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

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

  התרחקות מפרסום

   אמר רבי אלעזר לעולם הוי קבל וקיים, דף צ"ב גמרא סנהדרין ב
ולהסתיר  ,הוא מלשון חושך, היינו שכדאי לאדם להיות בחושך 'קבל'

ולא יידעו ממנו, ועל ידי זה יהיה לו קיום,  ,שלא יכירו אותו ,את עצמו
  פרסום מזיק, ולא טוב להיות מפורסם. המפני ש

והביאה הגמרא רמז לזה מהלכות נגעים שצריך הכהן לראות את 
בחושך   שאי אפשר  ,הנגע ולטמא אותו, ואם היה הנגע בבית אפל

לראות את הנגע, נשאר הבית בטהרתו, ואין צריכים לפתוח לו חלונות 
את הנגע, אלא משאירים את הבית כמות שהוא ויראו כדי שייכנס אור 

נראה, ובלתי  נסתרלהיות רואים מזה שכדאי  .הוא טהורובלי חלונות 
טמא, ועכשיו שהוא אפל בלי חלונות נאם היו בבית חלונות היה שהרי 

להתקיים שרוצה אדם כך גם  .ן שהנגע מכוסה ונסתרטהור, כיוהוא 
צריך להסתיר את עצמו, ולא לפרסם את מעשיו הטובים, ומה שהוא 

  יעשה בצנעה בלי פרסום, ואז ייטב לו. שעושה 

איזו לאדם יש אשר והמציאות היא שכ, טבע העולם אינו כןאמנם 
יש לו כישרונות הוא רוצה אם כגון ומעלה הוא רוצה שיידעו ממנה, 

לפרסם את עצמו, שיידעו את הכישרונות שלו, וכשמחדש חידושי תורה 
  הוא מפרסם אותם כדי שיידעו ויחשיבו אותו. 

כמו שכתב בספר חסידים (אות  ,חידושי תורהחיוב לכתוב ובאמת יש 
תק"ל) "וכל מי שגילה לו הקב"ה דבר ואינו כותבה ויכול לכתוב הרי 

יש חיוב מפני ששגילה לו כי לא גילו לו אלא לכתוב", והיינו  הוא גוזל מי
חייב הרי הוא ומי שמגלים לו מן השמים חידושי תורה ללמוד וללמד, 

לכתוב אותם כדי ללמד לאחרים, אבל צריך שבאמת תהיה כוונתו לזה, 
בשביל הפרסום כדי זאת עושה הוא  , ואםולא כדי לפרסם את עצמו

עושה דם וכל מה שא ,לא טוב, ולא כדאי לו , זהלהראות את למדנותו
   .זוהי גאווה, והיפך מידת הענווה ,כדי שיחשיבו אותו

(ירושלמי ברכות ה, א) כל הלומד אמרו חז"ל לימוד התורה בגם 
זכות להצלחה בתורה, הוא בצנעה שהלימוד בצנעה מחכים, והיינו 

למקום מהם יחד צריך לברוח באמנם אין הכוונה שאם ציבור לומדים 
  שלא יפרסם את עצמו בלימודו. הכוונה מוצנע, אלא ה

כדי שיידעו את  ,בצנעה, אלא מפרסם את עצמומתנהג ומי שאינו 
כל וידוע הפתגם חשיבותו ויכבדו אותו, זה נקרא רודף אחר הכבוד, 

בורח ממנו, אמנם בגמרא לא כתוב בלשון הרודף אחר הכבוד הכבוד 
אלא אמרו (בעירובין יג, ב) כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת  את,הז

   בקש לנהל מי שמחזר ומהיינו תפקיד ומעמד חשוב, וגדולה ממנו, 
  , הגדולה בורחת ממנו. איזה דבר ולעמוד בראש

אדם מבקש להיבחר לאיזה לפעמים , כוונתותלוי מה היא  ובאמת
וונתו היא לטובת מפני שרוצה להועיל ולהיטיב לאחרים, וכ תפקיד

ואינו  ,ציבורלעושה טובות באמת הוא לתפקיד הציבור, וכשנבחר 
והציבור  ,הגדולהמבאופן כזה אינו מפסיד ומבקש כבוד לעצמו, 

מבקש הוא ולכן  ,רוצה את הכבודאם מעריכים ומכבדים אותו, אבל 
  שיבחרו בו, אז לא מחשיבים אותו, והגדולה בורחת ממנו. 

  ישרות בממון

כתוב בירמיה (יז, יא) "עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו 
שאינה הוגנת, בדרך משיג עושר היינו שאם אדם  ובאחריתו יהיה נבל",

בצדק ובמשפט, כגון שמשיג את העושר מי רק בידו,  אינו מתקיים

שעשה עסקים והרוויח ביושר ובכשרות, בלי שום רמאות, ובאופן שאף 
  בידו.  העושר מתקייםאחד אינו סובל ממנו, אז 

אשה אלמנה אחת, שבעלה היה שהייתה ילדותי ברוסיה אני זוכר מ[
ה, וכשנפטר נפל עליה עול הפרנסה, סוחר, והוא היה מפרנס המשפח

ופתחה חנות מכולת להתפרנס ממנה, ובאה לשאול את אבי מורי זצ"ל 
כי באים לקנות אצלה יהודים וגויים, והרי ההלכה היא שטעות גוי 
מותרת, היינו שאם טעה הגוי ושילם יותר ממה שצריך, אין חיוב 

כיצד "ר להודיעו על טעותו, כיון שאינו מרגיש, ושאלה את אאמו
כסף שאינו לא תיקח שאפילו מגויים ההנהגה הראויה בזה, ואמר לה 

התפרסמה ונזהרה בזה, והסוף היה ש, ובאמת כך עשתה, מגיע לה
, שכל הנהגתה בישרות, מפני שידעו אצלהבישרותה, וכולם באו לקנות 

  . ]הביא לה רווח ,ההפסד כביכולכי אותו ונמצא 

עימו  שמתנהגכשלא במשפט, אלא גם  את העושר שעושהמי  ולא רק
מעשר או חומש, ויש שאינו נותן צדקה כפי החיוב, שלא במשפט, וכגון 

אופנים שצריך לתת יותר מחומש, כמבואר בספר אהבת חסד (ח"ב פרק 
כמו ה גם כן זהרי , הדיןאינו נותן צדקה כפי יש לו אפשרות ווכשכ') 

לא כדין, ואזי בחצי מתנהג עם העשירות ששעושה עושר ולא במשפט, 
סופו להפסיד את העשירות, או אפילו אם העשירות  – ימיו יעזבנו

תהיה לו כששגם  ,תתקיים בידו, מן השמים יתנו לו קשיים אחרים
חובות הלבבות בפתיחה לשער הביטחון) (עשירות לא יוכל ליהנות ממנה 

  ויסבול קשיים אחרים יותר ממה שסובלים העניים. 

חיים יש להם כל ענייני העולם הזה הם בחשבון, וכגון מה שרשעים 
שכר המצוות בעולם הזה שיקבלו מן השמים זהו טובים בעולם הזה, 

עולם הזה, וכנגד זה הם מפסידים עולם הבא ורוצים שהם אוהבים מפני 
ומקבלים גיהינום, ואילו צדיקים מעדיפים לסבול ייסורים בעולם הזה, 

הלת ז, כ) אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כי הרי כתוב (ק
ולחסוך ייסורי  ,וכדאי לסבול ייסורים בעולם הזה למרק החטאים

גיהינום, ועניות היא גם כן ייסורים הממרקים, וכן כל קשיים בעולם 
בעולם אזי , אבל מי שאין לו קשיים בעולם הזה, ממרקים החטאים הזה

  . על החטאים ומענישים אותו הבא נפרעים ממנו

מי שעושה כך גם עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו, וכשם שה
   ינושאכבוד ולא במשפט, היינו שמשתדל הרבה בשביל לקבל כבוד 

פסיד את הכבוד, ולא יכבדו להסופו מגיע לו, אזי אפילו אם יקבל כבוד, 
  אותו אלא יבזו אותו, כיון שקיבל את הכבוד שלא בצדק. 

  הזמניםבין 

והנה עד עתה דיברנו בענין כללי שצריך אדם לברוח מן הכבוד ומן 
  הגשמיות, ולמעט ככל האפשר בכבוד ובגשמיות. 

           בעמדנו לפני סוף הזמן,  עוד מה שנוגע עכשיו למעשה,ונדבר 
כולם, אבל אצל ריח בין הזמנים, אמנם לא  הנראה שכבר ישכפי 

  את ריח בין הזמנים.  מסתבר שיש כאלה שכבר מרגישים

טעות גדולה מאד, כי הנה תלמוד תורה כנגד  ובענין בין הזמנים יש
שאפילו בעל ייסורים כולם, וברמב"ם הלכות תלמוד תורה (א, ח) כתב 

חייב לעסוק בתורה, היינו למרות הייסורים, אין זה פוטר אותו 
ת, מתלמוד תורה, ואמנם אינו חייב יותר מכוחותיו, אבל כפי הכוחו

  צריך לעשות כל מה שבכוחו, וללמוד תורה עם הייסורים. 
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אין חיוב לעסוק בתורה, כי בבין הזמנים ויש שטועים וחושבים 
  וכאילו שאם עוסקים בתורה בבין הזמנים זוהי מידת חסידות, 

כמו וחיוב תלמוד תורה הוא בכל זמן, , זה לא נכוןוצריכים לדעת ש
ם ולילה, ולא נזכר בשום מקום מ(יהושע א, ח) והגית בו יושכתוב 

  . שהחיוב הוא חוץ מבין הזמנים, אלא כתוב יומם ולילה

, שויתי השם לנגדי תמיד (תהלים טז, ח) היינו גם 'תמיד'וכתוב גם 
שלא להסיח דעת ממה שהשם  –בבין הזמנים, יש חיוב שויתי השם 

וכן מה שכתב רש"י בברכות (לב, ב) ארבעה צריכים חיזוק דורש ממנו, 
  "תמיד ובכל כוחו", תמיד היינו גם בבין הזמנים. 

התחיל בגלל המלמדים,  'בין הזמנים'כל המושג של ידוע שובאמת 
שבמשך השנה הם היו עסוקים כל היום עם התלמידים, ללמד, ולהכין 

כל היום, כפי  ומלמד אחד היה מלמד במשךאת מה שצריכים ללמד, 
, והם היו ששמעתי מאבי זצ"ל שהמלמד היה לוקח ששה ילדים

ששית שילם משלמים לו את הוצאותיו למשך החודש, כל אחד 
  המשכורת, והוא היה יושב ומלמד אותם מבוקר ועד ערב. 

לא היו ש, פסחצרכי הטרודים בהכנת היו המלמדים ובימי חודש ניסן 
אפתה מצות כל משפחה אלא מינו, בתי חרושת למצות כפי שיש ביאז 

, והיו צריכים לשמור על הקמח שיהיה כשר לעצמה בתנור שבביתה
לפסח ולא יתרטב במים, וכל מלאכת אפיית המצות לקחה הרבה זמן, 
וכן בחודש תשרי לפני סוכות היו עסוקים בעשיית הסוכה וארבעת 

  בימים האלו. למלמדים המינים, ולא היה פנאי 

נמצא שכל בין הזמנים היה מחמת המלמדים שלא יכלו ללמד, אבל 
  אין זו סיבה לפטור את התלמידים מלימוד תורה. 

ובאמת ידוע לי מזקני בעל החידושי בן אריה, שהיה רב ברוסיה, 
והמלמדים שם לא היו מלמדים בבין הזמנים, אבל היה להם איזה זמן 
פנוי שעה או שעתיים במשך היום שיכלו ללמוד, והיה זקני אוסף אותם 
ואומר בפניהם שיעורים בעיון, ואחר כך כתב את השיעורים שמסר 

  . 'בן אריה'ושים שבספרו להם, ומזה נדפסו החיד

  הזכות והחיוב

בין הזמנים אינו זמן של פטור מתורה, לדעת כי על כן צריכים 
  זכות גדולה יש עוסקים בתורה, לא חלק מהציבור ואדרבה בזמן ש

יותר למי שמתחזק בתורה, כדאיתא בירושלמי סוף ברכות רבי שמעון 
מן התורה מאד  אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהןבן יוחאי אומר 

הפרו תורתך עת  אי טעמאעמוד והתחזק בה ואתה מקבל שכר כולם מ
נו שבזמן שיש כאלה שמפירים ומתבטלים מלימוד י, והיה'לעשות ל

התורה, זהו העת לעשות לה' להתחזק יותר בלימוד התורה, וכל מי 
  שמתחזק בזמנים אלו למרות הקשיים נוטל שכר כולם. 

יותר גדול, כמו שכתב הוא ומאחר שהשכר יותר גדול גם החיוב 
בשערי תשובה (ג, טז) כי לפי גודל המצוה יגדל עונש מי שיחדל לעשותה, 
 וכתב שם ראיה לזה מקרבן פסח ומילה שהם מצוות עשה, והעובר 
עליהן בשב ואל תעשה חייב כרת, ולא מצינו בשום מקום כרת על שב 

לו, מפני שהן מצוות גדולות וחשובות מאד, ואל תעשה חוץ ממצוות א
קרבן פסח הוא זכר ליציאת מצרים, ובמילה אמרו (נדרים לא, ב) גדולה 
מילה שנכרתו עליה שלוש עשרה בריתות, וכפי גודל וחשיבות המצוות 

  העונש למי שמבטל אותן.  חומרגם  הואכך  לואה

בתורה,  בבין הזמנים כפי גודל השכר והזכות למי שמתחזקוכמו כן 
כך הוא גם חומר החיוב והתביעה למי שמתרשל בזה, ומי שיכול ללמוד 

   !בבין הזמנים ואינו לומד כפי יכולתו זה חמור יותר

ידוע שבבין הזמנים היו הרבה אסונות רח"ל, ובעיקר בתקופה ולכן 
, אירעו אסונות טיולים, ומחמת הטיוליםיש שבין תשעה באב לאלול, 

היו אסונות וקשיים בבין הזמנים מסתבר שם, וגם שלא מחמת הטיולי
לומדים בהתמדה כמו לא יותר מכל השנה, מפני שחסר זכות התורה, 

  בכל השנה, וממילא גם התורה אינה מגינה כל כך. 

כפי יכולתו להוסיף בעסק להשתדל לכן בבין הזמנים צריך כל אחד 
התורה, וזו זכות גדולה לכל אחד ואחד שיתחזק בזה, וגם זכות לכל 

 תורה ואמרו (סוטה כא, א) בזכות התורה, שמזכים אותם הציבור, 
  מגנא ומצלא. יהי רצון שנזכה לסייעתא דשמיא! 

*  
 

 

  

חסר לו מפני ש הזלעילוי נשמת הנפטר, לכאורה כשעושים סיום 
האם שייך לעשות סיום גם לעילוי , ונתבונן .זכויות, ובאים להוסיף לו

  שייך להוסיף זכויות למשה רבינו? נשמת משה רבינו, וכי 

בפרקי אבות (ה, יח) משה זכה וזיכה את מפורש במשנה  ,אמנם
היינו שזכות הרבים העוסקים בתורה  הרבים זכות הרבים תלוי בו,

ובמצוות ובמעשים טובים מכוח השפעתו של משה רבינו, זה נזקף 
אפילו שהוא כבר משה רבינו  ,זכויותלו , ומוסיף של משה רבינו לזכותו

   !בדרגתו הגבוהה עדיין יש מקום להוסיף זכויות

קושיא מה שעושים סיום לעילוי נשמת ראש הישיבה זה לא כן ל
 שהיה גאון וצדיק ובעל על פי רבי חיים שלמה זצוק"ל, אף  הגאון

מעשים טובים, ומיוחד בתורה ועבודה ובגמילות חסדים, עם כל זה 
שייך תוספת זכויות, מפני שאין סוף לתענוגי העולם הבא, עדיין 

שעליהם נאמר (ישעיה סד, ג) עין לא ראתה אלוקים זולתך, ואמרו 
לא ידעו מה הם תענוגי העולם הבא,  (ברכות לד, ב) שאפילו הנביאים

  והם תענוגים שמתחדשים ומוסיפים כל הזמן עוד ועוד. 

אב הרחמים שוכן מרומים ברחמיו העצומים שאומרים " מצינוועוד 
הוא יפקוד ברחמים החסידים הישרים והתמימים קהילות הקודש 

, היינו אפילו "שמסרו נפשם על קדושת השם וכו' יזכרם אלוקינו לטובה
אלו הצדיקים, מדורות הראשונים, שמסרו נפשם על קידוש השם, והיו 

מדרגות גבוהות מאד,  היינו, בדרגת החסידים הישרים והתמימים
כדאיתא באבות פרק ששי על העוסק בתורה לשמה ומכשרתו להיות 
צדיק חסיד ישר ונאמן, עם כל המדרגות האלו עדיין הם זקוקים 

אלוקינו לטובה! מפני שאין סוף  לרחמים, ומתפללים בשבילם יזכרם
  למדרגות העולם הבא, ותמיד יש מה להוסיף בזה. 

לכן כל מה שעושים מחמת ובגרימת הנפטר אין לשער הזכויות 
לעילוי נשמת את הש"ס וכאן שסיימו כמה פעמים העצומות שיש בזה, 

ראש הישיבה, ומזכים אותו בזכויות עצומות של תורה, ודאי שגם הוא 
כי הנפטרים יודעים מי שמזכה אותם, ויהיה מליץ יושר על  יודע מזה,

ו זכות גדולה בפני זכל אלו שעסקו בתורה לעילוי נשמתו, ומלבד מה ש
הנפטר שהוא בעל מדרגה גדולה הרי עצמה שעושים חסד עם המתים, 

  יהיה מליץ יושר על כל אלו שעשו לזכותו. גם מאד 

ים שיש חשיבות לא את הש"ס, ומבינהיא שמסיימים שמחה גדולה 
רק ללימוד באיכות ההבנה, כמו שאמרו (קידושין ל, ב) ושננתם שיהיו 

  דברי תורה מחודדים בפיך, אלא גם צריך ידיעת התורה. 

, וגם כל העוסקים המסיימיםבעזרת השם יזכו לסייעתא דשמיא כל 
למרנן ורבנן  ביקום פורקן ברכה מיוחדתבתורה, וכפי שמזכירים 

ולכל מאן דעסקין באורייתא, כולם יזכו להתברך  ,חבורתא קדישתא
   !בכל הברכות המרובות המובטחות לעוסקים בתורה
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