
  

 

   

  
  

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

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

  בין אדם לחברו –שמים יראת 

, הלב, שאינם תלויים במעששב חיובים ,שהם חובות הלבבות יש דברים
  אלא במחשבה, שהלב יידע מזה, ויחשוב על זה, ויזכור את זה. 

יראת שמים, פחד של  ,, לפחדבמחשבהתלוי שחיוב  כגון יראת שמים, זה
יש , ויש שכר ועונש, יש גן עדן וכל מה שהוא עושהלדעת שבשמים רואים 

שהוא  ,אמונההענין זהו גיהינום, יש דין ויש דיין, והעולם אינו הפקר. 
העמידן על אחת ד, א) בא חבקוק וכל התורה, כמו שאמרו (מכות כליסוד ה

  יראת שמים.  אמונה של –יחיה  שנאמר וצדיק באמונתו

יראת שמים כוללת לדעת שיש עונשים גם בעולם הזה, על דברים שבין ו
אם פוגעים במישהו נענשים , 'פירותיהן בעולם הזה'אדם לחברו יש 

יש הם סובלים והרבה פעמים באים אנשים ומתלוננים שוסובלים מזה, 
אותו וציערו  בודקים ומוצאים שיש מישהו שפגעו בו, ואחר כך להם צרות

הם ווהנפגע אינו צודק, צודקים על פי דין, באונאת דברים, אפילו שהם 
  . ומקפיד מצטערהוא אבל אמת ולא שקר, אמרו רק 

ומצינו בגמרא (ערכין טז, ב) מנין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב 
להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח וכו' יכול אפילו משתנים פניו? תלמוד לומר 

    מכל מקום מצוה,  היאשהתוכחה  ילא תשא עליו חטא, והיינו אף על פ
, ואכפת לו מזה מקבל התוכחה מצטערו ,אם זה גורם צער שפניו משתנות

   !למה אתה מצער אותי, אסור להוכיח

בתור תוכחה שייכת רק בידידות, אם באים אליו בתור ידיד, ומסבירים 
עה ומתקבלת על לבו, כדאי לו, אז התוכחה משפישזה לא  ביןשי עצה טובה

  . שאמרו לו את זהמכיר טובה שמח וואדרבה הוא 

לתות הגר"ח יוכך מובא בשא ,אבל תוכחה בלשון קשה אינה נשמעת
דבר קשות, ודברים קשים שלא ל –(כתר ראש קמג) "תוכחה מוואלוז'ין 

 אינן נשמעין, רק יאמר בלשון רכה, ואם אין טבעו בשום אופן לדבר רכות,
ערכין שם אמר רבי אלעזר בן גמרא בפטור הוא מלהוכיח", וכן אמרו ב

עזריה תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח, והיינו תוכחה כזאת 
  שתשפיע ולא תגרום צער, זה דבר קשה מאד ואינו מצוי. 

 "דברים קשים אינן נשמעין", אם מוכיחים בצורה קשה זה לא משפיע
בלשון תוצאות הפוכות. "רק מזה ויוצא וגם כעס,  ,, רק גורם צערכלום

שגם , שמרחם עליו ורוצה את טובתו, ובאופן תחנוניםבידידות וברכה", 
 .זה משפיע אז מתוך ידידות אמיתית,שהוא מוכיח מקבל התוכחה ירגיש 

  . להוכיח באופן שישפיע ולא יגרום צער אבל זה לא פשוט

, ערלהיזהר שלא לגרום לו צ ,אדםכשמדברים עם יראת שמים, וצריכים 
על עבירות שבין אדם לחברו כי , יקפידיס שלא ואם גרמו צער צריכים לפי

עד יום כיפור, , ואין לחכות אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייס את חברו
שאחרי שפייסו  וומעשים שהי אלא מיד יש לפייס, מה שיותר מוקדם.

יש הרבה צרות שסובלים רח"ל בגלל קפידא של מישהו  .נפסקו כל הצרות
לפגוע, להיזהר שלא צריכים  ,שפגעו בו, וכאמור אפילו אם צודקים על פי דין

  ויש דרכים לעשות בצורה שלא תהיה פגיעה. 

  וזהו יראת שמים, לפחד מעונשי העבירות, בפרט בין אדם לחברו. 

הוא לשון הרע, קשה מאד שנכשלים בו ולמשל, אחד מהדברים המצויים 
לשון הרע אמיתי זה  ,להיזהר מלשון הרע, אבל זה חטא! וגם אם זה אמת

 .םינאבל כשאומר אמת יותר מאמייותר גרוע, כי על שקר לא יאמינו לו, 
אמנם יש אופנים לספר, ומה תועלת יש לו מזה. ואף על פי שזה אמת, למה 

כמו שמבואר בחפץ חיים, אבל יש בזה הרבה  ,שמותר לספר אם יש תועלת
  אותם. ולקיים  לזכורפרטי דינים שקשה מאד 

ב"ב קסד, ב) (אמרו ש שמירת הלשון זה דבר שהרבה נכשלים בו, כמו
 אדם ניצול מהם בכל יום, ואחד מהם זה אבק לשון  איןשלושה דברים 

חד מלשון הרע, ולכך צריכים יראת שמים, לפ ,וקשה מאד להיזהר בזההרע, 
  ולפחד שלא לגרום צער וקפידא לשום אדם. 

וגם יראת שמים מעבירות שבין אדם למקום, כגון ביטול תורה, לפחד 
   , כל אחד לפי מצבו.מביטול תורה

לשער,  אפילו אדם שעוסק במלאכה פשוטה יכול להיות בעל מדרגה שאין 
 בתלכי וידוע כמו שמצינו בגמרא "רבי יוחנן הסנדלר" שהיה מן התנאים, 

ברכותיו היו מתקיימות, ורבנים ו, בעל מדרגהשהיה סנדלר היה ביב א
  חשובים היו באים אליו לבקש ברכות. 

בר כתב המסילת ישרים בסוף הספר "יכול להיות חסיד גמור איש וכ
 מו מי אשר לא יפסוק מפיו שמפני צרכו הוא בעל מלאכה פחותה כ

אדם שעוסק במלאכה פשוטה מאד, יכול לזכות לו יהיינו אפהלימוד", 
למדרגות הגבוהות ביותר עד לרוח הקודש, אם הוא מתנהג לפי המסילת 

  . ישרים ועושה כל מה שהוא יכול לפי כוחו

  לפי הכוחותהחיוב 
וזה  ,, אסור להתאמץ יותר מן הכוחותאינו חייב –מה שאינו יכול אבל 

 דולות, ג דבר מצוי בזמנינו, שצעירים וגם מבוגרים יש להם שאיפות
של תורה ושל יראת שמים, הבנה בתורה ובקיאות בתורה, ות שאיפ

  ולבסוף אינם מצליחים.  ,יותר מן הכוחותומתאמצים 

כבר הזכרנו מה שאמרו (סנהדרין כו, ב) מחשבה מועלת ואפילו לדברי ו
כמה יספיק וכיצד יצליח, אפילו  דם עושה תכניתא תורה, היינו אם

ברוחניות, "כגון האומר עד יום פלוני אסיים כך וכך מסכתות בגירסא" 
, כדי ללמדו שאין "כוחי זהמן השמים מעכבים שלא יצליח ב ,(רש"י שם)

עשות מה ל –השאיפות צריכות להיות וועוצם ידי" אלא הכל בידי שמים. 
שאני חייב כעת, היום אם בקולו תשמעו, ולא להיות טרוד בתכניות על 

  . ברגע זהלעשות רק לחשוב מה אני חייב העתיד, 

הוא להוסיף יראת שמים, שויתי ה' לנגדי תמיד כמו שכתב והחיוב 
כור שכל דבר, כל פרט ופרט לדעת ולז .סימן א' חייםרח א באו"הרמ

ואין שום דבר שאינו בידי שמים, הנשימה היא , הכל בידי שמים, יםעושש
בידי שמים, הראייה בידי שמים והשמיעה בידי שמים, ההבנה בידי שמים, 

על כל " ,והכוח ללכת בידי שמים, וכל החיים ,כוח הדיבור בידי שמים
  . (בראשית רבה יד, ט) "נשימה ונשימה תהלל קה

   .זוהי מדרגה גדולה מאד לחיות עם אמונה כזאתאמנם 

ונתחיל בדבר פשוט יותר, הצלחה בתורה, לזכור ולהבין את מה 
מתייאשים, ונעשים , ושמתאמצים ולא מצליחים הרבה באים. שלומדים

בתורה תלויה אם ם רבות כי הצלחה דיברנו פעמיוכבר  שבורים ורצוצים.
נזיקין,  שמעניין ומושך אותו,ד לפי טבעו מה כל אח, ןלומדים מה שמעניי

כתוב בחפץ חיים שיש "שורש קי התורה, חלקדשים או טהרות, ושאר 
  . , ושורש הנשמה מושך למה שמעניין אותוהנשמה"

 ,בלי להתאמץ יותר מהכוחות ,יראת שמים לפחד מביטול תורהוצריכים 
כל אחד לפי אבל לפי הכוחות, וללמוד בצורה שמעניינת,  ,להתאמץצריכים 
תורה נקנית בשמחה, ה. המהלימוד, ושמחים בזשאז נהנים טבעו, 

, אבל לימוד שאינו מעניין ואינו לפי משמחוכשלומדים מה שמעניין זה 
  ורבים אינם יודעים את זה.  .בשמחהאינו  ,הטבע

  סייעתא דשמיאוה תפיל
לפי הכוחות זוכים לסייעתא הכל תלוי בסייעתא דשמיא, אם משתדלים ו

  . זכות לסייעתא דשמיאלוצריכים גם תפילה , דשמיא

חזו"א ח"ג  בץ אגרותתורה (עיין קובהרבה מקומות בתפילה מבקשים על 
כנותיך טובו אהליך יעקב משקנא), ומיד בתחילת התפילה מזכירים מה 

בברכות ר כך מבקשים ישראל שזה הולך על בתי כנסיות ובתי מדרשות, ואח
שים בכמה לשונות של תחנונים מבק רבה ובאהבהוהערב נא,  רההתו

, השיבנו וכו' חננו מאיתך עשרה בשמונהעל הצלחה בתורה, וכן  ותובקש
 וביהיפתח לבי בתורתך,  עשרה שמונה ובסוףלתורתך, בלשון רבים, אבינו 

הוא יפתח לבנו  דסדרא ובקדושהשאחרי התפילה ותן חלקנו בתורתך,  רצון
כל וכן דתפתח לבאי באורייתא, מך דקיהא רעוא  ההיכל ובפתיחתבתורתו, 

  . מלא בקשות על תורה בתהלים פרק קי"ט

ו לאהבה וליראה את שמך, וישם ומבקשים גם על יראת שמים ויחד לבבנ
נוסח התפילה הכתוב בסידורים, אפשר גם ומלבד  ,בלבנו אהבתו ויראתו

  . על יראת שמים, ועל הצלחה בתורהבלב, ולבקש להתפלל 
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כמו שמבקשים וישם בלבנו אהבתו ויראתו,  ,וגם על אהבה שייך תפילה
ו שכתוב ואהבת את ה' לזכות לדרגה של אהבת השם, שהיא מצוה, כמ

, ובחובות הלבבות יש שער אהבת השם, וגם המסילת בכל לבבך וגו' אלוקיך
  . ובעוד מקומות י"טישרים מדבר על זה בפרק 

  אמונה – ביטחון

הביטחון הוא ענין  .חיובי הלבבותמוכן יש מצוה של ביטחון, שהיא 
  אמונה, לדעת שהכל בידי שמים, וכל דעביד רחמנא לטב עביד. 

אלא  די שמים, אין שום דבר שהוא בדרך הטבע,ראשית לדעת שהכל בי
, הכל בידי בין אם זה דבר טוב או להיפך, בהשגחה פרטית הכל בידי שמים

לדעת שכל דעביד רחמנא לטב עביד, הכל לטובה, גם אם לא וגם . שמים
, כי זה קשה ויש צער זה לא טובלכאורה ו ה שבזה,בומרגישים את הט

  . גם הקשיים הם לטובה ,ייסורים, אף על פי כן זה לטובהו

, אלא חינוך ולימוד נקמהאינם כל הקשיים שיש לאדם מן השמים, 
 קל נקמות ה',  כתובשומה  .עבורו, שיתעורר לתשובה ויתקן את מעשיו

ה, "[נצטווינו ללכת בדרכיו של הקב היינו בגויים, וגם זה אינו נקמה ממש
אי רעה, ובוד הולא תטור, היינו שהנקמה היא מיד ובתורה כתוב לא תקום

שעל ידי עונשי הענין בזה אלא ה לנקום לשם נקמה, "אין זו מידתו של הקב
  הרשעים יתרבה כבוד שמים שזה תכלית הבריאה]. 

כי הייסורים מכפרים וממרקים, לאדם,  תרופההייסורים והקשיים הם 
 ,וכמו ניתוח כואבתרופה מרה, ה קשה, הרי זה כמו שנוטלים פי שז עלואף 

על ידי זה יהיה בריא ויאריך כי  ,שקשה לסבול את הכאבים, אבל זה כדאי
כך גם דיני שמים הם רפואה לנפש האדם, שעל ידי זה יתעורר , מיםי
  תשובה, ויתבונן להכיר שהעולם הזה אינו כלום. ל

, שהוצרך כמו ששמעתי מעשה שהיה באחד שלא היה שומר תורה ומצוות
 בזה לו ואותו, ומתוך הקושי והייסורים שהילמעט באכילתו מפאת מצב ברי

   החיים שלו, , ומה תכלית נבראנתן לב להתבונן על מצבו, לשם מה הוא 
וכן היה עובדא באחד שהיה . ועל ידי זה התחזק באמונה וחזר בתשובה

ונפל בשבי בסוריה, ושהה שם זמן ממושך, ועל ידי זה התעורר לחזור  ,טייס
  ומשפיע אמונה ויראת שמים.  בתשובה, ונעשה צדיק

  ישראל לעמיםבין 

ש כתוב (יו"ד סימן ב') שהרחוקים בזמנינו הם שוגגים, והנה בחזון אי
אבל ודינם כתינוקות שנשבו, שלא קראו ולא שנו, ולא היה מי שיסביר להם, 

  כדין תינוק שנשבה.  ,אנוסים, רק שוגגיםאינם 

ששאל מדוע באמת  ושמעתי בשם המשגיח דמיר הגה"צ רבי ירוחם זצ"ל
הוא רק שוגג, ומדוע אינו נחשב לאנוס, שהרי נשבה בין  "תינוק שנשבה"

הגויים, ואינו יודע כלל שהוא יהודי, ומדוע יתחייב על חילול שבת, הרי הוא 
  אנוס בזה, שאינו יודע כלל על יהדותו. 

אדם שיש בו דעת, אם רק היה מתבונן היה ואמר רבי ירוחם זצ"ל כי 
אפילו שהוא תינוק שנשבה, היה יכול להרגיש מעצמו שהוא יהודי,  מרגיש
   שיש לו נפש עדינה ואופי אחר מהגויים.בעצמו 

רחמנים,  :ה זומואמרו חז"ל (יבמות עט, א) שלושה סימנים יש באשכמו 
וכבר סיפרתי ששאלתי פעם אדם שנוסע הרבה  .ביישנים, וגומלי חסדים

אותו לתי ארבה עם יהודים וגויים, ושלחוץ לארץ לצרכי מסחרו, ונפגש ה
ואה הבדל בין יהודים לגויים, ואמר כי בודאי ניכר שזה אופי האם הוא ר

  יש לו מידות טובות יותר מהגוי. ויהודי אחר, 

וזכורני שפעם דיבר ברבים אחד מבעלי התשובה המפורסמים ואמר, ראו 
ושומע על יהודי אחר  ,נמצא באמריקההאת ההבדל בין יהודי לגוי, שיהודי 

מה בקצה העולם שסובל, מיד הוא שולח לו עזרה כפי יכולתו, וכואב לו 
, כזה מכירו כלל, ואילו בגויים אין דבר שהיהודי השני סובל, למרות שאינו

רק לפעמים הוא עוזר וכאשר כואב לגוי אחד, אין חברו מרגיש בזה כלל, 
אבל מה שכואב בשביל הכבוד, לעזור קצת מפני שיש לו כבוד מזה, וכדאי לו 

  . כללמפריע לו  אינוו ,לגוי השני לא אכפת לו

לב) "אצל אלו הבני עשו עמ' כתב בדרשות הוד צבי לאאמו"ר זצ"ל ( ךוכ
לה וכל מידות רעות שוכן בקרבם, ורחוקים המה ינראה שאך רצח וחמס וגז

ל לאיוואן אחד ממידת החסד כרחוק מזרח ממערב, כי אם יבואו למש
הלא תדע שהשכן שלך שוכב על ערש דווי והוא צריך לנסוע לרופא,  ,ויאמרו

ימות, ובכן תן אתה נדבה רובל אחד, כי הלא הוא שכן שלך,  –ואם לא 
יה את נפשו בזה, בלי ספק שאיוואן יעמיד את עיניו כמשתאה, וממש תח

לאיוואן  ויחשוב בדעתו שלא אדם הוא המדבר דברים כאלו, כי מה לו
  ולשכנו, כספו של איוואן לאיוואן ולא לאחרים..." 

טבעו יש לו מידות טובות בוזהו הטבע של גויים, אבל יהודי אינו כן, 
לכן אפילו תינוק שנשבה, אם היה מתבונן היה מרגיש וי, אחרות מאשר לג

  . , ואינו אנוס אלא שוגגמעצמו שהוא יהודי

*  
ונשוב לענין הביטחון, שזה שייך לאמונה, מי שהוא בעל אמונה הוא גם 
בעל ביטחון, מפני שהוא יודע שהכל בידי שמים, ויודע שאין לו על מי לבטוח 

  וכל דעביד רחמנא לטב עביד. , אלא על אבינו שבשמים

שמונה עשרה כפי שמבקשים ב ביטחון,מדרגת הוצריכים תפילה לזכות ל
ותן שכר טוב לכל הבוטחים  מזכירים תחילה", ולעולם "ושים חלקנו עמהם

מהם, היינו שנהיה גם ושים חלקנו עבשמך באמת, ואחר כך מבקשים 
וצריכים להתפלל על זה, מפני שצריכים סייעתא  אנחנו בעלי ביטחון,

וכן לזכות לאמונה וליראה צריכים סייעתא , ביטחון ילהיות בעלדשמיא 
  מבקשים ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך. ועל זה דשמיא, 

כגון שר לזכות לסייעתא דשמיא, וכאמור גם על ידי תפילה בלב אפ
  על המדרגות האלו. בלבו ולבקש יכול לחשוב  ,כשאדם הולך ברחוב

אדם יכול להתהלך כל היום כי פעם רא"א דסלר זצ"ל אמר צ "המו"ר הג
גם בלכתו בדרך הוא עוסק בביקורת אם עם מחשבות של יראת שמים, 

צריך עצמית, ובודק את עצמו מה איתי, מה חסר לי בשלמות ומה אני 
 אמנם לגבי חיוב תפילה ההלכה  ואפשר לבקש גם בלב, .לבקש מהקב"ה

גם תפילה היא שהרהור לאו כדיבור דמי, אבל חוץ מהתפילות הקבועות, 
  . , וזוכים בה לסייעתא דשמיאשבלב מתקבלת

וכבר סיפרתי מעשה שהיה באחד שהגיע מחוץ לארץ אל הכותל המערבי, 
לכותל התעורר וחשב בלבו, כי אם והוא לא היה בעל אמונה, וכשהגיע 

ו לו לדעת זאת, ומיד עזרשמן השמים יהאמונה היא אמת, הוא מבקש 
באותו הרגע שחשב כן, ניגש אליו אחד מהפעילים המחזירים בתשובה, 

באותו הרגע שחשב מיד  .ושאל אותו, האם אתה רוצה לשמוע על היהדות
ורוצה בלבו דבר טוב, מן השמים  אם אדם מבקש .זכה לסייעתא דשמיא

   .לסייעתא דשמיאיהי רצון שנזכה  מסייעים לו בזה.

  

  דברים שנאמרו לרגל תחילת לימוד משנה ברורה הלכות שבת
  במחזור הדף היומי בהלכה שעל ידי דרשו

הספר, האחת בתחילת חלק א', בענין לימוד הלכות שבת, רואים דבר מיוחד במשנה ברורה, שיש שתי הקדמות בכל 
  דמה בתחילת חלק ג', הקדמה מיוחדת להלכות שבת. הקדמה על כל המשנה ברורה, ועוד הק

מדברי רבי שם  ומביאהקדמה מיוחדת בענין שמירת השבת, רואים בזה עד כמה שנחוץ לדעת הלכות שבת, שכתב 
אין , שמי שאינו בקי בהלכות שבת לא יתכן שיינצל מאיסורי שבת, אפילו דאורייתא! אם אייבשיץ ביערות דבש יהונתן

  טובה בהלכות שבת אי אפשר להינצל מזה. לכן באמת זה חיוב גדול מאד לדעת הלכות שבת.  בקיאות

שיצא לאור המשנה ברורה עם כל ההוספות החשובות, זהו דבר חשוב מאד, וזכות גדולה מאד לכל אחד ואחד וזכינו 
   .למה במהרהלזכות להשתדל בשמירת השבת כהלכתה, ובזכות זה נזכה לגאולה הש

  גיליון זה נתרם על ידי תלמיד רבינו שליט"א
   החפץ בעילום שמו

רבים תעמוד לו להתברך בהצלחה מרובה ה זכות
  וגשמיות בכל העניינים! ברוחניות

  האשה הכשרה ילוי נשמתלעמוקדש 

  ע"האלבז  עיישא תבלטיסיה שמחה  מרת

 תנצב"ה -  י"ג תמוז תש"ענלב"ע 
 


