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

  ותשע" אבפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  השגחה על כלל ישראלה
, היו אסונות ופיגועים "ליעקבהיא עת צרה "בתקופה האחרונה הנה 

 היורבים בארץ ישראל, וגם בחוץ לארץ, בכל מקום בעולם שיש יהודים 
כבשה אחת בין ככלל ישראל בין האומות הם  .רח"לורציחות פיגועים 

שבעים זאבים (אסתר רבה י, יא) והלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב 
שונאים שאומות העולם (ספרי בהעלותך), כך היא המציאות מכל הדורות, 

, כמו שאמרו (שבת ממעמד הר סיניכבר  קיימת, ושנאה זו ישראלכלל את 
  פט, ב) למה נקרא סיני שמשם ירדה שנאה לישראל. 

בילקוט (במדבר תרפ"ט) שבשעה שנתן הקב"ה את התורה ומצינו עוד 
יותר לישראל נתקנאו בהם אומות העולם, מפני מה זכו ישראל להתקרב 

 להםלזכות לקרבת אלוקים, סתם פיהם הקב"ה ואמר  הם, ורצו גם מהם
הביאו לי ספר יוחסין שלכם כשם שבני מביאים שנאמר ויתיילדו על 

לבית אבותם, היינו שכלל ישראל יש להם מעלות ומידות טובות  משפחותם
יותר מהאומות, שהם מיוחסים לבית אבותם, וכל משפחה יודעים למי הם 

בין אומות העולם יש בהם זנות ותאוות, זהו ההבדל ואילו מיוחסים, 
  נסתתמו טענותיהם.  זהוב, אומותישראל ל

שמחו  ,בנות מואבת עם והחלו לזנושיטים לו ישראל באאבל אחר כך כש
כבר היא נטולה מהם  םאותה העטרה שהיה בידואמרו " אומות העולם

היינו שכבר אין הבדל בין ישראל לאומות. מה עשה  לנו", םשווים ה
הקב"ה? "כשבאו לידי נפילה זקפן המקום, נגף המקום את כל מי שנתקלקל 

יש השגחה על כלל ישראל שיהיו קדושים וטהורים,  .והעמידן על טהרתן"
ומנקה אותם הוא זוקף וכשרואה הקב"ה שיש איזה תאוות ויצר הרע, מיד 

  ייסורים וגזירות כדי שיישארו במדרגתם. ב

זוהי הסיבה שכלל ישראל סבל במשך כל הדורות צרות איומות, ונהרגו 
ה היה מספר בני אלפים ורבבות מישראל, מה שלולי זה אי אפשר לתאר כמ

הגויים, ולפי החשבון ממתן תורה  ביןישראל אינו מתערב  עםישראל, שהרי 
ועד עכשיו היו צריכים להיות מיליארדים של יהודים, כיון שאין נישואי 
תערובת כמו אצל האומות, ואף על פי כן מספר היהודים אינו גדול, מפני 

גזירות ההיו שפעמים  ,שהיו רדיפות ורציחות, ורבים נהרגו על קידוש השם
(ויקרא רבה לב, א) מה לך יוצא ליסקל על לעבור על דת כמו שאמרו במדרש 

ופעמים שהיו שמלתי את בני מה לך יוצא לישרף על ששמרתי את השבת, 
בדור האחרון כבר לא היו גזירות שמד  .גזירות סתם בלי לעבור על דת

רא"א דסלר זצ"ל כי זהו מפני שיש כאלה ה"צ ואמר מו"ר הגלעבור על דת, 
שלא היו עומדים בניסיון, לכן מן השמים לא נתנו ניסיונות כאלו, ובשואה 
גם כן לא היו גזירות שמד, ואפילו מי שהתחזה לנוצרי לא הועיל לו, וחקרו 

  להשמיד רח"ל.  –ודרשו כמה דורות למעלה אם הוא יהודי 

(שבת נה, א) אין מיתה בלא ז"ל ומה הסיבה לגזירות הללו, הרי אמרו ח
 עניןבמרן הגרא"מ שך זצ"ל כבר דיבר פעם  חטא ואין ייסורים בלא עוון,

ואמר ששום דבר אינו במקרה, והכל בחשבון ובהשגחה מן השמים, השואה 
ינו נמזבני תורה, ולא היה כמו בהרבה לא היו השואה  ה שלפניבתקופ

בני התורה עד כדי כך שמי שאינו בן תורה קשה לו לעשות שידוכים,  שנתרבו
ואילו אז היה להיפך, ומתוך שש עשרה מיליון יהודים לא היה אחוז גדול 

הפילה חללים רבים,  של בני תורה, ולא היו הרבה ישיבות, תנועת ההשכלה
  . והיו מסיתים ומדיחים להשקפות ודעות כפרניות

ו, על כלל ישראל להעמידו על טהרתבהשגחה  יוהוהצרות כל הגזירות 
ומצינו עוד שאמרו חז"ל (ברכות ה, א) כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו 

חפץ דכאו החלי, והיינו מי שהקב"ה חפץ בו ורוצה בייסורים שנאמר והשם 
את טובתו, נותן לו הקב"ה ייסורים כדי להעמידו על טהרתו, שיחזור 

יכול אפילו לא קיבלם מאהבה "ואמרו שם בגמרא  .בתשובה ויהיה קדוש
, "תלמוד לומר אם תשים אשם נפשו מה אשם לדעת אף ייסורים לדעת

באהבה כמו קרבן, ומבין שהייסורים והיינו רק מי שמקבל את הייסורים 
כל יחיד בזהו  ,הם לטובתו, אז הייסורים מרוממים אותו ומועילים לו

עם כלל ישראל, שהקב"ה חפץ בהם, ונותן להם גם ההנהגה היא ויחיד, וכך 
  ייסורים כדי שיתרוממו ויהיו קדושים וטהורים. 

דכא ושפל עוד מצינו שכתוב (ישעיה נז, טו) "מרום וקדוש אשכון ואת 
שער (רוח", היינו שהקב"ה שוכן עם מי שהוא עניו, ובחובות הלבבות 

הביא שמות רבים לענווה, ומהם דכא ושפל רוח, וצריך ביאור פ"ב) הכניעה 
על ידי ש? ונראה כי דכא היינו מי שמדוכא בייסורים, "דכא"מהו ענין 

להיכשל חיים טובים עלול וכפי שמצינו שמי שחי הייסורים זוכה לענווה, 
, שנאמר (דברים ח) "פן תאכל ושבעת וגו' ורם לבבך", כך גם להיפך בגאווה

  ייסורים מביאים לידי ענווה, וזהו ענין דכא. 

"ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד  ה, א)סוטה אמרו בגמרא (ו
אני  -איתי דכא  :, ופירש רש"י"אמר איתי דכא וחד אמר אני את דכא

אני מרכין  - אני את דכא  .מגביהו עד ששוכן אצלי והיינו אשכון את דכא
ונראה שהוא על דרך מה  .וצריך ביאור מה החילוק בזה .שכינתי אצלו, ע"כ

שנאמר בנח (בראשית ו, ט) "את האלוקים התהלך נח", ופירש רש"י שם 
שבאברהם לא נאמר כן אלא האלוקים אשר התהלכתי לפניו, משום שנח 

ריך סעד לתומכו, ואילו אברהם היה מתהלך בצדקו מאליו, ועל דרך היה צ
היינו שעל ידי הסייעתא דשמיא מגיע לענווה, ולא  ,זה יש לפרש אני את דכא

מספיק לו הייסורים לבד אלא צריך גם סייעתא דשמיא, ואיתי דכא היינו 
  שעל ידי הייסורים הוא עניו מאליו אף בלא סעד לתומכו. 

  זקפן המקום
היו הרבה בסכנות, ממש שכלל ישראל נמצא  אתרואים בתקופה הז ונא

של הצלה מהפיגועים, גלויים הרבה ניסים ויחד עם זה יש רח"ל, פיגועים 
מודים בתפילה "על נסיך שבכל נו נחועל זה אלא כל הניסים מפורסמים, 

יודעים מהם כמאמרם (נדה לא, א) שלא יום עמנו", שיש ניסים נסתרים 
במקומות שיש יהודים ובחוץ לארץ גם כן הנס מכיר בנסו, שאין בעל 
איזה בשמים שיש זהו סימן , והיו אסונות ופיגועיםשמירה, מעמידים 

כמו  קטרוג על כלל ישראל, ודורשים מאיתנו להתחזק ולהתקדש יותר,
  זקופים. יותר שאמרו "זקפן המקום", שכלל ישראל יהיו 

ובמה צריכים להתקדש? הדבר הראשון הוא בעסק התורה, שעל זה אמרו 
להתחזק מה שיותר בדבקות בתורה, (פאה א, א) ותלמוד תורה כנגד כולם, 

מרותק לתורה, וכן מרוכז ווגם באיכות הלימוד, להיות  ,זמןההן בכמות 
   .תפילה וחיזוק האמונהבלהתחזק בעבודה שבלב 

מדברי וכמו שהביא הרמ"א באו"ח סימן א' יש הרבה דרגות באמונה, 
הרמב"ם במורה נבוכים "שויתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה 

לזכור ולהרגיש כל הזמן שהקב"ה ובמעלות הצדיקים" והאריך שם שצריך 
אם הוא , בהשגחההוא מה שנעשה איתו רואה את כל מעשיו, ולדעת שכל 

כל שמחה שיש לו , אם יש לו כוח או שאין לו כוח ,בריא או שאינו בריא
תכלית הכל הוא להביא לחיזוק  .מן השמיםבהשגחה הכל ולהיפך, 

  האמונה, שאין מקרה, והכל נקצב לאדם בהשגחה. 

(ביצה טז, א) כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה אמרו חז"ל 
שנה שיהא ניזון ועד יום הכיפורים, ופירש רש"י "כל מה שעתיד להשתכר ב

משם קצוב לו כך וכך ישתכר בשנה זו ויש לו להיזהר מלעשות יציאה 
והיינו שכל צרכי מרובה שלא יוסיפו לו שכר למזונות אלא מה שפסקו לו", 

צריך להיזהר במשך השנה שלא לבזבז יותר מדי, , ולאדם הגשמיות קצובים
  שמא יבזבז את כל מה שנקצב לו, ויחסר לו בסוף השנה. 

ובענין זה מובא בגמרא (ב"ב י, א) מעשה שהיה בבני אחותו של רבי יוחנן 
שנגזר עליהם באותה שנה להפסיד שבע שרבי יוחנן ראה בחלומו בן זכאי, 

הלך רבי יוחנן והוציא מהם את הכסף לצדקה, עד שנשארו מאות דינרים, 
שלא נתנו לצדקה, רק שבעה עשר דינרים השבע מאות אצלם מתוך אותם 

מת ערב יום כיפור הגיעו מבית הקיסר ותפסו מהם שבעה עשר דינרים, ובא
 מפנילא ייקחו מהם יותר מזה, וואמר להם רבי יוחנן שאין להם מה לדאוג, 

  . עוד ים להפסידצריכשכבר נתנו לצדקה את מה שהיו 

הצדקה היא משלושה דברים המעבירים את רוע הגזירה, תשובה תפילה 
ת כל הדברים הצריכים תיקון, תשובה על תורה, תשובה כוללת אהוצדקה, ו

  . בין אדם לחברודברים ש, ועל שבלב זו תפילה ועל עבודה
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א הואם את עצמו , לבדוק ביקורת עצמיתכיצד עושים תשובה? על ידי ו
, אבל יש לבדיכול לדעת אדם משוחד ואינו אמנם המתנהג כראוי או לא, 

שערי תשובה,  ,מסילת ישרים, חובות הלבבות ,ספרי מוסר, אורחות צדיקים
לבדוק את עצמו האם ההנהגה שלי מתאימה וצריך ועוד ספרי מוסר רבים, 

עם ספרי המוסר או שאינה מתאימה, והאם אני מקיים את כל מה שכתוב 
זהו החיוב  ,בהם, ומי שאינו מקיים צריך לחזור בתשובה ולתקן את מעשיו

  להעביר את רוע הגזירה. יש כוח של תשובה, ורק בזה 

רבי הגאון ראש הישיבה נחלה והנה בישיבה אצלנו יש גם כן קטרוג, ש
, חסרה לנו ההשפעה של תורה כעת אינו יכול להשפיעו שליט"אחיים שלמה 

תשובה, רק העצה היא  !המושפעים ,ומי אשם בזה? אנחנוושל יראת שמים, 
, שלא תהיה פגיעה לחברותפילה, וצדקה היינו גם כל עניינים שבין אדם 

  . בשום אדם, ומי שפגע בחברו צריך לפייס אותו

ולפעמים לא מספיק לבקש סליחה על מה שעשה שלא כהוגן, אלא צריך 
להודות על האמת בפני חברו, ולומר לו טעיתי, אתה הוא הצודק ולא אני, 

וגם חברו בודאי יסלח לו  !וכשיעשה כן זהו הפיוס הכי גדול שיכול להיות
שיראה שהוא מודה על האמת, ואמנם זוהי דרגה גבוהה מאד להיות כ
, ובפרקי אבות אמרו (ה, ז) שבעה דברים בחכם והשביעי "מודה על האמת"

שבהם הוא מודה על האמת, היינו שזהו הדבר הקשה מכולם, והוא גם 
ולא להתבייש לומר טעיתי,  ,הדרגה הגבוהה ביותר, להיות מודה על האמת

  מבין שאין מה להתבייש בזה.  חכםמי שהוא ו

  זכות התורה
יש עובדא מהט"ז שישב ולמד עם התלמידים, ובאה אשה לבקש ממנו 
שיתפלל על בנה החולה שיבריא, ואמר לה הט"ז שאינו יכול להפסיק 
מלימודו, כמו שאמרו (שבת י, א) זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד, אבל 
זכות התורה שהוא לומד עם התלמידים תהיה לרפואת החולה שיבריא, 

  לד הבריא מיד בזכות התורה. ובאמת כך הוה והי

אני זוכר עוד כשלמדתי בלומז'ה בפתח תקווה היה שם משפיע רוחני 
הצדיק רבי אליהו דושניצר זצ"ל, שהיה תלמיד חכם גדול, והיה מהעשרה 
שקרא החפץ חיים להוציא את הדיבוק, והדיבוק אמר עליו שהוא "פה 

לבני הישיבה חולים, היה אומר  עלקדוש", וכשהיו באים אליו לבקש 
לזכות החולה, כמו שעשה הט"ז, שהרי בין כך עוסקים בתורה,  שילמדו

  זכות התורה תהיה לזכות החולה הזקוק לישועה. שומבקשים 

אלו , שיהיו דברים כן אני אומר גם עכשיו, שאנו עוסקים בדברי תורה
לזכות רבינו חיים שלמה בן צייטא לאה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי 

כל ישראל ערבים הרי ל ישראל הזקוקים לישועה, לכ ם שלולזכותישראל, 
זה לזה, ממילא כולנו חייבים, מצד "ואהבת לרעך כמוך", לתת זכויות לכלל 

בבחינת תינוקות והם ישראל, וגם אלו הרחוקים מתורה, שרובם שוגגים, 
  שנשבו, עלינו לתת להם זכויות, שהתורה תעמוד לזכותם. 

  כללהתפילה על 
לתורתך" בלשון רבים, על כלל אבינו אנו מבקשים בתפילה "השיבנו 

"וקרבנו לעבודתך" על כל מי וכן ישראל, כל מי שזקוק לחיזוק בתורה, 
כל מי שצריך על שזקוק לחיזוק בעבודה, "והחזירנו בתשובה שלמה לפניך", 

כל תרי"ג מצוות, רמ"ח בתורה ועבודה, אלא בלא רק , לחזור בתשובה
י הנביאים, ומצוות דרבנן מצוות מדברוכן המצוות עשה ושס"ה לא תעשה, 

שער השלישי, על כל זה תחילת החמורות יותר כמו שביאר רבינו יונה בשהן 
ל ישראל יזכו לתשובה שלמה, וכן "סלח לנו" מבקשים בלשון למבקשים שכ

  ישראל שיזכו לסליחה ומחילה. עבור כל כלל רבים 

כלל ישראל  לדרגה גבוהה מאד, לבקש עמובאמת יש בזה עוד ענין, שהוא 
למען כבוד שמך", שכל תכלית עשה כבוד שמים, וכפי שמבקשים "למען 

הבריאה היא לכבוד שמים כדאיתא בסוף פרקי אבות, וכל הנהגת הקב"ה 
כבוד שמים, לא בתור  עונשים מוסיפיםעם הברואים היא לכבוד שמים, 

נקמה, אלא שזה מביא לתיקון המעשים, ושכר בודאי מוסיף כבוד שמים, 
על ידי שיהיה רפואה שלמה ל הצלחה בתורה מוסיפה כבוד שמים, וגם כ

   לרבי חיים שלמה בן צייטא לאה יהיה בזה כבוד שמים.

צריכים חיזוק, בין אדם לחברו, תורה ועבודה, וחיזוק ה דבריםאלו הם 
זוהי "רוח סערה עושה דברו",  ,רוחוכגון כשיש האמונה שהכל מן השמים, 

כל הבריאה כולה היא ברצון השם,  ,וכשיש גשם, זהו גם כן רצון השם
כגון  שיש להם מהלך קבועהדברים היינו  ,וכתוב "חק נתן ולא יעבור"

לראות ולהרגיש בכל מה דברים שאינם קבועים, וגם , השמש והירח
, "עושה דברו"היא הרי רוח סערה שנעשה בבריאה את דבר השם, אם יש 

וצריך לבקש רחמי שמים, גם  ,וכן כל קשיים שיש לאדם הם מן השמים
  תפילה שבלב היא תפילה, שהקב"ה יודע מחשבות. 

בספרי המוסר כתוב  ,עניינים אלו הם רק חלק מהדברים הצריכים חיזוק
עוד הרבה עניינים הצריכים חיזוק שחסר לאדם שלמות בהם, וכשלומדים 

, ואי אפשר להסיח שצריך לתקן אותםספרי מוסר רואים מיד המון דברים 
בעולמו, כמו שכתב הנפש החיים (ד, לג) לענין עסק התורה  ודעת מחובת

דמות בנפשו כי שנאמר עליה "עץ חיים היא למחזיקים בה", שצריך האדם ל
אילו היה טובע בנחל שוטף ורואה לפניו אילן חזק, ודאי היה מתאמץ 
להחזיק בו בכל כוחו כדי שלא לטבוע, כך גם התורה היא אילנא דחיי, וכל 
זמן שאדם מחזיק בתורה ועוסק בה בקביעות, אזי התורה מחזיקה אותו 

טבוע, וכך שלא יטבע, אבל אם יסיח דעתו רגע אחד מן התורה מיד עלול ל
  צריך שלא להסיח דעת מחובת האדם בעולמו. גם 

הקב"ה יעזור שתהיה סייעתא דשמיא לכל אחד ואחד מאיתנו וגם אני 
  בכלל שנזכה להתחזק בכל מה שצריך חיזוק בסייעתא דשמיא! 

 

) א, המה הם הדברים המצויים שנכשלים בהם? לשון הרע הוא דבר שהרבה נכשלים בו, וכבר אמרו (ב"ב קס
חיבור גדול על הלכות לשון הרע וחיזוק שמירת הלשון, ומאוחר יותר כולן באבק לשון הרע, החפץ חיים כתב 

יש יצר הרע חזק מאד ללשון הרע, והוא איסור חמור  ,כתב בספרו כבוד שמים כי חשב שישפיע יותר חיזוק בזה
בספר שמירת הלשון (שער התבונה פט"ז) כתב שמי ומאד, לכן גם השכר גדול מאד למי שנזהר מלשון הרע, 

  שון הרע יש לו חוש מיוחד להרגיש מהו לשון הרע ולהיזהר מכך. שנזהר מל

יש בימים אלו שאירעו כמה וכמה אסונות רח"ל,       כל דברים אמנם
וגם מביטול תורה, שאמרו חז"ל כשם לשון הרע, בזהירות מ, אבל לכל הפחות להתחיל הם חמוריםבטלים 

  כך ביטול תורה כנגד כולם, ולהתחזק מה שיותר בדבקות בתורה.  שתלמוד תורה כנגד כולם

יש דברים שהם על פי דין, בדיני ועוד דבר בענין בין אדם לחברו, שאדם אינו מוותר, ואינו רוצה לוותר, 
ענייני מצוי בממונות, יש שולחן ערוך ויש דיינים מומחים, אך לפעמים אדם קובע ומורה דין לעצמו, בפרט 

 שכנים,
   המסילת ישרים כבר כתב שהכבוד דוחק

הרבה עולם הבא, ולהיפך את האדם יותר מכל התאוות שבעולם, וצריכים לדעת שאם נהנים מכבוד, מפסידים 
  על ידי ייסורים של ביזיונות מרוויחים עולם הבא, וחוסכים ייסורי גיהינום. 

אלו הם הדברים שצריכים חיזוק בהם, להיזהר מלשון הרע, ומביטול תורה, ולהתחזק באהבת הבריות בין 
  אדם לחברו, שהנגיעות של כסף וכבוד לא ישחדו את האדם להתנהג שלא כהוגן. 



  


