
  

 

   

  B0527600485@gmail.comניתן לקבל את השיחות במייל  – 0527600485 לתרומות והנצחות:
 בבית רבינו שליט"אהדברים נערכים מתוך ועד שבועי 

 

  
  

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

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

  

 

  מידות
הנאות העולם הזה אינן טובות לאדם, וכתוב באיגרת כי הנה ידוע 

נאות משום שכל ההיינו הגר"א שכל ההנאות ייהפכו בקבר למרה, 
מה שנהנים בעולם כל העולם הזה באות על חשבון העולם הבא, וכנגד 

  הזה מפסידים בעולם הבא הרבה מאד. 

ה יותר עולם בבפרט הנאת הכבוד, שהיא הנאה נפשית, מפסידים 
דברים שהתורה השהוא אחד מ 'מתרחק מן הכבוד'הבא, וזהו ענין 

י שאדם יברח מצואין זה אמנם  .להתרחק ולברוח מהכבוד ,נקנית בהם
מתביישים מהכבוד, אף מן הכבוד, אבל יש כאלה, וישנם אנשים ש

  ומרגישים הרגשה לא נעימה כשמכבדים אותם. 

אדם יכול מאחר שהנאות העולם הזה מפסידות עולם הבא, והנה 
, ויאמר שהוא צריך למנוע מחברו כבוד ושאר הנאותשלטעות לחשוב 

  ותו בעולם הבא. לטובתו כדי לזכות א זהמתכוון ב

דבר גדול מאד, כמו  וזה מי שמזכה אחרים בעולם הבאואמנם 
שהיה לו תלמיד קשה הבנה, וטרח שמצינו ברבי פרידא (עירובין נד, ב) 

פעם אחת לא הבין ולהסביר לו כל דבר ארבע מאות פעמים עד שיבין, 
התלמיד גם לאחר ארבע מאות פעמים, וטרח רבי פרידא להסביר לו שוב 

יצתה בת קול מן השמים ואמרה ו ,ע מאות פעמים את כל העניןארב
הוא רוצה בשכרו, אפשרות אחת שיחיה ארבע שיבחר מה רבי פרידא ש

יקבל שנת את התלמיד מאות שנה, היינו כנגד כל פעם נוספת שלימד 
חיים בעולם הזה, ובאותם השנים יוכל לעשות עוד הרבה מצוות 

ואפשרות אחרת הבא גדול מאד, ומעשים טובים ולזכות בהם לעולם 
  שיזכו הוא וכל בני דורו לעולם הבא. במקום זה 

וכבר דיברנו שיש להבין מה הפירוש בזה, ניחא מה שיחיה ארבע 
, אבל מה שיזכו כל בני דורו לעולם הבא מה בשבילושכר  ומאות שנה זה

כי מכיוון שרבי פרידא  ,וביארנוהוא מרוויח, ומה התועלת שיש לו מזה? 
מסר לתלמידו בסבלנות גדולה מאד, הרי זה נובע מתוך אהבת חסד הת

 לעשות לאדם הוא ללמד שהייתה בו, שהחסד הגדול ביותר שאפשר
ו תורה ולהביאו לחיי העולם הבא, ואם עד כדי כך הוא אוהב את אות

החסד ברוחניות, שמוכן להתמסר ולהקדיש מזמנו כל כך עבור תלמיד 
הוא על אחת כמה וכמה עולם הבא, חיי יחיד ללמדו תורה ולהביאו ל

  לעולם הבא. בני דורו אם בזכותו יזכו כל ייהנה וישמח 

לעולם יזכו  וכל בני דורו הואש ,זוהואכן רבי פרידא בחר באפשרות 
יחיה ארבע מאות שהוא ואמרו לו מן השמים שיקבל את שניהם, , הבא

א חפץ היינו כיון שהו .לעולם הבא שנה, וגם יזכו הוא וכל בני דורו
בטובת הציבור ורוצה לזכות אותם עד כדי כך שמוכן בשביל זה לוותר 

  , מגיע לו גם זה וגם זה. ארבע מאות שנות חייםעל 

מצינו בשלמה המלך (מלכים א, ג) שהקב"ה אמר לו בחלום שוכעין 
שייתן לו חכמה, אמר וביקש שלמה מהקב"ה הלילה שאל מה אתן לך, 

ה, ואינך מבקש עושר וכבוד והנאות לו הקב"ה כיון שאתה מבקש חכמ
חכמה  שתקבלאת שני הדברים, ומלבד מה לכן תקבל העולם הזה, 
כיון שהוא אדם  ,היינוו .עושר וכבוד בעולם הזהלגם תזכה גדולה מאד, 

ואינו מבקש אלא חכמה, אפשר לתת לו  ,שמוותר על הנאות העולםכזה 
שתמש עם כל ההנאות לא יינזק מכך, כי בודאי י הואוגם עולם הזה, 

  לצורך החכמה, ויעשה בהם מה שהחכמה מחייבת. 

וזה הפירוש במה ששנינו (פאה א, א) אלו דברים שאדם אוכל 
פירותיהן בעולם הזה, ולכאורה הרי הנאות העולם הזה מזיקות 
ומביאות לשכחת הקב"ה, כמו שכתוב (דברים ח) פן תאכל ושבעת וגו' 

ב) וישמן ישורון ויבעט, וכיצד נותנים ורם לבבך ושכחת, וכתוב (שם ל
  דבר המזיק לו? שהוא  ,עולם הזהפירות בלאדם 

 ,ויש לבאר כי אדם כזה שמתנהג ככל הדברים השנויים במשנה שם
  , כי הוא בודאי ינצל את כל העולם הזה העולם הזה לא יזיק לו

 ,כיבוד אב ואם שםוישתמש בו לדברים טובים, כגון מה שמוזכר במשנה 
ותלמוד תורה כנגד  ,והבאת שלום בין אדם לחברו ,מילות חסדיםוג

הרבה מעשים עולם הזה לדברים כאלו, ויעשה ישתמש בשומאחר  .כולם
  אין חשש שהעולם הזה יזיק לו. טובים, 

 אבל אדם פשוט שאינו במדרגה הזאת, ונמשך אחר הנאות העולם
 נמשך אחר תאותאוכל הרבה ואם וכגון  .זה מזיק לו מאדהרי , הזה

מזיקה גם האכילה, מלבד מה שזה לא בריא לגוף, התאווה הגשמית 
שולט אדם אינו לנפש, וריבוי גשמיות הוא סתירה לרוחניות, אבל 

 .בעצמו, והנאת האכילה מושכת אותו, וצריך לחפש עצות להיגמל מזה
  וכך גם כל הנאות העולם הזה מזיקות לנפש. 

חשוב, כיון שהנאות העולם הזה ומעתה הרי יכול להיות שאדם י
ולמנוע  ,מזיקות ומפסידות עולם הבא, אם כן צריך לזכות את השני

 ממנו כבוד והנאות העולם הזה, כדי שלא יפסיד עולם הבא, וכגון אם 
נמצא הוא , או שטובבית טוב, מיטה נוחה, אוכל טוב, ואוויר  שנייש ל

צריכים למנוע הרי זה לא טוב בשבילו, ובמקום שכולם מכבדים אותו, 
  זאת ממנו, כך אדם עלול לחשוב בטעות. 

מן הכבוד ולמעט בתענוגי האמת היא שכל הענין להתרחק אבל 
אדרבה  ושייך רק בנוגע לאדם בעצמו, אבל בנוגע לחברהעולם הזה, 

רבי ישראל סלנטר כמו שכתב לכבד את חברו בכל מה שאפשר,  צריך
במידות, שרוב מידות הטובות זה כלל גדול כי " (אור ישראל מכתב ל')

המה רק במה שנוגע להאדם בעצמו, אכן במה שנוגע לחברו, החוב 
להשתמש בכל עוז בהפוכה, כמו לברוח מן הכבוד היא מידה יקרה 
כמאמרם ז"ל כי תאות הכבוד תוציא את האדם מן העולם, אכן במה 

  שנוגע לחברו אמרו חז"ל איזהו מכובד המכבד את הבריות". 

חיוב צדקה הוא די ששאמרו (כתובות סז, ב) ו בגמרא וכן מצינ
מחסורו אשר יחסר לו, ואמרו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד 
סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, פעם אחת לא מצא עבד שירוץ לפניו 

ברוב ענוותנותו  בעצמו שלושה מילין, עד כדי כך, הלל הנשיאורץ לפניו 
   .שזהו די מחסורו אשר יחסר לורץ לפני העני, מפני 

את העני בכבוד ובגאווה, וכיצד עשה כן?  ולכאורה הרי הוא מכשיל
כי מאחר שהעני זקוק לאותו הכבוד, חייבים לתת לו את  ,מבוארו

פסיד בזה עולם יא מהכבוד כדי שירגיש טוב, ולא לעשות חשבונות ש
לעולם הבא ג הבא, כי דבר זה אינו מעניינינו, וחובת האדם היא לדאו

שלו ולעולם הזה של זולתו, ולא להיפך, אמנם אפשר גם לדאוג לעולם 
הבא של זולתו, על ידי שישפיע עליו בדברי חיזוק וכיוצא בזה, אבל לא 

  למנוע ממנו כבוד, ולא לעשות דברים שיגרמו לו צער. 

ממישהו אחר, נובע גשמיות ומסתבר כי דבר זה שאדם חושב למנוע 
"ואהבת (ויקרא יט, יח) בת הבריות, שהתורה ציוותה מתוך חיסרון באה

מותר  לעצמוואמנם בשלמות כמוך ממש, וא אינו אוהב והלרעך כמוך", 
שייך, וצריך לכבד לא אחרים זה כלפי למעט בהנאות העולם הזה, אבל 
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אותם ולהיטיב עמהם בכל מה שאפשר, ואם אינו עושה כן זהו סימן 
  אהבת הבריות. שלמות בשחסר 

חז"ל (ירושלמי נדרים ט, ד) ואהבת לרעך כמוך אמר רבי ואמרו 
כלל גדול בתורה, מפני  שזהעקיבא זה כלל גדול בתורה, וטעם הדבר 

שאם חסר באהבת הבריות ובשלמות המידות, כל התורה כולה אינה 
בשלמות, כמו שכתב בשערי קדושה לרבי חיים ויטאל מפני מה לא 

ת רעות, וביאר בזה מפני נאמרו בתורה אזהרות מפורשות על מידו
כל המצוות  ,שהמידות הן הקדמה לתורה, ומי שהוא בעל מידות רעות

  שהוא מקיים פגומות ואינן בשלמות. 

וידוע גם מהגר"א שמידות רעות חמורות יותר מעבירות שבמעשה, 
והרמב"ם כתב בהלכות תשובה (ז, ג) שיש חיוב לאדם לחזור בתשובה 

רעות שלו, כגון מרדיפת הממון והכבוד, ומרדיפת מהמידות ה
המאכלות, ושאר מידות רעות, וסיים וכתב שם "ואלו העוונות קשים 
מאותם שיש בהם מעשה שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש 
 מהם", והיינו מפני שהמידות מושרשות בטבע האדם, וקשה מאד 

  ולתקן את מידותיו. טבעו לשנות 

דות רעות שאדם נולד עמהם, כגון מי שנולד כעסן ובאמת יש מי
ושמעתי פעם בטבעו, או שיש בטבעו מידת הקנאה, או חמדת הכבוד, 

 .הטבע שלי , זהנולדתי נכבד, ומה אני יכול לעשות :אחד שאמר על עצמו
אבל זה לא נכון, הוא נולד עם יצר הרע של כבוד, ובידו לתקן, שילמד 

 הדרכים להיגמל הם ת הכבוד, ומה מה היא חמדויידע ספרי מוסר, 
יש בספרי המוסר הרבה עצות ודרכים על פי חכמת הנפש כיצד מזה, 

  להיגמל מחמדת הכבוד ושאר המידות הרעות. 

 

  שבת קודש
אמרו הנה ועתה ברצוני להוסיף על מה שדיברנו לאחרונה בענין שבת. 

כל המשמר את השבת כהלכתו כאילו  )ה"כרק שמות רבה סוף פ(ל "חז
כל התורה כולה, וצריך ביאור מדוע נחשב כאילו קיים כל את יים ק

השביעי תשבות, ונזהר גם  אמנם קיים את המצוה של ביוםהתורה, 
  , אבל מה זה שייך לכל התורה? דרבנן מאיסורי שבת

הכוונה לא רק שאינו עושה  'משמר את השבת'כי  ,לפרשויתכן 
גה אחרת, מלאכות האסורות בשבת, אלא כל הנהגתו בשבת היא הנה

, היינו 'זכור את יום השבת לקדשו'הנהגה של קדושה, כמו שכתוב 
לדבר דברים בטלים  לאוכגון ש, לזכור את השבת ולקדשה בכל הנהגתו

הכרתי אדם מבוגר שהיה מדבר כל השבוע ו ,בשבת (עיין באיגרת הגר"א)
, כמו שכתב המשנה ברורה באידיש, ובשבת דיבר רק בלשון הקודש

"ה) בשם האליה רבה: ואנשי מעשה נזהרים שלא לדבר (סימן ש"ז סק
בשבת אפילו דברים הכרחיים כי אם בלשון הקודש, ונראה שטעמם הוא 

  למיגדר מילתא כדי שלא יבואו לשיחה בטלה. 

וכבר סיפרתי שראיתי אדם שכל מה שהיו מגישים לו לאכול בשבת 
א , כמו שכתב המגן אברהם (מוב'לכבוד שבת קודש'בפיו היה אומר 

זהו לכבוד שבת,  שקונהבמשנה ברורה סימן ר"נ) שטוב לומר על כל דבר 
שלובשים בגדי שבת כגון כשעוסקים בשאר ההכנות לשבת, וכן 

ומתרחצים לכבוד שבת, טוב לומר בפה שעושים כן לכבוד שבת, כי 
הדיבור משפיע, אם באמת חושבים ומתכוונים לכך, ומי שאינו מתכוון 

כוונתו, אומר לכבוד שבת, אבל אם באמת זוהי לכך הרי שקר בפיו כש
להשביע שבת, אפילו אם הוא אוכל להנאתו סעודת אוכל וכגון כש

     , 'לכבוד שבת קודש'רעבונו, אבל יחד עם זה הוא משתף עוד כוונה 
  אזי הדיבור משפיע ומצטרף יחד עם הכוונה. 

לשם הגוף  הנאותהכוונה בצריך שתהא  ,השבועבכל ובאמת גם 
כמו שאמרו (אבות ב, יב) וכל מעשיך יהיו לשם שמים, וכגון  שמים,

כשהולך לישון צריך שתהא כוונתו מפני שמוכרח לישון, שאם לא יישן 

בלילה יהיה עייף ביום, ואז לא ילמד כראוי, וגם התפילה לא תהיה 
כיון שהוא עייף ואין  ,וכן עלול להיכשל בכעס בין אדם לחברו בשלמות,

גם השינה שלו נחשבת עבודה  ,לך לישון בכוונה כזווכשהו. לו סבלנות
  למקום כמו שכתב הרמב"ם בהלכות דעות. 

לצורך עבודת על פי שהוא גם נהנה מהשינה, אבל עיקר כוונתו ואף 
גם בל הוא משתף אף על פי שנהנה מאכילתו, אהשם, וכן כשהוא אוכל, 

   כוונה לצורך עבודת השם, וזה עיקר כוונתו.

 לומר בפה שכוונתו לצורך עבודת השם, ויתכן שגם בזה יש תועלת 
אך צריך להיזהר אכילה לכבוד שבת, כמו שכתב המגן אברהם לענין 

  יש בזה חשש גאווה, אז שהוא אומר כן, כי ישמעו אותו שאחרים לא 
  . על כל פנים יכול לומר בשקט או להרהר בלבו

בשבת היא כמו שצריך שכל הנהגתו  המשמר את השבת,וזהו ענין 
שהוא אוכל באמת לכבוד שבת, ונזהר שלא לדבר בשלמות,  להיות

דברים בטלים בשבת, ועוסק בתורה כמה שאפשר, עם מחשבות 
אמרו כאילו על אדם כזה קדושות, וכל הראש שקוע בקדושה בשבת, 

בודאי יקיים את כל התורה גם במשך הוא קיים את כל התורה כולה, כי 
  מכוח השפעת קדושת השבת. השבוע, 

מה שמבקשים בתפילה "והנחילנו שבת קדשך",  כפי שביארנו שזהו
שזכינו שכל המדרגות ומבקשים בלי הפסק (ב"ב קכט, ב), נחלה היינו 

אצלנו גם  וכיימשבשבת, מעין עולם הבא, וכל השפעת קדושת השבת, 
אדם מתנהג בשבת עם כל השלמות בפרטים כי כשבמשך השבוע, 

שהקדושה  -  'והנחילנו'מתפללים והנזכרים לעיל, הרי הוא מתקדש, 
תימשך גם כל השבוע בלי הפסק, ואז בשבת הבאה יתחזק יותר, ויוסיף 
עוד מדרגות כהנה וכהנה, ובאופן כזה נקרא משמר את השבת כהלכתו, 

  שהשבת תביא ממילא לקיום כל התורה כולה. 

שכתוב (שמות לא, טז) ושמרו בני ישראל את השבת לעשות מה וזהו 
ש לפרש ענין שמירה, כמו שומר המופקד לשמור על ויאת השבת וגו', 

כך החפץ שלא יארע לו שום נזק ולא יתקלקל, את פיקדון, שהוא שומר 
  צריכים לשמור את השבת בקדושתה שלא תתקלקל. 

שבת הוא יום קדוש, שיש בו קדושה, האדם מתקדש בשבת, וכל 
וצריכים להיזהר שלא לקלקל את השבת העולם מלא קדושה בשבת, 

הנהגה שאינה ראויה לשבת, וכגון אם אדם מדבר דברים בטלים או ב
דברי משא ומתן בשבת, הרי הוא מקלקל את השבת, וגורם לקדושת 
השבת שתסתלק, וצריכים לשמור את השבת שתהא קיימת בקדושתה 

  זהו ענין ושמרו בני ישראל את השבת. ולא תתקלקל, 

נראה שלשון ובזה יש לפרש המשך הכתוב "לעשות את השבת", ו
כאן הוא מלשון תיקון וגמר הדבר, כמו (ש"ב יט, כה) "ולא הנזכר עשייה 

עשה רגליו ולא עשה שפמו" (עיין יבמות מח, א, וברש"י בראשית א, ז), 
כששומרים את השבת ומתנהגים בהנהגה הראויה לשבת, בזה  והיינו

מתקנים את השבת ומוסיפים בה קדושה ושלמות, וזה משפיע על כל 
  . עולם, ומתקן ומשלים את כל הבריאה כולהה

מסילת ישרים פרק א' שאם אדם מתנהג כמו שצריך כמו שכתוב ב
להיות בשלמות אזי הוא מתעלה והעולם מתעלה עימו, והביא דוגמא 

שלקח מאבני המקום לזה ממה שאמרו (חולין צא, ב) ביעקב אבינו 
אשו, והיינו ראת , וכל אבן אמרה עלי יניח צדיק והניחם מראשותיו

מרוב קדושתו של יעקב אבינו, שהשפיע גם על האבנים, כל אבן ביקשה 
  להיות תחת לראשו להתקדש ולהוסיף שלמות. 

זה הפירוש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת, להתנהג 
לשבת, במעשים, בדיבורים, ובמחשבות, הראויה בהנהגה של קדושה 

  קדושה. מוסיפים קדושה, ובלי זה חסר  כהכ

שצריכים סייעתא דשמיא לקיים  ,אלו הם דברים חשובים מאד
  אותם, יהי רצון שנזכה כולנו לסייעתא דשמיא! 

 

  לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית 

 ע"ה רחל כהן מרת
  בת הגאון הגדול

  זצ"ל אפרים זאב גרבוזרבי 
 נלב"ע שב"ק בחוקותי, כ' אייר

  תולזכ זה מוקדשגיליון 

  שרה שושנה זהרה
  בת רינה

  הגון בקרוב גוולזי

  לעילוי נשמת 

 זצ"ל מרדכי בנישו הרב
  זצ"ל משה 'ר צ"הבן הג

  ח אייר תשנ"חכ"נלב"ע 
 נדבת נכדיו, תלמידי רבינו שליט"א

  לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית 

 ע"ה אהובה ברמן מרת
  ג"מרן רשכבהבת 

  ה"ללהז יעקב ישראל קניבסקירבי 
 ע"ח סיון תש"רנלב"ע 


