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

  וווותשע"תשע"תשע"תשע"    פינחספינחספינחספינחספרשת 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

        כל שחברו נענש על ידוכל שחברו נענש על ידוכל שחברו נענש על ידוכל שחברו נענש על ידו

   אמרו חז"ל (שבת קמט, ב) כל שחברו נענש על ידו אין מכניסים 

, היינו כגון אדם שחברו ציער אותו, ומן אותו במחיצתו של הקב"ה

השמים הענישו את החבר על מה שציער אותו, המצטער הוא צדיק 

שסובל צער מחברו, והמצער הוא רשע שנענש על מעשיו הרעים, אף על 

, גם הוא נענש ומפסיד פי כן אמרו כי הצדיק שמחמת צערו נענש חברו

  בזה, שאין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"ה. 

, יש בית דין של מעלה ויש ישיבה של בעולם הבא יש הרבה דרגות

ולאחר שהנשמה נמצאת כבר בעולם הבא מעלה שהנשמות נמצאות שם, 

  אין מכניסים אותה במחיצתו של הקב"ה, כיון שעל ידי צערו נגרם 

  . חברו לא היה נענש ,עונש לחברו, ואם לא היה מצטער

 בגללו, מחמת הצער  אפילו שהוא בעצמו לא העניש את החבר, רק

, זה כבר נקרא שנענש חברו על ידו את החבר,הענישו מן השמים  ,שלו

  הקב"ה.  ו שללדרגה הגבוהה להיות במחיצתואינו זוכה 

בגמרא (ב"ב כב, א) שרב אדא בר אבא נפטר, והיו כמה כן ומצינו 

אמר "אנא ענישתיה", היינו שרב אדא נענש מהם אמוראים שכל אחד 

  . איזה צער י, או גרם לי, שפגע בימחמתונפטר 

אותם האמוראים לא באו להתפאר בזה, אלא שוביארו התוספות 

ה מית נתחייבשעל ידו,  רב אדאנענש כל אחד התאונן על מה שלהיפך 

 לא ,מצטער הלא היהוא , ואם בידי שמים מחמת הצער שציער אותו

לעונש, ומי שחברו נענש על ידו שהוא הגורם , נמצא רב אדא נענש היה

  אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"ה. הרי 

        אחאב ונבות היזרעאליאחאב ונבות היזרעאליאחאב ונבות היזרעאליאחאב ונבות היזרעאלי

כים באחאב ונבות היזרעאלי (במלהעובדא והביאה בזה הגמרא את 

של  ביתול קרובכרם היה לו ) שאחאב היה מלך ישראל, ונבות א"כ א'

שייתן לו אחאב לקנות את הכרם תמורת כסף או ממנו אחאב, וביקש 

מאד על זה ואחאב הצטער במקומו, אך נבות סירב למכור לו, כרם אחר 

  את הכרם. לרשותו וחיפש עצות כיצד להעביר 

אלוקים ומלך",  "שברךיעידו על נבות שעדי שקר להביא ויעצו לו 

שתי עבירות, הא' קילל את השם, ומחמת זה שיעידו שעשה  היינו

צריכים לדונו ולחייבו מיתה בבית דין של עשרים ושלושה, והב' קילל 

 ועל זה כבר אין צורך לדונו בבית דין,את המלך, שהוא מורד במלכות, 

אלא המלך בעצמו דן אותו, כדין מורד במלכות, ומאחר שהוא מורד 

 לכות נכסיו שייכים למלך, כמו שאמרו (סנהדרין מח, ב) הרוגי במ

  כך יירש אחאב את כרמו. מלכות נכסיהם למלך, ו

הרגו את נבות על פי עדי שקר, ואחאב ירש את כרמו,  ,עשוכך ובאמת 

   "הרצחת וגם ירשת".על זה ואליהו הנביא אמר לו 

ולהלן שם בפסוקים מובא שבבית דין של מעלה דנו את אחאב 

למיתה, והקב"ה שאל "מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד", 

בצורה טבעית, שילך למלחמה ברמות גלעד שמיתתו תתגלגל היינו 

  . לפתותו לזהוימות שם, וחיפשו מי יהיה השליח 

זה דרשו חז"ל ויאמר אני אפתנו", ויעמוד לפני השם "ויצא הרוח 

רוחו של נבות היזרעאלי, שרצה לנקום באחאב ולהיות השליח שיגרום 

"אצא והייתי והשיב פתנו, ת, ושאל הקב"ה את הרוח במה את מיתתו

בכל דבר עם כי אחאב היה מתייעץ רוח שקר בפי כל נביאיו", היינו 

או סתם נבואות שקר,  ,נביאי הבעל, שהיו אומרים לו על פי כשפים

יאמרו לו ש ,רוח שקר בפי נביאיו של אחאביהיה ואמר הרוח שהוא 

  ברמות גלעד, למרות שסופו למות שם. שינצח במלחמה 

היינו שקיבל מן  ,ואמר לו הקב"ה "תפתה וגם תוכל צא ועשה כן"

השמים כוח שליחות כמו מלאך, וכעין יצר הרע שהוא מלאך, ללכת 

  שם.  לפתות את אחאב שיילחם ברמות גלעד וימות

        צא ממחיצתיצא ממחיצתיצא ממחיצתיצא ממחיצתי

צא ממחיצתי,  –ודרשו על זה בגמרא שם, שהקב"ה אמר לו בלשון צא 

שסבל  מאחרשכבר זכה להיות בגן עדן במחיצתו של הקב"ה, היינו 

   נהרג שלא כדין, וכבר קיבל עולם הבא וגן עדן,ו ,ייסורים בעולם הזה

להעניש כשביקש להיות השליח אך  !במחיצת הקב"השהיה עד כדי כך 

  מיד אמר לו הקב"ה צא ממחיצתי.  ,את אחאב

, גם בלעדיו שאחאב נענש על ידו, אף על פי שהיה נענשכיון והיינו 

 , רק חיפשו מי יהיה השליחשכבר פסקו עליו מיתה בבית דין של מעלה

כיון שהוא היה אף על פי כן , למקום , ויש הרבה מלאכים ושלוחיםלזה

שחברו נענש על ידו,  אדםהשליח לפתות, ואחאב נענש על ידו [וכן כל 

הרי זה בהשגחה בידי שמים, ומכל מקום כיון שעל ידו נתגלגל העונש] 

  שוב אינו ראוי להיות במחיצתו של הקב"ה. 

ה אמר לו צא "רא שם אמרו, שהטעם שהקבמגלמסקנת ה ואמנם,

 להיות רוח שקר בפי נביאיו של אחאב,ממחיצתי הוא, משום שהלך 

אינו לכן  ,"דובר שקרים לא יכון לנגד עיני"(תהלים קא, ז) והרי כתוב 

  במחיצתו של הקב"ה.  להיותלהמשיך יכול 

של במחיצתו אין מכניסים אותו ומה שאמרו כל שחברו נענש על ידו 

  (משלי יז, כו) גם ענוש לצדיק שנאמר המקור לזה הוא ממה הקב"ה, 

ה שזעל ידו, וכיון  ו אחריםלא טוב, היינו שאין זה טוב לצדיק שייענש

תהלים ה, ה) לא יגורך רע, היינו שאינו יכול (ב וטוב הרי זה רע, וכתלא 

   להיות במקום מגוריו של הקב"ה במחיצתו.

        חטא הנשמהחטא הנשמהחטא הנשמהחטא הנשמה

חטאים  בעולם הבא לאחר מיתה, שייך שיהיו םגי כוהנה מבואר 

לנשמה, ולא רק בעולם הזה יש פיתויי היצר, אלא גם בעולם הבא, 

היא יכולה להיות שליח כמו ויש לה בחירה שהנשמה יש לה רצונות, 

מלאך [ובאמת נשמת האדם גדולה מן המלאכים כמו שכתב המסילת 

נשמתו של נבות  ישרים בפרק א'] ויכולה לעשות חטא, ועל זה נענשה

שגם בנשמות שייך  ,רואים מזה .שהוציאוה ממחיצת הקב"ההיזרעאלי 

  עליות וירידות, ושייך בהם ענין חטא ועונשים. 

 ,ומצינו בגמרא (מכות ה, ב) על יהודה בן טבאי שהיה אב בית דין

ופעם אחת טעה בהלכה והרג עד זומם שלא כדין, ושמעון בן שטח אמר 

היה משתטח על קברו של בן טבאי ימיו של יהודה  דם נקי, וכל ךשפשלו 

זה קולו של ההרוג ששחשבו כאלה והיו  והיה קולו נשמע,אותו העד, 

אמר להם שאין זה קולו של ההרוג בן טבאי יהודה  ךשצועק עליו, א

  אלא הקול שלו, והראיה, שלאחר שימות ייפסק הקול. 
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בן ראיה, כי יתכן שלאחר שמת יהודה שאין זו בגמרא שם ואמרו 

אין קולו נפגשה נשמתו עם הנשמה של ההרוג ופייס אותו, ולכן טבאי 

כבר גם לאחר מיתה, שהוא כי  ,מזהרואים ש וכתב הריטב"א. נשמע

   נשמה בלי גוף, עדיין שייך פיוס להיפטר מעונש הנשמה.

        בסיבתיבסיבתיבסיבתיבסיבתיאדם אדם אדם אדם שלא ייענש שלא ייענש שלא ייענש שלא ייענש 

   על ידו, כגון אם החבר ציערעל כל פנים למדנו שמי שחברו נענש 

הענישוהו על זה, גם הוא יפסיד ממה שנענש מן השמים ו ,אותו ופגע בו

  חברו, ולא יזכה להיות במחיצת הקב"ה בעולם הבא. 

נמצא שמי שיש לו צער מאדם אחר ואינו מוחל לו מיד, או שאינו 

מבקש עליו רחמים שלא ייענש, זה מסוכן מאד, ועלול להפסיד את 

כדאי למצטער למחול מיד, וגם לבקש רחמים לכן  !בעולם הבא דרגתו

שמבקשים לפני קריאת וזוהי התפילה  על מי שציער אותו שלא ייענש,

  טה "שלא ייענש שום אדם בסיבתי". ישמע שעל המ

ובאמת זה נגד הטבע שלא להקפיד אם יש איזה צער, וכגון נבות 

 הלבנת פנים שהיא מי שציערוהו בהיזרעאלי שהרגוהו שלא כדין, או 

קשה מאד  קמא),- (יעוין שערי תשובה בשער השלישי קלטכמו רציחה 

אבל כדאי להתגבר ולמחול מיד, ולבקש רחמים על  .שלא להקפיד

המצער שלא ייענש, כי אם ייענש על ידו זה איום ונורא, שאינו נכנס 

במחיצתו של הקב"ה, אמנם עדיין יש לו חלק לעולם הבא, אבל הוא 

   .להיות במחיצת הקב"ה מפסיד את המדרגה

  אותו. שציערו כן צריך לוותר ולמחול מיד על מה ל

        ה אין קפידאה אין קפידאה אין קפידאה אין קפידאלפי האמונלפי האמונלפי האמונלפי האמונ

, כבר דיברנו על זה ער אותוישלא להקפיד על מי שצויש עוד חשבון 

הרבה פעמים שכל צער הוא מן השמים, ומי שקיבל צער ממישהו הרי 

כך נפסק עליו בבית דין של מעלה שמגיע לו צער, ובשמים רוצים 

, מן השמים היו וגם אם אותו אדם לא היה מצער אותושיצטער, 

  שיצער אותו.  ,אחר, אדם או בעל חישולחים שליח 

צריך לפשפש במעשיו  אין להקפיד על מי שציער אותו, רק ,לכן

הרי אמרו (שבת נה, א) אין מיתה בלא שצער, נגזר עלי לחשוב למה ו

שבאים על האדם   כל מיתה וייסורים  –חטא ואין ייסורים בלא עוון 

  . הם בהשגחה מחמת החטאים והעוונות שיש לו

אין מיתה בלא "חטא", היינו שוגג, מפני שעיקר המיתה ואמרו 

שנקנסה לעולם היא מחמת חטאו של אדם הראשון, וזה היה חטא 

 )146יעוין מכתב מאליהו ח"ב עמ' בשוגג, שכוונתו הייתה לשם שמים (

חטא הגורם לזה, ובכל הדורות היו רק איזה וכך גם כל אדם שמת יש 

ו שום חטא מעצמם רק מחמת ארבעה שמתו בעטיו של נחש בלי שעש

 אדם הראשון עשה תשובה ומצינו ש[המיתה שנקנסה על אדם הראשון 

וישב בתענית מאה ושלושים שנה (עירובין יח, ב) וזכה  ,על חטאו

  . ]להיקבר במערת המכפלה לצד האבות הקדושים

        הייסורים שווים מיליונים!הייסורים שווים מיליונים!הייסורים שווים מיליונים!הייסורים שווים מיליונים!

, העבירות שיש לוהם בהשגחה מחמת  כל צער וייסורים שיש לאדם

, וכי עדיף במקום גיהינוםלו וצריך לשמוח בצער ובייסורים שמכפרים 

הרי הגיהינום הוא איום ונורא, לסבול בגיהינום במקום בעולם הזה, 

הרמב"ן כתב שכל ייסורי איוב אינם ואין לנו מושג בייסורי הגיהינום, 

, ואמרו (ברכות נז, ב) שהגיהינום הוא פי שווים לרגע אחד של גיהינום

באש רגילה אלף מעלות חום, אזי יש ששים מהאש שלנו, נניח אם 

נום הוא ששים אלף מעלות חום, וכי שייך לתאר איזה ייסורים יהגיה

  אלו? והנפש קיימת וסובלת את כל הייסורים. 

ודאי שכדאי לסבול כל צער שיהיה בעולם הזה במקום בכן אם 

הגיהינום, ומטעם זה אמרו (גיטין לו, ב) שצריך לשמוח בייסורים, 

תחילה אמרו (ברכות ה, ואמרו (ב"מ פה, א) חביבין ייסורים, ואמנם לכ

ב) לא הן ולא שכרן, היינו מפני שקשה לעמוד בניסיון, אבל בדיעבד 

 .ולא להצטער עליהם לאחר שכבר היו ייסורים, צריכים לשמוח בהם

שווים  ,מרן הגרא"מ שך זצ"ל היה אומר שייסורים שכבר היו לאדם

  מיליונים, וחבל להצטער עליהם, רק צריך לשמוח בהם! 

  אמונה אין שום סיבה לכעוס ולהקפיד. לכן לפי ה

חי חיים מאושרים, הרי הוא  ,נמצא למעשה, שאדם שחי עם האמונה

מתפלל על רק כשיש לו צער הוא שמח, ואינו מקפיד על שום אדם, 

  !החיים הכי מאושרים הם חיי האמונה .אחרים שלא ייענשו מחמתו

  אדם נעשה מאושר ושמח בחלקו. ועל ידי האמונה 

        החשש והעצההחשש והעצההחשש והעצההחשש והעצה    - - - - בחלקו בחלקו בחלקו בחלקו שמח שמח שמח שמח 

כתוב בספרים שצריך  ,והנה כשאדם שמח בחלקו יש בזה גם חשש

לשמוח בחלקו בגשמיות וגם ברוחניות, לדעת שיש לו מעלות טובות 

ומידות טובות, וצריך לשמוח בזה,  ,יראת שמים, שכל ,וכישרונות, תורה

אדם יודע את מעלותיו ורואה שהוא כשאך מאידך יש גם חשש גאווה, 

ל כישרון, למדן וצדיק, חכם ובעל מידות טובות, הוא עלול להחשיב בע

את עצמו ולקבל גאווה, ואם מתגאה זה איום ונורא כמו שכתוב (משלי 

  טז, ה) "תועבת השם כל גבה לב", תועבת השם! 

וכתב החובות הלבבות (שער הכניעה פ"ט) כי העצה היא שישמח 

 רקעלות אינן מעצמו, במעלותיו ויחד עם זאת ידע את האמת שכל המ

מן השמים נתנו לו את כל המעלות, כל מה שאדם חי בכל רגע וכל 

הכוחות שיש לו הם מן השמים, וגם כוח הבחירה, וכי מעצמו יש לו את 

כוח הבחירה, הרי מן השמים נתנו לו את זה, וכן כל כוחות הגוף והנפש, 

  שכל וכישרונות ומידות טובות, הכל מן השמים. 

האדם בעולם הזה דומה לעני שאין לו מה לאכול, וצריך כל הזמן 

  שהוא חי ונושם זה לא מעצמו, אלא לפשוט ידו לקבל נדבות, וגם מה 

מן השמים מנשימים אותו, והוא כמו חולה שמחובר למכונת הנשמה, 

  שלא שייך כלל להתגאות ולהחשיב את עצמו. 

   .ההכרה הזאתאת זוהי העצה, שאדם יתבונן ויחדיר בעצמו 

, וכן לאחר לימוד המוסר וזה שייך רק על ידי קביעות בספרי המוסר

כאלה להתבונן ולחשוב על מה שלמד, כתוב באיגרת הגר"א שיש צריך 

מתעוררים, מפני שאחרי הלימוד שוכחים  ינםשלומדים ספרי מוסר וא

 ,לחשוב על עצמו וצריך גם במשך היום, מן ההתבוננותומסיחים דעת 

אמנם יש כאלה שאין זה מתאים להם,  , ומהו מצבי ברוחניות.מה איתי

   מפני שהם דורשים מעצמם יותר מכוחותיהם, ואם יחשבו יותר מדי 

  עלולים להיכנס מזה למתח. הם  ,על מצבם

העיקר הוא שיש לנו דרך לחיות חיים מאושרים בעולם הזה ובעולם 

  הבא, וצריכים סייעתא דשמיא לזכות לזה. 

 
  

  "נ האשה החשובה מרתלע

  ע"המלכה שרה מוגילינסקי 

  ז"ל יהודה "רב

 תנצב"ה - י"ז תמוז תשע"הנלב"ע 

  לעילוי נשמת הגאון

 זצ"ל יצחק דוד זלזניק רבי
  "לוקצז אברהם יעקב ן מרן הגאון רביב

 תנצב"ה - ה"עתמוז תש כ' נלב"ע

  ילוי נשמתלע

  זצ"ל משה גולדהירש הרב

  זצ"ל יצחק "רב

 תנצב"ה - י"ז תמוז תשס"חנלב"ע 

  ילוי נשמתלע

  זצ"ל בנימין זאב בולק הרב

  שליט"א מאיר ן הרה"ג ר'ב

 תנצב"ה - י"ח תמוז תשס"ונלב"ע 
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