
 

 

   

  
  

  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  חתשע" ראש השנהגיליון   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ ותשיח

  סור מרע ועשה טוב

הזכויות שאפשר להוסיף הן כולם רוצים לדעת במה להתחזק, מה 
  לזכות ביום הדין לכתיבה וחתימה טובה. 

יש זכויות חשובות מאד, בקום ועשה ובשב ואל תעשה, וכבר נאמר 
(תהלים לד) סור מרע ועשה טוב, תחילה צריכים להתחזק ב"סור מרע" 

  בשב ואל תעשה, ואחר כך ב"עשה טוב" בקום ועשה. 

לכאורה שב ואל תעשה זה קל מאד, למשל שלא לדבר לשון הרע, אם 
ולא לדבר על זה, ושמעתי  רואים מישהו שעשה דבר שלא כהוגן, לשתוק

שאומרים שזה קשה מאד, לשתוק ולא לדבר לשון הרע, אבל באמת הקושי 
, וככל שמתרגלים כבר אין זה קשה, בפעם הראשונה זה בהתחלההוא רק 

  קשה, ובפעם השנייה יותר קל, ובפעם השלישית עוד יותר קל. 

, בפרט וכבר סיפרתי העובדא לגבי כעס, באברך אחד, שהיה כועס בביתו
בערב שבת אחר הצהריים, שאז טרודים וממהרים להכין את צרכי השבת, 
והוא הבין שכעס זה מידה רעה, כמו שאמרו (זוהר ח"א כז, ב) כל הכועס 
כאילו עובד עבודה זרה, ואמרו (נדרים כב, א) כל הכועס כל מיני גיהינום 

א שולטים בו שנאמר והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך ואין רעה אל
גיהינום, והגיהינום הוא איום ונורא, כמו שאמרו (ברכות נז, ב) שהאש של 
גיהינום היא פי ששים מהאש שלנו, וזה מדובר על האש החלשה ביותר 

  בגיהינום, המדור הראשון משבעה מדורי גיהינום. 

ומאחר שכעס זה דבר חמור כל כך, חיפש עצה כיצד להתגבר על מידת 
שהכעס מתגבר עליו ישתוק ולא יצעק, וניסה פעם הכעס, ויעצו לו כי בשעה 

אחת לעשות ככה, וזה היה קשה לו מאד, ובפעם ראשונה ששתק היה 
מאומץ כל כך, ולא ידע כיצד יוכל לעמוד בזה בפעמים הבאות, אך 
במציאות נוכח לראות כי בפעם השנייה היה יותר קל, ופחות קשה לשתוק, 

לגמרי את מידת הכעס, וכבר לא  ובפעם השלישית עוד יותר קל, עד ששבר
  . מאדבזה , והיה שמח ומרוצה היה קשה לו לשתוק כלל

  הקושי רק בהתחלה

והענין בזה, ראשית מפני שיש סייעתא דשמיא, שהבא ליטהר מסייעין 
אותו (יומא לח, ב), וכיון שהשתדל בזה מתוך הבנה שכעס זה מידה רעה, 

, שנעשה לו יותר קלוהתאמץ כפי יכולתו לשתוק, זכה לסייעתא דשמיא, 
וכל דבר טוב שקשה, אם וגם מצד הטבע, ידוע שההרגל נעשה טבע, 

ו למרות הקושי, מתוך הבנה שזה דבר טוב וכדאי, משתדלים לעשות
במשך הזמן מתרגלים, ונעשה פחות קשה ופחות קשה, עד שזה נעשה 

  זו המציאות.  נעים ולא מרגישים שום קושי כלל,

וכך גם בלשון הרע, כשבאים לקבל קבלה שלא לדבר לשון הרע, 
זה בהתחלה זה קשה, אבל במשך הזמן מתרגלים וכבר לא קשה, ואדרבה 

  ערב ונעים מאד, כמו שכתב רש"י בפרשת קבלת התורה (שמות יט, ה) 
  שכל ההתחלות קשות, ומכאן ואילך יערב לכם. 

להתחיל עם קבלה קטנה, שלא לדבר לשון הרע במשך כמה ויכולים 
ימים, למשל עד אחרי שבת הבאה, או עד אחרי יום כיפור, ובמשך הזמן 

וזוהי קבלה טובה מאד, כמו גמילה להוסיף על זה, כל אחד כפי יכולתו, 
מעישון, שמתחילים יום אחד, ואחר כך מוסיפים עוד יום ועוד יום, ובכל 
פעם להתגבר יום אחד זה לא קשה, ובמשך הזמן מתרגלים בזה, כך גם 

כפי כוחותיו, ובמשך הזמן כל אחד יתחיל לזמן מסוים גמילה מלשון הרע, 
  הרגל נעשה טבע. הזה נעשה יותר קל ויותר קל, ו

  לראות את המעלות

אך והנה יש גם לשון הרע במחשבה, שאדם אינו מדבר לשון הרע, 
במחשבה יש לו ביקורת על השני, שעושה דברים שלא כהוגן, ודן אותו 

להתרגל לדון לכף  וישבמחשבתו לכף חוב, וזה גם כן דבר שאינו ראוי, 
  זכות, ולראות בכל אחד רק את המעלות ולא את החסרונות. 

בשערי תשובה (א, יח) כתב על הפסוק "בעלוץ צדיקים רבה תפארת ו
כי הצדיקים מפארים ומשבחים בני אדם על ובקום רשעים יחופש אדם" 

כל מעלה טובה הנמצאת בהם, והרשעים מחפשים מומי בני אדם 
 דרך הרשעים לחפש בכל אחד את החסרונות שיש  .ושגיאותם להשפילם

  לו, והצדיקים רואים תמיד את המעלות. 

מי שהוא בעל מידות טובות רואה בכל דבר את המעלות, כמו שכתב 
ונאמר על אחד מן החסידים שעבר על "בחובות הלבבות (שער הכניעה פ"ו) 

אמר  ,נבלת כלב מסרחת מאד ואמרו לו תלמידיו כמה מסרחת נבלה זאת
וכיון שהוא גנאי  .פרו בגנותהיונתחרטו על מה שס ,ניהילהם כמה לבנים ש

וכיון שהוא טוב לשבח נבלת כלב  .באדם חי ל שכןכ ,ת כלב מתלספר בגנו
יתה יוה .שהוא חובה לפי זה לשבח אדם משכיל ומבין ל שכןכ ,ניהיבלובן ש

וכן כשילמדו , מדו לשונם לדבר רע וישוב להם טבעכוונתו להוכיחם שלא יל
   ", עכ"ד.לשונם לדבר טוב ישוב להם טבע קבוע

ביקורת על אחרים, ורואה את ו בלבשאם אדם חושב  גם ומסתבר
החסרונות שלהם, הרי בשמים יודעים את מה שהוא חושב, והוא גורם 
  בזה קטרוג על אותם אחרים שחסר להם איזה מעלות, ודבר זה גם 
מעורר קטרוג עליו, שאומרים לו, וכי עליך אין למצוא שום ביקורת? קשט 

(סנהדרין יח, א), כמו שבתוכחה אי  עצמך תחילה ואחר כך קשט אחרים
כל מחשבה אפשר להוכיח אם הוא בעצמו אינו מתוקן, כך גם במחשבה, 

  של קטרוג על אחרים מעוררת דין של קשט עצמך, מידה כנגד מידה, 
  ואין זה פשוט כשאומרים לו קשט עצמך. 

  לדון לכף זכות

ואם לכן חשוב מאד להתגבר על זה, לא לחשוב ביקורת על אחרים, 
רואים איזה חסרונות, יש לדון לכף זכות, כמו שכתב הרמב"ן באיגרתו 
"וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך וכו' שאם הוא חוטא הוא שוגג ואתה 

חסרונות, יכול להיות שהוא שוגג בזה, השני יש לו מזיד", היינו שאם 
 שנולד כך, ולא קיבל חינוך, ואינו אשם בזה, כי לא היה לו מחנך, ואילו
אתה מזיד, שנולדת וגדלת בסביבה טובה, וקיבלת חינוך טוב, ואתה יכול 

  להיות עוד יותר טוב ואינך עושה כל מה שאתה יכול. 

, ולראות רק את על אחרים צריכים להתרגל לחשוב מחשבות טובות
 ,באחד השיעורים והמעלות, ושמעתי שהיה מלמד בחיידר שאמר לתלמידי

שכל אחד יתיישב ויכתוב מעלות ודברים טובים שהוא רואה אצל חברו, 
  . וזה השפיע מאד על כל הנהגתם במשך השנה

לראות בכל אחד את הדברים הטובים שיש בו, וללמד עליו זכות, זוהי 
דן את חברו כל הוכבר אמרו (שבת קכז, ב) זכות גדולה מאד ליום הדין, 

  מידה כנגד מידה. לזכות, בשמים דנים אותו לזכות, 

ושמעתי בילדותי מאמי ע"ה שאם לא מוצאים כף זכות, יש לדון 'לכף 
אשם, מפני שאינו מבין, ונכנסה בו רוח שטות, והשטות שהלה אינו שטות', 

  היא הזכות שלו, שהוא אנוס, ואין בכוחו להתגבר. 

לשון הרע, וחושבני שזה דבר חשוב מאד,  ןמחשבות שאין בההן אלו 
קבלה טובה מאד, שכדאי להתרגל בזה, להתחיל כבר מעכשיו ולהמשיך גם 

  לכתיבה וחתימה טובה! שנזכה כולנו לאחר כך, וזה יהיה זכות 
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  נחלת דןבישיבת חיזוק  תשיח

  יום שלישי, כ"א אלול תשע"ז

את כל אחד  אנחנו עומדים לפני ראש השנה, יום הדין, שבו דנים
ואחד לחיים ולחיים טובים, וכפי שאנו מבקשים בתפילה זכרנו לחיים, 

ופעמים 'חיים  ,וכתוב לחיים טובים, פעמים מזכירים 'חיים' סתם
טובים', וביארו המפרשים (מאמר החכמה להרמח"ל ועוד) כי חיים 

  סתם הכוונה לחיים האמיתיים, חיי הנצח בעולם הבא. 

לו כל מה שהוא רוצה, אבל עולם הבא אין לו, ויכול להיות אדם שיש 
מפני שיש לו עבירות, ורק יש לו קצת מצוות שמשלמים לו עליהן בעולם 
הזה, אבל העבירות נשארות לעולם הבא, ונענש בגיהינום איום רח"ל, 
והעולם הזה שיש לו הוא על חשבון העולם הבא, כמו שכתב רש"י בסוף 

ונאיו אל פניו להאבידו" בחייו פרשת ואתחנן על הפסוק "ומשלם לש
  משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן העולם הבא. 

לחיי הנצח בעולם הבא, גם אם  – 'זכרנו לחיים'לכן מבקשים תחילה 
נצטרך לסבול ייסורים בעולם הזה, כדאי לסבול ייסורים בעולם הזה 

שאין לנו מושג מה הם תענוגי העולם הבא,  בשביל חיי נצח בעולם הבא,
כמו שאמרו חז"ל (ברכות לד, ב) שאפילו הנביאים לא ידעו ולא השיגו 
מה הם תענוגי העולם הבא שעליהם נאמר עין לא ראתה אלוקים זולתך. 

  ועל זה מבקשים 'חיים' סתם שנזכה לחיי העולם הבא. 

צורך העולם עולם הזה ל 'חיים טובים' היינוובנוסף מבקשים גם 
הרבה אמצעים ויהיו לנו הבא, שגם חיי העולם הזה יהיו בלי קשיים, 

טובים בשביל העולם הבא, ללמוד מתוך הרחבת הדעת, ביישוב הדעת, 
בלי דאגות ובלי ייסורים, שעל ידי זה נוכל ללמוד יותר, והתפילה תהיה 
 יותר בכוונה, וגם אהבת הבריות תהיה בשלמות, כי מי שטוב לו אוהב

את כל אחד ואחד, ומי שיש לו קשיים טרוד במחשבות על עצמו ואינו 
שיהיו לנו בעולם הזה  –על זה מבקשים 'חיים טובים'  .חושב על השני

  חיים טובים כאלה שנזכה בהם לעולם הבא. 

זכויות, כיצד מקבלים את הוצריכים לדעת , לזהצריכים זכויות אמנם 
רע מפריע ורוצה מנוחה, אדם הרי היצר הכיצד עושים מעשים טובים, 

בטבעו רוצה לנוח ואינו רוצה להתאמץ, ורוצה ליהנות מתענוגי העולם 
עם נעימות, וכן מאמץ  – הזה, ומה העצה שלימוד התורה יהיה נעים

תפילה בכוונה עם נעימות, ולהתייחס לשני בכבוד ובאהבה מתוך 
  נעימות, כיצד מגיעים לזה? 

, אדם צריך לחנך את עצמו, והחינוך הטוב ביותר לזה צריכים חינוך
הוא על ידי ספרי מוסר, יש בישיבות ספרי מוסר קבועים וידועים שבהם 

  יש הרבה עצות והדרכות וחיזוק האמונה. 

וקשיים חיים באמונה שהכל בידי שמים, אזי כשסובלים צער ואם 
ואמנם המצער הוא בעל , "הוא"ממישהו מבינים שזה מן השמים ולא 

למה  – וכי על השנימה ראוי שיחשוב המצטער, מידות רעות, אבל על 
ער וקשיים, למה מגיע לו צ – הוא בעל מידות רעות כאלו, או על עצמו

, וכי אלוכייסורים  למה מגיעים לו ,הרי בודאי שצריך לחשוב על עצמו
לא מסתבר, וכפי  ?ים של אהבההוא צדיק כזה שמגיעים לו ייסור

  הנראה שבשמים רוצים ממנו איזה תיקון. 

שכל החיים הם ספר (שער הבחינה פ"ה) ת הלבבות וב בחובוכת
לימוד, כל מה שקורה בחיים עם האדם, וכל מה שהוא רואה זה ספר 

כששומעים שיש פורענויות בעולם, שיטפונות, רעידות . בשבילו לימוד
לשם אדמה, הרי געש, ומלחמות, עם הרוגים, הרבה צרות שיש בעולם, 

אין פורענות באה  אומרים חז"ל (יבמות סג, א) ה צריכים לדעת מזה?מ
לעולם אלא בשביל ישראל, כדי שישראל יראו שיש השגחה, כל הצרות 

ללמד אותנו אלא בהשגחה,  ,אינן במקרה ,בעולםשיש אצל הגויים 
וכשיש  ,גם אנו צריכים לדאוג ולפחד מדיני שמים רח"לושיש השגחה, 

   .יראת שמים מפחדים מהחטא, ולא עושים דברים אסורים

אם  ,לומדים מוסר ושומרים כל סדרי הישיבה ,אם מפחדים מהחטא
נזהרים מביטול תורה שהוא חטא איום, כמו שאמרו  ,מפחדים מהחטא

חז"ל שתלמוד תורה כנגד כולם וביטול תורה כנגד כולם, ומשתדלים 
  יותר עד כמה שאפשר ללמוד, בפרט לפני יום הדין. 

העצה, חיזוק האמונה שהכל בידי שמים, ויש דין ויש דיין,  היוזו
  . והחיים המאושרים ביותר הם על פי דיני התורה

ר אמרתי שסיפרו לי רבים, גם בימים האחרונים סיפר לי אדם וכב
כל מבוגר, שהתחיל ללמוד בכל יום קצת מוסר, ועל ידי זה השתנו 

, והוא חי חיים מאושרים, עם אמונה שהכל בידי שמים, החיים שלו
כבר יש עכשיו והוא חייב לעשות מה שהוא יכול, ברוחניות ובגשמיות, ו

, וכל מה שיהיה (ברכות ס, ב) מנא לטב עבידלו ביטחון, שכל דעביד רח
  זה טוב. אלו הם חיי האמונה, חיים טובים עם זכויות. 

זקוקים לזכויות, ראשית שלא יהיו חטאים, צריכים זכויות, אנחנו 
ידוע שתמיד יש כאלה שרוצים להפריע לבני תורה שלא ילמדו, וגם 

שיש להם יש כאלה לדאבוננו יש כאלה בעם ישראל, לא הרבה, אבל 
  כוח ושליטה ויכולים להפריע ללומדי תורה. 

כל מה שאנו לומדים ורגועים זה נס, בזכות הזכויות שלנו, שאנחנו 
עוסקים בתורה, ויש לנו יראת שמים, ואנו חיים באמונה, אך זה תלוי 
לפי האיכות, עד כמה אנחנו עוסקים בתורה וחיים לפי האמונה, ואם 

  חסר בשלמות זהו חטא וחסרון זכויות ח"ו. 

יא, את הנס הזה שבני צריכים זכויות להמשיך את הסייעתא דשמ
מי שאינו בן תורה יש לו קשיים  תורה משוחררים מכל הקשיים,

בזכות התורה  –בחיים, עול מלכות ודרך ארץ, ואנו ב"ה אין לנו קשיים 
צריכים להמשיך את הזכויות, יראת שמים ומידות טובות, שלנו, אבל 

תורה ותפילה, לבקש רחמים שיימשכו הזכויות, שיימשכו החיים 
   !אושרים שלנו, ונוכל להמשיך לעסוק בתורה בלי קשייםהמ

העצה לזה היא על ידי הקביעות שיש בישיבות ללמוד בספרי  ,וכאמור
  מוסר, זו לא מידת חסידות, אלא דבר חיוני מאד ופיקוח נפש רוחני, 
וכל אחד שישתדל בזה ויקיים את זה יהיו לו חיים טובים ומאושרים, 

כתיבה  ,מאיתנו יזכה לשנה טובה ומתוקהועל ידי זה כל אחד ואחד 
   .וחתימה טובה ובשורות טובות

  

  פוניבז' לצעיריםבישיבת  ת חיזוקשיח
  יום שלישי, כ"א אלול תשע"ז

נתבונן  .אנו עומדים לפני יום הדין, וצריכים זכויות לזכות ליום הדין
מה הן הזכויות העיקריות, הדברים החשובים ביותר שנותנים זכויות, 

  החיובים הגדולים ביותר וגם הזכויות הגדולות ביותר. 

שהשכר על זה כנגד כולם החיוב הראשון והעיקרי הוא תלמוד תורה, 
כדאיתא במשנה ריש פאה, ומאידך גם ביטול תורה כנגד כולם, כי ככל 

קשה  ,גם החטא יותר חמור, ואם יש ביטול תורהשהשכר יותר גדול 
כמו שאמרו (ירושלמי ברכות) אם תעזבני יום  ,אחר כך להמשיך ללמוד

  יומיים אעזבך, לכן צריכים להיזהר ביותר מביטול תורה. 

ואמנם זה לא כל כך קל, כי האדם בטבעו רוצה מנוחה, וההתאמצות 
ר נעים מאד, היא נגד הטבע, אבל האמת היא שעסק התורה זה דב

סיפרו לי אנשים שפעם לא היו בני  .וגם מעניין מאדמתוקים מדבש, 
תורה, ולמדו לימודים אחרים משבע חכמות, ואחר כך זכו להתקרב 
לתורה, ואמרו כי היום הם רואים שלימוד התורה מעניין ומשמח יותר 

  כוח קדושת התורה.  ומכל החכמות האחרות. זה

שעמדו לפני ניתוח שצריך הרדמה,  ומעשים שהיו באנשים גדולים
וביקשו שלא להרדים אותם, רק שיודיעו להם כעשר דקות לפני תחילת 
הניתוח, שיוכלו להתרכז במחשבתם בדברי תורה, עם ריכוז כזה שלא 
ירגישו את הניתוח, וכך הוה, שמרוב שקיעות בתורה לא הרגישו שום 

אלא  ,ניםלא מתקופת הראשו ,מסופר על אנשים גדוליםזה  .כאב
בדורות האחרונים, שהראש היה תפוס כל כך בתורה, שכל החושים 

  בטלים, ולא הרגישו את הכאב של הניתוח. הגשמיים היו 

וכן מובא בגמרא (שבת פח, א) על רבא שבשעת לימודו לחץ את אצבעו 
מרוב שהיה שקוע בתורה. זהו כוח  ,בזה ויצא דם, ולא הרגיש כלל

   .התורה שמעניין ומושך כל כך שלא מרגישים בשום דבר אחר

קשה, אלא מעניין ונעים מאד, רק דבר לימוד התורה אינו אם כן 
צריכים להתחיל ללמוד, וצריכים זכויות לזה שתהא אפשרות ללמוד 

  וזהו הדבר הראשון, תלמוד תורה כנגד כולם.  ולא יהיו הפרעות.

על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל  :שנינו(א, ב) באבות ו
תורה כבר הזכרנו, ועבודה היינו תפילה,  .העבודה ועל גמילות חסדים



 

 

   

ונתעכב עתה על  ,וגמילות חסדים היינו אהבת הבריות ומידות טובות
(ירושלמי נדרים ט, ד) ואהבת לרעך כמוך אומרים חז"ל  .מידות טובות

כלל "זה כלל גדול בתורה, היינו שזו לא רק מצוה ככל המצוות, אלא 
  . באהבת הבריות שכל התורה כולה תלויה "גדול

והענין בזה כמו שכתב רבי חיים ויטאל בשערי קדושה, שמי שיש לו 
, חסר גם בשלמות כל איזו מידה מהמידות הטובותחיסרון בשלמות 

, כיון יש בה פגםעושה שהוא ומצוה המצוות שהוא עושה, וכל מצוה 
שמידות רעות זה פגם בנפש, כמו שכתב רבינו יונה שהמידות הן יסודות 

  הנפש, ונפש עם מידות טובות זה מהות אחרת. 

והרמב"ם שיהיו מידות טובות, לכן חשוב מאד לתקן את המידות, 
ר בתשובה על מידות רעות, ז, ג) שיש חיוב לחזו(הלכות תשובה בכתב 

כי תשובה על מידות רעות קשה יותר מתשובה על עבירות שם וכתב 
שבמעשים, כי במעשים אפשר להפסיק את המעשים, אבל מידות זה 

  . גדולהושינוי הטבע הוא עבודה טבע ואופי האדם, 

" סימן שזה שייך, וכל מי לרעך כמוך אם התורה ציוותה "ואהבתאכן 
שיש לו נשמה יהודית יכול לקיים את זה, ובעלי המוסר יודעים את 
הדרכים לזה, כיצד לשנות את הטבע ולקבל אהבת הבריות, וכל אחד 

לחזור חייב להשתדל בזה, ומי שאינו משתדל אינו בעל תשובה, וצריך 
  אמנם זוהי עבודה קשה מאד, אבל זהו החיוב. . על זה תשובהב

 בעלי מידות טובות, אינני חושב שיש כאן מי ב"ה  נוובאמת כול
שצריך תשובה על מידות רעות בטבע, ולכולנו יש טבע של אהבת 

ה רק דברים חיצוניים זהבריות, רק לפעמים יש חשבונות, אבל 
  המפריעים לאהבת הבריות, ובטבע יש אהבת הבריות. 

צריכים ללמוד  רקקשה, אינה אהבת הבריות זה לא קשה, לכן גם 
ספרי מוסר, עם קצת מחשבה והתבוננות, ועל ידי זה המידות הטובות 

  מתחזקות ממילא, ואהבת הבריות מאליה היא באה. 

רווח גדול וזה לא קשה, זה ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, 
  חי חיים מאושרים, וכולם אוהבים אותו. אדם כזה  !מאד

חוץ מלימוד התורה שכבר הזכרנו  וזו גם זכות גדולה ליום הדין,
קודם, גם אהבת הבריות, אם אדם מוותר על כל קושי שמישהו עושה 

 ואינו מקפיד, בשמים גם כן לא מקפידים עליו, מידה כנגד מידה,  ,לו
  כמו שהוא מתנהג עם אחרים כך בשמים מתנהגים איתו. 

ולקפידא, שהרי כל צער וקשיים  פי האמונה אין שום סיבה לכעסעל ו
ואם מישהו מצער אותו זה נגזר מן השמים, ואין הם מן השמים, 

להקפיד על המצער, רק צריך לחשוב על עצמו למה מגיע לו צער, מה 
  החטא. פשע ומה חטא וכיצד לתקן את 

זה זוכים ביום הדין להנהגה של בזוהי הדרך של אהבת הבריות, ש
(ר"ה יז, א) כל המעביר על ל "חזאמרו וכבר חסד, מידה כנגד מידה, 

 ו מעבירין לו על כל פשעיו, היינו שאם אדם מוותר לאחרים מידותי
ואינו מקפיד על מה שפוגעים בו, גם בשמים לא מקפידים עליו, 

  "פשעים" שעשה במזיד ובמרידה. ומעבירים לו אפילו על 

 ,דין, תורה ומידות טובותהם שני דברים שזוכים בהם ביום האלו 
תפילה אינה דבר פשוט הו ,עבודהתפילה זה  .והדבר השלישי הוא תפילה

יש הרבה שיודעים כיצד מתפללים, תפילה בכוונה, מתוך כל כך, אבל 
אמונה שלמה, על הצלחה בתורה, ועל כפרת עוונות, ומבקשים בלשון 
רבים "השיבנו לתורתך", שכולם יצליחו בתורה, לא רק אני, והמבקש 

זהו ענין התפילה, שהוא דבר  .על חברו הוא נענה תחילה (ב"ק צב, א)
  גדול מאד, ובזה גם כן זוכים ביום הדין. 

אלו הם הדברים העיקריים, ובזה נזכה לחיים טובים ומאושרים, 
  ובה. בעולם הזה ובעולם הבא, וכתיבה וחתימה ט

  

  דעת תבונותבישיבת שיחת חיזוק 
  יום שלישי, כ"א אלול תשע"ז

אנחנו נמצאים כבר בסוף אלול, בסוף השנה, וראש השנה הוא כבר 
יום הדין, וצריכים זכויות לזכות ליום הדין. נתבונן מה הן הזכויות 

  הבטוחות שיהיו דבר קיים וימשיכו הלאה. 

רבינו יונה כותב בשערי תשובה (ב, י) שיכול להיות אדם שיש לו הרבה 
עבירות וחסרות לו מצוות, וברגע אחד יהפוך לבעל תשובה גמור, אם 

כפי היינו הוא מקבל על עצמו "לשמוע מוסר החכמים והמוכיחים", 
שהיה מצוי בעבר, שבכל מקום היו מגידים שעוררו את הציבור בדברי 

שמקבל על עצמו ללכת בכל יום לשמוע דברי מוסר  תוכחה ומוסר, מי
החלטה אמיתית שבוודאי יקיים ולקיים את כל מה שישמע, ומחליט כן 

הבא ליטהר מסייעין אותו, על ידי זה ש – אותה, עם סייעתא דשמיא
  הוא נהפך מיד לצדיק ובעל תשובה גמור. 

יו וכתב רבינו יונה שם כי "מעת אשר קיבל כזאת במחשבתו וגמר על
ככה בלבבו, קנה לנפשו זכות ושכר על כל המצוות והמוסרים ואשריו כי 

כבר, אלא גם יש  צדק נפשו בשעה קלה", היינו לא רק שאין לו חטאים
והיינו הקדושה , לו שכר על כל המעשים הטובים שעתיד לעשות

תורה מקדשת, וכל המצוות השהמעשים הטובים מקדשים את האדם, 
מקדשות, כפי שאנו מזכירים בנוסח הברכה "קידשנו במצוותיו", 

זוכה כבר מעכשיו הרי הוא מקבל עליו לשמוע מוסר החכמים, כשאדם 
להתקדש בקדושת כל המצוות שעתיד לעשות, והוא כבר במדרגה של 

  צדיק, וברגע קטן יצא מאפלה לאור גדול. 

שצריכים להוסיף יום הדין, שזה זמן  אם כן גם אנו בעמדנו לפני
יחזיקו ששאינן קשות, קבלות זכויות, העצה היא לקבל קבלות כאלה, 

  . מעמד, ובזה זוכים להרבה זכויות

כל אחד  – הדבר הכי טוב שנותן זכויות ומחנך את האדםכי וידוע 
  ואדם גדול צריך לחנך  ,ילד קטן מחנכים אותוצריך לחנך את עצמו, 

  מוסר. הטוב ביותר הוא לימוד הנוך החי, את עצמו

הדרכה והבנה והרגשים לעשות מה שצריך ספרי המוסר נותנים 
לעשות, לדבר מה שצריך לדבר ולא לדבר מה שלא צריך לדבר, לחשוב 
מה שצריך לחשוב ולא לחשוב מה שלא צריך לחשוב, שכל המעשים 

ומות, עסק הדיבורים והמחשבות יהיו כפי ההלכה, עם כל הזכויות העצ
התורה ומחשבה בתורה, בדיבוק חברים פלפול התלמידים ושימוש 

  חכמים, וגם תפילה בכוונה וחיזוק האמונה. 

אנשים נכשלים מאד בחוסר אמונה, וזה  !אמונה צריכה הרבה חיזוק
 מביא לידי דברים גרועים מאד, כגון שרוצים להשיג איזו מטרה, 

  ת. ועושים כל מיני השתדלויות שאינן ראויו

גם בענייני רוחניות, לפעמים עושים הרבה השתדלות להשפיע זיכוי 
לדעת כי כל הצלחה ברוחניות תלויה בזכויות, ובלי , ויש הרבים וכדומה

זכויות שום השתדלות לא תעזור, בלי זכויות אין הצלחה לא בשימוש 
  בזיכוי הרבים,  –חכמים ולא בדיבוק חברים ולא בפלפול התלמידים 

 מי שיש לו זכויות יש לו סייעתא דשמיא להשפיע בלי שום השתדלות, 
  באים אליו ומבקשים ממנו. כך המציאות כידוע. 

 אלוחיי האמונה הם חיים מאושרים, חיים אחרים לגמרי, ובימים 
מוסר קצת סיפר לי אחד שתמיד היו לו דאגות וקשיים, והתחיל ללמוד 

רגוע ומאושר. זהו בנוגע ונהיה השתנו, החיים בקביעות, ועל ידי זה כל 
לאדם מבוגר, וגם צעירים, לפעמים יש איזה קשיים, ואם חיים באמונה 
אין שום קשיים, מפני שיודעים ומאמינים שכל דעביד רחמנא לטב 
עביד, והכל בידי שמים, אין דבר שאינו בידי שמים, והכל לטובת האדם, 

  . , בודאי זה לטובהלו אם לא מבינים מדועאפי

ספרי המוסר, יש ספרי בלימוד הוהדרך לחיזוק האמונה היא על ידי 
מוסר קבועים בישיבות, וכל אחד יכול לבחור ספר מוסר שמשפיע עליו, 

יש ספרי מוסר שמעניין, מה ספר מוסר שמשעמם אינו משפיע, רק 
ניין בשבילו, יש כאלה כל אחד יכול למצוא את הספר המעמעניינים, ו

שכל ספרי המוסר מעניינים אותם, ויש כאלה שרק ספר מסוים מעניין 
  אותם, ומה שיותר מעניין משפיע יותר. זה הכלל. 

סתם כפייה ואין זה לכן סדר המוסר שבישיבות אינו מידת חסידות, 
שהמסגרת מכריחה, אלא זה דבר חיוני מאד, שנותן הצלחה והכרח 

וגם בגשמיות, לצעירים ולמבוגרים, אין הבדל באיזה עצומה ברוחניות 
  גיל, לכולם לימוד המוסר נותן חיים מאושרים. 

 הקבלה הקלה ביותר, להחליט בלי נדר ללמוד מוסר בקביעות,זוהי 
משנה שהובא בואמנם גם בלי נדר, לימוד המוסר הוא חיוב גמור כמו [

ם קבלה צריכים אך על כל פנים כשמקבלי ,ברורה סימן א' וסימן תר"ג



 

 

   

 וזה דבר קל מאד, ללמוד מוסר בכל יום, גם בבין הזמנים ]לומר בלי נדר
  ומשפיע. קצת ללמוד דברי מוסר, בספר שמעניין 

לימוד המוסר משנה את כל היום, שעל ידי זה מקבלים יותר חשק 
ללמוד, והלימוד הוא רגוע בלי מתח, גם התפילה היא ביישוב הדעת 

כל היחס עם החברים משתנה  ,בין אדם לחברוובמנוחת הנפש, וגם 
שער כמו שכתב החובות הלבבות ( נעימות להיות במחיצתו, וישלגמרי, 

  . פרישות פ"ד) שחברתו שמחהה

אלו הם החיים המאושרים שזוכים על ידי לימוד המוסר, וכל אחד 
  שיתחיל לעשות זאת ירגיש הרגשה מאושרת ונעימה מאד. 

בעזרת השם כולנו נזכה להתחזק בזה, צעירים וגם מבוגרים, כולם 
זקוקים ללימוד המוסר, ויהי רצון שנזכה להתחזק בכל הדברים 

  הצריכים חיזוק, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה! 

  

  עצרת מספד בישיבת פוניבז'
  ככלות השבעה לפטירת המשגיח הגר"א גינזבורג זצ"ל

בה, בשיחות הקבועות לציבור המשגיח זכרונו לברכה השפיע הר
בישיבה, הייתה השפעה גדולה על אלו ששמעו את השיחות, דברים 
היוצאים מן הלב נכנסים ללב, לכן זה השפיע. וגם היה אומר ועדים 
לקבוצות, והשפיע השפעה על אלו ששמעו את הוועדים. גם היו 

הוא מתייעצים איתו הרבה, על כל קושי ברוחניות היו מתייעצים איתו, ו
  היה נותן עצות, עצות מועילות מאד, שעזרו. 

אם כן קיבלנו ממנו חסד רוחני גדול מאד, כל המושפעים, קיבלנו 
השפעה ישירה של חסד של חיי נצח, חיי העולם הבא, חסד כזה שאין 

  . דבריוששמע את מי לשער זכינו, כל אחד מאיתנו, כל 

וגם יש עוד השפעה שכתב החזו"א באיגרת (ח"ג סב) כי במקום שיש 
בעל תורה אמיתי ההשפעה ניכרת על כל הסביבה, אפילו שאינו מדבר 

עצם הדבר שנמצא בעל תורה אמיתי, בעל מדרגה כזה שהוא בעל כלום, 
יש השפעה ממילא, הקדושה משפיעה, השפעה של קדושה תורה אמיתי, 

  על הסביבה, ורואים את ההשפעה. 

המשגיח זצ"ל, שהיה בעל תורה לנו וזוהי השפעה נוספת שהשפיע 
אמיתי, ודאי שהייתה מזה השפעה על כל הסביבה, אם אנחנו בעלי 
מדרגות זה בא בהשפעה ממנו, אפילו מי שלא שמע אותו, כל הסביבה 

  מנו, ועכשיו חסרה לנו ההשפעה הזאת. הושפעה מ

ראשית אנחנו חייבים בעצמנו, כמו שאמרו (אבות א, יד) אם אין אני 
לי מי לי, כל אחד חייב להשתדל להשפיע על עצמו, וזה שייך רק על ידי 
קביעות יום יומית של סדרי המוסר שבישיבה, חצי שעה בכל יום, 

גדולה מאד לזכות לחיי ובאלול מוסיפים עוד רבע שעה, זוהי השפעה 
  נצח, בפרט לפני יום הדין שצריכים הרבה זכויות. 

אך עלינו להתבונן מה אנו יכולים להחזיר למשגיח זצ"ל, הוא כבר 
אינו יכול לעשות מעשים טובים, כמו שכתוב (תהלים פח, ו) במתים 
חפשי, ומה אנו יכולים לעשות לזכותו? כתוב בספרים שכל מעשים 
טובים שהמושפעים עושים מכוח המשפיע, אפילו שהוא כבר בעולם 

ועל, מכל מקום כיון שממשיכים לעשות האמת ואינו משפיע עכשיו בפ
את המעשים הטובים מכוחו זה נחשב כאילו שהוא עושה אותם, ועל כל 

פעולה טובה שעושים המושפעים מכוחו הוא זוכה בזכויות נוספות 
  ומקבל עוד גן עדן ועוד תענוגי העולם הבא. זו המציאות. 

שאנחנו יותר אם כן זהו מה שאנו צריכים לדעת וגם לקיים, כל מה 
ו ננתחזק בדברים הצריכים חיזוק, הרבה דברים צריכים חיזוק, א

עם עצמנו  –עושים בזה חסד גדול, חסד עם המתים, וגם חסד עם החיים 
  ועם כל הסביבה, ובזה אנו מחזירים חסד לנפטר הגדול זצ"ל. 

וזה שייך בהרבה חלקים, ראשית בתורה, מה שיותר תורה ומה 
ה, וביראת שמים מה שיותר יראת שמים, ועוד דבר שפחות ביטול תור

אהבת הבריות, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה,  –שהוא העיקר 
כפשוטו, שכל התורה כולה אינה בשלמות אם חסר בשלמות וזה 

  המידות הטובות, כמו שכתב בשערי קדושה לרבי חיים ויטאל. 

מים את זה, אהבת הבריות זה דבר גדול מאד אבל לא כולם מקיי
החטא של שנאת חינם שגרם לחורבן בית שני, כי אם החטא ועדיין קיים 

היה מתוקן כבר היה נבנה בית המקדש, ובהכרח שהחטא נמשך, כמובן 
נכשלים בזה, וכל מי שיצליח לחיות עם  הרבהשאין זה כל הדור, אבל 

הבריות, באהבת רבות מדרגות יש ואהבת הבריות זו זכות גדולה מאד, 
  שכתב המסילת ישרים.  'כמוך ממש'עד 

להיזהר ואמנם צריכים קודם להתחיל משב ואל תעשה, ולמשל 
מלשון הרע, זה דבר קשה מאד שלא לדבר לשון הרע, אדם אוהב לדבר 

, לומר ביקורת על אחרים, אפילו ביקורת זהלשון הרע, והטבע מושך ל
מה התועלת ומדוע  –אמיתית, זה גם לשון הרע, ואף על פי שזה אמת 

  זה קשה, אבל זה זכות עצומה מאד.  .לדבר

וזה שייך רק על ידי קביעות שלומדים את ההלכות בספר חפץ חיים, 
וגם בשמירת הלשון דברי חיזוק על שמירת הלשון, על ידי זה אפשר 

  להתרגל להיזהר שלא לדבר מילה של ביקורת על מישהו. 

, כמו שכתב בשערי את הרעלראות רק את הטוב ולא וגם במחשבה, 
תשובה (א, יח) שהצדיקים מפארים ומשבחים בני אדם על כל מעלה 

 ,טובה שנמצאה בהם, לראות את המעלות של השני ולא את החסרונות
וצריכים לראות את לכל אחד יש מעלות, אין מי שאין לו מעלות, 

ואת החסרונות לדון לכף זכות, שאינו אשם, כי זהו הטבע  ,המעלות
כמו שכתב , אופי שלו, ומה הוא יכול לעשות שלא קיבל חינוך טובוה

באיגרת הרמב"ן "שהוא שוגג ואתה מזיד", שאתה לפי הכוחות שלך 
שאינך עושה כל מה שאתה יודע, ואילו  ,אתה מזיד ולפי החינוך שקיבלת

  וגם אין לו כוחות לזה.  ,שאינו מבין ,הוא שוגג

ולכל הפחות לא לדבר לשון הרע, לדון לכף זכות, להשתדל זהו העיקר, 
בין אדם לחברו זה הדבר . ובזה זוכים בזכויות עצומות ליום הדין

או הראשון, וזה דבר חמור מאד וגם מסוכן מאד, אם ח"ו מישהו נפגע, 
(ב"מ נח, ב) שאונאת ל "חזשקיבל איזה צער ואונאת דברים, וכבר אמרו 

  דברים הוא עוון גדול יותר מאונאת ממון. 

נו עושים חסד גדול עם נחשאם נתחזק בזה, א ,כויותהז ןאלו ה
המשגיח זצ"ל, שכל ההתעוררות עכשיו היא מכוחו, שאנו עוסקים 
בהספדו, וכל התחזקות שבאה מחמתו היא לזכותו, ומוסיפים לו בזה 
עוד תענוגי העולם הבא, וזו זכות גדולה בשבילנו וגם בשביל כל הציבור, 

ציבור, ובזכות זה נזכה כולנו כל אחד במעשיו גם מזכה את כל ה
  לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה! 
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