
  

 

   

  
  

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

  זתשע" מטות מסעיפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  בין המצרים
המקדש,  על חורבן ביתמתאבלים בהם ן המצרים, ימי ביעומדים באנו 

אבלות לימי בין המצרים, רק מצינו הלכות בגמרא לא כי וכבר הזכרנו 
מראש חודש אב עד התענית יש כמה דינים, שממעטים במשא ומתן של 

מדינא דגמרא אין שום צורך באיזה  ,שמחה וכו', אבל לפני ראש חודש
תיקנו והוסיפו מנהגים כבר משבעה בדורות מאוחרים יותר רק חומרא, 

  , ולא עושים חתונות. מסתפריםשלא עשר בתמוז, 

פני ירידת הדורות, שיש צורך מוהוצרכו להוסיף את המנהגים האלו 
  בדברים נוספים לעורר הרגשת האבלות על החורבן. 

תכלית כי ומהו ענין האבלות? כתוב ברמב"ם הלכות תעניות (ה, א) 
התעניות היא לעורר הלבבות לחזור בתשובה, כי התעניות הם זכר לחורבן: 
בעשרה בטבת התחיל המצור על ירושלים, ובשבעה עשר בתמוז הובקעה 

עיר, ובתשעה באב היה חורבן הבית, ובצום גדליה נהרג גדליה בן אחיקם ה
  . ואבדה שארית הפליטה הנותרת בירושלים אחר החורבן

וסיבת החורבן היא מחמת החטאים, ואם החורבן נמשך סימן שהחטאים 
נמשכים כמו שאמרו (ירושלמי יומא א, א) כל דור שלא נבנה בית המקדש 

מפני  בימיו כאילו נחרב בימיו, היינו שהדור אשם בהמשך החורבן
שממשיכים באותם החטאים שגרמו לחורבן, ואם החטאים היו נפסקים 
כבר לא היה סיבה לחורבן, והתעניות נועדו לעורר להתבונן מה היו 

  החטאים שגרמו לחורבן, ולחזור בתשובה מאותם החטאים. 

  מפני שנאת חינם
החטא החמור ביותר שהיה בבית שני הוא שנאת חינם כדאיתא הנה ו

 יש שנאה שאינה חינם, ששנאת חינם משמע לשון מובגמרא (יומא ט, ב), 
  שלא ראה בו דבר עבירה  –וכך כתב רש"י בשבת (לב, ב) "שנאת חינם 

שהוא מותר לשנאותו ושונאו", היינו שאם שונאו מחמת עבירה אין זה 
  ר (תהלים קלט, כא) משנאיך ה' אשנא. "חינם", ועל זה נאמ

בשערי תשובה (ג, קס) האריך בענין שונאי השם שאין להם חלק לעולם ו
הבא, וכתב כי "ענין שונאי השם נמצא לפעמים גם באנשים שהם עושים 
המצוות ונזהרים מכל עבירה במעשה ובלשון" ואף על פי כן נקראים שונאי 

  שבעה אופנים, איני רוצה להאריך שם כתב והשם מחמת שנאה שבלב, 
שבעה פרטים שכתב בקיצור בפנים, דבריו אך כדאי לכל אחד לראות  בזה,

  של דברים חמורים מאד שלא כולם יודעים אותם. 

אף על פי כן מפני שראה בו דבר עבירה,  ותוגם באופן שמותר לשנאוהנה 
שצריך לעשות איתו חסד, ואם רואה את מבואר בגמרא (פסחים קיג, ב) 

חמורו רובץ תחת משאו, צריך לעזור לו, כמו שכתוב כי תראה חמור 
 ואין מדובר בשנאה האסורה"שונאך" רובץ תחת משאו עזוב תעזוב עימו, 

, אף על פי כן צריך ביחידי אלא כששונאו על פי דין, שראה בו דבר עבירה
ואינה "חינם",  ,א שנאה המותרתלעזור לו. אמנם השנאה ששונא אותו הי

  מה שאין כן שנאה בלא סיבה היא שנאת חינם. 

  הצער לטובת האדם
אם אדם סובל צער ממישהו ומחמת זה הוא כועס עליו ושונא ובאמת 

כל שמחה וכל טובה שהרי הכל בידי שמים,  אותו, זוהי גם כן שנאת חינם,
שיש לאדם היא מן השמים, וכל צער הוא מן השמים, ואם מישהו מצער 

  אותו הרי בשמים פסקו עליו דין שמגיע לו צער. 

ומדוע מגיע הצער? מפני שיש לו חטא, ולטובתו נותנים לו צער לכפר על 
החטא, שהייסורים ממרקים, וגם מעוררים לפשפש במעשיו כמו שאמרו 

 אם רואה אדם שייסורים באים עליו יפשפש במעשיו, ואמרו  (ברכות ה, א)
נוח לו לאדם שלא נברא וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו  (עירובין יג, ב)

  ואמרי לה ימשמש במעשיו, ועיין מסילת ישרים פרק ג'. 

הצער הוא טובה בשבילו, הן מצד שהצער עצמו ממרק ומכפר ונמצא כי 
לחזור בתשובה, והאדם שציער אותו עשה  על העבר, והן מצד שזה מעורר

לו טובה בזה, אמנם הוא בעל מידות רעות שציער, אבל בשביל המצטער זו 

ואם במקום לשמוח וצריך לשמוח שמן השמים נתנו לו צער לטובתו, טובה, 
  זוהי שנאת חינם.  –הוא כועס ושונא את המצער 

מה המידה כנגד מידה בצער שיש לו, והעיקר לפשפש במעשיו ולחשוב 
וכמו שאמרו בברכות שם "פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה", ולכאורה 
אם יש ביטול תורה, למה אמרו פשפש ולא מצא, הרי מצא ביטול תורה, 
וביארו המפרשים (נפש החיים שער ד') שהכוונה לא מצא מידה כנגד מידה, 

ם במידה כנגד מידה לצער פשפש במעשיו ולא מצא דבר המתאיכלומר ש
שבא עליו, אז יתלה בביטול תורה, כי על ביטול תורה מתאימים לבוא כל 

  הייסורים, והעצה היא להתחזק בלימוד תורה. 

  וכן מצינו בגמרא (גיטין ז, א) מעשה במר עוקבא, שהיו בני אדם שעשו 
למוסרם למלכות, ושאל את רבי אלעזר מה בידו לו הרבה צרות, והיה 

: דום לה' והתחולל לו, דום לה' והוא יפילם לך רבי אלעזרות, וענה לעש
חללים חללים, השכם והערב עליהם לבית המדרש והם כלים מאליהם. 
היינו שיקבל באהבה את הייסורים ויתחזק בתורה ובתפילה, כי זוהי 

שיתחזק בתורה ובתפילה רוצים מן השמים והמטרה של הייסורים, 
  כן ממילא יעברו הקשיים. ובאמונה, וכאשר יעשה 

היה טורח ואף על פי כן סיפר לי אחד, שהיה אדם שהציק לו הרבה, 
בקשות אלו ביקש ממנו, למרות שהיו המציק ומשתדל לעשות כל מה ש

קשות מאד, התאמץ עם כל כוחותיו, הנפשיים וגם הגשמיים, ובמיעוט 
את שינה, למלא בקשותיו של המציק! והסוף היה שאותו המציק עזב 

מן השמים , מבלי שתהיה שום סיבה מובנת לזה, כי משם המקום ונעלם
נותנים לאדם קשיים כדי שינצל אותם להוסיף זכויות, ואם הוא עושה כן 

  ומתחזק כפי יכולתו ממילא עוברים כל הקשיים. 

  כאילו נחרב בימיו

והנה אמרו כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב מימיו, 
ם בהמשך החורבן, אמנם בודאי שהחזון איש לא היה אשם "דור" אשה

בחורבן, ולא הבריסקער רב, כל גדולי וצדיקי הדור בודאי שאינם אשמים 
בחורבן, ומצידם כבר היה יכול בית המקדש להיבנות, כי הם תיקנו את 
חטאי החורבן, אבל הדור, היינו כלל הציבור, עדיין לא תיקנו את החטאים, 

  אשם בהמשך החורבן. וא ההומי שלא תיקן 

שמא גם אני אשם בחורבן, שלא תיקנתי את וכל אחד יחשוב לעצמו, 
כמו שאמרו (נדרים  החטאים שגרמו לחורבן, שנאת חינם, וגם ביטול תורה

ר"ן בשם רבינו הכתב פא, א) על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילה, ו
יונה "שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך שיהא ראוי לברך עליה 
שלא היו עוסקים בה לשמה ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה", וכתב שם כי 

הלב לא שדבר זה יכול לדעת רק הקב"ה היודע מעמקי הלב, ולפניו היה גלוי 
  היה מלא באמונה כל כך להחשיב את עסק התורה. 

האם אני מקיים בשלמות את חובות  ,לחשוב ולהתבונן לעצמווצריך 
כמו שהביא  צריך שהלב יהיה מלא באמונההלבבות או שהלב אינו מושלם, 

שויתי ה' לנגדי  :הרמ"א באו"ח סימן א' מדברי הרמב"ם במורה נבוכים
תמיד הוא כלל גדול בתורה וכו', וסיים וכתב שם כי על ידי זה "יגיע אליו 

על ידי שויתי זוכים  –עה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד" היראה וההכנ
ליראת שמים, וגם להכנעה, היינו ענווה, להרגיש שהוא כאין וכאפס ולא 

  להחשיב עצמו כלל, וגם בושה, להרגיש בושה מהקב"ה. 

להרגיש בושה מהקב"ה!  ,מדרגת הבושהרחוקים הרבה מאמנם אנו 
מתלמידי הגר"ח מוואלוז'ין,  בספר מנוחה וקדושה מובא על המחבר שהיה

שפעם אחת כשאמרו בסליחות "לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים", הרגיש 
גדולה באותו הרגע האמונה הייתה בושה גדולה מאד עד שהתחיל לבכות, 

רק פעם אחת בחייו זכה לזה, וכל ימיו היה וכל כך שבכה מרוב בושה, 
   כזה בעל מדרגה  .מצטער למה רק פעם אחת הייתי בדרגה זו ולא יותר

  היה שהצטער על מה שאינו זוכה שוב לבושה כזאת. 

זוכים ל"בושתו ממנו תמיד", מדרגה  "שויתי"הרמב"ם כתב שעל ידי ו
הרמב"ם במדרגתו ידע  –גבוהה כל כך, להיות תמיד במצב כזה של בושה! 

 דרכי החיזוקדרכי החיזוק 
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אבל זה לא פשוט, להרגיש תמיד בושה מהקב"ה, זו מדרגה גדולה  ,מה זה
וישיג אדם מדרגת הבושה בהתבודד "ובשערי תשובה (א, כב) כתב  !מאד

ובזכרו תמיד כי השם  ,וכמה רבה רעת הממרה את פיו ,לחשוב בגדולת השם
  . "רואה מעשיו ובוחן כליותיו וצופה מחשבותיו

  תיקון חטא החורבן
צעד  ,במדרגה זו, צריך לעשות מה שהוא יכולמי שאינו על כל פנים גם 

כמו שאמרו (מכות כד,  אמונה שהיא יסוד כל התורהלהתחזק ב ,אחר צעד
ובתיקון א) בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, 

אלא למחול  שלא להקפיד על מי שמצער אותי ונההמידות על פי האמ
יש רק וגם בלעדיו הייתי מצטער, ו ,כי הצער נגזר מן השמים, לו ולסלוח

  שהוא מסכן ושבוי ביד היצר.  ,לרחם עליו

וכן צריך לרחם על כל אלו שאינם בעלי מדרגה, ולהתפלל עליהם, כפי 
שמבקשים בתפילה "השיבנו לתורתך" בלשון רבים, על כל אלו שאינם 
עוסקים בתורה, שמן השמים ירחמו עליהם שיבינו מה זה תורה ויעסקו 

. אדם שאומר כוונה השיבנו בלילומר לא סתם ווצריך באמת לרחם,  .בתורה
ברכה ואינו חושב על מה שהוא אומר, צריך להתבייש בזה, שהרי בשמים 

אמנם זוהי מדרגה  .כוונה ם מחשבותיו, ורואים שהוא אומר בלייודעי
צריך על כל פנים לומר נוסח  ,, וגם מי שאינו מרגישבזה בושהלהרגיש 

  התפילה, ויש לקוות שעל ידי התפילה יתעורר להרגיש בזה. 

ועל לרחם על אלו שאינם בעלי מדרגה, זוהי המדרגה שצריכה להיות, ו
מהו הטוב שלא זכו לדעת שאינם שומרי תורה ומצוות, שהם מסכנים, אלו 

ויש הרבה שאינם אשמים, כי לא קיבלו חינוך, ולא היה מי שילמד  האמיתי,
  אותם, וצריכים להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. 

שבמקום שנאת חינם תהיה אהבת ועניינים אלו הם תיקון חטא החורבן, 
הבריות שהיא ההיפך משנאת חינם, וכן אהבת תורה, שהיא גם כן תיקון 

  שלא ברכו בתורה תחילה ולא החשיבו את התורה. חטא החורבן 

ים אלו כבר אין לו שייכות לחורבן, ומצידו כבר יכול בית דברומי שמתקן 
, כמו שאמרו (ברכות ו, ב) כל המשמח חתן וכלה כאילו המקדש להיבנות

בנה אחת מחורבות ירושלים, וביארנו בזה כי לשמח חתן וכלה זה ענין של 
אכן זוהי אם ו, יד, א) הלכות אבל(מידות טובות כמו שכתב הרמב"ם 

אלא לשמח את החתן,  ,שהוא בא לחתונה לא כדי לשמוח בעצמו ,כוונתו
ו, הרי הוא בונה בזה חורבות למתוך אהבת חסד ואהבת הבריות שיש 

  אהבת חינם.  –ירושלים, כי אצלו אין שנאת חינם אלא להיפך 

    , ואהבת לרעך כמוך "חיוב"שאין זו אהבת "חינם" אלא והאמת היא 
 ר מצוה שכל אחד חייב בה, וכל אחד יכול לקיים אותה, כי בטבע היש הז

יש אהבת הבריות, ורק צריך לסלק את החשבונות, ומי שמקיים את החיוב 
והולך עם הטבע הישר של אהבת הבריות, הרי הוא מתקן חטא החורבן 

ומה שהחורבן נמשך זה ובונה חורבות ירושלים, וכבר אינו אשם בחורבן, 
  מפני שיש אחרים שמחריבים, והדור אשם בזה ולא הוא. 

לם בכל הדברים האלו, צריך ביקורת עצמית, לדעת והנה כדי להיות מוש
מה הם חסרונותיו, ומה היא השלמות שצריך לקבל, והדרך לזה היא רק על 
ידי קביעות ללמוד מוסר בכל יום, שבלימוד המוסר אדם רואה מה היא 

 ,בשמחה, לא מתוך עצבות זהוצריך לעסוק ב ,הדרך הישרה והיכן הוא עומד
  . התיקוןדרך ה שיודע את מאלא לשמוח ב

, ומה שמשעמם ובדרך כלל אם לומדים ספר מוסר שמעניין זה משפיע
יש הרבה ספרי מוסר מעניינים, ובפרט אורחות צדיקים,  .אינו משפיע

שנכתב בשפה קלה ושווה לכל נפש, אפילו ילדים מושפעים מזה, כפי 
מעניין  ששמעתי ממחנך אחד שלמד עם הילדים אורחות צדיקים, וזה מאד

  אותם ומשפיע עליהם. זוהי הדרך היחידה והטובה ביותר. 

זכה להתחזק בכל מה שצריך חיזוק, וזה יהיה תיקון חטא שניהי רצון 
  החורבן שיביא לגאולה השלמה במהרה בימינו! 

  

  

  תשע"ז מוצאי שבעה עשר בתמוז –דברים שנאמרו לאחר תפילת מעריב 

  אחרי התענית אי אפשר לעכב את הציבור, רק נאמר דברים קצרים. 

ידוע מה שכתב הרמב"ם (הלכות תעניות ה, א) כי תכלית התעניות היא לעורר הלבבות לעשות תשובה ולתקן 
  החטאים שגרמו את החורבן, שגם אנו ממשיכים באותם החטאים וזהו הגורם להמשך החורבן. 

אם היו שהרי יקר החטא היה שנאת חינם, אמנם יש לדעת גם מה גרם לשנאת חינם, ומבואר בחז"ל (יומא ט, ב) שע
שקועים בתורה כראוי הייתה התורה תבלין ולא היה יצר הרע, ובהכרח שהיה חסר גם בשלמות התורה, ועיין בית הלוי 

  (פרשת בא ופרשת משפטים) שביאר מה שהיה חסר בשלמות התורה. 

  שובה על הדברים האלו. והתענית נועדה לעורר לעשות ת

ובמשנה ברורה (סימן א' סק"י) כתב שאף על פי שצריך  ,אמנם תשובה צריכה להיות בשמחה, מתוך שמחה של מצוה
  בכל יום לזכור ולהצטער על החורבן אבל "התורה והתפילה יהיו בשמחה". 

ו בעולם הזה שנאמר אז ימלא והיינו למרות שצריכים להצטער על חורבן בית המקדש, ואסור לאדם שימלא שחוק פי
על נהרות בבל בשעת הסעודה שחוק פינו (ברכות לא, א) ועושים כל מיני דברים להזכיר את החורבן כגון מה שאומרים 

  עסק התורה והתפילה צריכים להיות בשמחה.  ושיר המעלות, עם כל זה

ש לנו תורה ובמה שיש לנו תפילה ולא רק בשעת עסק התורה ובשעת התפילה, אלא גם במשך היום, לשמוח במה שי
  ולשמוח בהם!  –ואנו עושים מעשים טובים, להחשיב את המעשים הטובים שאנו עושים 

שמח, שהוא עוסק בתורה כפי כוחו,  ,איננו שמח בהם, אבל מי שמחשיב ,אדם שאינו מחשיב את המעשים הטובים
  ומתפלל, ואומר ברכות, ועושה הרבה מעשים טובים, בכל זה יש לשמוח. 

  שבח והודאה. ומעוררת אמונה,  באה מתוךוהשמחה 

שמחה של מצוה זה זכות גדולה מאד, ובשערי תשובה לרבינו יונה (ד, ט) כתב כי יגדל וישגה מאד שכר השמחה על 
   גדול יותר משכר המצוה עצמה, כי השמחה נובעת מתוך פנימיות הלב, שאדם מחשיבששכר השמחה המצוות, היינו 

  את המצוה ושמח בקיומה, וזוהי באמת דרגה גדולה וזכויות עצומות מאד. 

ו בגשמיות וגם ברוחניות כמו שכתוב נזהו מה שאנחנו חייבים, להיות בשמחה, ויש לנו במה לשמוח, לשמוח בחלק
  והי זכות גדולה לישועה ולנחמה. יהי רצון שנזכה כולנו לדרגת שמחה של מצוה! בספרים, ז

  לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית

  ע"ה חיה אדלר מרת
  זללה"ה רפאל מרדכי ברבת החבר ר' 

 תנצב"ה - ה' מנ"א תשע"הנלב"ע 

  מרן הגאון האמיתי ציס"עלע"נ 

  זצוק"לטנא  שלמה רבי
  שלמה"בעל ה"ברכת 

 תנצב"ה -  כ"ח תמוז תשמ"ונלב"ע 

  שמואל רבי לעילוי נשמת
  צ"לז אפשטיין יצחקב"ר 

  איש אמונם של גדולי ישראל

 תנצב"ה - תשע"ג "אד' מננלב"ע 

  הגאון לעילוי נשמת

  זצ"ל יעקב משה שוורץ רבי
  "לצז בונם ן ר'ב

 תנצב"ה - ט"סתש א' מנ"אנלב"ע 

  נדבת ידידינו החפץ בעילום שמו מתלמידי רבינו שליט"א לזכותו ולזכות בני משפחתו להצלחה בכל העניינים

 


