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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111ט"תשעכי תצא  תפרשל

  ' הכרה במלכות ה-עבודת ראש השנה 
  

  מלחמת היצר הזמן ל-חודש אלול 
' ּוְנָתנֹו ה, ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶביךָ  ִּכי ֵתֵצא ":התורה אומרת

לשון  -" ךָ ייייאְֹיבֶ . ")י, דברים כא(" ֹוֱאלֶֹקיָך ְּבָיֶדָך ְוָׁשִביָת ִׁשְבי
למה עוברת התורה מלשון  .3 לשון יחיד- " ּוְנָתנֹו. "2רבים

שמדובר , )כלי יקר' עי(אמרו בדרך רמז  -? רבים ללשון יחיד
האויב על . ואויב פנימי, אויב חיצוני. באמת בשני אויבים

ְוָׁשִביָת , ֱאלֶֹקיָך ְּבָיֶדךָ ' ּוְנָתנֹו ה "-אומרת התורה החיצוני 
קבאת האויב הזה ". ִׁשְביֹו אבל נשאר . להכניעידאג  ה"ה

" ְוָרִאיָת ַּבִּׁשְבָיה ֵאֶׁשת ְיַפת ּתַֹאר "-הפנימי , עדין האויב השני
)י שם"רש(" לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע "- )יא, שם(

4 .
תהאת האויב הזה  ' ּוְנָתנֹו ה"כאן אין . להכניע צריך א

האלא , "ָיֶדךָ ֱאלֶֹקיָך ְּב  אם קשה .  זה שצריך להתגבר עליואת
ומתירה ,  התורה מקילה עליך- זההאויב הלך להתגבר על 

שזהו היתר שמאד לא כדאי לסמוך [, לך אשת יפת תואר
את האויב הזה ,  אבל ברמת העקרון.])י שם"רש' עי(עליו 
ה ת ה,  צריך להכניעא ת א לכן .  זה שצריך להתגבר עליוו
כי רק אחד משני , בלשון יחיד" ֱאלֶֹקיָך ְּבָיֶדךָ ' ֹו הּוְנָתנ"נאמר 

על האויב השני תצטרך להתגבר . יתן בידך' האויבים ה
  .5בעצמך

כפי , שאת האויב השני הרבה יותר קשה לנצח, ובאמת
פגע אנשים ש"חסיד אחד  על "חובות הלבבות" בעל מביאש

. ה חזקהל ַאַחר מלחמלָ ְוָׁשְללּו ָׁש , ָׁשִבים ממלחמת אויבים
 התעתדו למלחמה ,ם מן המלחמה הקטנהּתֶ ְב ַׁש : אמר להם

: אמר להם? ומה היא המלחמה הגדולה: אמרו לו! הגדולה
  .)ה"ל שער יחוד המעשה פ"חוה(" מלחמת היצר וחייליו
ֱאלֶֹקיָך ' ְנָתנֹו הּו"גם אחרי שנתקיים . וכך גם בפרשתנו

 עדין צריך -ב החיצוני  נצחת את האוי-  "ְּבָיֶדָך ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו
עדין צריך . להתמודד עם אשת יפת תאר שנשבתה במלחמה

  .להתמודד עם יצר הרע
עם האויב הזה צריך .  לעולם אינה נגמרת-המלחמה הזו 

זה . ובמיוחד בחודש אלול. כל ימי חיינו, להתמודד תמיד
אם נעשה . ליויוחיהזמן לצאת למלחמה נגד היצר הרע 

 האפשריים להלחם באויב הרע הזה את כל המאמציםמצדנו 
ובפרט בחודש , 6ה יעזור לנו גם במלחמה הזו"הקב, ולנצחו

אני לדודי ודודי "חודש של , חודש הרחמים והסליחות, הזה
שיש בו יותר קרבת אלקים ויותר סייעתא דשמיא משאר , "לי

כי .  לא יהיה כלום-אבל אם לא נתאמץ . ימות השנה
ואם אנו לא נלחם , עלינוהמלחמה הזו מוטלת בעיקרה 

  .7ה לא יעשה אותה בשבילנו"הקב, אותה

   תמליכוני עליכם- עבודת ראש השנה 
, ל אמרו"חז .יום הדין, אש השנהנו מתקרבים לרא

" כדי שתמליכוני עליכם... ִאְמרּו לפני בראש השנה מלכיות"
להמליך , זהו מיסודות העבודה של ראש השנה. )א, ה טז"ר(

לנו גם בנוסח הברכה שתקנו ניכר זה  ענין .ה"עלינו את הקב
 אומרתהרי הגמרא . ל בתפלת ראש השנה ובקידוש היום"חז

 .)א, ברכות מט(" אין חותמין בשתים "- כלל בהלכות ברכות
החתימה צריכה , גם בברכה שעוסקת בכמה ענינים: כלומר

בברכת אבות : למשל[. ולא יותר, לעסוק בענין אחד בלבד
ל -אה,  אלקי יצחק ואלקי יעקב,רהםאלקי אב"אומרים 

, "מגן אברהם"באבל חותמים , 'וכו" הגדול הגבור והנורא
מכלכל חיים ... אתה גבור ", וכן בברכה השניה.לא יותרו

מחיה "ב וחותמים ,..." מחיה מתים ברחמים רבים,בחסד
כיצד חותמים בראש , ממילא קשה]. לא יותרו ,"המתים

, מלך על כל הארץ"לים השנה את ברכת קדושת היום במי
שההרי ? "מקדש ישראל ויום הזכרון ו ל :  ענינים יש כאןש

מקדש יום ) ג, מקדש ישראל) ב, מלך על כל הארץ) א
  !הזכרון

מסבירה " מקדש ישראל ויום הזכרון"לגבי הצירוף של 
 מקדש - שאין כאן שני ענינים אלא ענין אחד , )שם(הגמרא 

ו אחד המאפיינים שזה[ישראל שמקדשים את יום הזכרון 
אבל ]. שיש בכחם לקדש את הזמנים, של קדושת ישראל

ה כיצד שייך ענין -" מלך על כל הארץ" מקדש ישראל " לז
  ?מדוע אין כאן בעיה של חתימה בשני ענינים? "ויום הזכרון

א ו שתוקף קדושת היום של ראש השנה ה,התשובה היא
". ץמלך על כל האר"הוא ' להעמיק בו את ההכרה בכך שה

: אלא הכל ענין אחד, אין כאן חתימה בשני ענינים, ממילא
ן, "מלך על כל הארץ"מפני שהוא  כ מקדש ישראל " הוא ל
  .8כדי שנקדיש יום זה לקבלת מלכותו, "ויום הזכרון

למה דווקא ראש השנה הוא היום שנקבע לעבוד בו על 
כי הראשון שהכיר ? של הכרה במלכות שמים, ענין זה

ואדם הראשון נברא בראש ,  אדם הראשוןהיה' במלכות ה
אמנם אנו . )ף בשם הפסיקתא"א מדפי הרי, ה דף ג"ר' ן מס"ר(השנה 

רםאדון עולם אשר ָמלך "ה הוא "אומרים שהקב ט  כל ב
 9ה ֶמֶלךְ " עוד לפני בריאת העולם כבר היה הקב-" יציר נברא

ר אבל אז לא היה עדיין מי - כי י א במלכותו ש ר ק י  לו ו
לעת  "-רק אחרי שנברא העולם . י לא היו נבראיםכ, "ֶמֶלךְ "

א אזי מלך שמו -נעשה בחפצו ּכֹל  ר אז היה כבר מי ". נק
א ר ק י שההמלכה הראשונה של , נמצא. ה מלך" לקבש

לכן עבודת . ה"י אדם הראשון שנברא בר"ה היתה ע"הקב
ביום זה אנו ". תמליכוני עליכם"ה היא "היום של ר

ומתפללים לפניו , בעולם'  יתמעמיקים את הכרתנו במלכותו
  .שכל העולם יגיע להכרה זו

  לעומת מלכות בשר ודם' מלכות ה
', כשאנו עובדים בראש השנה על ההכרה במלכות ה

  .אנו מדבריםלהבין על איזה מין מלכות צריך 
בימי אנֹוש טעו בני אדם טעות  ":אומרם "הרמב
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שכשם שמלך בשר , הם חשבו? מה היתה הטעות". גדולה
והוא , עבדיום לאלא גלו  לא רק חלקו כבוד רוצה שיודם

כי כבודם הוא כבודו ובזיונם , מי שמבזה אותםאת מעניש 
רוצה ה "הקבכך גם מלך מלכי המלכים , הוא כבזיון המלך

מה . לירח ולכל צבא השמים, לשמש: שיחלקו כבוד לעבדיו
ולהקריב להן , התחילו לבנות לכוכבים ֵהיָכלֹות"? עשו

, "ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם, קרבנות
ומזה , ה"כדי לכבד בזה את עבדיו ומשמשיו של הקב

שהתחילו לייחס , התפתחה אחר כך עבודת כוכבים גמורה
' ריש הלכ, ם"כמבואר כל זה ברמב( 10אלוהות לכוכבים עצמם

  .)עבודת כוכבים
 שהגדיר ,בחיןים "תבונן היטב בלשון הרמבהמ, והנה

לעבוד את הכוכבים כדי [ל אנשי דור אנוש את מחשבתם ש
 אלא, 'רק כטעות בהבנת רצון ה לא ]ה"את הקבבזה לכבד 

רה כטעות קשה בימי אנֹוש טעו בני אדם טעות  ("בסב
ה ל ו ד ה ,ג ר ע ב נ :  לכאורהוקשה").  עצת חכמי אותו הדורו

הרי סברת אנשי דור אנוש נראית ?  בסברהמה כאן הטעות
מתמלך בשר ודם   הרי!לכאורה הגיונית מאד  רוצה בא

בהם הוא כפוגע  ומי שמזלזל, שריו ופקידיושיכבדו את 
שריו ל ישתחווה ש"כ לא ירצה גם הקב" מדוע א.במלכות

  ?ועבדיו ויכבדום
 היא חוסר ,שהטעות הגדולה שבמחשבה זו, נראה לבאר

ההבנה שקיים הבדל תהומי בין עבדיו של מלך בשר ודם 
מלך בשר ודם . ה"קבלעבדיו של מלך מלכי המלכים ה

ו חמ ר לים יחי - יהיו לו עבדים אם לא. עבדיםשיהיו לו  כ
 הוא לא יוכל - םסרים למשמעתשהכל שוטרים ושרים 

אם הצבא והשרים יחליטו שלא להכיר . לממש את מלכותו
אני "המלך יוכל לצעוק ברחובות מבוקר עד ערב , במלך
 -או , או שיכרתו את ראשו. ושום דבר לא יעזור לו, "המלך

 ישאירו אותו בתור משוגע שמסתובב וצועק -במקרה הטוב 
כן דורש מלך ל. מלכות לא תהיה לו, בכל אופן. ברחובות

שכן בלעדיהם , בשר ודם מנתיניו לכבד גם את שריו ועבדיו
  .תתבטל מלכותו -

שר , ה יש אמנם גם כן שרים"לקב. ה"לא כן אצל הקב
ושר של אש  )א, נאברכות (ושר הפנים  )יד, יהושע ה(צבא 

, גיטין סח; ב, שם(ושר של ים  )שם(ושר של ברד  )א, פסחים קיח(

ועוד שרים רבים  )ב, סנהדרין קח(ושר ַחָּמה ושר ִצָּנה  )ב
שרים  זקוק לה לא"הקבאבל האמת היא ש, ונכבדים מאלה

וגם , הוא יכול לעשות כל אשר יחפוץ גם בלי עזרתם. האלה
ה "הקב. ם יכולים לעשות דבר הם אינ-לאחר שהם נמצאים 

א ,לבדו ו . ולא השרים, עשה עושה ויעשה לכל המעשים ה
ומסדר את , הוא לבדו משנה עיתים ומחליף את הזמנים

 צורך ה"קבממילא אין ל. ואין שום כח אחר זולתו, הכוכבים
" טעות גדולה"וממילא זוהי , שיכבדו את שריו ועבדיו

 שהיא שורש טעות; ה מעוניין שיכבדום"לחשוב שהקב
כי היא מצביעה על חוסר הבנת ָאְפָיּה של , לעבודה זרה

שהיא מלכות שאינה זקוקה לעוזרים , מלכות שמים
  .11ומסייעים

   על כל העולם כולו- ' מלכות ה
ו'  שה,זה התוכן של ברכת מלכויות ד ב  הוא מלך על ל

הוא ,  לבדו מנהיגוא ה.ואינו צריך לשום כח אחר, כל העולם
אין מי שיכול ו, המעשיםלכל ה ויעשה עשה עושלבדו 

י "שמוגבל לפעמים ע , לא כמו מלך בשר ודם.למחות בידו
ץ שיכול "י בג"או ע, שצריך לאשר את החלטותיופרלמנט 

הוא ה "הקב. ה זה לא כך"אצל הקב .לבטל את החלטותיו
 .עליומאין שופט ו , הוא השופט.עליומצ "אין בגו ,צ"הבג

 תורף ברכת ו זה.ה הכלהוא עושו, הוא מחליט הכל
ִאְמרּו לפני " -וזו היא עבודת היום של ראש השנה , מלכויות

כל תלוי להכיר שה. "כדי שתמליכוני עליכם...  מלכיותה"בר
הכל מפני שכך , בעולם השנהכל מה שקרה . אך ורק ברצונו

, הבריאות והפרנסה,  החיים והמוות.השעברבשנה חתם ' ה
 אין מישהו .'ה הכל מאת ,פך השלוםיו ה" או ח,השלום

, ' המלכותבהכיר ל, ה"כל זה צריכים לחשוב ברעל  .אחר
  ."מלך על כל הארץ"

אפילו בקריאת התורה של יום השני ש ,אמרו בדרך רמז
 ,ּוִפיַלְגׁשֹו ּוְׁשָמּה ְראּוָמה"הקריאה מסתיימת בפסוק  ה"של ר

"  ְוֶאת ַמֲעָכהַוֵּתֶלד ַּגם ִהוא ֶאת ֶטַבח ְוֶאת ַּגַחם ְוֶאת ַּתַחׁש
מלך על כל " אשי תיבות של זה ר"ַמֲעָכה" ,)כד, בראשית כב(

, אין אחר,  שהוא מלך מוחלטלהיכר, ה" זה עיקר ר.12"הארץ
לא בעליונים ,  בידוץ ולא שום כח אחר יכול לעכב"לא בג

 להגיע להכרה שכל מה שחטאנו במשך .ולא בתחתונים
, הוא טעות' הכל מה שעושים נגד רצון ,  טעות היההשנה

 . לא משהו אחר,'רק לעשות את רצון ההוא הטוב האמיתי 
ה הוא הראשון " ר. יסוד התשובהוזה,  התחלת התשובהוז

להכיר , אנו מתחילים את התשובהובזה , לעשרת ימי תשובה
לא , כאין וכאפסהוא  כל מה שעשיתי אחרת ,שאפס זולתו

ים הם לבד הדבר,  תורה ומצוות. אם לא מזיק, כלוםמועיל
 אומרים יננווידוי א. הב זו הדרך לתשו.באמתשמועילים 

 חטאנו , בגדנו, אשמנו,נו מפרטיםכ א"כ ביוה"אח, ה"בר
אבל התחלת , כבר הפרטיםאלו , חטאנו במשהו אחר, בזה

אם ו, כל העבירותהיסוד של ור מתחת ת לח היאהתשובה
ים  ביום הכיפורכ"אח, היסוד נופל כל הבניין מתערער

ה להגיע "אבל בר, ךלהתחרט על שעשינו כך ועשינו כ
 בלי ,זה הבל' ה שכל מה שעשינו נגד רצון הרלהכרה ברו

  .ה"זו עבודת ר, תכלית

כיצד היא  - בראש השנה " סימנים"אכילת 
  ?משפיעה על דיננו
ל דבש ועוד כל מיני סימנים ה לאכו"אנו נוהגים בר

, )א, כריתות ו' על מס" בית הבחירה"ב(המאירי כבר שואל  .טובים
 )י שם"כו וברש, ויקרא יט' עי(? 13איסור של ניחושבזה למה אין 

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

איך יכולה אכילת קרא או כרתי ! ?קרא מגיע לי שכראו 
  .כך שואל המאירי -? ה טובהלהשפיע שתהיה לי שנ

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

כ מטרת "מה היא א .וזה לא ישפיע כלוםלאכול קילו דבש 
לעורר בו לבבו להנהגה לעורר בו לבבו להנהגה לעורר בו לבבו להנהגה לעורר בו לבבו להנהגה "היא המטרה ? אכילת הסימנים

ק בזמן התפלה ולא ר, בזמן הסעודהגם שנזכור ". טובהטובהטובהטובה
' שה,  היוםו נידוניםאנש, יום הדיןהוא היום ש ,בבית הכנסת



  

 

 il.org.hakotel.www://http - ירושלים,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל-כל הזכויות שמורות  ©

3

יכתוב אותנו לחיים טובים וכל שאר , נויקרע רוע גזר דינ
 זה .יחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, הדברים שמבקשים

, לזכור כל הזמן שאפס זולתו, ה"הטעם לאכילת הסימנים בר
ולא  ץ" בגלא, אין מי שיכול לתת שנה טובה ומתוקהש

ה יכול לתת שנה טובה "רק הקב, ל ולא שום כח אחר"צה
 יש לנו ברכה .המלכויות, ה" זו עבודת היום של ר,ומתוקה

אבל גם בשאר התפילות , לכויות ברכת המ,שלמה במוסף
מלך על כל ", גם בקידוש, "מלך על כל הארץ"ו חותמים אנ

 ה הוא"ברכי העיקר , " מקדש ישראל ויום הזכרון,הארץ
למלכות זה וממילא כל מה שמנוגד , להכיר את המלכות

  . זאת התשובה.ואין לו טעם, הבל וריק
אבינו מלכנו חטאנו "ה "דנים אם לומר ברהפוסקים 

ודאי שצריך להגיע להכרה זה  אבל , או לא לומר"לפניך
שיכול אין שום כח בעולם , "אין לנו מלך אלא אתה"ש

  .לבד' רק רצון ה, לעזור לנו
יחתום את כולנו ' ה שה" בעזזכה נ,והכרה הזיע לנגעם 

  .ה ומתוקה טובשנהל
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
הרב פרסם מאמר בענין זה בכתב העת [. יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופהבתורה בכל פרשה , א"לדעת הרב שליט. 1

  .)]ח"קי' עמ, ט"תשס', כרך ג" (ירושתנו"
שם " (יָך ְלָך ִמָּכל אְֹיֶביךָ קֶ ֱאלֹ' הְוָהָיה ְּבָהִניַח  "⇔) י, דברים כא" (ַעל אְֹיֶביךָ  ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה: "א"ב שליטהקשר בפרשת כי תצא שציין הר

  ).יט, כה
ְולֹא ָיֵרא  "⇔ )י"רש" (נה באיסורה מתירה ישא"אם אין הקב", )יא, שם כא" (ְוָלַקְחָּת ְלָך ְלִאָּׁשה ...ֵאֶׁשת ְיַפת ּתַֹאר ְוָרִאיָת ַּבִּׁשְבָיה: "קשר נוסף

  ).יח, שם כה" (ֱאלִֹהים
, )יח, שם כה" (ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריךָ  "⇔ )י"רש" (ה מתירה ישאנה באיסור"אם אין הקב", )יא, שם כא" (ְוָלַקְחָּת ְלָך ְלִאָּׁשה: "קשר נוסף

  ).י שם"רש" (חסרי כח מחמת חטאם"
, )יז, שם כה" (ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק "⇔ )יב, ן שם"רמב" (מתגיירת בעל כרחהמתגיירת בעל כרחהמתגיירת בעל כרחהמתגיירת בעל כרחה", )יא, שם כא" (ִאָּׁשהְוָלַקְחָּת ְלָך לְ : "קשר נוסף

  ].קשר הפוך [).ב,  צט'סנה ("נפק מינה עמלק דצערינהו לישראל. ..ולא קבלוהולא קבלוהולא קבלוהולא קבלוה... בעיא לאיגיוריבעיא לאיגיוריבעיא לאיגיוריבעיא לאיגיורי. ..תמנע"
  ."אְֹיֶבךָ " -ובלשון יחיד ". ךָ ייייאְֹיבֶ  "-ד "מלא יוכי הוא . 2
  ."ְנָתָנםּו"דבלשון רבים היה לו לומר . 3
כולה, מבוארבפרשתנו ובזוהר חדש . 4 רשה   דא -ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶביָך : "דכך אמרו שם.  לא נאמרה אלא כנגד יצר הרעדכל הפ

 דא היא - ֵאֶׁשת ְיַפת ּתַֹאר...  יתמסר בידא דבר נשוכֵדין, )ולצרור אותו=(דאנן צריכין למיפק לקבליה במילין דאורייתא ולקטרגא ליה , יצר הרע
יםּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה )... הרעשהיא שבויה ביד יצר (נשמתא  ִמ ָי ח  ַר דאלול - ֶי א  ָח ְר ַי א  זה " ָאִביהָ "ומבואר שם ש". דא הי

) אחרי שתתגבר על יצר הרע(ְוַאַחר ֵּכן ). "יצר הרע שלָקָחּה בשביבגלל ה,  לבכות על ריחוקה מהם הנשמהועל(זו התורה " ִאָּמּה"ו, ה"הקב
  ".ְוָהְיָתה ְלָך ְלִאָּׁשה, ּוְבַעְלָּתּה) אל הנשמה(ָּתבֹוא ֵאֶליָה 
, ל בדרך רמז" י- ? ומה היא מלחמת הרשות".  במלחמת הרשות הכתוב מדבר-כי תצא למלחמה : "שכתב, י נרמז קצת ענין זה"וגם ברש

וצריך להלחם בו ולהכריעו , והיצר מושך לרע, )ו"ג מט"אבות פ(שהרשות נתונה לכל אדם להיו צדיק או רשע .  למלחמת היצרשהכונה היא
  .ולנצחו

הרי  ,)ב, נב סוכה" ( אינו יכול לו-ה שעוזר לו "ואלמלא הקב... יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו "ל אמרו"והגם שחז. 5
אבל אין , צריך תפלה וזכויות. אין צורך במאבק רוחני פנימי, במלחמה הראשונה אך - ר" נגד יצה-מלחמה השניה ה עוזר גם ב"הקבש

נגד  - כ במלחמה נגד האויב הפנימי "משא). ב, ז דף ב"ע( " אני עשיתי-מלחמות . "ה מנהל" הקב- ואותה . רק חיצונית. פנימית מלחמה כאן
ו. כאן עיקר המלחמה היא שלנו -ר "יצה ואנ ואנ ואנ אך עיקר המאמץ , ל"כנ, ה עוזר"אמנם הקב. אלו שצריכים לעשות את עיקר המאמץ המלחמתי אנ

והוא    .שלנושלנושלנושלנ
  .בהערה הקודמת' עי. 6
 - ִעּמֹו ). "ד, ם כבדברי" ( ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו,לֹא ִתְרֶאה ֶאת ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו ׁשֹורֹו נְֹפִלים ַּבֶּדֶרְך ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם: "התורה הרי אומרת בפרשתנו. 7

אם אדם מקדש . וכך הוא גם בעניני שמיא). י"רש" (פטור, ואמר לו הואיל ועליך מצוה אם רצית לטעון טעון,  אבל אם הלך וישב לו.עם בעליו
חפץ ("ה אינו עוזר לו " הקב- והוא אינו עושה מאומה , ה"אבל אם אדם משאיר את כל העבודה לקב. מקדשין אותו מלמעלה, עצמו מלמטה

  ).ת שם"עה" חיים
זוכר ' ברוך אתה ה"וחותם בה , )ולא בברכת מלכויות (זכרונותשסובר שכולל את קדושת היום בברכת ) א, ה לב"ר(ג "וכן לרשב. 8

אן כ אין כ"וא, זוכר בו מעשי בני האדם ודן אותם לפי מעשיהם' צריך לומר דמהות קדושת היום היא שה, "מקדש ישראל ויום הזכרון, הברית
כדי שנקדיש יום זה להעלות בו , "מקדש ישראל ויום הזכרון"לכן הוא , "זוכר הברית"מפני שהוא : אלא הכל ענין אחד, חתימה בשני ענינים

יותשסובר שכולל קדושת היום (ג לרבי "ומודה רשב. [זכרוננו לפניו לטובה הן מתוקף קדושת היום כמו " מלכויות"שגם ה, )במלכו

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .ו חסרון יש לתלות בעורך בלבדוכל טעות א
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אלא שנחלקו היכן ראוי יותר להזכיר את ". מלכויות"הן מתוקף קדושת היום כמו ה" זכרונות"ג שגם ה"בי מודה לרשבוגם ר; "זכרונות"ה

  )].ה שם"ר(' כמבואר בגמ, האמצעית או בברכה הרביעיתבברכה , קדושת היום
מלך על כל , תינו בכל שנה ושנהומעביר אשמו, מלך מוחל וסולח לעונותינו ולעונות עמו בית ישראל"שגם שם חותמים , כ"ולגבי יוה

". מקדש ישראל ויום הכפורים"והוא ענין אחד עם , הוא ממהות קדושת היום" מלך מוחל וסולח"ל ד"צ, "מקדש ישראל ויום הכפורים, הארץ
ת "ל עשיולכן בכ(, מראה את מלכותו במה שהוא דן ושופט את העולם'  עשרה ימים אלו השבכל, צריך לומר" מלך על כל הארץ"ולגבי 

דמכח זה שהוא מלך העולם הוא דן אותנו וסולח לעונותינו , כ גם זהו ממהות קדושת היום"וא, ")המלך המשפט"ו" המלך הקדוש"אומרים 
  .והכל ענין אחד, ביום הזה

כי . רצהה יכול לעשות כל מה שי"שגם במצב כזה הקב,  המשמעות היא- ?  כשאין נבראים למלוך עליהם' המה המשמעות של מלכות. 9
 מאי דבעי -מלכא  [",ויכול לעשות כל אשר יחפוץ, מוגבלאלא עיקר ענינה הוא שהמלך אינו , אין עיקר ענינה השליטה על אחרים, המלוכה

,  שכיון שהמלך אינו מוגבל,וצא מזה גם ענין השליטה על אחרים ורק ממילא י,)]א, סחים קיפ" (ואין מוחין בידו... שהמלך פורץ גדר. עביד
ק שסיבת "ומה שמובא בסה. [ואין מי שיעכב בידו, ם מה שהוא חפץ ועושה עמ- " אחרים"במידה וקיימים  -ילא הוא שולט על האחרים ממ

 זהו רק כדי להוציא ,)ג"א פ"פרקי דר" (אם אין צבא למלך ואין מחנה למלך על מה הוא מולךו", "אין מלך בלא עם"כי , בריאת העולם היתה
  ].ה מלך" הקב-גם בלי ָעם , אבל באמת ובעצם. ולגלותה, את המלכות אל הפועל

  .ט"פ' שער ג" נפש החיים"עוד בזה ב' ועי. 10
כיון שאמר בפני דוד המלך , שאוריה החתי מורד במלכות היה, אר את טעות אנשי דור אנוש על פי המבואר בגמראיב" בני יששכר"וב. 11

לאו אורח ארעא לקבל עליו מרות אחרים בפני ד", ) א,י קידושין מג"רש" ( אדון בפני המלךאֹורָ ְּק זהו מרד ֶׁש ו", )יא, ב יא"שמו" (ַואדִֹני יֹוָאב"
, אין מקום לכבדם בפני המלך', כשר הצבא וכד, שאף שרצון המלך שיכבדו את הממונים מטעמו,  הרי לנו.) א,י שבת נו"רש" (המלך

לא היו מעיזים לכבד בפניו , "מלא כל הארץ כבודו"ה "אילו הכירו שהקב: ר אנושוכן באנשי דו. והמכבדם בפניו הרי הוא מזלזל ומורד במלך
, מאמרי חודש תשרי" בני יששכר("ועל כך הם נתבעו , בלבד" במקומו"ה כמצוי "שהתייחסו לקב, אך טעותם היתה. את הממונים על ידו

  ).ו"א אות ט"מאמר י
  ."ופרששששדש חחחחקעו בתתתת"ראשי תיבות " ַּתַחׁש"וכן . 12
צבי , פתו נפלה מפיו,  כגון אלו המנחשין בחולדה ובעופות-לא תנחשו ", )כו, ויקרא יט" (נּו לֹא ְתַנֲחׁשּו ְולֹא ְתעֹונֵ ,לֹא תֹאְכלּו ַעל ַהָּדם". 13

  ).י"רש" (הפסיקו בדרך


