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  ס"דב

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  ב"עתשכי תצא  לפרשת

  ומלכותו בכל משלה ,ה' אלקי ישראל מלך
  

  למהדרין... לא הכשר -אשת יפת תואר 
 מאבשלום בנוברח שדוד המלך  זמןחז"ל אומרים, שב

ַׁשי חּולו אמר  .1, ביקש דוד לעבוד עבודה זרהשרצה להרגו
למה? מה קרה? ! ?ך יעבוד עבודה זרהכמוצדיק : מלך ָהַאְרִּכי

הרי זה חילול שם  !: מלך שכמותי יהרגנו בנו?דוד אמר לו
, על מידותיו של הקב"הוהעם ודאי יתרעם  ,נוראשמים 

 ,עבוד עבודה זרהשאמוטב לכן,  !שבני יהרגניכך שהסכים ל
  .דות ה'הריגתי, ולא יתרעמו על מיאז יצדיקו העם את ו

אין צורך  -: אם זה החשבון חּוַׁשי ָהַאְרִּכיאומר לו 
שיהיה לך  גרמתבעצמך אתה למה? כי . שתעבוד עבודה זרה

 מעכה בת תלמי מלך גשוראת  -יפת תאר אשת נָׂשאת  !בן כזה
ולכן יש לך בן כזה. כך למדו חז"ל מסמיכות הפרשיות  -

נה בן סורר , שכל הנושא יפת תאר, סופו להוליד ממבפרשתנו
. ממילא, לא יהיה חילול השם אם (רש"י דברים כא, יא) ומורה

ה מה , שהרי מראש הזהירה התורה, שזאותך אבשלום יהרוג
  .)א ,סנהדרין קז( שעלול לצאת מאשת יפת תואר

יפת לקחת אשת התורה התירה ששלמרות  ,רואים מכאן
היתר זה אינו חלק. "לא דיברה תורה אלא כנגד יצר ואר, ת
היות וכשלא מתגברים על יצר הרע, אז  ,(קדושין כב, א)רע" ה
של תר ילא כל ה .התוצאה היא רעהגם  ,רעההיא מחשבה הו

לדוד המלך לא היה מתאים  .ובן עליה לאחוז בלהתורה ראוי 
  יפת תואר, לכן הוא כמעט נהרג ע"י אבשלום.אשת לשאת 

ם "בוחן לבבות ביו , וה' הריאנו עומדים קרוב ליום הדין
המעשה של דוד הוא דוגמא טובה לקראת יום הדין, . דין"

 - עבורנו, לראות ממנה, שהקב"ה מביא בדין לא רק מעשים 
 אלא גם מחשבות - שהרי המעשה היה מעשה של היתר 

  .ונטיות לב
. (ירמיהו יז, ט)" ְוָאנֻׁש הּוא ,ָעֹקב ַהֵּלב ִמֹּכלהנביא אומר: "

ִמי "לדעת מה יש בו.  "ָעֹקב" (פתלתל), וקשה לב האדם הוא
לדעת מה יש בנבכי לבו של יכול בכל זאת מי  -"? ֵיָדֶעּנּו

ה' יודע מה . רק )י, שם(" ֹּבֵחן ְּכָליֹות ,ֹחֵקר ֵלבה' ֲאִני " -האדם? 
, שם(" ִּכְפִרי ַמֲעָלָליו ,ְוָלֵתת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו" אדם,היש בלבו של 

האדם עצמו אינו המחשבות הנסתרות הללו, שלפעמים גם  .)י
ָלֵתת ְלִאיׁש גם הן באות בחשבון ביום הדין, " -מודע להן 

  ".ִּכְפִרי ַמֲעָלָליו ,ִּכְדָרָכיו

  "ֶמֶל ְּבִמְׁשָּפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ"
הר"ן, מסביר  - ? הוא יום הדין ראש השנהמדוע דוקא 

בו ביום ָחָטא בעץ הדעת ועמד מפני שביום זה נברא האדם, ו
 אמר הקב"המוס (קיבל חנינה, שלא למות מיד). ויצא בדי בדין

: זה סימן לבניך! כשם שעמדת ְלָפַני בדין ביום זה לאדם
ויצאת בדימוס, כך עתידין בניך להיות עומדים ְלָפַני בדין ביום 

  .ג, א מדפי הרי"ף) דף ר"הר"ן ( ויוצאין בדימוס ,זה
יום בריאת  -אבל אפשר להוסיף ולומר, שראש השנה 

וא גם היום הראשון בו נעשה ה' למלך על כל הארץ. ה -האדם 
םאמנם הקב"ה הוא "אדון עולם אשר ָמלך  ר כל יציר  בט

אבל אז  -עוד לפני בריאת העולם הקב"ה היה ֶמֶל  -נברא" 
רלא היה מי עוד  כי רא ה' במלכות שי ק י לו "ֶמֶל", כי לא  ו

ל "לעת נעשה בחפצו ּכֹ  -היו נבראים. רק אחרי שנברא העולם 
אאזי מלך שמו  - קר אש". אז היה כבר מי נ ר לקב"ה מלך.  ק

בראש השנה, לכה הראשונה של הקב"ה היתה נמצא, שההְמ 
, . לכןאותו יום וקרא לו "מלך"אדם הראשון שנברא ב ל ידיע

 - היא  אש השנהעבודת היום של ר בכל שנה ושנה מחדש,
 תאת הכרתנו במלכולהעמיק . (ר"ה טז, א)"תמליכוני עליכם" 

 .2להכרה זובמהרה יגיע כולו לפניו שכל העולם  להתפלל, וה'
מגלה ביום זה מידת מלכותו, ודן את  גם הקב"המאידך גיסא, ו

. (משלי כט, ד)" ֶמֶל ְּבִמְׁשָּפט ַיֲעִמיד ָאֶרץכל באי העולם. כי "
  לכן יום זה הוא יום דין. המשפט הוא גילוי של מידת המלכות.

  כת ה'המל - עבודת ראש השנה 
היא העמקת ההכרה במלכות "ה שעבֹודת היום בר ,דבר זה

רואים גם בנוסח הברכה שתקנו חז"ל בתפלת ראש השנה  -ה' 
"אין חותמין בשתים"!  -אומרת הרי ובקידוש היום. הגמרא 

על [כלומר: גם בברכה שעוסקת בכמה ענינים,  (ברכות מט, א)
בברכת : החתימה לעסוק בענין אחד בלבד, ולא יותר. למשל

"אתה גבור לעולם  -"מחיה המתים" מזכירים שבחים רבים 
ומתיר  ,ורופא חולים ,ה', מחיה מתים אתה... סומך נופלים

בחתימת הברכה אומרים רק "ברוך  ,ובכל זאת .אסורים" וכו'
אתה ה' מחיה המתים", ולא "ברוך אתה ה', מחיה מתים 

לא קשה, ]. ממיוסומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים"
כיצד חותמים בראש השנה את ברכת קדושת היום (בתפלה 
ובקידוש) במילים "מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום 

ההזכרון"? הרי  וש ל ענינים יש כאן: א) מלך על כל הארץ,  ש
  ב) מקדש ישראל, ג) מקדש יום הזכרון!

והנה, לגבי הצירוף של "מקדש ישראל ויום הזכרון" 
 - , שאין כאן שני ענינים אלא ענין אחד (שם)מסבירה הגמרא 

מקדש ישראל שמקדשים את יום הזכרון [כלומר, שזהו אחד 
המאפיינים של קדושת ישראל, שיש בכחם לקדש את הזמנים, 

 - יום הזכרון]. אבל "מלך על כל הארץ" את ובכלל זה גם 
מדוע אין ל"מקדש ישראל ויום הזכרון"?  זהכיצד שייך ענין 
  תימה בשני ענינים?כאן בעיה של ח

הכל ענין אחד. שאין כאן שני ענינים, אלא התשובה היא, 
"תוקף קדושת היום" של ראש השנה, הוא להגיע להכרה שה' 
הוא "מלך על כל הארץ", ולהבין את משמעותה של מלכות 
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זו. אמנם בכל ערב ובכל בוקר אנו ממליכים את ה' באמירת 
כל ברכה שאנו "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", וכן ב

מברכים אנו מזכירים את מלכותו ית' בעולם ("ברוך אתה ה'... 
..."), אך בכל זאת בראש השנה ובעשרת ימי מלך העולם

תשובה אנו מקדישים תשומת לב מיוחדת לנושא זה, של 
חיזוק ההכרה במלכות ה' (כשם שאת יציאת מצרים חייבים 

ה שבו חייבים להזכיר בכל יום, ובכל זאת יש לילה מיוחד בשנ
עלינו ביום זה את אנו ממליכים להתמסר לנושא זה במיוחד). 

על פרסום מלכות זו בכל העולם כולו.  מתפלליםהקב"ה, ו
ממילא, אין כאן חתימה בשני ענינים, אלא הכל ענין אחד: 
מפני שהוא "מלך על כל הארץ", לכן הוא "מקדש ישראל ויום 

. להעמיק את 3לכותוהזכרון", כדי שנקדיש יום זה לקבלת מ
אלא שנרגיש  ,התודעה הזאת בלבנו, שתהיה לא רק בשפתים

אותה גם בלב, שאנו עבדי ה', וה' הוא המלך, ורק הוא קובע 
  ולא מישהו אחר. ,מה יהיה

לךאומרים בר"ה ובעשי"ת "אנו כמו כן,  הקדוש".  המ
תמיד הקב"ה הוא מלך קדוש, אבל בימים אלה צריך אמנם 

ל הקדוש" אנו -ולכן במקום "הא במיוחד,ענין זה להזכיר 
לא אמר "המלך ששכח ו מיו אומרים "המלך הקדוש",

. לגבי "המלך (שו"ע או"ח סי' תקפ"ב ס"א)צריך לחזור  -הקדוש" 
המשפט" יש מחלוקת בין השו"ע לרמ"א אם צריך לחזור 

, (עי' שו"ע שם, וברמ"א שם סי' קי"ח)כשלא אמר "המלך המשפט" 
חוזר, זהו מפני שגם בנוסח  נושאי ,"אאבל גם לפי הרמ

להחתימה  ך"-מזכירים מלכות  הרגי ל אוהב צדקה  מ
הרי שלכל הדעות הזכרת המלכות מעכבת, כי זהו  .ומשפט"

. ובשבת 4ענין יסודי בימים אלה, להזכיר בתפלה מלכות שמים
של עשרת ימי תשובה גם כן, למרות שבברכה מעין שבע לא 

יו"ט ולא שום אזכרה אחרת, אבל מזכירים לא ראש חודש ולא 
(שו"ע או"ח סי' "המלך הקדוש" אומרים גם בברכה מעין שבע 

, כי זאת הברכה המתאימה לעשי"ת, דווקא עם תקפ"ב ס"ג)
מלכות שמים. הפוסקים נחלקו אם צריך לחזור אם לא אמר 

, אבל (משנ"ב שם סק"י)"המלך הקדוש" בברכה מעין שבע 
 בה "המלך הקדוש". םג לכתחילה ודאי שצריך לומר

הגדול על  היא בחלקה אש השנהגם התפילה שלנו בר
 ,דע כל פעול כי אתה פעלתו"ויֵ  .גילוי כבוד מלכות שמים

ה'  :מר כל אשר נשמה באפואוי ,ויבין כל יצור כי אתה יצרתו
"ובכן תן פחדך ה'  .ומלכותו בכל משלה" ,י ישראל מלךאלק
ה שבראת", הכל ואימתך על כל מ ,עשיךמ לינו על כאלק

שיתגלה כבוד מלכות שמים, שלא ישאר אף גוי כך בקשות על 
אף יהודי שלא ישאר ן כל שכושלא מכיר במלכות שמים, אחד 
י אלק כך שה'לם יכירו בוכ .שלא מכיר במלכות שמיםאחד 

  .ומלכותו בכל משלה ,ישראל מלך

  מלכות ה' לעומת מלכות בשר ודם
צריך ה במלכות ה', כשאנו עובדים בראש השנה על ההכר

"בימי  :הרמב"ם כותב להבין על איזה מין מלכות מדובר כאן.
אנֹוש טעו בני אדם טעות גדולה ונבערה". מה היתה הטעות? 
הם חשבו, שכשם שמלך בשר ודם רוצה שיתנו כבוד לא רק לו 

לעבדיו, והוא מעניש למי שמבזה אותם, כי כבודם  אלא גם

המלך, כך גם מלך מלכי  הוא כבודו ובזיונם הוא כבזיון
המלכים רוצה שיחלקו כבוד לעבדיו: לשמש, לירח ולכל צבא 
השמים. מה עשו? "התחילו לבנות לכוכבים ֵהיָכלֹות, ולהקריב 
להן קרבנות, ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם", 
כדי לכבד בזה את עבדיו ומשמשיו של הקב"ה, ומזה 

רה, שהתחילו לייחס התפתחה אחר כך עבודת כוכבים גמו
כמבואר כל זה ברמב"ם, ריש הלכ' עבודת ( 5אלוהות לכוכבים עצמם

  .)כוכבים
שהגדיר  ,והנה, אם נתבונן היטב בלשון הרמב"ם, נבחין

לעבוד את הכוכבים כדי [את מחשבתם של אנשי דור אנוש 
 , אלארק כטעות בהבנת רצון ה'לא  ]את הקב"הבזה לכבד 

 "). וקשהונבערהגדולה ("טעות  בסברה כטעות קשה
? הרי סברת אנשי דור אנוש בסברה : מה כאן הטעותלכאורה

מלך בשר ודם רוצה באמת  הרי !נראית לכאורה הגיונית מאד
בהם הוא כפוגע  , ומי שמזלזלשריו ופקידיושיכבדו את 

מדוע א"כ לא ירצה גם הקב"ה שיכבדו את שריו  .במלכות
  ?6ועבדיו, ישתחוו להם ויכבדום

לבאר, שהטעות הגדולה שבמחשבה זו, היא חוסר נראה 
הבנת ההבדל המהותי שבין עבדיו של מלך בשר ודם לעבדיו 
של מלך מלכי המלכים הקב"ה. מלך בשר ודם זקוק באופן 

יהיו לו עבדים הסרים  לעבדים שלו. אם לא הכרחי
הוא לא יוכל למֵמש את מלכותו. אם הצבא  -למשמעתו 

במלך, המלך יוכל לצעוק והשרים יחליטו שלא להכיר 
ברחובות מבוקר עד ערב "אני המלך", ושום דבר לא יעזור לו. 
לא תהיה לו מלכות. לכן דורש מלך בשר ודם מנתיניו לכבד 

  גם את שריו ועבדיו, שכן בלעדיהם תתבטל מלכותו.
. הקב"ה אינו זקוק לעבדים דוש ברוך הואלא כן אצל הק

(יהושע ה, ב"ה שר צבא כדי לממש את מלכותו. אמנם יש לו לק

ועוד שרים  (שם, ב)ושר של ים  (פסחים קיח, א)ושר של אש  יד)
רבים ונכבדים מאלה, אבל מלכות ה' אינה תלויה בשרים 
האלו. הקב"ה יכול לעשות מה שירצה גם בלי עזרת השרים, 

הם אינם יכולים לעשות דבר.  - וגם לאחר שהם נמצאים 
לכל המעשים, ולא  עשה עושה ויעשה הואהקב"ה לבדו, 

הוא אינו זקוק לאף אחד כדי להוציא את רצונו השרים. 
לפועל. הוא לבדו משנה עיתים ומחליף את הזמנים, ומסדר 

  את הכוכבים, ואין שום כח אחר זולתו.
שמלכות ה', לא  ,גם זה אפוא מעבודת ראש השנה: להבין

רק שאינה כפופה בהחלטותיה לשום גורם, אלא גם אינה 
שום גורם. להבין שהקב"ה הוא מלך עליון, ולא מלך תלויה ב

אביון כמו מלך בשר ודם, שזקוק לעבדיו כדי לקיים את 
  מלכותו.

  יום ֵרעּות ואהבה -יום תרועה 
אחד  .(במדבר כט, א)" ֹום ְּתרּוָעהראש השנה נקרא בתורה "י

כמו ת, ּועלשון רֵ היא  "ְּתרּוָעה"הביאורים לשם זה הוא, ש
לשון חיבה  ,(במדבר כג, כא)ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" שאמר בלעם: "

 ,"ֹום ְּתרּוָעהי". לפי ביאור זה, ראש השנה הוא (רש"י שם)ּות ערֵ ו
וגם הוא מתקרב אלינו, הקב"ה,  לאמתקרבים בו אנו כי 

ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו  ,' ְּבִהָּמְצאוֹ הִּדְרׁשּו " שלנו. ַערֵ ונעשה 
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. (ר"ה יח, א) ת ימי תשובהאלו עשר - (ישעיהו נה, ו)" ָקרֹוב
לכנסת  דוש ברוך הואימים של קירבה נפלאה בין הקעשרה 
  .ראש השנה -, והראשון בהם הוא ישראל

ֹום י"באמת , אפוא, שראש השנה יהיה להשתדלצריך 
 .אהבת ה'ה חדשה בלהגיע לדרג ֵרעּות.במובן של  "ְּתרּוָעה

חלהשתדל  מו ש ְׁשַמע "לומר במלכות ה'. לא מספיק  ל
תלוי  ו ענין שאינוזהש, (דברים ו, ד)ִיְׂשָרֵאל, ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד" 

אלא  -ארצה לא ארצה ובין אם אם בין אחד הוא ה'  שהרי - בי
שתראה  .(שם, ה) "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֶקי"צריך לקיים גם 

תלוי בך, עד כמה הפנמת כבר זה  .הקב"האת  לאהוב
ועד כמה החלטָּת מצדך להיות ֵרעֹו של אהבת ה', בתוכך את 

  הקב"ה.
 ְלָבְב". בְָּכל "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֶקיהפסוק הרי אומר, 

 ְלָבְב" בְָּכל"שה"חינוך",  ? מבארְלָבְב" בְָּכל" מה פירוש
אהבה אחרת, ורק אהבת ה'  מכל, שהלב יהיה פנוי הוא

ה מצוה גם אמנם התור. (חינוך מצוה תי"ח)! 7תמלא אותו
"ָּכמֹו וכן צריך לאהוב את (ויקרא יט, יח) "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ,

התורה, ולאהוב תלמידי חכמים, וצריך שאדם יאהב גם את 
אבל אהבות אלו צריך שתהיינה חלק אשתו, ואשה את בעלה, 

היות ואני אוהב את  - מאהבת ה'. למשל, בענין אהבת ישראל
אוהב את שה, כדרך העולםו, כן אני אוהב גם את בנילה', 

 -  אוהב גם את בני חברו. וכן בענין אהבת התורה ,חברו
[ואהבת לאהוב אותה בגלל שהיא תורת ה' האהוב עלינו. 

לאהוב תורה אמיתית, צריכה להתבטא גם במעשים בפועל: 
 יותר ויותר לעומקאותה תורה, לנסות להבין את ה ללמוד

, למדנוה שכבר , לחזור על מולרוחב, בכמות ובאיכות
כל האהבות האלו צריכות להיות  .]לא לשכוחולהשתדל ש

. קשה, כמובן, מאהבת ה' נפרדותהלא כאהבות אצלנו ש
אבל לפחות נדע מה נדרש מאיתנו,  ,לקיים את הדברים האלה

לדעת ה"חינוך". שאהבת ה' תמלא את כל לבנו, בלי שיור 
  מקום לאהבה אחרת, אפילו לא לאהבת עצמנו.

למרות שאין על זה ציווי ארץ ישראל צריך לאהוב. גם את 
כדור נהיה לא ש ,רש בתורה, אבל ודאי שזהו רצון ה'מפו

 .את ארץ חמדת ה'נאהב דת ה', אלא המדבר שמאסו בארץ חמ
להיות חלק צריכה ארץ ישראל גם אהבת אלא שכפי שדברנו, 

מאהבת ה'. לא לאהוב את א"י מפני שיש בה נוף יפה וכיו"ב, 
ארץ  .שלמות רוחניתים בה משיגשארץ פני שהיא אלא מ

בה, והסנהדרין נמצא  ת המקדששהנבואה שורה בה, ארץ שבי
 ,יוםהאפילו  .וכל ההשגות הרוחניות הגדולה, במהרה בימינו,

 י"באשאפשר להגיע אליהן בזמן החורבן, ההשגות הרוחניות 
ישנן מצוות רבות שאי אפשר . 8בחו"לאשר יותר גדולות מ הן

, ולפי מה שמסבירים רש"י בקיצור בארץ ישראלימן אלא לקי
(ויקרא יח, כה)והרמב"ן באריכות  (דברים יא, יח)

המקום  ,9
, אפילו אלו שאינן תלויות כולןהאמיתי לקיום המצוות 

ָּבָארץ (כמו שבת ופסח ותפלין ומזוזה), הוא רק בארץ 
, ומה שמקיימים אותן גם בחוץ לארץ הוא רק 10ישראל

כדי בעלמא,  רכלזֵ , (ירמיהו לא, כ)ַהִּציִבי ָל ִצּיִֻנים" בבחינת "
גם אהבת אז  .11בארץ ישראלשלא נשכח איך מקיימים אותן 

  .ועבודתו חלק מאהבת ה'היא  ארץ ישראל

  לחיים אמיתיים -"זכרנו לחיים" 
 ,מלכויות - ש ברכותר"ה אנו אומרים שלומוסף של ב

מלכויות, שזה הענין הראשונה היא הברכה  .שופרותוזכרונות 
הוא ה' להכיר ש .קבלת עול מלכות שמים - ודי של ר"ההיס
אנו מודאגים  .קובע מה יהיה בשנה הבאהזה שוהוא  ,מלך

כביכול.  ,שנוצר כאן "חדש"מזרח התיכון הב מכמה גורמים
הוא המלך,  .שבר"ה הקב"ה יושב ושופט ,כים לדעתאנו צרי

 ,לא הכנסת ,לא צה"ל לא אובמה, .גורם אחר שקובעשום אין ו
רק גורם אחד  .קובע שום גורם לא .הסתדרותהא לואפילו 

, וזה מלך מלכי המלכים קובע מה יהיה כאן בשנה הבאה
  .הקב"ה

או משהו אחר,  ,היום על יוקר המחיה םכשאנו מתלונני
, אלא כךאחר החליט על גורם צריך לדעת שלא הממשלה או 

אנו בכל יום  .יריםמחהבר"ה שעבר החליט על יקור  הקב"ה
רים מכשאו .מה הוחלט בר"ה שעבר ,"חדשותב"שומעים 

זה נכתב בר"ה שעבר, כל  - אחרכזה או נשק מפתחת יראן אש
וצריכים לקוות שלשנה הבאה הקב"ה יכתוב ויחתום מה שאנו 

ְוָכל  ,ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִי א ִיְצָלחקוראים השבוע בהפטרה, ש"
שה' לא  .(ישעיהו נד, יז) "ַּתְרִׁשיִעי -ָּת ַלִּמְׁשָּפט ָלׁשֹון ָּתקּום אִ 

מה שהם רוצים, אלא נגיע למצב של ביתן לגויים להצליח 
 ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו"
י ישראל מלך ומלכותו אלקה'  ,מר כל אשר נשמה באפואוי

 ,שה' מולךזה עיקר העבודה שלנו בר"ה, לדעת  .בכל משלה"
אם ומגלה את מלכותו, שופט ביום הזה, על כל נעלם אם טוב 

אנו גם ל מצפה מאיתנו שאב ,רע, פוקד אותנו לחיים טובים
 ,ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶני" :ה' אומר לנו .נבחר בחיים

" ַזְרֶעְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה וְ  ,ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים ,ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה
סתם לבוא אל ה' ולומר "כתבנו בספר  אי אפשר .(דברים ל, יט)

 בחיים של - נו בוחרים בחייםנו מצדאגם אלא אם החיים", 
  .יראת שמיםו תורה

חיים של "ָאכֹול ְוָׁשתֹו" הם לא חיים אנו צריכים לדעת, ש
 חיים כאלו הם חיים מצויינים. - לפרות ולסוסיםאמיתיים! 

רק חיים של תורה ומצוות, שמַלוים אותנו מעבר ! לנואבל לא 
למאה ועשרים שנה, מלוים אותנו לחיי עולם, רק אלה הם 

. אם מבקשים "זכרנו לחיים", צריך לדעת טובים עבורנוחיים 
אנו רוצים חיים לאיזה חיים אנו רוצים שה' יזכור אותנו. 

יראת שמים, שנרצה לעשות את וחיים של תורה רוחניים! 
ה "נהיה דבוקים בקבש, והוא ירצה לעשות את רצוננו, רצון ה'

החיים שאנו צריכים לבקש הם אלה  ,נויבמחשבתנו ובמעש
  בר"ה.

צדיקים גמורים נכתבים  אש השנהשבר ,אומרים הרי חז"ל
רשעים גמורים נכתבים ונחתמים וונחתמים לאלתר לחיים, 

וכבר הקשו הראשונים: וכי כך  .(ר"ה טז, ב) לאלתר למיתה
מת קורה? הרי עינינו רואות, שיש צדיקים שנגזרה עליהם בא

! ותירצו שמאריכים ימיםמיתה בר"ה, ויש רשעים גמורים 
בדברי חז"ל אינה לחיי עולם הזה, אלא הכוונה התוספות, ש

ישנם באמת צדיקים שנגזרת עליהם מיתה  .לחיים רוחניים
בעולם הזה, אבל הם חיים לחיי העולם הבא. ולעומת זאת, 

נם רשעים שחיים טוב מאד בעולם הזה, אבל מבחינה יש
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אין להם מציאות ואין להם תקוה רוחנית, הם מתים.  -רוחנית 
  .(תוס' שם ד"ה ונחתמין)אין להם חיי עולם הבא  .רוחנית

שהחיים שאנו מבקשים מהקב"ה הם  ,אנו צריכים לדעת
ת רצונו וגילוי כבודו עשיַ של רק חיים של תורה ויראת שמים, 

אם אנו מצדנו נשתדל לעשות את רצונו, אז כמו  .ולםבע
"עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך  ,מרתושהמשנה א

כרצונו, ובטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני 
אם אנו מצדנו משתדלים לעשות את . (אבות פ"ב מ"ד)רצונך" 

רות נו, יגזור עלינו גזה' ברחמיו יעשה את רצונגם רצון ה', 
לא ו לא מן הגוייםבגבולנו טובות, שלא ישמע שוד ושבר 

לא גם ו לא מכל מיני מרעין בישיןמתאונות דרכים, 

 מהתיקרויות וכדו', אלא הקב"ה יתן לנו שנה של חיים של
וביאת משיח צדקנו  ת המקדשן בישלום ושל שובע, ושל בני

במהרה בימינו, ונכתב ונחתם עם כל בית ישראל לחיים 
  אמן. ,טובים
  
  
  
  
  
 
  

  
  

  
  
 
  

                                                           
כלומר, רצה להשתחוות לעבודה זרה כשלּבֹו לשמים, שאין בזה עבירת עבודה זרה, אלא שאסור לעשות כן מפני חילול השם (כיון שיש . 1

  הריא"ף על "עין יעקב").בזה מראית עין של ע"ז). וסבר דוד, שעדיף שהוא לבדו יחלל את השם, ולא יחללוהו כל ישראל (פי' 
  שזוהי תכלית הבריאה, כמבואר באריכות ב"דעת תבונות" לרמח"ל.. 2
(ולא בברכת מלכויות), וחותם בה "ברוך אתה ה',  זכרונותוכן לדעת רשב"ג (ר"ה לב, א), שסובר שכולל את קדושת היום בברכת . 3

היום היא שה' זוכר בו מעשי בני האדם ודן אותם לפי מעשיהם,  זוכר הברית, מקדש ישראל ויום הזכרון", צריך לומר דמהות קדושת
מפני שהוא "זוכר הברית", לכן הוא "מקדש ישראל ויום הזכרון", כדי שנקדיש וא"כ אין כאן חתימה בשני ענינים, אלא הכל ענין אחד: 

), שגם ה"מלכויות" הן במלכויות. [ומודה רשב"ג לרבי (שסובר שכולל קדושת היום יום זה להעלות בו זכרוננו לפניו לטובה
מתוקף קדושת היום כמו ה"זכרונות"; וגם רבי מודה לרשב"ג שגם ה"זכרונות" הן מתוקף קדושת היום כמו ה"מלכויות". אלא שנחלקו 

  , כמבואר בגמ' (ר"ה שם)].האמצעיתאו בברכה  הרביעיתהיכן ראוי יותר להזכיר את קדושת היום, בברכה 
חותמים "מלך מוחל וסולח לעונותינו ולעונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל ולגבי יוה"כ, שגם שם 

הארץ, מקדש ישראל ויום הכפורים", צ"ל ד"מלך מוחל וסולח" הוא ממהות קדושת היום, והוא ענין אחד עם "מקדש ישראל ויום 
שרה ימים אלו ה' מראה את מלכותו במה שהוא דן ושופט את העולם, ע שבכלהכפורים". ולגבי "מלך על כל הארץ" צריך לומר, 

(ולכן בכל עשי"ת אומרים "המלך הקדוש" ו"המלך המשפט"), וא"כ גם זהו ממהות קדושת היום, דמכח זה שהוא מלך העולם הוא דן 
  אותנו וסולח לעונותינו ביום הזה, והכל ענין אחד.

שתיקנו  הזכרהכח להזכיר מעין המאורע בתפלה אינו חוזר (שבת כד, א), זהו רק במדלג ואע"ג דבימים שאין בהם קרבן מוסף השו. 4
חז"ל להוסיף בתפלה (כגון "עננו", או "על הנסים"), אבל מלכות בעשי"ת אינה הזכרה בלבד, אלא כך היא מטבע הברכה שתיקנו חז"ל 

  ו (ברכות מ, ב).לא יצא ידי חובת - לימים אלו, וכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות 
  ועי' עוד בזה ב"נפש החיים" שער ג' פ"ט.. 5
  עי' גם "בני יששכר" (מאמרי חודש תשרי, מאמר י"א אות ט"ו) שעסק בשאלה זו, וע"ש מה שתירץ.. 6
ם מה שבעול כלויעזוב  ,דבר ידוע וברור שאין אהבת הקב"ה נקשרת בלבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראויוכן כתב הרמב"ם: ". 7

  ." (הלכ' תשובה פ"י ה"ו)בכל לבבך ובכל נפשך :כמו שצוה ואמר ,חוץ ממנה
: "העוסק בתורה בארץ ישראל זוכה לסייעתא דשמיא מרובה והשפעה מיוחדת... ובדורנו אנו . כמו שכתב הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל8

תר מאשר משיגים בחינוך התורני בשאר כיצד צעירים העוסקים בתורה מתפתחים בארץ ישראל... ומשיגים הרבה יו ,רואים בחוש
  ).196מכתב מאליהו ח"ג עמ' ( הארצות"

  .גם רמב"ן דברים ד, הועי' . 9
  שגם הוא כתב כן. )ח"א סי' קל"ד(ועי' שו"ת הרשב"א . 10
רק בבחינת כמובן, אין הכונה שאין חיוב מן התורה לקיים את התורה בחו"ל. אלא הכונה היא, שביחס לא"י, עבודת ה' בחו"ל היא . 11

  ."ַהִּציִבי ָל ִצּיִֻנים

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


