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אלהיָך לה' לעם נהיית הּזה ְְֱִֵֶֶַַַָָֹהּיֹום

אלהיכם ה' לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻאּתם
סגּלה לעם לֹו ְְְִַָֻלהיֹות

ישראל לארץ בכניסה ישראל עם עומד במדבר הגלות שנות ארבעים בסוף
בברית כי משה להם אומר מעמד באותו ה'. עם ברית נוספת פעם וכורת

לעם: להיות הופכים הם אלהיכם...הזאת ה' לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻ"אּתם
ּלָך יהיה והּוא לעם לֹו הּיֹום אתָך הקים למען אלהיָך... ה' ּבברית ְְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹֹלעברָך

כט)"לאלהים נקראים(דברים הם כי נאמר הקודמת בפרשה גם ידיעם. על ִֵָֹ
חּקיו ולׁשמר ּבדרכיו וללכת לאלהים לָך להיֹות הּיֹום האמרּת "את־ה' 0ְ1ֵֹֽ5ְִֶָ6ְִֶָ7ְְִָ1ָֹֻ9ְִ.ְַַָ+ֱֶ)ֶה'.

ּבקלֹו. ולׁשמע ּומׁשּפטיו סגּלה"ּומצֹותיו לעם לֹו להיֹות הּיֹום האמירָך וה' ְִָ=ְִָ+ְְִָ(ְַַֹֹֽֽ*ְֱִֶֽ+ַ,ְִ-.ְַ+ְֻ/ָ
כו) ובהמשך:(דברים אלהיָך". לה' לעם נהיית הּזה הּיֹום יׂשראל ּוׁשמע 3ֱֶַָֹֽ/ְָֽ+ְִֵ.2ֵֶַַ/ְִָ.2ְְֵַַ"הסּכת

ט) כז נעשו(דברים ישראל למה בברית.עם. עמדו כבר הרי הזה? ביום רק ָ
שייקראו ראוי היה לא מצרים?עםוכי ביציאת או תורה במתן כבר ָ

הלבבות פתיחת יום
הזה: היום על נאמר שבה תבא", "כי פרשת בסוף נמצאת התשובה

ה הּזה""ולא־נתן הּיֹום עד לׁשמע ואזנים לראֹות ועינים לדעת לב לכם (דברים' ְַָֹֽ89ֶָ-ֵ.ָ/ְֵַַַ-ְִִ3ְְַָ+ְִִ:ַֹ3ַַ-ֶַֽ
ג) שלכט העצום לחסד לב לשים בלי ישראל בני התנהלו שנה ארבעים .

הם כעת רק בארובה. כסומא ממש פועלים הם בהם. שמתקיים הגאולה
"כי בפרשות לחינם לא כי נראה והלב. האוזניים העיניים, לפתיחת זוכים
פעמים, מ-30 פחות לא הּיֹום המילה על חוזרת התורה ו"ניצבים" ַתבא"

כולה. התורה בכל 137 מתוך

ביום נאמרו התורה סוף עד תבא" "כי מתחילת הפרשות כל כי מסביר רש"י
משה: כמופטירת לוי, לבני התורה ספר משה שנתן היום שאותו "שמעתי

ט)שכתוב לא, משה(לקמן לפני ישראל כל באו לוי' בני הכהנים אל 'ויתנה
לנו, ונתנה התורה את וקבלנו בסיני עמדנו אנו אף רבינו משה לו: ואמרו
נתנה, לכם לא מחר: יום לנו ויאמרו עליה? שבטך בני את משליט אתה ומה
לעם נהיית הּזה 'הּיֹום להם אמר זאת ועל הדבר, על משה ושמח נתנה. HֶַIְִֵ6ְָֽJַָלנו

אלהיָך' ט)לה' כז, במקום".(לעיל וחפצים דבקים שאתם הבנתי הזה היום , ַ+ֱֶֹֽ

החתונה אחרי בכלתו שמכיר חתן
הדברים את להסביר שיכול משל זצוק"ל אליהו הרב ממרן פעם שמעתי
המעלות, כלילת בת לו שהייתה מלך על מדבר המשל רש"י. של הללו
בראותו המלך, מתאים. חתן למצוא הצליחה לא הרבות מעלותיה שבגלל
ומיועציו משריו וביקש לה, לסייע החליט היקרה, בתו של צערה את
מצאו, חיפשו, בממלכה. ביותר והטוב החכם הבחור את בעבורה שיחפשו
טובות מידות בעל ועניו, חכם וטוב, בחור שמצאו למלך ובישרו באו
ואמר: המלך שמח עניים. בן שהוא לו, יש אחד חיסרון רק טובים. ומעשים
לבתי חתן יהיה מכולם שהטוב ובלבד משלי, הכול לו אתן בכך? ומה

האהובה.
ראה שלא והבחור, לארמונו. העני טובים בן את והזמין המלך הזדרז
המלך אתו דיבר מההזמנה. נבהל קצת מבפנים, המלוכה ארמון את מעולם
הבחור הפעם לאשה. בתו את לו והציע המעלות, כליל באמת שהוא ונוכח
בתו את כמותו לעני מציע המלך שאם לתומו, סבר הוא נבהל. ממש
בה רוצה אינו אחד אף שבגללה מאוד גדול חיסרון בה יש כנראה לאשה,

אחר. מום או פגם בה שיש ואפשר מכוערת, שהיא אפשר לאשה.
השתיקה את פירש המלך שתק. כן ועל למלך, להשיב מה הבחור ידע לא
כל סגור, העניין מבחינתו כי המיועד לחתן ואמר שמח כהסכמה, הזאת
החתונה מועד את ולקבוע השניים בין פגישה לתאם הוא שנותר מה

הוסי המלך הפגישה. מיום חודש הוצאותכעבור ידאג, שלא לבחור ואמר ף
המלך. חשבון על הן החתונה

נראה כי לה אמר הוא צרותיו. את אמו באוזני ותינה לביתו חזר הבחור
שהציע למלך לסרב אי-אפשר שהרי מוצא, ממנה שאין בבעיה שהסתבך
שנתו נדדה ההוא בלילה העסקה. את וסגר חתם וכבר ההצעה את בעצמו
ימצא שמא המכוערת, הכלה עם מהפגישה החשש בגלל הכול הבחור, של
מרחוק כבר לטובה. הופתע הוא בבוקר אך בו. לעמוד יוכל שלא כיעור
היא בוודאי בלבו: אמר כחמה. ברה כלבנה, יפה הכלה כי הבחור ראה
ברגליים החתן התקרב ללכת. יכולה שלא נכה אולי חרשת. או עיוורת



ואף האדם, כאחד ומדברת הולכת קמה היא והנה המיועדת, לכלה כושלות
אותו הוכרח וכך ונעימות. טובות מידותיה כי נוכח גם הוא חכמה. דברי

כורחו. בעל הכלה את לשאת עניים בן

ורק ורקדו, שתו שמחו, כולם והדר. פאר ברוב נערכה המלכותית החתונה
הוא החתונה כל לאורך חתנים. בין כאבל עליו, כבד ולבו התהלך החתן
יותר מתאים במישהו ולא בו בחרו שבגללו הנורא המום מהו למצוא ניסה
ימי שבעת גם עברו כך נסתר. הדבר כי לו היה נראה אבל המלכים, לבת
שהגרוע החתן בלב חשש קינן הזמן אותו ובכל לביתו, חזר הזוג המשתה,

והולך. שבא שיגעון או מחלה אולי להתפרץ. עומד מכל

למה אותו: ושאלה אומץ אזרה חתנה, שבלב העצב את שהרגישה הכלה,
שיש לי ברור החתן: לה השיב קיבלת. שבעולם הטוב כל את עצוב? אתה
לאשה. אותך לשאת עניים, בן בי, בחרו שבגללו ונסתר נורא מום איזה בך
מפחד ואני המעלות, כלילת נראית את מוצא. ולא המום את מחפש אני

מכל. הגרוע לי יתגלה שמא

כורת משה
העם עם
הסכם
להם שמתאר
מה בפירוט
הם אם יקרה
את יקיימו
ומה הברית
אם יקרה
יפרו חלילה
היום, אותה.
3300 אחרי
אנו שנה,
לומר יודעים
דייק משה כי
הפרטים עד
הקטנים

הממשלה שרי כל חיפשו כיצד לו וסיפרה הכלה צחקה
אמרה היא אותו. ומצאו מכולם, הטוב הבחור את ויועציה
כלל. חשובה לא שלו העניות והנכבדים השרים בעיני כי לו
שהוא והכריעו שלו, והמידות התכונות את רק בחנו הם

לחתן. לה להיות אביה בו בחר לכן מכולם. הטוב

שבו הענווה נעלות, מידות עם בחתן מדובר שכאמור כיוון
הזמן עם אבל מכולם. הטוב שהוא להאמין לסרב לו גרמה
ממה מוכשרת יותר הרבה כלתו כי ויותר יותר לו התברר
בה. קיים לא פגם ושום מום שום בתחילה. חשב שהוא

צודקת? היא באמת ואולי

המעלות, כלילת היא שכלתו החתן השתכנע סוף-סוף כאשר
המלך לחמיו החתן ניגש גדולה, בזכייה שזכה הבין כך ומתוך
חסר היה ומה המלך: שאל נוספת. חופה לערוך וביקש

הקוד דעבחופה לו: ואמר הסיפור את החתן לו סיפר מת?
נוכח הייתי ואני שמחתם כולכם הראשונה בחופה כי לך
הכלה בבתך, מאוד שמח אני עכשיו בגופי. רק באירוע

הלב. מכל ברית אתה לכרות ורוצה המעלות, כלילת

נתינתה אחרי רק בתורה שמכיר ַעם
בברית עמדנו שכאשר היא אמת למשה: ישראל אמרו כך
שהייתה ידענו כורחנו. בעל ונשמע" "נעשה אמרנו סיני בהר
חשבנו שמחנו. לא אנחנו אבל ובתחתונים, בעליונים שמחה
לא היא התורה כנראה כגיגית, הר עלינו כופה ה' אם כי
האמנו לא בה. יש חסרונות והרבה המעלות, כלילת ממש
מדבש מתוקה מפנינים, יקרה תורה לקבל ראויים שאנחנו
קלת "ויהי השופר. מקול במיוחד מאוד, פחדנו צופים. ְִַֹֹונופת
ּכל וּיחרד מאד חזק ׁשפר וקל ההר על ּכבד וענן ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּוברקים

ּבּמחנה" אׁשר טז)העם יט ואמרנו(שמות לחיינו שחששנו עד כך, כל פחדנו . ֲֲֶֶַַָָ
נמּות" ּפן אלהים עּמנּו ידּבר ואל ונׁשמעה עּמנּו אּתה "ּדּבר כלך: (שמות ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

וכלטז) אותנו אוהב ה' וכי לפחד, מה לנו אין כי לנו אמרת אומנם אתה .
לך. האמנו לא אבל גדולות. למעלות אותנו להעלות הוא רצונו

ששמע שעה שבאותה חכמינו, שמספרים מה את נציין מוסגר במאמר
תש סיני הר במעמד בהם שיהרוג מאלוקים חוששים ישראל שבני משה
חרדים שאינכם ראיתי כי ידי את ורפיתם עליכם "שנצטערתי כוחו.

מאהבה" אליו כד)להתקרב ה דברים שאלוקים(רש"י מבינים לא אתם האם .
באותה האהבה. על משה אותם מצווה שעה באותה מאוד? אתכם אוהב
שכולל ישראל", "שמע ערב וכל בוקר כל לומר אותם מצווה הוא שעה
נפשך ובכל לבבך בכל אלוקיך ה' את "ואהבת האהבה. מצוות את בתוכו

מאודך". ובכל

מצרים מארץ הֹוציאנּו אתנּו ה' ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּבׂשנאת
גדולים. ספקות לישראל היו ממצרים היציאה בעניין שגם היא האמת
בחטא לרעתם. הייתה הזאת היציאה שכל חוששים הם משבר ברגעי
אתנּו לתת מצרים מארץ הֹוציאנּו אתנּו ה' "ּבׂשנאת אומרים: הם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹהמרגלים

להׁשמידנּו" האמרי כז)ּביד א פעם:(דברים אחר פעם למשה אומרים הם . ְְְֱִִֵַַָֹ
ּדּב אׁשר הּדבר זה את"הלא ונעבדה מּמּנּו חדל לאמר במצרים אליָך רנּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּבּמדּבר" מּמתנּו מצרים את עבד לנּו טֹוב ּכי יב)מצרים יד .(שמות ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹֻ

טֹובה ּכפּויי ּבני טֹובה ְְְֵֵֵָָּכפּויי
הם לטובתם. היא שהחרות מבינים שהם עד שנה 40 ישראל לבני ֵלוקח
נצלנים מצריים של חסד מתת על יחיו ולא לפרעה עבדים יותר יהיו לא
לטובתם. שהכול אותם. אוהב שה' להבין מתחילים הם ומשעבדים.
ּכהּיֹום לחּיתנּו הּימים ּכל לנּו "לטֹוב טובים: לחיים עצות כולה היא ְְְִֵַַַָָָֹשהתורה

ו)הּזה" ישראל(דברים כפרו שבה הראשונות השנים 40 על . ֶַ
ּכפּויי ּבני טֹובה "ּכפּויי משה להם קורא הגדולות ְְְֵֵֵָבטובות
המיוחד למן שלהם הגרוע היחס בגלל טֹובה" "ּכפּויי ְֵָָטֹובה".
טומאת קליפות ממ"ט נפשם ואת גופם את לזכך שנועד
אומרים והם וזכוכית, זהב יערכנו שלא פלאי לחם מצרים,

הּקלֹוקל" ּבלחם קצה "ונפׁשנּו כא)עליו .(במדבר ְְְֵֵֶֶַַַָָ

הזאת הטובה שכפיות כיוון טֹובה"? ּכפּויי "ּבני הם ְְֵֵָולמה
אומר הוא האשה. של הטובה כלפי הראשון מאדם נלמדה
"האּׁשה לחטוא: לו שגורם רע הוא הזה שהטוב ִָָלאלוקים

ואכל" העץ מן ּלי נתנה הוא עּמדי נתּתה ג)אׁשר .(בראשית ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ
לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב "לא טוב: לא - האשה בלי ְֱַָָָֹובאמת
בטובה, כפר וכאן טֹוב". מצא אּׁשה "מצא טוב: - האשה ִָָָָָעם

ישראל. בני לרעה למדו וממנו

החסד את מבינים והם להם, רומז משה השנים 40 בסוף
לאחר אּלא ליׂשראל להם רמזה לא רּבינּו מׁשה "אף ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאלוקי.
ּבּמדּבר ׁשנה ארּבעים אתכם 'ואֹולְך ׁשּנאמר: ׁשנה, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָארּבעים
רגלָך'". מעל בלתה לא ונעלָך מעליכם ׂשלמתיכם בלּו ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
נתן "ולא הטובה. לכל לב שמו ישראל בני דבר של ְַָֹובסופו
הּיֹום עד לׁשמע ואזנים לראֹות ועינים לדעת לב לכם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹה'

כט)הּזה" קאים(דברים לא מינא, ׁשמע רּבה, "אמר מכאן . ְִִֶַַַַָָָָֹ
ׁשנין" ארּבעין עד ּדרּביּה אדעּתיּה ע"א)איניׁש ה זרה .(עבודה ְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
שנה. 40 עד רבו דעת על עומד לא אדם

הוא דבר כל של היצירה תהליך כי שנה? 40 יוםולמה ב-40
בהר לומד משה יום 40 הוולד; ליצירת יום 40 שנה. ב-40 או
את להפר בשביל בהר מתפלל משה יום 40 התורה; את
נפש להפוך שלוקח הזמן זה כי נראה ישראל. של חטאם
בטובה. שמכיר חורין בן של לנפש טובה כפוי עבד של

מחודשת ברית
"ניצבים". פרשת של המחודשת הברית יסוד היא ישראל של הזאת ההבנה
לאלהים ּלָך יהיה והּוא לעם לֹו הּיֹום אתָך הקים "למען עם. שיוצרת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹברית

ּוליעקב" ליצחק לאברהם לאבתיָך נׁשּבע וכאׁשר לְך ּדּבר יב)ּכאׁשר .(כט ְְְְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
הם אם יקרה מה בפירוט להם שמתאר הסכם אתם כורת משה הזה ִביום
את להם מתאר הוא אותה. יפרו חלילה אם יקרה ומה הברית את יקיימו
היום, שלביה. כל על הגאולה את גם להם ומתאר פרטים, בפרטי הגלות
גם הקטנים, הפרטים עד דייק משה כי לומר יודעים אנו שנה, 3300 אחרי

הרמב"ם: כתב הללו הדברים על הגאולה. של וגם הגלות הדבריםשל "ואלו
הנביאים" כל ידי על שנאמרו הדברים כל כוללים הם בתורה המפורשים

יא) פרק מלכים .(הלכות



רבינו משה פטירת יום ַהּיֹום,
באחריות הנהגה

רבנו משה פטירת יום גם הוא הברית כריתת ויום ישראל של ההבנה יום
"ניצבים") בפרשת הראשון מן(רש"י להיפטר יכול היה משה כי אומרים יש .

זורקים ולא אחריות לוקחים ישראל את ראה שהוא אחרי רק העולם
האחריות כובד את והבינו התבגרו הם כאשר רק אחרים. על אותה

ההנהגה. הגה את בידיהם להפקיד היה אפשר כתפיהם, על המוטלת

בפרשיות לישראל התורה מסירת מסתיימת הזה ביום כי גם לומר אפשר
מעשרות וביעור קריאתביכורים התורה, כתיבת כוללות: מצוות שלוש באות (אחריהן

ה') בדרכי והליכה סיני הר כמעמד ב"הקהל" התפקידהתורה את משה כשסיים .
הארץ סף אל ישראל את כשהביא עולמו. לבית הולך הוא – הזה החשוב
ללכת יכול הוא – ועוג סיחון את גם לנצח שאפשר להם והראה המובטחת
ויגיע בפניו שיעמדו המכשולים את יצלח שהעם ידיעה מתוך עולמו לבית

הימים. באחרית שלמה לגאולה

ראש בכל
אנחנו השנה
עוברים
הר מכפיית
וכפיות
טובה
לקבלת
תורה
בשמחה.
חוזרים
את להדק
הברית
מתוך
ורצון בחירה
ושמחה

ּפנינּו ּבבׁשת אליָך ׁשבנּו – אבדּו אמּונה ְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָָֹאנׁשי
גרמה משה פטירת הפוך. הוא הדברים שסדר אומרים יש
הגמרא זירא. רבי של בסיפור כמו אחריות, לקחת להם

ע"א) לז ּבׁשבבּותיּה(סנהדרין ּדהוּון ּבריֹוני, "הנהּו על ְְְְֲִִֵֵַַמספרת
ּבתיּובּתא, להּו ּדניהדרּו היכי ּכי להּו, מקרב ּדהוה זירא, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָּדרּבי
האידנא עד אמרּו, זירא, ּדרּבי נפׁשיּה נח ּכי רּבנן. קּפדי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָוהוּו
- הׁשּתא רחמי, עלן ּבעי ּדהוה ׁשקי, חריְך קטין חריכא ְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָהוה

ּתׁשּובה". ועבדּו ּבלּבייהּו, הרהרּו רחמי? עלן ּבעי ְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָמאן

בריונים לחבורת בשכנות גר בניסים, מלומד שהיה זירא, רבי
זירא רבי על הקפידו חכמים לתורה. אותם לקרב רגיל והיה
רבי פטירת ביום כלום. יצא לא הללו שמהבריונים ואמרו
עכשיו עד לעצמם: אמרו בתשובה. הבריונים כל חזרו זירא
כך עלינו? יגן מי וכעת בתפילתו, עלינו מגן היה זירא רבי
מרים ונמצאים עליהם מתפלל משה עוד כל – לישראל קורה
הרועים ששלשת עכשיו מסודר. היה הכול – עמו ואהרון
אחריות. ולקחת להתעשת חייבים הם מאתם מסתלקים

"אנׁשי אומרים אנו שבה הסליחות לפתיחת דומה זה ְֵַדבר
אבדו כך אבדו. – מעׂשיהם" ּבכח "ּבאים וגם אבדּו", ְֱֲִֵֶַַָָָָֹאמּונה
שהיו אלה וגם ּבּפרץ", "לעמד שיודעים "ּגּבֹורים" אותם ֲִִֶֶַַֹגם
הדבר שאין שנבין כדי זאת כל וכו'. הּגזרֹות" את ְִֵֶַ"ּדֹוחים
מצאנו ולא ּפּנֹות" ּבארּבע ש"ׁשֹוטטנּו ואחרי בנו. אלא ְְְִַַַתלוי
ּפנינּו. ּבבׁשת "אליָך לשוב אלא ברירה לנו אין ְְֵֵֶֶָָֹּתרּופה,

סליחתנּו". ּבעת אל ְְְֲִֵֵֵַָָלׁשחרְך

רחמים? או דין – שופר תקיעת
השנה ראש קודם – נּצבים ִִֶַָאּתם

ראש של הברית גם היא והבנה, בגרות מתוך שבאה ניצבים, של הברית
ערוך בשולחן קודם(תכח)השנה. נצבים' 'אתם וכו' קורין "לעולם כתוב:

השנה" ע"ב)ראש לא מגילה השנה(ראה בראש כי החסידות, גדולי והסבירו .
אלוקיו ה' לפני ניצב ב"ערביאדם וכן נצבים, לפרשת בהשמטות עינים" ב"מאור (עיין

חיים" מים וב"באר משה" ב"ישמח גם וראה המדרש. בשם כן שכתבו נצבים, פרשת נחל"

נצבים) טובהבפרשת וכפיות הר מכפיית עוברים אנחנו השנה ראש בכל .
תורה אנחנולקבלת שנה ראש בכל הלב. לפתיחת הלב מסגירות בשמחה.

ורצון בחירה מתוך הברית את להדק חוזרים עם. להיות יותר עוד הופכים
ושמחה.

יבבה יום – ּתרּועה ְָיֹום
הללו. השלבים בשני להבחין יכול בשופר לתקיעה בטעמים שמתבונן מי

המשנה גמורים. לרחמים שהופכות גמור, דין הן השופר (ראשתקיעות

ע"ב) לג תרועההשנה שיעור תרועות, כשלש תקיעה "שיעור אומרת:
עונה יבבות? היא שתרועה מנין שואלת: שם והגמרא יבבות". כשלש
ועליו לכם", יהיה ּתרּועה "יֹום הוא השנה בראש האמור הפסוק כי ְְִֶֶָָאביי
כתוב כך שהרי בכייה. זו ויבבה לכון". יהא יבבא "יום התרגום מתרגם
ּבעד סיסרא אם וּתיּבב נׁשקפה החּלֹון "ּבעד סיסרא: של אמו ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָעל

מרּכבֹותיו" ּפעמי אחרּו מּדּוע לבֹוא רכּבֹו ּבׁשׁש מּדּוע (שופטיםהאׁשנב ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
כח) ה .פרק

מלבו, הגונח "כאדם בגניחות המדובר האם יבבה, מהי ספק לנו שיש וכיוון
בגניחותיהן", שמאריכין החולים "כאדם(שברים)כדרך ביללות מדובר או ,

לזה" זה סמוכין קצרים קולות ומקונן, הכוונה(תרועה)הבוכה אולי או ,
יחד גם תרועה)לשניהם שברים,(שברים גם השנה בראש תוקעים אנחנו –

שברים-תרועה. וגם תרועות גם

ה' הּמלְך לפני הריעּו ׁשֹופר, וקֹול ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹּבחצצרֹות
את פעמים שבע התקיעות לפני קוראים אנו שני מצד
ושמחה: גאולה של תקיעות הן התקיעות כי שאומר המזמור
הריעּו כף, ּתקעּו העּמים ּכל מזמֹור: קרח לבני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ"למנּצח
ולגבורתו. לארצו יחזור ישראל כשעם רּנה". ּבקֹול ְִִֵָֹלאלהים
על שמדברים הפסוקים את התקיעה לפני מזכירים אנו כן
ּכל לה' הריעּו לתֹודה, "מזמֹור הודאה: של השופר ְְִִַָָָתקיעת
אנו כן ּבתרּועה". נּגן היטיבּו חדׁש, ׁשיר לֹו ׁשירּו ְִִִִֵֵֶַָָָָָהארץ:
המקדש: בבית בתקיעות השמחה על הפסוקים את מזכירים
את ומזכירים ה'". הּמלְך לפני הריעּו ׁשֹופר, וקֹול ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ"ּבחצצרֹות
וזּמרּו". ורּננּו ּפצחּו הארץ, ּכל לה' "הריעּו בתהילים ְְְְִִֵֶַַַָָָָהפסוק

על הגלויות. קיבוץ תחילת היא השופר תקיעת ובאמת
של שני יום בהפטרת קוראים אנו גלויות קיבוץ של השמחה

במר ורּננּו "ּובאּו השנה: עלראש ה' טּוב אל ונהרּו צּיֹון ֹום ְְְְֲִִִֶַָָ
נפׁשם והיתה ּובקר צאן ּבני ועל יצהר ועל ּתירׁש ועל ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹּדגן
ּבמחֹול ּבתּולה ּתׂשמח אז עֹוד: לדאבה יֹוסיפּו ולא רוה ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּכגן
ונחמּתים לׂשׂשֹון אבלם והפכּתי יחּדו ּוזקנים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּובחרים

מיגֹונם" לא)וׂשּמחּתים .(ירמיה ְְִִִַָ

מוסף בתפילת תשובה
של מוסף בתפילת במיוחד ניכר והוא בתהליך, כאן מדובר
על שמדברים הפסוקים עם מתחילים אנו שם השנה ראש
מּמּך. חרדּו ּבראׁשית "ּוברּיֹות בחרדה: שופר ְְְִִִֵֶָָתקיעת
ּבּמחנה". אׁשר העם ּכל "וּיחרד סיני". הר על מלּכנּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבהּגלֹותָך
הּׁשפר קֹול ואת הּלּפידם ואת הּקֹולת את ראים העם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"וכל
כך אחר רק מרחק". וּיעמדּו וּינעּו העם וּירא עׁשן, ההר ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻואת

בשמחה. שופר תקיעת על המדברים הפסוקים מובאים

מגיעה האם לאמו. וקורא בוכה והוא במצוקה שנמצא לתינוק הדבר ֵדומה
כי הפסוק אומר כך שמחים. ושניהם אותו, ומאכילה מנקה קריאתו, לקול
אלקיכם ה' לפני ונזּכרּתם ּבחצצרת "והרעתם וצרה: מלחמה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֹכשתבוא

מאיביכם" י)ונֹוׁשעּתם ה'(במדבר אל שצעקו ישראל בני עם היה כך . ְְְֵֵֶֶַֹ
ּבעיין מחטאיהֹון ּתייבין נׁשא ּבני "וכד הזוהר: אומר וכך ונושעו. ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָבמצרים
ׁשֹופרא אתער כדין לעיּלא סליק קלא וההּוא מּתּתא ׁשֹופר קֹול ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָלנגּדא
בתשובה, חוזרים כשבני-אדם ּדינא". ואסּתלק רחמי ואתער עּלאה ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָאחרא
הגדול השופר ומתעורר עולה, שופר קול אותו בשופר. לתקוע צריכים הם
הגאולה. על שמבשר שופר גלויות. קיבוץ על שמבשר שופר מעלה. של

מהעולם. הדין ומסתלק העליונים הרחמים מתעוררים



ּביׁשּועתְך נפׁשנּו ְִֵֵַַַָָׂשּמח
ה'. בישועת ולשמוח הזה הטוב את להכיר מתפללים אנו חג ובכל שבת בכל
אנו השנה בראש ובמיוחד ה'. אהבת את להכיל רק נרגנים, להיות לא
מדרגה עולה ישראל עם ושנה שנה בכל ובאמת ה'. לאהבת לבנו את פותחים

הזאת האהבה בהכלת מדרגה השניםאחר 40 בסיום הייתה אחת תחנה .
ואסתר מרדכי בימי הייתה הגמרא, שמציינת כפי נוספת, תחנה כדלעיל.
המשיח. בימות יש נוספת ומדרגה בשמחה. התורה את ישראל שקיבלו

ּבית ואת יׂשראל ּבית את וכרּתי ה' נאם ּבאים ימים הּנה שם: נאמר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻכך
בידם החזיקי ּביֹום אבֹותם את ּכרּתי אׁשר כּברית לא חדׁשה: ּברית ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹיהּודה
נאם בם ּבעלּתי ואנכי ּבריתי את הפרּו הּמה אׁשר מצרים מארץ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻלהֹוציאם
נאם ההם הּימים אחרי יׂשראל ּבית את אכרת אׁשר הּברית זאת ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻה':
יהיּו והּמה לאלהים להם והייתי אכּתבּנה לּבם ועל ּבקרּבם ּתֹורתי את ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנתּתי
ה' את ּדעּו לאמר אחיו את ואיׁש רעהּו את איׁש עֹוד ילּמדּו ולא לעם: ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹלי
לעֹונם אסלח ּכי ידוד נאם ּגדֹולם ועד למקטּנם אֹותי ידעּו כּוּלם ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻּכי

עֹוד" אזּכר לא ל)ּולחּטאתם לא .(ירמיה ְְֶַָָָֹ

ׁשּנקרא והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול ׁשמָך למען עׂשה מלּכנּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאבינּו
ֵָעלינּו

ׁשמָך למען עׂשה מלּכנּו. "אבינּו תשובה: ימי בעשרת לומר האשכנזים ְְְֲִִֵֵַַַָמנהג
האבות על גם נקרא ה' של זה שם עלינּו". ׁשּנקרא והּנֹורא הּגּבֹור ְְִִֵֶַַַָָָָהּגדֹול
ּגדֹול אל ּבקרּבָך אלהיָך ה' ּכי מּפניהם תערץ "לא ישראל: עם על ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹוגם

כא)ונֹורא" ז גדול,(דברים עם להיות צריכים אנו עלינו, נקרא השם שם אם . ְָ
לאברהם הובטח כך האויבים. מפני להישבר או לפחד ולא ונורא, גיבור
איביו". ׁשער את זרעָך "וירׁש גבורה ועל ּגדֹול". לגֹוי "ואעׂשָך גדולה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹעל
הּׁשמים עֹוף ּכל ועל הארץ חּית ּכל על יהיה וחּתכם "ּומֹוראכם נוראות ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָועל
יוצאי כל צריכים וכך נּתנּו". ּבידכם הּים ּדגי ּובכל האדמה ּתרמׂש אׁשר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּבכל

לעשות. חלציו
קיבוץ של שופר תקיעת בשעת ישראל בעם מתגלים הללו הכוחות כל
עׂשה וקּים חי ׁשּבּׁשמים אבינּו הקרבנות: בסדר אומרים אנו לכן ְֲִִֵֶַַַַָָָגלויות.
לנּו וקּים עלינּו. ׁשּנקרא והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול ׁשמָך ּכבֹוד ּבעבּור חסד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעּמנּו
ההיא "ּבעת ּכאמּור חֹוזְך צפניה ידי על ׁשהבטחּתנּו הּדבר את אלהינּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹה'

את אּתן ּכי אתכם. קּבצי ּובעת אתכם עּמיאביא ּבכל ולתהּלה לׁשם כם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ה". אמר לעיניכם ׁשבּותיכם את ּבׁשּובי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהארץ

השם גילוי על מדברת בגאולה, שעוסקת אבות", "מגן שברכת הסיבה זאת
בעת עלינו מתגלה הזה שהשם כיוון הקב"ה. של והנורא הגיבור הגדול
ובגבורתם בגדולתם מתגלה וגאולה. גלויות קיבוץ של שופר תקיעת
ונזכה בעין, עין בכך לראות שנזכה רצון ויהי ישראל. של ובנוראותם

ואמן. אמן לחרותנו, גדול שופר קול לשמוע

לתפילה שלוש-עשרה בן
כולם השבוע: עולמו לבית שהלך זצ"ל, הרב של אחיו אליהו, בן שמעון חכם סיפר
רב כשהיה זצ"ל, אליהו מרדכי הרה"ג אחי, של והברכות התפילה כוח את הכירו
בגיל היה כשהוא שלו התפילה כוח על לכם לספר רוצה אני לכן. קודם ואף ראשי
לפני זה היה אחת-עשרה. בן ואני בר-מצווה, לפני צעיר נער בלבד, שלוש-עשרה
בירושלים, העתיקה בעיר יוסף" "פורת בישיבת למדנו שנינו העצמאות. מלחמת
התלמידים כל עם הלכתי אחד יום יסודי. בית-ספר בגיל לנערים כיתות גם בה שהיו
ביקשה משפחתו הכנסת. בית גבאי שהיה שמע, ג'ו לרפואת להתפלל שלי בכיתה

עשינו. וכך רחל, בקבר להתפלל הלימודים בתום ילכו שהתלמידים

והמורה להתפלל, הלכנו פתוחות. רחל ולקבר לבית-לחם הדרכים היו ההם בימים
שיהיה גרוש, מאתנו אחד לכל נתן הוא שם יפו. לשער התלמידים כל את החזיר
וכיוון הפרוטה, מצויה הייתה לא בביתנו לביתו. אחד כל באוטובוס לנסוע כסף לנו
באחד הכביש את כשעברתי ברגל. לביתי ללכת החלטתי קרוב, היה שהבית

קשה. ונפצעתי ערבי אוטובוס על-ידי נדרסתי המקומות

ערבי לבית-חולים אותי לקחו דם. מלא הייתי כולי זיהוי. אמצעי שום עלי היה לא
ממני. נשכח הכול מידע, טיפת ממני להוציא יכלו לא הרופאים במיטה. שכבתי ושם
הוא – לכן קודם אותי מכיר היה מישהו אם וגם מגודלו, כפליים נפוח היה ראשי

הפציעה. לאחר אותי מזהה היה לא

החברים את שאלה לדאוג. החלה היא השעה התאחרה כאשר בבית. לי חיכתה אימא
החלה היא מיד יפו. בשער כולם עם יחד אותי שהשאירו לה וסיפרו מהישיבה שלי
עברו הם כך בשנתיים. ממני גדול שהיה מרדכי, אחי עם יחד בבתי-חולים להסתובב
היום שנקראת ל"מוסקביה" הלכו משם אותי. מצאו ולא לאחר אחד מבית-חולים
לבתי-חולים אותם הפנו והשוטרים משטרה תחנת הייתה שם הרוסים". "מגרש
ילד יש הערביים החולים מבתי ושבאחד תאונה שהייתה להם סיפרו הם ערביים.

ש החולים. לבית ואחי אמי הלכו מיד שמו. את יודעים שלא אותיפצוע ראו הם ם
אמי את שראו הרופאים ממני. פרח הזיכרון וכל נפוח ראשי המיטות, באחת שוכב
לחיות אחד יום עוד לו יש הלך. הזה הילד – רח" וואלד אל "הדא להם: אמרו ואחי
לפני היה שמעון איפה לה: אמר אתה שהיה מרדכי אבל בבכי, פרצה אימא וזהו.

שיבריא. עליו שתתפלל אמנו לרחל נלך רחל. בקבר שנפצע?

ואמר אמנו לרחל אחי פנה שם רחל. בקבר להתפלל מרדכי ואחי אימא הלכו כך
נדרס הוא חזרה בדרך אחר. מישהו לרפואת והתפלל אצלך היה שמעון "אחי לה:

שיבריא". עליו תתפללי החולים. בבית נמצא הוא ועכשיו

פעם של החולים ובבתי מאוחר כבר היה כי לביתם, ואחי אמי חזרו התפילה אחרי
למחרת מאוחרת. בשעה החולים בבתי להיות משפחה לבני מאפשרים היו לא
אמור הייתי לא הרופאים של הבשורה לפי החולים. לבית ואחי אמי שבו בבוקר
כבר לחיות לי נתנו שהם השעות עשרים-וארבע בחיים. ההוא היום את לסיים
אנשים. לזהות בוקר באותו כבר התחלתי במחלקה הרופאים להפתעת אך עברו.
לשחרר החליטו שהרופאים עד כך כל משמעותי היה והשיפור חזרה שלי ההכרה
שבסיומו ארוך, שיקום בתהליך והתחלתי הביתה חזרתי למחרת. כבר לביתי אותי
רחל. בקבר ההיא המיוחדת התפילה על אימא לי סיפרה לימים לגמרי. הבראתי

הקטן. אחיו על שלוש-עשרה בן ילד של מיוחדת תפילה

dkldk daeyz
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לעשותלעשותלעשותלעשות???? בדורותאפשראפשראפשראפשר ישראל עם על שעברו בתהליכים בבריאה, להתבונן

הגלויות קיבוץ של האדירה ובגאולה לארצו בשיבה ובמיוחד האחרונים,

והשפע ההשגחה כל על פרטית בצורה להתבונן המלחמות. של והניסים

מיד זה, כל על כשמתבוננים מזה. להתעורר לא אי-אפשר שלך. בחיים

הטוב. הכרת מתעוררת

miwicv xtqa epazek.אםאםאםאם יותריותריותריותר לחטואלחטואלחטואלחטוא לאלאלאלא עצמיעצמיעצמיעצמי עלעלעלעל לקבללקבללקבללקבל יכוליכוליכוליכול אניאניאניאני איךאיךאיךאיך

יחטאיחטאיחטאיחטא???? ולאולאולאולא טובטובטובטוב יעשהיעשהיעשהיעשה אשראשראשראשר בארץבארץבארץבארץ צדיקצדיקצדיקצדיק בכלל.איןאיןאיןאין חטאו שלא צדיקים היו

קבל תדאג. אל שחטא. צדיק כבר אתה - בעבר לחטוא לך יצא כבר ואם

אופן. בשום יותר לחטוא לא עצמך על

zexecd melg.שאנושאנושאנושאנו אומראומראומראומר זהזהזהזה האםהאםהאםהאם הדורותהדורותהדורותהדורות???? ירידתירידתירידתירידת שלשלשלשל המשמעותהמשמעותהמשמעותהמשמעות מהימהימהימהי

הקודמיםהקודמיםהקודמיםהקודמים???? בדורותבדורותבדורותבדורות שהייתהשהייתהשהייתהשהייתה מדרגהמדרגהמדרגהמדרגה לאותהלאותהלאותהלאותה להגיעלהגיעלהגיעלהגיע יכוליםיכוליםיכוליםיכולים בדבריםלאלאלאלא

מבחינות אבל הראשונים, הדורות מאשר מעולים פחות אנחנו מסוימים

במשך ועוד עוד מצטברים והמצוות והקודש הטוב יותר. אנחנו אחרות

במצב אנחנו מאוד. קרובה והגאולה הושלמו, תיקונים ויותר יותר השנים,

עליו. לחלום יכלו רק מאתנו טובים פרטית מבחינה שהיו דורות שהרבה


