
השנה ראש

אמת  ע "י � השנה  ראש בדי	 קיו

נצביםאיתא שאתם על 'היום'בספה "ק ראשקאי
'א השנה רבינו  ומפרש נצבים', לכםאתם שתהיה -
של 'היום',ב קיום השנה,בדין  בבחינת ראש תהיו אם

ה'' לפני  לא'כולכם - שלכם המציאות  כל היינו -

ג"כ הלב אלא הפה ה''רק קיום'לפני לכם יש אז ,
במשלי י"ט)כמ "ש לעד (י "ב, תכון  אמת וכןשפת  ,

ק "ד.)אחז"ל קאי(שבת [נצבי�].קושטא

מיראה לשוב פחד  מעורר השופר
'חוק' השופר  מאהבה לשבי

ה"ד)הרמב"ם  תשובה מהל' שופראע"פ(בפ "ג שתקיעת 
הכתוב, גזירת השנה  עורובראש כלומר בו, יש רמז 

משנתכם  וחפשוישינים מתרדמתכם הקיצו ונרדמים

ע"ש  וכו ' בתשובה  וחזרו  שכתובג במעשיכם וכמו  ,

שופר יחרדו,היתקע  לא והעם עניןבעיר והיינו
מהעונש. ופחד מיראה תשובה  התעוררות 

עבד  בבחינת  מיראה  תשובה עושים אם זה  ששבוכל 
אדונו , מיראת תשובהרק עושים ישראל אם אבל

מאהבה, השבים בנים צריכיםבבחינת אין אז

הדין, יום פחד מחמת לשוב מהשופר  להתעוררות 

בוראם, את מאהבתם תשובה  עושים הכי בלאו  כי

נמצא מחמת ואז הוא שופר  שתוקעין גזירת שמה
טעם. בלא וחוק המלך

להאומות  'משפט' - לישראל ' כש'חק

ישראל ולא של  מעלתם בולטת שאז אלא עוד,

שאין העולם אומות  לעומת כבנים, מאהבה  השבים

הכתוב שאמר וזהו  מעונש. ופחד יראה רק  בהם

חוק  כי וגו ' שופר  בחודש -תקעו הוא לישראל
משום טעם, בלי  לישראל חוק הוי התקיעה אם  ר "ל,

הוי אז מאהבה, תשובה  לאלקישעושים משפט
- המשעבדים ר"ל,יעקב  האוה "ע על משפט שדן 
בניו [תהלי�].ד את

לתשובה בר"ה  להתענות

א ')בשו"ע בר"ה(תקצ"ז, מתענין  יוסף,אין  מביאובבית

הסוברים ורבינושיטות בר"ה , להתענות  שמצוה
להתענות ,שמימכריע מצוה שחטא בנפשו שיודע

ימים, העשרה כל הם תשובה  דמצוה דימי לומר ויש
.ה עושה 

עוונות  כפרת - החכ� דרשת

ממה ובזה  להתענות , שאין  הפוסקים  ראית מדחה

בר"ה  לאכול להעם ח ')עזרא  שעזרא(בנחמיה דמבואר .

הפסוקא. על  ל"ב: בא הזוה"ק א',ו')עפ"י סק"א.(איוב תקצ "ז ט "ז ועי' השנה, ראש הוא היום ויהי 

נצבה 'ב. וגם  אלומתי  'קמה  הפסוק מלשון עומדים נשארים ז')שתהיו ל"ז ועי'(בראשית בזקיפה , עמדה על  לעמוד שם, ופירש"י
בתמידות . שקמה היינו ו'נצבה' שעה, לפי היינו  ש'קמה' חכמים, בשפתי

הקיצוג . ונרדמים משנתכם ישינים עורו כלומר בו יש רמז הכתוב גזירת השנה  בראש  שופר  שתקיעת אע"פ הרמב"ם: וז "ל
בהבל  שנתם כל ושוגים הזמן בהבלי  האמת  את  השוכחים אלו בוראכם  וזכרו בתשובה וחזרו במעשיכם  וחפשו מתרדמתכם
ומחשבתו הרעה  דרכו מכם אחד כל ויעזוב ומעלליכם דרכיכם והטיבו  לנפשותיכם הביטו  יציל ולא יועיל לא אשר  וריק 

טובה. לא אשר

בנו .ד. משעבדים והם יעקב' 'אלוקי שהוא בשביל הגוים על  ד'משפט' היינו

משפט לומר  תלמוד מנין , העולם  לאומות  לישראל , אלא לי  אין הוא, לישראל חק כי  אידך, תניא ח: ר "ה הגמ ' ע"פ והוא
אחר ]. באופו  רבינו חמד לישראח' חק ב'כי הביאור [רק ע "ש, יעקב, לאלקי 

חייבה. שחטא, לו  ידוע  שאם  ט "ז, וכתב חוטא , נקרא וחזק בריא  ואינו  בתענית  שהיושב בתקע"א, שו"ע על להט "ז [ומציין
היה. גמור  צדיק שאלישע  בר "ה, שאכל מאלישא הט"ז ראית  מיושב ולפי "ז להתענות],



ועי' שכל' 'ושום [כמ"ש להעם אז ודרש ישב

רבהבמצודות ], ב')ובאליה  (משלי ממדרשמביא (תר "ג ,

הקב"ה ,י ') אמר  אני, ודורש, יושב שהחכם בשעה 

ישראל  של עוונותיהם ומכפר שעזראמוחל וכיון ,

סיבה  היה לא ושפיר עוונותיהם , נמחלו  להעם, דרש

תקצ "ז ].ו להתענות  [או"ח 

תשובה ימי עשרת 

'תטהרו ' � יו "כ  קוד ה'' 'לפני

חטאתיכם  מכל אתכם, לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי
תטהרו ה ' ל)לפני  ט"ז, שכפל (אחרי מה להבין יש .

רבינו, ומבאר הטהרה. ענין הזההפסוק  ד'ביום אף
אין  בעצמו, הקב"ה  - אתכם' לטהר עליכם יכפר

לכך 'להמתין  אלא ,- ה'' מכפר ,לפני שה' קודם

בעצמיכם .'תטהרו ' -

השנה כל התשובה  בדרכי  להחזיק 

הדרך בימים  תשובה , עושים ישראל  שבני  האלו 
בבחינת  שיהיה הוא, ד')המעולה  ג ', השירים  אחזתיו(שיר 

ארפנו, התשובהולא בימי עצמו  על שקיבל שמה 
לאחר גם בו ויחזיק ימשיך ומעשיו , דרכיו  להיטיב 

הנוראים, הימים פה שיעבור  פתחון  יהיה  שלא כדי

לסורם . חוזרים ח"ו אם למקטרגין ,

אח"כ  התשובה אור שישאר - אור  ויהי

הפסוקרבינו דכונת המדרש ע "פ א',מפרש (בראשית

אור,ג ') יהי  אלקים התשובה ויאמר  אור  על קאי

התשובה  ימי הפסוקז של וממשיך  אור '. -'ויהי
ישאר התשובה בימי עצמו על שקיבל שהאור היינו 

התשובה  ימי  שיעבור לאחר  .ח גם

במדרשועל דריש הנ"ל ג ')פסוק ג ', פרשה 'שמחה(רבה
פיו ' במענה כ"ג)לאיש ט"ו , הקב"הזה איש,ט (משלי

אלקים ויאמר  פיו, במענה מלחמה , איש ה' שנאמר

דיש רבינו  ומבאר אור. שמחהיהי נגדלהקב"ה

שלא כיפור ביום העונות מחילת  על המקטרגים
הרעים, למעשיהם חוזרים כיפור יום אחר מיד יאמרו

פיו אורשל במענה דהיינויהי המדרש דמפרש ,

כמ "שתשובה קיים ונשאר אור, ימיויהי אחר  גם
תשובה.

תשובה  ימי בעשרת עכ "פ - בעתו ודבר 

יהיה אבל לא ח"ו  אם שאפילו - רבינו ממשיך -

לידע  האדם צריך  מ"מ הישנה, לדרכו  ויחזור כך ,
שם שכתוב שם )מה הפסוק(משלי 'ודברבהמשך

טוב' מה העת בעתו שהוא  תשובה  ימי שבעשרת  -

חז"ל שדרשו כמו לתשובה , י "ח .)המיוחד השנה (ראש

ו')עה"פ נ "ה, עשרת (ישעי' אלו  בהמצאו, ד ' דרשו

ליחיד אפילו  מצוי הוא ברוך דהקדוש תשובה, ימי

כן  ועל דינו , גזר ולקרוע תשובהלקבלו עשיית
טוב  דבר הוא אלו  לא ,בימים סיבה מפני אם גם

השנה, כל בדרכו  להמשיך שיעסוקיוכל טוב דבר  מ"מ

אלו בימים הפחות  לכל [בראשית ].י בתשובה 

ראשו	 מעביר עני	

וכו'בסליחות  יושב מלך  קל ראשון : ראשון  ,מעביר 
ר "ה מגמ' מעביר(י "ז)מקורו  ישמעאל ר ' דבי תנא 

נוראים .ו . ימים על ובספר אלול בגליון עי ' עוונות , כפרת  הוא חכמים דרשת למה נפלאים מהלכים כתב רבינו

ה')דבמדרשז. ב', של (שם מעשיהן אלו  - אור  יהי אלקים ויאמר  רשעים, של מעשיהן אלו - ובהו  תהו  היתה והארץ איתא,
דהיה  דאף – תשובה להורות  בא רשעים, של מעשיהם דהקדים דמהא המדרש, מפרש שם אליעזר  דרבי ובמשנת  צדיקים.
זמן ואז העולם, נברא בתשרי דאמר  כר"א נכונים, ודבריו  צדיקים. של מעשיהן דהיינו אור, יהי אלקים אמר  מקודם, רשע
ימים ששה היה  העולם דבריאת והגם תשובה. להורות שבא – אור יהי אלקים אמר ואז טובים, ומעשים תשובה עסק של

התשובה. ימי ומתחילין סליחות, זמן כבר הוא  אז מ "מ  השנה, ראש לפני

במדרשח. שאמרו  וזה כן. ויהי כתיב ולא אור  ויהי דכתיב ממה מבוא ב)וזה ג דכבר(ב"ר האור  היינו הוה. דכבר אור , ויהי ,
אח"כ. גם נשאר  יהא הוה,

ג'ט. פ' רבה פתח,(ג)בבראשית  יוחאי בן  שמעון רבי טוב. כי האור  את אלקים וירא אור, ויהי אור  יהי  אלקים ויאמר (משלי ,

כג) שנאמר טו הקב"ה  זה לאיש שמחה טוב. מה בעתו ודבר פיו  במענה  לאיש ג)שמחה טו שמו .(שמות ד' מלחמה איש ד '
טוב. כי האור  את  אלקים וירא טוב, מה בעתו ודבר אור . יהי אלקים ויאמר פיו , במענה

כהנ "ל.י. ומבואר  ליזהר ,ע"כ . צריך תשובה  ימי בעשרת  השנה ] [כל כותים של מפת  נזהר  שאינו מי אף : תר "ג סי ' בשו "ע 



המדה היא  וכן ראשון, להביןיא ראשון  יש ולכאורה .

ראשון . ראשון שמעביר הזאת המדה  מהו

מעניש הקב"ה אי� הראשו� חטא על

בדרכיו'פירוש,שםהרי "ףוכתב ותמים  ישר  אדם
מעודו, לידו חטא בא לא ועדיין בחטא, נכשל אם
מעבירו, אלא עליו כותבו  הקב"ה אין  החטא אותו
מתחלה לחייבו שלא הקב"ה של מדתו היא ,וכך
עם שלש פעמים קל  יפעל אלה  כל הן  כדכתיב

גבר '.

הראשו�  בחטא מוכרח אד� - אריז "ל 

האריז"ל ובביאור כתב הרקיע(הדבר  זהר  ,יב בספר
כח  שניתן אלא לחטוא, שלא הוא הנשמה דמטבע

האדם , את  להסית  ליצה "ר אדם גדול היה לא שאם
ושאינו כלל, יצה"ר לו  שאין  מורה  זה היה כלל, חוטא
היצה "ר, בו ומשליט מקדים הקב"ה  לכן  בחירה, בעל 
אותו להחטיא באדם, תפיסה ליצה"ר שיהא כדי

ראשון , פעם לאבהכרח  אשר  בארץ צדיק אין לכן 

בחירה, בעל  שיהא כדי לחטוא מוכרח הוא כי  יחטא,

מעניש  ואינו  ראשון, ראשון מעביר  הקב"ה  ולכן 
.יג עליו

כראשו�  חשוב השני ששב  אחר - 'ראשו�' ראשו�

הכפל ומבאר כונת  ראשון 'רבינו  'ראשון  מעביר
ואח"כ  הראשון, עבירה על  תשובה אדם עשה  ,שאם

על  שהתחרט  מפני לא העבירה, על שנית עבר 
מקום היה ונכשל . הסיתו הרע שיצר  אלא התשובה,

התשובה, אחר  הפעם  עוד בחטא שנכשל דכיון  לומר,

נחשב זו  ועבירה הראשון , חטא וניעור חוזר  אולי
שהקב"ה  הגמרא , קאמר  ע "ז ראשון לשני , מעביר

החטאראשון  את שמעביר  בלבד שלא ר "ל, -

פעם הראשון , העבירה על חוזר  אם אפילו אלא
נחשב  הראשון , על תשובה  שעשה כיון  מ "מ  שנית,

עליו מעניש הקב"ה שאין  כראשון , להיות  השני .יד גם
עה "ת ] ש "י  ער� [סו�

שובה שבת 

שבכוחכ דברי � ' דברי 'עמכ� קחו
מבאר, הפסוקרבינו התשובהשבאה דרכי לנו ,להורות

שיעור כפי עצמי לסגף כח לי אין האדם יאמר שכי
כי לי א"א צדקה ליתן  אפי ' או שעשיתי, העוונות 

הפסוק אמר  לזה  אנכי, עמכם עני ר "ל,דברים קחו -

דברים ובכוחכם,שתקחו  לעשות  שתוכלו עמכם שהם
להתמיד  או  משיבים, ואין  חרפתם שומעים להיות  כגון 

הפנאי  בעת  תשובה בתורה  תעשו זו [הושע ].טו ובדרך 

ששכחת מה ולא  �  דברי 'עמכ� ' קחו 
הזוה "קרבינו  מדברי קצ"ה )מביא עמ' שאם (בלק 

ומתחרט מגעת , שידו  מקום עד  ובודק  וחוקר חופש
ממנו ונשכח שעבר מה על אף לו  מוחלין  ומתקן ,

עליו שב מפרש .טז ולא זה דברים ולפי 'עמכם' קחו
ו- לכם הידועים ד'עמכם אותם אל ושובו  הם,

- ידועים  שאינם אותם ועל לתקנם, אליו- אמרו 
עון  תשא [ש�].כל

רובאיא. איכא דאי נמחק אינו עצמו ועון רבא אמר  המדה , היא וכן ראשון  ראשון מעביר  ישמעאל רבי  דבי  תנא שם: הגמ'
בהדייהו . מחשיב עונות 

יחטא.יב. ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי בקהלת  הפסוק  על הסבא על משפטים  בפרשת מהאריז"ל, הזוהר פי'

לתקןיג . ראשון חטא אחר  תיכף תשובה לעשות  לו שהיה משום זה גם עליו  מגלגלין עוונות רובא  איכא כי  מ "מ  עוד:אך  וכתב
עוד. יחטא שלא עצמו 

הפסוקיד. על המדרש דברי רבינו מבאר  עוונותובזה לחשבון ראשון  הראשון , ביום לכם ועברולקחתם חזר אם שאפי' ר"ל, –
הראשון הוא עכשיו  שעבר  ומה  יוה"כ, קודם שעבר מה נחשב  לא  ונתכפר , ביוה "כ עליה תשובה  שעשה  כיון עבירה , אותו על 

העוונות . לחשבון

פירשטו . חכמהועד"ז תם)בראשית ורבינו ד"ה סוף פ"ג הענוה הפסוק(שער י"ב)את י', ליראה(עקב אם כי מעמך שואל אלקיך  ה' מה
אלאוגו ' מכוחותיך , ולמעלה ממך חוץ  שהם דברים לעשות  ממך שואל הקב"ה  שאין  שר "ל, עמך,מעמך, שהוא ממה  ר"ל, -

בתוכך . שהוא היראה  מכח

באיכהטז. שבפסוק מה מפרש 'חטאיו 'כתיב(שם)ובזה על חי  אדם יתאונן הואמה  דהקרי  רבים,, בלשון הכתיב'חטאיו' אבל
יחיד הוא בלשון  חטאיו'חטאו ' על התאונן כאילו נחשב שיהיה שעשה , שזוכר  היחיד חטא על  אפילו  יתאונן  שאם לרמז ,

בתנא זה אבל אותם. זכר  שלא אף ונחקורה 'הרבים, דרכינו  'שנחפשה  עדי חמץ בבדיקת  כמו וחיפוש, בדיקה  שיעשה -
ודיו . בלבו  יבטלנו והשאר  מגעת, שידו  מקום

בזהר אמר  אך מהנשכחות  ישובו  איך אבל שיזכרו  מה התינח וטהרתם, טהורים מים עליכם וזרקתי הפסוק מפרש ובזה
כי אתכם אטהר  וכו' מכל וזהו הקב"ה  מטהר  זוכר  שאינו דהשאר ודיו בלבו  מבטל והשאר  מגעת שידו  מקום  עד דבודק

לפניו . שכחה אין



למעשה  שנוגע  מה ללמוד - דברי� עמכ� 

רבינו, מבאר אופן בב "מע "פ בעוד  דתלמידי(ל"ג :)הגמ'
להם  שהיה כזדונות  להם נעשות שגגות  חכמים

הת"ח,.יז ללמוד  את הכתוב דברים ומדריך  עמכם קחו
ר "ל, לדעת - שנוהגין  עמכם, שהם דברים למדו 

המעשה ולאאת  עניינו , לפי  אחר  כל  צריך  אשר

שאין בדברים וכדו ' למשיחא בהלכתא הזמן יבלו

אצליכם שכשלתיח נוגע  מה תדעו  ואז אל , ושובו 
תשובה.ה ' לעשות שתוכלו  [ש�]-

עצמו  האד העיקר � דברי 'עמכ� '

רבינו מפרש בספה"ק ועוד המבואר ע"פ שבמקום ,
כאילו נחשב אז  שם, הוא האדם של שמחשבתו

ישנים  ובתוספות ההוא. במקום עומד בעצמו  שהאדם

פ"ה:) מלת(ביומא שנאמר מקום שכל והואעם כתב

בא טפל מיותר , שהדבר .יט ללמד 

לפרש יש ללמד,ועפי"ז בא יתודהשהפסוק שלא

ולבו ולחוץ משפה  שהם ה ', לפני בדיבורים האדם

עמו, אינובל הרי דבריו, עם אינו שמחשבתו  דכיון

אלא ה ', לפני דברים עומד עמכם ר "ל,קחו  -

ומלת דברים, קחו לכתוב ובאעמכם דהו "ל מיותר ,

הוידוילדרוש של למחשבת שהדברים טפלים יהיו

במחשבתו שישוב הוא שהעיקר  לבבוהלב, ומקירות

יתקיים ואז ה', -אל ה ' אל שכיוןושובו ר "ל,

לפני עומד בעצמו האדם ה ', עם הוא שמחשבתו 

[ויל�]ה'.

כיפור  יו�

בוידוי  � תטהרו ה' לפני 

חטא  מכל אתכם, לטהר  עליכם יכפר  הזה ביום תיכם כי 
תטהרו ה ' ל)לפני  ט"ז, שכפל (אחרי מה להבין יש .

הטהרה. ענין הפסוק

הנחשרבינו,ומבאר  מזוהמת טהרה  צריך אדם דכל
ווידוי חרטה שייך לא זה ועל הראשון , אדם מחטא
לטהר מכפר  היום עצם כן  על  בעצמו , עשה  דמה 

מה אתכם, כפי החטא, מזוהמת שמיקל במה 

הפסוק שאמר וזהו יכפרשאפשר . הזה ביום 'כי
אתכם'. לטהר  עליכם

כך ומה אחר חטאתיכם'שניתוסף ממה 'מכל  -

בעצמכם , תטהרו 'שחטאו  השם על 'לפני  הכונה -

השם לפני וידוי בעצמו,כ מצות  שחטא העבירות  דעל  ,
ווידוי . חרטה  [ש�]צריך 

מהמקטרגי מנוחה � שבתו	 שבת 

בניבאופן של מהעבירות דהנה רבינו, מבאר  אחר

לתבוע  ה ' לפני שעומדים מקטרגים נולדו  ישראל

דבכל  מהם, מנוחה כביכול  להקב"ה  ואין דין , עליהם
שמתכפרים ביוה"כ אבל צר. לו  ישראל של  צרתם

להקב"ה  ויש למעלה, מקטרגים אין ישראל, בני  עונות

מנוחה.

הפסוקוזהו לטהרשאמר  עליכם יכפר  הזה ביום כי 
מהעבירות,אתכם בנ"י של הטהרה על שקאי  -

גם חטאתיכםוממילא -העומדיםמכל ה' לפני
למעלה, המקטרגים מהם .תטהרושהם

הלשוןועל בכפל יוה"כ נקרא שבתון כן (שםשבת 

ל"א) הקב"ה פסוק  אצל למעלה  שבת שהוא
מעבירות. למטה  ושבתון  [ש�]ממקטרגים,

הכתוביז. שאמר  'ישראל'וזהו  חשובהשובה במדריגה שהם  לאותם כאן חכמים שמדבר התלמידי  והם ישראל, כי,שנקראו 
בעוניך בלשוןכשלת  שמתחיל ר"ל, שוגג ,- שהוא  בלשון כשלון מזיד ומסיים שהוא שלהםעון השגגות  שבת "ח  והכונה ,

כזדונות  הלימוד.הם  חסרון מחמת

ישרים .יח. והמסילת  הלבבות  החובת  של בהקדמות  זה כעין ועי '

ויורשייט. הבעל יורשי  יחלוקו לומר דהו "ל עיקר , האב שיורשי הגמ' ודייק האב , יורשי  עם בעל יורשי יחלוקו  ל "ח: ביבמות  כגון
עוד. וע "ש טפל . הבעל שיורשי עם ממלת ודריש האב,

שםכ. יונתן בתרגום שפירש כמו


