
   „ÂÓÚ1  

 

   

  

  

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

  זזזזתשע"תשע"תשע"תשע"    תולדותתולדותתולדותתולדותפרשת פרשת פרשת פרשת         ●    שליט"אשליט"אשליט"אשליט"אאדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין     גרשוןגרשוןגרשוןגרשוןמרן הגאון רבי מרן הגאון רבי מרן הגאון רבי מרן הגאון רבי ממממ    ההההשיחשיחשיחשיח

        

        והחי יתן אל לבווהחי יתן אל לבווהחי יתן אל לבווהחי יתן אל לבו

בצלאל עדיין בתוך ימי השבעה לפטירת האברך רבי נמצאים  נונחא

ודיברו , הספדיםנאמרו זצ"ל, שהיה בעל מדרגה, וכבר  משה קלרמן

   .בשבחיו, ונתעכב עתה על מה שנוגע לנו

"טוב הוא תחילת הפסוק ו, ז, ב) "והחי יתן אל לבו"(קהלת בכתוב 

לכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה", אף על פי שבבית המשתה 

 שםעוסקים בשמחה של מצוה, כגון שמחת נישואין ושבע ברכות, אבל 

  . עורריםמתלא מתעוררים, ואילו בבית האבל 

אל לבו? הגמרא אומרת (כתובות עב, א) מאי והחי יתן ומהו והחי יתן 

דברים של מיתה, דספד יספדוניה, דקבר יקברוניה וכו', היינו  –אל לבו 

לדעת שיש מידה כנגד מידה, וכשם שהוא טורח בקבורתם של אחרים 

  כך יטרחו עימו, ולהתבונן מזה שיש השגחה. 

להתבונן מה אני חייב, והאם אני למעשה, לתת אל לבו צריך גם  ךא

מיום עמדו על דעתו,  ,חשבון הנפששכל אחד יעשה יוצא ידי חובתי, 

מה שהוא חייב, הוא מקיים את ל בר מצוה שנתחייב במצוות, האם ימג

וכי יש איסור ביטול תורה, כבר מגיל בר מצוה הרי וכגון ביטול תורה, 

יכול, לפי כוחו הוא כמה ש –? סק בתורה כמה שהיה יכולועקיים ומהוא 

חסר עדיין בר מצוה בגיל בדרך כלל הרי גם לפי כוחו, ולא יותר, 

  ומי נזהר כל כך מביטול תורה. , ברצינות הדעת

        דרכי התשובהדרכי התשובהדרכי התשובהדרכי התשובה

זהו מה שיש להתבונן על העבר, והעצה היא לתקן ולחזור בתשובה, 

, לדעת את חומר החטא, מה שחסר לו ראשית צריכים שתהיה חרטה

שלמות האדם, ובמילים פשוטות: לחשוב מה עם העולם הבא שלו, ב

איזה גן עדן יהיה לו ואיזה גיהינום יהיה לו, האם יהיה לו גיהינום או 

וצריך לחזור בתשובה, אם יחזור בתשובה  ,הרי על חטא יש גיהינום ,לא

  גיהינום.  יהיה, אבל בלי תשובה טוב מאד הרי זה

ערי תשובה כותב עשרים עיקרי ומה היא התשובה? רבינו יונה בש

השערי תשובה "תשובה, ושמעתי שרבי ברוך בער זצ"ל אמר פעם כי ה

אם אין כביש צריכים ללכת בדרך עפר  – "סלל לנו כביש ודרך לתשובה

אפשר להתקדם ולנסוע מהר,  וקשה להתקדם ולנסוע, אבל כשיש כביש

דרך סלולה וכך הם עיקרי התשובה של רבינו יונה, עשרים עיקרים שהם 

  לתשובה, ואפשר בנקל להתקדם בהם. 

הם עיקר דרכי התשובה מדאורייתא כי כתב ובכתר ראש (אות ק"ל) 

  , וקבלה על להבא. חרטה, ועזיבת החטא בלב שלם

רבות שיש מדרגות על פי וכן כתב בשערי תשובה (א, יט) כי אף 

בת בתשובה, מכל מקום יסודות התשובה הם שלושה: חרטה, וידוי, ועזי

החטא, וזהו שנאמר "מודה ועוזב ירוחם", מודה היינו חרטה ווידוי, 

, ועוזב היינו עליו סליחהשמכיר בחטאו, ולכן הוא מתוודה ומבקש 

עזיבת החטא, כגון מי שיש לו חטא של ביטול תורה, אם מכאן ולהבא 

והחרטה והווידוי קשים יותר  ,זהו עזיבת החטא –ייזהר מביטול תורה 

, כי עזיבת החטא מכאן ולהבא לעסוק בתורה הרי זה מעזיבת החטא

   . קשה יותרכראוי דבר נעים, אבל להתחרט על העבר 

כי החפץ חיים נכנס פעם לישיבתו והגר"ד פוברסקי זצ"ל סיפר 

גדול מיום הדין, ואמר הרי יש שיש מתח בראדין בחודש אלול, וראה 

כך  וכשסיפרו על עצה פשוטה, לעשות תשובה עם חרטה וקבלה להבא,

לראש הישיבה הגאון רבי נפתלי טרופ זצ"ל אמר כי אמנם כן כדברי 

החפץ חיים אפשר לעשות תשובה עם חרטה, אבל צריכים שהחרטה 

בשערי תשובה (א, ב וואופן החרטה הראוי הוא כמו שכת ,תהיה חרטה

 ,ויתחרט על מעשיו הרעיםשם וכו', יבין לבבו כי רע ומר עזבו את היט) 

ולא יגורתי  ,ים לנגד עיניוקאיך לא היה פחד אל ,שיתיויאמר בלבו מה ע

  . וכו' ון ומן השפטים הרעיםומתוכחות על ע

כל אחד  לקבל את המדרגות שיש בכוח – "והחי יתן אל לבו"זהו 

  עוסק בזה, לחזור מסיח דעת ואינו ואחד, מה שיש בכוחו והוא 

  בתשובה על העבר ולקיים את מה שחייב מכאן ולהבא. 

        תבליןתבליןתבליןתבליןתורה תורה תורה תורה 

"בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" היא היחידה והעצה 

מאחר שהקב"ה שברא (קידושין ל, ב), וכתב המסילת ישרים פרק ה' כי 

כי הרפואה היא אמר את היצר הרע, הוא ברא את הרפואה עבורו, והוא 

   .עסק התורה, אם כן בודאי שאין שום רפואה אחרת

הוא, שאם הבורא לא ברא למכה פשוט " :וכלשון המסילת ישרים שם

ירפא האדם מזאת המכה יזו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים ש

ואם ... נצל זולתה אינו אלא טועהילה בבלתי זאת הרפואה, ומי שיחשו

יקח הרפואה שנבראה לו שהיא ייעשה כל התחבולות שבעולם ולא 

ותאבד  ליו אלא כשימות בחטאווידע ולא ירגיש בתגבורת חיהתורה, לא 

", גם אם אדם ישתדל בכל מיני עצות פסיכולוגיות, שום דבר לא נשמתו

  יעזור לו, רק התורה היא התבלין, ובלי תורה אין תבלין. 

ואיזו תורה היא התבלין? כבר האריך רבי ישראל סלנטר באיגרת 

המוסר וכתב, כי אפילו אם ילמד אדם פרק שור שנגח את הפרה זה 

כעס וגאווה, מצד סגולת קדושת התורה תרופה גם ליצר הרע של 

  . המשפיעה על האדם להינצל מטומאת היצר הרע

אבל יש תבלין המועיל יותר והוא ללמוד בפרטות את דיני החטא 

כגון מי שנכשל בדיני ממונות, לפעמים יש לאדם איזו נגיעה,  ,שנכשל בו

ומורה היתר על פרוטה, למרות שדין פרוטה כדין מאה, הוא מורה 

היתר, והתרופה מורה שלם, שלא לממש, אלא כגון לגזול ר, לא רק הית

כשלומדים את הדינים לזה היא ללמוד חושן משפט דיני ממונות, כי 

ויודעים את ההלכות זה משפיע, שמרגישים יותר את חומרת הדבר, 

  ונזהרים שלא לעשות נגד הדין, נגד התורה. 

ללמוד ספרי המוסר  וכך גם מי שנכשל בכעס או בגאווה, הרפואה היא

המדברים בענין כעס וגאווה, לידע מה היא גאווה ומה היא ענווה, 

המסילת ישרים מאריך בזה הרבה, וגם החובות הלבבות בשער הכניעה, 

גאווה, אף שאם אדם מחשיב את עצמו משהו, כל הרגשת חשיבות היא 

על פי ששום אדם אינו רואה את זה, הרי נאמר (משלי טז, ה) תועבת 

, שיש לובמעלות  , היינו גם אם בלב הוא מרגיש חשיבותלבשם כל גבה ה

מחשיב את עצמו במעלותיו הוא כיון ש –ואילו על החסרונות אינו חושב 

מצד הוא שוכח מן החסרונות, ועצם הדבר שמרגיש חשיבות הרי 

  כבר גאווה, ונקרא גבה לב.  ההמעלות שיש לו, ז

אם וכגון מי שהוא חכם, והאמת היא שאין במה להחשיב את עצמו, 

מהיכן באה לו החכמה, וכי הוא עשה את עצמו לחכם? הרי זה יתבונן 

בהשגחה, וכן מי שהוא בעל כישרון, וכי הוא עשה לעצמו את 

בכוחות עצמו? הרי זה מן השמים, וגם מעלה זו השיג הכישרונות? האם 

ומה מה שיש לו מידות טובות, הרי הוא נולד עם טבע של מידות טובות, 
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יש מידות טובות שאדם קונה ומחנך את עצמו, המעלה בזה, אמנם 

שעושה מעשים לתיקון המידות, וההרגל נעשה לו לטבע, וזוהי באמת 

אם הוא עושה כל מה שהוא יכול שאלה היא מעלה ומדרגה, אבל ה

  בשלמות, או שהוא יכול לעשות יותר ואינו עושה. 

צדיקים  ,רונות שיש לוחסלהכיר את ה ,זהו מה שצריך לתת אל לבו

כי תמיד רואים בעצמם חסרונות, כמו שכתב בשערי תשובה (ד, כא) 

ובאשר  ,דותיהיונות או במוהמשגיחים על נפשם רואים בה תמיד דברי ע

או באשר מקצרת מן העבודה ומעסק  ,מקצרת מהשגת מדרגות היראה

והנה אנשים צדיקים וישרים , ובמקום אחר כתב (ב, כו) תורהה

בלבותם, שאגה להם כלביא תמיד במחשבותם, וינהמו על חטאיהם 

  . השם עבודתב ידם קצרה קצור אשר ועלכנהמת ים, 

אמנם יש כאלה שאם יחשבו הרבה על החסרונות שלהם, יתרגשו 

  יותר מדי, ולא יוכלו ללמוד ולתפקד כמו שצריך. 

ד מוסר פעם אחת, ואמר כי וכבר סיפרתי שרבי ברוך בער זצ"ל למ

הוא רואה שאסור לו ללמוד מוסר, כי לאחר שלמד מוסר לא היה יכול 

אצלו כי רבי ברוך בער לא היה צריך ללמוד מוסר,  !לישון כל הלילה

וכפי הייתה התורה תבלין, ולא הסיח דעת מתורה ומיראת שמים, 

לברך ניגש היה כשרבי ברוך בער  שסיפר אאמו"ר זצ"ל שלמד אצלו כי

היה עומד בפחד וברצינות, ומתבונן  'ברוך אתה'ברכה, לפני שאמר 

היה דבוק כך , וחושב אל מי הוא מדבר, מה הוא אומר ולמי הוא אומר

   !כל הזמן ביראת שמים בלי היסח הדעת

, וכפי יש הרבה מדרגות ביראת שמים, שהיא מהמעלות העליונות

עשר מעלות עליונות  שהזכיר רבינו יונה בשערי תשובה (ג, יז) שיש

[ולגירסא אחרת: אחת עשרה מעלות] שנמסרו במצוות עשה, ובכל אחת 

ביראת שאדם חייב להתעלות בהן כפי יכולתו, מהן הרבה מדרגות, 

  שמים ובדבקות בתורה ובשאר המעלות העליונות. 

ולמעשה הדרך היחידה להתקדם היא על ידי תורה תבלין ביחד עם 

ק, וצריכים גם יראת שמים, והדרך לקבל מוסר, תורה לבד לא מספי

יראת שמים היא על ידי ספרי המוסר, וכבר הזכרנו מדברי המשנה 

בשם קדמונים כי תבלין היצר הרע הוא תוכחת שכתב  )סימן א'(ברורה 

  מאמרי חז"ל, היינו ספרי המוסר שהם תורת היראה. 

        לימוד המוסרלימוד המוסרלימוד המוסרלימוד המוסר

זכורני , בכל יום חצי שעה ישיבות יש סדר קבוע ללימוד המוסרלכן ב

מימי בחרותי בישיבה, שאחרי חצי שעה של לימוד המוסר היה נעים 

וכן סיפרו לי רבים שהתחילו ללמוד מוסר  !הרגשה נעימה מאד ,כל כך

יש מה לעשות בכל רגע ורגע, הכל ש מאושרים,ועל ידי זה קיבלו חיים 

מחושב, הכל מתוכנן, הכל מסודר, חיים של קדושה, עם הרגשה 

 על ידי שילוב ,זה לא גאווה, אלא שמחה, שמחה של מצוה .רתמאוש

  התורה וספרי מוסר. עסק של תורה ויראה, 

חובות הלבבות, שערי תשובה, ארבעה ספרי מוסר,  הבישיביש 

 וידוע שמי שלומד בספר מוסר  אורחות צדיקים, ומסילת ישרים,

חובות היש שנהנים במיוחד מו ,זה משפיע עליו –מושך אותו שמעניין ו

  . ומהאופן בו הוא מסביר כל דבר ,הלבבות, מסגנון לשונו

כבר סיפרתי שהגר"ח מבריסק ראה פעם את בנו הגרי"ז לומד בספר ו

חובות הלבבות, ואמר לו "תמשיך ללמוד, זהו שולחן ערוך של 

החובות הלבבות הוא שולחן ערוך של יהדות, כיצד לב אידישקייט", 

מחשבות שצריכות להיות בלב, מחשבות יהודי צריך להיות, ומה הן ה

ושייהנה מהם, מחשבות כאלו שיתנו לו הרגשה  –שאדם חייב בהם 

  זהו חובות הלבבות.  ישמח בהם.ש ,טובה

והגרי"ז בעצמו היה לומד בכל יום פרק מסילת ישרים, בבוקר לפני 

היה ו, לצורך בריאותו לטייל קצתמוכרח לטייל, כידוע שהיה שיצא 

בלי היסח הדעת מתורה, עד כדי כך שלא היה מברך  שקוע כל הזמן

המפיל לפני השינה, כי היה חושש שמא לא יירדם, ומדוע שלא יירדם? 

מפני שהיה שקוע כל הזמן בתורה, ולא היה יכול להסיח דעת מזה, 

, ולכן חשש שמא לא יירדם, כי באמת היו לילות שלא נרדםשכנראה 

  סח הדעת. היה תפוס כל הזמן בתורה בלי הי ראשו

 כמו שכתב הרמב"ם (הלכות ת"ת ג, ו) ,הלכות תלמוד תורההם כך 

"שלא יסיח דעתו לדברים אחרים", וכבר נאמר (יהושע א, ח) "והגית בו 

שלא יומם ולילה", והגית היינו במחשבה, וכלשון הכתוב "והגיון לבי", 

שמובא בגמרא (מנחות וכפי , יהיה רגע פנוי מדבקות המחשבה בתורה

צא ובדוק ואמר ב) ששאלו לרבי ישמעאל מהו ללמוד חכמת יוונית,  צט,

ולמוד בה חכמת יוונית, היינו  לילהמן היום ולא מן השעה שאינה לא 

  שאין זמן פנוי לזה, כי בכל רגע ורגע צריכים לעסוק בתורה. 

ם אך צריך שגם באותשצריך לעסוק בצרכי הגוף, זמנים יש גם ואמנם 

  . דבוקה בתורה ובהקב"התהיה מחשבתו  הזמנים

ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק " :א'שכתב המסילת ישרים בפרק כמו 

לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה אם 

קטן ואם גדול אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות 

ד ני החומריות והתלוי בהם, עיהמפסיקות בינו לבין קונו, הן הנה כל עני

   ."משך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבתישי

(שער עבודת זה נקרא דבקות בהקב"ה, ומצינו גם בחובות הלבבות 

שיש מדרגה שאדם נרדם על יצועו באהבת השם האלוקים פ"ה) 

ומתעורר במתיקות זכרו. החובות הלבבות וכן המסילת ישרים היו בעלי 

  כאלו. מדרגה, והם ידעו ששייך להגיע למדרגות 

והיה הגרי"ז זצ"ל קורא בכל יום פרק מסילת ישרים, מפני שכך אמר 

"כל ספרי מוסר טוב ללמוד, אבל הגר"ח מוואלוז'ין לרבי זונדל מסלנט 

מסילת ישרים יהיה מנהלך", כל ספרי המוסר הם טובים, אך בפרט 

טבע האדם, כיצד כוחות הנפש ולפי  המסילת ישרים נותן דרך ומסילה

  דרגה לדרגה עד רוח הקודש. להתקדם מ

לכן היה הגרי"ז לומד בזה בקביעות, ואמנם למד גם חובות הלבבות, 

  אך הקביעות היומית הייתה במסילת ישרים. 

אם ברצוננו לזכות את הנפטר, הרב קלרמן זצ"ל, ולעשות עימו חסד 

של אמת, זהו על ידי שנתעורר, כמו שכתוב והחי יתן אל לבו, ונתחזק 

, הזמן הקבוע בישיבות ה, לעסוק בתורה ובספרי מוסרבדברים האל

לחשוב אפשר גם במשך היום למוסר הוא חצי שעה ביום, אמנם 

רא"א דסלר זצ"ל כי אדם ה"צ מחשבות של מוסר, וכפי שאמר מו"ר הג

  יכול להתהלך כל היום עם מחשבות של יראת שמים. 

קודם ראוי להאדם להכין עצמו כל עת ובנפש החיים שער ד' כתב "

 שםש בטהרת הלב ביראת ה"להתחשב מעט עם קונו ית ,שיתחיל ללמוד

וכן באמצע הלימוד הרשות  ...ונותיו בהרהורי תשובהוטהר מעיולה

ש שקיבל "נתונה להאדם להפסיק זמן מועט טרם יכבה מלבו יראתו ית

שם", עליו קודם התחלת הלימוד להתבונן מחדש עוד מעט ביראת ה

ואינו יכול לחשוב ם חושב על מה שהוא לומד, אמנם באמצע הלימוד אד

מחשבתו תפוסה לחשב את החשבונות באותו הזמן, כי  ביראת שמים

שהוא עוסק בהם, אך לפעמים יש צורך להפסיק מן הלימוד ולהתבונן 

  מעט ביראת שמים ובהרהורי תשובה כפי הצורך. 

ם אם כן בידינו לזכות לחיים מאושרים, על ידי שילוב עסק התורה ע

לימוד המוסר, ויהי רצון שכולנו נזכה להשיג את כל המדרגות שאפשר 

  להשיג, ולהתעלות במעלות העליונות שאין להם סוף. 
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