
  

 

   

  
  

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

  זתשע" ואתחנןפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ ותשיח

  הדרכה למסיימי הישיבות הקטנות
  תשע"ז אור לה' באב - "דרשו"שעל ידי  "סדר הכנה"כינוס 

  מה יעשה אדם ויחכם
  הצלחה בתורה תלויה בהרבה דברים, ובעיקר בזכויות. 

בן חנניה מה יעשה אדם  מצינו בגמרא (נדה ע, ב) ששאלו את רבי יהושע
ויחכם, היינו כיצד זוכים לחכמת התורה, לשלמות בחכמת התורה, ואמר 

ושאלו אותו, שהרי הרבה עשו כן ולא עלתה בידם,  .להם: ירבה בישיבה
  יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו.  :אמר להם

הדבר הראשון הוא להרבות בישיבה,  .צריכים שני דבריםכי ומבואר 
בישיבה הכוונה בציבור, לא ביחידות. ללמוד  וללמוד וללמוד,ללמוד והיינו 

עם חברותות, מרבותי מחברי ומתלמידי (תענית ז, א), כל הדברים האלו 
  זה נקרא ישיבה, וזהו ירבה בישיבה.  –ביחד 

לא אבל הרבה עשו כן ולא עלתה בידם, הרבו בישיבה ולא הצליחו, כי 
לבקש רחמים ממי שהחכמה  מספיק התמדה לבד, וצריכים עוד זכויות,

 שלו, כי ההצלחה בתורה אינה בדרך הטבע אלא בסייעתא דשמיא,
  וצריכים תפילה ובקשת רחמים לזכות להצלחה בתורה. 

ובהמשך הגמרא שם הקשו על זה, מאי קא משמע לן, ותירצו, דהא בלא 
למה ליה למימר להו  –הא לא סגי, ופירש רש"י שם, מאי קא משמע לן 

  ה הואיל וברחמים הדבר תלוי. ירבה בישיב

ומבואר בדברי רש"י כי זה פשוט שצריכים תפילה, אלא שהיה מקום 
כבר אין צורך להרבות בישיבה, כיון  ,לחשוב "הואיל וברחמים הדבר תלוי"

שיש סייעתא דשמיא, וחידש רבי יהושע בן חנניה שאין הדבר כן, אלא 
זהו לבקש רחמים, אבל צריכים את שני הדברים, גם להרבות בישיבה וגם 

  דבר פשוט שלא שייך הצלחה בתורה בלי בקשת רחמים. 

ובאמת רואים שגם אמוראים התפללו וביקשו רחמים על הצלחה בתורה, 
שכן אנו מבקשים בתפילת אלוקי נצור בסוף שמונה עשרה "פתח לבי 

כדאיתא בברכות דף י"ז,  ממר בריה דרבינאבתורתך", ונוסח תפילה זו הוא 
  תפילה. גם מספיק להרבות בישיבה, וצריכים  כי לא

  הקדמה לתורה –נצור לשוני מרע 
אמנם זה עדיין לא מספיק, ובאלוקי נצור מקדימים ומבקשים "נצור 

(תהלים לד), היינו שזה  דוד המלך אמר "נצור לשונך מרע" .לשוני מרע"
הוסיף מר בריה דרבינא תלוי בהשתדלות האדם להיזהר מלשון הרע, אבל 

"נצור לשוני מרע", כי צריכים גם סייעתא דשמיא לזה, מפני על זה וביקש 
  . זהעל  שהיצר הרע חזק מאד, וצריכים תפילה

ורק אחר כך אפשר לבקש "פתח לבי בתורתך", בלי שמירת הלשון לא 
לשון הרע מקלקל את קדושת הפה, ולא שייך שייך הצלחה בתורה, כי 

לכן מקדימים ומבקשים נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר  שיצליח בתורה.
גם כן לא יעלה על  ,שהוא פחות מלשון הרע ,היינו שאפילו "מרמה" –מרמה 

  שפתי, והחפץ חיים מדבר על זה מהו מרמה. 

ומבקשים גם "ולמקללי נפשי תידום", היינו שאם בני אדם מבזים אותי 
  וה. לא יהיה אכפת לי, וזוהי מדרגה של מידת הענו

מכפרים במקום גיהינום, שהם לשמוח בביזיונות, שיש כתוב בספרים 
והרי הגיהינום הוא איום ונורא, פי ששים מהאש שלנו (ברכות נז, ב), וכל 

  צער וביזיונות בעולם הזה חוסכים יותר ייסורי גיהינום. 

ומי יכול לומר שאין לו חטא, וכי מגיל בר מצוה לא היה שום ביטול 
לעשות תשובה, ורבינו יונה כתב  כיםוצרי ,שיש איזה חטא תורה? בודאי

  . עשרים עיקרי התשובה שהם עבודה גדולה מאד

  גיהינום. ייסורי שחוסכים בביזיונות לשמוח יש לכן 

ושפתי מדבר מרמה, ועניינים אלו הם הקדמה לתורה, נצור לשוני מרע, 
  זה זוכים להצלחה בתורה. בולמקללי נפשי תידום, 

יש הרבה אנשים שסובלים קשיים, ומחפשים עצות למנוע את הקשיים, 
אם אדם מדבר לשון הרע ומקטרג וצריכים לדעת כי יש מידה כנגד מידה, 

על השני, זה מעורר עליו גם כן קטרוג, שבשמים שומעים את הלשון הרע 
ואומרים לו, וכי אתה יש לך זכות לקטרג, ומה איתך?! קשט עצמך תחילה 

(סנהדרין יח, א), לכן אם רוצים למנוע קשיים, העצה  קשט אחרים ואחר כך
  היא להיזהר מלשון הרע, שהוא דבר הגורם קטרוג. 

  אלו הם הדברים העיקריים ביותר להצלחה בתורה. 

  אשריך! –בתורה אתה עמל 
ומצד שני צריכים לדעת את האושר שבלימוד התורה, כמו שאמרו (אבות 
ו, ד) כך היא דרכה של תורה וכו' ובתורה אתה עמל, ואם אתה עושה כן 

  אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. 

מתאמצים  אם .ומהו עמל התורה? לא יותר מהכוחות, אלא לפי הכוחות
יותר מהכוחות אין הצלחה בתורה, רק לפי הכוחות, ובצורה שהלימוד 
מעניין, כמו שכתב רש"י על הפסוק (דברים ו, ו) והיו הדברים האלה אשר 
אנכי מצווך היום על לבבך, מהו "היום"? כדיוטגמא חדשה שהכל רצין 

עת לקראתה, והיינו כמו חוק חדש של המלך, שכולם מתעניינים ורוצים לד
ובדרך כלל מה , מה כתוב בחוק, כך צריכים ללמוד תורה, בצורה שמעניינת

כל אחד יכול לראות בעצמו מה היא צורת ושיותר פשוט יותר מעניין, 
   הלימוד שמעניינת ומושכת אותו, ובאופן זה יצליח בתורה.

ועוד אמרו (שבת סג, א) ליגמר איניש והדר ליסבר, צריכים תחילה ללמוד 
, ועל ידי זה באים להעמקה והבנה בתורה, הידיעות הפשוטותולדעת את 

עיקר המדרגה בתורה היא סברא, להבין עומק הדברים, אבל יש סדר ודאי ש
  כיצד להגיע לזה, והסדר הוא ליגמר והדר ליסבר. 

בארבעים והעיקר הוא להיות בשמחה, כמו שאמרו חז"ל (אבות ו, ה) 
חה" ו"השמח בחלקו", בשמחה דברים שהתורה נקנית בהם: "בשמושמונה 

היינו בשעת הלימוד, ללמוד מתוך שמחה, והשמח בחלקו היינו גם לאחר 
  . הלימוד, לשמוח במה שזכה לעסוק בתורה

 שזוכים לעסוק בתורת השם, ולהתקדשהיא ובודאי שמחה גדולה 
הוא מתקדש בקדושת הרי , כל רגע שאדם עוסק בתורה בקדושת התורה

, וכמה עלינו שאין למעלה ממנה הגדולה ביותרהתורה, שהיא הקדושה 
  לשמוח בזה שזכינו להיות בני תורה! 

  המנוחה בבין הזמנים
, אינם זמן של פריקת עול, רק הקרבים ובאיםולכן גם ימי בין הזמנים 

הנצרכת לעסק התורה היא כעסק התורה, כמו זמן של מנוחה, ומנוחה 
לשם שמים, כדי שיהיה לו  שכתב הרמב"ם בהלכות דעות (ג, ג) שאדם שישן

כוח לעבודת השם, גם השינה שלו היא עבודה למקום, ונחשב עובד השם 
בשינתו, כי השינה היא הכנה והכשר לכל עבודת השם, ונקרא עוסק במצוה 

עבודת השם, כי יש נחשבת כגם המנוחה בבין הזמנים וכך , בשעת השינה
  שיהיה כוח להמשיך הלאה בזמן הבא.  צורך בזה

אשרינו מה טוב חלקנו שאנו עוסקים בתורה, ובעזרת השם גם אם כן 
פי הצורך, כבבין הזמנים כולנו נשתדל בזה, כל אחד לפי כוחו, עם מנוחה 

  ונזכה להצלחה בתורה ולשמוח בשמחת התורה! 

  

 בס"ד
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  בישיבת רבינו חיים עוזרשיחת חיזוק 

  ה' באב תשע"ז -לרגל יום השנה למרן גאון ישראל הגרח"ע זצוק"ל 

  רבינו חיים עוזר
  היום חל היארצייט למרן הגאון רבי חיים עוזר זצוק"ל. 

כידוע, רבי חיים עוזר היה גאון הדור, גאון עולם, וכפי שרואים בספרי 
תשובותיו "אחיעזר" שלושה כרכים, שמכל העולם שלחו אליו שאלות 

  בהלכה, והוא השיב עליהם בגאונות עצומה. 

ולבד מזאת גם היה דואג לכל כלל ישראל, כל ענייני הציבור היו תלויים 
היו צריכים למנוע את הגזירות, הוא היה בו, וכאשר היה חשש של גזירות ו

משתדל ופועל בזה, והיו לו אנשים חשובים מאד פקחים מאד שידעו כיצד 
לנהל את העניינים למנוע גזירות, גזירת השחיטה למשל, ועוד גזירות 

  שהשתדל למנוע אותם והצליח. 

זהו בענייני הכלל, וגם בענייני כל פרט ופרט, כל בני התורה, כשהיו 
היו באים לרבי חיים עוזר, ולא רק בני תורה, גם  ,ים עזרה כלשהיצריכ

  אלמנות ואנשים שבורים היו באים אליו. 

ופעם התבטא ואמר למרן הגרא"מ שך זצ"ל בעת שהדפיס את ספרו 
אחיעזר חלק שלישי, והיה זה בשנת תרצ"ט, לפני המלחמה ממש, שכבר 
ידעו שהמצב מסוכן מאד, ואמר כי לשמוע דבריה של אלמנה מה שקשה לה 

  זו מצוה גדולה יותר מאשר להוציא את הספר. 

תת לה הרגשה טובה, לרחם על אלמנה, ולהשתדל להקל את מצבה, ל
אפילו אם אי אפשר לעזור לה, עצם הדבר ששומעים אותה, שתוציא מלבה 

  את מה שכואב לה, זו מצוה גדולה. 

בעל חסד גם העצומה בתורה, היה גדלותו וזה היה רבי חיים עוזר, מלבד 
  . שאין כמותו, עם אהבת חסד, ואהבת הבריות שאין לשער

השם נותן כי וידוע  ,בינו חיים עוזרישיבת רהמקום הזה קרוי על שמו 
זכויות של רבי פה זכויות, כמו שאמרו (ברכות ז, ב) שמא גרים, אם כן יש 

  חיים עוזר, והשפעתו וזכויותיו משפיעות על המקום. 

  דור שלא נבנה בימיו
בפרט בימים אלו, שאנו מתאבלים על החורבן, צריכים זכויות שייבנה 

מרו חז"ל (ירושלמי יומא א, א) כל דור שלא בית המקדש במהרה בימינו, וא
נבנה בית המקדש בימיו כאילו הוא החריבו, היינו שהדור אשם בחורבן, 
והמשך החורבן תלוי בדור, כי אם הדור היה מתקן את החטא של החורבן 
כבר היה נבנה בית המקדש, אבל החטא נמשך, ומהו החטא? שנאת חינם, 

  מא ט, ב). בית שני חרב מפני שנאת חינם (יו

מיד , כל אחד אם ישאלו אותו על מה ששונא את חברו, האם זה בחינם
ישיב ויאמר: הרי אני צודק במה שאני שונא אותו, ולא יבין כלל שזה 

  חינם, כל אחד בטוח שהוא צודק בשנאה שלו, אבל האמת היא לא כך. 

המידות הרעות קיימות בטבע האדם, וכל אחד בטבעו רוצה שיהיה טוב 
ואינו מתחשב עם השני. והחטא הזה עדיין קיים בציבור, לא ביחידים, לו 

כמובן החזון איש לא היה אשם בחורבן, ולא הבריסקער רב, ולא רבי חיים 
עוזר, גדולי וצדיקי הדור בודאי שאינם אשמים בחורבן, אבל הדור, כלל 

  . הציבור אינם צדיקים כאלה, ונמשך אצלם חטא החורבן

  ותלהוסיף מידות טוב
ותיקון החטא הוא על ידי שהדור יהיה מתוקן במידות טובות, זהו מה 

  . שהדור חייב, וכל אחד חייב בזה, להיות יותר בעל מידות טובות

אין סוף למדרגות של אהבת חסד  ,ואין גבול למדרגות במידות טובות
ואהבת הבריות, כגון אהבת חסד של אברהם אבינו, שביום שלא באו 
אורחים הצטער וישב פתח האוהל כחום היום, בשלישי למילתו, וחיכה 
שיבואו אורחים, כי לא היה יכול לסבול שאין לו עם מי לעשות חסד, והיה 

יחשוב שהם בני אדם, צריך נס שיבואו אליו מלאכים הנראים כערביים, ו
וייתן להם לאכול, ורק אז נרגע מצערו. זוהי מידת אהבת החסד של אברהם 

  אבינו, שהיה כואב לו שאין לו עם מי לעשות חסד! 

נו כוליש הרבה דרגות בחסד, וצריכים לכל הפחות להתקדם בדרגה, ב"ה 
(יבמות עט, א) שלושה סימנים יש חז"ל בעלי מידות טובות, כמו שאמרו 

וכל אחד ה זו: רחמנים, ביישנים, וגומלי חסדים, אבל יש דרגות בזה, ומאב
צריך להתקדם ולהוסיף משהו כפי דרגתו, משהו באהבת הבריות, משהו 

  באהבת חסד, ומשהו בזהירות מלשון הרע. 

  לשון הרע כנגד כולם
לשון הרע כנגד כולם כדאיתא בירושלמי ריש פאה, וכבר האריכו חז"ל ו

בערכין דף ט"ו בחומר עוון לשון הרע, והוא דבר המונע הצלחה בתורה, כי 
אין הצלחה בתורה. אמנם שלא ואז כשמדברים לשון הרע הפה אינו קדוש, 

   !לדבר לשון הרע זה ניסיון קשה מאד, אבל זה כדאי מאד

שנזהרים בזה, אבל כלל הציבור עדיין אינו מתוקן, וישנם צדיקים 
  . וצריכים שכל הדור יהיה מתוקן ולא רק יחידים

וכן התמדה  ,וזהו תיקון חטא החורבן, מידות טובות וזהירות מלשון הרע
אין סוף למדרגות עד כמה התמדה בתורה, כל אחד לפי גם בזה בתורה, 

  ע זוכים גם לתיקון המידות. כוחותיו, ועל ידי התורה שהיא תבלין ליצר הר

  דבקות בתורה
ומה היא התמדה בתורה? בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך 
ובקומך, ושננתם לבניך ודברת בם, והגית בו יומם ולילה, ודברת זה בדיבור, 

  דבקות בתורה במחשבה!  ,והגית זה גם במחשבה

בשנתם זה לא פשוט, אבל יש כאלה, שמחשבתם דבוקה בתורה, עד שגם 
הם חולמים בדברי תורה, וכפי שמובא בט"ז בסוגיית כפירת שעבוד 
   קרקעות (חו"מ סימן פ"ח) תירוץ שנתחדש לו בחלומו, וגם בזמנינו ידוע 
על גדולים שחולמים בדברי תורה, כי הראש תפוס בתורה, ומה שאדם חושב 

ים ביום הוא חולם בלילה (ברכות נה), וכפי שקיעות המחשבה בתורה חולמ
  מדרגה גדולה מאד. וזוהי  בדברי תורה, גם בלילה

אלו הם הדברים הצריכים חיזוק, והחיזוק הוא על ידי התבלין של תורה, 
ובפרט תורת היראה שבספרי המוסר, כמו שכתב המשנה ברורה סימן א' 

  . בשם קדמונים כי ספרי המוסר הם התבלין ליצר הרע

וסדר המוסר בישיבה אינו מידת חסידות אלא פיקוח נפש רוחני, 
וכפי שביקש  עוד רגע מוסר, ועוד מחשבה של מוסר,להתחזק ולהתעורר, 

 לעילוי נשמתו,  'מחשבה אחת של מוסר'בצוואתו זצ"ל מרן הגרא"מ שך 
   !אין לשער מה היא מחשבה של מוסר

זהו מה שאנו חייבים, להתחזק בכל העניינים האלה הצריכים חיזוק, וזה 
  . מהרה בימינוביהיה תיקון חטא החורבן, ונזכה לגאולה השלמה 

 

אנו עומדים כבר בימים האחרונים של הזמן, ואחר כך יהיה בין הזמנים, וימים אלו הם זמן של ניסיון. יש שחושבים כי בבין 
וות, וכאילו שצריכים עכשיו לנוח ולהשתחרר מכל עול, אבל זה לא נכון! אין שום היתר לביטול הזמנים פטורים מכל המצ

אבל כפי הצורך ולא יותר מהצורך, וזו שאלה רפואית  –תורה בבין הזמנים, רק כאשר נחלשים וזקוקים למנוחה יש צורך בזה 
כמה הצורך לכל אחד ואחד, כמובן יש לשמור על הבריאות באופן בטוח, ואם יש חשש שעדיין לא מספיק בשביל הבריאות 

  צריכים להוסיף, אבל כפי הצורך ולא סתם בלי חשבונות. 

הזמנים קרו דברים מאד גרועים, והיו הרבה שסבלו בבין  בין הזמנים הוא זמן מאד מסוכן, שבכל השנים עד עכשיו בבין
  הזמנים, יש אסונות ידועים שהתפרסמו כבר, ויש גם דברים פחות ידועים, וכל זה מפני שחסר זכות התורה. 

תורה נותנת זכויות! ומי שעוסק בתורה יש לו סיבה שיהיה בריא וירגיש טוב, אבל אם הוא מתבטל שלא לפי הדין הרי זה 
ל תורה, וזה דבר חמור מאד, כי כשם שתלמוד תורה כנגד כולם כך ביטול תורה כנגד כולם, וכמו שכתב בשערי תשובה (ג, ביטו

  טז) כי לפי גודל השכר על המצוה כך גודל החטא והעונש על ביטולה. 

   !לכן יש לדעת את חשיבות עסק התורה בבין הזמנים, שכל מי שעוסק בתורה מזכה את העולם בתורתו

 


