בס"ד
שמחה בדין
ר' מ .נבון
"ונתנה תוקף" ,ר' אמנון ממגנצא ,גרמניה )ימי ביניים(
כוּת ָך .וְ יִ כּון ְבּ ֶח ֶסד ִכּ ְס ֶא ָך .וְ ֵת ֵשׁב ָע ָליו
ָשׂא ַמ ְל ֶ
נורא וְ אָים .וּבו ִתנּ ֵ
ֻשּׁת ַהיּוםִ .כּי הוּא ָ
תּקף ְקד ַ
וּנְ ַתנֶּה ֶ
סופר וּמונֶה( .וְ ִת ְזכּר ָכּל ַהנִּ ְשׁ ָכּחות.
חותם )וְ ֵ
כותב וְ ֵ
ָעד .וְ ֵ
יוד ַע ו ֵ
יח וְ ֵ
וכ ַ
אַתּה הוּא ַדיָּן וּמ ִ
ֶבּ ֱא ֶמתֱ .א ֶמת ִכּי ָ
שׁופר גָּדול יִ ָתּ ַקע .וְ קול ְדּ ָמ ָמה
וּב ָ
אָדם בּוְ .
חותם יַד ָכּל ָ
וּמ ֵא ָליו יִ ָקּ ֵרא .וְ ָ
וְ ִת ְפ ַתּח ֶאת ֵס ֶפר ַה ִזּ ְכרונותֵ .
יאמרוּ ִהנֵּה יום ַה ִדּיןִ .ל ְפקד ַעל ְצ ָבא ָמרום
יאחזוּן .וְ ְ
וּר ָע ָדה ֵ
ֵח ֵפזוּן .וְ ִחיל ְ
אָכים י ָ
וּמ ְל ִ
ַד ָקּה יִ ָשּׁ ַמעַ .
ֶיך ִכּ ְבנֵי ָמרון....
ַע ְברוּן ְל ָפנ ָ
עולם י ַ
ֶיך ַבּ ִדּין .וְ ָכל ָבּ ֵאי ָ
ַבּ ִדּיןִ .כּי לא יִ ְזכּוּ ְב ֵעינ ָ
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ח עמוד א-ב
שׁוֹפר ַבּ ֵכּ ֶסה ְליוֹם ַחגֵּנוּ" :איזהו חג שהחדש מתכסה בו  -הוי אומר
תהלים )פא:ד( " ִתּ ְקעוּ ַבח ֶֹדשׁ ָ
זה ראש השנה וכתיב +תהלים פא +כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב.
שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקצז סעיף א
אוכלים ושותים ושמחים ,ואין מתענין בר"ה ולא בשבת שובה; אמנם לא יאכלו כל שבעם ,למען
לא יקלו ראשם ותהיה יראת ה' על פניהם.
משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקצז סעיף א )א(
אוכלים ושותים ושמחים  -ר"ל אף שהוא יום הדין מ"מ מצוה של ושמחת בחגך שייך גם בו
שגם הוא בכלל חג כדכתיב 'תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו' ונאמר בנחמיה ח' ' ִא ְכלוּ
ֻזּ ֶכם:
וּשׁתוּ ַמ ְמ ַת ִקּים וגו' ִכּי ָקדוֹשׁ ַהיּוֹם ַל ֲאדֹנֵינוּ וְ אַל ֵתּ ָע ֵצבוּ ִכּי ֶח ְדוַת יְ קֹוָק ִהיא ָמע ְ
ַמ ְשׁ ַמנִּ ים ְ
טור אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפא
ורוחצין ומסתפרין ע"פ המדרש א"ר סימון כתיב :כי מי גוי גדול ]אשר לו חוקים ומשפטים
צדיקים[ וגומר ,ר' חנינא ור' יהושע אומרין איזו אומה כאומה זו שיודעת אופיה של אלהיה פי'
מנהגיו ודיניו שמנהגו של עולם ,אדם שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואין
חותך צפרניו לפי שאינו יודע איך יצא דינו אבל ישראל אינן כן ,לובשים לבנים ומתעטפים לבנים
ומגלחין זקנם ומחתכין צפרניהם ואוכלין ושותין ושמחים בר"ה לפי שיודעין שהקב"ה יעשה להם
נס לפיכך נוהגין לספר ולכבס בער"ה ולהרבות מנות בר"ה.
משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפא סעיף ד
)כה( מכבסין ומסתפרין בער"ה  -להראות שאנו בטוחין בחסדו ית' שיוציא לצדק משפטינו.
מחזור ראש השנה
היום הרת עולם ,היום יעמיד למשפט כל יצורי עולמים ...
רש"י בראשית פרק א פסוק א
]בראשית[ ברא אלהים  -ולא אמר ברא ה' ,שבתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת הדין ,ראה
שאין העולם מתקיים ,הקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין ,היינו דכתיב )להלן ב ד( 'ביום
עשות ה' אלהים ארץ ושמים':
שימוש שמות הקב"ה
• ברא' א:א -ב:ג
• ברא' ב:ד – סוף ב
• ברא' ג
• ברא' ד

אלהים
יקוק אלהים
יקוק אלהים )חוץ משיחת הנחש וחוח  -אלהים(
יקוק )חוץ מפעם אחת בסוף הפרק  -אלהים(

סיפור א' של הבריאה
סיפור ב' של הבריאה
סיפור הנחש
סיפור קין

בראשית פרק ג
אָמר
ֹאמר ֶאל ָה ִא ָשּׁה אַף ִכּי ַ
ָחשׁ ָהיָה ָערוּם ִמכֹּל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ קֹוָק ֱאל ִֹהים ַויּ ֶ
)א( וְ ַהנּ ָ
וּמ ְפּ ִרי ָה ֵעץ
ֹאכל) :ג( ִ
ָחשׁ ִמ ְפּ ִרי ֵעץ ַהגָּן נ ֵ
אמר ָה ִא ָשּׁה ֶאל ַהנּ ָ
ֹאכלוּ ִמכֹּל ֵעץ ַהגָּן) :ב( ַותֹּ ֶ
ֱאל ִֹהים לֹא ת ְ
ָחשׁ ֶאל ָה ִא ָשּׁה
ֹאמר ַהנּ ָ
ֹאכלוּ ִמ ֶמּנּוּ וְ לֹא ִת ְגּעוּ בּוֹ ֶפּן ְתּ ֻמתוּן) :ד( ַויּ ֶ
אָמר ֱאל ִֹהים לֹא ת ְ
תוֹך ַהגָּן ַ
ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
יתם ֵכּאל ִֹהים י ְֹד ֵעי
ִה ִי ֶ
ֵיכם ו ְ
לֹא מוֹת ְתּ ֻמתוּן) :ה( ִכּי י ֵֹד ַע ֱאל ִֹהים ִכּי ְבּיוֹם ֲא ָכ ְל ֶכם ִמ ֶמּנּוּ וְ נִ ְפ ְקחוּ ֵעינ ֶ
ַתּ ַקּח
ֶח ָמד ָה ֵעץ ְל ַה ְשׂ ִכּיל ו ִ
ַתּ ֶרא ָה ִא ָשּׁה ִכּי טוֹב ָה ֵעץ ְל ַמ ֲא ָכל וְ ִכי ַת ֲאוָה הוּא ָל ֵעינַיִ ם וְ נ ְ
ָרע) :ו( ו ֵ
טוֹב ו ָ
אַחד
אָדם ָהיָה ְכּ ַ
ֹאמר יְ קֹוָק ֱאל ִֹהים ֵהן ָה ָ
ֹאכל) ... :כב( ַויּ ֶ
ישׁהּ ִע ָמּהּ ַויּ ַ
ַתּ ֵתּן גַּם ְל ִא ָ
ֹאכל ו ִ
ִמ ִפּ ְריוֹ ַותּ ַ
ָחי ְלע ָֹלם) :כג( וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחהוּ יְ קֹוָק
אָכל ו ַ
ָרע וְ ַע ָתּה ֶפּן יִ ְשׁ ַלח יָדוֹ וְ ָל ַקח גַּם ֵמ ֵעץ ַה ַחיִּ ים וְ ַ
ִמ ֶמּנּוּ ָל ַד ַעת טוֹב ו ָ
ַשׁ ֵכּן ִמ ֶקּ ֶדם ְלגַן ֵע ֶדן ֶאת
אָדם ַויּ ְ
ָרשׁ ֶאת ָה ָ
ֻקּח ִמ ָשּׁם) :כד( וַיְ ג ֶ
ֱאל ִֹהים ִמגַּן ֵע ֶדן ַל ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ל ַ
ֻבים וְ ֵאת ַל ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִמּ ְת ַה ֶפּ ֶכת ִל ְשׁמֹר ֶאת ֶדּ ֶר ְך ֵעץ ַה ַחיִּ ים :ס
ַה ְכּר ִ
www.DivreiNavon.com

1

© Mois Navon

בראשית פרק ד
יתי ִאישׁ ֶאת ְיקֹוָק:
ֹאמר ָקנִ ִ
ַתּ ֶלד ֶאת ַקיִ ן ַותּ ֶ
ַתּ ַהר ו ֵ
ָדע ֶאת ַחוָּה ִא ְשׁתּוֹ ו ַ
אָדם י ַ
)א( וְ ָה ָ
ר' קדר" ,תורת אהל" ,דף נ"ו
סילוק מידת הדין ע"י הקב"ה כדי לקיים את העולם )ועל כן לא קיים כפשוטו "ביום אכלך ממנו
מות תמות"( ,מביא את הבריות לחשוב שאין עליהם א-להים היושב במשפט .אחרי האכילה מעץ
הדעת טו"ר שוב אין על האדם אזהרת "מות תמות" .מעתה מכירים אדם וחוה ובניהם ,רק בשם
הויה – מדת הרחמים .מידה זו איננה שופטת ומענישה .אלא שהאנושות נדרשת ללמוד בדרך
הקשה ,שבשעה שאין דין ואין דיין ,העולם מחריב את עצמו.
בראשית פרק ד
ַה ְרגֵהוּ:
אָחיו ַויּ ַ
ָקם ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל ִ
יוֹתם ַבּ ָשּׂ ֶדה ַויּ ָ
אָחיו וַיְ ִהי ִבּ ְה ָ
ֹאמר ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל ִ
)ח( ַויּ ֶ
מדרש אגדה )בובר( בראשית פרק ד
]ח[ ויאמר קין אל הבל .אמר קין לאחיו לית דין ולית דיין ואין עולם אחר
בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה ב
ג( רבי יהודה בר סימון פתר קריא בדורות" ,והארץ היתה תהו" ,זה אדם הראשון שהיה ללמה
]תרגומו :תהו[ ולא כלום" ,ובהו" זה קין שבקש להחזיר את העולם לתוהו ובוהו... ,
ר' קדר" ,תורת אהל" ,דף נ"ז
רק אחר שראתה חוה עד היכן הגיעו פני הדברים ,הבינה שחינוך שת חייב לבוא מתוך ההבנה שחיי
האדם נתנו לו במתנה מאת א-להים שופט כל הארץ ואינם קיניינו של איש .וזהו שאמרה חוה
כשנולד בנה השלישי:
בראשית פרק ד )כה(
אַחר ַתּ ַחת ֶה ֶבל ִכּי ֲה ָרגוֹ ָקיִ ן:
ֶרע ֵ
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ֵשׁת ִכּי ָשׁת ִלי ֱאל ִֹהים ז ַ
ַתּ ֶלד ֵבּן ו ִ
אָדם עוֹד ֶאת ִא ְשׁתּוֹ ו ֵ
ֵדע ָ
ַויּ ַ
מחזור ראש השנה
• היום הרת עולם ,היום יעמיד למשפט כל יצורי עולמים ...
• ישפוט תבל בצדק ולאומים במישרים ,האל קדוש.
ְה ֵאל
יךַ .כּ ָכּתוּב וַיִ ְג ַבּהּ ה' ְצ ָבאות ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ו ָ
לוהּ ִמ ַבּ ְל ָע ֶד ָ
נורא ְשׁ ֶמ ָך וְ ֵאין ֱא ַ
אַתּה וְ ָ
• ָקדושׁ ָ
אַתּה ה' ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ָקּדושׁ:
רוּך ָ
ַה ָקּדושׁ נִ ְק ַדּשׁ ִבּ ְצ ָד ָקהָ :בּ ְ
•

מי כמוך אב הרחמן ,זוכר יצוריו לחיים ברחמים

ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס רמז תשפב
ר' יהודה בר נחמן בשם ריש לקיש פתח עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר בשעה שהקב"ה עולה
ויושב על כסא דין בדין הוא עולה שנאמר עלה אלהים בתרועה ,ובשעה שישראל נוטלין שופר
ותוקעין הקב"ה עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים דכתיב ה' בקול שופר ,ומתמלא עליהם
רחמים ומרחם עליהם והופך להם מדת הדין למדת רחמים ,אימתי בחדש השביעי... ,
ויקרא רבה )מרגליות( פרשת אמור פרשה כט
]א[ בחדש השביעי באחד לחדש )ויקרא כג ,כד( .לעולם י"י דברך נצב בשמים )תהלים קיט ,פט( .תני
בש' ר' אליעזר בעשרים וחמשה באלול נברא העולם .אתיא דרב כהדא דר' אליעזר דתאני בתקיעתא
דרב זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון ,כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב )שם
/תהלים /פא ,ה( .ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום ,איזו לרעב ואיזו לשובע ,ובריות בו
יפקדו להזכירם לחיים ולמות .אתה מוצא באחד בתשרי נברא אדם הראשון .שעה ראשונה עלה
במחשבה ,שנייה נמלך במלאכי השרת ,שלישית גיבלו ,רביעית ריקמו ,חמישית עשאו גולם ,ששית
נפח בו נשמה ,שביעית העמידו על רגליו ,שמינית הכניסו לגן עדן ,תשיעית צוהו ,עשירית עבר על
ציויו ,אחת עשרה דנו ,שתים עשרה נתן לו דימיס .אמ' לו הקב"ה אדם הרי את סימן לבניך ,מה
אתה נכנסת לפני בדין ונתתי לך דימיס אף בניך נכנסין לפני בדין ואני נותן להם דימיס ]פי' הערוך:
גזר דין של חסד – מת' כהונה[ .אימתי בראש השנה ,בחדש השביעי באחד לחדש.
תפלת הרש"ש זצ"ל לאומרה בעת פתיחת ההיכל
ַבּנוָּ ,מגֵן יִ ְשׁ ֵענוּ,
להי ַה ִמּ ְשׁ ָפּטֲ ,אדון ֻעזֵּנוּ ,צוּר ִמ ְשׂגּ ֵ
בותינוֱּ ,א ֵ
ֵאלהי ֲא ֵ
להינוּ ו ֵ
ֶיך ה' ֱא ֵ
יְ ִהי ָרצון ִמ ְלּ ָפנ ָ
ַהג
יך .וְ ִת ְתנ ֵ
דּות ָ
יך ַעל ִמ ֶ
ֲס ָך ,וְ יִ גּלוּ ַר ֲח ֶמ ָ
יך ֶאת ַכּע ֶ
וּת ַר ֵחם ָע ֵלינוּ .וְ יִ ְכ ְבּשׁוּ ַר ֲח ֶמ ָ
ֲדנוֶּ .שׁ ַתּ ְחמל ְ
ִמ ְשׂגָּב ַבּע ֵ
וּב ִמ ַדּת ָה ַר ֲח ִמים.
להינוּ ְבּ ִמ ַדּת ַה ֶח ֶסד ְ
ִע ָמּנוּ ה' ֱא ֵ
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