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 טבש ירא ברה          ה"ב

 
Orot HaTeshuva (part v) 

Continuing the High Holidays:  
Elevating the Mundane Routine to be 

Exciting & Idealistic 
“Having the Tree Taste Like the Fruit” 

 
 

 ,ןָּלֻּכ תֹונּומֱאֶו תֹורֹוּתַּב לֵאָרְׂשִי תַרֹוּת ,תֹוצָרֲאָּב לֵאָרְׂשִי-ץֶרֶא ,םיִּמַעָּב לֵאָרְׂשִי -א / ה קרפ / לארשי תורוא .1
 םיִלֲעַמ ,ֹוּלֻּכ םָלֹועָה לָּכ תֶא םיִניִזְמ תֹויְהִל םֶהָּב םיִזּונְּג םיִמָלֹוע תֹורֹואְו םיִּיַח-תֹורְצֹואֶׁש ,םיִזָּכְרֶמ הָׁשGְׁש םָּנִה
  .ֹותֹוא םיִׁשְּדַקְמּו

 
  זט קרפ םירבד ,לאנברבא י"ר .2
 םהו .םילודג םידסח 'ג ךרבתי םשהמ ולבק לארשיש הז תבסב רמואו ?רתוי אלו תוחפ אל שלש םילגרה ויה המל
 .ץראה תשוריו ,הרות ןתמו םירצמ תאיצי

 
 בי-אי ,'ב רמאמ ,ירזוכה רפס ,יולה הדוהי 'ר .3
 :םדא ינב ראש לע ןורתי לארשי ץרא ישנאל שי יכ יתעמש אל ינא םלוא :ירזוכה רמא )אי(
 םישועו םינפגה תא וב םיעטונ ויה אלול וב חילצמ םרכה יכ םירמוא םתאש הז םכרה םג ךכ :רבחה רמא )בי(

 םעל הנושאר האב תדחימה הלעמה הנהו םיבנע השוע היה אל םלודגל השורדה םרכה תדובע תכאלמ לכ תא
 םישעמל ןכו תאזה הלעמב קלח ץראל םג שי הז ירחאו )הלעמל יתרכזהש ומכ( ןיערגהו הלגסה אוה רשא
 ןיא רחא םוקמב םג םיבנע השועה םרככ אלש םלוא םרכל םרכה תדובע ןיעמ םהש ץראב םייולתה תווצמלו
 :תאזה ץראב םא יכ יהולאה ןינעב קבדהל לוכי הלגסה םע
 
 םעטכ אוה םג תויהל ץעה םעט היה יואר האירבה תלחתמ -ז ,ו קרפ הבושתה תורוא ,קוק ה"יארה .4
 ותואב יתמשנ שוחב םישחומ תויהל ויה םיואר תיללכ ההובג תינחור המגמ וזיא םיקיזחמה םיעצמאה לכ .וירפ
 תואלו ,םייחה תודדונתה .ץראה עבט לבא .התוא םירייצמ ונאשכ וב תשגרומ המגמה םצעש ,םענהו הבגה
 ,ישארה לאידיאה ,הנורחאה המגמה לש ,ירפה לש ומעט קרש םרג ,תוינפוגה רגסמב תרגסנ איהשכ תוינחורה
 ומשגתנו ובעתנ ,ירפה לודגל םתוציחנ לכ םע ,ירפה תא םהילע םיאשונה םיצעה לבא ,ורדהו ומענב אוה שגרומ
 כ"ע .ןוקתל ופוס םגפ לכו .ואטח לע םדאה םג ללקתנשכ הללקתנ ורובעבש ,ץראה אטח והז .םמעט תא ודבאו

 ץראה בושת יכ ,ירפה םעטכ היהי ץעה םעטו ,התומדקל האירבה בושתש םימי ואביש ,רורבב ונא םיחטבומ
 י"ע וכרדב ךמתנה ,ילאידיאה רואה לש םעונה דעב ץוחל םימרוג ויהי אל םיישעמה םייחה תוחראו ,האטחמ
 חורה תא תמרזמה ,המצע הבושתה .לעופה לא חכה ןמ ותוא םיאיצומו ותוא םיקיזחמה ,םינוגה םיעצמא
 ןתנש ,קדצה חורל חור תניתנ י"ע תילאידיאה המגמה ךפהו רדעהה לש םוהת תולוצמב עבטנ רשא ,ימינפה
 ומעט םעטוי םלוכמו ,םיברה םירישכמה לכ יקלחב םג ופקתב רודחל ילאידיאה חורל . זע ןתת ,הקעומב הלחתב
 .םייתמאה םייחה ךרדב תולצעה תפרח םדאה דוע אשי אלו ,יתמגמה ויזה לש
 
  א דומע הל ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת .5
 .גורתא הז רמוא יוה ,הוש וירפו וצע םעטש ץע - רדה ץע ירפ :ןנבר ונת
 

  ]א זמר[ תישארב תשרפ הרות ינועמש טוקלי .6
 אל איהו לכאנ ץעה ףא לכאנ ירפה המ ."ירפ השוע ירפ ץע" ה"בקה הל רמאש יווצה לע הרבע אשד ץראה אצותו
 המדאה הרורא הללקתנ ךכיפל לכאנ ץעה ןיאו לכאנ ירפ ."ירפ השוע ץע אשד ץראה אצותו" אלא ןכ התשע
 ךרובעב
 

  ב דומע אמ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת .7
 :םימכח ורמא ןאכמ .לוזגה תאו לואשה תא איצוהל ,םכלשמ - םכל .דחאו דחא לכ דיב החיקל אהתש - םתחקלו

 .הנתמב ול ונתנ ןכ םא אלא ,וריבח לש ובלולב גח לש ןושארה בוט םויב ותבוח ידי אצוי םדא ןיא
 

  ב דומע אי ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת .8
 .יושעה ןמ אלו - השעת :הכוס יבג אינת דועו .ןילוספ - ןהלש ןיטוח ישאר קספ ךכ רחאו ןאלת
 

 וינפל השע ;תוצמב וינפל האנתה - והונאו ,ילא הז :אינתד -ב"ע גלק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת .9
  האנ הרות רפס ,האנ תיציצ ,האנ רפושו ,האנ בלולו ,האנ הכוס
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  ח קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה ם"במר .10
 םתחמשו רמאנש הריתי החמש שדקמב םש התיה תוכוסה גחב ,ןהב חומשל הוצמ תודעומה לכש יפ לע ףא -בי
 הלעמלמ םישנל םוקמ שדקמב ןינקתמ ויה ןושארה בוט םוי ברע ןישוע ויה דציכו ,םימי תעבש םכיהלא 'ה ינפל
 םויו םוי לכב ןכו ,ןושארה בוט םוי יאצוממ חומשל ןיליחתמו ,ולא םע ולא וברעתי אלש ידכ הטמלמ םישנאלו

  .הלילה לכ םע םויה ראש חומשל םיברעה ןיב לש דימת ובירקיש רחאמ ןיליחתמ דעומ לש ולוח ימימ
 עדוי אוהש ריש ילכב דחאו דחא לכו םיתלצמבו םילבנבו רונכב ןינגנמו הכמ לילחה ,וז החמש התיה ךאיהו -גי
 םירמואו עדויש ומכ דחאו דחא לכ ןירכרכמו ןיזזפמו ןיחפטמו ןיקפסמו ןידקורו ,הפב הפב עדויש ימו ,וב ןגנל
  .בוט םוי תא אלו תבשה תא אל החוד הניא וז החמשו ,תוחבשותו ריש ירבד
 ישארו לארשי ימכח ילודג אלא ,הצריש ימ לכו ץראה ימע התוא ןישוע ויה אלו ,וז החמשב תוברהל הוצמ -די

 ימיב שדקמב ןיחמשמו ןינגנמו ןיקפסמו ןידקרמ ויהש םה השעמ ישנאו םינקזהו םידיסחהו ןירדהנסהו תובישיה
  .עומשלו תוארל ןיאב ןלוכ םישנהו םישנאה םעה לכ לבא ,תוכוסה גח
 החמשמ ומצע ענומה לכו ,איה הלודג הדובע ,ןהב הוצש לאה תבהאבו הוצמה תיישעב םדא חמשיש החמשה -וט
 דובכ קלוחו ותעד סיגמה לכו ,בבל בוטבו החמשב ךיהלא 'ה תא תדבע אל רשא תחת רמאנש ונממ ערפהל יואר וז
 לכו .ךלמ ינפל רדהתת לא רמאו המלש ריהזה הז לעו ,הטושו אטוח ולא תומוקמב ויניעב דבכתמו ומצעל
 יתולקנו רמא לארשי ךלמ דוד ןכו ,הבהאמ דבועה דבוכמה לודגה אוה ולא תומוקמב ופוג לקמו ומצע ליפשמה
  .'ה ינפל רכרכמו זזפמ דוד ךלמהו רמאנש 'ה ינפל חומשל אלא דובכהו הלודגה ןיאו ,יניעב לפש יתייהו תאזמ דוע
 

  א דומע גנ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת .11
 ,רוא לש תוקובא הנמש לטונ היה הבאושה תיב תחמש חמש היהשכ לאילמג ןב ןועמש ןבר לע וילע ורמא ,אינת
 הפצרה תא קשונו ,החושו ץראב וילדוג ינש ץעונ הוחתשמ אוהשכו .וזב וז תועגונ ןיאו תחא לטונו תחא קרוזו
  .ןכ תושעל הלוכי הירב לכ ןיאו ,ףקוזו
 

  אכ-בי ,די קרפ הירכז .12
 ויניעו וילגר לע דמע אוהו ורשב קמה םלשורי לע ואבצ רשא םימעה לכ תא 'ה ףגי רשא הפגמה היהת תאזו

 התלעו והער די שיא וקיזחהו םהב הבר 'ה תמוהמ היהת אוהה םויב היהו  :םהיפב קמת ונושלו ןהירחב הנקמת
 היהת ןכו  :דאמ ברל םידגבו ףסכו בהז ביבס םיוגה לכ ליח ףסאו םלשוריב םחלת הדוהי םגו  :והער די לע ודי

 לכמ רתונה לכ היהו  :תאזה הפגמכ המהה תונחמב היהי רשא המהבה לכו רומחהו למגה דרפה סוסה תפגמ
 אל רשא היהו  :תוכסה גח תא גחלו תואבצ 'ה ךלמל תוחתשהל הנשב הנש ידמ ולעו םלשורי לע םיאבה םיוגה
 םירצמ תחפשמ םאו  :םשגה היהי םהילע אלו תואבצ 'ה ךלמל תוחתשהל םלשורי לא ץראה תוחפשמ תאמ הלעי
 תאז  :תוכסה גח תא גחל ולעי אל רשא םיוגה תא 'ה ףגי רשא הפגמה היהת םהילע אלו האב אלו הלעת אל
 סוסה תולצמ לע היהי אוהה םויב  :תוכסה גח תא גחל ולעי אל רשא םיוגה לכ תאטחו םירצמ תאטח היהת
 ואבו תואבצ 'הל שדק הדוהיבו םלשוריב ריס לכ היהו  :חבזמה ינפל םיקרזמכ 'ה תיבב תוריסה היהו 'הל שדק
 :אוהה םויב תואבצ 'ה תיבב דוע ינענכ היהי אלו םהב ולשבו םהמ וחקלו םיחבזה לכ
 

 עת 'מע רותה לוק ,)הנליומ ןואגה( א"רגה ירבד .13
 וכוס םלשב  היהו קוספב הזל ןתנ זמרו לארשי ץראו הכוס ןה ופוג לכב םהב סנכנ םלש םדאש תווצמה יתש
 ןויצל אבו קוספה לע שרדמב רומאכו ךכ ןויצ ףא יושעה ןמ אלו השעת השע תווצמ הכוס ףיסוהו ןויצב ותנועמו
 ןב ןיא שרדמבו אב דוד ןב היונב םילשוריש ןויכ ל"זח ירבדכו אב אל לאוגה ןידע היונב הניא ןויצש ןמז לכ לאוג
 תינבנ םילשוריש דע אב דוד
 

  ג"ה/ ג רוט ג ףד א קרפ תבש תכסמ ימלשורי דומלת .14
 אוהש ול חטבומ ...שדוקה ןושלב רבדמו הרהטב וילוח לכואו לארשי ץראב עובק אוהש ימ לכ ריאמ יבר םשב ינת
 .אבה םלועה ייחמ
 

  ב דומע במ ףד תוחנמ תכסמ תופסות .15
 האורה 'פו תוכרב יניינע לכ ולאשש ]ןיליפת תושעל ךרבל אלש[ היה עדויו - ךרבמ אל ןיליפת תושעל וליאו
 .ונלש ס"שה לע קלוחו 'ג ץצ ךרעב ואיבה ךורעבו ןיליפתו הכוס תיציצ תיישעא ךרבל ךירצמ ימלשורי
 

  – וכ קרפ םירשי תליסמ רפס ,וטאצול ח"מר .16
 ךינמיסו ,שממ השודק יניינע תויהל םירזוח םיימשגה וישעמ וליפא וארוב תשודקב שדקתמה שיאה הנהו

 התע הארתו ,םירפכתמ םילעבו םילכוא םינהכ :)ארפס( ל"ז ורמאו ,השע תוצמ המצע איהש םישדק תליכא
 םהב ןיוכתמ וניא ומצע אוהו ,םיחרכה אלא ול םניא םירמוחה וישעמ ,רוהטה :שודקל רוהטה ןיבש שרפהה
 אל השודק ללכל ךא ,םירוהט םיראשנו תוירמוחבש ערה גוסמ םיאצוי הז ידי לעש אצמנו ,חרכהה דצ לע אלא
 ןיב תכלהתמ ושפנו ,ויהלאל דימת קבדה שודקה ךא .בוט רתוי היה רבכ ,םתלב רשפא היה וליא יכ ,ואב
 הפ ונדוע םייחה תוצראב 'ה ינפל ךלהתמ אוה וליאכ ול בשחנ הנה ,ותאריו וארוב תבהאב תויתמאה תולכשומה
 :)ב"פפ ר"ב( הכרבל םנורכז םרמאמכו ,חבזמכו ,שדקמכ ,ןכשמכ בשחנ ומצע אוה הזכ שיא הנהו ,הזה םלועב
 הניכשה יכ ,הבכרמה ןה ןה םיקידצה :)ז תישארב י"שר( ורמא ןכו ,הבכרמה ןה ןה תובאה ,םיהלא וילעמ לעיו

 ...םישיאה יבג לע הלועש ןברקכ אוה םילכוא םהש לכאמה התעמו ,שדקמב הרוש התיהש ומכ םהילע הרוש
 



 3 

  א"ה/ ב רוט אמ ףד ט קרפ םירדנ תכסמ ימלשורי דומלת .17
 !?'ירחא 'ירבד ךילע 'וסאל שקבמ התאש אלא הרותה הרסאש המ ךיד אל
 

  ב"יה/ ב רוט וס ףד ד קרפ ןישודיק תכסמ ימלשורי דומלת .18
 .לכא אלו וניע תארש המ לכ לע ןובשחו ןיד ןתיל םדא דיתע
 

  נ ,ב רמאמ ירזוכה רפס .19
 ןיאו ,הנהמ תחא לכב ךיהל-א לא ברקתת ,החמשהו הבהאהו האריה ןיב תקלחנ ונתרות יכ ,רבד לש וללכו
 הנוכב ךתחמש היהתשכ ,םידעומהו תותבשה ימיב ךתחמשמ םיהל-אה לא הבורק רתוי תינעתה ימיב ךתעינכ
  .םלש בלו
 

 תוינשו תודחא ה"יארה ירמאמ .20
 והז לבא .תוירמוחב םיסאומו תושירפו תוריזנל םיטונ ,רודה יקידצ ,תוינחורה ילעבש םיאור ונא ,םנמא ,םימעפל
 וניא ,ןבומכ ,אירבהש ,םיפירח םימסב םישמתשמ םה לוקלקה ןמ תואפרתהל ידכו ,םלועב לוקלק אבש ןמיס
 םוי תשודקמ הלודג תבשה תשודק .םירופכה םוי תשודקו תבשה תשודקמ םילבוקמה ונתנ לשמ .ללכ םהל ךירצ
 ותשודק םירופכה םוי ךפיהלו ,הרידת איהו םייחב גנעתהלו תבשב תותשלו לכאל הוצמ תאז לכבו ,םירופכה
 ,םעפ אלא אב וניא ןכ לעו ,םיאטחה לע רפכל אב אוהש ינפמ ,גנעתהלו וב לכאל רוסאו תבשה תשודקמ התוחפ
 גנעו הודח אלמתמ םלועהו ,דחי םידחאתמ תוירמוחהו תוינחורה זא ,םיקרמתמ םיאטחהשכו .העודי הפוקתב
 .ונתחמש ןמז
 

 טעק 'מע ,ונתרות ןתמ ןמז םירוכיבה םוי ה"יארה ירמאמ .21
 ינויח ילכלכ םרוג קר םימעה לכ לצא איה אלה ,תואלקחה ,ישארה דוסיה ,ץראה ןינב .םידעוצ ונא האלהו
 ולוכ אוה יכ ,םה שדוק םלכ ויכרע לכו ,ותפשו ,וצראו ,םישדק שדק אוה ולוכ ולש אשונה רשא םעה לבא ,טושפ
 יכ םניא הכרבל םיחלתשמ שדק רוא יוקש םוקמ לכבו ,ולכ םוקיה לכו תוישונאה לכ לש שדוקה יוטב תא אלממ
 לע אוה טלבומ יאלקחה דוסיבש הזה שדוקהו ,שדוק תגופס איה הלוכ ותואלקח םג ירה ,ויעטמ עזגמ םיפנע םא
 ומע שדוקמה ןברקהו ,הנוילע רתויה שדוקה תדובע תגרדמל אוה הלוע ,רמועה ,ריצקה תישאר תגיגחש הז ידי

  .תבשה תא החודש ,רובצ ןברק אוה
 

 םַּג .הָרּומְּג הָאְמֻט אֵּמַּטִּת אּלֶׁש ,ּהָּלֻּכ לֵאָרְׂשִי-תֶסֶנְכִל איִה הָתּורְּכ תיִרְּב- ,ט / היחתה תורוא ,קוק ה"יארה .22
 הָּמֻאָה ַחּור .םיִּיִהGֱאָה םיִּיַחַה רֹוקְּמִמ ליִלָּכ ּהָתיִרְכַהְל לַכּוּת ֹאל לָבֲא ,םיִמָגְּפ ּהָּב תֹוׂשֲעַל ,לעְפִל הָאְמֻּטַה לַכּוּת ָהיֶלָע
 יִּמֻאְל ַחּור סֵּסַבְל םיִלֹוכְי תֶמֱאֶּב ּויָה םִא ,םיִהGֱא ַחּורְל םיִקָקְזִנ םָניֵאֶׁש ויָקיִזֲחַּמִמ םיִּבַר םיִרְמֹואֶׁש ,וָׁשְכַע רֵרֹועְתִּנֶׁש
 ,םָמְצַעְּב םיִעְדֹוי םָניֵא םיִצֹור םֵהֶּׁש הַמ לָבֲא .ןֹויָּלִּכַהְו הָאְמֻּטַה דַמֲעַמ לַע הָּמֻאָה תֶא גיִּצַהְל םיִלֹוכְי ּויָה לֵאָרְׂשִיְּב הֶזָּכ
 אּוהֶׁש ןָויֵּכ ,'ד ַחּורְל לָלְּכ קָקְזִנ ּוּנֶניֵאֶׁש רֵמֹואֶׁש יִמ ּוּלִפֲא רֶׁשֲא דַע ,םיִה`-ֱא ַחּורְּב לֵאָרְׂשִי ַחּור אּוה רָּבֻחְמ ]ָּכ-לָּכ
 לֹוכָי יִטָרְּפַה דיִחָּיַה .ֹוחְרָּכ לַעְּב םַּג ֹותָפיִאְׁש תַּדֻקְנ תּוּיִכֹותְּב הֶרֹוׁש יִהGֱאָה ַחּורָה יֵרֲה לֵאָרְׂשִי ַחּורְּב ץֵפָח אּוהֶׁש רֵמֹוא
 ָהיֶלָע םיִביִבֲח םֵהֶׁש ,הָּמֻאָה לֶׁש ָהיֶנָיְנִק לָּכ ןֵּכ לַע ,ּהָּלֻּכ לֵאָרְׂשִי-תֶסֶנְּכ הָּמֻאָה ןֵכ ֹאל ,םיִּיַחַה רֹוקְּמִמ ֹומְצַע תֶא קֵּתַנְל
  .ָהיֶגָהְנִמ ,ּהָּתְדַלֹוּת ,ּהָתָפְׂש ,ּהָצְרַא :םָּב הָרֹוׁש םיִהGֱא ַחּור םָּלֻּכ ,יִּמֻאְּלַה ּהָחּור דַּצִמ
 ּולְּדַּתְׁשִיְו ,ּהָּדַבְל הָּמֻאָה ַחּור םֵׁשְּב הֶּלֵא לָּכ ּורְמאּיֶׁש ,תאזָּכ ַחּור תּורְרֹועְתִה םיִּנַמְּזַה ןִמ ןַמְזִּב אֵצָּמִּת אֵצָּמִה םִאְו
 רֹוּדַה יֵקיִּדַצ זָא םיִכיִרְּצ הַמ ,הָּמֻאָה ַחּור אּוהֶׁש יּולָּגַה םָרֹוקְּמִמּו ּולָּלַה םיִנָיְנִּקַה לָּכ לַעֵמ םיִהֹ-לֱא ַחּור תֶא לGְׁשִל
 .אּוה דָחֶא לֵאָרְׂשִי ַחּורְו 'ד ַחּור :!רָׁשְפֶא-יִאֶׁש רָבָּד ּוהֶז ,ָהיֶנָיְנִק תֶא סאְמִלְו ,רּוּבִדְּב ּוּלִפֲא ,הָּמֻאָה ַחּורְּב דרְמִל ?תֹוׂשֲעַל
 דַע ,הֶּלֵא לָּכ nֹותְּבֶׁש םיִהGֱא רֹוא תֶא ,הָּמֻאָה ַחּורְּבֶׁש ׁשֶדּקַהְו רֹואָה תֶא תֹוּלַגְל הָלֹודְּג הָדֹובֲע דבֲעַל םיִכיִרְצ םֵהֶׁש אָּלֶא
 םיִעּוקְׁש םיִדְמֹוע םֵהֶׁש ,אָליֵּמִמ םָמְצַע תֶא ּואְצְמִי ויָנָיְנִק לָכְבּו יִלָלְּכַה ַחּורָּבֶׁש תֹובָׁשֲחַּמַה ןָתֹואְּב םיִקיִזֲחַּמַה לָּכֶׁש
  .הָלְעַמ לֶׁש הָרּובְגִבּו הָּׁשֻדְקִּב םיִרָהְּזֻמ ,םיִהGֱא יֵּיַחְּב םיִּיַחְו םיִׁשָרְׁשֻמּו
 

 ול הכוס ,רפוס םתח ישודיח .23
 ךנגד תפסאו הרותה התויצ הז לעו ,םישודקה היתוריפ איצוהלו י"א בושיי םושמ הוצמ הפוג עקרקב הדובעהש
 אל נ"ה הרותב קסוע ינאש ינפמ ןיליפת חינא אל רמאת ולאכו .הוצמ םושמ הלילה םירועשה ןרוג הרוז זעובו
 .הוצמ ללכב לכה םלועה בושיי םהב שיש תויונמוא יראש וליפא רשפאו ,הרותה קסע ינפמ ינגד ףוסאא אל רמאי


