
  

 

   

  
  

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

  זתשע" אחרי קדושיםפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  דלנגדי תמישויתי השם 
הרמ"א בשולחן ערוך או"ח סימן א' מביא מדברי הרמב"ם במורה 

 וכתב כי  ,נבוכים שהביא את הפסוק בתהלים "שויתי ה' לנגדי תמיד"
זהו כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים, 
שאדם יזכור תמיד ולא ישכח את האמונה שהקב"ה רואה אותו בכל 

כפי שסיים וכתב שם: ורגע, ועל ידי זה יגיע למדרגות גדולות מאד, 
"כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלוא כל הארץ 

מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד  ,עשיוכבודו עומד עליו ורואה במ
  ע"כ.  .השם יתברך ובושתו ממנו תמיד"

מעיקר הדין, או  ויש להתבונן האם שויתי השם לנגדי תמיד זה חיוב
גם בשערי תשובה לרבינו יונה (ג, כז) מצינו הנה  –שהוא מידת חסידות? 

"מן האזהרות התלויות בלב השמר לך פן תשכח  :כתבושהזכיר ענין זה 
את השם אלוקיך, ואמרו זכרונם לברכה כל מקום שנאמר השמר פן ואל 

הרי  .הרי זה לא תעשה, הוזהרנו בזה לזכור את השם יתברך בכל עת"
שהתורה מזהירה עליו, לזכור תמיד את הקב"ה, ולא להסיח  ,שזהו חיוב

  . 'שויתי השם לנגדי תמיד'דעת מ

תמיד  .'בכל עת' כתברבינו יונה , ו'תמיד'הרמ"א כתב לנגדי ה והנ
בבית המקדש, שנאמר המנורה לכל הפחות פעם ביום, כמו הדלקת  היינו
י פעמים ביום ת(שמות כז, כ), ויש תמיד שהוא שלהעלות נר תמיד בה 

בבוקר ובין הערביים, ויש  ,יוםפעמיים בקרבן תמיד שמקריבים  מוכ
 (שם כה, ל)פנים הלחם בתמיד שהוא כל הזמן בלי הפסק, כמו שכתוב 

 ,'תמיד'ככה צריכים לקיים שויתי השם לנגדי  ,לָפַני תמידלחם פנים 
  היינו בכל זמן.  'בכל עת'ורבינו יונה כתב 

  בכל עת ובכל שעה
"שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד בכל יום  :מזכיריםאנו בברכת המזון 

בכל יום היינו פעם ביום, ובכל עת היינו בכל זמן  ,ובכל עת ובכל שעה"
לפני הצהריים  –מזמני היום, שהיום מחולק לכמה עונות, לילה ובוקר 

הצהריים. יש מזון הנצרך כמה פעמים ביום, כגון לחם, דרך בני  יואחר
י פעמים ביום, ויש מזון שמספיק פעם אחת ביום, תשלאכול לחם אדם 

  כגון בשר, שאינו נצרך יותר מפעם אחת ביום. 

מזון הנצרך לאדם כל הזמן בלי יש  – ורגע ובכל שעה היינו בכל רגע
כפי שניתן לראות  ,אוויר הוא מציאות[ההפסק, כגון אוויר לנשימה 

רגע מפני שממלאים בלון באוויר] והקב"ה ממציא את האוויר בכל כ
כי ה) "שער הבחינה פ(כמו שכתב החובות הלבבות  ,שזה נצרך כל הזמן

הקב"ה ממציא את הדברים בעולם לפי הצורך שיש בהם, והדבר המצוי 
ביותר הוא "האוויר הנשאף, מפני שאי אפשר לעמוד בלעדיו שעה אחת 
בשום פנים, המציאו הבורא יתברך בעולם והזמינו הזמנה שאינה נמנעת 

זהו המזון שהקב"ה זן  .אדם באיזה מקום שיהיה ובכל עת וזמן"משום 
  . ורגע בכל רגע –ומפרנס אותנו בכל שעה 

  הכל בהשגחה
בכל עת כמו  שי"תאת הלזכור הוזהרנו ש ,ונשוב לדברי רבינו יונה

  . פן תשכח את השם אלוקיךלך שנאמר השמר 

 לזכור שאין שום טבע ומקרה בעולם, –מה הפירוש שלא לשכוח? 
 הסתר  ואלא הכל בהשגחה, ומה שנראה לעיני בשר שיש טבע, זה

וכל המאורעות  ,כל מה שיש בעולם .שנדמה כאילו שזה טבעפנים 
הוא המקיים  ית'ורצונו  !הכל בהשגחה ברצון השם ,שקורים בעולם

) חיים ברצונו, ואלמלא , וומחיה את כל הבריאה כמו שכתוב (תהלים ל
  רצונו ח"ו לא היה שום קיום לכל הבריאה. 

נקרא בעל  'וכתב "מה שהוא יתהאריך בזה ובנפש החיים שער א' 
הכוחות, כי לא כמידת בשר ודם מידת הקב"ה, כי האדם כשבונה בנין 
דרך משל מעץ, אין הבונה בורא וממציא אז מכוחו העץ, רק שלוקח 
עצים שכבר נבראו ומסדרם בבנין, ואחר שכבר סידרם לפי רצונו, עם 

  שכוחו הוסר ונסתלק מהם, עם כל זה הבנין קיים. 

יאת העולמות כולם בראם והמציאם הוא אבל הוא ית"ש כמו בעת בר
ית' יש מאין בכוחו הבלתי תכלית, כן מאז כל יום וכל רגע ממש, כל כוח 
מציאותם וסדרם וקיומם תלוי רק במה שהוא ית"ש משפיע בהם 
ברצונו ית' כל רגע כוח ושפעת אור חדש, ואילו היה הוא ית' מסלק מהם 

  ס ותוהו". כוח השפעתו אף רגע אחת, כרגע היו כולם לאפ

אומרים בתפילה "המחדש בטובו בכל יום אנו וביאר שם כי זהו ש
 ,'בכל יום'תמיד מעשה בראשית", הקב"ה מחדש ומקיים את הבריאה 

רצון השם  –כל רגע ורגע בלי הפסק  'תמיד'אלא  ,ולא רק פעם ביום
, שהרי העולם נברא יש מאין, וכיצד זה ממשיך מקיים את העולם

  ועומד? מוכרח להיות שרצונו של הבורא ממשיך לקיימו בכל רגע. 

  מצוות תמידיות
   ספר החינוך שש מצוות תמידיות מובביאור הלכה סימן א' הביא 

לשונו: "שש מצוות שחיובן תמידי, לא יפסקו מעל האדם אפילו רגע וזה 
אחד כל ימיו, וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהן קיים מצות עשה, ואין קץ 

"להאמין  :והמצוה הראשונה שהזכיר שם היא .למתן שכר המצוות"
שיש אלוק אחד בעולם שהמציא כל הנמצאות, ומחפצו ורצונו הוא כל 

ושיהיה לעדי עד" וכו', היינו לזכור תמיד את  מה שהוא עכשיו ושהיה
האמונה כנזכר בדברינו לעיל, שכל מה שיש בעולם הוא מכוח רצון 

  השם, ומבלעדי רצונו יתברך לא היה שום מציאות. 

בכל רגע שהכל ברצון תמיד ובאמת זו מדרגה גדולה שאדם יזכור 
יש לכל הפחות בזמן ש ךהשם ולא יסיח דעתו מזה, זה קשה מאד, א

דבר, יידע איזה נפקא מינה למעשה, כגון כשחושב ומתכנן לעשות 
ברצון השם, ואין שום טבע, רק בסייעתא דשמיא יהיה ויזכור שהכל 
ובחובות הלבבות (שער אהבת השם  ,העושבמה שהוא יוכל להצליח 

פ"ו) כתב "שיתנה בכל דבר שעתיד לעשותו ולאמרו ברצון הבורא", היינו 
  שהכל ברצון השם. ולומר שראוי גם להזכיר בפה 

   נחלש ונעשה חולה, הוא ויתבונן בכל מה שקורה איתו, למשל אם 
יש לו מחלה ומחמת הוא יודע שמה הסיבה לזה, למה הוא חלש, אמנם 

 הסיבה היאה הוא חלש, אבל זה גופא למה באה עליו המחלה, ז
  כך רצון השם שהוא יהיה חלש וחולה. מפני שבהשגחה 

כל תכלית הבריאה, כמו שאמרו  ואדם נברא להרבות כבוד שמים, שז
בסוף פרקי אבות כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו 
שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, היינו כל 

עולם העשייה הוא העולם [אצילות, בריאה, יצירה, ועשייה  –העולמות 
בוד שמים, ואם נבראו כדי שיתרבה מהם ככולם  ]שלנו, העולם הגשמי

  אין כבוד שמים ח"ו אין זכות קיום לבריאה. 

והנה חפץ דומם, כגון השולחן שלפנינו, הרי הוא דומם ואין בו דעת,  
ומה שייך לדרוש ממנו, וכי הוא חייב משהו, והאם אפשר לדרוש ממנו? 

, והענין 'וצבא השמים לך משתחווים'אמנם הרי אנו אומרים בתפילה 
ריאה יש לו מלאך ממונה המחיה אותו [וזהו שאמרו בזה כי כל דבר בב

במדרש (בראשית רבה י, ו) שכל עשב יש לו מלאך שמכה עליו ואומר 
גדל] והמלאך הזה, שהוא כוח רוחני שאין אנו רואים אותו, הוא 

  זה הפירוש צבא השמים לך משתחווים.  .משתחווה להקב"ה
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  תמיד ובכל כוחו - החיוב 
רבות כבוד שמים, ואם אדם אינו עושה לה היא תכלית כל הבריאה

כבוד שמים אין לו זכות קיום, מפני שאינו מקיים את התכלית 
  , הכוחות שיש לולפי וכמה החיוב?  ,שבשבילה נברא, שהוא חייב בה

כל כוחותיו שמים, וצריך לנצל הכוחות ניתנו לו כדי להרבות כבוד  יכ
  לעשות רצון השם ולקיים מה שהוא חייב. לזה, 

על מה שאמרו בגמרא שם ארבעה (לב, ב) כמו שכתב רש"י בברכות 
, ופירש רש"י תפילה ודרך ארץצריכים חיזוק תורה ומעשים טובים 

"שיתחזק אדם בהם תמיד ובכל כוחו", והזכיר בדבריו שני עניינים: 
תמיד, ובכל כוחו. תמיד היינו בלי הפסק, ובכל כוחו היינו עם כל 

 ומי שאינו מתחזק 'תמיד' כבר אינו 'בכל כוחו', אם  .הכוחות שיש לו
יום אחד הוא מחוזק וביום אחר אינו מחוזק, וכי יום אחד יש לו כוח 

  ויום אחד אין לו כוח, ומדוע אינו מתחזק?! 

לו את הבריאות נתנו זה בהשגחה, ומן השמים  ,בריאשהוא מה וכן 
  לכבוד שמים, שיעשה מה שהוא יכול כפי כוחותיו. 

   ליתן דין וחשבון על זה, אם סופו אינו עושה מה שהוא חייב, אם ו
כי יענש בעולם הבא בגיהינום, וכבר דיברנו ילא ייענש כאן בעולם הזה, 

כל קשיים וייסורים או ביזיונות שיש לאדם בעולם הזה צריך לשמוח 
הרי  הזולולי בהם, כי הם מועילים ומכפרים לו במקום גיהינום, 

  הגיהינום הוא איום ונורא רח"ל. 

 .שהקב"ה מאריך אף –אלא שיש מידת הרחמים "ארך אפיים" 
אמנם הקב"ה אינו ותרן כדאיתא בגמרא (ב"ק נ, א) ועיין מסילת ו

מאריך אף וממתין לאדם כדי שיעשה תשובה, הוא , אבל רק ד'ישרים פ
  ואם יעשה תשובה יזכה לכפרה ויינצל מדינה של גיהינום. 

ובתפילת שמונה עשרה אנו  ,אמנם גם התשובה אינה דבר פשוט
  – לפניך 'בתשובה שלמה'והחזירנו השיבנו וכו' וקרבנו וכו' מבקשים 

מה היא תשובה שלמה? רבינו יונה בשער הראשון מונה עשרים עיקרי 
כמו שכתב שם (באות עיקריים שלושה דברים מתוכם יש אך התשובה, 

ט') "ומודה ועוזב ירוחם, פירוש, יסודות התשובה שלושה: החרטה 
והוידוי ועזיבת החטא, והחרטה והוידוי בכלל מודה כי המתוודה 

  משלושה אלה". מתחרט. ואין תשובה פחותה 

עזיבת החטא של ביטול  –ואין זה פשוט אבל היצר הרע חזק מאד, 
כוונה,  בליתורה, דברים בטלים ולשון הרע, ועזיבת החטא של תפילה 

על ויש הרבה דברים שחסר יראת שמים, והזכרת שם שמים בלי יראה, 
סליחה זה נורא ואיום, אבל כיצד זוכים בלי  ,מבקשים 'סלח לנו'זה 

  לסליחה, וכי תיתכן סליחה בלי תשובה? 

  העצה של רבינו יונה
יש עצה טובה שרבינו יונה כותב בשערי תשובה במקום אחר (ש"ב 

 –אות י') אם אדם מקבל עליו לשמוע מוסר החכמים והמוכיחים 
ם את בדורות הקודמים בכל עיר היו מגידים ומוכיחים שהיו מעוררי

הציבור בדברי מוסר ותוכחה, גם בישיבות היו משגיחים, צדיקים גדולי 
  עולם, שהיו מוכיחים ומשפיעים יראת שמים. 

  ,כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים" :שםרבינו יונה וכתב 
ויקבל בלבו כל דברי התוכחות  ,יקשיב וישמע ויכנע ויחזור בתשובה

הזה ברגע קטן יצא מאפלה לאור הנה האיש ו ,ושלא יגרע דבר מדבריהם
ויקבל ביום שמעו דברי  ,כי עת אשר יאזין ויסכית ולבבו יבין ושב ,גדול

קיים עליו להיותו עושה ככל אשר יורוהו תופשי התורה מן יו ,המוכיח
עלתה  ,זהר כאשר יזהירוהו יודעי בינה לעתיםילה ,ה ומעלהזהיום ה

ל כזאת במחשבתו וגמר ביבידו התשובה ונהפך לאיש אחר. ומעת אשר ק
 ,ת והמוסריםוקנה לנפשו זכות ושכר על כל המצו ,עליו ככה בלבבו

  . , עכ"ל"כי צדק נפשו בשעה קלה יוואשר

אפשר לזכות לתשובה שלמה שרבינו יונה נותן לנו כאן עצה נפלאה, 
ואשריו כי צדק ', 'ברגע קטן יצא מאפלה לאור גדול'ברגע אחד, וכלשונו 

מקבל עליו לשמוע מוסר החכמים, קבלה אדם , אם 'נפשו בשעה קלה
דברי מוסר בקביעות אמיתית שהוא מתכוון באמת לקיימה, לשמוע 

, ובזה כבר 'עלתה בידו התשובה ונהפך לאיש אחר'ולקיים אותם, כבר 
יש לו כבר מעכשיו  – 'קנה לנפשו זכות ושכר על כל המצות והמוסרים'

שבדרך ומאחר  .בהשכר על כל המצוות שהוא עתיד לקיים בדרך שילך 
הרי הוא נחשב כבר מעכשיו לבעל  ,סופו להגיע לתשובה שלמההזאת 

  תשובה גמור! על ידי הקבלה לשמוע בקול המוכיחים. 

אמנם בימינו אין מוכיחים שמשפיעים כל כך, וצריך למצוא מוכיח 
ספר מוסר  .ספרי מוסרבוהעצה הטובה ביותר היא ללמוד  .שישפיע עליו

שמעתי כי החפץ חיים בשיחותיו  !פיע הטוב ביותרהוא המוכיח והמש
, מביא את לשונו ומבארוהרבה מספר שערי תשובה, והיה  זכירהיה מ

בשאר מקומות שהיה גם , ושיבתוכך הייתה דרכו בשיחות שאמר בי
מדבר דברי חיזוק, כידוע שהיה מגיע להרבה מקומות למכור את ספריו, 

  בפני הציבור דברי חיזוק. שם ר דבמוהיה 

שמעתי ש יש להזכיר הנהגתו של החפץ חיים, כפי אגב אורחא
, היה נזהר מאד בכבודו של בכל מקום שהיה מגיעש ,מאאמו"ר זצ"ל

ליד כותל המרא דאתרא, וכשהיה בא לבית הכנסת לא עמד להתפלל 
שמונה עשרה לפני תפילת אלא מאחור, והיה מזדרז לסיים המזרח 

   , והיה ניכר מחכים לוב תפילתו, כי אם היה מאריך היו שיסיים הר
שמחשיבים אותו יותר מן הרב, לכן היה מקצר ומכוון רק את בזה 

ובאמת החפץ חיים כפי גודל דרגתו באמונה  .הכוונות הנצרכות כפי הדין
  לא היה קשה לו לכוון בתפילה גם בזמן קצר. 

  קביעות בספרי מוסר
לקבל ולשמוע תוכחה, כמו שכתב בשערי ולעניינינו, העצה היא 

ספר מוסר וכפי שאמרנו כי  ,תשובה, וכן על ידי קביעות בספרי המוסר
כי מרן הגרי"ז זצ"ל היה , וכבר סיפרתי הוא הבעל מוסר הטוב ביותר

לומד בכל יום פרק במסילת ישרים, בכל יום למד פרק אחר, וכשגמר 
פר. כך שמעתי מרבי את הפרק האחרון התחיל שוב ללמוד מתחילת הס

  דוד פרנקל זצ"ל ששמע מאחד מבניו. 

 ומדוע דווקא מסילת ישרים? כיון שרבי חיים מוואלוז'ין אמר
"כל ספרי מוסר טוב ללמוד אך ספר מסילת  לתלמידו רבי זונדל מסלנט

ישרים יהיה מנהלך", כל ספרי המוסר הם טובים ומשפיעים, אבל בפרט 
נותן הדרכה לפי כוחות הנפש של ה, ספר מסילת ישרים, זהו המנהל

  האדם כיצד להתקדם ולעלות מעלה מעלה. 

וכל אחד  ,וכך נהיה בריסקער רב ,לכן מרן הגרי"ז זצ"ל למד בזה
הוא יכול אבל אפילו אם לא יגיע לדרגתו של הבריסקער רב,  ,ואחד יכול

לפי דרגתו שלו להתקדם ולהתעלות, על ידי שילמד ויתנהג לפי המסילת 
טעם, ויש שהוא מרגיש ישרים, או ספרי מוסר אחרים, כל אחד במה 

  הרבה ספרי מוסר מעניינים שמשפיעים מאד. 

וכבר סיפרתי שידוע לי מאנשים שלא היו רגילים ללמוד מוסר, 
ועל ידי זה כל חייהם השתנו, והתחילו בקביעות ללמוד ספרי מוסר, 

שכל הנהגתם ברוגע ובשמחה, וגם הבית  !חיים מאושריםומרגישים 
שכל  המשפחה מרוצים ממנו וגם הוא מרוצה מהם, כיוןמלא שמחה, 

ובסבר פנים בסבלנות  ,הנהגתו היא לפי ספרי המוסר, במידות טובות
הנהגה וכפי שמאריך גם בספר תומר דבורה כיצד צריכה להיות היפות, 

בלי לדבר לשון הרע, ובלי לצעוק, דיבורו בנחת ואינו בין אדם לחברו, 
על ידי זה זוכים לחיים שכתב באיגרת הרמב"ן, מרים את קולו כמו 

  מאושרים, שהמשפחה מאושרת וגם הוא מאושר. 

זוהי ההשפעה של ספרי המוסר, וזה דבר לא קשה! יהי רצון שנזכה 
כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו וגם אני בכלל, לזכות לחיים טובים 

  ומאושרים על ידי הקביעות בספרי המוסר. 

 

  מרת לעילוי נשמת הרבנית

  ע"האהובה צפורה יונגרמן 

  זצ"ל גבריאל זאב ת הגה"צ ר'ב

 תנצב"ה - נלב"ע ליל פסח שני תשע"ב 

  בן יהודיתמוקדש לזכות הרך הנולד 
יזכו אביו ואמו להכניסו בבריתו של 

אברהם אבינו בעתו ובזמנו לגדלו לתורה 
  לחופה ולמעשים טובים!

 

  לעילוי נשמת

  ז"ליוסף ב"ר יהודה  ר'

  נלב"ע י"ג אייר
 תנצב"ה

  לעילוי נשמת

  זצ"ל משה קליינר הרה"ח רבי

  ז"ל יעקב דוד "רב

 תנצב"ה - א"ח' אייר תשסנלב"ע 

 לרפואה שלמה בתושח"י אסתר בת רחלמוקדש לזכות גיליון זה 


