
  

 

   

  
  

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

  זתשע" בהר בחוקתיפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  סימן לשלמות –השפעה 

 שמואל יעקב בורנשטייןבימים האחרונים נפטר הגאון הגדול רבי 
זצ"ל, שהיה אדם גדול ובעל מדרגה, זוהי אבדה גדולה מאד שהדור 

  חסרה בכל העולם.  ההשפעהחסר לדור, זה הפסיד, 

שמעתי שכבר בצעירותו בעת שלמד בישיבת חברון השפיע השפעה ו
תלמיד כי הוא ואחד מבני גילו שלמד איתו באותו הזמן אמר גדולה, 

, רבי שמואל יעקב היה המחנך שלו, וממנו קיבל שלו וקיבל חינוך ממנו
  את כל מה שיש לו ברוחניות, כזה כוח השפעה היה לו! 

 ושיחות ומר הרבה שיעוריםוגם אחר כך במשך כל השנים היה א
אמר שיעורים מצוינים, והשפיע  ,ובהרבה מקומות בישיבת קרית מלך

  הרבה אהבת תורה ויראת שמים ומידות טובות. 

המגיד מדובנא שאל פעם שידוע כמדרגה שיש לו, לפי האדם משפיע 
להשפיע, והשיבו הגר"א בדרך משל, שאם יש הדרך כיצד א "את הגר

נשפך ממנה על  ,כוס מלאה עד גדותיה, אזי כשממלאים ושופכים לתוכה
סביבותיה, אבל אם אין הכוס מלאה וגדושה, לא יישפך ממנה החוצה. 

אם האדם בעצמו מלא הרי הוא משפיע על כך היא דרך ההשפעה, 
אחרים, אבל אם  סביבותיו, מי שהוא מושלם בעצמו יכול להשפיע על

  הוא בעצמו חסר בשלמות אינו משפיע על אחרים. 

    סימן לשלמות המדרגה שיש  וזהאחד שמשפיע, אם כן כשרואים 
רבי שמואל יעקב כשרואים את ההשפעה הגדולה שהשפיע לו, וכך גם 

זצ"ל, וכפי שהזכרנו שכבר בבחרותו השפיע על חברים בני גילו, הרי זה 
 לם, וכבר בבחרותו היה במדרגה של סימן שהוא בעצמו היה מוש

  שלמות שמכוחה זכה והשפיע על אחרים. 

  תורה מתוך ייסורים

ונוסף לזה היה בעל ייסורים במשך הרבה שנים, ומתוך הייסורים 
   .לימד והעמיד תלמידים והשפיע אפילו על חברים

רבי ידוע שדרגה עצומה שאין לשער, היא השפעה מתוך ייסורים 
בצוואתו: "בהספד לא להזכיר שום שבח זולת זה כתב יגר עקיבא א

 .עד היום למדתי עם תלמידים בייסורים גדולים" 16או  15אשר מגיל 
רבי עקיבא איגר לא הסכים שיאמרו עליו שום שבח, רק דבר זה 

 הישהרביץ תורה ולימד תלמידים כבר מגיל צעיר בייסורים גדולים, שזו
  הרבצת תורה מתוך ייסורים.  זכות גדולה מאד,

ייסורים מצינו בשערי תשובה לרבינו יונה (ד, יא) לאחר שהביא ובענין 
הארבעה חילוקי כפרה המבוארים ביומא דף פ"ו, ומבואר שם כי יש את 

ם עבירות שאינן מתכפרות אלא בייסורים, וגם אחרי שעושים תשובה ע
רבינו יונה כתב ק החטא, ייסורים למר כיםוידוי ועזיבת החטא עדיין צרי

"כי ישית עמלו בתורה וטרחו  :יםכי גם עמל התורה נחשב לייסורשם 
אם אדם עמל  .בה ואשר תידד שנתו מעיניו יעלה במקום ייסורים"

לפי  במאמץ הכי גדול ,, כל אחד כמה שהוא יכולכוחותיובתורה עם כל 
  , הרי זה נחשב לייסורים הממרקים. כוחותיו

והדברים אמורים אפילו על מי שלומד לעצמו, קל וחומר מי שמלמד 
מתוך ייסורים, שזו דרגה שאין לשער כמו שכתב רבי עקיבא  ,לאחרים

יש לו עבירות שצריך מי ששאפילו דרגה גבוהה מאד, שזו ודאי איגר, 
וכמה על אחת כמה  זה מכפר לו, ומי שאין לו עבירות ,ייסורים לכפרתן
ייסורים של  – וזוכה למדרגה גבוהה על ידי הייסוריםשהוא מתעלה 

  עמל התורה והעמדת תלמידים מתוך ייסורים. 

חלש מאד בכוחותיו, והרופאים לא היה עקיבא איגר רבי שוידוע 
לפי מצב בריאותו לא היה יכול לחיות, וחי בנס הבינו מהיכן הוא חי, 

  זכות שלימד תורה בייסורים מגיל צעיר. ב – שלא כדרך הטבע

ן לשער, אמנם זה קשה, אבל מדרגה שאי תורה מתוך ייסורים זו
זוכים בזה הרבה מאד, כשעוסקים בתורה עם כל הכוחות, עם כל 

נחשב לייסורים המאמץ האפשרי ששייך, כל אחד לפי כוחותיו, הרי זה 
שמי שצריך כפרה זה מכפר לו, ומי שאינו צריך כפרה אין , הממרקים

  ה זכויות שזה מוסיף לו. כמלשער 

כי מאאמו"ר זצ"ל ועוד על מדרגתו של רבי עקיבא איגר שמעתי 
ואמר, גם אני  איגררבי עקיבא מוואלוז'ין ראה פעם תשובה של הגר"ח 

בראש מכתבו פותח בי עקיבא איגר ריכול לכתוב תשובה כזאת, אבל 
וכותב: "תמול הגיעני מכתבו", כלומר שאתמול הגיעה השאלה וכבר 

  ענה את התשובה, ועד כדי כך אינני יכול לעשות. 

רבי עקיבא איגר עם כל החולשה שלו שחי בנס, אף על פי כן, בכוח 
  . התורה שלו השיב וענה תשובות עמוקות בזמן קצר

  ורה אמיתיבעל ת

ידוע מה שכתב החזון איש באיגרת (ח"ג והשפעה, הכעת חסרה לנו 
סב) כי במקום שיש בעל תורה אמיתי השפעתו ניכרת על כל הסביבה, 

, שעוסק בתורה ומתנהג 'בעל תורה אמיתי'ולא כתב גאון או צדיק, רק 
כפי מה שהתורה מחייבת, אדם כזה משפיע בכל מקום שהוא נמצא, גם 

חיזוק לרבים, רק דברי ושה פעולות של השפעה, ואינו מדבר אם אינו ע
הוא משפיע על כל הרי עוסק בתורה כפי הסייעתא דשמיא שיש לו, 

הסביבה, ואפילו אם אין רואים אותו כלל, עצם הדבר שהוא עוסק 
  זה משפיע השפעה ניכרת.  ,בתורה ועושה מה שהוא חייב

ומות הרחוקים שאין ההשפעה כי גם במקוכתב החזון איש והוסיף 
ניכרת, מכל מקום יש השפעה נסתרת מכוחו של הבעל תורה האמיתי, 
וכאמור זהו גם אם אינו מדבר לרבים, עצם מציאותו של אדם בעל 

  . מדרגה כזה משפיעה על הקרובים ועל הרחוקים

בסמיכות וידוע כי האנשים שאינם שומרי תורה ומצוות שגרים 
, וזהו במקומות רחוקיםמאלו שגרים הם יותר טובים , למקום תורה

. וכעת חסרנו בעל תורה מכוח ההשפעה של בעלי התורה האמיתיים
  אמיתי כזה שהעמיד תלמידים הרבה מתוך ייסורים. 

  חובתנו בשעה זו

, להשתדל להיות בעלי דבר זה מחייב אותנו, כל אחד ואחד מאיתנו
   .שלו תורה אמיתיים, כל אחד לפי האפשרויות

כבר הזכרנו מה שכתב המסילת ישרים בסוף הספר "יכול להיות ו
לא חסיד גמור איש שמפני צרכו הוא בעל מלאכה פחותה כמו מי אשר 

לזכות יפסוק מפיו הלימוד", גם מי שעסוק במלאכה הכי פחותה, יכול 
  איש קדוש. למדרגות גבוהות, ולהיות 

 ופת, ורבנים גדולי תורה ידוע שבתל אביב היה סנדלר שהיה בעל מ
  , וברכותיו היו מתקיימות, מפני שהיה ותהיו באים אליו לבקש ברכ

רבי כבר מצינו בגמרא ובאמת בעל מדרגה, סנדלר והוא איש קדוש, 
   .תנא, זו לא סתירהסנדלר ו ,יוחנן הסנדלר

  אם הוא עושהבמצב שלו, לפי האפשרויות שיש לו, כל אחד 
, וחי עם חשבון, ביישוב הדעת בלי בשלמות כל מה שבכוחו לעשות

  מתח, יכול להגיע למדרגות הגבוהות ביותר! 

 בס"ד
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צריך הדרכה לזה, וההדרכה היא לימוד ספרי המוסר, כבר אמנם 
מסילת זצ"ל הייתה לו הדרכה קבועה של ה סיפרנו כי מרן הגרי"ז

בספר   כפי שהעידו בני ביתו שראוהו לומד בכל יום פרק ו, ישרים
התחיל שוב ללמוד מתחילת את הפרק האחרון מסילת ישרים, וכשסיים 

בגופו ידוע שהיה חלש [הספר, ככה היה לומד בבוקר לפני שיצא לטייל 
לצורך בריאותו, אך כמובן גם באותו הזמן היה חושב ונצרך לטייל 

  מדברי תורה].  מחשבות קדושות ולא הסיח דעתו

המסילת ישרים נותן הדרכה כיצד להתקדם בכל המעלות, וכן שאר 
כל דברי תורה הם ובאמת התבלין ליצר הרע. זהו  ,ספרי המוסרכל 

תבלין, אך בפרט דברי תורה של יראת שמים, המבוארים בספרי 
כמו שכתב המשנה ברורה סימן א' התבלין המועיל ביותר,  המוסר, זה

  א תוכחת מאמרי חז"ל. כי תבלין היצר הרע הו

מוסר, וכפי ספרי קבוע של על ידי לימוד  ,לקבל הדרכה ,זוהי הדרך
  ללמוד בספר מוסר שמעניין ומושך אותו יש  שכבר הזכרנו בעבר

יש הרבה ספרי משפיע, אינו לימוד שמשעמם כי משפיע עליו לפי טבעו, ו
  כל אחד ילמד במה שיותר משפיע עליו. ומוסר, 

להתחזק, לסייעתא דשמיא נזכה מיא, שוהכל תלוי בסייעתא דש
להשפיע על עצמנו, כל צריכים אנו השפעה, הלנו בפרט עכשיו שחסרה 

  ! נזכה לסייעתא דשמיאובעזרת השם ישפיע על עצמו, אחד 

  שנאמרו בתחילת השיעור בישיבת פוניבז'דברים 

ליווינו כעת למנוחות את הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל, 
שהיה אדם גדול והשפיע הרבה דברים, תורה ויראת שמים ומידות 

  טובות, ועכשיו בהסתלקותו חסרה ההשפעה. 

אדם שאפילו אלו שלא היו בקשר איתו גם כן השפיע עליהם, כידוע 
ם איתו ולא בעל מדרגה משפיע על כל הסביבה, גם אם לא מדברי

בעל תורה אמיתי משפיע על כי  החזון אישכתב וכך  ,שומעים אותו
שכאן השפיע ולימד,  ,בעירנו בני ברקהקרובים ועל הרחוקים, בפרט 

  . ההשפעה חסרהועכשיו  ,השפעה גדולהלו ודאי שהייתה 

 תחזק במהצריך להוהחי יתן אל לבו, כל אחד  ?אם כן מה העצה
 :חיזוקים של הצעות כמה עם רשימהכעת  שפרסמו ראיתיו ,שאפשר

   וגם  .להוסיף חמש דקות של לימוד .לברך ברכות השחר מתוך הסידור
זוהי העצה הטובה ביותר כפי שאנו מזכירים ללמוד מוסר בכל יום, 

 וחמורהדאורייתא, היא וכן ברכת המזון בכוונה, ברכת המזון  .תמיד
לברך ברכות ו .למנין בתחילת התפילה וכן להגיע .שמונה עשרה תפילתכ

הנהנין בקול, כשמברכים בקול זה משפיע להרגיש את מה שאומרים. 
  דוגמאות של חיזוקים שכל אחד יכול להתחזק. הן אלו 

  

  

  הכנה לקבלת התורה - הספירה י מי

כי כשיצאו  )ו"מצוה ש(בספר החינוך שהם ימי ההכנה לקבלת התורה, כמו שכתב  ,אנו עומדים בימי ספירת העומר
 תורה קבלת התשוקתם ללקבל את התורה, ומרוב ישראל ממצרים ידעו שכל התכלית והמטרה ביציאת מצרים היא 

  ספרו את הימים, ושמחו שמחה גדולה בכל יום שעובר, שמתקרבים לקבלת התורה. 

בחג הפסח זמן חירותנו חוזרת ההשפעה שהייתה פעם באותו הזמן, וכגון ושנה וידוע כי בימי המועדות בכל שנה 
חירות מטומאת מצרים, לאז זכו כפי שהיה בזמן יציאת מצרים שחוזרת ההשפעה שאפשר לזכות לחירות מיצר הרע, 

יכול תורתנו כל אחד ובחג הסוכות שהוא זמן שמחתנו יש השפעה לזכות לשמחה של מצוה, ובחג השבועות זמן מתן 
  לזכות להצלחה בתורה כפי ההכנה שהכין את עצמו לפני שבועות, והעיקר הוא לא הלילה האחרון שיושבים ולומדים 

  כל הלילה, אלא העיקר זה ההכנה בכל הימים שלפני שבועות. 

   ר סיני מעמד הבמה היא ההכנה לתורה? חיזוק באהבת תורה, ובעיקר במידות טובות ובאמונה, כמו שכתוב ו
 היינו "כאיש אחד"  ,כאיש אחד בלב אחד, והם שני עניינים :"ירש ופירש ,"ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות יט, ב)

היינו אדם אוהב את עצמו, ו"בלב אחד" כי וממילא לא שייך קנאה ושנאה,  ,מידות טובות, שהיו כולם כמו אדם אחד
  . לאביהם שבשמים 'לב אחד'ין להם אלא ישראל אגמרא (סוכה מה, ב) כלשון האמונה, 

ובימי הספירה בכל שנה חוזרת ההשפעה  ,נמצא כי ההכנה לקבלת התורה היא במידות טובות וחיזוק האמונה
, התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, להכנה לתורה, ולהתעלות בכל המעלות שהתורה נקנית בהםשאפשר לזכות 

בכל יום אפשר להתעלות ולזכות ב בספרים כי ארבעים ותשע ימי הספירה הם כנגד הדברים שהתורה נקנית בהם, וכתו
  לאחד מן הדברים, והיום האחרון כולל את כל המעלות ביחד. 

ינפש, וכתב האור כמו שמצינו בבריאת העולם שהקב"ה ברא את העולם בששת ימי בראשית, וביום השביעי שבת ו
ביום השביעי ברא הקב"ה את "נפש הבריאה", שזה חיזק יים (בראשית ב, ב) כי בתחילה היה העולם רופף ורועד, והח

    כך גם בבריאה הרוחנית של כל חידושי בן אריה סימן י"ט]. ל ב"והאריך בזה זקני זצוקיים את כל מעשה בראשית [
נה ובמידות טובות, אבל עדיין המעלות רופפות ואינן אדם בעצמו, במשך השבוע אדם יכול להתעלות בתורה ובאמו

, וכל המעלות שהשיג בימות השבוע נעשות מדרגות קבועות בנפשו, מדרגה יציבהקבועות אצלו, ורק בשבת מקבל 
ומכוח זה יכול להמשיך ולהתעלות בשבוע הבא. וכן בימי הספירה, במשך כל הימים מתעלים במעלות שהתורה נקנית 

  ן כולל ומחזק את כל המעלות שיהיו דבר קבוע ויציב. בהן, והיום האחרו

מאחר וימים אלו הם זמן המסוגל להתעלות בתורה באמונה ובמידות טובות, אם כן גם החיוב גדול יותר לנצל את ו
 צריכים מאד לנצל ימים אלולכן , מכל השנה חטא חמור יותר ומי שאינו מתחזק בימים אלו זהוהזמן המסוגל לזה, 

   .תורהובסייעתא דשמיא נזכה לקבלת ה, להתחזק בלימוד התורה ובכל הדברים שהתורה נקנית בהם
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