
  

 

   

  
  

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

  "זתשע זכור - תצוה פרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  םיתלמוד תורה בפורחיוב 

ידוע שבפורים וגם כמה ימים לפני פורים, יש כאלה שיש אצלם רפיון 
מתורה, ומתעסקים בדברים אחרים על חשבון הלימוד, וחושבים שאין 
איסור ביטול תורה בימים אלו, אבל זה לא נכון, ואין שום היתר לביטול 

  והגית בו יומם ולילה נאמר גם על פורים. תורה, 

מגילה, משלוח מנות מקרא סעודת פורים, ואמנם בפורים יש גם מצוות, 
  . ומתנות לאביונים, וצריכים לקיים את המצוות כהלכתם

תורה, מתפללים שלוש מצוות חוץ מלימוד הרבה יש וכמו בכל יום, ש
תפילות, ומניחים תפילין, ועושים עוד הרבה מצוות ומעשים טובים, וגם מה 

כדי  ,שמוכרחים לאכולזו מצוה, כיון  ,שאוכלים ועוסקים בצרכי הגוף
  שיוכלו ללמוד תורה ולקיים תרי"ג מצוות. 

לקיים את מצוות היום בשמחה, כפי מה שהמצוה צריכים  ,בפוריםוכן 
  אין היתר לביטול תורה שלא לצורך. מחייבת, אבל 

כמו שאמרו (שבת פח, א)  ,זמן קבלת התורה מאהבההוא  פוריםשבפרט 
קיימו וקיבלו היהודים קיימו מה בימי אחשורוש שנאמר  ההדור קיבלו

ובכל שנה ושנה בימים אלו חוזרת ההשפעה שאפשר לזכות שקיבלו כבר, 
יהיה ביטול בימים אלו לתורה מאהבה, וכיצד יכול להיות שדווקא בהם 

   חמור יותר.בזמן כזה ביטול תורה תורה?! 

  פחד מביטול תורהל

מאיסור כל כך והשורש לזה הוא מפני שבכל השנה גם כן לא מפחדים 
ויש הנה כשאדם עוסק בפרנסה כדי חייו אין זה ביטול תורה, ביטול תורה, 

ואהבת לרעך כמוך, ופריעת בעל חוב מצוה, כי כן , כמה מצוותכן בזה גם 
הוא חיוב האדם למשפחתו, חיוב מזונות וצדקה, לאשה זה חיוב ממון 

איסור חמור  זהו אבל ביטול תורה סתם שלא לצורך ,ולילדים זה צדקה
  . והמציאות היא שלא מפחדים כל כך מזה ,מאד

רבינו יונה בשערי תשובה (ג, יד) מביא מדברי חז"ל "כשם ששכר תלמוד 
תורה גדול מכל המצוות, כך עונש המבטלה גדול מכל העבירות", כמו ששכר 

ותיהן בעולם שאדם אוכל פיר – המצוה של תלמוד תורה הוא כנגד כולם
הזה והקרן קיימת לעולם הבא כדאיתא במשנה ריש פאה, כך גם להיפך 
העונש על ביטול תורה רח"ל חמור יותר מכל העבירות, והמציאות היא שלא 

 פחד מביטול תורה, רק לומדים מפני שכולם לומדיםכל כך מרגישים 
  מאיסור ביטול תורה.  'מפחדים'והלימוד מעניין, אבל לא 

פשוט, אבל זה שייך, ישנם אנשים בעלי ואין זה רגה, ואמנם זוהי מד
   והפחד הזה נותן תענוג נפשי עצום! הבנה שיש להם פחד מביטול תורה, 

  חייב. כי על ידי זה הוא נזהר ויודע שהוא עושה את מה שהוא 

  לשמוח בקיום המוטל עליו

מצוה  היזוכי הוא חייב בזה, הרי גם כשעוסק בצרכי המשפחה, כאמור ו
  לשמוח בכך. וצריך שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, 

ו שבאותשמעתי עובדא ממרן החזון איש זצ"ל, שהגיע אליו אדם גדול [
במצוות שאי אפשר לעשותן על  עוסקשהיה  צעיר לימים]עדיין היה הזמן 

ידי אחרים, וההלכה היא שאם אין מי שיעשה את המצוה במקומו הרי הוא 
תורה המביטול חשש הוא אבל  גם על חשבון לימוד תורה, מחויב לעשותה

  החזו"א. מרן ושאל על כך את  ,שנגרם לו בזה

כשאתה עוסק בדברים טובים כאלה שאתה מחויב בהם ואמר לו מרן, 
מתקדש יותר, וגם התורה שלך היא תורה אחרת, כי אתה נעשה  הרי אתה

בעל מדרגה בזה, שאתה מקיים את המצוות שאתה מחויב בהם מתוך 
 מתקדשאתה על ידי זה ואהבת הבריות, ועושה חסד עם אהבת חסד, 

  ותהיה לך יותר הצלחה בתורה, באיכות! 

לבטל זמן רב מלימודו לצרכי  הוצרךובאמת גם מרן החזו"א בעצמו, 
עצות, והוא היה ממנו הכלל והפרט, שהיו באים אליו המון אנשים לשאול 

עונה ביום ובלילה, לא היו אצלו זמני קבלה כפי שנהוג בזמנינו, אלא כל 
מי שזקוק לעצה, וכי זה נחשב ביטול היה מקבל ועונה להיום וכל הלילה 

  אי שלא. ודבממדרגתו? ירד בגלל זה תורה? והאם 

שיבואו  ,מדוע באמת אינו קובע זמנים מסודרים ,ופעם שאלו את החזו"א
שאלות שהרי יש ואמר שירצו, והשיב  עתולא בכל  אליו בשעות מסוימות

הנוגעות לפיקוח נפש, שהיו באים אליו בשאלות רפואיות, והיה מכריע ונותן 
סם (פרופ' ידוע שפעם בא אליו רופא מפורעצות, וגם ידע בחכמת הרפואה, 

אשכנזי) לשאול על ניתוח ראש שעמד לעשות, שהיו שני דרכים כיצד לעשות 
  את הניתוח, ומרן זצ"ל הכריע ויעץ לו באיזה אופן כדאי. 

שאב מאין " )גסימן י י"ח(ת שבט הלוי "בשול כתב "ש וואזנר זצ"הגרו
ח לימוד ושזה מכ אצליברור  ?ני רפואהיא ידיעתו המדהימה בעני"החזומרן 

ל "ו דאבות שאחד הסימנים שמגלים לו רזי תורה ר"תורה לשמה שמבואר פ
מגלים לו  ל מקוםסודי התורה שאי אפשר בשכל האנושי לעמוד עליהם מכ

ל חוש מיוחד מעצמו בחכמת "לו זצ הונוסף לזה שהי ,במתנה מן השמים
ומצינו כן בקדמונים  ,התורה חווהכל נמשך מכ ,תוח וביסודי הטבעיהנ

שהיו רופאים ממש ועיקר מה  )ן ושאר גדולי הדורות"ם והרמב"בהרמ(
  . "ששאבו ממעייני התורה שנתקדשו חושיהם על ידה

לעסוק בצרכי הכלל ולסייע לכל הפונים שהוצרך ובודאי שעם כל זה 
, כי כשעושים מה 'חזון איש'אליו, לא הפסיד כלום ממדרגתו ונשאר 

  זה מקדש את האדם ולא מוריד מהמדרגה.  ,עשותשחייבים ל

מצד שהתורה מחייבת, לא  ,זה הכלל, שאם עושים את מה שחייבים
  . מפסידים, ואין בזה ירידה מהמדרגה של ההצלחה בתורה

  הפסד ההצלחה בתורה

אבל אם מבטלים תורה סתם שלא לצורך, אזי כפי גודל השכר על לימוד 
ומהו העונש? שאין הצלחה בתורה, היינו העונש גדול, תורה כך גם להיפך 

שיהיה לו , מידה כנגד מידה מלבד הגיהינום שיש על זה, נענש גם בעולם הזה
  פחות הצלחה בתורה, ומפסיד את הזכות להצלחה בתורה. 

והפסידו ומעשים שהיו בצעירים שעסקו בביטול תורה ובליצנות בפורים, 
עד , בחשק ובהתמדהלומד שתמיד היה אחד סיפר לי על עצמו,  !מזה מאד

וגם היה איזה זלזול בין לשנה אחת שעסק בפורים בקלות ראש ובדחנות, 
   .אין לו הצלחה בתורהאותו פורים אדם לחברו, ומאז 

לפגוע בין בפורים הורו היתר שאלו וכבר סיפרתי בעבר כמה עובדות על 
 בגשמיות וברוחניות.על זה מאד אדם לחברו, אפילו בצורה עדינה, ונענשו 

פורים הוא זמן של קדושה, ולפגוע בפורים בין אדם לחברו זה חמור מאד, 
  ומפסידים בזה ברוחניות וגם בגשמיות. 

ונחזור לענין ביטול תורה, שבכל השנה צריך להיות פחד מביטול תורה, 
, כי זהו טבע האדם שיש בו יצר כל כך אבל המציאות היא שלא מפחדים

, כמו שכתב המסילת ישרים פרק ו' "כי טבע האדם המנוחהואוהב את  ,הרע
כבד מאד, כי עפריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בטורח 

אינו יודע מה הרווח של כי רוצה להתאמץ, אינו ומלאכה", אדם בטבעו 
המאמץ, אם היה עוסק בספרי מוסר היה יודע, אבל אם אין תזכורת של 

  וא שרוצים את המנוחה. הטבע ה ,חשבון הנפש תמידי

צריך לשמור על אדם ואסור להתאמץ יותר מהכוחות, יש גבול, ובאמת 
כמה  ,הכוחות זה חטא, אבל לפי כוחותיוכוחותיו, ואם יתאמץ יותר מ

כשם  ,ורהאם יש ביטול ת ,חשש לבריאות הגוףבאופן שאין ושהוא יכול, 
   כך להיפך בביטול תורה ח"ו. תורה גדול מאדתלמוד ששכר 

  

 בס"ד
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  עסק התורה בפורים

שהיו שם  ,בחוץ לארץ על מקום תורה עובדא מלפני שנים רבותשמעתי 
ישועה, ובפורים עסקו בתורה זקוקים לשהיו  אברכים בעלי משפחה

מי והוא זמן שיש בו רפיון מתורה,  פוריםובאה הישועה!  –בהתמדה 
נוטל שכר כנגד כולם, כדאיתא בירושלמי (סוף ברכות) אם ראית שמתחזק 

את הבריות שנתייאשו ידיהם מן התורה מאד עמוד והתחזק בה ואתה נוטל 
  . לישועהזוכים שכר כולם, בשכר לימוד התורה בפורים 

ריך להיות שלא על חשבון בני המשפחה, שאינם צריכים לסבול צ כל זהו
יצא שכרו בהפסדו, ויותר מדויק לומר שאין על אם מישהו אחר סובל מזה, 

זה שכר כלל, לא שחסר השכר, אלא אין שכר בכלל, ורק הפסד יש בזה, כי 
אהבת לנהוג בוצריך  אין שום היתר לגרום צער ועגמת נפש לאחרים,

כולם מרוצים ושמחים שרק באופן שבני המשפחה אינם סובלים, ו ,הבריות
בזה, ואין שום טענות עליו, אזי אדרבה בלימוד תורתו הוא מזכה את כל 

  . , שהתורה מגינההעולם, ומגין על כל העולם

ידוע שמרן הגרי"ז זצ"ל אמר פעם כי בזמן שהדור צריך זכויות, ויש איזה 
מי עיקר הטענה וממי התביעה הגדולה יותר? האם מבני  קשיים לדור, על

כי  !או מהאנשים הפשוטים? עיקר התביעה היא על בני התורה התורה
האנשים הפשוטים אינם בעלי מדרגה ואינם מבינים, אבל בני תורה שהם 

בני  לשביטול תורה וכך גם הרי הם חייבים יותר, ובעלי הבנה בעלי מדרגה 
  , כי הם בעלי מדרגה. יותר חמורזה הרי תורה 

כבר הזכרנו מדברי הרמב"ן באיגרתו שכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, ו
היינו שאף אם נראה לאדם שהוא יותר גדול מהשני, צריך שיחשוב בלבו 
שהשני יותר גדול ממנו "שאם הוא חוטא הוא שוגג ואתה מזיד", היינו 

קיבל חינוך, ואינו מבין כל כך, זכות שהוא שוגג, שלא לכף לדון אותו שצריך 
והנך מבין ויודע את מה שאתה חייב, ואתה יכול  ,ואילו אתה קיבלת חינוך

התביעה עליך כן לרי אתה מזיד בזה, הואינך עושה כל מה שאתה יכול, ו
  גדולה יותר מהשני שהוא שוגג ואינו מבין. 

  חמדת הממון בפורים

שמקבלים  בחוריםיש שיש עוד דבר שנוגע לפורים, ענין חמדת הממון, 
והנה מי  ,שעל ידי זה ילמדו בהתמדהמלגה כספית עבור הלימוד בפורים, 

לקחת את אין ברירה, ומוכרח לא ילמד,  מלגהיודע בעצמו שאם לא יקבל ש
מי שיכול ללמוד בלי המלגה, שזה יותר טוב מאשר שלא ילמד כלל, אבל 

   כסף ואינו צריך לזה, ודאי עדיף ללמוד בלי תמורה.

עם  ונשאלתי פעם מבחור צעיר שלמד וקיבל מלגה, מה יעשה עכשיו
לצדקה, כי שייתן , לאחר שכבר למד וקיבל את המלגה, ואמרתי לו הכסף

, הרי הוא בחור צעיר שיש לו מה לאכול ויש לו מה מה הוא צריך לזה
כסף ברשותו, הרי זו שיהיה ללבוש, ואין עליו עול בשר ודם, ומדוע צריך 

  חמדת הממון, ועדיף לתת את הכסף לצדקה. 

אם כל וידוע שמי שעושה מצוות בשביל רווח ממון, הסוף הוא לא טוב, 
אינו מרוויח  הסיבה שהוא עושה את המצוה זה רק בשביל רווח הממון,

מחליף את שהוא מוכר את העולם הבא בעד בצע כסף, ואלא מפסיד בזה, 
עולם הזה אינו מחשיב את ומי שאוהב ומחשיב  ,הזה העולם הבא בעולם

) "כאשר לא כמו שכתב החובות הלבבות (שער חשבון הנפש פ"גהעולם הבא, 
יתחברו בכלי אחד המים והאש כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם 
  הזה ואהבת העולם הזה ואמרו העולם הזה והעולם הבא כשתי צרות

  השנית". כאשר תרצה האחת מהן תקצוף 

  עד דלא ידע

 יש עוד ענין בפורים שאמרו חז"ל (מגילה ז, ב) חייב איניש לבסומי 
ויש כאלה שחושבים  ,בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

לא ראינו כך אצל החזון איש, ולא אצל אבל שצריך להיות שיכור ממש, 
  מנו לאוי"ט הבריסקער רב, ולא אצל הרב שך, וגם גדולי הדור שחיים ע

  . שמשתכרים כך בפוריםלא ראינו אצלם 

רק שותים קצת יותר מן הרגיל כדי להירדם ולישון, ומקיימים עד דלא 
"שאין (או"ח תרצה, ב) בשם יש אומרים כמו שכתב הרמ"א  ידע בשינה,

 צריך להשתכר כל כך אלא ישתה יותר מלימודו ויישן ומתוך שישן אינו 
יודע בין ארור המן לברוך מרדכי", והמשנה ברורה שם הביא מהפרי מגדים 

אבל שכרות ממש, שנכנסים לבלבול הדעת, כמו שוטה אוי לעשות. שכן ר
  . שמדבר שטויות, לא זו המצוה של משתה בפורים

וכבר כתבו המפרשים (בהגהות יד אפרים על השו"ע שם) כי עד דלא ידע 
    –'ולא עד בכלל', ומה שאמרו 'בין ארור המן לברוך מרדכי' היא הכוונה 
  ה ברורה שם. משנעיין ב ,פירושים על זהיש כמה 

  עול תורהקבלת 

כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול "שנינו באבות (ג, ה) והנה 
מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות 

. עול תורה פירושו לא רק לימוד התורה ממש, אלא כל מה "ועול דרך ארץ
, את כל מצוות התורהשהתורה מחייבת, להתנהג לפי דיני התורה, ולקיים 

  ובלי פריקת עול. ביטול תורה בלי 

, מרצון, כל המקבל עליו עול תורה, אפילו שזה עול, אבל הוא מקבל עליו
ושמח בזה, כי זהו עול נעים מאד, שהוא עושה מעשים טובים כאלה שהוא 
מאושר בהם, ובזכות זה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, שלא יהיו 

על הצד היותר טוב, לעצמו לו שום קשיים, וכל מה שצריך יסתדר 
ולמשפחה, לא יחסר להם כלום, ולא יהיה להם שום עול אחר, רק עול 

לעשות את המעשים הטובים שהתורה מחייבת, וזהו עול בלי קשיים,  ,תורה
  אשריך בעולם הזה.  –עול שנותן חיים מאושרים 

כל אדם יש לו עול, כמו אבל מי שפורק עול תורה, יהיה לו עול אחר, כי 
שכתוב (איוב ה, ז) אדם לעמל יולד, אין אדם שחי חיים בלי עול ובלי 

רק צריך להחליט ולבחור באיזה עול הוא רוצה, האם עול תורה או מאמץ, 
כולהו גופי דרופתקי נינהו טובי  וזהו שאמרו (סנהדרין צט, ב) עול בשר ודם,

אשריו , אוכל הגופין לעמל נבר, ופירש רש"י לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא
  . למי שזכה והיה עמלו וטרחו בתורה

  מרבין בשמחה

השמח 'וצריך לשמוח בחלקו, שזה אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם 
שיש לו במה לשמוח  ,, לשמוח במה שיש לו בגשמיות, וגם ברוחניות'בחלקו

הצלחה בתורה, ויש ליזהר מחלישות הדעת שזה דבר המזיק מאד להצלחה, 
ועושה מה שבכוחו אין שום סיבה לחלישות הדעת, ובאמת מי שמשתדל 

  . והעצבות היא יצר הרע, וצריך להתייעץ כיצד לצאת מזה

הקב"ה מקדים רפואה למכה, ולכל קושי יש עצות, ויש יועצים טובים, 
ללכת להתייעץ, ולדעת מיהו המומחה שאפשר להתייעץ עימו כדי  ךרק צרי

  ת וברוחניות. לקבל שמחת חיים ולהיות שמח בחלקו בגשמיו

וזה דבר חשוב מאד כל השנה כולה ובפרט בימים אלו שמשנכנס אדר 
מרבין בשמחה (תענית כט, א), במה מרבים בשמחה? הנה לגבי משנכנס אב 
ממעטין בשמחה יש הלכות מפורשות בגמרא ברמב"ם ובשולחן ערוך כיצד 
ובמה ממעטין, אבל לגבי משנכנס אדר לא מפורש מהו מרבין בשמחה, 

בפשטות הכוונה היא להרבות בשמחה הקיימת כל השנה כולה, היינו ו
שמחה בתורה ובמצוות, תורה בשמחה, ותפילה בשמחה, ומעשים טובים 
בשמחה, לעשות את כל הדברים האלו בשמחה גדולה יותר, באיכות 

  השמחה, זהו משנכנס אדר מרבין בשמחה. 

 שכולנו, , ויהי רצון הגורמים להצלחהאלו הם דברים כלליים ופרטיים 
 ,להצלחה בכל העניינים זכה לסייעתא דשמיאנ ,כל אחד ואחד מאיתנו

הרוחניים והגשמיים, ובפרט בשמחה של מצוה, שזה דבר גדול מאד, כמו 
הגבוהות על  זכה לכל המדרגותכי שידוע על האר"י הקדוש שהעיד על עצמו 

חניות, לשמוח ולהודות להקב"ה על הגשמיות ועל הרו, ידי שמחה של מצוה
את השמחה  ושמחה מחייבת גם הודאה, שהרי מן השמים נותנים ל

ובעזרת השם  חייב להודות על זה, שמחה נותנת הרבה זכויות! ואהזאת, וה
  כולנו נזכה לקיים את מצות השמחה כהלכתה. 

 

 נין רבינו, הרב שמואל אריה שצ'יגלנדבת 
לרגל השמחה כהודיה להשי"ת  שליט"א

 יחי', יזכו לגדלוו שנבמעונו בהולדת ב
 לתורה לחופה ולמעשים טובים!

  מוקדש לעילוי נשמת

  ז"ל זכריה חשאי רבה
  ז"ל שלום ן רביב

 תנצב"ה - ע"אתשא' אדר  י"חנלב"ע 

  מוקדש לעילוי נשמת

  ז"ל ישראל אפרים שמענא רבה
  ז"ל ביצ ן הר"רב

 תנצב"ה - ס"זאדר תש י"גנלב"ע 


