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

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

  

  סילוקו של צדיק ראש ישיבת מיר ברכפלדעל הספד 
  זללה"ההגאון הגדול רבי אריה ליב פינקל 

, שהיה גדול בתורה, בהרבצת תורה, בזיכוי הרבים בתורה, וגם זצ"ל כבר הזכירו גדלותו של הנפטר הגדולהנה 
    בעל מידות טובות מאד כפי שהזכירו שהיה ביראת שמים, זכה וזיכה את הרבים ביראת שמים, ובמידות טובות, 
  . כבר, וגם השפיע הרבה מידות טובות על הציבור. זה מה שהציבור הפסיד

שזכות התורה ומאחר  ,זמן הקיץ בישיבות, ויש בהם קצת רפיון מתורהוהאסון הזה קרה בתשעת הימים, שהם סוף 
מהר ודרשו חז"ל שנסעו  ,"ויסעו מהר השם"(במדבר י, לג) כתוב אצל דור המדבר אירע דבר כזה. לכן  הייתה חסרה

אבל עסקו בתורה עם משה רבינו ביחד, ישבו וכל זמן שהיו בהר סיני  .כתינוק הבורח מבית הספרבשמחה, סיני 
תורה, וכיון שיש רפיון מ ,היצר הרע מפתה, רוצים שיהיה יותר קל, לא רוצים להתאמץ בתורה ,כשבאים לנסוע

מפסידים את הזכות להשפעה. 
  זה קרה בזמן שנתרפו מן התורה. לכן  

היא להתעורר מטרתם ענין הצומות, ארבע תעניות שמדברי קבלה, את מבאר ה, א) (הלכות תעניות בהרמב"ם 
לתשובה, שעל ידי הצומות זוכרים את החורבן, ומבינים שהחורבן היה מחמת חטאים, ועדיין החטאים נמשכים, כי אם 

שהחורבן נמשך זהו סימן שהחטאים נמשכים, היה תיקון החטאים כבר היה נבנה בית המקדש ולא היה חורבן, וכל זמן 
בודאי בכל דור יש צדיקים גדולים, אבל  .והמטרה של התעניות היא להתעורר לתקן את החטאים ולחזור בתשובה

  . נמשך הציבור בכללותו עדיין אינו מתעורר לתשובה כמו שצריך, ולכן החורבן

ובמה הם הדברים הצריכים תיקון, מה ע נגעי לבבו, במה אנו חייבים עכשיו? כל אחד יודוהעצה, היא אם כן מה 
יש שערי  .כל אחד יתחזק במה שצריך להתחזק, צריך להתחזק ביותר בכל הדברים הצריכים תיקוןצריך להתחזק, 

מה היא שלמות את החטאים, תשובה, מסילת ישרים, חובות הלבבות, אורחות צדיקים, ספרי המוסר מראים לאדם 
  האדם ומה חסר בשלמות האדם, ועל ידי זה יודעים כיצד ובמה לחזור בתשובה. 

זה הרי ואם באמת נתחזק, ההתעוררות שתהיה עכשיו, שאנו מדברים דברי חיזוק וגם מה שדיברו וידברו עוד, 
בזכותו של הנפטר, שהוא גרם את החיזוק במיתתו, ויש הרבה גמרות ומדרשים שאם אדם במיתתו גורם זכויות 
לציבור זה נזקף לזכותו, אפילו שהוא לא עשה כלום, רק מיתתו גרמה את החיזוק של הציבור, זוהי זכות לנפטר, 

  מתחזקים כעת. ומקבל בזה עוד גן עדן ועולם הבא, וזה חסד של אמת עם הנפטר מה ש

 שמתחזק יהי רצון שבאמת נתחזק, ונזכה בזה לזכות את עצמנו, וגם את הנפטר, ואת כל העולם כולו, כל אחד 
  את כל העולם כולו, ובלע המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים. מזכה 

  (נאמר בעצרת המספד בהיכל כולל פוניבז', יום חמישי ז' מנחם אב)
  

  

 בס"ד

265 

  שעל ידי דרשו "סדר הכנה"בכינוס משא רבינו שליט"א 

שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, ובהם שימוש חכמים, דיבוק חברים, ופלפול  רק ששישנינו באבות פ
מרבותי, ומחברי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולם. והנה הרבה למדתי (תענית ז, א) בגמרא וכן התלמידים, 

בגמרא מוזכר רק מרבותי מחברי ומתלמידי, אבל בפרקי אבות כתוב יותר מזה, "שימוש" חכמים, "דיבוק" חברים, 

ודיבוק חברים  שימוש הוא  ."ופלפול" התלמידים
  ופלפול התלמידים הוא הרב עם התלמיד.  הוא 

ובאמת בכל ישיבה וישיבה יש תלמידים חברים ורבנים, לא רק רב ממש, אלא יכול להיות שני חברים, שני 
מיד, בחורים, שאחד בעל כישרון יותר מחברו, וכשלומד עם החבר שחלש ממנו, הרי הוא הרב, ואותו החבר הוא תל

  עושה אצלו שימוש חכמים, ואם שניהם שווים זה דיבוק חברים. בכל מקום יש כאלה וכאלה. החבר ו

בעזרת השם כל אלו שמסיימים את הישיבה קטנה ונכנסים לישיבה גדולה, שיזכו לקיים את השימוש חכמים 
  ודיבוק חברים ופלפול התלמידים, ובעזרת השם כולם יצליחו ויהיו גדולי תורה! 



  

 

   

  שנאמרו בשיעור היומי בישיבת פוניבז' דברים
  למחרת פטירת הגר"א פינקל זללה"ה

  

  כתינוק הבורח מבית הספר

הגאון רבי אריה פינקל, ראש ישיבת מיר ברכפלד, נפטר זה עתה הנה 
שהיה אדם גדול בתורה, וביראת שמים, ובמידות טובות, והשפיע גם על 

נתבונן ו ,הציבור תורה ויראת שמים ומידות טובות, ועכשיו חסרה ההשפעה
שמעתי שהמצב כעת שיש כבר "ריח" של בין  .מדוע זה אירע בימים אלו

  הזמנים, הרגשה של בין הזמנים, ונחלשה קבלת עול התורה. 

דור המדבר שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח חז"ל אומרים על 
) "ויסעו מהר השם", ואמרו בגמרא גמבית הספר, כתוב בפסוק (במדבר י, ל

(שבת קטז, א) שהייתה שם פורענות, והביאו על זה התוספות בשם מדרש 
כתינוק הבורח מבית הספר, כמו ילד שנמצא בבית בשמחה שנסעו מהר סיני 

וכשגומר את הלימוד הוא רץ לביתו בשמחה, הספר במקום הלימודים, 
למרות שבזמן הלימוד הוא לומד בשמחה, ונהנה מהלימוד, יש לו מלמד 
טוב, והלימוד מעניין אותו, אף על פי כן בגמר הלימודים הוא יותר שמח, 

עול גדולה אצלו יותר משמחת התורה, כך הוא טבע השמחת פריקת ו
   האדם, ומחמת זה הייתה פורענות רח"ל.

זה מדובר בדור המדבר, יוצאי מצרים, שלא היו אנשים פשוטים, והנה 
במעמד הר סיני, וראו את קול השם, וההר בוער באש עם קולות אלו שהיו 

  ! וברקים וענן כבד, כזה גילוי שכינה זכו לראות בעיניהם

ובאמת כשהיו בהר סיני עסקו בתורה עם משה רבינו ביחד, ולא היו שום 
רה משמחת ומקדשת את האדם, לכן בזמן שהיו בהר סיני התוכי קשיים, 

היה הכל מצוין, ועסקו שם בתורה קרוב לשנה שלמה, ולא מצינו שהייתה 
 .כשבאו לנסוע נסעו בשמחה, כתינוק הבורח מבית הספר רקאיזו תרעומת, 

  כך טבע האדם, אפילו בעל מדרגה כזו, היצר הרע קיים. 

ל עצמו שהוא לא מרגיש קצת הרגשה קל וחומר בדורנו, מי יכול לומר ע
  של שמחה במה שעכשיו הוקל לו קצת מעול התורה. 

  אך טוב וחסד ירדפוני

שכשאדם פורק מעצמו קשיים של עול תורה ואם שמים לב רואים, 
באחד שהיה עשה מהיה  .ומצוות, נותנים לו מן השמים קשיים אחרים

הוא עוסק בזה כל הרי תאמץ בזה, וחשב לעצמו העוסק במעשים טובים, ו
השנה, ומדוע שלא לנוח קצת, וכי יש חיוב כל הזמן להמשיך לעשות מעשים 

באו עליו קשיים יותר גדולים, במקום שיהיו הקשיים טובים, והסוף היה ש
  מחמת המעשים הטובים, באו קשיים אחרים מן השמים. 

וכן ידוע ממרן החפץ חיים זצ"ל שהגיע אליו אדם אחד שהיה נותן הרבה 
מחמת  ,ממנה צדקות, ואשתו לא הסכימה לזה, והפריעה לו, וסבל הרבה

מעשי הצדקה שהיה עושה, ובא לשאול את החפץ חיים אם להמשיך במעשי 
הצדקה, וידוע שאצל הח"ח הרבה פעמים היו מקבלים תשובה לפני ששאלו 
את השאלה, מן השמים היו שמים בפיו את המילים הנכונות שהשואל יבין 
מהם תשובה לשאלתו, ובאותו הזמן עמד החפץ חיים בסוף הסעודה לפני 

ת המזון, ואמר מזמור לדוד השם רועי לא אחסר, וכשהגיע לפסוק ברכ
האחרון אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, פירש ואמר, הנה זה דבר הצריך 

  ביאור, וכי טוב וחסד "רודפים" את האדם? 

  שייך דבר כזה, שאדם עושה מעשי צדקה אכן ואמר החפץ חיים כי 
ש כל מיני קשיים והפרעות שיכולים וחסד, ובגלל זה אחרים רודפים אותו, י

בא דוד המלך ואמר "אך טוב וחסד  זהלהיות מחמת טוב וחסד, ועל 
לי  ים, סימן שמן השמים מגיעאני סובל רדיפות וקשייםירדפוני" כי אם 

הרי אני מרוויח  ,שי הצדקה והחסדהקשיים הם מתוך מעוכל זמן שקשיים, 
לפירותיהן בעולם  םזוכים בהה גם זכויות עצומות של גמילות חסדים שזב

  אותי סתם ירדוף הזה והקרן קיימת לעולם הבא, מה שאין כן אם אדם 
  . צדקה וחסד, זהו צער יותר גדולבלי מעשי 

ומאחר שהקשיים נגזרו מן השמים, מוטב לאדם שהקשיים יבואו עליו 
הקשיים, ואם יפסיק ן מתוך מעשי הצדקה והחסד, כי לא שייך להיפטר מ

, וכשיש גזירה מן תחתיהםיבואו עליו קשיים אחרים  ,צדקה וחסדלעשות 
השמים שצריך לסבול קשיים, עדיף שיהיו אלו קשיים עם זכויות של צדקה 

  וחסד, ובזה ייפטר מכל הקשיים האחרים. 

לכן מי שיש לו קשיים, וחושב שבבין הזמנים יהיה יותר קל, ושמח 
(אבות ג, ה) כל הפורק להיפטר מעול תורה, כתינוק הבורח, על זה אמרו 

ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל המקבל עול 
  תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. 

ה, וחייבים לנוח, אחרי שהתאמצו הרבה ם יש כאלה שזקוקים למנוחאמנ
במשך הזמן, ידוע שרבי ברוך בער היה שקוע בתורה בהתאמצות ובדבקות 
שאין לתאר, והיה נוסע למנוחה, וכן הרבה גדולים היו נוסעים למנוחה, אך 

לא היה פריקת עול, אלא היו עוסקים בתורה ומדברים  ,גם במקום המנוחה
צעירים כאלה שמתאמצים גם יש רך, בדברי תורה, עם מנוחה כפי הצו

אי אפשר להחמיר בזה, ראוי להתייעץ עם מי והרבה וזקוקים למנוחה, 
הרגשה של שמחה ופריקת אבל בלי שמבין כמה צריכים ומוכרחים לנוח, 
  עול כתינוק הבורח, שזה דבר לא טוב. 

  הפסד ההשפעה

גדול אדם  . כשישומי יודע אם לא זו הסיבה שהדור הפסיד את ההשפעה
שמשפיע תורה ויראת שמים ומידות טובות, זה משפיע על כל הדור, לא רק 

כמו שכתב החזון איש אלא גם במקומות הרחוקים, במקום שהוא נמצא, 
(קו"א ג, סב) כי בסביבת בעל תורה אמיתי השפעתו ניכרת, ומשפיע גם על 

 ש השפעה מכוח קדושתוהרחוקים השפעה נסתרת, אפילו שאין זה ניכר, י
בודאי שהנפטר זצ"ל היה אדם כזה, בעל תורה אמיתי על כל העולם, 

ההשפעה?  את הפסדנו מדוע חסרה. השפעתו וכעת גדולה, השפעה שהשפיע
  כפי הנראה שהזכויות חסרות, ואין לנו זכויות להמשך ההשפעה. 

, וכך גם אם יש משפיע שנחלשו כוחותיו, ואינו יכול להשפיע על הציבור
גם זה מפני חיסרון זכויות, שהציבור אין להם זכות להשפעה, כך צריכים 
להבין את זה, שהציבור מקבל השפעה מחמת זכויות, ואם אין זכויות 

  לציבור מפסידים את זכות ההשפעה. 

  נחפשה דרכינו ונחקורה

הדבר הראשון נחפשה דרכינו ונחקורה, אין הזמן עכשיו להאריך, אבל 
חיזוק בתורה, ולא שייך חיזוק בתורה בלי חיזוק ביראת והעיקרי הוא 

היראה היא שכמו שאמרו (אבות ג, יז) אם אין יראה אין חכמה,  שמים,
ללמוד יש , וכדי לקבל יראת שמים (שבת לא, א) אוצר המשמר את התורה

, לזכור את יראת העונש, ויראת הרוממות, המוסיפים יראה ספרי מוסר
  ינום, וכל ענייני חיזוק האמונה. עולם הבא, גן עדן וגיה

המסילת ישרים בפרק ג' כתב שיש חיוב לעשות חשבון הנפש בכל יום, 
ר כמה פעמים וסובמעשה רב (אות ס') מובא בשם הגר"א ללמוד ספרי מ

ביום, ובישיבות קבעו סדר ללימוד המוסר במשך חצי שעה לפני תפילת 
ה, וזהו סדר חיוני מאד, מעריב, שעל ידי זה גם התפילה תהיה יותר בכוונ

  צריכים להמשיך בו עד סוף הזמן ממש בלי שום רפיון. ש

ומי שיתחזק בזה, למרות שזה נגד הטבע וקשה לעשות כן, אם מתחזקים 
   !נגד הטבע זוכים לסייעתא דשמיא למעלה מן הטבע

  הדרכה לבין הזמנים

ברצוני להוסיף דבר הנוגע לבין הזמנים, כבר עוררנו להיזהר שלא תהיה ו
לא להרגיש כבן חורין מעסק התורה, פריקת עול תורה בבין הזמנים, 

החירות האמיתית היא על ידי התורה, כמאמרם (אבות ו, ב) שאין אדרבה, ו
אינו   מי שאינו עוסק בתורה ולך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, 

בן חורין, כי היצר הרע שולט עליו, והוא נשלט בידי היצר, שזה מלאך 
, ]ואינו מרגיש שזה פיתוי, אלא חושב שהוא רוצה כך בעצמו[שמפתה אותו 

  ועל ידי התורה זוכים לחירות מיצר הרע. 

צריכים שיהיו סדרים קבועים של תורה כדי שלא תהיה פריקת עול, ו
מה ללמוד, איזה פרק או מסכת,  בבין הזמנים, ראשית להחליט מקודם

בדרך  לימוד חדש או חזרה, וללמוד בצורה המושכת, כל אחד לפי טבעו,
המושכת יותר היא ללמוד בפשטות, ואם יש דבר שאינו מובן, הצורה כלל 

ממשיכים ללמוד, ולמחרת חוזרים, והרבה פרטים מתבררים בחזרה, כבר 
אפילו יותר מאשר באמצע סיפרנו מעשים שהיו בזה, וזו סגולה להתמדה, 

  הזמן, אם לומדים בצורה המושכת את הלב. 

שיהיו זמנים קבועים, ומקום קבוע היכן ללמוד, וחברותא  צריכיםוכן 
קבועה, כל אחד לפי מה שהוא נהנה יותר, אם בלימוד עם חברותא או בלי 

  . בלי פריקת עול ויחד עם זה לנוח כפי הצורך חברותא,

בספר מוסר שמעניין  סר, כמה דקות בכל יום,גם ראוי ללמוד קצת מו
ומושך את הלב, מי שיש לו קביעות ללימוד המוסר חי חיים מאושרים שאין 

  זוהי הדרך, ובעזרת השם נזכה לסייעתא דשמיא!  !לשער

  


