דעלייתו להר ארבעים יום האחרונים היה בר"ח אלול
עא .ובזה יבואר נמי דעת הפרקי דרבי אליעזר הנ"ל נ"ב ואילך דכבר כתבתי לעיל אות
ס' דס"ל להפרד"א דעלי יתו להר ארבעים ימים הראשונים לקבל שאר תורה היה בשבת,
ולפי"ז ירידתו מן ההר היתה ביום חמישי ,ומעתה שפיר דמי לומר שמשה דן את עובדי
העגל למחרתו ביום השישי ,ולפי"ז החלו הארבעים יום האמצעים בי"ט תמוז שהיה
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רנ
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בשבת ,וגמר הארבעים יום האמצעים היה בליל ל' אב ,ונחלקו המפרשים לדעת הפרד"א
אם עלייתו להר לארבעים יום האחרונים היה תכף למחרת ירידתו בבוקר של ל' אב או
שהמתין משה יום אחד ועלה להר בבוקרו של א' אלול וכנ"ל אות נ"ח נ"ט.
*
ישוב נוסף בסתירת רש"י  -דמש"כ שעלייתו בי"ט הוא לשיטתו דיום עלייתו אינו מן
המניין שאין לילו עמו ,ומש"כ שיום עלייתו בי"ח הוא למ"ד דיום עלייתו מן המניין
עב .ולאחר העיון נראה ליישב באופן אחר ,והוא עפימש"כ לעיל אות ט"ו דשיטת רש"י
הוא דדוקא הני ימים שהחלו מהלילה שלפניהם נמנו בכלל הארבעים ,אבל יום שאין
לילו עמו אינו נחשב במנין הארבעים יום ,ולזה לא ירד משה אלא בי"ז תמוז דיום עלייתו
ז' סיון אינו נחשב כלל למנין ע"ש ,ולשיטת ר"ע נכללו במנין ארבעים יום גם הני ימים
שאין לילותיהן עמהם ע"ש.
וגם בשו"ת משאת בנימין סי' ב' פשיטא ליה בדעת רש"י דכל יום שאין לילו עמו אינו
נכלל במנין ארבעים יום ,ומסיק שם דלשיטת רש"י ע"כ דחשבון ארבעים יום האחרונים
התחילו בכ"ט אב בכדי שהיה מ' ימים מלאים ולילותיהן עמהן מל' אלול ויום ירידתו
הוא יוה"כ נמי בכלל מנין הארבעים יום ע"ש.
ומעתה יש ליישב סתירת דברי רש"י דמה שכתב בפרשת כי תשא שעלה בי"ט תמוז הוא
משום דבפרשת כי תשא אזיל לשיטת הסוברים דאין יום עלייתו מן המניין וכמו שכתב
להדיא (שמות לב ,א) וז"ל והוא אמר להם שלימים ארבעים יום ולילו עמו ,ויום עלייתו
אין לילו עמו שהרי בז' בסיון עלה עכ"ל ,וס"ל לרש"י כיון דגם אי נימא דעלייתו היתה
בבוקר של י"ח תמוז לא היה נחשב כלל ממנין הימים ,והחשבון היה מתחיל מליל י"ט
תמ וז בכדי שיהיו ארבעים יום שהיום הולך אחר הלילה ,וא"כ אין צורך לדחוק ולומר
דעלייתו היתה בבקרו של יום י"ח ,דבכה"ג נצרך להדחק ולומר דבאותו יום שירד בי"ז
תמוז בשעה שישית היה לו גם שהות לדון את החוטאים,
וע"כ פירש רש"י דבי"ח דן את החוטאים ,ולאחר שגמר לדון את החוטאים בו ביום עלה,
וכמו שכתב המהר"ל בגור אריה (שמות לג ,י"א) ,וס"ל למהר"ל דמה דאמרינן כל עליותיו
בהשכמה היו הני מילי בסתמא אבל במקום שהיה נצרך לכך עלה גם שלא בהשכמה
וכנ"ל אות ג' ע"ש ,אלא דתחילת המניין הוא מליל י"ט תמוז ,הרי י"א ימים מתמוז וכ"ט
מאב ,ובכלות יום כ"ט אב ירד מההר.
ולמחרתו בל' אב בהשכמת הבוקר עלה להר ושני לוחות אבנים בידו ,וכיון שאין לילו
עמו אין מתחילין למנות מ' ימים האחרונים אלא מליל א' אלול ,וע"כ לומר דעברו לחדש
אלול וכלו ארבעים יום ביום הכיפורים.
אבל רש"י בפרשת עקב שכתב דעלייתו להר לארבעים יום האמצעים היה בי"ח תמוז
אזיל לשיטת ר"ע וסיעתו דיום עלייתו מן המניין גם אם אין לילו עמו ,וכיון דלחשבון זה
אין הכרח לומר שעברו לאלול ,היה ניחא לרש"י לדחוק ולומר שדן את החוטאים ביום
ירידתו בי"ז בתמוז ,ולמחרת בהשכמת יום י"ח בתמוז עלה להר ,נמצא שכלו הארבעים
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רנא
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יום ב ליל כ"ט בסוף הלילה ,ועלה להר למחרתו בבקרו של כ"ט באב ,ומעתה כלו
הארבעים יום בליל י' תשרי ,כיצד טול יום אחד מאב ובנוסף יום עלייתו ,וכ"ט ימים
מאלול הרי ל' ימים מלאים ועוד ט' מתשרי וליל י' תשרי השלים את לילו של כ"ט אב,
עלה בידינו ארבעים יום ואין צורך לומר שעברו לאלול.
*
ישוב נוסף בסתירת רש"י – דמש"כ שעלייתו בי"ט דכל עליותיו בהשכמה היו
ומש"כ שעלייתו בי"ח הוא הוא למ"ד דכשהיה נצרך היה עולה מתי שיהיה
עב .ולאחר העיון נראה לומר עוד דכבר כתבתי לעיל אות ע"א דמסברא אין לומר
דמשה דן את החוטאים באותו יום שירד דהלא ירד בשעה שישית ואין הזמן סיפק בידו
לדון את החוטאים ולהרוג שלשת אלפי איש ,ולזה ס"ל לרש"י דמשה דן את החוטאים
למחרתו בי"ח בתמוז.
והנה נחלקו המזרחי והגור אריה אם היה שייך למשה לעלות שלא בהשכמה ולדעת
המזרחי כל עליותיו שעלה משה מעצמו בהשכמה היו ,לבד אם הקב"ה קרא לו ,ודעת
הגור אריה דגם עליותיו שעלה מעצמו אם היה צורך לכך לא היה משה מתמהמה ועלה
מיד.
והנה לאחר שחטאו בעגל לא מצינו שהקב"ה קרא למשה לעלות להר ,ומשה מעצמו
עלה כי ראה צורך גדול לעלות ולכפר על בני ישראל.
ומעתה י"ל דרש"י בפרשת כי תשא שכתב שעלייתו היתה בי"ט תמוז ,הוא משום דאזיל
בשיטת המזרחי דכל היכא שעלה מעצמו לא עלה אלא בהשכמה ,וא"כ גם אם משה
סיים לדון את החוטאים בי"ח מבעוד יום לא עלה משה עד למחרתו בי"ט בבוקר.
אבל בפרשת עקב שכתב דעלייתו היתה בי"ח י"ל דאזיל בשיטת הגור אריה דכל היכא
דהיה צורך עלה בכל שעות היום ,י"ל דראה משה צורך גדול לעלות להר תכף לאחר שדן
את החוטאים והיתה עלייתו ביום י"ח בין הערבים ,ודו"ק.
*
ביאור כוונת דברי רש"י בפרשת יתרו
עג .פש לן לבאר מה שכתב רש"י בפרשת יתרו (שמות יח ,יג) שהרי בי"ז בתמוז ירד
ושבר את הלוחות ,ולמחר עלה בהשכמה ושהה שמונים יום וירד ביוה"כ.
ו לעיל אות ס"ה ס"ח כתבתי דלדעת המזרחי והגור אריה ס"ל לרש"י דבאמת היתה
הפסקה בין המ' יום האמצעים למ' יום האחרונים ,ועיקר מגמת רש"י לבאר האי קרא
דויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם דע"כ לא היה כי אם למחרת יוה"כ דעד זמן
זה לא היה לו שהות ,והגם דבכלות ארבעים יום האמצעים ירד לא היה לו שהות דלא
היתה ירידתו אלא כדי לפסול שני לוחות אבנים ותכף ומיד חזר ועלה ע"ש.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רנב
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ויתכן עוד לומר דס"ל לרש"י דבאמת שהה משה בהר שמונים יום רצופים אלא דבכלות
הארבעים יום האמצעים שאמר הקב"ה למשה פסל לך שני לוחות אבנים ירד מראש
ההר לשיפולי ההר ומשם פסל שני לוחות אבנים ולא ירד לארץ כלל.
אלא דתמוה לומר כן דרש"י גופיה כתב עה"פ פסל לך שני לחת אבנים (שמות לד ,א)
הראו מחצב סנפרינון מתוך אהלו ואמר לו הפסולת יהיה שלך ,משם נתעשר משה הרבה
עכ"ל ,ומבואר דחציבת שני האבנים היו מתוך אהלו של משה ,ולא משיפולי ההר.
*
שיטת רש"י בפירושו לתענית דעלה בי"ח אב ושהה שמונים ימים רצופים
עג .בפירוש המיוחס

לרש"י קכד

תענית ל :ד"ה שניתנו כתב וז"ל שבי"ז בתמוז ירד משה

מן ההר תחלה ושיבר את הלוחות ,ובי"ח טחן את העגל ודן את הפושעים ועלה למרום
ונשתהה שם שמונים יום ארבעים יום עמד בתפילה דכתיב ואתנפל לפני ה' ארבעים יום
וארבעים לילה ,וארבעים יום עמד כבראשונה ,חשוב מי"ז בתמוז עד יום הכפורים והוו
להו שמונים יום ,שנים עשרה שנשתיירו מתמוז דהוא חסר ,ושלשים דאב ,ותשעה
ועשרים דאלול הרי אחד ושבעים ,ותשעה דתשרי הרי שמונים ,וליל צום כיפור השלים
כנגד לילו ש ל י"ז בתמוז דלא הוי בחושבניה דהא נפק ליה כבר בשעה שעלה השתא הוי
להו פ' שלימין לילה ויום ,ובוקר יום כיפור ירד שהוא עשרה בתשרי ואותו היום נקבע
ליום כיפור להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו ועל כן נקבע צום
כיפור בעשרה בתשרי ,כך שמעתי עכ"ל.
ונראה דמ ה שכתב חשוב "מי"ז בתמוז" עד יום הכיפורים ,לאו למימרא די"ז בתמוז
עצמו בחשבון אלא כוונתו מאז ואילך והיינו מי"ח בבוקר שעלה להר.
ומה שכתב "וליל צום כיפור השלים כנגד "לילו של י"ז" בתמוז" ,כוונתו למוצאי י"ז
בתמוז ליל י"ח ,וקרי ליה לילו של י"ז בתמוז כיון דהימים ש שהה משה בהר לא נחשבו
כסדר האמור בתורה דהיום הולך אחר הלילה אלא הלילה אחר היום וכדכתיב ארבעים
יום וארבעים לילה ולזה קחשיב למוצאי י"ז כליל י"ז כנלע"דקכה.
*
עד .ובדבריו מצינו שיטה מחודשת דלא עלה משה למרום כי אם ב' פעמים ,וארבעים
יום הראשונים עלה למרום בז' סיון וירד בי"ז תמוז ,ובי"ח תמוז עלה ושהה שם ברציפות
עד י' תשרי.

קכד ראה במהר"ץ חיות סוף מסכת תענית שהוכיח דרש"י לתענית אינו מרש"י.
קכה ויתכן לומר דמה דקרי רש"י למוצאי י"ז ליל י"ז דהגם דבסדר בריאת העולם היה היום אחר הלילה וכדכתיב ויהי
ע רב ויהי בוקר יום אחד ,מ"מ עדיין לא נצטוו ישראל למנות כך סדר הימים וכמבואר בפנים יפות נח עה"פ יום
ולילה לא ישבותו (בראשית ח ,כב) כי קודם מתן תורה היה הלילה נמשך אחר היום עד שאמר לו הקב"ה מערב עד
ערב תשבתו שבתכם (ויקרא כג ,לב) ,ומבואר דהאי דינא נאמר להם כשצטוו על יוה"כ ,וכאן עדיין לא נצטוו ,ויש
להאריך בזה ואכמ"ל יותר.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רנג
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ואין לפרש כמו שכתבתי לעיל אות ע' לבאר דברי רש"י בפרשת יתרו (שמות יח ,יג)
שכתב ולמחר עלה בהשכמה ושהה שמונים יום וירד ביוה"כ וכו' עכ"ל ,דלא היתה כוונתו
דשהה שמונים יום ברציפות ע"ש ,דשאני התם דכתב ושהה שמונים יום י"ל דלא היתה
שהייתו בהר שמונים יום ,אבל כאן כתב ונשתהה שם שמונים יום ,אלמא דכל השמונים
יום היה בהר.
ונראה דמה שהכריחו לזה היא קושיית התוס' ב"ק פב .ד"ה כדי דאם אתה אומר
דבהשלמת מ' ימים האמצעים ירד משה מן ההר וחזר ועלה אין אתה מוצא מ' ימים ומ'
לילות ,דהלא חסר במ' ימים האחרונים לילה אחת ,ולפי"ז לק"מ כיון דלא ירד באמצע
הו"ל פ' יום מלאים לילה ויום ,קח י"א מתמוז ובנוסף על מיוםעלייתו ,ל' מאב ,כ"ט
מאלול ,ט' מתשרי ועוד ליל י' ,ודו"ק.
*
איך נפרש מקרא שכתוב וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני
ל ֹחת
שה ְּס ָסל ְּל ָך ְּשנֵי ֻּ
אמר ה' ֶאל ֹמ ֶ
ַּי ֶ
עה .אלא דצריך ביאור הלא מקרא מפורש הוא ו ֹ
שר
אֶ
אש ַנים ֲ
ל ֹחת ָה ַר ֹ
שר ָהיּו ַעל ַה ֻּ
אֶ
ל ֹחת ֶאת ַה ְּד ָב ַרים ֲ
אש ַנים ְּו ָכ ַת ְּב ַתי ַעל ַה ֻּ
א ָב ַנים ָכ ַר ֹ
ֲ
ַּי ְּפ ֹסל
שם ַעל ֹראש ָה ָהר וגו' ,ו ַ
יני ְּו ַנ ַע ְּב ָת ַלי ָ
ית ַב ֹב ֶקר ֶאל ַהר ַס ַ
כון ַל ֹב ֶקר ְּו ָע ַל ָ
ֶהיֵה ָנ ֹ
ַש ַב ְּר ָת .ו ְּ
ַּי ַףח
תו ו ַ
שר ַצּוָה ה' ֹא ֹ
אֶ
יני ַכ ֲ
ַעל ֶאל ַהר ַס ַ
שה ַב ֹב ֶקר ַוּי ַ
ַש ֵכם ֹמ ֶ
אש ַנים ַוּי ְּ
א ָב ַנים ָכ ַר ֹ
ל ֹחת ֲ
ְּשנֵי ֻּ
א ָב ַנים (שמות לד ,א – ד) ,ומבואר דבסיום ארבעים יום האמצעים לא
ל ֹחת ֲ
ָדו ְּשנֵי ֻּ
ְּבי ֹ
שהה משה בהר והיה נצרך לצוותו ועלית בבוקר אל הר סיני ,ולרש"י הא לא ירד עד
שנצרך לציווי ועלית בבוקר.
שוב מצאתי שהקשה כן בספר גבורות ארי תענית ל :ולחביבות הדברים אעתיק לשונו,
וקשה לי אטו אותן השמונים ימים שמשבעה עשר בתמוז עד יום הכיפורים נשתהא
בעליה אחת הא לאחר ארבעים יום לעליה האמצעית זו של תפלה ירד לפסול את
הלוחות כדכתיב בפירוש בפרשת עקב בעת ההיא אמר ה' אלי פסל לך שני לחת אבנים
ונמצא ירידה אמצעית היתה בתשעה ועשרים באב כו' ולא עלה עד שךושים באב עם
הלוחות שבידו כדכתיב בפרשת כי תשא ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים וישכם
משה בבוקר ויעל אל הר סיני וכו' ע"ש.
וצריך לומר כדמיון מש"כ הב"ח סי' תקפ"א ס"א וז"ל ובראש חדש אלול נאמר לו ועלית
בבוקר וגו' הכי פירושו בליל ר"ח אמר לו והיה נכון לבוקר (שם לד ,ב) והוא שיהא מזמין
עצמו בלילה בענין שיהא בבוקר בראש ההר ,וז"ש והיה נכון לבוקר ועלית בבוקר אל הר
סיני וכן עשה דבלילה היה בשיפולי ההר ובבוקר עלה אל ראש ההר עכ"ל ,ואף אנן נמי
נימא דבתחילת הארבעים יום האחרונים ירד מראש ההר לשיפולי ההר ויפסול שני
לוחות אבנים ובעלות השחר עלה לראש ההר ,וגם ירידתו לשיפולי ההר נחשב מהני פ'
יום ודו"ק.
*

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רנד

פולמוס  /הרב יצחק שלמה פייגנבוים – מו"צ בבני ברק מח"ס 'נר איש וביתו' ו'שמועה טובה' ,והרב שמואל נוסבוים
כמה ימים שהה משה בהר – ובאיזה יום בשבוע עלה וירד

באיזה יום בשבוע היה ט"ו תשרי
עו .פש לן לבאר מש"כ הגר"א בפירושו על שיר השירים (א ,ד) ז"ל ובזה מתורץ מה
שהקשו למה אנחנו עושים סוכות בתשרי כיון שהוא נגד הקף ענני הכבוד היה ראוי
לעשות בניסן כי בניסן תחילת היקף עננים ,אבל נראה לפי כשעשו את העגל נסתלקו
העננים ואז לא חזרו עד שהתחילו לעשות המשכן ,ומשה ירד ביוה"כ וממחרת יוה"כ
ויקהל משה (שמות לה ,א) וציוה על מלאכת המשכן זה היה בי"א תשרי ,וכתיב והעם
הביאו בבוקר בבוקר (שם לו ,ג) עוד ב' ימים הרי י"ג בתשרי ,ובי"ד תשרי נטלו כל חכם
לב ממשה את הזהב במנין ובמשקל ובט"ו התחילו לעשות ואז חזרו ענני הכבוד ולכך אנו
עושין סוכות בט"ו בתשרי עכ"ל הגר"א.
והקשה הרב יחיאל מיכל למברגר שליט"א דלדברי הגר"א נמצא דלאחר ב' ימים
שהביאו נדבה והם היו בי"ב ובי"ג בתשרי ,למחרתו ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר
איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא (שם לו ,ו) ,ובגמרא
שבת צו :הוצאה גופא היכא כתיבא א"ר יוחנן דאמר קרא ויצו משה ויעבירו קול במחנה
וכו' וקאמר להו לישראל לא תפיקו ותיתו מרה"י דידכו לרה"ר ,וממאי דבשבת קאי
דילמא בחול קאי וכו' ,גמר העברה העברה מיוה"כ כו' מה להלן ביום אסור אף כאן ביום
אסור עכ"ד הגמרא ,ואי אמרינן דיוה"כ היה ביום שני נמצא די"ד תשרי היה ביום השישי
ולא נאמר האי ציווי דלא תפיקו כו' בשבת קדש.
ויש ליישב בב' אופנים –
א.

דבאמת התוס' שם ד"ה וממאי כתבו דר"ח לא גרס כל זה כו' דהא אפילו בחול קאי

נפקא ליה שפיר דהוצאה מלאכה היא דהא רחמנא קרייה מלאכה ע"ש.
ב.

ויש לומר עוד דהגר"א קאי בשיטת הפרקי דרבי אליעזר הנ"ל אות ס' וכשיטת

החזקוני הנ"ל אות ס"ב דירידתו מההר ביוה"כ היה ביום שלישי ,וראה בביאור הגר"א
ריש סי' תקפ"א דס"ל כהפרד"א ,ולפי"ז היה י"ד תשרי בשבת והכל על מקומו יבא
בשלום.

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רנה

פולמוס  /הרב אליעזר שלאס
בענין למה תוקעין בתפלת המוספין

פולמוס  /הרב אליעזר שלאס
בענין למה תוקעין בתפלת המוספין
במשנה ברורה סימן תקפח ס''ק א'  :כתב וז''ל ' -חכמים תקנו לתקיעות שופר במוספין
ואמרו בגמרא בטעמא דשעת הגזירה היתה שלא יתקעו ישראל בשופר והיו אורבין להם
כל שש שעות של זמן תפלת שחרית לכך העבירוה לתקוע במוספין' ומטעם זה נראה
דנהגו כל ישראל מימות הקדמונים גם בתקיעות דמיושב שלא להיות מן הזריזין
המקדימין ולתקוע בתחלת היום אלא סמוך לתפלת המוסף אחר קריאת התורה'
הנה מקור דין זה הוא במשנה ר''ה ל''ב :העובר לפני התיבה ביו''ט של ר''ה השני ר''ל
מי שמתפלל מוסף מתקיע.
והק' הגמ' למה לא תוקעין בשחרית משום זריזין מקדימין למצוות ותי' א''ר יוחנן
בשעת גזירת המלכות שנו ,פירש''י – אויבים גזרו שלא יתקעו והיו אורבין להם כל ו'
שעות לקץ תפלת שחרית לכך העבירוה לתקוע במוספין עכ''ל.
טעמים למה חששו לגזירת מלכות גם בזמה''ז:
וכתבו תוס' שם ד''ה בשעת גזרת המלכות שנו ואע''פ שבטלה גזירת המלכות לא
עבדינן כדמעיקרא אע''ג דזריזין מקדימין למצוות דחיישינן שמא יחזור דבר לקלקולו.
ולירושלמי הלכה ח' שאינו מפרש משום גזירה אלא משום מעשה שהיה שע''י
שתקעו בשופר חשבו האויבים שנתאספו עליהם לתקוע תרועת מלחמה ועמדו עליהם
והרגום ולכן תקנוהו במוסף דכשרואים שכבר קראו ק''ש והתפללו וקורים בתורה
וחוזרים ומתפללים ותוקעים אומרים שעסוקים בחוקיהם ובתורתם ,ניחא טפי דגם היום
קיים חשש ז ה אבל להגמ' ורש''י דהוא חשש רחוק צ''ל כמש''כ תוס' דאעפ''כ חיישינן
שמא יחזור דבר לקלקולו ע''כ תו''ד התוס'.
ולכאורה קצת תמוה וכבר נתעוררו ע''ז בתורה תמימה במדבר כ''ט א' ו' ובמועדים
וזמנים וח''ו סי' י''א דלמה בשביל גזירה לשעתה ישנה ורחוקה ר''ל שיעמדו אורבים
בדיוק כמו אז רק ו' שעות ביטלו כל בית ישראל תקיעות בשחרית דהוה זריזין ועדיף
טפי ,ועוד דבג' שעות ראשונות מבואר בע''ז ד:דהוא עיקר חומרא דדינא וא''כ היו
צריכים לתקוע אז להמתיק הדינים וע''ש מה שתי' לפי דרכו ומוכרח מזה דיש איזה
סיבה שהמשיכו התקנה שאז תיקנו משום הגזירה ,ששייך גם היום.
ואף דיש עוד דברים שתחילת תקנתם משום גזירה ואף דבטילה הגזירה לא נתבטלה
תקנתם ומצוין כמה מהם בגליוני הש''ס כגון :א .קריאת הגט ב .קדושה בתוך ובא לציון –
ס' הפרדס עמ' ש''ה דפעם גזרו לא לענות קדושה באגודה א' בתוך י''ח ברכות ג .מחזור
ויטרי -קל''ח שמע ישראל בתוך קדושת מוסף שגזרו שלא לקבל מלכות שמים לכן כללו
במוסף ד .ב''ח רפ''ד קריאת הפטורה משום שגזרו לא לקרות בתורה ,עכ''פ באלו
התקנות אינו עומד נגד איסור אחר אבל בתקיעת שופר שעומד נגד דין של זריזין א''כ
ל''ל עבדינן כדמעיקרא קודם הגזירה ?
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רנו

פולמוס  /הרב אליעזר שלאס
בענין למה תוקעין בתפלת המוספין

ו ראיתי דבר נחמד בזה בשפתי חכמים (ר''ה שם) שכתב מה דאנו חוששים לגזירת
השמד אף דלא שייך היום הוא כדי לעורר רחמים ביום הדין שיזכור הקב''ה כמה גזירות
כבר גזרו ועברו על ראשינו ,ואבותינו מסרו נפשם עליהם ולכן אל ימעטו לפניך תלאותם
ותמהר לגאלנו.
ובאמת חוץ מן הטעם ש הבאנו כאן מהגמ' וכן מה שתוס' הביא מירושלמי ,מובא בחז''ל
עוד כמה טעמים למה תקנו תקיעת שופר דוקא בתפלת מוספין וראיתי להעתיק חלק
מהטעמים ולבארם ובזה יאיר לנו אור חדש בחובת היום.
ביאור דברי הירושלמי הא דתקיעת שופר שייך דווקא לתפילת מוספין :
וזהו תוכן דברי הירו שלמי ר''ה כא .הירושלמי בא לבאר המשנה למה תוקעים במוסף,
א''ר אתא בר פפא קומי ר' זעירא הטעם שתוקעים במוסף משום שתקיעה שייכא למצוות
היום בקרבן מוסף וכדר' תחליפא דבפסוק סמכי תרועה לגבי מוסף שנא' יום תרועה יהיה
לכם ועשיתם עולה וגו' דאיירי בקרבן מוסף לומר דתקיעות בשעת מוסף ,וממשיך
הירושלמי ר' לעזר בי ר' יוסה בשם ר' יוסי בר קצרתא בכל הקרבנות כתיב והקרבתם
וכאן כתיב ועשיתם אמר להם הקב''ה מכיון שנכנסתם לדין לפני בראש השנה ויצאתם
בשלום מעלה אני עליכם כאילו נבראתם בריה חדשה עכתו''ד הירושלמי.
וצריך להבין אף שהירושלמי מב יא קרא למה תוקעים בשעת מוסף אבל עדיין צ''ב מהו
באמת השייכות של שופר דוקא לשעת מוסף ,ועוד צריך להבין למה דוקא ע''י מוסף
נאמר דכאילו נבראתם בריה חדשה.
תוקף קדושת היום דווקא במוסף :
ונראה לבאר עפ''י דברי החינוך בשורש המצוה של מוספין מצוה רצ''ט שכתב
דהאדם נפ על כפי פעולותיו וציוונו הקב''ה לעשות פעולה מיוחדת לשם היום למען
נתפעל מתוך כך לשים אל ליבנו גודל היום וקדושתו באותו הזמן.
והיוצא לנו מזה דעיקר הזמן לשים אל ליבנו תוקף וקדושת היום הוא במוסף ,ומהו
הקדושת היום של ר''ה ? מלכויות ,מהו מלכויות? לעשות עצמנו ,ר''ל לשעבד עצמנו
להקב''ה כמו שנא' את הנפש אשר עשו בחרן ות''א דשעבידו לאורייתא ומובן לפי''ז
למה שייך מלכויות זכרונות ושופרות וכן תקיעת שופר דוקא למוסף דשופר ענינו גם
משום מלכויות וכמו שכתב ר' סעדיה בטעם א' בתקיעות שכן דרך המלכים בתחילת
מלכותם שתוקעים לפניהם בחצ וצרות וקול שופר ועי' ספורנו ויקרא כ''ג כד וגם שופר
מרמז לשפרו מעשיכם ויק''ר כ''ט י' שזהו קבלת מלכות שמיים ובזה נעשים בריה
חדשה ולכן שייך למוסף דאז הוא הזמן לשים אל ליבנו תקפו של היום ועי''ז זוכים למה
שכתב הירושלמי ויצאתם בשלום מן הדין.
ולפי''ז יש לבאר למה אומרים ונתנה תוקף דוקא בשעת מוסף דלכאורה אין הבדל
בקדושת היום מזמן מוסף לזמן שחרית ,אלא כיון שמוסף הוא עיקר הזמן לשים אל ליבנו
תוקף וקדושת היום אומרים אותו במוסף כדי להתעורר לקיים מצות היום ולעשות
עצמינו בריה חדשה ,עד כאן הטעם לפי דברי הירושלמי.
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רנז

פולמוס  /הרב אליעזר שלאס
בענין למה תוקעין בתפלת המוספין

ביאור טעם הילקוט שתוקעין במוסף כדי שיהו מלאין מצוות :
ובילקוט שמעוני תהילים ט' ובפסק''ר מ' מבואר טעם אחר למה תוקעים דוקא בזמן
תפלת מוספין ואעתיק חלק מלשונו ,בתהילים ט' ט' כתיב והוא ישפוט תבל בצדק ידין
לאמים במישרים אין הקב''ה חפץ באבדתן של רשעים ,למה ,שהכל בריותיו ,איזה יוצר
מבקש שישתברו קנקניו לכן הוא דן את אומות העולם בשעה שהם ישנים מן העבירות
בלילה וע' רש''י תהילים ה' ד' ויש ליישב כדי שיעמדו בעולם וכשהוא דן את ישראל
דנן ביום שכשהם ישנים בטלים מן המצוות נעור משנתו מיד הוא משכים לביהכנ''ס
וקורא ק''ש ומתפלל שומ ע את התורה שומע את הזקן א''ר פנחס בשם ריב''ל בשם ר'
אלכסנדרוס למה אין ישראל תוקעים בתפילה ראשונה אלא בתפילת המוספין כדי שיהיו
מצוין מלאים מצוות ויזכו בדין.
אמר דוד (תהילים י''ז) תפילה לדוד – זו תפילה שאדם מתפלל כשהוא נעור משנתו
ברוך מחיה המתים ,שמעה ד' צדק -זו ק''ש הקשיבה אל רינתי -זו תפילה ראשונה
ובירושלמי ר''ה כא .רינתי זו רינון התורה האזינה תפילתי -זו תפילה שניה בלא שפתי
מרמה -לא עמדנו בתפילה לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים
בטלים אלא מתוך דברי תורה ומצוות ומעשים טובים ולפיכך מלפניך משפט יצא אל
תסתכל במעשים רעים אלא בזכויות ומעשים טובים שנא' עיניך תחזינה מישרים עכ''ל
הילקוט.
וצריך להבין התי' של הילקוט היאך השילוב של תקיעת שופר עם תפילת מוסף מועיל
כדי לזכותינו לדין ?
שופר :מצד א' הוא מעורר דינים ומצד ב' עי''ז גופא שהבע''ד תובע דין מהפכו למדת
הרחמים :
ונראה לבאר עפ''י מה שכתב ר' ישראל סלנטר זצ''ל באור ישראל מכתב ז' עפ''י הגמ'
ר''ה כו .דלמה אין תוקעים בשופר של פר ,דאין קטגור שמזכיר העגל נעשה סניגור ואף
דשופר מבחוץ והרי בבגדי שבת בחוץ לא אמרינן אין קטיגור נעשה סניגור כיון דלזיכרון
הוא כבפנים דמי' וביאר דבזמן תקיעת שופר האדם נזכר ונשפט על כל מעשיו והוא
ככה''ג הנכנס בק''ק עיי''ש דברים חוצבים.
ויסוד זה דתקי''ש הוא זמן הדין מובא גם בסידור הגר''א אשי ישראל בהקדמה
לתקיעת שופר וז''ל בא''ד והנה כאשר יסד האדון ב''ה שתהיה הנהגה העליונה מתנהגת
עפ''י מע שיהם של ישראל כן יסד שיהיה זמן המשפט בעת שישראל תוקעים בשופר שזה
מצדם הכנה למשפט ולעורר השגחה ממקור עליון מקור הרחמים כי סגולת השופר
להפוך מדה''ד למדה''ר בצירוף התשובה.
ומביא שם מיערות דבש ח''א דרוש ו' דהק' דמצד א' רואים בחז''ל ששופר בכוח להפוך
מדת הדין למ דת הרחמים ומצד שני מובא בגמ' דבת' שופרות שמתיה ברק למרוז דמורה
דשופר מעורר דין ומבאר דבאמת שופר הוא השמעת דין ואז הותר הרצועה לכנוס כל
מארי דדינא לתבוע דינא מן המלך המשפט וכן יסד בונתנה תוקף ובשופר גדול יתקע
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רנח
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ויאמרו הנה יום הדין ואין שופר נשמע למעלה עד שיתקעו ישראל למטה ,וזה גופא מה
שאנחנו תובעים הדין הוא הערבוב השטן כי השטן רואה שישראל תוקעים וגורמים הדין
למעלה אין זה אלא כי הם חפים מפשע ויודעים בעצמם כי בהשפטם יצאו בצדק ,וכיון
שבע''ד בעצמו תובע הדין ואמר דינו עלי דיני הרי חמת המלך שככה וכעין מודה בקנס
פטור ועיי''ש.
ומבואר בזה ב' דברים :א .דשופר הוא זמן התחלת הדין .ב .דשופר הוא חסד שהקב''ה
עושה איתנו כדי שנצא מהדין בצדק ע"י שמקבלים עלינו הדין ובזה מהפך מדת הדין
למדת הרחמים וכל ענינו של שופר להנהיג עלינו מידת הרחמים.
ולפי"ז מובן דברי הילקוט למה תוקעין בתפלת ה מוספין כדי שהיו מצוין מלאים מצוות
ויזכו בדין ,שכיון שהקב"ה רוצה לזכותנו בדין ממתין בדינו עד שיש לנו כל הזכויות
שאפשר כדי שמשפטינו יצא לאור ,ק"ש ,תפילה ,קריה"ת ,שמיעת הזקן ולאו מילתא
זוטרתא היא תפלת המוספין  ,ואחרי כל זה כשתובעים הדין יוציא איום לצדק דיננו .
הרי לנו ב' טעמים לתקיעת שופר בשעת מוסף :
א.

מה שמבואר בירושלמי דמוסף הוא הזמן לשים אל לבנו תוקפו וקדושתו של יום

דהוא מלכיות ובסיוע השופר נעשים בריה חדשה ויוצאים בשלום
ב.

דהקב''ה ברוב רחמיו רוצה לזכותינו בדין על ידי שאנחנו תובעים בעצמנו הדין

וכיון ששופר הוא זמן הזמנת דין תיקנו שיתקעו בזמן שמעורר ביותר מדת הרחמים והיינו
בתפלת מוסף שכבר יש לנו הזכויות של תפלת שחרית וק''ש וקריה''ת ושמיעת הזקן ,
ויש להוסיף עוד על פי מה שבארנו בירושלמי שיש גם הזכות של עשיית עצמינו בריה
חדשה ולהשתעבד למלכו של עולם דעיקר זמנו במוסף ושעל ידי זה הופך לנו מדת הדין
למדת הרחמים .
ואף דאנו תוקעים גם לפני תפלת מוסף ,מבואר ביערות דבש ח''א דרוש ו' דתקיעות
דמיושב אינו עיקר דין והישיבה תוכיח דאם הוא עיקר דין הרי בעל דין צריך לעמוד
דברים י''ט י''ז אלא הוא התחלת הדין שהקב''ה קודם מסתכל במצוות ברחמים לפני
שדן כל המעשים כעין עיניך תחזינה מישרים תהילים י''ז ב' ופירש''י אם יש בידי
זכויות בהן תחזינה במישרים עיניך.
לפועל רחמיו בדין :
ועוד יותר מזה מצינו באבודרהם בשם הרמב''ם שכתב הטעם למה הקבע לדין בנ''א
ביום זה שלא כמידת הקב''ה מדת בשר ודם מדת ב''ו דן את אוהבו בשעת רצונו ודן את
אויבו בשעת כעסו והקב''ה דן את העולם כולו בשעת רצונו בחדש תשרי שיש בו מועדים
ומצוות הרבה שופר וכיפור וסוכה ולולב בד' מינים וע''כ נקרא שביעי שהוא שבע
במצוות.
רואים מכאן כמה הקב''ה פועל רחמיו בדין שהוא דן אותנו בשעה שהוא עת רצון
ביותר ,ומסתכל במצוות לפני הדין ,וציונו בשופר כדי שיעמוד מכסא הדין וישב על כסא
רחמים ע''י שיפור מעשינו ויק''ר כט''ו וע''ע בפסיקתא פרשה מ''א ,בר''ה הוא דן את
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רנט
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בריותיו ומזכה אותם שהוא חפץ לזכות בריותיו שנא' ד' חפץ למען צדקו שהוא חפץ
להצדיק בריותיו עיי''ש.
וי הי רצון שיקוים בנו דברי הפסיקתא [בסוף פרשה מ''א] אמר הקב''ה בעוה''ז ע''י שופר
הייתי מרחם עליכם ,ואף לעתיד לבא אני מרחם עליכם על ידי שופר ומקרב גאולתכם
שנא' [יואל ב' א'] תקעו שופר בציון וכו' כי בא יום ד' כי קרוב בב''א :

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רס
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סיפור

סיפור מיוחד לראש השנה  /הסופר הרב יאיר
וינשטוק
"הסליחות של אבא"
קרני האור האחרונות של השנה אספו את זהרוריהן המוזהבים מקירות הבתים
והחלונות ,ונשקו נשיקת פרידה את העלים וצמרות העצים .טסו טיסת בהלה על פני
כבישים ומדרכות ,כמתיראים מאימתם של לובשי לבן שהיו ממהרים לבית הכנסת
בפסיעות חפוזות ,והתעופפו באויר אל אמם מולידתם העגולה שהיתה דוהרת אף היא
במורד הרקיע .בדרכן הביתה לחיק אמא שמש פיזרו קרני האור גוונים הרבה ,והפכו את
כל פני המערב לתערובת צבעים גדולה שהורוד ,הכתום ,והכחול העמוק היו מושלים בה
ביד רמה.
בבית הכנסת סיימו אותה שעה תפילת מנחה אחרונה של השנה והחלו אומרים את
הפיוט "אחות קטנה".
העינים כולם היו נשואות אל כותל המזרח שם ישב החזן הקשיש ,רבי יצחק מיטלמן,
מעוטף בטליתו ומהרהר הרהורים של חשבון נפש .כבר לא צעיר הוא לימים ,רבי יצחק.
וכל שנה נשאלת השאלה מחדש .האם ייגש לעמוד? אולי כבר אין לו כוח.
והוא תמיד ניגש.
למעריב ראשון של ראש השנה .ולשתי תפילות שחרית בשני ימי החג .כוחו עדיין
במותניו ,חרף שבעים ותשע שנותיו .כשהוא מנגן את ה"ברכו" בליל החג ,מצטלצל קולו
מן העמוד ועד לירכתי כותל המערב .אמנם גם האקוסטיקה המשובחת של תקרת ההיכל
תורמת את שלה ,אבל גם כך אין להמעיט בערכו של קולו הצלול.
רבי יצחק מיטלמן הוא מסוג האנשים שמזלם דרך ברגע בו בקעו לאויר העולם .יש לו
הכל ,תורה עם סחורה .כסף וגם ייחוס .בניו אברכים מופלגים ,שאינם משים מאהלה של
תורה .הוא עצמו בר אוריין ובר אבהן .בנעוריו קנה שם של תלמיד חכם וירא שמים,
וכזה נשאר כל ימי חייו .ויחד עם זאת הוא מהיושבים ראשונה בעולמם של אנשי עסקים,
והרבה מעסקאות הנדל"ן הגדולות והמוצלחות בשוק ,עברו תחת ידיו .הונו נאמד במאות
רבות של אלפי דולרים ,יש אומרים כי בחשבונות הבנקים שלו אשר במדינת שוויץ
מופקדים לא פחות ממיליון דולר .יש אומרים כי אפילו יותר ,ויש אומרים כי גוזמא בדבר.
אלו ואלו מודים ,לחמשת בניו של רבי יצחק מחכה ירושה יפה לאחר מאה ועשרים של
אביהם.
אך הדבר הוא כרגע אפילו לא בגדר חלום רחוק .רבי יצחק נתברך בזקנה יפה ,הלוואי
על כל עמו ישראל .דעתו צלולה כמו קולו .חושיו חדים וזכרונו חד .מראהו כמו של אדם

אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
עמוד רסא
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בן שישים לכל היותר .קומתו הזקופה מקרינה איתנות ובריאות ,פניו חלקים ובמצחו
השחום כמעט לא השתרשו הקמטים.
כיון שמגיע חודש אלול ובאויר מרחף צילו של יום הדין ,מפנה רבי יצחק מזמניו עוד
שעה ועוד שעתיים .מוסיף על שיעורי התורה שלו ,לומד מוסר ומכין עצמו לקראת יום
הדין ,כפי הראוי לכל יהודי בכלל ,וכפי הראוי לשליח ציבור בפרט .שליח ציבור ביום
הדין ,המגיש את תפילותיהם של ישראל לפני מלך המשפט!
"מה אני ומה חיי" מפטיר רבי יצחק בענווה ,שעה שמעריציו מספרים שבחו בפניו,
ומהללים את גודל הכנותיו לקראת התפילה לפני העמוד" .בעלי תפילה בדור קודם,
כקליפת השום אני לעומתם .כגרגיר חול שאין בו ממש .זכורני חזנים וש"צים שכל חודש
אלול ישבו בתענית בבית הכנסת מבוקר עד ערב ,לא יצאו החוצה מפתח בית הכנסת
ולא קמו מהגמרא ומספרי חובות הלבבות ,שערי תשובה ותיקוני הזוהר .בעלי תפילה של
פעם הכינו עצמם בכובד ראש ,באימה וביראה .לא רצו אל העמוד במין תאווה שהכל
יוקירו את קולם הערב ואת יכולת הסלסול שלהם .שלא לדבר על אלו שהפכו את
התפילה של ימים נוראים קרדום לחפור בו רבבת דולרים או שתי רבבות .התפילה לפני
התיבה היתה לדידם של חזנים בימי קדם כמין עול נורא ,ולא כפרס הצטיינות".
כה דברי רבי יצחק מיטלמן מדי שנה .ציניקנים שבחבורה מפטירים" .נראה מה הוא יגיד
אם מישהו ינסה להציע לו :ר' יצחק ,אתה כבר עייף ,אולי תפנה את המקום לצעירים
ממך? עוד תראו כיצד יגייס אלף נימוקים והסברים ,למה חשוב שדווקא הוא ייגש אל
התיבה"...
ברם לגלגנים אלו ,הרגילים לחפש בכל אדם את השלילה שבו ולא את החיוב ,הם
מועטים .הציבור כולו מכבד את דמותו ההדורה של רבי יצחק .כבר שלוש עשרה שנים
עברו מאז נפטרה אשת נעוריו ,אמם של חמשת בניו ,והוא מחזיק מעמד בצורה יפה מאד.
למד להסתדר לבד בבית ואפילו נהנה מעצמאותו .בבניו תומך הוא ביד רחבה ובלבד
שישבו וילמדו ולא יצאו מאהלה של תורה .אינו רוצה אותם כשותפים בעסקיו" .מספיק
שאני נמצא בביזנס .אין צורך שילדי יחזרו על הטעות שלי" הוא אומר תמיד.
"ולא אכפת לך שהחברה הכלכלית שלך תיפול בידי זרים לאחר מאה ועשרים?"
שואלים אותו ידידיו הקרובים" .בעולם העסקים מקובל להכניס את הבנים ,כדי שהם
ייהנו בסופו של דבר מעמלו של אביהם וימשיכו את מפעל חייו".
"שום מפעל חיים" מפטיר רב יצחק בזלזול" .שלוש קומות של משרדים אינם זכאים
לשם מפעל חיים .כבר אמרתי ,מספיק שאני עשיתי את הטעות ויצאתי מבית המדרש,
רצוני הוא שילדי יהיו לומדי תורה כל ימי חייהם .ברוך השם ,לכל אחד מהם מחכה
ירושה יפה .דאגתי להם ,שיוכלו לחתן את כל הילדים בכבוד .אז למה להם לבטל תורה
שלא לצורך?"
*
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לא הכזיב רבי יצחק את הציפיות ,והתפלל גם בראש השנה של אותה שנה תפילה
מיוחדת עילאית .מלאה תחנונים וערגת התרפקות .חדי אוזן השגיחו באנחות דחוקות
שלא נשמעו בעבר .משל ניהל החזן הקשיש דו שיח עם גורם נעלם והתחנן לפניו.
אם משא ומתן היה כאן ,הרי שרבי יצחק לא הצליח בו.
לא חלפו אלא שבועות אחדים ,בשלהי חודש תשרי היה הדבר .באחד הבקרים צלצל
ישראל מיטלמן ,בנו בכורו של רבי יצחק אל אביו ,כדרכו לשאול לשלומו מדי בוקר.
הטלפון צלצל וצלצל ולא היתה תשובה .פנה אל המכשיר הנייד של אביו וגם כאן לא
נענה.
בלב מלא חרדה הזמין מונית וטס הישר לבית אביו.
כל חרדותיו וסיוטי הלילה שלו ,מהם פחד מאז נפטרה אמו ,התרחשו.
הוא מצא את אביו במיטה .גופו צונן" .מיתת נשיקה" .עלה בראשו הביטוי .הרופא קבע
את מה שכולם ידעו .רבי יצחק מיטלמן נפטר באמצע הלילה בשנתו.
למרות ששנותיו נשקו לגבורות שמונים ,המם מותו הפתאומי של רבי יצחק את כל
יודעיו ומכיריו ,ובעיקר את בניו .בלילה הקודם שוחחו עמו בטלפון ,השמיעו לפניו את
החכמות של הנכדים הקטנים והנינים ,ולמחרת ליוו אותו למנוחות .זה היה מעבר חד
ומהיר מדי .בימי השבעה ישבו הבנים הלומי רעם .ביכו את אביהם וספדו לו נרגשות.
מעומק הלב.
לאחר שבעת ימי האבל ,שבו מבית העלמין והחלו להפוך את ביתו של האב .באויר
תלויה היתה עננה קודרת.
הירושה - - -
אביהם הבטיח להם ירושה מכובדת .חזור והבטח .כל אחד מהבנים יוכל לחתן בכבוד
את כל צאצאיו .כך הבטיח.
לצורך כך ,יש צוואה שנשמרת בדרך כלל בידיו של עורך דין .אולי טמונה באיזו מגירה.
המגירות לא הכילו שום מסמך מסוג זה .והניירת כולה שנסרקה בקפדנות ,לא גילתה
אפילו רמז אחד לעבר משרד פלוני ,עו"ד אלמוני ונוטריון פלמוני.
שום כלום .כאילו לעג להם האב מן השמים :אתם רציתם כסף ,תקבלו "א פייג"...
זה לא יכול להיות ,אמרו הבנים .אבא היה איש אמת שפיו ולבו שווים .אם אמר
שהשאיר כסף ,אז הוא השאיר .חכו לימים הבאים .בודאי קיים עורך דין שצריך ליצור
אתנו קשר .זה רק ענין של זמן.
אפס .הימים חלפו .ה"שלושים" כבר מאחורי גבם ,ועורך דין לא מצלצל.
הבן הצעיר אליעזר ,אברך ממולח ובעל תושייה ,ערך אי אלו בירורים ועד מהרה הגיע
אל מומחה גדול ,שתחום התמחותו הוא באיתור ירושות אבודות וצוואות שנעלמו .הלה
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ערך בירור מקיף ותחקיר מושלם וכך הגיע במהרה אל נקודת ההתחלה שבה היו תקועים
כל האחים .דהיינו אל השום-כלום.
החליטו האחים לנהוג בזהירות משנה .לא לעשות מעשה חפוז שאחר כך יתחרטו עליו.
דרך משל ,לא למכור את הדירה ,ביתו של האב המנוח .שמא בין הלבנים ,מתחת לטיח,
או באיזו גומחה נסתרת כלשהי טמן את הצוואה המבוקשת.
שבוע רדף שבוע וחודש יצא מפני חודש .השנה כמעט עברה .ימי החופשה השנתית של
הקיץ כבר מאחוריהם .אלול בפתח והלב נעגם .תעלומת הצוואה והכסף שנעלמו,
העכירה את האווירה בין היורשים שלא זכו לראות כמעט שקל מהונו הגדול של אביהם.
באמצע אלול ישב הבן הבכור ישראל מיטלמן בביתו וגל של עצבות גאה בלבו .בכל
שנה בימים האלו כמה ציפייה היתה בו ,לקראת יום הדין .כמה חיכה לשמוע את
תפילתו המתוקה והצלולה של אבא ז"ל .י"א חודשים חלפו עברו מאז פטירתו
הפתאומית .ועדיין לא התבהרה עננת המסתורין.
פתאום נזכר במשהו.
לאמא מרת חנה ע"ה היה מנהג קבוע .בכל ערב ראש השנה היתה מחלקת את
ה"סימנים" הנאכלים בליל ראש השנה לחמשת בניה .זה היה הטקס האהוב של ערב
ראש השנה .באים לבית ההורים ,מקבלים מידי אמא את הסימנים הריחניים והטעימים,
ומידי אבא את המעטפה המצורפת .אלו ה"סימנים" שלי ,היה שפמו האפור של אבא
מחייך .בתוך המעטפה היו כמה שטרות מרשרשים בעלי ערך גבוה שסייעו לבנים
להתמודד עם ההוצאות המרובות של חודש החגים.
לאחר שאשתו נפטרה למד רבי יצחק לבשל.
זה היה עוד פן אחד באישיותו הססגונית של רבי יצחק מיטלמן .ללמוד לעשות הכל
לבד .הוא היה טבח מקצועי לדעתם של צאצאיו שטענו בחום ,כי אילו היה מפנה את
כשרונותיו המבורכים לכיוון הקולינארי ,היה הופך ל"שף" באחד מבתי המלון
היוקרתיים .רבי יצחק התעקש לאחוז במנהגה של רעייתו המנוחה .הכין בעצמו גם את
התבשילים הנאכלים בראש השנה לסימן-טוב ,וחילק אותם לילדיו בערב החג .כמובן
שהמעטפה המצורפת לא נשכחה.
ובכן ,אשתקד בערב ראש השנה ,קיבל ישראל מידי אביו את השקית הגדושה במאכלי
הסימנים ,ולתוך היד תקע אביו את המעטפה.
כעת נזכר בבהירות במשהו ששכח לגמרי כל השנה .הוא היה אז עסוק מאד .בקושי
מצא את הרגעים הספורים לקפוץ לרגע אל אבא ולקבל ממנו את ה"סימנים".
ישראל מיטלמן אימץ לעצמו עוד בבחרותו מנהג טוב .מדי שנה ,בערב יום הדין ,הוא
עוסק בחסד מהבוקר עד כניסת החג כמעט" .להשלים את כל מה שהחסרתי בחסד בכל
השנה" הוא מסביר" .כולם מחפשים זכויות לקראת יום הדין .גם אני מחפש".
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מיד כאשר הוא מסיים את 'התרת נדרים' אחרי התפילה ,הוא מתחיל לחלק את
המעטפות שלו .סכומי כסף שהשיג בעמל רב ,אם מכספי מעשר ואם מכיתות רגלים
לבתי נדיבי עם .הוא הולך מבית לבית .אל הנשמות שלו ,אל שבורי הלב ,שחוץ ממנו
איש לא יודע על צרותיהם .הוא מביא להם לפתח הבית את המעטפה שתאיר להם את
החג.
כך היה גם אשתקד .לכן בקושי מצא את מכסת הזמן לקפוץ לביקור קצר בבית אבא.
אבא נתן לו השקית עם הסימנים .תקע בתוך ידו את המעטפה השנתית וברך אותו
בחום ובלבביות בשנה טובה ומתוקה .מי חלם אז שזאת הפעם האחרונה? ...נדמה היה
לו אז שעל עיניו המאירות של אבא רובצת עננה .אך הוא מיד גירש את ההרהור
הטורדני הזה ,וחשב 'דמיון בעלמא' .לא דמיון היה!
את המעטפה פתח אותו יום בחופזה .רוקן אותה מהשטרות הגדולים .ראה בזוית העין
עוד מעטפה קטנה מונחת בפנים .היה רשום עליה משהו .בתוך כל הלחץ והטרדות זרק
אותה לתוך אחת המגירות בבית ושכח ממנה לגמרי.
הזכרון היכה בו בכל עוצמתו .איך נואל להשליך את המעטפה הקטנה לתוך מגירה
מבלי לבדוק אפילו לרגע אחד קצרצר מה מונח בה? רגשי אשמה צפו בו יחד עם תסכול
נורא .בודאי אבא רצה לרמוז לו משהו ,בתור בן בכור .והוא הטיפש לא מצא את הזמן
למסר של אבא .כיצד לא הציקה לו הסקרנות .איך שכח מכל הענין? ואולי הושלכה
המעטפה בערב פסח אל האשפה ,יחד עם תכולתה הסודית?
כנשוך נחש רץ לעבר הארון .פתח מגירה אחר מגירה והחל נובר בניירת .נס שאיש לא
היה בבית ולא הפריע לו בחיפושים אפופי רגש הלקאה עצמית.
עבר מארון לארון וחשב שדעתו עומדת להיטרף עליו .לא מעטפה גדולה ולא קטנה.
כבר נכנס בו הספק ,שמא דמיונו מתעתע בו ומספק לו זכרונות שלא היו ולא נבראו.
כמוצא אחרון החליט לעבור מחדש על כל תכולת המגירות.
במגירת המסמכים הכי תחתונה בסלון ,היתה מעטפה קטנה דבוקה אל דופן העץ.
כמעט נסתרת מהעין .בפעם הראשונה חיפש בבולמוס .בלהיטות .ידיו גרפו מסמכים
בתנועות מסורבלות .לכן לא מצא אותה .כעת חיפש בדקדקנות ,ומצא.
על המעטפה היה כתוב "לישראל בני יקירי ,ברכת שנה טובה ,מאבא" .פתח בזהירות.
בפנים היה נייר קטן.
ישראל קרא ועיניו נטפו דמעות רותחות.
"לישראל בני הבכור .כי לא ידע האדם את עתו .אם לא אזכה להשלים את שנתי
חלילה ,מבקש אני ממך שתמלא את מקומי כשליח הציבור ותתפלל לפני העמוד בימים
נוראים בבית הכנסת שבו התפללתי .אביך המתפלל להצלחתך ,יצחק".
ישראל נתקף חיל ורעדה .על כולם נפל הענין בהפתעה .אבל אבא החכם כנראה הרגיש
משהו .לבו ניבא לו רעות.
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הוא התרוצץ בבית כאחוז אמוק .תחושות מעורבות וקשות גואות בו בגלים ומכות ללא
רחמים .צער מחודש על אובדנו של אדם יקר ואהוב; אכזבה מסוימת מכך שלא נמצאה
צוואה מפורטת עם איזשהו רמז בקשר לכספים שהיו לאבא; וגם אימתא דציבורא .רבי
יצחק שימש כארבעים שנה שליח ציבור בבית הכנסת .מכל בניו ,ידע רק ישראל את
הנוסח על כל פיתוליו וסלסוליו .אם אבא ביקש הרי זו צוואה קדושה עבורו .אלא מאי,
ישראל אמנם הפך לש"ץ של ימי החול ,מתוקף שנת האבל שלו .אך מכאן ועד להתפלל
בראש השנה לפני התיבה ,בנוכחות מאתיים מתפללים! ...ידיו ורגליו נתקפו רעד משונה,
וכבר חש עצמו עומד לפני העמוד ומנעים בקולו.
רגע אחד!
אבא רצה שימלא את מקומו .אבא גם חשב שיקרא את הבקשה עוד בערב ראש השנה
אשתקד .לא שיזכר בה בנעילת השנה ,במחצית אלול.
הגבאים בבית הכנסת יודעים כבר כמעט שנה שאין להם חזן לתפילות ערבית ושחרית.
בודאי כבר איישו את התפקיד החשוב הזה .שום גבאי מיושב בדעתו אינו דוחה תפקיד
כה אחראי לרגע האחרון.
חש הקלת מה בלבו המפרפר מאימת הציבור .העמוד כבר תפוס לבטח .כל מה שנותר
לו הוא רק להתקשר לגבאי החביב ,ר' זרח שפירא ולשאול אותו מה קורה .רק כדי
להשקיט את המצפון ולדעת שמילא את בקשתו האחרונה של אבא.
*
הגבאי הוותיק ,ר' זרח שפירא נשמע מופתע לחלוטין" .שרוליק יקירי" אמר בשמחה.
הוא עוד קורא לו שרוליק ,זכר לימי ילדותו .צביטות החיבה של ר' זרח על לחייו
העגלגלות זכורות לו היטב מגיל שבע" .מה זה ,טלפתיה? אני חושב עליך ואתה
מתקשר!".
ישראל הופתע" .אתה חושב עלי ,למה?"
הגבאי ר' זרח אמר בכנות ובטבעיות" .כי אני שובר את הראש בשאלת החזן .אין לי חזן
לימים הנוראים"...
"איך זה יתכן?" זעק ישראל בתדהמה.
ר' זרח נאנח" .אומר לך את כל האמת .מיד אחרי שאביך נפטר ,דברתי עם פלוני ,חזן
ידוע ומפורסם ,שיואיל לבוא אלינו במקום רבי יצחק מיטלמן .הלה הסכים .סיכמנו בינינו
הכל .אמש מתקשר אלי האיש ובלי בושה מספר לי שבית כנסת פלוני בצפת מציע לו
הרבה יותר מאתנו ולכן הוא חוזר בו מהסכמתו .שאלתי אותו איך הוא עושה לי דבר כזה
ממש בערב החג ,אז החצוף עונה לי" ,יש לך עוד שבועיים שלמים עד ראש השנה .אתה
יכול לתפוס אפילו את מוישה קוסוביצקי".
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"מה אומר ומה אדבר" נאנח ר' זרח" .אני עומד בפני שוקת שבורה .פתאום נזכרתי בך,
שרוליק .יש לך קול יפה מאד .תמיד היית עוזר לאבא שלך עם הנוסח בקטעים הקשים.
אני חושב עליך ואתה מתקשר".
ישראל מיטלמן היה אחוז פלצות" .ר' זרח ,אני פשוט לא מאמין למה שאוזני שומעות.
אתה יודע למה התקשרתי אליך?"
"למען האמת ,לא".
ישראל צעק בהתרגשות" .כי הרגע מצאתי מכתב שאבא ז"ל כתב לי בערב ראש השנה
אשתקד .הוא מבקש ממני שאם הוא ימות ,שאמלא את מקומו".
"מה?!" צעק גם הגבאי .הוא שתק לרגע בהלם .אחר כך מלמל" ,זה באמת פלאי פלאים.
תראה איך יפה זה הסתדר לנו ,בהשגחה פרטית גמורה .אז אתה רוצה באמת למלא את
מקומו של אביך המנוח?"
"יש לי ברירה?" נאנח ישראל" .אני פוחד מתפילה לפני העמוד ,זו אחריות עצומה,
להגיש תפילות של ציבור בן  200איש לפני הקדוש ברוך הוא ביום הדין .אינני ראוי לכך.
יש לי גם אימתא דציבורא .אבל מצד שני ,זוהי צוואתו של אבא זצ"ל ,אינני יכול לסרב
לה".
"טוב מאד" נשם ר' זרח בהקלה .פתאום נעשה קולו חמור" .שרוליק ,אני חייב להוסיף
משהו מאד חשוב".
"מה?" נבהל ישראל.
"אביך לא התחיל את התפילות של ראש השנה בחג עצמו" .הטעים הגבאי בניגון
מצלצל" .אלא בסליחות של ערב ראש השנה .זה אצלי חוק ולא יעבור ,אם אתה רוצה
לגשת לפני העמוד ביום הדין ,אתה צריך להיות אצלנו בערב ראש השנה בסליחות".
"הבהלת אותי" הצטחק ישראל" .חשבתי שמדובר בתנאי יותר קשה .אין בעיות ,אתה
רוצה סליחות ,אבוא לסליחות .אגב ,באיזו שעה?"
"זה לא כל כך 'אגב' .אף פעם לא היית בא עם אבא ,אז אתה מתייחס לזה בביטול"
התנשף ר' זרח במורת רוח" .אנחנו אומרים סליחות בשלוש בבוקר בדיוק .וברבע לשלוש
בית הכנסת כבר מלא מפה לפה".
"מה?!" נדהם ישראל .פתאום נזכר שאביו תמיד נהג לישון בערב החג בצהרים .היה
עייף מאד וסיפר כבדרך אגב שאמר סליחות בשעה מוקדמת .איכשהו ,לא נקלטו הדברים
בתודעתו .הוא בנוי לגמרי אחרת .אבא היה מהדור הישן .מסוג היהודים שהלכו לישון
מוקדם וידעו לקום מוקדם .הוא נטוע כולו בדור החדש .שהפך את הלילה ליום ואת היום
ללילה .בערב ראש השנה הוא קם בשבע .הולך לשטיבלאך ואומר את הסליחות בשמונה
בבוקר" .מה לעשות?" הוא תמיד מצטדק בפני אלו המרימים גבה בתימהון" .יש לי יום
עמוס בערב ראש השנה .אני לא נח עד לכניסת החג .אם אני אקום לפנות בוקר ,ייהרס
לי כל היום והרבה יהודים טובים יסבלו מכך".
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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הוא לא פירט ,אבל כוונתו היתה לאותם נזקקים המקבלים את מתנת ידו.
כל זאת ריחף בראשו שעה שהסביר לגבאי ,באורך רוח ובמתינות ,מדוע לא יוכל לבוא
לאמירת סליחות בבית הכנסת שלו בערב ראש השנה.
הגבאי ר' זרח ,הנמנה בעצמו על ותיקי הדור הישן ,לא הבין את הסבריו של ישראל.
"שמע ,אתה סתם עצלן ,סלח לי על הביטוי .מה אתה עושה עסק משינה של לילה אחד.
אז תישן שעתיים פחות .אתה יודע איזה ערך יש לאמירת סליחות לפנות בוקר? זו עת
רצון אמיתית .שעה שהקב"ה משוטט בעולם .תנסה פעם אחת ותבין אותי .תצחק על כל
השנים שנהגת לומר סליחות בתשע בבוקר".
ישראל גמגם בשפה רפה" .טוב אני אעשה מאמץ".
הגבאי ר' זרח כמעט יכול היה לשמוע את מחשבתו של ישראל" .עזוב אותי .אין שום
כוח שיכריח אותי לקום באמצע הלילה .תמצא לך חזן אחר לאמירת סליחות".
*
כוכבי ערב נצצו במרום .השחור פרש אדרת קטיפה על פני הרקיע .הגיע הלילה האחרון
של השנה.
מנהג אחד מקודש שומר לו ישראל מאז ימי בחרותו .בישיבה שבה למד ,נוהג המשגיח,
אחד משרידי האריות של תנועת המוסר ,לשאת שיחת התעוררות מוסרית לפני
הבחורים ,בטרם ייגשו לתפילת ערבית אחרונה של השנה.
ישראל זוכר לטובה אותם ימים .בהם לחודש אלול היו פנים אחרות .מדי יום חדרה
בבחורים תחושת יום הדין המתקרב וחילחלה בהם עד לשד העצמות .שיא השיאים
היתה אותה שיחה מוסרית לפני תפילת ערבית אחרונה .פחות מיממה בטרם התקדש
החג .המשגיח עלה במדרגות ארון הקודש .ניגש אל הסטנדר שלו ,פתח את המדרש
וקורא בפני הבחורים את המשל על המדינה שהיתה חייבת מס למלך והלך המלך
לגבותה .יצאו בתוך חמישה עשר מיל גדולי המדינה לקראתו וקילסו אותו ,ויתר המלך
שליש מן החוב .בתוך חמישה מיל יצאו עוד גדולי המדינה ,והמלך ויתר על עוד שליש מן
החוב .כאשר נכנס המלך למדינה ,יצאו כל בני המדינה לקראתו ,ויתר המלך על כל
החוב .ואמר ,מה שהיה היה ,מכאן ואילך חושבנא.
כך ,באים ישראל בראש השנה ועושים תשובה ,והקב"ה סולח להם שליש של
עונותיהם .באים עשרת ימי תשובה ומתענין הכשרין שבהם ,והקב"ה סולח להם רוב
עונותיהם .כיון שבא יום הכיפורים וכל ישראל מתענין ,הקב"ה סולח לכל עונותיהם.
(מדרש תנחומא ויקרא פרשת אמור .רמז תרנ"א)
האווירה היתה נעשית מחושמלת כאשר המשגיח היה זועק זעקת שבר .געוואלד! מחר
אנחנו כולנו עומדים לפני המלך" .האט גייט משפט"( .הנה הולך ומתקרב המשפט).
במדרש זה כל כך פשוט :באים ישראל בראש השנה ועושים תשובה.
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האם אנחנו באמת עושים תשובה בראש השנה?! זעק המשגיח מדם לבו ,ניקר את
גידיהם של הבחורים ,וזרע אור של יראת שמים בלבם לכל ימי חייהם.
הוא המחיש את ציור מהלך המשפט והדברים היו חדים ומוחשיים ,עד כי הבחורים
שמעו באוזניהם את צלצול הפעמון של בית המשפט .חרדת יום הדין חדלה להיות מושג
ערטילאי ולבשה לבוש ממשי .הבחורים התמלאו חרדה נוראה מן המשפט המתקרב.
על אותה אוירה ,ישראל איננו מסוגל לוותר .הוא מוכרח לצאת מכל הבלי הרחוב
ולשמוע את המשגיח .אך מזה כמה שנים נחלש המשגיח ואינו נושא עוד שיחות בהיכל
הישיבה.
ופתאום ,בצהרי יום כ"ח אלול עברה השמועה בטלפונים מפה לאוזן .תלמידי הישיבה
הותיקים .אברכים בני ארבעים וכמה ,היו מלאי התרגשות :המשגיח שליט"א עומד הערב
לשאת את השמועס .הוא חש יותר טוב ומתכונן לדבר ,כמו פעם בשנים הטובות!...
על אתר החליט ישראל שאת האירוע הזה לא יוכל להחמיץ .הוא חייב להיות שם ויהי
מה!
לקראת ערב התמלא בית המדרש הגדול בעשרות אברכים נרגשים שהצטרפו אל
עמיתיהם .תלמידי הישיבה הנוכחיים .ביניהם בחורים שמנין שנותיהם מחצית משל
האברכים .הכל עמדו דרוכים לקראת אותו אירוע מרטיט לבבות.
ואכן .בדיוק בשבע ורבע בערב ,הופנו העינים כולם לעבר פתח ההיכל .דמותו הקורנת
של המשגיח הישיש חצתה את הסף .הוא נכנס פנימה בהליכה איטית משהו ,נשען על
מקל .עיניו הרחומות נישאו אל הבחורים והאברכים שהמתינו לו בלב פועם.
שני בחורים ,מטובי תלמידיו ,ניגשו לסייע לו שעה שעלה במדרגות ארון הקודש .הוא
ניגש אל הסטנדר ,פתח את הספר הגדול והחל קורא ברגש ובהטעמה.
"משל למדינה שהיתה חייבת מס למלך"...
אחר קריאת דברי המדרש והצבת תביעתם המזדקרת מול עיניהם של השומעים ,חבר
המשגיח לחלק ב' של דבריו .הוא בחר למקד את דבריו בנקודה כואבת.
"מורי ורבותי .בכל שנה אנו מקבלים על עצמנו קבלות טובות וחדשות לקראת יום הדין.
כבר דברנו על זה הרבה שזו סגולה נפלאה לזכות בדין .אבל לצערנו הגדול ,איננו עומדים
בהתחייבויות .אנחנו מפירים את הקבלות הנפלאות ופוסעים עליהם ברגל גסה .שמא
תדעו למה?" ייסר את שומעי לקחו" .התירוץ הוא :עצלות! מילה אחת ,עצלות .אנחנו
פשוט מאד עצלים מלעשות מאמץ ,ואיננו מוכנים לעשות לפעמים אפילו את המאמץ
הקטן ביותר .אנחנו קבורים עמוק בבור ,מושיטים לנו חבל וצועקים אלינו ,הושט יד ואחוז
בחבל ,כדי שנוכל להוציא אותך מתוך הבור .מה אנחנו עונים? אין כוח .אני רוצה לישון.
אני עייף.
"טיפש שכמוך" זעק המשגיח .האם נעץ את מבטו העמוק בישראל ,או שמא רק נדמה
היה לו" .הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו( .קהלת ד,ה) בגלל העצלות שלך ,בגלל
אספקלריא לפרשת נצבים תשע"ט ולראש השנה תש"פ
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תאוות השינה שלך ,עוד תפסיד את עולמך בידים .כל עולמך הרוחני והגשמי כאחד
נמצא על כף המאזניים .החיים שלך ,האושר ,המזל ,ואתה חושב על השינה שתחסר לך".
השומעים כולם ,מיותר לציין ,התעוררו לגמרי מכל שיריים של אדישות ועצלות .אבל
ישראל הלך הביתה ובלבו משתוללת אש של מלחמת היצר .בה הוא נלחם נגד היצר ולא
היצר נגדו.
"זו העצלות!!" זעק בתוכו קול עמוק .קולו של המצפון דובר האמת" .אמור מעתה ,לא
החסד של ערב ראש השנה מפריע לך ,נעביך ,לא תוכל לחלק את הכסף לנצרכים בגלל
שתהיה עייף ...במקום להסתתר מאחורי תירוצים חסודים ,אמור את האמת .אתה עצל
לקום לפנות בוקר .זה הכל!"
ועם המחשבה הנוקבת הזו ,שכב ישראל לישון באותו לילה שעתיים לפני הזמן הרגיל,
והצליח .בסייעתא דשמיא נרדם למרות השעה המוקדמת ,והתעורר בשתיים בלילה.
הזמין מונית ודהר לבית הכנסת באותה שכונה מרוחקת.
כשנכנס לבית הכנסת ,מצא לתדהמתו את הספסלים תפוסים בחלקם הגדול .עשרים
דקות לפני הזמן .עיניו שוטטו אנה ואנה ונתקלו בדמותו הגמלונית של ר' זרח הגוהר מעל
השולחן ועטו מוחק שמות וכותב שמות במפת המקומות הסופית של בית הכנסת בימי
החגים.
ניגש בשקט אל הגבאי וטפח קלות על שכמו" .ר' זרח ,מה שלומך?"
ר' זרח סובב את ראשו והתבונן בו מעל משקפי המגדלת שלו .עיניו אורו כשזיהה אותו.
"שרוליק ,הגעת?" פלט קריאת שמחה והפתעה" .לא האמנתי שתבוא .אתה נשמעת לי
בטלפון כמו כדור שינה .עייף ,עייף .לא חלמתי שתהיה מסוגל לצאת מתחת לשמיכה...
עכשיו שבאת ,תבוא על שכרך .בלשון ימינו :אני אצ'פר אותך .תקבל ממני משהו מחוץ
לחשבון".
ישראל החל מכעכע בגרונו .במבוכה .מה הגבאי חושב לתת לו ,סוכריה עלובה
בדמותם של  ₪ 200נוספים?
ר' זרח לא חש בעקימת הלעג הקלה על פניו של ישראל" .אולי אינך יודע" המשיך
בדבריו" .אך מדי שנה ,בערב ראש השנה ,אני מוכר את תאיהם של המתפללים .אתה
מבין בודאי את כוונתי .התאים הקטנים האלה בתוך הסטנדרים ,שם מכניסים
המתפללים בדרך כלל את תיק הטלית ותפילין ,את העלונים של פרשת השבוע ,חומש,
סידור וכיו"ב .כל מי שלא רכש מחדש את תא התפילה שלו בערב ראש השנה אחרי
תפילת שחרית ,הפסיד.
"אביך ז"ל רכש בשנה שעברה את תאו מחדש .ושילם עליו במחיר מלא .אך לדאבון
הלב ,כמעט ולא הספיק להשתמש בתאו .חשבתי שאם תבוא ,תקבל את המפתח שלו,
כלומר ,את זכות השימוש בתא בשנה הבאה בחינם ,ואם לא תבוא ,אמכור את התא
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לכל דורש .יש כאן ביקוש עצום לתאים בסטנדרים" ,הוסיף הגבאי בנשימה אחת" ,בגלל
שבית הכנסת ממוקם כידוע לך באזור משרדים צפוף".
הוא הושיט את המפתח לישראל בפנים זורחות של ירח באמצע החודש.
ישראל מיטלמן התאפק מלצחוק .מה יעשה בתא הנמצא בסטנדר הצמוד למושב
במרחק חצי שעה נסיעה במונית מביתו ובית הכנסת הקבוע שלו? מתוך רגש הדרת כבוד
לשרידי הדור הישן ,כבש את חיוכו וניגש לפתוח את התא של אביו בסקרנות קלה .מה
ימצא שם ,את העלונים מערב ראש השנה אשתקד? החליק את ידו לרגע על הקרש
המשופע ,סובב את המפתח הקטן במנעול והרים את מכסה עץ האורן הבהיר.
כמו שחשב ,נחו שם למעצבה כמה עלונים צבעוניים מן השנה שעברה .אבא ז"ל הספיק
לקרוא בהם?
מתחת לערמת העלונים ,מצא להפתעתו גם את ה'סליחות' הישנות של אבא .רק עתה
נזכר שאכן לא מצאו אותם בבית .בתוך כל המהומה ונהר הסמבטיון הגועש של ימי
האבלות ,מי נתן דעתו על פרט כה קטן?
חש גל של התרגשות חולף בלבו ,והחליט להשתמש בסליחות כאשר יתפלל עתה
לראשונה לפני התיבה .אלו 'סליחות' מן המהדורות הפשוטות שקדמו לדור המבוארות
והמפורשות .שפירושיהן אינם נמצאים לא בצד השורה ולא מתחת לשורה ,אלא עמוק
בלב .בלב היהודי התמים" .סליחות" מיושנות .הוא ניגש אל העמוד עם הסליחות של
אבא והשאיר את ספר הסליחות שלו במקום.
התעטף בטלית ,ופתח באמירת 'אשרי'.
האימתא דציבורא התפוגגה כששקע בתוך התפילה ,והנוסח היה קל משחשב.
להפתעתו הגמורה צדק הגבאי .טעם הסליחות כאשר הן נאמרות לפנות בוקר ,שעה
שפני המזרח שחורות כעורב ,היה שונה לגמרי .הוא הרגיש עצמו קרוב לבוראו ודבר
אליו מעומק לבו .טעם גן עדן ,חלפה בלבו המחשבה שוב ושוב.
*
בסיום התפילה התיישבו הכל להתרת נדרים .ישראל פתח את הסליחות של אבא
בעמוד המבוקש לאמירת הנוסח בפני שלושה אנשים .פתק קטן היה דחוק עמוק בין דפי
הסליחות .לבו החסיר פעימה כאשר קרא חמש מילים שהיו כתובות בפתק:
"תזכורת :לתת לישראל את הצוואה" - - -
הזכרון היכה בו כברק ,סימא את עיניו והפיל אותו על הרצפה .משוטח לעיניהם
התמהות של שלושת דייני הדיוטות.
 ...ערב ראש השנה אשתקד ,אבא נכנס אל המטבח ,מוציא משם את השקית עם
הסימנים .מצרף אליה את המעטפה ומתחיל לומר משהו" .ישראל ,יש לך דקה בשבילי?"
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ישראל מתפלא על השאלה" .בשבילך אבא יש לי את כל הזמן שבעולם" הוא אומר
בהכנעה.
אבא מהרהר .פניו מוטרדות .הוא נראה מתלבט ,חוכך בדעתו .פתאום נשמעת צפירת
המונית שישראל הזמין .על פניו של ישראל מסתמן קצהו של חוסר סבלנות נוכח הנהג
הנרגז .אבא הגיע לכלל החלטה" .טוב ,זה יחכה לפעם הבאה" הוא אומר לישראל.
ולא היתה "הפעם הבאה".
כנראה רצה לומר לו משהו בקשר לצוואה .משהו גורלי .לך תדע .למצבת האבן בבית
העלמין אין פה .אי אפשר לשאול אותה.
קם מן הארץ .הרגיע את האנשים שזו סחרחורת קלה שחלפה כבר וניגש אל התא של
אבא.
מתוך יאוש ורוגז על עצמו ,החל מחטט שוב בתוך קרביה של תיבת העץ .איזה סוד
צופנת היא .האם רק עלונים ישנים וסדר סליחות?
לא .מתחת לעלונים היתה תגלית של ממש .נרתיק המשקפיים הישנות של אבא.
הנרתיק עצמו היה ריק ממשקפיים .הן נמצאו לאחר הפטירה בחדר השינה בתוך המגירה
ליד המיטה.
בהיסח הדעת פותח ישראל את הנרתיק ומקלף ברוב רגש שני דפים קטנים מקופלים.
עיניו קוראות את הכתוב .קוראות ולא מאמינות:
*
"לבני היקרים!
חש אני בתחושה ברורה ,כי כוחותיי הולכים ועוזבים אותי .לבי אומר לי כי זוהי שנתי
האחרונה עלי אדמות .אינני רוצה לצער אתכם ולכן לא שיתפתי אתכם בתחושותיי ,אך
כך אני מרגיש .אולי רק לישראל הבכור אגלה את המעיק על לבי .לכן רוצה אני לבקש
מכם"...
כאן באה רשימת בקשות רוחניות שביקש רבי יצחק מבניו .כולם נוגעות לענייני שלום
ואחדות ,ודברים שבין אדם לחברו.
בדף השני כתב אבא קצרות:
"כאן נמצא פירוט של נכסיי שאינם נמצאים בארץ ,מחשש עינא בישא .בכספת הבנק
שבו נמצאים חשבונותיי ,ישנה גם רשימה המפרטת בדיוק כיצד תחלקו ביניכם את
הממון ואת יתר הרכוש בין בנכסי דניידי ובין בנכסי דלא ניידי"...
*
יש זריז ונשכר...
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