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

  ותשע" שמותפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי שיחה מ

 
  בלימוד שקיעות

הנקרא פלאפון, ויש כאלה שזקוקים מאד הנה בימינו יש מכשיר שימושי 
י ישיבה שיושבים ולומדים, ציבור, אבל אברכים ובנלצרכי או לזה לעסקים 

אם מחזיקים בכיסם את מכשיר הפלאפון, זהו יצר הרע לביטול תורה, 
בלימוד לפעמים מתחשק להתקשר באמצע הלימוד, ומחמת זה לא שקועים 

, ונגרם הלימודבאמצע ומפסיק  ,, או שאחרים מתקשרים אליוכמו שצריך
  ביטול תורה שלא לצורך. זהו ההפסד במכשירי הפלאפון. 

מבקשים  - אנו מבקשים בתפילה "השיבנו אבינו לתורתך"  , הריוחוץ מזה
סייעתא דשמיא לתורה ועושים דברים הפוכים?! מבקשים מן השמים 

וכן "קרבנו  סייעתא לתורה ועושים דברים שהם סייעתא לביטול תורה!
מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך", כיצד אפשר לבקש ולעשות 

וכן בברכות ההיפך מעבודת השם וההיפך מתשובה שלמה?!  דברים שהם
, ואנו בעצמנו מחזיקים מכשירים "ואל תביאנו לידי ניסיון"מבקשים השחר 

"והרחיקנו מחבר רע ומשכן רע ומפגע רע", מבקשים ומביאים לידי ניסיון, ה
כיצד שכן רע, וגם פגע רע, הפלאפון יש בו שלושתם, חבר רע לביטול תורה, ו

  לבקש דברים ולעשות ההיפך ממה שאומרים?! שייך 

לביטול תורה, כגון בסוף היום  יםקבוע ניםוהנה יש כאלה שיש להם זמ
לאחר סדרי הלימוד, יש כאלה שרגילים לדבר דברים בטלים לפני השינה, 

שצריך להירדם מתוך דברי תורה, והרמ"א (או"ח ובאמת הרי כתוב בספרים 
יחזור ויקרא קריאת שמע נרדם ע ואינו רלט, א) כתב שאם קרא קריאת שמ

עד שישתקע בשינה, ובמשנה ברורה שם כתב או שיאמר שאר כמה פעמים 
שיחזור בזיכרונו על מה והיינו פסוקים של רחמים או שיהרהר בדברי תורה, 

פסוקי אפילו פיטום הקטורת, ו ,איזהו מקומןאו שאר דברי תורה, כגון , שלמד
  ורה ומחשבות קדושות. ירדם מתוך דברי תלהדזמרה, 

בדברי תורה, חולמים בשעת השינה גם  ,וכשהולכים לישון מתוך דברי תורה
ברכות נה, ב) אין ( , כמו שאמרוכי אדם חולם בלילה על מה שהוא חושב ביום

אמר רבא תדע דלא מחוו ליה לאיניש  ,מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו
היינו שאדם חולם רק על  דיקלא דדהבא ולא פילא דעייל בקופא דמחטא,

או פיל שנכנס  ,דברים הקיימים במציאות, ואינו חולם על דקל עשוי מזהב
במציאות, וכל אחד חולם על מה ה דבר שאינו יכול להיות זש ,בנקב של מחט

תורה חולם בדברי תורה, ואם דברי שיותר מציאותי אצלו, אם הוא שקוע ב
  בדברים בטלים חולם בדברים בטלים. שקוע 

ושמעתי ממרן הרב מפוניבז' זצ"ל שהביא מאחד הראשונים שחלם בשינתו 
בדברי תורה ושמח שמחה גדולה שהוא רואה ששקוע בתורה ולא בדברים 

"ולמורי רבינו מאיר ז"ל נראה בחלום", המרדכי בתחילת ב"ק כתב [בטלים 
ועיין סימן פ"ח "שוב נתגלה לי בחלומי תירוץ על קושיא זאת", חו"מ ט"ז בו
, ]חלת דוד ב"מ דף ד' שחלק על סברתו וכתב שדברי חלומות לא הועילו כלוםנ

וזה תלוי אצל כל אחד עד כמה דברי תורה, בחלום  שיתחדשורואים ששייך 
  ששקוע בדברי תורה והולך לישון מתוך דברי תורה. 

 

י הרבים יחיוב יכו   ז
רא בני בתישפעם אחת חל ערב פסח בשבת, ומובא סו, א) (בגמרא פסחים 
שכל המועדים בזמנינו  .ולא ידעו אם קרבן פסח דוחה שבת ,שכחו את ההלכה

, אבל חל ערב פסח בשבתמדי כמה שנים  ,קבועים מראש על פי סדר קבוע
שעברו שנים רבות רצופות שלא חל יכול להיות  ,בזמנם שקידשו על פי הראייה

  ההלכה בזה. את , ולכן שכחו ולא זכרו ערב פסח בשבת

ששימש שני גדולי  ,אדם אחד יש שעלה מבבל והלל הבבלי שמו ,אמרו להם
 הללויודע אם פסח דוחה את השבת, שלחו וקראו ל ,הדור שמעיה ואבטליון

מיד הושיבוהו בראש ומינוהו  .שקרבן פסח דוחה שבת ,את הספקלהם ופשט 
נשיא עליהם! בני בתירא היו הנשיאים וראשי הישיבה, וכשראו שהלל יודע 

ראש הישיבה ונשיא "עליהם" בעצמם, היינו שהם להיות מינוהו  יותר מהם,
יהיו תלמידים והוא יהיה הרב, מסתמא עדיין היה להם מעמד מכובד יותר 

  . ראש הישיבה במקומםהיה הלל משאר התלמידים, אבל 

נתאר לעצמנו אדם שעוסק בזיכוי הרבים בכל תחום שהוא, ראש ישיבה 
ח המזכה את הרבים ביראת שמים המזכה את הרבים בתורה, או משגי

אחד ומגיע , ומתחזקים ממנו ובשיחות מוסר, ויש ציבור גדול ששומעים אותו
שאומר שיחות מוסר יותר טובות ממנו, וכן בכל האופנים של זיכוי מבחוץ 

 ,הרבים, בתורה, ביראת שמים, במידות טובות, בעבודת השם ובאהבת השם
  תפקיד? את ה שניהאם הראשון יוותר וימסור ל

היו בעלי מדרגה כאלה בדורות האחרונים, וכפי ששמעתי מהרב מפוניבז', 
שסיפר על רבו הגאון רבי אליעזר מטלז זצ"ל שהביא לומר שיעורים בישיבתו 
את הגאון רבי איצל מפוניבז' זצ"ל, והיה אומר שיעורים בחריפות גדולה, 

שרבי איצל יהיה ונהנו ממנו מאד, ורבים התפלאו כיצד הסכים רבי אליעזר 
ראש ישיבה במקומו ויתפוס את המעמד החשוב בישיבה, אך רבי אליעזר לא 

אמנם ומפני שזהו תועלת התלמידים [ ,ומינה את רבי איצל ,התחשב בכבודו
], והוסיף ואמר כי אם הגר"ח מסיבה אחרת לבסוף לא יצא המינוי לפועל

יודע בנות, כי הוא מבריסק זצ"ל היה מגיע לטלז, היה מוסר בידו גם את הר
  שרבי חיים ינהיג את הרבנות באופן יותר טוב ממנו. 

בדרך הטבע אם יבוא אדם למקום שכבר יש שם משפיע, ויתחיל גם אמנם 
הוא להשפיע באותו המקום, יגרום בזה לקנאה, והראשון לא יוכל לסבול את 

 נחשב ינוזה! ויפריע לו שמחשיבים את השני יותר ממנו, והוא עצמו כביכול א
, אבל תולה את הדבר במה שרוצה חוסר הכבוד לכלום, ובדרך כלל מפריע לו

  לזכות את הרבים, אף על פי שהשני יכול להועיל יותר לרבים. 

את הלל שהיו מזכי הרבים בתורה ומינו  ,ובאמת יש לעיין בבני בתירא
לא יהיה להם עולם הבא כמו שהפסידו בזה האם לראש ישיבה במקומם, 

(תענית ז, א) שאמרו חז"ל פסידו את ההצלחה בתורה הוכי  ?בתחילה
אלא לא מסתבר, ולא יכול להיות שיפסידו בזה, בודאי מתלמידי יותר מכולם? 

מן נותנים הרבים בתורה זיכוי שבזכות א בהשגחה, יה "מתלמידי"ההצלחה 
מידה כנגד מידה, והם שוויתרו על כבודם וגרמו לזיכוי הצלחה בתורה השמים 

  ודאי יזכו להצלחה גדולה בתורה. ב ,ם גדול יותרהרבי

אם בני בתירא היו חייבים לעשות כן, או שנהגו בחסידות האך השאלה היא 
לפנים משורת הדין, שהרי הם ראשי הישיבה כבר, ואם בא אחד שיכול להיות 
ראש ישיבה טוב יותר, מדוע צריכים למסור את התפקיד שלהם? אמנם 

לו יקבלו איוב, מצד זיכוי הרבים, שהרי הרבים הכי זהו חמסתבר בפשטות 
את  ולא יתנו לבני בתירא יותר תועלת ממה שהלל יהיה ראש ישיבה, ואם 

מונעים בזה זיכוי הרבים גדול יותר, לכן מצד זיכוי הרבים הרי הם התפקיד 
  לזכות את הרבים.  במקומםחייבים לתת להלל היו 

כים להצטער על זה שכבר אינם אם בני בתירא היו צריה ,ויש לעיין עוד
לשמוח בזה שעכשיו יש זיכוי שעליהם מזכי הרבים כמו שהיו בתחילה, או 

הרבים גדול יותר? מדברי הגמרא נראה שלא הצטערו, אלא הושיבוהו בראש 
כי , וכנראה שבאמת צריכים לשמוח בזה, בשמחה ומינוהו נשיא עליהם

תנו את התפקיד להלל גרמו הם יותר מזכי הרבים, כי בזה שנעכשיו אדרבה 
  שיהיה יותר זיכוי הרבים, והם הגורמים לזיכוי הרבים הגדול. 

נותן שישפיעו במקומו זיכוי הרבים גדול יותר, הרי ולא אמנם מי שמונע 
עושה זאת אבל ריבוי כבוד שמים, או אפילו אם הוא נותן, בזה הוא מונע 

השני יותר טוב ממנו וגם מתוך צער וחוסר ברירה, כגון אם הציבור יודעים ש
הם רוצים שהשני יהיה במקומו, ונאלץ לעזוב את תפקידו בחוסר ברירה, אם 

כבוד שמים הוא שהרי צער על ריבוי כבוד שמים, זהו , כךהוא מצטער על 
  יתרבה יותר זיכוי הרבים.  על ידוושהשני יהיה במקומו, 

(ג, קס)  תשובה בשערי יונה רבינו שכתב במה נכלל כך על מצטער אםש ויתכן
"ענין שונאי השם נמצא לפעמים גם באנשים שהם עושים המצוות ונזהרים 
מכל עבירה במעשה ובלשון, אם נפשם רעה ובקרב לבם יקשה להם כאשר 
חבריהם עוסקים בתורה, וירע בעיניהם בהיות בני אדם עובדים את השם 

בני אדם את  ויראים מלפניו כאשר תאמר על האיש אשר לא יחפוץ שיכבדו
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המלך ושיעבדוהו כי הוא שונא את המלך", והיינו שהרי תכלית הבריאה הוא 
מה גורם ריבוי כבוד שמים, ואכפת לו שלכבוד שמים, ואם מצטער על דבר 

המדרגה וזוהי נחשב משונאי המלך, הרי הוא כבוד למלך, יותר שנותנים 
  העשירית בשערי תשובה שאין להם חלק לעולם הבא.  

ומישהו בא לשם והשפיע באופן  ,אם אחד היה משפיע באיזה מקוםשנמצא 
בכל התחומים וזה דבר מצוי , המקוםמועיל יותר ממנו עד שהוכרח לעזוב את 

מעשים בבחסד ואו זיכוי הרבים, בתורה, ביראת שמים, במידות טובות, של 
יותר זאת באופן טובים, מי שהיה עושה טובות לאנשים, והגיע אחר שעושה 

את יעשה לא אם השני יותר ויהיה שמח  ,הוא מצטער על כךאם ב ממנו, טו
  שבלב. המחשבה שונא השם, מחמת הרי הוא בכלל החסד, 

 

  להוריםמעשרות הכספי 

עוד ענין של מידות טובות שרבים אינם יודעים מזה, הנהגה של  ונזכיר
ויש מידות טובות. מצוי בציבור בני התורה שההורים מחתנים את הילדים, 

הוצאות מרובות הנלוות לזה, בדרך כלל ההורים לוקחים הרבה הלוואות, 
ונכנסים לחובות, וקשה להם לעמוד בתשלום כל החובות, ולעומת זה הזוג 

תלמידים, שמלמד או  ,הכנסה, שהבעל לומד בכוללים איזה הצעיר יש להם
  והאשה עובדת ומרוויחה, ויש להם כספי מעשרות. 

תת את המעשרות, האם להורים או למטרה אחרת? למי ל ונשאלת השאלה
וכתוב (יו"ד רנא) כי הקרוב קרוב קודם, הלכות צדקה מפורש בשולחן ערוך 

, אבל זה יש כאלה שמבינים את ,(ישעיה נח, ז) "ומבשרך לא תתעלם"
חובות,  יש להם ההוריםוראוי שיידעו מכך, רבים שלא מבינים,  בטוחני שיש
  כספי המעשרות. בלסייע להם צריכים והזוג הצעיר 

 

ו יותפרסום    זכו

נוגע לרבים. מצינו בגמרא (סנהדרין יד, א) אמר רבי אלעזר היש עוד דבר 
 ל"קב"שאם אדם רוצה להתקיים, צריך שיהיה כלומר "הוי קבל וקיים", 

 לרבים, לא יתפרסםששלא יידעו ממנו ו ,באפילה, שיסתיר את עצמוהיינו 
המעשים ובים, צריך להיזהר שלא לפרסם את עושה מעשים טוכגון מי ש

אין וגם הפרסום מסוכן עבורו, מפני שיש עין הרע, ששהוא עושה, הטובים 
, כמאמרם (ב"מ מב, א) אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי זההברכה שורה ב

  מן העין, לכן אין כדאי לאדם לפרסם את מעשיו הטובים. 

מטבעו רוצה שיידעו את מעשיו אמנם בדרך כלל אין המציאות כן, והאדם 
רוצה להיות מכובד, ולפעמים התירוץ לזה שצריך פרסום הוא הטובים, מפני ש

כדי שיעזרו לו במעשים הטובים, ועל ידי שיקבל עזרה מאחרים יוכל יותר 
  לזכות את הרבים, אבל הסיבה האמיתית היא הכבוד. 

העוסקים מרן הגרא"מ שך זצ"ל היה מזהיר מאד לארגונים וידוע כי 
במעשים טובים, שלא לפרסם את המעשים הטובים שהם עושים, אמנם זה 

  נגד הטבע, אבל בדוק ומנוסה שהפרסום מזיק מאד. 

יש גם מוסדות שרוצים לעשות פרסום כדי שיוכלו להתקיים, וכדי שיהיו 
כל הצלחה תלויה בזכויות, והכל בידי אבל באמת הרי  .להם יותר אפשרויות
, אם יש זכויות יש נותנים את ההצלחה כפי הזכויות שמים, מן השמים

סייעתא דשמיא ויש אפשרויות לעשות מעשים טובים, ואם אין זכויות אין 
וגם זיכוי הרבים תלוי בזכויות כמו שאמרו  הצלחה ואין מעשים טובים,

ורק , היינו שקודם זכה בעצמו, "משה זכה וזיכה את הרבים"(אבות ה, יח) 
רבים, ומה הן הזכויות? "והאיש משה עניו מאד" (במדבר זיכה את האחר כך 

בצנעה, אלו הן הזכויות להיות היינו יב, ג), "ויסתר משה פניו" (שמות ג, ו), 
  יש פחות הצלחה. ממילא וזכויות,  הפרסום מאבדלהצלחה, ו

לשקול מה הזכויות הגדולות יותר, וכגון בחינוך,  צריכיםוכן בכל דבר ודבר 
לחנך תלמידים בעלי כישרונות או לחנך חלשים שאינם  כשיש שאלה האם

כישרונות, והם גם הבעלי את בעלי כישרונות, בדרך כלל קל יותר לחנך 
שאינם בעלי כישרונות צריכים יחס ואילו החלשים מצליחים יותר בקלות, 

שיקבלו עידוד ומרץ,  ,מיוחד, וצריך להתמסר אליהם ולתת להם יחס טוב
  גדולות יותר. בזה תר, אבל גם הזכויות עבודה קשה יו היוזו

והנה בדורות הקודמים היה מצוי שרבנים כיהנו ברבנות בעיר קטנה, ועברו 
עיר גדולה יותר, כי בעיר הגדולה יש יותר אפשרויות לזכות את אחר כך ל

הרבים, אבל עשו כן רק לאחר שדאגו לעיר הקטנה שיהיה להם רב כפי מה 
  להם. הנצרך זיכוי הרבים ה שהם צריכים, ולא יפסידו את

וכשיעזוב אותם יפסידו זיכוי  ,אם אין מי שיכהן במקומו בעיר הקטנהאבל 
הרבים, זו באמת שאלה קשה מאד אם לעזוב אותם, ובכגון דא אמרו (ב"מ ל, 
ב וברש"י שם) הכישה נתחייב בה, ואמרו (ירושלמי פסחים ועוד) המתחיל 

להיות במקומו יסכימו שים אחרים במצוה אומרים לו גמור, רק אם יש רבנ
זיכוי הרבים נמשך גם בעיר כי לעבור לעיר הגדולה,  אפשרבעיר הקטנה, אז 

יוכל וכשיעבור לעיר הגדולה , ממה שהם צריכים הקטנה, ולא יחסר להם כלום
   בשני המקומות. להוסיף יותר זיכוי הרבים, ויתרבה כבוד שמים

זיכוי הרבים שכבר התחיל בו, וזו שאלה גדולה בכל אחד שמבקש לעזוב 
וללכת למקום אחר שבו יהיה יותר זיכוי הרבים, אם לעזוב את הזיכוי הרבים 

כגון מלמד בחיידר שמבקש לעזוב בסוף ו, יש בזה הרבה צדדים, בו שהתחיל
כיתה אחרת זוהי השנה, שכבר סיים עם הכיתה שהתחיל בה, ובשנה הבאה 

שפיע על כל החיידר ולא רק על שלא התחיל עמהם, אבל יתכן שעזיבתו ת
  כיתה, וצריך הכרעה בכל מקרה לגופו. האותה 

העיקר צריכים לדעת שכל ההצלחה תלויה בסייעתא דשמיא, והסייעתא 
  . שנוהגים כפי ההלכהכדשמיא היא כפי הזכויות, והזכויות הם 

  יהי רצון שנזכה לסייעתא דשמיא! 

 

  וןבעי עירובין כותהל ה ברורהמשנלימוד במעמד סיום  דברים שנשא רבינו שליט"א

  הלל שליט"א ר"יבראשות הג על ידי רשת הכוללים "אליבא דהלכתא"

לימוד ההלכה בעיון יש בזה שני דברים, ראשית לדעת הלכה למעשה, משנה ברורה חלק אורח חיים נוגע 
ביערות דבש וכתב כל רגע ורגע, מה לעשות ומה לא לעשות, בכל יום ויום, ולא רק בכל יום ויום, אלא למעשה 

שעלולים להיכשל באיסורים  ,נו לומד את ההלכות מוכרח להיכשל, בפרט בהלכות שבת החמורותמי שאיכי 

   לכן  ,דאורייתא

הלכה בעיון, מתעמקים ומתעמקים, עם כל הכוחות, ועם כל את הבכוללים האלו, שלומדים  דבר נוסףויש 
 , בעמקות "שב שמעתתא"גדול מאד מאד! כבר סיפרתי העובדא באחד שהתחיל ללמוד המוח והלב, זהו דבר 

  התעלות באהבת השם, כי הלימוד בעיון ובעמקות מקדש את האדם. קיבל ועל ידי זה 

כל אלו שעוסקים ולומדים בעיון הם מתקדשים בקדושת התורה בדרגה גבוהה מאד, זוהי זכות גדולה מאד 
  בעזרת השם יזכו כולם להתברך בכל הברכות המובטחות בתורה!  ללומדים ולמסייעים להם,

  לעילוי נשמת הגאון

 זצ"ל אברהם ישעיהו ברמן רבי
  זצ"ל מרדכי שלמהב"ר 

 תנצב"ה -"ג סטבת תש "גנלב"ע כ
 שיחיו בני המשפחה נדבת

  לעילוי נשמת הגאון

 זצ"לשלום מאיר יונגרמן  רבי
  זצ"ל יחיאל מיכאלב"ר 

 תנצב"ה -ע"ג נלב"ע כ' טבת תש
 שיחיו בני המשפחה נדבת

  ידידינו שלוחא דרבנןל מוקדש בברכה
  הרב ישראל קלרמן הי"ו

בנישואי בתו שתחי'  לרגל השמחה השרויה במעונו
רוב נחת שיזכה ל י רצוןיה, בשעה טובה ומוצלחת

 דקדושה מכל יוצאי חלציו! 


