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Did You Know?

	A Day of Preparation
Although Rosh Hashanah is the first day of the Aseres Yemei Teshuva, we don’t 

find any particular stress on teshuva in the davening of Rosh Hashanah. In fact, we are 
not supposed to make any mention of sins at all during Rosh Hashanah. In what way, 
then, is it one of the days of teshuva? 

The Lakewood Mashgiach, Rav Nosson Wachtfogel zt”l, explains that there is 
a very specific avodah for Rosh Hashanah, and it is a prerequisite to the process of 
teshuva. The Abudraham cites a Medrash (Vayikra 29:12) that points out that regarding 
all the korbonos of Yom Tov, the pasuk states, “vi’hikravtem Olah – and you should 
offer a Korban Olah,” but by Rosh Hashanah it says a different expression, “Va’asisem 
Olah – you should make a Korban Olah.” Rosh Hashana, he explains, is the day 
that one must make himself into a new person; as Rabbeinu Yonah writes in Yesod 
HaTeshuva, to make it as if one was born today. As long as one is bogged down by 
his old habits and mindset, he can’t even begin to work on changing his old ways. 
By making himself a new person, he can begin improving himself. Thus, we avoid 
any mention of transgression on Rosh Hashana. Rather we focus on the first step, to 
remake ourselves into new people.

	Tip the Scale
The Rambam (Hil’ Teshuva 3:4) writes that on Rosh Hashanah, everyone’s actions 

are tallied up; if the majority are good, he is given a favorable judgement; if not, the 
opposite. If it is 50 - 50, one is given the Aseres Yemei Teshuva to repent in order 
to tip the scale. The classic question is asked, if he is 50-50 between his merits and 
transgressions, why must one do teshuva to tip the scale – after all, he can tip the scale 
by simply doing one more Mitzvah? Rav Itzele Peterburg zt”l (Kochvei Ohr #5) explains 
that if Hashem comes so close to us during these days to gives us the opportunity 
to do teshuva, failing to act upon it is such an immense infraction, that no positive 
action, no matter how great, could make up for the sin of not doing teshuva. Rav Aryeh 
Pomaranchik zt”l, in his Sefer Emek Beracha, offers an alternative answer. He explains 
that the judgement on Rosh Hashanah is for the previous year’s behaviors and actions. 
Any good deed done moving forward will be put on the next year’s account but won’t 
change the score for the previous year. The only solution is to remove some of the 
negative aspects of last year’s account. This can only happen via the medium of teshuva 
which, through Hashem’s kindness, can remove those transgressions from last year’s 
account. 

Rabbi Akiva Niehaus

Rabbi Pesach Gottesman
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הלכות החג

 Tallis Katan during Selichos
The common custom is that men do not recite a 

beracha when donning their Tallis Katan (“tzitzis”) 
and instead have it in mind when they recite the 
beracha on the Tallis Gadol before Shacharis. There 
are different customs regarding wearing a Tallis 
Gadol during selichos recited before Shacharis – 
some wear it but others don’t. Those in the latter 
group often have a long break between donning 
the Tallis Katan and the beracha recited on the 
Tallis Gadol before Shacharis. Is it better to recite 
a beracha on the Tallis Katan in order to avoid this 
interruption? Some Poskim write that he need not 
recite a beracha when he dons the Tallis Katan 
because it is often too small to fulfill the mitzvah 
correctly (or has other issues). Therefore, it’s 
proper to wait until donning the Tallis Gadol when 
the beracha can be recited in the proper manner. 
(This applies even for those whose Tallis Katan is 
the correct size, similar to tearing kriyah which 
is delayed until the levaya so that it can be done 
properly with guidance from the presiding Rav 
even for someone who does not require guidance.) 
(Halichos Shlomo, Hilchos Tefillah 3:10, based on 
Mishnah Berurah 8:24)

 Tzidkascha Tzedek on Rosh Hashanah
This year, 5781, Rosh Hashanah falls on 

Shabbos and Sunday. Throughout the year, 
we generally recite Tzidkascha Tzedek during 
Mincha on Shabbos, recalling Hashem’s attribute 
of Judgement. However, we don’t recite it on a 
day when Tachanun would be omitted if it was a 
weekday, such as Rosh Chodesh. Since Tzidkascha 
is a somber recitation, it’s inappropriate to recite it 
on a happy occasion (Shulchan Aruch 292:2). Should 
Tzidkascha be recited on Rosh Hashanah which 
falls on Shabbos, such as this year? The Ran (Rosh 
Hashanah 9a d”h michlal) notes that this is subject 
to a dispute amongst the Geonim, and it hinges 
upon the question whether or not Rosh Hashanah is 
a day of simcha. One opinion holds that since Hallel 
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פניני המועד

יש לעיין
הרב יהושע משה גולדשטיין

ר"ה שחל להיות בשבת
להיות  שחל  דבר"ה  מבואר  דר"ה  רפ"ד  במשנה 
דמדאור'  דאף  בגמ'  ומבו'  בשופר,  תוקעין  אין  בשבת 
חייב בתקיעת שופר, חז"ל גזרו שלא לתקוע משום שמא 
ובטלו מצות שופר  וכו'  בקי  לילך אצל  יעבירנו ברה"ר 
אך מבו' במשנה דבמקדש לא גזרו ותוקעין במקדש אפי' 
בשבת, וכ"ז הוא קו' החורבן, אך לאחר שחרב ביהמ"ק, 
ומבו'  בי"ד.  שיש  מקום  בכל  שתוקעין  ריב"ז  התקין 
שבות  שאין  משום  במקדש  גזרו  דלא  דטעמא  ברש"י 
במקדש, ועוד פי' דרק התירו במקדש דווקא, וירושלים 
החורבן  קו'  חלוק  דלרש"י  ויוצא  לו.  יש  מדינה  דין 
מלאחר החורבן ביסודו, דקודם החורבן התירו במקדש 
מצד אין שבות במקדש, ולאחר החורבן, התירו בבי"ד 
גזירה  ול"ש  וזריזין  בקיאין  דבי"ד  אחר  מטעם  וזהו 
החמירו  החורבן  דקודם  שהעירו  שם  בתוס'  וע'  בב"ד. 
ביום א' שהוא דאור'  ניטל  יותר מלולב, דלולב  בשופר 
דשופר  ותי'  במקדש?  רק  ושופר  במדינה  אפי'  בשבת 
הוא שבות חמורה, דהחמירו רבנן שמא יתקן כלי שיר, 
חמורה יותר מלולב שהוא טלטול בעלמא. ועו"ת דלולב 
שהוא  ונודע  דירחא  בקביעא  ידעו  שכבר  יותר  דוחה 
יודעים אם  היו  גופא לא  יו"ט, אך בשופר שביום ר"ה 
החורבן  דלאחר  שם  וע"ע  טפי.  החמירו  היום,  יתקדש 
ובלולב  בי"ד  מקום  בכל  הקילו  דבשופר  להיפוך,  הוא 
בשבת,  כשחל  א'  ביום  אפי'  מקום  בשום  התירו  לא 
זכרונותיהם  להעלות  שהוא  מעלה  לו  יש  דשופר  ופי' 
לגמרי  לבטלו  רצו  ולא  שבשמים  לאביהם  ישראל  של 
בטלו  לא  החורבן  )וקו'  בבי"ד  התקיעות  השאירו  ולכן 
החורבן  לאחר  זל"ש  אך  במקדש  דהתירו  לגמרי  שופר 
ולכן התירו בבי"ד(. ועו"ת בתורא"ש דבשופר שתוקעין 
אנשים מועטים וכולם שומעים יכולים בי"ד להזכירם 

אך לולב כאו"א נוטל. 
והנה בסיפא דמתני' אי' דהיתה לירושלים מעלה 
ובירושלים  גופא,  ביבנה  רק  תקעו  דביבנה  יבנה  על 

    Food for  
Thought

Rabbi Yoel Steinmetz

ולשמוע  לראות  שיכולות  הסמוכות  בעיירות  תקעו 
בבנינה  דירושלים  המשנה  דכוו'  ופירש"י  ע"ש.  ולבא 
יש לו מעלה על יבנה לאחר החורבן )דלאחר החורבן, 
וצע"ג  תקנתו(.  ריב"ז  תיקן  ושם  ביבנה  הבי"ד  קבעו 
לעיל  וכפירש"י  בירושלים  תקעו  לא  החורבן  דקודם 
בבנינה  בירושלים  דתקעו  הכוו'  ומהו  במקדש,  אלא 
זו  )הל' שופר ה:ח( שהשאיר  וע' לח"מ  ובכל הסמוך? 
שתי'  במהרש"א  וע'  בתרא"ש.  בזה  עמד  וכבר  בצ"ע, 
לאחר  רש"י  דכוו'  ע"ש(  הריטב"א  לדברי  בזה  )וכוון 
ומשם  לחנות  והלכה  ממקומה,  הגזית  לשכת  שגלתה 
במקדש  רק  תקעו  שגלתה,  דקודם  והיינו  לירושלים, 
סנהדרין  שגלתה  ולאחר  במקדש,  שבות  דאין  ומשום 
מקום  שהוא  בירושלים  תקעו  ביהמ"ק(  קיים  )ועדיין 
ולאחר  הסמוכות,  עיירות  של  מעלה  יש  ובזה  בי"ד 
החורבן, אז יש תקנה לתקוע ביבנה ובכל מקום בי"ד. 
ועפ"ז פי' ג"כ דברי התוס' שכתבו דסיפא דמתני' דנקט 
ריב"ז.  שתיקן  החורבן  לאחר  היינו  ירושלים  מעלת 
וקשה טובא דלאחר החורבן, אין שום מעלה בירושלים 
וגם עיקר תקנת ריב"ז הוא ביבנה? ופי' מהרש"א דכוו' 
כנ"ל לאחר שגלתה סנהדרין. ויוצא  שיש ג' תקופות: 
במקדש,  התירו  במקומו,  וסנהדרין  בהמ"ק  בזמן 
למקום  ההיתר  נשתנה  שוב  סנהדרין,  שגלתה  ולאחר 
בי"ד ורק דבזמן ההוא ירושלים הוא מקום בי"ד ויש 
ולאחר  כל המקומות הסמוכות,  כולל  לו מעלה שג"כ 
שנחרב הכל, נשארה הדין שתוקעין בכל מקום בבי"ד. 
אך ברמב"ם יש שיטה אחרת בכ"ז דבהל' שופר 
פ"ב הל"ח פסק דבזמן שביהמ"ק הי' קים, והי' בי"ד 
הגדול בירושלים תקעו בירושלים ובעיירות הסמוכות, 
ונמצא  בבי"ד.  מקום  בכל  תוקעין  החורבן  ולאחר 
שכ'  וכמו  ירושלים,  היינו  דמקדש  מפרש  דהרמב"ם 
מצד  מקדש  תקנות, תקנת  ב'  ואי"כ  בפיה"מ,  להדיא 
מטעם  הכל  אלא  בי"ד,  ותקנת  במקדש,  שבות  אין 
דבי"ד  מבי"ד  שופר  תקיעת  עקרו  לא  דחז"ל  בי"ד, 
ירושלים  כל  קים  שביהמ"ק  דבזמן  ורק  וכו',  זריזין 

הי' לו דין בי"ד שהוא מקום מושב בי"ד הגדול, ולאחר 
היתר  הוא  אך  בי"ד  חשיב  בי"ד  מקום  כל  החורבן 
דמתני'  סיפא  ביותר  מרווח  ולרמב"ם  בי"ד.  של  אחד 
דירושלים יש לו מעלה גם בזמן המקדש דמקדש כולל 
ירו' וא"צ למש"כ הריטב"א ומהרש"א, וע' כ"ז במ"מ 
בראב"ד  וע'  בתרא"ש,  מפורש  וכ"כ  וריטב"א  ולח"מ 

שלומד כרש"י ותוס' והשיג של הרמב"ם. 
מקדש  דהתירו  דטעמא  רש"י  מש"כ  ובעיקר 
משום שאין שבות במקדש, ע' בטו"א שהק' שיש כמה 
ראיות דאין שבות המקדש הוא רק בדבר שתלוי בכבוד 
מה  או  בשבת  שחל  בע"פ  עזרה  הדחת  כגון  המקדש 
שופר  תקיעת  וא"כ  וקרבנות,  עבודה  לצורך  שהתירו 
שאינו מצוה מיוחדת במקדש יותר ממדינה ל"ש לדינא 
הנ"ל  כרש"י  שכ'  ברמב"ן  וע"ע  במקדש?  שבות  דאין 
על  תקיעות  כמה  במקדש  שתוקעין  דכשם  הוסיף  אך 
הקרבן כמו"כ תוקעין בר"ה בשבת במקדש. ובס' ירח 
למועדים פי' דכוונת רמב"ן לתרץ הערת הטו"א הנ"ל 
הקרבן  שעל  מתקיעות  פלוג  לא  בגדר  דהוא  ומפרש 
במקדש,  מותר  דזה  וכמו  הקרבן(  צורך  ממש  )שזהו 
צורך  שאינו  אף  בר"ה  שופר  תקיעת  התירו  כמו"כ 

המקדש.
ובס' הנ"ל רוצה לו' בשי' רש"י לישב קו' הטו"א, 
דרש"י סובר דמצו' תקיעת שופר במקדש הוא באמת 
מצוה מיוחדת בפנ"ע ומצד עבודת המקדש וכדחזי' שיש 
השופר,  עם  חצוצרות  בעי'  במקדש  מיוחדים:  דינים 
ומקרא בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ד', וגם 
פיו מצופה  שי' רש"י ר"ה כו: דרק בשופר של מקדש 
זהב ולא בשופר רגיל. ומקור לזה דבבבלי מבו' דאיסור 
תקיעה בר"ה שחל בשבת הוא רק דרבנן וקרא דזכרון 
לתקוע  שרי'  היכי  דאור',  דאי  אסמכתא  הוא  תרועה 
תרועה  דזכרון  קרא  דבאמת  אי'  בירו'  אך  במקדש, 
הוא דרשה גמורה לא לתקוע ורק שיש דרשה מיוחדת 
דבשבת גם במקדש תוקעין מקרא דוהקרבתם, במקום 
שהקרבנות קרבין. וחזי' שיש קיום מיוחד של תקיעות 
ופיו מצופה זהב.  דין חצוצרות  בו נאמר  ורק  במקדש 
המקדש  צורך  דמקדש  תקיעות  נחשב  שפיר  וא"כ 
שדברים  והביא  במקדש.  שבות  אין  של  לכלל  ושייך 
רפ"ד  במאירי  מבו'  וכן  סופר  עט  בס'  מפורשים  אלו 
דסוכה שמחלק דלולב אסרו גם במקדש )דשאר ימים( 

דמסורה לכל ול"ד לשופר דחשוב עבודת המקדש.

The Shulchan Aruch (297:5) posits that one 
who does not have a sense of smell can 
nonetheless recite a berachah on Besamim 

for someone else who can smell. Although many argue 
on this ruling (see Mishnah Brurah ad loc.), this is 
due to the fact that the berachah of “Borei Minei 
Besamim” is a birchas ha’ne’henin, a voluntary 
berachah on enjoyment and not a birchas 
ha’mitzvos, an obligatory berachah on a 
mitzvah. All would seem to agree that one 
can recite a berachah and do a mitzvah for 
another even if he himself cannot physically 
do the mitzvah. This would seem to contradict 
the Gemara (Rosh Hashanah 29a) that one who 
can’t hear cannot blow the shofar for another. 
What’s the difference? (Sefer Mishmeres Chaim from 
Rav Chaim Pinchos Sheinberg zt”l)

The Rashba (Rosh Hashanah 16a) posits that if one does not blow 
shofar on Rosh Hashanah at all, he would be liable for transgressing 
the prohibition of Ba’al Tig’ra – subtracting from one’s Torah 

obligations (see ibid. with regards 
to Rosh Hashanah which falls on Shabbos). 
However, regarding the prohibition of 
adding mitzvos to the Torah – Ba’al Tosif – 
many Rishonim are of the opinion that one 
is liable only if one performs a mitzvah that 
is already in the Torah too many times (e.g. 
sleeping in the Sukkah for more days than 
necessary); simply creating a new mitzvah 

doesn’t make one liable. Why is this different 
than the prohibition of subtracting mitzvos 

which one isn’t liable if completely disregarding 
a mitzvah in the Torah? (R’ Elchonon Wasserman 

HY”D in Kovetz Shiurim 2:33)

The Gemara (Sanhedrin 60) states that if two people are witnesses, both must expressly state their full testimony; it is insufficient for 
one to say his testimony and the other to merely express, “I saw like him.” This would seem to imply that for all other statements 
that are not under the category of testimony (eidus), a second person may state, “I say as him.” If so, why is it necessary for 

everyone to recite the full text of the Hataras Nedarim discourse on Erev Rosh Hashanah – why can’t one person recite the text and 
everyone else merely declare to the judges, “I say as him?” (Teshuvos V’hanhagos – Rosh Hoshanah from Rav Moshe Shternbuch shlita)



עבודת המועד
Rabbi Chaim Tzvi Weg

is not recited due to the somber 
nature of the day, Tzidkascha 
should be recited, whereas others 
rule that since Rosh Hashanah is a 
Yom Tov, there is an obligation to 
rejoice and Tzidkascha should be 
omitted. Shulchan Aruch (598:1) 
rules that Tzidkascha is recited. 
Rama, however, argues that it 
should be omitted, and this is the 
common custom in Ashkenazic 
circles. (See, however, dispute 
between Shulchan Aruch and 
Rama 597:1 regarding fasting on 
Rosh Hashanah.)

 Vidui Posture
The Shulchan Aruch (607:3) 

rules that Vidui must be recited 
while standing because this is a 
sign of humility and submission. 
One should avoid leaning on 
anything to the extent that 
he would fall if the item were 
removed; if one indeed leans too 
much, it’s possible that Vidui 
needs to be repeated (Mishnah 
Berurah 607:10). If one finds it 
overly difficult to stand without 
leaning (such as the infirm or 
elderly), he may be lenient and 
lean on something (Kovetz 
Halachos 26:12). One should bow 
down like he does by Modim (the 
full back bent over – not just the 
head), but if this proves difficult, 
one may be lenient and bend 
one’s head – especially by the 
Vidui recited during Chazaras 
Hashatz (Shaar Hatziyun 607:6). 
Some say that the same is true 
if the full bending disturbs one’s 
concentration (Kovetz Halachos 
26:13); in this case, one may 
remain standing upright (without 
leaning) and simply bend one’s 
head. It should be noted that the 
middle stanza of V’al Kulam is not 
part of Vidui and there’s no need 
to lean while reciting it (ibid. 
26:14).

Did You Know?
(Continued)

The Epitome of Kingship
Fish heads are great, honey cake even better, but the Gemara says that the real avodah of Rosh 

Hashanah is “shetamlichuni aleichem – you shall make Me King over you.” Harav Yeruchum Pitter 
shlit”a, Mashgiach of Mesivta of Long Beach, once gave an insight on how to be make Hashem the 
King on Rosh Hashanah in a practical sense. One year, on the first night of Rosh Hashanah, he said the 
following: “After davening, you are all going to have your seudah, and the kugel will be passed around 
the tables. As the plate of kugel comes towards you, you spot the perfect piece of kugel, and you eye it 
as it comes closer and closer to your seat. But, right before the plate of kugel reaches your hands, you 
observe in horror as the bachur sitting next to you takes his fork and sticks it right into your piece of 
kugel.” The Mashgiach asked, “How will you feel at that moment? If you allow that incident to bother, 
then you are not fully accepting the Kingship of Hakadosh Baruch Hu, for it was decreed in Shamayim 
that that piece of kugel was not ‘cut out’ for you but rather for your neighbor. This is kabbalas ol malchus 
shamayim – accepting the yoke of heaven, when we don’t let anything that happens to us bother us. 
When we accept everything as the will of the Ribbono Shel Olam, that’s when we will truly be making 
Him our King.” The Mashgiach ended his speech by saying that everyone present should accept upon 
themselves, at least for the two days of Rosh Hashanah, to not allow anything to bother them so that 
they will be in fulfillment of the avodah of “shetamlichuni aleichem.” 

We must carry this idea from Rosh Hashanah through the entire year. Harav Moshe Brandsdorfer 
shlit”a said that when we make a cup of coffee in the morning, we take the bitter coffee and add sweet 
sugar to it. We then fill the cup with hot water and add a bit of cold milk. Finally, we make the beracha 
of shehakol nihyeh bidvaro – that everything is from Him. We can learn a great lesson from this: when 
we wake up each morning, we should realize that regardless of whether the day will be bitter or sweet, 
hot or cold, it is all the will of our loving Father Who is doing what is best for us. We should then say 
with full kavanah: shehakol nihyeh bidvaro!

A Business Expense
The Gemara says that there is a significant difference between one who does teshuva m’yirah – 

from fear of receiving the punishments promised to those who don’t keep the mitzvos, and one who 
does teshuvah mei’ahava – from love of Hakadosh Baruch Hu. The one who does teshuva m’yirah will 
be forgiven for his misdeeds, but one who does teshuvah mei’ahava will have his aveiros counted as 
mitzvos. What is the difference – didn’t they both do teshuva?

Harav Betzalel Rudinsky shlit”a relays a beautiful mashal to explain this Gemara: There was once a 
wealthy man who had two servants, Reuvein and Shimon. They both were very good servants and their 
master treated them very well. One day, without notice, they both disappeared. The master was very 
disappointed. He sent out messengers to announce that if the servants do not return, they will suffer 
the consequences. After a few days, both servants showed up at their master’s doorstep. The master was 
delighted that they returned and asked them, “what made you come back?” Reuvein replied, “I heard 
the messengers warning of the punishments I would receive if I didn’t return, so I ran back as soon 
as I could.” The master then asked Shimon why he had returned. Shimon replied, “I actually did not 
hear the warnings. I ran away to see the world; after living by you my entire life, I wanted to see what 
life was like outside of your house. Although every place I went to was nice, I came to the realization 
that there was no place like your home. You gave me a comfortable bed, good food, and you were so 
kind to me. I realized that I want to live in your home and nowhere else.” The master was elated to hear 
Shimon’s words. He said to both servants, “I am so glad that you both returned to my house; you can 
remain without receiving any of the punishments.” And then he continued, “But you, Shimon, not only 
can you stay, I will even pay you for the time you were out!” Upon hearing this, Reuvein exclaimed, 
“We both did the same crime! Why is he getting paid for his misdeed?” The master replied, “I will 
answer you with a mashal: there is a concept in the business world called a company-paid vacation. 
This means that, at times, a company will pay for an employee to go on vacation with his family – they 
will cover his airfare, hotel, car rental, food, and even attractions. Why does the employer do this? 
Because he knows that when the employee returns, he will be refreshed and grateful to the company 
and his performance will improve as a result. Therefore, the time he is on vacation can be considered 
“company time,” because it will benefit the business.” The master continued, “When Shimon ran away, 
he learned from his travels that there is no place like my home, so it was a learning experience for him. 
Now he will work for me with extra motivation, knowing that my home is the best place for him in the 
world. Therefore, I must pay him for the time he was out, for that time was “business time.” However, 

(Continued on next page)

פניני המועד
(Continued) (Continued)

	In the Palace of Hashem
Rav Nosson Wachtfogel (Leket Reshimos pg. 66) would often 

expound on a fundamental principle regarding the entire approach 
one should have toward Rosh Hashanah. He would relate of someone 
who was invited to tour and wander through the king’s palace. For 
two complete days, he would have permission to walk around and see 
the greatness, power, beauty, and magnificence of the monarch. No 
doubt he would come out a different person! The same is with Rosh 
Hashanah. We spend much of the year focused on one thing, ourselves 
(our zich)! However, on this day, when we spend time with the King 
of Kings, it is a time to forget about ourselves, not focus on the past or 
even the future (if possible!) and just, through the davening, talk about 
the greatness of Hashem. This is the intent of the proclamation when 
the Chazzan introduces Shacharis and declares – “HAMELECH!” 
Wake up and focus on the moment.

עבודת המועד

יסודי החג
ההמשך של בין המצרים לעבודת הימים נוראים

הנה איתא בספר בני יששכר )אלול, מאמר א'( שחדש תמוז הוא כנגד אות ר' שהוא כנגד חוש ראיה, חודש אב הוא כנגד אות ש' שהוא כנגד 
חוש השמיעה, ושתיהם נעשה תיבת "רש". ומוסיף שחודש אלול הוא כנגד אות ע', שהוא כנגד עשיה, וע"י צירוף לחדש תמוז ואב, נעשה תיבת, 
"שער", שמרמז ל"השער לדופקי בתשובה". ומבואר מזה שעבודת חודש תמוז ואב הוא היסוד והבנין לעבודת הימים נוראים, ורק על ידם 
נבנה "השער לדופקי בתשובה". וכן מבואר בשל"ה )מס' תענית( שהתחלת עבודת ימים נוראים הוא משבעה עשר בתמוז שהוא יום שנשבר בו 
הלוחות ראשונות וביום הכיפורים ניתנה לוחות שניות שהוא כפרה לזה, ונראה מזה ג"כ שהימים נוראים הוא המשך של ימי בין המצרים. ויש 

לעיין מהו מהות עבודה זו ומה ענין עבודת בין המצרים לעבודת ימים נוראים.

הנה איתא בס' צדקת הצדיק מר' צדוק הכהן )אות מט'( 

כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזכיה אצלו  

ומבואר מדבריו שבדוקא במקום נסיון של אדם, שיש לו מלחמת היצר באותו דבר, שם הוא המקום השייך לו להיות הכי גדול. ומשל למה 
־הדבר דומה למי שהלך למדינה אחרת ע"י מכונית, וכשיתקרב אצל הגבול יש אזהרות להיות מוכן לבדיקות קודם כניסה למדינה אחרת, וכשי

גיע אל הגבול ממש אז השוטרים בודקים אותו אם הוא ראוי לעבור הגבול. וכמו כן בדבר הרוחני, כשיתקרב אצל מדרגה ברוחניות, אז היצר 
הרע "בודק" אותו לבחון אם הוא באמת ראוי לעבור "גבול" חדשה של רוחניות. וממילא, כשימצא בתוך מלחמת יצר, אז הוא סימן שהוא 

קרוב לעלייה ברוחניות בדוקא באותו דבר שקשה לו עכשיו.

וזה היה הכנה לבריאת כלל ישראל בשעת יציאת מצרים, וכדאיתא במכתב מאליהו )ח"ב עמ' 241( שבשעה שפגש משה רבינו אל הסנה שלח 
הקב"ה אותו לאמר לכלל ישראל שאל תתייאש במה שהם עכשיו במדרגה נמוכה של מ"ט שערי טומאה, דאדרבה, במה שהם עכשיו בתפיסת 

היצר הרע הוא סימן לגדלותם שיהיה לאחר יציאת מצרים וז"ל שם

והיינו מה שאמר הכתוב )שמות ג:ה( של נעלך )הגופניות( מעל רגליך )הבחינה התחתונה שבך( כי המקום אשר אתה עומד עליו )כל 
המקום שעומדים עליו הוא מקום העלייה, כי דוקא הוא הכלי אשר בחר השי"ת עבורך לעבדו בו, ואם כן בהכרח( אדמת קודש היא. 

דהיינו, בדוקא המקום הניסון של אדם הוא המקום של עבודה של אדם - שהוא אדמת קודש שבו ראוי לעבוד האדם להתעלות.

ועכשיו מבואר היטב ההמשך של הימי בין המצרים לעבודת ימים נוראים. דהנה בחדשים תמוז ואב אנו מכירים החסרונות שלנו במה שעי"ז 
גלינו מארצנו וחרב בית מקדשנו. וע"י הכרה של מקום נסיון שלנו, דהיינו, איפה אנו צריכים להתחזק, אז מבהירים שזהו המקום שאנו שייך 
לעלות הכי ביותר - שזהו ה"אדמת קודש" שלנו. וממילא מובן שע"י תמוז ואב, נבנה "השער לדופקי בתשובה", דהיינו, שע"י שאנו מכירים 
חסרונות שלנו אז אנו מוצאים המקום שאנו שייך להתעלות הכי ביותר - ואם אנו עובדים ע"ז אז כל שערים נפתח לקבל תפילתנו ברצון ויזכנו 

עי"ז לכתיבה וחתימה טובה, אמן.

הרב יואל שטיינמץ

you, Reuven, learned nothing from your experience; you left and came 
back and will be the same servant you were until now, so there is no 
reason to pay you for the time you were out.” 

The same applies to teshuva. When a person does teshuva 
mei’ahava, he realizes, after committing the aveirah, that this is not 
what he wants; aveiros make him feel guilty and immoral and he 
wants to be closer to Hakadosh Baruch Hu. He utilizes the experience 
to come to the realization that there is nothing better than being an 
eved Hashem. Hashem therefore “pays” him for the time he was out. 
However, when one does teshuvah m’yirah, he is simply afraid of 
punishment; he is not using his misdeeds to come closer to Hashem. 
Therefore, although he will be forgiven, he will not receive reward for 
those aveiros.

May we all be zocheh, together with all of klal Yisrael, to reach 
the level of teshuvah mei’ahava during this opportune time, the Aseres 
Yimei Teshuvah, and be zocheh to a kesivah vachasima tovah!

Wishing all of Klal Yisrael aכתיבה וחתימה טובה


