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 בטֹום ל  ת  ח  ה  ת, ל  יּונ  ינֹולצאת מהב   –עשרת ימי תשובה בעזהש"י                   

 

 

י יֹוָחָנן" ַדאי ָאַמר ַרבִּ פְּ רּוסְּ י כְּ ים  :ָאַמר ַרבִּ יקִּ רֹאש ַהָשָנה, ֶאָחד ֶשל ַצדִּ ים בְּ ָתחִּ פְּ ים נִּ ָפרִּ ֹלָשה סְּ שְּ

ים, מּורִּ ים גְּ ָשעִּ ֶאָחד ֶשל רְּ ים, וְּ מּורִּ ים  גְּ מּורִּ ים גְּ יקִּ ים. ֶשל ַצדִּ ינֹונִּ ֶאָחד ֶשל בֵּ ים  -וְּ ָתמִּ ֶנחְּ ים וְּ ָתבִּ כְּ נִּ

ים ַחיִּ ַתר לְּ ַאלְּ ים  ,לְּ מּורִּ ים גְּ ָשעִּ ַת  -ֶשל רְּ ַאלְּ ים לְּ ָתמִּ ֶנחְּ ים וְּ ָתבִּ כְּ יָתהנִּ מִּ ים  ,ר לְּ יִּ ינֹונִּ ים  -ּובֵּ דִּ עֹומְּ ם וְּ לּויִּ תְּ

פּורִּ  רֹאש ַהָשָנה ַעד יֹום ַהכִּ ים -ים. ָזכּו מֵּ ַחיִּ בּו לְּ תְּ כְּ  השנה טז ע"ב(-)ראש    ..." נִּ

 

ת ד' אלוקיכם צוֹום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מִּ ו'ראה אנוכי נותן לפניכם הי" 

 -ינוני על אופן בֵּ  ָךנְּ ניָ ה שלא יהיה עִּ אֵּ רְּ אר הספורנו: 'הביטה ּויבֵּ ה אתכם היום'. ּואשר אנכי מצוֶ 

 '....י הקצוות וכו'והם שנֵּ  ,כי אמנם אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה -רוב בְּ  נהגכמו שהוא המִּ 

התורה מלמדת שלא להיות בינוני, לא לחיות באופן  ש הספורנו.ירּופֵּ  יפל דים כאן עיסוד חשוב למֵּ 

י' כאן שהדגיש את פרֵּ . וכדברי ה'סִּ ת בכל מעשינומּושל חציו לכאן וחציו לכאן, אלא לשאוף לשל  

אין הכוונה רק  :ינור בפרשת ניצבים 'ובחרת בחיים', דהיְּ ֶנאמָ ר בפרשתנו לַ ין הֶנאמָ יכות שבֵּ השי

י הסעיפים, מכוח מעשיך ינוני, לא לפסוח על שנֵּ ר שלא להיות בֵּ חֹובְּ ת, אלא לִּ יֹוחְּ כפשוטו, לִּ 

 מים.ועבודתך תגיע אל החיים השלֵּ 

'בינוניים תלויים , ו לטובהינב ובא עלֵּ הקרֵּ  נוגע ליום הדיןבְּ  ראגמיסוד חשוב זה ֶנאַמר גם בַ 

בעשרת ימי תשובה  :רֹויאּו. ובֵּ 'חייםנכתבים לְּ  –, זכו הכיפורים-וםועד י השנה-אשועומדים מר

ץ כי האדם פ  ה ח  "הקב..י תוספת מצוות ומעשים טובים."אדם יכול להכריע את גזר דינו לטובה ע

יפעל ויבחר בחיים, ולא ישאר שהאדם עצמו  ,מעשיו וצדקותיו לטובה יפל יכריע את גורלו ודינו ע

 )הרב אברהם שפירא זצ"ל, שיחה לפרשת ראה(    .." .בגדר של בינוני

 

ר" י אֹומֵּ ילִּ לִּ י ַהגְּ י יֹוסֵּ ָיא, ַרבִּ ים  :ַתנְּ יקִּ ָטן -ַצדִּ ֶצר ַהּטֹוב שֹופְּ ים ...יֵּ ָשעִּ ָטן -רְּ ֶצר ָהָרע שֹופְּ ים בֵּ ...יֵּ  -ינֹונִּ

ָטן ֶזה שֹופְּ  )ברכות סא ע"ב(               ..."    ֶזה וְּ

 

ים " יקִּ ָטן -ַצדִּ ֶצר ַהּטֹוב שֹופְּ הוא הכל  -רצונו לומר: מנהיגן, ורצונו לומר שכל מחשבה ועצה  –" יֵּ

זה וזה..."             )ביאורי הגר"א על אגדות הש"ס, דף מא ע"א( יפך, ובינונים מִּ  ממנו, וברשעים להֵּ

 

נָין הזה שאמרו  ם נמצא רובו זכויות צדיק ורובו חובות רשע, מחצה חז"ל שאִּ "...יש להבין מה העִּ

ימא ) = נֹאַמר( דההערכה היא על פי המעשים עצמם על מחצה בֵּ  נמצא שהדבר מתחלף  –ינוני. אם נֵּ

צרֹו ועשה שתי ה אחת, ואחַ צוָ ה מִּ שָ משעה לשעה, שבשעה זו הוא צדיק, לפי שעָ  ר כך התגבר יִּ

רה אחת יֵּ  רות נעשה רשע, או אם עבר עבֵּ נָין הוא ששנֵּ עבֵּ אדם: כח י כוחות יש בָ עשה בינוני. אבל העִּ

לעצמו שכח הרע שלו אין בו כח בו כי אם להיות מיעוט, וכח הטוב יש -טוב וכח רע. יש מי שהסתגל

עשות הרוב,  –לו זכות להיות הרוב אצלו, ואז כל כמה שכח הרע שלו יתגבר  לא יוכל להתגבר להֵּ

יפך, שכש גם בְּ תגבר הטוב להיות הרוב. ויֵּ לעומתו מ -וכל פעם שמתגבר הרע  ח הרע יתגבר אצלו הֵּ

לעומתו מתגבר הרע להיות הרוב.  -תמיד הרוב אצלו, ועל כן בכל מה שהטוב מתגבר  הואויהיה 

ין ָלמֹו הכרעה, ובשעה שהטוב מתגבר הרע מתגבר כנגדו ושניהם י הכוחות שוים אצלו ואֵּ ש ששנֵּ ויֵּ 

 שומרים על שיווי המשקל. 
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ַודאי חייב מדרגה שיהיה הטוב המתרבה בו הוא צדיק, אף על פי שבְּ מי שהגיע בתכונתו לַ ולכן 

טא  טא וחֵּ זהו מה שנוגע לפרטיּות הדבר, אבל אם באים לדון עליו לאיזה  -לעשות תשובה על כל חֵּ

ג סּומקומו בְּ  -סוג הוא שייך...הדין נותן שהוא צדיק, ומי שהגיע בתכונתו להיות רובו רע 

-השנה ליום-ין ראשעשרה ימים שבֵּ ינוני...אלא שבַ מי שהוא מחצה על מחצה הוא בֵּ  הָרשע...וכן

רות, ומגיע להיות בתכונה שהטוב הוא  הכיפורים אם הוא עושה תשובה, על כל פנים על איזו עבֵּ

 שיט(-)הרב יעקב משה חרל"פ, מי מרום, ז; שיח              ם לחיים..." ָת חְּ אז נֶ  –רוב אצלו 

 

 

לק חֵּ  ינו, היְּ 'רשעים גמורים נכתבין ונחתמין'וכטשוב את המאמר: סיאר מרן זצ״ל מוכזה בֵּ "...

  ..."ינו לביטול גמורנכתב למיתה, היְּ  ֹוברְּ קִּ שע שבְּ הָר 

 פרומר מקוז'יגלוב, ארץ צבי, מועדים, עמ' יא(צבי )הרב אריה                                                           

 

חלקים טובים וצדיקים, חלקים רעים  ,ש אנושית מורכבת ממארג רחב של רכיביםכל נפ"...

לחיים טובים ומקבל  םָת חְּ נֶ  נולק הצדיק והטוב שבָ השנה החֵּ -ביניים. בראש-יוחלקֵּ  ,ורשעים

רות, נידון למיתה. ה כעס, ועבֵּ כגון גאוָ  ,תאישיּולק הרע שבָ לעומת זאת, החֵּ  ,תוספת חיים אלוקית

חצי 'נו, שהם יניים שבָ כוחות הבֵּ ..מחליש את כוחו ומבטל את התוקף הקיים בו.' יתברך ד :כלומר

ים אלו. אם הם מִּ יָ ינם רעים, כגון אלה השייכים לתחום החולין, נבדקים בְּ ינם טובים ואֵּ , שאֵּ 'חצי

דֹונּו לחיים..."      )הרב יהושע שפירא שליט"א, שיחה באתר ישיבת רמת שה, הםקדּותמו לִּ ָר יֵּ   גן(-יִּ

 

 

 ,יטאמיר שאמר'ה זאב וולף זללה"ה מז"המפורסם החכם האמיתי מו דשמעתי מפי הרב החסי"

היות שהאדם  שונו:לו וז המגיד ממעזריטש( -)  ה דובער"כמדומה בשם הרב החסיד המגיד מו

צרו, יִּ , פעם עובד ליוצרו ופעם לְּ 'זה וזה שופטן -בינונים 'י אדונים, וכמו שאמרו חז"ל שנֵּ עובד לִּ 

ֹ ֹשְּ הַ ין ואם לְּ מִּ יָ הַ אם לְּ  ,ל לדון בנפשו במה הוא דבוק יותרואינו יכו דע אדם חינה לזה שיֵּ בְּ אל. והַ מ

 -רהוריו בדברי תורהם הִּ נאי, אִּ ת הפְּ עֵּ רהוריו בְּ דע בהִּ זה יֵּ  - בנפשו באיזה דרך קשורה נפשו יותר

 ,ביותר שאז דעתו פנויה ,ןות משכבו לישעֵּ יפך, וביותר בְּ דע שנפשו אינו נפרדת מן התורה, וכן להֵּ יֵּ 

 " דע איזה דרך אהוב לנפשו יותרה במה הוא מהרהר, בזה יֵּ ֶא רְּ יִּ 

 )אור המאיר, רבי זאב וולף מז'יטומיר, ליקוטים(               

 

ן צְּ " ָקן, כֵּ ַמתְּ ָנן ּולְּ ַתקְּ י לְּ דֵּ ָשן, כְּ ָשרְּ ַהַמֲחָשבֹות ָהָרעֹות לְּ דֹות וְּ ַהֲעלֹות ֶאת ַהמִּ ים לְּ יכִּ רִּ ם ֶשצְּ שֵּ ים רִּ כְּ יכִּ

ַטּנֹות  ַהַמֲחָשבֹות ַהקְּ דֹות וְּ ַהֲעלֹות ֶאת ַהמִּ יָרה  -לְּ אִּ דֹוָלה ּומְּ ַמֲעָלה גְּ יָנן בְּ ן טֹובֹות, ֲאָבל אֵּ י ֶשהֵּ  -ַאף ַעל פִּ

ד ַית ַהמִּ ים ָלעֹוָלם ֻכלֹו ַבֲעלִּ ילִּ ם ֶשמֹועִּ שֵּ ֻדָלה. ּוכְּ אֹור ֶשל גְּ יָרן בְּ ַלֲהאִּ ָשן, וְּ קֹור ָשרְּ מְּ ַהַמֲחָשבֹות לִּ ֹות וְּ

ַטּנ ַהַמֲחָשבֹות ַהקְּ דֹות וְּ י ַהֲעָלָאָתן ֶשל ַהמִּ דֵּ ים ָלעֹוָלם ַעל יְּ יבִּ טִּ ים ּומְּ ילִּ ר מֹועִּ יֹותֵּ פּולֹות, ָכְך וְּ ֹות ַהּנְּ

ָדה זֹו דֹוָלה. ּומִּ אֹוָרה גְּ ֶשעֹולֹות לְּ לּות ,כְּ ַגדְּ ים לְּ ַטּנִּ ים קְּ ָברִּ יָנּה פ ,ֶשל ַהֲעָלַאת דְּ ָכל אֵּ ת ּובְּ ָכל עֵּ ֹוֶסֶקת בְּ

מּוָרה שּוָבה ַהגְּ יא ַהתְּ הִּ שּובָ  ,ָשָעה, וְּ י תְּ ַמֲעלֹות ַבֲעלֵּ ים בְּ יֹות עֹולִּ הְּ ים ַעל ָיָדּה לִּ ים ָבאִּ מּורִּ ים גְּ יקִּ  ה"ֶשַצדִּ

 )הראי"ה קוק, אורות התשובה, יד; א(                         

 

רה צריך יותר  שפֵּ חַ ...ויֵּש לכל אדם לְּ " ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה, וספק עבֵּ

רה ַודאית..."  תשו  חיים תרג, ברמ"א(-ערוך אורח-)שולחן                בה מעבֵּ
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ָדָבה'תיב כי בלי אהבה אי אפשר לשוב. רק דכְּ  האמת"... ם נְּ ין ש"י ז"ל שאף שאֵּ ש רריפֵּ ' ּוֹאֲהבֵּ

רא שגם על זה יש משפט איבְּ  ?איך שייך נדבה לאהבה ,בר פלאין אתנדב לאהוב אותם. והוא דְּ יראו

רק מגעגע לשוב להשי"ת ומתנדב עצמו אף  ,ינו יודע איךדה. מי שמקרב עצמו אף שאֵּ ידה במיומ

 תו..."  כמו כן השי"ת מתנדב לאהוב או - יודע איך להתקרב נוישאֵּ 

גּור, 'שפת אמת', לשבת תשובה תרל"ד(                )רבי יהודה לייב מִּ

 

לתו בכל צדדי וש, צריך הוא לדקדק בכל יכה ונפיָ וִּ עלבון פנימי, טומאת גְּ  ,וכשאדם מרגיש פחד"...

בעיון  םא-יי, כי אז יוסיף ירידה על ירידתו, כחִּ טְּ ולא יעסוק בזה באופן שִּ  .החסרון שלו ולתקנם

 )הראי"ה קוק, אורות התשובה, יד; כט(               "חודר ובאומץ רוח טהור

 

 

ר רּוכלי בָ שוב ֹשִּ ין שם יִּ מתפשטים שאֵּ ים יִּ שִּ גֶ רְּ הֶ ים והַ יִּ רִּ כֵּ י האדם ההֶ על כל המקומות שחיֵּ "

י בלהות. אמנם, אם האדם יוצא ידי חובתו מתפשטת הממשלה הדמיונית, שהיא יוצרת לה צלמֵּ 

עלת הבהירות הזאת מֹו -געת שם לבוא להסתכלות בהירהדו מַ מקצועות שיָ חו בַ ולעמול בכל כ

וריו, וההשערות נהיות שם מקומות שהדמיון לבדו עושה שם את צילמשוך קו של יושר גם בַ 

על כן אין לו לאדם כי אם להיות ..י עולם הרוחני של האדם.נֵּ בֹוי הנפש, ּושבֵּ לדברים מאושרים, מיַ 

 .."                  )הראי"ה קוק, שמונה קבצים, ו; קט(תורה וחכמה.נתונים לְּ  ֹובלהיות ידיו ולִּ ...תמיד

 

 

יב "... תִּ יֶכם'כְּ ֹשתֵּ יֶתם ֶאת ַנפְּ ּנִּ עִּ ָעה ַלֹחֶדש ָבֶעֶרב וְּ שְּ תִּ ין? ַוֲהלֹא ַבֲעָשָרה )ויקרא כג(' בְּ ַעּנִּ תְּ ָעה מִּ שְּ תִּ י בְּ כִּ , וְּ

ָך ין! ֶאָלא לֹוַמר לְּ ַעּנִּ תְּ י  -מִּ יעִּ שִּ ַעֶּנה תְּ תְּ לּו מִּ אִּ י, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָכתּוב כְּ יעִּ שִּ שֹוֶתה ַבתְּ ל וְּ ָכל ָהאֹוכֵּ

י ירִּ  )ברכות ח ע"ב(                    ..."ַוֲעשִּ

 

דריהם, ולזאת גשותיו הטובות שנפרצו גִּ דת רִּ ים: להשיב את אבֵּ נִּ ניָ י עִּ נֵּ שְּ א בִּ ותוכן התשובה ה"

ר נפשו סֵּ יַ ה לְּ דת ודרכי העולם, שיתבונן בדרכי המוסר והעבות מההנאות החומריֹוּורישתועיל הפְּ 

שך מָ וללכת בדרך טובים, שלא להִּ רגל, להתרגל בפועל . והשני הוא ההֶ תֹוָא רְּ יִּ וְּ  ברךבאהבת השם ית

י העולם נֵּ ניָ עִּ קא בהיותו עסוק בְּ וד דוחּויִּ שלמת בְּ וזאת התשובה נִּ  ,תיו שלא כדרך ד'ור תאואחַ 

דה הנאותה. ובהיותו מתרחק מדרכי העיון וחיי ההתבודדות ובכל ית לפי המותיו החומריֹווותא

ת את היא השלמת התשובה, שתוסיף תֵּ ז -תורהמכל דבר שלא כַ  שרֹופְּ לִּ  תֹומָ זאת לא תסור ממנו תּו

ד ומוכן הוא ָת עּומְּ  ם כןג הכיפורים-םיוֶעֶרב  כן-ל. עם מעלתּהמֵּ רֹוהתשובה העיונית לְּ  כח אל

באותו פרק באותו ' רגלית, דומה לדברי חז"ללתשובה, אבל תשובתו היא התשובה המעשית ההֶ 

י סקֵּ עִּ ת בְּ שתתפּוהִּ וְּ  ,הושתי ,האכיל ידי-לוקא עוגמר תשובתו דית כן-ל. ע)יומא פו ע"ב( כו' 'מקום

י, ַמֲעֶלה ָעָליו ' כן-לע .הצוָ מִּ כַ רה וְּ תֹוהכל כַ  התהים כל זה עִּ ת, וְּ חומריּו יעִּ שִּ שֹוֶתה ַבתְּ ל וְּ ָכל ָהאֹוכֵּ

י ירִּ י ַוֲעשִּ יעִּ שִּ ַעֶּנה תְּ תְּ לּו מִּ אִּ  ּהָר אֲ שָ יהִּ עשירי. כי בְּ את תשובתו שבָ  ןכ-םם גמֵּ רֹוה הוא מְּ זֶ , שבָ 'ַהָכתּוב כְּ

 "     )הראי"ה קוק, עין איה ברכות, א; קג(מעשהלְּ  ּהפָ רְּ צָ יהִּ בְּ  םא-י, כתכליתּהרק עיונית, לא תגיע לְּ 


