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

  זזזזתשע"תשע"תשע"תשע"    ויגשויגשויגשויגשפרשת 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

        

        להחיות רוח שפליםלהחיות רוח שפליםלהחיות רוח שפליםלהחיות רוח שפלים

על אחרים, והב' כיצד והשפעה  הא' חינוך .שני עניינים חשובים עלנדבר 
  וך עצמי. זה ענין ששייך לחינלהצליח בתורה, ש

היה מחנך  ,רבי נתן צבי פינקל זצ"למרן הגאון  ,הסבא מסלבודקאהנה 
כי באותה התקופה בכוחות הנפש, ושמעתי מאחד שהיה גדול בין מומיוחד 

התפלאו ולא הבינו כיצד הוא יודע יותר מהם, המומחים לכוחות הנפש 
ומהיכן יש לו הבנה עמוקה כל כך בכוחות הנפש, שהיה מכיר את טבע 

  אדם, וידע כיצד ובאיזו דרך להשפיע על כל אחד. ה

ספרי הוא לא למד ובאמת הייתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת לזה, 
העיקרים, מורה נבוכים והעקידה, פסיכולוגיה, רק ספרי מוסר, כגון 

  להרמב"ם, ושאר ספרי האמונה, ומן השמים נתנו לו סייעתא דשמיא 
  בה. לדעת כיצד לחנך ולהשפיע על בני הישי

את רבי ופעם שאל של רבי ישראל סלנטר,  והסבא היה תלמידכי וידוע 
ישראל מהו תפקידו של מחנך ומשפיע בישיבה, והשיב לו רבי ישראל בלשון 

, היינו (ישעיה נז, טו) "להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים" :הפסוק
 שיהיהשיידעו את מעלותיהם וישמחו בהם, כדי לתת עידוד לתלמידים, 

  להם מרץ להצליח, ולא יהיו נדכאים או שפלים. 

ובאמת ענווה היא מידה טובה מאד, ולהיפך מי שהוא בעל גאווה זה גרוע 
שמחשיב את עצמו אדם  .גאווהוידיעת המעלות אינה שמחה מאד, אבל 

עצמו, רק  שיש לו, זוהי גאווה, אבל אם אינו מחשיבובכישרונות במעלות 
לסייעתא ואם ילמד יזכה [ללמוד ולהצליח  הוא שמח במה שיש לו כוחות

השמחה  ,]הבא ליטהר מסייעים אותויותר מהכוחות כמאמרם גם דשמיא 
  . ההכניעהלבבות שער  כמבואר בחובות הזאת אינה גאווה

חייב אינו מושלם, וש, ויחד עם זה לדעת יולשמוח במעלותצריך אדם 
ה בעל מעלה, זה לא מספיק, והמעלכבר להתעלות עוד, אף על פי שהוא 

ין סוף א מחייבת אותו להשתמש בה ולהגיע לעוד מעלות ועוד מדרגות,
מדרגות של תורה, ושל יראת שמים ומידות טובות, וכן בהשפעה,  !למדרגות

השפעת תורה, והשפעת יראת שמים, והשפעת מידות טובות, מי שיכול 
אם הבא ליטהר  – יסייעוהולעזור לאחרים בעצה, חייב לעזור, ומן השמים 

  . ין אותו, קל וחומר מי שבא לטהר אחריםמסייע

להחשיב ולא אך לא לחשוב שהוא מושלם,  ,כוחותיולדעת את על כל אחד 
, ואם לא יעשה הרי יהיה לעשות כי הוא עושה מה שהוא חייב, את עצמו

   ?!להתגאות ולהחשיב עצמו במה שאינו פושעוכי יש , פושע

כוחות שיש להם, ועם זהו החינוך שנתן הסבא לתלמידיו, לדעת את ה
  . הכוחות האלו להשתמש הלאה, ולא להסתפק במה שיש כבר

תלמיד שידע כיצד לרומם כל בזה, והייתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת 
  התפקיד של מנהל ישיבה כי , וכפי שאמר לו רבי ישראל סלנטר ותלמיד

, לתת חיות ועידוד 'להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים'הוא 
  . היו להם כוחות להמשיך הלאהלתלמידים, שי

        מתיקות התורהמתיקות התורהמתיקות התורהמתיקות התורה

דרכי ההצלחה בתורה, מלבד מה שצריך שלא להיות בעל על ועתה נדבר 
, צריך גם לדעת 'בענווה'גאווה, שזה אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם 

  את דרך הלימוד, מה היא צורת הלימוד שיש בה הצלחה. 

שנאמר (תהלים יט, יא) "ומתוקים מדבש בדברי תורה יש מתיקות, כמו 
בברכות התורה אנו מבקשים "והערב נא השם אלוקינו את , וונופת צופים"

לימוד שתהיה לנו ערבות ומתיקות בהיינו בקשה דברי תורתך בפינו", 
"המלמד תורה לעמו ישראל" היינו בחתימת הברכה תורה, ומסיימים ה

  . שמן השמים נותנים לאדם את המתיקות בתורה

ויש גם מצוה של ידיעת התורה, לדעת מה  ,יש מצוה לעסוק בתורההנה ו
ידוע שיותר, אפילו סתרי תורה ומעשה מרכבה (עיין מדרש משלי פ"י), ו

לומד וחוזר אם לא היה חיוב של ידיעת התורה, היה כי שאמר הגר"א מ
   ., ועדיין הייתה לו מתיקות בזהמשנה אחת חייוימי כל במשך 

 תני (פסחים עב, א, מגילה ז, ב, ועוד) קומות מצינו בגמרא בכמה מוכן 
מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנחא בכיסיה, היינו ששמע איזו 
הלכה, הלכה פשוטה מאד, וחזר עליה ארבעים פעמים, עד שהייתה דומה 

גם לאחר שחזר ארבעים פעמים, זה לא היה ו ,אצלו כמו שמונחת בכיסו
  מתיקות בזה. משעמם אצלו, ועדיין הייתה לו 

 עייןתולדות אדם פ"ט, קול אליהו פסחים, ו(הגר"א שמביאים בשם כמו 

מדוע נקטה הגמרא בלשון "כמאן דמנחא לבאר  מהרצ"ח במגילה שם)
בכיסיה", ומדוע לא אמרו "כמאן דמנח בקופסא" שלשון זה הוא יותר רגיל 

תלמוד, וביאר הגר"א כי באו לרמוז בזה למה שאמרו (ב"מ כא, ב) לשון הב
שוי למשמש בכיסו בכל שעה שלא יישמט ויאבד ממנו, ולכך אמר אדם ע

"כמאן דמנח בכיסא", כלומר אף על פי שהבין את הענין וכבר נקבע 
ישכח את בזיכרונו, מכל מקום היה ממשמש בו וחוזר עליו שוב ושוב, שלא 

  יש בה טעם ומתיקות. מוסיפה עוד הבנה, ו, וכל חזרה ההבנה

        שונה פרקושונה פרקושונה פרקושונה פרקו

להחסיד יעבץ שעמד על מה שאמרו  חסדי השםקונטרס במכבר וראיתי 
אמר ליה בר הי הי להלל מאי דכתיב ושבתם וראיתם בין  :דף ט'בחגיגה 

צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, היינו צדיק היינו עובד 
עבדו ולא עבדו תרוייהו  ,אלוקים, היינו רשע היינו אשר לא עבדו? אמר ליה

ו, ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה צדיקי גמורי נינה
שמי ששונה פרקו מאה ואחד פעמים נקרא עובד אלוקים, ומי  ,כלומר .ואחד

  בזה. וצריך ביאור נקרא לא עבדו, פעמים ששונה רק מאה 

כי ידוע שכל חזרות שאדם חוזר על תלמודו עד וביאר החסיד יעבץ שם 
, כי ומעניין וממילא זה מושך מאה פעמים מוסיפות אצלו בהירות בהבנה,

ברור ומובן אצלו, אבל לאחר מאה פעמים כבר נגמרה יותר הענין בזה נעשה 
לעשות כדי  ,מוסיף לחזורהוא בכל זאת ההבנה, והכל ברור ומובן כבר, ואם 

  מתוך אהבת השם.  ,נחת רוח ליוצרו, זוהי עבדות

האדם  ענין האהבה הוא שיהיה"שכתב המסילת ישרים בפרק י"ט  כמו
ורודף אחר קדושתו כאשר ירדוף  ,וה ממש אל קרבתו יתברךוחושק ומתא

איש אחר הנחמד ממנו חמדה עזה, עד שיהיה לו הזכרת שמו יתברך 
ותו יתברך שעשוע ועונג וקלותיו והעסק בדברי תורתו ואליבור בתהיוד

כמי שאוהב את אשת נעוריו או בנו יחידו אהבה חזקה, אשר אפילו  ,ממש
ידוע שכך המציאות, שאדם נהנה לדבר ו ,"בם יהיה לו לנחת ותענוגהדיבור 

רגילות לדבר ולספר  ,בפרט אימהותעל בנו, ולספר על חכמתו ועל מעלליו, 
מי שהוא אהוב, ש ,הטבעכך  .אליו ןהרבה על מעשיו של הבן, מרוב אהבת

  . , ונהנים לדבר על זהכל מה שהוא עושהאוהבים את 

נהנה לדבר בדברי תורה, ולחזור גם אהבת התורה, שאדם היא וכך 
עד מאה פעמים הוא  .עליהם שוב ושוב, אפילו אחר שההבנה ברורה אצלו

, אבל אחרי שההבנה ברורה יותר שרוצה לדעת ולהביןמפני לומד וחוזר 
, וחוזר שוב מתוך מתיקות ואהבת התורה, זה נקרא עבודת השם, כבראצלו 

  ם". והוא הנקרא בלשון הפסוק "עובד אלוקי

זהו כוח מתיקות התורה, שאפילו אחרי חזרות מרובות, עדיין יש בזה 
  טעם ומתיקות, ללמוד ולחזור שוב ושוב. 

יודעים כיצד מקבלים מתיקות התורה, צעירים  יש רבים שאינםאמנם 
  ומבוגרים, לומדים ומתעייפים מהר, ואין להם מתיקות בלימודם. 

        תורהתורהתורהתורההנפש בהנפש בהנפש בהנפש בלהשביע להשביע להשביע להשביע 

מדברי ההפלאה בהקדמתו לכתובות, שעמד על מה כבר הזכרנו והנה 
שאומרים בתפילת שבת "עם מקדשי שביעי כולם ישבעו ויתענגו מטובך", 

גם לאחר ששבעים, ולכאורה הרי תענוג ישבעו ואחר כך יתענגו, משמע שיש 
התענוג הוא אוכל ושבע כבר אין לו תענוג, וכל ששאדם בדרך כלל המציאות 
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  ,ששבע וכבר סיים לאכול יתיאבון, אבל אחר יש לוש ,רעבשאדם בזמן 
  נופלת עליו עייפות, ואינו נהנה לאכול עוד. 

לפני רק תענוג שיש , תוביאר ההפלאה כי אמנם כן הדבר באכילה גשמי
אבל כאן כתוב "מטובך", והכוונה בזה לתענוג רוחני לא לאחריה, השביעה ו

ייך שביעה שוגם בתורה של תורה, כמאמרם (אבות ו, ג) אין טוב אלא תורה, 
גמרא (ברכות יד, א) המשביע עצמו מדברי לשון הכמו שמצינו יבואר להלן] [

ה התענוג נמשך גם לאחר השביעה, ואדרבה ככל שממשיכים תור, ובתורה
  ולומדים יותר ברציפות, כך התענוג גדול יותר. 

כמו שהביא המסילת תורה משביעה את הנפש, ? השובע שיש בתורהמהו ו
מדברי המדרש על הפסוק "וגם הנפש לא תימלא" משל למה ישרים פרק א' 

הדבר דומה, לעירוני שנשא בת מלכים, אם יביא לה כל מה שבעולם אינם 
חשובים לה כלום, שהיא בת מלך. כך הנפש אילו הבאת לה כל מעדני עולם 

  אינם כלום לה, למה? שהיא מן העליונים. עכ"ד. 

היינו כמו בן מלך שרגיל לאכול מעדנים מיוחדים, ואם יביאו לו אוכל 
      .שבעה רק מדברי תורה, לא יהיה לו שום טעם בזה, כך גם הנפש פשוט

חושבים להשביע את הנפש בכל מיני שטויות, יהנות, ומחפשים לשכאלה יש 
א מן היכי ה, אבל הנפש לא תימלא, ואינה שבעה מזה, דוממשחקים וכ

טעם בכל השטויות וההבלים, רק לימוד תורה הוא  ההעליונים, ואין ל
   !המשביע את הנפש, ובזה אדם נעשה מאושר

        האושר הגדול ביותרהאושר הגדול ביותרהאושר הגדול ביותרהאושר הגדול ביותר

שנינו באבות (ו, ד) כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו' וכך 
ובתורה אתה עמל ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה 

פת ' :של חוסר עולם הזהעניינים א, ונזכרו במשנה כמה וטוב לך לעולם הב
, 'מים במשורה'ממרחים, וכן ו, בלי חמאה שאוכל רק לחם, היינו 'במלח

, בלי מזרן נוח, ובלי 'ועל הארץ תישן'מים פשוטים, במשורה, לפי הצורך, 
כי הוא אבל עם כל זה הוא שבע, ואינו צמא, ואינו עייף,  .כרים וכסתות

  . די צרכו, רק שאינו מתענג בתענוגיםאוכל ושותה וישן כ

הנזכרים למעלה, לקשיים נוסף ב, היינו 'וחיי צער תחיה'התנא והמשיך 
 זכורני לפני שנים רבות, שהיו מבני . לדוגמא, צער וקשייםחיי עוד 

גידלו תפוזים ואשכוליות, והיו שולחים היו להם פרדסים, והמושבות ש
והייתה תקופה ומוכרים ברווח, ומזה היו מתפרנסים,  ,לחוץ לארץאותם 

, וכבר לא היה ביקוש לזה, גם ממדינות אחרות שהתחילו לייבא פירות אלו
, אף על פי שעדיין היה מה לאכול, ונשארו בלי פרנסה, והיה להם צער גדול

  אבל לא הייתה פרנסתם מצויה ברווח כבתחילה. 

שהוא נכנס לבית הכנסת בשעה אמר כי שמבעלי הפרדסים והיה אחד 
 .השיעור, הוא שוכח את כל הצער, ומרגיש אשריך בעולם הזה אתושומע 

ומהו עמל? לא יותר  !'אשריך בעולם הזה'אז  'בתורה אתה עמל'אם 
כמו התעמלות, שהיא לפי הכוחות, להתרכז בלימוד בלי  מהכוחות, אלא

  חיים מאושרים. בזה זוכים ל ,בטלה, כל אחד לפי כוחו

שכתב בספר החינוך (מצוה ו כמאדם צריך להיות מאושר ושמח בחלקו, 
הא' הוא מזון, אכילה ושתייה, תפ"ח) כי גוף האדם זקוק לארבעה דברים: 

והב' הוא שינה, והג' הוא מנוחה, חוץ מהשינה צריך גם לנוח, ואי אפשר 
שבלי זה והדבר הרביעי הוא שמחה, לעסוק כל הזמן בפעילות בלי הפסקה, 

   .שמח אותוהמוצריך שיהיה דבר  ,יכול לבוא לדיכאון

שמחה, אבל נותנת תעסוקה משמחת, כל שתעסוקה איזו בדרך כלל יש ו
, )תהלים שם ט( פיקודי השם ישרים משמחי לב ,מהכליותר משמחת תורה 

ממנו, למעלה שאין  אשריך בעולם הזהתורה נותנת שמחה אמיתית, 
אושר כזה שאין למי שאינו עוסק  ,האושר הגדול ביותר שיש בעולם

האחרים רק מסיחים דעת מהדאגות והקשיים, אבל  כל הדברים !בתורה
, באה על סיפוקהשהנפש  תורה נותנת שמחה אמיתית ומשביעה את הנפש,

  בתורה ובמצוות שיש לו.  –שמח בחלקו נעשה בזה ו

        שמחה במצוותשמחה במצוותשמחה במצוותשמחה במצוות

ובהקדמה לספר חרדים מובא במצוות זה דבר גדול מאד, בתורה ושמחה 
לכל המדרגות הגבוהות, מדרגות זכה שהאר"י הקדוש אמר על עצמו, כי 

   .שאין לשער, על ידי שהיה שמח בשמחה של מצוה

כגון בשעה שאדם ניגש לאכול, יתבונן ו ,במצוותזכות גדולה היא לשמוח 
לעצמו, הן זכיתי כעת לברך ברכה, המוציא לחם מן הארץ, דיברתי ויחשוב 

הלב, הרגשתי אל הקב"ה, והוא שמע את ברכתי, והברכה הייתה בכוונת 

לי , וכמה שמחה יש בזה מה שאני אומר, מה גדולה היא הזכות שיש לי
ני מקיים מצוה, ומברך הריוכן בנטילת ידיים  ., שמחה של מצוהלשמוח

ברכה על הנטילה, ויש בזה שתי מצוות, הנטילה היא מצוה אחת, והברכה 
  ! בזה היא עוד מצוה, שתי מצוות זוכים לקיים

, לאכול מפני שהוא חייב ומוכרח ?אוכלהוא מדוע , באכילה עצמהוגם 
ייענש  יהיה לו כוח ללמוד תורה ולקיים תרי"ג מצוות, ואם לא יאכלכדי ש

המצוות, לכן הוא ומונע עצמו מקיום על כך, שהוא מחליש את כוחותיו, 
, אלא בעיקר מאהבת קיום מיראהלא רק  ךמוכרח לאכול, מיראת העונש, א

  . כוח לקיימןההיה לו המצוות, שהוא רוצה שי

 ,, אזי האכילה עצמה נחשבת לעסק במצוההבאכילזוהי הכוונה כאשר 
כמו שכתב הרמב"ם בהלכות דעות (ג, ג) כי אדם שכל מעשיו לשם שמים, 
שאוכל וישן כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם, גם האכילה והשינה שלו 

שב ואל תעשה, כי ב –נחשבים עבודה למקום, והוא עובד השם אפילו בשנתו 
  לצורך העבודה. הם שלו האכילה והשינה 

וכיוצא בזה מצינו בדין שלוחי מצוה שפטורים מן הסוכה, אפילו בשעת 
נתם, והטעם לזה כתב המרדכי (סוכה תש"מ) "משום דכשנחים וישנים יש

בלילה להנאתם יכולים לעסוק למחר טפי והוי הכל בכלל עוסק מצוה", 
  סוכה, ועל ידי השינה הזאת יוכלו בחה יותר מהשינה בבית נוכי היינו 

 למחר לקיים את המצוה יותר בשלמות, וכיון שהשינה היא לצורך המצוה
  נקראים כבר עכשיו בשעת השינה "עוסקים במצוה". 

ם המצוות, נחשב יוזהו שכתב הרמב"ם שמי שישן כדי שיהיה לו כוח לקי
נחשב כעוסק במצוה  אם הוא עושה מיראה .במצוהכבר בשעת השינה עוסק 

וכשיחשוב על זה שהוא  .מיראה, ואם עושה מאהבה נחשב כעוסק מאהבה
  זוהי שמחה גדולה מאד!  –עוסק במצוה גם בשעת השינה 

        כיצד לקבל מתיקותכיצד לקבל מתיקותכיצד לקבל מתיקותכיצד לקבל מתיקות

נחזור לדרך הלימוד, כיצד לקבל מתיקות במה שלומדים, הנה אם 
ושך, כמו לומדים בצורה קלה ופשוטה, יש בזה מתיקות, וזה גם מעניין ומ

, זה מושך ומענייןהרי להבדיל כשקוראים סיפורים, הנכתבים בצורה קלה, 
זהו טבע האדם שדברים  .ואילו מאמרים עמוקים אינם מעניינים כל כך

  . קלים יותר מעניינים ומושכים את הלב

ולימוד התורה הרי צריך שיהיה מתוך התעניינות וסקרנות, כמו שכתב 
הפסוק "אשר אנכי מצוה אתכם היום" רש"י בפרשת קריאת שמע על 

  . דברי תורה צריכים להיות כחדשים כאילו ניתנו היוםש

היינו  ,צריך להיות "כדיוטגמא חדשה"כי לימוד התורה ועוד הביא שם 
פרטי  מה הםכמו חוק חדש שהוציא המלך, שכולם מתעניינים ורוצים לדעת 

הוא טבע כן , מתעניין בזה ,החוק, אפילו מי שאין זה נוגע לו למעשה
כגון מתרחש בעולם, שהסקרנות שבאדם, יש סקרנות לשמוע ידיעות ממה 

מי נבחר לשלטון באמריקה, ושאר מאורעות, שיטפונות, רעידות אדמה, 
בתורה, מתוך כך צריך להיות העסק ו ,והרי געש, בני אדם מתעניינים בזה

   .את דברי התורהולהבין התעניינות וסקרנות לידע 

את בתחילה לומדים יותר מעניין ומושך, ל מה שמבינים בקלות ובדרך כל
, ואם יש דברים שקשה להבין, חוזרים על זה בפשטותגמרא עם רש"י ה

ולפעמים , למחרת [לא באותו היום] ובחזרה מתבררים שאר הפרטים בנקל
כי הסוגיא מסובכת עם הרבה פרטים, גם בפעם השנייה לא מבינים, 

  שלישית עד שמקבלים הבנה ברורה. וצריכים לחזור פעם 

וכבר סיפרתי עובדות מתלמידים שהיו לומדים וחוזרים כל דבר שתי 
פעמים, וכל מה שהיה קשה להם בלימודם הראשון, היו מבינים בנקל 

 פעם שלישית עד שהבינו עליהם ויש דברים שהיו צריכים לחזור בחזרה, 
בתורה, שהלימוד  זוהי השיטה הפשוטה ביותר להצלחה .את כל הפרטים

  מתיקות וסקרנות. עם יהיה מעניין ומושך, 

ועיקר המדרגה בתורה ואמנם עדיין אין זו המדרגה הגבוהה של תורה, 
ר"ן, ויש גם תוספות, ראשונים ואחרונים, כגון רשב"א, היא ההבנה, 

נימוקי יוסף, רבי עקיבא איגר, קצות ונתיבות, אבל יש סדר כיצד מגיעים 
ליגמר והדר ליסבר, היינו שצריכים תחילה  (שבת סג, א)ו לזה, כמו שאמר

   .לדעת את הידיעות הפשוטות, ואחר כך מגיעים גם להבנה

  דרכי ההצלחה בתורה. עניינים באלו הם קצת 
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