
 

 

   

  
  

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

  חתשע"הסוכות חג  גיליון  ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  *צערשמחה ומניעת  

ביום טוב יש מצוה של שמחה, שמחת יום טוב, אבל יש אנשים שיש 
 להם צער, במשך כל השנה, יש דברים שמצערים אותם, כגון שחסר 
להם איזה דברים שהם צריכים, ומחמת זה הם מצטערים, ואינם 

צריכים קודם  בשלמות וכדי שתהיה שמחת יום טוב ,יכולים לשמוח
. ונתבונן מה הם שמחת יום טובואז שייך , להשתדל שלא יהיה צער

  הדברים הגורמים צער, וכיצד למנוע את הצער. 

נו בני תורה, והדבר הגדול והחשוב ביותר לבני תורה הוא נחב"ה א
צער מחמת חסרון הצלחה בתורה, לאדם פעמים יש להצלחה בתורה, ו

 בעצמו מצליחהוא ש ואפילו מישאינו רואה את הצלחתו בתורה, 
, אבל הוא רוצה גם להיות מרביץ תורה, ולהשפיע זיכוי הרבים בתורה

בתורה, ועושה השתדלות לקבל איזה זיכוי הרבים בתורה, להגיד 
שיעורים או שיחות מוסר, להשפיע יראת שמים ומידות טובות, ואינו 

  מצליח בזה, ומחמת זה יש לו צער. 

מחמת צער שאדם מצטער וראוי להתבונן כיצד מסלקים את הצער, 
או שאין לו זיכוי הרבים בתורה, וכן שאינו רואה את הצלחתו בתורה, 

  שמצטער מחמת דברים גשמיים שחסרים לו. מה 

  מזונותיו של אדם קצובין

הנה לענין גשמיות אמרו חז"ל (ביצה טז, א) כל מזונותיו של אדם 
קצובין לו מראש השנה, ופירש רש"י "כל מה שעתיד להשתכר בשנה 

קצוב לו כך וכך ישתכר בשנה זו, ויש לו ליזהר  –שיהא ניזון משם 
מלעשות יציאה מרובה, שלא יוסיפו לו שכר למזונות אלא מה שפסקו 

כמה גשמיות תהיה לו, לכל אחד השמים נקצב שמן היינו  , ע"כ.לו"
וצריך להיזהר בהוצאותיו שלא לבזבז יותר מדי, כי אם יבזבז יחסר לו 

  אחר כך, ולא יוסיפו לו יותר ממה שנקצב עליו. 

או שאינה , לטובתוהיא  ,האם גשמיות זו הקצובה לאדם ,בונןנתו
עביד, כל (ברכות ס, ב) כל דעביד רחמנא לטב חז"ל לטובתו? הן אמרו 

מן מה שקורה בעולם וכל מה שקורה עם האדם הוא לטובתו, ואם 
  . ודאי שזה לטובתולו גשמיות, נותנים השמים 

הנאות העולם אבל המטרה היא לא ההנאה הגשמית בעולם הזה, כי 
טוב לא גיהינום, וזה בודאי  מותעל חשבון העולם הבא וגורבאות הזה 

לאדם, אלא המטרה היא שישתמש בעולם הזה לשם שמים, לצורך קיום 
התורה והמצוות, ואז גם הגשמיות היא מצוה, ונחשבת לו כעבודת 

  . מכךהשם, וזוכה בה לעולם הבא, וזוהי הטובה שיש לו 

  עולם הזה לצורך העולם הבא

וכן הביאור במה שאנו מבקשים בתפילות הימים הנוראים על חיים 
וביארו זכרנו לחיים וכו' וכתוב לחיים טובים וכו'.  ,יים טוביםועל ח

הגר"א והרמח"ל כי חיים סתם הכוונה לחיי הנצח בעולם הבא, שהם 
לסבול צער וייסורים ולפעמים אדם צריך החיים האמיתיים הקיימים, 

בעולם הזה כדי לזכות לעולם הבא, שהייסורים ממרקים ומביאים לחיי 
, שנזכה לחיי "זכרנו לחיים" מבקשים תחילההעולם הבא, ועל זה 

  אפילו על ידי צער.  –העולם הבא באיזה אופן שיהיה 

ואחר כך מבקשים "חיים טובים", שגם בעולם הזה יהיו לנו חיים 
נותנים לו לפעמים זכויות כי אדם שיש לו טובים לצורך העולם הבא, 

ויהיו לו אפשרויות לעשות הרבה  ,חיים טובים בעולם הזה, שירגיש טוב
חיים "ועל זה מבקשים  ,עולם הבאחיי הזה יזכה לבמעשים טובים, ו

וזהו מה שטוב לאדם עולם הזה לצורך העולם הבא,  – "טובים
  לצורך העולם הבא. לנצל אותה שיכול  ,בגשמיות

                                                
  ירושלים, סוכות תשע"ז. רמות א' בביהמ"ד שערי תבונה  נאמר *

וזה הביאור במה ששנינו (בריש פאה) אלו דברים שאדם אוכל 
פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ולכאורה הרי 
הפירות באים מאותו ה"עץ" של הקרן, ואם הקרן היא עולם הבא גם 
הפירות צריכים להיות פירות כאלו של עולם הבא, ומהו פירותיהן 

שנותנים לו חיי עולם הזה טובים בעולם הזה? ובהכרח היינו כנ"ל, 
לצורך העולם הבא, והם אמצעים ואפשרויות בעולם הזה לעשות 

  לעולם הבא. בהם יזכה שמעשים טובים 

 הכל וכל זה נקצב מן השמים לכל אחד כפי הזכויות שיש לו, ו
לטובתו, אם יש לו ייסורים זה לטובתו שהייסורים ממרקים ומביאים 

ו חיים טובים זה גם כן לטובתו, וכנ"ל, לחיי העולם הבא, ואם יש ל
  לצורך העולם הבא. וישתמש בהם שינצל אותם 

  הצלחה ברוחניות ובזיכוי הרבים

כל הצלחה ברוחניות ובזיכוי הרבים ברוחניות וכן בענייני רוחניות, 
פי הזכויות שיש להיא בידי שמים, ומן השמים נותנים את ההצלחה 

וכך שנינו באבות (ה, יח) משה זכה וזיכה את הרבים זכות  ,אדםל
 .הרבים תלוי בו, היינו שהיו לו זכויות קודמות, ולכן זיכה את הרבים

ומי שמזכה את הרבים "זכות הרבים  .קודם "זכה" ואחר כך "זיכה"
תלוי בו", היינו שכל המעשים הטובים שהרבים עושים מכוח השפעתו 

  מו שהוא עושה אותם. נזקפים לזכותו, ונחשב כ

עד כדי כך כתוב בספרים, שאם אדם השפיע על אחרים, על המשפחה 
או על הציבור, לעשות מעשים טובים, והם עושים את המעשים הטובים 
מכוחו, וממשיכים גם לאחר פטירתו, הרי השפעתו נמשכת כל הזמן, 

שהשפעתו נמשכת עד עכשיו ", מסילת ישרים"בעל הלמשל וכפי שזכה 
ך הרבה דורות, וכל המעשים הטובים שעושים המושפעים מכוחו במש

  . נזקפים לזכותו ונחשב כמו שהוא עושה אותם

אפילו שהוא כבר בעולם האמת ואינו יכול לעשות מעשים טובים 
במתים חפשי, מכל מקום מה (תהלים פח, ו) בעצמו, כמו שכתוב 

בגלל מה שהשפיע בחייו, נחשב כמו שהוא  –שאחרים עושים בגללו 
  עדן.  ןעושה עכשיו, ומקבל עוד עולם הבא וג

ואפילו משה רבינו שכבר יש לו עולם הבא שאין לשער, זוכה ומקבל 
עוד עולם הבא על ידי מה שהרבים עושים מכוחו, שאין סוף לתענוגי 
העולם הבא, שעליהם נאמר עין לא ראתה אלוקים זולתך, וכל הזמן 
מתחדשים עוד ועוד תענוגים שאינם נגמרים, וזהו ענין "זכות הרבים 

ה והמצוות של כלל ישראל במשך כל הדורות תלוי בו", שכל התור
נזקפים לזכותו של משה רבינו, כיון שהוא זיכה את כלל ישראל בזה, 

  ונוספים לו כל הזמן עוד ועוד תענוגי העולם הבא. 

  במה זכה משה רבינו

ונתבונן במה "זכה" משה רבינו, מה הזכויות הקודמות שהיו לו ומה 
, שעל ידי זה זכה לזכות את המעשים הטובים שעשה קודם מתן תורה

   .מה הן הזכויות המפורשות בתורה .הרבים במתן תורה

(שמות ב, יא). משה  "ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם"
רבינו גדל בבית פרעה, והיה כמו נכד המלך, ולא היה חסר לו כלום, ואף 
על פי כן יצא לראות בסבלותם של אחיו, והשתתף בצערם, כמו שפירש 

  ש"י שם "נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם". ר

כדאיתא במדרש (שמות רבה א, כז)  ,וגם היה עוזר להם בעבודת פרך
שהיה בוכה ואומר חבל לי עליכם מי יתן מותי עליכם וכו' והיה נותן 

למרות שגדל מילדותו בבית המלך והיינו כתפו ומסייע לכל אחד ואחד, 
ולא הורגל למאמצים כאלו, אף על פי כן מתוך מידותיו הטובות, כשהיה 

  היה מטה שכמו לעזור לו.  ,רואה יהודי עובד עבודת פרך

 בס"ד
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במדרש על בעלי חיים, כדאיתא גם שהיה מרחם ויתירה מכך מצינו 
(שם ב, ב) כשהיה משה רועה את צאנו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי 
אחד, ורץ אחריו, עד שהגיע לבריכה של מים ועמד לשתות, וכשראה 

יף אתה, זאת משה אמר, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עי
והרכיבו על כתפו כדי שלא יצטרך לחזור ברגליו. אמר הקב"ה: יש לך 
רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך, חייך אתה תרעה צאני ישראל. 
ומבואר כי מה שזכה להנהיג את כלל ישראל הוא בזכות מידותיו 

  אפילו בעלי חיים.  – הטובות, שהיה מרחם על "הבריות"

  ורחמיו על כל מעשיו

שמובל שפעם אחת ראה עגל  (ב"מ פה, א) רבינו הקדושבמצינו  וכן
והסתתר תחת כנפי בגדו  ,לשחיטה, והעגל הרגיש שעומדים לשחוט אותו

היינו שזוהי התכלית  ,של רבי, אך רבי אמר לו "לך, לכך נוצרת"
והשלמות שלך, שישחטו אותך, ויברכו על השחיטה, ויאכלו מבשרך 

שמים, ואף על פי שהשחיטה כואבת, הרי אתה צדיקים שאכילתם לשם 
מתעלה בזה, כמו שכתב המסילת ישרים (פרק א') כי עילוי גדול הוא 
לבריות בהיותם משמשי האדם השלם, וכפי שמצינו ביעקב אבינו שכל 

  . ולהיות תחת ראשו האבנים ביקשו לשמשו

   ואף על פי כן נתעורר מזה קטרוג על רבינו הקדוש, שהיה צריך 
, כי מן השמים מדקדקים עם על זה חם על העגל, ונענש בייסוריםלר

הצדיקים כחוט השערה (יבמות קכא, ב), ומענישים אותם בעולם הזה 
אפילו על חטא קל בשוגג, כדי שיבואו לעולם הבא נקיים מכל חטא, 

  והייסורים ממרקים שיהיה נפש נקי וצדיק. 

שפחתו שהיה מעשה שוסבל רבי ייסורים במשך שלוש עשרה שנה, עד 
וביקשה לטאטא  ,על הארץמוטלים ניקתה את הבית, וראתה בעלי חיים 

אותם, אך רבי אמר לה שתניח להם, משום שכתוב (תהלים קמה, ט) 
מידת הקב"ה, שמרחם על כל היא ורחמיו על כל מעשיו, היינו שכך 

מעשיו, והאדם צריך להידמות להקב"ה ולרחם על הבריות, ויש גם 
איסור צער בעלי חיים דאורייתא או דרבנן (עיין ב"מ לב, ב), אך על כל 

מדרגתו את וכשראו בשמים  ,מידה טובהלרחם על הבריות זו פנים 
  . הייסוריםממנו נפסקו , על הבריות שהוא מרחם

וש, שסידר את המשניות ועשה את חתימת ובזה "זכה" רבינו הקד
המשנה, מלבד קדושתו המופלגת, שנקרא "רבינו הקדוש" (עיין שבת 

  ), זכה גם במידותיו הטובות וברחמיו על הבריות. קיח

זכה למלכות בזכות נעים זמירות ישראל,  ,ומצינו שגם דוד המלך
הצאן, כדאיתא במדרש (שמות רבה שם) "שהיה מונע רחמיו על 

גדולים מפני הקטנים, והיה מוציא הקטנים לרעות כדי שירעו עשב ה
 הרך, ואחר כך מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינונית, ואחר כך 
מוציא הבחורים שיהיו אוכלין עשב הקשה. אמר הקב"ה: מי שהוא יודע 

  לרעות הצאן איש לפי כוחו יבוא וירעה בעמי". 

  הכל תלוי בזכויות

אם רוצים לזכות למעלות רוחניות, כמו משה , כי ולמדנו מכל זה
רבינו שקיבל תורה מסיני ומסרה לכלל ישראל, וכמו רבינו הקדוש 
שחיבר ששה סדרי משנה, וכמו דוד המלך שזכה למלכות בית דוד 
ומשיח, דרגות רוחניות נשגבות כאלה, הדרך לזה היא על ידי זכויות 

ה, לעסוק בתורה בלי קודמות, ובודאי צריכים גם זכויות של עסק התור
ביטול תורה, עם דבקות בתורה, אבל גם אהבת הבריות ומידות טובות, 

  בזה זוכים, ובלי זה לא שייך. 

צריך לדעת ומי שחושב לזכות על ידי השתדלות להיות מרביץ תורה, 
יבואו אליו  ,לו זכויותיהיו ואם שייך, אלא תלוי בזכויות, אין זה ש

להמציא עצמו ואמנם אפשר לעשות משהו השתדלות,  .ויבקשו ממנו
רבי זירא, שבתחילה היה מתחבא בכמו שמצינו (סנהדרין יד, א) לזה, 

ששמע מרבי אלעזר שאמר "הוי קבל וקיים", כיון שלא יסמכו אותו, 
נסתר ולא יידעו ממנו, אבל אחר כך שמע עוד  יההיינו שמוטב לאדם שיה

מוחלין לו על כל עוונותיו,  העולה לגדולהשאמר כי מימרא מרבי אלעזר 
ואם כן כדאי לקבל סמיכה, שהיא גדולה רוחנית, שמקבל כוח וסייעתא 

הפסיק ומאז דשמיא לדון דיני קנסות, ועל ידי זה יזכה למחילת עוונות, 
  לברוח מהסמיכה, והמציא את עצמו לזה. 

זכויות, ומי שרוצה הצלחה בתורה, או העיקר הוא האך על כל פנים 
של רוחניות ים בתורה, צריך לזה זכויות קודמות, זכויות זיכוי הרב

תורה, וגם בין אדם לחברו, מידות טובות ואהבת הבריות, ובלי זה לא 
  שייך, ולא תועיל שום השתדלות. 

  ההנהגה בענייני גשמיות

גשמיות, כבר הזכרנו שהכל קצוב, ולא שייך בהשתדלות ענייני וגם ב
ולפעמים יש כאלה שרוצים להבטיח את לקבל יותר ממה שנקצב עליו, 

, מפני שיש להם ילדים קטנים, ויצטרכו לחתן אותם, העתיד שלהם
ועוסקים ויהיו הוצאות גדולות, וטרודים כבר מעכשיו בתכניות, 

בגשמיות, להכין את ההוצאות לנישואי הילדים. אבל זו טעות, כי כל 
יך, נותנים מן מזונותיו הגשמיים של אדם קצובים, וכשיגיע הזמן שצר

  השמים למי שצריך, כפי הזכויות שיש לו. 

זצ"ל, שהיה ויכוח בין שני מחותנים  ומעשה שהיה אצל החזון איש
כמה הוצאות יתן כל אחד עבור בני הזוג, ואמר החזו"א, הרי מן השמים 
יש קצבה כמה שהזוג יקבל, והשאלה היא רק באיזו דרך זה יגיע, אם 

שמן  ,מחליט לתת, הוא יהיה "הצינור"דרך זה או דרך זה, ומי ש
  השמים יעבירו דרכו את מה שמגיע לבני הזוג. 

לכן בנוגע לשמחת יום טוב, לסלק את הצער שיש לאדם, מחמת כל 
מיני דברים שחסרים לו וגורמים לו צער, אם בגשמיות, או ברוחניות, 
וכפי שהזכרנו דוגמא שרוצה לזכות את הרבים ואינו מצליח, צריכים 

עת כי העצה היחידה היא על ידי זכויות, ובדוק ומנוסה שזכויות לד
 אין  –יש זיכוי הרבים, ובלי זכויות  –אם יש זכויות  .נותנות זכויות

ויודע אני עובדא באחד שהיה מזכה הרבים בתורה,  .זיכוי הרבים
כל שכמה פעמים, אירע נפסק הזיכוי הרבים! וכך  ,זכויותוכשהיה חוסר 

  זכויות נפסק הזיכוי הרבים. שהיו חסרות פעם 

  יפשפש במעשיו

יש דברים שהם מידה כנגד מידה, ויש גם לא  .כל מיני זכויות שוי
ובתורה לא שייך מידה כנגד מידה, כי תלמוד תורה  ,מידה כנגד מידה

כנגד כולם, וכפי שביארו המפרשים בדברי הגמרא (ברכות ה, א) אם 
  רואה אדם שייסורים באים עליו יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא 

עוון גדול, זה ביטול תורה הרי מצא יתלה בביטול תורה, ולכאורה אם 
נפש החיים שער ד' פשפש "ולא מצא"? וביארו המפרשים (אמרו ומדוע 

) כי לכתחילה צריך לחפש מידה כנגד מידה, איזה חטא מתאים ט"פכ
לעונש שבא עליו, אבל אם פשפש ולא מצא מידה כנגד מידה, יתלה 
בביטול תורה, כי על ביטול תורה ראויים לבוא כל העונשים, שתלמוד 

  תורה כנגד כולם וביטול תורה כנגד כולם. 

לכתחילה צריך לחפש מידה כנגד מידה, וכפי שמובא בגמרא אמנם 
שם (בע"ב) המעשה ברב הונא, שהחמיצו לו ארבע מאות חביות של יין, 
ואמרו לו רבנן "לעיין מר במיליה", היינו שיפשפש במעשיו, ואמר להם 

הסיבה לזה, ואם אתם יודעים את אדרבה, גם אני רוצה לדעת רב הונא, 
    פשפש ולא "אף על פי שאמרו ו. לישתגידו מבקש אני  ,הסיבהמה 
, אצל רב הונא בודאי לא היה ביטול תורה, "יתלה בביטול תורה מצא

  ולכן לא תלה בזה, וביקש מהם שיאמרו לו. 

כי יש אריס שעובד אצלו בכרם, ומקבל את חלקו רבנן ואמרו לו 
חלק גם , ומגיע לו לקבל כדרך האריסים למחצה לשליש ולרביע

ואמר זמורות, מהורב הונא לא נתן לו רות [הענפים היבשים בכרם], זמוב
רב הונא, הרי האריס הזה לקח לי מהכרם עצמו הרבה יותר ממה להם 

שמגיע לו, ומדוע שאתן לו מהזמורות, הרי כבר לקח בעצמו הרבה יותר 
אף על פי כן יש בזה טעם גניבה, ולפי דרגתך  ,ממה שמגיע לו! ואמרו לו

ולכן החמיצו לנהוג לפנים משורת הדין ולתת לו גם מהזמורות, עליך 
  מידה כנגד מידה.  –חביות היין מהכרם 

  החיוב לפי מדרגתו

ורב הונא עצמו מסתמא לא חשב שהוא במדרגה גדולה כל כך 
  . שתובעים ממנו לנהוג לפנים משורת הדין באופן כזה

בה בר בר חנה כמו שמצינו בגמרא בסוף פרק האומנין (ב"מ פג, א) שר
חבית ממקום למקום, ונשברה החבית בשבילו שכר פועלים להעביר 

בפשיעתם, ותפס מהם בגד כתשלום על הנזק שגרמו לו, וכשבא הדבר 
 חזיר להם את הבגד, משום שנאמר למען תלך לו לההורה  ,לפני רב

בדרך טובים, וצריך לנהוג לפנים משורת הדין ולא לקחת מהם תשלום 
לבקש ממנו תשלום על מה שעבדו בשבילו, ד עוחר כך באו על הנזק, וא

שלם להם, ושאל רבה, וכי כך הדין, שאני צריך לשלם שיוהורה לו רב 
לפנים משורת בזה לנהוג אתה צריך ? ואמר לו רב, לי למרות שהזיקו

  הדין, כמו שנאמר ואורחות צדיקים תשמור. 

 תנצב"ה  תשרי תשע"גכ' נלב"ע   זצ"ל גרשון "רב יעקב רבמוקדש לעילוי נשמת ה



 

 

   

וכפי הנראה שרבה עצמו לא חשב שהוא בעל מדרגה כל כך שצריך 
לנהוג במידת חסידות כזו, ולכן לא עשה כן מעצמו, עד שהורה לו רב כי 

לא חשב שהוא  ,וכן רב הונא .אכן זוהי מדרגתו וכך הוא צריך לנהוג
אך רבנן במדרגה כזו שתובעים ממנו לשלם לאריס אף על פי שגנב ממנו, 

, ונתן לאריס את חלקו דברמדרגתו, ומיד תיקן את ה אמרו לו שזוהי
בזמורות, ומיד נעשה לו נס, שהחומץ חזר להיות יין, או שנתייקר 

  החומץ ונמכר בדמי יין (שני פירושים בגמרא שם). 

שהשתמש בו למעשים טובים, בודאי  ?רכושועשה רב הונא עם ומה 
 ם, כגוןמעשים טוביעשות כל אחד שיש לו רכוש, ראוי שינצל אותו לוכן 

אם יש לו כסף בצד שאינו משתמש בו, במקום שיהא מונח בבנק סתם 
ללא תועלת, עדיף להפקיד בגמ"ח שיעשו בו מעשים טובים ויסייעו בו 

   וזה ה"פירות" האמיתיים בעולם הזה.לנצרכים, 

אם אדם חי באמונה שהכל בידי שמים, אין מה  כלל הדברים,
רה, כי אין צורך בזה, ובאותו להצטער, ואין מה לטרוח בהשתדלות יתי

הזמן הרי הוא יכול לשבת וללמוד, והוא כבר רגוע מכל דאגות העולם 
הזה, ואינו מצטער על דברים שחסרים לו, גם ברוחניות, כי הוא יודע 

ומן השמים יתנו לו את מה שיש דרך, והדרך היא על ידי זכויות, 
  ובאופן כזה כבר שייך לשמוח שמחת  ,מידה כנגד מידה –שמגיע לו 

  יום טוב, כיון שאין צער המפריע לשמחה. 

  לשמוח בחלקו

לשמחה, כגון סעודת יום טוב, המביאים באמצעים וצריך גם לעסוק 
שבלי סעודה אדם רעב, ושמחתו אינה מושלמת, ועל ידי הסעודה יכול 

  לשמוח, לשמוח בחלקו, במעלות הרוחניות שיש לו. יותר 

אלא יש אנשים שאינם שמחים בחלקם, בפרט צעירים, וגם מבוגרים [
מבוגרים לפעמים כבר מתייאשים מעצמם, וצעירים עדיין לא ש

מה עם הרוחניות שלהם, ומה עם על עצמם מתייאשים] ודואגים 
  המדרגה שלהם, ומרגישים שהם לא בעלי מדרגה. 

 אדם על מדרגתועצם הדבר שאכפת ל ,וזו טעות גדולה מאד, ראשית
 יש לו אהבת תורה וכבר מדרגה, שהוא אוהב את המדרגה, זוהי 

  רוצה להיות בעל מדרגה. הוא ומצוות, ו

 וכל אחד אם  ,לכל אחד יש במה לשמוח בחלקו ,אבל גם בלי זה
יחשוב קצת, האם יש לו יראת שמים, יראה כי אכן יש לו יראת שמים, 

ידות טובות, ויש כאלה והאם יש לו מידות טובות, אכן יש לו מ
ששואלים אותם האם יש להם מידות טובות, ומתביישים לומר על 

מודים שאחרים אומרים עליהם ככה... וכן כל אחד יש הם עד שעצמם, 
  וכישרונות, ועוד מעלות שראוי לשמוח בהם. הבנה , לו שכל

ויש כאלה שלא מספיק מה שאומרים להם את המעלות שיש להם, 
ולפעמים העצה שאין להם שום מעלה, וחושבים  עדיין מצטעריםהם ו

לעצמו את המעלות והדברים הטובים שיש לו, ולקרוא בהם לרשום היא 
  מפעם לפעם, כדי לקבל שמחת חיים. 

  ,שצריך להיות שמח בחלקו וזו משנה מפורשת (אבות ד, א; ו, ו)
 וקדושהוהיינו גם ברוחניות, ולא רק בגשמיות, כמו שכתב בספר מנוחה 

(שער התורה ח"ב אות כג) "דע ששמעתי בשם הגר"א, שכן גם במילי 
ודאי נכון לחמוד להיות לבו ודשמיא, צריך להיות שמח בחלקו. אף שב

פתוח כפתחו של אולם לתורה, וגם לאמר ולחמוד אימתי יגיעו מעשי 
למעשי אבותי, מכל מקום צריך להיות שמח בחלקו שזכה לתורה 

  ון שעשה בכל כוחו המוטל עליו", עכ"ד. ולמעשים טובים, כי

  שמחת יום טוב

כל השנה בועל ידי זה תהיה שמחת יום טוב, וגם שמחה כל השנה, ש
במצוות ובעבודת השם, כמו שכתוב (תהלים ק, ב) צריך לשמוח גם כן 

עבדו את השם בשמחה, ואם חסרה השמחה במצוות זהו חטא, ועל זה 
מז) תחת אשר לא עבדת את  באה התוכחה כמו שכתוב (דברים כח,

 , וברמב"ם סוף הלכות לולב כתבובטוב לבבהשם אלוקיך בשמחה 
  ,השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת הקל שציווה בהן

עבודה גדולה היא וכו' עיין שם, ובשערי תשובה לרבינו יונה (ד, ט) כתב 
  כי יגדל וישגה מאד שכר השמחה על המצוות. 

השמחה אין כל השנה שבביום טוב יש מצוה מיוחדת של שמחה, אבל 
מצוה, ואילו ביום טוב יש חיוב במצוה בפני עצמה, רק פרט והידור 

  ומצוה מיוחדת שהזמן גרמא, להיות בשמחה ובטוב לבב. 

יהי רצון שנזכה כולנו לשמחת יום טוב, לשמוח בחלקנו, ולא להצטער 
ונזכה לקיים שמחת יום טוב,  על שום דבר שאין סיבה להצטער עליו,
   !ובזכות זה נזכה לסוכת עורו של לווייתן

 

  

  ההלל בפסוקיביאורים 
  בזמנים שונים מתוך שיחות רבינו שליט"אנלקט 

  

  בחפזיאני אמרתי 

וגו'. שמעתי מהגרצ"פ פרנק בשם בארצות החיים  השםאתהלך לפני 
כשהיה דוד במצב סכנה המהרי"ל דיסקין שאמר לפרש בדרך צחות, כי 

ם", בארצות החיי השםשיצילנו בעבור ש"אתהלך לפני  'הות אמר לוומ
"האמנתי כי אדבר" סבור הייתי . ברךשמקבל על עצמו עול עבודתו ית

 בלתי על עצמי י"אני עניתי מאד" מחמת עניותי וצערי קשאעמוד בזה, 
יתה יכן בקבלה שלמה וגמורה, אך כיון ש"אני אמרתי בחפזי" שה

   הקבלה בחפזה, נמצא לבסוף "כל האדם כוזב".
  

  מה אשיב לה'

כל תגמולוהי עלי, אדם צריך להכיר טובה ולהשיב  ה'מה אשיב ל
? ה'להקב"ה על כל החסדים שעושה עימו, אבל השאלה היא מה אשיב ל

   .מה חסר להקב"ה שאנחנו יכולים להחזיר לו

צריכים תחילה אקרא,  השםוהתשובה היא כוס ישועות אשא ובשם 
אלא ישועה  ,להכיר שיש כאן ישועה, וכל מה שיש לנו אינו באופן טבעי

   .נותן לנו את כל החיים ברךמהקב"ה, שרצונו ית

ובדרך כלל אדם מרגיש שהחיים הולכים באופן טבעי, ואינו מרגיש 
שזקוק לישועה, אבל האמת היא שכל רגע בחיים אדם זקוק לישועת 

וכל מה שהוא חי בבריאות וממשיך להתקיים, ומה שיש לו הקב"ה, 
  כיצד להתנהג, זה חסדי הקב"ה, ומי שהוא בעל אמונה, אם שכל 

יחשוב ויתבונן, זה מחייב הכרת הטוב, ולא שייך להיות כפוי טובה 
  ולהתכחש לכל הטובות שקיבל, שזה נגד המצפון ונגד השכל. 

להכיר שצריך תחילה היינו  ,ועל זה כתוב "כוס ישועות אשא"
להודות  –אקרא"  השםשהוא זקוק לישועה, ואז "ובשם להרגיש ו

   .להקב"ה שהוא המושיע, ולהתפלל ולבקש שהישועה תימשך

 "השםויקרא בשם "שתרגם אונקלוס על הפסוק (בראשית יב, ח) וכפי 
ותפילה כוללת  ,זה תפילה השם, היינו שקריאה בשם 'הוצלי בשמא ד

אקרא" הכוונה לכל חלקי  השם, וכן "בשם שבח בקשה והודאה
  התפילה: שבח, הודאה על העבר, ובקשה על להבא. 

  

  ובשם השם אקרא

אקרא", וצריך  השםוהנה בהמשך כתוב "לך אזבח זבח תודה ובשם 
   .אקרא" השםביאור מדוע כפל שנית "ובשם 

, השםונראה לפי מה שביאר הרמב"ן על הפסוק (שם) ויקרא בשם 
שאברהם אבינו פרסם את האמונה בכל העולם, וכן כתוב "ויטע אשל 

אל עולם" (שם כא, לג), ופירש רש"י:  השםבבאר שבע ויקרא שם בשם 



 

 

 

שעל ידי אותו אשל נקרא שמו של הקב"ה אלוה לכל העולם, לאחר 
   .שאוכלים ושותים אומר להם ברכו למי שאכלתם משלו

אקרא", שמלבד  השםשם ובזה יש לפרש "לך אזבח זבח תודה וב
  התפילה, צריך גם לפרסם את האמונה ואת ישועת הקב"ה. 

  

  נדרי לה' אשלם

אשלם, הענין בזה כמו שכתוב (בראשית כח, כ) וידר יעקב  'הנדרי ל
מלחמת העולם בכשנלקח לצבא אאמו"ר זצ"ל ידוע לי מוכן [ נדר וגו'

נדר שני נדרים וניצל, ולא סיפר לנו מה והיה בתוך המלחמה,  ,הראשונה
כמו  ,וגם כאן הפסוק מדבר באדם שהיה זקוק לישועה ,]הנדריםהיו 

   .שכתוב "כוס ישועות אשא", ונדר נדרים שיעמדו לו לזכות

ולאחר שזכה לישועה ובא לשלם את הנדרים, צריך לשלם אותם 
צינו בקרבן כמו שמ ,בפרסום, נגד כל עמו, שעל ידי זה תתפרסם האמונה

תודה, שהיו מביאים עימו ארבעים חלות, וצריך לאוכלן בתוך יום 
ולילה, כדי שיזמין הרבה קרואים לסעודתו שלא יהיה נותר, ועל ידי זה 

  יהיה פרסום הנס ופרסום ההודאה. 
  

  עבדך בן אמתך

  אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי. 

המפרשים ביארו בזה, כי עבד שהיה פעם בן חורין, ונמכר לעבד, הרי 
הוא רוצה להיות בן חורין, אלא שאין לו ברירה, והוא מוכרח להיות 

  עבד, ולכן צריכים לקשור אותו במוסרות שלא יברח. 

, עבדותוסרון ביאבל עבדך בן אמתך, שנולד עבד, אינו מרגיש שום ח
מה שהוא עבד, שיש לו אדון טוב שנותן ואדרבה הוא שמח ומרגיש טוב ב
, אפשר לפתוח ולנתק "פתחת למוסרי"לו לחם לאכול ובגד ללבוש, ולכן 

  מוסרותיו, כי אין חשש שיברח מהאדון. את 
  

  הללו את השם כל גויים

כל גויים וגו' כי גבר עלינו חסדו, צריך ביאור וכי מפני  השםהללו את 
ל, הרי החסד נעשה לנו ולא להם, שגבר עלינו חסדו צריכים הגויים להל

  ומה הגויים שייכים לזה, ועיין פסחים דף קי"ח. 

ב' מיני ברכות,  ן) כתב לבאר כי ישנ108ובחידושי הגרי"ז (עה"ת עמ' 
יש ברכת הודאה על קבלת הטובה, ויש ברכת השבח כשרואים את 
גבורות השם, וכשהגויים רואים את הניסים והנפלאות שהקב"ה עושה 

, אף על פי שהם לא קיבלו שום טובה בזה, מכל מקום הם צריכים איתנו
   .להלל ולשבח, כי הם רואים את גבורות השם

אבל אנחנו חייבים לא רק בהלל אלא גם בהודאה, כי אנחנו לא רק 
   .רואים את גבורות השם, אלא אנו גם מקבלי הטובה

שהגויים חייבים רק היינו כל גויים,  השםוזהו שכתוב "הללו" את 
בהלל, כי הם רק רואים גבורות השם, ולא קיבלו טובה בעצמם, אבל 
אנחנו חייבים גם בהודאה, מפני שאנו קיבלנו את הטובה, ויש לנו חיוב 

   .כי טוב וגו' ה'הודאה על זה, וזהו שממשיך הפסוק "הודו" ל

אהרן וגו', יאמרו נא ומזכירים יאמר נא ישראל וגו', יאמרו נא בית 
  וגו', היינו שכל אחד חייב בהודאה כפי דרגתו ומצבו.  השםיראי 

  

  טוב לחסות בה'

בטוח למבטוח באדם, ידוע מהגר"א שפירש בזה, כי  'הטוב לחסות ב
היינו כשאדם מבטיח הבטחה, וסומכים על הבטחתו, ולחסות היינו 

ה אמר טוב ועל ז. אפילו בלי הבטחה, הולכים ומחפשים מחסה אצלו
 , היינו למצוא חיסיון אצל הקב"ה אפילו בלי שהבטיח לי, 'הלחסות ב

  זה יותר בטוח מאשר לסמוך על אדם שהבטיח לי. 
  

  דחיתני לנפולדחה 

  השםכי אמילם, סבוני גם סבבוני בשם  השםכל גויים סבבוני בשם 
כי אמילם,  השםכי אמילם, סבוני כדבורים דועכו כאש קוצים בשם 

  עזרני.  השםדחה דחיתני לנפול ו

כי אמילם, ומבין  השםבעל ביטחון, שאומר בשם הוא לכאורה הרי 
נעשה יותר גרוע, , ואף על פי כן השםכי אם בשם  םשאינו יכול לנצח

 עוד פעםאומר הוא ואחר כך סבוני גם סבבוני וגו', וכפי שנאמר בהמשך 
כמו שכתוב סבוני כדבורים וגו', ורק  ,, ושוב נעשה יותר גרועהשםבשם 

   .עזרני השםאז  –בסוף כשאומר דחה דחיתני לנפול ל

רא"א דסלר זצ"ל, כי אף על פי צ "הוהטעם בזה שמעתי ממו"ר הג
, עדיין יש כאן חיסרון באמונה, מפני שסבור כי הצרה השםשאמר בשם 

באה לו מהגויים, כמו שאמר "סבוני", "סבבוני", ואינו מכיר שהם רק 
כגרזן ביד החוצב בו, והקב"ה הוא שעושה זאת ולא הגויים, ומאחר 

   .שאינו מכיר שהכל מן השמים, הרי הוא נופל וחוזר ונופל

רק לבסוף כשאמר "דחה דחיתני לנפול" היינו שהוא כבר מבין שזה 
הקב"ה הוא שדוחה אותי, כאשר יש ההכרה  –לא "הם" אלא "דחיתני" 

ומרגישים את ההשגחה שזה הקב"ה  והאמונה הזאת שהכל מן השמים,
עזרני, וכבר יש ישועה מוחלטת שאין אחריה  השםולא מישהו אחר, אז 

  ]. 239נפילה [עיין מכתב מאליהו ח"ג עמ' 
  

  קלי אתה ואודך

קלי אתה ואודך אלוקי ארוממך. יש לעיין מדוע נכפל הלשון, ומהו 
  שינוי הלשון, קלי ואלוקי, אודך וארוממך. 

לפרש בזה כי קל הוא מידת הרחמים, כפי שמזכירים ובפשטות יש 
   .בי"ג מידות קל רחום וחנון, ואלוקים זה מידת הדין

ועל זה נאמר "קלי אתה" היינו בזמן שאדם זוכה להנהגה של מידת 
הרחמים ומקבל טוב וחסד מהקב"ה, אז "ואודך" הוא מרגיש את חיוב 

   .ומודה עליה ,ההודאה על הטובה שקיבל

בזמן שמן השמים נוהגים עם האדם במידת הדין,  –י" אבל "אלוק
אינו מרגיש חיוב הודאה, ורק לעתיד לבוא יהיה השם אחד ושמו אחד 
שגם על מידת הדין יברכו הטוב והמטיב, אבל היום מברכים דיין 

   .האמת, כי לא מרגישים את הטובה שבזה

וממילא לא שייך "אודך", רק "ארוממך", היינו לקבל את הדין 
  ונה ולהאמין שכל דעביד רחמנא לטב עביד. באמ

*  
יש לפרש קלי אתה ואודך אלוקי ארוממך, כי יש אדם  ובאופן אחר

   .שמקבל בחסד וברחמים, ויש אדם שמקבל על פי דין

מקבל רק ברחמים, הרי ששאדם ועל זה אמר "קלי" אתה "ואודך", 
י" היינו מי שהוא במדרגה הוא מודה על הטובה שקיבל, אבל "אלוַק 

יותר גבוהה שמקבל על פי דין, הוא לא רק נותן תודה, אלא יותר מזה, 
"וארוממך" היינו שאומר שירה, שהיא מדרגה יותר גבוהה מהודאה, 

  כמו שכתוב בשירת הים אלוקי אבי וארוממנהו. 
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