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  ד"בס
  דין שמחה ב

  נבון. מ' ר
  
  )ימי ביניים(גרמניה , אמנון ממגנצא' ר ,"תוקףונתנה "

 ְוֵתֵׁשב ָעָליו. ְוִיּכון ְּבֶחֶסד ִּכְסֶאָך. ִתָּנֵׂשא ַמְלכּוֶתָך  ּובו.ִּכי הּוא נוָרא ְוָאים. ּוְנַתֶּנה ּתֶקף ְקֻדַּׁשת ַהּיום
. ְוִתְזּכר ָּכל ַהִּנְׁשָּכחות). ְוסוֵפר ּומוֶנה(ְוחוֵתם   ְוכוֵתב.וִכיַח ְויוֵדַע ָוֵעדֱאֶמת ִּכי ַאָּתה הּוא ַדָּין ּומ. ֶּבֱאֶמת

ְוקול ְּדָמָמה . ִיָּתַקע ּוְבׁשוָפר ָּגדול. ְוחוָתם ַיד ָּכל ָאָדם ּבו. ּוֵמֵאָליו ִיָּקֵרא. ַהִּזְכרונות ְוִתְפַּתח ֶאת ֵסֶפר
 ִלְפקד ַעל ְצָבא ָמרום. ְויאְמרּו ִהֵּנה יום ַהִּדין. ּוְרָעָדה יאֵחזּון ְוִחיל. ןּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּו. ַדָּקה ִיָּׁשַמע

 ....ְלָפֶניָך ִּכְבֵני ָמרון ְוָכל ָּבֵאי עוָלם ַיַעְברּון. ִּכי לא ִיְזּכּו ְבֵעיֶניָך ַּבִּדין. ַּבִּדין
  

   ב- א עמוד ח דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד
 אומר הוי - בו מתכסה שהחדש חג איזהו :"ַחֵּגנּו ְליֹום ַּבֵּכֶסה ׁשֹוָפר ַבחֶֹדׁש ִּתְקעּו") ד:פא(  תהלים

  . יעקב לאלהי משפט הוא לישראל חק כי+ פא תהלים +וכתיב השנה ראש זה
  

  א סעיף תקצז סימן השנה ראש הלכות חיים אורח ערוך שולחן
 למען, שבעם כל יאכלו לא נםאמ; שובה בשבת ולא ה"בר מתענין ואין, ושמחים ושותים אוכלים

  . פניהם על' ה יראת ותהיה ראשם יקלו לא
  

  )א( א סעיף תקצז סימן השנה ראש הלכות חיים אורח ערוך שולחן על ברורה משנה
 בו גם שייך בחגך ושמחת של מצוה מ"מ הדין יום שהוא אף ל"ר - ושמחים ושותים אוכלים

 ִאְכלּו'' ח בנחמיה ונאמר 'חגנו ליום כסהב שופר בחודש תקעו' כדכתיב חג בכלל הוא שגם
  :ָמֻעְּזֶכם ִהיא ְיקָֹוק ֶחְדַות ִּכי ֵּתָעֵצבּו ְוַאל ַלֲאדֵֹנינּו ַהּיֹום ָקדֹוׁש ִּכי 'וגו ַמְמַתִּקים ּוְׁשתּו ַמְׁשַמִּנים

  
   תקפא סימן השנה ראש הלכות חיים אורח טור

 ומשפטים חוקים לו אשר[ גדול גוי מי כי :כתיב סימון ר"א המדרש פ"ע ומסתפרין ורוחצין
' פי אלהיה של אופיה שיודעת זו כאומה אומה איזו אומרין יהושע' ור חנינא' ר ,וגומר] צדיקים

 ואין זקנו ומגדל שחורים ומתעטף שחורים לובש דין לו שיש אדם ,עולם של שמנהגו ודיניו מנהגיו
 לבנים ומתעטפים לבנים לובשים ,כן אינן ראליש אבל דינו יצא איך יודע שאינו לפי צפרניו חותך

 להם יעשה ה"שהקב שיודעין לפי ה"בר ושמחים ושותין ואוכלין צפרניהם ומחתכין זקנם ומגלחין
   .ה"בר מנות ולהרבות ה"בער ולכבס לספר נוהגין לפיכך נס
 

  משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפא סעיף ד 
  . שיוציא לצדק משפטינו' שאנו בטוחין בחסדו יתלהראות  -ה "סין ומסתפרין בערמכב) כה(
  

  ראש השנהמחזור 
   ... כל יצורי עולמיםד למשפטיעמיהיום , היום הרת עולם

 
   א פסוק א פרק בראשית י"רש

 ראה, הדין במדת לבראתו במחשבה עלה שבתחלה, 'ה ברא אמר ולא - אלהים ברא] בראשית[
 ביום') ד ב להלן (דכתיב היינו, הדין למדת ושתפה רחמים מדת הקדים, מתקיים םהעול שאין
  :'ושמים ארץ אלהים' ה עשות

  
  ה"שימוש שמות הקב

  אלהים  הבריא הלש' אסיפור   ג: ב- א:א' ברא •

 יקוק אלהים   בריאהשל ה' סיפור ב   סוף ב –ד :ב' ברא •

  ) אלהים- חוץ משיחת הנחש וחוח(יקוק אלהים   סיפור הנחש  ג ' ברא •

  ) אלהים- חוץ מפעם אחת בסוף הפרק( יקוק  סיפור קין   ד ' ברא •
  

   ג פרק בראשית
 ָאַמר ִּכי ַאף ָהִאָּׁשה ֶאל ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיקָֹוק ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהָּׂשֶדה ַחַּית ִמּכֹל ָערּום ָהָיה ְוַהָּנָחׁש) א(

 ָהֵעץ ּוִמְּפִרי) ג: (נֹאֵכל ַהָּגן ֵעץ ִמְּפִרי ַהָּנָחׁש ֶאל ָהִאָּׁשה אֶמרַוּתֹ) ב: (ַהָּגן ֵעץ ִמּכֹל תֹאְכלּו לֹא ֱאלִֹהים
 ָהִאָּׁשה ֶאל ַהָּנָחׁש ַוּיֹאֶמר) ד: (ְּתֻמתּון ֶּפן ּבֹו ִתְּגעּו ְולֹא ִמֶּמּנּו תֹאְכלּו לֹא ֱאלִֹהים ָאַמר ַהָּגן ְּבתֹוְך ֲאֶׁשר

 יְֹדֵעי ֵּכאלִֹהים ִוְהִייֶתם ֵעיֵניֶכם ְוִנְפְקחּו ִמֶּמּנּו ֲאָכְלֶכם ְּביֹום ִּכי םֱאלִֹהי יֵֹדַע ִּכי) ה: (ְּתֻמתּון מֹות לֹא
 ַוִּתַּקח ְלַהְׂשִּכיל ָהֵעץ ְוֶנְחָמד ָלֵעיַנִים הּוא ַתֲאָוה ְוִכי ְלַמֲאָכל ָהֵעץ טֹוב ִּכי ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶרא) ו (:ָוָרע טֹוב

 ְּכַאַחד ָהָיה ָהָאָדם ֵהן ֱאלִֹהים ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) כב(... : ַוּיֹאַכל ִעָּמּה יָׁשּהְלִא ַּגם ַוִּתֵּתן ַוּתֹאַכל ִמִּפְריֹו
 ְיקָֹוק ַוְיַׁשְּלֵחהּו) כג: (ְלעָֹלם ָוַחי ְוָאַכל ַהַחִּיים ֵמֵעץ ַּגם ְוָלַקח ָידֹו ִיְׁשַלח ֶּפן ְוַעָּתה ָוָרע טֹוב ָלַדַעת ִמֶּמּנּו

 ֶאת ֵעֶדן ְלַגן ִמֶּקֶדם ַוַּיְׁשֵּכן ָהָאָדם ֶאת ַוְיָגֶרׁש) כד: (ִמָּׁשם ֻלַּקח ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ֶאת דַלֲעבֹ ֵעֶדן ִמַּגן ֱאלִֹהים
  ס: ַהַחִּיים ֵעץ ֶּדֶרְך ֶאת ִלְׁשמֹר ַהִּמְתַהֶּפֶכת ַהֶחֶרב ַלַהט ְוֵאת ַהְּכֻרִבים
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   ד פרק בראשית

  :ְיקָֹוק ֶאת ִאיׁש ָקִניִתי ַוּתֹאֶמר ַקִין ֶאת ַוֵּתֶלד ַוַּתַהר ִאְׁשּתֹו ַחָּוה ֶאת ָיַדע ְוָהָאָדם) א(
  
  ו"דף נ, "תורת אהל", קדר' ר

ביום אכלך ממנו "ועל כן לא קיים כפשוטו  (ה כדי לקיים את העולם"י הקב"סילוק מידת הדין ע
 אחרי האכילה מעץ .להים היושב במשפט-מביא את הבריות לחשוב שאין עליהם א, ")מות תמות

רק בשם , מעתה מכירים אדם וחוה ובניהם".  מות תמות"ר שוב אין על האדם אזהרת "טוהדעת 
אלא שהאנושות נדרשת ללמוד בדרך .  מידה זו איננה שופטת ומענישה.   מדת הרחמים–הויה 

  .  עצמוהעולם מחריב את , שבשעה שאין דין ואין דיין, הקשה
  

   ד פרק בראשית
  :ַוַּיַהְרֵגהּו ָאִחיו ֶהֶבל ֶאל ַקִין ַוָּיָקם ַּבָּׂשֶדה ִּבְהיֹוָתם ַוְיִהי ָאִחיו לֶהֶב ֶאל ַקִין ַוּיֹאֶמר) ח(
 

   ד פרק בראשית) בובר (אגדה מדרש
   אחר עולם ואין דיין ולית דין לית לאחיו קין אמר. הבל אל קין ויאמר] ח[

 
   ב פרשה בראשית פרשת) וילנא (רבה בראשית

 ללמה שהיה הראשון אדם זה, "תהו היתה והארץ", בדורות קריא פתר סימון בר יהודה רבי )ג
  ..., ובוהו לתוהו העולם את להחזיר שבקש קין זה "ובהו", כלום ולא]  תהו:מווגתר[

  
  ז"דף נ, "תורת אהל", קדר' ר

הבינה שחינוך שת חייב לבוא מתוך ההבנה שחיי , רק אחר שראתה חוה עד היכן הגיעו פני הדברים
וזהו שאמרה חוה .  להים שופט כל הארץ ואינם קיניינו של איש- לו במתנה מאת אהאדם נתנו

  :כשנולד בנה השלישי
  

 ) כה( ד פרק בראשית
  :ָקִין ֲהָרגֹו ִּכי ֶהֶבל ַּתַחת ַאֵחר ֶזַרע ֱאלִֹהים ִלי ָׁשת ִּכי ֵׁשת ְׁשמֹו ֶאת ַוִּתְקָרא ֵּבן ַוֵּתֶלד ִאְׁשּתֹו ֶאת עֹוד ָאָדם ַוֵּיַדע

  
  ראש השנהמחזור 

  ... כל יצורי עולמים יעמיד למשפטהיום , היום הרת עולם •

 . קדושהאל,  תבל בצדק ולאומים במישריםישפוט •

 ְוָהֵאל ַּבִּמְׁשָּפטְצָבאות ' ַּכָּכתּוב ַוִיְגַּבּה ה.  ִמַּבְלָעֶדיָךֱאלוַּהָקדוׁש ַאָּתה ְונוָרא ְׁשֶמָך ְוֵאין  •
  :ַהֶּמֶלְך ַהָּקדוׁש' ָּברּוְך ַאָּתה ה: הַהָּקדוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָק

  

 זוכר יצוריו לחיים ברחמים, אב הרחמןמי כמוך  •
 

   תשפב רמז פינחס פרשת תורה שמעוני ילקוט
 עולה ה"שהקב בשעה שופר בקול' ה בתרועה אלהים עלה פתח לקיש ריש בשם נחמן בר יהודה' ר

 שופר נוטלין שישראל ובשעה, בתרועה יםאלה עלה שנאמר עולה הוא בדין דין כסא על ויושב
 עליהם ומתמלא, שופר בקול' ה דכתיב רחמים כסא על ויושב דין מכסא עומד ה"הקב ותוקעין
  ..., השביעי בחדש אימתי, רחמים למדת הדין מדת להם והופך עליהם ומרחם רחמים

 
   כט פרשה אמור פרשת) מרגליות (רבה ויקרא

 תני). פט, קיט תהלים (בשמים נצב דברך י"י לעולם). כד, כג ויקרא (לחדש באחד השביעי בחדש] א[
 בתקיעתא דתאני אליעזר' דר כהדא דרב אתיא. העולם נברא באלול וחמשה בעשרים ליעזרא' ר' בש

 שם (יעקב לאלהי משפט הוא לישראל חק כי, ראשון ליום זכרון מעשיך תחלת היום זה דרב
 בו ובריות, לשובע ואיזו לרעב איזו, לשלום ואיזו לחרב איזו מריא בו המדינות ועל). ה, פא/ תהלים/

 עלה ראשונה שעה. הראשון אדם נברא בתשרי באחד מוצא האת. ולמות לחיים להזכירם יפקדו
 ששית, גולם עשאו חמישית, ריקמו רביעית, גיבלו שלישית, השרת במלאכי נמלך שנייה, במחשבה

 על עבר עשירית, צוהו תשיעית, עדן לגן הכניסו שמינית, רגליו על העמידו שביעית, נשמה בו נפח
 מה, לבניך סימן את הרי אדם ה"הקב לו' אמ. דימיס לו נתן עשרה שתים, דנו עשרה אחת, ציויו
: הערוך' פי [דימיס להם נותן ואני בדין לפני נכנסין בניך אף דימיס לך ונתתי בדין לפני נכנסת אתה

  . לחדש באחד השביעי בחדש, השנה בראש אימתי .]כהונה'  מת–גזר דין של חסד 
  

 ההיכל ל לאומרה בעת פתיחת "ש זצ" הרשתתפל
, ָמֵגן ִיְׁשֵענּו, צּור ִמְׂשַּגֵּבנּו, ֲאדון ֻעֵּזנּו, ֱאלֵהי ַהִּמְׁשָּפט, ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו' ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה

ְוִתְתַנֵהג . ְוִיּגלּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדוֶתיָך, ְוִיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַּכֲעֶסָך. ֵחם ָעֵלינּוֶׁשַּתְחמל ּוְתַר. ִמְׂשָּגב ַּבֲעֵדנּו
 .ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים ֱאלֵהינּו' הִעָּמנּו 


