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

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

  מבקשי השם

    ,בקמניץ שמעתי מאחד שלמד אצל מרן הגאון רבי ברוך בער זצ"ל
שני בחורי ישיבה מעיר אחרת, שלא היו תלמידים שלו, אליו שפעם הגיעו 

 שלום עליכם! וואס"ם בחביבות ואמר להם אות וקיבלולא הכיר אותם, 
  מה שלומכם מבקשי השם.  – "מאכט איהר מבקשי השם

ראה מבקשי  ,רבי ברוך בער היה מעמיק בכל דבר, וכשראה בחורי ישיבה
 ,יש להם תואר מיוחד, לא תואר של חכמההם לא סתם בני אדם,  .השם

  מבקשי השם.  –אלא תואר של אופי ומהות האדם 

 :נוספת מעל כולםדומם צומח חי ומדבר, ויש דרגה בבריאה כמו שיש 
ו נשמה קדושה יש לגוי אין לו נשמה, רק נפש ורוח, ויהודי  .יהודי עם נשמה

כך גם יש  .חלק אלוקי ממעל, וזו מהות אחרת מכל בעלי החיים שבבריאה
  דרגה של מבקשי השם, והיא מהות אחרת משאר בני אדם. 

ת פסוק בתורה (שמות לג, ז) "ומשה יקח איש מהו ענין מבקשי השם? ו
 האוהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אוהל מועד והיה 

  כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה". 

חטא העגל משה רבינו יצא חוץ למחנה ישראל, "הרחק מן המחנה"  יאחר
המשכן אין זה  אלפיים אמה, "וקרא לו אוהל מועד"פירש רש"י מרחק 

אוהל בשם גם כן שנקרא אוהל של משה רבינו, השנקרא אוהל מועד, אלא 
, "והיה כל מבקש שהיו מתוועדים שם לעסוק בתורהמועד, מלשון בית ועד, 

יצא אל אוהל מועד אשר "השם" מי שרצה ללמוד תורה מפי משה רבינו, 
  לקבל תורה ממנו.  "מחוץ למחנה

ואין תורה נקרא "מבקש השם", עבור מבואר שמי שטורח ומשתדל 
, אלא מלשון השתדלות, כמו "אם מבקש מלשון בקשה ותחנונים הכוונה

תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה" (משלי ב, ד) היינו שמשתדל ומחפש 
למצוא כסף ומטמונים, וכן "אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש" (תהלים 

אי אפשר לסמוך על שהשתדלות,  וז 'אבקש'תפילה ו הז 'שאלתי'כז, ד) 
  גם להשתדל בעצמו לעסוק בתורה. התפילה לבד, וצריך 

 לימוד התורה, אפילו טרחה מועטת, ללכת עבור ומי שטורח ומשתדל 
  עדיין אפילו אם חוץ למחנה אל משה רבינו, שאין זה מרחק גדול כל כך, 

 לא נפגש עם משה רבינו, ולא זכה עדיין ללמוד תורה ממנו, רק הוא הולך 
קל וחומר בני  .המיוחד "מבקש השם"בדרכו אליו, כבר הוא נקרא בתואר 

נקראים הם בתורה, שעוסקים כבר ויושבים ליד הגמרא ישיבה שכבר 
  מבקשי השם, ומהותם היא מהות אחרת. 

וכך אמרו בגמרא סוף ברכות (סג, ב) ומשה יקח את האוהל ונטה לו מחוץ 
למחנה והלא דברים קל וחומר ומה ארון השם שלא היה מרוחק אלא שנים 

ל אמרה תורה והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד [פירש רש"י עשר מי
כלומר קראו הכתוב מבקש השם, והיינו כנ"ל שזה תואר מיוחד של מהות 
האדם] תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה 

  שנקראים בתואר "מבקשי השם".  –על אחת כמה וכמה 

דברי השם, כמו שכתוב (תהלים קה, ג; זוהי שמחה גדולה להיות מבקשי 
, אבל זה גם מחייב, להתנהג באופן "ישמח לב מבקשי השם" טז, י) הימים א

מבקשי השם, גם כשלא לומדים, יש זמנים בדרגת המתאים לזה, להישאר 
של הפסקות שצריכים לאכול ולישון, וצריכים גם בזמנים האלו להישאר 

  עם המהות של מבקשי השם. 

בחובות הלבבות (שער הכניעה פ"ט) שאדם צריך להכיר ולידע את כתוב 
מעלותיו "שזה יגרום לו להוסיף ולהשתדל בהם", וכך כתב המסילת ישרים 
(פרק ג') שהרוצה לפקח על עצמו צריך שישקול את מעשיו במאזני המשקל 
לראות מה יש בם מן הרע למען ידחה אותו "ומה מן הטוב להתמיד בו 

את  ועלינו להכירמבקשי השם זוהי מדרגה ומעלה מיוחדת,  .ולהתחזק בו"
  כדי להתמיד בה ולהתחזק בה.  את,המעלה הז

בודאי שיש  .ללמוד, הם מבקשי השם בחורי ישיבה שמתאמצים ובאים
יש כאלה שקודם למדו לפעמים קשיים, בפרט כשבאים למקום חדש, 

בקרבת מקום להורים, ועכשיו מתרחקים ועוזבים את הבית בישיבה קטנה 
להחזיק פלאפון הגורם  , אך לאכפי הצורךאמנם יש טלפון ואפשר לשוחח [

, ויתכן שיהיו קצת געגועים בתחילה, אבל במשך הזמן ]לביטול תורה
"ישמח לב  ., וכל הקשיים שיש במקום חדש נשכחיםהגעגועים עוברים

המציאות, עסק התורה  כךשמחים,  –אפילו כשיש קשיים  ,מבקשי השם"
  זכות, וזכות התורה נותנת שמחה, אשריך בעולם הזה! הוא 

  אשריך וטוב לך

רא"א דסלר זצ"ל שדיבר על מה שאמרו ממו"ר הגה"צ פעם שמעתי ו
(אבות ו, ד) כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה 
ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ואם אתה עושה כן 
אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, ואמר הרב דסלר 

ם, פת במלח, ומים במשורה, כי הנה מוזכרים כאן ארבעה מיני צער וקשיי
צער קושי וושינה על הארץ, ועוד חיים של צער, ועמל התורה הוא לכאורה 

   !?, הייתכןחמישי, ועם כל זה "אשריך בעולם הזה"

אבל האמת היא שעמל התורה אינו צער אלא תענוג, כפי שכבר דיברנו 
הרבה פעמים שעמל התורה אין הכוונה להתאמץ יותר מן הכוחות, אלא 
ניצול הזמן ביישוב הדעת בלי מתח, עמל הוא מלשון התעמלות ופעילות, 

עמל התורה וכמו בהתעמלות הגוף שאין מתאמצים יותר מהכוחות, כך גם 
זמן לפי הכוחות, וריכוז המחשבה בדברי תורה עד כמה הוא ניצול ה

עמל נעים ומעניין מאד, שאינו צער אלא זה  שאפשר, כל אחד לפי כוחו,
תענוג, מלבד עצם קדושת התורה שמקדשת את האדם, והקדושה גם כן 

  נותנת שמחה, ועל ידי זה מרגישים אשריך בעולם הזה. 

ידוש במה שאמר וטוב לך מה החובאמת יש קושיא גדולה בדברי התנא, 
אשריך בעולם הזה מובן החידוש, שאף על פי שיש לו כל כך  ?לעולם הבא

הרבה צער וקשיים, עם כל זה הוא חי חיים מאושרים ושמחים גם בעולם 
הזה, אבל וטוב לך לעולם הבא צריך ביאור מה החידוש, וכי אדם שעמל 

  בתורה מתוך צער וקשיים לא יזכה לעולם הבא? 

שהחידוש הוא, כי הרי ידוע שכל הנאות העולם הזה מפסידות  ונראה
לאדם מחלקו בעולם הבא, ומשום כן רשעים מקבלים שכר המצוות בעולם 
הזה ומפסידים בכך את העולם הבא, וזה בא התנא לחדש כי אדם שעמל 

אף על פי שיש לו אושר גדול כל כך בעולם הזה, אין זה על חשבון  ,בתורה
תענוג גשמי, אלא רוחני, מעין הוא לא תענוג של תורה העולם הבא, כי ה

  עולם הבא, ואדרבה מחמת זה יוסיפו לו עולם הבא. 

  בתורה דרכי ההצלחה

בדורנו נשתבשו דרכי הנה ובנוגע למעשה, מה הם דרכי ההצלחה בתורה, 
   .הלימוד, ורבים אינם יודעים כיצד מצליחים בתורה

היצר הרע מפריע במיוחד ללימוד התורה, כמו שידוע מהחפץ חיים 
שהיצר הרע מניח לאדם שיעשה הרבה מצוות ומעשים טובים, רק שלא 

תורה, כי התורה היא תבלין ליצר הרע, ובלי תורה היצר הרע יעסוק ב
  התורה. עיקר התגברות היצר היא כנגד לימוד שולט, לכן 

בה (תענית ז, א) הרבגמרא רו הדרך להצלחה בתורה היא כמו שאמ
, ומתלמידי יותר מכולם, וכן אמרו למדתי מרבותי, ומחברי יותר מרבותי

באבות (ו, ה) שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, ובהם: בשימוש 
  חכמים, בדיבוק חברים, ובפלפול התלמידים. 

, כמו שמש המתבטל 'שימוש'לשון ב ואמרו, 'מרבותי'שימוש חכמים הוא 
 הואלרבו, כך צריך שתהיה התבטלות למה שהרב אומר. ודיבוק חברים 

שכל אחד עוזר לשני, ולא שמתווכחים לשם ניצוח, שזה אינו , 'מחברי'
דיבוק אלא פירוד. ופלפול היינו דרך שאלה ותשובה, שהתלמיד שואל, והרב 
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. ויש סדר עונה ומסביר לו, זהו פלפול אצל הרב ושימוש אצל התלמיד
   .לדברים, קודם מרבותי, ואחר כך מחברי ומתלמידי

ראשית לענין ידיעות, יש הרבה ידיעות  :מרבותי יש שני חלקיםהנה ו
את מלמד הרב ובספרי הראשונים והאחרונים, שקשה לדעת אותם בלי רב, 

   , לא עקומההידיעות, וגם הבנה, מה היא סברא ישרה ומה היא סברא 
מעצמו, רק באברהם אבינו מצינו שנעשו כליותיו כשתי שייך להגיע לזה 

מעיינות והיו נובעות תורה (בראשית רבה צה, ג), וזוהי סייעתא דשמיא 
ודאי צריכים רב  אצלנומיוחדת לפי דרגת נשמתו של אברהם אבינו, אבל 

  לקבל הבנה ישרה, וגם לענין הידיעות כנ"ל. 

ולקבל ממנו עד כמה  שימוש חכמים הוא הדבר הראשון, לנצל את הרב
זכורני שפעם הגיע לישיבה אדם מבוגר, שהכיר , בתורה ובהנהגה, שאפשר

ת שלמד בסלוצק אצל דודו מרן הגאון רבי עאת מרן הגרא"מ שך זצ"ל מ
איסר זלמן זצ"ל, וסיפר כי הנה הרב שך כבר נודע בגדלותו בתורה, בחכמה 

אופן מיוחד ברבי ובהנהגה, אך הוא זוכרו כבר מצעירותו, שהיה דבוק ב
איסר זלמן, ולא זזה ידו מידו, תמיד היה הולך אחריו, ומדבר איתו, ושימש 

  אותו בכל מה שאפשר, ובזכות זה זכה ונעשה גדול הדור. 

  ת להצלחהויהזכו

, אבל הסיבה האמיתית היא הסבר טבעי לזהיש  'ומחברי יותר מרבותי'
בהשגחה, מחמת הזכויות, שמחברי יש בזה יותר זכויות להצלחה בתורה, כי 

ה לתועלת עצמו, שהוא מוכרח ואין לו ברירה, ומבין שלא שייך זמרבותי 
שנינו שווים  ריהלחשוב, הוא יכול  ,ה בלי רב, אבל מחברירלהצליח בתו

ולקבל  מוכן ללמודכן הוא ואף על פי בתורה, ומה יש לי ללמוד ממנו, 
שבשבילה  ,זוהי זכות גדולה יותר החבר, וגם עושה איתו חסד ועוזר לו,מ

  זוכה לסייעתא דשמיא להצלחה בתורה יותר מרבותי. 

מזכה אחרים כיון שהוא זה גם כן בהשגחה,  'ומתלמידי יותר מכולם'
בתורה ה, זוהי הזכות הגדולה ביותר, ומן השמים נותנים לו הצלחה בתור

יותר מכולם, מידה כנגד מידה עבור מה שהוא מסייע לאחרים להצלחתם 
  . והרב עונה לו ,פלפול התלמידים, שהתלמיד שואלוכן  בתורה.

לפעמים התלמיד שואל שאלה שהרב לא חשב עליה, ויכול להתבייש ו
בזה, שאינו יודע מה לענות, ובאמת אמרו (שבת ג, ב) כי קאי רבי בהא 

ליה במסכתא אחריתי דילמא לאו אדעתיה וכו', אמנם מסכתא לא תשיי
אדרבה, יאמר לתלמיד שאינו יודע, ויכול וצריך להתבייש, הרב מצידו אינו 

שיעזור לו בהבנת הדברים. זוהי הזכות של פלפול עצמו לבקש מהתלמיד 
  התלמידים שבשבילה זוכה להצלחה יותר מכולם. 

תלמיד, אלא גם בין התלמידים וכבר הזכרנו כי ענין זה שייך לא רק ברב ו
עצמם, שאחד יותר כישרוני מחברו, ואם התלמיד הכישרוני מסביר למי 

  שחלש ממנו, הרי הוא כמו רב, והשני כמו תלמיד. 

כל כך, יסרבו כישרוני יש כאלה שאם יציעו להם ללמוד עם מי שאינו ו
לזה, אבל האמת היא שאדרבה, לכתחילה כדאי לקחת חברותא כזה 

ו להסביר לו, ועל ידי זה יזכו להצלחה של מתלמידי יותר מכולם. שיצטרכ
רק צריך להיות בעל מידות טובות עם סבלנות להסביר למי שקשה לו עד 
שיבין, כמו שמצינו ברבי פרידא שהסביר לתלמידו כל דבר ארבע מאות 
פעמים, ופעם אחת אירע שהתלמיד עדיין לא הבין, וחזר והסביר לו 

   מן השמים שכר ונתנו לו ע מאות פעמים עד שהבין, בסבלנות שוב ארב
  א בגמרא (עירובין נד, ב). דאיתגדול על כך כ

פחות ובאמת יש כאלה שמצד טבעם מוכרחים ללמוד עם חברותא 
, כי אז הם מסבירים לחברותא, ועל ידי זה יש להם יישוב כישרוני מהם

יותר כישרוני הדעת, וראשם צלול להבין, אבל אם ילמדו עם חברותא 
   .ויחסר להם קצת ביישוב הדעת, לא יוכלו להצליח בתורה

  חזרת השיעורים

את עוד דבר חשוב לדעת, כי בשימוש חכמים לא מספיק מה ששומעים 
השיעור, אלא צריכים גם אחר כך לחזור על השיעור עד שיהיה ברור היטב, 
מלפנים בישיבה כולם היו חוזרים על השיעורים בתחילת הסדר השני, 

  החליפו חברותא ללמוד פרק אחר. ובשעה חמש 

כל מרביצי התורה הם רק אלו שלמדו באופן כזה, עם שימוש חכמים 
א שייך לזכות להיות מרביץ תורה. בלי שימוש חכמים לוחזרת השיעורים, 

הרבצת תורה היא מן השמים, וצריכים זכויות לזה, כמו שאמרו ובאמת כל 
(אבות ה, יח) משה זכה וזיכה את הרבים, קודם זכה ואחר כך זיכה, 
והזכויות הם הדברים שהזכרנו, שימוש חכמים, ודיבוק חברים, ופלפול 

  ם כנ"ל. שזה שייך גם בין התלמידים עצמ –התלמידים 

  לגמור המסכת

אם מתעכבים  .ויש עוד דבר חשוב, לגמור את המסכת שלומדים בישיבה
הפשטות היא בודאי תורת מי יאמר שזה נכון, אבל יותר מדי, על סברות 

הרבה מובאים עצמו בכרך הגמרא שלומדים מסכת נדרים, הרי כאמת. ו
ריטב"א ראשונים, הר"ן והרא"ש ותוספות ורש"י על הדף, והרמב"ן וה

שמביא ידיעות  ,ספר שלמי נדריםוכן יש והנימוקי יוסף בסוף המסכת, 
  ביותר מזה. אין צורך לעיין וחשובות מאד בקצרה ובפשטות, 

אם לומדים באופן כזה, עם שמיעת השיעורים, וחזרתם בחברותא, שזהו 
שימוש חכמים ודיבוק חברים, ופלפול התלמידים עם מי שחלש ממנו, אזי 

  וחה, ובעזרת השם יזכו כולם להצלחה בתורה! ההצלחה בט

  המוסרסדר חשיבות 

סדר המוסר שבישיבה, כבר דיברנו פעמים הוא עוד דבר חשוב מאד ו
חז"ל אומרים (קידושין ל,  ,חיוני מאדסדר רבות שסדר לימוד המוסר הוא 

 ב) בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, ובמשנה ברורה סימן א' מביא 
בשם קדמונים כי תבלין היצר הרע הוא תוכחת מאמרי חז"ל, היינו לימוד 

הרבה פסוקים ומאמרי שיש בהם דברי תורה, עצמם ספרי המוסר, שהם 
יש שכר ועונש, ויש גן , כל ענייני האמונה, שחז"ל לחיזוק האמונה והיראה

עדן וגיהינום בעולם הזה ובעולם הבא, והרשעים שמקבלים עולם הזה 
יש להם קשיים בעולם לפעמים אחר כך בגיהינום, ואילו הצדיקים  נענשים

  כל העניינים האלו , כדי שיקבלו עולם הבא מושלםודבר זה כדאי להם  ,הזה
  ועוד רבים אחרים מבוארים בספרי המוסר. 

ספרי המוסר נותנים לאדם אמונה לדעת כיצד ומה הם החיים 
לימוד המוסר אינו גורם עצבות, אלא להיפך, מוסר נותן , המאושרים

שמחה, כמו אדם שיש לו בעיה רפואית, כשמגלה שיש תרופה למחלתו הוא 
כבר שמח, אפילו לפני שקיבל את התרופה, עצם הידיעה שיש תרופה גורמת 
שמחה, וכשקונה את התרופה הוא יותר שמח, וכשלוקח את התרופה הוא 

במחלות הנפש, היינו החטאים, כמו שכתוב (תהלים עוד יותר שמח, כך גם 
מא, ה) "רפאה נפשי כי חטאתי לך", וכן ירמיה ביקש "רפאני השם וארפא" 
(ירמיה יז, יד) וכוונתו לרפואת הנפש מן החטאים, בספרי המוסר מוצאים 

המוסר נותן את לימוד את התרופות לכל חוליי הנפש, וזה משמח מאד. 
   ." כל היוםהכוח להיות "מבקשי השם

שהיה אנוס כבר סיפרתי העובדא על בחור צעיר, בגיל ישיבה קטנה, 
, אמנם נפשו חשקה בתורה, לעבוד למחייתו, ולא היה יכול ללמוד בישיבה

והיה מגיע לישיבה בסוף היום ללמוד בסדר המוסר, ושאלתי אותו למה הוא 
ה אותו ונותן לו לומד דווקא מוסר ולא גמרא, ואמר לי שלימוד המוסר מחיי

ידוע ששאלו את רבי ישראל סלנטר, מי שיש לו אפשרות [כוחות לכל היום 
ללמוד רק חצי שעה ביום, האם ילמד מוסר או גמרא, והשיב שילמד מוסר, 

   ]כי אז יגלה וימצא שיש לו עוד חצי שעה...

והסוף היה שאחרי תקופה גלגלו מן השמים שנסתלק האונס, וכבר היה 
זה האמת היא שבדרך הטבע, אבל שזה היה נראה ובישיבה, יכול ללמוד 

בישיבה ללמוד המשיך ונס נסתר מן השמים בזכות המוסר שלמד, היה 
   !בזכות לימוד המוסר גדולה, והיום הוא מרביץ תורה בישראל,

זהו דבר שחשוב לדעת, שהדרך להמשיך להיות מבקשי השם היא על ידי 
רק צריכים שזה יהיה בספר שמעניין ומושך  .הקביעות של לימוד המוסר

את הלב, יש בישיבה ארבעה ספרי מוסר, חובות הלבבות, מסילת ישרים, 
שערי תשובה ואורחות צדיקים, וכל אחד יבחר במה שיותר מעניין אותו, 

  ולימוד זה ישפיע על כל מהותו להיות "מבקש השם". 

 

  לעילוי נשמת

  ז"לבנימין וייס  הר"ר

  ז"ל ברוך שלוםב"ר 

 תנצב"ה - י' אלול תשע"גנלב"ע 

  מוקדש בברכה לידידינו שלוחא דרבנן
  הרב שמעון ישראל קלרמן הי"ו

שיחי'  אורי שרגאלרגל השמחה בנישואי בנו המופלג 
 שיזכה לרוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו! 

  הרבנית הצדקנית אמה של מלכות ילוי נשמתלע

  ע"ה נעמה ויקטוריהבת חנה מרת 
  זצוק"ל משה מלכה להגה"צ רבי שת חברא

 תנצב"ה - ש"ק ד' אלול תשע"גנלב"ע 

  הי"ויום טוב יצחק זלוטניק מוקדש בברכה לידידינו הרב 
 ! לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טוביםיזכה בהולדת בתו שתחי'  במעונו לרגל השמחה


