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 ז'התשעאלול                                      בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

              " וילך כהכנה לשנה החדשה-ניצבים"
   ניצבים וילך ת ופרשל

 
 :דברים כ"ט ט .1

אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם... לעברך בברית 
 ". ה' אלוקיך

 א: א"לדברים  .2
ר ֶאת ֶלְך, ֹמֶשה; ַוְיַדבֵּ ֶלה, ֶאל-ַויֵּ ל-ָכל-ַהְדָבִרים ָהאֵּ  ִיְשָראֵּ

 :ברכה לשנה החדשה .3
 "תכלה שנה וקללותיה , תחל שנה וברכותיה"

 פיוט "אחות קטנה":ה .4
 עורכה ועונה תהילותיה - אחות קטנה תפילותיה

 תכלה שנה וקללותיה -למחלותיה אל נא רפא נא
 מגילה )לא ע"ב(:מסכת א בבריית .5

"רשב"א אומר: עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין 
קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם 
ר"ה. מאי טעמא? אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי 

 שתכלה השנה וקללותיה".
 התוס' )שם ד"ה קללות(: .6

ולקרות שבת אחת קודם ר"ה   לפי שאנו רוצים להפסיק
שה שלא תהא מדברת בקללות כלל, שלא להסמיך בפר

 .הקללות לר"ה
 המהרש"א )שם, בביאורו לתוס'(: .7

-ר"ה כדי שתכלה קללות שבכי  ותקן פרשת נצבים קודם
תבוא הנאמר על בית שני קודם ר"ה, שלעתיד לבוא יהיו 
נגאלים ע"י התשובה כמפורש בפרשת נצבים: "ושבת עד 

)או"ח תכח, סעי' ד(: ה' ... ושב ה'". וכן נפסק בשו"ע 
 "אתם נצבים קודם ר"ה".

 לחודש תשרי(: -הרב קוק )באר מגד ירחים .8
הם ניר התשובה: אומץ  -"חשבון הנפש וסלוד היראה 

 ראשית תבואתה." -הדעת וצהלת הרוח 
 :זצ"ל הרב עוזי קלכהיים .9

"בתהליך התשובה, יש להבחין בין השלבים המכינים את 
מהוים כבר את בנינה של הדרך להופעתה, ובין השלבים ה

 התשובה".
 :דברים כ"ט כב .10

ָפה ָכל -ַאְרָצּה לֹא ִתָזַרע ְולֹא ַתְצִמַח ְולֹא-"ָגְפִרית ָוֶמַלח ְשרֵּ
ַכת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ַאְדָמה ּוְצבֹוִים ֲאֶשר -ַיֲעֶלה ָבּה ָכל ֶשב ְכַמְהפֵּ עֵּ

 ָהַפְך ה' ְבַאפֹו ּוַבֲחָמתֹו"

 :דברים כ"ט כז .11
ם  ָמה ּוְבֶקֶצף ָגדֹול ַוַיְשִלכֵּ ַעל ַאְדָמָתם ְבַאף ּוְבחֵּ ם ה' מֵּ  "ַוִיְתשֵּ

 :דברים ל' א .12
ֶלה ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה -ָיֹבאּו ָעֶליָך ָכל-"ְוָהָיה ִכי ַהְדָבִרים ָהאֵּ

  ֲאֶשר ָנַתִתי ְלָפֶניָך".
 דברים ל"א ב: .13

 היום".  "בן מאה ועשרים שנה אנוכי
 :"א טדברים ל .14

ִוי -ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַוִיְתָנּה ֶאל-"ַוִיְכֹתב מֶשה ֶאת י לֵּ ַהֹכֲהִנים ְבנֵּ
ל"-ָכל-ֲארֹון ְבִרית ה' ְוֶאל-ַהֹנְשִאים ֶאת י ִיְשָראֵּ  ִזְקנֵּ

 :יט-דברים ל"א י .15
אֹמר ַויְ  ד ְשַנת  -ַצו ֹמֶשה אֹוָתם לֵּ ץ ֶשַבע ָשִנים ְבֹמעֵּ ִמקֵּ

י ה' א   ָראֹות ֶאת ְפנֵּ ל לֵּ כֹות, ְבבֹוא ָכל ִיְשָראֵּ -ַהְשִמָטה ְבַחג ַהסֻּ
לֹוֶהיָך ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיְבָחר ִתְקָרא ֶאת ַהתֹוָרה ַהזֹאת ֶנֶגד ָכל 

ל יֶהם. ַהְקהֵּ ל ְבָאְזנֵּ ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִשים ְוַהָנִשים ְוַהַטף  ִיְשָראֵּ
ְרָך ֲאֶשר ִבְשָעֶריָך  ...ְוגֵּ

ל  י ִיְשָראֵּ ְוַעָתה ִכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִשיָרה ַהזֹאת ְוַלְמָדּה ֶאת ְבנֵּ
י  ד ִבְבנֵּ ִשיָמּה ְבִפיֶהם ְלַמַען ִתְהֶיה ִלי ַהִשיָרה ַהזֹאת ְלעֵּ

ל  ִיְשָראֵּ
 :ט א "לברים ד .16

ִוי  י לֵּ ַוִיְכֹתב ֹמֶשה ֶאת ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַוִיְתָנּה ֶאל ַהֹכֲהִנים ְבנֵּ
ל י ִיְשָראֵּ  ַהֹנְשִאים ֶאת ֲארֹון ְבִרית ה' ְוֶאל ָכל ִזְקנֵּ

 : כו-בכדברים ל"א  .17
ֶפר ַעד  י ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַעל סֵּ ַוְיִהי ְכַכלֹות ֹמֶשה ִלְכֹתב ֶאת ִדְברֵּ
אֹמר: ָלֹקַח  י ֲארֹון ְבִרית ה' לֵּ ָמם. ַוְיַצו ֹמֶשה ֶאת ַהְלִוִים ֹנְשאֵּ תֻּ

ֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה.. ת סֵּ   אֵּ
 :דברים ל"א כז .18

ן ְבעֹוֶדִני ַחי -ֶמְרְיָך ְוֶאת-"ִכי ָאֹנִכי ָיַדְעִתי ֶאת ָעְרְפָך ַהָקֶשה הֵּ
ִיֶתם ִעם י מֹוִתי"-ָה' ְוַאף ִכי-ִעָמֶכם ַהיֹום ַמְמִרים ה   ַאֲחרֵּ

 קידושין ל ע"ב :בבלי מסכת  .19
 "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין"
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