
  

 

   

  
  

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

  זתשע" משפטיםפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח
  

  ואם אתה עושה כן אשריך
טבע האדם שצריך תמיד לעסוק בדברים המעניינים ומושכים את לבו, 

 .יבוא לידי שעמום, והשעמום מזיק לאדם ,ואם יהיה ללא עיסוק ופעילות
  ושמחה.  ותזה נותן לו חי ,רק כשעוסק במה שמעניין אותו

מפורש בפרקי ומהו הדבר הכי מעניין, שנותן את החיים הכי מאושרים? 
ו, ד) כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה (אבות 

ואם  :ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, וסיים התנא שם
 אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא,

  ממנו. למעלה היינו שזהו האושר הגדול ביותר בעולם, שאין 

כיצד יכול  ,וכבר הזכרתי מה ששאל מו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל
התנא וכפי שהזכיר להיות אשריך בעולם הזה עם חיים קשים כל כך, 

ארבעה מיני צער וקשיים, הא' פת במלח, שאין בזה טעם מיוחד, רק 
אין בזה  ,וכן מים במשורה, ועל הארץ תישןלהשביע את הגוף ולא יותר, 

תענוג והנאה, רק הצורך ההכרחי לקיום הגוף, וחיי צער תחיה משמע שום 
לכאורה עוד  וזהצער נוסף על הקשיים הנזכרים, ובתורה אתה עמל עוד 

  , הייתכן?! 'אשריך'קושי חמישי, ועם כל זה 

אושרים שאין וזה כוח התורה, שהתורה נותנת חיים מ ,ברם זו המציאות
מזה אושר גדול  ולשער, כשאדם שקוע בתורה ומבין את מה שלומד, יש ל

וכפי שמסופר על גדולים  ,מאד, עד שאינו מרגיש בשום צער וקשיים שיש לו
רק שהיו צריכים לעבור ניתוח, ואמרו למנתח שאין צורך להרדים אותם, 

להם כעשר דקות לפני הניתוח, והם ייכנסו לעיון בדברי תורה, ועל ידי  יודיע
כן מסופר על  –השקיעות בזה לא ירגישו את הכאב של הניתוח, וכך הוה! 

  מהדורות האחרונים.  םמרן החזון איש זצ"ל ועוד גדולי

זהו כוח התורה שמרתק את האדם כל כך, עד שאינו מרגיש בשום דבר 
בדברים להבדיל כמו שידוע  .תורהשבלימוד ההאושר מרוב התענוג ו ,אחר

עד ששוכח מכל הצער  ,ומרגיש הרגשה נעימה ,אחרים שהגוף נהנה מהם
 !, ונותנת אושר שאין כדוגמתו בעולםמזה תורה היא יותרוהדאגות שיש לו, 

שיהיה  ,כיצד לעסוק בתורה בצורה המושכת ,הדרךמה רק צריכים לדעת 
 רבים אינם יודעים .מאושר כל כך עד שלא ירגיש בשום דבר אחר שחסר לו

  הדרך, ויש דרכים פשוטות לזה. מה היא 

הנה ידוע שיש גם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות שרוצים ללמוד 
אדם שיש לו כוח הסברה מכיר אני  .ומבקשים לשמוע שיעורי תורה ,תורה

ומשלמים לו שילמד איתם גמרא,  ,ילוניםטוב מאד, שבאים אליו אנשים ח
אותם יותר מהרבה דברים לימוד הגמרא מעניין  .והם נהנים מאד מזה

מוסרים בפניהם הרצאות תורניות, שלחילונים,  'סמינריונים'יש  .אחרים
, ויש גם אנשים 'שניים אוחזין בטלית'כל החשבונות של את להסביר 

זה כי מלומדים שמתעניינים בזה, ומתפעלים מאד לשמוע את זה, ורואים 
  יותר מכל החכמות האחרות שהם לומדים. 

 כמו ששמעתי מאלו העוסקיםורבים מהם לבסוף חוזרים בתשובה, 
בקירוב, שיש חילונים שבאים ללמוד גמרא, ולא מדברים איתם על ענייני 

רא, והמאור שבתורה מחזירן למוטב (פתיחתא אמונה כלל, רק לומדים גמ
דאיכ"ר ב'). זהו כוח התורה, שיש בה קדושה, וקדושה נותנת חיים 

(דה"י א' טז), במקומו היינו  "עוז וחדווה במקומו" מאושרים, כמו שכתוב
  . היכן שיש קדושה, שם יש שמחה וחדווה

שהם כל מיני , , כמו שמצינו גילה רינה דיצה וחדווה'חדווה'ונזכר בלשון 
לשונות של שמחה, וחדווה הוא הלשון הרביעי שבהם, משמע שזו דרגה 

השמחה הגדולה ביותר היא על ידי קדושה, גדולה יותר של שמחה, כי 
  והקדושה הגדולה ביותר נמצאת בלימוד התורה. 

  ללמוד בצורה המושכת
ומה שיש כאלה שעוסקים בתורה ואינם מאושרים, יש כמה סיבות לזה, 

שלומדים רק לשם מצוה, מפני שחייבים ומוכרחים, ואחת הסיבות היא 
וכופים ומכריחים את עצמם בזה נגד הטבע, וכשאדם עושה דבר שהוא נגד 
טבעו כיצד יהיה מאושר? וצריך ללמוד לא מתוך כפייה, אלא בצורה 

  המושכת, מתוך התעניינות וסקרנות לדברי תורה. 

 ל הפסוק (דברים יא, יג) "אשר כתב רש"י בפרשת קריאת שמע עוכך 
אנכי מצווה אתכם היום" שיהיו עליכם חדשים כאילו שמעתם בו ביום, 

ועוד כתב (שם ו, ו) שיהיו בעיניך כדיוטגמא חדשה שהכל רצין לקראתה, 
היינו כמו חוק חדש מהמלכות, שכולם מתעניינים ורוצים לדעת מה הם 

נוגע לו ה זפרטי החוק, יש כאלה שהחוק נוגע להם למעשה, וגם מי שאין 
שיש סקרנות לשמוע דברים  ,ה טבע האדםזמתעניין בזה, כי הרי הוא 
נמשכים לקרוא ידיעות המתפרסמות שבני אדם ם בעולם, וכפי המתחדשי

  ויש סקרנות לזה.  ,בכתבי העת, שזה מעניין ומושך

לכן למה שהוא מבין בקלות ובפשטות, יותר ובדרך כלל טבע האדם נמשך 
כפי שכבר הזכרנו ו, ללמוד באופן קל ופשוט צריךכדי שיהיה מרותק לתורה 

ללמוד תחילה את הגמרא עם יש  ,הראשונהסוגיא בפעם  לומדיםכש כי
פירוש רש"י, וזה בדרך כלל מובן בפשטות, מה הקושיא, ומה התירוץ, כפי 
דרכו של רש"י בביאור הענין, ולפעמים גם זה קשה, שהסוגיא מסובכת 

ויש ללמוד עם הרבה חשבונות, וקשה לקלוט בבת אחת את כל הפרטים, 
על להשאיר לחזרה, וכשיחזרו  ומה שלא מובןאת מה שמבינים, בתחילה 

יהיה מובן יותר, וכן בחזרה השלישית והרביעית יתבררו עוד למחרת זה 
  פרטים, ובדרך כלל לאחר כמה חזרות הכל ברור מאד. 

אם חוזרים באותו היום זה לא מוסיף כל כך, ש בחזרה, וזה דבר ידוע
ועיקר התועלת היא כשחוזרים ביום אחר, כי באותו היום המוח מתעייף 

אז הוא  ,נח מיגיעתושכבר  ,ורק למחרתהענין, כל פרטי את וקשה לקלוט 
את שאר הפרטים, ושמעתי שכן ידוע גם בכל חכמות קולט ומבין בנקל 

סוים, בתחילה לומדים את הענין באופן שאם רוצים להבין ענין מ ,שבעולם
ומבינים  ,וחוזרים על זה בימים אחריםעל כל הפרטים, בלי להתעכב  ,כללי

גם עוד חלק ועוד חלק, עד שהכל מתברר ומקבל בהירות, וכך להבדיל 
  בתורה, אם לומדים בצורה כזו מקבלים בהירות. 

ולאחר שמבינים היטב את הגמרא עם רש"י, חוזרים שוב באותו האופן 
  גם עם תוספות, עד שמקבלים בהירות בכל הסוגיא. 

 וסבוריםרש"י, פירוש יש כאלה שאינם מחשיבים את לימוד הגמרא עם 
שזה לא נקרא לימוד, וזה מפני שלא היה להם רב שיחנך אותם כיצד ללמוד 

  ות שיש בזה. גמרא עם רש"י, והטעם והמתיק

 דבר פשוט הוא שעיקר הגדלות בתורה הוא בהבנת עומק הדבריםאמנם 
  וכו' עיין שם. אביי כמו שמבואר בגיטין דף ו' אמר ליה 

  סקרנות ומתיקות
לימוד התורה יש בו סקרנות וגם מתיקות, סקרנות היא בלב, וכפי 
שהזכרנו שדברי תורה מושכים את הלב, ומתיקות היא בפה כמו שכתוב 

(יחזקאל ג, ג), היינו שיש מתיקות להוציא דברי  "ותהי בפי כדבש למתוק"
את דברי תורתך בפינו, השם אלוקינו תורה בפה, ועל זה מבקשים והערב נא 

  את הערבות והמתיקות בדברי תורה.  'בפינו'שנרגיש 

"הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש  (תהלים יט, יא)וזהו שכתוב 
(רש"י סוף  ונופת צופים", נחמדים היינו בלב, שהעין רואה והלב חומד

, כשאדם רואה דבר יפה, לבו חומד ונמשך לזה, וכך היא גם פרשת שלח)
קרנות לדברי תורה, שהלב נמשך לזה, ומתוקים היינו בפה, יש מתיקות הס

  . להוציא דברי תורה בפה, ולחזור עליהם שוב ושוב

מתיקות! כמו שידוע מהגר"א שיש יש ואפילו לאחר חזרות רבות, עדיין 
היינו כל לימוד תורה, ויש גם מצוה של ידיעת  'לעסוק בדברי תורה'מצוה 

כולה, כמו שאמרו (קידושין ל, א) ושיננתם שיהיו  התורה, לדעת כל התורה
דברי תורה מחודדין בפיך וכו', ואמר הגר"א שאם לא הייתה מצוה של 

  . ידיעת התורה, היה לומד וחוזר כל החיים משנה אחת

 גם לאחר חזרות רבותהמתיקות קיימת מסתבר כי אצל הגר"א הייתה ו
, בזהאף על פי שהמתיקות עדיין קיימת, לכאורה סקרנות אין אמנם  ,כל כך

  . כי מה שייך סקרנות בדבר שכבר למד וחזר פעמים רבות

יש הרבה סתרי תורה כי גם סקרנות, שהגר"א היה לו יתכן אמנם 
מאמר מאה קשיטה) (הרמ"ע מפאנו  , כמו שכתבהמרומזים בלשון המשנה

בגמרא מצינו שמטעם זה  ,בשם הגר"א בהקדמת פאת השולחןא מובכן ו
שמכוח קושיא אמרו על המשנה 'חיסורי מחסרא והכי קתני', ואילו כשקשה 
על ברייתא אמרו 'תריץ ואימא הכי', כי ה'חיסורי מחסרא והכי קתני' אינו 
תירוץ והוספה על המשנה, אלא הכל רמוז בתוך המשנה, והוא מהחלק 

אם  בכוונה, ולא הזכירו במשנה כירבי הנסתר של סודות התורה שהחסירו 
  ברמיזה, ולכן לא תיקנו והוסיפו זאת בגוף המשנה. 
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ז, ב) חמוקי ירכיך, 'חמוק' ראשי תיבות  ה"ששי(מהפסוק ורמזו לזה 
חיסורי מחסרא והכי קתני, ו'ירכיך' היינו נסתר כמו שאמרו (מו"ק טז, א) 

שכל חיסורי מחסרא  כנ"למה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר, והיינו 
  המרומזים במשניות.  התורהשבש"ס הם מסתרי 

כפי שהעיד תלמידו  ,והגר"א זכה שנתגלו לו סתרי תורה שאין לשער
הגר"ח מוואלוז'ין בהקדמה לביאורו על ספרא דצניעותא כי פעם אחת סיפר 
להם שמן השמים גילו לו בפסוק אחד כ"ב מאות וששים אופנים, ובאופן 

 גם היו לו  .ניינואחד מהם הוא יודע כוחות כל הבריות וכל אבר מה ע
חידושי תורה שהכין לומר בפני מתיבתא דרקיעא, ששם יושבים כל גדולי 

לו מה לחדש ולומר להם היה הדורות, האבות הקדושים, ומשה רבינו, 
בסתרי תורה! כך סיפר לתלמידיו. ואין בדברים האלו משום גאווה, כי לא 

  החשיב עצמו בזה, רק הכיר וידע את האמת, ושמח בחלקו. 

  שמחה וידיעת המעלות
דע את מעלותיו ולשמוח בהם, אדם צריך יובאמת זה דבר חשוב מאד ל

לשמוח בחלקו בתורה ובמעלות שיש לו, כמו שכתב בספר מנוחה וקדושה 
"דע ששמעתי בשם הגר"א, שכן גם במילי (שער התורה ח"ב אות כג) 

דשמיא, צריך להיות שמח בחלקו. אף שבודאי נכון לחמוד להיות לבו פתוח 
כפתחו של אולם לתורה, וגם לאמר ולחמוד אימתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי, מכל מקום צריך להיות שמח בחלקו שזכה לתורה ולמעשים 

  כ"ד. עטובים, כיון שעשה בכל כוחו המוטל עליו", 

מכירים את המעלות  ינםשאאנשים, צעירים וגם מבוגרים, הרבה ויש 
ומידות טובות.  ,שלהם, שהם בעלי כישרונות, ויש להם שכל, ויראת שמים

מצב רוח, האם אתה שרוי בחוסר זכורני ששאלתי פעם צעיר אחד, שהיה 
 ...כישרוני? והתבייש לומר על עצמו, רק השיב שאחרים אומרים עליו ככה

שאלתי אותו על עוד מעלות, האם הוא יודע שיש לו שכל, ויראת שמים, ו
ו ליש כי אכן שנוכח לראות ומידות טובות, ושוב התבייש לומר על עצמו, עד 

לא היה שמח בחלקו,  ,הרבה מעלות, ולמרות שידע מכל המעלות האלו
   !מעלות חשובות כל כך ושיש ל ,שישמח בזהואמרתי לו 

, שעל ידי לרשום לעצמו את מעלותיו ולקרוא בהםולפעמים העצה היא 
זה יהיה שמח בחלקו, והשמחה נותנת חיזוק להמשיך ולהתעלות בכל 

והשמחה היא מצרכי  ,יכול לתפקדלא בלי שמחה אדם  .המעלות הטובות
הגוף כמו שכתב בספר החינוך (מצוה תפח) שהגוף זקוק לארבעה דברים 

ן היינו אכילה ושתייה, וכן שינה, כל והם: מזון, שינה, מנוחה, ושמחה. מזו
אחד כפי הנצרך לו, ומנוחה היינו נוסף על השינה, שאי אפשר לעסוק 

כל הזמן בלי הפסק, וצריך קצת מנוחה, וגם שמחה היא ממושכת בפעילות 
  מצרכי הגוף, לשמוח במה שיש לו בגשמיות וברוחניות. 

  לשם שמים - הנאות העולם 
"לפי שהאדם נכון על ענין  :שמחת יום טובמצות שם החינוך ובזה ביאר 

שצריך טבעו לשמוח לפרקים, כמו שהוא צריך אל המזון על כל פנים, ואל 
המנוחה, ואל השינה, ורצה הקל לזכותנו אנחנו עמו וצאן מרעיתו, וציוונו 
לעשות השמחה לשמו למען נזכה לפניו בכל מעשינו. והנה קבע לנו זמנים 

הנסים והטובות אשר גמלנו, ואז בעתים ההם בשנה למועדים לזכור בהם 
ציוונו לכלכל החומר בדבר השמחה הצריכה אליו, ויימצא לנו תרופה גדולה 

  בהיות שובע השמחות לשמו ולזכרו", ע"כ מדבריו. 

והיינו כיון שהשמחה היא מצרכי הגוף, רצה הקב"ה לזכות אותנו שנעשה 
גם לעשות  יוונוביום טוב, וצלשמוח  נואת השמחה לשמו ולזכרו, ולכן ציוו

דברים המעוררים את השמחה, כגון סעודת יום טוב, כי כשאדם רעב וצמא 
אינו יכול לשמוח כראוי, ועל ידי הסעודה יכול יותר לשמוח, ואף על פי 

עבודת  צורךבהם ל יםמכל מקום אם עוסקשהנאות גשמיות הם יצר הרע, 
  וה. מצוה, והאכילה עצמה נהפכת למצהרי זו השם, 

(ג, ג) וכפי שכבר הזכרנו כמה פעמים מדברי הרמב"ם בהלכות דעות 
שאדם שכל מעשיו הם מתוך חשבון כזה, לצורך עבודת השם, גם השינה 

קל ושלו היא עבודה למקום, בשב ואל תעשה! הוא עובד השם בשינתו, 
שהיא בקום ועשה, אם הוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לקיים  ,וחומר האכילה
 .ואינו אוכל יותר ממה שצריך, רק כפי הנצרך לבריאות הגוףתרי"ג מצוות, 

, צריך אין אכילתו מספקתאמנם אי אפשר לצמצם בזה, ואם יש חשש שמא 
, יש גם מכתבים ממרן החזון ולאכול כפי הנצרך להחמיר בבריאות הגוף

איש זצ"ל שאין לזלזל בבריאות הגוף (עיין קו"א ח"א לה ועוד), וצריך 

יתר על  ריזמפ, אבל אין להרבות בהנאות מיותרות, ואם ולשמור על בריאות
  זוהי תאווה ויצר הרע, ויורש גיהינום.  ,מידהה

שהנאות הגוף הם הכרחיות, אבל לפי יודעים לא אלו הם דברים שרבים 
וכך כתב גם המסילת ישרים בפרק המידה הדרושה לצורך עבודת השם, 

למעט בהנאות החומריות "והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו שיש הראשון 
לו נחת רוח ויישוב דעת למען יוכל לפנות אלא לעזר ולסיוע בלבד לשיהיה 

 ,לבו אל העבודה המוטלת עליו", והמשיך וכתב שאם אדם יחיה באופן כזה
 !יזכה לאהבת השם, עד שיימשך אחריו יתברך כמו ברזל אחר אבן השואבת

  עד כדי כך זוכים על ידי ביטול ההנאות הגשמיות. 

  מוסר ומחשבות קדושות
ד, והיא מדרגת הקדושה המבוארת באורך כמובן זוהי מדרגה גדולה מא

במסילת ישרים פרק כ"ו, וזהו סוף המדרגות של המסילת ישרים, אבל שייך 
וכבר סיפרנו שמרן הגרי"ז זצ"ל היה לומד בכל יום פרק מסילת  .להגיע לזה

ישרים, וכשגמר את הפרק האחרון חזר שוב ללמוד מתחילת הספר, וכך 
ונעשה בריסקער רב, שהיה איש קדוש,  המשיך בקביעות, ועל ידי זה זכה

  וממחשבות קדושות.  בלי היסח הדעת מדברי תורה

מחשבות 'אנו מבקשים בהנני מכוון שלפני הנחת תפילין, שיהיו לנו 
, היינו כל מיני מחשבות של מצוה, שיש חיוב לחשוב אותם, כגון 'קדושות

מחשבות של מידות טובות ומעשים טובים, כיצד לעזור לזולתו, כמו שכתב 
בשערי תשובה (ג, יג) כי חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו וכו', וכן 
מחשבות של תורה, שזה יותר מהכל, וגם מחשבות של תפילה, וכפי שכבר 

ומי שזקוק לאיזה דבר יכול להתפלל גם תפילה בלב היא תפילה, הזכרנו ש
  בלב, והקב"ה שומע תפילה, וגם המחשבות גלויות לפניוולבקש על זה 

כשחושבים מחשבות  ,כמו שכתוב (תהלים צד, יא) ה' יודע מחשבות אדם
  . כאלה של שאיפות טובות זוכים לסייעתא דשמיא

תשכ"ז, שנת דש לאחר המלחמה בשהגיע לארץ הקומעשה באחד היה  ןוכ
ולא היה בעל אמונה, אבל הלך לבקר בכותל המערבי, וכשהגיע לשם 
התעורר וחשב, כי הנה הוא רחוק מתורה ומצוות ואינו מאמין, אבל הוא 

הוא מקווה שיעזרוהו מן רוצה ומבקש בלבו, שאם אכן האמונה היא אמת, 
ניגש אליו אחד  ,לידע דבר זה, ומיד באותו הרגע שחשב כך השמים

מהפעילים המחזירים בתשובה וטפח על שכמו ושאל אותו אם הוא רוצה 
השאיפה הטובה לשמוע על היהדות, כך היה העובדא, שמיד כשעלתה בלבו 

הייתה , זכה לסייעתא דשמיא! אף על פי שלא התפלל ממש, רק הזאת
יה הלפי דרגתו תפילה על תנאי, כי לא היה בעל אמונה, מכל מקום כיון ש

  , סייעוהו מן השמים בזה. 'בא ליטהר'

לאשריך  לזכות שרוצה ומי ,אותו מסייעים ליטהר הבאש המציאות, זוהי
  , ומן השמים יסייעו בידו. 'בא ליטהר'בעולם הזה, צריך להיות 

ואמנם יש גם הרבה דברים שהיצר הרע מושך, כמו שאמרו (קידושין ל, ב) 
יצרו של אדם מתגבר ומתחדש בכל יום, ונזכרו בגמרא שתי לשונות: 

שחוזר ומתגבר  בעבר,, מתגבר היינו יצר הרע שכבר היה 'מתחדש'ו 'מתגבר'
שוב ושוב, ומתחדש היינו יצר הרע חדש שלא היה מעולם, וכידוע שבכל דור 

יצרי הרע של וגם בזמנינו נתחדשו תחדשים כל מיני יצרי הרע, מ
המכשירים האסורים שלא היו מעולם, והעצה לזה היא למצוא תחליף 
בעסק התורה, שהתורה מושכת יותר מכל הדברים האחרים, ובזה אשריך 

   !בעולם הזה יותר מכל ההנאות שבעולם

וידוע שגם העשיר הגדול ביותר אינו מאושר כמו מי שעוסק בתורה, 
אמנם העשיר מתהלך בשמחה ומתלבש יפה ונראה כלפי חוץ שהוא מאושר, 

אלא אם כן יש לו זכויות נוספות, כגון  ,מאושרלא אבל בתוך תוכו הוא 
שנותן הרבה צדקה, שהוא מאושר מחמת הזכויות שיש לו, אבל בלי זכויות 

בלבם אושר! ומה שיש עשירים הנראים מאושרים, נותנת אינה העשירות 
והשבע "מסתירים את מה שאינם מאושרים, וכבר נאמר (קהלת ה, יא) הם 

 , כי אמנם הוא שבע מרוב עשירותו, אבל "לעשיר איננו מניח לו לישון
  השובע הזה מבלבל את דעתו, ומרבה דאגה, עד שאינו יכול לישון. 

   .ם לאושר אמיתי בעולם הזהרק על ידי תורה זוכי

נסיים בתפילה שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לאשריך בעולם  ,וכדרכנו
  הזה ולסייעתא דשמיא בכל מה שצריך. כן יהי רצון! 
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