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

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

  מצות האמונה
 עשרת הדיברות, מהמצוה הראשונה  היזו ,"אנכי השם אלוקיך"

וכך גם כתב הרמ"א בשולחן ערוך בסעיף הראשון  .האמונה תמצו
"שויתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים" 

במורה נבוכים להרמב"ם. אמנם במציאות לא נראה שמקיימים  וומקור
כולם מאמינים ויודעים את עשרת הדיברות, אבל למעשה  .את זה כל כך

  ההנהגה לא תמיד מתאימה עם האמונה. 

חוקרים ודורשים בדרך כלל , באופן פתאומינחלש ש וכגון אדם בריא
דבק באיזה או שנ ,חולשה, אם מחמת התאמצות יתירהסיבת ההיא מה 

 .לדעת מה התרופה ומהו הטיפול הרפואי לזהוהתועלת בכך היא  וירוס,
אבל אבל לפעמים שוכחים שהכל בידי שמים, נכון שיש סיבה טבעית, 

, להיות הסיבה הטבעית הייתה מוכרחת להיות? הרי זה לא מוכרחהאם 
  . מן השמים סיבבו שנחלש באופן כזהרק 

 ,ופסקו שמגיע לו חולשה וייסוריםבית דין של מעלה דנו עליו  ,אם כן
  . וצריך לחשוב מה הסיבה שכך פסקו בבית דין של מעלה

(שבת נה, א) אין ייסורים בלא עוון, היינו שכל ייסורים אמרו חז"ל 
, והייסורים ממרקים ומכפרים את שעשהאדם הם מחמת עוונות שיש ל

ר נחשב העוונות, ומצינו בגמרא (ערכין טז, ב) שאפילו קושי קטן ביות
לייסורים, יש כל מיני דרגות בייסורים, וכל הייסורים הם לתועלת 

אבל גם צריך בייסורים, צריך לשמוח ממילא  .לאדם לכפר על החטאים
מה החטא כדי ליזהר בו מכאן ולהבא, שאם אינו יודע מהו  לדעת

חטא וצריך הרי זה  ,, ואף על פי שהוא שוגגבולהיכשל שוב החטא, עלול 
  כפרה, וכל פעם שנכשל צריך שוב כפרה. 

לכן טוב הוא לאדם שיש לו ייסורים המכפרים, שאם לא היו לו 
ייסורים היה נענש בגיהינום, ומה עדיף, האם ייסורים בעולם הזה או 

(ברכות נז, ב) שהאש שלנו היא אחד אומרת גמרא הייסורי גיהינום? 
י הגיהינום הם קשים ואיומים מששים באש של גיהינום, אם כן ייסור

הרבה יותר מכל הייסורים האחרים, וכשיש לאדם ייסורים צריך 
להתבונן וצריך גם  ,זה לא מספיקאבל  .לשמוח במה שנתכפר לו החטא

  . מהו החטא כדי שלא להיכשל בו שניתלדעת 

  מידה כנגד מידה
 ,לחזור בתשובהצריכים על מה אפשר לדעת כיצד מה עושים וונתבונן 

אמרו חז"ל (ברכות ה, א) אם רואה אדם שייסורים באים עליו הנה 
שתי לשונות בזה, יפשפש דף י"ג מצינו עירובין וב יפשפש במעשיו,

המסילת ישרים פרק ג' שהם שני ביאר ו ,במעשיו או ימשמש במעשיו
עניינים, פשפוש הוא לחפש ולבדוק אם הוא עושה מעשים לא טובים, 

את המעשים הטובים שהוא עושה, שמא יש ומשמוש היינו לבדוק גם 
בהם איזו נגיעה ופנייה שלא בשלמות, ועל ידי הפשפוש והמשמוש 

  . מה הם החטאים ולתקן אותםיכולים לדעת 

בברכות שם "פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה", וכבר ואמרו 
, שאם יש בידו ביטול תורה, הרי מצא עוון ביטול בזה העירו המפרשים

  הו הלשון שאמרו פשפש "ולא מצא". תורה, ומ

 את האדםבכל עבירה הקב"ה מעניש כי נפש החיים (ד, כט) ביאר הו
מידה כנגד מידה, כדי שמתוך העונש יוכל ללמוד מהו החטא ולתקן 

לא מצא עבירה אם אותו, ועל זה אמרו "פשפש ולא מצא", היינו 
המתאימה לייסורים במידה כנגד מידה, אזי צריך לתלות בביטול תורה, 

על התורה נאמר (משלי ד, כב) "ולכל בשרו מרפא", וכשם שהתורה ש
ביטול תורה הוא סיבה לכל  ,להיפךגם הגוף, כך  היא רפואה לכל מחלות

, ולכן "יתלה" בביטול תורה, היינו אפילו שלא מצא המחלות והקשיים
יתלה מידה כנגד מידה על הייסורים שהיו לו, ממש עבירה המתאימה 

  בביטול תורה שזה סיבה לכל הייסורים. 

 יטול תורה, גורמים לו ב שכן אם הייסורים והחולשה בבריאותוכל 
מידה כנגד מידה ממש, כבר ו וזהאז בודאי שזה סימן לביטול תורה, 

מפני בחסרון תורה, ומבטלים אותו מן התורה, מענישים שמן השמים 
  שהוא בעצמו לא נזהר כראוי מביטול תורה. 

בלבו ויכול להיות אפילו אם אין לו חטא של ביטול תורה, מכל מקום 
וכגון אם אירע לו איזה אונס שהיה  כראוי את התורה,אינו מחשיב 

צריך לבטל תורה, ובאמת הרי אונס רחמנא פטריה, ואין זה נחשב 
לחטא, אבל ראוי שיצטער על מה שחסר לו תורה באונס, ואם אינו 

  מצטער זהו מפני שאינו מחשיב כראוי את התורה. 

  חשיבות התורה
האונס עצמו הוא גם כן עונש מן השמים, וכפי הנראה הרי ובאמת 

שעל זה הענישוהו בביטול תורה שהיה לו חטא קודם של ביטול תורה, 
אם הוא לומד בהתמדה ואינו מתבטל, יכול ואף מידה כנגד מידה, 

  להיות שחסר בהכרת חשיבות התורה במעמקי הלב. 

אי דכתיב מי האיש החכם ויבן כמו שמצינו בגמרא (נדרים פא, א) מ
את זאת וגו' על מה אבדה הארץ וגו', דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים 
ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו שנאמר ויאמר השם על עזבם 
את תורתי וכו' לומר שלא ברכו בתורה תחילה, וכבר הקשה הר"ן שם 

לוי הניכר למה לא ידעו החכמים והנביאים לפרש חטא זה שהוא דבר ג
  לעין, ומדוע הוצרכו שיפרשו הקב"ה בעצמו. 

מצאתי במגילת סתרים של הרב רבינו יונה ז"ל " על זההר"ן  וכתב
דאם איתא  ,דקרא הכי דייק דעל שלא ברכו בתורה תחילה אבדה הארץ

על עזבם את תורתי כפשטא משמע שעזבו את התורה ולא היו עוסקים 
רשוהו והלא דבר גלוי היה ילא פבה, כשנשאל לחכמים ולנביאים למה 

וקל לפרש, אלא ודאי עוסקים היו בתורה תמיד ולפיכך היו חכמים 
עד שפירשו הקב"ה בעצמו שהוא ונביאים תמהים על מה אבדה הארץ, 

יודע מעמקי הלב שלא היו מברכים בתורה תחילה כלומר שלא הייתה 
התורה חשובה בעיניהם כל כך שיהא ראוי לברך עליה שלא היו 

  עוסקים בה לשמה ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה". 

והיינו שעיקר החטא היה בפנימיות הלב שלא החשיבו את התורה, 
שהיו רק הקב"ה היודע מעמקי הלב, שאף על פי הכיר יכול לודבר זה 

את התורה, ולא לא החשיבו עוסקים בתורה, מכל מקום בפנימיות הלב 
  שמחים בגודל הזכות שזוכים לעסוק בתורה. היו 

חמלה  ,ת אהבה רבה "אהבה רבה אהבתנוואנחנו אומרים בברכ
גדולה ויתירה חמלת עלינו", היינו שהתורה היא סימן לאהבה רבה 
שהקב"ה אוהב אותנו, ובחמלה גדולה נתן לנו את התורה, ומבקשים על 

המרחם, רחם אב הרחמן, התורה בכמה לשונות של תחנונים, אבינו, 
, אין לנו כלוםבלי התורה כי עלינו! ותן בלבנו להבין ולהשכיל וכו', 

נוספות , שהם דרגות וכו' ומבקשים גם ויחד לבבנו לאהבה וליראה
   !זוהי החשיבות של תורה ,שזוכים על ידי התורה

(סנהדרין שאמרו ואם לא מחשיבים את התורה באים גם לידי מה 
לעסוק בתורה ואינו עוסק, היינו שיכול מי  –צט, א) כי דבר השם בזה 

מפני שאינו מחשיב את התורה שהיא הרי זה  ,שמי שאינו עוסק בתורה
, וכבר הזכרתי מה ששמעתי ממו"ר בלבואותה דבר השם ומבזה 

לא רק במי שאינו  ךשיי זה דברא"א דסלר בשם הגר"ח מבריסק כי רהג
אבל חסר בעמקות  ,עוסק בתורה כלל, אלא אפילו מי שעוסק בתורה

ובריכוז המחשבה בכל כוחו, הוא גם כן מבטל תורה באיכות, וגם זה 
  בכלל כי דבר השם בזה, שאינו מחשיב את התורה. 

אמנם אפילו מי שמתאמץ ולומד עם כל הכוחות, יכול להיות שהוא 
כראוי עושה כן מפני שהלימוד מעניין ומושך אותו, ובלבו אינו מחשיב 

מנם בשעת עסק התורה עצמו לא שייך לחשוב את ערך התורה, וא
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להיות שקוע באותו הזמן צריך מחשבות על המצוה של תלמוד תורה, ו
קודם ומרוכז בחשבונות הסוגיא, מתוך התעניינות וסקרנות לזה, אבל 

הלימוד ולאחריו, או ברגע של הפסק ומנוחה, צריכים להרגיש את 
  השמחה והאושר במה שזוכים לעסוק בתורה. 

אם כן, יכול להיות שיש ביטול תורה באונס, והאונס עצמו הוא עונש 
בהכרת חשיבות התורה, וידוע שכל עונשי שמים אינם נקמה חיסרון על 

ראשית שהייסורים ממרקים לתיקון המעשים, הם על העבר, אלא 
ים והייסורים שיש לו, ישאדם יתעורר מתוך הקש ומכפרים, וגם כדי

חזור בתשובה מכאן ולהבא, יאת החטאים וויפשפש במעשיו למצוא 
וכמו שאמרו האדם, לטובת  – כל המטרה בקשיים ובייסורים היזו

  (ברכות ס, ב) כל דעביד רחמנא לטב עביד. 

מי שחושב ומתבונן בדברים כאלו זה נקרא "אמונה", לחשוב על כל 
 ומה הקב"ה דורש ממני ,הקשייםהם לפי האמונה, מה הפירוש מה דבר 

ספרי המוסר  .מוסרהולימוד  ,צריכים התבוננות ומחשבהולזה , הםב
מחשבות, שתהיה לו ביקורת עצמית הרבה נותנים לאדם הרבה ידיעות ו

כתב  )פרק ג'(מסילת ישרים העל המעשים ועל הדיבורים ועל המחשבות, 
הענין של סדר המוסר הקבוע  וקביעות יום יומית, זהלזה שצריכים 

בישיבות, שיהיה זמן קבוע לחשבון הנפש למצוא את הדברים הצריכים 
   .תיקון, ומי שעוסק בזה זכותו גדולה מאד

   !בעזרת השם נזכה כולנו להתחזק בדברים האלו

 ב
  בענין הנ"ל

  בסוף השיעור כללי בישיבת פוניבז'שנאמרו דברים 

  לרגל מצב בריאותו של ראש הישיבה

  רפו"של לאה צייטאבן  שלמה חייםהגאון רבי 

  

נוגע למצבו של ראש הישיבה הגאון רבי חיים הברצוני לומר דבר 
שלמה שליט"א, הייתה לו השפעה גדולה, וכבר זמן ממושך שנפסקה 

להתבונן "מה זאת עשה אלוקים לנו", הרי הכל עלינו ההשפעה, 
בהשגחה, וכך גם ברוחניות, כל ההצלחה שאינו בהשגחה, אין דבר 

אין  –יש הצלחה, ואם אין זכויות  –תלויה בזכויות, אם יש זכויות 
  הצלחה, וכשחסר ההשפעה זהו מחמת חוסר זכויות. 

ידוע שכל ההנהגה מן השמים היא במידה כנגד מידה, כמו שאמרו 
נפש החיים א, ז) השם צלך על יד ימינך, כצלך, מה צלך אם ב מובא(

אתה משחק לו הוא משחק לך, ואם אתה בוכה הוא בוכה כנגדך, ואם 
אתה מראה לו פנים זעומות או מוסברות אף הוא נותן לך כך, אף 

  מך. ימו הוא הוה עיהקב"ה, השם צלך, כשם שאתה הוה ע

חסר השפעה של גם  ההשפעה של תורה,לנו עכשיו שחסר ממילא 
כעת אדם בעל מדרגה, אבל מה שמשפיע יראת שמים ומידות טובות, 

זהו סימן שחסר אנו מדברים בעיקר על חסרון ההשפעה של תורה, 
בזכות התורה, ואפילו שעוסקים בתורה יכול להיות שחסר באהבת 

לומדים תורה מתוך מתיקות  התורה, ובהכרת חשיבות התורה.
  וסקרנות, אבל חסר בהכרת הערך והמעלה של תורה. 

, עורכי דין הזמיש גם חילונים שלומדים גמרא ונהנים באמת הרי 
משפט, שזה חושן ענייני מתעניינים לדעת דברי הקצות והנתיבות ב

סיפר לי אחד שנותן הרצאות בפני גויים ומלמד  .מושך ומעניין מאד
והם מה שנקרא בלשונם "המשפט העברי", אותם הלכות חושן משפט, 

לאחר שפעם עד כדי כך  ,מקשיבים בהתעניינות גדולה ונהנים מאד
ואמרה כי הגיעה למסקנה שצריך סטודנטית גויה אליו ניגשה ההרצאה 

מתוך  שלומדיםלא מספיק  הזל בא. מהדברים התפעלות להתגייר מרוב

שהיא תורת  ,התורה להרגיש מעלת וחשיבותהתעניינות, אלא צריכים 
זצ"ל עבר פעם  ן אישהחזומרן  .את האדם תהתורה מקדשוהשם, 

י ישיבה נבמקום אחד, ואמר כי הוא מרגיש שבאותו מקום עברו קודם ב
  עסק התורה קידש את המקום. ודיברו בלימוד, ו

אבות ג, ו) (שאמרו כמו  !שכינה שרויה עימוהכשאדם עוסק בתורה 
עשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהם וכו' ומנין אפילו 
אחד שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, 
ואמרו (תנדא"ר פי"ח) כשאדם עוסק בתורה הקב"ה יושב כנגדו ושונה 

בדברי ן ו, ב) שרבי אביתר ורבי יונתן נחלקו עימו, ומובא בגמרא (גיטי
יושב הקב"ה באותה שעה כי , ופגשו את אליהו הנביא ואמר להם תורה

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

  בתורהדבקות 
יש לחשוש שחסר זכות התורה, כיון  ,השפעה של תורהחסר  וכאשר

 החסר שבמעמקי הלבויכול להיות תורה, הבאהבת  שיש הרבה דרגות
חשיבות את ויודעים מבינים אם היו , שהרגשת החשיבות של תורה

  הדבקות בתורה הייתה אחרת לגמרי. אזי תורה ה

(עירובין נד, ב) על רבי אלעזר בן פדת שאמרו דבקות בתורה שייך כמו 
שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון וסדינו מוטל בשוק העליון, 

דבקות ואהבת "באהבתה תשגה תמיד" שמרוב המקרא את וקראו עליו 
שכח היכן הניח את בגדו, ועל רבא אמרו (שבת פח, א) שבשעת תורה 

הלימוד מעך את אצבעו וירד ממנה דם ולא הרגיש כלל בזה מרוב שהיה 
, ומי יאמר ובמדרגה כז עד כדי כך שייך דבקות בתורה .שקוע בתורה

  . זכיתי לבי, מן השמים תובעים מכל אחד ואחד

מן השמים רוצים מאיתנו , השפעה של תורהיש חסרון אם לכן 
כשהיו בישיבה, אני זוכר בצעירותי בדבקות בתורה. ונוסיף תחזק שנ

הולכים מתפילת מנחה לחדר האוכל בדרך היו מדברים בלימוד, וגם 
, בחדר האוכל ו בתור לנטילת ידיים, לא היו הרבה ברזיםהמתינכש

 .הזמן לניצולבו ולמד  'חיי אדם'החזיק בידו ספר הישיבה ני אחד מבו
  . בשנים עברו כך הייתה הדבקות בתורה

אמרו חז"ל (קידושין ל, ב) בראתי וכבר והנה היצר הרע חזק מאד, 
ומסית  ,אמנם היצר הרע מפריע גם לזה .יצר הרע בראתי לו תורה תבלין

 .קביעות לימוד המוסרבהיא לכן העצה ביטול תורה, את האדם ל
סימן א' הביא מקדמונים כי התבלין ליצר הרע הוא במשנה ברורה ה

  . ספרי המוסר, להוסיף יראת שמיםדברי התורה שב

רמב"ם הו ,, יראת העונש ויראת הרוממותביראה יש הרבה מדרגות
(הלכות תשובה י, א) שיראת העונש היא מדרגה נמוכה שמלמדים כתב 

כבר אמר רבי ישראל סלנטר כי בדורנו  מנםאותה לנשים ועמי הארץ, א
הלוואי שתהיה לנו יראת העונש, וצריכים לכל הפחות להתחיל מיראת 

  העונש, וזה שייך על ידי התבלין של ספרי היראה. 

או חומרא יתירה, אלא מידת חסידות סדר המוסר שבישיבה אינו 
פיקוח נפש רוחני, כל אחד כמה שיותר דבוק במוסר יש יותר הוא 

ואמנם אין צורך סייעתא דשמיא, ואם פחות, יש פחות סייעתא דשמיא. 
ובנפש החיים שער ד' כתב שיש רשות באמצע לעסוק בזה יותר מדי, 

הלימוד להפסיק להתבונן במחשבות של יראה והרהורי תשובה כפי 
כדי לחזק את שצריכים  "קב חומטין"זהו ה ,מדיהצורך, אבל לא יותר 

, היראה יורדת אם לא מחזקים אותהבדרך הטבע . היראה שלא תרד
דע שאתה יורד", ואמרו  –"אם אינך עולה שאמרו וידוע מבעלי המוסר 

(סוכה מה, ב) ראיתי בני עלייה והם מועטים, בני עלייה הם אלו שעולים 
  בלי הפסק, אין סוף למדרגות של עלייה. תמיד ועולים 

שכולנו, כל אחד ואחד  ,צריכים סייעתא דשמיאהאלו הם העניינים 
  בפרט וכולם בכלל, נתחזק בכל מה שצריך חיזוק! 

  

  החולה לזכותמוקדש 

  ליזט בןמשה 
  לרפואה שלמה

  בתוך שאר חולי ישראל!

  לעילוי נשמת

  זצ"ל חיים מנחם ישועה הרה"ג

  מנחם ורג'ינה מלכהבן הרה"ג 

 תנצב"ה - נלב"ע כ"ד שבט תשע"ב
 

  גיליון זה מוקדש לעילוי נשמת

 ז"לאלטר שמשון יהודה  ב"רעזרא  ר'
 ז"למשה אליהו  ב"רצביה  וזוג' מרת

 תנצב"ה -  נלב"ע כ"ד שבט

  שיחי' לרגל שמחת נישואיו שמשון וינבךמוקדש לידידינו החתן המופלג הרב 
 בשעה טובה ומוצלחת, יזכו לבנות בית נאמן בישראל בניין עדי עד!

 


