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

  זזזזתשע"תשע"תשע"תשע"    ויצאויצאויצאויצאפרשת פרשת פרשת פרשת         ●    שליט"אשליט"אשליט"אשליט"אאדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין     גרשוןגרשוןגרשוןגרשוןמרן הגאון רבי מרן הגאון רבי מרן הגאון רבי מרן הגאון רבי ממממ    ההההשיחשיחשיחשיח

        תפילהתפילהתפילהתפילה

רפואה, ויש תרופות זקוק להנה ידוע שאחי הגאון רבי יעקב שליט"א 

, ועם תפילה בלי נס וטיפולים רפואיים, ולדברי הרופאים אפשר שיבריא

וכולם הרי רוצים את רפואתו, לכן כדאי להזכיר בתפילה בודאי שאפשר, 

  לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.  יעקב בן מרים בת גיטלרבי 

לבקש מתוך אמונה להתפלל מעומק הלב, מכל הלב, ומה היא תפילה? 

רופא נאמן ורחמן, רופא חולי עמו ישראל, מלך לפני הקב"ה,  יםמדברש

תפילה היא באמונה שלמה מכל אם ההרופא הגדול ביותר שבידו לרפאות, 

  עבודה שבלב. והיא הלב, זוהי תפילה כהלכתה, 

חובות הלבבות (שער בכתוב עבודה שבלב זה דבר גדול מצד עצמו, ו

והביא את הביטחון פ"ד) שאין לשער השכר שזוכים עבור מצוה שבלב, 

היינו שבשכר היראה שהיא הפסוק "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך", 

שהוא שכר נסתר שאין לנו מושג  ,בלב, זוכים לטוב הצפון מצוה הצפונה

לשכר וגם  ,זוכים לשכר הצפון בעולם הבא ,מהו, וכך גם בעבודה שבלב

בשכר העבודה שבלב בעולם הזה, בשביל העולם הבא צריכים עולם הזה, ו

  . עולם הזה לצורך העולם הבאזוכים ל

אהבת  היזובשכר אהבת הבריות, אם מתפללים לרפואת החולה וכן 

מי שאוהב את הבריות ומיטיב מידה כנגד מידה, בזה הבריות, וזוכים 

 לאחרים בעולם הזה, מגיע לו גם כן לחיות חיים טובים בעולם הזה, 

  ובשכר "ואהבת לרעך כמוך" זוכה להיות אהוב למעלה ונחמד למטה. 

  זהו הענין של תפילה מתוך אמונה ומתוך אהבת הבריות. 

        וארשתיך ליוארשתיך ליוארשתיך ליוארשתיך לי

יש פסוק בנביאים (הושע ב) "וארשתיך לי באמונה וידעת את והנה 

להיות מאורסים להקב"ה, ישראל כלל יזכו השם", היינו שבשכר האמונה 

יהיה ביניהם קשר חזק מאד, קשר נפשי, דוגמת הקשר שבין ארוס ש

ענין נוסף, שיזכו למדרגה של ידיעת השם,  וזה 'וידעת את השם' ,לארוסתו

ינו יונה במשלי (ב, ה) שיש הרבה מדרגות בידיעת השם, כפי שהאריך רב

בשכר האמונה זוכים , ש'וידעת את השם –באמונה  וארשתיך לי'וזהו 

ונהיה כולנו יודעי 'וכן מבקשים בברכות התורה  .של ידיעת השםלמדרגות 

  שיהיו לנו המדרגות של ידיעת השם. שנזכה , 'שמך

"וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד  ועוד כתוב שם

שיחזרו כתוב 'וארשתיך לי לעולם' היינו בזכות בתחילה  וברחמים",

, ואחר כך כתוב 'וארשתיך לי שם הקודמיםבפסוקים מבואר תשובה כב

שתתנהגו  –בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים' ופירש רש"י: בצדק ובמשפט 

נעשה ך מאיתי על ידיהם, היינו שאנחנו שיבוא ל –בהם, ובחסד וברחמים 

היינו שכר צדקה ומשפט בין אדם לחברו, ובשכר זה נזכה לחסד ולרחמים, 

א אבל הו ,מעשים טובים כל כךאין לו אדם ש, מגיע לפי המעשיםשאינו 

שאין לשער כמה  ,עושה צדק ומשפט, יזכה עבור זה לקבל חסד ורחמים

  . םהשפעה טובה גשמית ורוחנית יש בה

        עולם הזה או עולם הבאעולם הזה או עולם הבאעולם הזה או עולם הבאעולם הזה או עולם הבא

מה האמת ומה כדאי גשמיות או רוחניות, חשוב לדעת מה העיקר, אמנם 

כתוב  ?והאם שייך שיהיו שניהם ביחד ,לאדם, עולם הזה או עולם הבא

) שאהבת העולם הזה היא סתירה גפ" חשבון הנפשבחובות הלבבות (שער 

  לאהבת העולם הבא, ולא שייך שיהיו שניהם ביחד. 

כגון אוכל טעים, חמדת הממון, וחמדת הכבוד, יש הנאות העולם הזה, 

הרבה הנאות גדולות יש , ולשלוט שזה נעים מאד, ממשלה ושליטה, להנהיג

, כמו שנאמר מה הם לנו מושגהעולם הבא אין הנאות ואילו , בעולם הזה

(ברכות לד, ב) חז"ל (ישעיה סד, ג) עין לא ראתה אלוקים זולתך, ואמרו 

  ילו הנביאים לא ידעו מה הם תענוגי העולם הבא. שאפ

ובמסילת ישרים פרק א' כתב כי העולם הבא הוא "התענוג האמיתי 

והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא", היינו שזהו התענוג הגדול 

  . יכול להיות יותר מזהשלא שייך במציאות, שביותר 

בכל שאין לנו מושג מה הם תענוגי העולם הבא, תענוגים שאינם נפסקים, 

, תענוגים נפשיים של קרבת אלוקים, ועוד תענוג רגע מתחדש עוד תענוג

 כל הזמן בלי הפסק,ומתרבים שהנשמה מתענגת מזה, והתענוגים מתרבים 

אפילו העולם הבא של משה רבינו, שהוא עולם הבא שאין לשער, מתחדשים 

  סוף. להם שאין  עוד ועוד תענוגיםעליו פים ונוס

        קורת רוח בעולם הבאקורת רוח בעולם הבאקורת רוח בעולם הבאקורת רוח בעולם הבא

מכתב מאליהו עיין בעלי המוסר (וכך אומרים שמעתי מאאמו"ר זצ"ל ו

באבות "יפה שעה אחת של קורת רוח דברי התנא בביאור ) 4ח"א עמ' 

שלנו שעה אין הכוונה כמו  'שעה אחת' ,בעולם הבא מכל חיי העולם הזה"

 ,היינו בכל רגע ,בכל עת ובכל שעהבתפילה וכפי שאומרים  ,אלא רגע אחד

 לא  ?'קורת רוח' היא רגע אחד של קורת רוח בעולם הבא, ומהאפילו 

 העולם הבא ממש, אלא משהו הרגשה נעימה, כאדם שאומר לחברו עשית 

לי קורת רוח, והיינו שגרם לו איזו הנאה, שהוא מרוצה ומרגיש טוב מזה, 

  . קורת רוח – לא שמחה, אלא משהו הרגשה נעימה

ובמכתב מאליהו כתב "ביאור מדרגת קורת רוח, פירש אדמו"ר מורי חמי 

זצוק"ל שהוא כציור סעודת שמחה גדולה בבית מלכים אשר יעבור עני 

ויריח את ריח הסעודה מדי עברו ברחוב מחוץ לבית, וייהנה מן הריח הטוב, 

זהו בבחינת קורת רוח. וכן גם בעולם הבא אם אדם איננו זוכה לעולם הבא 

ופא, אלא שמרשים לו לעבור מבחוץ וליהנות רק מריח הטוב של העולם ג

  הבא המוכן לצדיקים זהו פירוש מי שיש לו קורת רוח בעולם הבא". 

אפילו רגע  , היינואחת של קורת רוח בעולם הבאשעה ועל זה אמרו יפה 

 אחד של התענוג הקטן ביותר בעולם הבא, הוא יותר מכל חיי העולם הזה,

אם יתרכזו כל התענוגים שהיו בעולם, מששת  חיי העולם הזה?ל כומה הם 

, ואוויר נעים ימי בראשית ועד סוף ששת אלפים שנה, אוכל טעים, וכבוד

נעים, השמחה הכי גדולה שיכולה להיות, כל התענוגים שהיו אצל כל 

אם מיליארדי מיליארדי אנשים, מתחילת העולם ועד סופו, הברואים, 

יכניסו את כל התענוגים האלו אצל אדם אחד ברגע אחד, הנאה כזאת 

  גדולה, עדיין זה פחות מרגע אחד קורת רוח בעולם הבא! 

        דבקות בקדושהדבקות בקדושהדבקות בקדושהדבקות בקדושה

העיקר והתכלית הוא העולם הבא, ולשם מה צריכים את העולם הזה? 

 .הדרך להגיע לעולם הבאהעולם הזה הוא שכתוב במסילת ישרים פרק א' 

את העולם הזה עם הניסיונות לעבור תחילה  צריכים ,לעולם הבאכדי להגיע 

 זהלהתגבר ולעמוד בניסיונות, ולמעט בתענוגי העולם הזה, ובושיש בו, 

שוברים את התאווה החומרית, וזוכים להיות האדם השלם המקודש 

בקדושתו יתברך, ולשבור המחיצות המפסיקות בינו ובין קונו, עד שיימשך 

  כברזל אחר אבן השואבת.  –יו כמו מגנט ראח

עד כדי כך אדם יכול להיות דבוק בקדושה, שהקדושה מושכת אותו, 

אינו יכול להיפרד ממחשבות קדושות, מעסק התורה עד ש ,ונמשך לזה

מרגיש  ואינו !להסיח דעת מזהשאינו יכול ומאמונה, המוח תפוס כל כך עד 

בית הלוי, ועוד כמו שידוע מעשים שהיו מהחזון איש וה ,שום דבר אחרב

מגדולי הצדיקים, גם בדור האחרון, שהיו צריכים לעבור ניתוח כואב, 
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ואמרו שאין צורך בהרדמה, אלא יודיעו להם כעשר דקות לפני הניתוח, 

שבאותו הזמן יוכלו להתרכז בתורה או בעבודה ואהבת השם, כל אחד לפי 

  . מדרגתו, וכשהיו שקועים בזה לא הרגישו שום כאבים

 ,לא מרגישים שום דבר אחרש ,הכוח של דבקות בדבר ששקועים בוזהו 

קורא סיפור מעניין, ששקוע בזה, ואינו שומע מה שמדברים שכמו אחד 

תורה עד שלא במחשבתו באליו, וכבר סיפרתי על רבי ברוך בער שהיה שקוע 

, ופעם באו לשאול אותו עצה בשאלה זהמלחשוב בהיה יכול להפסיק 

ב ושמע את השאלה אבל לא הצליח להבין מה ששואלים דחופה, והוא הקשי

אותו, כי הייתה מחשבתו תפוסה בתורה עד כדי כך שלא היה יכול להפסיק 

להסיח דעתו הצליח מלחשוב בזה, למרות שרצה לשמוע את השאלה לא 

   .מלימודו, וביקש מחתנו שיענה על השאלה במקומו

ברוחניות, מתוך אהבת זהו כוח הריכוז שאדם יכול להיות דבוק בתורה ו

 ,רוחניות, וזהו "וארשתיך לי באמונה וידעת את השם"אהבת התורה ו

  ידיעת השם נקרא שהוא דבוק בהקב"ה עד שאינו יכול להיפרד. 

        שויתי השם לנגדי תמידשויתי השם לנגדי תמידשויתי השם לנגדי תמידשויתי השם לנגדי תמיד

וזה מה שהביא הרמ"א באורח חיים סימן א' מדברי הרמב"ם במורה 

נבוכים "שויתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים 

לזכור כל הזמן ולא להסיח דעת מההשגחה אשר הולכים לפני האלוקים", 

מן השמים נותנים לו את הכוחות, רק בכוחו, זה לא שכל מה שהוא עושה 

הוא יושב, מן השמים נתנו לו את הכוח לישב, וכן מה שהוא וכגון מה ש

רואה, ומדבר, וחושב, כוח הראייה, וכוח הדיבור, וכוח המחשבה, מן 

וחושב על  ,כשאדם מאמין בזה בשלמות .השמים נתנו לו את הכוחות האלו

  . 'שויתי'זה עד שייכנס לתוך לבו באמת, זה נקרא 

ם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו כי אין ישיבת האדהרמ"א שם "והמשיך 

בורו והרחבת יולא ד ,בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול

 ל שכןכ ,בורו במושב המלךיפיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כד

כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו 

יסתר איש במסתרים ואני לא יעומד עליו ורואה במעשיו כמו שנאמר אם 

מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו  שם,ם הואראנו נא

  זוכים ליראה והכנעה ובושה. 'שויתי' על ידי  – "ממנו תמיד

תבייש מעצמו, ויחשוב מה אני ומי אני, הרי שיומה היא הבושה? 

כמו  ?!כל מה שאני עושה, וכיצד אני נראה בשמיםאת הקב"ה רואה 

הגר"ח  יתלמידמעל המחבר שהיה  'מנוחה וקדושה'בספר  שמובא

לך השם הצדקה ולנו בושת "סליחות כשאמר באחת כי פעם  ,מוואלוז'ין

עד שלא היה יכול להרים ראשו כמה  ,תקפתו בושה גדולה כל כך "הפנים

וזרם של דמעות ניגרו מעיניו, וכל ימיו היה מתפלל שיזכה עוד  ,רגעים

ועל ידי 'שויתי' יכולים זוהי מדרגת הבושה,  .לרגעים קדושים כאלו בחייו

  להגיע לזה כמו שכתב הרמ"א בסעיף הראשון בשולחן ערוך. 

        מדרגת הצדיקיםמדרגת הצדיקיםמדרגת הצדיקיםמדרגת הצדיקים

שהוא אוחז לעת זקנתו הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל אמר כי ידוע ו

, באמצע הסעיף הראשון בשולחן ערוך, ועדיין לא קיים אותו בשלמותעדיין 

[כמו שמובא  !אפילו שהיה במדרגה גבוהה שזכה לגילוי אליהווזה אמר 

] ופעם אחת כשהיה אצל השפת אמת וביקש 'לב אליהו'בהקדמה לספרו 

"אברך שזכה לגילוי אליהו אינו זקוק  :אמר לו השפת אמת ,ממנו ברכה

אמת זה, ידע השפת  דברשלא סיפר לו מעולם אף על פי לברכה ממני", 

   .זוהי מדרגת הצדיקים. זכה לגילוי אליהוהוא ש

(עירובין סד, ב) מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור ומצינו בגמרא 

וכו', מצא נכרי אחד, אמר לו: מבגאי, טול גלוסקין הללו מאילעאי, נטפל לו 

רבי אילעאי אמר לו מהיכן אתה? מעיירות של בורגנין, ומה שמך? מבגאי, 

כלום הכירך רבן גמליאל מעולם? אמר לו לאו, באותה שעה למדנו שכיוון 

רא"א דסלר זצ"ל שרואים מכאן יאל ברוח הקודש. ואמר מו"ר הגלרבן גמ

שרוח הקודש אינה דווקא לפעול ישועות, אלא מועלת אף לדברים שאינם 

נצרכים כל כך, וכגון זה שידע רבן גמליאל ברוח הקודש את שמו של אותו 

  . נכרי. עד כדי כך אפשר לדעת ברוח הקודש דברים נסתרים

  . אמונהותורה דבקות בוכיצד זוכים למדרגות האלו? על ידי 

        זוכה לדברים הרבהזוכה לדברים הרבהזוכה לדברים הרבהזוכה לדברים הרבה

ה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא רשנינו באבות פרק ששי כל העוסק בתו

נתפרש במשנה מה הם הדברים הרבה, וביאר הגר"ח מוואלוז'ין ברוח חיים 

כל המעלות מלבד כי הכוונה היא לדברים הרבה שאין לנו מושג מה הם, 

שך המשנה שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ונקרא רע, המפורשות שם בהמ

אהוב, אוהב את המקום וכו', ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן וכו', 

אין ונהנים ממנו עצה ותושייה בינה וגבורה וכו', ונותנת לו מלכות וממשלה, 

כולם כפופים אבל יש לו מלכות וממשלה, ש –לו שוטרים ואין לו חיילים 

   !על ידי עסק התורה לשמה זוכים לזהעים לדעתו, אליו ונכנ

כמו סודות התורה, את מן השמים מגלים לו וגם מגלים לו רזי תורה, 

 )בהקדמתו לביאור הגר"א על ספרא דצניעותא(מוואלוז'ין שסיפר הגר"ח 

מגידים מן השמים וביקשו רבו הגר"א, כי פעמים רבות הגיעו אליו על 

מפני שרצה לעמול  ,לא רצה לשמוע מהםהוא אמנם  ,ללמדו סודות התורה

הגר"ח שם כי ראה בכתבי ידו של הגר"א והביא בתורה עם היגיעה שלו, 

  היו לו חידושים בסתרי ביא סתרי תורה שגילה לו יעקב אבינו, וכן מש

  תורה שהכין לומר במתיבתא דרקיעא אחר פטירתו. 

כאן בעולם הזה  :ידוע שבשעת פטירתו החזיק את הציצית ובכה ואמרו

הוצאה של כמה פרוטות, ואילו בהשתדלות קלה ולקיים מצות ציצית  אפשר

בכל מצוה זוכים עוד  .בעולם האמת לא תהיה אפשרות יותר לקיים מצוות

   .עולם הבא, עוד קרבת אלוקים, עוד מדרגה ועוד סתרי תורה

והיו לו חידושים בסתרי תורה לומר במתיבתא דרקיעא, חידושים שגם 

ששם עוסקים בתורה  ,בישיבה של מעלה ,אותםידעו במתיבתא דרקיעא לא 

סתרי תורה יש וכבר לומדים תורה עם סתרי תורה,  ,הבנה של הנשמותהעם 

  כזו מדרגה! והוא יודע אותם. שהם לא יודעים עדיין, 

        במתיבתא דרקיעאבמתיבתא דרקיעאבמתיבתא דרקיעאבמתיבתא דרקיעא

, במתיבתא דרקיעאוכבר סיפרתי עובדות ממה שהמתים לומדים תורה 

מעשה שהיה באחד שלא עסק בתורה, והניח אחריו ילד, והכניסו את הילד 

גמרא, והיה קשה לו מאד ללמוד לא היה רגיל הילד ללמוד בחיידר, אבל 

עשה וכיצד אבכה ואמר מה שהיה מבחן כופעם אחת להבין את מה שלמדו, 

ן, ונרדם מתוך בכיו, וכשקם בבוקר אמר "אני מוכן למבחן", צליח במבחא

. כיצד? אביו בא אליו בחלום ולימד אותו את כל מה שהיה צריך לדעת

את הגמרא, זכה ללמוד אותה ולא ידע אפילו שהאב בחייו לא למד 

במתיבתא דרקיעא, בגן עדן העליון, כיון שברא מזכי אבא, וכל מה שהבן 

האב ללמוד בישיבה של מעלה, ושם הוא לומד גם  לומד בעולם הזה, זוכה

  . עם הבנה של עולם הבא, ומבין גם את מה שהבן לא הבין

רשות לבוא ללמד את הבן, יש הרבה נפטרים לו והחידוש הוא שניתנה 

שהשאירו יתומים, ולא שמענו מעולם שהאב יבוא בחלום וילמד את הבן 

רשות מבית דין של מעלה, לו שניתנה ויכין אותו למבחן, וזה דבר מיוחד 

בעל בתור ו ההכירוכנראה שהיו לו זכויות מיוחדות, למרות שבחייו לא 

זכה ללמוד גמרא, יתכן שהיה נשמה טהורה, נפש נקייה, עם ולא מדרגה, 

  מידות טובות, או שכבר עבר את הייסורים והתנקה בגיהינום. 

בר עצום, וכל כוח התורה עם יראת שמים ואמונה זה דהעניינים האלו, 

אחד אם ישתדל בזה יוכל לזכות לחיים טובים, חוץ מהעולם הבא, גם 

   יהי רצון שכל אחד ואחד  בעולם הזה יהיו לו חיים טובים ומאושרים,

   !יזכה לחיים טובים ומאושרים כפי ההלכה
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