
 

 

   

  
  

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

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

  תוך לבו של כל אחד ואחדב

  

  כוח המחשבה
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" ידוע מה שדרשו בתוכו לא נאמר 

היינו שתכלית המצוה של  .בתוכם בתוך לבו של כל אחד ואחדאלא 
כדי שהשכינה תהיה שרויה בתוך לבו של כל אחד היא עשיית משכן 

ואחד מכלל ישראל, והלב משתנה על ידי המשכן, והיינו מפני שהמשכן 
     כן משפיעה על כל מי שנמצא שם, וקדושת המשהוא מקום קדוש, 

  וגם מי שנמצא חוץ למשכן, זה משפיע עליו קדושה. 

 ?מהיכן באה קדושתווויש להבין כיצד המשכן עצמו נעשה קדוש, 
לשמי, היינו שקדושת המשכן  - כתוב ויקחו לי תרומה ופירש רש"י לי 
הציווי שכך ציווה לשם  כלומרבאה על ידי כוונת הלב לשם שמים, 

 הקב"ה, או אפילו בלא ציווי, כמו שכתב המסילת ישרים בפרק י"ט 
ציווי מפורש, רק עליו שיש דרגה לעשות רצונו יתברך אפילו בדבר שאין 

מובן מאליו שכך הוא רצונו, ובזה יהיה נחת רוח לפניו, וזהו כבוד שמים, 
  הכוונות האלו זה מה שקידש את המשכן. 

ה שלו, כשמכוון כוונה טובה, הוא מקדש את מה האדם עם הכוונ
כיון שהוא מקדש את , שהוא עושה, וגם הוא בעצמו מתקדש בזה

המשכן, גם המשכן מקדש אותו, מידה כנגד מידה, וכפי מה שהוא 
מקדש כך ההשפעה חוזרת אליו בחזרה, וכן בכל העניינים ההשגחה מן 

חסד, ומי  מי שעושה חסד מקבל השמים היא במידה כנגד מידה,
  שמשפיע מידות טובות מקבל מידות טובות. 

גדול כל כך הוא כוח המחשבה שבאדם והכל תלוי בכוונת הלב, 
, כגון מצינו דברים שכוונה לבד מספקת בהם שהכוונה לבד מקדשת!

הקדש ותרומה שקדושתם חלה במחשבה, וכן נדרי מצוה שאדם מחייב 
וב הרי זו דרגה נוספת של וכשחל עליו חי את עצמו על ידי קבלה שבלב,

קדושה, שהחיוב עצמו מקדש את האדם, כפי שאנו אומרים "וקידשתנו 
במצוותיך" היינו שהציווי עצמו שנתחייבנו בתרי"ג מצוות זה כבר 

  מקדש אותנו, ומי שמצווה ועושה הוא יותר קדוש. 

הוא מתקדש מחמת עצם  ,וכשאדם מחייב את עצמו בנדרי מצוה
, או בין אדם לחברו החיוב שחל עליו, אם בדברים שבין אדם למקום

כגון שמקבל עליו לעשות חסד, חל עליו חיוב לעשות חסד מחמת הקבלה 
, רק חשב ויש אומרים שאפילו אם לא היה בכוונתו להתחייב .שבלב

חל עליו חיוב מכוח  לעשות מצוה ולא חשב שיהיה בלי נדר,מחשבה 
ועל ידי המחשבה המחייבת נעשה מקודש, ומקבל דרגה של  .המחשבה

  זהו כוח המחשבה!  .קדושה על ידי הקבלה שבלב

ומצינו שאמרו חז"ל (קידושין לא, א) גדול המצווה ועושה ממי שאינו 
שמי שמצווה ועושה יש לו התוספות מצווה ועושה, והטעם בזה פירשו 

(סוכה נב, א) כל הגדול כמאמרם  והביאור בזה, יותר גדול יצר הרע
ומי שמצווה ועושה הרי הוא יותר גדול, מפני מחברו יצרו גדול הימנו, 

 .מחמת הציווי שיש לו, ולכן יצרו גדול משל חברויותר, שהוא מקודש 
ומטעם זה מברכים בברכות השחר שלא עשני אשה, שהנשים נצטוו 

  דש. , וככל שאדם יותר מצווה הוא יותר מקובפחות מצוות

שאמרו (סנהדרין מח, א) האי סודרא דאזמניה למיצר ביה עוד מצינו 
והיינו סודר שהזמינו תפילין וצר ביה תפילין אסור למיצר ביה פשיטי, 

במחשבתו לעשותו תיק של תפילין, חלה עליו קדושה מחמת ההזמנה 
והמחשבה שבלב, ואם אנו רואים שחפץ גשמי כמו תיק של תפילין 
מקבל קדושה על ידי מחשבת האדם, כל שכן שהאדם בעצמו מתקדש על 

ידי מעשי המצוות ומחשבות טובות, וזהו הטעם שמצוה מקדשת את 
ן שגופו עוסק בקיום המצוה, ואם יש בכוחו לקדש דברים האדם, כיו

   .אחרים ודאי שגם הוא בעצמו מתקדש בזה

והנה בתפילה אנו מבקשים "קדשנו במצוותיך", ולכאורה הרי אנחנו 
מקודשים כבר מחמת עצם הציווי, וכפי שנאמר "וקידשתנו במצוותיך", 

 המצוותואם כוונת הבקשה היא להוסיף עוד קדושה על ידי קיום 
בפועל, הרי זה תלוי בבחירה של האדם לעשות את המצוה, ומדוע 

שמן השמים יקדשו  "קדשנו"ונראה כי הכוונה  צריכים תפילה על זה?
יש הרבה דרגות ש ,אותנו ונזכה לדרגות של קדושה יותר ממה שבכוחנו

שמצינו בקרבנות קדשים קלים וקדשי קדשים, אין סוף כמו בקדושה, 
לדרגות הקדושה, יש קדושה שאדם פועל בכוחו, ויש שזוכה בסייעתא 

וככל שאדם מקדש עצמו יותר בקיום דשמיא מידה כנגד מידה, 
 מכוחו למעלה המצוות, מן השמים מסייעים לו להוסיף דרגות בקדושה

מקדשים אותו הרבה,  כמאמרם (יומא לט, א) אדם מקדש עצמו מעט
" במצוותיך מלמטה מקדשים אותו מלמעלה, ועל זה מבקשים "קדשנו

  שנזכה לסייעתא דשמיא להוסיף דרגות בקדושה. 

  הרגשת הלב
חשיבות המעשים, עד כמה בהכרה ובידיעה של האדם את ותלוי גם 

  שהוא מרגיש בלבו את חשיבות המצוות שהוא עושה. 

ברכות לגבי המשנה ברורה בסימן ה' הביא מספר חסידים שכתב 
"כשהוא נוטל ידיו, או שמברך על הפירות או  :הנהנין וברכות המצוות

על המצוות השגורות בפי כל אדם, יכוון לבו לשם בוראו אשר הפליא 
, "חסדו עימו ונתן לו הפירות או הלחם ליהנות מהם וציווהו על המצוות

את חיוב ההודאה להקב"ה להרגיש אדם נהנין צריך והיינו שבברכות ה
וכן מן השמים נתנו לו אפשרות ליהנות, שעל מה שהוא יכול ליהנות, 

בברכת המצוות צריך להרגיש את חיוב ההודאה, ראשית על עצם 
 של מצווה ועושה, וגם הודאה על מה שיש, שהציווי נותן לו זכות הציווי

מן שזה תפילין, יש לו ציצית ו שיש לו, לו אפשרות לקיים את המצוה
  כל זה כלול בכוונת הברכה. שמים, ה

ולא יעשה כאדם העושה דבר במנהג ומוציא "וכתב בספר חסידים שם 
דברים מפיו בלי הגיון הלב, ועל דבר זה חרה אף השם בעמו, ושלח לנו 
ביד ישעיה ואמר יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני ולבו רחק 

היינו שאם אדם מברך  ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה",ממני 
כזורק ברכה מפיו, ואינו מרגיש באמת את חיוב ההודאה, זהו חטא 

  חמור מאד, ועל דבר זה חרה אף השם בעמו רח"ל. 

קל כל כך להרגיש בכל פעם שעושה ואין זה ואמנם אלו הן מדרגות, 
  הטבע. חסדי שמים ולא בדרך בשזה  ,או שאוכל ,מצוה

גם צריך לחשוב בשעה שאוכל למה אני אוכל, האם אני חייב לאכול? 
אמנם אני רוצה לאכול, אבל האם אני חייב לאכול או שאינני חייב? 
והאם זה כדאי לי או שלא כדאי לי לאכול? כדאי לי לאכול כדי שיהיה 

  לי כוח, אבל לשם מה צריך כוח? לתורה ולמצוות. 

הרמב"ם בהלכות דעות (ג, ג) הביא מה שאמרו וכל מעשיך יהיו לשם 
, וכגון כשהולך צרכי הגוף הגשמיים יהיו לשם שמיםשגם שמים, היינו 

כדי שיהיה לו כוח למחר לעסוק בתורה ובמצוות, וכן יחשוב לישון 
באכילה תהיה כוונתו לצורך התורה והמצוות, ובכוונה זו הרי הוא 

נמצא שהמעשה הזה של הנאת הגוף שהוא לה, האכי מקדש את מעשה
   מעשה גשמי נהפך לדבר רוחני ולמצוה על ידי הכוונה.
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(יומא עא, א) הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא חז"ל כמו שאמרו 
והיינו מפני שאכילה ושתייה של תלמידי גרונם של תלמידי חכמים יין, 

וכמו שכתב  חכמים היא לשם שמים, וזה נחשב כמו קרבן ונסכים,
המסילת ישרים בפרק א' כי אדם השלם שמשתמש עם כל העולם רק 

 "הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עימו",לסיוע לעבודת בוראו הרי 
והביא על זה מה שמצינו ביעקב אבינו שהאבנים עשו מריבה עלי יניח 
צדיק את ראשו, והיינו מפני שראשו של יעקב אבינו הוא ראש קדוש, 
וצריך מנוחה כדי שיוכל להמשיך את המעשים הקדושים, לכן כל אבן 

בזה ומקבלת חשיבות מיוחדת, וכך  תשזוכה לשמשו הרי היא מתקדש
, אם כוונתו לשם שמים, אזי האוכל מתקדש גם האוכל שאדם אוכל

   .באכילתו, והיין שהוא שותה נעשה כמו נסכים

  מעשהומחשבה 
את כוח המחשבה, כגון בהם ומצינו עוד דברים כאלה שרואים 

  מחשבת פיגול הפוסלת בקרבנות, שחל הפסול אפילו במחשבה, והנה 
שבפיגול  ,יש עוד דברים הפוסלים, כגון נותר ויוצא, אמנם יש חילוק

ובנותר אם אכל מהם חייב כרת, ואילו ביוצא אין חיוב כרת, ולכאורה 
הטעם מפני שיוצא הוא פסול על ידי מעשה, ומעשה אינו חמור כל כך 
כמו מחשבה, לכן ביוצא אין חיוב כרת, אבל בפיגול שחל על ידי מחשבה, 
הרי זה חמור יותר, שהחטא של מחשבה חמור יותר ופוגם בנפש האדם, 
ולכן מי שאוכלו חייב כרת, וכן נותר אינו פסול על ידי מעשה, אלא הוא 

  דבר ששייך ללב, שמתרשל בשב ואל תעשה. 

רעות ידוע מהגר"א ומרבי חיים ויטאל שחטאים של מידות לכן 
כי מידות רעות הם פגם בלב, כגון חמורים יותר מחטאים במעשה, 

ויש גם עבירות שהקב"ה שנאת הבריות, או שאר עבירות שבמחשבה. 
   ,כגון מחשבת עבודה זרה(קידושין מ, א) מצרף מחשבה רעה למעשה 

  עבירה ושנה בה שנעשית לו כהיתר.  או אם עבר

על שכר הוכתוב בחובות הלבבות (שער הביטחון פ"ד) שגם להיפך 
טובים, וזה מה שנאמר המעשים המחשבות טובות הוא יותר משכר 

היינו אלו שיש להם מעלת היראה,  ליראיך","מה רב טובך אשר צפנת 
שהיא מעלה הצפונה בפנימיות הלב, זוכים עבורה לשכר הצפון שהוא 

   וכן  .יותר מהשכר על מצוות שבמעשה –שכר נסתר שאין לשער 
עבירות שבמעשה, ולכן לא אשר גדול יותר מעונשם , עבירות שבמחשבה

אבל על עבירות נתפרש בתורה העונש כי אם על עבירות שבמעשה, 
חטא כי ה, והעונש הוא נסתר שאין לשערבמחשבה לא מפורש העונש, ש

  בפנימיות הלב. פגם הוא ובמחשבה חמור יותר, 

שאמרו חז"ל (ערכין טו, ב) כל  לשון הרע הוא חטא חמור מאדוכן 
והחטא בזה חמור יותר מכל  המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמים,

ועוד אמרו חז"ל יחד עם לב, בעבירות של מעשים, שהוא דיבור 
(ירושלמי פאה א, א) כשם ששכר תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות 

 והובאו הדברים כך עונשו של לשון הרע שקול כנגד כל העוונות, 
  בחומר עוון לשון הרע.  "אבשמירת הלשון שער הזכירה פ

  התורהמעלת 
הוא לא לימוד התורה  .ועיקר מה שנוגע לנו למעשה הוא תורה

אלא בדיבור ובמחשבה, כמו שכתוב (יהושע א, ח) "לא ימוש  ,במעשה
ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה", לא ימוש מפיך היינו 
בדיבור, והגית היינו במחשבה, ואמרו בריש מסכת פאה ותלמוד תורה 

תורה כנגד כולם, והתורה מקדשת את  תלמודששכר כנגד כולם, היינו 
האדם יותר מכל המצוות, כמו שאמרו (אבות ו, א) ומגדלתו ומרוממתו 

ממעשים יותר שהתורה גדולה על כל המעשים, ופירש שם ברוח חיים 
וכל מעשים טובים שאדם יעשה לא יגיע בזה למדרגת האדם  טובים,

   בדיבור או במחשבה ובהרהור. על ידי תורה

ומצינו בגודל קדושת התורה שאסור לאדם להרהר בדברי תורה 
במבואות המטונפות, ואילו שאר מצוות מותר להרהר שם, וכן תפילה 
בקשה והודאה שאין בה הזכרת השם מותר אפילו במקום שאינו נקי, 

מודה אני לפניך בידיים כשקמים מהשינה מיד בבוקר שאומרים וכפי 
(ד, כז) כתב שמותר לחשוב מחשבות של  ובנפש החייםשאינן נקיות, 

, רק דברי תורה אסור במבואות המטונפות דבקות וחיזוק האמונה
  מפני גודל קדושת התורה. במקומות כאלו, להרהר 

, ורואים אנו עד כדי כך עיקר התועלת שיש לאדם הוא על ידי תורה
שאמרו  כמו , אין למלאך המוות שליטה עליו שאדם שדבוק בתורה

(שבת ל, א) על דוד המלך שידע שהוא עתיד למות בשבת, וכל השבת היה 
היה יכול    וכשהגיע זמנו למות לא יושב ועוסק בתורה בלי הפסק, 

מלאך המוות לגשת אליו, והלך והשמיע רעש בעצים שמאחורי הבית 
ויצא דוד המלך לראות מהו הרעש, וכל אותה מלימודו,  וכדי להפריע

 ,תורה, אך בצאתו נשברה המדרגה מתחתיוהעת המשיך לעסוק ב
  שלט עליו מלאך המוות. ואז  ,והפסיק לרגע מלימודו

והנה דוד המלך לא חשב שלא ימות, שהרי כך היא הגזירה שאדם 
ביקש למות מתוך דברי תורה, אבל מלאך המוות לא רק סופו למיתה, 

מן זמן שעסק בתורה, ולכן הייתה ההשגחה בהיה יכול לשלוט עליו 
  . שיוכל למותכדי  ,שיפסיק מלימודו באונסשמים ה

בשעת עליהם לא שלט מלאך המוות ומצינו בש"ס כמה אמוראים ש
עסק התורה, ואמרו על רב אשי (מו"ק כח, א) שמלאך המוות הגיע 

עד שיספיק לחזור  , ודחה אותו רב אשי שלושים יוםליטול את נשמתו
כתב המהרש"א ו הש"ס,על תלמודו, ובאותם שלושים יום חזר על כל 

  . זה מה שנקרא מהדורא בתרא של רב אשיש

נהרגו אלפים ורבבות היו גזירות שמד וידוע גם שבגזירות ת"ח ות"ט 
[כך שמעתי ואיני יודע הפרטים המדויקים] ומסופר על קידוש השם, 

שאם יהיו מגדולי ישראל שמן השמים גילו לרבי שמשון מאוסטרופולי 
 ,זה יהיה כפרה על כלל ישראל ,עליהם מיתהשיקבלו הדור באותו 

לא הסכים למות מפני שעדיין לא השלים את כתיבת חיבורו על הש"ך ו
והיינו אף על פי שיכול במיתתו למנוע הרבה הרוגים,  ,השולחן ערוך

להמשיך בכתיבת חיבורו, מפני אלא התורה מחייבת אותו שלא למות 
ומה שיש הרוגים אינו סיבה למנוע שכלל ישראל צריכים את הש"ך, 

  עד כדי כך היא מעלת התורה. . מכלל ישראלתורה 

 דבקות בתורה  עד כמה אנו חייבים להיות דבוקים בתורה!אם כן 
היא עד כדי כך כמו שהמגיד אמר לבית יוסף שגם בשעת האכילה לא 
יסיח דעתו מלחשוב בדברי תורה, ובזה יזכה להיות חביב ונחמד למעלה, 

  ועל ידי דבקות בתורה באופן כזה כינה והמשנה מנשקת אותו, שהש
  את השולחן ערוך. ולחבר  "בית יוסף"זכה להיות 

וזהו באמת דבר קשה מאד, אבל אני יודע שיש כאלה שדבוקים 
אני זוכר גם  ךבתורה גם בשעה שאוכלים, בלי היסח הדעת מתורה, כ

מימי בחרותי בישיבה, כשהיו יורדים לחדר האוכל, היו מדברים בדברי 
תורה, וגם על השולחן דיברו בדברי תורה, ולכל הפחות לשתוק, שלא 

אמנם זה לא פשוט, אבל זה שייך, . יהיו דברים בטלים ומחשבות בטלות
  כך היה בשנים עברו, ויתכן שגם היום יש כאלה. 

והעצה להתחזק בכל זה היא על ידי לימוד המוסר, וכמו שכתב 
ה ברורה סימן א' שעיקר התבלין ליצר הרע הוא בלימוד תורת המשנ

סדר המוסר הוא המפתח והשורש המצליח והמשפיע על כל היראה, 
  ונזכה לסייעתא דשמיא!  היום שיהיה בשלמות,
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