
  

 

   

  
  

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

  זתשע" אלול - כי תצא פרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  רצון וחרדת הדיןימי 

שבדורות  אנו עומדים כבר בחודש אלול. רבי ישראל סלנטר כותב באיגרת
כשהגיע ראש  ,מקול הקורא קודש אלול"הקודמים "כל איש אחזו פלצות 

  חודש אלול הרגישו חרדה ופחד, חרדת האלול! 

ומה הפחד? שקרבים ובאים ימי הדין, ראש השנה ויום כיפור, בינוניים 
תלויים ועומדים בעשרת ימי תשובה עד יום כיפור, ומי יודע מה יעלה בדינו, 

  וכי אדם יכול לדעת מה יהיה איתו? זהו הפחד מצד אחד. 

מראש חודש אלול עד יום ימי רצון, הם אלו  ,זה לעומת זה ,ומצד שני
עלה משה רבינו להר סיני לקבל לוחות שניות, ואז נתרצה  , שבהםכיפור

   .ואמר למשה רבינו "סלחתי כדברך" ,ישראלכלל הקב"ה ל

בימים אלו חוזרת ההשפעה של ימי רצון, כמו שכתב ושנה ובכל שנה 
 ,הטור בסימן תקפ"א, וכדאיתא בספרים שכל השפעה שהייתה בזמן מסוים

  הזמן.  ע אותוחוזרת ומתחדשת בכל שנה בהגי

להקב"ה, וכפי שהימים מסוגלים להתרצות בהם  ,וענין ימי הרצון הוא
שאנו מבקשים על זה כל השנה בתפילה "רצה השם אלוקינו בעמך ישראל 

וימים אלו ובתפילתם" שנהיה רצויים לפניו, כמו שכתוב "חיים ברצונו", 
   קל מאד להיות רצויים להקב"ה. שבהם ,רצוןעת הם 

ים הינולא צריכים גם לעשות משהו,  ,לזכות להיות רצוייםאמנם כדי 
 ימים אלו הם ובאמת רצויים בלי שום פעולה, אלא צריכים זכויות לזה, 

 הזכויות העיקריות, הן וראוי להתבונן מה  זמן המסוגל להוסיף זכויות,
תחילה צריכים "סור מרע" לא  .הדברים הכלליים שיש להתחזק בהם

  להיכשל באיסורים, ונתבונן מהו הסור מרע הראשון. 

  תפילה על שמירת הלשון

הנה בסוף תפילת שמונה עשרה יש תפילה בלשון יחיד, אף על פי שכל 
התפילה היא בלשון רבים: השיבנו, סלח לנו, רפאנו, חננו, הכל מבקשים 
בלשון רבים, אבל בסוף שמונה עשרה, לאחר השמונה עשרה ברכות, יש 

מר תפילה בלשון יחיד "אלוקי נצור לשוני מרע", והיא תפילה שחיברה 
  כדאיתא בברכות דף י"ז. ה דרבינא ברי

רואים שאפילו אמוראים היו צריכים להתפלל ולבקש סייעתא דשמיא 
להינצל מלשון הרע. ולכאורה יכולים לחשוב, וכי קשה כל כך שלא לדבר 

אבל רואים שאמוראים התפללו, מפני  תפילה על זה? ךלשון הרע, ומדוע צרי
המציאות וזהו טבע האדם, שבלי כך , שבלי תפילה הם ייכשלו בלשון הרע

  תפילה וסייעתא דשמיא נכשלים בלשון הרע. 

 'שמירת הלשון'הלכות לשון הרע, וכן  'חפץ חיים'החפץ חיים חיבר ספר 
 שבו דברי חיזוק להיזהר מלשון הרע, ובגמרא ערכין דף ט"ו יש אריכות

לשון הרע, וכן הרמב"ם ורבינו יונה כתבו הרבה הלכות בזה, על  גדולה
צריכים תפילה כראוי, אבל בזה נזהרים שיש בעלי מדרגה מיוחדים ובאמת 

  וסייעתא דשמיא לזה, ובלי תפילה מוכרחים להיכשל ח"ו. 

ויהא והתפילה צריכה להיות באופן זה, שיידע שבלי תפילה הוא ייכשל, 
ומדוע הוא  ,אבל אם לא אכפת לו, איזו תפילה היא זאת אכפת לו מזה,

פת לו, והוא באמת מפחד שמא ייכשל, אז הוא מתפלל רק מי שאכ ?!מבקש
  ה שהתפילה תעזור לו, ואז התפילה עוזרת. ובאמת, ומקו

ומבקשים אחר כך "ושפתי מדבר מרמה" היינו לא רק שלא לדבר לשון 
ומרמה הוא ענין רמאות, שמדבר אחד בפה הרע, אלא גם מרמה לא לדבר, 

  לה שלא להיכשל. יגם כן צריכים תפעל זה  ,ואחד בלב

אם אדם מבקש "נצור לשוני מרע" ואינו מתכוון באמת למה שהוא והנה 
שמבקש  שהוא אומר דבר אחד בפה ואחד בלב, זה עצמו מרמה,הרי מבקש, 

בפיו נצור לשוני מרע, ובלבו אינו מרגיש שצריך לבקש על זה, ולמי הוא 
  מדבר את המרמה! תפילה במרמה, איזו תפילה היא זאת. 

  תידום "נפשי"ולמקללי 

אין הכוונה כבר ביארנו ש"ולמקללי נפשי תידום" בהמשך הבקשות, וכן 
(מלכים א' ב, ח) והוא קיללני קללה נמרצת" "קללה ממש, אלא ביזיון, כמו 

אם בני אדם ש מתפלליםעל זה ושפירושו מלשון קלות וביזיון (מצודות שם), 
  . הזמלא יהיה אכפת לי נפשי תידום, ו ,מבזים אותי

ודבר זה הוא נגד הטבע, שאם אדם מבזה אותי, כגון שאומר עלי דברים 
שאינם נכונים, ומספר עלי דברים רעים שמעולם לא עשיתי אותם, אף על פי 

בולם "לא רק שהפה ישתוק כמו שאמרו (חולין פט, א)  ,"נפשי תידום"כן 
ולא יהיה אכפת לי כלל מזה,  שגם הנפש תידום, אלא יותר מזה, "פיו

נכשל שהוא מסכן ואמנם , וע? כי אני יודע את האמת שזה לא נכוןומד
   .כי בשמים יודעים את האמת, אבל לי זה לא מזיקבחטא, 

 ואם מצד מה שאנשים אחרים יחשדו בי, הרי כבר אמרו חז"ל (שבת 
קיח, ב) אמר רבי יוסי יהי חלקי ממי שחושדים אותו ואין בו, ואמנם צריך 

נכשלים בחטא, שהם חושדים בכשרים, ומדוע ביאור שהרי החושדים בו 
היא זכות ומעלה ש, אך על כל פנים רואים 'יהי חלקי'אמר על זה רבי יוסי 

וגם זה נכלל בבקשה "ולמקללי נפשי  ,לאדם שיהא נחשד במה שאין בו
שאינם בי ויספרו עלי דברים שיחשדו שאם יבזו אותי באופן כזה  ,תידום"

  . מזה ה אכפת לינכונים, נפשי תידום ולא יהי

  אמנם זו מדרגה, אבל כך צריך להיות. 

ואם אדם מבקש "ולמקללי נפשי תידום" ובלבו אינו מוכן לזה, הרי זה 
  גם כן מרמה, שהוא מבקש על דבר שאינו רוצה בו. 

  בקשה על פתיחת הלב בתורה

וכן כשמבקש "פתח לבי בתורתך", הן על פי רוב אדם חושב שהוא למדן 
פתח לבי "מבקש ומהו שובטוח שלבו פתוח כפתחו של אולם, ובעל כישרון, 

  ? הרי הוא לא מרגיש כלל שזה חסר לו! "בתורתך

והנה בשאר חלקי התפילה זה יותר קל, כיון שמבקשים בלשון רבים 
אינו מרגיש בעצמו שחסר לו, מכל מקום אם גם ווהכוונה על כלל ישראל, 

אחרים שחסר להם, כגון בברכת השיבנו, גם  שהוא מבקש עבור הכלל, שי
וסבור שאין לו על מה לחזור בתשובה, מכל מקום  ,חושב שהוא מושלםאם 
שקר מה שמבקש השיבנו, כיון שמבקש בלשון רבים, וכוונתו על כלל לא זה 

  . ישראל, שמי שצריך לחזור בתשובה יחזור בתשובה

על עצמו, וכיצד הוא וא מבקש בלשון יחיד ההרי  ,אבל פתח לבי בתורתך
  . בקש אם אינו מתכוון לזה באמת, ואינו מרגיש שזה חסר לויכול ל

וענין זה תלוי בדרגת האמונה, עד כמה האדם מאמין שהכל בידי שמים, 
להיות, כי אין  יכולא מוכרח שימשוגם ההבנה והכישרונות שיש לו כבר, 

  . כל רגע ורגעפרטית זה טבע קיים, אלא בהשגחה 

ועל נפלאותיך  ,עמנו 'שבכל יום'וכפי שאנו מודים בתפילה על נסיך 
שאתה זן  – 'בכל שעה', ובברכת המזון מזכירים גם 'שבכל עת'וטובותיך 

     בכל רגע ורגע, ומפרנס אותנו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה, והיינו 
יש השגחה תמידית הנמשכת, שהקב"ה זן ומפרנס, כלומר שמספק ונותן 
  את כל הנצרך לקיום הגוף וכל כוחות האדם, כגון אוויר לנשימה, מהיכן 

  בכל רגע.  בא האוויר? הרי זה בהשגחה פרטית

ורגע   אלא בהשגחה פרטית, ובכל רגע  ,אינו טבע ,וכן כל מה שיש בעולם
"המחדש בברכת יוצר אור שאנו אומרים זה מתחדש ברצון השם, כפי 

  בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית", היינו שרצון השם מחיה ומחדש 
  בכל רגע ורגע.  'תמיד'את כל המציאות 

וצריך חסדי  ,שהכל בידי שמיםואם אדם מאמין בזה באמונה שלמה, 
לא  –ההבנה והכישרונות שיש לו ממילא הוא מבין שכל שמים בכל רגע, 
להיות, וכשמבקש "פתח לבי בתורתך" הוא מבקש באמת מוכרח שימשיכו 
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היא מן השמים, וצריך לבקש גם ההבנה שיש לו כבר, מכל הלב, כי 
  ואמנם זוהי מדרגה לזכור ולהאמין כך.  .שימשיכו לתת לו

  תפילה על יראת שמים

והנה אמרו חז"ל (ברכות לג, ב) הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים 
אלוקיך שואל "מעמך" כי אם ליראה, היינו  שנאמר ועתה ישראל מה השם

  . שהיראה תלויה בבחירת האדם, ואינה בידי שמים

שמבקשים הרבה תפילות על יראה, כגון באהבה  ויש להבין אם כן מהו
רבה "ויחד לבבנו לאהבה ויראה את שמך", וכן בקדושה דסדרא "וישם 

כגון "יחד בלבנו אהבתו ויראתו", ובתהלים יש הרבה פסוקים על יראה, 
לבבי ליראה שמך" (פו, יא), וכן פרק קי"ט יש בו הרבה בקשות על יראה, 

  היראה אינה בידי שמים.  ריומדוע מבקשים על זה, ה

ויתכן לפרש שהכוונה בזה לדרגה של יראת הרוממות, שהרי יש יראת 
העונש ויראת הרוממות, והרמב"ם כתב בהלכות תשובה (י, א) שיראת 

שייכת לנשים ועמי הארץ, אבל מי שהוא הנמוכה מאד העונש היא מדרגה 
בעל מדרגה צריך שתהיה לו גם יראת הרוממות, כך כתב הרמב"ם בזמנו, 
ואמנם כבר אמר רבי ישראל סלנטר שבזמנינו גם יראת העונש היא דרגה 

  גבוהה מאד, והלוואי שתהיה לנו יראת העונש. 

עולם יש עולם הזה ויש לזכור שיש דין ויש דיין, ומה היא יראת העונש? 
הבא, יש גיהינום וגן עדן, וגם בעולם הזה יש שכר ועונש, אמנם עונשי 

אש של הכמו שאמרו חז"ל (ברכות נז, ב) ש גיהינום קשים הרבה יותר,ה
גיהינום היא פי ששים מהאש שלנו! והם ייסורים כאלה שהגוף אינו מחזיק 

קיימת וסובלת את מעמד בהם, אבל גיהינום זה ייסורי הנפש, והנפש 
  הייסורים הקשים ביותר, כאבים איומים שאין לשער. 

אבל יראת הרוממות היא מדרגה זוהי הדרגה הפשוטה של יראת העונש, 
  . דשמיא יותר גדולה, ועל זה צריכים תפילה וסייעתא

שהתפילה היא  יש מפרשים כן, , וכמדומה שכברותטועוד יש לפרש בפש
, כי יש יצר הרע חזק מאד שמבטל את ת שמיםלסלק המפריעים לירא

כמו שאמרו בגמרא (נדרים לב, ב) דבשעת יצר הרע לית ו, היראה לגמרי
היצר הרע בא על האדם בפיתויים חזקים כל כך,  ,דמדכר ליה ליצר הטוב

כיון שיש לו נגיעה, ונמשך , הששוכח מכל האמונה, ואינו זוכר כלל את הירא
צריכים תפילה על יראת שמים, לא על עצם היראה,  ןלכ ,היצרתויי יפ אחר

  המשכיחים את היראה. כאלה פיתויים לנו אלא שלא יהיו 

  בין אדם לחברו

כשיש איזו נגיעה בין אדם יש עוד דבר שאנשים מאד נכשלים בזה, והנה 
ם עם השני, ואף על פי שהשני יסבול, חושבים, מה לחברו, לא מתחשבי

אני יכול לעשות, הרי אני צריך כך וכך, ולא מתחשבים בזה שהשני 
אומרים מילה פוגעת ונכשלים באונאת דברים, שזה גם מצטער, ולפעמים 

כמו שאמרו (ב"מ נח, ב) גדול אונאת דברים יותר  איסור חמור מאד מאד,
המציאות היא אך  !מאונאת ממון, ואיסור חמור הוא לגרום צער למישהו

  . החומרי זה נגד הטבעכי וקשה לוותר, , בזה שרבים נכשלים

  חיזוק האמונה –העצה 

ובעיקר יש העצה היחידה היא להוסיף יראת שמים ולחזק את האמונה, 
הנוגעים מאד לחיי היום יום, ומשנים לחזק את האמונה בשני דברים, 

ראשית לדעת ולזכור שהכל בידי שמים, וגם  :מאד את כל הנהגת האדם
  (ברכות ס, ב).  להאמין שכל דעביד רחמנא לטב עביד

ומאחר שהכל בידי שמים, אם כן כשמישהו מצער אותי, זה לא "הוא" 
אני צריך אלא מן השמים מגיע לי צער, ואמנם הוא עושה שלא כהוגן, אבל 

נכון לחשוב למה מגיע לי הצער הזה, ומדוע פסקו עלי בשמים שאצטער, 
אינני צריך אני שלו, ו ו חטאהוא חוטא בזה שהוא מצער אותי, אבל זהש

האם זה ייסורים של  ,הצער מגיע לילמה  לחשוב על זה, רק צריך לחשוב
  וכי אני צדיק כזה שמגיע לי ייסורים של אהבה?  ?אהבה

שנותנים לו ייסורים של אהבה להגדיל שכרו כזה הוא צדיק אכן ואם 
נותן שהקב"ה באהבתו בעולם הבא, הרי הוא צריך לשמוח בייסורים הללו, 

השם לו ייסורים, כמו שכתוב (דברים ח, ה) כי כאשר ייסר איש את בנו 
  ! אלוקיך מייסרך, והוא אהוב מאד לפני הקב"ה

זה גם כן צדיק כזה, והייסורים הם לכפרה, וממרקים עוונותיו,  אינוואם 
וא נעשה נקי הייסורים יעברו אחר כך, ובינתיים הדבר טוב מאד, שהרי 

וצדיק, שהייסורים מנקים אותו, וחוסך בזה ייסורי גיהינום שהם ייסורים 
   ?!ומה מקום יש להצטער על זה קשים הרבה יותר,

שבזה האדם נעשה חשוב והכי טוב  חיזוק האמונה הוא הדבר הכי
מאושר, שחי עם האמונה שהכל בידי שמים וכל דעביד רחמנא לטב עביד, 

הוא מבין שזה לטובתו, מאחת משתי  ,גם כשיש לו צער וייסוריםוממילא 
הסיבות: או שזה ייסורים של אהבה להגדיל שכרו, או שזה לכפרת עוונות, 
ובכל מקרה זה לטובתו, ואף על פי שיש בזה צער, הרי זה כמו תרופה 

כדאי? שהרופא נותן, שלפעמים התרופה מרה, אבל זוהי התרופה, וכי זה לא 
  ם. כך גם הצער הוא תרופה לנפש האד

  מוסר והרהורי תשובה

והעצה לחיזוק האמונה היא על ידי קביעות יומית לעסוק בחיזוק 
יום ללמוד בכל  מזה כמה דורותבישיבות האמונה, וכפי התקנה שתיקנו 

במכתבו לראשי הישיבות (נדפס בספרו החפץ חיים כתב כבר , ו'סדר מוסר'
 המוסר ללימוד קבוע עת הישיבות בכל לקבוע ונחוץ ראויבית ישראל פ"ט) "

, בישיבות המוסר ללימוד מלפנים שהתנגדו גדולים עם ברתייד וכן ,יום בכל
 אין המוסר לימוד ובלא, המוסר לימוד מאד נחוץ יוםהכ כי הכל הודו ועתה

  ". נויביד ויראתו שםה תורת שתתקיים בטוחים אנו

יומית בספרי מוסר לחיזוק האמונה, יום קביעות רק  !אין עצה אחרת
ידי זה זוכים לחיים טובים ומאושרים, ומחצית השעה הקבועה לזה שעל 

  . אינה מידת חסידות, אלא דבר הכרחי ,בישיבות

ללמוד ספרי מוסר  כיםבמעשה רב (אות ס') מובא בשם הגר"א שצרי
"כמה פעמים ביום", ובנפש החיים (ד, ז) כתב שאפילו באמצע הלימוד 

ם יכבה מלבו יראתו יתברך "הרשות נתונה לאדם להפסיק זמן מועט, טר
שמו, שקיבל עליו קודם התחלת הלימוד, להתבונן מחדש עוד מעט ביראת 
השם", היינו שלפעמים יש צורך גם באמצע הלימוד להפסיק מעט, לחשוב 

  על יראת שמים ולהתבונן בהרהורי תשובה. 

ועל מה צריך להרהר בתשובה? כל אחד יודע מרת נפשו, ואם אינו מכיר 
חטא, זה סימן לא טוב, שאינו יודע שיש לו על מה לחזור ם שובעצמו 

תשובה, גם אם יש לו על מה לחזור באם יתבונן יראה שכל אחד ו ,בתשובה
נניח שהיום הוא בשלמות, וכי כך היה תמיד, הרי כבר מגיל בר מצוה הוא 

  חייב בכל המצוות, וכי מבר מצוה לא היה שום ביטול תורה? 

כדאיתא בחז"ל כשם ששכר תלמוד  ,חמור מאדה חטא זוביטול תורה 
  תורה כנגד כולם כך ביטול תורה כנגד כולם. 

אפילו  "מומר לדבר אחד"שיכול להיות  ,ובשערי תשובה שער א' כתב
ומזלזל בזה, בשב ואל תעשה, כגון מי שבקביעות אינו נזהר מביטול תורה, 

  בשב ואל תעשה. שהוא אף על פי מומר לביטול תורה,  נקרא

כמו שמבואר ברש"י יבמות דף ע' שערל שלא מל מחמת שאינו רוצה 
אמנם  ,למול, הרי הוא מומר לערלות, ויש לו דין "בן נכר" שנתנכרו מעשיו

ערל שמתו אחיו מחמת מילה אינו מומר, כיון שהוא אנוס ואינו יכול למול, 
 ואינו רוצה, נקרא מומר לערלות, למרות שהוא רק למול מי שיכול אבל 

  בשב ואל תעשה. וכך גם שייך מומר לביטול תורה. 

מלבד עצם החטא של ביטול תורה שהוא חמור מאד, כמו שאמרו חז"ל 
(סנהדרין צט, א) כי דבר השם בזה וגו' כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו 

  עוסק, והמשך הפסוק שם הוא נורא ואיום, רח"ל. 

ט בחודש אלול, והעצה היחידה והטובה ביותר היא לימוד המוסר, בפר
מנחה, כי באלול  תפילת מוסיפים בישיבה עוד רבע שעה ללימוד המוסר לפני

צריכים יותר חיזוק, ועוד דבר שמעתי מראש הישיבה הגר"ד פוברסקי זצ"ל 
אם אדם זוכר שהיום אלול זה  ,"לזכור שהיום אלול"שבאלול צריכים 

  משפיע על כל הנהגתו, כי באלול ההנהגה היא אחרת. 

זה, בת חשובות מאד הנוגעות למעשה, וכל אחד יכול להתחיל אלו הן עצו
כמו שאמרו חז"ל (יומא לח, ב) הבא ליטהר  ,ואזי יזכה לסייעתא דשמיא

  לזכות להצלחה, ולזכות ליום הדין.  ,מסייעין אותו
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