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

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

  דבקות המחשבה

מי שנשאו לבו לקיים מצוה הנה הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה כתב: 
תו לדברים זו כראוי ולהיות מוכתר בכתרה של תורה לא יסיח דע

שלא להסיח דעת מתורה, אחרים. היינו שהמדרגה הטובה ביותר היא 
  והראש שקוע כל הזמן במחשבות של תורה. 

    וכן אם הראש תפוס במחשבות של אמונה, או בתפילה במחשבה, 
שהוא בעל מדרגה באמונה יודע שהכל בידי שמים, וממילא כל מה מי 

תפלל ולבקש רחמי שמים שהוא צריך וכל מה שהוא רוצה, צריך לה
  שיתנו לו, ותפילה במחשבה היא גם תפילה. 

אמנם לענין חיוב תפילה ההלכה היא שהרהור לאו כדיבור דמי, ואין 
 ה שומע גם תפילהיוצאים ידי חובת תפילה בהרהור שבלב, אבל הקב"

כמו שכתוב (תהלים צד, יא) השם יודע מחשבות שאדם מתפלל בלבו, 
  , ז) והשם יראה ללבב. אדם, וכתוב (שמ"א טז

ומעשה שהיה באדם שלא היה שומר תורה ומצוות, והגיע לביקור 
בארץ הקודש, ונסע לכותל המערבי, ושם התעוררה בלבו מחשבה, כי 
הנה הוא אינו יודע את אמיתות האמונה, שיש תורה מן השמים, 
  ומציאות השם, וכל ענייני האמונה, אבל הוא מתפלל בלבו שיעזרו לו 

עלתה בלבו מחשבה ושאיפה שיזכה כך לידע את האמת, השמים מן 
ניגש אליו ובאותו הרגע שחשב על כך,  ,לדעת אם האמונה היא נכונה

   פעילים המחזירים בתשובה, וטפח על שכמו ושאל אותו אחד מן ה
   האם הוא מעוניין לשמוע מה היא היהדות, והביא אותו ללמוד 

  שלמה.  בישיבת אור שמח עד שחזר בתשובה

, למרות שהיה מסופק בזכות התפילה שבלבזוהי סייעתא דשמיא 
בעיקר האמונה, ולא ידע בבירור שיש למי להתפלל, עצם הדבר שבלבו 

לסייעתא  ידע את האמונה, זו כבר זכותלהייתה שאיפה אמיתית 
בדרך ודשמיא, כמאמרם (יומא לח, ב) הבא ליטהר מסייעים אותו, 

   .(מכות י, ב) אותו שאדם רוצה לילך מוליכים

  מן השמים מסייעים בידו!  ,רוצה באמת כשאדם

  דרגותמבהתקדמות 

והנה המדרגה הזאת שלא להסיח דעת מתורה ומאמונה, זו מדרגה 
גדולה מאד, ואי אפשר בבת אחת להתחיל לעשות כן, אלא צריכים 

  לעבור הרבה מדרגות ושלבים עד שמגיעים לזה. 

  במחשבות רציניות של תורה או יש כאלה שראשם תפוס כל הזמן 
של אמונה או של חסד, אבל כיצד הגיעו לזה? לא בבת אחת, אלא 
 התרגלו בזה, עד שההרגל נעשה להם לטבע, והמחשבה נמשכת לזה

  , כי זהו מה שמעניין ומושך אותם. ממילא

כפי שאנו  דבקות המחשבה בתורה שייכת רק על ידי ההרגל,
ו בתורתך", והרגל אינו נעשה בבת מבקשים בברכות השחר "שתרגילנ

 שתרגילנואחת, אלא לוקח זמן, עד שההרגל נעשה טבע, ומבקשים 
לסייעתא דשמיא בזה, אבל האדם בעצמו גם כן צריך להשתדל שנזכה 

  ולעשות מה שצריך להתקדם בדרך המובילה לזה. 

סדרי שמירת לבני ישיבה הדבר הראשון הוא ומה היא הדרך? 
  דיברנו כי סדרי הישיבה הם סדרים המתאימים לכל  כבר .הישיבה

    מי שהוא חלש בכוחותיו, יש הרבה שעות של מנוחה גם אחד ואחד, 
ומי , כדי שמי שזקוק למנוחה יוכל לנוח כפי הנצרך לו, הסדריםבין 

  שיכול להוסיף על הסדרים יוסיף לפי כוחו. 

  ועל , ותםא םקלים, שכל אחד יכול לקייסדרי הישיבה הם סדרים 
לדבקות המחשבה בתורה, אם הוא לומד ידי זה אפשר להתקדם גם 

מתוך שמחה עם מתיקות ונעימות, כמו שכתוב "אהבתי מעון ביתך", 

בחברת בני משפחתו, כך נעים מאד לשהות וכפי שאדם מרגיש נעימות 
לישב ליד הגמרא וללמוד, כמובן זה תלוי גם בצורת הלימוד, אם הוא 

מתאמץ יותר מכוחו ומי שמתאימה לפי כוחו ולפי טבעו, לומד בצורה ה
, אבל כשלומד לפי כוחו ולפי טבעו זה ואינו נמשך לזה הלימוד קשה לו

מעניין ומושך מאד, והמחשבה נמשכת לזה ממילא, כי כן הוא הטבע 
  שאדם נמשך לחשוב על מה שמעניין אותו. 

  בדברי תורה שלא הרהרתי

ת כ, ב) ששאלו את רב אדא בר אהבה וזה הביאור במה שמצינו (תעני
במה הארכת ימים, והשיב שלא הרהרתי בדברי תורה במבואות 
המטונפות, ולכאורה מה החידוש בזה, הלא כך היא ההלכה שאסור 

, וכי מגיע שכר מיוחד של אריכות במקומות אלו להרהר בדברי תורה
  שלא עבר על ההלכה? על מה ימים 

   בדרגה של דבקות המחשבה בתורה רב אדא בר אהבה היה  ,אמנם
דברי תורה מעניינים עד כדי כך שקשה מאד להסיח דעת מזה, כי 

   ,לאדם במחשבתו דבר שמעניין אותווכמו שאם יש ומושכים מאד, 
כך רב אדא נזכר כל הזמן בדברים שלמד,  הוא נזכר בזה כל הזמן,

נוע צריך כוח מיוחד למהיה , ומעצמה נמשכת לזהומחשבתו הייתה 
  עצמו שלא לחשוב על זה במבואות המטונפות. 

ובאופן כזה אם יהרהר בדברי תורה לא יעבור באיסור, כיון שהוא 
אנוס בזה, שמחשבתו נמשכת בעל כורחו להרהר, ומפורש בגמרא 

במבואות המטונפות שאם הרהר בדברי תורה לאונסו (זבחים קב, ב) 
   ידות והשתדל רב אדא נהג בחסומכל מקום  אינו עובר באיסור,

לא להרהר בדברי תורה במקומות אלו אפילו באונס, שבמאמץ מיוחד 
  קיבל על זה שכר מיוחד של אריכות ימים.  ולכן

והכרתי גם בדורנו אדם בעל מדרגה, תלמיד חכם גדול מאד, שהיה 
  קשה לו מאד להפסיק לחשוב בדברי תורה במקומות האסורים, 

חשוב בדברי תורה, כי בלאו הכי לא לוהוצרך לחפש עצות מיוחדות שלא 
  היה יכול להפסיק, והמחשבה נמשכה לזה ממילא. 

גם היצר הרע מפתה לזה, כיון שיש איסור בכך, היצר הרע באמת ו
מפתה לעבור על האיסור ולחשוב בדברי תורה, כך היא המציאות, 

  שבמקום שיש איסור היצר הרע יותר מפתה. 

עד כדי כך שצריך לחפש עצות  שייך דבקות המחשבה בתורהרואים ש
למנוע עצמו שלא יהרהר בדברי תורה בעל כורחו, ולא נולד עם דבקות 

  . עד שהגיע לזה בתורה כזאת, אלא התקדם בשלבים

, חז"ל אומרים (סוכה מה, ב) ראיתי בני מאד מדרגה גדולהזוהי 
א בדורנו נתרבו בני העלייה, ויש סייעתא דשמיב"ה עלייה והם מועטים, 

ה "ב כיוםלא היו הרבה כאלו, אבל  לפני כמה עשרות שנים, לכךמיוחדת 
  יש יותר שדבוקים בתורה בלי היסח הדעת. 

להתחיל בשמירת סדרי הישיבה היא לזה וכפי שדיברנו הדרך 
בשלמותם, וללמוד בצורה שיש בה סקרנות ומתיקות, ומתקדמים לאט 

  דברי תורה. שהמחשבה מעצמה תימשך ללאט עד 

  ניםבין הזמבהמנוחה 

בין שאנו מזכירים תמיד  .בענין בין הזמניםעוד ברצוני להוסיף ו
הזמנים אינו זמן של פריקת עול, ואדרבה, יש בו יותר חיוב, וצריכים 

ם נבעולם. אמנם מאידך ישתורה להגביר זכות התורה כנגד מה שחסר 
רבים הזקוקים להבראה, שבמשך הזמן למדו והתאמצו כמה חודשים 

מתאמצים הרבה, וזקוקים פרט בחודשי הקיץ החמים, ברציפות, וב
  הגוף מתעייף, וגם המוח מתעייף. למנוחה, ש
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ותמיד היו מגדולי הדור שהיו נוסעים להבראה, רבי ברוך בער, ורבי 
ואחר כך  ,שמעון, ועוד הרבה גדולים, במשך הזמן היו מתאמצים הרבה

גם במקום ההבראה ולהבראה, אבל היה בלי פריקת עול כמובן, נסעו 
מדברי תורה, רק למדו בצורה קלה יותר, ולא התעמקו  לא הסיחו דעת

  כל כך לחדש חידושים כמו באמצע הזמן. 

באו עד כדי כך שהיה עובדא ש דבוק בתורההיה רבי ברוך בער והנה 
לבקש ממנו עצה, והוא היה שקוע בלימודו, ולא הצליח להבין מה 

תה מחשבתו תפוסה בתורה, וביקש מחתנו מרוב שהיי שמדברים אליו
עד כדי כך היה שקוע  .רבי ראובן שישמע את השאלה וישיב במקומו

    שאי ,זוהי מדרגה אמנם !בתורה שלא היה יכול להסיח דעת מזה
  אפשר להשיגה בבת אחת, אלא במשך שנים ארוכות. 

אלו הם שני דברים שבאנו לעורר, ראשית בענין דבקות המחשבה 
אפשר לעשות כן בבת אחת, אלא צריך לעבור הרבה  בתורה, שאי

המחשבה שזה ב תרגלשלבים, ולהתקדם מדרגה אחר מדרגה, עד שי
   .לדברי תורהמעצמה תימשך 

כאלה יש אבל שאינו זמן של פריקת עול,  ,בין הזמניםבענין כן ו
חודשים ארוכים, במשך שהתאמצו בלימודם  ישזקוקים להבראה, אחר

  ביטולה זהו קיומה.  ,שצריכים לזהוכיון 

  צער על החורבן

, ואמרו חז"ל (תענית ל, ב) כל בימי האבלות על החורבןנמצאים אנו 
המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, אמנם אנחנו בדורנו 
רחוקים מאד מזה, להרגיש את האבלות על בית המקדש ועל גלות 

   .ולמי זה כואב באמת ,השכינה, מי מרגיש צער

תבונן עד כמה הרגישו את האבלות בדורות הקודמים. יש הלכה הבה נ
בשולחן ערוך (או"ח קפ, ה) לכסות את הסכין בשעת ברכת המזון, 

שפעם אחת הגיע  ,הטעם בזהרבינו שמחה מובמשנה ברורה שם הביא 
      חורבן הבית ותקע סכין בבטנו. בלברכת בונה ירושלים ונזכר  םאד

  על חורבן בית המקדש!  עד כדי כך הרגישו את הצער

אנחה שוברת חצי גופו של  ומצינו עוד בגמרא (כתובות סב, א) אמר רב
שנאמר והיה כי יאמרו  ,אף כל גופו של אדם ורבי יוחנן אמר ,וכו'אדם 

ורפו  ,ונמס כל לב ,ואמרת אל שמועה כי באה ,אליך על מה אתה נאנח
הכתיב ורב נמי  ,וכו'ם תלכנה מים יוכל ברכי ,וכהתה כל רוח ,יםיכל יד

שאני שמועה דבית המקדש  ,ים וכהתה כל רוחיונמס כל לב ורפו כל יד
היינו שחורבן בית המקדש גורם לאנחה המשברת את . דתקיפא טובא

  מרוב הצער שיש בזה. כל כוחות הגוף, 

עובדא ביהודי וגוי שהיו מהלכים בדרך, והיהודי שם בגמרא  ובאהו
ביקש הגוי להשיגו כדי ללכת עימו, וכשראה הלך מהר יותר מן הגוי, ו

שאינו מצליח להשיג אותו, הזכיר לו את חורבן בית המקדש, כדי 
שייאנח וייחלש מכוחותיו, ובאמת היהודי נאנח, אבל לא נחלש כל כך, 

מדוע אנחה על החורבן משברת גופו של אדם, הושאל אותו הגוי הרי 
שנים רבות מהחורבן, נחלש, ואמר לו היהודי כיון שכבר עברו  אינך

  התרגלנו לזה, ואיננו מרגישים כל כך את הצער. 

  ההרגשיםלעורר 

מתקופת הראשונים,  ןרובהקינות שאנו אומרים בתשעה באב הנה 
גם בלי זה הרגישו את שלא היה צורך בקינות,  זמן התנאיםבאבל 

 לא מרגישים כל כך כבר ש, ת הדורותהייתה ירידאחר כך רק האבלות, 
לכן תיקנו לומר קינות לעורר ההרגשים להתאבל על את האבלות, 

מים "ולירושלים עירך ברחיום בתפילה אנו מבקשים בכל ו החורבן.
אבל אין זו  ", וכן בברכת רצה "והשב את העבודה לדביר ביתך",תשוב
ת, רק תפילה, ואנשי כנסת הגדולה לא תיקנו לומר קינו אלא קינה

  מפני ירידת הדורות.  ו לזהיותר הוצרכ מאוחר

הוסיפו תקנות ומנהגים של  שבדורות האחרונים ועוד אנו רואים
ר שאבלות, כגון שאין נושאים נשים ולא מסתפרים כבר משבעה ע

ושבוע  בתמוז, וזה אינו מדין הגמרא, שבגמרא מוזכר רק משנכנס אב
לא מצינו בגמרא שינהגו איזה דינים לפני ראש אך שחל בו תשעה באב, 

צריכים ש ,הדורותירידת , מפני כןק בדורות מאוחרים תיקנו ר, חודש
  יותר חיזוק להתעורר ולזכור את החורבן. 

בזמנינו גם זה לא עוזר, ומי מרגיש את האבלות על החורבן, והנה 
הלא גם בתשעה באב עצמו אומרים את הקינות ולא מתעוררים, 

ל לא ולפעמים קצת בוכים כמו שקוראים סיפור עצוב ומרחמים, אב
  מרגישים באמת את החיסרון בחורבן בית המקדש. 

 רבי ברוך בער בכה באמירת הקינות זצ"ל ש אאמו"רמשמעתי 
בית המקדש, והרגיש את זה ידע מה רבי ברוך בער  .תשעה באבב

  ו לא מרגישים ולא יודעים מה שחסר לנו. חננהחיסרון, אבל א

  תורה מביאה לכל המעלות

סילת ישרים בפרק י"ט בביאור חלקי ומה היא העצה לזה? הנה המ
כל חכם מישראל שיש בו דבר החסידות הביא מתנא דבי אליהו שכתב: 

תורה לאמיתו, ומתאנח על כבודו של הקב"ה ועל כבודן של ישראל כל 
ימיו, ומתאווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש, ולישועה 

 בדבריו וכו', ע"כ,זוכה לרוח הקודש  –שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות 
מבואר כי המדרגה הזאת להצטער על החורבן ועל כבוד שמים היא 
מחלקי החסידות, ושייכת למי שהוא "חכם מישראל שיש בו דבר תורה 

   !תורה מביאה להרגשת הצער על החורבן ,לאמיתו"

, בתחילה יש המסילת ישרים נותן דרך כיצד להתקדם בכל המעלות
ק הראשון בביאור כלל חובת האדם , ואחר כך הפרההקדמהאת 

 ,בעולמו, ואחר כך כל המעלות כפי סדר הברייתא של רבי פינחס בן יאיר
והדבר הראשון הקודם לכל הוא תורה, שהתורה מביאה לידי זהירות, 

והתורה  .בלי תורה לא שייך לזכות לשום מעלה .ולאחריה כל המעלות
  צריכה להיות בשלמות, ברציפות בלי הפסק. 

כאשר אנו רוצים לחזק בלבנו את הרגשת הצער על החורבן, ן אם כ
לנצל את הזמן, ולהחשיב  ,הדרך לזה היא על ידי תורה, להתרגל בתורה

אין לשער כמה הוא ערך מילה  כל רגע של תורה וכל מילה של תורה,
שכל מילה של (פאה)  אחת של תורה, וכבר כתב הגר"א בשנות אליהו

  . מתקדש בזה תורה היא מצות עשה, שהאדם

ובכל ובזריזות אחרי שיש תורה בשלמות אפשר להתקדם בזהירות ו
המעלות כפי סדר הברייתא של רבי פינחס בן יאיר, ובזה זוכים גם 

להצטער על כבוד שמים ועל חורבן בית המקדש.  למדרגת החסידות
אמנם זוהי דרך ארוכה, אבל זו הדרך היחידה, ואם זוכים לסייעתא 

  תקדם בזה יותר מהר. דשמיא אפשר לה

גם מי שהוא בעל אף על פי שסדר העלייה הוא כנ"ל, מכל מקום ו
בשאר המידות, צריך לקיים מה שבכוחו, בכל ומדרגה נמוכה בתורה 

מידה ומידה, קצת תורה, קצת זהירות, קצת זריזות, וכן בכל המידות 
  צריך לקיים מה שבכוחו.  ,שכתוב במסילת ישרים

צריך גם שיהיו מידות טובות, שלא להקפיד על והנה יחד עם התורה 
     , ולא לבוא בטענות על מי שמצער אותו, רק לרחם עליו, שום אדם

  . ולא להקפיד, מפני שהכל בידי שמים

וצריך גם תפילה לזכות לתורה, ולבקש רחמים גם על אחרים, ועל 
ברפאנו על כל מי שזקוק לרפואה, ובברכת השיבנו כבוד שמים, לבקש 

ישראל יחזרו בתשובה שלמה, ובברכת אתה חונן שכולם יזכו לדעה  לשכ
  ועל כל כלל ישראל.  ,, על המשפחה בפרטבינה והשכל

אמנם זה לא פשוט שהתפילה תהיה בכוונה מכל הלב, ומוכרחים גם 
   .בזה להתחיל מתורה, ולא שייך בלי תורה

היה ש רבי ברוך בער היה שקוע בתורה בלי היסח הדעת, וכן החזון אי
אך לא בבת אחת הגיעו לזה, אלא המחשבה, כוח מתעמק בתורה עם כל 

עם צריך להתחיל כפי כוחו,  ,ואחדהתקדמו כפי כוחם, וכן כל אחד 
ולא יותר מהכוחות, ובאופן כזה אפשר להתקדם המנוחה הנצרכת, 

ולהתרגל בתורה, עד שיהיה דבוק בתורה, והמחשבה תימשך ממילא 
  ל המעלות שהתורה מביאה להם. לדברי תורה, ויזכה לכ

  יהי רצון שנזכה לסייעתא דשמיא! 

 

  נדבת תלמיד רבינו שליט"א
  החפץ בעילום שמו

זכות הרבים תעמוד לו ולבני ביתו 
להתברך בסייעתא דשמיא להצלחה 

 בכל ענייניהם!

  לע"נ ראש הישיבה הגאון הגדול

 זצוק"ל משה מרדכי חדש רבי
  האהיב את התורה על תלמידיו

  וקידש שם שמים בנועם הליכותיו

 תנצב"ה - כ"ח תמוז תשע"ו נלב"ע

  לעילוי נשמת הגאון הצדיק

 זצוק"ל מלכה ן עישאבמשה  רבי
  מייסד וראש ישיבת

  וענפיה בני ברקמשה אהל 

 תנצב"ה -י"א אב תשע"ב נלב"ע 

  ילוי נשמת הרבנית הצדקניתלע

  ע"ה חיה אדלר מרת

  זללה"ה רפאל מרדכי בר בת החבר ר'

 תנצב"ה - ה' מנ"א תשע"הנלב"ע 


