
  

 

   

  
  

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

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

  אחרי שבועות
אנו עומדים אחרי חג השבועות, שהוא זמן של חיזוק והתעלות 

 נקרא לכן זה בכל שנה בחג השבועות יש השפעה של תורה, ובתורה, 
חוזרת ההשפעה של בזמן הזה , שבכל שנה ושנה 'זמן מתן תורתנו'

ומוסיפים  ,סייעתא דשמיא להצלחה בתורה, ולכן לומדים כל הלילה
  פי כוחו. לכל אחד  ,כמה שאפשרבעסק התורה 

עכשיו להמשיך  ונמוטל עליואחרי שזכינו להתעלות בחג השבועות, 
  מעלה מעלה, ולעלות ק להתעלות יותר, שכן אדם חייב תמיד להתחז

עולה דע אינו עולה הרי הוא יורד, כפי שידוע המאמר: אם אינך ומי ש
(זכריה ג,  'עומדים'רק המלאכים נקראו אדם איננו עומד,  .שאתה יורד

 בעלייה או בירידה, לכן מוכרחים להמשיך  אותמיד ו), אבל אדם נמצא 
  את העלייה כדי שלא תהיה ירידה. 

בתורה ויש מוד התורה מעניין ומושך, ובאמת זה לא קשה, כי לי
תורה נמשלה למים, ליין, ללחם, לדבש ולחלב, כל ה ,מתיקותוערבות 

כשאדם צמא הכי טוב בשבילו זה  הטעמים שבעולם שייכים בתורה,
אמרו (ב"ק יז, א) אין מים מים, וכך גם התורה נמשלה למים, כמו ש

  אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למים. 

  לפי טבעו
לומדים בצורה שאינה הם יש כאלה שקשה להם ללמוד, מפני שאמנם 

ולא שייך שילמד נגד מתאימה לפי טבעם, כל אדם יש לו הטבע שלו, 
כשם שאין פרצופיהן שווים כך אין דעותיהן שוות אמרו , וכבר טבעו

 הטבע שלויש לו אדם ואדם ), כל תנחומא פנחסמדרש , (ברכות נח, א
  . בלימודוות ממה הוא נהנה ומרגיש מתיק

שדברי  )דברים ו, ו; יא, יג( י"כתב רשש כמו, גם סקרנות בתורהויש 
כחדשים כאילו ניתנו היום, היינו ללמוד מתוך  ה צריכים להיותרות

וכבר סיפרתי שמרן הגרא"מ שך זצ"ל ביקש פעם  ,התעניינות וסקרנות
אך באותה לעיין בספר התרומות שמביא שיטת הרמב"ן באיזה ענין, 

בישיבה ספר התרומות, רק בדירתו של הרב מפוניבז',  שעה לא היה
ואמרתי לו כי בבוקר , זהלעיין בוחיפש הרב שך כיצד אפשר להגיע 

ושם יש ספר התרומות, ואמר לי כיצד בישיבה יפתחו את אוצר הספרים 
ואני אמתין  אפשר לחכות למחר, הרי הרמב"ן נמצא כאן בקרבת מקום,

  . תורה מתוך אהבת תורהזוהי סקרנות ל !למחר?

 ומושך אותם, זהלא ומה שיש כאלה שאין להם סקרנות והלימוד 
  . כאמור מפני שלומדים בצורה שאינה מתאימה לפי טבעם

בפשטות ובקלות, כמו במילי שמובן ל אדם נמשך למה בדרך כל
ידיעות פשוטות, אבל או  ,לקרוא סיפור פשוטאדם נמשך ש דעלמא

מושך, אמנם יש שנהנים גם מזה, וכל אחד פחות ה מאמרים עמוקים ז
אם לומדים בצורה מעניינת  - כך גם בתורה יש סקרנות  .לפי טבעו

שלומדים את פשטות הגמרא, מה ומתאימה לכל אחד לפי טבעו, כגון 
, וכיצד רש"י מפרש את הקושיא, מה התירוץ, וכיצד תהגמרא שואל

   .זה תורת אמת, וגם מעניין ומושך ,רש"י מסביר

אמר רבא אפילו , שהם למעלה מהשגתנוסברות יש  בגמראוהנה 
וכבר הזכרנו שהנתיבות  ,)עירובין נג, א(רת הדור שלפניו סבבין שאינו מ

, אבל נראה לו לחלוק, וכותב שמסברא היה מביא סברא בשם התומים
הדור הקודם וההבנה של , ממנו מבוגרהיה התומים כי דעתו, הוא מבטל 

  . תורת אמתקרובה יותר להר סיני, והיא יותר 

רבי ברוך ששמעתי מתלמידו של הגאון רבי ברוך בער זצ"ל, שכמו 
הגר"ח, והוא התווכח עם רבי ברוך בער רבו סברא בשם פעם אמר בער 

ב ושוב, אבל הוא על סברת הגר"ח, ורבי ברוך בער ניסה להסביר לו שו
ואמר לו: דע לך כי אותו , עד שרבי ברוך בער הפסיק התווכחלהמשיך 

הרבי שלי, רבי חיים, עמד בהר סיני יותר קרוב ממך! רבי חיים קרוב 
  תורתו היא יותר תורת אמת. ולכן יותר להר סיני, 

קרובה יותר להר סיני, והיא יותר תורת אמת, א היהפשטות  כןוכמו 
הפשטות היא שרא"א דסלר זצ"ל בשם הגר"א ה"צ הג מו"רשמעתי מ

פשוטים לאדם שהם אמנם יש דברים  .והאמת היא הפשטות ,האמת
, וכפי שהיה עובדא במרן החזון איש לאדם אחראחד ואינם פשוטים 

מסתבר לומר שזצ"ל שדיברו עימו פעם על שאלה בהלכות שבת, ואמר 
תו אם זה חידוש של חידוש להלכה, וכך כתוב גם ברשב"א, ושאלו או

  זה  גם בלי הרשב"א פשוט לומר כך, ואמר החזו"אשהרשב"א, או 
 .פשוט גם בלי הרשב"א, ומי שזה לא פשוט לו שיסמוך על הרשב"א

החזו"א לפי דרגתו הרגיש שזה פשוט, אבל אחרים זה לא היה פשוט 
  להם, ככה יש דרגות בהבנה באמיתה של תורה. 

הגמרא עם רי דבהיא הפשטות  אדם סתם בניאצל אמנם בדרך כלל 
רש"י שכפי שכבר הזכרנו ולפעמים גם ברש"י יש חידושים, רש"י. פירוש 

מי שמדייק , ועליו הרבה מקושיות התוספותבמילותיו הקצרות מיישב 
אמר כי ברש"י שהגר"א מגם ידוע ל להבחין בזה, ורש"י יכדברי 

הכל פרק י"א,  מילה מיותרת, וכן במסילת ישרים עדשום וברמב"ם אין 
  מילה מיותרת. צמצום בלי בבדיוק ושם כתוב 

לכל  תאימה, אם לומדים בצורה המכזה שייך התמדה בתורהבאופן ו
וזהו טבעם  יש כאלה שנהנים ללמוד בעמקות, אחד לפי טבעו,

אוהבים את הפשטות, ש, אבל יש גם רבים אותם שכתושהעמקות מ
  ים לעמקות. הפשטות מגיעתוך ובמשך הזמן מ

  חזרהבבהירות 
ראשונה יש ללמוד הכשניגשים ללמוד סוגיא בפעם  .בעבר אמרנווכבר 

את הגמרא עם פירוש רש"י, ולמחרת לחזור שוב גמרא עם רש"י עד 
שיהיו הדברים ברורים ופשוטים, ואז חוזרים פעם שלישית ביום אחר 

ם עדיין לא כל דברי התוספות מובנים, ולפעמיאמנם תוספות,  עםגם 
תוספות מביאים גמרות ומשניות מזרעים קדשים וטהרות שקשה 

 , אך בחזרה הרביעית מתבררים עוד פרטים, וככל שחוזריםלהבינם
  יותר כך הדברים מתבררים ונעשים פשוטים יותר. 

כת נדרים, הייתי כשלמדו בישיבה מס ,ומעשה שהיה לפני שנים רבות
שניגשו לשאול אותי על הצהריים, והיו חברותא  עולה לישיבה אחר

בסדר שני, ולא תמיד ידעתי לענות להם, והייתי מייעץ להם הנלמד 
, בחזרהתברר מזה ויראו אם  ,יחזרו פעם שנייהשימשיכו הלאה, ומחר 

 עד שהחליטו לעשות כך, בחזרה נתיישב להם הכל - ובכל פעם שעשו כן 
  . וחוזרים למחרתבקביעות, וכל דבר היו לומדים 

פה לא באו לשאול, עד שפעם אחת באו עם שאלה וכך במשך תקו
, וכבר מובנות ןשאיננדרים דף מ"ז, שיש שם כמה מילים בר"ן בדברי ה

עיינתי וראיתי שגם אני ומובן להם, אינו ועדיין וחזרו את הענין למדו 
שמחר יחזרו פעם ה ענין מסובך עם הרבה פרטים, והצעתי שז, מביןלא 

וראו שוב חזרו אם הבינו, ועשו כן, ולמחרת ך אחר כויודיעו לי שלישית, 
מה שלא מבינים מאד, זהו טבע האדם וכך דרך הלימוד, מובן הר"ן כי 

כל חזרה מוסיפה בהירות בפשטות  מבינים בחזרה,בפעם הראשונה 
  הדברים, והעמקות באה לאחר הפשטות. 

  כנגד כולם
ר , היינו ששכ'תלמוד תורה כנגד כולם' שנינובריש מסכת פאה והנה 

יותר מכל המצוות, וגם קדושת התורה מקדשת את גדול תלמוד תורה 
מוואלוז'ין רבינו חיים כפי שהאריך בזה והאדם יותר מכל המצוות, 

  בנפש החיים שער ד' וברוח חיים על פרקי אבות. 

ואמרו חז"ל (סוטה כא, א) עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה 
ך עבר עבירה, העבירה תורה, היינו שאם אדם עשה מצוה, ואחר כ

שכר המצוה, אבל אם למד תורה ועבר עבירה, אין העבירה מבטלת 
  מבטלת שכר התורה, ונשאר בידו שכר לימוד התורה. 
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וזהו המעשה שמובא בגמרא (חגיגה טו, ב) על אחר, הוא אלישע בן 
בגמרא שם אבויה, שהיה רבו של רבי מאיר, ויצא לתרבות רעה, ומובא 

רבי מאיר תוכו לקבל תורה ממנו, אלא שגם אחר כך רבי מאיר המשיך ש
אכל קליפתו זרק, היינו שידע לקחת ממנו רק תורה ולא להיות מושפע 

   לרעה, ורק רבי מאיר היה יכול לעשות כן.

ואמרו כי בבית דין של מעלה, אותו וכשנפטר אלישע בן אבויה דנו 
ן מעליו נה ימגזכות התורה מפני ש ,בגיהינום אי אפשר להכניסו

כמו , עומדת לו זכות התורה שלמדעדיין אף על פי שחטא,  .הגיהינום
 ,אבל גם לעולם הבא אינו יכול להיכנס .אין עבירה מכבה תורהשאמרו 

ואחר  ממרק אותוהיה מפני שחטא, ואם היה נידון בגיהינום, הגיהינום 
בא, עולם הכנס לנגיהינום אינו היה נכנס לעולם הבא, אבל בלי כך 

  ונשאר בינתיים בכף הקלע שזה ייסורים איומים. 

, היינו 'מתי אמות ואעלה עשן מקברו' וכששמע מזה רבי מאיר אמר
אחר כך כדי שיוכל  ,שיבקש מבית דין של מעלה שיתנו לו גיהינום

מקברו של אחר, עלה עשן כשמת רבי מאיר אכן להיכנס לעולם הבא, ו
וכי ' בי יוחנן ששמע מזה אמררוזה היה סימן שנכנס לגיהינום, אבל 

, 'גבורה היא לשרוף את רבו בגיהינום? מתי אמות ואכבה עשן מקברו
זכות להוציאו מהגיהינום ולהכניסו לעולם הבא, עליו ילמד הוא היינו ש

  ובאמת כשמת רבי יוחנן פסק העשן מקברו של אחר. 

  ההשפעה נמשכת
שאחרי  בימיםבפרט תלמוד תורה כנגד כולם,  !זהו כוח התורה

ההשפעה נמשכת, שיש תשלומין לקרבנות החג במשך ששה שבועות, 
עדיין אנו ש ימים עד י"ב בסיון, והשפעת הקדושה נמשכת בימים אלו,

גדול יותר  בחג השבועותשחיוב תלמוד תורה כמו ו עומדים בעיצומם,
המסוגל מכל השנה, כך גם בימים אלו החיוב גדול יותר, מפני שזה זמן 

וחייבים יותר ללמוד ולהיות שקועים בתורה, ולהיזהר  להצלחה בתורה,
  ביותר מביטול תורה, שהזמן מחייב את זה. 

גם העונש על ביטולו חמור יותר, כפי  ,גדול יותרהוא וככל שהחיוב 
לפי גודל ששאנו רגילים להזכיר מדברי רבינו יונה בשערי תשובה (ג, טז) 

לעשותה, וממילא תלמוד תורה שהוא חיוב המצוה יגדל עונש מי שיחדל 
גדול מאד, גם העונש על ביטולו חמור מאד, וכן הביא בשערי תשובה 

כשם ששכר תלמוד תורה גדול מכל המצוות כך  :(שם יד) מדברי הספרי
  עונש המבטלה חמור מכל העבירות. 

  לא יסיח דעתו
ו) רמב"ם (הלכות ת"ת ג, כתוב ב ?וכיצד מקיימים מצות תלמוד תורה

לא  ולהיות מוכתר בכתר תורהמי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי 
אפשר שלא להסיח ככל היסיח דעתו לדברים אחרים, היינו להשתדל 

בשינתם חולמים בדברי אפילו ידוע שאנשים גדולים  .דעת מדברי תורה
תב סברא שנתגלתה פח) שכ מןיסתורה, כבר הזכרנו מדברי הט"ז (חו"מ 

מה  .נו יש אנשים כאלה שחולמים בדברי תורהלו בחלומו, וגם בדור
חולם על  - מי שחושב דברי תורה  .שאדם חושב ביום הוא חולם בלילה

חולם על שטויות, וזהו סימן עד כמה  - דברי תורה, ומי שחושב שטויות 
  . בתורה או בדברים אחריםאדם שקוע ומונח 

יין כך, אבל אם הלימוד מענעד כדי אמנם קשה להיות דבוק בתורה ו
  ממילא לא מסיחים דעת מזה, כי זה מעניין ומושך! וכפי שסיפר לי הרי 

אחד שאם הוא מעיין בדברי תורה לפני השינה, זה מרתק אותו כל כך 
מה שמעניין ומושך  ,אדם לומד לפי טבעוכש .עד שאינו יכול להירדם

ממילא אינו מסיח דעת מזה, ומחשבתו נמשכת לזה גם בשעה אותו, 
  . בדברי תורהילו כשישן הוא חולם שהוא אוכל, ואפ

  בעלי מדרגה כאלה.  , אבל ישמאד מדרגה גבוהה אמנם זו

  ששי ושבת
 אצל ימי ששי ושבת בהנה  .ברצוני לעורר על ענין נוסף חשוב מאד

סדרים קבועים כמו בהם , מפני שאין מתבזבז הזמן חלק גדול מהציבור
מוד עד תפילת מנחה, אבל בכל השבוע, וביום ששי בישיבה יש סדר לי

סדר השבת שאין עד כניסת שעות רבות עוד אחר כך היום גדול, ויש 
חורף שהלילות ארוכים, זמן לילי שבת ומוצאי שבת, בפרט בבקבוע, וכן 

  . מנים אלובזיש שמורים היתר לעצמם 

  ., ומושפעים מהםובדרך כלל זה מפני שרואים אחרים שמזלזלים
בריאות הגוף, במשהו של היזק זה חשש אם היה איהלא אבל נתבונן, 

ודאי שהיה נזהר על אחרים שמזלזלים בבריאותם, בזה היה סומך וכי 
מדובר סכנה לבריאותו, וכאן שיש ולא היה מתחשב באחרים במקום 

ודאי  ?ולחשושלפחד ך ורצ איןבשאלה של חיי עולם, חיי נפש, וכי בזה 
  על מה שאחרים מזלזלים. לסמוך מקום שאין 

בואו חשבון, בששי ושבת יש עשרים וארבע שעות בכל יום, וכבר 
לתת שהיה שם מלמד בעל השפעה, שידע  ,בחיידר אחדהמעשה סיפרתי 

ששי ושבת גישמאק בלימוד, עד כדי כך שהיו לומדים בלתלמידים 
אם נעשה חשבון זה לא קשה, תשע שעות בכל יום,  ,שמונה עשרה שעות

 אפילו תשע שעות זה, ואם נפחית מתיש עשרים וארבע שעו ביוםכי 
הרבה נשארו עדיין שבת, , ועוד כמה שעות לתפילות ולסעודות לשינה

 והזשהלימוד יהיה מעניין, ו י קושי, רק צריךשעות שאפשר ללמוד בל
  כשלומדים בצורה המתאימה לכל אחד לפי טבעו. 

  להתענג על השם
משבת רגלך עשות חפציך ) אם תשיב ישעיה נחעל שבת נאמר (הנה 

 רמי ששומ, וגו' אז תתענג על השםוגו' ביום קדשי וקראת לשבת עונג 
 דיבורי חול ואינו מדברכראוי בכבוד השבת,  נזהרוהשבת כהלכתה, את 

   .כר מיוחד להתענג על השםשל הזוכ, בשבת

כי "האדם לא נברא אלא להתענג על במסילת ישרים פרק א' כתוב 
השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל 
העידונים שיכולים להימצא, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם 

שמקום התענוג על השם הוא בעולם הבא, ולא בעולם מבואר הבא", 
וזוכים על ידה  ),בהזה, אך שבת היא מעין העולם הבא (ברכות נז, 

מעין העולם הבא, ואמנם אין זה  –להתענג על השם כאן בעולם הזה 
  העולם הבא ממש, אבל הוא תענוג מעין העולם הבא! 

, בשבת משתנההפנים לכן בשבת יש לאדם נשמה יתירה, וגם מראה 
כיון שהפנימיות משתנה, אמנם לא כל אדם זוכה לנשמה יתירה, ולא כל 

, רק מי שמחשיב את השבת ומכבדה כראויאדם פניו משתנות בשבת, 
  . 72מכתב מאליהו ח"א עמ' בבזה מה שכתב יעוין 

  קבלת שבת
כגון ומחשיבים את השבת כראוי, ואינם  אמנם יש כאלה שמזלזלים

מנחה  יםתפללמבעלי בתים קבלת שבת בזמנה לפני השקיעה, הנה 
יושבים , בערב שבת בשעה מוקדמתכבר קטנה, ובאים לבית הכנסת 

מותיהם ונמצאים באווירה של שבת, ומקבלים את השבת בניגון במקו
בישיבות ובנעימה, גם הניגונים מעוררים קצת להרגיש את השבת, אבל 

ודבר , קבלת שבתשאינם זריזים ביש כאלה שמתפללים מנחה גדולה, 
   חמור מאד. הזו, זה הוא זלזול בכבוד השבת

כות בשבת, אם היו יודעים את החשיבות של השבת, ומה שאפשר לז
איזה עולם הבא ואיזה גן עדן, היו נזהרים יותר בכבוד השבת, להגיע 

כמו שמובא בגמרא (שבת  ,לקבלת שבת בזמן, ולקבל את השבת בשמחה
קיט, א) וכן נפסק בשולחן ערוך (או"ח רסב, ג) ילבש בגדיו הנאים 
וישמח בביאת שבת כיוצא לקראת המלך וכיוצא לקראת חתן וכלה 

מעטף וקאי בפניא דמעלי שבתא ואמר בואו ונצא לקראת דרבי חנינא 
  ינאי אומר בואי כלה בואי כלה.  בישבת מלכתא ר

בשבת בעיר אחת, ועורר את פעם על הערוך השולחן שהתארח מסופר 
בשעה מוקדמת בערב שבת ולקבל את השבת נסת לבוא לבית הכהציבור 
ת, נשמעו לדבריו, ונתאספו לקבלת שבת בשעה מוקדמ , ואכןמוקדם

הערוך  וחששהגיע אחרי קבלת שבת, ו ,זהמשלא ידע רב אחד והיה שם 
הרי  :הרב ואמר לואל ופנה , השולחן שמא הרגיש הרב פגיעה בכבודו

 םכלה, בת זוגהשבת היא  שמחכים לבואו, ,מאד אורח חשוב שבת זה
כבודו של הרב. בשביל לדחות קבלת שבת אפשר  יאלכן ישראל, של כלל 

בתים לבעלי ואמר  ,הדבריםמ רב היה בעל מדרגה, והתפעל מאדהואותו 
  . שם רבכייקחו את הערוך השולחן לכהן ש

   !זהו ענין הצריך חיזוק, וכדאי להתחזק בזה
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