
  

 

   

  
  

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

  "זתשע ויקהל פקודיפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח
  

  חשבוןבלחיות 

נוגע לכל אחד ואחד, בפרט לבעלי משפחה, כידוע שדבר חשוב מאד,  יש
בגדים, אוכל, וכיוצא בזה, ויש שמוציאים על  ,שישנם הוצאות כלכליות

, לעצמם ולבני לבם חפץשאינם עושים חשבונות, וקונים כל מה ש כאלה
  המשפחה, בלי שום חשבונות. 

, כמו שכתב הרמב"ם רוציםבריא לאכול כל מה שלא זה והנה ראשית 
  . ריבוי האכילהבהלכות דעות שרוב המחלות באות מ

וגם הרי יש בזה הוצאות כספיות והפסד ממון, ומי שיש לו עודף כסף 
מצוות, כגון להפקיד בגמ"ח, יש גמ"חים שמנוהלים בידי  שיעשה בוראוי 

לנצרכים, מיד מעבירים גמ"ח קופת האנשים ישרים מאד, וכל כסף שנכנס ל
   .חכסף להגדיל הגמ" צבורללא מחפשים ו

וכבר האריך החפץ חיים בספרו אהבת חסד מה צריכים לעשות עם כסף, 
  . יש צדקה וחסד, ויש חיוב מעשר או חומש

לתת  ניסיון גדול בשבילם זה ,הרבה כסףכי אלו שיש להם שמעתי ו
, כי חמדת הממון גדולה כמו שכתב המסילת ישרים בפרק י"א, מעשרות

וכבר אמרו (קהלת רבה) יש לו מנה רוצה מאתיים יש לו מאתיים רוצה 
ארבע מאות, היינו שככל שיש יותר כסף, החמדה מתחזקת ומתחזקת, 

  לעולם אינו שבע מזה. ומרגיש שחסר לו פי שניים, ו

, וגם גורם הפסד ממוןולעניינינו, ריבוי הוצאות כלכליות מזיק לבריאות 
, ברוחניות ובגשמיותמצוות בזה, וירוויח שיעשה כדאי ומי שיש לו כסף, 

  פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. 

ולא  ,הוצאות מיותרותובדרך כלל אלו שחיים בלי חשבון, מוציאים 
הלוואה  עודלוקחים הלוואה וולבסוף נכנסים לחובות, מחשבים חשבונות, 

, ואחר כך יםכמה שחייב יםיודעשכבר לא הלוואה, עד שיש מקרים  עודו
  . אומרים הצילו כי באו מים עד נפש

 להיכנס [מבלי גרוע יותר זה ריבית עם בבנק הלוואה לוקחים ואם
נשך, זה נושך ונושך ונושך ותופח ותופח,  נקראתההלכתי] ריבית  איסורל

  , ויישאר בלי כלום. ו כל מה שיש לו, אפילו את הביתולבסוף ייקחו ממנ

זוהי הסכנה הגדולה בהוצאות מיותרות, שגם אם יש כסף, הרי זה מזיק 
ולא  ,נכנסים לחובותמזיק לבריאות וגם לבריאות, ואם אין כסף, זה גם 

  יודעים מהיכן לשלם, וצריכים לעמוד על המשמר בזה. 

ובנוגע לבחורים, בדרך כלל אין להם הרבה כסף, אבל לפעמים מזדמן 
שמקבלים משהו, וראוי שלא לבזבז הכסף, אלא להשתמש בו למצוות, 

להפקיד בגמ"ח, ואז מרוויחים ואפשר גם , צריכים כסףלפעמים ההורים 
  עולם הזה ועולם הבא ביחד. זהו ענין אחד שיש לעורר עליו. 

  ויסעו מהר השם
, כידוע שסוף הזמן בישיבות סוף הזמןשהם  ,ועוד דבר הנוגע לימים אלו

זה ניסיון גדול מאד, וכבר הזכרנו מה שכתוב אצל דור המדבר "ויסעו מהר 
שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח  השם" (במדבר י, לג), ודרשו חז"ל

הדיברות,  עשרת ושמעו התורה לקבלת שזכו אחרל היה זה וכל הספר, מבית
אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום (מכות כד, א), זכו לשמוע את קול 
השם, ואחר כך משה רבינו דיבר ושמעו אותו ששים ריבוא! בשטח גדול כל 

ה רבינו, וגם היו רואים את הקולות, שזהו כך עמדו ושמעו את קולו של מש
  עוד נס מיוחד, כזו אמונה זכו לראות בעיניהם. 

    ובמשך קרוב לשנה עסקו בתורה בהר סיני, עד שהיו צריכים לנסוע, 
 ואז שמחו בחופש שיש להם, ואמרו כמה טרחנו והתאמצנו בעסק התורה

שמעכשיו יוכלו לנוח, למרות שעד עכשיו כשהיו בהר סיני ושמחו , עד עכשיו
לא התלוננו, ואדרבה עסקו בתורה בשמחה, כי לימוד התורה מעניין ונעים 

נמשכה המדרגה של מעמד הר סיני, אבל ברגע שנסעו  עדייןמתוק ונחמד, וו
  . והפסיקו ללמוד, התחילו לחשוב כמה התאמצנו

כמו ילד קטן שנמצא בחיידר  ,כתינוק הבורח מבית הספר ושמחו בנסיעה
הוא שנהנה מהלימוד, למרות שהוא יושב אצל המלמד ומוכרח ללמוד, ו

ברגע כישרוני ומבין את מה שהמלמד אומר, ושומע ומשתתף ושואל, 
  . שחק יותר מעניין אותולשמגיעה ההפסקה הוא שמח, כי 

בני דור המדבר היו אנשים אמנם זהו טבע התינוק וכך טבע האדם, 
גם אצל מבוגרים, שאוהבים הטבע הזה קיים מבוגרים ולא תינוקות, אבל 
  . המנוחה נעימה מאדואמץ, את המנוחה ולא רוצים להת

שמעתי פעם מבעל מוסר כפי שאדם מבוגר, בהטבע שיש בתינוק קיים גם 
יש בן שמונים והוא ילד (אכציג יאריקער אינגל), ויש גם להיפך שאמר כי 

יש אדם צעיר עם הבנה של מבוגר, ויש אדם מבוגר  .ילד שהוא כבן שמונים
ורואים שכך היה הטבע של כלל ישראל לאחר מעמד הר  .עם הבנה של ילד

אמנם לא כולם היו כך, משה ואהרן וכל  .סיני, כתינוק הבורח מבית הספר
גדולי התורה, שרי האלפים והמאות וכו' לא היו כתינוק הבורח, אבל חלק 

  מכלל ישראל היו במדרגה הנמוכה הזאת. 

ה יותר מדור המדבר, מסתבר שאין אנו בעלי מדרג ,ובעמדנו בסוף הזמן
, כך ל לנוח יותרכיושעכשיו  ,בסוף הזמןשמחה ובדרך הטבע כל אחד מרגיש 

ה היצר הרע, שנמשך למנוחה זטבע הגוף אבל טבע הגוף שרוצה לנוח, 
ופריקת עול, וכבר כתב המסילת ישרים בפרק ט' צריך שיידע האדם כי לא 

ושם בפרק א' האריך שהעולם  למנוחה הוא בעולם הזה אלא לעמל וטורח,
, ואין לשער התענוגים של הזה הוא פרוזדור להכין לעולם הבא, לחיי הנצח

  . באיכות עוד תענוגיםמתחדשים ונוספים העולם הבא, שכל הזמן 

  עולם הבא וגיהינום
שאמרו במשה רבינו (אבות ה, יח) משה זכה וזיכה את כפי שהזכרנו מה 

הרבה זכויות קודמות, היו לו  – 'זכה'קודם הרבים זכות הרבים תלוי בו, 
בקבלת התורה, כל התורה שבכתב ותורה  'זיכה את הרבים'זה  בזכותו

כל מה שכלל  – 'זכות הרבים תלוי בו'שבעל פה זה ממשה רבינו, וממילא 
ישראל עוסקים בתורה ועושים מצוות ומעשים טובים, נחשב כמו שהוא 

כידוע שמי שמשפיע והשפעתו נמשכת, גם  .למרות שאינו עושה בפועל ,עושה
אם הוא כבר בעולם האמת ואינו עושה כלום, מכל מקום כיון שעושים 

   .בגללו והוא הגורם לזה, הוא מקבל עוד גן עדן ועוד עולם הבא

משה רבינו יש לו עולם הבא שאין לשער, מדרגה עצומה מאד, ועם והרי 
שיש לו אינו מספיק ביחס למה כל זה שייך להוסיף עוד עולם הבא, וכל מה 

   !שאפשר להוסיף, כי אין סוף לאיכות התענוגים

ושמעתי מאאמו"ר זצ"ל על דברי המשנה (שם ד, יז) יפה שעה אחת של 
קורת 'קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, וידוע מבעלי המוסר כי 

של  כמו אדם שעובר ליד מקום עם ריח טוב רקאינו העולם הבא ממש,  'רוח
מאכלים, ונהנה מהריח (עיין מכתב מאליהו ח"א), כך גם העולם הבא אפילו 

   .להריח מבחוץ, הוא יותר מכל חיי העולם הזה

מה הם כל חיי העולם הזה? אם נכניס את כל ההנאות  ,ותיאר אאמו"ר
שיש בעולם, אצל כל האנשים שבעולם, מששת ימי בראשית ועד עכשיו, שכל 

נאות, ונרכז את כל ההנאות האלו ברגע אחד, כזו אחד יש לו זמנים של ה
הנאה מיוחדת! כל זה לא מגיע אפילו לשעה אחת של קורת רוח בעולם 

כפי  ,הבא, ושעה אחת אין פירושה כמו השעות שלנו, אלא רגע אחד
של רגע אחד אפילו  ., דהיינו בכל רגע'בכל עת ובכל שעה'שמזכירים בתפילה 

  הנאה גדולה הרי זו ש אלא קורת רוח, עולם הבא, ולא העולם הבא ממ
  יותר מכל חיי העולם הזה.  ,באיכות ההנאה ,יותר

אין לנו מושג  !תענוגי העולם הבא הם תענוגים שאין להם סוף באיכות
מה הם התענוגים האלו, כמו שכתוב (ישעיה סד, ג) עין לא ראתה אלוקים 
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זולתך, ואמרו חז"ל (ברכות לד, ב) שאפילו הנביאים לא היה להם מושג מה 
הם תענוגי העולם הבא, כי הם היו בעולם הזה ולא בעולם הבא, אמנם יש 
אשריך בעולם הזה, מעין עולם הבא, כמו שאמרו (ברכות נז, ב) שבת מעין 

בגמרא שם, והוא כמבואר הוא רק אחד מששים  'מעין'העולם הבא, אבל 
  בטל בששים ביחס לתענוג האמיתי בעולם הבא. 

של גיהינום היא פי ששים ולאידך גיסא בעונשי הגיהינום גם כן, אש 
ה שורף מאד, נניח אם האש שלנו היא אלף ז, ומהאש שלנו (ברכות שם)

מעלות חום, אזי הגיהינום הוא פי ששים מזה, ייסורים כאלו שהגוף לא 
  . וסובלת את כל הייסורים חזיק מעמד בהם, אבל הנפש קיימתמ

כמו  ,, וכידוע צער נפשי קשה יותר מצער גופניהנפשצער הגיהינום הוא 
שכתב בשערי תשובה (ג, קיב) כי צער הכלימה מר ממוות, עד כדי כך שיש 

וכפי שהיה מעשה באחד שהוציאו  ,שמאבדים עצמם לדעת מחמת בושה
, זהו צער הכלימה בעולם רח"ל ומרוב בושה איבד עצמו לדעת עליו שם רע

קל וחומר צער הכלימה של הנפש בגיהינום, צער של ביזיון כזה שהוא והזה, 
  פי ששים מהצער שיש בעולם הזה, מר ממוות! 

זהו הגיהינום, וכבר הזכרנו מהרמב"ן שאפילו רגע אחד של גיהינום קשה 
אינם יותר מכל ייסורי איוב, כל הייסורים שהיו לאיוב במשך כל ימי חייו 

שאין לנו  ,צער הגיהינום קשהכואבים כמו רגע אחד של גיהינום, עד כדי כך 
והתענוגים  פורענות, ממידת מרובה טובה מידה ,כן גם להיפך אך .מהו מושג

  של העולם הבא הם גם כן תענוגים שאין לשער. 

  הדרכה לבין הזמנים

התענוג של העצה שיימשך היא להתבונן מה  עלינו ,ובנוגע לסוף הזמן
הרב מרן שמעתי מ. ולא להיות כתינוק הבורח ,תורה גם בבין הזמנים

זמן שהגוף  –מפוניבז' זצ"ל שגם בין הזמנים הוא "זמן של בין הזמנים" 
צריך לנוח כדי להתחזק, לנוח קצת כפי צרכי הגוף, אבל גם שיהיה מנוצל 

  מה העצה לזה? ובלי פריקת עול ובלי קלות ראש, 

להחליט מה ללמוד , הא' הוא בזה ארבעה פרטיםכי ישנם הזכרנו בעבר 
כבר  ובבין הזמנים, באיזו גמרא ובאיזה דף, שיהיה מוחלט מראש, שיוכל

צריך גם להחליט היכן והב' ביום הראשון של בין הזמנים להתחיל בזה, 
  . ללמוד, מקום שאפשר לישב וללמוד בו בלי הפרעות

פי טבעו, רבים אמרו לי שבבין ליותר לומד וידוע כי בבין הזמנים אדם 
הזמנים הלימוד יותר מעניין ומושך אותם, ומרגישים בזה יותר מתיקות, כי 

   .כל אחד לומד לפי הטבע שלו, מה שמעניין אותו

 ,כל אחד לפי טבעולימוד מתוך שעמום אינו טוב, רק מתוך התעניינות, 
ברותא, ויש יש כאלה שמעניין אותם ההבנה, להתעמק ולהתעמק עם הח

ככל שיותר שאוהבים יותר את הפשטות, כל אחד במה שיותר מרתק אותו, 
הרי הוא יותר דבוק בתורה, וראשו תפוס בדברי  ,מרותק ומרוכז בלימודו

  תורה, ועל ידי זה הוא מתקדש יותר. 

ומעשה שהיה באחד שרצה לקבל אהבת השם, שהיא מדרגה גבוהה, יש 
 ,'שער אהבת השם'עשרה שערים בחובות הלבבות, והשער העשירי הוא 
התייעץ עימו כיצד למדרגה גבוהה מאד, ונסע לירושלים לאדם בעל מדרגה 

ובזה יקבל  'שב שמעתתאספר 'שילמד לו והלה יעץ מקבלים אהבת השם, 
והרגיש שזה באמת ללמוד בזה, סביר לו מדוע], והתחיל אהבת השם [ולא ה

משפיע עליו, שהלב משתנה, והתפילה היא עם יותר רגש, כמובן שיש הרבה 
  דרגות, אבל הרגיש שינוי, שהוא מתפלל יותר מהלב. 

וכשראה שזה מועיל לו, ועל ידי שלמד שב שמעתתא קיבל אהבת השם, 
ואמרתי לו  ,רגות באהבת השםעוד מדלקבל  ,בא לשאול כיצד להתקדם בזה

אהבת השם, הרי זה מביא לידי שיחשוב בעצמו, מפני מה השב שמעתתא 
מכוח הדבקות בתורה, שהוא לומד בזה בריכוז המחשבה, והלימוד מרתק 
אותו, אם כן העצה היא שימשיך להיות מרותק לתורה, וילמד כל מה 

  . שמרתק אותו, ועל ידי זה יתקדם ויתקדם

את ההתקדמות, כמו אדם בריא שאינו מרגיש מיד אמנם לא ירגיש 
והוא מרגיש טוב,  ,כשהוא קטן עדיין אין לו כוחות ,שהוא בריא, וכן ילד

וכשגדל הוא מקבל יותר כוחות, אך אינו מרגיש בזה, כך גם בדבקות 

בתורה, מה שהתורה נותנת ומשפיעה אהבת השם, לא מרגישים את 
  ההשפעה מיד, אבל במשך הזמן השינוי ניכר. 

ללמוד בצורה כזו, מה שיותר מעניין ומרתק אותו, יש וגם בבין הזמנים 
  . ללמוד בו בלא הפרעות שאפשרוגם לקבוע מקום 

דבר קבוע מה ללמוד, ומקום קבוע היכן אלו הם ב' עניינים חשובים, 
הזמנים  כי בביןזמן קבוע מתי ללמוד,  יהשיההוא והדבר השלישי  ,ללמוד

וכדאי לתכנן מראש עם  ,בבית , וצריכים גם לעזורכל אחד חוזר לביתו
ממנו, וירכז את העזרה בזמנים מסוימים, מבקשים איזו עזרה  ,המשפחה

  וכך יוכל בשארית הזמן ללמוד ללא הפרעות. 

כאלה שחברותא יש  ,מי שזקוק לזה –לקבוע חברותא והדבר הרביעי הוא 
לא צריך דווקא  , כל אחד לפי טבעו,עוזר להם ויש שחברותא מפריע להם

חברותא,  חברותא, אלא לפי הענין, היו הרבה תלמידי חכמים שלמדו בלי
צריך לראות וכל אחד להתעמק ולחזור כרצונם, יותר משוחררים כך הם ש

כיצד הוא נהנה, ומה יותר מרתק אותו, האם חברותא מרתק אותו או 
עם לקבוע מראש חברותא יש באם לומדים על כל פנים  ,שהחברותא מפריע

  כדי שיוכלו להתחיל מיד בתחילת בין הזמנים. מי ללמוד 

ובדרך כלל טוב יותר ללמוד עם חברותא חלש ממנו, שהוא מסביר 
לחברותא, והחברותא נהנה ורוצה לשמוע את דבריו, יש בזה המעלה של 

, וזו גם הרגשה טובה ונעימה מאד, שהוא משוחרר 'מתלמידי יותר מכולם'
ומה שאמרו (אבות ד, טו) הוי זנב לאריות, זוהי ויכול להתעמק כרצונו, 

מדרגה גבוהה מאד שלא כל אחד מסוגל לזה, ומי שאינו במדרגה הזאת 
  . 'ראש לשועלים'בדרך הטבע יצליח יותר אם יהיה 

  לשמוח במעשים הטובים
ועוד דבר, שכשעוזרים בבית, בערב פסח ובכל השנה, יש כאלה שחושבים 

החזון איש מרן וכבר סיפרתי העובדא מ ,נכון שזה ביטול תורה, אבל זה לא
לעסוק במצוות שאי שהיה צריך זצ"ל, שהגיע אליו אדם צעיר בעל מדרגה, 

אפשר לעשותן על ידי אחרים, וההלכה היא שאם אין מי שיעשה את המצוה 
במקומו, הרי הוא מחויב לעשותה גם על חשבון לימודו, אבל סוף סוף היה 

  יע את צערו בפני החזו"א. חסר לו לימוד התורה, והב

 ,ואמר לו החזו"א, כשאתה עוסק בדברים טובים כאלה שאתה חייב בהם
מתחזקת כי מידת החסד מתעלה בזה,  אתהועושה חסד מתוך אהבת חסד, 

וזה משפיע גם על התורה שלך, נעשה בעל מדרגה יותר גבוהה, ואתה , בך
כמו שמצינו שיש מעלה  !שהיא תורה אחרת, תורה של אדם בעל מדרגה

בתורה שיש עמה חסד, שנקראת תורת חסד (סוכה מט, ב), אמנם שם 
מדובר שהתורה עצמה היא חסד, שמלמד תורה לאחרים, אבל גם כשעושה 
חסד שהתורה מחייבת, הרי הוא מתעלה ומתקדש בזה, ועל ידי זה גם 

  התורה שלו היא תורה אחרת, באיכות יותר טובה. 

צטער אם מוכרח על פי דיני התורה לעסוק במעשים להמקום לכן אין 
טובים, ואדרבה יש לשמוח, שזה נותן לו מדרגה, ותהיה לו יותר הצלחה 

  אלו הם עניינים שחשוב לדעת אותם.  !בתורה

כמובן, בבין הזמנים צריכים גם לנוח, אדם צריך מנוחה, לפי כללי 
הרפואה, ואי אפשר להתאמץ יותר מהכוחות, ומי שמתאמץ יותר מהכוחות 
אחר כך נחלש וסובל מזה, ויצא שכרו בהפסדו, צריכים לשמור על כוחות 

צריכים להחמיר במנוחה, ובלבד  –הגוף ולנוח כפי הצורך, ואם יש ספק 
  וחה לשם שמים ובלי פריקת עול. שתהיה מנ

הקודמות, אדם צריך להיות בשמחה, שמח בפעמים וכפי שכבר דיברנו 
בחלקו בגשמיות וברוחניות, לשמוח במעשים הטובים שיש לו, שהוא לומד 
ומתפלל ועושה הרבה מעשים טובים, להחשיב את הדברים האלה ולשמוח 

את כל  תות הורסבהם, ולא להיות בעצבות, שזה דבר גרוע מאד, עצב
ההצלחה! ובפרט בחודש אדר שמרבין בשמחה, במה מרבין? בשמחה של 
מצוה, לשמוח במעשים הטובים שאנו עושים, ובעזרת השם כולנו נחיה 

  חיים טובים ומאושרים, עם שמחה של מצוה! 

  
  

  לעילוי נשמת 

 זצ"לשמואל אריה שצ'יגל הרה"ג רבי 
  זצ"ל מתתיהו זאבבן הגה"צ רבי 

 תנצב"ה -נלב"ע כ"ז אדר ב' תשנ"ב 

  גיליון זה מוקדש לזכות

 לזיווג הגון בקרוב רחל חיה בת חנה
 לזיווג הגון בקרוב דוד בן חנה

  זצ"ל וואלף מאירב"ר  בנימיןלע"נ רבי 

  ג' ניסן תשמ"טנלב"ע ביום ש"ק 

  ע"ה יצחקב"ר  אסתרוזוג' מרת 
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