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קונטרס

אושרו של
יהודי
מאמר בענין האושר והשמחה של יהודי
ובענין תאוות העולם הזה
ומאמר בענין אמונה
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הקדמה
חשבתי ללקט כמה מאמרים בנושא "אושרו של יהודי" ,שלדעתי תמיד יש מה
להוסיף ולהתחזק בזה [כמו שידוע שיש וידעת היום ,ויש והשבות אל לבבך] ,ולכן הבאתי כמה
מאמרים ורעיונות בענין שאין אושר בעולם אלא ברוחניות ,ועל סופם של תאוות
העולם הזה ,1ושלא באנו לעולם הזה בשביל זה ,אלא יש לנו נשמה גבוהה ,ובאנו
לעולם עם תפקיד ברור "לאסוף תורה ומצות" עבור העולם הבא ,וכמו שאמרו חז"ל
באבות פ"ד ש"העוה"ז דומה לפרוזדור בפני העוה"ב" .ובלשון הזהב של רבינו יונה
שם "שאין העוה"ז אלא כדי לזכות בו לחיי העוה"ב" - .דהיינו שכל העולם הזה אינו
אלא סה"כ כאמצעי ומקום הכנה לעולם הבא .2ובאמת חיי העוה"ב נקראים "חיי
עולם" ,כמו שאנו מברכים "וחיי עולם נטע בתוכינו" וזהו נצח נצחים( ,ולא כמו העוה"ז
שזה ענין זמני של מאה שנה בערך ,פחות או יותר ,3וזהו) .ושם נזכה לעידון הגדול מכל העידונים
שיכולים להמצא.
וא"כ מי שיש לו שכל רואה את הנולד ,ובודק כיצד אפשר לאסוף ולכנוס אוצר לנצח,
כיון שיודע שהעיקר הוא העוה"ב ,ושאין לבזבז את העוה"ז ,כיון שמי שטרח בערב
שבת יאכל בשבת .ורק כאן בעוה"ז אנו יכולים לעשות מצוות ,וכיון שמת אדם -
נעשה חפשי מן התורה ומן המצות( .שבת דף ל')
ובנוסף לזה רציתי לכתוב על ב' דברים שלא יתקלקל אושרו של יהודי ,א' על סכנת האינטרנט
וכדו' ב .על הרהורים באמונה ,ובח"ב נכתוב בעז"ה על אושרו של ת"ח העוסק בתורה ,נרחיב בזה
קצת .וגם קצת על יסורים .ומאמר בענין "פרנסה" .וגם כמה עצות לאהבת תורה.
ואע"פ שידעתי שבודאי לא כתבתי את כל מה שצריך לכתוב בענינים אלו ,מ"מ אין אני בן חורין
להפטר מכל מה שאספתי לעת עתה ,ויה"ר שאזכה להגדיל תורה.
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ראה בספר ארחות הבית עמ' תכ"ב תכ"ג מה שאמר מרן הרב שך זצוק"ל להג"ר ישראל גנס

שליט"א על דורינו.
 2וכתב בערוך השולחן או"ח סי' א' ט"ו וזהו עיקר גדול בחיי האיש הישראלי לידע שעוה"ז
הוא עולם המעשה ועוה"ב הוא עולם הגמול ,ועוה"ז הוא השער להכנס בו לעוה"ב ,ולכן יזהר לבלי
לאבד הזמן בחינם.
 3במקרה הכי טוב! ,כי ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה .וחוץ מזה קהלת (פי"ב א')
אמר "עד אשר לא יבואו ימי הרעה" וברש"י אלו ימי הזקנה והחלשות .קם בבוקר מסתכל על התקרה על
הקירות ,אוכל ארוחה במשך שעה ארוכה עד שמצליח לאכול ,ואח"כ משתעמם ונרדם מרוב שיעמום ,וכו'.
אכמ"ל.
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ניתן להשיג< א.ז .מודיעין עילית 37298:7250

ובמייל חינם u914000@gmail.com

 ניתן להשיג גם את הקונטרס "אל תהי צדיק הרבה" על נערוין בק"ש
ותפילה.
 וכן את הקונטרס על שמירת העינים – במשנת גדולי ליטא ובעיקר מהגר"ח
מולאז'ין זצ"ל.
 וכן הקונטרס "פיקודי ה' ישרים" בענין שלא ללמוד יותר מהכוחות.
 ואי"ה בקרוב קונטרס עצות לאהבת תורה.
ישיבות שיפנו יקבלו בל"נ קונטרסים במחיר הקרן.
מותר להעתיק ולצלם גם למטרות רווח .

דרושים נקודות מכירה בכל הארץ.

כמו"כ דרושים תרומות להפצת

הקונטרס( .לע"נ)

תוכן הענינים

דברי מרן הרב שך זצוק"ל

דברי מרן הגאון רבי ברוך בער
ליבוביץ זצוק"ל

פרק א'

"הבל הבלים"

מעשה במרן הסטייפלר זצוק"ל

עד אשר יצא מאפכם

אימרה מהסבא מנובהרדוק זצוק"ל

דברי הרמב"ם על הנאות עוה"ז

דברי ספר החינוך

התבוננות שלישית

דברי מרן החפץ חיים

הלקח שנלמד ממלכודת
שעה אחת של "קורת רוח" בעוה"ב

חלק ג'
מאמר לחיזוק באמונה
דברי מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל

חלק ב'

מאמר

בענין

קריאה

במקומות פסולים

וצפיה

מכתב מהסטייפלר זצוק"ל
עצות ממרן הקה"י זצוק"ל
מאמר על השגחה פרטית
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פרק א'
תאוות העולם הזה
כתוב במדרש רבה קהלת ו'

"וגם הנפש לא תמלא"
משל למה הדבר דומה,
לבן עיר שנשא בת מלכים,
אם יביא לה כל מה שבעולם
אינם חשובים לה כלום.
לפי שהיא בת מלך.
-כך הנפש,

אילו הבאת לה כל מעדני עולם
 אינם כלום לה,לפי שהיא מן העליונים.
והיינו שהנשמה של היהודי לא תקבל סיפוק,
ושום נחת רוח" 4בשום דבר בעולם" בכל עינוגי
העוה"ז ,ותמיד ירגיש צמאון וחוסר סיפוק– .
ורק בלימוד ויגיעת התוה"ק יהיה לו זה לעונג
וסיפוק ואושר לנפשו .מרן הר' שך זצ"ל.

(מהספר

"מחשבת מוסר") .ולהבדיל מגוי שאין לו כל בעיה לנקות את
אותו רחוב עשרות שנים עד יום מותו ,ולא ירגיש שחסר לו
כלום.

 4וכ"כ במסילת ישרים פ"א שהנשמה אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם.
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מרן הרב שך זצוק"ל היה אומר:
אין אדם מאושר יותר ממי שנמצא בין כותלי ביהמ"ד!.
מי שנמצא בחוץ אולי "נראה" שמח ,אבל זה הכל שמחה מן
השפה ולחוץ,5
ובאמת הם שבורים ורצוצים!.
והמאושר האמיתי זהו מי שזוכה להיות בין כותלי ביהמ"ד.
והיה תובע מאתנו שמחת חיים.6

מרן זצוק"ל דיבר על כך בהרבה שיחות ,ואביא מעט ממה שראיתי עתה<

בכל העולם רואים הבל הבלים ,ממש ריקניות ,עולם שבור,
אין אדם שטוב לו ,כי גם כאשר טוב לו בענין אחד ,חסר לו דבר אחר.

אין לאנשי העולם  -לא עולם הזה ולא עולם

הבא.7

[א.ה .ואמרו חז"ל הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם  -והיינו גם
מהעולם הזה( 8ספר חרדים)].
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כתב המלבי"ם במשלי פרק י"ד פי"ג עה"פ "גם בשחוק יכאב לב" ,ולכן הגם שתראה על פני האויל

ששוחק ,והשעה מצלחת לו ,הלב יכאב! ,כי לב יודע מרת נפשו ,ומרגיש כי אחריתה שמחה תוגה ,ובאחרית
יודע שהשמחה היא תוגה באמת ,כי ילך בדרך מוות .ויש הבדל בין שחוק ובין שמחה .השחוק נראה רק
בחיצוניותו ,והשמחה בלב ,ויש בוכה ושוחק בוכה בליבו ושוחק בפיו.
[ 6ממשמשו הגר"ד צימרמן במספד גדול] .ובשביל זה צריך לדעת להעריך את התורה ,ולזה יועיל לימוד
בספרים המדברים על תלמוד תורה.

 7מחשבת מוסר ח"ג עמ' של"ז.
 8מדברי הרמב"ם בהל' תשובה פ"ט<
וכן הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה מדעת ונעסוק בהבלי הזמן ,כענין שנאמר וישמן ישורון
ויבעט ,שדיין האמת יסיר מן העוזבים כל טובות העולם הזה שהן חזקו ידיהם לבעוט,
ומביא עליהם כל הרעות המונעים אותן מלקנות העולם הבא כדי שיאבדו ברשעם ,הוא שכתוב

6

גם אם הם ברחוב נדמים כעשירים נאים ויפים,
אך האמת היא שבפנימיות הם רקובים מאד ,כמה שברון לב מונח שם ,הם שבורים
כחרס הנשבר.9

העולם רקוב עד תוך תוכו ,מלא גניבה ורציחה ,וכל המידות הרעות שבעולם!
העולם מושחת.
הכל צבוע מבחוץ ,חיצוני.10

אצל אנשי העולם האדם מלא רוגז וכעס על עצמו תמיד ,הוא דואג וחושב למה
עשיתי כך ולא אחרת ,מדוע לא הייתי חכם והשני הקדים אותי.
אדם יכול להיות העשיר הגדול ביותר ואעפ"כ לא טוב לו ,הוא שבור.11
(משא"כ אנו מאושרים ,אנו יודעים שהכל בהשגחה פרטית ,ואין מקרה בעולם ,ויש משפט על האדם לפי
מעשיו וכו').

בתורה תחת אשר לא עבדת את ה' וגו' ,ועבדת את אויביך אשר ישלחנו ה' בך[ .אלא שכתב מרן
הקה"י< שניתן רשות ליצה"ר להראות לפי שעה שהוטב לו [בעוה"ז] ,אבל לאחר זמן מועט יחזור כל הבעיות
ביתר תוקף  -עי' במכתב בפרק על יסורים].

נמצא פירוש כל אותן הברכות והקללות על דרך זו ,כלומר אם עבדתם את ה' בשמחה ושמרתם
דרכו ,משפיע לכם הברכות האלו ומרחיק הקללות מכם ,עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה
ולעסוק בה ,כדי שתזכו לחיי העולם הבא וייטב לך לעולם שכולו טוב ותאריך ימים לעולם שכולו
ארוך ,ונמצאתם זוכין לשני העולמות ,לחיים טובים בעולם הזה המביאים לחיי העולם הבא,
שאם לא יקנה פה חכמה ומעשים טובים אין לו במה יזכה ,שנאמר כי אין מעשה וחשבון ודעת
וחכמה בשאול.
ואם עזבתם את ה' ושגיתם במאכל ובמשתה ודומה להם ,מביא עליכם כל הקללות האלו ומסיר
כל הברכות ,עד שיכלו ימיכם בבהלה ופחד ,ולא יהיה לכם לב פנוי ולא גוף שלם לעשות המצות,
כדי שתאבדו מחיי העולם הבא ונמצא שאבדתם שני עולמות ,שבזמן שאדם טרוד בעולם הזה
בחולי ובמלחמה ורעבון ,אינו מתעסק לא בחכמה ולא במצות שבהן זוכין לחיי העולם הבא .עכ"ד.
 9שם ח"ג עמ' קע"ד.
 10שם ח"א עמ' ר"ו.
 11שם ח"ג עמ' קע"ב.
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אם תצאו לרחוב תראו על כל האנשים ,בין גביר או מליונר גדול או אחר ,למרות
שהוא נראה שליו מבחוץ ,אך הוא מלא בצרות ,יש להם בעיות שונות בבית ,ואין
אדם אחד שטוב לו.
אתן לכם הכל בשתי ידי אם תמצאו מי שטוב לו בעולם.
המליונר הגדול ביותר יכול לשבת ולשתות ,ולשחק בקלפים ולרקוד ,אבל ליבו שבור
מאד מהאשה ומהילדים ,כל אחד בוגד בשני וחושד בו ,והוא סובל צרות מאשתו
ומילדיו ,חייו אינם חיים.12

להלן העתק מהספר "מחשבת מוסר" שיחות מרן הרב שך זצוק"ל
תזכרו שעמד לפניכם אדם זקן ואמר לכם זאת:

וראה מה שהבאתי בסוף הקונטרס העתק משיחות שונות.

12

שם ח"ב עמ' צ"ז.

 13בח"א עמ' ק"ד.

13

8

ובמחשבת זקנים עמ' ל"ב ל"ג<14

אין מה שיספק את הצורך של הנשמה

ובחלק א' עמ' תל"א<

 14וראה עוד בשיחה הראשונה שם.
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מרן החזו"א זצוק"ל כתב מכתב לא' שהתדרדר:
מי כמוך יודע עד כמה שבורים ורצוצים החיים של הבל ,ועד כמה
מרורות למו.

(חזון האיש סוף פרק חינוך).

וכתב עוד< מה בצע בהוללות והבלים .ולמחר תתחרט במה שאתמול בחרת להבל
זמנך .15והלא אחרית שמחת התאוה תוגה ומגינת לב ,ואם עלתה ביד אדם לעמוד
בנסיון הלא הוא מלא חדות עוז .ותמצא בשקידת התורה חיים ועונג אשר אין משלו
עלי חלד( .קובץ אגרות מ"ד) ועי' ג"כ אג' ט'.
וידוע שהנושרים אינם מאושרים ,אלא להיפך עצובים ,כאובים ,ושבורים.16
ואחרי כמה זמן הם מגלים שלא התגשם כלל מה שציפו שיהיה !!17והם מלאים
אכזבה.
הם אומרים< היצר שיקר עלינו בגדול ,לא הביא ולא קיים מה שהבטיח לנו.18
( 15קובץ אגרות חזו"א ח"א י"ב).

 16ולכן הרבה מהם נופלים לסמים ל"ע!!.
 17ראה בדברי הבית הלוי לקמן .ונוסיף לכל זה מה שידוע שכל הזמן הם מלאים חרטות וצער עמוק,
ותיסכול על שירדו מהדרך והזיקו לעצמם ,והזיקו לשם טוב שלהם ,וביישו את משפחתם [גם
המשפחה המורחבת] בלי שכולם אשמים ,בלי שום מצפון וצל של מידות טובות( .ובלילה חולמים כל
הזמן חלומות קשים של מריבות עם ההורים ,וחלומות אלו הן אפי' אחרי שנים רבות ,לא יכולים לישון
בנחת .וכו') .וגם עולה מחשבות של כמה צער וסבל גרמתי לאבא ולאמא ,ובריאות גופם ונפשם מתרועעת
מאד ל"ע( ,ובאמת גם אם היה להם טעות ,הרי הם לא התכוונו לרעתי אלא לטובתי) .כמה הם טרחו למעני מיום

שנולדתי ועד עתה? וכמה השקיעו למעני ,ומה אני משיב להם? .ונוסיף :שכל היום הנושר הולך זועף על
כל מיני אנשים (או מורים) מהעבר ,אמנם לא ישיג בכך מנוחת הנפש ,ובודאי שאינו מרויח עי"ז
כלום ,ורק הוא העיקרי שמשלם ע"ז ומפסיד  -בגופו ובנפשו בעוה"ז ובעוה"ב לנצח נצחים! רחמנא
ליצלן .ויוצא :שהאדם מזיק לעצמו יותר מכל מה שאחרים יכולים להזיק לו.
18

תשמע עדויות אלו בשיעורי הרב נחום דיאמנט שליט"א ומהר' יחיאל יעקבסון ועוד .אמנם

באמת הם העידו זאת בעוצמות חזקות מאד ,אבל הוכרחתי לקצץ הרבה מהעדות ולהקטין את
העוצמה האמיתית  -מפני שהעירוני שצריך ליזהר שלא יפגעו הנושרים האלו חלילה ,ולכן בודאי
אין לשואלם ע"ז ,ובודאי לא לדרוך להם על הפצעים[ .גם אם כוונתך לטובה ,תזהר ,כי זה יגרום
ריחוק לבבות ולא קירוב לבבות ,ויגרם מזה נזק גדול!!( .הם מכירים היטב את מצבם! ועלינו
למושכם בעבותות אהבה כידוע בשם מרן החזו"א זצוק"ל ראה במעשה איש ח"א עמ' ע"ב ,וכן
ידוע מהגראי"ל (בצדיק כתמר יפרח) ומהגר"ג אדלשטיין (בדרכי החיזוק) ועוד גדולי ישראל
ואכמ"ל) ,ולכן אסור להראות להם מה שכתבתי בשום אופן[ .נ .ב .בענין זה אציין רק לעיין בשם עולם
ח"א פרק ט"ז מש"כ מרן החפץ חיים זיע"א עיצה להורים של בנים שירדו מדרך התורה .עוד אציין לעיין בספר מחנה
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יש מחקרים בדוקים ,שאלו שעסוקים כל היום רק בבילויים והנאות ותאוות –הם
19

מדוכאים!! ,ואין להם אושר אמיתי ,ובודאי לא סיפוק .

וראה ביאור בזה בדברי המשגיח הגר"ד יפה זצוק"ל להלן[ .א.ה .וגם יש עוד סיבה,
מפני שאדם לעמל יולד זוהי מציאות! וא"א אחרת .ראה מש"כ במאמר אדם לעמל יולד]

מרן הרב שך זצוק"ל:20
מה אומלל האדם שהוא בלי אמונה ,שכן כמה הנאה יכול הוא כבר
להפיק מהעולם הזה?
כמה תענוגות הוא יכול למצות מתוך שבעים שנותיו עלי אדמות?
מעט מאד!
רבות משנות חייו עוברות עליו בצער ובעגמת נפש,
ישראל להחפץ חיים מה שכתב אחרי פרק כ"ו במאמר "דבר בעיתו" בענין להשיא ילדיו סמוך לפרקן  -בעת שרבו
הנסיונות יעו"ש ,ופירט שם התועלת העצומה שבזה].

 19וכדאי להראות מה קורה כשהילד גדל בלי חינוך ,או מדוע יש חוק חינוך חובה?
אחרי השואה החלה תנועה בארה"ב והתפשטה לכל העולם נגד כל הנושא של משמעת ,ונתנו
לילדים לגדול בלי לאסור עליהם (כמעט) כלום ,וחשבו שעי"ז הילדים יגדלו בריאים בנפשם ויגדלו
בצורה הכי טובה ,וימצו את עצמם ויגדלו לאילנא רברבא - .אבל מה נעשה שאח"כ הם גילו
לתדהמתם שהילדים האלו גדלו ונהיו "פראי אדם" "עבריינים" בעבירות הכי גרועות (גם אצלם),
עד שקלטו (באיחור) שאי אפשר לגדל ילד נורמלי בלי חינוך .והתקיים בהם מה שכתוב "חושך
שבטו שונא בנו" .וכל מה שחשבו וציפו שיהיה עתיד טוב לילדים –קיבלו בדיוק ההיפך!! .רבבות
בעיות נפשיות נוצרו ,הם גדלו ונהיו חסרי בטחון עצמי ,ואח"כ הילדים האלו גדלו ונהיו
ממורמרים ומתוסכלים לאורך כל החיים  -כיון שרוצים מליון דברים ,ואין להם .וכל הזמן
הרצון והציפיות שלהם לא תואמות למציאות ,וכל עובדות החיים מהבית ומהעבודה ומהשכנים
ומהעיריה ומכל מקום ,הם לא כמו שציפו .וכך נכנסים לדיכאון על שלא יכולים לעשות כל מה
שרוצים .חשבו שיהיה להם שמחת החיים וזה הפירות .חשבו לרוות נחת וקיבלו בעיטות( .שמעתי
מא' מגדולי המחנכים) - .ובודאי שאין להם עתיד להיות רופא או עו"ד ,כי אינם מסוגלים
להשקיע בלימודים ,כיון שאף פעם לא עבדו על עצמם לשבת מעט מול ספר וללמוד משהו ,ואין
להם שום סבלנות.
 20ארחות החיים עמ' ט' וכדאי ללמוד את כל דבריו שם.
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וגם כאשר מוצא לעצמו מעט הנאה  -הרי שההנאה הזו מוגבלת וחלקית,
והיא מסיבה לו עוד צער ועגמת נפש נוספת ,שכן יש לו מנה רוצה
מאתיים .עכ"ד.

וכעת מצאתי בספר "לעבדך באמת" (ח"א עמ' ל"ה) למרן המשגיח הגה"צ ר' דב יפה
זצוק"ל שכתב כדברים האלה<

"הנאה אין לה שייכות עם אושר ,אלא אדרבה"

12

מה אנו יכולים ללמוד מכל מליון הבעלי תשובה שיחיו?

סיפר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
הייתי בברית מילה של בעלי תשובה ,והבעלי תשובה שרו
כל כך בהתלהבות "ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו,
והבדילנו מן התועים" וכו' ,וישבתי שם,
וכרבע שעה לא יכולתי ללכת משם כששרו את זה,
כי הם מרגישים את הוהבדילנו מן התועים.
(דרך שיחה עמ' תרכ"ג).
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יש לנו לשמוע עדותם של מאות אלפי בעלי תשובה כולם פה אחד<
שהרגישו כל הזמן ריקנות" ,חוסר סיפוק נורא ומשווע" .וזה גרם להם לעצבות
פנימית ולעצבנות ,לא היה להם אושר אמיתי בחיים ,אין שמחה אמיתית.
אין שום תוכן ותכלית .חיים בשביל לעבוד ,עובדים בשביל לאכול ,אוכלים כדי לחיות,

וכך הדבר חוזר חלילה ,וחי ומכלה את כל חייו בעבודה ,וזה ממש "גלגל החוזר" ,כמו
מי שיסובב את האופניים כל היום כאשר אין לאופניים גלגלים .וכך החיים אין שום
תכלית בחיים .והדברים ידועים ומפורסמים.

תקרא בחוברת שיוצא לאור מידי פעם ע"י "ערכים" ,יש שם עדויות מאנשים שחזרו בתשובה ,עם
שמותיהם ,כל הסיפור כיצד חזרו בתשובה ועזבו את כל הבלי העוה"ז גם כאשר היה להם הרבה
הבלים.

וכך אמר בעל תשובה אחד<21

במשך כל השנים שהייתי רחוק מתומ"צ אף שהצלחתי מאד מבחינה כלכלית ,והיה
לי כל דבר חומרי שאדם יכול לרצות ,עדיין לא הייתי מאושר באמת .מבפנים לא
היה לי כלום .לעצמי סיפרתי שאני שמח ,שיש לי כל מה שאי פעם חלמתי< בית גדול
ויפה ,רכב ,כסף בשפע ,אבל זה לא זה .עכ"ד .וכן אמרו עוד בעלי תשובה "היה לנו הכל ,ולא
היה לנו כלום".

ובספר לעבדך באמת (ח"ב עמ' רכ"ח) אמר המשגיח הגר"ד יפה זצוק"ל:

ונוסיף לכל זה כמה שאלות ,האם פעם חשבת כיצד אדם מסוגל לחזור בתשובה ,הלא זה קשה
מאד לשנות את כל צורת החיים ,ואת כל ההרגלים ,ופתאום להתחיל ליזהר מהרבה איסורים
חדשים (שהתגלו לו עתה) מידי יום ,והרבה מצוות-עשה חדשים לעשות מידי יום?

 21בקטיפה (ית"נ סוכות תשפ"א).
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וכן לעזוב את כל החברים שלו? וע"פ רוב החברים מביישים אותו מאד ,ומתווכחים איתו.
והרבה פעמים ההורים כועסים עליו מאד ,ולפעמים ההורים מנתקים קשר ממנו ,והוא צריך
לכלכל את עצמו ולחתן את עצמו! ,וכן יש להם עוד הרבה נסיונות.
איך בכ"ז הם מחזיקים מעמד ,ועומדים איתנים בעזרת ה' ,כיצד הם מסוגלים לעמוד בכזו
מלחמה?
כל זה מראה שהם גילו שאין שם שום דבר אמיתי ,הכל שקר וריק ובלון נפוח! .ויודעים שהאמת
היא רק התורה! ומוכנים למסור נפש ע"ז ,כי הבינו שאין התכלית שלנו בחיים  -ללכת אחרי
התאוות ,ולחיות "חיי בהמה"( ,ולהשליך מעלינו את השכל הנפלא) ,אלא אדרבה הכוח המיוחד שיש
לאדם ,בשונה מכל הבעלי חיים ,הוא בשליטה על התאוות .והחליטו ללכת אחרי האמת בכל מחיר.
והם מלאים שמחה על כל התגברות על היצר ,ביודעם שזה האמת היחידה ,וכמה טוב להיות דבוק
ומחובר אל האמת – אל ה'.
וכלשון מרן החזו"א< אין בהנאות העוה"ז בכוחם להתחרות עם העונג האציל של עמל החכמה,
אשר נשמת האדם מתרוממת מעל המית העולם עד שמי השמים ,ונהנה מזיו החכמה העליונה
ולהשתעשע בבינה עילאה משמחת לב ונפש .קוב"א ט'.

ובאמת יש להתבונן< מדוע אדם בלי תורה שלא חסר לו דבר מהעולם הזה ,יהיה
בלי סיפוק ואושר אמיתי?
אלא הסיבה לכך ,כי יש בתוך היהודי "נשמה גבוהה" ,והיא לא נהנית מכל הבלי
העוה"ז ,22ולכן אחרי כל ההנאות  -לא מוצאים אושר אמיתי וסיפוק .ולכן חיים
כאלה הם חיים ריקים ,אין תוכן ,משהו חסר להם ,ואינם יודעים לפותרו!.
לשם דוגמא קטנה ,אם פעם תכנס לחדר קטן ,ותסתגר לבד לעשר שעות ,בלי לעשות כלום! ,רק
לנוח ולנוח ,ותשתעמם ,כיצד תרגיש אח"כ?.
ריק מתוכן ,שום ערך ,ביזבוז זמן ,עצבני ,זה ריקנות אוכלת( .זהו משום ש"אדם לעמל יולד" זו
מציאות!).
כמו"כ הנשמה היהודית אם לא תיתן לה אוכל רוחני ,היא תתעצב! ואתה תרגיש ריקנות נוראה,
וזה הרגשה נוראה.
והיות ולא מצאו אושר וסיפוק ,לכן הם חייבים לשמח את הנפש מעט ,ולכן הם מוכרחים כל הזמן
להסיח את הדעת ע"י הרדיו וחדשות ,ולשמוע תדיר שירים וניגונים בכדי שזה ישקיט וישמח מעט
את הנפש האומללה ששוכנת בקרבם ,וכך גם מחפשים רק שחוק וקלות ראש כדי לשמוח במה
שבא ליד  -אפי' אם אינו על רמה מינימלית! .וכמובן ללא הצלחה.
 22כמבואר במדרש שהבאתי בתחילת הקונטרס ,ובדברי מרן הרב שך בהרחבה.
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[ורק כלפי חוץ נראה לפעמים שהם כאילו קצת שמחים ונהנים ,אבל באמת בליבם אין שמחה
אמיתית ואין סיפוק ואושר אמיתי וכנ"ל .וגם מדובר בדברים רגעיים ממש !!23ומשלמים ע"ז הון
עתק ,ויוצא שעבדו שעות רבות בקושי רב  -עבור רגע].
וראה הערה

24

ועתה נבין מדוע הנושר חייב לנסוע במהירות מופרזת? ,מה לא טוב לנסוע בבטיחות?
כי הוא עצוב כמו שהתבאר ,ומחפש לשמוח קצת ,וכשעושה דבר שכרוך בסכנה גדולה ,אפי'
שמדובר בסכנת חיים ובטפשות גדולה ,בכ"ז יש לו מזה איזה שמחה קטנה ,שעשה משהו מסוכן –
"והצליח" לצאת מזה חי .ומזה הוא ניזון.
ומדוע הנושר שותה הרבה אלכוהול?
כדי להרגיע קצת את הצער שיש לו.
ומדוע הנושר לפעמים נופל לסמים?
כי האלכוהול לא עבד מספיק.
ומדוע חרדי לא נופל לסמים?
כי יש לו סיפוק מדברים אחרים (רוחניים).

23

עי' ברבינו בחיי בראשית פרק כ"ה שכתב :ודבר ידוע כי השתדלותו של אדם במאכל ובמשתה והיותו

משתעשע בציד שהם תענוגי הגוף בעולם הזה ,הלא היא סיבה לבזות עבודת השי"ת ויראתו ,לעשותם טפל
ותענוגי הגוף עיקר ,וזאת היתה מדתו של עשו ,ובעל מדה זו מוצא עצמו עקוב לסוף ,ואם יטעם נופת וצוף
בתענוגים אינו אלא לפי שעה ,והוא עתיד שידאג ויתנחם באחריתו ויצטער מאד על זה ,הוא שכתוב:
ויצעק צעקה גדולה ומרה ,וכן הזכיר שלמה ע"ה בענין רדיפת התענוגים( :משלי ה ,ג  -ד) "נופת תטופנה
שפתי זרה" וגו'" ,ואחריתה מרה כלענה" ,זה דרכו של עשו וכל התומכים אשוריו.
 24ושאלוני הרי אדם שלמד רפואה שנים רבות ,ובסוף נהיה רופא וכדו' ,האם אינו נהנה מכך ,האם אין לו
סיפוק?
תשובה :שכמו בכל תאוות העולם הזה  -אחרי תקופה יורד ההתלהבות (ראה במאמר בסוף הקונטרס).
אולם יתכן שרופא שמטפל בתור "לתת לזולת" (ולא רק חושב על כסף וכבוד ,אלא באמת רוצה לעזור (מה
שנקרא אצלנו חסד)) אז הוא עוסק בלהטיב ,יכול להיות לו סיפוק של מעשה טוב ,אבל עדיין אינו מגיע
לאושר הבא מלימוד מתוק .וכמו"כ אחרי שגומר את העבודה הוא מגיע לביתו ישר לתוך ההבל וריק והבוץ
וכו' ,והנשמה צמאה שיעשה עוד מצוות .וחוץ מזה גם במקום עבודתו  -הוא מועד יותר לנפילה ,כי מטבע
הדברים כפי גודלו  -כך גם גדלה גאותו ,וממילא גדלה גם קנאתו ,ורדיפתו אחר הכבוד שמעבירה אותו מן
העולם- .
שוב הראוני שישיבת "נתיבות עולם" פירסמו עדויות מאנשים שהיה להם משרה גבוהה בעולם החיצוני,
וחזרו בתשובה ,ודיברו על העבר שלהם כנ"ל שהרגישו כל הזמן "חסר" וכו' .וגם בעלי תשובה שחוו קצת
סיפוק בעבר ,יודעים כהיום לספר ,שזה היה כמו "אבק" ביחס לסיפוק שהם חשים כיום ,שהרי אז זה היה
סיפוק מקומי ,וכעת זה סיפוק בכל תחום.
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הגרא"צ מרגלית שליט"א רב העיר כרמיאל אמר 25ג"כ<
יש שמכבדים פרופסור חילוני ,ומביטים בו מלמטה למעלה.

אך מי שגר בשכנות עם אותו פרופסור  -מכיר בחולשותיו ,ויודע שמדובר בבלון
נפוח ותו לא!.26
אני אומר תמיד לתלמידים בישיבה ,שכאשר הייתי בחור בישיבה ,ידעתי שטוב לי,
אבל חשבתי שאולי גם לחילוני טוב ,כי מרחוק הם נראים שמחים ומאושרים ,כאילו
לא חסר להם מאומה בחיים - .אבל כשהגעתי לכרמיאל ואני גר בשכנותם ,הבנתי
שרק לי טוב ,ולהם – לא!.
כרב המטפל גם בשלום בית ובתקשורת במשפחה ,אני רואה לצערי את החיים
האמיתיים שלהם ,את החולשות שלהם .רק כך הבנתי עד כמה אנחנו צריכים
להודות לה' שאנו צועדים בדרך התורה ,ועד כמה החיים שלנו זוהרים .עכ"ד.

דברי הבית הלוי
"יצר הרע בא מכוח הדמיון"
הכוח של היצר הרע הוא מכוח "הדמיון".
כלל גדול הוא ,שאחרי עשיית עבירה  -רואים שאין זה הנאה גדולה כל כך!!.27
וידוע מה שכתב הבית הלוי 28בביאור הגמ' בסוכה ,שלעתיד לבוא לצדיקים היצר
הרע נדמה להם כהר ,ולרשעים כחוט השערה.
וקשה כיצד יתכן שהיצר הרע נראה אחרת לצדיקים ולרשעים?
ותירץ דלצדיקים נדמה להם כהר ,מחמת שהיצר מדמיין להם שיהיה להם תענוג
גדול בחטא.
 25מרוה לצמא פר' שלח תש"פ.
26

( נ.ב .פעם הראיתי לחבר שלי פרופסור גדול שחזר בתשובה (ועזב את עבודתו שהכניסה לו מאות אלפים ,ועבר לגור

באר"י אע"פ שהמשכורת כאן בבתי חולים היא כלום לעומת שם!) והפרופ' עמד בין אנשים ,והייתי צריך לכוון אותו
במדויק שיראה מיהו אותו אדם .אח"כ חשבתי שבחכמת התורה יש "חכמת אדם תאיר פניו"  -אז מתוך קבוצת
אנשים אתה יכול לנחש מיהו החכם הגדול ,אבל בחכמות חיצוניות אין את זה ,ולכן אתה צריך להראות במדויק על
מי אתה מדבר).

 27ויש להביא דוגמא לזה ,הוז"ל ,ראה מש"כ ע"ז מוסר גדול בערוך השולחן אבן העזר סימן כ"ג סעי' א'
"וראיה לזה שאיננה לשום תאוה וכו' וכל האדם ישיב אל ליבו איה איפוא תאוותי שתאבתי מקודם לפני
רגע" .וכו'.
 28בפר' בראשית ד"ה במס' סוכה.
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אבל הרשעים אחרי שכבר שמעו ליצר ,ראו שבאמת אין זה אלא הנאה מעוטה.
(היפך ממה שחשבו לפני זה) ,לכן הם בוכים שלא כבשו את היצר הזה.
וכן ידוע מאלה שחזרו בתשובה ועזבו את כל התאוות – והעידו כנ"ל .יש להעיר שיש צעירים
חרדים שהתפלאו קצת בשומעם דברים אלה ,אמנם אינני יכול להאריך בזה ,אבל אתה מוזמן
לשאול בתמימות כל בעל תשובה ,מה הביאור בדברי הבית הלוי הזה( ,או ללכת לישיבה של
29
חוזרים בתשובה ולדבר איתם ולשמוע את הדברים חיים מכלי ראשון( .ותתכונן שהם ישאלו אותך
מדוע הם לא זכו כמוך להיולד בבית חרדי שומרי תורה? (וגם אפשר לפנות לערכים ולבקש מהם
עדויות)).
וראה הערה

30

וכתב שם הבית הלוי< רק הענין דהנה כל תשוקת וחמדת עוה"ז ,כשיתבונן האדם
בהם ,המה רק בחינת דמיון כוזב לחוד.

דהרי רואים בחוש ,דבכל דבר של עוה"ז ,ההשתוקקות לזה הוא מרובה יותר
ויותר מעצם התענוג שיש באותו דבר,

ובשעה שחומד להדבר ,נדמה להאדם כאילו הוא דבר טוב ותענוג גדול,
מה שבאמת אינו כן!,
שכן הזולל וסובא שלהוט אחר השתיה ואכילה ,רק בדמיונו הוא טוב מופלג,
וההנאה בעת בליעתו של המאכל והמשקה היא מעוטה ממש אינה נרגשת כלל.31
עכ"ד.
 29אני מכיר בחורים שעשו כן ,וזה פשוט יישר להם את הראש.
 30הרב פנגר סיפר שאחד מגדולי השחקנים אמר לו שיש שתי שקרים בעולם ,באחד אני מצליח מאד ובאחד
לא .א' ,להראות לאחרים כאילו אני שמח ומאושר  -אני מצליח בזה ,אבל להיות באמת שמח  -בזה איני
מצליח כלל!! .עוד אמר שפגש את הישראלי הראשון שהגיע לפסגת הרי האברסט ,ושאל אותו מה סודות
ההצלחה כיצד ה געת לשם ,והתשובה העיקרית היתה התמדה[ ,ויש ללמוד מזה] ,אבל גם אמר לו גילוי יפה,
שהוא חשב שכשיגיע לפסגה הוא יהיה "מאושר העולם" ויהיה האדם הכי שמח בעולם ,אבל כשהגיע לשם,
נוכח לראות ש"כלום" ,לא נפלו טופים מהשמים ,ושאל את עצמו וכי בשביל זה כל הסיפור הארוך והמיגע
של ארבעים ימים של טיפוס מפרך מאד?? לא נוסף לי שום דבר .סיים הרב פנגר :וכמו בכל עניני העולם
הזה שאחרי שאתה משיג ,אתה מגלה שזה בכלל לא מה שדמיינת!![ .נ.ב .ולכן כשעושים מבצע לילד ,אם תיתן
לו מראש את הפרס ,ותאמר לו שתוך כדי זה הוא צריך לעשות את המבצע ,תראה שאחרי כמה ימים יירד לו
התלהבות ,וכבר לא יעשה את המבצע  -גם כשיחרימו לו את הפרס].
31

וכן רדיפת הממון ,התשוקה להממון הוא הרבה יותר מהתועלת שנמצא בהממון,

רק כי בעת רדפו אחריו נדמה לו בדמיונו אשר אם ישיגו יגיעו לו טובה מרובה,

18

וכן אמר מרן החזו"א במעשה איש ח"ג עמ' נ"ה.
וכמו ב"עץ הדעת" שהיה "תאוה לעינים" וכו' ,נראה נוצץ מאד ,אבל אחרי האכילה
מגלים שמדובר בסה"כ בחיטה ,או בגפן ,או תאנה (ברכות דף מ') .האם היה שוה לקבל
מיתה עבור זה?.32

וכותב הבית הלוי שזהו מה שאנחנו אומרים בוידוי סרנו ממצוותיך ומשפטיך
הטובים "ולא שוה לנו"  -דאחרי שחטאנו ועשינו המעשה ,רואין אנחנו דגם לפי
רצוננו לא היה כדאי לעשותו ,דלא השגנו בהעבירה התענוג והטובה שדמינו.

ולפי"ז נבין מה שאמרו חז"ל "רשעים מלאים חרטות" ,וצריך להבין מדוע?
כי מתפתים ליצרם ,ואח"כ רואים בעצמם את האמת שזה לא היה שוה ,ולא היה
עונג כמו שחשבו בתחילה ,ולכן הם מתחרטים על מעשיהם.

כתוב במשלי פרק י' (כ"ח) "תקות רשעים תאבד" ,ופי' המלבי"ם הרשעים אין להם
תוחלת ,רק תקוה שמקוים להתעשר וכדומה ,שהוא בלתי בטוח ,ובאמת תאבד
תקותו!.

דברי מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל
כתוב בקהלת" 33עיר קטנה ואנשים בה מעט ,ובא אליה מלך גדול ,וסבב אתה ,ובנה
עליה מצודים גדולים ,ומצא בה איש מסכן חכם ,ומילט הוא את העיר בחכמתו".
ובנדרים דף ל"ב< אמרו< עיר קטנה  -זה הגוף ,ואנשים בה מעט  -אלו אברים ,ובא
אליה מלך גדול וסבב אותה  -זה יצר הרע ,ומצא בה איש מסכן וחכם  -זה יצר טוב,
ומילט הוא את העיר בחכמתו  -זו תשובה ומעשים טובים.
וכשישיגו יראה שאין בו תועלת ,ומ"מ אין האדם חוזר בו ,ויש לו מנה מבקש
מאתים ,כי יטעה שוב בדמיונו כי רק במאתים יגיע לו הטובה אשר בדמיונו ,וכן
הולך כזה לעולם .וכו' .עי"ש .ועי"ש שביאר שזה התחדש באדם אחרי חטא עץ הדעת.
32

(נ.ב .ויש לדעת שכתוב בספה"ק( ,באריז"ל ומובא באוה"ח) שאם אדם הראשון הי' ממתין עד שבת ,הי'

מותר לו לאכול מפירות עץ הדעת ,ואף היה אז מצוה עליו לאכול ממנו).
33

פרק ט' יד.
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ושאל הגר"ח שמואלביץ זצ"ל 34כיצד אכן הצליח האיש המסכן להציל את כל העיר
בחכמתו?
ותירץ בשם אביו ,שהאיש גילה שהכל "דמיון שוא",
המלך אינו מלך,
ולא גדול,
ואין מצודים גדולים,
ולא דובים ולא יער,
הכל דמיון שוא.

"הבל הבלים"
"שלמה המלך" אמר בקהלת פרק א' "הבל הבלים אמר קהלת ,הבל הבלים הכל
הבל" .עי"ש.
וכתוב במדרש רבה דברים פרשה א'<
אילו אחר אומר "הבל הבלים הכל הבל" ,היו אומרים ,זה אין לו פרוטה לאכול,
והוא אומר הבל הבלים ,אלא שלמה שכתוב בו ויתן המלך את הכסף בירושלים
כאבנים ,לזה נאה לומר "הבל הבלים"!.

וכמה נאה הוא הסיפור על אדם עני שדג דגים על שפת הים ,ופגש אותו גוי עשיר,
ושאל אותו< למה אינך הולך לעבוד ותתעשר? ,ענה לו העני< ומה אעשה עם הכסף?,
אמר לו העשיר< תעשה עסקאות ותרויח עוד ועוד .ושאל אותו העני< ומה אעשה
אח"כ? ,ענה לו העשיר< אח"כ תלך על שפת הים ותדוג דגים בשלוה ובנחת .ענה לו
העני< זה מה שאני עושה עכשיו! אני ל"צ את כל התהליך המייגע הזה ,אלא הולך
ישר לדוג דגים!!.
תראה פעם זקן חילוני פנסיונר ,מה הוא עושה בעת שלוה? ,יושב על ספסל ברחוב
ומסתכל על כל עובר אורח (ומחכה לאיזה שלום או למשהו לא ידוע )..דבר זה יכול לעשות כל
אחד גם בלי לעבור מסלול מפרך של עבודה.
34

שיחות מוסר תשל"א מאמר ל"א.
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וראוי מאד לעיין בספר "מכתב מאליהו" ריש ח"א מש"כ בזה שאין שייך כלל שום
הנאה בגשמיות רק ברוחניות.
עוד אמר הגרא"א דסלר זצוק"ל< כל ההנאות של העוה"ז בנוי על החידוש ,לכן
מטבעו של עולם לא תחזיק ההנאה זמן רב ,ואחרי תקופה שהורגל בזה ,יצא מאפו
טעם הנאה זו .כי שורש ההנאות אצל האדם לא משום שערבים וטובים ,אלא
שהשינוי והחידוש שבדבר יוצר וגורם בהם טעם והנאה .עכ"ד.35
ולכן השמחה יורדת אחרי תקופה קצרה ,כי כבר התרגל לזה .וכן כל אחד יכול
לראות את זה למשל בקניית בגד או חפץ חדש ויפה שקנה ושמח מאד בקנייתו -
36

ובכ"ז אחרי תקופה השמחה יורדת ,כי כבר מתרגל לזה ,וכך הוא מהלכו של עולם .
אדם קונה רכב חדש ומפואר ,ומיד חושב על הרכב הבא" ,יש לו מנה רוצה
מאתיים" .כדאיתא בקהלת רבה פ"א ,דאמר מר אין אדם יוצא מן העולם וחצי
תאותו בידו ,אלא אם יש לו מנה רוצה מאתים .יש לו מאתיים רוצה ארבע מאות.
[וכתב בפנים יפות לבעל ההפלאה בבראשית פל"ג (ט) ויאמר עשו יש לי רב וגו' .יש לפרש ענינו לפי
מה שאמרו אין אדם מת וחצי תאותו בידו ,והוא ששאל שלמה ע"ה [משלי ל ,ח] ראש ועושר אל
תתן לי ,כי כל מה שהעשיר יותר  -יגבר יותר כח התאוה ,לכך אמר "יש לי רב" ואין זה נחשב אצלי
לכלום].

כתב באגרת הגר"א זי"ע<
שהעולם הזה דומה לשותה מים מלוחים ,ידמה לו שמרוה ,ויצמא יותר!!.
כתוב במשלי פרק י"ג (כ"ה) "בטן רשעים תחסר" ,ובמלבי"ם פי' רשעים שאוכלים למלא בטנם,
בטנם תחסר תמיד ,כי כל שיש לו הוא מתאוה יותר! ,ואין קץ לתאותו.
כתב הרבינו בחיי (דברים פרק כ"ט י"ח) ,וכל שהוא רוצה לנהוג המנהג הזה ולרדוף אחר תאוותיו
ומשביע נפשו מהן  -יותר ירעב להם כי זה משפטן וזה דרכן.

 35בס' "שיחות ומאמרי מוסר" להגרא"א דסלר זצ"ל ח"ב עמ' י"ג.
36

גרתי פעם ברכסים מול הרי הכרמל ,בתקופה הראשונה כל פעם שהסתכלתי בחלון  -פשוט "התפעלתי"

מהרי הכרמל ,אבל אח"כ כמובן זה ירד .חבר סיפר לי שהוא רצה מאד לנהוג במכונית ,וחלם ע"ז עשרים
שנה ,וכשלמד נהיגה היה בטוח שעוד רגע הוא יהיה מאושר לכל החיים ,אבל אח"כ גילה שאחרי תקופה
קצרה ההתלהבות והשמחה יורד ,ואתה חוזר לאותו מקום שהיית.
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וראה במאמר בסוף הקונטרס העוסק בנושא "מבט על הנאות ואושר החיים" ,שיש
נושא שמעסיק הרבה את האנושות כולה ,להגיע לחקר הדבר ,גם בעולם הישן חיפשו
את זה ,וגם בעולם המודרני .להבין מהו סוד האושר ,מה גורם לאדם להיות באמת
מאושר ,שמח וטוב לב .והסיבה שכל כך חיפשו את סוד האושר ,הוא לפי שסברו
בתחילה בפשיטות שככל שיש לאדם יותר הנאות ויכולות להשיג הנאות ,כך יהיה
מאושר יותר - .אך ראו בשטח שלא כך המציאות ,אלא יש בני אדם שכל אשר שאלו
37

עיניהם לא נאצל מהם  -ובכל זאת אינם שמחים  ,אלא מדוכדכים .ומאידך יש
אנשים שהם חסרי כל והם מאושרים .וחקרו החכמים מהו סוד האושר.
גם כיום הנושא מעסיק מאד את האנושות ,כי המציאות היא ,שמבחינת מדד
האושר עולה ,שאנשים בעלי יכולת ,ובעלי שררה ,או בעלי מעמד גבוה ,הם לא יותר
מאושרים יחסית מאשר אנשים פשוטים שיש להם משרות פשוטות ,או הכנסות
מועטות .ועל כן זה מטריד מאד את האנושות ,מהו סוד האושר– .ועי"ש המשך
המאמר.

אמר הרב דסלר זצוק"ל <38הן בודאי יש גם בין העשירים אומללים ,ויש גם בין
המליונרים אשר מרירות ישבעו.
אמנם זכו בעושר ,אבל לא באושר .יש להם קנאה ,תאוה .ורובם רע להם בביתם.
ויש צרות במשפחה ,וצרות בנים .וכל דבר אשר יצר להם .ואמרו חז"ל< אין אדם
יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו ,אלא אם יש לו מנה רוצה מאתים ,יש לו מאתיים
רוצה ארבע מאות .הרבה יותר מאשר יחסר העושר לעני  -חסר לעשיר רצונו לכבוד
ולתאוה אשר לא ישיגם .אם נסתכל נראה כי רע מאד לשניהם ,וכ"א מרגיש כי רע
ומר לו מאד.

37

יש "הנאה" ,ויש "אושר וסיפוק" ,וזה לא תמיד הולך ביחד .יש שנהנים מאד לקרוא ספר ,אבל

בסופו של דבר אם תקרא ספר כל היום ,במקום ללמוד תורה ,לא תהיה מאושר ,ובודאי לא יהיה
לך סיפוק.

ובדידי הוה עובדא ,כשיצא לאור ה ספר הליכות האיש הנהגות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ,רציתי מאד

לעבו ר על כולו לראות את מנהגי מרן זצוק"ל ,אבל הספר היה בכולל אצלנו ויש לי חברותא וצריך ללמוד גמרא .יום
אחד החברותא הודיע שהוא לא יגיע וכך מיד חטפתי את הספר וכל הסדר למדתי במרוצה את כל הספר ונהנתי מכל
רגע!! אבל פתאום בסוף הסדר מצאתי את עצמי בלי אושר ושמחה ובלי סיפוק ,ואז נזכרתי שקראתי פעם באיזה ספר,
שצריך לדעת שלא כל הנאה מחייב תוצאה של סיפוק ואושר.

 38מכתב מאליהו בתחילת ח"א.
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בספר על הגרב"צ פלמן זצוק"ל עמ'  82:מסופר שמרן הגראי"ל שטינמן נסע לחו"ל,
נכנסו אליו גבירים לשוחח ולשפוך ליבם ,איש אחרי איש ,סיפרו וביקשו ברכה על
צרות גדולות שיש להם .אמר הגראי"ל להגרב"צ בפנים כאובות ובצער< לא שוה
בכלל להיות גביר ,אמנם כסף יש ,אבל כאלו צרות אחרות כנגד זה ,שכבר יותר שוה
שהצרה תהיה במחסור הכסף.

[הערה בענין העושר .שמעתי על אלמנה עשירה ,שאמרה שהיא תיתן את כל כספה למי שישיב לה
את בעלה.
 נבין מזה שחוץ מעושר יש דברים יותר חשובים בחיים .והקב"ה נתן לנו אותם ,ורק איננוחושבים להעריך זאת .וכן הלאה יש הרבה דברים ,כמה אנשים מוכנים ליתן את כל כספם בשביל
בריאות הגוף או הנפש ,או בשביל לזכות לילד ,וכן הלאה.
ותראה מה גדול כוחה של שוחד הממון ,מצוי הדבר שאנשים עובדים יותר מכוחותיהם ,וקורעים
את עצמם בשביל להרויח הרבה כסף ,ואח"כ הם נופלים לחולשה גדולה וכדו' ,ואז צריכים לבזבז
את כל הכסף על שיקום וכדומה.
כמו"כ מצוי שהולכים לבית מלון שלוש ימים במחיר יקר מאד ,ואף פעם לא הבנתי מה ההגיון
לעבוד קשה שלושה שבועות ,יום יום בלי הפסקה ,בשביל שאח"כ ילך לבית מלון לנפוש שלוש
ימים?
עובדים קשה מאד כמה שנים כדי לכסות חתונה = אירוע של כמה שעות בלבד!!.
וכן עובדים קשה חודש שלם כדי לשדרג את האוטו בכמה דברים קטנים!!
ויצויין שלפעמים מרוב עשירות מאבדים את כל הטעם הטוב.]39

"עד אשר יצא מאפכם"
יש יסוד גדול בהנאות העולם הזה ,כל הנאה אם היא בלי גבול  -היא נהפכית
ל"בחילה" .לכן צריך שיהיה גבולות מסביב להנאה .וכמו מי שישתה יין במידה -
הוא נהנה ,אך אם ישתה הרבה יין  -הוא נהיה "שיכור" וירדם וכבר אינו יכול להנות
מהיין.
וכן אם יצא לך פעם לאכול מאכל מסוים ,שאתה אוהב מאד ,ואכלת ממנו בלי גבול,
39

(פעם הייתי באירוסין של בן עשירים ,והיה שם חשוך קצת ,ושאלתי למה חשוך ,וענו לי ש"זה הסטייל"! ,אח"כ

הגישו עוגה של סטייל אבל תיכף גיליתי שהיא לא טעימה (ורק הייתי חייב לבלוע קצת בגלל הברכה) ,אח"כ הגישו
גלידה בטעם שאמור להיות דומה למנגו ,אבל לא הצלחתי לבלוע (אפי' שאני אוהב מנגו) .בקיצור< נשארתי רעב!! -לא
כי חסר כסף ,או חסר לב ,אלא כי זה הסטייל ,ואם אתה לא מסתדר עם זה ,עליך לצום או להביא איתך שקית עם
ביסקויטים( .אבל לא הודיעו את זה מראש) .וחשבתי לעצמי אולי כדאי להציע לאיזה ארגון "הכנסת אורחים"
שיבואו לשם ויתנו עוגות פשוטות לאנשים פשוטים שיש להם טעם פשוט במאכלים ,ולא התקלקל בגלל סטייל וכדו').
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הרגשת מה זה סוף של הנאה של עוה"ז .וכדברי הפסוק בבמדבר (פרק יא) "עד חודש
ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא"

40

41

וראה עוד בהערה  .ובמשלי (טז)

"דבש מצאת אכול דייך ,פן תשבענו והקאתו" ,דבש זה טעים ,אבל אם תאכל הרבה
 אתה תשנא את זה .וכעת התבוננתי שבאמת גם אשה יפת תואר שהתירה התורה (בשעת מלחמה כנגדהיצה"ר)  -גם בזה מרמזת התורה שסופו לשנוא אותה!.

א"כ מה הגבול?
יש רק אחד שיכול לומר לנו מה הגבול  -זה הקב"ה שברא אותנו ואת כל העולם,
ונתן לנו גדרים מדויקים ,ומי שחורג מזה לא ירויח כלום.42
וראה גם בדברי מרן הרב שך זצוק"ל <43התורה מאפשרת לאדם להנות גם בעולם
הזה את ההנאה המירבית שיכול הוא להפיק מהעולם הזה .התורה אינה שוללת
 40פי' רש"י ,עד אשר יצא מאפכם  -כתרגומו דתקוצון ביה ,יהא דומה לכם כאילו אכלתם ממנו יותר מדאי
עד שיוצא ונגעל לחוץ דרך האף :והיה לכם לזרא  -שתהיו מרחקין אותו יותר ממה שקרבתם .ובדברי רבי
משה הדרשן ראיתי שיש לשון שקורין לחרב זרא.
 41בילדותי קיבלתי מתנה ממישהו חבילה של כמה חפיסות שוקולד חלבי ,ואכלתי הרבה בבת אחת ברצף,
ולכן עד היום אינני כל כך אוהב את זה .וכמו"כ פעם קנו במשפחה בטעות מדי הרבה פיצה ,ואכלתי עוד
ועוד ,עד שהיום אינני אוהב כל כך פיצה .וכן בילדותי היה פעם שמחת בר מצוה לבן של אנשים אמידים,
וכל הכיתה נסעו לבר מצוה מפוארת חלבית ,באולם ובצורה של עשירים ,ואמרתי לעצמי שאני צריך לנצל
את זה .ואכלתי שם מכל אשר ראו עיני ,ואח"כ בתחנה בהמתנה לאוטובוס חזור ,כל החברים שלי היו
שמחים ,ורק אני ישבתי בצד מתקפל ביסורים (כאבי בטן) ,וזה היה בשבילי שיעור טוב על סופו של הנאות
העולם הזה ,ואני זוכר ששאלתי את עצמי ,מה? ,וכי זה התוצאה של הנאות כל כך טעימות?? .עוד זכור לי,
כשהייתי ילד קניתי מכספי ממתק בשם מרציפן ,כי הלכתי אחרי המראה היפה שלו ,אבל אחרי שטעמתי גיליתי שזה
היה רק "יופי חיצוני" ,ויופי לחוד וטעם לחוד ,ואינם בהכרח קשורים זה בזה .זה עוד דוגמא של תעתועי עוה"ז.

 42וכך אמר אחד מגדולי המחזירים בתשובה :בסיכום הכללי של חיי האדם בעולם ,אין מאושר
ושמח ונהנה בעולם הזה ,יותר מהאדם שניהל את חייו ע"פ האיזון הנפלא שבורא עולם מלמדו
במצוות שבתורתו .שהרי היצר הרע מפתה את האדם להמשך אחרי החומריות במינון קיצוני,
הרבה יותר מכפי שהוא זקוק לו באמת לחיים מאושרים - ,אך בכך שרף בפניו את אפשרות
הסיפוק והשמחה מאותו ענין לאורך כל עשרות שנות חייו בעולם ,והוא מתוסכל ומאוכזב כל
הימים .הדבר נכון באוכל ,בטיול בנוף שאהוב עליו ,ובכל תענוג אחר ,שכאשר האדם מגזים בהם,
הרי מעתה על אף שמשתוקק הוא לחוות ממנו שוב אושר והנאה ,כבר איננו מסוגל .אם ישלוט
ביצרו הרע יהנה כל ימי חייו במינון הנכון שנפשו זקוקה לו .עכ"ד.
וכתב בספר אורחות צדיקים שער השנאה ,אמר החכם :אם תרצה שישנאך חברך  -בקרהו תמיד,
ואם תרצה שיאהבך  -בקרהו לעתים רחוקות ,ועל זה נאמר (משלי כה יז)" :הוקר רגלך מבית רעך
פן ישבעך ושנאך" .וכו'( .א.ה .ואולי לכן אמרו חז"ל שיש חן אשה על בעלה) .וכשיש אהבה שלא לשם
שמים ,תשוב לשנאה גדולה וקנאה ,כמו שנאמר באמנון (שמואל ב יג טו)" :וישנאה אמנון שנאה
גדולה מאד כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה".
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שום הנאה ,וכמו שמצינו שכנגד מה שה' אסר לנו ,התיר לנו משהו אחר כנגדו (עי'
גמ' חולין ק"ט<) ,אלא רק מלמדת את האדם כיצד ועד כמה מותר לו ליטול לעצמו
מכל הנאה בלי שיזיק או שינזק .עי"ש עוד.

דברי הרמב"ם על הנאות עוה"ז
עי' ברמב"ם פ"ח מהלכות תשובה ה"ו שכתב על הנאות העוה"ב שלא יתכן שהם דומים
להנאות העוה"ז וז"ל:

שמא תקל בעיניך טובה זו ,ותדמה שאין שכר המצות והיות האדם שלם בדרכי
האמת אלא להיותו אוכל ושותה מאכלות טובות ולובש בגדי שש ורקמה ושוכן
באהלי שן ומשתמש בכלי כסף וזהב ודברים הדומים לאלו  -כמו שמדמין אלו
44

הערביים הטיפשים האוילים .
אבל החכמים ובעלי דעה ידעו< שכל הדברים האלו דברי הבאי והבל הם ,ואין בהם
תועלת ,ואינה טובה גדולה אצלנו בעולם הזה ,אלא מפני שאנו בעלי גוף ,וכל
הדברים האלו צרכי הגוף הם ,ואין הנפש מתאוה להם ומחמדתן אלא מפני צורך
הגוף ,כדי שימצא חפצו ויעמוד על בוריו ,ובזמן שאין שם גוף  -נמצאו כל הדברים
האלו בטלים!!.
[א.ה .לדוגמא אם פעם תאכל ארוחה שלימה מלחם עם ממרח פשוט ותשבע לגמרי ,ואח"כ תכנס
למסעדה ,האם תתאוה לאיזה אוכל שיהיה?]

וכתב עוד הרמב"ם< הטובה הגדולה שתהיה בה הנפש בעולם הבא אין שום דרך
בעולם הזה להשיגה ולידע אותה ,שאין אנו יודעים בעולם הזה אלא טובת הגוף ולה
אנו מתאוין ,אבל אותה הטובה גדולה עד מאד ואין לה ערך בטובות העולם הזה,
אלא דרך משל ,אבל בדרך האמת שנערוך טובת הנפש בעולם הבא בטובות הגוף

( 43בספר ארחות החיים עמ' שצ'ב).
 44ומצאתי בערוך השולחן או"ח סימן א' סעיף ד' שכתב :וכל בר דעת יש לו להבין ,כמו שאם נראה מלך
בשר ודם בונה בנין יקר המורכב משני הפכים ,שבנה בתוכו אבנים יקרות שוהם וישפה וכל אבן יקרה ,וגם
מטיט ועפר ,היעלה על הדעת שתכלית כוונת המלך הוא לשם הטיט והעפר? ובודאי התכלית של הבנין הם
האבנים היקרות ,והטיט והעפר אינם אלא לחיזוק הבנין .כמו כן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
שברא את האדם מורכב מנשמה טהורה שהיא חלק אלוה ממעל והיא תשוב אל האלהים אחרי מותו ,וגם

מגוף עב שהוא טיט ועפר ,היעלה על הדעת שהתכלית הוא הטיט והעפר? וכל הסובר כן אינו אלא כסיל
ומשוגע.
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בעולם הזה במאכל ובמשתה אינו כן ,אלא אותה הטובה גדולה עד אין חקר ואין לה
ערך ודמיון ,הוא שאמר דוד מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וגו'.

ראיתי כתוב ,שהחפץ חיים ראה פעם איך שילדה קטנה משחקת עם "בובה" ונהנית,
ואמר ,חשבתי הלא אם ניקח כעת את הבובה ונטמין אותה ,ואחרי עשרים שנה
נוציא אותה ונראה לה במה ששיחקה ,האם לא תצחק מזה?.
כמו כן כשאדם יבוא לעולם הבא יתבייש ממה שהיה אצלו חשוב כאן ,כי שם אין
45

חשיבות רק לתורה ומע"ט  .עכ"ד.

"איזהו חכם הרואה את הנולד"

46

נקדים במשל נפלא<
הלקח שנלמד ממלכודת
תתאר לעצמך עכבר שנקלע למלכודת ,ויש לו שם גבינה צהובה עסיסית,
שהיא תאוותו הכי גדולה,
תתאר לעצמך כמה הוא שש ושמח ומאושר ,ואוכל בתענוג ובשקיקה
את הגבינה צהובה,
האם אתה מקנא בו? הלא הוא אינו יודע שאחרי שיגמור כל תאוותו,
הוא יגלה שזהו זה!!
כאן הוא קברו.
וכאן זה הסוף שלו ,ולא יוכל לזוז משם  -רק אל מותו.
 זהו ההנאות שיש לחילונים ,מדובר על כמה שנים ,וזהו זה.מה אח"כ? מה תעשה אח"כ?.
אלא שיש כאן טעות גדולה ,שאינו דומה המשל לנמשל ,כיון שבעוה"ז אין משהו שמהנה
כמו שתיארנו ,אלא רק צל של צל של הנאה קטנה ורגעית שחולפת מהר.

 45וכבר היה ילד ששאל את אמו האם בשמים הנשמות יכולים לשחק תופסת( ..פעם כשהייתי ילד קטן
חילקו בבית קרטיב ,וראיתי את מו"ר אבי שיחי' אוכל חתיכות גדולות ,ואני כל כך ריחמתי עליו שהוא לא
מלקק לאיטו ולא נהנה מספיק .כאילו אין עוד הנאות אחרות בעולם)..

 46מבוסס על דברי הסטייפלר זצוק"ל

(בחיי עולם).
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וזה משל נפלא על חיי העוה"ז למי שלוקחו לעיקר ,כי תופס דבר אשר באחריתו לא
ישאר בידו כלום!( ,ליתר דיוק< חוץ מתכריכים) ,ואח"כ יגלה שלא אסף כלום בשביל
העוה"ב.

כל בר דעת שנוסע לחו"ל לוקח עמו מזוודה ,למה? הרי זה כבד? כדי
להניח בפנים מזון והרבה דברים כדי שיהיה לו עם מה לחיות שם .אבל
אדם הולך להפליג אחרי מותו מאות אלפי שנים ,ומה לוקח עמו? .מדוע
כאן אינו דואג לעתיד? .מדוע כאן הוא מתנהג כבת יענה? .וכדברי
הגראי"ל שטינמן זצוק"ל< הלא העולם הזה הוא אפי' לא אחוז אחד
מהעולם הבא.

מרן החפץ חיים היה מרגלא בפומיה:47

מדוע אנשים אינם דואגים לבית שלהם בעולם הבא?

מרן הרב שך זצוק"ל אמר לפרופסור אחד:
דע לך יהודי לא דתי הוא חי שבעים שמונים שנה וזהו! אח"כ קוברים אותו באדמה,
והתולעים אוכלים אותו וזהו!.
שאל הפרופסור :הרי גם שומר תורה ומצוות חי כך?
וענה לו הרב שך :אתה לא צודק ,הוא ממשיך אח"כ עם הנשמה למעלה לעולם הבא!.
וביאר דבריו :שהגוף הוא כמו "חמור" שהאדם רוכב עליו ,וכשמת החמור קוברים אותו,
אבל האדם ממשיך בדרכו .כמו"כ כאן הנשמה רוכבת על הגוף ,וכשמת הגוף קוברים אותו,
אבל הנשמה ממשיכה הלאה בדרכה לעוה"ב .אבל מי שלא השקיע עבור העוה"ב שלו  -אז
אצלו המוות זה באמת טרגדיה( .לולי תורתך שעשועי).

ולפי"ז מובן מה שכתוב שהרואה בית קברות של נכרים אומר "בושה אמכם וכו' ,הנה
אחרית גוים מדבר ציה וערבה" .כי אפי' העשירים הגדולים שבהם ,לא נשאר להם מזה
כלום ,רק מצבות!! .אבל אצל היהודים שמשקיעים בעוה"ב ,הקבר הוא רק לגוף ,אבל יש
המשך לנשמה שעולה עם כל המצוות .וגם יש תחית המתים לעת"ל.

ביום מן הימים כשמגיע הרגע של המוות ,כבר מאוחר מדי ,אי אפשר לאסוף כלום ,שום
( 47מאיר עיני ישראל).
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מצוה  ,היום לעשותם ולא מחר .רק מי שחכם בודק מה העניין בעולם כזה ארעי ,ובודק מה
יוכל לאסוף טרם מותו.
ומתבונן עבור מה אני חי? הלא הסוף יבוא עלי כמו על כל אדם בעולם ,איש לא נמלט .וכי
יש תכלית לבנות בנין (היינו אדם) ,ואחרי שבעים שנה לכלות את הבנין (היינו המוות) ,האם
זה תכלית??.
איזה הגיון יש בזה??
אם באנו לעולם בשביל לחיות ,אז למה מתים?.48

ואחרי שאנחנו רואים שיש כזה דבר "מוות" ,מה עלי לעשות כדי שיהיה משהו עמדי אחרי
מותי .וכי אשכב כמו אבן דומם ולא אקח עמי כלום מכל העולם הזה? .ויש בידי רק חיי
שבעים שנה ,ולא אוכל לקחת אחרי מאומה! ,כי לא יועיל לי הכסף אחר מותי כלום .כיצד
אקח ומה אקח.
וא"כ מה התכלית בכל הבנין הזה.

מה נשאר מכל החיים?
נאמר בתורה "ואל עפר תשוב" זו גזירה ממלך מלכי המלכים הקב"ה ,ואין אפשרות להנצל
מזה .ויש לאדם לחשוב לאן אתה הולך .שום דבר לא נותר לו לאדם אח"כ ,רק יהיה מונח
עם כל הכבוד במקום קטן  -קבר בגודל האדם עם אבן גדולה על גבו .גם העני המרוד וגם
העשיר הגדול ביותר ,שניהם נכנסים לאותו גודל של בור!! .ושניהם מתכסים באותו עפר
אדמה!
מה נשאר מכל החיים?
כ-ל-ו-ם!.
אך ורק תורה ומע"ט שעשה בחייו .ומה מלוין לו לאדם וכו' .ומה העולם הזה אנו נמצאים
כאן בעולם רק כמה שנים ,בכדי לזכות במעשינו בעוה"ז לעוה"ב עולם שכולו ארוך .ולו
יחיה גבר מאה שנים -זהו בגדר "כולי האי ואולי" ,וגם אז הרי הוא כבר זקן מופלג
וחולשתו גדולה ובקושי רב מהלך ד' אמות ומתפקד ,ובעיות בבריאות לא יחסר ,אם בכלל
מוחו עובד כדבעי ,ונעזר ע"י אחר תדיר והוא למשא על צאצאיו .וגם דואג מה יולד יום.

48

כל פעם שהייתי בלויה ,השאלה הזאת שוב צועקת בתוכי ,ומחדדת לי את מיקומו של העולם

הזה .ובפרט אם ראיתי את הקבורה עצמה אני עוד יותר תוהה מה הענין בכל זה??.
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יש לי חבר שעבר פעם ליד בית הקברות ,ואנשי החברה קדישא באו אליו וביקשו
ממנו עזרה ,והוא נכנס שם לחדר הטהרה ,ועזר להם ,ומיד אח"כ הגיע לישיבה
ללמוד איתי( ,הוא היה חברותא שלי) ,כולו היה רועד ומתנשף ,ממה שראה שם,
ואמר לי מה שראה שם ,אדם זקן מת מאנשי המזרחי ,והוא אומר לי< "מה נשאר לו
למזרחני'ק הזה מהחיים?" ,כלום!! .הוא כלומני'ק .וחזר ע"ז אין ספור פעמים.
ובקושי הצליח ללמוד .זה היה בשבילו סדר מוסר הטוב ביותר.
וכבר אמר חכם אחד שכאשר מת שכן או קרוב משפחה ל"ע בפתאומיות ,הרי זה
כמו לימוד מוסר לשלוש ימים.

ויש הרבה חילונים שחזרו בתשובה ,בעקבות מות חבר טוב שלהם ,שפתאום ראו
את האמת מול העינים ,שכל חיי העולם הזה הוא "עולם עובר"! ,כמו צל ,והזדעזעו
מזה מאד ,ומיד התחילו לחקור מה יש אחרי המוות ,ומה התכלית בחיים כאלו
אשר סופו הוא שלוקחים אדם ומכניסים אותו לתוך בור ,ומכסים אותו בעפר
כאילו מדובר באיזה עלה..

ובמדרש תנחומא (בפר' וילך או' ג') יש דברים נוקבים מאד בענין זה:
יום המיתה אין לאדם תקוה שינצל ממנו ,שהרי משה רבינו שלא היה כמוהו בכל הנביאים
והחכמים ,ואעפ"כ לא היה יכול להציל עצמו מן המיתה ,כ"ש שאר בני אדם .וכן אמר
קהלת ,הכל כאשר לכל "מקרה אחד לצדיק ולרשע" .ע"כ.

רבינו יהונתן אייבשיץ זצוק"ל ציוה לכתוב על מצבתו דברי התעוררות ,שהנה האדם הגדול
אשר היה לכם לראש ,כעת הוא שוכב באדמה .וז"ל בתו"ד:
"ממני יראו כל עובר אורח,
האיש אשר עמד לנס,
ושב אל העפר ,ומראהו מאיש נשחת.
נא שימו על לבבכם דבר זה" .עכ"ד.
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התבוננות שלישית
אם התכלית הוא העולם הזה ,אז כלפי הנאות העוה"ז די שיהיה נולד כ"בהמה" ,ויאכל
וישתה מכל הצומח בלי שום תשלום ,וכל היום יוכל לנוח ולטייל ולישן כאוות נפשו ויתענג
מאד .וכמו שיש לבהמה אוכל מצוי בכל מקום ,וישנה בכל מקום ,אין לה דאגות וצער ,כי
אם חיי שלוה ,וגם לא צריכה לרכוש דירה ולא שום משכנתא .ושום עול פרנסה.
וזה באמת שאלה מעניינת וקשה .אלא שיש לאדם תפקיד אחר מבהמה ,ויש לחקור מהו.

עוד קשה להבין ,כיצד חילוני אוכל בשר בעלי חיים ,הלא מה ההבדל ביניהם? ומה
זכות יש לאדם יותר מהבעל חי? ,הלא שניהם בעלי חיים שוים ,שניהם אוכלים,
שותים ,ישנים ,ועובדים ,ומדוע יש לו זכות להרוג אותו?? ובאמת מצינו גמ' פסחים דף
מ"ט ע"ב רבי אומר< עם הארץ אסור לאכול בשר ,שנאמר זאת תורת הבהמה והעוף ,כל העוסק
בתורה  -מותר לאכול בשר בהמה ועוף ,וכל שאינו עוסק בתורה  -אסור לאכול בשר בהמה ועוף.

וכך אמר מרן הרב שך זצוק"ל :אין אצלם ערך בחיים ,ולא הבנה בהפרש שבין חייו לבין
חיי בהמתו ,מחזיקים את הכלב כמו הבן שלו ,האדם אוכל ושותה ועובד ,וכך גם הכלב.
(מחשבת מוסר ח"ד שיחה מ"ב)

ועיין היטב בפרקים הראשונים בחיי עולם מש"כ בזה דברים נלהבים.
והקשה שם א' .למה נברא האדם בגוף עלוב כזה העלול לרובי תחלואים ,הלא רוב בעלי
חיים גופם בריא.
ובפרק ו' כתב שרוב ימי חיי האדם הם בצער ומכאובים שונים ומשונים ,ורוב בני אדם
מתיסרים וסובלים אם בחולי הגוף אם בפרנסה ,ובעשירים הלא מרבה נכסים מרבה
דאגה ,ו החיים מלאים בתאוות ,ופחדים אודות העתיד ,ותאוות הכבוד .ובהתקרב יום
מותו נרעש ונפחד מאבידת העולם הזה ועזיבתו ,ונעשה מיואש כחרס הנשבר.
וא"כ הדבר טעון בירור למה נברא האדם לחיות חיים מעורבים יגון ושמחה צער ועונג ,עם
הרבה התמודדויות ,ורובם צער וכאב לב.49

 49ולמשל קורה שאדם נוסע לשבת לבית הארחה לנפוש ,ומשקיע הרבה כסף ,ומקוה להנות מעט מהעוה"ז,
אבל בדרך חזור היה איזה פקק גדול בדרך ,והסבלנות פוקעת והעצבים עולים ,וכל המצב רוח הטוב שעלה
בדמים מרובים  -יורד שוב לאותו מקום שהיה לפני זה ,אז מה עשה בזה?( .זה קרה לי כאשר היה קעמפ
בישיבה  ,והיה יפה מאד ,אבל בחזור מהישיבה חיכיתי לאוטובוס בין עירוני שעה וחצי ,והרגשתי איך שכל

מה שהתוסף לי  -הכל ירד בשעה זו) .ועי' טור בסוף הל' יו"ט סי' תקכ"ט שכתב :מידת החסידים
אשר השם לנגדם תמיד ,ובכל דרכיהם ידעוהו ,בעת שמחתם אז יותר ויותר מברכין ומשבחין
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ב .גם למה נברא האדם עם שכל כל כך יקר ועצום ,מלא דעת וכשרון נפלא ,הלא לחיי
העולם הזה טובים בהרבה חיי גס השכל ,כמו שכתוב יוסיף דעת יוסיף מכאוב.
ג .וגם למה נברא העולם הזה הרי אין בו כדי שביעה ,ולעולם האדם מרגיש שהוא לא שבע,
ויש לו מנה ורוצה מאתים.
אלא הביאור הוא שכל חיי העולם הזה אינו אלא "מעבר ופרוזדור" לחיי הנצח ,וכפי מה
שגלוי לפניו ית' שהוא הרצוי ביותר להכנתו לחיי עד כך יהיו חייו ,וגם נידון לפי זכויותיו
ומעשיו .עכ"ד.

וכ"כ במסילת ישרים פ"א:

ותראה באמת שכבר "לא יוכל שום בעל שכל להאמין  -שתכלית בריאת
האדם הוא  -למצבו בעולם הזה"
כי מה הם חיי האדם בעולם הזה ,או מי הוא ששמח ושליו ממש בעולם הזה .ימי
שנותינו בהם שבעים שנה ,ואם בגבורות שמונים שנה ,ורהבם [ורובם] עמל ואון,
בכמה מיני צער וחלאים ומכאובים וטרדות ,ואחר כל זאת ,המוות.
אחד מני אלף לא ימצא שירבה העולם לו הנאות ושלוה אמיתית .וגם הוא ,אילו
יגיע למאה שנה כבר עבר ובטל מן העולם .עכ"ל.

כללו של דבר
וכתב במסילת ישרים פ"א ,כללו של דבר ,האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה
אלא בעבור מצבו בעולם הבא ,50אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם
להקב"ה אשר שימחם ,ויאמר האדם בלבו בעת שמחתו והנאתו :אם כך היא שמחת העוה"ז אשר
היא הבל כי יש אחריה תוגה וצער ,א"כ מה תהא שמחת העה"ב התמידית שאין אחריה תוגה,
ויתפלל להקב"ה שיטה לבו לעובדו לעשות רצונו בלב שלם ושישמחנו בשמחת העולם ויזכנו לחיי
העה"ב לאור באור פני מלך חיים:

 50וכתב במסילת ישרים פ"א שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו
שכינתו  -שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא.
ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא ,כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר
הזה .אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה ,הוא זה העולם.
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הבא שהוא תכליתו .על כן תמצא מאמרי חכמינו ז"ל רבים כולם בסגנון אחד
מדמים העולם הזה  -למקום וזמן ההכנה ,והעולם הבא  -למקום המנוחה ואכילת
המוכן כבר ,והוא מה שאמרו ,העולם הזה דומה לפרוזדור ,כמו שאמרו ז"ל< היום
לעשותם ומחר לקבל שכרם .מי שטרח בערב שבת ,יאכל בשבת .העולם הזה דומה
ליבשה ,והעולם הבא לים וכו' .וכאלה רבים על זה הדרך.
נמצינו למדים ,כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד
ולעמוד בנסיון ,והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד לשיהיה לו
נחת רוח וישוב דעת למען יוכל לפנות לבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו.
עכ"ד.

וכתב בערוך השולחן או"ח סי' א' ט"ו וזהו עיקר גדול בחיי האיש הישראלי לידע
שעוה"ז הוא עולם המעשה ועוה"ב הוא עולם הגמול ,ועוה"ז הוא השער להכנס בו
לעוה"ב.

וכשהאדם יודע תכלית עבודתו בעולם הזה ,ואת ערך מעשיו ,ושמחכה לו גן עדן
בעונג שאי אפשר לתאר ,וכמו שכתוב "עין לא ראתה אלוקים זולתך" ,הרי הוא כבר
שמח ומאושר מעכשיו - .וכמו אדם שחופר למצוא זהב ,אפי' שעובד קשה מאד ,אבל
היות וחושב שיתכן וימצא שם זהב  -הרי זה גובר על כל הטירחא[ .אלא שאינו דומה ,כי
ברוחניות זה ודאי שיקבל שכר על כל עמלו ,ובמשל זה רק ספק].51

ותנן באבות פ"ד ש"העוה"ז דומה לפרוזדור בפני העוה"ב" .ובלשון הזהב של
רבינו יונה שם "שאין העוה"ז אלא כדי לזכות בו לחיי העוה"ב" .דהיינו
שכל העולם הזה אינו אלא סה"כ כפרוזדור לפני הטרקלין .ובאמת חיי העוה"ב
נקראים "חיי עולם" .כמו שאנו מברכים "וחיי עולם נטע בתוכינו" וזהו נצח נצחים.
ולא כמו העוה"ז שזה ענין זמני של מאה שנה בערך ,פחות או יותר ,וזהו .וא"כ מי
שיש לו שכל רואה את הנולד ,ובודק כיצד אפשר לאצור אוצר לנצח ,כי יודע
שהעיקר הוא העוה"ב .ומדוע להשקיע כאן בעניני העוה"ז ,הלא אנחנו רק כאורחים
כאן בעוה"ז.

 51ע"פ דברי הרב שך זצוק"ל בארחות החיים.
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כידוע שעשיר אחד הגיע אל מרן החפץ חיים זיע"א וראה את ביתו של הח"ח עם
מעט רהיטים ,ותמה היכן הרהיטים של הרב? ,ענה לו הח"ח< והיכן הרהיטים שלך?,
וענה שהוא רק אורח ,ענה לו הח"ח< גם אני רק אורח בעוה"ז!!.
דרך ארץ זוטא פ"א< "כל מה שיש בעוה"ז ,אין לי חפץ בהם ,לפי שאין העוה"ז
שלי".

"אשריך בעולם הזה"
המשגיח הגה"צ ר' דב יפה זצוק"ל כ"כ מסר עצמו להראות ולחנך באושר הגדול
הנסוך בשומרי התורה והמצוות  -כאן ב-ע-ו-ל-ם ה-ז-ה .ראה במאמר בהמשך
הקונטרס.
וכן אמר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שמי שרוצה לראות יראה שגם עוה"ז יש
למי שקרוב לה' .דרך שיחה עמ' רל"ד.
[עי' בדברים פ"ו פסוק כד "ויצונו ה' לעשות את כל החקים האלה וגו' לטוב לנו כל
הימים "לחיותינו כהיום הזה" .וכתב ברבינו בחיי שם< "לחיותנו כהיום הזה" ,תועלת הגוף
בעולם הזה .והוסיף בו ה"א לפי שהעולם הזה נברא בה' .וכו' .למען יאמינו וישכילו וידעו כי יש
במעשה המצות גמול ושכר גופני ונפשיי ,גופני ,הוא שאמר< לתת לנו את הארץ ,שהיא כוללת כל
טובת העולם הזה ושלותו בהיותה ארץ זבת חלב ודבש ,נפשיי ,הוא שאמר< לטוב לנו כל הימים,
וצדקה תהיה לנו ,לפני ה' אלהינו ,והנה זה עיקר גדול תזכור אותו תמיד .וראה עוד בהערה.]52

ועתה כתב מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א לכינוס של "לב שומע" ,שהעיקר צריך
להחדיר בלבות התלמידים את ההשקפה ,שעסק התורה זה העסק הכי טוב בעולם,
ובזה זוכים לחיים הכי מאושרים ,כמו שאמרו אשריך בעולם הזה .עכ"ד.
שמעתי פעם בכנס מאת פרופסור אחד שאמר ,שיש מחקרים רבים שמראים
שהחרדים חיים חיים יותר ארוכים מאשר החילונים .אמנם זה לא מפורסם ,מפני
שאינו כבוד להם.!!53
52

וכ"כ בחובות הלבבות (ש"ד מביטחון פ"ד) כבר קדמה הודעתו אותנו דרכי העבודה ,אשר

יועילנו בעולם הזה ובבא ,כמו שאמר ויצונו ה' לעשות את כל החקים האלה וגו' לטוב לנו כל
ועי' תוס' קידושין דף ל"ט ע"ב ד"ה מתניתין דרוב ימיו של צדיק
הימים "לחיותינו כהיום הזה".
שרוי בטובה כשזכויותיו מרובין על עוונותיו .ולפי' ר' יעקב שכר מצוה בהאי עלמא ליכא.
53

ושאלו את הרופאים החילונים בבית חולים אחד ,כיצד הם מסבירים את זה ,והם ענו כי החרדים
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וכן יש כמה מחלות שיש רק אצלם ,וזהו אמונה חושית בתורת חיים.

הרבנית אלישיב ע"ה אמרה כמה וכמה פעמים לצאצאיה:

שהקב"ה לא נשאר חייב לה במאומה ,והשיב לה
במנה אחת אפיים של נחת ואושר על מסירותה
לתורתו של בעלה הגדול.
"קיבלתי הכל בחזרה ובמנה גדושה ,ולא נשארו
אצלי

חובות" ,נהגה תמיד להתבטא בפני הנכדים והנינים וכל

בני משפחתה.
וזה חוץ ממה שמחכה לה לעת"ל.
כל מאמץ רוחני קטן נשאר בספר הזכרונות ,והכל משולם עד
אוכלים גפילטע פיש בשבת ...אבל אנו יודעים שכתוב בתורה (דברים פ"ל (טו)) ראה נתתי לפניך היום
את החיים ואת הטוב ,ואת המות ואת הרע .ואם בחוקותי תלכו וכו' ,והיה אם שמוע תשמעו וכו'..
ומצאתי במשלי פ"י כ"ז "שנות רשעים תקצרנה" .ועי' במלבי"ם שם שפירש שהרשעים לא יבלו
ימים בטוב! .ופעם הייתי ברחוב רשב"ם וראיתי שהגיע אדם חילוני עם ילד קטן עטוף בשמיכה
לרבנית קניבסקי ע"ה ,ואמר לה שהילד חולה מאד ,והרופאים אומרים שאין מה לעשות ,אמרה לו
הרבנית ,תחזרו בתשובה תשמרו שבת תקיימו את המצוות והילד יבריא .והוסיפה משפט :בשבוע
שעבר היה אצלי זוג חילונים עם מקרה דומה ,והם אכן חזרו בתשובה ,וכעת הם אמרו לי שהילד
הבריא והמחלה נעלמה לגמרי! ,והרופאים לא יודעים להסביר זאת!.

(מעניין הדבר שבשעת צרה

גדולה פתאום החילונים הולכים למרן הגרח"ק שליט"א לבקש ברכה .כנראה שגם הם יודעים בסתר ליבם
את האמת ,אלא שיש להם חלב על כסליהם ,וקשה להם מאד לעזוב את דרכם ,אבל בעת צרה עושים הכל
כדי להבריא את הבן שלהם.
ועתה ראיתי שכן כתב בספר הישר לר"ת שער ב':

כדאי לציין שאצל מרן הסטייפלר זצוק"ל החילונים לא העיזו להכנס לבקש ברכה ,כי אם היה נכנס חילוני
לבקש ברכה ,הסטייפלר היה אומר לו "איך אני אברך אותך? ,בזכות כל העבירות שלך?!" .והסביר שעושה
זאת כדי שידעו שהעולם לא הפקר( .תולדות יעקב) .גם מרן הגרח"ק יבלחט"א לא מברכם.
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הפרוטה האחרונה ,וסוף הכבוד האמיתי לבוא.
"ודע לפני מי אתה עמל" .ואם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר
הרבה .ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך .ודע
שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא:
(טובך יביעו ח"ב עמ' תל"ד) וראה מה שכתבנו בסוף הקונ' בשם מרן
הקה"י זצוק"ל.

מדברי המשגיח רבי דב יפה זצוק"ל
חינוך לאושר קיום תורה ומצוות
מהספר "עבודת הימים הנוראים" בחלקו השני עובדות והנהגות עמ' ש"י.

המשגיח זצוק"ל כ"כ מסר עצמו להראות ולחנך באושר הגדול הנסוך בשומרי
התורה והמצוות  -כאן ב-ע-ו-ל-ם ה-ז-ה.
המשגיח מאד מאד כאב שישנם רבים שאמנם מתחנכים שקיום תומ"צ מעניקים
שכר לעולם הבא ,אך אין מחדירים בהם את האושר שיש בעולם הזה ,ולאלפי ילדי
הבר מצוות שהיו באים לבקש ברכה מהמשגיח לפני כניסתם לנועם עול תומ"צ ,לא
התעייף המשגיח ובכל פעם חזר מחדש להשריש בלב הנער את האושר של המצוות,
כאשר היה שואל את נער הבר  -מצווה בשביל מה ה' נתן לנו את המצוות? הרבה
נערים היו עונים< שנקבל ע"ז שכר בעולם הבא ,המשגיח היה אומר< נכון מאד ,אולי
אתה יודע אם יש עוד סיבה לקיום המצוות? והרבה נערים היו שותקים (ולמשגיח
מאד כאב שהרבה לא יודעים לומר זאת לבד) ,ואז המשגיח בעדינותו וזהירותו
בכבוד הנער היה אומר< אתה בודאי יודע וכרגע שכחת ,אז אני יזכיר לך  -בשביל
שנהיה מאושרים ב-ע-ו-ל-ם ה-ז-ה! הרי בלא המצוות זה לא בן אדם ,המצוות
עושים אותנו בן אדם! תזכור תמיד שהקב"ה נתן לנו את המצוות כי הוא אוהב
אותנו ורוצה בטובתנו ,שנהיה מאושרים בעולם הזה ,ובעולם הבא ,תשתדל לקיים
את המצוות בשמחה( .וגם בתקופה האחרונה שכמעט לא היה בכוחו לקבל לברכות,
כשנער בר מצווה בא לקבל ברכה התאמץ והדגיש לו הנקודה הנ"ל).

והמשגיח היה מספר הרבה ,שגוי אחד הגיע לרב הקהילה היהודית בארגנטינה
וביקש להתגייר ,אמר לו הרב למה לך להתגייר  -קיים 'שבע מצוות בני נח' ויהיה לך
עולם הבא .אמר לו הגוי ,כבוד הרב אבל אני רוצה גם עולם הזה!!.
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מבהיל! הבנת הגוי הייתה שחיים על פי התורה  -זה עולם הזה!.
למרות שהתורה מורה לנו ש'זה אסור' וגם 'זה אסור' .אולם עלינו להשריש בנפשנו
שכל דבר אותו אסרה לנו התורה ,מצד האמת הוא רע בעצמו  -הדבר הנאסר הוא
לא טוב בשבילנו .ומאידך ,כל המצוות הם לטובתנו  -בעולם הזה ובעולם הבא .כפי
שבכל ברכה שאנחנו מברכים על המצוות ,אנו מקדימים 'אשר קדשנו במצוותיו'  -ה'
קידש אותנו ע"י המצוות ובכך הוא היטיב עמנו.

המשגיח היה מספר בכאב וזעזוע עמוק ,על מורה משלימה שעשתה פעילות לבנות
בכיתה ,והעלתה שאלה  -אם היתה לכן אפשרות להיוולד כגויות ,מה הייתן
מעדיפות? וחלק קטן מן הבנות אמרו ,שהן היו מעדיפות להיוולד גויות ...ואמר
המשגיח בכאב שכפי הנראה הייתה לכיתה הזו מורה אחת צדיקה – שהיא באמת
יראת שמים ,והיא רצתה להשריש בלב הבנות יראת ה' טהורה ,ודיברה עמן הרבה
על יראת העונש .אבל באמת היא לא העמידה את ההשקפה בצורה הנכונה ,כי
באמת הקב"ה רוצה שנשמח מאד בתורה ונשמח מאד בזכות שלנו להיות עם ה',
ונבין שהתורה נותנת רק אושר ושמחה בשני העולמות!.
[בענין דיבורים על גהינום עם ילדים  -ראה מה שהבאנו בהערה.]54

חתנו הגר"י אבר שליט"א מספר שלפני שנים רבות המשגיח חזר מתפלת שחרית של
שבת מהישיבה ,וסיפר שראה שני ילדים קטנים יושבים עם ספר פתוח ומחקים את
הגדולים ,וקוראים בספר במנגינה אסור אסור אסור ...המשגיח ששמע זאת נחרד
מאד ,איזה חינוך הם מקבלים שאצל-הם התורה נתפסת כאסור אסור ,מה ייצא
מהם? ומיד הלך לדבר עם אביהם ...אולם לצערנו כשהם גדלו הם באמת לא הלכו
בדרך טובה.
ביחס לתופעת הנשירה ,אמר המשגיח< הסיבה העיקרית שחסר בחינוך של 'אשרינו
מה טוב חלקנו' ,לא לחנך סתם לאסור .אם היו מחנכים שאשרינו ,לא הייתה נשירה
 54עי' מש"כ בס' כאיל תערוג (עובדות על גדולי הדורות עמ' קפ"ד) שאין לדבר על הגהינום מדי הרבה,
משום שישנם ילדים שנעשים עצבנים מזה!!  .גם מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל אמר< ילדים צריכים לדעת
מהמושגים של שכר ועונש ג"ע וגהינום ,אלא שיש ליזהר שלא יהיה בדרך של פחד( .ומצדיקי הרבים עמ'
נ"ז) .ובדרכי החיים (ח"א שמ' שמ"ח) אמר הגרמי"ל זצוק"ל היום נכנסים לפחדים .הקב"ה אינו רוצה
שיכנסו לפחדים .הקב"ה רוצה שיעבדו אותו מתוך שמחת החיים .ולכן בזמנינו אם ילמדו בספר רא"ח -
הרי מיד יצטרכו ח"ו ללכת לרופא עצבים( .נ"ב .יש שיעור מהר"י יעקבסון ע"ז כיצד לחנך למעשה בענין זה
-לאברכים בלבד).
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כל כך! שרה שנירר ע"ה הצליחה כל כך ,מכיון שחינכה לעבדו את ה' בשמחה .היום
לא כולם נזהרים בזה .ואמר שהשאיפה צריכה להיות שגם אם נעיר ילד באמצע
הלילה הוא יוכל לענות מיד  -שהמצוות הם האושר הכי גדול של האדם.
המשגיח היה דן לזכות את אותם המרבים לדבר על פחד שכונתם לטובה ומטרתם
לעורר ,אך היה אומר בתוקף שאי"ז הדרך הרצויה ,הקב"ה מעוניין שנדע ונחוש
שהוא אוהב אותנו ומרחם עלינו וכל רצונו הוא להיטיב עמנו ,והיו חביבים עליו
דברי הרמח"ל בדרך ה' (ח"ב פ"ח) ז"ל< "ואמנם ,ידענו באמת שאין חפצו של
הקב"ה אלא להיטיב ,והנה אוהב את ברואיו כאב האוהב את בנו ,אלא שמטעם
האהבה עצמה ראוי שייסר את בנו ,להיטיבו באחריתו ,וכעניין שנאמר "כי כאשר
ייסר איש את בנו ה' אלוקיך מייסרך" ,ונמצא שהמשפט והדין עצמו ממקור האהבה
הוא נובע ,ואין מוסרו של הקב"ה מכת אויב ומתנקם ,אלא מוסר אב הרוצה בטובת
בנו .
גם בפסח המשגיח היה שואל את הילדים< הרי הקב"ה הוציא אותנו ממצרים
מהיותינו עבדי פרעה להיות לו לעבדים ,מה ההבדל בשבילנו אם נהיה עבדי פרעה או
עבדים לה'? והיה אומר עבדי פרעה זה לרעתנו ,עבדי ה' זה הטובה הכי גדולה שיש
לאדם .עכ"ד.

ויש להביא דוגמא לאושר רוחני ,אדם שהציל נפש אחת מישראל ברגע האחרון ,וכי שייך לתאר
איזו שמחה ואושר יש לו??  -וכל זה פחות מתלמוד תורה ,שהרי חז"ל אומרים גדול ת"ת יותר
מהצלת נפשות( .וראה מה שהרחבנו בזה בח"ב) .רק שלפעמים מרוב הרגל שוכחים להעריך זאת,
ולכן צריך חיזוק ע"י לימוד ספרים המדברים על שבח ומעלת תלמוד תורה( .כמובן שצריך ליזהר
מכמה דברים ראה במילואים)

לאחרונה נסעתי ברכב והגלגל התפנצ'ר ,עבר ערבי עם רכב ועצר ועזר לנו ,ותוך כדי זה הוא אומר לי
"עושים מצוה  -זה חוזר ,נכון?" .ניסיתי לחשוב מאיפה הוא יודע מה זה מצוה ,ומי חינך אותו שזה חוזר?.
הלואי שילמד את אחינו התועים קצת מושגים ביהדות.

יש יהודים שמנסים להחביא את יהדותם ,פעם חילוני נכנס למסעדה חרדית וביקש מהעובד ערבי שם
להכין לו תבשיל ,הערבי עונה לו אני לא יכול ,ואמר קצת בלחש "בישול גוי" .חשבתי לעצמי תראה ,היהודי
אינו יודע על מעלתו ,והערבי יודע את מעלת היהודי (שיש הבדל ביניהם ושלכן אינו יכול לבשל עבורו).וכך הוא תמיד שהגוים שונאים את ישראל ורוצים לרצוח אותם (מחמת קנאה ברוב מעלתם) ,ורק אצל
היהודים יש מהם שלא מבינים מדוע אנחנו שונים ,אנחנו סה"כ רוצים להיות אנשים פשוטים כמוכם,
תפסיקו לשנוא אותנו ולרצוח אותנו ,וכמובן זה לא הולך .ותראה לפני מאה שנה שהתחברו עם הגוים ,פרץ
אח"כ מלחמה קשה ,השואה הנוראה ,וחיפשו היטב אחרי כל יהודי והרגוהו אפי' שהוא עצמו כמעט שכח
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שהוא יהודי ,וכל ימיו חי כמו גוי גמור ר"ל( .והר' עזריאל טאובר זצ"ל סיפר שאפי' מי שנשא גויה רח"ל,
ילדיו הלכו וגילו שאביהם יהודי ושיבואו להורגו!).

ידוע שלחרדים יש חיים יותר שלוים ,יש יחסים טובים בין אדם לחבירו ,יש לנו
מצוות בין אדם לחבירו ,ובדרך כלל כולם מקיימים זאת (ככל מצוה בתורה),
ומתחשבים אחד בשני ,מאירים פנים אחד לשני ,ויש שלום בין שכנים ,ולפעמים
כשצריך יש גם מצוה לוותר (ויש סיפורים מדהימים על ויתורים עצומים בעולם החרדי ,שמראים
על עוצמתו של לב יהודי ,ולפעמים גם ראו תוצאות מדהימות איך שפתאום גם הצד שויתר הרויח באותו
ענין ,או בענין אחר יותר גדול (כגון לזכות לילדים) .וכמו שאמרו חז"ל אלו דברים שאוכלים פירותיהם
בעוה"ז.)55

חבר שלי (בעל תשובה) אמר לי שהוא היה בצבא בחיל הים ,ובקבוצה שלו היו
בחורים מבוגרים ממנו בעשר שנים ויותר ,והם התעללו בו בכל מיני צורות והשתלטו
עליו וצחקו עליו ,עד שפשוט נגעל מהעולם ההוא ,וחזר בתשובה .והם דברים

מצויים מאד!! .וכדברי מרן הרב שך (לעיל) "העולם רקוב עד תוך תוכו ,מלא
גניבה ורציחה ,וכל המידות הרעות שבעולם! העולם מושחת".
כמו כן היה אחד שנשר ,ומישהו רימה וגנב לו סכום כסף גדול מאד( ,שעבד ע"ז
כמעט שנה) ,אך לא היה שום אפשרות להביא הוכחה ע"ז ,והוא בכה לאבא שלו
מדוע מתעללים בו ,ואביו ענה לו< תראה בחרת בדרך הזו ,וזה הסחורה שם ,אין שם
לא תגנוב ,אין שם יראת שמים ,אין מוסריות ,מי שחזק הוא למעלה וכל השאר עפר
ואפר .יש הרבה סבל בעולם ההוא!! .פראי אדם .ב"ה שאתה חי( .כי גם רציחה קורה
שם לפעמים רח"ל ,כי אם אין יראת שמים אינם מרגישים שום הגבלה בעולם .אין
מה שמגביל אותם .ואין שום מעצור לרצונם).
וכן אני יודע על אחד שנשר והתחבר עם כל מיני חברים ,ויום אחד הוא הסתכסך עם
חביריו על איזה משהו ,וזה היה יומו האחרון!! .יהי זכרו ברוך.

 55שמעתי מהאמו"ר ששמע מבעל גמ"ח כסף ,שהיה אדם שקיבל ירושה סכום גדול של כסף ,והפקיד הכל
בג מ"ח ,ואחרי כמה שנים כשבא לחתן את ילדיו ,אמרו לו חביריו מדוע לא השקעת אז את כספך בקניית
דירות ,וכך היום היה לך דירות לילדיך ,ולא היה לו תשובה ,אבל לא התחרט על המצוה שעשה .אח"כ אותו
אדם העיד :שהוא ראה השגחה פרטית מיוחדת בנישואי כל ילדיו ,והוא הוציא סכומים קטנים מאד
בנישואיהם.

38

הערה< וגם אם יש איזה יוצא מן הכלל ,אדם עם מידות רעות (שסבלת ממנו) ,מדובר באחוז נמוך
מאד לעומת העולם החיצוני!! .56ובדרך כלל אצלינו זה לא נובע מרוע לב ,אלא מדובר הרבה
57

פעמים בבעיה רגשית (כתוצאה ממשהו בעבר) ועי' בהערה .
56

וכן גם אם יש שם בעולם החיצוני איזה אדם עם לב טוב באמת  -מדובר באחוז נמוך( .וגם זה נתון

לשינוי בכל רגע -כגון בעת שמישהו יגע לו בכבוד וכדו') .וחוץ מזה הרבה פעמים מצוי שמנהלי ארגוני חסד

חילוניים נתפסים אח"כ בקלקלתם (למשל שמתגלה במשך השנים שזלגו כספים לידי המנהלים (בלי כל כוונה .))..אם
פעם יצא לך קצת להסתכל בפוליטיקה (בעיקר במקום שאסור ללמוד) תראה משהו מדהים ,כיצד נראה אדם בלי
תורה ,אפי' אם יש לו קצת ערכים ,פתאום מתגלה לכולם כל הרוע שיש בתוכו .ואתה לא מאמין למראה
עיניך ,אתה רואה אדם שנראה "נורמלי" ,ומשקר במצח נחושה לפני כל העם! ,ולא רואה בזה כל בעיה!.
וכן הלאה אלפי דוגמאות ,פוליטיקאי מסוגל להבטיח דברים כאשר כולם יודעים שהוא יודע שהוא לא
הולך לקיים אותם כלל .ולעיתים הוא זורק את כל הערכים שלו עבור חתיכת כבוד .ואתה רואה אלף
סתירות בין מעשיו בציבור אחד לציבור אחר ,בלי שום הבנה .ויפה אמר חכם אחד< שהוא לא מתעניין
בפוליטיקה  -כי זה פשוט "מעצבן אותו" לראות את כל הרוע שהולך שם ,ולכן בשביל השקט הנפשי שלו
הוא אינו מתעניין בזה כלל .ודפח"ח .והנס הגדול הוא שעם הכל תמיד רואים איך שה' משגיח על עמו ולא
נותן אותנו טרף לשיניהם ,וגם אם בהתחלה בפרוח רשעים כמו עשב ,אבל אח"כ זה נגמר מהר( .ב.ג .אמר
בסוף ימיו שהוא מתחרט על שלא גייס את החרדים לצבא ,והוא גם לא מבין בכלל למה לא גייסם ,אבל אנו יודעים
שזה הכל מכוון מלמעלה).
57

וכה דברי רבינו המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל באור יחזקאל

ח"ז [שפ"א -

שפ"ו]:

כאשר האדם שבע רצון אין לו מקום למידות הרעות .שיסודם ומקורם הוא בחוסר

שביעות רצון .שכאשר האדם מרגיש בקרבו חיסרון ואי שקט נפשי אין שביעות רצון
אופפת אותו .וכדי להשקיט את ההתמרמרות הנמצאת בקרבו ,מנווט את מחשבותיו
"לשנאה וקנאה" וכדומה .ואף "הקנאת סופרים" ששרוי בה –נהפכת גם היא לקנאה
עמוקה .כיון שכל המידות מקורם ברגשות אשמה ואי שביעות רצון .ואזי דומה
בעיניו שע"י השנאה והקנאה בזולתו ירגיע את נפשו המאוכזבת( .א.ה .וחשוב לדעת
דברים אלו כיון שזה יכול לעזור לנו להבין את הזולת ולמחול לו ,כי כאשר יודעים שמדובר בכל
מיני דברים קדומים ,כגון אדם שקשה לו מאד בפרנסה ,מצוי שכבר אין לו סבלנות בענינים
אחרים ,ולכן כל דבר קטן מוציא אותו משלוותו והוא מתרגז ,אבל אין כוונתו להתרגז עליך ,כי זה
לא קשור למה שעשית כעת ,אלא שיש אצלו דברים קדומים שגרמו לו להיות על סף סבלנותו .או
שיש אדם שעובד קשה עד אמצע הלילה ,ואח"כ ביום הוא נוטה מאד לעצבנות .וכן עוד דוגמאות
שהאדם מכניס את עצמו למצב שהוא על קצה סבלנותו כגון בעת שהוא רעב ,או בעת שחם לו ,או
בעת שרוצה להספיק עשר דברים בזמן קצר וכדו' .אמנם אין זה פוטר מלהשתדל לעבוד על
המידות ,אלא רק באתי לעורר נקודה שיכולה להועיל בהבנת הזולת .וגם עלינו להיות חכמים
ולדאוג מראש שלא להגיע למצבים כאלה כמו הנ"ל( ,כגון לדלג ארוחה או לישון מאוחר) ,כדי שלא
להיות על סף הסבלנות)( .והראוני כן בספר חסידים תרי"ז שכתב ,שכשאדם מתענה ישמור עצמו שלא
יהא כעסן בו ביום ,כי כשאדם רעב הוא כעסן ,ואם יכעוס מוטב לו שלא יתענה!! ויהא שבע וטוב לב
לבריות שלא יתקוטט וכתיב (ישעי' נ"ח) הן לריב ומצה תצומו ולהכות באגרוף רשע לא תצומו כיום
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כמה אנשים נותנים צדקה לעניים? (וזה גם אם לא מכירים אותו כלל! ,)58ויש הרבה הכנסת

אורחים ,וביקור חולים ,ורובם המוחלט

של ארגוני החסד  -הם חרדים! (כנראה שיש

קשר ישיר בין לב טוב לבין התורה.)..

כמה גמחי"ם יש אצלנו?.59

היה גוי בחו"ל שנתקע עם האוטו שלו באמצע הכביש ,ואף אחד לא עזר לו ,עד שלפתע צץ לו רעיון
להניח משהו כעין כיפה לראשו ,ואכן תוך רגע עצרו יהודים לעזור לו – גם גוי יודע את הלב הזהב
של העם היהודי!!

אם בטעות קיבלת שקל יותר במכולת ,אתה חוזר למוכר ומחזיר לו( ,וכ"ש בסכום
יותר גדול-ואפי' אין אצלנו נסיון בזה כלל!! .וגם ילד קטן שיש לו נסיון גדול בזה ,רואים איך
הוא מתגבר על עצמו!) .גם כמה השבת אבידה בשווי של מאות שקלים אנשים עושים ,עד
שאין שום יצה"ר בזה.
ויש עוד הרבה מה להאריך בענין זה ,אבל אכמ"ל.
וכן מצות כיבוד אב ואם אין שם כלל ,אדרבה ההורים הם "עבדים" של ילדיהם בכל
התחומים( .וביאר בזה רבי יעקב קמינצקי זצוק"ל שהיות ולפי אמונתם האדם נברא מהקוף ,לכן ככל
שהדורות יותר רחוקים מהקוף  -צריך לכבדם יותר ,ולכן האב צריך בהחלט ובצדק לכבד את בנו!) .ולדעתי

להשמיע במרום קולכם).
 58היה מעשה באמריקה ,אדם חרדי אסף כסף ,ובסוף גוי גנב לו את התיק עם כל הכסף ,הוא הגיש תלונה
במשטרה ומצאו את הגנב ,אבל היו צריכים הוכחות שזה אכן הכסף של התובע ,ופתחו את התיק והתקשרו
לבעלי הצ'יק ושאלו למי תרמתם סכום כזה ביום פלוני? וכולם ענו אותו דבר :מישהו דפק וביקש צדקה,
ואיננו יודעים את שמו ,ורק ידעו לציין שהוא נראה חרדי .וככה התקשרו לכמה אנשים ,עד שהשוטר הגוי
אמר "אם אצלכם נותנים כסף בלי להכיר את העני כלל  -אז אני בדת הלא נכון!" וזלגו עיניו דמעות.
 59פעם מישהו עלה לאוטובוס ,והנהג הערבי ראה שאין לו כסף ברב קו ,ואמר לו לרדת ,מיד קם חרדי אחר
ואמר אני משלם עליו .הנהג היה המום ואמר אין כזה דבר .ורק אחרי שהחרדי אמר (בשקר) שהם חברים,
הנהג נרגע .וכשיש יולדת כולם רוצים לעזור לה ,ומציעים כל מיני עזרות ,והיה פעם ששכן רצה להציע
עזרה להכין ארבע'ס לשלום זכר ,והזוג לא רצו לקבל כי לא היה נעים להם ,אז מה עשה השכן? פשוט אמר

שיש לו גמ"ח קבוע לזה ,ואז יותר נוח לקבל( .אח"כ התברר שהגמ"ח נפתח באותה שניה ואילך) .וזה
מעשים בכל יום ,שאתה רואה אנשים שרוצים מכל הלב לתת לשני ,ולכן עושים כל מיני "חכמות"
כדי להגיע למטרה ואכמ"ל .ולכן לפעמים קורה שאדם לא רוצה לקבל כסף ממישהו ,ואז הנותן אומר
"זה לא משלי ,מישהו נתן לי לתת לצדקה" ,ואינך יודע מה האמת ,אבל יותר קל לקבל .ויש הרבה פעמים
אנשים שמעסיקים עובדים רק בשביל לתת להם פרנסה.
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נתינתם של ההורים שם  -זה "חסד של אמת" כיון שההורים יודעים שהם לא יקבלו מילדיהם שום דבר
(ע"פ רוב).

וראה עוד בהערה

60

ובאמת אי"צ להרחיב בענין זה ,כי באמת זה סברא פשוטה ,ו"למה לי קרא סברא
הוא"" ,אהבה רבה אהבתנו ה'" ,אבא אוהב את בנו מאד ,ואם אוסר עליו משהו –
מוכרח להיות שיש לזה סיבה גדולה! .61כ"ש וכ"ש באהבת בורא עולם אלינו ,שא"א
לתאר גודל אהבתו אלינו ,א"כ מסברא פשוטה נבין שכל מה שה' אסר לנו – מוכרח
להיות שטמון בכך סיבה גדולה ועצומה ,ולכן פשוט שהחיים הכי טובים בעולם הזה
הם חיי התורה[ .וזה חוץ ממה שבודאי מחכה לנו שכר עצום על כל דבר בעוה"ב].
ויפה אמר חכם אחד 62כי גם אם יוודע שמהיום מקבלים עונש על מצוות ושכר על
עבירות ,הוא ימשיך בדרך התורה.

ונציין שיש פתגם ידוע ש"צוחק מי שצוחק אחרון" ,וזה נוגע ממש גם לעניני העולם
הזה .שבתכל'ת תראה זקן חילוני ,יש לו ילד אחד שממזמן ברח לחו"ל וניתק עמו
קשר( ,כי הסתכסך על איזה משהו קטן) ,לעומת זקן שומ"ת שיש לו כמה ילדים ,וכל יום
אחד הנכדים בא לבקר אותו ,וכמה נחת הוא לראות נכדים שהולכים בדרך התורה,
60

והיה פעם כיתה שבחור נשר משם ,והמורה הסביר לכל התלמידים בכיתה כמה שההוא טיפש

שהלך להתחבק עם עגל ולנקות רפש של רפת וכדו' (והראה להם תמונות כאלו) ,והוכיח להם כמה
שהוא הפסיד לעצמו בדרכו בעולם הזה וכו'( ,שלא בפניו) ,ואח"כ הבחור שמע שהמורה דיבר עליו,
והוא הגיע אל המורה והתלונן ,מדוע עשית לי את זה? ענה לו המורה< אני לא מבין את השאלה
שלך ,הרי אני צועד בדיוק לפי שיטתך ,והרי לפי הדרך החילונית "עושים מה שבא לי" ,וזה בדיוק
מה שהיה בא לי באותה שעה!!.
והוסיף< יותר מזה ,למדתי את זה ממך!! .הרי כמה ציערת את אבא שלך? כמה ציערת את אמא
שלך? למה? מה הם עשו לך? גם אם היה להם טעות הרי הם לא התכוונו לרעתך אלא לטובתך.
כמה הם טרחו למענך מיום שנולדת ועד עתה? למה עשית להם את זה? כל המשפחה מתביישת
לצאת לרחוב כי כולם יודעים שיש להם אח שנפל ,למה עשית להם את זה? כי בא לך!! .אז גם אני
היה בא לי!! הבחור השתתק וכמעט בכה( .ואח"כ ענה לו את הסיבה האמיתית).
כמו"כ אחד סיפר שנתפס על עבירת תנועה ,והתחשק לו לומר לשוטר< שפשוט היה בא לו!! ושהוא
כופר בחוק ובמחוקקיהם.
 61כמו ששמעתי פעם שהיה ילד שהגיע פעם ראשונה לים ,והתלהב מאד ,ורצה מאד להכנס לעמוקים ,ואביו
לא הרשה לו ,וחיכה שאביו ילך לרגע ,ואז נכנס לעמוקים ,והתחיל להטבע וצעק הצילו ,וב"ה ניצל .הוא לא
הבין שאם אביו לא מרשה לו  -כנראה יש כאן סיבה גדולה!.
 62הובא ביערות דבש ח"א דרוש ז' ד"ה אבל הענין.
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ולא עושים שטויות ומזיקים לעצמם וכדו' (בכל מיני צורות) ,ומתחתנים בגיל צעיר
(ולא בגיל מבוגר) ,ומביאים גם נינים חמודים .להערכתי הנחת מהילדים והנכדים בסופו
של דבר גובר ומנצח את הכל! ,ובסוף רואים את הפירות של מי שהשקיע במקום
הנכון ,וכמה הוא זורח מאושר בעולם הזה!.
פעם שני זקנים שכבו בבית החולים בסוף ימיהם ,שניהם עברו את השואה האיומה ,אחד מהם
נשר אח"כ ,והשני לא .שאל הנושר את החרדי איך הוא מסביר את השואה ,אמר לו החרדי:
תסתכל מסביבי ותראה את הנכדים והנינים שלי שבאים לבקר ,וזה התשובה לשאלך! .כלומר נכון
שאין לי תשובה כעת! (אנחנו לא יודעים חשבונות שמים )63אבל תכל'ת אתה נעצרת אי שם ,וכעת
יש לך בן יחיד וכלב ,ולי יש עשרות נכדים ונינים חמודים! ואני רווה נחת.
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"אם נגזר עליך הנאות  -אתה תקבלם"
פעם קראתי שיחה מאחד מגדולי המשגיחים בדורינו שליט"א 65ואמר בשיחה משפט
אחד ,וחזר עליו כמה פעמים" ,אם נגזר עליך הנאות  -אתה תקבלם מכל מקום".66
אל תחטוף הנאה באיסור.
ולמשל אדם שרוצה כסף ,צריך לדעת שאם נגזר משמים שמגיע לך עוד כסף ,זה
יגיע! אל תכנס ללחץ" ,הרבה שלוחים למקום" .ואם נגזר שלא יהיה ,אז אפי' אם

 63נ"ב .החזו"א אמר שלפני השואה היתה התדרדרות איומה ,כי כמה נשים עדיין שמרו טהרת המשפחה
בוילנא? כמה אכלו כשר? איטליזים בודדים היו כשרים! ואפי' "חדר" לתשב"ר היה רק אחד הראוי בכל
וילנא! .מעשה איש ח"ד עמ' קע"ו.
 64אני מכיר שני אחים בגיל מעל תשעים ,אחד מהם קצת דתי ,רווק ,אין לו ילדים ,אולם היה לו איזה
קריירה בעבר .והשני חרדי עם ילדים נכדים נינים וכו'.
 65כמדומה שזה היה המשגיח הגה"צ ר' דן סגל שליט"א.
 66וכן מוכח מהגמ' סנהדרין דף ק"ז ע"א מתנא דבי רבי ישמעאל .וכעת מצאתי מדרש רבה במדבר (פר'
מטות פכ"ב ז') ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד .הלכה ג' מתנות נבראו בעולם ,זכה באחת מהן נטל
חמדת כל העולם .זכה בחכמה זכה בכל .זכה בגבורה זכה בכל .זכה בעושר זכה בכל .אימתי? בזמן שהן
מתנות שמים ובאות בכח התורה ,אבל גבורתו ועשרו של בשר ודם אינו כלום ,וכו' .ומתנות אלו בזמן
שאינן באין מן הקב"ה סופן להפסק ממנו .שנו רבותינו< שני חכמים עמדו בעולם ,אחד מישראל ואחד
מעובדי כוכבים ,אחיתופל מישראל ובלעם מאומות העולם ,ושניהם נאבדו מן העולם .וכן שני גבורים
עמדו בעולם אחד מישראל ואחד מאומות העולם ,שמשון מישראל וגלית מאומות העולם ,ושניהם נאבדו
מן העולם .וכן שני עשירים עמדו בעולם ,אחד מישראל ואחד מאומות העולם ,קרח מישראל והמן מאומות
העולם ושניהם נאבדו מן העולם ,למה? ,שלא היה מתנתן מן הקדוש ברוך הוא אלא חוטפין אותה להם .וכן
אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול וחיבבו את ממונם ,וישבו להם חוץ
מארץ ישראל ,לפיכך גלו תחילה מכל השבטים .ומי גרם להם? על שהפרישו עצמם מן אחיהם בשביל
קנינם.
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תצליח לגנוב רח"ל,
פתאומית ותפסיד את כל הכסף הזה [ואולי גם בתוספת].

(או יותר מצוי< לרמות קצת את הקונה),

אבל אח"כ יהיה לך הוצאה

וגם יכול להיות אדם שגנב הרבה ממון ,אבל מת בחצי ימיו ,כמו שכתוב "עושה
עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו"( .א.ה .ויש בימינו סיפורים כאלו על אנשים
שהרויחו הרבה ממון ,אבל לא בישרות ,ובסוף הם נפטרו צעירים!) .וכן הלאה ,יכול
להיות שתרויח ממון אבל תפסיד נחת מהילדים וכו' וכו'.
וכן מצינו בגמ' תענית דף י"ח ע"ב ,אמרו לולינוס ופפוס ,אנו נתחייבנו כליה למקום,
ואם אין אתה הורגנו – "הרבה הורגים יש לו למקום" ,והרבה דובין ואריות יש לו
למקום בעולמו שפוגעין בנו והורגין אותנו .וכ"ש במידה טובה מרובה ,שהרבה
שלוחים יש לו למקום ליתן לך שכרך .עכ"ד.
(נ.ב .ויש לדעת שכתוב בספה"ק( ,באריז"ל ומובא באוה"ח) שאם אדם הראשון הי' ממתין עד שבת ,הי'
מותר לו לאכול מפירות עץ הדעת ,ואף היה אז מצוה עליו לאכול ממנו)

ומצאתי שכן כתב מרן החפץ חיים זיע"א בשמירת הלשון שער התבונה פ"ט וז"ל<

"בודאי לא יתוסף לו מאומה ע"י שיעבור על רצון ה'"
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"ואפילו אם הוא רואה שיש איזה אנשים שמצליחים בעסקם ,יתבונן היטב תמיד
ויראה"..
בענינם
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וכתוב בשו"ע סי' קנ"ה סעיף א' אחר שיצא מבהכ"נ ,ילך לביהמ"ד= ויקבע עת
ללמוד ,וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרויח הרבה.
ובמשנה ברורה ס"ק ה' כתב ע"ז< ואיש כזה הוא מבעלי אמנה שמאמין ובוטח בה'
שלא יחסר לו מזונותיו עי"ז ,וכדאיתא בירושלמי [סוטה פ"ט] מאי אנשי אמנה
כהדא דהוו צוחין ליה בפרגמטיא [פי' שהיו צועקים הקונים שיבא עם סחורתו
למכור] והוי אמר לית אנא מבטל ענתי מה דחמי למיתי מיתי  -וז"ל הקרבן עדה שם,
הוי אמר אין אני מבטל השעה שקבעתי ללמוד התורה בשביל הרווחת ממון ,אם
ראוי שיבוא לי ריוח  -יבוא הוא מעצמו מהקב"ה ,אף לאחר שאגמור קביעות
למודי<

וכ"כ מרן הקה"י זצוק"ל יסוד גדול בענין הנאות:
צריך לדעת שכל הנאות שהאדם נמנע מהם מפני כבוד שמים ,משתלם לו
ממקום אחר בהיתר בהמשך הזמן.

ובברכת פרץ פר' מקץ כתב< כי באמת לסוף אחר זמן רב משתלם לו גם
בעוה"ז!!.

ובברכת פרץ פר' שמות כתב:
הרבה פעמים מניחים את האדם (שיצליח) ,רק שלעומתו יפסיד כמות הנאה זו
ממש במקום אחר ממה שהיה ראוי לו.
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"רצה הקב"ה לזכות את ישראל"
ידוע שהרב יחיאל יעקבסון בילדותו שאל את מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל ,על
המשנה "רצה הקב"ה לזכות את ישראל ,לפיכך הרבה להם תורה ומצוות" ,אם
הקב"ה רוצה כל כך בטובתינו ,שיעשה כמה שפחות מצוות ,היות וזה רק מעמיס על
החיים.
וענה לו הגרש"ז ,שלכל אדם יש חיים מלאי עשייה ,ולמשל הרי כולם נועלים נעליים,
וכולם מוכרחים לנעול כל נעל בנפרד .א"כ אומר הקב"ה ליהודי ,תעשה סדר קבוע,
קודם כל רגל ימין ואח"כ רגל שמאל ,אתה תתרגל לזה ,ולאחר זמן כבר לא תשים
לב שאתה עושה סדר מסוים ,זה יכנס לך בטבע ,וכן על זה הדרך השרוכים והבגדים,
ועל כל זה תקבל שכר! .א"כ אנו נועלים והם נועלים ,אנו נועלים ומקבלים שכר ,והם
נועלים ואינם מקבלים שכר( .מובא גם בחיכו ממתקים)

אדם לעמל יולד
ועי' גמ' סנהדרין דף צ"ט ע"ב ,אמר רבי אלעזר< כל אדם לעמל נברא ,שנאמר כי
אדם לעמל יולד[ ,ועדיין] איני יודע אם לעמל פה נברא ,אם [או] לעמל מלאכה נברא,
כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו  -הוי אומר לעמל פה נברא .ועדיין איני יודע אם
לעמל תורה ,אם לעמל שיחה ,כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך  -הוי
אומר לעמל תורה נברא .והיינו דאמר רבא< כולהו גופי דרופתקי נינהו ,ופי' רש"י כל
הגופים טרחנין ,כלומר ,כל הגופין לעמל נבראו .טובי לדזכי דהוי דרופתקי
דאורייתא  -אשריו למי שזכה והיה עמלו וטרחו בתורה.

האדם נברא כדי לעשות! לא כדי לנוח ולנוח ושוב לנוח .וכשלא עושים כלום ,אפי'
אם יהיה לו פרנסה מסודרת (כגון שיקבל פיצויים מאיזה ביטוח) ,יש הרגשה פנימית מאד
לא נעימה ,זה טבע האדם! ומי שלא יעשה כלום  -ידרדר נפשית ,ואם כמה חודשים
הוא לא יעשה כלום – מובטח לו אישפוז בבית חולים[ .אז מה עושים אנשים שבכל זאת
אינם רוצים שום ערך לחיים?  -המציאו להם "משחקים" היינו לאמץ את המוח בשביל להצליח באיזה
שטויות  -להצליח באיזה סדוקו קשה או תשבץ וכו' .העיקר לעשות "משהו" ,כי לעשות כלום אי אפשר כמו
שכתבנו .כמו"כ אנשים משחקים כדור רגל ומזיעים ויגיעים כל כך  -כי קוראים לזה "משחק" ,אבל להזיע
בשביל מה שבאמת צריך לעשות ,פתאום מגיע היצה"ר ומבלבל את האדם].
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הכיף היחידי בעולם הוא "לעשות" .וזה מצד "העולם הזה"! .רק ככה יש סיפוק
ושמחה .אבל ברגע שצריך לעשות -מגיע היצה"ר ורוצה מנוחה.67

ופעם הרב יחיאל יעקבסון שאל נושר אחד מה הרווחת?
תראה כמה טיפש אתה מצד העולם הזה!!
הרי כעת אתה צריך לקום לעבודה יותר מוקדם ממה שקמת בישיבה .וכעת אתה
צריך לעמול הרבה יותר קשה  -מאשר לשבת ולקרוא דף במקום ממוזג .כעת אתה
עובד שעות רבות בלי הפסק כדי להרויח כסף  -כדי לחיות ,כי "בשביל לחיות צריך
לעבוד!" .ואתה צריך גם לממן שכר דירה ואוכל ,מה שקיבלת בישיבה בלי שתצטרך
68

לשלם בעצמך כלום! ,ההורים דאגו לך להכל! היית כמו "מלך" .

אין אופציה אחרת!! כל מי שרוצה לחיות כמו בן אדם ,ולעבוד בחיים באיזה תחום
שיהיה ,חייב לקום בבוקר בזמן שנקבע ,ולעבוד ברציפות ובלי מנוחות 69וכדו'.
אחרת הוא יפוטר מהעבודה מיד .כמו כן כל מי שרוצה לקבל איזה תואר ,הרי כמה
שנים צריך ללמוד כדי לקבל את התואר? כמה השקעה זה דורש? כמה התמדה?
וכמה חזרה זה דורש?
זוהי מציאות החיים! בכל תחומי החיים!! כולל בעולם החיצוני .אין מנוס .ולא
יעזור כלום .אדם לעמל יולד .תבנית החיים של כל האנשים על פני האדמה הם אותו
תבנית ,קמים בבוקר בזמן ,עובדים (או לומדים) ,אוכלים אחה"צ ,וממשיכים לעבוד
עד הערב וחוזרים לבית[ ,את דברי הבילוי והפנאי א"א לעשות על חשבון העבודה
בשום מקום בעולם!!] .השאלה היא במה אתה עובד.
 67שמעתי פעם< התנאי חיים של היום לעני הכי מרוד  -הם טובים פי כמה ממה שהיה לפני מאה שנה ,א"כ
מדוע איננו מאושרים? אלא שאדרבה בגלל השפע והפינוק שמקבלים היום ,נוצר הרגשה שאם רק תקנה
עוד ועוד תהיה מאושר ,וזה לא נכון ,וכך קונים עוד ועוד ולא מגיעים לשום אושר ,כי אם קונים מכונות
שונות  -עובדים פחות ,א"כ אין עשיה ,ואושר מנין? רק ע"י עשיה מגיע סיפוק ושמחה .אדם לעמל יולד זו
מציאות! .וראה גם במאמר בסוף הקונטרס ,ומה שהבאתי שם בשם הסטייפלר מתולדות יעקב.
 68כדאי לשמוע את זה בהרחבה בקול הלשון בשיעורו של הר' יחיאל יעקבסון מה שדיבר עם נושר אחד
(במדור חינוך לירא"ש ( )3שיעור " 01חינוך הילדים לאהבת המצוות" אחרי  33דק' בערך) - .אמנם יחד עם
זה יש להעיר שלא כדאי כלל לבחורים לשמוע הרצאות בחינוך מטעמים שונים( ,ובעיקר זה עלול לסבך
אותך במחשבות וכו' ואכמ"ל) .אבל שיעור זה ראיתי שיש בו תועלת לבחורים ,ולכן אני מזהיר שלא לשמוע
את שאר השיעורים .ואחרי שהזהרתי עשיתי את שלי! .ולשומע ינעם( .ובעז"ה מיד אחרי החתונה תשמע
את הכל).
 69יותר ממה שנקבע מראש.
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אנו עמלים ומקבלים שכר  -על כל דבר קטן ,כמו שאמר מרן הח"ח שאפי' על יגיעה
ללא הצלחה נקבל שכר ,מה שאין בשום מקום אחר .ואנו מקבלים שכר ניצחי.
אשרינו מה טוב חלקינו.

שעה אחת של "קורת רוח" בעוה"ב
שמעתי ממרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל שדרש כמה פעמים בכמה מקומות [-והכל כדי

לפרסם את הדבר] שכתוב במשנה בסוף עוקצין" ,עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק
שלש מאות ועשרה עולמות ,שנאמר "להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא".
ושאל מרן זצוק"ל מה צדיק יעשה עם כל כך הרבה עולמות?
אלא אומר שם הרמב"ם בפי' המשניות שהכוונה שאם תקבץ את כל ההנאות והתענוגים

שיש בעולם הזה עם כל הסוגים שלהם ותכפיל את זה כפול  - 301כמו זה יהיה עונג כל כך
לכל צדיק בעוה"ב.
וגם אחרי כל זה ,כתב שם הרמב"ם ,שזה על דרך ההערה בלבד שאותו העונג עצום,
אבל האמת אין יחס בין התענוגות האלו אשר אצלינו לאותו העונג.

וראה העתק מדבריו בהערה.70

 70והנה העתקה:
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ואמרו חז"ל באבות פ"ד מי"ז" :יפה שעה אחת של "קורת רוח" בעוה"ב מכל
חיי העולם הזה".
וכתב מרן החפץ חיים זיע"א :71פשוט שבתיבות אלו נכלל גם חיי מלכים
ושרים עם כל תענוגיהם וגדלותם ורוב עשרם וכל מין חיי תענוג שאפשר רק
לשכל האדם להשיג ,הם כאין וכאפס לעומת התענוג של נהנה מזיו השכינה
ושעה אחת של קורת רוח בעוה"ב.
והבורא ית' אין קץ ותכלית ליכולתו וגבורתו ,ולא יפלא ממנו שום דבר! -שיתן כל כך
הרבה שכר .וע"ז נאמר להנחיל לאוהביו יש ויש .הח"ח בשם עולם פ"ט.

(ימלא פי תהלתך תורה עמ' ע').

 71בהקדמה לספר מצוות הקצר.
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כתוב בספה"ק שאדם יתבונן אם כל הנאות העוה"ז  -הם רק מעשה ידיו של בורא
עולם ,כמה הנאה הוא להנות מזיו שכינתו עצמו .ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם
לך שכר פעולתך.

.והנה אמרו חז"ל בברכות ל"ד< א"ר יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא
בתו לת"ח ולעושה פרקמטיא לת"ח ולמהנה ת"ח מנכסיו ,אבל תלמידי חכמים עצמן
"עין לא ראתה אלוקים זולתך" פי' רש"י לא נראית ולא נגלית לשום נביא .אף אחד
אינו יודע איזה שכר מקבלים על לימוד התורה בעלמא דעתיד .לא הח"ח ולא
הרעק"א ולא הרמב"ם וגם לא משה רבינו ולא שום מלאך!.
דוד המלך ע"ה אומר" :שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב!" אין שום מחיר ששוה את
לימוד התוס' –גם לא מליוני דולרים .מה גם שזוכה בזה לחיי נצח ובודאי אדם משקיע
מליונים עבור לקבל עוד "חיים".

מפירוש רבינו יונה על אבות פ"ד משנה י"ז
[יתבונן האדם] אם [לפעמים] טוב לרשעים עוברי רצונו בעולם הזה כל כך ,על אחת
כמה וכמה לצדיקים בעולם הבא ,כי תהיה טובה כפולה ומכופלת מטובת הרשעים
בעולם הזה .ושמה אין שלום לרשעים ,כי ירע להם כפלים מאשר לצדיקים בעולם
הזה.

ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה  -כמו שארז"ל כל
הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח ,אבל לעולם הבא "עין לא ראתה אלהים
זולתך ,יעשה למחכה לו" שטוב העוה"ב אין לו ערך ולא דמיון .וזהו שאמר דוד ע"ה
"מה רב טובך אשר צפנת ליראיך ,פעלת לחוסים בך נגד בני אדם" .המקום יזכנו בו:

מפירוש רבינו יונה על אבות פ"א ,אמור מעט ועשה הרבה  -ורבותינו ז"ל למדוה
מהקב"ה ית' שלא הבטיח לגאול את עם ישראל אלא בשתי אותיות שנאמר "דן
אנכי" ,וגאלם בשבע ועשרים מילים ,ועל זה אמר ר' סעדיה גאון ז"ל אם להבטיח
את אבותינו בשתי אותיות ה' עשה להם כמה נסים ונפלאות ,על הגאולה העתידה
לבוא שנכתבו כמה דפין וכמה קונדרסין וכמה ספרים מהבטחות וכמה נחמות
בירמיה בנביאים ,על אחת כמה וכמה כי נפלאים יהיו מעשיו ממה שהבטיח נפשנו
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יודעת מאד .ויש לו לאדם לדעת ולחשב בדבר ולתת את לבו כי שכר גדול יהיה לו
מפני הבטחות .עכ"ל.

והשכר בעוה"ב לא שייך לשלם כלל בעוה"ז .וכבר נפסק ברמ"א להלכה ביו"ד סי' רמ"ו
ס"א גבי יששכר וזבולון ,של גבי הלימוד שכבר למד בעבר ,אינו יכול ואין שייך למכור חלק
מן השכר של העוה"ב בשביל ממון שיתן לו .ובפתחי תשובה הוסיף דאפי' חלק כל שהוא
א"א למכור .וזהו גמ' בסוטה דף כ"א ע"א ,ושם איתא ע"ז שיצתה בת קול ואמרה ע"ז את
הפסוק "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה" בוז יבוזו לו .לא מליון דולר ,ולא כל הממון
שבעולם!!.72

בספר מפנינים מכרה כתוב ,שיום אחד הרב אלישיב קיבל התקף לב ,והגיע עובד
הצלה והציל את חייו .אח"כ היה יהודי אמריקאי מליונר שהחליט שהוא רוצה
לקנות את שכר המצוה של ההצלה הזאת ,וחקר מי היה איש ההצלה ,והתקשר אליו
ושאל בכמה הוא מוכן למכור לו את הזכות הזאת ,ואמר לו שאינו מוכן למכור,
ואח"כ הציע לו שיתן לו עשר דירות לעשרת ילדיו ,ואז הוא התחיל להסתפק ,ואמר
שילך לשאול את הרב אלישיב ,והרב אלישיב ענה לו ,שידוע שהיה ילד שפיתו אותו
למכור את כל ירושת אביו עבור סוכריה והסכים ,ובי"ד החליט שזה לא חל .ואמר
הגרי"ש שבנידון דידן זה הרבה יותר גרוע ,כי אין קשר בין עשר דירות לשכר דעלמא
דאתי!!.

העיקר הוא להתגבר במלחמה על היצר
מרן החפץ חיים זיע"א בתורת הבית פ"א כותב דבר יסודי .הוא שואל מדוע ה' הוריד את
האדם לעולם השפל ,הלא אפשר שהאדם ירויח מצוות ולימוד התורה גם בעולם העליון?
וכתב שם התשובה לזה ,כי כל שכרן של מצוות הוא העמל והנסיון שיש לאדם בקיומם.
ולמעלה כאשר האדם מופשט מחומריות אין כאן נסיון כלל בקיום רצונו ,כי הוא רואה
שם רבבות רבבות של מלאכי השרת שמקדישים את שמו תמיד באימה וביראה עצומה,
וא"כ לא היה מגיע לו שום שכר עבור זה.
על כן הורידו לעולם השפל עם הנפש הבהמית שבו  -שעי"ז יש בו כח התאוה והכעס
 72והיה סיפור ברכסים שבחור עובד ,הציע לאחיין שלו בחור בישיבה קטנה 52 ,אלף שקלים ,עבור לקנות
שכר על לימוד חצי יום של חודש אחד( .הבחור שאל את אביו ואמר לו לא להסכים ,אח"כ ראיתי שכתוב בפת"ש
שעל העבר אי אפשר למכור כלל ,רק על העתיד).
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והחמדה ,ועי"ז נולד לו לאדם "מלחמה גדולה" בין הדעת אשר באדם המתנגד לכל זה.
ומתבונן בנפשו כי לא לעולם חוסן ,ובודאי יבוא העת שהגוף יתבלה ויתבטל כל הכוחות
הרעות הנ"ל ,וישוב אל עפרו ,והוא ישוב אל אלוקים ,וכל אשרו הוא בקיום רצון אלוקים
בהיותו פה כי לזה בא .ומכל זה נולד לו לאדם מחלמה תמידית ,וע"י שינצח במלחמה יקבל
שכר בעוה"ב.73

והוסיף שם הח"ח זיע"א<
והנה כאן בעולם הזה התורה והמצוות הפקר לכל ,שיכול ליקח אותה בלא כסף ,על
כן אינו מתבונן על גודל חשיבותם .וזה דומה לאנשי מדינה שהיה מצוי בגבולם
אבנים טובות ,ורואים את האבנים טובות מושלכים ברחוב ,ואין חוששים
לקחתם מפני רוב הרגלם בזה ,אבל כל זה הוא רק לאנשים קטני השכל.

אבל אם יתבונן ערך האבנים האלה ,ושעיקר ביאתו לעולם בשבילם ,ורק היום
בידו הוא בימי חייו ,74הולך וקובץ תמיד אבנים טובות שאין ערך לשווים .ולכן יקר
הוא באין תכלית כל שעה של תשובה ומע"ט בעולם הזה ,כיון שעל ידה ינעם לו
בעוה"ב.

73

וכ"כ בערוך השולחן או"ח סי' א' סעיף ב' וז"ל< ולזה ברא הקב"ה ביום הששי את האדם ,וברא

אותו משני הקצוות ,נתן בו את הנשמה שמאירה לאדם לדעת את הבורא יתברך כמלאך ,ויצר
 ולזה יתעוררו מלחמות גדולותאותו בגוף שהוא חומר עב כבהמה לאכול ולשתות ולישן.
בהאדם כל ימי חייו ,שהנפש הבהמי מסיתו לתאוות עוה"ז כבהמה ,והנשמה הטהורה נלחמת
כנגדו ,ומראה לו שלא לכך נברא אלא לעבוד את הבורא כמלאך ,ואף הדברים הגשמיים שמוכרח לעשות
כאכילה ושתייה ושינה תהיה הכוונה כדי שיוכל לעבוד את בוראו ,ועל זה נאמר שויתי ה' לנגדי תמיד ,ולאחר מות
האדם מראין לו שכל מעשיו נכתבין בספר וחותם יד האדם בו .ואם הלך בדרך התורה והמצוה
נוחל גן עדן שהוא תענוג בלתי גבול ובלתי המשך זמן ,ועליהם נאמר [תהלים לו] ירויון מדשן ביתך
ונחל עדניך תשקם ,כי עמך מקור חיים באורך נראה אור .ואם ח"ו להיפך יורש גיהנם ,שכל יסורי
עוה"ז כאין נגדו ,ועליהם נאמר [ישעיהו סו] ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי כי תולעתם
לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר .עוד כתב שם בסעי' ו' .דהאמת הוא דגם כוונת
בריאת היצר הרע היתה ,שלא תאבה לו ולא תשמע אליו ,אלא שכך גזר עליו הבורא יתברך שהיצר
יסיתך לעבור על רצונו יתברך ,כדי שבבחירתך תעבוד את ה' ,שזהו עיקר תכלית בריאת האדם,
ובכח זה גדול ממלאך כמ"ש בסעיף א' [וכן מבואר בזוהר]<
 74כמו שאמרו חז"ל היום לעשותם ולא למחר לעשותם [מחר זהו העוה"ב] עירובין כ"ב א' .ובעוה"ב אין
רשות לקיים אפי' עוד מצוה אחת .הח"ח בשם עולם פי"ט עי"ש .וכבר אמר שלמה המלך בחכמתו בקהלת
פ"ט י' "כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה ,כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך
שמה".
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מאמר בענין קריאה וצפיה במקומות פסולים
דברי מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ' זצוק"ל
אמר מרן הגרמ"ש שפירא זצוק"ל בשם מרן הגרב"ב זצוק"ל:

בתקופה שלו בחור ישיבה שנשאר חזק ונשאר ללמוד
תורה בישיבה

(ולא מתפתה אחרי הפיתויים של המשכילים)

זה ודאי

בלי ספק – כך היה לשונו -שהוא חשוב לפני הקב"ה
כמו רבי עקיבא איגר בדורו!!.

כל אחד נידון לפי הנסיונות שלו והמצב שלו .זה המצב של הנסיונות שהיה להם.
75

מהרה"ג ר' אשר אריאלי שליט"א .
75

יצוין כי הגר"א שליט"א דרש דרשה שלמה על הנושא הזה בישיבת בין הזמנים.

ראה את כל המאמר בספר בנתיבות ההלכה חלק ל' עמ'  .;:והגר"א סיפר ששאל
למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א האם לדבר על הענינים האלו כשזה באמצע הסדר?
ואמר לו הגר"ח אעפ"כ( .ראיתי את זה בעלון בביהכ"נ בשבת לפני כמה שנים ,וביום ראשון אמרתי
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ושאלו את מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ,האם לפי דברי מרן
הגרב"ב הנ"ל  -הוא הדין בימינו שיש את האינטרנט?

וענה תשובה< ק"ו.

(גליון עין בעין).

ידוע שפעם היה עסקן אחד שעשה כמה פעולות שהביאו תוצאות מאד לא טובות ,ובא
לבקש עיצה מהגרי"ז זצוק"ל.
וענה לו הגרי"ז זצוק"ל:
היה פעם עגלון אחד שהגיע למבחן ,ושאלוהו מה תעשה אם תכנס לבוץ עמוק מאד ,ולא
תצליח לחלץ את העגלה ע"י הכלים שבידך ולא ע"י עצות שונות ,מה תעשה?
וענה :שאינו יודע.
ואמרו לו שנפסלת במבחן!.
ושאל אותם ,מה באמת התשובה לזה?

וענו לו :שאם הוא היה עגלון "מוצלח"" ,הוא לא היה נכנס לבוץ
כזה עמוק".
כך גם כאן ,מי שיש לו קצת שכל לא נכנס לבור עמוק כזה ,שאח"כ א"א להוציא
אותו מכל הצרות שהגיע לשם .והרס את חייו ואת חיי ילדיו ואת הנצח שלו 76.ועי'
בסנהדרין דף ק"ז ע"א שאמרו חז"ל ברור< "לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון".
עי"ש.

לחברותא בכולל שמהיום הוא צריך לכבד אותי מאד ,כיון שאני חשוב כמו רעק"א וכו' .והוא אמר לי שגם
הוא חשוב כן ,ואמרתי לו נכון ,אבל זה לא מוריד מערכי ,אלא אנחנו שני רעק"א).
( 76אאמו"ר שליט"א סיפר לי שיש לו חבר שבבחרותו הלך לטיול ,ועשה דבר מסוכן מאד ,ובנס ניצל ברגע
האחרון ,והלך אח"כ לגדולי ישראל לשאול מה לקבל על עצמו בעקבות הנס הגדול ,וכולם ענו לו באותו
נוסח "למה עשית את זה?" והבין מזה שכוונתם היא שיקבל ע"ע לא לעשות יותר מעשים כאלה טפשיים
ומסוכנים!)
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וראיתי בשם הסבא מנובהרדוק זצוק"ל שאמר שלפעמים אדם חושב על
ציווי מסוים שהוא אינו אלא דבר קטן ,ומתעלם מזה ,ואינו מאמין שבסוף
יתגלה שבגלל זה נגרם לו נזק עצום( .א.ה .ולמשל הנוהג ברכב ולא מקפיד לאותת
לצד כאשר פונה לצד ,זה לפעמים נראה דבר קטן ,אבל לפעמים קורה תאונת דרכים טראגית
מהדבר הזה!! ,וכן הלאה הרבה דוגמאות .)77

כמו"כ כאן יש אדם שחושב שזה רק ,..ואח"כ מגלה שאיבד את כל עולמו
בגלל איזה שטות שרצה "רק"..78

מדברי המשגיח הגה"צ ר' דב יפה זצוק"ל:79
הנסיון הזה של הכלים הטמאים  -איננו במקרה ,זהו בירור חזק לפני ביאת
המשיח ,שה' בורר ובודק "מי לה' אלי"
וכמו שביציאת מצרים לא כולם זכו לצאת,
כמו כן לא כולם יזכו לחזות בביאת המשיח.
ומי שחוזה במכשירים אלו שייך למחנה הטומאה.

77

היה בחור שמצא נחש ושיחק בידיו עם הנחש כי היה בטוח שהוא לא ארסי ,אח"כ התברר לו שטעה!!

(והוא הלך לשאול אם צריך לברך הגומל) .אדם לפעמים חושב על משהו שזה בסדר ,ובסוף מתברר
שטעה .אך יש טעויות שהם גורליות לכל הנצח שלך .אי אפשר לתת אופציה לטעויות גדולות
וענקיות כאלה .פשוט שומרים מכל צל של סכנה רוחנית .אני מכיר אדם שהחליט שבעיר שכולה
חרדים א"צ לחשוש מגניבות בני מיעוטים ,וקנה אופניים חשמליות ולא קשר אותם ,ובסוף נגנב לו
האופניים חשמליות ,אבל עדיין לא למד לקח ,וקנה אופניים חשמליות חדשות ושוב נגנב לו פעם שניה,

ומאז הוא מקפיד לנעול .הלקח הזה עלה לו כעשרת אלפים שקלים! .גם כאן יש תמימים שחושבים
שלא יקרה להם כלום  -אבל לא תמיד המציאות צועדת לפי מה שחשבת .ואיך תיקח על עצמך את
התוצאות של הדברים .הלא אם יקרה משהו ,מה תגיד? טעיתי? זה יעזור משהו? זה לא רק עשרת
אלפים שקלים! ולא מליון .ומדובר על דבר שכבר נפלו בזה אחרים ,א"כ מדוע לנסות על הדם
שלך?.
 78שמעתי פעם מחכ"א שאמר שהשם של היצר הרע הוא "רק".
 79מהספר עבודת הימים הנוראים עמ' ק"ז.
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כתב בספר החינוך:80
וכל מה שאמרו חז"ל,
אין אדם רשאי לזוז ממוסרם הטוב!!
ואע"פ שהוא מוצא עצמו חשוך התאוה קצת,
לא יאמר כיון שאני מוצא עצמי כן ,מה איכפת לי אם אסתכל
וכו' ,כי יודע אני בעצמי שלא יתעורר יצרי בכך,
שהרבה אמרו כן ונכשלו.
וע"ז אמרו חז"ל כי היצר בתחילה חלש מאד ,והולך ומתחזק על
האדם הרבה,
[עי' גמ' סוכה דף נ"ב א' בתחילה דומה לחוט של בוכיא ,ולבסוף דומה
כעבותות העגלה]

"ואתה בני הזהר על זה מאד ,ואל יבטיחך יצרך ,ואם אלף
ערבים יתן לך".

וכתב מרן הגר"ח הלוי זצ"ל מבריסק<
"גם גדולים הקוראים בהם ,דעתם משתבשת והולכת ,ומרעה אל רעה ידרכו".
עדים המדינות הרבות ועדים העם שבהם ,שע"י דברי כפירה ,שם ישראל השתכח
מהם ,גם קלות וגם חמורות לא ישמרו ולא ידעו .וכו' .לא השאירו פליט בישראל
מכל באי שעריהם.
ומדוע לא יחרד לבבו ,הלא רחוק הוא ממבטח שלא תדבק בו הרעה.
והיעמוד אדם במקום באשה וריח הרע לא תכנוס בו?.
(מובא בספר אל גיל כעמים)

( 80במצוה קפ"ח).
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עוד אמר הגר"א אריאלי שליט"א<
התורה נקראת "שירה" שירת ושמחת התורה נותנים לנו את העוז
לעמוד כנגד כל הפיתויים.
כל אחד חשוב שימצא לעצמו מתיקות בלימוד ,יש כמה אופנים בדרכי
הלימוד ,כל אחד בדרך הלימוד שלו יעמיד את עצמו במצב שימצא את
הטעם בלימוד ,את הגישמאק בתורה .שיהיה לו גישמאק בהבנת התוס',
ושיהיה לו בהירות בסוגיא עוד לפני כל הרייד.

(וראה מה שכתבתי בזה בחלק ב').

וכי יש מתיקות גדולה מזו? .כמה הנאה רוחנית וטעם מתוק יש בעצם
הבנת הקושיא של רע"א? או הקצות? .הרי זה טעם אמיתי ותענוג רוחני
שאין למעלה הימנו.
מול כל הדברים האלו יש לנו את הגישמאק של התורה ,שזה מתיקות
אמיתית ולא הנאה חיצונית .אנשי העולם מסתובבים ולא מוצאים את
עצמם  ,ללא שום סיפוק ,אלא תמיד בהרגשת יש לו מנה רוצה מאתיים.
עכ"ד.
וראה עוד בהערה? ובחלק ב' מה שהבאנו בענין דרכים לאהבת תורה .וראה גם דברי מרן הגר"ג
אדלשטיין שליט"א שם.

כתב מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א<81
בענין הכלי המכונה אינטרנט,
אשר רבים חללים הפילה,
ובאשר מרן החזו"א זצ"ל פסק על גיוס הבנות יהרג ואל יעבור,
והנה הכלי המשחית הזה הוא "הרבה יותר גרוע" מגיוס בנות,
ובודאי גם בזה יהרג ואל יעבור.
עוד כתב מרן שליט"א:82
 81באגרות וכתבים דרך אמונה אג' קמ"ג (מחודש חשון תשע"ב).
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שאיסור חמור במאד להחזיק ולראות במכשיר האינטרנט והדומין
לו.
כי לא ימלט בשום אופן שלא להכשל על ידו באיסורים החמורים
ביותר.
"ואין שום היתר בעולם" להשתמש בזה ,ולא בחלק ממנו.
"וזהו השטן של דורינו השפל".
והיינו האי דקליא להיכלא ואחרביה למקדשא וקטלינהו לכולהו
צדיקי,
ועדיין מרקד בינן (יומא ס"ט ב').
וכל העומד "סמוך" לאינטרנט קורא אני עליו
(קידו' פ"א א') דל כרעיך מקמי גיהנם ,וכו'.
וכל הנזהרים והמתרחקים עליהם תבא ברכת טוב
ויתברכו בכל הברכות שבירך יעקב אבינו לבניו.

וא' שאל את מרן הגרח"ק שליט"א שאלה<
לו יצוייר אדם שלא יודע ק"ש בע"פ ,ואין לו שום סידור וחומש בנמצא,
ובאינטרנט יכול למצוא ק"ש ,האם נאמר לו שלא יפתח ולא יקרא ק"ש
דאורייתא.
וענה לו מרן שליט"א תשובה :אסור.
והגר"י טשזנר שליט"א ביאר בזה שהוא "אנוס" ,ואין לעשות עבירות כדי לקיים
מצוה .ויש כח ביד חכמים למנוע אדם בשב ואל תעשה מלקיים מצוה כדי לעשות
גדר לתורה (יבמות צ') או כדי להרחיק האדם מן העבירה (ברכות דף ט') ,אולם שם
מדובר כגון שאסרו לתקוע בשופר בר"ה שחל בשבת שמא אדם אחד יחלל שבת
עבור המצוה ,והרי לא ברור שיחלל שבת ,ועוד שפטרו גם את כל כלל ישראל ,ולכן
צריך לימוד על זה שיש בכוחם לעשות זאת ,אבל כאן שלא יקיים מצוה ע"י עשיית
עבירה ע"י עצמו היא סברא פשוטה ואי"צ לימוד כלל לזה.
[ 82במוצש"ק ויחי תשע"ו לכינוס בעיר רחובות].
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מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ביקש להודיע<
כי מי שמחזיק את המכשיר הזה ,הוא מסכן את עצמו את אשתו ואת ילדיו בסכנה
עצומה.
העולם אינו הפקר! יש דין ויש דיין .83חייבים להתחזק.
ויש מאבד שתי עולמות בשעה אחת!  -מי שמחזיק במכשיר הזה מאבד גם עוה"ב
וגם עוה"ז ,וגם של בני ביתו.
עוד אמר מרן שליט"א< מידת הדין מתוחה בגלל הטומאה של הפרצה הזאת.

מהגר"א

מן שליט"א .עריו"כ תשע"ד בכנס חיזוק בק"ס.

מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל אמר שם בתו"ד<
שהרי האדם צריך לדון על החיי נצח שלו ,אחרת הוא ישאר אבוד לעולם ועד ,לא
שנה ולא שנתיים ולא מאה שנה ולא אלפי שנים ,רק לנצח .ואוי ואבוי לו לאדם
שאבוד לנצח .לנצח נצחים הוא ישאר עם העוונות שלו.
ונקוה שכל אחד יבין שהחיים שלו הם לא ה"רגע" ,אלא כדי לרכוש נצח ,ולא רק
לרכוש חיי עולם הזה אוכל וכסף וכדו' ,וכל מה שהאדם נוצר הוא רק כדי שיזכה
לחיי נצח .84עכ"ד.

ועל עיתונים פסולים כבר כתב מרן הסטייפלר זי"ע במכתב<85
ספרים ועתונים שיש בהם כפירה ואפיקורסות ר"ל,
ליהוי ידוע שזהו איסור חמור נורא ואיום.
83

נ.ב .ידוע שמי שגורם צער לשני -נענש כאן בעוה"ז! ראה בחפץ חיים על התורה עמ' קכ"א ,אלא שזה יכול לקחת

כמה שנים עד שיבוא העונש ,אבל סוף סוף יפקד עוונו.

 84אמר מרן החפץ חיים זצוק"ל<
לפלא בעיני על בני העולם ,כי לחנות היותר קטנה ,עושים פנקס לכל ההכנסות
וההוצאות שלה ,כדי לחשבן ולראות שלא יהיה הפסד מרובה .אבל בעניני רוחניות
אין משגיחים על מצבו לראות אם השכר מרובה על ההפסד ,וממתינים רק לעוה"ב,
ששם יתודע האדם חשבונו ,אבל הוא לאחר זמן.
( 85קריינא דאגרתא ח"א מכתב ק"י).
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והוא מאביזרייהו דע"ז שדינו ביהרג ואל יעבור.
ואין שום דבר ושום מצב בעולם אשר מחמתו יהא ח"ו צד היתר
בזה.
ובודאי מחוייבים להתחזק "במסירת נפש" שלא לקרות אותן
ספרים ארורים ,אפי' אם עי"ז יצטרך לחזור על הפתחים חלילה
כל ימי חייו.
והשי"ת יציל שארית ישראל מרדת שחת ומטומאת הספרי רעל
המכלה מבשר ועד נפש ה' ישמרנו .עכ"ל.
עוד כתב באג' אחרת שהוא בסכנה גדולה לכל היהדות שלו.

עוד כתב <86ובודאי אחד איש ואחד אשה הקוראים בהם ,גורמים לעצמם
רעות רבות וצרות נוראות גם בעוה"ז ,ואוי לנו מיום הדין .והוא מתחייב
בנפשו.
מעשה במרן הסטייפלר זצוק"ל
ומי לנו גדול ממרן הסטיפלר זי"ע שהיה "גדול הדור" ובכ"ז לא הסכים אפי' בזקנותו
להציץ לראות מעט דברי מינות באיזה ספר  -בכדי לצאת ולפרסם נגד המחבר ,ואמר כי
ח"ו אפי' מילה אחת יכולה לקלקל ח"ו ,ולפעמים איזה מילה משתקע במוח ומכרסם שנים
על שנים רח"ל .פניני רבינו הקהילות יעקב (עמ' נ"ד).

קריאה בעתונים וספרים חיצונים ,כתב בקריינא דאיגרתא ח"ב ס"ה ,שזה מחריב את כל
היהדות ר"ל ,ומכבה כל זיק של אמונה ויר"ש רח"ל ,והוא בכלל מה שאמרו חז"ל הקורא
בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא .עכ"ל.

והקורא בספרים חיצונים נאמר עליו "כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים" -
ומדובר גם על מי שבטוח בעצמו כמבואר להדיא באבות דרבי נתן פ"ב .וכן הוא גם
בהמשך שם ,לגבי שלא לעבור במבוי שיש שם פתח של בית של עוברי עבירה  -גם מי
( 86שם מכ' קי"ז).
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שבטוח בעצמו – והביאו שם את הפסוק "כי רבים חללים הפילה ועצומים כל
הרוגיה".

והסטייפלר אמר על הצעת שידוך של בחור מצטיין ,אבל הוא מציץ
בספרים חיצונים ,שאין לקחת אותו ,כי מי שמציץ שם יש לו ספיקות
באמונה רח"ל ,ומי שאין לו אמונה הרי הוא כגוי ר"ל( .לשכנו תדרשו ח"א
רט"ז) .וכ"ש לענין האינטרנט.

וצריך לדעת שמה שכתוב בפסוק

(קהלת ד יג)

שהיצר הרע הוא "מלך זקן

וכסיל"  -אין הכוונה שהוא כסיל! ,דהרי אנו רואים כי יש בכוחו
ללכוד ברשתו אף את החכם היותר גדול ,אלא הכוונה שהוא נקרא
כן על שם מלאכתו ,כי מלאכתו היא "להכסיל" את בני האדם ,הוא עושה
את הכל לכסילים"( .צום נאר" באידיש) .חפץ חיים על התורה עמ' רפ"ב.87

כתב מרן החפץ חיים זי"ע
בספר המצוות הקצר (ל"ת קנ"ו) על לאו דלא תתורו
ובכלל זה שלא לחשב ולרדוף 88אחר שאר תענוגים ותאוות עולם הזה.
ומאד מאד צריך ליזהר ממחשבות פסולות  -שזה יתד שהכל תלוי בו ,שצריך האדם
לקדש ולטהר מחשבותיו בכל כוחו ,ואם בא לו איזה תענוג ,יכוין שיהא לו כח עי"ז
לעבוד את ה'.

87

ועי' ברש"י שם שכתב וכסיל  -שמתעהו בדרך רעה כך נדרש במדרש< ובקהלת רבה איתא ולמה קורא

אותו כסיל שהוא מלמד לאדם לדרך רעה ,אשר לא ידע להזהר עוד  -שאינו יודע כמה צער וכמה יסורין
באין עליו והוא אינו נזהר מהם.
 88ובביאור הלכה סימן א (ד"ה הוא) כתב על לאו זה ,ובכלל אפיקורסות הוא כל מחשבות זרות שהם היפך
דעת התורה ,ובכלל זנות הוא מי שהוא רודף אחר תאות העולם מבלי שיכוין בהם כלל לכוונה טובה ,כלומר
שלא יעשה אותם כדי שיעמוד בריא ויוכל להשתדל בעבודת בוראו ,רק כוונתו תמיד להרבות תענוגים
גדולים לנפשו .עכ"ל .ושאל בדולה ומשקה עמ' שס"א את מרן הגרח"ק שליט"א צ"ב הגדר בזה ,דוכי
האוכל מעדנים ,עובר בלאו זה? .וענה מרן שליט"א תשובה :שמשים לבו תמיד לזה.
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ומי שעבר על זה והעלה במחשבתו מחשבות פסולות מעניני הדת ח"ו ,או הרהור
זנות ,או לרדוף אחר תאוות הגשמיות  -עבירה חמורה היא  -שטורדתו מעולם הבא,
שמטמאת כל רמ"ח איברים ושס"ה גידים גופניים ורוחניים ,לכן יזהר מאד בזה.
עכ"ל.

ועי' במשנה ברורה סימן ל"ח ס"ק ט"ו שהרהור תאות אשה זה דברי הבאי -
המזיקים לגוף ולנפש .ועי' במשנה ברורה סימן פ"ה סקי"ג שאם נכנס בלבו הרהור
עבירה ,מותר להרהר בד"ת בבית הכסא ,מפני שזהו כמו להפרישו מאיסור ,שהתורה
מצלת מהרהורים רעים( .אולם אין להכנס לנרוין בענין שמירת העינים  -עיין
בקונטרס בעין טובה מה שכתב בזה ,אבל כלפי הצופה במכשירים פסולים וכדו'
ודאי שיש בו את כל חומרת הענין שאמרו חז"ל ,ולכן נביא כאן מעט מאמרים בענין
חמור זה.
אל תכשל בעיניך ,שאין מכשול אלא בעינים ,שכן את מוצא עוזא ועוזיאל ,לא נכשלו אלא

בעיניהם .מסכת כלה רבתי

פ"ג ה"ו.

ובירושלמי (ברכות פ"א ג') אמר הקדוש ברוך הוא :אי יהבת לי ליבך ועינך ,אנא ידע דאת לי.
במדבר רבה פר' נשא פר' י' תנה בני לבך לי וגו' ,מה ראה הקדוש ברוך הוא לשאול מישראל הלב והעינים שיהיו
אחריו? לפי שהעבירה תלויה בהם.

וכתוב במשלי פרק ז' (כה) אל ישט אל דרכיה לבך ,אל תתע בנתיבותיה :כי רבים חללים הפילה ועצומים כל
הרוגיה :דרכי שאול ביתה יורדות אל חדרי מות:
ובמשלי פ"ה ח' הרחק מעליה דרכך ,ואל תקרב אל פתח ביתה :וברש"י כתב :ולא תדע להזהר עד אשר תנוע
ותפול.
וברבינו בחיי (דברים פכ"א) כי הלב והעינים הם שורש גדול לקירבה אל אלוקים או להתרחק ממנו ,כי הן סרסורי
העבירות ,וכן דרשו( :שם) ליבא ועינא תרין סרסורי דחטאה נינהו ,שנאמר( :במדבר טו ,לט) "ולא תתורו אחרי
לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם",
למדך הכתוב הזה כי כל ההולך אחרי שרירות לבו ועיניו  -הוא חוטא ומתפתה ביצרו וכו' ,ובא להורות כי המתקרב
אל פתח ביתה לא ינקה מן המכשול ,כשם שלא ינקה הנופל בשוחה עמוקה מן המכשול והנזק ,וכן יקרה לאשר
יתור אחר לבו ועיניו שלא ינקה ממכשול עון ,וכו' .והסמיך שלמה שני פסוקים אלו כאחד להזהיר את העם
שימסרו לבם ועיניהם לחלק הש"י לא לחלק התאוות ,לפי שהתאוות יטרידו האדם מן העולם הזה ומן העוה"ב,
וכו'.

62

ניבול פה
ויש לזכור שחומרתן של ניבול פה הוא גם בשמיעה וכדו' .ובגמ' שבת דף ל"ג אמרו בעוון נבלות פה צרות רבות,
וגזירות קשות מתחדשות ,ובחורי שונאי ישראל מתים .וכל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה
לטובה  -הופכין עליו לרעה .וכל המנבל את פיו  -מעמיקין לו גיהנם .רב נחמן בר יצחק אמר :אף השומע ושותק,
שנאמר זעום ה' יפול שם - .הרי לך שכל החושים צריכים להיות נקיים .מס"י פי"א.
עוד כתב במסילת ישרים פרק י"א אלא האמת הוא כדברי רבותינו ז"ל ,שניבול פה הוא ערותו של הדיבור ממש ,ומשום זנות
הוא שנאסר ככל  -שאר עניני הזנות ,חוץ מגופו של מעשה ,שאסורים הם איסור עצמם ,מלבד היותם גם כן גורמים ומביאים
אל האיסור הראשי עצמו .וכענין הנזיר שזכרו במדרש.

ואין להאריך כאן בגודל האיסור החמור של קריאת ספרים שיש בהם מינות רח"ל
שאסורה היא בלא תעשה מן התורה .שנאמר "ולא תתורו אחרי לבבכם" ,ואל תפנו אל
האלילים כמבואר ברמב"ם פ"ב מהל' ע"ז .ואסורה היא אפי' במקום פיקוח נפש.
ולהרמב"ן הוא בכל ל אביזריהו דע"ז ,עי' בקובץ שיעורים ח"ב סי' מ"ז .ומצינו בגמ' שחז"ל
החמירו בזה עד מאד.

אמר העורך:

יש לדעת שאם אדם הכניס עצמו לנסיון ,ובסוף עמד בנסיון ,אעפ"כ הוא צריך לחזור
בתשובה -על זה שעבר על דברי חז"ל הקדושים( .פשוט .)89שוב הראוני ברשב"ם בבבא בתרא
דף נ"ז ע"ב שכתב 90ואף על פי שעוצם עיניו " -רשע" הוא ,שלא היה לו לקרב אלא להרחיק מן
העבירה דקיימא לן (חולין דף מד ):הרחק מן הכיעור.

ודע עוד דגם אם הצליח פעם אחת לעמוד בנסיון ,ידע נאמנה שאין מזה שום ראיה כלל

שגם בפעם הבאה יחזיק מעמד .וגם ילד שעבר כביש לבד כמה פעמים ולא קרה לו
כלום ,הוא שמח מאד ומתגאה שהצליח לעשות דבר שמסוכן לו ולא קרה לו כלום,
אבל לא כל מה שנראה מראש ,זה קובע ,הלא הסוף הוא הקובע .ומי יודע אם בפעם
הבאה הוא יצא מזה חי רח"ל .שוב מצאתי כן בספר חסידים קס"א.91
 89ואפי' אם רק ראה דף לבן ריק!!  -הגאון הגדול ר' יהודה טשזנר שליט"א הראה לי בזה את הגמ'
קידושין דף פ"א ע"ב דתניא :אישה הפרם וה' יסלח לה  -במה הכתוב מדבר? באשה שנדרה בנזיר ושמע
בעלה והפר לה ,והיא לא ידעה שהפר לה בעלה ,והיתה שותה יין ומטמאה למתים .רבי עקיבא כי הוה מטי
להאי פסוקא הוה בכי ,אמר :ומה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה ,אמרה תורה צריכה
כפרה וסליחה ,מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר  -על אחת כמה וכמה!.
 90בד"ה רשע הוא.
91

שכתב וז"ל :ואם עמדת בנסיון גדול אל תאמין בעצמך עד יום מותך  -לומר הואיל ולא חטאתי בזה
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אדם אחד נהג ברכב מאוחר בלילה ,והיה פקק גדול בכביש שכל רגע התקדמו מטר אחד ,והוא חשב לנמנם
ביני וביני ,והוא הצליח כמה פעמים!! ,ורק פעם אחת הוא נרדם קצת יותר ,ומצא את עצמו בתוך הרכב
שלפניו - .ההצלחות הראשונות לא הבטיחו לו גם סוף טוב! .ומה נאמר כשמדובר על האינטרנט ,הרי לא
מדובר על כמה אלפי שקלים וזהו .וזה יסוד גדול מאד לחיים ,שבדברים עם סיכונים ,ההצלחות הראשונות
לא מבטיחות סוף טוב! .ורבים חללים נפלו.

ובאמת ידוע שאדם לא נופל בבת אחת ,אלא כל פעם מעט ,בלי שירגיש ,וכך הדבר מטפטף
לאט לאט ,עד שבסוף יום אחד יתגלה הכל.

והשטן (=הוא היצה"ר) יש לו כח גדו ל ,וידוע שאלמלא ה' עוזר לאדם אינו יכול לו( ,גמ'

סוכה) - ,לכן בודאי פשוט וברור שאין לאדם להכניס את עצמו לנסיון ,כיון שאינו יודע אם
יעזרו לו בזה( .וכ"ש כאשר לא קיבל שום הבטחה משמים שיעזרו לו!).

וגם מדוע אדם

מתפלל כל בוקר "ואל תביאנו לידי נסיון" ,ואח"כ מביא את עצמו לנסיון בכח? .וכן
מבקשים "והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע"  -ואין לך חבר רע יותר מזה! .וכן מבקשים
"הרחיקנו מיצר הרע" ,ואח"כ מה עושה?
ואין לאף אחד ביטוח .וראינו לדאבוננו אסונות גדולים אפי' בעידית שבעידית.
וראה דברי מרן הגר"ח שמואלביץ זצוק"ל ב"שיחות מוסר" מאמר ו' בענין לברוח ממקום

סכנת עבירה ,שכתב ש"היסוד הגדול" בעבודת האדם ,ועיקר עבודתו הוא ,לברוח
ממקום הסכנה ולהתרחק מן הנסיון ככל היותר ,וראה דבריו בהערה.92
הגדול ,לא אחטא יותר ,לפי שאין יצה"ר של היום שוה לשל אתמול ,לפיכך אפי' באותו דבר שמא למחר לא
תוכל לסבול .שהרי דוד לא חטא באביגיל וחטא בבת שבע ,דוד לא חטא ברודפיו שרצו להרגו ולא שלח ידו
במשיח ה' ולא נתן רשות לאבישי לשלוח יד בו ,ולבסוף חטא באוריה שהיה מבקש טובתו .שאם תאמר
אוכל להאמין בי הואיל ונצלתי מעבירה גדולה ,הרי אתה תופס עצמך צדיק יותר מן העליונים ,ולא עוד
אלא יותר ממי שברא אותך אתה מחזיק אותך וחכמתך ,שנאמר הן בקדושיו לא יאמין (איוב ט"ו ט"ו)
ובמלאכיו ישים תהלה (שם ד' י"ח) וכו' .וכן הוא אומר (משלי כ"ח י"ד) אשרי אדם מפחד תמיד שלא יחטא,
למד לבך מלא דעת לדעת יראת ה' ,וכתיב (תהלים קי"ט ס"ו) טוב טעם ודעת למדני.
92

אמר מרן הגר"ח שמואלביץ זצוק"ל שכתוב שיוסף הצדיק רץ החוצה והשאיר את הבגד אצל

אשת פוטיפר .וצריך ביאור למה השאיר את בגדו אצלה ,הלא אח"כ היא עיללה עליו עלילה ,והבגד
היה כמו ראיה לדבריה?
אלא כתוב כאן "היסוד הגדול" בעבודת האדם ,שעיקר עבודתו הוא לברוח ממקום הסכנה
ולהתרחק מן הנסיון ככל היותר ,ולכן יוסף רץ החוצה והשאיר את הבגד אצל פוטיפר ,כי רצה
להתרחק ככל המוקדם מן הנסיון ,ואילו היה נאבק עמה אף רגע קט  -הרי הוא מעמיד את עצמו
עוד רגע קטן במקום ה"סכנה" ,ולכן אף מסר נפשו וכבודו בשביל להמלט מיד ממקום הסכנה,
כאשר ינוס האדם מפני האש המתלקחת!.
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ובחיי עולם פ"ט כתב מרן הסטייפלר זצוק"ל<
"ולזאת עצתו אמונה ועיקר תקנתו  -להתרחק מאד ממקום
העבירה"

ובשל"ה כתב על מה שמתודים ביום כיפור "על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע",
שבפשוטו הפירוש ,שמתודים על שהאדם הביא את עצמו לידי יצר הרע ,וכהא
דאמרו רבותינו ז"ל (נדה י"ג ע"ב).
וכתוב בילקוט שמעוני (פר' ויקרא תע"ט)

רבי יוסי אומר< אם נפשך לידע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא,
צא ולמד מאדם הקדמוני ,שלא נצטוה אלא מצוה אחת (עץ הדעת) בלא תעשה ,ועבר
עליה ,ראה כמה מיתות נקנסו לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות .וכי
איזו מדה מרובה ,מדה טובה או מדת פורענות ,הוי אומר מדה טובה .אם מדת
עוד כתב שם שיש הבדל בין אם ה' מנסה את האדם שאז ה' נותן לו יחד עם זאת גם את הכוח
לעמוד בנסיון ,משא"כ כשאדם מבקש לעצמו נסיון הרי הוא צריך לעמוד בו בכוחות עצמו .ה'
ירחם.
אדם שעומד על שפת הבור  -אם הוא נפל לשם ,ודאי הוא "אשם" בזה .מוטל עליו להתרחק מן
הבור ,ואילו היה רחוק לא היה נופל לשם.
וכל תקנות חז"ל להרחיק את האדם מן העבירה גופי תורה הם .וכלל זה הרי הוא טכסיס ראש
וראשון במלחמת היצר .עכ"ד שם.
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פורענות מועטת הרי כמה מיתות נקנסו לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל
הדורות ,השב מן הפגול ומן הנותר והמתענה ביום הכפורים על אחת כמה וכמה
שמזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות.
בזכות מה זכה יוסף להיות מלך על מצרים? עי' בבראשית רבה 93בזכות שעמד
בנסיון של אשת פוטיפר.
עוד כתוב במדרש (ויקרא רבה פר' אחרי מות פר' כ"ג) אני ה' אני הוא שנפרעתי משמשון
ומאמנון ומזמרי ,ועתיד אני ליפרע ממי שיעשה כמעשיהם .אני הוא ששלמתי ליוסף
ליעל ולפלטי בן ליש ,אני עתיד לשלם שכר למי שעושה כמעשיהם.

גם יש להתבונן שהרי החטא של אדם הראשון התחיל רק ע"י "נגיעה" שחוה נגעה
בעץ הדעת ,אבל אם לא היו מתקרבים ונוגעים כלל ,לא היו נופלים בזה .הנה רואים
מכאן את היסוד שכששומרים מרחק לא נופלים! .וזה גם הגיון פשוט .וגם כתוב
בפסוק "ושמרתם את משמרתי"  -עשו משמרת למשמרתי( .גמ' בכ"מ).

תתאר לעצמך איך נראה אדם שנוהג ברכב ורצה רק לראות איזה משהו מצחיק מאד וכדו' -
שמישהו רצה להראות לו תוך כדי הנסיעה ,ולכן בלי שימת לב דרס ילד למוות.
 כמה צער וחרטה יהיה לו ע"ז כשיחשב את ההנאה מול ההפסד?כמה יש שעבור רגע אחד של הנאה  -נעשו נכים לכל החיים! (מצוי בצעיר שנסע על אופנוע ועשה משהו קטן
להנאתו ונפל או החליק).

וכמה יש שסיימו את חייהם עם איזה נסיעה מהירה ומסוכנת ברכב?
כמה גמרו את חייהם בשביל איזה כניסה לים בלי מציל?
לדעתי ,בדבר הזה ,העולם הזה מאכזב מאד ,וגם מזעזע ,שבגלל "הנאה אחת" האדם יכול לגמור
את כל חייו!!  -עכ"פ מוטל עלינו להיות חכמים ,ולהבין את גודל הזהירות שנצרך בעניני עולם
הזה ,ואף נלמד מזה לדברים רוחניים ,שלא להתפתות אחרי הנאה כלשהי ואח"כ להפסיד ולשלם
ע"ז לנצח נצחים.

האם שוה לך הנאה של רגע ,ולהכניס את עצמך לסכנה גדולה שיתכן מאד שתהיה
אבוד לנצח? (כמו אלו שכבר נפלו).
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בראשית רבה פר' מקץ פר' צ' ג' [מ"א] ויאמר פרעה אל יוסף ,ויסר פרעה וגו' ,א"ר שמעון בן

גמליאל יוסף משלו נתנו לו וכו'.
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היתכן שבשביל איזה הנאה – האדם מכניס את עצמו לבור עמוק ,בלי תחתית? –
הרי זה דומה למי שנכנס לים בלי מציל ,ואח"כ כשרואה שנסחף לעמוקים ולא
מצליח לחזור ליבשה  -הוא "מתחרט" חרטה גדולה ומרה  -אבל כבר מאוחר מדי.
כמה פעמים קרה מקרים כאלו? (היה לי חבר שבגיל  22נגמרו חייו בצורה כזאת .תנצב"ה) כמה
שוקל ההנאה וכמה שוקל המחיר?.

מרן הרב שך זצוק"ל היה מרגלא בפומיה ,שהעבירה הכי גדולה בתורה היא להיות
שוטה!! ושאלו את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א מה המקור לזה ,וענה שהג"ר ר'
אייזיק שר זצוק"ל אמר שזה פסוק "אל תהיו כסוס כפרד אין הבין"( .דרך שיחה ח"א עמ'
תט"ו).

לכן ננסה רגע להתנתק מתאוות העוה"ז ,ולחשוב עם "שכל" ,ולשים לב לכמה
דברים שקורים כאן .ולראות שיש כאן רק "יצר הרע" גרידא ,ולזהות זאת ,וממילא להשיב אל ליבו.
ולא להיות שוטה ולעשות דברים מסוכנים ,שאחרים כבר נפלו בהם נפילות לנצח.
..
אני מכיר אדם אחד שעישן סיגריות ,עד שילדיו גדלו והגיעו לגיל שיכולים להתחיל לעשן ,ואז הוא מצא את
עצמו בדילמה ,כי הרי הוא חפץ בטובתם האמיתית!  ,ורוצה מאד שלא יעשנו ,ואם יאמר להם שלא לעשן,
הם יאמרו לו א"כ מדוע אתה מעשן? ,ולכן קיבל החלטה והפסיק לעשן!![ .וכאן הצליח  -אפי' שפעמים אחרות
ניסה כמה פעמים ולא הצליח].

 יש במעשה זה מוסר השכל גדול ,שלפעמים אדם נגוע בתאוות ,והשכל שלו משוחד ,ואינו רואה את הדברבצורה ישרה נקיה ואחראית ,אבל כשמוצא את עצמו אובייקטיבי ורוצה בטובת בנו ,אז הוא יודע בבירור
מהי האמת הצרופה.

למה בעניני העולם ,כולם לומדים מטרגדיות שקרה אצל אחרים רח"ל ,ולומדים מזה הרבה
לקחים[ ,ואפי' מחוקקים חוקים חדשים  -כדי למנוע שזה חלילה לא יקרה שוב] ,ורק בעניני

רוחניות ונצח  -פתאום (כאילו) עיורים.
ופלא על אנשים המחזיקים בכלים אלו ,שבכל הקשור לסיכון חיים הכי קטן ,הם הראשונים שבורחים!!
ורק בעניני נצח הם פשוט לא חושבים! .וכמו סומא! - .ולמשל בענין אכילה הם מקפידים לאכול אוכל
הנחשב לבריא ומוותרים על תענוגים ,כדי להיות בריאים לאורך ימים ,אולם בעניני נצח הכל נעלם.

(.חשבתי שאולי כדאי להציע לאדם שיסתכל בתמונה שלו מהעבר ,ויראה את עצמו ילד קטן בן שנתיים

מחייך ,ויתבונן במתיקות שלו ובחמדות שלו ,ויחשוב האם מגיע לילד הזה להיות אבוד לנצח??
פשוט מזעזע לחשוב שילד זה יכרת לנצח  -ע"י שבבחרותו יתחיל עם האינטרנט.
נראה שהאמת היא שלפעמים האדם במעשיו  -הוא האויב הכי גדול של עצמו! - .קשה מאד לומר את זה,
זה נשמע מוזר ולא הגיוני ,אבל מה נעשה שכך זה המציאות הכואבת מאד!! .וכבר הבאנו בהערה  558מה
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שכתב הרמב"ם שרוב הצרות האדם עושה לעצמו! .וכן כאן האדם בעצמו גוזר על עצמו "כרת" ,עבור נזיד
עדשים ,הנאה רגעית ,בלי לחשוב צעד אחד קדימה .הלא החיים עוברים מהר ,כמבואר בפסוק "ימינו כצל
עובר" ,ובמדרש פי' כצל עוף הפורח וצילו עובר עמו .ומה יהיה אח"כ??? )

אדם שלא שומר על עצמו הוא בסכנה גדולה.
אנשים נזהרים מאד לא להכנס לסיכון כספי גדול ,וזה נכון ,אבל באותה מידה וכל
שכן ,שיזהרו לא לקחת סיכון על כל הנצח שלהם.
זכורני שמישהו תרם לישיבה ארגז של ממתקים שעבר עליהם התאריך לפני כמה חודשים .אף אחד לא העיז לאכול
מזה! והסיבה פשוטה כי צריך לקחת בחשבון שאולי אח"כ יהיה לך כאבי בטן וקילקול קיבה למשך כמה שעות .ופשוט

לא היו מעוניינים לקבל סיכוי של תוצאה כזו .וזה באמת המבט הנכון ,לחשוב היטב היטב על התוצאות
שעלולים לקרות – ואחרים כבר נפלו בזה !! "איזהו חכם הרואה את הנולד" .פשוט לא לוקחים
סיכון לתוצאות של חורבן עולמות מלאים.

וכמו שאסור להיות במקום סכנה ,שמא יארע תקלה קטנה ויאבד את נפשו ,אם כן סכנה
רוחנית יש לחוש לה יותר ,כי אמרו חז"ל" :גדול המחטיאו יותר מן ההורגו" ,שזה לנצח
נצחים ,ואל יסכן את כל עתידו ע"י נסיונות מיותרים.
וזה לשון המדרש תנחומא (פינחס) שכל המחטיא את האדם יותר מן ההורגו ,שההורגו
הורגו בעולם הזה ,ויש לו חלק לעולם הבא ,והמחטיאו הורגו בעולם הזה ולעולם הבא.
תתבונ ן אם היה במאכל מסויים חשש הכי קטן שיש שם משהו מסרטן ,האם היית
אוכל?? .94א"כ כ"ש כשמדובר בחיי נצח שאין להסתכן אפי' בחשש הכי קטן.

וזכור תזכור שרבים חללים נפלו עי"ז ,והפסידו גם עוה"ז וגם עוה"ב ,ויש ע"ז סיפורים
ועובדות נוראיות ,והם לא מפורסמים מפני כבוד המשפחה!.

אל תיקח סיכון בדברים כל כך חמורים ,אתה לא יודע מה הולך לקרות.
זה לא כמו משחק באש ,שמקסימום מקבלים כויה בכל הגוף ,אבל אחרי כמה
חודשים של טיפולים יוצאים איך שהוא מהבית חולים.

אנשים משלמים על המעשים שלהם ועל הטעויות שעשו ,למשך שנים ארוכות!!.
 94היה אחד שנעקץ בשדה מאיזה בעל חי ,ולא ראה ממה נעקץ ,והיה חשש שאולי זה נחש ,מיד הגיע ניידת
טיפול נמרץ וטסו לבית החולים במהירות רבה( ,ובסוף התברר בבדיקות שזה לא היה נחש) .אבל העיקרון הוא
נכון ,שאם יש חשש קטן של חיים  -לא לוקחים שום סיכון!! וא"כ גם ברוחניות אותו הדין.
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ולדוגמא ,כמה אנשים חתמו ערבות על סכום כסף גדול ,והיו בטוחים שיהיה בסדר,
ואח"כ משלמים ע"ז לאורך כמה וכמה שנים!.
וכמה יש שעשו עסקאות מפוקפקות 95ואח"כ כל החיים משלמים ע"ז!.
וכל זה לא מגיע לאפס קצהו של הנזק שמגיע מהאינטרנט.
פשוט צריך להבין שיש דברים שמשלמים עליהם כל החיים!! .זוהי המציאות
הכואבת!.
 לכן כמה מוטל על האדם להיות פיקח מראש ,ולהשתמש בשכל ,וללמוד שלאלהתקרב לבורות שנפלו בהם אחרים בתמימותם.
אין שום הגיון להכניס את עצמו בכוח לסיכונים חמורים שאין להם סוף!
וגם כל השלום בית עומד בסכנה גדולה.

(וא"א שלא לשאול בדמעות< מה אשמים ילדיו

המתוקים שיהיו יתומים בחיי אביהם?? מדוע מגיע להם עונש כה גדול  -שיש לזה השלכות רבות מאד
בעתיד .וכמה צער וחרטה ועגמת נפש יהיה לו ע"ז בעתיד!!).

כמובן שהיצר הרע מבלבל את האדם עם כל מיני מחשבות הבל ותירוצי הבל - ,אבל
מה נעשה אח"כ כשיתגלה שכל מה שחשב – מתנמס ומתאדה לעומת המציאות
הנוראה שמגיעה אח"כ ,ולא נשאר כלום מכל טענות היצר .ובכלל לא נשאר בידו
כלום! לא עולם הזה ולא עולם הבא -ראה בפרק א' מה שכתבנו שם בענין הנושרים!
ועי"ש מה שהבאנו מהרמב"ם .והדברים ידועים.

ואפי' אם האדם כלפי חוץ נראה נחמד ושומר תורה ,אל יחשוב שהוא עובד על
מישהו ,כי בתכל'ת הכל בסוף יתפרסם ,וכדאמרו חז"ל בגמ' סוטה דף ג' תניא ,היה
רבי מאיר אומר< אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מכריז עליו בגלוי .ולא כתוב שזה
דוקא בעוה"ב ,וא"כ משמע שזה גם בעוה"ז .ו"סוף דבר הכל נשמע".

וצריך לדעת שהקב"ה מאריך אפיה וגבי דיליה [וגובה את שלו].
ואמרו חז"ל< אל תתיאש מן הפורענות ,96כי הפורענות תבוא על הרשע רח"ל.

(גם אם

כעת הפורענות מתמהמה לבוא ,מחמת שה' מאריך אפו ,אבל אח"כ ה' גובה את שלו כדאמרו חז"ל).
 95כי הבטיחו להם תשואה גבוהה ,וגם היה נראה שהללו אנשים הגונים נחמדים ואמיתיים (לבשו כיפה
וחליפה וכו').
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.תתאר לעצמך ,אדם הלך וקנה מערכת סטריאו גדולה ומשוכללת של רמקולים וכו' ,בעשרות
אלפי שקלים ,וכשחבירו בא לבקר ורואה זאת ,ושואל אותו כמה זה עלה ,ומאיפה הכסף? הוא
עונה שמכר את הדירה שלו בשביל זה! .האם זה לא מגוחך? .כאן זה הרבה יותר גרוע ,לאין
שיעור ,האדם גם מוכר את ביתו (בסוף) ,גם עוזב את משפחתו ,ואת ילדיו ,גם מוכר את הנצח שלו,
עבור מה?

 האם יש לך צד שה' שמח בצפייתך? כמה אתה חייב לו הכרת הטוב?
[הר' עזריאל טאובר זצ"ל סיפר שהיה בשבת באיזה מקום ,והיה שם חילוני שרצה
לצאת ולעשן סיגריה בשבת רח"ל ,שאל אותו הגר"ע האם אתה מוכן לתת לבורא עולם
את הסיגריה הזאת? וענה שכן ,ואמר לו תדע שבזה שאתה לא מעשן בשבת  -זה כאילו
שאתה נותן לו את הסיגריה הזאת!! ואותו חילוני הצליח לראשונה להתאפק מלעשן כל
השבת .מהספר פרקי מחשבה עי"ש עוד].

וכתב במסילת ישרים פרק י"א< והבט מה נפלאו דברי המאמר הזה ,כי המשיל את
האיסור הזה (של קירבה לערוה) לנזיר ,אשר אע"פ שעיקר האיסור אינו אלא שתיית
יין ,הנה אסרה לו תורה כל מה שיש לו שייכות עם היין .והיה זה לימוד שלימדה
תורה לחכמים איך יעשו הם הסייג לתורה במשמרת שנמסר בידם לעשות
למשמרתה ,כי ילמדו מן הנזיר לאסור בעבור העיקר גם כל דדמי לה .ונמצא,
שעשתה התורה במצוה זאת של נזיר מה שמסרה לחכמים שיעשו בשאר כל המצות,
למען דעת שזה רצונו של מקום .וכשאוסר לנו אחד מן האסורין ,ילמד סתום מן
המפורש לאסור כל הקרוב לו .ועל זה הדרך אסרו בענין זה של העריות כל מה שהוא
ממינו של הזנות ,או הקרוב אליו ,יהיה באיזה חוש שיהיה ,דהיינו ,בין במעשה ,בין
בראיה ,בין בדבור ,בין בשמיעה ,ואפילו במחשבה.

להכיר את היצר הרע
כדאי לדעת ולהכיר את היצה"ר ,הנה כתוב בגמ' בבא בתרא דף ט"ז ע"א שהשטן -
הוא יצר הרע  -והוא מלאך המות .עוד כתוב שם< שהיצר הרע יורד ומתעה [את
האדם לחטוא] ,ועולה [למעלה] ומרגיז [מקטרג על האדם] ,נוטל רשות [מה'] ,ונוטל
נשמה - .א"כ הוא שונאך הכי גדול ,וכן קרא לו שלמה המלך ליצה"ר "שונאך" .וגם
96

ובר' עובדיה מברטנורא אבות פ"א פירש ואל תתיאש מן הפורענות  -שלא תאמר רשע זה מעשיו

מצליחין ,אלך ואדבק עמו ,הואיל והשעה משחקת לו ,לכך אמר ואל תתיאש מן הפורענות ,כלומר דע
שמהרה תבוא עליו פורענות כי פתאום יבוא אידו<
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תדע שהוא עושה לך "תרגילים" כדי להפיל אותך ,ואל תתפתה אל דבריו ,כי הוא
פשוט מתעה אותך ובסוף אתה תשלם ע"ז יקר מאד.
וכמו בעניני העולם ,לא כל פעם אתה מבין מה הבעיה בעיסקה המשתלמת שמציעים
לך ,אבל דבר אחד ברור הוא ,שאם המציע הוא נראה אדם לא ירא שמים ,אתה לא
תלך עם זה!! כיון שאין אצלו לא תגנוב ,ובודאי הוא מחכה לרגע שהוא יוכל לגנוב
אותך בחכמה בלי שתשים לב ,כמו שקרה כמה מקרים כאלה רח"ל!! .כמו"כ כאן
תסתכל טוב מי מדבר אליך ,מי מציע לך את הפיתויים האלה ,ותבין לפי זה שבודאי
הוא סה"כ עושה לך תרגיל להפיל אותך ,בצורה שפתאום תמצא את עצמך למטה
רח"ל ,ויש לו כבר הרבה הצלחות! רח"ל.

וגם יש מצוה גדולה לשמוע בקול חכמים – ואפי' אם אתה לא מבין מה הסיבה! ,אדרבה
כאן אתה נבדק ,אם מה שתמיד אתה שומע בקול הרבנים הוא מחמת המצוה ,או שתמיד
אתה שומע כי גם אתה מבין שכך צריך לעשות.

כתב בספר החינוך (מצוה תצ"ו:)97
ונוהגת מצוה זו לענין זקן ממרא בזמן הבית ,ולענין החיוב  -עלינו לשמוע
לדברי חכמינו הקדמונים ואל גדולינו בחכמת התורה ושופטינו
"שבדורינו",
ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות.
ועי' בספר המצוות הקצר למרן החפץ חיים

(ל"ת קנ"ח)

שהעתיק דברי

החינוך להלכה.
וכל בר דעת מבין שגדולי ישראל מבינים יותר ממנו[ .98וכמו שבשאלות של ניתוחים
מסובכים של חיים ומוות הולכים אליהם לשאול] ,ובחכמת התורה ככל שגדלים יותר
מבינים יותר ,וכל זמן שמזקינים חכמה נתוספת בהם .שבת קנ"ב .והם חפצים רק
בטובתנו.
וכל אדם שיש לו קצת דעת מתרחק ממקום סכנה ,כ"ש כשגדולי ישראל אמרו שזהו סכנה
 97ועי"ש מה שכתב עוד דברים בענין אמונת חכמים.
 98וסיפר אחד מגדולי ההוראה ,שאביו הגדול פסק פעם הלכה אחת ,והוא התקשה בזה ולא הבין את טעם
הדבר והיה תמוה בעיניו ,ורק אחרי  01שנה הוא זכה להבין את הפסק ההוא!.
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גדולה.
ובני אדם חוששים מאד לחייהם ,וא"כ כ"ש לחיי עולם שצריך לחשוש פי כמה.

וכתוב "סוף דבר הכל נשמע" ,ובספר חסידים סימן מ"ו כתב בשם התרגום ירושלמי ,כל
דאיתעבדי בעלמא הדין  -עתיד לאתפרסמי לכל בני אינשי!!.

עוד צריך לדעת שתקנת חכמי דור ודור מחייבת כתקנת חכמים בזמן
התלמוד ,כמש"כ החזו"א באבה"ע סי' ס"ג סק"ז.

ובתנא דבי אליהו (רבה פכ"ו) איתא:
לא יאמר האדם בליבו לעצמו ,אני אהיה ירא שמים ואוהב את הקב"ה ,על מנת
שאעבור על אחת מכל המצוות שבתורה .ואם עשה כן ,זה סימן רע לו וחלק רע לו,
וגזירות קשות באות עליו!.
 רואים שאם אדם מחליט לשמור את כל התורה בדקדוק רב ,אבל ביחד עם זהלעבור רק על עבירה "אחת" (כגון לא תתורו) ,הרי שהוא מכין את עצמו לקבל גזירות
קשות בעוה"ז רח"ל.

וכתב בשערי תשובה שער ג' ז'< ידוע תדע כי יראת ה' יסוד המצות ,שנאמר (דברים י ,יב)< "ועתה ישראל
מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך" ,ובזה ירצה ה' את ברואיו ,כמו שנאמר (תהלים
קמז ,יא)< "רוצה ה' את יראיו" .ותקנות חכמים וגדריהם יסוד לדרך היראה ,כי יעשו גדר והרחקה פן תיגע
יד אדם באיסור התורה ,כבעל השדה אשר יעשה גדר לשדהו מאשר יקר בעיניו ,כי ירא פן יכנסו בו בני אדם
והיה למשלח שור ולמרמס שה ,כענין שנאמר (ויקרא יח ,ל)< "ושמרתם את משמרתי"  -עשו משמרת
למשמרתי .ורב הזהירות והגדר והרחקה מן האיסור הלא זה מעיקרי המורא ,והמרבה להזהר יגיע אל
השכר הגדול ,כענין שנאמר (תהלים יט ,יב)< "גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב" .על כן אמרו< חביבים
דברי סופרים יותר מיינה של תורה ,כי גדריהם וגזרותיהם מעיקרי היראה .ומצות היראה שכר הרבה כנגד
מצוות רבות כי היא היסוד להן.

איתא בתוספתא חולין פ"ב שכל הפורץ גדירן של חכמים ,לסוף פורענות בא עליו,
שנאמר ופורץ גדר ישכנו נחש:
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וידוע מה שמבארים שהדמיון הוא ,שנחש כשנושך את האדם בעקבו ,האדם
בהתחלה יכול להתעלם מזה ,והארס מתפשט מעט מעט ,אבל אח"כ פתאום הוא
ימות (כשיגיע הארס ללב) ,כמו"כ פורץ גדר הוא לא רואה כל כך את חומרת מעשיו ,אבל
בסופו של דבר יתגלה שהכל נהרס ונחרב בגלל זה.

ובברכות דף כ"ט אמרו חז"ל אל תאמין בעצמך עד יום מותך ,שהרי יוחנן כהן גדול
שימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי!

כתוב משנה בסנהדרין פ"ד ,בדיני נפשות דמו ודם זרעיותיו תלוין בו [בדיין] עד סוף
העולם .שכן מצינו בקין שהרג את אחיו שנאמר דמי אחיך צועקים ,אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך
דמו ודם זרעיותיו.

לפיכך נברא אדם יחידי - 99ללמדך שכל המאבד נפש אחד מישראל מעלה עליו
הכתוב כאילו איבד עולם מלא ,וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב
כאילו קיים עולם מלא.
לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם .וברש"י פי' כלומר< חשוב אני
כעולם מלא ,לא אטרד את עצמי מן העולם בעבירה אחת ,וימשוך ממנה.
–ומזה נלמד גם למי שמאבד או מקיים את "נפש עצמו" ,רוחני כגשמי ,100וכדאמרינן
בבבא קמא (דף צא ע"ב) תניא 'ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש' ,ר' אלעזר אומר
מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם .וכן פסק הרמב"ם (פ"ב מהלכות רוצח ושמירת
הנפש ה"ב) ההורג את עצמו ,שופך דמים הוא ,ועון הריגה בידו ,וחייב מיתה לשמים.

וראה בספר "אזעקת אמת" של הרב צביאלי בן צור הי"ו מה שהביא מחקרים על
הדיכאון הנלווה לשימוש באינטרנט ,מדכא עד אין קץ.
כעת היה אמור להיות ,שהוא יברח משם מהר מאד .אלא שעכשיו הוא כבר לא יכול.
הוא מכור! .אז במקום לברוח משם ,הוא בורח לשם.
מה דעתכם על כך שב 02-השנים האחרונות הפכה האנושות לעשירה פי  ,0ומדוכאת
פי  !?02אז מילא אם הוא היה שמח.
99

וברש"י סנהדרין דף ל"ז לפיכך נברא אדם יחידי  -להראותך שמאדם אחד נברא מלואו של

עולם.
 100דגדול המחטיאו יותר מן ההורגו.
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'עצב' היא מילת המפתח של נושר ממוצע .אנחנו שומעים את זה בכל סמינר של
"ערכים" ,אליו מגיעים בשנים האחרונות נושרים לא מעטים .ואתה מזהה על הפנים עצב
נורא.
ראיתי אותם באחד הסמינרים האחרונים ,הם יושבים משועממים עם פנים נטולות
חיים ,ולפתע מתפרצים בצחוק קולני ,שגווע במהירות בה הוא בא .ראיתי בזה סוג של
'מניה  -דפרסיה'.
אינני מדבר על עצב סטנדרטי ,אני מדבר על עצב טוטלי .כזה שמוציא את החשק
לחיות ,פשוטו כמשמעו ,ואכמ"ל.
מיליון בעלי תשובה שפתאום הכל אסור להם ,מאושרים.
נושרים ,שפתאום עושים הכל ,עצובים .מאד מאד עצובים.

ובודאי ברור שאין לאדם לחשוש שמא מפסיד משהו ,ע"י שאינו מסתכל שם ,כיון
שאם נגזר על האדם הנאות  -הוא יקבלם מכל מקום ,ראה בפרק ? מכמה מקורות.

מאמר על הרהורים באמונה
כתב הסטייפלר במכתב:
באשר נמצאו בני תורה שפנו אלי בדבר צערם מבלבולי המחשבות וספיקות המעיקות
עליהם בעניני אמונה ,ה"י ,חברתי ספר "חיי עולם" לחיזוק האמונה – .לכן כדאי מאד
ללמוד בספר הזה (את הפרקים הראשונים שם) כדי לקבל חיזוק לאמונה.101

וכן יש ספר נפלא בשם "השם לנגדי".

 101ומצאתי בספר הישר לר"ת בשער ה' שכתב בין ההוכחות על עוה"ב כך<
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הדבר הכי פשוט זה אמונה! ,כמו שכתוב במדרש "כשם שהבית מודיע על
הבנאי ,והבגד מודיע על האורג ,והדלת על הנגר ,כך העולם מודיע על
הקב"ה שהוא בראו" .לכל דבר יש בורא!.
וכך כתוב במדרש ,102מעשה שבא מין ואמר לר' עקיבא ,העוה"ז מי בראו ,א"ל,
הקדוש ברוך הוא ,א"ל הראיני דבר ברור ,א"ל למחר תבוא אלי ,למחר בא אצלו,
א"ל מה אתה לובש ,א"ל בגד ,א"ל מי עשאו ,א"ל האורג ,א"ל איני מאמינך הראיני
דבר ברור ,א"ל ומה אראה לך ,ואין אתה יודע שהאורג עשאו ,א"ל ואתה אינך יודע
שהקב"ה ברא את עולמו .נפטר אותו המין ,אמרו לו תלמידיו מה הדבר ברור ,א"ל
בני כשם שהבית מודיע על הבנאי ,והבגד מודיע על האורג ,והדלת על הנגר ,כך
העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו ,ישתבח ויתעלה שמו לעד ולנצח
נצחים .ע"כ.
שמעתי פעם דוגמא יפה ,אם יאמרו לך על שעון קטן שהוא נעשה לבד ,האם היית מאמין
לזה?
אפי' על חריץ בשולחן אין מי שמאמין שזה נעשה לבד  -ע"י אטומים שמסתובבים באויר.

ת"ח אחד שעוסק עם בחורים שנים רבות אמר באופן ברור<

"אין ספיקות באמונה ,מי שמתלונן על ספיקות באמונה  -יש לו איזה
מצוקה נפשית" ,וצריך לבדוק מה כואב לו ,ולעזור לו בדבר ההוא.103
וכעת קראתי שאחד שעוסק עם נושרים (הרב דן ט ).סיפר ,שפעם הלך למרן הגר"ח
קניבסקי שליט"א ,וביקש ממנו ברכה עבור בחור נושר ,ומרן בירך "רפואה
שלימה" ,והוא חזר ואמר ,שבא לבקש ברכה עבור בחור שירד מהדרך ,והרב חזר
שוב רפואה שלימה!.
(ובשביבי אור כתוב על הגה"צ הרב שפילר זצוק"ל ,שאם בחור היה ניגש אליו ואומר שרוצה
לשאול משהו בענינים אלו של אמונה ,היה עוצר את כל היום שלו ,מבטל את החברותא שאמור
ללמוד איתו ,מבטל את כל העיסוקים ,וישב עם הבחור אפי' כמה שעות עד שראה שנחה דעתו של
הבחור!).
 102אוצר המדרשים (מהדו' אייזנשטיין) בסוף מדרש תמורה לר' ישמעאל ור' עקיבא .עמוד 7:0
 103וכן בחור אחד אמר לי ,שכעת (בעת קריאת הדברים) הוא שם לב למפרע ,שכל פעם שעלו לו ספקות
ויש לדעת שלפעמים ספקות באמונה זה בא
באמונה  -הוא סבל באותה תקופה מאיזה מצוקה נפשית.
מנרוין ,ולכן אם השאלה הזאת מטרידה אותו שוב ושוב ,או שאפי' כשקיבל תשובה מוצלחת מאד לא נחה
את דעתו ,או שזה גורם לו עצבות ,בכה"ג צריך לפנות לטיפול בכפייתיות כי זהו מקור ושורש הבעיה.
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מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל:
"יש שאלה אחת שכל השאלות בטלות לזה"
בחור התחיל להתקרב להשי"ת ,והוריו החילונים ביקשו למונעו ,ושכרו
אנשים שיחדירו בליבו שאלות באמונה .ארגון לב לאחים שלחו אותו
למרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל ע"מ לחזקו.
אמר מרן זצוק"ל< צריך לדעת שכל הקושיות שטויות!
הקושיה הגדולה ביותר היא ,איך נעשה עולם מעצמו ,וכל הקושיות
בטלות לזה!!
העולם מסודר ,יש סדר .אם אחד שופך דיו ,מתקבל ציור לא מסודר .אך
אם רואים עולם מסודר ,על כורחך יש מישהו שסידר את זה .יש מסדר.
(מזקנים אתבונן ח"א עמ' .)2

היינו תניח על המאזניים בצד אחד את כל שאלותיך ,ובצד השני תניח רק את
השאלה הזו ,היא תשקול יותר כבד מהכל! ,וזה מכריע את הכל.

ודע שעל החיים החילוניים יש אין ספור שאלות ,הרבה יותר קשות ,שאין להם שום
תשובות!!.
דוגמא של א' ממליארדים מהשאלות<
כתוב בפסוק "מבשרי אחזה אלוק" ,דהיינו שאם נתבונן בפלאי גוף האדם ,נבין שלא
יתכן כזה נברא ללא בורא .וכמה מיוחד הוא להסתכל על תינוק בן יום אחד,
ולהתפעל מכל דבר קטן שהוא עושה ,מי גילה לו איך מוצצים( ,ובאמת לא כולם יודעים
למצוץ) ,ואיך הוא יודע לבכות .ושאלות בלי סוף.
וכן שאלות כיצד מתפתח העובר אבר אחרי אבר עד שנהיה שלם ונולד תינוק
מושלם .ראה עוד באמונה ובטחון להחזו"א .ומה שכתב שם על ה"עין".
עי' ג"כ מכתבים ומאמרים למרן הרב שך זצוק"ל (ח"ד עמ' ק') ,כי אפשר לשאוב
אמונה מכל דבר אפי' מהתבוננות בתפוח ,ראה שם בארוכה דברים נפלאים .והבאתי
העתק בסוף הקונטרס.
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וכך דיבר מרן זצוק"ל באחת הפתיחות בירחי כלה (ארחות החיים עמ' שמ"ז)

נתבונן נא ביתוש הזעיר ,בנמלה ובתולעת ,כמה חכמה מופלאה הושקעה בהם ,איך
הם נעים ומנווטים את דרכם ,מוצאים את מזונם ,ואפי' יכולים להגן על עצמם מפני
סכנות ,כיצד נוכל להסביר זאת? איך נוכל להסביר את קיומה של תבונה כה רבה -
בראש שכל גודלו אינו עולה על ראש של סיכה??
כיצד צומח פרי מעץ? הרי העץ אינו אלא עץ שאין בו טעם וריח ,ואיך יוצא ממנו פרי
מופלא כרימון למשל?
פירות הדר מסודרים פלחים פלחים ,כל אחד מהם עטוף בפני עצמו בקליפה דקיקה,
ואילו הפרי כולו עטוף בקליפה עבה ומגוננת ,האם יכולים אנו להתעלם מהחכמה
המופלאה הזו?
ראו מי פעל אלה! אפי' החכם שבחכמים אינו יכול להסביר את פלאי הבריאה,
ובודאי שאיש אינו יכול ליצור בריאה דומה לה!
עכ"ד.

ועוד אפשר לשאול מי קבע שלצב יהיה שריון ,ולשאר בע"ח לא? .למה זה כך?
ומי החליט שחתול יכסה צרכיו ,ולא בע"ח אחר?
ומי קבע שתרנגולת תוליד ביצה ולא אפרוח חי?
ומי צייר על הטווס את כל הציורים היפים?
וכיצד נוצר פרפר מגולם?
ובכלל כיצד נוצר מגרעין אחד אילן עם פירות?
וכיצד נוצרים תולעים בפרי שהוזנח בצד?
כיצד יש ליתוש חומר הרדמה? שהוא מרדים את המקום שעוקץ  -כדי שיוכל לקחת
דם בשלוה ,מהיכן הוא גונב את זה? מאיזה בית חולים?
ובכלל כל הענין של הרדמה בניתוחים הוא דבר פלאי ,כיצד אפשר לחתוך בגוף
האדם והוא עירני ועושים הרדמה מקומית והוא אינו מרגיש שום כאב כלל!
כמו"כ יש הרבה חכמה בילדים קטנים בעת שגודלים ,ויש להם הרבה אמרות יפות,
שזה מראה על מי שנתן להם את החכמה.
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וכהנה אין ספור שאלות..

היה פעם מורה שרצה ללמד את התלמידים שלו אמונה ,הוא הכין בביתו כדור צבוע
יפה כעין עולם קטן ,ושמש (פנס אור גדול) וירח וכמה כוכבים ,עם מסלול מאד
מושקע ,שזז כל הזמן ע"י חשמל ,והזמין את כל התלמידים אליו הביתה ,ואמר להם
שזה נהיה לבד! ,וכמובן הם צחקו ,ואז הוא אמר להם ,אם זה לא נעשה לבד ,אז איך
מערכת השמש והירח והכוכבים האמיתיים נבראו והולכים לבד בלי מנהיג? וכיצד
אינם סוטים משהו ממסלולם הקבוע?.
אם היינו חיים במערה משעת הלידה ,ויוצאים בגיל  53ורואים את השמש ,כמה
104
היינו מתפעלים מי ברא את השמש הזאת ,ומה תפקידה? ההרגל הוא בעוכרינו!!
כמו"כ אם יבוא ילד ויאמר שאין לו אבא ואמא ,והוא נוצר לבד (או מאיזה פיצוץ)
האם תקבל את זה? ,זה לא רחוק מפטריות שנוצרים ע"י אויר ומים ,ואם העולם
נוצר לבד ,ק"ו אדם .וגם לא הבנתי מה רוצים ממחבל שעשה פיגוע ,הלא הוא בסה"כ מנסה לייצר
עוד עולם יפה?..

וכמו שחנות מסודרת יפה ,אין שום צד שזה נהיה לבד ,בלי שיש לו בעלים ובלי שמישהו סידר את
הכל על המדפים לפי סדר ,מה נאמר על העולם הזה שכל כולו מראה על חכמת בוראו ,מכל דבר
אפשר להתבונן על חכמת המייצר - ,עד שאף פעם לא משעמם למדענים והחוקרים ,וכל הזמן הם
מוצאים עוד דברים מעניינים בעולם .האם אין זה פלא ,שעולם שנברא לפני אלפי שנים ,ורק כעת הם
מגלים עוד פרט ,ועוד פרט ,ו"אין לדבר סוף" ,אף פעם זה לא נגמר .כמה חכמה ה' טמן בבריאה ,חכמה בלי
סוף.105

בקיצור על החיים החילונים יש אין ספור שאלות ,הרבה יותר קשות ,שאין להם
שום תשובות!!.

אין מה להתרגש משאלות באמונה ,כי בעז"ה אחרי כמה שנים מגלים את התשובות.
כידוע( .וגם מפני שהשכל מתפתח).

 104אני זוכר את הפעם הראשונה שהלכתי עם בתי הקטנה וירד עלינו טיפות גשם ,היא הסתכלה עם מבט
תמוה ,מה זה הטיפות האלו? והיא צודקת מאד!! .אנחנו התרגלנו! .אחד סיפר לי שהוא ראה תינוק עם שש
אצבעות בכף ידו (מתחת לאגודל)( ,וכבר מצאנו כן בגמ' קידו' כ"ה) ,וזה גרם לו התפעלות מפלאי הבריאה.
אבל באמת גם בחמש אצבעות יש פלאי הבריאה ,אלא שהתרגלנו לכך.
105

ולמשל אם אתה קונה אוטו פשו ט ,ומגלה שגם מותקן שם מזגן ,אתה מבין שהמייצר חשב גם על הפרט הזה שיהיה לך אויר

טוב בנסיעה ,ולא רק שיהיה לך אוטו שיסיע אותך ,וכן אם יש שם מערכת סטריאו .כך ג"כ תוכל להתבונן על כל הטובות שה' ברא
בעולם כדי שיהיה לך טוב ,עד שמברכים "שלא חיסר בעולמו כלום" .ובחיי עולם האריך בזה.
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אחד שנשר וחזר סיפר< הלכתי לישיבה לבעלי תשובה ופתאום גיליתי שלכל השאלות שהסתובבתי
איתן יש תשובות ,שאפשר לשאול ולקבל את התשובות.

עצות ממרן הקה"י זצוק"ל
וכתב בחיי עולם (ח"א פרק כ"ז) שכל הספיקות והבלבולים בעניני אמונה
 אינם נמצאים אלא בלב הבעל גאוה.אבל מי שזוכה לענוה אמיתית להרגיש ולחשוב את עצמו כדבר שאינו
כלום ,תיכף ומיד מסתלקין ממנו כל הספיקות ,והבלבולים בטלים
ומבוטלים ,נעלמים ואינם .וזה בדוק ומנוסה.
עוד כתב שם שגאוה היא מצויה בקטנים ובגסי השכל כמו בגדולי הכשרון ,ולפעמים באלו עוד
יותר מבאלו!! .וכ"כ החזו"א< לפי קוטן דעתם נדמה להם ,שהם נמצאים ברום המעלה ,כי טבע
הגאוה לנוח בחיק כסילים ,כי בחיק זה מנוחתה עריבה.106

וכתב שם מרן הקה"י זצוק"ל<

וכן מרן החפץ חיים זיע"א לא נתן לבנו לעיין בספרי חקירות ופילוסופיות בעניני
אמונה אפי' שחיברום גדולי ישראל.

 106פעם אמר לי נהג מונית שהוא האדם הכי חכם בעולם( ..ניסיתי לתקן אותו שהוא הנהג הכי חכם בעולם,
אבל לא קיבל).
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עוד יש להביא מש"כ מרן הקה"י בענין זה בהקדמה לחיי עולם וז"ל<
"מהאמונה השלמה של כל אלפי גאוני ישראל שבכל הדורות  -תוכל להבין  -שלכל
שאלותיך יש תשובות ברורות ,ותוכל לסמוך על הרי"ף והרמב"ם ,הרמב"ן
והרשב"א וכו'".

 כמה זמן לוקח לך עד שאתה מבין תוספות קשה?

וכדאי להביא מה ששמעתי פעם בשם מרן הרב שך זצוק"ל שאמר :שככל שהתקרב
לגדולי ישראל ,הוא ראה כמה הם גדולים יותר ,ויותר מתמידים ,ויותר יודעים ,ויותר בעלי
מידות ,ויותר קדושים וכו' .ולעומת זאת –להבדיל -ככל שהתקרב לגדולי הפרופסורים
(שהיה צריך לפוגשם לצורך בריאותו) ,הוא גילה כמה הם מושחתים במידות ,וכמה הם
אנוכיים ,וקטנוניים ,וכמה הם חולי קנאה תאוה וכבוד.

[נ.ב .לגבי ויכוחים עם חילונים וכדומה ,בספר שיחות החפץ חיים 107כתוב ,לריב עם החופשים שבדור לא
הסכים כלל ,באומרו כי זהו בכלל מה שאמרו חז"ל בסנהדרין דף ל"ח ע"ב דע מה שתשיב לאפיקורוס -לא

 107בקיצור תולדות הח"ח עמ' ע"א.
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שנו אלא אפיקורוס עכו"ם ,אבל אפיקורוס ישראל -כ"ש דפקר טפי .108ואמר שחששו חכמים לטובתנו ,כי
לפעמים בויכוחו ישפוך מרירותו עוד יותר ויותר בלעג הרבה ,והדברים יכנסו חלילה בלב השומע ,ובאמת
כבר חז"ל הורונו שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יאטם אזנו ,וכל מגמתם הוא שנצא לריב עמם  -ואז
לשפוך עלינו במבול של ליצנות כיד הלשון השנונה שלהם ,ויבזו כל קודש ,ולצנות אחת דוחה מאה תוכחות.
ולפי דעתו הקד' תמיד לא יועיל שום ויכוח עמהם!! ובכמה פעמים עוד מזיק( .דוגמא' משיחות אבי אות
מ"ו).
והם לא באים לקבל ולא יעזור התשובות כי אינם חפצים בעול כלל ,והתאוה תעוור עיניהם  -ראה קובץ
מאמרים להגר"א וסרמן זצוק"ל.]109

מאמר על השגחה פרטית
ולהרחבת הענין אכתוב כאן כמה עובדות בענין השגחה פרטית אשר ב"ה גם בימינו
זכינו לראות כמה וכמה פעמים "ניסים גלויים" שמראים לנו את השגחת השי"ת
בעולמו.
כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בארחות יושר (בפרק על השגחה) שמרן החזו"א אמר
שמי שרוצה לראות את השגחת השי"ת על גדולי ישראל רואה גם בימינו ,וכהנה יש
מעשיות לרוב על גדולי ישראל עדויות נאמנות שא"א להכחישם ,והרוצה לראות
רואה.
וכתב שם מרן שליט"א מעשה על החזו"א זצוק"ל

ובמעשה איש ח"א עמ' ר"ו כתוב<

 108כמש"כ רש"י שם שלא תוכל להשיבו דבר המקובל לו( .וכן אנו רואים תמיד שגם אלו שענו להם
תשובות ניצחות ולא היה להם שום הערה  -ועדיין לא חזרו בתשובה).
[ 109יצוין שלפעמים יש נהגים שאוהבים לשאול חרדים בעניני אמונה מתוך רצון סתם לשאול ולקנטר וכו' ,ולדעתי אין
ענין לענות להם (כנ"ל) ,אלא יש לעצור אותם באמצע ,ולהסביר להם שדברים כאלו לא מתאימים לדבר בעת נהיגה ,כי
צריך לז ה ישוב הדעת מוחלטת ,ובודאי לא בעת שעייפים או רעבים ,או בסוף יום של עבודה קשה שכבר עצבניים וכו'.
כן נראה לענ"ד .וגם אפשר להוסיף שאם באמת רצונם בתשובה אז שיפנו לערכים].
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תקרא בספרים על הסטייפלר זצוק"ל כיצד ה' שם לו בפיו מה לומר כל פעם .ולאחד
שביקש לנסוע אמר בהצלחה ,ולשני בירך רפו"ש ובאמת בדרך קרה תאונה קשה .וכן
הלאה[ .יעוין בארחות יושר ערך רוח הקודש]
אאמו"ר שליט"א נכנס לסטייפלר וביקש ברכה עבור אדם אחד שיחזור בתשובה,
והוא בירך ,וב"ה חזר בתשובה .אחרי תקופה אאמו"ר נכנס לסטייפלר לבקש ברכה
עבור אדם אחר ,והוא לא הסכים לברך ,ואכן עד היום עדיין לא חזר בתשובה.
ופעם אחרת אאמו"ר נכנס לסטייפלר עם רשימה של זוגות שאמי מורתי הקריאה לו
כדי לברכם בילדים ,והסטייפלר עבר על הרשימה ,וכשהגיע לשם אחד שאל את
האאמו"ר מי זה הזוג הזה? ,והאאמו"ר אמר שאינו יודע ,ורק אשתו הביאה לו
שמות של חברות שלה שצריכות ישועה ,והסטייפלר בירך את הזוג הזה .והורי שמרו
בליבם את התאריך הזה ,ואחרי כמה שנים אמי שאלה את חברתה הזו בעדינות
האם יש לך ילדים? וענתה שכן ,ושאלה ממתי? וענתה לה ,ואז אימי סיפרה לה את
הנ"ל ,וזה היה תשעה חודשים קודם לכן! וכך השיחה נגמרה בשתיקה של הלם!.
אחד סיפר לי שלאחד מבני ביתו היה בעיה רפואית שהרופאים אמרו שאין מה
לעשות ,וניסה כל מיני דברים ,עד שבסוף הלך למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
ובירכו ברפואה שלימה ,ותוך  0ימים הכל נגמר באורח פלא!.
וכן יש לי חבר שלא רצה לעקוף את אחיו בשידוכים ,וככה שניהם התעכבו
בשידוכים כמה שנים ,עד שפעם אחת לחצתי עליו שילך למרן שליט"א ,ואמר לו מרן
שליט"א תגיד לאחיך שבזכות זה שהוא מוותר לך הוא יזכה ג"כ לשידוך ,ובתוך
השבע ברכות שלו הועלתה ההצעה הנכונה בחסדי ה'.
וכן אני מכיר אדם שקם בבוקר ואינו רואה בעינו אחת כלום ,והלך למרן הגרח"ק
שליט"א ואמר לו מרן שישטוף את העינים כל בוקר (כנזכר בגמ' שזה רפואה),
ואחרי תקופה הוא קם בוקר אחד ושטף את עינו וחזר לראות רגיל!.
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וכן אני מכיר משפחה שכל הילדים נולדו עם בעיות גנטיות בעיות גופניות גדולות ,עד
שבפעם האחרונה הלך האבא למרן הרב שך זצוק"ל ובכה לו שאין לו כח יותר ,ואמר
לו הרב שך< זהו ,פעם הבאה יוולד ילד בריא לגמרי! וכך הוה ,ויהי לפלא!!.

ושיחו בכל נפלאותיו ממה שראינו בעינינו את ההשגחה פרטית בשנת תשנ"א
במלחמת המפרץ אשר נפלו ; 0טילים ורק אחד נהרג (אותו אחד היה שותף לתכנון הרג
המוני בעיצומו של יום השבת ברח' בן זכאי בב"ב –לנסוע ברכב במהירות רבה ולהרוג כל מי שנמצא

בכביש ,אבל בחסדי שמים הם נתקלו במחסום שהיה בתחילת הכביש והנהג נהרג אז) .וכדי שנבין גודל
הנס נציין שכשנפל טיל אחד בסעודיה מתו  2:חיילים אמריקאים! .ונפצעו כמאה
חיילים .וכן הנס שטיל נפל בת"א עם  273ק"ג חומר נפץ וחדר בתוך בנין שלוש
קומות ונעצר ולא התפוצץ!.
וכן ששלחו טיל לצינור הגז המרכזי בגוש דן ופגע בדיוק במקום  -אלא שבחסדי
שמים שבוע קודם לכן היתה תקלה וחסמו את הצינור הזה משימוש!.
וכן שטילים נפלו על בתים ונהרסו כמה קומות ,ובני אדם יצאו משם שלמים
ולפעמים בלי סריטות.
וכן שטילים נפלו מסביב כל בני ברק( ,בדיוק בגבולות!) ,ורק בבני ברק לא נפל מפני
ברכתו של מרן החזו"א .ומרן הגרח"ק אמר מראש בביטחה שמפני ברכת החזו"א
לא יפול טיל בב"ב.
ובאמת היו הרבה שחזרו בתשובה באותו הזמן ,כשראו בעיניהם השגחת ה' על עמו.
דוק ותשכח שכל אימתי שהצבא היה בגאוה של כוחי ועוצם ידי ,היה מלחמה קשה
רח"ל והיו הרבה הרוגים ,ומתי שהיו בכניעה כמו במלחמת ששת הימים שכל
המדינות מסביבנו לחמו ביחד נגדנו ,והרגשנו אבודים ,קרה לנו ניסים והצלה גדולה.

וכן יש עובדות על שומרי שמיטה בזמן הזה כיצד הקב"ה מראה להם ברכה והיו
כמה ניסים גלויים בזה ,תראה בספרים של ימינו.
וכן כל אחד אם יפקח את עיניו יראה השגחת ה' עליו ,אלא שצריך לפקוח עינים
ולזכור זאת .וכן אמר הסטייפלר זצוק"ל <110שהמתבונן במשך שנות ימי חייו יראה,
שנעשו כמה דברים שניכר לכל שאינם דברים טבעיים אלא ממש ניסים משמים,
 110ברכת פרץ למרן הקה"י זצוק"ל בפר' עקב.
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[אלא שהיצר ממהר להשכיחם מלב האדם ,אע"פ שבאותה שעה הכיר שאין לו במה
לתלות מהלך הדברים ,וכי המה ניסים מן השמים].
וכן יש הרבה שחזרו בתשובה כאשר היו כפסע בינם לבין המוות וניצלו ,והרגישו את
השגחת ה' עליהם ,כגון שהיו בשטח אויב ,וכדורים עברו ליד ראשם מכל הכיוונים,
והם ניצלו בנס ,ומיד הרגישו שיש בורא עולם וחזרו בתשובה.
ואכתוב כמה עובדות בענין זה<
יש לי חבר שרץ והציל חיי ילדה שרצה לכביש סואן ,וברגע האחרון הספיק להחזיק
בקצה של החולצה שלה ולעוצרה( ,תוך כדי שהוא נפל!) .קל להבין שבשינוי של
שבריר שניה כבר לא יכל להציל אותה!( .ואם היה עובר שם כמה שניות לפני כן -
לא היה רואה את זה!) ,ואמר לי שהיתה לו שמחה ושלוה פנימית כשהרגיש איך
שהקב"ה מנהיג את העולם בצורה כל כך מדויקת!.
וכן אז באסון האוטובוס  038שהתהפך בדרכו לירושלים ,היתה אחת שרגילה ליסע
בו הרבה שנים לעבודתה ,ותמיד ישבה במקום שליד הדלת האחורית ,ובדיוק באותו
יום שינתה הרגלה (לא שתפסו לה את המקום) ,והשתים שישבו שם נהרגו ל"ע .וכן
היתה אחת שהפסידה את האוטובוס הזה ,בגלל שהיתה במשרד והיו שם עיכובים
שנבעו מעצלות ,וזעמה על ההתנהלות של המשרד ,ואח"כ כששמעה על ההפיכה
הבינה שהכל מכוון מאת ה' המשגיח עלינו.
וכן חברת חשמל בעיר אשדוד החליטה שאת אחד המגדלים תעביר אותם בכבישים
בשבת כדי שלא לעכב את כל התנועה הבין עירונית ,ובסוף היא לא פועלת עד עצם
היום הזה!!.
ואז באסון המסוקים היה חילוני אחד שבעקבות משהו החליט שהוא מקפיד על סדר
קשירת הנעלים בכל מצב שהוא לעשותו כדין ,ונזכר שבאותו בוקר לא הקפיד ,ואמר
שהוא הולך לרגע (לחלוץ את נעליו ולקושרם כדין) ,ואמרו לו שלא ממתינים לו ,וכך
שתי המסוקים עלו והיתה תאונה קשה וכולם נהרגו חוץ ממנו.
ובאסון בפרנצ'ס בקרלין בחג השבועות ,היו שלושה ילדים שעמדו מתחת הפרנצ'ס
(מחוסר מקום) ,ואחד אמר לשני שנראה לו שהפרנצ'ס רעוע ועלול ליפול ,והם יצאו
משם ,ומיד לאחר שהילד האחרון יצא  -קרסו הפרנצ'ס ,והילד האחרון נסרט
סריטות גדולות בקצה רגלו כתוצאה מהקריסה( .השניים שנפטרו היו מתחת הפרנצ'ס).
ופעם אחת הרב צ'ולק הי"ו עבר במסדרון של עזר מציון ,ושומע טלפון מצלצל באחד
החדרים ולא היה שם מי שיענה ,וניגש לטלפון ,ואמר לו עשיר אחד שיש לו סכום
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כסף לתת לצדקה והוא מוכן לתת רק אם בין רגע הוא משיג לו את המנהל ,בלי שום
המתנה כלל ,וכך הוה ,הוא תרם סכום גדול מאד לבנין של עז"מ!.
וכן יש הרבה סיפורים בעניני שידוכים ,כיצד התגלגל ההצעת שידוך ,וכיצד שכחו
לברר פרט מסוים (שאם היו יודעים בודאי לא היו לוקחים).

מאמר שקיבלתי מחכם אחד בענין "מבט על הנאות ואושר
החיים"
יש נושא שמעסיק הרבה את האנושות כולה ,להגיע לחקר הדבר ,גם בעולם הישן
חיפשו את זה ,וגם בעולם המודרני .להבין מהו סוד האושר ,מה גורם לאדם להיות
באמת מאושר ,שמח וטוב לב .והסיבה שכל כך חיפשו את סוד האושר ,הוא לפי
שסברו בתחילה בפשיטות שככל שיש לאדם יותר הנאות ויכולות להשיג הנאות ,כך
יהיה מאושר יותר - .אך ראו בשטח שלא כך המציאות ,אלא יש בני אדם שכל אשר
שאלו עיניהם לא נאצל מהם  -ובכל זאת אינם שמחים ,אלא מדוכדכים .ומאידך יש
אנשים שהם חסרי כל והם מאושרים .וחקרו החכמים מהו סוד האושר.

ישנה אגדה שמספרת על מלך שהיה עצוב ,ורופאיו יעצו לו ללבוש בגד של אדם
שהוא מאושר ,ועד שמצא ,גילה שלאותו אדם אין בגד ...כאן נשאלת השאלה ,שהרי
לכאורה מלך אמור היה להיות האדם המאושר ביותר ,שיש לו את כל הנאות החיים
וברמה של מלך ,ולא חסר לו דבר ,אם כן מהו סוד העצבות שלו ,ויותר מכך מדוע
אותו אחד שלא היה לו אפילו בגד היה כל כך מאושר ,והרי הוא עני כל כך.

גם כיום הנושא מעסיק מאד את האנושות ,כי המציאות היא ,שמבחינת מדד
האושר עולה ,שאנשים בעלי יכולת ,ובעלי שררה ,או בעלי מעמד גבוה ,הם לא יותר
מאושרים יחסית מאשר אנשים פשוטים שיש להם משרות פשוטות ,או הכנסות
מועטות .ועל כן זה מטריד מאד את האנושות ,מהו סוד האושר.
המסקנה שהגיעו אליה חכמי הנפש ,מהו סוד האושר בחיים ,היא ,שאם אדם ניצב
מול איזה אתגר או משימה קשה ,ובכדי לצלוח את אותה משימה הוא צריך
להשקיע ולעבוד ,בעת שיצליח וישיג את המטרה שאותה הוא רצה להשיג ,מתוך
התמודדות עמל ויגיעה ,הוא שמח ומאושר מאד ,מדד האושר שלו נוסק לגבהים
באותו הזמן - .אך תחושת האושר הזו קיימת בו רק כל עוד שהוא עדיין חש שאותו
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הישג הוא הישג חדש ,ולאחר שהרגשת ההישג שלו מתעממת ,והנושא הפסיק
להיות חדש אצלו ,וזה קורה מהר מאד ,הוא חוזר להיות רעב כאשר בתחילה ,והוא
פונה לאתגר הבא ,וחוזר חלילה .כך היא המציאות של כל האנושות בעולם.111
וממילא זו גם הסיבה שאותו מלך היה עצוב ,כי אותו מלך כבר טעם את כל הנאות
החיים שיכולות להיות ברמה של מלך ,אך לא היתה לו שום התמודדויות ,ושום
אתגרים .הניח לו ה' מכל אויביו מסביב ,הכל זרם לו בנחת .והוא המלך ,ויש לו את
כל הנאות החיים ,אך הוא מדוכא ועצוב ,כי הנאות החיים עצמם לא נותנות שמחה.
ומה שנותן שמחה ,זה רק כשלאדם "חסר" איזה דבר ,והוא שואף להשיגו ,ובכדי
להשיג זאת הוא צריך להשקיע לעמול ליגע ,וכאשר הוא ישיג את זה ,הוא מרגיש
מאושר ,והאושר מציף אותו ,ומענג אותו מאד .כפי שאמרנו ,כאשר מתיישן אותו
אושר ,מראיהן רע כאשר בתחילה ,הוא כעת לקראת הסיבוב הבא .זוהי מציאות
האדם.
וזו הסיבה שבארצות רווחה יש אחוזי התאבדויות פי כמה ,מאשר בארצות מצוקה.
וזה לפי שכאשר כבר נהנה מכל אשר יש ליהנות ,ואין לו מטרות ואתגרים ,מרוב
מעמדו הגבוה ועשירותו ,אינו מרגיש סיפוק ושמחה בחיים ,ונכנס לדיכאון אשר
יכול להגיע עד להתאבדות .לעומת זאת ,בארצות מצוקה  ,עצם הישרדות החיים
היא הישג והרגשת הצלחה ,כי אפילו מזון להשביע רעבונו לא בא בקלות ,אלא ברוב
עמל ויזע .ומרגיש ריווח והישג בעצם זה שהוא חי ויש לו כדי קיומו ,אף שזה
בדוחק .מאחר שאצלם האתגר והמטרה היא לשרוד את החיים ,ומאחר שהם עמלים
להשיג את חיותם כבר טוב להם ואינם מדוכאים .ועתה שמעתי שראיינו את מנהל בית
החולים הפסיכיאטרי גהה ,ושאלוהו מה המצב בנושא התאבדויות ,עתה בגל הקשה של הקורונה .והשיב
שיש פחות מקרי התאבדויות מאשר בתקופה שגרתית! והן הן הדברים.

מבחינת הנאות החיים ,ראוי לדעת כמה דברים .אם אנחנו נייצר איזשהו מכשיר,
סוג של מדחום ,סורק אופטי ,שסורק כמה האדם נהנה בחיים .לא ימצא הבדל בין
בני אדם עשירים לבני אדם פשוטים ,מבחינת הנאות החיים אשר יש להם .יש רק
הבדל אחד ,שאדם עשיר כדי שירגיש הנאה מהנאות החיים ,הוא צריך הנאה מאד
גדולה וחשובה .ואילו אנשים פשוטים ,אפי' דברים קטנים נותנים להם את אותה
תחושת הנאה.112

111

א.ה .וכן ביאר הגרי"ש כהנמן זצוק"ל בלעבדך באמת ח"ב עמ' רכו .וכן ביאר המגיד מדובנא ראה דבריו

בספר המידות שער האהבה פ"ה.

 112ומצאתי בחיי עולם למרן הסטייפלר זצוק"ל פרק ו' שכתב בהערה כך וז"ל<
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אמנם יש כן הבדלים בין בני אדם ברמת הנאות החיים ,אך ההבדל אינו בין עשירים ובעלי מעמד
גבוה ,לבין פשוטים שהכנסתם דלה .אלא בין בני אדם שבאופיים הם מגוונים והם מחפשים
אטרקציות ,שלהם יש יותר הנאות בחיים ,מתוך שהם מחפשים כל הזמן גיוונים חידושים
ואטרקציות .ומאידך יש בנ״א שהם בסגנון של 'אשרי יושבי ביתך' ,הם לא מחפשים לגוון ולחדש
בחייהם ,ובאמת זה גם לא חסר להם כי יש להם אופי אחר ,אבל למעשה האנשים האלו שטוב
להם מצב סטטי ומונוטוני ,יש להם פחות מקרים שבהם הם מרגישים חזק הנאות בחיים ,אבל זה
גם לא חסר להם .

אבל מה שבטוח ,שלא הבדלי המעמד ,או רמת עושר כלשהי ,קובע את רמת ההנאות
בחיים .אלא סגנון התנהלות של הבנ״א .נראה דוגמא פשוטה ,אדם פשוט שהיה
מקבל משכורת מינימום ,והוא הצליח להשיג העלאה במשכורת של עשרים אחוז
יותר ממה שהוא קיבל עד היום .המדחום או הסורק האופטי שלו הוא מזנק לגובה
הכי גבוה ,לא פחות מאשר עשיר שכעת סיים איזה עסקה מוצלחת ,והרוויח בה
מיליון שקל! .מבחינת האלקטרודות שמונות את רמת ההנאה ,האושר ,והריגוש ,אין
שום הבדל בין שניהם .זאת אומרת ,שזו אשליה לחשוב שבנ״א שיש להם יותר
עשירות או יותר כבוד ,הם יהיו יותר מאושרים מאשר אנשים אלא רק שבכדי שהם
יחושו תחושת חוויה ,או הנאה ,ושמחה ,הם צריכים מושגים יותר גבוהים פשוטים.
מאשר אנשים פשוטים .ואנשים פשוטים מרגישים את אותה עוצמה של תחושת
הנאה ,או חוויה ושמחה ,בהשגת דברים פשוטים.
עוד בעניין הנ״ל ,ישנם השואלים האם בבתי אברכים ,שחיים בפשטות ובצמצום,
בהכנסה מועטת ,האם חסר בבתים אלו עליזות ושמחת חיים .והמציאות היא
שכשאנו מסתובבים בשכונות עוני ,אנו רואים את הילדים צוהלים ומשתעשעים,
משחקים וצוחקים .ושמחתם היא באותו שיעור כאשר אנו רואים אצל ילדי עשירים
בשכונות יוקרה .וזהו לפי שבכל רמת חיים ,כל שיש לחם לאכול ובגד ללבוש ,יש
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אותה דרגת שמחה והנאה ,וככל הנתבאר .וכל צער בני עניים יהיה רק כשהם
מתגוררים בין עשירים ,ורואים מה שיש לעשירים שאין להם .אך עצם זה שרמת
החיים נמוכה בהרבה אין זה עושק את שמחת ונחת החיים.
אמנם מי שחי ברמת חיים מסוימת שהיא מעבר להכנסותיו ,וכל הזמן צריך עוד
השלמת הכנסה להשלים החורים החסרים ,קשה לו הדבר .אך אין זה משנה האם
הוא חי ברמה שתיים והכנסותיו ברמה אחד .או חי ברמה שלוש והכנסותיו ברמה
שתיים .או חי ברמה עשר והכנסותיו ברמה תשע ,שכל מ׳ שהכנסותיו פחותות
מהוצאותיו וממילא הוא רדוף אחרי עוד כסף ,הרי הוא סובל בכל רמת חיים שהיא.
אמנם גם בזה ,הסבל והקושי הוא לאב בלבד ,שעליו עול הכסף .אלא אם כן יקרין
את קשייו החוצה  ,ואז ילדיו גם יסבלו ,כי יחושו בכך ,אך אם לא יקרין זאת כלפי
חוץ דבר זה לא ישפיע על ילדיו מאומה ,והרי הם שמחים ונהנים כרגיל.
ורובא דרובא של משפחות האברכים ,הם חיים איכשהו ברמה ממוצעת ,שעצם
הרמה אין בה סבל .וממוצא הדברים ,בין נבין ,שהיות האברכים בכוללים הוגים
בתורה אין זה גורם כלל לעצבות וסבל .וראוי לידע שכדי להרגיש טוב אין צריך
השפעה מהסביבה שמחוץ לבית ,ורק כאשר הסביבה מבחוץ "משכנעת" כביכול
ליותר ,מרגיש חסר.
ונביא עוד כמה דוגמאות פשוטות איך עובד מציאות החיים .ישנם בנ״א שמבחינתם,
הם יראו פסגה גדולה מאד אם יהיה להם רכב .ואותו אחד הוא אדם פשוט שאין לו
רכב ,והוא מרגיש שאם יהיה לו רכב הוא יהיה מאושר מאד .והנה לבסוף צלחה ידו,
והוא השיג די כדי לקנות רכב ולעשות רישיון נהיגה ,וכעת הוא מרגיש מלך העולם!
יש לו רכב!! .והנה לאחר זמן שהוא כבר התרגל לרכב שלו ,הוא מרגיש שחסר לו רכב
מדגם יותר יוקרתי ,וכבר לא מרגיש שום הנאה מעצם זה שיש לו רכב  ,מראיהן רע
כאשר בתחילה .הוא לא מרגיש שום "יש" במה שיש לו מכונית ,כי כעת עיניו
נשואות לדגם יותר יוקרתי .וכאשר השיג את אותו דגם יוקרתי שאותו רצה ,לאחר
טרחה עמל ויגיעה ,שמח הוא שמחה גדולה ,עדי תתיישן תחושת החידוש הזו,
ועכשיו כבר הוא רוצה להחליף ריהוט ,או להרחיב את הדירה וכדו' ,וכך הוא האדם,
שלפני כל שלב הוא מרגיש שאם רק הוא ישיג את זה הוא כבר לא יצטרך יותר שום
דבר .וכאשר ישיג את אותו דבר ותחושת החידוש התפוגגה ,הוא חוזר להיות רעב
כאילו אין לו כלום ,הוא לא מרגיש משהו יותר טוב מאשר לפני שלב א' .זה דבר
מדהים המציאות הזו.
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והאמת היא ,שבאמת יש מקום להתבונן מה פשר הטבע המשונה הזה של בני
האדם .מה זה האופי המשונה הזה שקיים אצל כל גווני האנושות ,שכשהם רוצים
להשיג משהו הם בטוחים שלו רק יהיה להם את זה לא יהיה מאושר מהם .ולבסוף
כשהשיגו את אשר איותה נפשם ,לא טוב להם ,והם רוצים שוב להשיג משהו אחר.
מה פשר הדבר?
ראוי לדעת 113שהסיבה לכך היא שצורת בריאת נפש האדם ,שהנשמה יורדת לעולם
כדי לעלות ולהתקדם ולקנות את קנייני הנצח ,ולעלות עילוי אחר עילוי ודרגה אחר
דרגה ,בתורה וביראת שמים ובכל המעלות העליונות ,כדי להגיע בסוף לעולם הגמול,
לעוה״ב ,בצורה הכי גבוהה והכי ממצה את מה שהאדם יכול להשיג .ומאחר שבעצם
כל תכלית ביאתנו כאן לעולם זה כדי לרכוש עוד ,לעלות ולהתעלות עוד ,בכל
הקניינים הרוחניים .הטביע הקב״ה בטבע הנפש שהיא תמיד מחפשת להשיג עוד,
ולעולם היא לא תהיה רגועה עם מה שיש לה ,אלא תמיד היא תחפש להשיג יותר
ולהתקדם .וכמו בכל דבר ,גם בנושא הזה הקב״ה נתן את הבחירה לאדם האם
להשתמש בטבע הזה בכדי להשיג קניינים רוחניים ,או להשתמש בטבע הזה כדי
להשיג קנייני העולם הזה.

ואמנם גם בענייני רוחניות ,כאשר לאדם היתה מטרה לסיים מסכתא ,ועמל ויגע
והצליח לסיימה ,ויש לו כעת שמחה גדולה שהוא עושה כעת את הסיום .ומיד יש לו
כבר רעבון לאתגר הבא ,למסכת הבאה וכדו' .או אחד שיש לו אתגר לסכם סוגיות
או שיעורים וכדו' ,כל הישג שהוא משיג בעניין זה מגביר לו את התיאבון לשלב הבא,
כך היא המציאות .אך ההבדל בין ענייני עולם הזה לעניינים רוחניים הוא שבעולם
הזה בכל קנייני העולם ,אחרי שהאדם השיג את השלב שאותו הוא רצה להשיג
והתפוגגה לו חווית החידוש ,הוא מרגיש שאין לו כלום! ,הוא לא מרגיש שיש לו
משהו! ,ויש לו רעבון לשלב הבא ,והוא חש חסר ,בדיוק כמו שהרגיש לפני ההישג
הראשון ,כי הוא כבר לא מרגיש שיש לו משהו .ואילו ברוחניות בחלק הזה זה שונה,
שכל שלב שהוא השיג הוא מרגיש שיש לו" -יש גדול" ,ויש לו הנאה ממה שהוא
כבר השיג .ומה שכעת הוא שואף להשיג עוד זה לא גורם לו תחושה שכל אשר יש לי
עד עכשיו איננו שווה לי .הוא כן נהנה מהקיים ,ועדיין יש לו שאיפה רעבון ורצון
לעוד שלב .לא הרגשה שכל מה שהשגתי עד עכשיו איננו שווה כלום ,אלא זה שווה
הרבה ,וזהו אוצר יקר ,אך אני רוצה להכפיל את האוצר .ואילו בטבע העוה״ז הטבע
 113א.ה .כן ראיתי שכתב מרן הקה"י זצוק"ל בחיי עולם פרק ד' ,וכן אמר הגר"א לופיאן זצוק"ל בס' לעבדך
באמת ח"ב עמ' ר"ל.
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הפשוט של האדם הוא לא ככה ,מה שהוא השיג לא מדבר אליו בכלל ,וכאילו אין לו
כלום.
והסיבה היא פשוטה ,משום שכמו שאמרנו שהטבע הבסיסי הוא מתוך שהאדם בא
כאן לעולם כדי לעלות ולהתעלות דרגה אחרי דרגה ,עילוי אחר עילוי ,שלב אחר
שלב .ולו היה מצב שלאחר השגת השלב ,שמחת השגת השלב הייתה מספקת אותו
ברמה שאין לו יותר חשק ושאיפה לעוד ,האדם לא היה מתקדם .ברא הקב"ה טבע
בנפש שהנפש כל הזמן רוצה עוד ,כל עוד היא יכולה להשיג עוד הישג ,השיגה הישג
אחד רוצה להשיג עוד הישג ,וכן הלאה .ובעניינים רוחניים כל הישג שאדם השיג,
הוא באמת הישג אמיתי וחשוב ,ויש לו ערך נצחי ,כי כל הישג בתורה או בעבודת ה'
ובמידות טובות או בכל ענייני תורה ויראת ה' ,הוא הישג אמיתי .ולכן לעולם הוא
לא מרגיש בזה שהוא רוצה עוד ,שמה שיש לו עד היום הוא לא חשוב ,או אין לו
שמחה במה שיש לו עד היום ,אלא הוא מרוצה ושמח באשר הישיג עד עתה ,רק
שרוצה לעלות עוד שלב .ואילו בענייני העוה״ז מאחר שבאמת הנפש לא תימלא,
שענייני העוה״ז לא נותנים לנפש מלאות אמיתית ,כי אין להם באמת שום ערך .כמו
שחז״ל אומרים משל לכפרי שנשא בת מלך ,של מה שהוא נותן לה זה לא מדבר
אליה .וע"כ בענייני העוה"ז זה עובד כך ,שהוא הרי ניתב את הטבע הזה של לרצות
להתקדם ,לענייני העולם .כל עוד הוא לא השיג ,הוא חי באיזה דמיון כמה טוב יהיה
לו כשהוא ישיג את אותו הישג ,והדמיון הזה דוחף אותו להשקיע לעמול וליגע ,כדי
להשיג את זה .ואחרי שהוא השיג ,כשפג תחושת החידוש ,הוא מרגיש שאין לו כלום,
כי זה לא נתן לנפש הפנימית שלו כלום .כי לא זה מטרת הנפש ,ענייני העולם .רק
שהוא עדיין משתמש בכח הזה של הנפש בכדי להשיג עוד דברים ,והדמיון גורם לו
להרגיש ,שאם אשיג את השלב הבא שכעת אני רוצה ,אהיה שמח ומאושר עד אין
קץ .ולבסוף ,כשמשיג חש שמח בחידוש ,וכשמתפוגג רעב כבתחילה ,ומחפש שלב
אחר וכו' .וכך המצב חוזר חלילה.
והנה מצוי פעמים רבות שילד מפציר ומבקש מהוריו דבר מסוים שיקנו או שיתנו לו,
וכל כך מפציר ומבקש כמה חשוב לו הדבר וששוב משיתנו לו ,לא יבקש כלום,
ומשנענו ההורים ונתנו לו ,הנה לאחר זמן לא כביר ,יש לו בקשה נוספת ,וכאילו לא
הבטיח ואמר כלום שלא יבקש עוד דברים ואינו מרוצה ,ומפציר ומבקש שוב הדבר
הנוסף .וההורים תמהים ואומרים זה לזה מה קורה עם ילדינו ,הוא לא יציב! יש לו
בעיה והם מוטרדים ממנו .וההורים לא שמים לב שהם עצמם כמות ילדם וכו' ,כמו
שנתבאר.
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ונביא דוגמא נוספת ,שתמחיש עד כמה דבר זה קיים בכל ענייני החיים ,גם בענייני
כבוד .ישנם אנשים שמאד חשוב להם להיות ח"כ ,והם משקיעים הרבה מאד בכדי
להשיג את המשרה הזו .ומבחינתו אם הוא יהיה ח"כ ,הוא יגיע לפסגת ההצלחה
שלו .והנה ,הוא הצליח ,הוא התברג ברשימה במקום ריאלי ,והוא נכנס לכנסת.
וישמח האיש שמחה גדולה ,ויש לו כעת עונג ושמחה והנאה מזה שהוא מכהן כח"כ.
והנה לאחר תקופה ,אותו אחד כבר התרגל לתפקידו ,לא טוב לו ,הוא מחפש כעת
להיות שר ,הוא מחפש לעלות דרגה ממה שהוא כיום .ותחושת החסר שלו כעת ,היא
בדיוק אותה תחושה שהוא חש ערב היותו ח"כ ,שהוא היה אזרח רגיל והוא רצה
להיות ח"כ .ובדיוק כמו שבשעתו היה מאד חסר לו להיות ח"כ ,כך כעת חסר לו
שהוא רוצה להיות שר .כי כך היא המציאות בכל ענייני החיים ,כל הישג שהאדם
ישיג ,לאחר זמן שההישג מתיישן אצלו ,הוא מרגיש רעבון כאילו אין לו כלום.
אך עדיין ישנה טענה ,שלעשירים יש יותר אמצעים ואפשרויות איך ליהנות מהחיים,
וממילא יש להם יותר הנאות מאשר לאדם הפשוט .והרבה פעמים האדם הפשוט
מרגיש שאילו רק היה לו את האופציות שיש לעשירים ,הייתי יותר מאושר ,שהרי
האופציות שלי הם מועטות מאד .והתשובה על כך היא כמו שאמרנו ,שלא כדאי
לאדם למרר לעצמו את הנפש במה שיש לאחרים ,אלא כל אחד באשר יש לו ,יוכל
למצוא את האטרקציות ואת האופציות ,למצוא את הנאות ושמחת החיים כפי
המושגים שלו ,וליהנות ולשמוח שמחה גדולה .ואך אם הוא יכניס לעצמו לראש,
שרק אם יהיה לו את מה שיש לעשירים ,זה גרום לו להיות שמח ,יש לו כרגע משהו
פסיכולוגי שהוא החליט שרק אם יהיה לו את מה שיש לעשירים הוא יהיה מאושר.
אך האמת היא שבאפשרויות שיש לו ,יש בהם כדי להגיע לתחושה של עונג והנאה
לא פחות מתחושת ההנאה והעונג והשמחה שיש להעשיר מסוג הדברים שהוא יכול
להשיג עקב עשירותו ,וזה לא עושה אותו יותר מאושר מהאדם הפשוט ביכולותיו
הפשוטות.
ופעמים רבות לאדם הפשוט יש תחושה שלו רק היה לו את היכולות שיש לאדם
עשיר הוא היה מאושר ,אך הוא לא יודע שבו זמנית אותו אדם עשיר שבו הוא
מקנא ,מקנא ועיניו יוצאות מחוריהן מאדם יותר עשיר.
ונביא איזה סיפור שימחיש את העניין ,אותו יצא לי לשמוע פעם באיזה דרשה שדרש
הרה״ג ר' נתן איינפלד שליט״א ,הוא היה עוסק באיסוף כספים לכולל חזון איש,
ופעם הוא נסע לארה״ב לאסוף כסף לכולל ,והוא דפק על דלת של גביר גדול חרדי
מאנ״ש ,וביקש ממנו תרומה לכולל חזו״א .אמר לו אותו גביר כך ,תשמע ,אני שווה
שמונים מיליון דולר ,ואתה יודע שחז"ל אמרו מי שיש לו מנה רוצה מאתיים ,ולפי
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חז"ל הייתי צריך כעת לרצות מאה שישים ,אבל אני מסתפק במועט ומספיק לי רק
"לעגל" את הסכום למאה .וכאשר אני יעגל למאה יש מה לדבר על תרומה לכולל
חזו״א ,וכעת ,שלום!.
שאל אותו ר' נתן האם הוא מוכן לשמוע ממנו כמה משפטים ,וענה לו אותו גביר
שהוא מוכן .וכך הוא מספר לו ,יום אחד בעודי עולה את המדרגות המובילות לכולל
חזון איש ,אני רואה אברך עומד וכל מצחו חרוש קמטים מדאגה ,שאלתי אותו
"תגיד לי ,מה חסר לך בחיים שאתה דואג"? ,והוא אומר לי שב"ה משפחתו
התרחבה וכעת הוא צריך לסגור מרפסת כדי להשכיב שם כמה ילדים ,וצריך לעשות
תריסים ואלומיניום ,וכל הסיפור הזה עולה איזה ארבעת אלפים חמשת אלפים
שקל ,ואין לו ,ולכך הוא דואג .ויום אחר אני ירדתי במדרגות של הכולל ואני רואה
אברך וגם הוא היה נראה לי מודאג ,ואני שואל אותו ,מה חסר לך? ,והוא מספר לי
שהדירה קטנה וצריך לעשות איזה תוספת בנייה ,וחסר לו איזה ארבעים חמישים
אלף שקל .וכהנה וכהנה ,יצא לי לשמוע מהאברכים של כולל חזון איש ,מה חסר
להם .אבל כעת כשאני שומע אותך ,אני מבין שאתה יותר עני ודלפון ,קבצן עלוב,
הרבה יותר מכל אברכי כולל חזון איש ביחד! .לך יש חור של עשרים מיליון דולר!
חסר לך בחיים עשרים מיליון! השמונים מיליון דולר שיש לך לא קיים ,מהי
תחושתך? הרי כל אברכי כולל חזון איש ביחד  -החור שלהם הוא כמה מאות אלפי
שקלים ,ולך יש חור כל כך גדול של עשרים מיליון דולר ,רחמיי עליך ...והוא הוסיף,
שאם חז״ל אומרים לנו שיש לו מנה רוצה מאתיים ,ויש לו מאתיים רוצה ארבע
מאות ,מי יותר מסכן ,בוודאי שמי שיש לו מאתים ,שהרי למי שיש מאתים חסר לו
מאתים ,אך למי שיש מנה חסר לו רק מנה .שהרי הסכום הקיים ,כפי שביארנו ,לא
שווה אצלו כלום .וכל הזמן השאיפה היא רק איך להשיג את השלב הבא ,שאזי יהיה
מאושר ,נמצא שמי שיש לו מנה חסר לו רק להשיג עוד מנה ,אך אילו מי שיש לו
מאתיים חסר לו מאתיים .זו המציאות.
ולכן ידעו נא ,כל אלה שחיים חיים פשוטים ,וההכנסות שלהם פשוטות ,שהם
חושבים לו היה לי את האפשרויות שיש לעשירים כמה הייתי מאושר ,איננו יודע
אותו אחד עד כמה אותם עשירים עצמם ,עיניהם יוצאות מחוריהן ,על זה שאין להם
עשירות ואפשרויות של כאלה שהם בדרגה יותר גבוהה מהם .אבל לו חכם ישכיל,
יבין לאחריתו ,שבסך הכל ,כל ענייני הנאות החיים אינם תלויות בדבר ,אלא כל
אדם לפי האמצעים שיש לו כך הוא נהנה .ואדם שיש לו יותר פריווילגיות ,אין לו
יותר הנאה וחוויה ,רק ,כפי שכבר אמרנו  -כדי להגיע להנאה וחוויה ,הוא צריך
מושגים יותר גבוהים.
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לא אשכח את התקופה הראשונה שהתחילו להגיע פלאפונים כאן לארץ .הפלאפונים
היו אז כמעט בגודל של לבינה ...לא ממש ,אבל עכ"פ משהו גדול מאד .לא הייתה
אפשרות בכלל להחזיק אות ם בכיס ,ומי שהיה לו פלאפון היה לו איזה תיק ,ובעיקר
היו שמים אותם במכונית ששם היה איזה מעמד לפלאפון .ויצאה רינה במחנה,
ששרים מקבלים מכונית וולוו ופלאפון! ...אני מספר לכם את זה לא מזיכרון של
ילד ,אלא זוכרני זאת כאברך נשוי כמה שנים .הבה נתבונן מה יקרה אם כיום יביאו
למשפחה חסרת כל ,רהיטים ומכשור ,וכל ענייני אבזור ,מלפני ארבעים שנה ,אבל
את הטופ שהיה לפני ארבעים שנה מבחינת מכשור ואבזור .רהיטים חדשים לגמרי,
מדגמים שהיו הכי חדישים והכי טובים לפני ארבעים שנה .אפילו אנשים פשוטים
יזרקו את זה ל'אלטע זאכען' ...לא ירצו להשתמש בזה בכלל .ומהי האמת ,וכי לפני
ארבעים שנה אנשים סבלו? הרי אם נמדוד את רמת האושר שהיה לפני ארבעים
שנה ,לכל מה שהיה אז מבחינת אפשרויות ואופציות של השתמשויות בחיים,
וסגנוני המכוניות והמכשירים שהיו אז ,וכי המדד של האושר והעונג והשמחה ,היה
אז פחות? וודאי שלא היה שום דבר פחות .וכל מה שאדם רואה דברים אצל אחרים
שאין לו ,והוא מרגיש רע ,זה רק בראש שלו! אמנם יתכן מצב שבו לאדם אין את
הצרכים המינימליים האמיתיים ,שאדם באמת צריך ,שאז באמת רע לו .אבל זה
דבר נדיר .כי בדרך כלל אף לאנשים מהשכבות הנמוכות ,יש להם די והותר מעבר
לצרכים הנדרשים באמת לקיום הגוף והנפש ,בשמחה ובטוב לבב .וכל מה שהם
'אכולים' ,זה רק בגלל שהם מסתכלים על אנשים שיש להם יותר .ולא שבאמת
לאותם שיש יותר ,הם נהנים מהאמצעים שלהם ,יותר ממה שהאנשים עם הצרכים
המינימליים יהנו ממה שיש להם ,לו הם לא יתנו עיניהם בשדות זרים .וגם שלא
יסברו שאותם אחרים נהנים יותר ,כי גם הם נותנים עיניהם בשדות זרים שיש להם
יותר .ומי שלא נותן עיניו בשדות זרים ,נהנה מאד ממה שיש לו .זה ידיעה אמיתית
ונכונה ,ואי אפשר לתאר עד כמה זה קיים במציאות.

יצא לי לפגוש לפני קרוב לשלושים שנה ,אברך שהיה נשוי כמה שנים ,והיה לו
באותה תקופה ילד אחד .והוא היה מתלונן ,שיש לו דירה קטנה ,רק שתי חדרים.
אע"פ שכלל לא היה לו באמת צפוף בדירה  ,שהרי הם מנו בסה״כ שלושה נפשות ,זוג
וילד .אבל הוא היה ממורמר שיש לו דירה רק עם שתי חדרים .באותה תקופה
הייתה קפיצה ענקית ביוקר הדירות ,ולכן גם העילויים הכי גדולים בישיבות הכי
יוקרתיות ,היו מקבלים דירה רק של שני חדרים .הפסיק באותה תקופה זה
ששווערים נותנים לחתנים דירת שלוש חדרים .סיפרתי לו את הדבר הזה ,והוא שאל
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ודרש וחקר ובדק היטב ,והוא הבין שאמת נכון הדבר מה שסיפרתי לו ,שכיום גם
בחור עילוי בישיבות הכי חשובות ,מקבל דירת שני חדרים .הוא אומר לי ,תשמע,
החייתני! הרגעת אותי ,טוב לי .פתאום נהייה לו טוב.
וכעת אשאל שאלה ,באמת הייתה לו בעיה עם הדירה שלו? הייתה לו בעיה רק בגלל
שבראש שלו תקוע שהוא צריך משהו אחר .וממילא כשהוא שמע שגם לאחרים,
נכבדים ,יש דירת שני חדרים ,פתאום כבר טוב לו ,מספיק לו מה שיש לו .והוא לא
יכל לעשות משהו קודם ,בלי לשמוע את הידיעה הזאת .לנסות רגע לחשוב ,חסר לי
משהו בשתי חדרים? אין לי מספיק למה שנדרש לי מבחינת סגנון הדיור והאכלוס
בדירה שלי? אבל הוא לא עשה את זה ,והיה לו קשה ,עד אשר שמע שלאחרים זה גם
ככה .ואם הוא היה קצת יותר חכם ,גם בלי לשמוע שגם לאחרים יש רק את
האפשרויות האלה ,היה יכול ליהנות מצוין ממה שיש לו.
[אמר המעתיק< .ולכן יכול להיות אדם שאוכל קליפות תפוחי אדמה ,ויושן בצריף עלוב והוא
מאושר ,ואותו אדם בתקופה אחרת ,שוב אוכל קליפות תפו"א באותו צריף והוא מדוכא .כיון
שבתקופה הראשונה  -כל בני עירו היו בגטו רח"ל ,ולכן הרגיש מאושר וכל רגע הודה לה' על גורלו
הטוב ,אבל אחרי שנגמר השואה כבר אותו ציור עצמו נהפך עליו לדיכאון ,כי אדם מסתכל
מסביבו ועפי"ז בודק את אושרו ,אבל גם זה הבל ורעות רוח  -עי' במס"י מש"כ על קנאה]114

הנושא הזה לא נוגע רק לענייני הנאות החיים הכלליים ,כיון שיצא כמה מקרים
לאחרונה שבחורים מכלל עולם הישיבות ,דיברו איתי גם על עניין הנאות החיים,
וגם על ענייני הנאות אכילה ,רמת אוכל וכדו' .ובגלל שיש בחורים שמעניין אותם
הנושא הזה של הנאת אכילה ,חשוב לי להוסיף על העניין כמה דברים .ראוי לדעת,
שהנאת האכילה לא תלויה אם המאכל יקר או זול .ודוגמא לכך ,שהנה כוס קפה ,
שמורכבת מחלב מים קפה וסוכר ,זהו משקה יוקרתי וטעים ,אע"פ שהוא זול ,ואף
לעניים מרודים יש אפשרות לשתות קפה .ואף שגם לעניים יש אפשרות לזה ,אי״ז
מוריד מערך המשקה כלום ,מבחינת איכות וחשיבות המשקה .וכן על זו הדרך ,דעו,
שאם יקחו איזה שף ,ויתנו לו סדרת מאכלים או משקאות ,לאכול ולשתות ,מבלי
שהוא ידע את המחיר של כל מוצר .ויבקשו ממנו לדרג כל מוצר לפי טעמו ,מאחד עד
עשר ,לפי האיכות והטעם .תוצאות המדדים לא יהיו קשורות בכלל למחיר או
ליוקרה של האוכל .כי בנושא הזה קיים בעיקר דמיון.
 114עי' גמ' שבת דף כ"ה ע"ב ,שהגמ' דנה מי נחשב עשיר וכו' ,יש שם כמה דעות בזה .והיה לי תימה
גדול ,מדוע הגמ' לא אומרת שזה תלוי ביחסיות ,כלפי אנשי עירו ,ומי שיש לו הכי הרבה הוא נחשב
עשיר .וי"ל "יסוד גדול" דפשוט לגמ' שלא מסתכלים על השני כלל וכלל!!.
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סבא שלי סיפר לי ,שהוא היה גר ברוסיה ,לפני השואה .והוא זוכר ,שבשר בקר היה
קיים שם כמעט כמו לחם ,זה היה הדבר הכי פשוט .ולכבוד יו״ט אמו היית ה קונה
עופות! הסיבה לכך היא משום ,שבאזורים אלו יש קור גדול מאד ,וקשה מאד לגדל
שם עופות משום שהם אינם שורדים את הקור ,ולכן צריך להשקיע במערכות חימום
וכדו' ,ולכן המחיר שלהם היהיקר מאד .ומשא״כ הבקר ,שזה בהמות גדולות
וביכולתם לשרוד את הקור ,בדיוק כפי שאדם שורד אותו .כך יצא שמחיר העופות
היה יקר פי כמה וכמה ממחיר הבקר ,לכה״פ בשנים ההם .אפילו שלפי גדרי ההלכה,
אין שמחה אלא בבשר ויין ,והכוונה היא לבשר בהמה ,שכלפי התורה בשר עוף זה
כלל לא נחשב כבשר ,עד כדי שמדאוריתא אין איסור של בשר וחלב בבשר עוף .עכ"פ,
תראו מצב שבו לכבוד יו״ט מביאים בשר עוף ,זאת אומרת שהכל בראש ,ואין כאן
דבר אמיתי .מי שקצת מבין בעניין ,יודע שעיקר טעם האכילה קשור לתיבול,
ולמיומנות בבישול .וכאלה שיודעים לבשל באמת ,יודעים להכין ממוצרים פשוטים
ביותר מאכלים טעימים מאד ,על ידי שהם מתבלים אותם כהוגן .וכן ספרי הבישול
והאפייה הכי נמכרים ,אלו הספרים שנותנים בהם מרשמים מוצלחים שעשויים
ממוצרים פשוטים ,ואילו ספרי הבישול שהמתכונים שלהם בנויים על חומרי גלם
יקרים ,הם הרבה פחות נמכרים .כי גם במתכונים של הספרים שבנויים על חומרי
גלם פשוטים ,מגיעים לתוצאות לא פחות עריבות לחיך ,מאשר המוצרים
היוקרתיים .כי כפי שכבר אמרנו טעם האוכל לא קשור בהכרח ,למחיר שלו.
וזהו דבר משונה מאד ,שכשעגבנייה עולה חמש שקל וכולם קונים ,אף אחד לא
מרגיש איזה הישג שהוא קנה עגבנייה .אך ישנם מצבים שבהם המחיר מתייקר
וקילו עגבניות עולה איזה חמש עשרה או שמונה עשרה או אפילו עשרים שקל ולא
כל אחד קונה עגבנייה ,ואלו שכן קונים גם עתה מרגישים אה! יש להם איזה
משהו ...מה יש לך? יש לך בסה״כ עגבנייה שלפני שבועיים אפילו העניים הכי גדולים
קנו אותה .זה סתם דמיון.
הנה עישון נרגילה כ"כ נחשקת לצעירים ,ומקורה ממדינות ערב ,ושם רק זקנים
היושבים על מקומם מעשנים נרגילה ,ואילו צעירים מעולם לא יגעו בנרגילה,
ופחיתות היא אצלם ,אלא רק סיגריות כדי להתנייד ממקום למקום תוך כדי עישון,
ונמצא שוב ,שכל הנרגילה אצלינו רק דמיון בראש ולא יותר.
דברים אלו נאמרים בכדי שנעשה התבוננות עם עצמנו ,שלא נרגיש עשוקים ,אלא
לדעת שיש לנו מספיק הנאות וחוויות בכל שטחי החיים ,וגם בדברים שלא נוגעים
לרוחניות .לא פחות מאנשים שחיים ברמה ובסטייל אחר ,אם רק נשכיל למצוא
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במציאויות שלנו את האטרקציות והגיוונים המתאימים לנו .ומי שלא חי כל הזמן
את מה שיש לאחרים ,שהוא חושב שבזה יהיה לו טוב ,וכפי שאמרנו שהרי גם אותם
אחרים חושבים כך על אחרים ,ובעצם זוהי אשליה ,מגיע לאותה רמת ריגוש עונג
אושר וחוויה ,כמו לאלו שיש מושגים גדולים מאד ,רק ההבדל הוא שלאלו שיש
מושגים גדולים ,כפי שאמרנו ,הם צריכים דברים מאד מיוחדים כדי להרגיש משהו,
שזה יגרד להם בכלל וייתן להם תחושה נעימה ,ואילו הפשוטים נהנים גם מדברים
פשוטים.
עכ"ד חכ"א.

וראה במס"י מש"כ בפרק ט"ו בענין תאות האכילה<
הנה תענוג המאכל הוא היותר מוחש ומורגש ,היש דבר אבד ונפסד יותר ממנו?,
שהרי אין שיעורו אלא כשיעור בית הבליעה ,כיון שיצא ממנה וירד בבני המעים,
אבד זכרו ונשכח כאילו לא היה ,וכך יהיה שבע אם אכל ברבורים אבוסים כמו אם
אכל לחם קיבר אם אכל ממנו כדי שביעה ,כל שכן אם ישים אל לבו החלאים הרבים
שיכולים לבוא עליו מחמת אכילתו ,ולפחות הכובד שמגיעהו אחר האכילה והעשנים
המהבילים את שכלו .הנה על כל אלה ודאי שלא יחפוץ אדם בדבר הזה ,כיון
שטובתו אינה טובה ורעתו רעה .עי"ש עוד.

וכה דברי מרן הקה"י זצוק"ל בתולדות יעקב עמ' ק"ז<
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השלמה
השלמת דברי מרן הרב שך זצוק"ל
בענין הבנת החיים
העתק מ"מחשבת מוסר" שיחות ממרן הרב שך זצוק"ל

לפני שנים לא רבות היו צריכים להסביר מה התורה מעניקה לאדם ,אבל היום בתקופתינו
מי שרוצה לראות ,רואה את ההבדל .אם רק הגיע לדרגה מסוימת של הבנה ,יבין את
ההפרש וההבדל בין העוסקים בתורה לבין אנשי העולם ,שהוא ממש כגבוה שמים מארץ,
כי הירידה של העולם הגיעה לירידה נוראה  -שבה עלולים לבוא לכל דבר רע .הצעירים
אינם מרגישים שום הגבלה בעולם .אין מה שמגביל אותם .ואין שום מעצור לרצונם.
כאשר אחד רוצה איזה דבר הוא אינו מתחשב עם רציחה או איסור אחר.
רואים בעולם שיש שמשחיתים את עצמם בדברים רעים  -גם כשהם יודעים שהם מזיקים,
אבל אין להם מעצור ,וכשרצונם אינו מתמלא  -יכולים להשחית ולהרוג ,כי אינם מבינים
מהם החיים.
העיתון והחדשות הוא ההנאה שלהם בחיים ,ואין להם שום ערך בחיים .אלפי אנשים
מגיעים לראות משחקים באיצטדיון ,וכי יש לבזבז את הזמן לראות כיצד פלוני זורק את
הכדור ומנצח עם רגלו? בזה הוא נעשה מאושר.
כך הם החיים שלהם ,ללא כל תכלית ועומק בחיים.
(מחשבת מוסר ח"ד שיחה מ"ב)
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ובמחשבת מוסר ח"ב עמ' צ'<

ובח"ב עמ' נ"ז<

ובמחשבת זקנים עמ' ל'ג<
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ובעמ'

ש"ב<

עוד מדברי מרן הרב שך זצוק"ל על אמונה
מחשבת זקנים עמ' קל"א
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מילואים
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ומה שלפעמים אין נראה כל כך אצלינו האושר שבזה ,יש לזה כמה סיבות< ונרחיב
בזה בחלק ב' ואעתיק כאן כמה סיבות
א .משום שלומדים לא לפי טבעו ,ולכן אינו נהנה כל כך מהלימוד ,115לכן בין
הסדרים יש ליעץ ללמוד חצי עמוד גמ' חדשה כגון מס' ברכות או מסדר
מועד ,וזה יתן טעם בלימוד לשאר היום[ ,ראה גם במכתבי מרן הקה"י זצוק"ל.
ולימוד רש"י אינו מעכב בלימוד זה  -עי' דרכי החיים ח"א עמ' רע"א ,וגם אי"צ ללמוד

בזה תוס'  -עי' במכתבי מרן הקה"י] .וראה מה שהרחבתי בזה בחלק ב' בענין דרך
הלימוד של הישיבות ,ובענין השיעורים.

ב .צריך ליזהר ממפסידים ידועים ,כמו חוסר שינה( ,אשר בימינו הרבה אנשים
מזלזלים בזה ,אבל אח"כ משלמים ע"ז יקר למחרת ,כי יורד להם המצב רוח
והשמחה בחיים ,והם גרמו זאת לעצמם) .ומן הנסיון רואים ,שאחד
הגורמים העיקריים לירידת החשק ללמוד ,הוא רק על שלא מקפידים על
שינה בזמן! וחבל!!.
וכתוב בדרכי החיים (ח"ב עמ' ר"ו) שלבחורים רבים שנקלעו למשברים ,יעץ מרן
הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל להקפיד על שעות השינה ,וסיפר על מקרים רבים
שיעץ לעשות כן ,וכשהתחילו להקפיד על כך  -המשברים חלפו ועברו להם.
עכ"ד.
וידוע שגדולי ישראל זצ"ל אמרו שצריך לישון שמונה שעות! כמבואר ברמב"ם.
ואדם צריך להיות פיקח לראות את הנולד ,ופשוט לדאוג מראש שלא להגיע עייף
למחרת .ואם אין אני לי מי לי .והיום שיש תאורת חשמל ,יש בזה נסיון גדול
116

להיות ערים .ובל"נ אכתוב בזה בארוכה בקונטרס מה אהבתי תורתך .

 115וכבר אמרו חז"ל אין אדם למד אלא במקום שלבו חפץ.
 116ו כמה מן הסכלות הוא ,ללכת לישון בשעה שתיים בלילה ,ולקום בשבע ,ואח"כ בתחילת סדר א' הבחור

מוצא את עצמו בלי חשק ללמוד ,ומתפלא למה אין לי חשק ללמוד? למה אני רוצה רק לישון? .ממש פלא
על הפליאה הזו .ואחרי שזה קורה פעם אחת  -צריך להפנים שהיום מתחיל מהלילה שלפניו .אין דרך
אחרת!( .ואם מרגיש צורך לדבר עם חברים ידבר עימם ביום ולא בלילה! ויסדר שיהיה זאת בין הסדרים).
(ופעמים בודדות מצליחים לתפקד מצוין על אף חוסר השינה ,ואז מקבלים אשליה שאי"צ להקפיד על שינה,
וזה טעות גדולה ,כיון שיש כח באדם להתמודד חד פעמי עם חוסר שינה ,אבל לא כשזה חוזר על עצמו לעיתים
קרובות וזו המציאות!! ולכן יש שמתבלבלים בזה)
(יש עוד טעות נפוצה שיש שמזלזלים בשינה תקופה ארוכה ,ואח"כ ישנים לילה אחד  :או ; שעות ,וקמים עייפים,
ואומרים "הנה הוכחה שהשינה לא עוזרת" ..ופשוט שזה טענה של סיכלות! כיון שלא יתכן לדלג על כל התקופה
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וכן כתוב באורחות רבינו 117שהסטייפלר אמר שצריכים לנהוג כהרמב"ם ולישן
שמונה שעות במעת לעת ,כי אחרת הראש לא רענן ללמודים .ואמר שאף הוא בעצמו
ישן במשך היממה כן.
ואמר שאסור לזלזל בשינה ,וצריך לישן ביממה  8שעות ,כי אז המוח רגוע ומסוגל
ללמוד היטב.118
שהחסיר כאילו לא קרה כלום ,ולהתחיל מחדש בזכות לילה אחד! ,הגוף שלנו לא טיפש ,אלא תקפיד לאורך תקופה
על שינה בזמן ,ואז תראה פירות בעז"ה( .וכמו שאחד סיפר לי שלפעמים הוא מדלג על ארוחת בוקר מחוסר זמן,
ואחרי כמה שעות הוא נחלש ,ואז הוא חושב למה הוא נחלש ,ואז הוא "נזכר" שדילג על ארוחת בוקר .הגוף לא קונה
משחקים!).

וראוי להביא כאן מה שכתב הרמב"ן בתורת האדם שער הגמול סוף פ"א (אות כח) ד"ה והוא ז"ל ביאר
בשם הרמב"ם ז"ל<
כי רוב הרעות באנשי בני אדם באות מחסרון דעתם! ,ומסכלותינו נזעק ונשוע ,ומן הרעות אשר נסבב
לנפשותינו ברצוננו נדאג ונכאב ,כמו שאמר שלמה איולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף ליבו ,והאריך בזה
ופירש כי רוב הרעות ההוות בבני אדם הם מנזקי אדם באדם ,כגון הקטטות והמלחמות ,או מנזקי אדם
לנפשו ברוב התאוה למאכל וכיוצא בזה ,ואין ראוי לנכנס במלחמה ויורוהו בחצים לזעוק רק על נפשו,
ולאוכל מאכלים רעים ונעשה מצורע לשוע רק על סכלותו ,וכן תראה מהם כי הנכנס בסכנות המדבריות
והימים כדי להתעשר ביותר על שכניו ולהתרפס ברצי הכסף והזהב וימצאוהו תלאות ,ילך וישוע וילין על
הזמן ויתמה מרוע מזלו ,והקב"ה לא יחדש מופת ונס בעולם לעזור המשוגעים על פחיתות מדותיהם .ועוד
תשוב תראה בהם כי מי שאסף מן הממון די ספוקו רואה עצמו פחות וגרוע מזל ממי שאסף הפנינים בתוך
גנזיו ויתלונן על מזלו ,וגם זה מפחיתות המדות כי המשיג אלו התוספות לא השיג דבר נוסף בעצמו וכחו,
אבל השיג הבלי שוא או תעתועים או כשלון לעצמו ,והחסר מאלה התוספות אינו חסר כלום ,לא העדיף
המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו ,ואלה הם רבים בכל זמן ובכל מקום .עכ"ל.
ולכן הענין של שינה מאוחרת לדוגמא ,שהתוצאה שלה היא שלמחרת המצב רוח ירוד ,ואין חשק לשום
דבר! ,וגם יורד החשק ללמוד .ויש לאדם להתבונן היטב ,מי גרם לכך אם לא האדם עצמו?? .שאינו מבין
שהיום מתחיל מהלילה שלפניו .וכמה פעמים קורה שהאדם מרגיש זאת על בשרו מתוך נסיונו האישי,
שהיום למחרת נהרס עי"ז ,ועדיין לא לומד מזה לעתיד( ,כ"כסיל שונה באיולתו") .ופלא הוא שאפי' אחרי
עשר פעמים  -עדיין לא לומדים לקח .וגם אחרי עשרים פעמים..
וכן יש אנשים שמדלגים על ארוחה ,ואח"כ הם קצרי רוח ועצבניים מכל דבר ,ואח"כ מתחרטים על מה
שכעסו ,ומי גרם לזה אם לא סכלותם?.
(ויש עוד הרבה דוגמאות ,כגון יש בני אדם שתמיד מגיעים ברגע האחרון לתחנת האוטובוס ,ובהחלט קורה לעיתים
קרובות שהם גם מפסידים את האוטובוס ,ואז הם לא מבינים שהם צריכים לשנות את זמנם ,אלא אומרים שזה
משמים! ,ואני שואל מתי היה להם גילוי אליהו שציוה להם שלא יצאו חמש דקות קודם לכן .וכן יש עוד הרבה
דוגמאות .ואכמ"ל).

וכמו מ י שמכין עוגה ,צריך לעשות לפי המתכון ,ולא לחרוג מההוראות ואח"כ להתפלא שלא יצא טוב .וכן
בכל מכונה חשמלית יש כללים כיצד משתמשים בה ויש גם אזהרות ,ואם אינו מקפיד עליהם ,אל יתפלא
אם יתקלקל לו מהר .כמו"כ בטבעים של הגוף ,אם לא תעניק לגוף את השעות שינה שהוא נצרך להן לא
תצליח .וכמו"כ גם בעבודת ה' יש כללים ופרטים בדרך ,וא"א לחרוג ואח"כ להתפלא.
( 117ח"א עמ' קפ"ט).
( 118פניני רבינו הקה"י).
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וכן בדרך שיחה ח"ב עמ' תנ'א כתוב שמרן החזו"א זצוק"ל אמר למרן הגר"ח קניבסקי
שליט"א לישן שמונה שעות .ובספר כל משאלותיך אמר מרן הגרח"ק שליט"א שכל
שנותיו בישיבת לומז'א בדרך כלל ישן שמונה שעות ,והלך לישון בדרך כלל בשעה
.00
ג .צריך ליזהר שלא להכביד על עצמו ,וללמוד יותר מהכוחות ,119ראה מה
שכתוב בקונטרס "פיקודי ה' ישרים" בארוכה .או שלפעמים שואף יותר
מדי ,120ולכן אינו שמח במה שמצליח (ומובן שזה בלבול היצר) .ולפעמים זה סתם
 119הבאתי כאן כמה קטעים מהקונ' "פיקודי ה' ישרים"
מרן רבינו החפץ חיים זצוק"ל היה אומר לתלמידי הישיבה" :אל תרבו ללמוד הרבה יותר מדאי".
האדם צריך לשמור על גופו שלא יחלש ולא יחלה .לכן צריך לנוח ולישן ,כי ההתמדה היתירה הרי היא
"עצת היצר" ,לעמול יותר מדאי  -כדי שהגוף יחלש ויוכרח בהמשך הזמן לבטל לגמרי מת"ת ואז יצא
שכרו בהפסדו.
והוסיף ואמר ,מבשרי אחזה ,בימי נעורי הרביתי ללמוד יותר מכוחותי עד שציוו עלי הרופאים שלא לעיין
בשום ספר שנתיים .האם אין ההתמדה היתירה עצת היצה"ר?! .ואם יחלה האדם ח"ו עקב אי שמירת
הבריאות כתוצאה מהתמדתו היתירה ,וא"כ הרי הוא עתיד ליתן את הדין.
והיה רבינו שומר את צעדי בני הישיבה שלא ילמדו כשכבר הגיעה שעת השינה .ולא אחת קרה שהגיע רבינו
בכבודו ובעצמו להיכל הישיבה בשעת לילה מאוחרת ,ובדברי נחת מתוך קפידה היה מצווה על בני הישיבה
שיפסיקו כעת מלימודם וילכו לישון .ולפעמים היה עולה בעצמו על הספסל ומכבה את מנורות בית
מדרשו .והם דברים ידועים ומפורסמים.
עוד אמר מרן הגרמ"י לפקוביץ זצוק"ל :מהעבודה יותר מהכוחות  -מפסידים יותר מאשר מרויחים.
הראשונים היו חזקים בכוחותיהם .אך אנו אם נתיגע כל כך ,הדבר יזיק לבריאות גופינו ,ורק נפסיד מכך,
שלא נוכל יותר ללמוד כלל!![ .ועי"ש המשך הסיפור שאותו תלמיד התחכם ולא קיבל והמשיך עד שנשתבש
רח"ל!!]( .דרכי החיים ח"א עמ' תכ"ח)
כתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בארחות יושר (סופ"ב) אומרים בשם הגר"א על מה שכתוב במשנה
"במיעוט שיחה" ,שהכונה בחיוב  -לחייב מיעוט שיחה ,שאם ילמד אדם הרבה בלי הפסק ,דעתו תתבלבל
עליו ,וע"כ בכדי לאוקמי גירסא צריך הוא מזמן לזמן לשיחה קלה ,ולא יאריך בזה.
ויש לציין למה שכתב בספר חפץ חיים על התורה (עמ' ר') כתב עה"פ והשטן עומד על ימינו לשטנו,
שהיצר הרע יכול לבא אל האדם ולפתות אותו לעשות מצוה ,בשביל להמשיכו מן המצוה אל העבירה ,ועל
האדם לרדת לסוף דעתו ולהזהר ממנו בתכלית הזהירות .ומצוה שהיצה"ר מפתנו לעשותה ,עבירה כרוכה
בה ,וצריכים לברוח ממנה כמו מי שבורח מן הדליקה .עכ"ד.
 120כתב מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל במכתב [באמרי דעת ח"ב] וז"ל:
"אין להדמות לאופן השקידה של גדולי הדורות הקודמים ,ואין ללמוד מהם על מצב הבריאות שלנו .וכן
אמר הגאון בעל האחיעזר זצ"ל! .ואף רואים היום שרבים סובלים ע"ז חולשות גוף וראש  -כשהולכים נגד
הכוחות" .עכ"ל.
בספר מפיהם כתוב :בבית אבי מורי גאון ישראל [-מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל] לא שררה אף פעם
אוירה של מתח ולחץ .אף פעם .לא חונכנו על שאיפות מרקיעות שחקים .לא שמעו ממנו כל כך על
"להעשות גדול" כמו שרגילים היום לשמוע ,כמו ששמעו לא להיות עם הארץ.
ואמר מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א (בפני אלפי בני תורה בק"ס ניסן תשפ"א) :מחשבות כאלה (של איך
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קנאה באחרים( ,ואין זה קנאת סופרים! כמו שהוכחנו שם ,)121ולפעמים חסר
בשמחת התורה כיון שחסר בבהירות בפשט ,ובמקום להשקיע בזה ממשיכים
ישר למפרשים ,עי' בקונטרס הנ"ל מה שכתבנו באריכות בכל זה.
ד .ולפעמים זה כי האדם אינו שם לב להעריך את מה שיש לו  -וכדאי שילמד
ספרים המדברים על שבח ומעלת לימוד התורה ,כמו מעלות התורה ונפש
החיים שער ד' ושמירת הלשון שער התורה ובנין עולם ועוד ספרים .ויש לו
להתבונן לרגע על זכייתו הגדולה ,כי לעומתו יש הרבה בחורים שחזרו
בתשובה ורוצים ללמוד הרבה תורה ,וההורים מקשים עליהם או שיש קשיים
אחרים גדולים ,והם פשוט מקנאים בך!! ,אבל האדם מתרגל לעושרו ,ואם
יתבונן באחיו העניים יוכל להעריך את מה שיש לו.122

גודלים להיות גדולי ישראל) זה של "שטויות" .אין זה דרך .וציונו לעסוק בד"ת ,עוסקים בתורה ,וסוף
הכבוד לבוא.
 121בשם הגראי"ל שטינמן ובשם הגרמי"ל (בדרכי החיים) ובשם הגרח"ק (בארחות יושר) .עוד נציין שמרן
הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל אמר :שרוב המשברים והבעיות בכלל ,שיש היום אצל הצעירים ,תחילתם
במידה של קנאה וכבוד( .דרכי החיים ח"א עמ' תכ"ו).
וראה מכתב שכתב הסבא מקלם זצוק"ל (בית קלם ח"א עמ' מ"ח):

122

וכמו אדם שעבר קוצר נשימה  -יודע להעריך מהי נשימה( ,עד שיעבור ההתלהבות) .וכמו אדם

שחיכה הרבה שנים לילדים  -הוא יודע להעריך מה זה זכיה בילד .ואדם מעריך אוכל ושתיה
בעיקר בסוף יום צום .אדם יכול לעשות דברים גדולים מאד ולהתרגל אליהם ואח"כ השמחה
יורדת .כגון חבר סיפר לי שראה ילדה קטנה שרצה לכביש ורץ ועצר אותה ברגע האחרון והציל אותה
ממוות ,וחשב שמעתה יהיה מאושר עם סיפוק לכל החיים - ,ואחרי כמה ימים ירד השמחה! .כמו"כ היה
בחור אחד בישיבה שהיה אומר הלכה אחת מהמשנ"ב בחדר האוכל בשעת האוכל שזהו זיכוי הרבים גדול -

ובכ"ז אחרי שנה וחצי אמר שכבר ירד לו החשק אף שבהתחלה שמח בזה מאד .מכל זה נבין שאם אדם
עוסק כל הזמן במצוה גדולה כמו ת"ת יתכן שיתרגל לכך ,אבל זה לא מוריד מעוצמת מעשיו
במשהו ,אלא שהוא צריך ריענון .ולכן יש ללמוד בספרים ע"ז( .ויש שקשה להם ללמוד מוסר כי מפחדים
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ומרן הסטייפלר היה אומר "לומדים מוסר ומקבלים חשק ללמוד!" .123וגם יעץ
ללמוד בספר "מעלות התורה" לאחי הגר"א.124

וראה עוד בהערה מה שכתבנו עוד ג' סיבות.125
ה .וכמובן יש להתפלל על הכל ,וכ"ש על הקשיים .והגרב"צ פלמן זצוק"ל היה
נוהג כשהיה מתעורר בעיה בחינוך לאחד מיוצאי חלציו ,היה נוסע לכותל כדי
לשפוך שיח .וראה בהערה שהבאתי כמה מאמרים בענין זה.126
לקרוא על הגיהנום ,אבל צריך לדעת שזה רק אחוז קטן ממה שכתוב בספרי מוסר ,ומה עם כל שאר הדברים שיכולים
לחזק מאד ,ולהדריך כיצד ללכת בדרך העולה בית א-ל).

 123מהספר תולדות יעקב עמ' רס'ט.
 124מהספר הנ"ל.
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א .יש לפעמים שיש לאדם באמת קשיי קשב וריכוז או שיש לו עודף מרץ וכדו' ולכן קשה לו לשבת

וללמוד ,ויש לדעת שלפעמים צריך להעזר בריטאלין ודומיו (ויש גם סוגים טבעיים) ויש לפנות לרופא שיאבחן
זאת .ואף אם יהיה תופעות לוואי מ"מ אחרי ניסויים שונים של שינויי מינונים או סוגי תרופות יגיע
בסוף אל המנוחה ואל הנחלה .ויגעת ומצאת תאמין .ואין סיבה להמנע מזה .וככל שעוברים השנים
הציבור לאט לאט מבין יותר שאין בזה איזה סכנה או איזה בושה .ועיין ג"כ בכאיל תערוג בכרך על
ת"ת עמ' תרמ"ד בשם מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל .וכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל! .וב"ה
שלא עזבנו ,ותמיד בכל דור ה' מעמיד לנו חכמים גדולים שיעזרו לנו לצאת מהספקות וחששות שונות.

ב .צריך ליזהר מאד מנערוין ,ראה מה שכתוב בקונ' "אל תהי צדיק הרבה" בארוכה בשם כל
גדולי ישראל ,אשר זה מכביד על האדם ,וממילא לוקח לו מהשמחה במצוה ,והכל בגלל איזה
נערוין מיותרים לחלוטין ,וכבר אמרו חז"ל כל המוסיף גורע ,וזה לא נובע מיראת שמים -
עי"ש בשם הספר בסערת אש (עמ' ש"ע) שאמר מרן הרב שך זצ"ל מפורש ,שנרוין אינו מיר"ש ,אלא
מתוך בעיה נפשית!!!( .ועי"ש עוד) .עוד כתוב שם שמרן הרב שך אמר שהחפץ חיים ורבי חיים עוזר
גרודזינסקי זצ"ל היו מאד רגועים ולא היה להם "נרוים" בהלכה!! .וראה שם בהערה ; 8מה שהביא
בשם הרופאים שהסבירו ממה זה נובע.
וראה שם תשובה ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שכתב על נרוין "זה פקו"נ ,וכשפוטרין אותן זה
הצלה".
מרן החפץ חיים קרא ק"ש ככל בני האדם" ,לא הכפיל" את התיבות! ולא הדגיש את ה"בם" .ותפילתו
היתה כמ עט בדרך בינונית ,לא צעק ולא הרעיש ,לא האריך בשמו"ע( .מחתנו הגרמ"מ זקס זצ"ל.
הנהגות הח"ח עמ' ש'ו .וכן במאיר עיני ישראל ח"א אמר הר' רגוטינסקי (עמ'  )830שהח"ח ק"ש קרא
פשוט מילה במילה כרגיל בלי דבר יוצא דופן .יעו"ש עוד).
וראה דברי מרן הסטייפלר זיע"א בקריינא דאגרתא.

ג .מי שיש לו יסורים – ראה מה שהבאתי קצת דברי חיזוק בחלק ב'.
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ועי' בספר החינוך (מצוה תל"ג) משורשי המצוה כי הטובות והברכות יחולו על בני אדם כפי

פעולותם וטוב לבבם וכושר מחשבותם ,ואדון הכל שבראם חפץ בטובתם והדריכם והצליחם
במצוותיו היקרות שיזכו בהן ,והודיעם גם כן ופתח להם פתח באשר ישיגו כל משאלותיהם

106

ו .מי שעבר קשיים (אפי' מילדותו ,)127כדאי לו מאד מאד לפנות ליעוץ [ע"י יר"ש
שומר תורה ומצות בלבד] כדי לקבל טיפול על העבר ,ולפתוח דף חדש
בעבודת ה' בלי ליווי של דברים שחורים .ולכן צריך עזרה מאחרים כדי לדעת

לטוב ,והוא שיבקשו ממנו ברוך הוא אשר בידו ההסתפקות והיכולת כל חסרונן ,כי הוא יענה את
השמים לכל אשר יקראוהו באמת.
ומלבד ההודעה להם בזאת המדה ,ציום שישתמשו בה ויבקשו ממנו תמיד כל צרכיהם וכל
חפצת לבם ,ומלבד השגת חפצי לבנו יש לנו זכות בדבר בהתעורר רוחנו וקבענו כל מחשבתנו כי
הוא האדון הטוב והמטיב לנו ,וכי עיניו פקוחות על כל דרכינו .ובכל עת ובכל רגע ישמע זעקתנו
אליו ,לא ינום ולא יישן שומר ישראל ,והאמיננו במלכותו ויכלתו מבלי שום צד פקפוק ,וכי אין
לפניו מונע ומעכב בכל אשר יחפוץ .עכ"ל.
וכה דבריו הנלהבים של המסילת ישרים בפי"ט:
מי שהוא בעל שכל נבון במעט התבוננות ושימת לב ,יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר ,איך הוא בא ונושא
ונותן ממש עמו ית' ,ולפניו הוא מתחנן ,ומאיתו הוא מבקש ,והוא ית' מאזין לו ומקשיב לדבריו ,כאשר
ידבר איש אל רעהו ורעהו מקשיב ושומע אליו .עכ"ל הזהב.

ובמדרש תנחומא וירא א' איתא :אפי' אין אדם כדאי ליענות בתפילתו ולעשות חסד עמו כיון
שמתפלל "ומרבה בתחנונים" אני עושה חסד עמו.
ובכד הקמח ערך תפילה כתב :עיקר כוחן של ישראל אינו אלא תפילה" .וגדול כח התפילה
אפילו לשנות הטבע ולהנצל מן הסכנה ולבטל הנגזר" .עכ"ל.
התפילה היא מטה עוז ביד כל אדם .אגרות החזו"א.
וז"ל רבינו החזו"א באגרותיו ח"ב ב' "ומה נפלא הדבר כי ביכולת אדם להשיח דאגותיו לפני אדון עולם ית',
כאשר הוא משיח לרעהו .והמקום ב"ה מכנהו ילד שעשועים".
ותפילה בעת צרה שהאדם נצטוה עליה -היא לו לעזר ותרופה מתמדת "משמחת הלב ומאירת עינים".
לצייר כמו חי איך שהקב"ה שומע את שיח שפתותינו ומאזין הגיון הלב .קובץ אגרות א' כ"ג.

מרן הגרי"ז זצ"ל היה אומר שלעתיד לבוא כשיראו כמה יכלו לפעול ע"י אמירת התהילים ,כל
אחד ימרוט את שיער ראשו מרוב צער על שלא אמר יותר תהלים( .שאל אביך ויגדך ח"ג עמ'
ק"א)
ועיין בחיי עולם על תפילה ח"א פכ"ח ,שאפילו אם יעברו כמה ימים ושנים אשר ידמה לו שלא הועילה
תפלתו כלום אל יניח מלהתפלל ,וסוף סוף יראה בעיניו שתפילתו הועילה לו מאד .ואחז"ל במדרש שמואל
פ"ד דיש תפילה שמועלת מיד ויש תפלה שמועלת לג' ימים וכו' ויש תפילה שמועלת לשלושים שנה עי"ש
עוד .ומעיקרי התפילה שיהא בהכנעה ובלב נשבר וכמבקש ממש ולא שהתיבות יוצאים מפיו ולבו בל עמו.
עוד כדאי ללמוד בס' נתיבות אמונה על תפילה.
 127כגון שרב'ה אחד התאכזר אליו והיכה אותו כדי שיתמיד בלימוד התורה יותר מהיכולת שלו וכדו' או על
תפילה וכו'.
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כיצד להתעלות ולצאת מזה[ .וגם יש עצה ידועה של "ישיחנה" לאחרים.]128
ומכל קושי שעובר על האדם אפשר לצמוח ולגדול הרבה!.129
 128אמנם זה לא תמיד מעשי ,כי צריך שזה יהיה מתוך רצון והסכמה מלאה של החבר (השומע) ,וגם אז
צריך שיהיה גבול( ,שזה לא יהיה הרבה זמן) ,כי א"א לגרום צער לשני ,וזה יכול להיות לו למשא ולהטרדה,
(אע"פ שהוא אינו עוצר אותך  -זה יכול להיות מסיבות שונות ,ואינו ראיה שמסכים לכך וטוב לו עם זה ,אלא סה"כ

מדובר בהסכמה כפויה מחמת פחדים שונים) .ולפחות צריך לבדוק היטב ולהתבונן האם הוא מרמז שאין לו
כבר כח להמשיך ,או לשאול מידי פעם אם זה קצת קשה ומעדיף לדחות לפעם אחרת - .ועדיין כל זה צ"ע,
כי הכרתי בחורים שסבלו מאד מחבריהם בענין זה - .לכן בעיקר יש לפנות ליעוץ אצל ת"ח מבוגר או אצל
יועץ!! .נ.ב .ומצד שני חשוב לדעת שבאמת זהו טעות גדולה לכפות על עצמו לשמוע צרות של חבירו כשסובל מזה.
וכתוב אל תהי צדיק הרבה ,ובסוף יצא מזה דברים לא טובים ,וזה לא מגיע מצדקות ,אלא מחולשה! ויש לעבוד ע"ז.
ואין זה ציווי התורה כי דרכיה דרכי נועם כתיב .ואם אינו יודע איך לומר זאת לחבר (שקשה לו לשמוע צרותיו
ושנאלץ לעצרו) עליו להתיעץ עם חבר או ת"ח כיצד לומר זאת בצורה עדינה שקשה לו עם זה( .וא' העצות זה רק לספר
על עצמו שקשה לי ,ולא לומר לחבר שאתה מכביד עלי .וגם אפשר לרכך את המסר עם שהייות באמצע המשפט .ואפשר גם לכתוב
לו מכתב ,וכך תוכל לחשוב על נוסח יפה עם כמה טיוטות .וכן להרבות בשבחיו [אמיתיים] בהתחלה ובסוף .ואפשר גם להתנצל על
כך -אפי' שאי"ז חיוב ,ואפשר גם להשתמש בלשון "עדיף שלא" ,ואם לא יבין בצורה כזאת אז לעבור ללשון יותר ברורה).

( 129ולמשל מצוי שמי שעבר קשיים בילדותו ,אח"כ כשגודל מנדב את כולו לעזור לצעירים שנמצאים במצב
כזה ,ועוזר להם בכל מיני צורות - ,וסיבת ההתמסרות לזה  -היא רק משום שהוא יודע מה זה לעבור את
מה שהם עוברים ,א"כ העבר הוא שעזר לו לתפקידו בחיים .וכן יש לפעמים אדם שעבר עניות בילדותו ורק
בגלל זה הוא עוסק כל ימיו לאסוף כסף לנקקים .וכן יש עוד הרבה עובדות כאלו על אנשים ידועים).
וצריך לפקוח עיניו ולהבחין להפריד בין היהדות לבין האנשים.
ויש פתגם יפה< אל תיתן לעבר (שא"א לשנותו) ,להכתיב לך את העתיד  -שהוא כן בידך .ושמעתי עוד פתגם
מי שעסוק בעבר  -מפסיד את ההווה ואת העתיד.
ומי שנסע ברכב וקרה לו תאונה קשה והיה לו טראומה גדולה ,האם משום זה לא ינהג יותר ברכב כל
ימיו?? .הוא יתגבר על עצמו לאט לאט עד שיצא מזה כי א"א לחיות בלי כלי תחבורה .גם כאן נכון שיש
שעברו קשיים בחיים ,אבל א"א לעצור את החיים הרוחניים עי"ז .וחיי העולם הזה יוכיחו שאדם שעבר
קשיים בעבודה ,הוא לא יפסיק מלעבוד לעולם משום זה ,צריך לחיות .ויש הרבה דוגמאות לזה שרואים
שגם כשקשה מאד ,אם מבינים ש"מוכרחים" לעשות מצוות כדי לזכות לנצח  -אז עושים אפי' שיש
קשיים.
ולכל אחד יש בחירה להתגבר על כל מצוקותיו ,ולבחור לראות זאת כאתגר לטפס עליו .וכבר היה מעשה
שתאומים גדלו באותו בית מלא צרות ,וכל אחד לקח את החיים בצורה אחרת ,אחד נכנס לדיכאון
ולאישפוז ,והשני עלה והצליח בכל מעשיו .והיה מחנך אחד שנתן לתלמידים שלו טיול בתור "עונש"  -והם
לקחו את זה בצורה קשה ,ואח"כ גילה להם שזה רק היה תרגיל  -כדי להראות להם שהכל תלוי
"בפרשנות" .ומי שמפרש את הכל בצורה לא טובה – כל דבר קטן נהפך לקושי ומסכנות ודיכאון ,לעומת מי
שמפרש זאת בצורה טובה  -הוא לא שם לב לקשיים!( .שמעתי פעם שיש שחקנים שבאמצע המשחק נשבר
להם הרגל ,הם לא יצאו מהמשחק ,אלא המשיכו בדוחק גדול לשחק עד סוף המשחק ,ורק אח"כ טיפלו
ברגל .ובודאי שלא החליטו שמשום השבר הזה הם לא ישחקו יותר).
המציאות היא שהחיים מלאים בעוולות של אנשים מולך ,וצריך ללמוד איך לא לקחת ללב ,לדעת להעביר
זאת .זה מביא בריאות הנפש .ושוב יש לפנות לקבל עזרה לצאת מכל מה שעבר עליו.
וראה דברי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בהספד של הגרב"צ קוק שליט"א בספר רישא דגלותא<
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ז .בכל מקרה שאינו מרגיש שמחה  -יש לפנות ליעוץ ,לגלות את טעם הדבר ואת
הפתרון לזה" ,ותשועה ברוב יועץ" ,והרבה פעמים אדם מגלה אחרי שנים
רבות ,שיכל לעזור לעצמו הרבה ,אם רק היה הולך לקבל עיצה מאדם
שמבוגר ממנו ,וסתם חבל שמחמת איזה בושה דמיונית (שנעלמת אחרי דקה או
שתים!) האדם מסתגר בתוך עצמו ,וזה יכול להגיע אפי' לדיכאון ,מחמת
טעויות בדרכו כשהולך לבדו לפי הבנתו.130

ובעניני חינוך  -אל תדון את הוריך עד שתגיע למקומן ,כי אינך יודע מה טיבעם ומה גרם להם ,ואיזה
עוד דברים היו סביב הענין הזה( ,וידוע שהרבה פעמים קורה שאדם חושב בליבו שכשהוא יהיה אבא הוא לא
יעשה כך וכך ,ובסוף כשנעשה אבא ,הוא מגלה הרבה דברים חדשים שלא ידע עליהם כלל ,ואז הוא מתחיל
להעריך את אביו הערכה עצומה!! ,ואז מתחיל להבין מה שאמרו חז"ל אל תדון עד שתגיע למקומו).

ופעם הגיע בחור להרב שטינמן והתלונן על חינוך הוריו שלא התאים לו ,ולכן קשה לו בחיים וכו' .אמר
לו הגראי"ל :נניח שהם לא חינכו אותך ,אבל לך מוטל לחנך את עצמך ,ותתחיל לחנך את עצמך מחדש.
(כאיל תערוג).
ועם חלוף כמה שנים מגלים שהיה גם הרבה חסד בתוך כל זה .וראה מש"כ לקמן בפרק על יסורים.

ויש לדעת מה שכתב מרן החפץ חיים זצוק"ל מחנה ישראל פי"ב שאפי' אם תראה אדם
שהוטבעו בו כחות רעות ,תדע שהוטבע בו ג"כ בנפשו כח טוב כנגדו ,שיהיה יוכל להתגבר על
יצרו ,דאל"כ יש ח"ו עול בחוקו ית' על העונש שמענישם אח"כ .ואם ירצה האדם להתגבר
בודאי יש ביכולתו וכו' .עי"ש .וממילא כך הוא גם בעת שעוברים על האדם נסיונות ,שבודאי
הקב"ה נותן לאדם כחות לעמוד כנגד זה [באם ירצה באמת] .וחשוב מאד להתיעץ עם אנשים
שמבינים שישתתפו איתך ויניחו את דעתך בדברי חיזוק .ויש להתיעץ עמם כיצד להתגבר על הקשיים הרגשיים.
וכבר היו הרבה שהגיעו ממשפחות הרוסות והגיעו לפסגות גבוהות! .וכדאי גם לקרוא בספר של ר' אהרן פרידמן
"גם אתה יכול".
130

ואין מה לחשוש מלפנות ליעוץ (אצל יר"ש שומ"ת) ,אלא שיש להעיר שאם הלכת ליעוץ כמה חודשים

וזה לא עזר לך ,אל תפסול את כל היועצים ,אלא אמרו חז"ל לא מן הכל אדם זוכה להתרפאות ,ולכן יתכן
שתצטרך לעבור קצת יועצים עד שתגיע למי שאתה מתחבר אליו .ותזכור מה שאמרו חז"ל אין חבוש
מתיר עצמו מבית האסורים ,ולכן אתה חייב לפנות לעזרה( .ויש היום קוי טלפון של הר"מ בלוי ושל דירשו
ועוד קוים טובים שתוכל לדבר עימם בעילום שם ולפרוק מה שמעיק עליך ולקבל עצות טובות בס"ד).
[נ.ב .רק זמן אחד הוא טבעי להרגיש בעצבות מסוימת – זה מוצ"ש ,שמבואר בספה"ק שאז הנפש כואבת מחמת
שהנשמה יתירה הלכה ,ולכן תיקנו להריח בשמים בהבדלה ,עי' טור וערוה"ש רצ"ז א' .וגם במוצ"ש הפתרון הוא
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אתה לא חי לבד בקצה העולם ,וכמו שבדברים אחרים אתה נעזר ע"י לשאול אחרים( ,כגון כשאתה מחפש
כתובת ,אתה לא מסתובב בכל העיר כל היום עד שאתה מוצא בכוחות עצמך) כך גם כאן .ותחסוך לעצמך
טרחה עגמת נפש ,צער ,אנרגיה וכו' .ועשה למען ה' אם לא למענך (כיון שהשכינה מצטערת כשיהודי
בצער!).

ומצאתי במאירי על אבות פ"א שכתב< וחכמי המוסר אמרו< הטוב שבמלכים
צריך לעצה!( .והכוונה בזה הוא שגם האדם הגדול ביותר צריך לפעמים
להתיעץ! ,וזה לא מראה על חיסרון ,אלא זהו הצורה של אדם שרוצה להצליח
בדרכו).
אמר מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א (בכנס בק"ס ניסן תשפ"א)< כדי שיהיה במשך הזמן
שמחה וחיזוק לבחור  -צריך שיהיה לו קשר עם המשיבים בישיבה ,וגם עם הראשי
ישיבה ,וגם עם המגידי שיעורים ,קשר תמידי לדבר בלימוד איתם .וגם להתייעץ
איתם אם יש איזה קשיים ,131על כל קושי צריך ,דאגה בלב איש ישחנה ,יסיחנה
מדעתו וישיחנה לאחרים .וגם לדבר בלימוד עם הבחורים המבוגרים .כל זה נותן
לבחור קשר וגם סיפוק ,וגם הדרכה איך ללמוד ואיך להבין.
וכן מרן הגרח"פ שיינברג זצוק"ל אמר< שיש תנאי נוסף כדי לגדול בתורה ,להתייעץ
עם רבותיו בעניניו ,כי רק אם יהיה מי שמכיר אותו וייעץ לו איך לנהוג ,יוכל לגדול
ולצמוח נכון .וזה אחד הסיבות שלא גדלים כראוי למרות שמשקיעים ,משום שחסר
ב"עשה לך רב" ,להתבטל לרב ולהתייעץ איתו( .מהספר מגדלתו ומרוממתו).
ומעניין ,שבאותו פסוק הידוע שכתוב "כי בתחבולות תעשה לך מלחמה" כתוב" :ותשועה ברוב יועץ".
(משלי פרק כ"ד ו') .ואיתא בפרקי דרבי אליעזר פ"ג ,אמרו חכמים כל מלכות שאין לה יועצים אין מלכותה
מלכות .ואח"כ כתוב שם :ושאר כל אדם  -על אחת כמה וכמה שהיא טובה להם ,שנאמר ושומע לעצה
חכם ,וכתוב אחד אומר ותשועה ברב יועץ .וראה בספר המשלים סימן קי"ג מה שדימה ענין העיצה
ליסודות בנין בכמה אופנים.

פיקודי ה' ישרים משמחי לב .כמו"כ מי שמוציא הרבה שז"ל (כשהוא ער ,כי בישן אם שמר על עצמו ביום אין בזה עוון .הקה"י במכתב)

כתוב בספה"ק שהוא מגיע לעצבות עי' קריינא דאגרתא מהדו"ח ח"א עמ' ער'ה.
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לדוגמא בפנימיה בישיבה היו בחורים שדיברו עד מאוחר ,ורציתי ללכת לישון ,וביקשתי מהם שישמרו על השקט,

ולא נעניתי ,ולמחרת ניגשתי למשגיח זצ"ל לבקש עיצה ,ואחד העצות שאמר לי זה לשים אטמי אזניים .והתפעלתי

מאד מהפתרון הפשוט הזה שלא חשבתי עליו לבד-[ ,וכך זה הרבה פעמים שהפתרונות הפשוטים נעלמים מן
האדם בעת צרה  -ולכן חשוב מאד להתיעץ] .ואח"כ המשכתי עם האטמים כל השנים בישיבה ,והיה לי מזה
תועלת רבה .ואינני חושב שהיה לי בזה פחיתות כבוד לגשת לרב לבקש עיצה ,אדרבה זה גרם שאח"כ בזמן הבא
המשגיח סידר שאהיה בחדר עם בחורים שהולכים לישון מוקדם .וא"כ גם אם היה בזה בושה כלשהי ,הרי יצא מזה
תועלת רבה יתירה ממנה פי כמה.
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ולכן חשוב מאד להתייעץ עם ת"ח  -אלו שכבר עברו וניצחו את החלק הזה של המלחמה( ,כמו
המשל של המס"י בפ"ג על הצדיקים שכבר עברו את גן המבוכה ויודעים את הדרך) ,שיתנו עצות
להצליח במלחמת היצר.

ומה שרגילים לחשוב שמי שמבקש עיצה  -הוא נראה כאילו "חלש" ,זה פשוט טעות,

וזה

מחשבה של ילדים קטנים ,אלא אדרבה כך היא דרך העבודה ע"פ חז"ל הקדו' ,ומי שלא מתייעץ
 זה לא מעלה ,אלא זה רק משום בושה( ,שאינה במקום הנכון!) ,ואינו גדלות ,ולא הביישןלמד ,ובכך הוא מפסיד לעצמו שמנסה כל מיני פתרונות  -ובסוף יגלה שביזבז הרבה שנים
על נסיונות  -שבסוף לא יצא לו מזה הצלחה .ואם רק היה שואל לחכם ,היה חוסך לעצמו
הרבה עגמת נפש ואנרגיה.
וראה מה שכתבתי בהערה .
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ולפעמים יש צורך להתיעץ עם אדם שיש לו שנים רבות של נסיון בתחום זה שאתה מחפש ,כי "אין חכם

כבעל נסיון"! ,ובמשך השנים הצטבר אצלו עובדות רבות כאלו ,וראה בעיניו גם את פתרונם .וב"ה שלא
חיסר בעולמו כלום ,ויש כאלה אנשים ,ואם תחפשם תמצאם .וכמו שבעניני העולם הזה ,אם רוצים עיצה
טובה פונים לאדם מומחה ,כ"ש בעניננו ,שאם לא מצא פתרון המתישב על ליבו ,עליו לפנות אל המומחים
בענין הזה( ,בפרט כאשר הבעיה היא לא קטנה).
(ולפעמים יש אנשים כשרוניים שיכולים לתת עצות גאוניות כיצד לפתור בעיות ,ולא תמיד האדם מצליח לחשוב לבד
על רעיונות כה יצירתיים! [וכמו שהגאון הגר"א גנחובסקי זצוק"ל שכשביקשו ממנו עצה ,היה תמיד מוצא רעיון גאוני
חדש כיצד לפתור בעיות ,וכמש"כ "ונהנים ממנו עיצה ותושיה"]).
[חשוב לציין< אל תחוש להוצאת הממון ,כיון שהוריך בודאי רוצים את טובתך האמיתית ,עי' מכתב ממרן הקה"י
זצוק"ל ח"א סי' ס' שכתב< שאח"כ בסוף זה יתודע ,וההורים יקפידו עליו מדוע לא אמרת לנו ,ובאמת הם מרגישים
שיש דבר שמעיק עליו והוא מכסה מעיניהם וזה מצער אותם ביותר וכו' .עי"ש .ובודאי שהאדם יתחרט ע"ז.
וגם אין ממה להתבייש ,כמו שכתב מרן הקה"י זצוק"ל בקריינא דאגרתא (מהדו"ח) ח"א סי' רע"ז].

ועי' במס"י בפרק כ"ג שיש להתיעץ לכל הפחות עם חבר ,שכתב< ואין טוב לאדם אלא שיבקש לו חבירים
תמימים שיאירו עיניו במה שהוא עיור בו ,ויוכיחוהו באהבתם ונמצאו מצילים אותו מכל רע ,כי מה שאין
האדם יכול לראות ,לפי שאינו רואה חובה לעצמו ,הם יראו ויבינו ויזהירוהו ונשמר ,ועל זה נאמר (משלי
כ"ד)< ותשועה ברוב יועץ.
ועי' בגמ' ברכות דף ט"ז ע"ב שר"א התפלל בתר צלותיה "ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך" .ועי'
במאירי באבות פ"ב מ"ט איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם ,ר' יהושע אומר חבר טוב  -שיתייעץ עמו בכל
ענייניו ויוכיחנו מכל שגיאותיו וידריכנו על הטובות ובו יושלמו ענייניו.
וברבינו יונה על אבות פ"א מ"ו וקנה לך חבר  -לשלשה דברים צריך אדם אל החבר הטוב .האחד לדברי תורה כמו
שאמר הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי .והשני למצוות ,שאף כשאין חבירו חסיד ממנו ,ופעמים שגם
החבר עושה אשר לא כדת כשהוא נהנה בדבר עושה העבירה ,אבל אין חפצו ורצונו שחברו יעשנה כי אין לו הנאה בזה,
וכמו שאמרו ואין אדם חוטא ולא לו ,נמצאו שניהם חוזרין בתשובה ,כל אחד על פי חברו .והשלישי לענין העיצה -
שיקחנו להיות לו מעיר ל עזור בכל ענינו ולקחת ממנו עצה טובה ולהיות בן סודו אחר היותו עמו בברית ולא יגלנו
לאחרים לבל יפרו מחשבתי' ואף לא לנראים אליו כאוהבים כי צורת האהבה ניכרת על פניהם ועל זה אמר שלמה ע"ה
[משלי ט"ו כ"ב] הפר מחשבות באין סוד וברוב יועצים תקום.

ואמרו חז"ל איזהו חכם הלומד מכל אדם.
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ח .ולפעמים יש קושי שקשור לחוסר ידיעה ,ובזה יש להתיעץ עם רב שיורה את
הדרך שצריך ללכת בה .וכמו שכתוב בתורה "כי יפלא ממך דבר ,וקמת
ועלית" .וראה מעשה נפלא בהערה.133
ולדוגמא בחור רוצה ללכת לישיבה עם שם טוב וכו' ,ואח"כ הוא רואה שהרמה שם
מדאי גבוהה ,וקשה לו עם זה ,ואז אינו נהנה מהלימוד וכו' ,ומה גרם לזה? כיון שלא
התיעץ ולא שמע לגדולים ממנו ,והלך אחרי ה"שם טוב" ,ואח"כ מוצא את עצמו
בבעיה - .וראה דברי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בהערה כאן.134

133

ולמשל בענין שמירת העינים ,אדם יכול להגיע לכל מיני חומרות עד שעלול להגיע לבעיות

נפשיות חמורות!!  ,כגון דיכאון .ולכן צריך ללכת לרב שמבין בזה ,שינחנו בדרך ישרה ,ושיסביר לו
על מה דיברו הספרים!! .וראה מש"כ בקונ' "בעין טובה" מעשה בבחור ישיבה שניצל מניוון גמור
כשקיבל תשובה קצרה ממרן הרב שטינמן זצוק"ל ,והכל ע"י גבורה חד פעמית שבודאי יקבל ע"ז
שכר עצום ,ואשריו שקלט מבעוד מועד שהוא הולך בדרך מעוותת שמוליכה לשממה .ויש לדעת
שאתה לא הראשון ולא האחרון שמגיע עם שאלות כאלו .וזה כדאי כי הם יעזרו לך .וחבל לסבול רק מפני
הבושה( .ואפשר לדבר עם הרב בטלפון בעילום שם) [ונ.ב .והלכה למעשה בענין שמירת העינים עי' משנה ברורה
סימן ע"ה ס"ק ז' שכתב< "ראיה בעלמא לפי תומו בלא נהנה שרי" .וראה מש"כ שם בקונ' הנ"ל שאחד שאל את מרן
הגר"ח קניבסקי שליט"א בזה"ל< אחד מגדולי המשגיחי ם זצ"ל היה נוהג לומר לבחורים שנכשלו בקרי שלא לשים לב
לכך ,רק ללמוד תורה (ע"פ הכתר ראש בסידור הגר"א אות קל"ג) ,האם מרן שליט"א מסכים עם זה .וענה מרן
שליט"א תשובה (בכת"י)< כן .שוב ראיתי באגרות וכתבים להגר"ש וולבה זצ"ל (ח"ב מכתב ר"פ) שמרן החזו"א אמר
לו ,שיאמר לבחורים (לאלה שנכשלים לפעמים) שלא ישימו לב לזה ושילמדו ,והראה לאורחות חיים להגר"ח מואלוזין
זצ"ל אות קל"ג עי"ש .ובמכתב רפ"א כתב שהחזו"א הסכים כי רק היא הדרך!! .וראה שם בהערה  51בשם מרן
הקה"י זצוק"ל .והבאנו שם דעת מרן בעל הקה"י זצוק"ל "בחורים לא יקראו כלל בענינים אלו של קדושה  -כי כל
זה רק יגרה ח"ו" ,ומאוד הזהיר ע"ז( .אורחות רבינו)].

 134דברי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל:
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וכן הלאה יש הרבה דוגמאות שאדם עושה לעצמו צרות
ע"י שאינו מתייעץ עם דעת תורה ,וכך הסבל נמשך ,והאושר הולך ודועך ,וחבל.135

(כמש"כ הרמב"ן הובא בהערה )558

[ועוד דוגמא ,אדם יכול להחמיר על עצמו כל מיני חומרות שנים רבות  -בדבר שמקשה עליו מאד
[והוא נוהג כך לבדו  -כי החליט על דעת עצמו שיש לחשוש לאיזה חשש] ,ואחרי שנים רבות מגלה
שלפי ההלכה לא היה צריך להחמיר בזה כלל( .כגון שאח"כ מצא במשנ"ב מפורש שאי"צ ,או שראה
בספר שהרב אלישיב אמר של"צ לחשוש ,או שיום אחד התעורר והלך לשאול רב.])136

וידוע ג"כ מה שאמר המגיד מדובנא (תי"ב) עה"פ ולא אותי קראת יעקב כי "יגעת" בי
ישראל  -שאם אדם מתייגע יותר מדאי  -זהו עצמו הסימן שזה לא מה שה' ציוה!.
מי שהולך ללמוד בישיבה שאינה מתאימה לו ,מפני מחשבות
של "כבוד"" ,ומה יגידו" ,יתכן שבהתחלה הוא נהנה זמן מועט
מן הכבוד ,אך חוסר ההתאמה צץ במהלך הזמן ,והבחור נשבר
ונהרס ,ואז נותרים גם ללא הצלחה וגם הכבוד בורח מהם ,ולא
נותר בידם מאומה.
ואם היה הולך ללמוד בישיבה שמתאימה לו ,היה מצליח
בתורה ,וממילא גם סוף הכבוד לבוא.
הורים מסוגלים להטביע את ילדיהם בים ,מחמת השאיפה
לכבוד המתערבת בשיקוליהם.
בחירת ישיבה מתאימה זה ענין של "נפשות" ממש! ,ועל כן יש
להתייחס לסוגיה זו בכובד ראש( .גדולה שמושה עמ' תקמ"ז)

135

ולדוגמא יכול להיות לפעמים (לא תמיד!) שיש בחור שנמצא הרבה שנים בשידוכים ,ומתברר שהוא מתעקש על

כל מיני דברים קטנים ,שאם רק היה שואל דעת תורה ,היו אומרים לו שלא ידרוש זאת ,ושהוא מעכב את עצמו
מהישועה( .ועי' בפניני רבינו הקה"י זצוק"ל ובמזקנים אתבונן ח"א עמ' .)96
136

הערה :מצוי שאדם רואה שכתוב בספר חומרא בשם רב אחד ,והוא מיד מתחיל לנהוג כן -אפי' שהוא רואה שלא

נוהגים כך הבני תורה ,ואינו מברר אצל מורה הוראה אם צריך להחמיר - ,ורק אחרי הרבה שנים הוא מגלה שרובם
המוחלט של פוסקי זמנינו אמרו שא"צ לחשוש .וכ"ש בענינים שע"פ קבלה או שנהג כן אחד מגדולי ישראל  -לא כל

מה שנהג אחד הגדולים זהו הנהגה לכל ישראל  -ואמרו חז"ל (ב"ב דף ק"ל ע"ב) שאין למדין הלכה מפי מעשה!
ושאלו את מרן החזו"א האם כדאי לנהוג ההנהגות שהמקובלים אומרים .וענה :רואים כי אלו המדקדקים
בזה אינם מדקדקים די בדין .גם את הדין לבד קשה לשמור במלואו( .לעבדך באמת להגר"ד יפה זצוק"ל
ח"ב עמ' ש"ג ,וכ"כ במעשה איש ח"ה).
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ואמר ע"ז משל נפלא ,לבעה"ב ששלח שליח שיביא לו את המזוודה שלו מעיר
אחרת ,וכשהגיע השליח ראהו הבעה"ב מרחוק מתיגע לסחוב את המזוודה ,וצעק
לעברו" ,זה לא המזוודה שלי" ,ושאל אותו השליח איך הוא יודע ,הלא הוא מרחוק?,
וענהו< כיון שהמזוודה שלי לא אמורה להיות כבידה!!.
הדרך האמיתית בעבודת השי"ת
כתב באבן שלמה לרבינו המאור הגדול הגר"א זיע"א (בפ"ד י')
"איוֶ לת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו"
שלפעמים האדם מתחיל לילך בדרך הישר ואח"כ פורש מפני שקשה לו מאד
והוא מתרעם שלא היה לו סייעתא דשמיא.
אבל באמת הוא בעצמו קלקל
במה שרצה לקפוץ בפעם אחת למדרגה עליונה .עכ"ל
ולפעמים יש צורך להתיעץ עם גדולי ישראל ,ויש הרבה עובדות על אנשים שבמשך חייהם היה
להם כמה פעמים התלבטות מה לעשות ,או שביקשו עיצה לבעיה שלהם ,ושאלו לגדולי ישראל,
וקיבלו תשובה או עיצה ,ואח"כ מכוח עיצה זו הם גדלו לאילנא רברבא.

הקב"ה לעולם לא זנח אותנו ,ותמיד נותן לנו גדולי ישראל ורבנים שיאירו לנו את
הדרך בכל ספק שיקום לנו ,ומי שמתיעץ עם דעת תורה הרי אמרו חז"ל כל הנוטל
עצה מן הזקנים אינו נכשל .עוד אמרו חז"ל אין אדם שומע לי ומפסיד.
ט .חשוב לדעת שלפעמים צריך להעזר בתרופות לשיפור המצב רוח וכדו' ,כי לפעמים מדובר פשוט
בחוסר של חומר מסויים במוח ,עד כדי שאדם שיש לו דיכאון ,ברוב הפעמים אפשר לראות זאת
בצילומים של המוח ,ולראות שחסר לו חומר מסויים במוח  -אפי' בלי שיגלה כלל שיש לו דיכאון!,
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לכן חשוב מאד להשלים את החומר החסר ע"י תרופה חיצונית! .ובכה"ג צריך ללכת לרופא
שיאבחן אותו (ע"י שאלות) ויתן לו תרופה.
וצריך לדעת שע"פ ההלכה צריך בכה"ג לקחת תרופה ,וזה כמו כל רפואה שניתן לרופא לרפאות,
ואין לאדם להמשך אחרי המצב ,אלא עליו לבדוק כיצד יוכל להקל מעל עצמו ,וסברא הוא  -מאן
דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא .ובודאי שאין רצון ה' בעצבות ,וזה לא מביא שום תועלת ,אלא
להיפך ,ותתבונן במאמר חז"ל שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות!.
ובפרט שכאשר יהודי בצער גם השכינה בצער עמו .וכמו שיש מצוה לשמח את השני
ע"א מבדחינן עציבי ועי"ש במהרש"א שהטעם הוא משום שהשכינה בצער יחד עמו) א"כ גם יש מצוה לשמח את
עצמו ,כמו שאמר הלל שהולך לגמול חסד עם הגוף שלו לרוחצו (עי' ויק"ר ל"ד ג' .ועי' בתענית דף י"א
(כתענית דף כ"ב

ע"ב כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו ,והביאו פסוק גומל נפשו איש חסד ,ועי"ש בתוס' .ובגמ' כתוב שנזיר מביא קרבן

 137אפי' רופא משפחה רגיל.

114

לכפר על מה שחטא על הנפש –וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן היין!) .וכבר מצינו בפסוק במשלי
פרק ל"א (ו) אמרו "תנו יין למרי נפש".
וזה בדיוק כמו שהורה מרן הגריש"א (בקונ' אל תהי צדיק הרבה בהערה ;- 8הבאתי בהערה להלן) על אלו שיש
להם כפייתיות והרופא אמר להם שיקחו תרופות ,והורה מרן שיקחו תרופות– 138אותו הדבר גם
כאן! אלא שאמר הגריש"א שצריך הוראות ומעקב רופא  -וגם כאן צריך הוראות ומעקב רופא.
וראה עוד בהערה
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וגדולי התנאים הלכו לרופא חזו"א בקוב"א חזו"א ח"א אגרת קלו.
ויש שזקוקים לתרופות ,ובכ"ז נמנעים מכל מיני טענות חלשות ,ואינם יודעים מה התוצאות של העקשנות
הזו ,ואני יודע על מקרה שכל הבית נהרס לגמרי בעקבות העקשנות הזו ,שהאבא לא הסכים לקחת דברים

להרגעה .ומה גם שלא יודעים את הכלל< שבעניני נפש אם לא מטפלים בזמן ,אז אח"כ עם הזמן -
הכל עלול להחמיר פי כמה .ואם רק היו שואלים דעת תורה  -הכל היה בא על מקומו בשלום .וכבר
כתבתי על הנושא הזה בקונ' אל תהי צדיק הרבה בהערה ; 8בשם הגרא"צ ישראלזון בשם גדולי ישראל
בענין לקיחת תרופות על כפייתיות (נערוין) על רקע של מצוות
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ויש להוסיף שהגרא"צ אמר שמרן הגריש"א זצוק"ל אמר זאת מתוך ניגון של דחיפה!! .והוסיף מרן

עוד ,שזה עוזר מאד( .ושמעתי שהיה בחור אחד שהיה חייב לקחת תרופה ,ולא רצה בשום אופן ,וחביריו רצו להכין
לו כוס תה כל בוקר ולהמיס לו את התרופה בפנים ,אלא שחששו שיטעם את זה ויכעס ,ובאו לפני גדול אחד ,ואותו
גדול ביקש שיביאו לו את הכדור ,ומישמש בו והריח והכניסו לפיו ,טעם ואפי' בלע ,ואמר שאין שום חשש שירגיש).
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והדברים נכונים גם בראש השנה  -עיין בנחמיה פרק ח' (י) ויאמר להם ,לכו אכלו משמנים

ושתו ממתקים ,ושלחו מנות לאין נכון לו ,כי קדוש היום לאדנינו ,ואל תעצבו ,כי חדות ה' היא
מעוזכם<
ובסדר היום ,סדר ראש השנה ,כתב< ובצאתו מב"ה ילך לביתו וישמח לבו ויבטח בהשי"ת ויקדש
בלב שלם ובנפש חפצה ,וירחק ממנו כל יגון ואנחה ,שלא ליתן פתחון פה למקטרג  -כי אין לו
מקום אלא במקום יגון ואנחה ומריבה וקטטה ,וכן כתוב עליהם בדברי קבלה קדוש היום לאלהינו
אל תעצבו כי חדות ה' הוא מעזכם ,אלא צריך לשמוח בלבו ולהראות שמחה לכל כדי לסמות עיניו
של שטן< וראה בכתבי הסבא מקלם פנקס הקבלות ב' שכתב< לא בזה בחר ה' ,כי מה בצע אם
ילך במרה שחורה וכו'.
ובכלבו סימן ע"ה כתב< וזהו אשר ברא ששון ושמחה  -רצה לומר לכבודו ,שכבוד השם בשמחת
הנפש ,כדי שתהיה מוכנת לקבל מהודו ,כי היגון סותם מקום הנפש והיא מחיצה מפסקת בינה
לבין אלהיה ,שאין ראוי לאדם שיכעוס ,רק שיקבל גזרת השם מאהבה ,שכל מי שנותן מחשבת
היגון בליבו ,קרוב לכפור בהש"י ,הלא תראה שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך
עצבות אלא מתוך שמחה ,וזהו כבודו יתברך.
 140ואעתיק כאן את ההערה<
שמעתי מהגרא"צ ישראלזון שליט"א נכד מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ,שכבר בערך משנת תש"ס
היה סבו מורה לקחת תרופות – למי שרופא אמר לו לקחת ,אלא שצריך הוראות ומעקב רופא .וכן
מרן הגרח"ק שליט"א אומר .וכן דעת עוד גדולי ישראל( .שמעתי מהגראצ"י .והוסיף שאי"ז דומה

115

לתרופות של פעם שהיה להם תופעות לואי)( .וכבר העיד הר"ר חנניה צ'ולק בכנס חירום" ,יש
ראשי ישיבות ,ואנשים מנכבדי העם ,שנוטלים תרופות כאלה!") .וחלילה להמנע בדבר שהוא
פיקו"נ והצלת נפשות ממש .ובריאות הנפש חשוב כמו בריאות הגוף אם לא יותר .וכמו שבבריאות
הגוף לוקחים תרופות – כך גם בבריאות הנפש! .ונתינה רשות לרופא לרפאות( .העיר ע"ז בחור
אחד< שכאשר מגלים כמה שהתרופות עוזרות ,מתחרטים שלא לקחו אותן לפני כמה שנים!!).
וכעת שמעתי על א' שהתעקש לא לקחת תרופות ,והמצב שלו החמיר פי כמה ,ויצא מזה רק שהזיק
נזק בלתי הפיך לעצמו ,ולמשפחתו ,מתוך "מסירות נפש" לעיקרון שלא כתוב בשום מקום.
ולגבי החשש משידוכים ,אמר גדול אחד זצוק"ל ,שאם צריך ליטול תרופות ולא לוקחים,
יצטרכו לומר בשידוכים "שהוא צריך לקחת תרופות והוא לא נוטל"( .ובכלל אנו מאמינים שהשידוך
נגזר מ' יום קודם יצירת הולד ,אלא שאין להזיק בידים ,וכאן הורונו רבותינו שאין זה אלא להועיל בידים).
ומי שמרגיש בעצבות ,לדעתי ראוי שישמח את עצמו באיזה פינוק מאכל טעים ,כי אפי' אם זה קצת
מזיק ,מ"מ זה יכול לשמח מעט את הנפש ,וזה ודאי עדיף מהעצבות שמזיקה הרבה יותר! .ומרן הרב שך
חילק סוכריות לילדים ,א"כ לא יכול להיות נזק מאכילת ממתקים -כשאוכל לפעמים!! .ועי' בפיה"מ
להרמב"ם בשמונה פרקים (לפני אבות) פרק ה' שכתב :וכן אם התעוררה עליו מרה שחורה ,יסירה בשמיעת
שירים ומיני נגינות ,ובטיול בגנות ובבניינים נאים ,וכיוצא בזה ממה שירחיב הנפש ,ויסיר דאגת המרה
השחורה ממנה .ותהיה הכוונה בכל זה  -שיבריא גופו ,ותכלית בריאות גופו – שידע מה' מה שאפשר לדעתו.
(ועי' ספר המצוות להרמב"ם עשין נ"ד ובחינוך תפ"ח דמיני מתיקה משמח קטנים ונשים) .וברבינו יונה
ריש פ"ה בברכות ד"ה לא ,כתב וז"ל  :בכל עצב יהיה מותר" ,אינו רוצה לומר שישתדל האדם שיהיה עצב,
שהעצבון חולי הגוף! ,וכשאדם חולה -אינו יכול לעבוד את הבורי"ת כראוי" עכ"ל הזהב .וצריך לדעת
שמרה שחורה הוא מקור ושורש כל טומאה ,וכמו שכתב האריז"ל בכמה מקומות ,עי' ריש שעה"כ דף א'
ע"ב ד"ה אסור ,ובשער רוה"ק דף י' ע"ב ד"ה גם מדת העצבות .וכתב הגר"א בזוהר (היכלות פר' פקודי)
דדרגא דסטרא אחרא הוא עצבון .מורנו ר' חיים ויטאל ז"ל כתב (בשערי קדושה שער ד') עצבות גורם
מניעת קיום המצוות .והיא שער התחלת גירוי הסתת היצה"ר.
וראה מה שהרחבתי בזה בקונטרס בעין טובה ובפיקודי ה' ישרים בשם גדולי ישראל.
ונעתיק כאן חלק מהדברים:
מרן הר' שך זצ"ל דרש פעם :דעו לכם "שעיקר" מה שגדלים בתורה הוא ע"י שעושים הכל "בשמחה"
ובחשק ,וצריך לשמור על כך מכל משמר ,שהכל יהיה בחשק .ומשום כך "אסור" להסתגף באכילה או
ב שינה כי הדבר יפגום בשמחה .צריך שיהיה לבחור סיפוק נפלא של ידע ,מחזרה וסיכום בכל יום שישי .זו
הערובה היחידה לגדול בתורה ,שתמיד יהיה הכל בשמחה( .לולי תורתך עמ' שע"ה).

מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הכריז מלחמת עולם במרה שחורה ובעצבות ובכל תוצאותיהם ,היה סבור
ששום תועלת רוחנית איננה יכולה לבוא ממרה שחורה.
מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אמר :ברור שבן אדם צריך לחזור בתשובה – בגלל אהבת ה' ולא בגלל מרה
שחורה!!.
עי' בספר "גדולה שימושה" מש"כ מעשה נפלא בזה ,בעמ' תקס"ה ,שאברך אחד נולד לו בן שלקה בתסמונת
דאון ,ואותו אברך לקח את הדברים לליבו בצורה קשה מאד ,והיה שבור ורצוץ ,והגיע לפני מרן זצוק"ל,
וכשהגיע אל רבינו פרץ בבכי ,ואמר שהוא יודע שנענש על כך מחמת חטאיו ,נענה רבינו ואמר :איננו יודעים
חשבונות שמים ,ואין אתנו יודע כלום בענינים אלו ,מה שברור הוא ,שבן אדם צריך לחזור בתשובה – בגלל
אהבת ה' ולא בגלל מרה שחורה!!.
עוד כתב שם שכמו"כ הגיע אברך שבור ורצוץ מפטירת ילדו לפני מרן זצוק"ל ,ושאל איזה דבר אני צריך
לתקן ולחזור בתשובה ,כשהבעת צער נוראה נסוכה על פניו ,רבינו ראה שהוא שרוי בשבר נפשי ובדיכאון,
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וראה מש"כ כמה עצות לאהבת תורה בחלק ב'.
(מתוך הקונטרס "מה אהבתי תורתך" העומד לצאת לאור בקרוב אי"ה)

והמחשבות על מה שהוא צריך לתקן ולחזור בתשובה רק מעמיקות את שברונו ויגונו ,ופסק נחרצות :אל
תחזור בתשובה ,אין לך מה לתקן ,אל תחשוב על הענין הזה ,איננו יודעים חשבונות שמים.
האברך לא התכונן לתשובה כזו ,וניסה לשמוע בכ"ז מה הוא צריך לתקן ,אך רבינו התווכח עמו והוכיח לו
שעליו לשכוח מהכל ולא להתחפר ביגונו ולהעמיק בעצבותו .עכ"ד - .מובן מאליו שחז"ל אמרו יפשפש
במעשיו ,אולם אין לזה שום שייכות עם עצבות ומרה שחורה ,שאין בהם שום תועלת ,וגם תשובה צריכה
להעשות מתוך שמחה .עכ"ד.
וראה מה שכתב המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל במכתביו (מכתב כ"ג).

ועי' מעשה איש ח"ד עמ' קס"ג שהעצבות  -אחד משלוחי היצר!!.
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האריז"ל אמר לר' חיים ויטאל<141
"מעשה קטן מאד בדור הזה שקול בכמה מצות גדולות בדורות
אחרים"
כותב הרח"ו על מורו האריז"ל:

הוסיף ע"ז אחד מגדולי ישראל זצוק"ל< וכ"ש בדורינו זה שהסטרא
אחרא גוברת הרבה מאד ביתר שאת מהדורות הקודמים ,ושכר
המחזיקים בתורת ה' ומצותיו עולה לאין ערוך על מעשה הדורות
הקודמים ,בהתאם להתגברות היצר הרע.

וכעין מ"ש התוס' (קידושין לא) בד"ה

גדול.
עוד יש להביא מש"כ שם בהמשך מהרח"ו ז"ל ,ששאל את האריז"ל מדוע בחר דוקא אותו ללמד
אותו קבלה.

 141בשער הגלגולים (דף ס"ב ע"ב)
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כתוב בתורה הק' על מצות שילוח הקן
"למען יטב לך והארכת ימים"

(דברים פכ"ב ז')

והביא רש"י שם שאמרו חז"ל 142למען ייטב לך  -אם מצוה
קלה שאין בה חסרון כיס ,אמרה תורה למען ייטב לך
והארכת ימים,
קל וחומר למתן שכרן של מצות חמורות:
ובפסיקתא זוטרתא פר' צו כ"ג ומה אם חלב ודם שהנפש קצה בהם
הזהיר הקדוש ברוך הוא עליהם כל כך ,גזל ועריות שהנפש מחמדתן
ומתאוה להם על אחת כמה וכמה .וכן הוא אומר רק חזק לבלתי
אכול הדם וגו' ואומר לא תאכלנו למען ייטב לך .ואם מתן שכרן של
אלו כך .מתן שכר של שאר המצות על אחת כמה וכמה .הוא שאמר
דוד מה רב טובך אשר צפנת ליראיך .וישעיה אמר עין לא ראתה
אלהים זולתך יעשה למחכה לו.

( 142ומקורו מחולין דף קמ"ב)

