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

  ותשע" לך לךפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  "להנאתך ולטובתך"
"ויאמר השם אל אברם לך לך מארצך  (יב, א)בפרשת לך לך 

וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך 
  . להנאתך ולטובתך - לך לך  :ופירש רש"י ,ואגדלה שמך"

שאינה יכול להיות הנאה כי ושני עניינים הם, להנאתך וגם לטובתך, 
לא שטוב לא טובה, וכפי שמצוי גם בענייני הגוף שאדם נהנה מדבר 

כדאי לו ליהנות מזה, כגון אכילת דברים מתוקים, מי שאוכל הרבה 
דבש הוא דבר בריא שאף ו, וזה מזיק לבריאותאו הרבה דבש סוכר 
שלי כה, כז) "אכול דבש הרבות לא טוב", וכן כבר נאמר (מהרי מאד, 

  טוב ליהנות מהם יותר מדי. לא שאר ענייני הגוף 

, ויש גם להיפך דבר 'לטובתך'אבל לא  'להנאתך'אם כן שייך שיהיה 
, וכגון תרופות שאדם לוקח לצורך 'להנאתך'אך לא  'לטובתך'שהוא 

נה מזה כלל, בריאותו, הרבה פעמים אין זה ערב ומתוק לחכו, ואינו נה
הקב"ה אמר  וכאן, מבין שזה לטובתו כדי שיבריא ממחלתוהוא אבל 

  להנאתו וגם לטובתו. גם שהליכתו היא אבינו לאברהם 

, 'וממולדתך', 'מארצך'שלושה דברים: לך לך הזכיר והנה הכתוב 
ארצך היא הארץ שגר בה, ומולדתך הוא המקום והעיר  .'ומבית אביך'

וכבר העירו המפרשים שהרי הסדר  .שנולד שם, ובית אביך זה המשפחה
לעזוב את משפחתו, ולאחר מכן את מולדתו, שצריך קודם היפך, בהוא 

  בסדר הפוך. כאן ורק לבסוף עוזב את ארצו, ומדוע נקט 

באמת  יאת המקום אז ברם הביאור בזה, שאם היה הציווי רק לעזוב
בית אביו ואחר כך מולדתו קודם היה צריך לכתוב כפי הסדר הנ"ל, 

אלא  המקוםולבסוף ארצו, אבל כאן עיקר הציווי לא היה על עזיבת 
בני יחד עם שם, שכל זמן שנמצא  הייתהש ההשפעהלהתרחק מן 

  לא שייך שתהיה לו השפעה טובה.  בחרן משפחתו

פרשה שכתוב (יג, יד) "והשם אמר אל ומצינו גדולה מזו בהמשך ה
שכל זמן  -אברם אחרי הפרד לוט מעמו" ופירש רש"י: אחרי הפרד לוט 

והיינו שכל זמן שהיה  ,שהרשע עמו היה הדיבור פורש ממנו, ע"כ
אברהם יחד עם לוט הרשע לא היה שייך שיקבל נבואה, ואף על פי 

, מכל מקום בצדקותו כל הזמןשאברהם אבינו היה צדיק ובודאי נשאר 
שייך לזכות למדרגת הנבואה בזמן שהרשע נמצא עמו, ורק לאחר  יןא

  אז היה דבר השם אל אברהם. הפרד לוט מעמו 

התפלל על המצרים שיסורו מהם המכות, שוכן מצינו במשה רבינו 
וכתוב (שמות ט, כט) "ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרוש את 

בל בתוך העיר לא התפלל לפי שהייתה כפי אל השם" ופירש רש"י: א
יב, א) כתב "וידבר השם אל משה ואל (מלאה גילולים, וברש"י להלן שם 

חוץ לכרך, או אינו אלא בתוך הכרך? תלמוד  -  אהרן בארץ מצרים"
לומר כצאתי את העיר וגו' ומה תפילה קלה לא התפלל בתוך הכרך לפי 

  . שהייתה מלאה גילולים, דיבור חמור לא כל שכן

כדי לזכות למדרגתו היה צריך להתרחק אבינו לכן גם אברהם 
 ,מארצוללכת תחילה מהשפעת המקום שהיה שם, ואמר לו הקב"ה 

 זו פעת הארץ שגר בה, ואחר כך ממולדתויותר להתרחק מהשקל שזה 
נמצא במקום מולדתו המשפיע השפעה מי שכבר השפעה גדולה יותר, 

יותר שזה  ,לא טובה קשה להינתק מזה, ורק לבסוף יעזוב את בית אביו
  להתרחק ולהינתק מהשפעת המשפחה.  ,מכולםקשה 

זה מובן  ,"ולטובתךלהנאתך "והנה בעיקר הדבר שאמר לו הקב"ה 
מה  צריך ביאור 'לטובתך'מה שאמר , אבל 'להנאתך'לו שהוצרך לומר 

ה, הרי בודאי ידע אברהם שכל מה שעושה עימו הקב"ה הוא זהחידוש ב
וכמאמרם (ברכות ס, ב) כל דעביד רחמנא לטב עביד, וממילא  ,לטובה

  ומה החידוש בזה.  ,גם הציווי ללכת מארצו הוא לטובתו

ונראה כי באמת לא הוצרך הקב"ה לומר לו על עצם הדבר שהוא 

שתהיה לו  מה היא הטובהלטובתו, רק בא לפרט ולומר לו שיידע גם 
וכפי שמבואר בהמשך הפסוקים שאמר לו הקב"ה "ואעשך לגוי מכך, 

גדול ואברכך ואגדלה שמך", והם שלושה עניינים כמו שמבואר בפירוש 

היינו  'ואברכך'הבטחה שיזכה לבנים, יינו ה 'ואעשך לגוי גדול'רש"י, 
  היינו שיתפרסם שמו בעולם.  'ואגדלה שמך'בממון, 

היינו הנאה בדברים פרטיים של אברהם  "להנאתךכי "ויש לפרש 
שיזכה לבנים הקב"ה שבירכו אבינו, והם שני הדברים הראשונים 

ולממון, אבל מה שאמר לו ואגדלה שמך שיתפרסם שמו בעולם, זה לא 
המטרה הייתה אלא הכבוד, את יה להנאתו, ולא היה אברהם צריך ה

שעל ידי וזהו "לטובתך"  ,יוכל להשפיע יותר פרסום האמונהשעל ידי זה 
  כמו שיבואר להלן.  ,זיכוי הרבים יזכה לעולם הבא שאין לשער

  ויקרא בשם השם
האמונה, כמו שכתוב בהמשך וכן מצינו שפרסם אברהם אבינו את 

הפרשה (יב, ח) "ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם השם", ובתרגום 
אונקלוס פירש "וצלי בשמא דהשם", היינו שהתפלל שם לפני המזבח, 

"שהיה קורא בקול גדול שם לפני המזבח את שם אמנם הרמב"ן פירש 
(כא, רש"י על הפסוק בכן עיין ו ,השם מודיע אותו ואלוקותו לבני אדם"

על ידי  -  "לג) "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם השם קל עולם
אותו אשל נקרא שמו של הקב"ה אלוק לכל העולם, לאחר שאוכלים 
ושותים אומר להם ברכו למי שאכלתם משלו, סבורים אתם שמשלי 

  אכלתם, משל מי שאמר והיה העולם אכלתם, ע"כ. 

, 'לטובתו', אלא 'הנאתולשאין זה 'בירכו הקב"ה ואגדלה שמך,  ולכן
השפיע לזה קודם גם שיוכל יותר להשפיע פרסום האמונה, ואמנם כדי 

על אנשי מקומו, כמו שכתב רש"י על הפסוק (יב, ה) "ואת הנפש אשר 
שהכניסם תחת כנפי השכינה אברהם מגייר את האנשים  - עשו בחרן" 

אבל  ,םוומעלה עליהם הכתוב כאילו עשא ושרה מגיירת את הנשים
  . על כל העולםיותר להשפיע גדל שמו יוכל תעכשיו שי

שעל ידי זיכוי הרבים ופרסום האמונה יזכה לעולם  'לטובתך'וזהו 
משפיע על אחרים שיעשו מעשים ששמי שכן ידוע , הבא שאין לשער

טובים, כל המעשים הטובים שעושים מכוחו נזקפים לזכותו ונחשב 
כאילו הוא בעצמו עשה אותם, ואפילו לאחר שכבר מת ועברו מאות 

זה נחשב כמו  ,השפעתובואלפי שנים, אם אחרים עושים מעשים טובים 
  . בורםעומקבל שכר , אותם שהוא בעצמו עושה

משה זכה וזיכה את הרבים זכות "באבות (ה, יח) ו וכיוצא בזה שנינ
, והיינו "הרבים תלוי בו שנאמר צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל

משה רבינו שזיכה את הרבים שקיבל תורה מסיני ולימד תורה לכלל 
ישראל והנהיגם, זכות כל המעשים הטובים של כלל ישראל עד סוף כל 

שאם, מפני שהוא היה הגורם הדורות תלויים בו ונחשב כאילו הוא ע
נמצא בעולם האמת ואינו כבר לזה והכל מכוח השפעתו, וגם עכשיו ש

יכול עוד לעשות מעשים טובים, כיון שכלל ישראל ממשיכים לעשות 
  זה נחשב שהוא עושה אותם.  ,מעשים טובים מכוחו
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לעשות עוד אינו יכול ו ,אם כן יכול להיות שאדם נמצא בעולם האמת
מעשים טובים, כמאמרם (שבת ל, א) במתים חפשי כיון שמת אדם 
נעשה חפשי מן התורה ומן המצוות, ואף על פי כן, אם באותו הזמן 

בעצמו מעשים טובים בגללו, זה נחשב שהוא מי שעושה בעולם הזה יש 
עוד מדרגה ועוד תענוג בגן עדן, שאין סוף , ונוסף לו עוד שכר, עושה

אמרו וכבר , תענוגים אלו הבא, אין לנו מושג מה הם לתענוגי העולם
חז"ל (ברכות לד, ב) כי אפילו הנביאים לא ידעו מה הם תענוגי העולם 

  הבא שעל זה נאמר "עין לא ראתה אלוקים זולתך". 

והמסילת ישרים בפרק א' כתב "שהאדם לא נברא אלא להתענג על 
העידון הגדול מכל השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי ו

העידונים שיכולים להימצא, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם 
הבא", ואמנם גם בעולם הזה יש תענוגים מעין עולם הבא, ומצינו 
שאמרו חז"ל (אבות ו, ד) על מי שעמל בתורה "ואם אתה עושה כן 
אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא", והיינו שעל ידי עמל התורה 

לאושר הגדול ביותר שלא שייך יותר ממנו בעולם הזה, אבל זוכים 
  התענוג האמיתי בעולם הבא הוא עוד יותר גדול מזה. 

מתחדש ונוסף ורגע וכתוב בספרים כי תענוגי העולם הבא בכל רגע 
ראה באבני אליהו על סידור הגר"א  ,יותר תענוג ויותר תענוג עד אין סוף

בשם הגר"א על הפסוק בהלל זה היום עשה השם נגילה שהובא כן 
"ענין תענוג של עולם הבא יהיה נוסף בכל עת ונשמחה בו, וכתב שם 

השגתו ית' ועומק תורתו לבלי קץ, ובכל פעם נוסף דעת לדעת אותו 
יותר ויותר ותתגבר תשוקת הנפש להתדבק בו ית' ותהיה עודפת 

   יב בזה.עיין שם מה שהרח ,והולכת רגע אחר רגע"

  מטובך! -  ישבעו ויתענגו
ומצינו שאמרו חז"ל (ברכות נז, ב) שבת מעין עולם הבא, והנה 
בתפילת שבת אנו אומרים "עם מקדשי שביעי כולם ישבעו ויתענגו 

הפלאה הוהעיר בזה מטובך", ונזכר תחילה 'ישבעו' ואחר כך 'יתענגו', 
אינו שהרי בנוהג שבעולם הוא להיפך, שאדם כתובות מסכת בהקדמתו ל

מתענג לאחר ששבע, כמו שכתוב (משלי כז, ז) "נפש שבעה תבוס נופת", 
  וכל התענוג הוא רק לפני השביעה ולא לאחריה. 

לאחר שאדם ההפלאה, כי אמנם כן הוא בדברים גשמיים וביאר בזה 
ובך", נאמר ישבעו ויתענגו "מטהרי אינו מתענג יותר, אבל כאן שבע 

נקראים טוב כמאמרם (אבות ו, ג) אין טוב הדברי תורה לבזה והכוונה 
אלא תורה, ובשבת הוא זמן שיש להוסיף בלימוד התורה, כמו שכתב 
השו"ע (או"ח סימן רצ) "בעלי בתים שאינם עוסקים בתורה כל ימי 

  השבוע יעסקו יותר בתורה בשבת" עיין שם. 

כולם ישבעו ויתענגו מטובך"  ועל זה אנו אומרים "עם מקדשי שביעי
גם בתורה שייך ענין שביעה, וכפי שמצינו לשון זו שעסק התורה, היינו 

והענין בזה כי  בגמרא (ברכות יד, א) "המשביע עצמו מדברי תורה",
שאדם מרגיש שחסר לו ורעב היינו מה שמפיג את הרעב, הוא שביעה 

יש רעב שהגוף רעב ללחם ולמים, ויש רעב שהנשמה רעבה  :איזה דבר
  ולהשביע את הנשמה צריך לעסוק בתורה. לתורה, 

(עמוס ח, יא) "הנה ימים באים נאום השם  בדברי הנביאיםגם ומצינו 
אלוקים והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם 

שיהיה בהם רעב והיינו שעתידים לבוא ימים לשמוע את דברי השם", 
בימינו שיש תשוקה לראות זוכים אנו וכן וצימאון גדול לדבר השם, 

ם יילו חילוניגדולה לתורה, ומתרבים כל הזמן בעלי התשובה, ואפ
שמוסרים  ויש כאלהנמשכים לתורה ומבקשים לשמוע שיעורי תורה, 

בהם ושמעתי שיש מקומות שעובדים , שיעורים ומלמדים אותםבפניהם 
מהעבודה שבשעת ההפסקה  ,הם גם חילונייםיניוב ,ציבור של פקידים

  תורה. דברי מתאספים לשמוע שיעור תורה, זהו הרעב ל

, בזה עצמו וממלא את רעבונואת הוא משביע וכשאדם לומד תורה 
ועל זה נאמר "ישבעו ויתענגו מטובך" כי בלימוד התורה יש תענוג גם 
לאחר השביעה, ואינו דומה למאכלות גשמיות שאדם נהנה ומתענג רק 
בשעה שהולך לשבוע ואילו לאחר ששבע אין בהם תענוג כלל, לא כן 

בה ככל שלומדים יותר ואדר ,לימוד התורה שכל הזמן התענוג נמשך
  חשק ללמוד. יותר ויש  ,התענוג מתחזק ומתגבר

וידועים דברי האור החיים הקדוש בפרשת כי תבוא (דברים כו, יא) 
שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה היו 
משתגעים ומתלהטים אחריה, ועובדא ידענא באחד מתלמידי הישיבה 

כיצד ללמוד באופן שירגיש טעם ה לפני שנים רבות שקיבל הדרכ
בהתמדה ובחשק גדול, ומרוב תענוג לא שם והתחיל ללמוד ומתיקות, 

השינה, עד שהגיע לידי אפיסת הכוחות, מזמני לב על כוחותיו, ומיעט 
והוצרך לנסוע למנוחה בצפת במשך כמה שבועות כדי לחזור לאיתנו, 

  לו נזק מזה, והיום הוא מרביץ תורה.  ארעוב"ה לא 

תענוג כוח מצינו בכמה מקומות בדברי חז"ל עד כמה גדול הוא 
התורה שאדם העוסק בתורה שוכח מכל מה שנעשה עימו ואינו חש 
בשום דבר מרוב מתיקות ואהבת התורה, כן הובא בגמרא (עירובין נד, 
ב) על רבי אלעזר בן פדת שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של 

העליון, וקראו עליו המקרא "באהבתה תשגה ציפורי וסדינו מוטל בשוק 
תמיד" שמרוב אהבת התורה נעשה כמו שוגה ופתי שאינו יודע מה 
שנעשה עימו ושכח היכן שהניח את בגדו, ועוד מובא בגמרא (שבת פח, 
א) על רבא שעסק בתורה ולא הרגיש כלל שהוא לוחץ את אצבעו ויורד 

רבות, זהו כוח התורה  ממנה דם מרוב שהיה שקוע בלימודו, וכהנה עוד
  מרתק עד שלא מרגישים כלל בשום דבר אחר. מושך וש

*  
 ,מה שנוגע לנו למעשה הוא לדעת שכל מה שאנו עוסקים בתורה

בין אדם שובמעשים טובים וגמילות חסד  ,ובעבודה שבלב זו תפילה
שמרגישים בזה הנאה ותענוג לחברו, כל זה הוא "להנאתך ולטובתך", 

אשריך בעולם הזה, וגם לטובתך שזוכים בזה לעולם הבא, והדרך 
  להתחזק בכל אלו הדברים היא על ידי ספרי מוסר. 

לא מתוך הכרח וכפייה ו ,לימוד המוסר צריך שיהיה מתוך התעניינות
שהיה במקום  ,אחד שהגיע מחוץ לארץובימים אלו סיפר לי עצמית, 

שעות רבות ומד ספרי מוסר שהכריחו אותו ללמוד מוסר, והיה יושב ול
ופעמים  ,כי הלימוד בכפייה אינו משפיעולא יצא לו שום תועלת מזה, 

שאף גורם לתוצאה הפוכה שישנא את דברי המוסר, לכן יש לעסוק 
הבנה שלימוד המוסר הוא דבר חיוני מתוך מתוך התעניינות ו מוסרב

  מאד לכל מדרגת האדם, ואז בודאי תהיה השפעה גדולה. 

 ,מזהאינם יודעים עדיין כאלו שכבר דיברנו פעמים רבות, אולי יש 
בקביעות ספרי מוסר חי חיים מאושרים, הוא ללמוד שכל מי שהתחיל 

וכל הסביבה שלו מאושרת, משמח  ,מאושרים המשפחהובני  ,מאושר
  זהו העסק בספרי מוסר.  ,את המקום ומשמח את הבריות

  ה שצריך חיזוק! יהי רצון שנזכה כולנו להתחזק בכל מ
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