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1 
 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"זחקת  לפרשת

 החשבון האמיתי של העולם -בואו חשבון 
 

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו 
 עליה

לנו כאסמכתא הנראים  ל"חז ימדרשאנו נתקלים לפעמים ב
ואולם בעיון  .אמקרמפשוטו של לחלוטין רחוקים בעלמא, 

ואשהמדרש  ,מעמיק נוכל לראות ה וא  עומק פשוטו של  ה
 נראה שתי דוגמאות לכך בפרשתנו. מקרא.ה

ֹאֶהל" וכו' התורה אומרת:  י ָימּות בְּ "ֹזאת ַהּתֹוָרה, ָאָדם כִּ
"אין דברי תורה מתקיימין אלא  ,ל"חזדרשו מכאן  .)במדבר יט, יד(

תבמי  מי מ  .)ברכות סג, ב(עצמו עליה"  ש
מה ענין עסק " - וכבר שאל זאת החת"ם סופר - צריך להביןו

הרי  )חי' חת"ס עמ"ס שבת פג, ב ד"ה זאת התורה("? תורה להאי קרא
זה לא מדבר כלל על לימוד תורה, אלא על טומאת מת! פסוק 

ֹאֶהל" י ָימּות בְּ ָמא  - ָאָדם כִּ טְּ ָכל ֲאֶשר ָבֹאֶהל יִּ ָכל ַהָבא ֶאל ָהֹאֶהל וְּ
בְּ  יםשִּ ". ומה הקשר בין טומאת מת לתלמוד תורה? לשון ַעת ָימִּ

"אין דברי תורה מתקיימין אחרת: למה רמזה התורה על כך ש
דוקא כאן, בפרשת טומאת מת? אלא במי שממית עצמו עליה", 

 ?1מה הקשר בין הענינים
פסוק זה נאמר,הרי  הקשר הוא זה:ש ניחושב , שמת שאדם בְּ

נעשה גופו  -גע שיצאה נשמתו למרות שבחייו היה טהור, בר
הוא אבי אבות  מצד עצמו אבי אבות הטומאה. משמע, שהגוף

הורק  ,הטומאה מ ש נ י, שהיא החלק ה נ ח ו ר יאשבאדם,  ה  ה
 קדושה וטהרה! משפיעה עליוזו ש

תורה ממילא יש ללמוד מכאן, שה , שהיא קדוֹ שכדי לזכות לְּ
ה, וטהורה, ומתאימה אל הנשמה שלנו, שגם היא קדושה וטהור

מהצריך להגביר את כח  נש שבאדם, ו"להמית" את כוחות  ה
שמרחיק עצמו  הגוף, המפריעים לכח הנשמה להתגבר. רק מי

רק הוא יוכל  ,ולא הגוף עיקר אצלו אלא הנשמהמעניני הגוף, 
אמנם  .לקלוט את דברי התורה באופן שיוכלו להתקיים אצלו

ממילא , והקב"ה ברא אותנו כך שאיננו יכולים לחיות בלי גוף
אבל סוף , לַספק את צרכיואנו להחיות גם את הגוף ומוכרחים 

, ורק הנשמה היא סוף, הגוף מצד עצמו מסתיר את האור האלקי
ולכן, יש "להמית" את כוחות הגוף עד  זו שמתאימה לתורה.

 כמה שאפשר, כדי שלא יפריעו לנשמה לתפקד כרצונה.
אלא במי "אין דברי תורה מתקיימין שהרי שדרשת חז"ל 

מונחת בעומק פשט הפסוק. מתוך מה  שממית עצמו עליה"
ֹאֶהלשאומר הפסוק, ש" י ָימּות בְּ ָכל  ,ָאָדם כִּ ָכל ַהָבא ֶאל ָהֹאֶהל וְּ

ים" ַעת ָימִּ בְּ ָמא שִּ טְּ "אין דברי תורה ש, ניתן להסיק, ֲאֶשר ָבֹאֶהל יִּ
. שרק מי ש"ממית" את מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה"

 .ת גופו ומגביר את כח הנשמה שבו יכול לזכות לתורהכוחו

 ן לטווח ארוךחשבו
גם בהמשך הפרשה ישנו פסוק שחז"ל דרשו ממנו דרשה 
הנראית רחוקה לחלוטין מפשוטו של מקרא, אך לכשנעמיק בה 

 נראה, עד כמה היא משתלבת בפשוטו של מקרא.

ים ֹבאּו ֶחשְּ "הפסוק אומר,  לִּ רּו ַהּמשְּ ן ֹיאמְּ ָבֶנה  ,בֹוןַעל כֵּ ּתִּ
יחֹון יר סִּ כֹונֵּן עִּ תִּ יםבפשטות, " .)במדבר כא, כז(" וְּ לִּ " הם ַהּמשְּ

כבש סיחון ממלך מואב שמושלי המשלים, ו"חשבון" היא העיר 
)עי' בתרגום אונקלוס ובמפרשים, שכולם ביארו באופן זה(

. אבל חז"ל 2
רּו"הוציאו מקרא זה מידי פשוטו, ודרשו כך:  ן ֹיאמְּ  ַעל כֵּ

ים  לִּ ָרם -ַהּמשְּ צְּ יִּ ֹבאּו " -אומרים? הם ומה  ".אלו המושלים בְּ
בֹון ב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד . ֶחשְּ ַחשֵּ בואו ּונְּ

ָכָרּה, ושכר עבירה כנגד הפסדה"    .)ב"ב עח, ב(שְּ
והנה, לכאורה, לפי דרשת חז"ל, אין מובן למילים 

ן" -הראשונות שבפסוק  כֵּ ל  רּו  ַע בֹוןֹיאמְּ ים ֹבאּו ֶחשְּ לִּ . "ַהּמשְּ
ן" פירוש מה כֵּ ל  בֹון"? כיצד נובע הענין של "ֹבאּו ַע " מן ֶחשְּ

הענין שנזכר לפניו? הרי בפסוקים הקודמים מדובר על מלחמת 
כןמה שייך לומר אחרי זה, " ם כן,וא .ישראל בסיחון ל   ע

יאמרו המושלים ביצרם, בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד 
ָכָרּה, ושכר עבירה כנגד הפסדה"? מה הקשר בין מצו ה כנגד שְּ

 ?ענין זה למלחמת ישראל בסיחון
ביניהם הענינים קשורים שני שואולם לכשנעמיק נראה, 

טבאופן  ו ש יֹחן : הרי הענין שעליו מדובר בתחילה הוא, פ ש"סִּ
י...  ַקח ֶאתֶמֶלְך ָהֱאֹמרִּ אשֹון, ַויִּ ֶמֶלְך מֹוָאב ָהרִּ ַחם בְּ לְּ צֹו  נִּ ָכל ַארְּ

ָידוֹ  ידו באו ישראל וכבשו את אותה ארץ מ אז, ו)במדבר כא, כו(" מִּ
תגובת הבריות כשסיחון ניצח את נתאר לעצמנו את סיחון. של 

איזו הצלחה! איזה אה! " :ודאי אמרו הראשון. מלך מואב
"!... ואולם מה היתה ולַעמו אמוריסיחון מלך הנצחון מזהיר ל

נתן את ארץ מואב לאמורי, כלל ה' ה שהאמת? האמת היתה, שמ
ל, אלא עבור האמוריים לא היה עבור א ר , שהרי לישראל יש

ַאל היה אסור  להלחם במואב, שנאמר: "ַאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב וְּ
ָחָמה"  לְּ ָגר ָבם מִּ תְּ כן שלח ה' את סיחון לכבוש ל ;)דברים ב, ט(ּתִּ

יד את מואב, וע"י זה הותר לישראל לכבוש את ארץ מואב מ
)חולין ס, סיחון, כמו שאמרו חז"ל: "עמון ומואב ָטֲהרּו בסיחון" 

, שע"י שכבש סיחון את ארץ מואב מהמואבים, הותר לישראל ב(
 לכבוש ארץ זו מיד סיחון.

אם מישהו מקרה דומה לזה אפשר היה לראות גם בדורנו. 
אנגליה זוכה לשלוט על כל למה היה שואל לפנֵּי מאתים שנה, 

באפריקה ובאסיה, )כפי שהיה אז(, מות בעולם, כך הרבה מקו
לא הייתי יודע להשיב על  -באמריקה ובאוסטרליה ובכל מקום 

כך. הייתי אומר: כנראה שעשו איזו מצוה, והקב"ה משלם להם 
את שכרם בעולם הזה. אח"כ, לאחר מלחמת העולם הראשונה, 
התשובה כבר יותר ברורה: כדי לגרש את הטורקים מארץ 

להצהיר את הצהרת בלפור, ולהכניס כמה יהודים ָלארץ. ישראל, 
הם לא מילאו את התפקיד הזה בשלמות, אבל משהו הם עשו, 

כנראה שבשביל זה היה צורך שיהיה להם שלטון כזה. לאחר  אז
מלחמת העולם השניה אפשר להוסיף ולומר עוד, שא"י כמעט 
 נפלה בידי הגרמנים ימ"ש, והיה צורך בכמה מקומות שקודם
כמעט לא שמעו עליהם, וגם אח"כ כמעט לא שמעו עליהם, כמו 
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טה וגיברלטר, ועוד כמה מקומות בריטיים, שיצילו את א"י,  ַמלְּ
אחרת היתה נופלת ביד הצוררים. ובאמת, לאחר מלחמת העולם 
השניה כמעט לא נשאר שריד מהקיסרות הבריטית. רק כמה 

יטתם. יצאו משלם, וכל שאר המושבות ידמקומות נשארו ב
על שליטה בטווח הקצר היה נראה שהממש כמו אצל סיחון, ש

הכל היה אבל בטווח הארוך התברר שחשבון ניתנה לו בשבילו, 
 .ולא בשביל סיחון ישראל,בשביל 

ן, "ר כךזהו שאמר הכתוב מיד אח כֵּ ל  רּו  ַע יםֹיאמְּ לִּ  ַהֹּמשְּ
בֹון ן ,". כלומרֹבאּו ֶחשְּ ם סיחון על אותה מלחמה שנלח - ַעל כֵּ

רּו  - )רש"י(במואב  יםֹיאמְּ לִּ בֹון ַהֹּמשְּ שכן ממלחמה זו  .ֹבאּו ֶחשְּ
שאין להעריך מאורעות על פי מבט לטווח קצר, ניתן להסיק, 

לא גם בתחום הרוחני: וכך פי מבט לטווח ארוך. לאלא רק 
שלפעמים אני מרויח בעולם הזה מן  -להסתכל לטווח הקצר 

וח הארוך, של ההפסד שיהיה לי לטולהסתכל אלא  -העבירה 
בזמן מאוחר יותר(.  ,מזה בעולם הבא, )ולפעמים גם בעולם הזה

לחשב הפסד מצוה )בטווח הקצר( כנגד שכרה )בטווח הארוך(, 
 .ושכר עבירה )בטווח הקצר( כנגד הפסדה )בטווח הארוך(

ד -ארוך  טווחול מי ת ד  מי ולא  ,המצוה היא המשתלמת ת
 העבירה.

 אות גדולותתוצ -מעשה קטן 
אלו דברים גדולים יכולים לצאת אפילו בני אדם לא יודעים 

לפעמים נראה לנו שמעשה מסויים הוא קטן  ממעשה קטן.
ופעוט ערך, אבל בטווח הארוך רואים שההשפעות שלו גדולות 

אהוד בן גרא בא אל עגלון מלך מואב, ואומר מאד. לדוגמא: 
ַבר אֱ  , "וצריך אתה לעמוד" טים ג, כ()שופ" יָךלֶ י אֵּ ים לִּ קִּ ֹללו: "דְּ

א"  -כיצד מגיב על כך עגלון?  .)רש"י שם( סֵּ ַעל ַהכִּ . )שם("ַוָיָקם מֵּ
י ישראל, וקם מעל הכסאהוא  כוונתו . אמנם חולק כבוד לאלקֵּ

חשב ללמוד  -של עגלון בקימה שקם מעל הכסא היתה לרעה 
 )"ספר השם" לבעל מאהוד את שם ה' כדי להשתמש בו נגד ישראל

אבל סוף סוף, כיון שחלק כבוד לאלקי ישראל  - הרוקח, עמ' ר"י(
םוקם מעל הכסא, זכה לשכר עצום: בשכר " ָק יָ א",  וַ סֵּ ַעל ַהכִּ מֵּ

בזכה שיצאה ממנו רות, שיצא ממנה שלמה, שכתוב בו: " ֶש יֵּ  וַ
א  סֵּ ֹלֹמה ַעל כִּ ֶמֶלְך" ה' שְּ . שלמה יושב לא רק על )רות רבה ט, ב(לְּ

פעמי בתנ"ך, -ביטוי חד -ישראל, אלא על כסא ה'!  כסא מלכות
, שבעוד ששאר המלכים מלכו )מגילה יא, ב(שחז"ל למדו ממנו 

רק למטה, שלמה מלך גם על העליונים )שכן כסא ה' הוא 
בשמים(. על שום מלך אחר לא נאמר שישב על "כסא ה'". רק 

א  סֵּ ֹלֹמה ַעל כִּ ֶשב שְּ ֶמֶלְךה' על שלמה נאמר "ַויֵּ . )דהי"א כט, כג(" לְּ
וכשהוא יושב על כסא ה', כביכול יושבת שם גם "חתיכה" של 
עגלון מלך מואב. גם הוא זוכה להיות שותף בישיבה על כסא 

אנחנו לא יודעים עד איפה  ה', שהרי שלמה המלך יצא גם ממנו.
מלך  גם של רשע מרושע כמו עגלון ,כר מצוה קטנהשמגיע 
" לכבוד ה', הוא זוכה לשבת על בשכר "ויקם מעל הכסא .מואב

 כסא ה'!
"סבורות היו  ,(א)נזיר כג, נתכוונו  מצוהשם בנות לוט, לשתי 

, )רש"י בראשית יט, לא(המבול"  שכל העולם נחרב, כמו בדור
ָלָיה,  כְּ שתיהן מקבלות שכר על וצריך להציל את המין האנושי מִּ
 -ה הבכיר, ובכל זאת, 3מה שעשו, זוכות להכנס לכלל ישראל

ם מואב  למקבלת שכר עוד  -אֵּ דו ג תר  ו הצנועה ]מאחותה  י
, על שהקדימה ַלמצוה לילה אחד קודם [)עי' רש"י שם, לז( ממנה!

ָּתּה  אחותה. ַדמְּ ָּתּה בכירה לצעירה, קְּ ַדמְּ "בשביל לילה אחת ֶשקְּ
ת. נעמה )ב"ק לח, ב(ארבע דורות לישראל"  י נ מו מתחתנת  הע

האחר שרות עם שלמה המלך, ארבעה דורות ל בי א ו מ  ה
והתחתנה עם ֹבַעז,  ב ס ב  . כב(-)עי' רות ד, כאשל שלמה המלך  ס

ולא רק איחור זמן יש כאן, אלא הבדל גדול במעלה בין רות 
המואביה לנעמה העמונית יש כאן. אמנם משלמה ואילך 
הדורות מתייחסים לא רק לרות אלא גם לנעמה העמונית, אבל 

)עי' רות ד, ד, ישי, דוד ושלמה עֹובֵּ  -ארבעת הדורות שלפני כן 

)עי' יוצאים רק מרות ולא מנעמה. ישי שהיה צדיק גדול  - כב(-כא

, ודוד שחיבר את ספר התהילים, ושלמה המלך שבת נה, ב(
שחיבר שלושה ספרים בתנ"ך, משלי, קהלת ושיר השירים, ובנה 

כל אלו מתיחסים רק לרות ולא לנעמה. לזו  -את בית המקדש 
 רבעה ספרים בתנ"ך ובמקדש הראשון, ולזו אין.יש חלק בא

 לפי ה"לב" -משקל המעשים 
 .אבל לא רק הבדל במעשים קובע .זה כשיש הבדל במעשים

, גם אם שנים קובע השמשקיעים במעש "לב"גם הבדל בכמות ה
 יעשו יחד את אותו המעשה באותו הזמן.

ּתְּ  שְּ שְּ יִּ יַ ן הַ מִּ  )ֹנַח(התורה מספרת: "ַויֵּ תֹוְך ן ַויִּ ַגל בְּ תְּ ָכר, ַויִּ
ת  ַכסּו אֵּ ית, ַויְּ כּו ֲאֹחַרנִּ לְּ ָלה... ַויֵּ מְּ ם ָוֶיֶפת ֶאת ַהשִּ ַקח שֵּ ָאֳהֹלה... ַויִּ

יֶהם"  ַות ֲאבִּ . אומר רש"י: "אין כתיב כג(-)בראשית ט, כאֶערְּ
ֶיֶפת".  ם, שנתאמץ במצוה יותר מִּ ד על שֵּ ּמֵּ ַקח'. לִּ חּו', אלא ַויִּ קְּ 'ַויִּ

ה מאמץ הכונה? הרי ללקיחת השמלה וכסויו של נח אין לאיז
צורך כמעט בשום מאמץ. כנראה הכוונה היא ל"לב" המושקע 
במצוה. המעשה הוא אותו מעשה, השמלה אותה שמלה, אבל 
ם יותר אכפת כבודו של אביו, והוא עושה את המצוה עם  שֵּ לְּ
ם ֶיֶפת היה אכפת. גם הוא התאמץ. אבל שֵּ  יותר "לב". גם לְּ

 "נתאמץ במצוה יותר".
ם ויפת עבור מה  והנה, כשֹנַח מתפכח מיינו, הוא מברך את שֵּ
שעשו. כיון ששניהם התאמצו ַבמצוה, לא היינו מצפים שיהיה 
ם מגיעה  שֵּ הבדל גדול בין הברכות שיקבל כל אחד מהם. אולי לְּ
ברכה קצת יותר יפה משל ֶיֶפת, אבל לא יותר מכך. ובכל זאת, 

ההבדל ביניהם הוא רב מאד. לאיזו ברכה זוכה מיד מתברר ש
ֶיֶפת"  -ֶיֶפת?  ים לְּ ּתְּ ֱאֹלקִּ שה' ירחיב את גבולו של  - )שם, כז("ַיפְּ

. ברכה יפה מאד. ֶיֶפת מקבל את )עי' אונקלוס ורש"י שם( ֶיֶפת
והיורו הדולרים כל אירופה, את אמריקה, את אוסטרליה, 

 של ֶיֶפת! כולם -והסטרלינגים והפרנקים שנמצאים שם 
ם?  ם".  -ומה מקבל שֵּ י שֵּ ָאֳהלֵּ ֹכן בְּ שְּ יִּ ֶיֶפת, וְּ ים לְּ ּתְּ ֱאֹלקִּ "ַיפְּ

ל שטח עצום, אמריקה  בֵּ ם. ֶיֶפת קִּ השכינה תשֹכן באהליו של שֵּ
ל רק חמש מאות אמה על חמש יא בֵּ ם קִּ רופה ואוסטרליה, ושֵּ

מאות אמה של הר הבית, ובכל זאת, כל השטחים שקבל יפת 
ם. מדוע? כי רק אינם שק ולים כנגד השטח הקטן שקבל שֵּ

באותו שטח קטן שורה השכינה, וענין זה שוה כנגד כל העוה"ז 
 שמקבל יפת.

ם לשכר  חז"ל מציינים גם הבדל נוסף בין השכר שקבל שֵּ
ם  ֶיֶפת  -שקבל יפת. שֵּ זכה  -"זכו בניו לטלית של ציצית, וְּ

ָהָיה ַביֹום הַ  קֹום ָשם לקבורה לבניו, שנאמר: 'וְּ גֹוג מְּ ן לְּ הּוא ֶאּתֵּ
ֶאת ָכל ֲהמֹוֹנה'  רּו ָשם ֶאת גֹוג וְּ ָקבְּ ל... וְּ ָראֵּ שְּ יִּ )יחזקאל לט, ֶקֶבר בְּ

ם ויפת זוכים אמנם שניהם לשכר )רש"י בראשית ט, כג(" יא( . שֵּ
שיש בו ענין של כיסוי, כנגד הכיסוי שכיסו את אביהם, ואולם 

זה זוכה לטלית של ציצית,  מהו הכיסוי שזכה בו כל אחד מהם?

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=bGFUkMHYfk-nRA7wk_Nl0jrzLyv6UdIIr2pbZLmFs4zvqzSQ94Q4xWFowFRiaWFuyvfJfhYYrHg.&URL=http%3a%2f%2fwww.hakotel.org.il


 

 
  - lhttp://www.hakotel.org.iלמשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושלים -ורות כל הזכויות שמ ©

3 
השקולה כנגד כל המצוות כולן, ושכל הזריז בה זוכה ומקבל פני 

, ואילו יפת זוכה גם הוא לכיסוי, אבל לאיזה )מנחות מג, ב(שכינה 
שגוג ומגוג יזכו להקבר, במהרה  -כיסוי? כיסוי של קבורה 

 בימינו. זה זוכה למצוה, וזה זוכה לקבר.

 מי גבוה יותר? -צדיקים ובעלי תשובה 
)אבות  לפום צערא אגרא""חז"ל ששאמרו גם הכלל הגדול 

"טובה פעם אחת בצער יותר ממאה פעמים שלא שו ,פ"ה מכ"ב(
, גם הוא קובע מאד איזה שכר יקבל )אבות דרבי נתן ג, ו(בצער" 

אמר מו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל  אדם עבור המצוה שעושה.
ןשגם על צער בשם אביו,  אם ממילא, ו .זההכלל הנאמר  קט

מעט צער, יוכפל השכר שוב על הצער המועט הזה עוד יתוסף 
מעט צער, עוד פי רבבה(, ואם יתוסף עליו  -פי מאה )ובסך הכל 

(, כי חשבון זה מליוןפי  -יוכפל השכר שוב פי מאה )ובסך הכל 
 מצוהשערך ה ,נאמר על כל דרגה ודרגה של צער. נמצא

י רבבות פעמים  המתיגע בכש הרבה, גדול אלפי אלפים ורבֵּ
ערך אות )"מכתב מאליהו" ח"ג בלי יגיעה נעשית א יכשהה מצוה מֵּ

ההבדל . כל תוספת צער מכפילה את השכר פי מאה. (14-15עמ' 
 מצוה.אדם השקיע בצער שה ותלפי כמ ,עצום מאדהוא הרוחני 

האם תר, איזו מדרגה גבוהה יומחלוקת, גם הגמרא מביאה 
ממי שחטא  שלא חטא מימיו נמצא במדרגה גבוהה יותר צדיקה

במקום שבעלי תשובה עומדין,  -להפך שמא או ועשה תשובה, 
. כבר הזכרנו כמה )ברכות לד, ב(צדיקים גמורים אינם עומדין 

פעמים את דברי מו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל, ש"בעניני אגדה 
, ואם מצאנו (353ו ח"ג עמ' )מכתב מאליהוקבלה לא שייך מחלוקת" 

מחלוקת באגדה, אין זו מחלוקת במובנה הרגיל, אלא בחינות 
אלה ואלה דברי אלקים , ו(173)שם ח"ב עמ' שונות באותו ענין 

. כיצד נפרש אפוא את שתי הדעות הנ"ל, הנראות 4חיים
לפיהן אשר נראה להסביר כך: שתי בחינות הן,  -כסותרות? 

"לפום צערא  - איה תאח חינההשכר. ב נמדד גודל המצוה וגודל
מי שהצטער והתאמץ יותר בקיום המצוה, מקבל יותר  .אגרא"

שכר. מבחינה זו, "מעלתן ]של בעלי תשובה[ גדולה ממעלת 
אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהן כובשין יצרם יתר מהן" 

. הנסיון של בעל תשובה, לעזוב את )רמב"ם הלכ' תשובה פ"ז ה"ד(
שקוע בהם, וללכת ללמוד תורה ולקיים מצוות,  ההבלים שהיה

כן "שכרו הרבה לגדול יותר מזה של הצדיק שלא חטא מעולם, ו
]יותר מן הצדיק[, שהרי ָטַעם ַטַעם החטא, ופירש ממנו וכבש 

יש עוד בחינה למדוד בה את מדרגתו של . אבל )שם(יצרו" 
מבחינת שלמות העבודה, שלמות העבודה.  -האדם, והיא 

ים נמצאים במדרגה גבוהה יותר מבעלי התשובה. אין הצדיק
פגמים בעבודתם, וכבר מן ההתחלה הכל חלק וישר אצלם, 
ממילא הם מגיעים למדרגות גבוהות יותר בשלמות העבודה 

 .(353)ועי' ביאור נוסף במכתב מאליהו ח"ג עמ' מאשר בעלי תשובה 
רוסיה בזמן ביכול להיות שיהודי שלמד תורה לפי זה, 

 בירשל הוא יותר גדול מ " שלולפום צערא אגרא"ה ,יפותהרד
בלמדנות הוא יותר גדול גם לא אומרת שזאת  .עקיבא אייגר

למדרגה עקיבא אייגר הגיע  ביר , מסתמאעקיבא אייגר בימר
, "לפום צערא אגרא"מצד האבל  .בלמדנות שלוגבוהה יותר 

אותו יהודי שלמד תורה מתוך הדחק אצל סטאלין יתכן ש
שתי בחינות כי אלו עקיבא אייגר,  בימר ריו הוא גדול יותרוחב

 שונות.

י ,חז"ל אמרו ֶהֶבל ַהֹיפִּ ן וְּ ַאת  ,"ֶשֶקר ַהחֵּ רְּ ָשה יִּ יא ה' אִּ הִּ
ַהָלל" תְּ  ;זה דורו של משה ויהושע -שקר החן . )משלי לא, ל( תִּ

י  זה דורו  -יראת ה' היא תתהלל  ;זה דורו של חזקיה -והבל ַהֹיפִּ
אמנם בדורו של משה  .)סנה' כ, א(" יהודה ברבי אילעאישל רבי 
של  ודורכן ב, ומאד בתורה הגיעו להשגים גדוליםויהושע 

מבחינה מסויימת כל החן והיופי של אבל  ,חזקיהו מלך יהודה
הדורות האלו הוא שקר והבל לעומת דורו של רבי יהודה ברבי 

קין שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסאילעאי, "
. לעסוק בתורה מתוך דחקות נוראה כזו, זה היה רק )שם(" בתורה

. הגם שדורו של משה היה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאיב
, דור שזכה לדבר עם השכינה ולקבל נבואה במדרגה 5דור דעה

טו, ב  מות)עי' רש"י שגבוהה יותר מיחזקאל בן בוזי וכל הנביאים 

 בידורו של ר -ום צערא אגרא" ת ה"לפמבחינ בלא, לי(-ד"ה זה א
. כי אי עולה אפילו על דורו של משה רבינועילא בייהודה בר

 שתי בחינות שונות.אלו 

 יש קונה עולמו בשעה אחת
שהיה שקוע  א,אלעזר בן דורדי בירעל הגמרא מביאה 

כל ימי חייו, אבל בסוף הוא חזר בתשובה גמורה  הבעביר
ה תיצו ,ו מתוך תשובהעד כדי כך שיצאה נשמת ,במסירות נפש

 .מזומן לחיי עוה"ב אאלעזר בן דורדי רבי :בת קול ואמרה
"יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש  :אמרובכה כששמע זאת רבי, 

, אלעזר בן דורדיא ביר .)ע"ז יז, א( קונה עולמו בשעה אחת"
בשעה אחת של תשובה זכה למה שאחר זוכה בעבודה של מאה 

לא דיין לבעלי " עוד אמר רבי:ו .לא רק זהוועשרים שנה. 
 ביר כי .)שם(" תשובה שמקבלין אותן, אלא שקורין אותן רבי

ולא לימד  ,גדול למיד חכםשלא היה ת למרות ,אלעזר בן דורדיא
 ,תורה ברבים, בכל זאת היות ועשה תשובה במדה כ"כ גדולה

אם עושים  . כיאלעזר בן דורדיא "רבי"לו  ראההבת קול קזכה ש
שאחר משיג  מהפשר בשעה אחת להשיג יותר מבלב שלם, א

 כל החיים.משך ב
לא להיות ח"ו עבריינים  זה,מה שאנו צריכים להסיק מכל 

אלעזר בן  ביולצפות שבשעת מיתה נעשה תשובה כמו ר
האומר "אומרת שזה לא מצליח,  משנהזה העל דורדיא, ש

" בידו לעשות תשובה ןאחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקי
אנו צריכים להשתדל שלא יהיו לנו נסיונות, אבל  .פה, ב()יומא 

יודעים כמה  יננוא ות.מצועוד ועוד לנצל כל הזדמנות לחטוף 
 .דברים גדוליםביכולה מצוה קטנה להכריע 

"יפה  ,חז"ל אמרו .אין סוף לשכר מצוה בעוה"ב ,חוץ מזה
שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה" 

חמה פירוש ". י"ז()אבות פ"ד מ רו רת  ו " בעולם הבא, ומה ק
לפירוש " " חיי העולם הזה? הסבירו בזה, ש"קורת רוח" כ

צםאיננה  הנאת עוה"ב, אלא רק הנאה קטנה וצדדית, כעין  ע
ריח טוב של תבשיל לעומת טעמֹו. ובפירוש "כל" חיי עולם הזה 
הסבירו, שהכונה היא לריכוז כל ההנאות שיש לבני אדם בעולם 

ובארות נפט ה, מאכילה ושתיה ודירה ומלבושים וכסף וזהב הז
וכל מה שיש בעולם; ולא רק של אדם אחד, אלא של כל 

ליארדי הברואים שהיו ושיהיו במשך כל ששת אלפי שנות ימ
)עי' מכתב מאליהו ח"א עמ' קיום העולם. זהו "כל" חיי העולם הזה 

של  - . אומרים אפוא חז"ל, ששעה אחת של "קורת רוח"(4
םהנאה צדדית ושולית בעוה"ב, שאיננה אפילו  צ ההנאה של  ע
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4 
לשקולה יותר  - עולם הבא כ המאכלים והבגדים והכסף  מ

לוהמכוניות של  כדאי  ברואי העולם הזה במשך כל הדורות! כ
מאד להשקיע בעוה"ב. אבל גם בעוה"ז מצוה אחת קטנה אפוא 

ת מכל הדוגמאו ,יכולה לשנות לגמרי את העתיד של האדם
 .שראינו שמצוות קטנות משנות

ם ֶאַקח " ,אברהם אבינו אומר אִּ רֹוְך ַנַעל וְּ ַעד שְּ חּוט וְּ ם מִּ אִּ
ָכל ֲאֶשר ָלְך לחוט של  ו בניוזכובשכר זה  ,)בראשית יד, כג(" מִּ

עכשיו כל יהודי יכול . )סוטה יז, א( ציצית ורצועה של תפילין
בזכות  הבא, ולזכות לחיי העולם ללבוש ציציתולהניח תפילין 

ָאשתי מילים שאמר אברהם אבינו י . אברהם אבינו אומר "וְּ ֹנכִּ
ֶפר  זכו בניו לב' מצותובשכר זה  ,)בראשית יח, כז(" ָעָפר ָואֵּ

עפר סוטה מטהר  .)סוטה שם( : אפר פרה, ועפר סוטהנוספות
לן מצוה לדורות ושאין בכל המצוות כ ,אשה לבעלה בדרך נס

 .טהר את הטמאיםמואפר פרה  ,לעשות נס חוץ מהמצוה הזאת
איך פרה אדומה מטהרת טמאים כלל השכל שלנו לא מבין 

ומטמאת טהורים, אבל כך גזר הקב"ה, שאפר פרה מטהר את 
 .הטמאים, הכל בגלל שתי מילים שאברהם אבינו אמר

ואיך אנחנו  ,יש הבדל איך אברהם אבינו אמר ,כמובן
אבל  ,ואפר" "ואנכי עפר אנחנו יכולים ג"כ לומר .אומרים

 ולמרות שיש לו על מה ,אברהם אומר את זה עם כל הלב
אנחנו אין  .הוא לא מתגאה ולא מחזיק טובה לעצמו ,להתגאות

אבל אעפ"כ רואים ששתי מילים של  .לנו כ"כ במה להתגאות
א"כ צריך  ם ישראל.משנות את כל המצב של ע אברהם אבינו

שבגלל  אדםלנדמה פעם אם ש ,לשקול הפסד מצוה כנגד שכרה
מפסיד משהו, צריך לעשות את חשבונו של הוא מצוה  ואיז

ושכר  .מי יודע כמה הוא מרויח בגלל המצוה שהוא עושה ,עולם
לפעמים נדמה לו שבעבירה מסויימת הוא  - עבירה כנגד הפסדה

 .מרויח משהו, אז צריך להביא בחשבון כמה הפסד יהיה לו מזה
מצוה כנגד שכרה, רק יודע כמה הפסד  אף אחד לא יודע בעוה"ז

שהשכר הוא גדול ועצום לאין שיעור, והעונש, אומר רבינו יונה 
. )שערי תשובה, שער א' אות ט"ז("אין קץ לרעת הממרה את פיו" 

, רק "אין קץ"שהעונש של עבירה בעצם היה צריך להיות 

בודאי אבל  .שהקב"ה ברחמיו לא עושה את המשפט עד הסוף
אז כדאי מאד לעשות את  .נורא ואיום שהעונש על עבירה הוא

הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד  ,חשבונו של עולם
לא להסתכל מה קורה כרגע, אלא להסתכל מה יהיו  .הפסדה

אחד לא  ףחון במלך מואב, שאיזה נלמד ממלחמת ס .התוצאות
 ם ישראל.תועלת לע צמחת הזושיער בזמנו שמהמלחמה 

הכל החכמה שלו, בגלל הכל  .חוןנצחון גדול של סי :חשבו
אבל האמת היא  .הצבא שלוהכל בגלל הגאוניות שלו, בגלל 

התקיים  .ם ישראלבשביל עהבל הבלים. הכל היה רק הכל ש
י ָאֶון" הפסוקבסיחון  יצּו ָכל ֹפֲעלֵּ ֶשב, ַוָיצִּ מֹו עֵּ ים כְּ ָשעִּ ֹרַח רְּ פְּ  - בִּ

י ַעד ָדם ֲעדֵּ ָשמְּ הִּ התקומה של הרשע וכל מה כל  .)תהלים צב, ח( "לְּ
י ַעדכדי "זה רק  ופורח, ציץשהוא מֵּ  ָדם ֲעדֵּ ָשמְּ הִּ כדי  ;"לְּ
ָרח"ה ,שישראל פְּ יק ַכָּתָמר יִּ  ., יקבל את ארצו)שם, יג(" ַצדִּ

למה הערבים זכו לכל כך הרבה  .רואים היום כמה ערבים יש
שליטה זמנית על א"י? הכל בזכות לואפילו  ,ארצות ועמים
 ,לא היתה ברית מילה שלמהאמנם  .מילהמצות ם שישמעאל קיי

עד שא"י תחזור לגמרי לידי  ,אבל קצת שלטון נתן להם לא"י
נמצא בכל זאת הר הבית  ,עם כל מה שיש לנו ,גם היום ישראל.

למעשה בידי הערבים, וכן עוד מקומות קדושים, הכל מכח 
 עטות שישמעאל קיים ואחרים קיימו.המצוות המ

ת הזכויות הגדולות של אברהם יצחק כמובן שלנו יש א
תורה וכל הדברים ה אתו א"יאת שבזכות זה יש לנו  ,ויעקב

ארוך הזכויות של אברהם  חווטלו ,הגדולים שהקב"ה נתן לנו
 ותהיה גאולה שלמה לישראל יצחק ויעקב יכריעו את הכף

 .במהרה בימינו, אמן
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           

ושאינו מונע עצמו  ,דאיש צדיק הממית עצמו על דברי תורה לקא דעתך אמינא,סתי' על דרך הסוד: " )שבת פג, ב ד"ה זאת התורה( חתם סופר. ב1
 ...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא -אדם הממית עצמו על דברי תורה  ,קמ"ל .מדברי תורה אפי' בשעת מיתה, אותו לא יטמא במותו באהל

אדרבא לפי גודל קדושתו כך הוא ו ...כך הוא טומאתו לטמא באהל ,רש ממנהות ואינו פ"דלפום קדושת אדם הממית עצמו על ד ,היינו דקמ"ל קראו
 עכ"ל. ."טומאתו לעוצם הקדושה, ויש בזה טעם עפ"י סוד ליודעים

)רמב"ן(. וכן נחלקו  לאחריהאב )רש"י, ספורנו(, או מלחמת סיחון במו לפניאמרו המושלים את משלם. האם  מתיאלא שנחלקו המפרשים, . 2
בֹון" -אמרו המושלים את דבריהם. לאמוריים )רש"י, אב"ע, רמב"ן(, או למואבים )ספורנו(. וכן נחלקו בפירוש המשל עצמו  ילמ ָבֶנה  ,ֹבאּו ֶחשְּ ּתִּ

יחֹון יר סִּ כֹונֵּן עִּ תִּ  .למה בדיוק הכונה )עי' במפרשים( - "וְּ
ש"א שכתב, שכל הדין שעמוני ומואבי אסורים לבוא בקהל ונקבותיהם מותרות )יבמות עו, ב(, טעמו הוא מפני שבנות לוט נתכוונו לשם עי' מהר. ו3

 שמים, ולכן נקבותיהם הותרו לבוא בקהל )מהרש"א הוריות י, ב ד"ה הם שנתכוונו(.
מן האמת  "פלגא"ש ,, כוונתה לומרדעתו של זה"פליגא" על זה  אגדה( שדעתו של עניני, שכאשר הגמרא אומרת )בעוד אמרו בדרך צחותו. 4

ֶלק"; היינו, שבכל צד מצדדי המחלוקת יש רק חלק מן האמת השלמה[. ממילא,  .בדברי זה "פלגא"נמצאת בדברי זה, ו ]ו"מחלוקת" הוא גם לשון "חֵּ
דלשון "פלוגתא" מתפרש שם במובן של חילוק דרכים שונות באותו ]ועי' קדושין )ג, א(  שתי הדעות יחד.יש לצרף את  -במלואה האמת כדי לקבל את 

 דבר, ולא בלשון "מחלוקת"[.
נֵּי ֶקֶדםשנאמר: ". 5 ַמת ָכל בְּ ָחכְּ ֹלֹמה מֵּ ַמת שְּ ֶרב ָחכְּ ָכל ָהָאָדם ...ַוּתֵּ ַכם מִּ ֹכל  ,ַוֶיחְּ ַכלְּ יָמן וְּ הֵּ י וְּ ָרחִּ יָתן ָהֶאזְּ אֵּ עמֵּ ַד רְּ ַד ַד יא(. "-, יא ה"מל" )וְּ זה דור  -ע ַדרְּ

זוהר ) "י מלכא משיחאיתֵּ יֵּ ד דְּ ולא יהא עַ  ,אא דָ ָר ָד דלא הוה בעלמא דרא עלאה כְּ  ,דרא דמדברא"ר ט, א(. ואמרו בזוהר על "ויק" )שכולו דעה ,המדבר
מתגלגל ובא להיות  ונפש היותר פחות שבדור המדבר הוא אחר כך ,כי דור המדבר הם ראשים שבכל הדורות(. וכתב הרצ"ה מלובלין, "ב ,ג קסחח"

אות  "ישראל קדושים"" )שאפילו האחרון שבהם הוא ראש ולב באיזה דור ,דדור המדבר הם הלב ובית קודש קדשים של כל הדורות ..ראש באיזה דור.
 ה', דף ח', ע"ש(.

 הבנתו של העורך,שטחיות השיחה נערכה לפי 

 וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
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