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הוא אמר לי שהדבר 
המועיל ביותר זה ליצור  
הכרח... חברותא קבועה 

ושיעור קבוע, למצוא דבר 
שמכריח אותך לבוא 
בזמן. כך אמר הרב 

 .שליט"א שטיינמן

  

  זמן זמניםזמן זמנים

  זמניהםזמניהם
, שיחה שנאמרה בישיבת בין הזמנים ]

 [על דרכי הלימוד, הזמנים וביניהם

 

לא מצאנו לכל הסדר הזה של זמנים  בעצם
ובין הזמנים, מקור בחומש. שם כתוב מצוות 
לימוד התורה בכמה מקומות, ושננתם לבניך, 
ולמדתם אותם, אבל לא כתובים הזמנים 

לימוד התורה. ואם לא  המסויימים מה הם זמני
כתובים זמנים יוצא שזו מצווה תמידית, 

 מצווה ללמוד יום יום תורה. 

הרי יש תמיד חיוב  א"כ, מה הנפק"מ,
ללמוד תורה. אבל בכ"ז לרוב יש מסגרת של 
זמנים וישנה מסגרת של בין הזמנים, זה לא 
שיש זמן עם לימוד תורה וזמן בלי לימוד 

ללמוד ואיפה תורה, אלא זה עניין של מה 
זמן קיץ  -ללמוד. רק לשם זה יש 'זמנים' 

וחורף. א"כ באמצע הזמן.. אם זה בזמן 
בישיבה, אז כולם לומדים את אותה המסכת. 
או בכולל שכולם לומדים את אותה המסכת, 
זה דבר א'. חוץ מזה כולם לומדים גם באותו 
המקום. ובמקום המסויים הזה קובעים את 

 הלימוד בזמן הזה. 

, לעומת זאת, ישנה כבר בחירה ין הזמניםבב
פרטית של כל אחד ואחד לאו דווקא ללמוד 
את אותה המסכת או דווקא באותו המקום, זה 
עניין בין הזמנים. אבל בעצם המצווה והחיוב 
של לימוד התורה, אין בכך כל שינוי, אין 

 מושג כזה שבבין הזמנים לומדים פחות. 

רגנים של את היוזמים והמא יש לברך ולכן
לימוד בבין הזמנים. מטבע הדברים כשלא 
נמצאים בציבור ביחד באותו המקום הקבוע 
לכך, אז כל אדם בודד מרגיש שהוא חייב 
ללמוד לבד, אבל מטבע הדברים כשאדם 
מחליט להתחיל כל יום בתשע, זה אינו דבר 
שמחייב. ולכן כשקובעים בין הזמנים גם 

נים[, זה במסגרת כזו ]נאמר בישיבת בין הזמ
דבר המועיל מאוד שבין הזמנים לא יהיה זמן 

 של ביטול תורה.

 בדידי הוה עובדא,
כשהייתי בישיבה, 
למדתי את הסדרים והיה 
משגיח והיה לי חברותא. 
אחרי הנישואין, לא 
הייתי בישיבה. וגם לא 
הייתי בכולל, כי עברנו 
לגור ברמה"ש וממילא, 
היה לי חיוב ללמד את 

עלי בתים, את זה חייבים הדף היומי של הב
ללמוד, חוץ מזה פרק משניות בבוקר. אבל כל 
היום, 'מחליטים ללמוד', מחליטים אבל 
נזכרים שישנה מצווה חשובה מאוד, זאת 
וזאת, איך לארגן תלמוד תורה, וכשמישהו 

מבקש דבר, צריך 
לשמוע אותו. 
ולכן היה קשה 
מאוד לקבוע 
מספר שעות 

 ללמוד. 

להיות  הזדמן לי
ום אחד בכפר י

סבא, שם היה בית 
היולדות הקרוב 
ביותר ושם אמור 
היה להולד הבן 
הבכור שלי בבית 
היולדות בכפר 
סבא, וכך הפנו 
אותנו מרמת 
השרון. הייתי שם 
בשעות שלפני 
הצהרים, ואני 
שומע שהלידה 
נדחתה לאחר 
הצהרים. שמעתי 
שבכפר סבא ישנה 
ישיבה שאפשר 
להתפלל שם 
מנחה. שאלתי 

הישיבה איפה 
לצעירים, הגעתי 
בסוף השיעור ואז 

אמר את השיעור על בבא בתרא, הרב שחיבר 
את הספר 'איילת השחר' הרב שטיינמן 
שליט"א, הוא היה ראש הישיבה. התלמידים 
שמעו את השיעור. 
חיכיתי לסוף השיעור 
והוא אמר להם את 
הסיפור עם בנימין 

, א("ב יא, ע")ב הצדיק
והחשבונות שעשה 
הגר"א למה הוסיפו לו 
דווקא עשרים ושתים 

 שנים על שנותיו. 

התפללתי  אחרי כן
מנחה ואחר התפילה נגשתי אליו ואמרתי לו 
שאני סובל מזה שלא יוצא לי ללמוד כמו 
שלמדתי בישיבה. הרבה זמן הולך לי לאבוד. 

הוא אמר לי שהדבר המועיל ביותר זה ליצור  
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המינימום זה ללמוד את כל 
מצוות התורה, עם ההלכות 
 כיצד לקיים כל מצוה בתורה.

הכרח... חברותא קבועה ושיעור קבוע, למצוא 
ותך לבוא בזמן. כך אמר הרב דבר שמכריח א

. שנה לאחר מכן נפתחה שליט"א שטיינמן
ישיבת השרון, והיה לי הכרח להכין שיעור 
ולתת שיעור. לפני כן הזמנתי גם קרוב 
משפחה שיבוא ללמוד איתי חברותא יום יום 

 וכך למדנו בקביעות.

זו העצה שאמר מורנו  א"כ מה אנו רואים,
של ישיבות  הרב שטיינמן שליט"א. זה היסוד

בין הזמנים שעושים תמריצים ומעוררים כל 
מיני סיבות שמעודדים לבוא. וכעת אנו כבר 
בסוף בין הזמנים. מחר בלילה כבר ער"ח 
ומתחיל הזמן. אז כמובן שישנו הכרח, לימוד 
בישיבה עם סדרים ומודעה שתולים עם סדרי 
הישיבה, סדר א', ב' וג'. אבל עיקר התועלת 

שלומדים לא רק שהמשגיח  מן הלימוד היא,
ידע שאני לומד, ההכרח אמנם מחייב ללמוד, 

 . מרצונואבל אדם צריך לייצר גם לימוד 

, יצא לי להיות סמוך לבחור כשהייתי בחור
צעיר שהתלונן שיש לו ירידות, והוא משיח את 
ליבו בפני בחור מבוגר. אני שומע שהוא אומר 
 לו, אתה לומד חצי שעה מוסר? זו חצי שעה
שלומדים בישיבה. עצה טובה, בחר לך עשר 
דקות ביום לפתוח ספר מוסר לבד. היועץ היה 
אחי הרב גרשון שליט"א שאז היה בחור. הוא 
יעץ את זה והשואל הזה הפך אח"כ לראש 

 ישיבה חשוב ותלמיד חכם גדול. 

שלא רק מה שלומדים  לכן חשוב מאוד
בתוך השגרה, ובאמת נהוג שבחורים בוחרים 

מסכתא שניה. אבל כלל צריך לדעת  ללמוד
שלומדים לא רק 'יוצא זיין' ]כדי לצאת ידי 

אומרת, "שפיל ואזיל בר  אחובה[. הגמרא
אווזא, ועינוהי מיטייפי" הברווז הולך בעינים 
שפלות הולך נמוך מאוד אבל העיניים 
מסתכלות למרחק, הגמרא שם מביאה 
שאביגיל רמזה לדוד שאולי בעתיד תרצה 

כה. ובאמת זכתה שהבן שלה היה להיות מל
 גדול הדור, הוא כלאב. 

כעת מסכת אחת,  גם כשבחורים לומדים
צריך תמיד להסתכל ולדעת שהתכנית היא 

זה חיוב ללמוד לסיים את כל התלמוד הבבלי. 
. זה צריך את כל המסכתות של התלמוד הבבלי

להיות כבר קבוע במחשבה, לא רק להסתכל 
ר לעמול על זה. על הדף שלומדים, צריך כב
יש פרק קי"ט  אם אין את זה, זו בושה!

בתהילים, )חשוב מאוד שבני תורה יקראו 
לעתים קרובות את הפסוקים( ישנו פסוק "ָאז 

                                                           
 י"ד, ע"ב מגילה א

ֹוֶתיָך" צְּ י ֶאל כָּל מִּ יטִּ ַהבִּ . בֹלא ֵאבֹוׁש בְּ
כשהרמב"ם חיבר את חיבורו משנה תורה 
שמיוסד על פרטי הדינים של כל תרי'ג מצוות. 

הרי אינו השולחן ערוך, כי השו"ע  הרמב"ם
מתחיל מהצד המעשי. כיצד מתחיל השו"ע, 
בהל' פסח הוא מתחיל משבת הגדול. חודש 
ניסן שלא אומרים בו תחנון, אח"כ מדבר על 
בדיקת חמץ. הרמב"ם מתחיל בצורה הפוכה 
מזו, מלמעלה למטה. השו"ע מדבר מן הצד 
המעשי, מה לעשות. אם לעשות כך או כך 

א מבדיל בין דרבנן לדאורייתא, כי ולכן ל
השו"ע הולך על סדר ה'טור' על מצוות 
הנוהגות בזמן הזה, 'מה יעשה ישראל', מה 
צריך לעשות למעשה. ולכן הוא מתחיל 
בהשכמת הבוקר, נטילת ידיים וכו', הרמב"ם 
הולך מלמעלה למטה, דהיינו ממתן תורה 
ותרי"ג מצוות עד פרטי הפרטים, מה מצווה 

מה דרבנן מה לעשות ומה לא. דאור' ו
וכשהרמב"ם סייים את חיבורו הוא כתב 

בתחילת הקדמתו 
למשנה תורה, את 
הפסוק: "ָאז ֹלא ֵאבֹוׁש 
י ֶאל כָּל  יטִּ ַהבִּ בְּ
ֹוֶתיָך" פירוש,  צְּ מִּ

הרמב"ם כשסיים את כל חיבורו אז במבט 
אחד הביט 'על כל מצוותיך' כל תרי"ג המצוות 

 ל הרמב"ם.מונחות לפניו. זו גדולתו ש

ֹוֶתיָך"  צְּ ל מִּ י ֶאל כָּ יטִּ ַהבִּ המבט צריך להיות "בְּ
המינימום זה ללמוד את כל מצוות התורה, עם 

  ההלכות כיצד לקיים כל מצוה בתורה.

לומדים את המסכתות הקבועות,  בישיבות
אבל זה חיוב על כל אחד ללמוד את כל חלקי 
התורה. עצה טובה; ללמוד חמישה חומשי 

. זה חלק ההלכה וחלק גוש רש"יתורה עם פיר
האגדה וחלק האמונה והידיעה. הרא"ש כותב 
שהוא מצווה ללמוד חמישה חומשי תורה עם 
פירש"י. שרש"י כתב אותו ברוח הקודש 
ובחכמתו הכניס בתוך הפירוש את כל הדברים 
הדרושים לידיעת כל מצווה ומצווה. לדעת את 
 המינימום מהי המצווה הזו, וכך את כל תרי"ג
מצוות, וגם את החלקים של ידע, דהיינו מה 
שצריך לדעת במוסר והשקפה, את הכל יש 
ברש"י. לכן חשוב מאוד, לפחות במשך 
שנתיים, שנה אחר שנה לסיים את כל החמשה 
חומשי תורה עם רש"י, אמנם ישנם כאלה 

                                                           
 קי"ט, ו' תהלים ב
אמר מו"ר זצ"ל בהזדמנות אחרת, בשם  ג

אביו זצ"ל שבפירש"י עה"ת יש את כל 
שורשי התושבע"פ והלומדו ממילא יבוא 

 לדעת שרשי תושבע"פ

שנוהגים כל חייהם ללמוד עם פירוש רש"י, 
 ואם לא, אז לפחות מעיינים ברש"י. 

סר לאדם את הידיעות של כל התורה אם ח
ר'  כולה, אז גם מה שהוא מבין, הבנתו לקויה.

 שם כתוב: דחיים בריסקר הבא ראיה מקידושין

יוחנן בן בג בג אצל רבי יהודה  "וכבר שלח
בן בתירה לנציבין: שמעתי עליך שאתה אומר 
ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, שלח לו, 

בך שאתה  ואתה אי אתה אומר כן? מוחזקני
בקי בחדרי תורה, לדרוש בקל וחומר אי אתה 

 יודע?"

, מה סבראשאל ר' חיים בריסקר, הרי ק"ו זה 
, זה שייך להבנה. אמר, אתה בקיאותזה שייך ל

בקי בכל חדרי תורה איך זה מתאים לך שאינך 
יודע ללמוד ק"ו. רואים מכאן, שבשביל ק"ו 
שהם דברים התלויים בסברא, חשוב שתהיינה 

ידיעות בכל חדרי  לו
תורה. כך רואים מכאן. 
ואם חסרות ידיעות 
בהלכות עגלה ערופה או 
בהלכות עיבור ]יבום[, אז 
חסר לו את הכלי ואמת 
המידה ללמוד ולהבין את כל התורה כולה. 
חסר לו מלהבין בקדשים, נשים והל' חליצה 
וכו'. כך אומר ר' חיים בריסקר. לכן חשוב 

ק בדברי תורה בכל מאוד שהתכנית תהיה לעסו
  הדבר ודבר.

, אמר לי דודי הצדיק ר' יצחק ישנם מפריעים
ברמן זצ"ל, בחור בישיבה לומד ועמל ומזניח 
את העניין הזה של להשיג וללמוד את כל 
התורה כולה. מה שלומדים בישיבה חייבים 
ללמוד בכל העיון, ובפרט בכל ישיבה שהיא, 

ר שהשיעורים והחידושי תורה שהמגיד שיעו
מלמד, הן יסודות כיצד לפתח את השכל 
וההבנה. ומי שמזלזל בשמיעת השיעורים 
שמלמדים איך להקשות, לתרץ ולחקור ואיך 
לבנות חקירה, יש לו נזק בל יתואר. כי אם 
יפסיד את השנים האלה של שמיעת השיעורים 
קשה יהיה לו אח"כ להשלים את השעורים 

  הללו. 

ורסם חלקה ]ע"כ חלק א' של השיחה, אי"ה יפ
 השני בשבוע הבא[

                                                           
 י', ע"ב קידושין ד
ן עי' קובץ שעורים עמ"ס קידושי –. א.ב.ה ה

שהביא דברי הגר"ח הלוי, שהק"ו הוא של 
, לזה צריך ואין עליו שום פירכאקימא 

 להיות בקי בחדרי תורה.
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  זמן זמניםזמן זמנים

  זמניהםזמניהם
שיחה שנאמרה של ה חלקה השני ]

, על דרכי בישיבת בין הזמנים
 [הלימוד, הזמנים וביניהם

 

יש די זמן  ב'ה ]למרות המפריעים[ אבל
הספיק ללמוד עוד ועוד מסכתא כדי ואדם יכול ל

 להשלים את הידיעה של כל התורה. אמר לי דודי
זצ"ל שדוקא בזה יש הרבה שמזלזלים ולא 
מקדישים מספיק תשומת לב ללמוד ולחזור כדי 
לדעת עוד ועוד מסכת ועל זה נאמר הפסוק 
'לפתח חטאת רובץ' חטאת הוא היצה"ר. 

שהוא נמצא בפני פתח, החלטה  -'לפתח'
שפותחת שער בפני כל העתיד הרוחני שלו, אז 

הרב מתיישב היצה"ר ליד הפתח. כך אמר לי 
יצחק ברמן זצ"ל. לאחר מכן הוא לקח אותי 
כחברותא ללמוד מסכת חגיגה, אחרי השיחה 

 וזה דבר שהיצה"ר חזק בו. שלו איתי. 

י תֹוָרֶתָך ָכל ַהּיֹום  יש עוד פסוק, "ָמה ָאַהְבתִּ

י" יָחתִּ יא שִּ אהבתי, אהבת התורה. כל היום  אהִּ
ישנה אהבת התורה וכל היום  –היא שיחתי 
תורה. אבל עדיין צריכים הדרכה מה משוחחים ב

ללמוד וכיצד  ללמוד. אומר הפסוק באותו 
ים ֶאְתּבֹוָנן" ְזֵקנִּ מהמבוגרים והזקנים  בהמזמור "מִּ

. גשהם מספרים ונותנים את העצות כיצד ללמוד
באופן  מהזקנים שמדריכיםיש כאן שני דברים, 

ישיר ללמוד כך וכך כמו שכולם זוכים שמרן 
שך זצ"ל היה תמיד צועק  הראש ישיבה הרב

ואומר צריך ללמוד כך וכך, איך ללמוד וכמה 
מהסיפורים ללמוד וכו'. וכן, מזקנים אתבונן, 

המספרים איך הם למדו ועלו  של הזקנים
 והצליחו, מההנהגות שלהם אתבונן. 

                                                           
 קי"ט, צ"ז תהלים א
 שם, פס' ק' ב
ע"י' בספר חיי יעקב מדור הגות  –. א.ב.ה ג

ומוסר, שמועות מר"א לאפיאן עה"פ 'נודע 
בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ', ואז יוודע 

 א בעל התורה.מי הו

י" ּקּוֶדיָך ָנָצְרתִּ י פִּ יש דבר שהמסילת  – "כִּ

ות אומר, )שמפרט בכל אחת מעשר הדרג דישרים
את המפסידים שלה(. ושאחד המפסידים 
הגדולים ביותר לענינינו הוא השחוק והלצון, 
הליצנות. כשמספרים אחד לשני דבר מצחיק, זה 
אחד המפסידים הגדולים ביותר. ולזה יש פסוק 

י ַעד ְמֹאד"  יֻצנִּ ים ֱהלִּ הזדים  –מיוחד. "ֵזדִּ
מכניסים אותי לליצנות עד מאוד, זדים הם 

יישבים על ידי ומספרים אנשים רעים, מת
בדיחה. אומר דוד המלך, המשך הפסוק, 

י" יתִּ תֹוָרְתָך ֹלא ָנטִּ אני לא מושפע מהזדים.  -"מִּ
ים ֹלא ָיָשב" אם הזדים לא  - ה"ּוְבמֹוַשב ֵלצִּ

מסתלקים ממני, אז הוא מצידו לא יושב ביניהם 
 ומתרחק מהם. 

מצב של מצוקה, שאדם מדוכדך  ויש לפעמים
הו, וזה דבר שמצוי יותר אצל או שבור ממש

צעירים. האדם נמצא בצרה, לעתים הצרה הזו 
היא רק דמיון של האדם, ואחר כך מתברר שהיה 
זה רק בלון אויר, גם בלון אויר כשמתנפח 
חושבים שהוא גדול מאוד, אבל למעשה אין בו 
כלום. אם כן ישנן צרות ומצוקות ולחצים. דבר 

 וד. זה אסור שיפריע בשום אופן ללימ

היה מתפלל שמונה עשרה כמו  אבא זצ"ל
בשיטת בריסק, וזה היה מפריע לאחרים כי 
שמעו את התפילה ממש מילה במילה, לא כל כך 
בלחש. אחד הבעלבתים קם מהמקום שלו והביא 
פתק, שם כתב שצריך להתפלל בלחש שאחרים 
לא ישמעו. )אומרים שהבריסקרס מכוונים יותר 

מעים את הקול בתפילת לחש כשמדברים ושו
בתפילה(. בסוף התפילה הייתי שומע הרבה 
ְצֹוֶתיָך  י מִּ פעמים את הפסוק, "ַצר ּוָמצֹוק ְמָצאּונִּ

למרות שצר ומצוק מצאוני ושאני  וַשֲעֻשָעי"
מצוותיך שעשועי, זה משמח  -במצור ומצוקה 

 אותי ומוציאני מהצר ומצוקה. 

שלמדתי בישיבה, כשמדי פעם  באותה תקופה

, היה בא אוירון ממצרים זמעים אזעקההיו שו

                                                           
 ריש פרק ה' מסילת ישרים ד
 א', א' תהלים ה
זהו הפסוק  –קי"ט, קמ"ג. ]א.ב.ה.  תהלים ו

 לשמות אנשים[ ושמו צב"י
, והמצרים שלחו מלחמת תש"ח כשהתנהלה ז

מטוסים להפציץ מקומות רבים, בתחנה 
המרכזית בת"א, ומקומות אחרים, בר"ג בנחלת 

זעקה, עת גנים ועוד... ואז כשהיו שומעים א
הייתי בחור בישיבה היו מכריזים לקרוא פרק כ' 

 בתהילים. 

 

זורק פצצה, והיינו שומעים את הפיצוץ הגדול. 
וכשהיתה הפצצה בתחנה המרכזית בתל אביב 
היו ששים הרוגים, בפרדס כץ היו תשעה 
הרוגים. החזו"א אמר שבבני ברק לא תיפול 
פצצה. ואכן לא נפלו פצצות בבני ברק. באו 

י צריך לספר לחזו"א שהיות וזה דבר בטחונ
לעבוד שם בשבת, התחילו לעבוד שם בשבת 

 זו נקמת השבת. -ונפלה הפצצה. אמר החזו"א 

היה מדבר עם בחורים באופן  הרב מפוניבז'
אישי, מעודד ומחזק אותם. ואמר, כמה שיותר 
תורה שתלמדו, תהיו בטוחים יותר ורגועים. 
והוא אמר שבתורה יש עוד סגולה, מכניס יר"ש 

ט את הפסוק, "לּוֵלי תֹוָרְתָך וחכמה. והיה מצט
י" י ְבָעְניִּ , בתורה יש חַשֲעֻשָעי ָאז ָאַבְדתִּ

", כשאדם משתעשע במשחקים הוא שעשועים"
שוכח את הכל. אם לא התורה שהיא בגדר 
והמעלה של 'שעשועי', ואז היה אומר חקירות 
וסברות. אם לא התורה שהיא שעשועי 'אז 

בחינה כזו אבדתי בעניי' ולכן יש בתורה גם 
 שמשעשעת להחזיר את ה'מצב' של 'צר ומצוק'.

שנתקלים בהם בקשיים בתוך  אלה דברים
הישיבה ובזמן הלימודים. אחד אומר 'נשבר לי' 

. כל אלה הם רק טואחד אומר אני מצוברך

                                                                      
סידר הרב מפונוביז' משמר אזרחי  בישיבה

וחילק תפקידים לבחורים, חלקם בעמדת 
תצפית. כשהרגישו שאווירון מצרי מתקרב היו 
שורקים במשרוקית, את המשרוקית החזיק הרב 
יששכר מאיר ]לימים ר"י הנגב[, הוא היה ראש 

א של הישיבה. וכשהיה שורק במשרוקית הג"
הבחורים ירדו מן המיטות למקלטים. לאחר 
כמה דקות ששרק במשרוקית הגיעה האזעקה כי 
הוא היה מרגיש אם היה זה אווירון מצרי 

 של ההגנה. -מתקרב או פרימוס
התעוררו בחצי הלילה והיתה אזעקה,  פעם אחת

ור' שמשון הררי היה אז החזן ואמר כאמור 
'המה כרעו ר כ', וברגע שאמר את הפסוק מזמו

מיד נפל האווירון המצרי לאחר שפגעו בו  ונפלו'
התותחים וניצלנו מן הפצצות של האוירון 

)עפ"י שיעור בתהילים, מזמור כ', חשון המצרי. 
 (נ.ש. –תשס"ט, מתוך ההקלטה 

 קי"ט, צ"ב תהלים ח
אמר לי אחד 'עכשיו אני  כשהייתי בישיבה ט

הבנתי את פירוש המילה. שאלתי , לא מצוברך'
אותו מה זה מצוברך? הוא הסביר לי את 
ה'דקדוק' המקורי של המילה הזאת. יש מילים 
שהם בלועזית אבל עושים 'ייבום' לתוך עברית, 
זה נכנס לשפה העברית. סנהדרין זו גם כן מילה 
יוונית שהכניסו אותה ללשון הקודש וקיבלה 

 פירוש. 
ידיש אומרים צו בראכן הוא אמר לי שבא אם כן,

]שבירה[ זה נקרא משבר, אני שבור. על כלי 
אומרים 'זה נשבר', אבל על אדם משתמשים 
במילה אחרת ואומרים מצוברך. אז מה יש לו... 

אדרבא זו יש לו כבר תירוץ להתבטל מתורה. 
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תירוצים. אבא זצ"ל אמר לנו פעם התירוץ הוא  
טוב מאוד למה לא למדת את השעה הזו, אבל 

הארץ. התירוץ הוא רק תירוץ  עם זה נשארים עם
ולכן אין לנו בעלמא אבל הוא איננו מועיל. 

 . תירוצים

את זמן הלימוד מתוך חיזוק  אם מתחילים
וחשק ללמוד, לא רק בשביל מה שהסדר של 
הישיבה או הכולל מחייב, אז מובטח לכל אחד 
ואחד שיצליח. אמר לי מורי שלמדתי אצלו 

המלמד תורה ברוסיא, הרב זלמן שליט"א ]
 -בחיידר ברוסיא, הרב זלמן לייב אסטולין זצ"ל 

נ.ש.[, הוא שמע דברי תורה מאבא זצ"ל, כי 
כשאני עוד לא נולדתי הוא כבר היה תלמיד של 
אבא שלי ושמע ממנו הרבה דברים. אבא זצ"ל 
אמר פעם "וויסט דו פארוואס אמאל האבן 
קינדער גיקענט לערנן? וייל זיי האבן 

ידים של פעם ידעו ללמוד... גלערנט!!"  'התלמ
אם לומדים אז ודאי מובטחת כי הם למדו'! 

 . ההצלחה

כל אחד ואחד. כמו שר' אבא  יה"ר שתצליחו
המשגיח היה אומר, ציבור בישיבה זה לא שק 
תפוחי אדמה, זה שעון. ומה ההבדל, לשעון יש 
הרבה חלקים ובשק תפוחי אדמה יש הרבה 

מה אם אחד תפוחי אדמה. אלא שבשק תפוחי אד
נרקב וזורקים אותו מחוץ לשק, כל השאר 
נשארים שלמים. שלא נחשוב שבישיבה זורקים 
אחד החוצה וכולם נשארים שלמים. בשעון 
שחסר גלגל אחד כל השעון מתקלקל. כך 
בישיבה, ציבור של בחורי ישיבה זה כמו שעון 
המורכב מחלקים חלקים ולכן זו אחריות גדולה. 

כל אחד ואחד סיעתא ויה"ר שהקב"ה יתן ל
 דשמיא והצלחה.

  

ּובֹו ּובֹו ''
ק קִתְדּבָּ     ''ִתְדּבָּ

נאמרה נאמרה שיחה ששיחה ש  --לבין הזמנים  ]]

  [[ירושלים, ניסן תשע"דירושלים, ניסן תשע"דלחניכי פוניבז', לחניכי פוניבז', 
 

בחורי הישיבות שכל השנה  אשריכם ישראל,
לומדים בישיבה. יש זמן בשנה שאין בו את 
הסדרים של הישיבה והמסגרת הישיבתית. 

                                                                      
סיבה לבנות את עצמו. זו לא סיבה להביא 

ן )גאולייאוש, זה חושך והחושך מביא את האור. 
 יעקב פסח תשע"ו גליון ע"ו(

ודוקא מכאן נראה את ההבדל בין אלה שעוסקים 
לצורך עוה"ז  -כל אחד בעבודתו לצורך פרנסתו 

לבין בני התורה. כשיש לו, לאדם העובד 
תו ועוסק בעניני העוה"ז זמן, חופש שנתי, לפרנס

האם הוא חושב לשרת במשהו את בעל הבית 
שלו? הוא עובד בשביל מישהו ומקבל ממנו 
פרנסה, האם את הזמן שהוא פטור מעבודה הוא 

חלקו לבעה"ב? ודאי שמה שהוא עושה  מקדיש
זה להנאת הגוף שלו, טיולים בארץ, בחו"ל, 

שום דבר משחקים, אבל הוא לא חושב על 
לעשות למען הבעה"ב. שבכל אופן כל השנה 

 בלת משכורת, אתה נהנה מהאדם הזה.קי

 

  רגש נכון של הכרת הטוברגש נכון של הכרת הטוב

 
צריך להיות אחר, כשאדם  אבל הרגש הנכון

פועל ועובד בשביל מישהו צריכה להיות לו 
הכרת הטוב, צריך לחשוב שיהיה טוב לבעה"ב 

עשות קיימת ההרגשה הזו של ל עמ"י שלו. אצל 
לא רק לעצמו. שמעתי מהרב דסלר ש'לא 

הקב"ה לא מואס  - ימאסתים ולא געלתים'
יש נקודה פנימית של קדושה  עמ"יכי ב עמ"יב

שיש רק בו. הרגש של דאגה לשני שנקרא חסד. 
 . עמ"יזו מידה טובה מאוד שקיימת בטבע ב

לפני שנים רבות  סיפר לי קרוב משפחה
ים ראו לנכון כשהגענו לארץ ישראל, ואז האנגל

להוסיף עוד מסילת רכבת. הייתה רכבת שנוסעת 
מיפו לירושלים והיו פסי רכבת שנכנסו לתוך 
ת"א ויפו ואז הממשלה האנגלית מצאה לנכון 

 להוסיף עוד קו מסילת ברזל.

שהרכבת נוסעת עליה, צריך  מסילת הברזל
שאת הפסים יניחו על קרקע מוצקה ועל אבני 
חצץ ומודדים את זה שיהיה ישר מאוד. מביאים 

חצץ כדי לפרוס אותן על  -אבנים קטנות 
הקרקע, ועל זה שמים את הפסים. עבדו שם 
מאות פועלים יהודים וערבים והביאו משאית 
 מלאה באבנים קטנות )היום יש מנופים אבל אז
היו ממלאים סל אבני חצץ עם מעדר ושופכים 
את זה על השטח שהמסילה  תהיה מונחת עליו(. 
והפועלים היו עובדים שעות רבות, ובהפסקת 
הצהרים עוצרים כדי לאכול. בשעה שתים עשרה 
וחצי השמיעו מעין צפירה שאז הפועלים 
מפסיקים את העבודה יושבים לאכול ואז 

 חוזרים. 

 

  םםבין ישראל לעמיבין ישראל לעמי

 
שהיה גר שם  את זה סיפר לי קרוב משפחתי

כדי להתבונן ולראות את ההבדל שבין ישראל 
לעמים. כשנשמעה הצפירה, אם היה בדיוק מתי 
שהפועל מילא את הסל עם האבנים כדי ללכת 

                                                           
 כו, מד ויקרא י

למקום שצריך לשפוך שם את האבנים, אז ראו 
שהיהודי מה עושה עם הסל שבידיים? הולך 

אן שצריך היה כמה צעדים ושופך אותו ל
. הערבי מתי שהוא שומע את הצפירה, להישפך

שופך את הסל עם האבנים בחזרה לערמה, 
למקום שהמשאית הורידה אותם, כי הוא לא 
חייב לעבוד בשביל בעה"ב, חבל לו ללכת 
עשרה צעדים לשפוך לכאן אז הוא מחזיר אותו 

 לשם, בזה רואים את ההבדל בין ישראל לעמים.

כל השנה, ואלה  פרנסההקב"ה נותן לנו 
 - שעוסקים בתורה בעצם עוסקים ברצון השם

לעסוק בתורה. בבין הזמנים אין סדרים קבועים 
של הישיבה אבל מה כן עושים בבין הזמנים? 
גם כן עוסקים בתורה. עושים נחת רוח לבעה"ב 

הקב"ה. בפרשת קדושים ידועים  -שלנו 
הפירושים של רש"י והרמב"ן. הרמב"ן אומר 

מצוות עשה מיוחדת קדושים תהיו, מה זה שזו 
אומר, הקדושה  יאלהיות קדוש, המסילת ישרים

תחילתה עבודה וסופה מתנה. זה בעצם פסוק 
ים" יֶתם ְקֹדשִּ ְהיִּ ְשֶתם וִּ ְתַקדִּ , יבמפורש, "ְוהִּ

והתקדישתם זה ציווי, והייתם קדושים לכאו' זה 
 –עוד ציווי, אומרים חז"ל שהפשט הוא 

אתם מקדשים את עצמכם אז  'והתקדישתם' אם
הקב"ה משרה עליכם מציאות נוספת, מעין 
חלות קדושה, על הגוף שלכם, שנהיה קדוש 

 יותר. 

זצ"ל מסר  ר' אבא גרוסברדוהנה המשגיח 
שיחה בישיבה בפתח תקוה על פרשת קדושים 

״קדש עצמך במותר לך", שיש  -בדברי הרמב״ן 
שיש דברים הנראים בעיני בני אדם כהיתר, כגון 

בבין  -חיוב ללמוד תורה אך אומר לעצמו 
הזמנים אין צורך ללמוד. זה דבר שנעשה 
כהיתר. ובדברים הנראים בעיני הבריות כהיתר 

בזה זוכה לברכה  -ואדם עובד על זה 
 "והתקדישתם והייתם קדושים".

זוכים להינצל  והנה בזכות הדביקות בתורה
מכל הסכנות. שאנו בארץ ישראל נמצאים 

גדולה. בכל יום יש יריות, רקטות וכדו'.  בסכנה
ואין זה מדרך הטבע שאין הרוגים בזה. 
והתרגלנו לדרך הטבע של הניסים. אז ודאי 
שהתגברות האדם על דרך הטבע ועל העצלות, 
ועל הקושי שבדרך הטבע, ומחזק עצמו בזריזות 
ובדביקות בלימוד התורה, כמו שהאדם מתגבר 

מכוון את הטבע על הטבע שלו, הקב״ה מכופף ו
 .עמ"י לטובתו ולטובת 

להיקשר עם התורה,  וכל זה בונה את היסוד
ועל ידי זה נזכה לקבלת התורה מתוך שמחה, 

 אמן ואמן.

 

                                                           
 פכ"ו מסילת ישרים יא
 יא, מד ויקרא יב


