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 גמורים צדיקים של ואחד גמורים רשעים של אחד: השנה בראש נפתחים ספרים שלושה: יוחנן' ר אמר כרוספדאי' ר אמר

, למיתה לאלתר ונחתמים נכתבים גמורים רשעים, לחיים לאלתר ונחתמים נכתבים גמורים צדיקים. בינוניים של ואחד

 למיתה נכתבים - זכו לא, לחיים נכתבים – זכו, כיפור יום ועד השנה מראש ועומדים תלויים ייםבינונ

 (ב, טז השנה ראש)

 הספרים של מהותם

 היא מה? הגמורים הרשעים הם ומי, גמורים צדיקים הקרויים הם מי: זו מימרא על ואחרונים ראשונים שאלו רבות שאלות

 ? לבינוני הנחשב האדם של דמותו

 זכויות גם להם יש הלא? גמורים רשעים נקראו, כן אם, מדוע, ותמוה". עוונות רובם - גמורים רשעים: "פירש( שם, ה"ר) י"רש

 יתכן האם: לשאול ויש". מחצה על מחצה -בינוניים: "י"רש פירש ועוד? גמורים רשעים הם עוונות שרובם בגלל רק וכי? רבות

 בשביל שלם ספר צריך למה, כאלו שיש נאמר ואם? עוונות ומחצה זכויות מחצה בדיוק מראה מעשיהם שחשבון כאלו שיש

 ? תלוי זה במה"? זכו לא"ו" זכו" פירוש ומה? אלו מעטים

 יש צורך איזה כן אם, הכיפורים יום עד דבר שום נכתב לא בינוניים של שבספרים משמע לכאורה: ולתמוה להוסיף ויש

 ספרים של מהותם מה להבין צריך עוד? הכיפורים יום עד נכתבים הם אין אם, נההש בראש הבינוניים של ספרם את לפתוח

 י"רש והנה? פישרו כן אם מה. משל אלא זה שאין ברור הלא? שמות של טורים טורים רשומים שבו בספר מדובר האם. אלה

 ועוד? ורשעים צדיקים של לספרם קשור זה כיצד כן אם". הבריות מעשה של זכרון ספרי" שאלו( ספרים שלושה ה"ד) פירש

 ? ה"הקב של בספרו נכתב אדמות עלי בחייו עושה אדם שכל מה כל האם, י"רש דברי את ולברר להוסיף יש

 סיפור שמתאר סופר". מטה של ספר" כעין הוא" מעלה של ספר"ש לומר צריך, כמשל יוחנן' ר דברי את להבין שיש כיון

. העלילה התפתחות על שהשפיעו החשובים האירועים את רק אלא, שהתרחש מה כל בספרו מזכיר אינו, שהתרחש היסטורי

 פרטים המון בין לנבור הקורא את להטריח עניין כל לסופר אין. תחילה בכוונה מושמט הכללי למהלך תורם שאינו פרט כל

 יש ה"לקב גם. הנכתבים הם הסיפור להתפתחות באמת החשובים הדברים רק. לעלילה דבר תורמים שאינם משמעות חסרי

" ָאָדם ּתֹוְלדֹת ֵסֶפר ֶזה: "הרשמי בשמו או(, לב, לב שמות" )ִמִסְפְרךָ  ָנא ְמֵחִני: "העגל בחטא רבינו משה ידי על שהוזכר, ספר

 אדם שנוצר מאז הבורא ידי על לה שהותווה הייעוד את מימשה האנושות כיצד מספרת הספר עלילת(. א, ה בראשית)

 בתורה הכתוב מהמעט להיווכח שאפשר כפי. וירודים שפלים גם אך, נשגבים ומעשים אנשים של תיאור בספר יש. הראשון

 .עולם של ריבונו של בספרו נכתבים אשר הם והמשמעותיים החשובים הדברים רק, זה ספר על

 בספר הכתיבה משמעות

 כיצד לזהות קשה אבל, מלאים אנושיים חיים לכאורה החיים בריות המון קיימים. קבוצות לשלוש יוחנן' ר מחלק האנושות את

 ההיסטוריה במהלך באדם אלוקים צלם התפתחות על, בעולם האלוקי הטוב מגמת התגלות על ומשפיעים תורמים הם

, מטרתו לעבר העולם את משמעותי באופן המקדמים וקדוש טהור חיים תוכן בעלי אנשים בעולם חיים זאת לעומת. האנושית

, שלישי סוג, לצערנו ויש. הגמורים הצדיקים הם אלו אנשים(. ט, סא ישעיהו' " )ה ֵבַרךְ  ֶזַרע ֵהם ִכי ַיִכירּום רֵֹאיֶהם ָכל"-ש אנשים

 את מעכבים אלה גמורים רשעים, בעולם האופל להשלטת מרצם במלוא פועלים, ובשפל ברע מאודם שכל אנשים, נוסף

, ג) מלאכי בנביא נאמר הראשונים על. אלו של וגם אלו של מעשיהם נכתבים' ה של בספרו. מלהתגלות הטוב האלוקי האור





2  מחויבות, אחריות, מעורבות 



 נחקקים שבו הספר זה". ְׁשמֹו ּוְלחְֹׁשֵבי' ה ְלִיְרֵאי ְלָפָניו ִזָכרֹון ֵסֶפר ַוִיָכֵתב ַוִיְׁשָמע' ה ַוַיְקֵׁשב ֵרֵעהּו ֶאת ִאיׁש' ה ִיְרֵאי ִנְדְברּו ָאז(: "טז

. האנושות על המעשים להשפעת היא הכוונה ,משל אלא אינו הספר. גמורים צדיקים של ספרם והוא, הטובים המעשים לנצח

 העולם את ומשכללים מתקנים, במציאות נחקקים הם אלא שנעשו לאחר נעלמים אינם ומעשיו חולפת תופעה איננו הצדיק

 אינו הרשע גם". הזיכרון ספר" עלי נכתבים נצחית משמעות בעלי מעשים רק, כאמור. הטוב ייעודו לעבר אותו ומקדמים

. ספר יש לו גם. בעולם מלהופיע המוחלט האלוקי הטוב את הרעים במעשיו מעכב הוא אלא משמעות וחסרת חולפת תופעה

 ִזָכרֹון זֹאת ְכתֹב: "עמלק כלפי' ה של דרישתו את זוכרים אנו דורות לדורי. לעולם שוכחים אין המוחלט הרע את, דהיינו

 מדוע מבינים אנו לכן. בעולם וזכר שם לו נשאר היה לא, בתורה נכתבת הייתה זו שפרשה אילולי(. יד, יז שמות" )ַבֵסֶפר

 הצדיק או שהרשע לאחר גם הרבה לדורות נשארים, והשפעותיהם המעשים", ספר"ה – בספריהם והרשעים הצדיקים נחקקים

 ?למיתה או לחיים לאלתר ונחתמים נכתבים שהם יוחנן' ר דברי פירוש כן אם מה. אדמות עלי חייהם את סיימו המסוימים

 בספר הנרשם קורות

. מתים קרואים בחייהם אפילו ורשעים חיים נקראים במיתתם אפילו שצדיקים( א, יב) בברכות הגמרא פי על זאת לפרש יש

 השפעתו ואילו, מותו אחרי גם נמשכת והיא חיים נקראת בעולם' ה שם לגילוי צדיק של לטובה שהשפעתו, הדבר ופירוש

' " וכו מת לא אבינו יעקב, "שלנו המאמר בעל, יוחנן רבי שאמר וכפי. מיתה נקראת' ה אור גילוי לעיכוב רשע של השלילית

 וזה, בעולם' ה שם לגילוי הטובים מעשיהם זיכרון הצדיקים אצל נכתבים, המעשים ספרי, הזיכרון בספרי ולכן(. ב, ה תענית)

 ". למיתה לאלתר" פירוש וזה, להפך הרשעים אצל ואילו, אבינו יעקב על כאמור", לחיים לאלתר" פירוש

 מעבר הרבה אלא, העולם מן אותו יעביר ה"שהקב רק התכוון לא הוא", ִמִסְפְרךָ  ָנא ְמֵחִני" ביקש השלום עליו רבינו כשמשה

 משה. כלל קיים אינו – העולם נברא בטרם עוד לו שנועד האלוקי התפקיד כל אזי, ישראל עם אין שאם טען משה. לכך

 .האדם תולדות מספר אותו למחוק אפשר ולכן, בעולם רבינו משה של להופעתו למפרע ערך אין, ישראל עם שללא מברר

(: א, י ערכין) מקיסריה החכם, אבהו רבי של דבריו מתפרשים, מותו אחרי גם נכתבים אדם של שמעשיו, זה רעיון פי על

 המלאכים?" הכיפורים ויום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל אין מה מפני, ע"רבש: ה"הקב לפני השרת מלאכי אמרו"

 אנו שבהם, ישראל של המועדים לקובץ שייכים הם גם שהרי, הכיפורים ויום השנה בראש הלל לומר שצריך סבורים היו

 וישראל לפניו פתוחין מתים וספרי חיים וספרי דין כסא על יושב מלך אפשר: "להם השיב ה"והקב. בהם שזיכנו על' לה מודים

 ? הנוראים בימים שפתוחים המתים ספרי הם מה, במקצת סתומה השרת למלאכי ה"הקב של תשובתו?". שירה אומרים

 על כן אם: השאלה נשאלת. כבר שמתו אלו של מעשיהם כתובים" מתים בספרי"ש פירש, א"הגר תלמיד, ין'מוולז חיים רבי

 אדם של מעשיו השפעת שכן, מכבר המתים של וחובותיהם זכויותיהם את גם שוקלים שנה שבכל ומשיבים? נידונים הם מה

 כתב, למופרנטי יצחק רבי איטליה מחכמי אחד. פירות ופירי פירות לעשות וממשיכים פועלים הם אלא, במותו נפסקת אינה

 בעולם ז"ע הניח שלא עליו נאמר. ישראל מלך מנשה עם שאירע את להסביר יש אלה דברים פי שעל' יצחק פחד' בספרו

 בספר(. ט, כא', ב מלכים בספר כנאמר) כולו העם על אסון והמיט, זה נורא בחטא לחטוא ישראל את משך ואף, עבדה שלא

? מלכים בספר הדבר נזכר לא מדוע השאלה ונשאלת. בתשובה חזר שהוא כתוב( יג – יא, לג, ב הימים דברי) הימים דברי

 בקורות רב מעשה זה הלא, בתשובה שנים ושלוש שלושים היו מלכותו שנות וחמש חמישים שמתוך אומרים ל"שחז, עוד מה

 של דורות שכן רבות שנים במשך התקבלה לא תשובתו, מישראל רבים החטיא שמנשה כיוון": יצחק פחד"ה ותירץ? חייו

 מלכים בספר נזכרה לא תשובתו ולכן, לחובתו נזקפו אלו וכל, נכדיו ואת בנו את לימד אב, בגללו זה לחטא נמשכו חוטאים

, תשובתו ונתקבלה, להתמרק מנשה של עוונו התחיל, ז"ע יצר משבטל, ק"ביהמ חורבן אחרי רק. הנביא ירמיהו י"ע שנכתב

 (. א ,טו בתרא בבא) עזרא י"ע שנכתב, הימים דברי בספר תשובתו נכתבה זה ולאחר

 ואי דברים בשלושה הסתכל: אומר מהללאל בן עקיבא( : "א,ג) אבות במסכת המשנה בדברי למצוא אפשר הזה לדבר רמז

 לפני בא שהחשבון ההיגיון שורת: הקשה מוילנא הגאון' ", וכו וחשבון דין ליתן העתיד את מי ולפני... עבירה לידי בא אתה

 עושים בראשונה. תחילה בכוונה לחשבון דין הקדימה המשנה: שהזכרנו הדברים פ"ע שתירצו ויש. שתירץ מה ותירץ? הדין

, מעשיו כל על חשבון עימו לעשות עדיין אפשר אי אבל, והחובות הזכויות חשבון, מותו יום עד שעשה מעשיו על לאדם דין

 בכל ולמוטב לטב, חשבון עמו שעושים נאמר זה ועל, רב זמן בעולם ומתגלגלים הולכים, ותולדותיהן, מעשיו שתולדות לפי

 .ושנה שנה

 ומחויבות אחריות, מעורבות

 ממלאים אינם שהם לכאורה נדמה, נצח של אספקלריא מתוך הבינוניים את בוחנים כאשר. הבינוניים של ספרם אל עתה נשוב

 יתכן. בא לא גמור צדיק לכלל גם אך, יצא רשע מכלל, חייו מהות היא מה הכריע לא שעדיין מי הוא הבינוני. תפקיד כל
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 את מה במידת שמקיים במי אפילו ואולי, מידותיו את מה-במידת לתקן, ארץ בדרך להתנהג שמקפיד באדם גם שמדובר

 פעמים אך, מנצחם הוא פעמים. מעשיו את לו המכתיבים הטבעיים כוחותיו תחת כורע הוא רבות פעמים אך', ה מצוות

 מן אותו ומפרידים הזה העולם את המגדירים המהותיים החסרונות אחד? לכך הגורמים מהם נתבונן הבה. מנוצח שהוא

 שאמרו כמו, אחת בבת המציאות כל את להשיג יכולים איננו, חיים אנו שבתוכו המוגבל המרחב הוא האלוקית האינסופיות

 לחוש לאדם שגורם מה זה. המציאות כל את לתפוס מסוגלים שאיננו מפני", רואות שעיניו מה לדיין אין(: "ב, ו סנהדרין) ל"חז

 בעוד, עצמית אהבה ובראשונה בראש, אדם בכל מקוננת לכן. אותו המגדירה היסודית כזהות שלו הפרטית הזהות את

 ואת מחשבותיו את, מידותיו את יתקן שאדם כמה, לכן. מוכרחת לא, נוספת נפשית כקומה מתגלה בזולת שההתחשבות

 התאוות. אמות לארבע המוגבל הטבע מעולם חלק היותו מעצם בו הטבוע היסודי הפרטי מהאופי להימלט יוכל לא, רצונותיו

 את ההופכת היסודית הקומה, הראשון המושכל היא הפרטית התאווה לכן, הפרטית עצמיותו תחושת את מעצימות השונות

 ושלושים מאות תשע על יודעים שאנו מה כל. מאמץ הדורש לנושא, הטוב, המוסרי המעשה ואת, מחדל לברירת החטא

 ַתֲאָוה" עליו שנאמר, הדעת מעץ לאכילה התאוה חטא – ותוצאותיו אחד מעשה, אחד דבר רק הוא הראשון אדם של שנותיו

 הינה הזולת אהבת ואילו, מוכרח קיומי תוכן מהווה, אנוש-בן של" עצמו אהבת: "אחרת לשון. (ג, ו בראשית) "ָלֵעיַנִים הּוא

 המחדל ברירת, מוסחת שדעתו או חלש או עייף האדם כאשר, לכן. הנפשי היום מסדר להיעלם גם המסוגלת, בלבד אפשרות

 . אלו במצבים אחרים כלפי סבלניים אינם אנשים לכן. התנהגותו ואופי חייו מסלול את תמיד שתקבע זו היא - הפרטיות –

 שלושה לפתח אנו נדרשים, לשחת להפילו ועלולה, לתאוותיו האדם את הכובלת, השרירותית מהפרטיות לצאת מנת על

. האחר של לצרכיו אכפתיות, התעניינות, שייכות תחושת פירושה מעורבות. ומחויבות אחריות, מעורבות: באישיותנו רבדים

 המעורבות עם יחד. לישועה הזקוק את להושיע, לנזקק לעזור, להיטיב הרצון אלא פסולה סקרנות אינה זו מעורבות של מקורה

 פעולה לנקוט יש אלא, הצד מן כצופה לעמוד די לא. האחר למען לפעול מעשית קבלה של במובן אחריות גם נדרשת

 את המוציא המחויבות מישור הוא מזה למעלה'. העבודה את שיעשה מי כבר יש' הקלישאה תחת להסגר ולא, ממשית

 שלושה לפיתוח זקוק היחיד רק לא. ועזרה לתמיכה היחלצות של קבוע למהלך, פעמי חד מאירוע הזולת למען הפעולה

, זאת דורשים, ישיבה גם כמו, קהילה חיי גם. בלבד הפרטיים בצרכיו וישקע, עצמו בתוך ישתבלל שלא מנת על אלו מישורים

 .ותורמת נעימה חיים סביבת ליצור מנת על

 "חיים אלוהים למענך"

 זכו אם ואז, הכיפורים יום עד מאומה בו נכתב לא אך, השנה בראש שנפתח זה, הבינוניים של ספרם אל נשוב סיום לקראת

 וקמים נופלים, הרע ביצרם שעה בכל הנלחמים, הדרך באמצע שנמצאים אלו הם שהבינוניים אמרנו כבר. לחיים בו יכתבו

 איננו, בספרם כלום נכתב לא השנה בראש לכן, הנצחי ערכם יהיה מה לקבוע אפשר אי, העכשווי המבט לפי. ושוב שוב

 מסוגל זה זמן שכן, חייהם מהות תהא מה התשובה ימי עשרת במהלך להכריע הם יכולים אבל. ערכם מה יפנו להיכן יודעים

 המבקשים, הגמורים לצדיקים שייכים שהם כלומר, נצחיים לחיים יכתבו – זכו אם. אחר זמן מכל יותר לטובה להכרעה

 אנו". חיים הים-אל למענך החיים בספר כתבנו: "תשובה ימי בעשרת מבקשים שאנו מה וזה'. ה אור התגלות למען ופועלים

 העולם בעיצוב חלק לנו שיהיה אלא, רושם וללא זכר ללא בעולם נחלוף שלא העולם על טוב ישפיעו שמעשינו מבקשים

 .תכליתו אל ובהתקדמותו

 

 

 

העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ."ישיבת הגולן" שיחה כלליתשל ת בביהמ"ד מתקיימ 19:00בשעה  נימידי שבוע ביום ש

 הדרכות רוחניות,בבעלת גוון מוסרי, ועניינה  הינהתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו מלהבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים 

 .בדורנו ן תורהשל בהרוחנית המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו  ןהנגזרות מ
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