
  

 

   

  
  

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

  חתשע" יום כיפור  ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  מצוות על כל צעד ושעל

יום הדין, וצריכים להוסיף זכויות כמה יום אחד לפני אנחנו עומדים כבר 
  שאפשר, ונתבונן כיצד ובמה מוסיפים זכויות. 

הנה כל מעשה גשמי שאדם עושה, אפשר להפוך אותו למצוה, על ידי 
הכוונה, וכן יש הרבה מצוות שאדם עושה במשך היום, על כל צעד ושעל, 

  ויכול לזכות בהן הרבה, אם רק יתן דעתו ולבו על זה. 

מצות  ,ואומר מודה אני, הרי הוא מקיים מצוהבבוקר כגון כשקם משנתו 
הוא אומר בכוונה מודה אני לפניך וכו' שהחזרת  האמונה ועבודה שבלב, אם

אלא חסד מן השמים, והוא  ,שאין זה דרך הטבעמתוך הכרה בי נשמתי, 
בשני אופנים, א' אני מודה שכך  'מודה אני'ויש לפרש  .חייב להודות על זה

האמת, כמו הודאת בעל דין, וב' מלשון שבח והודאה, אני אומר תודה, ושני 
  אמונה ועבודה שבלב.  ,צוותעניינים אלו הם מ

וכשנוטל ידיו שחרית, הוא מקיים עוד מצוה, מפני שיש רוח רעה וצריך 
להעבירה, ומלבד עצם הדבר שצריך להעביר את הרוח הרעה, הרי זה גם 
 הכשר לכל המצוות והמעשים הטובים, כי כל זמן ששורה עליו רוח רעה 

הרוח הרעה וכבר יכול  ללכת, ועל ידי הנטילה מסתלקתאינו יכול לתפקד ו
  שוב לקיים מצוות ולעשות מעשים טובים. 

כשלובש ארבע כנפות עם ציצית ומברך, הרי הלבישה היא ואחר כך 
והלבישה היא מצוה הנמשכת כל היום, שכל רגע מצוה, והברכה עוד מצוה, 

 ,וכשחושב על זהחיוב עם קיום של מצות ציצית, שלבוש ציצית זה מצוה, 
  הרי המחשבה היא גם כן מחשבה של מצוה. 

הרי הוא עוסק במצוה, שהולך לעשות  ,וכן בהמשך כשהולך לבית הכנסת
  . מצוה, הולך בדרך מצוה, לקיים תפילה בציבור

הרי הוא מקיים בבית הכנסת עוד מצוות  ,ומלבד עצם התפילה בציבור
עבודה שבלב,  –רבות, שכל עניית אמן היא מצוה, כל אמן זה אמונה ותפילה 

שאומרים, וכן שמיעת הקדיש בכוונה, להקשיב לכל מילה ולהבין את מה 
בכוונה, מצוות עצומות כאלה כמו שכתוב  ועניית אמן יהא שמיה רבא

  רק צריכים לשים לב לזה. בספרים, 

  להפוך הגשמיות למצוה –בשני יצריך 

והנה כל אלו הם מעשים רוחניים ולא מעשים גשמיים, אך גם במעשים 
בשעה שאדם הולך כי הגשמיים אפשר לזכות הרבה, וכפי שכבר דיברנו 

לאכול ונוטל ידיו לאכילה, הרי הוא מקיים מצוה בנטילה, וכשמברך על 
נטילת ידיים זוהי עוד מצוה, וכשיושב לאכול ומברך המוציא זוהי מצוה 

האכילה עצמה גם כן, תלוי מה כוונתו כשהוא אוכל, אם הוא שלישית, ו
אם הוא אוכל מפני שחייב לאכול, אין זו מצוה, אבל להנאתו אוכל סתם 

ים את כל המצוות, אזי האכילה היא לצורך כל כדי שיוכל ללמוד ולקי
המצוות, אכילה לשם שמים, ובאופן כזה האכילה עצמה היא מצוה, כי 

  ה מחייבת אותו לאכול. הוא אוכל מפני שהתור

ג, ג) על מה (הלכות דעות בכפי שאנו מביאים תמיד מדברי הרמב"ם ו
אפילו מעשה גשמי שאמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים, וכתב הרמב"ם כי 

כמו שינה, אם אדם הולך לישון מפני שהוא חייב לישון, כדי שיהיה לו כוח 
עוסק במצוה לעשות את כל המעשים הטובים שיעשה מחר, הרי הוא 

  . כשהוא ישן, והשינה עצמה היא עבודה למקום

של השינה אף על פי שאינו עושה כלום בשעת השינה, השב ואל תעשה ו
, "הוא עבודה, ומקיים בזה מצוה של עבודת השם, כמו שכתוב "ולעבדו

קודם לזה עשה ואמנם אף על פי שהשינה עצמה היא בשב ואל תעשה, הרי 
ועלה על יצועו, והסיח דעתו מכל הדברים האחרים כדי מעשה, שהלך לישון, 

  . שיוכל לישון, וכל זה נחשב כעבודת השם

וכן כל המעשים הגשמיים, אם אדם עושה אותם מפני שהוא חייב בהם, 
  לצורך עבודת השם, הרי זה נחשב לו כעבודת השם. 

ומצינו שאמרו חז"ל (ברכות נד, א) על הפסוק ואהבת את השם אלוקיך 
בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע, וכבר  –בכל לבבך וגו', מהו "בכל לבבך"? 

  . עמדו המפרשים איזו אהבת השם שייך עם היצר הרע

יצר הטוב אומר לו לעשות מעשים מתוך אהבת הויש שפירשו דהיינו אם 
והיצר הרע אומר לו שלא לעשות, והוא מתגבר על היצר הרע מתוך  ,השם

וכובש  ,הקושיאהבת השם, זוהי עבודת השם עם היצר הרע, שמתגבר על 
מתוך אהבת השם הקיימת בו [וכך כתבו תלמידי רבינו יונה  ,את יצרו הרע

ועבודת יצר הרע היא שיכבוש יצרו המתגבר עליו, וזוהי "שם: בברכות 
  ]. "העבודה השלמה שאדם יכול לעבוד לבורא ביצר הרע

) שגם בשעה *(עיין שמונה פרקים פ"הבשני יצריך אמנם הרמב"ם פירש 
שאדם עסוק בצרכיו הגשמיים כאכילה ושתייה, תהיה כוונתו לשם שמים, 

לעסוק בתורה יוכל לתפקד וי בלי זה לא שהתורה מחייבת אותו בזה, כמפני 
שהוא עושה כן מפני שהקב"ה דורש ממנו ובמצוות, וזוהי אהבת השם, 

וכל מעשה שאדם עושה מפני לעשות זאת והוא רוצה לעשות רצון השם, 
מעשה של אהבה, ובזה מקיים "ואהבת", זה שרוצה לעשות רצון השם 

  כמו  ולמלא את רצונו,כן דרך האוהב לעשות נחת רוח למי שהוא אוהב ש
  מכבד את אביו ועושה לו נחת רוח מתוך אהבתו אליו. הבן 

  שויתי השם לנגדי תמיד

וברמ"א או"ח סימן א' כתב: שויתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול 
בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים, וכתב שם כי על ידי 

מהקב"ה, מדרגת הבושה כמו  זה יגיע האדם ליראה, וגם להכנעה, ובושה
  מדרגות  ,שכתוב (עזרא ט, ו) בושתי ונכלמתי להרים אלוקי פני אליך

  גדולות כאלה זוכים על ידי ה"שויתי". 

מה בכל דבר ו, ויחשוב אות שיזכור תמיד שהקב"ה רואה? "שויתי"ומהו 
  . , כיצד הוא מסתכל עלי והאם אני מוצא חן בעיניורצון השם

כמו שכתב בשערי תשובה (ג, כז)  ,שהיא מצוה ,זכירת השםזה נקרא וענין 
מן האזהרות התלויות בלב השמר לך פן תשכח את השם אלוקיך וכו' 

ורגע  בכל רגעוהוזהרנו בזה לזכור את השם יתברך בכל עת וכו' עיין שם, 
  שייך לקיים את המצוה הזאת של זכירת השם. 

וכן יראת שמים, מצות היראה, כמו שכתוב את השם אלוקיך תירא 
מעמך כי אם ליראה (שם יב), אם אדם השם אלוקיך שואל מה (דברים י, כ), 

  מפחד לעשות דבר שלא כדין, זוהי יראת שמים, ומקיים בזה מצוה. 

ביאר וכפי שויש גם מדרגה של יראת חטא, שהיא יותר מיראת שמים, 
כ"ד כי יראת שמים היא בשעת מעשה, להיזהר בכל  המסילת ישרים פרק

דבר שעושה שלא יהיה בו איזה חטא, ויראת חטא היא אפילו שלא בשעת 
 .מעשה, שבכל רגע הוא ירא פן ייכשל ויעשה איזה דבר נגד רצון השם

ובכתובות דף ק"ג אמרו שרבי מינה את רבן גמליאל בנו נשיא מפני שהיה 
  ות שהיה בן אחר גדול ממנו בחכמה. , למרממלא מקום אבותיו ביראת חטא

  שמחה של מצוה

שמחה במצוה, כשאדם עושה מצוה שישמח עוד חיוב של והנה יש 
במצוה, שמחה של מצוה, וזהו פרט בשלמות קיום המצוה, לעשות את 
המצוה מתוך שמחה, וכן לאחר עשיית המצוה, לשמוח במה שעשה כבר, 

  חרים. שלמד והתפלל, או שעשה מעשים טובים א

ובשערי תשובה (ד, ט) כתב "כי יגדל וישגא מאד שכר השמחה על 
, עצמה המצוות", היינו שהשכר על שמחת המצוה גדול יותר משכר המצוה

                                                
בקיצור: שישים הכוונה באכילתו ובשתייתו וכו' בבריאות וזה לשונו שם  *

לקנות  םלבד, והכוונה בבריאות גופו שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמיגופו 
וזהו אשר ביקש ממנו  ,החכמות וקנות מעלות המידות ומעלות השכליות וכו'

יתברך שנכוון אליו באומרו ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל 
מאודך, ר"ל בכל חלקי נפשך, שתעשה תכלית כל חלק ממנה תכלית אחת והוא 

וכבר כללו חז"ל זה הענין בקצרה במילות מועטות וכו'  ,לאהבת השם יתברך וכו'
   .ע"כ ,יהיו לשם שמים והוא אומרם בצוואותיהם וכל מעשיך

מאירי בברכות שם: בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע כלומר שאפילו כתב הוכן 
בשעה שתתעסק בצרכי העולם ובעניינים הגופניים תהא כוונתך לשם שמים על 

  דרך מה שאמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים, עכ"ל.

 בס"ד
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קיים את המצוה ומגיע לו בלי שמחה, מתוך יראה, ואמנם גם כשעושה 
  גדול הרבה יותר.  ושכר ,עושה מתוך שמחהאם שכר, אבל 

זהו חטא, ועל זה באה התוכחה כמו שכתוב  ,במצוותהשמחה  הואם חסר
(דברים כח, מז) תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וגו', 
והרמב"ם בסוף הלכות לולב כתב "השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה 
ובאהבת הקל שציווה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו 

את השם אלוקיך בשמחה  ראוי להיפרע ממנו שנאמר תחת אשר לא עבדת
ובטוב לבב", היינו שהשמחה היא עבודת השם, "שמחה שיש בה עבודת 
יוצר הכל" (כלשון הרמב"ם פ"ו מהלכות יו"ט), שהוא עובד השם בשמחה 

  שלו, ושמח בזה שהוא עובד השם. 

השמחה נובעת מתוך הכרת החשיבות, ומדוע השכר על זה גדול מאד? כי 
ם, ומה שחשוב אצל האדם הרי הוא שמח שמחשיב בלבו את עבודת הש

את עבודת השם, השכר  –בזה, ומאחר שמחשיב את מה שצריך להחשיב 
על זה גדול מאד, כי זוהי עבודה שבלב, עבודה שבלב ממש, שהלב מחשיב 

  את המצוה ומרגיש שהוא מאושר בזה. 

  קיום המצוות לשמן
שיש לו עולם הבא על במה וכן יש שמחה מצד העולם הבא, שאדם שמח 

קיום המצוה, וזוהי גם כן מדרגה, והיא שמחה נכונה ואמיתית, לשמוח 
והיא לשמוח במה שזוכה מזה, בעולם הבא שיש לו, אבל יש מדרגה גבוהה 

חשבונות, ובלי לחשוב על העולם הבא כלל, רק שום לעשות רצון השם, בלי 
  לשם שמים מאהבה לעשות רצונו. 

ם ח, א) האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או ומצינו בגמרא (פסחי
בשביל שאהיה בן העולם הבא הרי זה צדיק גמור, היינו שאם נותן צדקה 
בשביל שיחיה בנו, זוהי מטרה טובה וראויה, וזהו החיוב המוטל עליו 
להשתדל שיחיה בנו, והוא פיקוח נפש, ואף על פי שעושה כן מצד אהבת 

היה בן העולם הבא, יוכן כשנותן צדקה בשביל ש צדיק גמור,הוא הרי הבן, 
  . שהוא רוצה את העולם הבא, הרי זה צדיק גמור

ומכשרתו פ"ו יש מדרגות יותר מ"צדיק", וכדאיתא באבות אבל הרי 
להיות צדיק חסיד ישר ונאמן, וביאר ברוח חיים שם כי הם מדרגות שונות 

שנותן צדקה  זו למעלה מזו, וצדיק היא המדרגה הפחותה שבהם, ומי
לא בשביל שיחיה בנו או שיהיה בן העולם הבא, הוא אמנם צדיק גמור, אבל 

שיחיה בנו או שיהיה בן העולם  –להנאת עצמו  גםכיון שמכוון , יותר מצדיק
  הבא, ואינו עושה רק מאהבה לעשות רצון השם. 

והרמב"ן כתב על הפסוק (ויקרא יח, ה) אשר יעשה אותם האדם וחי 
בהם, שבתרגום שם כתב "ויחי בהון חיי עלמא", היינו שפסוק זה הולך על 

ואמנם הכוונה גם לחיי העולם הזה, כמו שאמרו (יומא פה, חיי העולם הבא, 
אבל שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ב) וחי בהם ולא שימות בהם, 

בעולם הבא כפי שכל אדם יחיה שם, חיי העולם הבא, וביאר הרמב"ן  גם
או שעושה כוונתו בקיום המצוות, אם הוא עושה מאהבה לעשות רצון השם, 

  עולם הזה. לשם הלשם העולם הבא, או 

ומי שעושה המצוות לשם העולם הזה, יתנו לו עולם הזה כמו שהוא 
הרמב"ם בפירוש המשניות כמו שכתב  .רוצה, אבל לא יהיה לו עולם הבא

בסוף מכות, על מה שאמרו שם רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה 
להם תורה ומצוות, היינו שבשביל לזכות את ישראל בעולם הבא היה צורך 
"להרבות" תורה ומצוות, והטעם בזה פירש הרמב"ם כי אם לא היו הרבה 

ואז לא היה ם הזה, ת לשם עולויכול להיות שאדם היה עושה המצומצוות, 
מקבל עולם הבא, ולפיכך הרבה הקב"ה תורה ומצוות, כי אז אי אפשר שלא 

שיעשה אותה  ,מתוך המצוות המרובות ,תהיה לכל הפחות מצוה אחת
לשמה, ובזה יזכה לחיי העולם הבא, אבל בלי לשמה אין עולם הבא, וכל 

  הוא רק על ידי לשמה.  ,ה"וחי בהם" חיי עולם

מי שעושה המצוות לשם  .וכתב הרמב"ן שם כי יש כמה דרגות בזה
ומי שעושה . העולם הזה, יקבל עולם הזה, אך לא עולם הבא, וכנזכר לעיל

, אך איזה עולם הבא? "נפשו בטוב לשם העולם הבא, יקבל עולם הבא
תלין", היינו שיהיה לו טוב שם, אבל לא יותר מזה, והרי יש הרבה דרגות 

 זהבעולם הבא, אין סוף לתענוגי העולם הבא, שאפילו הנביאים לא ידעו מה 
כמו שכתוב עין לא ראתה אלוקים זולתך (עיין ברכות לד), וכיון שעושה 

 ., אך לא דרגה גדולה של עולם הבאלשם העולם הבא, יקבל עולם הבא

והדרגה הגדולה היא לעשות בלי שום חשבונות, לא לשם העולם הבא ולא 
לא מיראת העונש, אלא לעשות רצון השם! מאהבה, לשם העולם הזה, רק 

  מיראת הרוממות, שהיא מדרגה גדולה יותר. 

  חסדי השםב התבוננות
והנה יש עוד ענין שכתב רבינו יונה בשערי תשובה (ג, יז) שהוא מהמעלות 
העליונות "מעלות זכרון חסדיו והתבונן בהם", והביא שם פסוקים על זה 
"וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך" וגו' (דברים ח, ב), וכן 

נות שאדם צריך לעשות חשבו"ויתבוננו חסדי השם" (תהלים קז, מג), היינו 
לראות את כל מה שקיבל במשך ימי חייו מיום שנולד, איך שכל הזמן היו 

  חסדי השם, וההתבוננות בזה היא מצוה גדולה מאד. 

יראה את חסדי הקב"ה עימו, מיום שנולד ועד  ,אם יתבונן ,כל אחד
שיש  !עכשיו, אפילו אנשים צעירים, הרי כל מה שיש זה חסדי השם

הרי הורים, ויש מה לאכול, ויש עיניים לראות ואוזניים לשמוע ופה לדבר, 
רח"ל יש אנשים שנולדו בעלי מומים ואינם יכולים לדבר, וכל מה שיכול 
לדבר זה בהשגחה, השגחה פרטית עליו שלא יהיה בעל מום, לא בגוף ולא 

ה ם, שהיא מצוה גדולה מאד, ובזבנפש, וזוהי ההתבוננות בחסדי הש
מקיימים זכירת השם יתברך, ושויתי השם לנגדי תמיד. אלו הן מחשבות, 

  שאפשר לזכות בהם הרבה!  ,דברים עצומים כאלה

ואין צריך לדבר על עסק התורה, שבשעה שאדם יושב ועוסק בתורה 
וראשו שקוע בתורה, הרי הוא מתקדש בקדושת התורה, שכל כולו מרותק 

התפילה מרתקת אותו, והרי הוא עובד לתורה ודבוק בתורה, וכן בתפילה, 
  השם בתורה ובתפילה, וזה בודאי זכויות עצומות מאד. 

  בין אדם לחברו
ועוד דבר הנוגע למעשה, בין אדם לחברו, אהבת הבריות, ואהבת לרעך 

  . כמוך זה כלל גדול בתורה (ירושלמי נדרים ט, ד)

אחרים,  לא לראות חסרונות אצלוכבר דיברנו כי באהבת הבריות נכלל 
רק לראות את המעלות שיש בכל אחד, ואם יש לאדם ביקורת על אחרים 
הרי הוא חסר באהבת הבריות, אבל אם רואה את המעלות יש אהבת 

כך צריכה להיות אהבת הבריות  הבריות, כי הוא רואה שיש להם מעלות,
  . במחשבה, ובדיבור, וגם במעשה, לעשות נחת רוח לחברו

מידה, כמו שאמרו חז"ל (ר"ה יז, א) כל המעביר  ובזה זוכים מידה כנגד
על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, אם אדם מוותר ואינו מקפיד על מה 
שפוגעים בו, מפני שמבין שהכל בידי שמים, וכל מה שמן השמים הרי זה 

והצער הצער מגיע לו מן השמים, לטובה, וגם אם אדם אחר מצער אותו, 
לכפרת עוונות במקום גיהינום, והמצער עשה לו טובה בו לטובתו, שזוכה 

רחמים שיחזור עליו בזה, אמנם הוא בעל מידות רעות שמצער, וצריך לבקש 
בתשובה, אבל אין להקפיד עליו, רק יש לדונו לכף זכות, שאינו אשם, וכל 

  מעשיו נובעים מתוך חוסר הבנה וחוסר ידיעה. 

ל מידותיו ואינו מתחשב במה וכיון שהוא מעביר עזוהי אהבת הבריות, 
שאחרים פוגעים בו, גם בשמים לא מתחשבים במה שהוא פוגע בכבוד 

וכבר כתב רבינו יונה  מידה כנגד מידה, ,ומעבירין לו על כל פשעיו ,שמים
אדם מוותר בשערי תשובה (א, כח) כי זהו "פתח תקווה נכבד מאד" שאם 

  . מידה כנגד מידה –לאחרים גם בשמים מוותרים לו 

ואמנם דברים אלו הם נגד הטבע החומרי, והעצה היא ללמוד ספרי מוסר. 
בקביעות, הוא נעשה בעל הבנה ובעל הרגשים, אם אדם לומד ספרי מוסר 

וכל הנהגתו משתנה, ומקבל גם את הזכויות של כל המעשים הטובים 
שעתיד לעשות, כמו שכתב בשערי תשובה (ב, י) שאם אדם מחליט ללכת 

על ידי שישמע מוסר החכמים ויקיים את כל מה שיאמרו לו,  בדרך הישר,
הרי הוא נעשה צדיק ובעל תשובה גמור ברגע אחד, ולא רק שאין לו חטאים, 
אלא הוא כבר נעשה בעל מדרגה, ויש לו שכר על כל המעשים הטובים 

  שעתיד לעשות מכוח הקבלה הזאת, כאילו עשאם כבר. 

דרך בטוחה לזכות ליום הדין, וזו , קביעות לימוד המוסר זה דבר קל מאד
יהי רצון שכולנו נזכה תשובה על העבר וגם שכר על כל העתיד. בה שיש 

  לקיים את זה ונזכה לכתיבה וחתימה טובה! 

 

  מת האשה הצדקניתלעילוי נש

  ע"ה אלישבע שכטרמרת 
  זצ"ל קלרמן שרגא אוריבת הגאון רבי 

  תנצב"ה - נלב"ע י"ב תשרי תש"נ 

 

  נפש נקי וצדיקלעילוי נשמת 

 זצ"ל שמעון שטרן הרב
  שיבלחט"א צבי"ר ב

  תנצב"ה -נלב"ע עש"ק י"ב תשרי תשע"ו 
 "אשיבלחטנדבת אחד מידידיו 

  הצדקנית הרבניתלעילוי נשמת 

 ע"ה ןירחל אדלשטי העניאמרת 
  ט"אישל אשת חבר ליבלחט"א רבינו

  זצ"ל יהושע זליג דיסקיןבת הגאון רבי 
 תנצב"ה -  ב"י"ד תשרי תשסנלב"ע 

  ולהשתתף בזהעלויות ההדפסה מדי שבוע רבות מאד, ונבקש מכל מי שביכולתו לסייע  לקוראי הגיליונות בכל אתר ואתר!
 )710רחבי הארץ לפי החיפוש "דרכי החיזוק" (קוד בוקהילות  נדרים פלוסניתן להעביר תרומות בעמדות 


