
  

 

   

  
  

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

  זתשע" באפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  אמונה ם עםחיי

אדם יכול להיות מאושר בחיים, ולחיות חיים מאושרים, בלי שום צער, 
ובלי שום עגמת נפש. יש עצה פשוטה לזה והיא האמונה. מי שהוא בעל 
אמונה אין לו שום צער, מפני שהוא מאמין שכל דעביד רחמנא לטב עביד 
(ברכות ס, ב) והכל בידי שמים (שם לג, ב), אין שום מקרה בעולם והכל 

  מים והכל לטובת האדם. מן הש, הכל בהשגחה

הצער הזה מגיע לו מן השמים, באמת ואפילו אם אדם אחר מצער אותו, 
כל צער הוא  ,מן השמים לא היה שייך שיצער אותולו ואם לא היה מגיע 

והנה על דבר טוב בודאי  ,בידי שמים וגם כל דבר טוב הוא בידי שמים
ם, אבל גם על מה שקשה, על כל צריכים להודות, ומודים ואומרים ברוך הש

בשמחה, כמו ששנינו (ברכות עליהם מיני קשיים והפסדים, צריכים להודות 
נד, א) חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, ובגמרא שם (ס, ב) 

  לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה. 

אשתו בצורה עליו וראיתי בעיני עובדא באדם אחד, רב מבוגר, שנפטרה 
פתאומית, והוא לא היה מוכן לזה, ולא חשב על זה כלל, והיה צריך לברך 
דיין האמת, וכשבא להתחיל לברך ראה שאינו יכול, מפני שצריכים לברך 

והמתין מעט עד וכיצד הוא יכול לשמוח בזמן שמתו מוטל לפניו,  ,בשמחה
   הגיע למצב שיכול לברך בשמחה.שנתיישב בדעתו ו

לא כל דעביד רחמנא לטב עביד, גם אם לדעת שוזוהי מדרגה באמונה, 
כמו אדם חולה רח"ל שזקוק לטיפול ודאי שזה לטובה, במבינים מדוע, 

גם כאבים, וכי לא  ויש באך שהטיפול יציל את חייו, בבירור רפואי, ויודע 
יבקש שיעשו לו את הטיפול הזה? והאם לא יכיר טובה למי שמטפל בו? 

כך המציאות  ובודאי שהוא שמח בהצלת החיים.ציל את חייו, מה זהרי 
בדברים שאדם רואה ומבין בדרך הטבע, אבל דברים שאינם מובנים בדרך 

  הטבע, רק מצד האמונה, יותר קשה לשמוח בהם. 

 ,מאד פשוטים אנשים אפילו באמונה, מדרגה בעלי אנשים יש אמנם
יש גם אך היה רב,  ,שבירך דיין האמת בשמחההאדם שהזכרנו עליו קודם 

 רי"זמו"ח הג .אנשים פשוטים בעלי אמונה גדולה, תמימים באמונתם
אינו יודע ואיש דיסקין זצ"ל היה אומר שיש אנשים שהעולם עומד עליהם 

  מהם, אנשים שנראים פשוטים מאד והם מקיימים את העולם. 

 אין שום צער ,אזי בכל עסק שבין אדם לחברו ,אם חיים לפי האמונה
   .מפני שמאמינים שהכל לטובה ,קושישום אין ו

בחברת מוניות כידוע מנהג מונית, פעם נזכר כעת בעובדא ששמעתי אני 
נהג יש סדרן שאחראי לחלק את התור לכל שישנם נהגים רבים, ומקובל 

והקדים במקומו נהג  ,הסדרן דילג עליוכי כשמגיע זמנו, ופעם אחת ראה 
אינני יודע  – אחר שהיה מיודד איתו, והוא החליט לשתוק ולא לומר כלום

לאחר מכן הגיעה  מידו – מתוך אמונה או מתוך מידות טובותזה היה אם 
נסיעה נוספת, נסיעה ארוכה מאד לעיר רחוקה, ואז כבר לא היה את מי 

רווח ממון גדול בה שהיה את הנסיעה הזאת  נתנו לולהקדים במקומו, ו
  מאד, ככה הרוויח בעולם הזה בזכות השתיקה. 

וסיפרתי לו עובדא מהמשגיח  ,עם נהג מוניתפעם נסעתי  ומענין לענין
הגה"צ רבי יחזקאל לוונשטיין זצ"ל, שנחבל פעם בידו, והוזקק לטיפול 

תזכור תמיד  :המשגיח בידו ואמר לוואחז רפואי, והיה שם אח שטיפל בו, 
חסד כל היום, אמנם אתה עוסק בזה לפרנסתך, אבל תשתדל שאתה עושה 

 בעיקר לחשוב על המצוה, על החסד שאתה עושה, ואז תזכה הרבה!
ואמרתי גם לנהג שיחשוב על כך, שבמשך כל היום הוא עושה טובות 

  לאנשים, ואמר כי מעולם לא חשב על זה. 

  כח ההרגל

 ות הטובות היא הדרך לחיזוק המידכי בשיחות הקודמות והנה הזכרנו 
כל שאדם עושה יותר מעשים טובים ופעולות מתוך אהבת כעל ידי ההרגל, 

וכדברי הרמב"ם הידועים  חסד זה משפיע עליו מידות טובות ואהבת חסד,
העיקר הוא , ופירש בזה כי הכל לפי רוב המעשה על המשנה (אבות ד, טו)

   .המעשה 'גודל'המעשים ולא לפי  'ריבוי'לפי 

כגון אם אדם נותן צדקה אלף זוז בבת אחת, ודאי שזה משפיע עליו ו
הרבה, כי לפי הפעולות נמשכות הלבבות כמו שכתב בספר החינוך (מצוה 

ט"ז), אבל כשאדם נותן צדקה אלף זוז באלף פעמים, זוז אחד בכל יום, זה 
יותר ממי שנתן אלף זוז בבת אחת, מפני שעשה הרבה הרבה משפיע הרבה 

מעשים, ולפי רוב המעשים כך ההשפעה גדולה יותר, שכך טבע האדם, 
כמובן שזהו  .מעשה אחד גדול אינו משפיע כל כך כמו הרבה מעשים קטנים

  שעושה מתוך הכרה, מתוך אהבת חסד.  בתנאי

רגל להתגבר על מידות רעות, והזכרנו אפשר להתוכך גם בשב ואל תעשה, 
 , וביקש עצה הרבה בביתו בערבי שבתות בזה עובדא באדם שהיה כועס

להתגבר על הכעס, ואמרו לו שבשעה שהוא כועס ישתוק ולא יצעק, כיצד 
עד  הזמן הוקל לו יותר ויותרבל במשך ובתחילה זה היה קשה לו מאד, א
כשם שההרגל נעשה טבע בקום ועשה, ששבר לגמרי את מידת הכעס, כי 

כך גם בשב ואל תעשה, אם אדם מתגבר מתוך הבנה שזה כדאי לו, במשך 
  הזמן הוא מתרגל ושובר את המידות הרעות. 

  לפי האמונה אין כעס

התגברות בלי אמונה, עצם האפילו זוהי עצה להתגבר על הכעס והנה 
יותר קל שלא אמונה עם וההרגל מועילים לשבור את מידת הכעס, אבל 

כי הרי מהו  , אם מתבוננים באמונה מבינים שאין שום סיבה לכעוס,לכעוס
ומי שחי באמונה וכועס על מי שמצער אותו, שיש לאדם צער או קושי, כעס? 

על ומן השמים, ובית דין של מעלה פסקו עליו שמגיע לו צער, הכל מבין ש
  מזיק לבריאות, וגם אינו מוצדק. גם מה יש לכעוס?! הכעס 

שזה מגיע לו, שהרי הכל בידי שמים, אם יש לאדם צער או קושי סימן 
מידות הוא בעל האדם שציער אותו הוא לא הגורם את הצער, אמנם ואם כן 

 אם הוא לא היה מצערוגם בלעדיו, הצער היה בל , אועושה שלא כהוגן רעות
על ידי זה איזה בעל חי או באופן  ,מגיע עליו קושי אחר מן השמיםהיו , אותו

  . אחר, יש הרבה אופנים של צער שיכולים להיות

על מה ראוי לחשוב, ומה הגון, אבל לא ואם כן אמנם המצער הוא אדם 
 ,למה הוא אדם רע כזה, או על עצמי ,, האם על השנילחשוב יותר מעניין

   ?!צערלמה מגיע לי צער, ומה הסיבה שפסקו עלי בשמים 

וממה נפשך צריך לשמוח בייסורים, שאם הוא צדיק, הרי אלו ייסורים 
עולם הבא, ואם אינו צדיק  ומרוויח בהםשל אהבה שמוסיפים לו זכויות 

 (חולין ז, ב)אזי הייסורים הם לכפרת עוונות, כמו שאמרו  ,ויש לו חטאים
היינו שאם אדם מקבל מכה באצבע ויוצא  דם ניקוף מרצה כדם עולה,

דם, יש אופנים שזה מכפר כמו קרבן עולה, וכן כל ייסורים ממרקים ממנה 
שהרי במקום בגיהינום, בעולם הזה שנענש ומכפרים, וצריך לשמוח בהם, 

הרבה יותר, כמו שאמרו (ברכות נז, ב) שאש של קשים  ייסורי הגיהינום
גיהינום היא פי ששים מהאש שלנו, כמה אלפי מעלות חום, שהכל נמס 
ונעשה אפר, וכי אפשר לתאר איזה ייסורים אלו? ובודאי עדיף לסבול איזה 

   גיהינום.בצער וקשיים בעולם הזה במקום 

להצטער, וכל קושי או אמונה אין שום סיבה העם  הולכיםנמצא שאם 
  אלו הם חיי האמונה!  .צער רק גורם שמחה

  האמונה מחייבת הודאה

והאמונה מחייבת גם הודאה, על כל דבר טוב שיש לאדם צריך להודות, 
ברכת וכן ובאמת יש ברכות של הודאה, כגון ברכת אשר יצר היא הודאה, 

ם להתקדש המצוות היא הודאה להקב"ה אשר קידשנו במצוותיו, שאנו זוכי
  על ידי קיום המצוות, והיינו מלבד הקדושה שיש בנו על ידי עצם הציווי, 

יכול לקיים, וכבר יש בו דרגה של הוא מי שהוא מצווה הרי זה סימן ש
בנוסף גם קיום המצוות בפועל מקדש את האדם וקדושה שהוא ראוי לזה, 

  מודים בברכת המצוות. אנו ומוסיף עוד קדושה, ועל זה 

שעה שהוא רוצה לאכול, ונוטל ידיו שאם אדם ישים לב, ב ,הזכרנווכבר 
, הרי הנטילה היא מצוה, והברכה היא עוד מצוה, וזוכה בזה לשתי לסעודה
 האדם ,עולם הבא, אלא גם בעולם הזהללא רק  יםובמצוות זוכמצוות! 

מתקדש, מתקדש בנטילה ומתקדש בברכה, ואחר כך כשיושב לאכול שוב 
ציא, וגם האכילה עצמה היא מצוה, אם הוא אוכל לשם המוברכת מברך 

שמים, מפני שהוא חייב לאכול, שהרי הוא חייל בצבא השם, וכידוע שחייל 
ליש את כוח שאינו אוכל ואינו משגיח על בריאותו הוא מורד במלכות, שמח
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את המלך, כך גם כל אחד ואחד חייב לאכול כדי  הצבא ואינו יכול לעבוד
  תורה ולעשות מעשים טובים. סוק בלעשיהיה לו כוח 

  להפוך הגשמיות למצוה

אוכל וישן הוא הרי הוא עוסק במצוה בכל רגע, גם כש זוהי כוונתוואם 
לשם ישן כמו שכתב הרמב"ם בהלכות דעות שאם אדם  !הוא עושה מצוה

שמים כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם, הוא עובד השם בשינתו, והשינה 
שלו היא עבודה למקום, אף על פי שאינו עושה כלום בשעת השינה, רק ישן 

היה יכול גם לשבת ולדבר דברים בטלים, הרי באותו הזמן בשב ואל תעשה, 
חרת שלמיגרום זה הרי או אפילו אם היה ממשיך ללמוד על חשבון השינה, 

וכל העבודת השם  ,יהיה עייףאבל יקום מאוחר לתפילה, או שיקום בזמן 
לעבודת השם, לכן הוא הולך לישון, כדי שיהיה לו כוח ולא תהיה בשלמות, 

   .גם השינה עצמה נחשבת עבודת השםשזוהי כוונתו, ומאחר 

אם אדם אוכל מפני  לפי הכוונה כל המעשה משתנה ונהפך למצוה,
ואז שהוא חייב, זוהי מדרגה כמובן, לאכול מפני שהוא חייב וכך רצון השם, 

  גם האכילה נחשבת עבודת השם, והוא עובד השם באכילתו. 

גם כן נחשב  ,בשב ואל תעשה ,ישןאדם הרמב"ם חידש שאפילו כשו
לעבודת השם, קל וחומר באכילה שהוא עושה מעשה, אם באמת כוונתו 

שהוא חייב לאכול, אמנם הוא גם רוצה לאכול, אבל יזכור שהוא גם מפני 
שמושכים וכדומה חייב בזה, ולפעמים יש דברים אחרים כקריאת עיתונים 

, ובכל זאת הוא הולך לאכול מפני שהוא חייב, כדי שיהיה לו האוכליותר מ
ים כל סדר היום, וכל המעש ,וכהנה יש עוד הרבה אופנים .כוח לעבודת השם

  . הגשמיים של האדם, יכולים להפוך למצוה

מתקדש בזה, ובשמים יש עוסק בתורה, והוא  הריכשיושב ללמוד וכן 
נא דבי מו (תהקב"ה יושב כנגדו ושונה עיו שמחה גדולה במה שהוא לומד,

אביתר בני כך הוא 'פי"ח), ומצינו גם בגמרא שהקב"ה אומר  אליהו רבה
(גיטין ו, ב), ובברכות התורה אנו מזכירים  'אומר יונתן בני כך הוא אומר

הקב"ה בעצמו  ,שכל אדם שלומד תורה , היינו'המלמד תורה לעמו ישראל'
לומד הרי הוא גורם שאדם ובזמן  לו להבין, ומסייע ,תורה מלמד אותו

עד כדי כך הקב"ה מרוצה ממה שהוא לומד, שהוא  !שהקב"ה שונה כנגדו
   .עוזר לו להביןגם , ועימו ושונה יושב כנגדוית' 

  'בעזרת השם'

כגון לומר על כל דבר שעושים יש עוד הרבה עניינים השייכים לאמונה, 
'בעזרת השם', כמו שכתב החובות הלבבות (שער אהבת השם פ"ו) "שיתנה 

לדעת לפני כל דבר צריכים בכל מה שעתיד לעשותו ולאמרו ברצון הבורא", 
  . בעזרת השםה זוגם לומר או לכתוב, ש

, שמזכירים ראשונים ראשונים, הר"ן ועודבדברי ההרבה  נו מוצאיםא ןוכ
  . 'שאני עתיד לפרש בסייעתא דשמיא'בדבריהם 

יש חשש אולי זה  'כי באות ההחזון איש לא היה כותב ב"ה, רק בס"ד, [
שנזהרים כאלה ובאמת יש  .וטעון גניזהחלק מאותיות השם, שם הוי"ה, 

לגנוז מכתבים שכתוב בהם ב"ה, וכן אם כותבים אי"ה בראשי תיבות, או 
בע"ה ובעז"ה, יש חשש אולי זה חלק מאותיות השם, ואפילו באות ד' יתכן 

  שיש לחשוש אולי הוא חלק משם אדנות. 

 זהוהעצה היא לכתוב בס"ד, שזה קיצור של בסייעתא דשמיא, ואין ב
תוב 'השם' במילוי התיבה, שזהו כינוי אחר חשש גניזה כלל, וכן אפשר לכ

ואינו חלק משם הוי"ה, או אפשר לכתוב בראשי תיבות איה"ש, או בעזה"ש, 
  . ]שזה גם כן קיצור של 'השם' ואינו חלק משם הוי"ה

  לדון לכף זכות ולא להקפיד

אין סיבה לכעוס  ,אלו הם ענייני האמונה, וכאשר חיים על פי האמונה
  וחיים חיים מאושרים!  ואין סיבה להצטער,

   אמר לי שהוא מבין שכך האמת ודיברתי על זה עם אדם אחד, פעם 
  מוצדק לכעוס על מי שפגע בו, אבל קשה לקיים את זה למעשה, שאין זה 

כי עד שהוא מספיק לחשוב ולהתבונן, בינתיים הוא כבר כועס... אכן 

ואם אדם מצער  ,אפשר להתרגל, וההרגל נעשה טבעגם בזה מסתבר ש
  . אין סיבה לכעוסהאמת היא שאותו, יתיישב בדעתו ויחשוב כי 

זכות, שהוא מסכן ואינו בעל הבנה, ולכן הוא מתנהג וגם ידון אותו לכף 
ויש לתלות ולדון לכף זכות אפילו בסיבות רחוקות  ,במידות רעות כאלו

כמו שמובא בגמרא (שבת קכז, ב) מעשה באדם אחד שראו  שאינן מצויות,
שהיה מתנהג בהתנהגות לא יפה, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, והיה 

כך, ואף על פי כן דנו אותו לזכות, ותלו את  לפליאה מדוע הוא מתנהג
, ולבסוף נתברר שאכן כך שאינן מצויות חוקותרהנהגתו בכל מיני סיבות 

היה, וכל הסיבות שאמרו היו נכונות, וכתב החפץ חיים (שער התבונה פ"ד) 
האדם הישר צריך לדון את חברו לכף זכות אפילו כי שלימדונו חז"ל בזה 

  ותר רחוק, עיין שם. אם אופן הזכות הוא הי

"כשם שדנתוני לזכות המקום ידין אתכם להם ומובא בגמרא שאמר 
   אם אדם דן לכף זכות את מי שפוגע בו, מידה כנגד מידה, היינו לזכות", 

מן השמים ידונו אותו גם כן לכף זכות, ויתלו וימצאו עליו איזה צד זכות 
  שהוא שוגג ואינו מבין, ואינו אשם.  אפילו רחוק,

וכפי שכתב באיגרת הרמב"ן שכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, כי יתכן 
שהוא שוגג ואתה מזיד, שאתה קיבלת חינוך טוב ונולדת עם מידות טובות, 

אתה מזיד, שאתה יודע ואינך מקיים את מה הרי ואם אתה מתנהג אחרת 
 , ואינו בעלךשאתה יודע, ואילו האדם השני הוא שוגג, שלא קיבל חינוך כמו

  הבנה כמוך, כך יש לתלות ולדון בני אדם לכף זכות. 

לכף 'זכות, יש לדון  כף לא מוצאיםשאם ואמי ע"ה הייתה אומרת 
כי זהו לכעוס עליו, מה , שהוא לא בעל הבנה, ואינו בר דעת, ואין 'שטות

וכן היה מעשה אצל מרן החזו"א זצ"ל, שהגיע  טבעו, שנולד עם אופי כזה,
לפניו אדם שהייתה לו קפידא על מישהו, ואמר לו מרן מה יש לך להקפיד 
עליו, הרי זהו האופי שלו וכך טבעו, ואינו מתכוון כנגדך, אלא הוא מתנהג 

  כפי הטבע שלו, ואינך צריך להיפגע ולהקפיד עליו. 

על בני אדם,  אן שום קפידאם הולכים עם האמונה ועם דברי חז"ל אי
ואין סיבה להקפיד, אמנם לפעמים יש סיבה להקפיד, כגון אם נגרם לו 

שמצינו ביוסף הצדיק שלא מחל כמו הפסד ברוחניות, שקשה למחול על זה, 
שלא רצה למחול, מחמת לאחיו (רבינו בחיי פרשת ויחי), ובודאי שאין זה 

לו, שהתרחק שנגרם אלא שלא היה יכול למחול על ההפסד ברוחניות 
  מיעקב אבינו, רואים שיש דברים כאלה שקשה למחול. 

  תיקון מידה כנגד מידה

היה אדם גדול, ש[בתו של המגיד ממינסק  ,ושמעתי מהרבנית חדש ע"ה
סיפרה ש, ]אצלוהחפץ חיים התאכסן וגם היה בית ועד לחכמים, ביתו ו

 לילה מאוחרתבשעת מעשה שהיה עם החפץ חיים שהגיע פעם למקום אחד 
ולא היה לו היכן לישון, ונכנס לבית הכנסת שהיה פתוח בלילה, ומצא שם 
ספסל רחב שאפשר לישון עליו, ונרדם עם מעילו, ובבוקר עם עלות השחר 
הגיע למנין הראשון עשיר אחד שלא הכיר שהוא החפץ חיים, והקיצו משנתו 

קום שלי! וכי לא מצאת מקום טוב יותר לשכב בו? הרי זהו המ :ואמר
  והחפץ חיים קם בשתיקה והלך למקום אחר. 

אחר כך כשהתחילו לבוא אנשים לתפילה, הכירו שהוא החפץ חיים, 
עשיר, מיד ניגש אל החפץ חיים וביקש שימחל ולא יקפיד לעל כך וכשנודע 

הן אמנם על כבודי אני יכול למחול, אבל על כבודם  ,עליו, ואמר החפץ חיים
ל למחול, והרי אתה פגעת בכל העניים, שזלזלת בי מפני של העניים אינני יכו

ושאל העשיר אם  ,ני סתם הלך עני, ועליך לפייס את כל הענייםאשחשבת כי 
כן מה אעשה, ויעץ לו החפץ חיים שיבנה מקום הכנסת אורחים לעניים 
שיוכלו לישון שם, וזה יהיה תיקון מידה כנגד מידה, כיון שהפריע לעני 

  וכך עשה. היכן לישון. שיהיה להם ניים לישון, ידאג לע

צריכים אלו הם עניינים הצריכים חיזוק, ענייני האמונה, בפרט עכשיו 
כל וכל הציבור מתחזקים, להוסיף חיזוק לרפואת מרן הגראי"ל שליט"א, 

   .אחד צריך להתחזק, יהי רצון שנזכה לסייעתא דשמיא

 

  ובחבורה בביתו 'לדרמן'מדברי רבינו שליט"א בעצרת בביהמ"ד 

כל אחד יודע במה להתחזק, כל חיזוק הוא תשובה, והחיזוק הכי  –   תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה. 
גם תפילה בלב היא תפילה,  – ה לימוד המוסר, אפילו כמה רגעים של מוסר, של חיזוק והתעוררות, זה תשובה.   זטוב 

גם תורה בלב היא  וכן ,אמנם לענין חיוב תפילה הרהור לאו כדיבור, אבל לעורר רחמי שמים אפשר גם על ידי תפילה בלב
גם תפילה וכך  ,הרהור, אבל זה גם כן תורה, שהראש תפוס בתורה ת התורה עלותורה, אמנם יש מחלוקת אם מברכים ברכ

בלב, חוץ מהתפילות הקבועות, גם כשהולכים ברחוב, בדרך, אפשר לחשוב בלב תפילה ובקשה מריבונו של עולם שישלח 
לו פרוטה אחת כל אחד יכול לתת צדקה, אפי –גם כן     .אהרן יהודה ליב בן גיטל פייגא בתושח"ירפואה שלמה לרבינו 

  , שהרבים צריכים לו. רבינו שליט"א היא צדקה, וכל המרבה הרי זה משובח. וזה יהיה לזכות ולרפואת

 תנצב"ה נלב"ע ה' שבט תשע"ג   ז"ל לוי יהודה יוסףהרב ר' גיליון זה מוקדש לעילוי נשמת 


