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

  ותשע" חיי שרהפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  האדם בעולמוחובת 
כי היצר אין זמן שלא צריכים חיזוק, , להתחזקצריכים תמיד הנה 

בפרט בעת הזאת שיש צרות אך לרגע, נח הרע קיים כל הזמן, ואינו 
ורואים ופיגועים רח"ל, הרי שום דבר אינו במקרה, אלא הכל בהשגחה, 
מידת ו ,שמידת הדין מתוחה, אפילו במקומות שחשבו שהם בטוחים

  . לתשובהוהתעוררות מיוחד חיזוק הדין דורשת 

ממי נדרשת ההתעוררות, וכי מאלו הרחוקים שאינם יודעים מה זה ו
כבר אמר מרן וומה שייך לדרוש מהם,  ,תורה, הרי הם תינוקות שנשבו

עיקר התביעה בשמים היא עלינו, ציבור בני התורה, כי הגרי"ז זצ"ל 
שאנחנו הרי יודעים מה חובת האדם בעולמו, לכן התביעה היותר 

  על עצמנו, להתחזק ולפשפש במעשינו.  -גדולה היא עלינו 

והנה הדרך לפשפש במעשים היא על ידי ספרי מוסר, ששם מבואר מה 
פ"א סילת ישרים הם החטאים המצויים, ומה חובת האדם בעולמו, ובמ

כתב פרק שלם בביאור כלל חובת האדם בעולמו, ושמעתי מאחד שאמר 
הוא בעל הרי במסילת ישרים מי שיודע בעל פה את הפרק הראשון כי 

 הפרטיםלפני כל  - הו ספר המוסר הטוב ביותר שזמדרגה גדולה מאד, 
  חובת האדם בעולמו.  כלללדעת  - של זהירות וזריזות 

שהאדם לא נברא אלא "שם שכתב המסילת ישרים  כמווהכלל הוא 
הנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון יול שםלהתענג על ה

מצא. ומקום העידון הזה באמת הוא יהגדול מכל העידונים שיכולים לה
העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי 

  . "ולםלהגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה הע

שיוכל לעשות מצוות בעולם  ,כל בריאת האדם היא לטובתווהיינו ש
ומהו העולם הבא? הזה ולזכות בהם להתענג על השם בעולם הבא, 

 יואפילו הנביאים לא ידעו ולא השיגו מה הם תענוגי העולם הבא, שעל
מי והיינו יעשה למחכה לו" "עין לא ראתה אלוקים זולתך נאמר 

מוכרח ששמחכה לעולם הבא, שהוא אוהב ורוצה את העולם הבא, אלא 
 מצוות, וכל רגע בעולם הזהאת הלקיים שיוכל לחיות בעולם הזה כדי 

  הוא זמן שאפשר לנצל אותו לקבל יותר עולם הבא. 

אדם נברא עם שנות חיים קצובות, וכל אחד יש לו את מספר ובאמת 
אלא שאפשר גם להוסיף שנות  השנים שנגזר עליו מתחילת בריאתו,

חיים או להיפך ח"ו, יש זכויות המוסיפות חיים ומאריכים לאדם ימיו 
  חייו.  ימיעבירות המקצרות לאדם מגם ושנותיו, ויש 

ובענין זה שמעתי פעם מהגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל שאמר כי 
לפעמים אדם מרגיע את עצמו בימי הדין וחושב שהרי כבר עברו כמה 

, ועברתי בשלום את ימי הדיןשנים של ראש השנה ויום הכיפורים 
  שאני צדיק ומושלם. ומזה ראיה  עדיין אני חי כרגיל,ש

כבר , כי הקודמותאיה מהשנים ואין שום רברם טעות היא לחשוב כן, 
שמה שאמרו  יסד הראב"ד בהשגותיו על הרמב"ם (פ"ג מהלכות תשובה)

חז"ל שבראש השנה רשעים נחתמים לאלתר למיתה, אין הכרח שיחתמו 
את דינם שימותו מיד בשנה זו, אלא יתכן שיחתמו את דינם לאלתר 

  שימותו קודם הזמן שהיה קצוב להם לחיות. 

אדם מתחילת בריאתו שיחיה מאה ועשרים הויכול להיות שנגזר על 
שנה, בתנאי שיתנהג כמו שצריך ויקיים תרי"ג מצוות בשלמות, אך 

במשך הזמן מורידים לו  ,מר את המצוות כראויוש ינומאחר שא
רשע גמור נותנים לו חיי העולם הזה כדי ומי שהוא [לו נקצבו מהחיים ש

אין רוצים  ,אינו רשע כל כךמי שבעולם הבא, אבל יקבל גיהינום ש
מחמת העבירות  חייוימי לכן מקצרים לו מובשמים לתת לו גיהינום, 

והוא אינו את חייו בשנה נוספת , ויכול להיות שבכל שנה קיצרו ]שעשה
  מזה, מפני שעדיין לא הגיע למאה ועשרים. כלל יודע 

פות דף ט"ז (עיין תוס "ההראשונים בר שהרי כתבוועוד דבר יש בזה, 
הרא"ש שם) כי יכול להיות שנגזר על האדם חיים  'ומהרש"א ובתוס

נותנים לו ש, 'למיתה'נקרא שנכתב כן טובים בעולם הזה ואף על פי 

לכן אי ואינו נחשב צדיק אלא רשע, , עולם הזה במקום העולם הבא
אפשר לדעת באמת את מצבו, כי יתכן שנגזר עליו אריכות ימים בעולם 

  גיהינום. וסופו יורש הזה במקום העולם הבא, 

  חובות הלבבות
, עולם הבאלזכות על ידם ל בחייםלנצל כל רגע  חיזוק כיםלכן צרי

לימוד ל ספרי המוסר, והנה ההשפעה שלימוד והחיזוק הוא על ידי 
שרואים שם הרבה דברים שאינם ידועים, מה במה ראשית  היאהמוסר 

כמו חטאים בלב, ושייך שיהיו גם נקרא חטא ובמה עלולים להיכשל, 
שהם עושים "אנשים ישנם ש(ג, קס) לרבינו יונה בשערי תשובה שכתב 

המצוות ונזהרים מכל עבירה במעשה ובלשון" ואף על פי כן בלב יש להם 
  שונאי השם.  איזה מחשבה אסורה וכבר נקראים בזה

אם נפשם רעה ובקרב לבם יקשה ": בדברשבעה דוגמאות שם וכתב 
יניהם בהיות בני אדם עוירע ב -  להם כאשר חבריהם עוסקים בתורה

ויראים מלפניו, כאשר תאמר על האיש אשר לא יחפוץ  שםעובדים את ה
כל שכן  -  שיכבדו בני אדם את המלך ושיעבדוהו כי הוא שונא את המלך

אם הוציאו מחשבתם אל הפועל שהם מניאים את לב בני אדם מעסק 
וכן האנשים אשר עינם צרה  - שם ות כי הם שונאי הוהתורה ומן המצ

 -  בכבוד תלמידי חכמים הישרים והצדיקים ושונאים עטרת תפארתם
וכל שכן אם  - וכו'  או ירע לבבם אם עדיהם תאתה ובאה ממשלת הדור

וכן אם יאהבון כבוד הרשעים  -  מה או ישפילויבקשו כבודם לכלי
  כל אלו נקראים שונאי השם רח"ל.  ,"ומשלם על עפר

חברו שמצליח כשהוא רואה את יש בלבו קנאה וצרות עין אדם ש
בתורה יותר ממנו, או שעושה מעשים טובים וחסד יותר ממנו, או 

, תואומכבדים יותר שמשפיע על הציבור השפעה גדולה יותר, ומחמת זה 
עד שהיה רוצה יותר שלא יעשה חברו את המעשים , זהועינו צרה ב

נקרא משונאי השם, כי הוא שונא את מי אדם כזה הטובים ההם, 
  שהשם אוהב אותו, ורוצה שלא יצליח בעבודת השם. 

מבוארים בכל ספרי המוסר, וכבר ההתלויים בלב אלו הם עניינים 
זצ"ל ראה פעם את בנו הגרי"ז  סיפרתי שהגאון רבי חיים מבריסק

תלמד, תלמד, זהו " :בצעירותו שלומד בספר חובות הלבבות, ואמר לו
, החובות הלבבות אינו מידת חסידות אלא "שולחן ערוך של אידישקייט

הלבבות, והוא שולחן ערוך הלכה למעשה כיצד  'חובות'כשמו כן הוא 
  הלב צריך להיות, מהו לב כשר ומהו לב שאינו כשר. 

מקיימים גם לימוד המוסר, על ידי מלבד הידיעות שמקבלים הנה ו
בזה מצות עשה של יראת שמים, כמו שנאמר (דברים י, כ) "את השם 

שלומדים ספרי מוסר מתחילים לקבל יראת על ידי אלוקיך תירא", 
העונש ופחד מן העבירות, ובזה מקיימים מצות היראה, ועוד שהיראה 

ראשית שהיראה עצמה היא , יש בזה ענייניםושני מביאה לידי מעשים, 
היראה משפיעה שעל ידי זה מצוה, מצות עשה שבלב, וגם התוצאות 

לעשות מעשים טובים, לדבר פחות לשון הרע, ולחשוב יותר  יועל
  מחשבות קדושות ופחות מחשבות אסורות. 

ועוד ראוי לדעת בענין לימוד המוסר מה שכבר הזכרנו כי לימוד 
מגיע לסדר המוסר רק יש מי שבכפייה אין בו שום תועלת, ולפעמים 

מפני שמוכרח, ומתאחר לבוא לסדר המוסר עד כמה שהוא יכול, וגם 
חיצונית כשיושב ולומד הוא לומד רק "לצאת ידי חובה" מתוך כפייה 

כופה ומכריח את ש ,מתוך כפייה עצמית שכך הם סדרי הישיבה, או
וצריך לדעת כי , אינו מתחבר לזהאבל  ,עצמו ללמוד מפני שכך החיוב

  לימוד באופן כזה אינו משפיע ואינו מביא שום תועלת. 

תורה דברי כל במתוך התעניינות, כמו צריך להיות לכן לימוד המוסר 
חייב והרגשה שהוא ולא מתוך כפייה  ,ללמוד מתוך התעניינות צריךש

ומוכרח, כי הלומד בכפייה נכנס מזה למתח, וכששרוי במתח אינו יכול 
י כאלה שלומדים מתוך להתרכז ולהבין את מה שהוא לומד, ומכיר אנ
עוסקים בזה רק כאשר כפייה ומתח ואינם יודעים כלום ממה שלמדו, 

  . יש השפעה ותועלת מן הלימוד , אזמתוך התעניינות

  בס"ד 
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לומדים מוסר מתוך התעניינות ונהנים מזה אזי כשועוד תועלת יש 
רבי שכתב באופן רק תקת לדברי המוסר, ולא והמחשבה תפוסה ומר

שזה בודאי  - ישראל סלנטר ללמוד מוסר בשפתיים דולקות ובקול עצוב 
משפיעה, כל גם כן אפילו מחשבה בלי דיבור  בלא -  משפיע יותר

מחשבות קדושות מקדשות את האדם, בין מחשבות של תורה ובין 
מחשבות של מוסר הם גם כן דברי תורה, דברי  ,מחשבות של יראה

  דשים את הלומד. אלוקים חיים, המשפיעים ומק

  זיכוי הרביםדרכי 
שאולי אינו נוגע  ,ברצוני לדבר בענין זיכוי הרבים, דבר רגישועתה 

אבל יכול להיות בזה תועלת לאחרים, והוא מה  ,לציבור הנמצאים כאן
שהוא מחנך אחרים ומשפיע שמצוי שיש לאדם משרה של זיכוי הרבים, 

  מידות טובות. בבתורה ביראת שמים ועליהם 

והנה זיכוי הרבים הוא דבר גדול מאד שאין לשער, וכבר הזכרנו מה 
הן אמנם שיש שאמרו (תענית ז, א) מתלמידי יותר מכולם, ואמרנו כי 

, אבל עיקר הדבר הוא בהשגחה, כי אדם המשפיע על הסבר טבעי לזה
להצלחה בתורה לזכות גם הוא מגיע לו  ,התלמידים ומזכה אותם בתורה

דה כנגד מידה, וכן בכל העניינים מי שמשפיע על בסייעתא דשמיא מי
אחרים יראת שמים זוכה ליראת שמים, ומי שמשפיע מידות טובות 

  זוכה גם הוא שמידותיו הטובות ישתפרו. 

ראש הישיבה עד כדי כך שסיפר לי הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל 
בנתיבות, שהיה נוסע הרבה לחוץ לארץ לאסוף כספים לטובת הישיבה, 

היה פוגש אנשים הרחוקים מיהדות שלא היו אוהבי תורה, עמים ולפ
הם אהבת חסד, וכשראו אדם חולה וחלש שטרח ובא באבל הייתה 

במסירות נפש, הרימו תרומתם מתוך אהבת חסד, וסיפר רבי יששכר 
מפני זצ"ל כי הסוף היה שאותם אנשים בעצמם קיבלו אהבת תורה, 

מידה קיבלו אהבת תורה לכן שזיכו את הרבים בתורה על ידי ממונם, 
אלא לשם חסד, לשם תורה ואף על פי שלא הייתה כוונתם כנגד מידה, 

  מכל מקום בזכות התורה זכו לאהבת תורה. 

ותפקיד של מעמד אדם מקבל אם , על כל פנים מה שנוגע למעשה
צריך לדעת שיש באותו המעמד, אחר עוד אדם עימו ויש זיכוי הרבים, 

אם יראה שהשני מצליח יותר ממנו,  ,בוא לידי קנאהעלול לבזה חשש ש
ועל ידי הקנאה מפסידים הכל, כי הקנאה הזאת היא קנאה האסורה, 

שצרה עינו בהצלחת חברו, וזהו ההיפך מאהבת השם, שאחד עובד את 
  . והשני אינו רוצה שיעבוד את העבדות הזאתהמלך 

"צריך להיזהר ) פ"י מרן החפץ חיים (חובת השמירה כךוכבר עורר על 
מאד שלא לקבל על עצמו שום דבר שגורם הרבה התחברות וויכוחים 
תמידיים, כגון משרת רבנות בשותפות וכדומה, כי כמעט אי אפשר שלא 

לו אם יהיה עניו וסבלן ביותר. יילכד בדיבורים אסורים על ידי זה, ואפי
וגם שלא יילכד מקנאה, וכמאמרם בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו, 

  השמירה כדין בודאי לא יקיים".  ועל כל פנים חובת

שאם מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א בענין זיכוי הרבים יעץ ועוד 
שני מקומות שישפיע עליהם זיכוי הרבים, מקום אחד במבקשים מאדם 

, ואילו במקום השפעתומקום גדול עם מאות אנשים המחכים ל הוא
השני יש רק ציבור קטן כעשרה אנשים, אבל המקום הגדול יש עליו 
הרבה קופצים, וגם אם הוא לא ילך יהיו אחרים שילכו לשם, ואילו 

  לא יהיה להם משפיע.  -במקום הקטן אם הוא לא ילך 

ציבור יותר גדול, שכך  ולכאורה היה עדיף יותר ללכת למקום שבו יש
זיכוי הרבים יהיה גדול יותר, אבל האמת היא לא כך, אלא עדיף ללכת 
למקום הקטן שאלמלא הוא יחסר להם זיכוי הרבים, שהרי במקום 
הגדול בין כך יקבלו את ההשפעה שהם צריכים, ולא יחסר להם זיכוי 
הרבים, ומאי נפקא מינה אם תבוא להם ההשפעה ממנו או מאחרים, 
הרי העיקר הוא שיתרבה כבוד שמים, ועדיף שילך הוא להשפיע במקום 

  הקטן, כדי שבשני המקומות יתרבה כבוד שמים. 

ואמנם ידוע על רבים מגדולי הדורות שכיהנו בתחילה ברבנות עיר 
שעברו מישיבה קטנה לישיבה או קטנה ואחר כך עברו לעיר גדולה יותר, 

חק אלחנן זצ"ל שכיהן בתחילה כגון מרן הגאון רבי יצגדולה יותר, 
היה מי מפני ששם וזה בהרבה מקומות עד שנתמנה לרבנות בקובנא, 

זיכוי ממאומה לאחר שעזבו לא נחסר  אף, ושישפיע גם בעיר הקטנה
הכל בשלמות לא פחות ממה שהיה עד עכשיו, לכן כבר ונשאר הרבים, 

  זיכוי הרבים גדול יותר.  בהעדיף ללכת לעיר הגדולה ש

והנוגע למעשה לכל אחד ואחד הוא להתחזק תמיד במה שכתוב 
במסילת ישרים שכל רגע ורגע יהיה מנוצל לחובת האדם בעולמו, וזה 

  יהיה זכות לכל הדור להינצל מהפיגועים בעזרת השם! 

 

  

 האריכה לספר כל מה שארע עימו, כמו שהביא רש"י התורה ש ,מעלת אליעזר עבד אברהם למדנו
יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום יותר מתורתן של בנים שהרי פרשה של "מדברי המדרש (בראשית רבה ס, ח) 

ש, מפורהיינו שיש הרבה דינים בתורה שאינם כתובים ב ",אליעזר כפולה בתורה והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה
  תו של אליעזר עבד אברהם נכתבה באריכות גדולה ונכפלה שתי פעמים. ואילו שיח

והענין בזה שיש ללמוד מהנהגתו של אליעזר במידות טובות בלא נגיעות, שהרי בתחילה חשב להשיא את בתו ליצחק 
ֵאַלי, מפני  לא תלך האשה אחרי", ופירש רש"י שכתוב אלי בלא וי"ו, מלשון ליכמו שהובא ברש"י על הפסוק (כד, לט) "אֻ 

שרצה להשיא את בתו ליצחק, אבל אברהם אמר לו "בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מתדבק בברוך", ומיד לאחר ששמע 
  כן מאברהם ביטל את כל נגיעותיו וטרח במסירות לחפש אשה ליצחק כרצונו של אברהם. 

והיינו שביקש מהקב"ה שיעזרהו  הם","הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברעד כדי כך שהתפלל (כד, יב) 
 ודאי שהתפללב ,נתקבלה תפילתוואם רואים שלמצוא שידוך ליצחק, והרי תפילה שתתקבל צריכה להיות מעומק הלב, 

קי ואל שם(כד, כז) "ברוך הכמו שכתוב להקב"ה,  נתן שבח והודאה ,מעומק הלב, וגם אחר כך כשפגש את רבקה על זה
אדוני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמיתו מעם אדוני", משמע שהודה כאילו קיבל בעצמו איזה טובה, כי מתוך אהבת 

  . , עד כדי שהרגיש צורך מיוחד להודות על כךלקיים רצונו של אברהםהבריות שלו נהנה 

ובתואל, ואילו בפעם ויש לדייק עוד שהרי מה שנכתב בתורה אלי חסר, הוא רק בפעם השנייה כשדיבר עם לבן 
להשיא בתו ליצחק היה אליעזר הראשונה כשדיבר עם אברהם כתוב אולי מלא בוי"ו, וצריך ביאור שהרי מה שביקש 

  כשדיבר עם אברהם, ומדוע זה נרמז בתורה בפעם השנייה כשסיפר ללבן ולבתואל. 

ללבן ובתואל, יעזר סיפר את כל זה שאל ,יופי שיחתן של עבדי אבותבזה ללמדנו באה תורה הונראה לבאר בזה, כי 
 זאתלהם  וסיפראברהם אמר לו בני ברוך ואתה ארור כו', אך הציע אותה לאברהם, כבר שואמר להם כי גם לו יש בת 

יותר מזה, עוד וצריך  ,בתו של אליעזר שהיה גדול בתורה וביראה אינה מספקת לו לולהודיעם חשיבותו של יצחק, שאפי
שידוך, ולכן אף שמתוך דבריו יוצא שהוא לחשיב אברהם את משפחתו, יושפעו בזה להסכים ועל ידי שיראו כמה מ

  סיפר להם הכל ולא בוש, והכל כדי להוציא את השידוך לפועל.  ל זאתהארור, בכ
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