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

  "ז"ז"ז"זתשעתשעתשעתשע    חיי שרהחיי שרהחיי שרהחיי שרהפרשת פרשת פרשת פרשת         ●    שליט"אשליט"אשליט"אשליט"אאדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין     גרשוןגרשוןגרשוןגרשוןמרן הגאון רבי מרן הגאון רבי מרן הגאון רבי מרן הגאון רבי ממממ    ההההשיחשיחשיחשיח

        זיכוי הרביםזיכוי הרביםזיכוי הרביםזיכוי הרביםהזכות בהזכות בהזכות בהזכות ב

הנה ידוע שזיכוי הרבים הוא דבר גדול מאד, ומי שמזכה את הרבים 
זכה את הרבים בתורה זוכה להצלחה מי שמזוכה מידה כנגד מידה, 

מזכה את הרבים ביראת שמים ובמידות טובות, זוכה גם ומי שבתורה, 
כן ליראת שמים ולמידות טובות, וכן מי שעושה חסד עם אחרים, מן 

  השמים עושים איתו חסד, מידה כנגד מידה. 

וניקח לדוגמא זיכוי הרבים בתורה, באלו אופנים אפשר לזכות את 
ויש מי למד תורה לאחרים, משיעורים ושאומר יש מי  ,הרבים בתורה

או  ,שאינו מלמד בעצמו, אבל הוא משפיע על אחרים, כגון שעוזר בכסף
את הוא מזכה  ,כל מי שגורם שיעסקו בתורה .למי שעוסק בתורה ,בעצה

הרבים בתורה, בין אם הוא בעצמו מלמד, או שגורם לאחרים שילמדו, 
 להצלחה בתורה יש לו זכות התורה, ומידה כנגד מידה הוא יזכה גם כן

מי שעוסק בתורה ואינו מזכה את אבל , [אם יעסוק בתורה כמובן]
  הרבים יחסרו לו הזכויות של זיכוי הרבים. 

מרן החזון איש זצ"ל השפיע זיכוי הרבים, בכל ספרי החזון איש, והנה 
וגם בעצה ובהדרכה בעל פה, רבים רבים קיבלו ממנו הדרכה בתורה 

ו הרבה עובדות בזה וכפי שהובא ,וביראת שמים ובמידות טובות
איגרות ומכתבים שנדפסו וכן יש בספרים הנדפסים מאורחות חייו, 

 אלובקובץ איגרות החזון איש, והם מכתבים של דברי חיזוק שכתב ל
בזה זכה להיות "חזון איש" ובעל פה, בכתב ושרצו חיזוק, זיכוי הרבים 

תורה שבכל העולם נהנים מתורתו, והשפעתו נמשכת, מה שהשפיע 
  נמשך עד היום.  ,ראת שמים ומידות טובותיו

ומי שיכול לזכות ואינו  ,כל צורה של זיכוי הרבים נותנת זכויות
  . פסיד עולם הבאמיחסרו לו הזכויות הללו, ו ,מזכה

        החיוב להשפיעהחיוב להשפיעהחיוב להשפיעהחיוב להשפיע

שאם אדם רואה רשע יט) - ויתירה מכך יש פסוק ביחזקאל (ג, יח
שעושה מעשים רעים, ומשתדל להשפיע עליו שיחזור בתשובה, אך אינו 

"הוא בעוונו ימות ואתה מצליח בזה, והרשע ממשיך בדרכו הרעה, אזי 
בעולם הזה מיתת שעה  עוונו,ומת באת נפשך הצלת", הרשע נענש 

השני אינו אשם בזה, כי הוא עשה מה שהוא ו ,בעולם הבא ומיתת עולם
  ייב, וניסה להשפיע כפי יכולתו, ובזה הציל את נפשו. ח

אבל אם היה מקרה הפוך, שאדם יכול להשפיע על הרשע להחזירו 
למוטב ואינו משפיע עליו, אזי "הוא רשע בעוונו ימות ודמו מידך 

מיתה בעולם הזה וגם גיהינום בעולם הבא, אבקש", הרשע נענש ומת, 
שלא השפיע עליו, הוא האשם  האדם השניהיינו  "ודמו מידך אבקש"

   .במיתתו, כיון שהיה יכול להצילו ולא הצילו

גם בחיי  –ודבר זה נחשב לרציחה בדיני שמים, אם אדם יכול להציל 
מי שיכול להציל נפש אחת מישראל ואינו  –שעה, בחיי העולם הזה 

גרמא בשב ואל תעשה, אבל בדיני כי זה רק  מציל, בדיני אדם אינו חייב,
זה רציחה, כיון שהוא חייב להציל ואינו מציל, והוא אשם שמים 

ברציחה. כך גם מי שיכול להציל אדם מן העבירה, להצילו ממיתה 
. זהו ומדינה של גיהינום, אם אינו מציל הרי הוא אשם ונתבע על כך

  חומר הענין של מי שיכול לזכות את הרבים ואינו מזכה. 

        כבודכבודכבודכבודלשם לשם לשם לשם 

להציל יכול הנה לפעמים אדם מנינו. ונתבונן מה היא המציאות, בז
רק בתנאי להצילם אחרים לחיי נצח, אבל הוא מבקש כבוד, ומוכן 

  שיתנו לו כבוד, ובלי כבוד אינו רוצה להציל. 

אינו מציל סתם מתוך עצלות שיש בו, על זה נאמר "ודמו אם והנה 
, כי הוא אשם שיש לרשעוחייב בדיני שמים על הגיהינום  ,מידך אבקש"

בזה שלא השפיע עליו להצילו מן הגיהינום, ומגיע לו גם כן גיהינום 

שהוא רוצה אינו מציל מחמת נגיעה, מי שכל שכן  .מידה כנגד מידה
או כסף, ואינו רוצה לעשות לשם שמים, זה יותר גרוע, שיש כאן  ,כבוד

היה יתכן שאם לא היה שייך לקבל כבוד ו נגיעה של כבוד ומידות רעות,
מוכן להציל בלי שום תמורה, אבל עכשיו שאפשר לקבל כבוד הוא מנצל 

  את ודורש שיתנו לו כבוד, וזה גרוע מאד. ז

חמור מאד, חמדת הכבוד, שאדם אוהב כבוד, הכבוד עצמו הוא דבר 
ורוצה כבוד, ונהנה מן הכבוד, הרי הוא מפסיד בזה עולם הבא, כידוע 

   .שכל הנאות העולם הזה מפסידות עולם הבא

הנאה נפשית מפסידים עולם הבא יותר ממה ובהנאת הכבוד שהיא 
ילה ושתייה, וכך כתב בכתר ראש כשמפסידים בתענוגים גופניים כא

קל"ז) "אינו דומה הניכיון בעולם הבא עבור הנאה גולמית של  (אות
, וידוע שהחפץ חיים מעדנים מהניכיון עבור כבוד שהוא הנאה רוחנית"

היה מתרחק ובורח מאד מהכבוד, וכן שנינו באבות שאחד מהדברים 
מי שמתרחק מן הכבוד שהתורה נקנית בהם הוא "מתרחק מן הכבוד", 

תרחק מן הכבוד אינו זוכה לתורה, קל וחומר זוכה לתורה, ומי שאינו מ
   מי שמחפש ורוצה את הכבוד שזה יותר גרוע.

שאדם צריך כדי חייו לאכול ולשתות ולישון,  בשאר הנאותאמנם ו
כבר כתוב ברמב"ם (הלכות דעות ג, ג) שאם כל עיסוקו בזה לשם שמים, 

ינה מפני שהוא חייב ומוכרח לזה לצורך עבודת השם, אזי האכילה והש
 ,לשם שמים םעצמם נחשבים לו כעבודת השם, כיון שהוא עוסק בה

אבל במקרה הפוך, שאדם יכול לעשות לשם שמים, להשפיע על אחרים 
מפני שאינו מקבל את הכבוד עושה , ואינו העולם הבאולהצילם לחיי 

  . ויורש גיהינום , ודאי שמפסיד עולם הבאשהוא דורש

זהו הענין של זיכוי הרבים, מה שאפשר לזכות בזיכוי הרבים, מצד 
אחד העולם הבא שאפשר לקבל, ומצד שני הגיהינום שמקבלים אם 

  נמנעים מזיכוי הרבים, כמו שכתוב "ודמו מידך אבקש". 

        אהבת חסד או אהבת עצמואהבת חסד או אהבת עצמואהבת חסד או אהבת עצמואהבת חסד או אהבת עצמו

בענין שהיו צריכים את עזרתו ומעשה שהיה לפני שנים רבות באדם 
, שהוא היה מוכשר במיוחד לזה, ואמר כי הוא בעצמו זקוק חשוב

לישועה באותו ענין, והוא מוכן לעזור רק בתנאי שגדולי התורה יבטיחו 
לו שיזכה לישועה מידה כנגד מידה. אף על פי שגם בלי ההבטחה, אם 
היה עושה את החסד לשם שמים מתוך אהבת חסד, היה מגיע לו מידה 

ק בזה, אלא דרש שיבטיחו לו בפירוש, ובלי כנגד מידה, הוא לא הסתפ
אהבת חסד, רק תוך לא רצה לעזור מוזה לא רצה לעשות את החסד, 

  , בשביל הרווח שירוויח בזה. ת עצמומאהב

ובלית ברירה הבטיחו לו את מה שביקש, ואכן ההבטחה נתקיימה, 
הייתה   אבל הסוף היה יותר גרוע, אינני רוצה לומר את הפרטים, 

  זמן קצר, ואחר כך היה יותר גרוע. ישועה ל

אם היה עושה חסד בלי לבקש הבטחות, היה מגיע לו מידה כנגד 
רק ועשה מידה, אבל הוא לא עשה מצד חסד, אלא ביקש את ההבטחה, 

ה היה רק לזמן עולם הזה, זשקיבל לכן אף על פי לשם העולם הזה, 
  . יותר קצר, ואחר כך היה הפוך, ונעשה גרוע

כשעושים חסד מתוך אהבת חסד זוכים מידה כנגד מידה, בין בחסד 
גשמי ובין בחסד רוחני, אם אדם עושה חסד עם אחרים ומזכה אותם 
בתורה ביראת שמים ובמידות טובות, זוכה מידה כנגד מידה, ואילו מי 

יכול להשפיע על אחרים להצילם ששנמנע ואינו עושה חסד, וכגון 
  הרי הוא נתבע על כך. מגיהינום ואינו משפיע, 

  זהו גודל הזכות והחיוב של זיכוי הרבים. 

וכל אחד ואחד במקום שהוא נמצא יכול לזכות את הרבים, לעשות 
חסד ברוחניות ובגשמיות, ולעזור למי שצריך בסבר פנים יפות, מתוך 

   לדרוש שיתנו לו תמורה לזה.בלי אהבת חסד, 
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   „ÂÓÚ2  

 

   

        אין מרבין לבקשאין מרבין לבקשאין מרבין לבקשאין מרבין לבקש

בבקשות , ולא להרבות מאחרים דרישותכלל אין לדרוש בבאמת ו
"שהיה בקובץ איגרות החזון איש (ח"א קנח) מבני אדם, כמו שכתב 

 מרגלא בפומיה דהחפץ חיים זללה"ה דמבן אדם אין מרבין לבקש",
המזונות קצובים מראש באמת מבקשים רק פעם אחת ולא יותר, כי 

לכל אחד השנה (ביצה טז, א), כל הפרנסה קצובה, ומן השמים נותנים 
את המגיע לו כפי מה שנקצב עליו, ולא שייך להרוויח יותר מזה, ומי 

  קצוב סופו להפסיד. מה ששמשתדל להרוויח יותר מ

אומרים בראש השנה יכתבון מי אנו שכמו הכל נגזר בראש השנה, 
יעני ומי יעשר, היינו המזונות הגשמיים, וגם מי ישקט ומי יטרף מי ישלו 
ומי יתייסר, האם יחיה חיים קשים, חיים עם דאגות או בלי דאגות, הכל 

  נגזר בראש השנה לפי הזכויות שהיו בראש השנה. 

מה  ואמנם אם אדם חוזר בתשובה ומתקן את מעשיו, יכול לשנות את
כמאן מצלינן האידנא אקצירי שנגזר עליו, כמו שאמרו (ר"ה טז, א) 

כרבי יוסי דאמר אדם נידון בכל יום, היינו שבכל יום יש דין  ואמריעי
ובראש השנה נגזר דינו של אדם לפי מדרגתו באותה שעה, אבל חדש, 

במאירי בזה [עיין גזר דינו יכול לשנות את אם אחר כך יחזור בתשובה 

  "ת דף ג']. דודף מ"ט ובתוס' רי"ד עבודה זרה מהנדרים 

הכל לפי הזכויות, והכל תלוי באמונה, הבעיה היא כשאדם אינו 
מאמין בשלמות, וסומך על דרך הטבע, לכן הוא מורה היתר, ומתעצל 

פי כוחו מה שיכול לעזור, כמלעזור למי שהוא יכול לעזור, כל אחד 
, ואינו מוכן לעשות את מורהרוצה תאם בגשמיות וברוחניות, וכל שכן 

  החסד אלא אם כן יתנו לו תמורה, זה יותר גרוע. 

        במעשים הטוביםבמעשים הטוביםבמעשים הטוביםבמעשים הטובים    לשמוחלשמוחלשמוחלשמוח

אדם צריך  ,בתורה, ועלינו לשמוח בזהעוסקים ואנו בני תורה, ב"ה 
עושה, ומדוע לשמוח? כי הוא מחשיב  הואלשמוח במעשים הטובים ש

וכשמחשיב את את המעשים הטובים, יש לו זכויות והוא מחשיב אותם, 
הזכויות הוא שמח בהם, על כל רגע של לימוד התורה הוא שמח, שיש 
לו זכות של תורה, והוא זוכה להיות דבוק בתורה, ומתקדש בזה. 
כשאדם עוסק בתורה הוא מתקדש, התורה מקדשת אותו, וזו שמחה 

  גדולה להתקדש, להיות קדוש! 

שמח  כשאדם, במעשים הטובים והשמחה היא גם סיבה להמשיך
וזהו שכתב  במה שהוא עושה, השמחה נותנת לו חשק להמשיך הלאה,

המסילת ישרים בפרק ג' כי הרוצה לפקח על מעשיו, מלבד מה שצריך 
לידע מה הם המעשים הרעים שלו, כדי לתקן אותם, צריך גם לדעת מה 
הם המעשים הטובים שהוא עושה, כדי להתמיד בהם ולהתחזק בהם, 

  וכן כתב החובות הלבבות בשער הכניעה פרק ט'. 

        לא להחשיב עצמולא להחשיב עצמולא להחשיב עצמולא להחשיב עצמו

גם חשש בידיעת המעשים הלבבות שם כתב כי יש ואמנם בחובות 
הטובים, שעלול לבוא מזה לגאווה, ולהחשיב את עצמו במה שהוא 
עושה, ומי שמתגאה ומחשיב את עצמו הרי הוא נתעב לפני הקב"ה, כמו 

 צריך לדעת את אכן , "תועבת השם כל גבה לב"שכתוב (משלי טז, ה) 
  ולא יחשובמו בהם, אך לא להחשיב עצ –חשיבות המעשים הטובים 

  שזו סיבה להחשיב את עצמו יותר מאחרים. 

ובאמת אין סיבה להחשיב את עצמו, אף על פי שהוא עושה מעשים 
טובים, וכי הוא עושה כל מה שהוא חייב ויכול? הרי הוא עבד הקב"ה, 
וחייב לעשות כל מה שהוא יכול עם כל הכוחות בשלמות, כחיוב העבד 

עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת ממנו?  דורש שםלאדונו, ומה ה
וכי הוא מקיים הכל  (מיכה ו, ח), ותלמוד תורה כנגד כולם (פאה א, א),

הרי אם  בשלמות, או שיש משהו שהוא יכול לעשות יותר ואינו עושה?
חסר משהו זה כבר חטא, והוא אינו עם הארץ, ויודע שהוא חייב, אם כן 

  . בזהומתעצל  ,הוא מזיד, שיודע שהוא חייבהרי 

וגם אם אינו יודע, הרי חיסרון ידיעה הוא גם כן מזיד, כמו שאמרו 
ומאחר אם היה לומד היה יודע, כי (אבות ד, יג) שגגת תלמוד עולה זדון, 

הוא עושה דברים שאינו יודע ומחמת זה שהיה יכול ללמוד ולא למד, 
  שהם אסורים, הרי הוא נחשב מזיד בזה. 

        ידיעת ההלכה למעשהידיעת ההלכה למעשהידיעת ההלכה למעשהידיעת ההלכה למעשה

לדעת אותם, במשנה ברורה חלק  כיםשצריובאמת יש הרבה ידיעות 
, מה לעשות ומה לא לעשות, בכל יום למעשהדברים הנוגעים מביא א' 

וגם במחשבה, מה לחשוב ומה לא לחשוב, במה לשמוח ובמה לא 
   לשמוח, במה חייבים לשמוח ובמה אין לשמוח.

צריכים להאמין  אומרים בבוקר מודה אני לפניך וכו',וכגון מה ש
וזה לא פשוט.  ולהרגיש שכך היא המציאות, שהחזרת בי נשמתי,

לבעלי חיים, והנשמה  כשאדם ישן אין לו נשמה, רק נפש ורוח כמו
רר משנתו חוזרת הקדושה עוזבת את גופו ועולה לשמים, ורק כשמתעו

רוח רעה, כי הוא כמו מת  יואליו הנשמה, לכן בשעת השינה שורה על
שאין לו נשמה, ואמנם מת הוא אבי אבות הטומאה ואינו יכול להיטהר 

קדושת הנשמה חסרה בו, ומחמת זה  רקכלל, ואילו אדם ישן אינו כן, 
ידיים שורה רוח רעה על קצות האצבעות, בסוף הגוף, וצריך ליטול 

  שלוש פעמים לסירוגין להעביר את הרוח רעה. 

למעשה ממש בכל יום ובכל יש הרבה הלכות של אורח חיים הנוגעות ו
נראה בעליל " :שכתב המשנה ברורה בהקדמתו לחלק הראשוןוכפי רגע, 

ארבעת אף שכל  ,הוא היותר מוקדם ללימוד לכל רח חייםדחלק או
חלק זה הוא מוקדם  מקוםכל מ ,הם נצרכים למעשה לחן ערוךחלקי שו

ובלעדו  ,כי ידיעתו הוא הכרחי בכל יום מימי חייו לקיום התורה ,לכל
  ". ים איש הישראלי את ידו ואת רגלורלא י

בפרט משנה ברורה חלק ראשון הוא הנוגע ביותר למעשה, הלכות 
קריאת שמע, תפילה וברכות, וכן הלכות ברכות השחר, ונטילת ידיים, 

יש הרבה  כיצד ללבוש את הבגדים, ובאיזה סדר.ולבישת הבגדים, 
הלכות חשובות הנוגעות למעשה בכל יום ובכל רגע, ומי שאינו לומד 

  אינו יודע אותם, חייבים ללמוד את ההלכות. 

הלכות כגון וכן הלכות תפילין, יש הלכות שלא נוגעות לכל אחד, 
, אבל איך להיזהר בקדושת התפילין, וכיצד לנהוג עשיית התפילין

  בתפילין, זה נוגע לכל אחד, וצריכים לדעת את ההלכות בזה. 

        יראת שמיםיראת שמיםיראת שמיםיראת שמים

ולדוגמא נזכיר דבר אחד שרבים אינם יודעים מזה, כשמורידים את 
יש להיזהר שרצועת התפילין לא תיגע ברצפה, ואם הרצועה התפילין 

שזכה מבוגר פני שנים רבות מאדם ושמעתי ל נוגעת ברצפה זהו חטא.
וסיפר כי פעם  ,להיות בן בית אצל מרן הגאון רבי יצחק אלחנן זצ"ל

אלחנן אדם שהחזיק תפילין, ורצועת התפילין נגעה אחת ראה רבי יצחק 
"תשמישי קדושה"! ואמר כן  :בארץ, ונזעק רבי יצחק אלחנן ואמר

  לראות את זה. מסוגל בצעקה, מפני שלא היה 

אותו יהודי כי חרדתו של רבי יצחק אלחנן עשתה עליו רושם  והוסיף
לראות שרצועת תפילין תיגע ברצפה. עד כדי מסוגל שכל ימיו לא היה 
   כשרואים יראת שמים מושפעים!כך זה השפיע עליו. 

 , לכןרואים יראת שמים כפי שראו בעבר יןבימינו, שא וזה מה שחסר
זוהי  .מוכרחים ללמוד מוסר, וכשלומדים מוסר מקבלים יראת שמים

העצה היחידה. סיפר לי היום אדם שהתחיל ללמוד מוסר, ומרגיש בריה 
לומד ספרי מוסר מי ש .כל החיים משתנים על ידי לימוד המוסר .חדשה

מתוך מתוך התעניינות, לא סתם בשביל לצאת ידי חובה, אלא 
  חיים מאושרים. יו התעניינות, זה משפיע על

זוהי העצה הטובה ביותר, והיא עצה בטוחה, שכל מי שיעשה כן 
  חיזוק! מה שצריך יצליח, והלוואי שנזכה כולנו להתחזק בכל 
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