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

  זזזזתשע"תשע"תשע"תשע"    ויראויראויראויראפרשת פרשת פרשת פרשת         ●    שליט"אשליט"אשליט"אשליט"אאדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין     גרשוןגרשוןגרשוןגרשוןמרן הגאון רבי מרן הגאון רבי מרן הגאון רבי מרן הגאון רבי ממממ    ההההשיחשיחשיחשיח

        תלמוד תורהתלמוד תורהתלמוד תורהתלמוד תורה    מצותמצותמצותמצות

 תורהה עסקיש חיוב  ,הנה כולם רוצים הצלחה בתורה, וזה גם חיוב
יש גם בהתמדה, כמו שכתוב (יהושע א, ח) והגית בו יומם ולילה, וללמוד 

כמו שדרשו חז"ל (קידושין ל, א) , כולה חיוב של ידיעה, לדעת את כל התורה
  . שיהיו דברי תורה מחודדין בפיך –על הפסוק ושיננתם 

נמצא שאין רגע שפטורים מתורה, וכפי שמובא בגמרא (מנחות צט, ב) 
צא ובדוק שעה ששאלו לרבי ישמעאל מהו ללמוד חכמת יוונית, והשיב 

, היינו כיון שהחיוב ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יוניתשאינה לא מן היום 
  הוא והגית בו יומם ולילה, ממילא אין זמן לדברים אחרים. 

נחשב ביטול תורה,  זה לאואמנם אדם מוכרח גם לעסוק בצרכי הגוף, ו
כיון שזה הכרחי לצורך התורה, ואדרבה אם כוונתו בזה לשם שמים הרי 

ג, ג) שאדם (הלכות דעות בתב הרמב"ם , כמו שכהוא נחשב עוסק במצוה
שכל מעשיו לשם שמים, גם השינה שלו היא עבודה למקום, ונחשב עובד 

שהוא ישן, כי אינו ישן סתם להנאתו, אלא מפני שהוא חייב ומוכרח כהשם 
לישון, וזהו רצון השם שיישן, כדי שיהיה לו כוח לקיים את כל התרי"ג 

  כעבודת השם. מצוות, לכן גם השינה נחשבת לו 

אין רגע שאדם פנוי, הרי ומאחר שיש חיוב עסק התורה וידיעת התורה, 
התורה כולה, לא רק את כל את כל לדעת ו ,צריך כל הזמן לעסוק בתורהכי 

כל התורה כולה, גם ירושלמי ומדרשים, ואת כל דברי את אלא הש"ס, 
  . חלק מהתורהשגם הם הראשונים והאחרונים, 

שהיו ידוע מעשים נעים מאד, אשריך בעולם הזה, יוב חוהחיוב הזה הוא 
 בגדולי הדורות, גם בדורות האחרונים, שהיו צריכים לעשות ניתוח, 
ולניתוח צריכים הרדמה, וביקשו שלא ירדימו אותם, אלא יודיעו להם 
כעשר דקות לפני הניתוח, ויתעמקו במחשבתם בעיון בדברי תורה, ומרוב 

מרתקים ששום כאבים, וכך הוה, כי כשיש דברים  השקיעות בזה לא ירגישו
  כאבים. את המאד את הנפש, לא מרגישים 

מובא בגמרא (שבת פח, א) על רבא שעסק בתורה, ובשעת לימודו דחק וכן 
, מרוב שהיה שקוע בתורה, בזהאת אצבעו וירד ממנה דם, ולא הרגיש כלל 

הגאון  רבווד עם וכן היה מעשה במרן הרב מפוניבז' זצ"ל שדיבר פעם בלימ
רבי אליעזר מטלז זצ"ל, ובתוך כדי דיבורם נקע את אגודלו, ולא הרגיש 

בזה, מתוך עסק התורה. זהו כוח התורה, שהמתיקות והתענוג שום כאב 
   !את כל הצער והכאבים יםה משכיחתורשב

שיש  מתיקותוה ללמוד לא רק מצד ההנאהוצריכים גם חיוב, זה אבל 
וכפי שהזכרנו שיש חיוב והגית בו יומם ולילה,  , אלא גם מצד החיוב,התורב

  וגם חיוב ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדין בפיך. 

ומהו החיוב? יש פסוק בפרשת קריאת שמע (דברים ו, ו) "והיו הדברים 
מיותרת  'היום'ולכאורה המילה  ,האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך"

יו בעיניך כדיוטגמא ישנה "שלא יה :ופירש רש"י שם ?ומה בא לומר בזה
שאין אדם סופנה אלא כחדשה שהכל רצין לקראתה", דיוטגמא זהו חוק 

, שכולם מתעניינים ורוצים לדעת מה הם פרטי החוק, וציאהחדש שהמלך 
ובא הפסוק לומר שגם לימוד התורה צריך להיות באופן כזה, מתוך 

  התעניינות וסקרנות לדעת את דברי התורה. 

מי שלומד ללמוד מתוך התעניינות, היא תלמוד תורה מצות כי מבואר 
מתוך התעניינות מצליח בתורה, ומי שלומד מתוך שעמום ובלא התעניינות 

ולכאורה זה תלוי מה לומדים, האם לומדים דבר . אינו מצליח בתורה
יש חיוב ללמוד את כל התורה באמת , אבל דבר שאינו מענייןמעניין או 

א ללמוד את כל התורה מתוך התעניינות, ואין זה משנה והחיוב הוכולה, 
ותוספות, רש"י אגדתות או דרשות, קל וחומר וגזירה שווה, או  יםאם לומד

  . להרגיש התעניינות ומתיקות ים צריכיםבכל מה שלומד

        הנפשהנפשהנפשהנפשנקיות נקיות נקיות נקיות 

, כי היא שהנפש תהיה נקייה, וההכנה הכנה לזהצריכים וזה לא פשוט, 
ד, ויש בהם טעם ומתיקות, רק דברי תורה מצד עצמם מעניינים מא

  טעם בתורה. שתרגיש את הצריכים שהנפש תהיה נקייה, 

נקי וטהור, עם טהרת לב נקיות הנפש תלויה בלב, עד כמה שהלב הוא ו
הלב, וכפי שהאריך המסילת ישרים לבאר מה היא טהרה ומה היא נקיות, 

להרגיש ובלי זה לא שייך הכל דברים ששייכים ללב, חובות הלבבות, 
, זה גורם אצל הלומד נקיות הנפש חסראם  .מתיקות בכל התורה כולה

   .שלא ירגיש את ההתעניינות והמתיקות בתורה

אם רוצים לזכות את הרבים צריכים גם בזיכוי הרבים, כבר הזכרנו שו
 ,רוצים להיות מזכי הרביםודאי כולם בזכויות והכנה מוקדמת, לזה 

לזה, יש לא כולם זוכים אבל ולהשפיע תורה ויראת שמים ומידות טובות, 
כאלה שזוכים בצורה מופלאה, שניגשים אליהם אברכים גדולי תורה 

פעם או פעמיים בשבוע, מבקשים אפילו , מהם שיעורומבקשים לשמוע 
ומפצירים בהם לומר שיעורים, והשיעור מרתק את השומעים, מתוך אהבת 
תורה שיש בהם, ולעומתם יש אחרים בעלי כישרונות שאין להם את הזכות 

לו על ידי זכויות קודמות זוכים לזכות את הרבים, ומי שאין הזאת, כי רק 
   .את הרביםמזכה זכויות קודמות אינו 

ה, יח) משה זכה וזיכה את הרבים, קודם (אבות בוזהו שאמר התנא 
הזכויות שזכה משה  ןומה ה. "זכה" בעצמו ואחר כך "זיכה את הרבים"

רועה את צאן יתרו במדין, והיה לוקח את היה משה תורה? קודם מתן רבינו 
ונהג בהם ברחמנות כדאיתא במדרש  ,הצאן אל המדבר להתרחק מן הגזל

רץ אחריו לתפוס ב, ב) שפעם אחת ברח גדי מהעדר, ומשה  ת רבה(שמו
 אבל הגדי רץ מהר יותר ממנו, עד שהגיע למעיין של מים ועמד לשתותאותו, 

לברוח, מפני היה לך זכות וכשראה זאת משה אמר, אם כן באמת ם, ש
והרכיבו וריחם עליו צמא, ואני הייתי צריך לדאוג שלא תהיה צמא,  הייתש

לא רק הבריות, רחמנות על זוהי לחזור ברגליו. על כתפו, כדי שלא יצטרך 
שיש בעלי חיים, כמבואר בגמרא (ב"מ פה, א) גם על בני אדם, אלא על 
הבריות ומרחם על שהיה רועה נאמן זה ובזכות . על עכבריםאפילו ם לרח

   .ישראל ולקבל תורה מסיניכלל זכה להנהיג את 

   !מידות טובות ורחמים על הבריות זוכים לזכות את הרביםבזכות 

        בכל כוחי עבדתיבכל כוחי עבדתיבכל כוחי עבדתיבכל כוחי עבדתיכי כי כי כי 

מצינו גם ביעקב אבינו, ששמר את צאן לבן הארמי, ואמר הייתי הנה ו
ם אכלני חורב וקרח בלילה וגו', אף על פי שלבן רימה אותו והחליף את ביו

לא התחשב בזה, והמשיך לקיים את דיני משכורתו עשרת מונים, יעקב 
השמירה בשלמות, לפנים משורת הדין, וכמו שאמר לרחל וללאה ואתנה 

והרמב"ם בסוף הלכות שכירות כתב  ,ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן
ה זכה יעקב אבינו לעשירות, כמו שכתוב ויפרוץ האיש מאד מאד שבזכות ז

   .ויהי לו צאן רבות וגו', בזכות שעבד את לבן בכל כוחו

חשדו בו בני  ,פסוקים, שלאחר שנתעשר יעקבבמבואר וכדברי הרמב"ם 
ופניו לא היו  ,, וגם לבן עצמו חשד בומאביהם את כל העשירותשגנב לבן 

קרא לרחל וללאה ואמר  ,חושדים בוהם ב ששראה יעקככתמול שלשום, ו
שמן השמים כלומר , "ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן"להן 

שחושדים ולא כמו , את לבן בכל כוחיתי בשכר שעבדאת העשירות נתנו לי 
ואמנם לבן ובניו לא הבינו זאת, אבל כך האמת, שבזכות  .ממנובי שגנבתי 

  שכר בעולם הזה. קיבל  שקיים את דיני השמירה בכל כוחו

לא השתמש עם העשירות להנאות העולם הזה, יעקב אבינו בודאי והנה 
מהעולם הזה שלא נהנה שאבל אדם  ,הכל היה לצורך עבודת השםאלא 

עולם הבא, ויש תפילה מהשל"ה בזה  מפסידהרי הוא לצורך עבודת השם, 
עולם הזה, מהכשאדם נהנה כי את העולם הבא בעולם הזה, יאכל שלא 

 אוכל ושותה וישן ונח, יש לחשוש שהוא מפסיד בזה מחלקו בעולם הבא,שכ
  עולם הבא. הרבה מפסידים ובפרט בהנאת הכבוד 

        מן הכבודמן הכבודמן הכבודמן הכבודמתרחק מתרחק מתרחק מתרחק 

ומובא בגמרא (סנהדרין ז, ב) על רב שהיו ציבור גדול מלווים אותו, והיה 
אומר לעצמו פסוקים של ענווה כדי שהכבוד לא ישפיע עליו, ומה שלא אמר 
להם שילכו ולא ימשיכו ללוות אותו, זהו מפני שהם עוסקים במצות כבוד 

תורה, ואינו יכול למנוע מהם את הזכות הזאת, אלא מאי, הוא נהנה ה
מהכבוד ומפסיד בכך עולם הבא? צריך לחפש עצות שלא ליהנות, וזהו על 

על מר זוטרא  בגמראשם מובא  ןוכ ,ידי אמירת פסוקים של שפלות וענווה
אומר לעצמו חסידא, שהיו נושאים אותו על הכתפיים בשבת הרגל, והיה 

   פסוקים של ענווה כדי שלא יושפע מהכבוד.
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שלא וברש"י שם כתב "כדי שלא תזוח דעתו עליו היה אומר כך", היינו 
קורת רוח והנאה מהכבוד, ויזוז  ושמא ירגיש איזחשש שמא יתגאה, רק 

פסוקים, לשכנע את עצמו שהכבוד אמר משהו משלמות מדרגת הענווה, לכן 
שום זכויות לזה, רק הציבור יש להם זכויות, שהם  לא מגיע לו, ואין לו

יכול להפריע להם, אבל אם ייהנה לא עוסקים במצות כבוד התורה, והוא 
  מהכבוד ויחשוב שיש לו זכויות, יפסיד עולם הבא. 

וזהו אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם "מתרחק מן הכבוד", היינו לא 
 כי הכבוד מפריע ומונע  רק שלא לקבל כבוד, אלא להתרחק ולברוח מזה,

אינו יכול הציבור מכבדים אותו בעל כורחו וואם  את ההצלחה בתורה,
לברוח, צריך לומר פסוקים, כמו שעשו רב ומר זוטרא חסידא, ובודאי שכך 
עשו גם כל התנאים והאמוראים, הראשונים והאחרונים, וכל גדולי הדור, 

  . ולא הרגישו שום הנאה מהכבוד שהיו מכבדים אותם

        בתורהבתורהבתורהבתורההצלחה הצלחה הצלחה הצלחה 

יש גם  !זה לא קשה לדעת ש"ס .ידיעת התורה בעניןלמה שדיברנו ונשוב 
שבקיאים  ,צעירים שיודעים ש"ס, אפילו בחורים, וגם הרבה אברכים

אם לומדים ומנצלים את הזמן אפשר לדעת ש"ס, בעלי כישרונות  .בש"ס
ויהיה בקי  ,בודאי, וגם מי שהוא פחות בעל כישרון, רק צריך לחזור יותר

  יותר מהכישרונות. סייעתא דשמיא לזכות גם ויש בש"ס, 

הבין באחד שבצעירותו לא מרן החזון איש זצ"ל מעשה שסיפר כמו 
כלום, עד כדי כך שכשלמד דברי רש"י הפשוטים "כל תיבה שצריכה למ"ד 
בתחילתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופה כגון מצרים מצרימה" לא הצליח 

ונעשה רב  ,, ואף על פי כן גדל והצליח בתורהלהבין מה הפירוש ברש"י
הדמעות של הסבתא, שהייתה בוכה מפורסם, מפני שהיו לו זכויות, 

ויש כאלה שזוכים בזכות  .בהדלקת הנרות על הצלחת הנכדים בתורה
הדמעות של עצמם, יש גדולי תורה ידועים שבכו בדמעות שליש על 

   תורה. הצלחה בתורה, ובזכות זה הצליחו ונעשו גדולי

כל אחד יכול להצליח בתורה, רק צריך הכנה לזה, התקן עצמך ללמוד 
  ולהתפלל מעומק הלב על הצלחה בתורה.  (אבות ב, יב),תורה 

"השיבנו אבינו לתורתך", ולכאורה כיצד  האנו מבקשים בתפילוהנה [
מותר לבקש זאת אם לא מבקשים מעומק הלב, אם אדם שמח בחלקו 

לו מותר , ולא אכפת לו מה שאינו יותר למדן, כיצד ומחשיב את עצמו ללמדן
השיבנו לתורתך, הרי זה לא אכפת לו, ואינו מרגיש כלל שחסר לו לבקש 

באמת התפילה היא בלשון רבים, והכוונה בזה לא רק על  ךדרגה בתורה. א
עצמו, אלא על כל הציבור, וגם מי שאינו מרגיש בעצמו שחסר לו מדרגה 

ל אחרים הוא מבין שחסר להם מדרגה, ועליהם הוא בתורה, מכל מקום ע
  . ]מבקש באמת מעומק הלב שיזכו להצלחה בתורה

, וכי רש"י לא היה כל אחד יכול להיות בקי בש"ס, אפילו גמרא עם רש"י
יש כאלה שלימוד גמרא עם רש"י אינו מעניין אותם, רק קושיות  למדן?

מה סברת הגמרא, ותירוצים של התוספות, או סתם להתעכב על סברות, 
חושבים , מה סבר אביי ומה סבר רבאכשאביי ורבא נחלקים ביניהם, וכגון 

עצמו אמר שאינו מבין את בהרי רבא אמנם עומק סברתם, שיכולים להבין 
   .סברת האמוראים בדור שלפניו (עירובין נג, א)

בסימן כ"ב שמביא הלכה בשם התומים,  הנתיבותוכבר הזכרנו מדברי 
, אבל להלכה אין לזוז התומים ברא היה נראה לו לחלוק עלוכתב כי מס

[למרות שלא  מדבריו בלי ראיה, והיינו מפני שהתומים היה בדור שלפניו
אינו וכפי שמצינו בתנאים ואמוראים, שאמורא  ,היה הפרש גדול ביניהם]

בעל סברא יותר ממנו, הוא התנא כי חולק על תנא, מפני שהאמורא רואה 
ם אינם חולקים על האמוראים, ואחרונים אינם חולקים על וכך גם ראשוני

הראשונים, מפני שהרגישו את ההבדל בדרגת ההבנה, שאין בכוחם להבין 
  . הראשוניםעומק הסברא כמו בדורות 

לקבל מתיקות וללמוד בהתמדה,  ובנוגע למעשה, מה המציאות, כיצד
התמדה ידוע שמי שלומד מהר ואינו מתעכב הרבה על סברות, לומד בהנה 

אינו מתעכב זמן רב על מקום אחד, על פי רוב ומד ועשונהנה מזה, אבל מי 

. יש כאלה שמתביישים ללמוד כראויאינו מנצל הזמן מרגיש צורך למהר, ו
 מהר בסדר א', מפני שחוששים שיאמרו עליהם כי אינם למדנים, אבל זה 
לא מוצדק, ואין צריך לחשוש ממה שיגידו עליו בני אדם, רק ממה שיאמרו 

  . שם ת דין של מעלה, וכיצד ידונו אותוביב עליו

        והכרת החשיבותוהכרת החשיבותוהכרת החשיבותוהכרת החשיבותשמחה שמחה שמחה שמחה 

אם אדם רוצה ושואף לחה בתורה תלויה בזכויות, ותלויה גם ברצון, ההצ
כי הרצון נובע ממה  !להצליח בתורה, הרצון עצמו הוא זכות להצלחה

שמחשיב את התורה, כגון כשרוצה לדעת ש"ס, לא לשם כבוד, אלא מאהבת 
תורה, שהוא מרגיש מסכן בזה שאינו יודע ש"ס, בזכות זה יזכה ויידע ש"ס, 

  מחשיב את התורה, וזוהי זכות להצלחה בתורה. כי הוא 

ומי שאינו מחשיב את התורה זה דבר חמור מאד, הנה התורה נקנית 
הם "בשמחה" ו"השמח בחלקו", בשמחה היינו בבארבעים ושמונה דברים, ו

  בשעת הלימוד, ושמח בחלקו היינו גם לאחר שכבר למד. 

מעניין ומושך ויש יש שמחה שהיא מחמת הלימוד עצמו, שהלימוד והנה 
שמחה שעליה נאמר (תהלים יש עוד , וזוהי שמחה טבעית, אבל בו מתיקות

ק, ב) עבדו את השם בשמחה, וברמב"ם הלכות יום טוב (ו, כ) הביא את 
הפסוק תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, שמזה למדנו כי 

הפליג  העבודה צריכה להיות בשמחה, ובשערי תשובה לרבינו יונה (ד, ט)
בגודל שכר שמחת המצוה וכתב "כי יגדל וישגא מאד שכר השמחה על 

לשמחה שבאה מתוך הכרת החשיבות, שאדם היא ושם הכוונה  ,המצוות"
  . מחשיב את המצוה ולכן הוא שמח לקיימה

וזהו שכתב המסילת ישרים בפרק י"ט כי השמחה בתורה ובמצוות היא 
התורה והמצוות, ושמח שיבות מתוך הכרת חכששמח מענפי האהבה, היינו 

  לעשות רצון הקב"ה שציווהו על כך. 

לשמוח בחלקו שהוא יהודי שיש לו נשמה קדושה, ואילו גויים אין וצריך 
להם נשמה, רק נפש ורוח כמו בעלי חיים, וזהו שאומרים בבוקר מודה אני 
וכו' שהחזרת בי "נשמתי", כי אמנם בשעת השינה אדם חי ואינו מת, אבל 

ה הקדושה עוזבת אותו ועולה למעלה, ורק כשמתעורר חוזרת אליו הנשמ
שזכינו לקבל נשמה  –הנשמה, ועל זה אנו מודים שהחזרת בי נשמתי 

חשובה יותר מן המלאכים כמו שכתב המסילת ישרים בפרק שהיא  ,קדושה
הנשמה היא  –א', ובכל בוקר אנו אומרים נשמה שנתת בי "טהורה היא" 

  את טהרת הנשמה. ולעצור כול לטמא רק הגוף יוטהורה, 

        להתקדשלהתקדשלהתקדשלהתקדש

אלו הם שני הדברים הנזכרים בקנייני התורה, בשמחה היינו שהלימוד 
משמח אותו, ושמח בחלקו היינו גם לאחר שכבר למד, שהוא מחשיב את 

ה, שזכה לעסוק בתורה ולהתקדש בקדושתהתורה שהיא תורת השם, ושמח 
השלם המקודש בקדושתו  אשר זהו תכלית האדם להתקדש ולהיות "האדם

  יתברך" כלשונו של בעל המסילת ישרים בפרק א'. 

והדרך לזה היא על ידי שיעשה כל מעשיו לשם שמים, כמו שכתב 
שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו "המסילת ישרים שם 

שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה אם קטן ואם גדול אלא להתקרב אליו 
ובדיבור, הכל יהיה לשם שמים,  ,באכילה ובשתייה, בשינה היינו ",יתברך

  . מפני שהוא חייב, ולא ידבר מה שאינו חייב

וכבר הפליג באיגרת הגר"א בחומר דברים בטלים, שעל כל דיבור בטל 
אמנם אי אפשר שלא לדבר כלל, וכל אדם  .צריך להתקלע בכף הקלע רח"ל

ך ליישוב הדעת, אוכלים מוכרח לדבר קצת, ומהו השיעור בזה? כפי הנצר
ושותים וישנים ומדברים כמה שצריך כדי שיהיה יישוב הדעת, אי אפשר 

אם יש ספק צריכים להחמיר שבוודאי יהיה יישוב הדעת, ולצמצם בזה, 
  ובאופן כזה זוכים להצלחה. בעזרת השם נצליח! 
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