
 

 

   

  
  

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

  "חתשע ראויפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  הכל לפי רוב המעשה

הצלחה כולם רוצים , ענייני רוחניותכולנו רוצים הצלחה ברוחניות, בכל 
בתורה, וביראת שמים, יש חיוב להוסיף יראת שמים, וגם תורה זה 
מהדברים שאין להם שיעור, ומידות טובות, כל הדברים האלו הם חיובים, 

ונתבונן כיצד  ,זהשכל אחד רוצה להצליח בהם, ולקבל מה שיותר מדרגות ב
  מקבלים את המדרגות, מה היא הדרך לקבל את המדרגות. 

הרמב"ם בפירוש המשניות על פרקי אבות כתב על מה שאמרו במשנה 
ריבוי המעשים שם (ד, טו) "הכל לפי רוב המעשה", וביאר הרמב"ם כי 

מתוך אהבת חסד, אם נותן צדקה כשכגון  .משפיע על האדם להתרגל בהם
צדקה בבת אחת, סכום גדול מאד בנתינה אחת, זוהי זכות נותן אלף זוז ל

אם אבל גדולה מאד, וזה גם משפיע עליו אהבת חסד, כל מעשה משפיע, 
שיש כאן יותר, עליו זה ישפיע ייתן אלף זוז באלף פעמים, כל פעם זוז אחד, 

הרבה מעשים של צדקה, ובכל מעשה ומעשה הרי הוא מתרגל יותר בצדקה, 
  אהבת החסד בטבעו. כך זה בצדקה. ומחזק יותר את 

ככל שלומדים יותר זמן, עם פחות הפסקות ויותר וגם בלימוד התורה, 
  . התמדה, זה משפיע יותר, ומקבלים יותר אהבת תורה

להתגבר בזה כנגד עצלות הגוף,  ומצד אחד קשה ללמוד, מפני שצריכים
אבל מצד שני יש מתיקות בתורה, והלימוד מעניין ומושך, "כדיוטגמא 

יש אפילו אנשים שאינם שומרי תורה כי חדשה" (רש"י דברים ו, ו), וידוע 
ומצוות שאוהבים ללמוד תורה, ולימוד הגמרא מעניין אותם מאד, 

  בלימוד. הנאה  –נותנת גישמאק והקדושה גם כן 

ולומד בהתמדה מתוך מתיקות  ,ממילא ככל שאדם דבוק יותר בתורה
ואמנם לפעמים צריך לנוח,  .זה משפיע עליו יותר אהבת תורההרי וסקרנות, 

[ובמאמר  .לחזור ללימודוכבר מתי יוכל יש לחכות אבל גם בשעת המנוחה 
לילה שלם, שתים עשרה ולומדים המוסגר: הנה לפעמים יושבים "משמר" 

יותר ולפעמים אחר כך נחים התוצאה היא שמתעייפים,  ךשעות, א
כן בדרך כלל עדיף לחלק את המשמר לזמנים קצרים ועל , מזהומפסידים 

  . לפי כוחו] ,וסיף על לימודו בכל יום ויוםלה

וככל שעוסקים בתורה יותר זמן בלי היסח הדעת, זה משפיע יותר אהבת 
  תורה, ומושך להמשיך הלאה לעסוק בתורה. 

ך גם ביראת שמים, מי שעוסק ביראת שמים, ורוצה להוסיף יראת וכ
 ,לפי רוב המעשה ,בזה יותרשיעסוק שמים ואמונה, כל ענייני האמונה, ככל 

מכתב מהגה"צ רבי נפתלי אמסטרדם זצ"ל (אור יש  .זה ימשוך אותו יותר
וזה  ,הוא עוסק במוסר כשתי שעות ביוםששכתב המוסר ח"א עמ' רמו) 

"כי לימוד המוסר בהתפעלות מחיה הלב ומשמח  ,מעניין ומושך אותו מאד
  עד כדי כך חיזוק האמונה מושך ומעניין.  .הנפש"

שכשעמדו  ,מהחזו"א ומהגרי"זוגם תפילה שייכת לאמונה, וכבר סיפרנו 
התבטלות הגשמיות, שדיברו אליהם ולא להתפלל שמונה עשרה, הייתה 

, ולא שמעו מה שמדברים אליהם, מרוב שהיו דיברו אליהם בקול ,שמעו
עד כדי התפשטות  זהו הטעם שיש באמונה ובתפילה,מרוכזים בתפילה. 

שהתפילה מרתקת, שמרגיש "כעומד שו"ע או"ח צח, א), עיין ( הגשמיות
כתב בספר הכוזרי (מאמר ג')  ןוכ .וכל החושים מרותקים לזה ,לפני המלך"

שבשעת התפילה כל החושים מרוכזים בתפילה ולא מרגישים בשום דבר 
  דרגות באמונה, שהאמונה מושכת! מאחר. אלו הן 

  ת החסד של אברהם אבינואהב

וכך גם בחסד, יש דרגות של אהבת חסד, שהחסד מושך, וכפי שרואים 
פ"ז) דר"נ חז"ל (אמובא בכ ,חסדאהבת את מדרגתו של אברהם אבינו ב

שאיוב אמר לפני הקב"ה, מדוע מגיעים לי ייסורים קשים כל כך, הרי אני 
עדיין לא הגעת לחצי  ,ואמר לו הקב"ה ,לה מאדמכניס אורחים בדרגה גדו

כי אתה כשבא אליך אורח, אתה שואל  ,שיעור של אברהם במידת החסד
אותו מה הוא רגיל לאכול, אם הוא רגיל בבשר, אתה נותן לו בשר, ואם רגיל 

ביין, אתה נותן לו יין, כל אחד כפי הרגלו, אבל אברהם אבינו לא שאל 
  שאלות, אלא נתן לכל אורח את המשובח ביותר. 

שהם שחשב בפרשת השבוע, שבאו אליו שלושה אורחים שמצינו וכפי 
ם שלושה בהמות, כדי שיוכל לתת לכל אחד לשון של בשבילערבים, ושחט 

ותר בבהמה, ונתן לכל אחד לשון בקר, שזהו החלק המשובח והטעים בי
וזהו מתוך אהבת החסד  .זה בביתולבלי לשאול אם הוא רגיל  ,בחרדל

לא מפני שהוא חייב, כי אין חיוב כזה, רק מתוך אהבת חסד  ,שהייתה בו
  שרצה שהאורח ייהנה, נתן לו את המשובח ביותר. 

שלישי למילתו יום הכשהיה חולה בהזאת, הגדולה ומתוך אהבת חסד 
למרות , לא באו אליו אורחים, הצטער מאד, וחיכה שיבואו אורחיםו

כדי שלא יצטרך  –הקב"ה הוציא חמה מנרתיקה כי שהאורחים לא באו 
וכולם היו ספונים בבתיהם ולא היו זקוקים לטרוח עבורם כשהוא חולה, 

שאין אורחים, וכאב לו להכנסת אורחים, אף על פי כן אברהם הצטער 
, עד שלא הייתה ברירה, ומן האורחים חסרים לוהיו ו זה,ב טוב אוהרגיש ל

השמים שלחו אליו מלאכים בדמות ערבים, ואכן כשראה אותם מיד "וייקח 
  בן בקר רך וטוב וייתן אל הנער וימהר לעשות אותו". 

הוא הרי זוהי המציאות, שמי שיש לו אהבת חסד, כשחסר לו החסד 
וכך גם בתורה, מי שיש לו אהבת תורה, כשאינו יכול  .מרגיש לא טוב

וכן היה אומר אאמו"ר זצ"ל כי ביום  .הוא מרגיש לא טוב ,ללמוד תורה
  שיש לו הפרעות בלימוד התורה אינו מרגיש טוב בגופו. 

  החיים אינם חיים! –בלי תורה 

וזה מה שאמרו חז"ל (מכות י, א) תלמיד שגלה מגלין רבו עימו שנאמר 
נפש את העביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא, היינו שאם תלמיד הרג  "וחי"
עשה  –ונתחייב גלות לעיר מקלט, מגלין רבו עימו, משום שנאמר וחי  ,בשוגג

"וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה לו כדי שיחיה 
 ,החיים אינם חיים –), בלי תורה פ"ז(רמב"ם הלכות רוצח  חשובין"

  והתלמיד זקוק לרב שיַלמדו תורה, לכן מגלין רבו עימו. 

וכמו שאמרו (מכות ורואים בזה ענין נוסף, עד כמה חשוב ללמוד מרב, 
הרבה למדתי מרבותי, ומחברי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולם, שם) 

מרבותי תחילה, ואחר כך מחברי, ואחר כך ונקטו דווקא בסדר הזה, 
, 'תלמידי'לא שייך כלום, ואם אין רבותי אין  'רבותימ'מתלמידי, כי בלי 

  לא יהיה בשלמות כשאין רבותי.  'מחברי'וגם ה

מצינו בגמרא (מגילה טז, ב) שכל  –? 'מרבותי'וכמה זמן צריך להיות ה
זמן שברוך בן נריה קיים לא הניחו עזרא ועלה, ופירש רש"י "שהיה לומד 

קיים, נשאר אצלו עזרא היה שרבו כל זמן  .תורה מפי ברוך בן נריה בבבל"
בבבל, ולא עלה לארץ ישראל, מפני שהוא צריך את הרב, והרב מוסיף לו. 

  כל זמן שהרבי קיים, צריכים לקבל תורה ממנו. ומבואר כי 

מרב, כי די להם בזה תורה ויש כאלה שחושבים שאינם צריכים לקבל 
לי לשמוע יכולים ללמוד לבד בוסבורים כי הם שיש גמרא ומפרשים, 
הרבה זקוקים לשיעורים,  ]גם בחורים בקיבוץ[ .שיעורים, אבל זו טעות

, ובלי מרבותי חסר גם 'מרבותיובא דרובא בלי שיעורים חסר להם ה'ור
  מחברי ומתלמידי.  –ההמשך 

שנים באחד שלמד בישיבה, וראה את חברו הרבה ומעשה שהיה לפני 
אילו כותב שיעורים ששמעת, וכותב שיעורים ששמע, ולעג ואמר לו "אתה 

מכין בעצמי שיעורים", והסוף היה שהוא נשאר לעצמו עם כבר אני 
השיעורים שהכין, וחברו שכתב את השיעורים נעשה מרביץ תורה ואומר 

  שיעורים. זוהי המציאות בתורה. 

יש הרבה דרגות באמונה, ומי שרוצה להוסיף וגם בענייני האמונה, 
ויעסוק בחיזוק האמונה, כך יזכה לסייעתא  אמונה, ככל שישתדל יותר
[כאן בישיבה  גם רבי על אמונה ךאמנם צרי .דשמיא ויתחזק יותר ויותר

  היה לנו רבי, המשגיח זצ"ל, ועכשיו חסר לנו], אבל אפשר למצוא רבי, 

  בס"ד
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חובות הלבבות (שער התשובה פ"ו) שבכל דור יש מורה דרך לעבודת כתוב ב
 !יצליחאז  ,מורה דרך, וכשימצא מורה דרך השם, ומי שרוצה יוכל למצוא

להשפיע אמונה על  – 'מתלמידי', ואחר כך יכול להיות גם 'מרבותי'זהו ו
  זה הסדר, מרבותי, ואחר כך מחברי ומתלמידי.  .אחרים

ומצינו עוד בגמרא (ב"מ פד, א) על רבי יוחנן וריש לקיש, שריש לקיש היה 
רבי יוחנן על ריש לקיש, ונפטר  תלמיד חבר לרבי יוחנן, ופעם אחת הקפיד

, שעכשיו אין לו עם מי ללמוד, והיה לרבי יוחנן צער גדול מזהריש לקיש, 
  . ובכה ואמר "היכן אתה ריש לקיש"

וכשראו החכמים את צערו, שלחו אליו את רבי אלעזר [שהיה אחר כך 
מרא דארעא דישראל כדאיתא בנדה כ' ע"ב], וכשאמר רבי יוחנן הלכה, 

וכי ואמר לו רבי יוחנן  ,רבי אלעזר יש לי ראיה, תניא דמסייע לךאמר לו 
ריש  –אינני בטוח שהדברים שאמרתי נכונים? האם לראיות אני צריך, 

לקיש לא היה מביא ראיות, אלא היה מקשה קושיות, על כל דבר שאמרתי 
לו עשרים וארבע תירוצים, ועל ואמרתי קשה עשרים וארבע קושיות, היה מ

שמתחדשים עוד ועוד חידושים  ,וחא שמעתא, היה תענוג גדולידי זה רו
   !הקושיות והתירוצים, ועכשיו זה חסר לימתוך 

ומרוב צער על כך שף דעתיה [פירש רש"י: נעקרה ממנו דעתו ונשתטה], 
    שאין לנו מושג בגדלותו כפי שהפליגו חז"ל בכמה מקומות,  !רבי יוחנן

הגוף היה צריך את גופו לא החזיק מעמד מרוב צער על חסרון התורה, 
 ,עד שהרגיש כי חייו אינם חיים בלי זה –התענוג של "רווחא שמעתא" 

והתורה וזהו שאמרו תלמיד שגלה מגלין רבו עימו, משום שנאמר "וחי", 
  היא חיותו, כפשוטו, זה החיים ממש! 

בתקופת מלחמת העולם הראשונה, עם הגאון רבי איצל' שהיה מעשה 
מפוניבז' זצ"ל, שגירשו את כל היהודים לתוך עומק רוסיה, וגם הוא גלה 

, והיו חסרים לו התלמידים שלמד עמהםבפוניבז', שונפרד מתלמידיו 
וכשנודע מזה בישיבת ראדין [שגם כן הייתה באותה התקופה בעומק רוסיה] 

עימו, מפני שהבינו כי הוא מוכרח לזה, ובלי שילמד ף שלחו אליו תלמיד חרי
חייו לא יהיו חיים! זוהי מציאות  ,שיהיה לו על כל פנים תלמיד אחד

  שהייתה גם בדורות האחרונים, לפני כמאה שנה. 

שרואים באברהם אבינו כמו בא ליטהר מסייעין אותו (יומא לח, ב), וה
 בזה ומן השמים סייעוהו וחיכה לאורחים, וישב שאהב לעשות חסד, 

כך גם בתורה, הבא ליטהר בתורה  ,וזימנו לידו את האפשרות לעשות חסד
 עם רבותי חברי ותלמידי,  –מסייעין אותו, רק צריך להיות "בא ליטהר" 

וגם באמונה כן, מי שעוסק באמונה ורוצה להתחזק  .ואז מסייעין אותו
  באמונה, יש לו סייעתא דשמיא לאמונה. 

  המלבין שיניים לחברוטוב 
עוד אמרו חז"ל (ב"ב ט, ב) כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, 

   .והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות

 ,עליה בשש ברכות ךמי שנותן צדקה לעני, זוהי זכות גדולה מאד, שמתבר
ואפילו צדקה שלא בכוונה, כמו שמצינו במצות שכחה, שאם אדם שוכח 

ובא עני ונהנה ממנו, הרי הוא מתברך על זה, כמו שכתוב  עומר בשדה,
", ואף על פי בכל מעשה ידיך (דברים כד, יט) "למען יברכך השם אלוקיך

התפרנס נהנה והעני יודע כלל ששכח, מכל מקום כיון שסוף סוף לא שהוא 
  מתברך בברכה של צדקה. הרי הוא , מממונו

סלע מידו ומצאה עני  ביא מהספרי "אמור מעתה, נפלההוברש"י שם 
ונתפרנס בה, הרי הוא מתברך עליה" [וכל זה הובא גם ברש"י סוף פרשת 

הרי  ,למרות שאינו יודע כלל שהעני מצא את המטבע ,ויקרא], והיינו גם כן
  , כיון שהעני נהנה ממנו. על זה הוא מתברך

שכרו אזי גם מפייס את העני בדברים, ונותן לו הרגשה טובה, ואם הוא 
  ל הרבה יותר, ומתברך באחת עשרה ברכות! גדו

באחד שלמד בישיבה ולא הצליח,  ,לפני הרבה שניםבישיבה מעשה היה 
גמר בדעתו לעזוב את הישיבה, והיה זה ערב שבת, שוהרגיש לא טוב, עד 

ים בשורה ך בליל שבת כשעומדוהחליט שאחרי שבת יעזור את הישיבה, א
מה שלומך,  , פנה אליו אחד הבחורים וטפח על שכמו ושאל'גוט שבתלומר '

וכשראה שיש מי שמתעניין בו וחושב עליו, מיד החליט להישאר בישיבה, כי 
  הנה חושבים עליו, ויש לו במה לשמוח בחלקו. 

אי אפשר לדעת מה שיכולים לעשות עם מילה אחת, ששואלים מה 
שבקלם זה היה נהוג מאד, כשהיה בא אורח, כל אחד שלומך וכדומה, וידוע 

היה ניגש אליו ואומר לו שלום עליכם, מה שלומך, ובמה אני יכול לעזור לך, 
  עד שהרגיש שכולם מכירים אותו, כזו הרגשה טובה. 

באים קבוצה אם  .מפעם לפעם באים בחורים חדשיםשוכך גם בישיבה, 
בודד בלי קבוצה, אם ניגשים אליו  בחורכשבא נצרך, אבל  ביחד זה פחות

ואי יש כאלה שזקוקים לזה,  !מו, זה ממש מחיה אותווומתעניינים בשל
  מעשים טובים שאין לשער. לזוכים ובזה אפשר לדעת, 

 ,צריך שיסבירו לוחבר הכגון אם וגם בתורה אפשר לעשות חסד, 
כמו שאמרו חז"ל (סוכה  ,, זוהי תורת חסדומסבירים לו בסבלנות עד שיבין

מט, ב) מאי דכתיב ותורת חסד על לשונה, וכי יש תורה של חסד ויש תורה 
שאינה של חסד? אלא תורה ללמדה זוהי תורה של חסד, ותורה שלא 

לאחרים זה תורה היינו שאם מלמד  .ללמדה זוהי תורה שאינה של חסד
אלא נקרא תורת חסד, אך לא שמלמד מפני שרוצה "להיות מלמד", 

  מלמד מתוך אהבת חסד ואהבת הבריות שיש בו. כש

, אפשר לשאול מה אחד ליד השני כשיושבים בחדר האוכלגם  ,וכאמור
(כתובות קיא, ב) טוב המלבין שיניים , וכבר אמרו שלומך, ומהיכן באת

היינו  "משקהו חלב"לחברו יותר ממשקהו חלב שנאמר ולבן שיניים מחלב, 
מלבין ה"מזה שנותן לו לאכול ולשתות כשהוא רעב וצמא, אבל יותר טוב 

, שמשמח אותו בדברים, שגורם לו שיתחיל לחייך קצת, "שיניים לחברו
 .אהבת חסד, חסד גדול מאדזוהי  ,ונותן לו הרגשה נעימה, שירגיש טוב

  . יש כאלה שזקוקים לזה ואין הדבר ניכר עליהםלפעמים ו

שיושב לידי זקוק החבר אולי  ,וך חברה אי אפשר לדעתכשנמצאים בת
לא כמו שני שכנים שרק אומרים  למילה טובה ממני, שאדבר איתו משהו,

  . ת"שלום ואין ביניהם "רעּו- שלום

יכול  – "אהבה" :, והם ארבעה עניינים"אהבה אחווה שלום ורעות"יש 
ואין שום קשר ביניהם,  ,להיות אהבה שכל אחד נמצא במקום אחר

כמו אחים, אך עדיין יכול להיות אהבה  ,היא אהבה יותר חזקה "ואחווה"
בין אחים ובין אוהבים יש חיכוכים שגם כידוע  "שלום",ואחווה ואין 

  ת. היינו שגם יהיה קשר של חברּו "ורעות"לפעמים, 

בבית המקדש משמר היוצא היה אומר כי (ברכות יב, א) ומצינו בגמרא 
למשמר הנכנס מי ששיכן את שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה 

במקום קדוש צריכים ברכה על זה,  –ואחווה ושלום ורעות, בבית המקדש 
המקום הקדוש מחייב שיהיו אהבה ואחווה ושלום ורעות, וצריכים כי 

  ברכה, שתהיה סייעתא דשמיא לזה. 

כמו בית המקדש, צריכים סייעתא מקום קדוש, וכך גם בישיבה, שהיא 
  דשמיא, שתהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות. 

*  
כבר דיברנו שסדר המוסר שבישיבה אינו מידת חסידות, אלא הוא והנה 

סיפרתי וכיצד לחיות בכל רגע ורגע,  ,שנותן הדרכה לחיי היום יום סדר
מבוגרים שאינם לומדים בישיבה, שהתחילו אמרו לי, גם אנשים שהרבה 

ללמוד מוסר בקביעות, איזה קביעות בספרי מוסר, ומאז כל חייהם השתנו, 
  . מלא שמחההתהבית גם ו ,ונהיו חיים מאושרים

לפעמים יכול להיות שבבית אין שמחה, בתוך הבית יש אהבה ואחווה 
  ואינו  ,ות"גדול הבית עסוק ב"מחשבות קדושכי ת, אבל אין רעּו ,ושלום

לימוד המוסר אבל  ,, היו מעשים כאלההביתשם לב להתייחס כראוי לבני 
  , כך המציאות. נותן שמחה והרגשה טובה ללומד ולכל סביבתו

ני יודע נעל לימוד המוסר, עדיין איפעמים הרבה דיברנו אף על פי שכבר ו
אמנם אם זה השפיע כל כך שיתחילו למהר לבוא בזמן לסדר המוסר, 

, שמי את זההשפיע עליהם, וחשוב מאד לדעת מסתבר שיש כמה שזה 
ובעזרת השם נזכה כולנו לסייעתא  .שיעשה כן ירגיש הרגשה טובה מאד

  דשמיא להתחזק בכל מה שצריך חיזוק! 

 

 ילוי נשמת הרה"חלע

 ז"למשה אליהו קאופמן ר' 

 ז"ל יצחק ן הרה"ח ר'ב
 תנצב"ה - י"ג חשון תשע"בנלב"ע 

 ילוי נשמת הרבנית הצדקניתלע

 ע"ה דינה גינזבורג מרת

 "לצז מרדכי שלמה ברמן ת הגאון רביב
 תנצב"ה - ט"ז חשון תשס"דנלב"ע 

 ילוי נשמת האשה הצדקניתלע

 ע"הלאה אסתר צ'ולק  מרת

 ז"ל אלעזר שוורצמן ת ר'ב
 תנצב"ה - ט"ז חשון תשע"דנלב"ע 

 ע"ה ברכהעל הסתלקות רעייתו מרת מתלמידי רבינו שליט"א,  דוד גרינגרסשאול  ה"גהרהמופלג לידידינו בזאת כוס תנחומין נשגר 
 לשברכם הגדול ויאמר לצרותינו די ובנחמת ציון וירושלים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עודבעל הנחמות ירפא 


