
  

 

   

  
  

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

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

  לא על חשבון אחרים -אימת הדין 

אנו עומדים סמוך לראש השנה, וכבר יש התעוררות, מפני שיודעים 
שעוד מעט יהיה יום הדין, ורוצים לזכות בדין, ועצם הדבר שיש אימת 

, וזה גם משפיע על כל ןמן הדי הדין זוהי זכות, שיש אמונה, ויראים
  הנהגת האדם, שתהיה הנהגה נכונה לפי הדין. 

   כשאדם מרגיש את אימת הדין אמנם יחד עם זה יש גם חשש, 
ושרוי במתח, הוא עלול מחמת זה שלא להתחשב בזולתו, כי הוא חושב 
על עצמו מה יהיה איתי וכיצד אזכה בדין, ושקוע במחשבות בתוך 

, מפני שהוא אליו ה צורך לעזור למישהו אינו שם לבעצמו, וכשיש איז
טרוד באימת הדין, ולא כך היא ההנהגה הראויה, אלא צריך להתייחס 

  בסבר פנים יפות לזולתו, ולעזור לו במה שצריך. 

מובא מרבי ישראל סלנטר "כי עוד בטל ילדותו (עמ' נט) בנתיבות אור 
פעם אחת בערב יום כיפור, בהיותו הולך לבית המדרש להתפלל תפילת 
מעריב, והנה לקראתו איש אחד מגדולי היראים, פחד וחרדת הדין היה 
נראה וניכר על פניו ודמעתו על לחיו. אדמו"ר (רבי ישראל) שאל אותו 

יש הירא מגודל עיצבונו וחרדתו לא להגיד לו איזה דבר הנחוץ לו, והא
אדמו"ר בזו הלשון: כאשר עברתי מעל פני ואמר ענה אותו מאומה. 

האיש חשבתי בלבבי, מה הנני חייב ואשם כי אתה הנך ירא אלוקים 
ותפחד ותרעד מיום הדין, מה זה נוגע אלי, הלא אתה מחויב להשיב 

  אותי על שאלתי, כי זהו מדרכי הטבה וגמילות חסד". 

שפעם אחת בלכתו להתפלל כל נדרי, שמע  ,על רבי ישראל עוד מסופרו
. האמא הלכה עד שיחזרו הוריו להרגיעו ניגשובעריסה, בוכה תינוק 

לתפילת כל נדרי והשאירה את התינוק בבית, אבל רבי ישראל התעכב 
 עם התינוק ולא הלך להתפלל כל נדרי, למרות החשיבות שבתפילה זו, 

ת הבריות, ואהבת לרעך כמוך, ואם תינוק בוכה יש חיוב של אהבכי 
כיצד אפשר להעלים עין? אבל האמא לא חשבה על זה, ולא  ,ומצטער

  הבינה את זה. עד כדי כך יש טעויות מחמת אימת הדין. 

  אחדות בין עבדי השם

וידוע שבקלם בחודש אלול הייתה תלויה מודעה להתחזק באהבת 
בי הסבא מקלם, פנקס הקבלות הבריות, וכך היה כתוב שם (נדפס בכת

מלכויות כדי וכו' סימן ד'): הנה מהידוע אמרו ז"ל אמרו לפני 
שתמליכוני עליכם, וכאשר נתבונן על תוקף קיום המלוכה של בשר ודם 
הוא רק כשעבדיו כולם כאיש אחד לעבודת המלך, זהו קיום המלכות, 
ואם ח"ו ייפול פירוד בעבדי המלך ניתק קשר המלוכה וכו', ואם כן 

  אחדות העבדים הוא קיום המלכות. 

 על"ט לקבל על עצמנו לעסוק על כן חובה עלינו קודם יום הדין הב
 בכל השנה במצות עשה דואהבת לרעך כמוך, ובזה יהיה אחדות בין 

ת, ויעלה יפה בידינו מלכויות, שנכוון עיקר קיום תקפו של "עבדי השי
מלכויות, ובזה יבוא זיכרוננו לפניו לטובה. ואם ח"ו עוון בידינו של 

שקרים ח"ו נגדו  שנאת הבריות, איך לא נבוש ולא ניכלם להיות דובר
ית' לבקש מלוך על כל העולם כולו בכבודך ואנחנו לעצמנו לא הכנו עיקר 
קיום של מלכות שמים עלינו בתקפו, הרחמן יצילנו, ונקבל על עצמנו 

  עסק אהבת הבריות ואחדות. ע"כ מנוסח המודעה. 

זה כלל גדול בתורה (ירושלמי אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך 
כמו שכתב רבי חיים ויטאל בשערי קדושה, שאם היינו נדרים ט, ד), 

חסר לאדם משהו בשלמות המידות, זהו פגם בכל התרי"ג מצוות, וכל 

מצוה שהוא עושה יש בה פגם, כי המידות הרעות הם פגם בנפש, וכך 
כתב רבינו יונה שהמידות הם יסודות בנפש, היינו שהם מהות הנפש, ומי 
שיש לו מידות רעות זהו פגם במהות הנפש, וכשעושה מצוה עם נפש 

מתוך רק אינו עושה מאהבה שלמה, ופגומה חסר באהבת השם, 
  הרוויח מקיום המצוה. חשבונות ונגיעות שמבקש ל

אמרו (פסחים ח, א) האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או  והנה
שעושה  אדםשאהיה בן העולם הבא הרי זה צדיק גמור, היינו שגם 

 "צדיק"צדיק, אבל הוא רק להרי הוא נחשב  ,מצוה ומתכוון להרוויח בה
לא , כיון שאינו עושה מאהבה לשם שמים, א"חסידואינו במדרגת "

בשביל עצמו, שרוצה להרוויח מקיום המצוה, ומידת חסידות היא 
מאהבה בלי חשבונות כלל, רק מפני שזהו רצון השם המצוה את לעשות 

  ית', כמו שאמרו (אבות ב, ד) עשה רצונך כרצונו. 

בשביל שיהיה בן העולם הבא, אין זה מאהבת השם, וכשנותן צדקה 
ד מהגיהינום ורוצה לזכות אלא מאהבת עצמו, וזה כמו יראה, שמפח

לעולם הבא, ואינו עושה לשם שמים אלא בשביל עצמו, וכן כשנותן 
   ומפני שזהצדקה בשביל שיחיה בנו, הרי הוא עושה כן בשביל עצמו, 

, ואינו נותן בשביל שיחיו בניהם של אחרים, ואם יתן ורוצה שיחיה בנו
  זה באמת יותר לשם שמים. שיחיו, בשביל אחרים 

  על כלל ישראללבקש 

, , ולא רק בשביל עצמוכלל ישראלבשביל מתפללים וכך גם בתפילה, 
ויתפלל בכל יום כפי כתב בספר היראה לרבינו יונה (אות של"א) כמו ש

 צחות לשונו על כל חולי בני ישראל שיתרפאו ועל הבריאים שלא יחלו
שיתפלל עבורם, ואינם קרובי וכו', היינו גם אלו שלא ביקשו ממנו 

ולכן מבקשים  , יתפלל עליהם שיתרפאו ויהיו בריאים,שפחה שלומ
רפאנו בלשון רבים, על כל חולי ישראל. ובאמת זה לא פשוט, זוהי 

לא רק על עצמו, שהוא וחשוב ברפאנו על הכלל, למדרגה גדולה מאד, 
בריא, וגם בני משפחתו בריאים, אבל יש אחרים הזקוקים  רוך השםב

  לרפואה, והוא מתפלל עליהם שיתרפאו. 

גם על היא הכוונה ווכן בברכת השיבנו מבקשים בלשון רבים, 
שמובא בגמרא  כמוהרחוקים מתורה ומצוות, שיחזרו בתשובה שלמה, 

ות, וחשב שכנים בריונים שעשו לו צרלו (ברכות י, א) על רבי מאיר, שהיו 
כתוב יתמו שרבי מאיר להתפלל שימותו, אך ברוריה אשתו אמרה לו 

חטאים מן הארץ, חטאים ולא חוטאים, וצריך לבקש רחמים עליהם 
ולבקש  .שיחזרו בתשובה, ואכן רבי מאיר ביקש רחמים וחזרו בתשובה

מן לו למה יתנו  ,רחמים הרי צריך שיהיה מכל הלב, שאם אינו מכל הלב
נתקבלה מפני ותפילתו של רבי מאיר ה שהוא מבקש, השמים את מ

  מכל הלב. עבורם וביקש עליהם ריחם באמת ש

, כמו שכתוב על המצריםשהתפלל וגדולה מזו מצינו במשה רבינו 
(שמות ח, ח) ויצעק משה אל השם, וכתוב (שם כו) ויעתר אל השם, 

 ןופירש רש"י שנתאמץ והרבה בתפילה, ובודאי שלא הייתה תפילתו מ
שפה ולחוץ, אלא התפלל מכל הלב, מפני שריחם עליהם, שגם הם ה

  טו).  ,(עיין אבות ג נבראו בצלם אלוקים

על ידי מחשבה וזה שייך , עלינו להשתדל להשיג מדרגות אלו
, לבקש רחמים על כלל ישראל, השיבנו אבינו לתורתך, וגם והתבוננות

תו מבקש כל אחד בתפיל ,הוא בכלל הבקשה, שישוב בתשובה שלמה
  על כלל ישראל, וכלל ישראל מבקשים עליו. 
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  כיצד להמשיך החיזוק

    בעשרת ימי תשובה, יותר , ובחודש אלול יש חיזוקוהנה בכל שנה 
עד יום כיפור שהוא השיא, ואחר כך יש ירידה, ובשנה הבאה שוב 

  . ר חלילהזמתחזקים ושוב יש ירידה, וחו

 ראויואינו מתעלה, ונמצא שאדם עומד כל הזמן באותו המצב 
 סייעתא דשמיאצריכים ודאי שירידה, למנוע את הלהתבונן מה עושים 

צריכים לעשות איזה הלא , אבל כיצד זוכים לסייעתא דשמיא, לזה
  מעשים והשתדלות לזכות לסייעתא דשמיא. 

ושואף בכל לבו להתעלות, זוכה לסייעתא מתפלל אם אדם הנה 
אם בשעת התפילה לא ביקש מכל הלב, רק אמר השיבנו אפילו ודשמיא, 

הוא מתבונן וחושב  כך במשך היום אחראבל כפי נוסח התפילה, 
סייעתא דשמיא לשוב בתשובה שלמה, לזכות לבמחשבתו, שהוא רוצה 

ואף שאין יוצאים בה ידי חובת תפילה, שהרהור לאו  ,זוהי תפילה שבלב
זרת ומתקבלת, וככל ששואף כדיבור דמי, אבל היא גם כן תפילה שעו

  לזה יותר בכל הלב, זוכה יותר לסייעתא דשמיא. 

אפילו אם בשעת התפילה וכן כל הבקשות שבתפילת שמונה עשרה, 
לו כשנמצא בציבור חסר וממש מכל הלב, עצמה אינו יכול להתפלל 

במשך אחרי התפילה יישוב הדעת, ואינו רגוע כל כך, מכל מקום אם 
ומבקש בלבו על סייעתא דשמיא, בפרט בענייני  זה,על היום הוא חושב 

וכבר הזכרתי מה ששמעתי ממו"ר  רוחניות, זוכה לסייעתא דשמיא.
    רא"א דסלר זצ"ל בשם רבי ישראל סלנטר שתפילה על ה"צ הג

ל וקצבה, ורק ורוחניות אינה חוזרת ריקם, כי בענייני רוחניות אין גב
השנה ולא שייך לקבל יותר  בגשמיות מזונותיו של אדם קצובים מראש

, אבל ברוחניות אין קצבה, וכל מה שמבקש על רוחניות, לו ממה שנקצב
  גם בתפילה שבלב, זוכה לסייעתא דשמיא. 

קביעות לימוד על ידי חיזוק היא המשיך את הוהעצה למעשה ל
המוסר. ספרי המוסר הם התבלין ליצר הרע, וכך הביא המשנה ברורה 

שתבלין היצר הרע הוא תוכחת מאמרי חז"ל,  בסימן א' בשם קדמונים
המוסר  לימודכל לימוד תורה הוא תבלין ליצר הרע, אך בפרט ובאמת 

דברי תורה, שיש בהם הרבה ספרי המוסר הם גם ויותר תבלין,  ואה
  פסוקים ומאמרי חז"ל, וזה תורת היראה. 

באיגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר כתב שיש שני עניינים של תורה ו
כל לימוד התורה הוא תבלין ליצר הרע, גם כשלומדים  ,תבלין, ראשית

שור שנגח את הפרה זה מועיל להינצל מלשון הרע, והיינו מצד פרק 
סגולת קדושת התורה והשפעתה על הלומד להתגבר על טומאת היצר 

אך יש עוד תבלין יותר מזה, והוא כשלומדים את דיני העבירות  .הרע
ל בעבירות שבין אדם לחברו, ילמד דיני בין אדם מי שנכשוכגון עצמם, 
וזה יותר תבלין בשבילו, וכך גם כגון הלכות אונאה וחושן משפט, לחברו 

ליראת שמים יש את תורת היראה, והם ספרי המוסר המלמדים את 
  תורת היראה, ומביאים לחיזוק ביראת שמים. 

  לשמוע מוסר החכמים

תשובה שלמה ב לחזורשאפשר  (ב, י)בשערי תשובה רבינו יונה כותב 
 ולהיות צדיק גמור ברגע אחד, אם יקבל על עצמו לשמוע מוסר החכמים

, ולקיים את כל דבריהם. מלפנים בכל עיר ועיר היו מגידים, והמוכיחים
גדולי עולם, שהיו מעוררים את הציבור בדברי מוסר, כמו המגיד 
מדובנא, המגיד ממינסק, ועוד, ויש מהמגידים שחיברו ספרים עמוקים 

מגיד, והם היו גם הפרי מגדים היה  כןכגון אריה דבי עילאי, ובהלכה, 
משפיעים יראת שמים, ובימינו יש בישיבות מוכיחים את הציבור ו

  שיחות מוסר, וספרי מוסר, וזהו מוסר החכמים. 

להמשיך את החיזוק של הימים הנוראים זוהי הדרך לתשובה שלמה, ו
ללימוד המוסר, בכל יום אם קובעים זמן  השנה,כל גם למשך 

גם בימים שבין יום כיפור לסוכות  .וממשיכים בזה גם אחר יום כיפור

שטרודים במצוות, כמו שאמרו (תנחומא אמור כ"ב) שיום הראשון של 
בצרכי סוכות הוא "ראשון לחשבון עוונות" מפני שקודם לכן טרודים 

  , אף על פי כן אפשר גם בימים אלו ללמוד ואין עושים עבירות החג
  מוסר כמה דקות, וזה משפיע על כל חיי האדם. 

קביעות ללמוד מוסר, קצת סיפרו לי הרבה אברכים שעשו לעצמם 
בכל יום, להתעורר ולהתחזק, וכל חייהם השתנו בזה, שהתחילו לחיות 

רק יש  ,לימוד המוסר משמח .חיים מסודרים, חיים מאושרים ושמחים
נכנסים מחמת זה למתח, ויחידים שאינם יודעים ללמוד מוסר, 

 רוב בני אצל ומתהלכים כל היום עם המתח של לימוד המוסר, אבל 
  שמח. מדם להיפך, לימוד המוסר מרגיע וא

אדם שיודע שהוא זקוק לתרופה, כשיש לו רופא הוא כבר שמח, 
וכשמקבל תרופה הוא יותר שמח, וכשלוקח את התרופה הוא עוד יותר 
שמח, מפני שיודע שעל ידי זה יהיה בריא, קל וחומר לימוד המוסר 
שמשפיע מיד על הלומד, ובמשך הזמן ההשפעה מתחזקת יותר ויותר. 

רי אור (אות י') שלימוד המוסר אינו וכבר האריך הגר"י בלאזר בשע
  חיים מאושרים ושמחים. נותן עצבות, אלא להיפך, זה 

  קבלה ליום הדיןה

אמיתית שלמה ולקבל על עצמו בקבלה וזוהי העצה לפני ראש השנה, 
[וכדאי לומר בלי נדר] להמשיך בלימוד המוסר גם אחרי הימים 

ולתו, אפילו כמה הנוראים, ולהתמיד בזה במשך השנה, כל אחד כפי יכ
  זאת זוכים לסייעתא דשמיא. כדקות ביום, על ידי קבלה 

כאשר ישמע מוסר החכמים "בלשונו שם  רבינו יונהוכפי שכתב 
יכנע ויחזור בתשובה. ויקבל בלבו כל דברי ייקשיב וישמע ו ,והמוכיחים

התוכחות ושלא יגרע דבר מדבריהם. והנה האיש הזה ברגע קטן יצא 
גדול. כי עת אשר יאזין ויסכית ולבבו יבין ושב ויקבל ביום מאפלה לאור 

קיים עליו להיותו עושה ככל אשר יורוהו תופשי יו ,שמעו דברי המוכיח
זהר כאשר יזהירוהו יודעי בינה יהתורה מן היום ההוא ומעלה לה

בל כזאת יעלתה בידו התשובה ונהפך לאיש אחר. ומעת אשר ק ,לעתים
ת וקנה לנפשו זכות ושכר על כל המצו ,בלבבובמחשבתו וגמר עליו ככה 

  ". כי צדק נפשו בשעה קלה וואשרי ,והמוסרים

מיד היינו שבזה שאדם מקבל על עצמו ללמוד מוסר, הוא נהפך 
לתשובה שתביא אותו נמצא בדרך הבטוחה כבר לצדיק, כיון שהוא 

שישמע מוסר החכמים ויקיים את כל דבריהם, והוסיף על ידי שלמה, 
 שכר עבור כל המצוות והמעשים יש לו כבר מעכשיו כי רבינו יונה 

הטובים שהוא עתיד לעשות, וגם מה שיעשו המושפעים מכוחו, על ידי 
השכר על זה, כיון מעכשיו שיראו את הנהגתו וילמדו ממנו, מגיע לו 

  זה. שהוא הולך בדרך הנכונה המביאה ל

ממילא לא שייך שתהיה ירידה אחרי אלול, ואדרבה ובאופן כזה 
החיזוק נמשך גם בכל השנה, ובכל יום יש התעוררות ועלייה נוספת, על 

  . חיזוק תמידיללימוד המוסר, ומתרגלים התבוננות וידי 

מבקשים ומבקשים בתפילה "שתרגילנו בתורתך", להתרגל! ש ווזה
 דבקות המחשבה בתורהויצר הרע, תורה, שהיא התבלין לבפרט על 

  במשך הזמן ההרגל נעשה טבע, וזה מושך עד עד ש, תלויה בהרגל
שדבוקים בתורה כל הזמן בלי יש כאלה שקשה להפסיק, גם בדורנו 

הפסק, וכן כל מחשבות קדושות [כפי שמזכירים בהנני מכוון שלפני 
  הנחת תפילין], מחשבות של אמונה, ועשיית חסד, הדרך לזה היא על 

יהי רצון שבאמת נזכה  ,לזה ידי הרגל, וצריכים סייעתא דשמיא
  לסייעתא דשמיא, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה! 
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