
  

 

   

  
  

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

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

  הכל היה שלו -הראשון אדם 
   רש"י בתחילת ויקרא כתב על הפסוק "אדם כי יקריב מכם" הנה 

 ,מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם וכו'
  . היה שייך לאדם הראשון ומבואר שכל מה שהיה בעולם

 לכאורה הכל היה הפקר ,מדוע זה היה שלו ויש להבין טעם הדבר
 לא כתב מצד שהיה הפקר וזכה בזה והיה יכול לזכות בזה, אבל רש"י

בעולם היו שייכים שהכל היה שלו", כל הבהמות ובעלי החיים שאלא "
כגון לו, צריך זכייה ומעשה קנין, שלו, וצריך ביאור, שהרי כדי שיהיה 

  וכיצד זכה אדם הראשון? הגבהה ומשיכה, 

יוצר איזה דבר, כגון האדם ושמעתי מי שפירש בזה, כי הנה ידוע ש
, רק אם לא זכה בעפראפילו שלקח עפר מן האדמה ועשה ממנו כלי, 

 מפני שיצר את זהל זה, עזה שייך לו, והוא הבעלים עשה ממנו כלי, 
  . וטרח בזה, ומי שיוצר דבר חדש זוכה במה שיצר

ח מבריסק בספרו (הלכות מלוה ולוה) שאדם הזורע כתב הגר"שכמו 
  . בשדה הפקר, זוכה במה שצמח שם, כיון שהוא יצר את זה

בעלים על זה, האדם שייך לו, והוא  ו שלערששומצינו דבר דומה לזה, 
נדרים סה, ב) שהשיער ( ראגדל ונוצר בגופו, וכן מפורש בגמכיון שזה 

 ,דם. אמנם שם הטעם פשוט יותר, מפני שזה גדל מן הגוף שלושייך לא
אבל גם מי שעושה פעולות שיוצרות  .פירות האדמה שלו הצמיחהש יוכמ

  נעשה בעלים על זה, והדבר שיצר שייך לו. דבר חדש, 

  אדםהעל ידי העולם קיום 

והנה אדם הראשון נברא לאחר כל מעשה בראשית, וכל העולם נברא 
א תכלית הבריאה, ובשבילו נברא כדי שיהיה מוכן לאדם, שהו ,קודם

העולם. והאדם עצמו תכלית בריאתו היא לכבוד שמים, שיעסוק בתורה 
  ויקיים מצוות ועל ידי זה יתרבה כבוד שמים. 

כלי אומנותו של הקב"ה  הייתה תורהוהתורה קדמה לעולם, 
וגם לאחר בריאת  ,שבאמצעותה ברא את העולם (בראשית רבה א, א)

  . העולם, כל קיום העולם הוא בזכות התורה

והאמת בלתי שום ספק כלל, שאם "בנפש החיים (ד, יא) כמו שכתב 
היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי ח"ו אף רגע אחת ממש מהעסק 
והתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות עליונים 

  ". הו חס ושלוםוותחתונים והיו לאפס ות

מה  רקואמנם ידוע ממרן החזו"א זצ"ל כי "עסק התורה" הוא לא 
כגון מה שאדם ישן כדי תורה, שלומדים ממש, אלא כל עסק הנצרך ל

בשביל ישן שמי שג)  ללמוד תורה, כתוב ברמב"ם (הלכות דעות ג,שיוכל 
השם בשינתו, והשינה שלו , הוא עובד שיהיה לו כוח לעבודת השם

ום וכן כל מה שנצרך לקיעבודה למקום, כיון שזה לצורך עבודת השם, 
  . התורה והמצוות הוא בכלל עסק התורה והמצוות

וזה תכלית בריאת האדם, שיעסוק בתורה ויקיים המצוות, כמו 
אדם הראשון (בראשית ב, טו) "ויניחהו בגן עדן לעבדה אצל שכתוב 

זו לעבדה זו מצות עשה ולשמרה ב)  ולשמרה", ואמרו (זוהר שם כז,
שהוא תכלית הבריאה,  ,לשם כך נברא אדם הראשון .תעשהמצות לא 

  ובזכות זה קיימת כל הבריאה. 

 נמצא שכל מה שהיה העולם קיים באותו הזמן, היה בשביל אדם
והמעשים יחידי בעולם, ועל ידי המצוות שהוא היה  ,הראשון ובזכותו

את הטובים שעשה, החייה וקיים את כל העולם, ודומה בזה כאילו יצר 
, וכל מה שהיה בעולם נברא העולם, כיון שהכל קיים בזכותו ומכוחו

בשבילו מפני שזה קיים  הכל היה שלו,י ש"לכן כתב רשבשבילו ולצרכו, 
  ובזכותו, והוא כמי שיצר את זה. 

וכך גם אנחנו, כל  ,זוהי המדרגה של האדם, שבשבילו העולם קיים
כי העולם קיים  !הוא מקיים את העולם שעוסק בתורהואחד אחד 

אם לא בריתי יומם ולילה  כה) בזכות התורה כמו שכתוב (ירמיה לג,
כי ובלי התורה לא היה שום קיום לעולם, חוקות שמים וארץ לא שמתי, 

ים, כמו שכתוב (ישעיה מג, ז) לכבודי בראתיו, העולם נברא לכבוד שמ
   .בוד שמים הוא על ידי עסק התורה וקיום המצוותוכ

ריכים וצבזה שאנו עוסקים בתורה אנו מקיימים את העולם, אם כן 
מעשים טובים, כל אחד לפי וב שעוסקים בתורה, לידע את החשיבות

ה, וחסד, וכל המעשים כוחו כמובן, מה שעוסק בתורה, עם תפיל
  הטובים, זוהי זכות גדולה מאד, ומקיים את העולם בזה. 

  ותורתו אמת משה אמת

וגו',  רשת קורח כתוב (טז, לב) ותפתח הארץ את פיה ותבלעוהנה בפ
ברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואחד עשרה ד ושנינו באבות (ה, ו)

נברא הכוח המיוחד  "פי הארץ", היינו שכבר בששת ימי בראשיתמהם 
ומשמע שבלי , ורחהזה, שתוכל הארץ לפתוח את פיה ולבלוע את עדת ק

שבת  , ורק לאחר שנברא פי הארץ בערבזה היה חסר בשלמות הבריאה
  הושלם ונגמר מעשה בראשית.  בין השמשות

 במשך התקופות, כגון וצריך ביאור שהרי היו עוד הרבה ניסים 
אצל וכן קריעת ים סוף, ועשרת המכות במצרים, ועוד מכות על הים, 

  ועמדו כמו נד, ובגבעון נפלו אבני אלגביש המים עצרו נש יהושע בירדן
מן השמים, וכל הניסים האלו לא נבראו בערב שבת בין השמשות, רק 
הנס של פתיחת פי הארץ (ושאר הדברים המוזכרים במשנה שם), וצריך 

הבריאה מושלמת, ביאור מה המיוחד בנס הזה שבלעדיו לא הייתה 
  רך להיבראות כבר בששת ימי בראשית. צוהו

צריכים נס מיוחד כזה של שינוי הטבע, גם יש להבין מדוע היה 
שתפתח הארץ את פיה ותבלע את עדת קורח, והלא הרבה דרכים 

כמו שמצינו  ,ובשאר אופנים ,פהיבמג ,המית את החוטאיםלמקום ל
  לנס משונה כזה. הוצרכו אחרים, ומדוע במקומות 

כי אצל קורח ועדתו הייתה שאלה אם תורת משה  ,וביארו המפרשים
אמת, וכפי שמצינו בגמרא (ב"ב עד, א) שבלועי קורח אומרים "משה 

שקורח , על משה רבינו אמת ותורתו אמת", כי בזה הייתה מחלוקתם
כי משה רבינו בדאי ח"ו,  פקפוק באמיתות התורה, ואמר הכניס

 ם את הכהונהרק ביקש נשיאות לעצמו, אבל אחר כך תבע גובתחילה 
נתן וטען כי משה רבינו מעצמו , וביקשתם גם כהונהכמו שכתוב (טז, י) 

  . פי הדיבורולא על  ,את הכהונה לאהרן אחיו

כבר אי אפשר להאמין למה שמשה רבינו משקר,  וואם ח"ו כדברי
והלא את כל התורה כולה קיבלו שמשה רבינו אומר בשם הקב"ה, 

משתי דיברות הראשונות ששמעו מפי הגבורה ממש,  חוץ ,רבינו ממשה
  . יבואו לכפור בכל התורהרבינו ואם לא יאמינו למשה 

 על ידי התורה, ובלי תורה אין שוםשכל קיום העולם הוא  ומאחר
 כדי ,"פי הארץ"לברוא בבריאת העולם  היה צורך כבר, קיום לעולם

 בס"ד
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שאם ח"ו יהיה איזה הרהור על משה רבינו ויבואו לכפור בתורת משה, 
ץ את פיה ותבלע מיד יוכיחו מן השמים שזה שקר על ידי שתפתח האר

תהיה  שלא מובטח שהיה העולם, בריאת נשלמה בזה ורק ולקים,הח את
  כפירה בתורת משה, אשר בזה תלוי כל קיום העולם. 

שכולם יראו כזה, ולכך היו צריכים נס מיוחד של שינוי הטבע באופן 
  בבהירות מוחלטת שמשה אמת ותורתו אמת. 

  הענווהמדרגות 

עניו מאד מכל והאיש משה והנה על משה רבינו כתוב (במדבר יב, ג) 
  אדם בעולם עוד האדם אשר על פני האדמה, היינו שלא שייך שיהיה 

שה רבינו, והוא היה היחידי "מכל האדם עם מדרגה של ענווה כמו מ
  אשר על פני האדמה" שזכה למדרגה כזו. 

 את עצמו כאין וכאפסהרגיש ש ?הענווה של משה רבינומה הייתה ו
 (שמות טז, ז) "ונחנו מה", מפני ולא החשיב עצמו כלל, כמו שאמר

וכל  שלו שהכל בידי שמים, כל החייםת הכיר את המציאות האמיתיש
השכל שלו, כל מה שהוא מבין וכל מה שהוא מדבר, הכל לא בכוחו, אלא 

  אין במה להחשיב את עצמו. וממילא בידי שמים, 

ה שנאמר גדול שנאמר במשה ואהרן ממ"ואמרו חז"ל (חולין פט, א) 
באברהם דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה ואהרן 

ש המאמינים, אברהם אבינו, שהיה ראהיינו שאפילו כתיב ונחנו מה", 
 "חנו מהונ"אמר שמשה של משה רבינו,  ת הענווהגם כן לא הגיע למדרג

עצמו מעט, את כן החשיב לא החשיב עצמו לשום דבר, ואילו אברהם ו
  . פר, שיש בו איזה חשיבות וממשותאכמו עפר ו

ואמנם להרגיש כמו עפר ואפר זוהי גם כן מדרגה עצומה, ומי יכול 
האדמה, רק אברהם אבינו שהוא מרגיש כמו  לומר על עצמו דבר כזה,

אמר כן, רק ברום מדרגתו היה יכול לומר זאת, ואפילו דוד המלך לא 
שם), ותולעת זה קצת  'אמר ואנכי תולעת ולא איש (כמו שמובא בגמ

מעפר ואפר, כי תולעת יש בה חיות, ויכולה ללכת ולזוז, חשיבות יותר 
ואפר, מפני שלא  לא אמר ואנכי עפרודוד ואילו עפר ואפר אינו כן, 

  ו תולעת. הרגיש את אי חשיבותו עד כדי כך, רק כמ

יכול לומר כן, ואם אנו גם כן מדרגה עצומה שרק דוד המלך וזוהי 
, רק דוד המלך במדרגתו שקר ושאנו מרגישים כמו תולעת, זהנאמר 

וכפי הגבוהה, עם רוח הקודש שהייתה לו, שידע את כל העתידות, 
מה שיהיה  שחלק גדול ממנו הולך על העתידות ,שרואים בספר תהלים

 דוד המלך לדרגה כזו של ענווהזכה ובמדרגתו הגבוהה בימות המשיח, 
אבל עם כל זה לא היה כמו אברהם אבינו שאמר שהרגיש כמו תולעת, 

, שהיא מדרגה גבוהה יותר של ענווה, וגם לא כמו משה ואפרואנכי עפר 
  . רבינו שזכה לדרגת הענווה הגדולה ביותר

  לכל תהיה "כעפר"נפשי ו

מדרגתם, אבל אנחנו לפי גודל בדקות והנה כל אלו הם חילוקי דרגות 
, נרגיש כמו עפר, או כמו תולעתשולא שייך , לזהבודאי שאיננו שייכים 

  . מאד של אברהם אבינו ודוד המלךדרגות גדולות הם ש

"ונפשי כעפר לכל תפילה סוף הבמהו שמבקשים אם כן יש להבין ו
יינו שאם בני אדם ותחילה מבקשים "ולמקללי נפשי תידום" ה, "תהיה

וזוהי באמת דרגה שאפשר להגיע  – מבזים אותי לא יהיה אכפת לי מזה
על אחד החסידים (יחוד המעשה פ"ה)  כתב החובות הלבבותש אליה כמו

, כלומר האם השבח והביזיון שווים "הנשתווית"אל את חברו שש
בעיניך, שאינך שמח כשמכבדים אותך ואינך מצטער כשמבזים אותך, 

כי הוא מרגיש  ,מצטער כשמבזים אותו אינומדרגה הזאת ל הזכמי שו
שזוכה  ,שמח בביזיונותגם הוא ווראוי לבזות אותו,  ,באמת שאינו חשוב

בהם לכפרת עוונות, וזוהי מדרגה נוספת, שלא רק שלא אכפת לו 
  . הוא שמח בהם ,אלא אדרבה ,מהביזיונות

שהיא מדרגה ששייך להגיע  ,ועל זה מבקשים "ולמקללי נפשי תידום"
אבל מה שמבקשים אחר כך "ונפשי כעפר לכל תהיה" צריך  ,אליה

אבינו  ברהםא "כעפר" כמוביאור, וכי אנו יכולים לזכות לדרגת ענווה 
הלא אפילו דוד המלך לא אמר אלא ואנכי  ?ואפרשאמר ואנכי עפר 

   ?יתכן שאנו נזכה לזהוכיצד  ,תולעת ולא איש

ופן אחר "ונפשי כעפר לכל ובאמת התוס' בברכות דף י"ז פירשו בא
ון שזרעי לא יכלה עולם כן יהי רצאינו מקבל כליה ל מה עפר –תהיה 

ולפי זה מובן כי באמת אין הכוונה שם, במהרש"א לעולם", ועיין עוד 
מדרגתו של אברהם אבינו ואיננו שייכים  ישזוה, "כעפר"ענווה  תלמדרג

  ם. ואפילו לדרגתו של דוד המלך איננו שייכילזה, 

  ענווהבטלה רבי משמת 

ענווה כמו והנה סוטה אמרו "משמת רבי בטלה ענווה", סוף ובמשנה 
אפילו בזמן רבינו הקדוש, ומסתבר שגם  משה רבינו בודאי שלא הייתה

כמו אברהם אבינו ודוד המלך לא היה, אבל הייתה מדרגת הענווה של 
בטלה  רבינו הקדוש שהיא גם כן מדרגה גדולה מאד, ומשמת רבי

על זה "לא תיתני  שרב יוסף אמרבגמרא שם ת. ומובא המדרגה הזא
ענווה דאיכא אנא", היינו שעדיין לא בטלה מדרגת הענווה, מפני בטלה 

  שהוא רב יוסף גם כן במדרגה הזאת. 

ולכאורה יש לתמוה היאך הוא אומר כן על עצמו, וכי אין זו גאווה 
עצמו בזה אמנם הביאור פשוט, שרב יוסף לא החשיב  ?לומר שהוא עניו

יננו שווה רק אמר את המציאות, שהוא מכיר האמת שאשהוא עניו, 
וכן הייתה מדרגת הענווה של רבינו הקדוש, שהכיר וידע את כלום, 

סדר, וכל כל הקדושה שלו, והמשניות שזכה להאמת שהכל בידי שמים, 
הכוחות והמדרגות שלו, כולם בסייעתא דשמיא, וממילא אין במה 

גם אני לא מחשיב את עצמי,  ,וזהו שאמר רב יוסף .להחשיב את עצמו
  שאני יודע שאינני שווה כלום.  ,והנני אומר האמת

  להתקדםאחד יכול כל 

וחשובה מאד, וכל אחד  ,דרגה גבוהה מאדמענווה היא על כל פנים 
גתו, כמו שאמרו באבות פרק ששי שהתורה יכול להתקדם בזה לפי דר

  . נקנית בענווה, וזה שייך לכל אחד ואחד

ועל בעצמו לראות מה הם החסרונות שיש לו,  שפונכלל בזה שאדם יח
יתבונן שאם אדם  דיברנווכבר  ,יתעורר לתקן מה שצריך לתקןידי זה 

מה החסרונות שלו, ומה החטאים שלו, מגיל בר מצוה ועד עכשיו, וכי 
 לא נכשל בביטול תורה, מי יכול לומר שלא היו דברים בטלים, ודאי

, זכות התורה ה כנגד כולםרושאי אפשר לומר זאת, ומאידך תלמוד ת
תורה של  כל רגע וכל מילה היא זכות גדולה מאד, כל מה שלומדים,

  האדם.  תקדושה, זה מקדש א , וגםהיא מצוה

אפשר להתקדם,  בענווה ובתורה,וכל אחד ואחד יכול להתקדם בזה, 
  . ואין להתייאש! כל אחד יכול להתקדם לפי מדרגתו

אם אדם מרגיש שהמוסר ר בכל יום זה משפיע, ואם לומדים מוס
כמו מי שסובל מבעיה רפואית , הזמעניין אותו, ושמח לשמוע את 

הרי הוא שמח, כך גם  ,ושומע שיש רפואה לזה ,בבריאות הגוף
ספרי ו !לשמוחצריך  ,עצה לזהויש  ,סרון מדרגהיכשמרגיש בעצמו ח

לימוד כל זמן שהמוסר מעניין זה משפיע, המוסר נותנים את העצות, 
הפוך בה והפוך בה, כל עמם אינו משפיע, אבל מה שמעניין משפיע, ששמ

  . התקדמות משפיעמוסר לימוד השל רגע 

יש לנו עצות ודרכים מצוינים כיצד להתקדם הלאה והלאה בכל מה 
 אחד !ואין מה להתייאש ,אפשר להתקדם יעתא דשמיאיבס ,שרוצים

לשמוח בזה וצריכים , "בשמחה"מהדברים שהתורה נקנית בהם הוא 
   .ת להתקדמות רוחניתתרופו- שיש לנו עצות

 

  ה"ע לאה מרת עילוי נשמתל

 ל"ז חיים אפרים ר' תב
 תנצב"ה -  ג"סתש ל' סיוןנלב"ע 

 

  ני הנגידהרב עילוי נשמתל

 ל"ז רייכמןשמעיהו  ר"ב אליהו ר"הר
 תנצב"ה -  ה"סתמוז תש' גנלב"ע 

 

  ל"ז רןאה הרב עילוי נשמתל

 ל"צז יצחק הלוים שלו ג"הרהן ב
 תנצב"ה - ז"תמוז תשנ' הנלב"ע 

 


