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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111ט"תשעשופטים  תפרשל

  )נכתב ונערך על פי שיחות משנים קודמות(

  להרבות זכויות לקראת יום הדין
  

  שמירת השערים
ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל : " בפרשתנוהתורה מַצוה

הוא כפי שמביא בזה ההסבר הפשוט . )יח, זדברים ט(" ְׁשָעֶריךָ 
 - שוטרים.  דיינים הפוסקים את הדין- שופטים: "י"רש

אחת מן  ומצוה זו היא .)י"רש(" הרודין את העם אחר מצותם
  .)א"חינוך מצוה תצ( המצוות המוטלות על הצבור

שיש כאן רמז גם לחיוב , ה"כבר כתב השל ,ואולם
יש רמז מוסר להא דתנן בכאן : "המוטל על כל יחיד ויחיד

 שתי :שבעה שערים הם בנפש, )ב"ד מי"פ(בספר יצירה 
וצריך האדם ...  ושני נקבי האף, הפה, שתי אזנים,עינים

, דהיינו הראייה והשמיעה והדיבור, להיות שומר השערים
ועל אלו השערים ישים האדם לעצמו . ..מהאףוהכעס היוצא 

זהו ו ; תמידשישפוט עצמו, כלומר', שופטים ושוטרים'
וישגיח תמיד שלא יהיה שם . 'ִּתֶּתן ְלךָ ' שאמר ,'ְלךָ 'תיבת 

ה פרשת "של("  ויהיה תמיד בקדושה ובטהרה...שום עבירה

  .) דרך חיים תוכחת מוסר,שופטים
 שלא תראינה מה צריך להשגיח על העינים, כלומר

שאסור תשמענה מה שלא  האזניםועל ,  לראותאסורש
 ושלא ,בו מה שאסור לאכוליכנס שלא  הפהועל , לשמוע
לשון הרע ורכילות ושאר , אסור להוציא מה שמנויצא מ

צריך במיוחד   בחודש אלול ובימי התשובה.דיבורים אסורים
 .אנו שומרים על השערים עד כמה , עצמנולבדוק את

   קבלת מלכות שמים- עבודת ראש השנה 
שמירת השערים היא אחד האופנים לקבלת מלכות 

 הוא קבלת עול אש השנההיסוד של רהרי . נושמים עלי
  אמנם בכל.ה"את הקבעלינו  אנו ממליכים .מלכות שמים

שמע " באמירת ה"קבערב ובכל בוקר אנו ממליכים את ה
וכן בכל ברכה שאנו מברכים , "אחד' אלקינו ה' ישראל ה

ך ... ברוך אתה("בעולם ' האנו מזכירים את מלכות  ל מ
ם ל ו ע בראש השנה ובעשרת ימי אך בכל זאת , ...")ה

 של  זהעניןקדישים תשומת לב מיוחדת לתשובה אנו מ
את מצרים מזכירים כמו שאת יצי. 'חיזוק ההכרה במלכות ה

מיועד שהוא בשנה לילה אחד יש  ובכל זאת פעַמִים ַּביום
להעמיק בו יותר את התודעה ואת ההרגשה של יציאת 

 את התודעה כך נתנו לנו גם יום מיוחד להעמיק בו, מצרים
ִאְמרּו לפני בראש . "וזהו ראש השנה, של מלכות שמים

  .)א, ה טז"ר( 2"כדי שתמליכוני עליכם... השנה מלכיות
ך"ה "אומרים בראנו , כמו כן ל מ  במקום " הקדושה

אבל , ה הוא מלך קדוש"תמיד הקבאמנם . "ל הקדוש-הא"
- הא" ולכן במקום ,במיוחדענין זה בימים אלה צריך להזכיר 

ששכח לומר  מי ו,3"המלך הקדוש"אנו אומרים " הקדושל 
. )א"ב ס"תקפ' ח סי"ע או"שו(צריך לחזור  -" המלך הקדוש"

א אם "רמוהע "יש מחלוקת השו" המלך המשפט"לגבי 
אבל גם לפי , )ח"קי' א שם סי"וברמ, ע שם"שו' עי(צריך לחזור 

לזהו מפני שגם בנוסח החתימה ,  חוזרנו שאי,א"הרמ י ג ר  ה
ך" -רים מלכות מזכי ל  הרי שלכל ." אוהב צדקה ומשפטמ

כי זהו ענין יסודי בימים , הדעות הזכרת המלכות מעכבת
  .4להזכיר בתפלה מלכות שמים, אלה

להמליך עלינו , של ראש השנההיום   עבודתזוהי מהות
 .ולהתפלל על פרסום מלכות זו בכל העולם כולו, ה"את הקב

דול על גילוי מלכות  בחלקה הגה הרי היא"התפלה שלנו בר
 ויבין כל יצור כי אתה ,דע כל פעול כי אתה פעלתוויֵ  ".שמים
 ,אלקי ישראל מלך'  ה:מר כל אשר נשמה באפוא וי,יצרתו

 לאלקינו על כ' ובכן תן פחדך ה "."ומלכותו בכל משלה
כך  בקשות על כולן. " ואימתך על כל מה שבראת,עשיךמ

שלא אחד ף גוי שלא ישאר א, שיתגלה כבוד מלכות שמים
אחד אף יהודי שלא ישאר כל שכן , מכיר במלכות שמים

 אלקי 'כך שהלם יכירו בו כ.שלא מכיר במלכות שמים
 אנו משתדלים -ולגבינו .  ומלכותו בכל משלה,ישראל מלך

  .להכיר בזה כבר עכשיו
אמנם  . אחת הסיבות לשמחה שלנו בראש השנהזו גם

כפי שהגדיר , "שמחה יתרה"ראש השנה איננו יום של 
ה "יש מצַות שמחה גם בראך , )ו"ג ה"חנוכה פ' הלכ(ם "הרמב

וכך אמר גם , )ב"ק' שאגת אריה סיו, ב"ז ס"תקצ' ע שם סי"שו' עי(
ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִּנים : "עזרא הסופר לישראל בראש השנה

ה, ְוַאל ֵּתָעֵצבּו... ּוְׁשתּו ַמְמַּתִּקים ת  ַו ְד ֶח י  א ' ִּכ י ִה
כֶ  ְּז ֻע הרי , כשממליכים מלך בשר ודם. )י, נחמיה ח(" םָמ

ממליכים עלינו את אנו כש,  ואם כן.עושים משתה ושמחה
  !ך לשמוחודאי שצרי, ה"מלך מלכי המלכים הקב

כיצד היא  - בראש השנה " סימנים"אכילת 
  ?משפיעה על דיננו

. אוכלים בראש השנה "משמנים וממתקים" לא רק ךא
ועוד כמה ,  וקצת דבש,רמוניםקצת ". סימנים" גם אוכלים
יחתום אותנו לשנה טובה ' הבגלל זה ומקוים ש, דברים

, כריתות ו' על מס" בית הבחירה"ב(המאירי כבר שואל . ומתוקה

י "כו וברש, ויקרא יט' עי(? 5למה אין כאן איסור של ניחוש, )א

נתתי אם . שכרלי על זה מגיע , תורהלמדתי בשלמא אם  )שם
דבש  אכלתיאבל בשביל ש. שכרלי מגיע גם על זה , צדקה

איך יכולה אכילת קרא או כרתי ! ?קרא מגיע לי שכראו 
  .כך שואל המאירי -? להשפיע שתהיה לי שנה טובה

שאין הכוונה שבגלל שאכלתי ַּכרתי יכרתו , ותירץ
אלא . או בגלל שאכלתי תמרים יתמו שונאינו, אויבינו

להרגיש גם ". ההההלעורר בו לבבו להנהגה טובלעורר בו לבבו להנהגה טובלעורר בו לבבו להנהגה טובלעורר בו לבבו להנהגה טוב"הכוונה היא 
שבו עומד , שהיום הוא יום קדוש ונורא, בזמן הסעודה
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, שיתמו עוונותינו, האדם לדין על כך שיסתלקו שונאינו
וכן שאר הענינים שהסימנים , שנהיה לראש ולא לזנב

כדי שגם בזמן הסעודה ירגיש את אימת יום ; מרמזים עליהם
ל ,הדין ל פ ת י  6 על הענינים שהסימנים מרמזים עליהםו

התפלה והבקשה והתעוררות . )שם, למאירי" בית הבחירה("
 אלו שיכולים להשפיע הםהםהםהם, הנפש בשעת אכילת הסימנים

  .7ולא האכילה עצמה, על הדין

  ?במה מהוה ראש השנה יום של תשובה
. את עשרת ימי תשובה פותחראש השנה הוא היום ש

הם שני הימים הראשונים של עשרת , שני ימי ראש השנה
איננו מתוודים על שום הרי בראש השנה : וקשה. הימי תשוב

ראנו נזהרים אפילו שלא : יותר מכך! 8חטא כי ז ה  בו ל
ד "תקפ' ב סי"משנ' עי(ו "כדי לא לעורר עלינו קיטרוג ח, חטא

שראש השנה הוא אחד , כ העובדה"במה מתבטאת א. )'ק ג"ס
כיצד יכול ראש השנה להמנות כאחד ? מעשרת ימי תשובה

  ?בלי תשובה ּווידוי, שובהמעשרת ימי ת
לּו היתה עומדת לפנינו : נראה לבאר ענין זה במשל

כיצד היינו עושים , לסתור אותהרוצים חומה גבוהה והיינו 
להכות בחומה ,  לקחת פטיש ויתד,אפשרות אחת היא? זאת

את משיגים  ינודרך זו היב.  אבןיולהפיל ממנה אבן אחר
ואולם . מצים רביםאבל בקושי רב ובמא, התכלית המבוקשת

 לחפור תחת החומה כדי למוטט את -ישנה גם דרך אחרת 
וכשיפול היסוד תתמוטט כבר החומה כולה , היסוד שלה

  . דרך קצרה וקלה הרבה יותרזוהי, לפעמים. בבת אחת
הם חומה הרי העוונות . ה"זוהי בדיוק צורת עבודתנו בר

ם ָהיּו ַמְבִּדִלים ִּכי ִאם ֲעֹונֵֹתיכֶ ": ה"שמבדילה בינינו לבין הקב
בראש השנה איננו . )ב, ישעיהו נט( "ֵּביֵנֶכם ְלֵבין ֱאלֵֹקיֶכם

אלא חותרים , מפרקים את חומת העברות שלנו בפטיש ויתד
א אי הכרה וה, היסוד לכל העברות שלנו. יסודהתחת 

אם אדם היה רגיל לחשוב יותר על . מספקת במלכות שמים
חיד שקובע מה יהיה ה הוא המלך והמנהיג הי"כך שהקב

הוא גוזר איזו לחרב ואיזו , הוא ממית והוא מחיה, בעולם
היה נזהר הרבה יותר שלא לעבור  הוא - לרעב ואיזו ַלֶּדֶבר

, איננו חושבים על זה מספיקשאבל כנראה . 'על רצון ה
הזה חומת הרע ית על היסוד וממילא במשך השנה נבנֵ 

עבודת . ה"המבדילה בינינו לבין הקב, העברות שלנו
טהיא בראש השנה התשובה שלנו  ט ו מ  . את היסוד הזהל

,  קובע מה יהיה בעולם' שרק ה,להשריש בלבנו את ההכרה
ולא שום אדם אחר טראמפ לא נתניהו לא . ולא שום כח אחר

  .ה לבדו קובע"אלא רק הקב, קובעים מה יהיה כאן
 נכשלתי . אנו מנסים להכות כל אבן ואבןם הכפוריםביו

מתַודים ומפרטים את כל  ... ונכשלתי בדבר הזה,זהבדבר ה
ה " אבל העבודה של ר.כדי לפרק אותם אחד אחד, החטאים

ה " להבין שהקב.היא להשמיט את היסוד מתחת לחטאים
ועל , נעשה בעולםשמה כל יודע , שופט את העולםומנהיג 
לא ש , נבין ממילא.לכל אחד ואחדקובע מה יקרה פי זה 

 ,כ להגיע באמת להכרה מלאה"וכל ביוהנ כך .כדאי לחטוא
 שכל ,"סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שווה לנו"ש

 זו התשובה .לא היה שווה כלום' מה שעשינו נגד רצון ה
אבל להגיע , ה" למרות שלא אומרים וידוי בר.ה"שלנו בר

ה לָ ָׁש ל מָ ּכֹאלקי ישראל מלך ומלכותו ּבַ ' להכרה הברורה שה
  .ואפס זולתו

  לת הלומד תורה מתוך צערמע
 כל אחד צריך לחפש לעצמו כמה ,אש השנהלקראת ר

 .דבש לא מספיקה לדיןשל אכילת הזכות . זכויותיותר ש
בין אדם ,  צדקה זה חשוב. יותר גדולותצריך לחפש זכויות

אבל יש דבר אחד , שמירת שבת זה חשוב, חשובזה לחברו 
  .ה לימוד תורוה אומר שהוא כנגד כלם וזה"שהקב

אלו דברים שאדם אוכל " :כל יוםבאנו אומרים 
כיבוד , והקרן קימת לו לעולם הבא, לם הזה בעוןפירותיה

 ". ותלמוד תורה כנגד כולם...אב ואם וגמילות חסדים
, משלי ח()" בתורה(וכל ֲחָפִצים לֹא ִיְׁשוּו ָבּה ", הגמרא אומרת

ות הן כל המצו, כלומר. )ב, ק ט"מו( אפילו חפֵצי שמים -  )יא
אבל עוד יותר טוב וחשוב מהן הוא לימוד , טובות וחשובות

 זה ,ממילא. למוד תורהאין שום מצוה ששקולה כת. התורה
  . שצריך להעדיף אותוהראשון הדבר

אדם יכול לדבר ש,  עשה חשבון ומצאהחפץ חיים
הוא , אם הוא לומד תורה, וממילא; בדקהכמאתים מילים 

 )'פרק ב" תורת הבית(" ! בדקהמאתים מצוות עשהכלקיים יכול 
 . זה קל מאדלמוד תורה בתאבל, לא כךהן שאר המצות 

אלא  , בפיו שזה לא רק אם אדם מוציא את המיליםניחושבו
 להבין יותר ה מקדיש מחשבם א, בפיואפילו אם לא מוציא

ם "להבין סברה למה הרמב, להתעמק במה שהוא לומדוטוב 
  .א בשיעור הזהגם אז השכר הו, י"רש כמו רשילא פ

טובה פעם אחת בצער יותר ממאה ",  גםל אמרו"חז
כשלומדים , כלומר. )ו, אבות דרבי נתן ג(" פעמים שלא בצער

ההשכר גדול , עם יגיעה מא י  .  מאשר לימוד בלי יגיעהפ
שגם על , ל בשם אביו"א דסלר זצ"צ רא"ר הגה"ואמר מו

ןצער  ט על הצער אם יתוסף , ממילא ו.זההכלל ה נאמר ק
ובסך (יוכפל השכר שוב פי מאה , מעט צערהמועט הזה עוד 

יוכפל , מעט צערעוד ואם יתוסף עליו , ) פי רבבה-הכל 
כי חשבון זה , )מליון פי -ובסך הכל (השכר שוב פי מאה 

 שערך הלימוד ,נמצא. נאמר על כל דרגה ודרגה של צער
גדול אלפי אלפים ורֵּבי רבבות פעמים , כשמתיגע בו הרבה

' ג עמ"ח" מכתב מאליהו("ך אותו לימוד כשהוא בלי יגיעה ֵמער

  .כל תוספת צער מכפילה את השכר פי מאה. )14-15
 , שיצער עצמו בכוונהאין הכונה?  המדובר הצערומהו

, אלא הכונה היא . כפי הצורךןושליאכל ולא ללא ש
ר  לאכוללאתאמץ ששי ת ו ר ישוןלא לש ו,ן הצורך מי ות  י
ם בתורה ולא בדבריעצמו לעסוק ער מצגם מה ש .9ן הצורךמ

טובה פעם אחת בצער יותר ממאה "בכלל זה גם , בטלים
ליגע את . אבל העיקר הוא יגיעת השכל ."פעמים שלא בצער

כמה שיותר את התורה להבין השכל וכוחות המחשבה 
להשתדל להבין אלא ,  לא להסתפק בהבנה שטחית.לעומק

  .לעומק ותרכמה שי את הדברים

  שכר עבור תלמוד תורהמה גובה ה
? השכר עבור תלמוד תורהבאמת כמה הוא : שואלים

 תלמוד תורה הוא בלתי נתפס בורהשכר עש, התשובה היא
 ְוָכל ֲחָפֶציָך לֹא ,ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים". במושגי העולם הזה
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כדי לקרב מעט את , ובכל זאת. )טו, משלי ג(" ִיְׁשוּו ָבּה
ננסה לַחשב מהו גובה , לנוהדברים אל עולם המושגים ש

  !...השכר עבור תלמוד תורה בשקלים
אלו דברים שאדם אוכל ", אנו אומרים בכל יום

 מהו .'וכו" הכנסת כלה וביקור חולים... ז"פירותיהם בעוה
ביקור חולים איננו רק לשאול את החולה ? ביקור חולים

ולאחל לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי " מה שלומך"
ר חולים כולל גם לדאוג לחולה לרופא מומחה ביקו. ישראל

ל לניתוח "להטיסו לחו, או לאחות צמודה אם הוא צריך לכך
 -במידת הצורך ולדאוג לכל הסידורים הנצרכים לזה 

עלולות אפוא להסתכם במאות " ביקור חולים"הוצאות 
הכנסת ". "הכנסת כלה"כך גם בנוגע למצַות . אלפי שקלים

. צת בחתונה ולאכול שם רבע עוףזה לא רק לרקוד ק" כלה
, קניית רהיטים, כוללת גם קניית דירה לכלה" הכנסת כלה"

מכונת כביסה וכל שאר הדברים שהכלה , קניית בגדים
 גם כאן עשויות - ' וכן לדאוג לאולם ותזמורת וכו, צריכה

כיבוד אב ואם גם . ההוצאות להסתכם במאות אלפי שקלים
שגם זה עולה , בותכולל לפעמים לסדר אותם בבית א

  .לסכומים הגונים
ה משלם לאדם עבור מצָוה "ברור שהשכר שהקב, והנה

שהרי ודאי , אינו פחות מן ההוצאה שהוציא עבורה, שעשה
שהשכר , נמצא אפוא. לא יתן לנו פחות ממה שהשקענו' שה

איננו פחות מערך של כמה , עבור ביקור חולים והכנסת כלה
פירושו , "תלמוד תורה כנגד כולם"ואם . מאות אלפי שקלים

שהשכר עבור כל פעם שאנו מקיימים מצַות , של דבר הוא
מגיע לכמה מאות , אפילו בשיעור הקטן ביותר, תלמוד תורה

 של דקה אחתשבמשך , חשבון ואם נקח ב!אלפי שקלים
הרי שאת השכר  ,ללמוד מאתים מיליםלימוד תורה אפשר 

םיש להכפיל , שהזכרנוהעצום  י ת א מ  עבור כל דקה של ב
 זהו השכר המגיע לנו -  עשרות מליוני שקלים !לימוד תורה

  !עבור כל דקה של לימוד תורה
השכר של שכן , חשבון של שטותחשבון זה הוא , כמובן

ים ולא בדולרים אלא בערכים  לא נמדד לא בשקללם הבאעו
 אבל .לם הזהששוים הרבה יותר מכל חיי העו, אחרים לגמרי

לקרב מעט , בר את האוזןַׂש יש בחשבון זה כדי ל, בכל זאת
של שערכה ,  להבין.את הדברים אל עולם המושגים שלנו

גם אם ננסה למדוד אותו בערכים של עולם , עצוםתורה הוא 
  .הזה

  חדיש קונה עולמו בחיוך א
ו אם הוא גם עוזר " וק,ם הוא לומד בעצמואזה כל , והנה

חדשים בישיבה שעוד לא בחורים  אם יש .לאחרים ללמוד

 וזה, דואג להם שידעו יותר טובוהוא  ,ל כך ללמודיודעים כ
קלמו אשית, ם לקבל אותם בסבר פנים יפותג .דבר גדול מאד

וקיבל לי  אני זוכר את מי שעזר .שירגישו טוב, טוב בישיבה
ישיבת כשנכנסתי לו, 'זביפונלמוד בישיבת אותי כשנכנסתי ל

 ל"חז .כשרואים את החיוך על השפתיםמאד זה עוזר , מיר
" טוב המלבין שיַנִים לחברו יותר ממשקהו ָחָלב", אמרו

 ,ולהראות לו פנים שוחקות לתת חיוך לאדם. )ב, כתובות קיא(
כוס הרי  ?ריותשוה  למה זה .10יותר מלתת לו כוס חלבשוה 
מה כבר נתתי , בכלל ו!כסףעולה וחיוך לא , כסףעולה חלב 
שֵמחלב אפשר לחיות ,  התשובה היא? כשחייכתי אליולשני

 בחיוך ,לעומת זאת .לא יותר. או שלשה ימים, יומים-יום
, אם בא בחור לישיבה! אפשר להעניק לאדם חיי עולם

 ללמוד רוצים, מקרבים אותו, מקבלים אותו בסבר פנים יפות
 . בזה מעניקים לו חיי עולם-לסייע לו בכל מה שצריך , איתו

אחר כך ישלח , ילמד היטב בישיבה, הוא ירגיש טוב בישיבה
ובניו גם הם ישלחו את בניהם לישיבה , גם את בניו לישיבה

ם  ולזרעו אחריו הענקת לו- ל ו ע י  י  ! בחיוך שחַיכת אליו,ח
  .הרבה יותר מאשר כוס חלב זה

ונקרב גם אחרים , נתקרב כל אחד ללימודשיהי רצון 
 .יותר משעושה בעצמוזה  המזכה את הרבים הרי .ללימוד

 הרבה יותר זו זכותש , ויש לומד על מנת ללמד,יש לומד
נו אימי רצון ששהם  , הללוצריך לנצל את הימים. גדולה

הוא אלול חודש כל  .ה"לקבבהם כ להתקרב "יכולים כ
אם יש . )ג, שיר השירים ו("  ְודֹוִדי ִליֲאִני ְלדֹוִדי"בסימן של 

אבל ההתחלה צריכה לבוא , "דודי לי"יש גם , "אני לדודי"
ו נ ת י א אמר  ",ל אומרים"חז". אני לדודי"קודם כל  .מ

 לי פתח אחד של תשובה כחוָדּה חּוְת ִּפ , ָּבַני: ה לישראל"הקב
ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות , של מחט

להצליח בעבודת כדי , כלומר )ב, ש רבה ה"שה("! נכנסות בו
לנסות , על האדם לפתוח פתח כלשהו מצדו, התשובה

ה " הקב, אחרי שיעשה כך.'להתקרב בכוחות עצמו אל ה
. סיעתא דשמיא מרובהלויזכה , יקל עליו את העבודה

אבל את  , ורוצה לסייעבימים האלהמאד ה קרוב אלינו "הקב
  .עשות בעצמו לצריך האדםהקשה ההתחלה 

ה יגזור עלינו "והקב,  נעבור את יום הדין בטוב'רת הבעז
 ונזכה כבר להקביל פני משיח צדקנו במהרה ,גזירות טובות

  . אמן,בימינו
  
  
  
  
  

  
 

                                                           
', כרך ג" (ירושתנו"הרב פרסם מאמר בענין זה בכתב העת [. בכל פרשה בתורה יש קשר בין תחילת הפרשה לסופה, א"לדעת הרב שליט. 1

  : במאמרוא"הרב שליטאליו ציין שהקשר בפרשת שופטים  )].ח"קי'  עמ,ט"תשס
  .]בכל עיר ועיר: י"רש [,)יח, דברים טז" (ְּבָכל ְׁשָעֶריךָ  ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלךָ ": בתחילת הפרשה נאמר

  ).ו, שם כא (' וכו"ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא": בסוף הפרשה נאמר
  . שבכל עיר בישראל ישנם שופטים וזקנים, נזכרני הפסוקיםשב. הקשר ניכר וברור

  :ואלו הם,  בין תחילת הפרשה לסופהנוספיםרבים קשרים יש בפרשתנו , לקשר זהבנוסף 
  ).ב, שם כא" (ְוָיְצאּו ְזֵקֶניָך ְוׁשְֹפֶטיךָ  "⇔) יח, שם טז" (ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלךָ "
  ).ה, שם כא" (ְוַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל ִריב "⇔) חי, טז" (ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם"

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד
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  ).ט, שם כא" ('הִּכי ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני  "⇔) יט, טז" (ְולֹא ִתַּקח ׁשַֹחד,  לֹא ַתִּכיר ָּפִנים,לֹא ַתֶּטה ִמְׁשָּפט"
  ).ז, שם כא" (ְוֵעיֵנינּו לֹא ָראּו "⇔) יט, טז" (ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים"
  ).ד, שם כא" (ֲאֶׁשר לֹא ֵיָעֵבד ּבֹו ְולֹא ִיָּזֵרעַ  "⇔) כא, טז" (לֹא ִתַּטע ְלָך ֲאֵׁשָרה ָּכל ֵעץ"
  ).כ, שם כ" ( אֹתֹו ַתְׁשִחית ְוָכָרּתָ ...ַרק ֵעץ ֲאֶׁשר ֵּתַדע "⇔) כא, טז" (לֹא ִתַּטע ְלָך ֲאֵׁשָרה ָּכל ֵעץ"
  ).כ, שם כ" (ּוָבִניָת ָמצֹור ַעל ָהִעיר ֲאֶׁשר ִהוא עָֹׂשה ִעְּמָך ִמְלָחָמה ַעד ִרְדָּתּה "⇔) כ, טז" (ְוָיַרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ"
  ).א, שם כא" (ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלךָ ' ה ָּבֲאָדָמה ֲאֶׁשר ...ִּכי ִיָּמֵצא "⇔) ב, יז" (ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ ' ה ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ...ִּכי ִיָּמֵצא"
  ].קשר ניגודי [).א, שם כא" (א נֹוַדע ִמי ִהָּכהּולֹ "⇔) ו- ד, יז..." ( ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים...ד ְלָך ְוָׁשָמְעּתָ ְוֻהּגַ "
  ).ב, שם כא" (ֲאֶׁשר ְסִביבֹת ֶהָחָלל ּוָמְדדּו ֶאל ֶהָעִרים "⇔) ד, יז" (ְוָדַרְׁשָּת ֵהיֵטב"
  ).ד, שם כא" (ְוהֹוִרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהֶעְגָלה ֶאל ַנַחל ֵאיָתן "⇔) ה, יז" ( ֶאל ְׁשָעֶריךָ ...הּואְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש הַ "
  ).ד, שם כא" (ְוָעְרפּו ָׁשם ֶאת ָהֶעְגָלה ַּבָּנַחל "⇔) ה, יז" (ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו"
  ).ז, שם כא" (ָיֵדינּו לֹא ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה" ⇔) ה, יז" (ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו"
  ).ט, שם כא" (ְוַאָּתה ְּתַבֵער ַהָּדם ַהָּנִקי ִמִּקְרֶּבךָ  "⇔) ז, יז" (ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ "
  ).ו, שם כא" ( ִיְרֲחצּו ֶאת ְיֵדיֶהם... ָהִעירְוכֹל ִזְקֵני "⇔) ז, יז" ( ְוַיד ָּכל ָהָעם ָּבַאֲחרָֹנה...ַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיה ּבֹו ָבִראׁשָֹנה"
  ).ה, שם כא" (ְוַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל ִריב ְוָכל ָנַגע "⇔) ח, יז" ( ִּדְבֵרי ִריבֹת ִּבְׁשָעֶריךָ ,ֵּבין ֶנַגע ָלֶנַגע"
יוסיף  "ה"של ר" תמליכוני עליכם "י עבודתשעל יד, )'ה וכו"ה ואמרו לפני בר"ד, ה"רמזי ר, סוף חומש דברים" (מאור ושמש"בוכתב . 2
שיוכל לקבל עליו עול מלכות שמים בקדושה על ידי המשכת הקדושה שהוא מושך , ץ ליחד אלקינו בעת אמרו שמע ישראל כל השנהאומ

י זה תמליכו שעל יד, ה בכל לבבכם" שתאמרו המלכויות בר, שהכונה.וזהו הפירוש ואמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם... ה"עליו בר
  .ש"ע, "ה כל השנה ברוב עוז"את השם ב

שהם המשך , כ"ת וביוה"אלא נמשכת בעשי, ה" אינה מסתיימת בר"תמליכוני עליכם"עבודת ה כי .ת וביום הכפורים"וכך גם בעשי. 3
כי עד אליו נמשכת , ) א,יחזקאל מ" (ראש השנה"כ נקרא "שיוה, ולכן מצינו במקרא". [ראש השנה"וכולם בבחינת , ה"והשלמה לעבודת ר

  ].ה"עבודת ובחינת ר
ל " שתיקנו חזהזכרהזהו רק במדלג , )א, שבת כד(ג דבימים שאין בהם קרבן מוסף השוכח להזכיר מעין המאורע בתפלה אינו חוזר "ואע. 4

, ל לימים אלו"רכה שתיקנו חזאלא כך היא מטבע הב, ת אינה הזכרה בלבד"אבל מלכות בעשי, ")על הנסים"או , "עננו"כגון (להוסיף בתפלה 
  ).ב, ברכות מ(לא יצא ידי חובתו  -וכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות 

צבי , פתו נפלה מפיו,  כגון אלו המנחשין בחולדה ובעופות-לא תנחשו ", )כו, ויקרא יט" (נּו לֹא ְתַנֲחׁשּו ְולֹא ְתעֹונֵ ,לֹא תֹאְכלּו ַעל ַהָּדם". 5
  .)י"רש" (הפסיקו בדרך

שהנה כל תפלה צריכה להיות : ארו את ענין הסימנים כךיויש שב. 6 ח ל ). א, ברכות לא" (ְוקֹוָלּה לֹא ִיָּׁשֵמעַ "מחנה דכתיב בה ' כדילפי, ב
אין ו, בית הסתרים אינו מקבל טומאהכי , )כז, א יח"מל" (ִקְראּו ְבקֹול ָּגדֹול"שבהם כתיב , כדי שתהא משומרת מן החיצונים, והטעם בזה הוא

שהיא השמעת קול בלא , ולכן ביום זה התפלה היא בשופר, ובראש השנה שהוא זמן קטרוג צריך שימור ביותר. להם שליטה אלא במה שבגלוי
שכתבו ) ה של יעל"שם ד(' ותוס) ה כמה"ב ד, ה כו"ר(י "רש' עי. [והיא כעין תפלה ללא מילים שתעמוד לנו זכות עקדת יצחק, דיבור כלל

, נחלקו התנאים אי שופר פשוט עדיף או שופר כפוף עדיף, ומשום מילתא דתפלה דפתיך ביה;  ולהזכיר העקדהלתפלהלתפלהלתפלהלתפלה בא ה"דשופר של ר
  ]. וֵצרפוה אל התפלה הנאמרת בפה-  ללא מילים - כי גם התקיעה היא תפלה , ל לתקוע על סדר התפלה"ולכן תקנו חז. ש"ע

יכול לגלות רצונו , או שאין חבירו מבין לשונו, שגם מי שאינו יכול לדבר( מן הדיבור דסימן הוא דבר שהוא למעלה, וזהו גם ענין הסימנים
והכל ', שיכרתו שונאינו ושירבו זכויותינו וכו, ה על בקשותינו"י עשיית הסימנים אנו מרמזים לקב"וע, )י סימנים שעושה בידיו או בראשו"ע

' מאמר ב, מאמרי חודש תשרי, "בני יששכר"' עי( במקום מילים -היינו ; )א, יתות וכר" (מילתאמילתאמילתאמילתאסימנא "וזהו שאמרו . רק בסימנים, ללא מילים
  .ולא בעצם אכילתם,  המרומזת בהםהתפלהועיקר כחם הוא בבחינת , שאכילת הסימנים היא סוג של תפלה, ונמצא גם לפי פירוש זה). 'אות י

נואבל איך נרמז שם , ּוכי לשון רוביא מורה על ִיְרּב", ה מה שקשה"על פי זה תירץ השל. 7 יותי כו וכן ? דלמא זכויות דעלמא,  ִיְרּבּושז
רק הפרי הוא סימן שיזכור ,  הפריבאכילתשאין שום רמז , אלא הענין הוא? ו להפך"דלמא ח, איך נרמז ָׁשם שונאינו, ְּבַכְרִּתי יכרתו שונאינו

ל "ה ז"בדפוסים הראשונים ד' טור א' דף ע, נר מצוה עמוד הדין, ה מסכת ראש השנה"של" ( על הדבר הזהויתפללהאדם ויתעורר בתשובה 
  ).הטור

ש "וע. או אין ראוי לעשות כן, ה"אם ראוי להתוודות בר, דאיכא לכאורה סתירה בזוהר, )שם(ומחצית השקל ) ב"ד סק"תקפ' סי(א "מג' עי. 8
', חטאתי' חטאיו ולא יאמר סתם ושיפרט, וי בשעת התפלהשלא יהיה הויד(ושראוי להחמיר ככולם , כמה תירוצים לסתירה זו) ה"בשם השל(

 כתבו דטוב -ובאופן המותר ). שאז השטן מעורבב ואינו יכול לקטרג, ודוקא בשעת התקיעות בין סדר לסדר, ושיהיה הוידוי בלחש ולא בקול
שבראש השנה , כמבואר בגמרא, וזה היה בראש השנה, )ט, בראשית מא" (ֶאת ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום"וגם שר המשקים אמר . [ונכון להתודות

וממה שציינה . וידוע דבדורות הראשונים היתה ידיעה בנסתרות אפילו לאותן שהיו מצד הטומאה). א, ה יא"ר(יצא יוסף מבית האסורים 
מחשש , ות גם בין התקיעותואולם הרבה נוהגים שלא להתוד)].  כל המשפט מיותר- דאם לא כן (משמע דשפיר קאמר , אמירה זוהתורה 

  ).ב"ק י"ב ס"תקצ' ב סי"משנ' עי(להפסק בין הברכה לתקיעות 
והלא אחד מארבעים ושמונה דברים : ונשאל.  שמונה-ואמר , כמה שעות צריך אדם לישון ביום, שנשאל פעם, ומסופר על החזון איש. 9

שהעיקר הוא לא , והיינו"). מעשה איש"ספר ! (זהו מיעוט שינה, עותשמונה ש: והשיב). ה"ו מ"אבות פ(שתורה נקנית בהם הוא מיעוט שינה 
  .זהו בכלל מיעוט שינה, אבל הישן כפי הצורך.  מן הצורךיותרלישון 

 כי לפיוס העני .)ב, ב ט"ב(" א ברכות" מתברך בי- והמפייסו בדברים ;מתברך בשש ברכות -כל הנותן פרוטה לעני : "וכעין זה אמרו. 10
 מלמד שאם נתן אדם לחברו כל , כיצד.הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות:  וכן אמרו.יותר מלתת לו פרוטה, ה יתירהבדברים יש מעל

לו יכא - אפילו לא נתן לו כלום ,אבל המקבל את חבירו בסבר פנים יפות. לו לא נתן לו כלוםיכא - מתנות טובות שבעולם ופניו כבושים בארץ 
  ).ג"אבות דרבי נתן פי (עולםנתן לו כל מתנות טובות שב


