
  

 

   

  
  

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

  זתשע"אמור פרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  באהבתה תשגה תמיד

שלמות  שנותנת ,תורה של המצוה עיקר וגם בתורה, להצלחה הדרךש ידוע
ומקדשת את האדם, וכל המעלות שיש בתורה, זהו על ידי שאדם מרותק 
לדברי תורה, ועוסק בהם מתוך התעניינות והנאה, ומרגיש את המתיקות 
שבזה, כפי שאנו מבקשים בברכות התורה "והערב נא", וכמו שכתב רש"י 

ם יא, יג) כחדשים כאילו ניתנו היום, כדיוטגמא בפרשת קריאת שמע (דברי
ן תושנזה נקרא עסק התורה אמיתי,  ,חדשה שהכל רצין לקראתה (שם ו, ו)

  זוכים לכל המעלות שיש בתורה. בזה הצלחה בתורה, ו

ובגמרא עירובין דף נ"ד הובא הפסוק "באהבתה תשגה תמיד", שזה 
אהבתה תעשה עצמך שוגה בשביל "נאמר על דברי תורה, ופירש רש"י שם 
כגון רבי  ,בגמרא על זהואמרו  ",ופתי להניח עסקיך ולרוץ לדבר הלכה

אלעזר בן פדת שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו 
רבי אלעזר בן פדת היה מרא דארעא  .מוטל בשוק העליון של ציפורי

בדעתו, אבל בשעת דישראל (כדאיתא בנדה כ' ע"ב) ובודאי שלא היה מפוזר 
 .עסק התורה היה מרותק כל כך עד ששכח שהשאיר את בגדו במקום אחר

  זה נקרא דבקות בתורה. באהבתה תשגה תמיד. 

, לא ועוסקים בתורהוהנה בחורים צעירים הנמצאים במסגרת של ישיבה 
יושבים אבל הם כולם לומדים בצורה הזאת עם אהבת ומתיקות התורה, 

משועבדים למסגרת  רי, וכי יעזבו את הישיבה? הלומדים, כי מה יעשוו
אם לומדים בצורה אבל התוצאות ניכרות ברבות הימים,  .וצריכים ללמוד

כשיוצאים מן הישיבה שאינה מעניינת והלימוד אינו מרתק ומושך, אזי 
ונעשים בעלי משפחה, הלימוד קשה להם, ועוסקים בדברים אחרים, כי 

  טבעם.  בצורה המושכת לפיהלימוד אינו 

ואין הטבע שווה בכולם, אחד אוהב את כל אחד יש לו את הטבע שלו, 
ויש מי  ,אותו יש מי שהעמקות מרתקתהעמקות ואחד אוהב את הפשטות, 

סיפורים, כשקוראים , כמו להבדיל במילי דעלמא, ת אותורתקמשהפשטות 
אם יש איזה מאמר ואילו , ומרתק זה מעניין, שלא היה אפילו סיפור בדוי

ם, ויש שאוהבים את להלחשוב, יש כאלה שזה משעמם ולהתאמץ  שצריכים
וצריך לעסוק בתורה לפי לכל אחד יש את הטבע שלו,  ,המחשבה והעמקות

  טבעו, שעל ידי זה יהיה מרותק לתורה. 

  חדשתמה שמאת לכתוב 
חדש תמה שמאת דרכים כיצד להיות מרותק לתורה, כגון לכתוב  נםויש

 בלימודו, ומה נקרא חידוש? מה שנחשב אצלו לחידוש, שקודם לא היה 
בכתר ראש (אות נ"ו) בשם הגר"ח וכך הובא מובן לו ועכשיו הוא מבין, 

חידושי תורה נקרא כל מה שלומד יותר ומתבררים הדברים מוואלוז'ין: 
מחוורים אצלו, כל זמן שאתה ממשמש בהם כו' אתה מוצא בה טעם, 

חזור נתבאר בזה טעמים ופירושים שנתחדשו, וזה נקרא וכשמרבה ל
   חידושי תורה, בין שהוא מחדש או אחר, רק שיצא הדבר לאור.

ושמעתי לאחרונה על אחד שלא היה לו טעם בלימוד, והתחיל לכתוב 
 בשפה שלו, שהגמרא שואלת ומסביר וכותב פשוטה, כולסכם את הגמרא 

כך ומתרצת כך, וזה מרתק אותו, ועל ידי זה המחשבה שלו כבר דבוקה 
  בדברי תורה, כי זה מעניין ומושך אותו. 

יש כל מיני צורות ואופנים כיצד להיות מרותק לתורה, וכפי שאמרנו 
הוא מתעמק הרי כותב את מה שמתחדש לו, כשכותב מחדש ומי שלמשל 
ו בהירות בהבנת הדברים, ועל ידי זה ההבנה משתנה, ונוספת ליותר, 

עם אחרים ב על מה שחידש, ואחר כך כשמדבר שראשית כשהוא בעצמו חו
ידוע שלא כל מה  ,נוספת לו הבנה, וכשכותב לעצמו נוספת עוד הבנהזה על 

שחושבים אפשר לומר, ולא כל מה שאומרים אפשר לכתוב, ולא כל מה 
  שכותבים אפשר להדפיס לרבים, ולא כל מה שמדפיסים נכון... 

מי שיש לו מידת האמת ומחפש לומר את האמת, יש לו ובדרך כלל 
אלא מה  ,לא מה שיפה וחריף סייעתא דשמיא לומר מה שבטוח שזה אמת,

   אמת, וידוע על כמה גדולים שהיו בעלי כישרונות עצומים  הזשבטוח ש
  ואף על פי כן היו מדייקים לומר רק מה שבטוח שהוא אמת. 

שעוסק כוהנה גם מי שנהנה להתעמק בלימודו והעמקות מושכת אותו, 
   .בזה הרבה זמן הרי הוא מתעייף, ויש צורך במנוחה

ואחר כך אי אפשר  ,זה מזיק לבריאות ,אם מתאמצים יותר מן הכוחות
לגבי בריאות  )מצוה תפ"ח(החינוך  כבר הזכרנו מדבריו ,להמשיך ללמוד

הגוף, שהגוף זקוק לארבעה דברים: מזון, שינה, מנוחה, ושמחה. כך גם 
ללמוד שהנפש תהיה בריאה, מזון הנפש הוא תורה, וצריך  ,לגבי הנפש

הצורך, וגם צריך לשמור על הכוחות, לישון כפי צריך גם , אבל בהתמדה
, כי אי אפשר כל הזמן להתאמץ וללמוד בלי הפסקה חוץ מהשינה מנוחה

גם שמחה, לשמוח בחלקו במה שזכה ללמוד, צריך ויש צורך במנוחה, ו ,כלל
  . ונהנים מהלימוד ,מוד משמחולשמוח גם בלימוד עצמו, שהלי

 אמנם הכרתי יחידי סגולה שהיו לומדים בהתמדה גדולה מבוקר ועד 
רב בלי מנוחה כלל, כן אני זוכר מימי בחרותי בלומז'ה, שהיו שם ע

מתמידים גדולים, שאחרי תפילת שחרית היו מזדרזים ואוכלים ארוחת 
ללמוד, אפילו בלי חברותא, היו לומדים חוזרים הבוקר בזמן קצר, ומיד 

  . טעם בלימודמוסיף בקול רם, בניגון ובנעימה, שזה 

וכך היו לומדים ברציפות עד תפילת מנחה, ולאחר התפילה ישבו לאכול 
רגעים ספורים, ושוב חזרו ללמוד עד סדר מוסר ותפילת מעריב, ואכלו 
ארוחת ערב גם כן בזמן קצר, ומיד אחר כך המשיכו ללמוד עד אחת עשרה 

  וחצי בלילה, והיה אחד שהמשיך ללמוד עד שתים עשרה. 

יפות ובהתמדה. כשלומדים עם מתיקות ובניגון כל היום ברצלמדו ככה 
והספיק להם , זה לא קשה כל כך. ולמחרת היו באים לתפילת שחרית בזמן

יש כאלה שאינם זקוקים  ., גם בלי מנוחה בצהרייםשישנו בלילה מה
וצריך  בודאי שלא כל אחד יש לו כוחות כאלו, אמנם .למנוחת צהריים

  מנוחה כל אחד לפי כוחו כפי שהזכרנו מדברי החינוך. 

זהו הענין של לימוד התורה שצריך להיות מתוך מתיקות וסקרנות, 
  וכך גדלים בתורה. , שהלימוד מושך ומרתקבאופן 

  מה יעשה אדם ויחכם

ובענין הצלחה בתורה, כבר הזכרנו כמה פעמים מה שמובא בגמרא (נדה 
כיצד זוכים  –יהושע בן חנניה מה יעשה אדם ויחכם ע, ב) ששאלו את רבי 

  לגדלות בתורה? והשיב: ירבה בישיבה, ויבקש רחמים. 

ירבה בישיבה היינו ללמוד תורה בציבור, בישיבה, עם דיבוק חברים, 
ושלושה עניינים אלו שייכים בכל מרבותי מחברי ומתלמידי (תענית ז, א), 

זהו מתלמידי, ואם לומד  –אחד ואחד, אם הוא לומד עם מי שחלש ממנו 
 זהו  –זהו מחברי, ואם לומד עם מי שיותר ממנו  –עם מי ששווה לו 

  הכל יכול להיות גם בין החברים עצמם.  .מרבותי

הרבה למדתי מרבותי, ומחברי יותר מרבותי,  :ואמרו בתענית שם
וכבר ביארנו במקום אחר שיש לזה הסבר על פי  .למידי יותר מכולםומת

החבר הוא יותר כשלומד עם דרך הטבע, למה מחברי יותר מרבותי, כי 
  . משוחרר ומיושב בדעתו לברר ולהבין את מה שקשה לו

יישוב הדעת, יותר הרב עם התלמיד יש לו שמתלמידי יותר מכולם, כן ו
והתלמיד גם שואל את הרב שאלות שלא חשב עליהם, והרב צריך להתעמק 

ועל ידי זה הרב בעצמו מקבל יותר בהירות בהבנת ולהסביר לו עד שיבין, 
[ועיין רש"י מכות דף י' שעל ידי התלמידים ירבה הפלפול ונותן לב הדברים 

  הטבע. דרך לתרץ קושיותיהם] זהו ההסבר על פי 

שהטבע הוא הסתר פנים, ולכל דבר יש סיבה בהשגחה דיברנו אך כבר 
מה למה מחברי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולם, כי  מחמת הזכויות,

להבין, לדעת ולתועלת עצמו, מפני שרוצה שאדם לומד 'מרבותי', הרי זה 
  גדולה כל כך. זכות ואינו מזכה מישהו אחר, לכן אין זו 

(עירובין נד, ב) שרבי פרידא היה לו תלמיד קשה כמו שמצינו בגמרא 
ורבי פרידא ארבע מאות פעמים, שהיו צריכים להסביר לו כל דבר  ,הבנה

, וקיבל על זה שכר מיוחד מן היה טורח ומסביר לו בסבלנות עד שהבין
קיבל שכר מיוחד על מה התלמיד לא אבל השמים [כפי שיובא להלן], 

, כי הוא עשה כן לתועלת עצמו, מפני שהתאמץ לשמוע ארבע מאות פעמים

 דרכי החיזוקדרכי החיזוק 
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כבר ידע שרבי פרידא  רקשרצה לדעת ולהבין, ולא הייתה לו ברירה אחרת, 
, זוהי את מה שהוא מלמד ואף על פי כן התמסר בסבלנות להסביר לתלמיד

  באמת מעלה ומדרגה מיוחדת שמגיע עבורה שכר מיוחד. 

קי אבות (א, יב) סבלנות זו באה מתוך אהבת הבריות, כפי שאמרו בפרו
על ידי אהבת הבריות ומידות היינו שאוהב את הבריות ומקרבן לתורה, 

טובות זוכים להשפיע ולקרב לתורה, ובזה גם כן יש דרך הטבע שאהבת 
 ,שיש בזההבריות מועילה להשפיע יותר, אבל העיקר הוא מצד הזכויות 

החסד הכי גדול עם הבריות הוא לקרבם לתורה שהבריות, חסד עם אהבת 
מטעם זה רבו קודם לאביו כמבואר במשנה וולהביאם לחיי העולם הבא, 

 אתיש אהבת הבריות כזאשר (ב"מ לג, א) שרבו הביאו לחיי העולם הבא, וכ
  זה נותן את הזכות ללמד ולקרב לתורה. 

  רבי פרידא ותלמידו
רידא את התלמיד ארבע פעם אחת לימד רבי פשם כי בגמרא ומובא 

מה קרה שלא רבי פרידא ושאל אותו לא הבין,  עדייןכרגיל ומאות פעמים 
תי בללכת לדבר מצוה, וחשהיום , ואמר התלמיד ידעתי כי הרבי ממהר הבין

להסביר לי, ומחמת זה לא הייתי מרוכז יוכל כי הרבי ילך באמצע ולא 
שאין לך מה לדאוג, עכשיו הנני מודיעך אם כן להבין, אמר לו רבי פרידא 

כל זמן שלא שאשאר עמך להסביר לך עד שתבין, ו ,יכול להיות רגועהנך ו
לדבר מצוה, ואכן התלמיד נרגע, ורבי פרידא חזר והסביר י הולך נאינתבין 

   .לו שוב את כל הענין מתחילתו ארבע מאות פעמים

יצתה בת קול  ,וכשראו בשמים את מסירותו הגדולה למען התלמיד
ואמרה שמגיע לו שכר מיוחד על זה, ושאלוהו מה ירצה לקבל בשכרו [זה 
עצמו מדרגה שזכה לשמוע בת קול, גילוי מן השמים] אפשרות אחת שיאריך 

יזכה  כנגד כל פעם שחזר והסביר לתלמיד –ימים ויחיה ארבע מאות שנה 
לשנה שלמה של חיים, ארבע מאות שנים כנגד ארבע מאות פעמים, 

  לחיי העולם הבא.  וואפשרות שנייה שיזכו הוא וכל בני דור

שכר לרבי פרידא מה הגם והענין בשתי אפשרויות אלו,  וויש להבין מה
  עולם הבא? חיי הדורו לבני שיזכו בזה 

לעשות מה שהוא רוצה  ונראה כי מן השמים נתנו לו בזה שתי אפשרויות
שהתאמץ כל כך ללמד את זיכוי הרבים, וזה מידה כנגד מידה, כמו  –מאד 

ה התענוג זש ,ו בעולם הבאאות לַזכות ,התלמיד מתוך אהבת הבריות
האמיתי שאין לנו מושג מהו [אפילו הנביאים לא ידעו מהו העולם הבא 

מה זה], כך גם כדאיתא בברכות דף ל"ד, מי שלא היה שם לא יכול להשיג 
 ,יזכה ללמוד וללמד עוד הרבה תלמידים ,כשיחיה עוד ארבע מאות שנה

זהו  ,וכן שיזכו כל בני דורו לחיי העולם הבא ,ויעשה זיכוי הרבים גדול מאד
  כל הדור. של גם כן זיכוי הרבים עצום 

ובחר רבי פרידא באפשרות השנייה לַזכות את בני דורו בעולם הבא, אף 
פסיד את האריכות ימים לעצמו! ואמרו לו מן השמים כי על פי שבזה י

דור, עם אהבת כדי לַזכות את כל ה שהוא מוותר על החיים שלומאחר 
קבל גם ארבע מאות שנות חיים שבהם ישכר כפול, ו הבריות כזו, מגיע לו

 יזכה גם כבקשתווגם לַזכות את כל הדור, ויחד עם זה  יוכל לזכות בעצמו
וכיצד יזכו? מן השמים יערו רוח טהרה,  .לעולם הבא יזכובני דורו שכל 

תהיה השפעה של אהבת תורה ויראת שמים על כל  ,באתערותא דלעילא
  הדור, ובזה יוסיפו זכויות ויזכו כולם לעולם הבא. 

  מחברי ומתלמידי
וכאמור, רק רבי פרידא זכה לשכר מיוחד ומופלג כל כך, מפני שזיכה את 

ארבע ששמע על מה  מצינו שקיבל שכר מיוחדהתלמיד, אבל התלמיד לא 
  . וכנ"ל הוא עשה כן לתועלת עצמוכי מאות פעמים, 

, כי 'מתלמידי'ו 'מחברי'אין זו זכות גדולה כל כך כמו  'מרבותי'ולכן 
, מרבותי אין בזה זיכוי אחרים, ואילו מחברי הרי הוא מזכה את החבר

לא  – 'דיבוק חברים'ו אשר זה, כשמקשיב ושומע את דבריו ועוזר לו להבין
זה לצד זה, ולא שמתווכחים לשם ניצוח, אלא שכל אחד שיושבים  סתם
(סנהדרין כד, א) נוחין זה לזה בהלכה  וכלשון הגמראלהבין, לשני עוזר 

: תלמידי חכמים ראוי להם להיות נוחים זה לזה בהלכה כתב מאירי שםב[ו
ומחבבין כל אחד דבריו של חברו ולא שיהו מכוונים לקטרג ולנצח] ומאחר 
שעוזר לחברו הרי זו דרגה יותר גדולה של אהבת הבריות, ולכן מגיע על זה 

  . 'יותר מרבותי'שכר מיוחד של הצלחה בתורה 

עם לו להסביר בזכות שמתמסר לתלמידו  ,ומתלמידי יותר מכולם גם כן
אהבת הבריות  לעכל הסבלנות כמו רבי פרידא, ויש הרבה דרגות בסבלנות, 

מידה כנגד  – 'יותר מכולם'כזו מגיע שכר גדול יותר, שזוכה להצלחה בתורה 
  מידה, כיון שמזכה אחרים בתורה זוכה להצלחה בתורה. 

וענין מידה כנגד מידה שייך גם בכל הדברים, כגון מי שמשפיע מידות 
וכיצד משפיעים? יש הרבה צורות של השפעה,  ,טובות זוכה למידות טובות

בדיבור שמדבר על מידות טובות, ואפשר להשפיע גם אפשר להשפיע 
  . בהתנהגות, שרואים את ההתנהגות שלו ומושפעים ממנו

שאדם העוסק בתורה ומשאו ומתנו באמונה כמו שאמרו (יומא פו, א) 
ודיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אשרי פלוני שלמד 

והוא עושה קידוש השם  תורה, אשרי אביו ואשרי רבו שלימדוהו תורה,
ומשפיע בהנהגתו, בלי שיצטרך לדבר על מידות טובות, עצם ההתנהגות 

, כיון שרואים את הנהגתו על ידו משפיעה, ושם שמים מתאהב ומתקדש
  במידות טובות, ואומרים כי התורה שלמד גרמה לזה. 

תורה מביאה לכל המעלות, בלי תורה לא שייך לקנות שום ובאמת 
בואר בברייתא של רבי פינחס בן יאיר שהביא המסילת מוכך מעלה, 
הדבר הראשון, ובלי  תורה זהתורה מביאה לידי זהירות וכו',  :ישרים

, ורק תורה לא שייך לקנות שום מידה טובה, כי בלי תורה היצר הרע שולט
  (קידושין ל, ב, ובמס"י פ"ה).  התורה היא התבלין ליצר הרע

הביא מהקדמונים כי תבלין היצר הרע הוא  ובמשנה ברורה סימן א'
תוכחת מאמרי חז"ל, היינו כי אמנם כל דברי תורה הם תבלין ומוסיפים 
יראת שמים, אך בפרט דברי תורה על יראת שמים, ספרי המוסר, זה יותר 

  . תבלין [עיין איגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר]

 אינוללמוד מתוך התעניינות, לימוד שמשעמם צריכים מוסר גם כן ו
בישיבה יש ארבעה  ,ויש הרבה ספרי מוסר מעניינים שמשפיעים ,משפיע

ספרים: מסילת ישרים, שערי תשובה, אורחות צדיקים, וחובות הלבבות, 
וכל אחד יכול לבחור מה שיותר מעניין אותו לפי טבעו, ועל ידי זה אפשר 

  ראת שמים ובכל המעלות. להתעלות ולקבל הרבה דרגות בי

  יראתו קודמת לחכמתו
ג, יז) אם אין קמח אין תורה אם אין תורה אין אבות ( ל"חז אמרווהנה 

וביאר הגר"ח . קמח, אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה
פשוט שתורה היא העיקר, והקמח הוא רק כי זה  ,שם מוואלוז'ין ברוח חיים

היינו שהקמח  "אם אין קמח אין תורה"המשנה ביאור אמצעי לתורה, ו
ואם אין תורה "כדי שיוכלו להתקיים ולעסוק בתורה,  נצרך בשביל התורה

  הקמח הוא מיותר בלי התורה, כי למה לו חיים. היינו ש "אין קמח

ומבואר כי סדר המשנה הוא שתחילה נזכר האמצעי ואחר כך המטרה, 
וכפי שפתח התנא ואמר "אם אין קמח אין תורה" שהקמח הוא אמצעי 

"אם אין חכמה אין יראה" שהתורה המשך בועל דרך זה יש לפרש , לתורה
היא "הקמח" המביא ליראת שמים, "ואם אין יראה אין חכמה" היינו שבלי 

וכפי שהביא הנפש החיים (שער א' פ"ג תורה אינה תורה, יראת שמים גם ה
 – "אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחא לעילא"בהגהה) מדברי הזוהר 

תורה בלי יראת שמים אינה עולה למעלה, והיינו שחסר בשלמות התורה, 
  . רק מדרגה נמוכה מאד ואינה תורה אמיתית,

אבל יש  .ליראהחכמה מביאה  .וצריכים שהתורה תביא לידי יראה
עוד משיגים הרבה דרגות ביראה, ומתחילים עם קצת יראה, ועל ידי זה 

חכמה, והחכמה מוסיפה עוד דרגה ביראה, ועל ידי זה זוכים שוב לתוספת 
וכבר הזכרנו כי עיקר התבלין להוסיף יראת  ,מוסיף והולך וכן הלאהחכמה, 

  שמים הוא על ידי לימוד ספרי המוסר. 

אבות ג, ט) כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו (ועוד אמרו 
מתקיימת, היינו שהיראה קודמת לחכמה, ואי אפשר להתחיל עם חכמה 

וזה  ,'ביראה'ו 'באימה'וכן אמרו (שם ו, ה) שהתורה נקנית בלי יראה, 
  . מהדברים הראשונים במ"ח דברים שהתורה נקנית בהם

כמאמרם (שם א)  ואחר כך על ידי התורה זוכים להוסיף עוד יראה
על ידי עסק התורה לשמה זוכים למדרגה של  – 'ומלבשתו ענווה ויראה'

  ואינה זזה ממנו.  ,עליו 'מלובשת'יראה יותר גדולה, שהיראה 

זהו הענין של לימוד התורה, שהוא הדבר הגדול ביותר, וצריכים בזה 
על ידי ההשתדלות כפי האמצעים שהזכרנו, לזכות  ,סייעתא דשמיא
  . בסייעתא דשמיא להצלחה בתורה
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