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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

ר הלוי נבנצל שליט"א  שיחת הגאון הרב אביגדֹּ
 תשע"וכי תצא  לפרשת
 לשנות את כיוון הנסיעה -עבודת חודש אלול 

 
 תמיד זוכר! והרי ה' מה פירוש יום הזכרון?

ר ָעָשה "התורה אומרת:  ְך קֶׁ ֱאֹלה' ָזכֹור ֵאת ֲאשֶׁ רֶׁ דֶׁ יָך ְלִמְרָים בַּ
דברים  המרים הצדקת דיבר .)דברים כד, ט( "ִמִמְצָרִים ְבֵצאְתכֶׁם

ונשאר זכרון  ,שלא לפי כבודו של משה רבינו ולקתה בצרעת
 ות עשה לזכור מה שה' עשה למרים.לדעת הרמב"ן זו מצ .לדורות

לא תמיד בני  .זה זכרון ,שכל דבר שאדם עושה ,צריך לדעת
אם  .ם עשהאבל ה' זוכר מה שאד ,אדם זוכרים את זה לדורות

ומידה  ,את זה ה' זוכר ,וכל שכן אם עשה לטובה ,עשה לרעה
הוא זכרון  ,נו עושיםכל דבר שא .טובה מרובה ממידת פורענות

 .לדורות
מה פירוש "יום הזכרון"?  ".יום הזכרון"נקרא  אש השנהר
"אין שכחה לפני כסא כבודך". הקב"ה גם בשאר ימות השנה הרי 

כל  .מעשי בני האדם בכל העולם כולואת כל נתון זוכר בכל רגע 
מה שעשו בעבר, בהווה, וגם מה שיעשו בעתיד. שום ידיעה לא 
נוספת לו ביום הזכרון, ולא בשום זמן אחר, שהרי הקב"ה הוא 
בלתי משתנה, וגם הידיעה שלו בלתי משתנה. הוא יודע היום מה 
שָידע אתמול, וגם מה שֵידע מחר. אם כן, מה פירוש "יום 

התשובה היא, שאכן הקב"ה לא "נזכר" ביום זה בשום  "?הזכרון
ועלדבר. כל מה שקורה ביום הזכרון הוא, שביום זה הקב"ה   פ

על פי הזכרונות הללו. על פי כל הזכרונות הללו נכתב ונחתם 
 מה יהיה בשנה הבאה. ,ביום זה

 יםגם למתו ,שגם על המתים ה' זוכר ,החפץ חיים אומר
השאיר בנים ותלמידים אדם אם  .ו חובותנוספות כל שנה זכויות א

נוספות לו זכויות, ואם השאיר בנים ותלמידים  ,שהולכים בדרך ה'
משה  .כל שנהבנוספות לו חובות  ,שהולכים בדרך לא טובה

זה יום  .כל שנהבכל הזכויות שלנו נוספות למשה רבינו  ,רבינו
 מעורר את הזכרונות של כל הדברים.הזכרון ה

הוא כביכול  הולרע ,הוא זוכר לטובה .חסדאבל הקב"ה רב 
ם  :חז"ל אמרו .כאילו לא זוכראת עצמו עושה כלומר  .לא זוכר "גַּ

ְשָכֵחְך" ְחָנה ְוָאֹנִכי ֹלא אֶׁ ה ִתְשכַּ ם ֵאלֶׁה  .)ישעיהו מט, טו( ֵאלֶׁ גַּ
ְחָנה  ה אלהיך ישראל ש ,זה מעשה העגל -ִתְשכַּ אמרו "ֵאלֶׁ

"ְוָאֹנִכי ֹלא  .לנו כשנהיה בסדר ישכחאת זה הקב"ה  .ישראל"
ְשָכֵחְך"  את זה  ",אנכי ה' אלקיך"קיבלנו  זה מעשה סיני, שם -אֶׁ

אז ודאי שכדאי  .)ברכות לב, ב( לטובהזכרון זה כי ה' לא ישכח לנו, 
אמנם כל מה שאדם עושה ה' זוכר לטובה.  .שה' יזכור לנו זכויות

ם ּוְביֹום פָ "מעשה העגל זמן הגלות נאמר על  ְדִתי ֲעֵלהֶׁ ְקִדי, ּוָפקַּ
ָטאָתם" , "תמיד תמיד כשאפקוד עליהם , לד(מות לב)ש חַּ

אבל  ,)רש"י שם(עוונותיהם, ופקדתי עליהם מעט מן הָעון הזה" 
. "גם אלה תשכחנה" -לגמרי החטא הזה כשיתוקן לעתיד לבוא, 

 .)מהרש"א ברכות שם(החטא הזה לא יזכר עוד 

 ל"ע(עצה להנצל מגזירות קשות )
יש עצה להנצל לפעמים גם כשנגזר על אדם עונש חומר ח"ו, 

הגמרא אומרת אמנם  .בעונש חמור מאד בני עלי נענשו מהגזירה.

כי לא חטאו , )שבת נה, ב(כל האומר בני ֵעִלי חטאו אינו אלא טועה" "
עריות כפי שנראה מפשוטו של מקרא, אלא בחטא חמור של החטא ב

מעלתם נחשב להם הדבר כאילו חטאו  קל הרבה יותר, )ורק לרּום
"ֹלא  -חמור ביותר היה בעריות ממש(, אבל העונש שנגזר עליהם 

ְרִבית ֵביְתָך ָימּותּו ֲאָנִשים..."  ָיִמים... ְוָכל מַּ ִיְהיֶׁה ָזֵקן ְבֵביְתָך ָכל הַּ
בגמרא מובא  .)ר"ה יח, א(בני שמונה עשרה . כלומר, )שמו"א ב, לב(

ה בתקופתו של רבי יוחנן בן זכאי, כאלף שנה מעשה במשפחה שחי
רק מפני שהיו  ,לאחר תקופתו של ֵעִלי, ובניה היו מתים צעירים מאד

 .(שם)ר"ה מבית ֵעִלי 
ְעִתי ְלֵבית , ואומרמאוחר יותר מנבא שמואל בשם ה' : "ָלֵכן ִנְשבַּ

ח ּוְבִמְנָחה ֵעִלי,  בַּ ֵפר ֲעֹון ֵבית ֵעִלי ְבזֶׁ ד ִאם ִיְתכַּ םעַּ לָ וֹ . )שם ג, יד( "ע
או באופן אחר, יתכן שזה  גועח"ו נהרג יהודי בפי , אםם היוםכך שג

בגלל עבירה שעשה, אלא רק מפני שהוא מבית ֵעִלי, שנגזר לא 
 .למות צעירים עליהם

שהתעסקות בתורה ובגמילות חסדים  ,חז"ל אומריםבכל זאת ו
)ר"ה יח,  ליהםשנגזרה ע יכולה להגן על צאצאי ֵעלי מן הגזרה הנוראה

. )ירו' שם פ"ב ה"ה(, ולדעת הירושלמי גם תפילה יכולה להגן עליהם א(
והיו אמורים משום כך  ,אביי ורבא היו מבית ֵעִלי, שמספרת הגמרא

זכות התורה וגמילות חסדים שעסקו בהם אך למות צעירים מאד, 
אלא בגיל מבוגר יותר  ,הצילה אותם שלא ימותו בגיל צעיר מאד

, אבל בגמילות חסדיםכל יהודי צריך לעסוק בתורה ו מנםא .)שם(
בלי  כדי להגן עליהם מהגזירה של בית עלי. ,יותרדרוש בית עלי זה ל

מתקיימת  -זכויות מיוחדות של תורה או תפילה או גמילות חסדים 
ְרִבית  ָיִמים... ְוָכל מַּ בהם לעולם הגזירה של "ֹלא ִיְהיֶׁה ָזֵקן ְבֵביְתָך ָכל הַּ

הרי שתורה ותפלה וגמילות חסדים יכולים  יְתָך ָימּותּו ֲאָנִשים...".בֵ 
 להציל גם מגזירות קשות.

 ענינה של זכות אבות
זכות אברהם  .בזכות אבות להשתמש -עוד עצה להנצל מן הדין 

 םזכותעליהם "אנו אומרים של צדיקים אחרים שיצחק ויעקב, וגם 
 .להגן עלינויכולה  זכות אבותגם אבל בודאי ש ".יגן עלינו

הרבה , שאנו מזכירים אותה כל כך מהו ענינה של זכות אבות
אם אברהם יצחק בתפלה, ומבקשים בגללה מהקב"ה לרחם עלינו? 

דין וירחמו עלינו בגלל  ויעקב היו צדיקים, למה שיתחשבו עמנו בַּ
לא בגלל "ְזכות הסביר הגה"צ רבי א"א דסלר זצ"ל, ואמר כך: זה? 

תבקשים מהקב"ה שירחם עלינו, אלא בגלל "אבות" אנו מ ּו כ  זַּ
כּות הנפש של האבות הקדושים,  מאהבת אבות". כלומר: משהו מזַּ

 החסד של אברהם, ממסירות הנפש על קידוש השם של יצחק אבינו
מאהבת התורה של יעקב, עבר אלינו בירושה, ובזכות זה אנו ו

 .(14-8עמ'  )עי' מכתב מאליהו ח"א 1מבקשים מהקב"ה לרחם עלינו
כּות ואולם,  נשתדל אבות" לכשעצמה אינה מספיקה. צריך ש"זַּ

תגם  לכ טפח בתוכנו את המידות הטובות לבדרכי אבותינו,  ל
שקבלנו מהם בירושה, ורק אז יש תקוה שזכות זו תעמוד לנו בדין. 
אם חלילה לא נעשה כן, ולא נטפח בתוכנו את המידות הטובות של 
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2 
כּות אבותינו, וממילא גם לא  -אבותינו הקדושים  תשאר בידינו זַּ

. אדרבה, ְזכות אבותינו תהפוך לנו אז לרועץ ולמקטרג 2לא ְזכותם
כאותו גנב שהובא בפני שופט, ושאל אותו השופט: "מה יש ח"ו, 

לך לומר להגנתך"? אמר הגנב: "אבי היה אדם ישר"! אמר לו 
למא אם השופט: "אם כך, הרי שיש להחמיר בדינך עוד יותר! בש

אביך היה גנב, היה מקום להתחשב בך, שכן לא ראית מימיך דרך 
אחרת. אבל אם אביך היה אדם ישר, וחינך גם אותך להיות אדם 
ישר, למה נהיית גנב"?... "זכות אבות" הופכת א"כ להיות קטגור 
לאדם שאיננו ממשיך ללכת בדרכים הטובות שהלכו בהן 

 .3אבותיו
אם אתה הולך  ".תו יגן עלינוזכו"אומרים על החפץ חיים 

לקיים משתדל ו דבר לשון הרע,נזהר מל ,יםישל החפץ ח כובדר
מה שכתוב במשנה ברורה, אז זכותו של החפץ חיים תגן כל 

ולא מקיים את המשנה  ון הרע,אם מישהו מדבר לש . אבלעליך
תלוי  .שזכותו של החפץ חיים תגן עליו חשובברורה, אז קשה ל

 יגנו עליך.של החפץ חיים ות עד כמה הזכוי ,בך
כי זוכר : "אש השנהשל רבברכת "זכרונות" אנו אומרים הרי 

ועקדת יצחק לזרעו היום תזכור". כל הנשכחות אתה הוא מעולם, 
, ש"זרעו" של יצחק הרי הוא כולל גם את יש מהפוסקים שכתבו

ו ש ב ו של"ועקדת יצחק לזרע, ולכן יש לומר ע עק היום  י
, ונמצינו מתפללים 4נו לא תכלול גם את עשו, כדי שבקשתתזכור"

ח בשם סי' תקצ"א סק"מג"א ) 5שגם עשו וזרעו יהנו מזכות העקדה

. ואולם מו"ר הגרש"ז (מהרי"ל, וט"ז שם סק"ג בשם בעל הפרדס
תוספת הזו אפשר לבקש ו ,אויערבאך זצ"ל אמר, שאין צורך בַּ

ר הקב"ה ליעקב וזרעו יזכו ה.עקדהשגם לֵעָשו יזכור הקב"ה את 
שהם ממשיכים בדרך אבותיהם, ואילו לֵעָשו וזרעו יזכור הקב"ה 

םשהם  ינ ממשיכים בדרך אבותיהם. אותו דבר עצמו שהוא  א
. אמנם לפי אלה שגורסים 6זכות בשבילנו, הוא קטרוג בשבילם

ם"היום  י מ ח ר תזכור" אי אפשר לכוין כפי שהציע הגרש"ז  ב
, שייך באמת לכוין כך. ר"ואם אומרים רק "היום תזכזצ"ל, אבל 

שהוא לבדו זרעו של אברהם המחזיק בדתו ובדרכו "ר ליעקב ְזכוֹ 
, וְזכור לעשו שהוא סטה ה"ז( י"מלכים פ 'רמב"ם הלכ)" הישרה

 לחלוטין מדרך האבות.

 רק אז דודי לי -אם אני לדודי 
הקב"ה כבר ו -מעט התעוררות לתשובה  .הקב"ה רב חסד

ולה צריכה לבוא ההתח -מה? אבל . ותהמקבל א נ ת י א חז"ל  .מ
לי פתח אחד של  חּוְת "אמר הקב"ה לישראל: ָבנַּי, פִ  ,אומרים

תשובה כחוָדּה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות 
להצליח כדי כלומר,  )שה"ש רבה ה, ב(וקרוניות נכנסות בו"! 

לנסות , על האדם לפתוח פתח כלשהו מצדו, בעבודת התשובה
יקל עליו הקב"ה  אחרי שיעשה כך, ות עצמו אל ה'.להתקרב בכוח

אבל את ההתחלה . סיעתא דשמיא מרובהל, ויזכה את העבודה
הבעל שם טוב הקדוש  .לעשות בעצמו צריך האדם -הקשה 

להיות , , שעל הפתח הקטן שעושה האדםהוסיף בזה תנאי ואמר
ר לעבר רכלומר: פתח  עד חלל הלב. ְמפּוָלש ֵמֵעבֶׁ מו מתחילה , ג

וולא רק ועד סוף,  ת ל חי זוכים לא של פתח, שבזה עדין  ת
פתחים שיהיו עגלות לסיעתא דשמיא רבה כל כך, שיפתחו לו 

)"פרי צדיק" פרשת תצוה אות ז' ופרשת ואתחנן הם וקרוניות נכנסות ב

אבל כשפותחים באמת פתח אחד קטן כזה, כשבדבר אחד  .אות ה'(
ים לסיעתא דשמיא קטן עושים תשובה גמורה ומוחלטת, אז זוכ

מרובה מאד. הקב"ה מרחיב את הפתח הקטן שעשינו בלי שום יחס 
עגלות וקרוניות לעבודתנו. מפתח קטן כחודה של מחט, עד פתח ש

 ו.ביכולות להכנס 
אם  .אני לדודי ודודי לי"" , הם ימים שלימי אלול ,הימים האלה

לי" הוא ", אז יהיה גם "דודי לי"; וכפי שראינו, "דודי אני לדודי"
 ,"אני לדודיכלל "אבל אם אין  .לאין שיעור יותר ממה ש"אני לדודי"

להתעורר  ,יש לנו הבחירה בדבר הזה ".דודי לי"אז גם לא יהיה 
ולא ח"ו  ,שיום הזכרון יהיה יום של זכרונות טובים .להתקרב לקב"ה

 להפך.

ִמיֶנָךה'  ָך ַעל ַיד יְּ  ִצלְּ
שב מעניקה כבר לַּ  ,מעט התעוררות לתשובהכפי שהזכרנו, 

סייעתא דשמיא מרובה. מאידך, ללא שום השתדלות של תשובה מצד 
"כל האומר הקב"ה , חז"ל אמרואין שום ויתורים מצדו ית'.  -האדם 

תרן הוא  מי שחושב שיש ויתור אצל  ,כלומר. )ב"ק נ, א( "ִיָּוְתרּו חייו -וַּ
ְתרנות"מידה של הקב"ה אכן ינהג איתו ב - הקב"ה ֵתר על וִ  ,"וַּ יוַּ

יש חסד אצל הקב"ה, ויש רחמים, ויש  כי? למה. החיים שלו ח"ו
. כי ויתור הוא הפך המשפט, 7אין -הנהגות אחרות, אבל סתם ויתור 

 .)דברים לב, ד( "ל ְדָרָכיו ִמְשָפטכָ "ִכי  -והכל הרי צריך להיות במשפט 
תרו  המשפטאדם בעצמו ותרן, אז גם  אלא שאם מחייב שְיוַּ

מתנהג עם חברו במידות של ויתור ורחמנות, גם אדם אם ולכן,  !8לו
ד "ה' הפסוק הרי אומר, . הקב"ה מתנהג איתו במידות אלה ל יַּ ִצְלָך עַּ

ִצְלָך"? בפשטות הכונה היא, ה' מה פירוש ". )תהלים קכא, ה(" ְיִמינֶָׁך
, 9שה' מגן עליך מכל רע, כמו שהצל מגן מן השמש. אבל חז"ל אמרו

ו כיצד מתנהג הצל? אדם נה היא שהקב"ה נוהג עמך כמו צל. שהכַּ
גם הצל מוריד  -הצל מרים את ידו. אדם מוריד את ידו  -מרים את ידו 

כך כביכול מתנהג גם איך שאדם מתנהג, כך מתנהג הצל, ואת ידו. 
ל יַּד ְיִמינֶָׁך". אדם צריך א"כ להרגיל ה' זהו "הקב"ה עם האדם.  ִצְלָך עַּ

ת האהבה והחסד והרחמנות, ואז גם הקב"ה יתנהג את עצמו במידו
 איתו במידות האלה. בלי זה, קשה מאד לעבור את הדין בשלום.

ֲאִמינּו ְבֵרעַּ  :הגמרא אומרת לּוף" ,"ַאל תַּ  .)מיכה ז, ה( ַאל ִתְבְטחּו ְבאַּ
ֲאִמינּו ְבֵרעַּ  שמתנהג איתך כאילו הוא ֵרעך הרוצה  הרע, זה יצר -ַאל תַּ

. לא צריך ה בטח יסלח לך"הקב ,נו" :פתה אותך לומרמבטובתך, ו
 - אל תבטחו באלוףו לו בדבר הזה! נויאל תאמ לחשוש מן החטא".

י ָאָתה" זה הקב"ה, שנאמר עליו: לּוף ְנֻערַּ אל תבטחו  .)ירמיהו ג, ד( "אַּ
תשוב בתשובה, הוא בלי סיבה. אם ימחל הקב"ה לא  ו שימחל. כיב

 .מחל ולא יוותרלא יהקב"ה ימחל. אבל סתם כך, 

 ם הכפורים?נהגו לומר "כל נדרי" דוקא ביולמה 
? יתכןזה . איך )יומא פו, ב(תשובה מאהבה הופכת זדונות לזכויות 

מתוך אלא כיון שלזכות? כת נהפהיא איך  ,עבירה ברעאדם אם 
להבין שכל מה שהוא  ,הוא הגיע לחרטה עמוקהומחמתה העבירה 

הדבר היחיד שטוב לעשות זה ו, לו לא שוהזה עושה נגד רצון ה' 
 ולאהבתואותו להכרת ה'  והביאהם שהתשובה א"כ החטא ורצון ה', 

י העבירה הוא "עכי דוקא לזכות, את החטא הופכת  תשובהלכן ה -
 הגיע לאהבת ה'.

 .)שם( ונות נהפכות לשגגותדהז -תשובה מיראה לעומת זאת, ב
לא  ,שיש לי עכשיואם היתה לי אז אותה יראה  .למה? כי זו שגגה

ואיזה דין  עלי, ביעהתכמה גדולה האז, הייתי שם לב  לּוחוטא. הייתי 
 . אז זדונות נעשות כשגגות.ודאי לא הייתי מזיד לחטוא, צפוי לי

ובכל זאת, איך יתכן לשנות את העבר? להפוך עברה למצוה, או 
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זה מה שמיוחד בתשובה. היא פועלת למפרע.  -מזיד לשוגג? 

להאת והיום אני מתקן  ,תיאתמול חטא ו מ ת שאר עניני בכל . א
אפשר רק מכאן  -לקדש אשה  .התורה אי אפשר לפעול למפרע

ללהבא. אי אפשר לקדשה כך שתהיה מקודשת  מו ת א . גם מ
שהמכר  ,כךלמכרו למכור בית אפשר רק מכאן ולהבא. אי אפשר 

ליחול  ו מ ת א פועלים למפרע! אנו  -בתשובה לעומת זאת,  .מ
במסגרת הזמן אדם יכול לפעול רק מכאן דוקא כי  -כן? איך זה ית

 תשובה היא מהדברים שנבראו קודם בריאת העולם. אבל ולהבא
, היא מעל הזמןקודם שנברא הזמן, ולכן עוד ו, )פסחים נד, א(

 .ופועלת בלי להיות כבולה למימד הזמן
יום הכיפורים עם תפלות למה מתחילים את  ,טעםזה האולי 

מה זה שייך ליום  .זו התרת נדרים "כל נדרי" ".כל נדרי"
ם ביונדרים תיקנו להתיר אמנם בראשונים נתבאר ש? יםכיפורה

כי אז כולם נמצאים בבית הכנסת, ואפשר להתיר נדרים  הכפורים
ם כול יש ש . והוא,מותר לומר עוד טעםשאולי  ,חשבתי, אבל 10ל

. והיסוד המשותף הוא, יסוד משותף להתרת נדרים ולתשובה
מיוחד ליום וכח זה הוא מעל למסגרת הזמן, פועלים ששניהם 
ם" אְוֹל ,"ָיִמים יָֻצרּוהפסוק אומר,  .הכיפורים ָחד ָבהֶׁ )תהלים קלט,  אֶׁ

)עי' ולפי אחת הדעות בחז"ל ה"אחד" הזה הוא יום הכפורים  ,טז(

 ",לו" הקרי הואו ל"ף,בא ",לאהוא "כתיב . הרש"י שם בסוף דבריו(
ם" - וֹ ְולם הזה הוא מיוחד לה' ית', ". כי היובוי"ו ָחד ָבהֶׁ . יום אֶׁ

אחד ומיוחד שמיועד להתקרב בו אל ה'. אבל גם לכתיב יש 
ם" אְוֹל ,"ָיִמים יָֻצרּומשמעות.  ָחד ָבהֶׁ . יש יום אחד בכל הימים, אֶׁ

שהוא בבחינת "לא". בבחינת אין. יום שהוא למעלה מן הזמן, 
המתאים  יוםה וזהמים. לכן, ואינו עומד בסדר אחד עם שאר הי

ולכן כי הוא כביכול מעל מסגרת הזמן, העבר, על בו  פעולל
אפשר לפעול ממנו גם נגד כיוון הזרימה של הזמן. לפעול היום 

לכן יום זה מיועד על מה שהיה אתמול, וגם קודם אתמול. 
לתשובה, וגם התרת נדרים מתאימה ליום הזה. אמנם גם בשאר 

הזמן שות תשובה ולהתיר נדרים, אבל ימות השנה אפשר לע
אולי משום כך ם הכפורים. יו לענינים אלו מעצם הואהמסוגל 

, שהוא יום תשובה ם הכפוריםנהגו לומר "כל נדרי" דוקא ביו
תשובה והתרת  -ומחילת עוונות, מפני שבשני הענינים האלה 

אמנם  , ומשנים את העבר.אנו פועלים מעל מסגרת הזמן -נדרים 
 א"א באמת לשנות את העבר,שהאחרונים מבארים נדרים בהתרת 

נעקר למפרע, כביכול לענין מכאן ולהבא אנו אומרים שהנדר ורק 
, )עי' שערי יושר ש"ב פ"ט ד"ה ועתה(וכאילו לא היה כאן נדר מעולם 

אבל בתשובה העבר אכן משתנה לחלוטין, והעבירות יכולות 
 .ממש לההפך לזכויות, אם עושים תשובה מאהבה

 מדוע איננו עושים תשובה כפי שכתב הרמב"ם?
השב , על להצליח בעבודת התשובהכדי כפי שהזכרנו, 

רפתח להיות זה על פתח ולפתוח פתח כלשהו מצדו,  ו מ . ג
 דהיינו, שבדבר אחד קטן יעשה תשובה גמורה ומוחלטת.

רה מגדיר אותו כפתח פתח כזה? מנראה איך  ו מ אומר  -? ג
 11ריך ש"יעיד עליו יודע תעלומות, שהשב בתשובה צהרמב"ם

. כלומר, )הלכ' תשובה פ"ב ה"ב(שלא ישוב לזה החטא לעולם" 
כמובן,  לה': "אתה ֵעִדי, שלא אשוב לחטא הזה לעולם"!שיאמר 

וישנם פרטים נוספים במעשה התשובה, והם: זה עוד לא הכל, 

)עי' שיעזוב החוטא חטאו, ויסירו ממחשבתו, ויתנחם על שעבר, ועוד 

ש"יעיד עליו יודע תעלומות שלא אבל תנאי אחד חשוב הוא,  ,(שם
 .ישוב לזה החטא לעולם"

ֵעִדי, שלא ה' "אתה והנה, במחזורים שלנו לא מופיע משפט כזה, 
דים ביום דומה לזה. משפט או , אשוב לחטא הזה לעולם" אנו מתוַּ

אומרים שכל מה הכפורים, מביעים חרטה על מעשינו הרעים, 
עלינו אבל להעיד ָוה לנו" ולא הועיל לנו במאומה, שחטאנו "לא שָ 

זה איננו  - את יודע התעלומות, שלא נשוב עוד לחטאינו לעולם
מדוע איננו מעידים עלינו את יודע התעלומות, שלא למה? עושים. 

 נשוב לחטאינו לעולם?
החושבני שהסיבה לזה היא פשוטה:  חיל ת ה  נ וַּ כ איננו  ב

יכול להעיד עליו את יודע התעלומות, אומרים כך. שכן מי מאיתנו 
שלא יחטא עוד לעולם? בשלמא אדם שאכל פעם נבלה להכעיס ח"ו 

יכול לקוות שבע"ה לא יעשה עוד כך לעולם. אבל על ביטול תורה,  -
למשל, מי יכול להעיד עליו את יודע התעלומות, שלא יחטא בזה 

את ה', שוב לעולם? וכן חטאים אחרים, כגון: ביטול אהבת ה', יר
אהבת ישראל, אהבת חסד, קשה מאד להבטיח שלא נכשל בהם שוב 
בעתיד, כפי שנכשלנו בהם עד היום. לכן איננו מעידים עלינו ביוה"כ 

ןשלא נשוב עוד לחטאינו. מה שאנו את יודע התעלומות,  אומרים  כ
ון" -במקום זה הוא  צ ר הי  י ֵואֹלֵקי אבותי שלא  י מלפניך ה' ֱאֹלקַּ
םו אחטא עוד". אנ י ש ק ב וגם מה' שיעזור לנו שלא נחטא עוד,  מ

בוידוי חושבני שראוי להזכיר את זה. כל אחד שיודע בעצמו שביטל 
תורה, צריך לומר בוידוי שביטל תורה, וכן מצוות תמידיות כאהבת 

דות עליהן.  אבל "אני ה', יראת ה', דבקות בה', צריך לכאורה להתוַּ
ד י ע אפשר ה איננו אומרים. ז -עלי את הקב"ה שלא אחטא עוד"  מ

רק לקוות ולהתפלל לכך, אבל לומר שתמיד נהיה נקיים, חושבני 
התשובה שאנו עושים, איננה מספיקה כדי לומר דבר שאיננו יכולים. 

 .12כזה
נו להגיע למצב שנוכל להעיד עלינו את יודע תשובת אם אין בכח

התעלומות שלא נשוב לחטוא לעולם, מהי העבודה המתאימה לנו 
העבודה המתאימה לנו  - למה עלינו לשאוף ולחתור? אלול?דש חוב

מורי ורבי הגה"צ כמו שהסביר  קודם כל, לשנות את הכיוון; היא,
ונזכר שבעצם  בני ברק, שאם אדם נוסע מירושלים לרא"א דסלר זצ"ל

הדבר הראשון שעליו לעשות, הוא לשנות את עליו להיות בירושלים, 
מהירות  ובאיזון, כבר לא כל כך חשוב הכיוון. אחרי ששינה את הכיו

בסופו של דבר הוא יגיע  -, כי בכל אופן לאט או מהר הוא נוסע,
שיהפוך את  . אבל הדבר ההכרחי הראשון הוא,בחזרה לירושלים

צריך לעשות זה מה ש. הנכון, ויתחיל ליסוע לכיוון הנסיעהכיוון 
א בכיוון אלול. לשנות את כיוון הנסיעה! שנהיה בכיוון עליה, לב

 ירידה. שנהיה בכיוון של התקרבות לקב"ה, התקרבות לתלמוד תורה
. לשמוח בתורה, להרגיש טוב , לאהבת ה' וליראת ה'לשמירת מצוותו

ונשנה  ,את כיוון הנסיעהנשנה  אם עם התורה, וללמוד מתוך אהבה.
בשכר זה לשוב בתשובה שלמה, עד  נזכה ,נו לטובהאת עצמאת 

 אמן. ,בימינו שלמה במהרההלגאולה 
 
 
 
 
 

 
 

 השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

 וכל טעות או חסרון )אם ישנם( יש לתלות בעורך בלבד.
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ותינו וכן באר ה"בית הלוי" )סוף פרשת וירא(. ובאר דזהו שאנו אומרים "מה יפה ירושתנו", והיינו דנשאר לנו בירושה מעט מהמידות הטובות של אב. 1
 הקדושים.

 .ות )עי' רש"י תהלים פ, יד(וצ"ע לפ"ז מה שכתב רש"י, שלעמלק יש זכות אב. 2

ת ְבִריִתי ִיְצָחק וכו' )ויקרא כו, מב(ש וכמו. 3 ת ְבִריִתי יֲַּעקֹוב ְוַאף אֶׁ ְרִתי אֶׁ זה הפסוק הוא של הרי קשה: ו. כתב השל"ה )תורה שבכתב, סוף פר' בחוקותי(: "ְוָזכַּ
 ,כי אינו דומה רשע בן רשע החוטא .בלתי, כי אף זה הפסוק הוא מתוכחת מוסרנחמה, ועדין לא גמר הקללות, ואיך הפסיק בפסוק של נחמה בתוך הקללות? וק

, כי הרשע בן צדיק עונשו מרובה, שראה אביו מתנהג בחסידות והוא אין מנהג אבותיו בידיו... על זה אמר אני אזכור לך אלו הדברים לכף חובה .לרשע בן צדיק
ְזֹכר" )שם(, כי נתתי לך ארץ ישראל שאוירא דא"י מחכים, ועל כל זאת לא הלכת בדרך ישר".שאתה מזרע אבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, וגם " ץ אֶׁ  ְוָהָארֶׁ

מפני שהיה לו ממי  עכ"ל. ועי' בגמ' )מנחות נג, א(, שרב פרידא קילל את מי שהוא בר אבהן ולא בר אוריין )כלומר, שאבותיו תלמידי חכמים גדולים, והוא לא(,
וזה חמור יותר ממי ללמוד, ולא למד, ו נ אי  בר אבהן ואינו לומד )עי' מהרש"א שם(. ש

ֵעָשו הופקע מלהקרא זרעו של . 4 םדהגם שֶׁ ברה עבְ ִכי שהרי הקב"ה אמר לאברהם: " - א יצחק" ולא כל יצחק ב, יב(, "בראשית כא" )ִיְצָחק ִיָקֵרא ְלָך ָזרַּ
קאך עדין לא נאמרה כאן הפקעה שעשו אינו נחשב זרעו של  - )נדרים לא, א(, ובא להוציא את עשו מלהקרא זרעו של אברהם צח  )כן דעת מהרי"ל(. י

ת ָכל ָהֲאָרֹצת ָהֵאל"מדקאמר רחמנא ליצחק המג"א נקט, ד אבל. 5 ֵתן אֶׁ ְרֲעָך אֶׁ הופקע עשו ש מע מינהש - מהן כלום ולעשו לא נתן)בראשית כו, ג(  "ִכי ְלָך ּוְלזַּ
קגם מלהקרא זרעו של  צח קילא א"צ לומר "לזרעו של יעקב", דגם זרעו של , וממי צח לא כולל את עשו )הובא במשנ"ב סי' תקצ"א ס"ק י"ב ובשעה"צ שם  י

םסק"ח(. ואחרים כתבו, דאף אם ננקוט כהמהרי"ל, דעשו הופקע רק מלהקרא זרעו של  ה בר קאך לא הופקע מלהקרא זרעו של  א צח , מ"מ א"צ לומר בתפלה י
שמה שאנו אומרים "ועקדת יצחק לזרעו היום תזכור" אין הכונה לזרעו של יצחק, אלא לזרעו של אברהם, שעליו מדברת הברכה "לזרעו של יעקב", כיון 

לבב שלם"(, )"וזכור לנו ה' אלקינו... את השבועה אשר נשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה, ותראה לפניך עקדה שעקד אברהם... וכבש רחמיו לעשות רצונך ב

 ו בכלל, שהרי הופקע מלהקרא זרעו של אברהם, וכנ"ל.וא"כ אין עש

ר יֲַּעֹקבוכעין זה . 6 ֹיאמֶׁ ד ֵעָשו וכו' ֱאֹלֵקי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵקי ָאִבי ִיְצָחק  :אמרו במדרש: "וַּ ד ָאִחי ִמיַּ ִציֵלִני נָא ִמיַּ הא לעשו לא?! אלא . (יב-)בראשית לב, יוכו' הַּ
, כלומראיני מתקיים עליו" )ב"ר עו, ד(.  -מי שאינו בוחר בדרכיהם ואינו עושה כמעשיהם ]אבל[ אני מתקיים עליו.  - הבוחר בדרכיהם והעושה כמעשיהם

! ומתרץ המדרש מקשה, איך מתפלל יעקב להנצל ֵמֵעָשו בזכות אברהם ויצחק אבותיו? והרי גם לעשו עומדת זכות זו, שהרי אברהם ויצחק הם גם אבותיו
אין זכות האבות עומדת  -האבות עומדת אלא למי שבוחר בדרכיהם ועושה כמעשיהם, אבל מי שאינו בוחר בדרכיהם ולא עושה כמעשיהם  המדרש, שאין זכות

היא  -]אלא שבדברי הגרשז"א המובאים כאן מבואר חידוש גדול יותר, שלא רק שזכות האבות אינה מועילה למי שאינו הולך בדרכיהם, אלא יותר מכך  לו.
 [.3 בהערהלעיל ו לרועץ. ועי' מקור לכך עומדת ל

ל מלך יושב על כסא רחמים". כי מידת הרחמים יסודה במידת ארך אפים; -ל ארך אפים" קודם "א-מקדימים לומר "א )למנהג בני אשכנז( סליחותבַּ  ,לכן. 7
 -רחמים  סתם. אבל יענישו לבסוף( -)ואם לא יעשה תשובה  להעניש מיד, אלא ממתין לחוטא שיעשה תשובהדמשום שה' מאריך אף, לכן הוא מרחם שלא 

 ליכא, דזהו כבר בכלל "כל האומר הקב"ה ותרן" וכו'.

הרי מח"כי הקב"ה מודד מדה כנגד מדה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, . 8 זוש ה  ל א י ן הו , די
 .(ע"ש באורך ,מסילת ישרים פי"ט) כיון שהיא מדה כנגד מדתו"

 בשם המדרש.ורבי צדוק הכהן מלובלין )"פוקד עקרים" אות ג'( פ"ז(  ער א'"נפש החיים" )שהביאו השל"ה )"תולדות אדם", תחילת "שער הגדול"( ו ןכ. 9
 ולא נודע מקומו.

א ,משום דיום הכיפורים ביטול מלאכה ...מר כך ביום הכיפורים ולא בראש השנהמה שתקנו לוכן כתב בשבלי הלקט: ". 10 ב א טו פי ו נ כי א  כ אי שבלי " )ו
 וזה על דרך הפשט. אבל נאמרו עוד הרבה טעמים נשגבים וסודות נוראים על אמירת "כל נדרי" בליל יוה"כ. .(ז"שי 'הלקט סי

אלא בהווה, האם בשעת התשובה  -האם ישוב ויחטא בעתיד או לא  -ין התשובה תלויה בעתיד לכך נאמר "יודע תעלומות", ולא "יודע עתידות". כי א. 11
ה עומד הוא במצב של "לא ישוב לזה החטא לעולם". ומי שנתעלה בשעת התשובה למצב רוחני כזה, שאילו היו "מקפיאים" ומשמרים את מדרגתו הרוחנית הי

גמורה. ואע"פ שבמשך הזמן "נפל" ממדרגתו ואף שב וחטא, אין זו ראיה שמעיקרא לא היתה תשובתו הרי זו תשובה  -בעתיד בנסיונות בהם נכשל בעבר 
יץ זצ"ל תשובה גמורה, אם אכן לפי מדרגתו בשעת התשובה לא היה שונה במשובתו )כוכבי אור להגר"י בלאזער זצ"ל סי' ז'; שיחות מוסר להגר"ח שמואלב

 תשל"א מאמר י"ד(.

כבר  -)כמבואר ברמב"ם המובא כאן למעלה(  לעולםרק ע"י חרטה ועזיבת החטא באופן שלא ישוב אליו מתקיימת תשובה שֵלמה ש פ כן, למרותואע". 12
ר המצוה, וכאילו  ֵחֶלקמן המצוה, כגון שעשה ציצית בג' כנפות בלבד, אין לו אפילו  ֵחֶלקתשובה איננה כשאר המצוות, שהעושה רק שכתב המבי"ט,  ִמְשכַּ

ום. דתשובה, "גם כי איננה שֵלמה עד שתהיה בחרטה לשעבר ועזיבת החטא לעתיד, עם כל זה, החרטה לבד בלי עזיבת החטא מועיל קצת" )"בית לא עשה כל
 אכן גם המעט טוב -]וכן כתב הגר"י מסלנט זצ"ל: "כי יום הכפורים מכפר עם התשובה, היא עזיבת החטא  אלקים" להמבי"ט, שער התשובה אות י"ב, ע"ש(.

 מאד, לראות לכל הפחות שתהיה איזו קבלה על להבא ביום הכפורים" )"אור ישראל" אגרת ז', ד"ה יוה"כ([.
דהנה איתא בגמרא: "רבי מבקשים מהקב"ה להתנהג עמנו בהן ביום הכפורים. האחרונה בי"ג מידות הרחמים, שאנו  -ובאמת, זהו תוכנה של מידת "נֵַּקה" 

ָשִבין, ואינו מנקה לשאינן  -ֵקה', שכבר נאמר 'לא ינקה'; ואי אפשר לומר 'לא ינקה', שכבר נאמר 'נֵַּקה'. הא כיצד? אלעזר אומר, אי אפשר לומר 'נַּ מנקה הוא לַּ
האדם, ה' ה'; שהכונה בזה היא, "אני הוא קודם שיחטא  -ָשִבין" )יומא פו, א(. והקשה המהר"ל )נתיב התשובה פ"ו(, הרי כבר מנה הפסוק במידות הרחמים 

"אני הוא לאחר שיחטא האדם  המידה שלואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה" )כמבואר במס' ר"ה יז, ב(, וא"כ מה התוספת במידת "נקה"? ותירץ, ד
ועל  -ה' ה'  -חטאיו, עד שהוא כצדיק גמור כמו שהיה קודם שחטא ]שהרי השם השני שווה לשם הראשון  כלויעשה תשובה" נוהגת במי שעשה תשובה על 

שהוא נקי בלא חטא. ועל כרחך שעשה תשובה על  -פועלת עליו, היינו  הראשונהכרחך שאין מידה זו פועלת, אלא על מי שמצבו הוא כשל זה שהמידה 
ועל הקצת שלא עשה עבירות, ואותן הוא מנקה,  מקצתשהוא ית' מוחל לאדם אפי' עשה תשובה רק על  -[. אבל במידת "נקה" איכא חידוש יותר, והוא הכל

ָשִבין ואינו מנקה לשאינן ָשִבין", אינה מדברת בשני בני אדם דוקא, אלא אפי' בא -תשובה עליהן  ותו אדם אינו מנקה. ולפ"ז מידת "נקה לא ינקה, מנקה הוא לַּ
ות שלא עשה עליהן תשובה. ואלו רחמים עצמו. דבאותו אדם עצמו, הקב"ה מנקה את אותן עברות שעשה עליהן תשובה, בה בשעה שאינו מנקה את העבר

עצמו, אלא גם באותה  אדםתו גדולים יותר, שהוא ית' מוחל וסולח לאדם אע"פ שלא שב בתשובה על הכל. ובדברי המבי"ט התחדש עוד, שלא רק באו

ותו ממנה באופן חלקי. וזוהי מידת רחמים גם זה מועיל קצת, והקב"ה מנקה א -חרטה בלי עזיבת החטא  -עצמה, אם עשה עליה תשובה שאינה שלמה  עֵברה
 . קצת מנקה, וקצת אינו מנקה, כפי מדרגת התשובה שעשה.מכל מקום, נקה לא ינקה -עוד יותר גדולה, שגם כשאין התשובה שֵלמה בשום עברה שעשה 
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