
 תחל שנה וברכותיה -תכלה שנה וקללותיה 

הפיוט הנקרא "אחות קטנה", נאמר בתפוצות ישראל בהתקדש יום ראש השנה, כל 

"תכלה שנה  -שהם בעצם בקשה ותפילה  –פיסקא בפיוט מסתיימת במילים 

 -וקללותיה", בבחינת צעקה על הָעָבר, ובפיסקא האחרונה מוסיפים בקשה על העתיד 

 "תחל שנה וברכותיה". 

כללי אלא גם באופן פרטי, ובקשתנו מה' יתברך שִיכלו  ואכן, אין המכּוָון כאן רק באופן

הקללות, מכל סוג שהוא, שהיוו לנו מכשול והפרעה בעבודת ה' במשך השנה שחלפה 

והסתיימה לה זה עתה. כל המטרידים אותנו ואשר עמדו לנו לשטן בדרכנו, דרך התורה, 

ואנו נעבוד את בוראנו  המבלבלים הרבים שהיו לרועץ, כולם ִיכלו כעשן ויאבדו כקש נידף,

 כאשר היה עם לבבנו.

וכבר נאמר כי ברכת ה' היא תעשיר )משלי י, כב(, ואפשר על דרך הרמז לומר שכוונת 

ברוחניות  -המושג "ברכת ה'" היא כאשר יבין וידע האדם שכל מה שקורה עימו 

הוא מאת ה' יתברך, ממילא "היא תעשיר", יראה כיצד בעצם לא  –ובגשמיות כאחד 

חסר לו דבר אלא אדרבה יהיה עשיר השמח בחלקו, ולא רק בחלקו הגשמי אלא אף 

 בחלקו הרוחני.

ולצערנו, פעמים רבות שאין האדם מרגיש סיפוק בעשייתו, ותמיד מלווה אותו הרגשה 

 כאילו הוא חסר בעבודתו הרוחנית, עבודת ה'.

 טובה היא או רעה? –הרגשת ההעדר 

 ים ושני שלבים הקיימים בענין זה:וכאן המקום לומר שיש שני חלק

כאשר האדם מרגיש חסר באופן שחסרונו מהווה עבורו כלי באמצעותו הוא מבקש,  א.

 דורש ורוצה להוסיף על עבודתו בעבודת ה'. זו תכונה רצויה וחיובית בהחלט.

יש פעמים שהרגשה זו מביאתו לידי תיסכול ותחושת העדר תמידית, תדיר יחוש טעם  ב.

ודתו הנוכחית, ולעולם לא ישמח בחלקו, כתוצאה ישירה מכך ח"ו עלול הוא לפגם בעב

ליפול לעצבות, וכבר היו מקרים שראינו אצל צעירים, חלקם אף מוצלחים מאד, שמרוב 

שאיפתם ורצונם להגיע במהרה לגדולות ונצורות, למרות שיכולותיהם היו עדיין 

תוצאה לה הגיעו לבסוף ונחלו מוגבלות, בכל אופן דחקו את השעה, וכשהתאכזבו מה

מפח נפש עמוק שפגע בהם מבחינה ריגשית, חלישות דעת ומרה שחורה אפפו אותם, 

 ואפשר וזה גופא היה סיבת הידרדרותם רח"ל לאחר זמן.

אשר על כן ראוי וחשוב מאוד שלא להכנס לימי ההכנה וימי הדין באופן אחד, אלא 

ים באופן צלול, ראוי ונכון, המתאים לפי להרבות בהתבוננות בנדרש ממנו בעבודת הימ

כוחו שלו ולפי הנדרש ממנו עצמו, ולא מאֵחרים. שהרי אי אפשר לתבוע ממנו את 

המבוקש מזולתו, עלינו לדעת שככל שתקדם ההכנה לימים אלו בצורה ובראייה הנכונה 



מבוקר  ח"ו לתוכם אלא הכל ייעשה באופן נופליםכך נוכל להגיע לימי הדין באופן שאיננו 

 ובניחותא.

 ונביא בזה כמה נקודות חשובות לתועלת כל מתבונן ומבקש.

 ההתראות שקודם יום הדין

החיי אדם )כלל קמג( כתב: ולכן תיקנו קדמונינו לתקוע מר"ח אלול כדי שישים האדם 

על ליבו כאילו מתרין אותו לדין. וכדבריו מבואר בפירוש הגר"א )יונה ג( וז"ל: שעיקרו של 

תהלך לפני האלוקים תמיד כמו שכתוב בכל הצדיקים, אבל נינוה לא הלכו לפני אדם לה

האלוקים אלא רק שלושה ימים והם ר"ח אלול בהתראה ראשונה, ראש השנה בשניה 

 ויום הכפורים בשלישית, וכתבו הסימן ארי"ה שאג מי לא יירא.

את התראה היא, וביאר רש"י שההתראה באה לשלול  -ומבואר איפוא שהשאגה 

הטענה שהאדם רגיל לטעון להגנתו "סבור הייתי שמותר" )סנהדרין ח, ב(. וזו הסיבה 

בשלה ניתנו ימי אלול ראש השנה ויו"כ להתראה לעוררו על עיקר מעשה התשובה 

 שלא יאמר "סבור הייתי".... אלא הרי הוא מותרה ועומד לשוב אל בוראו.

 כל העושה תשובה באלול נענה!!!

תשובה )מאמר ב פ"ב( מציין שחייב כל איש ישראלי להתעורר זמן המאירי בחיבור ה

אחד )אלול( שקודם ראש השנה. והכלבו )סי' קכב( כתב בדומה לזה, וז"ל: ללמדך שכל 

העושה תשובה באלול נענה. וגם החת"ס )אבה"ע ח"א סי' כח( פסק להשביע את האדם 

 לנפשם יותר.החייב שבועה בימי האלול משום שבשעה זו ההדיוטים יראים 

השל"ה בעמוד הדין עומד על כך ומבאר, דמסתברא מאחר שאלול הוא החודש האחרון 

 מהשנה, ממילא מן ההכרח לעשות בו תשובה על מה שפגם בכל השנה. 

והחיי אדם )שם( כתב שימים אלו הם ימי רצון מעת נבחרנו לעם. ובקלם היו מונים את 

וחוששים על כל יום שעובר בימי האלול.ראש  ימי האלול, כמה ימים, כמטמונים, ודואגים

 השנה בפתח, יום הדין מתקרב ובא.

 מורכבותו של ִצּבּור

כל אחד חושב, מתבונן. מנסה להתחבר ולהתקרב, להגיע ליום בו יעברו כל באי עולם 

 כבני מרון בצורה אחרת באופן טהור וזך יותר.

 אבל כיצד? איך?

שעים, וגם בין הצדיקים ישנם צדיקים ורינונים בדיקים צִצּבּור מורכב מראשי התיבות של 

יותר וצדיקים פחות, כך גם בבינונים וברשעים, ואם כן איך האדם הפשוט יכול וראוי 

לזכות בדין? הרי רחוק הוא כל כך מלהגיע למדרגת הצדיקים והחסידים ואנשי המעשה? 

 האם תמה תקוותנו חלילה הכיצד נעמוד לפניו בדין?



 הבחירהנקודת 

ניתן להאיר נקודה זאת לכשנתבונן בדברי המהר"ל על פי ביאורו של בעל המכתב 

מאליהו, המסביר שאין הרשע והבינוני נידונים על כך שאינם צדיקים, שהרי אי אפשר 

להשוות ביניהם שכן אחד נולד במשפחה הספוגה באווירת קדושה וטהרה והשני לא 

 ודת הבחירה שלהם!!! זכה לכך. אלא מאי, הם נידונים על נק

כל אדם ואדם היכן שהוא אוחז במדרגתו. הוא נבחן כיצד התנהג בנקודת הבחירה 

 האישית שלו.

 נקודת הבחירה של אדם אחד שונה מנקודת הבחירה של רעהו. 

לדוגמא, ילד אחד נולד בסביבה טובה, למשפחה ברמה רוחנית ומוסרית גבוהה, 

תנהגות נכונה. מילדותו קיבל חינוך טוב מסודרת ומוכתרת בנימוסים המחנכת לה

באיזור  וכדומה, אין פלא שלכשיגדל בחירתו תהיה טובה יותר. ואילו האחר שנולד

שההתנהגות הרווחת שם היא שלא על פי כללי המוסר הראויים, בלשון המעטה, 

והשימוש בכח הזרוע נעשה דבר שבשגרה באותו מקום, הוא לא קיבל את החינוך הנכון 

הרי קרוב לודאי  , מה פלא, כשיגדל עם נקודת פתיחה כזו, שבחירתו תהיה רעה?וכדומה

שנקודת הבחירה שלו תהיה נמוכה בהרבה מנקודת הבחירה של הראשון. איך אפשר 

להשוות את שני הילדים הללו ולדון אותם באמת מידה אחת, מדוע ייענש האחד 

הינום, השופט כל הארץ לא כשהשני יקבל שכר, האחד יזכה לעולם הבא והשני יירש ג

 יעשה משפט?! 

על כרחנו לומר שמידת הדין של מעלה אינה שופטת את בני האדם בַאַמת מידה אחת, 

אלא בבית דין של מעלה דנים כל אחד ואחד מבני האדם תוך התחשבות בנתונים 

והמצבים האישיים שלו, לפי נקודת הפתיחה שממנה החל לממש את בחירתו. הנקודה 

 שונה בחירתו של כל אדם נקראת "נקודת הבחירה". הזו שבה

כל אדם נבחן בהתאם לדרגתו, כל אחד מהם יקבל שכר על בחירתו שלו בטוב הייחודי 

 שלו, ולהיפך, כל אחד ייענש על שנכשל בנקודת המבחן המיוחדת שלו.

 נקודה זו אינה קבועה. 

רה שלו עולה. ואם אם האדם בחר בטוב, הוא מתחזק ברוחניות ומתעלה, נקודת הבחי

היא יורדת. תמיד מצוי בלב האדם קו חזית, ורק האדם עצמו הוא השוקל  –ח"ו הוא נכשל 

והוא המסוגל להחליט במה לבחור ולאן לפנות. קיים כלל בתחום זה: אדם שאינו נעשה 

 דע לך שאתה בירידה... –נעשה רע יותר. אם אינך עולה  –טוב יותר 

ם אחד. חייו גדושים בנסיונות, והוא עולה ויורד תדירות, האדם אינו עומד לעולם במקו

נופל וקם. אשרי האדם שלמרות נפילותיו, הוא מתעודד ומשפר את עמדתו, כפי שנאמר: 

 וקם". –"שבע יפול צדיק 



להטות את הכף  -זה תפקידנו בימים הקרובים עד יום הדין ובמהלך עשרת ימי תשובה 

 בטוב.  לכף זכות בכל נקודת בחירה. לבחור

 "ובחרת בחיים"!!!

 מבחנו האמיתי של האדם -מלחמת היצר 

( ממשיל הגה"צ רבי אליהו דסלר את נקודת 113בספרו "מכתב מאליהו" )ח"א עמ' 

הבחירה של האדם לשני עמים הנלחמים זה בזה. בכל מלחמה יש שטח שבו מתנהל 

ין לו התנגדות, העימות, וכל מה שמאחורי הצבא האחד, נתון כולו תחת רשותו ושם א

וכן כל העורף של הצד השני, הוא ברשות השני. כשצד א' מנצח והצד השני נסוג, אז 

השטח שהיה שייך קודם לצד ב' עובר כולו לצד א', ושטח המערכה יעבור לתוואי דרך 

חדש שעליו יתייצבו שני הצדדים, כך שבפועל יש חזית אחת אבל בכח כל שטח שתי 

  המדינות הוא מקום הקרב.

 הנמשל הוא מלחמת היצר.

המלחמה בין יצר הטוב ליצר הרע קיימת בכל אדם אלא שטיבה ומהותה שונות מאדם 

לאדם, ומהנקודה המיוחדת לכל אחד מנסה כל אחד מהצדדים להרחיב את שטחי 

השליטה שלו. כשהיצר הטוב הוא המרחיב אנו אומרים שהאדם היטיב את דרכיו, ואם 

ב את תחומו אנו אומרים שהאדם נפל, נכשל, נתפס ברשת חלילה יצר הרע הוא שמרחי

 היצר וקילקל דרכיו. 

המקום שבו מתרחש המאבק בין שני היצרים הוא "נקודת הבחירה", המאבק מתחולל 

בנקודת הבחירה ששם מבחנו האמיתי של האדם, מי ימשוך את האדם אליו, הטוב שבו 

מים, הוא נולד עמה או קיבל או הרע. נקודת הפתיחה של הבחירה באה לאדם מן הש

אותה מאחרים, ולגביה הוא כתינוק שנשבה שהוא אנוס. על החסרונות הללו שאינם 

באשמתו אין הוא אחראי, כי לא הוא שגרם להם ועל כך גם לא ימדדו לו כמידתו. אבל 

מה שהוא תוצאה מבחירתו של האדם, שנוצר מכניעתו של היצר הטוב שבו ליצר הרע, 

על  –וא אכן יכול לשנות אלא שהתרשל וגרם לעצמו להימצא בהם על החטאים שה

הבחירה הזו האדם אחראי והוא יתן עליה את הדין. גם מצבים שעכשיו כבר אין לו 

שליטה עליהם, שהם בבחינת מה שאמרו חז"ל: "כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה 

 נעשית לו כהיתר", גם הם תוצאה של בחירתו החופשית. 

כל אדם נידון לפי נקודת הפתיחה האישית של הבחירה שלו, איך הוא לביאור זה, 

התמודד עמה, האם הוא הוליך ומשך אותה לכיוון הטוב או חלילה נכשל ונכנע ליצרים 

הרעים שלו, בבחירה הטובה האדם עולה למעלה, והוא מעמיק ומגדיל את הטוב שבו, 

צר הרע מוביל ומושל ולהיפך, הבחירה הרעה מרחיקה את יצר הטוב ממקומו והי

מוסרי המיוחד שלו, ולפי -בכיפה, המאבק הזה מצוי בכל אדם לפי המצב הרוחני

 ההתנהלות שלו במצבו המיוחד דנים אותו.



 שנה טובה כשה"סימנים" לא ניתנים לאכילה...

מסופר על בעל ה'נתיבות שלום', האדמו"ר מסלונים, ששנה אחת ערך את שולחן ראש 

ם הסימנים הרגילים לאכלם לסימן טוב, אלא שכאשר באו לאכול השנה כשעליו ְסדורי

את הרימון יצאה ממנו תולעת ולא היה ראוי למאכל. כשניגשו לרוביא נהפכה הצלחת 

על הרצפה ולא היה ראוי למאכל. הטבחית אף היא הקדיחה תבשילה ולכן הדגים יצאו 

 שפך על המפה הצחורה.שרופים ולא היה ניתן לאכלם, ולא זו בלבד אלא אפילו היין נ

ראתה זאת הרבנית ואמרה לאדמו"ר: "הרי הסימנים הם סגולה לשנה טובה, ואנו אנה 

אנו באים?" השיב האדמו"ר: "הסימנים תפקידם לשמח את האדם שיהיה שרוי בשמחה 

וכך תתחדש עליו שנה טובה, ואם כן אדרבא תפקידינו כעת לשמוח למרות כל 

ולא נכעס חלילה וכך בהתגברותנו על ניסיון הכעס נזכה הקלקולים ולכן נשמח כעת, 

 לשנה טובה ומתוקה".

 ממתי נתכונן לראש השנה?

השל"ה הקדוש מביא שכבר מאה ימים לפני ראש השנה צריך להתחיל להתכונן ליום 

 ולחזור בתשובה. -הדין 

זה הוא מביא לכך רמז מעניין שהרי מאה ימים לפני ראש השנה חל התאריך כ' סיון, ו

יון, כבר אז ס' כראשי תיבות  כ"סמלחמה לה' בעמלק".  -נרמז בפסוק "כי יד על כס יה 

צריך להתחיל להתכונן להילחם בעמלק הוא יצר הרע )במאמר המוסגר, יש לציין 

דין, הום יראשי תיבות  י"ה, ותיבת 100שהדבר נרמז עוס במילה "על" שעולה בגימטריא 

י"ה )יום הדין(, ובמה? -ס )כ' סיון( צריך להתכונן ל)ע"ל( ימים קודם כ" 100וממילא 

 במלחמה לה' בעמלק. 

עם הכולל( קודם ראש השנה, זאת  "כי יד"יום )כמניין  45-בשם הגאון מוילנא מובא ש

אומרת מט"ו באב, כשאדם שולח מכתב לחברו צריך הוא להזכיר את אלול ולאחל לו 

שאותם הנוהגים להתענות ארבעים כתיבה וחתימה טובה. וכן הובא בפסקי מהרי"ל 

יום קודם יום הכיפורים יקדימו להתחיל להתענות מיום ט"ו באב ולא יתענו בט"ו באב 

 עצמו.

 היו צריכים לכסותו בשמיכה חמה! מט"ו באב

על האדמו"ר הצדיק רבי אהרון מבעלזא מסופר הנהגה נוראה, שעוד בימי בחרותו, מט"ו 

ממש רועד מפחד, והיו צריכים לכסותו בשמיכה באב, כאשר הלך לישון בלילה היה 

וכששאלוהו מה פשר הדבר, הרי בדרך כלל החום בימים אלו מאד גדול, וכדברי  חמה!

חז"ל )יומא כט, א( שילהי דקייטא קשה מקייטא, שהחום בסוף הקיץ גדול יותר מכל 

ע לך משך זמן הקיץ. ויען ויאמר, שכאשר היה ילד קטן, אמרה לו אחותו: אהרל'ה, ד

שבחודש אלול אפילו הדגים שבָים רועדים מפחד של חודש אלול. המשיך וסיים, דגים 

להם די לפחד ולרעוד מחודש אלול, אולם אני, הרי ידעתי גם  שבים שאינם יודעים כלום

ידעתי מה שמובא בספרים שמט"ו באב והלאה מתחילים להזיז את הכסאות למעלה 



)מתוך הספר בקדושתו של  ב אני כבר רועד ומפחדבשמים מפחד יום הדין, א"כ מט"ו בא

 אהרן(.

מאה הימים קודם החג כבר מאחורינו. גם את ט"ו באב עברנו. כעת נמצאים אנו כפסע 

 מהשנה החדשה.

 זה הזמן לברוח!! -משל השועל 

 ב'משלי שועלים' מובא משל מאוד מעניין הנוגע אלינו. 

והרָעב אכל בו בכל פה. לפתע מעשה בשועל שכבר כמה ימים לא אכל ולא שתה, 

הזדמן לו בדרכו כרם ענבים. אורו עיניו, ולאחר מספר רגעים מצא השועל את הפירצה 

 המיוחלת, ותוך מספר דקות כבר היה כולו עסוק באכילת הענבים.

לאחר מספר רגעים, בעודו שקוע בזלילה, שמע קולות אנשים. הבין השועל הערמומי 

ותרו לו להבין כיצד הוא נחלץ ממנה. 'לברוח כבר לא את הבעיה, ומנסה בשניות שנ

אצליח' הוא חושב, ואז מחליט כי יעשה עצמו כמת וכשיראו אותו מוטל כפגר ודאי 

ישליכו אותו החוצה וכך ימלט לנפשו. חשב ועשה. האנשים מתקרבים למקום השועל, 

 ..וכשבעל הבית רואה את השועל "המת" אכן הציע, הבה ונשליך אותו החוצה.

אלא שאז ראה את שיניו היפות של השועל ואמר: לפני שנזרוק אותו לפחות נהנה 

משיניו נעשה בהם שרשרת יפה. שמע זאת השועל "המת" וחשב: מילא, ילכו השיניים 

 אבל לפחות אני אנצל. וכך נעקרו שיניו...

או אז ראה אחד האנשים את זנבו של השועל ואמר: חפץ אני בפרווה היקרה, הבה 

חתוך את זנבו ואחר כך נשליכנו... חשב השועל: מילא, נוותר על הזנב אבל לפחות חיי ונ

ינצלו... אלא שלאחר עקירת הזנב, בא האדם השלישי ואמר: חפץ אני בעור של השועל 

 בואו ונפשיט את עורו... שמע השועל כי חפצים להורגו. נטל את רגליו ונס בבהלה...

יום המשפט על החיים. מילא במהלך השנה, אדם  נמצאים אנו בסמיכות ליום הדין,

כואבות לו השיניים ובמקום לראות בזה איתות מלמעלה הוא אומר: נטפל בהם ונמשיך. 

מוצאים פתרון נקודתי  -הולכים לרופא וממשיכים הלאה. כאב רגלים?  -כאב אזנים? 

ה הזמן וממשיכים בשגרה. אבל עכשיו, רגע לפני ראש השנה החיים שלנו תלויים! ז

 לברוח לנוס מבאר שחת להתקרב אליו יתברך ולחזור בתשובה.

 לעשות "תשובה" בראשי תיבות...

בראשי תיבות של המילה 'תשובה' נרמזו הדברים בהם נהגו הצדיקים לייחד את 

 ספד". הכיה, באפר, וק, שענית, תתשובתם, ואלו הם: "

י בשבת תשובה, אל חסידים מספרים על סעודה שלישית אצל רבי זושא מאניפול

שולחנו של הרבי ישבו סמוכים תלמידיו, והאווירה, אווירת הימים הנוראים, היתה קודרת 

ורצינית. הביט רבי זושא בפני תלמידיו, ואמר להם: "יודעים אתם, כל יום יפה לתשובה, 

כל שעה מתאימה לתשובה, ועל אחת כמה וכמה בימים אלו של 'בהיותו קרוב', אלו 



שבין ראש השנה ליום הכיפורים. כולנו חייבים לחזור בתשובה. אלא מה? עשרה ימים 

זה קשה! מדוע קשה התשובה? מפני שהתשובה הנדרשת מאיתנו היא תשובה שלימה 

בדווקא, אי אפשר להסתפק בתשובה חלקית. הנה בתפילת העמידה מבקשים אנו 

שלימות. וכך שלוש בקשות, זו אחר זו ובשלושתן מבקשים אנו שמשאלתנו תתמלא ב

אומרים אנו: 'וגאלנו גאולה שלימה' ו'העלה רפואה שלימה', וכן: 'החזירנו בתשובה 

שלימה לפניך'. וכפי שאדם רוצה גאולה שלימה ולא גאולה למחצה, והוא מבקש 

תשובה  -שרפואתו תהיה שלימה ולא מקוטעת, כך התשובה שמתבקשת ממנו  

"אם קשה עלינו  -אמר רבי זושא לתלמידיו  -שלימה היא", ואכן, זו משימה קשה. "לכן" 

לעשות תשובה שלימה, הבה נעשה תשובה בראשי תיבות!" הביטו בו תלמידיו במבט 

תמה: וכי ישנם ראשי תיבות לתשובה? "כן", ענה רבי זושא, "הנה קחו את המילה 

 'תשובה', כל אות במילה זו מרמזת לָפסּוק, שהוא ערך עליון באמונת היהדות. בואו

נאמץ לעצמנו בראשית דבר את ראשי התיבות של המילה 'תשובה', ובזה נמצא ידי 

חובת 'פתחו לי פתח כחודה של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם'. ואלו 

 הם הפסוקים המרכיבים את המילה 'תשובה': 

 "תמים תהיה עם ה' אלקיך" )דברים יח, יג(. -ת 

 ם טז, ח(."שויתי ה' לנגדי תמיד" )תהילי - ש

 "ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא יט, לד(. - ו

 "בכל דרכיך דעהו" )משלי ג, ו(. - ב

 "היכון לקראת אלוקיך ישראל )מיכה ו, ח(. - ה

"בזה" אמר רבי זושא, "נצא ידי חובת ראשי תיבות של תשובה... כי אם איננו מסוגלים 

תיבות הללו להתקרב לשבת כל היום בבכי ולספר על עוונותינו נצליח אולי בראשי 

 לתשובה שלימה ולהיחתם לטובה".

עיקר עבודת יום ראש השנה היא התקיעה בשופר להפוך את מידת הדין לרחמים וכך 

 נזכה לשנה טובה.

 היאך הוא סדר התשובה למעשה? –כאילו עקדתם עצמכם 

השנה שעברה היתה רבת תהפוכות. אסונות קשים פרטיים מחד, ומאידך גזירות 

כלפי ציבור שומרי התורה והיראה ובזיון כללי ללומדי התורה ויקרת מעלתם. נוראיות 

לכן התפקיד המוטל עלינו בראש השנה זה הינו להפוך את מידת הדין התלוי מעלינו 

 רחמנא ליצלן ולמתקה למידת הרחמים.

 דרש הגאון המהרי"ץ לקהל שומעי לקחו:

יל, כי אמר הקב"ה: 'ִתקעו לפני "כבר בגמרא מצינו הטעם בעבורו תוקעין בשופר של א 

בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידתו של יצחק ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם 



עצמכם', לכן, חובתנו בעת התקיעות לכוון כאילו ידינו ורגלינו עקודים, ונתחרט במעשה 

, אסורות וקשורות רגלינואם גזלנו או הזקנו או שמא הפסדנו את חברנו, וכאילו  ידינו

ועינינו ובכך נכה על חטא על אשר הלנו בעצת רשעים ולא פסענו פסיעות של מצוה, 

נשואות לשמים וִינחם כל אחד על שני סרסורי עבירה אם ראה ראיה אסורה או  וליבנו

 חשב מחשבות שנאה כלפי חברו, כי בעת תקיעת השופר עת רצון ומסוגלת היא ביותר".

היא תהיה, כי הרי "כל מאן דעביד רחמנא לטב  מבקשים אנו שנה טובה ומתוקה, טובה

עביד". מצפים אנו ומבקשים בכל לב שהשנה תהיה גם מתוקה, שנרגיש את המתיקות 

 של השנה, דבר מתוק איננו צריך הסבר, הוא מורגש!!

 שלא לכעוס בימים אלו 

 המשנה ברורה מעמידנו על חומרת הכעס, בפרט בימים אלו: 

עושים הכל לסימן טוב, ולכן פשיטא שיזהר  בדבש, ראש כבש וכו'()תפוח "כל אלו הענינים 

מאד שלא יכעוס בימים האלו, מלבד גודל האיסור, כדי שיהיה לסימן טוב, רק יהיה 

 שמח ליבו ובטוח בה' עם התשובה ומעשים טובים".

 )משנ"ב סי' תקפג ס"ק ה(

נים בהם עליו הפלא יועץ, בהראותו את דרך התשובה, פורש לפני הלומד את העניי

 ליזהר, בין הדברים הוא כותב כך:

"והאיש אשר הוא טהור, רוח אלהים יתקנהו בעצה טובה, ויעוררהו בהתעוררות גדולה 

לקיים כל מצוה כתקונה, דבר בעתו. לא כן אנחנו שחטאתינו מונעים הטוב ממנו, 

 ועוונותינו היו מבדילים בינינו לבין אבינו שבשמים. 

ם תיקוני התשובה לפי מה שכתב בספר הרוקח ודברי האר"י ז"ל ואם יאמר אדם לקיי

ושאר ספרי המקובלים, ולצאת ידי חובתם הוא דבר בלתי אפשרי, כי לנו המלאים עוונות 

הרואה דבריהם, עצמותיו יאחזמו רעד ורעיונותיו יבהלוהו בראותו ריבוי התעניות שצריך 

ל לזכור מספר העוונות אשר פעל להתענות, ויתייאש מן הרחמים. ומה גם, כי מי יוכ

 ועשה כל ימי חייו בגלגול זה ובגלגולים אחרים?"

 וכאן הוא מזהיר את האדם מפני חומרת הכעס, עד כמה רעה היא לעניין התשובה: 

"ובאמת אמרו )ברכות ט, א( אשרי אדם מפחד תמיד. בדברי תורה כתיב, ובפרט בענין 

בעצמו, לעולם יפחד שמא כדמבעי לה  התשובה צריך שעינו לא תְשבע ולא יאמין

למעבד לא עבד, ויותר על מה שתיקן, חזר וקלקל בעברות שעושה כסדרן, או שמא 

לא תיקן כלום, שלא נתקבלה תשובתו כגון שכעס, שהכועס טורף נפשו באפו. וכתב 

רבנו האר"י, שהכועס, כל מה שסיגל לעצמו מצוות ומעשים טובים, הכל הולך אל 

ם נפשו שהולכת אל הסטרא אחרא, ואין לו תקנה עולמית, עד הסטרא אחרא ע

 שיקבל עליו שלא יכעס, ואז יתחיל לתקן".

 )פלא יועץ ערך תשובה( 



 רבי יהודה פתיה עוצר ברוחו למרות הכל...

 המעשה שלפנינו ימחיש זאת.

סיפר רבי יהודה פתיה זצוק"ל, כי באחד מלילות ראש השנה בירושלים, התארחו על 

חמישה עניים. בעת תחילת הסעודה אחד האורחים עשה תנועה לא נכונה וכל שולחנו 

הנרות שהיו על השולחן נפלו והתהפכו, השמן נשפך ו... חושך בחדר, ורבי יהודה לא 

 הראה שום אותות כעס.

 קמו להשיג נרות אחרות ושמן, העבירו אש מאש דלוקה, והאירו שוב את השולחן.

ה עם מגש גדול עמוס דגים מעשה ידיה להתפאר. היא לאחר כמה דקות, הרבנית נכנס

התקרבה לשולחן ו... החליקה, על שאריות השמן שעל הארץ.. כל האוכל נשפך, והיא 

על הארץ גונחת מכאב )ודגים כבר לא יהיו, "לראש ולא לזנב"(. רבי יהודה מיהר לסייע 

ספוגת לרבנית להרימה מהקרקע. אך לפתע גם הוא החליק והשטתח על הרצפה 

 השמן ורוטב הדגים בסמוך לה... בגדו הלבן שינה את צבעו והריח לא היטיב עם המצב...

לאחר התאוששות של כמה דקות חזרה הרבנית והלכה להביא את נתחי הבשר שעל 

בישולם עמלה זמן רב, כאשר הניחו את הקערה ליד השולחן קפצה איזו חתולה והגיחה 

על הגג, מחמת האוויר הטוב ששרר שם(, לקחה  מהמקום בו היתה )באותם ימים אכלו

 כמה נתחים והמשיכה בזריזות לדרכה...

 "באותו רגע חשבתי לעצמי", סיפר רבי יהודה, "כי הנה זה הרגע של הניסיון שלי"...

 "התגברתי עד מאד, ולא יצאתי משלוות הנפש לכעוס על המצב כלל וכלל".

 והשכר בצידו: 

טובה יוצאת מגדר הרגיל", העיד, "היו לי הרבה גילויים "באותה שנה אכן זכיתי לשנה 

 גדולים וחידושים בתורה בנגלה ובנסתר"!!!

 אין רגע של אי אפשר

ונראה נכון לסיים מאמרנו זה במכתבו המעורר והמחזק של מורנו המשגיח הגר"א 

 דסלר זצוק"ל.

 "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" )דברים ל, יד(. 

)בסדר אליהו  וכל להתאפק מלרשום דבר נפלא מה שמצאתי בילקוט פרשה זו"בל א

זוטא פרק יד מאמר א( מעשה באליהו הנביא. והוא חיזוק גדול לבל נוכל להשתמט 

מעבודת הלב גם אם נהיה באיזה מצב שנהיה. וכה כתוב: פעם אחת הייתי מהלך 

ומלעיג)!( בדבַרי. אמרתי  ומצאתי אדם אחד )הרי שלא היה אדם פשוט(. והיה מתלוצץ)!(

 לו: מה תשיב ליוצרך ליום הדין? אמר לי: בינה ודעה לא ניתנו לי שאקרא ואשנה".



"אמרתי לו, בני, מה מלאכתך? אמר לי: צייד. אמרתי לו: מי לימדך שתיטול פשתן ותארוג 

ממנו מצודות ותשליכם לים ותעלה הדגים מן ים? אמר לי, בינה נתנו לי מן השמים. 

י לו: מה ליטול פשתן ולארוג מצודות ולהשליכו לים ולהעלות בה דגים מן הים אמרת

נתנו לך דעה ובינה מן השמים. לדברי תורה שכתוב בהם: "כי קרוב אליך הדבר מאוד" 

לא נתנו לך דעה ובינה מן השמים? מיד הרים קולו ובכה )על כך(, עד שאמרתי לו: בני, 

עולם משיבין תשובה זו על אותו ענין שהן עוסקין  אל ירע לך, שכן כל שאר בני אדם באי

 בו. אבל מעשיהן מוכיחין עליהן". ע"כ המעשה.

נורא ואיום הוא. האיש היה לו גילוי אליהו. ומבכייתו,  -"אם באנו לנתח דבר זה לנתחיו 

עד שהוכרח אליהו ז"ל לפייסו נראה את מדרגתו, ואף על פי כן חרץ אליהו את משפטו 

לוצץ על דבריו. ודבר אחד מספר לנו אליהו הנביא והיא שעל טענתו מה כי הלעיג והת

 תענה ליום הדין השיב לו שתחסר לו היכולת.

ומה שהשיב לו אליהו ז"ל: "כי קרוב אליך הדבר מאוד", וגילה לו כי שאלה זו היא שאלת 

כל באי עולם ומשיבים להם ממעשיהם בגשמיות, וקל וחומר מצד קרוב הדבר, הרי לנו 

בזה סוד כמוס וגדול אשר גילה אליהו הנביא מהי התשובה לשאלה הכוללת מכל באי 

עולם. היינו כי לא רחוק הוא ממנו אך קרוב, וטעות גמורה נטעה אם נחשוב כי ישנם 

זמנים או מצבים אשר ההתחזקות רחוקה היא. לא ולא! תמיד, תמיד היא קרובה, ולא 

 רק קרובה אלא קרובה מאד אלינו.

לו יכולנו הרי היינו שואלים את אליהו ז"ל איה הוא המפתח אל הדרך הקרובה  "ועתה,

כל כך? שהרי בעינינו נראה כי עשרות ומאות פעמים נשתדל ומאומה לא עלה בידינו 

רחמנא ליצלן ולא נראה שום פתח ומבואר. אבל על כך כבר השיבה לנו התורה בעצמה 

 ף סמוך לו לעשותו."בפיך ובלבבך"! זהו הפתח המיוחד אשר תיכ –

"נורא הדבר להשתומם עד כמה גילו לנו את כל הסודות הנצרכים לנו כל כך בפשטות. 

ועוד בא אליהו ז"ל והראה לנו באצבע על פסוק זה, כי פה היא התשובה היחידה על 

שאלת כל באי עולם ומעתה מה יחסר לנו? הלא אך ורק לגשת ולאכול הרי דבר זה אך 

הדבר ומי יכילנו האם יש עוד להסתפק באמיתות תורת המוסר,  בנו הוא תלוי. נורא

 וההכרח, ממש ההכרח ללמוד מוסר כל יום!!!" )שם(.

 אחרי מכתב זה אין צורך להוסיף דבר אלא רק לעורר על חשיבותו.

 שנה טובה ומבורכת.

 


