
אל המבקש

ופשיטא שהוא חוב גמור על כל אדם ... (  א 

שילמוד בכל יום בספרי היראה אם מעט ואם 

אם '  הרבה שהוא יותר חיוב מכל לימודיו ואפי 

י זה מלימוד פרק משניות או שאר " יתבטל ע 

אלוקיך מבקש ממך כי אם ליראה ' כי מה ד" לימוד

אם אין יראה (  יז '  אבות ג ) וכדאיתא במשנה  " אותו

אין תורה כי מה תועיל לו התורה אם אין דעתו 

ואומנם לא תספיק לו היראה לבד אם אינו ,  לקיים 

לומד התורה כי אם אינו יודע מה לעשות מה תועיל 

כדאיתא שם במשנה אם אין תורה אין .  לו היראה 

הגם שבודאי יראה רוצה לומר אין יראתו כלום  

יותר טוב כאשר יהיה אדם ירא שמים אף שהוא 

עם הארץ יותר ויותר טוב מלמדן ואין לו יראה 

טוב איש רש הולך בתומו מעקש " '  כמו שכ 

רצה לומר טוב רש בתורה והולך בתומו " שפתיו

מלומד תורה בלא יראה שנקרא תורתו רך 

 (כ כלל קמג"הלכות יוה" חיי אדם)" .עקשות פה

וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר ( ב

בכל יום ויום אם מעט ואם הרבה כי הגדול 

ר הוא " ממנו ותבלין היצה   מחברו יצרו גדול 

" חיי אדם " ו "  ברכי יוסף "   . ל " תוכחת מאמרי חז 

שכתב שהוא יותר חיוב .  כ עיין שם " בהלכות יוה 

' ב סימן א " ח במשנ " מרן הח . ) מלימוד משניות 

 (ב"סי

יש ללמוד מעט בכל יום בספר מוסר עד שירגיש ( ג

בעצמו כי באו אל קרבו לקרבו לעבודת הבורא 

" מטה אפרים . )" ולהשיבו אל אביו שבשמים 

 (ד"סק' תרג' ת סי"הלכות עשי

ל כתב שחיוב ללמוד בספרי מוסר " י ז " והאר( ד

( ג " יסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ ) כל השנה

א במשלי בכמה מקומות ובמעשה " וכן כתב הגר 

 (ב"ת סק"עשי' ג הלכ"תר' ב ס"משנ. )רב

לכן חיוב גדול מאוד ומאוד על האדם ... (  ה 

בלימוד ספרי יראים ומוסר בכל יום בשיעור 

ל " י ז " קבוע יותר משאר לימודים וגם האר 

מזהיר מאד לאדם שילמד בכל יום ספר יראה 

יסוד )" ומוסר ולא ייעדר אף יום אחד מלימוד זה

 (ג"שער הניצוץ פ" ושורש העבודה

לדעתי אני אשפוט בדבר מי שלא יעסוק ... (  ו 

כי )!!!(  כ מכפר " במוסר כל השנה אין יוה 

החרטה והקבלה ביום אחד מצער הוא ורק 

כ כיון שהתחיל " הסמיכות לגמור אחר יוה 

כ ובלי התבוננות המוסר בכל השנה מה " ביוה 

' א עמ " מ ח " א חו " מרן הסבא מקלם זיע )   ? החרטה 

 (א"שפ

שהוא לעורר נפש האדם "  לימוד המוסר " (  ז 

היא הסיבה ,  שכר ועונש ,  שהוא לימוד משפט 

ל " ל ממיר זצ " מ לריה " דחו )   לזכות בה ביום הדין 

 ('רלב' א עמ"ח

היש תשובה !  אין ?  היש כפרה בלא תשובה (  ח 

ל " י רי " כת )   ! גם זה אין   -?  בלא לימוד המוסר 

 (ל"חסמן זצ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "אושר התשובה"

 
מה מקוה מטהר ', מקוה ישראל ד' ע אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנ"אמר ר"

 (סוף יומא)" ה מטהר את ישראל"את הטמאים אף הקב
כן יש בדרך התשובה שני מיני .  קבלת טהרה ,  והשנית .  סילוק הטומאה ,  חדא .  יש בה שני מיני תועלת ,  כמו במקוה ,  הנה 

וחייו ,  שהקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם ,  הטבע -שניצל מסכנה של חיי ,  חדא במילי דעלמא ,  תועלת 
כן נמצא האדם ,  מעיים ונמצא בתוך כרך גדול בשעה שדלתות החצירות נעולות -כי הוא דומה למי שיש לו חולי, אינם חיים

כי אין שום , והנסיון מעיד. הכל סגור ומסוגר בעדו, ומצד השני. מצד אחד דוחק לו הבלי הזמן, בתוך מלחמת התאוה והכבוד
 .אלא רק דרך התשובה, ז"דרך מנוחה בעוה

גם ,  כ " א !  הלא רק חרפה וביטול הזמן וחרטות עוקצות כנחש בתוך הנפש ?  מה יש לו לאדם מן העבר שלו !  הגע בעצמך 
כי גם הסוחר . ולהפסיק מהתעלמותו וטרדת נפשו, כ האדם מוכרח להינזר מהרגליו הרעים"היה ג, אלמלא נתנה דרך התשובה

כ ששותפו הוא רמאי וגונב ממנו מיטב נכסיו ומיטב " שנתברר לו אח , אם יארע לו מכשול, במסחרו מתנהג בדרכי התשובה
וממכשולים שעלולים לעשות ,  ועושה קבלה על להבא להתרחק שבעים שערים מאדם חשוד ,  אז מתחרט על העבר ,  כספו 

 .חורבן בתוך העסק שלו
לעזוב ,  בודאי צריך להתנהג בדרך התשובה ,  וטהרת הלב שלו , חיים של האדם-ש בהפסד כל הרוח"כ, ואם בהפסד ממון כך
 ...אשר אין לו ממנו כי אם יגון ואנחה, העבר המקולקל שלו

שנתהפך לאיש אחר עם השקפות גבוהות להדמות לגדולים ממנו ליחידי ,  יש בדרך התשובה תועלת במילי דשמיא , ושנית
כי שונה הוא מעלת .  תיקון בבחינת מילי דשמיא ,  ואז מתקן העתיד עם העבר שלו ,  שגדלו והצליחו וגם עשו פרי ,  סגולה 

, כ " וגם כי ירוויח אח ,  הלא נשאר ההפסד לעולם , כשאדם מפסיד הפסד גדול, כי בעניני המסחר, ז"התשובה מכל עניני העוה
, כי האדם יכול לתקן כל העבר שלו ,  לא כן הוא בדרך התשובה . היה הריוות יותר גדול, כי לולי ההיזק. לא יתוקן בזה העבר
עשה תשובה : " ל " כמשחז .  כן יגדל הריווח ,  ולפי רמות ההפסד ,  כי מההיזק גופא נעשה ריווח ,  באופן, ולהחזיר כל אבידתו

מין הטובות היותר גדולות ,  ורק בעסק התשובה הוא ,  ואושר כזה לא נמצא בשום מסחר ". מאהבה זדונות נעשו לו כזכויות
 .לפי שיש בזה שני מיני תועלת, ז"שבעה

כלומר הגע בעצמך לפני מי אתה משתדל בדרכי התשובה וטהרת ?  " לפני מי אתם מטהרין "ז אמר "במילי דעלמא וע: חדא
, כ להפסיק מן העבר שלך"היית מוכרח ג, הלא גם אלמלא נתנה דרך התשובה? ה או גם לפני עצמך"אם רק לפני הקב? הלב

ובשעה , הטבע והרצון אלא הקאה בלבד-הלא אין לך מן העבר של חיי? ...יחזור ויאכל שום, כי מי שאכל שום וריחו נודף
כ מצד מילי דעלמא מוכרח "א !?ואם כן למה לך חיים כזאת, אותו שעה הוא שעה מוצלחת, שאתה שוכח ממעשיך המגונות

כי המדות הרעות מקצרים ,  לרפא חולי נפשו , אלא הוא בגדר רפואה, כמו מס על האדם' ואין זה רק גזירת ד. 'אתה לשוב לד
 .ומרגיש תמיד הרעות יותר מין הטובות, חיי האדם וחכמת האדם

ועוד כיון .  וכל ההפסדים יתהפכו לרווחים ,  שיש בזה תיקון העבר גם בבחינת מילי דשמיא ? "ומי מטהר אתכם: "ועוד שנית
ויטהר ,  שלא יתהפך לבו בקרבו ,  הלא יש לו תקוה שישיג סייעתא דשמייא גם על הפנימיות שלו , ה מטהר את האדם"שהקב

כשאדם מקבל על עצמו להתהפך , ל"א ז"וכתב הגר" אביע לכם רוחי: "כ"כמשה. לבו מו העבירה ומן התשוקה של העבירה
 ,אז ישיג רוח גדול ממרום להוסיף קדושה משעה לשעה ומרגע לרגע, לטוב

, " ' מקוה ישראל ד " לפי שבפסוק  .  שהוא מן התורה "  תטהרו '  לפני ד " ולא הביא הפסוק  ,  ע הפסוק מנביאים " ולכן הביא ר 
 .מוכרח האדם להתנהג בדרך התשובה, שגם מצד החיים הזמניים. ל"מרומז שני התועלות הנ

כיון :  כן ישאל לעצמו ?  ולא ימהר לקחתו ,  מי זה גבר אשר יראה מתנוצץ לפניו אבן טוב : ולזאת צריך האדם לשאול לעצמו
מי זה גבר אשר יכול , והלב נכנע וחרד, יום המסוגל לקבל שבים, ויום הכפורים הוא יום הרצון, שדרך התשובה מוכרח לאדם

ימי חיינו אנו רודפים אחר קצת הרגש " הלא כל  '?  ולא ימהר לשוב אל ד ,  לצאת מאפילה לאור גדול ,  להתאשר ברגע אחת 
 ?"ואם לא עכשיו אמתי, נכון

עכשיו שאתה , כשרציתי לא רצית: ה"ואז יאמר לו הקב, כי בודאי יבא יום שירצה לתקן את העבר שלו, וצריך האדם לפחד
ועודך , עשה בזמן שאתה מוצא ומצוי, ל"כמשחז .כ צריך האדם לזרז עצמו בשעה שמוצא ומצוי"וא...! אין אני רוצה, רוצה

שהלא בזה הוא דומה לפלוני ?  ומה עומד לו על הדרך ? כי מה מעכב אותו, הלא האדם צריך להתבייש בעצמו. בידך לעשות
מפני ששם צריכים להזהר מלזרוק כיחו (  רכבת)=ממכונת הברזל , הראשונה( מחלקה)=שלא רצה לנסוע על מדרגה , האכר

ולשפר מעשיו ,  קשה לו להסכים להתנהג בנימוסי המצוינים , כן האדם... אלא רק בתוך תיבה מיוחדת לכך, וניעו על הרצפה
 .לפי שהוא רגיל לזרוק דבריו מפיו בלי חשבון בלי חכמה ואדם ביקר ולא יבין, כמעשה המסוגלים

, גם על זה אין שום התנצלות, אבל הוא בלתי ארוך, וגם אם לפעמים חזק הוא, גם אם האדם מרגיש בעצמו שרצונו בלתי חזק
י לימוד המוסר "כי ע! ?ת שקשים כברזל אינו דין שיחקקו לבו של אדם"ד, מה רך פסל את הקשה, כי אבנים שחקו מים כתיב

כן צריך האדם לעסוק ,  וכשם שאדם עוסק במעלות החכמה , יוצר האדם בנפשו רצון חזק ורצון ארוך וטהור, בהתפעלות
איך "  לדעת " האדם צריך שתהיה בו יכולת  " )=א מענטש דארף קאנען וועלען: "ש החכם"כמ .במעלת השגת הרצון הטהור

: שיכיר בחוש כי ,  ע " כ להשיג כסופו של ר "אז יצליח ג, ע"ואם יבחר אדם כתחילתו של ר(. לעורר בעצמו את הרצון האמיתי
 . בבחינת מילי דשמיא -" ומי מטהר אתכם. "בבחינת מילי דעלמא -" אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין"

 
 (א"ח" אור המוסר)"

 
 ח“תשרי  תשע 24„ גיליון מס„ שנה ד   

  לל““מנובהרדוק זצוקמנובהרדוק זצוק  הסבאהסבא  מרןמרן  שלשל  בדרכובדרכו  המוסרהמוסר  תורתתורת  להפצתלהפצת  חודשיחודשי  עלוןעלון

 ד“בס

 "שפתי ישנים"

 ל"י הורוויץ הסבא מנובהרדוק זצוק"ח מרן מהרי"ר הגה"אדמו



וכשם ששוקלין זכויות אדם (: " ג " ג ה " תשובה פ ) ם  " כתב הרמב 
כך בכל שנה ושנה שוקלין עונות כל אחד ,  ועוונותיו בשעת מיתתו 

מי שנמצא ,  ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה 
והבינוני תולין ,  ומי שנמצא רשע נחתם למיתה ,  צדיק נחתם לחיים 

ואם לאו נחתם ,  אם עשה תשובה נחתם לחיים ,  אותו עד יום הכפורים 
 ".למיתה

 
אמאי נחתם ,  כי לא עשה תשובה ,  ואם תאמר : " מ שם הקשה " ובלח 

כבר .(  ה יז " ר ) ורב חסד מטה כלפי חסד  , הא מחצה על מחצה, למיתה
דבאלו עשרה ימים של תשובה הוא חייב לעשות '  תרצו בזה וכו 

מ " ודברי הלח ". הרי עון אחד נוסף על העוונות, ואם לא עשה, תשובה
, דאי נימא דנחתם למיתה משום דביטל מצות עשה דתשובה ,  ע " צ 
והרי הוא שוב בינוני ומחצה על ,  כ יעשה כנגד זה מצוה אחת " א 

 .והדרא קושיא לדוכתה אמאי נחתם למיתה, מחצה
 

מדוע דוקא אם עשה תשובה ,  ם עצמם קשים " דברי הרמב ,  ובאמת 
הרי כל מצוה אחרת שיעשה יכולה להכריע את ,  הוא נחתם לחיים 

ל " י בלזר זצ " וכבר עמד בזה הגר .  הכף לזכות ויהא נחתם לחיים 
ל שדרשו על הפסוק " י דברי חז " ותירץ עפ (.  ה '  סי "  כוכבי אור )" 

אלו עשרה ,  " בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב '  דרשו ד (: " ישעיה נה ו ) 
שבימים הללו ,  .( ה יח " ר ) ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים  

, ה מתקרב וממציא עצמו אל האדם על מנת שישוב בתשובה " הקב 
ואפילו ,  ואם אינו עושה תשובה בשעת התקרבות זו עוונו גדול מאד 

ולכן עוון זה מכריעו ,  כמה מצוות אינם יכולים להיות שקולים כנגדו 
ואז הכריע את עצמו לכף זכות ,  כ עשה תשובה " אלא א ,  לכף חובה 

 .ונחתם לחיים
 

ובערב ,  שטבח אחד פגע בכבודו ,  .( יומא פז ) ולמד כן מעובדא דרב  
ורב הונא כששמע שרב הולך ,  יום הכפורים הלך רב להתפייס עימו 

שהבין שהטבח יעמוד על דעתו ] ,  אליו אמר הרי הוא הולך להורגו 
שרב בא ,  וכן היה ,  [ ולא ירצה להתפייס וייענש על כך בעונש שמים 

ונתזה עצם מן הבהמה שעסק בה ונתקעה ,  אליו וסירב להתפייס עמו 
הרי שדוקא ההתקרבות של רב להמציא את עצמו .  בגרגרתו ומת 

שמכיון שהקשה את ערפו ,  לטבח היא שגרמה לו את העונש המר 
גדל עוונו מנשוא ,  ועמד במרדו וסירב להתפייס על אף ההתקרבות 

 .ד"עכ. ד"ופגעה בו מדה
 

" סבא " ידוע בשם זקני ה דהנה  ,  ונראה עוד לבאר באופן אחר 
:(: ה טז " ר ) ל שאמר על מה דאיתא בגמרא  " מנובוהרדוק זצוק 

כאדם "  תלויים ", דהכוונה היא כמשמעו" בינוניים תלויים ועומדים"
שיש כסא תחת רגליו והתליין " ועומדים", שהחבל כבר נתון בצאורו

אלא שיכול ,  והיינו שבעצם הוא כבר תלוי .  מזומן להדוף את הכסא 
כך .  כיון שעדיין הוא עומד על הכסא ,  הוא לקבל חנינה מאת המלך 

 .כל עשרת ימי תשובה" תלויים ועומדים"הבינוניים 
 

אין ,  דמה שאמרו בינוניים תלויים ועומדים ,  ונראה בביאור דבריו 
, שדבר זה אינו נראה כלל ,  הכוונה שמשפטם נדחה עד יום הכיפורים 

ומלך ,  מלכויות   -שכן עיקרו של יום ראש השנה הוא מלכות שמים  
כ איך יתכן " וא ,  ולא שייך מלכות בלא משפט ,  במשפט יעמיד ארץ 

אלא נראה שבעצם נידונים ?  שיהא נדחה משפטם של הבינוניים 
אלא ,  וכאותו תלוי הנתון בחבל שכבר נידון למיתה ,  הבינונים למיתה 

ונתן להם זמן עד יום הכיפורים , ה רב חסד חפץ שיזכו לחנינה"שהקב

ומיושב בזה . ] ל " זצ "  סבא "זהו ביאור כוונת ה, שאם ישובו יחון אותם
ה " למה נפתח ספרן של הבינונים בר (  ה שם " ר ) י  " מה שהקשה הפנ 

 [.ה"ולפי המבואר אף הבינונים נידונים בר, כ"מאחר שנידונים ביוה
 

יש לומר שאין ,  וביאור הדבר שהאדם נידון למיתה במחצה על מחצה 
וללא רוב ,  אלא שכדי לזכות בחיים צריך רוב זכויות , זה בתורת עונש

. וממילא נידון הוא למיתה ,  זכויות אין לאדם זכות קיום בעולם 
אלא שחסד עושה ,  והבינונים נשפטים אף הם בראש השנה כאמור 

 .ה עמהם לדחות את חתימת דינם עד יום הכיפורים"הקב
 

כבר ,  " ורב חסד מטה כלפי חסד : " מ מהא דאמרו " ומה שהקשה הלח 
ומבואר כן , דהיינו דוקא בדין שלעתיד לבא:( שם טז)כתב הטורי אבן 

הואיל : " י שם להדיא " וכן כתב רש ,  ( פ " א ת " ח ) א  " ת הרשב " בשו 
ואין יורדין ,  מטה את ההכרעה לצד זכות ,  ומחצה על מחצה הם 

אלא כל שאין ,  אבל בדין העולם הזה בראש השנה אינו כן ,  " לגהינום 
 .וכמו שנתבאר, לו רוב זכויות אין לו זכות חיים

 
ה " אלא שעשה עמו הקב ,  ונמצא שכבר נגמר דינו של הבינוני למיתה 
ה " ולא עוד אלא שהקב .  חסד שיוכל לשוב ואז יקרע רוע גזר דינו 

וכמו שאמר הכתוב ,  מתקרב אליו כדי להקל עליו את התשובה 
אלקים והשיבו '  כי לא אחפץ במות המת נאם ד (: " יחזקאל יח לב ) 

 ".וחייו
 

ובזה יבואר הטעם מדוע לא יועיל לבינונים אם יעשו עוד מצוה אחרת 
והוא מפני שבאמת כבר נגמר דינם ,  להכריע את המאזנים לכף זכות 

כשם שלא , ושוב אין שוקלין מחדש את זכיותיהם ועוונותיהם, למיתה
אם יעשה מצוות הרבה שיוכלו להכריע ,  יועיל לרשע שנחתם למיתה 

ומה שהתשובה . והוא הדין לבינוני, כי הרי נגמר דינו למיתה, את הכף
ונתן להם את ,  ה " חסד מיוחד הוא שהיטיב עמם הקב ,  מועלת 

י " ודוקא ע ,  י תשובה בימים אלו " האפשרות לתקן את גזר דינם ע 
 .כי התשובה כוחה גדול לעקור את העוונות למפרע, תשובה

 
א " ה פ " ר ) ונראה ראיה לכל מה שנתבאר ממה שאמרו בירושלמי  

ה רואה את " ואין הקב ,  חנניה חברהון דרבנן בעי '  ר (: " ג " ה 
היה ,  ה יודע מראש מי ישוב ומי לא ישוב "כיון שהקב, פירוש" ]הנולד

ולמה לו להמתין עד יום ,  לו לדון את הבינונים אף הם בראש השנה 
, יהושוע בן לוי '  ר סימון בשם ר " ולא שמיע דא : " ומשני [  הכיפורים 

אל ,  מאי טעמא ,  ה דן את האדם אלא בשעה שהוא עומד בה "אין הקב
 (  בראשית כא יז" )תראי כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם

 
ב דזה שלא עשו תשובה מצטרף אל " מ והגרי " והנה לפי דברי הלח 

, ה נידונין למיתה ביום הכיפורים " העוונות ומכריעו לכף חובה ומשו 
ד " וכי ס ,  ה יודע את הנולד " חנניה שהקב '  תמוה טובא מה הקשה ר 

והא פשיטא שאין ,  שידונו את האדם על חטאים שיחטא בעתיד 
כיון שהבינוני ,  אולם לדברינו ניחא ?  שוקלין אלא מה שכבר נעשה 

ה עושה עמו חסד " אלא שהקב ,  ה " כבר נידון למיתה ונגמר דינו בר 
הרי ,  חנניא '  על כך הקשה ר ,  ואם ישוב יתן לו חנינה ,  וממתין לו 

מי ,  ולמה יהא תלוי ועומד ,  ה יודע מראש מי ישוב ומי לא " הקב 
ומשני דעל ,  שישוב יחון אותו מיד ומי שלא ישוב יחתם למיתה מיד 

 " באשר הוא שם"כ אין האדם נידון אלא "דבר זה ג
 
 

 ל"צ רבי חיים שמואלביץ זצ"הגה

 "בינוניים תלויים ועומדים"

 המשך בעמוד הבא



 המשך -" בינוניים תלויים ועומדים"

שהרי ישמעל היה חולה ,  ונראה דעובדא דישמעאל דומה לעניננו 
אלא שראו מלאכי השרת ,  אשר מדרך הטבע אפסו סיכוייו לחיות 

מי שעתיד (: " י שם " רש ) ועל זה אמרו  ,  ה לעשות לו נס " שעומד הקב 
דהיינו שאינו ראוי ?, "זרעו להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר

כ היו " שא ,  אבל לא טענו המלאכים שיש להמיתו ] ,  שיעשו לו נס 
ז אתי שפיר דמיון " ולפי [.  צריכים לטעון כן גם קודם שנהיה מסוכן 

אלא ,  דישמעאל היה אף הוא כמי שנגמר דינו למות ,  הירושלמי 
הרי ,  וטענו המלאכים , ה חפץ לעשות עמו חסד ולהצילו ממות"שהקב

, הוא עתיד להמית את בני ישראל בצמא ואינו ראוי שיעשה לו נס 
לפי מעשיו עכשיו "   -"  באשר הוא שם : " ה " כ אמר להם הקב " ואעפ 

ה שלא " ואף כאן אין הבינוני נחתם למיתה הגם שיודע הקב , "אני דנו
 .ישוב

 
                                    ***** 

 
נראה ,  ה מתקרב אל האדם בימי המשפט " וענין ההתקרבות שהקב 

מאמר ] ועל פי מה שנתבאר במקום אחר  .  שהוא מחמת עצם המשפט 
שבשעת חורבן בית המקדש :(  יומא נד ) על מה שאמרו בגמרא  [  ' פה 

' א שם דהא אמרינן בגמ " ותמה המהרש , היו הכרובים מעורים זה בזה
שבשעה שישראל עושין רצונו של מקום הכרובים .(  צט ) בבא בתרא  

פניהם " ובשעה שאין עושין רצונו של מקום  "  פניהם איש אל אחיו " 
כי מידת ,  ונתבאר שם ?  כ איך היו מעורים בזמן החורבן " וא ,  " לבית 
ולכן ,  ה שאינו מעניש את הבריות אלא מתוך אהבה והתקרבות " הקב 

באותה שעה ,  ה להחריב את ביתו ולהגלות את בניו "בשעה שבא הקב
ה למידת הדין " ורק אז הניח הקב ,  היתה קיימת אהבה גדולה לישראל 

כ היא טובה גדולה " שאין אב מלקה את בנו אלא א ,  לשלוט בהם 
וצריך לעורר את כל רגשות האהבה והרחמים טרם ילקוהו ,  בשבילו 

הובא ,  ה " פכ ) וכן הוא הביאור בפרקי דרבי אליעזר  . ] כדין וכיאות לו 
 [ה לסדום"בענין ירידת הקב( ן בראשית יט יז"ברמב

 
תמן תנינן נשא (: " פ נגילה ונשמחה בך " א עה " ר פ " שהש ) ובמדרש  

אמר .  אדם אישה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל 
אידי מעשה באשה אחת בצידון ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ' ר

באו ] ,  בעיין למשתבקא דין מדין ,  שמעון בר יוחאי '  אתון גבי ר , ילדה
אמר להון חייכון כשם שנזדווגתם ,  [ י ורצו להיפרד זה מזו "לפני רשב

זה לזה במאכל ובמשתה כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל 
, ומתוך הסעודה בטלה כוונתם להתגרש ,  ש שעשו כן " יעו ".  ומשתה 

 .י ונפקדו"והתפלל עליהם רשב
 

שמעון לעשות סעודה '  מהו הטעם למה שהורה להם ר ,  וצריך להבין 
 ?ומה הייתה כוונתו בזה? קודם הגירושין

 
שאין לנהוג במידת הדין אלא ,  ונראה שטעמו היה משום יסוד זה 

והנהגה זו שייכת אף אצל האדם הבא לנהוג ,  מתוך אהבה וקירוב 
א " ה וכמו שנתבאר במקו " בהנהגה של דין ומשפט ולא רק אצל הקב 

ודאי דין הוא ,  י " וזה היה עומק כוונתו של רשב ,  [ ל " במאמר הנ ] 
אך כל זה הוא רק אם קיימת ,  שעליו לגרשה וכמו שמבואר במשנה 

שאז אינו ,  אצלם אותה מידה של אהבה שהייתה בעת הנישואין 
אבל כיון שעברו עשר שנים וכהתה ,  מגרשה אלא מחמת דין המשנה 

, שוב אינו מגרשה מחמת דין המשנה בלבד ,  הרגשת האהבה והקירוב
ובאופן זה אין את ההיתר ,  אלא גם מחמת הקרירות של העשר שנים 

, שמעון לעשות סעודה כמו בשעת הנישואין ' לכן ציוה להם ר, לגרשה

ואז יוכל לקיים כראוי דין המשנה ,  שתתעורר אהבתם כמקודם 
 .ולגרשה

 
דוקא ,  ימי המשפט   -ה בימים הללו  " וזהו ענין ההתקרבות של הקב 
ה מעורר אהבה גדולה ורחמים " הקב ,  בעת הזו כשמידת הדין מתוחה 

לא רק ,  ולהאמור .  כי רק כך ניתן לשפוט את החוטא ,  לצורך המשפט 
, אלא אף לבינונים ,  כלפי הרשעים שנחתמים לאלתר למיתה כן הוא 

ומה ,  ואין משפטם נדחה ליום הכיפורים ,  שכן גם הם נשפטים מיד 
ה נתן להם אפשרות מיוחדת של " שהם תלויים ועומדים היינו שהקב 

ה מתקרב בשעת " כ שייכת אף בהם ההתקרבות שהקב " וא ,  חנינה 
 .המשפט

    
                                              ***** 

 
מדוע לא תועיל ,  ל " ב זצ " ובדרך אחרת נראה ליישב את קושית הגרי 

דהנה נתבאר .  לבינונים קיום מצוה אחרת להכריע את הכף לחיים 
, ל כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא "פ שאמרו חז"שאע, ['במאמר כט]

מ יש דבר אחד אשר על ידו אפשר לשלם לאדם שכר מצוה בעולם "מ
כי כל עיקר הטעם ששכר מצוה בהאי ,  י החיים בעצמם " והוא ע ,  הזה 

, עלמא ליכא הוא מפני שאין בכל חללו של עולם כדי שכר מצוה אחת 
אבל עצם החיים הינם שכר כה גדול ועצום שיש בו כדי תשלום שכר 

יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים : " שכן שנינו ,  המצוות 
כ זכיה של שעה " וא ,  ( ז " ד י " אבות פ " ) ב " ז מכל חיי העוה " בעוה 

שהרי באפשרות האדם ,  ב " ז שקולה כנגד כל חיי העוה " נוספת בעוה 
 .לנצלה לתשובה ומעשים טובים

 
ומהאי טעמא נתיירא אברהם אבינו בשעה שניצל מכבשן האש 

: ה " עד שאמר לו הקב ,  שמא קיבל את כל שכרו ,  וממלחמת המלכים 
, ( בראשית טו א ) ,  אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד " 

חינם ,  ז " כל מה שעשיתי עמך בעוה (: " ד ד " ר פמ " ב ) ל  " ואמרו חז 
והרי כל ,  ולכאורה יפלא ".  ב " אבל שכרך מתוקן לעוה ,  עשיתי עמך 

עיקר כניסתו של אברהם אבינו לכבשן האש היה מסירות נפש על 
, ומה מקום לחשוש שמא קיבל שכרו במה שנשאר בחיים ',  קידוש ד 

ה לאברהם נראה שהצלתו מתוך כבשן האש " ואף מתשובתו של הקב 
 .ה הדבר בחינם"אלא שנתן לו הקב, היתה עלולה להיות שילום שכרו

 
שכל הזוכה לחיים שלא בדרך הטבע ,  [ ל " במאמר כט הנ ] ונתבאר  

מ " ורק החיים בדרך הטבע ניתנו לאדם ע ] ז  " קיבל את כל שכרו בעוה 
, שאם לא כן בטל השכר לגמרי ,  שלא ישתלם על ידם שכר המצוות 

עד שאמר לו ,  שהרי ניתנו לו החיים בנס , ולכן נתיירא אברהם[. ש"יעו
 ".חינם עשיתי עימך", "שכרך הרבה מאד"ה "הקב

 
, שמאחר שכבר נגמר דין הבינונים למיתה , י הדברים הללו יבואר"ועפ

נמצא כי ,  ה בחסדו האריך להם את גזר דינם עד יום הכיפורים " והקב 
וממילא על כל מצוה שיעשו משתלם להם שכרם , זכו לחיים של חסד

וכן משתלם להם בזה כל המצוות שעשו בימי ,  י מתנת החיים " מיד ע 
ואין להם תקנה ,  ולא נשארו בידם אלא חטאיהם ופשעיהם ,  חלדם 

כי התשובה ,  ועל ידי זה יזכו להיות נחתמין לחיים ,  אלא בתשובה 
וזוכה להיות נכתב ,  וכקטן שנולד דמי ,  עוקרת חטא וממרקת עון 

 .ונחתם לחיים
 (   ב"ת תשל"עשי" שיחות מוסר)"      
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 "היסורים מעמידים אותנו"

למה נסמכה פרשה זו   -"  אלוקיכם '  אתם ניצבים היום כולכם לפני ד "
לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים בפרשה ?  לפרשת קללות 

מי   -מיד הוריקו פניהם ואמרו  ,  ט שנאמר בתורת כהנים " זו חוץ ממ 
ישראל '  מיד קרא אותם משה והיה מפייסן וכו ?  יוכל לעמוד באלו 

ה הקללות הן " אמר הקב '  כשהיסורין באים עליהם הם נכנעין וכו 
 (ש"ילקו)מעמידות אתכם 

 
כל כך הרבה עונשים וקללות ?  מה לי ולצרה זו : המושכל ראשון נותן

ומחמת זה האדם ?  עד שנעשים ירוק מפחד ומה כוחי לעמוד בכולם 
כמה וכמה .  נוטה לזרוק ממנו העול הכבד ולעזוב את דרך הגבוהה 

 .ר בכל דור מחשש שמדי כבד עליו העבודה"נופלים ברשתו של יצה
 

מרגלא בפומא דאינשי שכל מי שעובר את האסקופא של ,  למשל 
וזה מניע אותם   -  נובהרדוק כבר לא יהיה לו קורת רוח מעולם הזה 

שלום יהיה " להזניח כליל את מלחמת היצר עד שמגיעים למצב של  
 ".לי כי בשרירות ליבי אלך

 
מעשה היה בנובהרדוק בצורב אחד מסלבודקה שהתגורר במקום 

והיה משתתף בשיחות המוסר באלול ומקבל ,  והיה מתפלל בישיבה 
. ומאז מנע רגליו מהישיבה   -קרה ונפלה שריפה בחנותו  .  תועלת רב 

שמאז התחיל לשמוע השיחות ,  הטעים ,  כאשר נשאל על הסיבה לכך 
ובמידה שלא קיים כפי שהיה , בודאי נתבע לפי הכרתו, ועלה במדרגה

 .נמתחה מידת הדין נגדו ונגרם שתשרף חנותו, ראוי
 

וחטאי חמס נפשי כל ',  כי מצאי מצא חיים ויפק רצון מד"אמר שלמה 
הוא '  הרי למצוא חיים ולהפיק רצוןמד (.  משלי ח " )משנאי אהבו מות

אינו אלא חומס , אבל מי שנמנע מזה. אך ורק בזה שיחפש את החכמה
ל שאחד " וכתב החוה .  ומפסיד לעצמו בזה שמתדבק למות ,  את נפשו 

אבל התשובה על :  ' מטענות היצר היא שיגרם לו סבל מחמת עבודת ד 
 (.ה"יחוד המעשה פ)כך שהסבל חולף ועובר ושכרו קיים לעולם 

 
העול הוא כפי היכולת ,  ( כתובות סז ) בודאי לפום גמלא שיחנא  

ובכל זאת הצלחת האדם (.  תהילים צ " ) וכיראתך עברתך " כ  " וכמש 
ולקבל עליו עול העבודה וכמו שכתב , הוא דוקא להכנס בעובי הקורה

כי האדם חייב להכין מערכי ליבו בכל עת ולהשכין : "ל"רבינו יונה וז
ולא " ועל הרשעים נאמר    -בליבו אימה ויראה מעל פני השם יתברך   

המשימה (.  קסד ,  ת ג " שע   -ירמיה ה  " ) אלוקינו '  אמרו נירא נא את ד 
, היא אומנם קשה אבל הכי מותר להתחמק מהמערכה בגלל זה 

 ?ולהחשב בכלל הרשעים המתעלמים מחובתם בעולמם
 

כדאיתא .  שדוקא היסורין מאירים לפנינו את הדרך , וכד נעיין ביה נבין
על כן יורה חטאים '  טוב וישר ד ( " תהילים כה ) בגמרא על הפסוק  

עונשי (.  מכות י ) קל וחומר לצדיקים  ,  אם לחטאים יורה   -"  בדרך 
, כמו חיוב גלות לרוצח בשגגה . שמים הם כולם רחמים והדרכה לאדם

כדי שינצל מגואל ,  שבית דין מחויב לציין את הדרך לעיר המקלט 
ואם כן כל שכן .  ונמצא שנשכר בשתי העולמות ,  הדם ויגיע לכפרתו 

, לצדיקים שהיסורים שהם סובלים מלמדים אותם להועיל בזה ובבא 
והחכם עיניו בראשו להפיק לקחים .  בהיותם כולם מדה כנגד מידה 

 .אף שהכסיל בחושך הולך מדחי אל דחי, תמיד מהמתרחש לו
 

הוא לטובת האדם לכפר על חטאיו '  וכן כתב רבינו יונה שמוסר ד 
ויש :  ל " ועוד כתב וז (.  ' ג ,  שער ב ) ולהזכירו ולהשיבו מדרכיו הרעים  

. כי יהיה החושך סבת האורה ,  להוחיל במעוף צוקתו '  על הבוטח בד 
אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב ( " מיכה ז ) כמו שכתוב  

אלמלא ,  אלמלא נפלתי לא קמתי :  ל " ואמרו רז ".  אור לי '  בחושך ד 
 .ישבתי בחושך לא היה אור לי

 
שהרי אלה הצדיקים , היסורים מעמידים אותנו, שאדרבה, והאמת היא

ולא התפעלו ממחסור , וקנין השלמות' שהתאמצו והתיסרו בעבודת ד
 .ועל ידם אנו ממשיכים להתקיים ,  הם הם שהעמידו אותנו   -ורעב  

שצדיק אחד ,  " אתם ניצבים כלכם " והוא בילקוט כאן על המילים  
 .מציל על כולם

 
ל שנס מותניו לזכות את "לולא שהסבא ז, במלחמת העולם הראשונה

ואפילו .  לא היה נשאר זכר לתורה בכל רחבי רוסיה ,  הרבים 
שנשארה מחתרת של צדיקים גמורים כגון   , בתקופתינו רישומו ניכר 

. וכן בפולין   -אלתר מזירער שכתב מכתבי מוסר מלאים מרגליות  '  ר 
גם בארץ ישראל הניחו תלמידי הסבא היסוד לדרך המוסר והם הם 

 .מזרע דבית יוסף
 

בארצות הברית היינו הנחשונים הראשונים לקפוץ לתוך הים ולייסד 
ובעצמי הייתי לומד מסילת ישרים אצל השולחן . ישיבה ברוח המוסר

. אבל גם התנגדות לא הייתה חסרה .  והקמנו דור של מחנכים יראים  -
שאינו מקנא בי על ,  ואמר ,  ופעם צלצל אלי גדול אחד מגאוני ארופה 

, אולם כעבור זמן .  מה שמשקיעים בזה כסף במקום בוועד ההצלה 
ל וברכה " התקשר אלי ראש ישיבת טלז זצ ,  והדבר התקיים בידינו 

 ( אני עומד לחקות" )=איך גיי נאך טאן: "ואמר בזה הלשון, בפיו
 

מוכרחים אנו להודות שעלינו לעשות חשבון הנפש למה לא נתקבל 
וכמו שנגזר על יהודה שלא ,  תורת המוסר בארצות הברית כדבעי 
עד שלא (  בישיבה של מעלה ) סלקא ליה שמעתתא אליבא דהלכתה  

אולם גם בפולין עברו :(.  מכות יא ) ביקש משה רבינו עליו רחמים  
ולכן ,  עשרות שנים עד שהכירו והודו ונתקיים בנו ועזר מצריו תהיה 

שלום " על כל פנים ברור שאסור להעלים עין ולומר  .  אסור להתייאש 
ברוך אשר הקים את דברי " ומי יתן שנזכה להיות בכלל    -"  יהיה לי 

 . התורה הזאת
 (פרשת נצבים" המוסר והדעת)"

 ל"ן זצ'י רבי אברהם יפה"מרן רה
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