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

  ותשע"פרשת ויצא   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי שיחה מ

  דרכי ההצלחה בתורה
בדורנו יש אהבת תורה גדולה מאד, וכולם רוצים  ,כיצד מצליחים בתורה

  תורה? באבל מה היא דרך ההצלחה ללמוד ולהצליח, 

אנו מביאים תמיד את דברי רש"י על הפסוק (דברים ו, ו) "והיו הדברים 
הלא  'היום'האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך", ופירש רש"י מהו שנאמר 

 ישנהדברי התורה כבר ניתנו בסיני, אלא הכוונה "לא יהיו בעיניך כדיוטגמא 
ו שמצות תלמוד שאין אדם סופנה אלא כחדשה שהכל רצין לקראתה", והיינ

היינו חוק חדש  ,'דיוטגמא חדשה', כמו התעניינותתורה היא ללמוד מתוך 
כולם מתעניינים לדעת מה הם פרטי החוק, כך צריכים ששיצא מאת המלך, 

  ללמוד תורה מתוך התעניינות לדעת את דברי התורה. 

יש הצלחה, שכך הטבע אז התעניינות וכאשר לומדים באופן כזה מתוך 
ומלבד שכך  ,מבין וזוכר יותרגם ומע דברים מעניינים הוא נהנה וכשאדם ש

, ולימוד התעניינותהוא הטבע זוהי גם זכות להצלחה, כי כשאדם לומד מתוך 
נעשה מרותק לתורה, וקדושת ממילא הוא התורה הוא הדבר שמעניין אותו, 

התורה ממלאת את כל המוח שלו, ועל ידי זה הוא מתקדש בקדושת התורה, 
אדם מקדש עצמו מעט  –רו (יומא לט, א) והתקדשתם והייתם קדושים ואמ

מקדשים אותו הרבה, מלמטה מקדשים אותו מלמעלה, וככל שדבוק יותר 
  זוכה לסייעתא דשמיא ולהצלחה גדולה יותר. הרי הוא בתורה 

ובאופן כזה גם מקיימים מצות תלמוד תורה לשמה, כמו שהביא הנפש 
כי תורה לשמה הוא כשלומד "לידע בנדרים  החיים שער ד' מדברי הרא"ש

ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול", והיינו מתוך סקרנות לדעת ולהבין את דברי 
שאדם מתעמק בכל מיני חשבונות וסברות עמוקות בשעת הלימוד כהתורה, כי 

נפש בוכבר כתב  ,של דברי תורה לא שייך לחשוב "לשם מצות תלמוד תורה"
שעת הלימוד לחשוב על יראת שמים, רק מותר שייך בכי אין שם החיים 

להפסיק קצת באמצע הלימוד להתבונן בהרהורי תשובה וביראת שמים כפי 
שהראש שקוע בלימוד, וזה נקרא תורה  הואהצורך, אבל עיקר הזמן של תורה 

כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים (אבות ו, א) לשמה, שעל זה אמרו 
  מאד על ידי קדושת התורה.  הרבה, ומתעלה למדרגות גבוהות

שאנו מזכירים ומבקשים בברכות התורה ענין בלימוד התורה ויש עוד 
, כי דברי תורה יש בהם מתיקותאת דברי תורתך בפינו", והיינו  "והערב נא

נאמר (תהלים יט, יא) "הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת כמו ש
 ,גם ערבות ומתיקותבהם ורה, יש תה ההתעניינות בדבריצופים", וזהו מלבד 

יש מתיקות לחזור עליהם וללמוד  ,כבראותם דברים שאדם יודע באפילו ו
עוד אותם שוב ושוב, ואמנם בדרך כלל חזרה מוסיפה בהבנה, ומתחדשים 

, ויש חזרה שכבר אינה לזה אבל יש שיעורדברים שלא היו ידועים בתחילה, 
  תורה. רק מתוך מתיקות ואהבת ה ,לתוספת הבנה

שעמד על דברי הגמרא להחסיד יעב"ץ  'חסדי השם'וכפי שראיתי בקונטרס 
מאי דכתיב ושבתם וראיתם בין אמר ליה בר הי הי להלל, "ט, ב) (חגיגה ב

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

היינו  ",נינהו, ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד
ואילו השונה פרקו  ',עובד אלוקים'שהשונה פרקו מאה ואחד פעמים נקרא 

  החילוק ביניהם. וצריך ביאור ', לא עבדו'מאה פעמים נקרא 

ודו עד מאה וביאר החסיד יעב"ץ כי ידוע שכל חזרות שאדם חוזר על תלמ
הכל ידוע כבר אחר מאה פעמים לבהירות בהבנה, אבל אצלו פעמים מוסיפות 

מאה פעמים נקרא שונה פרקו מי שלכן  ,בהירותלו ואין החזרה מוסיפה וברור 
 י זהעל ידש הוא נהנה מהחזרה,אלא  ,מתוך עבדותאינו חוזר כי  'לא עבדו'

כבר ההבנה  ,ה פעמיםהבנה ברורה יותר, אבל השונה פרקו יותר ממאמקבל 
 ,ואף על פי כן הוא ממשיך לחזורזה, ב התעניינותבשלמות, ואין לו עוד היא 

מתוך עבדות ואהבת השם, שהוא אוהב את האדון הקב"ה, ורוצה לעשות 
  , וזה כבר נקרא "עובד אלוקים". רצונו ולעובדו בלבב שלם

תם אויודע כבר בדברים שאפילו על כל פנים מתיקות התורה קיימת 
"מתוקים ולשון הכתוב  .חזר עליהם יותר ממאה פעמיםובבהירות מושלמת 

מתיקות תורה גדולה יותר מדברי מדבש ונופת צופים", היינו שהמתיקות של 

, דבש, מפני שדבש הוא מתיקות גופנית והתורה היא מתיקות נפשיתשל 
 באופןהתורה, וכשלומדים ערבות ומבקשים 'והערב נא' שנזכה להרגיש את 

  זוכים להצלחה.  ,התורהמתיקות הרגשת מתוך  ,כזה

ומתיקות, התעניינות מתוך מספיק מה שעוסקים בתורה לבד ברם אין זה 
על הצלחה בתורה, וענין זה מפורש בגמרא (נדה ע, ב) תפילה אלא צריכים גם 

הדרך מה היא ששאלו את רבי יהושע בן חנניה מה יעשה אדם ויחכם, והיינו 
אמר שזכה רבי יהושע בן חנניה שהיה מן התנאים, כפי ורה לזכות לחכמת הת

אמרו לו הרבה עשו כן ולא עלתה בידם, להם ירבה בישיבה וימעט בסחורה, 
למדו בהתמדה ולא זכו לחכמת התורה בדרגת רבי יהושע יש רבים שוהיינו ש

  אמר להם יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו. בן חנניה, 

לן, ופירש רש"י "למה ליה למימר להו והקשו שם בגמרא מאי קא משמע 
כיון שזה תלוי בתפילה ירבה בישיבה הואיל וברחמים הדבר תלוי", והיינו 

כמו שכתב שתפילה יכולה להועיל, הרי פשוט למה צריכים להרבות בישיבה, 
אין זה נס ונתקבלה התפילה המהרש"א בקידושין דף כ"ט כי כשמתפללים 

משה רבינו שהתפלל תקט"ו תפילות כמניין [ומצינו ב אלא כך הוא דרך הטבע
ואתחנן שיזכה להיכנס לארץ, אלא שכבר נגזרה הגזירה, ואף על פי כן הועילה 

רשים מה הענין פתפילתו שהראהו הקב"ה את כל הארץ, וכבר האריכו המ
  קיבל את השפעת קדושת הארץ]. על ידי זה שבראייה, 

שלא כי החידוש הוא ו "דהא בלא הא לא סגי", והיינשם בגמרא ותירצו 
מספיק תפילה לבד, אלא צריכים גם להרבות בישיבה, כיון שתפילה צריכה 
זכויות, ובלא זכויות אין התפילה מתקבלת, ואף שהתפילה עצמה היא זכות 
 שמתפלל מתוך הרגשת העבדות, אין זה מספיק כדי לזכות להצלחה בתורה,

וללמוד בהתמדה כפי  עוד זכות של עמל התורה, להרבות בישיבה וצריכים
  כוחו, ובלא זה אין שייך לזכות לחכמת התורה. 

  כשרות - כישרונות 
זכורני שהייתי פעם אצל מרן החזון איש זצ"ל ושאל אותי על אחד 
התלמידים, ואמרתי שיש לי קושיא על תלמיד זה, שהוא בעל כישרון ואף על 

זצ"ל, מהו כישרון? אמר לי מרן  ,פי כן אינו מצליח בתורה, ומדוע אינו מצליח
להצלחה בתורה אין כי כישרון אינו חריפות השכל, אלא הוא מלשון כשרות, 

די בחריפות השכל, אלא צריך שיהיה אדם כשר, והיינו מי שהוא מושלם 
בכל הארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם, על ידי זה זוכה להצלחה 

   .בתורה, שאין ההצלחה תלויה בכישרונות אלא בכשרות

גם תפילה ובקשת רחמים,  ךלכן לא מספיק להרבות בישיבה, אלא צרי
להצלחה בתורה, ויחד עם זה נותנת את הכשרות והתפילה שהיא עבודה שבלב 

, כי אם יש ביטול תורה כפי כוחו צריך גם להרבות בישיבה וללמוד בהתמדה
להצלחה מוכשר אדם שוב אין כשרות, ועל ידי ההתמדה והתפילה נעשה 

רה, ועד כמה ההצלחה? אין גבול להצלחה בתורה ואין שיעור לסייעתא בתו
  דשמיא, כל אחד כפי השתדלותו זוכה לסייעתא דשמיא. 

ומעשה שהיה באחד שדיבר עם מרן החזון איש זצ"ל ואמר כי הוא חושב 
בעיקר לבעלי כישרונות שיגדלו בתורה ויוכלו לשמש  מתאימותשהישיבות 

ל מי שאינו בעל כישרון למה ילמד בישיבה, ומדוע אבכראשי ישיבות ורבנים, 
  . ויקבע עתים לתורה שלא יעסוק גם במילי דעלמא

ואף מי שאינו בעל כישרון יכול לגדול , אינו צודקכי זצ"ל וענהו מרן 
בבחור אחד שלא היה כישרוני כלל, עד כדי כך שלא עובדא וסיפר לו ולהצליח, 

ריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה הבין דברי רש"י הפשוטים "כל תיבה שצ
הכתוב ה"א בסופה כגון מצרים מצרימה", ואף על פי כן במשך הזמן גדל 

  . והצליח בתורה עד שנעשה תלמיד חכם ורב מפורסם

כי יכול להיות בזה עידוד , הרבאותו  אהו ושאל הלה את מרן החזו"א מי
בעל אדם מסוים שלא היה שישמעו הם אם  ,לאלו שאינם בעלי כישרונות

 מי הוא לספרואמר לו מרן אינני יכול לגדול מפורסם, נעשה לבסוף כישרון 
ושוב לאחר תקופה נזדמן הלה לביתו של  ,עלול להיפגע מכךשהוא מפני 

כי עכשיו  לו מיהו הרב, ואמר לו מרן גלותעכשיו ליסכים החזו"א, ושאל אולי 
  . הוא כבר נפטר, ובודאי שלא אוכל לספר מי הוא
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לבסוף "א, הנה צעיר זה שלא היה בעל כישרון כלל, אף על פי כן ואמר החזו
בזכות יכול להיות מהיכן הייתה לו הזכות לזה? וזכה להצלחה גדולה בתורה, 

הדמעות של הסבתא, שבכתה בהדלקת נרות, ואמרה בתחנונים את התפילה 
עמדה לו לגדול ולהצליח וזכות זו שיהיו בנינו מאירים את העולם בתורה, 

אין הישיבות מיועדות לבעלי כישרונות, אלא לכשרים, וכל מי לכן  .בתורה
שהוא אדם כשר, בין אם כשר בעצמו, או שיש לו כשרות מכוח האמא 

  והסבתא, הרי הוא מסוגל ומוכשר לזכות להצלחה בתורה. 

  תפילה על תורה
ברכות התורה ובאמת אנו מתפללים הרבה תפילות על תורה, ראשית ב

מבקשים והערב נא, וכן מבקשים על הצאצאים ונהיה אנחנו וצאצאינו וכו', 
ובמשנה ברורה (מז, י) כתב "ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם 
להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות ויכוון 

נו וצאצאינו וכן מאד בברכת אהבה רבה ובברכת התורה בשעה שאומרים אנח
  כשאומר בובא לציון למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה". 

וכן באהבה רבה מבקשים כמה לשונות של תחנונים על תורה, אבינו האב 
הרחמן המרחם רחם עלינו! ותחילה מזכירים חמלה גדולה ויתירה חמלת 

 עד כדי כך זוהי חמלה גדולה שזכינו לתורה, ומבקשים בתחנונים –עלינו 
שהתורה היא לנו כעיניים, ובלא התורה אנו כאדם  – "והאר עינינו בתורתך"

  שנזכה להצלחה בתורה.  "רחם עלינו"עיוור שאין לו עיניים, לכן 

רחם עלינו ותן בלבנו וכו', וכן וכגון ובדרך כלל מבקשים בלשון רבים, 
בבקשה את ומתכוונים לכלול בשמונה עשרה חננו מאיתך דעה בינה והשכל, 

כלל ישראל שיזכו לתורה, ובזכות זה גם הוא בעצמו יזכה כמאמרם (ב"ק כל 
  . צב, א) כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה

, לא רק אני 'אנחנו וצאצאינו' מזכירים בלשון רביםבברכות התורה וכן 
ובסוף  ,אלא אנחנו, וצאצאי עמך בית ישראל, שכולם יזכו להצלחה בתורה

, ולאחר מכן ביהי רצון 'פתח לבי בתורתך'שמונה עשרה מבקשים בלשון יחיד 
הוא ', וכן בקדושה דסדרא 'ותן חלקנו בתורתך'מבקשים בלשון רבים שוב 

  . 'יפתח לבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו

אהבה 'וישם בלבנו אהבתו ויראתו', תחילה והנה יש להבין מה שמזכירים 
לאהבה וליראה את שמך', והרי ידוע כי אהבה חד לבבנו ויוכן באהבה רבה '

היא מדרגה גדולה יותר, ומן הראוי לבקש תחילה על המדרגה הנמוכה של 
  יראה, ורק אחר כך לבקש על אהבה שהיא מדרגה גבוהה יותר. 

ויראת  ,שתי מדרגות ביראה, יראת העונששהרי יש  ,ונראה הביאור בזה
יראת העונש היא מדרגה שתשובה י, א) הרוממות, והרמב"ם כתב (הלכות 

בר דעת אין זו מדרגה אדם נמוכה מאד שמלמדים אותה לעמי הארץ, אבל 
  . דבר פשוט וטבעי מאדכי זהו כלל שתהיה לו יראת העונש, 

הכוונה היא למדרגה הגבוהה של יראת  ,לכן כשמבקשים בתפילה על יראה
מים יש אדם שאוהב ולפע ,הרוממות, וזה כבר מדרגה גדולה יותר מאהבה

ואף על פי כן אין לו יראת הרוממות אליו, אמנם הוא אוהב אותו מאד מישהו 
בהכרח אין זה ואם ישמע שמישהו מדבר עליו לא יוכל לסבול זאת, אבל 

וענין יראת הרוממות הוא שמרגיש , שתהיה בלבו גם יראת הרוממות כלפיו
  . ד ממנואת חשיבותו ורוממותו, עד שמרגיש כאפס לידו ומפח

יחזקאלה"בעל    "אור 
 זצ"ל "אור יחזקאל"הוכך שמעתי מאחד שהיה מקורב למרן המשגיח בעל 

, ושאלתי אותו מה הוא רואה על המשגיח, ובתחילה ולמד איתו בחברותא
הוא שבכל יום  מרגישהוא שהשתמט מלענות, אך לאחר שהפצרתי בו אמר 

ם אותו יותר נעשה שאדם שמכירי ,שלא כדרך הטבעוזה , ממנומפחד יותר 
ככל שמתקרב אליו הוא מגלה יותר את להיפך המשגיח אצל לבו גס בו, ואילו 

  יראת הרוממות!  - רוממותו, וזה גורם שיפחד ממנו יותר 

ושוב בפעם אחרת שאלתי אותו אם יוכל לספר לי גם על הנהגתו של 
הסיח דעתו  אהמשגיח לשהמשגיח, איזה הנהגה כללית שראה אצלו, ואמר 

 ף לרגע מהמחשבה "מה אני חייב לעשות כעת", כי הרי האדם הוא עבדא
ופעם אמר  ,ואנחנו עבדיו, וזהו ענין שם אדנות, שהקב"ה אדון הכל הקב"ה

כאילו ושכל העולם עבדים חוץ ממני, כי אדם עלול לחשוב רבי ישראל סלנטר 
 אדון הכל, אבל המשגיח הרגיש כל הזמןהוא נוגע אליו שהקב"ה שאין זה 

  שהוא עבד הקב"ה, ולא הסיח דעתו אף רגע מחיובי העבדות. 

כי לעת זקנתו של המשגיח, שכבר היה  ,והגה"צ רבי דוד זינגרביץ זצ"ל סיפר
, המשיך לחשוב כל הזמן מה אני לעלות לישיבהולא היה בכוחו  ,חלש מאד

אותו , שאל לבקרועכשיו, וכשהגיע אליו אני יכול לעשות חייב לעשות, ומה 
רבי דוד בלשון הכתוב "ויתבוננו  ושגיח מה אני חייב לעשות כעת, והשיבהמ

שכתב בשערי וכמו לזכור חסדי הקב"ה,  ,בכוחו עכשיוש ו דברחסדי השם", זה
  ענין זה הוא מהמעלות העליונות. שתשובה (ג, יז) 

חשב המשגיח ואמר "איזה חסד עשה לי הגנב ההוא..." וסיפר ותיכף 
תום בוורשה, והיה צריך לעזור לפרנסת אמו האלמנה, בילדותו גדל כילד יש

ולכן היה משמש קצת כנער שליחויות בחנות פרחים, ובמשך הזמן הצטברו 
בידו חסכונות, עד שחשב כבר לפתוח עסק בעצמו כדי שיוכל להרוויח יותר, 

ראה שנגנב ובצאתו ובערב שבת כשנכנס לבית המרחץ, הניח שם את בגדיו, 
  . ה שמור בבגדיו, ולא נשאר בידו מאומהממנו כל כספו שהי

ללמוד מזה? שכסף אינו שווה כלום, כי אני צריך ומיד התבונן לעצמו, מה 
 ,לומז'הבונסע ללמוד  !עלול להיגנב, אלא מה עדיף לעשות? ללמוד תורה הז

שם קיבל מהמשגיח הגה"צ רבי משה רוזנשטיין זצ"ל שהיה מגדולי בעל 
  ח אליו את הגנב ההוא. המוסר, וזהו חסד הקב"ה ששל

זהו בחור צעיר שאינו חושב בשטחיות אלא עם הבנה והרגשים, וכפי 
שנעשה בר מצוה, באו הרבה אנשים בעת כי שמסופר עוד על מרן המשגיח 

לכבד לברכו במזל טוב, וחשב לעצמו על מה כל השמחה הגדולה, ומדוע באים 
נעשיתי בר שעכשיו פני וכי ראוי אני לכל הכבוד הזה? אלא מה, זהו מ ,אותי

חשיבות המצוות שאני חייב בהם, אם כן עלי גודל והשמחה היא למצוה, 
כך היה חושב תמיד  !ללמוד מזה עד היכן מגיעה חשיבות התורה והמצוות

  ומה זה מחייב אותי.  ,מילדותו, מה הכוונה בכל דבר

  חשיבות המצוות

(ד, ערי תשובה ומטעם זה כתב בש, ת חשיבות המצוותרגשהעיקר תלוי בה
והיינו כי אמנם גם מי ט) "כי יגדל וישגא מאד שכר השמחה על המצוות", 

שמקיים המצוות שלא בשמחה, מיראה ולא מאהבה, יקבל שכר על זה בעולם 
מתוך שמחה, כי המצוות למי שמקיים הזה ובעולם הבא, אבל אינו דומה 

והמצוות  , שמייקר ומחשיב את התורההלב השמחה נובעת מתוך פנימיות
בשמחה, וכיון שמחשיב את המצוות עד כדי כך ומחמת זה הוא מקיים אותם 

יום ביומו  דברוענין זה נוגע לכל אחד ואחד  ."יגדל וישגא מאד"שכרו לכן 
  לחזק בלבו את הרגשת החשיבות של כל מצוה ומצוה. 

חמור מאד, וכל פרשת התוכחה דבר ולהיפך אם חסר שמחה במצוות זה 
והיינו למרות שמחה", בשר לא עבדת את השם אלוקיך באה "תחת א

כבר חמור  שעוסקים בעבודת השם, אבל עושים הכל מיראה ולא בשמחה, זה
  מאד, מפני שחיסרון השמחה נובע מחוסר הכרת החשיבות. 

ספר חסידים שכתב: דברי ההעתיק מס"ק א') סימן ה' (ובמשנה ברורה 
או על המצוות השגורות בפי כל  ,כשהוא נוטל ידיו, או שמברך על הפירות

אדם, יכוון לבו לשם בוראו אשר הפליא חסדו עמו ונתן לו הפירות או הלחם 
ליהנות מהם וציווהו על המצוות, ולא יעשה כאדם העושה דבר במנהג ומוציא 

ועל דבר זה חרה אף השם בעמו, ושלח לנו ביד דברים מפיו בלי הגיון הלב, 
הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני ולבו רחק ממני ישעיה ואמר יען כי ניגש העם 

  עכ"ד. ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, 

והיינו כגון כשאדם מברך על מצות ציצית, צריך לברך מתוך שמחה 
ולהרגיש שהוא מאושר בזה שזוכה לקיים מצוות השם, ולהודות ולשבח על 

דושה, ועוד "אשר קידשנו במצוותיו" היינו שעצם הציווי כבר נותן בנו ק
קדושה מקבלים על ידי קיום המצוות בפועל, וצריך להרגיש את השמחה בזה 
ולברך על המצוות מתוך שמחה, וכן בשאר ברכות צריך להרגיש את חיוב 

 ההודאה, ואם מברך 'מלומדה' זהו דבר חמור מאד. 
אלו הן מדרגות גבוהות מאד, אבל אם מתחילים קצת לעסוק בדברים 

עת ובלא מתח, זוכים לסייעתא דשמיא, כמאמרם הבא האלו, ביישוב הד
   יהי רצון שנזכה להצלחה בזה!  .ליטהר מסייעים אותו
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