
  ה"בע

  המלך המשפט
        

   יום הדין–ראש השנה 
  .  וביו	 הכפורי	 חות	 את גזר הדי�, ד� את דיננו' היו	 שבו ה. ראש השנה הוא יו	 הדי�

  משנה מסכת ראש השנה פרק א 

0 ַהָ/ָנה ָ.ל ָ#ֵאי ָהעֹוָל	 ְ#ֹרא, ָ#ֲעֶצֶרת ַעל ֵ*רֹות ָהִאיָל�, ַ#ֶ*ַסח ַעל ַהְ'ב&%ה, ְ#$ְרָ#ָעה ְפָרִקי	 ָהעֹוָל	 ִנ�ֹו�) ב(
  :&ֶבָחג ִנ�ֹוִני� ַעל ַה5ִָי	. ַה5ִֵבי� ֶאל ָ.ל ַמֲע4ֵֶה	, ַה3ֹוֵצר ַיַחד ִלָ#	) תהלי	 לג(2ֶ0ֱֶאַמר , עֹוְבִרי� ְלָפָניו ִ.ְבֵני ָמרֹו�

  

  :המשנה שלפנינו מעלה מספר שאלות

 ?מהו די� .1

 ?איזה משמעות יש לדבר? בפרק אחד נדו� הכלולא , מדוע העול	 נדו� בארבעה פרקי	 .2

איזו משמעות יש לכ; שבכל פרק של השנה יש די� על מרכיב אחר , א	 כ;. אד	 נדו� בראש השנה על הכל .3
 )המי	, הפרות, התבואה(? של החיי	

 ?"עוברי	 לפניו כבני מרו�"למה הכוונה : לגבי הדי� של האד	 .4

 ?הא	 היחס הזה מתקיי	 רק בראש השנה .5

 ?א	 הדי� כבר נקבע בראש השנה ונחת	 ביו	 הכפורי	,  משמעות יש לתפילה במהל; השנהאיזה .6

המבי� אל כל , היוצר יחד לב	. "ל בוחרי	 לצטט נראה רחוק מחויה של די�"הפסוק מתהילי	 שחז .7

ל נשמע יותר כמו העמידה של הרבי "הפסוק הנ(? מה כוונתו ומה משלי; הדבר על מהות הדי�". מעשיה	

  ?לא כמו שופט נורא ואיו	. מחלק דולרי	כשהוא 

  התבוננות
.  העול	 נדו�, שלשת הרגלי	 וראש השנה, בכל הימי	 הטובי	 .  המשנה שלפנינו מספרת לנו דבר מעניי�

ה	 זמני	 שבה	 יש כח גדול , ימי הדי�, זמני	 אלו, אול	 בפנימיות. נראה הדבר כסותר את שמחת יו	 טוב,לכאורה

בכל אחד . ולהעלות את בחינת מלכות דקדושה מבי� הקליפות' לחבר את המציאות ע	 הכח גדול , לתשובה 

. שאותו אנו מוזמני	 ביו	 טוב שבאותה התקופה להעלות אל הקדושה, מהזמני	 הללו מתרחש עני� במציאות 

בה	 במהל; השנה יש ימי	 ש". תשובת השנה"וה	 נקראי	 . בידוע ששלשת הרגלי	 מותאמי	 לעונות החקלאיות

ראש השנה הוא היוצא דופ� מבי� כל . 'אנו נקראי	 לשוב אל הקדושה ולהעלות את כל המציאות שלנו ולקשרה ע	 ה

, אלא רק בהיכלות של מעלה, כיו� שמה שמתרחש בו אינו מתקיי	 במציאות הנראית לעי�, הזמני	 הנזכרי	

ויותר . מונה בו יתבר; ובתורתו הקדושהכל כלה נובעת מהא,ביו	 הזה ולהמליכו ' וההזמנה שלנו להתקשר ע	 ה

  . בראש השנה כל מעינותינו נתוני	 כלפי מעלה. והמציאות הנגלית חשוכה לגמרי, זהו הזמ� שבו הירח מכוסה, מכ;

  א /תלמוד בבלי מסכת ראש השנה ד� טז

�  מפני שהפסח זמA? מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח: אמר רבי יהודה משו	 רבי עקיבא:תניא
ומפני מה . אמר הקדוש ברו; הוא הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתבר; לכ	 תבואה שבשדות .תבואה הוא

הביאו : אמר הקדוש ברו; הוא , מפני שעצרת זמ� פירות האיל� הואA?אמרה תורה הביאו שתי הלח	 בעצרת
 אמר הקדוש ?י	 בחג ומפני מה אמרה תורה נסכו מ.לפני שתי הלח	 בעצרת כדי שיתברכו לכ	 פירות האיל�

 ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות .נסכו לפני מי	 בחג כדי שיתברכו לכ	 גשמי שנה:ברו; הוא 
 אמר רבי .זכרונות כדי שיעלה זכרוניכ	 לפני לטובה ובמה בשופר.ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכ	 

פני בשופר של איל כדי שאזכור לכ	 עקידת אבהו למה תוקעי� בשופר של איל אמר הקדוש ברו; הוא תקעו ל
  . יצחק ב� אברה	 ומעלה אני עליכ	 כאילו עקדת	 עצמכ	 לפני



  

   מהדורא קמא סימ� קלה –� "ספר ליקוטי מוהר

ָ/ה ִמֵ#י� ַהBְִל*ֹות,  טֹוב ה&א–ִ.י ִעBַר ְ#ִחיַנת יֹו	  Dְקד�3ֹות ְלַבEֵל ַמְלכ&, ְלַהֲעלֹות ְ#ִחיַנת ַמְלכ&ת ִ Dת $ְרַ#ע ַמְלכ
�ִסְטָרא %ֳחָראְ .�ְוִנְמָצא ְ�ֵלית ַלG ', ֵאי� ֶמֶלI#ְ Jא ָע	'ִ.י , ְ#ִגי� ְ�ֵלית ָלG ִמHְַרַמG ְ.ל&	, ֶלת"ִ.י ַמְלכ&ת ִנְקֵראת ָ
ָ/ה. ִמHְַרַמG ְ.ל&	 Dְקד�3ֹות ִ�ְקִלָ*הָנְפָלה , ת"0ִֶהיא ְ#ִחינֹות ָ�ֶל, ְוַה5ְַלכ&ת ִ D. ְוַנֲע4ָה ִמ2ָ5ֶה $ְרַ#ע ַמְלכ 	טֹוב –&ְביֹו 

ָ/ה ֵמַהד Dְקד�3ֹות ְ�ִסEְָרא %ֳחָרא' ָצִריJ ְלַהֲעלֹות ַה5ְַלכ&ת ִ Dי(ְוֶזה& 0ֶָ.ת&ב , ַמְלכ 	ַו3ְִהי ְלֵעת ְ'0&ַבת ): "א"0ָ
ְ.מֹו 0ֶָ.ת&ב , ִ.י ָ.ל ַה3ִָמי	 טֹוִבי	 ֵה	 ְיֵמי ִ�י�, יֹו	 טֹוב ִנְקָרא ְ'0&ַבת ַהָ/ָנה: ֵ*ר&0, "ַהָ/ָנה ְלֵעת ֵצאת ַה5ְָלִכי	

  ): ַהָ/ָנה טז–ֹרא0 (

, ת ִמֵ#י� ַהBְִל*ֹות ֶזה יֹוֵצא ַה5ְַלכ&– ְיֵדי –ְוַעל . ְוָצִריJ ָל0&ב ִ#ְת0&ָבה', ְ#$ְרָ#ָעה ְ*ָרִקי	 ָהעֹוָל	 ִנ�ֹו� ְ#ֶפַסח ְוכ&'
Kָה': ☺יֹוָמא פו(ִזְכרֹוָנ	 ִלְבָרָכה , ְ.מֹו %0ְֶמר& ַר#ֹוֵתינ&, ְוִנְתַ#Eֵל ֶמְמ0ְַלָ'	 DאHְדֹוָלה ְ'0&ָבה 5ְ0ֶָקֶרֶבת ֶאת ַהHְ ,'

%0ֶז יֹוֵצא , "0&ַבת ַהָ/ָנה ְלֵעת ֵצאת ַה5ְָלִכי	ְלֵעת ְ'"ְוֶזה& .  ְיֵדי ְ'0&ָבה ֵמַה5ְַלכ&ת ִ�ְקִל*ֹות–2ִ0ְֶג%ִלי� ַעל 
ָ/ה Dְקד�3ֹות ְ�ִסְטָרא , ִמֵ#י� ַהBְִל*ֹות, ת"0ִֶהיא ְ#ִחיַנת ָ�ֶל, ַמְלכ&ת ִ Dל ֹ.ַח ָה$ְרַ#ע ַמְלכEֵ#ֳַחָרא–ְוִנְת% :  

  ? ומה קורה ביום דין?מהו דין
מהמשנה עולה שיו	 טוב הוא . גילוי של הסדר היסודי של העול	, של אמת וצדקביטוי , חוק, � במהותו הוא משפטדי

האמת האלקית מתחדדת ומזמינה אותנו . ביו	 די� נחשL מחדש הסדר האלקי והמשפט האלקי יוצא לאור. יו	 די�

ו והוא נות� היו	 שבו הדיי�  ישנ. לגאולה, לתשובה, זמ� של התעוררות לקרבה, יו	 די� הוא עת רצו�. להתאחד עמה

  . לנו תוקL מיוחד לגאול את העול	 ולהגאל על ידו

את התוכנית . וגוזר את הדי�, ה שוקל את המציאות של הכלל והפרט "שבו הקב, יו	 הדי� הוא יו	 של משפט

  .האלקית לגביו

. ו חיי	 טובי	שיקצוב לנ,שבו אנו צריכי	 להתחנ� על חיינו לפני המל; , יו	 הדי� נכר כיו	 קשה ומר, ממבט ראשו�

במוב� הזה שה	 מוציאי	 אותנו בכוח מהשאננות ומולידי	 בנו דריכות . הפחד והיראה כשלעצמ	 ה	 לא רעי	

אפקט הזכרו� יחלוL , א	 אנו משתיתי	 את היחס שלנו ליו	 הזה רק על בסיס פחד המות שלנו, אול	. מיוחדת

תוכל לאפשר , ק ראיה פנימית ומשמחת על מהות הדי�ר. נחזור אל המציאות השוחקת הרגילה, וע	 חלוL הדי�, מהר

  . לאור; השנה כלה, באופ� שנמשי; את מתנותיו אל חיינו חדשי	 לבקרי	, לנו התחברות ליו	 הזה

  :נתבונ�

ימי	 שבה	 מלכותו ורוממותו .ביתר שאת' בימי הדי� נכרת אדנותו של ה. המילה די� קשורה ע	 ש	 אדנות •

  .מתגלות בעול	

הבסיס , היה האד�' כפי המידה שה. במעשיו' את המידה שבה מודדי	 לאד	 כפי שד� הוא את ההדי� מבטא  •

  . של כל עשיותיו בעול	

בבסיס . אלופו של עול	 ד�. ד�–' א:משלבת בתוכה את הצרוL , יסוד ותשתית:שמשמעותה " אד�"המילה  •

מה לא ,מה לרצונו , מה אסור, מה מותר, מה נכו�. 'עומדת קביעתו של ה' ,כל המציאות עומד דינו של ה

  .מה לחיי	 ומה למוות, לרצונו

החוק היסודי של הכל הוא . וזהו הדי� הבסיסי שמקיי	 את הכל. ה כלו טוב ואת עולמו בנה  בחסד"הקב •

  .שהדי� האלקי מבטא ומגל	 את תמצית הטוב בעול	

 יכול להיות מומתק יותר כ; דינו, ומאמי� שהדי� בשורשו הוא אלקי וטוב,ככל שהאד	 הוא בעל אמונה •

  .יבי� שהדי� הוא גילוי של ש	 אדנות בעול	, אלופו של עול	A'ככל שיאמי� שהדי� בא מהא. בעיניו

למהות האלקית שלפני , התקיעה בשופר מעלה את הכל לשורש. הדי� נמתק בשורשו ע	 השופר פ חסידות"ע •

  . ה לרח	 ולסלוח"ושל הקב, 	 להתקרב של האדAומעוררת את הרצו� האמיתי,קו	 המציאות על כל נגעיה 



יוצא מכ; שהדריכות לתשובה צריכה להיות . יש דעה בגמרא לפיה האד	 נדו� בכל יו	. די� מלשו� דיו� •

  . יש לי הזדמנות לשוב,ועל כ�, בכל יו	 יושבי	 וחושבי	 עלי ומתבונני	 בי. תמידית

או , או שמא בכל יו	,  רק בראש השנהבמסכת ראש השנה יש דיו� בי� החכמי	 הא	 האד	 נידו�, בגמרא •

  :בכל רגע

  ". ותפקדנו לבקרי	:"שנאמר, רבי יוסי אומר אד	 נידו� בכל יו	 

   ".לרגעי	 תבחננו" : שנאמר, רבי נת� אומר אד	 נידו� בכל שעה

  

, 	פוקד את האד	 בכל יו' ה. נית� להתחבר למשמעות הפקידה שבדי�, "ותפקדהו לבקרי	"מדברי רבי יוסי בגמרא 

עת פקודה . הוא מחייב' כמוב� שהמפגש ע	 ה.) זה להתיחס, לפקוד זה לספור.(נוגע בו, יודע אותו, זוכר אותו: כלומר

או בזמ� , א להשאר אדיש אחרי הפקידה"א. היא עת מרגשת ומשמחת וג	 הכי מחייבת ונוקבת ופוקדת' ע	 ה

פוקד הוא ג	 ' כאשר ה. דישות והתעוררות הנפשהיציאה מהא: ואולי זוהי המתנה הגדולה שיש בדבר הזה. הפקידה

  .בהתקשרות מחודשת שתניב מוטיבציות חדשות למימוש הקשר עמו במציאות, במחויבות, מזריע את האד	 ברצו�

  כבני מרון
  : יש לכ; שני פרושי	 בגמרא? מה הכוונה. בראש השנה עוברי	 כל באי עול	 כבני מרו�

על ,ומעבירי	 אות	 דר; פתח צר אחד אחד , ני	 אות	 כדי לעשר	היינו ככבשי	 הללו שמו, כבני אמרנא  .א
  . מנת שנית� יהיה לספור אות	 אחד אחד

  ).לשו� חיילות ואדנות" מרו�("כבני חיילות של מל;   .ב

א	 של מל; שרואה מקרוב את חייליו , א	 של אבא ורועה נאמ�, שני הפירושי	 נותני	 תחושה של קשר קרוב

היצר יחד לב	 " :טו,נאמר בתהילי	 לג. והפסוק מתהילי	 מעמיק את התחושה. ו ופקודתושאמוני	 לעשות מצוות

אמור להתעניי� בה	 מזוית האינטרס , או את חייליו ,כשהוא פוקד את צאנו, מל; ורועה". המבי� אל כל מעשיה	

 כאשר ה	 עוברי	 .אול	 הפסוק מעיד על כ; שמלכותו של המל; הזה היא שונה. עד כמה ה	 נכוני	 בשבילו. שלו

  .ברחמי	, הוא מתבונ� בה	 בהבנה ".מבי� אל כל מעשיה	"והוא פוקד אות	 הוא , לפניו

ולרגע ', שבו עובר האד	 כב� מרו� מול ה, הרגע הזה.  הוא מבי� שמאחורי המעשי	 היו אולי אי הבנות כאלה ואחרות

  .לב לתשובה שלימהיכול לפתוח את ה, מבי� אותו ומרח	 עליו' אחד נצתתת בו ההבנה שה

א; ג	 ,  יכול להשמע כביקורתAכבקרת". כבקרת רועה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו:"נאמר " ונתנה תקL"בפיוט 

  .ההפ; מהפקרה והתעלמות. תשומת לב ממוקדת ואחראית למצב הצא�. כבקור והשגחה

  היצר יחד לבם
  :נית� לפרש בצורות שונות?  למה הכוונהA"היצר יחד לב	 המבי� אל כל מעשיה	: "נאמר בפסוק

הוא יודע שהלב נוצר ביסודו יחד , שהוא מיצר הלבבות' ה. בשלימות אתו יתבר;, ה יצר את לב	 יחד"הקב  .א

מתבונ� אל המעשי	 ומבי� שה	 מעידי	 על ' ה, ועל כ�. ג	 א	 המעשי	 של האד	 לא מעידי	 על כ;. 'ע	 ה

ח שהאד	 לכשעצמו הוא "יכולי	 לשמש עדות חוואינ	 , רחוק מהמהות האמיתית שהוא בעצמו טבע באד	

  .רע

ולהבי� לעומק את , את כל ליבותיה	 של האנשי	, ביחד, יכול לראות בסקירה אחת, היוצר, ה"הקב  .ב

 .מעשיה	



הוא כולל הכל יחד , אי� מעשי	 שנסתרי	 מעינו. ה קולט ומתבונ� בכל המעשי	" שהקב ג	נית� לפרש  .ג

  .דבור ומעשה, במחשבה, על רבדיו הסמויי	 והגלויי	,  של	ובוח� את האד	 כמכלול, באחדות אחת

  ? ביטוי לחסד או לגבורה- הדין
אלא ג	 ביטוי של הגבלה , הדי� הוא לא רק ביטוי לאהבה. בא מצד הגבורה והיראה  ,בנגוד לחסד, הדי�, ובכל אופ�

  ?דיוק נוקב ע	 האמת ,ואולי אפילו ענישה

 שניה	 בבחינת שתי ידיי	 לאותו –ורות וג	 החסדי	 נובעי	 משורש אחד לאמיתו של דבר אנחנו יודעי	 שג	 הגב

  .ראש

משו	 שתכלית בריאת העולמות היא ? מדוע. רצה לברוא אותו במידת הדי�, ה רצה לברוא את העול	"כאשר הקב

 שהמציאות כיו�. מצד הדי� עלה שאי� העול	 מתקיי	 בדי�,א; בסופו של עני�. שיכירו יראתו וגודלו ויעשו מצוותיו

, נתגלה הדי�, ומתו; הרחמי	.ועל כ� הקדי	 מידת הרחמי	 למידת הדי�, עצמה סותרת ומנוגדת למציאות הבורא

ה	 ביטוי לקשר ממשי , והדי�,היראה. אבל צרי; להבי� שאהבה בלא יראה היא לא כלו	. רק באופ� ממותק

  .שמתבטא בגבולות ויראת כבוד אמיתית

  ינו  פרשת האז�ספר מאור עיני� 

ל בראשית ברא אלהי	 בתחלה עלה במחשבה לברוא את העול	 במדת הדי� ראה שאי� העול	 "ואמרו רז
ו "שנוי רצו� חמתקיי	 הקדי	 מדת הרחמי	 ושתפה למדת הדי� והנה לגבי הקודשא ברי; הוא לא שיי; 

 ל בשביל "אלא הכוונה שאי� כא� שינוי רצו� רק מפני שידוע שעיקר בריאת העול	 מפני היראה כמאמר רז
היראה שנקרא ראשית בשביל זה גילה העולמות שיראו מלפניו והוא בחינת מדת הדי� א; על פי מדת הדי� 

כבר ראה וגלוי לפניו שאי אפשר שיתקיי	 ש' בלתי אפשרי היה שיתקיי	 וזה גלוי לפניו יתבר; וזהו ראה וכו
נמצא ' על פי מדת הדי� ועיקר התכלית הוא בשביל הדי� ושיכירו יראתו מה עשה הקדי	 מדת הרחמי	 וכו

הפירוש הוא כ� מתחלה עלה במחשבה לברוא העול	 במדת הדי� בשביל היראה רצה לומר זהו תכלית 
נקודה זו ותכלית זה היה הבריאה רק שא	 היה בדי� לבד בריאת העולמות שיכירו גדלו ושיראו מלפניו ועל 

גלוי לפניו שלא יתקיי	 ובאמת צרי; לגלות התכלית על כ� הקדי	 מדת הרחמי	 ושתפה למדת הדי� ואז 
נתגלה הדי� מה שהיה הכוונה העיקרית רק שהיה בהמתקה של חסד ונעשה מדת הדי� ממותק ונולד מדת 

את יצחק ומבואר לעיל דבר זה ומיצחק נולד אחר כ; יעקב ונחזור רחמנות בעול	 וזהו אברה	 הוליד 
  .לענינינו שהעיקר הוא היראה שזה נקודת ותכלית בריאות העולמות אבל אהבה בלא יראה אינו כלו	

  

שמסתמ� , כפי גודל הכלי של האד	, נית� לומר ג	 כי המטרה של הדי� היא לקבוע במציאות את הגבולות של החסד

במוב� הזה שה	 , גבול ומידה ה	 חסד לאד	, ועל כ� די�, אורות ללא כלי	 ה	 דבר הנדו� לשבירה. מתו; מעשיו

  . מאפשרי	 ומשמרי	 את קיומו

זה ,לחזרה בתשובה, לעשיית חשבו� נפש, עצ	 זה שנקבע זמ� לדי�. הדי� מאפשר את הגילוי של החסד:  ויותר מכ; 

ולעורר את רחמינו על הנפש אלקית שלנו ושל , עורר את רחמיול, שמאפשר לנו להתנקות. 'ביטוי עצו	 של חסד ה

בכ; אנחנו ממשיכי	 את בריאת העול	 בכל . יראת הדי� מעוררת את מידות הרחמי	 שעומדות ביסוד הכל .סובבינו

 . כל מעגל של תקו� ותשובה בורא שנה חדשה ע	 אור חדש שמעול	 עוד לא האיר בעול	. בראש השנה, שנה מחדש

  .בא תשרי=בראשית: רמז לכ;

  

  החסד שבדין
   :שאומר' יש פסוק מתהילי	  סב

  . כמעשהו.ְל- ֲאֹדָני ָחֶסד ִ)י ַאָ'ה ְתַ ֵ$� ְלִאי ) יג(



החלק . שני החלקי	 של הפסוק אומרי	 כביכול דברי	 הפוכי	. ממבט ראשו� נראה הפסוק כסותר את עצמו

. לרב גינזבורג יש פרצוL פירושי	 של	 לפסוק הזה. מידת הדי�הראשו� מכוו� למידת החסד והחלק השני מבטא את 

  :לצור; לימודנו נביא מדג	 של פירושי	 לפסוק

לאד	 לא היה שקוL , אלמליא כ;. הוא בכ; שמשל	 לאיש כמעשהו' החסד של ה, ברוח שבה דברנו למעלה •

 .ואפשרות אמיתית לתק�, ולא היה מקבל אמות מידה נכונות לקיומו, נכו� למצבו

ביסוד העבירה .ואינו מעניש אותו לפי מעשיו ממש. מעשהוכמשל	 לאד	 רק ' ה. אפשר להבי� ג	 הפו; •

 .על מנת שהעונש יקט� בהתא	, מעניש כאב רחמ� ומפחית מחומרת המעשה' וה', עומדת מרידה בה

 .מצד עצמו גובה מחיר מסויי	, א; מעשהו, מצדו מאיר פניו אל האד	 תמיד'  ה •

כגודל .  והופ; זדונותיו לזכויותיוAהוא משל	 לאיש כמעשהו,  שכשהאד	 שב בתשובההוא' החסד של ה •

 .משפיע על השבי	 אליו' כ� גודל הרחמי	 והזכויות שה, מעשיו הרעי	

כיו� , מחשיב את נסיונותיו של האד	 להתגבר על הרע ולעשות טוב היא חסד גמור' עצ	 העובדה שה •

 .ממשאי� בו , שאלמליא העזרה שמסייע בידו

שפעמי	 רבות אינ	 מכוונות בתוכ� , ד� את האד	 כמעשהו דוקא ולא כדבורו או מחשבתו' החסד הוא שה •

  .פנימי טוב בשעת המעשה

  ג מידות הרחמים"בי' הדין של ה
  .ומה עלינו לעשות בזמ� הזה, בכח איזה מידות הוא שופט אותנו ,ה מלמד אותנו כיצד מתנהל המשפט שלו"הקב

  

  ד ספר שמות פרק ל

  : ֵאל ַרח&	 ְוַח2&� ֶאֶרJ ַאַ*ִי	 ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת'ה' ה ַעל ָ*ָניו ַו3ְִקָרא ' הַו3ֲַעֹבר) ו(

	 ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי	 ֹנ4ֵא ָעֹו� ָוֶפ0ַע ְוַחEָ%ה ְוַנBֵה Iא ְיַנBֶה ֹ*ֵקד ֲעֹו� %בֹות ַעל ָ#ִני	 ְוַעל ְ#ֵני ָבִני	 ַעל 0ִKֵ0ִי) ז(
  :ְוַעל ִרֵ#ִעי	

  :ַוְיַמֵהר מ0ֶה ַוBֹ3ִד $ְרָצה ַו0ְ3ִָ'ח&) ח(

ַו3ֹאֶמר ִא	 ָנא ָמָצאִתי ֵח� ְ#ֵעיֶניN ֲאֹדָני ֵיֶלJ ָנא ֲאֹדָני ְ#ִקְרֵ#נ& ִ.י ַע	 ְק0ֵה ֹעֶרL ה&א ְוָסַלְחָ' ַלֲעֹוֵננ& &ְלַחEָאֵתנ& ) ט(
  :&ְנַחְלָ'נ&

ר ִה2ֵה %ֹנִכי ֹ.ֵרת ְ#ִרית ֶנֶגד ָ.ל ַעN5ְ ֶאֱע4ֶה ִנְפָלֹאת ֲא0ֶר Iא ִנְבְרא& ְבָכל ָה%ֶרO &ְבָכל ַהHֹוִי	 ְוָר%ה ָכל ַו3ֹאֶמ) י(
  : ִ.י נֹוָרא ה&א ֲא0ֶר ֲאִני ֹע4ֶה ִעJ5ָ'הָהָע	 ֲא0ֶר ַאָ'ה ְבִקְר#ֹו ֶאת ַמֲע4ֵה 

  

  :ואומרת הגמרא. ג מידות הרחמי	"המשפט שלו מושתת על  י. סוד המשפט שלוה מלמד את משה רבינו את "הקב

  'ב' עמ', מסכת ראש השנה ד� יז

 מלמד שנתעטL הקדוש , אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו: אמר רבי יוחנ�,"על פניו ויקרא'  ויעבור ה"
יעשו לפני כסדר ,חוטאי�  כל זמ� שישראל : אמר לו. והראה לו למשה סדר תפלה,ברו; הוא כשליח צבור
  . ואני הוא לאחר שיחטא האד	 ויעשה תשובה, אני הוא קוד	 שיחטא האד	A"'ה'  ה."הזה ואני מוחל לה	

הנה אנכי " שנאמר , אמר רב יהודה ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינ� חוזרות ריק	"אל רחו	 וחנו�"
  ."כורת ברית

  

  

עובר על פניו של משה כשליח צבור העומד לפני ' ה: כאומר" יו ויקראעל פנ' בור העוי:"הגמרא מפרשת את הפסוק 

  .התיבה ומדגי	 לו כיצד יש להתפלל ולעורר את מידות הרחמי	



מעל לזמ� , ברית היא התקשרות למעלה מטע	 ודעת. ג מידות הרחמי	"ה כורת אתנו ברית בנותנו לנו את י"הקב

  .בצורה המוחלטת שלה והמזוקקת שלה' אהבת הג מידות הרחמי	 משקפות לנו את "י. ומעל המקו	

ש "רמז לרה, "את	 ניצבי	 היו	 כלכ	. "אומר שזאת הברית שמרומזת בפרשה, בפירושו לפרשת ניצבי	, הרבי

  .'היא התקשרות בברית הרחמי	 ע	 ה, ומטרת הדי�, ויוצאי	 זכאי	 בדי�' שכל	 ניצבי	 לפני ה

  ספר דברי� פרק כט 

Kְֶכ	 ִלְפֵני ַאֶ'	 ִנPִָבי	 ) ט( D. 	ֹ.ל ִאי0 ִי4ְָרֵאל'הַה3ֹו 	ְו0ְֹטֵריֶכ 	ִזְקֵניֶכ 	0ְִבֵטיֶכ 	ָרא0ֵיֶכ 	ֵהיֶכIֱא :  

  :ַטְ*ֶכ	 ְנ0ֵיֶכ	 ְוֵגְרN ֲא0ֶר ְ#ֶקֶרב ַמֲחֶניN ֵמֹחֵטב ֵעֶציN ַעד 0ֵֹאב ֵמיֶמיN) י(

  : ֱאIֶהיN ֹ.ֵרת ִעN5ְ ַה3ֹו	' ה ֲא0ֶר ֱאIֶהיN &ְב%ָלתֹו'הְלָעְבְרN ִ#ְבִרית ) יא(

  ג מידות הרחמים הן ביטוי של אהבה"י
. אנו יודעי	 שלפי הספירות ג	 חסד וג	 רחמי	 ה	 ביטויי	 של אהבה. רחמי	 ה	 הגילוי הנאצל ביותר של האהבה

ה ואהבה המותאמת ברחמי	 יש נתינ. בחסד יש ביטוי לאהבת הנות� לתת. ובכל זאת ברחמי	 יש מעלה על החסד

  .הרחמי	 כוללי	 ג	 את החסד וג	 את הדי�.למצבו של המקבל ולצרכיו

הרב גינזבורג מסביר בספרו ? מהי אהבה. מעצימה ומגדלת את כח האהבה,מידות הרחמי	 מרחיבה' כל מידה מיג

 את כל כוחות והמגדל, שאהבה היא האור והחיות הכללית המוציא כל דבר מ� הכח אל הפועל" שערי אהבה ורצו�"

שבורא את העול	 בכל רגע יש מאי� בחסד , אור הקדוש ברו; הוא: אהבה בראשי תבות . הנפש מכתר �עד מלכות

שמכוח	 נית� להמשי; חיות וחסד וחיבור , ג מידות הרחמי	"גילה לנו את סוד י,אותנו ' מאהבתו של ה. וברחמי	

  . ואפשרות לתקו� וצמיחהכל מידה ממשיכה בחינה אחרת של נתינת חיי	. ע	 כל חי

באהבה מתחברי	 לאחד ורואי	 את . בשורש בו הכל מתאחד יש רק אהבה. אחד =אהבה. 13= אהבה בגימטריה

  .האחד שמאיר באהוב

  כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו
ננו לבי� הבריות ובי� בי', ומתעוררת אהבה מחודשת ביננו לבי� ה, הוא היו	 שבו מתגלות מידות הרחמי	, יו	 הדי�

. עלינו' כ� גודל הרחמנות של ה, כגודל הרחמנות שנגלה על הבריות. והאהבות משפיעות וקשורות זו לזו. לביננו' ה

כ; , כגודל רחמנותנו על נפשנו האבודה, כ� גודל רחמנותנו על נפשינו האלקית האבודה', כגודל הרחמנות שלנו על ה

'  כ; גודל החיות והברכה שתשרה עלינו בעזרת הA וכגודל הרחמנות. 'וכ' וכ.  עלינו' נתעורר לעורר את גודל רחמי ה

  .יתבר;

  :הגמרא מדגימה משולש זה

   ב� א/תלמוד בבלי מסכת ראש השנה ד� יז

 ". נושא עו� ועובר על פשע:" שנאמר, כל המעביר על מדותיו מעבירי� לו על כל פשעיו:]אמר רבא) [רבא אמר(
  . שעובר על פשע למיA?למי נושא עו�

 צביתו ליה : אמר להו, חזייה דחליש ליה עלמא, רב הונא בריה דרב יהושע חלש על רב פפא לשיולי ביה
אי� הכי הוה ] להו) [ליה( אמר ? מאי חזית: אמרו ליה. הוה מיכסיL רב פפא למיחזייה.לסוL איתפח.זוודתא 

 נושא עו� ועובר על :" שנאמר,ו בהדיהואמר להו הקדוש ברו; הוא הואיל ולא מוקי	 במיליה לא תקומ
   .לעובר פשעA? למי נושא עו�".פשע

]Oשטיינזל 	. ראה שנחלש עולמו .נכנס רב פפא לשאול בשלומו ,רב הונא חלה:תרגו	הכינו לו :אמר לה
כ; ,אכ�: אמר לה	? מה ראית):לרב הונא(אמרו לו .היה מתבייש רב פפא לראותו.לבסוL הבריא.צידה
נושא עו� ועובר על :"שנאמר,הואיל ואינו מעמיד בדבריו ומוותר אל תעמדו אתו,ה"קבואמר לה	 ה.היה
  .] למי שעובר על פשעA?למי נושא עו�". פשע



למי שמשי	 ,  ולא לכל נחלתוA "לשארית נחלתו" : אליה וקוO בה: אמר רבי אחא בר חנינא"לשארית נחלתו"
  .עצמו כשירי	

  

  ספר מיכה פרק ז 

  :N ֹנ4ֵא ָעֹו� ְוֹעֵבר ַעל ֶ*0ַע ִל0ְֵאִרית ַנֲחָלתֹו Iא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַא*ֹו ִ.י ָחֵפO ֶחֶסד ה&אִמי ֵאל ָ.מֹו) יח(

לֹות ָי	 ָ.ל ַחEֹאָת	) יט( Dְמצ#ִ Jָי0&ב ְיַרֲחֵמנ& ִיְכ0# ֲעֹוֹנֵתינ& ְוַת0ְִלי:  

  התבוננות בגמרא 

ה "הקב. לבי� האופ� שבו ידונו אותו, 	 ישפוט וידו� את סביבתו כי יש קשר עמוק בי� האופ� שבו האדרבא קובע

ונשאלת . על פשעי	 שנעשו לו, נושא את עוונותיו של זה שיכול להעביר על מידותיו ולמחול ולהעביר הלאה כביכול

  ?מה הקשר?  מדוע–השאלה 

 נובעת בראש ובראשונה היכולת הזאת. נראה שיש כוח עצו	 בנפשו של זה שמסוגל להעביר על פשעי	 שנעשו לו

בידיעה לא מתפשרת שכל פשע כביכול שנעשה לו בא לו מאת . ה"ומהיותו של אד	 מחובר בשורשו אל הקב, מאמונה

אד	 שמסוגל להעביר על . על מנת לכופL את גאוותו ולהרכינו מחדש אל מול בוראו. על מנת לעוררו לשוב בתשובה' ה

וזוכר מעומק לבו שאד	 זה במקורו ,ואה ברחמנות ובהבנה את זה שפגע בוהוא ר. 'מחובר לכח הרחמי	 של ה, פשעיו

והוא שקול כנגד עוונות כאלה ואחרי	 , כח זה מעיד כבר על חבור ותקו�. א; למרבה הצער נתרחק וטעה, הוא זכאי

בר ומייד מתח', הוא נעשה שותL ע	 ה, כשהאד	 מודד במידה האלקית. מתחייב לשאת אות	 ולסלוח' שה, שנעשו

  .ה נושאו על כפיו ממש"והקב, ע	 איל� החיי	

  :פוריהשאלות שמעלה הס

 ?מדוע רב פפא מתבייש  .א

 ?הא	 החלק השני של הספור מעיד על כ; שהיה סוג של פשע במעשהו של רב פפא  .ב

 ?וכיצד היא משתקפת בספור, מה המעלה המיוחדת של הונא שמכוחה זוכה בדי� של מעלה וחזר לחיי	  .ג

  

  :התבוננות

היה  ,בבקור שער; אצל רב הונא .מה שהסתבר כטעות,  מתבייש מכיו� שכביכול גזר די� מוות על רב הונארב פפא

ולא הניח , ולא הניח שאולי יכול לעורר את הרחמי	 עליו ולהתפלל לרפואתו ,חוז במציאות החיצונית של רב הונאא

רותו של רב הונא לחיי	 טלטלה את עולמו התעור. שאולי לרב הונא זכויות כאלה שיעמדו לו ויצילו אותו מ� הצרה

וכששאלו . רב הונא לא התרגש. שלו' אל מקו	 פנימי יותר בעבודת ה, הפנימי וגרמה לו בושה ואולי ג	 רצו� לשוב

של מעלה הוחלט ' א; בביד, הוא אמר שאכ� עמד למות. כ טעה באבחו� מצבו"הא	 רב פפא כ, אותו מה היה באמת

לא לועג ומתרע	  , לא נוק	 ונוטר.נוהג בענוה. רב הונא משי	 עצמו כשירי	. מוחל וסולחלהארי; את חייו כי הוא 

רב הונא מחובר לעO  .ובכ; חושL את סוד חיותו והמשכיותו, הוא בפשטות מספר מה היה ש	 למעלה. על חברו

את רב פפא מבקש כאשר שמע , עמד בנסיו� עצו	,יתכ� שבהיותו חולה. ועל כ� הבריא ממחלתו, הוא רחמ�, החיי	

  .וגדולתו היא שלא נשארה לו טינה בלב על כ;, את כל סובביו לארג� את מותו

ובכוחו של די� זה , שתמיד מושתת על הסמוי מ� העי�, הגמרא בעצ	 מלמדת אותנו משהו על מהות  הדי� האלקי

נו השראה כבירה מה שנות� ל, והאופ� שבו הוא ד� את המציאות מושתת על הרחמי	. להפ; את כל המציאות

 .להתעצ	 ע	 מידות אלו


