
  

 

   

  
  

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

  זתשע" בהעלותךפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  מתרחק מן הכבוד

קבלת התורה, וצריכים שבו היה אנו עומדים לאחר חג השבועות, 
שהתורה נקנית  באבות פרק ששי אמרו לדעת כיצד זוכים לתורה.

ים, ומוזכרים שם הרבה דברים: בתלמוד, רבארבעים ושמונה דב
יש מהם דברים שלא קשה לקיים אותם, ויש בשמיעת האוזן וכו', 

ונתעכב עתה על דבר אחד, שהוא דבר קשה  .דברים שקשה לקיים אותם
  להיזהר שלא לקבל כבוד.  ,'מתרחק מן הכבוד' ,מאד

הרבה כבוד זה דבר גרוע ומסוכן מאד, וכשאדם מקבל כבוד מפסיד 
כל הנאות העולם הזה ולה מאד, ודהנאה ג הולם הבא, כיון שזע

מפסידים עולם הבא, כמו שכתב באיגרת הגר"א שכל ההנאות יהפכו 
בקבר למרה, ובפרט כבוד שזה הנאה נפשית, כתב בכתר ראש (אות 
קל"ז) "אינו דומה הניכיון בעולם הבא עבור הנאה גולמית של מעדנים 

אה רוחנית", ובהגהות שם מובא מספר מהניכיון עבור כבוד שהוא הנ
"אל ישמח אדם אם מכבדים אותו הבריות כי לפי הכבוד חסידים 

  וההנאה שיש לו מנכים לו מזכיותיו בעולם הבא". 

יש הנאות גופניות של חמשת החושים, כגון טעם וריח, ראייה 
אלו הן ים, אבל מעניינושמיעה, לשמוע מנגינות יפות, ולראות דברים 

, כגון אדם שיש מהם באות דרך הגוף, ויש הנאות שהנפש נהניתהנאות ש
לו כסף, לפעמים הכסף מונח באיזה מקום, והגוף אינו נהנה ממנו כלל, 
אבל הנפש נהנית מזה שיש לו כסף, ואמרו (קהלת רבה) יש לו מנה רוצה 

הנפש (הגשמית) רוצה ומתאווה לכסף, ואמנם אחרי שיש  – מאתיים וכו'
ים הוא נהנה, יוד ומרגיש שחסר לו יותר, אבל בינתלו קצת הוא רוצה ע

  ורק אחר כך הוא מרגיש רעב, ונעשה רעב יותר. 

וההנאה הנפשית הגדולה ביותר היא הכבוד, כמו שכתב המסילת 
ישרים בפרק י"א שהכבוד דוחק את האדם יותר מכל החמדות שבעולם, 

  והוא דבר מסוכן מאד לקבל כבוד מבני אדם. 

ים מובא בגמרא (סנהדרין ז, ב) "רב כי הוי חזי אפילו על אמורא
אמבוהא אבתריה אמר אם יעלה לשמים שיאו וגו' כגללו לנצח יאבד", 
רב עם כל מדרגתו הגבוהה, רב תנא ופליג, כשהיה חוזר מביתו לישיבה, 

מלווים אותו, היה חושש מן הכבוד שלא ישפיע עליו, והיה והיו הציבור 
שאינו שווה כלום, להרגיש ושל ענווה להשפיל את עצמו  אומר פסוקים

כי ופירש רש"י שם "כדי שלא תזוח דעתו עליו היה אומר כך", היינו 
חשש רב ממש, אבל יש מדרגות בגאווה, וגאווה זה לא היה גורם לאמנם 

" היינו שמא יזוז משהו משלמות מדרגת הענווה, "שמא תזוח דעתו
  חשיבות יותר מאחרים. קצת שירגיש בלבו 

  בני בתירא והלל הזקן

ומצינו דבר דומה לזה בגמרא (פסחים סו, א) מעשה בבני בתירא והלל 
י הישיבות, והיו להם הזקן, שבני בתירא היו הנשיאים, גדולי הדור וראש

מאות ואלפי תלמידים כמו שהיו בישיבות בזמן הגמרא, ופעם אחת 
שכחו בני בתירא ולא ידעו את ההלכה אם קרבן פסח דוחה את השבת, 

ששימש שני גדולי  ואמרו להם שיש אדם שעלה מבבל והלל הבבלי שמו
 כדאיתא בפרקי אבות (א, יב) הלל ושמאי [ הדור שמעיה ואבטליון

פסח דוחה שבת קרבן והוא יודע אם  ]משמעיה ואבטליון –לו מהם קיב
 שקיבל מרבותיווהשיב או לא. ושלחו לקרוא לו ושאלוהו מה ההלכה, 

  שקרבן פסח דוחה שבת. גזירה שווה 

וכשראו בני בתירא שהלל יודע את ההלכה יותר מהם, מיד הושיבוהו 
שנתנו את כל  ,בראש ומינוהו נשיא עליהם, כזו מדרגה של בני בתירא

ו שראו ועכשיעד עכשיו הם היו הנשיאים וראשי הישיבה,  .הכבוד להלל
את כוח ההנהגה ואת כל ההשפעה, שהלל יודע יותר מהם מסרו לו 

נתאר לעצמנו רב עיר שמוותר על  .שהוא יהיה הרבי והם יהיו תלמידים
מפני שהוא  תפקידו ומוסר את הרבנות לאדם אחר שיהיה רב במקומו

  . כך הייתה הנהגת בני בתיראיותר גדול ממנו, 

להם דברי תוכחה "מי גרם לכם  והתחיל הלל לקנטרם בדברים ואמר
שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם עצלות שהייתה בכם שלא שימשתם 
שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון", וכוונתו הייתה ללמד אותם כמה 
מסירות נפש צריכים בשביל תורה, וכיצד זוכים לתורה, כפי שמובא 

שמעיה  בגמרא (יומא לה, ב) על הלל בעצמו איך שמסר נפשו לשמש את
ואבטליון, שהיה נותן חצי מפרנסתו לשומר בית המדרש, ופעם אחת לא 
היה לו לשלם ועלה ונתלה וישב על פי ארובה, ונתכסה כולו בשלג, 

  ובזכות זה זכה להיות גדול בתורה יותר מבני בתירא. 

  בשלמות הענווהחיסרון  - "יוהרא"

ולא ומיד לאחר שסיים לומר את התוכחה, שאלוהו שאלה בהלכה 
ידע לענות, ולמדו מזה בגמרא שם שכל המתייהר חכמתו מסתלקת 
ממנו, וכיוצא בזה אמרו שם שכל הכועס חכמתו מסתלקת ממנו, כמו 
שמצינו במשה רבינו שקצף על פקודי החיל ומיד אחר כך נתעלמה ממנו 

  . הלכה ונמסרה ההלכה על ידי אלעזר הכהן

בכל המקומות שמוזכר והנה משה רבינו לא כעס בשביל כבוד עצמו, ו
"ויקצוף משה" זה היה בנוגע לכבוד שמים, שהיה אכפת לו שלא קיימו 
את דיני התורה, כגון במלחמת מדין (במדבר לא, יד) שכעס על מה 
שהחיו את הנקבות, ובפרשת בשלח (שמות טז, כ) כעס על מה שהותירו 
מהמן, ובפרשת שמיני (ויקרא י, טז) כעס על מה ששרפו את שעיר 

לא כעס ולא הקפיד, ואף על פי כן חטאת, אבל במה שנוגע לכבוד עצמו ה
  . כיון שהיה איזה כעס נתעלמה ממנו הלכה

 ,מיד שכח את ההלכה ,וכך גם הלל הזקן כשהייתה איזה יוהרא
והיוהרא הזאת אינה גאווה ממש, שאי אפשר לומר כן על הלל הזקן 

ותן כהלל, אלא יוהרא שעליו אמרו (שבת ל, ב) לעולם יהא אדם ענו
פירושו שהיה חסר משהו בשלמות מדרגת הענווה, כמו שמצינו בגמרא 
על מי שתופס הנהגות של תלמידי חכמים את הלשון "מיחזי כיוהרא" 
(עיין ב"ק נט, ב), והוא דבר דק מאד, שמרגיש קצת את המעלה שלו 
יותר מאחרים, וזה כבר גרם להלל שישכח את ההלכה, כמו שמצינו 

רושלמי (יבמות יב, ו) בלוי בר סיסין שהושיבוהו בראש בימה גבוהה בי
תורתם הייתה מכוח קדושתם ומדרגתם, ומאחר ומיד שכח תלמודו, כי 

  ירידה משלמות המדרגה שכחו מתלמודם. שהייתה משהו 

ובזה יש לבאר הרמב"ם בהלכות דעות (ב, ג) שביאר עד כמה צריך 
ם מה שאמרו כל הכועס חכמתו ה והכעס, והזכיר שומן הגאולהתרחק 

, בדבריו ואילו מה שאמרו כל המתייהר וכו' לא הזכירמסתלקת ממנו, 
ל כי יוהרא אינה "אף על פי שמדבר שם בענין הגאווה, והביאור בזה כנ

גאווה האסורה, אלא רק משהו, איזה השפעה, הרגשה קטנה מאד, 
גריי"ל בלוך שמרגיש את חשיבותו יותר מאחרים [ועיין בשיעורי דעת לה

  ל]. "זצ"ל מה שהאריך לבאר בכל הסוגיא בפסחים הנ

להחשיב עצמו יותר מאחרים, כפי שכבר כתב לאדם ובאמת אין 
ך, אם חכם או עשיר ין באיגרתו "וכל אדם יהיה גדול ממך בעינ"הרמב
עליך לכבדו, ואם רש הוא ואתה עשיר או חכם ממנו חשוב בלבבך הוא 

כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך, שאם הוא חוטא הוא שוגג ואתה 
 לכבדו, כי מן הסתם  עליך ךממהיינו שאם השני עשיר יותר מזיד", 

מפני שהוא אדם ישר, ונתנו לו את העשירות  ,בשמים מחשיבים אותו
, א) הפסוק "תומת ישרים תנחם" ופירש כפי שהובא בגמרא (ב"מ לה

אם לא שאדם נאמן וישר הוא לא היו מעשירים אותו מן שם "רש"י 
  , וכן מי שהוא חכם בודאי יש לכבדו. "השמים

היה מקום לחשוב שאתה יותר גדול שאם השני פחות חכם ממך, וגם 
כתב הרמב"ן  ממנו, כיון שאתה למדן ויודע יותר ממנו, אף על פי כן

 הוא חוטא  "חשוב בלבבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך, שאם
היינו שבשמים התביעה עליך גדולה יותר, מפני  הוא שוגג ואתה מזיד",

כגון ביטול ואף על פי כן אינך מקיים,  שאתה למדן ויודע את ההלכות
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 ךדרגתלפי ושלא בכוונה, ושאר דברים שאינך מקיים,  ילהתפותורה, 
שאתה יודע את חובתך ואינך מקיימה בשלמות, ואילו  ,הנך מזיד בזה

  וממילא ואינו אשם במה שאינו מקיים,  ,דרגתו הוא שוגגלפי השני 
  . ממך יתכן שבשמים מחשיבים אותו יותר

  זהירות מהשפעת הכבוד

להתרחק מן הכבוד שמפסידים בו שצריכים ונשוב לתחילת דברינו 
ים במקום שמוכרח יםואם נמצאעולם הבא, וגם יכול להיות גיהינום, 

וכפי שהזכרנו על רב שהיה אומר לומר פסוקים,  כיםלקבל כבוד צרי
פסוקים של ענווה לדעת שאינו חשוב כלום, וכן מובא בגמרא שם על מר 
זוטרא חסידא שהיו מוליכים אותו על הכתפיים מפני שהיה קשה לו 

 חשיבות מחמת הכבוד,ללכת, והיה אומר לעצמו פסוקים שלא ירגיש 
ור עוסקים בכבוד , מפני שהציבהיה יכול להתנגד שיכבדו אותוולא 

העצה  ,חשיבותם, ומה שיש לחוש שמא ירגיש בשביל וזוהי זכות התורה
  היא לומר פסוקים להשפיל את עצמו בלב. 

ואמנם זוהי עבודה קשה שלא להרגיש חשיבות, והכי טוב זה לברוח 
אם אין ברירה אך מן הכבוד, ולא להגיע למקומות שיכבדו אותו, 

ים של ענווה כפי שעשו צריך להגיד פסוק ,שםלהיות ומוכרח 
על רב ומר זוטרא חסידא, אבל מסתבר ובא כן הבגמרא והאמוראים, 

שגם כל התנאים והאמוראים, הראשונים והאחרונים, וכל גדולי 
  חשיבות מחמת הכבוד. כדי שלא להרגיש דורות עשו כן, ה

  זוהי הדרך, ואמנם היא עבודה קשה מאד. 

ום חשש של כבוד, כי אין והנה יש מקרים שאדם נמצא לבדו, ואין ש
אבל  ,בעלי החיים יכבדוהובני אדם בסביבתו, ומי יכבד אותו, וכי 

  כשנמצא עם עוד אדם, לא משנה מי שיהיה, הטבע הוא שמתחיל 
כיצד הוא מתייחס אלי, האם הוא מחשיב אותי או שאינו  ,לחשוב

מחשיב אותי, כך טבע האדם, שרוצה שיחשיבו אותו, ונהנה ממה 
  אותו, ומתעניין לדעת האם מחשיבים אותו.  שמחשיבים

שיכבדו ויחשיבו אותו, וגם האמת היא שאינו אבל הרי זה לא טוב 
מדרגתו מיום עמדו על דעתו, וכי לא היה ביטול על יתבונן אם חשוב, 

תורה? והאם התפילות היו בכוונה? וכי לא דיבר לשון הרע וסתם דברים 
א חשיבותו ומדוע שיחשיבו אותו? לא די בטלים ושטויות? אם כן מה הי

  שאינו סובל ביזיונות אלא גם רוצה שיחשיבוהו. 

  גיהינום חוסכים ביזיונות

ובאמת כבר דיברנו שביזיונות הם דבר טוב מאד, שחוסכים בזה 
לאחר זמן קצר דבר מסוכן, בדרך כלל וביזיונות אינם הרבה גיהינום, 

צער היא שוכחים מהביזיונות, וחוסכים בזה הרבה גיהינום! כי הבושה 
[יש בושה  "צער הכלימה מר ממוות", ובשערי תשובה (ג, קיב) כתב נפשי

בושו כגון ויש כלימה, ובכל מקום נזכר קודם בושה ואחר כך כלימה, 
ם, כי והיכלמו (יחזקאל לו), וכן בברכת המזון שלא נבוש ולא ניכל

  הבושה היא צער קטן והכלימה היא יותר מזה]. 

ביזיונות זה צער גדול כל כך שלפעמים אדם נכנס לסכנת נפשות 
פרצה שריפה בבנין גבוה, ולא פעם וזכורני עובדא שהבושה, בשביל 

, ולרדת בצינורותדרך החלונות, להיתפס הייתה אפשרות לצאת, רק 
ליפול, ומיד שלח ידו אחת  והיה אחד שעשה כך, ובאמצע התחילו בגדיו

כך הוא טבע האדם  .להחזיק את בגדיו, מפני שהתבייש, ונפל ונהרג
  שלפעמים מסתכן בנפשו מחמת הבושה. 

כפי  ,קשה הרבה יותרוכל זה בעולם הזה, אבל בעולם הבא הבושה 
שהגיהינום הוא הבושה  שהאריך לבאר המסילת ישרים בפרק ד'

יכנס ישאדם יבוא לבית דין של מעלה, ו ביותר שיכולה להיות, האיומה
שם עם כל החטאים, העוונות והפשעים, כזה מלוכלך, שהנפש 

יראוהו ומרעיו מלוכלכת ומוכתמת בעבירות, וכל המלאכים וגם ידידיו 
  בושה וכלימה גדולה מאד!  בקלונו, הרי זו

וכבר הזכרנו שיש ייסורים שהגוף אינו יכול לעמוד בהם ומת מרוב 
אבל הנפש קיימת וסובלת את הייסורים הקשים ביותר, וכל  ,ייסורים

נפש, שהנפש קיימת וסובלת ייסורים ייסורי הגיהינום הם ייסורי 
ת נפשו "אך א איומים, ומצינו באיוב שהקב"ה אמר לשטן (איוב ב, ו)

שאם היה  ,, היינו שניתנה רשות לשטן לייסרו בייסורים איומיםשמור"
מוסיף עליהם עוד קצת מיד היה מת, כי הגוף לא היה עומד בזה, 

  . שלא ימות נפשואת השטן שישמור הזהיר הקב"ה ו

ועם כל זה כתב הרמב"ן בהקדמתו לאיוב שכל ייסורי איוב אין להם 
ם, ומצינו בגמרא (ברכות נז, ב) שהאש של שום ערך לגבי ייסורי הגיהינו

גיהינום היא פי ששים מהאש שלנו, וכי אפשר לתאר איזה ייסורים אלו 
ביזיונות בעולם הזה חוסכים את הו !ומה גדול הכאב פי ששים מאש

, ואילו אם מקבלים כבוד, ומקבלים קצת חשיבות הייסורים האלו
  צריכים גיהינום להוריד את הגאווה. וגאווה, 

פשוט שכדאי להתרחק מהכבוד, ולסבול ביזיונות בעולם הזה,  ם כןא
בפרט ייסורי גיהינום, ממנו שחוסכים שיש לו, לשמוח בביזיונות  ךוצרי

ודאי שיש לשמוח  ,מעשהההיו ועברו כבר, בדיעבד לאחר ביזיונות ש
היו לאדם, ייסורים שכבר שומרן הגרא"מ שך זצ"ל היה אומר  בהם,

  שווים בשבילו 'מיליונים', וחבל להצטער עליהם. 

  אולת אדם תסלף דרכו

ולפעמים אדם מתלונן על מה שחסר לו כבוד, או שסובל ביזיונות, 
וח"ו בא בטענות על הקב"ה, כמו שכתוב במשלי (יט, ג) "ִאולת אדם 
תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו", היינו שלפעמים אדם אין לו שכל, וזה 

 –"על ה' יזעף לבו" ואז  ,סובל מזהרם שהוא הולך בדרכים עקומות, וגו
  . רח"ל ,הוא בא בטענות על הקב"ה

    והנה אדם כזה הוא בעל אמונה קצת, שאינו כועס על בני אדם, 
אלא מבין שהכל בידי שמים, ורק שאינו מבין שכל דעביד רחמנא לטב 

שאם יש איזה קשיים,  עביד (ברכות ס, ב), אבל בזמנינו טבע העולם
 ,אומרים שפלוני אשם ופלוני אשם, ותולים את האשמה בבני אדם

  . כאילו שהם גרמו את הקשיים, ולא מבינים שהכל מן השמים

ויש כאלו שמבינים שהכל מן השמים, אבל יש להם טענות כלפי 
שמעתי פעם מאחד שהיו לו איזה קשיים במשפחה, , כפי ששמיא

שאינו וגם זה נובע מחיסרון באמונה,  .בשמים כךלמה נגזר עלי והתלונן 
    , והכל לטובת האדם.שכל מה שנפסק בשמים הוא משפט צדקמבין 

אינו מחפש כבוד, רק הכבוד  שחי עם אמונה אין לו שום טענות, וגםמי 
  (אבות ו, ג) אין כבוד אלא תורה.  האמיתי כמאמרם

ומכבר ביארנו שזה מה שמבקשים בברכת החודש "חיים של עושר 
לאדם, ומדוע מבקשים הם סכנה וכבוד", ולכאורה הרי גשמיות וכבוד 

? ויש לפרש שאין הכוונה לעשירות וכבוד גשמיים, אלא עושר כמו על זה
שאמרו (שם ד, א) איזהו עשיר השמח בחלקו, שזוהי העשירות 

וכבוד גם כן אין הכוונה לקבל כבוד מבני האמיתית, שלא חסר לו כלום, 
אדם, אלא כמו שאמרו אין כבוד אלא תורה, שהתורה עצמה היא 
הכבוד, כי כשאדם עוסק בתורה הוא מרגיש מכובד ומאושר יותר מכל 
הכבוד שבני אדם יכולים לתת, וכמאמרם (שם ו, ד) ואם אתה עושה כן 

  . אשריך בעולם הזה –אשריך וטוב לך 

ת את האושר הגדול ביותר בעולם שאין למעלה ממנו, התורה נותנ
ויחד עם זה גם טוב לך לעולם הבא, כפי שכבר ביארנו שהאושר של 

יותר על זה מגיע על חשבון העולם הבא, ואדרבה בא לימוד התורה אינו 
שהוא מאושר ושמח בתורה, שמח בחלקו בגשמיות וגם כיון  ,עולם הבא
  ה ח"ב אות כג). (עיין מנוחה וקדושה שער התור ברוחניות

העצה היא  ,הלוואי שכולנו נזכה לזה, וכפי שאנו מזכירים תמיד
ספרי מוסר הנותנים חיים טובים ומאושרים, ומשפיעים שמחה ללמוד 

  על האדם הלומד ועל כל סביבתו, כידוע שכן המציאות. 

  יהי רצון שנזכה לסייעתא דשמיא! 

 
  הצדקנית מחנכתה ילוי נשמתלע

 ע"ה גומבו בלומא יםרממרת 
  א"שיבלחט טורק משה ר' ג"הבת הר

 תנצב"ה - זתשע" ח אייר"נלב"ע כ
 

  הגאון ילוי נשמתלע

 ל"זצ אברמוביץ וביהט רבי
  זצ"ל נתן שמואל"ר הגב

 תנצב"ה - אסיון תשע" י"חנלב"ע 
 

  הרבנית הצדקנית ילוי נשמתלע

 ע"ה גוטרמן שפרה אסתרמרת 
  זצ"ל שטרנבוך יצחקבת הר"ר 

 תנצב"ה -נלב"ע כ' סיון תשע"ד 
 

  זצ"ל יגן נסים הגה"צ רבי לעילוי נשמת מזכה הרביםזה מוקדש גיליון 
 ה"תנצב - נלב"ע ש"ק פרשת בהעלותך התש"ס

 


