
 

 

   

  
  

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

  זתשע" דבריםפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  הכנה לבין הזמנים
מחכים לסוף הזמן, ומצינו גם יש שו ,רפיוןיש בסוף הזמן בדרך הטבע 

בגמרא ובמדרש (עיין שבת קט"ז ובתוס' שם) על הפסוק ויסעו מהר ה', 
ולמדו תורה מפי  ,שאחרי מתן תורה היו בני ישראל בהר סיני הרבה זמן

משה רבינו, ובנסיעה הראשונה שנסעו משם הייתה פורענות, ומה היא 
  כתינוק הבורח מבית הספר.  –הפורענות? שנסעו בשמחה 

בורח ורץ לביתו בשמחה, הוא כמו ילד שלומד בחיידר, ובסוף הלימודים 
מבין את מה שלומד, הוא למרות שבשעת הלימוד גם כן היה שמח, ש

 ,מעניין אותו, אף על פי כן השמחה בגמר הלימוד יותר גדולה לימודוה
ה קיים גם אצל בני הטבע של תינוק, והטבע הזה היכך ובורח מבית הספר. 

ששמחו במה שנוסעים מהר סיני, ואמרו כמה התאמצנו עד  ,דור המדבר
 כוחות להוציא הוצרכנו אבל ,ומשמח מעניין זה ואמנם התורה, עכשיו בעסק

  זה, ועכשיו לא נצטרך להתאמץ כל כך.  לע

יותר מדור המדבר, וגם בנו קיים הטבע  בעלי מדרגהלא בודאי נו נחאו
וצריכים כבר מעכשיו  !הזה של שמחה בהרגשת החירות, אבל זה שלא כדין

  ודאי שצריכים מנוחה, בלדאוג שבין הזמנים לא יהיה פריקת עול, אמנם 
כל אחד לפי כוחותיו, אבל שלא יהיה יותר מדי, כי אין היתר על ביטול תורה 

  בבין הזמנים, וזה לא זמן של פטור מתורה. 

בבין  להחליט מראש מה ללמודלכן צריכים לעשות תכנית מסודרת, 
כי לפעמים עד שמתיישבים ללמוד  הזמנים, איזה מסכת ואיזה פרק,

משכת והולכת לדברים אחרים מתחילים לחשוב מה ללמוד והמחשבה נ
הדבר  ולכן צריכים שיהיה מוחלט מראש מהובינתיים הזמן מתבזבז, 

להחליט וכן ללמוד, שיוכלו להתחיל בזה מיד בתחילת בין הזמנים, שרוצים 
וגם  מקום שאין בו בטלה ויכולים ללמוד בלי הפרעות,בהיכן ללמוד, מראש 

כל הפרטים האלו צריכים שיהיו  זמני הלימוד באיזה שעות ללמוד,
ועל ההספק עצמו אין לעשות תכניות, כי  ,מוחלטים לפני תחילת בין הזמנים

על זה אמרו  ,זה תלוי בסייעתא דשמיא, ואם עושים תכניות כמה להספיק
  (סנהדרין כ"ו וברש"י ותוס' שם) מחשבה מועלת וכו'. 

גם צריכים ו, עולהכנה שבין הזמנים לא יהיה זמן של פריקת הזהו עיקר 
  שיהיה מקום קבוע לתפילה, ששם התפילה יותר בכוונה. 

  באיכות תורה
שאמרו חז"ל (סנהדרין צט, א) כי דבר ה' מצינו חומר החיוב של תורה בו

שיכול ללמוד ומתעצל  – זה מי שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק בזה וגו'
  וסיום הפסוק שם הוא איום רח"ל. ואינו לומד, 

ושמעתי ממו"ר הגרא"א דסלר בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל כי הדברים 
אמורים לא רק במי שיכול ללמוד ואינו לומד, שזה בודאי דבר חמור 

אפילו מי שכן לומד, ורק חסר באיכות ההבנה אלא שמבטל תורה בזמן, 
שיכול יותר להתעמק ואינו מתעמק, כמובן כל אחד לפי כוחו, אם מתוך 

אדם מרשה לעצמו ללמוד עם שעמק, כגון בבין הזמנים העצלות הוא לא מת
אמנם לפעמים יש צורך בזה בשביל הבריאות, אבל אם [פחות ריכוז ועמקות 

זה גם כן בכלל מה  ]מתוך הרגשה של "פטור" ופריקת עול תורה עזה נוב
  , שהוא מבטל תורה באיכות. כי דבר ה' בזהשאמרו 

  תורהזכות להצלחה ב – תפילהה
והנה הצלחה בתורה תלויה בזכויות, תפילה ויראת שמים, וביערות דבש 
לבעל התומים (ח"א דרוש ד') כתב "אל תאמרו הא דעדיף זה מחברו לרוב 
שכלו ועוצם חכמתו ובינתו. לא כן הוא, שקר נחלתם, רק מתת השם הוא 

ואין לך דבר שמזכה כאשר נוחיל טובו וחסדו הגדול ברוב תפילה ותחנונים, 
דם להשיג ישרות התורה ולפענח מצפונים בדרכי יושר ואמת אלא לא

כי קל שומע תפילה הוא וקרוב לכל  להתפלל לה' בדמע שישוב וירחמהו
אלא  ,קוראיו באמת", היינו שההצלחה בתורה אינה תלויה בכישרונות

  . להצלחה בתורה בזכויות, והתפילה נותנת זכויות

ומעיד שם על עצמו כי "בעת שאיני מתפלל בכוונה כראוי, כל היום אין 
שמועתי בתורה מכוונת וקרעים אלביש, ולהיפך אם אזעק ואשווע לה' 
מקירות לבבי בתפילה לחונני דעה כי דלותי עד מאד בעוונותינו הרבים, אף 

  זצ"ל הוא ירחם עלי להאיר עיני בתורתו", וכן שמעתי ממרן הגרא"מ שך 

ביום שאינו בוכה באהבה רבה אין לו הצלחה שהנצי"ב אמר על עצמו י כ
  תורה. זו הייתה מדרגתם של גדולים. לימוד הב

  קדושת הפה
צריכים גם לשמור על קדושת ומאחר שהצלחה בתורה תלויה בזכויות, 

הפה, שהפה שמדברים בו דברי תורה יהיה פה קדוש, ואם מדברים לשון 
  הרע חסר בקדושת הפה, ואז אין הצלחה בתורה. 

   .מלבד עצם הדבר שלשון הרע הוא חטא חמור מאד

חיבור גדול כתב ובאמת היצר הרע של לשון הרע גדול מאד, והחפץ חיים 
כדי שישפיע להיזהר מלשון הרע, שהוא חטא חפץ חיים ושמירת הלשון 

היה כי ובהקדמה לספרו כבוד שמים כתב  ,החורבן, שגורם לשנאת חינם
  . סבור שישפיע בזה יותר, ולא השפיע כפי שחשב

להיזהר מלשון הרע, כל אחד בפני עצמו צריך להתחזק בזה, על כל פנים 
(אבות  א אגראשזה נותן זכויות עצומות, ומאחר שזה קשה, הרי לפום צער

  להצלחה בתורה.  –ה, כג), וזוכים בזה ל"אגרא" ברוחניות 

כשיש איזה קשיים בחיים ומחפשים במה להתחזק, העצה היא וכן 
  הרבה קשיים. ל סיבהודאי בהוא כי לשון הרע  להתחזק בשמירת הלשון,

  לדון לכף זכות
רק ולא מדברים לשון הרע, שלדון לכף זכות, אפילו  ,והנה יש עוד ענין

  . זכותכף ללדונו צריכים בלב חושבים שפלוני אינו בשלמות, 

  ומצינו בגמרא (שבת קכז, ב) שלוש עובדות בענין זה. עובדא אחת 
לחשוד בו בדברים מקום מובאת שם על רבי יהושע, שפעם אחת היה 

אלא דנוהו לכף זכות, ועוד  ,הניכרים, ואף על פי כן התלמידים לא חשדוהו
הוא רבי יהודה בן בבא או רבי יהודה ברבי אלעאי כמו [ועובדא בחסיד אחד 

היו רגליים לדבר שהיה נראה שנכשל בחטא גם כן ש ]רש"י שםשהביא 
  זכות. כף ו להחמור, ואף על פי כן התלמידים דנו

היה ועוד עובדא מובאת שם על בעל הבית אחד שהיה עשיר ובעל נכסים, ו
 תקופה ארוכה כל כך עזב את ביתומשך שלוש שנים, לו פועל שעבד אצלו ב
פרנסה, ולסוף שלוש שנים כשהגיע הזמן לחזור צריך ומשפחתו מפני שהיה 

הפועל בערב יום כיפור או בערב יום טוב (שתי גרסאות שם) ניגש  ,לביתו
בעל הבית אין לי מעות, והשיב לבעל הבית וביקש תשלום שכר עבודתו, 

והשיב בעל הבית שאין ושוב שאל אותו אולי ישלם בפירות או בקרקע וכו', 
, כלום לא אמר לואבל , והוא ראה שיש לבעל הבית את הדברים שביקש, לו

  וחזר לביתו בפחי נפש. ולא בא בטענות, 

מו שלושה חמורים יוכעבור תקופה הגיע בעל הבית לביתו של הפועל, וע
הרבה כסף והרבה פירות, ונתנם לפועל כתשלום שכר עבודתו, ושאל את עם 

, הרי ראית בעיניך לי הפועל: בשעתו כשאמרתי לך שאין לי, מדוע האמנת
שיש סיבה מסוימת שאינך יכול עכשיו סבור והשיב הפועל: הייתי  !שיש לי

 דנתיך לכף זכות שיש  ,שאין לךלתת לי, ועל כל דבר שביקשתי ואמרת 
סיבה כזו וכזו שאינך יכול לתת, ופירט לו הסיבות, ואמר בעל הבית אכן 
כדבריך כן היה, ובשעתו לא הסברתי לך כיון שלא שאלת, אבל הסיבות היו 

  כמו שחשבת, וצדקת בזה שדנתני לכף זכות. 

  המקום ידין אתכם לזכות
ובעל הבית  ,והחסיד ,, שרבי יהושעבכל העובדות הנ"ל מובא שם בגמראו

כשם שדנתוני לכף זכות המקום "אמרו לאלו שלימדו עליהם זכות  ,העשיר
כשאדם דן אחרים לכף , והיינו מידה כנגד מידה, "ידין אתכם לכף זכות

  ימצאו  ,זכות מן השמים ידונו אותו גם כן לכף זכות, למרות שיש לו חטאים
(עיין שכתוב  כמו , שהיה קשה לו להתגבר על היצר,עליו איזה צד זכות

  אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף וגו'.  שבת ל"ב)

והנה רבי יהושע והחסיד היו תנאים, ותלמידיהם הבינו שיש לדונם לכף 
למרות שזה זכות, כף לגם כן יש לדונו  *פשוט אפילו בעל הביתזכות, אבל 

                                                
אך , "ולא שנה לא קרא"תנא דבי אליהו זוטא פרק ט"ז שאותו בעל הבית עיין  *

, שמות סימן מ' איתא שהוא רבי אליעזר בן הורקנוסדרב אחאי בשאילתות 
   עמק שאלה שם. הבוראה מה שכתב בזה הנצי"ב 

 בס"ד 
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ולמצוא יש לחפש אף על פי כן ויש ראיות מוכחות שהוא משקר,  נגד הסברא
ומי שמלמד , [עיין שמירת הלשון שער התבונה פ"ד] צד זכות אפילו רחוק

ומכלל הן אתה שומע בשמים, עליו ילמדו זכות גם זוכה שעל אחרים זכות 
  יחסר לו הלימוד זכות בשמים.  ,לאו, מי שאינו מלמד זכות

אין צדיק בארץ אשר כי כל אחד צריך שבשמים ילמדו עליו זכות, הרי ו
, שנכשל בהם יחטא (קהלת ז, כ), ולכל אחד יש איזה עבירותיעשה טוב ולא 

וכדי שבשמים ילמדו בשוגג, משהו חיסרון שלמות,  'חטאים'לכל הפחות 
  עליו זכות צריך גם הוא ללמד זכות על אחרים. 

אף על פי שלא מדברים לשון הרע, ו, שרבים לא נזהרים בזהוזהו דבר 
שנראה מכל מקום בלב לא דנים כל כך לכף זכות, ותיכף חושדים במי 

ומדברי הגמרא למדנו שגם אם יש ראיות בדברים הניכרים על , לחשוד בו
רחוקים אפילו ומסתבר לחשוד בו, אף על פי כן יש לחפש צדדים  ,מישהו

ו לו הזכויות האלו שבשמים ומי שאינו דן לכף זכות, יחסר לדונו לזכות,
  לכל הפחות על השגגות שיש לו.  –ידונו אותו לזכות 

  ביקורת עצמית

ובאמת זו מדרגה גדולה מאד לדון כל אדם לכף זכות, אך מי שחושש על 
לומד מוסר ויש לו שמי ו ,עצמו בודאי ירצה שבשמים ידונו אותו לזכות

וממילא הוא חושש על עצמו מה  ,ביקורת עצמית יודע שיש לו חסרונות
אינו מרגיש  ,איתי, אבל מי שאינו לומד מוסר ואין לו ביקורת עצמיתיהיה 

  כלל את חסרונותיו, וזה איום ונורא. 

וכל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו (סוכה נב, א), יש לו חסרונות, אדם ה
 לתקן יש לו חסרונות שצריךואם הוא יותר גדול גם היצר הרע יותר גדול, 

ואין לו ומושלם מרגיש שהוא מתוקן ביקורת עצמית מי שאין לו  אך, אותם
  . חיובי הלבבותכל את בשלמות , וסבור שהוא מקיים סרונותח

 – , וצריך לראות מה שכתוב שם'חובות הלבבות'יש ספר שלם  אבל הרי
מה הם חיובי הלבבות, כיצד הלב צריך להיות, מה צריך לחשוב, וממה 

להיות אכפת, על מה צריך לשמוח, ועל מה צריך לדאוג, וממה צריך צריך 
שם מהו היצר ר יבסומכל הדברים האלו מבוארים בחובות הלבבות,  לפחד,

  וכי אפשר להתעלם מזה? הרע ומהו חשבון הנפש, 

כי היצר הרע והחטאים  הרי זה כמו חולה שמתעלם מהמחלה שיש לו,
, ה) רפאה נפשי כי חטאתי לך, הם חולי הנפש, כמו שכתוב (תהלים מא

ומבקשים גם בתפילה על רפואת הנפש, והיינו רפואה ברוחניות, רפואת 
הנפש מן החטאים, ומקדימים ומבקשים על 'רפואת הנפש' לפני 'רפואת 

 !חושב שהוא מושלם ואינו דואג על רוחניותו, הוא מסכןואם אדם הגוף', 
  , ואינו יודע ממחלתו הרוחנית. 'כשר'לב שחושב שהלב שלו 

וכבר כתב בשערי תשובה (ב, ט) והנה אנשים צדיקים וישרים בלבותם 
שאגה להם כלביא תמיד במחשבותם וינהמו על חטאיהם כנהמת ים ועל 

עבודת השם, היינו שהם דואגים ומצטערים תמיד מאשר קצור קצרה ידם 
או שלא מקיימים  לא מוזכר שעוברים עבירותועל קיצורם בעבודת השם, 

"קיצור  רקלא מחשבות רעות הרהורים אסורים ולב רע, גם המצוות, ו
ובשלמות אהבת  ,חסר משהו בשלמות המידותשבעבודת השם", כגון 

  הבריות, שמחמת זה כל עבודת השם אינה בשלמות. 

כמו שאמרו בירושלמי (נדרים ט, ד) ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול 
טובות, כמו שכתב השלמות כל התורה תלויה במידות בתורה, והיינו מפני ש

 בשערי קדושה לרבי חיים ויטאל שאם חסר בשלמות המידות חסר 
בשלמות כל מצוה ומצוה, כי אדם שיש לו מידות רעות הרי זה פגם בנפש, 
וכל המצוות שהוא עושה פגומות ואינן בשלמות, כי בכל מעשה יש לו איזה 

  סיבה ומטרה שלא לשמה. 

  המידותותיקון שלמות 

יש אדם שנולד עם מידות טובות, שיש לו הנה ענין שלמות המידות, וב
  ובטבעו אהבת הבריות ומפרגן לאחרים, וזו אינה מדרגה כל כך, כי זה

ולא מתוך בחירה הגיע לזה, אמנם יכול להיות שלפעמים יש יצר  ,הטבע שלו
  הרע והוא עומד בניסיון, וזוהי באמת מדרגה. 

אבל יש אדם שנולד עם טבע של מידות רעות, קנאה ושנאה, וחוסר אהבת 
 החיוב הוא לשנות את טבעו עד שיקבל מידות טובות,הבריות, ולאדם כזה 

כמו שכתב הרמב"ם (הלכות תשובה ז, ג) שיש חיוב תשובה על מידות רעות, 
קשה יותר מתשובה על מעשים רעים, כי לתיקון המידות זה וכתב שם כי 

ויש ספרי מוסר שמבארים את . לתקן את פגם הנפשצריכים שינוי הטבע, 

הדרכים לזה, כיצד להוסיף אהבת הבריות ולתקן את המידות, בדרכים 
  , לפי כוחות הנפש של האדם, ובזה אנו חייבים. טבעיים

בפרט כאשר אנו מחכים ומצפים לבנין בית מקדשינו, הרי חורבן המקדש 
היה מחמת מידות רעות, כמו שאמרו (יומא ט, ב) מקדש שני מפני מה חרב 

שנאת חינם, ואמרו כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו שהייתה בו מפני 
(ירושלמי יומא א, א), היינו שהדור אשם בהמשך החורבן כאילו נחרב בימיו 

  . מפני שממשיכים באותם החטאים שגרמו לחורבן

וכבר אמרנו כי מהלשון כל דור וכו' משמע שהדור בכללותו אשם בזה, 
אמנם יש יחידים צדיקים בעלי מידות טובות שאינם אשמים בחורבן, כי 

 וב הציבור אינם כן, הם בשלמות ואין להם שנאת חינם, אבל מסתמא ר
  ולכן הדור אשם, כי יש בדור חיסרון של מידות ושנאת חינם. 

בחינם, ובטוח שהוא שהשנאה אינה שונא חושב הבדרך כלל אמנם ו
וכך מצוה לשנוא את האדם הזה, שהוא כך שאף סבור ולפעמים הוא צודק, 

  שזו כן שנאת חינם. אם יתבונן יראה אבל וכך, וכך 

כגון כשסובל צער ממישהו, ומחמת זה לשנאה,  שיש סיבהפעמים נדמה לו
כבר דיברנו הרבה פעמים כי באמת אין סיבה אך , יש בלבו שנאה אליו

לשנאה, שהרי הכל בידי שמים, ומן השמים גזרו עליו את הצער והקושי, 
וכל דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס, ב), ומדוע זה לטב? אם הוא צדיק 

חטאים, הרי אלו ייסורים של אהבה שמוסיפים לו שכר שאין לו גמור 
אזי הייסורים ממרקים  ,בעולם הבא, ואם הוא לא בשלמות ויש לו חטאים

ואף על פי שאדם וגם מעוררים לתשובה, וממה נפשך זה לטובתו, ומכפרים 
אלא מן השמים, והמטרה אחר מצער אותו, האמת היא שזה לא האדם 

  להוסיף שכר או לכפרת עוון.  לטב עביד, או –בזה לטובתו 

  יפשפש במעשיו

, וסימן שזה מגיע ל ,קשיים מן השמים ווצריך לחשוב כי אם נותנים ל
חטאים,  וייסורים של אהבה, אלא יש ל וצדיק כזה שמגיע ל ואינשומסתבר 

והייסורים הם לכפרת החטאים, וצריך להתעורר מזה לחזור בתשובה 
על ידי שיבדוק מה  היאהחטאים הם והדרך לדעת מה , את חטאיוולתקן 

  . המידה כנגד מידה בייסורים שבאו עליו

(ברכות ה, א) אם רואה אדם שייסורים מדברי חז"ל בזה כבר הזכרנו ו
באים עליו יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה, ולכאורה 

יש ביטול תורה ומהו שאמרו פשפש "ולא מצא"? וביארו הרי אם כן 
ם שהכוונה אם לא מצא מידה כנגד מידה, אז יתלה בביטול תורה, המפרשי

כי על התורה נאמר (משלי ד, כב) "לכל בשרו מרפא", שהיא רפואה לכל 
המחלות, וכן להיפך ח"ו ביטול תורה הוא סיבה לכל הייסורים, ולכן אם 

  סימן שיש ביטול תורה.  –אינו מוצא סיבה אחרת 

אם יכול והן באיכות הלימוד  ,בכמות הזמןובביטול תורה יש דרגות, הן 
  . כמו שאמר הגר"ח זצ"ליותר להתעמק ואינו מתעמק 

האם ניצל את הזמן בשלמות, וכי לא  ,חשבון מגיל בר מצוהומי שיעשה 
קרא עיתונים ולא שמע חדשות, והרי דברים אלו הם ביטול תורה, וכהנה 

  ת בו. אם כן ביטול תורה זהו דבר שאפשר בקלות לתלו .רבות

ולמעשה, כפי שאמרנו, חטא החורבן הוא שנאת חינם, והתיקון לזה הוא 
אהבת הבריות, ואמנם אין זה פשוט לקבל אהבת הבריות, אך יש דרכים 
לזה, ואמרו (קידושין ל, ב) בראתי לו תורה תבלין, שהתורה מביאה לתיקון 
כל החטאים, ובפרט תורת היראה שבספרי המוסר, כמו שכתב המשנה 

ורה סימן א' בשם קדמונים כי תבלין היצר הרע הוא תוכחת מאמרי בר
  חז"ל, ללמוד ספרי יראה המוסיפים יראת שמים. 

ויש הרבה מדרגות ביראת שמים, שהיא מהמעלות העליונות אשר אין 
עד כמה היראת שמים גדולה, שלא להורות היתר סוף למדרגות בהם, 

שכל  המסילת ישרים פרק ו'כמו שכתב לפחד מהוראת היתר, ולעצמו, 
  קולא צריכה בדיקה אם היא מעצות היצר ומרמותיו. 

הדרך לכל השלמות היא על ידי לימוד המוסר, ויש להתקדם בזה לאט 
ב"ה יש לנו ספרי ו ,לאט לפי הסדר, אי אפשר לקפוץ מדרגות בבת אחת

 פיקוח כי זהמוסר, וסדר מוסר, שהוא סדר חיוני והכרחי, וכבר אמרנו פעם 
  הלבבות.  'חובות'מידת חסידות אלא  ן זהואינפש רוחני, 

בסייעתא דשמיא נזכה כולנו להתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק 
   שיתוקן חטא החורבן וזה יביא לגאולה השלמה.
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