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 ערב ראש השנה, תשע"ט                                                                                 

 

 
 

תחנת במילוי מצברים, זוכים אנו ל. וץ החייםמרמהתשובה וחגי ראש השנה מזמנים לנו עצירה ימי 
מקום בו הוא נמצא, כל אחד מה התקדמות.ו הזדמנות לחשבון נפש, בירורטענה. ובקומה נוספת, הה

 ן הנכונים עבורו. ובתחומי העיני
 

 לדלות ממנו תובנות, ולעורר הלבבות.  .אהובמבקשים אנו לעיין במדרש 
 מדרש רות, רבה, פרשה ,ה, ו)במקורות מדרשים נוספים(

 
 בשתי אצבעותיו...ויצבט לה קלי",  קליל זעיר 

 אמר רבי יצחק בר מריון: בא הכתוב ללמדך שאם אדם עושה מצוה יעשנה בלבב שלם, 
     שאלו היה ראובן יודע שהקב"ה מכתיב עליו )בראשית ל"ז, כ"א(: "וישמע ראובן ויצילהו מידם",

 בכתפו היה מוליכו אצל אביו. 
 

 "ד(: "הנה הוא יצא לקראתך", ואלו היה יודע אהרן שהקב"ה מכתיב עליו )שמות ד', י
 פים ובמחולות היה יוצא לקראתו. ובת

 
 ואלו היה יודע בעז שהקב"ה מכתיב עליו: "ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותתר", 

 עגלות מפטמות היה מאכילה. 
 

 רבי כהן ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: לשעבר היה אדם עושה מצוה והנביא כותבה, 
 ...מצוה מי כותבה, אליהו כותבה ומלך המשיח והקב"ה חותם על ידיהם  ועכשיו כשאדם עושה

 
ועם המדרש מתאר לפניני שלוש דמויות מופת תנכיות, שפעלו בצורה חיובית במהלך אירוע מורכב, 

 היו פועלים באופן טוב יותר. , אילו היו מודעים לכך שפעולתם נכתבת לדורות זאת
 

 ש אשר יפתחו לפנינו את הדרך לתובנות עמוקות, נפתח כדרכינו בכמה שאלות על המדר
 ורלוונטיות לחיינו. 

 

  ראובן, אהרון, ובועז פעלו נכון. מידות טובות וערכים נכונים הובילו את מעשיהם. מדוע אם כן
 מצפים אנו ליותר?

 ? מה ייחודם של שלוש דמויות אלה 
 כתיבת מעשי האדם? סקה האחרונה של המדרש, המתייחס לחשיבות מה אנו למדים מהפ

אליהו כותבה, ומלך המשיח  בעבר היה הנביא כותב  את מעשי האדם, והיום שאין נביא
 חותם על ידיהם. מה משמעות רעיון זה?והקב"ה 

 ?ומה בין כתיבה וחתימה זו, לבין תפילתנו שנכתב ונחתם לחיים טובים 
 
 
 

 
עתיד להיות דרמטי ומפורסם היו משתדלים ומשקיעים  שהמעשהראובן/אהרון/בועז  יודעים אם היו

א : וודאי שלא. שהרי הלימוד המרכזי במדרש ה   יותר. האם בגלל הפרסום היו משתדלים יותר?
 יעשנה בלבב שלם" , לא הפרסום עיקר אלא שלמות המעשה. הלב השלם.  - "שאם אדם עושה מצווה
 מדרש? מה רוצים חז"ל ללמדנו, ולמה חפצים הם לחנך אותנו?מה הוא אם כן שורש ה
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העולים תשובה והתקדמות אישית מבקש  להאיר שלוש תובנות שיוכלו להיות לנו כלים לעבודת ה', 
 מהמדרש. 

 

. 
 

עושים אנו כלאחר יד. מעשים רבים, גדולים וקטנים    בשתי אצבעותיו.. ,זעיר ,ויצבט לה קלי",  קליל
כל פעולה שאנו פועלים. כל אדם גומל חסדים בסיטואציות למקדישים את מלוא צומת הלב  אין אנו

 עתיד לשנות מציאות. "כ לא מתוך תחושה שהמעשה דרמטי, ושונות מפעם לפעם, אך בד
מעשה זה על הזולת, ובוודאי  השפעת עומקהאחר, ולא מעלים בדעתנו  את  שמחים אנו בשמחתו של

 אין אנו חיים בתודעה נצח, והשפעה לדורות. 
את גודל המשמעות וההשלכות הדרמטיות שיכולות  ,פנינולמעשה מניח לפנינו, חושף ב  המדרש

ממעוף הציפור )או מעוף הרחפן( על הכוח  חז"ל נותנים לנו מבט מלהיות לכל מעשה יומיומי שלנו. 
 והשפעותיהם לדורות. לה שלנו, הטמון בכל פעו

 המשמעות: אינך יכול לדעת עד היכן יגיעו וישפיעו מעשיך, ולכן תתאמץ לעשות כל מעשיך בשלמות. 
 גם מעשה שיגרתי דורש מאמץ, שלמות ורצינות.  

לרות חתיכה מלחם החיטה, פעולה פשוטה ואולי אפילו נעשתה באופן אגבי,  ךבועז "צובט קלי" , חות
 , משיח בן דוד. ששם נבט  הולדת המשיח . ולמפרע התבררכלאחר יד

 
בדרך כלל כשאנו מדברים על תיקון המעשים בימי התשובה והדין, "שפרו מעשיכם וברית לא תופר" 

השנה( אנו חושבים על חטאינו, ומתכוונים לנפילות ולמקרים בהם נכנענו לתאוות  ש)פיוט לרא
לשוב בתשובה ולשפר מעשנו גם בתחום מעשים טובים שאינם  וכאן הדרישה היאוליצרים.  

 מושלמים. 
גם על אי מימוש הפוטנציאל יש לחזור בתשובה.  אי מימוש הפוטנציאל גם הוא עצמו חטא. הטענה:

גם אם פועל האדם בטוב, אך יכול היה לעשות יותר, להגיע רחוק יותר, להקרין ולהשפיע על סביבתו 
 ס.ותר, הרי זה חטא. פיספבאופן ניכר ועוצמתי יו

 , לא פחות. נדרשים אנו לשלמות המעשהזוהי דרישה מוסרית גבוהה, ודרישה מעשית תובענית. 
 

 נקודה למחשבה:
 

  ,או עומד אדם בימי התשובה והדין, במה נכון יותר להתמקד: בחטאים ובנפילות התאווה והיצר
 שנכון יותר להתמקד?בשיפור ושידרוג מעשיו הטובים ?  האם אפשר גם וגם או 

 
 

. 
 

ז"ל, אין לחשוש מגורם חאומרים לנו דומני ש. אילו היו יודעים.. היו מתאמצים יותר, מתלהבים יותר
יק יותר. לא תמיד מצליח האדם לפעול מתוך דרבן אותנו לפעול באופן טוב ומדוחיצוני או פנימי המ

ולהגיע למעשה השלם יותר. זקוק הוא לגורם חיצוני, כמו השפעה חברתית  פנימית מלאה, המוטיבצי
או רצון לעשות רושם, או להשפיע. כך לימד אותנו בעל  חיובית, ואולי אפילו קצת גאווה חיובית,

מגורמים  מדבר שקר תרחק, מעשה שהוא מזוייף ולא כנה יש לדחות. אולם אין להימנע -התניא
 ו להתקדם, גם אם עדיין אין אנו ממש במעלה הנדרשת. שיסייעו לנ

 
 נקודה למחשבה:

  וחובה להתרחק ממנו נכונה או שמא יש לטעון שכל גורם חיצוני יש בו זיוף, ופגם תפיסההאם זו? 
 

 

.  
 

 "כותבנו בספר חיים טובים". 
 ונכתב לפניך". "בספר חיים ברכה ושלום... ניזכר

 
 סיום המדרש עוסק בכתיבה וחתימה טובה. 



3 
 

"לשעבר היה אדם עושה מצוה והנביא כותבה, ועכשיו כשאדם עושה מצוה מי כותבה, אליהו 

 כותבה ומלך המשיח והקב"ה חותם על ידיהם..."

 

היה דם", כותב מעשיהם ובתקופת הנבואה ראובן, אהרון ובועז, "היה הקב"ה מכתיב על י

הנביא כותב מעשי האדם. והיום, אדם עושה מעשה מי כותבה? אליהו, ומלך המשיח כותבים 

 והקב"ה חותם. 

 

יש בה מימד של  וקל וחומר חתימה,כתיבה משמעותית,   ?והחתימה מה משמעות הכתיבה

כהרי ופונקציונאלי כתיבה אל הנצח. יודעים אנו שלא הרי כתיבת וואטאפ או מייל מהיר 

ניסוח, מנסים לדייק בומדקדקים  כתב שנשלח בדואר. בכתיבת מכתב אנו משתהיםכתיבת מ

 את תוכן המכתב, ולברר את מחשבותינו. 

יכולים אנו לפגוש את שכתבנו שנים רבות אחרי,  ים ישמרו, ישארו. התודעה היא שהדבר

 לו. ויותר מזה יכולים ילדנו, הדורות הבאים לעיין, לקרא ולהכיר אותנו מתוך כתבים א

וזו בקשתנו ותפילתנו לפני בורא עולם, כותבנו לחיים, מבקשים אנו שנזכה לפעול בעולם 

מלאי השפעה  באופן שיהיו מעשינו בעלי משמעות לטווח ארוך, לדורות. מעשים שלמים, 

 על המציאות. 

 מעשים שלמים הקב"ה כותב וחותם, וכך נזכרים אנו לפניו לטובה. 

 

 בתפילה שנזכה לשלמות המעשה, 

 שיזכרו מעשינו,

 ונחתם אנחנו וכל בני ביתנו לחיים טובים ולשלום

 ותהיה ברכת ה' עלינו ועל כל ישראל

 

 מעומק הלב

 אבישי מילנר

 

 

 

 

 

 

 
 


