
  

 

   

  
  

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

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

  בתורההצלחה 
דרכי ההצלחה בתורה, והזכרנו בהארכנו בשבועות הקודמים הנה 

שיש שני דברים עיקריים המביאים לידי התמדה, הא' הוא הרגשת 
  סקרנות לדברי תורה. מתיקות התורה, והב' הוא 

אלא שלפעמים , "מתוקים מדבש"נאמר על דברי תורה הרי ובאמת 
, אבל "והערב נא"על זה וצריכים להתפלל  ,תיקותלא מרגישים את המ

ליד זוכר שעברתי פעם אני  תורה.דברי המציאות שיש מתיקות ב זוהי
בית כנסת ושמעתי ילד חוזר על תלמודו, והיה נשמע מקולו שהוא נהנה 
 מאד מזה, ויש לו ערבות ומתיקות נפלאה, אפילו בדברי תורה הפשוטים

  יש בזה מתיקות גדולה.  גמרא עם רש"יכשלומדים 

דבש אם אוכלים ממנו הרבה כי ומתיקות התורה היא יותר מדבש, 
ככל שלומדים יותר בהתמדה כך להיפך נמאס, ואילו בדברי תורה זה 

מתוך מתיקות בלימוד המתיקות גדולה יותר, ויש כאלה ששקועים 
כמו שמצוי במילי  אינם מרגישים שמדברים אליהם,עד שהתורה 

לבוא הם וכשקוראים לדעלמא שילדים קוראים איזה סיפור מעניין, 
וכדברי מרוב שמרותקים לזה, כך גם בתורה, לאכול אינם שומעים 

בפרשת כי תבוא "אם היו בני אדם מרגישים במתיקות האור החיים 
  וערבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה". 

דברי תורה מושכים הסקרנות, שדבר המביא להתמדה הוא וד וע
הרי זה מעניין כל כך  ,קושיא יפהאיזו כששומעים ומאד, ומעניינים 

, וכשמתרצים את הקושיא כמה שמחה והנאה יש תירוץמה הלדעת 
לדעת מה סקרנות יש שוב יש קושיא על התירוץ, וואחר כך בזה! 

עוד ידיעה חדשה שלא ידעו מקודם, שעל ידי מגלים ולפעמים התירוץ, 
זה כל ההבנה משתנה, וכל הקושיות והתירוצים שאמרו עד עכשיו 

   , כמה גדולה היא הסקרנות לזה!משתנים

שמרן הגרא"מ שך זצ"ל ביקש פעם לעיין בספר התרומות זוכר אני 
שמביא שיטת הרמב"ן באיזה ענין, אך באותה שעה לא היה בישיבה 

רק בדירתו של הרב מפוניבז', וחיפש הרב שך כיצד  ספר התרומות,
למחר אולי יחכו והצעתי אפשר להגיע לראות את דברי בעל התרומות, 

שיפתחו את אוצר הספרים בישיבה שם ימצאו בנקל ספר התרומות, 
שייך הרמב"ן נמצא כאן בקרבת מקום, וכיצד  ריה ,אמראבל הרב שך 

זהו כוח הסקרנות לתורה, שלא נתן לו מנוחה עד  !?להמתין עד למחר
"משתגעים הקדוש שראה את דברי הרמב"ן, כמו שכתב האור החיים 

 סקרנותמתיקות ווכשלומדים באופן כזה מתוך ומתלהטים אחריה", 
  התמדה, ובכך זוכים לידיעת והבנת התורה. יש ממילא 

  תורת היראה
זהו הנוגע לדרכי ההצלחה בתורה, ויש עוד ענין של תורת היראה, 

להוסיף  חיוביש יראת שמים,  המוסיפיםהמוסר ספרי לימוד והוא 
וספרי , "את השם אלוקיך תירא" )דברים י, כ(יראה, כמו שכתוב 

  ידיעה והבנה כיצד לקבל יראת שמים.  המוסר נותנים

כל בלהוסיף שצריך  בכמה מקומות תשובה לרבינו יונה כתבבשערי 
, כמו שמצינו באברהם ההרבה דרגות ביראיש ו ,יראת השם בלבבו יום

אבינו לאחר העקידה שנאמר לו (בראשית כב, יב) "עתה ידעתי כי ירא 
לא הגיע לדרגת השלמות של אלוקים אתה", כלומר שקודם לזה 

על ידי עמידתו בניסיון  ,רק לאחר העקידהאברהם אבינו ביראת שמים, 
הוא הניסיון ענין רמב"ן ששביאר הוכפי היראה לפועל, הוציא את 

  הכוח אל הפועל, ואז הגיע לדרגת השלמות ביראה. להוציא מ

שיש בידו לעשות טובות  ,משמש בתפקיד ציבוריהסיפר לי אדם 
לאנשים ולהיפך, ויש עליו לחצים מכל הצדדים, והלחצים הם גדולים כל 
כך שאנשים אחרים במצב שלו אינם עומדים בניסיון, אבל הוא עומד 

, ומהיכן יש לו הכוח לזה? כיון שלמד ואינו עובר על ההלכה בניסיון
יח רבי בישיבה וראה את היראת שמים של הרב מפוניבז' ושל המשג

יחזקאל לוונשטיין, שהיה ניכר עליהם כמה שמפחדים מכל נדנוד חטא, 
  ההלכה. לעשות נגד זה השפיע עליו שאינו מסוגל 

 תוכן הדברים הואאבל  מעשה שהיהלא זה אולי [ עובדאושמעתי 
וחזר ממנו מלא  ,לאחד מגדולי הצדיקיםשנסע פעם על אדם  ]אמיתי

ואמר ראיתי שיש ריבונו של  ,ת אצלוהתפעלות, ושאלו אותו מה ראי
וכי עד עכשיו לא ידעת זאת? והשיב, אכן "ידעתי" אך לא  ,עולם, ותמהו
ראייה, ועד עכשיו זה היה אצלי כידיעה בעלמא,  ידיעה ויש "ראיתי", יש

ואילו אצל הצדיק ראיתי בחוש אדם שרואה את הריבונו של עולם 
  . ומקיים שויתי השם לנגדי תמיד כפשוטו ממש

שנסע אחד על תלמיד חכם  לזה דבר דומהל סיפר "מורי זצואבי 
לאחד מגדולי הצדיקים, וחזר ממנו מלא התפעלות עד שהחזיק עצמו 

יש לך ו הרי אתה למדן גדול ויודע את כל הש"ס, ומה הלתלמידו, ושאלו
? ואמר להם נכון שאני יודע את הש"ס כגון הלכות שבת ללמוד ממנו

, אבל יש עוד מצוות שאין עליהן מסכתות, ועירובין ואפילו דיני ממונות
כגון יראת שמים ואהבת השם, מה היא יראת שמים ומה היא אהבת 

וכיצד לקיים מצוות אלו, זה איני יודע, בזה, השם, מה הם הפרטים 
ואילו הצדיק יש לו "מסכתות" מסודרות בזה, מסכת של יראת שמים, 

ובזה אני תלמידו מסכת של אהבת השם ומסכת של מידות טובות, 
  התורה שבעל פה של חובות הלבבות. את ללמוד ממנו 

ידוע שרבינו הגר"ח מוואלוז'ין אמר לתלמידו רבי זונדל מסלנט ו
"כל ספרי מוסר טוב ללמוד אך ספר [שהיה רבו של רבי ישראל סלנטר] 

ר יש בהם תועלת היינו שכל ספרי המוס מסילת ישרים יהיה מנהלך",
"המנהל" של כל  הוז ,בפרט ספר מסילת ישרים ךיראת שמים, אקבל ל

הטבע שולהתרגל על פי חכמת הנפש  ,חיי האדם, כיצד להשפיע על טבעו
ושאר המעלות עד  ,נקיות ,זריזות ,זהירותעם , להיות כמו שצריךיהיה 

  במסילת ישרים.  תמבוארהדרך לזה קדושה, 

כך בכל יום פרק במסילת ישרים, למד מרן הגרי"ז זצ"ל ידוע שוכן 
איזה פרק למד ל "זצדוד פרנקל  'ראותו שאל פעם וסיפר אחד מבניו, 

, שזה הפרק האחרון ו לומד פרק כ"ואות אביכם היום, והשיב שראה
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בדוק מה ילמד מחר, וראה למחרת שהתחיל שוב שיאם כן וביקש ממנו 
 ילת הספר, כך היה לומד בכל יום פרקמתחמסילת ישרים ללמוד 

את כל שוב ושוב ולמד במשך שנים,  ךומסתמא עשה כ, במסילת ישרים
מסילת ישרים יהיה "אמר מוואלוז'ין  ייםרבי חאם  .פעמים רבות הספר

זה נעשה  על ידי, וואין עצה אחרת זוהי העצה היחידה "מנהלך
  . החינוך של המסילת ישריםם ע – "בריסקער רב"

, שאביו הגר"ח ל"זצהגרי"ז מרן ויש עוד עובדא מימי ילדותו של 
ראהו לומד בספר חובות הלבבות, ואמר לו "תמשיך, תמשיך, זהו שולחן 

, הלכה למעשה כיצד צריכים להתנהגשולחן ערוך יש ערוך של יהדות!" 
כל הלכות ם, ולא ההלכות על מעשי יםבשולחן ערוך כתובאבל 

זולת מה שכתב הרמ"א באורח חיים בסעיף הראשון שויתי המחשבות, 
חובות ספר ללמוד צריכים לכן  ,ועוד כמה עניינים השם לנגדי תמיד

הלבבות, שהוא השולחן ערוך על הלכות הלב, כיצד הלב צריך להיות, 
ך בשני יצריך, כפי מה שהתורה דורשת מהלב, וכגון מה שאמרו בכל לבב

  ואין זה מידת חסידות אלא "חובות" הלבבות. 

אלא גם שאר ספרי המוסר, כל  ,חובות הלבבותספר ולא דווקא 
השערים של החובות הלבבות נמצאים גם במסילת ישרים, אלא 
שהמסילת ישרים ביאר אותם בסדר אחר על פי הברייתא של רבי פינחס 

ת אותם, ומי שאינו מחנך את כל אחד צריך לדעבן יאיר, ועניינים אלו 
  . , חסר לו בשלמות קיום התורהחובות הלבבותלקיים  ולב

מרן שעתו בוכבר כתב זהו הענין של סדר המוסר הקבוע בישיבות, 
בית ישראל פ"ט) שסדר  והנדפס בספר ו(במכתבהחפץ חיים זצ"ל 

 אנו אין המוסר לימוד ובלא"הכרחי נחוץ ודבר הוא היומי המוסר 
ואם מאחרים לסדר  ",נויביד ויראתו שםה תורת שתתקיים בטוחים
בריכוז כראוי, זהו הפסד גדול מאד, בו לומדים לא שאו  ,המוסר

  את קיום השולחן ערוך של חובות הלבבות. ומפסידים 

  המידותשלמות 

והנה אמרו חז"ל (מכות כג, ב) שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו 
מפני שם לו למשה בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו', ופירש רש"י 

שהדורות מתמעטים ואין יכולים לקבל עול מצוות הרבה, וצריך ביאור 
שבת ציצית תפילין, ומהו כגון וכי אין אנו מקיימים את כל המצוות 

  . וללעל אחת עשרה דברים ה שהעמיד דוד המלךהענין 

המלך ודוד כל המצוות, את לקיים  אפשרוביארו המפרשים כי בודאי 
את כל בא לומר כיצד הדרך לקיים  רקהפחית מתרי"ג מצוות, בא ללא 

המצוות בשלמות, שהיצר הרע לא ישפיע על שלמות הקיום, וכשעושה 
  מצוה שיעשה אותה בשלמות עם כל הלב לשם שמים. 

כרנו מדברי רבינו חיים ויטאל בשערי קדושה שאם יש וכפי שכבר הז
שלמות באהבת הבריות, שאינו לאדם איזה פגם במידות, כגון אם חסר 

כמו שכתב המסילת ישרים בפרק י"א,  'ואהבת לרעך כמוך ממש'מקיים 
במעשה  ,וכל מצוה שהוא מקייםמצוות, התרי"ג זה פוגם בשלמות כל 

מפני שיש לו נגיעות צוה בשלמות, אין המ ,אפילו במחשבה ואבדיבור או 
  המצוה. כוונת בשלמות וזה פוגם ואהבה עצמית, 

בפרשת שביאר הרמב"ן כפי וקיום המצוות,  כוונתיש הרבה דרגות ב
(ויקרא יח, ה) ששכר המצוות תלוי כפי כוונת האדם בקיום אחרי מות 

וונתו כאם לקבל פרס, ואפילו כדי או  ,אם כוונתו לשם שמים ,המצוות
העולם הבא אין זו דרגת השלמות, ואמנם אמרו (פסחים ח, א) לשם 

האומר סלע זו לצדקה בשביל שאהיה בן העולם הבא הרי זה צדיק 
ועל העוסק בתורה לשמה , מזה הוא רק "צדיק" ולא יותראבל גמור, 
(אבות ו, א) "ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן", היינו שיש אמרו 

לעסוק בתורה לשמה,  ךצרי הזצדיק, וכדי לזכות ליותר מכמה דרגות 
אבל מי שכוונתו לקבל פרס בעולם הבא אין זה לשמה, ואינו בדרגת 

  שהיא הדרגה הפחותה במעלה.  'צדיק'אלא רק  'חסיד'

ומאחר שנתבאר כי שלמות קיום המצוות תלוי בדרגת שלמות 
יש בו מידות רעות זהו חיסרון בשלמות כל התרי"ג ומי שהמידות, 

שהדרך לקיים את כלומר , מצוות, לכן בא דוד והעמידן על אחת עשרה
שהם לו, לדברים האחת עשרה חיזוק בהיא על ידי  כל המצוות בשלמות

יבואו בהם ועל ידי השלמות , פנים משורת הדיןלענייני מידות טובות 
אבל אם חסר בשלמות המידות שהם את כל המצוות בשלמות, לקיים 

  בשלמות כל התרי"ג מצוות. גם חובות הלבבות, חסר 

, כמו שכתב המידותלעבוד על חובות הלבבות ולתקן את לכן צריך 
 "רעות דעות"משיש חיוב לחזור בתשובה הרמב"ם (הלכות תשובה ז, ג) 

כגון חיסרון ועם מידות רעות, בטבעו נולד מי שאפילו והיינו , שיש לו
קנאה, או אהבת הכבוד, שאיפות כאלה שהם בטבע או באהבת הבריות, 

  . צריך לשנות את טבעו ולתקן את מידותיוהאדם, 

כל על פי שאינו אשם בזה שנולד עם טבע של מידות רעות, מואף 
לשון מחטא הוא וכל חיסרון שלמות נקרא חטא, שחטא,  ומקום זה

 יתי אני ובני שלמה חטאים"א, כא) "והי אלכים כמו שכתוב (מ ,חיסרון
 ש"י "חסרים ומנועים מן הגדולה כמו אל השערה ולא יחטיא",ש ררופי

כל חיסרון בשלמות המידות הוא חטא שצריכים לתקנו, בפרט לכן 
גם לחיסרון בשלמות כל המצוות כמו גורם מידות שלמות הבחיסרון ש

ולחפש עצות במסילת  ,לעשות תשובה על זה כיםלכן צרישנתבאר, 
  ישרים וחובות הלבבות כיצד לשפר את המידות. 

הבת הבריות, אם אהבת הבריות היא בדרגה נמוכה צריך וכגון בא
לחזק אותה, ויש דרכים לזה, כגון על ידי מעשים טובים, ככל שאדם 

מתחזקת בו על ידי זה  ,עושה יותר מעשים טובים וחסד עם הבריות
בזה הרמב"ם בפירוש המשניות  והאריךהמידה של אהבת הבריות, 

  וב המעשה". אבות פ"ד על המשנה "הכל לפי ר

ובשערי תשובה כתב (ג, לו) "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך, 
הוזהרנו להסיר מנפשנו מידת האכזריות, ולנטוע בה נטעי נעמנים, הם 
הרחמים והחסדים הנאמנים כמו שכתוב והלכת בדרכיו", היינו שיש 

לשון מהוא נעמנים [ חיוב שהמידות הטובות יהיו נטועות בנפש האדם
  ולחזק בלבו את מידת החסד והרחמים.  ]םנעי

וידוע העובדא (ב"מ פה, א) ברבינו הקדוש שהיו לו ייסורים במשך 
שפעם אחת ראה עגל המובל לשחיטה, וכפי מפני שלוש עשרה שנה, 

של בגדו להסתתר תחת ורץ הנראה העגל הבין להיכן מוליכים אותו, 
ון שראו בשמים שאינו רבי, אבל רבי דחה אותו ואמר "לכך נוצרת", וכי

עד שפעם  .מרחם על העגל, הביאו עליו ייסורים במשך שלוש עשרה שנה
וראה אותה רבי  ,הביתלטאטא עכברים משפחתו של רבי ביקשה אחת 

שתרחם עליהם מפני שנאמר "ורחמיו על כל מעשיו", וכשראו  ואמר לה
  הייסורים. ופסקו בשמים שהוא מרחם על הבריות ריחמו עליו 

 שאינו מרחם על הבריות לא היה מקבל ייסורים כאלווהנה אדם אחר 
בגיהינום, וכדי לקבל ייסורים בעולם אלא היה נענש  בעולם הזה םבחיי

בעלי מדרגה, אבל רשעים ולהיות צדיקים גיהינום צריכים בהזה במקום 
ב רש"י ם הזה ונענשים בגיהינום, כמו שכתמקבלים חיים טובים בעול

 – "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו"נן על הפסוק בסוף פרשת ואתח
רק רבינו  ,בחייו משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן העולם הבא

זכה לייסורים כאלו בעולם הזה, כמו שאמרו חז"ל (יבמות קכא, הקדוש 
זוכה  זהב) שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, שעל ידי 

  לעולם הבא נקי מכל פגם. הצדיק לבוא 

יום ומגיעים לזה רק על ידי קביעות  ,הענין של שלמות המידותזהו 
מתוך מתיקות להיות צריך גם כן המוסר לימוד  ,יומית בספרי מוסר

בשפתיים דולקות עם ניגון אם לומדים וימוד הגמרא, וסקרנות כמו בל
י מנגינה, כל אבל אפילו בלכמקובל בישיבות זה בודאי משפיע מאד, 

  את טבע האדם. מחשבה משפיעה לשנות כל ידיעה ו

  יהי רצון שנזכה כולנו להיות מושלמים בכל מה שצריך! 
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