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מבקשים מהקב"ה שהוא עצמו ילמד עלינו 
סנגוריה

ק ְלָפֶניָך ָכל ָחי )סליחות( י לֹא ִיְצדַּ נּו. כִּ ט ִעמָּ פָּ ִמשְׁ בוֹא בְּ ַאל תָּ
בוֹא  בסליחות לערב השנה הרי אנו עומדים ומתחננים "ַאל תָּ
ק ְלָפֶניָך ָכל ָחי" ולאחר מכן מזכירים  י לֹא ִיְצדַּ נּו. כִּ ט ִעמָּ פָּ ִמשְׁ בְּ
מּו ָפֶניָך. ויש להבין את  ְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקדְּ ט ְמכוֹן כִּ פָּ ֶצֶדק ּוִמשְׁ
הסתירה בדברינו שתחילה הרינו מבקשים שהקב"ה לא יבוא 

עימנו במשפט, ותיכף מזכירים שצדק ומשפט מכון כסאך.
את  ומזכירים  אנו  שבים  הנוראים  בימים  הנה  כי  והביאור, 
מלכותו יתברך וכך אף בתפילה חותמים אנו 'המלך הקדוש' 
ו'המלך המשפט', וטעם הענין יבואר על פי הדימוי למלכותא 
דארעא - שהנה אם בני מדינה אחת מורדים במלך, הרי אם 
ללמד  יכולים  אינם  משפטו,  בית  לפני  משפטם  את  יקריב 
יש  כן  יעשו  שאם  מדינה.  אותה  בני  על  וזכות  סנגוריה  שום 
עצמו  המלך  אם  אך  המלך.  בכבוד  וזלזול  ערך  פחיתות  בזה 
מתייצב ללמד סנגוריה על אותה מדינה, הרי מי הוא שיבוא 

לערער אחר דבריו. 
ואף אנו בימי הדין מבקשים "אל תבוא במשפט עימנו" - אל 
תקריב משפטינו לפני בית דין של מעלה שהם אין בידם לחוננו 
ְסֶאָך - שתהא אתה  ט ְמכוֹן כִּ פָּ וללמד עלינו זכות. אלא ֶצֶדק ּוִמשְׁ

השופט שבידך לחוננו ולסלוח על פשעינו.
 - ָפֶניָך  מּו  ְיַקדְּ ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  הפסוק  המשך  גם  מתפרש  וכן 
שחסדו של הקב"ה חסד של אמת הוא. שכן מלך שבני מדינתו 
מרדו בו ובאו לשופטם, הרי אם יעשה עימו חסד ויחונם אין 
ולסלוח  לחונם  צריך  עצמו  ומשום שהוא  אמת,  חסד של  זה 
אין  שכן  מלכות  ללא  ישאר  למיתה  דינם  יגזור  שאם  פשעם, 
מלך בלא עם. אך לפני ה' הרי זה חסד של אמת, שכן הוא מלך 
עוד לפני שברא את יצירי תבל, ולפיכך כאשר הוא גומל חסד 

עם יושבי עולמו ומעביר עוונותיהם, הרי זה חסד של אמת. 
 קומץ המנחה – דרוש לערב ראש השנה

הטעם שקבע השי"ת את 'יום הדין' - ביום 
שבו מכתירים אותו למלך

דרך המלך בעת שעולה על כס מלכותו שעושה הנחה לכל 
נתיניו ומוחל להם על עוונותיהם. וכמידה זו נוהג גם ה' להיטיב 
הוא  הדין  שביום  קבע  ולכך  למשפט.  בואו  בעת  ברואיו  עם 
ראש השנה יכתירוהו הכל למלך, שכן אם מתנשאת מלכותו 
באותו יום, הרי ראוי שימחל ויחנון את כל נתיניו ועבדיו, וכך 

מוציא הוא את עמו זכאים בדין.
והוא שאמר המשורר )תהלים צג, א( ה' ָמָלְך, שכן אדון עולם 
הלא מלך עוד בטרם כל יציר נברא, ועוד טרום בריאת העולם 
כבר היה מלך, ובכל זאת אף שכבר מלך, מכל מקום גֵּאּות ָלֵבׁש 
ָלֵבׁש ה' עֹז ִהְתַאזָּר - אוזר עוזו ומתנשא למלוך ולחדש מלכותו 
ּמוֹט- שיצאו  ל תִּ ֵבל בַּ ּכוֹן תֵּ שוב בכל שנה בראש השנה, כדי שתִּ
ברואיו זכאים בדין אחר שימחל להם פשעיהם ביום הכתרתו 

למלך. 
קומץ המנחה  - דרוש לערב ראש השנה 

מפני מה קילל דוד שרודפיו ימחו אף מספרן 
של רשעים

ֵתבּו )תהלים סט, כז-כט(. יִקים ַאל ִיכָּ ים ְוִעם ַצדִּ ֶפר ַחיִּ חּו ִמסֵּ ִימָּ
נפתחים  השנה  שבראש  ב(  טז,  השנה  )ראש  בגמרא  אמרו 
לחיים  לאלתר  נכתבים  גמורים  צדיקים  ספרים.  שלושה 
טובים. רשעים גמורין נכתבים לאלתר למיתה ובינונים תלויים 
נכתבים  תשובה  עשו  אם  שאז  הכיפורים,  יום  עד  ועומדים 
רשעים.  של  בספרן   - לא  חלילה  ואם  צדיקים  של  בספרן 
ים  ֶפר - זה ספרן של רשעים. ַחיִּ חּו ִמסֵּ ודרשו זאת מהפסוק ִימָּ
ֵתבּו - זה ספרן של  יִקים ַאל ִיכָּ - זה ספרן של צדיקים. ְוִעם ַצדִּ
בינונים. אלא שיש להבין מפני מה קילל דוד את רודפיו שימחו 
גם מספרן של רשעים, אדרבה ואדרבה - שם הוא המקום בו 

ראויים הם להיכתב.
אלא שיש לבאר בעיקרן של דברים, שכן כידוע )עבודה זרה 
ד, ב( לא היה דוד ראוי לאותו חטא, וכל חטאו היה כדי להורות 
תשובה. אלא שעצם ענין תשובה מעיקרו - נתון היה בויכוח. 
מידת  את  שאלו  שכאשר  ב(  ו,  )מכות  בירושלמי  אמרו  שכן 
"חטאים  השיבה  החוטאת,  הנפש  של  בדינה  יעשה  מה  הדין 
בדינה,  יעלה  מה  הקב"ה  את  שאלו  כאשר  אך  רעה".  תרדוף 
אין   - הדין  שממידת  ונמצא  ויתכפר.  תשובה  יעשה  השיב, 
מקום לתשובה בעולם ורעה תרדוף את החוטא, ואילו הקב"ה 

הנהיג בעולמו שיהא כח של תשובה.
והנה, אויביו של דוד הלא היו אומרים תדיר שדוד כן היה ראוי 
לאותו חטא ולא היה זכאי וצדיק ומנוקה מיצר הרע. ולפיכך 
ביקש דוד שאם אינם מאמינים שכל מה שבא החטא על ידו - 
הוא רק כדי להורות תשובה, הרי יש לנהוג עימם במידה כנגד 
שהרי  בתשובה,  לשוב  האפשרות  את  להם  לתת  ולא  מידה 

אינם מאמינים בה.
יָת - אותי שהכית בנסיון  ר ִהכִּ ה ֲאשֶׁ י ַאתָּ כִּ והוא שאמר דוד, 
זה כדי להורות תשובה, הרי הם  והיה  ידו באתי לחטא  שעל 
ָרָדפּו ואמרו שכן היה ראוי החטא לבוא על ידי. ְוֶאל ַמְכאוֹב - 
את אותו מכאוב שעומד תדיר נגד עיני אף שלא הייתי ראוי 
רּו.  ְיַספֵּ הם  מקום  ומכל  בקרבי,  חלל  ליבי   - ֲחָלֶליָך  שהרי  לו 
ָנה ָעוֹן ַעל ֲעוָֹנם, שהרי אמרו חז"ל )ראש  ועל כן ראוי להם שתְּ
שמעביר  והיינו  ראשון  ראשון  מעביר  שהקב"ה  שם(  השנה 
את החטא הראשון ואינו מחשיבו למנין העבירות. אך הוסיפו 
ואמרו שאותו חטא אינו נמחק לגמרי. והוא שאמר דוד תנה 
עוון על עוונם - את אותו עוון שלי שראוי להעבירו ממני שהרי 
עוון ראשון הוא, ומכל מקום אינו נמחק, אך כיון שלא הייתי 
ראוי לאותו מעשה, הרי יש ליתנו על עוונם - להוסיפו לחשבון 

עוונות של רודפי.
מכל  ותוצאותיו,  הוא  ומר  שרע  אף  הרשעים  בחטא  והנה, 
זכות. שהרי השב בתשובה מאהבה,  נקודה של  בו  יש  מקום 
דוד  ביקש  אשר  והוא  לזכויות.  לו  נהפכות  ועוונותיו  זוכה 
ֶפר,  חּו ִמסֵּ שאויביו אחר שיוסיפו לעוונותיהם אף את חטאו - ִימָּ
ולא יכתבו אף בספרם של רשעים, כדי שלא יהיה להם פתח 

תשובה ולא יהפכו להם עוונותיהם ובכללם עוונו, לזכויות. 
קומץ המנחה - ניצבים
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להשתתפות בהדפסת הספרים לקיום 
צוואתו של הגאון זי"ע ולזכות בהבטחתו

משל נפלא לראש השנה

פניני ישועות 
אל הנער הזה התפללנו...

השטן עצמו מפחד שיגזרו רעה על בני ישראל

"דני הוא ילד פלא" - כך הייתי משוויצה עם בני. דני נולד אחר חמישה בנות, ומשום כך זכה ליחס מיוחד, השקענו בו את המרב 
שהיינו יכולים להשקיע, כשהוא מצד שני גם לא אכזב, והביא ציונים מעולים, והיה מהשפיצים בכיתתו.

אין משהו יותר משמח לאמא, מאשר לשמוע על בנה כי מתקדם הוא בלימודיו והוא מהמצטיינים בכיתה. גם בנושא החברותי היה 
דני מאוד מוצלח, וחביב היה על כל בני כיתתו.

רמת  על  התפשרנו  שלא  כמובן  קטנה.  לישיבה  ועלה  התברמץ  גדל,  הילד  השנים  עם  תורה,  בתלמוד  לומד  בעודו  היה  זה  כל 
גם מלבד הרמה הלימודית  ביותר בעולם הישיבות, שבה  לישיבה קטנה מעולה, מהישיבות הבחירות  זכה לעלות  ודני  הישיבה, 

הגבוהה, זכו התלמידים ליחס חם ואוהב מהצוות – בקיצור הטופ שבטופ.
באמצע שיעור ב' משהו התחיל לא להריח לי טוב. אין כמו חושים של אמא כדי לגלות שדני אינו מרוצה בישיבה, מה גם שציוניו 
החלו לרדת. כשנשאל דני על כך, השיב: שאינו מיושב בדעתו מספיק, וגם אין לו חשק ללמוד. דבריו החלו לגרום לי לרעוד, "זה מה 

שחסר לי, דני שבו השקענו כל כך הרבה מתחיל להראות סימני חולשה?!".  
בצר לנו פנינו לרב קהילתנו, להתייעץ עמו מה אפשר לעשות במקרה כזה. במענה לשאלתנו ייעץ לנו כדת מה לעשות, ולבסוף 
הוסיף כי יודע הוא מקרוב על אנשים שנושעו בזכות תרומה למכון מהרא"ל צינץ המהדירים את ספריו, שכפי הידוע כתוב על 

מצבתו כי מי שיעזור להדפיס את ספריו יהיה הוא לו למליץ.
אחרי ששמענו זאת מפי רב קהילתנו, הרמנו מיד טלפון למשרדי המכון, וביקשנו לתרום שבעים ושנים ₪ לחודש בהוראת קבע, 

שיהיו לזכות בננו.
לאחר כמה שבועות התחלנו אכן לראות שיפור מסוים בלימודי בננו, שכפי ששמענו מהמגיד שיעור שלו החל להתעניין שוב 

בלימודים, עד שלאחר תקופה קצרה עלה שוב על דרך המלך, כאילו לא ארע דבר עד לעכשיו.
לכן אני תורמת כעת עוד סך ח"י שקלים מלבד ההוראת קבע שלי למכון.

בברכה, ט. נוביק

מדינה  כל  על  וציווה  רבות  מדינות  על  המושל  במלך  מעשה 
ומדינה להעלות לו מכס ומס מכל אשר ימכרו ויסחרו בה. 

המלך  מינה  בחובן,  עומדות  אכן  הללו  שהמדינות  לפקח  כדי 
ממונה מיוחד שתפקידו לדווח לו על כל העלמת מס, ושכרו נקבע 
יום  לו לקבל חלק מכל העלמת מס שיתפוס. כיון שכן הרי דבר 
לדווח  כדי  מסים  העלמות  אחר  ומחפש  תר  היה הממונה  ביומו 

עליהן למלך ולקבל את חלקו. 
רב  באופן  המדינות  באחת  המס  העלמות  רבו  הימים  באחד 
ועצום, עד שהמלך ציווה לערוך משפט מיוחד למדינה זו לראות 
מה לעשות עמה ועם יושביה הנוהגים כן, והיתה סברה להכריע 
את משפטה ולקבוע כי היא תחרב, כל יושביה יגורשו וכל רכושם 
יוחרם. אלא שמשעה ששמע הממונה על המכס באותה מדינה 
את פסק הדין העתידי, החל חושש לעורו. הבין כי אם כך אכן יגזרו 
עליה, הרי שאף הוא יינזק ביותר שהרי אם תחרב המדינה - תאבד 
משרתו שכן שוב לא יהא לו על מיד לדווח שמעלימי מס המה. וכך 
נמצא כי דווקא הוא שאמור היה להיות הקטיגור הראשי במשפט - 
הוא שיצא ללמד סניגוריה על בני אותה מדינה שיושביה מעלימים 

כה הרבה מיסים.
והנמשל, הקב"ה ברא את עולמו וציוה על יושביו לעובדו ולקיים 
לקטרג  שתפקידו  השטן  את  מינה  כן  ותורותיו.  חוקיו  מצוותיו 

וכח  חיות  מקבל  כידוע  עצמו  והוא  שהיא,  עבירה  כל  ולגלות 
מהעבירות.

כיסא  על  מתיישב  והקב"ה  השנה,  ראש   - הדין  יום  בא  והנה 
דין. אך כשבא השטן לקטרג, נאחז לפתע חיל ורעדה כי אם יגזר 
דינם של עם ה' לרעה ויחליט הקב"ה להחריב את עולמו, הלא אז 
תיפסק אף חיותו שלו, שכן אם לא יהיה עולם לא יהיו מי שיעברו 
תחת  עצמו  שהשטן  נמצא  וכך  חיותו.  מקבל  מהן  עבירות  בו 
סניגור,  נעשה  עצמו  שהקטיגור  ומשעה  סנגוריה.  מלמד  לקטרג 

הרי הקב"ה עובר מכיסא דין לכיסא רחמים ומזכה עמו בדין.
ַמְעתָּ  ִהשְׁ ַמִים  ִמשָּׁ )עו, ט-י(, כאשר  והוא שאמר הפסוק בתהלים 
ין - אזי בתחילה ֶאֶרץ ָיְרָאה שלא יוכל העולם להתקיים. אך אחר  דִּ
כך כאשר מעלה על דעתה כי אם כן הרי השטן עצמו הוא שיבוא 
הרי  העולם,  מן  בעצמו  יבטל  שלא  כדי  ישראל  על  זכות  ללמד 
ישראל  על  זכות  לגלגל  כדי  כן  עושה  שהקב"ה  שיודעת  ָקָטה  ְושָׁ

כאשר אפילו הקטיגור נעשה סניגור. 
ט ֱאלִֹקים - מה שהקב"ה קם למשפט,  פָּ שְׁ קּום ַלמִּ והוא שנאמר בְּ
ל ַעְנֵוי ֶאֶרץ ֶסָלה, וכאמור שעצם מה שהקב"ה  יַע כָּ הרי זה כדי ְלהוֹשִׁ
לגלגל  עמוקה  בסיבה  נעשה   - הדין  במידת  עמו  את  לדין  בא 

עליהם רחמים. 
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