
  

 

   

  
  

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

  "זתשע יתרופרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  בספריו זיכוי הרבים -  החפץ חיים

דרכים בכאשר עומדים אנו בפרשת קבלת התורה, מן הראוי להתבונן 
המועילות להצלחה בתורה. הבה נתבונן במעשיהם של גדולי הדורות, 

  על ידי זה נוכל להבין במה זכו לגדלותם. ו

ספרים הרבה חייו ימי כתב במשך חיים היה גדול הדור, ו הנה החפץ
, חכמי דורומשקיבל לזכות את הרבים, ובראש ספריו הדפיס הסכמות 

, ואף מהמסכימים עליויותר היה גדול החפץ חיים אמר כי  ן אישוהחזו
  . מהם הסכמהלקח  תנותוועל פי כן בגודל ענו

ומסתבר כי טעם הדבר שלקח הסכמות רבות, מפני שכל תכלית 
 'חפץ חיים'תחילה הוציא את הבכתיבת ספריו היה לזיכוי הרבים, 

על הלכות לשון הרע, כי הבין שבדורנו עיקר העבודה  'שמירת הלשון'ו
 'תורת הבית'היא שמירת הפה אשר בגללו חרב בית המקדש, וכן ספר 

שנכתב לתועלת היהודים  'ישראל מחנה'לחיזוק לימוד התורה, וספר 
 לקחצבא, וכן שאר הספרים נכתבו לשם זיכוי הרבים, ולכן שנלקחו ל

ישתמשו בהם, הציבור ו ,הסכמות מכל חכמי דורו, כדי שיתקבלו ספריו
  ועל ידי זה יתרבה ויתפשט זיכוי הרבים ביותר. 

הסכמה קצרה הדפיס על קדשים  'קוטי הלכותיל' וובתחילת ספר
והאומנם כי 'ממרן הגר"ח מבריסק זצ"ל, ובתוך דברי ההסכמה כתב 

והוא , 'ותו תרבניובורו ואך שעניאינו צריך לדידי ולדכוותי להעיד על ח
ותנותך ורוב ענבש היינו (יח, לו) "וענוותך תרבני",לשון הכתוב בתהלים 

את  מכיריםהעולם כי אמר מבריסק וידוע שהגר"ח  ,אתה מחשיב אותי
, כי עד כמה שהוא גאון גדולהחפץ חיים כצדיק גדול, ולא יודעים 

   .צדקותו מכסה ומסתירה את גאונותו

בא לזכות את הרבים בהלכה למעשה בענייני  'משנה ברורה'וכן בספר 
אורח חיים הנוגעים למעשה יום יום, וידוע מהחזו"א שהמשנה ברורה 

  הוא לא מלקט, אלא מכריע את ההלכה למעשה. 

  דרכי זיכוי הרבים
זיכוי הרבים, ודבר זה שייך בכמה חלקי הענין של  ולמדנו גודל

שמזכים את הרבים בתורה, ויש העבודה, כל אחד ואחד לפי טבעו, יש 
, ויש בעלי חסד המזכים על ידי מעשי חסד במוסר מזכים את הרביםש

  . כל אחד לפי כוחותיו ,וכהנה

למזכה עצמו, כמבואר גם כי מזיכוי הרבים נמשך תועלת  תלדעויש 
מרבותי  יותר ומחברימרבותי בדברי חז"ל (תענית ז, א) הרבה למדתי 

, ונראה הטעם לזה, כי אצל תלמידיו יש לו את םומתלמידי יותר מכול
להבין יש לו סייעתא דשמיא ומכוח הזכות הזאת מעלת זיכוי הרבים, 

בלימוד עם חברו שאין בכך זיכוי הרבים כמו יותר את תלמודו, ואילו 
שעל ידי ומבואר עתא דשמיא היא רק במקצת. יתלמידו, ממילא גם הסי

זיכוי הרבים, מלבד מה שהוא מועיל לכל הציבור, הרי הוא מועיל גם 
  בזכות זיכוי הרבים. להצלחה בתורה לעצמו, וזוכה 

הרבים רבי ישראל סלנטר כתב על ענין זיכוי ל באיגרת המוסרו
"לזאת ישים האדם אל לבו לזכות את  :וזה לשונו ,בלימוד המוסר

הרבים לעוררם להתבוננות היראה והמוסר, כי עיני האדם פקוחות על 
אחרים לדעת ולהכיר את חסרונותיהם וכי נצרכים המה למוסר למרבה, 
כן יחזיק בכל עוז בלימוד המוסרי למען ישוטטו בו רבים ותרבה יראת 

  רבים תהיה תלויה בו", ע"כ. וזכות ה שםה

ויש שטועים וחושבים שלימוד בספרי היראה הוא תקנה מחודשת 
בידם, והאמת כי הרבה ראשונים שחידש הגרי"ס זצ"ל, אך טעות היא 

גם נו יונה שכתב את השערי תשובה, וכתב יכתבו ספרי מוסר, מהם רב
כמו שער התורה ועוד, והרמב"ם בסוף כל  ,עוד שערים שאינם בנמצא

ספר מיד החזקה כתב דברי מוסר, וכן ספר מורה נבוכים שהוא ספר על 
מעתיקים ערוך הטור והשולחן וגם  ,אמונה יש בתוכו הרבה דברי מוסר

ת וכמו חוב ,ספרי מוסר רבים שכתבו הראשוניםעוד  מדבריו, ויש
הלבבות ועוד, וכל אחד כתב את הדברים שהיו נצרכים לחיזוק בני דורו, 

  אור ישראל בשערי אור.  פרוכבר האריך בזה בס

כל אחד בהנהגתו משפיע שזיכוי הרבים שייך גם בלא מעשה, והנה 
שלמד בישיבה לפני שנים רבות וכפי שסיפר לי אחד  לחזק את סביבתו,

בתחום שהוא משמש בו כי ומשמש בתפקיד ציבורי חשוב מאד, ואמר 
שלמד בישיבה וראה כיון , זהסיונות, והוא מצליח לעמוד בינהרבה יש 

ניכרת על פניהם,  השםתה יראת יאת רבותינו הרב והמשגיח זצ"ל שהי
זיכוי הרבים בלי זהו  .סיונותיוזה השפיע עליו עד היום שאינו נכשל בנ

  מעשה, שמשפיע חיזוק על הסובבים אותו. 

ומעורר אמנם יש עוד זיכוי הרבים שמזכה אחרים על ידי תוכחה, 
כדי שתועיל תוכחתו כי וראוי לדעת  .על דברים הטעונים תיקוןאותם 

וזק בענין שמוכיח עליו, שבאופן זה דבריו צריך בעצמו להיות מח
יוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב, אבל כל שאינו מחוזק בעצמו באותו 

מתלמידי מרן  חדוכמו ששמעתי מא, התוכחה מועילההענין אין 
המשגיח האור יחזקאל זצ"ל בקלצק שאמר, כי המשגיח לא היה מדבר 

   .על שום ענין קודם שעבד על עצמו והיה מחוזק בזה

  התוכחה ךדר
 'מנחת שמואל'וראוי לדעת עוד בענין התוכחה מה שכתב בספר 

ין) וזה לשונו: אבל ראוי שתדע שכך 'זו(שהיה מתלמידי הגר"ח מוואל
שבזמן ין זיע"א, 'זולאבלתי מרבותי, ובפרט מאדמו"ר ר' חיים מוויק

הזה קשות אינם נשמעים, ומי שאין טבעו לדבר רכות, וממהר לכעוס 
  פטור ממצות תוכחה.  - על עושי עוול, ובפרט כשלא ישמע לו 

בגמרא (ערכין טז, ב) אמר רבי טרפון תמה אני אם יש בדור  ומצינו
תמיהני אם  רבי אלעזר בן עזריההזה שמקבל תוכחה, ולהלן שם אמר 

להוכיח, ע"כ. והיינו מפני שאין התוכחה נשמעת יש בדור הזה שיודע 
מצוי אצל הורים אלא אם מוכיח בדרך כבוד ובאופן של ידידות, והדבר 

שרואים דבר שצריך להוכיח וגוערים בבניהם בצורה קשה, מפני 
שאכפת להם מאד ואינם שולטים בעצמם, וכיון שמוכיחים בצורה 

דרך, אלא רק בדרך אלא מזיק ומקלקל, ולא זו ה משפיעקשה זה לא 
  ידידות ובנחת יוכל להסביר לילד מדוע לא לעשות כך. 

להורות שלא  ומעשה שהיה בתלמיד חכם אחד שטעה בדבר הלכה
איתו ללמוד  קשיוב ,אחר למיד חכםתיני עירובין, ובא אליו יכדין בענ

מעצמו והודה הלה את הסוגיא בעירובין, ובתוך לימודם נתעורר יחד 
שלא יתכן בטעותו. אמנם אם היה מגיע להוכיחו ולומר לו את טעותו 

 יחדמחמת נגיעה, ולכן הוכיחו באופן זה על ידי שלמדו  ,היה מקבל ממנו
  . טעותולהבין ומזה כבר נתעורר לבדו  ,הסוגיאאת 

  בניחותא ובדרך ידידות. המועיל, אופן התוכחה זהו 

על החתם סופר שהיה ידוע בהקפדתו סיפר  והגר"ש וואזנר זצ"ל
הגדולה לכל שינוי בדת, אשר בזמנו רבו הרפורמים והוא התקיפם 
בחוזק יד, ואף על פי כן בהסתלקותו כתבו בעיתונים הגרמניים כמה 

עם כל הקנאות העריכוהו כולם ולא נפגם ושהיה אהוב על כולם, 
  אהבתם אליו, כי הוא ידע להוכיח בלשון המועילה. 

 ודיבר בחריפות  ,הגיע מגיד לרמת השרוןאחת ורני שפעם וכן זכ
ואחר כך נים, והציבור רגזו עליו ולא היו מרוצים, ילעורר על כמה עני

 אבלבדיוק אותם דברים, מדבר צ"ל היה אמרו כי אמנם גם אאמו"ר ז
  . םנשמעי ולכן היו דבריו ,ידע איך לומר באא

  דברי תורהוערבות ב הנאה
וכפי והנה תנאי עיקרי להצלחה בתורה הוא מתיקות הלימוד, 

", וזכורני את דברי תורתך בפינו בברכת התורה "והערב נאשמבקשים 
זצ"ל רוזובסקי שהוא מתפלא על ראש הישיבה הגר"ש שאחד אמר לי 

איך שהיה מסוגל לומר דבר אחד פעמים רבות, ותמיד היה אומר עם כל 
ועל ידי המתיקות  .כלום מהגישמאק בזה המתיקות והערבות, ולא נפחת

  בלימוד התורה זוכים להצלחה גדולה בתורה. 

רבים מתלמידיו היו שזכה שנו בעל נפש החיים, יורואים עוד אצל רב
ובהקדמה  .גדולי עולם, כמו הקרן אורה, משכנות יעקב, נחלת דוד ועוד
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רגיל על לשונו היה, שכל חידושים " :כתבבן המחבר מלנפש החיים 
שמחדש, ושיערה דעתו דחדי לביה מפלפוליה, הוא חושש לנהנה מדברי 

אינו לאמיתה של תורה אולי והיה קרוב בעיניו שהחידוש תורה, 
הר חכמתו מסתלקת ממנו, והיה מתייגע יממאמרם ז"ל כל המתי

 ולשקול בפלס שכלו איך ,לסתור דברי עצמו ולחזור לשנות דבריו
מהו  ויש להבין ."קול דעת נכונהילהעמיד על האמת בסברה ישרה ובש

שחשש לנהנה מדברי תורה, הלא על זה אנו מתפללים שנזכה לערבות 
  בתורה, ואדרבה אם יש מתיקות זוכים ליותר הצלחה. 

שמא הנאתו היא ממה שמרגיש חשיבות על ידי שחשש וצריך לפרש 
, ועל זה בודאי יש לחשוש שמא התורה ואין הנאתו מעצם הלימוד

לאמיתה של תורה היה  אם היווהחידושים אינם לאמיתה של תורה, 
וכמו ילד קטן שאוכל מתוקים מדבש,  הםשנהנה מדברי התורה עצמם, 

אלא נהנה מטעם הסוכרייה  ,סוכרייה, שאינו מרגיש חשיבות בזה
עצמם דברי התורה אזי  ,ה לאמיתה של תורהזאם  ,בתורהעצמה, כך גם 

בחידושים שחידש, ולאחר שוב עיין היה מלכן  ,משמחיםמתוקים ו
שנתברר לו שהם אמת, אזי בודאי שהנאתו היא ממתיקות התורה 

  עצמה, ואין זו הרגשת חשיבות עצמית על ידי התורה. 

שהיה ניכר שנהנה מאמירת  חדואאמו"ר זצ"ל אמר לי פעם על א
מסופק אם הנאתו היא ממתיקות החידושי תורה הוא חידושי תורה, ש

  או מהחשיבות שמרגיש בעצמו כשאומר חידושים. 

  לקרבו להשפיע כיצד
ב) הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב , יוהנה שנינו באבות (א

שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, וצריך ביאור מה 
זה תלוי במציאות, אם באמת  רהשייך ציווי על אהבת שלום, שהרי לכאו

הוא אוהב שלום או לא, אמנם הביאור בזה, שכל אדם בטבעו הישר הוא 
המקלקלים את טבעו, ועל זה בא ונגיעות אוהב שלום, רק שיש חשבונות 

  הציווי לסלק הנגיעות ולהחזיר את הטבע הישר. 

שעושה פעולות של שלום ומשפיע שלום על סביבתו, היינו ורודף שלום 
פעולות משפיעים שלום על סביבתם, כמו שאמרו שגם בלי אנשים  ויש

לא היה שייך גם שהיה איש שלום, שמלבד על מרן הרב מפוניבז' זצ"ל 
  , וזהו ענין רודף שלום. בסביבתו מחלוקת

רק על ידי אהבת הבריות "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה", כי 
של ובמיוחד מי שמשמש בתפקיד  ורדיפת שלום אפשר לקרב לתורה,

התנאי הראשון הוא שיהיה לו אהבת הבריות, צריך לדעת כי  השפעה
להשפיע ולקרב התלמידים לתורה, ואם אין אפשר שרק באופן זה 

  אהבת הבריות לא יתכן להשפיע ולקרב כראוי. 

יתה בפיהו י(מלאכי ו, ז) "תורת אמת ה כתוב תולדותפרשת ובהפטרת 
תי ורבים השיב מעוון, ילה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אוועו

צבקות הוא".  'כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה
בכך שעוולה לא נמצא  תלוי 'תורה יבקשו מפיהו'כי מה שמשמע 

שלא רק שאינו משקר בפיו, אלא אפילו בשפתיו שזה היינו  ,'בשפתיו'

לת שמונה עשרה יבתפכפי שמזכירים וולה, ופחות מכך גם לא נמצא ע
מרמה זה פחות מרע, ושפתי זה , 'נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה'

, ואחר כך מבקשים פחות מלשוני, ובתחילה מבקשים נצור לשוני מרע
  פחות מרע וכנ"ל.  דהיינו ,שאפילו בשפתי לא יהא מרמה

התחנונים שבסוף רק לת שמונה עשרה היא בלשון רבים, יוכל תפ
לה הם בלשון יחיד, ותחילת התחנונים הוא שלא יהיה מרמה יהתפ

  בשפתיו, כי זהו התנאי לזכות לתורת אמת. 

, שלום היינו כפשוטו, 'תייבשלום ובמישור הלך א' וכתוב אחר כך
לעשות שלום, שלא כי לפעמים ישרות השכל מורה ומישור היינו ישרות, 

צריך  ,, שעם כל הצורך בשלום'תייבשלום ובמישור הלך א'ועל זה נאמר 
שהיה רחום בטבעו, וריחם יותר  חדרות השכל, וכמו שסיפר לי אגם יש

(קהלת רבה) , וכבר אמרו ממה שצריך לרחם, ועד היום הוא סובל מכך
  כל המרחם על אכזרים סופו שיתאכזר על רחמנים. 

, "את האלוקים התהלך נח"הוא על משקל  'תייהלך א'ומה שכתוב 
לא היה כמו אברהם ש"י שם שנח היה צריך סעד לתומכו, וכפירוש רש

היה אברהם ש, "האלוקים אשר התהלכתי לפניו"אבינו שנאמר בו 
נח היה צריך ואילו מתהלך בצדקו מאליו ולא היה צריך סעד לתומכו, 

כדי לדעת לשקול , כי 'תייהלך א'וזהו ענין  .סייעתא דשמיא לתומכו
היטב מה הגבול, אימתי יש לעשות שלום ואימתי מורה הישרות שלא 

ההקדמות  יעתא דשמיא, ורק כאשר יש את כלילעשות כן, צריך לזה ס
  . עתא דשמיא בזהילסי יםו' אז זוכשל תורת אמת כ

כשיש את התורת אמת ובשלום ובמישור הלך  – 'ורבים השיב מעוון'
  תי, אזי יכול גם להשפיע על אחרים ולהשיב רבים מעוון. יא

הדברים שעל ידי כל היינו  ,'כי שפתי כהן ישמרו דעת'וממשיך הפסוק 
 ,'ישמרו דעת'זוכה לא רק להשיב רבים מעוון, אלא גם הנזכרים לעיל 

וכדאיתא [דעת הוא החלק היותר קשה שבתורה, התורה הק' היינו ו
, שזוכה על 'ותורה יבקשו מפיהו' ,דקאי על סדר טהרות]בשבת דף ל"א 

כי מלאך ה' צבקות 'שפיע על אחרים, ו וממנתורה משמבקשים ידי זה 
צבקות  שם, כמו שאמרו (חגיגה טו, ב) אם הרב דומה למלאך ה'הוא

  יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו. 

ליזהר כאשר מוכיחים את השני  כיםוממוצא דברינו למדנו שצרי
שיודע  ,כמו חבר חדר ,קרובדרך ידידות, ולפעמים יש חבר להוכיח רק ב

  שהוא יהא המוכיח. ועדיף  ,בדיוק מה להגיד

לחשוב עליו שהוא באמת בעל צריכים  ,מישהולהוכיח  יםוכשבא
מפריעות לזה, וכאשר המידות טובות ככל יהודי, רק יש סיבות חיצוניות 

  יסתלקו הסיבות יתברר שבאמת יש לו אהבת הבריות. 

בעיקר צריך , יש נאה דורש ואין נאה מקיים ), ב(חגיגה ידאמרו והנה 
רק דרך לימוד הפסוקים, וכל אחד ואחד דיברנו ו ,נאה מקייםלהיות 

  יראה ליקח לעצמו את החיזוק מכך. 

 

  מוצש"ק בשלח תשע"ז - 'יד אהרן'דברים שנאמרו בכינוס הבוגרים של ישיבת 

המשנה אומרת (אבות ו, ד) כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה 
ובתורה אתה עמל ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, ושמעתי ממו"ר הגרא"א דסלר זצ"ל 

על הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ומים במשורה, וכך הרבה קשיים, פת במלח,  ששאל כיצד יכול להיות "אשריך בעולם הזה" עם כל
ברם, ובתורה אתה עמל זה לכאורה עוד קושי, ועם כל זה אשריך?  


  .זו המציאות  

הרבה קשיים? ונראה וטוב לך לעולם הבא, לכאורה מה החידוש בזה, ולמי מגיע עולם הבא אם לא לאדם שעמל בתורה עם כל כך 
בא לחדש שהרי ידוע שכל הנאות העולם הזה באות על חשבון העולם הבא, כי העולם הזה והעולם הבא הם תרתי דסתרי, התנא ש

וכל מה שאדם נהנה בעולם הזה מפסיד מחלקו בעולם הבא, וחידש התנא כי האשריך בעולם הזה של תורה אינו כן, ואף על פי שהוא 
הזה, אינו מפסיד עולם הבא, אלא להיפך, זה מוסיף עולם הבא, כיון שהוא במדרגה כזאת שהוא עמל בתורה  כל כך בעולם מאושר

  . וגו'עין לא ראתה נאמר  זה שעלומאושר עם כל הקשיים, זוהי זכות הנותנת עולם הבא, ואין לשער מהו עולם הבא, 

אשרינו מה טוב אשריך בעולם הזה, ציבור של בני תורה שעוסקים בתורה ומאושרים, שרואים השמחה הגדולה שיש לנו פה, זוהי 
חלקנו שיש לנו בני תורה כאלה, והקב"ה יעזור שבאמת יהיו כל עמך ישראל, ועמך כולם צדיקים, שכולם יהיו עוסקים בתורה 

ומחזיקי התורה, זכותם ומרביצי התורה, בתורה, ומאושרים, יהי רצון שכבר נזכה לזה במהרה בימינו. זכות גדולה היא לכל העוסקים 
  והקב"ה יעזור שכולנו נזכה להיות מאושרים בעולם הזה מעין העולם הבא.  !גדולה מאד

 משה מנחם לזכות החתן המופלגמוקדש 
 מתלמידי רבינו שליט"א שפירא הכהן

  בשעטו"משמחת אירוסיו לרגל 
 !בנות בית נאמן בישראליזכו ל

  מוקדש לעילוי נשמתגיליון זה 

 ז"ל כץ אלטר שמשון יהודה ב"ר עזרא ר'
 ז"ל משה אליהו ב"ר צביה וזוג' מרת

 תנצב"ה - נלב"ע כ"ד שבט 

  מוקדש לעילוי נשמת

 זצ"ל חיים מנחם ישועההרה"ג 
  מנחם ורג'ינה מלכה ן הרה"גב

 תנצב"ה -  כ"ד שבט תשע"בנלב"ע 


