
  

 

   

  
  

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

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

  שמחת התורה
באבות פרק ששי שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, אמרו הנה 

בשמחה והם שני עניינים,  .ואחד מהם "בשמחה", וכן "השמח בחלקו"
היינו בשעת הלימוד עצמו, ללמוד מתוך שמחה, שהלימוד משמח, 
והשמח בחלקו היינו גם בשעה שאינו לומד, לשמוח בחלקו בתורה, במה 

  אחר כך.  שזכה ללמוד כבר, ובמה שעתיד ללמוד

ובאמת כבר דיברנו כי בדברים שהתורה נקנית בהם יש שני חלקים, 
עשרים וארבעה הראשונים מתחילים באות בי"ת, בתלמוד בשמיעת 
האוזן וכו', באימה ביראה בענווה בשמחה וכו', עד בקבלת הייסורים, 
ועשרים וארבעה דברים האחרונים מתחילים באות ה"א, בלי בי"ת, כגון 

  . מקומו השמח בחלקו וכו'המכיר את 

וביארו המפרשים (מדרש שמואל) כי הדברים הראשונים שייכים 
לצורת הלימוד בשעת הלימוד, והדברים האחרונים הם עניינים של 

  מהות האדם ומדרגתו גם בשעה שאינו לומד. 

וכגון בשמחה, הכוונה בזה שהלימוד יהיה מתוך שמחה, בשעת 
אלא באופן שמעניין ומשמח את הלב, הלימוד, לא ללמוד מתוך שעמום, 

וכבר דיברנו כי הדרך לזה היא ללמוד בצורה המתאימה לכל אחד לפי 
זה מעניין ומשמח, ומה שקשה  ,בצורה פשוטהשמובן מה  .כוחו וטבעו

  משמח.  אין זה ,ומתאמצים יותר מהכוחות להבין

שבשעה  שמחה מצד ידיעת חשיבות התורה,ואמנם יש מדרגה של 
מתקדש בקדושת התורה, כמו לומד השכינה נמצאת יחד איתו, ושאדם 

שאמרו (אבות ג, ו) עשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה 
ביניהם וכו' ומנין אפילו אחד שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי 

מפני אבוא אליך וברכתיך, וענין השראת השכינה הוא השפעת קדושה, 
רה מקדשת את האדם העוסק בה, וכשאדם , והתותורהב השיש קדוש

  מחשיב את זה, הוא שמח במה שזוכה להתקדש. 

אם אבל מדרגת השמחה הפשוטה היא שהלימוד מעניין ומשמח, 
  דיברנו בעבר. לומדים מתוך מתיקות וסקרנות כפי ש

 ,פיקודי ה' ישרים משמחי לב) , ט(תהלים יטפסוק כתוב בוהנה 
ומשמע כי השמחה באה אחרי הלימוד, לא רק שניגשים ללמוד מתוך 
שמחה, אלא הלימוד עצמו משמח, אם אדם לומד ומבין את מה שהוא 

  לומד זה משמח אותו. 

 כשניגשים ללמוד לפני הלימוד, שמחה יש ,נמצא שיש כמה ענייניםו
שלא לומדים מחכים ומצפים שעה בגם כי שמחים בזה שיכולים ללמוד, 

כבר יוכלו לחזור ללמוד, וכשמגיע הזמן שאפשר ללמוד שמחים מתי 
מחמת הלימוד, שהלימוד מעניין  בשעת הלימוד, שמחה וישבזה, 

כמו שאמרו השמח בחלקו,  לאחר הלימוד, שמחה ויש גםומשמח, 
  בתורה. שזכה ללמוד ולעסוק לשמוח במה 

  חשיבותהרגשת כבוד ו
בוד, "מתרחק מן הכבוד", לברוח מהכועוד דבר שהתורה נקנית בו 

לקבל אדם נהנה ורוצה דרך הטבע ב? זה אתמי עושה  .שלא יכבדו אותו
  , אבל יש כאלה שמתרחקים ובורחים מהכבוד. כבוד

הכרתי אחד שכשהיה צריך להגיע למקום שמכבדים אותו, היה קשה 
לו לסבול את זה, והיה משתדל עד כמה שאפשר שלא ללכת לשם, לא 

פחד מהכבוד, אלא שהיה קשה לו לסבול את הכבוד, ומצד צדקות 
  נגד הטבע שלו.  - והרגיש בזה הרגשה לא נעימה 

, וכנראה שהציבור להרגיש שהכבוד מפריע לוובאמת זו מדרגה, 
, ולהרגיש אי נעימות וכבוד שלא מגיע ל ו, שמכבדים אותוטועים ב

  ואין הרבה כאלה.  מדרגה גדולה, היזו .מחמת הכבוד

מפריע לו הכבוד ן איאם אפילו ן הכבוד" פירושו אבל "מתרחק מ
להתרחק מן הכבוד, מתוך הבנה שזה לא כדאי, והכבוד  צריך בכוונה

שאם בני אדם  יכול להזיק, מפני שהכבוד גורם להרגיש חשיבות,
  חשוב, וזה נגד הענווה.  הואסימן ש ומכבדים אות

ואמנם טבע האדם שהוא רוצה שיחשיבו אותו, ומבקש לדעת כיצד 
יש כאלה שאינם ואבל לא כולם כך, , ומה חושבים עליו. מחשיבים אותו
שידוע לי על אאמו"ר זצ"ל שלמד בסלבודקה אצל כמו  ,חושבים על זה

ת אותו, ופעם אח יםמחשיברבי ברוך בער זצ"ל, ומעולם לא חשב כיצד 
  לבחיר הישיבה, שהוא היה נחשב סיפרו לו באו ולאחר שנים רבות 

, ולמה הוא צריך לדעת מזה, הרי על כך והיה אכפת לו מדוע סיפרו לו
שלא כדאי לדעת ממה שמחשיבים כזו הבנה,  – זה!לדעת את לא טוב 

   אותו, מפני שעל ידי זה עלול להרגיש חשיבות.

(סנהדרין ז, ב) על רב, שהיה גדול הדור, והיו שמובא בגמרא כמו 
מלווים אותו הרבה תלמידים, וחשש שמא הכבוד ישפיע עליו, והיה 

"כדי שלא תזוח  :אומר לעצמו פסוקים של שפלות וענווה, ופירש רש"י
שלא יזוז  , היינולא כדי שלא יתגאה, אלא שלא תזוח דעתו", דעתו עליו

מדרגת הענווה, כי לא היה חשש שיהיה בעל גאווה, אבל  משהו משלמות
זה גם לא טוב, ולכך היה אומר את הפסוקים, כלשהי הרגשת חשיבות 

  להרגיש שאינו שווה כלום ואין לו שום חשיבות. 

  מחשבה מועלת
    דבר מצוי מאד, שהרבה צעירים וגם מבוגרים סובלים והנה יש 

ת ותכניועושים ות מאד להצלחה בתורה, טובמזה, שיש להם שאיפות 
כפי  כיצד להגיע להישגים, ומתאמצים בזה, ולבסוף אינם מצליחים

  , וזה גורם להם מתח נפשי עצום. שחשבו

 ת ותכני שהומי שעוואינם יודעים שתורה לומדים בלי "תכניות", 
דרין כו, ב) כמו שאמרו חז"ל (סנהבזה, אינו מצליח בלימודו כמה יספיק 

שאדם  מחשבהשם: רש"י ופירש מחשבה מועלת ואפילו לדברי תורה, 
להשבית הדבר שאין  מועלת ,מחשב כך וכך אעשה כך וכך תעלה בידי

כגון האומר עד יום פלוני  אפילו לדברי תורה ,מחשבתו מתקיימת
  אסיים כך וכך מסכתות בגירסא, עכ"ד. 

הגאון רבי על שכתב בספר תולדות אליהו ( ונראה שהטעם בזה כמו
אליהו רגולר זצ"ל) "שאם ידקדק אדם ימצא, שעל פי הרוב לא ישלם 
חפצו על פי הסיבות שהציב הוא למטרתו ושם ביטחונו עליהן, ורצונו 

מראש, ומאוויו יבואו לו על הרוב על ידי סיבה חדשה שלא שיער אותה 
ורק (עיין ישעיה מא)  ָאַפעֵמ לידע ולהיוודע שמחשבות אדם תוהו ופעלו 

  מה' מצעדי גבר כוננו ולו נתכנו עלילות". 

, ולכן שהכל בידי שמיםשמן השמים מלמדים את האדם לידע והיינו 
כשעושה תכנית כיצד ובאיזה אופן יצליח, בין בגשמיות ובין ברוחניות, 
מן השמים מגלגלים שלא יצליח באותה הדרך שחשב, וגם אם יצליח, 

  לא יהיה בדיוק כפי התכנית שחשב, אלא בצורה אחרת. 

ללמוד מתוך אהבת תורה בלי תכניות צריכים לכן כשלומדים, ו
  לעמוד בה  שאפשרתכנית קלה מאד,  עושים אמנם אםמיוחדות, 

    ,כגון ללמוד בכל יום סעיף או עמוד משנה ברורהת בלי מאמץ, בקלו
אבל אם עושים תכנית להיות בקי בש"ס  ,זה לא קשהאו עמוד גמרא, 

וכדומה, הרבה פעמים באים לידי מתח, ומתאמצים יותר מהכוחות, 
  ולבסוף מתאכזבים כשלא מצליחים. 

י זה וכן יש שעושים תכניות ללמוד בהתמדה או להתעמק, ועל יד
היו בטוחים כי ואינם מרוצים מעצמם,  ,מתח, ומתאכזביםל נכנסים

ויראו את חשיבותם, ואפילו אם מתכוונים  שיהיו בעלי הבנה גדולה
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לשם שמים ולא בשביל החשיבות, למעשה כשרואים שאינם מצליחים 
  הם מתאכזבים, ודואגים על עצמם מה יהיה איתי. 

 רקר לעשות תכניות נגד הטבע, וכל זה הוא עצת היצר הרע! אי אפש
 צריך ללמוד כל אחד לפי כוחו, מתוך אהבת תורה ומתוך התעניינות, 

  ועל ידי זה במשך הזמן יהיה בקי בש"ס ובעל הבנה. 

 וכאליש  .לנצל את הזמן וללמוד בהתמדה בלי בטלה כמובן שצריכים
, ומתעצלים ורוצים לישון, או לדבר דברים בטלים, שנמשכים לבטלה

והעצה לזה היא ללמוד שזה מעניין ומושך, וזה באמת דבר גרוע מאד, 
  ספרי מוסר לדעת חומר ביטול תורה. 

וכבר אמרו (יומא לח, ב) הבא ליטהר מסייעין אותו, אם אדם משתדל 
תכניות ובלי  ועושה מה שבכוחו, ביישוב הדעת ובצורה רגועה, בלי מתח

 ,כל אחד יכול להצליח בתורה .ו להצליחלקשות, מן השמים מסייעים 
ובמידות טובות, בכל המעלות אפשר להתקדם, רק צריך  ,וביראת שמים
 ,"ביישוב" מהדברים שהתורה נקנית בהםאחד גם ה זו יישוב הדעת,

לומדים מוסר ביישוב אם יישוב הדעת בלי מתח, ובדרך כלל שיהיה 
   הדעת אפשר להתקדם ולהצליח בכל המעלות.

  

  לקט מדברי רבינו שליט"א
  גדולות לישיבותהמבחנים  תקופתלקראת 

יש ענין הנוגע לציבור בתקופה הזאת, לקראת המעבר מישיבות 
להצליח, . כולם רוצים בזה הרבה טעויותקטנות לישיבות גדולות, שיש 

התלמיד רוצה להצליח, וגם ההורים והרבנים רוצים שיצליח, אבל יש 
  מעכבות ומונעות את ההצלחה. טעויות ש

וכגון תלמיד שמבקש להתקבל לישיבה מסוימת, שרמת הלימוד בה 
גבוהה יותר מכפי דרגתו, והוא צריך להתאמץ ולהשפיע שיקבלו אותו 
לשם, והם לכתחילה אינם רוצים לקבלו, מפני שאינו מתאים כל כך 
לרמת הלימוד שבישיבה, ואם ילמד שם לא יהיה באותה הרמה של 

טובים בישיבה, ואף על פי כן, הוא עושה מאמצים והשתדלות מרובה ה
  להתקבל דווקא לישיבה ההיא שאינו מתאים אליה. 

מי שנכנס לישיבה שאינה מתאימה לו, קשה לו להיות בדרך כלל ו
מהטובים בישיבה, וגם לאחר שיתקבל וייכנס לשם, ימשיך לסבול, כי 
הוא צריך כל הזמן להתאמץ להתקדם יותר מכוחותיו, וכשלומד מתוך 
מאמץ וקשיים שאינם לפי כוחותיו, הוא סובל מזה, ונעשה מתוח כל 

  ולהתעלות כראוי.  הזמן, ואינו יכול להצליח

רמת הלימודים אבל יש ישיבות שאינן נחשבות לחשובות, ובאמת 
התלמידים שלומדים שם פחות בעלי כישרונות, ורק הם טובה מאד, ב

שיהיה לו מעמד מפני , מאד שםומי שהוא בעל כישרון יכול להצליח 
 ליח מרץ ושמחת חיים, וירצה להצוזה יתן לו חשוב בין התלמידים, 

כי באמת רמת הלימוד שם היא טובה, וכאשר ילמד יותר ויותר, 
  ויתאמץ לפי כוחותיו יצליח שם מאד. 

והנה יש החושבים שאם ילמדו בישיבה כזאת שהם יהיו הטובים 
של הלימוד, ולא יהיה להם חשק להתייגע  "אתגר"ביותר, יחסר להם ב

מהטובים שמי שהוא ולהתאמץ כמו שצריך, אבל האמת היא להיפך, 
בישיבה, הוא גם מתמיד יותר, מפני שהוא מרגיש טוב ושמח בחלקו, 
וככל ששמח בהצלחתו הרי זה נותן לו מרץ וחיזוק להתאמץ יותר, 

  והדברים ידועים.  והלימוד יותר מושך אותו,

  
יש טעות גדולה בציבור, שמחפשים ללמוד בישיבה חשובה עם "שם", 

ישיבה גדולה מאד, עם מספר גדול של לדווקא שרוצים ללכת ויש 
תלמידים, וככל שמספר התלמידים בישיבה יותר גדול כך רוצים יותר 

נובע מיצר הרע של בקשת ובדרך כלל זה אבל זו טעות, ללכת לשם, 
העיקר הוא היכן הרי כי למאי נפקא מינה כמות התלמידים, הכבוד, 

  לתלמיד. ומהו המקום המתאים מצליחים יותר, 

מפני שהכבוד מושך רק  ,הולכים לישיבות שלא מתאימות להם רביםו
   .אותם, ואינם מרגישים כי הכבוד הוא הגורם לזה

רק ששה בישיבה זכורני כשנפתחה ישיבת פוניבז' בחורף תש"ד, היו 
ובקיץ היו שמונה עשר תלמידים, ובחורף השני כבר היו תלמידים, 

בעים תלמידים ארבעים תלמידים, והייתה שמחה גדולה שכבר יש אר
  וב"ה למדו בהתמדה ויצאו גדולי תורה. בישיבה, 

קטן של תלמידים, ומצליחים  מספרמכיר גם היום ישיבות עם והנני 
עליהם איך שמתעלים בהבנה ובבקיאות ובכל האישיות, וניכר שם מאד, 

וגם רגועים ושלווים, עם אהבת תורה, ותפילה, הכל ביישוב הדעת 
שלא רוצים ללכת לשם רק מפני המספר ובשמחה, אבל יש כאלה 

  . המועט של התלמידים, והכבוד משחד בזה

  
שם ובעלת יש כאלה שמבקשים ללמוד דווקא בישיבה חשובה הנה 

טוב, כי הם סבורים שמי שלומד בישיבה פחות חשובה יכול לאבד את 
שמו הטוב, ולפעמים זה נובע מתוך שיקולים של כבוד, או שחושבים 

  שבישיבה חשובה יעשו שידוכים טובים יותר. 

כל הצלחה היא מן השמים, שהרי שיקולים אלו הם טעות מעיקרם, ו
הטוב נותן את ההצלחה, וכל שם טוב שיש לאדם או לישיבה, לא השם 

אלא מן השמים נותנים את ההצלחה, וההצלחה תלויה לפי הזכויות 
יש שם טוב ויש הצלחה, ואם אין  –של כל אחד ואחד, אם יש זכויות 

וכבר היו  ,וגם פרסומים לא יועילו לא יעזור לזה שום דבר, –זכויות 
הם, כי כאלו שחשבו שיצליחו על ידי השתדלות ופרסומים, ולא הועיל ל

  ההצלחה תלויה בזכויות, ואין שום עצה אחרת. 

וכן שידוכים אינם תלויים לפי השם הטוב, אלא לפי הזכויות, וכבר 
  אמרו (מו"ק יח, ב) מה' אשה לאיש, מן השמים נותנים את השידוך 

המתאימה טובה יש לו זכויות זוכה לאשה מי ש, לכל אחד לפי מעשיו
שום השתדלות לו אין לו זכויות לא תועיל ומי שלפי הזכויות שלו, 

יזכה לסייעתא  ויוסיף זכויות בזה, רק אם יעשה תשובהשישתדל 
  לא תהיה לו סייעתא דשמיא.  דשמיא, ואם לא יעשה תשובה

  
בימים אלו יש מבחנים להתקבל לישיבות, ויש שלא הצליחו להתקבל 
לישיבה שביקשו ללמוד בה, ויש מזה צער גדול להורים ולתלמידים. 
ובאמת זוהי מדרגה של אהבת תורה, שרוצים לגדול ולהצליח בתורה. 
אבל צריכים לדעת שהכל בידי שמים, ומן השמים נותנים לאדם את 

ם (ברכות ס, ב) כל דעביד רחמנא לטב עביד, הטוב ביותר עבורו, כמאמר
  ובודאי להיכן שיתקבל זהו מה שטוב עבורו. 

אם משתדלים ומתעקשים יותר מדי להתקבל דווקא  ובדרך כלל
וכן לישיבה מסוימת שקשה להתקבל אליה, עלולים להפסיד מזה. 

להכניס בכל שנה משתדלים סיפר לי אחד מראשי הישיבות לצעירים, ש
תלמידים שלא התקבלו לישיבה  שים לישיבות טובות, ואת התלמידי

עד שהצליחו לשכנע את הנהלת גדולים והפעילו לחצים שרצו, והתאמצו 
  הישיבה לקבלם, והסוף היה שלא הצליחו שם. 

כללו של דבר מן השמים נותנים לאדם את מה שטוב לו, בין בגשמיות 
קבל אליה, זהו המקום ובין ברוחניות, וצריך להאמין שהישיבה שנת

הטוב ביותר עבורו, ולא לדחוק יותר מדי כנגד מהלך הדברים הטבעי. 
אמנם יש להשתדל בגבול ובמידה, אך לא להרבות בדרישות ובלחצים 

  על הנהלת הישיבה לקבל אותו נגד רצונם. 
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