
 

 

   

  
  

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

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

  תכלית האדם

מה היא תכלית האדם, מה המטרה של חיי האדם, לשם מה הוא חי, 
ומהו הדבר הטוב ביותר בשבילו, התענוג האמיתי, זהו כדברי המסילת 

מקום וישרים פרק א' להתענג על השם, התענוג האמיתי שאין למעלה ממנו, 
   שם יש תענוגים שאין לשער, אפילו  עולם הבא,ה הזה הוא התענוג

הנביאים לא היה להם מושג מה הם תענוגי העולם הבא (ברכות לד, ב), 
תענוגים שאין להם סוף, שהנשמה מתענגת ומתענגת, וכל הזמן מתחדשים 

  ונוספים עוד תענוגים ועוד תענוגים שאין לשער. 

מצוות בעולם הזה, הוהדרך להגיע לתענוגים האלו היא על ידי קיום 
מוכרחים ו ,אין שום דרך אחרתלם הבא, שהוא הפרוזדור ממנו באים לעו

שיש יצר הרע, והיצר הרע מונע הבעיה היא רק לעבור דרך העולם הזה. 
מלקיים את מה שצריך בשביל העולם הבא, בשביל התענוג האמיתי, והעצה 
היא כפי שלימדונו חז"ל (קידושין ל, ב) בראתי יצר הרע בראתי לו תורה 

  התגבר על היצר הרע. תבלין, על ידי עסק התורה זוכים ל

ידוע מהחפץ חיים שעיקר התגברות היצר היא הנה וכיצד זוכים לתורה? 
כל המצוות, ויעסוק את היצר הרע מוכן שאדם יעשה כנגד לימוד התורה, 

תורה היצר בלי במעשים טובים שאין לשער, ובלבד שלא יעסוק בתורה, כי 
הרע! ומוכרחים בלי תורה לא שייך להתגבר על היצר  .הרע שולט עליו

ויש להתבונן  .לכן היצר הרע מתנגד בעיקר ללימוד התורה .לעסוק בתורה
  מה הדרכים להתגבר על היצר הרע הזה המפריע לתורה. 

  קנייני התורה

הנה באבות פרק ששי למדנו שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, 
כתב שם והם אמצעים שעל ידם זוכים לקנות את התורה, ובמדרש שמואל 

כגון להעיר כי העשרים וארבע דברים הראשונים מתחילים באות בי"ת, 
ואחר כך , וכו' בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, בבינת הלב

בעשרים וארבע דברים האחרונים נפסק הבי"ת, ומתחיל בה"א, המכיר את 
מקומו, השמח בחלקו, העושה סייג לדבריו, וכן כל ההמשך, אוהב את 

והב את הבריות, אוהב את הצדקות, כל הדברים האחרונים אינם המקום, א
  מתחילים בבי"ת, ויש להבין מה החילוק ביניהם. 

קדמונים שביארו בזה, שעשרים וארבע דברים הראשונים בשם והביא 
שייכים לצורת הלימוד בשעת הלימוד, מה היא דרך ההצלחה בתורה, כגון 

אוזן, ובעריכת שפתיים, להוציא בתלמוד, היינו ללמוד בהתמדה, בשמיעת ה
, וכן כל שאר ב'ל'מהפה, שזה מוסיף בהבנה, ובבינת הלב, שיהיה עם 

הם אמצעים המביאים לידי הבנה והדברים הראשונים המתחילים בבי"ת, 
דבקות בתורה, ואילו העשרים וארבע דברים האחרונים לשלמה בתורה ו

וכשר להצלחה הם עניינים השייכים למהות האדם, מי הוא האדם המ
  בתורה, כגון המכיר את מקומו, השמח בחלקו וכו'. 

שני עניינים, בשמחה והשמח בחלקו, בדבריו זכיר הולמשל, התנא 
בשמחה היינו בשעת הלימוד, ללמוד מתוך שמחה, ובאופן שנהנה מהלימוד, 

מהותו, שמח בחלקו היא כך ששמח בחלקו היינו גם בשעה שאינו לומד, הו
כמו בין בגשמיות ובין ברוחניות,  ,ללמוד, וגם שמח בחלקו בכללבמה שזכה 

שצריך לשמוח בחלקו גם בענייני רוחניות, לשמוח במעלות שכתוב בספרים 
מנוחה וקדושה עיין [שזכה להשיג, ויחד עם זה לשאוף לקבל עוד מעלות 

   .]בשם הגר"א שער התורה ח"ב אות כג

בחלקו מתוך הבנה שכל דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס, ויש לשמוח 
זה לטובתו, כמו הרי הכל מן השמים והכל לטובה, גם אם יש קשיים ב), 

 טוב, צריך לקחת תרופות, והתרופה חולה ומרגיש לאכשאדם  בחולי הגוף,
יש בה מרירות, אבל הוא מבין שכדאי לסבול את מרירות התרופה בשביל 

לפעמים יש קשיים, בריאות הגוף, כך גם בבריאות הנפש, בשלמות הנפש, 
הקשיים האלו הם סיבה להצלחה  ,הקשיים עצמם הם התרופהאבל 

 דוע, אבל כך היא המציאות, שכל אמנם לא תמיד מבינים מברוחניות! 
  קושי הוא לטובה, לטב עביד, היינו שזהו הטוב האמיתי. 

  התורה תבלין

, האם שלמות האדם תחילה ואחר כך ללמוד, קודםוהנה יש להתבונן מה 
או קודם ללמוד ואחר כך שלמות האדם? מדברי התנא רואים שהזכיר 
קודם בתלמוד וכו', היינו ענייני הלימוד כיצד ללמוד, ורק אחר כך ביאר את 

את ענייני שלמות האדם, ולכאורה קודם צריך שיהיה מושלם, להשלים 
הדברים השייכים למהות הנפש, ואז עצמו במידות טובות ובאמונה ובכל 

  יוכל ללמוד, ומדוע נקט התנא בסדר הפוך? 

אפשר להשיג שום שלמות בלי לימוד התורה, כי  שאיהתירוץ לזה הוא 
היצר הרע חזק מאד, וכיצד שייך שיהיו מידות טובות, לא להיות בעל 
גאווה, ולא לרצות כבוד, ולהתרחק מן הכבוד, זה נגד הטבע! והעצה היא 

אם אדם עוסק בתורה עם כל הכוחות, וכולו מרותק  ,ק על ידי תורה תבליןר
ואז שייך להתקדם במידות, לתורה, אז היצר הרע הולך ובורח ממנו, 

להתגבר על כעס, גאווה, כבוד, וכל מיני תאוות ורצונות של מידות רעות, רק 
לכן ביאר התנא  !על ידי תורה מגיעים לזה, ובלי תורה לא שייך שלמות

תחילה את העניינים השייכים ללימוד עצמו, ואז התורה היא תבלין ליצר 
  הרע, וכבר אפשר להתקדם במעלות של שלמות האדם. 

לימוד תורה הוא והנה באיגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר כתב שכל 
ללשון הרע, גם תבלין ליצר הרע, וכגון פרק שור שנגח את הפרה הוא תבלין 

ומד בבא קמא, דיני חושן משפט, זה תבלין גם ללשון הרע ולגאווה כשאדם ל
לכל מידה רעה ללמוד ולשאר מידות רעות, אבל יש תבלין יותר חזק והוא 

כגון ללשון הרע, ללמוד הלכות לשון הרע,  את תורת המידה הרעה הזאת,
בזה, זהו התבלין שחפץ חיים ושמירת הלשון, לידע את חומר האיסור 

  פן ישיר כנגד היצר הרע של לשון הרע. המועיל באו

וכן מי שיש לו יצר הרע של חמדת הממון, ומחמת זה נכשל לפעמים בדיני 
ממונות שלא כדין, התבלין לזה הוא ללמוד תורת חושן משפט, דיני ממונות, 

או מי שיש לו חמדת הכבוד, צריך  ,וזה ישפיע עליו ליזהר יותר בעניינים אלו
  ללמוד ספרי מוסר, לידע מה היא הסכנה שבכבוד. 

דברים שהתורה נקנית בהם, והוא הממתרחק מן הכבוד זהו אחד 
לא רק שלא לרדוף אחר הכבוד, אלא עשרים וארבע דברים האחרונים, המ

ומי שאינו מתרחק מן הכבוד, אם בדיעבד ניחא ליה במה  גם להתרחק מזה,
שמכבדים אותו, הוא כבר לא מתרחק, ויחסר לו בשלמות ההצלחה בתורה. 
ומעשה שהיה באדם גדול שכיבדו אותו בכבוד גדול, וכשחזר לביתו התחיל 

  לבכות מרוב צער על זה, שנכנס לניסיון של כבוד. 

  יראת שמים

התגבר על כל מיני יצרי הרע שבטבע האדם, התבלין לולימוד התורה הוא 
  . על ידי תורה זוכים לכל המעלות של שלמות הנפש

(אור ישראל מכתב רבי ישראל סלנטר כגון מעלת היראה, ידוע מה שכתב 
בדורות הקודמים הרגישו אימת הדין לפני ראש השנה ויום כיפור שי"ד) 

הקודמים היו יותר  הרי בדורותלכאורה ו ,יותר ממה שאנו מרגישים בימינו
צדיקים מאיתנו, ואף על פי כן היה להם אימת הדין, ואילו אנחנו פחות 

ואף על פי כן שחסר לנו זכויות, כיון , וראוי היה שנפחד יותר, מהם צדיקים
  המציאות היא שיש יצר הרע, ואין אנו מפחדים כל כך. 

יכים להרגיש אימת הדין, צרבשביל כי וסיבת הדבר, כתב רבי ישראל, 
ואם  כשרואים יראת שמים זה משפיע,לראות מישהו שיש לו אימת הדין, 
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לא רואים בעיניים, רק על ידי לימוד של ספרי מוסר זה לא פשוט, אמנם זה 
שייך אבל זה לא פשוט, ובדורות הקודמים היו גדולי יראה, עם יראת שמים 

כל אחד  גדולה מאד, שאימת הדין הייתה ניכרת על פניהם, וזה השפיע על
רא"א דסלר זצ"ל שבדורות הקודמים ה"צ ואחד, וכן שמעתי ממו"ר הג

  הרחוב היה מלא ביראת שמים, מה שאין כן בזמנינו. 

ומעשה שהיה באדם בעל תפקיד ציבורי, שבידו להכריע בהרבה דברים 
שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, ויש בזה ניסיונות גדולים ולחצים 

, שעלולים מאד להיכשל ולא לעמוד בניסיון, אבל איומים מכל מיני צדדים
הוא זוכר מימי בחרותו בישיבה שראה את כי הוא מצליח ועומד בניסיונות, 

המשגיח רבי יחזקאל ואת הרב מפוניבז' זצ"ל, וראה אצלם מה היא יראת 
שמים, וזה השפיע עליו, ומזה קיבל את הכוחות לעמוד בניסיונות. ובאמת 

שפע ממה שראה, יש הרבה שרואים ולא מושפעים, זה עצמו מדרגה, שהו
  וצריך להיות בעל מידת האמת שזה ישפיע עליו. 

וכדי לקבל יראת שמים מוכרחים אלו הן מדרגות של יראת שמים, 
היה יראת שמים, כי היצר הרע חזק תלא שייך שבלי תורה לעסוק בתורה, 

את שמים, רתי עליו שהושפע וקיבל ירהזכגם אדם זה ש ,בלי תורה מאד
  תורה עם יראת שמים.  ,הוא תלמיד חכם וגדול בתורה

  הכעס מידת עקירת

הכעס, שהיא מידה רעה על להתגבר כגון יש עוד מעלות של שלמות הנפש, 
(זוהר ח"א כז, ב) כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כמו שאמרו מאד, 

שנאמר והסר ואמרו (נדרים כב, א) כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו 
  . כעס מלבך והעבר רעה מבשרך ואין רעה אלא גיהינום

   בעבר נוכגון מה שכבר סיפר ,להתגבר על מידת הכעסכיצד ויש דרכים 
ביום ששי אחרי בערב שבת, אדם אחד שהיה כועס בביתו, בפרט על 

הצהריים, שאז עמוסים בעבודה, וטרודים בהכנות לשבת, והזמן קצר, הוא 
יתו, וגם צועק עליהם מתוך הכעס, ואחר כך הוא מתחרט כועס על בני ב

   .למה כעסתי ולמה צעקתיעל זה, ומצטער 

ולא יצעק, והכעס ישתוק שונתנו לו עצה לזה, שבשעה שהוא כועס, 
יישאר רק בלב, ועשה כן, וניסה שבוע אחד להתאפק ולא לצעוק, אבל זה 
היה קושי גדול בשבילו, ובא ושאל מה יעשה בשבועות הבאים, וכיצד יוכל 

 לעמוד בקשיים כאלו? ועודדו אותו שימשיך בזה, וינסה עוד שבוע בכל 
וקל לו, אמנם איזה זמן להמשיך בלי לצעוק, ובאמת בשבוע השני כבר ה

עדיין היה כועס, אבל הכעס נחלש, וכעבור שבוע נוסף הוקל עוד יותר, עד 
  הפסיק לכעוס, ושבר לגמרי את מידת הכעס. ש

אדם שרוצה להיגמל ממידה רעה, יש דרכים טבעיים כיצד להיגמל 
אם הוא מכיר את חומר המידה הרעה,  על ידי ההרגל,כגון מהמידה הרעה, 

ויודע את האיסור שבזה, ומשתדל לעקור את המידה הרעה, אזי במשך 
שימצא מי  מסייעים לו וגם מן השמיםהזמן ההרגל נעשה לו לטבע, 

כיון שיש לו שאיפות טובות, והוא רוצה להתגבר, וכבר שיעזור לו בזה, 
  . (יומא לח, ב) הבא ליטהר מסייעים אותו אמרו

ו בעבר, וממנו רואים גודל נובענין זה ראוי להזכיר עוד מעשה שכבר סיפר
  הסייעתא דשמיא למי שמשתדל ועושה מה שבכוחו. 

היה בחור צעיר שהיו לו הפרעות מבית, שהכריחו אותו לעבוד ולהרוויח, 
ולא היה יכול ללמוד בישיבה, והצטער מאד על זה, כי נפשו חשקה בתורה, 
אבל לא הייתה לו ברירה, ורק בסוף היום אחר העבודה היה בא לישיבה 

סדר מוסר כחצי שעה, ושאלתי אותו למה הוא בא דווקא לסדר מוסר ולא ל
לסדרים אחרים, ואמר כי הוא מרגיש שלימוד המוסר מחייה אותו, ונותן לו 
חיזוק האמונה לכל היום כולו, ומזה הוא מקבל את הכוחות לעמוד 

  בניסיונות ולהישאר במדרגה של אהבת תורה. 

, שהיו לו לו שנסתלקו כל ההפרעותוסופו של דבר היה שמן השמים גלג
 ונכנס ללמוד בישיבה כשאר בני גילו, והיום הוא מרביץ תורה למבוגרים, 
כל זה בזכות לימוד המוסר, שהיה בא ליטהר, מתוך מדרגה של נקיות 

  הנפש, טהרת הנשמה, שהלב נמשך לתורה. 

מן השמים מסייעים בידו להתגבר  ,וכך כל אחד ואחד שבא ליטהר גם כן
  ל כל ההפרעות ולשבור את המידות הרעות. ע

  הרגשת חשיבות -  גאווה

להתגבר על מידת הגאווה, בדרך כלל לא מצוי שמי שהוא בעל גאווה וכן 
ירגיש שהוא בעל גאווה, וחושב בלבו הרי זוהי האמת שאני אדם חשוב, ויש 
לי במה להתגאות, שיש לי כישרונות, ואני למדן, ומדוע שלא להחשיב את 

אמת יש לי במתגאה בשקר ובדבר שאינו נכון, אלא אני לא הן  ?עצמי
וחושב בלבו הרי גם משה רבינו ידע את מעלתו שהוא העניו מכל מעלות, 

האדם אשר על פני האדמה, והוא בעצמו כתב זאת בתורה, וכי משה רבינו 
  ייחשב לבעל גאווה משום שידע את מעלתו שהוא עניו? 

אבל האמת היא שמשה רבינו, אף על פי שידע את מעלתו, לא הרגיש שום 
(שמות טז, ז), היינו שהרגיש שאינו שווה  ואמר "ונחנו מה" ,חשיבות בזה

כל הכוחות וכלום, מפני שהכיר את האמת שאין לאדם שום כוח מעצמו, 
ומה שייך להחשיב את עצמו, וכי הוא ברא לעצמו מן השמים, שיש לו הם 

מן ההבנה שיש לו, כוח גם את הכוחות האלו, הרי הכל זה מתנת שמים, ו
   .ש"נחנו מה"לו את השכל להבין השמים נתנו 

וזהו ענין הענווה, שאף על פי שיודע את מעלותיו, הוא מכיר את האמת 
שאין במה להחשיב את עצמו, ואם הוא מחשיב את עצמו הרי הוא טועה, 

  מקום לגאווה. שום אמת אין בוהוא 'בעל גאווה בטעות', כי 

דברי הרמב"ן באיגרתו שכתב "וכל אדם יהיה גדול ממך והאמת היא כ
 ולכאורה אדם יחשוב .כך יכול להיות, שהשני גדול יותר ממני –" בעיניך
שהשני גדול ממני, הרי יש הבדל ביני לבינו, שאני יותר למדן, יתכן כיצד 

יותר ואני עושה מעשים טובים יותר ממנו, ועוד הרבה מעלות שאני גדול 
  , ומדוע עלי לחשוב שהוא גדול ממני? ממנו

אמנם כבר הסביר זאת הרמב"ן בהמשך דבריו שם וכתב "אם רש הוא 
ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך, 

שבשמים נמדד כל אחד היינו ע"כ, שאם הוא חוטא הוא שוגג ואתה מזיד", 
לפי כוחותיו, ויתכן שבפועל אתה עוסק בתורה ובמעשים טובים יותר 

האדם ואילו  אתה לא עושה בשלמות כל מה שבכוחך לעשות,, אבל ממנו
לפי דרגתו עושה כל מה שהוא יכול, וממילא הוא נחשב בשמים יותר השני 
  כי הוא לפי דרגתו מושלם ואתה אינך בשלמות.  ממך,

  התבוננות

וכל אחד יחשוב ויתבונן האם הוא אכן עושה כל מה שבכוחו לעשות, 
ביטול  .בשלמות, או שיש אצלו ביטול תורההאם ההתמדה בתורה היא 

ה דבר חמור מאד, שעל זה אמרו (סנהדרין צט, א) כל שאפשר לו זתורה 
  עליו נאמר כי דבר השם בזה וגו'. לעסוק בתורה ואינו עוסק 

ודברים אלו אמורים ראשית לענין ביטול תורה בזמן, שזה דבר פשוט, 
למות לפי כוחותיו זהו ביטול יכול ללמוד יותר ואינו מנצל כל הזמן בשאם 

יש גם  כיומו"ר הגרא"א דסלר אמר בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל  ,תורה
ביטול תורה באיכות, אם אדם יכול ללמוד עם יותר הבנה, ולהתעמק יותר 
בלימודו, מה שיכול ומתעצל, נקרא גם כן שאפשר לו לעסוק ואינו עוסק, 

  וגם הוא בכלל מה שנאמר כי דבר השם בזה. 

זה שעל ידי כל אלו הם דברים שאין להם שיעור, לצאת ידי חובתו בעולמו 
יש יצר הרע, ואמנם התורה תבלין זוכים להתענג על השם, זה לא פשוט, כי 

תורה, והעצה היא לעסוק בספרי לימוד הלו, אבל היצר הרע מפריע גם ל
כמו שכתב המשנה ברורה בסימן א' שתבלין היצר הרע הוא  יראה ומוסר,

  תורת היראה.  ,דברי תורהגם יראת שמים זה ו ,וכחת מאמרי חז"לת

לכן צריכים לעסוק בקביעות בספרי מוסר, ולהכניס את הדברים ללב, 
וכל ענייני  ,לידע מה חובתו בעולמו, ומה הם הדברים שהתורה נקנית בהם

חובות הלבבות, כפי שאמר הגר"ח מבריסק כי ספר חובות הלבבות הוא 
לידע כיצד צריך להיות הלב, האם הוא לב שולחן ערוך של אידישקייט, 

כשר או שאיננו כשר, וכגון אם אדם מחשיב עצמו במשהו, או שנהנה 
  מהכבוד, זהו חיסרון בשלמות כשרות הלב. 

יעור, וספרי המוסר מדברים הרבה מזה, וכאמור דברים אלו אין להם ש
העיקר שיהיה זמן קבוע ללמוד בספרי מוסר, שזה דבר חיוני מאד כפי שכבר 
הזכרנו הרבה פעמים, יחד עם התמדה בתורה, וכן תפילה, צריכים רחמי 

  שמים, ועל ידי זה בסייעתא דשמיא נזכה להצלחה! 

 

 הרבנית הצדקנית מרת לע"נ

 ע"ה פריבלסקי רייזלשושנה 
 הי"ד יהושע בקרמן בת הרה"ג רבי

 תנצב"ה - טבתט"ז ליל ש"ק  נלב"ע

 לעילוי נשמת

 ז"ל יצחק דרחיהבה"ח 
 שיבלחט"א דוד זכריה ן הרבב

 תנצב"ה - ז' שבט תשע"אנלב"ע 

ז"ל  אלבזב"ר דוד  ציוןלע"נ הבה"ח 
 נלב"ע ז' שבט תשע"א

 ולע"נ האשה הכשרה מרת
 ע"ה אלבזבת עיישא  שמחה לטיסיה

 


