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

  ותשע" כי תשאפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח
  

  אין צער - פי האמונהל
ענין האמונה הוא דבר חשוב כל כך, להתנהג על פי האמונה, ובזה 

מי שחי לפי האמונה משתנים כל החיים. למשל כשיש איזה קשיים, 
 הכל מן השמים, ואמרו (ברכות ס, ב) כל דעביד רחמנא לטב מבין ש

אם אינו יודע למה זה טובתו גם  ,כל הקשיים הם לטובת האדם – עביד
או סתם כשיש צער, הרי זה מן השמים  ,שהכל לטובההוא מאמין 

  ולטובתו, אפילו אם אינו מבין למה זה טובתו. 

ים הם להצטער על מה שיש צער וקשיים, כי הצער והקשי יןממילא א
אם אפילו רווח,  כדאי לו, ויש בזהוהכל , מן השמים לטובת האדם

  . בשבילועכשיו קשה לו, התוצאה בסוף תהיה טובה 

צער מזה גם כשיש לאדם הפסד ממון, שהפסיד הפסד גדול, ויש לו 
  סימן שזה לטובתו,  ך, הרי זה מן השמים, ואם מן השמים עשו כגדול

  גם אם אינו מבין מדוע, ברור הדבר שזה כדאי לו. 

לכן מי שהוא בעל אמונה לא שייך שיצטער, כיון שהכל מן השמים, 
הצער נובע מתוך חיסרון באמונה, ומי שמצטער,  .וממילא זה לטובה

  שאינו מאמין באמונה שלמה שהכל בידי שמים. 

מן השמים ולטובתו, אפילו אם  הרי זהשיש לאדם, וכן גם ביזיונות 
, צריך להאמין שהכל לטובה, הטובה שיש לו בכךאינו מבין מה היא 

בביזיונות הללו, שלולי זה היה יותר גרוע, והיה יכול ומרוויח הרבה 
שהביזיונות הצילו אותו מזה. זהו מה  –להיות משהו אחר לא טוב 

   ., והכל בידי שמיםשאמרו כל דעביד רחמנא לטב עביד

טבע העולם אינו כן, אלא כשיש צער או קשיים, מיד עושים  אמנם
מצער, והוא עושה לי החשבון מי מצער אותי, ותולים באדם פלוני שהוא 

במקום להבין שהכל בידי שמים חושבים שיש מישהו  .את הקשיים
שאשם בזה, שהוא גורם לי את הצער והקשיים, וממילא מחפשים עצות 

לה זה גורם שכועסים עליו, וחושבים שהוא תחי .לעשות דברים כנגדו
הוא רוצה לצער אותי מפני שהוא שונא אותי, שגרם לי את הצער הזה, 

אבל האם זה נכון? הרי הצער  .ואם הוא לא היה מצער לא הייתי מצטער
פסק בבית דין של מעלה שמגיע לך צער, לטובתך, נהוא מן השמים, ש

  אלא מן השמים.  ,האדם ההוא גרם את הצערולא 

ולפעמים שוכח את האמונה הוא כועס על מי שמצער אותו, מי ש אבל
עושה כנגדו דברים האסורים על פי הלכה, מדבר עליו לשון הרע, או 

הרי הקושי הוא מן השמים וצריך כביכול כדי למנוע את הקושי, אבל 
להשתדל בצורה כשרה שאף יכול רק  שמן השמים יסלקו את הקושי,

יסבול מזה, וצריך לשאול בעלי הלכה מה מותר לעשות ומה  אחד לא
 ועושה אבל אם אינו שואל שאלותהיא הצורה הכשרה על פי הלכה, 

  אין שום היתר לזה.  – דברים שיש בהם חשש איסור

  בייסוריםוהשמחה התועלת 
הנה מי שהוא צדיק ויש לו ייסורים  ?מה היא הסיבה שהכל לטובה

אם עולם הבא, שכר בשתכליתם להוסיף  ,ייסורי הצדיקיםהרי אלו 
יעמוד בייסורים ויתגבר על הקשיים, כמו שכתוב (תהלים יא, ה) "השם 
צדיק יבחן", ונאמרו על זה כמה פירושים במדרש (בראשית רבה לב, ג) 

מוסיפים לו והצדיק הם לטובתו,  ייסוריהארכנו בהם במקום אחר, ש
   .לעולם הבאשהוא זוכה בהם הרבה זכויות, 

לחלק גדול יותר  זוכים ככל שיש יותר צער וקשיים בעולם הזה
 !שאין לשערכאלה והרי תענוגי העולם הבא הם תענוגים  ,בעולם הבא

כסף או בשביל קצת גדולים עושים מאמצים עם קשיים שאנשים ידוע 
, קל וחומר בשביל כבודלקבל כבוד, ומוכנים לסבול ביזיונות בשביל 

"עין לא ראתה אלוקים זולתך" (ישעיה סד, ג) העולם הבא שנאמר עליו 
   .כדאיש בודאיכדאי לסבול קצת קשיים? לא וכי 

שזוכה על ידם  ,הייסורים הם רווח גדול בשבילו ,לכן מי שהוא צדיק
זה  ,אם יש לו ייסורים ,מי שאינו צדיקגם ו .לעולם הבא שאין לשער

סימן שיש לו חטא, ומן השמים רוצים לתקן את החטא, ולכן נותנים לו 
שאם לא יקבל בעולם הזה את וצריך לשמוח בהם, , ייסורים הממרקים

  ה איום ונורא! ז, וגיהינום יהיה לו גיהינום ,הייסורים האלו

חז"ל אומרים (ברכות נז, ב) שאש של גיהינום היא פי ששים מהאש 
שלנו, והרמב"ן בהקדמתו לאיוב כתב שכל ייסורי איוב אינם שווים 
לרגע אחד של גיהינום, ואפילו לעבור על פתחו של גיהינום זה איום 

רים כאלו, א יכול לסבול ייסולונורא, שאי אפשר לשער את זה. הגוף 
אבל הנפש סובלת כל מיני כאבים, ייסורים של נפש, שהנפש קיימת עם 

גוף אינו מחזיק מעמד  , אבלהייסורים האיומים ביותר וסובלת אותם
אש השורפת, הגוף מתכלה וכגון ואינו יכול לחיות עם ייסורים כאלה, 

הנפש קיימת עם האש, וזה שורף ושורף, ואילו את האש, סובל ואינו 
  אב חזק ומתחזק, ממשיך לכאוב ועדיין הנפש קיימת. והכ

כשיש לאדם ייסורים בעולם הזה במקום ייסורי הגיהינום, ממילא 
שלולי הייסורים היה לו גיהינום, והוא זכה  !בשבילו הרי זה רווח עצום

כדי  בעולם הזה, לו קצת ייסוריםונתנו , טובהלו עשו מן השמים ש
אדם שאינו  .להציל אותו מן הגיהינום, הרי זה ממש חסד גדול מאד

הרי הוא  מאמין קשה לו לסבול ייסורים, אבל מי שחי עם האמונה
האם ו, איתמה לעשות דנו עליו בית דין של מעלה שמבין את האמת, 

יהיו לו ייסורים איומים ואחר כך  ,להשאיר אותו עם החטא בינתיים
כדי להצילו  יתנו לו קצת ייסורים בעולם הזהשאו  בגיהינום רח"ל,

, ומן השמים ריחמו עליו ודנו אותו במידת הרחמים לחסוך מהגיהינום
  ממנו את ייסורי הגיהינום, וכמה צריך לשמוח בזה! 

, כמו שכתוב בסוף חיים טובים בעולם הזהמקבלים  ,ורשעים להיפך
ופירש רש"י בחייו "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו" פרשת ואתחנן 

כשרשעים עושים  .משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן העולם הבא
קצת מצוות, ומגיע להם שכר עבור מעשי המצוות, מן השמים נותנים 

  עולם הבא. במקום בלהם שכרם בעולם הזה 

והטעם בזה מפני שרשעים רוצים עולם הזה, ועושים כל מיני דברים 
עולם הבא, לכן מן השמים המוותרים על ו בשביל העולם הזה, אסורים

נותנים להם מידה כנגד מידה את מה שהם אוהבים, ומקבלים שכרם 
בעולם הזה במקום בעולם הבא, ואף על פי שיהיה להם אחר כך 

שמח  ,אבל מי שאינו רשע .הגיהינוםחושבים על אינם הרשעים גיהינום, 
  שמצילים אותו מן הגיהינום.  ,בייסורים בעולם הזה

  מחלהבזמן חיזוק 
נמצא כי מה שיש לאדם צער או קשיים, או הפסד ממון, או ביזיונות, 
הכל לטובתו כדי שיזכה לעולם הבא, ולחסוך ממנו ייסורי גיהינום 

  . קשים ומרים, וכך גם מה שיש מחלות רח"ל

אמרו חז"ל (נדרים מ, א)  ,חולי ונתרפא ממנוהנה בזמן שיש לאדם  
חולה שנתרפא מוחלין לו על כל עוונותיו, והטעם בזה כתב המאירי שם 

, והיינו שהמחלה דרך החולה לשוב בתשובה ולהתפללכי (בדף מ') 
  . ולכן מוחלין עוונותיו ,מעוררת את האדם לתשובה

לא היה מחלתו נמצא שהמחלה גרמה לו שיחזור בתשובה, שלולי 
, ומן השמים עשו והיה נשאר עם החטא ונענש בגיהינוםחוזר בתשובה, 
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חולה כדי שיחזור בתשובה ויתקן את חטאו, ועל ידי זה ניצול שיהיה 
  מעונש הגיהינום, והרוויח רווח גדול במה שהיה חולה. 

 בלימוד הוסיפו חיזוק גדולי ישראל שבזמן מחלתם מובאמת ידוע 
מחלה הידועה חלה בשבסוף ימיו  ,אדם גדול בתורההכרתי  .תורהה

על פי יותר ממה שהיה קודם, ואף  ללמוד בהתמדהרח"ל, והתחזק מאד 
. בימי מחלתו למד בהתמדה גדולה יותר, מתמיד גדולשכבר קודם היה 

חולה מסוכן, וקיבל עליו שהיה ומסופר עוד על הגאון מטשעבין זצ"ל 
, חיזוק בתורה, ויעסוק רק בלימוד התורהיוסיף שאם יבריא ממחלתו 

  חמש עשרה שנות חיים. הוסיפו לו עוד מן השמים ו

בכל אופן המחלה היא לטובת האדם, כדי שיתעורר ממנה לחיזוק 
עולם הבא, ופעמים שזוכה גם לעולם חיי הולתשובה, ועל ידי זה יזכה ל

 לאריכות ימיםגם הזה וגם לעולם הבא, כפי שזכה הגאון מטשעבין 
  בזכות חיזוק התורה מתוך המחלה. בעולם הזה 

אין לשער גודל הזכות של דבקות בתורה, מה שיותר דבקות בתורה 
    כל כוחותיו בשלמות, אלו הן הזכויות עם כל אחד לפי כוחו כמובן, 

  הכי גדולות שיכול להיות, להצלחה בכל העניינים! 

  מכבדה יותר מגופו

ואמנם ראוי להזכיר עוד ענין נוסף, לצד גודל הזכות של דבקות 
  גם שהתורה לא תהיה על חשבון אחרים. צריך בתורה, 

כלפי מה הדברים אמורים? הנה אמרו חז"ל (יבמות סב, ב) כל אדם 
האם אין באיוב "שאין לו אשה שרוי בלא תורה, ולמדו כן מהפסוק 

אשה נותנת לאדם הצלחה , כלומר שה"עזרתי בי ותושיה נדחה ממני
  בלא תורה. שרוי הוא בתורה, וקודם הנישואין 

בגמרא זה גם מחייב שעבודים, כמו שאמרו הרי אמנם כשיש אשה 
ה על זלוקח זמן, ופעמים שלכבד את האשה  ".מכבדה יותר מגופו"שם 

חשבון לימוד התורה, וצריך לכבדה לא רק בדיבור אלא גם במעשים, 
כוח, כיצד נהגו גדולי ישראל? היו מטפלים  חלשה ואין להאם היא 

מרן הגרי"ז זצ"ל  ידוע על  .תוכל לנוח רבניתבעצמם בילדים כדי שה
ועוד מגדולי ישראל שהיו מחזיקים את הילדים על הברכיים ולומדים, 

  מימי ילדותי שכך עשה איתנו אאמו"ר זצ"ל. אני זוכר וכן 

ומסופר על הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל שהלך פעם לאיזה 
מקום, וכשחזר לביתו המתין לו אדם חשוב שהגיע לבקרו, אך הרב 
אברמסקי ניגש תחילה אל הרבנית לספר לה את כל מה שאירע עמו 

ולכבדה יותר מגופו, אז  ,שסיים לשוחח עמהלאחר ולהיכן הלך, ורק 
  פנה אל האורח לקיים הכנסת אורחים, כך הוא הסדר. 

זו מצוה שוצריך לכבדה יותר מגופו, אף על פי שיש בזה ביטול תורה, 
שמצינו  כמושאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, שהאשה זקוקה לזה, 

שאמרו (קידושין כט, ב) ריחיים בצווארו ויעסוק בתורה, וכי אדם יכול 
מר למה לי ריחיים על צווארי והנני פוטר את עצמי מזה? הרי זה לו

  מוטל עליו, כך גם מוטל עליו לכבד את אשתו. 

מה שאין בדרך כלל  אבליש כאלה שמבקשים ברכה לשלום בית, 
ואם היה כך על פי רוב, מפני שלא מכבדה יותר מגופו, הוא שלום בית 

  היה שלום בית בשלמות.  'מכבדה יותר מגופו'

גמר בלבו כבר באדם שהיו לו הרבה טענות על אשתו, ו היה עובדא
צריך ללכת לבית דין לסדר כל ענייני הגט, היה לגרש אותה, אבל תחילה 

 ,יהושע זליג דיסקין זצ"ל להתייעץ עימו בזהוניגש אל מו"ח הגאון רבי 
דין צריכים לשמוע ההרב דיסקין בפקחותו, תדע לך, כי בבית אמר לו 

, מה שיש לה את אשתךשני הצדדים, וכשתבוא לבית דין ישמעו גם את 
לומר, והיא גם תגיד עליך טענות, ואם יראו שהיא צודקת לא יקבלו את 

שלא יהיו לה שום טענות עליך, וזה אתה צריך לדאוג קודם לכן  .דבריך
, שלא תוכל לטעון כנגדך שום דבר, יותר על ידי שתתנהג אליה ביחס טוב

כמובן אין צריך לומר מה היה הסוף, לאחר  ..ואז תוכל לגרש אותה.
יו, גם היא שינתה כלפשהתחיל להתנהג באופן כזה שלא יהיו לה טענות 

  את הנהגתה, וחזר השלום לשכון בביתם. 

זהו הבאת שלום בין אדם לחברו, שלום בין איש לאשתו, הכל תלוי 
במידות טובות, תורה עם מידות טובות, הנהגת הבית עם מידות טובות, 
לחשוב על השני, כמו שכתוב (ויקרא יט, יח) ואהבת לרעך כמוך, ואמרו 
(ירושלמי נדרים ט, ד) זה כלל גדול בתורה, ובמסילת ישרים פי"א כתב 

  כמוך ממש, ובודאי שגם האשה בכלל זה.  שהחיוב הוא

  מוסר לחיזוק האמונה
הוא חיזוק האמונה  ,יראת שמיםאמונה וחיזוק הועוד ענין חשוב הוא 

חי בלי אמונה,  העולםדבר שאינו פשוט כל כך, כי האמונה נחלשת מאד, 
 והאדם מושפע מהעולם, כל אחד מושפע ממה שהוא רואה וממה 

זה האמונה נחלשת, והעצה היחידה לזה היא  ומחמתשהוא שומע, 
מפני שזוהי העצה  ,תמידאני חוזר על זה  .מוסרהקביעות בספרי 

  לימוד קבוע בספרי יראה ומוסר.  ,ואין בלתההיחידה 

הראשונים לא מצינו שהיה להם בדורות שמעתי שבקלם אמרו למה 
מבואר החיוב  אמנם כבר בראשונים ,קביעות לעסוק בספרי מוסר

יום, אבל לא היה בכל לעסוק בחשבון הנפש ולהוסיף יראת שמים 
מפני ואמרו בקלם כי הסיבה לזה  ,סדר קבוע ללימוד המוסרבזמנם 

  כמו לימוד מוסר. הייתה מועילה שאצלם התפילה 

גוף זקוק למזון גשמי כך הבספר הכוזרי כי כשם ששביאר ידוע מה 
הנפש זקוקה למזון רוחני, ומזון הנפש הוא התפילה שאדם מתפלל 

הלכות ב בשולחן ערוך (וכמו שכתכשמתפלל והיינו שלוש פעמים ביום, 
ים בתפילתם להתפשטות צח, א) שחסידים הראשונים היו מגיעתפילה 

שים שהיה שקוע ומרוכז עם כל החו ן אישהחזוידוע על  הגשמיות, וכן
 .בתפילתו באופן שאינו שומע ואינו מרגיש כלום חוץ מהתפילה

התפילה היא לימוד המוסר הטוב ביותר  יבאופן כזה אזכשמתפללים 
אבל אנחנו כמו סדר מוסר שלוש פעמים ביום, המביא לחיזוק האמונה, 

  . שאין אנו בדרגה הזאת צריכים גם ללימוד המוסר

(ברכות לב, ב) אמרו חז"ל העצה הכי טובה הכוללת את הכל,  ווז
ארבעה צריכים חיזוק ואלו הן תורה ומעשים טובים תפילה ודרך ארץ, 

  הוא על ידי לימוד המוסר. האלו החיזוק בכל הדברים ו

*  
  מתוך דברים שנשא רבינו שליט"א בכינוס הורים ומחנכים

  מוצש"ק משפטים תשע"ו

חינוך הילדים לתורה הוא זכות גדולה מאד, וגם חיוב כי ידוע דבר 
גדול מאד. אנו אומרים פעמיים ביום בקריאת שמע "ושננתם לבניך", 
"ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם", פעמיים ביום מזכירים את 
המצוה הזאת, וגם בברכות התורה מבקשים "ונהיה אנחנו וצאצאינו 

די תורתך לשמה", בכל יום וצאצאי עמך בית ישראל יודעי שמך ולומ
  מבקשים ומתפללים על חינוך הילדים, זה דבר כל כך חשוב! 

כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש חז"ל אומרים (ביצה טז, א) 
לכל המזונות הגשמיים יש  .השנה חוץ מהוצאות בניו לתלמוד תורה

קצבה, אבל ההוצאות הכספיות על חינוך לתורה אין להם קצבה, וכל 
כמה שאדם מוסיף מן השמים מוסיפים לו עוד יותר, וכן כתב גם 

  באיגרת הגר"א שלא לצמצם בהוצאות שכר הלימוד. 

 ועוד דבר חשוב שיהיה קשר בין ההורים למחנכים, שיתוף הפעולה 
השם   .חת התלמידיםשל ההורים עם המחנכים חשוב מאד בשביל הצל

שבאמת יזכו כל ההורים להרבה נחת מהילדים ומכל המשפחה, יעזור 
  נשמע בשורות טובות ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו! ו

  

  לעילוי נשמת

 "לז זכריה חשאי בהר
  ז"ל וםשלבן רבי 

 תנצב"ה -  א"נלב"ע י"ח אדר א' תשע

  שיחי' קניבסקי ישראל יעקבנדבת ידידינו הרב 

  של מרן רבינו שר התורה שליט"א ויד ימינו נכדו חביבו
  כהודיה להשי"ת לרגל השמחה במעונו בהולדת בתו

 טובים!יזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים 

  הרב הגאון לעילוי נשמת

 "לזצ צוברי ב"ר יפתחיים ציון  ביר
  רבה של גדרה
 תנצב"ה -נלב"ע כ' אדר תשע"ה 

 


