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

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

  תכניות ושאיפות

יש דבר מצוי שנוגע לצעירים בני תורה, שיש להם שאיפות טובות, 
מידות באמונה, בתפילה, בורוצים להגיע להרבה מדרגות, בתורה, 

ועושים תכניות באיזו דרך יצליחו, כגון  ,טובות, ובכל המעלות העליונות
בתורה עושים תכנית כיצד להתקדם ולהגיע למטרה, להיות בקיאים 

ללמוד כך וכך, ולהתאמץ יותר, וקובעים לעצמם בש"ס וכיוצא בזה, 
  מזמני השינה, עד שיגיעו למטרה.  ולהפחית

יותר לפי הכוחות שלהם, ומתאמצים  היא לאלפעמים התכנית  ךא
וזה מזיק לבריאותם, עד שאינם יכולים ללמוד כלל. גם , מכוחותיהם

, הם מאוכזבים שלא בזהואינם עומדים  מצליחיםכשרואים שאינם 
  לדיכאון. וזה יכול לגרום הגיעו להישגים, ומצטערים, 

יש הרבה מקרים כאלה, שצעירים מלחיצים את עצמם, ודורשים 
בעת האחרונה הגיעו אלי ו, מכוחותיהםמעצמם דברים שהם למעלה 

שיש הרבה פניות מאלו שמטפלים בזה גם שמעתי כמה מקרים כאלה, 
  שפונים ומבקשים עזרה בזה. 

לא זו באמת שיש כאן בעיה נפשית, אבל  שיכולים לחשוביש והנה 
ם בריאים בנפשם לגמרי, רק שהם מלחיצים אותם צעיריבעיה נפשית, ו

  זו הדרך.  , ועליהם לדעת שלאיותר מכוחם את עצמם

, אם אדם עושה תכנית שאינה לפי כוחותיו, זה מזיק מאד, הכלל
נכנס מזה למתח, ואינו מצליח, כי כשהוא מתחיל ורואה שלא הולך לו, 

  וכיון שהוא מתוח כבר אינו יכול להמשיך. 

הוא מתוח שמא לא יצליח, ודואג על  ולפעמים כבר לפני שמתחיל
עתידו מה יהיה אם לא יעלה בידו להיות בקי בש"ס, או תלמיד חכם 

  ביראת שמים. בעל מדרגה גדול בהבנה, או 

זה עצמו סיבה שלא יצליח, כיון שאינו רגוע  ,וכשאדם נמצא במתח
  ואינו מיושב בדעתו, ובלי ישוב הדעת אי אפשר להצליח. 

  בישוב ובשמחה

כתוב באיגרת הגר"א שהלימוד אינו נקבע באדם כי אם בישוב ובנחת, 
וכן אמרו באבות פרק ששי שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים 

  הדעת בלי מתח. ואחד מהם בישוב, היינו ללמוד בישוב 

שם עוד שני דברים השייכים לזה: בשמחה, והשמח בחלקו,  ואמרו
, כאןהאמורים מה הם שני ענייני שמחה מדברי המפרשים הזכרנו וכבר 

בשמחה היינו שלימוד התורה הוא בשמחה, כמו שכתוב פיקודי השם 
ישרים משמחי לב, ששמח ונהנה ממה שהוא לומד, ומרגיש הרגשה 

, והלימוד מרגיע אותו, ושמח בחלקו היינו גם בשעה שאינו נעימה מאד
לומד, שהוא אנוס ואינו יכול להתאמץ, אבל הוא שמח בחלקו במה 

  שלמד קודם ובמה שעתיד ללמוד אחר כך. 

דבר חשוב מאד, ובמשנה ברורה סימן תרס"ט הביא השמחה היא 
ל המעלה העליונה שהשיג באה לו עכי שהאר"י הקדוש אמר על עצמו 

  ידי שהיה שמח בכל עוז בשמחה של מצוה. 

רואים הרבה גדולי ישראל שהם תמיד שמחים, ויש להם מצב וכן 
רוח טוב מאד, לא רק בשנותיהם האחרונות, אלא כבר מילדותם היו 

שמחה זה דבר עיקרי,  !שמחים בחלקם כל הזמן, וכך גדלו והצליחו
  והמתח מפריע לשמחה, ואם חסר שמחה חסר הצלחה. 

  שבה מועלתמח

עוד אמרו חז"ל (סנהדרין כו, ב) מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, 
היינו אם אדם חושב מחשבות ועושה תכניות באיזו דרך יצליח, וכגון 
אם עושה תכנית בענייני העולם הזה, כיצד להרוויח פרנסה או עשירות, 

  מן השמים מסבבים שלא יצליח באותה הדרך שחשב. 

 מהגאון רבי אליהו רגולר  ס תולדות אליהוומכבר ראיתי בקונטר
זה דבר ידוע וכך רואים במציאות, שאם אדם עושה כי שאמר  זצ"ל

יצליח, זה לא יהיה אכן תכנית כיצד להצליח באיזה דבר, אפילו אם 
  באותה הדרך בדיוק כפי שחשב. 

[מפני וכגון בענייני העולם הזה, אם אדם עושה תכנית ומצליח בה 
שתמש בו למעשים טובים, או שישיש לו זכויות ונותנים לו עולם הזה 

אינו  אופןבכל  עולם הזה במקום העולם הבא], ומקבלשיש לו חטאים 
  שחשב, אלא יש איזה שינוי. באותה הדרך מצליח 

  החיים ספר לימוד

החיים דע שהכל בידי שמים, כדי שאדם י ,ביאר שםלזה, הסיבה ו
ידע מתנהלים בצורה כזאת שמחנכים את האדם שירגיש את האמונה ו

שכל הנהגת  )סוף שער הבחינה(שיש השגחה, וכן כתב החובות הלבבות 
  הבריאה זה ספר לימוד לאדם שיראה שיש השגחה. 

) אין פורענות וכגון אם יש פורענות בעולם, אמרו חז"ל (יבמות סג, א
באה לעולם אלא בשביל ישראל, כדי שיפחדו מהפורענות ויחזרו 
בתשובה, כמו שכתוב (צפניה ג) הכרתי גויים נשמו פינותם וגו' אמרתי 
אך תיראי אותי תיקחי מוסר, היינו שכלל ישראל יראו שיש פורענות 

  בעולם ועל ידי זה יקחו מוסר ויתחזקו. 

כלל ישראל הם בעלי אמונה, ומבינים שהכל מן השמים, וכשרואים 
שהגויים יש פורענות בעולם מבינים שזה בהשגחה מחמת החטאים, 

ולכן הקב"ה מביא עליהם פורענות, שיטפונות,  להם הרבה עבירות
  רעידות אדמה, מלחמות, וכל מיני צרות שיש בעולם. 

ר, לא היו אומות אלא שלולי זה שהיה צורך לישראל שיקחו מוס
העולם נענשים בעולם הזה, רק בעולם הבא בגיהינום, שעונשי הגיהינום 

ויקחו מוסר יראו ישראל כדי שאך קשים יותר מעונשי העולם הזה, 
  בעולם הזה. האומות על הקב"ה מביא עונש ופורענות 

וכך גם כל אדם ואדם, מה שקורה איתו, זה ספר חינוך בשבילו מן 
  השגחה ויתחזק באמונה. השמים שיראה את ה

ניצולי שואה שיש יש כאלה שרואים את ההשגחה, כמו שידוע ובאמת 
שעברו את כל הצרות ועל ידי זה נעשו בעלי אמונה שאין לשער, ויש 

שסבלו פחות בשואה ואף על פי כן זה לא השפיע עליהם אמונה כאלה 
כך,  אירעולמה אלא להיפך, יש להם קושיות על ההשגחה, למה אירע כך 

תלוי בדרגת האמונה שהייתה קודם, מי שהיה בעל אמונה דבר זה ו
  התחזק יותר, ומי שלא היה מאמין התקלקל יותר. 

וזה הביאור מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, שלא רק במילי 
דעלמא התכנית גורמת שלא יצליח בצורה שחשב, כדי שיבין שיש 

רוצה להצליח בתורה, השגחה וכנ"ל, אלא גם בדברי תורה, אם אדם 
שזה דבר טוב מאד, ועושה תכנית "כגון עד יום פלוני אסיים כך וכך 
מסכתות בגירסא" (רש"י בסנהדרין שם), אז גם כן לא יצליח באותה 

כמה יספיק וכיצד  ,התכנית כפי שחשב, מפני שהוא חושב שזה תלוי בו
מונה, חיסרון באשזה שיכול להצליח בכוחו ועוצם ידו, וחושב יצליח, 

  לכן מן השמים מלמדים אותו שיבין שיש השגחה. 

  לעסוק בדברי תורה

בברכות התורה "וציוונו לעסוק אנחנו אומרים ומהו עמל התורה? 
, שמיםמן הההישגים הם לעסוק בתורה, אבל החיוב הוא בדברי תורה", 

אמרו (אבות ב, טז) לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין כמו ש
אדם צריך לעסוק בתורה לפי כוחו ולפי הבנתו, ובצורה לבטל ממנה, 

  המושכת את לבו, ואז מן השמים יסייעוהו להצליח בתורה. 

  

 בס"ד
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שהיה מעשה  !וכשלומד בצורה המתאימה לפי טבעו זה מושך מאד
שקיבל דרך לימוד המושכת ומתאימה לפי טבעו, והיה מרותק באחד 

על השגיח מרוב מתיקות לא  בלא ,לזה עד שלא היה יכול להפסיק
ונצרך כוחותיו, והתאמץ יותר מדי, ולבסוף הגיע לאפיסת הכוחות, 

  למנוחה כמה שבועות כדי לחזור לכוחותיו. לנסוע 

צריך ללמוד בצורה המושכת ומתאימה לפי טבעו, אך יחד עם זה     
  לשים לב שלא להתאמץ יותר מכוחותיו. 

ומתוקים מדבש ונופת  מתיקות התורה מושכת מאד, כמו שכתוב
(משלי כה, דבש אם אוכלים ממנו הרבה זה נמאס, כמו שכתוב  .צופים

 ,ממתקים, וידוע שמי שיש לו חנות של אכול דבש הרבות לא טוב כז)
 , ובתוך זמן קצר זה נמאס להם,ת נפשםוכאומהם נותן למוכרים לאכול 

  מתיקות גשמית, אבל מתיקות התורה אינה כן. זהו ב

"עם  :מדברי ההפלאה על מה שאומרים בתפילת שבת וכבר הזכרנו
מקדשי שביעי כולם ישבעו ויתענגו מטובך", ונזכר כאן העונג לאחר 

ועדיין התענוג נמשך, ולכאורה הרי ידוע שמי ששבע  ,השביעה, ששבעים
  כבר אינו יכול לאכול, ואין לו שום תענוג בזה. 

שאמרו (אבות וביאר ההפלאה כי "מטובך" הכוונה לדברי תורה, כמו 
זה שו, ג) אין טוב אלא תורה, ובתורה יש תענוג גם לאחר השביעה, 

 !מושך ומושך ולא נמאס, ואדרבה ככל שלומדים יותר זה מושך יותר
  זהו כוח קדושת התורה, והמתיקות שיש בתורה. 

  עם מקדשי שביעי

והנה מזכירים "עם מקדשי שביעי", ולכאורה הרי יום השביעי קדוש 
כבר ת ימי בראשית, כמו שכתוב (בראשית ב, ג) ויקדש אותו, וכבר משש

והאדם נמצא בתוך  ,שכל חלל העולם מלא קדושה בשבתבזה הארכנו 
האדם ויש לבאר כי  ?קדושה, אם כן מה הפירוש "מקדשי שביעי"

על ידי  ,בהנהגתו מוסיף קדושה בשבת, ומקדש את היום יותר, וכיצד
וזהו ביותר, בזה מקדשים את השבת,  הדבר הקדוש שזה ,עסק התורה

  ישבעו ויתענגו מטובך!  –עם מקדשי שביעי 

כל זה בתנאי שיהיה רגוע, שבת הוא יום מנוחה וקדושה, ויש בו אך 
  מצוה של מנוחה, כמו שכתוב ביום השביעי תשבות. 

וצריכים לנצל את הזמן שלא ילך לאיבוד, בפרט בימי ששי ושבת 
חיוב תלמוד אין ששזה זמן היתר כאילו הוראת קודש שבציבור יש 

זה לא אבל תורה, הולהסיח דעת מ לפרוק עולתורה, ומרגישים שאפשר 
  מתלמוד תורה.  יםנכון, אין זמן שפטור

והחיוב הוא לכל אחד לפי כוחו, כמו שכתב הרמ"א (או"ח סימן ר"צ) 
פועלים ובעלי בתים שאינם עוסקים בתורה כל ימי השבוע יעסקו יותר 

ורה בשבת מתלמידי חכמים העוסקים בתורה כל ימי השבוע, בת
והתלמידי חכמים ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתייה קצת דהרי הם 

  מתענגים בלימודם כל ימי השבוע, ע"כ. 

בשבת ללמוד יותר מכל השבוע,  צריךמי שאין תורתו אומנותו 
ותלמידי חכמים שכל השבוע מתאמצים בתורה, צריכים בשבת לנוח 

 ) וצריכים כו, בשהתורה מתשת כוחו של אדם (סנהדרין מפני עט, מ
  כדי שיהיו להם כוחות לשבוע הבא. וח לנ

ואמנם ידוע מהגר"א שתורה מתשת כוחו של אדם זה רק בתחילת 
הלימוד, כמו שכתוב (משלי ח, יד) "לי עצה ותושייה אני בינה לי גבורה", 

, ועדיין לא התחיל תייעץהיינו שבזמן שהתורה היא רק בבחינת עצה, שמ
תחיל ללמוד, מללמוד, אז זה תושייה, ומתיש את הכוחות, אבל לאחר ש

בבחינת אני בינה, אז לי גבורה, התורה מחזקת ונותנת גבורה (ויעוין 
  כעין זה בזוהר חדש בראשית ה' ע"ב). 

  יראת השם תוסיף ימים

וידוע גם לגבי יראת שמים, שהיראה אינה מחלישה את כוחות הגוף, 
ם פחד גשמי, כגון א וזה – ומה שאמרו (ב"ב י, א) גוף קשה פחד שוברו

ומודאג מה יהיה איתו, אבל יראת שמים אינה  עומד לפני משפטדם א

מזיקה לבריאות הגוף, ואדרבה כתוב (משלי י, כז) "יראת השם תוסיף 
  הגר"י בלאזר בכוכבי אור.  ימים", והאריך בזה

מסופר על אחד וצריך לראות שלא להיכנס מזה למתח, אמנם 
שהיה בעל מדרגה גדול מאד ביראת שמים, ולא הסיח דעתו הגדולים 

 תורה, ופעם אחת יעצו לו שילמד מוסר, ונתיישב ללמוד מוסר דברימ
ואחר כך לא הצליח לישון בלילה, כי הוא היה בעל מדרגה גדולה מאד, 
וגם בלי לימוד המוסר היה דבוק בתורה וביראת שמים, ולא הסיח דעת 

זה כבר מזיק לבריאות, ידאג יותר מדי משויתי השם לנגדי תמיד, ואם 
  אבל יראת שמים אינה מזיקה לבריאות. 

שרואים לפי  ,ושמעתי פעם מאחד שמכיר את חכמת הגרפולוגיה
ת, או מידות טובות ומידות הכתב את טבע האדם אם יש לו כישרונו

רעות, שמחה או עצבות וכיוצא בזה, אבל יראת שמים אינה ניכרת שם, 
  כי היראה אינה שייכת לטבע הגוף אלא לנשמה. 

  התגברות על הכעס

בלי מתח, בפרט ביום ששי  ,בצורה רגועהלמעשה יש לנצל את הזמן, 
ושבת קודש, וגם להיזהר שלא לכעוס ביום ששי אחרי הצהריים, שאז 

  מצוי שיש אווירה של מתח בבית, ובאים לידי כעס. 

וכבר סיפרתי העובדא באברך אחד שהיה כועס בביתו בערב שבת, 
ובא לבקש עצה כיצד להיגמל מן הכעס, מפני שהבין שכעס זה מידה 

כמבואר בדברי חז"ל, ושאלתי אותו אם  ,זרה וכפירה כמו עבודה ,רעה
הוא צועק כשכועס, ואמר לי שאכן הוא צועק, ואמרתי לו שהעצה היא 

  תאפק מלצעוק, כי הצעקה מגבירה את הכעס. שי

עובד הוא כשגבי משבר כלים בחמתו ל )שבת קה, ב(נו שמציוכפי 
אינו "מתקן" אלא אם עשה כן בשבת פטור, כיון שולכן עבודה זרה, 

"מקלקל", ולכאורה מה בכך שהוא כעובד עבודה זרה, הרי סוף סוף יש 
  . בזה כאן תיקון, שמרגיע את עצמו

שמלמד ומרגיל  ,לאו מתקן הוא" :והביאור בזה כמו שכתב רש"י שם
היינו שאם אדם עושה פעולות מתוך הכעס,  את יצרו לבוא עליו",

ומרגילו  ,ו את טבע הכעסצועק, זה מחזק בשמשבר כלים בחמתו, או ו
 ,זוהי רק הרגעה זמנית, ועיל לו להירגע מהכעסואפילו אם זה מלכעוס, 

  שמרגיל את יצרו לבוא עליו.  ,קייםיש כאן קלקול ו

עצמו להיפך, את לכן העצה היא להתאפק מלצעוק, שבזה ירגיל 
שותק מתוך כיון שלהתגבר על הכעס, וזהו "תרגיל" של חינוך עצמי, 

הבנה שזה כדאי, במשך הזמן ההרגל נעשה טבע, ויחזור לטבעו האמיתי 
  שהיצר הטוב ישלוט עליו, ולא היצר הרע של כעס. 

ועל זה אנו מתפללים ומבקשים בכל בוקר "ואל ישלוט בנו יצר הרע 
על כעס, שלא אכעס ולא אכעיסך, תפילה גם ודבקנו ביצר הטוב", ויש 

  בסוף שמונה עשרה. כמו שמודפס בסידורים 

, וביותר בשבת, שהוא יום ביום ששי צריכים להיזהר שלא לכעוס
מנוחה וקדושה, כעס בשבת זה חמור מאד, ואדרבה, בשבת צריכים 
להיות בשמחה רבה, בלי מתח, לחייך ולהאיר פנים, ואפשר גם לדבר 
בצחות לשון קצת, לשם שמחת השבת, כדי שתהיה אווירה נעימה 

  , אבל לא לומר דברי ליצנות. בבית ושמחה

שנכח  ,מעשה שהיה עם הגאון רבי עקיבא איגרל "מאבי זצושמעתי 
ו אות פעם באיזה שמחה, ואחד מהיושבים שם אמר בדיחה, ושאל

הגרע"א לפשר הדברים, והשיב שלא אמר כן ברצינות אלא כבדיחה 
בעלמא, ואמר רבי עקיבא איגר, אם כן זהו מושב לצים, ואינני חפץ 

  ות כאן. בפרט בשבת מושב לצים זה חמור יותר. להי

  זוהי הדרך להיות בשמחה רבה, ולחיות חיים מאושרים. 
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