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ארשת תשרא תשע"ה

"ויגדל  כא-ח(:  )בראשית  וירא  פרשת  בפרשתנו 

ביום  גדול  משתה  אברהם  ויעש  ויגמל  הילד 

כאשר  היה  שזה  רש"י  ופירש  יצחק".  את  הגמל 

אולם  שנתיים.  בן  בהיותו  אמו  מחלב  יצחק  נגמל 

התוספות )שבת קל. ד"ה שש אנכי( כתבו בשם פרקי 

דרבי אליעזר )פרק כט(, כי זה היה ביום שמל אברהם 

את יצחק בנו בן שמונה ימים. ונרמז דבר זה במה 

הגמל  ביום  גדול  משתה  אברהם  "ויעש  שכתוב: 

ביום  דהיינו  מל,  ה"ג  אותיות  הגמ"ל   - יצחק"  את 

השמיני בגימטריא ה"ג כאשר מל את יצחק.

ופלא, איך שייך לומר על  ויש לתמוה הפלא 

הילד  "ויגדל  ימים:  שמונה  בן  רק  שהוא  תינוק 

ויגמל". עוד ראוי להתבונן במה שמצינו במדרש 

)ב"ר נג-י(: "ויעש אברהם משתה גדול, רבי יודא בר 

רבי סימון אמר, גדול עולמים היה שם". כלומר מה 

שכתוב: "משתה גדול" בא לרמז שהקב"ה "גדול 

עולמים" היה שם. וצריך ביאור מדוע בחר הכתוב 

מכל התארים שיש להקב"ה לכנותו בתואר "גדול 

עולמים" שהשתתף במשתה זו.

פתח דברינו יאיר במה שדרשו חכמינו ז"ל על 

פסוק זה מאמר פלא בגמרא )פסחים קיט:(:

"דרש רב עוירא, זימנין אמר ליה משמיה דרב, 

דכתיב  מאי  אסי,  דרב  משמיה  ליה  אמר  וזימנין 

סעודה  לעשות  הקב"ה  עתיד  ויגמל,  הילד  ויגדל 

יצחק,  של  לזרעו  חסדו  שיגמל  ביום  לצדיקים 

לאחר שאוכלים ושותים נותנים לו לאברהם אבינו 

כוס של ברכה לברך, ואומר להן איני מברך שיצא 

וברך, אומר  ממני ישמעאל. אומר לו ליצחק טול 

להן איני מברך שיצא ממני עשו.

איני  להם  אומר  וברך,  טול  ליעקב  לו  אומר 

מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה 

לאוסרן עלי. אומר לו למשה טול וברך, אומר להם 

איני מברך שלא זכיתי ליכנס לארץ ישראל לא בחיי 

ולא במותי. אומר לו ליהושע טול וברך, אומר להן 

איני מברך שלא זכיתי לבן... אומר לו לדוד טול וברך, 

אומר להן אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר )תהלים 

קטז-יג( כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא".

עצומות  פליאות  כמה  ישנן  זה  במאמר 

שמצוה גדולה ליישבן:

על  הכתוב  מדבר  וירא  בפרשת  כאן  הלא  א. 

משתה גדול שעשה אברהם אבינו, ביום השמיני 

ללידת יצחק כאשר קיים אצלו מצות מילה, הנה 

ביום המילה של  זו  בין סעודה  כן מהו הקשר  כי 

לעשות  הקב"ה  שעתיד  לסעודה  אבינו,  יצחק 

לישראל בגאולה העתידה, ובהשקפה הראשונה 

לא נראה שיש קשר בין שתי הסעודות.

הגמרא:  לשון  דקדוק  להבין  ביאור  צריך  ב. 

"עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל 

בני  הם  ישראל  שהרי  יצחק",  של  לזרעו  חסדו 

שלושת האבות הקדושים: "אברהם יצחק ויעקב", 

כמבואר בגמרא )ברכות טז:(: "אין קורין אבות אלא 

בתואר  נקראים  קודש  עם  זרע  ואנו  לשלשה". 

שבאבות  מובחר  אבינו  יעקב  שם  על  "ישראל", 

שקרא הקב"ה את שמו "ישראל", מה ראה אם כן 

בעל המאמר על ככה לייחס את הסעודה שעתיד 

הקב"ה לעשות  "לזרעו של יצחק". 

ג. אך יותר מכל מצוה ליישב פליאת המפרשים 

המלך  דוד  שראה  אחרי  הסיפים,  אמות  וינועו 

שכל מאורי עולם הקודמים לו, האבות הקדושים 

משה  ישראל  מנהיגי  ושני  ויעקב,  יצחק  אברהם 

בעצמם  שמצאו  משום  לברך  רצו  לא  ויהושע, 

איזה פגם, איך דוד המלך אשר חכמינו ז"ל )חולין 

פט.( העידו על גודל ענוותנותו באומרו )תהלים כב-

ז(: "ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם". 

"כי פשעי  והתוודה על חטאיו ככתוב )שם נא-ה(: 

אני אדע וחטאתי נגדי תמיד", לא יהסס כלל לברך 

אלא יאמר מיד: "אני אברך ולי נאה לברך".

 שצחק אבשנת שלמד זכתת
על ששראל לעתשד לבתא

חכמים  דברי  לפענח  יאיר  דברינו  פתח 

וחידותם, על פי מה שכתב הגה"ק בעל "בן איש 

חי" בפירושו "בן יהוידע" על אגדות הש"ס )פסחים 

שם(, ליישב בטוב טעם ודעת, מה שדקדקו לומר 

"ביום  לצדיקים:  סעודה  הקב"ה  שיעשה  בגמרא 

שיגמל חסדו לזרעו של יצחק", על פי מה שמצינו 

מאמר פלא כי לעתיד לבוא מכל שלושת האבות 

על  זכות  ילמד  אבינו  יצחק  דוקא  הקדושים, 

ישראל להצילם מכליה על עוונותיהם, והנה הוא 

המאמר בגמרא )שבת פט:(:

יונתן,  רבי  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי  "אמר 

מאי דכתיב )ישעיה סג-טז( כי אתה אבינו כי אברהם 

לא ידענו וישראל לא יכירנו, אתה ה' אבינו גואלנו 

הקב"ה  לו  יאמר  לבוא  לעתיד  שמך.  מעולם 

לאברהם בניך חטאו לי, אמר ]אברהם[ לפניו רבונו 

]הקב"ה[,  של עולם ימחו על קדושת שמך, אמר 

אימר ליה ליעקב ]אומר לו ליעקב[ דהוה ליה צער 

אפשר  בנים[,  גידול  צער  לו  ]שהיה  בנים  גידול 

רחמים[,  עליהם  יבקש  ]אולי  עלייהו  רחמי  דבעי 

אמר ליה ]הקב"ה ליעקב[ בניך חטאו, אמר ]יעקב[ 

לפניו רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך. אמר 

]לא  ]הקב"ה[ לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה 

באברהם הזקן טעם, ולא ביעקב הקטן עצה, איך 

להציל את ישראל[.

לי,  חטאו  בניך  ליצחק  ]הקב"ה[  לו  אמר 

בשעה  בניך,  ולא  בני  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר 

בני  להם  קראת  לנשמע  נעשה  לפניך  שהקדימו 

בכורי, עכשיו בני ולא בניך. ועוד, כמה חטאו, כמה 

דלא  עשרין  דל  שנה,  שבעים  אדם  של  שנותיו 

ענשת עלייהו פשו להו חמשין ]תנכה עשרים שנה 

נשארו  עליהם,  מעניש  אתה  שאין  הראשונות 

כ"ה  להו  פשו  דלילותא  כ"ה  דל  שנה[,  חמשים 

]תנכה כ"ה שנה של הלילות שהם זמן של שינה, 

נשארו רק כ"ה שנה[, דל תרתי סרי ופלגא דצלויי 

ופלגא  סרי  תרתי  להו  פשו  הכסא  ודבית  ומיכל 

תפלה  של  זמנים  שהם  ומחצה  שנה  י"ב  ]תנכה 

אכילה ובית הכסא, נשארו רק י"ב שנה ומחצה[, 

פלגא  לאו  ואם  מוטב,  כולם  את  סובל  אתה  אם 

עלי ופלגא עליך, ואם תמצא לומר כולם עלי, הא 

את  לקבל  מוכן  אני  פירוש,  קמך".  נפשי  קריבית 

עצמי  שהקרבתי  בזכות  עצמי  על  עוונותיהם  כל 

לפניך בעקידת יצחק.

"תשעש אברהם משתה גדתל בשתם הגמל את שצחק"

 הקשר הנאלא בשן סעתדת אברהם אבשנת
לסעתדה שעתשד הקב"ה לעשתת לצדשקשם
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"עתיד  לומר:  דקדקו  זה  מטעם  כן  כי  הנה 
הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו 
לזרעו של יצחק", לרמז כי בגאולה העתידה יזכו 
ישראל לצאת זכאי בדין, רק בזכות לימוד הזכות 
של יצחק אבינו: "פלגא עלי ופלגא עליך", עד כאן 
דבריו הקדושים. ואני הקטן כעבדא קמיה מאריה 
יהוידע", לבאר  אבוא למלא את דבריו של ה"בן 
הקשר בין הסעודה שעשה אברהם ביום המילה 
של יצחק ביום השמיני ללידתו, לסעודה שעתיד 

הקב"ה לעשות לצדיקים לעתיד לבוא.

 דתקא שצחק שמדתת דשן
שלמד זכתת על ששראל

נקדים מה שהעיר השל"ה הקדוש )פרשת וירא 

ד"ה דרך שלישי( על הפלא הגדול, כי אברהם אבינו 

לא  רחמים,  שמדתו  אבינו  ויעקב  חסד  שמדתו 

ימצאו שום לימוד זכות על ישראל, ושניהם ימתחו 

דין על ישראל באומרם: "ימחו על קדושת שמך", 

)בראשית  בבחינת  דין  שמדתו  אבינו  יצחק  ואילו 

על  זכות  ילמד  הוא  דוקא  יצחק",  "פחד  לא-מב(: 

ישראל ויצילם מן הדין, ובלשון קדשו:

כי  להיפך,  הוא  הסברא  הלא  שואלים  "ורבים 

אברהם מדת החסד ויצחק הוא מדת הדין, ויעקב 

כלול מחסד ודין, ואם כן איך אמר שיתגלגל הטוב 

האמיתי על ידי יצחק. אבל השואלים לא מחכמה 

שאלו, דע כי היא הנותנת, כי ביצחק שהוא מדת 

הדין המדוקדק, זה גורם למעלה העתידה שנהיה 

בני עליון".

פי  על  בזה  הענין  הקדוש  השל"ה  ומבאר 

"בראשית  א-א(:  )בראשית  רש"י  שפירש  מה 

עלה  שבתחילה  ה',  ברא  אמר  ולא  אלקים,  ברא 

שאין  וראה  הדין,  במדת  לבראותו  במחשבה 

ושתפה  הרחמים  מדת  והקדים  מתקיים,  העולם 

למדת הדין, והיינו דכתיב )שם ב-ד( ביום עשות ה' 

אלקים ארץ ושמים".

והנה מה שעלה תחילה במחשבתו של הקב"ה 

לברוא את העולם במדת הדין, הטעם לכך הוא כי 

יתוקן העולם במלכות שדי,  לעתיד לבוא כאשר 

אחרי שיעברו ישראל את היסורים הנוראים של 

כל הגלויות, ינהיג הקב"ה אמנם את עולמו במדת 

הדין, ולכן יסבב הקב"ה לזכות את ישראל דוקא 

במדת הדין של יצחק ולא במדת החסד והרחמים 

בכך שגם מצד  כדי להראות  ויעקב,  אברהם  של 

כל  אחרי  גמורה  למחילה  הם  ראויים  הדין  מדת 

את  השל"ה  ומסיים  בגלויות.  עליהם  שעבר  מה 

דברות קדשו:

"נמצא מדת הדין הוא בעצם רחמים גדולים. וזהו 

ענין יצחק בן אברהם, כי אברהם מדת החסד ויצחק 

מכח  הבן  כח  יפה  ואדרבא  המדוקדק,  הדין  מדת 

האב, כי מדת הדין הזה גורם בעצם הרחמים, ועומד 

הקב"ה מכסא דין ויושב על כסא הרחמים, ואז יהיה 

כמו  ח"י  ק"ץ  הדין  על  ]בגלות[  המורה  יצח"ק  שם 

שכתב הזוהר )ח"א רנב:(, ירמוז ]לעתיד לבוא[ יצחק 

על צחוק ושמחה, וזה סוד שם ישחק".

מתאים  הקדוש  השל"ה  של  זה  נשגב  רעיון 

להפליא עם דברי ה"אוהב ישראל" )פרשת תולדות(, 

תולדות  "ואלה  כה-יט(:  )בראשית  הפסוק  שמפרש 

יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק", כי הן 

של  ומדתו  חסד  היא  אברהם  של  שמדתו  אמת 

יצחק גבורה:

"אבל באמת תולדותיו של יצחק ושורשו הם 

גדולים, אך שאורות החסדים הללו המה  חסדים 

השמאלית,  זו  במדה  ונעלמים  ומכוסים  גנוזים 

וזה  וגבורות,  דינין  רק  היא  זו  ממדה  וההתגלות 

אשר  טובך  רב  מה  לא-כ(  )תהלים  הכתוב  שאמר 

שהיא  יראה  במדת  לומר  רצונו  ליראיך,  צפנת 

בחינת צפון לצד שמאל, במדה זו עצמה צפון וגנוז 

וטמון רב טוב וחסד.

והנה כעת אנחנו בגלות, ואין בנו כח להמשיך 

שפע מהאורות והחסדים טובים הצפונים וגנוזים 

שליטת  הוא  שכעת  מחמת  הדין[,  ]במדת  בה 

החיות  להמשיך  אנחנו  צריכין  ולכן  החיצונים, 

ומחסדי  הפשוט  הימין  מן  רק  הקודש,  ושפע 

אברהם המגולים, עד ביאת משיח צדקנו במהרה 

בימינו אמן, ואז יסלק הבורא יתברך כל החיצוניות 

השי"ת  כבוד  ונגלה  העולמות,  מכל  והקליפות 

וימתקו כל  ויתגלו פנימיות האורות מכל המדות, 

הדינין והגבורות ויתאחדו כל המדות".

בן  יצחק  תולדות  "ואלה  הכתוב:  פירוש  וזהו 

אברהם אברהם הוליד את יצחק", כי הגם שמדת 

הדין של יצחק מנוגדת למראית עין למדת החסד 

בתולדות  מתבוננים  כאשר  אבל  אברהם,  של 

בפנימיותו,  הגנוזים  החסדים  אורות  שהם  יצחק 

שם מתגלה שיצחק הוא באמת בנו של אברהם 

בעל החסד עכדה"ק.

שאמרה  מה  בפרשתנו  בזה  לפרש  יומתק 
שרה  "ותאמר  כא-ו(:  )בראשית  יצחק  בלידת  שרה 
כי  לי".  יצחק  השומע  כל  אלקים  לי  עשה  צחוק 
ראתה בנבואה שדוקא יצחק שמדתו דין יזכה את 
ישראל לעתיד לבוא, לכן אמרה: "צחוק עשה לי 
אלקים", שם אלקים שורש הדין של יצחק, עשה 
לי צחוק ושמחה לזכות את ישראל לעתיד לבוא 
לי",  יצחק  השומע  "כל  יצחק,  של  הדין  במדת 
יזכה את  דין  יצחק שמדתו  דוקא  כי  כל השומע 

ישראל, יצחק וישמח לי שהולדתי בן כזה.

 הקב"ה שעשה סעתדת התדאה
על הצלת ששראל בזכתת שצחק

מעתה נראה לומר חידוש גדול בדחילו ורחימו, 

לעשות  הקב"ה  "עתיד  בגמרא:  שאמרו  מה  כי 
של  לזרעו  חסדו  שיגמל  ביום  לצדיקים  סעודה 
יצחק", רמזו בזה כי אותה הסעודה שעתיד הקב"ה 
על  הודאה,  סעודת  תהיה  לבוא  לעתיד  לעשות 
הצלתם של ישראל מגזירת כליה אחרי שאברהם 
ויעקב שמדתם חסד ורחמים יאמרו שניהם: "ימחו 
של  זכות  הלימוד  בזכות  ורק  שמך",  קדושת  על 
יצחק אבינו שמדתו דין ינצלו ישראל, ועל שמחה 
הדין,  במדת  אפילו  ישראל  הצלת  על  זו  גדולה 
לצדיקים  הודאה  סעודת  לעשות  הקב"ה  עתיד 

ביום שיגמל חסדו: "לזרעו של יצחק".

על פי האמור יפתח לנו פתח להבין ולהשכיל, 
מה שקשרו חכמינו ז"ל סעודת ההודאה שעתיד 
הקב"ה לעשות לזרעו של יצחק, עם מה שכתוב 
ביום  גדול  משתה  אברהם  "ויעש  בפרשתנו:  כאן 
כי  בזה  ללמדנו  התכוונו  כי  יצחק",  את  הגמל 
בנו  שיצחק  הקודש,  ברוח  ראה  אבינו  אברהם 
שמדתו דין עתיד ללמד זכות על ישראל ולהצילם 
מכליה, ובזכות זה יעשה הקב"ה סעודת הודאה 
לצדיקים, לכן הקדים אברהם לעשות משתה גדול 

בבחינת פועל דמיון הכנה לסעודה ההיא.

שעשה  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

"ביום  ההיא:  לסעודה  זכר  גדול  משתה  אברהם 

מדברי  המבואר  לפי  אשר  יצחק",  את  הגמל 

 בשאתר הגמרא: "עתשד הקב"ה לעשתת סעתדה לצדשקשם
בשתם ששגמל חסדת לזרעת של שצחק", מדתע נקראת רק "זרעת של שצחק"

 בשאתר הקשר בשן הסעתדה שעשה אברהם לשצחק,
לסעתדה ששעשה הקב"ה לצדשקשם לעתשד לבתא

 חשדתש גדתל: הקב"ה שעשה סעתדת התדאה
על הצלת ששראל מכלשה בזכתת לשמתד הזכתת של שצחק אבשנת

 אברהם עשה משתה גדתל בשתם הגמל את שצחק,
הכנה לסעתדת התדאה ששעשה הקב"ה לעתשד לבתא
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מל,  ה"ג  ביום  בזה  הכוונה  אליעזר  דרבי  הפרקי 

כאשר מל את יצחק כשהיה בן שמונה ימים, על 

"ברית  הקדוש  בספר  נפלא  דבר  שראיתי  מה  פי 

שכתב  פ"ח(,  אסתיר  הסתר  )מאמר  עולם"  כהונת 

היה  אבינו  שיצחק  הקב"ה  שסיבב  הטעם  לבאר 

מילה  מצות  שקיים  בעולם,  הראשון  היהודי 

בהיותו בן שמונה ימים ]כי אברהם קיים מצוה זו 

רק בהיותו בן צ"ט שנה[.

המצות"  ב"שער  המבואר  פי  על  הענין  וביאר 

לרבינו האריז"ל )פרשת לך לך(, כי על ידי קיום מצות 

ופריעה מתגלים החסדים, לכן סיבב הקב"ה  מילה 

שיצחק אבינו שמדתו דין בבחינת פחד יצחק, יקיים 

בו אברהם שמדתו חסד מצות מילה בן שמונה ימים, 

והרמז  לחסד,  להפכו  שבו  הדין  את  להמתיק  כדי 

בזה כי מילת די"ן בגימטריא ס"ד, וכאשר נצרף את 

האות ח' שמספרה שמונה כנגד שמונת ימי מילה, 

כי אז נעשה מזה צירוף חס"ד עכדה"ק.

הנה מה טוב ומה נעים ליישב בזה מה שכתוב: 

גדול  משתה  אברהם  ויעש  ויגמל  הילד  "ויגדל 

ביום הגמל את יצחק", וכבר התפלאנו איך שייך 

לומר על תינוק בן שמונה ימים שגדל ונגמל. אך 

לפי האמור יש לומר על פי הידוע כי מדת החסד 

נקראת "גדולה", כמו שכתוב )דברי הימים א כט-יא(: 

"לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד". 

וכן נקראת "גדול" כמו שכתוב )דברים י-יז(: "האל 

הגדול הגבור והנורא", ומפרש בתיקוני זוהר )תיקון 

ע קכג.(: "האל הגדול - חסד, הגבור - גבורה, והנורא 

- עמודא דאמצעיתא" שהיא תפארת.

לפי זה ירווח לנו להבין פירוש הכתוב: "ויגדל 

דין,  הוא  יצחק  של  נשמתו  ששורש  הגם  הילד", 

שנמתק לחסד שהוא  "גדול"  נעשה  זאת  כל  עם 

בבחינת גדול, "ויגמל" שנגמל מהדין קשה שנולד 

בו. ומפרש הכתוב איך חל בו שינוי גדול זה: "ביום 

ביום שמל אברהם את יצחק  הגמל את יצחק" – 

בן שמונה ימים ה"ג מל, ועל ידי זה נצטרף ח' עם 

די"ן שהוא ס"ד ונעשה מזה צירוף חס"ד.

אברהם:  שעשה  הטעם  מבואר  כן  כי  הנה 

"משתה גדול ביום הגמל את יצחק", כי כשמל את 

יצחק בן שמונה ימים והמתיק את הדין שבו לחסד 

בבחינת "גדול", השיג אברהם ברוח קדשו כי בזכות 

ישראל  על  זכות  ללמד  יצחק  עתיד  זו  המתקה 

לעשות  הקב"ה  עתיד  כך  ועל  מכליה,  להצילם 

הכנה  לעשות  כדי  לכן  לצדיקים.  הודאה  סעודת 

אברהם:  עשה  דמיון  פועל  בבחינת  ההיא  לסעודה 

"משתה גדול" - על התגלות אצל יצחק מדת החסד 

יצחק",  את  הג-מל  "ביום  זה  והיה  "גדול",  בבחינת 

ועל כך דרשו בגמרא: "עתיד הקב"ה לעשות סעודה 

לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק".

דברי  עמקו  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

משתה  אברהם  "ויעש  במדרש:  שאמרו  חכמים 

גדול - גדול עולמים היה שם", כי מאחר שעל ידי 

נמתק  ללידתו,  השמיני  ביום  יצחק  של  הברית 

נתגלה  לכן  "גדול",  בבחינת  לחסד  שבו  הדין 

שבו  החסד  במדת  זו  בסעודה  כביכול  הקב"ה 

בתואר "גדול עולמים" במלוא הודו והדרו, באופן 

כן   גם  היתה  זו  בסעודה  הקב"ה  שהשתתפות 

בבחינת הכנה לסעודת ההודאה, שעתיד הקב"ה 

את  כשיזכה  לצדיקים  לעשות  עולמים"  "גדול 

ישראל בחסד הגדול של יצחק אבינו. 

 "נאתם דתד בן ששש
שהקשם עתלה של תשתבה"

שני  חלק  לבאר  במסענו  נמשיך  הבה  עתה 

הקב"ה  שיעשה  הסעודה  בסיום  כי  המאמר,  של 

הקדושים  האבות  את  תחילה  יכבדו  לצדיקים, 

על  המזון  ברכת  על  לברך  ויהושע  רבינו  ומשה 

הכוס, וכל אחד מהם יסרב לברך כי ימצאו בעצמם 

איזה פגם, עד שבסופו של דבר יאמרו לדוד: "טול 

וברך, אומר להן אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר 

וכבר עמדנו  ה' אקרא".  ובשם  ישועות אשא  כוס 

על הפליאה, מאחר שכל רועי ישראל הללו סירבו 

סירב  לא  מאד  עניו  שהיה  המלך  דוד  איך  לברך, 

כלל, אלא אמר מיד: "אני אברך ולי נאה לברך".

למלך,  מעשי  אני  אומר  טוב  דבר  לבי  רחש 

ככה  על  שיראה  מה  המלך,  דוד  של  מקחו  לברר 

לקבל מיד את הכיבוד לברך על הכוס, ועוד יוסיף 

נאה  ולי  אברך  "אני  בדברים:  שמחתו  את  להביע 

לברך", על פי מה ששנינו בגמרא )ע"ז ד:(: "לא דוד 

ראוי לאותו מעשה ]דבת שבע[ דכתיב )תהלים קט-

כב( ולבי חלל בקרבי... אלא לומר לך שאם חטא יחיד 

אומרים לו כלך אצל יחיד... והיינו דרבי שמואל בר 

)שמואל ב כג-א(  יונתן, מאי דכתיב  נחמני אמר רבי 

נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על, נאום דוד בן 

ישי שהקים עולה של תשובה".

שמצות  הקב"ה,  שסיבב  הטעם  לבאר  ויש 

התשובה ליחיד תתגלה דוקא על ידי דוד המלך, 

פרשת  שמעוני  )ילקוט  במדרש  שמצינו  מה  פי  על 

ראוי  היה  הראשון  אדם  כי  מא(,  סימן  בראשית 

לחיות אלף שנה, אלא שמסר לדוד שבעים שנה 

האריז"ל  רבינו  וביאר  שנים.  תתק"ל  לו  ונשארו 

המלך  דוד  כי  האזינו(,  )פרשת  הליקוטים"  ב"ספר 

היה גלגולו של אדם הראשון שתיקן את חטאו, 

שיוכל  כדי  משנותיו  שנה  שבעים  לו  מסר  לכן 

לתקן את אשר פגם, ולעתיד לבוא יזכה דוד עצמו 

נוטריקון  אד"ם  ונרמז בשם  להיות מלך המשיח, 

א'דם ד'וד מ'שיח, וזה לשון קדשו:

הוא  תמות  מות  אכלך  ביום  כי  שכתב  "ומה 

ראוי  היה  הסיבה  שלזה  ע"ה,  המלך  בדוד  מדבר 

ולולי  עצמו,  אדם  היה  כי  ביומו  וימת  נפל  להיות 

לו אדם הראשון השבעים שנה מימיו היה  שנתן 

מה  ותיקן  שלמה  בתשובה  ששב  ובהיות  מת, 

שעיוות, לא די שלא מת אלא חי וקיים, כי דוד חי 

וקיים הוא.

כי אם שתין נשמי  ישן  היה  ואפילו שינה לא 

כי  מיתה,  טעם  יטעום  שלא  כדי  הסוס  כשינת 

השינה היא אחת מששים במיתה, ועוד לא די זה 

אלא כי יהיה הפך מאדם הראשון, כי אדם הראשון 

ידי  ועל  מתו,  וכולם  העולם  כל  על  המות  הביא 

התיקון יבא דוד ויעשה משיח ויחיה כל המתים, כי 

זהו אד"ם אותיות א'דם ד'וד מ'שיח".

יהיה  עצמו  המלך  דוד  כי  שכתב  מה  והנה 

לך  לך  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  כן  משיח, 

"דוד מלכא חי לעלמין, ואפילו ביומי מלכא  פב:(: 

משיחא איהו מלכא, דהא תנן מלכא משיחא, אי 

דוד  הוא  מתייא  מן  ואי  שמיה,  דוד  הוא  חייא  מן 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  עוד  מבואר  וכן  שמיה". 

פקודי רלב:(: "דוד איהו הוה מלכא בהאי עלמא ודוד 

ועל דא אמר אבן מאסו  לזמנא דאתי,  יהי מלכא 

אליעזר  רבי  יסד  וכן  פנה".  לראש  היתה  הבונים 

"איש  ישעך(:  )אומץ  רבה  בפיוט להושענא  הקליר 

צמח שמו הוא דוד בעצמו".

 ששתב האלשאה על דתד המלך ששברך על הכתס לעתשד לבתא,
תעתד שאמר: "אנש אברך תלש נאה לברך"

 דתד המלך גלגתל אדם הראשתן הקשם עתלה של תשתבה,
כדש לכאר על השצר הרע שהכנשס אדם הראשתן

 דתד המלך ששאתט שהקב"ה בחר בת לברך על הכתס,
כדש להראתת בכך שבעלש תשתבה גדתלשם מצדשקשם

 "כתס ששתעתת אשא תבשם ה' אקרא",
קבלת תשתבה על החטא השא רק בזכתת השם התש"ה שהתא רחמשם
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הקב"ה  שסיבב  מה  להבין  יומתק  זה  לפי 

שדוקא דוד המלך הקים עולה של תשובה, על פי 

אדם  של  מצבו  ב-כה(  )בראשית  רש"י  שפירש  מה 

יצר הרע, עד  בו  נתן  "לא  הראשון אחרי שחטא: 

שעל  מבואר  הרע".  יצר  בו  ונכנס  העץ  מן  אכלו 

ידי חטא עץ הדעת נכנס היצר הרע באדם ובכל 

המלך  דוד  דוקא  לכן  בו,  כלולות  שהיו  הנשמות 

גלגולו ותיקונו של אדם הראשון שהכניס באדם 

את היצר הרע המחטיאו, היה צריך להקים עולה 

של תשובה שהיא תיקון לכל החטאים.

להיות  עתיד  המלך  שדוד  מאחר  ועוד,  זאת 

פו:(:  )יומא  בגמרא  שנינו  והלא  המשיח,  מלך 

וכן פסק  "גדולה תשובה שמביאה את הגאולה". 

ישראל  "אין  ה"ה(:  פ"ז  תשובה  )הלכות  הרמב"ם 

המלך  דוד  דוקא  כן  על  בתשובה",  אלא  נגאלין 

להורות  נאה  לו  המשיח,  מלך  להיות  שעתיד 

לגאולה  נזכה  דרכי התשובה שבזכותה  לישראל 

השלימה במהרה.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין חכמתו 

הגדולה של דוד המלך, כי בראותו שכיבדו תחילה 

וכל  ויהושע,  רבינו  ומשה  הקדושים  האבות  את 

אחד מהם לא רצה לברך, כי מצאו בעצמם איזה 

אחרון  אותו  יכבדו  כך  ואחר  הדק,  מן  דק  פגם 

ענוותנותו  בגודל  בו  תתעורר  הכוס,  על  לברך 

הקב"ה  אותו  השאיר  מה  לשם  עצומה,  פליאה 

אם  הלא  הכוס,  על  לברך  שיכול  האחרון  להיות 

בארזים נפלה שלהבת קדושי עליון, מה יענה הוא 

שנכשל בחטא.

ומזה ישכיל דוד להבין, כי מאחר שהוא הקים 

יזכו  התשובה  בזכות  אשר  תשובה,  של  עולה 

ישראל לגאולה העתידה, והרי כבר אמרו )ברכות 

צדיקים  עומדין  תשובה  שבעלי  "מקום  לד:(: 

שהוא  הקב"ה  סיבב  לכן  עומדין",  אינם  גמורים 

של  הכח  את  בכך  להראות  כדי  הכוס,  על  יברך 

כן  על  מצדיקים,  חשובים  שהם  תשובה  בעלי 

יסכים דוד מיד ויאמר: "אני אברך ולי נאה לברך", 

והקב"ה  תשובה,  שעשיתי  אלא  חטאתי  אני  כי 

רוצה לגלות על ידי הכח של בעלי תשובה שהם 

גדולים מצדיקים.

 "כתס ששתעתת אשא
תבשם ה' אקרא"

נפלא להבין בזה מה שהוכיחו בגמרא שדוד 

אמר:  עצמו  שהוא  ממה  הכוס,  על  יברך  המלך 

מה  פי  על  אקרא",  ה'  ובשם  אשא  ישועות  "כוס 

תורה  פרק  שבועות  )מסכת  הקדוש  בשל"ה  שהביא 

אור אות מ( בשם אביו לפרש דברי רש"י )בראשית 

ה',  ברא  אמר  ולא  אלקים,  ברא  "בראשית  א-א(: 

הדין,  במדת  לבראותו  במחשבה  עלה  שבתחילה 

וראה שאין העולם מתקיים והקדים מדת רחמים 

ושתפה למדת הדין. והיינו דכתיב ביום עשות ה' 

אלקים ארץ ושמים".

הביאור בזה, כי מצד הדין החוטא כנגד מלכו 

של עולם לא היה ראוי שיהיה לו תיקון בתשובה, 

את  הקב"ה  מקבל  והרחמים  החסד  שמצד  אלא 

החוטא בתשובה. וזהו שפירש רש"י: "שבתחילה 

עלה במחשבה לבראותו במדת הדין, וראה שאין 

העולם מתקיים", שהרי כבר אמר החכם מכל אדם 

"כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה  ז-כ(:  )קהלת 

טוב ולא יחטא", ואם לא יהיה לו תיקון בתשובה 

מדת  הקב"ה  הקדים  כן  על  העולם,  יתקיים  לא 

רחמים ושתפה למדת הדין, שאם יעשה החוטא 

תשובה יתכפר לו ואם לא בחטאו ימות.

אלקים  שם  מצד  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

אם  כי  בתשובה,  תיקון  לחוטא  אין  דין  שהוא 

אלקים  לשם  הקב"ה  שהקדים  הוי"ה  השם  מצד 

בסיום מעשה בראשית. ויש לומר כי זהו שאמר 

)תהלים כה- דוד המלך שהקים עולה של תשובה 

הוא".  רב  כי  לעוני  וסלחת  ה'  שמך  "למען  יא(: 

אלקים  שהקדמת לשם  הוי"ה  כלומר למען שמך 

לחוטא  שיש  ללמדנו  כדי  בראשית,  במעשה 

תיקון בתשובה, "וסלחת לעוני כי רב הוא".

הטעם  להבין  פתח  לנו  יפתח  האמור  פי  על 

שאי אפשר לעשות תשובה אחרי ביאת המשיח, 

"וזכור את בוראיך בימי  כמו שכתוב )קהלת יב-א(: 

והגיעו  הרעה  ימי  יבואו  לא  אשר  עד  בחורותיך, 

שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ". דרשו על כך 

בהם  שאין  המשיח  ימי  "אלו  קנא:(:  )שבת  בגמרא 

לא זכות ולא חובה".

מו(  )פרק  ישראל"  ב"נצח  המהר"ל  וביאר 

צדיק  שיהיה  האדם  מזהיר  "הכתוב  בזה:  הכוונה 

אפשר  בודאי  שאז  המשיח,  שיתגלה  קודם 

שהחוטא יחזור בתשובה, אבל לימות המשיח לא 

)הלכות  המהרי"ל  כתב  וכן  תשובה".  יוכל לעשות 

יום,  בכל  לשוב  אדם  "שחייב  התשובה(:  ימי  עשרת 

משום דלימות המשיח אין מקבלין בתשובה".

שאחרי  מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  ולפי 

במדת  העולם  את  הקב"ה  ינהיג  המשיח  ביאת 

הדין, הנה במדת הדין אי אפשר לתקן את החטא 

בתשובה, על כן צריך לשוב בתשובה שלימה לפני 

במדת  עדיין  היא  ההנהגה  שאז  המשיח,  ביאת 

הגאולה  את  לקרב  נזכה  זה  ידי  ועל  הרחמים, 

העתידה במדת הרחמים.

 "כתס ששתעתת אשא" להמתשק
שם אלהש"ם בגשמטרשא כת"ס

לנו  שגילה  מה  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

דוד המלך עצמו הטעם שיסכים לברך על הכוס: 

"כוס ישועות אשא", והטעם לכך הוא, "ובשם ה' 

לגלות  תשובה  של  עולה  הקמתי  אני  כי  אקרא", 

החוטא  את  לקבל  הוי"ה  השם  רחמי  בעולם 

כדי  לברך  נאה  ולי  אברך  אני  לכן  בתשובה, 

להראות בכך, כי במקום שבעלי תשובה עומדים 

צדיקים גמורים אינם עומדים.

שכתב  מה  לפי  נאה  פרפרת  להוסיף  ויש 

לפרש  לא(  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות"  ה"מגלה 

פסוק זה: "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא", כי 

בשעה שאדם נושא את הכוס על ידו לברך ברכת 

אלהי"ם,  בגימטריא  כו"ס  כי  שיכוון  צריך  המזון, 

ועל ידי שהוא נושא את הכוס כדי לברך עליו, הרי 

הוא ממתיק את שם אלקים על ידי הרחמים של 

השם הוי"ה.

וזהו פירוש הפסוק: "כוס ישועות אשא", אני 

נושא את שם אלקים בגימטריא כו"ס, "ובשם ה' 

אקרא", להמתיקו בשם ה' שהוא רחמים. וכן כתב 

המהרש"א בחידושי אגדות )פסחים קיט.(: "וברמז 

אלהי"ם,  גימטריא  הדין  מדת  על  רמז  הוא  כו"ס 

אשא בברכת המזון, ובשם ה' אקרא, להפוך מדת 

הדין לרחמים להיות כוס ישועות".

למה  להפליא  מתאים  זה  הרי  המבואר  ולפי 

שעתיד דוד המלך לברך על הכוס, כדי להמתיק 

שמצד  כו"ס,  בגימטריא  אלקים  משם  הדין  את 

ה'  "ובשם  בתשובה,  לחוטא  תיקון  היה  לא  הדין 

הוי"ה  השם  ידי  על  הדין  את  להמתיק  אקרא" 

שהקדים הקב"ה לשם אלקים, כדי ללמדנו שמצד 

הרחמים אפשר לתקן הכל בתשובה.   

יח- א  )שמואל  שכתוב  מקרא  בזה  לפרש  טוב 

יד(: "ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו". ובגמרא 

"כל האומר דוד חטא  נו.( דרשו מפסוק זה:  )שבת 

זהו  כי  לומר  יש  האמור  לפי  טועה".  אלא  אינו 

פירוש הפסוק: "ויהי דוד לכל דרכיו משכיל", ואם 

תאמר אם כן איך נכשל בחטא, על זה מתרץ, "וה' 

להורות על רחמי  כדי  מן השמים  עמו", שנכשל 

מצד  אבל  בתשובה,  הכל  שמתקן  הוי"ה  השם 

עצמו לא היה ראוי לחטא כי היה צדיק גמור.
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