
 ע"ז תש ראש השנה 

 4מתוך    1עמ'  

 

 מי יעלה בהר ה' 

הופכים בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים למרכז ומוקד    יום- קטעי תפילה שאנו אומרים בשגרת יום  מים ראשונים:

ונאמרים בדגש ובנעימה מיוחדת. כך היא, למשל, תפילת עלינו לשבח שנאמרת שלוש פעמים בכל יום, לעתים  התפילה  

כז מלכויות וזוכה בהשתחוויה. כך גם מזמור כד בתהלים, הוא  במרה  וי מצבחיפזון של סיום התפילה, ובראש השנה היא  

)והספרדים מוסיפים  ,  ויום הכיפורים  בתפילת ערבית של ראש השנהמקום נכבד  תופס  אשר  מזמור שיר ליום ראשון בשבת,  

עט  נתבשם מ   של המלכת הקב"ה.ברור  בו מוטיב  מזמור שיש    –  גם בתפילת מוסף לפני עלינו לשבח של מלכויות(אותו  

 ממנו במקרא ובמדרש. 

 מלך הכבודויבוא  –תהלים פרק כד 

י ָבּה: ה' ְלָדִוד ִמְזמֹור ל   ל ְוֹיְשבֵּ בֵּ ל־ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה: ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה תֵּ ל־י ִמים ְיָסָדּה ְוע   ִכי־הּוא ע 

ר־ ֲעֶלה ְבה  ִים ּו ּוִמי־ָיקּום ִבְמקֹום ָקְדשֹו: ה'ִמי־י  פ  ָבב ֲאֶשר ְנִקי כ  ר־לֵּ ע ְלִמְרָמה: לֹא־ָנשָ ב  ְפִשי ְולֹא ִנְשב  ָשְוא נ   א ל 

ת  אֵּ י ִיְשעֹו:  ה'ִיָשא ְבָרָכה מֵּ ֱאֹלהֵּ ֲעֹקב ֶסָלה: ּוְצָדָקה מֵּ י ָפֶניָך י  ְקשֵּ  ֶזה ּדֹור ֹּדְרָשיו ְמב 

י עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך יֶכם ְוִהָנְשאּו ִפְתחֵּ ָכבֹוד:ְשאּו ְשָעִרים ָראשֵּ ָכבֹוד ִמי ֶזה ֶמלֶ   ה   ִגבֹור ִמְלָחָמה:  ה'ִעּזּוז ְוִגבֹור    ה'ְך ה 

ָכבֹוד: ְוָיבֹא ֶמֶלְך ה  י עֹוָלם  יֶכם ּוְשאּו ִפְתחֵּ ָכבֹוד    ְשאּו ְשָעִרים ָראשֵּ ָכבֹוד    ה' ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ה  ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ה 

 ֶסָלה:

 לדוד מזמור – מסכת פסחים דף קיז עמוד א

מלמד שאמר שירה ואחר כך שרתה    - מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירה. מזמור לדוד    -   לדוד מזמור

שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות    ,ללמדך  1עליו שכינה. 

 2ה. ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצו

  לה' הארץ ומלואה – עמוד אמסכת ראש השנה דף לא  

לה' הארץ ומלואה, על שם שקנה והקנה    -תניא, רבי יהודה אומר משום רבי עקיבא: בראשון מה היו אומרים  

היו   ומלך עליהן. בשלישי  ה' ומהלל מאד, על שם שחילק מעשיו  גדול  בעולמו. בשני מה היו אומרים  ושליט 

 3וכו'.   חכמתו והכין תבל לעדתודת אל, על שם שגילה ארץ באומרים אלהים נצב בע

 כי הוא על ימים יסדה  –פסוק ב  מלבי"ם תהלים פרק כד

ל ידי כך  וע  .וצוה ה' שיקוו המים אל הימים  ,לה היתה הארץ כולה מכוסה במיםישתח  -  כי הוא על ימים יסדה

ץ שתהיה ראויה לישוב  ר בנין הארמָ גְ כוננה, ְש כי על נהרות י  ",תבל ויושבי בהה שאמר: "ונגד מ.  נתיסדה היבשה

 4.ימצאו מים ויכוננו עיר מושב, שעל ידי כך בני אדם היה ע"י הנהרות
 

כל מקום שנאמר מזמור לדוד, היה ...    וכן דוד נאה למזמורו, ומזמורו נאה לדודובמדרש תהלים )בובר( על הפרק שלנו הנוסח הוא: "  1
 ".עליו רוח הקדש ואחר כך היה מנגן היתה שורה -לדוד מזמור  .דשוך היתה שורה עליו רוח הקר כואח מנגן

"ללמדך שאין השכינה שורה מתוך עצבות ... אלא מתוך דבר שמחה של מצווה" שייך לכאורה למקרה השני, "מזמור לדוד",  הקטע:    2
המקרים, גם על המקרה הראשון, "לדוד מזמור", בו השכינה למזמור שגורם לשכינה שתשרה. אבל אפשר שהוא בא ללמד על שני  

רמה לשירה. מי שזוכה להארת השכינה צריך שיפתח במזמור ותענה השירה כנגד השכינה. שלא תהיה השכינה לשווא. וזה המקרה ג
 אה". מלמד שמזמור זה בא לאחר השראת השכינה וכמענה לה. ומהו המענה? "לה' הארץ ומלו  – שלנו: "לדוד מזמור" 

. יום ראשון של כל שבוע מאזכר את היום  , שיסודו בעבודת בית המקדשבועזה אחד המקורות ל'שיר של יום', לכל יום מימות הש  3
לאחר שהתקבלה שיטת ר' אליעזר )שבד"כ   יום הרת עולםוראש השנה הוא    ,הראשון של הבריאה בה קנה והקנה הקב"ה את עולמו

יום הרת  נו  דברי  ראו ,  )ובשיטת הפסיקתא, העולם נברא בכ"ה באלול שהיה יום ראשון  אין הלכה כמותו( שבתשרי נברא העולם.
מעשיך", זה  כפתיחה לתפילת ראש השנה: "זה היום תחילת    זו אולי סיבה נוספת לבחירת פרק כד בתהלים  בראש השנה(.  עולם

ש לך אדם שיש לו ספינה, אבל פרגמטיא שיש בה  ום בו "לה' הארץ ומלואה". מהו "ומלואה"? אומר מדרש תהלים על אתר: "יהי
בר( מזמור  לים )בומדרש תה  ראוו  ".לה' הארץ ומלואה  :והקב"ה אינו כן, אלא.  הספינה אינה שלו  ,ואם הפרגמטיא שלו.  אינה שלו

)דוד משלים את    וזכה דוד לאומרו  ."שבילו נברא העולם על מלואותוו, שבצריך לאומר  )היה(דם הראשון  , שמזמור זה )כד(: "אה
בשבילי נברא  . וכשאנו אומרים אותו, אפשר שאנחנו באים לתקן את שהחסיר אדם הראשון ולומר "שנותיו של אדם הראשון לאלף(

 מדרש אגדהבעולם, ולה' הארץ ומלואה. וכדברי  " )סנהדרין פרק ד משנה ה(. בה בעת צריך לזכור שאנחנו אורחים מזדמניםהעולם
שתדע כי לה' הארץ ומלואה, ולא יגבה לבך    ...  ראשית בכורי אדמתך)על מצוות ביכורים(: "  מות פרשת משפטים כג יט)בובר( ש

הנה מן העולם  כל הנ"א למדו מפסוק זה: "ברכות לה ע". ובגמרא  שתאמר זה שלי וזה שלי, אין אתה בה כי אם כגר וכאורח נטה ללון
 . "שי שמים, שנאמר: לה' הארץ ומלואהכאילו נהנה מקד -הזה בלא ברכה 

דרש ר' יודה בר פזי בתחילה היה העולם  הלכה א: "ירושלמי חגיגה פרק ב    ראוהעולם )כדור הארץ( היה תחילה מכוסה כולו במים.    4
מים  כך היה כל העולם מלא מים בכב: "  שמות רבה טו". ובמים במים מה טעמא ]בראשית א ב[ ורוח אלהים מרחפת על פני המים

http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F-%D7%9C%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%a9%d7%a8%d7%99
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%a9%d7%a8%d7%99
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%a0%d7%91%d7%a8%d7%90-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%a0%d7%91%d7%a8%d7%90-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d#gsc.tab=0


 ע"ז תש ראש השנה 

 4מתוך    2עמ'  

 

 מהימים והנהרות אל ההרים  –פסוק ב   רד"ק תהלים פרק כד

א  אבל זה ההר ל   .כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה. וכונן הארץ על י מים ונהרות לצורך הברואים עליה

ל בני אדם, אלא לנקי כפים ובר לבב, והוא זרע יעקב שהם מבקשי ה' ונצטוו  כל הברואים, ואף לא לככונן אותו ל

 5ש הזה כי אם דורשי ה' והם בית יעקב. ולפיכך אמר כי לא יעלה להר ה' הקד ... שיהיו נקיי כפים וברי לבב. 

 ה, יעקב? אברהם, מש מי יעלה בהר ה' –רשת חיי שרה פ נט הבראשית רבה 

  : זה אברהם, שנאמר  -  ומי יקום במקום קדשו  ".א אלהים אתהעתה ידעתי כי יר : "זה אברהם   -  מי יעלה בהר ה'

ובר לבב  ".  אם מחוט ועד שרוך נעל"   –נקי כפים    6". עמד שם את פני ה'  אשר    וישכם אברהם בבוקר אל המקום"

הרימותי  "  –   ולא נשבע למרמה  8. ו של נמרודנפש זה    -   7ואשר לא נשא לשוא נפש  ".חלילה לך מעשות כדבר הזה"  –

 9בכל".  וה' ברך את אברהםבא בימים  ואברהם זקן  " – ישא ברכה מאת ה'  ".אל עליון  ידי אל ה'

 הצדיקים בגן עדןכתות  – ספרי דברים פרשת דברים פיסקא י

כתות של צדיקים    בעש  :מיכן אמרו  ., הרי אתם קיימים כיום" )דברים א י(בווהנכם היום ככוכבי השמים לר"

אשרי  "  :, שניה(תהלים קמ יד" )ישרים את פניךאך צדיקים יודו לשמך ישבו "  :ראשונה  : בגן עדן זו למעלה מזו

"  ה' מי יגור באהלך"  :, רביעית(שם פד ה" )אשרי יושבי ביתך"  :, שלישית(סה ה" )שם  תבחר ותקרב ישכון חצריך

ומי  "  :שביעית(,  תהלים כד ג" )  מי יעלה בהר ה'"  :ששית  ם(," )שן בהר קדשךומי ישכ"   :, חמישית(שם טו א)

 10(.םש" )יקום במקום קדשו

   ? נקי כפיים ובר לבבמי יעלה בהר ה' - גרש"י תהלים פרק כד 

 11. אין הכל כדאי ליקרב אליו אלא נקי כפים וגו' ,אף על פי שכל יושבי תבל שלו  -מי יעלה בהר ה' 

 
?". זו  הרי העולם אנו מלאים ועד עכשיו צר לנו להיכן אנו הולכין  :אמרו המים  .ותראה היבשה  :אמר הקב"ה  .והארץ שקועה במים

ר הציורי של  גם התיאו  ראומלאכת היום השנה בה נקוו המים ונתגלתה היבשה. ונשארו ימים ונהרות לתת חיים על פני הארץ.  
משל לאמבטי שהיתה מלאה מים, והיו בה שני דיוסקוסים  מימיה, בראשית רבה י ב: "את  קנו  התגלות היבשה בדומה לאמבטיה שרי

מלאכת   נראית  שבתוכה  המים  וניער  שפתקה  כיון  נראית.  דיוסקוסים  מלאכת  היתה  לא  מים,  מלאה  שהיתה  זמן  כל  נאים. 
ני לבריאה די לו בפרק זה  ור היום השנראה שבאזכמור? האם יתאר את כל מלאכת הבריאה? דיוסקוסים". מה יעשה כעת בעל המז

 מי יעלה בהר ה'. י:והוא עובר לנושא העיקר
עפ"י רד"ק, אזכור הימים שפינו מקום ליבשה שתיראה, בפרט ההרים הגבוהים המתנשאים מעל הים ומישורי הארץ, הם שהביאו    5

ובן הר ה' ולשאול מי הוא זה שראוי לעלות  מלאכת הבריאה ולעבור אל ההרים הרמים, ובהם כמ את בעל המזמור לזנוח את תיאור
אלה? ועל פי הצעתנו לעיל, לה' הארץ ומלואה הוא רק פתיח לנושא העיקרי: מי יעלה בהר ה'? כך או כך, רד"ק כבר נותן   בהרים

 זה. תשובה לשאלה: מי יעלה בהר ה', ואנו מבקשים להתעכב מעט על נושא 
עאל )שם כא יד( ובעקידה )שם כב ג(.  ל סדום )בראשית יט כז(, בשילוח הגר וישמשלושה "וישכם אברהם" יש במקרא: בתפילה ע  6

בפרשת    לך מעשות כדבר הזה  חלילהדברינו    ראוומכולם בחר הדרשן את עמידת אברהם מול הקב"ה נוכח הכוונה להפוך את סדום.  
 שם.  תפילות אבות תקנוםדברינו   –" של תיקון תפילת שחרית אברהם כם"וישוירא. זה אותו 

 . במקרא  וא"חיריק, כמו "ה   במקומות רבים במקרא כתוב וא"ו וההיגוי הוא ק "נפשו" עם וא"ו, אבל הקרי הוא "נפשי". וכתוב בפסו 7
 עה המלכים )בראשית פרק יד( ולא עשה זאת. בהוא עפ"י המדרש אמרפל מלך שנער שאברהם יכול היה להרוג אותו במלחמת אר 8
, פסיקתא רבתי לט(. מדרשים אחרים,  ספרי דברים פיסקא כח" )אשר יאמר היום בהר ה' יראה"  –זה אברהם שגם קרא לקב"ה "הר"    9

מר:  זה משה שנא -מי יעלה בהר ה'  על משה: " ובעצם את הפרק כולו  ב ושמות רבה )שנאן( ד ד, דורשים את הפסוק  א דברים רבה י
,  זה משה  -נקי כפים  .תה עומד עליו אדמת קדש הואכי המקום אשר א: זה משה  -ומי יקום במקום קדשו . ומשה עלה אל האלהים 

אשר    .שאינו תובע צורך עצמו אלא לצורכן של ישראל  ,לבו ברור עליו ... שזה משה    -ובר לבב  . לא חמור אחד מהם נשאתי:  נאמרש
ויואל משה  :  שנאמר  ,זה משה  -ולא נשבע למרמה    .זו נפשו של מצרי שלא נטלה על חנם אלא כדין עשה  -ו  לא נשא לשוא נפש

בר( על הפרק מוסיף את יעקב. עפ"י  בפרשת שמות(. ומדרש תהלים )בו  השבועה שנשבע משה ליתרודברינו    ראו ". )לשבת את האיש
גבוה מאד! מי יעלה בהר ה'? מי יקום במקום קודשו? מי שמגיע לדרגתם של    דרשות אלה, נראה שבעל המזמור מציב לנו רף 

"  מתי יגיעו מעשיי למעשה אברהם יצחק ויעקבאברהם, יעקב ומשה! אמנם, צריך כל אדם לשאוף להגיע לדרגת האבות ולומר: "
הפסוק מדגיש  אולי לכן  אנשים מושלמים יזכו לעלות בהר ה'?  (, אבל מי באמת יכול? האם רק  )איש שלום( פרשה כג  אליהו רבה)

 לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה"!אשר את ההימנעות מרע ולא את העשייה המושלמת: "
אברהם, יעקב, או משה, בא מדרש זה  עודנו תמהים היאך זה נעלה )נתעלה?( בהר ה' ונקום )נתקיים?( במקום קודשו, ואין אנו כ   10

כל הפסוק לכתות הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא. ולא רק פסוק זה, אלא פסוקים רבים אחרים מספר תהלים בהם  ומעתיק את  
כאן בעולם  ועבודת ה' הקדושה היא  פשיטא שבעל המזמור מתרפק על חצרות בית ה' בתוככי ירושלים של מטה וכל שהוא מבקש

או אלשיך, שאמצו בחום מדרש זה והרחיבוהו לעולמות עליונים  רשנים העוסקים בקבלה ובנסתר, כריקאנטי למשל  הזה! ניחא פ
)ולאחר תקוות   ונסתרים, אבל מדרש תנאים כספרי, מדוע הוא מעתיק את הכל לעולם הבא? האם זה עוד 'מדרש שלאחר החורבן'

 , כאשר אין עוד הר ה' ואין עוד מקום קודשו להתרפק עליו? שנגוזו לחידושו(
לפי שהוא מקום הקודש  "על הפסוק:  "ק  רדופירוש    11 בו  לכל אדם שיעלה  ראוי  יקום במקום קדשו. שאין  ומי  ה'  יעלה בהר  מי 

נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשו ולא נשבע למרמה. והנה הזכיר שלשת תכונות האדם בפסוק זה. המעשה    והתשובה:
בן אשר,   בחיי  רביפירוש  גם    ראו  ."בו ונאמן בדיבורומעשיו ובר בלב שתם יהיה האדם שלם, שיהיה נקי בווהמחשבה והדיבור, ובשל 

כי הזוכים לעלות לפניו הם אותם שהם נקיים מהגזל, הוא שאמר: מי   ,וכבר באר דוד ע"ה)בדין קרבן אשם גזל(: " טז  ויקרא פרק א 
זירים אותנו לקרקע  מח   בשלח להלן,, ומדרש שמות רבה  פרשנים אלה  יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו, נקי כפים ובר לבב".

" כלשון    עם שכולם המה לה'הפשט של מזמורי תהלים בכלל, מזמור כד בפרט. ראשית, השער פתוח לכל, "כל יושבי תבל שלו". " 
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 מי יגור באהלך ה' – תהלים פרק טו

י־ִיְשֹכן ְבָאֳהֶלָך ִמי־ָיגּור' ה ְלָדִוד ֹור)א( ִמְזמ ר ִמִֽ ָך ְבה   : ָקְדֶשִֽ

ל ִמיםתָ  ְך)ב( הֹולֵּ  ר  ֶצֶדק ּוֹפעֵּ ֹו ֱאֶמת ְוֹדבֵּ  : ִבְלָבבִֽ

א־ָרג   ִֹֽ ל־ְלֹשנֹו ל׀ )ג( ל הּו  לֹא־ָעָשה ע  עֵּ בֹו לֹא־ָנָשא ְוֶחְרָפה  הָרעָ   ְלרֵּ ל־ְקֹרִֽ  : ע 

ינָ  ה׀)ד( ִנְבזֶ  עֵּ י ִנְמָאס יוְבִֽ ד'  ה ְוֶאת־ִיְראֵּ בֵּ ע  ְיכ  ע ִנְשב  ר ְולֹא  ְלָהר   :ָיִמִֽ

ְספ ן ֹו׀)ה( כ  ד  ֶנֶשְךבְ  לֹא־ָנת  ל־ָנִקי ְוֹשח  ֶלה ָלָקח  לֹא ע  ה־אֵּ שֵּ םְלעֹו   ִימֹוט לֹא  ֹעִֽ  12. ָלִֽ

 ישא ברכה מאת ה' – פרשת בשלחכב ג שמות רבה 

ישא  ? "ב אחריוומה כת   ".נקי כפים ובר לבב : "שנאמר  ? לתו זכהיומנין שכל מי שמרחיק עצמו מן הגזל תפ...  

 13. מבקשי פניך יעקב סלה" זה דור דורשיו. מאלוהי ישעווצדקה  ברכה מאת ה' 

 זה דור דורשיו מבקשי פניך  –  פרשת נחלד ט בראשית רבה 

  א מא בר זעיררב שלום בשם ר' מנח  .ריח דורו של שמד  ,הריח  –את ריח הניחוח" )בראשית ח כא(  וירח ה'  "

מצא צלוחית של פפולסמון    .כן לבנותהמשל למלך שהיה מבקש לבנות לו פלטין על הים, ולא היה יודע הי  :אמר

  ו באיז " )תהלים כד ב(.  כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה. זהו שכתוב: "ובנה אותה עליה  ּה יחָ רֵּ לְ והלך  

 14. "דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה: "בזכות ?זכות

 שאו שערים ראשיכם והינשאו פתחי עולם – מסכת ראש השנה דף לב עמוד ב

נשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד ה' עזוז וגבור ה' גבור מלחמה.  ים ראשיכם וה שאו שערי"

א מלך הכבוד מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד  ושאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויב 

 15שתים.  -ת, שניה  אח  -ש, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר: ראשונה ושל -שתים, שניה  -. ראשונה  "הסל

 
.  ומרמה בלשונו בידו  מי שאין גזל  –שנית, כל שנדרש הוא ניקיון כפיים, נאמנות בדיבור, בורות הלב    על הפסוק.מצודת דוד  פירוש  

 בפרק המקביל בתהלים, פרק טו.  ואנו נזכרים 
  – "ה' מי יגור באהלך". "ומי יקום במקום קודשו"    –  "  סטינו מעט ל"מזמור האח" של מזמור כד בו אנו עוסקים. "מי יעלה בהר ה'  12

"א  ד עמכות כגמרא    ראו"מי ישכון בהר קדשך". כאן כמו שם הדגש הוא על תכונות של יושר, צדק, ניקיון כפיים, דיבור אמת וכו'.  
שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות  המפתחת את אמירתו של ר' שמלאי: "

הפיתוח של הגמרא שם הוא  )שזה מקור מרכזי למנין תרי"ג מצוות(.  .  "החמה, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם
יד את תרי"ג המצוות על מספר מצומצם של 'עקרונות' או 'ציוויי יסוד', עד שהיא מגיעה לצמצום  הניסיון להעמ   דווקא צמצום, היינו,
בפרשת בלק(.    הגיד לך אדם מה טוב דברינו    ראו ).  "א חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר: וצדיק באמונתו יחיההסופי של אחד: "ב

בא דוד והעמידן על אחת עשרה, דכתיב: מזמור לדוד ה' מי יגור באהלך מי ישכון בהר  הצמצום הראשון הוא של דוד בפרק הזה: "
שם   ראווכו' ".   ה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובול לשונו לא עשקדשך, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל ע

אמר: מאן דעביד להו לכולהו הוא דלא ימוט, הא חדא מינייהו ימוט!   .מגיע למקרא הזה היה בוכהבן גמליאל  כשהיה רבגמרא: "
הלו, לקום ולשכון  וה' ולגור בא  ". על מנת לעלות בהראמרו ליה: מי כתיב עושה כל אלה? עושה אלה כתיב, אפילו בחדא מינייהו

בהר קודשו, אין צורך אפילו בכל אחת עשרה תכונות אלה, או בארבע שבפרק כד, מספיקה תכונה אחת מכל אלה. "עושה אלה לא  
 . לא כתוב: "עושה כל אלה". מאלהאחת  –  ימוט", כתוב

אמינו בה' ובמשה עבדו" ובדברי  ויחיזוק לדברינו האחרונים מצאנו גם במדרש זה שתחילתו בשירת הים, באמונה הגדולה של "  13
המדרש שם ש"בזכות האמנה שהאמינו, זכו לומר שירה ושרתה עליהם שכינה". משם מתגלגל המדרש לתפילה של ימינו ש"צריך  
האדם לטהר לבו קודם שיתפלל". וכיצד מגיעים לתפילה זכה? כיצד משחזרים את האמנה הגדולה של שירת הים? במניעת הגזל! 

ָפי  ֹלא־ָחָמס  לע  : "ובכמו שאמר אי כ  י  בְּ ָלת  פ  תְּ ה" )  וּֽ ָכּֽ . משם מתגלגל המדרש ומגיע לפסוקים שלנו ולדרשה הנ"ל החותמת  יז(   איוב טזז 
כבר  )האם שם את הפיסקה. מי הוא שיעלה בהר ה'? מי הוא הדור הדורש את ה' וזוכה לבקש את פניו? דור שלא שולח ידו בגזל!  

  גלגלנתחזרנו אל פרק כד וכך או כך,    ?(.מים במים""לעולם שהיה כולו  מה שחוזר  שנידון על החמס  יש כאן תזכורת לדור המבול  
 לפסוקים הבאים. בו 

יָ מדרש זה הוא על המזבח שהקים נח אחר המבול עליו נאמר: "  14 חו  יֹחח    ֶאת־ֵריח  '  ה  ר  נ  ֹיאֶמר  ה  בוֹ '  ה  ו  ף  ֶאל־ל  א־ֹאס  ֵלל  ֹלּֽ ק  ֶאת־   עֹוד  לְּ
ֲאָדָמה ֲעבור  ָהּֽ ָאָדם   ב  ע   ָהָאָדם  ֵלב  ֵיֶצר   יכ    ָהּֽ ֻעָריו   ר  נְּ ף  מ  א־ֹאס  ֹלּֽ כֹות  עֹוד  וְּ ה  י אֶ   לְּ ֲאֶשר  ת־ָכל־ח  י" )  כ ּֽ ית  . המדרש משווה  כא(   בראשית חָעש ּֽ

קשי  את דור השמד )לאחר מרד בר כוכבא( עם המבול ויוצר קשר ישיר בין "כי הוא על ימים יסדה" והפסוק "זה דור דורשיו מב
ותם שמסרו ומוכנים למסור  פניך". בזכות מה מתקיים העולם על המים ועל הימים ולא מתמוטט? בזכות דורו של שמד, בזכות א 

נפשם על קידוש השם. באופן זה כל הפסוקים שבאמצע והשאלה: מי יעלה בהר ה', מתייתרים. יש חיבור ישיר ופשוט בין שלושה  
דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה". אין צורך לשאול מי יעלה בהר ה' ומי יקום  זה  "ק:  הפסוהפסוקים הפותחים את הפרק ובין  

עומד ומתקיים  ובזכות מסירות נפשם  שעלו בלהבות ונשרפו במשרפות  ברור שזה דור ודורשיו מבקשי יעקב סלה  ו?  במקום קודש 
 העניין. אבל יש עוד "סלה". ב"סלה" זה לכאורה תם העולם, עומד וניצב הר ה', מתקדש ומתגדל מקום קודשו.

בראש השנה )והמשכנו והרחבנו    מלכויותהרחבנו בדברינו    קטע זה של הגמרא במסכת ראש השנה דן בפסוקי המלכויות, נושא עליו  15
מעשרה שופרות  אין פוחתין מעשרה מלכיות מעשרה זכרונות  , קובעת: " פרק ד משנה ו(. המשנה בראש השנה,  שופרותוב  זכרונותב

מפרטת את הפסוקים. את זה עושה הגמרא    ", אבל אין היא... מתחיל בתורה ומשלים בנביא. רבי יוסי אומר אם השלים בתורה יצא
כשהיא מציעה פסוקי מלכויות, זכרונות ושופרות מהתורה, מהנביאים ומהכתובים. כאן מציעה הגמרא את הפסוקים מפרק כד בו  

ודה  נה בקטע זה חמישה אזכורים של מלכויות )חמש פעמים "מלך"( ואילו ר' יהודה מונה רק שלושה. ר' יהאנו אוחזים. ר' יוסי מו
)יש מוטיב חסידי דומה על מי    גם השאלה היא המלכהאינו מונה את הפסוק השואל: "מי הוא זה מלך הכבוד?" ואילו ר' יוסי כן.  

פילות נספרים פסוקים אלה כמלכות אחת, כי בכתובים יש הרבה פסוקי  במחזור הת בין כך ובין כך,  .  שצועק בתפילה איפה המלך(
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 ' צבאות הוא מלך הכבוד סלה ה – שמות רבה ח א

מי  "א מלך הכבוד". אמרו לו השערים:  ונשאו פתחי עולם ויבי ... התחיל שלמה אומר: "שאו שערים ראשיכם וה

לולי כן  יככו, א . כיון שאמר להם כן מיד ש"ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה" אמר להם:  ",הוא זה מלך הכבוד?

 16בקשו לרוץ את ראשו להמיתו.

למה קרא להקב"ה מלך הכבוד? שהוא חולק כבוד ליראיו. כיצד? מלך    -דבר אחר: "מי הוא זה מלך הכבוד"  

והק כט(,  א  הימים  )דברי  כסאו  על  יושבין  ואין  סוסו  על  רוכבין  אין  ודם  כסאו  בשר  על  ב"ה הושיב לשלמה 

אין  מלך בשר ודם  והרכיב לאליהו על סוסו ...    ,מלך" )דברי הימים א כט(שנאמר: "וישב שלמה על כסא ה' ל

אין לובשין עטרה שלו והקב"ה עתיד להלביש    שר ודםמלך ב ...    משתמשין בשרביטו והקב"ה מסר שרביטו למשה

  ומהו לבושו של  .ו וישראל לובשין לבושו של הקב"השין לבושאין לוב  שר ודםמלך ב...   עטרה שלו למלך המשיח

 17". עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום 'ה : "שנאמר ,ונתנו לישראל...  עוז  –? הקב"ה
 

 תכתבו ותחתמו    שנה טובה ל 

 18לשנת חיים וקיימים 

 מחלקי המים 

תפילה  במיים בשנה  פע- שהמלכת הקב"ה פעם, יש לזכור  17- ו  15  הערות  בכל השגב וההתלהבות שציינו בסוףמים אחרונים:  

אינה מזכה אוטומטית את אומריה בעליה בהר ה'. עדיין   קול גדול ובנעימות מנעימות שונות,ל ובקהמרוממת שנאמרת ב

שוֹ עומדת כצוק איתן תשובת המזמור עצמו: " קֹום ָקדְּ מְּ י־ָיקום ב  ר־ה' ומ  ה  ֲעֶלה בְּ י־י  לך  "? מי יכול להכתיר את הקב"ה למ מ 

ר־ֵלבָ "  –בתפילת הימים הנוראים?   ם וב  י  פ  י כ  ק  ָמה נְּ רְּ מ  ע לְּ ב  שְּ ֹלא נ  י וְּ ש  פְּ א נ  ָשוְּ  ", כל השנה.ב ֲאֶשר ֹלא־ָנָשא ל 

 
מחזור תפילותינו כגון  לא נכנסו לבגמרא שם שהיא מציעה גם פסוקים ש  ראום אחרים.  מלכות, בפרט בספר תהלים ורצו להביא ג
רו : "מתהלים פרק מז  פסוקים שאנו אומרים לפני תקיעת שופר מְּ ֵמרו ז  ים ז  רו ֱאֹלה  מְּ ֵמרו:ז  ֵכנו ז  לְּ מ  רו     לְּ מְּ ים ז  י ֶמֶלְך ָכל ָהָאֶרץ ֱאֹלה  כ 

יל כ  שְּ על גוים, אלהים ישב על כסא קדשו".   או אחת(, וכן: "מלך אלהים  הם" )שגם עליו נחלקו ר' יוסי ור' יהודה אם שתי מלכויות  מ 
זו עולה בברור שהנוסח בימיהם היה "חופשי" ומי שירד לפני האגב,   תיבה )וכל מתפלל( יכול היה לבחור את הפסוקים  מגמרא 

כך או כך, הגענו לשיאו של פרק כד ומן הסתם לסיבה העיקרית לאמירתו  הנראים לו )במגבלות מסוימות אותן מסבירה הגמרא שם(.  
בשגב ובאהבה  בליל ראש השנה. פרק זה כולו מלכות ובראש השנה אנחנו חוזרים וממליכים את הקב"ה ומקבלים עול מלכותו עלינו  

 ומייחלים שימלוך במהרה על כל העולם כולו בכבודו. 
)וגם    16 הכבוד"  מלך  "ויבוא  כשאמר:  לעצמו  התכוון  וכאילו  המקדש  חנוכת  בעת  בגאווה  שנחשד  שלמה  על  זה  התבייש  מדרש 

  ראו בחנוכת הבית.  בחלקו של דודגם כשהשערים לא נישאו מעצמם והיה צריך לחזור ולומר "שאו"(, נמצא במקורות רבים וקשור 
כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים, דבקו שערים זה בזה. אמר שלמה  "א: "מסכת שבת ל ע

א מלך הכבוד, רהטו בתריה למיבלעיה,  ו: שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבעשרים וארבעה רננות ולא נענה. פתח ואמר
א מלך הכבוד. מי  ווד? אמר להו: ה' עזוז וגבור. חזר ואמר: שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבאמרו: מי הוא זה מלך הכב

  - הים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך  הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה ולא נענה. כיון שאמר ה' אל
מדרש  הנוסח ב  ראו קז ב, במדבר רבה יד ג, תנחומא וארא ו ועוד.    וכן הוא בדומה בגמרא מועד קטן ט ע"א, סנהדרין  ."מיד נענה

להם   במדבר רבה טו יג שבתשובתו של שלמה לשערים שבקשו להורגו, הוא מחבר את סוף פסוק ח ופסוק ט בפרק שלנו ועונה
בֹור  ה'ברצף: " ג  ּזוז וְּ ָחָמה: ה'ע  לְּ בֹור מ  תְּ  ג  או פ  ים ָראֵשיֶכם ושְּ ָער  או שְּ ָכבֹודֵחי שְּ ָיֹבא ֶמֶלְך ה   ". עֹוָלם וְּ

והקב"ה קרא למשה בשמו  ... אגוסטא    ,אין נקראין בשמו קיסר  שר ודםמלך בוהסוף שם הוא מענייני יציאת מצרים פרשת וארא: " 17
הלים  י החותמים את פרק כד בת-תוספת זו של שמות רבה, "דבר אחר", מאירה את פסוקים ז  ".ראה נתתיך אלהים לפרעה  :שנאמר

באור אחר ושונה מכל המדרשים הנ"ל שבקשו לרוצץ את ראשו של שלמה. הקב"ה חולק מכבודו לבשר ודם, אפילו למלכים רשעים  
לשלמה ומושיבו על  בפרשת וארא. בוודאי  ראה נתתיך אלהים לפרעהוכן  לחלוק כבוד למלכותדברינו  ראוכאחאב ונכרים כפרעה. 

כסא ה'. וגם אנו, בראש השנה בו אנו ממליכים את הקב"ה, עושים זאת כבני מלכים, בעוז ובראש מורם. וכמאמר אביי    –כסאו  
אמר אביי: רבן שמעון בן גמליאל ורבי שמעון ורבי ישמעאל ורבי עקיבא כולהו  א קיג ע"ב: ""א וגמרא בבא מציעשבת קכח עבגמרא  

מי שפותח שערים למלך הכבוד,    .". מי שממליך את הקב"ה עליו באמת, מתנהג כבן מלך שראל בני מלכים הםסבירא להו, כל י
 נפתחים לו שערי תפילה ותשובה בכבוד. 

שכל טוב )בובר(  מקור ברור יותר במדרש  , אך מצאנו לו  בתפילת הכהן הגדול ביום הכיפוריםאיחול נאה זה לראש השנה, יסודו    18
כון, כי בודאי אשוב בלי ספק, כעת חיה. כעת הזאת לשנה ויאמר שוב אשוב אליך. כפל הדיבור, כלומר אמת ונ: "בראשית פרק יח

ש  ". מכאן שאנו מייחלים לעצמנו ומאחלים איש לרעהו שנזכה לעמוד למועד הזה כעת חיה בראהבאה, וכולכם היו חיין וקיימין
השנה. ואולי זו  יום הראשון של ראש  בהשנה הבעל"ט, כולנו חיים וקיימים, כמו שהמלאך בישר לשרה שאת פקידתה אנו קוראים  

 . וה' פקד את שרהדברינו   ראועוד סיבה, אם כי עקיפה, לקריאת פקידת שרה )וחנה( ביום הראשון של ראש השנה. 


