
  

 

   

  
  

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

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

  שמחה של מצוה
, לשמוח יש דבר חשוב מאד, שהוא זכות גדולה מאד, שמחה של מצוה

. רבינו יונה כותב בשערי תשובה (ד, ט) "כי יגדל וישגא מאד שכר במצוות
השמחה על המצוות", והפליג בזה בשלושה לשונות: "יגדל", "וישגא", 

שאדם מקיים מצוה  –שכר השמחה במצוות הוא "מאד", עד כדי כך גדול 
  ושמח במה שזכה לקיים את המצוה. 

נובעת  שמחהמפני ש, ךוהשכר על זה גדול כל כ ,והטעם שזה חשוב כל כך
מתוך הכרת חשיבות הדבר, אדם שמח בדבר שהוא אוהב ומחשיב, ולדוגמא 
בענייני העולם הזה, יש כאלה שמחשיבים דברים גשמיים, כגון אדם 

מרגיש הוא שמחשיב כסף, הרי הוא שמח בכסף שיש לו, למרות שאחר כך 
יותר,  ככל שיש לו יותר כסף כך הוא מרגיש שחסר לו ,שחסר לו יותר

בינתיים אף על פי כן  ,וכמאמרם (קהלת רבה ג, א) יש לו מנה רוצה מאתיים
ברגע שהוא משיג את המנה הראשון יש לו שמחה בזה, כי הוא מחשיב את 

מאכל טעים, אף על פי שאחר כך לאכול בו, וכן יש אדם ששמח ורוצה הכסף 
  הוא שבע וכבר אינו מרגיש שום הנאה בזה. 

יש רק שמחה אחת שאדם שמח וממשיך לשמוח גם לאחר השביעה, והוא 
מה שמזכירים בתפילה של שבת "כולם ישבעו ויתענגו מטובך", ונזכר כאן 

, היינו ששבעים ואחר כך נמשך העונג, וצריך "יתענגו"ואחר כך  "ישבעו"
ביאור וכי לאחר השביעה יש עונג, וכגון כשאדם אוכל מאכלי שבת, אמנם 

האכילה זה ערב וטעים לו, אבל לאחר ששבע הוא כבר עייף ורוצה בשעת 
לישון, עד שאין לו כוח לישב ליד השולחן, וכבר אין לו עונג בזה, רק בשעה 
שהוא רעב ומרגיש את הטעם באכילתו, אז יש עונג, אבל מיד אחר כך נגמר 

  ? "יתענגו"ואחר כך  "ישבעו"העונג, וכיצד שייך 

כתובות (יש שם מאמר ארוך חיבורו על דמה לוביאר בזה ההפלאה בהק
אלא  ,"הארץ", לא מטוב "מטובך"בענין תורה) כי כאן נזכר ישבעו ויתענגו 

 "טוב"השם, והכוונה בזה לדברי תורה הנקראים מטוב  – ך"מטוב"
כמאמרם (אבות ו, ג) אין טוב אלא תורה, ובלימוד התורה יש תענוג גדול 

  . השביעהלאחר נמשך גם שאין לו גבול ו

  משביע עצמו מדברי תורה
כמו שמצינו בגמרא (ברכות יד, א)  ,שביעהדברי תורה שייך ענין גם ב

ולכאורה מה הפירוש בזה וכי קודם היה רעב  ,המשביע עצמו מדברי תורה
  ועכשיו הוא שבע, ומה היא השביעה ששבעים מתורה? 

והענין בזה כי דברי תורה משביעים את הנפש, כי הנפש זקוקה למזון 
רוחני, כמו שהביא המסילת ישרים בפרק א' מדברי המדרש על הפסוק וגם 

את הנפש, שהיא  משביעיםהנפש לא תימלא, שכל המעדנים שבעולם אינם 
  . אותהמן העליונים, ורק מזון רוחני של תורה ומצוות משביע 

כמו שמצינו במשה רבינו שעלה למרום, והיה שם ארבעים יום וארבעים 
  לילה בלי גוף, כמו מלאכים שאין להם גוף, ובכל אותם הימים לא אכל 
מזון גשמי, כמו שאמר "לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי", ואמרו חז"ל 
(ילקוט שמעוני תשא רמז ת"ו) לחם לא אכל אבל לחמה של תורה אכל, 

עסק התורה היה הלחם והמים  .ומים לא שתה אבל מימיה של תורה שתה
שהזין את גופו של משה רבינו, שהיה גוף קדוש ומזוכך, והיה רעב רק 

  למזון רוחני, לחמה של תורה ומימיה של תורה. 

נפש מקבלת שלמות, נפש עם תורה ה ,ועל ידי המזון הרוחני של תורה
זה, אם לומדים הרבה תורה מרגישים בלהרגיש יכולים ו .היא שלמהנפש 

  את שלמות הנפש, על ידי לחמה ומימיה של תורה. 

התורה נמשלה ללחם ולמים, ליין, לדבש ולחלב, כמו שכתוב (משלי ט, ה) 
צמא לכו למים לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, ובישעי' (נה, א) הוי כל 

וגו' ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב, ובשיר השירים (ד, יא) דבש 
  . וחלב תחת לשונך, כי יש הרבה חלקים בתורה

לחם ומים רומז ללימוד הפשוט, ויין רומז לסודות התורה, שהם דברים 
וכמו במזון הגוף, שיש הרבה חלקים של  ,עמוקים יותר [ועיין חגיגה יד, א]

, עם כל מיני "ויטמינים" וחומרים הנצרכים לבריאות הגוף, שהגוף מזון

מתחזק ומתקיים על ידם, כך גם בנפש, הנפש מתחזקת ומקבלת שלמות על 
  ידי המזון הרוחני של כל חלקי התורה. 

  מענפי האהבה –השמחה 
הרי זה מפני שהוא  ,ונשוב לענין השמחה של מצוה, כשאדם שמח במצוה

ושמחתו בזה נובעת גודל ערך המצוה, ויודע את מחשיב את המצוה, ומבין 
ועוד שמחה . השם חשוב מאד אצלו לעשות רצוןמתוך אהבת השם, כי 

   .נוספת יש בזה שיקבל עולם הבא עבור המצוה

מי שעושה לשם העולם הבא זהו שלא לשמה, שהוא עושה על מנת אמנם 
אמנם הוא גם כן צדיק גמור כמו שאמרו בפסחים (ח, א) ולקבל פרס, 

האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או בשביל שאהיה בן העולם הבא 
הרי זה צדיק גמור, אבל הוא רק במדרגת "צדיק" ולא יותר מזה, ומצינו 
מדרגות יותר גבוהות, כמו שמוזכר באבות פ"ו צדיק חסיד ישר ונאמן, 

ראשונה והפחותה שבהם (עיין רוח חיים שם), וצדיק היא המדרגה ה
  וכשעושה לשם העולם הבא הוא רק במדרגת צדיק ולא חסיד. 

שאוהב את וחסיד הוא מי שעושה לא לשם העולם הבא, אלא מפני 
המצוה, ונהנה מהמצוה, והמצוה משמחת אותו כי הוא זוכה לקיים בזה 

גיע לזה, לשמוח אבל אפשר לה ,אמנם זוהי מדרגה גבוהה מאד .רצון השם
והשמחה הזאת היא דבר גדול מאד מאד,  במה שזוכים לעשות רצון השם.

כי השמחה נובעת ממה שמחשיבים את רצון השם, ושמחים לעשות רצונו, 
ושמחה זו היא מענפי האהבה, כמו שביאר המסילת ישרים בפרק י"ט 

  ששמחה של מצוה היא ענף מאהבת השם. 

טבעי? לא , האם זה דבר טבעי או ת השםבענין אהב כי הנה יש להתבונן
אלוקיך", ואם  'מוכח שזה דבר טבעי, שהרי התורה ציוותה "ואהבת את ה

זה דבר , הרי אהבה על זה , כיצד אפשר לצוותהאהבה אינה קיימת בטבע
  כל  ו שללאהוב בעל כורחו, ומוכח מזה כי בטבעואי אפשר בלב, התלוי 

אדם מישראל יש אהבת השם, אלא שלפעמים האהבה כבושה ואינה יוצאת 
לפועל, מחמת כל מיני נגיעות וחשבונות, ועל זה באה המצוה "ואהבת" 

  לסלק את כל הנגיעות ולאהוב כפי טבעו האמיתי. 

אמנם אהבת השם היא מדרגה גבוהה, והיא השער העשירי שבספר ו
מהאהבה, והם "ענפי האהבה" חובות הלבבות, אבל יש ענפים היוצאים 

המבוארים במסילת ישרים פרק י"ט, ואחד הענפים הוא השמחה בתורה 
ובמצוות, שזה "ענף" היוצא מן "השורש" של אהבת השם הקיימת וטמונה 
בתוככי לבו, ובזה האהבה באה לידי ביטוי, בשמחה של מצוה, ששמח 

  לעשות רצון השי"ת ולקיים את מצוותיו. 

  אהבת הבריות
"ואהבת לרעך כמוך", מוכח מזה  ך גם אהבת הבריות, שהתורה ציוותהוכ

שיש טבע של אהבת הבריות, לא רק לבנו ולאביו ולאחיו שהם בני משפחתו, 
  . אלא לכל מי שהוא "רעך", הטבע הוא שיש אהבה

ואוהבים זה את זה, בלי שום יחד וכפי שרואים ילדים קטנים שמשחקים 
כל זמן שאין חשבונות ונגיעות  –סיבה, רק מפני שכך הטבע שיש אהבה 

כאשר יש , רואים ענין זהואפילו אצל אנשים מבוגרים  ,המפריעות לזה
שרוי בצרה וחסר לו משהו, יהודי אחר שולח לו עזרה, ואף יהודים שיהודי 

זה שרוצים ומשתדלים קיים בהם הטבע ה ,שאינם שומרי תורה ומצוות
  לעזור, כי זהו טבע האדם שיש אהבת הבריות. 

 "לרעך"ולשון אהבת הבריות משמע כל הבריות, ולא רק לרעך, אמנם 
ך שתהיה ישצרוכמו שכתב המסילת ישרים בפרק י"א  "כמוך"המצוה היא 

כמוך ממש, אבל גם לכל הבריות צריכה להיות אהבה, אמנם לא אהבה 
  . ר אותם, ולרחם עליהםכמוך, אבל שלא לצע

לדוגמא זכורני מימי ילדותי ברוסיה שגרנו בסמוך לגויים, ופעם אחת 
, אבל אני מזהכלב טרף חתול, והשכנים הגויים עמדו וצחקו ושמחו מאד 

וריחמתי בלבי על החתול, לא מפני שיש  ,זאתלא הייתי מסוגל לראות 
  עליהם.  "רחמנות"לבעלי חיים אלא שיש  "אהבה"

וכמו שמובא גם בגמרא (ב"מ פה, א) על רבינו הקדוש שפעם אחת שפחתו 
מצאה עכברים בבית וביקשה לזרוק אותם, ואמר לה רבינו הקדוש הלא 
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כתוב (תהלים קמה, ט) "ורחמיו על כל מעשיו" וגם העכברים הם מעשי 
השם, והוא כביכול מרחם עליהם, וגם אנו צריכים ללכת בדרכיו ולרחם 

  שבת קמג, ב) מה הוא רחום וחנון אף אתה וכו'. כמו שאמרו (

ומצינו בקריעת ים סוף שבני ישראל אמרו שירה, וכל השירה הייתה שבח 
והודאה להקב"ה על מעשיו וגבורותיו בכל הניסים שעשה עם כלל ישראל, 
אשירה לה' כי גאה גאה, מי כמוך באלים ה', הכל דברי שבח והודאה 

ם, לא שמחה על טביעתם של המצרים, שמשבחים ומהללים את מעשי הש
  עם כלל ישראל.  גבורות השם וחסדיורק שירה על 

ומובא בגמרא (סנהדרין לט, ב) שבאותה שעה ביקשו גם מלאכי השרת 
לומר שירה, והקב"ה אמר להם מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים 

ם שירה?! היינו מפני שאתם לא חייבים בהודאה, כי לא לכם נעשה הנס, וא
אתם מבקשים לשמח אותי ולכבדני, דעו לכם כי בזה לא תשמחוני, כיון 
שמעשי ידי טובעים בים, וצריכים אתם לרחם על המצרים שהם מעשי ידי, 

  כביכול יש צער ואכזבה מאיבוד מעשי ידיו. 

אך ורק כלל ישראל שנעשה להם הנס, היו חייבים בהודאה ואמרו שירה, 
על חסדי הקב"ה שנעשו עמהם, וגם מה  לא על טביעתם של המצרים, אלא

שמוזכר מטביעתם של המצרים אינו שמחה לאיד רק הזכרת הניסים 
בילקוט פרשת אמור (רמז תרנד) "אבל בפסח אין [וראה וגבורות השי"ת. 

אתה מוצא שכתוב בו אפילו שמחה אחת, למה וכו' דבר אחר בשביל שמתו 
נו קורין בהן את ההלל אבל כן אתה מוצא כל שבעת ימי החג אבו המצרים, ו

בפסח אין אנו קורין את ההלל אלא ביום טוב הראשון ולילו. למה משום 
  . ]", ע"כבנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך

וכל השירה שאמרו בני ישראל, לך ענו שירה "בשמחה רבה", על מה 
, ונתעלו למדרגות השגחת הקב"ההייתה השמחה? על מה שזכו לראות את 

והות מאד, כמו שאמרו (מכילתא בשלח ג) ראתה שפחה על הים מה שלא גב
, שזכו לראות את על זה הייתה שמחתםראה יחזקאל בן בוזי בנבואה, 

, וגילוי שכינתו, המלך מתראה, והם זוכים לראות את המלך! קב"המעשי ה
  על זה הייתה השמחה, ועל זה אמרו שירה. 

  שמחה והודאה
הפשוטה, שמחה של  ת השמחהגבוהות, ונשוב לדרגואמנם אלו הן דרגות 

מצוה, כשאדם עושה מצוה ושמח בה, סימן שהוא מחשיב את המצוה, 
ומחשיב את מי שציווה עליה, ושמח בזה שהוא זוכה לעשות רצונו של 

כי זה מראה  ,המַצֶוה מלך מלכי המלכים הקב"ה, ולכן זה ענף מאהבת השם
  . המַצֶוהאת על החשיבות שהוא מחשיב את המצוה ו

את אינו מחשיב ו ,את המצוה אבל אם אינו שמח, סימן שאינו מחשיב
, וכיצד אפשר שלא להחשיב את מי שמחיה ומנשים אותו, הרי אדם המַצֶוה

נתון כל הזמן "בטיפול נמרץ" שהקב"ה מחיה ומנשים אותו, כמו שכתוב 
ל רגע, (תהלים ל, ו) חיים ברצונו, רצונו יתברך הוא המחיה את האדם בכ

ואלמלא רצונו ח"ו לא היה ממשיך לחיות, ממילא צריך לשמוח ולהודות על 
עצם הדבר שהוא חי, כי אדם שחסר לו איזה דבר ומקבל את מה שחסר לו 

ולהודות  ,הוא חישלשמוח במה כן יש הרי הוא שמח וגם מודה על זה, 
  על זה, שהשמחה מחייבת הודאה. להקב"ה 

מן  ולהודות על החיים הגשמיים שמקבליםשמחה שיש לשמוח הזוהי 
ויותר מזה יש לשמוח בדברים רוחניים, שזוכים לקיים מצוות , השמים

ה ואני עושה את רצונו, כמ –ולעשות רצון השם, מלך מלכי המלכים רוצה 
לעשות רצונו של המלך, ובזה אני  גדולה היא השמחה בזה! שאני זוכה
ולכן קשה לתאר גודל השמחה בזה  מרוצה למלך, בימינו אין כל כך מלכים

שהמלך מרוצה ממני, אבל נתאר אם החזו"א היה מרוצה ממני, ששאלתי 
שמחה גדולה הרי אותו קושיא והוא שמח ואמר שזו קושיא טובה מאד, 

   .שהחזו"א מרוצה ממני, ומעריך ומחשיב אותיהיא 

  רק צריך להיזהר שלא להתגאות בזה, והגאווה היא טעות. 

  וענווהגאווה 
שיש לדעת מה היא גאווה ומה היא  ,ונזכיר אגב אורחא דבר חשוב מאד

במה  גאווה נקרא אם אדם מחשיב את עצמו, וזו טעות, כי אין .ענווה
אדם מחשיב עצמו בכוח הגופני אם להחשיב את עצמו, ולמשל בגשמיות, 

וכי מהיכן יש לו כוח, וכי הוא יצר את הכוח שלו? יחשוב ויתבונן לו, יש ש
כמו הוא עשה את עצמו לבעל כוח? הרי מן השמים נותנים לו את הכוחות, 

הזה ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל (דברים ח)  שכתוב
לך כוח לעשות חיל, ממילא כל הגאווה  וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן

ואין במה להתגאות, כי הוא כמו עני ואביון המקבל צדקה  ,היא טעות
  בנדבה, ומן השמים עושים עימו טובה שנותנים לו את הכוחות. 

וכך גם ברוחניות, למשל אם הוא בעל כישרון, מהיכן יש לו את הכישרון, 
מובטח הוא וכי  ,וגם מה שיש לוהוא עשה את עצמו לבעל כישרון? וכי 

הרי מעשים  ?שהכישרון יימשך כל הזמן? האם כישרון אינו יכול להיפסק
שהיו באנשים בעלי כישרונות שאיבדו בפתע את כישרונותיהם מחמת 
מחלות ומצבים שונים, וכי זה לא בהשגחה? ודאי בהשגחה, ואדרבה מה 

ו מפני שיש השגחה שיימשך הכישרון ויש השגחה שהכישרון נמשך זה
   .ממילא פשוט שאין במה להתגאותשיימשכו החיים שלו, 

רק צריך לשמוח בזה שמן השמים נותנים לו כישרונות, וזה גם מחייב 
שתמש עם הכישרונות האלו, כי אדם אינו מקבל כוחות סתם שלא לה

  . לצורך, והכוחות מחייבים להשתמש בהם ולנצל אותם

לכן לא שייך להתגאות במעלות שיש לו, בין בגוף ובין במעלות נפשיות, 
לא שייך להתגאות, ולכן להיות עניו זהו גם כן דבר פשוט מאד, כי מה היא 

וכי ענווה פירושה לטעות בעצמו ולחשוב שאינו שווה כלום? האם  –ענווה 
  מי שהוא בעל מעלות צריך לחשוב שאין לו מעלות? 

א ידע את מדרגתו שהוא קיבל תורה מסיני, ומה שנאמר וכי משה רבינו ל
עליו (במדבר יב) בכל ביתי נאמן הוא פה אלא פה אדבר בו וגו' הן משה 

  רבינו בעצמו כתב זאת בתורה, וכי הוא לא ידע מזה? 

ומשה רבינו הרי היה העניו מכל האדם אשר על פני האדמה, והיה הגדול 
דם כמוהו, שלא החשיב עצמו לכלום ביותר בענווה שלא נמצא בעולם עוד א

ואמר "ונחנו מה" (שמות טז, ז), אמנם אמר בלשון רבים ונחנו, וגם אהרן 
שאמר זאת, וכך הרגיש באמת שאין לו שום  אנכלל בזה, אבל משה רבינו הו

  חשיבות, וכי זה היה מפני שלא ידע את המדרגה שלו? 

ודאי שאין הדבר כן, ומשה רבינו הכיר וידע את דרגתו, אלא שהבין שכל 
כגון מה    מה שיש לו זה מן השמים, הכישרון, והחכמה, וכל הכוחות, 

 ,כל הכוחות האלו? מן השמיםיש לו את לחדש חידושי תורה, מהיכן שיכול 
  שהוא המחיה ומנשים אותו בכל רגע.  ,ברצון השם

ענווה איננה שפלות שאדם טועה ולא מכיר את עצמו, וזהו ענין הענווה, 
אלא שיודע את האמת ומכיר את מדרגתו, אבל הוא מבין שכל זה לא 

כבר איננו עניו! צריך  –"הוא" אלא "מן השמים", ואם יחשוב שזה הוא 
לידע את האמת ולהכיר את מדרגתו, אבל יבין שכל המעלות אינן מעצמו, 

  בחסדי שמים. אלא הוא מקבל בכל רגע ורגע 

  להתבונן על מדרגתו
יתבונן על מדרגתו, מיום עמדו על דעתו מגיל בר מצוה, אדם ובאמת אם 

וכי היה תמיד בסדר גמור, בלי שום ביטול תורה? ועל תפילה בכוונה, האם 
כל התפילות היו בכוונה? הלא תפילה בכוונה אין זה פשוט, שתהיה כוונה 

  של תפילה בכוונה. ממש, כעומד לפני המלך, כפי הדין 

וכפי שכבר סיפרנו על מרן החזו"א זצ"ל שהיה שקוע בתפילתו עד שלא 
שמע מה שמדברים אליו, וגם על מרן הגרי"ז זצ"ל הזכרנו שהיה מתפלל 
בקול רם, ופעם אחת בראש חודש שמעו ששכח יעלה ויבוא, ואמרו לו "יעלה 

יסו להזכיר לו ויבוא" אך הוא לא שמע, ככה ראוהו באותו הרגע ששכח ונ
אמר "למה לא אמרתם וששכח, שוב ולא שמע, ולאחר התפילה אמרו לו 

לי"! עד כדי כך היה מרוכז בתפילתו, וזוהי תפילה בכוונה, כמו שכתוב 
  בשולחן ערוך (או"ח צח, א) "בהתפשטות הגשמיות". 

לו? כידוע מרן הגרי"ז היה לומד מוסר, בכל האוכיצד מגיעים למדרגות 
יום למד פרק מסילת ישרים, וכשגמר את הפרק האחרון התחיל ללמוד 
שוב מתחילת הספר, עם ההבנה שלו, ועם הבהירות, ועם כוח הריכוז 
שהיה לו, הכניס במוח ובלב את דברי המסילת ישרים, וחזר על זה עוד 

ר עליהם שוב ושוב, כי היצר פעם, למרות שבוודאי זכר את הדברים, חז
  הרע חזק מאד וצריכים כל הזמן להשפיע כנגדו. 

ר מה היא שמחה, סספרי מוב דוזוהי גם הדרך לשמחה של מצוה, ללמו
המסילת ישרים מדבר על זה במידת החסידות פרק י"ט, וכן בכל ספרי 
המוסר, חובות הלבבות ושערי תשובה, ובאורחות צדיקים יש שער שלם 

  חה", וחשוב מאד ללמוד ולקיים עניינים אלו. "שער השמ

בפרט עכשיו בעמדנו בימי השמחה, חודש ניסן, משנכנס אדר מרבין 
בשמחה, וממשיכים גם אחר כך בניסן (עיין רש"י תענית כט, א), כל החודש 

שמחה, אם כן זהו זמן המסוגל לקבל  ם שלאין אומרים תחנון, והם ימי
סייעתא דשמיא לזה, אך גם צריכים דרגה של שמחה במצוה, שצריכים 

חשוב מאד, ובעזרת השם דבר קביעות יום יומית ללימוד המוסר, שהוא 
  נזכה כולנו לסייעתא דשמיא לשמחה של מצוה! 

 

  לעילוי נשמת מרן הגאון הצדיק
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