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

        גגגג""""תשעתשעתשעתשע    באבאבאבא    פרשתפרשתפרשתפרשת        ●    אאאא""""שליטשליטשליטשליטאדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין     גרשוןגרשוןגרשוןגרשוןשיחה ממרן הגאון רבי שיחה ממרן הגאון רבי שיחה ממרן הגאון רבי שיחה ממרן הגאון רבי         

  חובת השעה
אמר רבי אלעזר בן יעקב שמעתי ) "ב, יבמות צ(הנה מצינו בגמרא 

ברי תורה אלא שבית דין מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על ד
ומעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת בימי יוונים , לעשות סייג לתורה

והביאוהו לבית דין וסקלוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה 
, חייב סקילהולא היה והיינו אף על פי שעבר רק על איסור שבות , "לכך

ך אם צורך השעה בכ, יש כוח לבית דין לחייבו סקילה שלא מן הדין
  . לעשות סייג לתורה

כל בית דין אפילו ) "'מ סימן ב"חו(וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך 

אינם סמוכים בארץ ישראל אם רואים שהעם פרוצים בעבירות ושהוא 
צורך שעה דנים בין מיתה בין ממון בין כל דיני עונש ואפילו אין בדבר 

ובי העיר וכן נוהגים בכל מקום שט"א שם הוסיף "והרמ ."עדות גמורה
והיינו , "בעירם כבית דין הגדול ומכין ועונשין והפקרן הפקר כפי המנהג

ומכין ועונשין , שגם טובי העיר יש להם כוח בעירם כמו לבית דין הגדול
  . אפילו שלא מן הדין

וכמו שמצינו , קל וחומר גדולי הדור, יש כוח כזהלטובי העיר ואם 
ק במעשה שהיה עם אשה שפס) ג"ח תשובה י"כלל י(ש "בתשובת הרא

, והיינו מפני שהיה גדול הדור ויש לו כוח לזה, פרוצה לשחת תואר פניה
אפילו הגויים הבינו שצריכים לתת [קיבל רשות מהמלכות לכך גם ו

  ]. סמכות לגדול הדור

נותנים הוראה הם שאם  ודאי, ואם עד כדי כך יש כוח לגדולי הדור
א דבר שכולם מבינים זאת שאינה תקנה מיוחדת אל, פשוטה ומובנת

ברור , שצריכים להשתדל ולפעול שתהא נציגות חרדית גדולה בכנסת
  . כל אחד חייב להישמע לדבריהם ולהצביע כפי הוראתםש

ל כי פעם טייל ברחובות "מ שך זצ"וסיפר לי מרן ראש הישיבה הגרא
, ל שהיה זקוק לזה לצורך בריאותו"ז זצ"ירושלים יחד עם מרן הגרי

ל כי בימים הקרובים יתקיימו "ז זצ"דם אחד ושאל את מרן הגריוניגש א
והוא חבר בעדה החרדית ויש לו זכות , "העדה החרדית"בחירות להנהלת 

אבל לא איכפת לו מי ייבחר ובשבילו כל המועמדים הם אותו , בחירה
  . ז אם יש ענין שילך להצביע"ושאל את הגרי, הדבר

ואמר לו כי , ות במקומו לשואלז לענ"מ שך ביקש רשות מהגרי"והגרא
ככל ש מפני, למרות שלא איכפת לו מי ייבחר יש ענין גדול שילך להצביע

, יש בזה קידוש השם" עדה החרדיתה"שיהיו יותר קולות של בוחרים ב
תרבה יועל ידי זה , שיראו העולם שיש הרבה אנשים החרדים לדבר השם

  . כבוד שמים שזהו תכלית הבריאה

השם "להצביע הרי הוא כמי שמכריז בקול גדול  לכן כל אחד שהולך
) לט, מלכים א יח(וכמו שמצינו אצל אליהו בהר הכרמל , "הוא האלוקים

וככל שיהיו יותר קולות , "השם הוא האלוקים"שנפלו על פניהם ואמרו 
של חרדים שומרי תורה ומצוות יש בזה קידוש השם שמכריזים השם 

  . אחריםעל וגם משפיעים , הוא האלוקים

כי בזמן האחרון יש , ובאמת זהו גם דבר מובן שכדאי וצריכים להצביע
וכל אחד מראה עצמו שהוא יותר , הסתה גדולה לגייס את בני הישיבות

החילונים אינם מבינים למה [נגד הדת כדי לקבל קולות בבחירות 

זכות התורה היא שמגינה כי ואינם מבינים האמת  ,משחררים אותנו
ל מה שהצליחו במשך השנים למנוע גיוס בני הישיבות הוא וכ ,]עליהם

על ידי שהייתה נציגות חרדית גדולה עם השפעה  ,בדרך נסבחסדי שמים 
  . מאנשי השלטון שלא לגייס את בני הישיבות ווהם דרש

 כדי, ולכך צריכים להשתדל ולפעול שיהיו כמה שיותר נציגים חרדים
 להחזקתשיסייעו  וגם, ישיבותה בני גיוסשישתדלו ויפעלו נגד גזירת 

שזהו צורך הציבור וגם , יעקב ולבית לחדרים, לישיבות, התורה מוסדות
הענין העיקרי שמקיימים מצות קידוש  וכל זה מלבד, צורך כל אחד ואחד

  . ל"מ שך זצ"וכפי שהזכרנו מדברי מרן הגרא בזה השם

ם כך ולפעמים יש אדישות ובאים בטענות על הנציגים מדוע הם עושי
ובאמת , שביקש מהם עזרה ולא עזרו לוויש מי שבא בטענות , ולא אחרת

חייב להרבות כבוד שמים כל אחד ודאי אין זו סיבה שלא להצביע שהרי 
אבל בנוסף לזה הנציגים הם בעלי , גם אם הנציגים אינם עוזרים לו

ומסתבר שיש , ויש מהם שמוסרים נפשם למען הציבור, מידות טובות
מפני שלא היה בכוחם לעזור יתכן כי זהו , למה לא עזרו לו סיבהאיזה 

אותה או שיש סיבה אחרת שאי אפשר לומר לו, במקרה זה
*

 .  

ובגמרא ראש , חיוב שלא לפרוש מן הציבורגם והנה בנוסף לזה יש 
ואם יש , אמרו דברים איומים על הפורשים מדרכי ציבור) א, יז(השנה 

ומחמת שיקולים וטענות , ולי הדוראחד מתוך הציבור שאינו נשמע לגד
הרי הוא פורש מן הציבור שאינו משתתף עם , אינו הולך להצביעשונות 

 הפורש) "יא, הלכות תשובה ג(ם "וכמו שכתב הרמב ,הציבור במצוה
 ואינו ישראל מעדת נבדל אלא עבירות עבר שלא פי על אף – בוריצ מדרכי
  ". בכללן ותומצ עושה

 והאיש"כתב ) קסח, ג(בה במדרגה העשירית ורבינו יונה בשערי תשו
, השם עבודת הסכמת על כמקטרג הוא הנה בוריהצ מדרכי הפורש
 להיות יחפוץ לא כי עצמו ומראה, השם את המקדשים מכלל וכיוצא
 בכלל והוא, העבודה את מחלל הוא הנה ,בכתבם כתביולה בסודם

, הבא םלעול חלק להם ואין השם דבר את בוזים שהן שזכרנו תותיהכ
 נםיוה, בוריהצ מדרכי בפרישתם הדעות חלושי לב מניאים הן כי והשנית

  ". הרבים את המחטיאים מן

על כת שונאי השם ) קס, ג(רבינו יונה במדרגה העשירית שם ועוד כתב 
 גם לפעמים נמצא השם שונאי וענין"שאין להם חלק לעולם הבא 

 אם, ולשון הבמעש עבירה מכל ונזהרים המצוה עושים שהם באנשים
 וירע, בתורה עוסקים חבריהם כאשר להם יקשה לבם ובקרב רעה נפשם

 תאמר כאשר, מלפניו ויראים שםה את עובדים אדם בני בהיות יניהםעב
 הוא כי, ושיעבדוהו המלך את אדם בני שיכבדו יחפוץ לא אשר האיש על

   ".המלך את שונא

 חכמים תלמידי בכבוד צרה עינם אשר האנשים וכן"שם והמשיך וכתב 
 עדיהם אם לבבם ירע או, תפארתם עטרת ושונאים והצדיקים הישרים

 מאסו אותך לא כי) ז, ח א שמואל( כתוב וכן, הדור ממשלת ובאה תאתה

                                                 

ופעם הציע , היה מעשה עם אדם גדול שהיה משגיח בישיבהוכמו ש *

, והלה נסע ונפגש והשידוך מצא חן בעיניו ,שידוך לאחד ממצויני הישיבה

וכשחזר לישיבה אמר לו המשגיח שחשב שוב ונראה לו שהשידוך אינו 

ולאחר תקופה קצרה הלך המשגיח והציע את , מתאים ולא הסביר לו מדוע

והבחור הראשון היה בטוח שהמשגיח , ה ממקורביוהשידוך לבחור אחר שהי

קלקל לו את השידוך כדי שיוכל להציעו לבחור השני שהיה מקורב אליו 

ולאחר תקופה נודע לבחור הראשון הסיבה האמיתית כי המשגיח . יותר

ולמרות שהשידוך מצא חן , קיבל ידיעה מהצד השני שאינם רוצים אותו

והמשגיח לא רצה לגרום לו חלישות , הוא לא מצא חן בעיניהם –בעיניו 

לכן לא אמר לו את הסיבה אלא אמר שהשידוך אינו מתאים בלא  ,הדעת

והמשגיח במידותיו הטובות לא היה איכפת לו לסבול ממה , שום סיבה

  .העיקר שלא יגרום חלישות הדעת, שהבחור יחשוד בו
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Ú Áˆ
Â‰È„È Ï ‰˙ÁÙ˘Ó 

 או לכלימה כבודם יבקשו אם שכן וכל, עליהם ממלוך מאסו אותי כי
 "אור יחזקאל"ל בשיחותיו בספר "והאריך בזה מרן המשגיח זצ ".ישפילו

אף על פי שאינו , י אדם יכול להיות שונא השם מחמת מחשבה שבלבכ
  . וכמה צריך להיזהר בזה, עושה שום מעשה

חרדים הולמעשה כבר הורו גדולי הדור להצביע בבחירות לנציגים 
וכל אחד חייב לקיים הוראת גדולי הדור וכמו שכתוב , שלוחי דרבנן

והביא , "ושמאל ימין ךל יגידו אשר הדבר מן תסור לא) "יא, דברים יז(
 שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין על לך אומר אפילו"י מהספרי "רש

ובפרט בענין זה , "שמאל שמאל ועל ימין ימין על לך שאומר ל שכןוכ ימין
למנוע גיוס בני שצריכים  ,על ימין שהוא ימיןשההוראה מובנת ופשוטה 

  . ולהמשיך קיום מוסדות התורה, הישיבות

  תורה

 בגויים יתנו כי גם"הביאו את הפסוק ) א, ח(גמרא בבא בתרא והנה ב

 אי"ודרשו בלשון ארמית  ,"ושרים מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה

והיינו , "ושרים מלך ממשא יחלו מהם מעט ואם אקבצם עתה כולהו תנו

 'תנו'(אם כולם היו עוסקים בתורה , ן הגוייםיבזמן שישראל בגלות ב

ואם רק מעט , "עתה אקבצם" –קיבוץ גלויות מיד היה ) מלשון שנו

אלו המעט שעוסקים , "יחלו ממשא מלך ושרים"עוסקים בתורה אזי 

  . בתורה פטורים מלשלם מס למלך

פטורים היינו שרבנן , "רבנן לא צריכי נטירותא"בגמרא ועוד אמרו שם 

, העירכל מפני שתורתם משמרת ומגינה על , מס שמירת העירמלשלם 

תלמיד חכם שיש לו אומנות או קצת משא ") ו"סימן כ(ש "וכתב שם הרא

ומתן להתפרנס כדי חייו ולא להתעשר ובכל שעה שהוא פנוי מעסקו 

 ,"מחזר על דברי תורה ולומד דברי תורה הוא הנקרא תורתו אומנותו

אם בכל זמנו הפנוי הוא עוסק , עוסק לפרנסתו כדי חייומי שוהיינו אפילו 

  . ופטור מלשלם מס "רבנן"גם הוא נקרא , ה בכל כוחובתור

והטילו מס , ומובא שם בגמרא מעשה שהיה בטבריה שנגנב כתר המלך

ועמי הארץ ביקשו שגם תלמידי , על בני העיר לשלם את כתר המלך

ועמי הארץ , אבל רבי לא הסכים לזה, החכמים ישתתפו בתשלום המס

ומיד אחר  ,לה ברחו חצי מהםבתחי, ברחו מן העיר כדי שלא לשלם המס

תיכף ו ,ובהמשך ברחו שאר עמי הארץ, כך מחל המלך על חצי המס

והיינו מפני שהגזירה באה בגלל עמי , מחל המלך על כל המסלאחר מכן 

  . חכמים בטלה הגזירההוכשנשארו רק תלמידי , הארץ

כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ) "ה, אבות ג(ל "וכבר אמרו חז

אדם שמקבל עול תורה אינו צריך , "ל מלכות ועול דרך ארץממנו עו

, היינו עול הפרנסה, וגם מעבירים ממנו עול דרך ארץ, לשלם מס למלך

כל ) ב, יט ז"ע(וכמו שאמרו , שאינו צריך לדאוג ולחפש אחר פרנסה

מד תורה ווכן אנו רואים שכל מי של .העוסק בתורה נכסיו מצליחים

  . שיפרנס ויחזיק אותו" זבולון"ו כנגדו יש ל –" יששכר"והוא בדרגת 

נקרא שנהנה מן ואינו , ובאמת הסכם יששכר וזבולון זהו לכתחילה

אדרבה "כי ) ד"כתר ראש אות ס(ין 'ח מוואלוז"וכתוב בשם הגר, הצדקה

אם עינו צר ליתן חלק מלימודו לאחר נראה מזה שרצונו לקבל שכר 

צריך שיהיה מטרת חפצו אבל , ולמעט רצון בוראו מפני רצונו, לעצמו

ואם יש , "ש ומיניה יתקלס עילאה"ומגמתו רק שיעשה רצון הבורא ית

צריכים לקחת ממנו כדי לזכות אותו  ,שרוצה לתת תמיכה" זבולון"

  . להתקדש בקדושת התורהגם הוא יזכה וכך  ,בזכות התורה

ל כי כשהוא נוסע "וכפי ששמעתי פעם מהגאון רבי יששכר מאיר זצ

יש אנשים שאינם בני תורה ואינם , אסוף כספים לישיבהלחוץ לארץ ל

אבל , מתוך רחמים ואהבת חסדובכל זאת תורמים לו , אוהבי תורה

הם ובפעמים הבאות , אחרי שתרמו פעם אחת כבר קיבלו אהבת תורה

ל ידי החזקת עמפני ש, מתוך אהבת תורה ולא רק מאהבת חסדתורמים 

ועל ידי , רה שהיא יותר מכל המצוותהתורה זכו להתקדש בקדושת התו

  . ונעשו אוהבי תורה זה קיבלו אהבת תורה

וידוע שמחזיקי תורה זוכים לאחר פטירתם ללמוד בישיבה של מעלה 

ל על אדם "צ במברגר זצ"צ רב"וסיפר לי הגה, מה שלא למדו כאן

, ובניו לא קיימו מיד את בקשתו, שהקדיש בצוואתו סכום כסף לישיבה

וקנו ארון הבנים והלכו , בחלום ודרש שיקיימו מה שהבטיח ונתגלה להם

ולאחר זמן נתגלה שוב בחלום והתחיל לומר מה שכתוב , ספרים לישיבה

והיינו מפני שבזכותו , א"אף על פי שמעולם לא למד רשב, א"ברשב

  . א"רשבזוכה לדעת לכן גם הוא , א"לומדים רשב

ומצוות ונהרג אדם שלא היה שומר תורה בוכן היה מעשה דומה 

והאלמנה חזרה בתשובה , והשאיר אחריו אלמנה עם ילד, בתאונת דרכים

ופעם אחת היה מבחן והבן לא היה , והכניסה את הבן לתלמוד תורה

וסיפר בבוקר כי אביו נתגלה אליו בחלום ולימד אותו , מוכן למבחן

זכה , ואף על פי שהאב לא למד גמרא מעולם, למבחן את כל הגמרא

כיון שבנו לומד , ירתו ללמוד ולדעת את מה שלא ידע בחייולאחר פט

  . ברא מזכה אבא) א, סנהדרין קד(ל "אמרו חזתורה ו

יש הרבה בעלי תשובה שהיו חילונים גמורים ועזבו חיי שעה והתחילו 

כמו ומתפרנסים ועכשיו הם עוסקים בתורה מתוך הדחק , לעסוק בתורה

 ל"חזו, שמחים בחלקםוהם מאושרים ו ,אברכי כולליםשמקבלים 

ופעם , במדרגתו של העוסק בתורה מתוך הדחק) א, מטסוטה (הפליגו 

דער אייבעשטער האט "ל על תורה מתוך הדחק "א זצ"אמר לי מרן החזו

  . ה אוהב שלומדים תורה מתוך הדחק"הקב –" דאס ליב

נדה (אבל צריך גם תפילה וכמו שאמרו , כל אחד יכול להצליח בתורה

ירבה בישיבה ויבקש רחמים ממי שהחכמה  –שה אדם ויחכם מה יע) ב, ע

למה ליה למימר , י"ופירש, והקשו שם בגמרא מאי קא משמע לן, שלו

ותירצו דהא בלא הא לא , הואיל וברחמים הדבר תלוי, להו ירבה בישיבה

והחידוש הוא שצריך גם , והיינו שזה פשוט שצריכים תפילה, סגי

א "וכן כתב החזו. וחו בהתמדת התורהלהרבות בישיבה ולהתאמץ בכל כ

התורה נותנת כוח , כי התורה והתפילה תלויים זה בזה) קנא, ג(באיגרת 

  . ותפילה בכוונה נותנת הצלחה בתורה, להתפלל בכוונה

תורה לפי  היזו, ואם אדם לומד תורה בלי להתפלל על סייעתא דשמיא

) חומא מטות התנ(וכמו שמצינו במדרש , אינה מתנת שמיםשהכישרונות 

 אדם זכה ועושר וגבורה חכמה בעולם ה"הקב ברא מתנות שהושל"

 שמים מתנות שהן בזמן אימתי' וכו העולם כל חמדת נוטל מהן לאחד

 אינה אדם של שרוווע גבורתו אבל ה"הקב של הגבורה חומכ ובאות

אינו מתפלל על הצלחה ושלומד תורה לפי הכישרונות מי וכך גם , "כלום

אלא " ה"הקבמכוח הגבורה של "ן זו תורה מן השמים שבאה אי, בתורה

  . ותורה כזו אינה מקדשת את האדם, לורק לפי הכישרונות ש

אמרו ) א, יח(ובגמרא מנחות , אשרינו שיש לנו תורה עם תפילה

מדובר ו[ ."אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר"

, הו התנא שאמר את ההלכהבאחד שידע את ההלכה ורק לא ידע מישם 

ועל זה אמרו , "החזרת לי אבידתי"וכשנודע לו מי התנא שמח מאד ואמר 

 –" אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר"שם 

שגם ידיעת שמו של התנא שאמר , היינו שחביבות התורה היא עד כדי כך

  ]. מאד גורמת לשמחה גדולה, את ההלכה

לעשות מעשים טובים לשם גם צריכים אנו תורה ות הויויחד עם זכ

שעל ידי זה נזכה לסייעתא דשמיא בכל מה שצריכים בגשמיות , שמים

העולם הזה הוא וכל , כי הגשמיות עצמה אינה מטרה, לצורך הרוחניות

היא רק לצורך העולם הבא ולצורך בגשמיות והמטרה , עולם עובר

  ! יהי רצון שנזכה לזה. הקדושה

  


