
  

 

   

  
  

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

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

  האלולימי  – הימים הנחמדים

בחודש אלול מרגישים צורך בחיזוק מיוחד, וכך באמת צריך להיות, 
הדאגה היא ממה שיהיה אחרי אלול, שיבואו ימי הדין, ראש ובעיקר 

, והעצה היא להוסיף זכויות. יפסקו בדינוהשנה ויום כיפור, ומי יודע מה 
  לכן בחודש אלול מתחזקים ומוסיפים זכויות. 

יו (אור יחזקאל מכתב מ') מרן המשגיח זצ"ל כותב באחד ממכתב
ימי האלול הם  "הנה הימים הנחמדים ימי האלול מתקרבים ובאים",

סייעתא דשמיא מיוחדת בהם ימים נחמדים! מפני שהם עת רצון, שיש 
בימים אלו חוזרת ההשפעה כל שנה בספרים שוכמו שכתבו להתעלות, 

של ימי רצון, והם ארבעים יום שמראש חודש אלול עד יום כיפור, 
  שיותר קל בהם להתעלות ולהוסיף זכויות. 

גם אחרי יום שהמדרגה תישאר ואמנם גם צריכים ליתן את הדעת 
כיפור, ולא לרדת אחר כך מהמדרגות שקיבלו, אבל בינתיים צריכים 

הרי זה לא קשה  ,ימים ימי רצוןהזכויות, ומאחר שלהשתדל להוסיף 
  להוסיף זכויות, ויש סייעתא דשמיא לזכויות. 

  להרגיש עני בזכויות

(ר"ה טז, ב) כל שנה שרשה בתחילתה חז"ל אמרו מה הן הזכויות? ו
ועד אחרית  ,מרשית כתיב ,מתעשרת בסופה שנאמר מראשית השנה

אם בתחילת השנה אדם מרגיש שהוא עני  היינו .סופה שיש לה אחרית
ואינו יודע במה יזכה בדין, זה עצמו דבר טוב מאד, ועל ידי  ,בזכויותורש 

  סופו שיהיה עשיר.  – 'מתעשרת בסופה'זה 

באמת עני הוא אדם שמכיר את המציאות האמיתית, מרגיש ש
חייב לעשות יותר, וגם מה שהוא עושה הוא מרגיש תמיד שובזכויות, 

, ואם לא שהרי הוא חייב לעשות כל מה שהוא יכולאינו מידת חסידות, 
זכות גדולה מאד  זוהי כבר ,וכשמרגיש כך ,יעשה זה יהיה חטא ופשע
יה לו סייעתא הומתעשרת בסופה היינו שת שבזה יזכה לשנה טובה,

  דשמיא להוסיף זכויות, ויהיה עשיר בזכויות. 

  עולם הבאחיי ההדין על 

הדין בראש השנה הוא על חיי העולם שעיקר כמו שידוע מהראשונים 
 דקאמר ומיתה חיים האי הלכך" כתבהרא"ש (ר"ה טז, ב)  'הבא, ובתוס

 של וגזרותיו שלו דמאורעות ,הבא העולם ומיתת הבא העולם חיי היינו
 פרעילה הזה בעולם קשות גזרות הצדיק על םשגוזרי ,בה םתלויי זו שנה

 בעולם ותיוומצ שכר לו ליתן טובות גזרות םגוזרי ולרשע ,נותיוועו ממנו
  ". להאבידו פניו אל לשונאיו ומשלם כדכתיב הזה

מה שמבקשים בראש  וזהשביארו (מאמר החכמה) והגר"א והרמח"ל 
, חיים סתם הם חיי העולם הבא, 'חיים טובים'ועל  'חיים'השנה על 

וחיים טובים היינו עולם הזה לצורך העולם הבא, והעיקר הוא העולם 
לחיי עולם, באיזה אופן  – 'זכרנו לחיים'הבא, לכן מבקשים תחילה 

  . וקשייםייסורים שיהיה, אפילו על ידי 

ואם  ,ייסורים להיפטר מהגיהינום ולזכות לחיי עולם כי לפעמים צריך
קשה והגיהינום לסבול בגיהינום, אחר כך ייסורים, יצטרך לו לא יהיו 

(ברכות נז, ב) שאש של גיהינום היא פי ל "חזהרבה יותר, כמו שאמרו 
האש של גיהינום, אש פי ה זאין לנו מושג לתאר מה ששים מהאש שלנו, 

אש של עולם הזה  ,וכל צער בעולם הזה חוסך מייסורי הגיהינוםששים! 
ולאו דווקא אש, אלא כל צער בעולם הזה,  ,חוסכת אש של גיהינום

  גיהינום.  ם שלייסוריחוסך אפילו צער קטן, 

  לשמוח בייסורים

, ודאי כבר היו ועברולשמוח בייסורים, ובפרט ייסורים שצריכים לכן 
היו ייסורים שכי שיש לשמוח בהם, ומרן הגרא"מ שך זצ"ל היה אומר 

"זה מיליונים", וצריך לשמוח בהם שמחה עצומה, שהרי כבר עברו ו
, ואין לשער הזכויות שהרוויח בהם, ועל ידי זה כבר עברוהייסורים 

  אש פי ששים.  –נחסכו ממנו ייסורי גיהינום 

כל שעברו עליו דתניא דבי רבי ישמעאל טז, ב) ומצינו בגמרא (ערכין 
מה נחשב א רבגמארבעים יום בלא ייסורים קיבל עולמו, ואמרו שם 

אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש מטבעות ועלו בידו  ?לייסורים
זה גם לכיס לקחת מטבע שלישית, היד שתיים, שצריך שוב להכניס 

כל קושי בעולם הזה הוא ן חוסכים ייסורי גיהינום, וכהנחשב לייסורים 
  שמרוויחים וחוסכים בו את ייסורי הגיהינום. רווח עצום! 

  עמל התורה במקום ייסורים

ובשערי תשובה (ד, יא) כתב, שאם יש לאדם עבירות שצריך ייסורים 
"כי ישית עמלו בתורה וטרחו יש עצה במקום ייסורים, והיא  ,לכפרתן

  . ייסורים" בה ואשר תידד שנתו מעיניו יעלה במקום

היינו שעל חטא שצריך ייסורים, ובלי ייסורים יהיה לו גיהינום, 
יש עצה להפוך את הייסורים והייסורים חוסכים את הגיהינום, 

אלא גם מקבלים  ,לייסורים כאלה שלא רק מרוויחים בהם את העונש
יש לאדם ייסורים מתוך עמלו בתורה, שכ ,והוא ,שכר עבור הייסורים

לפי הכוחות,  אלאלא יותר מהכוחות שהוא עמל בתורה עם כל הכוחות, 
היינו  ,ואשר תידד שנתו מעיניועם כל הכוח שלו ישית עמלו בתורה, 

הוא עוסק ובשאר הזמן  כמה שצריך לישון, את המינימום ההכרחישישן 
סכים ייסורים אחרים נחשב לייסורים הממרקים, שחוזה בתורה, גם 

  בעולם הזה, וגם חוסכים את הגיהינום. 

להתחזק בדברים האלו, חודש אלול הוא עת רצון, שבו קל יותר ו
  באמונה, ובכל הדברים הצריכים חיזוק. 

  חיזוק תמיד ובכל כוחו

והנה יש שלושה דברים עיקריים, כמו שאמרו (אבות א, ב) על שלושה 
התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, והדבר  דברים העולם עומד על

כמו שאמרו (ברכות  ,עסק התורה צריך חיזוק תמיד ,הראשון הוא תורה
   .לב, ב) ארבעה צריכים חיזוק ואלו הן תורה וכו'

כי מבואר "שיתחזק אדם בהם תמיד ובכל כוחו", שם כתב רש"י ו
  ק. חיזונחשב חיזוק שאינו תמיד, או שאינו בכל כוחו, אין זה 

ויש הרבה ואמנם צריך לדעת כי בכל כוחו אין הכוונה יותר מכוחו, 
מתאמצים יותר מהכוחות,  ,טועים בזה, צעירים ואפילו מבוגריםש

סור להתאמץ יותר א .ולבסוף הם נחלשים ומפסידים יותר מזה
  . להתחזק כל אחד לפי כוחו מהכוחות, וצריך

כל אחד  ,זמן המסוגל לזה, להוסיף זכויות של תורהוחודש אלול הוא 
  המקסימום האפשרי לפי כוחותיו.  –לפי כוחו, ובכל כוחו 

, תמיד 'בכל כוחו'ו 'תמיד'והנה רש"י הזכיר בדבריו שני עניינים: 
ובכל כוחו היינו בזמן היינו בזמן, שלא יהיה הפסק זמן מלימוד התורה, 

  מק בהבנה כפי כוחותיו. וגם באיכות, להתע

ששמעתי ממו"ר הגרא"א דסלר בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל על כמו 
מה שאמרו (סנהדרין צט, ב) כי דבר השם בזה וגו' כל שאפשר לעסוק 

כי הדברים אמורים לא רק על ביטול ח "הגרבתורה ואינו עוסק, ואמר 
אם הוא יכול  גם מי שלומד,תורה בזמן, שיכול ללמוד ואינו לומד, אלא 

להתעמק יותר, ולהבין את מה שלומד ביתר הבנה ובהירות, והוא 
מתעצל בזה ואינו מתאמץ, ולומד רק בפשטות בלי התאמצות כלל, זה 
גם כן נקרא שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק, כי הוא יכול יותר 

"כי דבר  האמורוהוא גם כן בכלל  להבין, ואינו עוסק בכל כוח הבנתו,
  השם בזה", שאינו מחשיב את התורה כראוי. 

מפני שנמצאים בתוך מסגרת וכולם תורה ולפעמים יושבים ולומדים 
לא יודעים את החשיבות של תורה אך לומדים, מצות אנשים מלומדה, 

לדעת צריכים ולא שמחים בשמחת התורה, ולא כך צריך להיות, אלא 
ידיעת החשיבות,  שמחה מתוךאת חשיבות התורה, ולשמוח בזה, 

שהתורה מקדשת את האדם, וכל אחד ואחד שעוסק בתורה הרי הוא 
   ! כמו שכתוב והתקדשתם והייתם קדושים.מתקדש
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וכן מחשבה של יראת שמים מקדשת את האדם, וכפי שביקש מרן 
הגרא"מ שך זצ"ל בצוואתו שיחשבו מחשבה אחת של מוסר לעילוי 

אני יכול עוד לקיים שאינני  ומהו מוסר? ביקורת עצמית, מהנשמתו, 
מקיים, איזה מעשה או איזה מחשבה, שאני יכול להוסיף עוד משהו 

   .יותר ממה שאני עושה וממה שאני רגיל

אבל זה שייך, וזה דבר גדול מאד, להתבונן  ,זה לא פשוטאמנם 
אני יכול עוד להתקדש, להתעלות במעלות הקדושה, אין כיצד ולחשוב 
  קדושה עד כמה אפשר להתקדש. מדרגות השיעור ל

  התפשטות הגשמיות

לדוגמא, בשולחן ערוך  ?ומה היא קדושה, מה נקרא אדם קדוש
שהיו מתבודדים "היו בעלי מדרגה ש ,כתב(צח, א)  הלכות תפילה

לתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות יבתפ םומכווני
אף שאין היינו ", ח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואהוכ

לזכות למדרגה קרובה לנבואה, אפשר מכל מקום נבואה בזמנינו, 
ולהתפשטות הגשמיות, שהאדם מתקדש ומתעלה למדרגה שכל 

זוהי  .הגשמיות בטלה אצלו, ואינו מרגיש כלל שיש לו גוף, רק נשמה
  מדרגה של קדושה שאפשר לזכות על ידי התפילה. 

בזמנינו אצל החזו"א והגרי"ז כאלה גם מדרגות וכבר סיפרתי שראו 
זצ"ל. כידוע הגרי"ז היה מתפלל שמונה עשרה בקול רם, כדי לעורר 

 בראש חודש ופעם אחת שהוא מתפלל, והיו שומעים אותו כ ,הכוונה
הוא לא שמע,  ךא ,'יעלה ויבוא'ואמרו לו יעלה ויבוא, שכח ששמו לב 

למה לא אמרתם  :אמרו לו ששכח יעלה ויבוא, ואמרוכשסיים תפילתו 
כל החושים הגשמיים היו ש ,מרוכז בתפילתוהיה עד כדי כך לי באמצע? 

   .אליושדיברו מה  בטלים אצלו, ולא שמע

פעם אחת באמצע שמונה עשרה ש, א"החזווכעין זה היה עובדא עם 
, ולא שמעודיברו אליו , דחופה של פיקוח נפש ניגשו אליו לשאול שאלה

   .גופו להפסיקו מהריכוז בתפילתו את עד שהוצרכו לנענע

זוהי המדרגה של תפילה בהתפשטות הגשמיות, וכפי שהאריך בספר 
הכוזרי לבאר מה היא תפילה, תפילה עם הנפש, כמו שכתוב (שמואל א' 

   לפני השם. א, טו) ואשפוך את נפשי

ובנפש החיים (ב, יד) האריך בזה וכתב: "בעת עמדו להתפלל לפני קונו 
', והוא, שקודם עמדו בתפילה צריך יתברך שמו יפשיט גופו מעל נפשו וכו

לבטל ולהסיר מעליו במחשבתו כל תענוגי הגוף והנאותיו וכל ענייניו, עד 
שיוקבע במחשבתו למאוס הגוף, כאילו אינו בעל גוף כלל, ורק נפשו 

   .לבדה היא המדברת תפילתה וכו'

וכל כך תרבה ותתלהט אהבתו יתברך בכוח נפשו, עד שיהא חושק 
שבדברו עתה אותו הדיבור הקדוש של איזה תיבה  ,ומתאווה באמת

מנוסח התפילה, תהא נפשו יוצאת מהגוף לגמרי, ותתעלה להתדבק 
כביכול בו יתברך שמו. זהו שאמר ולעבדו כו' ובכל נפשכם, וכן מה 

  . כע"שאמרה חנה ואשפוך את נפשי לפני השם", 

מגיעים למדרגה כזו, אלא צריכים עבודה בבת אחת לא ואמנם 
 "שויתי השם לנגדי תמיד", ותחילת העבודה היא על ידי לזה ממושכת

לא רק בשעת התפילה  ,בסעיף הראשון בשולחן ערוךכמו שכתב הרמ"א 
האמונה ן עצמה, אלא גם במשך כל היום, שלא יהיה היסח הדעת מ

על ידי זה במשך הזמן מגיעים ו שבשמים רואים אותי ושומעים אותי,
  . תפילהעת השגם להתפשטות הגשמיות ב

להגיע יכולים  של זמן ממושךעבודה זוהי מדרגה לא פשוטה, אבל ב
שהיו במדרגה זו, לא היו אז בצעירותם, שסיפרנו לזה, והחזו"א והגרי"ז 

  אלא הגיעו לזה בעבודה ממושכת של כל החיים. 

  תורה תפילה ומעשים טובים

דבוק יהיה האדם שכמובן שהדבר הראשון הוא דבקות בתורה, 
להפסיק מלחשוב בדברי תורה, כמו שמסופר שיהיה קשה לו בתורה, עד 

על מרן הגרי"ז זצ"ל שהרבה פעמים לא היה מברך המפיל לפני השינה, 
היה הראש מפני שמפני שהיה מפחד שלא יירדם, ומדוע שלא יירדם? 

תפוס כל הזמן במחשבות של דברי תורה, וממילא יש לחשוש שמא לא 
זה מעניין ומרתק מאד עד שקשה להפסיק מלחשוב  יירדם, כי תורה

בזה, ואמנם יכול להיות שיהיה עייף מאד ויירדם לבסוף, אבל אינו 
  בטוח בזה, לכן לא היה מברך המפיל. כך מסתבר. 

מדרגה היא הרי והתפשטות הגשמיות  ,אלו הן מדרגות של קדושה
ברגע אחד, אין זה , אך כאמור לכל איש ישראלהכתובה בשולחן ערוך 

, ומן "שויתי השם לנגדי תמיד"ומגיעים לזה אחרי הרבה שנים של 
  יחידי סגולה כאלה. יש גם היום הסתם 

ובברכות דף ל"ב אמרו ארבעה צריכים חיזוק ואלו הן תורה ומעשים 
טובים תפילה ודרך ארץ, והנה על תורה ותפילה כבר דיברנו, ומעשים 

  עשות חסד מתוך אהבת חסד. טובים זה חסד, ל

אם יש מישהו שמרגיש לא טוב, לחשוב עליו ולבקש רחמים כגון 
, וצריכים 'חולי עמו ישראל'מבקשים בברכת רפאנו על וכן  ,עבורו

שיהיה אכפת מזה, שיש חולים ובתי חולים רח"ל, ולהתפלל עליהם 
ואהבת  זה נקרא מעשים טובים, חסד מתוך אהבת חסד מכל הלב,

וכמו שכתב  ,הבריות, כמו שכתוב (ויקרא יט, יח) ואהבת לרעך כמוך
   '.כמוך ממש'המסילת ישרים בפרק י"א שצריך להיות 

  הדרך לזכות למדרגות

, להגיע לזה ברגע אחדואמנם אלו הן מדרגות לא פשוטות, ואי אפשר 
על ידי והיא , לזה לא ביום אחד, ואפילו לא בחודש אחד, אבל יש דרך

הגרי"ז היה לומד בכל שכבר סיפרנו וקביעות יום יומית בספרי המוסר, 
הספר התחיל שוב ללמוד כל יום פרק במסילת ישרים, וכשגמר את 

מתחילתו, ומן הסתם עשה כך במשך הרבה שנים, עם "שויתי השם 
לנגדי תמיד" בדרגת האמונה של הבריסקער רב, על ידי זה זוכים 

  הגבוהות ביותר שאפשר להגיע.  ומגיעים לדרגות

אמנם אנחנו איננו בדרגתו של הבריסקער רב, ולא לכולם יש את 
בשערי תשובה (ב, י) מביא מדברי חז"ל, שאם אדם אבל הכוחות האלה, 

מקבל על עצמו לשמוע בקביעות דברי מוסר שישפיעו עליו, ועל ידי זה 
כבר מעכשיו במשך הזמן יושפע לעשות הרבה מעשים טובים, הרי הוא 

 יש לו כבר מעכשיו צדיק גמור, כיון שקיבל על עצמו להשתדל בזה, ו
שכר על כל המעשים הטובים שעתיד לעשות, ומקבל את המדרגה 
והקדושה של כל המעשים הטובים כאילו עשאם, כיון שהוא כבר הולך 

   , ואשריו כי צדק נפשו בשעה קלה!בדרך המובילה לזה

ית בספרי מוסר, ובישיבות מוסיפים זאת העצה, קביעות יום יומ
באלול עוד רבע שעה ללימוד המוסר, וכשעוסקים בזה בקביעות זה 

שבעבר לא היו  ,וכבר סיפרתי שהיו אנשים שסיפרו לי .מוכרח להשפיע
רגילים ללמוד מוסר, והתחילו ללמוד מוסר בקביעות, וזה השפיע להם 

ים, ויש מאושר מאושרים, וגם בני המשפחהשנהיו על כל החיים, 
לימוד המוסר אינו עצבות, אלא שמחה! אווירה נעימה ושמחה בבית. 

  בריאות הגוף והנפש, עולם הזה מעין עולם הבא. ונותן 

יכול, ובעזרת השם נזכה ונחיה ונקיים מאיתנו זוהי הדרך שכל אחד 
  את זה, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה! 

 

  בישיבת פוניבז'השיחה תחילת ב שנאמרום דברי
  שליט"א )גינזבורג(אליעזר בן יוכבד רפאל רבי  –של המשגיח  בריאותו לרגל מצב

 השכל אחד ואחד יזכיר בתפילצריך המשגיח שליט"א מאושפז בבית החולים, והרבים צריכים לו. לרחמי שמים, זקוקים אנחנו 
"ז שאשה אחת באה ידוע המעשה עם הטיעזור שתהיה רפואה שלמה. גם  םבתוך שאר חולי ישראל, והשלרפו"ש  בן יוכבדאליעזר  רפאל

אליו שיבקש רחמים על בנה החולה, והוא היה באמצע הלימוד, ואמר, עכשיו אני לומד ואינני יכול להתפלל, אך זאת אוכל לעשות, שזכות 
וכן זכורני מימי  חולה וזה עוזר.הזכות ל בתורה יש דבר כזה שעוסקיםבריא. תהיה לרפואת הילד, ואכן הילד הכעת התורה שאני לומד 

חולה, היה אומר לבני  ילה עלזצ"ל, וכשהיו באים אליו לבקש תפ רבי אליהו דושניצרהגה"צ בחרותי בישיבת לומז'ה בפ"ת, שהיה שם 
  תרפא במהרה. . עסק התורה של כל אחד ואחד הוא זכות לחולה שיהישיבה שילמדו לזכות החולה

  ושמ בעילום החפץתלמיד רבינו נדבת 
  לברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות

  משפחתו כלהוא וולכתיבה וחתימה טובה 
 בספרן של צדיקים גמורים

  לעילוי נשמת
  ל"זצ מנטנה בן דני יהודהג ר' "הרה

  תנצב"ה - ס"ב אלול תש"כנלב"ע 
 א"נינו תלמיד רבינו שליט י"עהונצח 

  האשה הצדקנית לעילוי נשמת
  ע"הפריידא  מרת

  ז"ל טבק אשר יוסף ת ר'ב
 תנצב"ה - כ' אלול תשע"בנלב"ע 


