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 חיזוק במעבר משנה לשנה 

כֶּם"  : בתחילת הפרשה  על הפסוק  ִבים ַהּיֹום כֻּלְּ ם ִנצָּ מדרש אומר    )דברים כט, ט(  "ַאתֶּ

 תנחומא:  

מפני שמשתמשין    ?(יחד  את עם ישראל  הציב)  עשאן משה מצבה מה  מפני  

 .ם מצבהעל כן עשא, מדעת לדעת, מדעת משה לדעת יהושע

מעבר  .  הגה של משה רבנו להנהגה של יהושעמהנ,  שינוי גדולעובר    עם ישראל

מצריך   של  זה  התעצמוחיזוק  מתוך  כוחותהתייצבות  של  וממשיך  ת  המדרש  . 

  :ואומר

הזקנים,   לדעת  יהושע  מדעת  מצבהאף  וכן  עשאן   :שנאמר  ,יהושע 

משתמשין  ש  שמואל  ואף  ."שכמה  ישראלשבטי  את כל    יהושע ויאסוף  "

 'עדיםארץ 'השמים וה
 שיחת הרה"ג זלמן ברוך מלמד לפרשת נצבים

מדוע כל  ◆כשעם ישראל יחד מופיעה שלמות  ◆חיזוק במעבר משנה לשנה 

השמים והארץ  ◆ספר תולדות אדם  ◆אחד צריך לכתוב ספר תורה חדש? 

'עין רואה ואוזן שומעת' למעשים  ◆ביאור למשנה 'איזוהי דרך ישרה'   ◆עדים 

ראש השנה משפיע על כל  ◆אינו חוטא  -כשאדם זוכר מעלתו  ◆הטובים 

 השנה
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ש מצבה  עשאן  מלכים,  לדעת  ואשפטה  מדעתו  התייצבו  "ועתה  נאמר 

  אתכם".

ההנהגה    שינוי בסדר של, זה  משמעותיהמעבר הזה, מהנהגה להנהגה, הוא מעבר  

   ירידה.  גרוםלא ינכון שבאופן צריך לעבור אותו של עם ישראל ו

שבת  בבכל שנה  שקוראים  ,  פרשת נצביםלזה,  אנחנו יכולים ללמוד מתכן שיוי

השנה,ה ראש  שלפני  הוא מעבר משמעותי  שגם המעבר    אחרונה  לשנה  משנה 

ה  כמו שחז"ל מלמדים אותנו שבראש השנ  ל מתחיל מהתחלהווצריך חיזוק. הכ 

התחדשות של    ,תחדשות של חייםכל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון. ויש ה

הדינים  ,השפע ביחדוצריך להתייצב  ,התחדשות של  ולהתייצב  נצבים  אתם  ".  , 

  ההתחדשותעם  כוחות להתמודד  נותן את ה  'היחד'  ."היום כולכם לפני ה' אלקיכם

 תי.יאמנכון והזאת לעבור אותה באופן יותר 

  ערבות הדדית

   וד אומר המדרש:ע

, כולכם ערבין בזה, אפילו צדיק אחד ביניכם כולכם 'ראשיכם שבטיכם'

ולא אתם בלבד אלא אפילו צדיק אחד ביניכם כל העולם  עומדים בזכותו.  

. וכשאחד מכם חוטא, כל 'וצדיק יסוד עולם'   :שנאמר  ,כולו בזכותו עומד

חרם נאמר הלא עכן בן זרח מעל באתה מוצא בעכן שהדור לוקה, וכן  

ה  וכו', והרי הכלל הוא שמידת פרענות מועטת, אם כן מידה טובה מרוב

 על אחת כמה וכמה.

אחד ביניכם כולם  בזה, כל עם ישראל עומד כאחד. אם יש צדיק    כולכם ערבין זה

 ת של כל אחד ואחד על כולם. הדדיעומדים בזכותו. אחריות  

 

 



   3שיחת הרב זלמן מלמד לפרשת השבוע 

  ביחד מופיעה השלמותעומד כשעם ישראל 

גם את   ביחד, הם יכולים לנצח  כל ישראל עומדיםכאשר  ש  ,שם משמואל' אומר'ה

מדים כל ישראל עואשר  מפני שכ  ,האויבים הרוחנייםהאויבים הגשמיים וגם את  

עם ישראל מתייצב עם כל הכוחות הרוחניים    ביחד מתקיימת כל התורה כולה.

שכל ישראל ביחד הם נוצחים בין ניצחון גשמי על האויבים והשונאים שלו, וכ

 הלוחמים בישראל ובין בעניינים הרוחניים ביום הדין.  

יש כאלה בישראל   מופיעה שלמות.  ,אם אנחנו מסתכלים על כל ישראל ביחד

ראל את הגודל ונותנים לעם יש  ,ורהשעוסקים בתורה, ושקועים בלימודה של ת

יש חיילים שמוסרים את נפשם על עם ישראל וכל מסירות .  הזה של לימוד התורה

ואפילו אם אדם לא מתכוון לשם    ,מצוות  רבהשקולה כנגד ה  , נפש אפילו אחת

ו על  לשם שמים, אבל הוא מוסר את נפשדבר כזה  הוא לא יודע שיש  כי  שמים,  

שאין מדרגה מיוחדת  שמדרגתו בעולם הבא היא  ז"ל,  אומרים לנו ח  ,עם ישראל

כל בריה יכולה לעמוד שם. אנשים שנמצאים בצבא ומוכנים למסור את הנפש 

של מסירות  פעולה    וז ,  מהן  ת מסוכנות מאד שלא בטוח שחוזריםוהולכים לפעולו

וכאלה נעשות אלפי פעולות של מסירות נפש במשך השנה, וזה מצטבר   נפש, 

תא או דרבנן, ימצווה דאוריגם כן    וז שגודות של צער בעלי חיים,  יש א  לזכויות.

שהם שומרים על  יש כאלה  נכונה של מידות טובות ומתוקנות.  הנהגה  יש כאן  ו

יש  ישראל תראה בצורתה השלמה והיפה.  צרך, שארץ  נ  איכות הסביבה, וגם זה

 ,ישראלסרים את נפשם על יישוב ארץ יש כאלה שמו ,שעוסקים בצדקהאגודות 

ויש   ברפואה,  להתעסק  אגודות  שהקימו  כאלה  למשפחותיש  ויש  שמסייעים   ,

ויש במחלות ממאירות, ויש בנכים, ויש    , בזקניםמטפלים  מטפלים בגרים, ויש  ש

השלטון,   באיכות  עוסקים  ויש  ואלמנות,  ומיניהוביתומים  אנחנו   ,מיניה  אם 

העבודות  ל  והכאת  מצרפים   כל  מצטברות  עולם  שנעשות  ביחד,  של  לתיקונו 

 לתיקונם של ישראל ומופיעה שלמות אחת.

עם ישראל עומד לפני ריבונו של עולם, 'אתם נצבים   .ועם כל זה, צריך לבוא ביחד

 .היום כולכם', להיות ביחד
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ם  " הפסוק  דורש את  הזוהר בפרשת בשלח   שָּ ל שּוֵנם וְּ ע אֶּ ִהי ַהּיֹום ַוַּיֲעֹבר ֱאִלישָּ ַויְּ

ה  דֹולָּ ה גְּ   ם להיות מקואלישע  הכינה לשהאשה השונמית  זו    ,, ח(ד  )מלכים ב  " וגו'  ִאשָּ

אומר .  'ויהי היום'כתוב שם:    .ל המלךאבשבילך  אל אותה מה אדבר  והוא ש  ,בו

לפני    עליה  מה להמליץ טובאת האשה  אל  שאלישע  ראש השנה, ו   היה  הזוהר זה

'בתוך עמי אנכי   :ענתה לו תפלל עלייך לפני מלך מלכי המלכים. על מה לה ,המלך

לבד לפני מלכות שמיים, אני  תעמיד אותי  לא רוצה להיות בולטת, אל    .יושבת'

  מכל ישראל. רוצה להיות חלק 

 מדוע מצווה על כל אחד לכתוב ספר תורה חדש?

יש לו  אפילו שלכתוב ספר תורה לעצמו.    ,כל אדם מישראלדאורייתא לממצווה  

אף על פי    ,לו כבר שני ספרים  שתכן שייו  ,וואולי גם מסב  מאביומוכן  ספר תורה  

יש לו  הרי    -   ויש לשאול מה הצורך בזה   הוא צריך לכתוב ספר תורה לעצמו.כן  

יש בו קדושה מיוחדת,   בו אבא שלו,   דספרים מוכנים, ואדרבא ספר שלמכבר  

 לכתוב ספר תורה חדש? עליו  ולמה

יכתוב בעצמו  יש כאן  אלא   לקנות ספר מן   .ספר תורהעניין מיוחד שכל אדם 

,  תחילהלכלכתוב ממש בכתב ידו, זה    המצווה כמו לכתוב.  לא אותה  וז  -  השוק

והכתב מבטא את    תב. לכל אחד יש כתב אחרוכדי להביע את התורה שהוא כ

האופי של  מהו  ומר  יודעים על פי כתב היד לשל האדם. יש גרפולוגים  האופי ש

 , שהוא כתב  שלו  ולכן אדם צריך לכתוב בכתב ידו ספר תורה. ספר מיוחדהאדם,  

 ומביע את התורה שלו בכתב. 

   המעשים הטובים –ספר תולדות אדם 

מצווה לכתוב. זה    הוא התורה ש  ספרנוסף על    והוא  ספר שאדם כותביש עוד  

משך כל  שלו ב  נהגותר הזה כתובים כל ההספר שאדם כותב כל ימי חייו. בספ

  פר ההתנהגות של האדם. ספר שאדם כותב. ספר תולדות, סנחשב  . זה גם  הימים

נכתב הזה  הזמן  הספר  מהודר  כל  יהיה  הזה  שהספר  להשתדל  צריך  וכמובן   ,

 משובץ בהרבה מצוות ומעשים טובים.  ו
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בשעת פטירתו של האדם לבית עולמו כל שאומרת  )יא.(  כת תענית  הגמרא במס

והוא   ,כך וכך עשית ביום פלוני במקום פלוני :מעשיו נפרטים לפניו, ואומרים לו

 ואומר הן, ואומרים לו חתום והוא חותם.    ,כל המעשים שהוא עשהאת מאשר 

   :הזוהר אומר

   .אלו רמ"ח איברים שלו ,מי מעיד על האדם? קירות ביתו, אנשי ביתו

   .והם מעידים ,את ההתנהגות שלוהם רואים 

על  חקוקים  זכויותיו  צדיק,  עצמותיו,  על  חקוקים  עוונותיו    רשע, 

תאמרנה  , עצמותיו עצמותי  "כל  דוד:  אמר  כי  ולכן  עצמות?  ולמה   ,"

 כתיבה שחורה ובולטת. הלבנות ו הן עצמות ה

 קורות ביתו מעידים על האדם.  :א"ת יאותם הדברים מביאה הגמרא במסכת תעני

  :דעה אחרת

אתם  '  :שנאמר  , בריואו  נשמתו שהם  המלאכים המלווים אותו מעידים,  

 . 'עדי

לאו דווקא ספר, זה    היא  הכוונה בספר שהאדם כותבש   היום אנחנו יכולים להגיד

  ויש לזה עדים  ,יש צילום של ההתנהגות של האדם כל ימיו. סרטגם להיות  יכול

 מעידים עליו.   ל האדםאיברים ש -

   :אומרממשיך ו הזוהר

שמש וירח מעידים עליו,   ועוד  .בית הדין כותביםועין רואה ואוזן שומעת  

שהירח  ביום  חגנו",  ליום  בכסה  שופר  בחודש  "תקעו  שהעמידו  כמו 

השטן תובע דין לבניו של ריבונו של    , בראש השנה  , מתכסה, שביום הדין

השמש והירח יכולים    :עדים, והוא אומר לוהבא    :אומר לו הקב"ה  .עולם

ש חודש הירח ברא והוא מביא את השמש ומחפש את הירח,  להעיד, ו

 אין לו שני עדים.  מתכסה, ולכן
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רעים על עם ישראל, בניו של   לבוא ולהעיד דברים  הירח מתכסה כי לא רוצה

 . "בכסה ליום חגנו " זה, הקב"ה

ת "  , שנאמר:התורה מעידהו  שמים וארץ מעידים ַהּיֹום אֶּ ם  כֶּ ַהִעיֹדִתי בָּ

ץ ָארֶּ ת הָּ אֶּ ַמִים וְּ ה  לָּ "  שנאמר:והתורה    ,)דברים ל, יט(  "ַהשָּ ר ַהתֹורָּ ֹקַח ֵאת ֵספֶּ

ֵעד ... ַהזֶּה ָך לְּ ם בְּ יָּה שָּ הָּ   .)דברים לא, כו( .וְּ

 ישראל ל והארץ עדיםהשמים 

יש שני סוגי עדות, יש עדי קיום  ש  אומר  ב,"ר  'מעהרב זצ"ל במאורות הראיה,  

בירור.    ויש קידושין  בעדי  להיות  כל  את צריכים  שרואים  נוכחים  עדים  שני 

אם אין עדים, הקידושין לא מתקיימים. זה   ידושין ובזה מתקיימים הקידושין.הק

  התפקיד שלהם הואויש עדי בירור ש    .עדות של קיום  ו . זהקידושיןתנאי בעצם  

  ,מה הייתה המציאות  אם יש ויכוח    אחר כך  לא ליצור את הקניין, אלא לברר

עדי קיום. היא    היא  היא עדות,  אומר הרב, התורה האם היו קידושין או לא היו.  

 הרוחנית הקדושה של עם ישראל.  את המציאות היא קובעת    יוצרת את המציאות.

הם עדי  השמים והארץ    ריבונו של עולם לישראל.היא מקיימת את הקשר בין  

התפקיד שלהם לברר אם    'העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ',,  הבירור

 אחת פעם    .היו עדים לישראללכן פעמיים    שלהם.  ותי וישראל עמדו בכל המחויב

של  לברר איך הייתה ההתנהגות    פעם שניהשעה שהקב"ה ציווה את ישראל, וב

 בפועל. ישראל 

", וישעיהו אומר  האזינו השמים ותשמע הארץ"  :משה רבנו אומר  :הגר"א  אומר

כלומר משה רבנו מעיד את השמים ואת הארץ בשעה    ."שמעו שמים והאזיני ארץ"

בא להוכיח  וישעיהו  בשעת הקיום.  ,  ישראל לעשות את רצונו  עלשהקב"ה מצווה  

אלו הם ת של עם ישראל,  הנה יש עדים שראו את ההתנהגוואומר  את ישראל  

   .הם עדים איבריו של האדםוגם  והארץ.העדים האלה, הם השמים  עדי בירור. 
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 'רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם' 

  :א(, )בבאבות   זה מה שאומרת לנו המשנה

כל שהיא תפארת לעושיה    ,איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם  :רבי אומר

ותפארת לו מן האדם, והוי זהיר במצווה קלה כבחמורה שאין אתה יודע  

והוי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה    ,מתן שכרן של מצוות

עין רואה  עבירה,  הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי    .כנגד הפסדה

 ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין. 

כל שהיא תפארת הדרך הכללית, הנכונה, היא    .הדרכה כללית שלמה  רבי נותן לנו

הטובות לפני שמדבר רבי פותח בהתחלה במידות    .לעושיה ותפארת לו מן האדם

לבין  ל, להיות ישר בינו  ו זה השורש של הכ שיבור לו האדם,    הישרות  על המעשים. 

תפארת 'צריכה להיות דרך מפוארת,  הדרך הזאת  עצמו וגם בינו לבין אחרים.  

, לא בשביל שאנשים ישבחו אותו, אלא הכוונה 'לעושיה ותפארת לו מן האדם

נכונה,   בדרך  הולך  חושב שהוא  טועה,שלפעמים אדם  הוא  באמת  צריך  ו  אבל 

איך אנשים מסתכלים על המעשים שלו, לא כדי להתפאר בהם,   ולראותלהקשיב  

 .  נכונההך אלא לראות אם אכן הוא הולך בדר

הוי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן  "  אחר כך צריך גם מעשים

ר ב מדתחילה  ,   "הפסד מצווה כנגד שכרה  הוי מחשב". וזה כולל  "שכרן של מצוות

ו עשה,  מצוות  המעשיות,  המצוות  תעשהאחעל  לא  מצוות  על  מזהיר  כך    ,ר 

ואין אתה בא לידי עבירה" למה כתוב    : היה לי קשה.  "הסתכל בשלשה דברים 

בצורה חיובית  הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה למה לא כתוב  

מקודם  כי  ותירצתי    .ם ואתה בא לידי עשיית מצוות רבותהסתכל בשלשה דברי

על הדרך  ועכשיו הוא מדבר  מצוות 'הוי זהיר במצווה קלה כבחמורה',  בר על הדי

   .להיכשל בעבירות שלא

, תדע לך, "למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתביןדע מה  "

יש  מוזר לשמוע את המשנה הזאת,  היום לא כל כך ל.וריבונו של עולם רואה הכ 
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מרחוק ושומעים  שרואים  להסתתר  .מכשירים  יכול  לא  ברשות   ,אדם  במיוחד 

מות  ש מצלאנשים יודעים שברחובות יעושה תיקונים גדולים.  הרבים. וזה כמובן  

שפיע.  אז נמנעים מלעשות עבירות, זה ממש מ  וכל מה שאדם עושה רואים אותו,

אט אתה ממדי מהר, אתה נוסע  אם  רכב משטרתי עם מנורה כחולה,  רואה  אתה  

 .   שרואים אותוכדי לא להיתפס על ידי שוטר. אדם לא עושה עבירות  כ  את הקצב

 הטובים על המעשים   –'עין רואה ואוזן שומעת' 

'דע מה    כך:   ש לי נטיית נפש לפרשיו ,  באופן נוסף  אפשר לפרש את המשנה הזאת

  ירה, שאין אתה בא לידי עבבמובן  לא רק  ,  ה ממך, עין רואה ואוזן שומעת'למעל

שוטר שהתפקיד  בתור    על מי שרואה ושומע, האם    כי תלוי איך אתה מסתכל

עוקב  , שאבא  .אבינו שבשמיםבתור    או  ו לתפוס את האדם שלא יעשה עבירותשל

ממש  ו  , אחרי הבן ורוצה כל כך שהוא יצליח, ושמח על כל דבר טוב שהוא עושה

ד מחזק את וזה מא.  מאושר מכל דבר טוב שהבן עושה, מתפתח, מתקדם ולומד

 "וכל מעשיך בספר נכתבין".  , לשמח אותוהחשק של הבן לעשות את רצון האבא

ויקשב ה' ויכתב  "עשית מעשה טוב הוא נכתב.  אם  גם  לא רק המעשים השליליים,  

ולחושבי שמו זיכרון לאוהביו  וכותב"בספר  ם שעוסקים  ישני  .. הקב"ה מקשיב 

 םישניאצל  בתורה, הדברים שלהם נכתבים, אחד שעוסק בתורה שכינה כנגדו,  

 דברים נכתבים.  זה מתעצם, ה אלא ,איזה זיכרוןהדברים לא רק נשארים ב

לא רק בערב ראש השנה ובימים הנוראים אלא   התחושה הזאתצריך לחוש את  

הקב"ה כל הזמן צופה ומביט ברוך ה' אנחנו בניו של הקב"ה,    .תחושה מתמדת

ו  ,ורואה ובהתקדמותנו,  בהצלחתנו,  וורוצה  עולם,  אהבת  אותנו  רוצה  אוהב 

כ  לנו  ומטיב  לנו  הזמן.להטיב  היא מעוררת כמובן המ  ל  רצון  הידיעה הזאת  ון 

 .  אליולהיות שייכים ו לעשות את רצונו ,להתחבר עם הקב"ה

 אינו חוטא –הגדולה כשהאדם זוכר מעלתו 

   :)משנה א( בפרק שלישי בפרקי אבות את המשנהגם נפרש מעין הדבר הזה, 
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לידי   :עקביא בן מהללאל אומר ואין אתה בא  הסתכל בשלשה דברים 

דין   ליתן  עתיד  מי אתה  ולפני  הולך  ולאן אתה  באת  דע מאין  עבירה, 

למקום עפר רימה    ?מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך  ?מאין באת  .וחשבון

לפני מלך מלכי המלכים    ?ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון

 הקדוש ברוך הוא.   

הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא למה כתוב "  . ת הזאתהכפילולמה יש את  

  " לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון

  דין י אתה עתיד ליתן  ולפני מ"  ",ולאן אתה הולך"  ",מאין באת"שוב  ואחר כך  

למקום  מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך,  ?דע מאין באת :כתובלמה לא  "וחשבון

  -   מאין באה הנשמה  ,תחילת המשנה עוסקת בנשמהשוהתשובה היא    .עפר וכו'

עליון תמשיך   . ממקום  היא  עליון.    -  לאן  מקום  גבוה,  למקום  תחזור    זו היא 

למקום שבו    -   מהפנימיות, ולאן אתה הולך   ,דע מאין באת  : הכפילותמשמעות  

יש את המקום  לגוף  ולנשמה יש את המקום שלה,  לם.  אתה נפגש עם ריבונו של עו

חי האדם  אם    אין אתה בא לידי עבירה.ואם לשניהם יש את הידיעה הזו,    שלו,

כל  וד גבוהה, כל הזמן זוכר ששייך לריבונו של עולם,  ובאטמוספירה רוחנית מא

יכשל    שלא  , כמובן"שויתי ה' לנגדי תמיד"מקיים כל הזמן  והזמן חי חיי אמונה,  

 בשום עבירה.  

ולא תתורו    ,וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם" על הפסוק  

אם  ש  , מסביר מרן הרב"אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם

, אתם חיים  ןועושים אות  אתם תראו את הציצית, ואתם נזכרים בכל מצוות ה'

טוף הזה הוא לא רק חיצוני על הגוף,  בתוך חיי אמונה, אתם עטופים בטלית, והעי

, אור  את האדםרגיש כל הזמן שריבונו של עולם מקיף  צריך לה  .עיטוף פנימיאלא  

 אז כמובן לא שייך בכלל  ר כל הזמן באור ה',מואהאדם  ה' מקיף מכל הצדדים,  

מה לעשות ומה    ,כאן שני דברים שוניםאין  .  'לתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'

רוחני    . בין המצוות הללומהותי  יש קשר  א  אל  ,לא לעשות מי שנמצא בעולם 

ועשיתם אותם"  ומקיים  פנימי, ה'  כל מצוות  וזכרתם את  י חו  ,"וראיתם אותו 

פנימית רוחנית  וכזו  באטמוספירה  הוא  ,  הזמן  בריבוכל  עולם,  בדבקות  של  נו 
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תתורו לא  לא שייך שיעשה עבירה, וממילא יהיה במצב שהוא מקיים "וממילא  

 . "י לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהםאחר

נ כן,  ולאן אתה    ,דודע מאין באת? ממקום עליון מא  פרש כך את המשנה:אם 

אז  ם כל מה שעשית כאן בעולם הזה, ובוא עתגם כן למקום עליון, ושם    ?הולך

יגרום לך גם את הגוף וזה תזכור מהצד השני, לא בא לידי עבירה.  האדםממילא 

זמניים, אם אתה מסתכל על הצד ובסך הכהאדם  תזכור ש   לענווה. ל חי חיים 

הגשמי של העולם, על המקום החומרי שבעולם, אדם רואה את עצמו מאין בא  

והכל כל כך זמני וחולף, אז כמובן שהוא נעשה עניו, ולא בא    ,ולאן הוא הולך

 חלילה לידי עבירה. 

 שנה  משפיע על כל ה –ראש השנה יום 

ד לנצל את הימים וצריך להשתדל מאימים עד ראש השנה.  מספר    נשארו לנו

המילה 'נורא' מכילה בקרבה   לימים הנוראים הגדולים הללו.שהם קרובים    ללוה

, 'האל הגדול הגיבור והנורא'נורא במובן השלילי, אלא  רק  משמעות כפולה, לא  

ד, ימים  ועצום, ימים עליונים מאהנורא יכול להיות נורא הוד, יכול להיות משהו  

יותרלגדלות.    מסוגלים אליהם  שמתכוננים  בהם    ,ככל  יותר.  מתרוממים 

כל שון לשנה, מרוממת את  היום הראשהוא    ,ההתרוממות של יום ראש השנה

   השנה כולה. 

 .' סימנא מילתא'אני תמיד מזכיר בערב ראש השנה, שחכמינו תקנו לנו סימנים,  

זכויותינו' וכדומה.ואומרים  םמאכליאוכלים כל מיני   'שירבו  זה נראה כאילו    : 

  סימן ביע בזה, שמה שקורה ביום הזה, הוא  דברים חיצוניים, אבל בעצם רוצים לה

כל העתיד "  .על כל השנה  ,על  אדם בראש כש.  "לבנים  סימן מעשה אבות  כמו 

לראש לכן ההכנה    כולה.מתרומם, מתקדש, מתעלה, זה משפיע על השנה  השנה  

ליום הזה  השנה   נגיע  קודש,  מלאים  צריכה להיות באופן כזה, שאנחנו  ברגשי 

  נמשכת השפעה לכל השנה.  באהבה ויראה גדולה, ומההתעלות הרוחנית הזאת
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יוהעובדה   יום הראש של השנהשיש  כזה,  מי  ועל הכ  המשפיעהיא  ,  ם  ל. כמו 

 משפיע על כל העם.  ששעומד בראש העם  

, ונזכה לכתיבה  באופן תמציתי  ומנוצל  ,יהי רצון שהשבוע הזה יהיה שבוע מרומם

    חתימה טובה לנו ולכל ישראל.     ו
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