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

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

  שנאת חינם

פרשת קורח עוסקת בענין מחלוקת קורח ועדתו, וכן בפרשת חוקת 
  . במי מריבהומריבה,  מחלוקתמוזכר ענין 

חז"ל (יומא ט, ב) שבית המקדש הראשון חרב מחמת אמרו הנה ו
שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים, אבל 

ולא היו עבירות חמורות אלו, ואף על  ,בתורה ובמצוותעסקו בבית שני 
  פי כן חרב הבית מפני שהייתה בהם שנאת חינם. 

(ירושלמי חז"ל אמרו הרי וגם בדורנו עדיין קיימת שנאת חינם, ש
יומא א, א) כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, 

שנאת חינם, כבר היה נבנה בית  שאם היה תיקון החטא שלוהיינו 
שנאת בנו סימן שעדיין יש זה המקדש, וכל זמן שלא נבנה בית המקדש 

חינם, והיא הגורמת להמשך החורבן, לכן זה נחשב כאילו נחרב בימיו, 
  הדור במעשיו אשם בחורבן. ש

  שמירת הלשון

ידוע שהחפץ חיים רצה מאד לזכות את הרבים ולקרב את הגאולה, 
ולכן הספר הראשון שחיבר הוא חפץ חיים על הלכות לשון הרע, ואחר 
כך חיבר גם שמירת הלשון ובו דברי מוסר על לשון הרע [ובתחילה לא 

בר, והיו רבים שלא פרסם את שמו על הספר, והוציאו בעילום שם המח
] וכתב "חפץ חיים"ידעו את שמו האמיתי, וקראוהו על שם הספר 

הלשון חטא לתקן את כי המטרה בחיבור זה היא בהקדמה לספרו 
  ובזה יביא לקירוב הגאולה.  ,שנאת חינםהנובע מ

ובאמת השפיע הרבה, אבל לא כפי שחשב, ובפתיחה לספרו כבוד 
ויבואר  רונעורי שכאשר יחובר איזה חיבסבור הייתי בימי  שמים כתב:

בו כלליו ופרטיו והלכותיו השייכים לענין איסור לשון הרע ורכילות 
ועזרני השי"ת ועשיתיו והדפסתיו,  ,וקבלת לשון הרע יועיל בענין זה

וב"ה החיבור מצא חן בעיני ישראל ושמו נקרא חפץ חיים, ומכל מקום 
  . ה, ע"כלמעשה עוד לא זכיתי שיועילו דברי הרב

ב"ה בדור האחרון יש התעוררות גדולה לשמירת הלשון, ויש ציבור 
עם וחלקם עוסקים בזה גדול שלומדים חפץ חיים ושמירת הלשון, 

ניתן חברותות, ויש אגודות וארגונים שנוסדו לצורך כך, גם בטלפון 
  דברי חיזוק ומוסר בענין שמירת הלשון. לשמוע 

  תיקון חטא החורבן

 וזקים בשמירת הלשון כבר היה צריך בית המקדשומצד אלו שמח
אצלם כבר מתוקן החטא של שנאת חינם, אבל יש חלק כי , להיבנות

   .גדול מכלל ישראל שעדיין קיים אצלם חטא החורבן

ידוע ממרן הגרי"ז זצ"ל שעיקר התביעה היא מבני התורה, כי אמנם ו
הרחוקים הם שוגגים שלא למדו ולא שמעו תוכחה ואינם יודעים מה 

ובידם ללמוד את ההלכות ואת  ,אסור ומה מותר, אבל בני תורה יודעים
  דברי המוסר ולקיימם, ומהם התביעה חמורה יותר. 

, יתחיל לכל הפחות משבת, שלא להתגבר מי שקשה לוכבר הצעתי שו
לדבר לשון הרע בשבת, ובמשך הזמן ההרגל נעשה טבע, כפי שאנו 

מבקשים שמן אנו מזכירים בברכות השחר "שתרגילנו בתורתך", היינו ש
השמים ירגילו אותנו, אבל אדם צריך תחילה להרגיל את עצמו, ורק 

, אז עוזרים לו מן השמיםשתדל כפי כוחו וכבר אינו יכול עוד, משאחרי 
כפי יכולתו אינו זוכה לסייעתא דשמיא, לכן צריך אבל אם לא השתדל 

תחילה להשתדל בעצמו להיזהר מלשון הרע, ואז מן השמים יעזרוהו 
  שלא לדבר לשון הרע כלל. להתרגל בזה 

  השפעה על אחרים

גם על בזה משפיעים הרי הם  כל אלו שנזהרים מלשון הרע,הנה ו
 אחרים, בני תורה משפיעים בעצם מהותם, כמו שכתב החזון איש 
(קו"א ג, סב) שבעל תורה אמיתי משפיע על כל סביבתו ואף על 
הרחוקים, וכל אחד משפיע לפי דרגתו, תלוי עד כמה הוא בעל תורה, 

  היה משפיע יותר.  ,ואם היה בדרגה גדולה יותר

יש עליו תביעה לא רק על עצם  ,מחוזק כראויאינו ששאדם  נמצא
, אלא גם על מה שמונע השפעה מאחרים, וחסרון המדרגההחטא 

להשפיע, צריך ערבות כל אחד השהרי כל ישראל ערבים זה לזה, ומצד 
? אם אדם מתנהג בשלמות כמו שצריך, ממילא הוא להשפיעוכיצד 
  בלי שום תעמולה, עצם הקדושה משפיעה!  .משפיע

  ובר קמצאקמצא 

(גיטין נה, ב) על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, חז"ל והנה אמרו 
באדם שהיה לו אוהב ששמו קמצא ושונא ששמו בר ומובא שם המעשה 

להזמין את קמצא, והשליח  ועשה סעודה לאוהביו, ושלח שליחקמצא, 
וראהו בעל וכשהגיע בר קמצא טעה והזמין את שונאו בר קמצא, 

ביקש להוציאו, והפציר בו בר קמצא שיניח לו להישאר  ,סעודהה
ישלם לו דמי כל הסעודה, אך בעל הסעודה סירב והוציאו ובתמורה 

והלך בר קמצא לקיסר והלשין בפניו שמרדו בו משם בבושת פנים, 
  , ומזה נתגלגל חורבן בית המקדש. היהודים

ן, שנאת חינם גרמה לחורבאמרו ששם ביומא וצריך ביאור, שהרי 
ועוד אמרו בגיטין (שם נו, א) שרבי צדוק ישב בתענית ארבעים שנה כדי 

היה ידוע כבר שירושלים לא תיחרב, היינו שכבר שנים רבות קודם 
רבי רק יחרב, מחמת שנאת חינם שהייתה בכלל ישראל, ישבית המקדש 

צדוק בתעניותיו הצליח למנוע ולעכב את החורבן במשך ארבעים שנה 
"א ובמפרשים שם מהו ענין שיעור הזמן של ארבעים [ויעוין במהרש

היה מחמת החטא של שנאת חינם, ומהו החורבן שנה] על כל פנים 
  שאמרו שנחרב מחמת קמצא ובר קמצא? 

וצריכים לפרש שאין הכוונה שרק קמצא ובר קמצא גרמו את 
באותו מצויה החורבן, אלא הם דוגמא ומשל לשנאת חינם שהייתה 

, שבר גרמו בפועל להתגלגלות החורבן בדרך הטבעיתוהם גם הדור, 
נזכר גם קמצא כגורם מדוע וצריך ביאור [ קמצא הלשין לקיסר וכנ"ל

הלך רק בר קמצא ורע, דבר לא עשה שום לכאורה הוא הרי לחורבן, 
  . ], ויש לעיין בזה בדברי המפרשיםוהלשין לקיסר

  מי שמוותר, מרוויח!

ם יש איזה ויכוח או סכסוך בין בדברים שבין אדם לחברו, אוהנה 
שיש סדרן  ,סיפר לי פעם נהג מונית .אנשים, מי שמוותר מרוויח

 הנהגים הוא ידיד של הסדרןמ, ואחד שאחראי על התור בין הנהגים
ויש נהגים והרבה פעמים הסדרן מקדים אותו שלא כפי התור, 
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שמתרעמים על זה, אבל הוא שותק ומוותר, ותמיד הוא מרוויח מכך, 
ופעם אחת לאחר שוויתר היו צריכים נסיעה רחוקה מחוץ לעיר, וקיבל 

  את הנסיעה הזאת שיש בה רווח גדול הרבה יותר. 

אמנם הטבע הוא שיש חמדת הממון  !זה הכלל, מי שמוותר מרוויח
נה שכל מזונותיו של אדם וקשה להתגבר על זה, וצריך להתחזק באמו

במקום יפסיד כאן ירוויח ואם קצובים לו מראש השנה (ביצה טז, א) 
יתנו לו מן השמים  ,ואדרבה אם יוותרכפי מה שנקצב עליו,  , הכלאחר

  בזכות מה שמוותר לאחרים.  ,רווח יותר גדול

  כדאי לסבול ביזיונות

בימים  .גם בענין הכבוד, כדאי לאדם לוותר ולמחול על ביזיונו ךוכ
והלה צועק עליו  ,אדם שעוזר הרבה לאחד מבני משפחתוסיפר לי אלו 

ואינו יודע מה לעשות, ופוגע בו מאד, ומבזה אותו בכל מיני ביזיונות, 
שכדאי לסבול לו האם לענות לו בחזרה, או להפסיק לעזור לו, ואמרתי 

, שהביזיונות חוסכים ממנו ייסורי הביזיונות בשביל העולם הבאאת 
  . גיהינום, ומוסיפים לו עוד גן עדן ועולם הבא

 כתוב בספרים שאדם צריך לחכות מאד שיהיו לו ביזיונות, שהרי 
 וכל אחד יש לו  ,צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטאאדם אין 

שסובל יותר ביזיונות חטאים שצריך להיענש עליהם בגיהינום, וככל 
  חוסך מעצמו ייסורי גיהינום.  ,בעולם הזה

, שהפליגו במעלת מי ששומע חרפתו ושותקומצינו גם בדברי חז"ל 
את ואמרו (חולין פט, א) אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם 

בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה, וכן אמרו (גיטין לו, ב) עצמו 
בים שומעים חרפתם ואינם משיבים וכו' עליהם הנעלבים ואינם עול

 הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, עד כדי כך זוהי דרגתם 
   !ושותקיםשל אלו ששומעים חרפתם 

הם רווח שוכך גם אמרתי לאותו אדם, שישמח בביזיונות שיש לו, 
  ונתקבלו הדברים על לבו. גדול בשבילו, 

  הנשתווית?

יש מדרגה שלא אכפת לאדם כלל אם מבזים אותו, כמו שכתב ו
 בפירוש המשניות להרמב"ם (אבות ד, ד) ששאלו לחסיד אחד, איזהו 

ו, והשיב שפעם אחת ביזהו אדם חיי יום ששמח בו יותר מכל ימי
זה, והיה שמח ומאושר שהגיע מבביזיונות נוראים, ולא הרגיש שום צער 

  שמבזים אותו.  כפת לו ממהשלא אכזאת למדרגה 

וכן כתב בחובות הלבבות (שער יחוד המעשה פ"ה) שאחד החסידים 
שאל את חברו "הנשתווית", כלומר האם שווים בעיניך הכבוד והביזיון, 

שלא אכפת לך אם מבזים אותך, ואינך מרגיש שום הנאה מהכבוד,  
אמר לו החסיד, אם כן עדיין לא הגעת למדרגת  ,וענה לו החבר שלא

ואינך רודף אחר הכבוד, אבל  ,השלמות, כי אמנם אינך מחפש כבוד
  אתה נהנה מהכבוד, ואכפת לך ממה שמבזים אותך. 

מאד, שאדם יתבונן ויחשוב לעצמו, האם אני מעוניין וזו דרגה גבוהה 
, או שיידעו מהמעלות שלי, והאם אני שמח במה שמחשיבים אותי

, ושמח את מעלותיובדרך הטבע אדם רוצה שיידעו  .שאינני שמח בזה
מחשיבים אותו, ואם לא מחשיבים אותו הוא מרגיש מכבדים ובמה ש

מסכן, אבל זה נגד מדרגת הענווה. שלמות המדרגה היא שהכבוד 
והביזיון יהיו שווים בעיניו, שלא ירגיש שום הנאה ממה שמכבדים 

  ער ממה שמבזים אותו. אותו, ולא ירגיש שום צ

  נגיעת הכבוד

ובמסילת ישרים פרק י"א כתב שבטבע האדם יש חמדת הממון 
והכבוד, ועל חמדת הממון קל יותר להתגבר, אבל חמדת הכבוד דוחקת 
מאד! והאריך בדוגמאות עד היכן הכבוד דוחק את האדם, כגון ירבעם 

תורה, שכל תלמידי חכמים הבן נבט, שהיה גדול הדור בתורה ובסתרי 
היו דומים לפניו כעשבי השדה, וכל טעמי תורה מגולים לו כשדה 

  (סנהדרין קב, א) ועם כל זה נטרד מן העולם בשביל הכבוד. 

בגמרא שלא רצה שם ומה הייתה נגיעת הכבוד של ירבעם, מבואר 
כי רחבעם שהיה מלך יהודה ובנימין יישב , לעלות לרגל לבית המקדש

לשבת בעזרה, ואילו הוא ירבעם שהיה מלך על עשרה שבטים, לא יוכל 
בזה שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, והרגיש , בעזרה

כבר ומחמת נגיעה זו עמוד ורחבעם יישב, צטרך לשהוא יפחיתות כבוד 
לא עלה לרגל, והעמיד עגלי זהב לעבודה זרה להכשיל את כל ישראל 

  שגם הם לא יעלו לרגל, עד כדי כך גדולה נגיעת הכבוד! 

הקב"ה תפסו לירבעם בבגדו ואמר לו חזור בך שם כי ואמרו בגמרא 
יתכן שזו הייתה התעוררות פנימית  .ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן

ברמ"ה שם) יעוין אחרים (על ידי נבואה קיבל ששהרגיש כך בלבו, או 
בגן עדן יחזור בו ויעשה תשובה יזכה להיות במחיצתו של הקב"ה אם ש

   .מי בראש :יחד עם דוד המלך, ושאל ירבעם

ולכאורה הרי הקב"ה אמר אני ואתה ובן ישי, ומשמע מסדר הדברים 
ואמר מו"ר הגרא"א  מי בראש?שאל שהוא יהיה לפני בן ישי, ומדוע 

שלא מספיק מה דסלר זצ"ל שרואים מכאן עד כמה הכבוד דוחק, 
, אלא רצה לשמוע בפירוש ממש שהוא יהיה כך מתוך הדבריםשהבין 
וכיון ששאל מי בראש, אמר לו הקב"ה שבן ישי יהיה בראש,  בראש,

  ואמר ירבעם שאם כן אינו רוצה לחזור בתשובה. 

בגן עדן במחיצתו של הקב"ה  אם היה חוזר בתשובה היה נמצא
מחמת הכבוד הפסיד את הכל,  ךובמדרגה גבוהה יותר מדוד המלך! א

ממחטיאי הרבים שיורדים וכבר אין לו חלק לעולם הבא, ונשאר 
  לגיהינום ונידונים בה לדורי דורות (ר"ה יז, א). 

  עבודת המידות

, עבודה קשה מאד, להתגבר על חמדת הכבוד, ולשמוח בביזיונותוזו 
אבל כל אחד אם יחשוב ויתבונן יבין שזה כדאי,  מדרגה,  היבאמת זו

כדאי להתבזות בעולם הזה בשביל העולם הבא, וכדאי להיות נסתר 
  שלא יידעו ממנו ולא יראו את מעלותיו. 

חשב ידוע מרבי ישראל סלנטר (מובא בנתיבות אור) שבתחילה  רק
אבל לפרוש מדרכי העולם ומבני אדם, ולהסתיר את חכמתו ומעשיו, 

אחר כך ראה שלפי מצב הדור אין ברירה, ומוכרחים להשפיע על אחרים 
ללמוד מוסר  ךולזכות את הרבים, ומה שיש לחוש לגאווה ולכבוד, צרי

  שלא להתגאות ולא להחשיב את הכבוד. 

דינו להתקדם בכל ב"ה אנחנו בני תורה, ויש לנו ספרי מוסר, ובי
, ובפרט מידת הענווה שעליה אמרו (ע"ז כ, ב) הללוהמעלות והמדרגות 

  בידינו להתעלות בזה. "ענווה גדולה מכולם" 

שיש לו קביעות בספרי מוסר מרגיש את ההשפעה ואת החיים אדם 
המאושרים שיש בזה, ומשפיע על עצמו ועל כל סביבתו אווירה טובה 
ונעימה וחיים מאושרים, לכן חשוב מאד סדר המוסר שבישיבה עם 

  המחשבות וההתבוננות בענייני המידות הטובות. 

  בעזרת השם נזכה כולנו לסייעתא דשמיא! 

 
  

  לעילוי נשמת מוקדש 

 ז"למשה  הרב
  ז"ל יוסף דודבן הרב 

 תנצב"ה -  נלב"ע כ"ז סיון תשמ"ז
 

  לעילוי נשמת מוקדש 

 ז"לאהרן  הרב
  זצ"ל שלום יצחק הלוי ה"גבן הר

 תנצב"ה - נלב"ע ה' תמוז תשנ"ז
 


