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

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

  תלמידי רבי עקיבא

רואים אנו אותנו.  זה מחייבאנחנו עומדים בימי הספירה, ונתבונן מה 
אלף תלמידי רבי עקיבא, כדאיתא  השבימי הספירה מתו עשרים וארבע

בגמרא (יבמות סב, ב) שכולם מתו בין פסח לעצרת, ופסקו מלמות בל"ג 
  בעומר, ויש להתבונן מדוע מתו דווקא בימים אלו. 

חז"ל, דברי חטאם של תלמידי רבי עקיבא מבואר בשני מקומות בוהנה 
ינו לא במדרש אמרו (בראשית רבה סא, ג) שהייתה עינם צרה אלו באלו, הי

 אמרו , ובגמרא יבמות שםצרות עיןבלב היה רק שדיברו האחד כנגד חברו, 
לא פגיעה או ביזיון במעשים, אלא גם כן היינו ושלא נהגו כבוד זה בזה, 

חוסר הערכה, שמחמת זה לא נהגו בחבריהם בכבוד הראוי, וזה היה חטא 
 חמור עד כדי כך שנתחייבו מיתה בידי שמים, וצריך ביאור היכן שמענו 

  . דברים כאלוחיוב מיתה בידי שמים על  שיש

מאד שאמרו חז"ל (יבמות קכא, ב) וסביביו נשערה לומר, כיון וצריכים 
מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה, היינו שיש הנהגה 
מיוחדת עם הצדיקים שהקב"ה מדקדק איתם גם על דברים דקים כחוט 

שהקב"ה מדקדק  ,זו השערה, וכך גם תלמידי רבי עקיבא היו במדרגה
הטעם בזה, ומדוע מחמירים על  יותר משאר בני אדם, ויש להבין מהאיתם 

  שהוא צדיק ייענש סתם ללא סיבה?  הצדיק, וכי מפני

יבוא לעולם על ידי זה כי העונש הוא לטובתו של הצדיק, שוהביאור בזה, 
שכל עונשי שמים אינם נקמה, אלא תיקון  כידועהאמת נקי מכל חטא ופגם, 

(ברכות ס, ב) כל דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה וכבר אמרו לנפש האדם, 
גם מה שנענש בעולם הזה הוא כך האדם, ושעושים מן השמים הוא לטובת 

 רווח עבורו, שהרי יש לו חטא וצריך לתקנו, ואם לא ייענש בעולם הזה 
ייסורי הגיהינום ועדיף לסבול ייסורים בעולם הזה, כי בגיהינום, ייענש 
  . יותר מכל ייסורי העולם הזההרבה קשים 

 הינום כמו שכתב הרמב"ן בהקדמתו לספר איוב שאפילו רגע אחד בגי
והיינו מפני שייסורי איוב הם ייסורי הגוף, ויש קשה יותר מכל ייסורי איוב, 

גבול כמה שהגוף יכול לסבול, ואם יכבידו על הגוף בייסורים יותר מכוחו 
ימות ולא יוכל לסבול את הייסורים, לכן הקב"ה אמר לשטן שיכול לתת 

שייתן לו ייסורים  לאיוב ייסורים "אך את נפשו שמור" (איוב ב, ו), היינו
ל לעמוד בהם, אבל ייסורי הנפש בגיהינום אין להם גבול, שהנפש ושהגוף יכ

  קיימת וסובלת גם את הייסורים הקשים ביותר. 

ומי שיש לו בעולם הזה ייסורים כמו איוב, שהגוף יכול לעמוד בהם, 
אין לו והוא צדיק אם  ,הייסורים האלו מביאים לו תועלת גדולה מאד

הייסורים הם ייסורים של אהבה, ומרוויח בהם עוד עולם אזי  ,חטאים
יש לו חטאים, אפילו בשוגג, גם כן צריך תשובה וכפרה, כמו ואם הבא, 

שכתב בשערי תשובה (ד, טו) כי השוגג ענוש ייענש, ויש חיוב חטאת על חטא 
לא עשה תשובה, כי אינו יודע שחטא, סופו להיענש, וכדאי לו ומי ששבשוגג, 

  לסבול ייסורים בעולם הזה במקום עונשי הגיהינום. 

ייסורים שמרן הגרא"מ שך זצ"ל היה אומר לכן צריך לשמוח בייסורים, 
רק לכתחילה  , צריך לשמוח בהם, כי הם שווים מיליונים!לאדםהיו שכבר 

לא יהיו ייסורים, כמו שאמרו (ברכות ה, ב) מבקשים שלכן זה ניסיון, ויש ב
יש חשש שלא יקבל באהבה את הייסורים, ומדרגת כי לא הן ולא שכרן, 

שמצינו בדברים שהתורה כמו קבלת הייסורים היא מדרגה גדולה מאד, 
נקנית בהם, שקבלת הייסורים הוא הדבר האחרון מכ"ד הדברים 

  ה המדרגה הגדולה מכולם. זהראשונים, מפני ש

שהתורה  דבריםבארבעים ושמונה ומכבר הזכרנו מה שעמדו המפרשים 
האחרונים וכ"ד מתחילים באות בי"ת, הראשונים שכ"ד נקנית בהם, 

ובמדרש שמואל כתב בשם קדמונים לבאר בזה מתחילים באות ה"א, 
[המדרש שמואל הוא כמו שיטה מקובצת על פרקי אבות ומביא מהרבה 

] שהדברים המתחילים בבי"ת שייכים לצורת הלימוד , וביארקדמונים
ללמוד בהתמדה בלא בטלה, וכן היינו  ,בשעת הלימוד, כגון בתלמוד

עריכת שפתיים היינו להוציא מהפה, בבינת הלב, באימה, בשמיעת האוזן, ב
ראשו  ,ביראה, בענווה, בשמחה, היינו ללמוד מתוך שמחה, כי כשאדם שמח

להבין את מה שלומד, וכשהוא עצוב הראש נסתם, וכן שאר הדברים  פתוח
אבל הדברים  ,המתחילים בבי"ת שייכים לצורת הלימוד בשעת הלימוד

האדם, מי הוא האדם השייכים למהות נים המתחילים בה"א הם עניי
שלא בשעת גם  ,טבעהכיצד צריך להיות והמוכשר להצלחה בתורה, 

היינו מלבד מה שצריך להיות בשמחה בשעת , כגון השמח בחלקווהלימוד, 
  . גם בשעה שאינו לומד להיות שמח בחלקוצריך הלימוד, 

  מכיר את מקומוה

המכיר את מקומו היינו שמכיר את חסרונותיו, ומכיר גם את כן ו
כתוב בחובות הלבבות (שער הכניעה פ"ט) שאדם צריך המעלות שיש לו. 
, שזה יתן לו שמחה ומרץ להוסיף עוד המעלות שיש לולדעת ולהכיר את 

אין זה סיבה להסתפק במעלות שיש  ,שיודע את מעלותיוואף על פי מעלות, 
כפי כוחו, עליהם ולהשתדל להוסיף שיש לו מוח במעלות צריך לשאלא לו, 

וידיעת המעלות נותנת כוח וחשק לזה, אמנם יש גם סכנה בידיעת המעלות, 
  . שעלול לבוא לידי גאווה, וצריך להיזהר שלא להתגאות

ובאמת אין שום סיבה להתגאות ולהחשיב את עצמו, אף על פי שיודע 
על עצמו בתורה (במדבר יב)  רבינו כתבוכן מצינו שמשה שיש לו מעלות, 

והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה, פה אל פה אדבר בו 
ואף על פי שידע את כל זה, לא נגרע  ,במראה ולא בחידות ותמונת השם יביט

מאומה ממידת הענווה שהייתה בו, מפני שמידת הענווה אין הפירוש שאינו 
       מי שהוא בעל כישרון וחושב שאינו כן? א נקרמכיר את עצמו, וכי עניו 

או  או שהוא בקי בש"ס ואינו יודע שהוא בקי בש"ס? או שהוא בעל הבנה
יש לו מידות טובות ואינו יודע מכל המעלות האלו, זו אינה ענווה, ואין ש

את מעלותיו כדי שיידע את מעלותיו, אדרבה צריך לדעת שום איסור 
  בות הלבבות כנ"ל. להתחזק בהם כמו שכתב החו

הוא מבין שאין שום  ,שיודע את מעלותיועל פי וענין הענווה הוא שאף 
מן הם מפני שכל המעלות וכל הכוחות שיש לו להחשיב את עצמו, סיבה 

  כגון מה שיש לו כוח זיכרון, מהיכן יש לו את כוח הזיכרון, וכי השמים, 
שברא אותו הוא  הקב"ההוא יצר את הזיכרון? הרי זה לא מעצמו, אלא 

יש לו גבורת הגוף, וכי הגבורה היא מי שוכן ברא את כוח הזיכרון שלו, 
  מעצמו? מי שברא אותו הוא נתן לו את הגבורה. 

וכן כל מה שאדם חי ונושם, למה הוא נושם ומדוע אינו מפסיק ח"ו 
זה חסדי  שהוא נושםכל רגע לנשום? וכי זה מוכרח שימשיך לנשום? הרי 

שאנו אומרים בתפילה "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וכפי , שמים
בראשית", היינו שהבריאה מתחדשת בכל רגע, ורצון השי"ת הוא המקיים 

דבר דומם גם את הבריאה, כמו שכתוב (תהלים ל, ו) חיים ברצונו, ומחדש 
, ובלי רצונו ית' לא אינו קיים ועומד מאליו, אלא רצון השם מקיים אותו

כל  יםהשמש והירח וכל מעשה בראשית, מתחדש ,הבריאההיה כלום, כל 
אותם רק רצון השם הוא היוצר , שיהיו קיימיםהזמן, ואין סיבה עצמית 

. אמנם זה נגד בלשון הווה "יוצר המאורות"וזהו שמברכים , בכל רגע ורגע
  , ולא מבחינים בזה בעיני בשר, אבל כך היא האמת. החושים

מאמין יודע שכל הכוחות שיש לו אינן מעצמו אדם מי שהוא וממילא 
אלא בחסד מן השמים, והוא כמו עני המתפרנס מן הצדקה, שאין לו מה 

חשיב להלאכול, וצריך בכל יום לקחת מאכלו מבית התבשיל, וכי שייך 
? כך היא האמונה, שהאדם הוא כמו עני ואביון שמן השמים בזה עצמו

מן כוחות והמעלות שיש לו הם חסד ונותנים לו צדקה, וכל המרחמים עליו 
  שמים, וכשיבין זאת ממילא לא יחשיב את עצמו. ה

הכרת המעלות אינה סתירה לענווה, כי אפשר להכיר את מעלותיו לכן 
כי , במעלות האלולהחשיב את עצמו  ויחד עם זה להבין שאין שום סיבה

שכל הזמן והוא כמו חולה שנמצא בטיפול נמרץ, הכל בחסדי שמים, 
   , הכל בהשגחה ברצון השם, ובלי רצונו לא נשימים אותו מן השמיםמ

אפילו תוהו  ,היה יכול לנשום, ולא היה שום מציאות מבלעדי רצונו ית'
ובוהו לא היה, שגם תוהו ובוהו הוא בריאה, כמו שכתוב והארץ הייתה 

  את עצמו. להחשיב תוהו ובוהו, לכן אין סיבה 
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  הכנה לקבלת התורה

כחוט השערה מן השמים ונשוב לענין תלמידי רבי עקיבא, שדקדקו איתם 
, ושלא נהגו כבוד זה בזה, וצריך להבין מפני אלו באלו שהייתה עינם צרהעל 

עין הצרות  המה מתו דווקא בימים שבין פסח לעצרת, וכי רק אז התחיל
  ? בימי הספירהדווקא  ומתו נענשווחוסר הכבוד, ומדוע 

ההכנה לקבלת התורה, כמו  זמןונראה בטעם הדבר, מפני שימים אלו הם 
פרק במורה נבוכים ח"ג שביאר בספר החינוך מצוה ש"ו (וכן כתב הרמב"ם 

) שבני ישראל כשיצאו ממצרים ידעו שכל תכלית יציאת מצרים היא מג
בהוציאך את (שמות ג, יב) לקבל את התורה במעמד הר סיני, כמו שכתוב 

רים תעבדון את האלוקים על ההר הזה, ובמעמד הר סיני זכו העם ממצ
אילו קרבנו "עד כדי כך שאנו אומרים בהגדה של פסח  ,למדרגה גבוהה מאד

היה מעלה ומדרגה , היינו ש"לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו
  . קבלת התורהבלא במעמד הר סיני אף מיוחדת 

והענין בזה כמו שאמרו חז"ל (שבת קמו, א) כי בשעה שעמדו ישראל לפני 
הר סיני פסקה זוהמתן, היינו זוהמתו של נחש שהטיל באדם הראשון בחטא 

אדם הראשון לפני כי עץ הדעת, והנפש החיים האריך בזה בשער א' וביאר 
החטא היה לו בהירות האמונה גדולה מאד, שהיה מטייל עם הקב"ה בגן 

לו יין (סנהדרין נט, ב), עד  םלו בשר ומסנני ם, ומלאכי השרת היו צוליעדן
מן יותר חשובה כדי כך מלאכים היו משמשים אותו! כי נשמת האדם 

  . כמו שכתב המסילת ישרים בפרק א'המלאכים 

עם בהירות האמונה שהייתה לו, לא היה שייך כלל  ,ובדרגתו הגבוהה
בא ופיתה אותו, ויש כמה טעמים  שיתפתה מעצמו לחטא, רק הנחש מבחוץ

במפרשים מדוע נתפתה לזה, על כל פנים הוא מעצמו לא נתפתה, והרגיש 
לכך, בתוכו ובפנימיותו שאינו רוצה את החטא, אלא שהנחש פיתה אותו 

והטיל בו זוהמא, ומאז נכנס היצר הרע בתוך גופו של אדם, שמרגיש כאילו 
, אדם נה רוצה את החטאהנשמה איהוא בעצמו רוצה את החטא, אבל 

 המית, הנשמה היא קדושה, חלק אלוקונפש ב ,מורכב משני חלקים, נשמה
ממעל, והנפש הבהמית היא רצון הגוף ותאוותיו, ונשמת האדם אינה רוצה 

מרגיש מהו רצון הנשמה,  אינוואדם לחטוא, אבל הנפש הבהמית כן רוצה, 
  ומהו הנפש הבהמית שזה היצר הרע, וזהו הניסיון. 

ובמעמד הר סיני זכו כלל ישראל למדרגה גדולה כל כך שפסקה זוהמתן 
והיו במדרגת אדם הראשון קודם החטא, וזהו המעלה של "קרבנו לפני הר 

ו שאמרו קודם לכן בקריעת ים סוף זכו למדרגות גבוהות, כמסיני", וכן 
(מכילתא בשלח) ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל במעשה  חז"ל

ידעו ובני ישראל , מרכבה, ותכלית הכל היה לקבל את התורה בהר סיני
וחיכו מאד שקבלת התורה היא העיקר והתכלית שבשבילה יצאו ממצרים, 

הם שלזה, ומרוב השתוקקות ספרו את הימים, ושמחו בכל יום שעובר, 
  מתקרבים ליום הגדול שבו יזכו לקבל את התורה. 

ולה לתורה, לרוחניות ולקדושה, נמצא שבימי הספירה הייתה שאיפה גד
בספרים כי השפעת  בו, כמו שכתחוזרת ההשפעה בימים אלושנה  בכל וכן

השפעה של שאיפה ויצר חוזרת ההמועדות חוזרת בכל שנה, ובימי הספירה 
טוב לתורה ולמידות טובות, כי הרי קבלת התורה צריכה מידות טובות כמו 
שכתוב (שמות יט, ב) ויחן שם ישראל נגד ההר, ופירש רש"י כאיש אחד בלב 

ביניהם לא לא שייך גוף אחד, וממי ,אחד, היינו שהרגישו כמו אדם אחד
קנאה ותחרות וצרות עין, כמו שכתב המסילת ישרים פרק י"א ואהבת לרעך 
כמוך ממש, זה היה ההכנה לקבלת התורה, ובכל שנה בימים האלו חוזרת 

  ההשפעה של יצר טוב לתורה ולמידות טובות. 

מידות יש שיפור המידות, אם בזמן הזה לתורה ולזמן מסוגל  הזומכיוון ש
כי בכל השנה הקב"ה מאריך אף, ואפשר  !חמור יותר מכל השנה זהרעות 

לחזור בתשובה במשך הזמן, אבל בימי הספירה אם יש צרות עין, או חוסר 
חטא  גם כן כמו צרות עין, שנובע מחוסר הערכה לשני, זה שהוא כבוד ניהוג 

  פגעה מידת הדין. בימים האלו חמור מאד, ולכן 

זמן של הכנה לקבלת התורה, וסופרים נו נמצאים עכשיו בנחאלמעשה 
שמחים בכל יום שעובר, שמתקרבים יותר לחג אנו מפני שאת הימים, 

ונקרא זמן מתן תורתנו לא רק על שם העבר  ,"זמן מתן תורתנו"השבועות 
חוזרת בו  ,מתן תורה במעמד הר סיני, אלא גם בכל שנה ושנהשאז היה 

ההשפעה של מתן תורה, והוא זמן המסוגל לתורה, שיש בו השפעה 
  מיוחדת מן השמים לאהבת תורה ודבקות בתורה. 

שמתקרבים ככל שמתקרבים לחג השבועות השמחה גדולה יותר, אם כן 
 ים הימיםיותר לקבלת התורה, וכבר עכשיו יש קצת השפעה, וככל שעובר

ם כנגד מכווניארבעים ותשע ימי הספירה שגוברת ההשפעה, כתוב בספרים 
ארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם, שבכל יום מימי הספירה 
מתחזקים באחת מהמעלות שהתורה נקנית בהם, והיום האחרון כולל 

  . ומחזק את כל המעלות, ועל ידי זה זוכים לקבלת התורה

 אמנם  ,יהי רצון שבאמת נזכה לכל המעלות המביאות להצלחה בתורה
מתבטל ואינו לומד לא שייך שיצליח בתורה, ומי שאי אפשר לסמוך על הנס, 

לימוד התורה, והעצה היא להיצר הרע מפריע  בל, אבלי בטלה צריך ללמודו
ללמוד ספרי מוסר, אמנם יש כאלה שקשה להם ללמוד מוסר, כי המסילת 

, אבל זה דבר ישרים מוכיח אותם נגד מה שהם, ואינם רוצים לקבל תוכחה
יז) ולרשע אמר -חריג שאדם שונא מוסר באופן כזה, כתוב בתהלים (נ, טז

יהי רצון אלוקים וגו' ואתה שנאת מוסר, ברוך השם שאנחנו איננו כאלה. 
 שנזכה כולנו להתחזק בתורה ובמידות טובות, על ידי לימוד המוסר בכל 

הדברים יום שהוא דבר חשוב מאד, וזה יהיה לתועלת להתחזק בכל 
  הצריכים חיזוק, ונזכה לקבלת התורה אמיתית! 

 

  דברי רבינו שליט"א במעמד סיום מסכת עירובין
  בשיעורו של הגר"א גרבוז שליט"א בכולל פוניבז'

בין הזמנים חסר ימי ידוע שבהנה יש מעלה מיוחדת בשיעור הזה, המתקיים בשעות בין הסדרים, לאחר סדרי הלימוד בכולל. 
זכות התורה, מפני שלא לומדים בהם בהתמדה כמו באמצע הזמן, ולכן בבין הזמנים תמיד היו דברים לא רצויים רח"ל, בכל 

  . , אבל בבין הזמנים חסר זכות התורה(סוטה כא, א)השנה תורה מגנא ומצלא 

שהיה ומעשה , חסר זכות התורה הסדריםבין שעות שגם ב(בבא סאלי) זצ"ל ושמעתי בשם הגה"צ רבי ישראל אבוחצירא 
, ושאל אותם מתי חושבים לעשות את הפעולה, והשיבו שעמדו לעשותצבאית לפני פעולה את ברכתו שהגיעו אליו לבקש 

באותה שעה לא מתקיימים סדרי הלימוד בישיבות ובכוללים, והציע להם כי אמר להם שזה לא כדאי, ובשעה שתיים בצהריים, 
  , ויש יותר זכות התורה. סדרי הלימודלדחות את הפעולה לשעה ארבע, שאז מתחדשים 

, יאם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמת(ירמיה לג, כה) כמו שכתוב כל קיום העולם הוא בזכות התורה, 
 כגון שאוכליםועוסקים בהכנה לתורה,  םה ממש, אעוסקים בתור איןגם בשעה ש ואמנםהחיים בשער ד', והאריך בזה הנפש 

אדם שאוכל וישן לשם שמים, ש ג, ג)הלכות דעות (עסק התורה, וכן מבואר ברמב"ם כנחשב גם וישנים לצורך לימוד התורה, זה 
שאי אפשר בזמנים אם כן גם . נחשבים לו כעבודת השםהאכילה והשינה גם , מפני שזה נצרך ללימוד התורה ועבודת השם

ובספק יש לנקוט לחומרא שלא להתאמץ  ,, אם עוסקים במנוחה הנצרכת להמשך הלימוד, כמובן לפי הצורך ולא יותר מדיללמוד
  כעסק התורה.  תנחשבלשם שמים היא מנוחה שיותר מהכוחות, 

   בין הסדרים שעות ממילא מה שיש כאן שיעור קבוע בשמים, אמנם לא כולם מתכוונים במנוחת בין הסדרים ממש לשם 
    אנחנו זקוקים לזכויות, וזה תלוי בבחירה, אך זכות גדולה מאד,  היבאמת זושמגינה על מה שחסר תורה,  מיוחדתזוהי זכות 

  שכולנו נזכה להיות דבקים בתורה! יהי רצון גם בסייעתא דשמיא לזכות להיות דבקים בתורה, 

  

  לעילוי נשמת הרבנית

  ע"האהובה צפורה יונגרמן מרת 

  זצ"ל גבריאל זאב ת הגה"צ ר'ב

 תנצב"ה - נלב"ע ליל פסח שני תשע"ב 

  לעילוי נשמת הגאון הצדיק

  זצ"למשה פנחס קופשיץ רבי 

  זצ"ל צבי הירש הכהןן הגה"צ ר' ב

 תנצב"ה - ד"סתש י"ח איירנלב"ע 

  לעילוי נשמת

  ז"ליוסף ב"ר יהודה  ר'

  נלב"ע י"ג אייר
 תנצב"ה

  לעילוי נשמת

ע"הברעם בת טוביה יפה  מרת

  נלב"ע י"ח אייר תש"ע
 תנצב"ה


