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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ה"לפרשת כי תצא תשס

  ' חיזוק ההכרה במלכות ה
עבודת ראש השנה 
  

  ה זוכר לרשע את הטובות שעשה בתחילה"הקב
" דבורה תומר"מדבר ב) ל"משה קורדיברו ז' ר(ק "הרמ

מי ", העל שלוש עשרה מידות הרחמי� שבסו� נבואת מיכ
' וגו" לשארית נחלתונֵֹ%א עו$ ְועֵֹבר על פשע ל כמו! ֵא
. הוא מסביר מה עניינה של כל מידה ומידה. )כיח, מיכה ז(

מה ענינה של . )ש�(" ִמיֵמי קד�"המידה האחרונה ש� היא 
, שענינה של מידה זו הוא, ק מסביר"הרמ? מידה זו

, ב בהה יכול להתחש"לאד� שו� זכות שהקב שלפעמי� אי$
, בימי קד�, שפע�: ה זוכר לו בכל זאת זכות אחת"ואז הקב

אמנ� לא מגיע . ואז הוא עוד לא היה רשע, הוא היה תינוק
אבל בכל , לאד� שכר על זה שלא היה רשע כשהיה תינוק

אמנ� זה לא פוטר את האד� . זוכר ג� את זה לטובה' זאת ה
ר כל האומ": ל אמרו"חז, מאחריות על מה שעשה אחר כ!

כלומר חייו יהיו , )א, ק נ"ב(" ִיָ,ְתר, חייו, ה ותר$ הוא"הקב
ה כל דרכיו "מפני שהקב, או לא יהיו שווי� הרבה, הפקר

אבל מאיד! , ה"אי$ ותרנות אצל הקב, )ד, דברי� לב(משפט 
  .ה זוכר ג� את הזמ$ שבו אד� לא היה רע"גיסא הקב

תיו לאמ. לעצמנו את מידו', אנו צריכי� ללכת בדרכי ה
ועל כ$ ְמַצוה אותנו התורה , ה"ודרכי הנהגתו של הקב

, דברי� כג(" לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו": בפרשתנו

, לגמרי אל תתעבו לא תתעב מצרי : י"ומסביר רש. )ח
ובהחלט יש מקו� לתעבו (פ שזרקו זכוריכ� ליאור "אע

כי גר היית  "? מדוע אי$ לתעבו לגמרי). לגמרי בגלל זה
המצרי� הסכימו לשמש אכסניא לאבותינו בשעת ". ובארצ
כשיעקב ומשפחתו ירדו למצרי� בגלל הרעב שהיה , הדחק

מצד אחד אנו חייבי� לזכור את השעבוד הקשה . באר. כנע$
' פעַמי� ביו� אנו מזכירי� שה, ששעבדו אותנו המצִרי�

, הוציאנו ממצרי� בגלל השיעבוד הקשה שנשתעבדנו ש�
אבל יחד , אריכי� לספר בזה כל הלילהובליל הסדר אנו מ

ע� זה התורה מצוה אותנו שלא לתעב את המצרי� 
על שקבלו את , צרי! ג� להכיר לה� טובה. לגמרי

והושיבו , אבותינו לארצ� בעי$ יפה בשנות הרעב הקשות
. )יא, ש�; וה, בראשית מז(אות� במיטב האר. באר. רעמסס 

ת הטובה שעשו א, חייבי� לזכור ג� את צד הזכות שלה�
  .לנו בהתחלה

   ממידת המלכות
" זוכר הכל"מידת 
להיות זוכר הכל ולא לשכוח שו� פרט ששיי! , מידה זו

 שאנו מתמקדי� בה ' נובעת ממידת מלכותו ית, לעני$
. בראש השנה ובימי ההכנה הרוחנית לקראת ראש השנה

שהיא כעי$ , ל מבטאי� עני$ זה ביחס למלכותא דארעא"חז
: )א, שבת יא(ל אומרי� "חז. )א, ברכות נח' עי(רקיעא מלכותא ד

הקני� הצומחי� , כלומר(וכל האגמי� , א� יהיו כל ַה3ִ4ַי� 2ְי1"

אי$ , ְו5ַָמִי� יריעות וכל בני אד� לבלרי$,  קולמוסי�)באגמי�
לא יספיקו , כלומר". מספיקי� לכתוב חללה של רשות

� מחשבותיו של לכתוב ולתאר את עומק חלל לבו ואת היק
, למס הקצוב, צרי! להיות לו לב לכמה מדינות"מל! . מל!

י "רש(" ולכמה מלחמות ולכמה משפטי� והכל ביו� אחד

הוא צרי! לשקול את כל הנתוני� ואת כל הסיבוכי� . )ש�
א� יוצא : כגו$. שעלולי� להגר� מכל מהל! שינקוט בו

 ,צרי! לשקול מה תהיה תגובת פלשתי�, למלחמה על אר�
ובתו! ע� ישראל אלו , ומה תהיה תגובת עמו$ ומואב

הוא צרי! היק� מחשבות רחב . ב"וכל כיו, תגובות תהיינה
, הבטחוניי�, להקי� את הבעיה מכל צדדיה המדיניי�. מאד

אי אפשר על כ$ לכתוב את חללה של . הכלכליי� ואחרי�
  .מלכות

. )ב, טו(מגילה ' במס' זהו אולי ג� הפירוש בדברי הגמ
מה ראתה אסתר שזימנה את המ$ : "מרא שואלת ש�הג

הרי יכולה היתה לספר לאחשורוש דברי� ? "למשתה
הגמרא מתרצת ומביאה כמה וכמה ! כהווית� בלי המשתה

תנא , תנא אחד אומר נימוק כזה. נימוקי� לעשיית המשתה
וג� אמוראי� אומרי� ש� כמה וכמה , אחר אומר נימוק אחר

שרבה בר אבוה פגש את , ראאחר כ! מביאה הגמ. טעמי�
מה היה : שאל רבה בר אבוה את אליהו. אליהו הנביא

?  של אסתר בהזמינה את המ$ למשתההאמיתיהנימוק 
: כלומר". ככולהו תנאי וככולהו אמוראי: "אמר לו אליהו

אסתר זימנה את המ$ למשתה מחמת כל הנימוקי� שאמרו 
רא לא אי! זה שכל תנא ואמו! התנאי� והאמוראי� ג� יחד
ואילו אסתר חשבה על כל , חשב אלא על נימוק אחד

שזהו מפני שאסתר , אולי מותר לומר? הנימוקי� ג� יחד
היא בודקת את כל הבחינות ! למלכה יש היק�. היתה מלכה
, "מהודו ועד כוש"היא מקיפה את כל הבעיות . האפשריות

. רואה את כל הצדדי� למה כדאי להזמי$ את המ$ למשתה
אבל ,  לומר שהגיעה לכ! מפני שהיתה נביאהאמנ� אפשר

זהו . אולי מותר לומר ג� שהגיעה לכ! מפני שהיתה מלכה
  ".חללה של רשות"

 באי� 
אפילו יצרי� שלא באו לכלל מחשבה 
  בחשבו� שמי�

שהוא זוכר הכל ולוקח את , א� אצל מל! בשר וד� כ!
כל שכ$ שכ! הוא אצל מל! מלכי , כל השקולי� בחשבו$

וממילא ,  הנשכחותכלה זוכר את "הקב. ה"קבהמלכי� ה
  .כל דבר נלקח 7ְחשבו$ 7ְדי$ שמי�

אנו אומרי� . אנו מבטאי� עני$ זה בתפלת ראש השנה
מעשה איש ופקודתו ... אתה זוכר): "בברכת זכרונות(ש� 

מחשבות אד� ותחבולותיו ויצרי , ועלילות מצעדי גבר



  

  
 ירושלי�,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותלכל הזכויות שמורות © 

2

$ אצל כל העניני� האלו נלקחי� בחשבו". מעללי איש
מה ה� כל העניני� . כשהוא בא לדו$ את האד�, ה"הקב

מחשבות , מעשה איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר", הללו
: חשבתי להסביר כ!? "אד� ותחבולותיו ויצרי מעללי איש

כי את כל מעשה . "  אלו ה� המעשי� שלנו" מעשה אישמעשה אישמעשה אישמעשה איש"
אפילו . )יד, קהלת יב(" במשפט על כל נעל� האלקי� ָיִבא

. לטוב או למוטב, שי� קטני� ביותר באי� במשפטמע
אלו ה� המעשי� ". מעשה איש" זהו ההיפ! מ" ופקודתוופקודתוופקודתוופקודתו"

כי "מלשו$ " פקודתו. [" עשה אות�ולאשאד� נמנע 
ג� ]. לשו$ חסרו$ והעדר, )יח, א כ"שמו("  מושב!יפקד

,  עשה באי� במשפט ומשפיעי� על דינולאמעשי� שאד� 
כגו$ שהתגבר על יצרו (ובית בי$ שההמנעות מה� היתה חי

  ).כגו$ שנמנע מקיו� מצוה(בי$ שהיתה שלילית ) ולא חטא
ולא רק במעשי� שאד� עשה או לא עשה מתחשב 

ההליכה והצעידה ". עלילות מצעדי גברעלילות מצעדי גברעלילות מצעדי גברעלילות מצעדי גבר"אלא ג� ב, ה"הקב
א� הול! למצוה . ג� היא באה בחשבו$, לקראת המעשה 

 וכ$ א� ,חו. מ$ המעשה עצמו, נזקפת ג� ההליכה לזכותו
 נענש ג� על ההליכה חו. מאשר על הול! לעבירה 

ולא רק מעשי� והליכה . )כח, י שמות יב"רש' עי(המעשה עצמו 
, "מחשבות אד�מחשבות אד�מחשבות אד�מחשבות אד�"אלא ג� , ה בחשבו$"לקראת� מביא הקב

ג� , ו"מחשבות שחשב אי! לקיי� מצוה או לעשות עברה ח
לעשות  א� חשב: למשל. א� לבסו� לא באה לכלל מעשה

מקבל שכר על מחשבתו כאילו , אנס ולא עשאהמצוה ונ
 כמה התחבט " ותחבולותיוותחבולותיוותחבולותיוותחבולותיו. ")א, ברכות ו(עשה את המצוה 

למצוא תחבולות לקיי� את המצוה כשקשה היה לקיי� 
ולבסו� . או להמנע מעברה במקו� שהדבר היה קשה, אותה

כוחות בנפש שג� לכלל מחשבה ". יצרי מעללי אישיצרי מעללי אישיצרי מעללי אישיצרי מעללי איש "
ל יש לו יצר לעשות את הדבר אב, ותחבולות עוד לא הגיעו

וקובע על פיה� , ה בחשבו$ בדי$"ג� אות� לוקח הקב, הזה
  .את הנהגתו ע� האד�

ה התחשב בה� "שהקב" יצרי מעללי איש"דוגמא ל
אחיו של (רואי� אצל אליאב , בקביעת הנהגתו ע� האד�

שולח את שמואל הנביא למשוח מל! מבני ' ה). דוד המל!
רואה את אליאב , גיע אל ישישמואל מ. ישי בית הלחמי

וסבור שבו בחרה ההשגחה העליונה להיות מל! על , בכורו
א "שמו(" משיחו' א! נגד ה: וירא את אליאב ויאמר. "ישראל

אל : "ה"אומר לו הקב!  אכ$ איש זה ראוי למלכות )ו, טז
. )ז, ש�(" כי מאסתיהו, תבט אל מראהו ְוֶאל ְ>בַֹ; קומתו

, פסחי� סו' עי(אלא שנדחה , וי היהמשמע שרא', מאסתיהו'

. )ש�(מפני שכעס על דוד : ל"אומרי� חז? מדוע נדחה. )ב
, הרי מה שאליאב כעס על דוד היה רק אחר כ!: וקשה

למה זה : ויחר א� אליאב בדוד ויאמר! "במלחמה ע� גלית
, א יז"שמו(..." ועל מי נטשת מעט הצא$ ָהֵהָ<ה במדבר, ירדת

ועוד , ה באליאב עוד לפני שכעס"קבכ מאס ה"מדוע א. )כח
יראה ' ה "התשובה היא ? לפני שחשב בכלל לכעוס על דוד

ה רואה כבר עתה בלבו של אליאב "הקב. )ז, ש� טז(" ללבב
. ונטיה זו פוסלת אותו כבר עתה מלהיות מל!, נטיה לכעס

עלול לתלות , א� יהיה כעס$. לא טוב שיהיה כעס$, כי מל!
לא ... שר האופי� או מישהו אחראת שר המשקי� או את 

אבל , כל אד� לא טוב שיהיה כעס$. טוב שמל! יהיה כעס$

ולכ$ אליאב נפסל . אצל מל! מידת הכעס מסוכנת במיוחד
הרי לנו דוגמא נוראה . בגלל נטייתו למידת הכעס, למלכות

לא בא עדיי$ , "יצרי מעללי איש"ְלעני$ שהוא רק בגדר 
 פי כ$ נלקח כבר בחשבו$ וא� על, לכלל מעשה או מחשבה

אלמלא . וגור� לאליאב להפסיד את המלכות, י ההשגחה"ע
היינו מתפללי� היו� על מלכות בית , היה בו היצר הזה

היינו מתפללי� על משיח ; לא על מלכות בית דוד, אליאב
אולי בכלל לא היה נחרב . ב$ אליאב ולא על משיח ב$ דוד

,  האחד הזה קלקלאבל היצר. ק א� אליאב היה מול!"ביהמ
ה "שאי, ולכ$ אי$ מלכות בית אליאב אלא מלכות בית דוד

  .תבוא במהרה בימינו

   ג� ה� באי� בחשבו� שמי�
מעשי הבני� 
רבונו : ה"אמרו מלאכי השרת לפני הקב": ל אומרי�"חז

לפני! ) הלל(מפני מה אי$ אומרי� ישראל שירה , של עול�
אפשר מל! : ה�אמר ל? לא בראש השנה ולא ביו� הכפורי�

, יושב על כסא די$ וספרי חיי� וספרי מתי� פתוחי$ לפניו
לומר שירה אי אפשר . )ב, ה לב"ר(!" ?וישראל אומרי� שירה

  .במצב כזה של אימת יו� הדי$
 בפשטות הכוונה ? "ספרי חיי� וספרי מתי�"מה ה� 

היא לספרי� שבה� נכתב מי יחיה ומי לא יחיה בשנה 
א "ר שמואל הכה$ רוזובסקי שליט"אבל שמעתי מהג. הבאה

. לא פירש כ!" חפ. חיי�"שה, )מתושבי הרובע כא$(
.  מתושכברשספרי מתי� ה� אלו , פירש" חפ. חיי�"ה

בשלמא מי שחי ועשה ? מה יש לבדוק אצל מי שמת כבר
צרי! לראות מה , ו עברות במש! השנה שעברה"מצוות או ח

לא ,  כבראבל מי שמת. עשה במש! השנה ולדו$ את דינו
כ מה יש "וא, עשה במש! השנה לא מצוות ולא עבירות

? על מה ולמה פותחי� את ספרו ביו� הדי$? לחפש אצלו
א� השאיר ". חשבו$ פתוח"ג� למת יש : אמר החפ. חיי�

, ז בני� ותלמידי� שעוסקי� בתורה ובמצות"אחיו בעוה
 נוספות זכויות לחשבונו ג� נותני� צדקה , לומדי� משניות

וא� השאיר אחריו בני� ותלמידי� שהולכי� . ר שמתלאח
הרי לכ$ נהוג .  נוספות חובות לחשבונוו "בדר! ההפוכה ח

עוברי� לפני , שבני� אחרי פטירת ההורי� אומרי� קדיש
כי כל אלו מועילי� , נותני� צדקה ולומדי� משניות, התיבה

מה , כ לבדוק"ג� אצל המת יש א. להעלות את נשמת הנפטר
הא� נוספו לו זכויות . ו במש! השנה שחלפהנוס� ל
  .ו להפ!"או שמא ח, לחשבו$
מעשה איש ופקודתו ועלילות מצעדי "שלא רק , הרי

אלא ג� מעשיה� ועלילות , באי� בחשבו$ ביו� הדי$" גבר
. האב באי� בחשבו$ בדינו של הבני�מצעדיה� של 

, מה יהיה דינ� בראש השנה,  סימ$ לאבותמעשה בני� 
  .לאחר מות�ואפילו 

  ' קבלת מלכות ה
עבודת ראש השנה 
אנו חותמי� את ברכת קדושת היו� של ראש השנה 

". מל! על כל האר. מקדש ישראל ויו� הזכרו$: "במילי�
, )א, ברכות מט(" אי$ חותמי$ בשתי�"הרי הלכה היא ש: וקשה

, רק בעני$ אחד, אי$ לחתו� ברכה בשני עניני�: כלומר
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: למשל. ל לעסוק ביותר מעני$ אחדלמרות שגו� הברכה יכו
... מחיה מתי� אתה', אתה גבור לעול� ה", אנו אומרי�

ובכל זאת , ..."סומ! נופלי� ורופא חולי� ומתיר אסורי�
מחיה מתי� וסומ! נופלי� ' ברו! אתה ה"איננו חותמי� 

מחיה ' ברו! אתה ה"אלא רק , "ורופא חולי� ומתיר אסורי�
. היות בנושא אחד בלבדכי חתימה צריכה ל". המתי�

ה את ברכת קדושת "כיצד חותמי� אנו בר, ממילא קשה
מל! על כל האר. מקדש : "במילי�) בתפלה ובקידוש(היו� 

מל! ) 1: הרי יש כא$ שלושה עניני�? "ישראל ויו� הזיכרו$
! יו� הזכרו$] מקדש) [3, מקדש ישראל) 2, על כל האר.

קדש יו� מ"ו" מקדש ישראל"אמנ� בעני$ הצירו� של 
מקדש ישראל : כבר מבארת שזהו עני$ אחד' הגמ" הזכרו$

מל! על כל "אבל מה בעני$ . )ש�(שמקדשי� את יו� הזכרו$ 
זה ? "מקדש ישראל ויו� הזכרו$"כיצד הוא שיי! ל? "האר.

למה אפשר לומר את שתי החתימות , כבר לא נזכר בגמרא
  .האלה יחד

שני שאי$ כא$ התשובה היא אבל כנראה שג� בזה 
הוא , כל ענינו של יו� הזכרו$. הכל עני$ אחדאלא , עניני�

ולהבי$ מה , "מל! על כל האר."הוא ' להגיע להכרה שה
אמנ� בכל ערב ובכל בוקר אנו . משמעותה של מלכות זו

, "אחד' אלקינו ה' שמע ישראל ה"באמירת ' ממליכי� את ה
ברו! ("וכ$ בכל הברכות שאנו מברכי� על כל דבר ודבר 

א! בכל זאת ישנו יו� אחד , ...")מל� העול�... האת
, בשנה שבו עלינו להקדיש תשומת לב מיוחדת לנושא זה

ויו� זה , הוא מל! על כל האר.' של חיזוק ההכרה בכ! שה
כש� שאת יציאת מצרי� חייבי� להזכיר (הוא ראש השנה 

ובכל זאת יש לילה מיוחד בשנה שבו חייבי� , בכל יו�
עיקר תפילותנו בראש השנה ). במיוחדלהתמסר לנושא זה 
איננו מתפללי� שימותו אויבינו או . הרי ה� על עני$ זה

אנו מתפללי� שנזכה . שנהיה עשירי� או על דברי� אחרי�
' ותמלו! אתה ה", לראות מלכות שמי� שלמה בהר ציו$

מלו! על כל העול� כולו ", כ"וכ$ אח, "לבד! על כל מעשי!
ויבי$ כל יצור כי , כי אתה פעלתווידע כל פעול ... בכבוד!

אלא , איננו מתפללי� שרשעי עול� ימותו". אתה יצרתו
, וג� שאר שונאי ישראל, ג� הגרמני�, שכל העול� כולו

, כול� ֵידעו כי אתה פעלתו ויבי$ כל יצור כי אתה יצרתו
אלֵֹקי ישראל מל! ומלכותו ' ה, ויאמר כל אשר נשמה באפו"

התפילה על , ה"ילה שלנו ברזהו עיקר התפ". בכל משלה
אלא שאינה , שקיימת בעצ� כבר עכשיו, מלכות שמי�

ועל . ואנו מבקשי� שנראה אותה עי$ בעי$, נראית לעי$ כל
כיו$ שזוהי כל מהותו של ראש השנה ולש� כ! הוא , כ$

ה ולהתפלל אל "להמלי! עלינו ביו� זה את הקב, נתקדש
 אי$ כא$ ממילא, פרסו� מלכות שמי� בכל העול� כולו

מל! "מפני שהוא : אלא הכל עני$ אחד, חתימה בשני עניני�
כדי , "מקדש ישראל ויו� הזכרו$"לכ$ הוא , "על כל האר.

  .שנקדיש יו� זה לקבלת מלכותו
 אנו ? מדוע דוקא יו� ראש השנה מיוחד לעני$ זה

אדו$ עול� אשר מל! בטר� כל יציר : "אומרי� בתפילה
: כלומר". אזי מל! שמו נקראלעת נעשה בחפצו כל , נברא
בטר� כל יציר ", ה ָמַלְ! עוד לפני בריאת העול�"הקב

כי , "ֶמֶלְ!" לו שיקראאלא שאז לא היה עדיי$ מי , "נברא
לעת נעשה ", רק אחרי שנברא העול�. לא היו נבראי�

אז היה כבר מי , "נקראאזי מל! שמו ", "בחפצו כל
? קרא לו מל!מתי בדיוק נהיה מי שי. ה מל!" לקבשיקרא

. 'ה� הראשוני� שהכירו במלכות ה. כשנבראו אד� וחוה
א מדפי , ה ג"$ ר"ר' עי(!  בראש השנה? ובריאת� מתי היתה

 לכ$ נבחר יו� זה ליו� שבו אנו מחזקי� את הכרתנו )�"הרי
ה למל! בפע� "הקב" הוכתר"כי זהו היו� שבו ', במלכות ה
כ! ,  הכתרתווכמו מל! בשר וד� שחוגג את יו�. הראשונה

להבדיל ג� מל! מלכי המלכי� חוגג בכל שנה את יו� 
, וג� אנו מכתירי� אותו ביו� זה שוב למל!, ההכתרה שלו

  .'י חיזוק ההכרה במלכותו ית"ע, מחדשי� המלוכה

  לעומת מלכות בשר וד�' מלכות ה
כשאנו עובדי� בראש השנה על חיוזק ההכרה במלכות 

. ל מלכות אנו מדברי�עלינו להבי$ על איזה סוג ש', ה
בימי אנ1ש טעו : ")עבודת כוכבי�' בתחילת הלכ(� כותב "הרמב

ה� ? מה היתה הטעות". בני אד� טעות גדולה ונבערה
שכש� שמל! בשר וד� רוצה שיתנו כבוד לא רק לו , חשבו

כי כבוד� , והוא מעניש למי שמבזה אות�, לעבדיו אלא ג�
 כ! ג� מל! מלכי ,הוא כבודו ובזיונ� הוא כבזיו$ המל!

לירח , לשמש: ה רוצה שיחלקו כבוד לעבדיו"המלכי� הקב
? מה עשו. כ! סברו אנשי דור אנוש. ולכל צבא השמי�

, ולהקריב לה$ קרבנות, התחילו לבנות לכוכבי� ֵהיָכל1ת"
כדי לכבד , "ולשבח� ולפאר� בדברי� ולהשתחוות למול�

אחר ומזה התפתחה , ה"בזה את עבדיו ומשמשיו של הקב
שהתחילו לייחס אלוהות , כ! עבודת כוכבי� גמורה

  .לכוכבי� עצמ�
� את מחשבת דור אנוש "מדוע מגדיר הרמב: וקשה

הרי ? מה כא$ הטעות הגדולה? "טעות גדולה ונבערה"כ
 הרי. סברת אנשי דור אנוש נראית לכאורה הגיונית מאד

, מל! בשר וד� אכ$ רוצה שיכבדו את שריו ואת פקידיו
, ה שיכבדו את שריו ועבדיו"כ לא ירצה ג� הקב"ומדוע א

  ?ישתחוו לה� ויכבדו�
שהטעות הגדולה שבמחשבה זו היא חוסר , נראה לבאר

ההבנה שקיי� הבדל תהומי ומהותי בי$ עבדיו של מל! בשר 
מל! בשר וד� . ה"וד� לעבדיו של מל! מלכי המלכי� הקב

 ,יהיו לו עבדי� א� לא.  לעבדי� שלוהכרחיזקוק באופ$ 
א� הצבא והשרי� יחליטו . הוא לא יוכל לממש את מלכותו

המל! יוכל לצעוק ברחובות מבוקר עד , שלא להכיר במל!
או שיכרתו את . ושו� דבר לא יעזור לו, "אני המל!"ערב 
 ישאירו אותו בתור משוגע  במקרה הטוב או , ראשו

. מלכות לא תהיה לו, בכל אופ$. שמסתובב וצועק ברחובות
ורש מל! בשר וד� מנתיניו לכבד ג� את שריו על כ$ ד

  .שכ$ בלעדיה� תתבטל מלכותו, ועבדיו
שר , ה יש אמנ� ג� כ$ שרי�"לקב. ה"לא כ$ אצל הקב

, ש�( ושר של י� )א, פסחי� קיח( ושר של אש )יד, יהושע ה(צבא 

אבל האמת היא שהוא ,  ועוד שרי� רבי� ונכבדי� מאלה)ב
לעשות כל אשר יחפו. ג� הוא יכול . כלל אינו זקוק לה�

 ה� אינ� יכולי� וג� לאחר שה� נמצאי� , בלי עזרת�
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ה לבדו הוא עשה עושה ויעשה לכל "הקב. לעשות דבר
ממילא אי$ . אי$ שו� כח אחר זולתו. ולא השרי�, המעשי�

טעות "וממילא זוהי , לו צור! שיכבדו את שריו ועבדיו
טעות ; �ה מעוניי$ שיכבדו"לחשוב שהקב" גדולה ונבערה

כי היא מצביעה על חוסר הבנת , שהיא שורש לעבודה זרה
שהיא מלכות שאינה זקוקה , Aְפָי; של מלכות שמי�

  .לעוזרי� ומסייעי�

  ?במה מהוה ראש השנה יו� של תשובה
שני ימי ראש . את עשרת ימי תשובה, כידוע, ה פותח"ר

. השנה ה� הרי שני הימי� הראשוני� של עשרת ימי תשובה
יותר ! על שו� חטאבראש השנה איננו מתוודי� הרי : וקשה

כדי לא ,  בו חטאלהזכיראנו נזהרי� אפילו שלא : מכ!
במה . )'ק ג"ד ס"תקפ' ב סי"משנ' עי(ו "לעורר עלינו קיטרוג ח

ה הוא אחד מעשרת ימי "כ העובדה שר"מתבטאת א
ה להמנות כאחד מעשרת ימי תשובה "כיצד יכול ר? תשובה

  ?ויבלי תשובה וויד
ל, היתה עומדת לפנינו : נראה לבאר עני$ זה במשל

כיצד היינו , חומה גבוהה והיינו מצטווי� לסתור אותה
היא , אפשרות אחת שהיתה קיימת לפנינו? עושי� זאת

להכות בחומה ולהפיל ממנה אב$ אחר , לקחת פטיש ויתד
דר! פעולה זו היתה מביאה לנו את התכלית . אב$

ואול� ישנה . ב ובמאמצי� רבי�אבל בקושי ר, המבוקשת
 לחפור תחת החומה כדי למוטט את היסוד ג� דר! אחרת 

וכשיפול היסוד ממילא תתמוטט כבר החומה כולה , שלה
  .זוהי לפעמי� דר! קצרה וקלה הרבה יותר. בבת אחת

בראש השנה איננו מפרקי� את חומת העברות שלנו אב$ 
ד של אלא חותרי� תחת היסו, אחר אב$ בפטיש ויתד

היא אי הכרה מספקת , היסוד לכל העברות שלנו. החומה
א� אד� היה רגיל לחשוב יותר על כ! . במלכות שמי�

ה הוא המל! והמנהיג היחיד שקובע מה יהיה "שהקב
ו "הוא גוזר מי לחיי� ומי ח, הוא ממית והוא מחיה, בעול�
א� אד� היה , איזו לחרב ואיזו לרעב ואיזו ַל2ֶֶבר, להפ!

. 'היה נזהר הרבה יותר שלא לעבור על רצו$ ה, ל זהחושב ע
וממילא במש! , אבל כנראה איננו חושבי� על זה מספיק

המבדילה , השנה נבנית על היסוד הזה חומת העברות שלנו
היא בראש השנה עבודת התשובה שלנו . ה"בינינו לבי$ הקב

להשריש בלבנו את ההכרה , כ למוטט את היסוד הזה"א
לא . ולא שו� כח אחר,  מה יהיה בעול�ה קובע"שרק הקב

, ב,ש ולא שרו$ ולא שו� אד� אחר קובעי� מה יהיה כא$
  .ה לבדו קובע מה יהיה"אלא רק הקב

ממילא , כשאנו מגבירי� בראש השנה את ההכרה הזו
עד סו� , ת קל יותר להפיל את כל הקיר"אחר כ! בעשי

ות שבו אנו מתחרטי� על כל העביר, התהלי! ביו� הכפורי�
כי אנו מביני� ומרגישי� כבר שכל מה שעשינו לא , שלנו

ורק הוא , ה קובע מה יהיה"כי רק הקב? למה. היה שווה לנו
וממילא שו� תועלת לא יכולה לצמוח לנו , פועל בעול�

אבל בלי העבודה של ראש . 'ממעשה שהוא נגד רצו$ ה
זוהי עבודת שני הימי� . קשה להגיע להכרה הזו, השנה

לחזק את ההכרה ,  של עשרת ימי תשובההראשוני�
  .ה בעול�"במלכותו המוחלטת של הקב

ג� , מה יהיה בשנה הבאה, אנו צריכי� לחשוב על זה
השנה לקחו מאיתנו חלק מאר. . לפרטי� וג� לכלל ישראל

לא בוש ולא שרו$ ה� שלקחו לנו את , וכפי שאמרנו, ישראל
וא ה ה"אלא רק הקב, וג� לא מישהו אחר, אר. ישראל

' אר. אשר ה"אר. ישראל היא . שעשה את הדבר הזה
אלקי! בה ֵמֵר5ִית השנה ' תמיד עיני ה, אלקי! 2ֵר5 אָת;
י אינו קורה " שו� דבר בא,)יב, דברי� יא(" ועד אחרית שנה

. ה"כל מה שקורה נגזר מאת הקב, במקרה מיד בשר וד�
עכשיו הזמ$ , כ"ה וליוה"א� אנו מתקרבי� היו� לר, ולכ$

, למנוע שלא תהיינה חלילה גזירות חדשות בשנה החדשה
, שלא תהיינה חלילה תאונות ומחלות ושאר צרות, ג� לפרט

, ו"י ח"שלא יקחו מאיתנו עוד חלקי� של א, וג� לכלל
  .ו"ושלא תגזרנה עלינו גזרות רעות אחרות ח

א� , א� היינו רואי� חלילה מכונית שעומדת לדרוס ילד
היינו מוציאי� , בידי� בלי להסתכ$אפשר היה להציל אותו 

לפחות ? מה נעשה, אבל א� איננו יכולי� לעשות זאת. אותו
א� רוצי� למנוע . ואז הילד יברח או המכונית תעצור, נצעק

, רוצי� למנוע פיגועי� ושאר דברי�, תאונות בשנה הבאה
הוא הזמ$ לצעוק על , בראש השנה ויו� הכפורי�, עכשיו

ואת ,  את המכוניות שעושות תאונותעכשיו הזמ$ לעצור! זה
אמנ� ג� לאחר עשרת . כ יותר קשה"אח. כל שאר הצרות

יפה צעקה לאד� בי$ קוד� גזר ", ימי תשובה אפשר לצעוק
עכשיו . אבל אז יותר קשה, )א, ה טז"ר(" די$ בי$ לאחר גזר די$

לפני שנכתב ונחת� בשמי� חלילה , לפני יו� הדי$. יותר קל
, קל יותר למנוע תאונות דרכי�, � אחרי�על פיגועי� ודברי

  .למנוע את הפיגועי�

 מדוע אינה 
בראש השנה " סימני�"אכילת 
  ?חשובה כניחוש

, רוביא וקרא וכרתי. אנו אוכלי� סימני� בראש השנה
ע "שו; א, כריתות ו(ועוד סימני� שנזכרי� בגמרא ובפוסקי� 

על כריתות " בית הבחירה"ב(המאירי כבר שואל . )ג"תקפ' ח סי"או

י "כו וברש, ויקרא יט' עי(? למה אי$ כא$ איסור של ניחוש, )ש�

 וכי בגלל שאכלתי קרא יקראו זכויותינו או יקרעו )ש�
מגיע לי , בשלמא א� שמרתי שבת ונתתי צדקה! ?חובותינו

כ! שואל ! ?אבל איזה שכר מגיע לי על אכילת קרא. שכר
כלתי קרא שאי$ הכוונה באמת שבגלל שא, ותיר.. המאירי

אלא . יקרעו חובותינו או בגלל שאכלתי כרתי יכרתו שונאינו
לעורר את ". לעורר בו לבבו להנהגה טובה"הכוונה היא 

, שהיו� הוא עומד לדי$ על כל הדברי� האלה, האד� לכ!
יגזור עליו גזירות ' הא� ה, הא� תהיה לו שנה מתוקה

יה הא� נה, הא� יתמו שונאינו ויתמו עוונותינו, טובות
היו� אנו עומדי� לדי$ . ו"או להפ! ח', לראש ולא לזנב וכו

כדי לעורר , ועל כ$. זהו הזמ$ לזכור ולהתפלל על זה. על זה
אנו אוכלי� את הסימני� הללו בשעת , את הלב לכ!

אלא , שלא נחשוב בזמ$ הסעודה רק על האוכל, הסעודה
נזכור שהיו� אנו . נחשוב על יו� הדי$ שאנו עומדי� בו

ונזכור שהיו� אנו , כי� להתפלל על שנה טובה ומתוקהצרי
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. וכ$ כל שאר העניני�, צריכי� להתפלל שיכרתו שונאינו
ובלי זה אד� יכול , הסימני� באי� אפוא רק לעורר את הלב

רק א� זה . לאכול דבש מהיו� עד מחר ולא ישתנה גזר דינו
רק אז , למעשי� טובי�, לתורה, מעורר את הלב לתשובה

  .זר הדי$ להשתנותיכול ג
יכתוב ויחתו� אותנו ואת כל בית ישראל ' יהי רצו$ שה

  .לחיי� טובי� וארוכי�


