
  

 

   

  
  

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

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

האחרונה היו הרבה רציחות ופיגועים, מעשים שבכל יום רח"ל, בהרבה מקומות בארץ הקודש, ובודאי שהכל  עתב, עת צרה היא ליעקב

בהשגחה, יש השגחה פרטית על כל אחד ואחד, כמו שכתב הרמב"ן בפרשת בא "שאם יעשה המצוות יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו 

מסתבר שאין זה רק   . והעצה היחידה היא לא בכוחי ועוצם ידי אלא בתשובה ותיקון המעשיםעונשו", ואם יש אסונות סימן שיש חטאים, 

, ובגמרא ששלושים וששה איו שכתוב אצל עכן שמעל בחרם ומתו כממצינו שציבור נענשים מחמת היחיד, על פי שאף חטא של אדם יחיד, 

שכל ובה של סנהדרין, עד כדי כך שייך עונש על הציבור מחמת חטא של יחיד, שקול כנגד ר(סנהדרין מד, א) דרשו שנהרג יאיר בן מנשה ש

  מה לתקן ולחזור בתשובה.לו כל אחד ואחד יש של יחיד, אלא רק שאין החטא אבל מסתבר  ,ישראל ערבים זה בזה

  קיבל עולמו
עולם הזה, כמו שכתב רש"י בסוף  מקבלים שכרםהנה ידוע שרשעים 

פרשת ואתחנן על הפסוק "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו" בחייו משלם 
לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן העולם הבא, והיינו שרשעים מקבלים שכר 

רשע אוהב המצוות בעולם הזה ואין להם עולם הבא, והסיבה לכך מפני ש
, לכן נותנים יותר מהעולם הבא העולם הזהתענוגי וצה ורעולם הזה, את ה

אבל צדיקים מחשיבים עולם הזה, שכרו בומקבל  ,לו את מה שהוא רוצה
יותר את העולם הבא, ומוותרים על תענוגי העולם הזה בשביל העולם הבא, 

  ומעדיפים אפילו ייסורים בעולם הזה לצורך העולם הבא. 

, א) מעשה שהיה ברבי עקיבא ורבי מצינו בגמרא (סנהדרין קאכמו ש
אליעזר בן הורקנוס, שרבי אליעזר היה רבו של רבי עקיבא, וכשחלה רבי 

עכשיו שאני רואה את רבי בצער  ,ואמר לו אליעזר נכנס רבי עקיבא לבקרו
אני שמח, שכל זמן שאין רבי שרוי בצער יש לדאוג שמא ח"ו קיבל את 

אם לא היו לו ייסורים צריך  !הגדולעולמו, עד כדי כך, אפילו רבי אליעזר 
  לחשוש שמא כבר קיבל את עולמו בעולם הזה. 

עולם הבא,  פחותעולמו, אלא שיהיה לו  כלומסתבר שאין הכוונה שקיבל 
 "חלק"שיש הרבה דרגות בעולם הבא, וכפי שהרחבנו במקום אחר שיש 

לחיי העולם הבא, וכן  "מזומן"העולם הבא ויש  "בן"לעולם הבא ויש 
כמה דרגות שיש האריך הרמב"ן בפרשת אחרי מות על הפסוק "וחי בהם" 

בשכר המצות בעולם הזה ובעולם הבא, ובמסילת ישרים פרק ד' הביא 
מדברי הגמרא (ב"ב עה, א) שבעולם הבא יש לכל צדיק חופה בפני עצמו, וכל 

 בעולם הבא אחד נכווה מחופתו של חברו, היינו כשרואה שחברו זכה
  , יש לו מזה צער כמו כוויית אש. למקום מכובד יותר ממנו

לכן כדאי לסבול ייסורים בעולם הזה, שהייסורים ממרקים וזוכים בהם 
לסבול ייסורים, וכן רבי עקיבא רבי אליעזר היה כדאי ללעולם הבא, ואפילו 

מי ואמר כל י ,שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, שמח בייסורים האלו
ספר , ואמנם ב(ברכות סא, ב) הייתי מצטער מתי תבוא לידי ואקיימנה

ייסורים, וכמו ) ביאר שרבי עקיבא לא הרגיש 243מכתב מאליהו (ח"ג עמ' 
 יצאה נשמתוו ,שאמרו "יצאה נשמתו באחד" היינו שהיה מייחד ייחודים

  . הרגיש ייסורים כללולא מתוך דבקות בשכינה,  ,במיתת נשיקה

  נקנים בייסורים
מצינו  ודעשהייסורים ממרקים, ולדעת על כל פנים מה שנוגע לנו הוא 

לישראל וכולן לא הקב"ה ש מתנות טובות נתן ושלבגמרא (ברכות ה, א) 
, תורה אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבאונתנן אלא על ידי ייסורים 

בודאי היא מתנה גדולה מאד, ולא שייך לזכות לעולם הבא בלי תורה, וכן 
ומקבל  קדושת הארץ משפיעה על האדם שנעשה אדם אחרארץ ישראל, 

מתי חוץ לארץ יש מצינו שומידות טובות יותר כמבואר בנדרים דף כ"ב, 
עולם הבא הוא מתנה טובה, וכן , (כתובות קיא, א) להם צער גלגול מחילות

  ובלי ייסורים אין תורה ואין ארץ ישראל ואין עולם הבא. 

אם אין לו  ,אם כן לכאורה שייך להיות מתמיד גדול, ואף על פי כן
ההצלחה בתורה, שהתורה אינה נקנית אלא על ידי ייסורים, ייסורים חסר 

וכמבואר גם באבות פרק ששי שאחד מהדברים שהתורה נקנית בהם הוא 
ם", ומי שאין לו ייסורים לא שייך שישיג הצלחה שלמה "בקבלת הייסורי

בתורה, אפילו אם יש לו כישרונות והתמדה ויש לו סייעתא דשמיא, מכל 

מקום אין זה בשלמות כפי שהיה יכול להיות אם היו לו ייסורים, ורק על ידי 
העצה לזה, ייסורים זוכים לשלמות ההצלחה בתורה, ולכאורה אם כן מה 

  שיהיו דווקא ייסורים שיש בהם ביטול תורה? וכי צריך 

  עמל התורה
שכתב לגבי ענין  אמנם מצינו עצה לזה, בשערי תשובה לרבינו יונה (ד, יא)

, שאם יש לאדם חטאים שצריך ייסורים כדי לכפר עליהם, וכמבואר אחר
שאין התשובה חטאים כי ישנם ביומא דף פ"ו בארבעה חילוקי כפרה 

ורים הממרקים, כתב בשערי תשובה שם כי ייס עודוצריכים  ,הםלמספיקה 
"כי ישית עמלו בתורה וטרחו בה ייסורים, והיא היש עצה אחרת במקום 

שאם אדם עוסק ואשר תידד שנתו מעיניו יעלה במקום ייסורים", היינו 
בתורה בכל כוחו, מתוך עמל ויגיעה, אזי עמל התורה עצמו נחשב לו 

ורים אחרים שיש בהם ביטול לייסורים הממרקים, ואינו צריך עוד ייס
שהוא מנדד שינה מעיניו  הייסורים של עמל התורה,מספיק אלא  תורה,

וגם במאמץ מוחי עם  ,בניצול הזמן ,ללימוד התורה, ומתאמץ בכל כוחו
שזהו מאמץ מוחי גדול מאד המחליש את כוחות הגוף  ריכוז המחשבה

ייסורים [ולפעמים גם מזיק לבריאות אם מתאמצים יותר מהכוחות], ה
  מועילים לכפרת עוונות. ממרקים ו –האלו של עמל התורה 

ומכאן קל וחומר, שאם ייסורים כאלו מועילים לכפרת עוונות, בודאי 
שהם גם ייסורים המועילים להצלחה בתורה, ומי שיש לו ייסורים של עמל 

, והתורה נקנית לו בהםהתורה ודאי זוכה על ידם לדרגה גבוהה של תורה, 
ואמרו (אבות ו, ד) כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו', ונזכרו שם 
כמה מיני קשיים גשמיים, וגם בתורה אתה עמל, היינו קושי נוסף של עמל 
התורה, ועם כל זה "אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם 

כים בזה הבא", היינו שזהו האושר הגדול ביותר בכל חיי העולם הזה, וגם זו
לעולם הבא שהוא הטוב האמיתי, ולא נחסר לו מחלק העולם הבא מחמת 

, מפני שיש לו גם לעולם הבאהתענוג של "אשריך בעולם הזה", אלא זוכה 
ייסורים של עמל התורה, שהוא מתאמץ ועמל בתורה בכל כוחותיו, לא 
 באופן שמזיק לבריאות כמובן, אבל עם כל הכוחות מה ששייך, זה נקרא

  ייסורים הממרקים ובזה גם זוכים להצלחה בתורה. 

ובאמת יש להבין אם כן מהו שאמר רבי עקיבא לרבי אליעזר שאם לא 
, וכי רבי עקיבא חשד ברבי בחייו היו לו ייסורים שמא קיבל את עולמו

"ה מדקדק באליעזר שלא היה עמל בתורה בכל כוחותיו? ואולי מפני שהק
דק , יכול להיות שהיה חסר משהו בשלמות עם הצדיקים כחוט השערה

ל "זצשאי אפשר לדעת, וכמו שמסופר על הגר"א מוילנא כחוט השערה 
שהתוודה לפני פטירתו ואמר "רגעים ביטלתי מדברי תורה", היינו שעשה 

רגעים ספורים של ביטול תורה, איזה חשבון כל ימי חייו ומצא שיש בהם 
  התוודה ועשה תשובה לפני פטירתו. ועל רגעים אלו 

ניחא אם אדם , תשובה על ביטול תורהצריך ביאור כיצד מועילה והנה 
התשובה מורידה את הפגם של אזי חוזר בתשובה על מצוות לא תעשה 

ביטול תורה ושאר מצוות עשה, הרי חסר לו  לע, אבל ונחשב כלא היה החטא
תרי"ג ש בספריםכמו שכתבו השלמות הרוחנית שעל ידי קיום המצוה, 

האבר  הנפש, וכל מצוה נותנת שלמות באותוכנגד איברי  ותכוונמצוות מ
לזה  ומה תועיל ,חסר לו השלמותהרי שכנגדה, ואם לא קיים את המצוה 

התשובה? ומבארים בזה כי הצער שמצטער ומתחרט על מה שלא קיים את 
המצוה וחוזר בתשובה, זה עצמו נותן לו זכות ושלמות כמו שהייתה המצוה 

אמרו (יומא פו, ב) שבתשובה מאהבה זדונות נעשות לו  זהנותנת לו, ובכגון 
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פרק כ"ה עיין בספר העיקרים מאמר רביעי ו ,כזכויות, היינו בזכות התשובה
  . מה שכתבו בזה ובספר העקידה פרשת נצבים

מצינו בגמרא (פסחים ח,  .והנה כשאדם עמל בתורה תלוי מה היא כוונתו
א) האומר סלע זו לצדקה בשביל שאהיה בן העולם הבא [היינו שרוצה 
לזכות לדרגת "בן" העולם הבא] הרי זה צדיק גמור, והיינו שאם כוונתו 

דרגות ברם יש עולם הבא נחשב צדיק גמור, בקיום המצוה לקבל פרס ב
יותר גבוהות מ"צדיק", כמו שאמרו באבות פרק ששי על העוסק בתורה 
לשמה "ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן" והם דרגות שונות זו 
למעלה מזו, וצדיק היא המדרגה הפחותה שבהם כמו שביאר ברוח חיים 

א הוא אמנם צדיק אבל לא אם כן מי שעוסק בתורה לשם העולם הבשם, 
, "חסיד ישר ונאמן"של , אך לא "צדיק"יותר מזה, ויש לו עולם הבא של 

וכפי שביאר גם הרמב"ן הנ"ל בפרשת אחרי מות שמי שמקיים את המצוות 
לשם העולם הבא "נפשו בטוב תלין", היינו שיהיה לו איזה חלק בעולם 

  הבא. המדרגה היותר גדולה של העולם לא הבא, אבל 

אבות שם רקי פוכיצד זוכים למדרגה הגבוהה ביותר? זהו כמו שאמרו ב
כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו' ומכשרתו להיות צדיק 

צדיק חסיד ישר "חסיד ישר ונאמן, היינו שהדרך לזכות לכל המדרגות 
ר כמו שביא ,קשהדבר לא התורה לשמה, וזה לימוד הוא על ידי  "ונאמן

"לידע כדי כשלומד  הואהנפש החיים (ד, ג) בשם הרא"ש כי תורה לשמה 
ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול ולא לקנטר ולהתגאות", היינו שעוסק בתורה 
מתוך התעניינות לדעת ולהבין, ומתוך הרגשת ערבות ומתיקות התורה, זה 
 כבר נקרא תורה לשמה, נמצא שבאמת קל מאד לזכות לדרגות הגבוהות של

  תורה לשמה. עסק הצדיק חסיד ישר ונאמן, על ידי 

  תורה בשלמות
התורה היא בשלמות,  רק כאשרהוא ה לשמה רהעוסק בתומעלת אמנם 

אבל אם יש גם ביטול תורה, שיכול ביטול תורה, זמנים של שאין אצלו 
ובמקום להתעניין ללמוד ואינו לומד, ויש דברים בטלים ומחשבות בטלות, 

יצר הרע חזק הבדברי תורה הוא מתעניין בחדשות ושאר דברים בטלים, 
אפילו דברים שאינם אסורים אבל אינם דברי דברים בטלים,  לעמאד 

אם תעזבני " (ירושלמי סוף ברכות)ל "וכשיש ביטול תורה אמרו חזתורה, 
מפסיד שעה אחת תורה ן הממי שמתבטל וכן , "יום יומיים אעזבך

ביטול של כל רגע  שתי דקות,מפסיד מתבטל דקה אחת מי ששעתיים, ו
לכן  קשה אחר כך לחזור ולהשלים את מה שחסר,ו, הפסד כפולתורה הוא 

 ,דרגות הגבוהותכל הממאד לעסוק בתורה לשמה ולזכות ל אף על פי שקל
  זהו רק אם עסק התורה לשמה ממלא את כל הזמן. 

אמרו חז"ל (סנהדרין צט, א) כי דבר השם בזה מי שאפשר לו ש ומצינו
לכן ושהתורה אינה חשובה כל כך בעיניו, והיינו לעסוק בתורה ואינו עוסק, 

מי שמבטל זמן ללא רק אמר שהכוונה בזה והגר"ח מבריסק  .אינו לומד
אם יכול להתעמק ולהתרכז יותר מלימוד התורה, אלא גם באיכות, 

אמץ בכל כוח הבנתו, מפני העצלות שיש בו, גם הוא בלימודו, ואינו מת
ומלבד החטא שיש בזה,  .נקרא מבזה דבר השם, שמבטל תורה באיכות

מעלה גדולה יותר, שדבקות בתורה הלימוד באיכות ובעמקות הוא גם 
  באופן כזה נותנת לאדם שלמות מיוחדת וקרבת אלוקים. 

שני אנשים שסבלו  שהכרתי נזכרהנני  ,ומדי דברי בענין קרבת אלוקים
הוא אחד אמר לי בפירוש שהייסורים קשים במשך תקופה לפני פטירתם, 

היה בעל מדרגה, גם קודם , על ידי הייסורים מרגיש יותר קרבת אלוקים
, ועוד אחד שהיה בעל הרגיש יותר חיזוק האמונה הייסוריםעל ידי אבל 

רוצה הוא מאושר בייסורים האלו, וייסורים התבטא במילים אחרות, ש
להחליף את מחלתו במצב של בריאות,  שיימשך המצב הזה, ואינו רוצה

ידע שאין רפואה למחלתו, והיו ייסורים גדולים בפחד מוות, ולמרות ש
  יש בעלי מדרגה כאלו!   .המשיך לעסוק בתורה בכל כוחו

הביא מהשל"ה הקדוש שכתב בשם ) 7(אשי ישראל עמ' ובסידור הגר"א 
העצה כתב כי ולכוונה בתפילה, המועילות ת עשר עצודרך חיים ספר 

מי שעוסק בתורה בשלמות כראוי לא עסק התורה, על ידי היא הראשונה 
קשה לו לכוון בתפילה, מפני שעסק התורה מקדש אותו, ומביא לחיזוק 

  האמונה ולקרבת אלוקים, וממילא קל יותר לכוון בתפילתו. 

היינו שהדבקות בברכות השחר "שתרגילנו בתורתך", מבקשים אנו 
ומסתבר שגם החיוב, כך הוא  ,ההרגלבתורה תהיה לנו לטבע, על ידי 

 מחייבים הלכות תלמוד תורה התפילה היא חיוב מצד מצות תלמוד תורה,
  להתפלל על סייעתא דשמיא שהדבקות בתורה תהיה בשלמות. 

ג, ו) הרוצה לזכות לכתרה של תורה  למוד תורה(הלכות תוהרמב"ם כתב 
ששום דבר לא יגרום להיסח הדעת לא יסיח דעתו לדברים אחרים, היינו 

כשנמצאים וידוע כי הגר"ח מבריסק חינך לזה את בנו הגרי"ז,  מתורה,
, היה הגר"ח אומר לו קושיא שיחשוב עליה בשמחת ברית ובאים אורחים

באותו הזמן, ויעיין במחשבתו למצוא תירוץ לזה, ועל ידי כך יתרגל לדבקות 
גם בזמנים שיש טרדות אחרות, וצריכים לזה כוח ריכוז בתורה המחשבה 

  לא ישפיע על דבקות המחשבה בתורה. ששום לחץ 

  בא ליטהר
בא ליטמא פותחים  ,ואמרו חז"ל (יומא לח, ב) בא ליטהר מסייעים אותו

לו, היינו שמי שבא ליטמא אינו צריך סיוע, מפני שהיצר הרע קיים כל הזמן, 
ומסלקים את הסייעתא דשמיא וממילא כבר יש יצר  "פותחים לו"ורק 

, ולכן מן מפריעמתגבר וע, מפני שהיצר הרע הרע, אבל בא ליטהר צריך סיו
אינו תלוי רק  בא ליטהרוענין  ,כנגד היצר הרע "ואותמסייעים "השמים 

לבוא  חיובה כך הואליטהר אם לאו, אלא  רוצהברצונו של האדם, אם הוא 
כמה לעסוק ולהתאמץ כל התרי"ג מצוות מחייבים לבוא ליטהר,  ליטהר,

בדיבור ובמחשבה, עם כל העצות של תפילה והשתדלות שיכולים במעשה 
  בכל מה ששייך, ואז מן השמים מסייעים אותו. 

וכבר הזכרנו מדברי הגמרא (נדה ע, ב) מה יעשה אדם ויחכם וכו' ירבה 
בישיבה ויבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, ואמרו שם בגמרא "דהא בלא 

כפי כוחו, וגם  הא לא סגי" היינו שצריך גם השתדלות ללמוד בהתמדה
טובה "מה יעשה אדם",  עצהתפילה לזכות לסייעתא דשמיא, ואין זו רק 

  , להרבות בישיבה ולבקש רחמים. החיובאלא כך הוא 

"את  כמה פסוקיםבוהנה יש עוד חיוב של יראת שמים כמו שמפורש 
השם אלוקיך תירא" (דברים י, כ), "מה השם שואל מעמך כי אם ליראה" 

אינה באה ממילא אלא צריך להשתדל בזה, כמו שהביא  (שם יב), ויראה
הפסוק במשלי (ב, ד) "אם תבקשנה ככסף מ תוהמסילת ישרים בהקדמ

וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת השם", היינו שהדרך לקבל יראת שמים 
  היא על ידי ביקוש והשתדלות, וזהו על ידי לימוד המוסר. 

  בין אדם לחברו
 בעניינים שבין אדם למקום, תורה ויראת שמים, אלו הדברים הם כל 

 יש גם חובות הלבבות שבין אדם לחברו, להתחזק באהבת הבריות,  אכן
החיוב, ולכאורה הרי  הוז"ואהבת לרעך כמוך", (ויקרא יט, יח) כמו שכתוב 

אהבה היא דבר טבעי, ומה שייך לחייב על זה? אלא מוכח שהאהבה קיימת 
כל אדם מישראל, ומצד כוחות הטבע שייך לקיים "ואהבת לרעך  בעבט

רק צריך ללמוד בספרי כמוך ממש" כמו שכתב המסילת ישרים בפרק י"א, 
  המוסר מה הם הדרכים להוציא לפועל את האהבה. 

ויש עצות פשוטות לזה, כגון אם חושבים על המעלות שיש באחרים, כל 
ו חסרונות יש בו גם מעלות טובות, ועצם אחד יש בו מעלות, ואף אם יש ב

הדבר שהוא יהודי זוהי מעלה, שיהודי יש לו מידות טובות מיוחדות, 
כמאמרם (יבמות עט, א) שלושה סימנים יש באומה זו ביישנים רחמנים 
וגומלי חסדים, ורק צריך למצוא בכל אחד את המעלות האלו, אם בדרגה 

  בו מעלות. גדולה או בדרגה קטנה, על כל פנים יש 

ובשערי תשובה לרבינו יונה (א, יח) כתב על הפסוק במשלי "בעלוץ 
צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחופש אדם" שהצדיקים מפארים 
ומשבחים בני אדם על המעלות שיש בהם ומוצאים תמיד מעלות טובות בכל 
אחד ואחד, ואילו הרשעים שהם בעלי מידות רעות [סתם "רשע" הוא לענין 

ות רעות] מחפשים תמיד את המומים והחסרונות, ורואים מידות רעות מיד
ומי שמרגיל עצמו לראות תמיד את המעלות הטובות בכל אחד ואחד, 

  בזולתו, זה מביא לידי אהבת הבריות עד "כמוך ממש". 

אינו מידת חסידות, אלא הוא ממש פיקוח נפש  ותלכן סדר המוסר בישיב
התפילה והלימוד, נותנים הצלחה גדולה מאד, רוחני, וכן כל סדרי הישיבה, 

וידוע כי אלו ששומרים סדרי הישיבה מצליחים מאד, וגם מאושרים מאד. 
אלו הם הדברים הצריכים חיזוק, ובפרט בתקופה זו שהיא עת צרה ליעקב 

  רח"ל, בודאי החיוב גדול יותר להתחזק בכל הדברים האלו. 
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