
 

 

   

  
  

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

  חתשע" תולדותפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  בבית המדרש לדרמן דברים שנאמרו בעצרת המספד
  זצוק"להגאון הצדיק רבי דב יפה  ,להסתלקות זקן המשגיחיםככלות השבעה 

הגאון הצדיק  ,מזכה הרבים ,אנחנו עוסקים כעת בהספדו של המשגיח
הרבים, בתורה, במידות טובות, , שהשפיע הרבה זיכוי זצ"לרבי דב יפה 

עבודה שבלב, בהרבה הרבה עניינים זיכה את בו ,ביראת שמים, באמונה
הרבים, בפרט בישיבתו בכפר חסידים, ובכל מקום שהיה מגיע להגיד 

  בדברי חיזוק ומוסר. הרבה שיחות, השפיע 

(קו"א ח"ג "א וגם יש השפעה נוספת, כפי שכבר הזכרנו מדברי החזו
סב) שבמקום שיש בעל תורה אמיתי, השפעתו ניכרת על כל הסביבה, 
אפילו שאינו מדבר דברי השפעה, רק עוסק בתורה ועושה מה שהוא 

על פי התורה, זה לבד הנהגה  ,הנהגה של בעל תורה אמיתיעם חייב, 
  משפיע על הסביבה השפעה ניכרת, שרואים את ההשפעה. 

קומות הרחוקים שאין השפעה ניכרת, אבל והוסיף וכתב שם כי גם במ
יש השפעה נסתרת, בפנימיות הלב, רק אין רואים את ההשפעה בגלוי 

  כלפי חוץ, אבל הוא משפיע על כל אחד בפנימיות הלב. 

, שהיה בעל זצ"להמשגיח  ,וכך גם אפשר לומר על האדם הגדול
מדרגה, בעל תורה אמיתי כמו שכתב החזו"א, כל הזמן היה עוסק 

מכוח מה  ,"זכה וזיכה את הרבים" ,יכוי הרבים, וגם הוא בעצמובז
אפילו אלו שלא שמעו אותו, אם כן  .שזכה בעצמו זיכה את הרבים

השפעה, אם לא השפעה ניכרת, ממנו במקומות רחוקים יותר, קיבלו 
  הייתה השפעה נסתרת, וכעת ההשפעה חסרה. 

  במידות טובות –זכה וזיכה 

כבר הזכרנו מה  ,זוכים לזכות את הרבים ובמה זכה, באלו זכויות
שמובא במדרשים על משה רבינו שעליו אמרו בפרקי אבות (ה, יח) 

, מה הן הזכויות הקודמות שהיו למשה "משה זכה וזיכה את הרבים"
  קבלת התורה זה כבר הזיכוי הרבים,  ,רבינו לפני שזיכה את הרבים

  הביאו לזה? הקודמות שאבל מה היו הזכויות 

אר במדרשים שהזכויות היו מידות טובות, כמו שכתוב (שמות ב, מבו
גדל בבית רבינו יא) "ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם", משה 

פרעה, בת המלך לקחה אותו והיה לה לבן, ולא היה חסר לו כלום, ואף 
אלא גם היה  ,ל אחיו, ולא רק ראהשעל פי כן יצא לראות בסבלותם 

כתפו ושם  ,עוזר לועוזר, כשהיה רואה מישהו עובד עבודה קשה, היה 
  לסחוב את המשא הכבד, "וירא בסבלותם" במעשים. 

וגם כשהיה רועה את צאן יתרו חותנו, מובא במדרשים שהיה עושה 
חסד עם הצאן ונהג בהם ברחמנות, ופעם אחת ברח שה מן העדר, והוא 

, שומר חינם או שומר שכר, והתחיל לרוץ היה הרועה שחייב בשמירה
אחרי השה כדי לתופסו, אך השה רץ מהר ולא היה יכול להשיגו, עד 
שנעצר השה ליד בריכה של מים ועמד לשתות, ואמר משה, אם כן זו 

ת לברוח, אלא שהיית צמא וביקשת רציהסיבה שאתה רץ, לא מפני ש
ריצה, אקח אותך על לשתות, לכן עכשיו אעזור לך, כיון שהתעייפת מן ה

  שלא תתעייף יותר.  ,הכתפיים ואסחוב אותך

הטובות וברחמנות שהיה מרחם  יוובזה "זכה" משה רבינו, במידות
(ב"מ אפילו על בעלי חיים, כמו שכתוב "ורחמיו על כל מעשיו", ובגמרא 

, לבעלי חיים זה מוזכר לגבי שב ואל תעשה, שלא להזיק בידייםפה, א) 
אלו היו הזכויות הראשונות שבהם  ,לשה –אבל גם לעזור בפועל, לצאן 

, וכדאיתא כלל ישראללזכות את הרבים ולהנהיג את משה רבינו זכה 
 של צאנו לנהוג רחמים לך יש ה,"הקב במדרש (שמות רבה ב, ב) "אמר

  ישראל".  צאני תרעה אתה חייך כך, ודם בשר

) , עא(תהלים עחשנאמר עליו  ,על דוד המלךשם במדרש וכן מובא 
שגם הוא היה  ,"מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו בישראל נחלתו"

רועה צאן ונהג בהם ברחמנות, שנתן תחילה לאכול למי שיותר חלש, 
  "לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו". זכה בזכות זה ו

אלו הם הזכויות שבהם זוכים לתורה כמו משה רבינו, ולמלכות בית 
דוד, אשר גם המשיח הוא ממלכות בית דוד, משיח בן דוד, לכל זה 

חסד עם הבריות, אפילו עם בעלי חיים, וכל שכן  זוכים על ידי שעושים
אם עושים חסד עם אנשים, עם יהודים, בני אברהם יצחק ויעקב, 

  . מאד בוודאי ובוודאי שזוכים בזה הרבה

 עוסקים בהספדואנו לא יודעים מה היה ה"זכה" של המשגיח שאנו 
לפני שזיכה את הרבים, הוא  –הדברים הראשונים שזכה הם , מה כעת
שהייתה ודאי היה מדבר על עצמו, ולא סיפר על עצמו דברים, אבל לא 

 אהבת הבריות גדולה מאד, עם מעשים טובים ואהבת חסד, שבלי זה 
  לא שייך זיכוי הרבים כל כך גדול כפי שהיה. 

  תפילה על אחרים

שמעתי ממו"ר  .ויש עוד "זכה" שיכול להיות, בתפילה על אחרים
בדוק ומנוסה שתפילה כי  שאמר הגרא"א דסלר בשם רבי ישראל סלנטר

על רוחניות עוזרת, ואינה חוזרת ריקם, והנה תפילה על רוחניות של 
תפילה על רוחניות של אחרים זה מדרגה עצמו זה דבר פשוט, אבל 

גדולה מאד, כשמבקשים "השיבנו אבינו לתורתך" לחשוב על כלל 
רק על הרחוקים, אלא גם אלו שבתוכנו שצריכים חיזוק, ישראל, ולא 

על עוד עניינים חוץ מתורה  –לתורתך, ולעבודתך, ותשובה שלמה 
ודאי בוהוא עצמו וועבודה, על הכל מבקשים בלשון רבים "השיבנו", 

  כלול בזה, אבל גם אחרים, שיזכו לתשובה שלמה. 

ואם בתפילה על רוחניות של עצמו בדוק ומנוסה שהתפילה עוזרת, 
ודאי שגם על רוחניות של אחרים התפילה עוזרת, אם התפילה היא 

שהוא מסכן, שמדרגתו באמת בלב שלם, מתוך שאכפת לו על השני 
ברוחניות היא מדרגה נמוכה, והרי בסוף יש גיהינום, והגיהינום זה 

אש שלנו (ברכות נז, ב), אין לנו השגה מה ייסורים איומים, פי ששים מה
הם ייסורי הגיהינום, וצריך לרחם על מי שאינו בעל מדרגה, ולהתפלל 

   עליו שלא יהיה בגיהינום, ויזכה לחיים טובים בעולם הבא.

תענוגים שאין להם סוף, ואין לנו מושג מה הם תענוגי העולם הבא, 
ות מעשים טובים, אם אינו יכול לעשכבר גם לאחר פטירתו של אדם שו

אנשים שעושים מעשים טובים מכוחו, זה נזקף לזכותו בעולם יש 
תענוגים, ודבר ועוד ומקבל עוד עולם הבא, ומתחדשים לו כל הזמן עוד 

כאן האריך רבינו שליט"א [א"ה. זה מפורש בהרבה גמרות ומדרשים 
שכל מה שמתעוררים מחמת  ]ום אחרבמק הובאבזה, ומדברי חז"ל 

הנפטר לעשות מעשים טובים, זה נחשב כמו שהוא עושה, ומוסיפים לו 
  בזה עוד זכויות ותענוגים בעולם האמת. 

  תמידית התעלות – "בני עלייה"

אני חושב שגם בהספד הזה, ובכל ההספדים שיספידו, שזה גורם 
שות, חיזוק והתעוררות, בשעת מעשה ודאי שיש חיזוק ומחשבות קדו

זה מקדש את  ,וזה עצמו דבר גדול מאד, שהמוח מרותק לקדושה
  וזה זכויות עצומות שזוכים כבר עכשיו מיד.  ,האדם

, הרי כולנו רוצים חיזוק, כל אחד הלאהובפרט אם נמשיך את החיזוק 
יודע נגעי לבבו שיש במה להתחזק, וגם אם הוא בעל מדרגה כבר, הרי 
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ויותר, אין סוף למדרגות שאדם יכול להגיע, יותר חיזוק שייך להוסיף 
  . ולכל אחד יש במה להוסיף כפי דרגתו

נתחזק עכשיו להמשיך את החיזוק להיות בדרגה של בני עלייה, הבה 
שתמיד עולים ועולים, ראיתי בני עלייה והם מועטים היינו "בני עלייה" 

בעלייה, על ידי נמצאים שכל הזמן בני עלייה, (סוכה מה, ב), אבל יש 
  בלי בטלה.  –שמנצלים את כל הזמן בשלמות לעלייה 

אמנם צריכים גם מנוחה, וכמו שכתב בספר החינוך (מצוה תפ"ח) 
שאדם צריך מזון וצריך לישון וצריך לנוח וצריך גם שמחה, והדברים 

התפקוד הגשמי וגם הרוחני, שאם  –האלו הם צורך התפקוד של הגוף 
ן פעילות רוחנית, וצריך שכל המעשים הגופניים אין כוחות גשמיים אי

יהיו מכוונים לשם שמים, לצורך הרוחניות, אמנם זוהי מדרגה גבוהה, 
  . על ידי התבוננות אפשר להתקדם בזהאבל 

על כל פנים אם האדם ישתדל להיות תמיד בעלייה, בכל יום להתקדם 
ראתי לו קצת, יש דרכים כיצד להתעלות, כמו שאמרו (קידושין ל, ב) ב

תורה תבלין, ובמשנה ברורה סימן א' כתב בשם הקדמונים שהתבלין 
הוא תורת היראה, ספרי יראה ומוסר, ואמנם כל דברי תורה הם תבלין 

עיין [ליצר הרע, אך בפרט ספרי המוסר זהו התבלין המועיל ביותר 
, ויש הרבה ספרי מוסר שמשפיעים ומעוררים, ]באיגרת המוסר להגרי"ס

ול לבחור בספר מוסר שמעניין אותו, ומה שמעניין משפיע! כל אחד יכ
אמנם לא מרגישים מיד את ההשפעה, אדם בריא אינו מרגיש שהוא 
בריא, אבל במשך הזמן רואים את התוצאות שכל ההנהגה השתנתה, 

  רק בשעת מעשה אין ההשפעה ניכרת. 

נזכה כולנו, ראשית  ,ועל ידי שנשתדל לעסוק בכל יום בספרי מוסר
להתעלות רוחנית, וגם לחיים מאושרים בעולם הזה, כפי שסיפרו לי 

רבים שבעבר לא למדו מוסר, והתחילו ללמוד מוסר בקביעות קצת בכל 
יום, ועל ידי זה נעשו מאושרים, וכל הבית גם כן מאושר ומלא שמחה, 

ספרי המוסר נותנים הדרכה לאדם כיצד לחיות בזכות השפעת המוסר. 
פי התורה, ובזה לא רק שהמדרגה הרוחנית עולה, חיים מסודרים על 

  אלא גם זוכים לחיים טובים ומאושרים. 

וזה תלוי הא בהא, לפי גודל המדרגה הרוחנית זוכים גם לחיים 
וכדאיתא בפרקי אבות (ו, ד) שאם בתורה אתה  מאושרים בעולם הזה,

, והיינו וכו'אשריך בעולם הזה, ומוזכר שם תחילה פת במלח  –עמל 
תפקות במועט, וחיי צער תחיה, אבל זה לא מפריע, כיון שאשריך הס
המציאות, שעל ידי חיים רוחניים זוכים לאושר הגדול זו  .ולם הזהבע

אם אדם דבוק בתורה וביראת שמים ובמידות טובות, ובעיקר ! ביותר
חיים ובזה זוכים לביותר, והטוב מידות טובות, זה הדבר הקשה ביותר 

  מידות טובות נותנות חיים מאושרים.  ,מאושרים

מאיתנו, ראשית ואחד זה מה שכדאי לנו, ואנו חייבים בזה, כל אחד 
שקיבלנו מהמשגיח זצ"ל, בודאי קיבלנו השפעה ממה מצד ההשפעה 

השפעה ניכרת או כולנו הושפענו שהיה בעל תורה אמיתי כמוהו, 
ל מעשים וככמו תלמידים וחייבים להחזיר לו, אנו נסתרת, אם כן 

אנו מזכים אותו עכשיו, לנו ההתעוררות שיש טובים שנעשה מכוח 
כולנו נזכה בעזרת השם  .בעולם הבא, וזו גם זכות גדולה בשבילנו

דרכי החיזוק,  –בכל מה שצריך, בדרכים האלו  ,להתחזק כמו שצריך
   !ובסייעתא דשמיא נזכה להצלחה ולבשורות טובות

 

רבי ישראל עם הצדיק מנתיבות היה מעשה  .זה דבר מיוחד, דבר גדול מאד, שעוסקים בתורה בזמנים שיש ביטול תורהבאמת 
ממנו ברכה, ושאל אותם באיזה שעות הם  שהגיעו אליו מהצבא לפני פעולה מסוכנת שעמדו לעשות, ובאו לבקשאבוחצירא זצ"ל, 

חושבים לעשות את הפעולה, ואמרו בשעות הצהריים, בין שתיים לארבע, ואמר להם שלא טוב לעשות בשעות אלו, שהם שעות 
אחרי הצהריים, שאז יש זכות התורה, וזכות  ,המנוחה בישיבות, וחסר אז זכות התורה, ועדיף שיעשו מאוחר יותר, בשעות הסדרים

 ורה תעמוד להם, אבל כשאין זכות התורה זה מסוכן. הת

אסונות רח"ל, אסונות ממש, מפורסמים ולא מפורסמים, קטנים וגדולים, בבין הזמנים הרבה ידוע שבתקופות בין הזמנים היו ולכן 
שבת למעריב, יש מקומות יש קשיים, מפני שחסר זכות התורה. וכן בכל יום בשעות בין הסדרים, ובימי ששי ושבת, אפילו בין קבלת 

זכות גדולה היא מה שעשו את השיעור לכן  .שלומדים, אבל יש מקומות שיש בטלה, ולא כולם מנצלים את הזמן כראוי בעסק התורה
 הזה, בין קבלת שבת למעריב, וגם ביום ששי בין הסדרים, שבזמנים אלו חסר זכות התורה. 

לו צ"ל, לכאורה מה הצורך בזה, וכי חסרות לו זכויות לרבי מיכל יהודה, הרי יש ומה שקבעו את השיעור לזכות רבי מיכל יהודה ז
דורות של תלמידי חכמים שחינך, ולשם מה הוא צריך שנוסיף לו זכויות? אבל הענין -, בכוללי טהרות, והרבה דורותרבות כל כך זכויות

רש במשנה (אבות ה, יח) משה זכה וזיכה את הרבים זכות מפני שאין סוף לזכויות, אין סוף לגן עדן ולעולם הבא, כמו שמפו ,הוא
 תורה שבכתב ותורה שבעל פהכל הבכל התורה כולה,  –הרבים תלוי בו, משה רבינו "זכה" היינו שהיו לו זכויות, "וזיכה את הרבים" 

קבל עוד גן עדן ועולם הבא עבור קיבלנו ממשה רבינו, "זכות הרבים תלוי בו" היינו שכל מה שהרבים עושים זכויות, נזקף לזכותו, ומ
 הזכויות שהרבים עושים, כיון שהוא זיכה אותם בזה, שזיכה את כלל ישראל בתורה ובמצוות. 

אדם שמשפיע, אפילו שהוא כבר בעולם האמת ואינו יכול לעשות מעשים טובים בעצמו, אם יש בעולם אנשים שעושים מעשים 
תענוגי עולם  – ה, ומקבל על זה עוד גן עדן, משה רבינו מקבל עוד גן עדן ועולם הבאטובים מכוח השפעתו, זה נחשב כמו שהוא עוש

הבא שאין לנו מושג מה הם, וכדאיתא בגמרא (ברכות לד, ב) שאפילו הנביאים לא ידעו ולא השיגו מה הם תענוגי העולם הבא 
) עין לא ראתה אלוקים "זולתך", ואין סוף לתענוגים האלו, שאפילו משה רבינו שאין לשער העולם הבא , גשעליהם נאמר (ישעיה סד

 שיש לו, עדיין יש מקום להוסיף על זה עוד ועוד תענוגי העולם הבא שאין להם סוף. 

הכרת הטוב שאנו חייבים לו,  אותו בעוד עולם הבא, וזוהיאנו מזכים עם כל העולם הבא שיש לו, , זצ"ל אם כן גם רבי מיכל יהודה
שנתן לכלל ישראל, לכל אחד ואחד מאיתנו, שבזכותו אנחנו בני תורה כאלה, ועלינו להחזיר לו טובה ולזכות אותו גם כן בעולם הבא, 

זה ל פטירתו של אדם, זה כמו שהוא עושה, אפילו שוזהו השיעור שקבעו לאחר פטירתו, שמחמתו התעוררו לזה, וכל דבר שעושים בגל
בלי כוונתו, רק במיתתו התעוררו לעשות מעשים טובים, כל הזכויות האלה נזקפות לזכותו, זכויות של תורה, ותורה כוללת הרבה: 

 תורה עבודה וגמילות חסדים. בעזרת השם נזכה כולנו להיות בעלי מדרגה בתורה ובעבודה ובמעשים טובים. 

 

 נדבת ידידינו החפץ בעילום שמו
לרגל השמחה במעונו  כהודיה להשי"ת

, יזכו להכניסו בבריתו שיחי'בהולדת בנו 
של אברהם אבינו בעתו ובזמנו, לגדלו 

 לתורה לחופה ולמעשים טובים

 ילוי נשמת הגאון הצדיקלע

 זצ"ל אליהו כהן רחמני ביר

 "לצז יעקב "רב

 תנצב"ה - ר"ח כסלו תשס"הנלב"ע 

 ילוי נשמת הגאוןלע

 זצ"ל יצחק ברנשטיין ביר

 "לצז חיים בן הג"ר

 תנצב"ה - כ"ט חשון תשע"הנלב"ע 

 חנסבאריה נדבת הרב יהודה 
 מתלמידי רבינו שליט"א 

זכות הרבים תעמוד לו ולבני ביתו 
להתברך בסייעתא דשמיא לרוב ברכה 

 והצלחה ברוחניות ובגשמיות


