
  

 

   

  
  

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

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

  תורה מגנא ומצלא
יש נסים  ,"על נסיך שבכל יום עמנו"בתפילה אנחנו מודים בכל יום 

, ויש גם נסים גלויים (נדה לא, א) שאין בעל הנס מכיר בנסונסתרים 
כמו שאמרו קיום כלל ישראל בין האומות, בת "השגחת השישרואים את 

   .כבשה אחת בין שבעים זאבים חז"ל (אסתר רבה י, יא)

רבי הגאון האריך וכן  ,ה"בחובות הלבבות שער הבחינה סוף פוכתוב 
מה גדולה כ יעקב עמדין בהקדמה לסידורו בית יעקב, כי המתבונן יראה

כלל ישראל, מפוזר ומפורד בין העמים, כבר אלפי  םקיול ההשגחההיא 
שנים אנו קיימים בלי מדינה, ולא נשמע כדבר הזה בשום אומה אחרת, 

כלל ישראל שכבשו אותם, ואילו  נכחדו ונעלמו מן העולם אחרהרבה עמים 
נס גלוי והשגחה פרטית על כלל הרי זה , בגלות קיימים כבר אלפי שנים

  דים "על נסיך שבכל יום עמנו". , ועל זה אנחנו מוישראל

כל העולם שונאים אותנו, וגם וגם עכשיו שאנו נמצאים בארץ ישראל, 
גלויה, בשנאה מדברים כנגדנו עומדים עלינו לכלותינו, ו מסביבשהשכנים 

ובזמן האחרון הכביד המצב יותר, שאירעו הרבה  ,הקב"ה מצילנו מידםו
, זהו מקטרגתמידת הדין שואים וכשר, סכנהומרגישים את ה ,רח"ל אסונות

סימן שצריכים להרבות בזכויות, ועיקר התביעה היא מאיתנו, ציבור בני 
להוסיף זכויות נו מבינים ויודעים מה חובתנו בעולמנו, נחהתורה, שא

   .להתחזק בתורה, בתפילה, ביראת שמים ובמידות טובותו

ולא שייך בלי תורה,  ,תורהוהנה הדבר הראשון שצריך חיזוק הוא עסק ה
בתורה וסופם היה  היו עוסקיםכידוע שהיו מקומות של יהודים שלא 

אינו מי שוכן כל יחיד ויחיד תורה, בלי ציבור התוצאה של  היזושנתקלקלו, 
התמדה ובלי היצר הרע שולט עליו ומוכרח להיכשל,  עוסק בתורה בהתמדה

  . היצר הרעתורה לא שייך לעמוד כנגד הניסיונות של ב

 ,מרגישים את החטאיםשלא שולט ומפתה כל כך הרע ופעמים שהיצר 
  . וזה עיקר הבעיה שאדם אינו מרגיש את החסרונות שיש לו

מי שמרגיש חסרונות בעצמו הוא בעל מדרגה, ואמנם שכבר והזכרנו 
 ,מושלם, אבל הוא בעל מדרגה במשהו, כיון שאינו חכם בעיניונו איעדיין 

 ,יש תקווה שילמד מוסר בכל יום, ויחשוב על מצבו בביקורת עצמיתו
אבל מי שחושב שאין לו חסרונות ויפשפש במעשיו עד שיבוא לידי שלמות, 

או בתפילה בכוונה ואינו מרגיש שנכשל בביטול תורה ובדברים בטלים, 
אינו חושב על בין אדם לחברו, בדברים ששאין העבודה שבלב בשלמות, או 

חכם 'אם הוא ינו בשלמות באהבת הבריות כמו שצריך להיות, השני וא
, אבל אם (משלי כו, יב) 'תקווה לכסיל ממנו', בכל תחום שהוא ,'בעיניו

  שיתקן את עצמו.  מרגיש בעצמו שאינו מושלם יש תקווה

ודאי  ,ביקורת עצמיתבני תורה שעוסקים בכל יום בספרי מוסר ו
צריך חיזוק הוא שדברים בעצמו ל אחד מרגיש מרגישים שאינם בשלמות, וכ

וגם  ,עצמנוהדבר הראשון הוא עסק התורה, זהו החיוב שלנו כלפי ו, בהם
   תורה מגנא ומצלא.(סוטה כא, א) כמאמרם  ,להגן על הדור

שאליהו הנביא היה נגלה (מכות יא, א) ברבי יהושע בן לוי כמו שמצינו 
, ממנואליו בכל יום, ופעם אחת אריה אכל אדם בריחוק שלוש פרסאות 

והפסיק אליהו הנביא לבוא אליו, כי הייתה עליו תביעה כיצד אירע דבר 
 .נהרג אדם בצורה לא טבעית שכזאתשבתוך שלוש פרסאות ממנו כזה 

, וכיון ]כשיעור מחנה ישראל[הוא תחום מקומו של אדם שלוש פרסאות 
שלא ביקש ויש עליו תביעה  שאירע דבר כזה בתחומו הוא אשם בכך,

, שכן צריכים לבקש רחמים על צרות כלל שלא יארע דבר כזהרחמים 
  ישראל וכפי שאנו מבקשים בהרבה מקומות בתפילה. 

אנו וואמנם שם הייתה התביעה לפי מדרגתו של רבי יהושע בן לוי, 
כל יכול, הוא מה ש ,כל אחד לפי דרגתומדרגה הזאת, אבל רחוקים מה

היא רוחנית כל התעלות ומשהו ברוחניות הוא דבר עצום שאין לשער, 
וכבר אמרו (אבות ד, ב) שמצוה גוררת מצוה, ושכר מצוה  תוספת מדרגה,

  מצוה, ובאופן כזה מתקדמים עד למדרגות הגבוהות ביותר. 

  דרך הלימוד
כבר  ?הדרך לדבקות בתורהכיצד והנה הדבר הראשון הוא תורה, אבל 

והערב "הזכרנו שיש שני עניינים, הא' הוא מה שמבקשים בברכות התורה 
יש עוד בקשות באהבה רבה להבין ולהשכיל וכו', אבל הבקשה ו, "נא

אם והראשונה היא והערב נא, מפני שלא שייך הצלחה בתורה בלי ערבות, 
שקוע בתורה, והראש אינו אין טעם ומתיקות בלימוד, באים לידי שעמום, 

וכיצד באה הערבות? צריכים ללמוד מתוך ערבות ומתיקות, דבר ראשון לכן 
מקבלים  ,בהתמדהיותר ככל שלומדים  ,וגם על ידי התמדה ,על ידי תפילה

  ומרגישים יותר את מתיקות התורה.  ,טעם בלימודיותר 

שמע (דברים ו, ו) קריאת רש"י בפרשת כתב תורה לימוד הועוד ענין ב
חדשה שהכל רצין לקראתה", והיינו  שהלימוד צריך להיות "כדיוטגמא

ללמוד מתוך התעניינות, כמו חוק חדש שכולם מתעניינים ורוצים לדעת מה 
כתוב בו, כן הוא טבע האדם שיש לו סקרנות, ורוצה לדעת חדשות ממה 
שנעשה בעולם, ואפילו דברים שאינם נוגעים אליו, מה שמתרחש באמריקה 

  . ניינים בזהובאוסטרליה, אנשים שומעים חדשות ומתע

נות? התעניינות, וכיצד שייך התענייתורה צריכים ללמוד מתוך גם וכך 
מפני שבאמת דברי תורה מעניינים ומושכים מאד, עד כדי כך שאדם ששקוע 
בתורה הוא מרותק ושוכח מכל מה שנעשה עימו, וכבר סיפרנו עובדות 

כמה רגעים  מגדולי ישראל שהיו צריכים לעבור ניתוח וביקשו שיודיעו להם
  . לפני הניתוח שיתעמקו בדברי תורה ולא הרגישו שום כאבים

ומתוך מתיקות הרגשת האלו הם שני דרכים להתמדה, ללמוד מתוך 
תורה, באופן כזה לא קשה ללמוד, וגם זוכרים דברי וסקרנות להתעניינות 

לומדים בצורה שיש בה מתיקות אך זהו בתנאי ש ,יותר את מה שלומדים
  והתעניינות, ונזכיר כמה פרטים השייכים לזה. 

דבר קורא שבפשטות, כמו אדם היא ללמוד  בדרך כללהמושכת הצורה 
עד שאינו שומע כשמדברים אליו,  ,שמרותק למה שהוא קורא ,מענייןקל ו

טבעו זהו אלא אם כן , כל כך קורא מאמר עמוק אינו מרותקכשולעומת זה 
ובדרך כלל הטבע הוא שמה שפשוט מעניין ומושך, ושמעתי , זהנהנה מש

בשם הגר"א שאמר כי מה שפשוט זה אמת, ומה שאמת זה פשוט, 
  כשלומדים בפשטות זה מושך ומעניין וגם תורת אמת. 

, על כל דבר יותר ממה שצריךיש כאלה שלומדים לאט ומתעכבים ו
יקבלו יותר , ועוד סברותוחושבים כי בזה שמאריכים לומר עוד סברות 

כל ומאריכים במתעכבים אם אין הדבר כן אלא להיפך, אבל באמת הבנה, 
ישרות, ומתרגלים לומר סברות לא מיני סברות, מוכרח שיהיו גם סברות 

  עולה אלא יורדת בזה. אינה עקומות, ורמת ההבנה 

הדרך לקבל הבנה מפורש בגמרא (תענית ז, א) הרבה למדתי מרבותי 
ומחברי יותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולם, ולכאורה מה שייך ללמוד 

 ?ויודע יותר ממנאצל אותו הרב, ומה החבר מחברי, הרי שניהם לומדים 
עיקר ההבנה מקבלים שלענין הבנה, ויש לפרש כי התועלת מחברי הוא 

אין הדברים  עדייןשיעור מהרב את הבשעה ששומעים אבל , מרבותי
וכל  ,בהירותמקבלים  על השיעורבחברותא שחוזרים לאחר רק , ברורים

  "מחברי יותר מרבותי". הו ז, חזרה מוסיפה הבנה
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שאלות את הרב התלמיד שואל מפני שהיינו  "ומתלמידי יותר מכולם"
ק להסביר לו עד שיבין, ועל ידי זה שלא חשב עליהם בעצמו, וצריך להתעמ

ה עוד ענין מצד ההשגחה, כיון וכבר הזכרנו שיש בז .מקבל הבנה יותר גדולה
ו בתורה, זוכה גם הוא לסייעתא הצלחתמזכה את התלמיד ומסייע ל רבשה

דשמיא להצלחה בתורה, מידה כנגד מידה, מי שמזכה אחרים ביראת שמים 
גם כן ות טובות זוכה למידות טובות, וזוכה ליראת שמים, ומי שמזכה במיד

  בתורה, אין סוף לדרגות ההבנה של תורה. 

נו יכמו שמצבדורות הקדמונים הייתה דרגת ההבנה בתורה גדולה יותר, ו
הלכה של התומים, וכתב כי מסברא שהביא פסק  סימן כ"ב סק"גבנתיבות 

, היינו מפני 'לזוז מדבריו בלא ראיהאין 'היה נראה לו לחלוק עליו, אבל 
שסברת התומים עדיפה מסברתו, כי התומים היה בדור שלפניו, ואף על פי 

הוא בעל הקודם כיון שהיה בדור מכל מקום , שלא היה הפרש גדול ביניהם
, ומצינו כבר בגמרא סבראמעליו לחלוק ואינו יכול , ממנו יותרהבנה 

היו אמוראים שאמרו שאינם יכולים להבין את סברת (עירובין נג, א) ש
  לפניהם, מפני שיש ירידת הדורות בהבנה. האמוראים בדור 

כל מרביצי התורה הגדולים להיות בעלי הבנה צריכים הרבה ידיעות, 
טהרות, ואלא גם זרעים  ,ידעו ש"ס, לא רק נשים ונזיקיןכבר בצעירותם 

  . את ההבנהכל תוספת ידיעות משנה קדשים ומועד, 

לחיסרון התמדה, שמרגישים שאין  עלול לגרוםזה , כשלומדים לאט וגם
מה למהר, וכביכול יש הרבה זמן, ופעמים שנשארים באותו העמוד 

ומחמת זה , רק מפני שאחרים אוחזים שם ,ומתביישים להפוך את הדף
חלק מהזמן עובר בבטלה, ולא מרגישים צורך ללמוד בהתמדה, אבל 

  מרגישים יותר את הצורך בהתמדה.  אויכרכשלומדים 

על ידי ו ,בשימוש חכמים - מרבותיהדרך להבנה היא על ידי כן אם 
וכשנמצאים בישיבה אפשר לקיים הכל, מרבותי ריבוי החזרות,  - מחברי

 שהוא רב ויש חברותא שהוא תלמיד,יש חברותא  - וגם מתלמידי ,מחבריו
לומד עם מי שהוא בעל כישרון יותר ממנו זה נקרא מרבותי, וכשלומד כש

  עם מי שהוא חלש ממנו ומסביר לו זה נקרא מתלמידי. 

מוסיף חזרה מועילה לזיכרון, זה גם ההחזרות הם לעיכובא, מלבד שו
ן יבמקבלים הבנה ברורה יותר, יותר פעמים שחוזרים וככל בהירות ההבנה, 

ותוספות, ובין כשחוזרים על השיעורים, בדרך אם חוזרים על הגמרא רש"י 
עד תו, ולא להמתין שמיעכלל רצוי לחזור על השיעור כמה שיותר סמוך ל

  כבר שוכחים חלק מהפרטים. ערב או למחרת, שאז ה

  מחשבה מועלת
(סנהדרין כו, ב) מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, אמרו חז"ל עוד 

עשה כך וכך תעלה בידי ופירש רש"י "מחשבה שאדם מחשב כך וכך א
מועלת להשבית הדבר שאין מחשבתו מתקיימת אפילו לדבר תורה כגון 

והיינו מי שעושה האומר עד יום פלוני אסיים כך וכך מסכתות בגירסא", 
  תכניות כיצד ובאיזה אופן יצליח, אינו מצליח בזה. 

בשמו מובא הגאון רבי אליהו רגולר זצ"ל על  'תולדות אליהו'ובקונטרס 
"שאם ידקדק אדם ימצא, שעל פי הרוב לא ישלם חפצו על פי הסיבות 
שהציב הוא למטרתו ושם ביטחונו עליהן, ורצונו ומאוויו יבואו לו על הרוב 
על ידי סיבה חדשה שלא שיער אותה מראש, לידע ולהיוודע שמחשבות 

כוננו ולו ורק מהשם מצעדי גבר  (עיין ישעיה מא)אדם תוהו ופעלו מאפע 
והיינו שכל תכניות שאדם עושה, גם אם הוא מצליח  נתכנו עלילות",

יש תמיד אין התכנית יוצאת לפועל כפי שחשב, ובסופו של דבר בתכניתו, 
דבר השינויים ממה שתכנן בתחילה, וזה בהשגחה ללמד את האדם שאין 

  תלוי בכוחו ועוצם ידו אלא בסייעתא דשמיא. 

, שאם אדם עושה תכניות "מועלת לדברי תורהמחשבה "וזהו מה שאמרו 
כוחו ועוצם ידו, אינו מצליח בזה, כי וסומך על כמה יספיק בלימודו, 

שם אמרו אמנם ובידי שמים, אלא אינם תלויים בו ההצלחה וההספק 
באותה היינו אם כוונתו  - "אבל אם עסוקים לשמה אינה מועלת"בגמרא 

אבל זוהי דרגה גבוהה מאד בפרט , יכול להצליחאז  לשם שמיםהתכנית 
  בזמננו שתהיה כוונתו טהורה לשם שמים בשלמות. 

וההצלחה ההישגים  בלכפי כוחו בצורה המתאימה לו, אללמוד צריך לכן 
חובות הלבבות (שער הביטחון מה שכתב ה, וכבר הזכרנו הם בידי שמים

בוחר שאדם פ"ד) ששכר המצוה מגיע רק עבור הבחירה וההשתדלות, 
קיום המצוה ולקיים את המצוה, ומשתדל לקיימה כפי כוחו, אבל התוצאה 

  . בורםשכר עלו , ולא מגיע בידואינם תלויים בפועל 

 דברבפרט אם חושב בשעת הלימוד על המטרה שרוצה להגיע להישגים, 
זה מפריע להצלחה בתורה, כי הלימוד צריך להיות עם ריכוז מלא במה 

הזמן על הישגים ומטרות אחרות, וגם אין שלומד, ולא לחשוב באותו 
רק בשעה שאינו לומד לחשוב בשעת הלימוד על חיוב מצות תלמוד תורה, 

צריך לדעת שיש איסור ביטול תורה, אבל בשעת הלימוד אם יחשוב על 
החיוב יהיה שרוי במתח ולא יוכל להתרכז, וידוע כי המתח מפריע להבנה, 

וב בשעת הלימוד על ההישגים, לכן דרך ההצלחה בתורה היא שלא לחש
  אלא ללמוד מתוך התעניינות ומתיקות ובלי מתח. 

  כמות ואיכות
רבי חיים שאמר בשם שמעתי ממו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל הנה ו

כל כי דבר השם בזה "(סנהדרין צט, א) שאמרו חז"ל  על מהמבריסק 
, שזה נאמר לא דווקא על ביטול זמן, "שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק

יכול יותר להתעמק ואינו מתעמק, ש מיביטול תורה באיכות, על אלא גם 
ללמוד יותר בעמקות ובהבנה, יכול הוא אם  כמובן כל אחד כפי כוחו,

כי "מה שאמרו הוא גם כן בכלל הרי ומתעצל ואינו מתאמץ כפי כוחותיו, 
  כות. , שהוא מבטל תורה באי"דבר השם בזה

לכן חשוב מאד איכות ההבנה, וגם כמות הידיעות, שבלא זה עלולים 
לטעות בדברים מפורשים, וכפי שהיה מעשה בלמדן גדול אחד שאמר לי 

מרא מפורשת וכנגד תוספות גאבל דבריו היו כנגד פעם קושיא והסבר, 
לא התעכב על כל מילה  ךא ,למד את התוספותבעצמו והוא מפורש, 
פות היו ברי הגמרא והתוסד באמתואמנם  ולא שם לב לזה, ,בדבריהם
ם דבריוהוא לא ידע מזה, ואמר כנגד  ,מפורשבל כך היה אחידוש, 

לכן צריכים את שני הדברים, ידיעות וגם הבנה, כל אחד לפי כוחו  .מפורשים
וראה עוד מה שכתב בספר כל כוחותיו לעסק התורה, את ולפי טבעו לנצל 

  חוסן יהושע, מאמר א' פרק ז', בענין הלימוד לפי טבעו. 

הדברים הצריכים חיזוק הם ארבעה, והנה אמרו חז"ל (ברכות לב, ב) כי 
להצלחה שייך גם כן  "דרך ארץ" .תורה, תפילה, מעשים טובים ודרך ארץ

בתורה, והוא שסדר היום יהיה מסודר, עם סדרים קבועים ובלי בלבול 
הדעת, זמן קבוע לתורה, זמן קבוע לתפילה, זמן קבוע למוסר, וזמנים 

  עים לשינה ולשאר צרכי הגוף, הכל באופן מסודר. קבו

ס, "לרכוש ידיעות בשאפשר לנצלו  ,וםנוי במשך היאיזה זמן פ שיואם 
או י בלי תוספות, "אפילו גמרא עם רשס, "להיות בקי בששאין זה קשה 
יש בזה מתיקות גדולה, ורבים אינם יודעים כמה כלול שחלק מהתוס', 

במסכת הנלמדת, וכן ס, "באופן כזה אפשר להיות בקי בש ,י"בדברי רש
עם חברותא או בלי , פעמיםכמה המסכת ולחזור עליה  לימוד להשלים

  כל אחד לפי טבעו, כך היא דרך ההצלחה בתורה. חברותא, 

זצ"ל, ששאל אותי על וכבר הזכרתי מה ששמעתי מפי מרן החזון איש 
תלמיד אחד כיצד הוא לומד, ואמרתי לו שהוא בעל כישרון עם ראש טוב אך 

מה זה כישרון? כישרון אינו שכל "אינו מצליח בתורה, ואמר לי מרן 
, והיינו אדם כשר, שכל הנהגתו בכשרות, "וחריפות, אלא הוא מלשון כשרות

כשרות, וזה על ידי כי הצלחה בתורה אינה תלויה בחריפות השכל, אלא ב
  . שלמות בארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם

ואמנם תלמיד זה היה כשר ביראת שמים ומידות טובות, רק היה בו 
גם  אכןשלמד מתוך מתח, והמתח הפריע להצלחה בתורה,  ,חיסרון אחר

הוא חיסרון כשרות, כי הרי אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם הוא מתח 
  . חיסרון יישוב הדעתמזה,  ומתח הוא ההיפך, ביישוב

, השמח בחלקובשמחה, ו, מצינו עוד בדברים שהתורה נקנית בהםוכן 
היינו בשמחה היינו בשעת הלימוד, ושמח בחלקו גם בשעה שאינו לומד, 

לשמוח במה שזכה להשיג דרגות בתורה, וכפי שכתבו בספרים כי שמח 
שמוח במעלות שיש לו, ויחד עם זה לבחלקו שייך גם בענייני רוחניות, 

לשאוף להשיג עוד מדרגות, ולהשתדל בזה על ידי עסק המוסר ותפילה על 
אדם משתדל ועושה מה שהוא יכול זוכה לסייעתא אם  הצלחה בתורה,

  בא ליטהר מסייעים אותו. (יומא כח, ב) דשמיא, כמאמרם 

ה, וגם הדברים החשובים שאנו חייבים מצד הלכות תלמוד תוראלו הם 
נגע ומכל צרה  שיינצלו מכל, הציבוראחריות על ו ,מצד תורה מגנא ומצלא

  נזכה להיטהר בסייעתא דשמיא! ש .ומכל מרעין בישין

  
  
  
  
  
  
  

  נדבת הרב יוסף גריבי הי"ו
  תלמיד מרן ראש הישיבה שליט"א

  במזל טוב "ת לרגל הולדת בנויכהודיה להש
 יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים!

  גיליון זה מוקדש לעילוי נשמת 

  זצ"לציטרון  דוד צביב"ר נחמיה  הרה"ג רבי

  מנהל סמינר "אור החיים" כארבעים שנה

 תנצב"ה -נלב"ע ט' כסלו תשע"ו 


