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פרשת וילך
ו' בתשרי התש"פ

"אורי" בראש השנה "וישעי" ביום הכיפורים
יש להקשות, הרי הקב"ה רוצה בטובתם של ישראל ורוצה בהצלחתם, אם כן, מדוע 
לא הקדים את יום הכפורים לראש השנה? הרי אם נבוא לדין ראש השנה אחרי הכפרה 

ביום הכיפורים נוכל לזכות ביום הדין לשנה טובה ומבורכת!
ויש לומר, שהיא הנותנת, דוקא משום שהקב"ה רוצה בטובתנו ציוה לישראל לעשות 
תחילה את ראש השנה ואחר כך את יום הכיפורים. הקב"ה יודע את לבבות בני אדם 
שרחוקים המה מאד מענינים רוחניים כגון סליחת עוונות ועולם הבא, לפי שנמצאים 
הם כאן בעולם השפל וכל ההדגשים המוחשיים קשורים רק לענינים גשמיים כגון בני 
חיי ומזוני )=בנים, חיים ומזונות(. אי לכך מן הנמנע הוא שלפתע יתעלו למדרגה הגבוהה 
של הרגשה מוחשית בענינו הרוחני של יום הכיפורים - יום כפרת עוונות. לכן ציוה ה׳ 
ללבו,  דנים את האדם על הענינים הגשמיים הקרובים  להקדים את ראש השנה שבו 
וכאשר יחם לבבו בבקשו על ענינים אלה, או אז אולי יוכל לצעוד לעבר יום הכיפורים 
השנה  ראש  ידי  על  דברינו.  שבפתח  המדרש  כוונת  זוהי  הרוחניים.  עניניו  על  ולבקש 
מאיר לנו ה׳ את הדרך לעלות מעלה - לחוש את התשועה הגדולה שבכפרת העוונות. 
דהיינו  הכיפורים,  ביום  ל״ישעי׳׳  זוכים  אנו  מכך  כתוצאה  השנה.  בראש  ׳׳אורי"  וזהו 

נושעים באמת ביום הכיפורים. 
עוד יש לומר בביאור דברי המדרש, שאמנם האור הוא באמת דבר יקר וטוב עבור האדם, 
כי בעזרתו הוא רואה בחשיכה. בכל זאת כוחו של האור מוגבל לזמן שהוא מאיר, ולא 
מעבר לזמן זה. גדולה ממנו מעלת הישועה, שהיא ענין הנמשך לזמן רב. לעתים אנו 
נפגשים בישועה אשר מניבה את פירותיה לעולם. על פי דרך זו יש להבחין בין מעלת 

ראש השנה למעלת יום הכיפורים כפי שיבואר.
אדם החפץ לדעת מה נגזר עליו בראש השנה, לא יוכל לדעת זאת בראשית השנה כי 
לטובתו הסתיר ה׳ ממנו את ידיעת העתיד. אולם בסוף השנה, בהגיע ראש השנה שאחרי 
השנה הזו, יוכל לסקור במבט לאחור את האירועים שחלו במשך השנה, ולדעת מה נגזר 
וזהו פירוש  זה בנוי על האמונה, שהכל נקבע בראש השנה.  עליו בראשית השנה. כל 
״אורי בראש השנה׳׳ - בראש השנה דהשתא מתברר מה נגזר בראש השנה הקודם. ויש 
בזה טובה לאדם בכך שילמד להבין שאת הדברים הרעים שבאו עליו במשך השנה, היה 
באפשרותו למנוע על ידי תפילות ותחנונים בראש השנה שעבר. לפי זה מתפרש ״אורי 

בראש השנה״, מבחינת אפשרות הצפייה למרחוק על ידי האור.
עולם! שהרי  ישועת  ישועה סתם אלא  ולא  ישועה,  הוא בבחינת  יום הכיפורים  אולם 
יום הכיפורים מכפר על כל העבירות, לא רק על העבירות שעבר בשנה החולפת כי אם 
גם על העבירות שעשה כל ימי חייו. על כן מן הראוי שעיקר הבקשה של האדם ביום 

הכיפורים תהיה רק על מחילת עוונות - ויוושע!
נקח לדוגמא שני בני אדם שהתפללו יחד ביום הכיפורים. עיקר בקשתו של האחד היתה 
סליחה וכפרה על עוונותיו, ואילו השני העמיד בראש דאגותיו את הענינים הגשמיים. 
האיש  שנה.  באותה  ומתו  שביקשו  לחיים״  ״זכרנו  בקשת  שתתקבל  זכו  לא  שניהם 
שעשה תשובה שלימה ומת מתוך תשובה, זכה לדבר גדול. אולם זה שביקש רק דברים 
גשמיים, יסבול צער רב ויסורים עד שיזכה להגיע למדרגתו. כי יש עבירות שגיהנם כלה 

והם אינם כלים )ראש השנה טז(.
על כן, ישתדל האדם שעיקר בקשתו ביום הכיפורים תהיה על מחילת עוונות. וכאשר 

יראה ה' שבקשתו היא בענינים רוחניים, יחתום אותו לשנה טובה ומבורכת.
וזהו ״ישעי״ ביום הכיפורים - כי ביום זה אפשר להשיג ישועה עולמית!

מעניין  זמנים:  יודעת  אינה  זצ"ל  מרן  של  התמדתו 

לכתיבת  והזמנים  התאריכים  את  בספריו  לראות 

יביע  בשו"ת  מוצאים  אנו  למשל,  כך  התשובות. 

יום  אומר )ח"ז סימן נד( תשובה שנכתבה ב"מוצאי 

מהצום  עייפים  שכולם  זמן  תשמ"ח",  הכיפורים 

והתפילות, והולכים לנוח, ומרן זצ"ל ללא ספק היה 

רגיל  שהיה  כיוון  כיפור,  במוצאי  שבעתיים  עייף 

להוריד דמעות כנחל בתפילות ובוידוי יום הכיפורים, 

אך הוא לא הלך לנוח, אלא ישב וכתב תשובה בהלכה.

בפתח  הדין  בבית  אשר  בפרוטוקולים  עיון  מתוך 

תקווה, מהתקופה בה מרן זצ"ל היה חבר בית הדין 

שם, הבחין הראשון לציון, הרה"ג משה שלמה עמאר 

לא  בזמנים  הדין  בית  בענייני  עסק  שמרן  שליט"א, 

זמנים. הרב מצא שם פרוטוקול הנושא את התאריך 

שביום  מתואר,  בפרוטוקול  ניסן",  י"ג  חמישי,  "יום 

אחר  שדיין  ספק,  אין  להתגרש.  זוג  בני  הגיעו  זה 

היה דוחה את הדיון עד לאחר הפסח, שהרי בלילה 

וערב  שבת  ערב  זה  ולמחרת,  חמץ,  בדיקת  עורכים 

זצ"ל  מרן  כשהבחין  אבל  רבות.  וההכנות  פסח 

את  לסדר  קודם  אחת  שעה  ויפה  דחוף,  שהעניין 

למחרת  להזמין  ידו,  בכתב  החלטה  כתב  הגירושין, 

ואכן  השמות.  לבירור  העדים  עם  הצדדים  את 

למחרת, ערב שבת וערב פסח, הגיע מרן זצ"ל לבדו 

לבית הדין, ערך הסכם גירושין בין בני הזוג, קיבל את 

העדים לבירור השמות, וסידר להם את הגט. בהיות 

היה  לא  הפרוטוקולים(  )כותב  דדיינא"  וה"ספרא 

ביום זה, מרן כתב את הפרוטוקול בכתב ידו. מתוך 

הפרוטוקול נראה, שמרן זצ"ל לא עזב את בית הדין 

לפני השעה שלש-ארבע אחר הצהריים...

יהודי  בא  פעם  כי  נציין,  עניין  באותו  לעניין  מעניין 

מרן  של  לביתו  הצהריים  בשעות  הפסח  חג  בערב 

הסדר  ליל  לעריכת  רבות  שההכנות  בזמן  זצ"ל, 

ועשרות  בתלמודו,  שקוע  וראהו  בילדים,  וטיפול 

ספרים פתוחים לפניו. הגיב אותו האיש בהתפעלות: 

"איך אפשר ללמוד בשעה כזו?!" נענה מרן והשיב לו: 

"מה אתה מתפעל ממני? עליך להתפעל מהרבנית, 

שמוכנה ליטול על עצמה את כל עול הבית, ולאפשר 

לי ללמוד בלי הפרעה!" שלי ושלכם שלה הוא.

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


עשרת ימי 
תשובה

כתב  הרמב"ם )פ"ב 

ה"ו(:  תשובה  הל' 

אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום 

הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד שנאמר דרשו ה' בהמצאו.

בהן  שיש  מעבירות  אלא  תשובה  שאין  תאמר  אל  ה"ג(:  )פ"ז  הרמב"ם  כתב  עוד 

צריך  הוא  כך  מאלו  לשוב  אדם  שצריך  כשם  אלא  וגניבה,  וגזל  זנות  כגון  מעשה 

לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול 

לחזור  צריך  הכל  מן  בהן  וכיוצא  המאכלות  ומרדיפת  והכבוד  הממון  ומרדיפת 

בתשובה, ואלו העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם נשקע באלו 

קשה הוא לפרוש מהם, וכן הוא אומר יעזוב רשע וגו'.

כתב מרן החיד"א בספרו מורה באצבע )אות ו'(: ישתדל להעביר על מדותיו כי זה 

כל האדם, וישים אל לבו כי הרבה לחטוא, וכמה פעמים לאלפים עשה נגד רצונו 

יתברך, והכל עליו לתקן ומידו יבוקש, ומה יספיק לעשות סיגופים או מה כחו לקבל 

יקרת  פנת  זצ"ל,  קורדוביר"ו  רבינו משה  רברבן  מפום ממלל  העצה  וזאת  יסורין, 

להעביר על מדותיו, ובזה מתכפרין פשעיו, וטוב לו יותר מן הסיגופים ותעניות. ויש 

בזה להאריך אבל לקצר אני צריך, וזו היא מרגלית שאין להאריך סמא דכולא ואריך:

ובכל  וזריז בשמירת שבת בכל תנאיו  עוד כתב בספר חרדים: אמרו, שכל הזהיר 

דקדוקיו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר שומר שבת מחללו, 

אל תקרי מחללו אלא מחול לו. ולא תקשה לך מה הוסיף בעשותו מצות שבת כדי 

לכפר עונותיו, הרי זו אחת מן המצות שהיה הוא חייב בהן, דיש לומר דהזירוז היתר 

הוא המכפר. 

היתה  בקלם  בהיותי  הראשונה  בשנה  כתב:  נוראים(  )ימים  יחזקאל  אור  בספר 

הקבלה הראשית להיזהר בשמירת שבת, כי דרכו של היצר הרע במקום שבו הרווח 

גדול ביותר משתדל להחטיא את האדם במיוחד וכו'. עכ"ל.

בשלי הסער הגדול הזה!
הנביא  יונה  על  הכיפורים, מסופר  ביום  קוראים  אנו  יונה, שבו  בספר 
שביקש ממנו ה' ללכת ולהזהיר את אנשי נינוה על חטאיהם, ולהתרות 
ה' את  יהפוך  יום  ארבעים  בעוד  הרי  בתשובה,  ישובו  לא  בהם שאם 
כל נינוה. יונה חשש מאוד מפני שליחות זו, מפני שידע שאנשי נינוה 
עם  על  קטרוג  חלילה  יגרם  ובזה  בתשובה,  ויחזרו  לדבריו  ישמעו 
ישראל, שאף הם שומעים נבואות ותוכחות, ואין כולם שמים על לב. 
ללכת   - ה'  מפני  ''ולברוח''  זו,  משליחות  להתחמק  יונה  העדיף  לכן 
לתרשיש, מקום מחוץ לגבולות ארץ ישראל, ואין הנבואה יכולה לחול 

עליו שם, שאין הנבואה שורה בחוץ לארץ. 
ולברוח  להסתתר  יכול  ומי  כבודו,  הארץ  כל  מלוא  עולם,  בורא  אך 
ְוָהֳאִניָּה  יָּם,  בַּ דוֹל  גָּ ַסַער  ַוְיִהי  ַהיָּם,  ֶאל  דוָֹלה  גְּ רּוַח  ֵהִטיל  ''וה'  מפניו?! 
ואבן,  עץ  אלוהי  לאלוהיהם,  וזעקו  המלחים  יראו  ֵבר''.  ְלִהשָּׁ ָבה  ִחשְּׁ
ניסו להטיל את כליהם וחפציהם לים כדי להקל את משא  ולא נענו. 
האוניה, אך גם זה ללא הועיל. ויונה לא ידע מכל אשר נעשה, כי היה 
ומתגברת,  הולכת  שהסערה  המלחים  כשראו  ישן.  הספינה  בירכתי 
גורל כדי לדעת בשל  והשתדלויותיהם אינן מועילות, החליטו להפיל 
יוָֹנה''. פנו אליו ושאלוהו:  ַעל  ַהּגוָֹרל  ּפֹל  ''ַויִּ  - מי באה עליהם הסערה 
ּוֵמַאִין  ָך  ַלאְכתְּ מְּ ַמה  ָלנּו,  ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ְלִמי  ר  ֲאשֶׁ בַּ ָלנּו  נָּא  יָדה  ''ַהגִּ
אּוִני  ''שָׂ אומר:  כך  ואחר  קורותיו,  כל  את  יונה  להם  מספר  בוֹא...?''  תָּ
ַער  ַהסַּ י  לִּ ְבשֶׁ י  כִּ ָאִני  יוֵֹדַע  י  כִּ ֵמֲעֵליֶכם,  ַהיָּם  ּתֹק  ְוִישְׁ ַהיָּם,  ֶאל  ַוֲהִטיֻלִני 
דוֹל ַהזֶּה ֲעֵליֶכם''! ואכן כך היה, וההמשך ידוע, כמסופר בספר יונה.  ַהגָּ

אומר הרב מבריסק זצ''ל: מתשובתו של יונה אנו למדים דבר גדול. הרי 
בספינה היו כולם עובדי עבודה זרה, מלבד יונה, ולא היו חסרות סיבות 
לתלות בהם את הסערה. אבל יונה הנביא שידע כי יש עליו טענה - לא 
חיפש הצטדקויות, ולא חיפש על מי להטיל את האשמה. תכף ומיד 

הודה ואמר: ''כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם!''. 
ולתקנם,  במעשיו  לפשפש  מאתנו  אחד  כל  נדרש  בהם  אלו,  בימים 
צריכים  שבאמת  אנשים  יש  ולומר:  היצר  בעצת  ליפול  אנו  עלולים 
יש  פשוט,  לא  ממש  היום  הרוחני  המצב  בתשובה,  ולחזור  להתחזק 
נורא  ממש   - ברחוב  והפריצות  צמים.  אינם  בכיפור  שאפילו  אנשים 
ואיום, ובכלל - הממשלה הזאת הורסת את הדת במדינה, חנויות של 
בשר חזיר מפוזרות בכל הארץ, השבת נרמסת בראש כל חוצות. יש 
וחף  טוב  אדם   - אני  שדווקא  לפני  להתחזק  מה  הרבה  ישראל  לעם 

מפשע - אתקן את עצמי. 
אולם עלינו לדעת - כי טענות אלו, הן טענות היצר הרע, שרוצה למנוע 
אותנו מלתקן את מעשינו על ידי טענות שוא. על כל אחד ואחד לומר 
''בשלי הסער הגדול הזה''! כי אכן מכל אחד ואחד ה' דורש  לעצמו: 
התחזקות לפי דרגתו ומצבו, ומי שנמצא בדרגה רוחנית גבוהה יותר, ה' 

דורש ממנו התחזקות בדרגה שלו. 

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" )לא, יט(.
מעשה במלך שיצא לטייל ברחבי מדינתו והגיע לעיר אחת שהיו בה 

אויבי המלך שתכננו להורגו. 
שמע זאת אחד מהגנבים שבעיר, ששהה בעבר בבית הסוהר ביחד 
עם חלק מהמורדים, גילה הגנב למלך את התכנית ועל ידי כך ניצל 
המלך. נטל המלך את הגנב עמו להיות משרתו, והאיש שהיה מוכשר 

מאוד, עלה והתקדם במהירות עד שנתמנה להיות שר האוצר.
המלך, שידע והכיר היטב את עברו של השר, חשש שאת טבעו הוא 
יגנוב מאוצר המלוכה, ועל מעשה זה אחת  יוכל להמיר, ובודאי  לא 
דתו להמית. ומכיוון שלא רצה לוותר על איש מוכשר שכמותו, כתב 
לעצמו המלך בפנקסו: ״מיניתי את פלוני הגנב לשר האוצר על אף 

מעשיו בעבר"!
כל הקורא משפט זה הכתוב בפנקסו של המלך, סבור שהמלך רוצה 
להבטיח שלא יחזור הגנב למעשיו, ואם יחזור - יענישנו בכפליים. אך 
לא כן הדבר, כי באמת המלך כתב כן כדי שאם יגנוב לא יענישוהו 

כלל, כי הוא גנב מטבעו ובכל זאת בחר בו.
כן הוא גם הנמשל - אמר רבי מאיר לייבוש - המלבי״ם - נאמר בפסוק: 
״ועתה כתבו לכם את השירה הזאת וגו' למען תהיה לי השירה הזאת 
לעד בבני ישראל״. אתם ״כתבו לכם את השירה הזאת", ״לכם״ - לבל 

תחטאו. וגם ״למען תהיה לי" - שלא אענישכם כאשר תחטאו.

"כי ידעתי את יצרו" )לא, כא(.
חתונתו,  לאחר  מפונביז׳:  הגאון  כהנמן,  יוסף  רבי  סיפר  זה  מעשה 
עוני  מתוך  ולמד  חיים״  ה״חפץ  בעל  הכהן,  מאיר  ישראל  רבי  ישב 
רב ודחקות. בכל בוקר היתה הרבנית קונה בהקפה אצל האופה את 
ומביאה את הלחם לבעלה אשר  זול,  ביותר, במחיר  הלחם הפשוט 
היה שורה אותו בכוס תה ואוכלו... בוקר אחד, כאשר הגיעה האשה 
לבית האופה, סירב הלה למכור לה לחם, בטענה, כי היא חייבת כבר 
סכום גדול. שבה הרבנית לביתה בידים ריקות והגישה לבעלה כוס 

תה ללא לחם... בהגישה את כוס התה פרצה הרבנית בבכי מר...
ישב ה״חפץ חיים״ ושתק זמן מה, ולאחר מכן דפק על השלחן ואמר: 
״שטן! שטן! יודע אני מה אתה רוצה! שאניח את הגמרא... דע לך, כי 

לא אשמע בקולך!
היום - סיים הגאון מפונביז׳ את סיפורו - יודעים אנו כי ה״חפץ חיים״ 
לא נכנע לעצת היצר. מה היה קורה לו נכנע חס ושלום? לא היו לנו 
את ספרי ה״משנה ברורה״, ולא את ספר ה״חפץ חיים", ולא היו לנו 
האומה  למורי  והיו  גדלו  אשר  וחינך  שהעמיד  תלמידיו  אלפי  את 

כולה...


