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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו -רכות לב:) (בוק ארבעה צריכים חיז

  זזזזתשע"תשע"תשע"תשע"    וישבוישבוישבוישבפרשת 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

        הפרסוםהפרסוםהפרסוםהפרסוםסכנת סכנת סכנת סכנת 

טבעו רוצה ב. אדם וריש דבר שהוא טבע האדם, אבל הוא טעות גמ
 כגון , מעלותשיש לו אחד כל  .להיות מפורסם, ואוהב את הפרסום

בדרך מידות טובות, או שהוא ירא שמים, או למדן, ל עבחכם, או הוא ש
  שיכירו את מעלותיו ויחשיבו אותו. הוא רוצה הטבע 

מפורש בגמרא (סנהדרין וכך  ,לאדםמזיק רסום פהאמת היא שאבל 
ולא רצה עצמו סתיר שה יד, א) רבי זירא הוה מיטמר מלמיסמכיה, היינו

קבל  – 'הוי קבל וקיים'ששמע מרבי אלעזר שאמר כיון  ,והשיסמכו
שלא יכירו נסתר בחשיכה,  תלהיוכדאי היינו שפירושו חושך בארמית, 

   .אותו ולא יידעו מהמעלות שלו, ועל ידי זה יהיה קיים

  ומזיק אם יהיה מפורסם לא יהיה קיים, כי הפרסום מסוכןואילו 
שיפרסמו מבינים את זה, ורוצים  לאאנשים הרבה יש בו עין הרע. ו

, ורוצה שיידעו את החשיבות ורסםצה להיות מפרומטבעו אדם  .אותם
אבל האמת היא  ,בזה הוא שמחהרי שלו, וכששומע שמחשיבים אותו 

  שאם לא היו מחשיבים אותו היה יותר טוב. 

        אאאא""""החזוהחזוהחזוהחזו    נהגתנהגתנהגתנהגתהההה

רק , שם ילוםעהדפיס את ספריו בחזון איש אפילו בחידושי תורה, ה
הכתובת להשיג את הספר וכן  .חזון אי"שראשי תיבות ב רמז את שמו

  . לתוככל יכו פרסוםמהנזהר ו .כתובת שלולא הייתה 

בתורה, וגאונותו החזון איש ניכרת גדלותו  מתוך ספריובאמת 
 ן ביקש לקבל עליו הסכמה, ציא את ספרו הראשוושמעתי כי כשהו

שיעבור עליהם, ועיין בהם אותו  לאחד מהגדוליםושלח את הכתבים 
 גדול ואמר כי אינו מוכן לתת הסכמה לספר זה, שלא יתכן שחיברו אחד

המחבר, אלא לקחם חידושי התורה האלו אינם של מבני דורנו, ובודאי 
מאחד מגדולי הדורות הקודמים, לפני כשלוש מאות שנה, והעתיקם 

ובזה וחיברם על שמו... ואמר החזון איש כי דברים אלו מספיקים לו, 
  על ספרו. טובה מאד הסכמה קיבל כבר 

כדי שלא יידעו ו, יהסתיר את עצמו, ולא פרסם את שמו בספרכך 
 .באמת חיבור של אחד מהדורות הקודמים הזיחשבו שושהוא המחבר, 

  ולא יידעו את חשיבותו.  ,שלא יכירוהוהיה רצונו, ה ז

        החפץ חייםהחפץ חייםהחפץ חייםהחפץ חייםספרי ספרי ספרי ספרי 

 הנה בדרך כלל בהסכמות כותבים על המחבר הרבה שבחים ותאריםו
כשהדפיס את החפץ חיים ידוע כי ו, וכיוצא בזההגאון, הגדול, כגון 

 ,עליוכתבו השמיט חלק מהתארים שספריו שקיבל עליהם הסכמות, 
כתב וכו', כי לא רצה שיחשיבו אותו כל כך, והעיקר הוא  זהם ובמקו

  . , לא את המחברשיחשיבו את הספר

 החפץ ש כידוע !הרבים ת אתכולזהמטרה של הספר? הייתה ומה 
   .לא הדפיס סתם חידושי תורה, רק דברים שהציבור צריך חיים

ובתחילה לא  ,היה 'חפץ חיים' בצעירותוהראשון שחיבר והספר 
, והיו רבים שלא ידעו את שמו על הספר, והוציאו בעילום שםפרסם 

  . על שם ספרו – 'חפץ חיים' קראוהולכן  שמו האמיתי,

כי שם בהקדמתו שכתב כמו רבים, ה יכוילז בזה הייתהוהמטרה 
ולשון הרע גורם הרבה שנאת שנאת חינם, ני פהיה מחורבן בית המקדש 

לכן התחיל עם זיכוי הרבים , ומחמת זה נמשך החורבן עד היוםחינם, 
  . ולקרב את הגאולה , לתקן את חטא החורבןמלשון הרע

 את אחד הספרים שהוציא לאורדפיס גם ספרים באידיש, ראיתי וה
ון אידיש, והדפיס בראש הדף בלשון בעצמו ללש עתיקושה(גדר עולם) 

בתרגום לאידיש, כדי שגם אנשים פשוטים ונשים תו ובתחתי ,הקודש
  יבינו את מה שכתוב שם. הכל בכוונה לזכות את הרבים. 

ערוך על  הוא כמין שולחן 'חפץ חיים'וחיבר שני חלקים, חלק ראשון 
רת שמי'כל ההלכות הנוגעות לזה, וחלק שני  הלכות לשון הרע, ובו

בו דברי מוסר וחיזוק לשמירת הלשון, ויש בו גם שער התורה,  'הלשון
  ושער התבונה, הרבה דברי מוסר המשפיעים מאד. 

מביא מאחד הרבנים בדור בתחילת הספר)  לק שני(חובספר אפיקי ים 
ויקבל , זה ישפיע עליו מאד ,םישמי שילמד בספרי החפץ חי ,הקודם

מזה השפעה עצומה
*

כגון שם עולם,  ,משפיעים מאדח "החכל ספרי  .
חיזוק דברי יש בהם ש ,ושאר הספרים שחיברנדחי ישראל, אהבת חסד, 

  זהו זיכוי הרבים ביראת שמים. . ולמידות טובות תורהל

        ברורהברורהברורהברורהמשנה משנה משנה משנה 

לזכות  – 'משנה ברורה'ואחר כך הוציא לאור גם את חיבורו הגדול 
יש הרבה שיטות בהלכה, כגון מגן אברהם,  .את הרבים בהלכה למעשה

ועוד הרבה שולחן ערוך הרב, הלכות פסח, על חק יעקב א, "הגרט"ז, 
למעשה בכל ענין  ההלכהאת לדעת פוסקים ראשונים ואחרונים, וקשה 

  הההלכ אתשיידעו כדי , ברורה ולצורך כך חיבר את המשנהוענין, 
  בחלק אורח חיים הנוגע למעשה יום יום. 

, וברכות, תפילה תהלכו ,חשוב מאד ללמוד משנה ברורהלכן באמת 
  הלכות הנוגעות למעשה דבר יום ביומו. ושאר וברכת המזון, 

משנה ברורה הוא ספר חיוני מאד לדעת מה לעשות בכל יום ובכל 
דברים הנוגעים למחשבה, מה וכן רגע, מה לעשות ומה לא לעשות, 

לנהוג כיצד  לחשוב ומה לא לחשוב, מה צריך לחשוב ומה אסור לחשוב,
  עשה בדיבור ובמחשבה, הכל מפורש במשנה ברורה. במ

ושם כתוב גם על לימוד המוסר (משנ"ב סימן א' ס"ק י"ב, ובסימן 
שאינו לומד מוסר אדם  .מוסרספרי תר"ג ס"ק ב') שיש חיוב ללמוד 

לא רק  ,חיים מאושריםל זוכהלומד מוסר ומי שנכשל בהרבה דברים, 
   !אלא הוא גם חי חיים מאושריםשאינו נכשל בחטא, 

        לללל""""בדברי חזבדברי חזבדברי חזבדברי חזעצות עצות עצות עצות 

  שרצה לבנות סוכה, והיו סיפר לי אדם  .ונזכיר דבר ששייך לאמונה
ל "חזמה שאמרו פי לעצה חשב ומחמת שכנים וכיוצא בזה,  לו קשיים

(שבת כג, ב) הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה, וגם סוכה הרי היא דירה, 
   מצוה, והלך ובדק דירה של אמנם היא דירת עראי, אבל היא דירה, 

את המזוזות או שעשה הידור אחר במצות מזוזה, ומיד נעלמו כל 
  . חה מאד, סוכה נוהקשיים, וכבר יש לו סוכה נאה

   חמין במוצאי (שם קיט, ב) ל עצה לרפואה "חז דבריצינו במעוד 
שדברים אלו הם היינו  א,שבת מלוגמא, פת חמה במוצאי שבת מלוגמ

  . ל"הן עצות על פי דברי חזאלו  .רפואה לבריאות הגוף

        תמורהתמורהתמורהתמורהלצפות ללצפות ללצפות ללצפות ללא לא לא לא 

  , , כשאדם עושה טובה למישהועוהנה יש עוד דבר שהוא נגד הטב
, ופעמים שמצפה שמקבל תודהיש שמגיע לו א שמרגודרך הטבע ה

ובין טובה גשמית בבין , ויחזיק לו טובה, הטובה ישיב לו כגמולו הטוב
ה הטובצריכים להודות לו על כי מחכה שירגישו וא הטובה רוחנית, ב

 הזאפילו אם בשבילו . שעשה, ולפעמים גם מבקש שיתנו לו תמורה
 ומצפהשמחכה א והטבע הטובה גדולה,  זושני לו ,טרחה קטנה מאד

  . על מה שעשהאחרת תמורה כבוד או  לקבל

עולם הבא, הכבוד מושך אותו יותר,  זהמפסיד בהוא אף על פי שו
 זצ"ל רא"א דסלרצ "המו"ר הג .עולם הבאהובאותו הזמן הוא שוכח מ

רגיל להזכיר דברי הגמרא בנדרים (לב, ב) דבשעת יצר הרע לית  היה
 את מפתהשולט ובשעה שהיצר הרע היינו שדמדכר ליה ליצר טוב, 

  זכר ליצר הטוב. זהו כוח היצר הרע! אין  ,האדם

                                                 
*

יום ספרי מוסר, ובפרט בספרי חפץ חיים ושמירת ללמוד בכל : שם זה לשונוו 

כי לשון, והלומדים עם חבורה יקבעו לפחות איזו פעמים בשבוע ללמוד בהם, ה

  .כ"ע ,להתועלת היוצא מזה כאשר ראינו בחוש קץ אין
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        חסדחסדחסדחסדאהבת אהבת אהבת אהבת 

ות לקבל לחברו מתוך אהבת חסד, בלא לצפשמיטיב מי ובאמת 
 לו מידה כנגד מידה, ויזכה לחיים טובים ותנימן השמים , תמורה

הבא, כיון שהוא עושה לשם שמים מתוך  בעולם הזה, וגם בעולם
על מנת לקבל כבוד ושאר אהבת חסד, אבל מי שעושה לשם תמורה, 

זוהי המציאות, שרבים  הנאות העולם הזה, הרי הוא מפסיד הכל.
  טובת האדם. יודעים את האמת מה ולא ים בה, עטו

כי חייב אדם לטרוח בדרישת "רבינו יונה כותב בשערי תשובה (ג, יז) 
וזאת  ,רו אם דל ואם עשירטוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חב

הגיד לך אדם מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם שנאמר 
ה "הקב ."מך כי אם עשות משפט ואהבת חסדש מדור שםמה טוב ומה ה

וצריך 'לטרוח' בזה, לעשות חסד  להיטיב עם זולתו,מהאדם  'שרוד'
  תמורה על מעשיו.  בקשלבלי מתוך 'אהבת חסד', 

        להתעלותלהתעלותלהתעלותלהתעלותהדרך הדרך הדרך הדרך 

 הטבע  זהוכי היצר הרע הזה קיים אצל כל אחד ואחד, שומסתבר 
 ואין זהעל מה שעשה, הו וו ויעריכהויחשיבושאדם רוצה שיכבדו אותו 

, זכויות לזההתגבר עליו, צריכים היצר הרע הזה ולקור את לעפשוט 
והזכויות הם תורה, ותפילה, ומוסר, להתבונן ולפקח על דרכיו, וללמוד 

היה  שמרן הגרי"ז זצ"ל תיכבר סיפר .ספרי מוסר, בפרט מסילת ישרים
חזר שוב ללמוד מתחילת  לומד בכל יום פרק מסילת ישרים, וכשגמר

  מדרגות. פר. זוהי הדרך להתעלות ולקבל הס

        אחד יכולאחד יכולאחד יכולאחד יכולכל כל כל כל 

יכול לזכות למדרגות הגבוהות ביותר, כמו שכתב המסילת כל אחד 
הוא בעל  רכויכול להיות חסיד גמור איש שמפני צישרים בסוף הספר "

אפילו מי שהוא  ,מלאכה פחותה, כמו מי אשר לא יפסוק מפיו הלימוד"
להתעלות  יכולבעל מלאכה פחותה, כגון סנדלר או פועל ניקיון, 

מדרגת רוח הקודש! ידוע שבתל אביב היה עד למדרגות גבוהות מאד, ל
וגדולי תורה רבי משה יעקב רביקוב זצ"ל, שהיה בעל מופת, סנדלר 

, וברכותיו היו מתקיימות, שהיה בעל מדרגה, אליו לבקש ברכותהגיעו 
  הולכים להתפלל על קברו בזכרון מאיר. שוגם היום יש 

יהי רצון שנזכה במעלות העליונות,  מדרגותולהשיג להתעלות בידינו 
   !מיאלכל המדרגות שאפשר להשיג בסייעתא דש

*  
        ההההררררבתובתובתובתולהצלחה להצלחה להצלחה להצלחה     הזכותהזכותהזכותהזכות

  בשיעור היומי בישיבת פוניבז'שנאמרו דברים 

  

 ודקא אמר יש דבר חשוב שהוא זכות להצלחה בתורה. הסבא מסלב
על הארץ, וחושבים אולי זה דף שטעון  ךנייר מושלכי לפעמים רואים 

, ולאחר שמרימים גניזה, שנפל מתוך ספר קודש, ומתכופפים להרימו

משליכים את הנייר לארץ דרך הטבע ב. סתם חתיכת נייר וזכי  רואים
שאחר כך  גורמים הרי כשמשליכים ,בחזרה, אבל אם מתבוננים

כשיעבור שם אדם אחר, יצטרך גם הוא לטרוח, להתכופף ולהרים 
  . חינםטרחה בלו ונגרמת לבדוק אם זה טעון גניזה, 

ומצד אהבת הבריות החיוב הוא למנוע טרחה מאחרים, ויש לקחת 
שלא יצטרכו אחרים לטרוח בזה. כדי  ,הניחו במקום אחראת הנייר ול

  כך אמר הסבא מסלבודקא בנוגע למנוע טרחה מאחרים. 

ספר מן  מוציאכגון כשגורם את הטרחה, בעצמו כל שכן מי שהוא 
, ופעמים שהלומד משאיר את הספר אצלו גם ללמוד בולעיין והארון 

ם שמחפשים את הספר, , ובינתיים באים אחרילאחר שגמר לעיין
  , ואינם יודעים היכן הוא מונח. לעיין בו הם ומבקשים גם

רק כרך אחד או שניים של בישיבה שהיה  ,משנים קדמוניותזכורני 
אליו היה ניגש צריך היה רשב"א, והיה ממונה מיוחד על זה, שמי ש

   .היה מחזיר לממונהמיד ומקבל את הספר, וכשגמר 

  יש יותר ספרים, אבל עדיין זה לא מספיק  רוך השםב אמנם היום
מונח לכל אחד ואחד, ומצוי שלפעמים מחפשים ספר מסוים ואינו 

  במקום אחר שלא בשימוש. נשאר כי הוא  ,בארון

לחפש לטרוח שיצטרכו  ,והנה ראשית גורמים בזה טרחה לאחרים
 ביטול תורה, ואילו כשמחזירים את בזה היכן מונח הספר, וגם גורמים 

מיד בגמר השימוש, אזי אדרבה, זהו חסד עם אחרים, הספר למקומו 
  וגם מניעת ביטול תורה, והרבה זכויות יש בזה! 

דברים שהתורה אהבת הבריות היא זכות להצלחה בתורה, והרבה מה
הם ענייני מידות טובות, ובהם  פרק ששי] באבות [הנזכריםנקנית בהם 

ענווה, ועוד הרבה ענייני מידות משמח את הבריות, והב את הבריות, א
טובות שהם זכות להצלחה בתורה. לכן זה כדאי, מלבד שזה חיוב הרי 

  להתנהג בהנהגות כאלו של אהבת הבריות.  !זה גם כדאי

נזכר קודם ה, ובאבות פרק ששי ואמנם אהבת הבריות היא מדרג
מפני שיותר קל , "אוהב את הבריות"ואחר כך  "המקום אוהב את"

לזכות לאהבת המקום, כי מי שהוא בעל אמונה מרגיש שכל מה שיש לו 
א מתעוררת בו האהבה ורגשי הכרת הטוב שצריך מן השמים, וממיל זה

ו שום טובה, לעשות רצון השם, אבל אהבת הבריות הרי חברו לא עשה ל
  . ואף על פי כן גזירת הכתוב היא "ואהבת לרעך כמוך"

בר כו, 'כמוך ממש'ב במסילת ישרים פרק י"א שצריך להיות וכת
, ול בתורהה כלל גדז אמרו (ירושלמי נדרים ט, ד) ואהבת לרעך כמוך

  היינו שזה כלל גדול להצלחה בתורה, אהבת הבריות. 

, אהבת הבריותההיפך מקל וחומר שיש להיזהר מלשון הרע, שהוא 
וכמאמרם (שבת לא, א) דעלך סני לחברך לא תעביד, ורק עם אהבת 

  הבריות ומידות טובות זוכים להצלחה בתורה. 

  

        בנות ישראל לחיזוק החינוך הטהורבנות ישראל לחיזוק החינוך הטהורבנות ישראל לחיזוק החינוך הטהורבנות ישראל לחיזוק החינוך הטהורלכינוס לכינוס לכינוס לכינוס שנאמרו שנאמרו שנאמרו שנאמרו דברים דברים דברים דברים 
, מצוות התורה מחייבת כל אחד ואחד, אנשים ונשים, צעירים וצעירות, התורה מחייבת אותם לקיים תרי"ג מצוות

מידות טובות, אהבת ואת השם אלוקיך תירא, (דברים י, כ) כמו שכתוב יראת שמים, מצוות התלויות בלב, וגם  ,מעשיםשב
  זה התורה מחייבת.  .ואהבת לרעך כמוך(ויקרא יט, יח) כמו שכתוב הבריות, 

מן השמים נותנים לכל  מן השמים נותנים לו את פרנסתו,, מי ששומר תורה ומצוות וגם מקייםמי שהולך בדרך התורה, ו
הכל נגזר לפי הזכויות ומי ישלו ומי יטרף,  ,יעשראחד כדי פרנסתו, בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, מי יעני ומי 

ידוע שהחיים ו ,תלוי לפי הזכויותהכל  ,של כל אחד ואחד. גם שידוכים טובים עושים לפי הזכויות. וגם חיים טובים ומאושרים
 .תחיי תורה ומצוועל ידי זה רק  'אשריך בעולם הזה'הכי מאושרים הם חיי תורה ומצוות, החיים הכי מאושרים שיש בעולם, 

  החיים הכי טובים. ופרנסה ושידוכים זה הכל בידי שמים לפי הזכויות. אלו הם 

 ˙¯‚ÒÓÏ ıÂÁ˘ ‰ÓÂ ,‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ ÏÚ ˙¯ÓÂ˘‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ‡È‰ '·˜ÚÈ ˙È·' Ï˘ ˙¯‚ÒÓ‰·˜ÚÈ ˙È·  ‰Ê„‡Ó ÔÎÂÒÓ   
Ï ‰ÊÂ ,˙È�ÁÂ¯ ‰„È¯È„‡Ó ¯ÂÓÁ ¯·„,  ‰ÊÂ Ì¯Â‚Ï.ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó ÏÎ· ‰ÁÏˆ‰ ¯ÒÂÁ ם יתנו שכל הבנות ההולכות בדרך מן השמי

התורה יצליחו, ויעשו שידוכים טובים, ויהיה להם חיים טובים ומאושרים, פרנסה וכל מה שהם צריכים, ויראו דורות ישרים 
  ! בזכות נשים צדקניות יזכו לגאולה ,ובזכות זה נזכה לגאולה שלמהמבורכים בעזרת השם. 

י"ו ה שמשון וינבך הרבידידינו נדבת 
  לרגל השמחה במעונו

לגדלה  ובהולדת בתו שתחי', יזכ
 !ולמעשים טוביםלחופה  לתורה

 

  לעילוי נשמת

  חנא מנחם מנדל ר' ג"ההר

  זצ"ל וינבך חזקאל שרגאיבן ר' 

 תנצב"ה - כסלו זכ"נלב"ע 

 מה חיה רחל בלו לע"נ מרת
  ה"ע יששכר דב בת ר'

  תנצב"ה - כ"ה כסלו תשנ"זנלב"ע 

 נודב על ידי בני המשפחהנודב על ידי בני המשפחהנודב על ידי בני המשפחהנודב על ידי בני המשפחה

  לחתן המופלג המוקדש בברכ
שמחת י"ו לרגל נ שבחמאיר  הרב

, יזכו לבנות בית מ"נישואיו בשעטו
 נאמן בישראל בנין עדי עד!

 


