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

  ותשע" בלקפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח
  

  של בלעםתלמידיו 

הללו מתלמידיו ) כל מי שיש בידו שלושה דברים אבות (ה, יטשנינו ב
 של בלעם הרשע.ם אחרים מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברי

 עין רעה ,מתלמידיו של אברהם אבינו ונפש שפלה ורוח נמוכה עין טובה
  מתלמידיו של בלעם הרשע.  ונפש רחבה ורוח גבוהה

ה היא תאווה, רעה היא קנאה, ורוח גבוהה היא גאווה, ונפש רחבעין 
שם ד, (ושלושת מידות אלו הם המידות הגרועות ביותר, כמו שאמרו 

ינו יהכבוד והקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם,  )כא
  מי שהוא בעל גאווה שואף לכבוד. שגאווה, 

קנאה היא מידה ) ביאר שוהמהר"ל בספרו נתיבות עולם (נתיב לב טוב
, משום שתאווה אדם רוצה לעצמו, וכן כבוד המידותשאר מרעה יותר 

מפריע לו מה , אלא צמועלצה רו הוא מבקש לעצמו, אבל קנאה אינו
רק כאשר יחסר לזולתו אז יהיה שמח ומרוצה, ואמנם גם ושיש לזולתו, 

וכבוד על חשבון תאווה וכבוד הם מידות רעות מאד, בפרט תאווה 
בשביל התאווה שלו ובשביל להנאת עצמו, תו כוונ םהבאבל אחרים, 

 להרעואילו קנאה אין בה שום הנאת עצמו, רק הנאה הכבוד שלו, 
  המידה הגרועה ביותר.  יזולתו, וזוהמטוב  ולמנוע

בתלמידיו הזכיר התנא קודם קנאה, ואחר כך תאווה וכבוד, וכן לכן 
קודם עין רעה שהיא הקנאה, ואחר כך רוח וזכר משל בלעם הרשע, 
  . גבוהה ונפש רחבה

אלו ת במידומתנהג כמוהו ש מידותיו של בלעם הרשע, ומי ןאלו ה
ינו להיפך יש בהם עין , ואילו תלמידיו של אברהם אבנחשב תלמידו

עין טובה זה ההיפך מקנאה, ורוח נמוכה  .טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה
  ונפש שפלה בלי תאווה. שלא מחפשים כבוד, , גאווהבלי 

  םסופרי תקנא

 קנאה כשרה, יש  .המידות האלו שייכות גם בצורה כשרה והנה כל
   כבוד כשר.יש תאווה כשרה, וויש 

אסורה שיש קנאה  פרק ד'הקנאה כבר האריך המסילת ישרים בענין 
אינו מצטער על מה שטוב כשויש קנאה כשרה, והקנאה הכשרה היא 

, ה טובשרוצה שגם לו יהיאלא  ,וחבר בטובתלחברו, אדרבה הוא שמח 
, תורה ויראת שמים ומידות טובות, וגם מעלות טובותשיש לחברו כגון ו

זה אמרו (ב"ב כא, א) קנאת סופרים על מעלות אלו,  הוא רוצה שיהיו לו
אהבת תורה, אהבת יראת שמים, ואהבת המידות ך תרבה חכמה, שמתו

, הוא רוצה גם כן שיהיו לו המעלות האלו, ומצטער על מה שאין הטובות
  ר טוב מאד! לו אותם, וקנאה כזו היא דב

שרצה להמשיך לחיות  ט, ט) (דברים רבה נו במשה רבינומציכן ו
לא רבינו ה יומו האחרון דרש יהושע בדברי תורה, ומשבבעולם הזה, ו

ואמר "מאה מיתות ולא קנאה על כך  מאד, והצטער הבין את דבריו
, הרי אמרו (סנהדרין ביהושע תלמידושיקנא , ולכאורה מה שייך אחת"

  . ב) שאין אדם מתקנא בבנו ותלמידו קה,

  אין זו הקנאה האסורה שמצטער על מה שיש לשני, לבאר כי ויש 
שהוא רואה את מה שחסר לו, ומתוך הכרת אלא הקנאה הכשרה, 

גם כן את המעלות  יהוא מצטער למה אין ל ,ורה והמעלותחשיבות הת
  . "קנאה אחת אלמאה מיתות ו"אמר  ןלכ, האלו

  לתורהתאווה 

כי מה היא  ה ולמידות טובות,רויש תאווה כשרה לת ,וכך גם תאווה
ליהנות, יש אדם שהנאתו מאכילה והנאות הגוף, הרצון והחשק  ?תאווה

הרי הוא מתאווה ומי שנהנה מהתורה . ויש אדם שהנאתו מדברי תורה
  מאד! טובה וזוהי תאווה תורה, ללמוד 

לא שייך שתהיה בו  ,הנאות העולם הזהלמי שמתאווה ונמשך אבל 
כי אהבת העולם הזה היא סתירה לאהבת תורה, ואי , אהבת תורה

(שער חשבון הנפש פ"ג)  חובות הלבבותה כמו שכתבאפשר לקיימן ביחד, 
האש כן לא תתחבר בלב המאמין כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים ו"

 העולם הזה והעולם הבאואמרו  ,הבאלם הזה ואהבת העולם אהבת העו
   ."כשתי צרות כאשר תרצה האחת מהן תקצוף השנית

  התורבשכבוד ה

כמו שאמרו (אבות ו, ג) אין גם בכבוד יש אופן של כבוד כשר, וכך 
לא ו ,אין כבוד אלא תורהמדוע ובאמת יש להבין  ,כבוד אלא תורה

מפני שאחרים מכבדים אותו על מה שהוא לומד, שהענין הוא משמע 
  . בזה אלא התורה עצמה היא הכבוד, וצריך ביאור

הנאה נפשית והרגשה נעימה שאדם  ,כי הנה מהו הכבוד ,לפרשיש ו
בגדולי  ומצינו ,ה דבר מסוכןז ובאמת .נהנה ממה שמכבדים אותו

 רים לעצמםהאמוראים שכשהיו הציבור מכבדים אותם היו אומ
 )י שם"יעוין סנהדרין ז, ב וברש(סוקים של ענווה כדי שלא תזוח דעתם פ

  . כבודה אבל כך הוא טבע האדם שנהנה מן

יותר מהנאת גדולה שיש הנאה אין כבוד אלא תורה, אמרו ועל זה 
אדם לומד הרבה תורה, ונהנה מלימודו, הרי הוא אם המדומה,  הכבוד

התורה , ומכבד אותאדם לא  ואפילו אם שוםמרגיש בזה שהוא מכובד, 
השכינה תורה ולומד הוא מרגיש מכובד בזה שו !עצמה מכבדת אותו

עוסקים בתורה יושבים ועשרה ש(אבות ג, ו) , כמו שאמרו ונמצאת אית
  . ומנין אפילו אחד וכו' שכינה שרויה ביניהם

ושיבים אותו שאדם נהנה בעולם הזה אם מכבדים אותו ומוכמו 
הוא יודע את דרגתו, שיש לו כשלומד תורה במקום מכובד, כך גם 

וכל המלאכים רואים אותו שהוא , מקום מכובד במתיבתא דרקיעא
כשלומד ומבין את , וכי יש כבוד יותר גדול מזה? ב קרוב אל השכינהשוי

דברי התוספות דברי רש"י הרי הוא קרוב לרש"י, וכשמתעמק להבין 
, שהתורה "אין כבוד אלא תורה"זהו  .הרי הוא קרוב לבעלי התוספות

הכבוד המדומה, ומרגיש בזה הרגשה של כבוד נותנת אושר יותר מ
  הרגשה נעימה מאד של קרבת אלוקים! אמיתי, 

  רוחניות שהיאגשמיות 

צריך היינו ש(אבות ב, ב) התקן עצמך ללמוד תורה, ל "חזוהנה אמרו 
מה התיקון? כתב רבינו יונה בה, וכות לתורלזכדי עצמו לתקן ולהכשיר 

 מידות טובות הםעוט התענוגים, שם בשני דברים, במידות טובות ובמי
הצלחה רעות הם סתירה לתורה, ולא שייך  ומידות כנה לתורה,ה

בתענוגים היינו להוציא מלבו את  בתורה עם מידות רעות, ולמעט
כמו שכתב רבינו  ך אחריהם,, שלא להימשהעולםהשאיפה לתענוגי 

  עידונים לא תשכון בתוכו החכמה". יונה שם "כי המרבה ב

כל אחד מוכרח לאכול ששהם הכרחיות לאדם, יש גם הנאות אמנם 
ומי שהוא רעב , כראוי תה ובמצוורושיוכל לעסוק בתכדי ולשתות ולנוח 

בעבודת  לעסוקואינו יכול טוב, בלא שהרי הוא מרגיש  ,וצמא ואינו ישן
ך ריצו ,השם ולקיים את התורה והמצוות בשמחה כמו שצריך בשלמות

  . ליישוב הדעתלו הנצרך ולשתות ולנוח כפי  לאכול

"והנאות העולם הזה אין ראוי פרק א' בהמסילת ישרים כתב וכך 
שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד לשיהיה לו נחת רוח ויישוב הדעת למען 

  . יוכל לפנות לבו אל העבודה המוטלת עליו"

כמו שכתב ובאופן כזה כל ענייני העולם הזה אצלו הם הכשר מצוה, 
שמי שכל מעשיו לשם שמים וישן כדי  הרמב"ם (הלכות דעות ג, ג)

שיהיה לו כוח לעבודת השם, הרי הוא עובד השם בשינתו, מפני שהשינה 
טורים מן שלו היא לצורך העבודה, וכפי שמצינו בשלוחי מצוה שפ
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והטעם בזה כתב הסוכה (סוכה כה, א) ופירש רש"י אף בשעת חנייתם, 
  "משום דכשנחים וישנים בלילה להנאתן  בשם הראבי"ההמרדכי 

 היינו שגם מצוה", ביכולין לעסוק למחר טפי והוי הכל בכלל עוסק 
  סק המצוה. השינה והחנייה נחשבים לע

כשהוא אוכל  גםנמצא שאדם יכול להיות עוסק במצוה כל היום, 
, אלא יותר מזה מצינו (יומא במצוה, ולא רק מצוה נחשב עוסקושותה 
שהרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים  עא, א)

, אלא מפני אינו שותה יין סתם להנאתו כי תלמיד חכם אמיתייין, 
(תהלים לעסוק בתורה מתוך שמחה כמו שכתוב נותן לו שמחה  שהיין

ומאחר שכל כוונתו היא לשם שמים  ויין ישמח לבב אנוש,קד, טו) 
בנות, שהתורה היא כמו קרבנות לצורך התורה הרי זה כמו נסכים וקר

  . ואפילו יותר מקרבנות כמו שמבואר בהרבה מקומות

רחיים, ההכ וביתוכל מה שאדם עוסק בצרכיו הגשמיים, או בצרכי 
בתורה, הרי זה צורך התורה, כדי שיוכל לעסוק  לשם שמיםאם כוונתו 

   ושתייתו כמו נסכים על גבי וממילא אכילתו היא כמו קרבנות, 
ים המזבח, ושולחנו הוא כמו מזבח, והאכילה היא כמו אכילת קדש

וכמו באכילת קדשים שהכהנים  ,חבוכהקטרת אימורים על גבי המז
שיש בה קדושה מכפרת, אוכלים ובעלים מתכפרים, כך גם כל אכילה 

 .ןקדושה באכילתו, והרי זה מכפר כמו קרב שמים יש וכשאוכל לשם
  . שהאריך בזהו "ן במסילת ישרים פרק כיעוי

צריכים להרגיש ולהבין, שכל המעשים הגשמיים שאדם עושה, אם כך 
 ,עיקר כוונתו בהם היא לצורך הרוחניות, אין זו גשמיות אלא רוחניות

   !הגשמיות נהפכת לרוחניות ,די הכוונהיעל 

  שלא לשמהמתוך 

, וכוונתו שלא לשם ברוחניותברם יכול להיות גם להיפך, שאדם עוסק 
  . לומד תורה מתוך מידות רעותכששמים, כגון 

(פסחים נ, ב) לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו והנה אמרו 
ובנפש החיים (פ"ג בפרקים שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, 

כף בתחילת שלפני ש"ד) כתב כי באמת כמעט בלתי אפשר לבוא תי
קביעת לימודו למדרגת לשמה כראוי, כי העסק בתורה שלא לשמה הוא 
למדרגה שמתוך כך יוכל לבוא למדרגת לשמה, כמו שבלתי אפשר לעלות 

   מהארץ לעלייה אם לא דרך מדרגות הסולם, עכ"ד.

הלומד שלא לשמה שממה שאמרו חז"ל בפסחים שם הקשו  והתוס'
 קשלא לשמה, ותירצו שיש לחלשאין ראוי ללמוד הרי נוח לו שלא נברא, 

שאם לומד על מנת לקנטר ולקפח את חבריו בהלכה, זהו דבר אסור, 
כגון ה אמרו נוח לו שלא נברא, אבל אם לומד באופן המותר, ז ובכגון

, שלומד לשם פרנסהכאו שאין איסור לקבל כבוד, כשלומד לשם כבוד, 
שאין בו פרנסתו באופן כזה שישיג ואדרבה עדיף , זה איסורב שאין

   שאין אף על פי אמרו מתוך שלא לשמה בא לשמה, בזה ביטול תורה, 
זו מדרגת השלמות, מכל מקום כך הדרך וכך טבע האדם שצריך 

  ל שלא לשמה, ובמשך הזמן יבוא לידי לשמה. להתחי

  יעסוק אדםלעולם 

לעסוק שצריך "לעולם" יעסוק אדם, הלשון והנפש החיים שם דייק 
שרואה שאין בכוחו כחק ולא יעבור, ואפילו לעולם, , בקביעותבתורה 

עכשיו ללמוד לשמה, לא יתבטל מלימודו לגמרי, שזה יותר גרוע, אלא 
, וילמד ברציפות ובקביעות בלי אפילו שלא לשמה הרועסוק בתייתחזק ו

  הפסקות, ואז במשך הזמן יבוא לידי לשמה. 

(ירושלמי סוף ל "חזאמרו יש הפסקות מלימוד התורה כבר אם ו
   .בני יום יומיים אעזבךברכות) אם תעז

עשה והענין בזה מבואר על פי מה שאמרו (ע"ז ג, ב) מאי דכתיב ות
אף עולים ליבשה מיד מתים ש בים כיוןש וכו' מה דגים אדם כדגי הים

כיון שפורשים מדברי תורה ומן המצוות מיד מתים, והנה דג  בני אדם
ואם , עוד זמן מה לחיות, ויכול ממש אינו מת מיד ,שיוצא מן המים

אבל כשהיה מחוץ למים נחלש, וזו כבר יחזירו אותו למים ישוב לחיות, 
 שיאמנם [כך בני אדם שפורשים מן התורה ומן המצוות  ,תחילת מיתתו

ה כמו שנתבאר, אבל רק כפי רוהם לצורך התש גם דברים אחרים
אבל , שבאמת הכוונה תהיה לשם התורהוצריך ר מזה, ח ולא יותרההכ
זוהי התחלה של מיתת  שאינם לצורך] מיותרים עוסקים בדבריםאם 

  . זהמהנפש הרוחנית, והנפש נחלשת 

 ותשאם יש הפסקאם תעזבני יום יומיים אעזבך,  ושאמרוזהו 
   להחזיר את הדרגה כדי פול כמלימוד התורה, צריכים אחר כך זמן 

צריכים שהעסק לכן נחלשו מחמת ההפסקה, שואת כוחות הנפש 
  יפות בלי הפסק. ברצ "לעולם"בתורה יהיה 

(יעוין רוח חיים א, יג) שמתוך שלא  ין'עוד מובא בשם הגר"ח מוואלוז
שעכשיו שילמד בכוונה להגיע לידי לשמה, ואף לשמה בא לשמה היינו 

יודע שהעיקר והתכלית הוא אין בכוחו ללמוד לשמה, מכל מקום הוא 
לומד גם הוא ו ,וכאשר זוהי כוונתו ,לשמה, ויש בלבו שאיפה לרצון לזה

  , אז סופו שיגיע לידי לשמה. ותבלי הפסק "לעולם"

  ב קרבנות"מבשכר 

ואמרו (סנהדרין קה, ב) לעולם  ,השבועפרשת מענין זה למדו חז"ל ו
יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא 

   קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצתה  ב"מלשמה, שבשכר 
אמרו חז"ל (ב"ב יד, ב) למה המואבייה ה, ועל רות יממנו רות המואבי

הקב"ה בשירות ותשבחות, יווהו לשרנקרא שמה רות שיצא ממנה דוד 
  וכל זה זכה בלק בשכר הקרבנות שהקריב. 

שאף על פי שבלק המהרש"א בחידושי אגדות (בהוריות דף י') וביאר 
מבני  שהיה יראמפני היראה, לא עשה כן אלא בא לקלל את ישראל, 

ילחכו עתה ויאמר וגו'  וגו' העםויגר מואב מפני  ישראל, כמו שכתוב
ולא היה כמו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה, 

  . רק מפני היראהמידות רעות, שקילל מתוך בלעם 

ואמנם זה היה שלא לשמה, אך מתוך שלא לשמה בא לשמה, ובשכר 
רשים שבלק דומה שיש מפכמה. ויזה זכה שיצאה ממנו רות המואבי

יתה לו איזה מחשבה לשמה, עצמו בא לידי לשמה, שפעם אחת הי
וזה , להינצל הכזהשגחה שעל ידי זה יב האמיןש רבנות מפנישהקריב ק

  . יהיכבר היה זכות שתצא ממנו רות המואב

  בעולם הזההאושר 

ולכן זה, ליהנות בעולם הוהנוגע למעשה, טבע בני האדם שרוצים 
שצריך וכך הדרך יעסוק אדם שלא לשמה כי זהו הטבע  "לעולם"אמרו 

שיש  כור את הידיעה החשובהזלצריכים  מנםא .שלא לשמהלהתחיל 
עולם הזה שהוא יותר מכל הנאות העולם הזה, והוא התענוג של לימוד 

(אבות ו, ד) אשריך בעולם הזה, היינו שזהו התענוג שעליו אמרו  התורה
   !הכי גדול שאין למעלה ממנו

 אחדמחזיק תורה זצ"ל ל בי אהרן קוטלרר עם הגאוןוכפי שאמר פ
ההבדל  רקהרי הם שווים בעולם הבא חלק כחלק,  וזבולון רשיששכ

בעולם הזה שיש למי שעוסק בתורה , כי האושר לם הזהועביהם הוא בינ
  אין לעשיר הכי גדול, אפילו אם הוא תומך תורה, ויש לו אהבת תורה 

עצמו אינו עוסק הרבה בתורה, יחסר לו בגדולה מאד, כל זמן שהוא 
  התענוג של "אשריך בעולם הזה". 

כים רק על ידי לימוד אשריך בעולם הזה זו וההרגשה הזאת של
התורה, כמו שאמרו באבות שם כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל 

ואם אתה עושה כן אשריך וטוב ובתורה אתה עמל וכו' ומים במשורה 
  . לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא

פת במלח, אלא שיהא  דווקאכוונה שצריך במציאות לאכול ואין ה
זה לא יפריע  ,דבוק בתורה באופן כזה שאפילו אם יהיה לו רק פת במלח

ברציפות מקבלים  על ידי עסק התורהו מרוב אהבת התורה,מוד לו לל
שבשעת הלימוד שוכחים מכל הקשיים, ושום קושי  אתה כזרואהבת ת

  אינו מפריע ללימוד התורה. 

  ה זוכים לאשריך בעולם הזה! זוהי דרכה של תורה, ובז

 

  א"שליט תלמיד רבינונדבת 
  החפץ בעילום שמו 

 ני ביתוהרבים תעמוד לו ולבזכות 
  !בכל העניינים לישועה ולהצלחה

 

  לעילוי נשמת 

 ז"ל שמשון פרקש הרב
  "לז מרדכי ר"ב
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  בן-לע-ראש מוסדות חכמי צרפת עקס

 תנצב"ה -תשס"א ט' תמוזנלב"ע 

  ילוי נשמת הרבניתלע

  ע"ה שולמית אדלשטיין מרת

  זצ"ל מרדכי שמואל קרול ת הרב הגאוןב

 תנצב"ה -  ט"ו תמוזנלב"ע 


