
  

 

   

  
  

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

  ותשע" מסעיפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  כאילו נחרב בימיו

בית המקדש חרב מחמת החטאים, כמו שאמרו (יומא ט, ב) מקדש ראשון 
עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות שלוש עבירות מפני מה חרב מפני שהיו בו 

 היינו שבבית דמים, ואמרו שם בגמרא ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קצם, 
, וממילא ידעו נ"להשעברו על שלוש עבירות  ,ראשון היה חטאם גלוי וידוע

בית המקדש לאחר שוב נבנה  ,לחזור בתשובה על זה, וכיון שחזרו בתשובה
וחסרו בו  ,כמו בית המקדש הראשוןשבעים שנות הגלות, אמנם לא היה 

  אבל היה בית המקדש.  ,חמישה דברים (יומא כא, ב)

ואילו מקדש שני חרב מחמת שנאת חינם, ועדיין החורבן נמשך, כדאיתא 
ששנאת חינם בגמרא שם אחרונים שלא נתגלה עוונם לא נתגלה קצם, היינו 

הוא חטא שאינו גלוי, שמי שחוטא בזה אינו מרגיש כלל שיש לו חטא, 
וכסבור שהוא צודק, ופעמים שהוא חושב גם שיש מצוה לשנוא, ואינו 

מרגישים את החטא בזה לא שלא מרגיש שהשנאה היא שנאת חינם, וכיון 
  ולכן החורבן נמשך עד היום. חוזרים בתשובה, 

, כמו שאמרו (ירושלמי יומא א, א) כל חורבןהחטא הזה גורם להמשך ה
היינו כי הסיבה שלא דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, 

נבנה בית המקדש היא מחמת החטא של שנאת חינם, שלא מרגישים את 
החטא ולא עושים תשובה על זה, והדור אשם בחורבן, שלא מתקנים את 

  המשך החורבן. החטא של שנאת חינם, ובזה גורמים ל

  הצדיקים שבכל הדורות גם הגאונים והאם בחורבן, אשם ונתבונן מי 
החזון איש היה אשם בחורבן? התנאים וכי היו אשמים בחורבן? 

היו בשלמות בלי עצמם הם  ,והאמוראים היו אשמים בחורבן? בודאי שלא
שנאת חינם, רק הכלל, כלל ישראל יש בהם שנאת חינם, והיא הגורמת 

  . להמשך החורבן, אבל הצדיקים אינם אשמים

  שרבה גזר תענית על הציבור מחמת (תענית כד, א)  ומצינו כעין זה
עצירת גשמים, וביקשו רחמים ולא נענו, ושאלו את רבה, הרי בדורו של רב 

תענית מחמת עצירת גשמים, והתענית הייתה כמו בתשעה כשגזרו ה יהוד
באב שאסורים בנעילת הסנדל, רב יהודה היה שולף נעל אחת להתחיל 

צטער בצער הכלל כשרב יהודה הבתענית ומיד היו יורדים גשמים, היינו 
, ואילו בדורו של רבה זה השפיע שירדו גשמיםמיד  ,תחיל לנהוג בתעניתהו

 גשמיםהמתפללים ומתענים תעניות ציבור עם חמישה עינויים ועדיין אין 
  ומה היא הסיבה לזה?  ,, מה ההבדליורדים

, היינו "מה יעשו גדולי הדור שאין דורם דומה יפה" רבה אמר להםו
מרב יהודה, אלא שהדור של רב בדרגתו את עצמו שהוא לא פחות  שהכיר

אבל לחסדי שמים, לנס ולא היה מה שיפריע וור יותר טוב, יהודה היה ד
לא עוזר מה שיש  הדור גרועשכה ירידת הדורות, ויתבדורו של רבה הי

  . חוזרים בתשובהשאינם צדיקים, ובני הדור אשמים 

בני הדור רק  ,בזה ודאי שהצדיקים לא חטאובנם, יוכך גם שנאת ח
   חוזרים בתשובה.ואינם  ,שיש בהם שנאת חינם ,אשמים

והנה מי הם בני הדור שאשמים בחורבן, על מי הטענות יותר גדולות, 
   האם על בני התורה או על סתם המון העם? ידוע ממרן הגרי"ז זצ"ל 
שאמר שעיקר התביעה היא מבני התורה, שהם יודעים יותר, ואילו המון 

  חנכו נת העם אינם יודעים ואינם מבינים, והם תינוקות שנשבו, שלא
   שוגגים ואינם אשמים. , והםכראוי ליראת שמים

  התביעה מבני התורה

והתביעה מבני התורה היא לא רק על שנאת חינם, אלא גם בשאר 
ביטול תורה ולשון הרע שהם כנגד כולם (ספרי פרשת עקב  עניינים, וכגון

  התביעה בזה מבני תורה גדולה יותר.  פאה) רישוירושלמי 

אם  אפילוגרתו שכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, הרמב"ן באכמו שכתב 
הוא חוטא, ואתה צדיק ולמדן יותר ממנו, שמא הוא שוגג ואתה מזיד, 

השני הוא תינוק  .ליך גדולה יותר, שאתה יודע ומבין יותר ממנוהתביעה עו
לכן אינו מפחד ואינו , שנשבה, ואינו מבין חומרת לשון הרע וביטול תורה

יודע שיש השגחה, ויש גיהינום ועולם ואתה , אבל אתה בן תורה, מזהנזהר 
אחרים הם שוגגים, ובני תורה יותר  .הבא, ממילא אתה מזיד והוא שוגג

נמצא שהתביעה היא עלינו, בני התורה, וכל אחד  .מזידים, ויותר אשמים
 לאואחד שהציבור מחשיבים אותו יותר, התביעה עליו גדולה יותר אם 

  צריכה להיות. שרואים עליו את ההנהגה 

ראשית ביטול תורה,  .נתבונן מה הם הפרטים הנדרשים מכל אחד ואחדו
     עור כדאיתא בריש מסכת מהדברים שאין להם שיתלמוד תורה הוא 

  פאה, ומה הפירוש אין להם שיעור? שאפילו היסח הדעת מתורה הוא 
    ביטול תורה, שאינו מחשיב את התורה כראוי לפי דרגתו, ולא אכפת לו 

תפילה במחשבה, כל או ביטול תורה במחשבה, וכן אמונה במחשבה,  על
   זהו מפני אם יכול יותר ואינו עושה,  ,אחד לפי כוחו כמה שהוא יכול

  יש אצלו זלזול בזה. ולכן שחסר באמונה, 

(יומא פו, א) היכי דמי חילול השם וכו' רבי יוחנן אמר כגון אנא ואמרו 
דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין, היינו שרבי יוחנן לפי דרגתו 

 ואפילו אם הוא חילול השם,נחשב כבר  י תורה זהאם ילך ארבע אמות בל
    עוסק בתורה, רק הציבור נראה להם שבאותו הזמן אינו עוסק בתורה, 

 כיון , והאשם תלוי בורפיון אצל הציבור, בזה שגורם חילול השם,  וזה
  שהוא אדם גדול שמחשיבים אותו ולמדים מהנהגתו. 

  עבודת התפילה

אנו בתחילת התפילה  .עבודת התפילה שלנו כן יש להתבונן עלוכמו 
 אתה חונן לאדם דעת וכו' חננו מאיתך דעה בינה והשכל, מזכירים 

עומד שכמו עני מלשון מתנת חינם,  ,"חננו"ומבקשים על זה בתחנונים 
בפתח ומתחנן שיתנו לו נדבה, כך מבקשים על דעה בינה והשכל, שאנו 

  מרגישים שזה חסר לנו, ומבקשים בתחנונים על זה. 

 ישרות השכלשני עניינים, הא' הוא בקשה על על ומבקשים בברכה זו 
צריך שיהיה לו שכל הישר, כדי שיידע את מה שהוא חייב, ש, באופן כללי

אינו יודע הוא מבולבל ואינו מיושב בדעתו, ושכל, אין לו ומי שאין בו דעה ו
ועל זה מבקשים שיחונן אותנו הקב"ה בדעה ושכל  ,שהוא חייבאת מה 

שר עם יישוב הדעת, וכן בינה והשכל, כל מיני דרגות של הבנה, שעל ידי הי
 המוטל עלינו. זה נדע את מה שאנו חייבים, ונוכל לקיים הכל כפי החיוב

עיין והשכל בתורה (בתורה, בינה בתורה, דעה על גם בזה בקשה  הכלולעוד ו
  דברי חמודות על הרא"ש ברכות פ"ה אות מג). ב

בעצמו, האם באמת הוא מרגיש כך, שחסר לו דעה בינה וכל אחד יתבונן 
  הלא הרבה פעמים אדם  ?בתחנוניםעל זה עד כדי כך שמבקש  ,והשכל

   .מרגיש שהוא בעל כישרון ומבין ולא חסר לו הבנה כלל

כיצד מבקשים על דברים כאלו שאדם חושב שיש לו יש לדעת באמת ו
כתוב בשולחן ערוך (או"ח צח, ג) שצריך להתפלל דרך תחנונים כרש  ?כבר

המבקש בפתח, היינו בלשון תחנונים, עם ניגון של תחנונים, והעיקר הוא 
בזמן להרגיש תחנונים, כמו עני המבקש נדבה, וכיצד אפשר לבקש חננו 

   אינו מרגיש שחסר לו, הרי זה כדובר שקרים.ש

נו הרבה פעמים, שהתפילה היא בלשון והתירוץ לקושיא זו, כבר הזכר
ואפילו אם , 'חננו', אלא בלשון רבים 'חנני'רבים, ואינו מבקש רק על עצמו 

שחסר לו דעה, ואינו מבין שצריך לבקש על האמת הוא בעצמו אינו מרגיש 
  יש כאלה שמבינים את האמת שצריכים לבקש ודאי זה, מכל מקום בציבור 

זה הרי מה שיש לאדם דעה של דעה, וגם  אין סוף למדרגותעל דעה, כי 
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בתפילתו , וכיון שמבקש שמים וצריך לבקש תחנונים שהדעה תימשךחסדי 
  אינו נקרא בזה דובר שקרים.  ,הציבורבשביל 

צריך להתבונן בעצמו, מדוע עדיין פי שאינו דובר שקרים,  אמנם אף על
(סוכה מה, הרי אמרו לא יהיה גם הוא מאלו שמבקשים תחנונים מכל הלב, 

 וב) ראיתי בני עלייה והם מועטים וכו' אם שניים הם אני ובני הם, היינ
 אפילו שבני עלייה הם מועטים, כדאי לי להימנות עליהם, ולא אכפת לי

בימינו הציבור מחשיבים את  "הה, בשהם מועטים, ואין מה להתבייש בז
  בני העלייה, ומדוע לא יהיה גם הוא בן עלייה. 

 ,שיבנו וסלח לנו, האם אדם מרגיש באמת שיש לו חטאיםוכן בברכת ה
בדרך כלל הוא משער שיש לו חטאים, אבל האם הוא מבקש סליחה באמת 
מכל הלב, וכן בברכת רפאנו, מי שהוא אדם בריא ב"ה, ואינו מרגיש שצריך 
רפואה, רק יש אנשים אחרים בעולם שזקוקים רפואה, האם באמת הוא 

ליהם? וכן בכל התפילות והבקשות יש להתבונן מצטער ואכפת לו כל כך ע
  האם הבקשה היא באמת מעומק הלב. 

גם לבקש מעומק הלב על הגאולה, ועל כפרת עוונות כלל ישראל,  ךוצרי
כמו שכתב הרמב"ן בביאורו על פרק הנה ישכיל עבדי (ישעיה נג, ו) על 

  את ישראל בעבור כי הפסוק כולנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו: יאשים 
הם בגלותם ישימו כל כוונתם בעסקי העולם, ומשים כל אחד כוונה לעצמו 

לילה ויום  שםוראוי להם להיות בוכים ולהתפלל לפני ה, ביתו ועסקיו
המשיח בתשובה יבוא מיד,  כי חיש קץ הגאולה,וין ישראל ושיכפר על עו

  . וכו', עכ"לואם לאו יתאחר עד הקץ הבא עליו בשבועה 

בוכים ומתפללים להקב"ה  נםהיינו שכלל ישראל אשמים בחורבן, שאי
בשוגג שיכפר על עוונות הכלל, יש שנאת חינם וביטול תורה ועוד עבירות 

, וצריכים להתפלל להקב"ה ולבקש רחמים מלפניו שיערה רוח ובמזיד
טהרה על הכלל שיחזרו בתשובה ויתכפרו עוונות כלל ישראל, כפי שאנו 

בלשון רבים, והיא בקשה על הכלל, שכל מי  'השיבנו'תפילה מבקשים ב
שצריך לחזור בתשובה ישוב בתשובה שלמה, ואם היינו בוכים ומתפללים 

  באמת מכל הלב כבר הייתה הגאולה באה. 

והנה הרמב"ן בודאי היה מתפלל על זה מעומק הלב, וכן כל הגדולים 
ומה יעשו גדולי הדור שאין , מספיק מתפלליםא להכלל אבל והצדיקים, 

דורם דומה יפה, לכן העצה היא להתפלל ולבקש רחמים על הדור, ואם 
  מבקשים רחמים מכל הלב זוכים לישועה. 

התפילה עצמה, שאדם מתפלל ראשית  וענין התפילה יש בה שני חלקים.
באמת ובלב שלם, זה עצמו דבר גדול מאד, אפילו אם אין הבקשה 

שעל ידי  שמתפלל זה כבר דבר טוב מאד בשבילו,מתקבלת, עצם התפילה 
התפילה הוא מתקדש ומתעלה, והתפילה משפיעה שמחה בכל העולמות 

גבוהה  העליונים כפי שהאריך בזה הנפש החיים, עצם התפילה היא דרגה
  לזכות שתתקבל בקשתו. דרגה נוספת ויש מאד, 

שמע קולנו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים  :נוסח התפילהוזה הפירוש ב
וכו' ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, שבתחילה  וברצון את תפילתנו

מבקשים על התפילה עצמה, שתיחשב תפילה, ותתקבל ברחמים וברצון 
לפני הקב"ה, ואחר כך מבקשים ריקם אל תשיבנו, שגם הבקשה תתקבל 

  ומן השמים ירחמו עלינו שנזכה לישועה. 

רו (ברכות ו, ב) שתפילה היא מהדברים העומדים ברומו של עולם ואמ
    התפילה עומדת ברומםכי ובני אדם מזלזלים בהם, ופירשו בעלי המוסר 

  של בני אדם, שהאדם נקרא עולם קטן, ועולמו של האדם מתרומם 
, ועל ידי אם הוא מתפלל כמו שצריך מכל הלב –ומתעלה על ידי התפילה 

   משפיע ומרומם את כל הבריאה. שמתרומם הוא גם

ומה היא  ,אמונה, אם יש אמונה כל ההתנהגות היא אחרתהכל תלוי ב
האמונה? שיש דין ויש דיין, יש גיהינום ויש גן עדן, יש עונשים בעולם הזה 

עין לא ראתה אלוקים  ,ובעולם הבא, ויש גן עדן ועולם הבא שאין לשער
  זוהי האמונה, ובזה תלויה כל הנהגת האדם.  .זולתך

והדבר הראשון הוא תלמוד תורה, להתחזק בתורה, כל אחד לפי דרגתו 
להתקדם לאט לאט על ידי ההרגל, כפי שאנו מזכירים בברכות השחר 
"שתרגילנו בתורתך", וכאשר מתרגלים במשך הזמן זה כבר לא קשה, 

בלימוד התורה יש מתיקות, וזה מושך ומעניין הרי שההרגל נעשה לטבע. 

את השיטה כיצד ללמוד באופן המתאים לפי טבעו,  לדעת ךמאד, רק צרי
 שירגיש את המתיקות, ובצורה שהלימוד יהיה מעניין ולא משעמם עבורו, 
   יש עצות לזה, ורק צריכים לחפש את העצות.

  להתקדש!

והנה המסילת ישרים בפרק א' כתב כי מאחר שכל העתיד של האדם, כל 
הנהגתו בעולם הזה, ממילא חיי הנצח עם התענוגים הנצחיים, הכל תלוי ב

"ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית 
אחר בכל מעשה שיעשה, אם קטן ואם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך 

והיינו שיחשוב בכל  ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו",
  המעשים שהוא עושה מה התועלת לחיי הנצח. 

, לבין קונובינו וזה נקרא קרבת אלוקים, לשבור המחיצות המפסיקות 
זו לא מדרגה ולהתקדש להיות האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך, 

יש מצוה והתקדשתם והייתם קדושים,  !רחוקה, כל אחד יכול להתקדש
להתקדש "בכל , ביד האדם ואמרו (יבמות כ, א) קדש עצמך במותר לך

  ל כוונתו לשם שמים. מעשה שיעשה" שתהיה כ

 הלכות דעות ברמב"ם וכך כתב גם ה .אמנם זה לא פשוט, אבל זה שייך
ג, ג) שאדם יכול להיות "עובד השם" בכל מעשה שהוא עושה, והביא מה (

שאמרו בפרקי אבות (ב, יב) וכל מעשיך יהיו לשם שמים, היינו גם כשעוסק 
  שייך שתהא כוונתו לשם שמים.  ,בצרכי גופו

בשעה שהוא אוכל, אמנם הוא רעב ומוכרח לאכול, אבל יחשוב וכגון 
שעבודת השם מחייבת אותו לאכול, כי הוא כמו חייל בצבא המלך שמוכרח 
לאכול ולהשגיח על בריאותו כדי שיהיה לו כוח לעבודת המלך, ואם אינו 
אוכל הרי הוא מורד במלכות, כל אחד ואחד הוא חייל של מלך מלכי 

    ודתו היא עבודת קיום כל המצוות, וצריך לאכול המלכים הקב"ה, ועב
כדי שיהיה בריא ויוכל לקיים תרי"ג מצוות, ואם יחשוב על זה באכילתו, 

  אזי גם האכילה תיחשב לו לעבודת השם. 

ואמנם בדרך הטבע אדם אינו חושב על כך, ואוכל להנאתו, מפני 
הרע, וצריך התאווה הגשמית היא יצר שהתאווה מושכת אותו לזה, אך 

להשתדל עד כמה שאפשר למעט בתאוות האכילה, ולהפחית הטעם 
אמנם אי אפשר לאכול בלי שום טעם כלל, אבל עם  והמתיקות באכילתו,

לא קל, ואי אפשר לדרוש מצעירים שינהגו זה  .פחות טעם עד כמה שאפשר
  ככה, אבל צריכים לדעת את המציאות הזאת. 

כשאדם אוכל ונהנה כי הביא בשם הראב"ד  וביסוד התשובה לרבינו יונה
להזכיר לשבור את התאווה הגשמית, וישאיר מעט לכבוד שמים, מאכילתו 

אמנם אסור שלא לאכול כלל, וצריך להיות לעצמו שתאווה זה לא דבר טוב, 
בריא כדי שיוכל לעבוד את השם, אבל למעט בתאווה עד כמה שאפשר, 

   אות הגוף.ובספק יש לנהוג לחומרא להיזהר בברי

זוהי הדרך להתקדש, והעצות לזה הן כמו שכתב במסילת ישרים, שלא 
 להסיח דעת מחיי הנצח, וגם על ידי העצות הפרטיות שנותן המסילת 

, בזהירות ובזריזות, כיצד למנוע קשיים ולהתרגל המעלותישרים בכל 
  , לכל יש עצות על פי חכמת הנפש. בעבודת השם

להתהפך ממידות רעות למידות טובות,  ,בעואפשר אפילו לשנות את הט
כמו שכתב רבי ישראל סלנטר (אור ישראל י"ד) שלימוד המוסר מהפך את 

בלי לימוד המוסר לא שייך שישתנה הטבע,  אמנםטבע מרע לטוב, ה
וצריכים ללמוד מוסר לידע את הדרכים כיצד לשנות את הטבע ולהתרגל 

  במידות טובות על פי חכמת הנפש שבספרי המוסר. 

ההרגל נעשה טבע, על ידי הרגל בתורה מקבלים אהבת תורה, ועל ידי ו
הרגל במידות טובות מקבלים מידות טובות, כמו שכתב הרמב"ם בפירוש 

עושה פעולות רבות של חסד מתוך אהבת המשניות (אבות ד, טו) שאם אדם 
  חסד הוא מרגיל את עצמו בזה לאהבת חסד. 

וכהנה יש עוד עצות רבות המבוארות בכל ספרי המוסר, ובפרקי אבות, 
ולכולן יש מקורות בפסוקים, רק צריכים לעסוק בזה, בסדר המוסר הקבוע 

ב בישיבה, יחד עם תפילה, ושמירת כל סדרי הישיבה, זהו החיזוק הטו
   ביותר שיכול להיות, ואשרי הזוכה והמזכה!
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