
  

 

   

  
  

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

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

  כנגד כולם - תורה 
שנינו בריש מסכת פאה "ותלמוד תורה כנגד כולם", היינו לגבי השכר, 
שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, שכר 

כתב והגר"א בשנות אליהו שם  ,תלמוד תורה גדול יותר מכל המצוות
החפץ חיים עשה חשבון ו ,של לימוד התורה היא מצוהומילה שכל מילה 

אפשר לקיים שבדקה אחת אדם יכול לומר כמאתיים מילים, אם כן 
  . בדקה אחת של לימוד תורהמאתיים מצוות 

מצד הכמות, וגם מצד האיכות, תורה היא יותר מכל  'כנגד כולם'זהו 
המצוות, כמו שכתב הרמב"ם (הלכות תלמוד תורה ג, ד) "היה לפניו 
עשיית מצוה ותלמוד תורה, אם אפשר למצוה להיעשות על ידי אחרים 
לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצוה ויחזור לתורתו", היינו שאם 

ור להפסיק מלימודו לזה, ורק יש מי שיעשה את המצוה במקומו אס
לקיים את מחייבת עצמה אזי התורה  ,אין מי שיעשה את המצוהכש

  המצוה, וצריך לעשות המצוה ומיד לחזור לתלמודו. 

וכשם שמצות תלמוד תורה גדולה מאד, כך גם איסור ביטול תורה 
באיגרת התשובה כן (ג, יד) ולרבינו יונה , ובשערי תשובה מאדחמור 

כשם ששכר תלמוד תורה גדול מכל מדברי הספרי "הביא (אות ז') 
  . "גדול מכל העבירותהמבטלה המצוות כך עונש 

והטעם בזה מפני שעסק התורה הוא קרבת אלוקים הגדולה ביותר, 
אחרי) קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד (פרשת זוהר כדאיתא ב

  . הוא, היינו שהתורה היא המקשרת בין הקב"ה וישראל

תורה הקב"ה יושב עוסק בשאדם בשעה שו (תדבא"ר פי"ח) ואמר
כנגדו ושונה עימו, ומצינו גם בגמרא (גיטין ו, ב) שרבי אביתר ורבי יונתן 

מה הקב"ה  ,נחלקו בדברי תורה, ופגשו את אליהו הנביא ושאלו אותו
עושה באותה שעה, ואמר להם שהקב"ה חוזר על דבריהם ואומר 

  . "אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר"

"המלמד תורה לעמו ישראל" אנו אומרים וכן בברכות התורה 
מקבלים את ההבנה אנו ו פישהקב"ה בעצמו מלמד אותנו תורה, ומ
תן חכמה מפיו דעת ותבונה", בתורה כמו שכתוב (משלי ב, ו) "כי השם י

וככל שאדם דבוק יותר בתורה עם ריכוז המחשבה בכל כוחו הרי הוא 
  להקב"ה. בזה  ברומתקבקדושת התורה מתקדש 

  קודם מתן תורה
לא רק לאחר מתן תורה יש חיוב ללמוד תורה כמו שכתוב הנה ו

וכן (שם ה, א) "ולמדתם אותם", אלא  ,(דברים ו, ז) "ושיננתם לבניך"
גם לפני מתן תורה אנו מוצאים שעסקו בתורה בבית מדרשם של שם 

  . ועבר, שהיו נביאים וידעו את התורה ברוח הקודש

אברהם אבינו שהיו לו ארבע על (ע"ז יד, ב) חז"ל שאמרו וכן מצינו 
הם הרבה פרקים אלו מאות פרקים במסכת עבודה זרה, וכפי הנראה 

כי בתורה תרי תורה של ענייני האמונה השייכים למסכת עבודה זרה, ס
נסתר כפי שיג בחלק הזוכה להנסתר, וכל אחד הנגלה וחלק החלק יש 

שהיו לו ארבע  ,רבים כל כך ואברהם אבינו הי דרגתו, וסתרי התורה של
  מאות פרקים במסכת עבודה זרה לבדה! 

עוד אמרו (יומא כח, ב) מימות אבותינו לא פסקה ישיבה מהם היו 
 .וכו' במצרים ישיבה עמהם וכו' אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה

וישיבה היינו שלמד תורה ברבים, , 'זה שקנה חכמה'מלשון היינו זקן 
בציבור, שיש רב ויש תלמיד, עם שימוש חכמים דיבוק חברים ופלפול 

נים ויושבים בישיבה, קעל יצחק ויעקב שהיו ז וכן אמרו שם, התלמידים

העשרה דורות שמנח ועד אברהם עסקו כל ויש לעיין אם גם שאר 
קה ישיבה "מימות אבותינו" לא פסהוא בתורה, אמנם לשון הגמרא 

  נמשך עסק התורה ברציפות בלא הפסק. ומאז מהם, 

שבע מצוות בואמנם באותו הזמן כמעט שלא היו חייבים במצוות, רק 
וידעו אותם  מצוותהאת כל למדו הם בני נח, וכן מילה וגיד הנשה, אבל 

  המצוות שהיו מחויבים בהם. את , לא רק ברוח הקודש

  פרשת ויגש
ומצינו גם בפרשת השבוע שכתוב (בראשית מו, כח) "ואת יהודה שלח 
לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה" ופירש רש"י לתקן לו בית תלמוד 
שמשם תצא הוראה, ובמדרש הוסיפו על זה (בראשית רבה צה, ג) 
"ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב היה עוסק בתורה כשם שהיו 

את יהודה לפניו לתקן לו למצרים שלח ינו יעקב אבוכשירד אבותיו", 
  . עם השבטיםבתורה לעסוק שם בית תלמוד שיוכל 

וכן כשנפרד יוסף מיעקב עסקו בדברי תורה, וכפי שהובא במדרש שם 
על הפסוק "וירא את העגלות אשר שלח יוסף" שמסר להם סימן כי 

אף כשפירש מיעקב עמדו בפרשת עגלה ערופה, וכל הזמן עסקו בתורה, 
גם בלי החיוב, מי מכל מקום שלא היה עדיין חיוב ללמוד תורה, על פי 

שלומד תורה הוא אדם אחר המתקדש בקדושת התורה, והרי האבות 
היו קדושים, ומהם נמשכה הקדושה לכלל ישראל, ולקדושה הזאת זכו 
על ידי התורה, ואף על פי שלא היה חיוב לעסוק בתורה, היה חיוב 

  להתקדש, וקדושה באה רק על ידי עסק התורה. 

(שם מה, כד) "אל תרגזו בדרך" ופירש  עוד מצינו שיוסף אמר לאחיו
רש"י אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם הדרך, והקשו בגמרא 
(תענית י, ב) שהרי שני תלמידי חכמים המהלכים בדרך ואין ביניהם 
דברי תורה ראויים להישרף, עיין שם מה שתירצו בזה, ומבואר שגם 

רך ולא מדברים לפני מתן תורה היה שייך ענין זה שאם מהלכים בד
היו צריכים לעסוק בתורה כדי להתקדש, ובדברי תורה ראויים להישרף, 

  יבים במצות תלמוד תורה. יהיו חאף על פי שלא 

"ויבוא עמלק ויילחם עם (סוף פרשת בשלח) במלחמת עמלק כתוב וכן 
ישראל ברפידים", ואמרו חז"ל (סנהדרין קו, א) שנקרא "רפידים" על 

התורה, ומפני זה נענשו שבא עליהם עמלק כמבואר שם שרפו ידיהם מן 
שזה היה לפני מתן תורה, שעדיין לא היו מחויבים במדרשים, אף על פי 
 שבלאהענין הוא, מכל מקום , ומהו החטא בזה? במצות תלמוד תורה

תורה אין דרגה ואין קדושה, והיו צריכים לעסוק בתורה כדי להתקדש 
  ולקבל דרגה, ואם אין קדושה מיד בא עמלק. 

  שבט לוי
ועד כדי כך מצינו בשעבוד מצרים ששבט לוי לא היו בגזירת השעבוד 

ח', סימן כיון שעסקו בתורה, ומבואר בדברי חז"ל (תנחומא בהעלותך 
רשות, חובה אלא לה השעבוד לא היה ספר הישר פרשת שמות) שבתחי

שפרעה מלך מצרים ביקש מכולם להתנדב לטובת המדינה, ובני ישראל 
הסכימו מרצונם  –שפרעה עשה עמהם חסד שנתן להם לגור במצרים 

אלא בהתנדבות, וגם המצרים ופרעה או חוק גזירה מצד להתנדב, לא 
  . דף י"אסוטה כדאיתא בעצמו התנדבו לזה ב

עסקו בתורה ולא ביקשו למצוא חן בעיני השלטונות, אבל ושבט לוי 
אחרים במקום לעסוק בתורה התנדבו לעבודה, והסוף היה שנגזרה 
עליהם גזירת השעבוד בעבודת פרך, וכבר לא היו יכולים למלט עצמם 

דרך כלא שוזה היה בהשגחה , מזה, רק שבט לוי נפטרו מגזירת השעבוד
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יש מקטרגים על בני הישיבות הטבע, שהרי בימינו אנו רואים ש
השגחה זוהי ההפטורים מהצבא, וכיצד לא היה קטרוג על שבט לוי? 

וכשעוסקים בתורה בשלמות שהתורה מגנא ומצלא, בזכות התורה, 
כמאמרם (אבות ג, ה) כל המקבל השעבודים האחרים, נפטרים מכל 

  עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. 

  בעולם הזהאשריך 
בעולם הזה, כמו גם תורה זוכים לחיים מאושרים על ידי עסק ה

שאמרו חז"ל (שם ו, ד) "ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך 
היינו למרות שיש כל מיני קשיים,  .בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא"

א. פת במלח תאכל, ב.  :וכפי שנזכרו שם בתחילת המשנה כמה קשיים
שתה, ג. על הארץ תישן, ד. חיי צער תחיה, ועוד קושי מים במשורה ת

כי כשעוסקים בתורה לא  !חמישי של עמל התורה, ועם כל זה "אשריך"
  וכל הקשיים מסתדרים.  ,מרגישים שום צער

על ידי רחוקים שחוזרים בתשובה ורואים זאת גם בימינו שיש הרבה 
יו רגילים והעסק התורה, ויש מהם כאלה שהיו מרוויחים הרבה כסף, 

לבזבז ולחיות חיי מותרות, וכשחזרו בתשובה עזבו את הכל והתחילו 
הם מאושרים ו לעסוק בתורה מתוך הדחק עם פת במלח ומים במשורה,

יותר ממה שהיו קודם, זוהי המציאות, שהמאושרים ביותר הם לומדי 
  התורה, למרות כל הקשיים שיש להם. 

התנגדות מצד המשפחה, ויש ובפרט אצל בעלי תשובה מצוי שיש 
קשיים מבית שמפריעים לחזור בתשובה, והם עומדים בניסיונות ואינם 

קשיים, וכפי ששמעתי עובדא באחד שההורים לא רצו כל המתחשבים ב
והפריעו לו כל הזמן, עד שכבר לא היה  ,בשום אופן שיחזור בתשובה
לעשות, מה  מרן הגראי"ל שטינמן שליט"איכול לעמוד בזה, ושאל את 

ויעץ לו שיעבור לגור באמריקה, שם לא יוכלו ההורים להפריע לו, ובזה 
, המפריעיםיש פתרונות לכל הבעיות כיצד להתגבר על  .נפתרה הבעיה

   יכול לשאול ולהתייעץ.ומי שאינו מסתדר לבד 

  והבא ליטהר מסייעים אותו. כך היא דרכה של תורה, 

  המאור שבתורה
והגלות היו מחמת חסרון בעסק התורה,  ומצינו שחורבן בית המקדש

יב) "על מה אבדה הארץ וגו' על עזבם את - כמו שכתוב (ירמיה ט, יא
  . תורתי" ועיין נדרים דף פ"א ובר"ן בשם רבינו יונה

היינו  עזבו ,וכתוב (שם טז, יא) "ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו"
תו"כ אמור) (עבודה זרה, ותורתי לא שמרו היינו לימוד תורה כמאמרם 

הלוואי אותי עזבו "ושמרתם זו משנה, ואמרו (פתיחתא דאיכ"ר) 
ותורתי שמרו מתוך שהיו מתעסקים בה המאור שבה היה מחזירן 

, היינו למרות שהיו עובדי עבודה זרה עם כפירה וחסרון אמונה, "למוטב
  . מחזירן למוטבהיה ה המאור שבאם היו עוסקים בתורה 

יאות, כפי שידוע גם בימינו שיש חילונים זהו כוח התורה, וכך המצ
מתוך קדושת הנשמה היהודית שאוהבים ללמוד תורה ונמשכים לזה 

  הם, ומתוך כך במשך הזמן חוזרים בתשובה. של

והם  ,סיפר לי אחד שלומד גמרא עם חילונים בעלי כישרונות גדולים
נהנים מאד מזה, ואינו מדבר איתם על אמונה כלל, רק עוסקים בתורה, 

הסברה, או ובמשך הזמן פתאום הם חוזרים בתשובה, בלי שום תעמולה 
  רק מתוך עסק התורה, שהמאור שבה מחזירן למוטב. 

  !לדעת ש"ס
על ידי עסק התורה, אבל  ותקרבהוהנה זהו בנוגע לבעלי תשובה ש

מה איתנו, האם אנחנו בשלמות בתורה? והאם אנחנו  ,על עצמנונתבונן 
יוצאים ידי חובתנו במה שאנו חייבים ומה שאנו יכולים לעשות? וכי 

המקסימום שבכוחנו לעשות? הן מצד כמות הזמן, והן אנו עושים את 
  מצד הידיעות בכמות ובאיכות, האם זהו המקסימום? 

יש בו מתיקות וגם שעסק התורה הוא עסק נעים ונוח מאד, למעשה, 
סקרנות, האדם מטבעו סקרן לשמוע חדשות ממה שנעשה בעולם, אבל 

הטבע הזה טוב במיוחד לדברי תורה, ומי מרגיש סקרנות לתורה? מי 
ונהנה מזה,  ,שיש לו שייכות לתורה, שכבר טעם את מתיקות התורה

  ממילא זה מושך ומעניין אותו לדעת עוד דברי תורה. 

ללמוד רק וקשה  ,ובדרך כלל הצורה המושכת היא ללמוד בפשטות
התרגלו ללמוד שאיבדו את הטעם בפשטות, ויש כאלה  אמנם ,בעמקות

בישיבות קטנות שמלמדים עם הרבה היום רק בעיון, כפי שמצוי 
פל בקושיות ותירוצים ולא מהבנת , ונהנים רק לפלוסברות מפרשים

, וכבר אין חשק ללמוד, להם הגמרא עצמה, ועל ידי זה הלימוד קשה
וצריכים להתרגל לקבל טעם גם בפשטות, ויש עצות לזה, להתחיל 
בהדרגה, אפילו כמה דקות ביום ללמוד בפשטות, ובמשך הזמן מקבלים 

שכל ה)  (שמות יט,טעם ומתיקות בזה, כמו שכתב רש"י בפרשת יתרו 
  ההתחלות קשות, אבל יערב לכם מכאן ואילך. 

אם ילמד  !כל אחד יכול לדעת ש"ס, ובאופן כזה לא קשה לדעת ש"ס
של המסגרת יש הרבה זמנים פנויים, מלבד הסדרים  ,וינצל את הזמן

לילות בבין הסדרים, ששי ושבת ובין הזמנים, בפרט גם , יש הקבועה
כמובן כל אחד לפי  הרבה זמן, שבת הארוכים של ימי החורף יש בהם

לפי הכוחות כוחו ולא להתאמץ יותר מהכוחות, אם מנצלים את הזמן 
אפשר להספיק הרבה מאד, ותחילה יש ללמוד ולחזור על המסכת 

  הנלמדת בישיבה, ולאחר מכן ללמוד מסכתות נוספות. 

  ההבנה בחזרה

כשלומדים גמרא בפעם הראשונה לא מבינים את כל הפרטים, והנה 
לפעמים הסברא לא מובנת, או שהחשבון לא מובן, והעצה היא להמשיך 

  הלאה ולמחרת לחזור שוב, ואז מבינים את שאר הפרטים. 

 כשהייתי יושב בישיבה בסדר שניאני זוכר  .מהניסיוןידוע ודבר זה 
גשו הרבה לשאול שאלות, שניאחת היו חברותא  לפני שנים רבות,

, ויודיעו על זה שימשיכו הלאה ומחר יחזרוהייתי אומר להם ולפעמים 
 כיצד הבינו בחזרה, ובאמת בכל פעם שעשו כך הבינו הכלאחר כך לי 

, עד שהחליטו שכבר אין צורך לשאול, כי הם יודעים כבר את למחרת
  השיטה, והיו לומדים וחוזרים ומבינים בעצמם. 

פעמיים ואמרו שכבר למדו עד שפעם אחת ארע שוב שבאו לשאול, 
, ועיינתי וראיתי שזו סוגיא מסובכת עם הרבה פרטים, לא הבינוועדיין 

, וינסו מחר שלוש פעמיםללמוד צריכים ואמרתי להם כי אולי בסוגיא זו 
ואמרו כי למחרת לחזור פעם נוספת ויראו כיצד הם מבינים, וחזרו אלי 

  השלישית התבררו כל הפרטים.  בחזרהבאמת 

במברגר זצ"ל אמר לי שכן הוא הכלל להבדיל בכל רבי בן ציון והגה"צ 
חכמות שבעולם, כשצריכים ללמוד איזה ענין, בתחילה עוברים עליו 
מקופיא ומבינים חלק מהפרטים, ושוב ביום אחר חוזרים יותר 
בהתבוננות ומבינים את שאר הפרטים, ולפעמים צריכים גם חזרה 

צריך לנוח, ואי שלישית או רביעית עד שמבינים את הכל, כי המוח 
אלא בפעם הראשונה את כל הפרטים בבת אחת, עליו אפשר להעמיס 

  והשאר מתברר בחזרה. מבינים חלק מהפרטים, 

ש"ס, על כל פנים את הקשה לגמור לא לומדים בצורה הזאת אם 
, כבר גמרא עם רש"י, שזה מבינים על פי רוב בפעם הראשונה

יותר, ומי שרוצה יכול גם הדברים מתבררים פעם שנייה וכשחוזרים 
בפעם הראשונה מה שאינו מבין האופן,  תוללמוד עם תוספות באו

, ואם תוספות מביאים בחזרהיתבררו לו שאר הפרטים ו ,ימשיך הלאה
לא כדאי להתעכב על זה הרבה,  ,ענין שהוא סוגיא שלמה במסכת אחרת

וישאיר את דברי התוספות לפעם אחרת, אחרי  ,אלא ימשיך הלאה
  למד את אותה המסכת ויידע מה שכתוב שם. שי

אם מנצלים את הזמן ולומדים באופן כזה יכולים ללמוד את הש"ס 
בעזרת  ,אפילו בפחות משבע שנים, ולהתקדם להיות בקיאים בש"ס

  השם שכל אחד יצליח בזה, והבא ליטהר מסייעים אותו! 

 

  יים ז"לגיליון זה מוקדש לעילוי נשמת ר' נחמיה ב"ר ח
 תנצב"ה - נלב"ע ח' טבת תשס"ח 


