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המזון  ברכת  פרשת 
הסוכות חג  של  עניינו  ועומק 

על  אלוקיך  ה'  את  וברכת  ושבעת  ואכלת 
ח,י).  (דברים  לך  נתן  אשר  הטובה  הארץ 
מן  המזון  ברכת  חובת  את  למדו  מכאן 
כא.  (ברכות  בגמרא  דאיתא  כמו  התורה, 
לכאורה  עולה  הפסוק  מלשון  והנה  מח:). 
שהמצווה היא לתת ברכה והודאה על הארץ 
שנתן לנו ה' אשר ממנה יש לנו את מזוננו. 
בארץ  שגדל  המזון  על  רק  שייך  זה  כן  ואם 
ישראל, ומעתה יש לתמוה שלפי זה האוכל 
מזון שגדל בחוצה לארץ מניין לנו שיתחייב 
בברכת המזון מן התורה, ולא מצינו חילוק 

בזה.
ועיין ברמב"ן שעמד על זה וכתב 'וטעם על 
הארץ הטובה, כמו ועל הארץ הטובה, יצוה 
שתברכהו בכל עת שתשבע על השובע, ועל 
לעולמים  לך  שינחילנה  לך,  שנתן  הארץ 
הזאת  המצוה  חיוב  והנה  מטובה,  ותשבע 
הפסוק  את  שמחלק  כלומר  מקום'.  בכל 
על  הן  לברך  היא  שהמצוה  חריפא  בסכינא 
השובע, והן על הארץ. ולכן החיוב לברך על 
השובע חל בכל מקום. ודבריו צ"ע שמהיכן 

למדו לחלק את הפסוק לשני מצוות.
ובכדי ליישב תמיהה רבתי זו, יש להעמיק 
בכללות תוכנה של הפרשה כולה, ולהתבונן 
מה מגמתה ועניינה. ונראה שאף שפסוקים 
אין  הארץ,  שבח  את  לתאר  מרחיבים  אלו 
זה עצם תוכן ומטרת הפרשה ללמדנו מהות 
הארץ והמצוה המתחייבת בה, אלא כללות 
עניינה של פרשה זו באה ללמד עניין יסודי 
לשון  וכפי  ה'.  בהשגחת  והכרה  אמונה  של 
לפרשה  כותרת  והמהווה  הפותח  הפסוק 
היום  מצוך  אנכי  אשר  המצוה  'כל  כולה 

תשמרון לעשות' (דברים ח,א). והכתוב שב 
וחוזר על זה גם בהמשך הפרשה – 'ושמרת 
את מצוות ה' אלוקיך ללכת בדרכיו וליראה 
פן  לך  'השמר   – וכתיב  ו).  (פסוק  אותו' 
תשכח את ה' אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו 
היום'  מצוך  אנכי  אשר  וחוקותיו  ומשפטיו 

(פסוק יא).
בקשר  זו  פרשה  להם  שנאמרה  כלומר 
ליציאתם מן המדבר [שראו בו את השגחת 
לארץ  ולכניסתם  ניסית]  בהנהגה  בגלוי  ה' 
לסדר  שיכנסו  זאת  בעקבות  אשר  ישראל, 
עולם  של  וכטבעו  כדרכו  הוא  אשר  חיים 
היסודית  ההכרה  את  לשכוח  עלולים  הם 
הקדים  כן  ועל  ה',  מאת  הוא  שהכל  הזאת 
להם שבבואם אל הארץ יזכרו את ההנהגה 
כל  את  'וזכרת   - במדבר  עמהם  שהיתה 
ארבעים  זה  אלוקיך  ה'  הוליכך  אשר  הדרך 
ויאכילך  וירעיבך  ויענך  וגו'  במדבר  שנה 
את המן וגו' למען הודיעך כי לא על הלחם 
ה'  פי  מוצא  כל  על  כי  האדם  יחיה  לבדו 

יחיה האדם'.
כל  ראו  במדבר  היותם  בתקופת  שהרי 
לחמם  את  להם  נותן  שה'  בעליל  ישראל 
אותם  מזהיר  הוא  כן  ועל  ביומו.  יום  דבר 
שבבואם אל הארץ שהיא ארץ טובה וגדלים 
בה שבעת המינים ויש בה לחם לשובע, שגם 
כך  ומשום  ה',  מאת  הוא  הכל  כי  יזכרו  אז 
חלה עליהם חובה להודות לה' כאשר יאכלו 
מתבואת הארץ. ומתוך הכרה זו לא ישכחו 
וישימו  הכל,  את  להם  הנותן  שהוא  ה'  את 
שהוא  המצוות  קיום  חובת  את  לבם  אל 

דורש מהם.
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כך  על  אותם  שמצווה  מפורשים  יותר  הדברים  הפרשה  ובהמשך 
מחמת החשש של שכחת ה' שעלול לבוא בעקבות השפע וריבוי הטוב 
שיגיעו להם מכח פעולתם - 'השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך וגו' 
פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת וגו' וכל אשר לך ירבה. 
מבית  מצרים  מארץ  המוציאך  אלוקיך  ה'  את  ושכחת  לבבך  ורם 
עבדים. המוליכך במדבר הגדול והנורא וגו' המאכילך מן במדבר וגו'. 
ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את ה' 

אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל וגו' (פסוקים יא-יח).
שהאכילם  במדבר  הניסית  ההנהגה  את  לזכור  שעליהם  כלומר 
מן  עליהם  והגן  החלמיש  מצור  מים  להם  ונתן  המן  את  הקב"ה 
להם  שניתן  בארץ  אף  כי  וידעו  יבינו  זה  ידי  ועל  והשרפים,  הנחשים 
רוב שפע ובתים טובים וריבוי נכסים, הכל הוא מאת ה' ולא מכוחם 

ועוצם ידם.
במדבר  ישראל  את  הוליך  שה'  המטרה  שכל  משמע  זו  [ומפרשה 
היה בכדי להשריש הכרה זו בתחילת יסודו של עם ישראל להחדיר 
בהם האמונה וההשגחה הפרטית כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל. 
בדרכי  תלוי  האדם  מזון  שאין  בעיניהם  ראו  שנה  ארבעים  במשך  כי 
הטבע אלא על מוצא פי ה'. כמו שכתוב - 'אשר הוליכך ה' אלוקיך, 
וירעיבך  'ויענך   ' וגו'  לנסותך  ענותך  למען  במדבר,  שנה  ארבעים  זה 
ויאכילך את המן וגו' למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם 

כי על כל מוציא פי ה' יחיה האדם'.]
ולפי זה מה שהזכיר הכתוב שנתינת הטובה היא על ידי נתינת ארץ 
ישראל, וכמו כן מה שהברכה על המזון היא ברכה על נתינת הארץ, 
אין הכוונה שזה כל עצם מהות הברכה להודות על נתינת הארץ, אלא 
מזון,  לנו  שנותן  ה'  מאת  לנו  שיש  נתינה  כל  על  היא  הברכה  חובת 
שנתן  זה  באופן  המזון  נתינת  צורת  היתה  שעה  שבאותה  מכיוון  רק 
להם ארץ טובה, ולכן צורת הברכה היא הודאה על נתינת הארץ. אבל 
עיקר תוכן ומהות הברכה הוא על כללות נתינת המזון והצרכים מאת 
ה', ולכן גם בכל הארצות מתחייבים בברכת המזון מן התורה, שעיקר 
וחייבים  ה',  מאת  הוא  לנו  שניתן  מה  שכל  ההכרה  עצם  הוא  הדבר 

לברכו על כך. ומשום כך מוטל עלינו לעבדו ולקיים מצוותיו.
והנה הטעם שמזכירים בברכת המזון גם את יציאת מצרים וכן ברית 
ותורה, ואמרו בגמרא 'כל שלא אמר ברית ותורה בברכת הארץ לא 
יצא ידי חובתו' (ברכות מט.) היינו מאחר שתוכן ומהות המצוה היא 
שאר  את  גם  לכלול  יש  מזון,  לנו  שנתן  מה  על  לה'  ולהודות  לברך 
בבשרנו,  חתום  הוא  אשר  ברית  עמנו  שכרת  עמנו,  שהיטיב  הטובות 
ממצרים.  והוציאנו  חוקיו,  את  לנו  והודיע  תורתו  את  אותנו  ולימד 
גם  להודות  ראוי  המזון,  על  היא  עתה  ההודאה  שעיקר  שאף  כלומר 
על כל הטובות שיש לנו מאת ה', וכן מצרפים הודאה על עצם החיים 

שנותן לנו, וכמו שאומרים 'ועל חיים חן וחסד שחוננתנו'. 
ונראה שמה שמזכירים את נתינת הארץ בעת אכילת מזון [אף שגדל 
בחוצה לארץ], הוא גם כן כעין הזכרת ברית ותורה, שבעת ההודאה 
לישראל.  ה'  שנתן  הטובות  כל  על  ולהודות  להזכיר  צריך  המזון  על 
אולם  המזון.  עניין  את  מבטאת  יותר  שהיא  הארץ  נתינת  ובמיוחד 
עיקר ברכת המזון הוא מה שאומרים - 'ועל אכילת מזון שאתה זן 

ומפרנס אותנו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה'
אולם יש לעיין לגבי ברכת 'מעין שלש' שמברכים על שבעת המינים, 
שלכאורה היינו מכיון שנזכרו בפרשה זו שהתורה משבחת בהם את 

לפירות  רק  מוגבלת  אינה  הברכה  חובת  זאת  ולמרות  ישראל.  ארץ 
בחו"ל  שגדלו  המינים  שבעת  פירות  גם  אלא  ישראל,  בארץ  שגדלו 
שהרי  תמוה  והדבר  שלש.  מעין  של  זו  מיוחדת  ברכה  עליהם  מברך 
מיוחדת  ברכה  עבורם  שתיקנו  אלו  פירות  של  ייחודם  כל  לכאורה 
הוא משום היותם המינים שנשתבחה בה ארץ ישראל, ומה מקום יש 

לברך ברכה זו על פירות חו"ל משבעת המינים.
הטובה  כללות  לבאר  כאן  באה  שהתורה  כאמור,  הוא  הביאור  אכן 
שנמנו  ומה  וברכה,  שפע  רוב  להם  ומשפיע  לישראל,  נותן  שהקב"ה 
גדלים  שהם  משום  רק  נובעת  חשיבותם  אין  הללו  המינים  שבעת 
של  למזונו  חשובים  מינים  בעצמם  שהם  משום  אלא  ישראל,  בארץ 
האדם, ועל כן משבחת התורה את הארץ שנתן ה' לישראל, שיש בה 
את כל המינים החשובים הללו. ואם כן הטעם שמינים אלו צריכים 
שאר  על  יתר  חשיבותם  עצם  מצד  היינו  שלש,  מעין  מיוחדת  ברכה 
נתינתם  את  מציינת  שהתורה  עד  כך  כל  חשובים  שהם  הפירות, 

לישראל. והבן.
במדבר  המן  אכילת  שעל  שכן  שכל  למדים  אנו  זו  מפרשה  והנה 
ה'  יד  כי  בעליל  גלוי  היה  במן  שהרי  המזון,  על  לה'  להודות  נתחייבו 
היא הנותנת להם את מזונם. ואכן אמרו בגמרא 'אמר רב נחמן משה 
ומה  מח:).  (ברכות  מן'  להם  שירד  בשעה  הזן  ברכת  לישראל  תיקן 
שנתחדש בפרשה זו, היינו שגם בבואם אל הארץ כאשר מזונם יגיע 
להם בדרכי הטבע, לא יתלו את שפע הברכה במנהגו של עולם, אלא 
ידעו ויבינו כי כשם שבמדבר הכל מאת ה', אף אחר כך בארץ ישראל, 
לה'  להודות  הם  חייבים  ולכן  ה'.  מאת  ישירה  והשגחה  נתינה  הכל 
ולברכו על כך. ו'לשמור מצוותיו וחוקיו ללכת בדרכיו וליראה אותו'.

*
על  מדובר  הראשון  בחלק  חלקים,  לשני  מתחלקת  זו  פרשה  והנה 
השפע שיבוא לישראל מטובתה של הארץ, שעל כך מזהירה התורה 
שנזכור את כל הדרך אשר הלכנו ארבעים שנה במדבר, שאז הרי ראו 
אל  יגיעו  כאשר  כן  ועל  ה',  מאת  מושפעת  היא  הטובה  שכל  בבירור 
הארץ ויתענגו על רוב טובה, יש חשש שמכיון שהשפע יגיע להם מן 
על  מאליה,  באה  הטובה  וכאילו  הארץ  בטבע  הכל  את  יתלו  הארץ, 
כן מוזהרים הם לזכור כי הכל הוא מאת ה', שהרי הוא נתן להם את 

הארץ הטובה הזאת. 
בחלק השני של הפרשה באה התורה להזהיר מפני חשש נוסף. והיינו 
כי בכדי שיהא שפע מזון וברכה האדם משקיע מרץ ותבונה. ואם כן 
יש לחשוש שהאדם יסבור שכוחו ועוצם ידו הם הביאו לו את השפע, 
ועל כן התורה מזהירה שיזכור את תקופת המדבר ויבין כי כי ה' ית"ש 
הוא הנותן לו כח לעשות חיל, ולכן עליו לברך לה' על כל הטובה שיש 

לו, ולשמוע בקולו ולעבדו.
והנה תחילה ציוותה תורה, כאמור, לדעת כי את הארץ הטובה הזאת 
הזה  באופן  הטוב  כל  את  להם  שנתן  על  לברכו  ועליהם  ה',  לנו  נתן 
שנתן להם את הארץ הטובה 'וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה 
אשר נתן לך'. ובחלק השני עוסקת התורה בזה שהאדם עמל ומשקיע 
ושבעת  תאכל  'פן   - בעצמו  הצלחתו  את  האדם  יתלה  שלא  כוחו, 
ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך 
וכל אשר לך ירבה' (פסוקים יב-יג). ועל זה מוסיפה התורה ומזהירה 
- 'ואמרת בלבבך כוחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את ה' 

אלוקיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל' (פסוקים יז-יח).
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של  לבו  תשומת  את  לשים  באה  הפרשה  עניין  כללות  כן  כי  הנה 
האופנים  שבכל  ישראל,  לעם  משפיע  שה'  השפע  ברכת  על  האדם 
יזכור שהכל הוא מאת ה', הן במדבר, הן בשפע הבא מצד טובה של 
הארץ, והן במה שבא מצד עמלו וטרחתו. ולכן חייבים לשמוע בקולו 

ולעבדו ולשמור חוקיו ומשפטיו.

ובדומה לפרשה זו חוזר משה רבינו ומזהיר את ישראל בשירת האזינו, 
אשר תוכנה מקביל במדוייק לתוכן פרשה זו - 'ימצאהו בארץ מדבר 
(דברים  עינו'.  כאישון  יצרנהו  יבוננהו  יסבבנהו  ישימון  ילל  ובתוהו 
לב,י) כלומר שתחילה היו במדבר ולא היה להם ארץ וה' שמר עליהם, 
ויאכל  ארץ  במתי  על  'ירכיבהו   – הטובה  הארץ  להם  ניתן  כך  ואחר 
תנובת שדי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. חמאת בקר וחלב 
צאן עם חלב כרים ואילים בני בשן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם 
ענב תשתה חמר' (שם פסוקים יג–יד). ומצד זה מתעורר החשש של 
ויטוש  כשית  עבית  שמנת  ויבעט  ישרון  'וישמן   – ושבעת'  תאכל  'פן 

אלו-ה עשהו וינבל צור ישועתו' (פסוק טו). 

והנה שם אין מוזכר כלל שמדובר בארץ ישראל, אלא הפרשה עוסקת 
האופנים,  בכל  ישראל  לעם  משפיע  שה'  הטובה  ובכל  המזון  בשפע 
הטוב  הכרת  אך  טובה,  ארץ  להם  שנתן  היה  הדבר  צורת  ואמנם 
המחוייבת מצד ישראל אינה דווקא על שניתן להם ארץ זו, אלא על 
עצם השפעת הטובה. ומזה יש לנו ללמוד שגם כאן לגבי ברכת המזון, 
אין נושא הפרשה מצד שנתן להם את הארץ, אלא עיקר הדבר הוא על 
המזון ושפע הטוב שנתן לנו, ובמקביל לזה עיקר הברכה המתחייבת 
הארץ,  את  שמציינים  אלא  לנו.  שנתן  הטוב  כל  על  היא  יתברך  אליו 

מכיון שבפועל נתן להם זאת באופן זה של 'ארץ טובה'.

*

 - הסוכות  חג  של  עניינו  כל  יסוד  היא  זו  הכרה  השרשת  והנה 
בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות  כי  דורותיכם  ידעו  'למען 
 - מלך  ('בן  בארוכה  וביארנו  כג,מג).  (ויקרא  מצרים'  מארץ  אותם 
'חג  של  לעניינו  יינתק  בל  בקשר  קשורה  זו  ידיעה  כי  הסוכות')  חג 
האסיף', בעת אשר האדם אוסף את תבואתו וביתו מלא ברכה, והוא 
עלול לומר 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה', אז באה התורה 
להזכיר לו את זמן היציאה ממצרים כאשר ישבו בסוכות, ואז השפיע 
ה' לישראל רוב טובה, ובזה ידע כי ה' הוא הנותן לו כח לעשות חיל. 
והוא 'חג ההשגחה' לשמוח בהשגחת ה' עלינו המשפיע עלינו תמיד 
ישראל  בארץ  וכן  והבאר,  המן  בניסי  המדבר  זמן  מאז  טובה,  רוב 

בנתינת הגשמים. 

את  הושבתי  בסוכות  כי  תזכרו  'למען   – שם  הרשב"ם  שכתב  וכמו 
כך  ומתוך  נחלה  ובלא  יישוב  בלא  שנה  ארבעים  במדבר  ישראל  בני 
תתנו הודאה למי שנתן לכם נחלה ובתים מלאים כל טוב ואל תאמרו 
נמצא  הזה  וכסדר  הזה.  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  כוחי  בלבבכם 
בפרשת עקב תשמעון. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלוקיך 
זה ארבעים שנה וגו' ויאכילך את המן וגו'. ולמה אני מצוה לך לעשות 
זאת. כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ואכלת ושבעת ורם לבבך 
ושכחת את ה' וגו' ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל 
ולכך  חיל.  לעשות  כח  לך  הנותן  הוא  כי  אלוקיך  ה'  את  וזכרת  הזה 
יוצאים מבתים מלאים כל טוב בזמן אסיפה ויושבין בסוכות לזכרון 
שלא היה להם נחלה במדבר ולא בתים לשבת. ומפני הטעם הזה קבע 
הקב"ה את חג הסוכות בזמן אסיפת גורן ויקב לבלתי רום לבבו על 

בתיהם מלאים כל טוב פן יאמרו ידינו עשו לנו את החיל הזה'.
והנה מצינו שעניינו של חג הסוכות שייך גם לאומות העולם, דאיתא 
האומות.  שבעים  כנגד  באים  הפרים  ששבעים  נה:)  (סוכה  בגמרא 
וכן מפורש בדברי הנביא שלעתיד לבוא יבואו האומות לחוג את חג 
הסוכות - והיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלים ועלו מדי 
שנה בשנה להשתחוות למלך ה' צבא-ות ולחוג את חג הסוכות. והיה 
הגשם  יהיה  עליהם  ולא  וגו'  הארץ  משפחות  מאת  יעלה  לא  אשר 

(זכריה יד, טז).
זו  פרשה  של  שעניינה  שנתבאר  למה  ומקבילים  תואמים  והדברים 
שבעקב אין עיקר הדגש שבה על ארץ ישראל דווקא אלא על כללות 
השפעת השפע שעל האדם להכיר שהוא מאת ה', וכמו כן עניינו של 
הן  כולו  בעולם  ה'  שנותן  השפע  שכל  זו  הכרה  להחדיר  הסוכות  חג 
לישראל והן לשבעים האומות הכל הוא מאת ה', (עיי:ש מה שכתבנו 

בזה בארוכה).
*

ונמצא שישנם שלשה אופנים בנתינה והשפעת הטובה מאת ה' לעמו. 
א) בצורת נס גלוי, למעלה מדרך הטבע. 

ב) בצורת ארץ טובה ומבורכת.  
ג) בצורת פרי עמלו של האדם שמעשי ידיו מצליחים.

הוא  שהכל  להבין  התבוננות  יותר  צריכה  מאוחרת  יותר  דרגה  וכל 
נתינה מאת ה'.

ושלושת הדברים הללו התקיימו בעם ישראל לפי סדר זה, 
א) בתחילת יסוד העם, ביציאת מצרים ובהליכתם במדבר, היו המן 

והבאר וענני הכבוד וכל צרכיהם בנס גלוי.
ב) בהיכנסם לארץ ישראל, היתה זאת להם על ידי ארץ טובה ורחבה, 

ארץ זבת חלב ודבש, ארץ אשר לא תחסר כל בה.
ג) בהיותם בגלות שכל צרכיהם באים להם על ידי עמל ויגיעת האדם, 

שגם זה מאת ה' הנותן ליעף כח.
אלו. מדריגות  שלשה  היו  לישראל  התורה  בנתינת  במקביל  [וכן 

א) בתחילה היתה זאת על ידי נבואה, ודיבר ה' עם משה פנים בפנים 
להם  ניתן  ואז  הכרובים,  מבין  ה'  קול  ושמיעת  רעהו,  אל  איש  כדבר 

התורה שבכתב. 
ב) בארץ ישראל ניתוסף להם החכמה להשכיל ולסבור את התורה, 
כמו שאמרו שמאז ימי שלמה היו 'הכל סוברין את התורה'. ובמדרש 
– 'וזהב הארץ ההיא טוב מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל ולא 
הגלות  בתקופת  ואפילו  ד).  טז,  (ב"ר  ישראל'  ארץ  כחכמת  חכמה 
אמרו - 'אווירא דארץ ישראל מחכים' (בבא בתרא קנח:). וכן איתא 
'וחד מינייהו (ת"ח שבא"י) עדיף כתרי מינן' (כתובות עה.). ולעתיד 

לבוא מפורש 'כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים' (ישעיה ב,ג). 
עמל  ידי  על  תושבע"פ,   - התורה  עומק  את  משיגים  הגלות  בזמן  ג) 
עליה  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  ואין  ויגיעה, 
(ברכות סג:), ואמרו חז"ל - 'במחשכים הושיבני כמתי עולם (איכה ג) 
- אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל' (סנהדרין כד.). ואמרו - 'העם 
ההולכים בחושך ראו אור גדול (ישעיה ט) - אלו בעלי התלמוד שראו 

אור גדול שהקב"ה מאיר עיניהם' (תנחומא נח ג). ]
נכתב ע"י הרב י. מ. ו.

מתורתו של רבינו שליט"א
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בימי  הקב"ה  לפני  תפילתם  בסדר  לבקש  לישראל  הגאונים  תיקנו 
ראש השנה ויום הכיפורים ובימים שביניהם, שיחוס עליהם ויכתבם 
ויחתמם לחיים טובים ולשלום בימי הרת עולם אלו, אשר בהם יושב 
הוא על כס המשפט וכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כן הוסיפו 
ביטויי שבחים מיוחדים בין בתרי התפילה, לשבח ולרומם את המלך 

המושל על הכל השופט את כלל יצוריו ובאי עולמו. 

וסדר הוספות אלו, כן הוא: בברכה הראשונה שבסדר תפילת הי"ח 
שהיא ברכת 'האבות', וכן בשתי הברכות האחרונות, ברכת 'ההודאה' 
הקב"ה  לפני  ולייחל  לבקש  חז"ל  תיקנו  בהן  שלום',  'שים  וברכת 
ידו  על  הנערכים  ובמשפט  בדין  שיזכנו  הרחמים,  כסא  על  היושב 
בימים אלו, ויכתבנו ויחתמנו בהם לחיים טובים ולשלום. שונות מהן 
הוספת  לקבוע  חז"ל  ראו  שבהן  'הקדושה',  וברכת  'הגבורות'  ברכת 

שבח לפניו יתברך, בכל ברכה מהן כפי תוכנה ומתכונתה.

במשפט  לזכות  הבקשות  להוסיף  ביותר  ותואם  ראוי  היה  ולכאורה 
שבהן  האמצעיות,  הברכות  בין  ולשלום,  טובים  לחיים  ולהיכתב 
הבקשות ההכרחיות והנחוצות לו לאדם ביותר, ונראה הטעם שראו 
הגאונים ברוחב דעתם להוסיפן דווקא בין ג' הברכות הראשונות, וכן 
בב' ברכות האחרונות, היינו מפני שברכות אלו קבוע מטבע שלהן, בין 
בימי החול ובין בשבתות ובימים טובים – שכל אלו חלים הם בעשרת 
ימי התשובה – ובכולם סדר נוסחתן שווה, ואין בהן שינויים לפי ענין 

היום.

א. ובכדי לבאר שילוב והקשר ההוספות בברכות אלו, כל אחת ואחת 
מהן במקומה, נקדים ונבאר בכללות את ענין ג' הברכות הראשונות 
וברכה  ברכה  שבכל  הי"ח,  תפילת  בפתיחת  חז"ל  קבעו  אותן  אשר 
מתוך  מקום,  של  שבחו  את  אלוקיו,  לפני  הגש  היהודי  מבטא  מהן, 
גישה שונה המיוחדת בברכה זו. וכך הם פני הדברים: 'ברכת האבות', 
הברכה הראשונה שבסדר הברכות, הרי היא מציינת את היות הקב"ה 
שהוא  ולקלסו,  לשבחו  אנו  באים  זו  גישה  ובדרך  ישראל,  אלוקי 
ידו  את  תמיד  ונוטה  ויעקב,  יצחק  אברהם  אבותינו  ואלוקי  אלוקינו 
לעזרנו ולחיינו, וכל זה מתוקף בריתו אשר כרת עם אבותינו, שעל ידי 
להם,  הבטיח  אשר  הבטחתו  את  מקיים  והחסד,  הברית  את  זכירתו 
אשר היא להביא גואל לבני בניהם. גם חתימת הברכה בתיבות 'מגן 
אברהם', מזה הענין היא, שהגנתו זו על אברהם מעידה ומוכיחה על 
טובת הקב"ה בפרוש חסותו על האבות, וכל זה משום היותו אלוקי 

ישראל.

כולה  עוסקת  לעומתה  אשר  הגבורות',  'ברכת  היא  זו  מברכה  שונה 
עולמו,  ובאי  יצוריו  כלל  על  הנטויים  ה'  וחסדי  גבורות  בתיאור 
כולו  העולם  אלוקי  היותו  על  קונו  את  לשבח  האדם  גש  זו  ובברכה 
בזו  הנאמרים  השבח  תיאורי  מכל  ולמד  צא  וברואיו.  יצוריו  כל  על 
לכל  העשויים  המרובים  וחסדיו  ה'  טובות  כולם  המספרים  הברכה, 
הגשמים  והורדת  הרוח  כהשבת  והגויים,  האומות  בני  העולם,  באי 
לפני  זה  הוא  נורא  שבח  וודאי  הארץ,  דרי  לכל  המועילות והמטיבות 
אדון הכל, שמיטיב לכל יצוריו אשר יצר בעולמו ואינו מזניח ומותיר 

אף אחד מהם.

עוסקת  הקדושה',  'ברכת  והיא  הי"ח,  שבתפילת  השלישית  הברכה 
הוא  ותוכנה  עניינה  וכל  ה',  קדושת  עצם  גודל  בתיאור  בכללותה 
מתן שבחו של מקום שהוא קדוש ושמו קדוש וכל עצמותו ותכליתו 
ובהיותו  העולם  את  לניהולו  כלל  מתייחסת  ואינה  קדוש,  קדוש 
אלוקי ישראל, ואף מתוך ערך נעלה זה בא האדם לרומם את אלוקיו 
ולשבחו. הנה כל ברכה וברכה מג' הברכות הראשונות תוכנה ועניינה 
מיוחדת לעצמה, והדברים מבוארים זה מכבר בעז"ה ('בן מלך חכמה 

ומוסר' - שער א מאמר א ). 
בקשת  אמירת  הגאונים  קביעת  טעם  יובן  הדברים,  אלו  פי  ועל  ב. 
'זכרנו לחיים' בברכת האבות, שמתוך שבה מצויין עניין היות הקב"ה 
המיועדת  בקשה  זו  בברכה  לצרף  לנכון  ראו  לכן  ישראל',  'אלוקי 
בה  נתון  הזאת  לעת  אשר  השעה  וטובת  צורך  היא  אשר  אלו,  לימים 
מעמיד  אשר  במשפט  לטובה  אלוקיו  לפני  להיזכר  והיא  ישראל,  עם 
אותנו בו, ושיכתוב ושיחתום אותנו לחיים, שהרי זכירה זו היא בעצם 
חסד  ולנטיית  לטובתו  הזקוקים  לעמו  הקב"ה  מלפני  טובה  הוספת 
מרובה ומיוחדת מצדו בימים אלו, והרי את זו הטובה הבטיח הקב"ה 

לאבות האומה שיחון את בניהם בה. 
התפילה,  בברכות  הוסיפו  אשר  ההוספות  משאר  בשונה  כן,  ומשום 
הרי בקשה זו הנאמרת בברכת האבות נקבעה נוסחת אמירתה בצורת 
בספר  יכתבנו  זה  זיכרון  שמתוקף  היינו  דווקא,  יתברך  לפניו  זיכרון 
בריתו  את  הקב"ה  זכירת  ענין  הוא  זו  ברכה  תורף  כל  שהרי  החיים, 
עם  ולהתחסד  טובה  לגמול  התחייב  זו  שבברית  האבות,  עם  שכרת 
זרעם. וכמו שנאמר במרכז ברכה זו 'וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל 
לבני בניהם', היינו שעל ידי זכירתו את הברית אשר כרת עם האבות 
ואת החסד אשר הבטיח להם, יביא גואל לבני בניהם, [וכענין ברכת 
בה  שמבקשים  השנה,  דראש  מוסף  בתפילת  הנאמרת  הברית'  'זוכר 
שיזכור הקב"ה את עקידת יצחק לזרעו ובגין כך יגאלם]. ואם כן, ראוי 
העוסקת  הברכה  בזו  לפניו  ולהתחנן  הקב"ה  מלפני  לבקש  ומתאים 
בזכירתו את חסדי האבות, שאכן יקיים את הבטחתו שהבטיח להם 
מול  עתה  המתייצבים  בניהם  עם  ביותר  שיתחסד  ידי  על  וזאת  אז, 
משפטם תחת אימת הדין, ונזקקים לטובתו בכך שייזכרו לפניו לחיים, 
ומשום כן נערך סדר בקשה זו בלשון 'זכרנו', שהוא מעין הברכה. גם 
מקביל  חיים',  אלוקים  'למענך  בתיבות  שהוא  'וזכרנו'  בקשת  סיום 
הקב"ה  הבאת  הזכרת  לאחר  הנאמרות  באהבה'  שמו  'למען  לתיבות 
כרת  אשר  הברית  את  זכירתו  בזכות  האבות  של  בניהם  לבני  גואל 
עימהם. [וביאור בקשת גאולה למען שמו יתברך היינו שאפילו שאין 
שמו  למען  יגאלנו  מ"מ  ייגאלו,  שבעבורם  זכויות  די  לישראל  להם 

יתברך, שאינו שלם עד גאולת ישראל, ואכ"מ.]
ג. ומשום שבברכה זו מצוין עניין גאולת הקב"ה את ישראל, 'ומביא 
גואל לבני בניהם', לכן בבקשת 'זכרנו' נתקן לבקש על זכירה 'לחיים', 
ולא מפורט אילו חיים, טובים או מבורכים, שעניין הגאולה הרי הוא 
ביסודו לצורך קיומו של עם ישראל הנתונים בצרה והם בסכנת כיליון 

מן העולם, להצילם ולהחיותם.
'זכרנו  בבקשת  מדוע  הענין,  זה  לבאר  האריך  תקפב)  [ובטור (סימן 
נתקנו  אשר  הבקשות  שתי  לעומת  חיים,  אילו  בה  נזכר  לא  לחיים' 
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מפורטת  בהן  אשר  שלום',  'שים  ובברכת  'ההודאה'  בברכת  לאומרן 
הבקשה שהיא לחיים טובים, שזה משום שראוי לכל אחד הבא לשפוך 
תחינותיו לפני הקב"ה, לבקש תחילה הבקשה המועטת ביותר, שאין 
תחילת  עם  מיד  מרובה  בקשה  לבקש  להגדיל  ארץ  דרך  ממידת  זה 
התחנונים, ואך לאחר מכן ירבה ויוסיף מעט על בקשתו עוד מה שלא 
ביקש עד עתה, ועליה יוסיף עוד וירבה בקשותיו כפי צרכיו, כאשר כל 
בקשה ובקשה מגדילה ועולה ברמת תוכנה על גבי רמת תוכן הבקשה 
הקודמת לה. וכמו שמצאנו אצל דוד המלך נעים זמירות ישראל, שגש 
באמרו  בשגגה,  שנעשו  עוונותיו  כיפור  אלוקיו  מלפני  לבקש  תחילה 
שיכפר  לבקש  הוסיף  מכן  ולאחר  נקני',  מנסתרות  יבין  מי  'שגיאות 
באמרו  וזאת  בשגגה,  אך  ולא  בזדון  שנעשו  אלו  על  אף  הקב"ה  לו 
'גם מזדים חשוך עבדך', ואך לאחר מכן הועיל לבקש מלפני הקב"ה 
כי  בו,  למרוד  ובכדי  להכעיסו  שעשאם  עוונותיו  על  אף  לו  שיכפר 
ידעון  צדיק  'שפתי  שכתוב  כמו  בוראם,  את  לרצות  הצדיקים  יודעים 

רצון' (משלי י' ל"ב).
שיזכה  התשובה  ימי  בעשרת  הקב"ה  מלפני  לבקש  הבא  האדם  לכן, 
אותו ויכתבהו ויחתמהו לחיים טובים ולשלום, אל לו לסדר בקשתו 
בברכת  היינו  תחילה,  אלא  זו,  מרובה  בבקשה  מיד  הפותח  בסדר 
'האבות', ימעט בבקשתו ויבקש אך להיזכר לפניו לחיים כל שהם, היינו 
'ההודאה'  ובברכת  חיים,  אילו  בה  נזכר  שלא  לחיים',  'זכרנו  בקשת 
'שים  בברכת  ואילו  טובים',  'חיים  מלפניו  ויבקש  בקשתו  מנת  ירבה 
שלפניו  הטובה  כל  בבקשו  תחינתו  כל  ושופך  אומר  מגדיל  שלום' 
וגזירות  טובה  ופרנסה  ושלום  ברכה  חיים  'בספר  בבקשת  יתברך, 
טובות ישועות ונחמות כו' אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים 
שמבאר  מה  עוד  עיי"ש  ביותר.  המושלמת  הבקשה  שזוהי  ולשלום', 
בעניין 'זכרנו' ע"פ דרש, ואנו לא באנו אלא לבאר פשוטם של דברים.]
ד. ב'ברכת הגבורות', אשר כאמור עוסקת בתיאור חסדי ה' הנטויים 
ושבח  הודאה  וכולה  העולם,  אלוקי  שהוא  עולמו  באי  יצוריו  כלל  על 
החיים  את  מכלכל  בחסד,  עולמו  נוהג  בגבורתו  אשר  המקום  לפני 
ומחיה את המתים, בה ראו חז"ל לקבוע הוספת שבח מיוחד לימים 
אלו, בנוסח 'מי כמוך אב הרחמים, זוכר יצוריו לחיים ברחמים', ששבח 
גדול הוא זה לפניו יתברך, שברחמיו הגדולים והמרובים מעלה לפניו 
הברכה,  חלקי  בשאר  כמו  זו,  בהוספה  ואין  לחיים.  יצוריו  כל  זיכרון 

שום בקשה ותפילה.
ובכן שונה הוספת 'מי כמוך' מבין כל שאר ההוספות שתיקנו אותן 
לשלבן בין בתרי התפילה, אשר בתוכנן מבואר שאין הכוונה בהן אלא 
'זכרנו  בקשת  דוגמת  הנבחר,  עמו  ובני  הקב"ה  של  בניו  לישראל,  אך 
לחיים' הנאמרת בברכת האבות שאינה אלא לישראל, ומשום שתוקף 
הבקשה ייחודי להם, שהם בני האבות שלהם הבטיח הקב"ה שיפרוש 
חסותו על בניהם. כן הדבר לגבי בקשת 'בספר חיים' הנאמרת בברכת 
'שים שלום', ומשום שכל ברכת 'שים שלום' עוסקת בבקשה מלפניו 
יתברך שיאיר פניו על עמו. ובקשת 'וכתוב לחיים' הנאמרת בין קטעי 
ברכת ההודאה, אף היא כוונתה לישראל כמבואר בה 'כל בני בריתך', 
למרות שהברכה אשר בה נקבעה סדר הודאות היא ולא בקשות, מ"מ 
לאלוקיהם  המודים  לישראל  שייכות  בה,  הנאמרות  ההודאות  הרי 

שהוא צורם וצור חייהם, ואל טובותיו שעושה עמהם בכל עת. 
והנה, גם בברכה זו היה ראוי לבקש מלפני ה' יתברך שיחוס על עמו 
ישראל ויזכרם לחיים ברחמים, אלא שמשום שברכה זו עניינה לציין 
שבח הקב"ה שהוא 'אלוקי העולם', שוב אין מקום לבקש בכאן אך על 
ישראל, שאין זה מענין הברכה כלל. לכן נקבע בזו הברכה אך לשבח 

את הקב"ה על זכירתו את כל יצוריו לחיים ברחמים.
ה. וב'ברכת הקדושה', אשר כוללת שבחים לפניו יתברך בהיותו מלך 
גדול וקדוש, בה אין מקום כל עיקר לבקש על זכירה או כתיבה לחיים, 
אף  ולכן  ולעולמו,  לעמו  הקב"ה  ביחס  כלל  עוסקת  זו  ברכה  שאין 
שהמטבע שלה שווה בכל עשרת ימי התשובה, לא תיקנו בה בקשות 
הנאמרת  הקדוש'  הא-ל  בתיבות  הברכה  חתימת  ובמקום  אלו.  מעין 
לחתום  חז"ל  תיקנו  התשובה  ימי  שבעשרת  הרי  השנה,  ימי  כל  משך 
את זו הברכה בתיבות 'המלך הקדוש', שהרי בימים אלו מנהיג הקב"ה 

את המשפט בעולמו, ומלכותו מתנשאת על ידי כן.
ארוכות  בקשות  כאן  מוסיפים  עצמם,  העשור  וביום  הכסה  ובימי  ו. 
ומשום  ובתפארתה.  בשלמותה  יתברך  מלכותו  כינון  על  ומפורטות 
שבימים אלו יושב המלך הקדוש על כסאו כי בא לשפוט את הארץ, 
ועל ידי זה המשפט מוכחת ונגלית מלכותו יתברך ביותר ברוב תוקפה 
ענייני  כל  על  לפניו  ולייחל  לבקש  הראוי  הזמן  זה  וודאי  ועוצמתה, 
ראו  ולכן  כל,  על  ושולטת  שלימה  שתהא  ומלכותו,  קדושתו  ופרטי 
לאמרן  ומפורטות  ארוכות  בקשות  סדר  הברכה  בזו  לקבוע  הגאונים 
ה'  מלכות  שתיגלה  בהם  להתפלל  כדי  אלו,  עולם  הרת  בימי  דווקא 
יתקיים  שאז  משיחו,  ביאת  ידי  על  וזאת  כל,  פני  על  במהרה  יתברך 
מקרא שנאמר 'והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד 
ושמו אחד', ובכך יקבלו כל הגויים עליהם את עול מלכות ה' יתברך, 
'קדיש',  בכל  הנאמרת  בקשה  וכאותה  ועד.  לעולם  עליהם  ה'  וימלוך 
נעלית  בצורה  הכל,  על  וימלוך  הקב"ה  של  שמו  ויתקדש  שיתגדל 

וברורה. 
ודע שכל הבקשות האלו העוסקות לכאורה בטובתם של ישראל, אינן 
מעימו  שמבקשים  כלומר,  יתברך,  מלכותו  שלמות  על  בקשות  אלא 
בית  ייבנה  שמתוקף מלכותו  עד  כך,  כל  את מלכותו  יתברך שישלים 
המקדש ויוטב להם לישראל עמו, ולכן בכל הבקשות הארוכות האלו, 
הכתיבה  לנו  שייטיב  יתברך  מלפניו  שהיא  כל  בקשה  כלל  נזכר  לא 
והחתימה בימי דין אלו, שהרי ברכה זו אינה עוסקת כל עיקר בסיפור 
טובות ה' ורחמיו או חסדיו שמכוחם באים ישראל לפניו לבקש זאת. 

וכן הוא סדר הבקשות:
ירושלים  ועל  עמך,  ישראל  על  אלוקינו  ה'  שמך  יתקדש  ובכן  ז. 
עירך, ועל ציון משכן כבודך, ועל מלכות בית דוד משיחך, ועל מכונך 

והיכלך.
ממנו  מבקשים  לכן  הקב"ה,  בקדושת  עוסקת  זו  שברכה  כיון 
שיתקדש שמו על ישראל עמו, שזה מענין הברכה העוסקת בקדושת 
ה'. והתקדשות זו תהא על ידי גאולת הקב"ה את ישראל, שהנה עם 
אף  ועל  מכבר,  זה  עליהם  נגלית  קדושתו  הקב"ה,  של  בניו  ישראל, 
פדותם  בעת  שוודאי  אלא  הגויים,  בין  בגלותם  הממושכת  שהותם 

מתוך שיעורי רבינו שליט"א

התשובה ימי  עשרת  בתפילות 

המשך בעמוד הבא
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בגאולתם העתידית תיגלה קדושתו יתברך עליהם יותר ממה שנגלית 
עליהם עד עתה, וזאת על ידי דרכים ניסיות ובגילוי השכינה לעין כל. 
וכן מבקשים שיתקדש שמו יתברך על העיר ירושלים  ועל ציון, ועל 

מלכות בית דוד, ועל מכון ה' והיכלו.
וירושלים,  ציון  על  שמו  הגדלת  על  הבקשה  להקדים  חז"ל  וסידרו 
הוא  וכן  המקדש.  בית  ובנין  דוד  בית  מלכות  כינון  על  הבקשה  טרם 
גם בברכה השלישית שבברכת המזון שהיא ברכת 'רחם נא', שאף שם 
על  יתברך  ה'  שירחם  היא  הבקשה  שפתיחת  היינו  הסדר,  בזה  נקטו 
ישראל עמו, ולאחר מכן מבקשים אף על ירושלים העיר ועל ציון, ואך 
אז מבקשים אף על מלכות בית דוד, ולבסוף מבקשים על בנין הבית 
למלכות  ישראל  שצריכים  משום  שזה  הטעם  ונראה  והקדוש.  הגדול 
תתקיים  הבית  בנין  כל  שהרי  המקדש,  בית  בנין  טרם  עוד  דוד  בית 
תילה,  על  ותעמוד  תתכונן  זו  שכאשר  דוד,  בית  מלכות  ידי  על  אך 
היא אשר תבנה לישראל את בית מקדשם, וכדברי הגמרא בסנהדרין 
להם  להעמיד  לארץ,  בכניסתן  ישראל  נצטוו  מצוות  "שלש  ע"ב)  (כ' 
מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם את בית הבחירה", היינו 
בית  את  לבנות  רשות  להם  תינתן  ישראל  על  המלך  העמדת  שאחרי 
כן  ומשום  ה"א.  פי"א  מלכים  הלכות  ברמב"ם  הוא  וכן  הבחירה, 
דוד,  בית  מלכות  והכתרת  מינוי  על  קודם  יתברך  מלפניו  מבקשים 

שעל ידיה ותחת סמכותה ייבנה הבית הגדול והקדוש.
מה  כל  על  ואימתך  מעשיך,  כל  על  אלוקינו  ה'  פחדך  תן  ובכן  ח. 
ויעשו  הברואים,  כל  לפניך  וישתחוו  המעשים,  כל  וייראוך  שבראת, 
כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, כמו שידענו ה' אלוקינו 
מה  כל  על  נורא  ושמך  בימינך,  וגבורה  בידך  עוז  לפניך  שהשלטן 

שבראת. 
יתברך  מלכותו  שתתגלה  כלומר,  ה',  מלכות  על  מבקשים  זה  בקטע 
על כל מעשיו וברואיו ויצוריו הפזורים בכל עולמו, ולא רק על ישראל, 
וגם זה יהא על ידי הגאולה השלימה, שהרי בעת ההיא יהיה ה' למלך 
על כל הארץ, ובזה היום יהיה הוא אחד ושמו אחד, ומלכותו תחבוק 
בקדושת  עוסקת  הברכה  שעיקר  למרות  והנה,  כולו.  העולם  כל  את 
הקב"ה, מ"מ מלכותו יתברך מקבילה לקדושתו, ואף קדושתו נגלית 
גדול  מלך  א-ל  'כי  הברכה  וכלשון  העולם  על  הקב"ה  במלוך  ביותר 
לך  'כי  שחרית  שבתפילת  'ישתבח'  בברכת  וכמ"ש  אתה',  וקדוש 
אלו  שבסדר  ומלכות',  קדושה  כו',  וזמרה  הלל  ושבחה,  שיר  כו'  נאה 
הדברים כל תיאור דומה ומקביל לתיאור הסמוך לו, והיינו שקדושת 

הקב"ה ומלכותו מקבילות זו לזו. 
וכן הוא ביאור פרטי סדר הבקשה, בראשית מבקשים שייתן ה' פחדו 
על כל מעשיו, ומעשיו המה יצירותיו אשר יצר על ידי קריצת חומר, 
יוצרם.  אלו-ה  לפני  בפחד  לעמוד  אלו  יצירות  שעל  מיש',  'יש  היינו 
שברא,  מה  כל  על  מהפחד,  היא  שגדולה  אימתו,  את  ה'  שישים  וכן 
והבריאה הרי היא עשיית כל דבר ללא כל חומרי גלם, היינו 'יש מאין', 
אשר  קונם,  לפני  יתר  בפחד  לעמוד  אלה  ברואים  על  יש  זה  ומתוקף 
שיחול  הפחד  ידי  ועל  הלשון.  שינוי  בכאן  ננקט  ולכן  האימה,  היא  זו 
על כל מעשי הקב"ה, ייראו הם מלפניו. ועל ידי האימה הגדולה אשר 
מתוך  קונם  לפני  להשתחוות  המה  יבואו  הברואים,  כל  על  תשרור 

הכנעה גמורה ומוחלטת הבאה מצד היותו בוראם.
שווים  ויהיו  ובמוראו  בה'  יכירו  והיצורים  הנבראים  כשכל  ואז, 
שכבר  שלם,  בלבב  רצונו  לעשות  אחת  אגודה  כולם  ייעשו  בעבודתו, 

לא יחולו חילוקי דעות בענין, ואף אחד לא יימנע מלהכיר במלכותו 
שהעוז  בכל,  העליון  השליט  הוא  אלוקינו  שה'  ידענו  שהרי  יתברך. 
והכח  היד  חוזק  היא  שזו  והגבורה  בידו,  ניתן  ועוצמה  תקיפות  שזהו 
שמידת  ומשום  ולעבדו.  ממנו  לירא  לכל  ראוי  ולכן  לימינו,  מסורה 
התוקף  שזהו  העוז  מידת  על  ונעלית  עדיפה  הכח  שהיא  הגבורה 
ידי  ועל  החזקה.  היד  שהיא  ה',  לימין  הגבורה  את  ייחס  והנחישות, 
יתברך  ה'  מלכות  שהרי  שברא,  מה  כל  על  נורא  הגדול  שמו  יהא  זה 

תתגלה ותתפרש על כל מעשיו. 
ט. ובכן תן כבוד ה' לעמך, תהילה ליראיך, ותקוה טובה לדורשיך, 
ופתחון פה למייחלים לך, שמחה לארצך וששון לעירך, וצמיחת קרן 

לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו.
עמו  ישראל  כבוד  אף  ה',  מלכות  גילוי  שלאחר  היא,  בכאן  הבקשה 
של הקב"ה יתעלה, היינו שכבוד ה' יהיה גבוה ומרומם, נעלה ונשגב 
שהם  ישראל,  של  ותהילתם  כבודם  אף  ירבה  זה  ידי  שעל  כך,  כל 
לכינון  אלא  ישראל,  לטובת  הכוונה  אין  כאן  ואף  הקב"ה,  של  עמו 
ישראל  של  תקוותיהם  כל  ה'  ושימלא  בשלימותה.  יתברך  מלכותו 
ופתחון  ניצחון  לה'  המייחלים  לישראל  להם  ויהא  לטובה.  דורשיו 
את  בבירור  להראותם  גלותם,  שנות  בכל  שרדפום  לשונאיהם  פה 
בויכוח  או  במלחמה  המנצח  כאדם  הוא,  גדול  כי  ה'  מלכות  כבוד 
שצף למעלה ונתגדל כוחו, ופותח פיו קבל עם ועדה בהכרזה לאמור 
וממשיכים  אתכם'.  וניצחתי  בויכוח,  צדקתי  כי  אתם,  רואים  'אכן 
הבית  בניין  בעת  שהרי  לעירו,  וששון  לארצו  שמחה  ה'  שיתן  לבקש 
בין חומות העיר ירושלים, ששון יחול בעיר, ואילו בשאר הארץ תהא 
דוד,  קרן  שיצמח  וכן  מהששון.  היא  שמועטת  השמחה,  אך  שרויה 
על  מלוכתם  ידי  על  דוד  בית  למלכות  והשרביט  הכתר  שיותן  היינו 
ישראל, שמשמעות הקרן היא הגדולה, כמ"ש 'וכל קרני רשעים אגדע, 
שיאיר  היא  וכמליצה  ישי,  בן  נר  ושיידלק  צדיק'.  קרנות  תרוממנה 
העריכה  שזו  בימינו,  במהרה  עליהם  במלכו  ישראל  מלך  דוד  של  נרו 
הדלקה היא, כמ"ש 'יערוך את הנרות' (ויקרא כ"ד ד'), וכדברי הכתוב 

בתהילים 'שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי' (קל"ב י"ז).
י. ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו, 
ועולתה תקפץ פיה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת 

זדון מן הארץ.
זה  שכשכל  ולומר  כאן,  שנאמרו  הבקשות  את  מסכמות  אלו  שורות 
אך יקום ויהיה, ישמחו ליבות הצדיקים ויעלצו, ישישו ויגילו, בראות 
ישראל,  את  ישועתו  בקיום  מתממשת  ה'  הבטחת  את  נוכח  עיניהם 
וישמח  עינינו  'יראו  וכמ"ש  יגילו,  ברינה  והחסידים  יעלוזו  והישרים 
ליבנו, ותגל נפשנו בישועתך באמת, באמור לציון מלך אלוקיך'. ובכך 
יסתום  והעוולה  הרשעות  שצד  כלומר  פיה,  את  תקפוץ  העוולה  אף 
תבוסה  ונחל  נוצח  שהרי  מה,  לדבר  יכולת  מחוסר  פיו  את  ויאלום 
כל  ולכן,  והצדק.  היושר  צד  שהוא  מנצחו  נגד  הארוכה  במלחמתו 
את  הקב"ה  העביר  כבר  הרי  כי  ותסתיים,  כעשן  תכלה  כולה  הרשעה 

ממשלת הזדון מן הארץ.
הברכה,  חתימת  טרם  הארוך,  הבקשות  סדר  סיום  עם  עתה,  יא. 
הם,  אשר  הברכה,  בזו  נאמרו  אשר  הדברים  עיקרי  את  מסכמים 
הברכות  כבכל  התחלתה,  מעין  אותה  ומסיימים  ה',  ומלכות  קדושת 

הארוכות.  
ותמלוך אתה הוא ה' אלוקינו מהרה לבדך על כל מעשיך בהר ציון 
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ה'  ימלוך  קדשך  בדברי  ככתוב  קדשך,  עיר  ובירושלים  כבודך  משכן 
לעולם אלוקיך ציון לדור ודור הללוי-ה.

שורת סיכום הוא זה, לסכם את כל ענין מלכות ה' הנאמר באריכות 
בברכה זו, והוא ענין מלכותו השלימה של הקב"ה, ולומר שהוא יגלה 
את מלכותו השלימה על גבי משכן כבודו שהוא הר הבית ובירושלים 
עיר קדשו, שהרי המלך ה' ימלוך בציון, כלומר שבציון תתגלה שכינתו 
העולם,  כל  פני  על  ותתפרש  ודברה  המלכות  תצא  ומשם  ביותר, 
עמים  והלכו  כו',  ההרים  בראש  ה'  בית  הר  יהיה  'נכון  הכתוב  וכדברי 
רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו 
(ירמיה  מירושלים'  ה'  ודבר  תורה  תצא  מציון  כי  באורחותיו,  ונלכה 
אלו,  בתיבות  מתפרשת  בקשה  של  נימה  שאף  לומר,  ניתן  ואולי  ב'). 

ומ"מ מסיום הברכה הוא. 
יב. קדוש אתה ונורא שמך, ואין אלו-ה מבלעדיך, ככתוב ויגבה ה' 

צבא-ות במשפט והא-ל הקדוש נקדש בצדקה.
פותחת  זו  שברכה  התחלתה,  מעין  הברכה  סיום  מהוות  אלו  תיבות 
בביטוי קדושתו של הקב"ה, ושבח הוא זה לפניו יתברך שקדוש ונורא 
ידו  על  הנערכים  והמשפט  הדין  ידי  ועל  כל.  פני  על  הוא  ויחיד  שמו 
בימים אלו, מתייחד שמו הגדול, שכשהעם רואים את תוקף המשפט 
והצדקה, נגבה ומתקדש שמו של המלך עליהם, וכמו שכתוב 'ויגבה ה' 

צבא-ות במשפט והא-ל הקדוש נקדש בצדקה'.
הצדקה,  לגבי  'נקדש'  ולשון  המשפט,  עצם  לגבי  'ויגבה'  לשון  ונקט 
הגדולה,  ענין  על  הוא  עליון  הקדושה  שענין  זו',  אף  זו  'לא  ובדרך 
על  הקב"ה  ישיבת  בעצם  לכך,  מהמשפט,  מעולה  היא  אף  והצדקה 
כסאו לשפוט את באי עולמו, נגבה ומתרומם שמו הגדול, אבל על ידי 

הצדקה, מתקדש שמו יתברך.
בקשות  שהן  הקדושה,  לברכת  נוספו  אשר  הבקשות  אלו  סדר  וכל 
הנאמרות  בעולמו,  שמו  את  ושיגדיל  מלכותו  את  שיכונן  מלפניו 
בימים אלו אשר בהם נישאת מלכותו של הקב"ה, מסתיים בחתימת 

ברכה מעין שני העניינים הנ"ל, 'ברוך אתה ה' המלך הקדוש'.
עשרת  בכל  אף  'ובכן'  בקשות  לומר  מהראשונים  כמה  דעת  [והנה, 
ימי התשובה, שהרי למשך כל ימים אלו יושב הקב"ה על מדין, ולאו 
להלכה  נקטינן  אולם  הכיפורים.  וביום  השנה  ראש  ימי  בשני  דווקא 
לגבי  העיקריים  הם  אלו  ימים  ששלושת  ובעשור,  בכסה  אך  לאמרם 
עריכת המשפט והדין. וכן משום שימים אלו ימים טובים המה אשר 

מאריכים בהם בתפילה, והתפילה מוכיחה ומסמלת את מלכות ה'.] 
יג. וצריך לעיין מדוע ב'ברכת העבודה' לא קבעו להוסיף שום בקשה 
ושבח מיוחד לימים אלו, על אף שהמטבע שלה שווה בכל זמן, ואולי 
הנטויות  ה'  טובות  בסיפור  זו  בברכה  העסק  שאין  משום  בזה  הטעם 
על ישראל או על העולם, ולכן אינו מעניין הברכה להזכיר בה בקשה 

ושבח על דבר זה.
והוא  ויבוא'  'יעלה  זו  בברכה  אומרים  ובחוה"מ  שבר"ח  מצינו  אולם 
בקשה על זכרון לטובה ולברכה, ולכאורה זה שייך ביותר לימים אלו 

שבהם עינינו אל ה' שיזכור אותנו לחיים, וצ"ע.
'וכתוב  התשובה  ימי  בעשרת  לבקש  נתקן  בה  ההודאה',  'ברכת  יד. 
לחיים טובים כל בני בריתך', ברכה זו עוסקת כולה בהודאה להקב"ה, 
ונחלקת היא לשני חלקים. חלקה הראשון והעיקרי, שהוא מתחילת 
הברכה עד 'וכל החיים יודוך סלה', עוסק להעלות על נס את ענין היות 
הקב"ה 'אלוקי ישראל', ובזה החלק מספרים ומפרטים את טובות ה' 

הנטויות לישראל שהוא צורם ומבטחם, שומרם בכל עת ואוחז בהם 
ביד ימינו, חלקה השני של הברכה, והוא מ'וכל החיים יודוך סלה' עד 
סיומה וחתימתה, מציין את היות הקב"ה מלך על כל העולם, ולכן 'כל 

החיים', בני כל אומות העולם והגויים, יודו ויברכו לה' ויהללוהו.

והנה, בשונה מכל ההוספות אשר הוסיפו אותן חז"ל בסמוך לחתימת 
הברכה, הרי בברכה זו שולבה הבקשה באמצע הברכה, ונראה הטעם 
בזה, שכן כל עיקר בקשה זו, לא באה אלא בגין היות ה' 'אלוקי ישראל' 
המיטיב להם, שמשום כך מבקשים ממנו אף את זאת, שיחמול עליהם 
ויכתוב את כל בני בריתו לחיים טובים, שהרי טוב הוא ומיטיב להם 
'אלוקי  בהיותו  הקב"ה  גדלות  תיאור  לאחר  מקומה  ולכן  תמיד, 
ישראל'. אך בסוף הברכה, שזה לאחר תיאור היות הקב"ה 'אלוקי כל 
העולם', וודאי אין לבקש אך על טובת ישראל, שהרי בהיות אלה-ותו 
מושלת על כל העולם עסקינן, ואין זה המקום המתאים לבקש אך על 

ישראל.

מתוך  נמנעה  לא  מקום  מכל  הודאות,  סדר  היא  זו  שברכה  ולמרות 
ברכה זו הבקשה מלפניו יתברך לכתיבה וחתימה לחיים טובים, שכיון 
שהעסק בברכה זו הוא בסיפור טובותיו וחסדיו הרבים, מקום יש גם 
לבקש על אלו, וכמו בנוסח מודים דרבנן, שגם שם מוסיפים בקשת 

'כן תחיינו תקיימנו וכו''. 

ובעוד שב'ברכת האבות' הבקשה היא להיכתב 'לחיים', ללא פירוט 
טובים',  'חיים  על  בפירוש  מבקשים  ההודאה  בברכת  הרי  חיים,  אלו 
עמו,  על  טובה  משפיע  הקב"ה  היות  מתוקף  נאמרת  זו  בקשה  שכן 
אנו  זה  ומענין  עת',  שבכל  וטובותיך  נפלאותיך  'ועל  הברכה  וכלשון 

מוסיפים בקשה שיכתוב ויחתום את בני עמו לחיים טובים.

טו. בברכה האחרונה שבתפילת הי"ח, והיא ברכת 'שים שלום', שם 
אשר  הדברים  כל  בפירוט  הרבה,  ולבקש  להאריך  הגאונים  תיקנו 
חפצים אנו בהם לקבלם מאת הקב"ה לקראת השנה החדשה, 'ברכה 
ושלום ופרנסה טובה וגזירות טובות וכו'', ולא רק על 'חיים טובים', 
דוגמת  יתברך,  מלפניו  בבקשות  להרבות  הוא  זו  ברכה  תוכן  כל  שכן 
לו  הדרושים  ורחמים'  וחסד  חן  חיים  וברכה  טובה  'שלום  בקשת 
ולהרחיב  ליבו  אצורות  לפתוח  לאדם  המקום  כאן  ולכן  בחייו,   לאדם 

את בקשותיו ולפרטן אחת לאחת.

והנה מיד לאחר אמירת בקשת 'בספר חיים וכו'', תיכף חותמים את 
הברכה כולה, ולא חוזרים לתמצת את תחילת הברכה בטרם סיומה, 
שכן זו הבקשה הנוספת, היא עצמה מעין תחילת הברכה, שכן כאמור 
ענין הברכה הרי הוא ריבוי ופירוט בקשות, בעוד שההוספות שבשאר 
לחזור  צריך  שכן  ממש,  הברכה  בסוף  לאומרן  נקבעו  לא  הברכות 
אין  הברכות  שאר  בתחילת  והרי  תחילתה,  מעין  ברכה  כל  ולסיים 

העסק בבקשת כתיבה וחתימה לחיים טובים.

בתיבות  שופטינו'  'השיבה  ברכת  את  לחתום  חז"ל  תיקנו  וכן  טז. 
המשפט,  כס  על  יושב  הקב"ה  אלו  בימים  שהרי  המשפט',  'המלך 
ועל ידי זה המשפט נתגלית מלכותו לכל. ותקנה זו, יחד עם התקנה 
מדינא  הן  הרי  הקדוש',  'המלך  בברכת  הקדושה  ברכת  את  לחתום 
דגמרא (ברכות י"ב ע"ב), בעוד ששאר ההוספות לא נקבעו אלא על 

ידי הגאונים.

נכתב ע"י הרב חיים שיינברגר

מתוך שיעורי רבינו שליט"א
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ומכופלת,  כפולה  ושבחה  מעלתה  ה'  לנו  שנתן  הקדושה  התורה 
ראשית מה שהיא תורת ה', חכמתו הקדושה והוראותיו של האלוקים 
משפטי ה' וחוקותיו. אכן מלבד זאת עוד מעלה נשגבה בתורה מצד 
לו  אשר  גדול  גוי  'ומי  וכדכתיב –  אמת,  תורת  שהיא  מציאותה  עצם 
אשר אנכי נתן לפניכם  ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת  חוקים 
היום' (דברים ד,ח). וכתיב - 'ועל הר סיני ירדת ודבר עמהם משמים, 
טובים'  ומצות  חוקים  אמת  ותורות  ישרים  משפטים  להם  ותתן 

(נחמיה ט, יג). 
שני  על  ברכות  שתי  עליה  לברך  חז"ל  תיקנו  התורה  בקריאת  והנה 
מכל  בנו  בחר  'אשר   - היא  הקריאה  שלפני  הברכה  הללו,  העניינים 
את  לנו  שיש  זה  על  שמברכים  כלומר  תורתו'  את  לנו  ונתן  העמים 
תורת  לנו  נתן  'אשר  מברכים  הקריאה  ובסיום  הקב"ה.  של  'תורתו' 
שהיא  התורה  עצם  על  ברכה  דהיינו  בתוכינו'.  נטע  עולם  וחיי  אמת 

תורת אמת וחיי עולם. 
מבחין  האדם  אין  עדיין  כאשר  הלימוד  שלפני  בזה,  הטעם  ונראה 
שהיא  במה  היא  החביבות  עיקר  אזי  התורה,  מהות  עצם  את  ורואה 
תורתו של ה', ולכן מברכים 'אשר בחר וכו' ונתן לנו את תורתו'. אולם 
האדם  זה  שדבר  התורה,  עצם  מעלת  על  לברך  קבעו  הקריאה  לאחר 
מבחין בו רק לאחר לימודו, כאשר רואה את האמת והעומק הנפלא 

שבתורה, ואז מברך 'אשר נתן לנו תורת אמת'.
רבא  'ואמר  יט.)  זרה  (עבודה   - בגמרא  מאמרם  הוא  לזה  ובדומה 
בתחילה נקראת על שמו של הקב"ה ולבסוף נקראת על שמו שנאמר 
דרשו  אחר  ובמקום  ולילה'.  יומם  יהגה  ובתורתו  חפצו  ה'  בתורת 
ולילה'  יומם  יהגה  ובתורתו  דכתיב  היא,  דיליה  'תורה   - זה  מפסוק 

(קידושין לב:).
כלומר שלפני שזוכה האדם להשיג בלבו את מעמקיה של תורה עיקר 
שבחה היא בהיותה תורת ה', אולם כאשר הוא זוכה להשכיל ולהבין 
את התורה בלבו עד ששכל התורה מתאחד עם שכלו, התורה נעשית 
בהבנתו  בחכמתו  התורה  שכל  את  מבין  דכשהוא  כלומר  'תורתו'. 
אז  כי  דיליה',  תורה   – 'תורתו  שהיא  המשמעות  אזי  נפשו,  וברגשות 
שהיא  החכמה  עצמות  מעלת  את  ומרגיש  התורה  עומק  את  משיג 

תורת אמת.
ונראה שזה גם הטעם בהבדל שבין תוכן ברכת אהבה רבה בשחרית 
לבין ברכת אהבת עולם בערבית, שבשחרית עיקר הברכה היא בקשה 
אומרים  בערבית  עולם'  'אהבת  בברכת  אולם  התורה,  את  להבין 
'ונשמח בדברי תלמוד תורתך' 'כי הם חיינו ואורך ימינו'. והיינו משום 
התורה,  עצם  מעלת  על  עומדים  אין  עדיין  הלימוד  בטרם  שבשחרית 
התורה  עומק  את  להשיג  והגיע  היום  כל  שלמד  לאחר  בערבית  ורק 
'ונשמח  של  זה  באופן  התורה  ללימוד  מתייחסים  אז  ורוממותה, 

בדברי תלמוד תורתך', ושהיא 'חיינו ואורך ימינו'.
והנה הן דוד המלך והן שלמה המלך מרבים לעסוק בספריהם בשבח 
כבר  התורה,  את  לרוב  משבח  'תהילים'  בספר  המלך  דוד  התורה. 
חפצו  ה'  בתורת  וגו'  האיש  'אשרי  הראשון  במזמור  הספר  מתחילת 
ובתורתו יהגה יומם ולילה'. במזמור קיט הפליג ביותר עד תמניא אפי 
על כל אות ואות, וכל פסוק ופסוק מדבר בשבח רוממות התורה. וכן 
בעוד מזמורים רבים. וכמו כן שלמה המלך משבח רבות את התורה 

שבדרך  התורה,  את  לשבח  בא  סופו  ועד  שמתחילתו  'משלי',  בספר 
כלל נקראת שם 'חכמה'.

אולם יש להבחין בדבר נפלא, שבספר 'תהילים' כל המעלות והשבח 
ה'  'בתורת  ה',  תורת  היותה  על  הוא  בהם  הדגש  עיקר  התורה  על 
וכן  ישרים',  ה'  'פיקודי  נאמנה',  ה'  'עדות  תמימה',  ה'  'תורת  חפצו', 
במזמור תמניא אפי 'אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה''. 'עדותיך' 
כולו  'משלי'  בספר  ואילו  רבים.  ועוד  'פיקודיך',  'מצוותיך'  'חוקיך' 
משבח שלמה את חכמת התורה מצד עצם החכמה ויקר ערכה, ומגנה 

את הכסילות שהיא הפכה.
ונראה הטעם לזה על פי מה שאמרו חז"ל - עד שלא עמד שלמה לא 
היה אדם יכול להשכיל דברי תורה, וכיוון שעמד שלמה התחילו הכל 
הפסוק -  על  דרשו  ובגמרא  ח).  א,  רבה  השירים  תורה (שיר  סוברין 
לימד דעת את העם ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה (קהלת יב,ט). 

ופירשו חז"ל - ואיזן - שעשה אזניים לתורה (עירובין כא:).
ביחס  ישראל  בעם  שינוי  חל  דור  שבאותו  בדבריהם  מבואר  הרי 
מה  התורה  את  סוברין  הכל  התחילו  ואילך  שלמה  שמימי  לתורה, 
בין  התורה  שבחי  בתיאור  ההבדל  מבואר  ובזה  לפניו.  כן  היה  שלא 
דוד לשלמה, כי בימי דוד כאשר עדיין לא הגיעו למדריגה של 'סוברין 
את התורה', אם כן עיקר ההכרה במעלת התורה היינו בהיותה תורת 
ה' פיקודיו ומצוותיו, משפטיו וחוקותיו, ולכן כל סגנון שבחי התורה 

בתהילים הוא על דרך זה.
אזי  התורה',  את  סוברין  הכל  'התחילו  כאשר  שלמה  בימי  אולם 
בחינת  התורה,  חכמת  עצם  של  המעלה  את  שהשיגו  לדרגה  הגיעו 
'תורה דיליה', ולכן כבר היה בכוחו של שלמה לעסוק בשבח התורה 
ומודע  את  אחותי  לחכמה  'אמור    - שלה  החכמה  מעלת  עצם  מצד 
לא  חפצים  וכל  מפנינים  חכמה  טובה  'כי  ז,ד).  תקרא' (משלי  לבינה 
ח,יא).  (שם  אמצא'  מזמות  ודעת  ערמה  שכנתי  חכמה  אני  בה.  ישוו 
'לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה' (שם ח,יד) 'דרכיה דרכי נועם וכל 

נתיבותיה שלום' (שם ג,יז) וכן רבים.
[והנה בברכת התורה בשחר מזכירים בה שני עניינים אלו. ותחילת 
הברכה שהיא על מצוות לימוד התורה מציינים זאת ב'לעסוק בדברי 
תורה'. אולם בהמשך הברכה אומרים 'והערב נא ה' אלוקינו את דברי 
תורתך בפינו'. ונראה לכאורה מזה שהציווי שציוה ה' על לימוד ועסק 

התורה היינו משום עצם היותה 'תורה'. ויש לעיין בזה.]
*

והנה שלמה המלך כתב בחכמתו שלשה ספרים שיר השירים, משלי, 
וקהלת.

שקיימים  הדברים  שלושת  כנגד  הם  אלו  ספרים  ששלשה  ונראה 
שלש  אלא  בה  אין  כולה  המציאות  כלל  כי  כלומר  המציאות,  בכלל 
מפיו,  הורה  אשר  הקדושה  התורה  שמו,  יתברך  ה'  והם  אלו,  דברים 

והבריאה שברא ה'. 
שלושת  בשבח  משורר  בהם  הספרים,  שלשת  באים  אלו  וכנגד 
בכל  זכה  ישראל  עם  רק  כיצד  גוונים  בעושר  ומתאר  הללו  הדברים 

אחד מהם. וכן הוא מורה ומלמד איך היא הדרך לזכות בהם.
לעם  כיצד  מתואר  בו  השירים'  'שיר  מגילת  את  כתב  'הקב"ה'  כנגד 
ממתקים  'חכו  זו  זכיה  נפלאה  וכמה  הקב"ה,  את  כביכול  יש  ישראל 
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בה',  לדביקות  זוכים  ישראל  עם  רעי'.  וזה  דודי  זה  מחמדים  וכולו 
וקירבת  ידידות  קודש,  השראות  יתברך,  בידיעתו  מרוממות  השגות 
ה'. כנסת ישראל זוכה לבחינת שיר השירים שהוא דביקות בהקב"ה 

כביכול כדוד ורעיה.
ובמיוחד  התורה  בשבח  עוסק  שבו  'התורה',  כנגד  הוא  'משלי'  ספר 
'אמור  שלנו  תהיה  שהחכמה  דיליה',  'תורה  של  הדביקות  באופן 
ככתוב  לכך  זוכה  ישראל  עם  רק  זה  בעניין  וגם  את'.  אחותי  לחכמה 
גוי  לכל  כן  עשה  לא  לישראל,  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  'מגיד 
ומשפטים בל ידעום', כי גם אם הגוי יבוא ללמוד תורה, הוא לעולם 
מתנה  כי  התורה,  בשכל  יתאחד  ששכלו  הדבר  עצם  להבנת  יגיע  לא 
ניתנה  שהתורה  חז"ל  וכדדרשו  דיליה'.  'תורה  לישראל  רק  ניתנה  זו 

לישראל ככלה לחתן (רש"י שמות לא, יח). 
הספר השלישי של שלמה הוא על 'העולם', ספר 'קהלת' אינו בא רק 
לההביל ולבטל את ערך העולם, אלא אדרבה הוא בא ללמד כיצד ניתן 
כיצד  ולדעת  להשכיל  בעולם  לרכוש  ניתן  כן  מה  העולם,  את  להשיג 

לנצל אותו בכל מה שניתן להשיג בו. 
לטעות  שניתן  הצדדים  כל  שלילת  את  שלמה  מוכיח  קהלת  בספר 
בהם ולחשוב שעל ידם ישיג האדם את העולם, ושלמה בעצמו שהיה 
וראה  העולם,  ענייני  כל  את  ניסה  ביותר  הגדול  והחכם  עשיר  מלך 
ואנשים  הדעת  על  להעלות  שניתן  צד  כל  ופורט  והולך  הבל,  שהמה 
הבלים,  הבל  שהכל  ומראה  העולם,  את  בו  להשיג  שניתן  סוברים 
העושר, החכמה, החיים, השמחה, ומפריך כל אחד מהדברים, ומוכיח 

שלא על ידי השגת דברים אלו יש לו לאדם את העולם. 
ומתוך כך הוא מגיע למסקנה על התכלית האמיתית שהעולם טומן 
בחובו, והיא שהעולם כולו הוא 'עניין לענות בו' כלומר שהעולם מעמיד 
הזדמנויות אין סוף ואתגרים שבהם יוכל האדם לבחור בהנהגה טובה 
של יושר וצדקות, או הפכה חלילה, וריבוי הפרטים שיש בעולם מעמיד 
בפניו ריבוי עצום של 'היכי תמצי' לבחון אותו על כל רגע ועל כל צעד 
ושעל איך ינהג. מה לעשות ולאן ללכת, ממה להימנע וממה להתרחק, 
איך לדבר ועל מה להביט, במה להגות וכיצד להתבונן על כל דבר, ואם 
האדם נוהג כראוי הרי נמצא שהעולם העמיד לו עושר בלתי נדלה של 
מעשים טובים, ועמידה איתנה בניסיון נגד כל פיתויי היצר, שהרי בלי 
עושר גווניו של העולם לא היה אפשרות לקיים כל זאת, ואם כן אדם 
זה השיג את העולם מלוא חפניים שהרוויח המון מעשים טובים. ומי 

שנכשל בזה הוא זה שהפסיד ובזבז את עולמו. 
*

ובזה מסכם שלמה המלך את כל תוכן הספר 'סוף דבר הכל נשמע 
את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם'. ונמצא שגם 
בהשגת העולם, רק עם ישראל הם המשיגים בשלימות את העולם. 
ואף שגם לגויים ישנם שבע מצוות בני נח, אך עושר הפרטים הרב 
להם  שניתן  ישראל  לעם  רק  מימוש  לידי  בא  העולם  את  שממלא 
תרי"ג מצוות על כל פרטיהם וריבוי הלכותיהם, ולהם יש את העולם 
לנהוג  כיצד  התורה  הוראת  להם  יש  דבר  בכל  כי  ושעל,  צעד  כל  על 
בו. ובמקום אחר ביארנו ('בן מלך חג השבועות' שער ה מאמר א) 
שזה עומק מאמרם 'איסתכל באורייתא וברא עלמא', שכל העולם 
לא נברא אלא בכדי לאפשר את כל ה'היכי תמצי' שיוכלו להתבצע 

כל הנהגות האמת והצדק של התורה.

ישראל  עם  כיצד  ומורים  מלמדים  המלך,  שלמה  של  ספריו  שלושת 
זוכה להשיג את שלושת הדברים שהם כל המציאות ואין עוד בלתם - 

הקב"ה, התורה, והעולם.

*

אותו  להשיג  בכדי  העולם  כללות  מטרת  שאין  בקהלת  מבואר  הנה 
וליהנות ממנו, לא לשם כך הוא ניתן, אלא כאמצעי להתנהג בו נכונה, 
שאמרו  מה  והיינו  ישרה,  בהנהגה  ולנהוג  המצוות  את  ידו  על  לקיים 
לטרקלין  דומה  הבא  והעולם  לפרוזדור  דומה  הזה  שהעולם  חז"ל 
(אבות פרק ד משנה טז), כלומר, הטרקלין הוא המקום הקבוע שבו 
מעבר  רק  הוא  הפרוזדור  אולם  רוח,  בנחת  ומתענגים  ונהנים  חיים 
הזה  בעולם  הישרה  ההנהגה  מידת  ולפי  הטרקלין,  אל  דרכו  להגיע 
כך זוכים להתענג ולזכות לחלק בעולם הבא, שכפי מה שהאדם ניצל 
את הפרוזדור והלך בו בשלימות, באותו שיעור ומידה זוכה להגיע אל 
הטרקלין. והיינו מה שדרשו חז"ל על הפסוק 'היום לעשותם' – 'היום 
השכר  מקום  אין  כי  כב.).  (עירובין  שכרם'  לקבל  ולמחר  לעשותם 

וההנאה בעולם הזה. 

אולם בכל זאת נאמר ב'קהלת' שאלו הזוכים יש להם מתת אלוקים 
שנהנים גם בעולם הזה - ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות 
מתת  עמלו  בכל  טוב  וראה  ושתה  שיאכל  האדם  כל  וגם  בחייו.  טוב 
אלוקים היא (קהלת ג,יב). וכתיב - גם כל האדם אשר נתן לו האלוקים 
עושר ונכסים והשליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו 

זה מתת אלוקים היא (ה, יח). 

הבא,  העולם  מידת  היא  והעונג  ההנאה  עניין  שבאמת  שאף  כלומר 
ואין מקומו בעולם הזה, אולם הצדיקים זוכים שהקב"ה מטעים אותם 
בתמידות  לזה  שזוכים  ויש  הבא.  העולם  מעין  הזה  בעולם  לפעמים 
הזה  בעולם  הקב"ה  הטעימן  'שלשה   – האבות  על  בחז"ל  וכדאיתא 

מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק ויעקב' (בבא בתרא טז:). 

חז"ל  שאמרו  כמו  זו,  לבחינה  ישראל  כל  זוכים  קודש  בשבת  אמנם 
את  בו  משיגים  שישראל  כלומר  הבא'.  העולם  'מעין  היא  שהשבת 
שבו  החיים',  'יום  הוא  שהשבת  אחר  במקום  שביארנו  וכמו  העולם 
נשמה  באדם  וניתן  בו,  להתענג  בכדי  העולם  את  לאדם  הקב"ה  נותן 
לרווחה,  פתוח  ולהיות  ולשמחה,  למנוחה  לב  'רוחב   – שהוא  יתירה 
חלקי  וכל  טז.)  ביצה  (רש"י  עליו'  קצה  נפשו  ואין  וישתה  ויאכל 
כל  על  ושורה  רוח.  ונחת  חן  ומעלים  השבת  בברכת  מבורכים  העולם 
איש ישראל 'מנוחת אהבה ונדבה מנוחת אמת ואמונה מנוחת שלום 
ושלווה והשקט ובטח', ואז האדם חש את נועם החיים. ומכח קדושת 
מזיו  ונהנה  ה'  על  מתענג  והוא  עילאית  רוממות  עליו  שורה  השבת 

שכינתו מעין העוה"ב.

והנה הצדיקים, עצם הנהגתם הישרה וקיום המצוות הוא להם עונג 
ונמצא  והישר,  הטוב  את  ולעשות  ה'  בקול  לשמוע  שזוכים  עצום 
שמלבד מה שמטעימם הקב"ה מעין העולם הבא בנחת רוח מענייני 
העולם, גם העשיה שהיא ייעודו של העולם הזה 'היום לעשותם', עצם 
ומתענגים  נהנים  שהם  הבא'  'עולם  בחינת  היא  אצלם  הזאת  העשיה 

עליה. אשריהם הצדיקים.

מתוך שיחות רבינו שליט"א

ד) ז, (משלי  את  אחותי  ה 
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הסליחות ואמירתםהסליחות ואמירתם
בימי הרחמים והסליחות, נהגו עם ישראל זה מאות בשנים, להשכים 
קום, ולשפוך את שיח לבם וצקון לחשם, בסליחות ופסוקי תחנונים 
ואמירת י"ג מדות של רחמים, לקראת בואם של ימי הדין, להתוודות 
ולבקש את סליחת ומחילת ה' על חטאינו ועונותינו, ונעמיד בזה מקור 

ושורשי המנהג ודרך התהוותו וחילוקי המנהגים בזה.

שורש אמירת הסליחות
המקור והיסוד הראשון לבקשת ואמירת סליחותא, כבר גילה הקב"ה 
ו,  לד  (שמות  רחמים  של  מדות  עשרה  שלש  באמירת  רבינו  למשה 
מקדם',  לעניו  שהודעת  'כמו  שאומרים  וכמו  ע"ב),  יז  ר"ה  ובמסכת 
וכמ"ש בתנא דבי אליהו (פכ"ג), יענך ה' ביום צרה (תהלים כ, א), כי 
היה דוד יודע שעתיד בית המקדש להיות חרב, והקרבנות יהיו בטלים 
בעוונותיהם של ישראל, והיה דוד מצטער על ישראל במה יהיה כפרה 
ישראל  על  באות  שהצרות  בשעה  לדוד  הקב"ה  ואמר  לעוונותיהם, 

א. ביאור שורש מלת "סליחה" כתב המלבי"ם בספר הכרמל, גדר פועל 'סלח', 
הוא שמעביר העון מן המציאות לגמרי כמו שלא היה במציאות כלל מעולם וכו', 
ועל כן לא נמצא 'סליחה' בשום מקום בתנ"ך רק אצל ה', ולא מאדם לאדם, כי 
האדם לאדם הגם שעובר על פשע ונושא עון לא יוכל לסלוח, שאין האדם יוכל 

על זה להשיב דבר שהיה כאילו לא היה, רק ה' לבדו יכול לעשות זאת.

בעוונותיהם, יעמדו לפני יחד באגודה אחת ויתוודו על עוונותיהם לפני, 
הקב"ה  אותן  גילה  ובמה  אותם.  אענה  ואני  סליחה,  סדר  לפני  ויאמרו 
זאת, אמר רבי יוחנן הקב"ה גילה זאת בפסוק 'ויעבור ה' על פניו ויקרא' 
בטליתו  שנתעטף  ציבור  כשליח  ערפל  מן  הקב"ה  שירד  מלמד  וגו', 
משום  בטלית,  מתעטף  שהש"ץ  הטעם  [וזה  התיבה  לפני  ועובר 
למשה  לו  וגילה  תקפא)]  סימן  (לבוש  מדות  י"ג  בסליחות  שאומרים 
סדר סליחה. אמר לו הקב"ה למשה, אם יהיה ת"ח שיש בידו להוציא 
ישראל,  על  מלהתפלל  עליו  דעתו  יזוח  אל  חובתו,  מידי  ישראל  את 
שיתגאה ויחדל לירד לפני התיבה להתפלל, אלא יסתכל בי שלא היה 
שום שיתוף עמי במעשה בראשית וירדתי וגיליתי סדר סליחה למשה, 
וכן ממני ילמדו כל באי עולם, וכל מי שיש בידו להוציא את ישראל 
ובשעה  טוב,  שכר  להם  נותן  אני  אותן  מוציא  וכשהוא  חובתן,  מידי 
שישראל מתקבצין לפני ועומדין לפני באגודה אחת ואומרים לפני סדר 
סליחה, אני אענה אותם, שנאמר ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראינו.

ותחנונים  בקשות  סדר  לומר  שתיקנו  בגמרא  בחז"ל  מצינו  וכבר 
ווידויים בימי התעניות על עצירת גשמים והצרות, בתענית (טו ע"א) 
ה-טו)  ט,  (עזרא  הסופר  בעזרא  מצינו  וכן  ועוד.  ע"ב)  (כט  ובמגילה 
שהאריך שם בדברי ווידוי וריצוי (עי"ש בחז"ל). אולם יש לציין שלימי 
הסליחות והתשובה לא מצאנו בחז"ל שום סדר של סליחות ותחנונים.

זמני אמירת הסליחותזמני אמירת הסליחות
עשרת ימי תשובה

עצם מנהג אמירת הסליחות כבר מצאנו בימי רבותינו הגאונים, אך 
הגאונים  דבזמן  בזה,  ומנהגים  שינויים  הרבה  נתהוו  הדורות  במשך 
עיקר הסליחות היו אומרים בעשרת ימי התשובה שבין כסה לעשור, 
דימים אלו הן מה שאמרו בגמרא (ר"ה יז ע"א) דרשו ה' בהמצאו, אלו 
עשרת ימים שבין ר"ה ליוה"כ, (וכמ"ש בשבלי הלקט סימן רפב, ולפי 
התקינו  פתוחים,  תפילה  שערי  ובהם  תשובה,  ימי  ימים  עשרה  שהן 

להשכים ולהתפלל בהם בתחנונים ובסליחות).
וכ"כ לראשונה הגאון הקדמון רבי כהן צדק (הובא ברא"ש סוף מסכת 
ר"ה), מנהג בשתי ישיבות (סורא ופומבדיתא) לומר תחנונים בעשרת 
עמוד  לפני  לביהכנ"ס  יום  בכל  משכימים  ליוה"כ,  ר"ה  שבין  הימים 
וכשמסיים  תחנונים,  ואומר  ש"צ  ומתחיל  רחמים,  ומבקשים  השחר, 
אומר ואנחנו לא נדע, ואומר קדיש. וכ"כ רב עמרם גאון בסידורו (ח"ב 
סימן קיז), ועשרת ימים כו'. ומשכימין בכל יום לבתי כנסיות ומבקשין 
תחנונים  לומר  מנהגנו  הגאונים),  (אחרון  גאון  האי  רב  וכ"כ  רחמים, 

בהנך עשרה ימים לחוד.
כל  נהגו  זה  עניין  ומפני  ה"ט),  פ"ג  תשובה  (הלכות  הרמב"ם  וכ"כ 
ישראל להרבות במצוות מר"ה ועד יוה"כ יותר מכל ימות השנה, ונהגו 
כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו, ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי 
תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום. וכ"כ המנהיג (ר"ה אות כה), מנהג 
כל ישראל להשכים ולומר תחנונים מר"ה ועד יוה"כ שהם ימי רחמים. 
שכתב,  שם)  ברא"ש  (הובא  גאון  נטרונאי  ברב  שמצינו  כך  כדי  ועד 
ע"כ,  בשבת  בין  בחול  בין  בתעניות  בהן  לישב  רבותינו  נוהגין  לפיכך 
ועיי"ש ברא"ש שהאריך להשיב עליו שאסור להתענות בשבת ובר"ה, 
סליחות  אומרים  שאינם  קהילות  [ויש  תקפד).  סימן  ברמ"א  (ועיין 

בעשרת ימי תשובה].

האמירה בימי אלול
אמירת  זמני  את  שונים  במקומות  הרחיבו  השנים  במשך  אבל 
[הנ"ל],  גאון  האי  רב  הביאו  ולראשונה  אלול,  לחודש  גם  הסליחות 
סליק  דביה  ואמרי  אלול,  מר"ח  קיימו  בפרס  אתרי  במקצת  ושמענו 
משה להר זימנא שלישית ונחית בלוחות שניות ביוה"כ, וכל המוסיף 
הרי"ץ  ספרד  מגאוני  חד  וכ"כ  לו.  הוא  זכות  ותחנונים  רחמים  לבקש 
דקיימי  כהנך  מנהגינו  ואנו  תשובה),  הלכות  שערים  (במאה  גיאות 
מר"ח אלול. וכ"כ המנהיג (שם) והעתיקו הרא"ש (שם) והטור (סימן 
שמקדימין  מקומות  'יש  זה  מנהג  מזכיר  יא)  (ר"ה  הר"ן  גם  תקפא). 
באחד באלול, ויש סמך למנהגן לפי שבו התחילו ארבעים יום שנתרצה 
ה' למשה, וכן קבע המחבר בשו"ע (סימן תקפא ס"א), נוהגים לקום 
וכן  יוה"כ.  עד  ואילך  אלול  מר"ח  ותחנונים  סליחות  לומר  באשמורת 
ענין  ר"ה),  דרושי  תחילת  הכוונות  (שער  האר"י  בשם  מהרח"ו  כתב 
הסליחות של בני ספרד באשמורת הבוקר ליל חודש אלול עד יוה"כ, 
מלה  אומר  שהיה  ז"ל  למורי  ראה  שהוא  סאגיש,  יונתן  ה"ר  לי  העיד 
בעל  שרמז  התורה  מן  זה  למנהג  הסמך  [וידוע  הציבור.  עם  במלה 
הטורים (נצבים ל, ו) ומל ה' אלקיך א'ת ל'בבך ו'את ל'בב ז'רעך ר"ת 

אלול. לכך נהגו להשכים להתפלל לסליחות מר"ח אלול ואילך].
והטעם לאמירתם מר"ח, כבר הבאנו לעיל דלפי שבארבעים יום אלו 
עד יוה"כ שהה משה רבינו בהר לקבל הלוחות שניות, ועמד בכל המ' 
להם,  ולסלוח  מישראל  הדין  מידת  להעביר  ותחנונים  בתפילה  יום 
והמאירי  רצון.  לימי  אלו  יום  ארבעים  נקבעו  ומאז  ביוה"כ.  ונתרצה 
שראוי  טעם,  עוד  כתב  פ"ב)  ב  מאמר  נפש  (משיב  התשובה  בחיבור 
קודם  לתשובה  הלבבות  ולעורר  ותחנונים  תפילה  להרבות  להקדים 
ר"ה, על צד אמרם (פסחים ו ע"א) דורשין הלכות הפסח קודם לפסח 
כדי  היום,  בעניין  ולדרוש  להקדים  ראוי  בכולם  וכן  יום,  שלושים 
להתעורר על עניני היום, ועל זה הצד התפשט המנהג בהרבה מקומות 
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המשך בעמוד הבא

להקדים ולהרבות בתפילה מר"ח אלול, ולהעיר השחר בסליחות, כדי 
שיהיו מחשבותיהם זכות ונקיות בהגיע היום, יצא חודש אלול בטהרה 

ונכנס תשרי בקדושה.
כולל  שהוא  הזה  במועד  שכן  וכל  ומוסיף,  היום'  ב'סדר  כתב  וכן 
עניינים רבים, בין ענייני האדם היחיד שצריך לשוב ממעשיו ולחפש 
דרכיו שעתיד לעמוד בדין עליהם, ובין ענייני העיר וכו', ועל כל עניין 
ועניין יש להם גזר דין מתוחה אם לטוב ואם למוטב וכו', ועל כל אלו 
וכו',  ר"ה  קודם  יום  שלושים  לבו  את  לעורר  אדם  כל  צריך  הענינים 
ומפני זה נהגו להרבות תחנונים. ויש עוד הרבה טעמים בספרים ועיין 
עקב)  (פרשת  להתניא  תורה  ובליקוטי  נז)  דרוש  (סוף  לעיתים  בינה 

אריכות גדולה.

מנהגים נוספים
במקומות  נהגו  ומזה  מביא,  פי"א)  (מ"ב  התשובה  בחיבור  במאירי 
לקום בלילות ולקבוע תפילה בביהכנ"ס בכל 'שני וחמישי' של אלול, 

כדרך שעושין הכל בעשרת ימי תשובה בתחנונים ובדברי כיבושין.
כל  נהגו  הדין,  יום  הוא  זה  שיום  ומפני  ר"ה),  (תפילת  ובאבודרהם 
ישראל להקדים מ'ט"ו יום באלול', להשכים ולומר תחנונים ולשאול 
רחמים מה' עד יוה"כ, והר"ן במסכת ר"ה (שם) כתב – 'נהגו בברצלונה 
ונימוקם  באלול',  'כ"ה  מיום  הבוקר  באשמורת  להשכים  וגלילותיה 
אליעזר  רבי  בשם  (פכ"ג)  בפסיקתא  שאיתא  מה  על  דסמכו  עמם 
באלול  בכ"ה  להשכים  נהגו  ולכך  וכו',  העולם  נברא  באלול  דבכ"ה 
דבניסן  יהושע  כרבי  קיי"ל  דאנן  מסיק  ובסוף  והאריך  סליחות,  לומר 
נברא העולם, ולפיכך נהגו בגירונה שלא לקום עד ר"ה. [ודבריו הובאו 
בדברי  שהאריך  סק"ה  תקפא  הגר"א  ביאור  ועיין  סק"ג,  משה  בדרכי 

הר"ן].

מנהג אשכנז – מנהגנו
יום  בכל  ומשכימין  שיג),  סימן  ויטרי  (מחזור  בתשובה  רש"י  כתב 
שבת  ממוצאי  ומנהג  רחמים,  ומבקשין  השחר  עמוד  לפני  לביהכנ"ס 
ביום  ר"ה  כשחל  אשכנז  ומנהג  (שם)  הטור  וכ"כ  השנה.  ראש  לפני 
חמישי או בשבת, אז מתחילין ביום ראשון שלפניו לעמוד באשמורת 

הבוקר ואומרים סליחות ותחנונים.
ומהר"א קלוזנר ומהר"א טירנא (יסודי מנהגי אשכנז), מנהג לעמוד 
לסליחות במוצאי שבת שלפני ר"ה קודם עלות השחר אם חל ר"ה בה' 
או בז', ואם חל ר"ה ביום ב' או ג' אז מקדימין למוצאי שבת שהוא יום 
א' כ"ג [או כ"ב] באלול. גם במהרי"ל [ימים נוראים אות ב], בכל שנה 
ושנה בסוף חודש אלול ימי סליחות, מתחילין ביום ראשון של השבוע 
השבוע  קודם  בשבוע  לסליחות  מקדימין  ולפעמים  וכו',  בהשכמה 
סליחות  ימים  מד'  פוחתין  אין  לעולם  הכלל,  וזה  ר"ה,  בתוכה  שחל 

קודם ר"ה.
לומר  באשמורת  ועומדים  (שם),  הרמ"א  רבינו  פסק  ובעקבותיהם 
סליחות ביום ראשון שלפני ר"ה, ואם חל ר"ה שני שלישי, אז מתחילין 
רמז,  הביא  תשע"ט  אות  משה  [ובמטה  שלפניו.  שבוע  ראשון  מיום 
דתיבות 'אתם נצבים היום' בגימטריא 'לעמוד לסליחות'. דהיינו שבזמן 
שקורין אתם נצבים (בשבת או במנחה שלפניו) אז מתחילין סליחות].

הטעמים למנהג אשכנז
כתב הלבוש (סימן תקפא ס"א), מנהג אשכנז כמונו היום, כשמתקרב 
זמן הדין דהיינו כשחל ר"ה ביום ה' או בשבת, מקדימים פני ה' לעמוד 

בבוקר באשמורת ביום א' שלפניו וכו', ונוהגין כן משום שמנהג רוב 
תשובה  ימי  עשרה  כנגד  יו"כ  עם  תעניתים  עשרה  שיתענו  העולם 
(כמ"ש המרדכי ר"ה סימן תשח), ולעולם יחסרו ד' ימים מר"ה עד יו"כ 
ועיו"כ,  תשובה  ושבת  ר"ה  ימי  ב'  דהיינו  בהם,  להתענות  יוכלו  שלא 
לפיכך כשחל ר"ה ביום ה' אז יכולין להתענות ד' ימים קודם ר"ה וה' 
שלא  בג'  או  בב'  כשחל  אבל  העשירי,  הוא  ויו"כ  ליו"כ  ר"ה  בין  ימים 
יוכלו להתענות ד' ימים באותו שבוע, לכך מתחילין בשבוע שלפניה, 
וכדי שיהיה לעולם יום קבוע שלא יטעו, קבעו להתחיל לעולם ביום 
התענית  ימי  י'  ולהשלים  התעניתים  בין  להפסיק  יוכלו  ואז  ראשון, 
בימים מדולגים, וכ"כ המטה משה (שם), והביאו המג"א (סק"ג) והט"ז 

(סק"ב).
נאמר  הקרבנות  דבכל  טעם,  עוד  כתב  סק"ח)  (שם  רבה  והאליה 
והקרבתם עולה, ובר"ה נאמר (במדבר כט, ב) ועשיתם עולה, שיעשה 
האדם עצמו קרבן בר"ה (עיין ירושלמי ר"ה פ"ד ה"ה, ויק"ר כט), ולהכי 
דקרבן  דומיא  בחטאיו  ויפשפש  יבקר  התענית  דע"י  ימים,  ד'  צריך 

(דטעון ביקור ד' ימים) מפני המומין. והובא במשנ"ב (שם סק"ו).
העולם  בריאת  יום  הוא  באלול  כ"ה  שיום  דלפי  כתב,  והגר"א (שם) 
[כדעת הר"ן הנ"ל], אבל אינו מוגבל ביום מסויים, ולכן קבעו במנהג 

אשכנז יום א' שהוא יום ראשון לבריאת העולם. 
וב'נוהג כצאן יוסף' [הלכות ר"ה] דמצינו גבי מתן תורה (שמות יט, 
טו) היו נכונים לשלשת ימים, דדוגמת הקב"ה וישראל כדוגמת חתן 
וכלה, ויום מתן תורה הוא יום חתונתם וכו', וקי"ל בתולה נשאת ליום 
שכינה  חוטא  וכשאדם  ימים,  ג'  בסעודה  טורח  שיהא  כדי  הרביעי, 
חוזרים  שישראל  אלו  ובימים  גרושה,  דין  לנו  והוי  ממנו  מסתלקת 
בתשובה, חוזר ומקרב אותנו אליו כאדם המחזיר גרושתו, וצריך הכנה 
ג' ימים לתעוד"ה, וא"כ כשחל ר"ה ביום ב' או ג' אין שם ג' ימים קודם 

ר"ה, צריכים להקדים.
טעם  הדשן  התרומת  רבו  בשם  הביא   (117 (עמוד  יושר  ובלקט 
שהוא  משום  ראשון  ביום  עומדין  לעולם  שבת,  במוצאי  שמתחילין 
סמוך לשבת, ונהוג כל אדם ללמוד בשבת, משום דאין לאדם עסקים 
העם  כי  א',  ביום  להתחיל  טוב  לכך  ללמוד,  פנאי  לו  יש  וגם  בשבת 
עונג  מחמת  וגם  בשבת,  לומדים  שהם  התורה  מצות  מחמת  שמחים 
שבת, ואמרינן (שבת ל ע"ב) אין השכינה שורה לא מחמת עצלות ולא 
מתוך  להתפלל  טוב  לכן  מצוה,  של  שמחה  מתוך  אלא  עצבות  מתוך 
שמחה של מצוה, וגם הפייט התחיל במוצאי מנוחה. ובספרי הדרוש 
והחסידות יש עוד הרבה טעמים בזה. ועיין מה שכתב רבינו שליט"א 
כוונת  בעומק  טעם  בטוב  שהאריך  א-ו  מאמרים  ר"ה  מלך'  'בן  בספר 

ומטרת אמירת הסליחות.

שעת אמירת הסליחות
הנה כפי שראינו לעיל בכל המקורות הקדמונים עיקר הזמן הראוי 
השחר,  עלות  לפני  הבוקר  באשמורת  לקום  הוא  הסליחות,  לאמירת 
נוהגים  המחבר,  ולשון  בלילה,  לקום  כולם  נהגו  הרמב"ם,  וכלשון 
לקום באשמורת. והמג"א (שם סק"א) כתב הטעם שהוזכר בכל ספרי 
שט  שהקב"ה  ע"ב)  (ג'  ע"ז  במסכת  דאמרינן  בלבוש,  וכן  המנהגים 
שט  הלילה  של  אחרונות  שעות  ובשלש  עולמות,  אלף  בי"ח  בלילה 
מסיים,  ובלבוש  א').  בסימן  שכתב  מה  רצון, (ועיין  עת  והוא  בעוה"ז, 
שם,  מגדים  הפרי  וכתב  זמן.  באותו  אליו  קראנו  בכל  לנו  קרוב  הרי 

דלפי טעם זה יש לומר סליחות בסוף הלילה מיד קודם אור הבוקר.
הוא  הסליחות  אמירת  וזמן  סי"א),  (שם  אפרים  במטה  כתב  וכבר 
עד  הרוב  על  מתאחרין  ועכשיו  הבוקר,  לאור  סמוך  הלילה  בסוף 
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בכדי  יותר,  קצת  משכימין  ראשון  ביום  השחר, (ומ"מ  עמוד  התחלת 
שיתכן לומר לשון הפזמון שאומרים בו, בזעקתם בעוד ליל, וכן רצה 
עתירתם בעמדם בלילות. [ובערוך השולחן (שם ס"ג) כתב, ודע שיש 
ליזהר בסליחות אלו ושל בה"ב בשני דברים, א', דאלו שאינם מתענים, 
ליהוי  דלא  זה,  יאמרו  לא  צום,  או  תענית  לשון  מוזכר  ובהסליחות 
כדובר שקרים, ויאמרו לשון תפילה במקום תענית. והב', כי בהרבה 
כמו  השחר,  עלות  וקודם  בלילה  הוא  שאמירתנו  נזכר  מהסליחות 
סליחות  אומרים  מקומות  שבהרבה  ועכשיו  וכו',  ליל  בעוד  בזעקתם 
בעוד שכבר היום גדול, והוה דובר שקרים, ולכן ידלגו תיבות אלו. ויש 

פוסקים שכבר ישבו אמירת מילים אלו].
קמז)  (אות  דפרקא'  'אגרא  בספרו  יששכר'  ה'בני  שכתב  מה  [ועיין 
ויסודו  הבוקר,  באשמורת  ולא  היום  האיר  שכבר  אחר  דווקא  לאמרו 
ומשום  ומסיים,  שהאריך,  עיי"ש  ע"א)  קע"ח  הזוהר (ח"א  דברי  עפ"י 
בקדרותא  סליחות  מלומר  נמנעים  מעשה  מאנשי  כמה  ראיתי  הכי 
דברי  בספרו  אלעזר  המנחת  בעל  נכדו  עליו  תמה  כבר  אבל  דצפרא. 
תורה (ח"א אות א) דעפ"י דברי מפרשי הזוהר הפשט הוא אחרת שם, 

ומסיק דלא כדבריו].

אמירה בחצות הלילה
בדור האחרון שחולשה ירדה לעולם, וקשה לקום בקדרותא דצפרא, 
נהגו רבים להגיד הסליחות בחצות הלילה. והמקור הראשון שמצאנו 
לכך, הוא לאחד מקדמוני גדולי ספרד רבי יהודה כלץ ב'ספר המוסר' 
שכתב, 'וקמים בחצות הלילה להתחנן ולבקש על נפשם מאת הקב"ה 
שיושב על כסא דין בימים האלו והשופט כל בריותיו, ויש לנו ראיה 
מדוד המלך שאמר חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. 
מפני  אחר,  מזמן  יותר  עליו  מיושבת  אדם  של  דעתו  הלילה  ובחצות 
ששוקט הגוף מרתוח הדם, ונתעכל המזון שבמעיו, ונזדקק הדם, ואז 
ממה  יותר  ולהשיג  להבין  ומתעוררת  להשכיל  מכוונת  הנפש  תהיה 
הנפש  תוכל  לא  רעב,  או  שבע  והגוף  טרוד  שכשהאדם  ביום,  שתשיג 
להתיישב מפני תרדמת הגוף, ע"כ לא יכול אדם לכוון דעתו ולבו בלילה, 
אשמורות,  לראש  בלילה  רוני  קומי  שנאמר  התיכונה,  באשמורת  אלא 
שפכי כמים לבך נוכח פני ה'. על כן התקינו חסידים הראשונים לקום 
באלו הלילות ולהתחנן ולהתפלל לפני הבורא יתברך עד אור היום, כמו 
שחר,  אעירה  וכינור  הנבל  עורה  כבודי  עורה  ע"ה  המלך  דוד  שאמר 
אני מעיר השחר ואין השחר מעיר אותי (ירושלמי ברכות פ"א ה"א). 
ובכל זמן שהאדם מתחנן לפני הקב"ה ומתפלל באמצע הלילה הקב"ה 
שומע תפילתו ועונהו, מפני שהוא עת רצון, והקב"ה נזכר באותה שעה 
לחורבן בית המקדש וגלות ישראל בין האומות וחונן עליהם ושומע 
תקובל  הלילה  באשמורת  הקב"ה  לפני  המתחנן  כי  נמצא  תפילתם. 
תפילתו משני ענינים. האחת, שהקב"ה יושב על כסא רחמים לקבל 
תפילתן של ישראל. והשנית, שיוכל האדם לכוין את לבו יותר באלו 

השעות.
המג"א  מדברי  סמך  הביא  ב)  אות  קלא  (סימן  לדוד'  'תהלה  ובספר 
(שם סק"ט) על מה שכתב המחבר דאין נפילת אפים בלילה, ונראה 
לי דאם נמשכה תפילת מנחה עד הלילה לכו"ע אין נופלין, דתחילת 
התהלה  וכתב  הלילה,  חצות  אחר  משא"כ  הדינים,  תגבורת  הלילה 
לדוד, מדברי המג"א יש סמך לומר סליחות אחר חצות הלילה, ונופלין 
על פניהם, דאחר חצות חוט של חסד נמשך. ויש עוד טעמים בספרי 
הראשון  בלילה  ובפרט  הלילה  בחצות  האמירה  מעלת  על  חסידות 

במוצאי שבת.
ויש קהילות שנוהגין להגיד הסליחות קודם חצות הלילה, ודבר זה 

ערבית  תפילת  דרוש  הכוונות  (שער  האריז"ל  וכמ"ש  מאוד,  מוקשה 
א), דע כי בחצות הלילה הראשונה אין ראוי לומר כלל שום סליחות, 
ולא להזכיר י"ג מדות דויעבור. וכן פסק המג"א (סימן תקסה סק"ה) 
הביא  סק"א)  תקפא  (סימן  תשובה  והשערי  יא).  ס"ק  (שם  ובמשנ"ב 
כלל  ומסיק,  זה,  נגד  חוצץ  שיצא  ל)  (סימן  זכות  ממהר"ם  תשובה 
העולה שאין ראוי להזכיר י"ג מדות אלא בעת רצון, וכן הוא מוסכם 
ע"כ  וכו',  החכמה  ליודעי  ברורות  ראיות  לזה  ויש  המקובלים,  מכל 
נראה שראוי לכל בעל נפש להמנע מלאמרו, או ישב בביהכנ"ס וידום 
(קודינוב,  שלום'  ב'משמרת  עיין  בדוחק  ליישבו  שניסו  ויש  עיי"ש. 
סימן  לחכמה  פרפראות  קונטרס  בעצה'  וב'מחשבות  ס"ד,  מא  סימן 
קה)  (סימן  תנינא  או"ח  משה'  'אגרות  בשו"ת  שכתב  מה  ועיין  ח). 
שהאריך בזה ומסיק, יש להתיר בשעת הדחק כזה שאי אפשר אח"כ, 
צריך  אבל  לתשובה,  התעוררות  יהיה  ולא  סליחות,  מלומר  ויתבטלו 
זו,  בשנה  רק  הדחק  מפני  שעה  הוראת  רק  שהוא  ולהודיע  לפרסם 
ולשנה הבאה יאמרו סליחות בזמן, [ועיין מ"ש בשם הגרש"ז אויערבך 
זצ"ל בהליכות שלמה תשרי [פ"א הערה 9] שבשנים האחרונות אמר 
שנתברר לו שרבים נהגו כן בפולין. ולכן יש קצת לסמוך ע"ז להקל].

מבנה וצורת הסליחות
עיקר נוסח הסליחות שלפנינו הוא כפי שקבע רב עמרם גאון בסידורו 
(סימן קיז), וכך היה הסדר, כל הציבור יחד אמרו אשרי עד תהילת ה' 
ידבר פי, אח"כ אמר הש"ץ קדיש, ומתחיל ואומר לך ה' הצדקה וגו' 
לאחר  מתנ"ך,  המלוקטים  ותחנונים  בקשות  פסוקים  כעשרים  ועוד 
מכן אמרו א-ל מלך יושב על כסא רחמים [ששימשה כפתיחה לפני 
הזכרת י"ג מידות הרחמים, והיא כעין הנוסחא אשר בידינו], ואמרו י"ג 
מידות, ואח"כ הוסיפו לומר עוד שלש פעמים ליקוט פסוקים מהתנ"ך, 
ובין כל קובץ פסוקים למשנהו אמרו א-ל מלך עם י"ג המידות, לאחר 
עמלינו,  עשקו  לעינינו  עם,  מכל  אשמנו  הפיוט  ואת  וידוי  אמרו  מכן 
א-ל חנון שמך וכו', עננו אבינו עננו וכו', דעני לאברהם בטורא דמוריה 
לאברהם  שענה  מי  התפילה  של  הארמי  התירגום  [שהוא  וכו'  ענינן 
טו  בתענית  חז"ל  מימי  יסודה  אשר  יעננו,  הוא  המוריה  בהר  אבינו 
ברחמים,  מתרצה  דבשמיא,  מרן  ומסי,  מחי  רחמים,  מכניסי  ע"א], 
ונופלים על פניהם ואומרים ואנחנו לא נדע מה נעשה. 'ואם רצה לומר 
סליחות ופסוקים הרבה ממה שתיקנו ראשונים, ופזמונים ממה שתקנו 

פייטנים אומר'.
פסוקי  לומר  סידר  שרש"י  קלד),  (סימן  ויטרי  מחזור  כתב  וכן 
בסדר  שלמה  רבינו  הסדיר  לזה  ודוגמא  הסליחות,  קודם  תחנונים 
פסוקי סליחות ה' אלוקי צבאות מי כמוך חסין י-ה, אין כמוך באלוקים 
ה' ואין כמעשיך'. בדומה לזה מצינו שכתב לגבי סוף הסליחות לומר 
התפילה עננו וכו', שכתב במסכת תענית (יד ע"א בד"ה ר"י) מתריעין 
עננו,  אברהם  אלוקי  עננו  עננו,  אבינו  עננו  צועקין  היו  רם  בקול  עננו, 
עננו אלוקי יצחק עננו, עננו אלוקי יעקב עננו, הכל כפי שאומרים בסוף 

הסליחות.
ביותר  הקדומים  הם  אשר  הללו,  הסליחות  ממסדרי  אנו  רואים 
הסליחות  מבנה  שעיקר  שנה,  מאלף  למעלה  לפני  לפנינו,  שישנם 
היה אשרי, ואח"כ קבוצות פסוקים, וביניהם א-ל מלך יושב, ולבסוף 
ולא  הסוף,  עד  עננו  ה'  מעננו  לפנינו  אשר  הסליחות  כסדר  כמעט 
הזכירו בכלל אמירת הפיוטים והפזמונים. אלא שאף רב עמרם גאון 
מסיים את דבריו באמרו ואם רצה לומר סליחות וכו' ופזמונים ממה 
שלאחריהם  והראשונים  הגאונים  בזמן  ואכן  אומר.  פייטנים  שתקנו 
חוברו פיוטים וסליחות רבות למאות. ובמשך הזמן אף השתלבו חלק 
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מהם בצורה מסודרת בתוך הפסוקים, וכעבור ארבע-חמש מאות שנה 
לערך, הפך סדר הסליחות לנוסח מגובש המחולק לימים. קודם לכל 
פיוט וסליחה מופיעים כמה פסוקי תחינה ובקשה הלקוחים מהתנ"ך, 
ולרוב מדברים הם מתוכן הפיוט הבא לאחריו. ובמשך הזמן אף עבר 
כובד המשקל של הבקשות והתחנונים מהפסוקים, אשר מקודם הם 
האמירה  עיקר  ולפ"ז  הפיוטים.  לעבר  הסליחות,  יסוד  את  שהיוו  הם 
וכו',  שענה  מי  הסליחות  בסוף  שאומרים  הפיוטים  וכן  הפסוקים  הם 
ממהרים,  שבסוף  והפיוטים  הפסוקים,  באמירת  כהיום  ולמעשה 
בספר  בזה  התריע  וכבר  האמצעיים.  בפיוטים  בעיקר  ומאריכים 
הקרוב"ץ  אומרים  סביביו  שהיו  החכם,  ושמע  רנו),  (סימן  חסידים 
להם,  אמר  ממהרים.  היו  והפסוקים  במתינות],  [בהמשכה  במשך 
הפסוקים הם יסוד הקרוב"ץ שמהם נתייסדו, כשם שאתם מנגנים את 
הקרוב"ץ במשך, כך תעשו להפסוקים, שלא יהיו הפיוטים עיקר ואשר 
ברוח הקודש טפל, לא שימהרו פסוק כאשר קצים בו ולטורח עליהם, 
וכתיב (משלי ג, יא) ואל תקוץ בתוכחתו. ומובאים דבריו במג"א סימן 
שקודם  הפסוקים  את  כן  שכמו  שם,  השקל  במחצית  וביאר  ס"ח. 
פיוטי הסליחות צריך לומר בנחת, ולא כמנהג העולם הממהרים בהם. 
ובברכי יוסף (סימן תקפא ס"ה), מה שנהגו קצת לומר עננו אבינו וכו', 

עשה למען שמך וכו' במהירות גדול, יש לבטל מנהגם.
כמה  בזה  ויש  הדורות,  במשך  נתגבש  שלפנינו  הסליחות  וסדר 
ליטא,  פולין,  נוסח  המקום,  מנהגי  כפי  אחד  כל  שנתייסדו  נוסחאות 
מחברי  בשמות  וכן  זה,  בכל  ואכמ"ל  ספרדים,  אונגרין,  אשכנז, 
הסליחות  פיוטי  שנקראים  השמות  את  בקצרה  נגדיר  ורק  הפיוטים. 
המצויים בידינו, והם בארבע אופנים. שניה – פיוט בו שני קטעים בכל 
פיוט  שלימה,   – שלמונית  בית.  בכל  קטעים  שלשה   – שלישיה  בית. 
'משל  נוטריקון  שהוא  שפירשוהו  בית. [ויש  בכל  קטעים  ארבעה  בו 
רוב  [ועפ"י  השלמוניות].  רוב  את  חיבר  אשר  שהוא  הבבלי',  שלמה 
אומרים  הללו  הסליחות  כל  לפני  א-ב].  סדר  על  נתחברו  הסליחות 
סליחות  'הפזמון' [פיוט  הוא  הכלל  מן  יוצא  לפניהם.  הקדמה  פסוקי 
הנאמר במתינות בניגון ואשר הבית האחרון חוזר על עצמו] שלפניו 
אין כל פסוקי הקדמה, רק בערב ר"ה יש גם לפני פזמון פסוקי הקדמה, 

הנאמרים ע"י כל הקהל בפני ארון קודש פתוח.
מיוסד   – העקידה  מסויים.  ענין  על  המדברים  פיוטים  ישנם  כן  כמו 
על תיאור עקידת יצחק, ויש בו תפילה שה' יקבל בקשתנו בזכותה. 
תחינה – פיוט הנאמר בעשרת ימי תשובה לפני בקשת מכניסי רחמים. 
פתיחה – הנאמר כפתיחה לאמירת הסליחות ביום ראשון של סליחות, 

בערב ר"ה, ובעשרת ימי תשובה.
וכתב המשנ"ב (תקפא סק"ד), כשמתחילין סליחות אומרים אלקינו 

ואלקי אבותינו חוץ מסליחה המתחלת בשם אחד משמותיו של ה'.
ובגדר האמירה של שלש עשרה מדות וסדרה ומנין הי"ג נבאר אי"ה 

בהזדמנות אחרת.

טעם לאמירת אשרי וקדיש תתקבל
כתב הלבוש (שם), ואומרים סליחות ותחנונים, היינו שמתחיל החזן 
אשרי, מפני שהוא תהילה ושבח גדול לה' יתברך, וקדיש אחרי אשרי, 
סליחות  אומר  ואח"כ  פסוקים,  אחרי  קדיש  לומר  לעולם  דרך  שכן 
שלם  קדיש  וכו',  נדע  לא  ואחנו  ומסיים  כמנהגה,  עיר  כל  ותחנונים 
עם תתקבל. אע"ג שבכל ימות השנה אין אומרים תתקבל אלא אחר 
תפילה,  שפירושו  צלותהון  לשון  משמעות  הוא  שכן  י"ח,  תפילת 
היום,  כל  של  התפילה  סדר  על  כולם  שנתקנו  הסליחות  סדר  שאני 

והסליחות  דזמרה,  פסוקי  כנגד  הם  הסליחות  שקודם  הפסוקים  כי 
עם הי"ג מדות שאומרים בין כל אחת ואחת הם במקום תפילת י"ח, 
שעיקר התפילה הוא י"ג מדות, ואח"כ נופלין על פניהם כמו אחר כל 
התפילות, ומסיימין ואנחנו לא נדע, לכן אומרים אחריהם קדיש שלם 

עם תתקבל, כמו אחר גמר תפילות כל השנה.
בסליחות  הרבה  מאריכין  ברית'  'זכור  סליחות  הנקרא  ר"ה  [ובערב 

ותחנונים ובמנהג התענית וכו' נבאר אי"ה במקו"א].

חשיבות ומעלת והבנת הפיוטים
בקב הישר (פרק פו), לא יהיה קל בעיניך אמירת פיוטים של קרוב"ץ 
לומר  אדם  כל  על  וחיוב  צ'דיקים),  ב'אהלי  ו'ישועה  ר'נה  ק'ול  (ר"ת 
הפיוטים בשמחה ובכוונת הלב בשפה ברורה, כי כל פיוט ופיוט יש בו 
סודות נפלאים. ולא יהיו הפיוטים דומין עליך כמשא, כי כל הפיוטים 
נתחברו על פי עצת מלאכי מעלה שנגלו לרבי אליעזר הקלירי שיסד 
הפיוטים ע"פ א"ב וע"פ תשר"ק, כי הם מזמרים כן למעלה. (וכן הוא 
בכל בו בשם המדרש, כשרצה רבי אליעזר הקליר לייסד הפיוט עלה 
והאיך  משוררים,  המלאכים  האיך  למיכאל  ושאל  במחשבתו,  לרקיע 
שירתם מיוסדת, ואמר לו בא"ב. והנהיג גם הוא כן לעשות כל שבחיו 
באמירת  שמיקל  שמי  חסידים,  ומפי  זקנים  מפי  בידי  וקבלה  בא"ב). 
קרוב"ץ ואומר שאינו חיוב כל כך לאומרם, אינו מאריך ימים ח"ו, כי 
כל יחידים שחברו הפייטנים היו גדולי הדור ואנשי מעשה אשר נעשה 

להם כמה ניסים בחייהן ובמיתתן.
וכתב בספר 'ווי העמודים' (עמוד העבודה פ"י), בהיותי אב בית דין 
לכל  גדול  תיקון  תקנתי  פרנקפורט,  קדושה  בקהילה  מתיבתא  וריש 
התפילות  שילמדו  אסופות,  אסופות  שימצאו  קדישא,  חברותא  בני 
מראשית השנה עד אחרית השנה, ופיוטים וסליחות בפירוש אמרים, 
פירוש המלות, לפחות כדי שלא יצפצפו כעופות המהגים ומצפצפים, 
לדברי,  שישמע  איש  ואשרי  עלילה.  נורא  לא-ל  התפילה,  יעלה  ואז 
ויראה ויבין וישכיל, שפירוש התפילות תהיה שגורה בפיו. ומי שאין לו 
לב להבין מעצמו, ישכור לו רבי אחד שילמוד עמו הסידור והיוצרות 
וסליחות, כדי שידע לכוון התפילה לעלות במסילה לעילת עילה, ומכל 
שכן החזנים שהמה שלוחי הקהל יצ"ו, שידעו מה יאמרו, ויבינו מה 
ידברו, וכונתם תהיה על הדברים היוצאים מפיהם, ולא על הניגונים, 

כאשר ראיתי שערוריה בעו"ה. 
שפונים  הפיוטים  לומר  מותר  אם  הפוסקים  גדולי  בין  [ובויכוח 
ומבקשים מהמלאכים שיליצו עלינו לטובה, כגון פיוט מכניסי רחמים 

ועוד, יש בזה אריכות גדולה ונעסוק בזה אי"ה בהזדמנות אחרת].
יאמר  אל  היום',  'סדר  בעל  כתב  הסליחות  באמירת  הצורך  ובגודל 
החכם או הדיין למה אבטל לימודי כדי להשתתף עם הציבור בסליחות 
בלימודי,  עוסק  אעמודה  משמרתי  על  ואני  המה  יתפללו  ותחנונים, 
אע"פ  כי  כן,  לומר  נפש  לבעל  חלילה  כולם.  כנגד  תורה  תלמוד  כי 
שתלמוד תורה אין ערוך אליו, אבל יש עתים וזמנים שצריך להתעצם 
מאוד בתפילה ותחנונים, וזמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד, ואדרבה 
רחמים  חכמים והזקנים שבדור להעתיר ולבקש  על התלמידי  מוטל 
מלפני השי"ת על עם ה' ונחלתו, כי הם המגינים על הדור ותפילתם 

מתקבלת ברצון.
ונכתב  סלחתי  הקב"ה  לנו  ויאמר  ה'  לפני  להתרצות  שנזכה  ויה"ר 

ונחתם לאלתר בספרן של צדיקים גמורים.
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בגמרא ר"ה טז. - 'אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות, 
זכרונכם  שיעלה  כדי  זכרונות  עליכם,  שתמליכוני  כדי  מלכיות 

לפני לטובה ובמה בשופר'.  

הביאור הפשוט במה דאמרו 'ובמה בשופר', היינו דחז"ל ברוח 
מקרא  הנלמדת  שופר  תקיעת  במצוות  כי  והשיגו  ראו  קדשם 
ד'זכרון תרועה' ו'יום תרועה' בפרשת אמור ופינחס, כלול וצפון 
בזה שתי עניינים עניין אחד של המלכתו יתברך, כמו שאמרו 'כדי 
יתברך  לפניו  זכרוננו  העלאת  של  ב'  ועניין  עליכם',  שתמליכוני 
לטובה. ויעויין גם להלן דף לב ע"א שלמדו דבר זה מקראי, עיי"ש. 

מעצם  זה  ועניין  דבר  למדו  דחז"ל  זה,  עניין  בביאור  והנראה 
לא  הרי  דהנה  שופר,  תקיעת  ומצוות  תרועה'  ד'זכרון  הכתוב 
נתבאר בקרא להדיא מה עניינו של יום הראשון בחודש השביעי 
ברוח  דחז"ל  והנראה  בזה.  טעם  ומה  קודש,  מקרא  בו  שיהא 
קדשם הבינו דכיון דיום הראשון לחודש השביעי הוא ראש השנה 
העניין  ועומק  ר"ה,  דריש  וסוגיא  במתניתין  כן  כמפורש  לשנים, 
בזה הוא דחודש ותקופת תשרי הוו ראש וראשון לתקופות שנת 
של  השנה  לחדשי  וראשון  ראש  רק  דהוא  כניסן  (דלא  החמה, 
הלבנה והבן). כיון דאז הוא ראשית עונת החרישה והזריעה וכו', 
הוא  בשופר  והתקיעה  התרועה  דעניין  חז"ל  דשפטו  הוא  ומזה 
ית'  לפניו  שמריעין  העניין  דעצם  והיינו  יתברך.  המלכתו  עניין 
יש בו מעניין הכרזת מלכותו ית'. וכמו שאמרו 'בחצוצרות וקול 
מלכותא  של  וגדר  בחינה  בזה  והוי  ה''.  המלך  לפני  הריעו  שופר 
יאה  וכך  נאה  דכך  והיינו  והבן.  דארעא,  מלכותא  כעין  דרקיעא 
עלינו,  ית'  שלו  המלוכה  את  יחדשו  החדשה  השנה  שבראשית 
ותקיעת שופר הוי עניין של המלכה, ולזה מעצם העניין של מצוות 
תרועה וצביונה למדו חז"ל הק' שהוא עניין של המלכתו יתברך 

עלינו.

אכן קרא דפרשת זכרון תרועה על כרחך מתפרש בפשוטו דע"י 
דפרשת  בקראי  וכדנאמר  יתברך,  לפניו  נזכרים  אנו  התרועה 
בהעלותך גבי חצוצרות דמלחמה דע"י התרועה בהם אנו נזכרים 
לפניו כמו שכתוב 'ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם'. ומזה הוא דבאמת 
למדו חז"ל שיש בעניין התרועה עניין של העלאת זכרוננו לפניו 

יתברך.

יתברך  לפניו  והזכרון  ההמלכה  האלה  העניינים  דשתי  ונראה 
קשורין הן אהדדי כצבת בצבת עשויה, ודא ודא אחת היא. וכמו 

שיתבאר.

והיינו דחז"ל גילו לנו במתניתין  (ר"ה טז ע"א) דבר"ה כל באי 
הוא  נלמד  זה  עניין  דגם  ונראה  מרון,  כבני  לפניו  עוברים  עולם 
דכיון  והיינו  השנה,  בראש  מלכותו  התחדשות  של  העניין  מעצם 
יתברך,  מלכותו  ומתגלית  מתחדשת  החדשה  השנה  דבראשית 
כל  את  המלך  פוקד  זה  דביום  הוא  המלוכה  מחידוש  חלק  הרי 
הנתונים למלכותו והן עוברין לפניו כבני מרון, והוא סוקר אותם 
וזהו  דרקיעא,  מלכותא  המלכות,  סדר  הוא  דכך  מעשיהם,  ואת 

בסקירה  לפניו  נסקרין  עולם  באי  שכל  הדין  דיום  העניין  עומק 
על  אשר  ז"ל,  כמאמרם  הזה'  כהיום  נפקד  לא  ש'מי  וכיון  אחת, 
ט)  י,  (בהעלותך  בקרא  דאשכחן  דכיון  חז"ל  דלמדו  הוא  כן 
ונושעתם  אלוקיכם  ה'  לפני  ונזכרתם  בחצוצרות  ד'והרעותם 
הרי  ה',  לפני  הזכרה  משום  תרועה  בעניין  דיש  הרי  מאויביכם' 
דבעניין התרועה נוסף לעניין המלכה שבו טמון בו עוד עניין של 
הזכרה לפני ה', והיינו דאנו מבקשים ממנו יתברך שיזכור אותנו 
לטוב ביום המשפט, וזהו 'אמרו לפני זכרונות כדי שיעלה זכרונכם 

לפני לטובה ובמה בשופר וכו'.

*

יעל  של  ר"ה  של  'שופר   – ע"ב)  כו  (דף  דר"ה  במתניתין  והנה 
פשוט ופיו מצופה זהב, ושתי חצוצרות מן הצדדין, שופר מאריך 
וחצוצרות מקצרות, שמצות היום בשופר, ובתעניות בשל זכרים 
כפופין, ופיהן מצופה כסף, ושתי חצוצרות באמצע, שופר מקצר 

וחצוצרות מאריכות, שמצות היום בחצוצרות'.

והנה רש"י פירש – 'שמצות היום בחצוצרות - דלכנופיא בעלמא 
נינהו, וכל כנופיא בחצוצרות, דכתיב והיו לך למקרא העדה'. וזה 
ילפינן  לא  ותענית  איירינן  בתעניות  הכא  דהלא  כ"כ,  מובן  אינו 
מקרא ד'והיו לך למקרא העדה', אלא מקרא ד'וכי תבואו מלחמה 
ונזכרתם  בחצוצרות  והרעותם  אתכם  הצורר  הצר  על  בארצכם 

לפני ה' אלוקיכם ונושעתם מאויביכם', וצ"ב דברי רש"י.

נראה  וזכרונות  מלכויות  עניין  בגדר  לעיל  שנתבאר  מה  פי  ועל 
שהוא  דשופר  וחצוצרות  שופרות  אהדדי  מתחלקין  בזה  דגם 
עיקר מצוות היום בראש השנה, עיקר עניינו הוא הכרזת המלכה 
קריאה  של  עניין  מסתתר  דבפנימיותו  אלא  לעיל,  וכדביארנו 
להיזכר לפניו ית' וזה העניין שבמקדש היו מביאין שתי חצוצרות 
עמו, היינו דחצוצרות דעיקר עניין שלהם הוא קריאת זכרון והיא 
העניין  וזהו  המלכה,  עניין  דהוא  התקיעה  עיקר  עם  המתלווית 
הוא  העניין  דעיקר  מקצרות,  וחצוצרות  מאריך  דשופר  העניין 
כן  על  לו,  טפל  הוא  בחצוצרה  המרומז  הזכרון  וקריאת  המלכה, 
שופר מאריך וחצוצרות מקצרות. מה שאין כן בתעניות הרי עיקר 
'והרעותם  בקרא  כדמפורש  יתברך.  לפניו  ההזכרה  הוא  העניין 
הזכרה  קריאת  דבכל  אלא  וגו''  ה'  לפני  ונזכרתם  בחצוצרות 
מתלווית גם עניין של המלכה אשר על כן הוא דהיו מביאים גם 
קריאת  הוא  העיקר  אבל  ההמלכה.  עניין  את  להזכיר  כדי  שופר, 
הזכרון המרומז בחצוצרה, אשר על כן בתענית חצוצרות מאריכות 

ושופרות מקצרות, והבן בכ"ז.

הוא  וכן  יז  בדף  ושם  שני  פרק  ריש  דתענית  מתניתין  ויעויין 
אומרים  דבתענית  תקמ"ט  סימן  וטור  בר"מ  בפוסקים  מבואר 
דרך  על  הוא  דהעניין  ונראה  מלכיות,  ולא  ושופרות  זכרונות 
בקרא  כמבואר  זכרונות  הוא  העניין  דעיקר  דבתעניות  שנתבאר 
לכן  אשר  המלכה,  של  ונלוה  פנימי  עניין  יש  לזה  דנוסף  אלא 
חצוצרות מאריכות ושופר מקצר שמצוות היום בחצוצרות, וזהו 
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העניין שהיו אומרים רק זכרונות שהם העיקר ולא מלכיות, ודו"ק 
היטב בכ"ז.

נתבאר בדברינו, דשתי עניינים הם מלכיות וזכרונות, ומלכיות 
לחצוצרות,  טפי  שייכא  זכרונות  ואילו  לשופר  יותר  שייכי  דר"ה 
ולא  זכרונות  ואומרים  מאריכות,  חצוצרות  בתעניות  לכן,  ואשר 
מלכיות. ונראה דגם בעצם התקיעות וצורתן מתחלקין הן אהדדי, 
דתקיעה פשוטה רומזת למלכיות והמלכה, ואילו תרועה רומזת 
הצר  ביאת  גבי  דזכרונות  בקרא  שהרי  לדבר  וראיה  לזכרונות, 
הצורר נזכר 'והרעותם בחצוצרות' הרי דהתרועה שיש בה מעניין 
הזעקה והתפילה ואילו התקיעה הפשוטה רומזת להמלכה, וכמו 

שיתבאר.

*

ועוד ראיה לדבר זה דהרי בקראי דשופרות הרי הפסוק העשירי 
שהוא של תורה הוא קרא ד'וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי 
שלמיכם  זבחי  ועל  עולותיכם  על  בחצוצרות  ותקעתם  חדשיכם 
והיו לכם לזכרון לפני אלוקיכם אני ה' אלוקיכם'. ולכאורה למה 
הצר  על  בארצכם  מלחמה  תבואו  ד'וכי  זה  דלפני  קרא  הביא  לא 
אלוקיכם  ה'  לפני  ונזכרתם  בחצוצרות  והרעותם  אתכם  הצורר 
ונושעתם מאויביכם'. אלא וודאי דשופרות דהכא היינו שופרות 
דר"ה מיירי בעיקר בעניין המלכת ה', ועניין הזכרון לפני ה' הוא 
קרא  דווקא  כאן  דהביא  הוא  כן  על  אשר  ונלוה,  נוסף  דבר  רק 
על  בחצוצרות  ותקעתם  וכו'  ובמועדיכם  שמחתכם  ד'וביום 
עולותיכם וכו' והיו לכם לזכרון לפני אלוקיכם'. דהך קרא דמיירי 
בימי שמחה ומועד עניינו בעיקר המלכת ה'. ואכן אין כאן אלא 
עולותיכם'.  על  בחצוצרות  'ותקעתם  כדנאמר  פשוטה,  תקיעה 
ואהכי הוא דלא הביא קרא ד'והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני 
המלכת  בעניין  ועוסק  מיירי  דר"ה  שופר  במצוות  דכאן  כיון  ה', 
ה', וזה נלמד יותר מקרא דביום שמחתכם ותקעתם טפי מקרא 
כדברינו,  זה  והרי  הזכרה  בעניין  כולו  דהוי  ונזכרתם,  דוהרעותם 
ויבואר  הזכרה  עניין  טפי  הוי  ותרועה  המלכה  טפי  הוי  דתקיעה 

עוד להלן אי"ה.

'כי  שופרות  בברכת  אומרים  שאנו  במה  הביאור  דזהו  ונראה 
דנתבאר  כפי  והיינו  וכו',  תרועה  ומאזין  שופר  קול  שומע  אתה 
דקול השופר של ר"ה הוא בעיקרו קול המלכה, אלא דיש בו גם 
לתרועה  טפי  שייך  והוא  יתברך,  לפניו  הזכרה  של  פנימי  קול  גם 
וכנ"ל, וזהו כי אתה שומע קול המלכה של שופר, ומאזין האזנה 
היינו  דהאזנה  הימנו,  הבוקע  הפנימי  התרועה  לקול  פנימית 

הקשבה פנימית, וכמובן, ודו"ק בכל זה.

*

ובגמרא ר"ה כו ע"ב - 'שופר של ר"ה של יעל פשוט ופיו מצופה 
זהב, ושתי חצוצרות מן הצדדין, שופר מאריך וחצוצרות מקצרות, 
שמצות היום בשופר, ובתעניות בשל זכרים כפופין, ופיהן מצופה 
כסף, ושתי חצוצרות באמצע' ושם בגמרא איתא דרבי יהודה פליג 

אמתניתין וס"ל דבר"ה היו תוקעין בשל זכרים כפופין וביובלות 
בשל יעלים. ואסברו שם בגמרא במאי קמיפלגי דרבי יהודה סבר 
דבר"ה כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי, וביום הכיפורים כמה 
דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי. וסתמא דמתני' סוברת דבר"ה 
מעלי,  טפי  דעתיה  איניש  דפשיט  כמה  עיי"ש)  ביוהכ"פ,  (וה"ה 
ברש"י  ויעוי"ש  מעלי,  טפי  דעתיה  איניש  דכייף  כמה  ובתעניות 
מה  דיובל  ביוהכ"פ  תקיעות  לעניין  והנה  הדברים.  פירוש  ותוס' 

גדרן נתבאר אצלנו במקו"א, ועוד יתבאר להלן בס"ד. 

שכתבנו.  דרך  על  הדברים  את  לכווין  דיש  נראה  ולענייננו 
דרבי יהודה ס"ל דבר"ה עיקרו של יום הוא עניין ההזכרה לפניו 
יתברך. ועל כן כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי וכעין תעניות. 
עניין  הוא  שופר  תקיעת  של  דעיקרו  ס"ל  יובל  של  וביוהכ"פ 
מעלי.  טפי  דעתיה  איניש  דפשיט  מה  כל  כן  על  ואשר  המלכיות, 
עניין  הוא  יום  של  עיקרו  בר"ה  דגם  ס"ל  דמתניתין  סתמא  אבל 
כמה  כל  ביוהכ"פ,  ובין  השנה  בראש  בין  הכי  ומשום  המלכיות, 
דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי, ורק בתעניות כמה דכייף איניש 
ונמיכותו.  הלב  שבירת  עניינן  דתעניות  כיון  מעליא.  טפי  דעתיה 

(ודו"ק בכ"ז).

*

וגבורות  אבות  אומר  ברכות  סדר  ע"א  לב  דף  להלן  ובמתניתין 
היום  קדושת  תוקע  ואינו  עמהן  מלכיות  וכולל  השם  וקדושת 
והודאה  עבודה  ואומר  ותוקע  שופרות  ותוקע  זכרונות  ותוקע 
תוקע  אינו  אם  לו  אמר  נורי  בן  יוחנן  רבי  דברי  כהנים  וברכת 
וקדושת  וגבורות  אבות  אומר  אלא  מזכיר  הוא  למה  למלכיות 
ותוקע  זכרונות  ותוקע  השם  קדושת  עם  מלכיות  וכולל  השם 

שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים. ע"כ.

בס"ד,  להלן  יתבאר  עוד  נורי  בן  יוחנן  רבי  של  בטעמא  והנה 
היום  קדושת  עם  מלכיות  דכולל  דס"ל  ר"ע  של  בטעמא  אולם 
פשוט  נראה  עצמן,  בפני  ברכה  דאומרן  ושופרות  כזכרונות  דלא 
דס"ל דעצם החפצא דקדושת ר"ה הוא עניין מלכיות דייקא, וזהו 
שכולל דווקא למלכיות עם קדושת היום ולא זולת, ומשמע דס"ל 

לר"ע דעיקרו של יום הוא עניין המלכתו יתברך. ודו"ק בזה.

(ב)

מלכיות,  של  עניין  בעיקרה  היא  דתקיעה  בדברינו  נתבאר 
מי  וראיתי  יתברך.  לפניו  הוא להיזכר  עיקר עניינה  תרועה  ואילו 
שנתקשה בזה דאם עיקר עניין מצוות תקיעת שופר הוא המלכתו 
יתברך אם כן למה אמרו דעניין תרועה הוא גנוחי גנח וילולי יליל 
הגר"א  רבינו  בשם  וכמובא  ההמלכה  שמחת  עניין  דהוא  דכיון 
זצ"ל מה מקום כאן לגנוחי וילולי ונדחק בזה. אכן לדברינו העניין 
מבואר דרק תקיעה הוא עניין המלכה אכן תרועה עניינה תפילה 
להיזכר לפניו ית' וכדבר שנאמר 'שומע קול תרועת עמו ישראל 
היטב  ומיושב  וכו'  לגנוחי  מקום  שם  יש  שפיר  כן  אם  ברחמים'. 

התמיהה הנ"ל.

הגאון רבי משה שיינברגר שליט"א
רב קהל עדת ירושלים - ביתר עילית

והמסתעף שופרות   

המשך בעמוד הבא
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מלכיות  של  עניין  ביסודה  היא  דתקיעה  שביארנו  מעתה 
ותרועה עיקר עניינה זכרונות צריך לברר גם עניינה של התקיעה 
השניה  דהתקיעה  פשוט  ונראה  גדרה,  ומה  התרועה  שלאחר 
מה  פי  על  בס"ד  נראה  העניין  ובביאור  'שופרות'.  הוא  עניינה 
דמובא במחזורים דתקיעה ראשונה היא כנגד זכותו של אברהם 
שלאחריה  ותקיעה  אבינו,  ליצחק  רומזת  ותרועה  ע"ה,  אבינו 
היא כנגד יעקב אבינו ע"ה. ונראה דהדברים עולים בקנה אחד 
תרועה  מלכיות,  כנגד  היא  ראשונה  דתקיעה  שנתבאר  מה  עם 
כנגד זכרונות ותקיעה שלאחריה נגד שופרות. דאברהם אבינו 
הפשוטה,  האמונה  מידת  וגם  החסד  מידת  היא  דמדתו  ע"ה 
כמו  להקב"ה  ראשון  שהמליך  הוא  וגו',  בה'  והאמין  כנאמר 
שאמרו חז"ל שהוא היה הראשון שקראו אדון ואלוקי השמים 
והארץ, ועל כן הוא דנרמז בתקיעה הראשונה שעניינה מלכיות, 
יצחק אבינו ע"ה מדתו מדת הגבורה והדין, והוא שבא לתבוע 
מהקב"ה את שכרן של ישראל בדין כמבואר במסכת שבת פרק 
זכרונות,  נגד  שהיא  בתרועה  מרומז  עניינו  כן  על  עקיבא.  רבי 
מעשה  את  מזכירים  שאנו  הוא  זכרונות  של  עניינם  שעיקר 
עקידתו של יצחק כמבואר בסדר התפילה של זכרונות 'ותראה 
לפניך עקידה שעקד אאע"ה את יצחק בנו' 'ועקידת יצחק לזרעו 
ליעקב.  מרמזת  השניה  התקיעה  ואילו  תזכור'.  ברחמים  היום 
ועל פי דברינו תקיעה זו עניינה הוא 'שופרות'. דתקיעה שניה 
עניינה הוא מזיגה בין מלכיות ובין זכרונות, כדמבואר בגמרא 
עניין מלכיות וזכרונות דעל שניהם נאמר 'ובמה בשופר'. דהיינו 
דשופרות ממזגים בקרבם יחד את עניין המלכיות והזכרונות, 
וגם יעקב כידוע עניינו הוא המזיגה שבין מידת אברהם ומידת 
יצחק, והוא עניין התפארת הממזגת בין חסד לגבורה, כידוע. 
לשופרות  רומזת  יעקב  כנגד  שהיא  השניה  התקיעה  נמי  והכי 
של  זכרונות  ובין  אברהם  של  מלכיות  בין  בקרבה  הממזגת 

יצחק, ודו"ק והבן בזה, כי אין להאריך עוד בזה כאן.

(ג)

עניין  עניינים,  שני  בתוכו  כולל  דהשופר  בדברינו  נתבאר 
המלכתו יתברך ועניין הזכרון לפניו יתברך כאמרם ז"ל 'ובמה 

בשופר'.

לולב  פרק  סוכה  במסכת  הרז"ה  על  הראב"ד  בהשגת  והנה 
בגבולין  מפורש  עיקר  לשופר  שאין   – וז"ל  בתו"ד  כתב  וערבה 
שלא אמרה תורה שבתון זכרון תרועה אלא במקום והקרבתם 
אשה לה' ולא נאמר בכל ארצכם אלא ביובל זכרון שאינו מפורש 
המבואר  עכ"ל.  גזרו  הכי  ומשום  אתי  מדרשא  אלא  בגבולין 
מדבריו דפשטות המקרא הוא דעיקר עניין שופר הוא במקדש 
דקרא,  מדרשא  רק  הוא  בגבולין  שופר  עניין  ואילו  ה',  לפני 
המלכה  בשופר  הם  עניינים  דתרתי  העניין  יבואר  דבריו  ועפ"י 
וזכרון, והנה עניין המלכתו יתברך, מתבאר בספרנו עליות משה 
כמה פעמים דהוא בעיקר בציבור ד'אין מלך בלא עם', ואשר על 
דעניין  שבשופר,  המצוה  חלקי  שתי  מתחלקים  דבזה  נראה  כן 
הוא  דשם  במקדש  בעיקר  היא  בציבור  רק  דהיא  ההמלכה 

וזהו  ביחידים,  גם  שייך  לפניו  הזכרון  עניין  אכן  הציבור,  מקום 
עניין שופר בגבולין דאתיא מדרשא, והוא בעניין הזכרון לפניו 

יתברך, ודו"ק.

נתבאר  דיובל  ביוהכ"פ  שופר  תקיעת  מצוות  בעניין  והנה 
בדברינו במקו"א, דהוא עניין המלכתו יתברך גם ע"י יחידים, 
העניין  וזהו  יחיד.  כל  ע"י  תקיעה  היא  מצוותה  כן  על  ואשר 
המבואר במסכת ר"ה לב ע"א דמצוות שופר דיובל רמיא על כל 
יחיד ויחיד ודלא כמצוות שופר בר"ה דרמיא על בי"ד והציבור, 

ואשר לכן מצוותה היא שמיעה בציבור.

שני  בתוכו  כולל  ושופרו  דר"ה  דברינו  פי  על  בזה  נראה  וכעת 
ביארנו  ההמלכה  ועניין  יתברך,  לפניו  והזכרה  המלכה  עניינים 
ועל  ביחידים,  גם  שייך  הוא  הזכרון  ועניין  בציבור  רק  דהוא 
והזכרון  ההמלכה  הוא  עניינו  עיקר  דר"ה  לומר  נראה  זה  פי 
עניינו  עיקר  ביובל  דיוהכ"פ  שופר  תקיעת  ואילו  אליו,  נטפל 
על  גם  והוא  ביחידים,  גם  שייך  וזה  יתברך.  לפניו  הזכרון  הוא 
באי  לכל  והמשפט  הדין  יום  הוא  דר"ה  אצלנו  המבואר  פי 
כנאמר  בדייקא,  לישראל  מיוחד  יום  הוא  יוהכ"פ  ואילו  עולם. 
מלך מוחל וסולח לכל עוונות עמו בית ישראל'. ואין לכל באי 
השופר  מצוות  בר"ה  כך  ומשום  יוהכ"פ,  עם  וזיקה  קשר  עולם 
כללות  על  יתברך  אותו  ממליכין  אנו  כך  ידי  דעל  בציבור  היא 
לישראל  המיוחד  יום  הוא  יוהכ"פ  ואילו  והעולם,  הבריאה 
שמזכירין עצמן לפניו שיכפר להן על עוונותיהם ופשעיהם, על 
בכל  היטב  ודו"ק  יחידים,  על  גם  רמיא  התקיעה  מצוות  גם  כן 

הנתבאר.

לפניו  זכרון  יום  בעיקרו  הוא  דיוהכ"פ  זה,  לדבר  וזכר  וראיה 
יתברך (ודלא כר"ה דעיקרו המלכה, וכנ"ל) הוא מהא דמבואר 
במדרשים ובספרים דעקידת יצחק ע"ה היה ביוהכ"פ, הרי מזה 
דעניינו  לעיל  דנתבאר  ע"ה  יצחק  כנגד  מכוון  בעיקר  דיוהכ"פ 
יצחק  עקידת  זכרון  הוא  זכרונות  עניין  דעיקר  זכרונות,  הוא 
ועל  יצחק  של  אילו  על  מרמז  דהשופר  רז"ל  אמרו  ועליו  ע"ה, 

זכרון עקידתו.

ועל פי דברינו נראה לומר דר"ה הוא כנגד מדתו של אברהם 
נגד  הוא  יוהכ"פ  העולם,  כל  על  יתברך  אותו  להמליך  אבינו 
יצחק וזכרון עקידתו, וסוכות הוא כנגד יעקב אבינו ע"ה. והם 
ד'הקול  דקרא  בזוהר  נאמר  וכבר  ושופרות,  זכרונות  מלכיות 
קול יעקב' רומז לקול השופר והוא כדברינו, וגם נאמר בזוהר 
מכוון  הסוכות  דחג  כך  על  רומז  סוכותה'  יעקב  ד'ויסע  דקרא 
נגד יעקב, וזה היה בחג הסוכות, והכל הולך אל מקום אחד, וכן 

גם מובא בטור דחג הסוכות הוא נגד יעקב אבינו ע"ה. 

*

קדושת  עם  מלכיות  דכולל  דס"ל  נורי  בן  יוחנן  רבי  ובדעת 
הקדוש  הקל  דברכת  בראשונים  המבואר  פי  על  נ"ל  השם, 
דיעקב  בדברינו  נתבאר  והנה  ע"ה,  אבינו  יעקב  כנגד  מכוונת 
שלימתא ע"ה היינו דיעקב כולל בקרבו את ההמלכה השלימה 
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זו הבאה אחרי מדת ההמלכה של אברהם ועניין הזכרונות של 
עם  למלכיות  דכולל  נורי  בן  יוחנן  לרבי  ס"ל  לכן  ואשר  יצחק, 

ברכת קדושת השם, ודו"ק בכ"ז.

ועיין במש"כ בעניינים אלו דשופר דר"ה ויוהכ"פ בספרנו עליות 
'אוצרות  במאסף  בשמנו  שנתפרסם  ובמה  וח"ב,  ח"א  משה 

ירושלים' (שנת תשס"ג) בעניינים אלה, ותצרפהו לכאן.

(ד)

שני  בקרבם  כוללים  ושופרות  זכרונות  מלכיות  דפסוקי  נראה 
ועל  עלינו  ימלוך  יתברך  שה'  מצידנו  התפילה  חלק  א.  חלקים. 
שאנו  השופר  ופסוקי  לטובה,  אותנו  ויזכור  בקרוב  העולם  כל 
על  יתברך  לפניו  ולהיזכר  להמליכו  כדי  יתברך,  לפניו  תוקעים 
תפילה  שאכן תתגשם  הנבואה  פסוקי  ב.  השופר ותקיעתו.  ידי 
לטובה  העולם  כל  ועל  עלינו  לבוא  לעתיד  ימלוך  יתברך  וה'  זו 
וכן גם יזכרנו לטובה, דו"ק ותשכח בפסוקי דמלכיות וזכרונות 
ותשכח דהכי הוא ברירו דמילתא. וכן גם בשופרות תרתי גווני 
פסוקים מקראות יש לפנינו. א. פסוקים שאנו תוקעים בשופר 
לפניו להמליכו ולהיזכר לפניו. ב. מקראות המורים לנו שלעתיד 
לבוא הוא יתברך יהיה אשר יתקע לפנינו בשופר, כדי להודיע כי 
הוא מולך עלינו, וכנאמר 'וכתקוע שופר תשמעו', 'יתקע בשופר 
גדול ובאו האובדים בארץ אשור וגו' 'וה' אלוקים בשופר יתקע 
וגו''. וכל זה מבואר כדברינו. והיינו המבואר בירושלמי (מובא 
בתוס' ר"ה טז ע"ב ד"ה כדי) 'בלע המוות לנצח וכתיב והיה ביום 
ההוא יתקע בשופר גדול כד שמע קול שיפורא זימנא חדא בהיל 
ולא בהיל וכד שמע תניין אמר וודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר 
גדול ומטא זמנא למתבלע ומתערבב וכו'. והיינו דהשטן מערבב 
קול  ובין  להמליכו  יתברך  לפניו  תוקעים  שאנו  השופר  קול  בין 
עלינו,  למלוך  לבוא  לעתיד  בבואו  יתקע  יתברך  שהוא  השופר 

ודו"ק.

בד"ה  ע"א  לב  בר"ה  התוס'  קושיית  את  ליישב  נראה  ובהכי 
דבכל  תאמר  ואם   – וז"ל  בנביא  ומסיים  בתורה  מתחיל 
בתורה  כתוב  כדאמר  מכתובים  עדיף  דנביאי  משמע  דוכתא 
דכתיבי  קראי  קאמר  והיכי  בכתובים  ומשולש  בנביאים  ושנוי 

בכתובים ברישא והדר בנביא עיי"ש.

 ולדברינו דפסוקי מלכיות וכו' תרתי חלקים אית בהם, תפילת 
דמקדים  הוא  דאהכי  נראה  לבוא,  העתיד  על  נבואה  וגם  ההוה 
אלא  העתיד,  על  נבואה  גדרן  אין  דכתובים  לנביאים  כתובים 
הוא  הכי  ומום  יתברך,  להמלכתו  ההווה  תפילת  בהם  דיש 
עתה  ההווה  על  מדברים  דהכתובים  נביאים  לפסוקי  דקדמו 
לעת"ל  על  לנבואות  מתייחסים  הנביאים  ואילו  בזמן,  והקודם 
לנביאים  כתובים  כאן  דהקדימו  הוא  ואהכי  בזמן,  המאוחרים 

ודו"ק היטב.

העניינים  שני  בתוכם  כוללים  דהם  נראה  דתורה  ומקראות 
יחדיו גם של נביאים וגם של כתובים, דו"ק בכ"ז היטב ותשכח 

דהכי הוא.

(ה)

וכל  יוהכ"פ  גם  כי  ירושלים'  ב'אוצרות  בדברינו  נתבאר  כבר 
אנו  והרי  יתברך,  המלכתו  מעניין  בהם  יש  תשובה  ימי  עשרת 
אומרים בכל עשי"ת המלך הקדוש, וביוהכ"פ אנו אומרים מלך 
זכרונות  מלכיות  אומרים  אנו  יובל  של  וביוהכ"פ  הארץ,  כל  על 
בטו"ט  ליוהכ"פ  ר"ה  בין  ההבדל  את  שם  והסברנו  ושופרות, 
דר"ה עניינו המלכת הציבור את ה' על פני כל העולם כולו, ואילו 

יוהכ"פ עניינו המלכת יחידים, עייש"ה.

של  יוהכ"פ  דעבודת  מוכח  יוהכ"פ  של  התפילה  בסדר  והנה 
מקדימים  אנו  דהרי  וכו'  דר"ה  מלכיות  עניין  כעין  הוא  כה"ג 
לפני אמירת סדר העבודה את תפילת 'עלינו לשבח' שביסודה 
לסדר  הקשר  מה  ולכאורה  מלכיות  אמירת  לסדר  פתיחה  היא 

אמירת העבודה לעניין אמירת מלכיות, וצ"ב.

ונראה דזה מתבאר עפ"י מה שכתבנו דגם ביוהכ"פ הוא עניין 
ימי  עשרת  כל  פני  על  הנמשכת  עבודה  דהיא  יתברך  המלכתו 
כל  על  יתברך  אותו  להמליך  הוא  העניין  דבר"ה  אלא  תשובה, 
להמליכו  הוא  עניינן  דתוכן  מלכיות,  אמירת  עניין  וזהו  העולם, 
ביוהכ"פ  ואילו  בראשית,  בריות  כל  ועל  העולם  כל  על  יתברך 
עם  דהם  ישראל,  עם  על  יתברך  מלכותו  בעיקר  הוא  דעניינו 
סגולתו הנבחר, אשר על כן מזכירים אנו את עבודת כה"ג שהיא 
עבודת  גם  זה,  וגם  זה  גם  אבל  אלוקיו  את  ישראל  עם  עבודת 
להמליכו  הוא  עניינן  גדול  כהן  עבודת  וגם  ר"ה  של  המלכיות 
יתברך עלינו, וגם עבודת יוהכ"פ עניינו המלכתו יתברך. ועניין 
וגם  העולם,  כל  על  מלכותו  גם  שניהם  את  כולל  ביוהכ"פ  זה 
מלכותו המיוחדת על עם ישראל מבואר הוא במטבע התפילה 
לעוונותינו  וסולח  מוחל  'מלך  התפילה  בחתימת  יוהכ"פ  של 
ושנה,  שנה  בכל  אשמותינו  ומעביר  ישראל  בית  עמו  ולעוונות 
בית  לעמו  מוחל  'מלך  גם  דהוא  והיינו  וגו''  הארץ  כל  על  מלך 
ואין  כדברינו,  מבואר  זה  וכל  הארץ'  כל  על  'מלך  וגם  ישראל' 

להאריך בזה יותר, תל"מ.

ואחד הקשה לי מהו העניין ד'והכהנים והעם העומדים בעזרה 
כשהיו שומעים את השם הנכבד והנורא מפורש יוצא מפי כהן 
על  ונופלים  ומשתחווים  כורעים  היו  ובטהרה  בקדושה  גדול 
כפיים  שנושא  הדיוט  כהן  כל  הלא  בשכמל"ו'  ואומרים  פניהם 
במקדש היה מברך בשם המפורש ומאי אולמא דכהן גדול ביום 

הכיפורים בזה, וצ"ב לכאורה.

אולם לפי מה שנתבאר בדברינו דעניין סדר העבודה ואמירתו 
מעניין  והוי  דר"ה,  ושופרות  זכרונות  מלכיות  אמירת  כעין  הוא 
דהוה  וההשתחווייה  הכריעה  עניין  מובן  שפיר  יתברך  המלכתו 
זה כעניין המלכתו יתברך וכעין אמירת עלינו לשבח וכו' דאנו 

כורעים בו בר"ה וביוהכ"פ ודו"ק בכל המתבאר.

הגאון רבי משה שיינברגר שליט"א
רב קהל עדת ירושלים - ביתר עילית
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סימנא מילתא בראש השנהסימנא מילתא בראש השנה
נהגו כל ישראל בראשיתה של השנה החדשה, כשבאים להיזכר 
שונים  מאכלים  ולאכול  להרבות  ה',  לפני  לטובה  ולהיפקד 
ושורשי  מקור  על  בזה  ונעמוד  וברכה.  טובה  ריבוי  על  המורים 

המנהג וחילוקי המנהגים בזה.
שורש המנהג הוא מפורש בדברי הגמרא בכריתות (ו ע"א), וכן 
בהוריות (יב ע"א), אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא, 
לעולם יהא אדם רגיל למיכל (ובהוריות הגירסא 'למיחזי') בריש 
והני  רש"י,  [ופירש  ותמרי.  וסילקא,  כרתי,  ורוביא,  קרא,  שתא, 
איכא דגדלי מהר, ואיכא דמתקי. ומשמע מרש"י דיש שני טעמים 
וחלק  טוב,  סימן  וזה  מהר  דגדלים  משום  חלק  האלו,  בפירות 
משום דהם מתוקים וזה מורה לסימן טוב. אבל מהגאונים דלהלן 
זה  ואולי  טוב,  סימן  על  שמורה  שמם  בעצם  הוא  דהסימן  נראה 

המחלוקת דלהלן אם צריך לאוכלם או די לראותם].
ורבותינו הגאונים כותבים שמנהג זה כבר היה נהוג בימי עזרא 
סימן  ח"ב  בראבי"ה  (הובא  גאון  שלום  שר  רב  כמ"ש  הסופר, 
תקלז), וגם בספר עזרא (נחמיה ח, י) מצאתי שהיו בוכים בשובם 
לאדונינו,  היום  קדוש  כי  תעצבו  אל  עזרא  להם  ואמר  מגלותם, 
טובה  שנה  שתהא  כדי  ממתקים',  ושתו  משמנים  'אכלו  ואמר 
והובא  תקמז,  סימן  (שם  ובראבי"ה  עליכם,  ומתוקה  שמינה 
במרדכי ריש יומא סימן תשכג), וששחקתם שאנו נוחשי נחישות 
שאנו רגילין ליקח ראשי כבשים בר"ה ואוכלין דבש ומיני מתיקה 
וכו', נשיב לכם, כי הניחוש בזה טוב הוא, ורובו מן יסוד המקרא 
והאגדות, על ראשי כבשים שאנו אוכלין, כדי שישמענו ה' לטוב 
ובשר  טיסני  אוכלין  שאנו  ומה  לזנב.  ולא  לראש  וישימנו  בר"ה, 
הבאה  השנה  שתהא  כדי  מתיקה,  מיני  וכל  דבש  ושותין  שומן 
עלינו מתוקה ושמינה, וכתוב כן בספר עזרא אכלו משמנים ושתו 

ממתקים וכו' עיי"ש שהאריך.
וכבר בימי הגאונים נתפשט המנהג ביותר, כמו שכתב רב האי 
מכל  המנהג  כך  ועדיין  וכו',  אביי  אמר  קסו),  סימן  (ח"ג  גאון 
בו  יש  טנא  לפניהם  ומקריבין  בר"ה,  בו  פושעים  שאין  החכמים 
דליע ופול המצרי (הוא רוביא, רשב"ץ יבין שמועה ר"ה לב ע"ב) 
וכרישין וירקות ותרדין ותמרי, ומביטין בו ומניחין ידיהם עליו על 
סילקא,  התרדין  ועל  טוב,  סימן  משמה  ומוציאין  מהם  אחת  כל 
ומוסיפין  עוונותינו,  יתמו  תמרי,  התמרים  ועל  עוונינו,  יסתלקו 
עוד רמון ואומרים עליו נרבה זכויות כרמון, אלה מנהגינו ומנהג 
מקל  לנביא  הראה  הדברים,  משם  סימן  ה'  הראה  וכך  אבותינו. 
סימן  יש  מקומות  בכמה  ואף  אני,  שוקד  כי  יב)  א,  שקד (ירמיה 
טוב. וכ"כ התוספות ע"ז (ה ע"ב ד"ה ערב) שר"ה שהוא תחילת 
עושים  עניינים  וכמה  יפה,  סימן  לעשות  בסעודה  מרבים  השנה 

בו לסימן יפה.
וכן קבע את המנהג בטור (סימן תקפג), גרסינן בפ"ק דכריתות 
יהא אינש רגיל למיכל בריש שתא, אתרוגאא וכמה עניינים עושים 
כרתי,  רוביא,  קרא,  וכריתות,  בהוריות  כדאמרינן  יפה,  לסימן  בו 
סלקא, ותמרי וכו', ומזה רבו המנהגים כל מקום ומקום לפי מנהגו, 
כמו באשכנז שרגילין לאכול בתחילת הסעודה תפוח מתוק בדבש 

א.  והב"י כתב דאתרוג ליתיה בנוסחי דידן. והמאמר מרדכי (שם) כתב דקרוב 
של כל אחד, לא  דט"ס הוא בטור, דהא אח"כ כשמבאר הסימן טוב  אני לומר 
טעם  שנתן  שם  בפרישה  עיין  אבל  סימנא.  עליה  יהיב  קא  ולא  אתרוג  הזכיר 

לאכילת אתרוג.

לומר תתחדש עלינו שנה מתוקה, ובפרובינצא נוהגין להביא על 
השולחן כל מיני חידוש, ואוכלין ראש כבש והריאה, לומר נהיה 
לראש ולא לזנב, והריאה לפי שהיא קלה, והר"מ מרוטנברג היה 
רגיל לאכול ראש איל, זכר לאילו של יצחק. וכן פסק בשו"ע (שם 
ס"א) יהא אדם רגיל לאכול בר"ה רוביא וכו'. והרמ"א מוסיף, ויש 
שנה  עלינו  תתחדש  ואומרים  בדבש,  מתוק  תפוח  לאכול  נוהגין 
מתוקה. ויש אוכלים רמונים ואומרים נרבה זכיות כרמון. ונוהגין 

לאכול בשר שמן וכל מיני מתיקה וכו'.

טעמים לאכילת הסימנים
המהר"ל מפראג כתב טעם ויסוד נפלא בבאר הגולה (באר שני 
פ"ז) ודבר זה ביאר הרמב"ן ז"ל המקובל האלקי אשר אליו נגלו 
תעלומות חכמה וסודי התורה, וכתב בפרשת לך (יב, ו ועיין ויחי 
מט, כב), ודע כי כל גזירת עירין עליונים כאשר תצא מכח הגזירה 
יעשו  ולכן  עכ"פ,  מתקיימת  הגזירה  תהיה  הדמיון,  פועל  אל 
ומעתה  ברורים,  אלו  ודברים  עכ"ל,  בנבואתם,  מעשה  הנביאים 
תדע להבין דברים אלו, כי הדבר הזה הוא חכמה נפלאה לעשות 
הטוב  לפועל  שתצא  כדי  למטה,  וסימן  דמיון  עליונה  לגזירה 
ותהי מתקיימת הגזירה לטוב, לכך ראוי לעשות סימן ודמיון כמו 
שתא  בריש  למיכל  הדמיון  ענין  וזהו  הנביאים.  שעשו  שתמצא 
דברים שיש בהם סימן טוב, כדי שתצא הגזירה לפועל, ואז תהיה 
הגזירה הטובה מתקיימת, ואין בזה ניחוש רק היא הכנה שתצא 
מילתא'  סימנא  דאמרת  'השתא  דאמר  והיינו  לטובה,  הגזירה 
הטוב.  לפועל  הגזירה  תצא  סימן  שע"י  זה  לענין  מילתא  הוא  כי 
ודברים אלו נעימים ויקרים מפז, וכל חפצים לא ישוו בה. וחזר 
על דבריו בחידושי אגדות (הוריות שם), ואין דבר זה קטן, כי כבר 
עושים  היו  הנביאים  גם  כי  לך,  לך  בפרשת  ז"ל  הרמב"ן  האריך 
דוברי  של  פיהם  יסתם  לכך  להם,  לטוב  הסימן  שיהיה  סימנים 
שקר המדברים על צדיק עתק שחושבים דבר זה כמו ניחוש, ואין 

הדבר כן, רק שהוא סימן טוב בשעה שראוי אל זה.
שכתב  המהר"ל,  לדברי  מדנפשיה  לכוון  זכה  אדם'  'חיי  ובספר 
דברים  לאכול  טוב  לסימן  לעשות  נוהגין  (ס"ו),  קל"ט  בכלל 
מש"כ,  לך  לך  פרשת  ברמב"ן  עיין  לזה  והטעם  לזה,  הרומזים 
דע כי כל גזירת עירין משיצא למטה סימן טוב לזה, לא ישתנה 
בשום אופן, וזה נראה לי ברור שהוא הטעם שאמרו רז"ל 'השתא 

שאמרת סימנא מילתא היא'.

לאכול או לראות
דבכריתות  בגמרא,  גירסאות  שלש  יש  לעיל  שהבאנו  כפי 
"למיכל" ובהוריות "למיחזי". ויש גירסא בכל בו ובמנהיג ובמחזור 
ויטרי, "לינקוט איניש בידיה"ב. ובאמת מצינו חילוקי מנהגים בזה, 
וכמ"ש רב האי גאון הנ"ל, ומביטים בו ומניחין ידיהם עליו, מוכח 
מדבריו דסגי בהבטה לבד בשביל הסימן טוב. ומצאנו שהוא נהג 
כן, וכמ"ש באיגרת רבי מצליח ב"ר אליהו גאון, שנכנס אל רבינו 

הגירסא  פס"א),  מ"ב  (זכות,  דוד  בזכר  וכתב  ל'מיחמי',  בגמ'  גירסא  ויש  ב.  
שלפנינו למיחמי, ולכן האטליניי תולין אותו על גבי המנורה, דנראה דבזה סגי 

להו.

הרב חיים יצחק פרוש חקר ועיוןחקר ועיון
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המשך בעמוד הבא

ומביאין  אחריו,  ותלמידיו  מביהכנ"ס  בא  ומצאו  ר"ה,  בימי  האי 
גזר  רוע  קרע  קרא,  ואמר,  לדלעת  ידו  ופשט  וכו',  דליעין  לפניו 
זבת  ארץ  ואמר  והאפונה  הדבש  נטל  ואח"כ  וכו'.  רוביא  דינינו, 
סמך  לי  יש  ומכאן  ס"א),  ר"ה  (הלכות  המנהיג  וכ"כ  ודבש.  חלב 
למנהג פרובניצא לקחת כל עניני חידוש ולתת על השולחן בלילי 
ר"ה לסימנא טבא לכל השנה הבאה. וכ"כ בכל בו ובמחזור ויטרי.
נשענין  שאנו  ולפי  פ"א),  ד  כלל  ד  (מאמר  לדרך'  'צדה  ובספר 
ובוטחין על הכפרה מתוך התשובה, באה המצוה שנשמח בר"ה 
וכו', ושנגיל במצותיו ושנזכרהו מתוך השמחה, ולכן אמרו חז"ל 
שנהגו לשום על השולחן סלקי תמרי וכו', וזה שלא כדרך נחושי 
על  זה  שיהא  וצריך  היום,  כוונת  משלים  שהטבע  אלא  הסכלים, 
תמרי  עונותינו,  ותסלק  השיתוף,  בדרך  עליהם  ויחשוב  שולחנו 
(שם)  להוריות  בפירושו  הפניני  ידעיה  ורבי  וכו'.  חטאתנו  יתמו 
תועיל  עת  ההם,  בפירות  שיביט  לאדם  להורות  חז"ל  באו  כותב, 
התרועה וקול חזק להשיב אל לבו, כי כן באה התקיעה והתרועה 

בו ביום לתועלת האדם.
וביאור הדברים כתב המאירי בחיבור התשובה (מאמר ב פ"ב), 
על  יראתו  ולשוות  רגע  בכל  ה'  לזכור  התעוררות  הגדיל  צד  ועל 
פניהם, היתה הכוונה לשום בשולחן קרכס"ת (קרא רוביא כרתי 
סילקא תמרי) על צד מה שאמרו השתא דאמרת וכו', ומפני זה 
ציוו לראותם בעת האוכל, להעיר שעם היותם נמשכים אל הנאת 
הגוף, לא ימשכו רק כפי הצורך, ולא ישלחו אימת המשפט מעל 
פניהם, והוא שהם קוראים עליהם דברים יורו על זה, יאמרו על 
הקרא יקראו זכויותינו וכו', והכוונה כמו שבארנו מצד שהשובע 
הדברים  ויזכור  האוכל  אותם  שיראה  ותקנו  היום,  כוונת  משכח 
עליהם, ויהיה הסימן ההוא מחזק התעוררותו. ובספר 'באר שבע' 
על מסכת הוריות שם כתב, יהא אדם רגיל למחזר 'לראות ולפגוע' 
ירקות,  משאר  יתר  למעלה  וגובהין  שגודלין  לפי  הללו,  בירקות 

ואינון קרא רוביא וכו'. 
אך הטור (סימן תקפג ס"א) מביא בגירסת הגמרא, רגיל 'למיכל' 
בריש שתא. ובב"י כתב גירסת ספרים דידן למיחזי במקום למיכל, 
אך בשו"ע (שם), פסק כדברי הטור, יהא אדם רגיל 'לאכול' בר"ה 
וכו'. ובחידושי הגהות מהרלנ"ח על הטור שם כתב ליישב שתי 
מ"מ  למיחזי,  רק  למיכל  צריך  אין  הדין  דמן  אף  יחד,  הגירסאות 
הטור  בחר  ולכן  סומא,  משום  דלמיכל  לישנא  אחרת  פעם  נקט 

לתפוס יותר תיבת למיכל, לפי שהוא דבר הנהוג אצל כל אחד.
והנפ"מ בין הגירסאות, כתב ב'כף החיים' (שם סק"ו) וכן ב'קצה 
לאכול  יכול  שאינו  במי  סק"ח),  אפרים'  ה'מטה  (על  המטה' 
מדברים הללו משום איזה סיבה שהיא, עכ"פ יראה אותם ויביט 

עליהם ויכוון ויאמר היהי רצון.
ובספר 'תורת חיים' (סופר, שם סק"ג) כתב פשרה, דאפילו לדידן 
דנוהגים לאכלו היה נראה שיוכל לקיים תרוייהו, דהיינו כשיאחז 
גם  ואח"כ יברך ויאכל, ויהיה סימנא  יהי רצון,  הפרי בידו ויאמר 

ע"י מעשה, שביקש שנה ומתוקה ואוכל מיד דבר מתוק.
דעיקר  מפורש  כתב  אגדות)  בחידושי  (שם  מפראג  והמהר"ל 
הסימן הטוב הוא דווקא ע"י האכילה, לכך אמר יהא רגיל למיכל 
וכו', כי אלו דברים קרא הוא גדול מאוד וסימן הוא שיגדל. ורוביא 
הוא בבנים, כרתי שיכרית שונאיו אשר הם צורריו, תמרי שנאמר 
אלו  לכך  החטאים,  ה'  ממנו  שיסלק  סלקי  יפרח,  כתמר  צדיק 
חמשה הם סימן טוב ומתחבר אליהם ע"י אכילה, שאין יותר חבור 

אל דבר כמו האכילה, ויהיה אליו לטובה. (ועיין לקמן).

האמירות על הסימנים וצורת 
האמירה

הנה המנהג הוא לומר תפילות ואמירות בזמן אכילת הסימנים, 
אבל בגמרא הנ"ל לא הוזכר רק האכילה, ולא הוזכר כלל אמירה, 
וכ"כ הב"י (שם), אבל מדברי רבינו (הטור) אין נראה שצריך לומר 

שום דבר, אלא ֵשם אותן דברים רומז על הענינים ההם.
אבל הוזכר לראשונה האמירה במנהגו של רב האי גאון, ופשט 
ר"ה),  של  ערבית  (סדר  האבודרהם  וכ"כ  וכו',  ואמר  לדלעת  ידו 
טוב,  סימן  משמותן  ומוציאין  מהן  אחד  כל  על  ידיהם  ומניחין 
אומרין  ויש  וכו'.  דינינו  גזר  רוע  יקרעו  קרא  דלעת  על  ואומרים 
בלשון תפילה יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיקראו 
בו  בכל  וכ"כ  שם),  הב"י  (הביאו  כולם  וכן  וכו'  זכויותינו  לפניך 
(סימן סב) ונהגו ליקח כל אחד בידו ואומר קרא, יהי רצון מלפניך 

ה' וכו' (הובא בדרכי משה סק"א)
וכן פסק בשו"ע (שם), יהא אדם רגיל לאכול בר"ה רוביא וכו', 
וכשיאכל יאמר יהי רצון שירבו זכיותינו וכו'. וביאר באליה רבה 
(סק"א), פירוש שיאמר בלשון תפילה, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו 
וכו', וכן הוא בכלבו. וכ"כ המשנ"ב (סק"ב). ועיין בשל"ה שהובא 

לקמן.
וכמו  ה',  שם  בהזכרת  היה"ר  אומרים  דאין  פוסקים  יש  אבל 
וכ"כ  לבד,  רצון  יהי  שאומר  המחבר  לשון  מפשטות  שמשמע 
ה'חוות יאיר' מפורש ב'מקור חיים', אין אומרים 'מלפניך' (דהיינו 
מלפניך ה' או"א), וכ"כ היעב"ץ בסידורו, וכן משמע פשטות לשון 
שו"ע הרב, (שם ס"א), וכשאוכל רוביא וכיוצא בו יאמר יהי רצון 
הכולל' (פמ"ב  ב'שער  עליו  וכו'. (וכתב  זכויותינו  שירבו  מלפניך 
ה'  מלפניך  רצון  יהי  חדשים  בסידורים  שנמצא  כמו  ולא  סק"ב) 
תפילה  בלשון  לאמרו  הביא  שהאבודרהם  הב"י  ומ"ש  וכו'.  או"א 
עיי"ש).  כלל  דעתו  הביא  לא  השו"ע  הנה  ה',  מלפניך  רצון  יהי 
יהי  הנוסח  הביא  יעקבזון)  (להגרח"י  מילתא  סימנא  ובקונטרס 

רצון מלפני אבינו שבשמיםג. 
ויש שנהגו שלא לומר כלל היה"ר באכילת הסימנים.

טעם לאמירות והתפילות
כתב המאירי (בהוריות שם), והוא שאמרו ליתן על שולחנו בליל 
שגדלתם  ומהם  מהר,  שגדלים  מהם  ענינים  שהם  קרכס"ת,  ר"ה 
תקנו  ניחוש,  דרך  לעשות  בהם  ליכשל  שלא  וכדי  הרבה,  עולה 
לומר עליהם דברים המעוררים לתשובה, והוא שאומרים בקרא 
יקראו זכיותינו וכו', וידוע שכל זה אינו אלא הערה, שאין הדבר 
בחיבור  וכ"כ  טובים.  ומעשים  בתשובה  רק  לבד  באמירה  תלוי 
התשובה (הנ"ל), ועל צד שלא יטעו באמרם סימנא מילתא היא 
דברים  עליהם  לקרות  ההסכמה  היתה  ניחוש,  דרך  זה  שיהיה 
הקרא  על  ואמרו  וכו',  התשובה  על  והערה  הסליחה  על  יורו 
השונאים,  בהכרתת  והכוונה  שונאנו,  יכרתו  ובכרתי  וכו'  ירבו 
השונאים  הם  כי  המחטיאות,  והכוונות  הכוזבות  הדעות  על  ר"ל 
והמשניאים שנאה אמיתית, לא שנתפלל עתה על אבדן האויבים, 

ג.  ויש סברא לומר דכששומעים שאחד או הבעל הבית אומר היה"ר, שצריך 
לענות אמן, עפ"י מה דנפסק בסי' רטו מג"א סק"ג, איתא במדרש כששומע אחד 
מתפלל דבר או מברך לישראל אפילו בלא הזכרת השם, חייב לענות אמן, וא"כ 

כאן באמירת היה"ר שמברכין ברכות טובות צריך לענות אמן, ויש טעם.

הרב חיים יצחק פרוש חקר ועיוןחקר ועיון
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כי די לנו בהתפללנו על הצלת נפשנו עיי"ש שהאריך.
ובשל"ה הקדוש כתב מסכת ר"ה (פרק נר מצוה), לשון הטור, 
וכו',  למיכל  רגיל  אדם  יהא  מילתא  סימנא  דאמרת  השתא 
ולכאורה יש להקשות במ"ש רוביא, ירבו זכויותינו, אמת כי לשון 
רוביא מורה על ירבו אבל איך נרמז שזכויותינו ירבו, דלמא זכיות 
רק  הפרי,  באכילת  רמז  שום  שאין  הוא  הענין  אלא  וכו'.  בעלמא 
על  ויתפלל  בתשובה,  ויתעורר  האדם  שיזכור  סימן  הוא  הפרי 
אז  ואוכלו,  שולחנו  על  רוביא  כשמשים  לומר  רצונו  הזה,  הדבר 
הוא לו למזכיר שיתפלל על שירבו זכויותינו, וכשרואה כרתי, אז 
הוא לו למזכיר ורמז שיתפלל על הכרתת שונאינו. נמצא העיקר 
הוא ההתעוררות והתפילה, ולאחר שהתפלל ואוכל דבר זה, אז 
הוא רושם שתתקיים תפילתו. וקרוב לזה הוא מ"ש הרמ"ק בספר 
פעולה  לפעול  ירצה  כאשר  פ"א,  הגוונים  בשער  רמונים  פרדס 
ויצטרך אל המשכת הדין, אז יתלבש האדם ההוא בבגדים אדומים, 
ויצייר צורת ההווייה באדם, וכאשר יצטרך חסד ורחמים, יתעטף 
לבנים, ולנו בזה ראיות ברורות, מהכהנים שהמשכתם מצד החסד 
ובגדיהם בגדי לבן להורות על השלום. וזה ענין כהן גדול ביוה"כ 
שהיה מעביר זהבים ולובש לבנים, ונתנו טעם לדבר שאין קטיגור 
כלל  ומסיק,  נפלאים  בדברים  שהאריך  עי"ש  וכו',  סניגור  נעשה 
העולה, העיקר הוא התפילה, ודברים אלו המה למזכיר ולהתעורר 

למעלה. (ודברים אלו דומים למ"ש המהר"ל מפראג לעיל).
ומוסיף, ז"ל הב"י שהיה מנהגו של רבינו האי לומר על כל דבר 
ודבר וכו', אבל מדברי רבינו נראה שאין צריך לומר שום דבר וכו', 
ולפי מה שכתבנו צדקו דברי רבינו האי, ובוודאי רבינו האי אומר 
(ובמשנה  נהוג,  והכי  האבודרהם,  שהביא  כי"א  תפילה  בלשון 
ברורה (שם סק"ב) מביא דברי השל"ה בקיצור, כתב אליה רבה 
בשם של"ה, יתעורר אדם בתשובה כשיאמר יהי רצון, ויתפלל על 

זה בלב שלם).
והיעב"ץ בסידורו (שם), בודאי צריך לאכול עכ"פ מאכלים טובים 
ומתוקים, אח"כ יתחזק הדבר סימן לטוב ע"י דיבור פה שעושה 
רושם בלי ספק, כמ"ש (ברכות נה ע"ב) אצל החלומות שהולכין 
אחר הפה, ואם הם דברים טובים הרי טוב, ומ"מ צריך סיוע פה 
ולשון בכוונה נכונה, ואם ימצא לשון דמשתמע לתרי אפי, נהפך 
הלשון למשמעות הטוב לנו, או רע לשונאינו ככל האפשר וכו', 
כן הדבר הזה צריך למעשה 'עקימת שפתים' להוציא המשמעות 
ודי  המסייע,  הזכות  מעשה  עם  בעז"ה  יתקיים  ואז  טוב,  לפועל 

בזה למבין.
וכ"כ ה'חוות יאיר' (שם), האמירות עם הכוונה הם העיקר, שהרי 

מורים על דבר והיפוכו (כוונתו כהיעב"ץ הנ"ל).
ורבינו חיים הכהן מארם צובא בעל 'טור ברקת' (תלמיד מהרח"ו) 
כותב שם (תקפג ס"א), אמנם צריך כשאוכל, לומר בפיו על כל 
כמ"ש  עליון  כח  מתעורר  הדיבור  ע"י  כי  שלו,  הנוסח  ודבר  דבר 
בזוהר וכו', מבואר מזה המאמר כמה הוא מעורר האדם למעלה 
שאוכל,  דבר  כל  על  כך  בפיו  לומר  צריך  וכן  שלו,  הדיבור  ע"י 
כדי לעורר הדיבור עליון, ובזה מתקיים כל משאלותיו לטובה ע"י 

הכונה. (ועיין באשל אברהם מבוטשאטש בשו"ע שם).
אבל הגה"ק רבי שלמה קלוגר בספרו 'חכמת שלמה' (על הגליון 
בשו"ע שם) כתב, מה שאמרו לאכול דברים טובים ומתוקים, אין 
זה  רק  אכילה,  בשעת  לתפילה  מקום  דאין  תפילה,  דרך  הכוונה 
יהיה,  שכן  ובוטח  מאמין  שהוא  מראה  כי  ואמונה,  לבטחון  הוי 
וכמ"ש דבר"ה יהיה האדם שמח ויאמר כל מה שעשה הוא יתברך 

הוי לטובה, ובזה יהיה נהפך באמת לטובה. (ומהאי טעמא נראה 
שיהיה אדם רגיל לומר בר"ה אחרי תפילת שחרית כל מה דעביד 
רחמנא לטב עביד, וגם זו לטובה), ולכן מהאי טעמא תיקנו לאכול 
נגזר  ח"ו  שאם  כדי  כן,  עליהם  ולומר  ומתוקים  טובים  מאכלים 

להיפוך, יהיה נהפך ע"י אמירה זו לטובה אכי"ר.

זמני האכילה
הנה בגמרא הנ"ל איתא 'בריש שתא' ולא מוזכר מתי זמן אכילת 
דבריהם  סתמו  והראשונים  הגאונים  רבותינו  רוב  וכן  הסימנים, 
אות  (ר"ה  המנהיג  בספר  הראב"ן  אבל  אכילתו,  זמן  פירשו  ולא 
עניני  כל  לקחת  פרובינצא  למנהג  סמך  לי  יש  ומכאן  כתב,  א) 
חידוש ולתת על השולחן 'בלילי' ראש השנה לסימנא טבא לכל 
ר"ה  בלילי  ואוכלים  עב),  (סימן  רבתי  בתניא  וכ"כ  הבאה,  השנה 
וכו'. ובשו"ע (הנ"ל) כתב יהא רגיל לאכול בר"ה, בלא הזכרת זמן. 

ובאליה רבה (סק"א), ומשמע דגם בליל שני יעשה כן.
וכ"כ במטה אפרים (תר סי"ד), וכן כל שאר ענינים של הסעודה 
המטה  בקצה  שם  (וכתב  בשני,  נוהגים  ראשון  בליל  האמורים 
(תקפג סק"י), דמסתימת לשון הפוסקים משמע דאין לחלק בזה 
בין ליל א' לב', וכן נהג האריז"ל כדהובא בסידור רבי שבתי וכו', 
כמוהו  מי  אשר  אפרים,  המטה  מרן  זקן  כן  הורה  שכבר  ובפרט 
מורה בעניני המנהגים, ופוק חזי מאי עמא דבר כי עושין כן גם 

בליל ב'. וכן היה מנהג החתם סופר זצ"ל כדהובא במנהגיו ע"כ.
התרומת  רבו  בשם  (בעמוד 129)  יושר  בלקט  חידוש  ומצאתי 
הדשן, וזכורני שאמר (התרומת הדשן), דכל עשרת ימי תשובה 
נקראים ריש שתא, מעתה כל המאכלים שכתב ראבי"ה במרדכי 
י'  על  קאי  ואביי  תשובה,  ימי  עשרת  כל  הדין  הוא  בר"ה,  לאכול 

ימים ע"כ. והוא נפלא.
ויש שנוהגים לאכול הסימנים גם בסעודת היום, וכמ"ש המטה 
אפרים (תקצז ס"ד), ושאר הדברים הנזכרים לאכול בר"ה לסימן 
ורוצה.  לו  יש  אם  זו  בסעודה  גם  לאכול  מקום  להם  יש  טוב, 
וכ"כ לדייק ה'בן איש חי' בספר 'בן יהוידע' הוריות שם, דמלשון 
הגמרא יהא 'רגיל' משמע דיעשה כן בשני הלילות ובשני הימים, 
חי'  איש  ב'בן  (וכ"כ  רגיל.  נקרא  אינו  פעמים  משלשה  דפחות 
פרשת נצבים וכן נוהגין בביתינו להביא כל הנ"ל על השולחן גם 
ביום. ויש שהקשו עליו דמצינו לשון רגיל בגמרא גם בב' פעמים. 
וראיתי מובא שהגרי"ש אלישיב זצ"ל נהג לאכול גם בלילה וגם 

ביום).
אביי  שאמר  מה  כתב,  יא)  אות  מ"ב  (תשרי  יששכר  הבני  אבל 
בריש שתא ולא אמר בר"ה, נראה לי להורות לנו דווקא בכניסת 
השנה בראשיתה בלילה הראשונה, (הגם דעבדינן תרי יומי), אין 
צריך סימן ללילה שניה. הגם דחזינן דבעל עבודת הקודש (מורה 
באצבע ס"י רסו) כתב לערוך בשולחן הסימנים גם שניה, לא חזינן 
לרבנן קשישאי דעבדי הכי, ולא אשתמיט חד מהפוסקים קמאי 
לומר לנו זאת רק בלילה הראשונה עיי"ש. (ועיין מה שכתב נכדו 
ה'מנחת אלעזר' ב'שער יששכר' (מאזנים למשפט אות מז) בזה. 
והבני יששכר שם מוסיף טעם עפ"י דרוש, דידוע דליל א' דר"ה 
בחינת לאה וליל ב' הוא בחינת רחל. וידוע שרחל נתנה הסימנים 
ללאה). ועיין בספר 'שם משמואל' ר"ה תרע"ב תרע"ז תרע"ט מה 

שהאריך בזה הרבה.

הרב חיים יצחק פרוש חקר ועיוןחקר ועיון

גליון   165   כ  תורה ודעת ככככ



זמן האמירה
תפוח  לאכול  נוהגין  ויש  (שם)  הרמ"א  שכתב  מה  על  הנה 
נוהגין,  וכן  מתוקה,  שנה  עלינו  תתחדש  ואומרים  בדבש  מתוק 
כתב המג"א (סק"ב) משמע שאוכל תחילה ואחר כך אומר שלא 
להפסיק, וכמ"ש סימן קס"ז ס"ז (דאין להפסיק בין ברכת המוציא 
כתב  לז)  סימן  המחזור  (על  צדק'  וב'מעגלי  המוציא).  לאכילת 
אוכל,  ואח"כ  הברכה)  אחר  דהיינו  רצון  (היהי  תחילה  שאומר 
לי  נראה  מקום  ומכל  וכו',  הפסק  חשיב  דלא  דס"ל  לומר  וצריך 
דלכתחילה יש לאכול קודם האמירה, דאין זה צורך כל כך. ועוד 
דגם לצורך אין להפסיק לכתחילה. וכ"כ הפרי מגדים שם ובאליה 
(ס"ב),  השולחן  ובערוך  (סק"ד).  ובמשנ"ב  הרב  ובשו"ע  רבה 
ופשוט הוא שטועם ואח"כ אומר היה"ר, ולא יפסוק בין הברכה 

לאכילה, או יאמר היה"ר קודם הברכה.
אבל יש שנהגו לומר היה"ר קודם הברכה ואח"כ בירכו, וכמו"ש 
הברכה  קודם  לומר  יש  ולכן  תתקסד),  (אות  אומץ'  'יוסף  בספר 
שתתחדש עלינו שנה טובה, שאם יאמר אחר הברכה הוי הפסק 
הוי  דלא  ברוך  לטול  לדמותה  שאפשר  אף  לאכילה,  ברכה  בין 
הפסק, מפני שהוא צורך האכילה, אכן למה לנו להכניס ראשנו 
בספק זה. וכ"כ החוות יאיר במקור חיים (שם), ויאמר יהי רצון 
שיקדים  צדק  כמעגלי  ודלא  הפרי,  על  שמברך  הברכה  לפני 
הברכה. וכ"כ במטה משה (אות תשז), יקחנו בידו ויאמר יהי רצון 
וכו'. וכתב ה'ברוך טעם' בגליון השו"ע, ונראה שאומרים זה בעת 
הלקיחה קודם שמברך ברכת הנהנין. וכ"כ החיד"א ועוד פוסקים.
ויש שערערו ע"ז, דהא אמרינן בברכות (לא ע"א) לעולם יסדר 
היה"ר  יאמר  איך  וא"כ  יתפלל,  ואח"כ  הקב"ה  של  שבחו  אדם 
קודם הברכה. ויש שיישבו דמכיון שכבר התפללו ערבית ובירכו 
ברכות נט"י והמוציא כבר נקרא שסידרו קודם שבחו של מקום.

וב'חיי אדם' (כלל קלט) כתב כעין פשרה, וראוי לנהוג שיברך על 
התפוח ויאכל מעט, (בלי דבש) ואח"כ יטבול בדבש ויאמר יה"ר, 
ב  סימן  (ר"ה  חמד  והשדי  השו"ע.  בגליון  שמשון'  ב'נזירות  וכ"כ 
אות ד) כתב עצה אחרת, ואני נוהג לברך בתחילה על איזה פרי 
שאין אומרים עליו יהי רצון, ולכוון על הפרי שנאמר עליו היה"ר, 
ואוכל מעט מהפרי שברכתו עליו, ואח"כ אומר היה"ר ואוכל הפרי 
של היה"ר וכו'. והמטה אפרים (ס"א) פסק דאפילו להמג"א אם 

בדיעבד אמר היה"ר אחר הברכה קודם שטעם א"צ לברך שנית.

סוגי הסימנים
מיוחדים  מאכלים  הוזכרו  הנ"ל  ובטור  בגמרא  כי  אם  הנה 
ומסויימים ששמם מורה על סימן טוב, קרא רוביא כרתי סילקא 
דהוא  לי  נראה  תקפג),  סימן  (ריש  המג"א  מחדש  מ"מ  תמרי, 
מדינה  כל  ויאכל  רבים,  לשון  אחרים  בלשונות  שנקרא  מה  הדין 
ומדינה כלשונה. וכן כתב באליה רבה (סק"ב), וכן פסק במשנ"ב 
(סק"א), והוא הדין מה שנקרא בלשונות אחרים לשון רביה יאכל 
כל מדינה ומדינה כלשונה. וב'ערוך השולחן' (ס"א), והולכין בזה 
שחושבין  ומערין  ריב"ן  מבשלין  אצלנו  ולכן  המדינה,  לשון  כפי 
מקום  וכל  באלו,  וכיוצא  קרא,  כמו  שזהו  וקרוי"ט  לקרא,  זה 
לפי מנהגו וכו' וכל דבר טוב אנו אומרים היה"ר על עצמנו, ואם 
ס"ט),  קכט  (סימן  בקיצוש"ע  וכ"כ  שונאינו.  על  אומרים  להיפך 
ומזה נתפשט המנהג בכמה מקומות לאכול ירק הנקרא בלשונינו 
'מיעיירן' (גזר), שהוא שם המורה לטובה על ענין ריבוי, ואומרים 

שירבו זכויותינו.
עכשיו  בו  שנמצא  במדינה  דאם  לדייק  יש  הנ"ל  ומדבריהם 
נשתנה השם שקורין המאכל ההוא לשם אחר, אין צריך לאכלו 
עוד. אבל יש שדייקו שצריך לאכלם לפי שנזכרו בגמרא, והיות 

שנקראים כן בלשון הקודש, אף שבמדינה זו אין נקרא כן.
בפני  וסימן  סימן  כל  ולבאר  לפרש  גדולה  אריכות  יש  ובאמת 
עצמו במקורותיו וטעמיו ומנהגיו וכאן קצר המקום ונאריך בזה 

אי"ה במקו"א.

אכילת תפוח מתוק
מלבד המאכלים האמורים בגמרא הנ"ל שיש בהם משום סימנא 
מיוחדים  מאכלים  עוד  להוסיף  דנא  מקדמת  עוד  נהגו  מילתא, 
מתוק  תפוח  אכילת  הוא  ובראשם  טוב,  לסימן  בר"ה  לאכול 
מטובל בדבש, ולראשונה מוזכר בספר 'האגודה' בר"ה (אות כב), 
מתוקים  ותפוחים  וכו'  לאכול  רגילין  הגאונים,  תשובות  בשם 
בתוך  אוכלם  כי  ואף  ברכה,  בלא  יאכלם  ולא  טוב,  לשנה  סימן 
הסעודה אחר ברכת המוציא. וכן במחזור ויטרי (אות שכג) נהגו 
בני צרפת לאכול בר"ה תפוחים אדומים, וכן בפרובינצא אוכלין 
ענבים  לאכול  שלא  רי)  רב (אות  במעשה  לבנים (והגר"א  ענבים 
בר"ה עפ"י הסוד) ותאנים לבנים, כל דבר חדש וקל לסימן טוב 

לכל ישראל.
והתשב"ץ ב'יבין שמועה' (ר"ה ל"ב ע"ב), ויש שאוכלין תפוחים 
שתהא השנה מתוקה. אבל האבן עזרא אמר דרך צחות, מתוקה 
בלא  מתוקה  שלו  שנה  האל,  בעובד  יא)  ה,  העובד (קהלת  שנת 

זכות תפוח.
והטעם לאכילת תפוחים, כתב המהרי"ל (ר"ה אות ז), דטעמא 
הוא  דהטעם  וכתב  טפי,  מתוקים  איכא  דהא  תפוח  לאכילת  בעי 
עפ"י הסוד דרומז לשדה תפוחים הידוע למקובלים הרמוז בקרא 
ברכו  אשר  שדה  כריח  בני  ריח  ראה  'ויאמר  רא)  כז,  (בראשית 
והביאו  תפוחים'  של  שדה  'כריח  ע"ב)  בתענית (כט  שדרשו  ה'', 
ב'דרכי משה' ובט"ז (סק"ב). ויש לציין שהגר"א בביאורו לשו"ע 
אמר מדנפשיה כטעם המהרי"ל, על מה שכתב הרמ"א ויש נוהגין 
כריח  שכתוב  כמו  דהטעם  וכתב  בדבש,  מתוק  תפוח  לאכול 
והיה  השנה,  בראש  תפוחים  חקל  (ודרשינן)  (ומתרגמינן)  שדה 
(כדאיתא  השנה.ד  בראש  ליעקב)  יצחק  ברכות  של  (המעשה 

ברעיא מהימנא בזוהר אמור צט ע"ב).
עפ"י  התפוח  אכילת  ענין  להסביר  האריכו  חסידות  ובספרי 
הגמרא (שבת פח ע"א) למה נמשלו ישראל לתפוח, מה תפוח זה 
פריו קודם לעליו, אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע ועוד טעמים 

שונים, ואכמ"ל.

טיבול התפוח בדבש
כתב הטור, באשכנז רגילין לאכול בתחילת הסעודה תפוח מתוק 
(אות  המהרי"ל  וכ"כ  מתוקה.  שנה  עלינו  תתחדש  לומר  בדבש, 
ו), מנהגא הוא לאכול אחר הקידוש בליל ר"ה תפוחים מתוקים 

בדבש, ואחריו הביא המנהג ברמ"א כנ"ל.

שם,  בחומש  הביא  וכן  יא)  טו,  ובמדרש (שמות  דר"א  דבפרקי  להעיר  ויש  ד.  
דהמעשה היה בליל פסח, ובזוהר עצמו (ח"א קמב ע"א) מצינו מחלוקת אם היה 

בליל פסח או ביוהכ"פ וצ"ע בזה ליישב דברי הגר"א.

הרב חיים יצחק פרוש חקר ועיוןחקר ועיון
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והאר"י (בסידור רבי שבתי) כתב לאכלו אחר הקידוש מיד קודם 
בתחילת  דהוא  ובמהרי"ל  בטור  כדמשמע  ודלא  לסעודה,  נט"י 
הסעודה, ויש בזה מנהגים שונים, וצריך לברך על התפוח בורא 
פרי העץ כמ"ש האגודה. והמהרי"ל והט"ז מסביר דהוי כדברים 
בזה  והסבירו  הסעודה,  מחמת  שלא  הסעודה  בתוך  הבאים 
אותו  דאוכלים  דמכיון  ועוד,  אלגאזי  והמהר"י  הגדולה'  ה'כנסת 
שלא מחמת הסעודה רק לסימן טוב, דהדרך הרגיל הוא לאוכלם 
לקינוח בסוף הסעודה, ע"כ מברך. והרבה טעמים ניתנו לטיבול 

התפוח בדבש וקצר המקום מלהאריך כאן.

טיבול המוציא בדבש
השנה  בראשית  מתוקים  דברים  שאוכלין  הוא  הדבר  שורש 
תשובות  בשם  תשכג)  סימן  (יומא  המרדכי  וכמ"ש  טוב,  לסימן 
הגאונים, ושותין דבש וכל מיני מתיקה, כדי שתהא השנה הבאה 
עלינו מתוקה ושמינה. הביאו הב"י סימן תקפג. וכן פסק הרמ"א, 
ונוהגין לאכול בשר שמן וכל מיני מתיקה. והלבוש (שם) מוסיף, 
לכל  מילתא  לסימנא  ממתקים  ולשתות  מעדנים  לאכול  כדי 

השנה.
וברוקח (אות רא) הביא למנהג אכילת דבש, סמוכין מן התורה 
עיי"ש, וכ"כ המהרי"ל (ר"ה אות ז), דטעמא כתוב בתורה ושנוי 
חק  לו  שם  'שם  בתורה  כתוב  בכתובים,  ומשולש  בנביאים 
ומשפט', ור"ה הוא יום המשפט וסמיך ליה 'וימתקו המים', רצה 
אביגיל  גבי  שנוי  בנביאים  מתוקים.  יאכלו  המשפט  ביום  לומר 
צדקו  אמת  ה'  'משפטי  תהלים,  בספר  בכתובים  משולש  וכו', 
רצה  משפט  צופים',  ונופת  מדבש  'ומתוקים  ליה  וסמיך  יחדיו', 
לומר יום הדין דר"ה. א"נ מהכא דכתיב תקעו בחודש שופר וגו', 

וסמיך ליה 'ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך וכו'.
לאכול  טוב  סימן  חי  דבש  כותב,   (124 (עמוד  יושר'  וה'לקט 
כי  למשפט,  דמי  הדבורים  כי  המובחר.  מן  דבורים  ודבש  בר"ה 
שיוצא  ומה  הפסוקים,  מן  שמוכח  כמו  לפעמים,  נקמה  עושים 
למדת  הדין  ממדת  יוצאין  שאנו  לדבר  וסימן  מתוק,  הוא  מהן 
וראיה  לחיים,  סימן  מבושל)  (ולא  חי  (דבש)  ודווקא  הרחמים, 
ממה שאנו מבקשים ומתפללים בר"ה רק בשביל חיים. ויש עוד 

הרבה טעמים בספרים.
אבל  לבד,  הדבש  אוכלין  שהיו  הנ"ל  הראשונים  מכל  משמע 
השנה  בראש  הדשן',  ה'תרומת  מרבו  מביא  שם  יושר'  ב'לקט 
טובל הלחם מברכת המוציא בדבש, ונתן לכל בני הסעודה. וכ"כ 
הלבוש (שם ס"ב), מנהג אשכנז מטבילין פרוסת הבציעה בדבש, 
המג"א  וכ"כ  לנו.  וטובה  מתוקה  עלינו  הבאה  השנה  תהא  לומר 
(סק"א), ויש נוהגין לטבול פרוסת המוציא בדבש. וכ"כ השו"ע 

הרב והמשנ"ב (סק"ג).
בדבש  המוציא  פרוסת  לטבול  ונוהגין  (ס"א),  אפרים  ובמטה 
ומתוקה.  טובה  שנה  עלינו  שתתחדש  רצון  יהי  ואומר  ואוכל, 
כלל  לומר  שלא  ומנהגינו  סק"ח)  (שם  המגן  באלף  עליו  והעיר 
היה"ר אחר המוציא אף שהוא מטובל בדבש, רק אומרים היה"ר 
בשבות  (ועיין  המוציא.  אחר  ולא  בדבש  המטובל  התפוח  אחר 
דצריך  דמחדש  תשובה),  בשערי  הובא  כז,  סימן  (ח"ב  יעקב 
מספק  לצאת  כדי  ביחד  בדבש  והתפוח  בדבש  המוציא  לאכול 

ברכה על הדבש ע"ש שהאריך ואכמ"ל).
ר"ה  שאחר  בשבתות  בדבש  המוציא  להטביל  שנוהגין  (ויש 
(במאמריו  התניא  כ"כ  תורה,  שמחת  אחר  עד  רבא  והושענא 

הקצרים עמוד תנד) וכן הבני יששכר (תשרי מאמר ב' אות יג)).
החיים  בכף  וכ"כ  בדבש,  וגם  במלח  גם  שטובלין  נוהגין  ויש 
סימן  או"ח  חיים'  ב'שלמת  זצ"ל  זוננפלד  הגרי"ח  וכ"כ  (סק"ד). 
רלב בפשיטות שודאי נכון להביא מלח, ולטבול בדבש ולטעום, 
ושוב אני טובל במלח, אבל לא בפעם אחת כי אם משני צדדים, 
במלח  טובל  אני  ושוב  טבא,  לסימנא  הדבש  מקודם  טועם  ואני 
ג"כ להזכיר ברית מלח עולם. (ואפילו אלו שאין טובלים במלח 
כתב הגרי"ש וואזנר שליט"א שצריך שיהיה בשעת המוציא מלח 

על השולחן).
(ח"ב  רבינו  באורחות  הביא  יעקב  והקהלת  החזו"א  בשם  אבל 
עמוד קע"ג) דהיו מטבלים רק בדבש ולא במלח. (והסביר הגר"ח 

קניבסקי שליט"א מכיון דהוי תרתי דסתרי).
ובמנהג אכילת הרמון ואכילת ראש כבש ודגים וריאה ואתרוג 

ואגוזים ועוד נאריך בהזדמנות אחרת אי"ה.

אכילת דברים חריפים וחמוצים
בר"ה  מתוקים  דברים  לאכול  המקובל  המנהג  עם  בבד  בד 
דברים  מלאכול  שימנעו  גם  הקדמונים  הנהיגו  טבא,  לסימנא 

חריפים וחמוצים בריש שתא, דיש בו סימן ורמז לענין רע.
בתשובות רבי נטרונאי גאון (סימן קעט) בערב ר"ה לוקחין בשר 
ומבשלין אותן בטיסני או בשכר של מתיקה, ואין מבשלין בישול 
שמן,  ובשול  ובשר  מתיקה  מיני  נאכל  ואומרים  חומץ,  בו  שיש 
כדי שתהא שנה כולה מתוקה ועריבה, ולא יהא בה דבר רע ודבר 
צרה. וכ"כ ב'אבודרהם' ודגים - - -  ואין מבשלים בחומץ, וב'לקט 
דבר  כל  הכלל  זה  הדשן,  התרומת  בשם  יותר  כתב  (שם)  יושר' 
חריף אינו אוכל כל עשרת ימי תשובה, רק מיני מתיקה, אפילו 
ופלפלין  שלוקים  דגים  אבל  לאכול,  רצה  לא  מבושלים  בצלים 
אכל אפילו בר"ה, משום שהוא דבר חשוב. (וכתב בערוך השולחן 
(ס"ג) ואין זה בכלל פלפלין שנותנים לתוך המאכל, דהם מתקנים 

המאכל, כמו דגים שאי אפשר לאכלן בלא פלפלין).
נמנעים  יש  בהקדמה),  תקפג  אברהם  (אשל  מגדים'  וה'פרי 
שתתחדש  טעמא  מהאי  וכדומה,  בארש"ט  חומץ  מיני  לבשל 
שנה מתוקה. וכ"כ המטה אפרים (ס"ג), ואין לבשל אותם (דגים) 
וכ"כ  ומרורים.  חמוצים  דברים  לאכול  שלא  נוהגין  גם  בחומץ. 

במשנ"ב (סק"ד).
לפרש  כתב  שה"ש)  (על  קול'  'יפה  בספרו  יפה  (והמהר"ש 
שיש  לפי  הוא  בדבש,  מתוק  תפוח  לאכול  הרמ"א  דמש"כ 
בתפוחים שהם חמוצים שאין לאכלם בר"ה, ע"כ צריך למתקם 
בדבש. ועיין במאור ושמש (פרשת תולדות), וחז"ל מנעו מאתנו 
המשכת  כי  והטעם  וחריפים,  חמוצים  דברים  בר"ה  מלאכול 
ממדת  הם  מתוקים  ודברים  המאכלים,  ענין  לפי  הוא  הברכות 
בר"ה  אוכלים  לזה  גבורה,  ממדת  והחריפים  והחמוצים  חסד, 

דברים מתוקים ודבש).
והכלבו,  קיח)  (אות  קטן  בתשב"ץ  מרוטנברג  המהר"ם  אבל 
המהר"ם לא היה נזהר מלאכול שום ובצלים בר"ה ולא שום דבר.
רע  כחוש  דבר  מלהביא  יזהר  אך  כתב,  שם  בסידורו  והיעב"ץ 
אין  טוב)  לסימן  (שיהיה  שמו  ונאה  שטוב  אע"פ  בטעמו,  וגרוע 

תועלת אם הוא כעור בעצמו, שאין זה כבודו של יו"ט.
ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה לשנה טובה ומתוקה, 

ונזכה להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים גמורים.

הרב חיים יצחק פרוש חקר ועיוןחקר ועיון
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ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה,
אשר זיכנו השי"ת ברוב חסדיו ורחמיו,

, לחנוך בראשית השנה החדשה את כניסתנו לבית מדרשנו החדש הבנוי על תילו 

"קהל עדת ירושלים - שכונת הגפן"
שמחים ונרגשים אנו לבשר לקהל הקודש

כי ברצו"ה נודה ונהלל ונחגוג את

השבת הראשונה
בבית מדרשינו המפואר
בשבת שובה פרשת וילך, ו' תשרי תשע"ג

בהשתתפות רבינו שליט"א
ואישים חשובים מקהילתנו הקדושה

בתפילות נרגשות, ובסדרי לימוד והתוועדויות וקידושא רבה, שירה וזמרה,

מתוך הלל והודאה לבורא עולם

כמו"כ תתקיים אי"ה

שמחת בית השואבה מרכזית
לכל בני קהל עדת ירושלים, בחורים ואברכים

בבית הכנסת החדש

הודעות על סדרי התפילות 
והזמנים, יפורסמו בהמשך

בבתי הכנסת

ידידי הקהילה,
הורי האברכים ומשפחותיהם

מוזמנים להשתתף
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ברכת מזל טוב 
להארי שבחבורה, ממית עצמו באהלה של תורה

הרב  אליהו סגל הי"ו
לרגל הולדת הבן במז"ט

אברהם צבי אקער, צבי גפנר, יעקב רוזנברג, 
בעריש פרידמן, יעקב מרגלית

ברכת מזל טוב 
לידידי החשוב,  האי גברא רבה ויקירא,  חריף ובקי טובא

הרב  יעקב הירשמן הי"ו
לרגל הולדת הבת במז"ט

יהודה רובין

ברכת תודה והוקרה
בשיר וקול תודה, בגיל ורנן, משגרים בזה חברי ורבני הכוללים קדם ידידנו הדגול 

והנעלה הנושא על שכמו את משא הקודש במסירות ונאמנות אין קץ, ומוסר נפשו 
למען קיום התורה והתפתחות הכוללים ושגשוגם ברוב כשרון ואיהו גופיה חו"ב 

טובא וצורבא מרבנן

רבי  בן ציון כהן  שליט"א
ראש רשת הכוללים

על שנטל על שכמו את משא הכוללים להגדיל תורה ולהאדירה
יתן ה' ויזכו הוא ומשפחתו הרוממה העומדים לימינו במפעליו הברוכים והנאדרים 

בקודש, להמשיך ברוב עוז ותעצומות לנהל ולנווט את מפעליו בהצלחה מרובה, 
ויראה ברכה בעמלו מאת ה' אכי"ר

כעתירת חברי הכוללים רבנן ותלמידיהון

ברכת מזל טוב 
נשגר בזה לגיסנו היקר והחשוב

הרב  שמעון דוב קרישבסקי הי"ו
לרגל הולדת הבן במז"ט

משפחת אייזנבך

ברכת מזל טוב 
נשגר בזה לגיסנו היקר והחשוב

הרב  יעקב הירשמן הי"ו
לרגל הולדת הבת במז"ט
משפחת שיינברגר

ברכת מזל טוב 
נשגר בזה לאחינו היקר והחשוב

הרב  אליהו סגל הי"ו
לרגל הולדת הבן במז"ט

משפחת סגל

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב נתן מאיר גולומב שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת הבר מצווה של בנו

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב יעקב הירשמן שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל הולדת בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב משה מרדכי שטינברג שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל הולדת בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב דוב קלצקי שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל הולדת בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב בן ציון קופרשטוק שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל נישואי בנו בשעטו"מ

ברכת מזל טוב 
להאי גברא רבה ויקירא, ידידנו עוז, מופלג בתורה ויר"ש, 

העוסק בתורה יומם ולילה, ברוך הכשרון ורב התבונות
הרב יעקב הירשמן שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו
בהולדת בתו במז"ט

יה"ר שירווה רוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח

דוב קולסקי, דוד שלזינגר
משה חיים בלוי, דוד מרגלית

כולל "עוללות אפרים"
כוס תנחומין 

נשגר בזה קמיה ראש הכולל החשוב, המאלפינו
בינה מזיו תורתו הבהירה, חריף ובקי טובא

הרה"ג רבי מרדכי שיינברגר הי"ו

על פטירת אמו החשובה ע"ה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 

וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
אברכי הכולל
ג"א מצטרפים

ראש הכולל חיים אהרן סופר     אליעזר סופר

לישרים נאוה תהילה
ברכות מאליפות לראש משביר האי גברא רבה צנוע ומעלי

אשר באהבתו ונאמנותו לתורה יזם והקים ומוביל את הקרן

לעידוד העליה בתורה

הגאון רבי חיים שטרן שליט"א

רו"כ בית מדרש להוראה

יהי רצון שיזכה לרוב תורה וגדולה אושר ונחת, אורך ימים בימינה,
בשמאלה עושר וכבוד, ויראה הצלחה בכל פעולותיו ובכל מעשי

ידיו לזיכוי הרבים.

המברכים מקרב לב

חתני התורה וההלכה

m
d

05
2-
76
7-
30
09

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח יעקב זאב קרישבסקי הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת קרישבסקי

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח צבי עקיבא גוטפארב הי"ו
לרגל סיימו את מבחני 

'חתן תהלכה'
משפחת גוטפארב

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח יהודה הכהן פישר הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת פישר

ברכת התורה
שלוחה בזה לאחי היקר היגע בתורה יום ולילה

הבה"ח מרדכי לוצקין הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן תורה והלכה'
אחיך מאיר לוצקין

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח אריה קרישבסקי הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת קרישבסקי

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח אליעזר דוד מינצברג הי"ו
לרגל סיימו את מבחני 

'חתן תורה והלכה'
משפחת מינצברג

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח ישראל אשר גוטליב הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן תורה והלכה'
משפחת גוטליב

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח אהרון דוד גוטליב הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת גוטליב

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח מנחם מאניש רובין הי"ו
לרגל סיימו את מבחני 

'חתן תורה'
משפחת רובין

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח שלמה אייזנבאך הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת אייזנבאך

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח מרדכי הלוי לוצקין הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן תורה והלכה'
משפחת לוצקין

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח עקיבא יוסף ויספיש הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
סביך ויספיש- רוטמן

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח שלמה אייזנבאך הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
אחיך אברהם אייזנבאך

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח מרדכי מאיר גוטפארב הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת גוטפארב

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח אליעזר הירשמן הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן תורה והלכה'
משפחת הירשמן

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח ישראל אשר רוטמן הי"ו
לרגל סיימו את מבחני 

'חתן הלכה'
משפחת רוטמן

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח אשר מינצברג הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת מינצברג

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח ישעיה הכהן ברזסקי הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת ברזסקי

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח נפתלי הלוי קוגלמן הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה וסיימו את מבחני חתן הלכה

'חתן תורה והלכה'
משפחת קוגלמן

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח אפרים פישל מינצברג הי"ו
לרגל סיימו את מבחני 

'חתן הלכה'
משפחת מינצברג

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח יעקב דז'יאלובסקי הי"ו
לרגל סיימו את מבחני 

'חתן הלכה'
משפחת דז'אלובסקי

ברכת התורה
שלוחה בזה לידיד נפשי

הבה"ח אריה קרישבסקי הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
נחום רוזנברג

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח ברוך גוטפרב הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן תורה והלכה'
משפחת גוטפרב

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח אפרים חשין הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן תורה והלכה'
משפחת חשין

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח יצחק חיים אברהם הי"ו
לרגל סיימו את מבחני

'חתן הלכה'
משפחת אברהם

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח בנימין לוי הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן תורה'
משפחת לוי

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח עקיבא יוסף ויספיש הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת ויספיש

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח נתנאל סופר הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת סופר

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח חיים ישעיה אקער הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן תורה והלכה'
משפחת אקער

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח שמעון קרישבסקי הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת קרישבסקי

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח יחיאל יהודה שלזינגר הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת שלזינגר

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח יהודה הלוי חזן הי"ו
לרגל סיימו את מבחני

'חתן הלכה'
משפחת חזן

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח שמואל כהן הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת כהן

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח נחמן אנשין הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה וסיימו את מבחני חתן הלכה 

'חתן תורה והלכה'
משפחת אנשין

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח יונה קלפהולץ הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן הלכה'
משפחת קלפהולץ

ברכת התורה
שלוחה בזה לבנינו היקרים

הבה"ח יוסף ושלום רוטמן הי"ו
לרגל התעטרם בכתרה של תורה 

'חתני הלכה'
משפחת רוטמן

ברכת התורה
שלוחה בזה לבננו היקר

הבה"ח אהרון זאב רבינוביץ הי"ו
לרגל התעטרו בכתרה של תורה 

'חתן והלכה'
משפחת רבינוביץ

כולל קנין יוסף "ושננתם"
מלא חפניים ברכות 

נשגר קמיה האיש רב המעש, ראשון לכל דבר שבקדושה,
ידיד נפשינו, ראש הכולל

הרב ישראל מאיר ריבלין שליט"א
לרגל בואו בברית האירוסין עב"ג במז"ט

מאחלים בידידות נאמנה חברי הכולל
ג"א מצטרפים אברהם סגל, שמעון חשין

כולל יורה דעה
בראשות רבי ברוך וייספיש שליט"א

כולל אורח חיים
בראשות רבי חיים הלוי חזן שליט"א

כולל חשקת שלמה
ע"ש הג"ר שלמה זלמן וייספיש זצ"ל

כולל גמרא בעיון
בראשות רבי בן ציון שפירא שליט"א

המרכז הגדול לחינוך
קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה אל מע"כ האברך החשוב, המחנך הדגול,

המדריך אותנו על דרך אמת, ה"ה

הרב יעקב הירשמן שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בתו תחי'

יהא רעווא שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יו"ח מתוך 
אושר עושר וכבוד כל הימים, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים.


