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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א

  ב"עתשנצבים  לפרשת

  והגאולה העתידה -ברכת שופרות 
  

  לא תתכן - גאולה בלי תשובה 
י ה' נֵ פְ נו אומר לישראל: "ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ּכְֻּלֶכם לִ ימשה רב

 .היום במצב רוחני טוב כולכם נמצאים - (דברים כט, ט) ם"יכֶ קֵ אֱ 
"ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם" וכו', כולם במצב טוב. כל אלה שהיו צריכים 

לבעל פעור גם הם מתו, אלה שעבדו למות במדבר מתו כבר, כל 
וראויים  ,ואתם שצריכים להכנס לא"י, נמצאים ב"ה במצב טוב

  להכנס לא"י.
בעתיד  המצב תקין, עלול ח"ו ְלִהָּוֵצר שכרגעואולם, למרות 

אפשר שנמצאים כבר  - זהכמצב שאינו תקין, ושורשים למצב 
ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה אֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר ְלָבבֹו : "היום

, שם(ֹׁשֶרׁש ֹּפֶרה ֹראׁש ְוַלֲעָנה" ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ... ֱאֵקינּו 'הֵמִעם  ֹפֶנה ַהּיֹום

ביטוי, אבל במשך הזמן הוא  ידיבא עדיין ל. יתכן ששורש זה לא יז)
, כפי שמתואר נוראאיום ויהיה מצב  -עלול לבוא לידי ביטוי, ואז 

ְּכַמְהֵּפַכת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ַאְדָמה ... ְוִקְנָאתוֹ ה' ֶיְעַׁשן ַאף ִּכי ָאז "בפרשה: 
ַעל ַאְדָמָתם ְּבַאף מֵ ה' ַוִּיְּתֵׁשם ... ְּבַאּפֹו ּוַבֲחָמתוֹ ה' ֲאֶׁשר ָהַפ  ּוְצבֹוִים

  ."ַוַּיְׁשִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַּכּיֹום ַהֶּזה ,ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול
ְוָׁשב "בסופו של דבר, באחרית הימים,  - גם אם כך יקרה ,ואולם

 ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ,ְוִרֲחֶמ ֶאת ְׁשבּוְת ֶקיה' ֱא
ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲח ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים, ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצ ה'     ֶקי ָׁשָּמה.ה' אֱ 

. כלומר, התורה מבטיחה ד)-(דברים ל, אֱאֶקי ּוִמָּׁשם ִיָּקֶח" וכו' 
ות לנו, שגם אם נגיע ח"ו למצב שיבואו עלינו הקללות הנורא

חרונה לבוא. סוף הגאולה הא, בכל זאת, אחרי כל הצרות, שבפרשה
לא יתכן שהגלות ִּתָּמשך לנצח, והעולם לא יגיע אל תכליתו. בסופו 

שעל ידה יגיע העולם אל  להיות גאולה, מוכרחהשל דבר 
  .1תכליתו

עוד מגָלה כאן התורה, שבזמן הגאולה האחרונה יעשו ישראל 
ָּת ַעד ה' ְוָהָיה ִכי ָיֹבאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה... ְוַׁשבְ "תשובה: 

 ,ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע ֶאת ְלָבְב ֶקיְוָׁשַמְעָּת ְבֹקלֹו... ּוָמל ה' ֱא ֶקיֱא
ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֶקי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפְׁש... ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת 

ה חייבת להיות. לא תתכן גאול -תשובה זו . ח)-(שם, א ְּבקֹול ה'..."
ללא תשובה. גאולה ללא תשובה, פירושה שיהיה ח"ו חורבן נוסף 
אחריה. הרי ישבנו כבר בארץ ישראל, והיו לנו בתי מקדש, ובכל 
זאת חטאינו גרמו לחורבן המקדש וְלגלות. ואם כן, אם לא נתקן את 
חטאינו, למה שבגאולה העתידה יהיה אחרת? מוכרח אפוא להיות, 

ה בתשובה. אמנם מצינו בענין זה שהגאולה האחרונה תהיה כרוכ
מחלוקת בגמרא, ר' אליעזר אומר אם ישראל עושים תשובה נגאלים 

(סנה' צז, ואם לאו אין נגאלים, ור' יהושע אומר שעל כל פנים נגאלים 

תשובה ב ין צורךאש ,אבל ברור שאין כוונת ר' יהושע לומר, ב)
ל ל דר. המחלוקת היא רק על כ ת הדברים, האם מוכרח להיו ס

ישישראל יעשו תשובה  נ (לדעת ר' אליעזר),  2שתגיע הגאולה לפ
כך יעשו תשובה (לדעת  אחראו שתתכן גם אפשרות שיגאלו ורק 

המחלוקת היא, האם  -רסא אחרת בגמרא ילפי ג -ר' יהושע); או 

מםמוכרח להיות שישראל יתעוררו  צ ע לתשובה (לדעת ר'  מ
יעוררם לשוב, ע"י אליעזר), או שתתכן גם אפשרות שהקב"ה הוא ש

אבל שלא שיעמיד להם ח"ו מלך קשה כהמן (לדעת ר' יהושע). 
לתהיה תשובה  ל זה לא יתכן.  -, לא לפני הגאולה ולא לאחריה כ

רח כ ו לר' שתהיה תשובה עם הגאולה, בין לר' אליעזר ובין  מ
ה -וכפי שכבר אמרנו, גם הגאולה עצמה  .יהושע רח כ להיות,  מו

  והיא ודאית ומובטחת.

  כת "שופרות" והגאולה העתידהבר
נוגעת לברכת "שופרות" של  -ַוָּדאּוָתּה של הגאולה העתידה 

כפי שהסברנו בשבועות הקודמים, ברכת "מלכויות"  ראש השנה.
מדברת על כך שה' הוא מלך על כל הארץ, ומלכותו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה. 
 הוא לבדו קובע מה יהיה בעולם, רָעב או שבע, מלחמות או שלום,

ברכת "זכרונות"  הכל הקב"ה לבדו קובע. -מי יחיה ומי ימות 
קובע מה יהיה בעולם,  מדברת על כך, שלמרות שהקב"ה הוא לבדו

אבל קביעתו של הקב"ה אינה שרירותית, אלא תלויה במעשים שלנו 
). הקב"ה כביכול הגביל 3(ובמידה מסויימת גם של אומות העולם

"מעשה מה שמכתיב לו האדם. את עצמו להנהיג את עולמו רק לפי 
איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי 
מעללי איש", הם אלה שמכתיבים לקב"ה אם תהיה לנו שנה טובה, 

פיגועים ושאר מרעין בישין, או ח"ו ותאונות דרכים בה שלא יהיו 
להפך. הכל תלוי במעשים שלנו. זהו ענינן של ברכת "מלכיות" 

  רכת "זכרונות".וב
בברכת "שופרות" אנו  -ומהו ענינה של ברכת "שופרות"? 

אומרים, שאמנם הקב"ה קבע לעצמו כלל מגביל, להנהיג את עולמו 
גם הוא מוגבל. יש גבול  -לפי מעשי בני האדם, אבל כלל זה עצמו 

גם לבחירה. לזמן מסויים נותן ה' לפרעה לשעבד את ישראל, אבל 
בעים בים סוף. לזמן מסויים נותן ה' להמן בסוף הוא וֵחילו טו

להציק לישראל, אבל ַּבסוף הוא גומר על עץ גבוה חמישים אמה 
וגזרתו מתבטלת. כך גם שאר רשעי עולם. לא יהיה מצב כזה, 
שמעשי בני האדם יקלקלו את התכנית האלקית של התשובה 

והתכנית האלקית תושלם תשובה וגאולה יהיו בכל מקרה, והגאולה. 
  כל אופן, ללא תלות במעשי בני האדם.ב

ברכת  -כיצד בא יסוד זה לידי ביטוי בברכת "שופרות"? 
"בקולות וברקים שופרות עוסקת מצד אחד בשופר של מתן תורה, 

פרעליהם נגלית,  ו ל ש קו ב בשופר  -ומצד שני עליהם הופעת",  ו
א ֵנס ָהִרים של הגאולה העתידה: "ָּכל יְׁשֵבי ֵתֵבל ְוֹׁשְכֵני ָאֶרץ, ִּכְנׂש

ּוִּתְראּו  ע ָמ ְׁש ִּת ר  ָפ וֹ ׁש ַע  ֹק ְת ִכ ם , "(ישעיהו יח, ג)" ְו וֹ ּי ַּב ה  ָ י ָה ְו
ל וֹ ד ּגָ ר  ָפ וֹ ׁש ְּב ע  ַק ָּת יִ א  ּו ה ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור  ַה

. ברכת שופרות אומרת, (שם כז, יג)ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים" וכו' 
רת תכנית, שתחילתה מעמד הר סיני, כביכול: אנו פועלים במסג

וסופה ימות המשיח, ומסומלת ע"י שני השופרות שהזכרנו. בתוך 
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יש בחירה לכל רשעי העולם לעשות ככל העולה על  - מסגרת זו 
יגיע  -רוחם, ולהשפיע על הנהגת ה' בבריאה. אבל בסופו של דבר 

  שופרו של משיח, וכל רשעי תבל לא יוכלו לשנות זאת.

  כצורת התכנית האלקית בעולם - יעות צורת התק
התקיעות מרמזת למהלך הזה. הרי צורת התקיעות  צורתגם 

ופשוטה לאחריה,  (כלומר: לפני התרועה) פשוטה לפניהָ  -היא 
. (ר"ה לד, א) "גנוחי גנח" ו"ילולי יליל" .שברים ותרועות -וביניהן 

ְלמה מרמזים הקולות הללו? "פשוטה לפניה" מרמזת על מלכות 
שמים השֵלמה שהיתה קודם הבריאה ("אדון עולם אשר ָמלך בטרם 
כל יציר נברא"), ועל מלכות שמים השלמה שהיתה בתחילת 
תולדות עם ישראל, כשכל ישראל אמרו בסיני "נעשה ונשמע". 

הרבה  , לצערנו,של מלכות שמים השלמה, ישנם לאחר הופעות אלו
אוכל מעץ הדעת,  אדם הראשון -. בתולדות העולם שברים ותרועות

 -דור המבול ועוד, ובתולדות עם ישראל אחרי מעמד הר סיני 
מעשה העגל, מעשה המרגלים, ושאר תרועות ושברים, עד חורבן 
הבית ועד לשואה האחרונה, ועד לצרות שיש לנו היום. אבל לאחר 
השברים והתרועות מגיעה שוב "פשוטה לאחריה". הפשוטה 

השלמה של אחרית הימים.  מלכות שמיםלאחריה מרמזת על 
אחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא! כשהתכנית באחרית הימים, 

האלקית תגיע אל ִקצּה, שוב תהיה מלכות שמים שלמה, במלכות 
לזה רומזים קולות השופר, בית דוד ובסנהדרין הגדולה בירושלים. 

שלאחר כל הצרות, ולאחר כל  -ולזה רומזת ברכת "שופרות" 
מעשי ועות, נגיע בעזרת ה' ל"פשוטה שלאחריה", והשברים והתר

  .בכללותהבני האדם לא יוכלו לשנות את התכנית האלקית 
אם אין אפשרות לשנות את התכנית האלקית, על מה בכל זאת 
יש לנו בחירה? הבחירה שלנו היא האם להצטרף ְלשרשרת ארוכה 

יעשל צדיקים שמשתדלים  י ס , לתכנית האלקית לצאת אל ַהֹּפַעל ל
הלא הם אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן ושאר צדיקי עולם, או 

עח"ו להצטרף לשרשרת ארוכה של רשעים שמנסים  פרי ה  ל
לתכנית האלקית לצאת אל ַהֹּפַעל, הלא הם נמרוד, ֵעָׂשו, פרעה, המן, 

ךהגרמנים ימ"ש, וכל שאר רשעי עולם. כמו כן,  י תהיה הגאולה  א
תי מ על זה אמרו ירת בני האדם. גם זה תלוי בבח -היא תהיה  ו

(סנה' צח, " ָעִני ְוֹרֵכב ַעל ֲחמֹור -; לא זכו ִעם ֲעָנֵני ְׁשַמָּיא -"זכו חז"ל: 

גאולה  שתהיהאבל . (שם)ְּבִעָּתּה"  -ֲאִחיֶׁשָּנה; לא זכו  -. "זכו א)
את זה לא יוכלו  -לישראל, ומלכות שמים תוכר בכל העולם כולו 

מקרה. לזה  בכלקית תצא אל ַהֹּפַעל התכנית האלבני אדם לשנות. 
  רומזת ברכת "שופרות" של ראש השנה.

  תשובה ממידות רעות
על שם  - (במדבר כט, א)" ֹום ְּתרּוָעהראש השנה נקרא בתורה "י

היא  "ְּתרּוָעה"תקיעת השופר שבו. אחד הביאורים לשם זה הוא, ש
 ,(במדבר כג, כא)ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" כמו שאמר בלעם: "ת, ּועלשון רֵ 

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

"ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי הוא בסימן של אלול חודש כל  .4שלנו ַערֵ ונעשה 
 ת היא חזקהעּורֵ הָ  אש השנה, שאזכל שכן בר, (שיר השירים ו, ג)ִלי" 
 ימ .מתרועע -תרועה זה גם מלשון רעוע, שמה שרע  ,מצד שני .יותר

 -ע רָ הוא ש ילקב"ה, ומ עַ ונהיה רֵ  נדבק בקב"ה - טובהוא ש
, ולנו אש השנהברקיימים שני הדברים  .מתרועע ומתמוטט

ים של הקב"ה כביכול, או עִ להיות מאלה שהם רֵ האם  ,הבחירה
  חלילה מאלה שמתרועעים.

"אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת , הרמב"ם אומר
הכתוב, רמז יש בו, כלומר: עּורּו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו 

ושוגים כל שנתם  ,מתרדמתכם... השוכחים את האמת בהבלי הזמן
ו בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם  ב טי ֵה ו

ם כ כי צריך להתעורר, לחשוב על  .(הלכ' תשובה פ"ג ה"ד)..." דר
 ת האדםקול השופר צריך לעורר א .ש ממךהעתיד, מה ה' דור

 ,עים של הקב"הנפש, להיות באמת במצב של רֵ החשבון עשות ל
, ואיך צריכים שלנו מעשים. צריך לתקן את הורעּועים עיםולא ח"ו רָ 

 .ובשאר הפוסקים לחן ערוך"שו"מפורש ב - להיות המעשים
איך צריך להתנהג בשבת, איך צריך פורש לחן ערוך" משו"ב

פץ חיים הח ון הרעבהלכות לש ,המאכלים כשרות בענין להתנהג
  .כתב ספר, וכן שאר פוסקים

מעשים רעים בלבד אינה מספיקה. הרמב"ם כותב מאבל תשובה 
וזה  ,(הלכ' תשובה פ"ז ה"ג) תשובה גם על מידות רעותלעשות שצריך 

כי מעשים, אם אדם  .םת המעשימלתקן אהרבה יותר לפעמים קשה 
 .להקפידיום יתחיל אז מהלא הקפיד עד היום על כשרות המאכלים, 

אדם  .זה לא קל -דות יים. אבל לשנות את המאפשר להחליט ולקי
להיות כעסן, זה רצוי מאד, בבת אחת שיפסיק  ,שעד היום היה כעסן

"ל זצישראל מסלנט הג"ר  .ריך להיות, אבל זה לא הולך בקלותכך צ
לא  .מלהחליש מדה אחת ,ס"כל השאת שיותר קל ללמוד  ,אמר

לשנות את מאד לאדם, קשה זהו דבר כי  .לבטל, רק להחליש
 "ַיֲעֹזב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשֹבָתיו"הנביא אומר, . ועצמיות

לו הם שאֵ  ,לעזובהרשע ק את הדרך צריך לא ר .(ישעיהו נה, ז)
צריך לעזוב, הרעות גם את המחשבות אלא  הרעים,המעשים 

  דות טובות.ילהגיע למרעות מקורן במידות רעות. צריך מחשבות ו
מדריך אותנו בענין זה ם "הרמבדות? ימהים על איך באמת עובד

צריך לעבור  .ע"י קיצוניותהיא לפעמים שהדרך לזה  ,אומרו
(רמב"ם הלכ'  על דרך האמצעלקיצוניות ההפוכה, עד שאח"כ יתייצב 

צריך לכוף את עצמו קמצן גדול, הוא מי ש ,למשל .דעות פ"ב ה"ב)
 ,ר ממה שאדם רגיל צריך להיות נדיב, יותלהתנהג בנדיבות קיצונית

כוף את שי - עצל הוא מי ש ,וכן .בדרך האמצעיתלבסוף תאזן עד שי
מדה להתנהג בהטיפול הוא,  ,בכל מדה .זריז מאד עצמו להיות

הטובה דרך ה אשהי ,ך האמצעגיע בסוף לדריההפכית, ומזה 
"שאסור לו לאדם לנהוג  ,שתי מידות כותב הרמב"םעל  . רקישרהה

בהן בבינֹוִנּיּות, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, והוא: 
. בענין גובה הלב (הגאוה) כותב ה"ג) (שםגובה לב... וכן הכעס..." 

נו הרמב"ם, שצריך ללכת בזה עד הקצה האחרון, כמו משה רבי
דשהיה " ֹא ְמ ו  ָ נ , (במדבר יב, ג)" ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ָע

"מידה  ,ולא הלך בזה בדרך האמצעית והבינונית. וכן מידת הכעס
רעה היא עד למאד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, 

אוי לכעוס עליו, ואם וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שר
ַיְרֶאה  - ו ובני ביתו... כדי שיחזרו למוטברצה להטיל אימה על בני

עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו 
לבין עצמו, כאדם שהוא ְמַדֶּמה (=ֵמִציג) כועס בשעת כעסו, והוא 

 תפקידו בהצגה מסגרת. כמו שחקן תיאטרון, שב(שם)אינו כועס" 
עצמו כאילו הוא כועס על פלוני, השחקן שמולו, את הוא מראה 

בעוד שבחיים האישיים הם ידידים טובים. אבל בכל המידות 
שהיא "הדרך האחרות, אומר הרמב"ם, יש ללכת בדרך האמצעית, 
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  .(שם ה"ד)הישרה... דרך החכמים" 

  ככלי המסייע לתשובה - כח הדמיון 
שובה, הוא כח הדמיון. כלי נוסף שיכול לעזור לנו לשוב בת

 אדםיש ללהיות דבר גרוע מאד, אם לפעמים דמיון יכול אמנם כח ה
שנופלות עליו פצצות  דמייןי זה לא טוב, הואמפותח מדי דמיון 

לא צריך להגזים בכח הדמיון, ולכן אטומיות ר"ל, או משהו אחר, 
כמה גרוע יהיה לדמיין לעורר את כח הדמיון, יש אבל מצד שני 

 טובות כמה טוב יהיה בגן עדן, כמה טוב להיות עם מדותו בגהנם
לפתח בעצמנו קצת את כח  .וכמה גרוע להיות עם מדות גרועות

  הדמיון.
פעם לבקר תלמיד שחלה. אמר לו  הגיעש ז"ל, מסופר על הגר"א

כמה  נולימד אות הרב כי ?למהבמחלתי!  "אשם"התלמיד: הרב 
אם ליתי. אמר לו הגר"א: ענשי הגיהנום, ומרוב חרדה חהם חמורים 

הרבה יותר גרוע ממה שלימדתי  הגיהנום עודכך, כדאי שתדע, ש
ענשי  זה כאין וכאפס לעומת חומר תכם. מה שלימדתי אתכםא

  ...באמת!כפי שהם  הגיהנום
אחרת היינו כולנו  ,וטוב שאין לנו כח לדמות ,אין לנו כח לדמות

חות קצת להפעיל צריך לפ ,שניאבל מצד  .ו אותו תלמידחולים כמ
 .להיות גרוע, וכמה טוב להיות טוב לחשוב כמה גרוע ,מיוןאת הד

מבעלי  ,כמה טוב להיות בגן עדן, כמה טוב להיות מהצדיקים
המדות הטובות, צריך קצת את כח הדמיון בשביל זה, לחשוב על 

ו זוכים לנו, אנה עושה אהבת ה' ויראת ה', כמה טובות שהקב"
ממש מול מקום נמצאת יבה שלנו , הישרץ הקודשלשבת בא

המקדש, זוכים ללמוד את התורה הקדושה, זוכים לקיים מצוות 
מבאר והרמב"ן  (דברים יא, יח)בקיצור רומז רש"י שכפי ובא"י, 

(ויקרא יח, כה)באריכות 
, כולןהמקום האמיתי לקיום המצוות  ,5

 אפילו אלו שאינן תלויות ָּבָארץ (כמו שבת ופסח ותפלין ומזוזה),
, ומה שמקיימים אותן גם בחוץ לארץ הוא רק 6הוא רק בארץ ישראל

כדי שלא בעלמא,  רכלזֵ , (ירמיהו לא, כ)בבחינת "ַהִּציִבי ָל ִצּיִֻנים" 
הרבים לחשוב על החסדים  .7בארץ ישראלנשכח איך מקיימים אותן 

ה האחת בין שבעים שמר על הכבונו, איך ה' שעמשה' עושה 
להרגיש את הטובות של הקב"ה, , ף אותנולטרוצים רושהזאבים 

שנתן לנו תורת ובפרט את הטובה העיקרית שה' עשה עמנו, במה 
   .נוי עולם נטע בתוכאמת וחי

, אחז , סמוך לפטירתועל ערש דויכששכב הגר"א ז"ל, 
בציציותיו ובכה. שאלו אותו תלמידיו: "מדוע רבינו בוכה? הרי 

ם בגן עדן, ומי לא ישאף בעוד זמן מועט ֵישב עם גדולי הצדיקי
לזה"! אמר להם: "על דא קא בכינא, שעוזב אני את העולם הזה, 
שאפשר בעד כמה פרוטות לקיים בו מצַות ציצית, והולך אני לעולם 

('עליות אליהו' שבעד כל הון אי אפשר לקיים בו אפילו מצוה אחת"! 

ש לא שוכבים על ערש דוי, וא"כ כמה י ,אנו ב"ה חיים הערה קי"ז)
נו יכולים לקיים שבעד כמה שקלים אלנו לשמוח ולהיות מאושרים, 

רק צריך  בשבילן. שקלים לא צריךכמה יש מצוות שאפילו  .מצוות
 אחד לא צריך אף שקל ., זה בזיל הזולתורהללמוד ולפתוח את הפה 

אז בכלל לא צריך  ,אם נמצאים כבר בישיבה .להוציא בשביל זה
   .שום דבר חוץ מזה

אדם יכול לדבר כמאתים , שעשה חשבון ומצא יםהחפץ חי
לקיים ד תורה, הוא יכול הוא לומ; וממילא, אם בדקה מילים

שלומד אדם אמנם  ("תורת הבית" פרק ב') בדקה! מאתים מצוות עשהכ

לפעמים לחשוב בלימוד, לנסות להבין צריך לא תמיד צריך לדבר, 
ים  -דקה בכל דקה ו .בזה אפשר להשיג המוןגם קרא, אבל מה ש

ריאת מצוות שאנו מקיימים, תפילין, קיש לנו ב"ה  !של השגים
, אהבת ישראל, אהבת ה', זה עם זה, ברכת המזון, לעשות חסד שמע

שמירת שבת, יש לנו המון מה להודות לה' על חיי עולם שנטע 
   .כ הרבה"נו, עולם שאפשר להרוויח בו כבתוכ

צריך  .לנצחחי  לאאף אחד  .החייםלנצל את  ך באמתצריאלא ש
ו במקום . אנמצוותיותר ש, כמה בעוה"ז לחטוף כמה יותר תורה

על זה הרי  .אפשר לעבוד את ה'ו, אפשר להרויח, בו שאפשר לזכות
על זה , אלא "גן עדן" עודא על זה שלא יוכל להרויח ל .הגר"א בכה

הוא אוהב ה' אמיתי, הוא רוצה  .עבוד את ה'ליותר שלא יוכל 
  מה שיותר.כלעבוד את ה' 

  להיות עבד ה'!
ֲעֵלה ֶאל ַהר " :שה' אומר למשה הרי כתוב, משה רבינו אצל

ָהֲעָבִרים ַהֶּזה, ַהר ְנבֹו... ּוֻמת ָּבָהר ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶלה ָׁשָּמה ְוֵהָאֵסף ֶאל 
ַּכֲאֶׁשר ֵמת ַאֲהֹרן ָאִחי ,ַּכֲאֶׁשר מה פירוש " נ).- (דברים לב, מט" ַעֶּמי

כשעמד הקב"ה ליטול את נפשו מסביר רש"י:  -"? ָאִחיֵמת ַאֲהֹרן 
של אהרן, אמר לו משה (על פי ה'): "אהרן אחי, ֲעֵלה לִמטה", 
וָעָלה. "פשוט ידיך", ופשט. "פשוט רגליך", ופשט. "עצום עיניך", 

. אמר [כלומר: נפטר מן העולם]וָעַצם. "קמוץ פיך", וקמץ, והלך לו 
מיד חמד משה לאותה  (רש"י שם) משה: אשרי מי שמת מיתה כזו!

. זהו שאומר הקב"ה למשה, "ּוֻמת ָּבָהר... (רש"י במדבר כ, כו)מיתה 
 י ִח ָא ן  רֹ הֲ ַא ת  ֵמ ר  ֶׁש אֲ לה,  יתָ ". כלומר, באותה מיתה שנתאוֵ ּכַ

  כמו של אהרן.
ה, של עבודת ה' וקשה לכאורה: אחרי מאה ועשרים שנה מה  ז

האחרונים, על מיטה או  שאכפת למשה רבינו, היכן ישכב ברגעיו
על ספסל?! הרי בעוד כמה רגעים ֵיֵׁשב בגן עדן מעל כל הצדיקים 

? חושבני ו היכן וכיצד יסיים את חייוהאחרים, ומה אכפת ל
עד הרגע האחרון: לעלות  ציווייםאהרן מקבל  שהפשט הוא כך:

למיטה, לפשוט ידים, לפשוט רגלים וכו'. זה מה שרוצה משה 
להיות עבד ה'  ם.כאלו ולקיימציוויים וצה לקבל רבינו! גם הוא ר

עד נשימתו האחרונה, עד הרגע בו יעבור ְלעולם שאין בו עבודה. 
מיתה הבאה מתוך  -לכן הוא בורר לו מיתה יפה כמו זו של אהרן 

  .קיום ציוויים
והוא אכן זוכה לכך! הוא זוכה לציווי, שלא מצינו שום בשר 

ָּבָהר  ּוֻמת... ֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזהעֲ ציווי למות! " -ודם שזכה לו 
כדי שגם עצם המעבר מעולם העבודה למה?  ."ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶלה ָׁשָּמה

(עי'  כפי שביקשלעולם קבלת השכר, יהיה אצלו בבחינת עבודה, 

  ."עשרה מאמרות" לרמ"ע מפאנו, מאמר חיקור דין ח"ב פי"ג)
א מת. מנין? בסיַני הגמרא אומרת: יש אומרים, משה רבנו ל[

 שָׁםת מָ ּיָ , ובהר נבו כתוב: "וַ (שמות לד, כח)ִעם ה'"  שָׁםי הִ יְ כתוב: "וַ 
. מה בסיני עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש (דברים לד, ה)ה" מׁשֶ 

. מה פירוש "אף כאן עומד ומשמש"? במה שימש משה (סוטה יג, ב)
כרחך,  את ה' בהר נבו? הרי לא עלה לשם אלא כדי למות! על

ו ת ת י מ ם  צ ע היתה שימוש! המיתה עצמה היתה בבחינת  ש
   ]עבודה: הוא מקבל ציווי למות, ומקיימו!

גם ציווי זה, עדיין אינו הציווי האחרון שמקבל משה , הנהו
ֹזאת ָהָאֶרץ רבינו! כשמשה כבר נמצא בהר נבו, אומר לו הקב"ה: "

רֲעֹקב ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְליַ  ֹמ א " וכו' ְלַזְרֲע ֶאְּתֶנָּנה לֵ
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. "מאי 'ֵלאֹמר'? אמר הקב"ה למשה: לך אמור להם (דברים לד, ד)
לאברהם ליצחק וליעקב: שבועה שנשבעתי לכם (לתת לבניכם את 

. חוץ מהציווי למות, משה (ברכות יח, ב)כבר קיימתיה"  - הארץ) 
ללכת מיתתו;  לאחרמה לעשות  - מקבל אפוא ציווי נוסף 

ר שם לאבות שישראל עומדים להכנס בשליחות ה' לגן עדן, ולבּׂשֵ 
לארץ ישראל. משה רבינו עובד את בוראו עד הרגע האחרון, ועד 

ובכלל, ואף  רי ח ה' עד ד ב, להיות עאליו זה מה שצדיק שואף !א
 .(דברים לד, ה) ה'" ַוָּיָמת ָׁשם מֶׁשה ֶעֶבד: "האחרון, כמו שכתוב הרגע

  עבד ה'.הוא במיתה עצמה 
 ,כולנו צעירים .למות בלי הזדמנות להיות עבדי ה'ב"ה  יש לנו

אז לא צריך עדין למות, אבל  .עוד לא הגענו לגיל מאה ועשרים
ותצריך  י י עולם, להקים להשיג מצוות, להשיג חי .ה' יעבדכ לח

חד יש לכל א .לדורי דורות של תורה ויראת שמים ראלשבתים בי
תורה ויראת שמים, להעביר רי דורות של דו אפשרות להקיםבע"ה 

לם כשיש לאדם בן שממשיך אותו בעו לדורות הבאים. את השפע
  אפשר להמשיך את החיים. .הוא לא מת הרי זה כאילו ,הזה

וספרי חיים וספרי  ,יושב על כסא דיןהרי הקב"ה " ,בראש השנה
"ספרי חיים וספרי מה פירוש  .(ר"ה לב, ב)" מתים פתוחין לפניו

ספרים שבהם נכתב מי יחיה ומי בפשטות הכוונה היא לַ  -ים"? מת
לא יחיה בשנה הבאה. אבל ה"חפץ חיים" לא פירש כך. ה"חפץ 

מתו. מה יש לבדוק אצל  שכברחיים" פירש, שספרי מתים הם אלו 
בשנה היו מעשיו מי שמת כבר? בשלמא מי שחי, צריך לראות מה 

לא עשה במשך השנה  ולדון את דינו. אבל מי שמת כבר,שעברה, 
לא מצוות ולא עבירות, וא"כ מה יש לחפש אצלו? על מה ולמה 

: גם למת יש כך "חפץ חיים"אמר ה -פותחים את ספרו ביום הדין? 
בנים ותלמידים  לם הזהיו בעור"חשבון פתוח". אם השאיר אח

נוספות  - שעוסקים בתורה ובמצות, לומדים משניות, נותנים צדקה 

גם לאחר שמת. ואם השאיר אחריו בנים ותלמידים זכויות לחשבונו 
. הרי לכן 8נוספות חובות לחשבונו -שהולכים בדרך ההפוכה ח"ו 

נהוג שבנים אחרי פטירת ההורים אומרים קדיש, עוברים לפני 
התיבה, נותנים צדקה ולומדים משניות, כי כל אלו מועילים להעלות 

ה נוסף לו במשך לבדוק, מ פואאת נשמת הנפטר. גם אצל המת יש א
  .9השנה שחלפה. האם נוספו לו זכויות לחשבון, או שמא ח"ו להפך

 ויכולים - חיים כלכם היום - בינתים לם הזה,אז אנו ב"ה בעו
להפוך כל עבירה שעברנו  המעשים שלנו. מאזןאת בעצמנו לשנות 

י גבול, , לאסוף זכויות בליומא פו, ב)עי' ( ת ע"י תשובה מאהבהכּוזְ לִ 
עם כל בית בספרם של צדיקים תם חנכולנו נכתב ו ת ה'זרובע

, ונקריב בית המקדש יבנהשלמה, שהנזכה כבר לגאולה  ,ישראל
תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, ונשמע את קול השופר הגדול 

  אמן. ,של משיח במהרה בימינו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
) שבאר, שפסוקים אלו "יבטיחו ַּבגאולה העתידה הבטחה שֵלמה, יותר מכל חזיונות דניאל". וכתב, שגאולה זו תהיה עי' רמב"ן (ויקרא כו, טז. 1

ֵמֲאֹבֶתי ְוִהְרְּב (דברים ל, ה), יותר מכל הגאולות שהיו בדורות הקודמים."גאולה שֵלמה, מעולה על כולם", שכן נאמר בה: "ְוֵהיִטְב "  
  וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגאלין" (הלכ' תשובה פ"ז ה"ה).וכן פסק הרמב"ם: ". 2
הרמח"ל מבאר, מהו החילוק שיש בענין זה בין ישראל לאומות העולם, וז"ל: "במעשיהם של ישראל תלה האדון ברוך הוא תיקון כל הבריאה . 3

תְלָפֳעָלם, להאיר ולהשפיע, או ִלָּסֵתר ולהתעלם ח"ו על פי מעשיהם. אך מעשה ְוִעּלּוָיּה, ְוִׁשְעֵּבד כביכול את הנהגתו  ו מ ו א לא יוסיפו ולא יגרעו  -  ה
םבמציאות הבריאה ובגילויו יתברך שמו או בהסתרו, אבל ימשיכו  מ צ ע תועלת או הפסד, אם בגוף ואם בנפש, ויוסיפו כח ַּבַּׂשר שלהם או  ל

םוהיינו, שהאומות מועילים או מקלקלים במעשיהם רק  .יחלישוהו" (דרך ה', ח"ב סוף פ"ד) מ צ ע ם, ואין להם ל ו השפעה על המהלך העיקרי  ש
  הבאת הבריאה אל תיקונה ואל תכליתה. - שבבריאה, שהוא 

  .רש"י (שבת לא, א ד"ה דעלך סני), דהקב"ה נקרא ֵרַע לישראלועי' . 4
  .גם רמב"ן דברים ד, הועי' . 5
  שגם הוא כתב כן. )סי' קל"ד ח"א(ועי' שו"ת הרשב"א . 6
רק בבחינת "ַהִּציִבי , עבודת ה' בחו"ל היא ל. אלא הכונה היא, שביחס לארץ ישראלכמובן, אין הכונה שאין חיוב מן התורה לקיים את התורה בחו". 7

  .ָל ִצּיִֻנים
יש בו כפרה גם לחיים וגם למתים (כמבואר ברמ"א שם). הרי . ועי' משנ"ב (סי' תרכ"א ס"ק י"ח), דיוה"כ נקרא "יום הכפורים" בלשון רבים, כיון ש8

  שגם המתים נידונים ביוה"כ.
ם, דלכן אמרו במשנה: "בראש השנה כל )ר"ה טז, א(ועי' "בניהו" . 9 ל ו ע י  א ת), ולא אמרו בלשון רגיל, "כל שםעוברין לפני כבני מרון" ( ב ו י ר ב  ה

  .גם אלו שמתו כברולם" את כל מי שהיה פעם בעולם, עוברות לפני כבני מרון". דרצו לכלול בלשון "באי ע

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

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