
  

 

   

  
  

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

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

  תשובהוחיזוק 

הגאון ראש הישיבה של השפעתו בישיבה שחסר לנו זמן ממושך זה 
? הרי הכל בידי שמים. חז"ל לכך שליט"א. מה הסיבהרבי חיים שלמה 

אומרים (שבת לג, ב) צדיקים נתפסים בעוון הדור, יש גם פסוק בישעיה 
נו נהיה חולים ", במקום שאְסָבָלם(נג, ד) "חוליינו הוא נשא ומכאובינו 

העצה לזה? תשובה! היא ונסבול מכאובים, הוא סובל בשבילנו. ומה 
תשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה, אך הדבר הראשון הוא 

הרי תפילה וצדקה הם דברים המועילים, אבל בלי תשובה גם תשובה, 
  כטובל ושרץ בידו, ומוכרחים תחילה לעשות תשובה.  זה

עיקר הדברים התשובה? יש תרי"ג מצוות, אבל חובת ממה היא 
ה ובין אדם לחברו. על ביטול תורה ביטול תורהם שצריכים תשובה 

במעשה  ,וגם בין אדם לחברואמרו חז"ל שביטול תורה כנגד כולם, 
מחשבות בדיבור ובמחשבה, כגון אונאת דברים, ולשון הרע, ואפילו 

אלו הם הדברים כגון שנאת הבריות, וחוסר אהבת הבריות. בלב, 
מאד ובני העיקריים, ביטול תורה ומידות רעות, שהם דברים חמורים 

  ובזה למעשה צריכים חיזוק. אדם מזלזלים בהם, 

והדרך להתחזק היא על ידי מחשבה ולימוד המוסר, עם תוספת 
, כמו שכתב באיגרת הגר"א שאם לאחר הלימודגם מחשבה והתבוננות 

משפיע, ואמנם בשעת הלימוד לא אחר הלימוד זה לא ממשיכים לחשוב 
בשערי וכבר כתב  ,אמיתיתהשפעה לא יש איזה השפעה קצת, אבל 

צריך האדם בשמעו המוסר לעורר נפשו (ב, כו) " תשובה לרבינו יונה
ועליהם יוסיף לקח ומלבו  ,ולשום הדברים אל לבו ולחשוב בהם תמיד

ולא  ,ויתבודד בחדרי רוחו וישוב יהפוך יד תוכחתו על נפשו ,יוציא מילין
ולרגעים תהיה עד ותוכחתו לבקרים  ,יסמוך על תוכחת המוכיח לבדו

  ". אשר תקבל נפשו המוסר ועד אשר תטהר

תוספת והמוסר לימוד בביקורת ותוכחה עצמית, על ידי דרך, הזוהי 
מחשבה והתבוננות, ובעזרת השם נזכה לסייעתא דשמיא להתחזק 

  בדברים האלה, והבא ליטהר מסייעים אותו! 

  כוחות חדשים

דף נדרים בשאמרו חז"ל ביא מה מ הבעל הטורים בפרשת משפטים
כן מהפסוק ולמדו חולה שנתרפא מוחלין לו על כל עוונותיו,  א"מ

"הסולח לכל עוונכי הרופא לכל תחלואיכי" היינו שכשיש רפואה יש גם 
נמחלין ומדוע וצריך ביאור מה השייכות בין הדברים,  ,מחילת עוונות

דרך החולה לשוב בתשובה שבזה ביאר  דף מ'והמאירי בנדרים  .עוונותיו
  . ולהתפלל, ולכן מוחלין לו על כל עוונותיו

אמר רבי אלעזר כל העולה  יד, א)סנהדרין ( ל"שאמרו חזמצינו והנה 
רק פ רש שמואל(מדובמדרש איתא לגדולה מוחלין לו על כל עוונותיו, 

שלושה מוחלין להם על כל עוונותיהם, העולה לגדולה, גר שנתגייר,  י"ז)
הענין בשלושה אלו שזוכים למחילת  ווצריך ביאור מה .והנושא אשה

וונות. והנה גר שנתגייר אפשר להבין, שקיבל קדושת ישראל, והוא כבר ע
חתן הנושא וכן אבל עולה לגדולה,  .ממה שהיה קודם במדרגה אחרת

  אשה, מדוע הם זוכים למחילת עוונות? 

ובמאירי בסנהדרין שם כתב לבאר כי אדם העולה לגדולה, זהו סימן 
התחדשות הנהגותיו ועילוי מידותיו על צד התכלית", היינו שמן "על 

ומידות טובות יותר כדי שיוכל להשתמש  השמים נתנו לו כוחות חדשים

שמקבל כוחות  'התחדשות הנהגותיו' .לתפקידו הנצרךבהם באופן 
שגם המידות בפנימיות  'ועילוי מידותיו'לעשות יותר מעשים טובים, 

  בשלמות.  – 'על צד התכלית'הלב משתנות, 

כגון גר שנתגייר,  להם עוונותיהם,שנמחלין אלו  ההביאור בשלוש וזה
הוא מקבל קדושה וכוחות חדשים, וממילא כל החטאים שעשה קודם 
לא יעשה אותם שוב, מפני שיש לו כוחות חדשים, וכוח הבחירה התחזק 

נשתנה על ידי הגירות, שעכשיו יש בו אהבת האמת  ובעאצלו, וגם ט
, וענין זה הוא אהבת הבריותבו , ונתעלה במידות טובותהמצוותואהבת 

כמו תשובה, שנעשה כמו אדם אחר, עם הנהגות אחרות ומידות טובות 
   .יותר, ולא יעשה שוב את החטאים שעשה קודם

ומידות כוחות חדשים מן השמים נותנים לו  ,עולה לגדולהוכך גם 
מדובר לענין סמיכה, שאדם שנעשה סמוך שם והנה בגמרא  ,טובות יותר

לדון בדיני קנסות, והיינו מדרגה רוחנית שמקבל כוח הוא עולה לגדולה, 
ותוספת קדושה, ומחמת זה הוא אדם אחר, שמקבל כוחות חדשים, וגם 

כל אדם גם הטבע משתנה. אמנם לא רק בגדולה של סמיכה, אלא 
ומקבל תפקיד שהוא אחראי לנהל עניינים, ויש אנשים  שעולה לגדולה,

הכפופים אליו, ובידו תלוי להכריע לזכות או לחובה, להיטיב או להרע, 
מן השמים, כמאמרם (ב"ב צא, ב) אפילו  תוגדולהוא גם כן קיבל את 

ריש גרגותא משמיא מוקמי ליה, היינו שאפילו מינוי קטן ביותר הוא מן 
כוחות חדשים גם ו נתנו ל ,נתנו לו גדולה כזאתהשמים, ואם מן השמים 

מידות טובות ונתעלה גם בלהתנהג כפי מה שמחויב להתנהג בתפקידו, 
  ונעשה כמו אדם אחר, ולכן נמחלין לו כל עוונותיו. 

זוכה למחילת עוונות, שהוא כמו עולה שבחתן גם וכן הוא הביאור 
כל ענייני הבית, ומן לגדולה, שנעשה בעל בעמיו, ומוטל עליו לנהל את 

. , ומקבל מדרגה חדשה של שלמות רוחניתהשמים נותנים לו כוחות לזה
אמנם בודאי שהוא נשאר בעל בחירה, ויש לו עדיין יצר הרע, ויכול 
לבחור בטוב או ברע, רק אם ישתמש בכוחות החדשים שקיבל ויבחר 

  בדרך הטוב, אז באמת יזכה למחילת העוונות. 

 ניותשכל דרגה שאדם מקבל ברוחוענין זה נוגע גם לכל אחד ואחד, 
מתחזק, כגון כשלומד הרי הוא בבחינה זו כאדם אחר, וכל חיזוק ש

מוסר חצי שעה, הרי הוא מתחזק ומתעורר קצת, ונעשה בעל בחירה 
ובאופן כזה אפשר  ,יותר חזק, עם התחדשות הנהגותיו ועילוי מידותיו

בני "כמו שאמרו (סוכה מה, ב) ראיתי  !להיות כל הזמן במצב של עלייה
, ומקבלים עוד ועוד ובחיזוקכל הזמן בעלייה שהם היינו , "עלייה

  מעלות העליונות. אין סוף למדרגות בשמדרגות, 

 אם נתעורר עכשיו להתחזק בגלל מצב בריאותו של ראש הישיבה
, הרי אנו מוסיפים אה שלמהוהגאון רבי חיים שלמה בן צייטא לאה לרפ

ם בשבילנו, וזוהי חיזוק, והם זכויות גאת ה, שהוא גרם בזה לו זכויות
  התשובה שמעבירה את רוע הגזירה ומביאה את הישועה. 

  ?תורה מתשת
שיש כאלה שדואגים שהרי עכשיו אנו עומדים בשנה  נודע לי כעת

מעוברת, וזמן החורף ארוך יותר מכל שנה, ומהיכן יהיו הכוחות 
להמשיך ללמוד כל כך הרבה זמן? מחפשים עצות כיצד יוכלו להתמודד 

  ולהתגבר על החולשה שיש מחמת המאמץ הנוסף... 

ם, אמנם והנה אמרו חז"ל (סנהדרין כו, ב) תורה מתשת כוחו של אד
שמעתי לפרש בזה כי התורה מתשת רק את כוחו של "אדם", היינו חלק 
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, נחלשים הגשמיות שבאדם, שהוא עפר מן האדמה, הכוחות הגשמיים
  . אבל הכוחות הרוחניים אינם נחלשים מחמת התורה

ועדיין לא כשאדם מקבל עליו עול תורה,  ,ורק בתחילת הלימוד

שמעתי בשם ש , כפייוכוחותהתורה מתשת את אז יל ללמוד, חהת
לי עצה ותושיה אני בינה לי " )ח, יד(במשלי  הכתובשביאר א "רהג

, אדםה אצל "עצה" בגדררק הוא  דולימדהיינו שכל זמן שה "ורהבג

לא התחיל אבל עדיין והוא רוצה ללמוד, יבל את העצה ללמוד, קש
 )א, יח(כמו שכתוב ברות , כוחותהומחליש את  "תושיה"אז זה מוד, לל

היינו כשראתה  ,כי מתאמצת היא ללכת ותחדל לדבר אליה" תראו"

נעמי שרות צריכה להתאמץ כדי ללכת, ואין לה כוח, הבינה מזה 
 כוחות,הה נחלשים רועל ידי קבלת עול תש, עול תורה באמתשקיבלה 

, "לי גבורה"תחיל ללמוד, אז הו "בינה"אדם כבר בדרגה של אבל כש

   .ללמודקשה להמשיך לא , וכבר מתחזקים הכוחות

בראשית ה, ב במדה"נ) "התורה  הר חדש(זול "חזאמרו זה כעין ו

אני נקראת תושיה בתחילה ואחר כך גבורה שנאמר לי עצה ותושיה 

תדע לך כי בתחילה נקראת תושיה שמתשת כוחו של  .בינה לי גבורה
אדם מפני שיש לו להילחם עם יצר הרע ולכתת כל גופו בבית המדרש עד 

בתורה, כיון שהוא רגיל לעסוק בתורה אז יש לו שמחה שירגיל אותו 

  . ל"עכ ",וגבורה שנאמר אני בינה לי גבורה

  לימוד במתיקות

וכל זה תלוי גם בדרך הלימוד כיצד לומדים ובאיזו צורה לומדים, 

שאינו מרגיש האם לומדים בצורה שיש בה ערבות ומתיקות או לא, מי 
ללמוד  קשה מאדבאמת זה ד משעמם עבורו, טעם בלימודו, והלימו

משך הארבע וחצי שעות רצופות בסדר א', ועוד שעות על גבי שעות ב

, אבל לא טבעייםכוחות  זהלצריכים  ,טעםבלי כל הזמן ללמוד היום, 
אז לא קשה ללמוד לומדים בצורה הנכונה שדברי התורה ערבים, אם 

  ה. שעות רבות ברציפות, ונהנים מרוב המתיקות שבז

במיני מתיקה גשמיים שכמתיקות של דברים גשמיים, אין זה אמנם ו

אם אוכלים מהם הרבה זה נמאס, ואילו בדברי תורה להיפך ככל 

 תווההפלאה בהקדמ מתחזקת. שלומדים יותר ברציפות, המתיקות

"ישבעו ויתענגו מטובך"  ת שבתלכתובות ביאר מה שאומרים בתפיל
כבר  בענייני גשמיות העונג שייך רק לפני השביעה, ולאחר ששבעים זוש

לימוד בלא כן "מטובך" היינו  .אכילה גסה ולא שייך להתענג יותר

כמו שאמרו (אבות ו, ג) אין טוב אלא תורה, בזה  התורה שנקרא טוב
"יתענגו" היינו שהתענוג נמשך גם לאחר השביעה, "ישבעו" ואחר כך 

  ואדרבה ככל שלומדים יותר גם המתיקות גדולה יותר. 

וכן ידוע ממרן החזון איש זצ"ל שתיאר את מתיקות התורה, שכל 

שעה נוספת שלומדים ברציפות יש מתיקות גדולה יותר שאין לשער, 

ים את ובאור החיים פרשת כי תבוא כתב שאם היו בני אדם מרגיש
  מתיקות התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה. 

מי לא במובן זהו כשלומדים בצורה הנכונה שיש בה מתיקות, אבל כ

או שרוצה לחדש סברות בלי רב שלומד בצורה שאינה לפי כוחותיו, 
בשימוש חכמים אלא בשימוש עצמי, הרי התורה נקנית לא , ומורה דרך

למידים, ואמרו (תענית ז, בשימוש חכמים בדיבוק חברים ובפלפול הת

רק באברהם  !מעצמו לא שייךללמוד א) מרבותי מחברי ומתלמידי, אבל 
אבינו מצינו שלמד תורה מעצמו, שנעשו כליותיו כשתי מעיינות והיו 

 מי שיכול ללמוד תורהעוד אין ונובעות תורה (בראשית רבה צה, ג), 

  מעצמו, אלא צריך מרבותי מחברי ומתלמידי. 

  דרך ההצלחה

 'מרבותי'גם בצורה המתאימה לכל אחד כפי כוחו,  ההצלחה היאדרך 

  להבין את מה שהרב אומר. יכול ששיהיה רב המתאים לו, צריך 

בגמרא מובא (ע"ז יט, א) על לוי ורבי שמעון ברבי שלמדו תורה מפי 

רבינו הקדוש, וכשסיימו ספר אחד רצה לוי להתחיל ללמוד משלי, ורבי 

רצונו של ללמוד תהלים נגד  והתחילמוד תהלים, ושמעון ברבי רצה לל

, וכשהגיעו לפסוק "כי אם בתורת השם חפצו" פירש רבי ואמר שאין לוי

אם כן אני צריך  ,אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ, אמר לוי

והיינו אף על פי שיפסיד  .משליתהלים אלא ללמוד י חפץ שאינללכת, 

הרי הוא מוכרח ללכת וללמוד  !בזה את הלימוד מפי רבינו הקדוש

  במקום אחר, מפני שאין שייך ללמוד בכפייה נגד רצונו. 

דרך ההצלחה בתורה הוא רק כשלומדים מתוך התעניינות ומתיקות, 

ולא מתוך כפייה והכרח, וזה שייך אם לומדים בצורה המתאימה לכל 

 .שמובן בפשטות הוא יותר מעניין ומושך דבראחד לפי טבעו, בדרך כלל 

וככל שהוא כך גם לימוד המוסר צריך להיות בספר המושך את הלב, ו

  זה יותר מעניין ומשפיע על הלומד.  ,בפשטות מובן

וענין זה נוגע גם לחינוך הילדים, שלא שייך לחנך ילד בכפייה נגד 

רצונו, ואם מכריחים ילדים לעשות דברים נגד רצונם, אין הצלחה בזה. 

ילד מעצמו נמשך לעשות את מה שהוא ההטבע בדרך  ,לא מכריחיםכש

אמו, כי כן הוא הטבע של חיקוי, וכשרואה בבית רואה אצל אביו ו

  באופן כזה. גם הוא להתנהג זה משפיע עליו  הנהגה טובה

אם ילד מאמין ומבין שההורים רוצים את טובתו, ממילא הוא שומע 

בקולם, ועושה את מה שהם אומרים לו, וצריכים רק מפעם לפעם 

להזכיר לו שלא ישכח, אבל אם דורשים ממנו תעשה כך ותעשה כך, 

ה שלא בצדק, והוא לא מבין למה מכריחים אותו להתאמץ, וסבור שז

  את ההורים, ואינו מקבל חינוך מהם. הוא עלול לשנוא 

גם כשרוצים להשפיע על אדם מבוגר, צריכים לתת לו עצות הוא וכך 

המתאימות לפי הטבע שלו, כי אם יעשה דברים שאינם לפי טבעו לא 

דברים יצליח בזה, וכל מי שרוצה להתקדם באיזה מדרגות, אם יעשה 

ליח, ובדברים שצריך להתגבר נגד הטבע, נגד הטבע בלי הבנה לא יצ

לעשות זאת עם הבנה, בצורה הנכונה על פי חכמת הנפש,  צריך

  ולהתקדם מדרגה אחר מדרגה ולא בבת אחת. 

ל, באחד שהיה לו בן "סיפרתי העובדא ממרן החזון איש זצוכבר 

ושאל ביקש ממנו הבן שיקנה לו כלי רכב, ול, "רחשיצא לתרבות רעה 

א, ואמר לו שייתן לבן את מה שביקש בלי שום "החזומרן האב את 

, ואז יש ולקרב אותו ילד שנתקלקל צריכים לנהוג עימו בידידותתנאים. 

הוא בעצמו יודע שאינו נוהג כשורה, ואין כי סיכויים שיחזור בתשובה, 

הוא אנוס, והיצר הרע אלא שנגד ההורים, שהוא עושה זה יפה מצידו 

ויש  ,כוחותמקבל זה נותן לו  ,בידידות עימוואם נוהגים שולט עליו, 

כמו תקווה שיחזור למוטב, אבל אם מרחיקים אותו נעשה יותר גרוע, 

מכה את בנו הגדול, שעובר בלפני עור, מפני באב השאמרו (מו"ק יז, א) 

  שגורם לו להתחצף אליו. את הבן בזה שמכשיל 

של רבינו חיים שלמה בן ולרפואתו לזכותו דברים היהי רצון שיהיו 

  לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל!  צייטא לאה

 

  נשיא ישיבת פוניבז'מורינו  לעילוי נשמתזה מוקדש גיליון 

  ל "וקצז כהנמןיוסף שלמה רבי גאון ישראל בן מרן  כהנמן אברהם חייםרבי  הגאון

  שיחיו בני המשפחה יל ידהונצח ע        תנצב"ה - ט"ל' שבט תשס ע"נלב


