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שיעור בירושלים, מוצאי צום גדליה, ד' תשרי תשע"ה. עשרת ימי תשובה, ערב יו"כ תשע"ה. וזאת 

  הברכה. 

  'תורה הקדושה התחנני בבקשה'!
  

  בין כסה לעשור: איך מגיעים מצום גדליה ליו"כ?
  

  צום השביעי: 

  

' בתמוז, תשעה באב, וצום צומות : עשרה בטבת, יז 4מוצאי צום גדליה, צום גדליה הוא אחד מ

צום גדליה נמצא בצד. קשה  –הצומות הקשורים לחורבן ירושלים. בתחושה של כולנו  4גדליה. אלה 

  לכולנו בתחושה הראשונה להבין בכלל על מה צמים? 

  

עשרה בטבת החל המצור על ירושלים שנמשך שלוש שנים כמעט, ואז בתמוז הובקעה  -בנוסף לכך 

נשרף הבית וכבשו את ירושלים והעיר חרבה. אבל גדליה בן אחיקם הוא בזמן לא  העיר. ואז בט' באב

כ"כ מוגדר, והוא קצת אחרי החורבן. הסיפור שלו מחייב הבנה, וזה נראה לנו אירוע פחות גדול 

  ומשמעותי ביחס לשאר הצומות. 

  

של עשרת ימי תמיד תעניות בעצם נועדו כדי לעורר בתשובה. (כך מגדיר זאת הרמב"ם) והתענית 

תשובה מן הסתם זה קיים בה עוד יותר. כשרואים את התעניות לא רק כאירוע היסטורי אלא כדבר 

  שקשור לזמן שלנו עכשיו. 

  

התקופה: ירושלים חרבה, ובית המקדש נשרף. אבל לאחר כיבוש ירושלים מתרחשת תופעה מאד 

ירמיהו ומלכים. עם החורבן מעניינת שנראית צדדית ופחות עוסקים בה בהיסטוריה המדוברת ב

נבוכדנאצר מלך בבל מחליט שתי החלטות. ליד א"י מצרים האוייבת הגדולה של בבל, ובעמון יש את 

בבל מגלה את יהודה, ולאחר כיבוש ירושלים לבבל יש אינטרס להחזיק את המקום בעליס  –המלך 

עם. הם הופכים אותם את הפשוטים של אנשי ה –לכן הם משאירים את הדלה שבדלה  –הזה עומד 

לעבדים של בבל. לשארית הפלטה הזאת מעמידים את גדליה בן אחיקם כמנהיג, שעל פניו לא היה 

ממשפחת המלוכה של בית דוד. הוא נהייה ראש לשארית הפלטה בירושלים. הדבר השני שנבוזראדן 

ת לגולה או הם מאפשרים לירמיהו הנביא להחליט אם הוא רוצה ללכ –ונבוכדנאצר –שר הטבחים 

  כפי שמתואר: להישאר בארץ. 

  

ִ*י ָבֶבל $ֹא וְַעָ*ה ִה+ֵה ִפַ*ְחִ*י  ַה(�ם ִמן ָהאִזִ)ים ֲאֶ&ר ַעל יֶָד  ִאם ט�ב ְ$ֵעינֶי  ָלב�א אִ   {ד}

וְָאִ/ים ֶאת ֵעינִי ָעֶלי  וְִאם ַרע ְ$ֵעינֶי  ָלב�א ִאִ*י ָבֶבל ֲחָדל ְרֵאה ָ.ל ָה-ֶרץ ְלָפנֶי  ֶאל ט�ב וְֶאל 

וְע�ֶד+5 6א יָ&5ב וְֻ&ָבה ֶאל 3ְַדְליָה ֶבן ֲאִחיָקם ֶ$ן ָ&ָפן ֲאֶ&ר   {ה}ַה(ָָ&ר ְ$ֵעינֶי  ָלֶלֶכת ָ&2ָה ֵל1: 

ן ל� ִהְפִקיד ֶמֶל1 ָ$ֶבל ְ$ָעֵרי יְה5ָדה וְֵ&ב ִא*� ְ$ת�1 ָהָעם א� ֶאל ָ.ל ַה(ָָ&ר ְ$ֵעינֶי  ָלֶלֶכת ֵל1 וַ(ִ*ֶ 

וַ(ָבֹא יְִרְמיָה5 ֶאל 3ְַדְליָה ֶבן ֲאִחיָקם ַה2ְִצ8ָָתה וַ(ֵֶ&ב ִא*�  {ו}ב ַטָ$ִחים ֲאֻרָחה 5ַמְ/ֵאת וַיְַ&7ְֵחה5: רַ 

              ָעם ַה+ְִ&-ִרים ָ$-ֶרץ. ְ$ת�1 הָ 

  פרק מ') (ירמיה       

  

הוא מחליט להישאר עם גדליה. וגדליה מפתח את שארית הפלטה וכנראה שהוא מצליח. כי בבני 

שהם המוצלחים ולא שארית הפלטה. כשהם מתחילים לשמוע מה  –גרים הרבה מאד יהודים  –עמון 

קורה בצד השני של הירדן וכשיש הרווחה בקרב היהודים הם מחליטים לחזור לארץ ולהנות 

  מהשגשוג הזה.
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ם לאחר יש לזכור שזה מיד לאחר החורבן. לא כתוב תאריך מדוייק, אבל כנראה שזה כמה חודשי

החורבן. ירמיה מנבא שלמרות שהבבלים שולטים אבל הקב"ה מסובב את הכול והוא עוזר חנו. 

וזה מה  –ירמיהו מצליח לחבר את שארית הפלטה,  ואת המכובדים שבאים מעמון. ואז הכול טוב 

כי היא נשארת בשליטת בבל, וגם  –מלך בני עמון החליט להרגיש שהוא מאבד את א"י שהוביל לרע. 

כך שהוא מאבד את כוחו. לכן הוא מחליט  –הוא מאבד את היהודים המפותחים שעוזבים את ארצו 

לחסל את המהלך הזה, איך? הוא שולח את ישמעאל בן נתניה כדי להרוג את המנהיג. אבל כנראה 

ה סיבה להרוג את גדליה. כי ישמעאל היה מבית דוד והוא בוודאי קצת שמר טינה שגם לישמעאל היית

  לרצוח את גדליה.  –על כך שהוא לא המנהיג. והוא הולך במגמה מאד מוגדרת 

אז הכוונה היא  -ובפשטות אם כתוב בחודש –הם מגיעים למצפה והפסוק אומר: "בחודש השביעי" 

לכן המפרשים אומרים שזה ר"ה. אבל לפני כן אומרים לר"ח. כי המקרא בא לפרש ולא לסתום. 

אומרים לו שישמעאל בן נתניה בדרך אליך והוא רוצה להורגך אז תהייה  –)  לגדליה (המודיעין שלו

  כפי שמתואר: מוכן. זה נאמר לו במפורש! 

  

וַ(ֹאְמר5 ֵאָליו  {יד}וְי�ָחנָן ֶ$ן ָקֵרַח וְָכל ָ/ֵרי ַהֲחיִָלים ֲאֶ&ר 9ָ$ֶַדה ָ$א5 ֶאל 3ְַדְליָה5 ַה2ְִצ8ָָתה:  {יג}

ָלֶהם ֲהיָדַֹע ֵ*ַדע ִ.י ַ$ֲעִליס ֶמֶל1 ְ$נֵי ַע2�ן ָ&ַלח ֶאת יְִ&ָמֵעאל ֶ$ן נְַתנְיָה ְלַה.ְֹת  נֶָפ& ו6ְא ֶהֱאִמין 

וְי�ָחנָן ֶ$ן ָקֵרַח -ַמר ֶאל 3ְַדְליָה5 ַבֵ;ֶתר 2ִ$ְַצ8ָה ֵלאמֹר ֵאְלָכה +ָא וְַאֶ.ה   {טו}3ְַדְליָה5 ֶ$ן ֲאִחיָקם: 

ֶלי  וְ-ְבָדה ֶאת יְִ&ָמֵעאל ֶ$ן נְַתנְיָה וְִאי& 6א יֵָדע ָל2ָה יֶַ.ָ.ה +ֶֶפ& וְנָפֹצ5 ָ.ל יְה5ָדה ַה+ְִקָ$ִצים אֵ 

וַ(ֹאֶמר 3ְַדְליָה5 ֶבן ֲאִחיָקם ֶאל י�ָחנָן ֶ$ן ָקֵרַח =ל (תעש) ַ*ֲעֵ/ה ֶאת ַהָ>ָבר  {טז}ְ&ֵאִרית יְה5ָדה: 

ֹ  ַהֶ<ה             ֵבר ֶאל יְִ&ָמֵעאל. ִ.י ֶ&ֶקר ַאָ*ה ד

  )(ירמיה פרק מ'  

ואומר לו שאסור לו לדבר כך על יהודי והוא לא מוכן  –גדליה כועס על יוחנן בן קרח (הדובר המרכזי) 

אז לקבל תא הלשון הרע  הזה. ולא רק, אלא הוא מארח בכבוד מלכים את ישמעאל בן נתניה. ו

ה ואין מי שיספר את הסיפור ובנוסף הוא הורג את כל יושבי הרצפ את גדליה מסופר שישמעאל רוצח

  החוצה:

  

ָרה וַיְִהי ַ$חֶֹד& ַהְ?ִביִעי ָ$א יְִ&ָמֵעאל ֶ$ן נְַתנְיָה ֶבן ֱאִליָ&ָמע ִמֶ<ַרע ַה2ְל5ָכה וְַרֵ$י ַה2ֶֶל1 וֲַע/ָ   {א}

וַ(ָָקם יְִ&ָמֵעאל   {ב}ֲאנִָ&ים ִא*� ֶאל 3ְַדְליָה5 ֶבן ֲאִחיָקם ַה2ְִצ8ָָתה וַ(ֹאְכל5 ָ&ם ֶלֶחם יְַחָ>ו 2ִ$ְַצ8ָה: 

אֹת� ת ֶ$ן נְַתנְיָה וֲַעֶ/ֶרת ָהֲאנִָ&ים ֲאֶ&ר ָהי5 ִא*� וַ(ַ.5 ֶאת 3ְַדְליָה5 ֶבן ֲאִחיָקם ֶ$ן ָ&ָפן ַ$ֶחֶרב וַ(ָמֶ 

וְֵאת ָ.ל ַה(ְה5ִדים ֲאֶ&ר ָהי5 ִא*� ֶאת 3ְַדְליָה5 2ִ$ְַצ8ָה וְֶאת  {ג}ֲאֶ&ר ִהְפִקיד ֶמֶל1 ָ$ֶבל ָ$-ֶרץ: 

        ם ֲאֶ&ר נְִמְצא5 ָ&ם ֵאת =נְֵ&י ַה2ְִלָחָמה ִהָ.ה יְִ&ָמֵעאל. ַהַ.ְ/ִ>י

  (ירמיה פרק מ"א)           

  

מגיעה קבוצה של שומרונים קרועי בגדים ועם זקנים, והם מגיעים והם עדיין לא  –יום לאחר מכן  

, וישמעאל בן יודעים שבית המקדש חרב כי היה רק ר"ה. הם מגיעים אל גדליה ולא יודעים מכלום

  מתחסלת שארית הפלטה בא"י:וכך  –והוא יוצא אליהם והורג את כולם  –נתניה רואה שהם באים 

  

וַ(ָבֹא5 ֲאנִָ&ים ִמְ?ֶכם ִמִ?ל� 5ִמ?ְֹמר�ן  {ה}וַיְִהי ַ$(�ם ַהֵ?נִי ְלָהִמית ֶאת 3ְַדְליָה5 וְִאי& 6א יָָדע:   {ד}

ִאי& ְמֻג7ְֵחי ָזָקן 5ְקֻרֵעי ְבָגִדים 5ִמְת3ְֹדִדים 5ִמנְָחה 5ְלב�נָה ְ$יָָדם ְלָהִביא ֵ$ית יְהוָה:  ְ&מֹנִים

נְַתנְיָה ִלְקָראָתם ִמן ַה2ְִצ8ָה הֵֹל1 ָה16 5בֶֹכה וַיְִהי ִ.ְפגֹ& אָֹתם וַ(ֹאֶמר וַ(ֵֵצא יְִ&ָמֵעאל ֶ$ן  {ו}

וַיְִהי ְ.ב�-ם ֶאל *�1 ָהִעיר וַ(ְִ&ָחֵטם יְִ&ָמֵעאל ֶ$ן נְַתנְיָה  {ז}ֲאֵליֶהם $ֹא5 ֶאל 3ְַדְליָה5 ֶבן ֲאִחיָקם: 

 .�            ֶאל *�1 ַה$�ר ה5א וְָהֲאנִָ&ים ֲאֶ&ר ִא*

  (ירמיה פרק מ"א)        

אבל זה לא סוף הסיפור. יוחנן בן קרח רואה את המצב, והולך להילחם בישמעאל והוא מצליח 

"י. הם . מתוך החורבן הזה מצליחה עוד פעם להתפתח התהוות מחודשת באלהבריח אותו לעמון

  :פונים לירמיהו ואומרים לו

  

ָ.ל ָ/ֵרי ַהֲחיִָלים וְי�ָחנָן ֶ$ן ָקֵרַח וִיַזנְיָה ֶ$ן ה�ַ&ְעיָה וְָכל ָהָעם ִמָ)טֹן וְַעד 3ָד�ל:  וַ(3ְִ&5  {א}

ַה+ִָביא ִ*8ָל נָא ְתִח+ֵָתנ5 ְלָפנֶי  וְִהְת7ֵ8ַל ַ$ֲעֵדנ5 ֶאל יְהוָה ֱא6ֶהי  ְ$ַעד ָ.ל  וַ(ֹאְמר5 ֶאל יְִרְמיָה5 {ב}
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וְי3ֶַד ָלנ5 יְהוָה ֱא6ֶהי    {ג}ַהְ?ֵאִרית ַה<ֹאת ִ.י נְִ&=ְרנ5 ְמַעט ֵמַהְרֵ$ה ַ.ֲאֶ&ר ֵעינֶי  רֹא�ת אָֹתנ5: 

וַ(ֹאֶמר ֲאֵליֶהם יְִרְמיָה5 ַה+ִָביא ָ&ַמְעִ*י  {ד}ֶאת ַהֶ>ֶר1 ֲאֶ&ר נֵֶלA$ָ 1 וְֶאת ַהָ>ָבר ֲאֶ&ר נֲַעֶ/ה: 

 ִהנְנִי ִמְת7ֵ8ַל ֶאל יְהוָה ֱא6ֵהיֶכם ְ.ִדְבֵריֶכם וְָהיָה ָ.ל ַהָ>ָבר ֲאֶ&ר יֲַענֶה יְהוָה ֶאְתֶכם ַא3ִיד ָלֶכם 6א

וְֵה2ָה -ְמר5 ֶאל יְִרְמיָה5 יְִהי יְהוָה ָ$נ5 ְלֵעד ֱאֶמת וְנֱֶאָמן ִאם 6א ְ.ָכל ַהָ>ָבר  {ה}ֶאְמנַע ִמֶ.ם ָ>ָבר: 

ִאם ט�ב וְִאם ָרע ְ$ק�ל יְהוָה ֱא6ֵהינ5 ֲאֶ&ר (אנו)  {ו}ֲאֶ&ר יְִ&ָלֲח  יְהוָה ֱא6ֶהי  ֵאֵלינ5 ֵ.ן נֲַעֶ/ה: 

  הוָה ֱא6ֵהינ5. ֲאנְַחנ5 &ְֹלִחים אְֹת  ֵאָליו נְִ&ָמע ְלַמַען ֲאֶ&ר יִיַטב ָלנ5 ִ.י נְִ&ַמע ְ$ק�ל יְ 

  (ירמיה פרק מ"ב)             

  

מה לעשות? האם אנחנו נשארים כאן או יורדים למצרים? וירמיהו מבקש   -שיגיד להם מהו דבר ה'

  ימים הוא חוזר אליהם ואומר להם:  01זמן כדי לשמוע, ולאחר 

  

וַ(ְִקָרא ֶאל י�ָחנָן ֶ$ן ָקֵרַח וְֶאל ָ.ל ָ/ֵרי ַהֲחיִָלים ֲאֶ&ר ִא*� 5ְלָכל ָהָעם ְלִמָ)טֹן וְַעד 3ָד�ל:   {ח}

וַ(ֹאֶמר ֲאֵליֶהם .ֹה -ַמר יְהוָה ֱא6ֵהי יְִ/ָרֵאל ֲאֶ&ר ְ&ַלְחֶ*ם אִֹתי ֵאָליו ְלַה8ִיל ְ*ִח+ְַתֶכם ְלָפנָיו:   {ט}

ִאם &�ב ֵ*ְ&ב5 ָ$-ֶרץ ַה<ֹאת 5ָבנִיִתי ֶאְתֶכם ו6ְא ֶאֱהרֹס וְנַָטְעִ*י ֶאְתֶכם ו6ְא ֶא*�& ִ.י נִַחְמִ*י  {י}

=ל ִ*יְרא5 ִמ8ְנֵי ֶמֶל1 ָ$ֶבל ֲאֶ&ר ַאֶ*ם יְֵרִאים ִמ8ָנָיו =ל ִ*יְרא5  {יא}ֶאל ָהָרָעה ֲאֶ&ר ָעִ/יִתי ָלֶכם: 

וְֶאֵ*ן ָלֶכם ַרֲחִמים   {יב}Dִיל ֶאְתֶכם ִמ(ָד�: ִמ5+2ֶ נְֻאם יְהוָה ִ.י ִאְ*ֶכם -נִי ְלה�ִ&יַע ֶאְתֶכם 5ְלהַ 

וְִאם אְֹמִרים ַאֶ*ם 6א נֵֵ&ב ָ$-ֶרץ ַה<ֹאת ְלִבְלִ*י   {יג}וְִרַחם ֶאְתֶכם וְֵהִ&יב ֶאְתֶכם ֶאל =ְדַמְתֶכם: 

ֵלאמֹר 6א ִ.י ֶאֶרץ ִמְצַריִם נָב�א ֲאֶ&ר 6א נְִרֶאה ִמְלָחָמה וְק�ל   {יד}ְ&מַֹע ְ$ק�ל יְהוָה ֱא6ֵהיֶכם: 

וְַעָ*ה ָלֵכן ִ&ְמע5 ְדַבר יְהוָה ְ&ֵאִרית יְה5ָדה   {טו}&�ָפר 6א נְִ&ָמע וְַל7ֶֶחם 6א נְִרָעב וְָ&ם נֵֵ&ב: 

.ֹה -ַמר יְהוָה ְצָבא�ת ֱא6ֵהי יְִ/ָרֵאל ִאם ַאֶ*ם /�ם ְ*ִ/מ5ן 8ְנֵיֶכם ָלבֹא ִמְצַריִם 5ָבאֶתם ָלג5ר ָ&ם: 

וְָהיְָתה ַהֶחֶרב ֲאֶ&ר ַאֶ*ם יְֵרִאים ִמ2ֶ+ָה ָ&ם ַ*9ִיג ֶאְתֶכם ְ$ֶאֶרץ ִמְצָריִם וְָהָרָעב ֲאֶ&ר ַאֶ*ם   {טז}

וְיְִהי5 ָכל ָהֲאנִָ&ים ֲאֶ&ר ָ/מ5 ֶאת   {יז}ק =ֲחֵריֶכם ִמְצַריִם וְָ&ם ָ*ֻמת5: >ֲֹאִגים ִמ5+2ֶ ָ&ם יְִד$ַ 

ֶחֶרב ָ$ָרָעב 5ַבָ>ֶבר ו6ְא יְִהיֶה ָלֶהם ָ/ִריד 5ָפִליט ִמ8ְנֵי 8ְנֵיֶהם ָלב�א ִמְצַריִם ָלג5ר ָ&ם יָמ5ת5 $ַ 

א�ת ֱא6ֵהי יְִ/ָרֵאל ַ.ֲאֶ&ר נִַ*1 ַא8ִי ִ.י כֹה -ַמר יְהוָה ְצבָ  {יח}ָהָרָעה ֲאֶ&ר ֲאנִי ֵמִביא ֲעֵליֶהם: 

ָלָלה וֲַחָמִתי ַעל יְֹ&ֵבי יְר5ָ&ַלִם ֵ.ן ִ*ַ*1 ֲחָמִתי ֲעֵליֶכם ְ$בֲֹאֶכם ִמְצָריִם וְִהיִיֶתם ְל-ָלה 5ְלַ&2ָה וְִלקְ 

ִ>ֶ$ר יְהוָה ֲעֵליֶכם ְ&ֵאִרית יְה5ָדה =ל ָ*בֹא5  {יט}5ְלֶחְר8ָה ו6ְא ִתְרא5 ע�ד ֶאת ַה2ָק�ם ַהֶ<ה: 

ִ.י (התעתים) ִהְתֵעיֶתם ְ$נְַפ&�ֵתיֶכם ִ.י ַאֶ*ם   {כ}ִמְצָריִם יָדַֹע ֵ*ְדע5 ִ.י ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַה(�ם: 

ְ&ַלְחֶ*ם אִֹתי ֶאל יְהוָה ֱא6ֵהיֶכם ֵלאמֹר ִהְת7ֵ8ַל ַ$ֲעֵדנ5 ֶאל יְהוָה ֱא6ֵהינ5 5ְככֹל ֲאֶ&ר יֹאַמר יְהוָה 

וַָא3ִד ָלֶכם ַה(�ם ו6ְא ְ&ַמְעֶ*ם ְ$ק�ל יְהוָה ֱא6ֵהיֶכם 5ְלכֹל ֲאֶ&ר  {כא}ינ5 ֵ.ן ַה3ֶד ָלנ5 וְָעִ/ינ5: ֱא6הֵ 

וְַעָ*ה יָדַֹע ֵ*ְדע5 ִ.י ַ$ֶחֶרב ָ$ָרָעב 5ַבֶ>ֶבר ָ*מ5ת5 2ָ$ַק�ם ֲאֶ&ר ֲחַפְצֶ*ם  {כב}ם: ְ&ָלַחנִי ֲאֵליכֶ 

                  ָלב�א ָלג5ר ָ&ם: 

  מיה פרק מ"ב) (יר      

בסוף הוא אומר להם שהשארית של השארית הזאת כלומר, הוא אומר להם שחייבים להישאר בארץ. 

א שומעים לירמיהו ויורדים . יוחנן ואנשיו לדווקא על ידם הקב"ה יבנה את הגאולה הגדולה שלו

  למצרים: 

  

וַיְִהי ְ.ַכ7�ת יְִרְמיָה5 ְלַדֵ$ר ֶאל ָ.ל ָהָעם ֶאת ָ.ל ִ>ְבֵרי יְהוָה ֱא6ֵהיֶהם ֲאֶ&ר ְ&ָלח� יְהוָה   {א}

וַ(ֹאֶמר ֲעַזְריָה ֶבן ה�ַ&ְעיָה וְי�ָחנָן ֶ$ן ָקֵרַח וְָכל  {ב}ל ַהְ>ָבִרים ָהֵא7ֶה: ֱא6ֵהיֶהם ֲאֵליֶהם ֵאת .ָ 

ֶקר ַאָ*ה ְמַדֵ$ר 6א ְ&ָלֲח  יְהוָה ֱא6ֵהינ5 ֵלאמֹר 6א ָתבֹא5 ָהֲאנִָ&ים ַהֵ<ִדים אְֹמִרים ֶאל יְִרְמיָה5 &ֶ 

ָ$נ5 ְלַמַען ֵ*ת אָֹתנ5 ְביַד ַהַ.ְ/ִ>ים ְלָהִמית  ִ.י ָ$ר15 ֶ$ן נִֵר(ָה ַמִ;ית אְֹת   {ג}ִמְצַריִם ָלג5ר ָ&ם: 

ֵרי ַהֲחיִָלים וְָכל ָהָעם ְ$ק�ל יְהוָה ו6ְא ָ&ַמע י�ָחנָן ֶ$ן ָקֵרַח וְָכל /ָ   {ד}אָֹתנ5 5ְלַהְגל�ת אָֹתנ5 ָ$ֶבל: 

ִרית יְה5ָדה ֲאֶ&ר ָ&ב5 וַ(ִַ)ח י�ָחנָן ֶ$ן ָקֵרַח וְָכל ָ/ֵרי ַהֲחיִָלים ֵאת ָ.ל ְ&אֵ  {ה}ָלֶ&ֶבת ְ$ֶאֶרץ יְה5ָדה: 

ֶאת ַה3ְָבִרים וְֶאת ַה+ִָ&ים וְֶאת ַהEַף וְֶאת  {ו}ִמָ.ל ַה3�יִם ֲאֶ&ר נְִ>ח5 ָ&ם ָלג5ר ְ$ֶאֶרץ יְה5ָדה: 

ן וְֵאת ְ$נ�ת ַה2ֶֶל1 וְֵאת ָ.ל ַה+ֶֶפ& ֲאֶ&ר ִה+ִיַח נְב5ַזְרֲאָדן ַרב ַטָ$ִחים ֶאת 3ְַדְליָה5 ֶ$ן ֲאִחיָקם ֶ$ן ָ&פָ 

וַ(ָבֹא5 ֶאֶרץ ִמְצַריִם ִ.י 6א ָ&ְמע5 ְ$ק�ל יְהוָה וַ(ָבֹא5 ַעד   {ז}יְִרְמיָה5 ַה+ִָביא וְֶאת ָ$ר15 ֶ$ן נִֵר(ָה5: 

                  ַ*ְח8ַנְֵחס. 

  (ירמיה פרק מ"ג)           

  את כולם.  והסוף כבר ידוע שבבל מגיעים ומגלים
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כל הסיפור העצום הזה הוא הסיפור לאחר ט' באב, ומשום מה אנשים חושבים שהסיפור נגמר בט' 

  באב.  

  

בט' באב היה החורבן, אבל באמת החורבן לא היה בט' באב בכלל. מתוך החורבן, מתוך המקום הכי 

א אשור ולא בני נמוך של החורבן נוצרה התחלה מופלאה ומחודשת, ומה ששבר אותה זה לא בבל ול

 - אלא אנחנו. אנחנו הרגנו אותנו! אנחנו גידלנו את האפשרות הזאת. העולם שגדליה מתאר –עמון 

  הוא נשאר נאיבי ולא מציאותי. –שלא מקבלים לשון הרע וכולם ביחד 

  

שיש לו עוד פעם הזדמנות להקים עוד פעם את הכול מתוך המציאות  –ואז מגיעים לשלב השני 

ת גדליה, ואנחנו אומרים שאנחנו נעשה את דבר ה', אבל שוב פעם אנחנו נופלים הקשה לאחר מו

  וחוזרים למצרים. 

  

מיד  –ר"ה  –כי המוות היה בא'. תחשבו על זה  –הרי צום גדליה בכלל לא בתאריך שלו  –לפי דעה זו 

את  ישמעאל בא והורג –לאחר ט' באב של החורבן ( יש דעה שזה שנה אחרי), בסעודה של ר"ה 

  כולם. 

  

 –הצומות  3זה צום השביעי וזה צום של עשרת ימי תשובה. כל הצומות זה עניינים של התשובה. 

כי אולי אנחנו נותנים חשיבות יותר מדי להיסטוריה. אבל מה עם ההווה?  –מקבלים חשיבות אצלנו 

נחרבה  שלא נאמר שבגלל –זה צום על ההווה על עכשיו. (כמו קמצא ובר קמצא  –צום גדליה 

   כי זה לא היסטוריה).  –ירושלים, אלא בגלל ירושלים חריבה! גם עכשיו היא חריבה בגללם 

  

יותר קל להזדהות היסטורית עם חומה מובקעת, ועם בית שרוף, אבל אם באמת אנחנו רוצים להבין 

הוא צום גדליה. צום גדליה הוא  -הצום שמעורר לתשובה יותר מכל אחר -את הכול בתוך הלב שלנו  

שלבסוף נגיד "על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל  –המתחיל את השבוע של יו"כ 

ובו אנו צריכים לקלוט היסטורית את החורבן. בתחילת  –ם העבריינים". זה השבוע של התשובה ע

ממשיך להגיד לנו שבמקום הכי נמוך יש אפשרות  –השבוע הזה אנו צריכים להבין שסיפור ט' באב 

  לתשובה. 

  

ז יש סיכוי שארית הפלטה הייתה יכולה להגיע לממדים גבוהים ולמציאות הכי יפה, ואז הכול חרב. וא

לאחר החורבן הכי גדול גדליה הצליח  –כשכולם היו ביחד  להקים מחדש את הכול ושוב פעם נופלים. 

שהביאו לו מודיעים על  –לשקם את הכול ולחדש את האמונה האדירה, והגיעו למקום כ"כ טהור 

כי  –את הכול זה המקום אליו הגיעו מתוך שארית הפלטה. והחריבו  –והוא לא מאמין לזה  –ישמעאל 

  החורבן עדיין ממשיך. 

  

הוא הכי עוסק  –אם כל התעניות עניינים תשובה, אז צום גדליה לא רק בגלל מהותו אלא מעצם עניינו 

"דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו   -בתשובה. בכל תענית ציבור האשכנזים קוראים בהפטרה 

רק בצום גדליה,  –ם קוראים "דרשו ה'" קרוב". הספרים קוראים הפטרה רק בט' באב, ואצל התימני

ע דרכו ואיש און וב רשלמה? כי זה התשובה. זה הקריאה ששייכת קודם כל לצום גדליה: " יעז

כלומר  -כוח , "אוני" –זה גם מהמילה און  –איזה מחשבות האיש און יעזוב? אלא אוון  –מחשבותיו" 

.  אם אדם חושב שהמחשבה שלו היא הכול איש אוון יעזוב את המחשבה שהכול זה כוחי ועוצם ידי

והוא שולט בכול והכוח בידו, אז הוא חוטא ולא מבין כלום. לכן התשובה היא קודם כל להבין שאין לי 

כוח לכלום והכול זה מה'. זה מה ששארית הפלטה עשו לאחר מות גדליה והם רצו לעשות רק את 

  את מחשבותיהם הקדומות. כי הם לא עזבו לגמרי  –רצון ה', אבל הם נפלו שוב 

  

  "תורה הקדושה":
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בנוסחאות האשכנזים אומרים בסליחות של כדי להיכנס ליום נראה את הפיוט שאומרים בסליחות. 

כי הוא מובן, בניגוד לשאר הפיוטים של  –הפיוט הנ"ל. אבל פיוט זה הוא חריג את  –צום גדליה 

האשכנזים. המילים הם מילים שאפילו אני יכול להבין אותם. הקושי של הפיוט הוא מה עושה הפיוט 

  כסליחה הפותחת את הסליחות של עשרת ימי תשובה? מה הקשר?  –הסליחה הזאת  -הזה

  

ויש על כך דיונים  –"מכניסי רחמים"  –נו מבקשים מליצי יושר עלינו. יש רק עוד סליחה אחת בה א

היא קשורה לדיון הזה. אבל בשיחה זו יש שיחה של  –איך אשר לפנות למלאכים. וגם התחינה הזו 

לא בשבילנו אלא בשבילה,  –שתתחנן עלינו  - כנסת ישראל עם התורה. כנסת ישראל אומרים לתורה

  המזמור הוא לפי סדר א"ב הפוך : ת.ש. וכו'. . כי בלעדינו היא לא קיימת

  

 ֵֹ יַח ָעֵרב. וְִזְכִרי ַמֲעש ִֹ ה &%ָרה ַהְ#ד%ָ�ה. ִהְתַחְ$ִני ְ�ַבָ#ָ�ה. ְ"ֵני ַה! ר ַנֲעָרץ ִ�ְקֻדָ�ה. ִ�ְפִכי ש

ה וְִנְ�ַמע ָנמ  ְלִהְתָקֵרב ֶֹ    :ח%ֵרב. ַנֲעש

נן בעד עם ישראל ותתפלל בעדם לפני הקב"ה. אנו שתתחהתורה פתיחת המזמור היא בקשה מן 

מבקשים מהקב"ה לזכור את מעשה חורבה ואת הגדולה בה ישראל קבלו את התורה. והמזמור 

 ממשיך לתאר את מעמד הר סיני. 

  

ִעיר  ָפאָרן. ָ.ת%ֶתי- ְלָ�ְמָרן. ָעַמד  ָמְדָדן ָר+ה וְִהִ&יָרן ֵֹ   . ָרְגנ  ש

  

  אם מתבוננים טוב רואים את פרשות האזינו ווזאת הברכה עומדים מאחורי המזמור. 

הפסוק  –הם כעסו למה הם לא קבלו את התורה, לשמור עליה."עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויי" 

מצוות ומדד איך  7ורצו את התורה, אז הקב"ה נתן להם  –בחבקוק וחז"ל מסבירים שבאו כל האומות 

  אחר שראה שהם לא מסתדרים והתיר אותם. הם מסתדרים ול

  

  :ָקד%� ִהִ&יָקם. ְל2א ָ�ְמר  ֻחָ#ם. ְ�1ף  ְבֵחָמה ֲעשֹ%ת ָ�ֶהם ָנָקם

  כי הם לא שמרו את החוקים והברית, ועלינו לעשות בהם נקם.  –הקב"ה ניתק את הקשר עם הגויים 

  

  % ֵא� ָ.ת וְַלַהב ַ�ְלֵהב%ת. ָצַעד ֵמְרָבב%ת. וְִנְקַ.� ָ�ֲעָרב%ת. ִמיִמינ

זה מלשון "רוכב ערבות, וזה גם –חוזרים לדבר על התורה והקב"ה, "ועתה מרבבות קודש", והערבות 

כי זה הפשוטים, האנשים הפשוטים שהקב"ה רוכב על האנשים הפשוטים.  –ערבה של ארבע מינים 

  הערבות בלי טעם וריח דווקא. ואז "מימינו אש דת" ואם כל האש והלהב, מה היחס שלו לישראל? 

  

ֶרת ַהִ.ְ�ר%ת"ָ  ֶֹ   :ִנים ַמְסִ�יר%ת. ֵאָליו ִמְתַחְ�ר%ת. ֻה$ְָ�ק  ִמִ"יו ֲעש

פניו מסבירות לישראל, ויש חיבור עם ישראל. אבל מהיכן המחבר הגיע לתיאורים אלו?  יש מדרש 

  ": על הפסוק "ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין - בשיר השירים רבה

  

יהו אמר רבי יוחנן מלאך היה מוציא הדיבור מלפני הקדוש ברוך הוא, על ישקני מנשיקות פ

כל דיבור ודיבור, ומחזירו על כל אחד ואחד מישראל ואומר לו מקבל אתה עליך את הדיבור 

הזה, כך וכך דינין יש בו כך וכך עונשין יש בו כך וכך גזרות יש בו וכך מצות וכך קלים 

יש בו, והיה אומר לו ישראל הן וחוזר ואומר לו מקבל את וחמורים יש בו, כך וכך מתן שכר 

אלהותו של הקדוש ברוך הוא והוא אומר לו הן והן, מיד היה נושקו על פיו, הה"ד +דברים 

ד'+ אתה הראת לדעת על ידי שליח, ורבנין אמרין הדיבור עצמו היה מחזר על כל אחד ואחד 

יש בי, כך וכך דינין יש בי, כך וכך עונשין מישראל ואומר לו מקבלני את עליך, כך וכך מצות 

יש בי, כך וכך גזרות יש בי, כך וכך מצות יש בי, כך וכך קלין וחמורין יש בי, כך וכך מתן שכר 

          יש בי, והוא אומר הן והן, מיד הדיבור נושקו על פיו.

  (שיר השירים רבה פרשה א')        

  

  כלומר הדיבור הגיע אלינו בנשיקות. 
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שֹ.  ָֹ   ע%ָלם ִנְתַ�5ָס. ֲאֶ�ר ִמְ&ָנא% ִנְמָסס.  ְכמ%ֵצא ָ�ָלל ָרב ַעל ִאְמָרְת- ש

על מה העולם מבוסס? "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" . הקב"ה ברא את 

כול אז הכול ימס והוא יחזיר את ה –אם יקבלו את התורה מוטב, ואם לאו  –העולם והנתנה תנאי 

  שש על אמרות ה'.  - למים. וכל אחד מן המנושקים מישראל   - לתוהו

  

  :ס%ֵדי ִפ# ַדי6ִ. ִנְמְסר  ְלד%ַדי6ִ. ֵמ+ז וְַעד ַעָ&ה ֵה7ָה ְמַכְ�ַדי6ִ

אנחנו אלה  –של התורה, ומאז ועד היום  –הרי את הסודות האמיתיים של כל הפקודים שלך 

  שמכבדים אותך. 

 

ֵבִעים. ְ�נֶֹפת צ ַפי6ִ ָ&ִמיד ִמְ�ַ&ְעְ�ִעיםָנִדים וְגַ  ְֹ   . ם ָנִעים. וְברֶֹגז ש

התורה  - תמיד אנחנו מכבשים אותך, גם כשקשה, ומשתעשעים תמיד תורה. "לולא תורתך שעשועי"

  היא מה שנותנת לנו את הכול תמיד. 

  

�ַֹהם וְיְָ�ֵפהַמ%5ֶרת ְליֵַ"ה. ִ�ְכָתב  ְבַעל ֶ"ה. יְָקר  ֲאָמַרי6ִ מִ :  

האבנים  –לייפות את המסורת, גם בכתב וגם בע""פ האמרים של התורה יפים יותר משוהם וישפה 

רואים שהיום אין לנו  –קיימים לעולם, אבל האבנים של הכהן  –של הכהן הגדול. האמרות של התורה 

את  –הללו  –נשיקות לא תלויה בשום דבר והיא לעולם, ובעצם את ה - אותה. האהבה שלנו לתורה

  "הונשקו" .  –נתת לנו 

 

  ִלִ�י ְלח%ְקַקי6ִ. ַ�ֲעִליל ְמז%ְקַקי6ִ. ק%ְבֵעי ִע&%ָתם ְלַפ�8ֵ ְ"ָקַקי6ִ. 

כמו בשירת דבורה, "מחוקיי לב". כלומר הלב שלי עם המחוקקים שעוסקים בתורה, והם עוסקים 

רק בתורה,  –רוף. והם קובעים את הזמנים שלהם בתורה והתורה הופכת להיות מוזוקקת כמו זהב צ

כשנכנסים לסוגיה ולא יודעים לצאת ממנה זה הפשט של פקק, ומי שעוסק  –כדי ל"פלש פקקיך" 

  בתורה מנסה לפלש את כל הפקקים של התורה. 

  

  :ְ:ָלל%ת  ְפָרט%ת. ִלְרא%ת  ְלַה%9ת. ְ�ָנָתם נ%ֶדֶדת ַ�ֲחַדר ַה%97ִת

ודורשים את התורה לפי כל הכללים, ובודקים מתי להטות ע"פ רוב, ומתי צריך  –ל ופרט כלל וכל

כי הם ישנים  –לראות את הדין באמת, ואיך פוסקים, ורואים את דברי התורה, והשינה שלהם נודדת 

 את התורה, ועוסקים בתורה גם כשיושנים. 

  

  . ֶלֱאסֹר  ְלַהִ&יר ְ�ִעְניָָנם יְָפְר� ן. י%ם י%ם יְִדר%� ן. ְ�ִלָ�ם יֲַחר%� ן

  יום יום עוסקים בתורה. בלב, ועוסקים באיסור והיתר. 

  

  :ְטֵמא%ת  ְטה%ר%ת. ְלַהְבִ.יל  ְלה%ר%ת. ִמ8ַַחץ וְדֵֹחק ֵעיֵניֶהם ַמְנִהיר%ת

מי מאיר את העולם בעזרת  - תגידי לקב"ה –אנחנו הרי מאירים את העולם בעזרת התורה. התורה 

  התורה? 

 

  ֻחִ#ים  ִמְ�ָ"ִטים. ַעל ִ"ימ% ְ�פ ִטים. וְא%יְֵביֶהם ְ"ִליִלים  ָבֶהם ִנְ�ָ"ִטים. 

ול ע"פ מה? לפי בעולם שנראה שהוא גלות גמורה, ישראל דנים ע"פ חוקים ומשפטים צדיקים, הכ

  התורה. 

  :ִזְכִרי זֹאת ְ&ע ָדה. ה%ַגי6ִ ְלִהְתע%ְדָדה.  ְמִליֵצי ֶהְגי%ַני6ִ ַלֲעזֹר  ְלַסֲעָדה

היא העד של הקב"ה. התורה היא העד של  -"צור תעודה" . תעודה –התורה נקראת בנביא 'תעודה' 

ולומדים אותך  –שמליץ על ההגיון שלך  הקב"ה. ואנו מבקשים ממנה לזכור ולדאוג שאנו נתעודד. ומי

 תעזרי להם ותמליצי יושר עליהם.  –שמך  - ונלחמים את מלחמתך ונהרגו על קידוש התורה   –

  

  וְִחְ$ִני ְ"ֵני ק%ֵנ6. ְ�ַמַען ִח$ ֵנ6. ִ:י ה א ֱא2ַהי6ִ י%ְצֵר6 וֲַאד%ֵנ6. ֲה2א ִאם ֵאין ַ&7ָה. 
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למענך! הרי יש לך כזה חן, וכזה כוח משכנע, וכמו  –ני קונך לפני הקב"ה חנני פתאז מה תעשי? ת

כי הוא יוצרך ואדונך. הרי את התורה  –אז תשכנעי את הקב"ה  –שנישקת אותי על כל דיבור ודיבור 

אני את עצמי  –"אנא נפשי כתבית יהבית"  - את  הקב"ה, כמו שחז"ל דורשים על "אנכי ה' אלוהיך"  –

   כתבתי ונתתי.

  :ה%ָגה ִ�ְתִמיָמה. ֵהן ְ�ֶקֶרן ָזוִי%ת ְנת ָנה  ִמְ�&%ְמָמה

כנסת ישראל נקראת תמה, ואם היא לא הוגה בתורה, אז מה את היית התורה? לא הייתה כלום? 

  עומדת שוממה בקרן זווית?

 

  וָה ָ�ָרה. .ֹק וֶָחֶלד, ֲעב ָר>. ע%ְמִדים ִ�ְגב ָרה. ְ�יְִר+ה ַהְטה%ָרה.  ְבִמצְ 

  כולם זוכרים את הפסוקים " מצוות ה' ברא מאירת עיניים".  המצוות תזכירי לפניו!

  

  :ַגְ�ִרי ִר$ ִנים. וְִ�ְפִכי ַתֲחנ ִנים. ֲעבֹר ְ&ִפ8ֵָתנ  ְ�ֵאין ִס: 6 ֲעָנִנים

 -אנו אומרים לתורה –תחנונים, לפני הקב"ה. (מה שהקב"ה אומר לנו  ואם זה לא עוזר תשכפי

  ומחיצות והם יעברו.  –שתתחנן לפני הקב"ה עלינו. ) ותתפלל לפני הקב"ה בלי סיכוך 

 

�ֵאי ָעָדיו ְ�ַתַחן. ְלַנ#%ָתם ִמַ!ַחן. ַמֲאוַָ=ם יִֵ&ן יְִכמֹר וְַגם יָח%ן. ָ  

  ואז הקב"ה יחון וירחם עלינו. 

  

  :ֱאסֹף ֲעַדת ִמי ָמָנה. ְלִקְריָה ֶנֱאָמָנה.  ְכֵעֶדר ְ�ת6% ַהָ.ְבר% ֵמ+ָדם ְ&ִהיֶמָנה

  כמו הרועה שמביא את העדר למקום שלו. כך תחזיר את את ישראל למקומם. 

 

  . ְ�ב יִים יְַמ8ֵט. ֵמַאְ�ַמֵ$י ֶעֶלט. ֲעֵדי ַעד יְס%ְבֵבם עֹז ָרֵ$י ַפ8ֵט

  מהחושך. עד שיפלטו מכל צרותים.  –אנחנו, מהעלטה  –תחזיר את השבויים 

  

  :יִוְָ�ע  ִמַ�ַחת. ַ�ֵ#� צֹאן א%ְבד%ת וְַגם ַהִ$ַ.ַחת ְב� ָבה וַָנַחת. 

 שיחזרו לנחת שלהם בלי צרות. 

  

  . ַהְמֻה8ָָלהַר"ֹאת ַהַ$ְחָלה. יִָסיר ָ:ל ַמֲחָלה. ִצ=%ן ְלַמ8ְא%ת ִעיר 

  תחזיר להיות מהוללה.  –את העיר עליה אמרו שהיא כללית יופי 

  

  :ֲחב� ַהִ$ְ�ֶ�ֶרת. ַזְלֵזל ַהְ<ֶבֶרת. ַקֵ$א ִקְנ+ה ְגד%ָלה ָלִעיר ַה7ְֻחֶ�ֶרת

למה  –הגבירה והשפחה, על ירושלים, זה רומז לפסוק של "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" 

ברת ? כי זה ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. וומבקשים בסוף שהקב"ה יחבר את היא מחו

  ירושלים את מעלה וירושלים של מטה ויביא כבר את הגאולה. 

  

  אבל למה לא בשבועות? מה זה עושה פה?  –יש כאן לימוד יפה על התורה 

  

  החתונה של הקב"ה וכנסת ישראל ביו"כ:

  

יש מנהגים רבים מאד בתחילת הצום של יו"כ. . יש דבר אחד אבל שכולם נהגו. מוציאים ספרי תורה 

מה לספרי תורה ולליל יו"כ? זה רעיון יפה ומרגש, אבל מה הקשר ל'כל  –ב'כל נדרי', ויש להבין 

  נדרי'? 

  

תן תורה. זה כ"כ כי מה ליו"כ בלי תורה. יו"כ הוא יום מ -והשאלה לא שאלה –אלא היסוד הוא פשוט 

פשוט! יו"כ הוא יום מתן תורה, וכאשר יורד משה כעבור ארבים יום מר"ח אלול ומקבל את הלוחות 

לא צריך פיוטים כאלה, אבל בלוחות השניים שהם התורה  –איתם אנחנו פועלים. בלוחות ראשונים 

  זה התורה של יו"כ.  –שלנו 
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שביו"כ ירד משה עם הלוחות, אבל מה אנחנו לא למה מוציאים ספרי תורה ביו"כ? כולנו יודעים 

ודאי שהיהודים במצרים יודעים מה זה ר"ה, ואבותינו קיימו את התורה, אבל יו"כ  –יודעים? ע"פ רש"י 

הם לא ידעו מה זה. הם ידעו מצוות אחרות, אבל יו"כ הם לא ידעו. מהיכן יודעים זאת? רש"י עושה  –

  חשבון על המשנה בסוף מסכת תענית: 

  

וכן הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו 

זה בנין בית המקדש,  - זה מתן תורה, וביום שמחת לבו  -וביום שמחת לבו, ביום חתנתו 

                שיבנה במהרה בימינו.   

  (תענית דף כ"ו עמוד ב')           

  רש"י מסביר בהמשך הגמרא בדף ל: 

שבשבעה עשר בתמוז ירד משה מן ההר תחלה ושיבר את  - שניתנו בו לוחות אחרונות 

הלוחות, ובשמונה עשר טחן את העגל, ודן את הפושעים, ועלה למרום, נשתהה שם שמונים 

יום, ארבעים יום עמד בתפלה, דכתיב (דברים ט) ואתנפל לפני ה' ארבעים יום וארבעים 

והוו להו  - , חשוב משבעה עשר בתמוז עד יום הכפורים לילה, וארבעים יום עמד כבראשונה

שמונים יום: שנים עשרה שנשתיירו מתמוז דהוא חסר, ושלשים דאב, ותשעה ועשרים דאלול 

הרי שמונים יום, וליל צום השלים כנגד לילו של שבעה  -הרי אחד ושבעים, ותשעה דתשרי  -

השתא הוי להו שמונים  -שעלה עשר תמוז דלא הוה בחושבניה, דהא נפק ליה כבר בשעה 

 -ואותו היום נקבע ליום כפור שלמין, לילה ויום, ובוקר יום כפור ירד, שהוא עשרה בתשרי, 

להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דבר לעשות לעמו, ועל כן נקבע צום כפור בעשרה 

  בתשרי, כך שמעתי.

  

ו את צום כיפור בעשרה בתשרי. ביו"כ ובגלל זה קבע  !רק אז נקבע יו"כ -כלומר רק שמשה ירד ביו"כ

גם משה יורד וגם זה יום הכפרה. ומהיכן הכול הגיע? מחטא העגל.  –שהם ביחד  –יש שני דברים 

  ?ביו"כ עיצומו של יום מכפר, וזה המקום הכי גבוה, אז מה הקשר למקום הכי נמוך של חטא העגל

 –מאיגרא רמא לבירא עמיקתא" אלא אפשר להגיע למקום הכי גבוה רק מהמקום הכי נמוך. "

כשמשהו נופלל מגג על הארץ זה מזעזע, אבל צריך להיות צלף מאד מדוייק כדי שזה ייפול מהגג הכי 

גבוה לבור הכי עמוק. וזה הדירה בתחתונים שבמקום הכי נמוך יש תשובה. החתונה עם הקב"ה ועם 

  כנסת ישראל זה יו"כ. 

  

בתחילתנו אנו אומרים " על דעת המקום ועל דעת הקהל...אנו מתירים להתפלל עם  ביו"כ

העבריינים". בדין אמת צריך שלוש דיינים לכן יש ישיבה של מעלה ויש ישיבה של מטה, אז מי 

) , אז בטוח שהוא יסכים להתפלל עם העבריינים. 3מתוך  1השלישי? התורה. אז למעלה זה מיעוט (

קום הכי נמוך כבר קבענו שאפשר להתפלל עם העבריינים . זה התורה שצריכה כלומר אנחנו מהמ

  להתחנן לפני קונך. 

  

והם שבועיים שם  –ביו"כ מסיימים רק בשמחת תורה. הספרים שהוצאנו מההיכל ביו"כ חוזרים להיכל 

נו שא -זה הברכה הכי גדולה –עומדים עד שיצאו שוב בשמחת תורה לאחר חתימת הדין. בליל יו"כ 

מברכים שהחיינו על מה? על זה שאני חדש! אני מברך שהחיינו על החידוש וההתחדשות שבי. אני 

שמברר את המקומות הכי גדולים. אני מברך על זה שהקב"ה יצר לנו  –מברך על ה"בירא עמיקתא" 

  את יו"כ. 

  

ה תורה ובשמחעד קבלת הלוחות השניים היה הכול, אבל יו"כ? נקבע רק כשמקבלים את התורה. 

היד החזקה נגמר במילים "לעיני כל ישראל" , ואז  –מחברים את ה"בראשית". ספר דברים 

"בראשית". אצל  התימנים בשמחת תורה איך מעלים את חתן תורה ובראשית? עולה אחד והוא חתן 

ממעונה עד ויכולו. הוא מברך ברכה ראשונה  –כלומר מחברים שני ספרים  –תורה ובראשית 

  מסיים ברכה אחרונה ב"ויכולו". זה אחד לגמרי.! אין שני ספרים אלא ספר אחד. במעונה, ו
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החזקה של משה רבנו שידו גברה  –שאומר רש"י : "יישר כוחך ששיברת"  –זה "לעיני כל ישראל" 

עליו ושברה את הלוחות .כלומר סיום התורה הוא בחטא העגל. ואז חודש תשרי. כי מהחטא אפשר 

  אלא החטא במקום הכי נמוך.  –ולא סתם חטא להגיע אל התיקון. 

  

של השארית הגענו למקום העליון, ואז חוזר חלילה אם לא  –במקום הכי נמוך  –זה צום גדליה 

אז באמת אפשר  –מאמינים. רק אם מאמינים באמת שאפשר להגיע מ"בירא עמיקתא לאיגרא רמא" 

ורה מליצה יושר בעדנו, והכול זה בזכות להגיע ולתקן את הכול ביו"כ, איך? ע"י התורה! כי רק הת

התורה. כי רק בזכות התורה אפשר לעלות מהמקומות הכי נמוכים אל ההרים הכי גבוהים. ויו"כ הוא 

האפשרות של התיקון לישראל בקבלת התורות השניים. רק צריכים לזכור כל הזמן בתורה שהקב"ה 

  מחדש אותנו כל הזמן. 

  

  "אל מחוללך":
  

קראנו  –בפרשה האחרונה נערץ בקדושה". הצור ורה הקדושה" פתח במילים : "פני המזמור של ה"ת

כלומר  –רש"י אומר כמו נשייה  –" ילדך תשי ותשכח אל מחוללך" . הפסוק קשה. כי "תשי "צור: 

את השכחה,  ואתה מה עשית? שכחת את מי שברא  –כי הקב"ה ילד אותנו  –שכחה. לפי זה קשה 

אותך. אז מי אשם? אני או הקב"ה? אלא הלידה ו"המחוללך" הם שני שלבים שונים. הלידה היא 

  עצם ההתהוות.  זה –הוא ההתחדשות עצמה וה"יש מאין"  –היציאה לעולם, ו"המחוללך" 

  

יש בזה ברכה גדולה ויש בזה גם  –מרגע הלידה הקב"ה ילד אותנו שוכח. הוא ילד אותנו "תשי" 

אם לא היינו שוכחים כעס? וממילא אפשר גם לפעמים חלילה לשכוח  –חיסרון גדול. כי איך היינו חיים 

דשות. כי אם היית אלא תשכח את החילול וההתח -אותו. אבל הטרגדיה היא שלא תשכח את הלידה

זה הבעיה. אם אתה שוכח שהוא "מחדש בכול יום תמיד מעשה  –זוכר שהוא מהוות את הכול כל יום 

זה הבעיה. בשכחה אתה שכחת לא רק את הלידה, אלא את זה שהוא מהווה את הכול  –בראשית " 

יש את העובדה  - הזה הלידה ושם אפשר לשכוח. אבל לפני הליד –זה ליצור  -בכול יום מחדש. "צור"  

זה היש מאין . ואם זוכרים את ההתחדשות הזאת אז מבינים שאפשר  –שהקב"ה מחולל אותנו 

  להגיע גם מהמקום הנמוך ביותר אל המקום הגבוה ביותר.  

  

כעת מובן מדוע התחינה של "תורה הקדושה" היא התחינה שפותחת את עשרת ימי תשובה. ומובן 

ום גדליה. צום גדליה מלמד אותנו שאפשר תמיד לתקן ולעלות גם מה הקשר בין התורה לבין צ

מהמקומות הכי נמוכים אל המקומות הכי גבוהים. יו"כ הוא יום כיפור רק בגלל חטא העגל, ודווקא 

  אפשר להגיע אל ההתחדשות והתיקון של "מבראשית".  –מתוך חטא העגל ומתוך "היד החזקה" 

י הקב"ה. זה הכוח של התורה. שהיא מקור החיים זה מה שהתורה יכולה ללמד ולהתחנן לפנ

  ה. אז שהקב"ה יחתום אותנו לחיים טובים ולשלום ונזכה לגאולה השלימה. שמחברת אותנו עם הקב"


