
  

 

   

  
  

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

  זתשע" במדברפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח
  

  זמן מתן תורתנו
וצריכים אנו עומדים ימים ספורים לפני חג השבועות, זמן מתן תורתנו, 

שלושת ימי הגבלה, כמו שכתוב לזה, כפי שהיה במעמד הר סיני, שהיו הכנה 
(שמות יט, י) וקידשתם היום ומחר, ומשה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו 

כדי  הייתה הנהגה מיוחדת של קדושהבימים האלו וב), , פזכדאיתא שבת (
צריכים הכנה להיות  ,להיות ראויים לקבלת התורה, וכן בכל שנה ושנה

  ראויים לזכות לקבלת התורה בחג השבועות. 

 , 'זמן מתן תורתנו'מדוע חג השבועות נקרא יש להתבונן תחילה ך א
יציאת מצרים, אבל מה זה נוגע לכל שנה, לאחר אמנם היה בו מתן תורה 

  ומדוע זה נקרא בכל שנה זמן מתן תורתנו? 

אכן , וזה מובן, כי 'זכרון תרועה'או  'יום תרועה'הנה ראש השנה נקרא 
מלכויות זכרונות פסוקי , ואומרים תוקעים בשופרבראש השנה בכל שנה 

לכן אומרים בתפילה ותתן לנו וכו' את יום הזכרון הזה יום וושופרות, 
   .תרועה, כי באמת הוא יום תרועה בכל שנה

יום כיפור אומרים ותתן לנו את יום הכיפורים הזה למחילה בוכן 
ש מחילה סליחה יביום כיפור בכל שנה כי אמנם כן, לסליחה ולכפרה, 

, ומה היא 'זמן מתן תורתנו'פרה, אבל מהו שאומרים בחג השבועות וכ
  בחג השבועות? בכל שנה קבלת התורה שיש 

הרי החירות הייתה יש להבין מדוע חג הפסח נקרא 'זמן חירותנו', גם 
עבדות ושעבוד מלכויות, וגם בארץ ומאז שוב יש מצרים, יציאת זמן ב

בחסדי שמים אנו רגועים,  ישראל יש פחד מכל האויבים שמסביב, אמנם
, 'וישבתם לבטח בארצכם'זה בזכות הבטחת התורה שוהרב מפוניבז' אמר 

  ? 'זמן חירותנו'ומהו אנו בגלות ואין חירות,  למעשהאבל 

  רוחנית בכל שנהחירות 
ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות 'אומרים אנו ובתפילת מעריב 

שאנו הלא כבר הרבה דורות  ,'לםחירות עו', ויש להבין וכי זה נקרא 'עולם
בגלות, אמנם ב"ה היום סובלים פחות, אבל היו זמנים ותקופות שסבלו 

  ? 'חירות עולם'צרות איומות רח"ל, והיכן היא הגזירות ו

חירות הכוונה לחירות רוחנית,  'חירות עולם'אמנם הביאור הוא כי 
מי שעוסק  כמו שאמרו חז"ל (אבות ו, ב) שאין לך בן חורין אלאהנפש, 
 שעבוד הגוף כמו שכתובמה שהיו משועבדים כי במצרים מלבד  .בתורה

, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך (בראשית טו, יג) ועבדום ועינו אותם
(שמות א, יג), יחד עם זה היה גם שעבוד רוחני, שהיו שקועים במ"ט שערי 

צרים, טומאה כדאיתא בזוהר, עד כדי כך הייתה השפעת הטומאה של מ
  . מן הטומאהוכשיצאו ממצרים זכו לחירות 

ארבע לשונות של גאולה: והוצאתי, בתחילת פרשת וארא נאמרו ו
כל הלשונות האלו הם מדרגות של כי והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, ומסתבר 

גאולה מטומאת מצרים, ארבע מדרגות של התרחקות מטומאה והתקרבות 
תורה,  מתן על נאמר 'ולקחתי' יעיהרב הלשון כי במפרשים מבוארו לקדושה,

 אמנם כבר קודם מתן  שאז נשלמה החירות הרוחנית של כלל ישראל.
תורה היו יחידים, האבות הקדושים, שהיו בשלמות, אבל שלמות המדרגה 
של כל כלל ישראל הייתה במתן תורה, שאז פסקה זוהמתן (כדאיתא שבת 

  קמו, א) וחזרו למדרגת אדם הראשון לפני החטא. 

וזכו במעמד הר סיני לשמוע קול השם, אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה 
שמעו אנשים ששים ריבוא  – 'משה ידבר'שמענום (מכות כד, א), ואחר כך 

את קולו של משה רבינו, וכי זה דבר טבעי? אדם אחד מדבר וששים ריבוא 
גם נשים וטף, כולם שמעו את קולו של משה רבינו! היו  ומלבדםשומעים, 

הקב"ה ', ופירש רש"י 'והאלוקים יעננו בקול'אי שזה נס, כמו שכתוב וד
  . 'מסייעו לתת בו כוח להיות קולו מגביר ונשמע

הייתה במתן תורה בסיני, שאז זכו  'חירות עולם'של השלמה הדרגה 
ו' בסיון או  ,חג השבועותאלו של הבימים וזה היה לשלמות קדושת ישראל, 

  ביום החמישים של ספירת העומר.  –(עיין שבת פו) ז' בסיון 

ומאחר שזהו הזמן של מתן תורה שבו זכו לכל השלמות, ידוע מה שכתבו 
בספרים, ומו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל היה מדבר על זה הרבה, שכל זמן 

חוזרת כשמגיע אותו הזמן בכל שנה שהייתה בו השפעה של קדושה, 
"שכל תיקון שנתקן  ההשפעה, וכך כתב בדרך השם להרמח"ל (ח"ד פ"ז)

ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר אור מעין 
  האור הראשון, ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקיבלו". 

אם כן בחג השבועות שהייתה בו השפעת קדושה של תורה, בכל שנה 
תורה, דבקות בחוזרת ההשפעה של תורה, והזמן מסוגל לזכות לדרגה של 

  תקשרות לתורה, אהבת תורה והתמדה בתורה. ה

  כפי ההכנה זוכים להצלחה

(במסכת שבועות) שחג השבועות הוא יום הקדוש וידוע מה שכתב השל"ה 
הדין על תורה, כלומר שהיום הזה קובע את ההצלחה בתורה למשך כל 

מי שמזלזל ואינו  .כפי הנהגתו בחג השבועותלתורה וכל אחד זוכה השנה, 
שמנצל מי וזמן המסוגל, מפסיד את הזכויות שאפשר לקבל, מנצל את ה
  לחירות עולם!  –זוכה להצלחה בתורה  הזמן כראוי

חל חג השבועות הנה בשנה זו ועיקר ההכנה היא בשלושת ימי הגבלה. 
ימי  .ביום רביעי, ושלושת ימי הגבלה מתחילים כבר ביום ראשון הקרוב

ומוטל עלינו לנצלם בהכנה שלישי הם שלושת ימי הגבלה, ו שני ראשון
תורה ותורה ותורה!  לימוד התורה, –הראויה לתורה, ומה היא ההכנה? 

  דבקות בתורה בימים הקדושים הללו. יכים להיות בצרכך 

כמובן שהכל צריך להיות בצורה רגועה, ביישוב הדעת ובלי מתח, כי 
 –המתח הוא דבר המזיק מאד, וצריכים שזה יהיה ביישוב הדעת עם הבנה 

להבין את מעלת הימים הללו וקדושתם,  –בלי יישוב הדעת אין הבנה 
אחד לפי טבעו, עם סקרנות ומתיקות כפי כל  ולעסוק בתורה בהתמדה

שכבר דיברנו בעבר, לימוד שמושך ומעניין ומרתק, זוהי ההתקשרות לתורה 
לפי טבעו, בעיון או בבקיאות, מה שיותר ללמוד בדרגה הגבוהה ביותר, 

  מרתק אותו, על ידי זה הראש תפוס בתורה. 

חוזרת בו ושנה , שבכל שנה 'זמן מתן תורתנו'חג השבועות נקרא ולכן 
וההצלחה באה על ידי שמקיימים את ההכנה  ,ההשפעה של הצלחה בתורה

כל ימי הספירה הם הכנה  ,וההכנה היא גם לפני שלושת ימי הגבלה ,כראוי
לתורה, וכמו שביאר בספר החינוך (מצוה ש"ו) מהו הענין של ספירת 
 העומר? שמחכים ומשתוקקים ליום הגדול של קבלת התורה, ומרוב ציפייה

סופרים את הימים, כמה ימים עברו כבר, ושמחים בכל יום שעובר כי הנה 
אנו מתקדמים עוד ומתקרבים יותר לקבלת התורה, ועכשיו שעברו רוב 
הימים הרי זו התקדמות גדולה מאד, ושמחים בזה שעוד מעט נוכל לזכות 
להצלחה בתורה ולקרבת אלוקים. זהו הענין של ימי הספירה שבהם 

  ההכנה לקבלת התורה בחג השבועות. מקיימים את 

ונשארים ללמוד כל הלילה, לכן בחג השבועות מוסיפים בלימוד התורה, 
לנצל את הזמן המסוגל להצלחה בתורה, אמנם יש לראות שזה לא יגרום 

שיצא שכרו יתכן רפיון למחרת, ואם התפילה לא תהיה בכוונה כראוי 
 ,באמת היו אנשים חשוביםבהפסדו, כי תפילה שלא בכוונה אינה תפילה, ו

  קצת פחות היו ישנים שישנו גם בליל שבועות, אמנם  ,גדולים ממש
ומכל מקום כבר נתפשט המנהג  ., אבל כפי הצורך ליישוב הדעתלימהרג

  מי שבכוחו לעשות כן.  –שנשארים ללמוד כל הלילה 

שהייתה ביציאת מצרים, חירות מטומאה  'חירות עולם'וזוהי ה
וגמר החירות היה בקבלת התורה, ת הנפש מן היצר הרע, חירולקדושה, 

לכן אף על פי שהיו תקופות בעם ישראל ו ,שאז נשלמה החירות הרוחנית
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, אלו הם רק קשיים גופניים, אבל בגלות סבלו הרבה צרות וקשייםש
  על ידי התורה.  –הרוחניות הייתה מושלמת 

  תורה משכיחה את הצער
שוכחים מכל הצער והקשיים ד התורה שעל ידי לימוואמנם האמת היא 

כמו ששנינו בפרקי אבות (ו, ד) כך כלל. שום קושי הגופניים, ולא מרגישים 
היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן 

 –וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך 
   אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא.

והיה רא"א דסלר זצ"ל היה מדבר הרבה על המשנה הזאת, ה"צ ומו"ר הג
היינו שאוכל רק פת במלח,  הא'כי נזכרו כאן ארבעה מיני קשיים, אומר 

מים במשורה,  והב'לחם עם מלח, בלי דברים נוספים ללפת בהם את הפת. 
 על הארץ תישן, בלי מיטה נוחה. והג'לפי הצורך ולא יותר.  ,היינו במידה

נוסף עוד קושי ועל זה  .היינו עוד דברים הגורמים צער ,חיי צער תחיה והד'
ועם כל זה אשריך? בעולם הזה? הייתכן אושר  ,'בתורה אתה עמל'חמישי 

  בעולם הזה עם כל כך הרבה קשיים כאלו? 

אבל כך המשנה אומרת, וכך האמת, שאדם שעמל בתורה הוא המאושר 
הקשיים הנזכרים, כשאוכל פת במלח, סוף גם עם כל הרי כי ביותר בעולם, 

זה מספיק שלא הרי סוף הוא שבע ואינו רעב, וכן כששותה מים במשורה, 
וכבר יש הרי הוא ישן די צרכו ואינו עייף, יהיה צמא, וגם אם ישן על הארץ, 

בתורה עמל וגם שאר חיי צער, בזמן שהוא ללמוד כל היום,  לו כוח למחר
   , וחי חיים מאושרים.הרי הוא שוכח את כל הצער

  לפי הכוחות –עמל 
ויש לדעת כי עמל התורה אין הכוונה לעמול יותר מהכוחות, אלא לפי 
הכוחות, כל אחד לפי כוחותיו, שהתורה מרתקת אותו, ולפעמים אדם 
מרותק לתורה ונמשך לזה עד שקשה לו להפסיק, וכבר סיפרתי מעשה 

ת, והיה לומד וחוזר הרבה, שהיה באחד שקיבל דרך לימוד שמושכת ומעניינ
ומרוב שנמשך לזה לא היה יכול להפסיק, והתאמץ יותר מדי עד שהגיע 
לאפיסת הכוחות, והיה צריך לנסוע למנוחה כמה שבועות כדי לחזור 
לכוחותיו. אמנם זה לא הזיק לו לבריאות הנפש, רק כוחות הגוף נחלשו. 

  אבל לכתחילה צריכים להיזהר שלא להגיע לידי כך. 

ידוע גם על מרן החזון איש זצ"ל שהרבה פעמים היה מתעלף מרוב ו
שהתרגל  בלימודו, והיה שוכב על הרצפה באפיסת הכוחות, עד התאמצות 

למדוד את הכוחות כמה מותר לו להתאמץ, ופעם אחת אירע שלמד מתוך 
ריכוז חזק מאד עד שנפל והתעלף, והיו שם כאלה שנבהלו מאד כשראו אותו 

זה דבר מצוי כי ל כשהגיע החברותא שהיה רגיל עימו, אמר במצב כזה, אב
  אצלו, וימתינו כמה רגעים שינוח מעט ויחזור לכוחותיו. 

בזה, אסור להתאמץ יותר מהכוחות, ובספק להיזהר מאד צריכים אמנם 
  יש להחמיר בשמירת הבריאות ולא להתאמץ יותר מדי. 

הוא שוכח מכל אדם מרותק לתורה לפי כוחו ולפי טבעו הרי וכאשר 
כבר הזכרנו מה שמובא בגמרא (עירובין נד, ב) על  הצער והקשיים שיש לו,

רבי אלעזר בן פדת שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי 
באהבתה תשגה ', וקראו עליו המקרא של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון

ע מה שנעשה , שמרוב אהבת התורה היה כמו שוגה ופתי שאינו יוד'תמיד
כל אחד עימו, ושכח היכן הניח את בגדו (סדינו היינו הבגד העליון), כך גם 

ואחד שעוסק בתורה ומרותק לזה הרי הוא שוכח מכל הצער שיש לו, 
  כפשוטו ממש.  'אשריך בעולם הזה'ומרגיש 

  וטוב לך לעולם הבא
א מה החידוש בזה, הלולכאורה , 'וטוב לך לעולם הבא'ועוד הוסיף התנא 

ואמנם מובן , ודאי שיזכה לעולם הבא אדם כזה שעמל בתורה מתוך קשיים
שעל אף כל הקשיים הוא מה שאמרו 'אשריך בעולם הזה', שהוא חידוש, 

צריך ביאור מה 'וטוב לך לעולם הבא' אך מאושר ואינו מרגיש שום צער, 
  , ולמי מגיע עולם הבא אם לא לאדם כזה? החידוש

, אם כן כבר 'אשריך בעולם הזה'מאחר שאמרו ונראה שהחידוש בזה, כי 
וידוע שכל הנאות העולם הזה באות על חשבון העולם עולם הזה, יש לו 
עולם הבא, ובפרט הנאת בזה מפסיד  ,כגון מי שנהנה מכסף או כבודהבא, 

הרבה עולם הבא [כן ידוע מהחפץ בה מפסידים  ,הכבוד שהיא הנאה נפשית
על חשבון יבוא אולי האשריך בעולם הזה  חיים], ואם כן היה מקום לומר

אין זה אושר של כסף או כבוד, מפני שהעולם הבא, וחידש התנא שאינו כן, 
אושר ורק אושר רוחני של תורה, שנהנה ממתיקות התורה ומרותק לזה, 

    אדרבה מגיע לו על זה יותר עולם הבא.וכזה אינו בא על חשבון העולם הבא, 
  . 'וטוב לך לעולם הבא'זה החידוש במה שאמרו 

  קדושה תהשפע
מפני שיש בו השפעה של , 'זמן חירותנו'והנה נתבאר כי חג הפסח נקרא 

חירות רוחנית, חירות מיצר הרע, ובכל שנה חוזרת בו ההשפעה שאפשר 
יציאת מצרים, בזמן לזכות לדרגה של קדושה וחירות רוחנית, כפי שהיה 

זמן 'וחג השבועות נקרא דושה, זמן של ניתוק מהטומאה וקבלת קוהוא 
  השפעה של תורה. מפני שיש בו  'מתן תורתנו

מפני שיש בו השפעה של שמחה  'זמן שמחתנו'וכן חג הסוכות נקרא 
רוחנית, שמחה של מצוה, ואמנם גם יש שמחה גשמית ששמחים באסיפת 

  על שם שאוספים בו את התבואה  ,'חג האסיף'הפירות, ולכן נקרא 
ם, אך לא מסתבר שנקרא זמן שמחתנו רק משום השמחה והפירות לבתי

בזה הגשמית, אלא העיקר הוא שמחה רוחנית, שמחה של מצוה [ועיין 
   .בילקוט אמור תרנ"ד ובספר החינוך מצוה שכ"ד]

שמחה של מצוה, על ידי של ובכל שנה בחג הסוכות חוזרת ההשפעה 
וא כלום, שיוצאים מדירת קבע לדירת עראי, ומכירים שהעולם הזה ה

והעיקר הוא העולם הבא, ומכוח זה מקבלים דרגה של שמחה של מצוה, 
  שהמצוה משמחת, מתוך הרגשת החשיבות של המצוה. 

בפרט כשיושבים בסוכה, שיש בה קדושה מיוחדת, שהסוכה נקראת 
כדאיתא  ,ויש קדושה גם בעצי הסוכהכלשון הזוהר,  'צילא דמהימנותא'

צריך ליזהר שלא וכן , ים בהנאה כמו קרבןבסוכה דף ט' שעצי סוכה אסור
  שהיא מקום קדוש.  ,לעשות תשמיש בזוי בסוכה

  הקדושההרגשת 
אאמו"ר זצ"ל כי הוא מרגיש כמו אמר זכורני כשבאנו לארץ ישראל 

וידוע מהגר"א שביאר הפסוק 'ויהי בשלם סוכו ומעונתו [בסוכה שיושב 
סוכו ומעונתו 'גופו, ם 'בשלם' עם כל מיבציון', שיש שתי מצוות שמקיי

מצות סוכה ויישוב ארץ ישראל] והרגיש אאמו"ר זצ"ל את  – 'בציון
  אמנם לא כל אחד מרגיש זאת. . הקדושה המקיפה אותו

אפשר להרגיש את שאמר מו"ר הגרא"א דסלר זצ"ל לגבי שבת, שוכפי 
זוכה ), אבל מי 72הנשמה היתירה בשבת (ועיין מכתב מאליהו ח"א עמ' 

מי שהנהגתו בשבת היא בשלמות, כראוי לקדושת השבת,  –? רגיש זאתלה
להיזהר  וצריך שבת היא קודש קדשים,כתב באיגרת הגר"א כי שכמו 

כמה שאפשר שהראש עד בקדושתה, שלא לדבר דברים בטלים, ולהשתדל 
רגיש את מפי מדרגתו בזה כוכל אחד ובדברי תורה,  ,יהיה תפוס בקדושה

  יש בו. קדושת השבת והנשמה היתירה ש

האם  ,ופעם אמר הרב דסלר זצ"ל כי הוא מכיר על הפנים של כל אחד
זצ"ל, האם אני רבי יעקב לא למד, ושאל אותו אחי שהיום למד תורה או 

למדתי היום? והביט בו הרב דסלר ואמר, הן, אמנם למדת תורה היום, 
כי לאחר תפילת שחרית ואמר לו אחי, הרי אני יודע האמת שלא למדתי, 

  רתי לצאת לנסיעה לבני ברק ולא הספקתי ללמוד. מיה

 והשיב לו הרב דסלר, עצור רגע והתבונן לזכור כל מה שעשית מהבוקר 
שב ונזכר כי אכן היו כמה רגעים שדיבר בלימוד עם מישהו, יעד עתה, וח

ואמר לו הרב דסלר אם כן הנך רואה שנכונים דברי, כי באמת זה נחשב 
  יר רושם על הפנים. שעסקת בתורה, וזה כבר השא

לאחר ברכות התורה, אבל זה לא כמו בכל יום אומרים דברי תורה אמנם 
  רושם. יותר שמשאיר  'בדיבוק חברים'שמדברים בלימוד 

ועוד עובדא ידוע ממרן החזון איש זצ"ל שעבר פעם באיזה מקום, ואמר 
כי הוא מרגיש שבמקום הזה עמדו פעם בחורי ישיבה ודיברו למלווהו 

 וד, אף על פי שלא היה ניכר שם כלום, מרן החזו"א היה בכוחו בלימ
  להרגיש זאת, מה שקדושת התורה משפיעה. 

    וכאמור,  ,וכן כל אחד לפי מדרגתו יכול להרגיש את השפעת הקדושה
השפעה של שמחה רוחנית, ובחג הפסח יש השפעה של בו חג הסוכות יש 

  ל תורה. חירות מיצר הרע, ובחג השבועות יש השפעה ש

כפי  –אמנם כדי לזכות לכל המדרגות הללו צריכים חיזוק, והחיזוק הוא 
על ידי ספרי מוסר, ללמוד בספר מוסר שמרתק ומעניין,  –שכבר אמרנו 

     , אפילו רגע אחד ביום,אפילו זמן קצר, אם עוצרים ומתבוננים ברצינות
  משפיע. יהי רצון שנזכה למתן תורתנו! גם זה 
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