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פרשת שופטים – גזירת הכתוב – שנת
פרשת השבוע ש קרא בע"ה בשבת זו ,פרשת שופטים.

תשס"ז.

געים לעצמו' – הוא בסדר במאה אחוז – האחרים לא בסדר!
– לכן באה התורה בהמשך ומזהירה אותך – דע לך ,אם אתה
בוחן את עצמך לבד – "תיזהר! ל ֹא ַת ֶטּה ִמ ְשׁפָּט ל ֹא ַתכִּ יר ָפּ ִים
וְ ל ֹא ִת ַקּח שֹׁחַ ד!"

אומרת התורה} :דברים טז ,יח{ שֹׁפְ ִטים וְ שׁ ְֹט ִרים ִתּ ֶתּן ְל בְּ כָ ל
ֵֹתן ְל ִל ְשׁבָ טֶ י וְ ָשׁפְ טוּ ֶאת הָ עָ ם
ְשׁעָ ֶרי אֲ שֶׁ ר ה' אֱ הֶ י
ִמ ְשׁפַּ ט צֶ דֶ ק.

אומרת הגמרא }מסכת שבועות לא ,א{ – מ ין לש ים שבאו לדין
לפ י בית הדין ,אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית )בגד
חשוב( בת מאה מ ה ,שאומרין לו לבעל האיצטלית :או לבוש
אתה בגדים פשוטים כמותו ,או הלבישהו בגדים יקרים כמותך?
ת''ל :מדבר שקר תרחק .כי הוו אתו כאשר היו באים בעלי דין
לקמיה לפ י דרבא בר רב הו א ,אמר להו היה אומר להם ,לאותם
שהיו לבושים בגדים חשובים "שלופו פוזמוקייכו" חלצו תחילה
מעל רגליכם את עלי הבד החשובים שלכם ,ואח"כ חותו לדי א רדו
לדין.

המצוה של מי וי שופטים ,היא הראשו ה מבין מ"א מצוות
שיש ן בפרשה.
אומר רש"י – בכל שעריך .בכל עיר ועיר :לשבטיך .מוסב על
תתן לך .שופטים ושוטרים תתן לך לשבטיך בכל שעריך אשר
ה' אלהיך תן לך :לשבטיך .מלמד שמושיבין די ין לכל שבט
ושבט ובכל עיר ועיר :ושפטו את העם וגו'  .מ ה די ין מומחים
וצדיקים לשפוט צדק.
מכאן ואילך ,יש ה אזהרה לדיי ים – }שם יט{ ל ֹא ַתטֶּ ה ִמ ְשׁפָּט
ל ֹא ַתכִּ יר פָּ ִים וְ ל ֹא ִת ַקּח שׁ ַֹחד כִּ י ַהשֹּׁחַ ד יְעַ וֵּר עֵ י ֵי חֲ כ ִָמים
יקם} :כ{ צֶ ֶדק צֶ דֶ ק ִתּ ְרדֹּף לְמַ עַ ן ִתּ ְחיֶה וְ י ַָר ְשׁ ָתּ
יסלֵּף ִדּבְ ֵרי צַ ִדּ ִ
וִ ַ
ֶאת הָ ָא ֶרץ אֲ שֶׁ ר יְהוָֹה אֱ הֶ י ֵֹתן ָל .

לכן אומרים ל ו חז"ל ,יש ה כאן בעיה היות והיצר הרע מגיע
בתחפושת של 'עשיר' – יש לו הרבה יותר מה להציע מאשר
היצר הטוב שמגיע בתחפושת של 'ע י' .ממילא ,אתה לא יכול
לדון את עצמך כי אתה משוחד .לכן על מ ת להתגבר על
ה'שוחד' הזה ,יש לאדם ללמוד ספרי מוסר – במיוחד בחודש
אלול ,כפי שכותב היערות דבש דוגמת השערי תשובה לרבי ו
יו ה.

מלבד הציווי למ ות דיי ים בכל עיר ועיר ,אומרים רבותי ו,
יש ו כאן ציווי על כל יחיד ויחיד לדאוג לשערים של עצמו,
כמ"ש "שֹׁפְ ִטים וְ שׁ ְֹט ִרים ִתּ ֶתּן ְל ";

הייתי רוצה לעסוק היום בג' מצוות ,כאשר מצוה א' קשורה אל
כל א' וא' מעם ישראל ,וב' מהן קשורות למלכים – ומהם סה
להפיק איזשהו מסר עבור ו לעבודת חודש אלול הבעל"ט:

כותב השל"ה הקדוש – שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך.
בכאן יש רמז מוסר להא דת ן בספר יצירה שבעה שערים הם
ב פש :שתי עי ים ,שתי אז ים והפה וש י קבי האף עכ"ל.
והוא חושב השערים שהם בראש של אדם .אמ ם יש שער
לברית המעור וגם כן פה התחתון וצריך האדם להיות שומר
השערים ,דהיי ו הראייה והשמיעה והדיבור והכעס היוצא
מאף ,גם כן צריך לשמור שער ברית הקודש שלא יצא זרע ,כי
אם לקדושה .גם פה התחתון שלא ימלא כריסו כבהמה קיא
צואה .ועל אלו השערים ישים האדם לעצמו שופטים ושוטרים,
כלומר שישפוט את עצמו תמיד .זהו תיבת 'לך' שאמר 'תתן לך'
וישגיח תמיד שלא יהיה שם שום עבירה כי כמעט אלו
המקומות מקום שלם ויהיו תמיד בקדושה ובטהרה.

לאחר הציווי על מי וי השופטים והשוטרים ,מצוה אות ו
התורה על איסור טיעת אשרה אצל המזבח; אומרת התורה:
}שם כא{ ל ֹא ִתטַּ ע לְ אֲ שֵׁ ָרה כָּ ל עֵ ץ ֵאצֶ ל ִמזְ בַּ ח ה' אֱ הֶ י אֲ ֶשׁר
ַתּעֲשֶׂ ה לָּ } :כב{ וְ ל ֹא ָת ִקים לְ מַ צֵּ בָ ה אֲ שֶׁ ר שָׂ ֵא ה' אֱ הֶ י .
מסביר הרמב"ן – לא תטע לך אשרה .כל אילן ה טוע על פתחי
בית אלהים יקרא אשרה אולי בעבור שהוא שם דרך מראה
אותו לעם יקרא כן מלשון תמוך אשורי במעגלותיך )תהלים יז
ה( .יזהיר הכתוב שלא יטע אילן אצל מזבח ה' ל וי ויחשוב
שהוא כבוד והדר למזבח השם ואסר אותו בעבור שהוא מ הג
עובדי עבודה זרה לטעת איל ות בפתחי בתי עבודה זרה שלהם,
וכע ין ש אמר ]לגדעון[ )שופטים ו כה( והרסת את מזבח הבעל
וגו' ואת האשרה אשר עליה תכרת ורש"י כתב לא תטע לך
אשרה לחייבו עליה משעת טיעתה ואפילו לא עבדה עובר בלא
תעשה על טיעתה...

אומר המדרש }דברים רבה ,פרשה ה ,אות ד{ – ]על הפס' הראשון
בפרשה[; ַרבִּ י אֱ ִליעֶ זֶר אוֹמֵ ר ְבּמָ קוֹם ֶשׁיֵּשׁ ִדּין ֵאין דַּ יָּן ,וּבְ ָמקוֹם
ֶשׁ ֵאין ִדּין יֵשׁ דַּ יָּן ,וּמַ הוּ כֵ ןֶ ,אלָּא ָאמַ ר ַרבִּ י אֱ ִליעֶ ֶזרִ ,אם ַ עֲשָׂ ה
הַ ִדּין לְמַ טָּ הֵ ,אין הַ ִדּין ַ עֲשָׂ ה לְמַ עְ לָה ,וְ ִאם ל ֹא ַ עֲשָׂ ה הַ ִדּין
לְמַ טָּ ה הַ ִדּין ַ עֲשָׂ ה לְמַ עְ לָה.

כלפי מה הדברים אמורים?

כותב הרמב"ם }הלכות עבודת כוכבים פ"ו ה"ט{ – הַ נּוֹטֵ עַ ִאילָן
ֵאצֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח אוֹ בְּ כָ ל ָהעֲזָ ָרה בֵּ ין ִאילַן ְס ָרק בֵּ ין ִאילַן מַ אֲ ָכל ַאף
לוֹקה שֶׁ נֶּאֱ ַמר
ֶ
לַמּ ְק ָדּשׁ וְ יֹפִ י לוֹ הֲ ֵרי זֶה
עַ ל פִּ י שֶׁ עֲשָׂ אוֹ לְ וֹי ִ
)דברים טז-כא( 'ל ֹא ִת ַטּע לְ אֲ ֵשׁ ָרה כָּל עֵ ץ ֵאצֶ ל ִמזְ בַּ ח ה'
וֹטעִ ין ִאי ָל וֹת ְבּצַ ד
אֱ הֶ י 'ִ .מפְּ ֵי שֶׁ הָ יָה זֶה דֶּ ֶר עוֹבְ דֵ י כּוֹכָבִ ים ְ
ִמזְ בֵּ ַח שֶׁ לָּהּ כְּ דֵ י שֶׁ יּ ְִת ַקבְּ צוּ שָׁ ם הָ עָ ם.

כ ס ו לימי הרחמים והסליחות; אדם צריך לדעת ,שהקב"ה
בוחן אותו – במיוחד בתקופה הזו ,האם הוא מפשפש במעשיו,
האם הוא עושה חשבון פש עם עצמו – אילו מעשים הוא צריך
לתקן; אילו עבירות הוא עבר באותה ש ה ועדין לא עשה
עליהם תשובה וכו' – זה פירוש הדבר –" ִאם ַ עֲשָׂ ה הַ ִדּין
לְמַ טָּ הֵ ,אין הַ ִדּין ַ עֲשָׂ ה לְמַ עְ לָה" – אם אתה עושה דין עם
עצמך ]חשבון פש[ כאן למטה ,ממילא אין שום ע ין שיהיה לך
דין גם למעלה .לכן אומרת התורה" :שֹׁפְ ִטים וְ שׁ ְֹט ִרים ִתּ ֶתּן
ְל " – אם תציב לעצמך 'שופטים ושוטרים' בימי הדין
והרחמים ,ממילא תחסוך מעצמך דין למעלה.

כותב הרשב"ם – לא תטע לך אשרה ]כל עץ[ .שום אילן שלא
יבואו לעובדו כמ הג הגוים.
אומרת התורה} :יז ,יד{ כִּ י ָתב ֹא ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶׁ ר ה' אֱ הֶ י ֵֹתן
ָל וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ יָשַׁ ְב ָתּה בָּ הּ וְ ָא ַמ ְר ָתּ ָא ִשׂימָ ה עָ לַי מֶ ֶל כְּ ָכל ַהגּוֹיִם
אֲ שֶׁ ר ְסבִ יבֹתָ י} :טו{ שׂוֹם ָתּ ִשׂים עָ לֶי מֶ ֶל אֲ שֶׁ ר יִבְ ַחר ה'
לָתת עָ לֶי
אֱ הֶ י בּוֹ ִמ ֶקּ ֶרב ַאחֶ י ָתּ ִשׂים עָ לֶי מֶ ֶל ל ֹא תוּכַ ל ֵ
ִאישׁ ָכְ ִרי אֲ שֶׁ ר ל ֹא ָא ִחי הוּא – כאן באה התורה ומזהירה את

למרות הדברים ,יכולה לצוץ בעיה 'קט ה'; אדם מתחיל לבחון
את עצמו במה הוא היה בסדר ובמה לא ,והרי 'אין אדם רואה
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סוּסים וְ ל ֹא י ִָשׁיב ֶאת
המלך בג' אזהרות – }טז{ ַרק ל ֹא ַי ְרבֶּ ה לּוֹ ִ
לְמעַ ן הַ ְרבּוֹת סוּס ַוה' ָא ַמר לָכֶ ם ל ֹא ת ִֹספוּן לָשׁוּב
יְמה ַ
ָהעָ ם ִמ ְצ ַר ָ
בַּ דֶּ ֶר הַ זֶּה עוֹד;

וריבוי הכסף והזהב מביאים לרדיפת הכבוד ,1ולכן אמר
יאין ֶאת ָה ָאדָ ם" – יכול להיות האדם הגדול ביותר כמו
"מוֹצִ ִ
מלך ,שהוא ציגו של הקב"ה כאן בעולם הזה ,ובכל זאת ג'
האיסורים הללו עלולים להכשילו ,והרי אמרו חז"ל }סוכה ב,
סע"א{ – "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממ ו" – ממילא ,ככל
שהאדם 'גדול' יותר ,התאוות שלו גדולות יותר .לכן באה
התורה ומזהירה על ג' הדברים הללו.

וכך כותב החי וך }מצוה תצ"ט{ – וכבר אמר הכתוב בטעם
מצוה זו ,שהיא לבל ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס
וגו' .כלומר שלא ישלח למצרים מעמו שיקבעו דירתם במצרים
לגדל לו שם סוסים ,שאין האסור רק בקביעות דירה שם ,כמו
שדרשו זכרו ם לברכה )ירושלמי ס הדרין פ''י ה''ח( לישיבה אי
אתה חוזר ,אבל אתה חוזר לפרקמטיא ,וגם שלא ירום לבבו
בהרבות לו סוסים וכסף וזהב ,כי הסוסים לרב יפים וקלותם,
יתגאו בהם אדו יהם.

על מ ת ללמוד יסוד מע יין מאד מאותם ציווים ש צטוה בהם
המלך ,צטרך לגשת לדברי הגמרא במסכת ס הדרין דף כ"א:

כותב רש"י – לא ירבה לו סוסים .אלא כדי מרכבתו ,שלא ישיב
את העם מצרימה ,שהסוסים באים משם .כמה ש אמר
בשלמה ,ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס
בחמשים ומאה )מלכים א' י ,כט(.

אומרת הגמרא }מסכת ס הדרין כא ,ב{ – ואמר ר' יצחק :מפ י
מה לא תגלו טעמי תורה מדוע לא גילתה תורה את טעמי
המצוות? שהרי שתי מקראות תגלו טעמן ו כשל בהן גדול
העולם שלמה המלך ,כתיב }דברים יז-יז{ לא ירבה לו שים;
אמר שלמה א י ארבה ולא אסור מן הדרך וכתיב }מלכים א יא-
ד{ ויהי לעת זק ת שלמה שיו הטו את לבבו ,וכתיב }דברים
יז-טז{ לא ירבה לו סוסים כי הסוף יהיה שישיב את העם מצרימה
ואמר שלמה א י ארבה ולא אשיב וכתיב }מלכים א י-כט{
ותצא מרכבה ממצרים בשש וגו'.

ָשׁים וְ ל ֹא יָסוּר לְ בָ בוֹ וְ כֶ ֶסף וְ זָהָ ב ל ֹא י ְַרבֶּ ה לּוֹ
}יז{ וְ ל ֹא י ְַרבֶּ ה לּוֹ ִ
כָתב לוֹ ֶאת ִמ ְשׁ ֵה
ְמאֹד} :יח{ וְ ָהיָה כְ ִשׁ ְבתּוֹ עַ ל כִּ סֵּ א מַ ְמלַכְ תּוֹ וְ ַ
תּוֹרה ַהזּ ֹאת עַ ל סֵ פֶר ִמלִּפְ ֵי הַ כֹּהֲ ִ ים ַהלְוִ יִּ ם.
הַ ָ

פירוש הדבר ,כשהתורה כותבת סיבה מדוע אסור להרבות
סוסים שים וכו' – מה זה אומר? שכאשר המלך בטוח בעצמו
שהסבה שכותבת התורה לא וגעת אליו ,שאלת השאלה –
האם יהיה מותר לו להרבות בדברים?

כותב רש"י – ולא ירבה לו שים .אלא שמו ה עשרה ,שמצי ו
שהיו לו לדוד שש שים ,ו אמר לו ואם מעט ואספה לך כה ה
וכה ה )שמואל ב' יב ,ח(.
כותב החי וך }מצוה תק"א{ – שלא ירבה לו המלך שים
הרבה .ועל זה אמר )דברים יז יז( ולא ירבה לו שים .וטעם
המצוה מבאר בכתוב ,כי ה שים מסירות לב בעליהן ,כלומר
שמפתות אותם לעשות מה שאי ו ראוי בהתמדתן עליהם,
תחרות ,ורבוי דברים ,וחלקלקות :וכסף וזהב לא ירבה לו
מאד .אלא כדי לתן לאכס יא ]לאפס יא[.

ָשׁים" – ולמה? – "וְ ל ֹא יָסוּר
כשהתורה אומרת "וְ ל ֹא י ְַרבֶּ ה לּוֹ ִ
לְבָ בוֹ" .אבל אם הוא בטוח שה שים שלו צדק יות והם לא
יסירו את לבבו – האם יהיה מותר לו לשאת אותן?!; אותו
הדבר לגבי ריבוי סוסים – כל האיסור אמר כדי שלא "י ִָשׁיב
ֶאת ָהעָ ם ִמצְ ַריְמָ ה" .אבל אם הוא בטוח בעצמו שהוא לא יתן
לשליחים שלו לרדת למצרים ,האם יהיה מותר לו להרבות
בסוסים?

בא הכלי יקר ואומר ,שג' הדברים הללו ש אסרו על המלך –
כסף ,שים וסוסים ,הם מעין ערבות שמאפשרים למלך
להמשיך ולקיים את ממלכתו;

אומר המדרש }ויקרא רבה ,פרשה יט ,אות ב{ – ִאם ִמ ְת ַכּ ְ ִסים
עוֹרב ֵאי ָן יְכוֹ ִליןָ ,כּ ִאם
ָכּל אֻ מּוֹת הָ עוֹלָ ם לְהַ לְבִּ ין כָּ ָף ֶא ָחד שֶׁ ל ֵ
תּוֹרה ֵאי ָן
ִמ ְת ַכּ ְִסים כָּל אֻ מּוֹת הָ עוֹלָ ם לַ ֲעקֹר ָדּבָ ר ֶא ָחד מֵ הַ ָ
לָמד ִמ ְשׁ מֹה ,עַ ל יְדֵ י ֶשׁבִּ ֵקּשׁ ַל ֲעקֹר אוֹת ַא ַחת
יְכוֹלִ יןִ ,מ ִמּי ַא ְתּ ֵ
וּמי ִק ְט ְרגוֹ ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י ָא ַמר
תּוֹרה עָ לָה ַק ֵטיגוֹרוִֹ ,
ִמן ַה ָ
תּוֹרה עָ לָה
יוּ"ד ֶשׁל י ְַרבֶּ ה ִק ְט ְרגוָֹ .תּ ֵי ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן סֵ פֶר ִמ ְשׁ ֵה ָ
וְ ִ ְשׁ ַתּטַּ ח לִפְ ֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ָאמַ ר לְ ָפ ָיו ִרבּוֹ וֹ שֶׁ ל עוֹלָם
לשׁה
וּשׁ ָ
יקי שֶׁ ְשּׁ ַיִ ם ְ
ע ֲָק ַר ִי ְשׁ מֹה ַועֲשָׂ ַא ִי פְּ לַ ְס ֵתּרֶ ,שׁכָּל ְדּי ֵָת ֵ
ימנָּה כֻּלָּהּ ְבּטֵ לָה ,וַהֲ ֵרי ְשׁ מֹה ַהמֶּ ֶל בִּ ֵקּשׁ
ְדּבָ ִרים ְבּ ֵטלִ ין הֵ ֶ
ָשׁים,
ַל ֲעקֹר יו"ד ִמ ֶמּנִּי ,כְּ ִתיב )דברים יז ,יז( :וְ ל ֹא י ְַרבֶּ ה לּוֹ ִ
סוּסים ,וְ ִה ְרבָּ ה לוֹ
ִ
וְ ִה ְרבָּ ה לוֹ) .דברים יז ,טז( :ל ֹא י ְַרבֶּ ה לּוֹ
סוּסים .ל ֹא י ְַרבֶּ ה לוֹ כֶּסֶ ף וְ ז ָָהב ,וְ ִה ְרבָּ ה לוֹ כֶּ ֶסף וְ זָהָ בָ .א ַמר לוֹ
ִ
וּמ ָאה כַּיּוֹצֵ א בוֹ,
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא צֵ א ]דע[ לְ  ,הֲ ֵרי ְשׁ מֹה בָּ טֵ ל ֵ
וְ יו"ד ִמ ְמ ֵאי ָהּ בְּ טֵ לָה לְ עוֹ ָלם.

כותב הכלי יקר – והיה כשבתו על כסא ממלכתו .פירש"י אם
עשה כן כדאי הוא שתתקיים מלכותו .רמז לדבר כס"א ר"ת
כסף סוס אשה בזכות שיהיה זהר בשלשתן יזכה לישב על
כסא ה' וכמ"ש )דבה"י א' כט.כג( וישב שלמה על כסא ה'.
ולפיכך צריך להזהר מן הדברים המסירים לבו מן ה' ומבדילין
בי ו לבי ו כי הרבות כסף וזהב מביאו לידי שכחת ה' ,וכמ"ש
)דברים ח.יג–יד( וכסף וזהב ירבה לך וגו' ורם לבבך ושכחת את
ה' .וכן רבוי סוסים סבה להסיר בטחו ו מה' ויבטח בסוס
ורכב ,כמ"ש )ישעיה לא.א( הוי היורדים מצרים לעזרה ועל
סוסים ישע ו .וז"ש ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות
סוס .אין האיסור בלכתם מצרימה לסחורה אלא עיקר האיסור
הוא בעבור שריבוי הסוסים מסיר ממ ו הבטחון בה' ,על כן
צוה שלא ישיב העם מצרימה כדי להרבות סוס כאילו היה כל
בטחו ו בסוס ורכב ,אבל לשאר סחורות מותר ללכת מצרימה
וטעם זה יקר יותר ממה שדברו בזה כל המפרשים ,וכן רבוי
שים גורמים להטות לבבו מעם ה' כדרך ש עשה לשלמה.

שאלת השאלה – איך שלמה המלך היה כ"כ בטוח בעצמו,
שלמרות שהוא יעבור על ג' האיסורים הוא לא יכשל בהם?
בא הספר מעין בית השואבה ואומר ,שלמה המלך כתב את
מגילת שיר השירים ,ואומרים חז"ל }מסכת ידים פ"ג מ"ה{ –
נִּתּן בּוֹ ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים
" ֶשׁ ֵאין כָּ ל הָ עוֹלָ ם כֻּלּוֹ כְ דַ אי ַכּיּוֹם שֶׁ ַ

בא הקרן אורה בסוף מסכת זיר ,ואומר שג' האיסורים הללו
יו קים מדברי חז"ל במסכת אבות }פ"ד מכ"א{ – ַרבִּ י ֶאלְעָ זָר
יאין ֶאת הָ ָאדָ ם ִמן
אוֹמר ,הַ ִקּ ְָאה וְ ַה ַתּאֲ וָ ה וְ הַ כָּ בוֹד ,מוֹצִ ִ
ֵ
הַ ַקּפָּר
הָ עוֹלָ ם – דע לך ,שלזה התכוו ה התורה בג' האיסורים הללו:
הסוסים מביאים לידי ק אה ,ה שים מביאות לידי תאוה,

יִתּן לִי
 1ברוך שאמר :דוגמת בלעם הרשע שאמר }במדבר כב ,יח{ ִאם ֶ
בָ לָק ְמל ֹא בֵ יתוֹ ֶכּסֶ ף וְ ָזהָ ב וגו'
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תוּבים ק ֶֹדשׁ ,וְ ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים קֹדֶ שׁ ָק ָד ִשׁים";2
ִשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁכָּל הַ כְּ ִ
ְלי ְ
אמר שלמה המלך" :אין שים יכולות להסיר את לבבי – מי
שיקרא את שיר השירים ויראה עד כמה א י דבוק בקב"ה,
האם יש מאן דהו שיוכל להסיר אותי מהדביקות הזאת?! מי
שחושש שריבוי ה שים יוכל להסיר את לבבו מהקב"ה – שלא
ירבה! אבל א י ,אין לי ממה לחשוש ,היות וכולי דבוק
בקב"ה!"

שאלה וספת ששואלים חז"ל ,מדברי הגמרא במסכת דה;
אומרים חז"ל }שם לא ,ב{ – שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן
יוחי :מפ י מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן? אמר להן:
בשעה שכורעת לילד קופצת ו שבעת שלא תזקק לבעלה
לפיכך אמרה תורה תביא קרבן.
שאלת השאלה – ואם האשה יודעת שהיא לא שבעה ,על מה
היא תביא קרבן?!

עכ"ד של הספר מעין בית השואבה ,כפי שמבארים רבותי ו
כיצד טעה שלמה המלך ע"ה.

אם ככה ,יש ן עוד הרבה מצוות שגילתה התורה את טעמן ,אז
למה אומרים חז"ל "שתי מקראות תגלו טעמן ו כשל בהן
גדול העולם"?!

באים חז"ל ומגלים ל ו ,שאלף ש ים לאחר פטירתו של שלמה
המלך ,התכ סו א שי כ סת הגדולה וביקשו לעקור את שלמה
המלך ממקום מושבו בגן עדן ,ולמ ות אותו בין הא שים שאין
להם חלק לעולם הבא:3

עלי ו לדעת ,שיש הבדל מהותי בין שתי המצוות הללו ובין
שאר המצוות שהתורה מגלה את טעמן; ההבדל הוא הבדל
עיקרי – כשאומרת התורה שלא ירבה לא שים כדי שלא יסירו
את לבבו ,ולא ירבה לו סוסים כדי שלא ישוב למצרים ,אלו ש י
לאווים שמהווים גדר וסייג כדי שהאדם לא יגיע לעבירה; אם
היה האדם יודע ,שאם הוא ירבה לו שים זה לא יפריע לו – לא
יהיה איסור בכך ]אם דורשים את טעם האיסור[ ,ואם הוא
ירבה לו סוסים ,הוא לא ישוב למצרים – לא יהיה איסור בכך
]אם דורשים את טעם האיסור[ – אבל באה התורה ואומרת
לך" :תשמע אדו י המלך ,יש לך סכ ה בריבוי שים – שלא
יסירו את לבבך מאת הבורא ית'!" – אז מה האיסור?! לא
בריבוי שים ,אלא ב'לא יסירו את לבבו'! – וכך גם האיסור
בריבוי סוסים – לא בריבוי סוסים ,אלא שלא לשוב למצרים!

אומרים חז"ל }מסכת ס הדרין פ"י מ"ב{ – ְשׁ שָׁ ה ְמ ָלכִ ים
לָהם ֵחלֶק לָעוֹלָם הַ בָּ אְ .שׁ שָׁ ה ְמלָכִ ים,
וְ ַא ְרבָּ עָ ה ֶה ְדיוֹטוֹת ֵאין ֶ
דוֹאג,
וּמ ַשֶּׁ ה ַ ...א ְרבָּ עָ ה הֶ ְדיוֹטוֹת ,בִּ לְעָ ם ,וְ ֵ
י ָָרבְ עָ םַ ,א ְח ָאבְ ,
וַאֲ ִחיתֹפֶל ,וְ גֵחֲ זִ י.
מספרת הגמרא }מסכת ס הדרין קד ,ב{ – אמר רב יהודה אמר
רב :בקשו א שי כ סת הגדולה עוד למ ות אחד ,דהיי ו שלמה
המלך ]שאין לו חלק לעולם הבא[ .באה עליהם דמות דיוק ו של
דוד אביו ו שטחה לפ יהם להתח ן לפ יהם שלא יכללוהו במ ין,
ולא השגיחו עליה .באה אש מן השמים ולחכה אש
בספסליהם ,ולא השגיחו עליה .יצאה בת קול ואמרה להם:
}משלי כב-כט{ "חזית איש מהיר במלאכתו לפ י מלכים יתיצב
בל יתיצב לפ י חשֻ כים" ,מי שהקדים את ב יית ביתי )בית
המקדש( לביתו )בית יער הלב ון( ,ולא עוד אלא שביתי ב ה בשבע
ש ים שהזדרז בב ייתו ,וביתו ב ה בשלש עשרה ש ה ש תעצל
בב ייתו ,איש זה לפ י מלכים יתיצב יעמוד בגן עדן בין המלכים
הצדיקים] ,בל יתיצב[ לפ י חשוכים ולא יעמוד בגיהי ום בין
המלכים הרשעים ,ולא השגיח עליה על בת קול זו .יצאה בת קול
אחרת ואמרה להם} :איוב לד-לג{ ַה ֵמעִ ְמּ יְ שַׁ ל ְֶמנָּה כִּ י מָ ַא ְס ָתּ?
כִּ י ַא ָתּה ִת ְבחַ ר וְ ל ֹא ָא ִי וגו' היי ו ,האם עליכם לשלם תשלומי

באה התורה וגדרה למלך גדר ,היות והמרחב סיכון שלו גדול
יותר – "א י מזהירה אותך ,לבל תעבור את הגדר שגדרתי לך,
כי אם תעבור את הגדר אתה עלול להתדרדר לדבר חמור
יותר!"
כאשר כתבו הדברים הללו בתורה ,באים חז"ל ואומרים ל ו
שבש י מקומות בתורה כתבה התורה טעמים של עבירה
שמהווה גדר – לא עבירה כשלעצמה עבירה ,או המצוה
כשלעצמה מצוה – אלא בדבר שמהווה גדר על מ ת שלא יעבור
אותו האדם! – ובזה טעה גדול העולם – שלמה המלך ע"ה.

עו שו של אדם } ַה ֵמעִ ְמּ ְישַׁ לְ מֶ נָּה{ שאתם מואסים בשלמה המלך
לומר שאין לו חלק לעולם הבא }כִּ י ָמ ַא ְס ָתּ{ ? וכי בידכם תלוי לבחור
מי יש לו חלק לעולם הבא ,ולא כי הדבר תלוי }כִּ י ַא ָתּה ִתבְ חַ ר וְ ל ֹא
ָא ִי{ ? הרי אין הדבר תלוי אלא בי! כשמעם בת קול זו ,חדלו מרצו ם
ל ְִמ וֹת את שלמה.

מהדברים האלה ,וכל להתקדם לשלב וסף:
וּשׁ מֹה שֶׁ ִה ְר ֵהר
אומרים חז"ל }שמות רבה ,פרשה ו ,אות א{ – ְ
תּוֹרה מַ ה כְּ ִתיב בּוֹ )משלי ל ,א(ִ :דּבְ ֵרי ָאגוּר בִּ ן
ְלבַ ֵטּל אוֹת ִמן ַה ָ
יאן) .משלי ל ,א(ְ :אֻ ם ַהגֶּבֶ ר
תוֹרה וֶהֱ ִק ָ
ָ
י ֶָקה ,שֶׁ ִאגֵר ִדּבְ ֵרי
יאלָ ,דּבָ ר זֶה ֶשׁ ָא ַמר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא :ל ֹא י ְַרבֶּ ה לוֹ
ית ֵ
לְא ִ
ִ
ָשׁים ,ל ֹא ָאמַ ר לוֹ ֶאלָּא בִּ ְשׁ ִביל :ל ֹא יָסוּר לְבָ בוֹ) .משלי ל ,א(:
ִ
יאלֶ ,שׁ ָא ַמר ִא ִתּי ֵאל ,וְ אֻ כָ לַ ,מה כְּ ִתיב בֵּ יהּ )מלכים א יא,
ית ֵ
ל ְִא ִ
ָשׁיו ִהטּוּ ֶאת לְבָ בוָֹ .א ַמר ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן
ד(ַ :וי ְִהי לְעֵ ת זִ ְק ַת ְשׁ מֹה ָ
גוֹרף בִּ יבִ ין שֶׁ ל ֹא ִ כְ ַתּב עָ לָיו
ִשׁ מֹה שֶׁ יְהֵ א ֵ
בֶּ ן יוֹחָ אי וֹחַ לוֹ ל ְ
ִיתי
ַה ִמּ ְק ָרא הַ זֶּה ,וּלְ כָ ָאמַ ר ְשׁ מֹה עַ ל עַ ְצמוֹ )קהלת ב ,יב( :וּ ָפ ִ

באים המפרשים על דברי הגמרא ,4ושואלים שאלה – איך
יכולה הגמרא לומר שרק שתי מצוות תגלה טעמן וטעה בהן
גדול העולם – הרי יש הרבה יותר משתים!?5

 2ברוך שאמר :כשרבותי ו היו דורשים פסוקים בשיר השירים ,היתה
אש מקיפה אותם! אין ל ו מושג מה טמון במזמורים הללו; א ח ו
אומרים אותם בכל ערב שבת ,אבל את ההב ה העמוקה שטמו ה
בהם ,אין ל ו הב ה כלל.
 3ברוך שאמר :למרות ש אמר }מלכים א יא-ד{ "ויהי לעת זק ת
שלמה שיו הטו את לבבו" ,אומרים חז"ל }מסכת שבת ו ,ב{ שאין
הכוו ה שלבו של שלמה טה במשהו מהבורא ית' אלא כל הטע ה על
שלמה היתה ,משום ש שותיו לא הת הגו כשורה והוא לא מיחה בהן!
 4ס הדרין כא ,ב.
 5ברוך שאמר :דוגמת חג הסוכות ,כמ"ש }ויקרא כג ,מב{ בַּ סֻּ כֹּת ֵתּ ְשׁבוּ
ֵשׁבוּ בַּ סֻּ כֹּת  ,למה ? כִּ י בַ סֻּ כּוֹת
ִשׁבְ עַ ת י ִָמים כָּל הָ ֶאזְ ָרח בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל י ְ
אוֹתם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים; מצות
ָ
יאי
ִשׂ ָר ֵאל ְבּהוֹצִ ִ
הוֹשַׁ ְב ִתּי ֶאת בְּ ֵי י ְ

השמיטה כמ"ש חז"ל }מסכת ס הדרין לט ,א{ – אתא ההוא תלמידא
בא לפ י רבי אבהו תלמיד בשאלה :וא''ל :מ''ט דשביעתא מאיזה טעם
ציוה ה' לשבות מעבודת הקרקע בש ה השביעית? א''ל רבי אבהו :השתא
אמי א לכו מילתא דשויא לתרוייהו עכשיו אומר לכם דבר שיש בו כדי
לע ות על שתי שאלותיכם גם יחד :בצוותו על ש ת השמיטה ,אמר הקב''ה
למעשה לישראל :זרעו את שדותיכם במשך שש ש ים ,והשמיטו שבע
ושבתו מעבודה בש ה השביעית ,כדי שתדעו שהארץ שלי היא; מצות
תכלת בציצית ,כמ"ש חז"ל }מסכת מ חות מג ,ב{ – מפ י שהתכלת
דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד – למרות זאת ,גדולי
עולם טעו בזה ,דוגמת קורח שיצא לחלוק על משה רבי ו!

4

בס"ד

יהם
אוֹתם – ולמה??? – }ז{ וְ ל ֹא יִ זְ ְבּחוּ עוֹד ֶאת זִ בְ חֵ ֶ
ָ
ַלה'
יהם חֻ ַקּת עוֹלָ ם ִתּ ְהיֶה זּ ֹאת ָל ֶהם
ַשּׂעִ ִירם אֲ שֶׁ ר הֵ ם ֹז ִים ַאחֲ ֵר ֶ
ל ְ
ְל ֹדר ָֹתם.

לִראוֹת חָ כְ מָ ה וְ ַדעַ ת הוֹלֵלוֹת וְ ִסכְ לוּתָ ,אמַ ר ְשׁ מֹה ]לאחר
אֲ ִי ְ
יִיתי ַמ ְחכִּ ים עַ ל ִדּבְ ֵרי
ש אמר עליו ש שיו הטו את לבבו[ַ :מה ֶשּׁהָ ִ
תּוֹרה ,וְ אוֹתוֹ
יוֹדעַ ַדּעַ ת ַה ָ
יִיתי ַמ ְר ֶאה לְעַ צְ ִמי ֶשׁאֲ ִי ֵ
תוֹרה וְ ָה ִ
ָ
ַהבִּ י ָה וְ אוֹתוֹ הַ ַדּעַ ת ,שֶׁ ל הוֹלֵלוֹת וְ ִסכְ לוּת ָהיוּ .לָמָּ ה ,כִּ י ֶמה
ָה ָא ָדם שֶׁ יָּבוֹא ַאחֲ ֵרי ַהמֶּ ֶל ֵאת אֲ ֶשׁר כְּ בָ ר עָ שׂוּהוִּ ,מי הוּא
זֵרוֹתיו שֶׁ ל מֶ ֶל מַ ְלכֵי
ָ
דּוֹתיו וּגְ
שֶׁ יּ ְִהיֶה ַרשַּׁ אי לְהַ ְר ֵהר ַא ַחר ִמ ָ
צוּבים ִמלְּ ָפ ָיו,
ַה ְמּלָ כִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ְדּבָ ִרים אֲ שֶׁ ר הֵ ם חֲ ִ
ֶשׁכָּל ָדּבָ ר וְ ָדבָ ר שֶׁ יּוֹצֵ א ִמלְּ ָפ ָיו טֶ ֶרם הוּא ְִמ ַל בַּ פָּמַ לְ יָא שֶׁ ל
וּמוֹדיעַ ל ֶָהם ַהדָּ בָ ר כְּ דֵ י ֶשׁיּ ְֵדעוּ וְ יָעִ ידוּ כֻּלָּן כִּ י ִדּי וֹ ִדּין
ִ
מַ עְ לָה
רוֹתיו אֱ מֶ ת וְ כָל ְדּבָ ָריו ְבּהַ ְשׂכֵּל ,וְ כֵן הוּא אוֹמֵ ר )משלי ל,
אֱ ֶמת וּגְ זֵ ָ
אוֹמר )ד יאל ד ,יד( :בִּ גְ זֵ ַרת עִ ִירין
לוֹהּ ְצרוּפָה ,וְ ֵ
ה( :כָּל ִא ְמ ַרת אֱ ַ
ֲשׂיו ִ כְ שַׁ ל ְִתּי...
פִּ ְתגָּמָ א ,שֶׁ לְּ פִ י ֶשׁ ִה ְר ַה ְר ִתּי ַאחַ ר מַ ע ָ

פתאום באה התורה ומוסיפה עוד ש י פסוקים – }שם ח{

וּמן הַ גֵּר אֲ שֶׁ ר יָגוּר
יִשׂ ָר ֵאל ִ
ֹאמר ִאישׁ ִאישׁ ִמבֵּ ית ְ
ַואֲ ל ֵֶהם תּ ַ
פֶּתח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ל ֹא
בְּ תוֹכָ ם אֲ שֶׁ ר ַי ֲעלֶה עֹלָה אוֹ זָבַ ח} :ט{ וְ ֶאל ַ
י ְִביאֶ נּוּ ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ לַ ה' וְ ִכְ ַרת ָה ִאישׁ הַ הוּא ֵמעַ מָּ יו;
שאלת השאלה – מה פירוש "וַאֲ לֵהֶ ם תּ ֹאמַ ר" ,הרי עד כה הוא
גם כן ציוה אותם את הציווי?!
אומר המגיד מדוב א – כפלו דברים בכתובים האלה כי מאמר
ואליהם תאמר גו' כבר הוא בשפת יתר .אבל הבאור בזה כי
הקב"ה אמר למשה מצוה זאת עם טעם למען אשר יביאו ב י
ישראל את זבחיהם גו' ולא יזבחו עוד לשעירים אבל "ואליהם
תאמר איש איש מבית ישראל גו' ואל פתח אהל מועד לא
יביא ו ו כרת האיש ההוא מעמיו אזהרה בלא טעם וזהו שאמר
ר' ישמעאל בן אלישע כמה גדולים דברי חכמים שלא אמרו
טעם רק סתמו ואמרו ולא יקרא לאור ה ר...

באים רבותי ו ,ולומדים מהדברים הללו יסוד שמתפרש על
כמה וכמה גמרות בש"ס הבבלי:
אומרת הגמרא }מסכת שבת יב ,א{ – אמר במש ה" :ולא יקרא
]אדם[ לאור ה ר" – ומה הסיבה לכך? אומרת הגמרא :שמא יטה.
אדם בטוח בעצמו" :א י אקרא ולא אטה!"
מספרת הגמרא }שם ,ע"ב{ – אמר ר' ישמעאל בן אלישע :א י
אקרא ולא אטה; פעם א' קרא ובקש להטות .אמר :כמה
גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור ה ר .ר' תן
אומר :קרא והטה וכתב על פ קסו א י ישמעאל בן אלישע
קריתי והטיתי ר בשבת ,לכשיב ה בהמ''ק אביא חטאת
שמ ה.

פירוש הדבר ,אומר המגיד מדוב א ,אמר הקב"ה למשה "לך
א י מגלה טעמה של מצוה – אתה יודע מהו? "וְ ל ֹא יִזְ בְּ חוּ עוֹד
ַשּׂעִ ִירם" – אבל כשאתה הולך לצוות אותם על
ֶאת זִ ְבחֵ יהֶ ם ל ְ
המצוה ,אל תאמר להם את הסיבה ,כי אם תאמר להם אותה,
הם יאמרו לך 'א ח ו כבר לא מקריבים לשעירים'" ,לכן אומרת
התורה" :וַאֲ לֵהֶ ם תּ ֹאמַ ר" – שלא יאמר להם את הסיבה.

אם ככה ,המש ה לא אומרת סיבה מדוע אסור לקרוא לאור
ה ר – אז מה קרה פתאום שר' ישמעאל בן אלישע קרא
ו]כמעט[ הטה??? היות והוא למד את הברייתא שאומרת "שמא
יטה"; אמר ר' ישמעאל בן אלישע" :אם הסבה היא 'שמא
יטה' – זה לא אקטואלי עבורי – א י לעולם לא אטה!" – יוצא
א"כ ,שאם לא היתה מביאה הברייתא את הסבה לאיסור ,הוא
לא היה מטה!

יש ו ביאור וסף ,שעומד עליו ר' אהרן קוטלר בספרו מש ת
רבי אהרן ,6ועל בסיס הרעיון שהוא מבאר ,וכל להבין רעיון
פלא:
שלמה המלך שיער ,שגם אם הוא ירבה לו שים וגם אם הוא
ירבה לו סוסים – הם לא יסירו את לבבו ,ואמת ויציב ששלמה
בקדושתו ידע שזה אכן יהיה כך ,והוא לא יחטא! – אז איך
קרה שהוא כשל לבסוף???

באים רבותי ו ואומרים ,שזו הסיבה שכתבה התורה ש י
מקראות וטעה בהם גדול העולם – באותו רגע שאתה כותב
סיבה וטעם לעבירה ,תמיד יש את החשש שיבוא מאן דהוא
ויאמר" :זה לא שייך אליי!" – וכך סבר שלמה המלך החכם
מכל אדם – "א י כתבתי את שיר השירים – בטוח י שזה לא
וגע אליי!"

אומר ר' אהרן קוטלר ,הקב"ה הסתכל באורייתא וברא עלמא;
כתוב בחז"ל ,שכאשר ראה הקב"ה שהתפילין צריכים להיות
מו חים בין עי י האדם ,הוא ברא את האדם כך שהתפילין
יוכלו להיות מו חים בצורה הזאת ,ואם אמר שתפילין של יד
צריכים להיות מו חים מול הלב על הקיבורת ,אז ברא הקב"ה
את לב האדם בצורה כזאת שזה יתאפשר! ואם כותבת התורה
שצריכים לקחת אתרוגים בתשרי – אז יהיו אתרוגים בתשרי –
וכ "ל לגבי ההדסים הערבות והלולבים! – ואם כתוב בתורה,
שלא להרבות ב שים ובסוסים – לא תעזור החכמה של אף
אחד!!! כי היות וכך חקק הקב"ה בבריאה ,ממילא א"א לאדם
להתגו ן מפ י זה – ולמה??? כי כך כתב הקב"ה בתורה!

אומרים חז"ל }מסכת עבודה זרה לה ,א{ – דאמר עולא :כי גזרי
גזירתא במערבא כאשר היו גוזרים גזירה במערב )ארץ ישראל( לא
ש ָתא לא היו מגלים את טעמה עד
ְמ ַגלו טעמא עד תריסר ירחי ַ
לאחר ש ים עשר חדשי הש ה .והיי ו משום שכל עוד לא התרגלו ב י
אדם לגזירה החדשה ,דלמא איכא אי יש דלא סבירא ליה אולי
יהיה אדם שלא יסתבר בעי יו טעם הגזירה ואתי לזלזולי בה ומתוך
כך יבוא לזלזל בה ולא יקפיד לקיימה .אבל עכשיו שלא פירשו
חכמים את טעם הגזירה ,יקיימו אותה כולם שהרי יאמרו שודאי
היה לחכמים טעם כון לגזירתם ,אלא שאין א ו בקיאים בטעם זה.

לכן לא יכול האדם לבוא ולומר "א י ארבה ולא אסור" – זה
לא ילך ,כי בתורה כתוב שזה אסור! עפ"י זה ב ה העולם! –
ואותו היסוד ,כון גם לגבי פסיקתם של החכמים! – אם אמר
לא יקרא לאור ה ר שמא יטה ,בכך קבע בבריאה שאדם
שיקרא לאור ה ר – יטה! זו קביעה ש חקקה בבריאה ,והיות
וכך ,לא יתן לש ות אותה!!!

בא המגיד מדוב א בפר' בהעלותך ,ומביא פס' בפר' אחרי מות
יִשׁחַ ט שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂ ב אוֹ עֵ ז
ִשׂ ָר ֵאל אֲ שֶׁ ר ְ
}יז ,ג{ ִאישׁ ִאישׁ ִמבֵּ ית י ְ
פֶּתח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד
יִשׁחָ ט ִמחוּץ ל ַַמּחֲ ֶה} :ד{ וְ ֶאל ַ
בַּ מַּ חֲ ֶה אוֹ אֲ ֶשׁר ְ
ל ֹא הֱ בִ יאוֹ ל ְַה ְק ִריב ָק ְרבָּ ן ַלה' לִפְ ֵי ִמ ְשׁכַּן ה' ָדּם יֵחָ שֵׁ ב ל ִָאישׁ
הַ הוּא דָּ ם שָׁ ָפ וְ ִכְ ַרת ָה ִאישׁ הַ הוּא ִמ ֶקּ ֶרב עַ מּוֹ} :ה{ לְמַ עַ ן אֲ שֶׁ ר
ִשׂ ָר ֵאל ֶאת זִ ְבחֵ יהֶ ם אֲ שֶׁ ר הֵ ם ז ְֹב ִחים עַ ל פְּ ֵי ַהשָּׂ ֶדה
יָבִ יאוּ בְּ ֵי י ְ
וֶהֱ בִ יאֻ ם לַ ה' ֶאל פּ ֶַתח א ֶֹהל מוֹעֵ ד ֶאל ַהכֹּהֵ ן וְ זָבְ חוּ זִ בְ חֵ י ְשׁל ִָמים

כל ההקדמה הזאת הבא ו ,כדי להבין דברי גמרא במסכת
יבמות:
 6ח"א מאמר א'.
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ד ה המש ה }שם{ ,מה קורה לבר שטובע בים; כ ס לים
להתרחץ – רח"ל ,לא יוצא! – צועקים לו כל החבר'ה שיצא
מהמים – אין קול ואין עו ה .חולפות השעות ,החשיכה עומדת
לרדת – אין מסביב פש חיה ,וטרם הוא יצא מן המים ,וכעת
מחליטים להכריז עליו כ עדר .כאן השאלה היא ,האם האדם
הזה היה שוי – האם א ח ו מתירים לאשתו להתחתן ,או לא?

כאשר הגיע האדמו"ר רבי אהרן מבעלז זצוק"ל לארץ ,הוא
קבע את מושבו בעיר תל אביב .כעבור כמה זמן ,הגיע לבקרו
האדמו"ר מצא ז – קלויז בורג זצוק"ל ,ובין הש ים התפתחה
שיחה תור ית ]כדרכם של גדולי ישראל[; תוך כדי שהם
מדברים בלימוד ,התפתחה מחלוקת האם אדם שטס במטוס
צריך לברך 'הגומל' עם שם ומלכות ,או שמא בלי; האדמו"ר
מבעלז טען שאין לומר 'הגומל' עם שם ומלכות ,היות ובמש ה
לא אמר מטוס אלא ספי ה .מצד ש י ,הביא לו האדמו"ר
מצא ז – קלויז בורג כמה ראיות ,שגם אדם הטס במטוס ,צריך
לומר 'הגומל' בשם ומלכות;

אם רואים שהוא לא יצא מהמים כל השעות האלה ,כ ראה
שהוא כבר מת ולכאורה ,אשתו תהיה מותרת; אה אבל צריך
לראות את הגופה ,אז על סמך מה תיר אותה?
אומרת הגמרא }מסכת יבמות קכא ,א{ – ת ו רב ן :אדם ש פל
למים והעומדים שם לא ראו שעלה ,בין אם אלו מים שיש להם
סוף ,בין אם הם מים שאין להם סוף ,אשתו אסורה להי שא,
שחוששים שמא עדיין חי הוא דברי רבי מאיר ,וחכמים אומרים:
מים שיש להם סוף אשתו מותרת ושאין להם סוף אשתו
אסורה ]וכך פסק להלכה[ .היכי דמי מה חשב מים שיש להם
סוף? אמר אביי :כל גוף מים שהוא קטן עד כדי כך ,שהעד ]שרואה
את הטביעה[ עומד במקום אחד ,ורואה מה ש עשה מארבע
רוחותיו של גוף המים ...ת יא אמר רבן גמליאל :פעם אחת
הייתי מהלך בספי ה וראיתי ספי ה אחת ש שברה והיתה
טובעת ,והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ועתה בודאי אבד.
ומ ו ומי הוא אותו לתמיד חכם? רבי עקיבא .וכשעליתי ביבשה,
בא רבי עקיבא עצמו וישב ודן לפ י בהלכה! אמרתי לו :ב י מי
העלך מן הים? אמר לי :דף )קרש( של ספי ה זדמן לי וישבתי
עליו,וכל גל וגל שבא עלי ע עתי )הרכ תי( לו ראשי והוא עבר
מעלי .מכאן אמרו חכמים :אם יבואו רשעים על אדם י ע ע לו
ראשו כלומר ,ייכ ע להם ולא יתגרה בם ,והצרה תעבור .אמרתי
באותה שעה :כמה גדולים דברי חכמים שאמרו :מים שיש
להם סוף אשתו מותרת להי שא; והטובע במים שאין להם סוף
אשתו אסורה .ת יא א''ר עקיבא :פעם אחת הייתי מהלך
בספי ה וראיתי ספי ה אחת שמטרפת בים והייתי מצטער על
תלמיד חכם שבה ועתה בודאי אבד .ומ ו ומי אותו תלמיד חכם?
רבי מאיר .כשעליתי למדי ת קפוטקיא ,בא רבי מאיר עצמו
וישב ודן לפ י בהלכה .אמרתי לו :ב י ,מי העלך מן הים? אמר
לי :גל אחד טרד י )טלטל אותי( לחברו ,וחברו העביר י לחברו,
עד שהקיא י הים ליבשה .אמרתי באותה שעה :כמה גדולים
דברי חכמים שאמרו מים שיש להם סוף אשתו מותרת ,ומים
שאין להם סוף אשתו אסורה.

אמר לו רבי אהרן מבעלז" :א י קבעתי ,שאין לומר 'הגומל'
בשם ומלכות על טיסה במטוס!" – שמע האדמו"ר מצא ז –
קלויז בורג את הדברים ,ומיד השיב לו" :א י מקבל את
הדברים!" – ויצא החוצה!
בדרך לרכב ,שאל א' המשמשים את האדמו"ר מצא ז –
קלויז בורג" :רב'ה! אז מה אם הוא אמר – גם לך יש ראיות
מספיק טובות שסוברות בדיוק ההיפך ,אז למה קיבלת את
דבריו?!"
אמר לו האדמו"ר מצא ז – קלויז בורג" :אתה לא מבין!
באותו רגע שהוא פסק כך ,הוא הקטין את הסיכון לטוס
במטוס! באותו רגע שהוא קבע את הדברים ,אדם ש ופל
ממטוס – יש לו סיכוי להי צל! ובדיוק לזה התכוו ה הגמרא
במסכת יבמות!"
אם ככה ,באים רבותי ו ואומרים ,בוא ותתבו ן עד כמה זהרה
התורה בעשיית הגדֶ רות ,כדי שח"ו לא תגיע לעבירה עצמה,
ומכאן אתה למד מהי חומרת העבירה! – שכתב הקב"ה בתורה
ָשׁים" – מהו
לאו ,שמהווה הקדמה ללאו; "וְ ל ֹא י ְַרבֶּ ה לּוֹ ִ
סוּסים" – כדי
האיסור?! – שלא יסירו את לבבו!; "ל ֹא ַי ְרבֶּ ה לּוֹ ִ
שלא ישיב את העם מצרימה!
הקב"ה גודר גדר למלך – שלבו לב כל ישראל! אבל אם ח"ו
הוא יעבור עבירה ,אין ל ו מושג עד כמה היא חמורה!
כותב ר' יהו תן אייבשיץ }יערות דבש ,ח"ב דרוש א'{ – ולכן ,לו
ב יי שמעו אלי ,יראת ה' אלמדכם ,בימים אלו ,ימי חשבון,
יעשה כל אחד גדרים וגדר של קיימא שלא יעבור ,כי הכל תלוי
בגדר ,וראשון לכל הגדרים הוא לימוד תורה ,ובפרט שיעור
שעה או חצי שעה ,ספרי מוסר בכל יום הוא סם חיים ש ות ים
הרופאים ליקח ממ ו כל יום גרעין או חצי בבוקר ובערב ,ואם
יאמרו שהוא טוב לחיי זמן ,ידעתי כי אין אחד ש מ ע מלוקחו
אפילו במחיר...

בא ר' אלימלך מליז' סק ואומר ,רבן גמליאל ורבי עקיבא לא
מביאים ראיה לדברי המש ה – אלא מה? אומרים ל ו חז"ל,
דעו לכם! רבי עקיבא ורבן גמליאל אמרו ל ו ,באותו רגע
שאמרו חכמים " פל למים שאין להם סוף – אשתו אסורה",
למרות שההיגיון אומר שאדם ש פל  500ק"מ מהחוף אין לו
שום סיכוי לשרוד .אבל היות ורצו חכמים שא שים ש ופלים
 500ק"מ מהחוף – יוכלו להגיע לחוף ,הם אמרו" :מים שאין
להם סוף – אשתו אסורה!" – הוא עוד יכול להגיע לחוף!
ובאותו רגע שהם קבעו את הפסק ה "ל ,הם חוקקו בבריאה
חוק ,שאדם ש ופל לאוקיי וס עוד יוכל להגיע לחוף ,ואלמלי
לא פסקו זאת חכמים ,לא היה אדם א' בבריאה שהיה ופל
לאוקיי וס ויוצא ממ ו בשלום!

פתח ו בדברי המדרש על הפס' הראשון בפרשה ,שאומרים
חז"ל שאם יש דין למטה אין דין למעלה – באותו רגע שרואה
הקב"ה שהב אדם בוחן את עצמו וגודר לעצמו גדרים – מוסיף
לימוד מוסר ,מוסיף לימוד הלכה וכו' – אם יש התעוררות,
אומר הקב"ה" :אם יש דין למטה – אין דין למעלה!"
כתב הקב"ה בתורה ש י טעמים ,וטעה בהם גדול העולם! – אז
מה אמר א ח ו 'אזובי הקיר' – אילו גדרים א ח ו צריכים
לעשות לעצמ ו ,שח"ו לא חטא!

אם כל א' מאת ו יוסיף גדרים בעבודת ה' ,בטוח י שהחודש הזה הבעל"ט יהיה חודש של התעלות רוח ית ,וממילא זכה כול ו
להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים – אמן ואמן!!!
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בס"ד

פרשת שופטים – הגיע הזמן לבדיקות – שנת תשע"ד.
אומר הספר שער המלך }חודש אלול ,פרק א'{ – ואחרי
שהודעתיך סוד החודש הזה שהוא יסוד ה קרא 'אל שדי'
הרשום במזוזה :באתי להזהיר ולהודיע שבחודש אלול יהא
מ ה על הפתחים אם יש מזוזות בכל שעריו ,כי מזוזות אותיות
'זז מות' שע"י מצוה זו יזוז המות והרע מן הבית וכמו שמובא
בב"י שגדולה מצוה זו שהיא היפך טבע העולם שהקב"ה שומרו
מבחוץ והוא ישן מבפ ים ...כמו כן העמדתי והצבתי תיקון
ובדיקות המזוזות בזה החודש ,שהוא בסוד שדי לתקן את
שורשה במקום עליון ה קרא מזוזה ,המכוון אל זה החודש
ובפרט לפ י בא יום הגדול וה ורא – יום הדין ,שחייו תלויין בו
יתעסק במצוה ששכרה  -אריכות ימים ,ותהא מזוזה לימין
ביאתו ליום הדין לזכות אותו במשפט ,כדכתיב למען ירבו
ימיכם וימי ב יכם.

פרשת השבוע ש קרא בע"ה בשבת זו ,פרשת שופטים .הפרשה
הראשו ה ,מתוך ארבעת הפרשיות שקוראים בחודש אלול –
שופטים ,כי תצא ,כי תבוא ,יצבים וילך .ובכל אחת מן
הפרשיות הללו ,יש ה הכ ה לקראת ימי הדין והרחמים הבאים
עלי ו לטובה.
כותב הטור }סימן תקפ"א ,א{ – ת יא בפרקי רבי אליעזר ]פ'
מ"ו[ בראש חדש אלול אמר הקב"ה למשה עלה אלי ההרה
}שמות כד ,יב{ שאז עלה לקבל לוחות אחרו ות והעבירו שופר
במח ה .משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה,
והקב"ה תעלה באותו שופר ,ש אמר }תהילים מז ,ו{ עלה
אלהים בתרועה וגו' .לכן התקי ו חכמי ו ז"ל שיהיו תוקעין
בראש חדש אלול בכל ש ה וש ה וכל החדש ,כדי להזהיר
ישראל שיעשו תשובה ,ש אמר }עמוס ג ,ו{ אם יתקע שופר
בעיר והעם לא יחרדו .וכדי לערבב השטן .וכן והגין באשכ ז
לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפלה.

היי ו רוצים להבין ,מה הע ין בבדיקת התפילין והמזוזות
דוקא בחודש אלול :

כותב הבית יוסף }על דברי הטור{ – לכן התקי ו חז"ל שיהיו
תוקעין בראש חודש אלול וכו' ש אמר אם יתקע שופר בעיר
וכו' .איכא למידק שכבר הביא ראיה משופר שתקעו במדבר,
ולמה ליה תו לאיתויי ראיה מ'אם יתקע שופר בעיר' ? יש לומר
משום שאיכא למידחי דאף על פי שעל ידי שופר מ עו ישראל
במדבר מלחטוא ,אי ו מפ י שהשופר מיוחד לכך ,דהוא הדין
אם היו מעבירין כרוז היו מ עים על ידו מלחטוא ,לכך הביא
מ'אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו' ,דמשמע שקול השופר
גורם להחריד האדם מפחד י"י ומהדר גאו ו.

כותב הב י יששכר }מאמרי חודש אלול{  -וה ה עוד זאת תמוז
ואב קראים }לעת כזאת{ רשי"ם ,דה ה בספר יצירה }שכתבתי
לעיל במאמרי תמוז ואב ]מאמר א' אות ב'[{ חוש ראיה לתמוז חוש
שמיעה לאב עשיה לאלול }כמו"ש לעיל ]אות ו'[ המליך אות י'
במעשה וכו' וצר בו וכו' אלול בש ה{ ,ה ה ר'איה ש'מיעה
המתייחסים לתמוז ואב ראשי תיבותיה אתוון ר"ש .על כן
קראים אלו הב' חדשים }כעת בעוה"ר{ רשי"ם.
עוד יתוודע לך הע ין גם בבחי ת השבטים לפי סדר הדגלים ,כל
אחד מתייחס לחדש מיוחד ,יהודה ל יסן ,יששכר לאייר,
זבולון לסיון ,הרי דגל אחד .דגל ב' ראובן לתמוז ,שמעון לאב,
ומבואר בתורה בהם ג"כ חושי ראיה שמיעה ,כי "ראה י"י
בע יי כי שמע י"י" וכו' }בראשית כט ,לב{ .וה ה ר"ת :ר'אובן
ש'מעון הוא ג"כ ר"ש .וה ה בהגיע אח"כ חדש אלול בחי ת
עשיה כמבואר בספר יצירה ה "ל }הגם דשם אמרו מעשה ,החוש
קרא עשיה{ ,ה ה יצורף הע' של ראשי תיבות ע'שיה לתיבת
ר"ש ה "ל ומתהווה שע"ר לדופקי בתשובה ,וכן בבחי ת
השבטים ה ה אלול יתייחס לשבט גד ,ה ה ידוע ע י ו ג' דרגא
דעושר ד' דרגא דעו י ,ג' משפיע לד' כע ין שאמרו רז"ל :ג' ד'
גמול דלים }שבת קד{ .וההשפעה היא בחי ת י' ,ה ה יתרבה י'
פעמים ג' ,י' פעמים ד' הוא ע' .על כן ג"ד הוא לשון מזל ,היי ו
ג"ד בגימ' ז' ,והריבוי של הג' הוא ל' ,והריבוי של הד' הוא מ',
הרי מז"ל  .ה ה גם בבחי ה זו יתוסף באלול אות ע' לאותיות
ר"ש ומתהווה שע"ר ,וזהו שא ח ו אומרים בסליחות באלול
לא בחסד ולא במעשים בא ו לפ יך ,כדלים וכרשים וכו' היי ו
אין א ו סומכים גם בחדש אלול על החסד של ו אשר גורמים
להתהוות דל"ת מן ד"ל ,וג"כ אין א ו סומכים על המעשים
של ו שיתהוה שע"ר מן ר"ש ,רק כדלי"ם וכרשי"ם דפק ו
דלתיך ,הבן הדבר היטב.

בא השל"ה הקדוש ,ומיישב את דברי הטור :
כותב השל"ה הקדוש – ובאמת קושיית הבית יוסף אי ה כלום
דהוצרך הטור לש י הע יי ים האלו ,משום שופר של משה לא
היו תוקעין רק פעם אחת ,דהיי ו בר"ח אלול ותו לא ,כמו
שעשה משה רבי ו ע"ה .ואילו משום תשובה לחוד ,לא היה
ראיה לאתחולי מר"ח אלול לא יתחילו רק כשמתחילין לעמוד
בהשכמה כל מקום ומקום לפי מ הגו כפי המוזכר בהטור
אח"כ .אבל עתה שמוכרח להתחיל מר"ח אלול ,זכר לשופר של
משה רבי ו ע"ה ,וראוי לתקוע גם כן בסוף החודש משום לעורר
תשובה .על כן כיון שמתחילין מר"ח אלול ,אין מפסיקין
ותוקעין כל החדש .וכל אדם יתעורר מאוד בהתקיעות של ר"ח
אלול ,שהיה שלא יטעו עוד לחטוא .גם האדם יתעורר ויזכור
בחטאיו ועוו ותיו ופשעיו ויעשה מוסכם חזק אמן וקיים שלא
יטעה עוד ,ולא ישוב לכסלה ומודה ועוזב ירוחם .אח"כ
בתקיעות בכל יום ויום יקיים 'אם יתקע שופר בעיר' ויהיה
חרד לעודד בתשובה ויתקן כל המעוות ,לעשות תשובה על כל
ע ין וע ין .כי השופר מורה על התשובה כע ין שכתב הרמב"ם
בשופר של ר"ה }פ"ג מהלכות תשובה{ ז"ל :אעפ"י שתקיעת
שופר בר"ה גזירת הכתוב ,רמז יש בו .כלומר ,עורו יש ים
מש תכם ו רדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו
בתשובה.

אם חודש אלול הוא כ גד שבט גד ,הגע ו לקשר שיש ו בין
חודש אלול לתפילין:

לאחר ההקדמה הזאת ,הייתי רוצה לעמוד על ק' אחת שתחבר
אות ו לחודש אלול ,ואל עבודת ה' של ו בחודש הזה:

כאשר יוצאים למלחמת הרשות ,עומד השוטר ומדבר בפ י עם
ישראל }דברים כ ,ח{ ִמי הָ ִאישׁ הַ יּ ֵָרא וְ ַר ַהלֵּבָ ב ֵי ֵל וְ ָישֹׁב
לְבֵ יתוֹ.

כותב המטה אפרים }הלכות הימים ה וראים ,סימן תקפ"א ,ס' י'{

– ויש א שי מעשה והגין שבחודש הזה מפשפשים בדקדוקי
מצות להיות בודק ובוחן תפילין ומזוזות שלהם ,וכל אשר
ימצא שם בדק בשאר מצות ,והוא מ הג טוב.

אומרת הגמרא }מסכת סוטה מד ,א-ב{  -ר' עקיבא אומר :הירא
ורך הלבב כמשמעו שאי ו יכול לעמוד בקשרי המלחמה
ולראות חרב שלופה .רבי יוסי הגלילי אומר :הירא ורך הלבב
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אומר רש"י  -וטרף זרוע אף קדקד .הרוגיהן היו כרין ,חותכים
הראש עם הזרוע במכה אחת.

זהו המתיירא מן העבירות שבידו ...אילו עבירות ? הא דת יא
סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי
המלחמה.

כותב הרא"ש }הלכות קט ות  -תפילין ,סימן ט"ו{ – ת יא סח בין
תפילה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה.
שעל שם קיום מצות תפילין שתק ו ,יתקיים בא שי המלחמה
'וטרף זרוע אף קדקוד' .ואף ליהא שמיה רבה ולקדושה ולע ות
אמן אין להפסיק .ובהלכות תפילין עתיקתא כתב :סח בין
תפילין של יד לתפילין של ראש ,אם סח שיחת חולין חוזר עליה
מעורכי המלחמה.

אומר רש"י  -סח בין תפילה לתפילה .בין ה חת תפילין של יד
לתפילין של ראש.
מבאר הבאר שבע ]לגאון הרב יששכר בער איילי בורג זצ"ל[ – דף
מ"ד ע"ב סח בין תפלה לתפלה כו' .באשר"י בהלכות קט ות
}הלכות תפילין סימן ט"ו{ מפרש שמפ י מצות קיום תפלין ותקו ן
יתקיים בא שי המלחמות ,כדכתיב }דברים לג ,כ{ וטרף זרוע
אף קדקד .וקשה לי טובא על טעם זה ,מלבד שהוא דרך דרש
ואין זה פשוטו ,חדא דהא איתא בירושלמי }עי' הגה"מ פ"ז
מתפלה ע'{ השח בין ישתבח ליוצר אור עבירה היא בידו וחוזר
עליה מעורכי המלחמה ,והתם אי אפשר לומר טעם זה .ועוד
מדאמר איכא בי ייהו עבירה דרב ן סתם ,ולא חלק בין עבירה
לעבירה ,אלמא שעל כל עבירה דרב ן חוזר עליה מעורכי
המלחמה ,אף על גב דלא כתיבא ולא רמיזא אצלה ע ין יצוח
מלחמה .ועוד דא"כ הוה ליה לומר מי השח בקריאת שמע
עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה ,מפ י שבקיום
מצות קריאת שמע יתקיים בא שי המלחמה ,כדאיתא לעיל
בריש פרקין }מב ,א{ מאי ש א שמע ישראל כו'.

כותב הגר"א }קול אליהו ,פרשת וזאת הברכה{ – בפסוק ולגד
אמר וגו' טרף זרוע אף קדקוד .פירש"י הרוגיהם היו יכרין
שהיו חותכים הראש עם הזרוע במכת אחת .וה ה לכאורה
לאיזה ע ין מספר זאת ומה רבותא משמיע ו שהיו יכולים
לעשות כזאת ? ויש לבאר עפ"י רמז שה ה אמרו חז"ל }מ חות
לו ,ע"א{ :דהיסח הדעת והפסק בין תפילין של יד לתפילין של
ראש עבירה היא בידו וחוזר עליה מערכי המלחמה ,לכן מספר
כאן לרמז שבידיהם לא היה אף העון הזה ,לכן היה אצלם מדה
כ גד מדה ,לטרוף הזרוע אף קדקוד בבת אחת בלי הפסק,
להתבו ן כי הוא מחמת שלא הפסיק בין תפילין של יד לתפילין
של ראש ,ולכן אמר עליו }בראשית מט ,יט{ גָּד גְּ דוּד יְגוּדֶ נּוּ
וְ הוּא ָיגֻד עָ ֵקב ,דישובו מהמלחמה עם כל גדודיו אגודים ביחד.

לכן "ל ליחל טעם לשבח יותר טוב מזה ,הא דאמרו חוזר עליה
מעורכי המלחמה דוקא אהאי עבירה שח בין תפלה לתפלה ,וכן
אהאי עבירה השח בין ישתבח ליוצר אור טפי מאחרי י ,אף על
גב שהוא חוזר על כל עבירה דרב ן ,היי ו משום דבא
לאשמועי ן חידוש דאפילו בה ך חוזר עליה מעורכי המלחמה,
וכל שכן אם שח בקריאת שמע ובתפלת י"ח וכיוצא בהם,
דסלקא דעתך אמי א דמותר לדבר בין תפלה לתפלה ,כיון שכל
אחת מצוה בפ י עצמה היא כדת ן בריש פרק התכלת }מ חות
לח ,א{ תפלה של יד אי ה מעכבת של ראש ,ושל ראש אי ה
מעכבת של יד ,והיי ו אפילו אם יש לו שתיהם כדמסיק שם
הגמרא .ואולי מהאי טעמא פירש רש"י }ד"ה עבירה{ עבירה
היא בידו כו' אם לא חזר ובירך ,דמשמע מתוך פירושו דאם סח
ובירך שרי ,וליכא איסורא אלא אדרבה מצוה ושכר ברכה,
ואע"פ שאין כן דעת כל הפוסקים אלא שבכל ע ין אסור לדבר
אפילו אם חוזר ומברך ,מכל מקום מודו הפוסקים }עיין טוש"ע
סימן כ"ה{ שיש להפסיק לע ות בי תים קדיש וברכו מה שאין
כן בקריאת שמע ובתפלת י"ח .ואפילו הרא"ש שכתב בהלכות
קט ות }שם{ שאסור להפסיק לע ות בי תים קדיש וברכו
וקדושה ,מכל מקום כתב שם שאם עבר וע ה בי תים אין
העבירה גדולה כל כך שיהא חוזר עליה מעורכי המלחמה .וכן
בין ישתבח ליוצר אור סלקא דעתך אמי א דמותר לדבר כיון
שהם ש י ע י ים פרדים ,וכמו שכתב רבי ו ירוחם ז"ל בהדיא
}ח"א תיב ג' כג ,א{ בשם יש אומרים שבין ישתבח ליוצר אור
יכול לדבר ,ואף על גב שאין כן דעת כל הפוסקים ,מכל מקום
כתבו שמותר לדבר בין ישתבח ליוצר אור במידי דצרכי צבור
או לפסוק צדקה לע יים ,מה שאין כן אפילו בין ברוך שאמר
לישתבח שכתב הכלבו }סימן ד'{ שאסור להפסיק לע י י מצוה,
וכל שכן בקריאת שמע ובתפלת י"ח .הרי אתה רואה מפורש
שכל אפי שוה להקל בה ך לדבר בי תים טפי מאחרי י ,ולכן
סלקא דעתך אמי א שאם עבר וסח בי תים אין העבירה גדולה
כל כך שיהיה חוזר עליה מעורכי המלחמה ,קא משמע לן .כן
"ל.

אם אמר ו שחודש אלול הוא כ גד שבט גד – שהמיוחדות שלו
היתה ,שלא שח בין תפילין של יד לתפילין של ראש ,לכן יש ו
קשר בין חודש אלול לבין מצות התפילין.
קשר וסף ,בין מצות התפילין לבין חודש אלול ,ב ק' וספת :
כותב ספר יצירה }מש ה יב ,כו{ – המליך אות י' במעשה .ושר
לו כתר וצרפן זה בזה .וצר בהם :בתולה בעולם ,ואלול בש ה,
וכוליא )יד( שמאל ב פש .זכר ו קבה.
כידוע ,רוב העולם מ יחים תפילין ביד שמאל .לכן יד שמאל
שקשורה ב פש ,גם היא קשורה לחודש אלול.
ק' וספת:
יש ם שתי שי" ים משתי צידי התפילין של הראש – בצד אחד
יש שלושה ראשים לשי"ן  ,ובצד הש י יש ם ארבעה ראשים
לשי"ן.
שאלת השאלה  -למה יש ל ו בצד אחד שלוש ובצד הש י
ארבע?
לפי פשט הדברים  -כ גד שלושת האבות וארבעת האימהות.
אבל ,אם א ח ו מדברים שהחודש הזה הוא כ גד שבט גד  ,אז
יש ל ו – ג) (3ד) = (4שלוש וארבע כ גד שבט גד !
שאלת השאלה – מדוע דוקא בתפילין של ראש יש את
השי" ים ,ולא בתפילין של יד ?
כי אומרת הגמרא }מסכת ברכות ו ,א{  -א''ר אבין בר רב אדא
א''ר יצחק :מ ין שהקב''ה מ יח תפילין? ש אמר }ישעיה סב-
ח{ שבע ה' בימי ו ובזרוע עוזו; בימי ו זו תורה ,ש אמר
}דברים לג-ב{ מימי ו אש דת למו .ובזרוע עוזו אלו תפילין,
ש אמר }תהילים כט-יא{ ה' עוז לעמו יתן .ומ ין שהתפילין עוז
הם לישראל? דכתיב }דברים כח-י{ וראו כל עמי הארץ כי
שם ה' קרא עליך ויראו ממך ,ות יא ר' אליעזר הגדול אומר:
אלו תפילין שבראש.

עד כאן דבריו.

בשעה שברך משה רבי ו את שבט גד ,כתוב }לג ,כ{ וּ ְלגָד ָא ַמר
בָּ רוּ מַ ְר ִחיב גָּד כְּ לָבִ יא שָׁ כֵן וְ טָ ַרף זְ רוֹעַ ַאף ָק ְדקֹד.
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אבל למרות זאת ,גם בתפילין של יד יש ל ו את המספר שבע –
שבע הכריכות שעל היד.

אפשר גם להכ יס את אומן לכאן -
לחמותי .

עד כאן הלקט הקצר בע ין התפילין } חזור לזה בחזרה ,לקראת סוף
השיעור{.

א

י לאומן ואשתי

יש ם קהילות ,ש והגות שלא לערוך חתו ות ואירוסים במהלך
חודש אלול  .אמר אחד – אלול – אין להתחתן ואין להתארס!


יש ם א שים שח ן אותם הקב"ה ביכולת ,שכל מילה שתגיד
להם ,מיד יאמרו לך את המקור שלה בתורה בר"ת .א י חושב
שאין מילה ש אמרו עליה כ"כ הרבה ראשי תיבות ,כמו המילה
"אלול"  -איפה שתחפשו ,כל אחד שמתחיל עם המילה
"אלול" ,מיד מוציא מזה ראשי תיבות.

לאחר לקט ראשי התיבות ,א י רוצה לעמוד על ר"ת אחד ועליו
לבסס את השיעור:
בואו קפוץ היישר ליום הכיפורים:

אומר הספר קדוש ו ורא שמו }מאמר א' – ימי רצון ]אלול[{ –
]שו"ע או"ח סי' תקפ"א ס"א[ – " והגים לקום באשמורת
לומר סליחות ותח ו ים מראש חדש אלול ואילך עד יום
הכיפורים" .וכתב על זה המ"ב }אות א'{ "ומה ש הגו מראש
חדש ,שאז עלה משה בהר סי י לקבל לוחות אחרו ות ,והעבירו
שופר במח ה :משה עלה להר ,שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה,
והוי עת רצון .ואיכא אסמכתא מקרא" :א י לדודי ודודי לי"
ראשי תיבות אלול ,וסופי תיבות עולה ארבעים ,כ גד ארבעים
יום מראש חדש אלול עד יום הכיפורים ,כי באלו ארבעים יום
התשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובה ,ואז דודו
קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה .ועוד סמך מקרא" :ומל ה'
אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך"  -ר"ת אלול" .עכ"ל.

אומרת התורה} :פרשת אחרי-מות טז ,יד{ וְ ל ַָקח ִמדַּ ם הַ פָּ ר
וְ ִהזָּה בְ ֶאצְ בָּ עוֹ עַ ל פְּ ֵי הַ ַכּ ֹפּ ֶרת ֵק ְדמָ ה וְ לִפְ ֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת ַיזֶּה שֶׁ בַ ע
פְּ עָ ִמים ִמן הַ דָּ ם בְּ ֶאצְ בָּ עוֹ.
אומר רש"י  -והזה באצבעו .הזאה אחת במשמע :ולפ י הכפרת
יזה שבע .הרי אחת למעלה ושבע למטה.
את אותו הדבר ,עושים גם בדם השעיר:
}טו{ וְ ָשׁחַ ט ֶאת ְשׂעִ יר הַ חַ טָּ את אֲ שֶׁ ר לָעָ ם וְ הֵ בִ יא ֶאת דָּ מוֹ ֶאל
ִמבֵּ ית ַלפָּ ֹרכֶת וְ עָ שָׂ ה ֶאת ָדּמוֹ כַּ אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה לְדַ ם הַ פָּר וְ ִהזָּה אֹתוֹ
הכַּ פּ ֶֹרת7.
עַ ל הַ ַכּפּ ֶֹרת וְ לִפְ ֵי ַ
אומרת הגמרא }מסכת יומא ג ,ב{  -ש י ו במש ה ,שלאחר
תפילתו הקצרה של הכהן הגדול בבית החיצון ,הוא טל את הדם
של הפר שלו ממי שהיה ממרס בוחש בו; כ ס שוב למקום
ש כ ס מקודם ,כלומר לבית קודש הקדשים ,ועמד שוב במקום
שעמד מקודם בעת הקטרת הקטורת ,כלומר בין הבדים ,והזה
ממ ו מדם הפר אחת למעלה ושבע למטה ,ולא היה מתכוון
להזות לא למעלה ולא למטה ובהזאה 'אחת למעלה' לא היה

הרי כאן בעצם שלשה מקורות להיות הימים הללו ימי רצון.
ובולט הדבר ,עוד בטרם עיין בכל אחד מהם בפ "ע שיש ה כאן
הדרגה .הטעם הראשון )העבירו שופר במח ה( הוא כולו
איתערותא דלתתא .הסמך האחרון )ומל ה' אלקיך את לבבך
וגו'( כולו איתערותא דלעילא .והסמך האמצעי )א י לדודי
ודודי לי( זה וזה גורם ,לבו קרוב אל דודו ודודו קרוב לו] .ושים
לב ,הטעם הראשון מתייחס בעיקר אל תחילת ה"ארבעים יום" ,כי
את השופר העבירו במח ה בתחילת ה"ארבעים יום"" .א י לדודי
ודודי לי" סופי תיבות במ ין ארבעים מתייחס אל כל ה"ארבעים
יום" .והבטחת הקב"ה למול את ערלת לבב ו מתייחסת בעיקר
ליוה"כ שבו מכפר )מק ח( הקב"ה את טי ופת החטאים ,וזוהי מילת
ערלת הלב; כלומר לסוף ה"ארבעים יום"[.

מתכוון הכהן שיגעו הדמים בחודו העליון של עובי הכפורת ,וכן
בהזאות 'שבע למטה' לא היה מתכוון שיגעו הדמים בעובי הכפורת
מאמצעו ומטה ,שכן הדמים אי ם אמורים לגעת בכפורת כלל רק
ליפול לארץ לפ י הארון ,אלא שהיה מזה את כל שמו ה ההזאות
כמצליף כמלקה ברצועה ,בשורה זו תחת זו .וכך היה מו ה את
ההזאות :אחת ,אחת ואחת אחת ושתים ,אחת ושלש ,אחת
וארבע ,אחת וחמש ,אחת ושש ,אחת ושבע ,יצא מקדש
הקדשים וה יחו את המזרק שבו דם הפר ה שאר על ַכן בסיס הזהב
שהיה בהיכל להעמיד בו את המזרק .הביאו לו את השעיר שעלה
עליו הגורל לה'; שחטו וקבל במזרק את דמו .כ ס למקום
ש כ ס מקודם ,דהיי ו לקודש הקדשים ועמד במקום שעמד
מקודם ,בין הבדים ,והזה ממ ו מדם השעיר אחת למעלה ושבע
למטה ,כמו ש אמר אודות דם שעיר החטאת "ועשה את דמו כאשר
עשה לדם הפר" .וכך היה מו ֶ ה את ההזאות :אחת ,אחת ואחת,

כותב המגלה עמוקות }פרשת עקב{ – אלול שיהי' לישראל
א"רון ל"וחות ו"שברי ל"וחות .א"מת ל"יעקב ו"חסד
ל"אברהם ש י כסאות למשפט אל"ו ו"א"ל דוד .ו אבד זה
החודש מן עשו א"וי ל"רשע ו"אוי ל"שכ ו ויהיה האדם א"הוב
ל"מטה ו" חמד ל"מעלה לעשות תשובה א" י ל"דודי ו"דודי
ל"י ולפיכך ברשעים שסתם הקב"ה את לבן מלעשות תשובה
כמ"ש כי א י הכבדתי א"ת ל"בו ו"את ל"ב ע"בדיו משגי"א
לגוים ויאבדם לא עשה כן לכל גוי אבל בישראל כתיב "ומל י"י
אלקיך א"ת ל"בבך ו"את ל"בב זרעך" ובא לציון גו"א"ל
ו"ל"שבי.

אחת ושתים וכו'.
כותב הספר שבילי פי חס }מאמרי ש ת תשע"ב{ – "אחד למטה
ושבע למעלה" – ר"ת אלול.

ָדו
אומר האר"י הקדוש – }דברים כא ,יג{ וְ ָהאֱ ִהים ִאנָּה ְלי ֹ
וְ שַׂ ְמ ִתּי ְל ]ר"ת אלו"ל[ מָ קוֹם אֲ שֶׁ ר ָי וּס שָׁ מָּ ה .כל יהודי יכל
לעשות תשובה בחודש אלול ולהי צל מכל פגע ו זק.

אם אלה הם פ י הדברים ,וכל לגשת לביאור הדברים – מה
פירוש "אחד למטה ושבע למעלה" ,מהו חודש אלול ומהו יום
הכיפורים :

כותב השפתי כהן }פרשת מטות{ – }שמות ל ,ג{ ל ֹא י ֵַחל ְדּבָ רוֹ
כְּ כָ ל ַהיֹּצֵ א ִמפִּ יו ַיעֲשֶׂ ה .ס"ת אלול ,לומר שבאלול קודם ראש
הש ה יעשה התרה ל דריו.
מובא בשם ר' יסים גאון }תפילת 'יום כיפור קטן' – וידוי{ – אם
אדם עושה תשובה  -טוב .אבל אם לא  -אוי לו ואוי ל פשו –
ראשי תיבות אלול }בשם אחד המגיהים{.

 7כמו שבפר מזים אחד למטה ושבע למעלה ,כך גם מזים מדם
השעיר.
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בס"ד

אתי ֶאל ַפּ ְרעֹה ,וַהֲ ֵרי ִטבַּ עְ ָתּ אוֹתוֹ ַליָּם,
)שמות ה ,כג( :וּמֵ ָאז בָּ ִ
ְל ָכ אֲ ִי ְמשַׁ בַּ חֲ בְּ ָאז ,הֲ דָ א הוּא ִדּכְ ִתיבָ :אז י ִָשׁיר משֶׁ ה.

כותב הזוהר הקדוש }שמות ע' ד ,ע"א{ ִ -רבִּ י ַאבָּ א פּ ַָתח וְ ָאמַ ר,
ְקוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא ,וְ כוּלָּ ם
תּוּשׁ ְבּחָ ן ְדּ ַשׁ ְבּחוּ ל ְ
ְ
ִא ְס ַתּ ַכּלְ ָא ְבּכָל
פּ ְָתחוּ ְבּ ָאז ִה ְס ַתּכַּ ל ְִתּי בְּ כָל הַ ִתּ ְשׁבָּ חוֹת שֶׁ ִשּׁבְּ חוּ ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא,
וְ ֻכ ָלּם פּ ְָתחוּ ְבּ ָאז) .מלכים א ח( ָאז ָאמַ ר ְשׁ מֹה) .יהושע י( ָאז
ִשׂ ָר ֵאל .מַ אי טַ עְ ָמא מה
ָשׁיר י ְ
יְדַ בֵּ ר יְהוֹשֻׁ עַ ) ,במדבר כא( ָאז י ִ
בוּרן
הטעם ? ֶאלָּא ָהכִ י ָתּא ָא ֶאלָּא ָכּ שָׁ ִ י וָּ ,כּל ִ ִסּין וְ כָל גְּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל כָּל הַ נּ ִִסּים וְ הַ גְּ בוּרוֹת שֶׁ ַנּעֲשׂוּ לְ ִי ְשׂ ָר ֵאל ,כַּ ד
ְדּ ִא ְתעָ בֵ ידוּ לְהוּ לְ י ְ
יקא ַק ִדּישָׁ א ְבּעִ ְטּרוֹי כְּ שֶׁ הֵ ִאיר אוֹר הָ עַ ִתּיק
ִא ְת ְִהיר ְִהירוּ ְדּעַ ִתּ ָ
שׁוּמים ְבּ ָאז ,בא',
קוּקים ְר ִ
ימין בְּ ָאז חֲ ִ
רוֹתיו ,גְּ לִיפִ ין ְר ִשׁ ִ
הַ ָקּדוֹשׁ בְּ עַ ְט ָ
וא' ,בדַ ,א ְִקיב בַּ חֲ שׁוֹכֵי ,וְ ִָהיר לְ כָל עִ יבָ ר ַָקב בַּ חֲ שֵׁ ָכה וְ הֵ ִאיר ְל ָכל
עֵ בֶ ר .וְ כַ ד ִא ְת ַחבָּ ר ְִהירוּ ְדּ ָא ֶל''ף וּמָ טֵ י ְל ַזיִי''ן ,מַ אן ַזיִי''ןָ ,דּא
)ישעיה לה( ֶח ֶרב ַל ְי ָי' מָ ל ְָאה ָדּם וּכְ שֶׁ ִה ְת ַחבֵּ ר הָ אוֹר שֶׁ ל ָא ֶל''ף וְ ִהגִּ יעַ
לְזַ יִ ''ןִ ,מי זוֹ זַ ִי''ן? זוֹ )ישעיה לד( ֶח ֶרב ַלה' מָ ל ְָאה דָּ ם .כְּ ֵדין עָ ִביד ִ ִסּין
בוּראן ,בְּ גִ ין ְדּ ִא ְתחֲ בָּ ר א' עִ ם ז' ָאז עָ שָׂ ה ִִסּים וּגְ בוּרוֹתִ ,משּׁוּם
וּגְ ָ
יר ָתא ִהיא ְדּכָל ִס ְט ִרין שֶׁ ל
יר ָתאִ .שׁ ָ
ֶשׁ ִה ְתחַ בְּ ָרה א' בְּ ז' .וְ דָ א הוּא ִשׁ ָ
כָּל הַ צְּ דָ ִדים ,וְ ָדא הוּא ָאז י ִָשׁיר.

ממשיך המדרש ואומר }שם ,אות יא{  -כָּל הַ ִשּׁירוֹת שֶׁ נּ ֶֶא ְמרוּ
בָּ עוֹלָ ם ְלשׁוֹן ְֵקבוֹת ,לוֹמַ ר מָ ה הַ נּ ְֵקבָ ה הַ זּ ֹאת ִמ ְתעַ בֶּ ֶרת וְ יוֹלֶדֶ ת
אוֹמ ִרים
ְ
חוֹזֶרת וְ יוֹלֶדֶ ת ,כָּ ֵהן הַ צָּ רוֹת בָּ אוֹת ֲעלֵיהֶ ן ,וְ ָהיוּ
ֶ
וְ
וּמדַ י וְ יָוָן וֶאֱ דוֹם ,וְ ִשׁעְ בְּ דוּ
ִשׁירוֹת בִּ ְלשׁוֹן ְֵקבוֹת ,לְ כָ עָ ְמדוּ בָּ בֶ ל ָ
ִשׂ ָר ֵאל ,אֲ בָ ל לֶעָ ִתיד ָלבוֹאֵ ,אין עוֹד צָ רוֹת בּוֶֹ ,שׁנֶּאֱ מַ ר
ֶאת י ְ
שׁ וֹת ,וּכְ ִתיב )ישעיה
ִשׁכְּ חוּ הַ צָּ רוֹת הָ ִרא ֹ
)ישעיה סה ,טז( :כִּ י ְ
אוֹמ ִרים ִשׁיר
ְ
אוֹתהּ ָשׁעָ ה
לה ,י( :שָׂ שׂוֹן וְ ִשׂ ְמחָ ה ַי ִֹשּׂיגוּ וגו'ְ ,בּ ָ
שׁירוּ לַה' ִשׁיר חָ דָ שׁ לעתיד
ְלשׁוֹן זָכָ ר ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר )תהלים צח ,א(ִ :
לבוא כשיגיע משיח צדק ו.
שאלת השאלה – למה מתכוו ים חז"ל ,כשאומרים 'שירה' ?
כשחז"ל מדברים על 'שירה' ,כוו תם היא לסגירת מעגל – יש
הבדל בין שירה פשוטה שאדם שר ,לבין שירה בלשון התורה -
ָשׁיר'.
' ָאז י ִ

אומר המדרש }ילקוט שמעו י ,בשלח ,רמז רמ"א{  -אמר רבי
עקיבא :בשעה שאמרו ישראל אז ישיר ,לבש הקב"ה חלוק
של תפארת שהיו חקוקין עליו כל אז שבתורה }ירמיה לא יב{
אז תשמח בתולה} ,ישעיה לה ו{ אז ידלג כאיל פסח} ,שם ה{
אז תפקח ה עי י עורים} ,יהושע י ב{ אז ידבר יהושע} ,ישעיה
ס ה{ אז תראי ו הרת} ,דברים כו יז{ את ה' האמרת היום וה'
האמירך היום ,וכיון שחטאו חזר וקרעו ,ש אמר }איכה ב יז{
בצע אמרתו ,ועתיד הקב"ה להחזירו ,ש אמר }תהלים קכו ב{
אז ימלא שחוק פי ו.

שאלת השאלה – מדוע סגירת מעגל קראת בשם 'שירה' ?
אומרת התורה }פרשת חיי שרה כד ,כב{ ַוי ְִהי ַכּאֲ שֶׁ ר כִּ לּוּ
וּשׁ ֵי
יִּקּח הָ ִאישׁ ֶ ֶזם זָהָ ב בֶּ ַקע ִמ ְשׁ ָקלוֹ ְ
הַ גְּ מַ לִּים ִל ְשׁתּוֹת וַ ַ
ֲשׂ ָרה זָהָ ב ִמ ְשׁ ָק ָלם.
ידים עַ ל יָדֶ יהָ ע ָ
צְ ִמ ִ

כותב התרגום ְ -וּת ֵרין ֵשׁ ִירין

עַ ל י ְָדהָ א.

אם ככה ,הצמיד הוא עגול וכאשר יסגר מעגל ,קוראים לזה
חז"ל בלשון 'שיר'.

שאלת השאלה – מה פירוש דברי המדרש ,שלקב"ה יש ו חלוק
של תפארת שחקוקין עליו כל 'אז' שבתורה?

אומרים חז"ל }מכילתא פר' בשלח{ – אמרו רבותי ו :תשע
שירות אמרו ,ועשירית לעתיד לבא .הראשו ה במצרים,
ש אמר }ישעיה ל ,כט{ הַ ִשּׁיר י ְִהיֶה ָל ֶכם כְּ לֵיל ִה ְת ַקדֶּ שׁ חָ ג
וְ ִשׂ ְמחַ ת לֵ בָ ב כַּ הוֹ ֵל בֶּ חָ לִיל לָ בוֹא ְבהַ ר ה' ֶאל צוּר יִ ְשׂ ָר ֵאל .הש יה על
הים ,ש אמר }שמות טו ,א{ ָאז י ִָשׁיר מֹשֶׁ ה .השלישית על הבאר,
ירה הַ זּ ֹאת ֲעלִי
ִשׂ ָר ֵאל ֶאת הַ ִשּׁ ָ
ָשׁיר י ְ
ש אמר }במדבר כא ,יז{ ָאז י ִ
בְ ֵאר ֱע וּ לָהּ .הרביעית אמרה משה ,ש אמר }דברים לא ,כד{
תּוֹרה הַ זּ ֹאת עַ ל סֵ פֶר עַ ד
ַוי ְִהי כְּ כַלּוֹת מֹשֶׁ ה לִכְ תֹּב ֶאת ִדּבְ ֵרי הַ ָ
תֻּ מָּ ם  .החמשית }יהושע י ,יא{ ָאז יְדַ בֵּ ר יְהוֹשֻׁ עַ וגו' .השישית
בוֹרה .השביעית }שמואל ב' כב ,א{
}שופטים ה ,א{ ו ַָתּשַׁ ר ְדּ ָ
ירה הַ זּ ֹאת .השמי ית }תהלים ל ,א{
ַוי ְַדבֵּ ר דָּ וִ ד לַה' ֶאת ִדּבְ ֵרי הַ ִשּׁ ָ
ִמזְ מוֹר ִשׁיר חֲ ֻכַּת ַהבַּ יִת לְדָ וִ ד .וכי דוד ח כו ? והלא שלמה
ח כו ,אלא מתוך ש תן פשו עליו קרא שמו .כיוצא בו ותתצב
אחותו }שמות ב{ ,והלא אחות ש יהם היתה ,אלא מתוך ש ת ה
פשה עליו ,קראת על שמו .כיוצא בו שמעון ולוי אחי די ה
}בראשית לד{ והלא אחות כל השבטים היתה ,אלא מתוך
ש ת ו פשם עליה ,קראו על שמה .כיוצא בו כזבי בת שיא
מדין אחותם }במדבר כה{ ,וכי אחותם היתה ,אלא מתוך
ש ת ה פשה על אומתה קראת על שמה .התשיעית של שלמה,
ִשׁ מֹה .העשירית לעתיד
ש אמר }ש"ה א{ ִשׁיר הַ ִשּׁ ִירים אֲ שֶׁ ר ל ְ
לבוא ,ש אמר }תהלים צח ,א{ ִמזְ מוֹר ִשׁירוּ לַה' ִשׁיר חָ דָ שׁ.

להבדיל בין הקודש לחול ,כשבן אדם עובד בעבודה מסוימת,
הוא לובש את מדי החברה המייצגים את מהות העבודה –
להבדיל ,כאשר הקב"ה לובש חלוק ועליו 'כל אז שבתורה' –
פירוש הדבר ,שמהותו ית' קשורה לע ין של 'אז'.
כדי להסביר את הדברים ,עד כמה ש יתן ,יגש לביאורו של
המהר"ל:
אומר המהר"ל }גבורות ה' פמ"ז{ – כתיבת המילה 'אז' מורה
אחדות מפ י שהאל"ף הוא אחד רוכב על שבעה ,כי השבעה
ריבוי החלקים בכל מקום ,וכאשר רוצה להזכיר הריבוי,
מזכיר אותו במספר שבעה ,כמו }דברים כח ,ז{ ְבּדֶ ֶר ֶאחָ ד יֵצְ אוּ
ֵאלֶי וּבְ ִשׁ ְבעָ ה ְד ָרכִ ים ָי וּסוּ ְל ָפ ֶי  .כלומר ,כאשר משתמשים
במספר 'שבע' כסמל ,מתכוו ים לריבוי חלקים ,ואף יותר מדבר
שלם ,מפ י שהמספר 'שש' מסמל דבר שלם ,כי ו' קצוות שהם
ארבע רוחות ומעלה ומטה – מוקף מכל עבר ,הם דבר שלם,
מצא שה'שבע' הוא יותר מהשלם ,א"כ הוא מראה על הריבוי.
"וכאשר רוצה לומר כי הוא יתברך אחד מושל על החלקים
כולם" ,דהיי ו ,מה ש ראה במבט שטחי כל המאורעות וכל
ה בראים כחלקים רבים ו פרדים שאין קשר בי יהם ,בעצם יש
להם מכ ה משותף המאחד אותם ,כי הם כולם אמצעים
המשרתים בסופו של דבר למטרה אחת והיא כבוד שמים ,א"כ
המאחד אותם והמושל בהם הוא הקב"ה – האחד ,לכן כאשר
רוצים לומר זאת במילה אחת "מזכיר מספר 'אז' שהוא
יתברך אחד רוכב על שבעה ,וכך אמרו במדרש :מהו 'אז' ?
אחד רוכב על שבעה"] .שפתי חיים ,מועדים ח"ב[.

אומר ל ו המהר"ל – לָשיר זו לא חכמה .בכל זמן ועת אדם יכל
לפצוח בשירה כשירצה – לא לזה התכוו ו חז"ל  .אלא בשירה
צריך להיות פתרון ,לכל הקושיות שלשמם שר האדם.
מתי יכל האדם לשיר ? כשהיתה לו צרה ,וברוך ה' הוא חלץ
ממ ה  -למה באה לו הצרה ? הוא לא יודע .אבל כשיתברר לו
מדוע היתה לו הצרה ,וכשיתברר לו שהכל היה לטובתו ,אז
השירה תהיה סגירת מעגל עבורו ויפתרו לו כל הקושיות –
"למה התעכב לי השידוך ? למה הפר סה קשה ? למה ...

אומרים חז"ל }שמות רבה ,פרשה כג ,אות ג{ ָ -כּ ָאמַ ר משֶׁ ה
אתי לְ ָפ ֶי ְבּאָ זֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר
לִפְ ֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,יוֹדֵ עַ אֲ ִי שֶׁ חָ טָ ִ
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ולמה – "...כאשר כל הפאזל יסתדר להיות יחידה אחת ,רק אז
יהיה אפשר לשיר ! – זה קרא 'אחד רוכב על שבע'.

בשעה שעם ישראל עברו את ים סוף ,וראו את הה הגה של
'אחד רוכב על שבע' – מה אמרו עם ישראל לקב"ה ???

בשעה שהקב"ה שולח את משה רבי ו לגאול את ישראל ,היה
משה בטוח שהוא יגיע לפרעה ,יאמר לו את תאריך היציאה
ויצאו בלי שום בעיות .אבל הדברים היו בדיוק להיפך ,ש אמר
אתי ֶאל פַּ ְרעֹה לְדַ בֵּ ר בִּ ְשׁ ֶמ ֵה ַרע לָעָ ם ַהזֶּה
וּמ ָאז בָּ ִ
}שמות ה ,כג{ ֵ
וְ הַ צֵּ ל ל ֹא ִהצַּ ל ְָתּ ֶאת עַ ֶמּ .

}שמות טו ,ב{ "זֶה ֵאלִי וְ ַא ְוֵהוּ".
אומר התרגום – "וְ ֶאבְ ֵי לֵהּ מַ ְק ְדשָׁ א".
שאלת השאלה – מה פתאום זכרו לב ות בית מקדש ,באמצע
קריעת ים סוף ?!

אמר לו הקב"ה" :חכה ,אתה עדיין לא רואה את כל התמו ה".
ָשׁיר מֹשֶׁ ה – כשראו שקושי
וכשהגיעו לְ } -שמות טו ,א{ ָאז י ִ
השיעבוד השלים ויצאו ממצרים לפ י הזמן – כשכל הפאזל
הושלם והתבארו להם כל הקושיות – 'אז' יכלו לומר שירה –
זה מה ש קרא 'אחד רוכב על שבע' !

אלא ,אותו 'אחד רוכב על שבע' שהיה בקריעת ים סוף ,הוא
אותו 'אחד רוכב על שבע' ש מצא בבית המקדש!
עד כאן ,לגבי הע ין של 'אחד רוכב על שבע'.

אומרת הגמרא }מסכת סוכה ב ,א{ – דרש ר' עוירא ואיתימא
ר' יהושע בן לוי שבעה שמות יש לו ליצה''ר הקב''ה קראו רע
ש אמר }בראשית ח-כא{ כי יצר לב האדם רע מ עוריו משה
קראו ערל ש אמר }דברים י-טז{ ומלתם את ערלת לבבכם דוד
קראו טמא ש אמר }תהילים א-יב{ לב טהור ברא לי אלהים
מכלל דאיכא טמא שלמה קראו שו א ש אמר }משלי כה-כא{
אם רעב ש אך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים
אתה חותה על ראשו וה' ישלם לך אל תקרי ישלם לך אלא
ישלימ ו לך ישעיה קראו מכשול ש אמר }ישעיה ז-יד{ סולו
סולו פ ו דרך הרימו מכשול מדרך עמי יחזקאל קראו אבן
ש אמר }יחזקאל לו-כו{ והסרתי את לב האבן מבשרכם ו תתי
לכם לב בשר יואל קראו צפו י ש אמר }יואל ב-כ{ ואת הצפו י
ארחיק מעליכם.

עד כאן דברי המהר"ל.
אם אלה הדברים ,וכל לגשת לביאורו של הספר מעין המועד
}יום הכיפורים ,עיצומו של יום{ :
ביום הכיפורים ,מָ זֶה הכהן הגדול מדם הפר ומדם השעיר
"אחד למעלה ושבע למטה".
שאלת השאלה – מה הוא בא לומר בזה ?
אומר הכהן הגדול" :ריבו ו של עולם ,א ו יודעים שאתה –
היחיד למעלה – רוכב על כל 'שבעת הפריטים' שיש לך בבריאה
למטה".
כותב הספר מעין המועד – ובדגל מח ה אפרים הביא דברי
המש ה ,8שהאייל כשהוא חי – קולו אחד ,וכשהוא מת – קולו
שבעה :שתי קר יו לחצוצרות ,שתי שוקיו ש י חלילים ,עורו
לתוף ,ב י מעיו ל בל ,גידיו לכי ורות .מה ביקשה המש ה
להשמיע ו בכך ?

כותב השבט סופר ] כד החתם סופר[ }פרשת יצבים{ – כי
המצוה הזאת וגו' בפיך ובלבבך לעשותו ]ל ,יד[ .כבר כתבו
המפרשים }רמב"ן כאן{ שזה קאי על מצות תשובה ,וידוי שהוא
בפיך ,ובלבבך היי ו חרטה ועזיבת החטא ,ולעשותו היי ו
להסכים בלבו להיות עושה טוב .ובמדרש תהלים }ילקוט רמז
תשי"ת{ אשרי שוי פשע כסוי חטאה }תהלים לב ,א{ ,את מוצא
ביום הכיפורים בא שטן לקטרג על ישראל והוא פורט
עו ותיהם ,והקב"ה פורט זכיותיהן .מה עושה ,וטל ק ה של
מאז ים והם שוות ,והשטן הולך להביא עוד עו ות וליתן בכף
העו ות להכריעה ,מה עושה הקב"ה ,וטל את העו ות מתוך
הכף ומטמי ם תחת פורפירא דיליה ,והשטן בא ואי ו מוצא
עון ,ש אמר }ירמיה  ,כ{ יבוקש את עון ישראל ואי ו ,ואומר
השטן :ריבון העולמים שאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה
}תהלים פה ,ג{ ,לכך דוד משבחם לישראל ,ש אמר "אשרי שוי
פשע וגו'" .ודברי המדרש תמוהים מאוד להבי ם כפשטות
הדברים ,וגם מה זאת שלא מביא השטן מיד את כל העו ות,
ומהיכן ימצא עו ות שלא הביאם מכבר.

אלא שהאדם עצמו "כשהוא חי" – הצדיקים הקרויים חיים –
קולו אחד ,רואה הוא בכל דבר את האחד ,עבודת ה'" .וכשהוא
מת" – הרשעים הקרויים מתים – קולו שבעה ,וטה הוא
לראות את הטבע והחיצו יות המסומלים במספר שבעה.9
עד כאן דבריו ה פלאים של הספר מעין המועד.

אם אלה הם פ י הדברים ,וכל להבין דבר פלא:
ֵאתי בַּ הוֹ ְללִים ְשׁלוֹם
אומר דוד המלך} :תהלים עג ,ג{ כִּ י ִקנּ ִ
ְמוֹתם וּבָ ִריא אוּלָ ם} :ה{
ְר ָשׁעִ ים ֶא ְר ֶאה} :ד{ כִּ י ֵאין חַ ְרצֻבּוֹת ל ָ
בַּ עֲמַ ל אֱ וֹשׁ ֵאי ֵמוֹ וְ עִ ם ָאדָ ם ל ֹא ְי ֻגָּעוּ " – ...אף פעם לא הב תי
איך הרשעים תמיד מצליחים" } -יז{ עַ ד ָאבוֹא ֶאל ִמ ְק ְדּשֵׁ י ֵאל
יתם – "אבל כאשר יב ה בית המקדש ,כל יהודי
ָאבִ י ָה ל ְַאחֲ ִר ָ
יקבל תשובה לכל שאלותיו !"

ו "ל שבאמת עיקר ההת צלות שיש ל ו הוא דאמרי ן }ברכות
יז ,א{ :רצו ו לעשות רצו ך ומי מעכב שאור שבעיסה ,כי היצר
שוכן ב ו תמיד ,ובכל יום מתגבר ומתחדש ,וצופה רשע לצדיק
ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו }סוכה ב ,ב{ .ורמז פלא יש
בתורת העולה להרמ"א ז"ל ,כי הכהן גדול אשר בא לכפר ,רמז
גדול רמז במה שהזה אחת למעלה ושבע למטה ,להורות שרק
כח אחד ליצר הטוב ,היי ו שמת האדם אשר מושכת את לבו
לאביו שבשמים ,ואין ליצר הטוב כח אחר בלעדו ,אבל ליצר
הרע יש כ גד זה שבעה כוחות למשוך ולהוריד את האדם למטה
לארץ .כאשר אמרו בש"ס }סוכה ב ,א{ :שבעה שמות יש לו
ליצר הרע הקב"ה קראו רע ,משה ערל וכו' ,וכל שם מורה על
כח אחר שיש ליצר הרע להחטיא את האדם .על כן כשבא כהן
גדול לקודש לכפר וללמד זכות על ישראל ,שהשאור שבעיסה

שאלת השאלה – מדוע דוקא כשיב ה בית המקדש ?
כי בבית המקדש תהיה השראת השכי ה ,בדרגה של 'אחד רוכב
על שבע' !
עפ"י הדברים הללו ,וכל להבין דבר פלא :

 8ק ים פ"ג מ"ו.
 9ששואל בכל עת "למה ולמה ולמה"
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מעכב וגורם לחטוא ,הוא מזה אחת למעלה ושבע למטה ,והוא
רמז פלא ,ודבר גדול גילה ל ו הרמ"א ז"ל בזה.

את אותם המילים ממש ,תוכלו למצוא בדברי החיד"א בספרו
חל קדומים ,בשם המהרח"ו ,רק הוא מוסיף קטע וסף:

כותב הספר תורת העולה }לרמ"א חלק ב' ,פ"כו{  -כבר ודע
הזאות יום כפורים שהוא אחת למעלה ושבעה למטה ,כמו
שיתבאר בהלכות יום כפורים }ח"ג פ "ח{ אם ירצה השם
יתעלה והטעם שהיו רומזים על ע ין יצר הרע המחטיא האדם
והוא קרא בשבעה שמות ולכן היה זורק שבעה הזאות למטה
ואחד מלמעלה שהוא גד יצר טוב והיה מו ה עם כל הזאות
שלמטה שלמעלה כמו שאמרו }יומא "ב ע"ב{ וכך היה מו ה
כו' ,להורות כי מן הראוי לשתף יצר הרע עם יצר הטוב ואז
ש יהם כאחד טובים ,והיה זורק כמו ש אמר }יחזקאל ל"ו כ"ה{
וזרקתי עליכם מים טהורים כמו שיתבאר כל זה אם ירצה
השם יתעלה בסדר יום כפורים }ח"ג פ "ט{ ,ולכן היה זורק אלו
הזאות על בין הבדים והפרוכת  ...ולזה היה זורק בדמים אלו
על הפרוכת ,שבעה למטה ואחת למעלה ,להורות כי אף שהוא
שבעה למטה היה אחת למעלה ,וגובר על הע ין של מטה אם
10
רצה.

כותב החיד"א } חל קדומים ,פרשת שופטים{  -שפטים
ושוטרים תתן לך וגו' .פירש רבי ו מהרח"ו ז"ל דיש לאדם
כמה שערים :שער הראות ,שער השמע ,שער הריח ,שער
הדבור ,שער המשוש .וצריך שיעשה אדם בעצמו דיין על כל
ע י יו ויפקח עי יו ,וז"ש "שופטים ושוטרים תתן לך" לשון
יחיד ,ולכל אדם מישראל דבר ,וזהו "שופטים ושוטרים תתן
לך בכל שעריך" ,שכל אדם יגדור גדר בכל שעריו כגון שלא
יביט בעריות ולא ישמע דברים האסורים ולא יריח ריח ערוה
וע"ז ולא ידבר דיבור אסור ולא ילך לעבירה ולא יגע לערוה,
ולזה אמר לשון יחיד "תתן לך בכל שעריך" .ואז אמר עליו
"פתחו שערים" מדה כ גד מדה ,ויזכה שיפתחו לו שערים של
י"ש עולמות .ומכאן לרקיע כמה מקטרגים וכמה מלאכי חבלה.
והז' רקיעים כמה שערים לכל רקיע ,וכמה שומרין וכשהעלה
ה שמה אם זכאה פותחין ,ואם לאו דוחין אותה ו ועלים
השערים בפ יה ,ומי שישכיל יתקן בחייו ויפתחו לו שערים
עליו ים .עד כאן דברי מהרח"ו ז"ל.

אם אלה הדברים בס"ד ,וכל להתחבר לפרשת השבוע:

כותב ר' משה פי שטיין בספרו }דרש משה ,פרשת שופטים{ -
תתן לך .לכאורה 'לך' מיותר ,ובאוה"ח עמד בזה .ו ראה שבא
להורות שהאדם צריך להיות שופט על עצמו לראות אם מעשיו
מתוק ים ,וגם שוטר לעצמו לראות שיקיים מה ששפט איך
לעשות ,ולק וס עצמו במה שרואה אופן שיקויים ,ולפעמים
צריך לישבע כהא ד שבעין לקיים את המצות ] דרים ח ,א[.
ו צטווה שלא להטות המשפט ,שלא יכיר פ ים ,לומר שכיון
שהוא ת"ח ובעל מעשים טובים ,ודאי טוב עושה במה שעושה,
אלא יעיין במעשיו כאילו הוא איש פשוט .וכן שלא ליקח שחד
של איזה ה אה ,שבשביל זה יאמר על מה שעושה שהוא טוב,
אלא צדק צדק הלך אחר ב"ד יפה שיעשה לו רב כעצת חז"ל
]ס הדרין לב ,ב[ .וכדמצי ו במלך שמאחר שהוא מלך ,יכול לדון
היתר להתגאות ,וגם להקל בכמה דברים ,שלכן צטוה באיסור
גאוה ביחוד ,ולא לסור מן המצוה ,כ"כ צטוה בכאן ת"ח שג"כ
יש לו מקום להתגאות ולפעמים להקל ,שלכן צטוה ביחוד.

פרשת שופטים ,לעולם תצא בתחילת חודש אלול.
כותב הב י יששכר }מאמרי חודש אלול ,פרק א' ,אות י'{ -
בהתחלת אלול קורין תמיד סדר שופטים ושוטרים תתן לך וכו'
}דברים טז יח{ ,שזהו התחלת התשובה ועיקרה אשר הבעל
תשובה מחויב להושיב שופט ושוטר אצל כל שעריו ,דהיי ו כל
החושים אשר המה שערים באדם שפתחם הבורא ית"ש
להשתמש עמהם ,כגון עי ים ואז ים וחוטם ופה וראש הגויה,
מחויב האדם להושיב הדעת לשופט אצל כל שער ישפוט בצדק
את אשר ישתמש בחושים ואת אשר י יח ,ושוטר הוא אשר
יע יש את העובר ,כמו כן יושיב האדם שוטר את אשר יע יש,
היי ו אם יזדמן אשר יסתכל בעי יו בדבר האסור או ידבר בפיו
את אשר לא ירצה לי"י ,יקבל על עצמו עו ש  -הן בממון
לצדקה ,והן בגוף בסיגוף ותע ית וכיוצא }וכמו ש הגו תלמידי
הרמ"ק ז"ל ]ראשית חכמה ,שער הע וה פ"ג[{ ,וזהו עיקר גדול
לתשובה ,הארכתי בספרי אגרא דכלה ]פ' שופטים ע"מ שפ"ה[.11

אם אלה הדברים בס"ד ,בואו עבור לדברי הספר שבילי
פי חס ,לפ י ש חזור בחזרה לע ין התפילין:
כותב ספר יצירה }פרק ד ,מש ה ז'{  -שבע כפולות בג"ד כפר"ת
חקקן חצבן וצרפן  .וצר בהם כוכבים בעולם ,ימים בש ה
ושערים ב פש .וחקק מהם ז' רקיעים וז' ארצות וז' שבתות.
לפיכך חבב השם ב"ה השביעיות תחת כל השמים ...ואלו
הכוכבים :שצ"ם ח כ"ל ,ואלו הימים בש ה :ז' ימי בראשית א'
ב' ג' ד' ה' ו' ז' – זהו השבת ,ואלו הז' שערים שב פש :ב'
עי יים ,ב' חירים ,ב' אז ים והפה .ומהן שבעה חקקו ז'
רקיעים ,ז' ארצות וז' שעות ,וז' פעמים לפיכך חבב השביעי
לכל חפץ תחת השמים.

 10יש ם שבעה סוגי יצר הרע .אבל הם לא מגיעים בבת אחת כולם,
אלא בכל פעם מגיע יצר הרע אחד – ואם רק אחד בא ,לעולם יהיה
אחד ]שהוא יצר הטוב[ מול אחד ]יצר הרע[ .לכן ה וסח שאומר הכהן
גדול ביום הכיפורים הוא" :אחת ]היצר הטוב[ ואחת ]היצר הרע ש קרא
'רע'[ אחת ]היצר הטוב[ ושתים ]היצר הרע ש קרא 'ערל'[ אחת ]היצר
הטוב[ ושלש ]היצר הרע ש קרא 'טמא'[ אחת וארבע אחת וחמש אחת
ושש אחת ושבע"
 11כותב האגרא דכלה – שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך וכו'.
"ל לפרש ז' שערים שפתחם הבורא ית' בראש האדם שמהם יוצא
ההבל ועשויים להכ ס ולהוציא כדמיון השער ,דהיי ו ב' עי ים ,ב'
אז ים ,ב' קבי החוטם ,והפה ,שמהם יוצאים ההבלים ) ולדעתי ,זה
סוד ז' הבלים המוזכרים בקהלת ]א ,ב[" :הֲ בֵ ל הֲ בָ ִלים ָאמַ ר קֹהֶ לֶ ת
הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים הַ כֹּל הָ בֶ ל"  ...והבן מה ש אמר במשיח }ישעיה יא ,ג{ לא
למראה עי יו ישפוט ולא למשמע אז יו יוכיח והריחו ביראת ה'
וברוח שפתיו וכו' .ה ה תראה חשבים בו כל הז' הבלים ,והם עיקר
החושים המשמשים לאדם וצריך לשעבד כולם להבורא ית' לבל יביט
ולא יטה אוזן ולא יריח ולא ידבר ולא יאכל וישתה ,רק מה ש וגע
לכבוד הבורא ית"ש ,וצריך להמשיל השכל השורה במוח על כל
השערים ה "ל ,דהיי ו לשפוט בצדק איזה דבר יביט וישמע ויריח
וידבר ויאכל ומאיזה מהן ימ ע ,וה ה השכל השופט שהוא במוח ,שם
ה שמה ה שפעת מאור אין סוף ית' )הבן הדברים האלו בטועמך מעץ

אומר הספר שבילי פי חס דבר פלא – השבת היא השביעית
מבין ימות השבוע .הפה הוא השער השביעי מבין שבעת
חיים בהשתלשלות העולמות ,ותשלים דיוק ך להבוראך בצלם
הקדוש ותראה פלאות( .וזהו המלך המרומם לבדו מא"ז ,דהיי ו א'
על ז' ,המוח על הז' שערים )התבו ן מאד הדברים האלה( ,וה ה כתבו
ספרי המוסר שהמשכיל והמשים עי יו על דרכיו יראה לק וס את
עצמו בק ס על כל ת ועה ות ועה שיעבור את פי ה' ,דהיי ו בהביט אל
דבר אשר לא לה' הוא ,וכיוצא בשאר החושים יקבל על עצמו
להתע ות או ליתן צדקה .וכמו שעשו תלמידי הרמ"ק ,וזה דמיון
השוטר המכה ורודה להעובר על דברי השופט.
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תּוֹרה אוֹ ְבּל ֹא צִ יצִ ית אוֹ ְבּל ֹא
ל ֹא ָראוּהוּ ֶשׁהָ לַ ַא ְרבַּ ע ַאמּוֹת ְבּל ֹא ָ
ְתּפִ לִּ ין.

השערים באדם .לכן יש ע ין ,שהפה ]שהוא השביעי בשערי האדם[
ישמיע תשבחות לשבת ]שהוא השביעי מבין ימות השבוע[ ולכן א ו
אומרים" :וְ יוֹם הַ ְשּׁ ִביעִ י ְמשַׁ בֵּ ַח וְ אוֹמֵ ר ִמזְ מוֹר ִשׁיר לְיוֹם
הַ ַשּׁבָּ ת" .ולכן בשבת א ו מרבים בזמירות ובפסוקי דזמרה ,כי
השביעי ]שבשערי האדם – הפה[ משבח לשביעי ]שבימות השבוע -
השבת[.

אומרת הגמרא }מסכת ברכות ל ,ב{  -אביי הוה יתיב קמיה ישב
לפ י דרבה .חזייה דהוה קא בדח טובא ראה את רבה שהוא
מחויך מאוד .אמר איך אתה מחויך כ"כ ,הרי כתוב :וגילו ברעדה
כתיב .א''ל אביי :א א תפילין מ ח א יש לי תפילין על הראש,
ולמרות שא י מחייך ,יש לי שליטה על שבעת השערים שלי !

ועוד ,במוצ"ש א ו מבקשים מהקב"ה" :ריבו ו של עולם ,היתה
ל ו עד עכשיו שמה יתירה  ,לא רק שמה אחת  -תן ל ו את
הכוח של ה שמה היתירה ,ש צליח לגבור בשבוע הקרוב על
שבעת השערים!"

אומר רש"י  -תפילין מ ח א .והם עדות שממשלת קו י ומשרתו
עלי.
אומר התפארת שמואל – א א תפילין מ ח א .פי' חולה היה
ואח"כ תרפא והיה זמן רב שלא ה יח תפילין .ועתה ה יח והיה
שמח.

ולכן מה א ח ו עושים בהבדלה ? משתמשים בכל שבעת
השערים :מתחילים באז ים – שמיעת ההבדלה .עוברים לפה –
בשתיית הגפן .מכאן עוברים לאף – 'מי י בשמים' .ומסיימים
בעי ים – ראיית ה ר.

אומר המאירי – אדם הלובש תפילין אי ו חושש שימשך
לדברים מגו ים ,כי קדושת התפילין גורמת ליראת שמים.

אם ככה ,משתמשים בכל שבעת השערים ,מתוך בקשה לקב"ה
שיתן ל ו את הכח לגדור ,באמצעות השופט שהוא ה שמה ,את
כל שבעת השערים במהלך השבוע.

הבא ו בתחילת השיעור ,את דברי המטה אפרים ,ש והגים
חסידים וא שי מעשה לבדוק את התפילין שלהם בחודש אלול.

עד כאן דבריו ה פלאים של הספר שבילי פי חס }מאמרי ש ת תשע"ב{.

א י חושב שיש עומק וסף ,בדבריו של המטה אפרים .אסביר
למה א י מתכוון :

אומר השפת אמת }פרשת שופטים{  -שופטים ושוטרים תתן
לך }דברים טז ,יח{ .שופטים אלו תפילין של ראש ,ושוטרים
אלו תפילין של יד .כי תפילין של ראש משפיעים על ה שמה
שבמוחו ,שיהיה לו השכל הישר לדעת מה לעשות ומה לא,
ויהיה לו השכל הישר להתבו ן בכל דבר בישרות .תפילין של
יד ,הוא השוטר הכופת את העם במקל ורצועה.

אומרת הגמרא }מסכת מ חות מג ,ב{  -ת''ר חביבין ישראל
שסיבבן הקב''ה במצות תפילין בראשיהן ותפילין בזרועותיהן
וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן ועליהן אמר דוד )תהילים
קיט-קסד( שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך יש ארבע

אם אלה הדברים בס"ד ,הגע ו בחזרה אל התפילין:

כ פות בציצית ,ש י תפילין ,אחד מזוזה ,ביחד זה שבע .זה פירוש

הדבר שבע ביום הללתיך ...רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שיש לו
תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו
הכל בחיזוק שלא יחטא ש אמר )קהלת ד-יב( והחוט
המשולש לא במהרה י תק.

ב י עדות אשכ ז ,והגים לומר וסח 'יהי רצון' לפ י ה חת
ֹחוֹתי ֻכּלָּם
התפילין..." :שֶׁ ַהנְּשָׁ מָ ה ֶשׁבְּ מ ִֹחי עִ ם ְשׁ ָאר חוּשַׁ י וְ כ ַ
י ְִהיוּ ְמשֻׁ עְ בָּ ִדים לַ עֲבוֹדָ תוֹ י ְִתבָּ ַר ְשׁמוֹ"...

שאלת השאלה  -כול ו מ יחים תפילין  ,לכולם יש מזוזות
ולכולם יש ציצית ובכל זאת חוטאים ,איך יכל להיות ?

ה שמה מצאת במח ,והתפילין של ראש יושב עליו – הוא
השופט ,שאמור לתת הוראות לכל שבעת שערי האדם.

אומר הגר"א }מובא בפ י ים משולחן הגר"א{ – לא אמר כל
שיש לו תפילין על ראשו ותפילין על זרועו וכו' אלא אמר כל
שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו.

אומר הספר אור הצבי – לכן בתפילין של ראש ,יש ם שתי
שי" ים – אחת עם ג' ראשים ואחת עם ד' ראשים – לומר לך,
שתפקיד התפילין על הראש ,לפקח על שבעת השערים.
ובתפילין של יד א ו כורכים שבע כריכות ,לומר לך שתפקידם
לפקח על הוראות השופט ,שאכן יבוצעו בכל שבעת השערים.
ואם האדם לא מבצע את ההוראות ,יש כח בידי השוטר לקחת
ולהכות את אותם איברים ]כדברי האגרא דכלה – בתע ית,

אם פרשיות התפילין יהיו ל ו בראש ו וביד ו – אז מובטח ל ו
שלא חטא !
יתי ה' ְל ֶגְ ִדּי ָת ִמיד הוּא
כותב הרמ"א }או"ח סי' א ,א{ – " ִשׁוִּ ִ
תּוֹרה – "...אין מעלה גדולה מזו !
כְּ לָל ָגּדוֹל בַּ ָ

בק סות וכד'[

רבותי ,שאל את עצמ ו – כמה פעמים ביום א ו חושבים על
הבורא ית' ? כמה פעמים א ו שמים אותו ל גד עי י ו ?

לכן אומר ל ו הב י יששכר  -פרשת שופטים היא הפותחת את
חודש אלול ,לומר לך" :אתה רוצה לדעת איך מתחיל בעל
תשובה ?! דבר ראשון ,תדע לשלוט על שבעת השערים שבגופך
!"

אומרים ל ו חז"ל – אתה יודע מתי לא תחטא ?! כשהתפילין
יהיו לך בתוך הראש ובתוך היד – כך שום איבר לא יפעל כ גד
רצון ה' ית' !

אם אלה הדברים בס"ד ,וכל לסגור כעת את כל הקצוות:

אם אלה הם פ י הדברים ,וכל להבין את מעלת התפילין
לקראת חודש אלול:

כותב הרמב"ם }הלכות תפילין פ"ד ,כה{ ְ -קדֻשַּׁ ת ְתּפִ לִּ ין ְקדֻשָּׁ ָתן
גְּ דוֹלָה ִהיא .שֶׁ ָכּל זְ מַ ן שֶׁ ַה ְתּפִ לִּ ין בְּ ר ֹאשׁוֹ שֶׁ ל ָאדָ ם וְ עַ ל זְ רוֹעוֹ הוּא
וּב ִשׂיחָ ה ְבּטֵ לָה וְ ֵאי וֹ
ירא שָׁ מַ יִ ם וְ ֵאי וֹ ְִמ ָשׁ בִּ ְשׂחוֹק ְ
עָ ָו וִ ֵ
ְמהַ ְרהֵ ר מַ חֲ שָׁ בוֹת ָרעוֹת ֶאלָּא ְמ ַפנֶּה לִבּוֹ בְּ ִד ְב ֵרי הָ אֱ מֶ ת וְ הַ צֶּ דֶ ק.
יוֹתן עָ לָ יו ]פ[ כָּל הַ יּוֹם ֶשׁ ִמּ ְצו ָָתן
לְה ְשׁ ַתּדֵּ ל ל ְִה ָ
לְפִ יכָ צָ ִרי ָאדָ ם ִ
לְמידוֹ שֶׁ ל ַרבֵּ וּ ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁכָּל יָמָ יו
כָּ ִהיאָ .א ְמרוּ עָ לָ יו עַ ל ַרב ַתּ ִ

לאומות העולם ,אומר הב י יששכר ,יש ה שאלה" :מדוע
הקב"ה מוחל לעם ישראל ?"
כותב הב י יששכר }מאמרי חודש אלול ,ה – ו{ – אז תשמח
בתולה במחול וכו' }ירמיה לא ,יב{ ,שמעתי מאת שאר בשרי
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אלקים על גוים }תהלים מז ,ט{ ומלך שמחל על כבודו אין כבודו
מחול ,וה ה בתפילין דמארי עלמא מה כתיב בהו }ברכות ו{ :כי
מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו }דברים ד ,ז{ }אליו
דייקא ,קרובים ממש בקרבות עמוסים מ י בטן{ כי"י אלקי ו בכל
קראי ו אליו }ומתרגמי ן לקבלא צלותיה בעידן עקתיה ,היי ו הך,

הרב החסיד הקדוש מוהר"ר אלעזר זצ"ל מ"כ בליזע סק .אז
תשמח בתולה )היי ו רמז לחדש אלול אשר מזלו בתולה ,ה ה
תשמח( במחול )כשימחול הש"י עו ותיהם של ישראל( עכ"ד.
וה ה סיימתי פירוש הפסוק לפי"ז בחורים וזק ים יחדיו,
זק ים היי ו אותן שהיו צדיקים מעיקרא ,בחורים היי ו הבעלי
תשובות דהוו כבריה חדשה כאילו ולדו מחדש ,כולם יהיו
יחדיו ,שגם הבעלי תשובה יהיה מדריגתן כמדריגת הצדיקים
שלא טעמו טעם חטא )ולפעמים תגדל מעלתן כמשארז"ל(.

דמפ י שכביכול הש"י קרוב ל ו וב ים א ח ו והש"י ל ו אב ,וה ה הוא
הקרבות בעצם ואב שמחל על כבודו כבודו מחול ,על כן מקבל
תפלתי ו ותשובתי ו משא"כ אומות העולם{ ואם כן הכל הוא

במשפט אמת והכל בדין.

בספר יצירה }פ"ה ח'{ המליך אות י' במעשה וקשר לו כתר
וצרפן זה בזה וצר בהם בתולה בעולם ואלול בש ה ויד שמאל
ב פש זכר ו קבה ,ה ה המליך אות י' במעשה וצר בו אלול הוא
הזמן המיוחד לתשובה ,וה ה אמרו במדרש :ושמרתם מצותי
ועשיתם אותם }ויקרא כב ,לא{ ) ראה דהוקשה לו דהוה ליה
למימר ושמרתם ועשיתם מצותי ומדקאמר אתם דרשו( מעלה
א י עליכם כאילו עשיתם את עצמיכם }ויק"ר פל"ה ז'{ ,וכן
אמרו בבעלי תשובה מעלה עליו הקב"ה כאילו עשה את עצמו
מחדש }ויק"ר פ"ל ג'{ ,וה ה חדש אלול הוא מיוחד לתשובה
ו עשים הבעלי תשובה כבריות חדשות וכאילו עשו את עצמם,
על כן יש שייכות לאלול מעשה וכו' וצר בו וכו' ואלול בש ה,
וה ה המליך אות י' )דייקא( במעשה ,דה ה אות י' היא קודה
גלם ראשית המעשה ,דה קודה גלם מקבלת כל הצורות )עיין
בספר ברית כהו ת עולם יג( ,ועל כן צר בו בתולה בעולם ,כ סת
ישראל דומין תמיד לבתולה שלא שלט בה עדיין שום איש
וכביכול חביבה על דודה בכל פעם כשעה ראשו ה ,וה ה החודש
הזה המיוחד לתשובה מזלו בתולה ,דע"י התשובה עשים
כבריה חדשה ,וכאילו לא שלט עליהם היצר הרע ,ויד שמאל
ב פש ,יד שמאל מיוחדין לתפילין ,וע"י מצות התפילין א ו
מעוררים תפילין דמארי עלמא שהם בשמאל כביכול.

וזהו שאמר ה ביא ב חמה לעתיד אז יאמרו בגוים הגדיל י"י
לעשות עם אלה }תהלים קכו ,ב{ שלא כדין ,דכיון דתשובה
ותפלה לא מה י ל ו למה מה י להו וכי משא פ ים יש בדבר ,אז
חשף י"י את זרוע קדשו לעי י כל הגוים }ישעיה ב י{ ,אשר
בזרוע הוא תפילין דמארי עלמא }כמו שדרשו רז"ל בפסוק שבע
י"י בימי ו ובזרוע עוזו ]ברכות ו[{ וה ה יראו בתפילין דמארי
עלמא מה כתיב בהו ומי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו
כ "ל ,אזי וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקי ו ,אלקים הוא
דין ומשפט ,היי ו יראו שהכל הוא בדין אמת עפ"י משפטי
התורה עיי"ש .ואם כן לפי"ז ה ה יד שמאל ברא ג"כ ביחד
כאחד עם חדש אלול ,כיון שהוא הזמן אשר מיוחד לתשובה,
ותשובה מה י ל ו מפ י שא ח ו קרובים אליו כביכול בעצם
עמוסים מ י בטן והוא כביכול ל ו אב ,וזהו הדבר המבואר
בתפילין דמארי עלמא בשמאל ,וה ה א ח ו על ידי מצות
התפילין א ח ו מעוררים תפילין דמארי עלמא ,וחשף י"י את
זרוע קדשו ומתקבלת תשובותי ו ותפילתי ו.
ומעתה בין תבין את אשר לפ יך ,אלו"ל בגימ' בי "ה הוא עולם
התשובה ,ומה שהמליך היוצר כל מבראשית אות י' במעשה
מישך שייך לתשובה ד עשה הבעל תשובה בריה חדשה כמש"ל,
וה ה צר בתולה בעולם ואלול בש ה ויד שמאל ב פש זכר
ו קבה ,הכל הולך אל מקום אחד סובב הולך על קוטב התשובה
ואתה תבין.

ו כון הדבר עפ"י מה שפירש ו )במאמרים ]תמוז אב מאמר ה'[
ב חמתות חמה ד'( בפסוק חשף י"י את זרוע קדשו וכו' ישועת

אלקי ו ,והוא עפ"י מה דקיי"ל עפ"י הספרי ,דתשובה לא מה י
כי אם לישראל ולא לאומות ,וה ה הגוים יהיו מתמיהים
ש ראה ח"ו חסרון במשפטו ודי ו ,דממה פשך אם התשובה
מה י יהיו כל אפין שוין וכו' ,י אבל פירשו בו הראשו ים דכדין
וכמשפט הוא ,דה ה עפ"י משפטי התורה ראה דתשובה לא
מה י ,דקיי"ל מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול }כתובות
יז{ ,אבל בישראל ה ה כתיב ב ים אתם לי"י אלקיכם }דברים
יד א{ ,ה ה א ח ו ב ים והקב"ה קרא עלי ו אב כי א ח ו
עמוסים מ י בטן כביכול מן עצם אצילות הקודש ,וה ה קיי"ל
אב שמחל על כבודו כבודו מחול }קדושין לב{ ,על כן עפ"י הדין
הוא דתשובה מה י לישראל ,מה שאין כן באומות העולם מלך

עד כאן דבריו ה פלאים של הב י יששכר.
יוצא לפי דבריו ,שכל הישועה של ו לזכות בדין ,הוא בזכות
התפילין.
אם בזכות התפילין צא זכאים בדין ,אולי זו הכוו ה בדברי
המה אפרים " הגו א שי מעשה לבדוק את התפילין והמזוזות"
– לא רק פיזית לבדוק – אלא ,כל אחד צריך לבדוק את
התפילין האם הם בראשו או על ראשו – תפילין שעל הראש לא
מסוגל לשום דבר !

יזכ ו הקב"ה ,ש עבוד על שבעת השערים שבגופ ו ו זכה בע"ה בקרוב ממש ,לגאולה השלימה במהרה בימי ו אמן ואמן !!!
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