
  

 

   

  
  

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

  זתשע"שופטים פרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  בימי האלולהחיזוק 

ידוע שחודש אלול הוא חודש של ימי רצון, שבראש חודש אלול עלה 
, ונשתהה שם ארבעים יום, עד משה רבינו להר סיני לקבל לוחות שניות

יום הכיפורים, שאז נתרצה הקב"ה לישראל ומחל להם על חטא העגל, 
 ,ואמר למשה רבינו "סלחתי כדברך", ואז זכו לקבל את הלוחות השניות

וכפי הנראה שבאותם הימים הייתה תשובה שלמה של כלל ישראל, 
  ובזכות זה זכו לעת רצון ולקבלת הלוחות השניות. 

על זה בימים אלו חוזרת המציאות של עת רצון, ויש שנה וכן בכל 
(שיר השירים ו, ג) "אני לדודי ודודי לי" ראשי תיבות רמזים בפסוקים 

ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך" יש בו "(דברים ל, ו) אלול, וכן 
והימים האלו הם זמנים המסוגלים ביותר ראשי תיבות אלול, 

  להתקרבות להקב"ה. להתעלות ברוחניות ו

בכל ענייני התעוררות וחיזוק אלול מרגישים ובאמת בכל שנה ב
התורה, אמנם בשנים קדמוניות היה החיזוק באלול מורגש יותר, וכפי 
שכתב רבי ישראל סלנטר במכתבו הנודע (אור ישראל יד): "מלפנים 

, כשהיו "כאשר ידעתי כל איש אחזו פלצות מקול הקורא קודש אלול
  היו מרגישים פחד ורעדה!  שומעים את המילה 'אלול'

וכך גם בשנים מאוחרות יותר, סיפר לי אחד שהוא זוכר מצעירותו 
בחודש אלול אפילו האנשים כי בחוץ לארץ, לפני יותר ממאה שנה, 

, והיו מתווכחים ביניהםסכסוך נופל הפשוטים ביותר בשוק, כשהיה 
וכיצד אתה יכול לומר דבר  ,אלולם לחברו: הרי היו היה האחד אומר

ואמנם  אלול הפיל פחד אפילו על האנשים הפשוטים ביותר,כך כזה?! 
באותו הזמן כבר לא הייתה פלצות כפי שתיאר הגרי"ס, אבל הרגישו 

  פחד באלול, ובדורות האחרונים זה נחלש ונחלש. 

מרגישים את החיזוק ואת  אלולבתחילת  בישיבות ובדרך כלל
ומרגישים רצינות מיוחדת כל הסדרים מלאים בשלמות, שההתעוררות, 

במשך הזמן מתקררים, ואפילו באלול גופא, סוף אלול אלול, אבל של 
כפי הנראה זה הטבע, שבתחילה מרגישים אינו כמו תחילת אלול, 

התעוררות וחוזרים לשגרה, כי התעוררות, ואחר כך מתרגלים ל
ההתעוררות היא רק חיצונית, מחמת דברים חיצוניים, ועדיין הפנימיות 

  לא השתנתה בזה, לכן במשך הזמן חוזרים למצב הקודם. 

החיזוק, לכל  העצה לזה, כיצד להמשיך אתהיא ויש להתבונן מה 
  הפחות באלול עצמו, עד יום הכיפורים. 

לזכור כל הזמן  :העצה פשוט מרן הגר"ד פוברסקי זצ"ל היה אומר
שהיום אלול. אם אדם לא מסיח דעת מכך שהיום אלול, ממילא כל 

כמו שאם לא מסיחים דעת מ"שויתי ה' לנגדי הנהגתו היא אחרת, 
תמיד" כל ההנהגה היא אחרת, כך אם לא מסיחים דעת מאלול, כל 

  ההנהגה מוכרחת להיות אחרת, הנהגה המתאימה לאלול. 

 שהיוםלא לשכוח פשוט, וצריכים חיזוק בזה גופא, לא זה גם אמנם 
וצריכים לחפש איזה סדר עם תכנית קבועה כיצד להמשיך את אלול, 

  , ולחשוב על דברים המחזקים את כל ענייני התורה. החיזוק

  המובילה לשלמותבדרך  –קבלה 

והנה כשעושים איזה קבלה על כל השנה, קבלה להתרגל באיזה 
יעים לשלמות עד יום הנהגות טובות, כתוב בספרים שגם אם לא מג

כיפור, מכל מקום כיון שמקבלים את הקבלה לפני יום כיפור, 
כיון ומשתדלים לקיימה, כל אחד לפי כוחו, נידון בזה על שם סופו, 

גיע השעכשיו עדיין לא על פי ואף  ,שלבסוף במשך הזמן יגיע לשלמות
רק ת אחת הרבה מדרגות, לקפוץ בבאפשר  שאי, זהו מפני לשלמות

, ובמשך הזמן יוסיף על זה עוד ועוד דרגתומלהתעלות קצת לפי אפשר 
   .עד שיגיע לשלמות בדרך המתאימה לפי טבעו

להמשיך בדרך  הולך בדרך הזאת הרי קיימת בו השאיפהאדם וכש
לכן אף על פי , שביכולתומשתדל ועושה כל מה המובילה לשלמות, ו

, עתידזכויות על כל השעדיין לא הגיע לשלמות, יש לו כבר מעכשיו 
  . ןכל המצוות שעתיד לעשות כאילו עשאומקבל שכר על 

ובשערי תשובה (ב, י) הביא על זה מה שאמרו חז"ל כל שמעשיו 
על זה מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת שנאמר נעשה ונשמע, וכתב 

כי האיש אשר קיבל על נפשו בלב נאמן לשמור ולעשות על  ,"ביאור הדבר
פי התורה אשר יורוהו ועל המשפט אשר יאמרו לו היושבים על המשפט, 

זה שכר על כל המצוות, על אשר שמעה אוזנו מדברי יש בידו מן היום ה
וצדק  ,התורה ותבן להם, ועל הדברים אשר לא גלו אוזנו עליהם עדנה

, וקנה זכות על הנגלות אליו ועל כל הנעלם מעיניו וכו', ונמצא לבש
האיש הזה מעשיו מרובין מחכמתו, כי לא ידע את הדבר והנה שכרו 

אל בסיני נעשה ונשמע, שהקדימו איתו עליו, וכענין מה שאמרו ישר
  . כ", עקבלת המעשה על נפשם לפני השמיעה"

דברים קשים אי אפשר מה הם הדברים שאנו יכולים לעשות, ונתבונן 
לקבל, אבל דברים קלים, שכל אחד יכול לקיים אותם, להתנהג 

, שעל ידי זה במשך הזמן לפי קלה וקבועההתנהגות  –בהתנהגות כזאת 
  אפשר להצליח ולקבל שלמותדרך הטבע, עם סייעתא דשמיא כמובן, 

  שלמות בכל מה שצריך. לקבל כל אחד לפי מדרגתו, 

   וכיצד לתקן. לתקן כיםריצ"נחפשה דרכינו ונחקורה" מה 

  רשע דרכויעזוב 

שבותיו", הנביא אומר (ישעיה נה, ז) "יעזוב רשע דרכו ואיש און מח
 , וב'. "דרכו"לעזוב את צריך הרשע בדבריו שני עניינים: א'. שוהזכיר 

ומהו איש  ,, וצריך ביאור מהו רשע"מחשבותיו"שאיש און צריך לעזוב 
  ומה הן מחשבותיו.  ,מה היא דרכואון, 

כי הנה רשע בדרך כלל  )ויש לבאר בזה (ויסוד הדברים כתוב במלבי"ם
ועל זה נאמר  ,מידות רעותבשמתנהג ות, מתכוונים למי שהוא רע לברי
מידות, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק זה היעזוב רשע "דרכו", כי דרכים 

והלכת בדרכיו מה הוא רחום וחנון אף אתה היה רחום וחנון (עיין שבת 
קלג, ב, וברמב"ם פ"א מהלכות דעות), והרשע שמתנהג במידות רעות, 

  ת. את מידותיו הרעו –צריך לתקן את דרכו 

שאינו אף על פי יש הרבה מידות רעות שאדם צריך לתקן אותם, 
ואינו עושה  ,שנולד עם מידות רעות כאלוכך הטבע שלו, שבזה אשם 

מכיוון שהוא בעל בחירה ויש לו כוח  ,שום עבירה בזה, אף על פי כן
 מדוע אינו יש עליו תביעה להתנהג אחרת ולשנות את הטבע שלו, 
וזה הפירוש "יעזוב רשע רה, מתקן את מידותיו להתנהג לפי דרך התו

  שצריך לתקן את המידות הרעות.  דרכו"

"ואון ותרפים ענין נוסף, כמו שמצינו  "ואיש און מחשבותיו" זה
 –"און" גם הפירוש וכך עבודה זרה,  הזתרפים , טו, כג) א"ש( הפצר"

 שהאמונה אינה בשלמות,מחשבות רעות באמונה וחוסר יראת שמים, 
שייך למחשבה זה כי  ,"מחשבותיו"נקרא זה ו ,וההנהגה לא לפי האמונה

וחסר אמונה ויראת שמים, ומחמת ולהבנה, שהפנימיות אינה בשלמות, 
  ים בשלמות את כל חובות הלבבות שבין אדם למקום. יזה אינו מק

אלו הם שני דברים עיקריים הכוללים את כל ענייני התשובה, הא' 
ב' חיזוק שזה גם כן דבר ששייך לפנימיות הנפש, ו –ן המידות תיקו

לתקן דברים אלו, כיצד וצריכים לחפש דרכים האמונה ויראת שמים, 
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עד שישתנה הטבע, ולוקח זמן אפשר להשתנות ביום אחד, ודאי שאי 
  וצריכים לדעת מה הם הדרכים לזה. 

  "דעות רעות"על תשובה 

"אל תאמר שאין תשובה אלא (הלכות תשובה ז, ג)  ם"רמבבכתוב 
מעבירות שיש בהן מעשה וכו' אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך 

כי שם הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב", ומבאר הרמב"ם 
הכוונה למידות רעות, שאינו עושה שום מעשה אסור, רק  "דעות רעות"

   .בלב יש כל מיני מידות רעות, כגון כעס, ושנאה, וקנאה

, "רדיפת הממון והכבוד ורדיפת המאכלות"בדבריו גם  ומזכיר שם
שהם דברים שאינם אסורים מצד עצמם, רק הרדיפה והשאיפה לזה 

כגון רדיפת הממון, אדם צריך פרנסה, אבל אין להשתדל אינה ראויה, 
יותר מדי "לרדוף אחר הממון", וכן צריך לאכול וצריך לשתות, אבל 

   בלי "רדיפת" המאכלות.בצורה אנושית, 

וכתב על זה הרמב"ם "ואלו העוונות קשים מאותם שיש בהן מעשה, 
שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם", היינו שתיקון 

בעבירות שבמעשה אפשר המידות קשה יותר מעבירות שבמעשה, כי 
את המעשה, אבל במידות צריכים לשנות את הטבע, ושינוי להפסיק 

"וכן הוא אומר וכתב קשה מאד. וסיים הרמב"ם הוא עבודה הטבע 
והיינו כמו שנתבאר לעיל,  –רשע דרכו ואיש און מחשבותיו"  יעזוב

  שפסוק זה מדבר על המידות הרעות שצריכים לתקנם. 

  תבליןתורה לו בראתי 

חיזוק האמונה? חז"ל אומרים לומה היא העצה לתיקון המידות ו
(קידושין ל, ב) בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, אם עוסקים 

אזי התורה היא תבלין ליצר הרע,  בתורה כמו שצריך בשלמות,
אלא  ,אמנם זה לא בבת אחת .ומקבלים חיזוק האמונה ותיקון המידות

לאט, במשך הזמן זה משפיע שינוי הטבע, ומוסיף עוד קצת ועוד - לאט
  על ידי התורה.  –קצת, עד שבאים לידי שלמות 

כאמור זהו בתנאי שהתורה היא כמו שצריך בשלמות, אבל אם יש אך 
ל ביטול תורה, זה גורם להיפך, שהיצר הרע מתגבר, כמו זמנים ש
היינו . יומיים אעזבך –(ירושלמי סוף ברכות) אם תעזבני יום שאמרו 

 לחזורכדי שאם יש ביטול תורה יום אחד, צריכים אחר כך יומיים 
למדרגה הקודמת, וכן אם מתבטלים שעה אחת מפסידים כנגד זה 

שהוא כמה ימים, מפסידים  בבין הזמניםיש ביטול תורה שעתיים, ואם 
כפליים כנגד אותו הזמן, כי ההשפעה של קדושת התורה מסתלקת, 
והיצר הרע מתגבר, ולפעמים מפסידים את כל השלמות שהתורה נתנה 

אם יש הפסקה  ,ויום בתוך הזמן ואפילו יותר מזה, וכן בכל יום
  כבר אין התורה תבלין, והיצר הרע שוב מתחזק.  ,מהתורה

  מרובין מחכמתומעשיו 

(ג, ט) "כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו אבות  פרקישנינו בו
מתקיימת, וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת", מי 
שמעשיו מרובים מחכמתו, היינו שמקיים את כל מה שלמד ואף יותר 
מזה [עיין מה שהובא בזה לעיל מדברי רבינו יונה] חכמתו מתקיימת, 

כל מה שלמד, אבל מי שחכמתו מרובה ממעשיו, שאינו מקיים את 
היינו שכל יעור חכמתו, אין חכמתו מתקיימת, וומעשיו אינם כש

  . לה קיוםהחכמה שלמד אינה נחשבת, ואין 

וצריך ביאור מדוע "כל" חכמתו אינה מתקיימת, הרי יש מעשים 
 שהוא כן מקיים, ומדוע לא תתקיים בו לכל הפחות חלק מהחכמה, 

כי חכמה ומבואר שאין הדבר כן, כנגד חלק המעשים שהוא כן מקיים. 
ותורה צריכה להיות בשלמות, לפי דרך התורה, הנזכרת כאן היא תורה, 

, שלומד ואינו מקיים, זה גרוע מאד - ואם חסר במעשים לפי התורה
ולכן אין חכמתו מתקיימת, היינו שכל התורה שלמד אינה נחשבת, 

  תהיה לו הצלחה בתורה. ואינה משפיעה עליו, ולא 

וזה מה שרואים הרבה פעמים, שיש בעלי כישרונות גדולים, ויש בעלי 
רואים בעל כישרון חלש שמצליח מאד ולפעמים כישרונות חלשים, 

, ומתקדם במשך הזמן, וזוכר את מה שהוא לומד, ומבין, בלימודו
, יש בעל כישרון יותר גדול ממנו שאינו מצליחומצד שני ומדבר לענין, 

כי הוא בעל כישרון גדול,  מפני שחכמתו מרובה ממעשיו,לזה והסיבה 
בהתאם לכישרונות שלו, ואם המעשים וגם המעשים צריכים להיות 

עושה כל מה שהוא יכול , ואינו אינם כפי הכישרונות וכפי החכמה שלו
  אין חכמתו מתקיימת.  – תיולפי כוחו

אם ווד התורה, לימיש הרבה מעשים שהתורה מחייבת, ובכלל זה גם 
יש ביטול תורה שלא לצורך, הרי הוא כבר נכנס בגדר של חכמתו מרובה 

כדי  ,לכן. שאינו מקיים מצות תלמוד תורה כמו שצריךממעשיו, 
שהתורה תהיה תבלין ליצר הרע, שהתורה תועיל, צריך שהתורה תהיה 

  בשלמות, שיהיו מעשיו מרובין מחכמתו. 

קשה לפעמים, וצריך לדעת מה  אמנם הרי לימוד התורה עצמו גם כן
  ? ולעסוק בתורהאפשר להתגבר על הקושי העצה, כיצד 

כשאדם יודע את חשיבות ולהבין את הערך של התורה,  עצה היאה
כמו הוא שמח להתאמץ בשבילו, מפני שמבין שזה כדאי לו, הרי הדבר, 

הוא רווח גדול בענייני העולם הזה, הרי ירוויח יודע שאם יתאמץ מי ש
  אדם היה ומתאמץ כדי להרוויח, כך גם ברוחניות, אם בשמחה רץ 

, ודאי שלא את חשיבות התורה בבהירות גמורה ובהכרה עמוקהיודע 
  . היה מתעצל בזה, והיה רץ בשמחה לעסוק בתורה

  תורהעול קבלת 

ובאמת אמרו חז"ל (אבות ג, ה) כל המקבל עליו עול תורה מעבירין 
ות ועול דרך ארץ, היינו שצריך להיות "עול" תורה, כמו ממנו עול מלכ

שאמרו (ע"ז ה, ב) לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול 
משועבד לתורה באופן תמידי, בלי שיהיה וכחמור למשאוי, והיינו 

היסח הדעת מהתורה, וגם בזמן של הפסקה שאינו יכול ללמוד, יחשוב 
שיוכל לחזור לתלמודו, כי החשק על מה שלמד כבר, ויחכה לרגע 

זה נקרא "מקבל עול תורה"  והשאיפה קיימים גם בזמן שאינו לומד.
סייעתא שזוכה לשמעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, היינו 

  שום קשיים והפרעות. לו דשמיא גדולה מאד, שלא יהיו 

בשמירת סדרי הישיבה,  –ולבני ישיבה יש צורה קלה לקבל עול תורה 
ים הם "עול", שכל אחד משועבד לזה, ואינו יכול לעשות כרצונו שהסדר

ללמוד בזמן שהוא רוצה ולישון בזמן שהוא רוצה, אלא יש סדרים 
והסדרים הם שווים לכל נפש, שכולם יכולים  קבועים וצריך לקיימם,

בין הסדרים, של לקיימם, ואין זה קשה כל כך, שהרי יש הרבה זמנים 
, יש הרבה שעות הפסקה עד תפילת וכן בלילה לאחר סדר שלישי

שחרית, כדי שכל אחד יוכל לנוח ולישון לפי צרכו, ומי שיכול להוסיף על 
  . הסדרים בודאי חייב להוסיף לפי כוחו

 על כל פנים סדרי הישיבה כפי שהם מסודרים, זהו "עול תורה" 
שאינו קשה, וכל מי שנכנס תחת העול הזה, ושומר סדרי הישיבה 

ה נקרא שמקבל עליו עול תורה, ומעשיו מרובין בשלמותם, הרי ז
  מחכמתו, ובאופן כזה התורה היא תבלין ליצר הרע. 

 אם אחד חושב לשנות מסדרי הישיבהש, רנו פעםדיבכבר  ,ולכן
יותר, ללמוד מפני שרוצה להרוויח זמן  ולקבוע לעצמו סדרים אחרים

אף  דרך ההצלחה,כך צריך לדעת שאין בכך רווח, ובדוק ומנוסה שלא 
המציאות,  כךאבל  ]יש גם הסברים על זה[ מובן מדוע זה כך על פי שלא

שלא מצליחים בצורה כזאת, ולפעמים נדמה שמצליחים אך לא 
  סדרי הישיבה.  כששומריםמצליחים, וההצלחה היא רק 

ואמרו לי תלמידים שבעבר לא היו שומרים סדרי הישיבה, והתחילו 
יחים מאד, להקפיד על זה להתנהג כפי סדרי הישיבה, ומאז הם מצל

  ומרגישים הרגשה של אושר, אשריך בעולם הזה! 
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