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החתם סופר (תורת משה עה"ת בתחילת הפרשה) מביא את דברי
התוספות (פסחים קיז ).שכתבו בשם המדרש :דאמרי' במדרש
קמ"ז מזמורים יש בספר תהלים כנגד שנות יעקב.
[המקור לדברי התוספות הוא בירושלמי מסכת שבת פרק ט"ז ה"א:
וזה לשונו "מאה וארבעים ושבעה מזמורות שכתוב בתילים כנגד
שנותיו של אבינו יעקב ,מלמד שכל הקילוסין שישראל מקלסין
להקדוש ברוך הוא כנגד שנותיו של יעקב ,שנאמר ואתה קדוש יושב
תהילות ישראל".
והסיבה לכך שישנם קמ"ז ולא ק"נ כפי שאנחנו מכירים .כי יש כמה
מזמורים שאצלנו הם מפוצלים לשניים ואילו אצל חז"ל היה זה פרק
אחד .למשל הגמרא בברכות (ט ):אומרת :אמר רבי יהודה בריה דרבי
שמעון בן פזי :ק"ג פרשיות אמר דוד ולא אמר הללויה ,עד שראה
במפלתן של רשעים ,שנאמר (תהלים ק"ד ,ל"ה)" :יתמו חטאים מן
הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה ".הני ק"ג? ק"ד
הויין! אלא שמע מינה" :אשרי האיש" ו"למה רגשו גויים" חדא פרשה
היא .דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן :כל פרשה שהייתה
חביבה על דוד פתח בה ב"אשרי" וסיים בה ב"אשרי" .פתח ב"אשרי"
דכתיב" :אשרי האיש" ,וסיים ב"אשרי" דכתיב (תהלים ב ,יב)" :אשרי
כל חוסי בו".
כלומר שבעת חיבור ספר תהלים ,היו שני המזמורים הראשונים
מזמור אחד ,ורק אחר כך פוצל אותו מזמור לשני מזמורים שונים.
בשו"ת תשובה מאהבה (סימן קי"ב) שאל שאלה זו את רבו הגאון בעל
הנודע ביהודה כיצד הירושלמי אומר שיש קמ"ז פרקים הלוא אצלנו
יש ק"נ? ורבו בעל הנודע ביהודה מפרט ומסביר לו כיצד מחברים את
חלק מן הפרקים כדי שיהיו קמ"ז פרקים .ועיי"ש מה שהוא עצמו
יישב בזה].

וכתב החתם סופר" :דשנותיו של יעקב קמ"ז ,וכתבו תוספות
פרק ערבי פסחים שכנגדן קמ"ז מזמורים בתהלים עיין שם,
והם יכולים להגן על מ"ט שבתורת כהנים וצ"ח במשנה
תורה שהם גם כן קמ"ז".
וכן ב'דרשות חתם סופר' (חלק א' דף פ"ט טור א' ד"ה ונבוא)
כתב" :מקובלים אנחנו ,כי קמ"ז שנות יעקב מגינים על
תוכחה שבתורת כהנים מ"ט ושבמשנה תורה צ"ח ,עולה
קמ"ז שהם כ"א שביעיות קללות (כלומר כ"א פעמים ז'
בגימטריא קמ"ז) ,ויתהפכו לברכה על ידי שנותיו של יעקב".
וצריך להבין ,כיצד יעקב אבינו מבטל את קמ"ז קללות מעל
כלל ישראל?
שנינו בגמרא במסכת מגילה (לא ):שעזרא הסופר תיקן
לישראל ,שיקראו את הקללות שבפרשת בחוקותי לפני חג
השבועות ,והקללות שבפרשת כי תבוא לפני ראש השנה:
"תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר ,עזרא תיקן להן לישראל,
שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ,ושבמשנה

תורה קודם ראש השנה ,מאי טעמא? אמר אביי ואיתימא
ריש לקיש ,כדי שתכלה השנה וקללותיה".
ומקשה בגמרא" :בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה
שנה וקללותיה" ,מילא פרשת כי תבוא שהיא קודם ראש
השנה מובן כדי שתכלה שנה וקללותיה לפני ראש השנה
החדשה" ,אלא שבתורת כהנים אטו עצרת ראש השנה היא"?
ומתרץ" :אין ,עצרת נמי ראש השנה היא דתנן ובעצרת על
פירות האילן".
בספר תפארת שלמה (פרשת כי תבוא ד"ה יש לתת טעם) מסביר
את דברי חז"ל שעל ידי הקריאה מביא "שתכלה שנה
וקללותיה" כי אפילו אם נגזרה עלינו ח"ו גזירה רעה ,על ידי
הקריאה בתורה יחשב כאילו קיבלנו כבר את כל העונשים
בפועל ,ועל ידי כך נזכה ל"תכלה שנה וקללותיה" .וזה לשונו:
יש לתת טעם בענין התוכחה ,מה שאנו קוראים בעת הזאת
שתכלה שנה וקללותיה ,והוא כמו שאומרים (הושע י"ד ,ג')
"ונשלמה פרים שפתינו" ,שאם חס ושלום נגזר אשר לא טוב,
הנה יצאנו ידי חובתינו בקריאת הדברים האלה ,וממילא
יתהפכו לנו כולם לברכה".
ויש לבאר את דברי התפארת שלמה על פי מה שביאר
הרה"ק רבי יהושע מבעלז זי"ע את הפסוק (תהילים צ"ד ,י"ב)
"אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו" .דהנה יש
להבין ,איך שייך לומר "אשרי הגבר" על אדם שהקב"ה מייסר
אותו? ותירץ ,שפרשיות העונשים והתוכחות הכתובות
בתורה ,אין תכליתן שיבואו על האדם בפועל חס ושלום,
אלא שהאדם ילמד פרשיות אלו ,ויתמלא פחד ורעדה מאימת
הדין ,ויבוא ליראת הבורא ולתשובה שלמה ובזה יחשב לו
כאילו באו עליו העונשים והתוכחות ,ולא יצטרכו להתקיים
בו בפועל ממש חס ושלום .על דרך שאמרו רבותינו ז"ל
(מנחות קי' :).כל העוסק בתורת חטאת ,כאילו הקריב חטאת,
וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם' .וזהו "אשרי
הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו" ,כלומר ,אשרי הגבר
שהיסורים אינם באים עליו בפועל ממש ,אלא לומד את
פרשיות העונשים והתוכחות שבתורה וכן בספרי מוסר
המביאים לידי יראת ה' ,והיינו שיסוריו באים לו "מתורתך"
– בלימוד הפרשיות ,ובזה נחשב לו כאילו באו עליו היסורים
בפועל ממש .עכדה"ק.
ובענין זה מעשה על הסבא משפולי זי"ע (הובא בספר דברי
תורה מונקאטש ח"א אות ס"ז) ,שבעיירתו היתה אלמנה עם שתי
בנותיה ,ובעלה המנוח היה מוחזק כירא שמים ואדם נאמן,
לכן גם לאחר מותו המשיכו להחזיק את אשתו שקנו אצלה
מי דבש (הנקרא מע"ד) .ויהי היום וחלתה האלמנה במחלה

מסוכנת והגיעה עד שערי מות .ובנותיה רצו מהר אל הסבא
משפולי לבקש רחמים בעד אמם בבכי נורא .ויען להם הרה"ק,
שיביאו מי דבש אל קבר אביהם המנוח ויאמרו לו ששולחים לו
זאת לכבוד האורח שיבוא בקרוב אליו היינו אמם .כששמעו זאת
הבנות מרוב צער התעלפו ,עד שהיה צורך לעוררם ולהחיותן במים
קרים .וכשהתעוררו הבנות ,אמר להן הרה"ק :לכו אל ביתכן כי
ברוך ה' הוטב לאמכן ,והיא בקרוב תחזור לבריאותה .ואכן כך היה.
האנשים שהיו באותו זמן בחדר התפלאו על מעשהו של הרה"ק,
שכך הפחיד את הבנות וגרם להן להתעלף .הסביר להם הרה"ק :הן
אמת שהאלמנה אשה צנועה ויראת ה' ,אולם בנותיה אין תוכם
כברם ,ומפני חטאן נגזר הדין על אמן שתמות ,ובראותי גודל
הצרה שיגיע מזה ,אמרתי להן שיקחו מי דבש אל אביהן בבית
הקברות ,אז נפלו לארץ והרגישו בלבן כבר טעם מיתת ִאמן ,ובכך
קיבלו את העונש המגיע להן ונתרפאה ִאמן .ע"כ המעשה.
על פי זה נבוא ונבאר את דברי החתם סופר שפתחנו בו ,מדוע
דוקא יעקב אבינו בקמ"ז שנותיו מגן על עם ישראל מקמ"ז
הקללות.
ונראה לומר על פי דרכינו ,כי כל מלחמתו של עשו ויעקב היתה
זו מלחמה רוחנית ,ועשו היה לו רשות משמים לפגוע ביעקב
אבינו .אולם כשאר התקיים "ויירא יעקב מאוד וייצר לו",
ממילא הפחד והיראה שהיה לו מפני עשיו אחיו ,נחשב כאילו
כבר קיבל את הגזירה וכאילו עשו הצליח לפגוע בו.
כמו כן בשאר הדורות כאשר עשו הרשע עומד ומקטרג על כלל
ישראל  -זרעו של יעקב אבינו ,ורוצה להרע להם ולפגוע בהם.
הרי די באותו יראה ופחד שהיה ליעקב ,כדי שייחשב כאילו כבר
נענשו ישראל ,כבר קיבלו את עונשם וייצאו לחיים טובים
ולשלום .לכן על ידי קמ"ז שנותיו הופך את הקללות לברכות.
בספה"ק אמרי נעם (תחילת פרשת שופטים) כתב ,שכך הוא גם
לגבי הדין של ראש השנה ,שאם האדם נותן אל לבו איך פגם
כל ימי חלדו ושופט את עצמו שראוי הוא לכל העונשין ,ומחדיר
ללבו את אותה הרגשת פחד ,שבב"ד של מעלה פסקו עליו כן,
אזי בנחשב להקב"ה כאילו כבר קיבל את ענשו במה שמדמה
לעצמו ,וניצל הוא מהדין של ראש השנה.
וזהו הביאור בדברי המשנה ברורה (סימן תקפ"ד סק"א) בענין
שאין אומרים הלל בראש השנה" :לפי שספרי החיים והמתים
פתוחים ואיך יאמר שירה?! ואע"ג שאנו בטוחים שנצא זכאים
בדין ,מ"מ צריך להיות ירא וחרד מאימת הדין ועל ידי כך ניזכר
לזכות" .עכ"ל.
הרי לנו כי הפחד והיראה מהדין ,הם משמשים לנו לזכות.
[וראינו את גודל היראה והפחד שהיו לגדולי ישראל ,בשו"ת
נוב"י (מהדו"ת חו"מ סימן כ"ה) "מכתבו קבלתי ,ויען בימים
האדירים הנוראים ועול הציבור עלי ביותר וגם שערי דמעה
אינם ננעלות וראשי כבד עלי ,לכן לא עיינתי בשאלות הבאים
כי אם בדברים הנחוצים ביותר ".כמו כן ,האדמו"ר מקלויזנבורג
זצ"ל היה מספר על מכתב מבעל בני יששכר זי"ע שנכתב בכתב
ידו וכתב אותו בחודש אלול והיה נראה שהאותיות אינם
כתובות כסדר ,אלא מעלה ומטה ,ובו כותב בתוך הדברים" :ולא
אוכל להאריך מחמת שידי מרתתין כשאני כותב מפחד ה'
וממורא יום הדין בחודש אלול"].
ובענין זה נשא הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל שיחת התעוררות
בהיכל ישיבת פוניביז' ,בה דיבר על הפחד והמורא שצריך לחוש כל
אחד ואחד מיום הדין הקרב ובא.
זוכר אני – אמר רבי אליהו – כי בהיותי ברוסיה התנהל משפט
גדול נגד שני אנשים שחטאו נגד הממשלה .בהגיע יום הדין הובלו
השניים אל היכל המשפט שם הושיבום לפני חבר השופטים .אחד
הנאשמים ישב ואותות של פחד ושל חרדה נכרו על פניו .אבריו
רטטו ברעד שאחז את כל גופו ,על מצחו נגרה זיעה וחיוורון עז
ניכר בפניו .נכמרו רחמי השופטים על האיש וזיכוהו בדין.
לעומתו ,הנאשם השני ישב זחוח דעת ובוטח בעצמו וחייך לכל
עבר .הדבר העלה את חמת השופטים שדנוהו לאלתר לתלייה.
פחד ומורא מפני הדין – זעק רבי אליהו – יכולים לזכות את
האדם בדין.
סיפר המשפיע הגאון הצדיק רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א
על אחד הצדיקים שהיה לפני מלחמת עולם השניה ,שבעירו
היתה פירצה גדולה באיזה נושא מסויים ,ובמשך כל חודש אלול
הוא עורר את הציבור שיתקנו את מעשיהם והוא דיבר בצורה

מאוד חריפה והכניס פחד גדול לציבור עד שבסופו של דבר
כולם חזרו בתשובה ותיקנו את אותה פירצה.
במוצאי יוה"כ לאחר תפילת ערבית ציוה הרב להכריז בעיר,
שכיון שהיה פה בחינה של "יש דין למטה" על ידי ההתעוררות
הגדולה שהיתה להם ,ממילא לא יהיה דין למעלה ,ותהיה להם
שנה טובה ומתוקה עד כדי כך שאף אחד לא ימות מאותם בני
עיר ,ולכן הוא ביקש את המפתחות של בית החיים מאנשי
החברא קדישא ,כיון שבאותה שנה לא יצטרכו לפתוח את
הבית קברות כי אף אחד לא ימות .ואכן כך היה לא מת שם
אפילו אחד בכל אותה שנה.
נכדו של ה'ישמח משה' כתב קונטרס 'תהלה למשה' מהפתקים
שהיה הישמח משה כותב לעצמו .ומובא שם מעשה על הישמח
משה בצעירותו ,הישמח משה בצעירותו כבר זכה למראות
וחזיונות אלוקיים .ערב ראש השנה בדרכו אל בית הכנסת
לתפילת מנחה ,ראה אנשים יראים ומפחדים מאימת הדין .נכנס
הרהור בליבו ,כי הוא אינו צריך לפחד כלל ,שכן כלל לא חטא
במשך השנה (כידוע גודל ועוצם קדושתו שהעיד על עצמו בגיל
שמונים שמעולם לא פגם בבריתו ח"ו).
בליל ראש השנה כשעלה לישון ראה בחלומו ,כיצד מכניסים
את כל תורתו ותפילותיו ומעשיו הטובים לפני בית דין של
מעלה ,ועומדים המלאכים ומקטרגים שאינן כראוי .ולכן יש
לדונו לחובה .והחל ה'ישמח משה' לבכות בחלומו שירחמו
עליו .ויתעורר והנה חלום .ויצא פסוק מפיו (וכנודע מדברי הגמ'
שזה כנבואה קטנה)ַ" :אל ַּת ְרּבּו ְת ַּדּבְ רּו גְ בֹהָ ה גְ בֹהָ ה יֵצֵ א עָ ָתק
ִמפִ יכֶם כִ י אֵ ל דֵ עוֹת ה' ולו נ ְִתכְ נּו עֲ לִ לות" .הקב"ה יודע מעשי
אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש ,ומי יאמר זיכיתי לבי ,ולכן
אין להעלות על הדעת שאין מה לפחד ולהתיירא מיום הדין ,גם
מי שהטיב מעשיו כל השנה יומם ולילה .ואז אמר הישמח
משה ,שאין שום נברא בעולם שאין לו מה לפחד מיום הדין.
וכאמור הפחד והרעדה מיום הדין הם העצה להינצל מהדין
ולזכות לשנה טובה.
ויש לומר כי זה עניינו של השופר הזכרנו בשיעור הקודם
שיעקב אבינו הוא כנגד התרועה ,ועיקר יום ראש השנה הוא
ה"תרועה" שנקרא "יום תרועה יהיה לכם" כי ההבדל בין תקיעה
שעניינה שמחה לבין תרועה שהיא קול יבבה וצער ושברון לב,
ופחד הדין (עי' העמק דבר לנצי"ב פרשת אמור פרק כ"ג פסוק כ"ד).
וזהו עיקר ראש השנה פחד הדין ועל ידי זה נחשב כאילו כבר
קיבל את ענשו ויוצא לחיים טובים ולשלום.
וזהו שנאמר (תהילים פ"א ,ד' ה')ִ " :ת ְקעּו בַּ חֹדֶ ׁש ׁש ֹופָ רּ ,בַּ כֶסֶ ה
ש ָראֵ ל הּואִ ,מ ְׁשפָ ט לֵאֹלהֵ י יַּעֲ קֹ ב" ,הזכיר את
לְ יוֹם חַּ גֵנּו .כִ י חֹק לְ ִי ְ ֹ
יעקב דייקא ,כי עיקר השופר הוא להביא ליראה מהדין ובזה
נעשה מיתוק הדינים ,כשם שהיה אצל יעקב אבינו.
ועל פי זה מבאר הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי
צדיק (ענייני ר"ה אות ט"ז) שכאשר ראש השנה חל בשבת שאז
לא תוקעים בשופר ,אין צורך בהתעוררות מהשופר" :ובשבת
דרשו חז"ל (תענית ח ):הפסוק "י ְִראֵ י ְׁש ִמי" (מלאכי ג' ,כ') על
שומרי שבת (רש"י) ,ואין צריך אז לשופר לעורר היראה ,ולא
שייך הטעם 'עורו ישנים מתרדמתכם' ,שכל אחד מישראל נופל
עליו הפחד בשבת ,וכמו שאמרו (ירושלמי דמאי פ"ד ה"א)" :אימת
שבת על עם הארץ" ,יעויין שם כל דבריו.
ולפי דברינו צריך לומר ,כי עיקר מיתוק הדינים הנעשה על ידי
השופר זהו על ידי היראה שמכניס בלב השומעים ,ועל ידי זה
נחשב שכבר קיבלו את עונשם .וממילא בשבת קודש כאשר
השבת עצמה מביאה ליראה לכן זוכים גם על ידה למיתוק
הדינים.
בשו"ת חתם סופר החדשות (סו"ס י"א) והועתק בליקוטי הערות
חת"ס (יו"ד סי' רל"ג אות כ"א) וז"ל :ל"ג בעמ"ר גימטרי' משה
למ"ד גימ"ל (צ"ל גמ"ל) גימטרי' קמ"ז כמו שנותיו של יעקב
המגינים על מ"ט וצ"ח תוכחות ,שיתהפכו לברכה בב"א .עכ"ל.
הרי לנו כי רבי שמעון בר יוחאי כוחו הגדול "לפטור את העולם
כולו מן הדין" ,ויש הנוהגים לעלות למירון ביום ראש השנה
ובדרך רמז אומרים את המשנהּ" :בְ רֹאׁש הַּ ָשנָה כָל ּבָ אֵ י הָ ע ֹולָם
עוֹבְ ִרין לְ פָ נָיו כִ בְ נֵי מָ רוֹן" .רשב"י מעורר את זכותו של יעקב
אבינו שהפחד מהדין נחשב כאילו כבר קיבל על עצמו את
הגזירות הרעות ,ונגזר דיננו לטובה ולברכה.

