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 עשרת ימי תשובהתשליך,

 תשליך
", שבפסוק בתחילת פרשת דברים: בן איש חיכתב ה"

במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין בעבר הירדן "
", נרמז כיצד לכפר על תופל ולבן וחצרות ודי זהב

 חטאים. 
", בנהר אנו עושים תשליך, בעבר הירדןדבר ראשון: " 

במצולות ים כל חטאותם"  ותשליךכנרמז בפסוק: "
 , ואיך עושים זאת? )מיכה ז. יט(

", לשון דיבור, רמז לדיבור תורה ותפילה, במדבר"
פרה על חטאי הדיבור היא על ידי דבור בדברי תורה, הכ

רות חמורות יותר, אש התורה מכפרת. יואף עב
", על האדם להיות מעורב עם הבריות, הכיצד?  בערבה"

", כאשר אינו שוכח את סופו ואחריתו, מול סוףעל ידי "
בין פארן ובין של שאר הבריות, בקבר. " םשהוא כסופ

אלו  תופלו", פארן אלו המצוות, מלשון 'פאר'. תופל
", שלא יהיה ולבןהעבירות, שהאדם תופל עבירות. "

", שיזכור שאם לא ילמד תורה וחצרותצבוע, אלא לבן. "
 וישקה את נפשו, הוא  יהיה כמו  חציר יבש.

 ספר "ומתוק האור ימים נוראים, אלול, ר"ה"
 

 התשובה, ענין של חיים ומוות
, בפרשת נצבים אומר דבר מעורר מאוד, ה"משך חכמה"

כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך מיד אחרי הפסוק "
ראה נתתי לפניך היום את " נאמר:"ובלבבך לעשותו

. טו(-)דברים ל. יד"החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע
ראה אנכי נותן לפניכם היום בפרשת ראה גם כן כתוב: "

' חיים ומוותנאמר: ' . שם לא)דברים יא. כו( "ברכה וקללה
', ואלו כאן, בפרשת נצבים, הנוסח ברכה וקללהאלא '

 ". מהאת החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרעהוא:  "
" כך: מה משך חכמהפשר שינוי הלשון? אומר ה"

שאמר בפרשת ראה, נאמר קודם שאמר מצות התשובה, 
 כיון שאמר מצות התשובה, הלא ה'חשבון'כאן אבל 

ן', שהיה יכול לשוב ולא שב, אז מהקללה גדול מן ה'די
נעשית מוות חלילה, שכאשר אמר לו שישוב ולא שב, 

 ל יותר גדול. והעו
 

", שנתתי העידותי בכם היום: ")פסוק יט( ולכן מסיים  
חיים והמוות נתתי לפניך הברכה  לכם מצות התשובה, '

'. בחרת בחייםו', שמהקללה נעשה מוות, ולכן 'והקללה
", וזה מוסר נורא. כלומר, המשך חכמהמסיים ה"

 בל?בפרשת ראה מדובר לפני שנאמר מצות התשובה, א
כאן זו כבר שאלה של חיים ומוות, החיים והמוות נתתי 

 לפניך הברכה והקללה.
 ספר "יחי ראובן, ימים נוראים סוכות"

 

 מלך, יכול אתה למחול לנו המכיון שמעצמך את
ינו מלכנו אין לנו מלך באבינו מלכנו חטאנו לפניך, א

 אלא אתה. 
חז"ל : מלך שמחל על  ויש לבאר על פי מה שאמר

כבודו, אין כבודו מחול, אבל רב שמחל על כבודו, 
: )כתובות טז( כבודו מחול, וטעם הדבר התבאר בגמרא 

שכיון שכבודו של התלמיד חכם בא לו מעצמו, על ידי 
אבל  תו בתורה, על כן יכול הוא למחול על כבוד,עיג

מלך, שלא מעצמו בא לו כבודו, אלא העם בחרו אותו 
 ",שום תשים  עליך מלךלמלך עליהם, כמאמר הכתוב: "

שום כך הוא אינו יכול למחול על כבודו. לפי זה, מ
לכאורה איך אנו מבקשים מהקב"ה שימחול לנו על 
עוונותינו, והרי הקב"ה הוא מלך על הארץ ואין כבודו 

הגמרא שהבאנו תתיישב מחול? ואולם לפי טעם 
הקושיא, כי מה שמלך שמחל על כבודו אין כבודו 
מחול, זה רק אם העם הוא שעשה אותו למלך, אבל 
הקב"ה מעצמו הוא מלך עלינו ולא מכח המלכתנו ולכן 

 אנו יכולים לבקש שימחול לנו על עוונותינו.
זו כוונת הסמיכות בתפילה: אבינו מלכנו חטאנו לפניך, 

שתמחול לנו, ואם ישאל השואל: הלא ואנו מבקשים 
מחול? על כן אנו מלך שמחל על כבודו, אין כבודו 

: אבינו מלכנו אין לנו אלא מלך אלא אתה, ביםישמ
כלומר: לא מאיתנו באה מלכותך, כי אין לנו מלך אחר 
מלבדך, ואתה מעצמך מלך עלינו, ואם כן יכול אתה 

 למחול לנו.
 נוראים"ספר "כמוצא שלל רב, ימים 

 
 אתה נותן יד לפושעים

אמר: אדם שטובע האדמו"ר רבי אברהם מסלונים זצ"ל 
בים ומקצת מגופו עדיין מחוץ למים, אפשר להצילו 

ו.אמנם הולמשות אותו ע"י שיתפסו בגופו ויוציאו
ורק ראשו מחוץ למים,  פעמים כבר כל גופו שקוע במים 

או אך גם במצב זה עדיין אפשר לתפוס בראשו ולהוצי
מן המים. אמנם פעמים כבר שקוע גם עם ראשו בתוך 
המים והצלתו רק אם הוא יושיט את ידו מעל ראשו, אל 
מחוץ למים ויתפסו בידו להוציאו ולהצילו מטביעה. 
המצב הגרוע הוא כאשר כבר הוא אינו יכול להושיט את 

צל, על ינת להוידו אל מחוץ למים ואין לו שום אפשר
, כלומר: נותן יד לפועשים' כזה נאמר : 'אתה במצ

אפילו במצב הגרוע ביותר, כאשר האדם התרחק 
מבוראו באופן שעפ"י דרך הטבע אי אפשר לו כבר 
להינצל, מ"מ גם במצב כזה, הקב"ה בורא לו יד בכדי 
שאפשר יהיה לאחוז בו ולהצילו. זהו חסד התשובה 

 שהקב"ה חותר חתירה לפושעים להצילם מרדת שחת.
 תורה, אלול, ר"ה, יום כפור"ספר "אוצרות ה



 כח התשובה גדול מכוח התפילה
והנה עלינו לדעת יסוד חשוב: אף שהתפילה הוא דבר 

, ועשרת ימי תשובה הם ימים של תפילה, חזק ביותר
גדולה באין  ,אולם העוצמה הנוראה הטמונה בתשובה

סוף מכוחה של התפילה. יסוד  לדבר: בשעה שמשה  
פלל  תרבינו ביקש להיכנס לארץ ישראל, הוא ה

להקב"ה. והנה לא מצאתי בשום מקום בחז"ל שמשה 
רבינו אמר חטאתי, היינו שעשה תשובה על חטאו, 
וטעם הדבר לכאורה: משה רבינו לא עשה  תשובה מפני 

חטאו היה כה דק מן  שלא ידע בדיוק מה היה חטאו.
הדק, עד שאפילו הוא בעצמו לא הצליח להבחין בו. 

)רש"י, רמב"ן, האור החיים כמו שבין מפרשי התורה 
וק היה חטאו של משה יחלוקות הדעות מה בד הקדוש(

 רבינו במי מריבה. פשוט וברור כי אם אכן משה רבינו
, אין דבר שעומד בפני התשובה שובה??היה עושה ת

לארץ ישראל, כך מצאתי מפורש בדברי חז"ל  והיה נכנס
: גדולה תשובה יותר מן )תנא דבי אליהו זוטא פכ"ב(

התפילה, שכל התפילות שהיה מתפלל משה רבינו לא 
להכניסו לארץ ישראל, אבל רחב הזונה  נתקבל ממנו

 נתקבלה בתשובה. 
 

בתשובה טמונה עוצמה אדירה שבכוחה לשבור את 
ת, בלמציאות שתפילה אינה מתקהכל. בתפילה קיימת 

אבל בתשובה לא קיימת כלל מציאות כזאת כי גם במצב 
שנראה שהתשובה לא תתקבל, עדיין נשארת האפשרות 

 לחתור חתירה תחת כסא הכבוד.
 רב פינקוס זצ"ל בספרו "אלול ימים נוראים"

 
 גם זכויות פגומות

 אבינו מלכנו כתבנו בספר זכויות
, אין לה מובן, לכאורה, חיים"ה"חפץ בקשה זו, תמה 

זכאים אנו וראויים להיכתב בספר  שהרי ממה נפשך: אם
זכויות, ודאי הקב"ה יכתבנו בספר זכויות, ואם חלילה , 

ך שאין אנו ראויים, איזה מקום יש כגרמו עוונותינו ל
 לבקשה זו? אלא תירץ החפץ חיים: 

יש מצוות שאנו מקיימים אותם באופן חסר, שלא לשמן 
. מצוות ום כבוד או מתוך מניעים זרים אחריםלש

שכאלה, אין להם מקום בספר הזכויות, שהרי הכוונה 
בריך  הנדרשת בעשיית המצוות היא לשם יחוד קודשא

זרות. אבל הקב"ה ברוב הוא ולא לשם כוונת אישיות, 
רחמיו, יכול לרשום גם מצוות אלו בספר זכויות, ע"י 

זאת שלא קיימנו את שידון אותם בכף זכות, כי אף 
המצווה לשמה, אולי לא אשמתנו היא זאת. אלא המקום 
והזמן גרמו לכך. מצבנו הקשה, טרדות הפרנסה, הם 
שהיו בעוכרינו. זוהי תמצית בקשתינו: "אבינו מלכנו 

ר לנו לטהר את עצמנו וכתבנו בספר זכויות", כלומר עז
בנו במצוות אלו, בולהסיר את הפסולת והסיגים שער

 ידי כך יוכלו להצטרף לחשבון זכויותנו.ועל 
 ספר "כמוצא שלל רב, ימים נוראים"

 

 הלכה: תקיעות נשימה אחת
: וי"א שצריך לעשותם )סימן תקצ סקי"ח(המ"ב כתב 

בנשימה אחת וכו' ומ"מ לא יתקע שברים תרועה בכח 
אחד בלתי שום הפסק דבכה"ג לא מקרי נשימה אחת 
אלא יפסיק מעט רק שלא יהא כדי נשמיה בינתיים. 

חולק )ס' קלו סק"א(  והחזו"אכתב: )אות ז( בפסקי תשובות 
על קביעה זו וסובר שאם מפסיק מעט אפילו מעט אפילו 

ת מכדי נשימה זהו הפירוש של ב' נשימות שכתב פחו
, השו"ע, כמבואר בשו"ע שלא יפסיק יותר מכדי נשימה

ונשימה אחת הכוונה בכח אחד ממש ואין לו להפסיק 
דבר שבמיושב  אכלל. הפוסקים פסקו כמ"ב וכן עמ

מפסיקים מעט פחות מכדי נשימה ובמעומד מפסיק כדי 
 נשימה לא פחות ולא יותר.

 פסקי תשובות חלק ו'                                                               
 

 : דיבור נעים חובש פצעיםפתגם
 ספר "שמחלה"

 
 שופר :חקירה

 תר"ת הם מצוות נפרדות המעכבות זו את זו, או מצוה
ח כללי התורה והמצוות ח"ג ד"ה תקיעת שופר: נ)צפנת פעאחת 

 וחכמים סוכה נג: (מחלוקת רבי יהודה 
 ספר "קובץ יסודות וחקירות"

 
 ואלו בסוסים :סיפור

ראש העיר שהיה ידוע כאנטישמי מובהק, ביקר בגן 
החיות העירוני, עבר לפני כלוביהם של האריות, 
הדובים, הצבאים והזאבים, ומיד נתעורר בו יצרו: הלא 

להם דריסת  תאסור לת כל אלה יש להן שמות יהודיים ,
רגל בגן זה. מיד סילקו את כל החיות האלה מן הגן. 
לבסוף הציצו וראו שנשארו רק הסוסים, החמורים 

 והחזירים.
 ספר "חד וחלק" חלק ב'  )דף קלג(

 

 , שנה טובהשבת שלום
ויקטוריה שושנה יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, 

שלמה בן רפאל יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים, בת ג'ויס חנה, 
מרים, חיים אהרן לייב בן רבקה, שמחה ג'וזת בת אליז, חיים בן 

רחל, אבישי יוסף בן שרה  סוזן סולטנה, סשה שלום בן דבורה
, רינה בת אוריאל נסים בן שלוה, פייגא אולגה בת ברנה לאה,
לרינה בת זהרה  . לידה קלה, נחום בן שמחה, רחל בת אסתרפיבי

אוריליה שמחה  זרע של קיימא לחניאל בן מלכה ורות אנריאת. 
 .  בת מרים

 חהלעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מ

 

 

 


