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

  זזזזתשע"תשע"תשע"תשע"    וישלחוישלחוישלחוישלחפרשת פרשת פרשת פרשת         ●    שליט"אשליט"אשליט"אשליט"אאדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין     גרשוןגרשוןגרשוןגרשוןמרן הגאון רבי מרן הגאון רבי מרן הגאון רבי מרן הגאון רבי ממממ    ההההשיחשיחשיחשיח

        מעשה דיבור ומחשבהמעשה דיבור ומחשבהמעשה דיבור ומחשבהמעשה דיבור ומחשבה

הנה יש תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה, ויש מהן 
שקיומן על ידי מעשה, כגון ציצית ותפילין ואכילת מצה ועוד מצוות רבות, 
ויש מצוות שקיומן על ידי דיבור, כגון תורה, ותפילה, וברכות, דיבור של 

דיבור, ויש על ידי חסד, ושאר דיבורים של מצוה, שמקיימים את המצוה 
אהבת על ידי מחשבה, כגון יראת שמים, תלויות בלב, שקיומן מצוות ה

, שמחה, אהבת הבריות, כמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך, זה שייך השם
  "חובות" הלבבות.  –חיובים לחובות הלבבות, שהם 

מצוות שבדיבור שייכות רק ללב, אבל והנה המצוות התלויות בלב 
מחשיב אדם עד כמה גם מעלה של מחשבה, ובמעשה, שייך להוסיף בהם 

שמח על קיום המצוה, שמחה על והאם הוא את הדיבור ואת המעשה, 
היא ה המחשבות של מצוה, ועל מעשה המצוה, ועל דיבור המצוה, עד כמ

מדרגות בעניינים  ןאלו המעט שמחה או הרבה שמחה, אם בזה, השמחה 
  התלויים בלב, במעלות העליונות, שהלב מוסיף בהם הרבה. 

        שמחה של מצוהשמחה של מצוהשמחה של מצוהשמחה של מצוה

  כי יגדל וישגא "ד, ט) בשערי תשובה (וכבר הזכרנו מדברי רבינו יונה 
, והפליג בזה בשלושה לשונות של הפלגה: "מאד שכר השמחה על המצוות

עד כדי כך שכר השמחה גדול יותר משכר המצוה יגדל, וישגא, מאד! 
החשיבות גודל לפי  ותלויה בלב,שהשמחה היא במחשבה,  עצמה, מפני

הוא שמח יותר  ,מחשיב יותר את המצוהשאדם מחשיב את המצוה, ככל ש
ר"י הקדוש (מובא במשנ"ב סימן האשידוע  ,בקיומה, וזו דרגה גבוהה מאד

 –תרס"ט ובהקדמה לספר חרדים) אמר על עצמו כי הוא זכה לכל המדרגות 
זכה לזה על ידי כי ואמר  –אין לנו מושג לתאר מדרגתו של האר"י הקדוש 

שהיה שמח בכל עוז בשמחה של מצוה, וענין זה תלוי באמונה, בידיעת 
ולהבין את החשיבות עד החשיבות, ובמחשבה, ואין זה דבר פשוט, לדעת 

   !שזה יעורר שמחה, זוהי דרגה גדולה מאד

ומצד שני מצינו להיפך, שאם חסר שמחה במצוה זה דבר חמור, ועל זה 
באה התוכחה (דברים כח, מז) תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך 
בשמחה ובטוב לבב וגו', ופירשו בזה הרמב"ם (סוף הלכות לולב ובהל' יו"ט 

התוכחה היא על חוסר כי רבינו יונה (בשערי תשובה שם) פ"ו ה"כ) וכן 
היה שהשמחה בעבודת השם, כלומר שהיה עבודת השם, אך לא בשמחה, או 

  ה. זביש הרבה מדרגות ואפשר להוסיף יותר שמחה, 

והמשיך הפסוק תחת אשר לא עבדת וגו' בשמחה ובטוב לבב "מרוב כל", 
כמו שכתוב אחר כך ויש לפרש שהכוונה במילים אלו היא על דברי תורה, 

ודרשו  ,ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל"ך וגו' יועבדת את אויב" )שם מח(
על זה במכילתא (יתרו יט) מאי ובחוסר כל? שיהיו חסרים מדברי תורה, 

נענשו  ,"מרוב כל" שהיה חסר להם השמחהיינו כנגד מה שמוזכר קודם וה
  שיהיו חסרים מדברי תורה.  –ב"חוסר כל" 

        של תורהשל תורהשל תורהשל תורהדרכה דרכה דרכה דרכה 

עדיין זה למרות הרעב והצמא והעירום,  ,ומבואר שאם היה תלמוד תורה
וכדברי חז"ל (אבות ו, ד) כך היא דרכה של תורה פת כל, חוסר נקרא א ל

במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה  במלח תאכל ומים
אתה עמל ואם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה וכו', ואמר מו"ר הגה"צ 

כל זה רשימה גדולה של קשיים, ועם  התנא אמררא"א דסלר זצ"ל כי הנה 
   הקשיים,הצער ולימוד התורה משכיח את כל כי ", בעולם הזה "אשריך

הדבר הגרוע ביותר ו ,מרגישים את הרעב ואת הצמאתורה לא עמל הידי  על
   !שזה נקרא "חוסר כל" –הוא חוסר תורה 

אפילו אם אין שלכאורה הכוונה  ,פת במלח תאכל וכו' ווהנה מה שאמר
לאדם אלא פת במלח ימשיך לעסוק בתורה, וכך פירש רש"י באבות שם 
"אפילו אין לאדם אלא פת במלח וכו' ואין לו כר וכסת לישן אלא על הארץ 

לפרש עוד שהכוונה היא שצריך דווקא אפשר אל יימנע מלעסוק בה". אמנם 
פירש רבינו יונה בדבריו  וכן, פת במלח, כי התורה נקנית במיעוט התענוגים

"גם יש בכלל התקן על המשנה (שם ב, יב) התקן עצמך ללמוד תורה, וכתב: 
למעט התענוגים כדי שילמוד תורה הרבה כמו  –עצמך ללמוד תורה 

ששנינו כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו' ובתורה אתה עמל, כי 

 ובאמת זוהי דרגה גדולה,  .המרבה בעידונים לא תשכון בתוכו החכמה"
רק כפי צורך  , שיהיהולא כל אחד יכול לעמוד בזה, למעט בתענוגים

   .הבריאות, לצורך בריאות הגוף והנפש הנצרכים לעסק התורה

מן הקדושה, כמו שכתב בשערי תשובה את האדם תענוגים מרחיק בריבוי 
י (א, ל) בענין שבירת התאווה הגשמית "כי כל זמן שהאדם הולך אחר

התאווה, נמשך אחר תולדות החומר, וירחק מדרך הנפש המשכלת, ואז 
אם אדם נמשך אחרי הגשמיות, כגון חמדת הממון, יתגבר יצרו עליו", היינו 

זה מרחיק  או חמדת האכילה, או כבוד, כל דבר שמושך חוץ מרוחניות, הרי
  מהנפש השכלית, ומחזק את הנפש הבהמית. 

כשם ששכר השמחה גדול מאד, כך גם ונשוב לענין שמחה של מצוה, 
בשערי תשובה רבינו יונה וזהו שכתב להיפך אם חסר שמחה זה דבר חמור, 

"כי לפי גודל המצוה יגדל עונש מי שיחדל לעשותה" והיינו לפי גודל (ג, טז) 
שכר המצוה וחשיבותה, כן הוא גודל החטא והעונש למי שאינו מקיים את 

שהם מצוות  ,ן פסח ומילהוהביא דוגמא לזה ממה שמצינו בקרב. המצוה
עשה, ומי שמבטל אותם עונשו בכרת, אף על פי שבכל התורה לא מצינו כרת 

בשב ואל תעשה, מכל מקום פסח ומילה הם מצוות גדולות  העל ביטול מצו
וחשובות, מילה נכרתו עליה שלוש עשרה בריתות, ופסח הוא זכר ליציאת 

 .מצרים, ודוחה את השבת, ולכן העונש למי שמבטל מצוות אלו חמור יותר
שהיא מצוה גדולה כמו שביארנו, לכן גם העונש על  ,וכך גם שמחה של מצוה

  תר, ועל זה באה התוכחה כמבואר. ביטולה חמור יו

        שולחנך גדול משולחנםשולחנך גדול משולחנםשולחנך גדול משולחנםשולחנך גדול משולחנם

שאחרי נישואיו שאל את מרן החזון איש זצ"ל מהו היה מעשה באברך 
 כך"ששולחנך גדול משולחנם",  :הדבר החשוב שעליו לדעת, ואמר לו מרן

לשון המשנה באבות (ו, ד) אל תתאווה לשולחנם של מלכים, ששולחנך גדול 
שלא יחמוד אדם עשירות של מלכים היינו  .ך גדול מכתרםמשולחנם, וכתר

על  מלךוחיי העולם הזה, כי התענוג שלו גדול יותר, והוא מאושר יותר מ
אשריך בעולם הזה שייך רק על ידי תורה, ואין שום  ,תורה ם שלידי חיי
חוץ מתורה, התורה מרגיעה ומשקיטה את כל הדאגות, בעולם אושר 

זהו כוח מאושר ושמח בחלקו. ונעשה ב מאד, ונותנת לאדם מצב רוח טו
  התורה, ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם. 

 ךהנאות ותענוגים של מלכים, אמובן שהוא משל ל 'שולחן'והנה ענין 
שולט ש, כי ענין כתר שייך במלך, ויש לפרש 'כתר'צריך להבין מהו ענין 

ומקבלים את מלכותו, כידוע ומנהיג את כל בני מדינתו, והם צריכים אותו, 
אותו אלא העם רוצים  ,בכוח הזרוע 'מושל'אינו  'מלך'מהגר"א שביאר כי 

שימלוך עליהם, מפני שמחשיבים אותו וסומכים עליו ומאמינים בו, 
שיש שם מלכים, והמלך בעולם ושמעתי שגם בימינו יש מקומות רחוקים 

ם שהוא דואג דואג לטובת העם, וכולם מקבלים את מלכותו, מפני שרואי
  באמת לטובתם, והוא מקובל ואהוב על כולם. 

הם, כך גם בתורה יש כתר של למשפיע על העם ומיטיב שכמו מלך ו
המלמד בעצמו אינו יודע השפעת תורה, אפילו מלמד בחיידר, זה גם כתר, 

ם תלמידיעד כמה הוא חשוב בעיני התלמידים, שהוא המחנך שלהם, וה
מחנך  אפילו חינוך, של תפקיד לו שיש מי כל וכן אותו, ומעריכים םמחשיבי

  הילדים מחשיבים אותו, ומושפעים ממנו. ילדים בגן, 

זוהי מדרגה אחת של כתר תורה, לא שהוא מושל, אלא משפיע על 
מתוך אהבת  ,משפיע באמונה ובישרות, ועושה את זה בשלמותמי שאחרים, 

הבריות [יש הרבה מדרגות עד כמה אהבת הבריות], זה נקרא "כתר תורה" 
ששכרו גדול מאד, ועל זה נאמר שכתרך גדול מכתרם, כל השפעה של תורה, 

  אפילו על ילדים בחיידר, או בישיבה קטנה, ובישיבה גדולה. 

, כמו ישיבה חיידר אוהשפעה של ויש עוד מדרגה של כתר תורה, גם בלי 
, שהיה רב "אור שמח"שידוע על הגאון רבי מאיר שמחה זצ"ל בעל 

והתחיל  ,הנהר הסמוך לעיר עלה על גדותיואירע שבדווינסק, ופעם אחת 
להתפשט, ועמד לשטוף את העיר, וכשסיפרו על כך לרבי מאיר שמחה, יצא 

היה נוכח שם. ש םדלקראת הנהר, ומיד חזר הנהר לאחוריו. כך סיפר לי א
זוהי מדרגה של "כתר תורה" שזוכים גם לממשלה, למשול על הטבע, 

   !בכוח התורה ?וכיצד זוכים לזהולעשות מופתים, 
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        מושל על עצמומושל על עצמומושל על עצמומושל על עצמו

שולט בכל כוחותיו הגופניים מדרגה שאדם מושל על עצמו,  עודויש 
ומנהיגם, כמו שמובא בספר הכוזרי כי המלך הכוזרי שאל את החבר, מהו 
סדר היום של החסיד, והשיבו החבר בדרך משל: "החסיד הוא הנזהר 
במדינתו, משער ומחלק לכל אנשיה טרפם וכל ספקם, וינהג בהם בצדק, לא 

ולא יתן לו יותר מחלקו הראוי לו, וימצאם בעת צרכו  יונה אחד מהם
אליהם שומעים לו ממהרים לענות לו בעת קראו, יצוום ויעשו כמצוותו, 

ושאל אותו המלך הרי על חסיד שאלתיך ולא על מושל,  .יזהירם וייזהרו"
"החסיד הוא מי שהוא מושל, נשמע בחושיו וכוחותיו והשיב החבר: 

גם ההנהגה הגופנית כמו שנאמר ומושל ברוחו הנפשיים והגופיים ומנהי
  עכ"ד.  מלוכד עיר והוא המוכן לממשלה".

מדינתו של החסיד זה הגוף, ובני המדינה הם כוחות הגוף והנפש שהוא 
הוא יודע את המוטל עליו, הרי מיד כשמתעורר משנתו ושולט ומושל בהם, 

ות טובות, ומנהל את עול, תורה, ותפילה, ומידעליו ואין לו זמן פנוי, כי יש 
ולא להחשיב כל כוחות הנפש, שלא לכעוס, ולא להתגאות, להיות בענווה, 

כמו שמצינו במשה רבינו שאמר "ונחנו מה", ואברהם אבינו אמר [ את עצמו
"ואנכי עפר ואפר", ודוד המלך אמר "ואנכי תולעת ולא איש", כל אחד אמר 

מי וזהו "מושל",  .]יבותלפי מדרגתו כפי מה שהרגיש בעצמו את חוסר החש
כמו שכתוב (שמואל  כוחותיו נגד הטבע, ומנהיגם על פי התורה,ששולט על 

  ב כג, ג) "צדיק מושל יראת אלוקים". 

וזה הביאור במה שאמרו (סנהדרין כ, ב) על שלמה המלך, שבתחילה מלך 
על ירושלים, על ישראל, ואחר כך מלך רק על כל העולם, ואחר כך מלך רק 

על מקלו או על גונדו. מקלו הוא המקל שנשענים עליו, וגונדו  ולבסוף מלך
היינו הקערה שאוכלים בה, וצריך ביאור מה היא "המלכות" על מקלו ועל 

ויש לבאר כי 'גונדו' זהו רמז לתאוות הגשמיות כאכילה ושתייה,  ?גונדו
'ומקלו' זהו רמז לחמדת הכבוד והגאווה, שכן דרך אנשים חשובים ללכת 

והמקל מעורר הרגשת חשיבות, ושלמה המלך היה מולך ושולט על  עם מקל,
  שני הכוחות האלו, על התאווה והגאווה שבאדם. 

כבר גאווה,  ההרגשה של חשיבות, ז הרגשת חשיבות משהו, איזוכל 
וכתוב (משלי טז, ה) תועבת השם כל גבה לב, הגאווה היא תועבה לפני 

גדול ממך בעיניך, אפילו אם שכל אדם יהיה כתב באיגרת הרמב"ן והשם! 
אתה עושה מעשים טובים יותר ממנו, יתכן שיש בכוחך לעשות יותר מעשים 
טובים ואינך עושה, מפני שאתה מתעצל, שאינך לומד מוסר, ואינך חושב 

ואתה  מספיק על אמונה ועל ענווה, ועליך יש תביעה מפני שקיבלת חינוך
מקיים, ואילו האדם השני  מזיד במה שאינךואתה יודע את המוטל עליך, 

יתכן שהוא שוגג ואינו יודע את המוטל עליו, וממילא התביעה עליו פחותה, 
יותר ממך. לכן אין להחשיב עצמו יותר מאחרים, מחשיבים אותו בשמים ו

  ואין שום מקום לגאווה כפי שביאר הרמב"ן באיגרתו שם. 

        מונחמונחמונחמונח    כתר תורהכתר תורהכתר תורהכתר תורה

מה שאמרו "כתרך גדול מכתרם" הרי זה שייך לכל אחד ואחד,  ,אם כן
תורה מונח, וכל אחד יכול לזכות בו, כמו שאמרו (יומא עב, ב) כתר שכתר 

כהונה זכו בו אהרן ובניו, כתר מלכות זכה בו דוד, אבל כתר תורה מונח, כל 
לל את כולם, והרוצה ליטול יבוא וייטול, וכתר תורה גדול יותר מכולם, וכ

כדאיתא בילקוט (משלי תתקמ"א) על הפסוק "בי מלכים ימלוכו" מי גדול 
כל עצמם של שני כתרים הללו כתר כהונה וכתר הממליך או המולך וכו' 

  , עיין שם. מלכות אין באים אלא מכוחה של תורה

והדרך לזכות לכתר תורה היא על ידי התמדה, ותפילה, ויראת שמים, 
יש הרבה דרכים כיצד עושים שהלימוד שמעניינת ומושכת, ולימוד בצורה 

ימשוך, על ידי התמדה עם תפילה כמו שאמרו בנדה (ע, ב) מה יעשה אדם 
ירבה בישיבה וכו' ויבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, וכן על ידי וכו' ויחכם 

  מידות טובות שהתורה נקנית בהם. 

יש ארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם, ורבים מתוכם הם 
ענייני מידות טובות, אמנם קשה להשיג שלמות בכל המ"ח דברים, וידוע 
מהגר"א שביאר הכתוב "אשת חיל מי ימצא" שהוא משל על תורה, חיל 

ובא הפסוק לומר בגימטריה מ"ח, כנגד מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, 
זהו  –"מי ימצא"  ,"אשת חיל" היינו אדם כזה שמושלם בכל המ"ח דברים

אמנם בודאי הגר"א בעצמו ועוד גדולים זכו לזה, אבל רק  .שלא בנמצא
  חלק מהמעלות כל אחד יכול אך מכל מקום  ,מיוחדים, ולא כל אחד

וסיף לקנות עוד מעלות יזכה הרבה, והמפרשים האריכו לקנות, וככל שי
  לבאר מה היא כל מעלה ומעלה שעל ידה זוכים לתורה. 

        כתר שם טובכתר שם טובכתר שם טובכתר שם טוב

שלושה כתרים הם כתר תורה וכתר כהונה "והנה שנינו באבות (ד, יג) 
. כתר תורה הוא כפשוטו, וכתר "וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן

כהונה הוא עבודה, אמונה ועבודה שבלב, וכתר מלכות הוא חסד, שהמלך 
ואפשר שיהיו  ,עם העם ודואג לכל צרכיהם כמו שנתבארומיטיב עושה חסד 

אך יש  ,באדם אחד שלושת הכתרים האלו, תורה עבודה וגמילות חסדים
מהו הכתר הנוסף  ויש להביןוהוא "כתר שם טוב",  ,על גביהןעולה עוד כתר 

  יש להוסיף עוד חוץ מתורה עבודה וגמילות חסדים.  ומה

משה ל) שכתב כי הומכבר מצאתי בתרגום יונתן בן עוזיאל (דברים לד, 
רבינו היו כל ארבעת הכתרים הללו, כתר תורה שקיבל תורה מסיני, וכתר 
 כהונה שהיה כהן בשבעת ימי המילואים, וכתר מלכות שהיה לו דין מלך

קב), וגם זכה לכתר שם טוב "בעובדין טבין ובענוותנותיה", -(עיין זבחים קא
  מעשים טובים וענווה. כתר שם טוב הוא היינו ש

ענווה הוא מה שהעידה בו התורה שהיה עניו מכל האדם אשר על פני 
עד כדי כך שאמר "ונחנו מה",  ,האדמה, ולא הרגיש שום חשיבות בעצמו

מאברהם אבינו ומדוד המלך, וכל בענווה יה גדול ואמרו (חולין פט, א) שה
זה מפני שהיה רואה באספקלריה המאירה (יבמות מט, ב) ומתוך כך ראה 
והכיר את האמת בבהירות שאין להחשיב את עצמו, כי כל הכוחות שיש לו 
אינם מעצמם, ורצון השם הוא המחדש את כוחותיו בכל רגע ורגע, ואמנם 

  משה רבינו הרגיש כך בחוש. גם אנו מאמינים בזה, אבל 

ומעשים טובים היינו חסד מתוך אהבת הבריות, כמו שכתוב ויצא אל 
אחיו וירא בסבלותם, שהיה משתתף בסבלם ועוזר להם בעבודת פרך, וגם 
היה מרחם אפילו על בעלי חיים כדאיתא במדרש (שמות רבה ב, ב), מעשים 

דרגות הגבוהות ביותר, טובים עם ענווה זהו הכתר שם טוב, שבזה זוכים למ
  והדרך לכל זה היא על ידי תורה עם תפילה ולימוד המוסר. 

        ימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכה

ימים אלו אינם "בין הזמנים", כי בהתקרב ימי החנוכה יש לדעת ו
, אם כן זהו הזמן להשכיחם תורתךאדרבה בחנוכה בטלה גזירת היוונים 

שימים אלו הם  'הקלחיזוק התורה ולא להיפך ח"ו, וכבר כתב השל"ה 
בפרט בשבת  ימים קדושים וראויים ביותר להתמדת התורה מבשאר ימים,

חנוכה, שבת היא קודש קדשים כמו שכתוב באיגרת הגר"א, ויש להתחזק 
ובס"ד כבר כמה שנים  ,ביותר שלא יהיה רפיון מתורה בזמנים קדושים אלו

ונשארים שזכינו שימי החנוכה בישיבתנו הק' הם ימי חיזוק בתורה, 
בישיבה גם בשבתות חנוכה עם חיזוק ההתמדה ביתר שאת, ומי שרוצה 

  לנסוע לביתו עושה זאת לפני או אחרי חנוכה. 

הימים הקדושים של חנוכה, זהו הזמן שבני חשמונאי מסרו נפשם על 
ועיין בספר [ תורה, ובכל שנה ושנה בימים אלו חוזרת ההשפעה של תורה

וחבל על כל רגע שמפסידים מתורה בימים  ]הבזעוד בנין עולם מה שהביא 
גם אם יש אחרים שאינם מבינים וטועים בזה, אין זו סיבה להיות  .אלו

כמותם, ומי שיודע את האמת ואינו מקיים הרי הוא מזיד, ואילו אחרים 
  יתכן שהם שוגגים ואינם יודעים, ואין ללמוד מהם. 

לימוד המוסר, והדרך להתחזק למעשה היא על ידי קביעות ללימוד 
 ?בשלמות אני האם איתי, המ ולחשוב להתבונן עצמית, ביקורת הוא המוסר

ואיך ספרי מוסר כתוב על כל דבר מה צריך ב ?אני עושה כל מה שאני יכול
להגיע כיצד מגיעים לזה, המסילת ישרים וכל ספרי המוסר נותנים עצות 

דרך הבטוחה ביותר לזכות לכל מדרגה ומדרגה, אין סוף למדרגות, וזוהי ה
להצלחה בתורה ובכל המעלות העליונות, יהי רצון שכל אחד ואחד מאיתנו 

  וגם אני בכלל נזכה לקבל את המעלות העליונות! 
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