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אשר תאכלו דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה  .אל משה ואל אהרן לאמר אלהם ה'וידבר כתוב בפרשתנו, "

, יקרא יא(ו" תה תאכלוות מעלת גרה בבהמה אוסעת שסע פרסוכל מפרסת פרסה וש. ארץמכל הבהמה אשר על ה

" כסימן לבהמה מעלה גרה. כידוע, יש לקח מכל פרט שכתוב בתורה. אם כן, מדוע הקב"ה בחר בסימן של ")ג-א
  מה תכונה זו באה ללמדנו? ?טהורה

  
, הסתפקות במועט, שהתכונה של "מעלה גרה" מורה על ר"א)חידושיו למסכת בכורות, הובא בחומש הגב(כתב הגאון מווילנא 

  שהבהמה מסתפקת במאכל שבקרבה ואינה מחפשת עוד ועוד, ע"ש. 
  

מידת ההסתפקות היא ענין דק. יש אדם שמסתפק במה שיש לו ואינו רץ להשיג עוד ועוד, ובכל זאת אפשרי 
השיג עוד כסף ועוד קנינים וכו', היא הדבר שהוא רחוק מאוד מלהסתפק במועט. יתכן שהסיבה שאינו רץ ל

משום שפשוט אין באפשרותו להגשים את חלומותיו. אבל אם היה באפשרותו, ודאי שהיה רץ להגשים את 
החלום. נמצא שהוא ממשיך לרצות, רק שהוא מתייאש מלקיים את הרצון. אדם זה אינו בכלל המסתפק במועט. 

שהוא , . פירוש(אבות ד, א) עשיר, השמח בחלקו"עליו "איזהו המסתפק במועט האמיתי הוא זה שהמשנה אומרת 
   .בלי שום רצון לעוד דבר כלל, שמח במה שיש לו ומרגיש שלם

  
המשכיל יבין, שרק על ידי מידת ההסתפקות ניתן להשיג שמחה אמיתית, בבחינת "השמח בחלקו". אך נשאלת 

  להשיג יותר ממה שיש לנו? השאלה, כיצד נוכל לשמוח בחלקנו, להסתפק במועט ללא רצון 
  

ושמחת בכל הטוב על הפסוק: " (פרשת כי תבא)נראה לי בס"ד להסביר את הדברים לפי מה שכתב התפארת שלמה 
. כשאדם מקבל מתנה, חפץ יקר, הוא יכול לשמוח משתי סיבות. אפשר יא), דברים כו(" אלהיך ה'אשר נתן לך 

לשמוח מסיבה נוספת. לא משווי וערך המתנה שקיבל, אלא לשמוח מעצם החפץ שקיבל ששוויו רב. אך ניתן 
. כשגדול הדור נותן לאדם חומש, הוא שמח לאין שיעור. עיקר שמחתו אינו משווי הספר, המתנה נותןמחמת 

אלא מחמת הנותן שהוא גדול הדור, ואין דבר יקר יותר מלקבל מתנה מאדם חשוב זה. זה שאומרת התורה, 
ההרגשה  –" אלהיך ה'אשר נתן לך ק מחמת שווי הדברים שקיבלת, אלא מחמת ""ושמחת בכל הטוב", לא ר

. וברגע שהאדם מרגיש שכל מה שיש לו הוא מתנה באופן ישיר ממלך מלכי המלכים, שה' יתברך הוא הנותן
  אין שמחה גדולה מזו.
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ה מזה גופא מחמת שמקבל מתנה מ"נותן" כהקב"ה. אלא, עיקר השמחה בא רקהמשכיל יבין, שאין השמחה 

ברגע שנחיה עם ההרגשה שאבינו שבשמים הוא הנותן, נגיע להרגשת  .שה' הוא הנותןשהאדם מכיר בזה 
מי, שיש מישהו שמסדר ודואג לכל צרכינו. מישהו שיודע בדיוק מה טוב לנו, יותר ממה שאנו שלווה ורוגע פני

דעתו מאיתנו אף לא לרגע קט. ושה"נותן" יודעים. מישהו שאוהב אותנו ודואג לנו בכל רגע ממש, ואינו מסיח 
. ונזכה להרגשת ניתן להסתפק במועט ולשמוח בחלקנו ,כשנחיה עם ההרגשות הללוהזה הוא כל יכול. 

  שלמות: מה שיש לנו הוא בדיוק צרכינו, ומצבינו הוא המצב הטוב ביותר שיכול  להיות לנו.
  

. ידוע, הלשון )טז, טו (דברים" אך שמח והייתיב, "עתה נראה באופן נפלא איך שהדברים מרומזים בתורה. כת
  . אם כן קשה, מדוע התורה אומרת להיות "אך שמח", וכי צריכים לשמוח רק מעט? למעט" בא אך"
  

, אז יכול דהיינו שמסתפק במועט", אך והייתרק כשהאדם הוא בבחינת " א.שני פירושים יש לומר בפסוק: 
והיית " רק כשהאדם הוא בבחינת ב.. )בזה לדברי רבי ישראל מגרודזיסק, בספרו "בינת ישראל"(וברוך שכיוונתי " שמחהוא להיות "

(האדמו"ר מביאלא ב"דברי בינה". וכן פירש ר' חיים מאיר מויז'ניץ, הובא בספר " שמח" , אז יכול הוא להיותעניודהיינו שהוא ", אך

  ."ממעינות הנצח")
  

ענוה. וזה  ב.הסתפקות במועט,  א.כים שתי מידות להשגת השמחה: נמצא, הפסוק "והיית אך שמח" מלמד שצרי
להגיע להרגשה שה' הוא  דרךהוא הנותן. וה מידת ההסתפקות נובעת מההרגשה שה'בדיוק כפי שהסברנו. 

בעל הגאוה חי בדמיון של כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, ולכן  מידת הענוה.על יד א גופא , היהנותן
סוגל להרגיש שכל מה שיש לו הוא מתנה מאת אביו שבשמים. וכיון שמרגיש שהוא זה שהמציא לעולם אינו מ

לעצמו את כל מה שיש לו, בודאי שירגיש חסר, וירצה עוד ועוד. מה שאין כן העניו, שמבטל את כל עצמותו 
  ו.  לבורא עולם, וחי עם ההרגשה שה' הוא הנותן, בודאי יזכה להסתפק במה שיש לו, ולשמוח בחלק

  
), כי רק על ידי מידת ההסתפקות, הנלמדת 353" (שמחה" עולה בגימטריא "מעלה גרהורמז נפלא לדברינו: "

אין שמחה אלא מהסימן של "מעלה גרה", ניתן להשיג שמחה אמיתית. וכן נראה לי לרמוז במה שאמרו חז"ל "
"מעלה גרה", ויפנים ללבו את מידת , שעל ידי אכילת בשר, אדם יבוא להתבונן בסימן של (פסחים קט.)" בבשר

  ההסתפקות, וממילא יזכה לשמחה אמיתית בה' יתברך.
  
  
  
  

  מאמר החכם
  
  

  אמת דיברת. –תאמר: אין לי כסף 
  שקר דיברת.–תאמר: חסר לי כסף 

  הכסף אינו חסר כלל ועיקר.
  

  רבי זושא מאניפולי
  
  
 

  !בתי כנסת 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 

 

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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