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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ד"לפרשת כי תבוא תשס

  ! האד�
? "מי יאמר לו מה תעשה"
  

יקבל את שכרו עבור " מטבע"האד� קובע באיזו 
  המצוות שקיי�

והיה א� שמוע תשמע בקול : "התורה אומרת בפרשתנו
דברי� (" יג$ָ�ובאו עלי� כל הברכות האלה ְוִהִ!... אלקי�' ה

, ונקיי� את מצוותיו' א� רק נשמע בקול ה. )בא, כח
ברו� אתה בעיר וברו� : "מבטיחה לנו התורה טובות רבות

... ברו� פרי בטנ� ופרי אדמת� ופרי בהמת�, אתה בשדה
את� את ' יצו ה.. את איבי� הקמי� עלי� נגפי� לפני�' ית( ה

�ל� את אוצרו ' יפתח ה... הברכה באסמי� ובכל משלח ידי
, "והיית רק למעלה ולא תהיה למטה... הטוב את השמי�

  .כפי שמפורט בפסוקי�, ועוד ועוד
" שכר מצוה בהאי עלמא ליכא: "ל"והנה אמרו חז

ה אינו משל� שכר עבור קיו� "הקב, כלומר. )ב, קדושי( לט(
יש ? מדוע. אלא רק בעול� הבא, המצוות בעול� הזה

 עבור שמירת המצוות הוא כל מפני שהשכר המגיע, שפרשו
עד שהעול� כולו על כל הנאותיו אינו מספיק כדי , כ� גדול

יפה : "ל"כפי שאמרו חז, לשל� בו אפילו שכר מצוה אחת
" שעה אחת של קורת רוח בעול� הבא מכל חיי עול� הזה

שעה אחת בלבד של קורת רוח בעול� הבא . )ז"ד מי"אבות פ(
אי מגיעה לו כבר שעה וד,  ומי שעשה מצוה אחת בלבד

ממילא אי אפשר !  חיי עול� הזהמכל יפה יותר כזו 
מה( , ממילא קשה. לשל� בעול� הזה עבור שמירת המצוות

'? כל הברכות הללו שהתורה מבטיחה לנו א� נשמע בקול ה
  ?הא� אי( ה( שכר עבור המצוות

שהבטחות אלה אכ( אינ( שכר עבור , התשובה היא
מה( א� . ב"המצוות נקבל רק בעוהאת שכר עבור . המצוות

כל אות� הדברי� : "�"מסביר הרמב? כ( ההבטחות הללו
אי( )... עניני שכר ועונש הנזכרי� בתורה במושגי עול� הזה(

הבטיחנו ... אלא... אות( הטובות סו, מת( שכר( של מצוות
שא� נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה , בתורה

דברי� המונעי� אותנו שיסיר ממנו כל ה, בחכמתה תמיד
וישפיע , חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בה(: כגו(, מלעשותה

: כגו(, לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה
כדי שלא נעסוק כל ימינו , וריבוי כס, וזהב, -ובע ושלו�

אלא נשב פנויי� ללמוד בחכמה , בדברי� שהגו, צרי� לה�
וכ( הודיענו ... ב"והכדי שנזכה לחיי הע, ולעשות המצוה

... שא� נעזוב התורה מדעת ונעסוק בהבלי הזמ(, בתורה
שה( ִחְ/ק. , ז"כל טובות העוה) את התורה(יסיר מ( העוזבי� 

ומביא עליה� כל הרעות המונעות אות� , ידיה� לבעוט
ט "תשובה פ' הלכ(..." כדי שיאבדו ברשע�, ב"מלקנות העוה

ורה מבטיחה לנו א� טובות עול� הזה שהת, כלומר. )א"ה
, בריאות ועוד, שלו� ובטחו(, שפע כלכלי', נשמע בקול ה

. ה( רק תנאי� הבאי� לאפשר לנו לעסוק בתורה ובמצוות
�יעשה שבאמת ' ה', ו לא נשמע בקול ה"א� ח, וכ( להפ

זהו שאמרה המשנה בקיצור . 'יפריעו לנו לעבוד את ה
, ה מעושרכל המַקיי� את התורה מעוני סופו לקיימ": נמר0

אבות (" וכל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני

ואי( ,  זוהי המשמעות של הברכה והקללה שבתורה.)ט"ד מ"פ
 השכר עבור שמירת המצוות או העונש עבור עצ�ה( 

  .בטול(
לעומת , הרשעי�. ואול� כל זה נכו( רק לגבי הצדיקי�

כפי , ז"מקבלי� באמת את שכר� כבר כא( בעוה, זאת
אלקי� הוא ' וידעת כי ה: "תוב בסו, פרשת ואתחנ(שכ

ל הנאמ( 4ֵֹמר הברית והחסד ְלאֲֹהָביו .ְל4ְֹמֵרי הא, האלקי�
ה ממהר "לאוהביו אי( הקב. )ט, דברי� ז(" ִמְצ6ָתו לאל, דור

לאל, "השכר שלה� מתעכב לפעמי� . לשל� את שכר�
' ה הא� הי. אנו חיי� היו� בזכות אברה� יצחק ויעקב". דור

... לא היה לנו ממה לחיות, משל� לה� מיד את כל שכר�
ְֹנאיו ומשל� ְל-ֹ", ה משל� מיד"לעומת זאת לרשעי� הקב

, ש�(" אל פניו ישל� לו, ְֹנא6לא יאחר ְל-ֹ, אל פניו להאבידו

ה משל� לרשע את שכרו עבור מעט המצוות "הקב. )י
  .הבאכדי להאבידו מחיי עול� , שעשה כבר כא( בעול� הזה

בשלמא על העבירות ? איפה הצדק: נשאלת השאלה
למה , אבל מעט המצוות שעשה. מגיע באמת לרשע עונש

ב "כמו שהצדיק מקבל עוה, ב"עוה" קצת"לא יקבל עבור( 
: כתוב בפסוק, כמדומני, התירו0? על המצוות שעשה

ְמספק לכל אחד ' ה". פותח את יד� ומשביע לכל חי רצו("
',  רצונו הוא רוחניות ודבקות בההצדיק שכל. את רצונו

ב ויזכה ש� לשפע "מקבל את שכרו בזה שיבוא לעוה
שכל , והרשע. ועוד' הכרת ה', שפע דבקות בה, רוחניות

מקבל את שכרו כפי שאיפת , תאוותו היא עניני עול� הזה
אבל , ז קטנה לעומת הנאת עול� הבא"אמנ� הנאת עוה. לבו

הוא בחר להיות . זה מה שהוא בחר, מה אפשר לעשות
ועל כ( הוא מקבל את שכרו במטבע , שקוע בגשמיות

ה משל� א� כ( שכר לכל אד� עבור המצוות "הקב. גשמית
אבל האד� הוא זה . ג� לצדיקי� וג� לרשעי�, שעשה

לשל� לו את " מטבע"ה באיזו "כביכול לקב" מכתיב"ש
או במטבע קטנה של , במטבע גדולה של עול� הבא. שכרו

  . עול� הזה

  ה את הבריאה"האד� קובע כיצד ינהיג הקב
ה הוא מל� על כל "7ַ8ִרנו בשבוע שעבר על כ� שהקב

אלא מל� בלתי תלוי במשרתי� או , ולא סת� מל�; האר0
רק כוחו . שיכול לעשות לבדו כל אשר יחפו0, בפקידי�

 הסברנו .הוא לבדו מחליט והוא לבדו פועל, פועל בעול�
, א חיזוק ההכרה בעני( זהשעבודתנו ביו� ראש השנה הי

הלא , ושזהו תוכ( ברכת קדושת היו� של תפלת ראש השנה
  ".מלכויות"היא ברכת 
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מיד לאחר ברכת שבאה " זכרונות"ברכת ב, והנה
אמנ� :  אנו מוסיפי� בעני( זה תוספת חשובה,"מלכויות"

, ה הוא לבדו מל� והוא לבדו מחליט ועושה את הכל"הקב
כי , אלא תלויה במעשי האד�, תאבל קביעתו אינה שרירותי

שינהיג את עולמו על פי המעשי� , קבע לעצמו כלל' ה
איזו "ה קובע בראש השנה על כל המדינות "הקב. שלנו

 האד�אבל , "איזו לרעב ואיזו לשובע, לחרב ואיזו לשלו�
 לו כביכול מה לקבוע וכיצד להנהיג את "מכתיב"הוא זה ש

באיזו מטבע , ביכוללו כ" מכתיב"כפי שהוא זה ש[עולמו 
אתה ": "זכרונות"זהו שאנו אומרי� ב]. לשל� לו את שכרו

לפני� נגלו כל , כל יצורי קד� זוכר מעשה עול� ופוקד
  .הכל תלוי במעשי בני אד�. ולפי זה אתה פועל, "תעלומות

כי אראה 4ֶָמיָ� מעשה : "ה אומר"דוד המל� ע
�, )ד, תהלי� ח(" ירח וכוכבי� אשר כוננתה, אצבעֹתי

שנמדד בעשרות מליוני , כשמתבונני� ביקו� הגדול והעצו�
וב( , מה אנוש כי תזכרנו: " עולה מחשבה בלב,שנות אור

איזה ער� יש לאד� בתו� בריאה ) ה, ש�(? "אד� כי תפקדנו
הרי האד� הוא כאי( וכאפס בתו� כל ? עצומה שכזאת

אבל האמת היא ! חסר כל ער� וחשיבות, היקו� הענק הזה
מה פירוש ". ותחסרהו מעט מאלקי�: "זה כ�שאי( 

 !?וכי רק מעט חסר לי מאלקי�? "ותחסרהו מעט מאלקי�"
!  אפילו לא ארבע אמותואני , ה הוא אי( סו,"הרי הקב

 הלואי ואחיה מאה ואני , ה חי לעד וקיי� לנצח"הקב
ואני איני כל יכול , ה כל יכול ויודע הכל"הקב. ועשרי� שנה

ותחסרהו " מה הכוונה א� כ( ב!כלו�ואיני יודע כמעט 
תמשיֵלהו במעֵ-י : "ואומרמבאר המשורר ? "מעט מאלקי�

�בזה האד� הוא כמעט כמו ". ?ֹל 4ַָ<ה תחת רגליו, ידי
ה קובע כיצד "אמנ� הקב! הבריאההוא שולט על . אלקי�

אבל ', וכו" איזו לחרב ואיזו לשלו�", להנהיג את הבריאה
? אי� הוא מכתיב. ה מה לקבוע"בהאד� הוא זה שמכתיב לק

לבורא " מכתיבי�"מעשי האד� ה� ש. על ידי המעשי� שלו
  .מה לעשות בעולמו

 כול� 
מעשי� דיבורי� ומחשבות האד� 
  'משפיעי� על הנהגת ה

עד כמה קובע האד� , בהמש� הברכה אנו מפרטי�
ה "את הנהגתו של הקב, במחשבותיו ובמידותיו, במעשיו
מעשה ... אתה זוכר: " בברכת זכרונותאנו אומרי�. בבריאה

מחשבות אד� , איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר
  ".ותחבולותיו ויצרי מעללי איש

מהו זה שאנו ? "אתה זוכר" מה פירוש "... אתה זוכר"
, כל מיני דברי�" לזכור"ה בתפלות רבות "מבקשי� מהקב
הרי ? ועוד, את זכרו( אבותינו ואת צדקת�, את עקדת יצחק

אי( שכחה לפני כסא ", "זוכר כל הנשכחות"ה הוא  "קבה
�את כל " לזכור"לש� מה יש צור� לבקש ממנו , "כבוד

ה "שכשאנו מבקשי� מהקב, התשובה היא? הדברי� הללו
אי( הכוונה שאנו מבקשי� ממנו שלא , איזה דבר" לזכור"

ואול� . ה יזכור את הכל"הקב, ג� בלי שנבקש. ישכח אותו
.  על פי אותו זכרו(יפעלה "שהקב, יאכוונת בקשתנו ה

דבר " זכירת. "שלא יתנהג ע� עניני� אלו כאילו ה� שכוחי�
ה מחליט להתנהג על פי "ה משמעותה שהקב"אצל הקב

שהוא המשפיע , להחשיב אותה בבחינת ָזָכר, אותה ידיעה
ואינה , לעומת הנקבה שהיא בבחינת מקבל מ( הזכר[

 ישפיעו על הנהגתו אנו מבקשי� שחסדי אבות]. משפיעה
וכ( זכרו( , שעקדת יצחק תשפיע על הנהגתו עמנו, עמנו

�שכל אלו , ירושלי� עיר קדש� וזכרו( משיח ב( דוד עבד
ה ינהל את עולמו ולא יתעל� "יהיו עניני� שעל פיה� הקב

מעשה ... אתה זוכר". זוהי ג� הכוונה בברכת זכרונות. מה�
ות אד� מחשב, איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר

את כל העניני� הללו ". ותחבולותיו ויצרי מעללי איש
  .וה� משפיעי� על הנהגתו עמנו, "זוכר"ה "הקב

מעשה איש ופקודתו ועלילות ", מה� כל העניני� האלו
" מעשה איש: "כמדומני שהפשט הוא כ�'? וכו" מצעדי גבר

 אלו ה� " ופקודתו".  אלו ה� המעשי� שאד� עשה
מלשו( " פקודתו. [" עשה אות�ולאהמעשי� שאד� נמנע 

ג� ]. לשו( חסרו( והעדר, )יח, א כ"שמו("  מושב�יפקדכי "
, מעשי� שאד� לא עשה משפיעי� על קביעת ההנהגה עמנו

בי( ) כגו( שלא חילל שבת(בי( שההמנעות היתה חיובית 
ולא רק במעשי� ). כגו( שלא הניח תפילי((שהיתה שלילית 

אלא ג� , ה"הקבשאד� עשה או לא עשה מתחשב 
, ההליכה והצעידה לקראת המעשה". עלילות מצעדי גבר"ב

 נזקפת ג� ההליכה א� הול� למצוה . ג� היא באה בחשבו(
וכ( א� הול� לעבירה , חו0 מ( המעשה עצמו, לזכותו 

י "רש' עי(נענש ג� על ההליכה חו0 מאשר על המעשה עצמו 

ה "יא הקבולא רק מעשי� והליכה לקראת� מב. )כח, שמות יב
מחשבות , "מחשבות אד� ותחבולותיו"אלא ג� , בחשבו(

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

מקבל שכר על מחשבתו כאילו , מצוה ונאנס ולא עשאה
יצרי "אפילו : ועוד יותר מכ�. )א, ברכות ו(עשה את המצוה 

כוחות בנפש שג� לכלל מחשבה עוד לא , "מעללי איש
וקובע על פיה� את , ה בחשבו("ג� אות� לוקח הקב, הגיעו

  .הנהגתו ע� האד�
ה התחשב בה� "שהקב" יצרי מעללי איש"דוגמא ל

אחיו של דוד (בקביעת הנהגתו ע� האד� רואי� אצל אליאב 
�שמואל רואה את אליאב וסבור שבו בחרה ההשגחה ). המל

: וירא את אליאב ויאמר". ל� על ישראלהעליונה להיות מ
אל תבט : "ה"אומר לו הקב. )ו, א טז"שמו(" משיחו' א� נגד ה

. )ז, ש�(" כי מאסתיהו, אל מראהו ְוֶאל Aְבַֹ@ קומתו
, פסחי� סו' עי(אלא שנדחה , משמע שראוי היה', מאסתיהו'

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

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

ועוד , ה באליאב עוד לפני שכעס"כ מאס הקב"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

לא , "יצרי מעללי איש"לפנינו דוגמא לעני( שהוא רק בגדר 
 נלקח וא, על פי כ( , בא עדיי( לכלל מעשה או מחשבה

וגור� לאליאב להפסיד את , י ההשגחה"כבר בחשבו( ע
היינו מתפללי� היו� על ,  הקט( הזהא� לא היצר. המלכות
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על משיח ב( ; לא על מלכות בית דוד, מלכות בית אליאב
אולי בכלל לא היה נחרב . אליאב ולא על משיח ב( דוד

, אבל היצר האחד הזה קלקל. ק א� אליאב היה מול�"ביהמ
ה "שאי, ולכ( אי( מלכות בית אליאב אלא מלכות בית דוד

  .תבוא במהרה בימינו

   בכח� להציל את העול� כולו
לי� מעשי� ק
,  מעשי�ראינו עד כמה נלקח כל דבר בחשבו( 

שעוד לא יצאו אל " יצרי מעללי איש"ואפילו , מחשבות
עד כמה , אנו מפרטי� עוד" זכרונות"בהמש� ברכת . הפועל

אנו . יכול כל מעשה של האד� להשפיע על הבריאה
בפקודת ַוִ<פקדהו , וג� את נח באהבה זכרת: "אומרי�

ישועה ורחמי� בהביא� את מי המבול לשחת כל בשר מפני 
מעשי בני אד� יכולי� להביא עד : כלומר". רַֹע מעלליה�

אפילו של , מעשי בני אד�,  ומצד שני,להחרבת העול� כולו
י "העול� נחרב ע. יכולי� להציל את הבריאה, כמה בודדי�

' עי(ל ובעיקר בגלל גז, מעשיה� הרעי� של אנשי דור המבול

וצדיק אחד בודד ומשפחתו שהיו באותו , )יג, י בראשית ו"רש
י "מצליחי� להציל את העול� מכליו( גמור ע, דור נורא

 על ידי החסד שעשו ע� היינו , מעשי� שה� ֵהֶפ� הגזל
  .הברואי� שהיו עמ� בתיבה

מסע "מי שחושב 4ֶַהEְִהDָה של נח ובניו בתיבה היתה 
, מלו( ע� אלפי אורחי�: ו(שיעשה חשב, "שעשועי�

, נח ושלושת בניו(ושמונה מלצרי� בלבד עומדי� לשרות� 
שצריכי� להגיש לכל אחד את התפריט , )ונשותיה�

זה אוכל חלבי וזה אוכל , זה אוכל בשרי: המתאי� לו
זה לפני עלות השחר וזה . זה אוכל בלילה וזה ביו�; פרווה

ינה בעיניה� כל ל אומרי� שנח ובניו לא ראו ש"חז. בצהרי�
אמנ� אי אפשר לחיות . )'נַֹח אות ט' תנחומא פר(אותה שנה 

וא� כ( , )א, סוכה נג' עי(שלשה ימי� ללא שינה כלשהיא 
אבל שינה ממש לא היתה , כנראה שנמנמו מעט מדי פע�

שנה שלמה עובדי� יומ� ולילה להאכיל , לה� אפילו בשבת
בחסד הזה נח . את כל הברואי� שבתיבה כל אחד כפי צרכיו

רואי� מזה עד היכ( מגיע כח . בורא את העול� מחדש
  .מעשיו של של אד� אחד

�מקריב נח קרבנות , לאחר שיצא מ( התבה, אחר כ
ששה זוגות . לא כל כ� הרבה? כמה קרבנות הקריב. ה"לקב

ה חמישה "שה� בס, מכל מי( מבעלי החיי� הכשרי� לקרב(
ושני מיני , ועזי� בקר כבשי� שלשה מיני בהמות . מיני�

בזכות הקרבנות הללו נשבע .  תורי� ובני יונההעופות 
מימות נח עד היו� . ה שלא להביא עוד מבול על האר0"הקב

וכל קשת פירושה , הרי אלפי פעמי� נראתה קשת בשמי�
והוא נמנע בזכות קרבנותיו של נח , שהיה ראוי להיות מבול

שמעשיו של , הרי שוב .)א ש�"י ובמהרש"ב וברש, כתובות עז' עי(
אד� אחד מנעו אלפי מבולי� שהיו צריכי� לבוא על 

 רואי� מזה עד כמה גדול משקל� של מעשי בני. העול�

 .ועד היכ( ה� יכולי� להשפיע, ג� מעשי� קלי�, אד�
חטאינו . בהמש� הברכה אנו מזכירי� את שעבוד מצרי�

? ובזכות מה יצאנו מש�, גרמו לנו להשתעבד למצרי�
וישמע אלקי� את ". ת שלושת האבות הקדושי�בזכו

ויז?ֹר אלקי� את בריתו את אברה� את יצחק ואת , נאקת�

שלושה אנשי� בלבד הועילה זכות� של . )כד, שמות ב(" יעקב
, ולעשות� לע� בחירה, לשישי� רבוא איש לצאת ממצרי�

ב "יקבלו עוה, שיקבלו את אר0 ישראל, שיקבל תורה
? מי גר� לכ�. עול� לא זכו לומה שכל באי , ונצחיות

כמה גדול כוחו של , שוב רואי�! שלושה אנשי� בלבד
בעוד שבברכת מלכויות הראנו את : הוא אשר אמרנו. האד�

הרי שבברכת , שהוא לבדו פועל בעול�, ה"כוחו של הקב
�את כח האד� , זכרונות אנו מראי� לכאורה את ההיפ

, כת זכרונותזה התוכ( של בר. והשפעתו על הנהגת העול�
  .פ בני אד�"אבל הוא עושה ע, ה עושה"שאמנ� הקב

  ? מה עניינה
זכות אבות 
מהו הפשט במה , ל הסביר"מורי ורבי הרב דסלר זצ

איזו מי( בקשה ? שאנו מתפללי� שתעמוד לנו זכות אבות
למה מגיע לנו , א� אברה� יצחק ויעקב היו צדיקי�? היא זו

! כאורה בדיוק להפ�הרי הסברא נותנת ל? משהו עבור זה
. להשפט בפניו על גניבה שביצע, א� יביאו אד� לפני שופט

: יאמר הגנב? מה יש ל� לומר להגנת�: השופט ישאל אותו
: הוא יאמר? מה יאמר על כ� השופט". אבי היה אד� ישר"
! א� כ( יש להחמיר עמ� עוד יותר! ?אבי� היה אד� ישר"

, התחשב ב�היה מקו� ל, בשלמא א� אבא של� היה גנב
אבל א� אבי� היה אד� . שכ( לא ראית מימי� דר� אחרת

... ?"למה נהיית גנב, ישר וחינ� ג� אות� להיות איש ישר
ולא לעמוד , ו"צדקת אבותינו צריכה א� כ( לקטרג עלינו ח

  ?מדוע אפוא אנו מזכירי� אותה בתפלה! לנו לטובה
שאנו , שכוונת הדברי� היא, ל"הסביר בזה הרב דסלר זצ

נשאר לנו . מזכירי� שיש לנו משהו מהזכות של האבות
משהו , משהו מאהבת החסד של אברה�. משהו מה�

ומשהו ממסירות הנפש על קידוש , מאהבת התורה של יעקב
שאנו " זכות אבות"זו הכוונה ב. הש� של יצחק אבינו

אלא , הסביר הרב דסלר, "ְזכות אבות" לא .מזכירי� בתפלה
 מַז?.ת הנפש של האבות הקדושי� משהו, "ַז?.ת אבות"

לרח� ' ובזכות זה אנו מבקשי� ממנו ית, עבר אלינו בירושה
814' א עמ"מכתב מאליהו ח' עי(עלינו (.  

מי שלא . אלא שג� זכויות תורשתיות אפשר לקלקל
הול� בדר� האבות הקדושי� מקלקל לעצמו את התורשה 

": נותזכרו"אנו אומרי� בסו, ברכת . הרוחנית שירש מה�
ויש שכתבו לומר , "ועקדת יצחק לזרעו היו� תזכור"
משנה ' 'עי("  היו� תזכוריעקב שלועקדת יצחק לזרעו "

, כי ג� ֵעָ-ו הוא מזרעו של יצחק, )ב"ק י"א ס"תקצ' סי' ברורה
ז "הגרש[אבל הרב . והרי איננו רוצי� להתפלל בעד עשו

� אפשר לבקש שג�. ל אמר שאי( צור� בזה"זצ] אויערבא
ליעקב יזכור שהוא . ה את עקדת יצחק"לעשו יזכור הקב

ולֵעָ-ו יזכור שהוא לא , ממשי� בדר� של אברה� ויצחק
�הוא קטרוג , אותו דבר עצמו שהוא זכות בשבילנו. ממשי

 ברחמי�היו� "אמנ� לפי אלה שגורסי� . בשביל�
אבל , ל"ז זצ"אי אפשר אולי לכוי( כפי שהציע הגרש" תזכור

תורשה רוחנית חיובית עלולה לההפ� דוקא , על כל פני�
וא� כ( . לקטרוג למי שאינו מנצל אותה ומתנהג על פיה

בפרט , ללכת בדר� החסד של אברה� אבינועלינו להשתדל 
בימי הדי( כדאי לעורר בעצמנו את מידת החסד ולהרבות 
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אי( זאת אומרת שצריכי� לחפש לעשות חסד . במעשי חסד
מתאי� יותר לעשיית חסד הזמ( ה. מחו0 לישיבה דוקא

יש " זמ("אבל במש� ה. מחו0 לישיבה הוא בבי( הזמני�
ג� בתו� הישיבה אפשר לעשות . לעשות חסד בתו� הישיבה

ה ינהג עמנו במידת "הרי אנו רוצי� שהקב. הרבה חסד
א� כ( עלינו להשתמש במידות , החסד ובמידת הרחמי�

לו מידה ה ינהג עמנו במידות א"כדי שג� הקב, אלה בעצמנו
ה ותר( "כל האומר הקב": ל הרי אומרי�"חז. כנגד מידה

. חייו יהיו מיותרי�: כלומר, )א, ק נ"ב(" ִיָ.ְתר. חייו, הוא
הצור תמי� פעלו כי כל ", ה עושה את הכל במשפט"הקב

בכל זאת אנו פוני� . אי( ויתור. )ד, דברי� לב(" דרכיו משפט
,  בעצמנו ותרני�כי א� אנו? הא כיצד. ה שיוותר לנו"לקב

יתנהג ג� עמנו מידה כנגד ' שה, הרי שזה גופא המשפט
. ה יוותר ל�"ג� הקב, א� אתה יודע לוותר. מידה ויוותר לנו

יתנהג איתו ' גור� לעצמו שה, אבל מי שבעצמו אינו וותר(
  .במידת הדי(

  !כל העול� חזית
ואת העול� (לעול� יראה אד� עצמו : "ל אמרו"חז

, עשה מצוה אחת... ו חייב וחציו זכאיכאילו חצי) כולו
וא� , "אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העול� לכ, זכות

עבר עברה  �: לכאורה תמוה מאד. )בא, קידושי( מ( להפ
הרי המספרי� ה� ? כמה מצוות ועבירות נעשות בעול�

כל אחד מה� עושה . יש מליארדי בריות בעול�. עצומי�
 מספר עצו� של זכויות כ"יש א. אלפי אלפי� של מעשי�

מהי ההסתברות שהמצב . ומספר עצו� של חובות בעול�
סוחר לא ! הרי הסיכוי לכ� הוא אפסי? יהיה בדיוק מאוז(

היה משקיע את כספו עבור הסיכוי שמליארדי זכויות 
כ אומרי� "אי� א. ועברות יתאזנו בדיוק למחצה על מחצה

 נמצא ל להרגיל את עצמנו לחשוב תמיד שהעול�"לנו חז
  ?במצב של חציו זכאי וחציו חייב

. שהעול� אכ( נמצא תמיד במצב מאוז(, התירו0 הוא
ממנה הוא יכול , אד� נמצא תמיד בנקודת בחירה מסויימת

, בכל נקודה ונקודה שאד� נמצא בה. לעלות או לרדת
. הכוחות הפועלי� עליו להטותו לכא( או לכא( מאוזני�

וכמוב( ג� כל העול� , שכל אד� נמצא תמיד באיזו(, נמצא
ומש� היא , תמיד החזית נמצאת באיזשהו מקו�. כולו

,  התקדמתיא� עשיתי מצוה אחת . מתקדמת או נסוגה
ועכשיו אני יכול לפרוש את החזית הלאה למצוה יותר 

וא� להפ� , גבוהה�  . להפ
שהבחירה של אד� איננה על , ר הרב דסלר הסביר"מו

אי( לו בחירה , ( הקוזקי�למשל מי שנולד בי. כל הדברי�
... א"או רק ברשב, א"( וג� ברשב"א� לעי( ג� ברמב

. הבחירה שלו היא א� רק ישדוד או ג� ירצח יחד ע� השוד
אולי במש� הזמ( יעלה , א� יעמוד בנסיו( זה ולא ירצח

( "מעלה מעלה ויגיע עד לשמירת תורה ומצוות וללמוד רמב
רה א� להיות א לא היתה בחי"לגר: וכ( להפ�. א"ורשב

הבחירה שלו היתה א� ללמד . ו"מחלל שבת בפרהסיא ח
א� חלילה . או קצת פחות, עשרי� ושתי� שעות במעת לעת

היה יכול להדרדר חלילה עד כדי חילול שבת , היה נכשל
ש� הוא מחצה , אבל לכל אחד יש קו חזית משלו, בפרהסיא

ג� . להתקד� או להיסוג, ש� הבחירה שלו, על מחצה
. או שמתקד� או שנסוג,  כולו יש לו קו חזית משלוהעול�

ממילא תמיד צרי� לשקול א� אני מעלה את עצמי ואת כל 
, כל מעשה. או שאני מוריד את עצמי ואת כל העול�, העול�

  . משפיע לכא( או לכא(ולו הקט( ביותר 
מי יודע , א� בשנה שעברה היו תאונות ופיגועי�, ממילא

כ� וכ� בני . מסויימת למה שקרהא� לא אני אחראי במידה 
כ� וכ� חלו , כ� וכ� נהיו עניי�, אד� מתו בעני( רע השנה

כל אחד צרי� לחשוב אולי יש לו חלק במה , לא עלינו
אולי זכיתי ויש לי , אמנ� צרי� ג� לחשוב להפ�. שקרה

וא� כ( יש להשתדל בשנה . חלק ג� בדברי� הטובי� שקרו
א� היינו . י� שיקרוהבאה שיהיה לנו חלק בדברי� טוב

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

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

עכשיו , ר דברי�רוצה למנוע פיגועי� ושא, בשנה הבאה
אמנ� ג� אחרי עשרת ימי תשובה אפשר ! הזמ( לצעוק

יפה צעקה לאד� בי( קוד� גזר די( בי( לאחר גזר ", לצעוק
לפני , עכשיו יותר קל, אבל אז יותר קשה, )א, ה טז"ר(" די(

לפני שנכתב ונחת� בשמי� חלילה על פיגועי� , יו� הדי(
, ונות דרכי�עכשיו הזמ( לצעוק למנוע תא, ודברי� אחרי�

רק לצעוק אל , לא דורשי� ממ� יותר. למנוע את הפיגועי�
רוצה שע� ', בכל הלב שאתה רוצה להיות נאמ( לה' ה

עד ' ועד ת' לקיי� את התורה מא', ישראל יהיה נאמ( לה
  .כמה שביכולתי

  "...ויעיד עליו יודע תעלומות"
צרי� , שכשעושי� תשובה ומתוודי�, � כותב"הרמב

עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא יעיד "השב ש
במחזורי� שלנו לא , והנה. )ב"ב ה"תשובה פ' הלכ(" לעול�

איננו מעידי� עלינו את יודע . מופיע משפט בעל תוכ( כזה
מדוע באמת איננו אומרי� . שלא נשוב לחטאינו, התעלומות

  ?זאת בוידוי של יו� הכפורי�
 יכול מי מאיתנו: חושבני שהסיבה לזה היא פשוטה

? שלא יחטא עוד, להעיד על עצמו את יודע התעלומות
א� . התשובה שאנו עושי� אינה מספיקה כדי לומר דבר כזה

מי יודע א� בשנה הבאה לא אבטל , השנה ביטלתי תורה
אני מקווה מאד שהשנה הבאה תהיה קצת יותר טובה . תורה

שאעשה , שאבטל קצת פחות תורה, בעני( זה מהשנה הזו
קצת יותר הקפדה , קצת יותר אהבת הבריות, חסדקצת יותר 

אבל להעיד עלי יודע . בהלכות שבת ובשאר דברי�
הרי אעשה צחוק מעצמי א� אעיד ! ?תעלומות שלא אכשל

והרי אסור לעשות צחוק ! עלי יודע תעלומות שלא אכשל
שלא לכ( איננו מעידי� עלינו יודע התעלומות . ה"מהקב

שיעזור לנו  ממנו קשי�מבאנו רק . נשוב עוד לחטאינו
 אבותי ֱאלַֹקי ֵואלֵֹקי' יהי רצו( מלפני� ה: "שלא נחטא עוד
  ".שלא אחטא עוד

איננו , להעיד עלינו את יודע התעלומות שלא נחטא יותר
אבל לפחות נשתדל שהשנה הבאה תהיה קצת יותר . יכולי�

ג� לא , אמנ� לא נהיי� מיד כמו אברה� יצחק ויעקב. טובה
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ואינני חושב ג� שמישהו אצלנו צרי� , ילנאכמו הגאו( מו
כי , לקבל על עצמו ללמוד עשרי� ושתי� שעות במעת לעת

, אבל כפי שאמרנו, לבסו, הוא ייש( בסדרי� במקו� בלילות
להתחזק מעט יותר בשמירת , להזיז לאט לאט את קו החזית

, באהבת ישראל, בלימוד התורה, תורה ובקיו� מצוות
ה "בזכות זה הקב' ובעזרת ה, י�בכל הדבר, בשמירת שבת

, יחתו� אותנו ואת כל בית ישראל לחיי� טובי� ולשלו�
וישלח לנו את משיח צדקנו במהרה , לשנה טובה ומתוקה

 !אמ(, בימינו


