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

  ותשע" אלול -  כי תצאפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  ימי רצון -חודש אלול 

חודש " ,כתב חיי אדם (ריש כלל קל"ח)בספר אנו עומדים בחודש אלול, ו
שמקובל תשובתו משאר ימות השנה, לפי  ,אלול הוא מובחר ומוכן יותר

שכשחטאו ישראל בעגל ונשתברו . שימים אלו הם ימי רצון מעת נבחרנו לעם
הלוחות בי"ז בתמוז, ואחר זה עלה משה בהר והתפלל, ואמר לו הקב"ה 
פסל לך ונתרצה ליתן לו לוחות שניות, ואז עלה בראש חודש אלול ונשתהה 

 היו ישראל ,אליהו דבי בתנא ואיתא שם עד יום כיפור שהיה גמר כפרה.
 בעשרה דהיינו שבכולם אחרון ויום ותענית, צום הימים אותם כל נוהגים
 יום דהיינו יום אותו נקבע ולפיכך בתענית, ולנו תענית גזרו בתשרי

 שנה בכל לכן ,מאז רצון ימי אלו ימים שהיו ולפי .לעולם לכפרה הכיפורים
  ". רצון ימי והם למעלה הרחמים עוד מתעורר ושנה

ארבעים הראשונים היו בשביל  .מאה ועשרים יום ,משה רבינו עלה להר
לקבל לוחות ראשונות, וארבעים האמצעיים היו בכעס מחמת חטא העגל, 
וארבעים האחרונים היו ימי רצון, שבהם נתרצה הקב"ה לישראל ומחל 

עים להם על חטא העגל, ואמר למשה רבינו סלחתי כדברך, ואלו הם הארב
ומאחר שהיו הימים האלו ימי  ,יום שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים

  . רצוןימי רצון, לכן בכל שנה חוזרת בהם ההשפעה של 

כמו שידוע כי בכל המועדות חוזרת ההשפעה של אותו הזמן, וכגון בחג 
הפסח זמן חירותנו, חוזרת בו ההשפעה של חירות מיצר הרע, ובחג 
השבועות זמן מתן תורתנו חוזרת ההשפעה של הצלחה בתורה, ובחג 
הסוכות זמן שמחתנו חוזרת ההשפעה של שמחה, כך גם בימי האלול בכל 

ל רחמים ורצון מן השמים, ואפשר להתעלות בהם שנה חוזרת ההשפעה ש
למדרגות גבוהות יותר מכל השנה, כי כן היה באותם הארבעים יום ולזכות 

שעלה משה להר, שהקב"ה נתרצה לישראל ומחל להם על חטא העגל, 
ונעשו  ,וריצוי היינו לא רק שירד העונש, אלא כלל ישראל התעלו במדרגתם

ש אלול חוזרת ההשפעה הזאת שאפשר רצויים למקום, ובכל שנה בחוד
  ולהיות רצויים להקב"ה. רוחניות להתעלות במדרגות 

יותר קל להיות  .ומה הם המדרגות? הדבר הראשון הוא עסק התורה
    .וכן בתפילה, יותר קל לכוון בתפילה .מתמיד באלול מאשר בכל השנה

ים, יש וביראת שמ ,, יותר קל להתעלות במידות טובותוכן במידות טובות
יראת שמים, ויש הרבה מדרגות ביראת שמים, ובאלול להוסיף תמיד חיוב 

  . , מפני שהם ימי רצוןיותר קל להתעלות בזה

  החזרת הספרים למקומם
שלא כולם שמים לב  ,ראוי להזכיר דבר חשוב מאד ,ובענין מידות טובות

מוציאים ספר מן הארון ולא כש .הספרים למקומםוהוא ענין החזרת לזה, 
ומתנדבים  בזהטורחים שיש אחרים בעלי לב טוב בדרך כלל מחזירים אותו, 

כמה עניינים, ראשית זהו צורך הציבור בזה להחזיר את הספרים, ויש 
יודעים  לאבמקומו שלא במקומם, כי אם ספר מונח מונחים שהספרים יהיו 

יש בזה ענין של כבוד  גםוביטול תורה, בזה ונגרם  ,היכן לחפש אותו
הספרים שלא יתגלגלו בביזיון, ואלו המתנדבים יש להם זכות גדולה מאד 

 ולאאת הספר  מי שמוציאשל כבוד התורה, וזיכוי הרבים בתורה, אבל 
טרחה לאחרים, והוא גורם הזכות הזאת,  ו, תחסר ללמקומואותו  מחזיר

  כבוד הספרים שיתגלגלו שלא במקומם. אין זה  וגם

  הדין בכל שנהיום 
והנה אנו מתקרבים ליום הדין, שבו ידונו את כל אחד ואחד מה יהיה 
איתו בשנה הבאה, ושמעתי מהגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל שאמר כי טבע 
 האדם שחושב לעצמו, הן בשנה שעברה היה גם כן יום הדין, ומאז עברה 

תר, בין בגשמיות ובין יו ושום דבר אינו גרועעלי השנה בטוב, ועדיין אני חי, 
אזכה מסתמא גם בשנה זו הלא לפחד, לי ממה יש ברוחניות, אם כן 

לכתיבה וחתימה טובה כמו בשנה שעברה, שלא היה שינוי בהנהגתי מאז, 
  . אדם מרגיע את עצמולחשוש, כך צורך ואין 

כי טעות היא לחשוב כן, כי הנה בהשגות הראב"ד על  ,אך אמר רבי אליהו
, שמה שאמרו חז"ל שבראש השנה ביארהרמב"ם בהלכות תשובה (ג, ב) 

רשעים נחתמים לאלתר למיתה, אין הכרח שיחתמו את דינם שימותו מיד 
בשנה זו, אלא יתכן שיחתמו את דינם לאלתר שימותו קודם הזמן שהיה 

זר עליו מתחילת בריאתו שיחיה מאה קצוב להם לחיות, וכגון מי שנג
ועשרים שנה, יכול להיות שבראש השנה שעבר הפחיתו לו שנה אחת מחייו 

עושה תשובה על מה שצריך,  ינומשתפר וא אינוהחטאים שלו, שמחמת 
שהוא מושלם, ומפאת כן נגזר וסבור שאינו עוסק בביקורת עצמית, מאחר 

ויתכן שכבר כמה שנים ע מזה, עליו קיצור שנים בשנה אחת, והוא אינו יוד
בראש השנה מפחיתים לו מקצבת שנותיו, מפני שאינו לומד ואינו מתחזק 

לכן אין ראיה ממה  .במה שהוא יכול כפי כוחו, והוא אינו יודע כלל מזה
השנה בטוב שיצא זכאי בדין, ועל כל אחד ואחד להתעורר עליו שעברה 

  ק. מזה לתקן את מעשיו ולהתחזק במה שצריך חיזו

  סדרי הישיבה
למעשה, לבני ישיבה העיקר הוא לקיים סדרי הפשוט ומהו החיזוק 

סדרי הישיבה יש בהם זמנים קבועים לתורה, לתפילה, ולמוסר,  ,הישיבה
  מצליח. בשלמותם וידוע שמי ששומר על סדרי הישיבה 

וכגון תפילה בישיבה, אף על פי שיש עוד מקומות שמתפללים בכוונה 
במקום  להתפללוביישוב הדעת, התפילה בישיבה מעלתה גדולה יותר, 

, כמו שאמרו (ברכות ו, א) במקום רינה שם תהא תפילה, ואמרו הלימוד
(שם ח, א) אמר אביי וכו' כיון דשמענא להא דא"ר חייא בר אמי וכו' לא 

אלא היכא דגריסנא. רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו  הוה מצלינא
תליסר בי כנישתא בטבריא, לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי. ועוד 

ובדוק ומנוסה שמי הפליגו חז"ל במעלת הקובע מקום לתפילתו (שם ו, ב). 
   !בישיבה הצלחתו גדולה יותרשקובע תפילתו 

  במחשבה תפילה
ויש גם תפילה במחשבה, היינו מלבד התפילות הקבועות בזמני התפילה 

חובה, אפשר גם בין תפילה לתפילה, בזמנים שלא עוסקים בתורה,  םשה
יש כוח המחשבה, ומחשבה של תפילה  ,וכגון בשעות המנוחה בין הסדרים

במחשבה על ולבקש להתפלל במשך היום כל אחד יכול ו היא גם תפילה,
אמנם לגבי חיוב תפילה ההלכה היא  הצלחה ברוחניות ובכל העניינים,

אבל גם  כדיבור דמי, ואין יוצאים ידי חובת תפילה בהרהור,שהרהור לאו 
   והתפילה עוזרת ומתקבלת.תפילה במחשבה היא תפילה, 

וכבר סיפרתי העובדא באחד שלא נתחנך לאמונה, ובא לבקר בכותל 
המערבי, וחשב בלבו כי הוא רוצה שמן השמים יעזרו לו לדעת אם האמונה 

מחזירים האליו אחד מהפעילים  היא אמת, ובאותו הרגע שחשב כך ניגש
   לשמוע על היהדות. זוהי תפילה שבלב, שברגע שחשב והציע לו בתשובה, 

  כן בלבו, נתקבלה תפילתו, וזכה לסייעתא דשמיא. 

  תפילה על רוחניות
רא"א דסלר זצ"ל בשם ה"צ בפרט תפילה על רוחניות, שמעתי ממו"ר הג

 בדוק ומנוסה שתפילה על רוחניות אינה חוזרת רבי ישראל סלנטר כי 
אין קצבה, ורק על גשמיות אמרו (ביצה טז, א) כל רוחניות לכי  ריקם,

וגם לא כדאי לאדם שיהיה לו מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, 
אבל  ,ובדרך כלל מי שהוא עשיר יש לו קשיים אחריםהרבה גשמיות, 

כמו שאמרו (ברכות נ, א) הרחב פיך  ברוחניות אין שום הגבלה וקצבה,
ההוא בדברי תורה כתיב, לכן תפילה על רוחניות תמיד עוזרת,  –ואמלאהו 

  ומסתבר שגם תפילה במחשבה כפי שהזכרנו. 

רבי ישראל סלנטר ביקש  ,בציבורעל רוחניות וגדולה מזו אם מתפללים 
י"ד), איגרת (אור ישראל על רוחניות בעשרה מתלמידיו שיתאספו להתפלל 

לא רק התפילות הקבועות, והיינו שהתפילה בציבור מעלתה גדולה יותר, 
פרקי שיש חיוב להתפלל בציבור, אלא גם שאר תפילות, וכגון כשאומרים 

  בציבור, זה משפיע יותר. אומרים תהלים, אם 

  
  

  

 בס"ד



 

 

   

  הספד על ראש ישיבת אור אלחנן הגרמ"מ חדש זצ"ל
  ככלות השלושים, בהיכל כולל חזו"א

  

הגמרא אומרת (כתובות יז, ב) לגבי החיוב של כבוד המת, כמה אנשים 
צריכים ללוות אותו, נטילתה כנתינתה, מה נתינתה בששים ריבוא אף 
נטילתה בששים ריבוא, והני מילי למאן דקרי ותני, אבל למאן דמתני לית 

צריכים ללוות אותו ששים  ,תורהשעסק בליה שיעורא. היינו שאדם רגיל 
    ,רביץ תורההשפיע והמי שגם ועת מתן תורה, שבכפי שהיו , ישא ריבוא

  אין שיעור למספר האנשים שצריכים ללוות אותו. 

הנפטר הגדול, הגאון רבי משה חדש זצ"ל, השפיע הרבה תורה, ומידות 
   !טובות, ויראת שמים, השפעה גדולה מאד הייתה לו

מסתבר  ךלוויה, אהלגבי חיוב הגמרא דיברה  ,ממילא אין שיעור לכבודו
שגם לגבי הספד שהוא כבוד המת, למרות שיש שאלה אם ההספד הוא 

מה עיקר החיוב, השאלה היא יקרא דחיי או יקרא דשכבי (סנהדרין מו, ב), 
 ודאי שיש בזה גם יקרא דשכבי, וכאן זהו כבוד התורה, של בעל באבל 

  תורה, דמתני, בודאי שיש פה חיוב של כבוד התורה. 

כבוד לרה הוא חיוב גדול מאד, ואין בכוחי לעורר את הציבור כבוד התו
התורה כראוי לנפטר הגדול זצ"ל, רק נזכיר מה שמובא בגמרא (מו"ק כא, 

 .נכנסו כל ישראל והספידום הספד גדול בי עקיבא,מעשה ומתו בניו של רב) 
אחינו בית ישראל  :על ספסל גדול ואמר בי עקיבאבשעת פטירתן עמד ר

ואם  ,שני בנים חתנים מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם לואפי ,שמעו
תורת  ,אלא כך אמרתם ,הרי כמה עקיבא בשוק ,בשביל עקיבא באתם

  . לכו לבתיכם לשלום ,ששכרכם כפול ל שכןוכ ,יו בלבווקאל

רבי עקיבא התנחם בכבוד שהציבור כיבדו אותו, ואמר שאפילו היינו ש
חתנים, היה מתנחם מחמת הכבוד שעשו לו  היו מתים כשהם ושני בניאם 

אמנם אחרים לא מנחמים בשעה שמתו מוטל לפניו, כמו שאמרו (אבות ד, ו[
 .]יח) אל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, אבל הוא יכול לנחם את עצמו

  רבי עקיבא. התנחם  במהוצריך ביאור 

במסכת שמחות (ח, יג) ובילקוט פרשת יתרו, שם יותר  והענין מבואר
אלא  שרבי עקיבא הוסיף ואמר "ולא שאדם רוצה לקבור את בניו, מובא

יודע אני שבני בן העולם הבא הוא, שזיכה את הרבים, וכל המזכה את 
שבניו זיכו את  כךב שרבי עקיבא התנחםהיינו  ,"הרבים אין חטא בא על ידו

מיתה היא בידי שמים, ולא עשו שום מעשה הרבים במיתתם, אף על פי שה
זה נחשב  ,על ידי מיתתםנתגלגל כבוד התורה עצם הדבר שמכל מקום בזה, 

ושנינו באבות (ה, יח) משה זכה וזיכה את הרבים  ,זיכו את הרביםהם ש
קודם "זכה" בעצמו, ואחר כך "זיכה את הרבים",  –זכות הרבים תלוי בו 

, ואם אדם משפיע זיכוי הרבים בעצמו יכול לזכות את הרבים רק מי שזכה
סימן שיש לו עוד זכויות קודמות שאינן ידועות, שבשבילם מגיע לו זהו 

שבניו זיכו את הרבים בזה  לכן התנחם רבי עקיבא .לזכות את הרבים
עוד בכבוד התורה, שזה עצמו דבר גדול מאד, וגם סימן שהיו להם במיתתם 

  שבשבילם זכו לזכות את הרבים.  זכויות קודמות

 כתוב בחובות הלבבות (שער  ,אין לשער גודל הענין של זיכוי הרבים
אהבת השם פ"ו) ובעוד מקומות, שאם אדם משפיע ומזכה את הרבים 
בתורה ומצוות ובמעשים טובים, וההשפעה נמשכת מכוחו, כל המעשים 

נזקפים לזכותו, הטובים שעושים המושפעים וצאצאיהם עד סוף כל הדורות 
כמו , בעצמו ואינו יכול לעשות מעשים טובים ,שכבר נפטר יאפילו אחר

נעשים ששכתוב במתים חפשי, מכל מקום כיון שיש בעולם מעשים טובים 
  בזכותו, מתחדשות לו כל הזמן זכויות נוספות. 

הנפטר הגדול, הגאון רבי משה זצ"ל, זכה להשפעה גדולה, שהשפיע 
הרבה תורה ומידות טובות ויראת שמים, וגם הקים עוד ישיבה בטבריה, 

וגם עכשיו  עם מאור פנים מיוחד, זכה וזיכה את הרבים,הכל לשם שמים, 
  את הרבים שאנו עוסקים בכבוד התורה בהספדו. הוא מזכה 

לזכויות המרובות שהיו לו, מלבד הזכויות הידועות, יש כל זה הוא סימן 
בחובות הלבבות (שער הביטחון כתוב  .גם זכויות נסתרות שאינן ידועות

פ"ד) שאין לשער השכר על זכויות נסתרות, כמו שכתוב מה רב טובך אשר 
יראה היא מעלה הצפונה בלב, לכן זוכים עבורה לטוב שה –צפנת ליראיך 

  סתר שאין לנו מושג מהו. הצפון, שהוא שכר נ

חסד וזהו יהי רצון שבאמת נזכה כולנו להתעורר ללכת בדרכיו הטובים, 
 וגם דבר טוב מאד בשבילנו, ונזכה זצ"ל, של אמת עם הנפטר הגדול 

  לכתיבה וחתימה טובה, ובלע המוות לנצח וגו'. 

  

 ע"ו, אב תשמתוך דברי הדרכה שנאמרו למסיימי כיתות ח' בבני ברק

ברכה והצלחה לכל התלמידים היקרים, וגם להורים, למלמדים, למחנכים, ולכל העוזרים בגופם ובממונם, ובעצה 
 זכות גדולה לזכות את הרבים בתורה. זוהי  ,ותושיה

לא רק המצוה היא  ,לצעירים, מצות כיבוד אב ואםוביחוד  .בנוגע לתלמידים, יש דברים חשובים מאד לדעת
נותנים מעצמם, ההורים ם לא הורישהדברים מההורים מעשים חיצוניים, אלא גם בשב ואל תעשה, לא לדרוש ב

יודעים מה חסר לילדים, והם נותנים מעצמם את מה שהילדים צריכים באמת, ואם דורשים מההורים, או 
 . ריםהוולא כיבוד , ראוישמבקשים ומכריחים אותם לתת, אפילו בצורה של תחנונים, זה לא 

יש עוד דבר שקשה מאד להיזהר בו,   
  

  לא לדבר לשון הרע, וגם לא לחשוב ולא  קשה מאד,זה
 ודברים אלו הם סגולה להצלחה בתורה.  !להאמין, אבל זו מצוה גדולה מאד

 זה תרתי דסתרי.  .אין הצלחה בתורה ,כיבוד הוריםבאו שחסר  ,אם חסר בשמירת הלשון

ועוד דבר, שיהיה בין התלמידים אהבה ואחווה ושלום ורעות, זה דבר גדול מאד, שגם בבית המקדש כשהיו 
מתחלפים המשמרות, היה המשמר היוצא מברך את המשמר הנכנס "מי ששיכן שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם 

זה כלל גדול  ואהבת לרעך כמוך אהבת הבריות היא מצוה גדולה מאד,אהבה ואחווה ושלום ורעות" (ברכות יב, א). 
 בתורה (ירושלמי נדרים ט, ד), אבל לא כולם מקיימים את זה. 

אהבה יותר  זה 'ואחווה'היא אהבת הבריות הפשוטה,  'אהבה'אהבה ואחווה ושלום ורעות הם ארבע דרגות, 
בין כי גם יבות ביניהם [היינו שגם לא יהיו מר 'ושלום'גדולה כמו אחים שאוהבים זה את זה יותר משאר בני אדם, 

   ,כל אחד עוזר לשני בסבר פנים יפותש ,היינו קשר של ידידות 'ורעות'], אחים לפעמים יש מריבות ואין שלום
בעצה ותושייה ובכל מה שצריך. זהו מה שאמרו (אבות ב, ט) איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם רבי יהושע אומר 

זוהי מצוה  .ולהשתדל לתת לו הרגשה טובה, ולעזור לו בכל מה שצריךחבר טוב, היינו להיות חבר טוב לחברו, 
  !גדולה ששכרה גדול מאד, ועל ידי זה זוכים להצלחה בתורה ובכל העניינים

 לעילוי נשמת

 זצ"ליצחק ראובן זלזניק  הגאון רבי

 זצ"ל שלמה זלמןבן הגאון רבי 

 תנצב"ה - י"ב אלול תשס"בנלב"ע 

 הגאון הגדול לעילוי נשמת

 זצ"ל משה מרדכי הלוי חדש רבי

 ראש ישיבת "אור אלחנן"

 נתרם על ידי אחד מתלמידיו שליט"א

 האשה הצדקנית לעילוי נשמת

 ע"ה פריידא מרת

 ז"ל טבק אשר יוסף ת ר'ב

 תנצב"ה - כ' אלול תשע"בנלב"ע 


