
  

 

   

  
  

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

  זתשע" נצבים וילךפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  זכויות ליום הדין
ימי הדין, ראש השנה יהיו אנחנו נמצאים בחודש אלול, ועוד מעט 

  ויום כיפור, וצריכים להוסיף זכויות ליום הדין. 

ב, יד) שאחד שע"ת רבינו יונה כותב בדרכים המעוררות לתשובה (
מהדרכים הוא להתעורר בעשרת ימי תשובה, שאז יש הכרח להתחזק, 

דין, ותלויים ועומדים, ואי אפשר להסיח דעת מזה, וכל ימי מפני שיש 
נראה בזמנו פי הכו .רגע צריך להיות מנוצל להוסיף זכויות ליום הדין

עשרת ימי תשובה כדי להתעורר, אמנם לנו זה לא מספיק, הספיקו 
  . וצריכים כבר מחודש אלול להתעורר ולהתחזק

וידוע מה שכתב רבי ישראל סלנטר במכתבו "מלפנים כאשר ידעתי כל 
איש אחזו פלצות מקול הקורא קודש אלול", כשהיו מברכים ראש חודש 
אלול בברכת החודש כבר היה הציבור מתעורר, והרגישו את החרדה 

, מה עם החטאים איתי מה יהיה על עצמומיום הדין, שכל אחד דואג 
  משתדלים להתחזק ולהוסיף זכויות. היו ומה עם הזכויות, ו

רבי ישראל, כי בעצם כל השנה צריך להיות כמו באלול, בשם ידוע עוד 
בכל השנה צריכים לחשוב מה עם יום הדין, וביותר לדעת רבי יוסי 

מו אלול עצאבל שאדם נידון בכל יום (ר"ה טז, א) הרי בכל יום יש דין, 
כמו אלול, אבל באלול כל השנה צריכה להיות צריך להיות יותר מזה, 

האמיתית  זוהי המדרגה עצמו יש להוסיף חיזוק יותר מכל השנה.
   .אבל אנו רחוקים מהמדרגה הזאת ,שצריכה להיות

  ונתבונן למעשה במה מתחזקים ומוסיפים זכויות. 

  דברים הצריכים חיזוק
 שיותר תורה ומה שפחות ביטול תורה,מה  .הדבר הראשון הוא תורה

וכדאיתא בחז"ל שתלמוד תורה כנגד כולם וביטול תורה כנגד כולם, 
להיזהר מביטול תורה, שלא יהיה חטא של ביטול תורה, ואם היה פעם 

 על כל פנים מכאן ולהבאאך חטא צריכים לחזור בתשובה על החטא, 
  עזיבת החטא של ביטול תורה.  אשתה, לתקן

  את יותר שהתפילה תהיה מה שיותר טובה, להרגיש וכן תפילה, 
מה אני אומר ומה אני מדבר,  ,מה שאומרים, פירוש המילות הפשוט

   לפני מי אני מדבר, מה אני מבקש ומה אני רוצה.

  אלו הם שני דברים שבין אדם למקום, תורה ותפילה. 

ובסבלנות,  ,בין אדם לחברו, לדבר עם כל אדם בסבר פנים יפותוגם 
וכבר אמרו (ירושלמי נדרים ט, ד) ואהבת לרעך  מתוך אהבת הבריות,

שבלי זה חסר בשלמות כל התורה כמוך זה כלל גדול בתורה, היינו 
כמו שכתב בשערי קדושה לרבי חיים ויטאל שאדם שחסר לו  כולה,

משהו בשלמות המידות, חסר בשלמות כל מצוה ומצוה שהוא מקיים, 
  ות המידות זהו פגם בנפש. כי חיסרון בשלמ

וצריך לשנות את הטבע, ולתקן את המידות, כמו שכתב הרמב"ם 
שמידות רעות הם חטאים שצריכים לחזור בהלכות תשובה (ז, ג) 

 אינו אשם בזה ו, ואפילו מי שנולד עם מידות רעות, בתשובה עליהם
 ,מכל מקום צריך לשנות את טבעוחוסר אהבת הבריות, שכך הוא טבעו, 

"ואהבת לרעך ציוותה אם התורה  .יש עצות ודרכים לשינוי הטבעו
ויש ספרי מוסר  וכל אחד יכול לקיים זאת,סימן שזה שייך,  כמוך"

  ובעלי מוסר שמבארים את הדרכים לזה. 

היה נותן הרבה הדרכה  זצ"להגאון רבי אליעזר גינזבורג המשגיח 
  לזיכוי הרבים כיצד להתקדם בכל פרט ופרט. 

במעשים, וגם במחשבות, שיהיו מחשבות קדושות, וכפי וכל זה תלוי 
שנחשוב מחשבות שאנו מבקשים בהנני מכוון לפני הנחת תפילין 

לא מחשבות בטלות, לנצל את כוח המחשבה לזכויות, להוסיף קדושות, 
  זכויות, על ידי מחשבות של מצוה, תורה ואמונה. 

אנכי מדרגות באמונה, הרבה דבר שצריך הרבה חיזוק, יש  אמונה זה
השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים (שמות כ, ב), בא חבקוק 

לחיות על ר וצדיק באמונתו יחיה (מכות כד, א), והעמידן על אחת שנאמ
 ,פי האמונה, מה שיותר אמונה, שהכל בידי שמים, ורק בידי שמים

ולא שייך ששום , (תהלים קיח, ו) השם לי לא אירא מה יעשה לי אדם
  . איזה דבר אם לא נגזר מן השמים יאדם יעשה ל

כות ס, ומאחר שהכל מן השמים הרי כל דעביד רחמנא לטב עביד (בר
הקושי עצמו הוא לטובתו, הכל לטובת האדם, וגם אם זה קשה לו,  –ב) 

אם מפני שצריך כפרה, והייסורים מכפרים, או שהם ייסורים של 
אהבה להגדיל שכרו בעולם הבא, או שזה כדי להתעורר ולפשפש 

   להגיע לידי תיקון המעשים. (ברכות ה, ב) במעשיו

יש  התלויים בלב, כגון יראת שמים,וכהנה יש מדרגות בהרבה דברים 
ותלויה הרבה מדרגות ביראת שמים, והיראה גם כן שייכת לאמונה, 

  כמוך 'וכן יש הרבה מדרגות באהבת הבריות, עד דרגת האמונה, ב
  כמו שכתב המסילת ישרים בפרק י"א.  'ממש

וצריך לפשפש במעשיו על העבר, מה החטאים מיום עמדו על דעתו, 
בר מצוה, מה עשיתי ומה לא עשיתי, מה מיום הצוות, מיום שנתחייב במ

הדבר הראשון הוא  .אני צריך לתקן, וכיצד מתקנים את מה שחסר
עזיבת החטא מכאן ולהבא, אבל צריך גם תיקון על העבר, להתחרט על 

, והחרטה תלויה תמה שעשה, ואין זה פשוט שתהיה חרטה אמיתי
  בדרגת האמונה, עד כמה היראת שמים היא גדולה. 

בשערי תשובה לרבינו יונה האריך בביאור עיקרי התשובה ודרכיה, 
ושמעתי שרבי ברוך בער אמר שרבינו יונה סלל לנו כביש לתשובה, דרך 

  כבושה שאפשר להתקדם בה להגיע לשלמות התשובה. 

  הנהגת בני תורה
בשום דבר אחר, רק שאין לעסוק  ,ה הואשיביהכלל העיקרי לבני 

תורה ותפילה, סדרי הישיבה, ומי שיכול להוסיף על הסדרים יוסיף 
 ורק לרוחניות,  ,מנוצל לרוחניותצריך להיות כל הזמן  .פי כוחוכ

  עוסקים בתורה, וישנים כדי ללמוד, ואוכלים כדי ללמוד. 

כל מה שעוסקים בצרכי הגוף זה הכשר מצוה, כמו שכתב הרמב"ם 
בהלכות דעות (ג, ג) שמי שישן כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם, הוא 
עובד השם בשינתו, ומקיים מצוה בכל רגע שהוא ישן, שאינו ישן סתם 

  להנאתו, אלא מפני שצריך לישון בשביל עבודת השם. 

נטילת לאכילה הוא מקיים מצות אוכל, הרי כשנוטל ידיו  אדםוכן כש
ידיים, וכשמברך על נטילת ידיים הוא מקיים עוד מצוה, ויתכן שיש בזה 
אפילו מצוה דאורייתא [ה"חיוב" הוא מדרבנן, אך יש בזה "קיום" מצוה 

ואחר כך כשהולך  ,דאורייתא של עבודה שבלב] והוא עובד השם בברכה
  . לאכול ומברך המוציא הוא מקיים עוד מצוה

אם שגם האכילה עצמה היא מצוה,  ,לפי דברי הרמב"ם שהזכרנוו
עבודת השם, כל שכן אכילה שהיא בקום שינה בשב ואל תעשה נחשבת 

ועשה, אם באמת כוונתו לשם שמים כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם 
  הרי הוא עובד השם באכילתו, ומקיים בזה הרבה מצוות! 

אבל כך צריך להיות, , מחשבות כאלואמנם זוהי מדרגה לחשוב 
  ובאופן כזה הופכים את הגשמיות לרוחניות. 

ראוי לעורר על ניצול הזמן, שיש זמנים שמתבזבזים, בפרט ערב עוד 
 שבת ושבת קודש, שני ימים בשבוע, שהם כמעט שליש מהחיים!

מחברו, לכן בימים יותר וידוע מאמר הרמב"ן כל המקודש מחברו חרב 
  ר יותר שלא לעסוק בתורה. קדושים אלו היצר הרע מתגב

אפשר ותכנית מסודרת עם סדרים קבועים אכן בידינו להפוך זאת, 
וכבר סיפרתי שהיו ילדים בחיידר  ,לנצל את הזמן שיהיה כולו קודש
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שהיה להם מלמד עם כוח השפעה, והיו לומדים במשך ששי ושבת 
  שמונה עשרה שעות, כמו סדר יום רגיל של סדרי הישיבה. 

בעזרת השם כולנו נזכה להתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק, ונזכה 
   לכתיבה וחתימה טובה!

  

  קול נהי ומספד
  לפני מיטתו של המשגיח

  גינזבורג זצ"ל רבי אליעזר און הצדיקהג
  

אבדנו אבדה גדולה, אבל מהו הדבר  .הדבר הראשון, מה אבדנו
מה שחסר לנו, להגדיר העיקרי שחסר לנו עכשיו? אם נבקש בקיצור 

כמו שאמרו (מכות כד, א) בא  חסר לנו היסוד של כל התורה כולה,
והוא חבקוק והעמידן על אחת, כל תרי"ג מצוות תלויים בדבר אחד, 

אמונה, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, אמונה היא היסוד של כל ה
הוא על פי  ,כל חיי האדם, אם הוא מתנהג לפי האמונההתורה כולה. 

  נגד התורה. הוא  ,התורה כולה, ואם אינו לפי האמונה

, השפעה של כרונו לברכהוזו הייתה ההשפעה שהשפיע לנו המשגיח ז
אמונה, הכל בידי שמים, וכל דעביד רחמנא לטב עביד, אלו הם חלק 

ועכשיו לקחו מאיתנו את ההשפעה של אמונה, לקחו מעיקרי האמונה, 
   !ל התורה כולהמאיתנו את היסוד של כ

חובתינו להתבונן מה רוצים מאיתנו בשמים, בשמים פסקו כך, בית 
דין של מעלה פסקו לקחת מאיתנו את ההשפעה של אמונה, מה המטרה 

כל דיני שמים הם עם חשבונות לצורך לימוד וחינוך, מחנכים את בזה? 
  מי שמקבל את הקושי, שילמד ויבין מה רוצים ממנו. 

שך אם לא הייתה לנו הזכות להמ רוצים מאיתנו חיזוק האמונה.
ההשפעה כנראה שלא ניצלנו ולא קיבלנו את ההשפעה כמו שצריך 

אם נותנים לאדם דברים טובים והוא לא לקבל, כך הם דיני שמים, 
לקחו מאיתנו את  משתמש בהם למה שצריך, לוקחים ממנו את זה.

  ההשפעה בגלל שאנחנו לא ניצלנו את ההשפעה כראוי. 

  

על אנו חייבים כעת מה עלינו לתקן עכשיו, מה דורשים מאיתנו? ו
למרות שחסרה לנו ההשפעה, אין מי שיכול להשפיע עלינו כעת, עצמנו, 

אותה ההשפעה שהייתה, ההשפעה שלו חסרה, זו לא יש משפיעים, אבל 
 כל אחד יודע נגעי לבבו. שפיע על עצמנורוצים מאיתנו שנומן השמים 

  יש הרבה מדרגות באמונה. ומה מדרגתו באמונה, 

, עכשיו מדרגת האמונה של המשגיח זצ"ל שאנו מספידים אותו
י מדרגה גדולה מאד שהשפיע על המשפחה, ועל כל הישיבה, ועל כל מ

ששמע את מה שהיה מדבר, וכל מי שראה את מה שכתב, כולנו קיבלנו 
חוסר אמונה,  "פיקוח נפש רוחני"השפעה של אמונה, שזה ממש 

  ה חיי הנפש האמיתיים, חיי עולם הזה ועולם הבא. זהאמונה 

אך ואנו חייבים כעת להשלים את מה שחסר, זהו מה שחסר לנו, 
        כבר שנינו (אבות א, יד) אם אין אני לי מי לי,  ,כיצד עושים זאת

זהו מה שיש בסדרי הישיבה הקבועים סדר מוסר, שהוא ? אבל איך
לתורה  –הסדר העיקרי המחזק והנותן את הכוח לכל מה שצריך 

ולתפילה, סדר מוסר בכל יום חצי שעה לפני מעריב, ובאלול מוסיפים 
זוק האמונה, שבזה זוכים סדר חיוני לחי הוזעוד רבע שעה לפני מנחה, 

  בזכויות הגדולות ביותר ליום הדין. זהו מה שמוטל עלינו כעת. 

, מי שמתחזק (יומא לח, ב) נתחזק בזה, והבא ליטהר מסייעין אותו
זוכה לסייעתא דשמיא, אין גבול לסייעתא דשמיא ואין גבול לחיזוק, 

לחיזוק  כמו שכתב רש"י בברכות (לב, ב) "תמיד ובכל כוחו", אין גבול
  ואין גבול לסייעתא דשמיא להצלחה בחיזוק. 

   נו עומדים לפני יום הדין, וצריכים את הזכויות האלו ליום נחא
הדין, בודאי שהוא גם כן יהיה מליץ יושר בשבילנו ביום הדין, אבל 
אנחנו צריכים זכויות, מליץ יושר צריך גם כן זכויות, זכויות שנזכה 

להתחזק באמונה בעיקר, ורחמי  –לרחמי שמים, רחמי שמים עלינו 
שמים על המשפחה החשובה מאד, מה שחסר להם, שהשם יתברך 

, ולהמשיך את הדרך המרובים יתן להם את הכוח להתחזק ברחמיו
  שקיבלו ממנו.  –שהוא חינך 

להאריך בדברים, יהי רצון שמן השמים ירחמו עלינו אין הזמן עכשיו 
  ימה טובה ובלע המוות לנצח וגו'. שנזכה כולנו לכתיבה וחת

  

  

  בירושלים בכינוס מועצות גדולי התורהדברים שנאמרו 
  בארץ הקודש על משמר קדושת השבת

בשבת יש נשמה יתירה (ביצה טז, א), ומאור , שבת היא מעין עולם הבא (ברכות נז, ב)כולנו יודעים מה זה שבת. 
  הפנים של שבת אינו דומה לכל השבוע (בראשית רבה יא, ב), הכל דברים מפורשים בחז"ל. 

ועוד אמרו (שבת קיח, ב) אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין, ומאידך אמרו (שם קיט, ב) לא 
על ידי מאידך חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת. חורבן ירושלים היה בגלל שלא שמרו את השבת, ו

  ומה שהחטא גורם רח"ל.  שהשבת נותנת לנו,אלו הם דברים עצומים שמירת שבת זוכים לגאולה. 

על  ) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, ופדר"א פרק יח, בשם קיחעוד אמרו (
  וכפי הנראה "כהלכתו" הכוונה שכל ההנהגה במשך היום תהיה בקדושה. , כל עוונותיו

   .והדבר ידוע ששמירת השבת היא השמירה הכי טובה על עם ישראל

הלכה  ,זקוקים לרחמי שמים, אנו נמצאים שה אחת בין שבעים זאבים (אסתר רבה יא, ב) וכולם שונאים אותנונו א
  . כל הקיום של עם ישראל בעולם הוא בנסושעשו שונא ליעקב (ספרי בהעלותך), בידוע היא 

  )לסידורו בית יעקב בהקדמה(חובות הלבבות (שער הבחינה סוף פ"ה) והגאון רבי יעקב עמדין וכך כתבו גם ה
   הוא בנס, הקיום שעם ישראל קיים כבר אלפי שנים בעולם, בלי מדינה, וגם עכשיו כל את הניסים הגלויים שרואים 

  לרחמי שמים מרובים. אנו ויש הרבה שונאים לעם ישראל, וזקוקים 

שאינם העצה היחידה מה שבידינו לעשות הוא לבקש רחמים על אחינו בני ישראל שאינם יודעים מה זה שבת, 
  יודעים את האושר של שבת, ואינם יודעים את העונג של שבת. 

שאם היינו מבקשים בכל לב "השיבנו" בלשון רבים על כל כלל ישראל, לתורתך, ולעבודתך, וגם לשמירת  ניבטוח
  כל המצוות, אם היינו מתפללים על זה בלב שלם, ובכל לב היה כואב לנו מאד כמו שצריך, בודאי  שבת, ולקיום

  תפילת רבים הייתה מתקבלת, ועל ידי זה היינו זוכים לישועה קרובה בקרוב. ש

   !יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה וכתיבה וחתימה טובה

  זצ"לבנימין גוטרמן לעילוי נשמת הרה"צ רבי 
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