
  

 

   

  
  

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

  זתשע" תשא יכפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןרבי מרן הגאון מ השיח
  

  באדר ובכל השנההשמחה 

 (תענית כט, א) ופירש רש"י: ימי נסים  "משנכנס אדר מרבין בשמחה"
     ,סח, והיינו מתחילת חודש אדר עד לאחר הפסחהיו לישראל פורים ופ

   ימים שיש להרבות בשמחה, וכיצד ובאיזו שמחה מרבין? הנה הם אלו 
לגבי "משנכנס אב ממעטין בשמחה" יש דינים והלכות מפורשות בגמרא 

מקיימים זאת, יש הלכות מראש חודש, ויש הלכות ובמה ובפוסקים כיצד 
בשבוע שחל בו תשעה באב, ויש בתשעה באב עצמו, אבל בחודש אדר לא 

  מפורש שום הלכה כיצד מרבין בשמחה. 

בה כל השנה, שבכל  להרבות בשמחה שחייביםהיא בפשטות הכוונה ו
בדו את את השם בשמחה כמו שכתוב (תהלים ק, ב) ע עבודהשנה יש חיוב ל

השם בשמחה, וכתוב בפרשת התוכחה (דברים כח, מז) תחת אשר לא עבדת 
שהתוכחה באה על חסרון השמחה בעבודת , היינו את השם אלוקיך בשמחה

כך פירשו הרמב"ם (סוף הלכות , השם, שעבדו עבודת השם אך לא בשמחה
  ) ורבינו יונה בשערי תשובה (ד, ט). לב ובהלכות יו"ט פ"ולו

למה אינו שמח בעבודת השם, וכיצד אפשר שלא אדם ה יש תביעה על
אדם שעובד את  !הלא שמחה גדולה היא שזוכה לעבוד את המלך !?לשמוח
 את השירות שלו, ובודאי  הרי הוא נמצא ליד המלך, והמלך מקבלהמלך 

שמחה גדולה מאד, כך צריך לשמוח בעבודת השם, שהוא משמח את שזו 
 שמח  כביכולהמקום (לשון המשנה באבות פ"ו), מלך מלכי המלכים 

ודאי  ,אם יתבונן ויחשוב על זה. למעלההוא גורם שמחה ו ,האדם בעבודת
וכה לשמח את המלך, לשמח את ירגיש שמחה גדולה מאד, שהוא ז

  וזהו החיוב בכל השנה לשמוח בעבודת השם.  !םהמקו

 עוסק בעבודתאדם  בכל רגע בחייםהרי  ,וכפי שהזכרנו פעמים רבות
שאפילו בשעה שהוא ישן הוא כות דעות כתב הרמב"ם בהלש כמוהשם, 

לישון, כי הוא חייב בתרי"ג  צריךמפני שלשם שמים, , אם כוונתו השם עובד
מצוות, ואם לא יישן לא יוכל לתפקד ולקיים את המצוות המוטלות עליו, 

לאכול ולישון כדי  צריךו שהוא עבד המלך,והוא כמו חייל בצבא המלך, 
להיות בשמחה, כי אם  צריךת המלך, ומטעם זה גם שיהיה לו כוח לעבוד

מה שהמלך מצווה עליו, הרי בלי שמחה אין את לא יהיה שמח כיצד יקיים 
להיות בשמחה, והשמחה  צריךלכן והעצבות מחלישה את כוחות הגוף, כוח, 

  . כולה ההשנכל  –עבודת השם היא הכרחית לצורך 

גם השינה שלו היא בכוונה כזאת, לצורך עבודת השם,  ישןשאדם כו
עבודה למקום (כלשון הרמב"ם שם), והוא עובד השם בשינתו, בשב ואל 

לישון תעשה, בלי לעשות כלום, הוא ישן והוא עובד את השם, כי הוא הולך 
לשמוח בזה שהוא עושה הרבה רצון השם, ויש ת לעשו –בכוונה טובה 
  . עגם טובים ועוסק בעבודת השם בכל רמצוות ומעשי

בעסק התורה, ובתפילה, כמו שהביא המסילת ישרים גם יש לשמוח ו
בפרק י"ט בשם מדרש (שוחר טוב) כשאתה מתפלל יהא לבך שמח עליך 

לשמוח שהוא זוכה צריך אדם שאין כיוצא בו, שאתה מתפלל לאלוקים 
לעמוד בתפילה לפני מלך שאין כמוהו, מלך מלכי המלכים הקב"ה שומע 
אותו ומאזין לתפילתו, וכמו שכתב המסילת ישרים שם כי אמנם קשה 

 מי שהוא בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת"לצייר זאת בחוש, אבל 
מו ונושא ונותן ממש ע יוכל לקבוע בלבו אמיתת הדבר, איך הוא בא לב
מאזין לו  ברך שמותו הוא מבקש, והוא יתומא ,, ולפניו הוא מתחנןברךית

 ",מקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו ורעהו מקשיב שומע אליו
  במעט התבוננות ושימת לב אפשר להרגיש זאת. 

כך ו) "סימן צח סעיף א'(או"ח  לחן ערוךבשוילה כתוב הכוונה בתפובענין 
חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד  היו עושים

  ת ולהתגברות כוח השכלי עד שהיו שהיו מגיעים להתפשטות הגשמו
עד כדי כך אפשר להגיע בתפילה בכוונה,  –מגיעים קרוב למעלת הנבואה" 

  ואה! להתפשטות הגשמיות ולמדרגה הקרובה לנב

החזון איש זצ"ל שהיה עומד כפי שידוע על מרן וזה שייך גם בזמנינו, 
ולא הרגיש במה שנעשה מסביבו, ופעם אחת הייתה שאלה דחופה  הבתפיל

בענין של פיקוח נפש, וניסו לדבר אליו כמה פעמים ולא שמע, עד שהיו 
שהיה מרוכז  , מפניהריכוז בתפילתון כדי להפסיקו מ אותוצריכים לנענע 

   .בהתפשטות הגשמיות עם כל החושים בתפילה

שמונה עשרה בקול רם, על מרן הגרי"ז זצ"ל שהיה מתפלל מסופר וכן 
לעורר הכוונה, בזה תועלת [כי היה לו  היו שומעים אותו כשהוא מתפללו

 אמנם החזו"א , עיין או"ח סימן ק"א, ועיקר התפילה היא העבודה שבלב
לא הגביה קולו בשמונה עשרה] ופעם אחת בראש חודש התפלל הגרי"ז 

 רק בסוף ולא שמע, לו ו אמרוששכח יעלה ויבוא, ושמו לב בקול רם, 
  באמצע? עד כדי כך  אמרתם לילמה לא ז "תפילתו אמרו לו, ושאל הגרי

   .שלא שמע מה שדיברו אליוהיה שקוע בתפילתו 

וגם שמחה, אלו שהכירו אותו זוכרים שהיה תמיד שמח, בזה היה וכל 
   , כמובן בלי קלות ראש, והיה מקיים 'הומור'של  לשוןהיה מתבטא ב

וכך גם החזו"א, היה בשמחה תמיד,  בשמחה! –שויתי השם לנגדי תמיד 
סתירה להרגשה שהוא עובד את המלך ונמצא ליד המלך, כי המלך ואין זו 

  יה בשמחה, והוא משמח את המקום בזה. גם כן רוצה שיה

ומשנכנס אדר יש להרבות בשמחה בכל הדברים שחייבים לשמוח בהם, 
  . תורה ותפילה וקיום המצוות וכל עבודת השם בשמחה

וכבר הזכרנו מדברי החינוך (מצוה תפ"ח) שהשמחה נצרכת גם לבריאות 
מנוחה, שהגוף צריך, והם: מזון, שינה,  ארבעה דברים שישהגוף, וכתב שם 

וגם שמחה, מצרכי הגוף הוא שיהיה שמח ולא עצוב, כי כששרוי בעצבות 
כי אינו יכול לתפקד, וממילא אינו יכול לעבוד עבודת השם כראוי, וביאר 

זהו הענין של שמחת יום טוב "לכלכל החומר בדבר השמחה הצריכה אליו, 
ודאי שגם וב, ה גדולה, בהיות שובע השמחות לשמו ולזכרו"ויימצא לנו תרופ

התפילה היא אותה תפילה, עם התפשטות הגשמיות, כעומד לפני  ,ביום טוב
  . שמחהנלווית לזה , המלך, אבל זה יחד עם שמחה

בכל השנה השמחה היא רק  ך, אשמחהחיוב של יש בכל השנה גם ואמנם 
יכות המצוה, ואילו ביום טוב השמחה היא מצוה בפני עצמה, מצות פרט בא

שמחה, ומי שאינו עשה מיוחדת של שמחת יום טוב, שהוא זמן שיש בו חיוב 
  ביטל מצות עשה מתרי"ג מצוות.  ,טוב שמח ביום

  העלייה וההתקדמותדרך 

 והנה באבות פ"ד אמרו איזהו עשיר השמח בחלקו, וכן אמרו שם פ"ו
 שמח בחלקו, וכתובלהיות  –שזה אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם 

ין שמח בחלקו הוא גם ברוחניות, לשמוח במעלות הרוחניות שענבספרים 
 צעירים וגם מבוגרים שאינם שמחים ופעמים רבות באים שיש לו, 

בחלקם, ואינם מרוצים ממצבם, ובדרך כלל כשנכנסים עמם בדברים הם 
   .מוחשלרואים את טעותם, ומבינים שיש להם במה 

בחלקו, ושאלתי אותו על ארבעה מעלות  צעיר אחד שלא היה שמחהיה 
    יודע הוא שכל, כישרונות, יראת שמים, ומידות טובות, האם  :שיש לו

ולבסוף הודה ואמר לו? והתבייש לומר על עצמו, לה מעלותהיימות בו קש
יש לך לשמוח ש אתה צריךהרי כן  אםעליו... ואמרתי לו  שכך אומרים

, ותהיה שמח בחלקך שקיבלת מן השמים שכל מעלות טובות כאלו
  יש לך יראת שמים ומידות טובות. שוכישרונות, ו

 כמושמרגיש בעצמו שאין לו מידות טובות, זוהי גם כן מדרגה, מי ו
 ,שבקלם אמרו ,רבי אבא גרוסברד זצ"ל משגיחהשמעתי בלומז'ה מש
שמרגיש בעצמו חיסרון באיזו מידה, סימן שבאותה המידה הוא בעל אדם ש

מרגיש שלא ממי רון, אבל הוא בעל מדרגה יותר מדרגה, ואמנם יש לו חיס
 יש כאלהחיסרון שהוא כועס, בעצמו מרגיש אם כגון ו, את החיסרון

כועסים ואינם רואים בזה שום חיסרון, ואדרבה הם בטוחים שהכעס ש
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הוא בעל מדרגה, כי  ,הוא כועסש שיש לו ביקורת על עצמואבל מי , מוצדק
  הוא יודע שהכעס זה דבר מגונה, ויש תקווה שיפסיק לכעוס. 

, כמו שכתב ולא לצעוק העצה נגד הכעס היא לשתוקהזכרנו כי כבר ו
"השתיקה מבטלת הכעס וגם קול ער הכעס) ר אורחות צדיקים (סוף שבספ

נמוך מבטל הכעס, לכן יראה אדם כשכעסו מתגבר עליו שישתוק או ידבר 
בנחת ולא ירים קולו בכעסו, כי המגביה קולו בשעת כעסו אז יתעורר הכעס, 

  קול נמוך והשתיקה משתיקים הכעס".  אבל

הוא בעל משפחה, יש זמנים של ש מי וזה נוגע למעשה לכל אחד ואחד,
בחורים וגם לכעוס, כגון בערב שבת אחרי הצהריים, ועלול  ,לחץ בבית

אותם,  שמכעיס, לפעמים יש מישהו אינם בעלי משפחהעדיין שצעירים 
, אבל אפשר וסלהפסיק לכעפשר בבת אחת אי א ,והעצה היא לשתוק

תרגלים בזה, הכעס וככל שמשתיקה, על ידי  ,מהכעסבהדרגה להיגמל 
  אפילו בלב.  אין כעספוחת והולך עד שנפסק לגמרי, וכבר 

    לכל בנחת דבריך כל לדבר תמיד תתנהג"הרמב"ן באיגרת וכך כתב 
 ,אדם בני להחטיא רעה דהימ שהיא הכעס מן נצלית ובזה, עת ובכל אדם

 בו םשולטי םוניגיה מיני כל הכועס כל) אב, כ נדרים(רבותינו ז"ל  אמרו וכן
", ולשון םוניגיה אלא רעה ואין, מבשרך רעה והעבר מלבך כעס הסר שנאמר

בפה, אלא גם כעס  שלא רק כשצועקהיינו הסר כעס 'מלבך', הפסוק הוא 
גמילה והשיטה למנוע כעס בלב הוא על ידי , אבל דרך ההוא גיהינום בלב

  שתיקת הפה, שהשתיקה מבטלת את הכעס. 

במידת הכעס, ובשאר מידות רעות, סימן  ומי שמרגיש בעצמו חיסרון
ויקבל עוד מדרגות, המידה שיתקן את שהוא בעל מדרגה בזה, ויש תקווה 

רק צריך לחפש עצות ויש לו מדרגה אחת, אבל יש עוד מדרגות, אמנם כי 
התקדם הלאה, ואי אפשר בבת אחת, אלא מדרגה אחר מדרגה, כמו לאיך 

שכתבו בכל ספרי המוסר שאי אפשר לקפוץ ממדרגה למדרגה, וצריך 
להתקדם בכל מדרגה לפי כוחו, עד שההרגל נעשה לו לטבע, ומתקדם בזה 

  עוד מדרגה ועוד מדרגה, וכך הטבע משתנה. 

בגמרא  ו שמצינומאינו מדרגה יציבה, וכ ,אבל מה שמתקדמים בבת אחת
"בכה שם ומיד מתו, ואמרו בעלי עבירות שעשו תשובה  (ע"ז י, יז, יח) על

רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים", 
בכה רבי, אדרבה זכות היא להם שזכו לקנות את עולמם, על מה ולכאורה 

בכה משום שמי שקונה עולמו בשעה אחת אינו רבי שוביאר המהרש"א 
עולמו קונה עולמו בכמה שנים, כי הקונה הכמו עולם הבא זוכה לאותו 

יותר עולם הבא, אבל מה ומקבל בכמה שנים זוהי מדרגה יציבה וקבועה 
  שקונים בשעה אחת זוהי מדרגה זמנית וחולפת. 

יש שבכל מקום שמוזכר וכן שמעתי ממו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל 
, כי אם היה ממשיך לחיות היה כך מתקונה עולמו בשעה אחת, מיד אחר 

, ולא היה מחזיק מעמד בזה, רק מה שקונים בכמה שנים יורד מהמדרגה
זוהי מדרגה קיימת הנשארת אצל האדם, וכגון שמחה, לא מספיק להיות 

יהיו עם שמחה, לשמוח במה  , אלא צריך שכל החיים'שעה אחת'שמח 
  ובעבודת השם בכל רגע ורגע.  ובתפילהשעוסקים בתורה 

בשולחן ערוך שם ומצינו גם במשנה ברורה סימן א' לגבי מה שנפסק 
", ויש א מיצר ודואג על חורבן בית המקדש"ראוי לכל ירא שמים שיה

שנוהגים לעשות תיקון חצות להתאונן על החורבן, וכתב המשנה ברורה שם 
למרות שמתאבל ומצטער על "אבל התורה והתפילה יהיה בשמחה", היינו 

 .בשעת עסק התורה והתפילה צריך להיות בשמחה ולא בעצבותהחורבן, 
וגם כשאומר השיבנו וסלח לנו, ומתוודה ואומר חטאתי עוויתי פשעתי, 

  . ריך להיות בשמחה על מה שיכול להתוודותציתכן ש

שאמר כ שפעם אחת ובהקדמה לספר מנוחה וקדושה מובא על המחבר
הצדקה ולנו בושת הפנים, הרגיש בושה גדולה מאד עד  שםבסליחות לך ה

      , וכל ימיו היה מתגעגע היה כןורק פעם אחת בחייו , שהתחיל לבכות
   הזאת, שהיה רגע אחד במדרגה כזאת,  מתי יזכה שוב למדרגת הבושה

  . יותרעם מדרגה כזאת קשה  תמידאבל לחיות 

א מדברי הרמב"ם במורה נבוכים ובאמת הרמ"א באו"ח סימן א' הבי
שויתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים וכו', 
וסיים שם שעל ידי זה תגיע אליו היראה וההכנעה והבושה מהקב"ה, היינו 

שויתי וגו' זוכים למדרגת הבושה, בושה עם שמחה, בושה על מה שעל ידי 
  ה שמחה בזכויות שיש לו. שצריך להתבייש, ויחד עם ז

  

  

  

  בסוף הזמןחיזוק 
ובנוגע למעשה, אנו נמצאים עכשיו בסוף הזמן, לא נותרו ימים רבים, 
ובדרך כלל בסוף הזמן יש רפיון, ומחכים לבין הזמנים, כך טבע האדם, כי 

כולם סדרי הישיבה, ואמנם לא מסגרת המחייבת של באמצע הזמן יש 
תחת , אבל סוף סוף זה מחייב, ונמצאים בשלמות את הסדריםמקיימים 

  עול, ובבין הזמנים יש הרגשה של חירות. 

, ואמרו על שםוכן מצינו בדור המדבר שכתוב (במדבר י, לג) ויסעו מהר ה
ינוק שנסעו מהר סיני בשמחה כת (מובא ברמב"ן עה"ת שם) זה במדרש

, התאמצו הרבה בעסק הר סיניב כי כל זמן שהיו, הבורח מבית הספר
שמעכשיו לא יצטרכו להתאמץ כל כך,  ,שמחוסוע התורה, וכשהתחילו לנ

  . והייתה ההרגשה "כתינוק הבורח מבית הספר"

אפילו בני דור המדבר, דור דעה מקבלי התורה, זהו טבע האדם, שרואים 
אתה הראת (דברים ד, לה) בחוש, כמו שכתוב  שזכו לראות את האמונה

שהקב"ה פתח מלבדו, ופירש רש"י לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד 
הרגישו  ,עם כל מדרגתם הגבוההלהם שבעה רקיעים וראו שהוא יחידי, 

  . , כי כן הוא טבע האדםכתינוק הבורח מבית הספר

לא היו כן, ולא הייתה  גדולי הדורואהרן וכל רבינו והנה בודאי שמשה 
 , רק חלק מהציבור היו כןמבית הספר כתינוק הבורח אצלם ההרגשה

ותאכל בקצה  '"ותבער בם אש ה(יא, א) מתאוננים ולהלן שם כתוב על ה[
ולים אם אלו הערב רב, או הקצינים והגדרש"י בשני פירושים ויש  ,המחנה"

יש שמחה כש כיעל כל פנים לא כל הציבור היו כתינוק הבורח, , ]שבהם
רק אם חסר שמחת התורה, שמחים  משמחה לא בורחים! ,בעסק התורה

אבל מי ששמח בתורה ומקיים שויתי וגו', הרי הוא  בפריקת העול,
  אלוקים, ויותר קשה לו בלי זה. משתוקק להר סיני ולקרבת 

בסוף הזמן, אפילו שכך הטבע שמחכים לסוף כשעומדים והנוגע למעשה 
תחילת מכל אחד יראה להתחזק נגד הטבע, ולבוא בזמן לסדרים, הזמן, 
   סדר א' בשעה תשע, וסדר שני בשעה שלוש ורבע, כפי שנקבע  הסדר,

שמחת התורה, דברי תורה משמחי ך מתושמחה, בוללמוד בסדרי הישיבה, 
 יהודים שאינם לב, משיבת נפש ומאירת עיניים, וכבר הזכרנו שיש גם 

שבאים ללמוד תורה, כי זה מעניין ומושך, ויש מהם  ,שומרי תורה ומצוות
   .שלבסוף חוזרים בתשובה, מכוח המאור שבתורה

 סדרי הישיבהלשמור  לכל הפחות עד סוף הזמןכל אחד יתחזק ו
בשלמותם, ומי שיכול יוסיף עליהם, סדר שלישי בישיבה מסתיים באופן 

עד לתפילת שחרית, כדי שמי רשמי בשעה עשר, ויש תשע שעות הפסק 
כמובן מי שיכול יותר אך שזקוק למנוחה יוכל לנוח ולישון כפי הנצרך לו, 

אין זמן של פטור מתורה, לימוד התורה הוא חיוב מזה יוסיף לפי כוחו, 
סדרי את ולכל הפחות לשמור  ,די, וכל אחד חייב בזה לפי כוחותיותמי

הישיבה, ולבוא בזמן לתפילה ולסדרי הלימוד, ובפרט לסדר המוסר, שהוא 
  לכל היום.  דר החשוב ביותר, הנותן כוח וחיזוקהס

כי לימוד המוסר צריך שיהיה מתוך התעניינות, ולא בכפייה, וכבר דיברנו 
, רק מתוך משפיעלא זה עמום וכפייה עצמית ש ואם לומדים מתוך

 התעניינות לדעת מה אומר המסילת ישרים ומה אומר החובות הלבבות, 
בפרט בשער ד' כתוב בנפש החיים, מה ומה כתוב בכל ספרי המוסר, 

משפיע השפעה זה אם זה מעניין ומרתק, ימוד התורה, שמאריך בענין ל
 ,פנימית, ולאט לאט ההשפעה מתחזקת ומתחזקת עד שזה נעשה טבע

ומאז יש בים שהתחילו ללמוד מוסר, סיפרו לי ר .והאדם משתנה לגמרי
  . קודםשהיו חיים אחרים לגמרי ממה להם חיים מאושרים, 

אמרו  רק ששיובאבות פיך בעולם הזה, ר זוכים לאשרסועל ידי לימוד המ
פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וכו' ובתורה כך היא דרכה של תורה 

תורה כפשוטו, מספיק אבל לא , עושה כן אשריך האתה עמל ואם את
ורבותינו הראשונים המוסר, בזה זוכים לחיים מאושרים, את גם וצריכים 

בסוף כל ספר מיד החזקה כתב  חיברו ספרי מוסר, רבינו יונה, והרמב"ם
  . אדדברי חיזוק עצומים שמעוררים ומשפיעים מ

 ולכל הפחות ניקח דברים שיש עוד הרבה להאריך בהם, אלו הם ה
עד סוף הזמן, כל אחד  הנותריםלהתחזק בימים  לעצמנו את החיזוק הזה,

כמאמרם  יש כוח, ויש סייעתא דשמיא, -מה שבכוחו לעשות, ואם רוצים 
מא לח, ב) הבא ליטהר מסייעין אותו. יהי רצון שנזכה כולנו לסייעתא (יו

   שצריך! המדשמיא להצלחה בכל 
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