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

  זתשע" גיליון ראש השנה  ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

כי קרוב אליך הדבר מאד
  

  חרדת גדולי הדורות

, וראיתי והכנה לראש השנה הנה בימים אלו עוסקים בעבודת התשובה

מובא מגדולי ישראל מהדורות הקודמים, שהיו כותבים תשובות להלכה, 

עד לאחר יום  ותאת התשובדחו  ,בימי התשובהשאלות וכששאלו אותם 

כיפור, והתנצלו בדבריהם, שאין להם פנאי להתעמק בהלכה בימים אלו, 

  . *מפני שהם עוסקים בתשובה והכנה ליום הדין

גם  לעסוק בתורהואמנם לא ביטלו את סדריהם הקבועים, והמשיכו 

 וצריכים, אבל לכתוב תשובות להלכה, שזה סדר שאינו קבוע, בימים אלו

  הדעת, לא היה להם פנאי. יישוב ביותר להתעמק בזה 

לו היה להם חטאים, ועל איזה חטאים אוכי גדולי הדורות הויש להבין 

  לעשות תשובה.  היו טרודים כל כך

והנה באורחות חיים להרא"ש (אות ל"ב) כתב "ויבהלוך רעיונך מדי זכרך 

והוא מה שמובא בגמרא (ברכות . חרדת רבן יוחנן בן זכאי זכרונו לברכה"

כיון שראה אותם  ,כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרוכח, ב) 

ימיני פטיש החזק מפני נר ישראל עמוד ה ,אמרו לו תלמידיו ,התחיל לבכות

אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי  ,אמר להם ,מה אתה בוכה

ועכשיו שמוליכים  ,הייתי בוכהוכו' אף על פי כן שהיום כאן ומחר בקבר 

ה שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי "הקב לך מלכי המלכיםאותי לפני מ

ל גן עדן ואחת של ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים אחת ש וכו',עולמים 

   ?!ולא אבכה ,ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ,םוניגיה

מן ומפחד חרד היה רואים שאפילו התנא הקדוש, רבי יוחנן בן זכאי, 

מוזכר בגמרא הדין, עד שהתחיל לבכות [כשנכנסו תלמידיו לבקרו, ולא 

   אינו יודע באיזו כי שבכה קודם, רק כשראה אותם התרגש ובכה] ואמר 

  ך מוליכים אותו, אם של גן עדן או של גיהינום. דר

, הפטירהלזכור חרדה זו תמיד, לא רק בשעת כי על האדם והרא"ש כתב 

  , כמו שאמרו ויום שאז טבע האדם שמתעורר יותר, אלא גם בכל יום

וכי (אבות ב, י) שוב יום אחד לפני מיתתך, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר 

  אדם יודע איזהו יום ימות? אמר להם וכל שכן ישוב היום שמא ימות 

  למחר ונמצא כל ימיו בתשובה (שבת קנג, א). 

רבי יוחנן, וכי לא היה בטוח שיהיה בגן חרד כל כך וצריך ביאור ממה 

   .לעשות תשובהבידו , הרי עדן, ואם ידע שיש לו חטא

                                                
כה) "מכתבו קיבלתי ויען בימים האדירים  מןשו"ת נודע ביהודה (מ"ת חו"מ סיראה  *

הנוראים ועול הציבור עלי ביותר וגם שערי דמעה אינם ננעלות וראשי כבד עלי, לכן 
  לא עיינתי בשאלות הבאים כי אם בדברים הנחוצים ביותר". 

השיב בערב סוכות לשאלה מיום י"ז אלול, וכתב  בשו"ת אבני מילואים (סוף ח"א)ו
 אלא להתפלל עומדים ואין ותחנונים, ותפילה רצון ימי לידי בהגיע "אמנם :בדבריו

 ואם קדשו, בדברי לעיין לבי נתתי והנה בהם. לעיין יכולתי לא פסוקה, הלכה מתוך
 אולם המה, ועשייה מצוה ימי כי מסכים הפנאי (ערב סוכות) אין כזאת לעת גם

  מה".  זמן לעצמי ליקח הוכרחתי הוא למעשה הלכה להיות

 אש השנהובכתב וחותם רעק"א (תנינא עמ' קכט) "מכתבו היקר הגיעני בערב ר
העבר, ומחמת טרדות וחרדת קדושת היום, לא שמתי לבי ליתן מכתבו במקום 

  המיוחד להיות למזכרת להשיבהו, ואזדא מני מילתא עד היום הזה". 

כי אין  "ואשיב בקיצורמיום ה' בתשרי קעב) במכתב  מןובשו"ת חתם סופר (ח"א סי
   לי פנאי בימים הקדושים האלו לצאת בפלפלת כל שהוא".

  ההשגחה על הצדיקים

  ומצינו בגמרא (ברכות ה, ב) שרב הונא החמיצו לו ארבע מאות חביות 

   שיפשפש במעשיו לראות במה חטא ומה צריך  רבנןשל יין, ואמרו לו 

תיקון אצלו, ואמר להם שאינו יודע, ואדרבה אם הם יודעים איזה דבר 

זמורות הכרם, ואף על פי מאריס את חלקו שיגידו, ואמרו לו שלא נתן ל

שהאריס היה גונב ממנו הרבה, ורב הונא לא היה מחויב מן הדין ליתן לו 

יש בזה טעם גניבה, ולפי דרגתו של רב הונא היה אף על פי כן מהזמורות, 

שלא מגיע לו, וכיון על פי צריך לנהוג לפנים משורת הדין ולתת לאריס אף 

 , מידה כנגד מידה והחמיץ לו היין מהכרםתו, שלא עשה כן, נענש לפי דרג

  בכרם. שמה שלא נתן לאריס מהזמורות  לע

ומן השמים מענישים את רב הונא בעולם הזה, מפני שהיה צדיק, ונענש 

הצדיקים כאן בעולם הזה, כדי שיבואו לעולם הבא נקיים מכל חטא, ולא 

ג, שהרי לא ואף שחטאו של רב הונא היה בשוג .יצטרכו לסבול בגיהינום

חשב כלל שזה חטא, והיה סבור שזה בהיתר גמור, מכל מקום גם חטא 

את סבירו לו הש ,בשוגג צריך כפרה, ומן השמים זכה לסייעתא דשמיא

כדי שיוכל לתקנו, ובאמת רב הונא תיקן מיד, ונתן לאריס את חלקו  ,וחטא

, פירושיםשני  יש בגמרא שם[מן השמים ביטלו את העונש  מידזמורות, וב

  . ]תייקר ונמכר בדמי ייןנלהיות יין, או שחזר החומץ או ש

ומבואר שיש השגחה וסייעתא דשמיא לצדיקים שלא יהיה בהם שום 

לתקנו, כך מעוררים אותם מיד מן השמים  ,חטאאיזה חטא, ואם יש להם 

היה אצל רב הונא, ובודאי גם רבי יוחנן בן זכאי היה במדרגה זו, ואם היה 

  . ל כךעחטא, מיד היו מעוררים אותו מן השמים  לו איזה

והגר"ח מוואלוז'ין (בהקדמה לביאור הגר"א על ספרא דצניעותא) סיפר 

הגר"א, שפעם אחת בעת עמדו להתפלל שמונה עשרה, עלו רבו אודות 

במחשבתו פירושים עמוקים בסתרי תורה, ואמר לרבי חיים שהוא מצטער 

ו רבי חיים, הרי אפשר לשהות מעט על שהרהר בהם בשעת התפילה, אמר ל

  רק לסדרם במחשבה, וכי גם זה נחשב הפסק? 

הגר"א, באמת כך עשיתי, שהיתי כמו רבע מינוט וסידרתים  אמר לו

נעלמו במחשבתי, ושוב חזרתי תיכף לגמור תפילתי, אך מיד לאחר התפילה 

כי זהו עונש על מה שהרהר בהם בשעת והבין  .כל הפירושים מזיכרוני

  בכל הפירושים. נזכר מיד ו, על כך תשובהועשה התפילה, 

היינו כי בשעת התפילה צריך להרגיש שהוא עומד לפני המלך ומדבר עם 

המלך, ואין להסיח דעת מכך אפילו רגע אחד, וגם לא לדברי תורה, כך 

כך שאפילו רבי הייתה התביעה לפי דרגתו של הגר"א, וזהו חטא דק כל 

חיים לא הבין למה לא לעשות כן, ומן השמים הענישוהו מיד שישכח את 

  הפירושים כדי שיחזור בתשובה על זה. 

חטא, שום על הצדיקים שלא יהיה להם משגיחים עד כדי כך מן השמים 

   ואם כן מה הייתה חרדתו של רבי יוחנן, הלא אין שום דבר שמוכיח שיש 

  לו חטא, ומדוע צריך לפחד?  מסתבר שאיןולו חטא, 

  קיצור בעבודת השם

"והנה אנשים ויש לפרש כמו שכתב רבינו יונה בשערי תשובה (ב, ט) 

המחשבה  צדיקים וישרים בלבותם שאגה להם כלביא תמיד במחשבותם",
, רק הם בעצמם מרגישים את זה, שאגה שלא שומעים אותהשואגת, 

  

 בס"ד
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   אם יש חטא  ?איזה חטאעל על מה,  "וינהמו על חטאיהם כנהמת ים",

"על אשר קצור קצרה ידם ממשיך רבינו יונה יכולים לחזור בתשובה, הרי 
שאין חטא במעשה, אבל הם מקצרים בעבודה, אפילו היינו  בעבודת השם",

  שאינם עושים בשלמות כל מה שהם יכולים לעשות. 

   ז) יש הרבה דרגות במעלות העליונות, כמו שכתב רבינו יונה (שם ג, י

   יש  ן מצוות עשה, ובכולןשיש עשר או אחת עשרה מעלות עליונות שה

, אין סוף למדרגות, ומי מדרגות, שאפשר להתקדם ולהתקדם בהןהרבה 
    , לפי כוחותיו ואינו מתקדםיותר שיש בכוחו להתקדם למדרגה גבוהה 

  בעבודת השם, ונענש על זה בגיהינום. הרי הוא מקצר 

כמו שהביא המסילת ישרים בפרק ד' מדברי הגמרא (ב"ב עה, א) ואש 

    בחופה למה? מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו, היינו שבעולם 

     מדור לפי כבודו, לפי המעשים הטובים שעשה כל צדיק מקבל הבא 

ממנו חשוב יותר את חברו שקיבל מדור וכשרואה בחיים חיותו בעולם הזה, 
השורפת, וא לא קיבל כמוהו, זה מכאיב לו כמו כוויית אש בעולם הבא, וה

אז גם ויותר, ומצטער למה לא התאמץ בחייו להשיג את המדרגה הגבוהה 

  מכובד כמו חברו. למדור הוא היה זוכה 

 אם היה משתדל לעשות בשלמות כל מה שהוא יכול, לא היה לו הנה ו

כל הצדיקים, כיון שעשה כל מה עם שום צער, והיה זוכה לעולם הבא שווה 

כה לעולם הבא יותר מכובד ממנו, והוא רואה שחברו זאבל אם שבכוחו, 

לא קיבל סימן שהיה יכול לעשות יותר ולא עשה, ולכן ויש לו צער מזה, 
חברו, וזה עצמו גיהינום, שמכאיב לו ומצער אותו, הבא מושלם כמו עולם 

חופתו של והצער הזה ממרק ומכפר לו [ויש לעיין אם הצער הזה שנכווה מ

  חברו נמשך לעולם, או שהוא לזמן קצוב עד שיתכפר לו]. 

וזהו צערם של הצדיקים "על אשר קצור קצרה ידם בעבודת השם", על 

זה הם נוהמים כנהמת ים, ושואגים במחשבותם, למה אני מקצר בעבודה, 

ועל זה הייתה חרדת רבי יוחנן,  ואינני עושה בשלמות כל מה שביכולתי,
שום חטא, מכל מקום שמא הוא מקצר בעבודה, והוא בידו ן איאפילו אם 

  יכול לעשות יותר ואינו עושה, שעל זה גם כן יש גיהינום. 

  עונשים וייסורים

והגיהינום הוא איום ונורא, האש הכי חלשה בגיהינום היא פי ששים 
, שהם ייסורים , ב), ויש שבעה מדורים בגיהינוםמהאש שלנו (ברכות נז

ייסורי הנפש, והנפש  זהבהם, אבל בגיהינום עומד קשים מאד, שהגוף אינו 

  . וסובלת גם את הייסורים הקשים ביותרקיימת 

ייסורים מגיעים לו, והם מטהרים המבין שהוא אדם נמצא בגיהינום כשו

  ומזככים את נפשו, עד שיוכל להיכנס לעולם הבא. 

אלישע בן אבויה שהיה צריך לעבור את  על(חגיגה טו, ב) בגמרא מובא 
הגיהינום כדי להיכנס לעולם הבא, אבל לא הניחוהו להיכנס לגיהינום, מפני 

גם לעולם הבא לא  בלאמן הגיהינום, עליו נה הגשלמד הרבה תורה, והתורה 

להיכנס, מפני שעשה הרבה עבירות, וצריך קודם להיטהר מהם היה יכול 

כף הקלע, לא בגיהינום ולא בגן עדן, שזה גם כן בגיהינום, ונשאר בינתיים ב
ו עבורהשתדל ורבי מאיר תלמידו שנפטר עד ייסורי הנפש שאין לשער, 

  שיכניסוהו לגיהינום כדי שיוכל אחר כך להיכנס לעולם הבא. 

, כגון על עבירות שבין אדם לחברו, ויש גם עונשים וייסורים בעולם הזה

מן השמים גומלים עימו רעה בעולם עושה רעה לחברו בעולם הזה, מי ש

כמו שמצינו בריש פאה אלו דברים שאדם אוכל . הזה, מידה כנגד מידה

הדברים הנזכרים ש יותפירותיהן בעולם הזה, וכתב הרמב"ם בפירוש המשנ
זוכה האדם לפירות בעולם הזה  שבעבורםהם מצוות שבין אדם לחברו, שם 

על עבירות שבין  *וכך גם להיפך ."בעבור שנהג מנהג הטוב בין בני אדם"

אדם לחברו יש ייסורים בעולם הזה, שהם הפירות, מלבד הקרן של 

חילול השם אמרו אין מקיפין בחילול על  וכן .גיהינום הקיימת לעולם הבא
  אן בעולם הזה. , ונפרעין ממנו לאלתר כ(קידושין מ, א) השם

                                                
בדורו של א, א) כי פאה (רבינו שליט"א מדברי הירושלמי בזה במקום אחר הביא  *

דוד היו נופלים במלחמה, מפני שהיו בהם בעלי לשון הרע, ובדורו של אחאב היו 
הנביאים על איזבל הלשינו למנצחים במלחמה, מפני שהיו בעלי מידות טובות, ולא 

שהוחבאו במערה. והיינו כנ"ל, שבשכר מידות טובות זוכים לחיים טובים בעולם הזה, 
   .ועל מידות רעות נענשים בעולם הזה, מידה כנגד מידה

  מה איתנו?

   פחדו כל כך מן הדין, אנו רבי יוחנן בן זכאי וכל הגדולים אם הנה ו
אבל המציאות  בודאי שיש לנו ממה לפחד, שאין אנו צדיקים יותר מהם,

  היא שאין לנו חרדה, ואין יראת שמים כל כך. 

רבי יוחנן ראה כל הזמן את הגיהינום לפניו, כי האמונה הייתה אצלו 
י דרכים, גן עדן וגיהינום, וצריך לעבור באחת נשיש לפניו שובהירה ברורה 

שמא יצטרך לעבור מכל מקום מהם, אף שבוודאי ידע שיהיה לו גן עדן, 
קודם שייכנס לגן עדן, לא מפני שיש לו אפילו רגע אחד "דרך" גיהינום 

קיצר משהו בעבודת השם, שהיה יכול לעשות יותר ולא עשה, רק חטא, 
והוא אינו יודע ולא שם לב לזה, ויתכן שיש תביעה על עצם הדבר שאינו 

  יודע, כמו שאמרו (אבות ד, יג) ששגגת תלמוד עולה זדון. 

וכן רב הונא שנענש על מה שלא נתן לאריס מהזמורות, הוא בעצמו לא 
גתו תבעו ממנו שינהג בחסידות לפנים חשב כלל שזה חטא, רק לפי דר

אף על פי כן זה  ,משורת הדין, והוא לא הבין שתובעים ממנו עד כדי כך
מן השמים  ,כל אחד ואחדנחשב לו לחטא, ונענש לפי גודל מדרגתו. כך גם 

תובעים ממנו שיעשה מה שהוא יכול לפי מדרגתו, ואם יכול לעשות יותר 
  ענש על זה. זהו חטא, וסופו להי ,ואינו עושה

  לדעת כל חלקי התורה

וכך אמרו במדרש (משלי פ"י) אמר רבי ישמעאל בוא וראה כמה קשה יום 
הדין שעתיד הקב"ה לדון את כל העולם וכו', בא מי שיש בידו מקרא ואין 
בידו משנה, הקב"ה הופך את פניו ממנו ומיצרי גיהינום מתגברים בו וכו' 

לגיהינום. בא מי שיש בידו שני סדרים והם נוטלים אותו ומשליכים אותו 
או שלושה, הקב"ה אומר לו: בני, כל ההלכות למה לא שנית אותם וכו'. בא 
מי שיש בידו הלכות, אומר לו: בני, תורת כהנים למה לא שנית וכו', תלמוד 

  ]. מה שכתב בזה ביאור הלכה סימן קנ"העיין ולמה לא למדת וכו' [

ואם הקב"ה הופך את פניו ממנו,  אדם שיודע רק מקרא ואינו יודע משנה,
"בני", אבל עדיין יש קורא לו בחביבות יודע גם משנה, הקב"ה כבר הוא 
, ההלכה הפשוטהרק , כי משנה היא , למה לא עסק גם בתלמודטענהעליו 

 יכולאינו אם וצריך גם לעסוק בתלמוד, להתעמק ולהבין, כל אחד לפי כוחו, 
מיד  ,תיוולא התאמץ כפי כוחויותר , אבל אם היה יכול לא יתבעו ממנו

  . מלאכי חבלה תופסים ומשליכים אותו לגיהינום

  כמו מי שעסק לא ואמנם אחרי שיזדכך בגיהינום יהיה לו גן עדן, אבל 
  בתלמוד, וכפי שהזכרנו שכל אחד זוכה למדור לפי כבודו. גם 

י שעסק בתלמוד, הקב"ה שואל אותו: צפית גם מכי שם והמשיך המדרש 
לדעת כיסא כבודי איך הוא עומד? היינו שתובעים מכל אחד  במרכבה וכו'

בחלקי התורה הללו, יש עליו גם לפי דרגתו, ומי שהיה מוכשר לעסוק 
  . כל כוחותיותביעה למה לא עסק בהם, ומדוע לא ניצל 

התאמץ יותר אם הוא אנוס לא תהיה עליו תביעה, אבל אם היה יכול ל
והיו לו האפשרויות לזה, והוא לא הבין ולא ידע שכך תובעים ממנו, מחוסר 

ששייך שימת לב ומחוסר חשבון הנפש, או שהיה יכול להתייעץ, עד כדי כך 
הוא במדרגה שיכול להתעמק אם שיגיע למדרגה לידע מהו כיסא הכבוד, 

  להבין את הנמשל בזה, גם זה יתבעו ממנו ביום הדין. 

  ת השםאהב

ונתבונן אם כן מה עלינו לעשות, הרי העבודה היא קשה מאד, וכיצד 
לא נפלאת היא (דברים ל) אפשר לשוב בתשובה שלמה. אבל באמת כתוב 

ופסוק זה מדבר על וגו', ממך ולא רחוקה היא וגו' כי קרוב אליך הדבר מאד 
נה עבודה קשה, נעבודת התשובה אי .מצות התשובה כמו שכתב הרמב"ן

   את האפשרויות לזה, כפי שיבואר.לו יש בטבעו וכל אחד 

מצות אהבת השם (דברים ו, ה) "ואהבת  .הנה יש כמה מצוות של אהבה
את השם אלוקיך", ומצות אהבת הבריות (ויקרא יט, יח) "ואהבת לרעך 
כמוך", וכן אהבת חסד (מיכה ו, ח) "מה השם דורש ממך כי אם עשות 

חסד", ועל אהבת חסד כתב רבינו יונה בשערי תשובה (ג, יג)  משפט ואהבת
  האדם. ן שהיא מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מ

ויש להבין כיצד שייך לצוות על אהבה, הרי אהבה היא דבר טבעי, ולא 
   .שייך לאהוב את מה שאינו אוהב, או את מי שאינו מכיר

רואה זאת בחוש, הוא לא אדם מאמין ויודע שיש מציאות השם, אבל 
יגיע לאהבה? אבל האמת היא שאהבת השם קיימת בטבע האדם,  וכיצד



  

 

   

שהנשמה היא חלק אלוקי ממעל, קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד 
  הוא, הנשמה היא רוחנית, ויש בה אהבה טבעית להקב"ה. 

  כמו שיש אהבה טבעית בין אב לבן, אפילו אם אינם מכירים, ולא ראו 
מדינה רחוקה, ומעולם לא פגש את להאב כגון אם נסע , מעולם את זה זה

     בנו, וגם הבן לא ראה את אביו, ואינו מכירו, ואפילו לא ראה את 
ודאי שהם אוהבים ומצפים לפגוש בתמונתו, וכי לא תהיה אהבה ביניהם, 
או לשוחח באופן אחר, כי כן זה לזה, זה את זה, ולכל הפחות לכתוב מכתב 

  . אהבה טבעית ביניהםיש הוא הטבע ש

האהבה סימן ש ,כך גם אהבת השם, וכל המצוות של אהבה, אם יש מצוה
  יש אהבה.  ,לולי היצר הרע ,, ומצד הטבע הישרקיימת בטבע

אדם הראשון קודם החטא, שהיה בלי יצר הרע, היו לו כל האהבות, 
נגיעות, ומה שהרג קין את הבל בלי אהבת השם ואהבת הבריות בשלמות, 

היה אחרי החטא של עץ הדעת, שכבר נכנס היצר הרע באדם, ואף שהם 
החטא נכנס היצר הרע בכל הברואים, מכל מקום אחר נולדו לפני החטא, 

   , עד כדי כך שקין הרג את הבל אחיווכבר היו נגיעות של קנאה ושנאה, 
  מת בטבע. האהבה קיי ,לולי הנגיעותהישר אבל מצד הטבע 

ואמנם לאהבת השם לא מספיק מה שאין נגיעות, אלא צריך גם להכיר 
ולהאמין שהכל בידי שמים, כמו שפירש רש"י על הפסוק ואהבת וגו' והיו 
הדברים האלה וגו' שמתוך כך אתה מכירו ומדבק בדרכיו, היינו שצריך 

 אדםאת כל החיים, וכל מה שיש ל את הקב"ה, שהוא נותן לאדםלהכיר 
  לאהבה. וההתבוננות בזה מביאה וא ממנו ית', ה

     שתומך בו אחד משל למה הדבר דומה לעני ואביון חסר כל, שיש 
ושולח לו מתנות, והוא אינו מכיר את האדם התומך בו, רק ידוע לו שיש 
אדם כזה, ודאי שהוא אוהב אותו, ומכיר לו טובה, ויחפש דרכים כיצד 

  וחים, או באופן אחר. להודות לו, אם אפשר על ידי של

כך גם אהבת השם, אם אדם מכיר ויודע שהכל בידי שמים, כמו שכתוב 
"השם אלוקינו השם אחד", ממילא זה מביא לאהבת השם, שכן הוא הטבע 

  . שאדם אוהב את מיטיבו, ומכיר לו טובה על כך

את להכיר וזהו שער הבחינה ושער עבודת האלוקים בחובות הלבבות, 

ה מחייב ומביא ממילא זוהחסדים שהקב"ה עושה עימו בכל עת ובכל שעה, 
יש יצר הרע ש אלאלעבודת האלוקים, כך הוא הטבע הישר והאמיתי, 

וצריך לדעת כיצד להתגבר עליו, כמו שהאריך החובות הלבבות שמפריע, 
  . בזה שא ומתן של הנפש עם השכלבכל המשם 

  אהבת תורה

 יש תענוג ומתיקות שהרי וכך גם אהבת תורה קיימת בטבע האדם, 
ומתיקות הנאה תורה, ועיקר מצות תלמוד תורה היא ללמוד מתוך דברי ב

אגלי טל בהקדמתו, ועל זה מבקשים בברכות התורה "והערב כמו שכתב ה
  . המתיקות בתורההערבות ונא" שנרגיש את 

וזה גם מושך ומעניין מאד, כמו שכתב רש"י על הפסוק (דברים ו, ו) והיו 
יהיו בעיניך כדיוטגמא ישנה הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום וגו', לא 

מצות  –שאין אדם סופנה אלא כחדשה שהכל רצין לקראתה. דיוטגמא 
, ע"כ. והיינו כמו כשהמלך מוציא חוק חדש, שכולם המלך הבאה במכתב

ה נוגע להם, זיינים ורוצים לדעת מה כתוב בחוק, אפילו אלו שאין מתענ
  פרטי החוק. בהטבע הוא שיש סקרנות, ומתעניינים 

יש שולחן ערוך כך גם בתורה יש סקרנות, לידע מה הם חוקי התורה, 
, וזה מושך גם מצד יופי לכל אחד ואחד למעשה ותנוגעה הלכותגדול של 

כשלומדים גמרא ויש קושיא, דבר תמוה מאד, מעניין לדעת חכמת התורה, 

מהו הסוד, מה התירוץ על זה, וכשמבינים את התירוץ, סברא חדשה או 
ההנאה בזה! האם זה חשבון יפה, שלא עלו במחשבה קודם, כמה גדולה 

  וכי אהבת התורה איננה אהבה טבעית?!  ?קשה

  התורה תקדוש

וכשעוסקים בתורה מתוך אהבה, מתקדשים בקדושת התורה, וזה משפיע 
  גם אהבת השם. ומוסיף מהות האדם, כל על 

כבר סיפרתי העובדא באחד שרצה לקבל אהבת השם, ויעצו לו שילמד 
ספר שב שמעתתא, ועשה כן, והתחיל ללמוד שב שמעתתא, והרגיש שזה 

וא מרגיש יותר קרבת אלוקים, משפיע עליו, שהאמונה מתחזקת אצלו, וה

   ענייני עוסק בספר שב שמעתתא הלא ולכאורה מה הקשר בין הדברים, 
  רוב וחזקה, נאמנות ועד אחד, ומה זה שייך לאהבת השם? 

אבל הענין הוא מפני שזה תורת השם, ולימוד תורת השם משפיע אהבת 
שמעתתא שהוא ספר עמוק מאד, שצריכים לזה ה כמוהשם, במיוחד ספר 

יותר ריכוז המחשבה, וככל שאדם שקוע ומרוכז יותר בדברי תורה, זה 
  משפיע עליו קדושה, והמוח והלב מתקדשים בזה. 

שגוף האדם מכוון בצורתו כנגד הק'  רמה הם המוח והלב? ידוע מהזוה
קדשי  בית המקדש, ובנפש החיים שער א' כתב שהלב מכוון כנגד בית

מכוון כנגד ארון  ,הקדשים, ולכאורה אם כן, המוח שנמצא בקצה גוף האדם
פרשת במלבי"ם יעוין והמערבי [ ושהיה בקצה בית המקדש בצד הקודש
"ובמחיצה השלישית היו הארון והלוחות והספר תורה שהוא שכתב תרומה 

  דומה עם המוח ששם משכן הנפש המשכלת"]. 

   מחשבה של מידה רעה יש אם בלב האדם  כינפש החיים שם הוכתב 
כגון כעס בלב, או שאר הרהורים אסורים, הרי הוא מכניס טומאה בבית 

קדשי הקדשים. וכך גם להיפך, כשהמוח והלב דבוקים בתורה, הרי הוא 
 מתקדש בזה, ומוסיף עוד קדושה ועוד קדושה, ונמשך למקור הקדושה, 

  ם. אל המלך הקדוש, וזה משפיע עליו אהבת הש

  אהבת הבריות

מצות ואהבת לרעך כמוך היא בטבע האדם, אהבת הבריות קיימת וכן 

בטבעו של כל אחד ואחד, כפי שרואים ילדים קטנים שאוהבים זה את זה, 
יש הטבע הוא שאם לא מתעורר ביניהם איזה סכסוך על צעצועים וכדומה, 

אחר ראה ילד קטן שקיבל כוויה, וילד פעם ראיתי , ובעיני ביניהם אהבה

התחיל לבכות, זוהי אהבת הבריות הטבעית הקיימת בכל אחד ואחד. וזאת 

 ם אהבת הבריות, בהואפילו גויים, בזמן שאין להם נגיעות, מתעוררת 
שהגויים ברוסיה, כשהיו שותים לשכרה, היו מחלקים מתנות זה זכורני 

כל לרגע משוכחים לזה, ואוהבים איש את רעהו, כי מתוך שמחת השתייה 

  אגות והנגיעות, וכשאין נגיעות יש אהבת הבריות. הד

אם אדם שמח בחלקו, כמו שאמרו (אבות ד, א) איזהו עשיר השמח 

בחלקו, אז אין לו נגיעות, מפני שהוא מרוצה ממה שיש לו, ואינו דואג, 

     רוצה מאתיים (קהלת רבה ג, א), בדרך הטבע אם יש לאדם מנה הוא ואמנם 
יותר גשמיות הוא מרגיש יותר שחסר לו, ומצטער על מה לו וככל שיש 

[ואילו בתורה אין הדבר כן, אלא להיפך, ככל לו, ואינו שמח בחלקו שחסר 

שאדם לומד יותר תורה הוא שמח יותר, ויחד עם זה הוא רוצה ומשתדל 

אם אדם שמח בחלקו ואין לו ו ללמוד עוד, הכל מתוך שמחה ובלי צער]
  יעות, ממילא מתעוררת אהבת הבריות הטבעית. נג

  אהבת חסד

וכן אהבת חסד קיימת בטבע האדם, כמו שאמרו (יבמות עט, א) שלושה 

 היינו  'רחמנים'סימנים יש באומה זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדים, 
 היינו אפילו אם אין  'וגומלי חסדים'שאם יש מי שמצטער מרחמים עליו, 

אהבת חסד, שמחפשים עם מי לעשות חסד, כמו של  מי שמצטער, יש טבע

אברהם אבינו שישב פתח האוהל כחום היום וציפה לאורחים, למרות 
היה מי שהקב"ה הוציא חמה מנרתיקה וכולם היו ספונים בבתיהם ולא 

אולי בכל זאת יבואו חיכה אברהם אבינו אף על פי כן לאירוח, שזקוק 
  חסד.  אורחים, כי חסרה לו ההנאה של עשיית

"כי  ת שמונה עשרהרים בתפילזכיוהטבע הזה קיים בכלל ישראל, כפי שמ
היינו שהקב"ה  ,ורת חיים ואהבת חסד וכו' ורחמים"תבאור פניך נתת לנו 

יצר של הטביע בנו טבע של אהבת חסד ורחמים, אלא שיש חשבונות ונגיעות 
כל את טבע, והמצוה היא לסלק הלהוציא לפועל את המפריעים הרע 

  החשבונות ולהוציא לפועל את האהבה הטבעית. 

נמצא שכל עבודת התשובה, שעניינה הוא לשוב ולהתקרב להקב"ה, 
 אם  ,בטבע האדם, וכל אחד ואחד מצד טבעו הישר והאמיתיקיימת כבר 

  יוכל לשוב בתשובה שלמה.  ,יסלק את הנגיעותרק 

  זכירת האמונה

לו את הספר "דברי והשאלתי היה אצלי תלמיד צעיר שביקש חיזוק, 

הגאון רבי אלכסנדר משה לפידות זצ"ל, שהיה תלמיד של רבי מאמת", 

ישראל סלנטר ומגאוני הדור באותו הזמן, והוא צוואה שכתב לבניו בהיותו 



  

 

  

בן שמונים שנה, ומסרה לאיש סוד שיפרסם אותה בעילום שם, וכתובים בה 

 !חיזוק המשפיעים מאדהרבה מהנהגותיו בתורה ובמידות טובות, דברי 

  . רבה תועלתמזה וסיפר לי אותו תלמיד שקיבל 

ויש עוד הרבה ספרי מוסר שמשפיעים מאד, כל אחד לפי טבעו מה 

שמשפיע עליו, לא לשכוח מה חובתו בעולמו, כי בדרך הטבע אפילו דברים 
  . שהיו ידועים לאדם כבר, במשך הזמן נשכחים ממנו

בהקדמתו כי הקורא לא ימצא בספרו הרבה וכבר כתב המסילת ישרים 

ובאמת יש שם הרבה . חידושים, רק דברים ידועים שהשכחה מצויה בהם

חידושים עמוקים מאד, אבל גם מי שיודע אותם, אם לא יחזור עליהם סופו 

לשכוח, כי זהו טבע האדם, יש יצר הרע חזק מאד שמשכיח את האמונה, 

יש  .וגו' ושכחת את השם אלוקיךכמו שכתוב (דברים ח) פן תאכל ושבעת 
  . נשמה, והגוף מושך נגד הנשמה, ומשכיח את האמונהגוף ו

לכן צריך כל הזמן להזכיר לעצמו, כמו שכתב בשערי תשובה (ג, כז) שזה 
  . מן האזהרות התלויות בלב "לזכור את השם יתברך בכל עת"

ם (והוא מדברי הרמב" סימן א'וזהו גם מה שכתב הרמ"א באורח חיים 

במורה נבוכים) שויתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות 

כל הזמן הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים, והאריך שם שצריך לזכור 

שעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים (אבות ב, א), וכשיזכור 
  זאת תמיד, כל הנהגתו תהיה הנהגה אחרת לגמרי. 

העצה היא קביעות , הרי בדרך הטבע שוכחים, אבל כיצד אפשר לזכור

לימוד המוסר, מי שלומד מוסר בקביעות כל יום, באיזה ספר מוסר 

שירצה, מה שהוא מרגיש שמשפיע עליו ומעורר אותו, זה מזכיר לו שלא 

מה חובתו בעולמו. אך לא ללמוד רק באופן כללי על כוחות הנפש, ח לשכו

היצר הרע שולט הזמן עובר וכיצד היצר הרע משפיע וכדומה, כי בינתיים 

מה שנוגע למעשה, לידע את העבודה המוטלת ר קבעיללמוד אלא עליו, 
  , וכיצד להתחזק למעשה באהבה וביראה. כעתעליו 

  שתמליכוני עליכם

המלכויות בראש השנה, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני וזוהי עבודת 

עליכם (ר"ה לד, ב), ולכאורה וכי הקב"ה צריך להמלכתנו, הרי הוא מלך 

העולם, ומלכותו בכל משלה, השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד, 

שתמליכוני "עליכם", הענין הוא  מנםומה הוא צריך שנמליך אותו? א

    ונתנהג בהתאם לזה כפי שנדרש מעבדי , לכותנרגיש את המשאנחנו 
  ולא נהיה ח"ו מורדים במלכותו ית'. המלך, 

שייתן להם שבני ישראל ביקשו משמואל הנביא אנו מוצאים  ?מהו מלך

לכל צרכי העם, וכגון  ? כי מלך הוא הדואגזאתמדוע ביקשו ומלך, 

כשיוצאים למלחמה, המלך יודע ומבין כיצד לנהל את המלחמה, וכן ענייני 

, וקובע חוקים על הצד הטוב ביותר כלכלת המדינה, המלך מנהל אותם

לטובת כל בני המדינה, והעם אוהבים את המלך, ונותנים לו את כל 

י טובתם, שהמלך הכוחות, ומשלמים לו מיסים, כדי שיוכל להנהיגם, כי זוה

הוא בחיר העם, המובחר שבעם, שהוא המוכשר יותר מכולם לנהל את 
  המדינה לטובת העם, והעם רוצים אותו ועוזרים לו. 

מתנהג שלא כרצון המלך, הרי הוא מפריע לכל מבני המדינה ואם אחד 

אינו משלם את המיסים המוטלים עליו, מי שההנהגה ומורד במלכות, כגון 

 אינו ממלא את תפקידו, על ידי זה יחסר בכל צרכי המדינה, שאו פקיד 
  והוא גם מורד במלכות, שמבזה את המלך במעשיו. 

"שתמליכוני עליכם", תבינו שאני הוא המלך  וזהו שאומר לנו הקב"ה

תדעו תקבלו עול מצוותי, והדואג לכל צרכיכם, ואתם אל תמרדו בי, אלא 

כל עסק התורה והמצוות הוא לטובת האדם, וגם הוא לטובתכם, שכל זה 

לטובת האדם, שהאדם מתרומם ומתקדש בזה, והקב"ה רוצה היא תפילה 

והתקדשתם והייתם קדושים וגו'  (ויקרא כ)שנהיה קדושים, כמו שנאמר 

אני השם מקדשכם, תשתדלו להיות קדושים ואתן לכם סייעתא דשמיא 

מלך בשר ודם דואג רק לחיי שעה, לזה, כי זוהי טובתכם, הטובה הנצחית. 
   !מלכים נותן לנו חיי עולםואילו הקב"ה מלך מלכי ה

  נטע בתוכנו

הצומחת מאליה ועושה כמו נטיעה  היינו ",וחיי עולם נטע בתוכנו"

אנו כלל ישראל, יש בנו הטבע המצמיח פירות תורה ומעשים פירות, כך גם 

טובים, והוא כמו נטיעה הנטועה בתוכנו, רק צריכים להשקות את הנטיעה 

והמים האלו אין מים אלא תורה,  (ב"ק יז, א)ולטפל בה, וכבר אמרו 

, וזה מצמיח את כל הפירות ואת כל הכוחות משקים את הנטיעה שבתוכנו

לעשות, רק צריכים להשקות! יותר תורה, ויותר לעשות מה שצריכים 

מידות טובות, וככל שמוסיפים מעשים, גם הטבע מתחזק בזה, ומקבלים 
  יותר אהבת תורה ויותר אהבת הבריות. 

מתביישים להוציא לפועל אבל יש כאלו שהם בעלי מידות טובות מאד, 

את מידותיהם הטובות, יש להם טבע של אהבת חסד והם מתביישים 

לדעת מתי להתבייש, זוהי לא  ות חסד. יש טבע של בושה, אבל צריכיםשלע

צריכים ובושה דקדושה, אלא בושה של "לא הביישן למד" (אבות ב, ה), 

פעם אחת מתביישים  ,ובמשך הזמן מתרגלים ולומדים ,להתגבר על הבושה

  קצת ואחר כך הבושה נשברת. כך גם בתורה ובכל הדברים. 

  קביעות בספרי מוסר

כל הדרכים והעצות כתובים בספרי המוסר, רק צריכים ללמוד אותם, 
  ולחזור עליהם, כדי שלא לשכוח. 

מוסר, ובישיבות הוסיפו ספרי בעסקו הרבה בחודש אלול  גדולי ישראל

  באלול עוד רבע שעה ללימוד המוסר לפני תפילת מנחה, מלבד הסדר 

    אריך בדברי הר חיי אדם הלכות יום כיפווב ,הקבוע לזה לפני מעריב

התעוררות לתשובה, וכן בסידור הגר"א בשיח יצחק מביא הרבה חיזוק ו

דברים נפלאים, דברי חיזוק והכנה לראש השנה, מה לחשוב וכיצד 
  להתחזק, והעיקר לקיים למעשה את מה שלומדים. 

א) שער ד' פרק ל"יש תשובה מיראה ויש תשובה מאהבה, ובנפש החיים (

ובה שלמה האמיתית שהיא מאהבה הוא רק על ידי כתב "כי עיקר התש

  עסק התורה כראוי", אם לומדים תורה מאהבה זה מביא לתשובה 

יחד עם זה צריכים אך אנו עוסקים בתורה מאהבה,  רוך השםב ,מאהבה

 לפחד מדיני שמים, והיראה לזכור שיש גיהינום וגם יראה, שתהיה 

באהבה וביראה  והדרך להתחזק למעשה  ,והאהבה משלימים זה את זה
  היא על ידי עסק קבוע בספרי היראה והמוסר. 

נותרו לנו כמה ימים עד ראש אלו הם דברים שכל אחד יכול לעשותם. 

השנה, ואפשר להתקדם הרבה, אמנם אי אפשר יותר מדי בבת אחת, אבל 

בן סורר בדרך הנכונה, זה נחשב על שם סופו, ומתקדמים אם הולכים 

, כשאדם מקבל על עצמו מורה נענש על שם סופו, ומידה טובה מרובהו

כמו הרי הוא כבר מעכשיו בעל תשובה גמור לשמוע דברי מוסר ולקיימם, 
  שמבואר בשערי תשובה בדרך השלישית (ב, י). 

ברציפות בלי הפסק, זוהי דרך אם עוסקים בדרכי התשובה, וממשיכים 
  וחתימה טובה! בטוחה לזכות לתשובה גמורה ולכתיבה 

 

  ראש ישיבת חמדת שמואלורבה של חמד  - זצ"ל קרול נח שלמהרבי הצדיק הגאון  לוי נשמתילע
  זצ"ל רבה של כפר חסידיםי שמואל כמרדרבי הצדיק בן הגאון 

    בארץ הקודש,הניח את אבן היסוד להצלת ילדי ישראל מתלמידיה הראשונים של ישיבת פוניבז',  
  נלב"ע צום גדליה תשנ"ט    ורבים השיב מעוון,  ארי ולחם מלחמות השם בגבורה ובחרוף נפשכהתנשא 

  ע"ה רחל זלזניק הרבנית הצדקנית מרת לוי נשמתילע
  ו"סתשא' דראש השנה נלב"ע     זצ"ל יעקב משה קורלנדסקית הג"ר ב


