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

  "זתשעפרשת תזריע מצורע   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח
  

  בישיבת וכולל בין הזמנים 'בני הישיבות' -  ת חיזוק והכנה לזמן קיץשיח

   , קרית מטרסדורף ירושליםבהיכל ישיבת בית שמואל
  

  

  שרויה ביניהם שכינה

אמרו בגמרא (סנהדרין לט, א) כל בי עשרה שכינתא שריא, ובפרקי 
אבות אמרו (ג, ו) עשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה 
ביניהם שנאמר אלוקים נצב בעדת קל, ומנין אפילו חמישה וכו' ומנין 

שניים וכו' ומנין אפילו אחד שנאמר בכל  אפילו שלושה וכו' ומנין אפילו
  המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. 

שכינה שרויה עימו, הועוסק בתורה, לבדו אפילו אדם אחד, שיושב 
השראת יש יותר ואם שניים או שלושה יושבים יחד ועוסקים בתורה, 

ה כך השראת השכינ ,השכינה, וככל שמספר העוסקים בתורה גדול יותר
גדולה יותר, ובעשרה קדמה שכינה ואתיא (ברכות ו, א) היינו שהשכינה 

  קודמת ובאה לפניהם. 

ולענין ברכת הזימון מצינו (שם מט, ב) שבעשרה מזכירים שם השם, 
אם מאה שויש מי שסובר שגם ביותר מעשרה יש הבדל בנוסח הברכה, 

בנוסח מברכים מוסיפים עוד שם השם, וכן באלף ובריבוא מוסיפים 
  שם שמים. עוד אזכרות הברכה 

ים אומררק אמנם להלכה לא נפסק כן, ואין חילוק בין עשרה ליותר, 
שיש הבדל בין עשרה היא , ומכל מקום המציאות 'נברך לאלוקינו'

ליותר, רק לענין נוסח הברכה אין חילוק, אבל ככל שציבור העוסקים 
  כך יש יותר השראת השכינה.  ,בתורה מרובים יותר

  מרובין העושין

"ורדפו מכם חמישה על הפסוק כתב וברש"י בתחילת פרשת בחוקתי 
מאה ומאה מכם רבבה ירדופו" וכי כך הוא החשבון, והלא לא היה 
צריך לומר אלא מאה מכם שני אלפים ירדופו? אלא אינו דומה מועטין 

   .העושין את התורה למרובין העושין את התורה

כל אחד רודף עשרים, ואילו מאה כי חמישה הרודפים מאה והיינו 
כי וטעם החילוק בזה,  ,רבבה זה הרבה יותר, שכל אחד רודף מאה

, מרובין העושין את התורה יש להם יותר זכויות, והם במדרגה אחרת
  . הוא במדרגה אחרת כל אחד ואחד מהציבור

מקבל תוספת שלמות, מהציבור כל אחד בזמן שהציבור מרובין 
וגם במעשים החיצוניים, , וקדושה בפנימיות של האדםתוספת מעלה 

  . במעשים טובים, תורה ויראת שמים ומידות טובות

  מדרגות

ובמסילת ישרים האריך לבאר כל המדרגות לפי יש הרבה מדרגות, 
סדר הברייתא של רבי פינחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות וכו', 

ירות וזריזות, יראת שמים הכל מתחיל מתורה, אבל יש עוד מדרגות, זה
  רוח הקודש. וויראת חטא, וכל המעלות עד קדושה 

ולא רק בדורות הראשונים של התנאים והאמוראים והראשונים זכו 
מדרגה  אלו, ידוע גם בדורות האחרונים על אנשים בעליכלמדרגות 

ת הלבבות בשער חשבון הנפש (פ"ג ושזכו למדרגה שכתב בעל חוב
בחשבון העשירי) "ויהיה במדרגה העליונה ממדרגות החסידים וכו' 
ויראה מאין עין וישמע מבלי אוזן וידבר בלי לשון וירגיש בעניינים 

גם בדור האחרון, שמעתי על יותר מאחד שזכו  .מבלתי חושים"
  למדרגות כאלו, מדרגות של קדושה שאין לשער. 

 כמובן שהדרך לזה היא על ידי תורה ומעשים טובים, עם המדרגה 
  כמו שכתב הרמ"א בסימן א'.  לנגדי תמיד שםשויתי השל 

  לנגדי תמיד

לחשוב , דבר? לזכור את האמונה בכל פעולה ובכל 'לנגדי תמיד'ומהו 
טבע ומקרה אין הרי כיצד אני חי, וכי זה מקרה או טבע? ולהתבונן 

הכל בחסדי שמים, יש מי שמחיה אותי ונותן לי את אלא , בעולם
מהיכן בא כוח הדיבור, או כוח הדיבור, מי שם פה לאדם, וכן הכוחות, 

אפילו מחשבה, מהיכן בא כוח המחשבה, ושאר כל הכוחות, הבנה, 
ת טובות, וגם יראת שמים, מהיכן יש לאדם הכוח להגיע זיכרון, מידו

  ליראת שמים? אין זה טבע ומקרה, אלא בידי שמים. 

וזהו הענין של מידת הענווה, שלא להרגיש שום חשיבות בעצמו, כמו 
"ונחנו מה",  (שמות טז, ז) משה רבינו שאמר על עצמו ועל אהרן אחיו

הכיר וידע את מדרגתו, מדרגת הענווה של משה רבינו, למרות שזוהי 
והאיש משה עניו מאד מכל  (במדבר יב, ג) והוא בעצמו כתב בתורה

, פה אל פה אדבר בו (שם ח), בכל ביתי נאמן האדם אשר על פני האדמה
היה העניו מכל האדם, ועם כל זה  ,שידע את מדרגתוהרי הוא (שם ז), 

מן  רק – "אני"ידע את האמת שזה לא וכי לא הרגיש שום חשיבות בזה, 
  השמים נותנים לי את הכוחות להגיע לכל המדרגות. 

וזה הפירוש השם אחד, אין עוד מלבדו, שכל הבריאה אינה מציאות 
הקב"ה מחדש ומקיים את הבריאה בכל רגע ברצונו, וזהו  רק ,קיימת

כמו שביאר הנפש [שאומרים "המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית" 
 ואין זומה שנראה לעיני בשר שיש מציאות קיימת,  ,]החיים בשער א'

מחדש ומקיים את ההקב"ה הוא רק ומציאות אמיתית אלא דמיון, 
  ה. זלהאריך בכאן המקום ואין  .בכל רגע הבריאה

  וצדיק באמונתו יחיה

האמונה היא יסוד כל התורה כולה כמו שאמרו (מכות כד, א) בא 
באמונתו יחיה, לזכור ולהאמין חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק 

אם כגון  !עם האמונה כל החיים משתנים לגמרי .שהכל בידי שמים
אדם אחר מצער אותי, מי שהוא בעל אמונה מבין שהצער מן השמים, 
אמנם המצער הוא בעל מידות רעות וצריך לרחם עליו, אבל הצער שלי 

  בית דין של מעלה פסקו שמגיע לי צער. והוא מן השמים, 

אם אני למה הצער מגיע לי, האם אני רשע או צדיק?  ריך לחשובוצ
לי מן השמים נותנים לי ייסורים של אהבה כדי להוסיף אזי צדיק, 

? לא מסתבר, צדיק הכזאני יכול להיות ששכר בעולם הבא, אבל האם 
ני מכיר את עצמי מיום עמדי על דעתי, מהבר מצוה ועד אשהרי 

עכשיו, וכי קיימתי את כל מה שאני חייב? והאם עשיתי תשובה כמו 
וכי קיימתי את כל עשרים עיקרי התשובה של רבינו יונה? שצריך? 

לי ייסורים  יםבמדרגה של צדיק כזה שמגיעשאין אני מסתבר אם כן 
  סימן שיש לי חטא. של אהבה, והייסורים הם 

 דרכי החיזוקדרכי החיזוק 

 בס"ד
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  לשמוח בייסורים
ממה נפשך צריך לשמוח בייסורים, שאם הם ייסורים של אהבה ו

באים על חטא, הרי הם הם זוכה בהם לעולם הבא, ואם הרי הוא 
על ידי שממרקים ומכפרים, ושמחה גדולה היא שזוכה לכפרת עוונות, 

  . קשים ומרים נחסכים ממנו ייסורי גיהינוםזה 

אש של כי הכמו שאמרו (ברכות נז, ב) ייסורים איומים, ה זגיהינום 
גיהינום היא פי ששים מהאש שלנו, ובאש שלנו אם מכניסים אצבע 

, ונשרף כאביםזה שורף וכואב, והגוף אינו עומד בהרי לתוך האש 
ומתכלה באש, אבל גיהינום זה ייסורי הנפש, והנפש קיימת וסובלת את 

הנפש קיימת  ,שהם פי ששים מאש הייסורים הקשים ביותר, ייסורים
וכבר  ,ייסורים איומים כאלה! זהו הגיהינום ,והייסורים ממשיכים

 לאיוב כי רגע אחד של גיהינום תוהרמב"ן בהקדממה שכתב הזכרנו 
  . חייוימי כל  משךב ייסורי איובקשה יותר מ

   ,הםאדם צער וייסורים בעולם הזה, צריך לשמוח בלכשיש אם כן 
לשער שאין  ייסורי גיהינוםחוסכים ממנו האלו כי הצער והייסורים 

  אותם, ייסורים שהם פי ששים מאש. 

וכתוב בספרים כי בפרט יש לשמוח בצער של ביזיונות, שהוא צער 
נפשי, וקשה יותר מצער גופני, כמו שכתב בשערי תשובה (ג, קיב) כי צער 

ם איבדו עצמם לדעת הכלימה מר ממוות, וידוע מעשים שהיו שבני אד
בעל אמונה כשיש לו בושה שאינו מי  –בגלל בושה שהייתה להם 

 מה  אם אין לו חיים טובים ,וביזיונות מרגיש שאין לו טעם לחיות
יודע שיש עולם הבא,  ,שווים כל החיים, אבל מי שהוא בעל אמונה

  היא כפרה במקום גיהינום. שושמח בבושה שיש לו, 

ששמעתי ממרן הגרא"מ שך זצ"ל כי אדם צריך וכבר הזכרתי מה 
לשמוח בייסורים שהיו ועברו כבר, שהם שווים מיליונים, ומרוויח בהם 

 !רווח גדול, כך הייתה לשונו של הרב שך, שהייסורים שווים מיליונים
ולא הסביר טעם הדבר, אך הטעם הוא כנ"ל, כי הייסורים מכפרים 

  . , וזה רווח גדול מאדבמקום גיהינום

אינו מצער בחזרה,  ,מי שחי עם אמונה, כשאדם אחר מצער אותו
שמח בצער שקיבל, ומכיר טובה למי שציער אותו, שעשה הוא ואדרבה 

) רק ז'שער הכניעה פ(לו טובה גדולה בזה, כמו שכתב החובות הלבבות 
למי עליו לשון הרע, ושלח מתנה  ודיברשמעשה באחד מן החסידים 

רווח גדול, כי ממנו , מפני שהרוויח כלי מלא מזמרת ארצושדיבר עליו 
 , ונמצא שהרוויח ממנו עולם הבא. יוהזכויות של המדבר עוברות אל

   עם חיים כאלה אין שום סיבה לקפידא.

כמובן זה לא פשוט, וצריכים להיות בעלי אמונה, אבל אמונה אפשר 
אמונה, ספרי המוסר מדברים על כל לקבל, ואין זה קשה לקבל אמונה, 

מבקשים באהבה רבה "ויחד לבבנו לאהבה  .ויש גם תפילות על אמונה
וליראה את שמך", וכן בקדושה דסדרא "וישם בלבנו אהבתו ויראתו", 

פרק קי"ט, וכל פרקי תהלים, וכל ספר תהלים מלא תפילות על אמונה, 
  תפילות ובקשות על אמונה ועל תורה. מלאים 

דסלר בשם רבי ישראל סלנטר זצ"ל ושמעתי ממו"ר הגה"צ רא"א 
דבר בדוק ומנוסה הוא שתפילה על רוחניות עוזרת, כי שאמר כי 

כמו שאמרו (ברכות נ, א) הרחב פיך  לרוחניות אין גבול וקצבה,
  . ההוא בדברי תורה כתיב –ואמלאהו 

  מזונותיו קצובין
מראש לו קצובין של אדם  יואבל בגשמיות יש קצבה, שכל מזונות

יודע מזה, שכל ענייני  אינווזהו דבר שהעולם  ,(ביצה טז, א)השנה 
הגשמיות קצובין לאדם, ואי אפשר להוסיף יותר ממה שנקצב עליו, 

  במקום אחר.  מפסיד –מקום אחד במרוויח יותר ואם 

חיים יותר ואינה נותנת בכלל יש לדעת כי עשירות אינה רווח, 
 מאושרים, רק לפעמים נראה כאילו שזה כך, אבל האמת היא 

   .עשירות אינה נותנת חיים מאושריםהש

הכל נגזר בראש השנה, מי יעני ומי יעשר, מי ישקט ומי יטרף, מי 
ישלו ומי יתייסר, לכל אחד נגזר כפי הזכויות והמעשים הטובים שיש 

ידי  , שעלוזה לטובת ,ייסוריםעל האדם ולפעמים דווקא מה שנגזר  ,לו
  הייסורים האלו יזכה לחיי הנצח בעולם הבא. 

וידוע מהגר"א והרמח"ל שביארו מה שמבקשים בתפילות הימים 
, כגון זכרנו לחיים, זוכר יצוריו 'חיים טובים'ועל  'חיים'הנוראים על 

 'חיים טוביםשמזכירים 'לחיים, בספר חיים ברכה ושלום, ויש מקומות 
, ויש להבין מה הם כגון וכתוב לחיים טובים וכו', לחיים טובים ולשלום

   'חיים' סתם ומה הם 'חיים טובים'.

וביארו הגר"א והרמח"ל כי מה שמבקשים על חיים סתם, הכוונה 
לחיי העולם הבא, שהם חיי הנצח, וזה יכול להיות גם על ידי ייסורים 

ייסורים בעולם הזה בעולם הזה, כי לפעמים יש לאדם חטאים, וה
 ייןמכפרים לו, ועל ידי זה זוכה לבוא לעולם הבא נפש נקי וצדיק [וע

  בתוס' הרא"ש ר"ה דף ט"ז ובראשונים שם]. 

הכוונה לחיי העולם הזה, שיהיו לנו חיים טובים  'חיים טובים'ואילו 
בלי ייסורים, חיים שיהיו מנוצלים לצורך העולם הבא, ולא סתם 

אינן טובות עולם הזה גשמיות של הנאות סתם כי הנאות העולם הזה, 

  ניצול הזמן לידיעת הש"ס

 כל אחד יכול לדעת את הש"ס, אם ינצל כראוי 
  את הזמנים הפנויים שיש לו. 

ומעשה שהיה עם הגאון רבי זליג ראובן בענגיס 
על תלמודו זצ"ל שהיה בקי בכל הש"ס, והיה חוזר 

 פעמים רבות, ובאחת הפעמים שסיים את הש"ס 
סיים את כבר חגיגה גדולה מאד, ושאלוהו שהרי עשה 

ששמח הש"ס פעמים רבות, ומה המיוחד בסיום הזה 
  שמחה גדולה יותר מכל הפעמים? 

י כל הסיומים הם ממה שלומד והסביר ואמר כ
בסדריו הקבועים, ואילו כעת הוא עושה סיום על מה 
שלמד בזמנים הפנויים של המתנה, כגון כשצריך 
לחכות לרופא, או שצריך לנסוע לאיזה מקום, ומחכה 
לרכב שיגיע לקחת אותו, בזמנים כאלו שאינו יכול 
ללמוד את הסדרים הקבועים שלו, היה מנצל את 

ויים ולומד בהם, ומזה גמר ש"ס, וזוהי הרגעים הפנ
  שמחה מיוחדת שזכה לנצל את הזמן. 

בכמה דקות אפשר ללמוד כמה שורות גמרא, וכל 
   !פרוטה מצטרפת לחשבון גדול

יתבונן יראה שיש במשך היום הרבה אם אדם 
זמנים שמתבזבזים, מתוך סקרנות והתעניינות 

  בדברים בטלים שאין בהם צורך. 

לדעת מה נעשה ומה נשמע,  ןסקרבטבעו אדם 
לדעת מה כתוב בה,  מתענייןהוא וכשרואה מודעה 

מה החדשות, ומה כתוב בעיתון, כל מיני דברים 
בטלים שאין בהם צורך כלל, והזמן מתבזבז בזה, 
וברגעים האלה אפשר ללמוד ש"ס! אם מנצלים את 

  זמני ההמתנה, בין סדר לסדר וכיוצא בזה. 

זכורני משנים עברו, כשלמד בישיבה הגה"צ רבי 
הרבה ברזים לא היו אותו הזמן בחיים פרידלנדר זצ"ל, 

לעמוד בתור להמתין ובחדר האוכל והיו צריכים 
מחזיק בידו ספר 'חיי והיה רבי חיים לנטילת ידיים, 

  אדם' ולומד בו, ובזה ניצל את הזמן. 

כמובן צריכים ליזהר שזה לא יהיה על חשבון 
, כל התמדה וכל ניצול הזמן שלא יהיה על אחרים

חשבון אדם אחר, ואם יש בני בית או מישהו אחר 
שזקוק ליחס, צריכים להתייחס אליו, לתת יחס טוב 
לכל אחד ואחד, בסבר פנים יפות, עם אהבת הבריות, 

וכפי שכתב המסילת  ,כמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך
  . ישרים בפרק י"א 'כמוך ממש'

  שבועית, אסרו חג פסח תשע"זמתוך השיחה ה

  



  

 

   

וכל לעשות נלאדם, רק עולם הזה לצורך העולם הבא, חיים טובים ש
   .קבל יותר עולם הבאלבהם יותר מעשים טובים ו

וזהו שמצינו במשנה (ריש פאה) שיש דברים שאדם אוכל פירותיהן 
בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, והיינו פירות כאלה שנותנים 
לאדם עולם הבא, פירות שהם מעין הקרן, עולם הזה לצורך העולם 

סייעתא דשמיא ואפשרויות בעולם הזה מן השמים נותנים לו הבא, 
  בהם לעולם הבא.  יזכהש לעשות מעשים טובים

ואין  אין שום סיבה לקפידא אם אדם חי עם האמונהכללו של דבר, 
כל אמונה העם  .לטובתו -מן השמים צער הוא כל צער, כי שום סיבה ל

 שום קפידות ותרעומות.מסתדרים, בלי היו הדברים שבין אדם לחברו 
ומעשה שהיה באחד ששאל את מרן החזון איש זצ"ל האם יש לו 

איך ווייס ניט וואס איז דאס פאר תרעומת עליו, והשיבו החזו"א "
", ובתרגום מאידיש: אינני יודע מה היא תרעומת. זוהי מדרגה, איבול

אין ובזה,  יש הרבה שלבים ומדרגותאך שלא לדעת מה היא תרעומת, 
  סוף למדרגות שאדם יכול להגיע בכל העניינים. 

  עסק התורה
לעסוק בתורה, אמנם  יכולוהדבר הראשון מתחיל מתורה, כל אחד 

יש הרבה תפילות תורה, וקשה ללמוד, לכן לימוד ההיצר הרע מפריע ל
  שמתפללים ומבקשים סייעתא דשמיא על תורה. 

ויש גם דרך טבעית, כיצד ללמוד באופן שהלימוד לא יהיה קשה, יש 
וכל אחד אם ילמד לימוד שקשה ללמוד ויש לימוד שמושך ומעניין, 

לפי כוחו, לפי כישרונותיו ולפי טבעו, אזי הלימוד המתאימה בצורה 
  ימשוך אותו ולא יהיה קשה לו. 

לא קשה להיות בקיאים בש"ס, כל אחד יכול  ,לומדים באופן כזהשוכ
לגמור ש"ס! ואין זה משנה אם תורתו אומנותו, או שהוא עסוק 

יש זמנים פנויים שאפשר לנצל אותם, ולמשל אם לכל אחד בפרנסה, 
  . זה לא לוקח הרבה זמן 'הדף היומי'לומדים את 

אם אדם יעשה אפשר לגמור את הש"ס. בניצול הזמנים הפנויים 
ויבדוק את הזמנים שלו כיצד הוא מנצל אותם, וכמה זמן עובר  חשבון

   .בבטלה, ימצא הרבה זמנים שאינם מנוצלים כראוי

יש טבע של סקרנות, ומתוך הסקרנות אדם מבזבז זמן, ורוצה לדעת 
ולראות או לשמוע דברים בטלים שמעניינים אותו, אך מה הרווח בזה? 

ד חיי עולם, ובאותו הרגע כרגע הוא נהנה, חיי שעה, אבל הוא מפסי
ברגע אחד יכולים ללמוד כמה  הרי הוא יכול ללמוד ולדעת ש"ס!

יש  .שורות גמרא עם רש"י, שזה לא קשה, וזה גם מעניין ומושך
שחושבים שגמרא עם רש"י זה לא לימוד, אך טעות בידם, זהו לימוד 

  טוב מאד, ובזה אפשר לנצל את הזמן. 

תורה! מי שאינו רגיל ללמוד ולחזור הרבה ויש מתיקות בכל מילה של 
דברי תורה נאמר (תהלים יט, על  ,אינו יודע מה היא המתיקות הזאת

יא) ומתוקים מדבש ונופת צופים, ומתיקות היא בפה, כמו שכתוב 
(יחזקאל ג, ג) ותהי בפי כדבש למתוק, בכל מילה של תורה שמוציאים 

התורה והערב נא  מבקשים בברכותאנו מהפה יש מתיקות, ועל זה 
  . 'בפינו'השם אלוקינו את דברי תורתך 

ולימוד התורה גם מעניין ומושך, כמו שכתב רש"י על הפסוק והיו 
כדיוטגמא חדשה  , מהו 'היום'?הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום

שהכל רצין לקראתה, כמו חוק חדש מהמלך, שכולם מתעניינים ורוצים 
לדעת מה כתוב בחוק, כך גם לימוד התורה מעניין, אם לומדים בצורה 

  מעניינת, כל אחד לפי טבעו בצורה המושכת אותו. 

 ידוע במילי דעלמאכפי שוהנה בדרך כלל דבר פשוט יותר מעניין, 
מאמרים מלקרוא לקרוא ידיעות פשוטות יותר שבני אדם נמשכים 

בלימוד התורה ודאי שעיקר המדרגה של תורה היא אמנם עמוקים, 
שעיקר (עיין גיטין ו, ב, ועוד) , ויש גמרות מפורשות והעמקות ההבנה

הדרך לזה,  ומה ךהגדלות בתורה היא בסברא, להבין עומק הדברים, א
ליגמר (שבת סג, א) חז"ל כיצד מגיעים למדרגה של סברא? כבר אמרו 

והדר ליסבר, היינו שצריך קודם ללמוד הרבה ידיעות פשוטות ולחזור 
ומצינו  עליהם הרבה פעמים עד שיהא ברור אצלו כמונח בקופסא,

בגמרא (פסחים עב, א) תני מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנחא 
כך הייתה  בכיסיה, היינו שחזר ארבעים פעמים עד שהיה כמונח בכיסו,

  דרכם של האמוראים לחזור פעמים רבות. 

וזהו דבר שאינו ידוע כל כך בזמנינו, אפשר לומר שזה נקרא שכחת 
את פשטות  ולשנןקודם ללמוד  ךצרי ,התורה, ששכחו כיצד לומדים

הדברים, וכבר הזכרתי מה ששמעתי ממו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל 
שאמר בשם הגאון "וואס איז אמת איז פשוט, וואס איז פשוט איז 

  . מה שאמת הוא פשוט, ומה שפשוט הוא אמתאמת", 

היצר הרע מתגבר הסיבה לכך כי ומה שרבים אינם יודעים זאת, 
בכל מקום שיש שמהחפץ חיים  ומפריע במיוחד ללימוד התורה, כידוע

התורה היא התבלין ליצר הרע, לכן היצר כי , היצר הרע מתגבר תורה
  תורה יותר מכל המצוות. לימוד ההרע מונע ומפריע ל

להיפך וכן ואם אין תורה אין אמונה, התורה מביאה לידי אמונה, 
אמונה מביאה ללימוד התורה, ואמונה היא יסוד כל התורה כמו 

 גם  !חבקוק והעמידן על אחת וכו', הכל תלוי באמונהשאמרו בא 
מידות טובות הוא אדם בבאמונה, ומי שמתנהג תלויות מידות טובות 

 .מוסרהספרי קביעות בוהדרך לחיזוק האמונה היא על ידי  .מאושר
קיבלו חיים על ידי זה שהתחילו לעסוק בספרי מוסר ורבים אמרו לי 

צון שכולנו נזכה באמת להיות מאושרים, אשריך בעולם הזה. יהי ר
  מאושרים בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא! 

  
   

  הספד לפני מיטתו של ראש ישיבת פוניבז' לצעירים
  הגאון הגדול רבי שמואל איינשטיין זצ"ל

, היו לו הרבה זכויות. כבר בילדותו נתייתם מאביו ומאמו, ואף על פי כן צ"להנפטר הגדול, הגאון הגדול רבי שמואל ז
. גם זכה ללמד ולהעמיד תלמידים הרבה, תלמידים גדולי ממש זכה לחינוך טוב מאד. למד הרבה תורה ונהיה גדול בתורה

ן שכבר נחלש, תורה, והשפיע גם יראת שמים ומידות טובות, הכל השפיע מתוך אישיותו הגדולה. וגם בזמן האחרו
  השתדל והתאמץ בכל כוחו להשפיע דברי תורה ודברי חיזוק ליראת שמים ומידות טובות. 

אבידה גדולה, הפסד גדול של השפעה, ההשפעה חסרה, וצריכים סייעתא דשמיא שהמקום זו ועכשיו כשהלך לעולמו, 
  כים זכויות לזה. הזה ימשיך להיות מושפע מההשפעה שהייתה קודם, צריכים סייעתא דשמיא, וצרי

הוא הלך למנוחות, וטוב לו מאד עכשיו, מפני שעשה הרבה מעשים טובים, והרביץ תורה הרבה, והשפיע הרבה 
  דברים טובים, המעשים הטובים הללו הם דבר בטוח שיזכה בהם לעולם הבא. 

השפיע בחייו גם לאחר פטירתו, כל ההשפעות הטובות שאלא ולא רק המעשים הטובים שעשה והשפיע בחייו, 
נמשכות על ידי שממשיכים לעשות את המעשים הטובים מכוחו, ומפורש במדרשים ובחובות הלבבות כי גם לאחר 
שאדם מת וכבר אינו יכול להשפיע עוד בעצמו, אם אחרים ממשיכים לעשות מעשים טובים מכוח השפעתו, זה נזקף 

גם הנמשכות  ,בשבילו שפיע בחייו, הם זכויות גדולותלזכותו ונחשב כמו שהוא עושה. אם כן כל המעשים הטובים שה
  לאחר פטירתו, אפילו אחרי הרבה דורות, והוא זוכה ומקבל בזה עוד עולם הבא ועוד גן עדן. 

, וירחמו גם על המשפחה מן השמים ירחמו שההשפעה תימשך הלאה .חסרה ההשפעהלנו אותנו עזב לאנחות, אבל 
  . וגו'החשובה שיהיה להם כוח לעמוד בקשיים האלה, ויזכו לחיים טובים ומאושרים ובלע המוות לנצח 



  

 

 

  

  רבינו שליט"א דברי

  במעמד "הכנסייה הגדולה" שעל ידי לב לאחים
  

אבות ה, יח) משה (שאמרו כדי לזכות את הרבים צריכים זכויות קודמות, כמו  בלזיכוי הרבים הוא דבר גדול מאד. א

? משה רבינו ובמה זכה, קודם 'זכה' בעצמו, עם זכויות קודמות שהיו לו, ואחר כך 'זיכה את הרבים'. הרביםזכה וזיכה את 

וכן דוד המלך זכה  ,)ועוד מפורש במדרשים (שמות רבה ב, ב ךמידות טובות, כ –? לושהיו הקודמות הזכויות הן מה 

במידותיו הטובות. זהו ענין אחד,  

ומצינו עוד בדברי חז"ל (מכות י, ב) שיש הנהגה שבדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, אם כן 



  נחשב 'זכה', ומסייעים לו מן השמים. עצמו ובזה  

זכויות, ולצד השני יש גם דברים שמונעים זכויות. נזכיר דבר אחד שחשוב מאד לדעת, שהוא מהדברים המונעים 





  יומא)

  בה לזכות את הרבים יותר ויותר.  יםזוהי זכות גדולה יותר, שזוכ ,יותר מלשון הרע יםלח, ב), וככל שנזהר

 ועוד יש ענין מידה כנגד מידה, 

(תענית ז, א) מתלמידי יותר מכולם, והטעם בזה כי 'מתלמידי' הרי הוא מלמד תורה ומשפיע תורה, ומן חז"ל כמו שאמרו 

  השמים נותנים לו מידה כנגד מידה סייעתא דשמיא להצלחה בתורה. 

, מקבל סייעתא ליראת שמים, ויראת שמים היא מדרגה, שיש בה הרבה וכן בכל העניינים, מי שמשפיע יראת שמים

בעצמו מדרגות, אין לשער את המדרגות של יראת שמים, וככל שאדם יותר מזכה את הרבים ביראת שמים, הרי הוא זוכה 

ייעתא דשמיא יראת שמים, וכן במידות טובות, מי שמשפיע ומזכה את הרבים במידות טובות, זוכה לסללסייעתא דשמיא 

  מידות טובות. זה הכלל, מידה כנגד מידה. קבל ל

מה הקשר בין 'אוהב  ולכאורה, "הוי מתלמידיו של אהרן וכו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"שנינו (א, יב)  ובאבות

כי הביאור בזה את הבריות' ל'מקרבן לתורה'?            

  וככל

ככל שיותר מקרבים ובעולם הבא, אין סוף לעולם הבא, יותר שאהבת הבריות גדולה יותר כך יותר מקרבים לתורה ומזכים 

  תר. אלו הן הזכויות של מזכי הרבים. לתורה ומזכים את הרבים, כך זוכים לעולם הבא גדול יו

  וצריכים לדעת כי זיכוי הרבים אינו ביטול תורה, ואדרבה זוהי זכות להצלחה בתורה, מידה כנגד מידה וכנ"ל. 

זכויות קודמות, והזכויות הן ראשית בשב ואל תעשה, ובפרט להיזהר מלשון הרע, לזכות את הרבים צריך וכפי שאמרנו, 

 בקום ועשה, וגם שזה הכי קשה, אבל גם כדאי מאד, 

ה להיות היא הסקרנות בדרך הטבע אדם מבזבז הרבה זמן, מתוך סקרנות לדברים בטלים. אך הסקרנות הכי טובה שצריכ

כדיוטגמא חדשה  –לתורה, כמו שכתב רש"י על הפסוק והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך, מהו 'היום'? 

חוק, כך צריכה להיות הסקרנות לדברי תורה. מה כתוב בשהכל רצין לקראתה, כמו חוק חדש מהמלך שכולם מתעניינים 

 

וכאשר מנצלים את הזמן באופן כזה אפשר להיות בקי בש"ס, כל אחד לפי כישרונותיו, אם יעשה חשבון, וינצל את 

  הזמנים הפנויים שיש לו, ללמוד ולחזור, במשך הזמן יכול לדעת ש"ס. 

  אותו, בעזרת השם נזכה כולנו לעשות והבא ליטהר מסייעים אותו, קל וחומר מי שבא לזכות את הרבים שמסייעים 

  נו חייבים בזיכוי הרבים, וגם בזיכוי עצמנו, ונזכה כל אחד ואחד להצלחה ולישועה! נחמה שא

  


 לעילוי נשמת זה מוקדשגיליון 
  ע"ה הגר המחל המלכ מרת
  ז"ל מרדכי זיסקינד הרבת ב

  תנצב"ה - ו"סתש ג' איירנלב"ע 

  לגיליון זההתוספת 
  שמוידידינו החפץ בעילום נדבת 

  בני ביתוולהצלחתו 
  וגשמיות בכל הענייניםברוחניות 


