
 

 

   

  
  

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

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

  

  כלל גדול בתורה

(ויקרא יט, יח), ובירושלמי  כמוך""ואהבת לרעך יש מצוה הנה 
ואהבת לרעך כמוך אמר רבי עקיבא זה כלל  ,(נדרים ט, ד) אמרו על זה

  ויש להבין מה הפירוש "כלל גדול בתורה".  ,גדול בתורה

 לפי מה שכתב רבי חיים ויטאל בשערי קדושה, הפירוש הפשוט בזהו
כגון אם שאדם שיש בו איזה חיסרון בשלמות המידות הטובות, (א, ב) 

 חסר בשלמות אהבת הבריות, חסר בשלמות כל המצוות שהוא עושה,
מפני שיש לו נגיעות ואהבה  ,וכל מצוה שהוא עושה אינה בשלמות

  עצמית, וזה פוגם בשלמות כוונת המצוה. 

שהוא עושה, המצוות אדם שחסר בשלמות המידות, חסר בשלמות כל 
שאם אהבת  – בתורה" וזה הפירוש "כלל גדולבתורה, בעבודה, ובחסד, 

הבריות אינה בשלמות "כמוך", חסר בשלמות כל התורה כולה, וכל 
  התרי"ג מצוות שהוא מקיים אינם בשלמות. 

אחד עובדא בגוי הומצינו עוד בגמרא בשבת (לא, א) שמובאת שם 
שרצה להתגייר, ובא לפני שמאי והלל ואמר להם כי הוא רוצה ללמוד 

ד על רגל אחת, ושמאי לא רצה לומר לו, את כל התורה כולה כשהוא עומ
אבל הלל אמר לו "דעלך סני לחברך לא תעביד זוהי כל התורה כולה 

מה ששנאוי עליך לא תעשה לחברך, זהו  – ואידך פירושה הוא זיל גמור"
  כל התורה כולה. כך אמר הלל לאותו הגוי. 

מה שנאמר בפסוק "ואהבת לרעך כי זהו שם כתב, בח"א ובמהרש"א 
בקום ועשה, והלל אמר דעלך  –כמוך", אלא שהפסוק אמר ואהבת וגו' 

שלא תעשה לשני את מה  בשב ואל תעשה, – סני לחברך לא תעביד
מפני שזה ומסתבר כי הלל אמר את השב ואל תעשה, ששנאוי עליך. 

 , ואחר כךשיתחיל בשב ואל תעשהלו קום ועשה, ואמר אשר יותר קל מ
  קום ועשה. של יוכל להגיע גם למדרגה הגבוהה יותר 

  הנשמהקדושת  –טובות מידות 

לדעת כל שביקש , מה הייתה כוונת הגוי ביאור בכל העניןוצריך 
  הלל על זה. לו , ומה השיב "על רגל אחת"התורה 

עכשיו שהרי גם  מה ירוויח אם יתגייר,הגוי ביקש לדעת ונראה כי 
כשהוא גוי, יש לו שבע מצוות בני נח, והוא יכול לקיים אותם ולהיות 

כדאי לו להתגייר ולקבל עול תורה ולשם מה מחסידי אומות העולם, 
כל התורה "על רגל את לדעת שביקש במה הייתה כוונתו וזו  .ומצוות

  זה. בלו במילים ספורות מה ירוויח  ואחת", שיגיד

שיקבל שעל ידי הגירות ירוויח , היינו וכו'ואמר לו הלל דעלך סני 
  כי לגוי אין את המידות הטובות שיש ליהודי. מידות טובות, 

, ונפגש לצרכי מסחרו לחוץ לארץשנוסע הרבה שאלתי פעם אדם 
? יםלגוי םהרבה עם יהודים וגויים, האם הוא רואה הבדל בין יהודי

יהודי יש לו אופי אחר ו, ביניהם ודאי ניכר הבדל גדולובלי שואמר 
 אפילו יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, יש לו ומהות שונה מהגוי, 

  נשמה יהודית, וניכר עליו שזה אופי אחר. 

שביקש לדעת מה ירוויח אם יתגייר, לאותו הגוי שהשיב הלל וזהו 
אין  עכשיו כשאתה גויכי  !אתה מרוויח את המידות הטובות ,ואמר לו

כמו ששמעתי מאאמו"ר זצ"ל כי  .קדושת הנשמה היהודיתאת לך 
לגויים אין נשמה, רק נפש ורוח כמו בעלי חיים, כי הנשמה היא קדושה, 

קדושה משנה את וה, גוייםיש רק ליהודים ולא לחלק אלוק ממעל, וזה 
  . שונהטבע האדם, שנעשה אדם אחר, ומקבל אופי 

 אם יתגיירשהלל לאותו הגוי, וזהו שאמר  ,החילוק בין יהודי לגוי זה
האופי שעל ידי הגירות ישתנה! כך המציאות, שלו שהאופי  ירוויח

מפני שהוא מתקדש, שכבר יש בו נשמה יהודית, ומתחייב משתנה, 
ולהיות גוי, זה לא בו לחזור אחר כך בתרי"ג מצוות, ואפילו אם יבקש 
  שייך, וקדושת ישראל נשארת בו. 

  בנפשטבע המידות 
ומצינו בגמרא (גיטין נו, ב) שאונקלוס הגר כשרצה להתגייר, ביקש 

בלעם ואותו ואת טיטוס בכשפים לדעת האם כדאי לו להתגייר, והעלה 
בתחילה העלה את טיטוס, ושאל אותו "מאן ושלושה רשעים.  –האיש 

חשיב בההוא עלמא", מי הם החשובים בעולם האמת, והשיב לו טיטוס 
  שובים בעולם האמת. הם הח –"ישראל" 

, בהם"מהו לאידבוקי בהו", האם כדאי להידבק אונקלוס ושאל אותו 
, לא תוכל לקיים את כל לו טיטוסלהתגייר ולהיות כמותם? והשיב 

ותעשה להם צרות בעולם  ,המצוות שיש להם, אלא לך תתגרה בהם
כל המיצר  –תהיה ראש, כמו שכתוב היו צריה לראש  זההזה, ועל ידי 

יהיה שר  ,אל נעשה ראש, כלומר שעל ידי שיעשה צרות לישראללישר
  ומושל, וירוויח חיים טובים בעולם הזה. 

אף על פי שטיטוס עצמו כבר ראה את האמת, שישראל הם ו
ף אבגיהינום איום כמו שמובא בגמרא שם, נענש החשובים, והוא עצמו 

אם להתגייר, אמר לו שלא יתגייר, הכששאל אותו אונקלוס על פי כן 
אלא יעשה צרות לישראל. וכך גם היה כשהעלה בכישוף את בלעם, אמר 

נענש ואמר כי הוא לו בלעם שישראל הם החשובים בעולם האמת, 
אונקלוס האם להתגייר, אותו בגיהינום איום, ואף על פי כן כששאל 

  "לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים". השיב 

שהאופי וטבע גה"צ רא"א דסלר זצ"ל כי רואים מכאן ואמר מו"ר ה
בלעם  –ואף על פי שהם בעצמם  המידות לא משתנה גם לאחר מיתה,

אף על כבר ראו את האמת, וסבלו ייסורים איומים בגיהינום,  –וטיטוס 
עדיין נשארה בהם שנאת ישראל, ופיתו את אונקלוס שלא יתגייר, פי כן 

חיים טובים בעולם הזה, ואף שידעו את באומרם כי זוהי טובתו שיחיה 
האמת שאחר כך יש גיהינום, זה לא שינה את דעתם, ונשארה בהם 

  שנאת ישראל, כי טבע הנפש אינו משתנה. 

ולאחר מכן העלה את אותו האיש, שהיה יהודי מומר, והוא כבר לא 
השיב כבלעם וטיטוס, אלא אמר "טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש, כל 

דסלר כי זהו מפני שאותו  בילו נוגע בבבת עינו", ואמר הרהנוגע בהן כא
מפני שהיה מסית  ,ואות האיש היה יהודי, ואף על פי שהיהודים הרגו

שכבר  –ומדיח ומכשף, מכל מקום הייתה בו נשמה יהודית, ולכן כשמת 
כפי הטבע האמיתי, שצריך להיות אהבת הבריות,  השיבאין יצר הרע, 

  ואהבת לרעך כמוך. זהו החילוק בין גוי ליהודי. 

  סבר פנים יפות

יש הנה כיצד מקיימים למעשה את ה"ואהבת לרעך כמוך".  ,נתבונןו
  היא על ידי  ,. והדרך לקיים למעשהלמעשה, ובלבבזה שני חלקים: 

טו) הוי מקבל את כל האדם  אבות (א,סבר פנים יפות, כמו שאמרו ב
אדם אין הבדל אם הוא ילד,  –"את כל האדם" בסבר פנים יפות, ואמרו 

מבוגר או זקן, בריא או חולה, את כל אחד ואחד צריכים לקבל בסבר 
פנים יפות, שירגיש שמתייחסים אליו בכבוד ומחשיבים אותו, ובזה 

  מקיימים "למעשה" ואהבת לרעך כמוך. 

יכול להיות סבר "בלב", כי אהבה גם שיש אמנם זה עדיין לא מחייב 
סבר פנים יפות אכן  .לא צריכים את האהבה לזהו ,פנים יפות בלי אהבה

  . חיוב מצד עצמו, לתת הרגשה טובה לזולתוגם הוא 

ובספר אור ישראל (נתיבות אור עמ' נט) מסופר על רבי ישראל סלנטר, 
שפעם אחת כשהלך ל"כל נדרי" בערב יום כיפור, פגש בדרך איש אחד 

 בס"ד
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יש כתיבה וחתימה, וצריכים לחזור כי שהיה ירא וחרד מאימת הדין, 
ושאל אותו רבי ישראל על איזה דבר הנצרך לו, והאיש הירא  ,בתשובה

  מגודל עצבונו וחרדתו לא ענה אותו מאומה. 

ואמר על כך רבי ישראל, כי לאחר שעבר מעל פני האיש ההוא, חשב 
מה אני אשם בזה שאתה ירא וחרד מאימת הדין, הלא עליך , בלבו

שאלתי, וכי מוטל החיוב לקבל אותי בסבר פנים יפות ולהשיבני על 
אימת הדין בשעת גם אימת הדין פוטרת מהחיובים המוטלים עליו? 

  צריך להמשיך לקבל כל אדם בסבר פנים יפות. 

  לאהבת הבריותעצה 

על ידי  – למעשה ואהבת לרעך כמוךעל כל פנים זוהי הדרך לקיים 
לדעת כיצד מגיעים לדרגה של אהבת אך עדיין יש  ,סבר פנים יפות

  כיצד אפשר לקבל אהבה?  ,בלבריות הב

והמעלות החשיבות בכל אחד את לראות היא  ,שוטה לזהפההעצה 
 ,כל אדם יש לו איזה חשיבות, וכשרואים אדם שיש לו חשיבות ,שיש לו

כך הטבע, שהחשיבות נותנת אהבה, ואדם אוהב את מי  !אותואוהבים 
איזה מעלה, משהו אחד יש לחפש ולראות בכל שהוא מחשיב. לכן 

  חשיבות שיש לו, ועל ידי זה מקבלים אהבה. 

הדבר שהוא יהודי ויש לו נשמה עצם ולמשל, , מעלותיש אדם ולכל 
אם לפעמים הוא נכשל במעשים רעים, זה לא גם קדושה, הרי זו מעלה, ו

יצר הרע שמפתה אותו, ובאמת מצד טבעו האמיתי יש הוא בעצמו, אלא 
כמו שדיברנו, רק היצר הרע  –לו אופי טוב, כיון שיש לו נשמה יהודית 

  מסית אותו, והוא נכשל על ידי הסתה. 

  מלאך המפתה –היצר הרע 

רא"א דסלר זצ"ל היה מביא תמיד את דברי הגמרא צ "הומו"ר הג
אותו  המוות, היינו שזה(ב"ב טז, א) הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך 

ו"מלאך" פירושו שליח מן השמים, שיש לו תפקיד המלאך, מלאך אחד, 
והיצר זה האדם בעצמו, הנשמה עצמה, היצר הטוב  .לפתות את האדם

  שמפתה את האדם. מבחוץ מלאך הרע זה 

ואמרו בגמרא שם "יורד ומתעה ועולה ומרגיז נוטל רשות ונוטל 
את האדם ומפתה מסית  –נשמה", היינו שהיצר הרע בתחילה "מתעה" 

ביטול וכן לשון הרע, היצר הרע מפתה שזה נעים מאד, לדבר לחטא, כגון 
  תורה, היצר הרע מפתה שכדאי לנוח וקשה ללמוד. 

משטין  – "ולה ומרגיזע"ולאחר שמצליח לפתות את האדם, הוא 
נוטל רשות ונוטל "ומקטרג עליו, וממשיך לקטרג עד שמצליח ח"ו, ואז 

, היינו שלוקח את הנשמה מהגוף, והנשמה נשארת, אך הגוף "נשמה
איננו, וכבר אינו יכול לעשות מעשים טובים, בלי גוף אי אפשר לעשות 

הנשמה  רק עם הגוף אפשר לעשות מעשים טובים ועל ידי זהשום דבר, 
  עולם הבא שהוא התענוג האמיתי. זוכה ל

עצמו, אלא מלאך מבחוץ בעל כל פנים היצר הרע זה לא האדם 
אדם נכשל במעשים רעים, זה לא כשגם  ,ולכן בדרך כללאותו, שמפתה 

, ובטבעו האמיתי הוא אדם טובהוא, אלא היצר הרע פיתה אותו לזה, 
  סתירה לאהבת הבריות. זה לכן אין 

  בעיניך יהיה גדול ממךכל אדם 

ובאיגרת הרמב"ן כתב [יש שם הרבה ידיעות חשובות, ואחד 
מהדברים שכתב שם הוא] "וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך", היינו 

את השני יותר מעצמו. ופעם אמר לי אדם אחד, כיצד  שצריך להחשיב
אני יכול להחשיב את פלוני יותר ממני, הרי אני רואה שאני בעל מעלה 

  ר ממנו, וכיצד יתכן להחשיב אותו יותר. יות

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

הוא שוגג ואתה מזיד", היינו שצריך לחשוב כי מה  –שאם הוא חוטא 
, לא קיבל חינוך טובשהשני אינו בשלמות, הוא שוגג, ואינו אשם בזה, כי 

אינו בעל הבנה כמוני, והיצר הרע שולט ולא היה לו מי שיחנך אותו, ו
   על היצר. עליו מפני שאינו יודע כיצד להתגבר

מפני שאני יודע יותר ממנו, ואינני מקיים את כל מה  ,אבל אני מזיד
שכל אחד אם יעשה חשבונות מגיל בר כבר דיברנו, שכמו  ,שאני יודע

י לא היה שום ביטול תורה, הרי זה נדיר מאד שלא יהיה שום מצוה, וכ
  מצוה, ומסתמא יש רק יחידי סגולה כאלו. מבר ביטול תורה 

, שמגיל בר מצוה הוא היה אחד בעל מדרגה שאמר לי פעם על עצמו
, שמיום אדם רציני ובעל הבנהוהוא היה התחיל לפחד מביטול תורה, 

חטא של ביטול תורה. אמנם ייכשל בשהגיע למצוות התחיל לפחד שלא 
  לא כל אחד הוא בעל מדרגה כזה. זוהי מדרגה, ו

ממילא כל אחד יש לו על מה לחזור בתשובה, תשובה על ביטול תורה 
ושאר דברים, וכיצד חוזרים בתשובה? יש עשרים עיקרי התשובה ברבינו 

, ואמנם מתוכם יש שלושה עיקריים: חרטה, )שערי תשובה שער א'(יונה 
, אבל שלמות )שם אות י"טת "בשע ו שכתבכמ(דוי, ועזיבת החטא וי

אנו מבקשים  זההתשובה היא על ידי כל עשרים עיקרי התשובה, ועל 
שתהיה תשובה שלמה עם  –בתפילה "והחזירנו בתשובה שלמה לפניך" 

  כל עיקרי התשובה, וזוהי עבודה לא פשוטה. 

  אין "עודף זמן"

אדם חושב שיש לו זמן, ואינו צריך למהר, אך כבר כתב ולפעמים 
בשערי תשובה (שם אות ט"ז) שאם אדם היה יודע את החיובים 

"מי שהתבונן בגודל עבודת הבורא יתברך על יצוריו  –המוטלים עליו 
כל אשר יוסיף בעבודה ובדרכי התשובה, הלא מצער היא, והינה  ,וכו'

הוא הרי אם אדם היה מתבונן כמה שהוא חייב, היינו ש למעט בעיניו",
לדעת את כל התורה כולה, ולזכור ולא לשכוח, כמו שכתוב (עיין חייב 

את  תיוכי כבר למדיחשוב לעצמו, ו, השמר לך וגו' פן תשכח אבות ג, ח)
מיותר, ודאי שאין זמן לכן  ?יודע וזוכר את הש"סאני כל הש"ס, והאם 

  . וצריך לנצל כל רגע להתקדם בזה

ומלבד עצם הענין של ידיעת הש"ס, הרי כל רגע של ביטול תורה הוא 
מי שיודע ש"ס ומנצל כל רגע  ,גם חיסרון בחיים המאושריםוזה חטא, 

וכפי שכבר דיברנו  !חי חיים מאושרים שאין כמותם –ללימוד התורה 
הרבה פעמים שלימוד התורה מעניין ומושך, ויש בו מתיקות, כמו 

  . ונופת צופים מתוקים מדבשו) , יאשכתוב (תהלים יט

אם כן אפשר לחיות חיים מאושרים במקום סתם לבזבז את הזמן, 
 –טוב בשבילו ה ושאינו יודע מהסימן מרגיש שיש לו "עודף זמן" ומי ש

  שבהם יזכה לאושר הגדול ביותר.  ,החיובים המוטלים עליו

, "עודף זמן"כמובן זוהי מדרגה, ואין זה פשוט להגיע למדרגה שאין 
, מיותר שאין להם זמן ,צעירים כאלו גםוראיתי אבל שייך דבר כזה, 

ותמיד הם שקועים בלימוד, וממהרים, לא מתוך מתח אלא ביישוב 
  הבנה שחבל לבזבז את הזמן. מתוך הדעת, 

כפי שכבר דיברנו הרבה פעמים, על ידי  ,ולמעשה העצה לכל זה היא
בעזרת השם  !העצה המועילה ביותר, וזוהי קביעות של מוסר בכל יום

   .כל אחד יכול ויזכה להתחזק בכל מה שצריך חיזוק
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