
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זתשע"'(  )שנה ה גליון ר"ה  
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  ולכם לפני ה' אלקיכם.אתם נצבים היום כ
 

לפרש דהנה מצינו ב' אופנים איך הקב"ה מעורר את האדם שיתעורר  ויש
בתשובה וישוב על חטאיו, א' מה דאיתא בזוה"ק )נשא קכו.( בכל יום ויום בת 
קול יוצאת ואומרת )משלי א כב( עד מתי פתאים תאהבו פתי, גם מכרזת 

אבות פ"ו מ"ב( בכל יום ויום בת )ירמיה ג יד( שובו בנים שובבים, גם אמרו )
קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, 
וכתב בספר חרדים )הקדמה( וקשה למי מכריזין הלא אין אנו שומעין כלום, 
אלא ודאי כמו שאמרו )מגילה ג.( אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי, הכא נמי אע"ג 

וכן מביא בתולדות יעקב יוסף )פ' ויקרא( בשם דהוא לא שמע מזליה שמע, 
 הבעש"ט זי"ע דזה קאי על הרהורי תשובה שבא לו לאדם עיי"ש.

 

ב' מה שאמרו )ברכות ה.( אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש  אופן
במעשיו, דלפעמים האדם מתדרדר מטה מטה, אבל הקב"ה לא יעזבנו שם, 

יעשה לעצמו חשבון הנפש, ויחזור למקום ולכן הוא שולח לו יסורים ח"ו כדי ש
שהוא ראוי להיות, אבל לכתחילה הקב"ה אינו רוצה לילך בדרך הזה, להביא על 
האדם יסורים או שאר דברים שונים קשים שיפריעו לאדם, ומתחנן הקב"ה 
להאדם, אל תגרום לי להשתמש עמך במדת הדין, אלא תעשה את זה בעצמך, 

מך על ידי הרהורי תשובה שאני שולח לך, עוד תתעורר בתשובה ותחזק את עצ
לפני שאני מעמיד אותך על ידי יסורים וצער, וזהו שאמר אתם נצבי"ם היום 
כולכם, הקב"ה הטוב ומטיב מתחנן אל האדם, אני מבקש שתעמדו ותתייצבו 
מירידתכם, לפני ה' אלקיכ"ם, עוד לפני שאני מעמיד אתכם במדת הדין, כמה 

שלא נתעוררו מעצמם בתשובה, התורה מבקשת שלא  אנשים סובלים מחמת
 תחכו לזה, תתעוררו עוד לפני זה. 

 

הזה יל"פ מ"ש בפרשת שמיני בפרשת המילואים )ויקרא ט ו( זה הדבר  ובדרך
אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'. ובתורת כהנים כתב על זה, אותו יצר 

וכו'. והמפרשים ביארו  הרע תעבירו מלבבכם, ותהיה עבודתכם מיוחדת לפניו
את הכוונה בכמה אופנים, ונראה לפרש לענינינו, שהפסוק אמר זה הדבר אשר 
צוה ה' תעשו, מרמז בזה שאתם צריכים לעשות הדבר בעצמכם, שתתעוררו 
בעצמכם קודם ה' אלקיכם במדת הדין וכנ"ל, גם יש לרמז בזה שלא תחשבו 

ח ציבור או הרבי כבר שאדם אחר כבר יעשה את העבודה בשבילכם, השלי
יתפלל עליך וכדומה, אלא אתם תעשו כל אחד את העבודה המוטלת עליכם 
בעצמכם, תעשה ולא מן העשוי, על זה בא המדרש ואומר, אותו יצר הרע 
תעבירו מלבבכם, פירוש היצר הרע הזה צריכים לסלק, היצר הרע שאומר 

הפתח, שהוא  להאדם תשאיר גם את זה להקב"ה, שהקב"ה כבר יפתח לך את
יעשה את ההתחלה, זהו היצר הרע שצריך להעביר, כי ההתחלה היא בידך, זה 
הדבר אשר צוה ה' תעשו, זה מה שהוא דורש ממך שאתה תתחיל בעבודת 

 השם, ותהיה עבודתכ"ם מיוחדת לפניו.
 

לומר שבכל זמן צריך לנצח את היצר אותו יצר הרע תעבירו מלבבכם, כ עוי"ל
 יי
 
 
ו זמן ושל אותו ענין, למשל בסוכות אינו חכמה לנצח את היצר הרע של אות 

הרע של פסח, היצר אינו מסית לו שלא יאכל מצה או שלא יזהר בחמץ 

 

מה לנצח את היצר הרע של אותו זמן ושל אותו ענין, למשל בסוכות אינו חכ
הרע של פסח, היצר אינו מסית לו שלא יאכל מצה או שלא יזהר בחמץ 
בסוכות, אלא אז צריך לנצח את היצר הרע של סוכות, וכן בפסח צריך לנצח 
את היצר הרע של פסח, וכן בכל דבר צריך להתגבר על היצר הרע של עכשיו, 

איזה יצר הרע יש לך  על אותו יצר הרע, את זה תעבירו מלבבכם, תבדוק היטב
עכשיו, ואת זה תעביר מלבך, זהו הדבר אשר צוה ה' תעשו, אי אפשר לעשות 
את דבר ה' אלא אם כן אותו יצה"ר תעבירו מלבכם, זה היצה"ר שיש לכם 

 עכשיו.
 

, איזה יצר הרע אפשר שיהיה אנו עכשיו בחודש הרחמים והסליחות נמצאים
ים שיאכל מצה ושישב בסוכה להאדם בחודש כזה, עכשיו היצר הרע מסכ

ושיקיים כל המצוות התלויים בזמן במשך כל מועדי השנה, רק מה שנוגע 
לעכשיו הוא לא יתן לו לעשות, וזה הוא לעשות חשבון הנפש, זהו המצוה 
המוטלת על זמן כזה, וזהו היצר הרע של המן הזה, שלא יעשה חשבון הנפש, 

 וזהו היצר הרע שיש להעביר מן הלב.
 

הישמח משה )פ' כי תבא( תמהתי למה משיח עדיין לא בא, הרי היהודים  כתב
כל כך טובים היום, השאירו אותם בגלות בערום ובחוסר כל, והלכו מדחי אל 
 דחי, ובכל זאת נשארו נאמנים לה' ולתורתו, ועד היום עוד הם מניחים תפלין

קים את ומקיימים מצות, מצוות תמידיות ומצוות הבאות מזמן לזמן, ומחזי
היהדות ואת דרך התורה, הרי יש עשרות רבות של אומות שהיו בעולם ונעלמו 
כמקודם שבאו, לא נשאר מהם כלום, ומדובר באומות חזקות מאד, הם הגיעו 
ונעלמו, ולא נשאר מהם זכר בעולם, והיהודים בכל זאת נשארו, מה עוד רוצה 

הקב"ה מנסה את  הקב"ה מאתנו, מדוע אינו גואל אותנו גאולת עולם, במה
האומה השבורה הזו, שאחרי כל הצרות עדיין הם מחזיקים את עצמם בדרך 

 התורה.
 
 

ממשיך, עד שחקרתי ונודעתי שזה בא על ידי חטאת נעורים, על ידי  והוא
שפוגמים בברית קודש, אלו שלומדים התוה"ק והם בעצם טהורים יותר, ובכל 

דינותו ויופיו הוא מקבל את כל זאת הם פוגמים, והרי זה כבגד משי שמחמת ע
הכתמים, ואז קשה יותר לנקותו, וכתב שאלו כאשר הם מתבגרים, אינם עושים 
תשובה על חטאת נעוריהם, הם חושבים שזה כבר אינו נוגע להם, ואין עושים 
חשבון הנפש על מה שפגמו בצעירותם, וזה מה שגורם לעכב את הגאולה 

כך, שזה ברור שגם יהודי שהוא מלא  השלמה, והוא ממשיך וכותב בקטע אחר
עונות, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, מכל מקום אם ישוב הקב"ה יקבל את 
תשובתו, כי יש פתח פתוח לשבים, והקב"ה מחכה לזה, וצריך רק לפתוח פתח 

 ולהתחיל בתשובה.
    

הוא הזמן שהקב"ה מחכה לנו, הרי נאמר )איוב לו ה( הן קל כביר לא  ומתי
, ודרשו חז"ל )ברכות ח.( דקאי על תפילת רבים, שתפלת רבים אין ימאס

 חוזרת ריקם, ולפי זה אפשר לומר שיש גם זמן שהוא בבחינת תפילת רבים,
 דהיינו בחודש הזה חודש אלול, שכבר נשפכו בו כל כך הרבה דמעות של

 ייטטטט
 
 
אכלו  התעוררות ותשובה, במשך דורי דורות, שהיו בהם יהודים קדושים שלא 

ושתו, הם צמו במשך כל החודש, כח תפלתם לא הלך לאיבוד, והם הורישו 

 

~ הבעל''ט זשנת תשע'' -יום הקדוש  ~ השנהראש  - ונצבים תשע'' 'פר''ק שב לקראת~    

 
 

 



 

התעוררות ותשובה, במשך דורי דורות, שהיו בהם יהודים קדושים שלא אכלו 
ושתו, הם צמו במשך כל החודש, כח תפלתם לא הלך לאיבוד, והם הורישו 

הכח הזה, ובזכותם חודש אלול הוא זמן של קבלת התשובה, לכלל ישראל את 
זמן שמחכים בשמים לתשובה, מחכים לחשבון הנפש של כל אחד, שיחשוב 

 בעצמו איך היה השנה שעברה.
 

אין לך בחיים ימים יותר  עכשיו ימי בין הזמנים ימי ירח האיתנים, מגיע
אז     אה איך שדווקאקדושים ונעלים מאלו, ואם אדם יבדוק אצל עצמו היטב, יר

בזמנים קדושים כאלו, היצר הרע מתאמץ ביותר להביא בלבול המוחות, והוא 
יודע למה הוא עושה זאת, כי הפחד הכי גדול של הבעל דבר הוא שמא האדם 
יחשוב, כי זה יגרום שלא יחזור על מעשהו שוב בשנה הבאה, כי הוא יחשוב 

מזה רק נזק, ולכן יותר אינני רוצה ויאמר איך חטאתי ולמה חטאתי, הלא יצא לי 
לעשות כן, וכשיעשה לעצמו חשבון אמיתי, יבוא גם לסיבת החטא, שיחשוב זה 
וזה הביא אותי לחטוא, ולכן אני צריך לעשות גדרים כאלו וכאלו, כדי שלא אבוא 

                                         .                                                                 שוב לידי נסיון כזה
 

המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, דבר זה אי אפשר לעשות לבד, צריך  וכל
להתייעץ עם חבר טוב איך להתחזק ביהדות, צריך לשוחח איך מתפללים 
בחודש אלול, ואיך אפשר לעשות גדרים לעינים, איך עושים גדרים להאזנים, 

גתו ולא יחזור לכסלה, הרי היום כל כך קשה להזהר בדברים כדי שלא יפול ממדר
האלה, מאחר שכל העונות האלו כבר נעשים על ידי הכלי מכשירים, היום אפשר 
בזה לדבר ולשמוע לשון הרע וליצנות וניבול פה, וכן על ידי כלי המדפיס, וזה 

עה מגיע להבחור ורואה, ויכול להיות בחור יקר שיושב ומתייגע בתורה ביגי
ובטהרה, ובא הבעל דבר ושולח לו איזה תמונה וכדומה, שזה נקלט בעיניו 
ובמוחו ואינו יוצא משם, ונשאר פגם בכל תורתו ועבודתו, עכשיו הוא הזמן של 
חשבון הנפש, איך הצליח היצר הרע להפילו וללכוד אותו ברשתו, ולעשות 

ש על האדם בכל לעצמו גדרים ועצות איך ללחום נגד זה, שהרי היצר הרע מתחד
.                                                                                                       יום ומבקש להמיתו  

 

בגמ' )גיטין נו.( בסיפור של קמצא ובר קמצא, שאמרו להקיסר שישלח  מצינו
קריבוהו על קרבן לבית המקדש, ויראה שישראל לא יקבלו את הקרבן ולא י

המזבח, ומבואר שם שעשו מום להבהמה בניב שפתים או בדוקין שבעין, שהוא 
מקום כזה שאצלינו הוא נחשב למום, ואצל הגוים אינו מום, ויש לפרש בדרך 
רמז לענינינו, הענין של שמירת עינים ושמירת הפה, אלו דברים שנוהג רק אצל 

ו מלך של אומה שלימה, ויהיה יהודים, אצל הגוים להבדיל יכול להיות נשיא א
נחשב לאדם מכובד וחשוב, או כל התפקידים הכי גדולים, למרות שהוא מדבר 
לשון הרע וניבול פה וכדומה, וז"ש זהו דוכתא, המקום הזה העינים והפה, 
דלדידהו לא הוה מומא, אצל גוי זה אינו כלום, גם האדם הכי מקובל ונאמן, אינו 

דברים אלו, ואצל יהודי אינו כן, אלא מלה פסולה נחשב אצלו לעול אם פוגם ב
אחת שהוא מוציא מהפה, זה פוגם מיד בכל הדמות הרוחנית שלו, שנופל מיד 

.                                                                                        פגם בכל התורה שהוא לומד  
 

רוחניים, ושוב לא יוכל לראות בהשגת בעינים זה מזיק עינים ה כשפוגמים
התורה כאשר בתחלה, למרות שמדמה בעצמו שהוא רואה כמו כל אדם, כמו 
שיש מי שהוא יכול לראות בעיניו כמו כולם, אבל את הצבעים אינו רואה, אלא 
הכל אצלו שחור ולבן, הוא יכול להרגיש כאילו הוא רואה הכל, אבל למעשה יש 

זה אסור לו לנהוג רכב, שהרי הוא אינו יודע מתי ירוק פגם עצום בעיניו, אדם כ
ומתי אדום, והמום הזה אינו נרגש אצלו, כי הוא מרגיש שהוא שווה עם כולם, 
כמו כן בזה, אפשר להרגיש שהוא רואה והוא בריא כמו כל אחד, אבל 
כשפוגמים בראיה אסורה, זה מסמא את עיניו, הוא חושב שהוא רואה הכל, אבל 

.                אינו רואה כבר כמו שראה לפני זה משום שראיתו נפגמה למעשה הוא  
 

לזכור מה שאמרו )ברכות ח.( מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה  צריכים
בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד, ואתם נמצאים בד' אמות הללו, זה מה 

את גודל הערך  שיש להקב"ה בעולמו היום, אתם כבר רגילים בזה, ואין מבינים
שבדבר, אבל הרי אני ראיתי גם עולם אחר, ראיתי עולם של תורה שנחרב כליל 
עד היסוד, ולכן אני יודע שכל בחור ואברך שלומד תורה, צריך למלאות חלל של 
אלפי לומדי תורה ואלפי מתפללים שהיו פעם ונכחדו, וכל זה חסר להקב"ה, 

ושין מ.( לעולם יראה אדם עצמו וצריך למלאותו ולהשלימו, אמרו חז"ל )קיד
  כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע עצמו מכף חובה
לכף זכות, עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו מכף זכות לכף חובה, 
לפעמים יש תפלה אחת או מצוה אחת, שזה נעשה בזמן שהיו צריכים לזה, כדי 

.                                               אז זה ממש בוקע רקיעיםלהכריע עצמו וכל העולם, ו  
 

  של עולם הלא הוא מלא חסד ורחמים, קל רחום וחנון, ובפרט על הרבונו
אברהם אבינו ע"ה בודאי שהיה רחמים, כמו שנאמר עליו )בראשית יח יט( כי 

 ב"ה נתן לאברהםידעתי"ו. ופירש"י לשון חבה. אם כן צריך להבין, היתכן שהק
   אבינו ע"ה להתפלל כל כך הרבה תפלות על סדום, ובסוף לא נענה, הרי הקב"ה
   
 
 
 

)שם יז( המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. אם כן היה הקב"ה יכול להגיד לו  

ידע שהוא יחזור ויתפלל ויצטער על המצב של סדום, ויפציר שוב ושוב, אולי יש 
       צדיקים וגו' ואולי יש וגו', והרי ה' לא רצה להסתיר ממנו המצב, כמו שנאמר 
לו  )שם יז( המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. אם כן היה הקב"ה יכול להגיד 

מיד בהתחלה שאין סיבה לבקש, כי כבר נגזרה גזירה ולא יועיל שום תפלה, 
.                                                                  ומדוע לא עשה כן, ונתן לו להפציר כל כך  

 

התפלות של אברהם אבינו ע"ה לא נאבדו, הם לא הלכו לאיבוד, בודאי את  אלא
ר לא הציל, כי כבר נגזרה גזירה, ולא היה מה לעשות, אבל בכל העיר סדום כב

זאת ההשתוקקות והבכי של אברהם אבינו, שהוא ביקש בשביל אנשים רעים 
וחטאים מאד, וכבר היו במצב שלא היה מועיל תפלה בשבילם, אבל התפלות 

                .               נשמרו בבית גנזיו של הקב"ה, וזה יכול לעזור אחרי אלפי שנים
 

להיות איזה יהודי שביקש מהקב"ה איזה דבר, ולא היה בכח תפלתו לפעול  יכול
למלא את בקשתו, אבל הקב"ה עזרו ונתן לו את משאלתו, וכל זה בזכותו של 
אברהם אבינו ע"ה, על ידי התפלות שהתפלל על סדום, וזה לא עזר לאנשי 

ולא היה יכול לעזור להם תפלה,  סדום, כי הם היו כבר רעים וחטאים לה' מאד,
אבל זה יכול לעזור ליהודי שהוא מעין דמעין של המצב שלסדום, שהוא רוצה 
להתפלל, אבל הוא מרגיש כאב, איזה פנים יש לי להתפלל, איך ביליתי את הזמן, 
איך העינים והאזנים כבר נכשלו, ואיך אני יכול להתפלל לפני הקב"ה, אדם כזה 

זכות התפלות של אברהם אבינו, שהוא פתח לו פתח שיוכל בא הקב"ה ומרימו ב
.                                                                                           להתפלל ולקבלת התפלות  

 

בחור ישיבה או אברך כולל שכנ"ל כמה מזה יש לו להקב"ה בזמן הזה,  ובפרט
כלל ישראל שצריכים למלאות החלל הגדול שיש ואתם כעין השלוחי צבור של 

בעולם, ובפרט בימי אלול שכלל ישראל צריכים לחזור בתשובה, ויש יהודים 
שבכלל אין יודעים וזוכרים בכלל שחטאו, ואינם שמים על לבם לחזור בתשובה, 
ובכלל זה החטאת נעורים של כלל ישראל, וצריכים אתם לעשות תשובה למען 

.       נצבים היום כולכ"ם לפני ה' אלקיכם, אתם בשביל כולכםהכלל כולו, את"ם   
 

אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם וגו' כ"ל איש ישראל. ובפשטות עוי"ל 
הכוונה הוא כל אחד ואחד מבני ישראל, אבל יש לפרש לענינינו, דהיינו שכל 

מן היהודי היהודי כולו, לא מחצה יהודי, אלא יהודי שלם, כי אם חסר חתיכה 
בעבודת השם הרי זה מום, כמו בקרבן שצריך להיות תמים, כל הוא מלשון 
שלמות, שכל דבר אם חסר ממנו מאומה ואפילו רק משהו, זה כבר אינו דבר 
שלם, וכן מצינו בחצי שיעור, אם חסר משהו מן השיעור הוא כבר חצי שיעור, 

מישראל, ובין כולו כל הוא דבר שלם, הקב"ה מבקש שיהיה בין כל אחד ואחד 
של כל אחד, כי כל הכלל יחד הוא כמו גוף אחד שלם, וכל אדם בפני עצמו הוא 

מות, הוא יכול להיות דבר אחד שלם.                                                         גם כן שלי  
 

בכמות, שכל אחד ואחד מכם תהיו  -מבקש אתם נצבים היום כולכ"ם  והתורה
באיכות, אני רוצה את כל האיש, שכל היהודי יצעק  -ם, וכ"ל איש ישראל נצבי

ויאמר רצוני לעבדך באמת, הקב"ה מבקש מכולם תעשו תשובה, אני רוצה 
לעזור לכם שיצאו מכם דורות ישרים, דור שיוכל לקבל את פני הגואל צדק 

                                                                    .                                                         כשיגיע
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מים הנוראים שעברו שם שכתב מרן זצ"לזכרונות מימי הזעם מהי  
 



 

 
    

 
 
 

 

ישרה שאומרים בשם הרה"ק ר"ר משה לייב מסאסוב זי"ע על אמרם  במליצה
ז"ל )ראש השנה ב.( אמר רב חסדא שטרי חוב המוקדמים פסולים והמאוחרים 
כשרים, שם מדובר לענין זמן השטר אם הוא מוקדם או מאוחר, אבל הוא ז"ל 

חסד אומר ליהודי, אם אתה פירש, אמר רב חסדא, היינו הקב"ה שהוא רב 
מתכוון להיות טוב ולשפר מעשיך, אזי שטרי חוב המוקדמין, כל שטרי החוב 
שאתה חייב לי פסולין, כל החובות נמחקים, וכל מה שאתה חייב לי הוא כאילו 
כבר שלמת, אני קורע את השטרות, אבל רק בתנאי אחת, והמאוחרין כשרין, 

ך, שהשטרות המאוחרין העתידין לבוא שמהיום והלאה כבר תתנהגו כמו שצרי
 והיא חסידי'ש ווארט. )דברי יונה דף ק"א(יהיו כדבעי, ומכאן ואילך חושבנא, 

 
 

 
 

 תוקעין למה( א"י ה"ר)' בגמ 'דאי בהא ע"זי מסאטמאר ק"דהגה 'בפומי מרגלא
 ומריעין ותוקעין יושבים כשהם ומריעין תוקעין למה אלא ,תקעו אמר רחמנא

 דבתקיעה ירושלמי בשם הביא 'ובתוס ,השטן את לערבב כדי ,עומדין כשהן
 זמן שהגיע דחושב בהיל הוא מעומד וכשתוקעין בהיל ולא בהיל השטן ראשונה
 .לקטרג יכול ואינו מתערבב ז"ועי להתבלע זימנא ומטי גדול בשופר התקיעה

 
 והוא ,ה"בר בשנה שנה מדי בשופר שתוקעין שומע השטן דהרי ק"הגה והקשה

 שתקעו ימימה מימים יודע שכבר וכיון ,וכסיל זקן מלך בהיותו בכך גילר כבר
 יסבור ט"ומ ,שלאחריה בשנה שוב מתבהל מדוע הגאולה זמן הגיע לא ועדיין

 .ויתבלע הגאולה 'תהי זו בשנה שדוקא
 

 מצב את עורך והוא ,בריותיו עם, 'בטרוני בא אינו ה"הקב דהנה הכוונה אמנם
 אם ,והתשובה והמצוות התורה ערך היא כך הדור ערך ולפי ,שבה ואנשים הדור
 בתשובה רק הדור אנשי תשובת תתקבל לא ונשא רם במצב שרוי הדור

 בדור ,סגי פחותה תשובה אף שפל הדור אם כן לא ,השלימות בתכלית ט"ומעש
 בשנים אם אף ז"ולפי ,מועטת התאמצות רק בשמים דורשים אין וירוד שפל

 היתה לא כי ,הגאולה את לקרב ישראל של הםמעשי הועילו לא הקודמות
 הולך שהדור האחרת שלשנה יתכן מ"מ ,דורם ערך לפי כדבעי שלימה תשובתם

 .הקץ את לקרב תשובה של מדריגה אותה תספיק ,ויורד
 

 הגיעה אולי השופר קול בשומעו ושנה שנה בכל מתיירא שהשטן מובן ומעתה
 שלא תשובה, של מועטת בחינה תספיק הדור וירידת שפלות דלפי הגאולה, עת

 יהודי איש כל עבודת כי לדעת אחד לכל שנים, ראוי ולפני אשתקד הועילה
 כי ,ביותר הקלה למצוה ומצפה יושב ת"והשי ,בשמים חשובה גדול ועד מקטן

 אך ,וצעירים עוללים מפי 'ואפי ,המתקיימת ומצוה מצוה לכל תאבים בשמים
 הדור ואין בני בכפלים, ירדו הטובים יםמעש גם הדור ירידת ערך לפי ר"בעוה

 )דברי יונה ח"א דף ש"ב( .הקץ לעת זכינו לא עדיין ולכן בתשובה מתאמצים הזה
 

 

 
המשל שכותב הישמח משה בדרשותיו לראש השנה )דרוש ט'( על בני  וידוע

אדם שאבדו את הדרך בתוך יער גדול ונורא, ולא מצאו שום דרך איך לצאת 
ם ראו מרחוק איזה נר דולק בחשכת הלילה, וראו שיש שם משם, ביום מן הימי

אדם, מיד רצו לקראתו וישאלוהו איך יוצאים מן היער הזה, ענה להם אחים 
יקרים, עמו אנכי בצרה, גם אנכי נמצא במצב שלכם, אינני יודע את הדרך לצאת 
 מן היער, אבל אני כבר תועה כאן בדרך זמן רב מאד, ומה שאני יכול להגיד לכם

דרכים שכבר ניסיתי ולא הגעתי משם איזה הוא איזה דרכים בודאי אינם טובים, 
לשום מקום, לשם אל תלכו, זה אני יכול להגיד לכם, והנמשל אמר גדול אחד 
בענין המוסר, מה שצריך לעשות את זה גם אני אינו יודע, אבל מה שלא לעשות, 

אף שנראה לכאורה אני כבר ראיתי איזה דרכים אינם מביאים לעבודת ה', 
    (                                                             . )דברי יונה ח"ב רע"גשהיצר טוב אומר כן

 
 
 
 

 ד"לביהמ אחד ה"ע כפרי בא שפעם העולם, בפי שמרגלא מה צחות של במשל
 לא וגם עברי ידע שלא ומכיון בוכה, שהציבור התפלה בעת וראה השנה, בראש

 והמה מתארכת, שהתפלה לצד בוכים שבודאי התבונן תפילה, של ערכה יןהב
 שהפסיקו ראה התפלה בגמר כ"אח אמנם. לבכות הוא גם התחיל ולכן רעבים,
   בתנור, שמנים מאכלים הטמינו כי לבכות הפסיקו דבודאי שוב והתבונן לבכות,

  
 
 
 
 

 ג

 גם וחדל מלבכות, וחדלו ההמתנה להם שכדאי חשבו ולכן לו, ויפה ומצטמק
 חשב לבכות, פ"עוה שהתחילו שופר בתקיעת כ"אח ראה ושוב. מלבכות הוא

 להם, ויפה מצטמק הטובים שהמאכלים אמת דהן בכייתם, בטעם בנפשו
. לבכות הוא גם והתחיל בוכים ולכן אז עד להמתין עוד כח אין ז"עכ אבל

 אליו למחכים שיעשה מה זולתך אלקים ראתה לא שעין דאף מובן והנמשל
 שיעזור מבקשים אנו ולכן. כ"כ להמתין סבלה כח קשה אבל הגאולה, בעת

 ק"הרה של בפומיה מרגלא שהיה וכמו ובמהרה, בקרוב ת"השי לנו
 אומרו בשם דבר האומר כל[ ו ו"פ אבות] ל"אמרז דהנה ע,"זי מבארדיטשוב

 ת"השי שאמר מה אומרו, בשם דבר ואומר אען והנה לעולם, גאולה מביא
 גאולתינו יחיש זה ובזכות כדברך, יסלחת ה' ויאמר[ כ יד במדבר] ה"למשרע
(                                                             ובמהרה. )דברי יונה ח"א דף רצ"ז בקרוב  

 
 

שהי' איזה עיר אחת הגאון רבי אלחנן וואסערמאן זצ"ל בדרך מוסר, סיפר 
עם מחלה טוב לרפאות את החולים, אנשים שנכנסו שמה  בית חולים שבו הי'

אבל במשך הזמן שמו לב, שכל חולה היוצא משם אע"פ  יצאו משם בריאים
מקבל עם הזמן מחלה חדשה, מחלה אחרת, וזה היה  שנרפא ממחלתו, הוא

.                                         לא ידעו מה הוא הסיבה לכך חידוש פלא אצלם, והם  
 

הזה  הענין, והוא כי בית החוליםבירורים רבים הדק היטב נתברר להם  לאחר
 היה מאד ישן, שבמשך מאות שנים הגיעו לשם חולים ונתרפאו, ובאותם
 ימים עדיין לא ידעו מה שיודעים היום על איך לשמור על נקיות המקום שלא
 יכנסו המחלות לתוך הקירות, ושם נבלעו המחלות בקירות, ונתרבו המחלות

ים מחלות, ולכן כל חולה שהגיע במשך השנים, עד שכל הקירות היו מלא
אף שנתרפא ממחלתו, אבל במשך הזמן שהחולה שהה שם, ובפרט  לשם

שהוא תשוש כח הוא עלול יותר להדבק במחלה אחרת, ולכן לא  אדם חולה
משם בריא אולם, כי תמיד אחרי שנתרפא ממחלה אחת נדבק  היה אדם יוצא

הבית, כשעלו על אחת מן המחלות הספוגות שם בקירות  בו מחלה אחרת
להם ברירה, אלא סתרו והרסו את כל הבית חולים עם כל  סוד הענין, לא היה

ובנו במקומו בית חולים מחדש, וזה כבר היה כמו כל  המחלות שבקירותיו
שהחולים שבו נתרפאו לחלוטין ויצאו משם בריאים  בית חולים אחר

                                                       .                               ושלמים בלא מחלה אחרת
 

 שקורות.( תענית יא)השכל הוא לענין רוחניות, שהרי אמרו חז"ל  והמוסר
ביתו של אדם מעידין עליו בשעת הדין, שהקירות רואות וסופגות את 

שעשה, והם מעידין עליו ומספרים כל מה שעשה, ולכן רואים  העבירות
ה איזה חטא, והוא חושב שהעבירה כבר איננה, הוא כבר עש לפעמים שאדם

והתחיל דף חדש, אבל העבירה שעשה נשאר ספוג בקירות  שכח ממנה
עבירה בבית המדרש ח"ו נשאר העבירה בבית המדרש,  הבית, ואם עשה

העבירות, כמו שרואים בסיפור הנ"ל שאפילו  המקום סופג ובולע את
מחלות, כל שכן ברוחניות שהוא כן,  מלאות בגשמיות יש דבר כזה שהקירות
חטאים, נעשה מקום שמושך אותו לעשות  ממילא מקום שנעשה בו כמה

וההיפוך בהיפוך שמרובה מדה טובה, אם  עוד חטאים, כי המקום מלא בזה
בלוע עם מצוות, וממילא הבית הוא מקום נקי  עשה מצוות בבית, נעשה הבית
ה גוררת מצוה, וכל אדם שמגיע מצוות, מצו וטהור, וזה מושך אותו לעוד

רצון להיות יהודי טוב וירא שמים ולעשות  למקום כזה, הוא מרגיש בעצמו
. )דברי ובמעשים טובים ויראת שמים רצון הבורא, כי הבית נבלע במצוות

                    יונה ח"ב דף ר"א(                                                                                   
      

 

 ובכה ה"ר לפני ד"לביהמ שנכנס ל"זצ מבעלזא ק"הרה עם העובדא וכידוע
 ביאר כ"ואח, היטב הבאר עושים מה, היטב הבאר עם עושים מה, ואמר

 שכל ודע[ א"סק א"תקע סימן] היטב הבאר שכתב מה ומפורסם ידוע כוונתו
 בקליפות כח מוסיף ה"בעו רשע בעודו שלומד ותורה עושה שאדם המעשים

(           . )דברי יונה ח"א דף שכ"אל"עכ מהקליפה מוציא בתשובה שחוזר עד  
 

 לדרשת שבת שובה
( א"כ דף א"ח דרשות) שובה לשבת בדרשה ס"החת מרן כ"מש ונקדים
 דהוי ומסיק בשבת, לרפאותו מהו באזנו החושש המדרש דברי את מפרש
 תוכחה דברי כששומעים כי הכוונה השבת, את שדוחה נפש פיקוח

 חייו שנות את בילה היאך להתבונן אותו ומעוררים אדם, של לבו המשברים
 לו ויגרום השבת, עונג לו יחסר הרי בשבת כאלו דברים השומע וריק, בהבל
 באזנו החושש במדרש שאלו ולזה נשבר, לב ולבו נפש, ועגמת צער הדבר

 להוכיחו מותר האם ,שחושש רוחני כאב על קאי בשבת, לרפאותו מהו
 נפש פיקוח דהוי חשש שום בזה שאין כמתרץ ובא בשבת, לבו ולעורר
. )דברי יונה ח"א דף הנכונה דרך על להעמידו יש ושפיר השבת את הדוחה

              (                                                                                                             רס"ד
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 נאפד נקמה סתרו יושר, עצתו בפיוט, לבושו צדקה מעטהו קנאה, אומרים
 אמונה פעולתו אמת, זה ברור כי לבושו צדקה, הלבוש של הקב"ה שהוא רוצה
 להלביש לכל אחד הוא צדק, אבל הרי רואים לפעמים שמעטהו קנאה, שזה
 מוסתר בתוך קנאה, ונאפד בתוך נקמה, אבל צריך לדעת, שסתרו יושר, מוסתר

שנחזק  ום, עצתו, העצה לכך היא אמונהבתוך זה יושר, כמו שעוד נדע בבוא הי
.                         עצמנו באמונה, ואז פעולתו אמת, תבין שהפעולה שלו היא אמת  

 

במקום  עולם באוצר החיים, האור של העולם עכשיו נמצא באוצר החיים אור
שאנו  שמשם הוא בא, אורות מאופל אמר ויהי, האור שבא מתוך החשכה

.                                              כןויהי, הקב"ה אמר שצריך להיות  נמצאים בה, אמר  
 

לא אוכל מלספר מה שנתעוררתי בשנות הזעם בשנת תש"ה  ולהתאפק
זה הי' בליל ראש השנה שהיו פטורים מכל המצוות, וכמה יהודים באושוויץ, 

יל ר"ה בדרך כלל בלנתקבצו יחד והתפללו תפלות ליל ראש השנה אבל 
התפלה, אוכלים הסימנים, ומבקשים שירבו זכויותינו,  כשחוזרים לבית אחרי

אבל להם לא היו כל הדברים האלה, אבל התפללו, והודו  ולשנה טובה ומתוקה
ממש,  להתפלל בליל ר"ה, וזה היה כרוך אז בסכנת נפשות לה' על כך שאפשר

אבל בואו  לקדש על הכוס כשגמרו להתפלל, נענה אחד מהם ואמר, הרי אין לנו יין
ריק, והתחילו  ונעשה קידוש כזה שעוד לא נעשה מאז שהעולם עומד, לקחו כוס

על זה קידוש,  עשולבכות לתוכו בדמעות שליש, כשהתמלא הכוס עם דמעות, 
היום ב"ה זה עומד לכם, כמו שנאמר  אלו היו מעשיהם של היהודים באותם זמנים

, הדמעות לא נשכחו או הלא בספרתך בנאדך נאדי ספרת אתה שימה דמעתי
 נאבדו לעולם, בשמים זוכרים מה שכל אחד עשה. )דברי יונה ח"א דף י"ג(           
 
 
 

 
 

 

 של דזעמו[ ז ברכות] ל"אמרז והנהה',  זעם לא אזעום ומה אל קבה לא אקב מה
 לא הימים ובאותן כועס, ה"שהקב שעה אותה לכוין ידע ובלעם רגע, ת"השי
 לומר יכול היה מה ת"וא כתבו[ שאלמלי ה"ד] ובתוס' ש,"עיי ת"השי כעס

 .ש"עיי וכו' כלם ל"י רגע, בשעת
 

 כל שמתבוננים הנבחר עם של כוחו דהנה בזה, ששמעתי מה לומר אני ורגיל
 והישרה, הטובה בדרך מחשבות חושבין ומתחילה שכלם, במאזני מעשיהם

 הלזו, לפעולה לבבם רגשי מעוררין הנכונה הדרך שזוהי להם כשמתברר כ"ואח
 ש"ע מכונה שעיקרו המעשה, בכלי הפועל אל מכח הדבר מוציאים כ"ואח

 פעולותיהם עושים שמתחילה הגמור, בהיפוך הוא הגוים אצל כ"משא. הכבד
 הרגשת אצלו שמתעורר לבבם ברשות הם כ"ואח שלהם, הגופניות תאוות כפי

 הגיון דברי למצוא השכל כח מתעורר ז"ועי נכון, על שהיה פעולתו לתרץ הלב
 שזהו מ'ח, ל'ב כ'בד של בסדר זהו ע"אוה דאצל ז"לפי ונמצא. פעולתו לתרץ

 שיהיה והיינו ם,"כל רגע באותו לומר יכול היה שבלעם ש"וז ם,"כל של ת"הר
 .הישראלית האומה כליון יהיה שזה זו, בבחינה אצלם גם ו"ח

 

 מ'ח של בסדר אצלם שהולך אלא ל,"וכנ הוא כן לא ישראל אצל באמת אמנם
 בו, ך"מל ותרועת עמו אלקיו ה' בלעם ש"וז ך,"מל ת"הר שזהו כ'בד, ל'ב

 בשכל אצלם שמתברר עד מאומה עושים ואין שכלם, כח מגבירים שישראל
 . )דברי יונה ח"ב ד' רי"ב(                ישראל של הצלחתם וזהו הנכון, הדרך שזהו הישר

 

 
הראשון( מביא ומסדר גדרי התשובה ואלו הם,  שערי תשובה )שער ובספר

חרטה עזיבת החטא ווידוי וקבלה על להבא, אלו הם ארבעה הדברים הראשונים 
שצריך כשעושים תשובה, אחר כך מביא השערי תשובה את התנאים של 
חרטה, שבאמת יעזוב החטא ולא יחזור על מעשהו שוב, שהרי למשל אם אחד 

ליו למה עשית לי כדבר הזה, אבל החבר מבקש הכאיב לחבירו, וחבירו כעס ע
את סליחתו, אזי אם ישים לב שהשני באמת מתחרט, והוא מבין שעשה שלא 

.       כהוגן, וכואב לו שעשה כן וכדומה, אזי בדרך הטבע לא יהיה אכזרי מלמחול  
 

אם יראה זה שמבקשים ממנו מחילה, שהוא אמנם אומר שהוא מתחרט,  אבל
הוא עושה זאת שוב, נמצא שהוכיח סופו על תחלתו אבל מיד אחר כך 

שהחרטה לא היתה באמת, שהרי מקודם עשית זה, ועכשיו אתה חוזר על 
מעשיך, ולא רק אם חוזר על החטא ההוא ממש, אלא אפילו אם רואה שאינו 
עושה הרחקות, אלא הוא עושה דברים שהם קרובים לזה החטא, גם זה הוא 

זה מראה שאינו מפחד מלשוב על החטא שוב, חסרון בשלימות התשובה, כי 
. )דף נ"ט(   ולכן אחד התנאים של התשובה הוא ללכת רחוק מהדבר שעשה רע  

 
 
 

 
 

 

 

 עובדות ומאמרים על "יוצרות דראש השנה"
 

 

 עובדות ומאמרים על "פסוקי התפלות דראש השנה"
 ותרועת מלך בו )במדבר כ''ג כ''א(

 
 

 

 

 
 

 
 

 וכל ומזוני חיי בני על מתפללים ה"דבר שאמרו צדיקים בשם ששמעתי מה
 בהיפך להיות צריך היה ולכאורה ומחילה הסליח יום הוא פ"וביוכ הצורך

 אליה שצריכים מה כל על להתפלל יוכלו כ"ואח החטאים כל על יסלחו דמקודם
 נשבר לבבו ואין טוב וכל הצורך די לו כשיש דוקא לשוב שצריכים הענין אמנם

  ד' רע"ג(כהוגן. ) מתנהג הוא אם ,בשמים לראות רוצים כזה במצב ואז בקרבו
 

  
 שהזה ישראל בני על לכפר פ"ביוהכ ג"הכה דהזאת ל"זצ נזר אבניה בשם ומובא

 כן למטה ההתנהגות דכפי, מידות השבע על רמזו למטה ושבע למעלה אחת
 בני על לכפר למטה ושבע למעלה אחת מזה היה ולכן למעלה ו"ח פוגם הוא

 בהשבע משתדלין ז"עי אזי למעלה אחת שיש תמיד דכשיודעין רמוז וכן ישראל
(                                לאחד. )דברי יונה ח"א דף ק"ז מתאחדין שיהיו למטה מידות  

  
ל, שכל מה שעושים ביום הכיפורים יש בזה קדושה שכתב הגר"י ענגיל זצ" וכמו

 בזה לרמז ויש', וכו בחייך תראה עולמך.[ יז ברכות] ל"אמרז עליונה ויתירה, והנה
 הולך שהכל לו נראה שעכשיו דאף, ב"הבעו שם שיהיה מה ז"בעוה שיתבוננו

 נאטם הקדושים בימים כשמגיע ואף, התורה מלימוד זמן כשמבטל גם כשורה
 י"מהאר דאיתא מה ידוע הלא באמת לתשובה, כי להתעורר יכול ואינו לבבו

 זהו אלו בימים לבכיה מתעורר שאינו שמי( ז"פ ה"ר תפלות' ש ח"פרע) הקדוש
 ליתן יצטרך האיך ז"בעוה שיתבוננו לזה זה רמזו ןולכ, מטוהרה לא שנפשו סימן

 חטא כמה במצבו המתבונן ובאמת. ב"לעוה כשיגיע מעשיו על וחשבון דין
 אלו בימים להשתדל שצריך יודע בודאי הלא, ובמעשה ובדיבור במחשבה
 זה הרי במישור שהכל לו ונדמה הללו קודש זמני מבטל הוא אם אמנם, לתשובה

 מתברר כ"ואח, לו טובים החריפים שהמשקאות לעצמו שמדמה לשיכור דומה
רכ"א(                              -ה. )דברי יונה ח"א דף שכ"א"בעו תחתיה לבור שנפל לו  

  
 את טהרתי, טמאת ואשר טמאתי טהרת אשר את" אמרנו נסים רבינו של בוידוי

 שם, תודיםמ אנו מה על בזכרנו עלינו נופל גדול פחד" וכו' התרתי אסרת אשר
 דקדוק על לפקח צריך בביתו אחד כל רק ודיין, לרב דוקא מוסבים הדברים ואין

 עד ראש קלות של בהנהגות בנערותם שהורגלו ויש בה, לזלזל ולא ההלכה
 מה נא דעו אך כן, לפני התיר אשר את ולאסור ביתם, בבני למחות להם שקשה

 פשעי, אל ארגתי וביש ער כי קלוי באש אדע אני דיני ק"יוכפ בתפלת שאמרנו
 לשנות א"כ תבונה ואין עצה ואין קלוי, באש הדין הרי המעוות את יתקנו לא ואם
 )דברי יונה ח"א דף רס"ט( .המעשים את

 

  
 מלא ואתה עון מלאי אנו ע"זי מבארדיטשוב ק"הרה של ישרה המליצה וידוע

 וחדל שיםאנ קטני רק הוא עצמינו כל אבל עון, מלאי שאנו שאף היינו רחמים,
 בלתי שהוא ת"השי אבל הוא, מזעיר מעט עון מלאי כשאנו אף כ"וא אישים,

 בלי גדולים רחמים זה הרי רחמים, מלא כשהוא כ"וא תכלית, ובעל גבול בעל
 הרחמים, בעל שהוא ת"מהשי רחמים לאותו שנזכה ת"השי ויעזור. ותכלית גבול
 רצ"א( )ח"א דף .ולשלם ולחיין לטב החיתום, אחר הולך והכל

  
 קדושים ישראל במעלת נדרי כל בליל ע"זי מברדיטשוב ק"הרה שהמליץ וכמו

 היו ולא משתכרים היו הרי ,ושתיה אכילה מצות ע"לאומה ניתן היה שאילו
 בערב' ושתי אכילה מצות מקיימים ישראל ואילו ,נ"לביהכ בערב לבא יכולים

 'ה פקודי אומר תובוהכ. כ"ע ,כ"יוה לקראת ופחד באימה נגשים כ"ואח ,כ"יוה
 .הלב שמחת להרגיש זוכים בישרות 'ה פקודי לומדים שאם ,לב משמחי ישרים

 

 

 

 

 ''אם ישוב מיד תקבלו'' גודל מעלת ''תשובה'' ממרן זצ"ל
 

 

 כתיבה וחתימה טובה
שנת גאולה וישועה –שנה טובה ומתוקה   

 

 המברכים
 מערכת "אוצר יונה"
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