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א. באשכבתיה דרבי

הספד ובכי
יש חיוב הספד. על אדם גדול יש חיוב הספד, יותר חיוב מאשר על אדם אחר. אבל יש צוואה, הוא 
השאיר צוואה שלא להספיד אותו, לכן אי אפשר להספיד, להגיד את שבחיו אי אפשר, הוא ציווה 

שלא, לכן אי אפשר להגיד את השבחים. 

הספד אי אפשר לומר. אבל יש עוד דבר חוץ מהספד. יש הספד ויש בכי, “לספוד לשרה ולבכותה", 
יש בכי חוץ מהספד, הבכי הוא צער, צער של החיים, אלו שנשארו בחיים, שמצטערים על מה 
שחסר להם. חסר להם האדם הגדול, המשפיע, ועל מה שחסר מותר וחייבים – לדעת מה חסר לנו, 

מה חסר לנו עכשיו. 

בא השמש בצהריים
יוחנן, רבי יוחנן היה גדול הדור, וכשהספידו אותו, אמר  יש הספד בגמרא )מו"ק כה, ב( על רבי 
המספיד “בא השמש בצהריים", צהריים זה הזמן שהשמש בתוקפה, האור הכי חזק, ההשפעה הכי 
גדולה היא בצהריים, ופתאום בא השמש, בצהריים. היה צהריים, ובאופן פתאומי, לא צפוי, בא 

השמש, ואין שמש. 

מה זה שמש? העולם צריך את השמש. השמש נותנת אור, ועוד הרבה דברים. כל אדם צריך את אור 
השמש, בלי השמש יש חושך ואי אפשר לעשות כלום, לא שייך שום פעילות בלי השמש. השמש 
בדרך  זה  כך  הייתה מתקיימת,  לא  בלי השמש  הבריאה  כל  ביותר,  החיוניים  נותנת את הדברים 
הטבע, במקום שאין שמש – אין השפעה, בלי השמש לא טוב, בחושך, בלילה, כשאין שמש זה לא 

טוב. זהו בעניינים גשמיים. 

חסרון ההשפעה הרוחנית
רוחנית, חיי אשריך בעולם הזה  רוחניים, הצלחה  רוחניים, חיים  ואנו מדברים עכשיו על דברים 
של תורה, האשריך של תורה, בעולם הזה, צריכים שמש להאיר לנו! שיהיו לנו החיים המאושרים 
בעולם הזה, חוץ מהעולם הבא, טוב לך לעולם הבא, אבל גם בעולם הזה אשריך, האושר הזה, שאין 

כמוהו בעולם הזה חוץ מתורה, זקוקים לשמש, לאור, לשמש רוחנית שתאיר לנו. 

היה לנו “שמש", ועכשיו חסר לנו השמש, חסרה לנו ההשפעה על כל הדברים הרוחניים, השפעה 
על עסק התורה, שבלי תורה אין אשריך בעולם הזה ואין עולם הבא, אין כלום בלי תורה, ועכשיו 

חסרה לנו ההשפעה של תורה. 

התורה,  בלימוד  להתחזק  בתורה,  חיזוק  הדבר,  עצם  ראשית  מובנים.  בכמה  תורה  של  השפעה 
וללמוד בצורה הנכונה, שהתורה תיתן לנו את האושר, צורת הלימוד, והתמדה, וגם כל מה שהתורה 
נותנת, שהתורה משפיעה על האדם, על כל האופי של האדם. אדם יש לו יצר הרע, והתורה היא 
התבלין, רק התורה היא התבלין ואין תבלין אחר, תורה זה התרופה היחידה נגד היצר הרע, נגד 
טבע הגוף, בלי תורה האדם הוא כמו בהמה, וכדי שאדם יהיה אדם ולא יהיה בהמה, העצה היחידה 

היא רק עסק התורה. ועכשיו חסר לנו מי שיחזק אותנו בזה. 
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בא חבקוק והעמידן על אחת
ועוד דבר, הדבר הגדול ביותר: “בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה" )מכות 

כד, א( – לחיות עם אמונה. 

בלי אמונה האדם הוא מסכן ואומלל, בלי אמונה אדם חי חיים רעים וסובל מאד, ועם אמונה האדם 
האדם,  לטובת  הכל  עביד,  לטב  רחמנא  דעביד  וכל  שמים,  בידי  שהכל  מאמין  אדם  אם  מאושר, 
ומקבל באהבה כל דבר, ומתבונן תמיד מהו הטוב, מה המטרה של הקשיים, הוא מאושר! זהו מה 

שהתורה נותנת, והאמונה נותנת. 

הוא נתן הרבה חיזוק באמונה עם כל השיחות שלו, שהיו מדפיסים תמיד ממה שהיה אומר, היה 
וחיים  הבא,  בעולם  הנצחיים  האמיתיים  החיים  יחיה",  “באמונתו  באמונה,  חיזוק  ומוסיף  מוסיף 
מאושרים בעולם הזה, וכל הדברים הצריכים חיזוק, יראת שמים, ומידות טובות, הכל היה משפיע, 
דברים כאלה שצריכים חיזוק תמיד, כי הם נגד הטבע, ואם אדם לא מתחזק תמיד, חסר לו, ואין 

לו את זה. 

זאת ההשפעה שהייתה, שכל הדור היה מושפע, כל העולם, כל העולם היהודי היה מושפע, ועכשיו 
חסרה לנו ההשפעה. 

תפקידנו בשעה זו
מה אנחנו יכולים לעשות ומה תפקידנו בשעה זו, מה תפקידנו כדי שיהיו לנו חיים מאושרים, חיים 

אמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא? 

כל אחד ואחד מאיתנו מוכרח להתחזק בעצמו, כיון שחסרה לנו ההשפעה שהייתה, יש משפיעים, 
בכל  להתחזק  האפשריים  האמצעיים  בכל  להשתדל  חייב  אחד  כל  לכן  כזאת,  השפעה  לא  אבל 

הדברים הצריכים חיזוק. 

בפרט בימי החנוכה, שהם זמן שצריך חיזוק, כי בדרך הטבע בחנוכה אנשים מרגישים כאילו שיש 
“חופש", חופש מכל השעבודים, חופש מתורה, וכאילו שאין איסור ביטול תורה בימים אלו, כך 
ראויים  “הימים הקדושים האלה  כי  נכון, אלא ההיפך! מפורש בשל"ה הקדוש  לא  וזה  ההרגשה, 
ביותר להתמדת תורה מבשארי ימים", ימי החנוכה הם ימים המסוגלים להצלחה בתורה, ואפשר 

לנצל אותם להצלחה בתורה, על ידי התמדה בעסק התורה. 

אם לא מנצלים את ימי החנוכה לתורה, זוהי הזדמנות שאינה חוזרת עד לשנה הבאה, ימי החנוכה 
להצלחה  המסוגלים  ימים  הם  והודאה,  הלל  בהם  אומרים  שגם  ימים  שמונה  הערב,  שמתחילים 

בתורה, ויש להתחזק בהם בהתמדה בתורה. 

להתחיל התחלה של חיזוק
לי פתח  כל אחד מאיתנו שיתחיל התחלה, איזו התחלה שהיא, התחלה קטנה של חיזוק, פתחו 
כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם )עיין שיהש"ר ה, ב(, והבא ליטהר מסייעין 
אותו )יומא לח, ב(, כל אחד מאיתנו שיזכה להתחזק, כל משהו חיזוק זה דבר גדול מאד, ואין שיעור 

לחשיבות של החיזוק הכי קטן! 

וכל מה שאנו מתחזקים בזמן הזה, ברגע הזה, בהלוויה של רבינו הגדול, אנחנו גם נותנים לו עוד 
זכויות, שאין סוף לזכויות, וכל מה שמתעוררים ועושים מכוחו נזקף לזכותו, והוא זוכה בזה לעוד 

ועוד תענוגי העולם הבא שאין להם סוף. 
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אם אנחנו רוצים לגמול לרבינו את מה שאנו חייבים לו, עלינו להתחזק, והחיזוק הוא התשלום-
הגמול הכי טוב שיכול להיות, מה שאנו חייבים לרבינו הגדול, ובזכות החיזוק שלנו, הוא גם יהיה 
מי  אותו,  מסייעין  ליטהר  והבא  שלנו,  החיזוקים  עם  חסד  איתו  עושים  שאנו  עלינו,  יושר  מליץ 

שמתחיל להתחזק, קצת חיזוק, יש תוספת סייעתא דשמיא לחיזוק, ואין סוף לסייעתא דשמיא. 

ובזה נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, ובלע המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים, עם 
בשורות טובות. 

ב. בישיבת ארחות תורה

זכה וזיכה את הרבים
וחיפש כמה שאפשר  להיות מזכה הרבים,  זכרונו לברכה, השתדל מאד-מאד  הישיבה  מרן ראש 

לזכות את הרבים. זיכוי הרבים הוא דבר שאין לו שיעור, והוא זכות עצומה מאד! 

יש  ומפורש בהרבה מקומות שאם  ידוע   – וגם לאחר שכבר נפטר  זיכוי הרבים שייך כשאדם חי, 
השפעה מכוחו של הנפטר, שהשפיע בחייו על אנשים שממשיכים ועושים מעשים טובים מכוח 
השפעתו, כל המעשים הטובים שעושים המושפעים וצאצאיהם, מה שבא מכוח המשפיע הראשון 
נזקף לזכותו, אפילו שהוא כבר בעולם האמת ואינו יכול לעשות כלום כמו שכתוב “במתים חפשי" 

)עיין שבת ל, א(, מה שעושים מכוחו נזקף לזכותו כאילו שהוא עושה עכשיו. 

וזו גם משנה מפורשת )אבות ה, יח( משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו, משה רבינו 
“זכה", היינו שהיו לו זכויות קודמות, ולכן זיכה את הרבים, “זכות הרבים תלוי בו" היינו שכל מה 
שהרבים עושים מעשים טובים בזכותו, גם לאחר פטירתו, נחשב כמו שהוא עושה עכשיו, וזוכה 
הדורות  כל  סוף  עד  ישראל  כלל  שעושים  הטובים  המעשים  כל  הבא.  העולם  תענוגי  לעוד  בזה 

בזכות משה רבינו, הכל נזקף לזכותו, ומקבל על זה עוד גן עדן ועולם הבא. 

ומה הן הזכויות הקודמות שהיו למשה רבינו קודם מתן תורה? שהיה מרחם ועוזר לאחיו היהודים, 
כמו שכתוב )שמות ב, יא( “וירא בסבלותם", למרות שגדל בבית פרעה, והיה כמו נכד המלך, ולא 
היה חסר לו כלום, יצא לראות בסבלותם של אחיו, וכמו שפירש רש"י שם “נתן עיניו ולבו להיות 

מיצר עליהם", וגם היה עוזר להם בעבודת פרך כדאיתא במדרש )שמות רבה א, כז(. 

חייב  והיה  יתרו,  צאן  את  רועה  כשהיה  הצאן,  על  מרחם  שהיה  ב(  ב,  )שם  במדרש  מצינו  ועוד 
בשמירתו, פעם אחת ברח שה מן העדר, ומשה רבינו רץ אחריו, אבל השה המשיך לברוח, ולא היה 
יכול להשיגו, עד שנעצר השה ליד מעיין מים ושתה, והבין משה כי השה היה צמא ולכן ברח, ואמר 
אם כן הרי השה עייף ממרוצתו, וצריך לרחם עליו, ולקחו ונשאו על כתפיו. וכשראה זאת הקב"ה 

אמר לו “יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך, חייך אתה תרעה צאני ישראל". 

“זכה" משה רבינו, בזכות שהיה מרחם על הבריות, ולא רק על בני אדם אלא אפילו בעלי  ובזה 
חיים, כמו שכתוב “ורחמיו על כל מעשיו" )עיין ב"מ פה, א(. וכיוצא בזה אמרו במדרש שם על דוד 
המלך, שנאמר עליו )תהלים עח, עא( “מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו בישראל נחלתו", 
שהיה מתנהג עם הצאן ברחמנות, ודאג שכל אחד יקבל את מה שהוא צריך, ובזכות זה זכה לרעות 

ולהנהיג את כלל ישראל. 

אלו היו הזכויות הקודמות של משה רבינו, מידות טובות ורחמים על הבריות, ובזה זכה לזכות את 
הרבים בתורה מסיני. 
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ומאחר שזיכה את הרבים כל כך, הרי יש לו עולם הבא שאין לשער, ועם כל זה אמרו “זכות הרבים 
תלוי בו" – שכל מה שהרבים עושים מעשים טובים בזכותו נחשב כמו שהוא עושה, וזוכה כל הזמן 
לתוספת עולם הבא, כי עולם הבא הוא דבר שאין לו שיעור, ואין סוף לתענוגי העולם הבא, ואפילו 

משה רבינו שאין לשער העולם הבא שיש לו, עדיין שייך להוסיף על זה עוד ועוד. 

לכן אם אנחנו רוצים לזכות את רבינו בתענוגי העולם הבא, במה אנחנו יכולים לזכות אותו? בזה 
שאנחנו נהיה מושפעים ממה שהוא היה! מהנהגתו בזיכוי הרבים, ולזכות את עצמנו – שבזה גם כן 
יש זיכוי הרבים, מי שזוכה ומושפע בעצמו השפעה טובה, ממילא הוא משפיע גם על אחרים, וגם 

להשפיע בהשפעה ישירה. 

וכל מה שאנחנו נתחזק להשפיע ולעשות מעשים טובים בגלל ההתעוררות שיש עכשיו, אנו עושים 
בזה את החסד הכי גדול לרבינו זצ"ל. 

דברים הצריכים חיזוק
ונדבר על כמה פרטים הצריכים חיזוק. 

הא’ מה שנוגע למעשה, זהירות בין אדם לחברו, מאד-מאד היה נזהר ומדבר על זה, להיזהר שלא 
תהיה קפידא משום אדם, ולא להקפיד על שום אדם. שאחרים לא יקפידו עלי, שלא יהיה מישהו 
שייפגע ממני, וגם שאני לא אקפיד על אחרים, להוציא מהלב כל קפידא. זוהי זכות עצומה מאד 
לכל אחד ואחד, ואם נתעורר עכשיו ונקיים זאת, הרינו מזכים את רבינו בעוד תענוגי העולם הבא. 

ועוד דבר, זהירות מלשון הרע, אפילו לשון הרע שאינו מזיק לשום אדם, אבל זה לשון הרע, קבלת 
לשון הרע או דיבור לשון הרע, זה דבר שקשה מאד להיזהר בו. 

אנו רואים שבתפילת שמונה עשרה מבקשים “נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה", וזו תפילה 
של אמוראים )כדאיתא בברכות י"ז( שביקשו רחמים לא להיכשל בלשון הרע, או על כל פנים באבק 
לשון הרע – בלי רחמי שמים וסייעתא דשמיא אי אפשר להינצל מזה! וגם האמוראים היו זקוקים 

להתפלל על זה, ובודאי שזו זכות גדולה מי שיתעורר עכשיו להיזהר בזה. 

וגם התמדה בתורה, לא היה אצלו רגע פנוי כלל, ולא היה היסח הדעת מתורה. הוא ידע את הש"ס 
היטב, עם התמדה בתורה. יש הרבה דרגות בהתמדה, עד כמה דבוקים בתורה בלי היסח הדעת, 

וכל כמה שאנחנו נתחזק בזה, אנו מזכים אותו. 

חיזוק האמונה מונע הרבה מכשולות
באמונתו  וצדיק  שנאמר  אחת  על  והעמידן  חבקוק  “בא  א(  כד,  )מכות  חז"ל  שאמרו  דבר  ועוד 
יחיה", חיזוק האמונה שהכל בידי שמים. חיזוק האמונה הוא חיוב, “אנכי השם אלוקיך" זו הדיברה 
הראשונה מעשרת הדיברות, אמונה בהשגחה, שהכל בידי שמים, ואין דבר שאינו בידי שמים, זוהי 
מצוה גדולה מאד מעשרת הדיברות, וזכות גדולה מאד, וזהו היסוד לכל המעשים הטובים והמידות 

הטובות. 

וזה גם דבר שמונע הרבה מכשולות, כגון מידת הכעס, בדרך הטבע אדם כועס כשעושים דבר נגד 
רצונו, ועל ידי מידת האמונה מובן שאין סיבה לכעוס, כגון אם יש איזה קושי שמישהו גורם לי, הרי 
זה מן השמים, ומה שפלוני עושה את הקושי, אין זו סיבה לכעוס עליו, כי הקושי בין כך היה, כי כך 
נפסק בבית דין של מעלה שמגיע לי קושי, ובודאי יש סיבה לזה, הלוואי שהיו אלו ייסורי הצדיקים 

– ייסורים של אהבה, ויותר מסתבר שזה לכפרת עוונות. 
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אם כן זו טובה גדולה לאדם שציערו אותו, וצריך לחשוב אחרי שמן השמים נתנו לו התעוררות 
לתשובה, על מה הוא צריך לחזור בתשובה, מה רוצים ממנו בשמים, ומהו חטאו, יפשפש במעשיו 
יג( – זהו העיקר מה שצריך להתעורר מהצער, ולא  או ימשמש במעשיו )עיין ברכות ה, עירובין 

לחשוב על השני למה הוא מצער אותי, רק לחשוב על עצמו, מה רוצים ממני מן השמים בזה. 

לכן מצד מידת האמונה אין סיבה לכעוס, כיון שיודעים שהכל בידי שמים, ומן השמים הכל לטובת 
האדם, ואם יש איזה צער וקשיים, זוהי תוכחה מן השמים עבורו, ואין לכעוס על השני, רק צריך 
וזה מהדברים שרבינו היה מעורר  דין של מעלה.  לחשוב על עצמו, למה נפסק עליו צער בבית 

רבות, על חיזוק האמונה, ועל כעס. 

ועוד שמעתי ממנו שדיבר פעם על התפילה שאומרים במוצאי שבת )מירושלמי ברכות פרק אין 
עומדין( “שלא תעלה קנאתנו על לב אדם, ולא קנאת אדם תעלה על לבנו", והנה מה שמבקשים 
שאחרים לא יקנאו בנו, בפשוטו היינו מפני שקנאה של אחרים יכולה להזיק, ואילו מה שמבקשים 
הבקשה  גם  כי  יתכן  אך  קנאה,  של  בחטא  ניכשל  שלא  אחר,  ענין  זה  באחרים,  נקנא  לא  שאנו 
ייכשלו בחטא של קנאה, כי אם אדם  שאחרים לא יקנאו בנו, היינו מצד החטא שבזה, שהם לא 
מצליח ואחרים מקנאים בו, נמצא שהוא הגורם לחטא של קנאה, ועל זה צריך לבקש רחמים שלא 

יקנאו בו ]א"ה. עיין אורחות צדיקים שער הקנאה[. 

אלו הם כמה דברים, שהם כבר עבודה גדולה, ואין זה פשוט לקיים את כל הדברים האלה, אבל אם 
נתחזק, כל אחד ואחד שיתחזק בדברים האלה, זה יהיה לטובתו הנצחית של המתחזק, וגם נחת רוח 

של זיכוי הרבים לרבינו הגדול לאחר פטירתו, ובזכות זה הוא יהיה מליץ יושר עלינו. 

*

ידוע לי, שרבינו הגדול זכרונו לברכה, היה רצונו שבנו הגאון רבי שרגא שליט"א יהיה ממלא מקומו 
תורה",  “ארחות  למוסדות  השייכות  הישיבות  לכל  ששייכים  והרוחניים  הגשמיים  העניינים  בכל 
וכל רבני הישיבה יודעים מזה, ונתנו את ברכתם. יהי רצון שיזכה לסייעתא דשמיא לנהל את כל 

העניינים על הצד היותר טוב. 

ג. בכולל פוניבז'

זיכוי הרבים במיתתו
שייך שאדם יהיה מזכה הרבים במה שהוא מת, זיכוי הרבים בלי שום פעולה, הוא מת מיתה בידי 
הרבים  זיכוי  של  זכות  לו  יש  מעשה,  שום  שעשה  בלי  הרבים,  את  מזכה  הוא  זה  ידי  ועל  שמים, 

במיתתו. 

ומצינו כן בגמרא )מו"ק כא, ב( שרבי עקיבא מתו בניו בחייו, ובאו כל ישראל ללוותם, וכשראה 
רבי עקיבא את כל הציבור שבאו, עמד על ספסל גדול ואמר, אחינו בית ישראל בשביל מה באתם, 
אם בשביל שאני עקיבא, הרי יש עוד אנשים רבים בשוק ששמם עקיבא, ומה ההבדל ביני לבין 
כל עקיבא, אלא כך אמרתם “תורת אלוקיו בלבו" – בלב של רבי עקיבא יש תורה, ובאתם לכבוד 

התורה, וכיון שכן מנוחם אני, וכבר אין לי צער על מיתת הבנים. 

בכבוד  עוסקים  ישראל  שכל  כזה,  גדול  התורה  כבוד  עכשיו  פה  שיש  מכיוון  הנחמה?  היא  ומה 
התורה, וכל זה נגרם על ידי מיתת בניו של רבי עקיבא, נמצא שבמיתתם הם עשו כבוד התורה 
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שאין לשער, וזיכו את כל ישראל בכבוד התורה, שזו זכות גדולה מאד, ומה שנגרם על ידי האדם 
אפילו שלא בכוונה, דבר טוב שנגרם מחמתו, נזקף לזכותו. 

וכן מצינו במצות שכחה, שאם אדם שוכח עומר בשדה, ואינו יודע ששכח, ולא נזכר מזה כלל, ובאו 
עניים ולקחו ונהנו מזה, הרי הוא זוכה בברכת התורה )דברים כד, יט( “למען יברכך השם אלוקיך 
בכל מעשה ידיך", ופירש רש"י שם “אף על פי שבאת לידו שלא במתכוון", היינו למרות שלא עשה 
כלום, והשכחה הייתה בעל כורחו, שלא רצה לשכוח, מכל מקום כיון שהעני נהנה ממנו, זוהי זכות 

גדולה של צדקה שנגרמה על ידו, ומתברך עליה. 

הוא  הרי  בה,  ונתפרנס  עני  ומצאה  מידו  סלע  נפלה  מעתה,  “אמור  מחז"ל  שם  רש"י  הביא  ועוד 
מתברך עליה", והיינו גם כן כנ"ל, שאם נאבד ממנו כסף, ומצאו העני והתפרנס מזה, הרי זו זכות 
של צדקה, ואף על פי שזה היה בעל כורחו, שלא רצה לאבד, מכל מקום כיון שזה בא ממנו יש לו 

זכות צדקה. 

וכך גם בניו של רבי עקיבא שמתו, למרות שהמיתה הייתה בעל כורחם, ומתו בדיני שמים, אבל 
בזכות מיתתם באו כל ישראל ועסקו בכבוד התורה, וכיון שנגרם מחמתם כבוד התורה גדול כזה, 
זוהי נחמה לרבי עקיבא, כי הוא רואה שיש להם זכויות כאלה של כבוד התורה שזיכו את הרבים 

במיתתם, וכל זיכוי הרבים שנגרם מחמת הנפטר נזקף לזכותו. 

ואמר,  יתרו( מובא עוד בזה, שרבי עקיבא הוסיף  וכן בילקוט פרשת  ח’,  )פרק  ובמסכת שמחות 
כי מלבד עצם הזכות הגדולה בזה שזיכו את הרבים במיתתם, זה גם סימן שהיו להם עוד זכויות 
קודמות, שמחמתם זכו בזיכוי הרבים הגדול הזה, כי כדי לזכות את הרבים צריכים זכויות קודמות, 
ומגלגלין זכות על ידי זכאי, כמו שאמרו משה זכה וזיכה את הרבים, קודם “זכה" ואחר כך “זיכה", 
ואם נתגלגל על ידם זיכוי הרבים גדול כזה, בהכרח שהיו להם עוד זכויות קודמות שאינן ידועות, 

ובזה התנחם רבי עקיבא, שראה שיש להם זכויות מרובות כל כך בחייהם ובמיתתם. 

גדול משפיע,  אנחנו כולנו חייבים הכרת הטוב לרבינו הגדול. כולנו היינו מושפעים ממנו. אדם 
גדול  )ח"ג סב( שבמקום שיש אדם  ישירה, כמו שכתב החזון איש באיגרת  ולא  ישירה  בהשפעה 
“בעל תורה אמיתי", השפעתו ניכרת על כל הסביבה. כולנו היינו מושפעים, קיבלנו השפעה של 

רוחניות, של חיי נצח, ואנו חייבים להחזיר לו גם כן, להחזיר לו עוד עולם הבא וחיי נצח. 

אין סוף לתענוגי העולם הבא, ואנו יכולים לזכות את רבינו הגדול בתענוגים נצחיים שאין להם 
יש הרבה מה ללמוד ממנו! כתבו  ונמשיך בדרכיו, מה שהוא היה עושה.  ידי שנתעורר  סוף, על 
בשמו הרבה דברים, על מידות טובות, ועל תורה, הרבה דברים שאפשר להמשיך לנהוג הנהגות 
שהוא היה עושה, וכל מה שנקבל השפעה ממנו, בפרט ברגע הזה שיש לנו התעוררות, אנו מזכים 

אותו בתענוגי העולם הבא שאין לשער, ואנו חייבים לו זאת כהכרת הטוב. 

חיזוק בשמירת הלשון
נתבונן מה הם החיזוקים העיקריים, הדברים המצויים שאדם דש בעקביו וצריכים להתחזק בהם. 
דבר ראשון הוא שמירת הלשון, להיזהר מלשון הרע, זה לא כל כך קל, ומבקשים על זה בתפילה 
“נצור לשוני מרע", ונוסח תפילה זו הוא מאחד האמוראים, ולכאורה מדוע צריך להתפלל על זה, 
תפילה  גם  וצריך  בעצמו,  שנזהר  מה  מספיק  שלא  מבואר  הרע?  מלשון  להיזהר  בידו  לא  זה  וכי 
וסייעתא דשמיא שלא להיכשל בלשון הרע, או באבק לשון הרע, שזה דבר מצוי ומסועף הכולל 

הרבה פרטים. 
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ובאמת החפץ חיים כתב חיבור גדול “חפץ חיים" על הלכות לשון הרע, ויש בו הרבה חידושים, וכן 
“שמירת הלשון" יש בו הרבה דברי מוסר לחיזוק שמירת הלשון, ומבאר חומר איסור לשון הרע, 
עד כמה הוא איום, וכדי להתחזק בזה מוכרחים ]אני אומר כעצה טובה[ ללמוד חפץ חיים ושמירת 
הלשון, את ההלכות ואת דברי המוסר, יש כמה שערים בשמירת הלשון, ומי שלומד בזה מושפע 

מאד! 

כידוע שספרי החפץ חיים משפיעים מאד על מי שקורא בהם, כל ספרי החפץ חיים משפיעים, 
בכוח קדושתו, שהם דברים היוצאים מן הלב, עם הקדושה של החפץ חיים, וידוע שהדיבוק אמר 

על החפץ חיים שהוא נחשב בשמים כמו תנא, לכן ספריו משפיעים מאד. 

זהו ענין אחד, להיזהר מלשון הרע. 

זהירות מקפידא ומקנאה
ואם  עליו,  יקפידו  לא  שאחרים  וכן  אחרים,  על  להקפיד  לא  מקפידא,  להיזהר  כללי,  באופן  וגם 

מישהו מקפיד עליו, צריך לפייסו עד שיוציא הקפידא מלבו. 

בו, כפי שמבקשים בריבון העולמים במוצאי  יקנאו  וכן קנאה, לא לקנא באחרים, ושאחרים לא 
אנו  נקנא  היינו שלא  לבנו",  ולא קנאת אדם תעלה על  שבת “שלא תעלה קנאתנו על לב אדם, 

באחרים – כי הקנאה היא חטא, וגם שאחרים לא יקנאו בנו – שגם הם לא יחטאו בקנאה. 

וזוהי תפילה על רוחניות של אחרים, וכן כל התפילה יש בה בקשות על רוחניות של אחרים, כמו 
שמבקשים בלשון רבים “השיבנו אבינו לתורתך", ואין אומרים ‘השיבני’, אלא ‘השיבנו’, כי הבקשה 

היא על כלל ישראל, וכן “סלח לנו" מבקשים בלשון רבים, על כל הכלל. 

חיי האמונה בלי כעס וקפידא
ועוד דבר עיקרי “בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה", היינו חיזוק האמונה 
שהכל בידי שמים, ויש הרבה דרגות באמונה, אין סוף לדרגות של אמונה, לזכור תמיד ולא לשכוח 
את  שזוכר  מי  אבל  אותו,  כשמצערים  כועס  אדם  הטבע  בדרך  שמים,  בידי  שהכל  האמונה  את 

האמונה שהכל בידי שמים, מבין שאין שום סיבה לכעס, כי הכל מן השמים. 

ואמנם המצער הוא מסכן, שמתנהג במידות רעות, וצריך לרחם עליו ולבקש עליו רחמים שיחזור 
בתשובה, אבל העיקר, מה שנוגע למצטער, הוא לחשוב על עצמו, למה נפסק עליו צער בבית דין 
ייסורים של אהבה, או שהייסורים הם לעורר לתשובה  לו  וכי הוא כזה צדיק שמגיע  של מעלה, 
ולכפרת עוונות, וצריך לפשפש במעשיו ולתקנם. אם חיים עם אמונה, כל החיים הם אחרים לגמרי! 

ואמנם זוהי מדרגה גדולה מאד, נגד הטבע, לזכור תמיד את האמונה. 

הראש ישיבה זכרונו לברכה בודאי היה בשלמות האמונה, ומסתבר שלא כעס אף פעם, כמו שהיה 
עובדא עם מרן החזו"א זצ"ל שאחד ממקורביו שאל אותו פעם, האם יש לו איזו תרעומת )“פאר 
איבול"( עליו, וענהו החזון איש: אינני יודע מה היא תרעומת. כך סיפר לי בעל המעשה ששמע 
בעצמו מפי החזו"א, שאינו יודע מה היא תרעומת. זוהי גדלות! ומסתבר שכך היה גם רבינו זצ"ל. 

– על ידי חיזוק האמונה מגיעים לזה שאין תרעומת וקפידא על שום אדם. 

להפוך את המעשים הגשמיים למצוה
עוד שנינו באבות )ב, יב( וכל מעשיך יהיו לשם שמים, היינו שכל המעשים הגשמיים שאדם מוכרח 
לעשות, יעשה אותם לשם שמים, כדי שיהיה בריא ויהיה לו כוח לעבודת השם, ואף על פי שהוא 

גם נהנה מזה, ורוצה את זה, אבל עיקר הכוונה צריכה להיות לשם שמים. 



י

השינה  גם  השם,  לעבודת  כוח  לו  שיהיה  כדי  שישן  שאדם  כתב,  ג(  )ג,  דעות  בהלכות  והרמב"ם 
נחשבת לו כעבודת השם, כי כוונתו בזה לשם שמים, לצורך עבודת השם, והוא ישן עם חשבונות, 
שלא להתעכב לישון מאוחר, כי זה יפריע מחר לעבודת השם, ומי שישן עם חשבונות כאלו, גם 

השינה עצמה היא עבודת השם. 

ובאופן כזה אפשר להפוך את כל המעשים של צרכי הגוף למצוה, אם מכוונים בהם לשם שמים. 
ואמנם זה לא פשוט, זוהי דרגה שאין לשער ועבודה קשה מאד, אבל מסתמא שייך משהו, כל אחד 
יכול משהו קצת, כשעושה את המעשים הגשמיים שהוא חייב ומוכרח לעשות אותם וזקוק להם 
בשביל יישוב הדעת, לזכור גם שזה צורך עבודת השם, וזוהי המטרה האמיתית. אמנם קשה לזכור 

זאת, אבל כדאי להתאמץ, כל אחד לפי כוחותיו, וזוכים בזה לזכויות עצומות. 

בעזרת השם שנזכה כולנו להתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק, על ידי ההתעוררות הזאת שבאה 
מחמת פטירתו של רבינו הגדול, וזה יהיה בודאי לעילוי נשמתו והוא ימליץ טוב בעדנו! 

ד. ברשת הכוללים יששכר באהליך

לדון כל אדם לכף זכות
כבר דיברו הרבה דברי חיזוק במשך כל הימים האחרונים, וברצוני לעורר רק דבר אחד, דבר חשוב 
מאד, מה ששנינו באבות )א, ו( “הוי דן את כל האדם לכף זכות", לדון כל אדם לכף זכות, אפילו 

בזמן שלא מסתבר שהזכות היא אמיתית, אף על פי כן לדון לכף זכות, זה דבר גדול מאד. 

ומצינו בגמרא בשבת )קכז, ב( מעשה באדם שעבד אצל בעל הבית אחד, ובסוף השנה היה צריך 
לחזור לביתו, וניגש אל בעל הבית בערב יום כיפור וביקש ממנו את השכר שמגיע לו, והשיבו בעל 
הבית “אין לי", והוא ראה אצל בעל הבית שיש לו, אבל דן אותו לכף זכות שיש סיבות מיוחדות 
שאינו יכול לתת, ומה היו הסיבות? סיבות שאינן מצויות, אבל יכולות להיות, רק שהן מילתא דלא 

שכיחא, ותלה באותן הסיבות הרחוקות, לדון את בעל הבית לכף זכות. 

ולאחר זמן הגיע בעל הבית לביתו של הפועל, ושילם לו את כל מה שמגיע לו, ושאל את הפועל, 
מדוע באמת לא התווכחת איתי בשעתו כשאמרתי לך שאין לי, הלא ראית בעיניך שיש לי! והשיבו 
לו  ופירט  לי,  לתת  יכול  שאינך  וכהנה  כהנה  סיבות  שיש  ותליתי  זכות,  לכף  אותך  דנתי  הפועל, 
הסיבות, ואמר לו בעל הבית, אכן כדבריך כן הוא, וכל הסיבות שאמרת הן נכונות, וכך היה באמת. 

והוסיף ואמר לו “ואתה כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות", כמו שאתה דנת אותי לכף 
זכות, ותלית לזכותי אפילו בדבר שאינו מסתבר, אני מברך אותך שהקב"ה גם כן ידון אותך לכף 

זכות, בכל דבר ששייך להיות חטא, ידונו אותך בשמים לכף זכות, מידה כנגד מידה. 

ההנהגה מן השמים מידה כנגד מידה
ואמרו בגמרא שם שכך זה באמת, והברכה היא ברכה אמיתית מאד, מי שדן את חברו לכף זכות, 

בשמים דנים אותו גם כן לכף זכות, מידה כנגד מידה. 

כמו שאדם מתנהג עם אחרים כך בשמים מתנהגים איתו, אם הוא לא מקפיד על אחרים גם בשמים 
לא מקפידים עליו, כמו שאמרו )ר"ה יז, א( כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, ואם 
הוא דן אחרים לכף זכות, בשמים דנים אותו לזכות, במה שאפשר למצוא עליו צד זכות, יש כל מיני 

סיבות שאפשר לתלות כף זכות, שיש יצר הרע וקשה להתגבר, ובשמים ידונו אותו לזכות. 
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ואמנם זה דבר קשה מאד לדון לכף זכות אפילו בדבר שהוא נגד הפשטות ונגד השכל, אבל כיון 
שזה שייך במציאות, רק שזה לא שכיח, אם אף על פי כן דנים לכף זכות, זוכים בזה גם מן השמים, 

מידה כנגד מידה. 

וזהו הכלל בכל העניינים, כמו שאדם מתנהג עם אחרים כך בשמים מתנהגים איתו, מידה כנגד 
בשמים  גם  והחסד,  הרחמים  במידת  וברחמים,  וביושר  בצדק  אחרים  עם  שמתנהג  ומי  מידה, 
מרחמים עליו, כמו שאמרו )שבת קנא, ב( כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים, וזה 

דבר שחשוב מאד לדעת ולהתחזק בזה. 

בעזרת השם נתחזק בדברים האלו, וזה יהיה גם לעילוי נשמתו של רבינו הגדול, ובזכות זה נזכה 
שהוא יהיה מליץ יושר עבורנו, כן יהי רצון. 

ה. בבית המדרש לדרמן

חיזוק למלא את חסרון ההשפעה
רבינו הגדול השפיע על כל הדור, על כל אחד ואחד הוא השפיע השפעה לטובה, השפעה של תורה, 
חיזוק בתורה, והשפעה של אמונה, הרבה מדרגות יש באמונה, והשפעה של מידות טובות, מעשים 

טובים בין אדם לחברו, שגם בזה יש הרבה מדרגות, הוא השפיע בזה על כל אחד ואחד מאיתנו. 

ידוע שכשנמצא אדם גדול, הוא משפיע, גם בלי שידבר ישר עם כל אחד ואחד, וכך כתב החזון איש 
באיגרת )ח"ג סב( שבמקום שיש “בעל תורה אמיתי" השפעתו ניכרת, על כל הסביבה רואים את 
ההשפעה, וגם במקומות הרחוקים יש השפעה, אף שאין ההשפעה ניכרת, יש השפעה בפנימיות 

הלב גם על הרחוקים. 

פה בעירנו בני ברק זה מקום קרוב, ובודאי שהשפיע כאן השפעה ניכרת על כל אחד ואחד, ועכשיו 
חסרה לנו ההשפעה. אם כן עלינו להתבונן מה אנו צריכים לעשות עכשיו, וכיצד למלא את חסרון 

ההשפעה. כבר אמרו חז"ל )אבות א, יד( אם אין אני לי מי לי, וכל אחד צריך להתחזק בעצמו. 

והחיזוק אינו דבר פשוט, כמו שאמרו )ברכות לב, ב( ארבעה צריכים חיזוק ואלו הן: תורה, ומעשים 
טובים, תפילה, ודרך ארץ, וכתב רש"י שם “שיתחזק אדם בהם תמיד ובכל כוחו", היינו שחיזוק 
צריך להיות “תמיד" – בלי הפסק, לעסוק בחיזוק לכל הפחות פעם ביום, שאם אין זה בכל יום, זה 
לא תמיד, “ובכל כוחו" היינו עם כל הכוח הנפשי, בריכוז מלא, עם כל כוח המחשבה להתחזק, 
ראשית בתורה, ותפילה זה אמונה, ומעשים טובים זה מידות טובות, וזה לא פשוט, הרבה מדרגות 

יש בזה! 

קביעות יומית ללימוד המוסר
לראשי  זצ"ל  חיים  החפץ  ממרן  מכתב  יש  בישיבות,  הקבוע  המוסר  סדר  היא  היחידה  והעצה 
קבוע  עת  הישיבות  בכל  לקבוע  ונחוץ  “ראוי  שכתב:  פ"ט(  ישראל  בית  בספרו  )נדפס  הישיבות 
ללימוד המוסר בכל יום. וכן דיברתי עם גדולים, שהתנגדו מלפנים ללימוד המוסר בישיבות, ועתה 
הודו הכל כי כהיום נחוץ מאד לימוד המוסר, ובלא לימוד המוסר אין אנו בטוחים שתתקיים תורת 
יום  בכל  זמן  איזה  לקבוע  צריכים  בתים,  בעלי  סתם  והן  הישיבות,  בני  והן  בלבנו.  ויראתו  השם 

ללימוד ספרי יראה", ע"כ. 
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החפץ חיים כותב כבר בדורו, שלימוד המוסר הוא דבר הכרחי וחיוני מאד, וזה ברור שאין עצה 
אחרת, שיהיה סדר מוסר קבוע בכל יום, כמו שנהוג בישיבות, חצי השעה הקבועה ללימוד המוסר 
לפני תפילת מעריב זה חיוב גמור בשביל חיזוק האמונה וחיזוק בתורה ובמידות טובות, ובלי זה 

לא שייך חיזוק. 

אם אדם לא מתחזק ממילא הוא יורד, כמו שכתב הגר"א על הפסוק )משלי טו, כד( אורח חיים 
למעלה למשכיל וגו’ שמי שאינו עולה הרי הוא יורד, כך המציאות. 

היחידי שנותן את הכוח  הזמן  זהו  כי  לזלזל בסדר המוסר שבישיבה,  צריכים לדעת שאסור  לכן 
וההשפעה של חיזוק לכל היום. וגם אלו שאינם תלמידי ישיבה, שאינם יכולים ללמוד בסדר המוסר 
הקבוע, כי הם בעלי משפחה, אף על פי כן צריכים למצוא זמן מיוחד בכל יום לעסוק בחיזוק, על 

ידי לימוד המוסר. 

חיים  גם  אלא  חיזוק,  רק  לא  ונותן  משפיע  המוסר  לימוד  כי  בעצמם  שראו  רבים  לי  אמרו  וכבר 
מאושרים, מי שיש לו קביעות ללמוד מוסר הוא מאושר, וגם בני ביתו מאושרים, כך המציאות, 

אדם שחי עם חשבון וסדר מסודר, זה משפיע על כל המשפחה חיים מאושרים. 

וידוע שאחד שאל את רבי ישראל סלנטר, שיש לו רק חצי שעה פנויה ביום, ומה לעשות באותה 
חצי שעה, האם ללמוד גמרא או מוסר? וענה לו רבי ישראל, שילמד מוסר, כי אז תיפקחנה עיניו 
ויראה שיש לו עוד חצי שעה, וכל מה שהוא סבור שאין לו אלא חצי שעה פנויה, זה מפני שאינו 

לומד מוסר, וכשילמד מוסר יראה שיש לו עוד הרבה זמן שהוא יכול לנצל ואינו מנצל. 

היה מעשה באחד שחשב שהוא מתמיד, ואמרתי לו פעם שיעשה חשבון ויראה מה הוא עושה כל 
היום, כמה זמן מתבזבז אצלו, ועשה חשבון ונבהל והשתומם כמה זמן עובר בבטלה. הוא היה סבור 
שהוא מתמיד, ובאמת הוא לומד, אבל יש זמנים שמתבזבזים על שום דבר, על כלום! – זוהי חובת 

חשבון הנפש, שיהיה סדר קבוע לביקורת עצמית דבר יום ביומו, זה דבר הכרחי לכל אחד ואחד. 

ומה  שמעניין,  מה  לומדים  אם  רק  משפיעים  המוסר  שספרי  מאד,  פשוט  דבר  לדעת,  וצריכים 
לפי  עליו  ומשפיע  אותו  שמעניין  מוסר  ספר  לבחור  צריך  אחד  כל  לכן  משפיע,  אינו  שמשעמם 

טבעו. 

ולפעמים לא מרגישים את ההשפעה מיד, אבל במשך הזמן מרגישים ורואים את ההשפעה, וזה 
כמו אדם בריא שאינו מרגיש שהוא בריא, כך בשעת הלימוד לא מרגישים את השפעת המוסר, 
אבל לאט-לאט במשך הזמן ניכרת ההשפעה, ולבסוף רואים כעבור תקופה שהוא אדם אחר לגמרי, 

ואינו אותו האדם כפי שהיה, אלא בריה חדשה. כך המציאות. זהו הענין של כוח לימוד המוסר. 

גדולי הדור שנפטרו הם הדיינים בבית דין של מעלה
דין של מעלה? שמעתי  ומי הם הבית  דין של מעלה שדנים את העולם,  יש בית  ועוד דבר, הנה 
שכתוב בספרים שבכל דור ודור, הגדולים של אותו הדור שהלכו לעולמם ונמצאים בעולם האמת, 

הם הדיינים בבית דין של מעלה, והם דנים לפי מה שהם היו בעצמם. 

בין אדם  טובות  מידות  על  צריכים מאד להקפיד  כי עכשיו  ישראל סלנטר אמרו,  רבי  וכשנפטר 
לחברו, מפני שרבי ישראל היה בעל מידות טובות שאין לשער, ויש הרבה סיפורים עליו, שמקצתם 
נדפס בספר אור ישראל, איזה מידות טובות שהיו לו, ואחרי שהוא נפטר ויושב בבית דין של מעלה, 
יקפידו שם על מידות טובות יותר מאשר על הכל. וכך גם בתורה ובאמונה, כפי מה שהיה הצדיק 
של אותו הדור כך דנים את העולם בבית דין של מעלה. ]וראה מה שהובא בזה בשם מרנן הגרי"ס 
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והסבא מקלם, בספר ‘דעת תורה’ להגה"צ רבי ירוחם ממיר זצ"ל פרשת שלח, ובספר ‘לב אליהו’ 
להגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל פרשת שופטים[. 

אם כן עכשיו שנפטר רבינו הגדול, הרי הוא מהדיינים בבית דין של מעלה, והוא דן לפי מה שהוא 
היה בעצמו, בתורה באמונה ובמידות טובות, כידוע שהוא היה מעורר ומדבר תמיד על הדברים 
האלה, ושמעו וכתבו בשמו הרבה דברים, מה זה תורה, ומה זה אמונה, ומה זה מידות טובות, אין 
סוף למדרגות האמונה ואין סוף למידות הטובות, וכך היה הוא בעצמו, סיפרו עליו הנהגות של 
מידות טובות למעלה מדרך הטבע, דברים שאי אפשר היה להאמין שיש מי שעושה דבר כזה – לולי 
שאנשים סיפרו על עצמם מה שהיה איתם, כפי ששמעתי בזמן האחרון, ועכשיו כשהוא בבית דין 

של מעלה יקפידו שם על הדברים האלה לנהוג כפי מה שהוא היה. 

לכן אנו צריכים עכשיו להתחזק ביותר בשלושה עיקרים הללו: תורה אמונה ומידות טובות, וכמו 
שכתב רש"י כי החיזוק צריך להיות “תמיד ובכל כוחו", והדרך לזה היא רק על ידי קביעות יום יומית 

של ספרי מוסר. 

שלמות האדם לפי כוחו
ידוע שאחד מתלמידי הגרי"ס )רבי נפתלי אמסטרדם( אמר פעם לרבו, אם הייתי זוכה לראש כמו 
– רבי ישראל  רבי עקיבא איגר, וללב כמו בעל יסוד ושורש העבודה, ולמידות טובות כמו הרבי 
סלנטר, אז הייתי מושלם בתורה באמונה ובמידות, אבל עכשיו שאין בי הכוחות הללו, מה ערך יש 

לי ומה ייצא ממני? 

הכוחות  עם  שאתה,  מה  רק  שתהיה  ממך  רוצים  ובשמים  נכון,  זה  שאין  ישראל  רבי  לו  ואמר 
והאפשרויות שלך, עם הראש שלך, והאמונה שלך, והמידות שלך – לפי הכוחות שלך תעבוד את 

השם, ואדם שעושה כל מה שבכוחו הרי הוא כבר אדם השלם, ואינו נתבע יותר מזה. 

יותר  כי אם יתאמץ  גם אסור,  וזה  יותר מכוחו אינו חייב,  כל אחד נתבע שיהיה שלם לפי כוחו, 
מכוחו זה מזיק, והתוצאה תהיה הפוכה, לכן החיוב הוא לכל אחד לפי כוחו, לא יותר מכוחו – אבל 
לפי כוחו בשלמות, וכמו שכתב רש"י תמיד “ובכל כוחו", וגם ה"תמיד" צריך להיות לפי כוחו, הכל 
לפי כוחו, וכשעושה כל מה שבכוחו הוא כבר אדם השלם, אין זה משנה כמה כוחות יש לו, הוא 
עם הכוחות החלשים שלו ואדם אחר עם הכוחות הגדולים שלו, זה אותו הדבר! ושניהם באותה 

המדרגה, כיון שעשה בשלמות כל מה שהוא יכול. 

את  לנצל  לזכות  בזה,  דשמיא  סייעתא  וצריכים  כך,  כל  פשוטים  אינם  שבאמת  דברים  הם  אלו 
הכוחות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, לנצל את הכוחות בשלמות שנזכה להיות אנשים מושלמים. 

והחיזוק הזה שאנחנו נתחזק עכשיו, זכות ההתעוררות שאנו עוסקים כעת לזכרו ולכבודו של רבינו 
הגדול, תהיה גם לזכותו, והננו מוסיפים לו זכויות בזה, למרות שלכאורה וכי הוא צריך עוד זכויות, 
האם חסרות לו זכויות? וכי יש עוד מה שאפשר להוסיף זכויות בעבורו? האמת היא שתמיד יש 
מה להוסיף זכויות, שאין סוף לזכויות ולתענוגי העולם הבא, כמו שמפורש במשנה )אבות ה, יח( 
“משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו", היינו שכל מה שהרבים עושים מכוחו של משה 

רבינו נזקף לזכותו, ורואים שאפילו משה רבינו יכול עדיין להוסיף זכויות. 

והתנא דייק ואמר קודם “זכה" ואחר כך “זיכה את הרבים", כי בלי זכויות קודמות לא שייך זיכוי 
הרבים, וזו טעות גדולה מאד שחושבים ששייך לזכות את הרבים בלי זכויות קודמות. 

הכלל הוא כפי שדיברנו, שלמות האדם היא כל אחד לפי כוחו, מי שיש לו כוח יותר – חייב יותר, 
ואם אינו עושה כל מה שבכוחו הוא לא מושלם, ואילו מי שעושה כל מה שבכוחו, אפילו אם יש 
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לו פחות כוח, הוא אדם השלם, וזוהי שלמותו של האדם, שיעשה כל מה שבכוחו לעשות. יהי רצון 
שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה למלא את חובתו בעולמו לפי כוחו בעזרת השם! 

ו. דברים לכינוס בנות ישראל
הרב  מרן  על  הרבה  כך  כל  שמדברים  אלו  בימים  ישראל,  ונשות  לבנות  כינוס  עכשיו  עושים  ש. 
שטינמן, הרי כתוב בספרים שכשצדיק מסתלק הוא משאיר אוצרות רוחניים שאפשר לקחת אותם, 
ובנות ישראל רוצות לדעת מה אפשר לעשות כדי לקחת מאותם אוצרות רוחניים שהרב שטינמן 

השאיר בעולם? 

ת. שמירת הלשון, כיבוד אב ואם, עשיית חסד, אהבת חסד, ואמונה. וכמובן צניעות, זה דבר פשוט 
צניעות. 

ש. יש ניסיונות קשים, בפרט בשנים האחרונות, עם הטכנולוגיה, וגם בנות בציבור שלנו עומדות 
בפני ניסיונות קשים מאד. רוצים להשמיע לבנות ישראל, אלו שמתמודדות עם זה, ויוצאות לעבוד 

עם כלי הטכנולוגיה, שרוצים שיעבדו בצורה כשרה, מה אפשר להגיד להן בנושא הזה? 

ת. וכי יוצאים לעבוד עם כלים פסולים? 

ש. היום יש הרבה בנות שעובדות במקצועות הקשורות למחשב, ולפעמים יש ניסיונות עם מקומות 
עבודה שהמחשב לא חסום. 

ת. בודאי צריך לא לעבוד שם, לא ללכת לעבוד שם. זה ניסיון! אנחנו מבקשים “אל תביאנו לידי 
ניסיון", שלא לבוא לידי ניסיון. הפרנסה היא מן השמים. 

ש. הפעם האחרונה שהרב שטינמן דיבר לציבור, היה על האיסור ללמוד באקדמיה, והוא דיבר על 
זה מאד בחריפות, וגם כתב על זה כמה פעמים. אבל יש ניסיונות קשים, כי בנות אומרות שהם 

צריכות את זה בשביל הפרנסה... 

ת. הפרנסה מן השמים! הכל קצוב, בראש השנה נגזר מי יעני ומי יעשר. 

ש. מפתים את הבנות בכל מיני פרסומים שזה מקומות שנקראים “חרדיים", ולומדים שם לאקדמיה. 

ת. לא ללכת לאקדמיה. הרב שטינמן כבר אסר את זה. 

ש. ומה אפשר לחזק את הבנות שלא יהיה להם פחד מקשיים בפרנסה? 

ת. אמונה! שהכל בידי שמים, בראש השנה יכתבון, זה הרי כתוב במחזור... מי יעני ומי יעשר, מי 
ישלו ומי יתייסר, מי ישפל ומי ירום, הכל בידי שמים, ומן השמים נותנים לפי הזכויות. 

ש. ולא להתיר בשום אופן אקדמיה, גם מה שנקרא חרדי? 

ת. בודאי, הרי הרב שטינמן אסר. אז מה השאלה... 

ש. מה שהראש ישיבה הזכיר קודם בענין הצניעות, הרב שטינמן כמה פעמים בכינוסים צעק על זה 
מאד חזק, הוא הזכיר את ה"ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך", ח"ו שלא יקרו אסונות בגלל 

שיש חולשה בצניעות. 

ת. נכון, בודאי. 

ש. והוא אמר כמה פעמים בענין של הצניעות, לדאוג להכניס את רוח הצניעות לבתים, לסמינרים, 
שהבנות יתחברו לזה מאהבה, מרצון. איך עושים את זה? איך מכניסים את רוח הצניעות לבתים? 
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ת. להסביר שזה זכויות עצומות, זה זכויות עצומות! לא מרוויחים כלום מחוסר צניעות, אין שום 
רווח מזה, לא שידוכים ולא פרנסה. הכל בידי שמים. רק מפסידים מחוסר צניעות. 

ש. ובת שמקפידה על צניעות? 

הנהגתה  בגלל  שזכתה  קמחית  על  א(  מז,  )יומא  בגמרא  כתוב  מאד,  גדולות  זכויות  לה  יש  ת. 
בצניעות, שכל בניה היו כהנים גדולים, זה גם כבוד... והרבה זכויות. ועם חוסר צניעות מפסידים 
את כל הזכויות, רק גיהינום רח"ל, מפסידים גן עדן ו"מרוויחים" גיהינום, בעולם הזה ובעולם הבא. 

ש. מספרים הרבה על הרב שטינמן בנושא של הסתפקות במועט, איך הוא חי בפשטות, והיה כל 
כך מנותק מכל הנאות העולם הזה, וזה גרם לחיזוק גדול בציבור בענין ההסתפקות במועט, אבל 
בודאי המושגים של הרב שטינמן היו מושגים גבוהים מאד, וקשה מאד לחנך את הבנות להיות כמו 

הרב שטינמן, איך אפשר להוריד את זה למושגים שלנו? 

ת. מה שמוכרחים, כמה שממעטים זה הכי טוב, כל אחד כמה שאפשר, כל אחד לפי כוחו. 

ש. רצינו לבקש ברכה לנשות ובנות ישראל שמתחזקות בכל הנושאים הללו. 

ת. השם יעזור שיתחזקו ויזכו לסייעתא דשמיא. 

ז. משלחת מנהלי הסמינרים
ש. אנחנו מארגנים כנס גדול של תנועת “בנות בית יעקב בתיה" בירושלים, לזכרו של הראש ישיבה 

זצוק"ל, ורוצים לומר לבנות מה המסר שלנו בימים אלה. 

בידי שמים,  בידי שמים. פרנסה  והכל  זה אמונה, לדעת שיש השגחה פרטית,  ת. הדבר הראשון 
וגם שידוכים בידי שמים, הכל בידי שמים, וזה תלוי בזכויות, מן השמים נותנים לפי הזכויות, לפי 
הזכויות יש פרנסה, ויש שידוכים טובים, וגם זוכים לחנך, ולהשפיע זיכוי הרבים, גם לזיכוי הרבים 
צריכים זכויות, כך אומרת המשנה “משה זכה וזיכה את הרבים", קודם זכה בעצמו, ואחר כך זיכה 

את הרבים. 

אבל העיקר זה אמונה, זה היסוד, כמו שאמרו )מכות כד, א( בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר 
וצדיק באמונתו יחיה, לחיות עם אמונה, ויראת שמים, לפעמים יש אמונה בלי יראת שמים... אבל 

צריכים גם יראת שמים, יראה! פחד! לפחד מהגיהינום, בודאי, יש גיהינום ואין הפקר. 

ש. בנות שואלות לפעמים, שנוצר מצב שבנות פחות טובות ופחות כישרוניות, כשיש לאבא שלהן 
לשנות  לפעמים  נסחבות  מצוינות,  אחרות  בנות  זה  ולעומת  טובים,  שידוכים  משיגות  הן  כסף, 

השלושים... 

ת. הכסף זה לא הסיבה, מה שנראה כך זה הסתר פנים, הסיבה האמיתית היא הזכויות. והשאלה 
היא גם איזה שידוכים עושים, אם שידוכים טובים או לא טובים, איזה שידוכים “טובים", שידוך של 

רוחניות או של גשמיות, זה גם נפקא מינה... 

ה"אקדמיה",  של  בנושא  גדול  קושי  היום  יש  הפרנסה.  ענין  את  קודם  הזכיר  ישיבה  הראש  ש. 
גדול  פיתוי  וזה  יותר,  ירוויחו  אולי  “תואר"  אפילו  ויהיה  באקדמיה  ללמוד  ילכו  שאם  שחושבים 

וקשה. 

ת. זה לא נכון. הרב שטינמן כבר אסר את זה. וזה גם לא נכון, זה איבוד זכויות! מאבדים זכויות 
בשביל פרנסה, והתוצאות אחר כך שגם המשפחה והילדים מושפעים, מקבלים השפעה של חוסר 
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יראת שמים מכל הניסיונות שיש באקדמיה. צריכים לדעת שהפרנסה היא מן השמים, הכל בידי 
שמים, וצריכים שיהיה כדין, צריכים שאלת חכם בר סמכא על כל דבר, וכשנוהגים כך לא מפסידים, 
רק מרוויחים מזה, מרוויחים גם בגשמיות וגם ברוחניות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא מרוויחים. 

ש. איזה מסר לומר לבנות בכנס הזה? 

ת. שמירת הלשון, להיזהר מלשון הרע, הרי תשעה קבין שיחה נטלו נשים, וזה קשה, אבל יש הרבה 
יש נשים שמדברות הרבה, נשים דברניות,  ונזהרות בזה. ראיתי בעצמי,  נשים שעומדות על כך, 
אבל הכל עם שמירת הלשון, בלי שום ביקורת על מישהו. וגם מידות טובות, יראת שמים, אהבת 

חסד, ותפילה. 

ח. בניחום האבלים
רבינו שליט"א: זכורני שנתקשיתי פעם באיזה ענין, בביאור דברי רש"י בקידושין ותוספות בכתובות, 
ושאלתיו על כך, והשיב מיד בתירוץ ברור מאד, בלא שהיה צריך להתעכב לחשוב על זה. אני מזכיר 

את תירוצו בשיעורים בישיבה. הוא ידע ש"ס היטב, ידע ש"ס על בוריו. 

הבנים: היה בוחן תלמידים, ובשנים האחרונות נחלש מאור עיניו, והיה בוחן בעל פה מתוך הזיכרון, 
בלי לפתוח גמרא, היה בוחן בעל פה, תוספות אחרי תוספות. 

רבינו שליט"א: הוא זכר! היה לו הכישרון וגם סייעתא דשמיא. גם זה וגם זה. 

הבנים: בזמן המלחמה היה בשווייץ, והיו צריכים לעבוד, הוא ורבי משה סולובייצ’יק... 

רבינו שליט"א: הרי רבי משה עבד במקומו... 

הבנים: אמנם כן, אבל הם גם עבדו ביחד, סחבו עמודי חשמל ממקום למקום, ובתוך כדי כך חזרו 
ואם  כך להיפך, השני אמר  ואחר  לומר",  “ויש  והשני אמר  “ואם תאמר"  על תוספות, אחד אמר 
וכתובות,  דיבורי התוספות שבמסכתות בבא קמא  כל  וכך חזרו על  לומר,  ויש  והראשון  תאמר, 

מתחילה ועד סוף, חזרו בעל פה בלי גמרות, ותוך כדי שסחבו משאות כבדות... 

זה דורות הראשונים  סיפרו לי שהוא אמר כבר לפני הרבה שנים, שהוא הרגיש  רבינו שליט"א: 
אחריות על הדור, לפני הרבה שנים, כשהיו בחיים עוד מגדולי הדור זצ"ל, הוא הרגיש אחריות!  
הרבה פעמים כשהייתי שואל אותו בדברים מסוימים כיצד לנהוג, היה אומר “האם יש בזה זיכוי 

הרבים"? – כך אמר הרבה פעמים, זיכוי הרבים הוא העיקר. 

הבנים: הרי אמרו שהאדם לא נברא אלא להועיל לזולתו... 

מבן  החיים  נפש  בהקדמת  )מובא  זצ"ל  מוואלוז’ין  הגר"ח  ממרן  ידוע  כך  אכן  שליט"א:  רבינו 
המחבר(.  הוא זיכה את הרבים בעצות, ומסתמא גם בתפילות, יש הרבה סיפורים ששמעתי למעלה 

מן הטבע! מן הסתם יכתבו זאת... 

הבנים: היה אחד מבני משפחת מרן החזון איש זצ"ל שלמד בכפר סבא, וכשהיה בא אל החזון איש, 
היה החזון איש שולח איתו פתקאות לאבינו שיתפלל עליהם, כשהיה עוד אברך צעיר... 

רבינו שליט"א: סיפר לי הגה"צ רבי מנדל שיינין זצ"ל שהיה משגיח בכפר סבא, ואמר עליו כי הוא 
היה “החזון איש של כפר סבא". כך החזיקו אותו שם, כמו חזון איש.  שמעתי שבתקופה שלימד 
בכפר סבא, היה לובש מעיל קצר ולא ארוך, כדי שלא יחשיבו אותו כמו רב, כי היה שם רב במקום.  

הוא חסר לכל הדור, לדור חסר מנהיג. הוא השפיע על כל הדור, על כל העולם! 


