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

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

  תמימהעולה 
וירא אליו השם ויאמר אל וגו' ואלה תולדות יצחק השבוע בפרשת 

"י שהיה דעתו לרדת רש רש, ופיגור בארץ הזאתוגו' תרד מצרימה 
 ,בימי הרעב, אמר לו הקב"ה אל תרד מצרימהלמצרים כמו שירד אביו 

   ואין חוצה לארץ כדאי לך. ,שאתה עולה תמימה

גור בארץ הזאת אמר רבי "ומקור הדברים במדרש רבה כאן (סד, ג) 
הושעיה את עולה תמימה, מה עולה אם יצאת חוץ לקלעים היא נפסלת 

קרבן עולה הוא קודש ש והיינו ,"אף את אם יצאת חוץ לארץ נפסלת
רים אסנו נפסלים חוץ לקלעים יצאואם וקדשי קדשים קדשים, 

   .מזבחלים ונשרפים מחוץ לסוהאימורים נפ, באכילה

היה קדוש בקדושת עולה, שכבר העלהו אברהם על יצחק גם וכן 
 - "ויעלהו לעולה תחת בנו"כתוב  לאחר שלקח את האילוגם , זבחהמ

גם יצחק ו ,תחתיו נתקדשהאיל הקדושה מיצחק, אלא  השלא פקע
, "הוא ותמורתו יהיה קודש"ה שכתוב בה כדין תמור ,בקדושתונשאר 

קדושתה, כך גם ויורדת מוכשם שעולה היוצאת חוץ לקלעים נפסלת 
  קדושתו. מו ירד ממדרגתויצא מארץ ישראל יצחק אם 

ומיעקב,  מאברהם ריצחק בזה יות ו שלכדי כך הייתה מדרגתעד 
בחינת ב, ואילו יצחק שהיה מארץ ישראלשהם היה מותר להם לצאת 

  . לעזוב את קדושת הארץאסור לו  "עולה תמימה"

"ויהי אחר הדברים האלה כתוב אנו רואים שגם בעקידה ובאמת 
משמע שזה היה ניסיון רק לאברהם ולא  ,והאלוקים ניסה את אברהם"

זו ההיה במדרגה כבר גם בלא הניסיון שיצחק מפני  נוייהוליצחק, 
רין פט, א) שהביא רש"י מדברי חז"ל (סנהדכמו , נפשושמוכן למסור 

ויהי אחר הדברים האלה אחר דבריו של ישמעאל שהיה מתפאר על 
יצחק שמל בן י"ג שנה ולא מיחה, אמר לו יצחק באבר אחד אתה 

והיינו מַיראני? אילו אמר לי הקב"ה זבח עצמך לפני לא הייתי מעכב, 
  שיצחק מעצמו היה מוכן למסור נפשו על קידוש השם. 

ב "וילכו שניהם יחדיו" ופירש כתולעקידה אברהם ויצחק וכשהלכו 
רש"י אף על פי שהבין יצחק שהוא הולך להישחט וילכו שניהם יחדיו 

לאברהם ולא ליצחק, נאמר העקידה בלב שווה, והיינו למרות שציווי 
ולא היה לו שום ניסיון , באותה מידהבזה  מכל מקום גם יצחק שמח

חינת בולכן הוא  ,שמוכן למסור נפשוזו כבר היה בדרגה כי בעקידה, 
  מוכן מעצמו למסור נפשו לקרבן. ש "עולה תמימה"

לעמוד בניסיון לשחוט את בנו, היה צריך עדיין אבינו אמנם אברהם 
 ידע שיעמודה "וגם הקבכבר קודם היה בכוחו לעמוד בזה, ואף ש

ענין שן "הרמבמכל מקום הוצרך לנסותו, כמו שביאר אברהם בניסיון, 
כי לפני הניסיון והיינו מן הכוח אל הפועל", הדבר "להוציא ניסיון הוא ה

הוה אמינא שלא איזה להיות  בשלמות, ויכולה אינעדיין המדרגה 
אדם מתעלה בדרגתו ומקבל את  יסיוןניסיון, אבל לאחר הנלעמוד ב

הוצרך לא ואילו יצחק ות המדרגה שכבר אין אצלו שני צדדים בזה, שלמ
  היה לו הטבע הזה. כבר קודם לניסיון מפני ש

  נפשמסירות 
כמו אברהם רבים שעמדו בניסיונות יהודים היו בכל הדורות ובאמת 

אב הרחמים "לאחר קריאת התורה בשבת מזכירים אנו ש וכפיויצחק, 
הוא יפקוד ברחמים החסידים והישרים והתמימים קהילות הקודש 

בתקופת גזירות השמד של כך היה , "שמסרו נפשם על קדושת השם
וגם על קידוש השם, מישראל נהרגו אלפים ורבבות ש ,מסעי הצלב

כתוב באיזה מקום כי עד כדי כך שראיתי בתקופות מאוחרות יותר, 

שנתמעט מספר היהודים בכל העולם (אולי רק באירופה) קופה תה ייתה
   .בהם לרבע מיליון איש, מרוב ההריגות שהיו

במדרש מצינו יוב, כמו שיותר מהחמסרו נפשם יהודים שגם והיו 
(ויקרא רבה לב, א) מה לך יוצא ליסקל על שמלתי את בני, מה לך יוצא 

 , מה לך יוצא ליהרג על שאכלתי מצהלישרף על ששמרתי את השבת
שאין בזה חיוב למרות היינו שמסרו נפשם אפילו על מצוות עשה, ווכו', 

  . בשב ואל תעשה שלא לבטל "ייהרג ואל יעבור"

שאסור למסור  )הלכות יסודי התורה ה, א(ם "על פי שכתב הרמבואף 
מתחייב בנפשו, הרי הוא נפש שלא במקום החיוב, ומי שעושה כן 

הנימוקי יוסף מדברי שם  הכסף משנההביא כבר  .עצמו לדעתשמאבד 
"אם הוא אדם גדול וחסיד ירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי 

ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה כדי שיראו העם  לקדש את השם
ולמדו ליראה את השם ולאוהבו בכל לבם", והיינו שיש אופנים שמותר 

   בהוראת שעה למסור הנפש אפילו שלא במקום החיוב.

שהקהיל קהילות  )ברכות סא, ב(הטעם שמצינו ברבי עקיבא זהו ו
וכן רבי חנינא בן , ומסר נפשו למיתהברבים ללמד תורה בשעת השמד 

אף על פי על לימוד התורה בשעת השמד, נהרג  )ז יז, ב"ע( תרדיון
זה חיוב ייהרג ואל על שביטול תורה הוא רק בשב ואל תעשה, ואין 

ן מכל מקום בשעת השמד מותר לאדם גדול למסור נפשו יותר מיעבור, 
   .כתב הנימוקי יוסףש כמו החיוב כדי לקדש שם שמים

לא היה ועל קידוש השם, במשך הדורות  שנהרגווכל אותם יהודים 
 זהשכתוב בספרים מהיכן היה להם הכוח לזה? ם, רעבוניסיון הדבר 

לכלל  שבניסיון במסירות נפש, ובזה הורי שעמד ח אברהם אבינומכו
, שמצד הקדושה הזאת בכל הדורות את הכוח של מסירות נפש,ישראל 

למסור את נפשו על קידוש השם,  רוצההקדושה אדם מרגיש שהוא 
זה, ו לת אותושכו מתוכ, כי הקדושה שבנפשולמסור  ואינו מסוגל שלא

  בירושה מאברהם אבינו. כלל ישראל שיש לבע זהו הט

שיהודים מעשים כאלה יו הבתקופת השואה  אחרוניםבדורות הוגם 
אחד שדרשו יהודי היה עובדא בעצמם למיתה על קידוש השם, מסרו 

ובלבד ומסר עצמו למיתה , יהרגו אותו ולאה ואם רממנו לומר דברי כפי
יהודי באפילו היה עובדא כן ולהוציא דברי כפירה מפיו, יצטרך שלא 

, לסייע להם בהשמדהש "הנאצים ימו ממנו שפעם אחת ביקש ,משומד
ורצוני למות כיהודי, ולא אסייע לכם בזה, וכך  ,ואמר להם אני יהודי

  . קידוש השם מת עלהיה הסוף שהרגוהו ובאמת 

מתוך שבח והודאה  ,בשמחהה למיתיהודים שהלכו מכך היו ויתירה 
שמסופר על כמו לקיים מצות קידוש השם, שזוכים על הזכות הגדולה 

הלכו להריגה זימרו ואמרו תפילת "עלינו קדושי קלם הי"ד שבשעה ש
אלא , שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, לשבח"

משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, אנחנו יהודים, כורעים ו
ביקש ה יגלהרם שהוציאו אותלפני ואחר כך נו, ושמחים אנו ביהדות

   .מר בפניהם כמה מילות חיזוקלוהגה"צ רבי דניאל זצ"ל 

רבי אלחנן זצ"ל עם  הגאון הקדושוכן בשעה שהוציאו להריגה את 
ואמר דברים בפניהם רבי אלחנן עוד כמה רבנים שהיו איתו הי"ד, נשא 

כי עלינו לדעת שנבחרנו כקרבנות (מובא בהקדמה לקובץ שיעורים) 
לכן מחשבות טהורות, השיהיו  כיםקרבן צריובכלל ישראל, לכפר על 

שהיא  ,להיזהר שלא תעלה ברעיוננו איזו שהיא מחשבת פסול ח"ועלינו 
להריגה בלא שום תרעומת, מוכנים והננו כפיגול ופוסלת את הקרבן, 

   .התפקיד שלנו לקדש שם שמים ולכך נוצרנו, וזהש

נפש על קידוש ה למסור שמוכנים בשמח ו הטבע של כלל ישראלזה
  הקדושים.  מאבותינוטבע זה בירושה וקיבלנו , השם

  

 בס"ד
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  הארץקדושת 
אמרו ש יש להם עוד מעלה של מידות טובות, כמו כלל ישראלוהנה 

 ,רחמניםה ,שלושה סימנים יש באומה זו )יבמות עט, א(ל "חז
לו יהודים פשוטים עד כדי כך שיש אפי .וגומלי חסדים ,ביישניםה

מתוך מידות טובות, זהו הטבע  אחריםבשביל  נפששמוכנים למסור 
  . שקיבלו כלל ישראל בירושה מהאבות הקדושים

שקדושת הארץ משפיעה מידות  )נדרים כב, א(עוד בגמרא ומצינו 
 שעלו מבבל לארץ ישראל מעשה בשני בני חוזאישם השהובא טובות, 
כיצד את חברו, ונודע הדבר לרבי יוחנן והתפלא אחד מהם הרג ובדרך 

 'שם'היינו שרק , "לב רגז שםונתן השם לך "תוב , הרי כהדבריתכן 
לב רגז כזה המביא לידי רציחה, אבל בארץ ישראל שיהיה שייך בגלות 

  . שפיעה שלא יהיו מידות רעות כאלוקדושת הארץ מ

בעבר הירדן ולא היו עדיין ה שעה באותכי  לרבי יוחנןעולא והשיב 
, משמע ולכן לא השפיעה עליהם קדושת הארץנכנסו לארץ ישראל, 

הייתה  ,לתוך ארץ ישראלשאם היו מתקדמים אפילו פסיעה אחת 
קבוע למנוע הרציחה, ואמנם אין זה כלל משפיעה עליהם קדושת הארץ 

יוחנן אמר על רבי  אבלבארץ ישראל, אפילו רציחות ויש , בכל אחד
שהרג את חברו, שהוא אם היה נכנס לארץ ישראל לא היה  האדם הזה

  רץ משנה את המידות. קדושת האש, מפני רוצח

אבינו  צחקלא רק לי ,שמטעם זה אסור לצאת לחוץ לארץואפשר 
 )הלכות מלכים ה, ט( ם"כתב הרמבש כמו, כל אחד ואחדגם אלא 

אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם אלא ללמוד תורה או "
את ההשפעה של מפסיד היוצא מארץ ישראל וזהו מפני ש, "לישא אשה

  קדושת הארץ, וגורם בזה לעצמו קלקול המידות. 

יותר ממה ששם ילמד , רץאללמוד תורה מותר לצאת לחוץ לורק 
והרי קדושת התורה מועילה לקדש את , לישרא בארץשהוא לומד 

מה שחסר לו ישלים את כבר בזה והאדם יותר מכל הדברים האחרים, 
כל  )יבמות סב, ב(אמרו וכן לישא אשה הרי מהשפעת קדושת הארץ, 

גם והיינו ויש אומרים בלא טובה, אדם שאין לו אשה שרוי בלא תורה, 
אין טוב אלא תורה, ואם כן הכל צורך  )אבות ו, ג(כמאמרם  כן תורה

  לצאת לחוץ לארץ. מותר ולצורך זה התורה הוא, 

, אם לא היתרשום לצאת לחוץ לארץ סתם בלא סיבה אין אבל 
ונשמרתם "כמו שכתוב מצוה  הזש ת הגוףלצורך בריאושזקוק 

ארץ ם שלא לצאת מה אנשים שמקפידייש הרבובאמת , "תיכםושלנפ
מירושלים שלא לצאת אפילו  והיו כאלה שנזהר, וכמדומה שישראל

  שבין החומות, שלא תחסר להם השפעת הקדושה. 

מפני שהיה עולה תמימה  ,"הזאתגור בארץ "אבינו ליצחק נאמר לכן ו
   .בארץ ישראל וצריך להישאר במקום הקדושה

 
  התורהכוח 

יכול לא שמלאך המוות אנו רואים  !התורהכוח מה גדול הוא הנה 
ד המלך על דו )שבת ל, ב(מובא בגמרא כך גוע במי שעוסק בתורה, לפ

שידע שהוא עתיד למות בשבת, והיה יושב ולומד כל השבת בלי הפסק, 
אך המוות להתקרב לא היה יכול מל ,למותשנגזר עליו וכשהגיע היום 

, עד שהלך מלאך המוות ונענע מלימודושום רגע מפני שלא הפסיק  ,אליו
וקם דוד ממקומו , כדי שישמיעו קול משונה, ביתהי רוהאילנות שמאח

והפסיק לרגע  וכשיצא נשברה המדרגה שמתחתיולראות מהו הרעש, 
  מלאך המוות והמיתו. בו מלימודו, ואז שלט 

ה זוכים להינצל רוכוח התורה, שעל ידי דבקות בתאת בזה רואים 
 כמואלא גם במחשבה,  ,ממלאך המוות, ולא רק דבקות בתורה בדיבור

מפיך , "ה הזה מפיך והגית בו יומם ולילהרולא ימוש ספר הת" כתובש
היינו בדיבור, והגית היינו במחשבה, יומם ולילה, שלא יהיה היסח 

אין שליטה למלאך המוות, אבל אם ועל ידי זה , ה כללרוהדעת מן הת
  וב שולט מלאך המוות. שיש היסח הדעת אפילו רגע אחד 

, מלאך המוותשלט בהם א על אמוראים שלבגמרא עובדות כאלו יש ו
רב ודחה אותו רב אשי שהגיע אליו מלאך המוות  )ק כח, א"מו(וכגון 
ה בכתובות עז, ז [וכעין לחזור על תלמודושיסיים שלושים יום עד אשי 

רב חסדא שלא שלט בו על שם מובא ועוד , א בא פפא]נב, על רבי חני
עד שנשברה הזמן בלי הפסק, כל  כיון שהיה לומד תורה ,מלאך המוות

חד, רגע אלקורת הגג של בית המדרש והפסיק רב חסדא מלימודו 
  מלאך המוות ונטל את נשמתו. ו ברגע שלט ה ובאותו

רבה בר נחמני שברח מאימת המלכות, ב )מ פו, א"ב(עוד מצינו וכן 
רגע אחד, וכששלחו מן השמים ליטול את אפילו ולא הפסיק מלימודו 

בתורה, שעסק י מפנלהתקרב אליו אך המוות מלול יכהיה לא  ,נשמתו
רבה כי הרעש וסבר שנשבה הרוח ונשמע קול ענפי העצים, רגע אחד לעד 

אימת מו הוא של גדוד פרשים המחפשים אחריו, והפסיק לרגע מלימוד
  , ואז הצליח מלאך המוות להמיתו. המלכות

  המידותשלמות 
בתורה, שאינה קשה כל כך, שהרי דברי תורה  ההתמדה זהו ענין

אמנם במידות טובות משמחי לב ומתוקים מדבש, ומושכים את הלב, 
  . עד לשלמות המידות עבודה קשה יותר, ויש הרבה דרגותה

בקלם כי ל "צ רבי אבא גרוסברד זצ"בלומז'ה מהמשגיח הגהשמעתי ו
כן סימן שהוא  וי שמרגיש בעצמו חיסרון במידות זהשמהיו אומרים 

שמרגיש בעצמו חיסרון אדם  ,על מידות טובות, וכן בכל דבר ודברב
 עדיין אינו בשלמותואמנם בזה, מדרגה באיזה ענין סימן שהוא בעל 

אבל מכל מקום כיון צריך לתקנם, ושהרי הוא מרגיש שיש לו חסרונות 
  . רגהדמבעל ת צקסימן שהוא  יוחסרונותמרגיש ש

וכסבור שהוא  בעצמו חסרונותמי שאינו מרגיש מינה ומינה, ודון 
סימן שהוא בעל מידות גרוע ביותר, הרי זה מושלם במידות טובות, 

עצמית על המידות שלו, וזה עצמו חיסרון, מלבד שאין לו ביקורת 
שהוא חסר טובות הוא רק מי שמרגיש ובעל מידות הגאווה שיש בזה, 

דרגות במידות , שאין סוף ללהתעלות עודלהמשיך ו ואינו מושלם, וצריך
ת החסד של אברהם אבינו שהיא דרגה שאין לשער, מיד, עד לטובות

  שהמידות הטובות ואהבת החסד מושרשים בטבע. 

בירושה  גומלי חסדיםאת הטבע הזה של ישראל יש להם כלל 
התחזק יותר וכל אחד יש לו אפשרות להתעלות ול, מאברהם אבינו

אהבת מתוך של חסד פעולות מעשים ועל ידי שיעשה  ,באהבת חסד
  חסד. הותר את הטבע של אהבת חסד, וכל פעולה מחזקת י

סבור שאין לו מה להתעלות עצמו למושלם ואדם שמחזיק אמנם 
שהוא  יותר, לא רק במידות טובות אלא בכל דבר ודבר, וכגון מי שסבור

, שחסר לו יראת שמים ,סימן להיפךהרי זה  ,מיםמושלם ביראת ש
ואמנם נכון שיש לו קצת יראת שמים, ואין צריך להיות כאותם האנשים 
שסבורים שאין להם יראת שמים כלל ומחמת זה מקבלים חלישות 

תייאשים מעצמם, אלא צריך להכיר במה שיש לו משהו הדעת עד שמ
וצריך עוד עדיין לא הגיע לשלמות, שיבין יראת שמים, ויחד עם זה 

  לעבוד ולהתקדם עד שיגיע לשלמות ביראת שמים. 

לימוד היא רק על ידי להתקדם המעשית דיברנו כי הדרך כבר ו
ובידינו הדבר , מוסר, כל מחשבה וכל דיבור משפיעים על האדםה

   !עד למדרגות הגבוהות ביותר תעלותלהתקדם ולה

  

  בהרב יהודה אריה חנסנדבת 
  ראש הישיבה שליט"אתלמיד מרן 

 ני ביתוהרבים תעמוד לו ולבת זכו
 ברוחניות וגשמיותלהצלחה 

  ילוי נשמתלע

  ז"ל שמואל זאב לוי ביר

  ז"ל יצחק נתן "רב

 תנצב"ה - "גמתש ה' כסלונלב"ע 

   מרת נשמתילוי לע

 ה"ע פערל קרליץהנא  פנינה
  "לז נחמן הכהן ר"הרת ב

 תנצב"ה -  ב"ד' כסלו תשע נלב"ע

  נשמתילוי לע

 ה"ע פרקשנעכא  מרת
  "לז שה יוסףמ ר"ב

 תנצב"ה - א"' כסלו תשעב נלב"ע
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