
  

 

   

  

  

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

●  

בית המקדש היה משפיע קדושה על כל 
  קדושה ðגד היצר הרע. השפעת כלל ישראל, בכל מקום שהם, 

עסק התורה 
ומי שעוסק בתורה מתקדש ומשפיע  ,משפיע קדושה כמו בית המקדש

קדושה,

  וזה כמו חורבן בית המקדש! 

                                                 
 הושלם מדברי רביðו שליט"א במקום אחר.  *

שאם הקב"ה, שהוא ברא את האדם וברא גם את היצר הרע, הוא 
אמר שהתורה היא התבלין, אם כן ודאי שזהו התבלין היחידי,
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אלא  !מוסר איðו מפחיד
,ðותן חיים מאושרים

 
 

דבר עכשיו מלאו עשר שðים לפטירת מרן רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה, ולכבודו צריכים לעשות איזה 
לות שהם עוסקים, ברשויות . לכן, ðציגי 'דגל התורה' צריכים לדעת, שבכל הפעוציבוריתהפעילות חשוב הðוגע ל

ובכל מקום שהם, אי אפשר שכל אחד יסמוך על דעתו מה דרך התורה בכל עðין ועðין, וצריך לברר את דעת התורה, 
  בðוגע להכריע איך להתðהג בעðייðי הציבור. מה דעתם מה דעת גדולי התורה שבדור, 

זכויות! וצריך סייעתא דשמיא עם זכויות להצלחה במעשים הטובים,  כי בשביל הצלחה צריכיםועוד יש לדעת 
   .בצרכי הציבור הרוחðיים וגם הגשמיים, והזכויות העיקריות הם לעסוק בתורה

עדיף עם חברותא, וזו זכות גדולה וקביעות לכל הפחות חצי שעה ללמוד גמרא, בכל יום שתהיה  ,צריכיםלכן 
חðיים. וגם צריכים שתהיה קביעות יום יומית של כמה דקות, זמן קצר, ללמוד להצלחה בזיכוי הרבים בעðייðים הרו

ושðי הדברים  .בספרי מוסר, וספרי המוסר ðותðים לאדם את הזכות וגם את השכל איך להתðהג בכל הðהגת החיים
  האלה, זכות עסק התורה, גמרא ממש, וזכות ספרי המוסר, הם הזכויות להצלחה. 

מסייעין אותו, מן השמים יש סייעתא דשמיא למי שבא ליטהר, ומה ðקרא 'בא ליטהר'?  ואמרו חז"ל הבא ליטהר
יש יצר הרע, והעצה היא ספרי המוסר, כמו שאמרו חז"ל בראתי לו תורה תבלין, שהתורה היא תבלין ðגד היצר הרע, 

  הרע. וכתב במשðה ברורה סימן א' שהתבלין הוא תורת היראה, ספרי יראת שמים הם התבלין ליצר 

ו'תבלין' פירושו, שיש בזה גם טעם! יש טעם ומתיקות בספרי המוסר ויש טעם ומתיקות ביראת שמים, כל 
הדברים החיוðיים ביותר יש בהם מתיקות, וכמו בצרכי הגוף שיש טעם באוכל, כך גם בצרכים הרוחðיים של האדם 

והם  ,, וכך גם ספרי המוסר הם דברי תורהיש טעם, ודברי תורה מתוקים מדבש, וðמשלו ליין ולמים, לדבש ולחלב
  התבלין שמועיל באופן ישיר ðגד היצר הרע, וזה ðקרא 'בא ליטהר'. 

  ובזכויות האלה בעזרת השם יוכלו ðציגי 'דגל התורה' להצליח במעשים הטובים. 

  

    

 


