
 

 

   

  
  

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

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

  אין שיעור למעלות
הנה כל אחד צריך להיות תמיד בהתקדמות ברוחניות, להתעלות 

  . ולהתעלות, אין גבול ואין שיעור למעלות

 מעלות עליונות  הזכיר כמהובשערי תשובה לרבינו יונה (ג, יז) 

ה מדרגות, כגון מעלות הרבשנמסרו במצוות עשה, ובכל אחת מהן יש 

תלמוד תורה, אין שיעור להצלחה בתורה, להתמדה בתורה ולהבנה 

וכן מעלות לכת בדרכי השם, היינו מידות טובות, אין שיעור  .בתורה

מעלות העבודה, היינו תפילה, שהיא עבודה ו .למדרגות של אהבת חסד

  שבלב ואמונה, אין שיעור למדרגות האמונה. 

  בתורההצלחה 
גם יש אבל כישרונות מוגבלים, אדם יש לו כל הנה  .ונתחיל מתורה

אפשר על ידי סייעתא דשמיא ו, סייעתא דשמיא למעלה מן הטבע

  יותר מהכישרונות. גם להצליח בתורה 

בילדים טובים מאד, שלא היו בעלי כישרונות, וכבר היו מעשים 

הורים ריחמו עליהם מה יהיה איתם, וכיצד יגדלו ויצליחו בתורה, הו

הם גדלו והצליחו יותר מבעלי הכישרונות, ונעשו מרביצי והסוף היה ש

תורה, ומחדשים חידושי תורה, ושקועים בתורה עם שמחת התורה, 

ם מהם, כי ההצלחה בתורה יותר מאחרים שהיו בעלי כישרונות גדולי

  אינה תלויה בכישרונות, אלא בסייעתא דשמיא. 

  אהבת תורה
  הסייעתא דשמיא תלויה הבא ליטהר מסייעין אותו (יומא לח, ב), ו

אדם דבוק בתורה, ועד כמה יש לו אהבת תורה, לא שהוא שעד כמה 

רק , בכפייהכופה ומכריח את עצמו ללמוד, אי אפשר להצליח בלימוד 

  . אהבת תורה, שהלימוד מושך ומעניין אותו מתוך

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך "כמו שכתב רש"י על הפסוק 

ה אלא נלא יהיו בעיניך דיוטגמא ישנה שאין אדם סופ -  "היום על לבבך

היינו כמו חוק חדש שהמלך הוציא,  .כחדשה שהכל רצין לקראתה

  ק. שכולם מתעניינים ורוצים לדעת מה הם פרטי החו

מושך שוכפי שיש בטבע האדם סקרנות לידע חדשות, וזה יצר הרע 

לקרוא בעיתון חדשות ממה שנעשה בעולם, ובאמת מה זה נוגע אליו 

ומה משנה לו אם היה שיטפון או הצלחה במדינה רחוקה אצל הגויים, 

  באמריקה או באוסטרליה, אבל כך הטבע שיש סקרנות. 

בבריאה שיש סקרנות לדברי תורה, הטביע וכך גם בתורה, הקב"ה 

מפני שיש חיוב ללמוד תורה, וחיוב לדעת תורה, וחיוב התמדה בתורה, 

   .לכן נברא האדם עם הטבע של סקרנות בתורה

  דבקות בתורה
להם ויש אנשים שראשם מונח כל הזמן בדברי תורה, ותמיד יש 

מרן הגרי"ז זצ"ל לא ידוע שקושיא או תירוץ שאינם מסיחים דעת מזה. 

היה מברך המפיל לפני השינה, מפני שלא היה בטוח שיירדם, והיינו 

וכיצד מפני שראשו היה תפוס כל הזמן בתורה, שזה מעניין ומושך מאד, 

אפשר להירדם?! וכפי שסיפר לי אחד שאם הוא מעיין בדברי תורה לפני 

  השינה, זה מרתק אותו כל כך עד שאינו יכול להירדם! 

(עיין אורחות  מתוך דברי תורהולישון ובאמת כתוב שיש להירדם 

כי הרב מפוניבז' זצ"ל מרן , ושמעתי מחיים להרא"ש אות י"ח ועוד)

אחד מהראשונים כותב שחלם בלילה בדברי תורה, ושמח בזה שמחה 

  שהוא חולםעד כדי כך שראשו תפוס ומונח בתורה, זה סימן שגדולה, 

שכתב "שוב  )סימן פ"חסוף  "מחו(בט"ז גם ומצינו . בשינתוזה על 

  נתגלה לי בחלומי תירוץ לקושיא זאת". 

ד שקשה להירדם, זהו הענין של דבקות בתורה, שזה מעניין ומושך ע

  ומה שמעניין מונח בראש, וגם חולמים על זה בלילה. 

  אהבת חסד
יש  .ועתה נדבר בענין המידות הטובות, שגם הם מהמעלות העליונות

הרבה מדרגות במידות טובות ובאהבת הבריות כמו שכתוב "ואהבת 

כמו אברהם  ,לרעך כמוך", עד כדי כך שלא להסיח דעת מאהבת הבריות

שכל הולכי דרכים יוכלו כדי אבינו שביתו היה פתוח מארבעה צדדים, 

להיכנס לשם, וביום השלישי למילתו שהיה חולה, ריחם עליו הקב"ה 

אבינו והוציא חמה מנרתיקה כדי שלא יבואו אורחים, אבל אברהם 

  מפני שלא היה יכול יושב פתח האוהל כחום היום ומצפה לאורחים, 

   הזאת של אהבת חסד להיטיב לאחרים. בלי ההנאה

א באים אורחים, שלח אליו לצערו על מה שרוב וכשראה הקב"ה את 

ואכן  ,לביתושיהיו לו אורחים להכניס כדי מלאכים בדמות בני אדם, 

ואל "מיד (בראשית יח, ז)  ,אברהם וחשב שהם אנשיםכשראה אותם 

וגו', פירש רש"י ששחט שלושה  "הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב

הוא החלק המשובח  , שהלשוןפרים כדי להאכילם שלוש לשונות בחרדל

והטעים ביותר מבשר השור, ושחט במיוחד שלושה פרים, כדי שיוכל 

שהיה זוהי אהבת החסד של אברהם אבינו,  .לתת לכל אחד לשון בחרדל

  ביותר. והטעים לאורחים את החלק המשובח נותן 

ינו בחז"ל (אבות דר"נ פ"ז) שאיוב שאל את הקב"ה מפני וכפי שמצ

מה מגיעים לו צרות וייסורים רבים כל כך, הרי הוא עושה הרבה חסד 

עדיין לא הגעת לחצי שיעור  :ומכניס אורחים לביתו, והשיב לו הקב"ה

מה הוא רגיל לאכול  ,שואל אותואתה של אברהם, כי כשבא אליך אורח 

ר ויין אתה נותן לו בשר ויין, ואם הוא רגיל בביתו, אם הוא רגיל בבש

פחות מזה גם אתה נותן לו פחות כפי שהוא רגיל בביתו, אבל אברהם 

נתן לכל אורח את החלק המשובח ביותר, לשון בחרדל, ולא שאל אבינו 

  שאלות במה אתה רגיל ומה אתה רוצה. 

  הכנסת אורחים

אצל משפחה אחת, שכשהיה בזמנינו ומעין הכנסת אורחים זו ראיתי 

מיד הייתה אם המשפחה מציעה לו שיאכל וישתה, לביתם,  אורחבא 

  

 בס"ד
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שיאכל שוב ושוב בו ומפצירה ממנו הייתה מבקשת אם היה מסרב, וגם 

  הוא עושה לה טובה בזה. בהרגשה ש, וישתה

והיה אחד מבני המשפחה שלא הבין למה צריכים להפציר ולבקש כל 

ול את האורח לרצונו, אם הוא רוצה שיתכבד כך, ומדוע לא מספיק לשא

ויאכל, ואם אינו רוצה מן הסתם אינו רעב, ומדוע מפצירים בו. עד 

ו אם אות שפעם אחת נזדמן לו בעצמו להתארח במקום אחר, ושאלו

הוא רוצה לאכול, והתבייש לומר שהוא רוצה, כי לא ביקשו ממנו, רק 

ר רעב, ואז כבר הבין שאלו אם הוא רוצה, וסירב מפני הבושה, ונשא

  אמו מפצירה באורחים ואינה שואלת שאלות.  מדוע

  זוהי דוגמא למדרגה של מידות טובות ואהבת הבריות. 

  לשקוד על תקנת חברו

(שם יג) "כי חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו כתב בשערי תשובה ו

ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חברו אם דל ואם עשיר וזאת מן החמורות 

העיקרים הנדרשים מן האדם שנאמר הגיד לך אדם מה טוב ומה ומן 

השם דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד", היינו שיש חיוב 

לטרוח ולשקוד וגם לחשוב מחשבות ועצות מתוקנות לעזור לחברו, אם 

  . הוא זקוק לעזרה, לחשוב ולמצוא כיצד ובמה לעזור לו

ם היה חסר לו בעצמו המצוה "ואהבת לרעך כמוך", כשם שא היוזו

איזה דבר, היה חושב כל מיני מחשבות כיצד למלא חסרונו, ואם היה 

נמצא במצוקה, היה עושה כל מה שהוא יכול לצאת מן המצוקה, כך גם 

   .צריך לעזור לחברו ולהשתדל בטובתו עד כמה שאפשר

  תפילה ואמונה

הנה תפילה שייכת  .בענין התפילה שהיא עבודה שבלבונדבר עתה 

לאמונה, ויש הרבה מדרגות בזה, עד כמה אדם מתפלל מתוך אמונה 

שהכל בידי  ,לפי דרגת האמונה ,אפשר לזכות הרבה בתפילה .שלמה

זוכים מן השמים? על ידי ובמה  .דבר שאינו בידי שמיםשום שמים, אין 

  השתדלות, אלא בזכויות. בלא  ,זכויות

אמרו חז"ל (ביצה טז, א) כל מזונותיו של כבר והנה בענייני גשמיות 

אדם קצובים לו מראש השנה, ופירש רש"י: כל מה שעתיד להשתכר 

  קצוב לו, כך וכך ישתכר בשנה זו, ויש לו  - בשנה שיהא ניזון משם 

ליזהר מלעשות יציאה מרובה, שלא יוסיפו לו שכר למזונות אלא מה 

אדם מראש השנה, ולא שפסקו לו, עכ"ל. היינו שכל הגשמיות קצובה ל

  לקבל יותר ממה שנקצב לו. יועיל להשתדל 

  עשירות

אכן באמת גם מי שנקצב לו עשירות מן השמים, וכי הוא חי חיים 

מאושרים יותר? יש טבע של חמדת הממון, כמו שנאמר (קהלת ה, ט) 

אוהב כסף לא ישבע כסף, ואמרו (קהלת רבה ג, א) יש לו מנה רוצה 

מאתיים יש לו מאתיים רוצה ארבע מאות, היינו שככל שיש לאדם 

רגיש שחסר לו יותר, וכיון שיש לו מנה עשירות יותר גדולה כך הוא מ

הרי הוא מרגיש שחסר לו מאתיים, ואילו מי שאין לו מנה, אינו מרגיש 

  שחסר לו, ומסתפק במה שיש לו, ושמח בחלקו. 

מיהו המאושר יותר, האם זה ששמח בחלקו שיש לו כדי חייו אם כן 

הקצובים, או עשיר שמרגיש שחסר לו? ודאי שהעני השמח בחלקו 

שר יותר, ואמנם העשיר מתלבש יפה ומחייך כאילו שהוא מאושר, מאו

 אבל בלבו הוא לא מאושר, ויש לו הרבה קשיים אחרים. 

  יש עשירים שזוכים ומנצלים את העשירות כמו שצריך,אמנם 

בספרו אהבת חסד,  "חונותנים לצדקה כפי החיוב כמו שהאריך הח

   חיוב גמור, אבלובאיגרת הגר"א כתב שנתינת חומש לצדקה הוא 

נו נחעשירים גדולים קשה להם לתת מעשר וחומש מנכסיהם, אהרבה 

בזה, אבל סיפר לי אחד שמכיר עשירים שגודל הניסיון את מבינים לא 

אם יש להם איזה  וכןשקשה להם מאד להפריש מעשר וחומש לצדקה, 

  צער איום בשבילם.  והפסד או מניעת רווח זה

קים גדולי עולם, הרש"ש היה עשיר, והיה היו גם עשירים צדיובאמת 

גאון וצדיק, וכתב חידושים על כל הש"ס, ועל המשניות, ועל המדרשים, 

כמעט אין דבר שלא כתב עליו, וזכה שחידושיו נדפסו בכרך הגמרא, 

עשה ובודאי וכולם לומדים ומשתמשים בזה, ולא הפריעה לו העשירות, 

  בה הרבה מעשים טובים לשער. 

  דות טובותהנהגה במי

וידוע המעשה עם הרש"ש שהלווה פעם סכום כסף לאדם אחד, 

וכשביקש ממנו לפרוע את חובו, טען הלווה שכבר החזיר ושילם את 

בעיר וילנא ונתפרסם ויצא שם רע שלא שילם, הכסף, אבל הרש"ש אמר 

  על אותו אדם, כי כולם היו בטוחים שהרש"ש צודק. 

מצא שם את ולאחר זמן פתח הרש"ש את אחד הספרים בביתו, ו

סכום ההלוואה, ונזכר כי אכן בשעתו שילם לו הלווה את החוב, אלא 

שהוא היה באמצע לימודו, והניח את הכסף בסוף הספר, ושכח מכל 

לבטל את השם רע שיצא על אותו האדם, ולכן עשה הרש"ש  ורצההענין, 

מצאצאי האדם ההוא, כדי שעל ידי  שידוך של אחד מצאצאיו עם אחד

זה יתפרסם הדבר כי אמת היה הדבר שהאדם ההוא שילם את חובו 

  . זוהי הנהגה של מידות טובות. להרש"ש, ושהוא איש אמת

מעשה שהיה לפני שנים רבות בבחור  ,ונזכיר דוגמא למידות טובות

שהיה חולה, ואחר כך הבריא מזה, ובא בקשרי שידוכים עם בת 

שהיה שונא  םאך היה אדטובה, והם לא ידעו כלל על מחלתו, ממשפחה 

של אבי הבת, וכשעמדו להינשא ביום החתונה ניגש אל אבי הבת וסיפר 

והחליט האב שלא להתחשב בזה, כדי  כי החתן המיועד היה חולה.לו 

שלא לבייש ולא להלבין פני החתן, ולא סיפר כלום לבתו, וקיימו את 

החתונה כרגיל, והסוף היה שהחתן היה בריא כל השנים, וגם המשפחה 

  היו בריאים, וראו מהם דורות ישרים מבורכים. 

כשמתנהגים במידות טובות ובאהבת הבריות זוכים מן השמים מידה 

על חשבון תהיה אהבת הבריות יש להיזהר שלא כמובן . ד מידהכנג

לעשות טובה לאדם אחד שהיא רעה לא , ובאחרים לא לפגועאחרים, 

  רק חסד נקי, מתוך אהבת הבריות. לאדם אחר, 

כבר הארכנו בדברים הנוגעים למעשה, כיצד ראוי לחשוב וכיצד 

  להתנהג, יהי רצון שנזכה כולנו להתנהג לפי הדברים האלו! 

 

 לקוראי הגיליונות שיחיו!
 עלויות ההדפסה מדי שבוע רבות מאד

 ונבקש מכל מי שביכולתו
 להטות שכם ולסייע בכיסוי ההוצאות

 לתרומות ניתן ליצור קשר
 052-7600-485בטל. 
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