
 טתשע" אלול           בס"ד 

                                  צביםננגיעות מפרשת השבוע 

ִביםפרשת את  בע"ה נקרא טנת תשע"אחרונה של שהשבת ב בין פרשת השבוע  מאד ברורשר . יש קִנצָּ

          לברכה.                לטובה ו להכנות לקראת השנה החדשה הבאה עלינו בע"הו למעמד הגדול

          .ללא כל אופוזיציההמלכים לכי ממלך ל ,בורא עולם קב"הנכתיר שוב את הונקבל עלינו בראש השנה 

זו בדיוק אופציית  . ה' את מלכותמו קבל על עצלכתיר ויכול להכל אדם  ...לא נדרש אישור של נשיא

מתכנס בבתי  חב ומוצק ( הרוב)גוש ר חשובה המסורת רוב עם ישראללפי הסקרים ל .הבחירה החופשית

ֵני"  .לשפר את דרכיוכנסת ומתכוון  ם, ִלפְּ כֶּ ִבים ַהּיֹום כֻּלְּ ם ִנצָּ ם:קֱאֹלה'  ַאתֶּ ם  יכֶּ ֵניכֶּ ם, ִזקְּ ֵטיכֶּ ם ִשבְּ אֵשיכֶּ רָּ

ֵאל רָּ ל, ִאיש ִישְּ ם, כֹׁ ֵריכֶּ טְּ שֹׁ ִרית ...וְּ ָך, ִבבְּ רְּ בְּ עָּ ר ...יָךקֱאֹלה'  לְּ ָך ַהּיֹוםקֱאֹלה'  ֲאשֶּ ֵרת ִעמְּ ִקי .יָך, כֹׁ ַמַען הָּ - םלְּ

יֶּה הּוא ִיהְּ ם, וְּ עָּ ָך ַהּיֹום לֹו לְּ תְּ ָך ֵלאֹל-אֹׁ נה החדשה אנו לפני כניסת השרגע  בחודש הסליחות והרחמים "יםקלְּ

עם לדאוג לעל עצמו שה' לקח  "המחויבות"על ו זיכה אותנו קב"הבה השהנצח ברית מקבלים תזכורת ל

של אפשרות את הלנו יש ו "הסכם "במחויבות לנו יש  ,מנגד. בתלםהולך ולחנך אותו כשהוא לא ישראל 

 .תשובה והבחירה בטובחזרה בה

ילים של ילי תתנדרש בכל פסוק  .תוכן נשגב מופלא ועמוק ביותרשל  פסוקים 40 ,פרשה קצרה מאדה

בנ"י על נוזף במשה כאשר התוכחה לצד הנאמר  מוכרהידוע והפסוק העל , לדוגמאה" נגיע" . פרשנויות 

ת" חותם הוא ומזהירם קשות מפני הפרת הברית עם ה' הכפירה  מעשי רֹׁ תָּ נּו קֱאֹלה'  ל ַהִנסְּ ֹלת לָּ ַהִנגְּ ינּו; וְּ

ֵנינּו, ַעד בָּ ם-ּולְּ ת עֹולָּ ל-ַלֲעשֹות, אֶּ ֹׁאת-כָּ ה ַהז ֵרי ַהתֹורָּ ת" הם מלפענח  מנסיםהמפרשים  ".ִדבְּ רֹׁ תָּ ? "  ַהִנסְּ

גם כשהאדם  הנסתריםהאדם  כוונה היא שה' יודע על מעשיתכן שהיפרשנויות מביא שלל פרופ' ליבוביץ 

אנו חייבים לעבוד את ה' מבלי להבין את שהכוונה אולי  .עשיו למשמעותם ולחטאיואינו מודע למעצמו 

  מעשיםעבירות ויש  – מפרשתרגום יונתן  .יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדעבבחינת המצוות משמעות 

עבירות אולם  יםאעם החוט" יתחשבן " הואגלוי הכל  קב"הלאולם ציבור המואדם מ נסתרים שנעשים והם

הקב"ה  , דומהבפירוש י רש". עיםהפושעמיד לדין את החוטאים / עלינו להחובה  ידועות לנושנעשו ו

יודעים עליהם אולם שאיננו על הרהורי היחיד חוטאים נדון מצפה ש וינאשכביכול בנ"י ואומר מרגיע את 

' חיים עטר בעל ר .הציבור ייענש יעשה כזאת אזנאם לא  .נולדון ולבער את הרע הידוע ל נועליאי שבווד

ֹלת  אבל על " " יתחשבן" ה' לא הנסתרותעל אומר " ה"אור החיים ֵנינּו, ַעד" יתחשבן "ַהִנגְּ בָּ נּו ּולְּ ם-לָּ "   עֹולָּ

ם "ם קודם מס' פסוקיכלומר לדורי דורות כמו שנאמר  כֶּ ַבדְּ ם, לְּ כֶּ ֹׁא ִאתְּ ל ת וְּ ֵרת אֶּ ִכי, כֹׁ נֹׁ ֹׁאת, -אָּ ִרית ַהז ַהבְּ

ת אֶּ ֹׁאת-וְּ ה, ַהז לָּ אָּ ת .הָּ ֵמד ַהּיֹום-ִכי אֶּ נּו עֹׁ ה, ִעמָּ נֹו פֹׁ ר יֶּשְּ ֵני ֲאשֶּ נּו ַהּיֹוה'  ִלפְּ ה, ִעמָּ ר ֵאינֶּנּו פֹׁ ֵאת ֲאשֶּ   "םֱאֹלֵהינּו; וְּ

ִביםאנו  ִביםבפני תחילת שנה חדשה  ִנצָּ כתיבה וחתימה ל ,לסליחה ומחילהבבתי הכנסת בתפילות  ִנצָּ

ר אנו מתפללים "  .ספרי החיים הבריאות והפרנסה לטובהב ֵספֶּ ֵבנּו בְּ תְּ כָּ ֵפץ ַבַחִּיים, וְּ ְך חָּ לֶּ ַחִּיים, מֶּ ֵרנּו לְּ זָּכְּ

ָך ֱאֹלוקים ַחִּיים ַמַענְּ ן, זֹוֵכר  ...ַחִּיים, לְּ ַרֲחמָּ ב הָּ מֹוָך אָּ ַרֲחִמיםִמי כָּ ַחִּיים בְּ יו לְּ צּורָּ ל …יְּ ַחִּיים טֹוִבים כָּ ב לְּ תֹׁ ּוכְּ

ָך ִריתֶּ ֵני בְּ נֶּ ...בְּ פָּ ֵתב לְּ ִנכָּ ֵכר וְּ מֹות ִנזָּ נֶּחָּ שּועֹות וְּ ֵזרֹות טֹובֹות יְּ ה, ּוגְּ ה טֹובָּ נָּסָּ לֹום, ּוַפרְּ שָּ ה וְּ כָּ רָּ ר ַחִּיים, בְּ ֵספֶּ יָך, בְּ

ָך ֵבית  ל ַעמְּ כָּ נּו וְּ לֹוםֲאַנחְּ שָּ ַחִּיים טֹוִבים ּולְּ ֵאל, לְּ רָּ   טוביםגשמיים יים חלה' שייתן לנו תפללים " אנו מ ִישְּ

, בדרך הישר והאמתרוחניים טובים  ייםשעלינו לקיים את הצד שלנו בברית לחיות חלזכור צריך ל אב

בסופו של דבר אנו כותבים את "ספר  .עם משמעותחיים שנחייה ו למעשים טוביםשננצל את הזמן נכון 

אז זה הזמן לתקן בכדי  ,אם לאועם התחלה אמצע וסוף טוב שזה יהיה ספר טוב מקווים החיים " שלנו ו

רינו וילדינו הופני ב בושהכל ללא שלנו ספר החיים  תשנוכל לקרוא א ,עתיד לבואל שכשיבוא זמננו

                                                                .קיים את חלקנו בברית ונתברך בחלקו של ה' ושנזכה ל

, שנה דימ ילדותי שנותב"מתאר כך: שהרב פרופ' יוסף דב סולובייצ'יק, דברי  את סיוון רהב מאיר הביאה

. רגילה בלתי והתרגשות גדולה שמחה שלי די"החב המלמד פני על ניכרת הייתה, השנה ראש ערב בהגיע

? בלילה מחר יהיה מה אתם היודעים: 'כך אמר, בתחושותיו' חדר'ה ילדי, אותנו לשתף ביקש כאשר, פעם

 ויודעים, ה"הקב של ראשו על הכתר שוב יונח מחר ) לא של הממשלה החדשה (! ההכתרה ליל יהיה מחר

 דרשות דרשתי השנים במשך '.הסנדלר ובערל החייט ל'יענק? ראשו על הכתר את המניח הוא מי אתם

 תוכנו את באמת לחוש לי גרם לא מהם אחד ואף, השנה ראש בנושא ארוכים מאמרים וכתבתי הרבה

: ואומר מתפלל אני כאשר, השנה ראש מדי. מלמד אותו של דבריו זאת לי עשו כפי השנה ראש של העמוק

                                                                                   ".מחדש ומתרגש!' ההכתרה ליל יהיה מחר: 'התמימה בהתרגשותו נזכר אני', בכבודך העולם כל על מלוך'

ָך ֱאֹלוקים ַחִּיים"  ַמַענְּ ר ַחִּיים, לְּ ֵספֶּ ֵבנּו בְּ תְּ כָּ ֵפץ ַבַחִּיים, וְּ ְך חָּ לֶּ ַחִּיים, מֶּ ֵרנּו לְּ  " זָּכְּ

  

 .ושנה טובה שבת שלום

 שלר איתן

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


