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  פניני� לפרשה

  ) ט, כט(        "את� נצבי� היו� כלכ�"
שנצבי� היא , ההבדל בי� נצבי� לעומדי�

עמידה בעלת תפקיד ואחריות כמו שמצאנו 
שהיה " הנער הניצב על הקוצרי�"במגילת רות 

  .ממונה ואחראי עליה�
ג� כא� עמדו וקיבלו אחריות וערבות כל אחד 

לבל על חבירו מישראל שישתדל בעד חבירו 
  )אור החיי�(      .      'יעבור פי ה

  
והיה כי יבאו עלי� כל הדברי� האלה "

                         "אלקי� ושמעת בקלו' ושבת עד ה' וכו
  )ב�א, ל(

אלקי� את לבב� ואת לבב זרע� ' ומל ה
אלקי� בכל לבב� ובכל נפש� ' לאהבה את ה

�  .למע� חיי
 כל ועשית את' ואתה תשוב ושמעת בקול ה

  )ה� ו, ל. (מצוותיו
שלש לשונות של תשובה הוזכרו בעני� 

תשוב ועשית כל ' ומל ה' ושבת עד ה: שלפנינו
  ?לש� מה שונה התורה ומשלשת. מצוותיו
היא ) א. 'מדרגות כלליות במצוות ה' אכ� יש ג

) ג�שמירת מצוות לא תעשה ו) עסק התורה ב
כשבאה התורה לסדר , לזה. קיו� מצוות עשה

�שבהתחלה '  לתשובה אומרת פסוק באת הדר
תהיה התעוררות גדולה ללמוד תורה שזה 
הפירוש של ושמעת בקולו ולא מוזכר עמו  דבר 

נדחינו ' אחר ובזכות עסק התורה יקב# ה
את ' ש ושב ה"וישיב אותנו לאר# ישראל כמ

 �כ בשוב� "ואח.  וקבצ� מכל העמי�–שבות
א ויעלו עוד מדרגה בתשובה ול' לאר# יעזר� ה

יעברו על מצוות לא תעשה זה הפירוש של ומל 
את לבב� מפני שערלת הלב הוא הכח ' ה

' שגור� לעשיית רשע ותכנס בלבנו אהבת ה
' במקו� אהבת הרע ובזכות זה יהפו� ה

צרותינו על שונאינו ולבסו% יבוא ע� ישראל 
                   . לתשובה שלמה שהיא עשיית כל מצוותיו

  )אור החיי�(
  
  "אלקי� ובאלתו' עבר� בברית הל"

  )יא, כט              (
א שנזדמ� פע� לפונדק וראה "מספרי� על הגר

יהודי פוקר שאכל בלא נטילת ידיי� והוכיחו 
ענה היהודי שהוא בי� כה כופר , א על זה"הגר

בעיקר ולכ� ודאי שלא חשובי� בעיניו דקדוקי 
כ יענש על כל "א שאעפ"ענהו הגר. המצוות
  .דוק שלא קיי�פרט ודק

החיי� את הפסוק �ברעיו� זה מבאר האור
שיש להקשות לש� מה יש צור� , שלפנינו

בברית הרי כבר נצטוו ונקבעו עונשי� למי 
שחלילה לא יקיי� את המצוות ומה תוסי% 

 אלא הביאור שלא יאמר אד� , עוד ברית
 
 
 

 
 
 
 
 
 

חלילה אכפור בעיקר ואתחייב בעונש אחד וזה 
 אתחייב על כל לאו עדי% מאשר להאמי� ואז

ברית כדי ' אלא שלפיכ� כרת עמ� ה, ולאו
שתחול אלה וקללה על כל פרט ופרט ג� אצל 

  )אור החיי�(.מי שיכפור בעיקר
  
  "'את� נצבי� היו� כולכ� לפני ה"

  )ט, כט(    
, יש דורשי� את הפסוקי� הבאי� על יו� הדי�

אי� . 'שבו נצבי� כל בני אד� לדי� לפני ה
א� מעלו בתפקיד� " ראשיכ�"משוא פני� ל

" שבטיכ�"ואי� יחס סלחני ל, בפרטי� קטני�
אי� העלמת עי� .  הרבי� א� הפרו חוק–

ואי� משוא פני� בפני , "זקניכ� "–מהחלש 
 �, אי� מחילה לשפל". שוטריכ� "–החזק 

  ".מחוטב עצי� עד שואב� מימי�, אלא
כול� נתבעי� לדי� וחשבו� על מעשיה� �

, לנקות�, ת לטובת�וכל זא. ומחדליה�
 �ז "ועי, "אלוקי�' לעבר� בברית ה "–לטהר

  .אלוקי�' תהיה לע� לה
, הבקורת הנוקבת עוזרת לאד� להתייסר

ולהתרחק מהשקר , להתקרב לאמת ולטוב
  )משל סופרי�(                                  ..והרע

  
א� יהיה נדח� בקצה השמי� מש� "

  )ד, ל(              "   יקבצ�
אפילו ישקע אד� בכל תאוות העול� הזה 
 –ויהיה נידח ומרוחק מכל דבר שמיימי ורוחני 

א� יש בידו , ע� כל זאת, עד קצה השמי�
 ניצו# של –" קצה שמי�"תפיסה כלשהי של 
'  יקבצ� ה–" מש�", שמיימיות ורוחניות

 �ה יחזור ויקרב אות� בזכות " הקב–אלוקי
  ) לב אליהו(        .  אותה אחיזה

  
  )יט, ל("                          ובחרת בחיי�"

: החזו� איש באחת מאגרותיו כותב לנער צעיר
 –עיקר פלוגתינו . כבר ידעת כי איש ריב� אני

אני !! ??ואתה, כי אני רוצה שתבחר בחיי�
חפ# שיהיה יצר� מסור ביד� ולא תהיה אתה 

�אני חפ# שתשנא !! ??ואתה, מסור ביד יצר
אני חפ# שיהיה ממו� חבר� !! ??ואתה, רשע

אני חפ# שתאהב !! ??ואתה, שנאוי ל� לזרא
שתבחר בדר� ישרה שתהא ל� , ש� טוב

  !!      ??ואתה, תפארת מבני אד�
  
  "אלקי� ובאלתו' לעבר� בברית ה"

 )יא, כט(                    
דהיינו , "אלה"ויש להקשות מה עניינה של 

ה יש כא� הורא, אצל כריתת ברית אלא, קללה
י הפחד " ע–כיצד לקיי� את הברית בעתיד 

למעשה . מפני העונש הצפוי לעבור על הברית
 להעביר תמיד בשכלו , זוהי עיצה כללית לאד�

 
 
 
 
 
 
 

מה אחרית כל אד� עלי אדמות : ובלבו
 . וממילא יפחד לחטוא

 
' את� נצבי� היו� כולכ� לפני ה"

  )ט, כט(           אלהיכ�    
  :סח רבי אברה� מסלוני�

 כפי –צא ולמד מיצוי עומק הדי� של מעלה 
! היו� דא ראש השנה: "שאמרו בזוהר הקדוש

וד� דרכו להיות חקוק בזכרונו רק �שבשר
ה שהוא למעלה מ� הזמ� "ואילו הקב, ההוה

עומד נכחו כל מה שהתרחש ע� האד� בכל 
  .תקופותיו ושנותיו מיו� היוולדו ועד יו� מותו

כולכ� לפני את� נצבי� היו� "וזה שכתוב 
ביו� הדי� מתייצב האד� כולו לפני מל� ". 'ה

על העבר , על חיצוניותו ופנימיותו, המשפט
            .והעתיד שלו

                                            
… פ� יש בכ� שורש פורה ראש ולענה"

  )יח�יז, כט("     והתבר� בלבבו
  :מפרש הרבי מקוצק

י ינצל בזכות שיחשוב כ, "והתבר� בלבבו"
או שהוא מתנצל כי רק מעשיו , לבבו הטוב

  …דשופרי�ואילו הלב משופרא, רעי�
  
ואמר הדור האחרו� בניכ� אשר יקומו "

מאחריכ� והנכרי אשר יבוא מאר! 
  )כא, כט("                          רחוקה

  :סח רבי חיי� הלוי מבריסק
את בניכ� , "הדור האחרו�"השווה הכתוב את 

נכרי מאר# "ל, "ומו מאחריכ�אשר יק
ואי� ל� חזו� נבואי לאחרית הימי� , "רחוקה

דור "שה, זהו שיא כל הצרות, קשה ממנו
כ� � הדור היהודי הצעיר יידע כל, "האחרו�

בדיוק כפי שיודע , מעט על התורה ועל היהדות
  ".הנכרי אשר יבוא מאר# רחוקה"
  
והיה בשמעו את דברי האלה הזאת "

סלח לו כי ' לא יאבה ה, 'התבר� בלבבו וגו
�  )יט, יח, כט("                     אז יעש

אחר ששמעו את דברי האלה , והוא תמוה
  .יתבר� בלבבו לאמר שלו� יהיה לי

י עובדא דהוה באחד "ואפשר להסביר עפ
. וכשהוכיחו אותו על זה, שחלל את השבת

ובמוצאי . את� תראו שאתק� את זה: אמר
, ו� קופת אר# ישראלשבת נת� נדבה גדולה לת

דבר זה יותר  שבודאי מקובל, והתפאר לומר
משא� לא היה מחלל את השבת ולא היה נות� 

  .ישראל בשביל עניי אר#
  



ל שיתפאר "ר, "והתבר�"ולזה אמר הכתוב 
כלומר בלבבו הטוב ובנדבתו , "בלבבו"

לא "לזה נאמר , "רחמנא לבא בעי"ויאמר ד
כתב "רש בוכעי� זה מפ, "סלוח לו' יאבה ה

  )הר צבי(                           "  סופר

  

  )יג, ל("         מי יעבר לנו אל עבר הי�"
  :משמו של רבי עקיבא אייגר אמרו

אבל עדיי� לא פילס , הכל חוצי� את הי�
�  ...אד� בו דר

����  

בלא : 'ומרגלא בפי רבי מרדכי מלכובי#
ה אי אפשר לעבור אפילו את מפת� "הקב
ה יכולי� לחצות ג� את "בע� הק, הבית

              ...    האוקיינוס הגדול

  
בפי� , כי קרוב אלי� הדבר מאד"

  )יד, ל(            "             ובלבב�
, אומרי� מושלי משלי�, האפרוח בקליפתו

מתופ% במקורו על דפנות הביצה ומבקש 
וכי מניי� לו שקיי� בחו# . לצאת החוצה

, תו הטבעיתאלא זוהי תחוש? עול� גדול
  .הלוחשת לו סוד זה

א% מבלי שיידע . וכ� כל יהודי באשר הוא
הכוס% , עורגת נפשו לאלקי�, וילמד מאומה

 .לאמונה תוסס בחובו
 
  )ט, כט("         את� נצבי� היו� כלכ�"

' שהוא ה" היו�"ד לרמוז בתיבת "יוב� בס
ימי� נוראי� שצרי� האד� ' רמז לה, יו�

י למעלה אז יזכר כ, להתעורר בה� בתשובה
ה ויו� כפור "ימי� של ר' וה� ב, ויפקד בה�

ושמיני עצרת , והושענא רבא שבו החתימה
את� "א "ולז. שבו מסירת הפתקי� כנודע

 ". אלקיכ�' יו� לפני ה' נצבי� ה
  )  אדרת אליהו(                             

  
בשומעו את דברי האלה הזאת ' וה"

  ) יח, כט(        "         והתבר� בלבבו
פתח רבי שלמה , פע� בשבת פרשת נצבי�

ב� בנו של רבי חיי� (ל "הלברשטא� זצ
ודרש ") דברי חיי�"ת "ל בעל שו"מצאנז זצ
והיה בשמעו את דברי האלה "במקרא 

" הזאת והתבר� בלבבו לאמר שלו� יהיה לי
 יש קלי דעת הסבורי� שאי� צור� לקיי� –

ה שיש לו די לאד� בז, תורה ומצוות בפועל
. מלא חמלה וחנינה, לב יהודי ח�, לב טוב

, ואי� אלו אלא דברי הפושע שנזכר בתורה
 �די לו בזה שיש לו לב , "בלבבו"המתבר
 –" סלוח לו' לא יאבה ה"ואשר , יהודי טוב

כי , יסלח לו' הוא עצמו אינו רוצה שה
אי� פה בכלל על מה , בהתא� להבנתו

  .קי עוו�הרי לב טוב יש לו והוא נ, לסלוח
כי : "אול� הכתוב אינו מכסה על אחריתו

  ". וקנאתו באיש ההוא' אז יעש� א% ה
     )מרביצי תורה מעול� החסידות(                  

  
אלקינו והנגלת לנו ' הנסתרת לה"

ולבנינו עד עול� לעשות את כל דברי 
  ) כח, כט("                          התורה הזאת

ל בפירוש פסוק " ז�"ושמעתי בש� הרמב
יאמר סודות ". אלקינו' הנסתרות לה", זה

התורה הנסתרי� וטע� המצוות לש� 
וא� יזכה אד� שיקח אזנו שמ# , יתעלה ה�

מנה� בידיעת שורש המצוה ועיקרה בנסתר 
אל יפטר בכ� מ� הנגלה שלא יעשה , שבה

, אי� לו להמנע מזה, המצוה בעני� גופני
  ".לעשות.. הנגלות לנו ולבנינו"שהרי 

אבל , והפירוש הזה בעצמו שהוא יקר וספיר
  )רבינו בחיי(          .   אינו בעני� הפרשה

  
  ) כח, כט("                              הנסתרות"
שער " (חובות הלבבות"ש ב"ל כמ"י

' אנשי� וכו' והכת הג) ג"ופ, א"הפירשות פ
מ "ומ', שיהיה כל מצפוני האד� לה) ד"ובפ

ויעשה , יו לא יפרוש מהעול�בנגלות מעש
ובכל זה , ז וצרכי ביתו ובניו"כל צרכי העוה

וזהו . 'יהיה לבו לשמי� וידריכ� בעבודת ה
יהיה , והוא מצפוני לבנו.  שלנו–הנסתרות "
 ממעשי איברינו –והנגלות , אלקינו'  לה–

ולגדל� ולעשות כל , " לנו ולבנינו–יהיה 
רי לעשות את כל דב"צרכיה� וכל זה יהיה 

 )חת� סופר(                     .  התורה הזאת

 ����    
זמ� נסתר , כי יש שני זמני� בגאולתנו, ל"ונ

, והוא סתו� וחתו�, שאי� ידוע לשו� אד�
ויש זמ� הגלוי . ואפילו משה לא ידע אותו

היו� א� בקולו ) "ה"תהלי� צ(ש "לכל כמ
והנה משה ניבא  על הגלות ואמר ". תשמעו

ועד מתי ק# ".  אחרתוישליכ� אל אר#"
הפלאות לא נודע לו הג� שהיה ראש 

' כי זמ� הגאולה אינו גלוי רק לה, הנביאי�
  .לבדו

הנסתר שבגאולה ', פי, "הנסתרות"ש "וז
ולא גלה סודו לעבדיו " אלקינו' לה"הוא 

הזמ� גלוי לכל " הנגלות"אבל . הנביאי�
 לעשות את כל דברי – הוא –לנו ולבנינו "

בידינו לקרב הגאולה ש, "התורה הזאת
היו� א� בקולו "ש "כמ, ולהביאה בכל יו�

  )כתב סופר               (. והוא נכו�, "תשמעו

���� 
, שוב מצאתי בפסיקתא זוטרתי

 אלו קיצי הגלות שה� –" הנסתרות"
 אלו –" הנגלות"ו, סתומי� וחתומי�

 אפילו –" עד עול�. "ט"תשובה ומעש
  )טע� ודעת(                                   .  בגלותינו

 
החיי� והמות נתתי לפני� הברכה "

והקללה ובחרת בחיי� למע� תחיה 
  )יט, ל("                                 אתה וזרע�
" החיי� והמות נתתי לפני�"כיו� שאמר 

כ� פשוט הוא �א�, "ובחרת בחיי�"וציוה 
, שא� יבחור בחיי� אזי יחיה הוא וזרעו

למע� תחיה אתה "שב וכתב בשל מה אפוא 
�, מיותר הוא" וזרע�"מה ג� ש, "וזרע

ובחרת בחיי� למע� "שהרי ג� זרעו מצווה ב
  ".תחיה
אפשר שיקיי� אד� מצוות הש� , אכ�

ולא ישפיע בזה על זרעו שיל� א% , בעצמו
כגו� שיקיי� , זאת כיצד. הוא בדרכו

וכמי שהיה מעדי% , המצוות כמי שכפאו שד
ובחרת "כ� מצוה התורה ל. לחיות בלעדיה�

עלי� , "למע� תחיה אתה וזרע�, בחיי�
לראות שהבחירה של� בחיי� תהיה במדה 

עד שתהא , כזו של שמחת חיי� ועונג רוחני
"�שתשפיע , כלומר, "למע� תחיה אתה וזרע

�ואו אז תחיה ג� אתה וג� , ג� על זרע
�  )רבי משה פיינשטיי�(          . זרע

� � � � �  
בידוע , פע� הגאו� רבי משהומעשה נשאל 

שהיהודי� שהיגרו מאירופה לאמריקה לפני 
הועמדו בפני נסיו� , שניי� ושלש דורות

על רבי� . קשה ביותר על שמירת השבת

מה� היו אומרי� שעבדו בחמשי� ושתיי� 
אחר שמידי יו� שישי , מקומות בשנה

משו� רצונ� , פוטרו ממקו� עבודת�
שרוב רוב� , כיצד אירע אפוא. לשמור שבת

נטשו , של ילדי אות� יראי� ומוסרי נפש
וה� אינ� שומרי שבת כלל , את הדת

  .ועיקר
מסרו "כי דוקא משו� ש, השיב רבי משה

לפיכ� ילדיה� אינ� , על השבת" נפש
שאות� , אלא? הכיצד! שומרי� אותה כלל

. בעלי מסירות נפש כשלו בדבר אחד חשוב
כי בבוא� הביתה מכל נסיו� קשה שעמדו 

נתנו ביטוי לעצבות ואכזבה קשה על כי , בו
לש� שמירת , שוב נאלצו לאבד את עבודת�

ילדיה� קלטו אפוא כי לשמור שבת . שבת
באמריקה הוא דבר המצרי� הקרבה 

והסיקו מכ� , וכרו� בקושי ומכאוב, יתירה
ומוטב , כי ה� אינ� יכולי� למסירות זו

  .לה� לוותר על השבת
� ומבשרי� לא כ� אילו האבות היו באי

ה שזכינו שוב לשמור על השבת "ב, בשמחה
אשרנו ומה טוב חלקנו שעמדנו , כהלכתה

כי אז היו הילדי� יורשי� מה� את . בנסיו�
כי , השמחה והאושר שבשמירת המצוות

וא% ה� , הלא מי אינו רוצה לשמוח ולשמח
, היו מוכני� לשמרה באותה מסירות נפש

  )נשטיי�רבי משה פיי(   . בשמחה ובטוב לבב

 
ולא מעבר לי� ' לא בשמי� היא וגו"

  )יב, ל(               "היא
ל מפסוק "דייקו חז) ה"ד% נ(בעירובי� ' ובגמ

זה שא� כ� היתה בשמי� אתה צרי� לעלות 
 אתה צרי� –וא� מעבר לי� היא , אחריה

כיצד יעלה ויש להתבונ� . לעבור אחריה
ד עד  אילו סולמות יעמי?אד� השמימה

אימתי יספיק לעלות מהל� חמש ? הרקיע
, ובכל זאת? מאות שנה בשבעי� שנות חייו

מכיוו� שמדובר כא� בדבר שהוא עיקר חיי 
' רואי� אנו שאפי. הדבר אפשרי, האד�

לגבי דברי� שרק נדמה לבני אד� שה� 
ה� מוכני�  להקריב , מנעימי� את החיי�

ו לגבי "ק, את כל ימיה� לרדיפה אחריה�
חיי הנצח שחובה לעלות , � האמיתיי�החיי

אחריה� השמימה מבלי לחשוב א� הדבר 
  )אור יהל(. אפשרי

  
ובחרת ... החיי� והמות נתתי לפני�"

   )יט, ל(              " בחיי�
יש לחקור א� מעשי המצוות ה� בבחינת 
סמי מרפא לנפש והעבירות לעומת� כס� 
המזיק או שמא המצוות והעבירות ה� 

אשר המקיי� . ת המל�בבחינת צו מא
. מצוותיו מקבל שכר והעובר עליה נענש

בספק זה היא להבי� א� שכר ' נפקא מינה'ה
המצוות היא תוצאה ישירה וטבעית של 
, קיו� המצות וכ� העונש הינו פרי העבירה

או שאינ� תוצאה מעצ� המעשה אלא 
י האדו� המחליט "כשכר ועונש הניתני� ע

�� נכוני� והאמת היא ששני הדברי. על כ
המצוות ה� ג� צרי ומזור לנפש מצד : ה�

עצמ� וג� צו מאת המל� המחייב את האד� 
  )י בלאזר"הגר (               .לקיימ�

  לראש השנה

תקעו לפני בשופר של איל כדי "
  )ה"ר' גמ(   "שאזכור לכ� עקידת יצחק



כדי להזכיר את העקידה הרי יותר , ולכאורה
 את הצווי היה מתאי� לקחת סכי� שמזכיר

שבהזכרה זו אי� אנו , אלא? "והעלהו לעולה"
מתכווני� להזכיר רק את הסכמתו של 
אברה� להקריב את יצחק בנו ואת הסכמתו 

כוונתינו היא ג� . של יצחק להיות נשחט
! ה אינו רוצה בקרבנות אד�"להזכיר שהקב

ולפיכ� , ואת יצחק החלי% לקרב� של איל
אנו , ה במשפט"בשעה שאנו עומדי� בר

מרמזי� על השופר של איל שג� בנו ינהג כפי 
שנהג ביצחק אבינו שלקח תמורתו איל ולא 

  .יחפו# במות המת
  )ק מפשיסחא"אביו של הרה( 

    
  ועקדת יצחק לזרעו ברחמי� תזכור 

  )מתפילת מוס$ של ראש השנה(
, אלא? "ברחמי�"יש להבי� מהו ההדגשה 

הזכרת זכות אבות והזכרת עקידת יצחק 
ו ג� רעה שכ� יוכל המסטי� "שיש בו חאפשר 

לקטרג כי דווקא בגלל שהיו לע� ישראל 
אבות שכאלה שהיו מוכני� למסור נפש� על 

,  היו צריכי� הבני�–ותורתו ' קדושת ה
להדבק בדרכ� וללמוד ממעשיה� ולא , י"בנ

ר וחטאיה� אפוא חמורי� "ללכת אחרי יצה
ועקדת יצחק "ולכ� אנו מבקשי� . יותר

 שלא תהא עקידת –" רחמי� תזכורלזרעו ב
יצחק נזכרת לנו חלילה לרעתינו אלא רק 

              ". ברחמי� "–לטובה ולזכות 
  )'ה הק"השל(
  
כל מזונותיו של אד� קצובי� לו מראש "

        " ט"השנה חו! מהוצאות שבת ויו
  )ז"ביצה ט(                 

" כחס על הנר כחס על השמ�"אמרו במשנה 
 שכ� מזונותיו של אד� קצובות –מיו� בכ% הד
כ מה "א, ט"ה חו# מהוצאות שבת ויו"לו מר

, שהוא חס על הנר או על השמ� הוא רק דמיו�
�ובאמת אינו , שנדמה לו שהוא חס וחוס

חוס� כלו� שהרי מזמיני� לו הוצאה זו 
  )א"הגר(   .  במיוחד

  
יו� הזכרו� הזה .. אלקינו' ותת� לנו ה"

  "ליציאת מצרי�זכר .. יו� תרועה
  )ה"ה ומברכת הקידוש לר"מתפילת ר(         

 –דבשלמא שאר המועדי� , ולכאורה קשה
 קשורי� ה� ליציאת –פסח שבועות וסוכות 

כ מה ה� קשורי� "ה ויוה"מצרי� א� ר
י מה "ונראה לבאר עפ? ליציאת מצרי�

י יצאו ממצרי� "שבנ" ערבי נחל"שכתב ב
ה על פ שהגזירה הית"ו שנה אע"אחר רד

דהגזירה היתה א� , אלא? ארבע מאות שנה
" בעתה"ואז הגאולה תהיה " לא זכו"י "בנ
י עשו תשובה גדולה "אבל בנ. מאות שנה' לד

מ� ' י אל ה"ויזעקו בנ"במצרי� שנאמר 
וידע אלקי� וזכו לגאולת ' העבודה וגו

ז מבואר "ולפי. ו שנה"לרד" אחישנה"
 שמיציאת מצרי� מוכח כמה גדולה כוחה של

כ שהמה ימי תשובה "ה ויוה"ולכ� בר, תשובה
           ". זכר ליציאת מצרי�"אומרי� 

  )ברכת יצחק(
 

   " הפותח שער לדופקי בתשובה"
  )ה"מתפילת ר(            

ה פותח שער גדול אפילו לאלו שה� "הקב
 שה� רק –" דופקי בתשובה"בבחינת 

וכמו שאמרו . דופקי� ומקישי� על השער
 ואני אפתח –כפתחו של מחט פתחו לי פתח 

  . לכ� פתח כפתחו של אול�
  )נח מלבובי!' ק ר"הרה(

זה היו� תחילת מעשי� זכרו� ליו� "
�  ) זכרונות� ה "מתפילת ר(             " ראשו

איתא בפסיקתא שבראש השנה נברא האד� 
ז "ולפי. ה באלול"ובריאת העול� היתה בכ

יש להבי� אי� אנו אומרי� בתפילה שראש 
זה היו� תחילת מעשי� זכרו� ליו� "ה השנ

הרי יו� הראשו� של הבריאה היה " ראשו�
ומזה נלמד על גדולתו ? לפני ראש השנה

 שכל זמ� שלא נברא –וחשיבותו של האד� 
עדיי� האד� אי� הבריאה כולה כדאית 

ורק ביו� שנברא האד� " 'מעשי ה"להקרא 
 אז –שהוא מטרת הבריאה וכל תכליתה 

  )אזני� לתורה(".עשי�תחילת מ"נקרא 

  מעשה חכמים

 מידה    כנגד    מידה
ליו מדי יו� גהנפטר כיתת את ר

  ביומו כדי להשיג מני� יהודי�
מידה כנגד 'כולנו התחנכנו על ברכי הכלל של 

מתמיד ידענו שזו היא מידתו של . 'מידה
אבל לא תמיד רואי� את הדברי� , ה"הקב
זכייה מיוחדת היתה אפוא לבני . בחוש

ז� בבוא� לבית העלמי� ביו� משפחת פו
�הנער יעקב. ל"היאהרצייט של אביה� זצ

ישראל פוז� מספר לנו שלאחר שסיימו לומר 
ניגשו אליה� שני , את פרקי התהילי� כנהוג

יהודי� וביקשו� להשלי� מניי� לאמירת 
  .קדיש בקבר של ניפטר נוס%

לאחר שעשו את החסד הגדול והשלימו את 
, המשפחה ההיאמספרי� לה� בני , המניי�

שבמשפחת� אי� יותר משניי� שלושה גברי� 
א� תמיד ה� , המסוגלי� לבוא לבית העלמי�

מוצאי� במהירות ובקלות את מספר 
  .האנשי� החסרי� לה�

הניפטר ההוא היה גבאי בית ? מה מתברר
ומדי יו� ביומו כיתת את , כנסת ביישוב נידח

רגליו כדי להשיג מניי� יהודי� שיבוא 
לא פע� . בית הכנסת המקומילהתפלל ב

שהדבר כמעט , סיפרו בני המשפחה, אירע
, א� אבינו לא נסוג אחורנית, ולא עלה בידו

כ� במש� ' צענטער'והמשי� לחפש את ה
  . שני� רבות

ה בכ� "עכשיו כבר ברור מדוע שיל� לו הקב
שלאחר פטירתו מ� העול� מוצאי� תמיד בני 
משפחתו בקלות את מספר האנשי� הדרוש 

ה� לאמירת הקדיש כי אי� שכחה לפני כסא ל
� )רמב' עלינו לשבח עמ(. כבוד

  

˙ÂÎÏ‰Â ˙ÂÎÈÏ‰ 
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ביו� ראשו� של ראש השנה הולכי� למקו� 
שי�  שיש בו ג� דגי� ועו� א� אפשר , מי�

"�שכאשר הל� . זכר לעקידת יצחק, "תשלי
בא השט� בדמות , אברה� לעקוד את יצחק

ולכ� זכר לזה אנו הולכי� , נהר וביקש לטבעו
  .למי� להזכיר עקידתו של יצחק אבינו

,  במקו� בו מצויי� הרבה אנשי� ונשי�
וכ� א� הדרכי� המובילות , ל"במעורב רח

ראוי ביו� זה , לש� מלאות אנשי� ונשי�
לחפש מקו� אחר לתשלי� ולא יאבד את 

וכבר כתבו . קדושת היו� בהליכה זו
ת נשי� וגברי�  מהליכלהמנעהאחרוני� בזה 

  . ודי למבי��יחד 

  מדיני ראש השנה

בערב ראש השנה מתפללי� סליחות ועושי� 
 ומתירי� את הנדרי� שלא התרת נדרי�

לא , אבל א� יש נדר שזוכר במפורש. זוכרי�
אלא יעשה התרה רגילה , יסמו� על התרה זו

  .אצל שלושה בני אד�
יש ;  בערב ראש השנהלהתענותהרבה נוהגי� 

  אחדעד שעה(להתענות עד חצות נוהגי� 
�)  וכ� יש נוהגי� עד פלג המנחהבצהרי� בער

מי שדעתו להתענות עד . ויש עד הלילה
הלילה יקבל את התענית במנחה של יו� 

במנחה של ערב יו� שני " עננו" ויאמר ראשו�
לא אומרי� וידוי ותחנוני� . ראש השנה

  .בשחרית של ערב ראש השנה מפני החג
' סי� לכבוד החג ומקוי� שהמסתפרי� ומכב

יעשה לנו נס בימי� אלו ויוציא לאור 
  .משפטנו
ויזהר בתפילת מנחה " "ב� איש חי"כתב ה

של ערב ראש השנה שזו התפלה האחרונה 
  ".בשנה

בליל ראש השנה נוהגי� לאכול סימני� 
יעזרנו על כל ' לסימ� טוב ומתפללי� שה

יש שנהגו לעשות� לאחר קידוש לפני . השנה
ת הלח� ויש שנהגו לאחר נטילת ידי� אכיל

והמנהג הראוי הוא לאחר , ואכילת כזית פת
ומברכי� ברכת הפרי ואוכלי� . אכילת הלח�

ואחר כ� לוקחי� חתיכה נוספת ואומרי� 
שאי� להפסיק בי� , ואוכלי�" יהי רצו�"ה

  .הברכה לאכילה בשו� דבר
 לכ� ראוי �יו� ראש השנה הינו יו� הדי� 

שהרי חג הוא , א� בשמחה, להתנהג ברצינות
, וכ� בהיותו בביתו, ולכ� בסעודות. 'לה

ישתדל לדבר דברי תורה ולא דברי� בטלי� 
  .וישיר זמירות לכבוד החג

ולכ� ראוי , עיקר מצות היו� היא השופר
להקשיב היטב לשופר ולכוו� דעתו לשמוע 
בלי להפסיק בדיבור כל שהוא עד סו% 

  . קולות100התפילה לאחר שסיימו 
נהגו רוב , הנשי� מצד הדי� פטורות משופר

. הנשי� להקפיד לשמוע שופר בראש השנה
ואשה שיש לה ילדי� קטני� ויש חשש 
, שיפריעו את מהל� התפילה בבית הכנסת
, עדי% שתקרא לתוקע שיבוא לביתה לתקוע

מאשר לבוא לבית הכנסת ולהפריע לכל 
, על כל פני� א� קשה לה דבר זה. הקהל

 קולות 30 �את הברכות ותבוא ותשמע 
  ).תקיעות לפני מוס%(

אי� לדבר בזמ� התקיעות כיו� , כאמור
שהברכה של השופר חלה על כל התקיעות 
. וא� יפסיק בדיבור יש חשש שיפסיד הברכה

וביחוד יש להזהר בזה לאחר תקיעות 
ת למקומו שאז "דמיושב בזמ� שמחזירי� ס

  .המכשול גדול
זה לשנה בליל ראש השנה מברכי� זה את 

, אבל ביו� לא יבר� תכתב, טובה תכתב
  .אלא יבר� גמר חתימה טובה, שכבר נכתב

וינצל את , ביו� ראש השנה ראוי שלא לישו�
יש� לאחר , אול� א� קשה לו, היו� לתורה
ונהגו לומר את כל ספר תהלי� . חצות היו�

בכל אחד מימי ראש השנה שהרי אמרו 
  ".כיש� דמי, הול� בטל"

  .בקידוש אומרי� שהחיינובליל השני 
וראוי לקחת פרי חדש או בגד חדש ולהניחו 
על השולח� או ללבשו בזמ� הקידוש ולכוו� 

ע� כל זה יבר� שהחיינו , וא� אי� לו. עליו
  .בקידוש

  
  
 



 
 

 

Ï˘Ó�Â Ï˘Ó  
  עורו ישני� משנתכ�

שנפלה דליקה עובדא הוה בעירינו פה : משל
בבית באמצע הלילה ואנשי הבית הרגישו 
מתו� השינה ונסו במהירות מ� הבית ושכחו 

א� הילדה נזכרה  ושבה . לעורר ילדה אחת
, לעוררה א� אל הבית כבר לא יכלה להכנס

  .האש לא איפשרה זאת כלל וכלל
עמדה הא� מאחורי החלו� וצעקה צעקות 

ה הילד. התעוררי, התעוררי ביתי, נוראות
שמעה קול צעקות אימה ופתחה את עיניה 
א� מחוזק התרדמה לא הבינה רחמי הא� 

ענתה הילדה . שקוראת להצילה ממות
אני חפצה לישו� עוד מעט ! אמא: ואמרה

  ....הניחי לי
בי� כ� הפסיק עמודא דנורא בי� הא� לילדה 

  .ל נשרפה"ורח
כל שנה ושנה כשבאי� ימי אלול : נמשל

ביו� הדי� שוקלי� שהרי , סכנת האד� רבה
 נכתב לחיי� לא –זכה , זכויותיו ועברותיו

והאד� נרד� בתרדמת . ו להיפ�" ח–זכה 
נת� . הבלי הזמ� ואינו עושה שו� הכנה

ל לתקוע בשופר בכל יו� כמו "ת בלב חז"השי
עורו ישני� משנתכ� "� "שכתב הרמב

ונרדמי� הקיצו מתרדמתכ� וחפשו מעשיכ� 
� אלו השוכחי� וחזרו בתשובה וזכרו בוראכ

את האמת בהבלי הזמ� ושוגי� כל שנת� 
הלכות " ('בהבל וריק אשר לא יועיל וגו

  ).ד"ג ה"תשובה פ
אילו היה האד� מבי� כמה רחמי� יש בזה 

א� . היה מתעורר מתרדמתו להתקי� עצמו
שומע את . ל"האד� מתנהג כמו הילדה הנ

א� אני , ע שמעתי"רבש: קול השופר ואומר
בי� כ� ממשמש יו� ... לישו�רוצה עוד קצת 

  .הדי� והוא בסכנה עצומה
  , על כ� כעת כשאנו נמצאי� בימי הסליחות

  
  
  
  

  
שאמירת הסליחות היא כדי שיבקר האד� 

  צריכי� אנו לעורר עצמינו אל , כל מומי נפשו
שית� לנו הרגש ' ונתפלל לה, עבודת ההכנה

' השיבנו ה: " כמו שאמר הכתובלשוב אליו
תורת יצחק ( ".דש ימינו כקד�אלי� ונשובה ח

 )מאמר ההתעוררות, יצחק וולדשטיי�' לר
 

  מעשה חכמים
"‰ Ï‡ ·È˘˙ ÈÎ ' ÏÎ·Â Í··Ï ÏÎ· ÍÈ˜Ï‡

Í˘Ù�  "                    )Ï ,È(  
�  .והחזירנו בתשובה שלימה לפני

  '?תשובה שלימה'מה הביאור במושג 
עד ששמעתי את הסיפור הנורא שאספר 

והיינו ,  כפשוטוחשבתי שהביאור הוא, להל�
תחילת ריפויו , שכאשר יש לאד� פצע ביד

והוא , הוא שהול� לרופא בקופת חולי�
מצוה , כמיטב ידיעותיו מניח לו רטיה על ידו

  .עליו ליטול תרופה מסויימת וחסל
ורואה שאכ� הפצע , החולה חוזר לביתו

לאחר יומיי� , בר�. הגליד וחל% מ� העול�
בא החולה , פויוצא לו הפצע במקו� אחר בגו

ושוב חוזר חלילה כל , ח"פע� נוספת לקופ
�שהמדובר , עד שהוא מבחי� בעצמו, התהלי

והל� להתיע# ע� , בזיהו� פנימי עמוק יותר
ואחרי , רופא מומחה ששולחו לבדיקות

, מורה לו ממה להיזהר, שמגיעות התוצאות
עד שהוא מגיע ', איזה תרופות לקחת וכו

  .'רפואה שלימה'ל
  .'תשובה שלימה'הביאור ב, פשוטוב, כ� ג�

, "על חטא"האד� מכה . יש תשובה חלקית
בשעת הווידוי הוא חושב על הפג� הנורא 

, אולי אפילו מקבל קבלות לעתיד, שבפשעיו
  ?א� הא� לזה ייקרא תשובה שלימה

  
  
  
  
  
  

יש דרכי� מסויימות שהובילו , הרי לכל חטא
וא� לא , סיבות שגרמו לו לחטוא, אליו

לא , ריה� ויעקור אות� מטיבעוישרש אח
ר "כמו שאמר מו, שלו" על חטא"יעילו ג� ה

יעזב "ל בביאור הפסוק "י אברמסקי זצ"הגר
את ,  צרי� הוא לעזוב את הדר�–" רשע דרכו

, הסיבה והמניעות שגרמו לו למרוד באלקיו
וכ� . רק אז יתאפשר לו לשוב בתשובה שלימה

  .מובא ברבינו יונה
  .כ� חשבתי בפשטות

  
  

 ˙„Â‚‡"·ÂË "˙ÏÁ‡Ó 

טובה כתיבה שנה 

  וחתימה טובה

‰È˙ÂÏÏ˜Â ‰�˘ ‰ÏÎ˙ , ÏÂÁ˙
‰È˙ÂÎ¯·Â ‰�˘  

  
  
  
 

 

  

 נשמת לעילוי העלון
  הצדקנית הרבנית היקרה   

 ה"ערחל בת שרה יג� 
  ה.ב.צ.נ.ת


