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בפרשתנו מובאת אחת הפרשיות הקשות שבתורה 
קשות  קללות  צ"ח  עם  התוכחה  פרשת  היא  הלא 
ע"ב)  (לא  במגילה  בגמ'  התורה.  בספר  הכתובות 
קללות  קורין  שיהו  לישראל  להן  תיקן  עזרא  אמרו: 
שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם 

ראש השנה כדי שתכלה השנה וקללותיה. 

מובא בשם האדמו"ר ר' יהושע מבעלז זצ"ל שאמר 
יעברו  אם  ותוכחות  עונשים  קצב  שהקב"ה  אמנם 
ישראל ח"ו על התורה. אך יש עצה נפלאה שאפילו 
את  לקבל  יצטרך  שלא  ושלום  חם  האדם  חטא  אם 
העונשים בפועל ממש. וזאת על פי מה ששנינו בגמרא 
(מנחות קיא) כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב 
חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. 
היא שיחשב להעוסק  סגולת התורה  כי  מבואר מזה 
בה כאילו קיים בפועל כל מה שלמד. והרי זה בבחינת 
"ונשלמה פרים שפתינו" (הושע יד ג) כמו כן על ידי 
שיעסוק איש ישראל בפרשת התוכחה המתארת את 
וילביש עצמו בפחד ה' והדר גאונו  העונשים הקשים 

יחשב כאילו קיבל את היסורים בפועל וינצל מיסורים 
ממש.

בספר 'שם משמואל' מביא דבר נפלא בשם אביו 
הגה"ק בעל 'אבני נזר' לבאר מה שפירש רש"י (פרשת 
פנחס) כי צ"ח כבשים שמקריבים בחג הסוכות, הם 
כדי לבטל צ"ח קללות שבמשנה תורה. והביאור בזה 
כי היות שסיבת העונש של התוכחות הוא "תחת אשר 
לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה" לכן העבודה בחג 
הסוכות שהיא זמן שמחתינו מבטלת התוכחות. עכ"ד. 
לנו  יש  קללות  הצח'  את  לבטל  שבכדי  מבואר  הרי 
עיצה נוספת והיא עבודת ה' מתוך שמחה, שעל ידי 
עבודה מתוך שמחה הרי בזה מבטל את הצ"ח קללות.

בספר 'אוצר התורה' מביא את דברי הגמ' בברכות 
את  לנצח  לאדם  עיצות  כמה  שאומרת  ע"א)  (ה 
ירגיז אדם  לעולם  הגמ'  אומרת  הרע. בתחילה  היצר 
יצר טוב על יצר הרע שנאמר "רגזו ואל תחטאו" אם 
"אמרו  בתורה שנאמר  יעסוק  לאו  ואם  מוטב,  נצחו 
קריאת  יקרא  לאו  ואם  מוטב,  נצחו  אם  בלבבכם" 
ואם  מוטב,  נצחו  אם  משכבכם"  "על  שנאמר  שמע 
לאו יזכור לו יום המיתה שנאמר "ודומו סלה". ע"כ. 
ולקרוא  בתורה  לעסוק  הראשונות  שהעיצות  הרי 
קריאת שמע, ורק כאשר גם זה לא עוזר אז יזכיר לו 
המיתה. וכבר שאלו המפרשים למה לא יעצו שכבר 

בתחילה יזכיר לו יום המיתה. 

וביארו המפרשים כי בזכירת יום המיתה יש חשש 
מתוך  ה'  את  לעבוד  יוכל  ולא  עצבות  לידי  שיבוא 
על  היצר  את  לבטל  קודם  שינסה  עדיף  לכן  שמחה, 

וקריאת שמע שמביאים את האדם  ידי עסק התורה 
ה'  "פקודי  בתהלים  ככתוב  ה' בשמחה,  עבודת  לידי 
ישרים משמחי לב" אלא שאם לא הצליח לבטל את 
היצר על ידי תורה וקריאת שמע יזכיר לו יום המיתה 
כדי לבטלו אפילו אם יבוא לידי עצבות, העיקר שלא 

יכשל בחטא.

ומעתה לפי זה יתבאר גם סיבת העונש של התוכחות 
הוא  התוכחות  כל  שורש  כי  הארי"זל  בשם  שמובא 
עבדת  לא  אשר  "תחת  בשמחה.  ה'  את  עבדו  שלא 
כי  כל".  מרב  לבב  ובטוב  בשמחה  אלקיך  ה'  את 
מאחר שלא עבדו את ה' מתוך שמחה של מצוה הרי 
ובקריאת שמע  זו הוכחה ברורה שלא עסקו בתורה 
היו  אם  כי  כראוי,  שמים  מלכות  עול  קבלת  שהיא 
עוסקים בה לא היו באים לידי עצבות. נמצא שנשארה 
בידם רק העצה של הזכרת יום המיתה לבד שמביאה 
לידי עצבות, ומכיון שאין השכינה שורה כי אם מתוך 
שמחה של מצוה לא היה להם סיוע מהקב"ה להתגבר 
על היצר, וכתוצאה מכך נפלו ברשת היצר שהכשילם 
בכל העונות. לכן מדה כנגד מדה נענשו בכל הקללות 
והתוכחות. ולכן העיצה היא דוקא בזמנים אלו כמו"ש 
מצוה  כל  קיומו  בעת  האדם  צריך  "הנה  האריז"ל 
התפלה  כשמתפלל  או  בתורה  בהתעסקו  או  ומצוה 
יותר מכאשר מרויח או מוצא  וטוב לב  להיות שמח 
הקללות  לבטל  נזכה  ובזה  זהב".  דינרי  אלפים  אלף 

ולקבל הברכות בשנה הבאה עלינו לטובה.

מנהג התענית
יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה שנמחלים 
המדרש  פי  על  והוא  מהעוונות,  שליש  זו  בתענית 
הראשון"  ביום  לכם  "ולקחתם  שדורש  תנחומא 
חייבת  לעיר שהיתה  עוונות, משל  לחשבון  ראשון 
אחד  ויום  לשלם,  רצו  ולא  המלך  למס  גדול  חוב 
לעיר  וכשקרב  גדול,  בצבא  עיר  לאותה  המלך  בא 
שימחל  לפניו  והתחננו  העיר  גדולי  לפניו  יצאו 
בידם  אין  שכן  חסד  עמהן  ויעשה  החוב  על  להם 
מוותר  והמלך אמר שהוא  החוב,  לפרוע את  כסף 
על שליש, וכשהתקרב עוד לעיר יצאו לפניו אנשי 
על  להם  שימחל  לפניו  והתחננו  הבינונים  העיר 
וכשהגיע  שליש,  עוד  על  להם  ויתר  והמלך  החוב, 
לעיר יצאו לפניו כל הילדים והנשים והתחננו לפניו 
שליש  עוד  על  להם  וויתר  החוב  על  להם  שיוותר 

ובכך ויתר על כל החוב.
נתחייבו  ישראל  שעם  יתברך  לה'  הוא  והמשל 
השנה  ראש  בערב  ולכך  השנה,  כל  בעוונותיהם 
ימי  ובעשרת  שליש,  על  ומוותר  הגדולים  מתענים 
שליש,  עוד  על  ומוותר  הבינונים  מתענים  תשובה 
וביום הכיפורים כולם צמים ובכך מוותר להם על כל 
העוונות, ובמוצאי יום כיפור עוסקים כולם בבניית 
הסוכה ובקניית ארבעת המינים, ולכן קורא את יום 

טוב הראשון "ראשון לחשבון עוונות".

ולכן אם רוצה לקום בעוד לילה לאכול ולשתות 

הצום  מתחיל  השחר  (מעלות  השחר,  עלות  לפני 
לכתחילה  לצום,  כדי שיוכל  ולשתות)  לאכול  ואין 
יעשה תנאי לפני שהולך לישון שאם יקום באמצע 
הלילה שירצה לאכול ולשתות, וכל זה על פי הפשט 
אבל לפי סברת הזוהר הקדוש אסור לאכול ולשתות 
אם ישן שינת קבע על מיטתו עד שיתפלל תפילת 
אם  מאכילה  להימנע  להחמיר  טוב  ולכן  שחרית, 

הלך לישון שנת קבע על מיטתו.

יאכל  כן  אם  אלא  להתענות  בכוחו  שאין  אדם 
לסברת  חושש  הוא  שני  ומצד  השחר  עלות  קודם 
לישון שנת  הלך  לאכול אם  הקדוש שאסר  הזוהר 
קבע על מיטתו עדיף לאותו אדם שלא יתענה כלל 
כדי שלא יכנס למחלוקת, אולם אם האדם לא הלך 
לישון שנת קבע על מיטתו אלא נשאר ער כל הלילה 
או שישן שינת ארעי, מותר לו לאכול ולשתות כל 
הלילה עד עלות השחר אפילו לדעת הזוהר הקדוש.

תפילות בערב ראש השנה
אין  השנה  ראש  ערב  של  מנחה  בתפילת 
אומרים וידוי ונפילת אפים, וכן בערב ראש השנה 

אין אומרים בתפילת שחרית וידוי ונפילת אפים.

נוהגים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה 
כדי להינצל מעונש נדרים שנדר בכל ימות השנה, 
מתירה  זו  נדרים  התרת  שאין  ברור  הדבר  (אולם 
נדרים  ויש הרבה  ימות השנה,  נדר שנדר בכל  כל 
ישאל תלמיד חכם  ולכן  שצריכים התרה מיוחדת, 
עליו  עושים  איך  שנדר  נדר  על  הוראה  מורה  או 

התרה).

הסתפרות וטבילה
וצריך  הדין  יום  הוא  השנה  שראש  אע"פ 
לפחד, מכל מקום כתב מרן השולחן ערוך מכבסין 
שאנו  להראות  כדי  השנה,  ראש  בערב  ומסתפרין 
לחיים  שיוציא משפטנו  יתברך  ה'  בטוחים בחסדי 

אחד  שמצד  החיד"א  מרן  וכתב  ולשלום,  טובים 
יהיה האדם מלא יראה מפחד ה' והדר גאונו, ומצד 
יתברך  ה'  כי  ובוטח  ושקט  שמח  האדם  יהיה  שני 

מלך מוחל וסולח.    

ראש  בערב  טהרה  במקווה  לטבול  יפה  מנהג 
השנה, ועדיף מתחילת שעה חמישית מתחילת היום 
ללכת למקווה, ולא יברך על טבילה זו, ומי שאינו 
יכול ללכת למקווה טהרה לטבול מחמת איזה סיבה 
ליטר  וחצי  עשרה  כשתים  גופו  על  שישפוך  הנכון 
שיעמוד  מקלחת  ידי  על  כן  לעשות  ואפשר  מים, 
מים  עליו  ויפלו  פתוח  יהיה  והברז  תחת המקלחת 
ויעמוד כך עד שישער בדעתו שנשפכו עליו כשתים 
חמים  מים  בין  בזה  הבדל  ואין  ליטר,  וחצי  עשרה 

למים קרים.

סגולות לערב ראש השנה
כתב הרמ"א שנוהגים ללכת לבית קברות בערב 
ראש השנה ולהרבות בתחינות ובקשות אצל קברי 
הצדיקים ונותנים שם צדקה לעניים, והטעם משום 
והוא  הצדיקים  מנוחת  מקום  הוא  קברות  שבית 
יותר,  מתקבלת  שם  והתפילה  וטהור  קדוש  מקום 
ויתן צדקה קודם שיבקש הבקשות, וכשהולך לבקש 
יעשה  שהוא  המת  אל  יתפלל  לא  הקברות  בבית 
אל  "דורש  איסור  שזה  כיוון  ותפילתו  בקשתו  את 
רחמים  לו  שיתן  יתברך  מה'  יבקש  אלא  המתים", 
בזכות הצדיקים שוכני עפר, וכן יכול לבקש מצדיק 
שיתפלל עליו לפני ה' יתברך ויהיה מליץ יושר עליו.  

סכין  לקנות  שיש  ישראל  סגולות  בספר  כתוב 
וזה  הסכין  את  וישחיז  השנה  ראש  בערב  חדש 

מסוגל לפרנסה לכל השנה. 
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