
  

 

   

  
  

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

  "זתשע לך לךפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  דין בצדיקים

הנה בימים האחרונים היו שלושה אנשים חשובים בעיר בני ברק 
 אהרן שמואלשמידת הדין פגעה בהם, בשבוע שעבר נפטר הגאון רבי 

 ז"ל מקלב אליהו מנחםז"ל, ובשבוע זה נפטרו האברך הצעיר ר'  לידר
מידת הדין זה כשרואים  .ז"ל סולומונס זיסקינד אלכסנדרוהבחור 

  ". עשה אלוקים לנו להתבונן "מה זאתמחייב 

מיתת נדב ואביהוא בני ב מביא מדברי חז"לבפרשת שמיני רש"י 
(ויקרא י, ג) בפסוק אהרן שנשרפו בהקריבם לפני השם אש זרה, וכתוב 

ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דיבר השם לאמר בקרובי אקדש וגו', 
היכן דיבר? ונועדתי שמה לבני ישראל  –ופירש רש"י הוא אשר דיבר 

י, ע"כ, ונקדש בכבודי (שמות כט, מג) אל תקרי בכבודי אלא במכובדַ 
למשה רבינו שהמשכן אמר בעת עשיית המשכן הקב"ה כבר היינו ש

בכלל ביותר יתקדש על ידי "מכובדי", היינו גדולי הדור, המכובדים 
  ישראל, על ידיהם יתקדש המשכן ותשרה בו השכינה. 

וכיצד יתקדש המשכן על ידיהם? רש"י מביא בזה מדברי חז"ל 
(זבחים קטו, ב) על הפסוק "נורא אלוקים ממקדשיך" אל תקרי 

שהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא ממקדשיך אלא ממקודשיך, שכ
מתעלה ומתקלס, היינו שאם מידת הדין פוגעת בצדיקים, לכאורה מה 

, ולמה זה מגיע להם, הרי הם צדיקים, ומדוע שייענשו? אבל לזה הסיבה
על ידי מידת הדין שעונש, אלא זכות לצדיקים, שאין זה האמת היא 

ר מתעוררים הציבווהקב"ה מתיירא ומתעלה ומתקלס, בהם שפגעה 
  מידת הדין. את ממה שרואים ומתחזקים 

  מתיירא מתעלה ומתקלס

, יש שתי מדרגות ביראהיראת שמים, שמוסיפים "מתיירא" היינו 
הרמב"ם בהלכות תשובה (י, א) כתב יראת העונש ויראת הרוממות, ו

שיראת העונש היא מדרגה קטנה מאד ששייכת לנשים ולעמי הארץ, 
מדרגה גבוהה יותר, יראת הרוממות, כמו שאם וראוי שתהיה לאדם 

יראת הרוממות, כך ומרגישים  ,הולכים ליד החזון איש, עומדים בפחד
  מי שהוא בעל מדרגה מרגיש יראת הרוממות מהקב"ה. 

דאי ובושוכאן הלא מדברים על כלל ישראל בדור המדבר, דור דעה, 
גם יראת בל לקהייתה להם יראת העונש, רק היו צריכים להוסיף יותר, 

היו צדיקים, והם היו שהרוממות, וזה היה הענין במיתת נדב ואביהוא, 
את מידת הדין ראו גדולי הדור לאחר משה ואהרן, וכשכלל ישראל 

הדין בצדיקים גורם לבעלי מדרגה  .בהם, קיבלו יראת הרוממותשפגעה 
מתעלה "לקבל יראת הרוממות, שהיא דרגה השייכת לאהבה, וכן 

  שייכות לאהבת השם. הדרגות  הם "ומתקלס

כדי לזכות וזהו שאמר הקב"ה למשה רבינו ונקדש בכבודי, כי 
במדרגתם, כלל ישראל להתעלות צריכים להשראת השכינה במשכן 

אנשים פשוטים אין להם זכות להשראת השכינה, לראות שכינה 
ולהתקדש, שהמשכן היה משפיע קדושה, כמו שכתוב (שמות כה, ח) 
"ושכנתי בתוכם" ודרשו חז"ל בתוך לבו של כל אחד ואחד, על ידי 
המשכן הלב היה משתנה, וזכו למדרגות גבוהות של אמונה, וכדי לזכות 

ישראל להתעלות ולהיות במדרגה גבוהה יותר  לזה היו צריכים כלל
ממה שהיו עד עכשיו, שתהיה להם גם יראת הרוממות ולא רק יראת 
העונש, וזה היה על ידי מיתת נדב ואביהוא, שהשפיעה התעוררות בכלל 

  ישראל, ונעשו ראויים להשראת השכינה במשכן. 

וכתב רש"י שם כי משה רבינו אמר לאהרן "אהרן אחי, יודע הייתי 
שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך, עכשיו 
אני רואה שהם גדולים ממני וממך", היינו שכבר קודם ידע משה רבינו 
שהמשכן יתקדש על ידי גדולי הדור, אבל חשב שזה יהיה הוא או אהרן 

ועכשיו שראה שהוא ואהרן נשארו בחיים, לים שבדור, אחיו, שהם הגדו
כי הם ואהרן,  שה, סימן שהם גדולים יותר מממתוואילו נדב ואביהוא 

זכו במיתתם לזכות את הרבים ולהשפיע על כלל ישראל שיקבלו יראת 
  הרוממות ויהיו ראויים להשראת השכינה. 

זכויות וכיון שזכו לזכות את הרבים בצורה כזאת, סימן שיש להם 
(אבות ה, יח) משה זכה וזיכה את הרבים, קודם  כמו שאמרוקודמות, 

"זכה" ואחר כך "זיכה את הרבים", ועל ידי זה "זכות הרבים תלוי בו", 
כל המעשים הטובים שהרבים עושים מכוחו, נזקפים לזכותו, ונחשב 
כמו שהוא עושה אותם, ומשה רבינו חשב בתחילה שהוא ואהרן יזכו 

להיות מזכי הרבים בהשראת השכינה, אבל כשמתו נדב  –ת לזכות הזא
ואביהוא ראה שהם גדולים יותר, היינו שיש להם יותר זכויות קודמות 

  שבזכותם זכו לזכות את כלל ישראל בהשראת השכינה. 

  מידת הענווה

והנה יש לבאר מה שאמר משה רבינו "והייתי סבור או בי או בך", 
סתירה  זווכי אין וצריך ביאור היינו שהכיר וידע שהוא גדול הדור, 

לענווה, הלא משה רבינו בעצמו אמר ונחנו מה (שמות טז, ז), היינו שלא 
  החשיב את עצמו לכלום, וכיצד חשב שהוא גדול הדור? 

ענווה האם מה היא ענווה, הנה לל, כי אבל באמת אין זו קושיא כ
וכי עניו הוא פירושה שלא לדעת את האמת ולא להכיר ערך עצמו? 

ומשה רבינו  ענווה, אהי בודאי שלא זוצדיק החושב את עצמו לרשע? 
כשאמר "ונחנו מה" בודאי ידע שהוא גדול הדור, והכיר את מעלתו 

זאת העניו מכל האדם אשר על פני האדמה, והוא בעצמו כתב  שהוא
  . בתורה (במדבר יב, ג), וכל זה אינו סתירה לענווה

, יוענווה פירושה שלא להחשיב את עצמו, ולא להתגאות במעלות
שיודע שהוא צדיק ועניו ובעל מדרגה, אינו מחשיב את עצמו למרות 

צמו, כי כל המעלות מבין שאין שום סיבה להחשיב את עכי הוא בזה, 
וגם ההבנה שיש לו, מהיכן יש לו וכל הכוחות שיש לו הם מן השמים, 

את השכל להבין ש"נחנו מה", ומי נתן לו את ההבנה הזאת? הכל מן 
השמים ולא מעצמו, אמנם זוהי מדרגה, אבל כיצד ובאיזה כוחות הגיע 

  למדרגה הזאת? עם הכוחות שניתנו לו מן השמים! 

ן בין מעלות טבעיות שנולד עמהן, וביכל המעלות שיש לאדם, וכן 
מעלות שהיה צריך להשתדל ולטרוח עד שההרגל נעשה לו לטבע, וגם 
ההשגות שהשיג בתורה, וכל מה שהגיע על ידי כל המאמצים שבעולם, 

 ותאלא מן השמים, כי מן השמים נותנים לו את הכוחאין זה מעצמו 
כוח לעשות חיל  ו, רק הקב"ה הוא הנותן ללזה, ומעצמו אין לו שום כוח

  (דברים ח, יח), בין בכוחות הגוף ובין בכוחות הנפש. 

ממכובדיו שהוא וידע  ,ומשה רבינו הכיר את מדרגתו שהוא גדול הדור
, ועם כל זה לא התגאה ולא החשיב את עצמו, ואמר ונחנו של הקב"ה

החשיב עצמו לשאין לאדם שום סיבה כנ"ל את האמת מה, מפני שהבין 
ממילא היה , אבל ידע שהוא גדול הדור, ולא טעה בעצמו, ובמעלותיו

לזכות  – סבור כי המשכן יתקדש על ידו, וחשב שהוא יזכה בזכות הזאת
את הרבים במיתתו, ולהשפיע קדושה והשראת השכינה בכלל ישראל, 

  וכדאי לו למות בשביל זיכוי הרבים שכזה. 

לכן כשרואים מידת הדין בצדיקים, אין זה עונש לצדיקים, והצדיק 
אינו מפסיד מזה, אלא להיפך, הוא מרוויח, כי במידת הדין הפוגעת בו 
הוא מעורר את הציבור להתחזק בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, 

כל התרי"ג מצוות, ומצוות דרבנן, וכל ההלכות שבשולחן ולקיים את 
גורם לזה, הרי זה כדאי לו, שהוא מזכה הן שהוא ערוך וברמב"ם, וכיו

  את הרבים במיתתו, וזיכוי הרבים הוא זכות גדולה מאד! 

  מיתת בני רבי עקיבא

מצינו גם בגמרא (מו"ק כא, ב) שרבי עקיבא נפטרו לו שני וענין זה 
עמד  ,רבי עקיבאאותם כשראה ו, ללוותםבנים בחייו, ובאו כל ישראל 

, למה באתם? אחינו בית ישראלואמר,  ,על ספסל גדול כדי שישמעוהו
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אלא כך אם בשביל עקיבא, הרי יש עוד רבים בשוק ששמם עקיבא, 
", היינו שבלב של רבי עקיבא יש תורה, יו בלבווקתורת אל"אמרתם 

ובאתם לכבוד התורה שיש בי, וכיון שאתם עוסקים בכבוד התורה אני 
  אינני מצטער על מיתת הבנים. בזה, וכבר מנוחם 

והנה בגמרא לא מבואר כיצד התנחם בזה רבי עקיבא, אבל הענין 
שם גם שבמסכת שמחות (פרק ח', וכן בילקוט פרשת יתרו) יותר מבואר 

שם שרבי עקיבא הוסיף ואמר: ולא שאדם וכתוב ובא המעשה, מכן 
שזיכה  רוצה לקבור את בניו, אלא יודע אני שבני בן העולם הבא הוא,

את הרבים, וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכו', משה זכה 
וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו וכו', ולא עוד אלא שישב עליו 

  ודרש מגלגלין זכות על ידי זכאי וכו', ע"כ. 

שבניו זכו לזכות את הרבים במיתתם בזה היינו שרבי עקיבא התנחם 
גם סימן שיש להם ודבר זה הוא התורה, ל ישראל בכבוד לוזיכו את כ

זיכוי הרבים, בהכרח חיזוק ובמיתתו גורם זכויות קודמות, כי אדם ש
שיש לו זכויות קודמות שהביאו לזה, כמו שאמרו משה זכה וזיכה את 

ידע רבי עקיבא שבניו הם וממילא הרבים, ומגלגלין זכות על ידי זכאי, 
לכן  ,היו להם זכויות קודמותצדיקים, שזיכו את הרבים במיתתם, וגם 

כבר לא הצטער על מה שמתו, מפני שהיה כדאי להם למות, והמיתה 
היא לטובתם, כי במיתתם זיכו את הרבים באופן שלא יכלו לעשות 

  בחייהם, וכדאי למות בשביל זכויות כאלה. 

  זיכוי הרבים

כל המעשים כי זכויות שאין לשער, במזכה את הרבים זוכה שאדם 
עושים המושפעים מכוחו נזקפים לזכותו עד סוף כל הדורות, הטובים ש

וכגון אם השפיע על מישהו חינוך טוב, הרי המתחנך יש לו ילדים ויש לו 
טובים מכוח המעשים את הנכדים, וכל הדורות הבאים ימשיכו לעשות 

, והזכויות האלו נזקפות לזכותו של המשפיע, אפילו ממנו החינוך שקיבל
האמת ואינו יכול לעשות מעשים טובים בעצמו, כיון שהוא כבר בעולם 

הוא זוכה הרי  ,מכוח השפעתוהנעשים שיש בעולם הזה מעשים טובים 
  ומקבל עוד גן עדן, אין סוף לגן עדן. 

זכות הרבים תלוי בו", היינו שכל וכמו שאמרו על משה רבינו "
 כלל ישראל עד סוף כל הדורות נזקפים לזכות עושיםהמעשים הטובים ש

וזכויות אלו מוסיפות לו , שהוא זיכה את כלל ישראל בתורה, משה רבינו
ולכאורה וכי משה רבינו חסר לו זכויות, ומה הוא צריך גן עדן, עוד 

לזכויות שלנו? אבל האמת היא שאין סוף לתענוגי העולם הבא, שעליו 
, ואפילו הנביאים וגו' תה אלוקים זולתךנאמר (ישעיה סד, ג) עין לא רא

לא ידעו ולא השיגו מה הם תענוגי העולם הבא (ברכות לד, ב), לכן אף על 
יש לו עולם הבא אין לשער, מכל מקום אין סוף כבר פי שמשה רבינו 

לתענוגים, ומשה רבינו שמח לקבל עוד ועוד תענוגי העולם הבא, בזכות 
כיון שהוא זיכה  –שים מכוחו המעשים הטובים של כלל ישראל הנע

  . זהו הענין של זיכוי הרבים. זהאותם ב

לכן התנחם רבי עקיבא ושמח בזה שבניו זיכו את הרבים במיתתם, 
זכו לזכות את  זה בזכותאשר זו ראיה שהיו להם זכויות קודמות ש

זיכוי הרבים גדול כל כך במיתתם, מה שגרמו הרבים, וגם עצם הדבר 
אף על  ,זו הייתה נחמתו של רבי עקיבא ,שיגרמו בחייהםשלא היה שייך 

שהיה מתו מוטל לפניו, ואמרו (אבות ד, יח) אל תנחמהו בשעה שמתו פי 
אבל הוא יכול  –יכולים לנחם אותו בשעה זו  אינםמוטל לפניו, אחרים 

  לנחם את עצמו, ויש לו במה להתנחם. 

יכוי הרבים , זכו לגרום התעוררות וזקודם גם הנפטרים שהזכרנו
במיתתם, כל אחד מהם בפטירתו השפיע חיזוק והתעוררות, והיו להם 

  הזכויות לזה, להיות מזכי הרבים ולעורר את הציבור. 

כל אחד יכול להיות מזכה הרבים למדנו גודל הענין של זיכוי הרבים, ו
לפי מה שהוא  ,היכן שהוא נמצא, ולהשפיע בהנהגתו על סביבתו

כמו שכתב החזון איש  מתנהג הוא משפיע, ואפילו בהתנהגות נסתרת,
היינו  כי בסביבת בעל תורה אמיתי השפעתו ניכרת, (קו"א ח"ג סב)

אפילו אדם שהוא נסתר, ואין רואים אותו כלל, אם הוא בעל תורה 
עצם אמיתי, שכל הנהגתו לפי דיני התורה, הרי הוא משפיע על סביבתו, 

  . ו של בעל תורה אמיתי משפיעה על כל הסביבהמהות

מחילונים שגרים  הם יותר טוביםוידוע שחילונים שגרים ליד בני ברק 
  כי הם מושפעים מסביבת בני התורה.  ,במקומות רחוקים

  התעוררות

ובנוגע למעשה, במה צריכה להיות עיקר ההתעוררות? הנה בחובות 
) כתב "כאשר לא יתחברו חשבון כ"ה הלבבות (שער חשבון הנפש פ"ג

בכלי אחד המים והאש, כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם הזה 
ואהבת העולם הבא, ואמרו העולם הזה והעולם הבא כשתי צרות, 

  כאשר תרצה אחת מהן תקציף השנית", עכ"ד. 

שאהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא הם תרתי דסתרי, ולא היינו 
א או זה או זה, אם יש אהבת העולם הזה שייך שיהיו שניהם ביחד, אל

אין אהבת העולם הבא, ואם יש אהבת העולם הבא אין אהבת העולם 
כל אהבת העולם הזה היא נגד העולם הבא, ומי שמחשיב את  .הזה

  הגשמיות אינו מחשיב את תענוגי העולם הבא. 

תענוגי העולם הבא הם תענוגים שאין לשער, תענוגי הנפש, ואילו 
עולם הבא, בפרט בהנאת ה זבמפסידים ותענוגי הגוף, הוא ה העולם הז

הכבוד שהיא הנאה נפשית מפסידים יותר עולם הבא (כתר ראש אות 
  קלז), וכן בחמדת הממון מפסידים עולם הבא. 

ובאמת כל אדם יש לו קצבה כמה עולם הזה יהיה לו, כמו שאמרו 
המטרה ו(ביצה טז, א) כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, 

מעשים טובים ויזכה בהם לעולם לעשות בו שישתמש היא בעולם הזה 
זה נגזר בראש השנה "מי יעני ומי יעשר", וכן "מי ישפל ומי וכל הבא, 

מי ישלו ", ""מי ינוח ומי ינועבוד יהיה לאדם, וכן היינו כמה כירום", 
  ומי יתייסר", הכל נגזר בראש השנה. 

תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה, תשובה היינו ורק 
להחדיר בלבו את ההכרה שהעולם הזה אינו כלום, והעולם הבא הוא 
העיקר ולא העולם הזה. וכן צדקה, היינו מעשים טובים בין אדם לחברו. 
ותפילה היינו אמונה, לדעת שהכל בידי שמים, ואי אפשר בדרך הטבע 

  . מן השמיםיו עללשנות את מה שנגזר 

לא שייך שייפטר קשיים, ב הגזרו על האדם שיהיאם מן השמים 
קשיים עם השכנים, וחשב איזה שהיה מעשה באדם שהיו לו כמו מהם, 

לא כי לעבור דירה למקום אחר, ואמר לו מרן הקהילות יעקב זצ"ל 
יעזור לו אם יעבור דירה, שהרי הקשיים הם מן השמים, ובהכרח שיש 

נותנים לו ייסורים של אהבה מן השמים או שהוא צדיק וסיבות לזה, 
להגדיל שכרו, או שהוא רשע ונותנים לו ייסורים לכפרת עוונות, וכיון 

לברוח מהם, וגם בדרך הטבע שייך לא מן השמים, הם שהקשיים 
  כשיעבור למקום אחר, יסבול קשיים באותו המקום. 

אינו  ,לאדם קשיים, שאם יש במציאות בדוק ומנוסה וכך רואים זה
וכן אמרו  , והעצה היא רק תשובה תפילה וצדקה,יכול לברוח מהם

אם רואה אדם שייסורים באים עליו יפשפש במעשיו, "(ברכות ה, א) 
ומי יכול לומר שמגיל בר מצוה  ",פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה

פילו רגע אחד ביטול תורה הוא אהרי  ?לא היה אצלו ביטול תורה כלל
ויש רק יחידי סגולה שמגיל בר מצוה עסקו בתורה גם כן ביטול תורה, 

בלי ביטול תורה, או אפילו לפני בר מצוה, כמו שידוע על הגר"א שהיה 
  מילדותו, אבל רוב העולם אינם כן. בקי בש"ס כבר 

ם זה לתת זכויות לנפטריברצוננו זהו הענין שאנו צריכים לדעת, שאם 
רק על ידי שאנחנו נתעורר בגללם לעשות מעשים טובים ולהתחזק 

  . יהי רצון שנזכה להתחזק! בדברים הצריכים חיזוק

 

הרב תלמיד רבינו הוקדש על ידי 
שליט"א לרגל הולדת בנו  שלמה סגל

יזכו לגדלו לתורה בשעטו"מ,  שיחי'
 לחופה ולמעשים טובים!

 

  לעילוי נשמת הרה"ח 

 ז"למשה אליהו קאופמן  ר'
  ז"ל יצחק בן הרה"ח ר'

 תנצב"ה - י"ג חשון תשע"בנלב"ע 

  ילוי נשמת האשה הצדקניתלע

  ע"ה לאה אסתר צ'ולק מרת

  ז"ל אלעזר שוורצמןת ר' ב

 תנצב"ה - ט"ז חשון תשע"דנלב"ע 

גדליה הרב  מוקדש בברכה לידידינו
 בתושליט"א לרגל הולדת סילמן 

לתורה  לגדלהיזכו בשעטו"מ,  חי'תש
 לחופה ולמעשים טובים!
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