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

  זזזזתשע"תשע"תשע"תשע"    שמותשמותשמותשמותפרשת 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

        

        קדושותקדושותקדושותקדושותמחשבות מחשבות מחשבות מחשבות 

 חייםרבי , וידוע שכותורב האי הנה ספר מסילת ישרים הוא מעט הכמות
ללמוד  "כל ספרי מוסר טוברבי זונדל מסלנט תלמידו מוואלוז'ין אמר ל

כל ספרי המוסר הם טובים היינו ש אבל מסילת ישרים יהיה מנהלך",
מסילת 'ספר  במיוחדמה טוב ומה לא טוב, אך  ,ומשפיעים לידע את הדרך

  . של כל חיי האדםהמנהל הוא  'ישרים

  היה לומד בכל יום ש ,מרן הגרי"ז זצ"לשמעתי על  ?מי קיים את זהו
מוד פרק במסילת ישרים, וכשגמר את הפרק האחרון התחיל שוב לל

מנהל שהמסילת ישרים היה , 'בריסקער רב'בזה נעשה מתחילת הספר, 
כי שלא הסיח דעת מתורה ואמונה, גה, הוכידוע גדלותו בכל ההנ ,אותו

   .במחשבות של תורה ואמונהמלא הראש היה 

שהתפילין ישפיעו עלינו  ,וזהו שמבקשים בהנני מכוון בהנחת תפילין
תורה זה מחשבות של  ,מיני מחשבות קדושותכל יש , 'מחשבות קדושות'

  . יותר מהכל, וגם מחשבות של אמונה

זה נוגע על כל צעד ו, אין לשער דרגות האמונה, באמונה הרבה דרגותיש ו
   .גע, לדעת שהכל בידי שמיםושעל, ובכל רגע ור

אפילו בחורים צעירים שאין להם כמעט עסקים וקשיים, צריכים לדעת 
 להיות למדן ולכוון לאמיתה של תורהשכל הצלחה בתורה היא מן השמים, 

"כי השם יתן חכמה  זה לא בדרך הטבע, אלא בידי שמים, כמו שכתוב
מה שהוא זוכר, ומה שהוא מבין, מפיו דעת ותבונה", כל מה שאדם יודע, ו

   זה לא מעצמו, אלא בהשגחה פרטית, בחסדי שמים!

        הקדימני ואשלםהקדימני ואשלםהקדימני ואשלםהקדימני ואשלםמי מי מי מי 

בחסדי מחמת זכויותיו, אלא לו  הכל הצלחה שיש לאדם, אינה מגיע
כמו שכתוב (איוב מא, ג) "מי הקדימני ואשלם", היינו שהקב"ה  ,שמים
יש אנשים פשוטים  ?שאני חייב לשלם לו מי נתן לי קודם משהו אומר

מי ' הפוךהקב"ה אומר , אבל 'למה מגיע לי הקשיים האלה'שמתלוננים 
   ., מה נתתם לי שאצטרך להחזיר לכם טובה'הקדימני

 לו נתתי שלא עד לפני קילס מיובמדרש אמרו על זה (ויקרא רבה כז, ב) 
 שלא עד מעקה לי עשה מי זכר, בן לו נתתי שלא עד לשמי מל מי נשמה,

וכו', היינו כגון מה  בית לו נתתי שלא עד מזוזה לי עשה מי גג, לו נתתי
לא היה יכול לעשות  ,שאדם עושה מזוזה בפתחו, הרי בלי שהיה לו בית

הרי זה בהשגחה ברצון  ?מזוזה, ומהיכן יש לו בית, וכי זה בדרך הטבע
זה חסד מן  ולמה מגיע לו בית? לא מפני שיש לו זכויות לזה, אלא !השם

  . בחסדי שמיםהוא וכן כל דבר שיש לאדם  .השמים

ומחייה  ה ברא את האדם"הקב – "מי קילס לפני עד שלא נתתי לו נשמה"
אתה יצרתה  ...נשמה שנתת בי'אומרים בבוקר אנו כפי שאותו בכל רגע, 

וכל מה , כל רגע שאדם חי ונושם, 'אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי
הקב"ה  – 'אתה' זה הכל פעולות, מיני כל ולעשות ,ולחשוב ,לדבר יכול שהוא

מגיע ממילא מה שייך לומר שמגיע לו משהו, וכי  .נותן לו את הכוחות לזה
חסדי שמים, ולא מגיע לו שום דבר, רק זה הרי הכל כל הדברים האלה? לו 

  . להיפך, זה מחייב אותו להחזיר על הטובות שקיבל

מהקב"ה שהוא אדון הכל, הוא האדון ואני העבד, שהוא  ?וממי קיבל
שנותן כוחות לעבד! הרי אפילו ברא אותי, והוא נותן לי את הכוחות, אדון 

אם אחד היה קונה עבד עם כסף, ולא היה נותן לעבד כלום, רק מה שהוא 
בכל כוחו, ולעשות כל מחויב לזונו, אף על פי כן היה העבד חייב לעבוד אותו 

קל וחומר עבד כזה שהאדון נותן לו גם את האוויר מה שהאדון דורש ממנו, 
העבד לנשימה, והוא כמו חולה ששוכב בטיפול נמרץ ומנשימים אותו, וכי 

אדון מ -  לתבוע שמגיע לו משהו?! הרי כל החיים שלו הם מהאדוןיכול 
בל הטובה, הכל שהוא מקור הברכות, וכמה זה מחייב את האדם מק

   לעשות בכל כוחו, ככל אשר ידרוש ממנו האדון.

והאם באמת אדם עושה כל מה שבכוחו, מי יכול לומר שהוא עושה כל 
והנה אנשים רבינו יונה כותב בשערי תשובה (ב, ט) " ?מה שהוא יכול

וינהמו על  ,שאגה להם כלביא תמיד במחשבותם ,צדיקים וישרים בלבותם
כי על זה  ,עבודת השםבשר קצור קצרה ידם ועל א ,חטאיהם כנהמת ים

   ."יפשע גבר והרבה אשמה כמו על העבירות החמורות

 אפילו מי שאינו במדרגת חסיד, רק צדיק, עם אנשים צדיקים וישרים, 
המחשבה שואגת, שאגה בלי קול, לב ישר. שאגה להם כלביא במחשבותם, 

ר קצור קצרה ידם בעבודת השם, על אש .מאד וזה אכפת ל בלב ואצל אבל
לעשות. כי על זה יפשע  וכל מה שבכוח העוש ו, ואינוא מקצרשההיינו מה 

אם אדם מתעצל ואינו  – החמורות גבר והרבה אשמה כמו על העבירות
  . עבירה חמורה מאד היזו עושה כל מה שהוא יכול

זה לומד יכול ללמוד ואינו אדם כל רגע שכגון ביטול תורה, וכתב שם 
מחשבה אחת של  !משהו, אפילו שנייה אחתאם יכול להוסיף ביטול תורה, 

 כמו שכתב מרן הגרא"מ שך זצ"ל בצוואתו,  ,תורה, או מחשבה של מוסר
גם בחצי שנייה אפשר לחשוב מחשבה של אמונה, והמחשבה משפיעה 

ות והמדרגה הזכאדם מושפע ממה שהוא חושב, ואין לשער בפנימיות, 
מדרגות גדולות מאד שאדם יכול להגיע, אין סוף  שאפשר לזכות בזה,

  כל אחד לפי כוחו.  ,למדרגות ואין סוף לחיוב להשתדל בזה

כמה מעלות עליונות, כגון ובשערי תשובה בשער השלישי (אות י"ז) כתב 
סוף למדרגות,  תורה, ומידות טובות, שבכל אחת מהן יש הרבה מדרגות, אין

ומה תקוות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו " :וסיים וכתב שם
 חייב תמיד להתעלותנברא' 'שהוא אדם ה ,בדברים שנברא בעבורם"

עסקו קר מדרגות במעלות העליונות, וצריך שיהא עמל נפשו ועיעוד ולהוסיף 
   .ומה מגיע לו ,איזו תקווה יש לו ,בזה, ואם אינו עושה כן

למדרגות מדרגות גבוהות, ואי אפשר בבת אחת לקפוץ  אלו הןאמנם 
כתב שכמו לפי כוחו,  , כל אחדצריך להתקדם מעט מעטרק , גבוהות

 הקצה אל ולקפוץ לדלג האדם ירצה שלא"(פרק ט"ו) מסילת ישרים ה
 והולך פורש יהיה אלא, בידו יעלה לא ודאי זה כי, אחד רגע שבו האחרון

 שיתרגל עד, יותר מעט עליו יוסיף ומחר ממנו קצת יקנה היום, מעט מעט
  להתחיל משהו, התקדמות  יש ,"ממש טבע כמו לו ישוב כי, לגמרי בו

בתחילה זה לא בדרך הטבע, אבל במשך וקטנה מאד, עד שזה נעשה טבע, 
 ויש גם סייעתא דשמיא למעלה מהטבע, כמוהזמן ההרגל נעשה טבע, 

  יומא לח, ב) הבא ליטהר מסייעים אותו. אמרו (ש

        המעלותהמעלותהמעלותהמעלותידיעת ידיעת ידיעת ידיעת 

ועתה נתעכב בפרטות על מידת הענווה, שעליה אמרו חז"ל (ע"ז כ, ב) 
האם אדם שיש לו  .מה היא מידת הענווה ומהו עניינה .ענווה גדולה מכולם

מעלות צריך לחשוב שאין לו מעלות? וכי צריך לחשוב עצמו כאפס ולא 
משה רבינו היה העניו מכל האדם אשר על פני הנה להכיר את מעלותיו? 

מה, והוא בעצמו כתב זאת בתורה (במדבר יב, ג), הרי שהכיר את האד
הוא כבר בעל , ולכאורה אם אדם יודע שהוא עניו, מעלתו וידע שהוא עניו

   גאווה, כיון שיודע את מעלתו שהוא עניו...

הלבבות גאווה כלל, וכבר כתבו החובות אמת ידיעת המעלות אינה באבל 
  לידע צריך אדם כי אדרבה  )פרק ג'(מסילת ישרים הו )ט"שער הכניעה פ(

  . שעל ידי זה יוסיף להתחזק בהםאת מעלותיו, 

הבריות, שהוא אוהב את כל אחד ואחד, ורואה וכגון מי שיש לו אהבת 
ער שחובות הלבבות (ב בוכת .רק את הדברים הטובים שיש בכל אחד

פ"ו) שפעם עברו חסיד אחד עם תלמידיו ליד נבלת בהמה, ואמרו  הכניעה
מנבילה זו, אמר להם החסיד אל תאמרו כך, התלמידים איזה ריח רע יש 

 ישדומם, או חי שהפך להיות דומם, גם דבר  .כמה לבנות שיניהתראו אלא 
   !שבו ולא את הרע ,לראות בו רק את הטוב

ות מעלושאר אהבת הבריות, או ענווה, , מי שיש לו מידות טובות כאלוו
   .המעלות שיש לואת לדעת צריך הרי הוא , טובות
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        הענווההענווההענווההענווהמידת מידת מידת מידת 

גם משה רבינו שהיה העניו מכל האדם, ידע את צדקותו וחכמתו, וידע 
שיש לו רוח הקודש ונבואה, והוא זוכה לדבר עם הקב"ה פנים אל פנים, 

למרות , המעלות האלואלא שעם כל  .עבד השםנקרא במראה ולא בחידות, ו
   .ולא החשיב את עצמו הלא התגאשידע מהם, 

ענווה אין פירושה לזלזל בעצמו ולראות רק את החסרונות ולא את כי 
שאין במה אלא ענין הענווה הוא הכרת האמת, להבין המעלות שיש לו, 

מידות טובות, שיש לו  ,למרות שיודע את מעלותיולהחשיב את עצמו, 
אין שום סיבה , אף על פי כן בתורה שהוא למדן וגדולויודע יראת שמים, ו

היה ובלי זה חייב בהם, שהרי כל המעלות האלו הוא להחשיב את עצמו, 
  ?! חוטאוכי יש להחשיב עצמו במה שאינו , חוטא

סיבה להחשיב עצמו, בכך כישרונות, ודאי שאין  אדםוהנה מה שיש ל
מתנת שמים, ולא עשה שניתנו לו בנולד עם הכישרונות האלו, הוא שהרי 

שום דבר בעצמו כדי להשיגם, וכן מידות טובות, בדרך כלל אדם נולד עם 
  טובות, ובזה ודאי שאין להחשיב עצמו. מידות 

   ומתרגל בהם, עצמו, מחנך את שאדם אמנם הרי יש גם מידות טובות 
     כי כמו שכתב בספר החינוך (מצוה ט"ז) הרגל נעשה לו לטבע, העד ש

ומצוה , ועוד האריך שם לבאר בכל מצוה אחרי הפעולות נמשכים הלבבות
   .שהמעשים משפיעים על הלבמה הם שרשי המצוה, 

בפירוש  כתב הרמב"םזה משפיע יותר, כמו ש ,וככל שעושים יותר מעשים
, וביאר בזה כי 'הכל לפי רוב המעשה'על המשנה (ד, טו) המשניות באבות 

דבר טוב מאד, אבל יותר  זה ,תן לצדקה אלף זוז בבת אחתייהנה אם אדם 
, כי אז זוז אחדיום ייתן בכל ו ,אם יחלק האלף זוז לאלף פעמיםמזה טוב 

כמובן אהבת חסד, עוד משפיעה יהיו הרבה פעולות של צדקה, וכל פעולה 
גם נתינה אחת של אלף זוז משפיעה, אבל כשעושה הרבה פעולות זה משפיע 

  . ומקבל דרגה גבוהה יותר של אהבת חסד, יותר

על עצמו את שאדם לא נולד עמהם, אלא חינך  וגם מידות טובות כאלה
נך לח – בזההרי הוא חייב ש, עצמואת להחשיב ן אי כןגם בזה ידי ההרגל, 

רק קיים את חובתו, למידות טובות, כמו שכתוב והלכת בדרכיו, ועצמו את 
היה פושע, ואין מקיים חובתו אם לא היה כי ה עבור זה, דוולא מגיעה לו ת

  במה שאינו פושע. להחשיב את עצמו מקום 

קשה לו להבין מדוע לא להחשיב את עצמו, אבל  ,שהוא לא מאמיןרק מי 
הוא מאמין שהרי  !עם אמונה מוכרח להיות ענווהמי שהוא בעל אמונה, 

כי האדם חייב הוא חייב בהם,  ,המעלות שיש לוויודע את האמת, שכל 
היה או שחו, כל מה שבכוה עשבאמת אם ה ספקוכל מה שבכוחו, לעשות 

בזה, לכל הפחות שוגג,  מזיד ואיכול לעשות יותר ולא עשה, והרי הוא שוגג 
ואם הוא שוגג מפני חטאת, קרבן שמביאים עליו  ,חטאהרי זה וגם שוגג 

שגגת  )אבות ד, יג(שאינו יודע, שלא למד את המסילת ישרים, על זה אמרו 
  לה זדון, ונחשב מזיד בזה שלא למד. תלמוד עו

        ישרים יהיה מנהלךישרים יהיה מנהלךישרים יהיה מנהלךישרים יהיה מנהלךמסילת מסילת מסילת מסילת 

כי מרן הגרי"ז זצ"ל למד בכל יום מסילת בתחילת הדברים וכבר הזכרנו 
חובות בספר ד למבצעירותו  ושמעתי כיוהיה לומד עוד ספרי מוסר, ישרים, 

החובות כי  ,תמשיך ללמוד :ו ואמר לואות ראה רבי חיים , ואביוהלבבות
, על הלכות הלבשולחן ערוך  , זהו'הלבבות הוא שולחן ערוך של אידישקייט

הלבבות, הדברים שהלב חייב בהם,  'חובות'מה הם , הלב צריך להיותאיך 
מה נקרא מחשבות קדושות, ומה הם מחשבות בטלות, או אסורות רח"ל, 

   .חובות הלבבות הוא השולחן ערוך לזה, וטוב ללמוד אותוה

המסילת ישרים כולל את , 'מנהלך'אבל יחד עם זה מסילת ישרים יהיה 
כיצד  ,כל ספרי המוסר בקיצור נמרץ, ונותן דרך ושיטה על פי כוחות הנפש

 וזוהי הדרך גם בשבילנו, ,להתקדם בכל המעלות עד לקדושה ולרוח הקודש
מסילת את הלמוד בקביעות לכל אחד ואחד, בין צעיר ובין מבוגר,  בשביל

  ישרים ולהתבונן בכל מילה ומילה מדבריו. 

אלא  ן ראוי שיהיו לואיכגון מה שכתב בפרק הראשון "והנאות העולם ו
לעזר ולסיוע בלבד ושיהיה לו נחת רוח ויישוב הדעת למען יוכל לפנות לבו 

כל מעשה שהוא מצרכי הגוף הגשמיים, אם עליו",  תהמוטל אל העבודה
לתאווה מתרגל כי הוא הכוונה בזה איננה לשם שמים, זה מאד לא טוב, 

המצוה  היזושחייב לאכול, שלאכול מפני רק יש הגשמית, ונעשה מגושם, 
לשם תהיה הסיבה העיקרית ש, אבל בין כך אוכלאדם  .וכך רצון השם

   .]מדרגה, ולצעירים קשה לעמוד בזה ואמנם זו[ שמים

ברמב"ם הלכות דעות , רצון השם זהש מפנילישון ללכת , כשישןוכך גם 
י באופן כזה, שכל מעשיו לשם שמים, אזי גם כשישן הוא חשאדם כתב ש

נמצא שיש לנו אפשרות . עובד השם בשינתו, והשינה שלו היא עבודה למקום
   !בדי השם בכל רגע ורגעע לחיות חיים מאושרים, ולהיות

רי ה ידיים לפני האכילה, כשהולכים לאכול, ונוטליםמא לזה, ונתתי דוג
, וכבר יש בזה רווח תכה היא מצוה נוספמקיימים מצוה בנטילה, והבר

ואין לשער העולם הבא  !לקיים שתי מצוותשזוכים גדול ושמחה גדולה, 
ביל לא בש, ויתירה מכך אם עושים ומצוה כל מצוהבים חומרווישזוכים 

ואחר  זוהי מדרגה יותר גבוהה, לעשות רצון השם,בכוונה העולם הבא, רק 
הרי  ברכת המוציא, וכשאוכלים גם כן שוב מברכים כשניגשים לאכולכך 

, שעל ידי זה יהיה לו כוח לעבודת הבורא, וכך עצמה היא מצוההאכילה 
  כמה נפלא הדבר! מקיימים מצוות בכל רגע ורגע, 

פי וכ אבל עם המסילת ישרים אפשר להגיע לזה, ,אמנם זה לא פשוט
מצד עצמם הם נגד הקדושה, ששכל ענייני החומריות שכתב בפרק כ"ו 

המחשבה האמיתית שבאמת אני אפשר להפוך אותם לקדושה, על ידי 
על ידי  חייב בזה מצד הדין, שכך התורה מחייבת אותי וזהו רצון השם,

  . נהפכת גם החומריות למעשה מצוה ,אתכוונה כז

 בכל יום , ללמוד זצ"ל מרן הגרי"זלנהוג כמו אם כן המסקנה היא 
אורחות שערי תשובה, או שאר ספרי מוסר, חובות הלבבות,  מסילת ישרים

צדיקים, כל אחד בספר מוסר שמושך אותו, ללמוד בזה בקביעות מדי יום, 
  ואזי ההצלחה בטוחה, וכידוע כן ממעשים שהיו. 

  בעזרת השם נזכה לסייעתא דשמיא! 

 

הנה הפיקוח של הישיבה על התלמידים הוא בזמן שנמצאים בישיבה, כל אחד מקבל את החינוך שהוא צריך, אבל אחר כך 
אבל  ,רחובבלעבור ומשפיע חינוך אחר לגמרי, אמנם אין ברירה ומוכרחים ללכת כשחוזרים הביתה, נמצאים ברחוב, והרחוב 

 לעבור את הרחוב ומיד להגיע הביתה.  ,הזמן ההכרחישיעור צריכים שזה יהיה באמת רק 

 ,ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ¯Â‰‰ÁÈ‚˘‰Ï, Ï˙Â‡¯ ‰·È˘È· ¯„Ò‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ,ÔÓÊ· ‰˙È·‰ ÚÈ‚È „ÏÈ‰˘ ‡ÏÂ , ˙ÂÈ‰Ï·ÂÁ¯· ¯˙ÂÈÓ ÔÓÊ ועל זה 
„‡Ó ·Â˘Á ¯·„ ‰Ê, ÌÈ¯Â‰· ÈÂÏ˙ ‰ÊÂ, ÔÓÊ‰ ˙‡ ˜ÂÈ„· ˙Ú„Ï, .‰˙È·‰ ÌÈÚÈ‚Ó ‰Ú˘ ÂÊÈ‡·Â ,‰·È˘È· ¯„Ò‰ ¯Ó‚� È˙Ó  אפשר

 לראות כמה זמן זה לוקח. והפיקוח הזה הוא הכרחי וחיוני מאד בשביל הצלחת התלמידים. 

מחנך, וגם הישיבה מחנכת, אבל הרחוב משפיע חינוך אחר, הוא מקום חינוך טוב, הבית ב"ה באים מבתים טובים, שהבית 
 חים. רמהרחוב, צריכים להשגיח שיהיו מה שפחות זמן ברחוב, רק מה שמוכ וכדי שלא יקבלו חינוך

 זהו בקיצור דבר עיקרי שנוגע למעשה, עצה טובה והכרחית להצלחת התלמידים. 

בזכות התורה שלומדים התלמידים, זוהי זכות למלמדים, ולכל העוזרים, וגם זכות להורים, ברא מזכה אבא,  ,ובעזרת השם
בעזרת השם בזכות  !אלא גם בעולם הזה, האב זוכה בזכות התורה של הבנים, וזו זכות לכל כלל ישראל לא רק בעולם הבא,

 התורה שלומדים פה ובכל מקומות התורה נזכה לגאולה השלמה במהרה! 

ברכת מזל טוב לידידנו העומד לימיננו 

 הי"ו שפירא מנחםהרב 
 סגן ראש עיריית בני ברק

יזכה לגדלה שתחי', לרגל הולדת בתו 
 !לתורה לחופה ולמעשים טובים

 גיליון זה מוקדש

 ע"ה טויבאפריידא  לע"נ
 ז"ל אברהם חיים ת ר'ב

 תנצב"ה - כ"ח טבת נלב"ע

 גאוןלעילוי נשמת המוקדש 

 זצ"ל ברמןישעיהו ברהם א רבי
 "לצז מרדכי שלמה ר"ב

 תנצב"ה - ג"סטבת תש גכ" נלב"ע

 לעילוי נשמת הרה"גמוקדש 

 זצ"ל אדלרנחום עמנואל  רבי
 "לצז נתן ן ר'ב

 תנצב"ה - כ"ח טבת תש"ל נלב"ע


