
  

 

   

  
  

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

  ותשע" ויראפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  חובתנו בשעה זו
בזמן האחרון מידת הדין מתוחה בארץ הקודש, ויש הרבה פיגועים, 
נהרגים ונפצעים, אלמנות ויתומים רח"ל, וגם אצלנו בישיבה פגעה 

  מידת הדין בפטירת בתו של ראש הישיבה שליט"א. 

רואים מידת הדין זה מחייב את כל אחד ואחד לפשפש במעשיו, שכ
הרי אמרו חז"ל (יבמות סג, א) אין פורענות באה לעולם אלא בשביל 
ישראל, כשיש פורענות בכל מקום בעולם, במדינות הרחוקות, יש 
מלחמות ורעידות אדמה, שיטפונות רוחות והרי געש, זה נועד בשבילנו 

  ביראת שמים. ה ובאמונלעורר אותנו להתחזק 

והנה בתקופה האחרונה היו הרבה פורענויות בעולם, וכפי הנראה 
יש פסוק בישעיה (מב, כה) "ותלהטהו מסביב ולא ידע  .שזה לא הספיק

מה שרואים היינו  -'ותלהטהו מסביב'  .ותבער בו ולא ישים על לב"
 אינויודע ו לאאדם משים עצמו כמי ש - בעולם, 'ולא ידע' פורענות 

האש  - 'ותבער בו ולא ישים על לב'  יותר מזהגם לפעמים עורר, ומת
  בוערת כבר בתוכו ממש ואינו שם לב להתעורר. 

מידת מה שרואים ם אל לבנו להתעורר מיחובתנו בשעה זו היא לש
  תיקון. הצריך לתקן את ולפשפש במעשינו  ,הדין

ויש עוד ענין בזה, שאם מתעוררים לתיקון המעשים, ומתקנים את כל 
לאלו שמידת זכות גם  זוהיההנהגה, במעשים, בדיבורים, ובמחשבות, 

הדין פגעה בהם, שעל ידם נגרם החיזוק, כמו שמבואר בכמה מקומות 
סימן שגם  ובמדרשים ומאמרי חז"ל, ומי שזוכה לזכות את הרבים זה

לכך, כמאמרם קודמות שהביאו ה ויש לו זכויות הוא בעצמו בעל מדרג
והיינו (אבות ה, יח) משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו, 

  שבתחילה זכה בעצמו, ומכוח זה זכה לזכות את הרבים. 

י ארץ הקודש, שמעתי יושבבימים אלו שפגעה מידת הדין ברבים מ
מתעוררים להוסיף זכויות  הרבהו, בקרב הציבורשיש התעוררות גדולה 

ומעשים טובים, זה מה שמוטל עלינו בעת הזאת, ויש בזה קצת נחמה 
   .למשפחות הנפגעים שעל ידם נסבב כל הזיכוי הרבים

גם בני הישיבה צריכים להתעורר ממה שפגעה מידת הדין, וכבר 
זה דבר במשך תקופה חסרה לנו השפעתו של ראש הישיבה שליט"א, 

  חזק יותר בכל הדברים הצריכים חיזוק. מחייב אותנו להת

  להרבות כבוד שמים
הגמרא אומרת (ברכות לב, ב) ארבעה צריכים חיזוק ואלו הן תורה 
ומעשים טובים תפילה ודרך ארץ, ופירש רש"י "שיתחזק אדם בהם 

, חיזוק צריך להיות תמיד בלי הפסק ובכל כוחו, ואם תמיד ובכל כוחו"
  חיזוק. נחשב אין זה  –בכל כוחו או שאינו  ,אין החיזוק תמיד

והחיזוק אינו מידת חסידות אלא חיוב גמור, אדם נברא עם כל מיני 
להרבות כבוד וכוחות, וצריך להשתמש בהם לעשות מעשים טובים 
כל מה שברא "שמים שזה תכלית הבריאה, כמו ששנינו בסוף אבות 

ולכבודי הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו שנאמר כל הנקרא בשמי 
בריאה יצירה ועשייה, וכל כל העולמות, , "בראתיו יצרתיו אף עשיתיו

  להרבות כבוד שמים. הכל תכלית  ,מה שיש בעולם

ובשערי תשובה לרבינו יונה כתב (ג, יז) "ומה תקוות הנברא אם לא 
ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים שנברא בעבורם", אדם צריך לנצל 
כל כוחותיו להרבות כבוד שמים, ומי שאינו עמל ומתמסר בכל כוחותיו 

בשערי תשובה (א, י) "אחרי עוד שכתב  כמולזה אין לו תקווה בחייו, 
למה והיינו את נבראתי ויהי בי הפך מזה למה לי חיים", אשר בעבור ז

  מגיע לו חיים אם אינו מקיים חובתו בעולמו. 

הרי ם, הוא להרבות כבוד שמיהבריאה תכלית שוהנה מה שאמרו 
, שהוא מלך הכבוד ולא חסר לו כבוד, אלא הקב"ה אינו זקוק לכבוד

שמים ועל ידי המטרה היא להיטיב עם הברואים, שאנחנו נעסוק בכבוד 
זה נזכה לעולם הבא שהוא התענוג האמיתי, ודבר זה תלוי בבחירת 

כבוד שמים, וכן שאר  להרבותהאדם לעשות מצוות ומעשים טובים ו
המאורעות בחיי האדם, כל מה שקורה איתו הוא לטובתו, כמאמרם 
(ברכות ס, ב) כל דעביד רחמנא לטב עביד, וכל המאורעות הם אמצעיים 

יזכה על ידי כך להרבות כבוד שמים, וזהו טובתו, ש שישתמש בהם
  לעולם הבא שהוא התענוג האמיתי שאין כמוהו. 

אנשים גם בימינו ויש , 'אשריך בעולם הזה'וכן בעולם הזה יש תענוג 
(אבות ו, ד) פת במלח תאכל ומים  תנאשמתקיים בהם דברי הכאלה 

במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ואם 
שחסר להם כלל מרגישים ואינם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה, 

על  שידוע לי, אדרבה הם מאושרים ושמחים בחלקם, וכפי איזה דבר
 י תומולפ משפחה אחת שחיים בדחקות גדולה מאד, ואחד הילדים אמר

שאינם מרגישים , 'ניסיון העושראלא אנחנו אין לנו את ניסיון העוני '
  החינוך הטוב שקיבל בביתו. זהו  ,כלום שחסר להם

  הכרת חשיבות המעשים
גוף הרי שנתבונן מה הן העצות לחיזוק, כי סוף סוף זה נגד הטבע, 

לדברים אחרים שאינם תורה מטבעו האדם אוהב את העצלות, ונמשך 
ומצוות, להנאות העולם הזה ולא לעולם הבא, וכדי שיוכל לעמוד 

שצריך כתב המסילת ישרים בפרק ג'  ,בניסיונות ולהתגבר כנגד הטבע
להכיר את חשיבות המעשים הטובים שהוא עושה, שזה יביא אותו 
להתחזק באותם המעשים הטובים, ומנגד צריך לדעת גנות המעשים 

  ות אותם. הרעים כדי להתרחק מהם ולא לעש

, צריך לדעת יקר ערך התורה יושב ועוסק בתורההאדם וכגון 
שכינה שרויה עימו, העוסק בתורה מי שוחשיבותה, עד כדי כך ש

ה שכינה שרויה רכמאמרם (אבות ג, ו) עשרה שיושבים ועוסקים בתו
 ביניהם וכו' ומנין אפילו אחד שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי

ועוד אמרו (תנא דבי אליהו רבה פי"ח) כשאדם אבוא אליך וברכתיך, 
ובא בגמרא (גיטין ו, ב) מעוסק בתורה הקב"ה יושב כנגדו ושונה עימו, ו

אליהו את שרבי אביתר ורבי יונתן נחלקו לגבי פילגש בגבעה, ושאלו 
הנביא מה הקב"ה עושה באותה שעה, והשיב כי הקב"ה יושב ושונה 

  כך הוא אומר".  "אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני

ובברכות התורה אנו חותמים "המלמד תורה לעמו ישראל", היינו 
בהשגחה כי אם שכל מה שאדם זוכה להצלחה בתורה, אין זה ממילא 

מן השמים, שהקב"ה מלמד אותו תורה, אם כן מה גדולה היא חשיבות 
התורה שזוכים ללמוד אותה מפי הקב"ה, ובשעת עסק התורה שכינה 

ואמרו חז"ל קודשא בריך הוא , 'תורת השם'את התורה כנגדו, ונקר
ואורייתא וישראל חד הוא, היינו שהתורה מקשרת בין ישראל להקב"ה 

  ובזה הנשמה דבוקה כביכול במקורה העליון. 

גודל השפעת לימוד התורה על האדם שנעשה בזה אדם וכן יש לדעת 
מאמרם אחר ובריה חדשה, ורק בכוח התורה אפשר להתגבר על היצר כ
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(קידושין ל, ב) בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, ממילא כמה יש 
לייקר ולהחשיב כל רגע שעוסקים בתורה, וכבר האריך בנפש החיים 

  .  לומדיהשער ד' במעלת התורה והשפעתה על 

באבות פרק ששי כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, שנינו ו
היינו כל מיני דברים נסתרים  'דברים הרבה'וביארו המפרשים כי 

ה ומעלות נשגבות שאי אפשר לפרטם מה שזוכים על ידי עסק התור
שכל העולם כולו  ,ים שם בהמשךטה, מלבד כל הדברים המפורלשמ

צריכים לדעת וכדי להתחזק בתורה אהוב וכו',  ,ונקרא ֵרע ,דאי הוא לוכ
  . בה לכל הדברים האלו חשיבות התורה שזוכים

ה, דומני תפיללהתחזק בתפילה צריך לדעת את חשיבות הכדי וכן 
מה גדולה המעלה בעניית אמן אחד כאדם אינו יודע ששבקלם אמרו 

בנפש החיים (א, ד) ו, ומה שפועל בזה למעלה בכל העולמות העליונים
תדע נאמנה  -דע מה למעלה ממך "דרך רמז לבאר דברי המשנה כתב ב

 ממךבעולמות העליונים גבוהי גבוהים הכל  כל מה שנעשה למעלהכי 
  . "על פיהם יצאו ויבואו על פי מעשיך לאן נוטים הוא

מלבד החלק הנגלה  ,וכהנה רבות יש במשניות רמזים על דרך הנסתר
עובדא באחד שלמד בבא קמא בזמן האחרון שמעתי ו ,שעל דרך הפשט

בתיקוני שכן מפורש והראו אחר כך ועל ידי זה קיבל חיזוק האמונה, 
רמז  - זוהר (קמז, ב) "בראשית ברא אלוקים" ראשי תיבות 'בבא' 

והיינו שכשלומד בבא קמא ושאר דברי לשלושת הבבות שבסדר נזיקין, 
זה משפיע עליו חיזוק האמונה לדעת ש"בראשית ברא אלוקים",  תורה

כי התורה מקדשת את האדם, ומכוח קדושת התורה מקבל חיזוק 
  להרגיש את האמת. האמונה והכרת האמת, 

באחד פעם מה שראיתי  ,בענין הרגשת האמתנזכיר אגב אורחא ו
יש בכוחו להרגיש על  ,אדם שמדבר רק אמתש ,מספרי החפץ חיים

צריך לזה אבל אחרים אם הם דוברים אמת או שאינם דוברים אמת, 
בעל מידת האמת בדרגה גבוהה מאד, שכל דבר שלו הוא במדויק שיהיה 

דובר אמת 'כתוב וכלשון ה ,הגזמות, מידת האמת שבלבממש ללא שום 
שהוא בדרגה אדם עם הלב,  , שכל מה שהוא אומר בפיו מתאים'בלבבו

  כזאת יכול להרגיש על השני אם הוא דובר אמת. 

  בחינת המעשים
חשיבות להתחיל בהכרת יש ולמעשה , מדרגות אלו גבוהות הןוהנה 

ולחזק את הרגשת הלב,  ,לעשות אותםלהמשיך כדי  ,המעשים הטובים
וקודם לזה צריכים גם בשב ואל תעשה להיזהר מדיבורים אסורים 

, אבל שהם אסורים וממעשים אסורים, ויש גם דברים שאינם ידועים
לכל הפחות להיזהר בדברים הידועים, ולהתבונן בכל מעשה אם הוא 
מותר או שאסור, ובחובות הלבבות (שער עבודת האלוקים פ"ד) כתב 

אלא כל מה שאדם עושה זהו או מצוה  ,דבר שהוא בגדר "רשות"שאין 
  או עבירה, וצריך לבחון את מעשיו ולהיזהר בהם. 

צריך לחשוב בכל דיבור ובכל מחשבה אם  ,וכן בדיבורים ובמחשבות
מדרגה גבוהה, כי בדרך כלל אדם  היהוא מצוה או עבירה, באמת זו

כלל עלול לבוא לידי  כדי ליישב דעתו, ואם לא ידברקצת לדבר צריך 
אי אמנם , מזה רק כפי הנצרך ליישוב הדעת ולא יותרלדבר דיכאון, אבל 

, אך על כל פנים יש להיזהר שלא בזה אפשר לצמצם וגם אסור לצמצם
  להרבות בדברים בטלים יותר מהצורך ההכרחי. 

והנה קריאת עיתונים היא דברים בטלים, ומה תועלת יש בזה, ניחא 
אם קורא דברי מוסר הרי זה מביא תועלת וחיזוק ביראת שמים, אבל 

בטלה, ושמא יש כאלה שזקוקים  זהלקרוא דברים שאינם דברי מוסר 
ואדרבה, אם לא בריאות הנפש, אבל בדרך כלל אין הדבר כן, צורך ל זהל

על מסופר . וחיים טובים מאד יותר מנוחת הנפש קוראים עיתונים יש
, , ולא רצה לגעת בובחוץ לארץ ראה פעם עיתון חרדישרבי ברוך בער 

  דברים בטלים.  ואלא הזיז אותו עם השרוול, מפני שיש ב

להחשיב את המעשים הטובים שאנו עושים, להחשיב את  עלינו
פי מדרגתו, יש הרבה מדרגות בעבודת כהתורה, ואת התפילה, כל אחד 

והרגשת הלב, ובשולחן ערוך (או"ח צח, התפילה, והרי זה תלוי בכוונת 
א) כתב שיש מדרגות של חסידים הראשונים שהיו מגיעים בתפילתם 

  . להתפשטות הגשמיות וקרוב למעלת הנבואה

שהגיעו להתפשטות  מגדולי ישראלוכן בדורות האחרונים היו 
לעבור איזה ניתוח שיש וכשהוזקקו הגשמיות בתפילה ובלימוד התורה, 

אמרו שאין צורך להרדימם, אלא יודיעו להם כעשר דקות  ,בו כאבים
לפני הניתוח, ויתחילו להתעמק בדברי תורה, ובאותו הזמן ששקועים 

  בתורה לא ירגישו שום כאבים, זהו כוח התורה! 

בספרים שזה שייך לא רק שכתבו כמו להיות שמח בחלקו, צריך ו
שזכה רוחניות במדרגות ובמעלות הבגשמיות אלא גם ברוחניות, לשמוח 

להשיג, ואמנם יחד עם זה צריך שתהא בלבו שאיפה להתקדם ולהוסיף 
, אבל צריך גם עוד מדרגות, שאין סוף למדרגות במעלות העליונות

כוחות לקיים את מה לאדם לשמוח במדרגה שיש לו, שהשמחה נותנת 
  באין אונים. שרוי שהוא חייב, ובלא שמחה הרי הוא 

החינוך (מצוה תפח) שכתב כי גוף האדם וכבר הזכרנו מדברי ספר 
זקוק לארבעה דברים, שבלא הגוף אינו יכול לעשות מעשים טובים, 
וצריך הגוף למזון, וכן לשינה, וגם צריך מנוחה חוץ מהשינה, וצריך גם 
שמחה, עיין שם שביאר שזהו הענין בשמחת יום טוב, והשמחה הזאת 

  יב. נותנת לאדם כוחות לתפקד ולקיים מה שהוא חי

  "דרך ארץחיזוק ב"
והנה בגמרא אמרו "ארבעה צריכים חיזוק", תורה ותפילה ומעשים 
טובים ודאי שצריכים חיזוק, אבל בגמרא נזכר עוד דבר רביעי והוא 

שכל צרכי החיים יהיו  ,, והיינו כפי המבואר ברש"י שם"דרך ארץ"
בצורה מסודרת, צרכי הגוף הנצרכים לאדם דבר יום ביומו, וכל שכן 
צרכי הנפש, לימוד התורה צריך להיות בצורה מסודרת כפי דרכי 
ההצלחה בתורה, וכן תפילה שתהא ברצינות וביישוב הדעת, ועל כל 

ון צריך שכל צרכי הגוף יהיו מסודרים, ליש ,פנים אפילו בענייני הגוף
  בזמן ולאכול בזמן, כדי שיהיה בריא ויוכל לתפקד כראוי. 

כל מעשיך יהיו לשם שמים, וכתב הרמב"ם ושנינו באבות (ב, יב) וכבר 
בהלכות דעות שזה שייך אפילו בשעה שאדם ישן, אם כוונתו לשם 

מתחשק לו לפעמים אלא רק מפני שהוא עייף, לא שמים, היינו שישן 
אשר לישון, שזה מאד מעניין, ויכול לדבר לדבר דברים בטלים יותר מ

דברים בטלים כמה שעות מבלי להירדם, אבל הוא מתגבר על היצר הרע 
למחר לא יהיה בזמן, שאם לא יישן מפני הזה והולך לישון לשם שמים, 

כוונתו בשינתו זוהי לו כוח ללמוד ולעשות את כל מה שהוא חייב, אם 
  "נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא". 

כך היא אם באמת  ,נמצא שכל צרכי הגוף של האדם הם עבודת השם
כדי שיהיו לו  ,מפני שמוכרחהוא אוכל ישן וכוונתו, שכל מה שהוא 

כוחות לקיים חובתו בעולמו, ואף על פי שיש גם טבע שמכריחו לאכול, 
מכריחו לזה, אלא לשם שמים, ואמנם אי רק מפני שהטבע אוכל אינו 

דרגה גבוהה מאד, מ שזה ,שתהא כוונתו רק לשם שמיםלדרוש אפשר 
  אבל על כל פנים להחשיב גם את הצורך לשם שמים שבזה. 

ורגע במשך היום אפילו בשעה שאדם אם כן יכול להיות שכל רגע 
 עוסק בצרכי הגוף הגשמיים הרי זה נחשב שעוסק בעבודת השם, מפני

שכוונתו בכל מעשיו לשם שמים, וממילא אכילתו ושתייתו הם עבודת 
אדם הרוצה לנסך יין על שהשם, ודבר זה מפורש בגמרא (יומא עא, א) 

גבי המזבח בזמן הזה, יש עצה שייתן לתלמידי חכמים לשתות מהיין 
שלו, כיון שכל אכילתם ושתייתם של תלמידי חכמים היא לשם שמים, 

  בודה וכניסוך היין על גבי המזבח. נחשב כמו עהרי זה 

כל אלו הדברים הם מדרגות, אבל אם מתרגלים כבר אין זה קשה, 
  בעזרת השם נזכה להצלחה ולסייעתא דשמיא לקיימם! 

 

  גיליון זה מוקדש לעילוי נשמת

  ז"ל מרגליות אשר "רב בצלאל משה ר'

  בעיר רחובותפעל רבות ונצורות להעמדת הדת על תילה 
 תנצב"ה - נלב"ע ז' חשון תשס"ז 

  ז"ל מנחם מנדל שמעון "רב צפורה פייגה ורעייתו מרת
 תנצב"ה -נלב"ע י"ח חשון תשנ"ג 

 הרב אברהם אקשטיין הי"וידידינו נדבת 
  תלמיד מרן ראש הישיבה שליט"א

  בשעטו"מכהודיה להשי"ת לרגל הולדת בנו 

בעתו ובזמנו יזכו להכניסו בבריתו של אאע"ה 
  לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים!

 

  לעילוי נשמתמוקדש 

  אלחייאני מכלוף מיכאל הר"ר
  זצ"ל עמרם"ר ן הרב

  תנצב"ה - נלב"ע כ"א חשון תשס"ג

 הי"ו בני המשפחה על ידיהונצח 


