
  

 

   

  
  

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

  זתשע" שלחפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  התורה וקנייניה –אשת חיל 

ויש בתורה, להצליח ולגדול מה שיותר כולם רוצים הצלחה בתורה, 
  , כיצד מצליחים בתורה. הדרכים לזהלדעת מה הם 

הנה באבות פרק ששי אמרו שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, 
  . להצלחה בתורהמעלות שעל ידם זוכים והם הרבה 

 ,ברם אין זה פשוט להגיע לשלמות בכל הארבעים ושמונה דברים
שכל הפרק , "אשת חיל מי ימצא"שביאר הפסוק במשלי  וידוע מהגר"א

מ"ח, כנגד התורה נמשלה לאשה, וחיל בגימטריה שם הולך על תורה, 
 'אשת חיל מי ימצא'דברים שהתורה נקנית בהם, ועל זה נאמר מ"ח 

 יחכשכלומר תורה כזו עם מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, זה לא 
  שיהיה אדם אחד מושלם בכל המ"ח דברים. 

רבות 'ל", וביאר הגר"א כי "רבות בנות עשו חיכתוב אחר כך אמנם 
בתורה ביחד, עוסקים שיש הרבה תלמידי חכמים כשהיינו  'בנות

המ"ח בין כולם יחד יכולה להיות שלמות בכל  – 'עשו חיל'אזי ציבור, ב
וכולם יחד מצטרפים לשלמות , חלק מהמעלותדברים, כי לכל אחד יש 

  דברים שהתורה נקנית בהם. הארבעים ושמונה של 

זה מבואר גם ברש"י על הפסוק (ויקרא כו, ח) "ורדפו מכם וענין 
"וכי כך הוא  חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו", ופירש רש"י

החשבון, והלא לא היה צריך לומר אלא מאה מכם שני אלפים ירדופו", 
מאה רבבה זה אחד כנגד עשרים, ו היינו כי חמישה הרודפים מאה זה

ו דומה מועטים העושים את התורה למרובים אחד כנגד מאה, "אלא אינ
כשהעוסקים בתורה הם מרובים, כל  היינו כי ,העושים את התורה"

 – 'עשו חיל'ועל ידי זה  שיקבל דרגה יותר גבוהה,חברו אחד משפיע על 
  לשלמות בכל הארבעים ושמונה דברים. יחד זוכים 

על כמה מהדברים שהתורה נקנית בהם. הדבר הראשון עתה ונתעכב 
הוא "בתלמוד" והיינו ללמוד בהתמדה, וכלשון הרמב"ם על המשנה 

"התמדת הקריאה",  –(אבות ג, ה) כל המקבל עליו עול תורה וכו' 
  להתמיד בעסק התורה בלי בטלה, זהו הדבר הראשון. 

  מכאן ואילך יערב לכם

אד, אבל אם לומדים בצורה שיש בה זה דבר קשה מואמנם התמדה 
לא קשה ללמוד בהתמדה, וברש"י בפרשת יתרו (שמות יט, ה)  ,מתיקות

אם עתה תקבלו  ,וגו' כתב על הפסוק ועתה אם שמוע תשמעו בקולי
היינו שרק  .כעליכם יערב לכם מכאן ואילך שכל התחלות קשות, ע"

  ההתחלה קשה, אבל אחר כך זה ערב ונעים מאד. 

כל מידה רעה התורה כך, אלא גם בשאר עניינים, ולא רק בלימוד 
שצריכים לתקן, בתחילה זה קשה, אבל אחר כך מתרגלים וכבר לא 

וכבר סיפרנו העובדא באחד שביקש  קשה, ואדרבה זה ערב ונעים מאד,
עצה כיצד להתגבר על הכעס, ונתנו לו עצה שבשעה שהוא כועס ישתוק 

חשב שלא יוכל לסבול זאת, ולא יצעק, ובתחילה זה היה קשה לו מאד ו
מתוך כשרוצים כי  ,אבל במשך הזמן התרגל עד ששבר לגמרי את הכעס

  הבנה לתקן מידה רעה, יש דרכים כיצד לתקנה. 

 כעס  ,ובאמת עצם הדבר שמרגישים את החיסרון של המידה הרעה
מדרגה, וכפי ששמעתי בלומז'ה  הרי זואו גאווה ושאר מידות רעות, 

אדם שמרגיש גרוסברד זצ"ל שבקלם אמרו כי מהמשגיח רבי אבא 
שהוא בעל מדרגה, ויש תקווה  ,זה סימן טוב מאד ,בעצמו חיסרון

את מכיר שישתפר ויתקדם בתיקון המידה הרעה, אבל מי שאינו 
 משלי (וכבר נאמר  שהוא מושלם, זה דבר גרוע מאד,ומרגיש  ,חסרונו
  ראית איש חכם בעיניו תקווה לכסיל ממנו.  כו, יב)

היא ללמוד בצורה שיש בה מתיקות, ואז  הדרך להתמדה ,ולעניינינו
אפילו שבתחילה קשה קצת, אחר כך "יערב לכם", כי באמת דברי תורה 

א) "ומתוקים מדבש ונופת יערבים ומתוקים כמו שכתוב (תהלים יט, 

 תורה מתוקה יותר מדבש, כי דבש אם אוכלים ממנו הרבה הצופים", 
תשבענו מצאת אכול דיך פן זה נמאס כמו שכתוב (משלי כה, טז) דבש 

שעוסקים והקאתו, אבל דברי תורה לעולם אינם נמאסים, ואדרבה ככל 
  . , ונמשכים לזה יותרבתורה ברציפות יש יותר מתיקות

גם יש תפילה על מתיקות התורה "והערב נא", מפני שצריכים 
  סייעתא דשמיא לזה, ובלי תפילה אין זה שייך. 

  ותמתיקעל ידי ה –התמדה 

ובאמת יש להתבונן כיצד ההלכה והדין, האם יש חיוב ללמוד 
במתיקות? הנה ממה שמבקשים "והערב נא" מבואר שכך צריכים 
ללמוד, מתוך ערבות ומתיקות, והענין בזה מפני שיש חיוב הצלחה 
בתורה כמו שאמרו (קידושין ל, א) ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדין 

בתורה כמו שכתוב (יהושע א, ח) והגית בפיך וכו', וגם יש חיוב התמדה 
בו יומם ולילה, ואמרו (מנחות צט, א) צא ובדוק שעה שאינה מן היום 
ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יוונית, היינו שההיתר לביטול תורה הוא 

  . ואין זמן כזה –רק בזמן שאינו יום ולא לילה 

חטא  אם כן אין שיעור לחיוב ההתמדה בתורה, וביטול תורה הוא
חמור מאד, כי כגודל השכר שתלמוד תורה כנגד כולם (פאה א, א) כך גם 
להיפך חומר ביטול תורה, וכן הביא בשערי תשובה (ג, יד) מדברי הספרי 
"כשם ששכר תלמוד תורה גדול מכל המצוות כך עונש המבטלה חמור 

להיזהר כל קשה ו ,הרי זה קשה ללמוד בהתמדהמכל העבירות", אבל 
, וחייבים למצוא דרכים שלא יהיה קשה, ולכך צריכים כך מביטול תורה

ללמוד מתוך מתיקות, שאז לא קשה ללמוד בהתמדה, ומקיימים חיוב 
  תלמוד תורה בשלמות, ובזה גם זוכים להצלחה בתורה. 

הדרך להרגיש מתיקות התורה היא כי וכבר דיברנו פעמים רבות 
תעמק ויש יש כאלה שנהנים לה ללמוד בצורה המתאימה לפי טבעו,

   שנהנים ללמוד בצורה פשוטה, ועל פי רוב טבע האדם נהנה יותר 
ללמוד בפשטות, כמו להבדיל במילי דעלמא, כשקוראים סיפור דברים, 

 מעשה שלא היה ולא נברא, זה מעניין ומושך, ואילו דברי אפילו 
  מחשבה עמוקים פחות מושכים את הלב. 

ואמרו (שבת סג,  ההבנה,ועמקות הבתורה עיקר הגדלות היא ואמנם 
הוא הדרגה היותר גבוהה, ומי  'ליסבר'כי  –א) ליגמר והדר ליסבר 

שהוא יותר בעל סברא ישרה הוא יותר גדול בתורה, ישרות הסברא 
נדפס בסוף נפש הבמכתב וכך כתב הגר"ח מוואלוז'ין ( היא העיקר,

 לא והאחרונים הראשונים גדולי שכל תשכח שפיר דייקת כדהחיים) "
  מחברו".  גדול בסברא הישר כל, ישרה בסברא אלא נשתבחו

והרבה  ,הרבה ידיעותעל ידי  כיצד מגיעים לזה? ,אבל מה הדרך
וכדי לזכות לסייעתא דשמיא וגם צריכים סייעתא דשמיא, התמדה, 

  . "והערב נא", "פתח לבי בתורתך" ,צריכים תפילה

 איזה הצלחה בתורה, מכל משיגים אם גם ובלי סייעתא דשמיא 
פ"ג  "אש(כמו שהביא הנפש החיים מקום אין זו תורה בשלמות, 

היינו שתורה בלי יראת שמים "לא פרחא לעילא",  ,הזוהרמבהגהה) 
חסר בשלמות התורה, וכך גם מה שמצליחים בתורה רק מצד ש

  אין זו תורה בשלמות.  –בלי סייעתא דשמיא  הכישרונות

  חביבין עליכםדברי תורה 

שכתב רש"י וכבר הזכרנו שיש גם ענין של סקרנות לדברי תורה, כמו 
בפרשת שמע (דברים ו, ו) "שלא יהיו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין אדם 
סופנה אלא כחדשה שהכל רצין לקראתה", ובפרשת והיה אם שמוע 

היינו כמו (שם יא, יג) "שיהיו עליכם חדשים כאילו שמעתם בו ביום", 
דברי סקרנות לדעת חדשות ממה שנעשה בעולם, כך בע האדם שיש שט

והתעניינות תורה צריכים להיות "כחדשים", לעסוק בהם מתוך סקרנות 
  מה ההלכה, מה הקושיא ומה התירוץ. לדעת 
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ובגמרא מנחות (יח, ב) מובא על יוסי הבבלי, ששמע הלכה מרבי 
 החזרת לי"אלעזר בן שמוע, ומרוב שמחה בזה צהבו פניו ואמר 

, ורבי אלעזר בן מרבי יהודה הלכה זושמע שכבר אף על פי  ."אבדתי
 זה היה אצלו חידוש  – ךק חידש לו שגם רבי אליעזר סובר כשמוע ר

עד כדי כך גדול ששמח בו מאד, ועל זה אמר "החזרת לי אבדתי"! 
בתורה, שהיה חשוב לו לדעת לא רק את ההלכות  התעניינותוהייתה 

וכשראה רבי אלעזר עצמן, אלא גם מי אמרן, ושמח בזה שמחה גדולה, 
גודל חביבות התורה אצלו, זלגו עיניו דמעות ואמר אשריכם בן שמוע 

  תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם ביותר. 

כתב על דברי  )פרק ג' אות כ'(זצ"ל  א"ובאמונה וביטחון למרן החזו[
"דברי חז"ל כשמן הטוב יורד לעצמות להלהיב הלבבות הגמרא האלו 

לאהבת התורה ולשעשע על זיו חמדתה, עד שכלתה נפשו של יוסף הבבלי 
  באבדת הלכה אחת ואשר צהבו פניו לחדות עוזו בהחזרת אבדתו, 

עיניו ואשר התפעלות נפשו של רבי אלעזר על אהבת תלמידו הזליגו את 
  . ]ל גיל והנאת זיו מיצוי המידות"דמעות ש

בהתמדה,  ללמוד התורה, קנייניב הראשון שהוא תלמוד של הענין זהו
סקרנות, שאז מתוך ו ,מתוך מתיקותעל ידי שלומדים והדרך לזה היא 

  אין שום קושי בהתמדה, ואדרבה זה ערב ונעים מאד. 

כי הנה ובאופן כזה גם אין צורך ב"מיעוט שיחה" של דברים בטלים, 
וידוע מהגר"א  במיעוט שיחה,אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם הוא 

שזה אינו " (מובא בהקדמת ספר בית אהרן להגר"א וולקין)לבאר בזה 
בשלילה כפי המובן הפשוט כלומר שימעט בשיחה לגמרי מבלי הוציא 

ונה להיפך בחיוב היינו לחייב מיעוט שיחה שאם ורק הכ ,אף דיבור מפיו
בכדי לאוקמי  ל כןוע ,לי הפסק דעתו תתבלבל עליוילמד אדם הרבה ב

", והיינו שאדם מוכרח לדבר גירסא צריך הוא מזמן לזמן לשיחה קלה
  קצת דברים בטלים כדי שדעתו תהיה מיושבת עליו. 

אמנם הרי כתוב בתהלים (קיט, צז) "מה אהבתי תורתך כל היום היא 
רי תורה, בלי שיחתי", ומבואר ששייך גם שהשיחה תהיה כל היום בדב

אם יש אהבת ? מיעוט שיחה של דברים בטלים כלל, וכיצד זה שייך
, אהבה גדולה מאד, שזה 'מה אהבתי'אלא  ,תורה, ולא סתם אהבה

התורה כאשר מעניין ומושך, ויש בזה מתיקות וערבות וסקרנות, 
ממילא כל היום בזה היא השיחה, כי זה נעים מאד ולא  ,כל כך האהוב

קשה כלל, וכבר אין צורך לשוחח בדברים בטלים, כי התורה היא 
  זהו הענין של "תלמוד".  השיחה הטובה והנעימה ביותר.

  עוד מקנייני התורה
ונזכיר עוד מהדברים שהתורה נקנית בהם: בשמיעת האוזן, בעריכת 

היינו להוציא מפיו את מה שהוא  שפתייםעריכת שפתיים, בבינת הלב. 
לומד, כמו שאמרו (עירובין נד, א) שיננא פתח פומיך קרי וכו' שנאמר כי 

היינו שישמעו  ושמיעת האוזןלמוציאיהם בפה,  –חיים הם למוצאיהם 
אוזניו את מה שהוא מוציא מפיו, וידגיש ויטעים את הדברים בצורה 

  מה שהוא לומד. היינו להבין את  ובינת הלבהמתאימה, 

הם שתי  אימה ויראהבאימה, ביראה, בענווה.  :ועוד מקנייני התורה
מדרגות של יראת שמים, כמו שמצינו ברש"י פרשת בשלח (שמות טו, 
טז) "אימתה על הרחוקים ופחד על הקרובים" [ועיין עוד ברש"י סוף 
פרשת עקב. ובסידור הגר"א באבני אליהו כתב: אימה היא יראת 

ויראה מגודל העונש על העוברים דברו יתברך] וכך צריך  הרוממות,
  מתוך אימה ויראה.  ,להיות אופן לימוד התורה

מסתמא יש כאלה, אבל זו מדרגה  ?ונתבונן, מי לומד תורה באימה
דרגת האמונה, אם אדם חי כמו שכתוב תלוי בגדולה מאד. כמובן שזה 

תמיד וזוכר , ומרגיש 'שויתי השם לנגדי תמיד'סימן א'  לחן ערוךבשו
כמו  ,הקב"ה הכל גלוי וידוע לפני ,וחושב ,מדברו ,שכל מה שהוא עושה

שאמרו (אבות ב, א) דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל 
מעשיך בספר נכתבים, עם דרגה כזו שייך אימה ויראה, וממילא גם 

  התורה היא תורה אחרת. אמנם זוהי דרגה גדולה מאד. 

דרגה יותר גדולה, לאחר אימה ויראה, משמע שהיא מוזכרת  וענווה
  . וקשה יותר מאימה ויראה, כי סדר המעלות הולך בהדרגה

  למקללי נפשי תידום

שגם ובאמת קשה מאד להיות עניו, ויש על זה תפילה מיוחדת 
האמוראים ביקשוה לאחר תפילתם (כדאיתא בברכות יז, א) "ולמקללי 

שכתב  וכפיביזיון, מלשון נפשי תידום", ואין הכוונה קללה ממש, אלא 
והוא "קרא לשון הקל וזלזול כמו רש"י (דברים כא, כג) כל קללה שבמ

"מלשון קלות שם ופירש המצודות  –(מל"א ב, ח)  "ללני קללה נמרצתיק

אם בני אדם מבזים אותי, היינו  – 'ולמקללי'ועל זה מבקשים  ,וביזיון"
  שהנפש תידום ולא תזוז מזה כלל.  – 'נפשי תידום'

בהלכות יום כיפור (או"ח שנפסק ואפילו אם מוציאים עלי שם רע, 
כתב  מכל מקוםשאין צריך למחול למי שהוציא עליו שם רע, תרו, א) 

למרות  ,למחול גם בזהצריך ענווה המידת מצד כי המשנה ברורה שם 
שמוציאים עליו שם רע, שזה שקר, אף על פי כן מידת הענווה היא 

 שהנפש לא תזוז 'נפשי תידום'בקשה בכלל נוגם זה  קפיד,למחול ולא לה
גם מה שכתוב (ויקרא י, ג) ומסתבר שולא יהא אכפת לו כלל מזה [

האמוראים התפללו ואף "ויידום אהרן" הכוונה בנפש ולא רק בדיבור], 
  ל זה, מפני שאי אפשר לזכות לזה בלי תפילה. ע

  לא להחשיב את עצמו –ענווה 
הענווה הוא הכרת האמת, שאין במה  המוסר ביארו שעניןובספרי 

רק להיפך יכיר את ואין להרגיש שום חשיבות, להחשיב את עצמו, 
 כמה הוא גרוע, שהוא לא רק חסר מדרגהופחיתות מדרגתו, שפלותו 

בלבו על החטאים ומעשים רעים שעשה, ויתאבל  !אלא שפל המדרגה
כמו שכתב החובות הלבבות (שער הפרישות פ"ד) שצריך להיות "צהלתו 
בפניו ואבלו בלבו", ובמרפא לנפש שם הביא ממנורת המאור שיש 

 אדם יכול למצוא  .להתאבל בלבו על עוונות שעשה ועל עוד דברים
ולנס ייחשב בעצמו דברים כאלה שבושה וחרפה אם אחרים יידעו מזה, 

  לו. ן אחרים יודעים מכל החסרונות ששאימה לו 

על משה רבינו העידה התורה (במדבר יב, ג) והאיש משה עניו מאד 
בעצמו כתב זאת בתורה ומשה רבינו מכל האדם אשר על פני האדמה, 

וידע את מדרגתו, ואף על פי כן לא החשיב עצמו בזה, מפני שידע את 
 ת הגוף וכוחות הנפש, כוח הדיבורשכל הכוחות שיש לו, כוחוהאמת, 

המחשבה, הראייה והשמיעה, השכל וההבנה שיש לו, הכל בידי וכוח 
 רצוןו ,ברצונו יתברךשמים, וזו מתנת אלוקים שמתחדשת בכל רגע 

הרצון אינו מוכרח אך השם הוא שיהיה במצב שהוא נמצא בו כעת, 
להימשך, וכבר היו מעשים רח"ל שבני אדם איבדו פתאום את כוחות 

נותן את הוא ההגוף או הנפש, וכל מצבם השתנה, מפני שרצון השם 
  הכוחות, וצריכים חסדי שמים שזה יימשך. 

לכן לפי האמת אין מקום להרגשת חשיבות, מפני שאין לו שום כוח 
  . במה יחשיב את עצמומעצמו אלא הכל בחסדי שמים, ו

זה נגד הטבע, ורק משה רבינו שראה באספקלריא המאירה אמנם 
    (יבמות מט, ב) הייתה לו בהירות והכרת האמת גדולה כל כך שזה 
 היה הטבע שלו, ולא היה לו שום קושי בענווה, כי זה היה אצלו פשוט

שכלי הרגיש שאין לו שום חשיבות, אבל אנחנו צריכים ובלא מאמץ 
  . לה וסייעתא דשמיא לזכות לדרגות כאלהתפי

 ,"ונפשי כעפר לכל תהיה" ,"ולמקללי נפשי תידום"ועל זה מבקשים 
פתח לבי "ומבקשים גם על הצלחה בתורה  ,שנזכה למדרגה של ענווה

וזוהי , "השיבנו אבינו לתורתך"בלשון רבים מבקשים גם ו, "בתורתך
   .בקשה על כל כלל ישראל שיזכו לתורה

  ולהגיע לכל המדרגות האלו לא מספיק מה שרואים או שומעים 
הזמן כל פעם אחת, מפני שזה נגד הטבע, וצריך השפעה תמידית 

לכל מעלה ולכל מדרגה צריך השפעה תמידית  להתחזק בדברים הללו,
כבר אמרנו שסדר  .וזהו על ידי קביעות לימוד המוסרסקת, שאינה נפ

המוסר שבישיבה הוא "פיקוח נפש רוחני", והוא המחייה ונותן את 
זה זוכים לסייעתא דשמיא להצלחה ידי  ועללכל היום כולו, הכוחות 

  ! לכל אחד ואחד סייעתא דשמיאשתהיה שאין לשער. יהי רצון 

 
  

  לעילוי נשמת
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