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

  ותשע" זכור -  ויקראפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  

  גאווה ותאווה

בפרשת השבוע כתוב (ויקרא ב, יא) כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו 
 ,יצר הרע דומה לשאורלפי ש :ממנו אשה לה', וכתב בבעל הטורים

ע"כ. ומטעם זה גם כן הזהיר על הדבש שיצר הרע מתוק לאדם כדבש, 
 .לרמוז להתרחק מיצר הרע שדומה לשאור ולדבשבאה והיינו שהתורה 

שביאר הבעל הטורים כמו והנה זה מובן שהיצר הרע דומה לדבש 
היצר הרע מתוק לאדם כדבש, והיינו כוח התאווה שבאדם, שיש בזה ש

  לשאור. מהו הדמיון ות המושכת, אך יש להבין מתיק

הוא בגמרא בברכות (יז, א) שהובאו שם התפילות  זהדבר מקור ו
ורבי אלכסנדרי לאחר תפילתו היה האמוראים לאחר תפילתם, שאמרו 

אומר ריבון העולם גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב 
יצר הרע שבלבבנו  –שאור שבעיסה, ופירש רש"י שאור שבעיסה 

אבל יש להבין מה השאור  ,הרי שיצר הרע דומה לשאורהמחמיצנו, 
  . לזה עושה בעיסה, ומדוע דימו את היצר הרע

כמו ווכמדומה שהמפרשים ביארו שהוא רמז ליצר הרע של גאווה, 
שאור שגורם לעיסה שתתפח ותגדל יותר ממה שהייתה, כך גם אדם 

      גאווה. זהו , ח ומגדיל את עצמומנפועצמו לגדול, את שעושה קטן 
וזה טעם המצוה כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה', 
מלבד הטעמים הנסתרים שהם מסתרי התורה, יש בזה גם טעם נגלה, 

שאור הוא  .שזה ישפיע עלינו להתרחק מיצר הרע של שאור ושל דבש
של ר הרע היצר הרע של גאווה שאדם מחשיב את עצמו, ודבש הוא יצ

  תאוות שאדם נמשך אחריהם מפני המתיקות שיש בהם. 

והזכיר הכתוב תחילה 'שאור' ואחר כך 'דבש', היינו קודם יצר הרע 
של גאווה, ואחר כך יצר הרע של תאווה, שהגאווה היא המידה הגרועה 
ביותר, ובמסילת ישרים פרק י"א כתב שהכבוד דוחק את לב האדם 

ויש  ,כך הוא טבע האדם שהכבוד דוחק ,יותר מכל התאוות שבעולם
אנשים שאין להם שייכות לכבוד, אך לא מפני שאין להם הרגש של 
כבוד, אלא שהם נמצאים במקום שלא שייך שם כבוד, כגון 

כל אבל בסביבת אנשים פשוטים, שאין ממי לקבל כבוד, כשמתגוררים 
  והכבוד דוחק.  חמדת הכבוד,יש אחד ואחד בטבעו 

, הגאווה והתאווה, בטבע האדם מידות עיקריותנמצא שיש שתי 
גאווה הוא מה שמחשיב את עצמו, ותאווה כוללת כל התאוות הגשמיות 

גורמת וגאווה גם כן כאכילה ושתייה חמדת הממון וחמדת הכבוד, 
  . בעל גאווה רוצה שיכבדו אותושלחמדת הכבוד, 

שבירת לכן חמדת הכבוד דוחקת יותר מכל התאוות הגשמיות, 
מאשר להתגבר על חמדת הכבוד, וכן להתגבר על קלה יותר  ווההתא

  חמדת הממון יותר קל מאשר להתגבר על חמדת הכבוד. 

כי ריבוי יותר משאר תאוות, את האדם  תחמדת הממון דוחקגם 
יד) פן תאכל - (דברים ח, יבנותן הרגשה של גאווה, כמו שכתוב הממון 

ך ירביון וכסף וזהב ירבה ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצאנ
לאדם כסף הוא שאם יש והיינו  לך וכל אשר לך ירבה ורם לבבך וגו',
גם אכילה ושתייה יכולים ואמנם מרגיש יותר חשיבות ובא לידי גאווה, 

יותר עוד לגרום גאווה קצת, אבל כסף גורם יותר גאווה, וכבוד גורם 
 דת הממון קשהולהתגבר על חמלכן שבירת התאווה יותר קל,  ,גאווה
  , ולהתגבר על חמדת הכבוד קשה מכולם. יותר

ובפרקי אבות שנינו (ד, כא) הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את 
שבטבע האדם, והדרך  אלו הם שלוש מידות רעותהאדם מן העולם, 

 .מוסרהספרי לימוד האלו היא על ידי מכל המידות הרעות להינצל 
על הקנאה והתאווה והכבוד, וכן המסילת ישרים מייעץ כיצד להתגבר 

שאר ספרי המוסר, החובות הלבבות, ואורחות צדיקים, וגם בשערי 
  ה מקומות על כבוד ועל תאווה. הרבבכתב תשובה 

  הנאות העולם הזה
ובענין זה יש לדעת ידיעה חשובה מאד, כי בהנאת הכבוד ושאר 

הר קשה מאד ליזהנאות העולם הזה מפסידים הרבה עולם הבא, ואמנם 
, כי אדם מוכרח לאכול, רק צדיקים בעלי מדרגה אוכלים לשם בזה

  אלא מפני שהם חייבים לאכול.  ,שמים, לא כדי ליהנות

והרמב"ם כתב בהלכות דעות (ג, ג) כי אפילו בשעה שאדם ישן, אם 
כוונתו לשם שמים, שהוא מוכרח לישון, כדי שיהיה לו כוח לקיים תרי"ג 

דה למקום ברוך הוא, ואף על פי שהוא ישן נמצאת שינה שלו עבומצוות, 
 ואינו עושה כלום, השינה עצמה נחשבת לו לעבודת השם, עד כדי כך! 
קל וחומר מי שאוכל ושותה לשם שמים, שהוא עושה פעולה עם הגוף, 

  ודאי שנחשב עובד השם באכילתו ובשתייתו.  

לא (יומא עא, א) הרוצה לנסך יין על המזבח ימחז"ל ומטעם זה אמרו 
גרונם של תלמידי חכמים יין, והיינו מי שרוצה להקריב קרבן של יין 

לתלמידי חכמים יין בזמן הזה שאין בית המקדש, העצה היא שייתן 
לשתות, תלמידי חכמים אמיתיים שכל אכילתם ושתייתם לשם שמים, 

  נחשב כעבודת השם. ושותים מה שהם אוכלים כל  

וכפי הקרבנות הם עבודת השם, ולכן זה נחשב כמו נסכים וקרבנות, ש
שאנו מזכירים בתפילה והשב את העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל 

ת ווכו', אשי ישראל היינו ההקטרה על המזבח, ועבודה היינו שאר עבוד
זוהי העבודה בזמן שבית הולכה וזריקה,  ,קבלה ,, שחיטההקרבן

חרת, יש עבודה בצורה אהמקדש קיים, ובזמן הזה שאין בית המקדש 
שכל כוונתם לשם שמים, והיא אכילתם ושתייתם של תלמידי חכמים, 

  ונחשב כמו קרבנות ונסכים על גבי המזבח. 

הם על חשבון העולם הרי אבל הנאות העולם הזה שלא לשם שמים 
הבא, ובפרט בהנאת הכבוד מפסידים עולם הבא יותר ממה שמפסידים 

גוף, ואילו כבוד הוא שכל הנאות עולם הזה הם הנאות הבשאר הנאות, 
הנאה נפשית, שהיא הנאה גדולה יותר, וממילא זה מוריד יותר עולם 

הנאות ייהפכו בקבר למרה, היינו הובאיגרת הגר"א כתב שכל  ,הבא
  שמפסידים בהם עולם הבא ומקבלים יותר גיהינום. 

וכבר הזכרנו כמה פעמים כי רשעים מקבלים שכר המצוות עולם הזה, 
פרשת ואתחנן "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו"  בסוף כמו שכתוב

ופירש רש"י בחייו משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן העולם הבא, 
מפני שרשע כל רצונו ושאיפתו הוא לחיי העולם הזה, ומוותר על העולם 
הבא, שהרי לכן הוא רשע, שהעולם הזה עיקר אצלו, ואין העולם הבא 

ורוצה עולם הבא כבר לא היה רשע, אבל  נחשב בעיניו, ואם היה מאמין
נותנים לו שכרו לכן  מאמין בעולם הבא, ובוחר בעולם הזה,אינו הוא 

   בעולם הזה כרצונו, ולא מגיע לו שכר בעולם הבא.

רק הצדיקים שאוהבים את העולם הבא, ורוצים לזכות לעולם הבא, 
הם מקבלים שכר בעולם הבא, אבל אם יש להם הנאות העולם הזה 

וכדאי לסבול מפסידים בזה משכר העולם הבא,  ,שלא לשם שמים
  ייסורים בעולם הזה כדי לחסוך מייסורי הגיהינום. 

לעמוד בהם ולקיים אותם ממש  אלו הם מדרגות שלא קל לצעירים
  , ומכל מקום טוב לדעת שיש מדרגות כאלו. ןכפשוט
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  פורים
פורים הוא חושבים שכאלה שאנחנו עומדים לפני פורים, ויש והנה 

חייב איניש לבסומי ויש משתה ושמחה, כיון שיום של פריקת עול, 
  בפוריא, מתוך כך סבורים שהוא זמן של פריקת עול. 

, כמו שאמרו אבל זה לא נכון, פורים הוא זמן קבלת התורה מאהבה
חז"ל (שבת פח, א) הדור קיבלוה בימי אחשורוש דכתיב קיימו וקיבלו 

מתוך  "וצריכים לקיים "לבסומיו כבר, היהודים קיימו מה שקיבל
ובאמת עיקר שמחת פורים . שמחת התורה, בלי היסח הדעת מתורה

, והרמ"א כתב (או"ח תרצה, א) שגם בלילה ישמח ולא בלילה היא ביום
וירבה קצת בסעודה, אבל לא יותר מזה, ומה שאמרו חייב איניש 

ם אפשר להרבות בשמחה על ידי גלבסומי הוא רק ביום ולא בלילה, 
  דברי תורה שנאמר עליהם "משמחי לב". 

ואין היתר אין שום פטור מעסק התורה בפורים,  ,כללו של דבר
לכן בהרבה  רק כפי הנצרך לקיום השמחה ומצוות היום,לביטול תורה, 

  ישיבות יש סדרי לימוד קבועים בימי הפורים. 

חיזוק הזה, וכסף יש בו על ה מלגה כספיתברם, יש כאלה שמקבלים 
לא ילמד  מלגהזה תלוי, מי שיודע בעצמו שבלי אמנם  .חמדת הממון

 , מאשר בטלה מלגהתמורת ללמוד הרי זה יותר טוב מכלום, ועדיף 
וכבר אמרו (פסחים נ, ב) מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל מי שיכול 

ולם וכי כדאי למכור את הע ,ולימוד בורעכסף ונוטל ללמוד בלי כסף, 
אין ברירה, וכמו , זהיודע שלא ילמד בלי אם רק בצע כסף?  הבא בעד
  לו סוכריות כדי שילך לחיידר. שצריכים לתת ילד קטן 

אכציג 'מבעל מוסר אחד שאמר כי יכול להיות ושמעתי בילדותי 
, כלומר אדם בן שמונים שהוא עדיין ילד, עם הבנה 'יאריקער אינגל

   אמנם יש עצה . ללא שכלשכך נולד  ושכל של ילד, ואינו אשם בזה,
לזה, שהתורה היא מחכימת פתי, וגם מי שנולד בלי שכל, אם יהיה 

  . שקוע בתורה יקבל שכל ויהיה חכם, כך המציאות

דע לך, שאם  :שלא היה פיקחלצעיר אחד אבי מורי זצ"ל אמר פעם 
ובאמת כך היה, שנעשה מתמיד  .תלמד תורה, יגידו עליך שאתה חכם

רק בשעות היום היה מוכרח לעבוד לפרנסתו, כיון שגדל כילד  גדול,
אבל בלילה כשחזר לביתו היה לומד בהתמדה גדולה, והיה לומד יתום, 

בעמידה כדי שלא להירדם בעייפותו, ועל ידי התורה קיבל חכמה 
ופקחות, והיה מדבר דברי חכמה שאנשים היו נהנים ושמחים לשמוע 

  רה, ומסירות נפש על תורה. עמלה של תומכוח וזהו אותו, 

  זמני רפיון

 הימים כהלכתםעלינו לדעת כי פורים אינו זמן של בטלה, ולנצל את 
יש זמנים של רפיון , וכן בכל השנה שלא יהיה בהם רפיון מתורה

, כגון בערב שבת, הנה מי שהוא בעל שאנשים מקילים בביטול תורה
השבת, ואם אינו משפחה, צריך לעזור לבני המשפחה להכין את צרכי 

עוזר הרי זו אכזריות, אבל בחורים צעירים שאינם בעלי משפחה הרי 
יכולים להספיק ללמוד הרבה בערב שבת, ויש לעסוק בהכנות לשבת כפי 

  הנצרך, ובשאר הזמן לעסוק בתורה בלי בטלה. 

יש שחושבים שהוא זמן שכביכול אין חיוב תלמוד  ,וכך גם בשבת
צריכים לנצל הזמן לעסק התורה בלי בטלה. , אבל זה לא נכון, ותורה

חיידר אחד שהיה שם מלמד שידע לתת לתלמידים טעם שמעתי על 
שמונה עשרה  ששי ושבתבימי ומתיקות בלימוד, והילדים היו לומדים 

וכעת  , ועדיין נשאר להם מספיק זמן לכל שאר צרכי השבת.שעות
  לקבל חיזוק  בעמדנו לפני פורים שהוא זמן שקיימו וקיבלו, צריכים

  גם בזה, שלא יהיה רפיון מתורה בימי ששי ושבת. 

  

  

  

וכן בכל יום יש זמנים של רפיון, כגון בלילה לפני השינה יש שמרבים 
שהתורה נקנית במיעוט (אבות ו, ה) בשיחה בטילה, והנה חז"ל אמרו 

שיחה, וידוע מהגר"א שאין הכוונה למעט בשיחה לגמרי, אלא אדם 
שיחה של דברים בטלים כדי שדעתו תהיה מיושבת  זקוק גם למיעוט

עליו, וכבר סיפרתי על בחור אחד שניסה שלא לדבר דברים בטלים כלל, 
וכעבור ימים ספורים ראה שאינו מסוגל לעמוד בזה, ואם אינו מדבר 
שום דברים בטלים הוא שרוי בעצבות, כי כך הוא טבע האדם שמוכרח 

 במיעוט שיחה, וצריכים  אמנם יש כאלה "שמהדרים" .לדבר קצת
  , ולא ריבוי שיחה. ליזהר שיהיה רק מיעוט שיחה הנצרך

ובאמת כתוב בתהלים (קיט, צז) "מה אהבתי תורתך כל היום היא 
שיחתי", היינו ששייך שתהא שיחתו של אדם כל היום בדברי תורה, 
וזהו בזמן שאהבת התורה שלו גדולה מאד, בדרגת 'מה אהבתי תורתך', 

'כל היום היא שיחתי', ומקיים את מיעוט השיחה בדברי  אז ממילא
וכמו שאדם קורא סיפורים מעניינים, שאין זה משעמם תורה עצמם, 

אותו, ויכול לקרוא אפילו סיפור דברים שלא היה ולא נברא, רק 
קל וחומר לימוד  ,דמיונות, אבל זה מעניין ומושך, ונהנה לקרוא את זה

, הרי זה נעים בין את מה שהוא לומדהתורה, אם אדם אוהב תורה, ומ
  ומעניין כל כך, וממילא כל היום היא שיחתו. 

ובזה צריכים להתחזק, שלא יהיו זמנים של ביטול תורה, וזו זכות 
לכל הציבור, ולכל העולם גדולה לכל אחד ואחד בעצמו, וגם זכות גדולה 
סתר בפרט בתקופה זו שאנו נמצאים בסכנות, כמו שאמרו חז"ל (אכולו, 

רבה י, יא) כבשה אחת בין שבעים זאבים, ולא רק בארץ ישראל אלא 
יש שנאת ישראל, ויהודים סובלים בכל העולם,  בכל מקום בעולם

  . צריכים הרבה זכויות, וזכות התורה מגנא ומצלא

   יהי רצון שנזכה כולנו להתחזק בתורה ובכל העניינים!

*  
  לפרשת זכור

אחת ועלתה לו דוד בשתיים ולא (יומא כב, ב) שאול באמרו חז"ל 
היינו ששאול המלך נכשל בחטא אחד והפסיד את המלוכה,  עלתה לו,

נכשל בשני חטאים ולא הפסיד את המלוכה, וצריך המלך ואילו דוד 
  ביאור מה ההבדל, ומדוע דוד לא הפסיד את המלוכה. 

 ובספר העיקרים ביאר בזה, כי חטאו של שאול היה שלא קיים מחיית
אלא מצוה שמחויב בה מצד  ,שלמות, וזה אינו חטא פרטיעמלק ב

תפקיד המלכות, שכן מצות מחיית עמלק היא מחיובי המלך, וכמבואר 
בגמרא (סנהדרין כ, ב) שלא נצטוו ישראל במחיית עמלק אלא לאחר 
שהעמידו להם מלך, וכיון שנכשל בזה ולא קיים את חיובי המלכות, שוב 

ני שלא מילא בשלמות את תפקיד המלך, לא הייתה לו זכות למלכות, מפ
ואילו דוד המלך נכשל בעניינים פרטיים שאינם שייכים לחיובי המלכות, 

  ולכן לא היה בזה סיבה שיפסיד את המלכות. 

שתמש להכוחות מן השמים, צריך מקבל שאדם כי ויש ללמוד מזה 
להרבות כבוד שמים, שלצורך כך ניתנו לו הכוחות, בכל הכוחות האלו 

ים ממנו לוקחכבוד שמים, מן השמים הרבות לבהם ם אינו משתמש וא
את הכוחות, שאין לו זכות לכוחות הללו, ולמה לו כוחות אם אינו 

רבינו יונה בשער הראשון שכתב משתמש בהם לצורך מה שניתנו לו, כמו 
(אות י') "והנה הבורא נפח באפי נשמת חיים חכמת לב וטובת שכל 

ולמשול בגוף וכל תולדותיו וכו' ואחרי אשר להכירו וליראה מלפניו 
ומוטלת על האדם  ,בעבור זאת נבראתי ויהי בי היפך מזה למה לי חיים"

   .אחריות גדולה לנצל כל כוחותיו בשלמות לכבוד שמים

 

  

  מרים רחלבן  ישראל יעקבלזכות החתן 
  שיחיו לאוי"ט בתיהבת  גולדה אסתרוהכלה 

ויזכו לבנות בית נאמן יפה יפה ה הזיווג שיעל
 !בישראל דורות ישרים מבורכים

  שליט"א יצחק אוהב ציוןנדבת ידידינו הרב 
  ראש כולל "דרך אמונה"

  כהודיה להשי"ת לרגל הולדת בתו שתחי'
 יזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים!ש

  אסתרבן  מיכאללזכות החתן 
  שיחיו לאוי"ט שרהבת  צפורהוהכלה 

שיעלה הזיווג יפה יפה ויזכו לבנות בית נאמן 
 !בישראל דורות ישרים מבורכים

  ל ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלמהנא להתפל

 שליט"א לרפו"ש בתושח"י אדלשטיין גיטלבת  מריםבן  יעקבשל מרן הגאון רבי 


