
סדר תפילת הדרך
 לקראת הנסיעה הראשונה לארה”ב בחודש אייר תשנ”ח, 
רשם רבנו מרן ראש הישיבה שליט”א בביתו, נוסח זה שיהיה בידו 
בנסיעה, נוסח זה קצת שונה מהמקובל, וזה אשר קיבל מרבותיו.

 מכתב מרן רשכבה”ג שליט”א 
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התורה בימי בין הזמנים 

__  __

 אין היתר לפטור מלמוד 
התורה בימי בין הזמנים
הנה לא מצינו בתלמוד ענין 
בין הזמנים, אמנם הי’ זמן שהי’ 
עובדים בשביל פרנסה כמבואר 
במס’ ברכות ל”ה ב’ אמר להו 
רבא לרבנן לא תתחזו קמאי לא 
ביומי ניסן ולא ביומי תשרי וכו’, 
אבל סתם בין הזמנים לא מצינו, 
אמנם בדורות האחרונים הקילו 
מסדרי הישיבות לפוש קצת, אבל 
ודאי אין שום היתר לפטור עצמו 
מלמוד התורה.

 חזקו ותחזקנה ידיכם ללמוד 
כל א’ להרבות תורה, וזה יוסיף 
גם ביראה שיהי’ מתקיים ותוסיפו 
חיל.
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    """"בצפתבצפתבצפתבצפת    המנוחההמנוחההמנוחההמנוחה""""

 

 ראש, א"שליט שטינמן שרגא רבי הגאון, נשיאה דבי מחתנא שמענו מעולם פורסם שלא סיפור
 .ברק בבני לצעירים יעקב קהילות ישיבת

 שנה כל נוסע א"שליט התורה שר מרן ח"מו היה שנים באותם ב"תשנ בשנת זה היה: סיפר וכך
. חיים מאור בשכונת, א"שליט ליברמן אליעזר רבי הרב של בדירתו בצפת למנוחה ימים לכמה

 עבור הפרק על שהיה לשידוך בנוגע ח"מו עם לשוחח זקוק הייתי שנה אותה של אב בחודש
 וקשה, תמיד כמו רבים אנשים סביבו היה וגם, אחרת טירדא היה יום כל והנה, מילדינו אחד
 .שקט יותר יהיה בודאי ואז צפונה שיסע איפה אמתין, אמרתי. בנחת לשוחח היה

 אפשטין ישעיהו ר"הר המסור הנהג של ברכבו בוקרב השכם נסעתי הבקרים באחד, ואכן
 מנדל ישי רבי ג"הרה של בביתו היתה התפילה, החמה הנץ עם שחרית לתפילת והגענו, א"שליט
 ושם כשר תורה ספר היה וכמובן, אב חודש בימי בה נח שהיה דירה לו שהיתה, א"שליט

 .התפללו
 והחל לחדר שהלך ראיתי מכן לאחר מיד. שהכריע מה והכריע בפרטיות שוחחנו התפילה אחרי

, ואגב. רגע בזבז לא'. ג חלק אמונה דרך של בכתיבה אז עסק הוא, תורה חידושי בכתיבת מיד
, כוח להחליף קצת לו שיהיה ונעים נקי אויר קצת' לנשום' בשביל היה לצפת נסע שהוא הסיבה

 ...א"שליט מרן ישב לזה וסמוך, הדירה בכל אויר עם אחד קטן חלון היה דאז בדירה, ולמעשה
 לו יש הזמן חשבון לפי שהיום אפשטין ישעיהו ר"להר הודיע א"שליט מרן שעות כמה כעבור

 התנאים של קברם על להתפלל יהיה כדאי בצפון כבר שהוא שכיון חושב והוא, פנאי מעט
, אלעאי בר יהודה רבי ואצל, יוחאי בר שמעון רבי אצל למירון כולנו עלינו וכך. באזור הקבורים

 .הלאה והמשכנו רגעים כמה קבר בכל התפלל הוא. קברים כמה ועוד
 .א"שליט ש"מהגר ששמענו כפי א"שליט מרן של בצילו'' נופש'' ימי נראה היה כך

 
� � � 

    """"אדםאדםאדםאדם    זהזהזהזה    מבעהמבעהמבעהמבעה""""
 - עניתי. בישיבה עוסקים אתם במה, בשאלה רבינו אלי פונה הימים באחד, רבינו נין סיפר

 .קמא בבא שבמסכת אבות ארבעה בפרק
 '' ?דף באיזה'' -

 או שן זה במשנה הנזכר'' מבעה'' האם ושמואל רב מחלוקת של בסוגיא ב"ע' ג בדף, עניתי
 .אדם

 מן בגמרא כמובא, כן, - והשבתי. רבינו שאל''? אדם זה שמבעה רב סובר מדוע לבאר התדע''-
 .בעיו תבעיון אם הפסוק

 שלא מי. שמתפלל, שמבקש מי רק זה'' אדם, ''לב שים כן כי הנה, ואומר בחיוך רבינו פונה ואז
 .)ו"ני ה"מ ח"הבה מידידנו... (אדם אינו, תפילה בלי' נוסע' אצלו הכל אלא' לה מתפלל

� � �    

    """"הרוחניהרוחניהרוחניהרוחני    הלקחהלקחהלקחהלקח\\\\ואסטרונאוטואסטרונאוטואסטרונאוטואסטרונאוט    חלליתחלליתחלליתחללית    עלעלעלעל""""
 

 סיפר הוא השאר בין, והחלל המדע בתחום לפרנסתו שעוסק יהודי השבוע נכנס רבינו אל
 שם ויש, הירח אל להגיע המדע לאנשי היום יותר קל וכי, מאוד מתפתח זה תחום כי לרבינו
 זה בדור יש תועלת מה לו יסביר א"שליט שרבנו, הוסיף הוא זה באומרו. מענינות תגליות הרבה
 שאל? לכך הסבר יש האם? מאוד יתפתח זה שתחום סובב ה"הקב ומדוע, אלו דברים לדעת
 .האיש
 ולעלות לעלות לאדם אפשר. מדבר שפיך מה אוזנך ישמעו, בטח: אתר על לו השיב רבינו

 הוא יכול, חלילה עבירה שבעשייתו האדם ילמד מכאן, סופי אין גובה זהו, לירח עד אפילו
 .ל"רח גיהנום ויורש סוף אין עד ולרדת לרדת

וכמו שאנו רואים כמה אפשר לעלות ולעלות גבוה, כך נזכור כל הזמן גם כמה חלילה עלול 
    האדם לרדת עוד ועוד, וד' יצילנו מכל מכשול.

    
 

 העניינים בכל והצלחה לברכה "ישראל עזרת" עמותת בסיועיוצא גליון זה 



 

  :פרסום ראשון

  א"שליט קולדצקיבינו הגאון ר' יצחק חתן ררשימות מפנקסו של 

  לי ישראל בימי בין הזמניםהנהגות גדו

 בשעתו כאשר ראו ראשי ישיבות למרן הגרא"מ שך זצ"ל בקשר אולי לעשות שינויים לבין הזמנים, ומרן ענה: שבהיות
ובמשך כל הזמן הוא עסוק וטרוד בלימודים של נשים נזיקין. והוא רוצה גם ללמוד קדשים, ולכך הוא חייב את הבין 

הזמנים להתמסר לסדר קדשים, ובאמת בימי בין הזמנים הוא חיבר את ספרי אבי עזרי על סדר קדשים, כיוצא בזה 

מצא לזה זמן, ועל  לך שמאד אהב ללמוד אותו ולאמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל היה לומד בבין הזמנים את המשנה למ

  המשנה למלך. שלו ללימוד זה ניצל את ימי בין הזמנים

˙Ùˆ ¯ÈÚ· ˘ÙÂ�· Â�È·¯  

רות שלו, בשעתו כאשר מו"ח מרן הגרח"ק שליט"א היה נוסע בבין הזמנים לעיר צפת היה לוקח אתו את המחב
ומר שהוא מספיק שוהה שם חמשה ימים בלבד, והיה א דול דרך אמונה. ובדרך כלל היהומסדר לדפוס את ספרו הג

חמשה ימים אלו לכתוב ולסדר את הספר דרך אונה כמות כזו שבבני ברק לוקח לו כמה חדשים בבית הבראה שלו ב

יא טובים. אצל אנשים אלו, בין הזמנים פירושו שחרור מעול הציבור, ותוספת עול תורה כל אחד לפי ענינו. והסיבה ה

ל ניתוק ח"ו מתורה, ואין להם צרך לנוח או להתאורר מן הלימוד, כי אדרבה ה, שאצלם אין מושג שמובנת מאלי
שחרור, מוצאים להם זמן יותר המנוחה הכי טובה היא לצלול עמוק בים התלמוד, ודוקא אז כאשר יש להם קצת 

  נה.להם במשך הש ש זמן לאותם לימודים נוספים שחסרילהקד

ÏÂ·ÒÏ ÂÓÎ˘ ËÈÂ  

ץ רבינו בשם החזון איש על הפסוק "וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול ויהיה למס יהמלוע"ז 

אם כן מדוע  הוא רואה במעלת המנוחה שזהו טוב,המפרשים שלכאורה יש כאן סתירה, שאחרי ש ועובד" והקש

כאשר יהודי המקריב קרבן לה' הרי הוא ההמשך הוא "ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד". ותירץ החזון איש הנה מצינו 
קריב הלנתקבל ברצון. וכמו כן ישכר שרצה ל הביא מבכורות צאנו והקרבן וחר את הבהמה הכי מובחרת וכמו שהבב

את חייו לתורה, חיפש מהו הדבר הכי טוב כדי להקריבו, ומצא שאנשים מאד אוהבים את המנוחה ואז כאשר עמד 

קריב את המנוחה לקרבן של עמל התורה "ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד", ובדרך ואמר: רבונו של עולם הריני מ

  כלל ממליץ רבינו לקחת איזה לימוד מסויים שיהיה עליו עול ללמוד בבין הזמנים כדי שהזמן יהיה מנוצל כמו שצריך, 

Ï"ˆÊ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜‰ Ô¯Ó  

שעות ביום במסגרת  4 לפחות ום בבין הזמניםבשנת תש"ל יצא הסטייפלר זצל בקריאה לבני הישיבות שילמדו כל י
  ל את הזמן שלא ילך לאיבוד צישיבת בין הזמנים [ולא לבד] כי כאשר לומדים במסגרת של ציבור יש יותר ס"ד לנ

Ï"ˆÊ ·È˘ÈÏ‡ ˘"È¯‚‰ Ô¯Ó  

ן בשעתו בשנים שבין תש"ך לתש"ל כאשר מרן הגרי"ש זצ"ל היה בשנות החמשים היה נוסע עם הרבנית ע"ה לבי

דצקי זצ"ל ואמי מורתי ע"ה לבית הבראה בנתניה, וגם שם כמובן היה הגרי"ש לוהזמנים ביחד עם אאמו"ר הגר"ש ק

קם כדרכו כמה שעות לפני עלות השחר ולומד בניגונו המיוחד, וגם כאשר הלכנו לבקר את הורינו בשעות הצהרים, 

ו שכתוב "ויט שכמו לסבול". והתמונה הזאת [שעת האוכל], אז הגרי"ש זצ"ל לא פסיק פומיה מגירסא כפשוטו כמ
ש חביבות ומתיקות התורה עם כל המרץ ובכח בכל תמול, כמה שזכינו לראות אצל הגרי"עומדת בעיני כאילו היה א

  עת ובכל שעה.

בדברי הגמרא לא חרבה ירושלים אלא בשביל ביטול תינוקות של בית רבן. וכתב המהרש"א  ועיין במסכת שבת קיט:

ביטול תינוקות של בית רבן הוא מצוי בכל קהלה, גם הבחורים מבטלים רוב הימים בבין הזמנים והלכים  שם וז"ל:
  ת בביטולים ובטיולים עכ"ל.ובוברח

È Ì‚ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ¯„Ò ÚÂ·˜Ï ÌÈ¯ÂÚ�‰ È�·Ï ˜ÂÊÈÁ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚Ó ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ ÂÈ‰Â ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ··Ï„ ÔÈ‡ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ·˘ ˙Ú
.‰¯‰Ó· ˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ�·Ï ‰ÎÊ� ‰Ê ˙ÂÎÊ·Â ,‰ÊÏ ˜Â˜Ê˘ ÈÓÏ ‰ÁÂ�Ó ˙ˆ˜ ÈÏÂ‡ ˜¯Â ,¯ÂËÙ È�ÓÊ  

   



 

È�È�Ù ‰¯Â˙  Ï"ÔÈ· ÌÈ�ÓÊ‰"

 בריאות לצרכי או מצוה לצרכי ל"לחו שנוסעים אלו
 מקומות של המפעים יופיים על מספרים, ופרנסה

 ופלאי הבריאה נפלאות מדוע. העמים בארצות רבים
 האלפים והרי הנחלים, הגבוהים ההרים, העולם

 בארץ ולא לארץ בחוץ דוקא מצויים, המושלגים
  ?ישראל

   

, א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן ר"מו את שאלתי כך
 ל"חז: הבא הרעיון את כתשובה לפניו והצעתי
? בירושלים גינוסר פירות אין מה מפני: "אומרים

 לא אלמלא: "אומרים רגלים עולי יהיו שלא כדי
", דיינו - בירושלים גינוסר פירות לאכול אלא עלינו

 רבי אמר בו כיוצא. לשמה שלא עלייה נמצאת
 טבריא חמי אין מה מפני: ינאי ברבי דוסתאי

: אומרים רגלים עולי יהיו שלא כדי? בירושלים
", דיינו -  טבריא בחמי לרחוץ אלא עלינו לא אלמלא"

  ).ב, ח פסחים", (לשמה שלא עלייה ונמצאת

 משופעת אינה ישראל ארץ שגם הסיבה שזאת ויתכן
 כדי ישראל בארץ ויגורו יעלו שלא כדי, עולם בפלאי
 שיעלו אלא, ונופיה הריה, המיוחד מיופיה להנות

  .ישראל ארץ ישוב מצות לשם רק בה ויתיישבו

   

  .נכונה שהיא ואמר זו לתשובה הסכים א"שליט מרן

  

‰�ÂÂÎ Ì˘Ï ‰ÂˆÓ ÏÂÈË· ı¯‡· Ï‡¯˘È  

), ועוד ל"זצ חי איש הבן כדעת( דעות ישנם
, הקודש בארץ ולתור לטייל מעלה שישנה הסבורים

 שלא  סבור א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן ואולם
  .ישראל בארץ לטייל טוב ומנהג מצוה שמענו

 בכל כשהיהודי האם א"שליט מרן את ושאלתי
 האם, ונפשו גופו בריאות לצורך, כעת מטייל מקרה
 לשם ישראל בארץ טיולו במהלך שיכוין מעלה ישנה

 פלאי בראיית ה"להקב והודאה ישראל ארץ חביבות
  .ורחבה חמדה ארץ

, כך לכוין וצורך ענין שאין במכתב ח"הגר לי השיב
 בכניסתו ישראל ארץ ישוב מצות לשם לכוין צריך כי

 שנמצא ויודע דעתו על עומדו בתחילת או לארץ
 בכל זו מצוה לשם לכוין ענין ואין, הקודש בארץ
  .והריה עריה, באתריה סיור או הליכה

   

˜ÈÒÙ‰Ï ÚˆÓ‡· „ÂÓÈÏ‰ ÚˆÓ‡· ÏÂÈË‰  

   

 לטייל ונסע למנוחה זקוק שהיה טוב ביהודי מעשה
 תורה למד הים לחוף או להר נסיעתו במהלך. ולפוש
 בנוף והביט מלימודו הפסיק פעם ומידי, ספר מתוך

 ח"הגר מרן את ושאלתי. האוטובוס לחלון שמחוץ
 ממשנתו להפסיק לו מותר האם א"שליט קניבסקי

 שהרי הוא בדבר והספק', זה אילן נאה מה' ולומר

 שהרי', ממשנתו המפסיק' בגדר זה שאין יתכן
, ממשנתו מפסיק ולא מטיולו כעת מפסיק, אדרבה

 בדרכו הוא לומד ורק לטיול הוא נסיעתו עיקר שהרי
  .זמנו לניצול

  

 להפסיק חלילה: במכתב א"שליט מרן לי השיב
  .ממשנתו

˜ÂÏÁ ˙·‚Ó ‰ÎÈ¯··  

 קשה זה הרי, בבגד שהמתנגב בספרים כתוב
 א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן  ר"ומו, לשכחה
 גם הוא מגבת -בחלוק המתנגב האם בפני הסתפק

 כמו בו שהולכים כאלו שישנם כיוון", לשכחה קשה"
 או', וכדו והים מהבריכה ביציאתם", בגד חצי"

  .ע"וצ, למגבת הוא שנחשב

˙ÏÈÙ˙ ‰Á�Ó Ì„Â˜ ‰ˆÁ¯ ÌÈ·  

 בצרכיו להתעסק לו אסור): ג, פט ח"או( ע"השו כתב
. עשרה שמונה תפלת שיתפלל עד לדרך לילך או

 זמן כשהגיע כן לעשות אין שגם ב"המשנ וכתב
 יוכל בו למקום כשיגיע ואפילו, ומעריב מנחה

 שהליכה מפני. אסור ,בזמנו הציבור עם להתפלל
 כיצד מובן לא זה ולפי. בצרכיו כעוסק היא בדרך

 הליכות ובספר. מנחה שמתפללים קודם לים נוסעים
 שאנו ל"זצוק אוירבך ז"הגרש ממרן מובא שלמה

 שדיני מפני, מנחה זמן כבר כשהגיע לרחוץ מקילים
 כשאינו אך. להתפלל כשרוצה רק נאמרו הקדימה

 ולנסוע לצאת  שמותר יתכן, כעת להתפלל רוצה
 ח"הגר מרן ר"וממו.  תפילתו לפני גם, וכדומה לים

 לצאת שמותר שבודאי שמעתי א"שליט קניבסקי
 בכותל מנחה להתפלל כדי לירושלים ברק מבני

 זמן שכשמשך  כתב לציון אור ת"ובשו. המערבי
 מותר, וחומש משעה פחות היא ועיסוקיה הנסיעה

  .התפילה קודם לדרך לצאת

˙Â˘„Á ˙ÂÓ‡ Ú·¯‡  

 ארבע המהלך כל"ש בענין" לצטט" נוהג העולם
 עולם בן הוא הרי, ישראל בארץ חדשות אמות
 ועוד עוד של בהליכה" המהדרים" ישנם ולכן", הבא

, לא אך. בארצנו מוכרות ולא חדשות אמות ארבע
 שאין א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן ר"ממו שמעתי
  .כזה ל"חז מאמר

' ד המהלך כל"ש נאמר) א, קיא( בכתובות בגמרא
 עולם בן שהוא לו מובטח, ישראל בארץ אמות
 ארבע כל ללכת הוא והענין המצוה ולפיכך", הבא

 בית אל, הביתה הכנסת מבית גם, בארצנו אמות
 למרות וזה, המסחרי המרכז או הכולל, המדרש
 מלבד. פעמים ספור אין המקומות באותם שצעדנו

 כפי), יא, ה מלכים( ם"הרמב דברי משמעות, זאת
 ה"וכ, ב"סק י"בב ב"ס א"פ( השולחן הפאת שביאר
 ושלהי ז"פ אמת מנוחת' ועי, כח ד"יו ט"במהרי

 נחשב ישראל בארץ הדר רק שלא הוא), כ"ס דקייטא
 בה הולך ורק י"בא גר שלא מי גם אלא, מעלה לבן



 

 העולם מבני להיות הוא זוכה כבר, אמות ארבע
 צריך ישראל בארץ שהמתגורר ראיה אין אך, הבא

  . אמות ארבע ועוד עוד בה ללכת

˙‚ÏÈÓ "˙·È˘È ÔÈ· ÌÈ�ÓÊ‰"   

 ישיבת" שמילגת הורה ל"זצוק אלישיב ש"הגרי מרן
 שולחן על הסמוך ישיבה בן שקיבל" הזמנים בין

 להעניקה יכול שהאב וכמובן, לאביו שייכת, הוריו
  .  לבנו

‚‰� ÒÂ·ÂËÂ‡ ÏÏÁÓ ˙·˘  

 פן, "רשע אדם עם לדרך לצאת שאין ל"חז הורו
 מחלל אוטובוס נהג עם ומה". חטאתם בכל תספו
 ר"ממו שמעתי - ?כרשע הלכה פ"ע המוגדר, שבת
, איתו לנסוע שמותר א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן

 האדם רק אלא, מהנוסעים חלק אינו שנהג משום
 להתפלל אין ואמנם. לדרכם אותם ומוביל שמשמש

 שלא" חסידים ספר"ב כמובא, הרשע הנהג ליד
 מתרחקת שהשכינה כיוון, רשע אדם ליד להתפלל

 אוי, רשע ליד מהמתפלל עיניו את ומעלים ממנו
  . לשכנו ואוי לרשע

˙ÏÈË� ÌÈ„È ÌÈ·  

, ידים ליטול צריך, זיעה מלמולי יש בו, בגופו הנוגע
 הים ממי הרחוץ בגופו והנוגע). ד"ס ב"ומשנ ע"שו(

 כפי ת"שו בשם חמד השדי כתב, אכילתו באמצע
 הוא נטילה שצריך הטעם עיקר שכל שכיון אהרן

 ורחץ בים כעת שהה אם כן אם, זיעה מלמולי משום
 אם קפידא אין, זיעה מלמולי משם והסיר במים גופו

 מרן ר"ממו שמעתי ואולם. בבשרו ידיו נוגעים
 צריך כזה במקרה שגם א"שליט קניבסקי ח"הגר

 הורה וכן. רבנן פלוג שלא מפני, שוב ידיו את ליטול
  .א"שליט שטיינמן ל"הגראי י"רה מרן

˙‡ÈˆÓ ıÙÁ ˙ÂÁÙ Í¯Ú  

 חפץ שכשמוצא הורה א"שליט קניבסקי ח"הגר ר"מו
 פשוט ים גלגל או פשוט ים צעצוע כגון, ערך פחות

 יטרח לא והמאבד, בודדים שקלים במספר הנמכר
 חייב שאינו, עליו יכריז אם ממנו לקחתו ויגיע

 התורה שהרי. בעצמו ולהחזירו ללכת כדי להרימו
 והמוצא", אותו אחיך דרוש עד עמך והיה" אמרה

  . המאבד לבית בעצמו להוליכו חייב אינו

‰ÏÈÎ‡ ÏÂÈË· ‰„ÈÓÚ·Â  

 דומה בשוק שהאוכל אומרים קדושין במסכת ל"חז
 זלזולו בגלל לעדות שנפסל אומרים ויש, לכלב

 אלישיב ש"הגרי מרן בשם מובא ואמנם. בעצמו
 נחשב אינו באוטובוס בדרכים שהאוכל, ל"זצוק

 לאכול אוסרים גיטין במסכת ל"חז. בשוק כהאוכל
  . בעמידה לשתות או

‰„È·‡ ‰‡ÈˆÓÂ ÌÈ·  

 כעבור המקום לאותו שוב וכשהגיע בים מגבת שכח
 כתב, שלו כמו מגבת המקום באותו מצא, זמן

 נחשב אינו שהמיקום) ז"סי ג"ח( יצחק מנחת ת"בשו

) ח"סי ג"פ( חושן בפתחי אך. ב,כג מ"וכבב, לסימן
 חבירו שגם כיון, לקחתו הוא יכול זה שבמקרה כתב
 בדיוק סימן לו שאין כיון, ממנו להוציאו יוכל לא

 שמעתי א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן ר"וממו. כמוהו
 בחפץ מדובר שאכן חזקה אומדנה לו יש שכאשר

 שאם כתב" האבידה משפט"וב. לקחתו יכול, שלו
 יכול, אחרים בגדי עם בגדו את הים בשפת החליף

 אם אך. עליו יכריז גם במקביל אך, בו להשתמש
, בגדו את במקביל לקח לא שחבירו בבירור לו נראה

 השבת" מדורי דרך, עליו ויכריז, בבגד להשתמש אין
 דבר לו שנאבד אדם כלל כשבדרך, בעיתון" אבידה

  . שם בודק, מה

ÚÂ„ÈÎ ÈÓ ‡Ï˘ ‰‡¯ ˙‡ ÌÈ‰ ÏÂ„‚‰ ÌÈ˘ÂÏ˘ ÌÂÈ 
ÍÈ¯ˆ Í¯·Ï ‰Î¯·  

 רבים יוצאים הזמנים בין ימי תחילת עם עתה 
 הראשונה הפעם זה רבים ועבור, הים לחופי

 התעוררה ולכך, זו בשנה בים לרחוץ שיוצאים
 מחלון הים חוף את שרואים אלו גם האם, השאלה

), למשל', פוניבז דישיבת מהמרפסת או( ביתם
 או, יום שלושים בתוך הים את שראו כמי נחשבים
 שפת על מקרוב לראות הכוונה הים את שלראות

  .הים

 נחשבת מרחוק שראיה א"שליט רבנו לי והשיב
 ברכת את לברך להם אסור ולכן דבר לכל ראיה

  .הים ראיית

  

˙Â¯ÈÎ˘ ¯„Á-˘ÙÂ� ÈÂ‚Ó  

 הגמרא". ארמית מטת על תשבו ואל: "אומרים ל"חז
 אשה לבית הגיע פפא שרב מספרת) ב,ח ברכות(

". שב" לו ואמרה מיטה האשה לו הוציאה. ארמית
", המטה את שתגביהי עד יושב איני: "לה אמר

 שהאשה, מת תינוק שם ומצאו המטה את הגביהה
 עליו להעליל כדי, המיטה תחת הניחה הנכרית
 אסור חכמים אמרו מכאן. הרגו הוא שכאילו עלילה
  .ארמית מטת על לישב

 מוזכר לא, נכרית מיטת על לשבת, זה איסור
 בכמה נפסק הוא אך, ערוך ובשולחן בטור, ם"ברמב

 ה"הראבי כמו, הראשונים של ההלכה מספרי
 שומרי כיצד לשאול לכאורה יש לפיכך. והכלבו
 מהנכרים ונופש אירוח חדרי שוכרים ל"בחו התורה
  .ארמית מיטה על לישב מהאיסור חוששים ואינם

   

 והוא א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן ר"מו את שאלתי
 גויה מיטת על לשבת דוקא הוא האיסור שכל השיב

, מהנכרים חדר כששוכרים אך. לגויה כעת השייכת
, לנו כשייכים ותכולתו החדר את מחשיבה השכירות

  .איסור אין ובכך, יהודי כרכוש

  

  )הדברים מסירת על א"שליט גנוט ברוך שמואל רבי ג"הרה לידידינו כ"ייש(

   



 

ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· È�È�Ú  
 א"מהחזו ובקשתי, תענית' מס ולמדתי ,א"החזו מרן עם יחד אב בחודש בצפת לנוח נסענו בצעירותי, רבינו סח •

 מסכת ג"השדה ח בשיח כתבתי ממנו לי שנתחדשו ת"מהחידו וחלק ימים כמה ולמד איתי הסכים הוא, איתי שילמד
 .תענית

 של ימים לכשבועיים אב חודש במהלך שנה מדי הרבנית עם לצאת רבנו של הרגלו היה שנה עשרה-כחמש לפני עד •
 סביבותיו השורר השקט מן נהנה כשהוא, ספריו של רציפה לכתיבה שאת ביתר מנצל היה אלו ימים. בצפת מנוחה

 מה מספיק הוא אלה מרוכזים שבשבועיים לומר רגיל היה הוא. מלימודו תדיר אותו הטורד מהקהל הדעת וממנוחת
  .הקהל טרדות עקב בביתו חודשים בכמה להספיק ביכולתו שאין

 העיר של המפותלות בסמטאותיה הליכה תוך, צפת של כיין הצלול מאווירה מעט לשאוף יוצא היה הערב בשעות
 התורה בספר ועיין, אבוהב י"מהר של הכנסת בבית אליו שהתלווה בנו עם יחד ביקר אף השנים באחת. הקסומה
 רבי כדוגמת, הצפון שבאזור הקדמונים קברי על להשתטח ההזדמנות את מנצל היה אחרות פעמים. לו המיוחס
  .מסורת לנו יש כי רבנו העיד קברו שעל - ם"והרמב גמזו איש נחום, יוחאי בר שמעון

 כפיהם נושאים הכהנים שאין הוא בצפת שהמנהג משום וזאת, בביתו לתפילה מנין יום מדי לקיים הקפיד רבנו
 מקפיד שהיה לציין מעניין עוד. לביתו לחזור נוהג היה לשבתות. כהנים ברכת להפסיד רצה לא ורבנו, החול בימות

  .הנופש בבית המזוזות כל את להחליף
 וללמוד עצמו לסגור הוא יכול שם, בביתו הגג עליית לו יש כעת כי באמרו, לנסוע מסרב רבנו האחרונות בשנים
 .נדוד להרחיק סיבה רואה אינו כן ועל, מהאנשים מוחלט ובניתוק בשקט שעות שעות גבי על שעות

 יום מידי גדול אדם של בצילו זוכה להסתופף והוא, לנופש נוסעים רבים אב חודש בתקופת, לרבינו שאל אחד •
 רבינו אמר ]מוכרחים לא אם, [לעיר מחוץ נסיעה בגלל, אחת פעם אפילו זו על זכות לוותר רוצה ואינו, ביומו

  .המחשבה נכונה

  :מהם חלק והביא, הגדול אביה על סיפורים כמה לאמו סיפרה, ה"ע זקס הרבנית, חיים החפץ של בתו כי סיפר רבנו •
 על מעט ומלמדנו, הילדים בחינוך הגדול אביה של הרבה הקפדתו על מצביע זקס הרבנית שסיפרה אחר מעשה
  :הנכונה התגובה חכמת

 זאת לכתוב מסוים מאדם מבקש היה, המדינה בשפת כתובת מעטפה על לציין חיים החפץ כשנצרך, פעם מדי
  .הגויים בלשון השתמש לא עצמו שהוא מכיוון, בשבילו

 השוהות אחת עם פעם מדי משוחחת היתה חיים החפץ בת. לנופש חיים החפץ משפחת בני נסעו אחת שנה
 אמרה, כתובת לכתיבת חיים החפץ שנצרך הבאה בפעם. המדינה בשפת וכתוב קרוא אותה לימדה וההיא, במקום

  .הקיט במקום השהות בעת השפה את למדה כי, בשבילו זאת לעשות יכולה שהיא בתו לו
 לא: "הפטיר, הבאה בשנה לנופש הנסיעה נושא עלה זמן לאחר כאשר, ואולם. חיים החפץ הגיב לא מעשה בשעת
  ..."הגויים לשון את שם שלומדים למקום לנסוע כדאי

 עמי ללמוד ממנו ביקשתי. איש החזון עם יחד בצפת לנוח אב בחודש נסענו בצעירותי אחת שנה" :רבנו סח •
 שברצוני ואמרתי, קשה במסכת מלנקוב חששתי?' לומד אתה גמרא איזו: 'ושאל לבקשתי נענה והוא, בחברותא

 שאלות מספר אותי שואל שהוא באופן, בחברותא תענית מסכת ימים כמה במשך עמי למד כך. תענית מסכת ללמוד
 שיח' בספרי. לעצמי אותן רשמתי אבל, השאלות על לענות ידעתי ולא, צעיר אז הייתי. התוספות של דיבור כל על

  ".מהן חלק הבאתי תענית מסכת על' ג חלק' השדה
  :בצפת איש החזון במחיצת השהות על סיפר עוד

 שם היינו ואמי אני גם. בצפת איש החזון מרן עם יחד ששהו המשפחה מבני ילדים כמה היינו, נדירה בהזדמנות" •
 הסתלקותה בעת. איש החזון אחיה את רבות שירתה - הסטייפלר למרן חבר אשת - רבנו של אמו, כידוע ".עמו

  .איש החזון מרן את ששירתה לה העומדת הזכות את מיטתה לפני יזכירו כי הסטייפלר מרן ביקש

 . רב כסף כך על משלמים ועוד, גולים אנשים:  בביטול אמר הזמנים בבין לנופש הנסיעות שהתרבו דבר על •
  )רבי חיים -  (מנחת תודה

ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· È�È�Ú· ˙"Â˘  
ש. בחור שלא רוצה לקחת כסף מהוריו, רוצה בימי בין 
הזמנים לעבוד בכל מיני דברים בעד כסף וכך לא יצטרך 
לבקש כסף מהוריו, האם יעשה כן או שמתרגל לחשוב על 

  עבודה וכסף ולא כדאי שיתרגל לכך. 
 .ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ .˙  

ש. האם מותר לבחור ישיבה לעשות טיולים עם חביריו 
  כשיודע שהוריו לא מרוצים מזה. 

  ת. לא ראוי. 
ש. בחור שנוסע לטיולים ויודע שהוריו לא מרוצים מזה, האם 

  עובר על כיבוד אב ואם. 
 .Ì‡Â ·‡ „Â·ÈÎ ˙ÂÎÏ‰ ÛÂÒ Ú"Â˘ 'ÈÚ .˙  

ש. בחור שבימי בין הזמנים קם בבוקר מאד מאוחר והוריו 
מאד מצטערים מכך, האם עובר על לאו של כיבוד אב ואם 

  שאסור לצערם. 
 .‰¯Â˙ ÏÂËÈ· ÏÚ Ì‚Â Ì‡Â ·‡ „Â·ÈÎ ÏÚ Ì‚ .˙  

ש. בחור שמספיק להתפלל שחרית בזמן תפלה וק"ש, אבל 
הוריו כיון שהם מבוגרים, הם קמים מאד מוקדם בערך 

 7בבוקר, ולא יכולים לראות את בנם שישן עד  4בשעה 
בוקר וכועסים עליו שלפי דעתם הוא קם מאוחר, האם 
עובר על חסרו בכיבוד אב ואם וצריך לקום כרצונם או שלא 

  מחויב. 
 .Ê¯„ÊÈ˘ ‰ÂˆÓ È‡„Â· .˙  

ש. מהו הדרך לבן ישיבה שיעבור את ימי בין הזמנים בלא 
  נפילה ברוחניות. 

 .ÏÏÙ˙È .˙  
שיודע שאין נח להורים שלו שהוא נוסע טיולים או  ש. בן

מעשן סיגריות וכדומה, והוריו לא אמרו לו במפורש שלא 
מסכימים, אבל הוא יודע את דעתם, האם חייב לעשות 
כדעתם, וכיצד הדין כשלא בפניהם ולא יודעים בדיוק מה 

  הוא עושה. 
 כמו כן כיצד באופן שהוריו אמרו לו במפורש דברים שנוגעים

  לבן, ולא נמצא בפניהם.
.¯‰ÊÈÏÂ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯ .˙   

(קונטרס עזרת אליעזר)                    



 

‡"ËÈÏ˘ Â�È·¯Ó ÂÚÓ˘�˘ ‰¯Â˙ È�È�ÙÂ ÌÈ˜ÒÙ  

 השוהה זמן קצר במקום מסוים (כגון לנופש) יתכן שאין צריך לקבוע לו מקום לתפילתו. •

בשו"ע או"ח תרי"ג כ' שאסור להכנס למי נחל הרודפים מפני הסכנה אפילו אין מגיעים אלא עד מתניו. יל"ע האם איסור  •

 זה שייך גם בהיודעים לשחות היטב, והשיב הגר"ח שליט"א שכדאי להיזהר.

 כדו' אינם מברכים ברכת הגומל.הנוסעים באונית טיולים בכנרת ו •

 כשנוסע בערים ערביות בארץ ישראל שהכניסה אליהם מסוכנת, אינו מברך ברכת הגומל אלא תפילת הדרך גרידא. •

כשנוסע במדבריות ארץ ישראל אינו מברך ברכת הגומל, אף שהרבה נזוקים ומסתכנים שם, מפני שכיום ישנם כלי  •

 תחבורה תמידין כסדרן ואין זה סכנה.

 אין עדיפות להתפלל בקברי צדיקים קדמונים על פני קברי צדיקים הקרובים לדורנו. •

שאלו את החזו"א זצ"ל שמאחר שמקפידים שלא לצאת מארץ ישראל כלל, האם מותר לשחות בים לדעות הראשונים  •

תבר כנמצא הסוברים שגבול מערב ארץ ישראל הוא עד הים ולא עד בכלל. והשיב שכל שהשחיה הינה בקרבת החוף מס

 בארץ ישראל.

נפסק בשו"ע (חו"מ ר"ע ס"ב) שמציאת גדול הסמוך על שולחן אביו שייכת לאביו. ויתכן שבן ישיבה אינו נחשב לסמוך על  •

 שולחן אביו (מפני שנמצא בישיבה) אלא במקרה ששולח לו אביו את כל צרכיו. 

שנמצא בביתו ואביו ממלא את חסרונו. ושאלתי האם בימי "בין הזמנים" חשוב בן הישיבה לסמוך על שולחן אביו, מפני  •

כשמוצא מציאה יוכל להגביהה ע"מ לזכות בה בזמן לימודיו בישיבה (שאז אינו סמוך על שולחן אביו, וכנ"ל), או דנאמר 

שחז"ל זיכו את המציאה לאביו מיד כשמגביהה משום איבה, ואינו יכול לעשות כן. והשיב מו"ר הגר"ח קניבסקי שיתכן 

 ין ראוי לעשות כן.שא

  (שלהי דקייטא) 

‰È‡¯‰ ˙ÂÎ¯· È�È�Ú·  

זצ"ל כשראה את ההרים בדרך לירושלים בירך עליהם בשם ומלכות (עושה מעשה  שמעתי מרבינו שליט"א דמרן הקה"י •

בראשית), כיון שהתפעל מגובהם, אמנם בפעם שניה כשעבר דרך שם לא בירך כיון שלא עשו עליו רושם וכתב רבינו 

חשב משונה, בתשובה בכ"י דאם רואה אדם או הר ונראה אצלו משונה בגובהו יכול לברך עליו אף שלרוב העולם לא נ

וביאר רבינו דאף שההתפעלות הראשונה אינה קובעת בהני ברכות, דהרי פשוט שהרואה ים ואינו מתפעל חייב לברך, 

מ"מ בהרים כיון דאיתא בשו"ע דמברכים על הרים משונים בגובהם ולא נקבע בזה שיעור ברור, אמרינן דההתפעלות 

חז"ל שמתפעלים מהן, יש לברך אע"פ שאין מרגיש עתה. אבל קובעת אם לברך. ובתשובה אחרת כתב: הדברים שקבעו 

 כמה שיעור גובה ההר לא קבעו, לכן תלוי במתפעל. וכן ב' תוך ל' יום לא דיברו חז"ל.

 הרואה הרים גבוהים ממטוס, ומחמת המרחק נראים בעיניו כגבעות קטנות השיב רבינו: "קשה לברך". •

ש. בביקורי בגן החיות ראיתי קופים ובירכתי עליהם משנה הבריות, ונסתפקתי האם יכול אני לכוין לפטור בברכה זו את 

הפילים שאראה אח"כ בגן, וכברכת הנהנין שמכוין לפטור כל מה שיביאו לפניו. או דדין זה הוא רק בברכות הנהנין 

 הראיה שבהם צריך לראות כדי להתחייב. ששייך בהם סעודה אחת שהכל נגרר, ואינו שייך בברכות

.˙  .ÌÚÙ „ÂÚ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆÂ ¯ÂËÙÏ ‡"‡  

והנה ראיתי בספר הפרדס [לרבינו אשר תלמיד הרשב"א], שכתב, "אם נכנס לעיר שרובן קרוביו ואוהביו, מברך ברכה      

עמים בשעה אחת". אחת לכולם ודיו, ואי"צ לברך לכל אחד ואחד, שאין ראוי לחזור ברכה אחת מאה או מאתים פ

ומבואר שאע"פ שעדיין לא ראה את שאר חבריו, יכול לכוין לפוטרם בברכת הראשון. ולכאו' זה סותר לתשובת הדר"ג 

  שליט"א שהשיב שא"א לכיון לפטור דבר שעדיין לא ראה.

.˙  .̄ Á‡ ÔÈÓ ‰Ê˘ ÏÏÎ ¯˙ÂÒ Â�È‡  



 

מבחין בו בבירור האם יכול לברך. [הכוונה  ש. נסתפקנו ברואה דבר המחייב ברכה ממרחק רב ע"י משקפת, ועי"ז

למשקפת העשויה כתבנית זכוכית מגדלת שעיניו רואות את הדבר עצמו, ולא למשקפת הבנויה על מראות שרואה רק 

  את בבואת הדבר].

.Í¯·Ï ÏÂÎÈ  .˙  

  ש.  רציתי לידע אם מברכים ברכת עושה מעשה בראשית על ים כנרת.

.ÌÈÎ¯·Ó˘ ‰ÓÂ„ÓÎ  .˙  

ן במי שרואה קטע קטן של ים בגודל בריכה (והשאר מוסתר מהר וכדו') ומחמת כן אינו מתפעל בראיה זו, ש. מה הדי

  האם נימא שאינו יכול לברך כיון שאינו מתפעל, או שכיון שסו"ס רואה בבירור את הים מחוייב הוא בברכה.

.Í¯·Ó˘ ¯·˙ÒÓ  .˙  

שייך לאיזה מקום, וכעובדא דגמ' שאיתפרקא ליה ועל  ש.  חכמים תקנו לברך שעשה לי נס במקום הזה. ומשמע שהנס

לביתיה. ונסתפקתי, היאך הדין במי שנתרפא מחוליו בבית החולים בנס גמור [חוץ לדרך הטבע], האם יברך על ראיית 

חדרו בבית החולים שעשה לי נס וכו', והרי הנס אינו קשור למקום אלא לרפואתו. ואם נימא שכיון שנתרפא במקום 

ך על המקום. היאך הדין במי שנעשה לו נס במטוס וכדו', האם יברך על ראיית המטוס אף שעומד במקום אחר זה יבר

  ממקום הנס, או שכיון שלא אירע באיזה מקום אינו יכול לברך. 

.Í¯·Ï ¯˘Ù‡ ÈÏÂ‡ ÌÈÏÂÁ ˙È··  .˙  

הקברות, דאולי אין זה נחשב ש. נסתפקתי האם הרואה קברי קדמונים כמערת המכפלה וקבר רשב"י וכדו' מברך ברכת 

  כרואה קברי ישראל, כיון דאין רואה את מקום המת עצמו אלא רק ציון לפתח המערה שבו נטמן, וצ"ע.

.Ú"ˆ .˙   .ובע"פ שמעתי מרבינו, דאם אין יודעים היכן המת קבור לא חשיב כקברים לענין ברכה  

רואים את הר המנוחות וכדו', ולא ידעתי אם בקברות ש. מצוי מאוד שרואים קברים מרחוק, כגון בכניסה לירושלים ש

  בעינן דוקא שיכנס לבית הקברות, או דכל שרואה צריך לברך וכשאר ברכות הראיה.

.ÌÈÎ¯·Ó ˜ÂÁ¯Ó ÌÈ¯·˜ ÌÈ‡Â¯ Ì‡ 'Â‡ÎÏ .˙  

  העין)(שער                                                                                                                        
  
  
  

 Â�È·¯ È„ÈÓÏ˙Ó ‡"ËÈÏ˘ Á"˙ ˙ÂÓÈ˘¯Ó ,ÂÓÒ¯Ù˙� ‡Ï˘ ˙ÂÎÏ‰ ¯ˆÂ‡  
    

  .רחיצה בים מאד מסייעת למיחושי הראש והיא מועלת  .‡
  א' בא לבקש ברכה להתיצבותו בלשכת גיוס והזהירו ליקח עמו גמרא שמבטלין שם הרבה זמן.  .·

אברך לא צריך להיות בעל  ,הוא כמו מנעלים, ופ"א אמר אין לבן תורה לנהוג ברכב והוא מנהג אמריקאי שאצליהם  .‚
 עגלה, ואפי' במקום שאלה של ביטול תורה ושמירת העינים.

לעולם יקדים שלו' לכל אדם ואפי' לנכרי שבשוק והאידנא דשכיחי רבים שמעתי מאאמו"ר זיע"א ששאל מהגרח"ע   .„
וויע הי' מקפיד ליתן שלו' לכ"א ועתה בוילנא אם והשיבו שמקודם כשהי' אב"ד אי(לענין האיסור להתעלם מן הצדקה) 

 ינהוג כן לא יגמור.

אין לאסור לעמוד בתא טלפון בשבת דאין לנו לגזור מדעתינו ומ"מ ראוי שלא לישב בתחנת אוטובוס בעיר חילונים   .‰
לונים בעיר חי עי' פסחים נ"א ב' אמנם האחרונים לא העתיקו הגמ' להלכה ע"כ מדינא אין לאסור, ובמכתב כתב:

 .(עי' פסחים נ"א א')טוב להיזהר 

Â.  .ע"ה אסור להתלוות עמו בדרך פי' הראשונים דהוא דווקא באפיקורס ורק כשהולך יחידי עמו 

Ê.   ה "רע 'ל סי"בהכמש"כ בבילדותי התחלתי לשנן ע"פ מסכת קידושין בשביל שיהי' מה ללמוד בליל שבת לאור הנר
שנמשך זמן רב והפסקתי, ולא הי' בזה משום חשש נדר לדבר מצוה אבל כשהגעתי לאמצע המסכת ראיתי  ד"ה כל

 כיון שהי' קודם שבאתי לעונת נדרים.

Á.   אין למחות במנהג העולם להקל ולעשות תספורת החלאקה בביהכנ"ס שעל ציון רשב"י די"ל שלא נעשה לשם
 ביהכנ"ס אלא עשאוהו לבאים להשתטח על הציון.

Ë.  מרובה והשיב דעדיף במטוס שזמן  ומועטת מליסוע במטוס שסכנתכנתה שאלו למרן אם עדיף ליסוע בספינה שס
  .הסכנה מועטת

È.  על א' שאמר שממעט ליסוע במכונית ומעדיף לילך ברגליו אמר שהיום יש סכנה גם בהליכה. 

  
  (רשימות מכתבי תלמידים)
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סמוכה כשיוצא לדרך אפילו לנסיעה לעיר   .‡
 לוקח עמו את הטלית והתפילין.

עי' מ"ב סי' ק"י סק"כ "נכון לכל ירא שמים בעת 
יציאתו בדרך שיקח עמו טלית ותפילין שלו אפילו 
נוסע למקום קרוב ודעתו לחזור היום ובעונותינו 
הרבים וכו'" אמנם בשנים האחרונות כשנוסע למקום 
קרוב (כגון מבני ברק לפתח תקוה) לא לוקח וכאשר 
נוסע לירושלים וכדו' בדר"כ כן לוקח. כשנוסע בחול 

  המועד חוץ לעיר לא נוטל עמו את הטלית.

היקל לצאת לדרך לעיר אחרת אפילו בלילה כי   .·
 יש אור כמו ביום.

  עי' פסחים ב' א' ובתוס' שם ובמג"א סי' ק"י סק"י.

תפילת הדרך (מבני ברק לירושלים) מברך עם   .‚
 שם ומלכות אחר שעברו את לוד.

  י' שו"ע סי' ק"י ס"ז ומ"ב סקכ"ט.ע
בשאר דרכים, בודק כשלא רואים בתים ואז מברך 
תפילת הדרך. ושמעתי ממרן שבצעירותו בעת שלמד 
בישיבה בעיר פתח תקוה, הי' נוסע מב"ב לפ"ת 
והסתפק אם לברך תפילת הדרך, ואמר לו על זה מרן 
החזו"א שכיון שכל נסיעות של היום מיקרי סכנה (עי' 

י' ק"י סק"ל) א"כ אפשר לנהוג כהט"ז (סי' רי"ט מ"ב ס
סק"ד) שס"ל שבמקום סכנה אפילו בתוך העיר מותר 

  לומר תפילת הדרך בברכה.

בדרך כלל לא מסמיך ברכה אחרת לתפילת   .„
 הדרך.

אבל אם אפשר מסמיך, ומ"מ לא מקפיד לקחת מביתו 
דבר מאכל לאכול ולהסמיך לברכה אחרת, ואמר לי 
שלא ראה אצל רבותיו זיע"א שנהגו בזה, ורק אם יש 
ברכה הסמוכה מה טוב אבל אין צריך לטרוח עבור זה, 

  ועי' בשו"ע סי' ק"י ס"ו ומב"מ סקכ"ז כ"ח.
להיות סנדק היו שנים שכמעט כל יום יצא מחוץ לעיר 

בברית, ומידי יום היה אומר תפילת הדרך ועם זאת לא 
הקפיד ליטול מאכל וכדו' אלא היה שוקע בלימוד מתוך 
גמרא קטנה מתחילת הנסיעה ועד תפילת הדרך 

  ומתפילת הדרך ואחריה עד סיום הנסיעה.
אגב, כאשר מרן היה יוצא מבני ברק לסנדקאות ברחבי 

מר את היהי רצון ארץ ישראל, כמה פעמים היה או
המובא בטור ושו"ע או"ח סי' ר"ל "הנכנס לכרך אומר 
יה"ר מלפניך ה' אלוקי שתכניסני לכרך הזה לשלום 
נכנס בשלום אומר מודה אני לפניך ה' אלוקי 
שהכנסתני לכרך זה לשלום ביקש לצאת אומר יה"ר 
מלפניך ה' אלקי שתוציאני מכרך זה בשלום" ויעוי' 

  תפילה זו. במ"ב שם היכן אומרים

כשאומר תפילת הדרך יוצא מהמכונית ונעמד,   .‰
ואם א"א לצאת עוצרים ומברך בישיבה. ואם 

 גם זה אין אפשרות מברך בשעת הנסיעה.

  עי' שו"ע שם סעיף ד' ובמ"ב סקכ"א כ"ב כ"ג.

Â.   סדר תפילת הדרך. אומר היהי רצון וכו' עד
שומע תפילה, ויעקב הלך לדרכו וגו' עד ההוא 

פעמים ויהי נועם וכו', המלאך מחנים, יברכך וכו' ג' 
 הגואל ג"פ כי מלאכיו וגו', מגדל (עד צדיק ונשגב).

ומרגיה בפומיה שסימנה יחיד ורבים הלכה כרבים, 
דתחילת התיבות של יחיד וכו' הוא י' ו' ה' כ' והוא 
יברכך, ויהי נועם, המלאך, כי מלאכיו. ומקור הדבר 

  ת כ"א.יעוי' באגרא דפרקא או
בנוסח תפילת הדרך שמעתי ממרן שאם נוסעם 
וחוזרים באותו יום אומרים ותחזירנו לשלום, ואומר 

  "בעיניך ובעיני כל רואי" ולא "רואינו".

Ê.   כשנפרד מאת רעהו העומד לצאת חוץ לעיר או
חוץ לארץ, אם נוסע באותו יום, בדרך כלל 
מלוהו בד' אמות (ומקיים מצוות לוויה) עד 

פעמים עד לפתח היציאה מהבית. פתח החדר ו
 וכן נהג אביו מרן הסטיפלער.

  עי' סוטה מ"ו ב'.

Á.   כשנסע למנוחה בעיר צפת לקח עימו את ספר
 התורה שלו.

כי מצוי שם בבית הכנסת ספר תורה בכתב האר"י 
  ודעת מרן החזו"א בזה שאינו לכתחילה.

Ë.   החמיר שיחזיקו את הס"ת כל הנסיעה ביד ואז
א הסתפק במה שאפשר אפשר לשבת ברכב (ול

להניח את הס"ת על דבר מוגבה מהכסא), ואם 
אי אפשר להחזיק היקל להניח את הס"ת שוכב 
ברכב מאחור במקום המיועד למשאות כיון 

 שהוא רשות אחרת.

  עי' שו"ע יו"ד סי' רפ"ב ס"א וס"ג ובביהגר"א שם.
בזמן שהותו של מרן בצפת כתב כל שעות היום את 

טא כי כותב שם בשבועיים מה ספרו דרך אמונה והתב
שכותב בבני ברק בשלשה חודשים הרבנים ע"ה סיפרה 
כי באחד הערבים היו לו כאבי עיניים מרוב שאימץ 
אותם כל היום בכתיבה. באחת השנים, התקינו לא 
מזגן חלון באופן עראי, המזגן החל לעבוד, אבל אחרי 
כשעה נוצרה תקלה, בעת שהפועלים תיקנו את 

ה מרן את ראשו מהמחברות ואמר להרב התקלה הגבי
אליעזר ליברמן (בעל האכסניה) הכל (דהיינו הסבל 
מהחום) מפריע עד שמתחילים ללמוד, אבל משעה 
שמתחילים וכבר שקועים בלימוד אין שום דבר 

וי יבשמפריע. פעם אחת התבטא באוזני נכדו אודות ר
הפרעות מהקהל שיש לו בבני ברק: אם הייתי יכול 

צי שנה בצפת הייתי כבר יכול לגמור את כל להיות ח
  הש"ס כמה פעמים.

כיון שמרן שהה שם באותה דירה כמה פעמים 
בקביעות, כאשר פעם אחת בקשו לשנות את המיקום 
לדירה עם אויר טוב יותר, מרן סרב אע"פ שבעה"ב 
הסכים, ומטעם שאמרו חז"ל "לעולם אל ישנה אדם 

נת אבל על מאכסניא שלו" (כאשר הרבנית היתה בש
אמה, מרן לא הסכים לנסוע לצפת, באומרו: לא 

  נוסעים בשנת אבל).

  (הנהגות אלו מתוך הספר 'אלא' ד' אמות של הלכה)
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 הזמנים יןב
 בין בימי הלימוד לחיזוק מכתבים הרבה השנים במשך כתבהיה נוסע בימי בין הזמנים לחזק תלמידי הישיבות בין הזמנים, וכן  א"שליט רבנו

. וראה עוד בס' ימלא פי תהלתך עניני תורה עמ' כאן חלקם והבאנו ל"זצ ש"הגרי מרן גם הצטרף מהמכתבים ובחלק, מהסכנות והזהירות הזמנים
 שנב –שלד 

 כאיל תערוג במשך השנים בגיליונותכל מה שנדפס בענינים אלו ד "בסכאן הבאנו 
 

 ד בבין הזמניםמעלת הלימו
 

 הלומדים מעלת
 בין ללמוד הנכונה מחשבתכם על שמעתי... לצעירים ישיבה תלמידיל

 .הזמנים
 עובדים' שהי זמן' הי אמנם, הזמנים בין ענין בתלמוד מצינו לא הנה

 לא לרבנן רבא להו אמר' ב ה"ל ברכות' במס כמבואר, פרנסה בשביל
 בין סתם אבל', וכו תשרי ביומי ולא ניסן ביומי לא קמאי תתחזו

 .מצינו לא הזמנים
 אבל, קצת לפוש הישיבות מסדרי הקילו האחרונות בדורות אמנם
 .התורה מלמוד עצמו לפטור היתר שום אין ודאי
 גם יוסיף וזה, תורה להרבות' א כל ללמוד ידיכם ותחזקנה חזקו

 . חיל ותוסיפו. מתקיים שיהיה ביראה
 )קובץ אגרות ס"ו(. שטיינמן לייב. י אהרן -. ק"לפ א"תשע ניסן' ב
 

 להתבטל לא
: רבנו אמר( ה"תשמ אב) הסטייפלער מרן של חליו בעת חיזוק בדבריו

 ואמנם] דברים כמה להוסיף שיש לי נדמה, כאן שהציעו למה ובנוגע
 רק, עיניך מבין קורה טול לומר יכולים כי, מהציבור לבקש ראוי אינני
 לבין בנוגע' א[, דברים שני להציע רוצה אני, לומר שבקשו היות

 יש אבל, הזמנים בבין גם לומדים אמנם הציבור רוב כי והוא, הזמנים
! יום חצי, בכלום אותו ולבזבז" יום חצי" לקחת שיכולים כאלה

 כדי לבריאות זה את צריך' הי ואם... לעצמם מרשים, אברכים, בחורים
 הרבה כך כל האם אבל, יחידים כאלה יש ואולי, ניחא, קצת לנוח

 לבלות יומיים כל או יום כל? זה את שצריכים חלשים הם אנשים
 בין מ"נפק מה כי", תורה ביטול" לכאורה וזה, כלום בלי" יום חצי"

 לנוח צריך חלש' א אם רק, חילוק יש האם, הזמן אמצע או הזמנים
 )ימלא פי תהלתך עניני ציבור עמ' שז( ...קצת

 
 רוממה הכנסת בית י"שע הזמנים בין ישיבת בפתיחת חיזוק שיחת
 ה"תשס ניסן

 אין ובאמת, הזמנים בבין תורה ללמוד זוכים שאתם אשריכם נהה
 ומתי ללמוד צריך מתי, זמנים יש בתורה וכי, הזמנים בין כזה דבר
 לעשות וצריך, הזמנים בין אלו לזמנים קורא העולם פ"עכ אבל, לא

, בחיזוק צורך יש כ"שכ אלו בימים מתחזקים שאתם ה"וב, חיזוק
 והן העולם מאומות הן אויבים הרבה כ"כ לנו שיש, בדורנו ובכלל

 שאנו הנס וכל, ורגלינו ידינו מצאנו לא תורה בלי, י"מבנ לדאבוננו
 אנו הרי תורה שנוסיף כמה וכל, התורה בזכות רק הוא מתקיימים

 . העולם בכל ישראל ולכל לנו חיים מוסיפים
 לנצל לראות צריכים כ"וכמו, התורה בלימוד מתחזקים שאתם ה"ב

 אומרים ל"חז שהרי, זכויות מוסיף זה שלומדים כמה כל כי, הזמן את
 עושה ואם, חייב וחציו זכאי חציו כאילו העולם את אדם יראה לעולם
 עבירה עושה ו"ח ואם, זכות לכף העולם כל את מכריע אחת מצוה
 יש הרי בתורה כשמתחזקים והנה, חובה לכף העולם את מכריע אחת
 נהרג ו"ח מישראל וכשאחד, ישראל כלל את להציל שיכול זכות כאן

 .התורה בלימוד שנחלשים בגלל זה אין אם יודע מי דרכים בתאונת
 (44 מס' ממךגליון ארו)
 

 איש החזון אצל הזמנים בבין הלימוד
 לו גם הישיבות בני שלומדים שבזמן אמר ל"ז א"החזו שמרן מעתיש

 שמצוי הזמנים בבין אבל, הלומדים שמרובים מכיון ללמוד קל יותר
 לו קשה ויותר עליו גם משפיע זה הישיבות בני אצל בטלה יותר

 . נוראים והדברים, הלימוד

 הללו בימים שיש הזמנים בין ענין על דרבינו בפומיה מרגלא והנה
 ומשום, הזמנים בבין שלומדים לאלו והצלחה דשמיא סייעתא יותר

 השמים מן המושפעת דשמיא סייעתא שפע של כמות שיש שכידוע
 לומדים הרבה וכשיש, התורה והוגי לומדי לכל המתחלקת זמן בכל

 מועטים הם בהן שהלומדים ובימים הלומדים כל בין מתחלקת
 יש כ"וא, בלבד ביניהם דשמיא הסייעתא של הכמות אותה מתחלקת

 מבכל יותר הלומדים שמועטים אלו בימים שלומד למי הצלחה יותר
 (ו"נ' עממתורת חזון איש  בתמר אעלה). הלומדים שמרובים השנה

 
 חשיבות הלימוד במקום רבים

אותו היום סילקוהו לשומר א בגמרא בברכות )דף כ"ח א'( תנא, יתא
הפתח וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס, שהי' רבן גמליאל 
מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו, לא יכנס לבית המדרש 

בן עזרי' לנשיא סילקו את שומר הפתח, וניתנה  ועכשיו שנתמנה ר"א
זאת ]רשות לכל אחד להיכנס. ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי. 

, אמר רבי יוחנן פליגי בה אבא [אומרת שהרבה תלמידים באו ללמוד
יוסי בן דוסתאי ור' יוחנן, חד אמר אתוספו ארבע מאה ספסלי, וחד 

ן גמליאל אמר: אמר שבע מאה ספסלי, הוה קא חלשא דעתי' דרב
דילמא ח"ו מנעתי תורה מישראל אחוו ליה בחלמא חצבי חיורי 

ופרש"י כלומר  [הראו לו בחלום חביות מלאות אפר]דמליין קטמא 
ומסיימת הגמ' ולא היא ההוא ליתובי דעתי'  ,אף אלו אינם ראויים

הוא דעבדו לי' ]רצו ליישב דעתו כדי שלא יהי' לו צער על שמנע תורה 
 ל באמת הוא מנע תורה[. מישראל אב

עדיות בו ביום נשנית, וכל היכא דאמרי' בו ביום ההוא יומא הוה  ,תנא
שמינו את ר"א  [כל מקום שכתוב בש"ס בו ביום הכונה ליום ההוא]

בן עזרי' לנשיא ולא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא 
פירשוהו לא הי' שום דין שהי' לא כ"כ ברור עד עכשיו שלא ]פירשוה 

ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש. ומה שאמר  [באותו יום
רבי אליעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה זה הי' ג"כ באותו יום 

 כמו שכתב רש"י.
והשאלה היא הרי ר' אלעזר בן עזריה אומר ולא זכיתי שתאמר יציאת 

בן זומא  האם ,מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא ומה הי' עד עכשיו
מה הי' כאן משמע שהיות שבאותו יום  ,לא הי' יכול לדרוש את זה

איתוספו ספסלי ונתרבה תורה זה גרם שיזכה לדרוש כיון שנתרבה 
תורה במדה כ"כ גדולה ומסתמא עד עכשיו הי' ג"כ מאות תלמידים 
אמנם לא כתוב כמה הי' אבל מסתמא היו הרבה ועכשיו נתוסף 

נשים כאלו שלדעת רבן גמליאל לא היו ספסלי אבל איזה ספסלי א
שכל תלמיד שהי' צריך  ,ראויים להתקבל מפני שלא היו תוכו כברו

להתקבל אצל רבן גמליאל הי' צריך להיות ברור שהוא תוכו כברו 
ואם לא הי' יודע שזה כך הוא לא קיבל אותו ובא ר' אלעזר בן עזריה 

ה אתמול לא הי' ונתוספו ספסלי ובאותו יום נפשטו כל הספיקות ולמ
הרי מסתמא אלה שהיו בבהמ"ד מתחילה היו תלמידי חכמים  ,כך

גדולים מאד ובכל זאת נשאר ספיקות שלא פירשום ועכשיו פירש"י 
כי מתוך שרבו תלמידים רב החידוד  ,שלא הי' ספק שלא פירשוה

נמצא  ,והפלפול לכן באותו יום כל הדברים שהם לא ידעו הכל פירשו
הי' רבן גמליאל נשיא והי' כ"כ הרבה ספיקות שלא ששנים ע"ג שנים 

פירשום ועכשיו כיון שרב החידוד והפלפול כל הספיקות נפשטו ולא 
 מובן מה קרה. 

וגם מה שרבי אלעזר בן עזריה אומר ולא זכיתי שתיאמר יציאת 
מצרים בלילות הרי משמע שהוא אחז גם קודם שצריך להזכיר יציאת 

וכשבא  ,כול להכריח את זה שככה הדיןמצרים בלילות אבל לא הי' י

 גליון 
 בין הזמנים
 חודש מנחם אב

  ו”תשע שנת



 

2 

אותו יום בא בן זומא וחידש כי מה שכתוב כל ימי חייך בא לרבות 
 ,ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות האם בשביל זה צריך לבן זומא

והרי רבי אליעזר בן עזריה אומר לא זכיתי שלא יכולתי לנצח זאת 
על זה איזה קבלה לו אומרת שאחז גם קודם שהדין כן ומסתמא הי' 

למה לא הי' יכול להכריח את סברתו מכח הקבלה או משהו אחר 
או מה שהביאו לכך משמע שבכל זאת לא קבלו ממנו  ,שהיתה לו

שיש כזו דרשה והוא קבל קבלה שצריך להזכיר בלילות למה הוא לא 
יכול לומר עכשיו אני מבין כי מה שכתוב כל ימי חייך לרבות את 

כ בן זומא אמר את זה האם צריך כ"כ הרבה הלילות וכמו שאח"
אם אחר מקובל  ,גדלות וחכמה ופילפול כדי לחדש את הפשט הזה

כזה דין ויודע שצריך להזכיר יציאת מצרים בלילות רק הוא לא יכול 
לנצח להוכיח ועם מה עכשיו בן זומא הוכיח בגלל שהוא דרש ימי 

ל להגיד את זה האם הוא לא יכו ,חייך הימים כל ימי חייך הלילות
הרי מסתמא עלה על דעתו ג"כ דבר זה וכמו שחכמים אומרים ימי 
חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח כך הוא יכול 

 לומר לרבות את הלילות.
משמע שזכות התורה הזו מכח שהי' כ"כ תלמוד תורה דרבים ממילא 

י' סייעתא החידוד והפילפול שהי' אז הי' במדה כזו גדולה שעי"ז ה
דשמיא שכל הקושיות וכל הדברים שכל הזמן נשארו בלי תירוץ ואת 
הספיקות יכלו לפשוט מה קרה היום מה יום מיומים האם הארבע 
מאות תלמידים האלה שנתוספו הם פשטו את כל הספיקות מה 
שהיה הרי מסתמא לא אלה אלא התלמידים שהיו יושבים גם קודם 

החידוד והפילפול והעיקר צריך  בבית המדרש אלא כיון שהי' רב
להוסיף שהסייעתא דשמיא היתה גדולה מאד כיון שיש תלמוד תורה 
דרבים זה עד כדי כך גדול ובזכות תלמוד תורה דרבים כזה יכלו 
להבין דברים מה שבלי זה לא יכלו להבין הי' סייעתא דשמיא כזה 

  .שאפי' כל הדברים שהי' ספיקות עכשיו נפשטו
כשיו יכלו כ"כ פשוט לומר את הדרשה הזאת ימי ממילא גם זה ע

חייך הימים כל ימי חייך הלילות ואף שזה כ"כ פשוט שהרי הוא לא 
אחז את הדרשה ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא לימות 
המשיח וא"כ הי' יכול לומר לרבות את הלילות לא אין לו סייעתא 

הסייעתא דשמיא  דשמיא כל זמן שאין כ"כ תלמוד תורה דרבים אז
לא באותה דרגה ומה שיש תלמוד תורה דרבים יותר גדול זכות 
הרבים יש סייעתא דשמיא ואז בן זומא דרש מה שאתמול הוא לא 
הי' יכול לדרוש ומה נשתנה לבן זומא עכשיו וגם הוא בעצמו רק 
עכשיו הוא ניצח למה לא קודם כי הי' חסר את הסייעתא דשמיא 

רבים התלמוד תורה דרבים זה כזה גדול שזה שיש ע"י תלמוד תורה ד
 הוסיף ומאלה דוקא שלפי רבן גמליאל לא הי' מספיק תוכו כברו.

העיקר מה רואים מזה שכל הכח של התורה לעלות משמע שזה ע"י 
סייעתא דשמיא של תלמוד תורה דרבים, ומה שיותר תלמוד תורה 

 דרבים. 
בות עוזבים את ממילא צריך לדעת, כי עכשיו עוד מעט בני הישי

הישיבות אי אפשר לומר שלא לומדים אבל צריך לדעת שמה 
שאפשר לעלות במקום של תלמוד תורה דרבים אי אפשר לעלות 
במקום אחר ואפי' דברים פשוטים לכאורה אי אפשר כל כך רק ע"י 
תלמוד תורה דרבים ומה שיותר תלמוד תורה דרבים יש יותר יש 

 תועלת. 
מה שרכשו ברבים זה צריך להישאר על כל ולכן צריך לראות שכל 

החיים ויכולים להמשיך אח"כ ג"כ אבל הכל מכח של תלמוד תורה 
דרבים וצריך לשאוף מתי כבר נוכל להגיע שוב להיות עם התלמוד 

וזה מה תורה דרבים ומה שיותר תלמוד תורה דרבים יותר יעלו 
ד שצריך כל החיים לדעת שהמקום של עליה זה היכן שיש תלמו

תורה דרבים מה שיש יותר תלמוד תורה דרבים יש יותר סיכויים 
שנבוא לאמת ואז הוא יכול לבוא אפי' לדברים שבלי זה הוא לא הי' 

  .יכול בשום אופן לעלות
וזה אנחנו צריכים לעשות לנצל את הזמן אפי' בין הזמנים להשתדל 
מה שיותר שיהי' עם תלמוד תורה דרבים לא להיות במקום ומה 

ותר רבים זה לגמרי לא דומה וזה מה שאנחנו צריכים להתחזק שי
להשתדל בכל זמן שאפשר להוסיף תלמוד תורה דרבים גם לו וגם 
להשפיע על אחרים שיהי' תלמוד תורה דרבים ובזכות זה כל אחד 

והקב"ה באמת יעזור  ,יזכה לדברים שבלי זה הוא לא יכול לזכות
ים לנצל לתלמוד תורה דרבים שכל א' ינצל את כל הזמן גם בין הזמנ

ולהשתדל לחזור על מה שלמדו ועי"ז כל אחד יעלה בתורה ויראת 
 - )כ"ב אדר ב' תשס"גשמים ובמדות להיות גדולים בתורה ויראה. 

  (שמה -ימלא פי תהלתך עניני תורה עמ' שמג
 

 מניעת אסונות
תוך דברי רבנו בעצרת התעוררות בעת נעילת ישיבת בין הזמנים מ

 הישיבות רוממה ירושלים ער"ח אלול תשס"ב  חניכי

ידוע בשם הספר חסידים גודל העניין לעסוק במצוה שאין לה דורשים 
שהיא כמת מצוה והנה במשך השנה יש הרבה עמל התורה בהיכלי 
התורה אך בתקופת בין הזמנים רפו הבריות ידיהם מן התורה וחסר 

  .בעולם מלימוד התורה
חז"ל )קידושין מ, ב( אומרים כי לעולם יראה אדם את העולם כאילו 
חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת הכריע את כל העולם לכף 
זכות ואם כן בכח לימוד התורה מרבים זכויות ומשפיעים טוב על 

  .העולם כולו
ובפרט בתקופתנו אשר עת צרה ליעקב, ומדי יום ביומו רחמנא ליצלן 

רעות על פיגועים תאונות דרכים וכל מיני מחלות ה' יש שמועות 
א הכלל כקטן כגדול, ויתכן לומר שהו ישמרנו, והסבל הוא נחלת

 מהזמנים הקשים ביותר שהיו לכלל ישראל, והעולם כולו בוער באש.
אשריכם תלמידי ישיבת בין הזמנים אשר בזמן זה שרבים מתרפים 

מנוחה אתם עוסקים ונוסעים לנוח ולנפוש בשל סיבות בריאות ו
בתורה ומקיימים את העולם ללא ספק זכות לימוד התורה מגינה על 
הכלל שיהיה פחות אסונות פחות אלמנות ויתומים ורק זכות התורה 
יכולה לעצור את הגזירות והכל נזקף לזכותכם רק יש ליזהר שיהיה 
זה בכוונה לשם שמים ולא למטרת הנאות צדדיות אלא לקיים רצון 

וזכות זו תעמוד לכם  ,נגרמת נחת רוח לבורא יתברך שמו ד' ובזה
גליון ) .לזכות לכל טוב ולהינצל מכל רע אתם וביתכם וכל משפחתכם

 (21ך מס' ארוממ
 

 בחינת 'מת מצוה' -לימוד התורה ב'בין הזמנים'
ח רבנו: וגם אחרי תשעה באב בזמן שחלק גדול כלל ישראל יוצאים ש

מחמת עניני ריפוי, לצורך החלמה, כל אחד עושה בשביל הבריאות ... 
אבל סוף כל סוף יש "ביטול תורה", ולכן צריך מאד להתחזק, בזמן 
שכל כך הרבה אנשים בשביל סיבות שונות לא לומדים, ולימוד 

וה, בזמן שאין עוסקים במצוה, היא התורה אז הוא בגדר מת מצ
נקראת "מת מצוה", והיות שכלל ישראל בזמן הזה לומדים פחות, 
צריך מאד להתחזק לנצל את הזמן לתורה ויראת שמים, ובכל מעשה 
המצות מה ששייך לעשות, מי שיכול ללמוד, ומי שיכול לקיים מצות, 

 צריך לעשות יותר מאשר תמיד.
ת הזמן דוקא לעלות, כי אז הזמן הנכון וכל אחד ואחד צריך לנצל א

, כי אם זה מת והוא מקבל שכר כולםלזכות מה שאחרים לא עושים, 
מצוה אז הוא מקבל את השכר של כל אלה שלא יכולים ללמוד 
בזמנים ההם, וכל אחד יראה לנצל את הזמן, ולעשות חיזוקים בתורה, 

 זק.ביראת שמים, בתפילה, בכל הדברים האלה צריך מאד להתח
והקב"ה יעזור שכל אחד ואחד מאלה שיתחזקו, יזכו באמת להרבה 
תועלת, להרבה השגה בתורה ויראת שמים, להרבה השגה בלימוד 
התורה, ויזכה כל אחד ואחד לכל טוב בכל המובנים, שהקב"ה יעזור 

שבת מוסף  –ד )תמוז תשס"פחה שלו בכל טוב סלה. לו ולכל המש
 (ד"קודש פר' דברים תשס

 
 שיהא רוב הזמן מנוצל  בתורה ומע"ט 

 תלמידי ישיבת גאון יעקב ד' עליהם יחי' כ ל
כמובן שיחד עם  ,שמעתי על רצונכם להמצא כמה ימים במקום נופש

זה אין לשכוח שגם בהיותם שם צריך להיות רוב הזמן מנוצל בתורה 
ומעשים טובים ולא לילך בתר ריקנות כדרך יושבי קרנות ועי"ז תוכלו 

ראת שמים טהורה אחרי זה להוסיף כח בעמלה של תורה יחד עם י
 ותזכו כל אחד מכם לגדול כחפץ השי"ת. הדורש טובתכם.

 
 זכו לסיים מסכת

 ס"דב
לכ' בני הישיבות הק' המתכנסים ע"י ארגון בני הישיבות בשכונת 

 .ירושלם רמות
' שמחתי לשמוע כי ניצלתם את ימי בין הזמנים בלימוד התורה הק

ונקוה כי תמשיכו גם במשך הזמן הבעל"ט להגות בתורה הק' 
בהתמדה, ועי"ז שתתמידו בלימודיכם תעלו כמש"כ בתוס' בכתובות 
)ס"ג א'( דדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול, וזה התכלית 

 של הבריאה לעשות רצון ה' יתב'.
וגם שמעתי שיש ביניכם כאלו אשר זכו לסיים את המסכתא שלמדו 

שיבה, אין להאריך בגודל המעלה שיש בזה, שקונים עי"ז קנין בי
במסכת שלמה, ונקוה כי יזכו לסיים עוד מסכתות ואת כל התורה 

 כולה ויעלו לתפארת בישראל.
ויתברכו כל המשתתפים שימשיכו ללכת בדרך העולה בית ה' ויגדלו 

 להיות ת"ח הגונים.
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 מעלת ישיבת בין הזמנים
ודע שהקב"ה ברא את הבריאה, הוא ברא והוא ורי ורבותי כל אחד ימ

הבורא כל יום המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, ורוצה 
שהבריאה תתקיים כל הברואים הקב"ה נתן להם אפשרות שיוכלו 
להתקיים, וכל שכן האדם שהוא מבחר הברואים, הקב"ה רוצה שהוא 

 יחיה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. 
הליכותיו ימצא בענינים הגשמיים, שהקב"ה והמתבונן בחיי האדם ו

 ,ברוב רחמיו ברא את האדם באופן כזה שיהי' לאדם אפשרות לחיות
ולמשל עי"ז שהאדם מרגיש שהוא צריך לאכול אם בנ"א לא היה 
מרגיש רעב ולא היה אוכל הוא לא הי' יכול להתקיים כי הרי אדם לא 

אשר הוא חולה יכול לחיות בלי אוכל ואותו הדבר בן אדם שלרוב כ
הוא מרגיש יסורים ואם לא היה מרגיש את היסורים לא היה יודע 
היאך ליזהר ומה לעשות והי' עלול למות מזה אז הקב"ה ברא את 

וע"י שיש לו  ,האדם בצורה כזו שכאשר הוא חולה יש לו יסורים
שות משהו כדי שיחיה וזהו בדברים יסורים הוא שם ליבו שצריך לע

 ים רוחניים. שמיים ומהו בדברג
ולכאורה גם בדברים רוחניים היה צריך להיות ככה, ובאמת חז"ל 

( שתפילה נקראת חיי שעה ותורה נקראת חיי , אאומרים )שבת י
עולם, אבל אם זה חיי שעה אז רבנן תקנו שבן אדם צריך להתפלל 
שלש פעמים ביום, וכמו להבדיל שבן אדם צריך לאכול שלש פעמים 

שאנשים רגילים לאכול שלש פעמים ביומו, וכל  ביום כרגיל בזמננו
אחד אם עבר הזמן אז הוא מרגיש שהוא שוב רעב, וצריך לאכול א"כ 
אותו הדבר הי' צריך להיות שבן אדם כל פעם שמרגיש שנחלשת 
הרוחניות שלו הי' צריך להחיות את עצמו במה בתורה במעשה 

בחירה התפלה, אבל היות והקב"ה רצה שתהיה לאדם אפשרות של 
שבן אדם יוכל לבחור את דרכו לטוב או רח"ל להיפך ואם בנ"א היה 
מרגיש אחרי שעבר כמה שעות שלא התפלל שחסר לנשמה שלו 
חיות ממילא לא היתה בחירה כי כל אחד היה מבין שמוכרחים 
לעשות מוכרחים להתפלל לכן הקב"ה עשה במיוחד שבן אדם לא 

ם ואפי' יותר והוא לא מרגיש מרגיש ויכול לעבור אפי' יום או יומיי
לא מתפלל ולא לומד אבל האמת היא שבן אדם צריך לעשות דברים 

בן אדם צריך לגרום לעצמו שכן ירגיש את  ,כדי לעורר את עצמו
הצורך של רוחניות, וממילא גם בזה יש פעמים שהקב"ה עושה דברים 
כדי לעורר את האדם שישים אל ליבו שצריך להתחזק ברוחניות 

עקב  בת קודשמוסף ש) ך להחיות את עצמו בתורה ובתפילה.שצרי
 (ז"תשס

 
 איפה כתוב בתורה בין הזמנים?

תורה אמר רבנו: מצינו שיעקב  ארחותישיבת שיחה בסוף הזמן בב
אבינו לא רצה לשלוח את בנימין עם אחיו למצרים, אע"פ שהם 
הוצרכו לנסוע למצרים לקנות אוכל מיוסף, ויוסף אמר להם שלא 
יבואו רק אם יביאו איתם את בנימין, בכל זאת יעקב אבינו היסס 
הרבה זמן, ולא הי' יכול לשלוח את בנימין "פן יקראנו אסון". 

בטים ראובן ויהודה היה להם ויכוח שלם עם יעקב, ואעפ"כ יעקב והש
לא רצה לתת. ַאי מאיפה יהיה לאכול? הרי יעקב לא חשב שיפול 

 אוכל מהשמים, בכל זאת לא הסכים לשלוח.
יש הגנה מיוחדת, וכשאין הרבה תורה של ציבור,  -כי בזמן שיש תורה 

והיו  –ה לאחמ"כ יותר קשה, לכן כל זמן שהם היו כולם ביחד ]הוספ
לומדים אצל יעקב אבינו, כמבואר בחז"ל שיעקב למד עם יוסף, וכן 

אז כנראה היה הכל בסדר, אבל לשלוח את  [–עם שאר השבטים, 
בנימין בדרך, כשכבר חסר הספסלי של לימוד התורה, פחד מאד יעקב 

 אבינו.
אם כן כל אחד צריך לדעת שבין הזמנים צריך לנצל כמה שאפשר, 

ם צריך לנוח קצת, אבל מה שחוץ מזה צריך לנצל את "כל" חוץ א
הזמן, ולא לחשוב שיש היתר, בבין הזמנים מותר ביטול תורה, אין 
היתר לביטול תורה! רק מה, אם נוקטים שזה צורך לבריאות מילא.. 
אבל אם לא, אז בין הזמנים הוא כמו כל הזמן! מאי נפק"מ בין 

 הזמנים מאמצע הזמן.
שננתם לבניך ודברת בם, האם יש מיעוט ולא בבין בתורה כתוב ו

הזמנים? חזל לומדים ודברת בם ולא בדברים בטלים, אבל לא דרשו 
למעט בין הזמנים.. ממילא צריך לדעת שבין הזמנים זה "זמן", רק 
מה שחושבים שצריך לבריאות.. אבל לולא זאת כתוב ודברת בם 

 בשבתך בביתך ובלכתך בדרך.
השנה את הדין ולומדים טוב מאוד, ה' יעזור  ואתם שמקיימים כל

שגם בבין הזמנים תנצלו את הזמן, לא חלילה וחס למעלה מהכוחות, 
רק כמה ששייך, מה שלא מפריע לו, בזה נשאר בין הזמנים כמו 
באמצע הזמן, אין חילוק בין הזמנים לאמצע הזמן, איפה כתוב בתורה 

 (פרי חיים) .בין הזמנים?
 

 לא ליפול בבי הזמנים
כים שלא ליפול בימי בין הזמנים. תשובה: ילמד הרבה כל איך זוה

 יום.
לקבל על עצמו לסיים  -עצה טובה לחיזוק בבין הזמנים רבנו ונתן 

 (פרי חיים) איזה מסכת ]קטנה[ עד סוף בין הזמנים.
 

 מסכת ברכות
שרצה פעם להתחיל ולסיים עם אביו רבינו  יפר בנו הגר"ש שליט"אס

כל מסכת ברכות במשך בין הזמנים, ולבסוף החל ללמוד עמו והתעכב 
ועמד ובירר כל דבר ודבר, ולא היה שייך ללמוד במהירות ולא הספיקו 

  (יק כתמר יפרחצד) רק חלק קטן מהמסכת.
 

 העולם הזה דומה לפרודזור
 בחובת ח רבנו בשיחה מיוחדת לקראת ימי בין הזמנים: כתובש

 בנפשו יחשוב וחמשה( עשרים חשבון הנפש חשבון הלבבות )בשער
 אהבת על תאוותיה והגברת הזה עולם מאהבת בו ששקע מה על

 אהבת ולהגביר מלבו הזה העולם אהבת להוציא וישתדל הבא, העולם
 סוף שיהיה ומה עולמים, שני באחרית בהסתכלו עליה הבא עולם
 מלבו הזה העולם אהבת להרחיק וישתדל המעונים בשני ענינו

 החכמים מן אחד אמר וכבר תמיד, הבא העולם אהבת בו ולקיים
 המאמין בלב תתחבר לא כן והאש המים אחד בכלי יתחברו לא כאשר
 והעולם הזה העולם ואמרו הבא, העולם ואהבת הזה העולם אהבת

 כ. וזה"ע השניה תקציף מהם אחת תרצה כאשר צרות כשתי הבא
 כזאת לדרגה שנגיע והלואי ואחד אחד לכל נוגע

 או היא אדם כל של השאיפה במציאות כי לומר בא הלבבות החובת
 וגם זה גם לקיים שיכול יחשוב ואל הבא, עולם חיי או הזה עולם חיי
 יש אם אלא יחד, שניהם להיות אפשר שאי ומים אש כמו אלא זה,

 עולם אהבת להיות יכול לא ככה מים, אין אש יש ואם אש, אין מים
 צרות לשתי הבא והעולם הזה העולם ודומים הבא, עולם ואהבת הזה

 השניה. תקצוף אחת תרצה שכאשר
 הזה, עולם באהבת שמתנהג מי את חריף כ"כ מגנה הלבבות חובת 

 בעיקר כי במציאות זאת ורואים כזאת, במדרגה לא אנחנו ולדאבונינו
 עולם או הזה עולם אהבת שואף הוא בעיקר מה רוצה, אדם בן מה

 הרי עולם הזה אהבת אבל מצוות קצת עושה הוא אם' ואפי הבא?
 בלב שתתחבר יתכן שלא הלבבות חובת אומר וזה הרבה הרבה מושך

  ומים. אש כמו והם הבא עולם ואהבת הזה עולם אהבת המאמין
 ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש

 חלקנו ששמת לפניך אנחנו מודים אומרים: אנו מסכתא בסיום הנהו
 עמלים שאנו קרנות, מיושבי חלקנו שמת ולא המדרש בית מיושבי

 והם הבא העולם לחיי רצים, אנו רצים והם רצים אנו וכו' עמלים והם
  וכו'. שחת לבאר תורידם אלוקים ואתה שנאמר שחת לבאר רצים
 כמו לא שאנחנו לומר באנו האם מדובר במה להבין וצריך

 האם שבת, מחללי לא שאנחנו ולומר החילונים, כמו לא האפיקורסים
 לא, ואנחנו שבת מחללים הם אחרת לומר צריך כ"א להגיד רוצים זה
 שרוצים מה זה לא אבל וכו' עריות מגלי הם זרה עבודה עובדי הם

 רצים אנו תורה, לומדים לא והם תורה לומדים שאנחנו רק לומר:
 לבאר רצים הם למה כ"וא תורה, ללמוד רצים לא והם תורה ללמוד
 רצים לא הם להם טוב לא רק אבל מובן עבירות עושים היו ואם שחת
 שחת? באר זה מה אבל הבא עולם לחיי

 אומרים שאנחנו מה שזהו להבין, אפשר הלבבות חובת דברי לפי אך 
 עליהם וכדו' שבת מחלל שהוא מי על שלילי לומר באים לא ובאמת

 רץ הוא למה לדעת צריך רץ אדם שכל היות רק כלל, מדברים לא
 הבא עולם שירצה אפשר אי הזה עולם רוצה הוא אם חושב הוא ומה

 אומרים אנו ולכן ומים, אש כמו דבר כזה אין שניהם את לרצות כי
 אדם של התכלית הבא עולם לחיי רצים אנו רצים, והם רצים אנו

 רק וצריך עראי דירת רק הוא הזה והעולם הבא, עולם להיות צריך
 אומרים אנו ולכן בכל ומים שלו האושר לא זה אבל זה, את לעבור

 עושה שהוא מה בכל שלו האושר לא זה אבל רצים, והם רצים אנו
 ואם הנצח חיי הקבע דירת שם הבא עולם חיי היא שלו השאיפה
 ואם הזה, עולם לעניני היא כ"ע אז הבא עולם לא היא שלו השאיפה

 זה וממילא הבא עולם חיי לא זה כ"ע הרי הזה לעולם שואף הוא
 מה מובן ממילא שחת לבאר רצים זה הזה עולם חיי כי שחת באר

 על שבת מחלל שהוא מי על מדברים לא שאנחנו אומרים, שאנחנו
 הזה בעולם חלקו שמת לומר צריך לא זה על העבירות כל שעושה מי

 לא אלה על הבא עולם לו שאין עליו לומר צריך לא הבא בעולם ולא
 ועצם הבא עולם לחיי רץ לא שהוא במי רק מדברים אנו מדברים

  הזה. עולם לחיי רץ הוא בזה הבא עולם לחיי רץ לא שהוא מה הדבר
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 לבנות דירת קבע
 רוצה הוא מה שיידע שלו החיים את מעמיד אדם כשבן העיקר זהו

 או הזה עולם חיי עראי בדירת להשקיע או קבע דירת לבנות בחייו
 לחיי רץ הוא בהכרח הבא עולם לחיי רץ לא שהוא ומי הבא עולם חיי

 צריך אדם שבן מה אמנם הולך לא זה זה וגם זה גם וביחד הזה עולם
 הרצון רק שלו הרצון להיות צריך לא זה אבל הכרח זה לחיות כדי
 מה המינימום מוכרח הוא אגב דרך ורק הבא עולם לחיי' יהי שלו

 אבל לישון צריך לאכול צריך לחיות צריך זה בלי שייך ולא שצריך
' א בפרק ישרים המסילת של וכלשונו הבא עולם זהו שלו התכלית

 ולעמוד ולעבוד מצות לקיים רק הוא האדם בעולם מציאות עיקר כי
  בנסיון.

 התקן הבא העולם בפני לפרוזדור דומה הזה העולם ל"שאחז וכמו
 האדם של טרקלין הקבוע ביתו לטרקלין שתכנס כדי בפרוזדור עצמך

 מעבר אלא אינו הזה והעולם שלו קבע הדירת זהו הבא בעולם הוא
 בנסיון ולעמוד ולעבוד מצות לקיים רק כאן מציאותו וכל עראי דירת

 שהתכלית וכר רצים שאנו וכר לפניך אנחנו מודים אומרים אנחנו וזה
 עולם חיי ממילא הבא עולם חיי שלא מי כי הבא עולם חיי זה שלנו
 ואחד אחד כל זה על לעמול צריך כמה ממילא שחת באר זה הזה
  ואז

 עולם לחיי רצים שהם מאלה להיות זוכה שהוא מאושר להיות יכול
 אבל מזה רחוקים מאד אנחנו ולדאבונינו לכך. שנזכה והלואי הבא

 על להשקיף האיך עדיין האפשרות את להם שיש צעירים אנשים
 עולם אהבת העיקר אם החיים של המבט את בלבם ויקבעו החיים

 אפשר מי על הזה עולם אהבת לו אין ומי הבא עולם אהבת או הזה
 אהבת יש אם יחד שניהם יתכן שלא אומר הלבבות חובת והרי לומר
  הבא. העולם אהבת גם שיהיה הזה עולם

 להרחיק אהבת עולם הזה
 בקרבו אפשרות להשריש יותר אולי יש צעיר, אדם שבן מה מילאמ

 במעשה התורה בלימוד שיוסיף מה אחד וכל שראוי, מה את הטוב את
 הבא, עולם לעניני שלו הזמן את מקדיש אדם בן שיותר ומה המצות

 הזה עולם אהבת פחות אצלו שיהיה זה לידי שיבוא להיות יכול
 כדי לעמול בזה לעסוק צריכים מאד אנחנו כ"א הבא, עולם מאהבת
 להתנאות מלבושים כמו מלבו הזה עולם אהבת ולהרחיק לעקור

 אהבת ולקיים צעירים לבחורים שיש והבלים דברים ושאר בלבושו
 הבא. עולם
 עניני לעשות קצת משתדלים תמיד הזמנים בין שקוראים מה והזמן
 זה ויעשה זה יעשה אדם שבן אפשרויות מיני כל נותנים הזה עולם

 שיעסוק מה ובזה הזה עולם מאהבת נובע הכל וזה דברים מיני כל
 עולם אהבת לידי לתכלית יגיע ז"עי אולי הזה עולם באהבת פחות
 שנזכה מאתנו ואחד אחד לכל יעזור ה"הקב מאושר הוא ואז הבא,

 דרך יהיה הזה עולם וחיי הבא עולם לחיי שרצים מאלה להיות באמת
' יהי התכלית עיקר אבל הזה, העולם את לעבור שנוכל כדי רק אגב

)ימלא פי תהלתך עניני  מאושר. יהיה הוא ז"ועי הבא עולם לחיי רצים
 ציבור עמ' שנא(

 
 בחור שאין לו חשק ללמוד בבין הזמנים

חור חזר הביתה מהישיבה ולמגינת לב הוא לא רוצה ללמוד בכלל ב
]בבין הזמנים[ ופשוט לא פותח ספר. מה לעשות. אמר: זה בעיה. 

 ]א"ה וכדברי הגר"אלנסות למשוך אותו בכסף. אולי יש תקוה. 
רשימות הרה"ג ר' מאיר שטינמן באגרת ותפזר להם הפרוטות[ )

 (שליט"א
 

 שיחה לבני ישיבת בין הזמנים שלמדו שלא ע"מ לקבל שכר מתוך 
 לשמה שלא בתורה אדם יעסוק לעולם" פסחים נ, א בגמרא תובכ

 רק, לשמה זה התורה שעיקר משמע ",לשמה בא לשמה שלא שמתוך
 לא זה אבל, טוב זה גם אז, לשמה בא לשמה שלא שמתוך היות
 .אחרת מדרגה זה לשמה תורה זאת שבכל דברים הרבה ויש, דומה
 זוכה לשמה בתורה העוסק כל )אבות פ"א מ"ו( אומר מאיר רבי התנא

 לשמה שלא בלומד אבל, לשמה בלומד רק וזה, וכו' הרבה לדברים
, לשמה בא לשמה שלא שמתוך למרות, האלה המעלות כל את אין

 בספר שכתוב כמו, אפשר אי רק, לשמה בשביל זה התורה עיקר אבל
 כל קודם מוכרחים רק, ללשמה תיכף להגיע אפשר שאי החיים נפש

 !לשמה - האמיתי התכלית אבל, לשמה שלא לעבור
 של מחופתו נכוה ואחד אחד שכל מהפסוק דורשים ב"ב )עה.( ל"חז

 רתמאו זאת, חבירו של מחופתו נכוה אחד כל צדיקים אפילו, חבירו
 כדי עד! שורף, כויה לו יש, נכוה הוא חבירו של מהמדרגה אחד כל
, חבירו של מחופתו נכוה אבל, לומדש צדיק אפילו יוצא כן אם! כך

  במשלי כותב הגר"אש כמו כ"עוב ?להיות יכול זה והאיך! ואיום נורא
 לשמה הלומד אבל, לשמה שלא שלומד במי דוקא זה שכל)יב, ח( 

 אין לשמה לשלא לשמה בין שההבדל רואים כן אם, דבר כזה אין
 !לשער

 אומר אחד שאם אומריםהעולם , פשוט כך כל לא זה ללשמה ולזכות
 רבי התנא כי, אותו מכחיש מאיר רבי התנא, לשמה תורה שלומד

 זוכה, דברים הרבה כך לכל זוכה לשמה בתורה העוסק כל אומר מאיר
 מדרגה לו יש אחד כל שלא ורואים, דברים מיני כל ועוד ממשלהל

 .לשמה לומד לא שהוא כ"ע, הזאת
 לשמה בכלל להשוות אפשר שאי עד, מאד גדולה מדרגה זה כן אם

 לכל, במועט מסתפקים בימינו אנחנו זאת שבכל פ"אע, לשמה לשלא
 הוא התכלית פ"עכ אבל, שילמדו העיקרו, לשמה שלא ללמוד הפחות
 ודאי זה, יותר מלשמה מתרחק שזה דבר כל זה לפי כן אם. לשמה
 .ערך יותר לזה יש ללשמה מתקרב יותר שקצת ובזמן, ערך פחות
 אבל, הלימוד על פרס שמקבלים מקומות הרבה יש האחרון בזמן
, ז"ע תמורה לקבל בלי לומדים שאתם עליכם שמעתי השם ברוך

 ,ללשמה קרובה יותר אחת מדרגה הפחות לכל אתם! ידיכם תחזקנה
 זוכה, מאד גדולה מדרגה זה לשמה, לשמה כבר שזה אומר לאאני 

 קצת להתחיל בשלב הולך הוא הפחות לכל אבל, הרבה לדברים
 גם זה לשמה משלא להתרחק שיותר ומה, לשמה מהשלא להתרחק

 שמבינים כאלה שיש, הזה הדבר על להעריך מאד יש כן אם. משהו
 תחזקנה... "כסף, תכלית לא זה, כסף בעד ללמוד התכלית שלא

 (יםפרי חי) ".ידיכם
 

 קובץ חידושי תורה
התחלת בין הזמנים כאשר פנו מחשובי הלומדים מאחד הכוללים ב

הגדולים שרוצים עצה לחיזוק לימי בין הזמנים, אמר להם רבינו 
 שיראו לעשות קובץ מחידושי תורה שחידשו האברכים בבין הזמנים!

 (יםפרי חי)
 

 צריך לחזור
שעכשיו יוצאין לבין  ניסן ס"ז( נו הוסיף בישיבת תפארת ציון )כטורבי

 (כתמר יפרח קכ' צדי) הזמנים צריכים לראות לחזור על מה שלמדו.
 

 לנצל כל רגע
שידעו לנצל את הזמן, כי  –מר רבנו דברי חיזוק לפני בין הזמנים,א

 "יש קונה עולמו בשעה אחת".
והביא מש"כ תוס' בב"ב דף כ"א ע"ב שביארו הא דאמרינן התם  

דלא הדר, משום דבאותה  דמקרי דרדקי שלימד טעות הוי פסידא
שעה שמלמד להם טעות הם מתבטלים, ואותה שעה אין יכול להחזיר 

 לעולם.
וכאן נתרגש רבינו ואמר: כל רגע ורגע יש לאדם אפשרות להרויח 

 נצח או ח"ו להפסיד נצח...
ובשיחה בישיבת בין הזמנים אמר רבנו: כשאדם נמצא בעולם הזה 

ם היה יודע להעריך, הרי אפילו הוא לא יודע להעריך מה שיש לו, וא
"רגע אחד" ממש לא היה פסיק פומיה מגירסא. ואותם אנשים 

 שמנצלים את הזמן, הם מאושרים, בעולם הבא הם מאושרים!
אבל אנשים מזלזלים, הורגים את הזמן, אפשר לקרוא לזה ממש 
"הורגים" את הזמן... מבזבזים את הזמן על כל מיני שטויות, על דבר 

אדם מבזבז שעות... ולא מבינים, לא יודעים להעריך, כי אם  הכי קטן,
 היו יודעים להעריך, כל רגע ורגע היו מנצלים.

וב"ה אני רואה שכל אלה שנמצאים כאן רוצים לנצל את הזמן אפילו 
בבין הזמנים, מה שכרגיל אנשים מבזבזים את הבין הזמנים, הלואי 

י כל אדם אף אחד לא שתנצלו את הזמן כהוגן, אז תהיו מאושרים. כ
חי לעולם ועד, הרי צריך ללכת פעם, ולתת דין וחשבון, ושם בעולם 
העליון כשיתן דין וחשבון יראה שכל משהו שלמד, כל מילה שלמד, 
אין לשער ואין לתאר איזה אושר שיש לו. והקב"ה באמת יעזור שכל 
אחד ואחד ישים אל לבו את הדברים, לנצל את הזמן שלא לבזבז 

 אותו.
ובפרט לימוד התורה שזה מצוה כ"כ גדולה, כל המצות שכתוב 
במשנה של אלו דברים חסד וכו' הם מצות גדולות מאד, אבל תורה 
שהיא כנגד כולם, אין לשער, כל מילה תורה שאומר, איזה אושר! 

 ושם בעולם העליון מאד ישמח.
  ואנשים צעירים לא חושבים על עולם העליון, חושבים מי יודע... אבל
לא יודעים שזה לא כך, כל אחד יידע שסוף כל סוף בן אדם צריך 
לבוא לפני הקב"ה לתת דין וחשבון, ולא עכשיו, הלואי שיאריכו ימים, 
אבל סוף כל סוף יבואו, ואז על כל משהו של לימוד התורה יהי' 

 מאושר.
הקב"ה יעזור שכל אחד ואחד ינצל את זה, וזה טוב גם בשבילו וגם 

ולם, כי חז"ל הרי אומרים שיראה את העולם כאילו בשביל כל הע
חציו חייב וחציו זכאי, עשה עבירה חלילה וחס מכריע לא לטוב, ואם 
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עושה מצוה מכריע לטוב. ומה ששייך להכריע זה לא דוקא על עצמו. 
הנה יש כל יום תאונות דרכים, ורח"ל נהרגים אנשים, נפצעים, ויש 

קים רח"ל, כל מיני מחלות, כאלה שנשארו לכל החיים שלהם משות
וזה הכל מה שיש יותר מדת הדין בעולם, אז רח"ל יש כל מיני צרות, 

 ומה שהיו לומדים יותר ומקיימים מצות יותר, היה פחות צרות.
הגמ' מביאה במכות יא, א שיהודי אחד אכל אותו אריה, ומאז אליהו 

ק של הנביא לא רצה לבוא לרבי יהושע בן לוי, היות שזה היה במרח
שלוש פרסאות מרבי יהושע בן לוי, ורבי יהושע בן לוי היה צדיק כזה 
גדול כמו שכתוב בסוף המדיר שהוא נכנס חי בגן עדן, ולא רצה 
לצאת, ולא רצה לתת את הסכין למלאך המות, ומלאך המות התחנן 
שיתן לו את הסכין, אז הקב"ה אמר לו שיחזיר לו כי צריך את זה 

וא היה כזה בן אדם שמלאך המות לא שלט לבריות, אבל יוצא שה
עליו, רק הוא שלט על מלאך המות, כזה אדם גדול היה, ובכל זאת 
פעם אחת קרה שמישהו בסביבתו במרחק של תוך שלוש פרסאות 
אכלו אריה, אז היתה תביעה עליו, למה? כי הוא היה צריך לעשות 

 שגם זה לא יקרה
נהרגים או נפצעים, זה  יוצא שאם יש רח"ל תאונת דרכים, ויהודים

אשמה! כי אם היו יותר מתחזקים, יהודי אחד יותר היה ניצול, ועוד 
יהודי היה ניצול, כל מה שלומדים יותר תורה, עושים יותר מצות, זה 
מגין על הדור, זה מגין על הכל, וכל מה שלומדים עוד רגע, עוד שניה! 

חת תורה מציל ויכול להיות שעוד מילה אעוד מילה! זה הכל יוסיף, 
ו, בשמים הכל מחשבים יהודי אחד שלא יהרג, או שלא יהי' נפצע ח"

 בדיוק, כל שניה מחשבים.
ה' יעזור שבאמת כולנו נתחזק בלימוד התורה ובמעשה המצות, 
לחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד 

יני אסונות, הפסידה, וכל אחד שילמד יכול להיות שעי"ז יעצור כל מ
כל מיני דברים רעים. הלואי שנתחזק להרבות עוד מילה תורה ועוד 
מילה תורה, ובזכות זה נזכה שנעצור את כל הצרות, והקב"ה יעזור 

 (יםפרי חי)) שנזכה לגאולה האמיתית במהרה בימינו אמן סלה.
 

 להשאר מחובר
 יתא בכתובות )דף מ"ה ע"ב( ת"ר נערה המאורסה שזינתה סוקליןא

אותה על פתח בית אביה אין לה פתח בית האב סוקלין אותה על 
פתח שער העיר ההיא, ובעיר שרובה עכו"ם סוקלין אותה על פתח 

 בית דין וכו'.
וביאור הדבר בזה דסתם "שעריך" הבינו חז"ל דהיינו שער העיר, וכן 
מש"כ שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך היינו שער העיר, משום 

מן חז"ל, ובימי מתן תורה, היתה מוקפת חומה, ולא היו דסתם עיר בז
יכולין ליכנס ולצאת אלא דרך שער העיר, לכן השער היה המרכז של 
העיר וזה נקרא העיר. אך עיר של עכו"ם לא מקרי בשעריך דאי"ז 

 שער של ישראל. 
ומה דשער בית דין נקרא בשעריך, נראה משום דאף שהעיר של 

ת בשעריך, דהוא שער של עכו"ם, אבל בית עכו"ם בכללות אינה נקרא
דין לא שייך שיתבטל אל העכו"ם, דמקום שנשמרים שם כל דיני 
התורה, ודנים שם ורוצים שדיני התורה ישלטו, ושם נמצאים 
הסנהדרין שצריכים להשגיח על כל דיני התורה שישמרו כדין, אי 

א אפשר שיתבטל להקרא שער העכו"ם, והוא נשאר "שעריך". וממיל
ג"כ לא רק הבית הזה של הבית דין, אלא גם כל השייכים לבית הזה 
ומקום הזה מרכז אותם, וכמו שמבואר בסוף פ"ק דסנהדרין 
דסנהדרין קטנה צריך שיהיו בעיר לכל הפחות מאה ועשרים איש, 
ממילא כשיש כל אלו האנשים אי אפשר לומר שזה מקום של עכו"ם, 

של תורה ומקום של מצוות  ומתבטל אליהם, אלא להיפך זה מקום
ולכן זה נקרא שעריך, דמקום זה הוא שער לכל אלו האנשים שהם 

 תחת יד הבית דין, ובית דין מפקחין עליהם. 
וא"כ העצה היחידה לאדם שנמצא בסביבה לא טובה, ואינו רוצה 
להתבטל לסביביו, הוא כשיש מקום שבו נשמרים כל דיני התורה בכל 

נם יכולים להתבטל ונשארים בטהרתם טהרתם וקדושתם, דאז אי
וקדושתם, אבל כל שאר מקומות הם בטלים לעכו"ם. ולכן בכל מצב 
שהאדם אינו רוצה להיות מושפע מסביבותיו, אפי' כשהסביבה היא 
רעה ומשפיעה על כל האנשים, כגון שהם עכו"ם או שאינם שומרי 

וא תורה ומצוות והכל בטלים אליהם, המקום היחידי שאינו בטל ה
כשיש מקום מרכזי שבו נשמרים כל דיני התורה בכל טהרתם ובכל 

 קדושתם. 
ובימינו אין סנהדרין, והמקום המרכזי בשביל זה הוא מקומות התורה, 
דמקום תורה הוא מרכז את כל האלו שרוצים להתרכז שם ורוצים 
להיות שייכים לזה, להם מקום זה הוא מקום מפלט שלא להיות 

והחילוניים, וחוץ מזה כל המקומות בטלים  בטלים אל העכו"ם
 אליהם.

ולכן בימינו כל זמן שנמצאים בישיבה, יש בזה הצלה פורתא לכל 
הפחות שנמצאים במקום תורה, אך כשנגמר הזמן יש כבר סכנה כי 
עוזבים את כותלי הישיבה את המקום תורה, ואפי' שנמצאים בין 

רה" המקום המרכזי יהודים כשרים וטובים, מ"מ אם אי"ז "מקום תו
זה סכנה ! וחלילה וחס כבר אינו  -שנשמרת שם התורה בקדושתה 

נקרא בשעריך. והעצה היחידה לזה, הוא: שימשיך תמיד את השייכות 
עם המרכז, והשייכות מתבטא בזה שיש לו קשר לכותלי ביהמ"ד, וכל 
מי ששייך למרכז יש תקוה שלא יתבטל כנגד הרוב מה ששורר מחוץ 

חלילה וחס. וזה העצה היחידה דבכל עת יהיה שייך למקום לביהמ"ד 
תורה כמו באמצע הזמן כך גם בבין הזמנים. וכמובן שצריך לקבוע 
עתים לתורה וכו', אך העיקר שירגיש כל הזמן שהוא עדיין חלק 
מהמקום תורה, חלק מהמרכז הרוחני, דאז הוא נמצא עדיין בשעריך. 

ביל זה נעשה הב"ד אינם וכן בב"ד כל אלו השייכים לב"ד שבש
בטלים. ולכן אם ירגיש כל הזמן שהוא עדיין בן ישיבה ובן תורה, וכל 
מגמתו וכל השקפתו תהיה על דרך זה, אז יש תקוה שלא יתבטל 
ויוכל להמשיך הלאה באהלה של תורה בד' אמות של הלכה והרוב 
לא ישפיע עליו. וכמו שאומרים בשם החזון איש שנשאל, על מה 

מב"ם דכשהסביבה רעה צריך לברוח למדברות, ואמר כי שכתב הר
בזמן הזה המדבר שצריך לברוח לשם זה הישיבות. וא"כ גם בבין 
הזמנים צריך שיהיה שייך למדבר הזה. ויעזור הקב"ה שכל אחד ואחד 
לא ינתק את עצמו מהישיבה וירגיש את השייכות לזה, ועי"ז יעזרהו 

ורה ולשמוח, ויהיה תלמיד הקב"ה שיזכה תמיד להיות באהלה של ת
 (עניני תורהי תהלתך פימלא ) חכם וירא שמים.

 
 כמה יש להיזהר מלהתפלל ביחידות 

ומפרש רבי חיים וולאזינר  ,יתא באבות ואל תהי רשע בפני עצמךא
רצה לומר שלא תתפלל ביחידות בפני עצמו כי  ,זצוק"ל ברוח חיים

אם תתפלל ביחידות יכול להיות שתהיה נקרא רשע ח"ו כי התפילה 
וונה יתירה ובאימה ויראה, ומסירות נפש, ואם לאו ביחיד צריך כ

תפלתו נדחית לבר, וזה אינו מצוי שיהא עם כל הפרטים האלו 
בעוונותינו הרבים בזמנינו, אבל עם הצבור אף שלא תהי' כונתו כ"כ 
בכוונה שלמה עם כל זה אינה נמאסת כמ"ש בזוה"ק פנה אל תפילת 

ידי כמו כערער בערבה הערער ולא בזה את תפילתם כי ערער פי' יח
ר"ל שתפילת יחיד פונים אותה על כל צד בדקדוק וחיפוש בכל עולם 
ועולם דרך עליות אם היא ראויה לעלות אם לאו ח"ו פי' כי התפילה 
צריכה לעבור כל מיני עולמות עד שבאה לפני הקב"ה להתקבל לפניו 
ועוברת כמה וכמה מעברים ובכל מעבר בודקים כמו שרואים כיום 

של שכשצריך לעבור ממקום למקום בודקים ובודקים בכל מקום למ
כך התפילה שצריכה לבוא לפני הקב"ה בינתיים בודקים אותה אם 
התפילה בסדר או לא וקשה מאד שתעבור את כל המעברים בשלום 
ועל זה אמר התנא אל תהיה רשע בפני עצמך אבל כשהוא בצבור אין 

 מדקדקין כל כך. 
אר אבל לא בזה את תפילתם ר"ל תפילת צבור וממשיך הרוח חיים לב

דאף אם אינה ראויה כ"כ לעלות אין מדקדקין עליה כ"כ בזכות הצבור 
ואינה נמאסת עכ"פ והיינו דאפי' אם אינה מתקבלת מ"מ אינה 

עכ"פ רואים כאן דבר נורא ראשית מה שאומר רבי חיים  ,נמאסת
בכוונה יתירה וואלוזינר זצוק"ל דתפילה בכדי שתתקבל צריך שתהיה 

מי יכול לומר שהתפילה שלו היא עד היא עד  ,ת נפשוביראה ומסיר
כדי כך מסירת נפש אימה יראה בכונה ובדקדוק כל תיבה ותיבה כל 
אות ואות מי יכול לעמוד בזה כמ"ש הרוח חיים שזה אינו מצוי 
בעוה"ר בזמנינו וזה אמר בדורו ודורינו הרי נתרחק עוד יותר אבל עם 

  .פי' אם לא תהא כ"כ בכונה מ"מ אינה נמאסת לכל הפחותהציבור א
ומשמע דבלא זה היא נמאסת ח"ו לא רק שאינה מתקבלת אלא 
נמאסת והאיך אפשר שבן אדם מעיז ללכת ולהתפלל ביחידות בו 

  .בזמן שהיא נמאסת
והנה התנא אומר אל תהי רשע בפני עצמך דכשבודקים את מעשיו 

מדובר ברשע דוקא אלא גם יהודי הוא נמצא רשע ולכאו' הרי לא 
טוב כשרוצה להתפלל ביחידות אומר לו התנא אל תהי רשע בפני 
עצמך ומשמע דגם יהודי טוב יכול להיות שימצאוהו רשע והאיך יתכן 
 רואים דכשמדקדקים במעשיו יתכן שכמעט כל אחד ימצאהו רשע. 
 והעצה היחידה היא להתפלל בציבור אמנם ציבור שאמרו הרי בודאי
אינו דומה ציבור לציבור דאם יהיה ח"ו ציבור שכל אחד ואחד חלש 
ביידישקייט האם זה נחשב ציבור האם מעלת ציבור לזה אולי מעט 

דציבור צריך לכל הפחות  ,מעלה יש בזה אבל עדיין זה לא ציבור
והרי לא מדברים ברשע שמחלל שבת ואוכל  ,שיתפללו בדרגה כמוהו

אלא התנא מדבר  ,ם שלא יתפלל יחידינבילות האם לאדם כזה אומרי
לאדם שומר תורה ומצוות שומר שבת ואוכל כשר ונזהר בכל המצות 
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בכל זאת אם יתפלל ביחידות היות וצריך באימה ויראה בכוונה יתירה 
ומסירת נפש ואם לאו תפילתו נדחית כי מוצאים אותו רשע ולכאו' 

צות ולמה האיך הוא נמצא רשע הרי הוא שומר שבת ומקיים כל המ
הוא רשע אלא דאם מדקדקים אפשר למצוא על כל אחד ואחד וקשה 
למצוא שיהא נקי, ואפשר דהנה יש מצוות עשה שהאדם מחוייב 
לקיים כמו תפילין וכדו' אבל יש מצוות שאיננו מחוייב לקיימם ואם 
אינו מקיימם אינו נקרא עבריין, אבל מ"מ אם ידקדקו יעשו אותו ג"כ 

 רשע. 
א, א דאדם שאין לו בגד של ד' כנפות ומרים במנחות מהנה חז"ל א

אע"פ שאינו מחוייב בציצית מ"מ אמר לו המלאך לרב קטינא דבעידן 
ויש לדקדק מזה דאם בעידן ריתחא עונשים  ,ריתחא עונשים על זה

על זה ע"כ שזה עבירה כי אם אי"ז עבירה למה בעידן ריתחא עונשין 
ירה היא, אלא דאי"ז חשוב על זה הרי לא עשה עבירה, וע"כ דעב

עבירה כ"כ כמו שעבר ממש על המצוות. אך מ"מ זה נחשב עבירה 
שהרי יש לך אפשרות לקיים מצוה למה אתה לא מקיים, תחפש 
פטורים, תחפש היתרים, למה, הרי יש לך אפשרות לזכות במצוה, 
למה אתה לא זוכה, ולכן בעידן ריתחא מענישין על זה והנה בעולם 

ך חילוק זה של עידן ריתחא ולא עידן ריתחא וא"כ דבר הבא לא שיי
כזה שבעולם הזה עונשין עליו בעידן ריתחא בעולם הבא יתבעו אותו 
למה לא עשית את זה ולא יועילו שום תירוצים כי שם אין תירוצים 
ואמתלאות ואם עושים בדיקה כזו על כל בן אדם הרי לא ימלט 

היית יכול לעשות את זה  כמעט שיצא האדם נקי מזה ויתבעו אותו
ולעשות את זה ואם לא קיים את זה הוא נמצא רשע ח"ו אל תהי 
רשע בפני עצמך ואף אם לגבי תפילה מועיל שיתפלל בציבור זה רק 
לענין תפילה דמסתתר כביכול תחת כלל הציבור ואין מדקדקין כ"כ 
אבל אם יש עליו תביעה שנקרא בשביל זה רשע נשאר רשע גם 

ור רק שאין הקב"ה מדקדק אז לבדוק את מעשיו וא"כ כשהוא בציב
 בעולם הבא הוא נשאר עדיין רשע. 

ועכ"פ לגבי התפילה לכל הפחות צריך להשתדל מאד להתפלל 
ונמאסת רח"ל דמדקדקין על  ציבור דאל"כ הרי תפילתו נדחית לבדב

כל תיבה ותיבה שמתפלל אם אומרה באימה ויראה ומסירת נפש ואם 
ורק בציבור אינה נמאסת וא"כ כשיתפלל בציבור יש לא היא נמאסת 

תקוה שבמשך הזמן יעלה וישתפר ויהיה יותר טוב עד שיזכה להיות 
צדיק אבל כשאינו מתפלל בציבור ותפילתו נמאסת הרי אין תקוה 

  .ח"ו
ולכן כמה השתדלות צריך האדם לעשות שלא יכשל ח"ו, וצריך מאד 

מוסף ) י שידקדקו במעשיו.לדקדק להשתדל שלא יהיה בגדר רשע, ע"
 (ז"עקב תשס ששבת קוד

 
  עניני בין הזמנים

פרש"י א"ר נתן, מה ראו נשיאים פר' ויקהל לה, כד והנשאם הביאו. 
להתנדב בחנוכת הבית בתחלה ... ולפי שנתעצלו מתחלה נחסרה אות 

 משמם ... 
בלי ספק  יקר, ומה שנחסר יו"ד דוקא ... ואצל הנשיאים היתה-כלי
גאוה באמרם דרך התפארות: מי ימלא מה שאנחנו מחסרים, -רוח

אבל אנחנו ממלאים כל מה שהציבור מחסרים. על כן לקח הקב"ה 
משמם אות יו"ד, כי רק אות זה מן השם הגדול היה חקוק בשמם, 

 עכ"ד.
 גם בעשיית תשובה, לא חוזרים למדרגה הראשונה

ן לחנוך את לראשונה קרבבעתיד כי הביאו  ,לכאורה, הם עשו תשובה
 .המזבח

)עיין בדברי מרן אמנם, המדרגה הרוחנית כבר איבדו. כמו שהוכחנו 
אבל אדם הראשון, יציר שליט"א סוף פרשת בראשית  ה, כט  וז"ל: 

כפיו של הקב"ה, וכל הדורות הסמוכות לבריאה, וכן בניו שראו אותו 
, אין מספיק חסידותו ושמעו ממש, ועוד לא היו הדורות כל כך פרוצים

שאחרי  ,מאדם הראשון( לתקן מה שנתקלקל, וגרם מרידה בבריאה
החטא לא היו המלאכים שואפים לומר שירה, כי את מדרגתו כבר 

 איבד.
בפעם אחת ואחר  1.000וכן מצינו במו"ק טז: בתחילה היה דוד הורג 

 .והיה מתאנח על מאתים ואומר: איכה ירדף אחד אלף 800כך רק 
בת קול ואמרה: רק בדבר אוריה החתי. כי אע"פ שעשה תשובה,  יצאה

 כבר הפסיד.  ,אבל את הדרגה להרוג אלף בבת אחת
 טובה, אבל לא לתקן את העבר-התשובה הועילה להרבות להם מידה

-מהנשיאים, וכשהביאו קרבנות לחנוכת חתנחסר אות אוהנה כאן 
מרוב  הבית כפלה התורה בפרשת נשא י"ב פרשות של הנשיאים

 חביבות, ומרובה מידה טובה ממידת פורענות. 
התורה, גוף התורה -ותוהנה, הזכות לזכות שכל אחד יהיה ממנו אותי

 וכאן נחסר מהם.. אין לשער -
 הערכות השונות, נובעות מגאווה

א יהיה לעם התלהבות. או ענין הגאוה שלהם, אפשר שהעריכו שלו
  זה נובע מגאווה.. אנחנו ניתן מה שהם יחסרו שהיה להם: הרגש

נצל  כל החשבונות, חיסרון. כשיש מצוה, טול מיד וזכה בה. כשיש זמן,
 אותו

הם חיסרון. כשיש מצוה, לא לחשוב יותר  -כל החשבונות בכל אופן, 
 מדאי. 

 לא לדחות שום זמן לזמן יותר טוב, רק תטול ותזכה במצוה.  ,ובעניננו
סדר לסדר ובבין הזמנים לא לדחות, רק לנצל הזמן בין  ,ובזמנינו
    (אילת השחר ויקהל שם) לתורה.

 
 דמוסיף יוסיף ימים –ט"ו באב 

ליל ט"ו באב, מזכיר רבינו את דברי הגמ' בב"ב דף קכ"א ב' תניא ב
רבי אליעזר הגדול אומר כיון שהגיע חמשה עשר באב וכו' מכאן 
ואילך דמוסיף יוסיף, ופי' רשב"ם מט"ו באב ואילך דמוסיף מן הלילה 

יף ימים, כדכתיב כי הוא חייך וכו' שמתוך על היום לשנות, יוס
שהלילות מאריכין והימים מתקצרין צריך לעסוק בתלמודו גם בלילה, 

 ודלא מוסיף יסיף.
וביאר רבינו דאף שהשקיעה כבר מתחילה להיות מוקדם מלפני כמה 
שבועות, בכל זאת כונת חז"ל לזמן שכבר ניכר, דבשביל רגע אחד לא 

 ארוך יותר.נחשב עדיין שהלילה נעשה 
והרבה שנים תמה רבינו למה אמרי' דלא מוסיף יסיף, ומי שאינו 
מוסיף ללמוד בלילה מט"ו באב והלאה נענש במיתה. מה נפק"מ אם 

 זה יום או לילה, הא חייב ללמוד בין ביום בין בלילה.
ואע"פ שיש מי שסוברים דבלילה עדיף כמו שמשמע ברמב"ם דאין 

מת בעירובין דף ס"ה ע"א פליגי רנה של תורה אלא בלילה, ובא
אמוראי מה עדיף, מ"מ לא מסתבר דאם מחליף ולומד בזמן יום 

 (פרי חיים) במקום לילה עובר איסור וחייב עבור זה מיתה.
 

 
 הזמנים הנוגעות לביןהלכות 

 
 

 תפילת הדרך
ורה מרן החזו"א לברך תפילת הדרך לכל יוצא מן העיר ואפילו ה

בנסיעה קצרה מאוד. וביאר רבינו שליט"א שנימוקו של מרן ז"ל הי' 
שאין מקומות שוממים בדרך והכל מלא בישובים, אבל עיקר  דאע"פ

התקנה הי' על כל היוצא לדרך שיברך, ורק בתוך אותו העיר לא תקנו 
ברכה ע"ז, אבל מי שיוצא מן העיר אפי' לדרך קצרה כמו מבני ברק 

)אעלה בתמר מתורת החזון לתל אביב צריך לברך בכל אופן עכ"ד. 
 "ל בספר לשכנו תדרשו ח"א עמ' צ"ג[]וע"ע בהוראה זו ממרן זאיש( 

וציין ע"ז מרן הגרח"ק בהערות שם: אני שאלתי אותו אם צריך לברך תפילת הדרך 
כשנוסעים מבני ברק לפתה תקוה, ואמר לי שגם בנסיעה בבני ברק אני יכול לברך, 
שבכל הנסיעות יש סכנה אלא שבמקום ישוב אין חיוב, אבל כשיוצאים מחוץ לעיר 

מעיקר הדין, אבל היום נדמה לי שפ"ת מחוברת ממש לב"ב ואם כן אין צריך לברך 
ו בזה בשם הט"ז חיוב לברך רק רשות אם רוצה שפיר דמי. וכמדומה שאמר ששיטת

 .)סי' ק"י סק"ו(

כשרבנו שליט"א נוסע לירושלים נוהג לברך תפילת הדרך כשעוברים 
מר את ליד צומת לטרון, ונעצרים ויורדים מהרכב ולובש כובע ואו

  .הברכה
ואומר כפי הנוסח שמקובל בידו מרבותיו דבריסק והוא שונה מעט 

 מהנדפס בסידורים והעתקנו מכת"י רבנו.
יהי רצון מלפניך השם א' וא' אבותינו שתוליכנו לשלום ותצעידנו 
לשלום ותדריכנו לשלום ותסמכנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו 

ל אויב ואורב ולסטים וחיות לשלום ותחזירנו לשלום ותצילנו מכל כ
רעות בדרך, ומכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולם, ותשלח 
ברכה בכל מעשה ידינו, ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני 
כל רואינו, ותגמלנו חסדים טובים, ותשמע קול תפלתנו, כי אתה 

 שומע תפלת כל פה, ברוך אתה ה' שומע תפילה.
 סמיכה לברכה אחרת.ואינו מקפיד לה

ובנסיעה מב"ב למודיעין עילית אינו אומר, אולם ממודיעין עילית 
 לירושלים אומר תפילה הדרך בלי שם ומלכות.
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 בים המכוסים במקומות נגיעה
 שלא באכילה או בתפילה ליזהר צריך, כתב א"כ' סעי' ד' בסי ע"שוה

 ע"ויל. זיעה מלמולי שם שיש לפי, באדם המכוסים במקומות ליגע
 ועתה, בגופו נגע הסעודה ובאמצע, פת לסעוד ויצא בים שרחץ במי

 כף ובספר, לא או נטילה בעינן האם, זיעה מלמולי בו ואין נקי הגוף
 שטיינמן ל"והגראי. נטילה צריך שאין כתב ה"פ ק"ס' ד' ס החיים
 בנגיעה י"נט דין תיקנו דחכמים, נטילה שצריך אמר א"שליט

 מלמולי שאין באופן אף כ"א, זיעה מלמולי משום המכוסים במקומות
' ר' סי ד"יור א"כרמ לנוהגים למעשה מ"נפק זה ונידון]. רבנן פלוג לא זיעה

 בתוך עומדת בעודה הטבילה לאחר לברך נוהגים הטבילה דברכת, דאורייתא בטבילה
 ותחצוץ במים מכוסה ליבה ויהיה צווארה עד יגיעו שהמים באופן שתעמוד, המים

 כשחוצצת ל"הגראי דלדעת, כ"ע, ותברך למים מחוץ ותסתכל לבה מתחת בזרועותיה
 ש"הגר להלכה כ"וכ. בגופה ידיה תיגע שלא להקפיד צריכה לבה מתחת בזרועותיה

 עם בגופה ליגע שלא להזהר שיש שם' ר' סי הלוי שבט שיעורי בספר א"שליט ואזנר
' בס אולם ה"א, המצרים בין' הל תודה שלמי שיעורי) .[ידיה כפות

 שמי ל"זצ ז"הגרש ממרן הביאו ה"רמ עמוד תפלה שלמה הליכות
 מי מ"ומ, רבנו וכדברי פלוג דלא ידיו ליטול צריך הים מן שיצא

 ( ליטול צריך אין זיעה מילמולי אין ששם המקווה בתוך שנמצא
 

 הים על ברכה
. ומברך חדשה כראיה הוי הים את ראה ולא שעבר יום שלושים לכ

 אם הראיה ברכת דבכל כתב( במקום ה"ד א"ס) ח"רי' סי ל"ובביה
 עד, לברך יכול אינו, פעם עוד ראה ולמחרת בירך ולא עכשיו ראה

 שטיינמן ל"מהגראי ושמעתי. אחרונה מראיה חדשים יום' ל שיעברו
 לזמן אפילו הראיה נפסק ושוב בירך ולא הים את ראה דאם, א"שליט
 לים לנסיעה בדרך אם כן ועל, הברכה והפסיד ראיות' כב חשיב, מועט
 הגיע כ"ואח, ראה לא שוב הנסיעה ובהמשך, בירך ולא הים את ראה
 החוף בכביש מאוד מצוי ז"וד. ראשונה בראיה הברכה את איבד, לים

, הים את שמסתירים הרים שיש במקום עובר כ"ואח, הים את שרואים
 הזמן כל כשרואה אבל, מברך דאינו, הים את רואה שוב מכן ואחר

 .הראיה בתחילת בירך שלא פ"אע ומברך הוא ראיה דחד מסתבר
 (עמ' פ"ג המצרים בין' הל תודה שלמי שיעורי)
 

 ב"מב הים ראית
 ב"ב העיר מגבעות התיכון הים ראיית כגון אחרת מעיר הים אייתר

 מברך שאינו יום' ל בתוך הים את הרואה לענין לראיה נחשבת
. שטינמן ל"והגראי קניבסקי ח"הגר הורו כך, מקרוב שוב כשרואהו

 (ז"שע' עמ דקיטא שלהי)
 

 הסכנות בבין הזמנים
 

 מטיולים זהירות
 לומדים שלא שבזמן שנים הרבה כבר זה. ד"תשס ניסן ד"סב

 כ"ג הזמן מנצלים הרבה, ואב תשרי ניסן בחודש כגון, בישיבות
 .הזמנים בין ישיבות הנקרא התורה ללימוד
 ויש, שונים למקומות טיולים שעושים כאלה יש זה עם יחד אמנם

 כל ובעצם, גשמית וסכנה רוחנית סכנה, שם לטייל מסוכנים מקומות
 נאה מה זה אילן נאה מה האומר אמרו ל"חז הלא, בסכנה כרוך טיול

 .בנפשו מתחייב זה הרי זה ניר
 טעמו שהם כיון, אדם בני משאר יותר הישיבות מבני תובעים זה ודבר
, החג לכבוד עזר צריך אם אלא, זמנן לבלות להם ואין, תורה של טעם

 הזמן לנצל אין אבל, קצת לנוח וצריך התורה ביגיעת שהתאמצו או
 מהטיולים וכתוצאה, ת"השי גדלות לראות כוונתו אם אפילו, בטיולים

 .ישמרנו ת"השי, אסונות להם שקרה כאלה ישנם שנה כל
 בטיולים הסכנה על דעתם הישיבות ראשי גדולי גילו לזמן מזמן והנה
 בגמר תיכף השנה גם, נוראים דברים קרה שנה בכל כמעט מ"ומ, אלה

 לב עד צועקים והדברים, חייהם בחורים שני קיפחו בישיבות הלימוד
 .השמים

 למה, התורה דרך שבחרתם חלקכם אשרי! הישיבות תלמידי, אנא
 להיזהר נא בכן, צער כך לכל מביאים ואשר, עקלתון בדרכי תלכו

 שצריך במקרה הזמן את ותנצלו, אדם חיי המסכנין דברים מלעשות
 ושמירת התורה למוד ובזכות, התורה בלימוד גדול הכי וחלק, במנוחה

 וכל ה"הקב כרצון ולגדול הנכונה המסלה אל לעלות תזכו הבריאות
 )קובץ אגרות סט( .שטינמן ליב יהודה אהרן. ישראל

 
 הזמנים בין בימי לטיולים לצאת שלא

 וכבר, הזמנים בין ימי בתחילת אנו עדיין הן. ז"תשס באב ד"י ד"סב
 לבחורי וקוראים שבים אנו ולכן. י"ה, ישיבות בחורי שני חייהם קיפחו

 לימוד ולחיזוק, למנוחה, המיועדת למטרה הזמן את לנצל הישיבות
 לצאת או, ראויים שאינם במקומות להסתובב ולא, עוז ביתר ק"התוה

 מצאה הישיבה שהנהלת לא אם, סכנה בחשש הינו שהדבר לטיולים
 . התורה בברכת. הישיבה בפיקוח הדבר שיעשה ובתנאי, בדבר צורך

  שטיינמן ל, א
 

 ל"הנ בענין עוד
 על קודמות בשנים דעתנו גילינו כבר. ק"לפ ט"תשס ניסן ג"כ ד"סב

, בישיבות לומדים לא שעדיין שלם שבוע שיש והיות, בטיולים הסכנה
 להמנע להתריע באנו, לסכנות ינוצל הזמן ו"שח לגרום מאד עלול וזה

 ישמרך' ה הפסוק בו יקוים סכנה לידי עצמו מביא שלא ומי, מזה מאד
 )קובץ אגרות עא(ל "יא. נפשך את ישמור רע מכל

 
 המשמר על ולעמוד מודעים להיות ההורים על
  הבנים אלו עמלנו - ט"תשס ניסן ד"סב

 שוכרים טובות ממשפחות שבחורים, ששמענו הנוראה הפירצה בענין
 יד בהישג ויש, והצפון טבריה באזור וצימרים באכסניות חדרים

 והגיעו, הדעת על להעלותם שאין דברים ועוד, טמאים מכשירים
 ולא לנוח מנת על חדר שכרו שבחורים, יצילנו' ה, נוראות למכשולות

 מודעים להיות ההורים על. מאד עד והדרדרו ונכשלו, בנסיון עמדו

 לבניהם לתת ולא, המשמר על ולעמוד, הנולד את ולראות, לסכנות
 בפיקוח מאורגנים בטיולים יצאו הכרח יש אם אלא, לטיולים לצאת
 . שטיינמן לייב יהודה אהרן. וגשמיות רוחניות סכנות המונע הראוי

 אלישיב' שלו יוסף החינוך משמר על ח"הכו ל"להנ מצטרף הנני
  

 בצניעות ליזהר
 ' יחי עליהם' ד הישיבה לתלמידי. ז"תשס אב ו"ט ד"סב

 ישיבה שבחורי מקומות שיש ששמעתי מה על' לכ צערי אודיע
, בכך מה של בדברים מפטפטים, הלילה כל כמעט עד נמצאים
, באיסור גובל דבר וזה, גופיה כגון הגוף כל מכוסה כשלא ולבושים

 .בשר גילוי להיות נוחה חכמים רוח שאין שכן וכל
 מחמת תמיד ליזהר צריך וכן: ל"וז' א ק"ס' ב סימן ברורה משנה ועיין
 מה כל מעט ואפילו מבשרו מלגלות הכרח במקום שלא זה טעם

 קובדו עד ידו לגלות רשאי אבל לעולם בבגדים מכוסה להיות שדרכו
, החיים וארצות ג"מהפמ שזה מובא הציון ובשער. החזה עד וצוארו

, עול פריקת לקצת גורם וזה תורה בני דרך לא מאד שזה שכן וכל
 .במלבושיו גם צנוע להיות להקפיד יש ומאד

 יש" קעמפ" שקוראים כמו במקום כשנמצאים שגם להוסיף יש
 .שטינמן. ל.א. ל"הנ הדברים בכל להקפיד

 
 שבת שומרי שאינם לאתרים ללכת לא

 מאד זה ולהיפך, ה"הקב בעיני חביב כ"כ שבת שמירת שענין ידוע.. .
 דברים יעשו שלא חיזוק לעשות רוצים האחרון בזמן והנה. שנוא

 כגון דברים זה רוב פ"וע, בפרהסיא שבת שמחללים שידוע במקומות
 לחלק זאת ובכל, אדם לחיי נוגע זה שאין דברים, וכהנה טיולים

, זה על לוותר קשה ומצות תורה לשומרי שייכים אשר מהציבור
 לא השבת שענין מוכיח זה, שבת מחללים אשר מקומות ושוכרין

, שבת מחלל אינו בעצמו שהוא במה ומסתפק, חשוב מקום כ"כ תופס
 ...השבת את לבזות לא לקבל צריך אשר מהדברים וזה

        שטיינמן לייב יהודה אהרן . ו"תשס תמוז' כ
 

 סכנה בטיולים
כנת הטיולים אמר רבינו טיולים סכנה גדולה מאוד בפרט היום ס

 סכנה גדולה גם רוחנית וגם גשמית ולפעמים ח"ו.......
 ורואים במהלך הדורות שיהודים התרחקו מדברים אלו.

כתוב בחלקת מחוקק בשו"ע אהע"ז סי' י"ז אות נ"ה על אדם שנפל  
בנסיון לעבור נהר ומת ולא ידעו מיהו ולא טיפלו בקבורתו היות שהיה 
להם ברור שיהודי לא יסתכן לעבור בנהר במקום לעבור במעבורת 

 )מזקנים אתבונן( בשביל לא לשלם כסף.
 

 דירת נופש באזור של "קלי דעת"
לגבי "נופש" ב"בין הזמנים" היתה הצעה לדירה בעיר שרובה חרדית 

מאוכלס באנשי "קלי דעת" האם אפשר להיות שם  אך הרחוב ההוא
רק למספר ימים. אמר: לא כדאי, אפילו כשרחוקים מהם הם מושכים, 

]א.ה. ד"ז נוגע גם  כשמתקרבים אליהם, בודאי שאפשר להתפתות
)רשימות הרה"ג לחינוך המבוגרים, ולא רק לחינוך הנערים, ופשוט[. 

 ר' מאיר שטינמן שליט"א(
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"פ מבואר בגמ' זו להדיא דמ"מ חשיב נעשה ע"י , שהרי עכךאינו נצר
שליח לענין דה"נ מהני שליח דידן. ]וגם הלא כ' תו' דמ"מ הנם אף 

 שלוחי דידן, וא"כ בלא"ה ניחא.[

 על הגר"ש וולבה זצ"ל 147גליון 
מובא שרצה לתרץ קו' רה"י שליט"א שלפי מדרגתם שהורגלו לכוין 

ותה מזה והגרי"ז לא קיבל כראוי לא יצאו יד"ח כשקוראים בכוונה פח
 דבריו.

 הספיק לקבל ממנו תשובה כי התחילו אז להתפלל מנחה.
 

 

 
 

 נוספיםא אודות מצות תפילין ומהנהגותיו וכאן הבאנו דברים ”ה הבאנו הרבה ענינים מרבנו שליט”בא תשע ’בגליון פר

 
 לימוד תורה בעת הנחת תפילין

וכל קורא  ,לו קורא בתורהיהמניח תפילין כאשנינו במכילתא )בא פרשה יז( 
 ן )ראש ”ח לח י(. וכתב הר”ע )או”, וכן נפסק בשובתורה פטור מן התפלין

 

 רבנו הזמנים של בין 
 מהו הנופש של רבינו

ה, אב תשע"ד( רבים מבקשים ברכה מרבינו כשנוסעים לנופש, שמעתי מרבינו שהוא לא נסע לנופש, רק מעת לעת כשהיה צעיר שלחו אותו מהבית להברא)
 )צדיק כתמר יפרח( אי אדם מבוגר.לפעמים לקמניץ אצל דודו שהיה מורה הוראה שם, והיה צדיק גדול, ולפעמים למקום אחר, והיו מקפידים שיהי' עליו אחר

ר' לייב פומרנצ'יק סיפר רבינו שכשהיה כבן ארבע עשרה שלחוהו הוריו למקום נופש בשם "דוביצ'א" ביחד עם תלמידי מרן הגרי"ז זצ"ל, וישן בחדר אחד עם הגאון ו
 (פרי חיים) רית.זצ"ל בעל העמק ברכה, והיה שם גם הגה"צ ר' דוד בליאכר זצ"ל שהיה ראש ישיבה בישיבת נוברדהוק במעזריטש, ומסר שם שיחה מוס

 
 סדתורת חבישיבת 

יוסיף. ]ובין הזמנים לא  ומספר רבינו שבישיבת תורת חסד בבריסק אצל בעל האמרי משה זצוק"ל היו מאריכין את הסדר קצת בליל ט"ו באב, לאות דמאן דמוסיף
ישיבה תמיד הי' נהוג, אלא במשך חדשי הקיץ החמים, היו יוצאים מפעם לפעם בחורים בודדים שהיו צריכים מנוחה, למקומות קיט להינפש, מדגיש רבינו "שה

 (פרי חיים).המשיכה" ולא בטל בית המדרש אפילו יום אחד![
 

 סבא בכפר ישבתיתתפילה 
ואילך, הקפיד להתפלל רק במנין ישיבתי, שכמובן לא היה מצוי שם, בפרט בימי בין הזמנים,  וישיבת חפץ חיים בשנת תש" בא כראשאשר רבנו התגורר בכפר סכ

]שהוא זה שעמד אז לצידו לסייעו[ שטרחו רבות כדי לקבץ עוד בן תורה ועוד יהודי ירא שמים תושבי המקום, או מהאורחים, שמעונינים  זצ"לומעיד רבי יצחק לבה 
 (121)מאחורי הפרגוד עמ' ל 'תפילה במתינות' בחול ובשבתות. להתפל

 
 בין הזמנים של רבנו

אצל אאמו"ר מרן רה"י שליט"א מעולם לא היה מושג של נופש, או ''בין הזמנים'', כילד, ידענו תמיד כי ההבדל היחיד בין ימות השנה ח בנו הגר"ש שליט"א: ס
 אינו מוסר שיעורים בישיבה... מלבד זה, כל סדר היום היה רגיל.לימים בהם נקרא בפי כולם בין הזמנים, שאז 

לבין הזמנים כמה מעולם לא יצא לנופש, טיול, מנוחה, שלא לדבר על מלון או צימר. אחרי שאחי ר' משה נישא ונולדו לו ילדים הוא הפציר מאוד בהורי שיבואו 
 .לו היה שקצת יחליפו אויר(, אבי לא הסכים אך אחרי הרבה הפצרות הוא בא ליום יומיםימים לביתו, התירוץ היה שיכירו את הנכדים )והרצון האמיתי ש

 
 נסיעה לים

והים היה ריק, ונסעו יפר רבנו שבשנת תשי"ז כל יום בבוקר בין שש לשבע היו נוסעים בטנדר לים ]רבנו, הגרמי"ל, הגרי"ב, הגרי"ג והגרג"נ, ור' דוד קורלנסקי[ ס
 על החזון איש שהיה נוסע ונמצא כעשרים דק' בים. צורך בריאות, וכן ידוע

שנסע  היה תקופה של כמה שנים, בערך בשנת תשט"ז, שהיה נוסע כל כשבועיים או שלוש ביום שישי אחרי צהרים לים. הסיבה העיקרית היתה :שח בנו הגר"ש
ל רבי בנימין בשביל הילדים, אבל חוץ מזה הוא סבר שאויר הים טוב לבריאות לכן לא סירב להצעה. ההצעה ליסוע הגיע מצד הרב אברהם דוד קורלנסקי, אבא ש

)ויתכן שגם בניו נסעו, כבר לא זצ"ל, היה לו אוטו והיה גר ברחוב אדמו"ר מגור. לנסיעה הוא הזמין את אאמו"ר מרן שליט"א עם הילדים, את רבי מיכל יהודה 
של היה רבי זוכר( ואחרי מנחה של יום שישי, עלינו לאוטו ברחוב אדמו"ר מגור זכורני שבים פגשנו כל מיני תלמידי חכמים שאמו"ר שמח בהם, אחד מהם למ

 שהיה גיסו של רבי אברהם דוד, גם הצטרף לנסיעה. מיכל פיינשטין שהיה גר באותה תקופה בתל אביב והלך לים רגלי. היה פעמים רבות שרבי יהודה בויאר, 
כט,א. חייב ללמדו  זכורני, אחד הפעמים בהם הייתי עם אאמו"ר בים, הוא פנה אלי ואמר לי: היות ובין כה אנו נמצאים בים, הבה נקיים את דברי הגמרא קידושין

 אומנות, לשחות בים, ולימד אותי כיצד לצוף במים.
 

 נסיעה למירון
אחת, כמדומה שנת תשכ"ב, היינו אז אני ואחי ר' משה ילדים קודם בר מצוה, שבאחד הימים בחודש אב ראינו את רבי יהודה בויאר  יה שנהה :ש"סיפר הגרעוד 

 שני הבנים. -מסתודד עם אבינו, כעבור כמה ימים אבינו מרן שליט"א אומר לנו שכעת ניסע למירון. הוא ואנחנו 
י יום של נסיעה בשלוש אוטובוסים, ולבסוף הגענו למירון יגעים. ושם ישנו משך שלוש ימים על הריצפה בלי שום נסיעה למירון לא היתה תענוג אז בכלל... כחצ

ד כל היום בלי מזרון, יחד עם פשפשים רבים, אכלנו לחם צר שקנינו, וכדי להתפלל במנין ירדנו מהכפר למטה שם היה אז מנין מתפללים. מרן שליט"א עצמו למ
 ובבוקר למד איתנו קצת זמן. קצת איתי קצת עם אחי. הפסקה בציון עצמו,

  היה זה רחוק מנופש ממש., אני עצמי למדתי בהמשך הבוקר וקצת מהצהרים חברותא עם אחי ר' משה ולקראת הערב יצאנו קצת להרים
שהיות ובאותה תקופה היה קייטנות של שבוע ויותר, לבני נוער צעירים  למעשה, מעולם לא אמרו לנו מה הסיבה שהחליט פתאום ליסוע, אבל ההשערה היתה

לל משפחות בני בבני ברק, שאורגן על ידי ארגוני נוער פא"י וכדומה, והפיקוח ותוכן הקייטנה לא היה מתאים לבני תורה, מאידך, כמעט כולם השתתפו בה, כו
ולימים אמר רבנו שהעיז לישון שם רק אחרי ששמע מהמבינים שגופו הטהור ] קש ללכת לקייטנה...תורה, אני משער שהוא העדיף שניהיה רחוק יותר ובכך לא נב

 .[של רשב"י קבור עמוק מאוד משם, דבלא"ה לא היה מעיז להיות שם מחמת הקדושה העצומה שיש שם
 

 הנופש בכולל
 הנהגת ועול, הציבור מעול קמעה שינוח כדי, הזמנים בין לימי בצפון דירה ובעבור להכין א"שליט מרן של ממקורביו אחד הציע( שנה כשלושים לפני) יםאחד השנב

 שעות מכולם ומנותק' פוניבז לכולל הולך שאני, הוא הזמנים בבין שלי עדן הגן! תודה, לא: "השיב הוא אך, א"שליט למרן זאת והציע נכנס הוא. והכולל הישיבה
 (מאחורי הפרגוד) (.נשים לעזרת סמוך למעלה' פוניבז הכולל בחדר - שם ללמוד עולה שהיה השנים באותם זה היה" )מפריע אחד שאף מבלי שעות ג"ע
 

 נופש בבין הזמנים
נופש למעלה!!! ל מה שנוסעים בבין הזמנים: אמר רבינו: "אנשים גולים, ועוד משלמים על כך כסף". ובהזדמנות כשהציעו לרבינו לנסוע כמה ימים לנוח אמר: ע

 למעלה?והוסיף מי יודע מה יהיה 
ל לנסוע ולעזוב את שמעתי מהרב יצחק רוזנגרטן שליט"א שהציע פעם לרבינו לנסוע לנופש, אמר לו רבינו ב"ה שה' זיכה אותי לברך ולייעץ ליהודים, איך אני יכו

 (חרפצדיק כתמר י) הבית?
 

 ה'דאצ ידי יצאנו
מחנה בני תורה שבראשות הגרב"מ אזרחי שליט"א, שהתקיים  שנים, נקרא רבינו שליט"א למסור דרשת חיזוק לפני בחוריכעשר לפני שח הרה"ג רש"א שליט"א: 

 באותה שנה באיזה יישוב סגור באיזור חיפה, והוזמנתי להצטרף לנסיעה במכונית. 
קצת מלפניו, סיבבו המקורבים ואנשי ביתו, בראותם שמעולם מרן שליט"א אינו יוצא להבראת גופו, חפצו לעשות איזה דבר כדי שיתקיים בו וקווי ה' יחליפו כח, ו

, וכך יצאו מוקדם יותר מהבית בתכנית להתעכב בדרך באיזה מקום מרגוע. וכך הוה, 11:00, בעוד שהזמן האמיתי היה ב10:30שההזמנה למסור השיחה הוא ב
ילא צריך להתעכב, והציעו כשהתקרבו לאיזור חיפה לצד עתלית, עמדו ואמרו, שזה עתה התקשרו מהמחנה, שאינם מוכנים שם עדיין לביאת מרן שליט"א, וממ

 לפני מרן שליט"א, שירדו מעט לצד שפת הים שבכאן כדי לשאוף אויר צח. ]וניכר היה שמרן שליט"א מיד הבין שאין זה מקרה..., וכפי שיתואר[
שמרן החזו"א שיגרו לים אף קודם  ובתחילה התחיל לומר שזה לו כבר עשרות שנים ]!!![ שלא ראה את הים, וסיפר איזה סיפור מהגר"י אדלשטיין שליט"א

ום, וכשאמרו התפילה, אך הוא עצמו כבר הרבה שנים לא ראה את הים. והתרצה שיירדו עם המכונית קרוב יותר לשפת הים. בעוד המכונית יורדת, שאל לשם המק
 ."אמקלו שזה עתלית, סיפר שכבר היה במקום זה בביאתו לארץ, וכמסופר ב

מטר מהמים עצמם, ירדו כל הנוסעים מהמכונית ורובם החלו להתקדם לקראת שפת הים, אך מרן שליט"א רק ירד  150ים, מרחק ככשהתקרבו עד סמוך לשפת ה
ך שהקב"ה ממקומו ועמד על צד המכונית, והסתכל על הים מעט, ושאל כאילו לעצמו, מפני מה אין המים מתקדמים להלאה, והחל לדבר על נפלאות הבריאה אי

אל? ה תבוא, ועד כמה ניכר גדלות מעשיו יתב' בהתבוננות זו, וכשגמר לדבר דיבור זה, מיד שאל שוב לעצמו, איך ההכרעה לברך על ים של ארץ ישראומר לים עד פ
ומיד אמר לסובבים  .עושה מעשה בראשית או עושה הים הגדול? והשיב שמברכים עושה מעשה בראשית, ועצר מעט ובירך הברכה כדרכו בברכות ברוב כוונה

 בחיוך "יצאנו ידי חובת דאצ'ה?" וחזר מיד לישב במכונית, ולא הועיל למקורבים כל תכניתם כמעט ולא מידי.
  .יין הגיעו מוקדם מדאי למחנהת, עדדקו 20רידה וההתעכבות לא יותר מובאמת, עם כל העיכוב הזה שלקח עם הסיבוב והי

 
 



ñá"ã  

  

èéìù øçùä úìéà ìòá äáéùéä ùàø ïøî åðéáø úàéø÷"à  
  

ם י מנ הז ן  בבי ד  ללמו ר  גמו ב  ו מן, חי ז ה !כמו באמצע  !  
  

, , , , שצריך בהם רחמים מרוביםשצריך בהם רחמים מרוביםשצריך בהם רחמים מרוביםשצריך בהם רחמים מרוביםימים ימים ימים ימים לללל, , , , זכות התורהזכות התורהזכות התורהזכות התורהבהם בהם בהם בהם חסר חסר חסר חסר שששש" " " " בין הזמניםבין הזמניםבין הזמניםבין הזמנים"""" ימי ה ימי ה ימי ה ימי האתאתאתאתרואה רואה רואה רואה רבינו רבינו רבינו רבינו כאשר כאשר כאשר כאשר 
  ....א בישיבת ארחות תורהא בישיבת ארחות תורהא בישיבת ארחות תורהא בישיבת ארחות תורה""""תשעתשעתשעתשעב ב ב ב """"למחרת תלמחרת תלמחרת תלמחרת ת    ---- וכפי שהתבטא  וכפי שהתבטא  וכפי שהתבטא  וכפי שהתבטא ,,,,ל צרות גדולותל צרות גדולותל צרות גדולותל צרות גדולות""""רחרחרחרחבהם בהם בהם בהם     היוהיוהיוהיושששש    כמו שרואיםכמו שרואיםכמו שרואיםכמו שרואים

"íéáåè àì íéøáã äøå÷ íéðîæä ïéá ìë åðéðåáàãì ,åíéîù éîçø êéøö. å äøåúä úåëæ äëë
úö÷ ïéâî ,ë íéãîåì àì íéðîæä ïéáá ìáà"ë ,åçø úåðåñà äøå÷"ì,ä  ' íåù äø÷é àìù øåæòé
ïåñà".    ופעם אחרת אמרופעם אחרת אמרופעם אחרת אמרופעם אחרת אמר:::: " äéä åìéàåðçåëáä úà ìèáì êéøö äéä "íéðîæä ïéá!!"  

    ....לתועלתלתועלתלתועלתלתועלת' ' ' ' יהייהייהייהיששששוהלואי והלואי והלואי והלואי , , , , בין הזמניםבין הזמניםבין הזמניםבין הזמניםחיזוק ימי חיזוק ימי חיזוק ימי חיזוק ימי רבינו במשך השנים בנוגע לרבינו במשך השנים בנוגע לרבינו במשך השנים בנוגע לרבינו במשך השנים בנוגע לוכתב וכתב וכתב וכתב ה שאמר ה שאמר ה שאמר ה שאמר ממממ מ מ מ מהההה בקצר בקצר בקצר בקצרפנופנופנופנואסאסאסאסכן כן כן כן לללל
*          *          **          *          **          *          **          *          *    

 ד"ד ניסן תשס"בס
הרבה , כגון בחודש ניסן תשרי ואב, זה כבר הרבה שנים שבזמן שלא לומדים בישיבות

אמנם יחד עם זה יש כאלה . הזמניםכ ללימוד התורה הנקרא ישיבות בין "מנצלים הזמן ג
סכנה רוחנית וסכנה , ויש מקומות מסוכנים לטייל שם, שעושים טיולים למקומות שונים

ל אמרו האומר מה נאה אילן זה מה נאה ניר "הלא חז, ובעצם כל טיול כרוך בסכנה, גשמית
 .זה הרי זה מתחייב בנפשו

 כיון שהם טעמו טעם של תורה ואין ,ודבר זה תובעים מבני הישיבות יותר משאר בני אדם
אלא אם צריך עזר לכבוד החג או שהתאמצו ביגיעת התורה וצריך לנוח , להם לבלות זמנן

וכתוצאה , ת"אפילו אם כונתו לראות גדלות השי, אבל אין לנצל הזמן בטיולים, קצת
 .ת ישמרנו"מהטיולים כל שנה ישנם כאלה שקרה להם אסונות השי

מ כמעט בכל "ומ, לו גדולי ראשי הישיבות דעתם על הסכנה בטיולים אלהוהנה מזמן לזמן גי
, גם השנה תיכף בגמר הלימוד בישיבות קיפחו שני בחורים חייהם, שנה קרה דברים נוראים

, אנא תלמידי הישיבות אשר חלקכם שבחרתם דרך התורה. והדברים צועקים עד לב השמים
 .ך צערלמה תלכו בדרכי עקלתון ואשר מביאים לכל כ

, ותנצלו את הזמן במקרה שצריך במנוחה, בכן נא להזהר מלעשות דברים המסכנין חיי אדם
ובזכות למוד התורה ושמירת הבריאות תזכו לעלות אל , וחלק הכי גדול בלימוד התורה

 .ה וכל ישראל"המסלה הנכונה ולגדול כרצון הקב
 

  ינמןאלישיב                   אהרן יהודה ליב שט' יוסף שלו

  

  

Ò·"„      È„ÈÓÏ˙ „Â·ÎÏ ....˜¯‡È ÂÈ�   
ÂÏ‡ ÌÈ˘„ÂÁ· „ÂÓÏÏÂ ˙·˘Ï ÌÈ�‚¯‡˙Ó ÌÎ�È‰ ¯˘‡Î.. . È˙‡·

ÌÎ„È ˙‡ ˜ÊÁÏ ,‰¯Â˙ ÏÂËÈ· ¯˙ÂÈ ˘È˘ ‰ÊÎ ÔÓÊ· ÈÎ , ÂÓÎ ‰Ê È¯‰
‰ÂˆÓ ˙Ó , È¯‰ ÔÈ˘¯Â„ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰ÂˆÓ„ ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÒ· ·˙Î˘ ÂÓÎ

‰ÂˆÓ ˙ÓÎ ‡È‰ . ÌÈÏ·˜Ó ‰ÊÎ ÔÓÊ· ÌÈ„ÓÂÏ˘ ‰Ó ÏÎÂÏÂÙÎ ¯Î˘.  
˙ÂÏÚ˙‰ÏÂ ‰¯Â˙ ‰·¯‰ „ÂÓÏÏ ÂÎÊ˙˘ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ.  

È"Ú˘˙ ÊÂÓ˙ Ê"‚               ‡ .Ï .ÔÓ�ÈÈË˘  

  

ת ו ר י ה   ... ‡ÏÎ‰ ˙‡ „·‡˙ Ï!ז
·ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· ÈÓÈ· ‰·ÂË ‡Ï ˙Á‡ ‰È‡¯,ÏÂÎÈ ÌÈ „ÈÒÙ‰Ï 
Á" Â‰ÏÎ ! ˙ÂÈ�ÁÂ¯· ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ·· ÌÈ„¯ÂÈ ‰·¯‰ Â�È�Â·‡„ÏÂ

‰Ê ˙ÓÁÓ ,‰ÊÏ ˘¯„� ‰ÏÂ„‚ ˙Â¯È‰ÊÂ , ··Â˙ÒÓ Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ÈÎ
ÌÂ˜Ó ÏÎ· ... ÍÏÈÏ ¯ÂÒ‡ ‡�È¯Á‡ ‡Î¯„ ‡ÎÈ‡„ ÌÂ˜Ó·Â

ÂÈ�ÈÚ ÌˆÂÚ Ì‡ ÂÏÈÙ‡.  
  

  

  בין הזמניםלימוד ל יסדר
ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· ÈÓÈ Í˘Ó· , ÔÂ‚Î ˙Â˘ÚÏ Í¯ˆ�˘ ‰ÓÓ ıÂÁ

‰ÏÈÙ˙ ,‰�È˘ ,‰ÏÈÎ‡ ,˙È·· ‰¯ÊÚÂ , ˙‡ Ïˆ�È" ÏÎ
ÔÓÊ‰ "‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏÏ!  

‡ÏÎ ÏÚ ‰·ÂÁ ÈÓÈ· Ì‚ „ÂÓÏÏ „Á  :ובהזדמנות אחרת אמר
Â˙Â¯˘Ù‡·˘ ‰ÓÎ ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· , ˘ÓÁÓ ˙ÂÁÙÈ ‡ÏÂ

ÌÂÈ· „ÂÓÈÏ ˙ÂÚ˘ ˘˘!  
  

  ד"להישאר מחובר כל הזמן לבהמ
‰·È˘È· ÌÈ‡ˆÓ�˘ ÔÓÊ ÏÎ , ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ‡˙¯ÂÙ ‰Ïˆ‰ ‰Ê· ˘È

‰¯Â˙ ÌÂ˜Ó· ÌÈ‡ˆÓ�˘ . ‰�ÎÒ ¯·Î ˘È ÔÓÊ‰ ¯Ó‚�˘Î Í‡ ÈÎ ÌÈ·ÊÂÚ
 ‰·È˘È‰ ÈÏ˙ÂÎ ˙‡-  ˙‡"‰¯Â˙ ÌÂ˜Ó‰",ÈÙ‡Â  ' ÔÈ· ÌÈ‡ˆÓ�˘

ÌÈ·ÂËÂ ÌÈ¯˘Î ÌÈ„Â‰È ,Ó"È‡ Ì‡ Ó" Ê"‰¯Â˙ ÌÂ˜Ó "– ÌÂ˜Ó‰ 
‰˙˘Â„˜· ‰¯Â˙‰ Ì˘ ˙¯Ó˘�˘ ÈÊÎ¯Ó‰, ‰�ÎÒ ‰Ê!  



‰ÊÏ ‰„ÈÁÈ‰ ‰ˆÚ‰Â :ÊÎ¯Ó‰ ÌÚ ˙ÂÎÈÈ˘‰ ˙‡ „ÈÓ˙ ÍÈ˘ÓÈ˘ ,
Ó‰È· ÈÏ˙ÂÎÏ ¯˘˜ ÂÏ ˘È˘ ‰Ê· ‡Ë·˙Ó ˙ÂÎÈÈ˘‰Â"„ , ÈÓ ÏÎÂ

˘˘ ‰Ó ·Â¯‰ „‚�Î ÏË·˙È ‡Ï˘ ‰Â˜˙ ˘È ÊÎ¯ÓÏ ÍÈÈ˘˘ ıÂÁÓ ¯¯Â
Ó‰È·Ï"ÒÁÂ ‰ÏÈÏÁ „ . ‰„ÈÁÈ‰ ‰ˆÚ‰ ‰ÊÂ˘ ÍÈÈ˘ ‰È‰È ˙Ú ÏÎ·

ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ·· Ì‚ ÍÎ ÔÓÊ‰ ÚˆÓ‡· ÂÓÎ ‰¯Â˙ ÌÂ˜ÓÏ .  
ÂÎÂ ‰¯Â˙Ï ÌÈ˙Ú ÚÂ·˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ Ô·ÂÓÎÂ ' ÏÎ ˘È‚¯È˘ ¯˜ÈÚ‰ Í‡

 Ô·Â ‰·È˘È Ô· ÔÈÈ„Ú ‡Â‰˘ ‰¯Â˙ ÌÂ˜Ó‰Ó ˜ÏÁ ÔÈÈ„Ú ‡Â‰  ̆ ÔÓÊ‰
‰¯Â˙ ,Í¯„ ÏÚ ‰È‰˙ Â˙Ù˜˘‰ ÏÎÂ Â˙Ó‚Ó ÏÎÂ‰Ê  , ‰Â˜˙ ˘È Ê‡

 ÏË·˙È ‡Ï˘ÂÊ Í¯„· Ì�È‡˘ ·Â¯Ï , ‰Ï‰‡· ‰‡Ï‰ ÍÈ˘Ó‰Ï ÏÎÂÈÂ
„· ‰¯Â˙ Ï˘ '‰ÎÏ‰ Ï˘ ˙ÂÓ‡,¯‰Â ÁÂÈÏÚ ÚÈÙ˘È ‡Ï ·Â.  

·Ó¯‰ ·˙Î˘ ‰Ó ÏÚ ÌÈÏÂ„‚‰ ÔÓ „Á‡ Ì˘· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÂÓÎÂ" Ì
˙Â¯·„ÓÏ ÁÂ¯·Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ú¯ ‰·È·Ò‰˘Î„ ,˘ ¯·„Ó‰ ‰Ê‰ ÔÓÊ·

 ‰Ê Ì˘Ï ÁÂ¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘- ˙Â·È˘È‰ .‡Â" Ì‚ Î ÍÈ¯ˆ ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ··
‰È‰È˘‰Ê‰ ¯·„ÓÏ ÍÈÈ˘ .  

  
  

  להיזהר מסכנות רוחניות וגשמיות
Ò·"   „ÎÏ 'ÂÎÂ ·¯‰'  

ÎÏ È¯Úˆ ÚÈ„Â‡ ' ‰·È˘È È¯ÂÁ·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È˘ È˙ÚÓ˘˘ ‰Ó ÏÚ
ÍÎ· ‰Ó Ï˘ ÌÈ¯·„· ÌÈËÙËÙÓ ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ËÚÓÎ „Ú ÌÈ‡ˆÓ� ,

‰ÈÙÂ‚ ÔÂ‚Î ÛÂ‚‰ ÏÎ ‰ÒÂÎÓ ‡Ï˘Î ÌÈ˘Â·ÏÂ , Ï·Â‚ ¯·„ ‰ÊÂ
¯ÂÒÈ‡· ,ÎÂ"ÛÂ‚‰ ¯˘· ÈÂÏÈ‚ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÁÂ� ÌÈÓÎÁ ÁÂ¯ ÔÈ‡˘ ˘ .

ÈÒ ‰¯Â¯· ‰�˘Ó ÔÈÚÂ '· 'Ò"‡ ˜ 'ÊÂ" „ÈÓ˙ ¯‰ÊÈÏ ÍÈ¯ˆ ÔÎÂ Ï
ÌÚË ˙ÓÁÓÈÙ‡ Â¯˘· ˙ÂÏ‚ÏÓ Á¯Î‰ ÌÂ˜Ó· ‡Ï˘ ‰Ê  ' ÏÎ ËÚÓ

ÌÏÂÚÏ ÌÈ„‚·· ‰ÒÂÎÓ ˙ÂÈ‰Ï ÂÎ¯„˘ , „Ú Â„È ˙ÂÏ‚Ï È‡˘¯ Ï·‡
‰ÊÁ‰ „Ú Â¯‡ÂˆÂ Â„·Â˜ ,ÓÙ‰Ó ‰Ê˘ ‡·ÂÓ ÔÂÈˆ‰ ¯Ú˘·Â" ˙Âˆ¯‡Â ‚

ÌÈÈÁ‰ ,˘ÎÂ"‰¯Â˙ È�· Í¯„ ‡Ï „‡Ó ‰Ê˘ Î , ˙ˆ˜Ï Ì¯Â‚ ‰ÊÂ
ÏÂÚ ˙˜È¯Ù ,ÂÈ˘Â·ÏÓ· Ì‚ ÚÂ�ˆ ˙ÂÈ‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ˘È „‡ÓÂ...  

 ‡Â·Ï ÔÂÙÏË‰ È„È ÏÚ ÌÈÏÂÎÈ ÔÂ¯Á‡‰ ÔÓÊ·˘ ÏÚ ÏÂ„‚ ¯Ú  ̂˘È ÔÎ
„‡Ó ÌÈÚÂ¯‚ ÌÈ¯·„Ï , ‡Ï˘ ÌÈˆÓ‡Ó‰ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ Ï„˙˘È „Á‡ ÏÎÂ

Á¯ Ì‰‰ ÌÈÏÂ˘ÎÓ‰ ÏÎÏ Â‡Â·È"Ï.  
ÌÈÙÓ¯Ë ‡¯˜�Â Ì˙Â‡ ÂÁ˜È˘ ·Î¯ ÈÏÎ ÏÚ ÌÈÎÁÓ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ ,

ÌÈÈÁ ˙�ÎÒ ÔÈ·Â ˙ÂÈ�ÁÂ¯· ÔÈ· ÔÎÂÒÓ ¯·„‰Â , ˜Á¯˙‰Ï ÍÈ¯ˆ „Â‡ÓÂ
Ó‰ÊÎ ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ� ˙ÂÈ‰ ,ÌÈÙÓ¯Ë· ‰ÚÈÒ�Ó Ú�Ó‰Ï ÏÏÎ·Â...  

Î"Ò˘˙ ÏÂÏ‡ Â"„                                           ‡.Ï. 

  

  ?אנשים חלשיםהרבה כ "האם כ
ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ·· Ì‚ ÌÈ„ÓÂÏ Ì�Ó‡ ¯Â·ˆ‰ ·Â¯ , ÌÈÏÂÎÈ˘ ‰Ï‡Î ˘È Ï·‡

 ˙Á˜Ï"ÌÂÈ ÈˆÁ "ÌÂÏÎ· Â˙Â‡ Ê·Ê·ÏÂ ,ÌÂÈ ÈˆÁ !ÌÈ¯ÂÁ·,ÌÈÎ¯·‡  ,
ÌÓˆÚÏ ÌÈ˘¯Ó...È‰ Ì‡Â  ' ˙ˆ˜ ÁÂ�Ï È„Î ˙Â‡È¯·Ï ‰Ê ˙‡ ÍÈ¯ˆ

‡ÁÈ� ,ÌÈ„ÈÁÈ ‰Ï‡Î ˘È ÈÏÂ‡Â , Ì‰ ÌÈ˘�‡ ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ Ì‡‰ Ï·‡
‰Ê ˙‡ ÌÈÎÈ¯ˆ˘ ÌÈ˘ÏÁ ? ˙ÂÏ·Ï ÌÈÈÓÂÈ Â‡ ÌÂÈ ÏÎ"ÌÂÈ ÈˆÁ " ÈÏ·

ÌÂÏÎ , ‰¯Â‡ÎÏ ‰ÊÂ"‰¯Â˙ ÏÂËÈ·" ,˜Ù� ‰Ó ÈÎ" Â‡ ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· Ó
ÔÓÊ‰ ÚˆÓ‡,˜ÂÏÈÁ ˘È Ì‡‰  , ˜¯‡ Ì‡ '˙ˆ˜ ÁÂ�Ï ÍÈ¯ˆ ˘ÏÁ...                  

  
  להישאר תחת עול מלכות שמים

Ì„‡Ï ÏÂ„‚ ÈÎ‰ ¯˘Â‡‰ , ‡Â‰Î ‡ˆÓ�˘"„ÈÓ˙ " ˙‡¯È Ï˘ ·ˆÓ·
ÌÈÓ˘ , Ï˘ ÏÂÚÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ . ˘È˘Î ÈÎ „Á‡ ÏÎ‰Â ÏÂÚ ˙ÂÎÏÓ

ÌÈÓ˘ ˙‡¯È ˘È ÌÈÓ˘, ˙ÂÎÏÓ ÂÈÏÚ Ï·˜Ó Â�È‡ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È ÔÈ‡˘ÎÂ 
ÌÈÓ˘...  
˘ÎÂ‰·È˘È· ÌÈ‡ˆÓ� ÌÈÈ�ÁÂ¯ ÌÈÏ‰�Ó‰Â ‰·È˘È‰ È˘‡¯‰ ÌÈÏ„˙˘Ó 

ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ ˙Ï·˜ Ï˘ ‰Ê‰ ÁÂ¯‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙Â�˜‰Ï ,
ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ˙Á˙ ÂÏ˘ ˘‡¯‰ ÏÎ ÔÂ˙� ‰È‰È˘ , ÍÈ˘Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÊÂ

˙È·· Â˙ÂÈ‰· Ì‚ . ˘ÙÂÁ Â˙Â‡ ÔÈ¯Â˜˘ ÔÓÊ·- ˘ÙÂ�  -ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· , 
‰Ê ·ÂÈÁ ÂÈÏÚ ÏÁ ‰Ê‰ ÔÓÊ· Ì‚.          

  
  ...טובהמחשבה שאינה 

·Ï‰ ¯Â‰¯‰ ÏÚ ‰‡· ‰ÏÂÚ , ÍÈ¯ˆ ‰¯È·Ú ¯Â·ÚÏ ·˘ÂÁ˘ ÈÓ„ ÚÓ˘Ó
Ô·¯˜ ·È¯˜‰Ï ,¯·Ú ‡Ï ÛÂÒ·Ï˘ Û‡ , Â‡ ¯ÈÊÁ ÏÂÎ‡Ï ·˘Á˘ ÔÂ‚Î

‰¯Â˙ ÏË·Ï ·˘ÂÁ˘...  

ÈÙ‡ ‡Â‰ ‰ÏÂÚ ·ÈÈÁÓ˘ ¯Â‰¯‰ Ì‡Â ' ÌÈÈ˜Ï ‡Ï˘ ‰·˘ÁÓ ÏÚ
‰ÂˆÓ ,‡"‰ÏÂÚ ÌÈ·ÈÈÁ ÏÎ‰ Î , ‰ÊÈ‡ ‰¯Â˙ ÏË·Ï ·˘ÂÁ ‡Ï ÈÓ„

ÔÓÊ , È‰ÂÊ È¯‰ÂÁ¯ ‰ÊÂ·Ó ÈÎ‰ ‰ÂˆÓ‰"Ï . ÔÈ·· ÚÂÒ�Ï ÌÈˆÂ¯ ÌÈ˘�‡
Â„ÎÂ ÌÈ˜¯‡ÙÏ ÌÈ�ÓÊ‰ ,'‰¯Â˙ ÏÂËÈ· ‰Ê È¯‰!  

  

  ! מצילה חיים–מילה אחת תורה 
ÏÎ‰ „‚� Ï˜Â˘ ‰¯Â˙ Ï˘ Ï˘ ˙Á‡ ‰ÏÈÓ ÂÏÈÙ‡˘ ¯ÓÂ‡ ÔÂ‡‚‰ ,

"‰¯Â˙ Ï˘ ˙Á‡ ‰ÏÈÓ" ,ÏÎ‰ „‚�Î Ï˜Â˘.  
 ‡¯·È‰Ï Ì„‡Ï È‡„Î˘ ÌÏ˜Ó ÏÒÈÊ ‰ÁÓ˘ È·¯ Ì˘· ÌÈ¯ÓÂ‡

Â·ÚÏÂ‰Ê‰ ÌÏÂÚ Ï˘ ÌÈ¯ÂÒÈ‰ ÏÎ ˙‡ ¯ .. ˙È�Ú ÏÈ·˘· È‡„Î ÏÎ‰
„Á‡ ÔÓ‡ ! Ï˘ ÔÈ¯ÂÒÈ‰ ÏÎ ÏÂ·ÒÏÂ ˙Â‡¯·È‰Ï È‡„Î ‰Ê ÏÈ·˘·
‰Ê‰ ÌÏÂÚ.  

‡Â"ÌÏÂÎ „‚�Î ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙˘ ÔÂÈÎ Î , ÔÓ‡ ÏÈ·˘· Ì‡ ¯ÓÂÁÂ Ï˜
ÍÎ ,ÏÎ‰ È‡„Î ‰¯Â˙ Ï˘ ˙Á‡ ‰ÏÈÓ ÏÈ·˘· È‡„Â·!  
ÊÁ"ÁÂ ·ÈÈÁ ÂÈˆÁ ÂÏÈ‡Î ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ‰‡¯È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÏÈ‡ÎÊ ÂÈˆ ,

·ÂËÏ ‡Ï ÚÈ¯ÎÓ ÒÁÂ ‰ÏÈÏÁ ‰¯È·Ú ‰˘Ú , ÚÈ¯ÎÓ ‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚ Ì‡Â
·ÂËÏ ,ÂÓˆÚ ÏÚ ‡˜Â„ ‡Ï ‰Ê ÚÈ¯Î‰Ï ÍÈÈ˘˘ ‰ÓÂ , ÌÂÈ‰ ˘È ‰�‰

ÌÈÎ¯„ ˙Â�Â‡˙ ÌÂÈ ÏÎ ,Á¯Â"ÌÈ˘�‡ ÌÈ‚¯‰� Ï ,ÌÈÚˆÙ� , ‰Ï‡Î ˘ÈÂ
Á¯ ÌÈ˜˙Â˘Ó Ì‰Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ÏÎÏ Â¯‡˘�˘"Ï , È�ÈÓ ÏÎ ˘È ÔÎÂ

˙ÂÏÁÓ , ¯˙ÂÈ ˘È˘ ‰Ó ÏÎ‰ ‰ÊÂÌÏÂÚ· ÔÈ„‰ ˙„Ó ,Á¯ ˘È" ÏÎ Ï
˙Â¯ˆ È�ÈÓ ,¯˙ÂÈ ˙ÂˆÓ ÌÈÓÈÈ˜ÓÂ ¯˙ÂÈ ÌÈ„ÓÂÏ˘ ‰ÓÂ , ‰È‰

˙Â¯ˆ ˙ÂÁÙ..  
Á¯ ˘È Ì‡˘ ‡ˆÂÈ"ÌÈÎ¯„ ˙�Â‡˙ Ï ,ÌÈÚˆÙ� Â‡ ÌÈ‚¯‰� ÌÈ„Â‰ÈÂ , ‰Ê

‰Ó˘‡ !ÌÈ˜ÊÁ˙Ó ¯˙ÂÈ ÂÈ‰ Ì‡ ÈÎ ,ÏÂˆÈ� ‰È‰ ¯˙ÂÈ „Á‡ È„Â‰È ,
ÌÈÏÂˆÈ� ÂÈ‰ „ÂÚÂ ,‰¯Â˙ ¯˙ÂÈ ÌÈ„ÓÂÏ˘ ‰Ó ÏÎ Ê‡ ,Â˘ÂÚ ¯˙ÂÈ ÌÈ

˙ÂˆÓ ,¯Â„‰ ÏÚ ÔÈ‚Ó ‰Ê ,ÏÎ‰ ÏÚ ÔÈ‚Ó , „ÂÚ ÌÈ„ÓÂÏ˘ ‰Ó ÏÎÂ
Ú‚¯ ,‰È�˘ „ÂÚ !‰ÏÈÓ „ÂÚ !ÛÈÒÂÈ ÏÎ‰ ‰Ê , „ÂÚ˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈÂ

 ˙Á‡ ‰ÏÈÓ˙‚¯‰È ‡Ï˘ „Á‡ È„Â‰È ÏÈˆ ,ÚˆÙÈ ‡Ï˘ Â‡Á "Â ,
˜ÂÈ„· ÌÈ·˘ÁÓ ÏÎ‰ ÌÈÓ˘· ,ÌÈ·˘ÁÓ ‰È�˘ ÏÎ , È‡ÂÏ‰ ˜ÊÁ˙�˘

 ÛÈÒÂ‰ÏÂ˙ ‰ÏÈÓ „ÂÚÂ ‰¯Â˙ ‰ÏÈÓ „ÂÚ‰¯..   

  
  

  !זאת התורה בכל מקום
ˆ‡„Ï ÌÈ‡ˆÂÈ˘Î˘ ÌÈ·˘ÂÁ ÌÈ˘�‡' ‡–Ï ‰‡¯·‰, ‰·¯‰ ¯˙ÂÓ 

ÌÈ¯·„ ,]Ô˙Â¯˘Î· ÌÈ˜Ù˜ÂÙÓ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÂÎ‡Ï ÔÈÏÈ˜Ó˘ ÔÂ‚ÎÂ , ÔÎÂ
‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈÓÈ‰ ˙Ú˘˙ ÈÓÈ· ¯˘· ÏÂÎ‡Ï[ , ‡‰˙ ‡Ï ‰¯Â˙‰ ˙‡Ê Í‡

˙ÙÏÁÂÓ !¯Á‡ ÌÂ˜ÓÏ Â˙È·· ‡ˆÓ� ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ÌÂ˘ ÔÈ‡Â.  
]ÂÚ˘ ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ··¯· , Â�È·¯ ‰¯Â‰˙·˘· ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· ˙·È˘È ¯Â‚ÒÏ ,

 È�ÙÓÈ‰ ‡Ï˘ ' Ì˘"ÌÈÓ‰ È„Ó"ÔÈ„Î .[  

  

  להוסיף חיל בתורה
 È„ÈÓÏ˙Ï...  

ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· „ÂÓÏÏ ‰�ÂÎ�‰ ÌÎ˙·˘ÁÓ ÏÚ È˙ÚÓ˘.  Â�ÈˆÓ ‡Ï ‰�‰
ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· ÔÈ�Ú „ÂÓÏ˙· ,È‰ Ì�Ó‡ 'È‰˘ ÔÓÊ ' ÏÈ·˘· ÌÈ„·ÂÚ

ÒÓ· ¯‡Â·ÓÎ ‰Ò�¯Ù 'Ï ˙ÂÎ¯·"· ‰ '‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï Ô�·¯Ï ‡·¯ Â
ÂÎÂ È¯˘˙ ÈÓÂÈ· ‡ÏÂ ÔÒÈ� ÈÓÂÈ· ‡Ï È‡Ó˜ ÂÊÁ˙˙', ÔÈ· Ì˙Ò Ï·‡ 

Â�ÈˆÓ ‡Ï ÌÈ�ÓÊ‰.  
˙ˆ˜ ˘ÂÙÏ ˙Â·È˘È‰ È¯„ÒÓ ÂÏÈ˜‰ ˙Â�Â¯Á‡‰ ˙Â¯Â„· Ì�Ó‡ , Ï·‡

‰¯Â˙‰ „ÂÓÏÓ ÂÓˆÚ ¯ÂËÙÏ ¯˙È‰ ÌÂ˘ ÔÈ‡ È‡„Â.  ‰�˜ÊÁ˙Â Â˜ÊÁ
‡ ÏÎ „ÂÓÏÏ ÌÎÈ„È '‰¯Â˙ ˙Â·¯‰Ï , ‰È‰È˘ ‰‡¯È· Ì‚ ÛÈÒÂÈ ‰ÊÂ

ÌÈÈ˜˙Ó,ÏÈÁ ÂÙÈÒÂ˙Â .  
· 'Ú˘˙ ÔÒÈ�"ÙÏ ‡"˜         È Ô¯‰‡ .ÔÓ�ÈÈË˘ ·ÈÈÏ  

  

  

  
  כבד את אביך ואת אמך

íééåöî íéðîæä ïéá éîéáíééåöî íéðîæä ïéá éîéáíééåöî íéðîæä ïéá éîéáíééåöî íéðîæä ïéá éîéá øúåé  øúåé  øúåé  øúåé  íò íò íò íòíéøåääíéøåääíéøåääíéøåää,,,,  - ח ושכלנו לאל ו
, למה זכה לגדלותו בתורה, א"מה שאמר החזו

  ...מפני כיבוד אב ואם

  
ב' צ ר"הרה נ"לע ן  מי זצ"צבי בני וולף"ר פינחס    ל 

ו ז   ה"עיעקב שלמה ר " במלכה שרהרת גתו מו



 
  ועניני השעה עלון שבועי על פרשת השבוע

  שליט"א נסים קרליץמתורתו של מרן פוסק הדור רבינו 
  גליון מיוחד לבין הזמנים

  
  בין הזמניםהלכות 

  ממרן פוסק הדור רבינו נסים קרליץ שליט"א
  [לוקט מחוט שני ושער העין]

  בתי נופש ומלונות

ויש להתריע בזה שלאחרונה מצוי שיש הולכים לבתי נופש ומלונות שישנם מאלו שרחוקים מכל זיק של יראת שמים, 
וכל אחד [וכמדומה להם שהותרה הרצועה בין בקדושה בין בכשרות, ואין מקומות אלו ראויים כלל לשותו"מ וק"ו לבני תורה 

. וכן בחיי יום יום יש לשקול דרכיו ולשים אורחותיו לילך ]ם שםישגיח על בני ביתו לבל יתפתו אחרי מעט דרשות הנאמרי
למקום פלוני או לא, ואם מצוי שם נסיון הרי חייב לילך בדרך אחרת כמבואר בגמ' (ב"ב נ"ז:), ודברים אלו שאדם דש בעקביו 

  (רבינו שליט"א, חו"ש שבת ח"ג)צריכים הרבה שימת לב ואשרי השם אורחותיו. 

  ת בפריצותלילך במקום שהולכו

  צנוע?מקום שנמצאות נשים שאינם לבושות בלבוש שאלה: האם מותר ללכת דרך 

אם יש לו דרך אחרת לילך אסור לו לילך שם, ואם הולך שם נקרא רשע אף אם לא מכוין להסתכל ולא ניחא ליה  תשובה:
אינו מכוין להסתכל עליהם בדרך  בהנאה זו ואף אם עוצם עיניו. ואם אין דרך אחרת, מעיקר הדין מותר לו לילך שם. אם

הילוכו אף אם רואה אותם אין בזה איסור מעיקר הדין, מ"מ איכא מעליותא לעצום עיניו או להביט בקרקע וכיוצ"ב בדרך 
הילוכו שם. אם יש לו דרך אחרת, אך הדרך האחרת היא יותר ארוכה מאשר הדרך הראשונה מיקרי ליכא דרכא אחרינא. וכל 

  חובות כגון לצורך קניות בחנויות או בנסיעות באוטובוס וכיוצ"ב. זה נ"מ בהולך בר

  הרואה את חבירו

    הרואה את חבירו

חבירו לאחר שלושים יום אומר שהחיינו, ואחר י"ב חודש מברך מחיה  תא(סי' רכ"ה סעי' א') כתב, הרואה  בשו"עשאלה: 
באופן יותר מוחשי, כגון במכשירים שהמציאו בזמנינו אם רואהו מה הדין המתים, והוא שחביב עליו הרבה ושמח בראייתו. 

  דברים עימם באותו עת יחד וכיוצ"ב, האם יכול לברך?כגון ע"י צילומי וידיאו וע"י מחשב שרואים את האנשים ומ

אם הוא מרגיש יותר את חבירו, ולא סתם שרואה את התמונה שאינו מרגיש אותו כ"כ, מסתברא דחשיב שרואה תשובה: 
לענין זה, ולפי"ז אם ראהו בתוך שלושים יום ע"י צילומים אלו, י"ל דהרי זה נחשב שראהו, ולכן כשרואהו לאחר שלושים אותו 

  יום, אפשר דאינו יכול לברך.

  ראיית קברים

  שאלה: האם מברכים על ראיית קברים מרחוק, כגון בכניסה לירושלים שרואים את הר המנוחות?

  תשובה: כן.

מצאו בכמה מקומות מערות קבורה של יהודים, והם מסומנים בגל אבנים גדול כעין עמוד, האם יש להם שאלה: בקרית ספר נ
דין קבר לענין ברכה שצריך לברך עליהם, וכן שמי שרואה אותם לא יכול לברך בתוך ל' יום על קברים אחרים, או שכיון 

  שאינם מסומנים במצבה ככל הקברות אינם נחשבים כקבר?

  אם לא מרגישים בראייתם כראיית קברים, אינם נחשבים כקבר לענין ברכה, וצ"ע.  תשובה: לכאו'

  נסיעה במכונית ובאוטובוס מע"ש
הנוסע בערב שבת למקום רחוק עם מכונית ויש מי שמכין לו צרכי שבת, צריך לחשב שיוכל להגיע קודם שבת, וכן לחשב 
שאם יהיה איזה עיכוב או תקלה שיוכל להגיע קודם השבת. ומעשה בהגאון רבי שלמה שמשון קרליץ זצ"ל שנסע סמוך 

חרים שהיו באוטובוס, ואמר ע"ז מרן החזו"א זללה"ה שזה לשבת והיה לאוטובוס תאונת דרכים ונפצע מכך הוא ואנשים א
שזכות התורה שהוא לומד ויגע בה לא הגינה עליו זו אינה קושיא שהרי לפעמים מגיע גם לצדיק איזה עונש, אבל קשה מאי 

לנסוע  טעמא לא הגינה זכות התורה על שאר הנוסעים שלא ינזקו, ואמר שצריך לעיין אם הנסיעה היתה באופן שאסור היה
  בערב שבת ועל כן לא הגינה עליהם זכות התורה. 

ואלו הנוסעים במכוניותיהם סמוך לכניסת השבת לאחר הצפצוף המודיע שזה הזמן הסמוך לשבת, יש בזה פריצת גדר 
  בחומת שמירת השבת וזלזול בכבוד השבת שמראים שעדיין לא מוכנים לשבת.



 

 

  תפלת הדרך

  הדרך שבין ירושלים לבני ברק

שאלה: כתב בשו"ע (סי' ק"י) אומר אותה (את תפילת הדרך) אחר שהחזיק בדרך, ואין לאומרה אלא אם כן יש לו לילך פרסה, 
אבל פחות מפרסה לא יחתום בברוך (ולכתחילה יאמר אותה בפרסה ראשונה) (רש"י והר"י), ואם שכח מלאומרה יאמר אותה 

ומשם ואילך יאמר אותה בלא ברכה. ע"כ.  סמוכה לעיר שרוצה ללון בה,כל זמן שהוא בדרך, ובלבד שלא הגיע חוץ פרסה ה
בדרך פרסה בלא מקום ישוב, אם כן יש כאן חשש לברכה לבטלה ואין צריך  איןשבדרך בין ירושלים לבני ברק לכאו' לפי"ז, 

   לברך תפילת הדרך?

, והיינו דשיעור פרסה נקבע שמרחק כזה כבר הביאו הפוסקים את הירושלמי שבמקום סכנה יש לברך בכל גוונאתשובה: 
בדרך הוא סכנה, אבל בזמנינו שהמכוניות הם הם העושים את הסכנה, אין חילוק אם נמצא מקום ישוב בתוך פרסה, ומ"מ 

יקנו ת רבות ע"י המכוניות, משום דתבתוך העיר אף שהיא גדולה יותר מפרסה, אין צריך לברך תפילת הדרך אף שמצוי סכנו
רק כשהוא בדרך ו"דרך" הוא דוקא כשיוצא מן העיר ולא בתוכה, מ"מ מחוץ לעיר בזמנינו יש לברך אף שיש מקום את הברכה 

ולכן אין כאן חשש של ברכה לבטלה, וח"ו למנוע את  ישוב. וכן ראיתי למרן בעל החזון איש זצוקללה"ה שנהג כן למעשה.
  הרבים מתפילת הדרך.

  תל אביב, בני ברק, פתח תקווה

  האם הערים תל אביב, בני ברק, פתח תקווה, נחשבים כעיר אחת לגבי תפילת הדרך? שאלה:

  תשובה: אפשר דכולם נחשבים כעיר אחת והנוסע מעיר אחת לחברתה לא יברכו תפילת הדרך.

  מבני ברק או ירושלים לקרית ספר

  שאלה: הנוסע מבני ברק או מירושלים לקרית ספר האם יברך תפילת הדרך?

  חשיב עיר אחרת אף אם אין ביניהם שעור פרסה בלא ישוב. תשובה: ודאי

  שכח לומר תפלת הדרך ונזכר שהוא בעיר אחרת

שאלה: מה הדין אם שכח לומר תפילת הדרך כשיצא מן העיר, ונזכר כשהוא בתוך עיר אחרת שעובר בה בתוך דרכו לעיר 
היותו בזכרון יעקב נזכר שלא אמר תפלת הדרך, האם שהולך אליה, כגון הנוסע מירושלים לכפר חסידים דרך זכרון יעקב, וב

  יכול לומר כעת תפילת הדרך?

  תשובה: יש לו לומר אז תפילת הדרך, אף שהוא בתוך העיר, כיון דלגביו מיקרי שהוא "בדרך", ושפיר מיקרי "יוצא לדרך".

  ברכה על הימים

  שאלה: מה למעשה מברכים על ראיית הים התיכון?

  בראשית.תשובה: עושה מעשה 

שאלה: בירושלמי בשקלים פ"ו איתא דבדור אנוש הציף הקב"ה את ים אוקיינוס ולדעה אחת הגיע עד עכו ויפו, ולפי"ז יתכן 
  שים התיכון שגבולותיו בעכו ויפו אינו ממעשה בראשית, וא"כ איך נברך עליו עושה מעשה בראשית והרי ספק ברכות להקל?

  קיים מששת ימ"ב התפשט, וא"כ גם הים התיכון נחשב מעשה בראשית. תשובה: הלא הים אוקיינוס עצמו שהיה

שאלה: ולגבי ברכת האוקינוס כתב המ"ב בלשון, "אבל הרבה אחרונים פליגי על המחבר", וס"ל דרק ים אוקיינוס חשיב ים 
  ם הגדול?הגדול, ולא ים התיכון. האם לשון זה מורה שדעתו נוטה כמותם ואפשר לברך על האוקיינוס שעשה את הי

תשובה: אכן כן נראה מלשון המ"ב שנוטה לדעה זו. ולמעשה שייך לברך שעשה את הים הגדול כשרואים את שני הימים 
  מתחברים ביחד.

שאלה: במקום שמתחברים יחד שזה במיצר ג'יבלטר, יש כעין שביל בין שני הימים, מה דין שביל זה, האם כים התיכון או כים 
  אוקיינוס?

  למקום גבוה ויראה חלק מעצם ים התיכון וחלק מים אוקיינוס.תשובה: יעלה 

שאלה: מי שגר סמוך לים או שנוסע דרך שם תדיר ועבר ל' יום שלא ראה את הים מחמת חוסר ענין כי רגיל בהם, האם 
  מברך?

  תשובה: אין לברך על אותו הים.

  שאלה: הרואה את הים בלילה האם מברך עליו?

  מברך, ואם במקום שנמצא חשוך שאינו רואה כ"כ את הים כך שאינו מתפעל כ"כ אינו מברך.תשובה: אם מתפעל מראייתו 

  שאלה:. הרואה את הים ע"י משקפת, האם מברך?

  תשובה: כל שרואהו ראיה ברורה ובהירה מברך עליו.

  שאלה: מי שראה את הים ולא בירך, ועבר מן המקום ושוב אינו רואהו האם יכול עכשיו לברך?

  אין יכול לברך על זה, אך זמן מועט מהראיה עדיין אפשר לברך.תשובה: 

  שאלה: מה מברכים על ים המלח או ים כנרת?

  תשובה: בא"י עושה מעשה בראשית.



 

 

  שאלה: האם אפשר לברך על מה שרואין את הים מן הגבעות בבני ברק?

ם, כיון שזה רחוק ורואים רק משהו קלוש. תשובה: לא יברך על זה, כיון דלא מרגישים הרגשה של התפעלות מבריאת הי
ומ"מ כיון שהוא ראה משהו מן הים וזה מזכיר לו את הים אזי לענין שלא יחשב שעברו שלושים יום בלא ראיה, הוי ראיה, ולא 

  יברך תוך שלושים לזה.

  הים הגדול? שאלה: מי שראה את ים כנרת, ואחר כך ראה את הים הגדול, בזה אחר זה תוך ל' יום, האם מברך על

  תשובה: מסתברא דיברך שוב על הים הגדול כיון שזה ים אחר וזה עושה התפעלות חדשה.

  גן חיות

שאלה: בשו"ע הוזכר לברך משנה הבריות על ראיית פיל וקוף, האם בריות אלו הם דוקא או שהם דוגמא ויברכו על כל חיה 
  משונה?

  תשובה: הם רק דוגמא ומברכים על כל בריה משונה.

שאלה: אם נוסעים עם ילדים לגן חיות, האם סגי בברכה אחת של משנה הבריות כיון שיודעים שעסוקים כאן בראיית חיות 
  משונות כגון קוף ופיל?

  תשובה: כן.

  הלכות יחוד

  יחוד במונית, במכונית

  שאלה: האם מותר לנסוע במונית אשה עם נהג?

הוי יחוד במקום שעוברים שם מכוניות כל הזמן, והיינו בשיעור תשובה: אם אפשר לראות מה שנעשה בתוך המונית, לא 
  שמרגישים שאפשר לראות מה שעושים, ולא סגי שבמקרה עובר מכונית.

אמנם אם אי אפשר לראות, כגון שהחלונות כהים או לילה, הרי זה אסור, דהוא מצב של יחוד. ולא סגי במה שרואים שהנהג 
הוא מצב של יחוד אסור. ובאמת דנהג גרע כיון שמסורים בידו ויכול להוביל להיכן שהוא היחידי עסוק בנסיעה, דכיון ד

שרוצה, אלא דמ"מ אם עכשיו אינו מצב של יחוד לא אסרינן משום שיכול להביא ליחוד, משא"כ כשהוא במצב של יחוד, 
  ובכה"ג צריך שיהיו עוד שני אנשים כשרים שם.

ניות נוספות, אין לזה דין של דרך, והוא תלוי ברגילות שיבוא, ובכל מקום לפי מכונית שנוסעת בדרך שמצוי שיבואו שם מכו
מה שהוא, ולא מה שעלול לבוא, דבכל מקום עלול לבוא אלא תלוי אם בני אדם מרגישים שנמצאים לבד או שלא מרגישים 

  כן.

  יחוד איש עם נשים רבות בטיולים במנהרה חשוכה או בספינת קיטור

  לנסוע לטיולים במקומות בודדים במקומות ששייך בהם יחוד?שאלה: האם מותר 

תשובה: אין לנסוע לטיולים במקומות בודדים במקומות ששייך בהם יחוד אף אם הם נשים רבות ויש שם איש אחד, 
להם לילך והולכות שם עם פנסים, אין [אפילו ביום] וכדלהלן: ולכן קבוצת בנות או נשים ההולכות לטיול, בתוך מנהרה חשוכה 

  שם עם איש, כגון מדריך טיולים או אנשי בטחון וכדו'.
וכן הנוסעות בספינת קיטור הנוסעת בים ומתרחקת ונעלמת הרבה מן החוף עד שלא רואים אותם כלל מן החוף, אין להם 

עם הרבה נשים, כתב שיש מתירים להתייחד [סי' כ"ב סעיף ה'] ליסוע עם נהג הספינה, אף דהם הרבה נשים. והרמ"א באהע"ז 
והוא דעת רש"י, ודלא כדעת השו"ע שאוסר בזה, מ"מ הרמ"א לא בא להכריע להקל כדעת רש"י, דבמקום שרצה להכריע 
כתב "וכן עיקר" או "וכן נוהגין", וכאן לא כתב כן, אלא הביא את המקילין להורות שאפשר לצרפם להקל במקום הצורך, אבל 

שים רבות כמ"ש בשו"ע ושכן הוא דעת רוב מן הראשונים, ובמקום הצורך יש לצרף בסתמא ההלכה היא שאין להתייחד עם נ
  דעת רש"י להקל, על כן אין להתייחד אף עם נשים הרבה.

וכן הדבר מצוי בנסיעה באוטובוס בלילה במקומות שלא מצויים בשעות אלו בני אדם, וכן בנסיעות בשעות המוקדמות של 
  רבות עם הנהג.הבוקר, שיש ליזהר לא לנסוע נשים 

וכן יש להוסיף שאף לשיטת רש"י דמתיר יחוד עם נשים רבות, ההיתר הוא רק באין עסקו של האיש עם הנשים כמ"ש 
הרמ"א "אם אין עסקו עם הנשים", ופעמים שהנהג או "מדריך הטיולים" או האיש בטחון עסקו עם הנשים שנוסעות עימו, 

והעצה לזה, הוא ליסוע, בצירוף "שומר". כגון א. זוג נשוי. ב. אשה משומרת,  ות.ואז אסור לכו"ע להתייחד אע"פ שהן נשים רב
כגון כלה וחמותה או שתי גיסות, שוהאיל והן שומרות זו על זו הרי הן יכולות לשמור על השאר. ג. ילד או ילדה המצילים 

חד עם פרוץ יש לשאול חכם, כי יש . ד. שיהיו עימם ב' אנשים כשרים. [ובכשר א10עד גיל  6-7מיחוד כגון שהם מגיל 
  מקילים בזה, ובפרט בצירוף נשים הרבה].

  כיבוד אב ואם
  מאבוך לא תקבל

  שאלה: כשאביו או אמו הולכים לחנות לקנות איזה דברים, האם  מותר לבנם לומר להם תקנה גם לי זה וזה?

אף באב שאינו ת"ח, וכן מאימו, אא"כ הבן אינו תשובה: אסור לבנם לומר להם תקנה גם לי זה וזה, דהוי כשלוחו. וזה אסור 
יכול לעשות זאת בעצמו. ואם אומר הבן לאביו דרך רמז שהוא צריך לחפץ פלוני, והאב שאינו ת"ח מתרצה מעצמו לקנות לו, 



 

 

צרכיו הרי זה מותר. אבל בלשון ציווי אסור, כגון שאומר "תקנה לי" "תביא לי" "תעשה לי" הרי זה אסור, אף כשאביו הולך ל
  לחנות, והטעם הוא דאין האב והאם משרתים ושמשים של ילדיהם.

  שאלה: אם יש לאביו רכב, האם מותר לבקשו תיקח אותי למקום פלוני?

תשובה: אסור לבקשו תיקח אותי למקום פלוני, שהרי עושה אותו שליח, ואין האב נהג ומשרת של בנו, אא"כ האב נוסע 
  את הנסיעה עבור בנו. לצרכיו לאותו מקום, ואינו מאריך

  מזוזה וספר תורה במקום הנופש
סיפר רבינו: החזו"א כשנסע לנופש לצפת הביא עימו מזוזה מהודרת וקבעה בדירה ששהה שם, וכשחזר לביתו לא הסיר 

  משם את המזוזה והשאירה במקום.

תארכה הנסיעה מב"ב לצפת כארבע עוד סיפר: שמרן החזו"א נסע לצפת לכמה שבועות והיה מנהגו ליקח עימו ס"ת, ובזמנו ה
  שעות, אמר החזו"א לרבינו שליט"א שיחזיק כל משך זמן הנסיעה את הספר תורה בחיקו וכנגד ליבו.

  בית מלון
  שביעית בבתי מלון 

  שאלה: הסועדים במלונות בתי הבראה וכדו' ויש במאכלים ובתבשילים מפירות שביעית, כיצד ינהגו?

תשובה: יש להם להבליע את התשלום עבור הפירות שביעית בתשלום עבור המאכלים שאין בהם קדושת שביעית ועבור 
  הטירחא וכדו' ולפרש בהדיא שהתשלום הוא עבור זה, והפירות שביעית שהם מקבלים הוא במתנה.

ירות עכו"ם, ולא נוהגים שם קדושת שאלה: אורחים המתארחים בבתי מלון או בתי הבראה וכדו', וידוע להם שפירות אלו מפ
  שביעית, כיצד ינהגו?

  תשובה: מותר להם לאכול מהם עד זמן הביעור, ויזהר לאוכלן בקדושת שביעית. והתשלום יהא בהבלעה.

  שאלה: הנותנים מאכלים שיש בהם פירות שביעית, האם צריכים להודיע זאת?

  באיזה מאכלים יש בהם פירות שביעית כדי שיזהרו בקדושתם. תשובה: הנותנים מאכלים שיש בהם פירות צריכים להודיע

  שבת בבית מלון - שישי 
שאלה: המתארחים בבתי הבראה או בבתי מלון וכדו' ונותנים שם סעודה ביום שישי יותר ממה שהאדם רגיל לאכול בביתו, 

  האם מותר לאכול כזו סעודה בערב שבת?

  שאם אינו רגיל בה אסור לו לאכול סעודה כזו בערב שבת [אא"כ הוא חולה]. תשובה: דינו כמבואר בשו"ע

שאלה: בתי מלון שהדלתות נפתחות ונסגרות ע"י מערכת חשמלית, והוא נסגר בחדר, או שנסגר בשירותים ואינו יכול לצאת, 
  האם מותר לקרוא לגוי?

  "ם שיפתח לדעת המתירים בצורך גדול.תשובה: אם צריך להשאר שם שעות רבות ביום השבת, מותר לקרוא לעכו

  ביגוד והבראה
  שאלה: האם אפשר לחייב את המעסיק בתוספות שמוסיפים על המשכורת ע"פ החוק כגון ביגוד והבראה? 

תשובה: כיון שהדרך ליתן תוספות אלו הוי כמנהג המדינה וצריך ליתנם שעל דעת כן נשכר אצלו. אך כל זה במוסדות 
אלו, אבל אותם מוסדות עצמאיים שאין רגילים בזה, אי אפשר לחייבם ע"פ החוק כיון שאצלם אין  שרגילים ליתן תוספות

  מנהג כזה.

  ריבית
  שאלה: אב המלוה לבנו כספים, האם מותר לבן לתת לאביו את דירתו לשבת או לימות בין הזמנים, או דמיחזי כריבית?

ן הזמנים כפי הנהוג, דאף דהוי דברים של פרהסיא, מ"מ דברים תשובה: מותר לבן לתת לאביו את דירתו לשבת או לימות בי
  שמוכח שאין זה משום המתנת המעות אלא משום שכך נוהגים קרובי משפחה זה בזה הרי זה מותר.

  
  ]ג"תשע אב[ א"שליט קרליץ נסים רבנו הדור פוסק ממרן הזמנים בין בעניני ת"שו

  ?הזמנים בבין התורה בלימוד ההנהגה להיות צריך איך: שאלה
  .יותר ללמוד צריך: תשובה
  ?יותר צריך למה: שאלה

  .תורה וחסר לומדים לא הרבה כי: תשובה
  ?הזמנים בבין לנופש לצאת נכון האם: שאלה

  .יוצאים היו אז בעיר חם מאוד היה ל"ובחו, הבית בבני גם תלוי וזה, לזה שזקוקים כאלה יש: תשובה
  ?למנוחה הולך היה רבינו: שאלה

  .הולך הייתי לפעמים: תשובה
  ?טוב דבר זה לים לנסוע האם: שאלה

  .זה את שצריך מי: תשובה
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  ויסעו מהר השם
כבר אנחנו נמצאים כבר כמעט בסוף הזמן, וידוע שיש שמחכים ש

ייגמר הזמן, מפני שבמשך הזמן למדו הרבה והתעייפו, ומחכים שיוכלו 
  לנוח מעמל הלימוד. זהו טבע האדם. 

ומצינו כן גם אצל דור המדבר, שהיו בהר סיני במשך שנה שלמה 
כתוב (במדבר י, לג) מהר סיני בתורה, וכשהגיע הזמן לנסוע  ועסקו שם

"ויסעו מהר השם", וכתב שם הרמב"ן בשם מדרש "שנסעו מהר סיני 
בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר, וזהו ויסעו מהר השם שהיה 
מחשבתם להסיע עצמם משם מפני שהוא הר השם", והיינו כמו תינוק 

שמשתחרר הוא בורח ורץ שלומד הרבה בבית הספר ומתעייף, וכ
בשמחה, כך בני ישראל התעייפו ממה שלמדו בהר סיני, ונסעו משם 

  בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר. 

ואמנם אין הכוונה שברחו ונסעו משם במהירות, שהרי כל נסיעתם 
הייתה על פי השם, ועמוד הענן היה מלווה ומוליך אותם, ולא שייך לרוץ 

נראה כמו נסיעה רגילה על פי השם, אבל  ולברוח, וכלפי חוץ זה היה
בתוך לבם שמחו במה שנוסעים מהר סיני, מפני שעד עכשיו למדו הרבה 
והתעייפו, וכמו שאמרו חז"ל (סנהדרין כו, ב) שהתורה מתשת כוחו של 

יכולים לנוח, וכבר כבר אדם, ועכשיו כשנוסעים ומפסיקים ללמוד הם 
בנסיעה , לכן שמחו אינם צריכים להתאמץ כמו שהתאמצו קודם

  והרגישו הרגשה טובה מאד. 

, זהו רק מבית הספר ובאמת כל מה שנסעו בשמחה כתינוק הבורח
לאחר שהפסיקו ללמוד ופנו לנסוע, אבל בזמן שהיו בהר סיני ועסקו 
בתורה לא הרגישו שום עייפות, מפני שדברי תורה מתוקים מדבש 

להפסיק את הלימוד, ומשמחי לב, ומתיקות התורה גדולה כל כך שקשה 
ומרוב מתיקות לא הרגישו כלל את העייפות, כמו אדם שעוסק בדבר 

שהפסיקו  ישמעניין ומושך אותו ואינו מרגיש שום עייפות, ורק אחר
ללמוד, וכבר לא הרגישו את התענוג של לימוד התורה, אז הרגישו את 

  העייפות ושמחו שנוסעים מהר סיני. 

בהפסקת  שהוא בעל מדרגה אינו שמחוכשמרגישים את העייפות, מי 
, מפני שיודע ומבין את החשיבות של עסק התורה, ואפילו בזמן הלימוד

שמרגיש עייפות אינו מסיח דעתו מלימוד התורה, אבל מי שאינו במדרגה 
גדולה כל כך, ואינו מכיר כראוי את החשיבות של עסק התורה, אם הוא 

  במה שיכול לנוח. מחה יש לו שמרגיש עייפות ומגיע זמן המנוחה, 

(שבת קטז, א) כי הנסיעה שנסעו מהר סיני נקראת ומצינו בגמרא 
פורענות, ואמרו שם כי פרשת ויהי בנסוע הארון יש לה סימניות של 
נוני"ם הפוכים מלמעלה ומלמטה כדי להפסיק בין פורענות לפורענות, 

ם, הפורענות השנייה ויהי העם כמתאוננים, והראשונה ויסעו מהר הש
 שלא ף על פיא פורענות החטא וקראוביאר הרמב"ן על התורה שם "

", והיינו שהחטא עצמו הוא הפורענות, שנסעו פורענות ממנו להם אירע
מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר, ופורענות זו היא פורענות 

  רוחנית, שהנפש אינה בשלמות. 

דור המדבר  ומבואר כי טבע האדם לשמוח במנוחה, שאפילו בני
, כתינוק הבורח מבית הספר נסעו מהר סיני בשמחה במדרגתם הגבוהה

דבר כזה, ואם כן לכאורה ששייך וכל שכן מי שאינו בדרגת דור המדבר 
אבל האמת שגם בדור המדבר  ,זה טבעי שמרגישים שמחה בסוף הזמן

לא כולם היו כתינוק הבורח, ובודאי שמשה רבינו ושבעים הזקנים וכל 
המדרגה בכלל ישראל לא נסעו מהר סיני בשמחה, ורק חלק מכלל בעלי 

  ישראל היו כתינוק הבורח מבית הספר. 

מי שהוא בעל מדרגה אינו שמח בהפסקת סדרי  ,וכך גם בסוף הזמן
הלימוד, וכן רואים בישיבות שיש כאלה שרוצים להמשיך את הזמן, ויש 

רגה של כל אחד לפי המד התלויוהרגשה זו שמחכים שכבר ייגמר הזמן, 
אצלו ואחד, עד כמה הוא מרגיש את חשיבות עסק התורה, וכיצד היה 

הלימוד במשך הזמן עצמו, מי שלומד בשמחה ונהנה מהלימוד, אינו 
מרגיש שמחה שמגיע סוף הזמן, אבל מי שהלימוד קשה לו, ובדרך כלל 
זהו מפני שלומד בצורה שאינה לפי טבעו, הרי הוא שמח שמגיע סוף 

  . כמו באמצע הזמן וכבר אינו צריך להתאמץ ,הזמן

  היא שיחתי
הרי אמרו חז"ל בפ"ו דאבות שהתורה נקנית במיעוט שיחה,  הנהו

הגר"א כי אין הכוונה שצריך למעט בשיחה לגמרי, אלא מה שביאר וידוע 
כל אחד ואחד צריך "מיעוט שיחה" כדי שדעתו תהיה מיושבת עליו, וכבר 

קיבל על עצמו שלא לדבר דברים בטלים סיפרתי המעשה בתלמיד אחד ש
כלל, ולאחר כמה ימים בא אלי ואמר כי הוא רואה שאינו מסוגל לעמוד 

שאדם מוכרח לדבר קצת דברים ואמרתי לו בזה, והוא מרגיש רע מאד, 
בטלים, בשיעור מוגבל, כדי שירגיש טוב, ומה שמוכרח לדבר אין זה 

  נקרא "דברים בטלים". 

הו שכתוב (תהלים קיט, צז) "מה אהבתי ונשאלתי פעם אם כן מ
תורתך כל היום היא שיחתי", וכיצד שייך ששיחתו של אדם תהיה "כל 
היום" בדברי תורה, הרי הוא מוכרח גם למיעוט שיחה. ובאמת אנו 
רואים גם בימינו שיש מתמידים גדולים שכל שיגם ושיחם הוא רק 

בין כיצד זה יכול בדברי תורה, ואינם צריכים שיחה בטלה כלל, ויש לה
  להיות, ומדוע הם אינם זקוקים למיעוט שיחה. 

בזה כי הפסוק הקדים ואמר "מה אהבתי תורתך", והיינו שזה וביארנו 
ומי ששמח בדברי תורה תלוי בדרגת אהבת התורה של כל אחד ואחד, 

ואוהב את התורה עד כדי כך ששייך לומר "מה אהבתי", הרי הוא 
בדברי התורה עצמם, שהתורה נותנת לו מקיים את המיעוט שיחה 

ומתיקות התורה  הרגשה טובה ונעימה יותר ממה ששיחה בטלה נותנת,

  

 בס"ד



  

 

   

שקשה להפסיק את הלימוד, ובאופן כזה שייך עד כל כך אצלו גדולה 
כי התורה היא  –שיהיה "כל היום היא שיחתי" בלי דברים בטלים כלל 

  השיחה הנעימה ביותר. 

ים בסוף הזמן, ואינם מחכים להפסקת ולכן יש כאלה שאינם שמח
סדרי הלימוד, מפני שיש להם מתיקות בדברי תורה, והם שמחים ונהנים 

להפסיק את הלימוד, ורוצים להם מהלימוד, ומרוב מתיקות קשה 
להמשיך את הזמן, אבל מי שאינו לומד מתוך אהבת תורה, אלא מחמת 

יקות בדברי סיבות חיצוניות שגורמות לו את הלימוד, חסר לו המת
  תורה, וממילא יש יותר מתיקות בדברים בטלים. 

וצריכים לדעת כי עיקר מצות תלמוד תורה היא ללמוד מתוך שמחה 
בחידושי רבי אברהם מן ההר והרגשת מתיקות התורה, וכמו שכתב 

בנדרים (מח, א) בענין המודר הנאה מחברו: "לא שייך למימר במצות 
מצוותו היא ההנאה והתענוג במה תלמוד דלא ניתן ליהנות, שעיקר 

 .שמשיג ומבין בלימודו", והיינו שהמצוה היא ללמוד עם הנאה ושמחה
האגלי טל בהקדמתו "כי עיקר מצות לימוד התורה היא להיות וכן כתב 

שש ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעים בדמו, ומאחר שנהנה 
   .מדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה"

 ודבר פעלם לשם דברים נו שאמרו חז"ל (נדרים סב, א) "עשהועוד מצי
 להיות קרדום תעשם ואל בהם, להתגדל עטרה תעשם אל לשמם, בהם

נזכרו בגמרא שני עניינים, עטרה להתגדל בהם וקרדום הנה ו .עודר בו"
כי זהו משל על שתי המידות הראשיות  וביארו המפרשיםלחפור בו, 

להתגדל בהם" היינו כבוד, "וקרדום  גאווה ותאווה, "עטרה :שבאדם
שלא לחפור בו" היינו פרנסה ושאר הנאות העולם הזה, ועל זה אמרו 

את המצוות מתוך כוונה להשיג כבוד ושאר הנאות העולם יעשה אדם 
  הכל לשם שמים. יעשה הזה, אלא 

עשה דברים "לשם שאמרו מהו  ,והמפרשים שם עמדו על שינוי הלשון
כתב "עשה דברים שם מם", ובפירוש הרא"ש פעלם" ודבר בהם "לש

לשמו של הקב"ה שפעל הכל למענהו, ודבר בהם לשמם, כל  –לשם פעלם 
דיבורך ומשאך בדברי תורה יהיה לשם התורה כגון לידע ולהבין ולהוסיף 

  , עכ"ל. לקח ופלפול ולא לקנטר ולהתגאות"

יש בעשיית המצוות שוהנפש החיים (ד, ג) הביא דברי הרא"ש וביאר 
לכוון לשמו של הקב"ה, אבל בלימוד תורה העיקר הוא ללמוד כדי לדעת 

, והיינו ולהבין את הדברים עצמם, ובזה מקיימים לימוד תורה לשמה
  מבין, זה לימוד תורה לשמה. הוא שלומד ונהנה ממה ש שאדם

  כתינוק הבורח
בסוף בעיקר קיימת והנה ההרגשה של "כתינוק הבורח מבית הספר" 

ל זה קיים גם בכל השנה, ולמשל בימי ששי ושבת שהם סוף הזמן, אב
השבוע, ויש שהורגלו כבר מילדותם שימים אלו הם בלי עול, שאין בהם 

לנוח יותר ושעבודים של תורה, וחושבים שיכולים לעשות מה שרוצים, 
  מן הצורך, או סתם לעסוק בדברים אחרים שמושכים. 

קדושה, וכן ערב שבת הוא אבל צריכים לדעת ששבת הוא יום מנוחה ו
זמן שמתנוצצת בו קדושת השבת, ומי שהוא בעל רגש ובעל הבנה מנצל 
את הימים בשלמות לתורה עם סדרי לימוד מיוחדים ובאותה ההתמדה, 

מבני הישיבה שאינם אוכלים בשבת בביתם, אלא סועדים תלמידים ויש 
מוד, בישיבה, כדי שיוכל לגמור את הסעודה יותר מוקדם ולשבת ולל

  גם בימי ששי ושבת. אצלם ורציפות התורה נמשכת 

יש עוד זמנים ששייך "כתינוק הבורח מבית הספר", וכגון בסוף כן ו
הסדר, אחרי שלומדים כמה שעות ומתעייפים, יש שמפסיקים את 
הלימוד בשמחה, ולאחר הסדר יש כאלה שמבטלים את הזמן בשיחה 

  . בטלה יותר ממה שצריכים למיעוט שיחה

אם שהיה הלימוד בשעת הסדר עצמו, איך ל זה תלוי בצורת הלימוד וכ
לא שמחים  ,לומדים עם מתיקות בצורה שקשה להפסיק את הלימוד

במה שנגמר הסדר, אבל אם לומדים בלי מתיקות ובצורה שאינה 
  מתאימה לפי טבעו, אז ההנהגה היא כתינוק הבורח מבית הספר. 

ם להיכן בורחים, יש שבורחים והנה כשבורחים מבית הספר זה תלוי ג
לסתם בטלה שאין בה דברים אסורים, ורק הבטלה עצמה אסורה מצד 
איסור ביטול תורה, אבל לא עוסקים בדברים אסורים אלא בדברים 

גרוע מאד, וכל דבר בטלה זה גם ואמנם  ,כשרים שמעניינים ומושכים
טלים עוד בטלה ועוד בטלה, ואם מדברים דברים באחריה בטלה גוררת 

למיעוט שיחה, זה עלול להביא גם לידי איסורים וכמו שנצרך יותר ממה 
א, יז) כל (אבות ושנינו בשכתוב (משלי י, יט) ברוב דברים לא יחדל פשע, 

  המרבה דברים מביא חטא. 

בורח מבית הספר לדברים אסורים ממש, וכגון מה תינוק האבל יש גם 
שאפשר לשמוע בהם דברים  שיש בימינו מכשירי דיבור, שמיעה וראייה,

  . בטלים, וגם דברים אסורים ממש

והנה בדור האחרון נתרבה כבוד התורה באופן מיוחד, והרבה רחוקים 
מתקרבים לתורה וחוזרים בתשובה, אבל זה לעומת זה עשה האלוקים 
ויש הרבה ניסיונות שלא היו מעולם, וידוע שמי שנכשל פעם אחת ושמע 

לב ומשפיע כל כך שקשה להיגמל מזה, וקשה דברים אסורים, זה נכנס ב
  להסיח דעת מזה, ורבים חללים הפילה. 

בדברים שאינם איסור ממש יש להיזהר שלא לפתוח פתח ליצר  אפילוו
הרע, וכמו שאמרו (בראשית רבה כב, ו) כיון שרואה היצר אדם שתולה 
 בעקבו ממשמש בגדיו ומסלסל בשערו הוא אומר זה שלי, והיינו אף על פי

הוא כיון שהוא רוצה את הגשמיות ונהנה מזה, שאין בזה שום איסור, 
  נמצא ברשות היצר הרע, והיצר הרע שולט עליו. כבר 

והוא מה שיש ויש עוד דבר שהוא סכנה ברוחניות וגם בגשמיות, 
ובאמת יש מבוגרים  .צעירים שנוהגים ברכב, שיש בזה הנאה גדולה

ואי אפשר לאסור עליהם, אבל  ,שמוכרחים לנהוג מחמת סיבות מיוחדות
זה רק בדיעבד למי שמוכרח, ומי שאינו מוכרח ונוהג ברכב, זהו סימן 
שאין לו הנאה מדברי תורה ולכן הוא מחפש הנאות אחרות, ובפרט 
צעירים שנוהגים, על פי רוב זוהי סכנת נפשות ממש, וידוע שהיו כמה 

הירו גדולי ראשי אסונות בפרט בימי בין הזמנים רחמנא לצלן, וכבר הז
  הישיבות שאסור שיהיה דבר כזה. 

  התבוננות
כל הדברים האלו תלויים בהתבוננות, וכמו שאמרו חז"ל (סוטה ה, ב) 
כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר 

לב על ההנהגה מה היא דרך לשים ושם דרך אראנו בישע אלוקים, והיינו 
שהוא ספר  "מסילת ישריםלזה "לכת בדרך הישר יש הישר, ומי שרוצה ל

הגר"ח מוואלוז'ין לתלמידו רבי יוסף זונדל של הנהגה, וכמו שאמר 
מסלנט "כל ספרי מוסר טוב ללמוד אך ספר מסילת ישרים יהיה 

  ", והמסילת ישרים מלמד את האדם מה היא דרך הישר. מנהלך

ויקת מאד, עם וידוע בשם הגר"א שאמר שכל מילה במסילת ישרים מד
הרבה תוכן והרבה חידושים, והמסילת ישרים כתב בהקדמתו שרוב 

שוכחים בני אדם דבריו הם דברים פשוטים שידועים לבני אדם, אבל 
מהם, ומבאר כיצד קונים את כל המידות הטובות, ומה הם המפסידים, 
מה הם דרכי קניית הזהירות ומה הם המפסידים, מה הם דרכי קניית 

מה הם המפסידים, עד סוף המדרגות, ומי שהולך בדרך של הזריזות ו
  חי חיים מאושרים שאין כמוהם.  ,בעל המסילת ישרים

ביאר כי מפסידי הזהירות הם שלושה. האחד הוא שם פרק ה' וב
הטיפול והטרדה העולמית, והיינו מה שאדם טרוד בענייני העולם הזה, 

כבר אחר שמתרגל ומחפש מותרות, דברים שהגוף אינו זקוק להם, ול
הנפש הבהמית מושכת לזה, ונעשה שקוע בזה עד שאינו יכול להפסיק. 
והשני הוא השחוק והלצון, והיינו חוסר רצינות, שעושים ליצנות מכל 
דבר. והשלישי הוא החברה הרעה, והיינו מפני שאדם בטבעו צריך 
להתחבר עם עוד אנשים, ואינו יכול להיות לבד, ומחמת זה לפעמים 

  ך אחרי החברה הרעה. נמש

וכמו שכתוב "כל  ,אמנם באמת אפשר למצוא את החברה בדברי תורה
היום היא שיחתי", ומעשה שהיה אצל מרן הגרי"ז זצ"ל שנכנס אליו 
אדם שנפטרה אשתו ואמר שהוא סובל מבדידות, והגרי"ז ידע שהוא בעל 

ה מדרגה והשיב לו, הרי אתה יושב ועוסק בתורה, ובשעת הלימוד שכינ
שרויה עימך, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ג, ו) שאפילו אחד שעוסק בתורה 
שכינה שרויה עימו, ואם כן מה שייך להרגיש בדידות, הרי הקב"ה נמצא 
ביחד איתך, וכן כתב בחובות הלבבות (שער אהבת השם פרק ג') 

  שהקב"ה "יהיה צוותך בבדידות". 



  

 

   

) כי הפרוש "חברתו ועוד כתוב בחובות הלבבות (שער הפרישות פרק ד'
שמחה", והיינו שאם אדם הולך בדרך הישר, אינו צריך לחפש את 
החברה, אלא החברה באה אליו, וכולם רוצים את קרבתו, ומרגישים 

נעימות בחברתו, ורק מי שחסר לו החברה הזאת צריך לחפש שמחה ו
  חברה אחרת, אבל מי שחי ומנוהל לפי המסילת ישרים אינו זקוק לזה. 

  רהתובן 
והנה בודאי כולם רוצים להתעלות בבין הזמנים, אבל בדרך כלל 
המציאות היא שיש ירידה בבין הזמנים, ואחר כך כשמתחיל הזמן 
צריכים להתחיל הכל מחדש, וכשמגיע עוד בין הזמנים יש שוב ירידה, 

להתעלות, וכך יש תמיד ירידות לחזור וושוב בתחילת הזמן צריכים 
  . כל הזמן על מקום אחד ועליות, ולמעשה נשארים

וידוע כי בין הזמנים שעובר בלי תכנית מסודרת, נשאר בסופו טעם רע 
מאד, ומרגישים הרגשה של ריקנות, וצריכים לדעת מה העצה לכל 

  הפחות שלא תהיה ירידה, ובין הזמנים יהיה זמן של המשך העלייה. 

ונקדים לזה מעשה שהיה בחוץ לארץ בשני יהודים שאינם שומרי 
תורה ומצוות שהיו שותפים בחנות, ופתחו את החנות בשבת, וכשהגיע 
ראש השנה טען אחד מן השותפים שיש לסגור את החנות בראש השנה, 

קדושת ראש השנה היא הרי אבל השני סירב ואמר לו, אתה עם הארץ, ש
חילול שבת עונשו חמור בסקילה, ואילו ראש שפחות מקדושת שבת, 

מפחד מחילול שבת החמור,  נךבסקילה, ואם אי השנה הוא רק לאו ואינו
  אין לך לחשוש מראש השנה שהוא פחות חמור. 

והלכו לשאול את אחד הרבנים, ואמר להם משל לספינה גדולה שיש 
אף ובתוכה גם סירות להצלה, ודאי שהספינה חשובה יותר מן הסירות, 

מנה וצריכים להוציא מ ,על פי כן בזמן שיש סכנה לספינה שתטבע בים
יעלה על הדעת לזרוק את סירות ההצלה כדי וכי דברים המכבידים עליה, 

י שנתרחק מן גם משכך והמשיך הרב ואמר להם  ?להקל על הספינה
זוהי  ,, אם הוא עדיין שומר את ראש השנההיהדות ואינו שומר שבת

  סירת ההצלה שלו שיהיה יהודי, ובלי זה הוא גוי גמור. 

בראש השנה ינם שומרי תורה ומצוות, אנשים שאוידוע שגם הרבה 
נסע באוטובוס שויום כיפור מתנהגים אחרת מכל השנה, וסיפר לי אדם 

שמע שני חילונים שמדברים ביניהם, ואחד סיפר לחברו שהוא צם ביום ו
כיפור, והשני התפלא ואמר לו, הרי אתה לא שומר תורה ומצוות, ומדוע 

בשביל הבריאות, אבל  אתה צם, והלה ניסה להתחמק ואמר שהוא צם
השני חזר ושאל אם כן מדוע דווקא ביום כיפור, עד שהודה ואמר שאינו 

  מסוגל לאכול ביום הקדוש, והיינו שעדיין יש בו קדושת היהדות. 

מי שהוא בן תורה צריך קביעות של תורה בכל וכן גם בבין הזמנים, 
הוא נקרא זוהי "סירת ההצלה" שלו ששל תורה, קביעות לו ואם יש יום, 

הרי הוא מאבד את סירת ההצלה שלו, לו קביעות  ןאבל מי שאי בן תורה,
ויצטרך  אינו בגדר בן תורה, מפני שאין לו קשר קבוע עם התורה, וכבר

חדשה, והיינו להתחיל הכל מחדש, או  "ספינה"בתחילת הזמן לבנות 
  שיצטרך "החייאה" להינצל ממצבו הירוד. 

  קביעות
תי ברוסיה שהיו גזירות לעבור על דת, והיו הרבה אני זוכר מימי ילדו

על שמרו יהודים שלא עמדו בניסיון ולא שמרו כשרות, אבל בפסח כולם 
שכל אמרו (כתובות טו, א) כשרות, ושמעתי שאאמו"ר זצ"ל אמר שהרי 

קבוע כמחצה על מחצה דמי, וכך גם יהודי שבכל השנה אינו שומר תורה 
בוע" בשנה הוא שומר מצוות, כבר אינו ומצוות, אם לכל הפחות זמן "ק

מי שיש לו  ,רשע גמור אלא כמחצה על מחצה... וכך גם בבין הזמנים
  נחשב בן תורה.  –של תורה בכל יום  "קביעות"

צריכים והעצות למעשה בבין הזמנים, כבר הזכרנו כמה פעמים ש
כמה שעות ללמוד, כל אחד לפי כוחו, וכן בכל יום שיהיה "זמן קבוע" 

בר קבוע" להחליט מראש איזה פרק או איזה מסכת ללמוד, כי "ד
לפעמים עד שמחליטים מה ללמוד עובר הזמן בבטלה, וכן "מקום קבוע" 

 ויוכל ללמוד ברוגע ובלי ידוע שיש שם יישוב הדעתשהיכן ללמוד, במקום 
 ,הפרעות, ובדרך כלל כדאי לקבוע חברותא לכל הפחות חלק מן היום

בין ואז הרי הוא יותר בן תורה,  ,ות של תורהשיש יותר קביע כמהו
  הזמנים אינו ירידה אלא זמן של המשך העלייה. 

שיהיה מה שהוא "יכול" בשמחה, ושמעתי פעם שנתנו ברכה לאחד 
להיות, ומה שהוא "צריך" להיות, ומה שהוא "חייב" להיות, והיינו 
 ראשית שיידע את כוחותיו שהוא "יכול" להיות אדם השלם, ושנית

שיידע שהוא גם "צריך" להיות בשלמות, והיינו שכדאי לו הדבר הזה, 
ושלישית שיידע שאפילו אם אינו רוצה הרי הוא "חייב" בזה, ואם לא 
יקיים את מה שהוא חייב הרי הוא חוטא ופושע, וכל אחד צריך לזכור 
תמיד את שלושת הדברים האלו, שהוא יכול להיות בשלמות ולחיות 

  כדאי לו, והוא גם חייב בזה. וחיים מאושרים, 

 

  שכר כולם
עשרה דורות מאדם ועד נח להודיע כמה ארך  )ב ,ה(אבות שנינו בפרקי 

אפיים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שהביא עליהם את מי 
המבול, עשרה דורות מנח ועד אברהם להודיע כמה ארך אפיים לפניו 

. א אברהם וקיבל שכר כולםשכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שב
אולי יחזרו בתשובה,  ,והיינו שהקב"ה מאריך אפו עד עשרה דורות

ובדורו של נח שלא חזרו בתשובה הביא עליהם את מי המבול, אבל בדורו 
עשרה דורות שהיו מכעיסין ובאין, בא אברהם לאחר  ,של אברהם

  והשפיע על העולם שיחזרו בתשובה, ולכן לא היה צורך במבול. 

ומו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל ביאר מהו שאמרו שנטל אברהם 
"שכר כולם", דהיינו שקיבל את השכר שהיו כולם מקבלים אם היו 

ל שכר גדול כל כך, מפני שאחרי עשרה דורות שהיו קיבצדיקים, והטעם ש
מכעיסין ובאין, כוח הטומאה בעולם היה חזק מאד, והיה קשה הרבה 

יון, ואברהם אבינו עמד עם כל כוחותיו יותר להתגבר ולעמוד בניס
במסירות נפש כנגד השפעת הטומאה של העשרה דורות, ותיקן את כל 

  מה שהם פגמו בעולם, ולכן נטל שכר כולם. 

  בס"ד  ב' ניסן תשס"ז

שעל ידי  "א והתלמידים היקרים נ"י העוסקים בתורה בישיבת בין הזמניםלהדר"ג הרבנים הגאונים שליט
  צרפת. -הישיבה הק' "חזון ברוך" ברנסי

  יהי נועם השם עליכם. 




              
 

 

  הכו"ח בברכה מקרב לב
 



  

 

   

שבזמן שיש ניסיונות וקשה ללמוד, השכר יותר גדול, ויש ללמוד מזה 
ולמשל בימי בין ומקבלים גם את השכר של אלו שאינם לומדים, 

שאין מסגרת שמחייבת ללמוד, וכל אחד בידו הבחירה כמה  הזמנים,
 ,את המנוחה והרי אדם בטבעו אוהבילמד וכמה יהיה דבוק בתורה, 

ואינו רוצה להתאמץ, וקשה להתגבר כנגד הטבע, ומי שמתגבר ועוסק 
  בתורה למרות הקשיים נוטל שכר כולם. 

 וכן מפורש בירושלמי סוף ברכות שאמרו "אם ראית את הבריות
שנתייאשו ידיהן מן התורה מאד עמוד והתחזק בה ואתה מקבל שכר 
כולם מאי טעמא הפרו תורתך עת לעשות להשם", והיינו כנ"ל שבזמן 
שיש רפיון מן התורה, בבחינת "הפרו תורתך", וממילא יש ניסיונות יותר 

  ומקבלים שכר כולם.  ,גדולים, זהו הזמן לעשות להשם

א לומדים, וכן במשך השנה לשמתרפים וולכן בבין הזמנים שיש הרבה 
בזמנים שקשה ללמוד, כגון בימי ששי ושבת שיש בהם רפיון בציבור, מי 
שמתחזק ועוסק בתורה למרות הקשיים נוטל שכר כולם, והיינו כמו 

כך היחיד שכרם היה עצום,  ,שאם כל המתרפים היו עוסקים בתורה
   זוכה בכל השכר הגדול הזה.ועוסק בתורה, שמתחזק 

  
  סדרים קבועים

אנחנו עומדים לפני בין הזמנים, ובימים אלו עלולים חס ושלום לאבד 
את כל מה שהשתדלו והשיגו במשך הזמן בהשקעה מרובה, וצריכים 

שבין הזמנים יהיה זמן של עושים להתכונן לבין הזמנים, ולחשוב מה 
המשך העלייה, ולא תהיה ירידה ממה שהשיגו במשך כל הזמן, שאם יש 
ירידה בימי בין הזמנים, צריכים אחר כך להתחיל הכל מחדש, והרי זו 

  עבודה גדולה להשלים את הירידה שירדו בבין הזמנים. 

מתי זמן קבוע  וכבר דיברנו כמה פעמים כי העצה היא ראשית שיהיה
וכמו שאמרו (אבות א, טו) עשה תורתך קבע, וצריך לקבוע כמה ללמוד, 

חד לפי כוחו, כפי מה שמרגיש בעצמו כמה שעות ללמוד בכל יום, כל א
זמן שיכול ללמוד, באופן שאינו מזיק לבריאות, והשעות האלו יהיו שעות 
קבועות לתורה חוק ולא יעבור, ואם צריכים את עזרתו בבית, אפשר 

  לסכם עם המשפחה לעזור בשעות אחרות, שלא על חשבון הלימוד. 

שבמקום קבוע יש יותר מקום קבוע היכן ללמוד, וכן צריכים שיהיה 
מנוחת הנפש, וכמו שמצינו (ברכות ו, ב) שיש מעלה מיוחדת בקובע מקום 
לתפילתו, והיינו מפני שיש שם יישוב הדעת לכוון דעתו יותר, כך גם יש 

שיכול ללמוד שם ביישוב הדעת ולהתרכז מעלה בקובע מקום לתורתו, 
במקום שמרגיש  מוד,יולכן ראוי לקבוע מקום מיוחד ללבלימודו, יותר 

בנוח ויכול ללמוד ביישוב הדעת ובלי הפרעות, ועדיף שקביעות המקום 
  תהיה בישיבה או בבית מדרש מחוץ לבית. 

איזה פרק או איזה דבר קבוע מה ללמוד, להחליט מראש צריכים  גם
מסכת, ובאיזו צורה ללמוד, כל אחד מה שמעניין ומושך את לבו, ובפרט 

ויבים למסגרת אפשר ללמוד מה שלבו חפץ, בימי בין הזמנים שלא מח
בלי כפייה ובלי חיקוי, וצריכים להחליט לפני בין הזמנים, שאם לא 
מחליטים מראש מה ללמוד, בינתיים המחשבות נמשכות לדברים 

  אחרים, ועד שמחליטים מה ללמוד עובר הזמן בבטלה. 

ים ואמנם יש כאלה שנהנלקבוע חברותא לבין הזמנים, ועוד דבר חשוב 
ללמוד בלי חברותא, אבל בדרך כלל קשה ללמוד הרבה שעות לבד, 
וצריכים חברותא לכל הפחות חלק מן היום, וכל אחד יעשה לפי מה 
שמרגיש בעצמו אם לומד יותר טוב עם חברותא או בלי חברותא, ויש 

  לחפש חברותא שירגיש איתו בנוח, ויהיה מעניין ונעים ללמוד איתו. 

או שמאחר להגיע, ונשאר זמן  ,א אינו נמצאוהנה לפעמים החברות
ואם לא מחליטים מראש מה לעשות אפילו רבע שעה, פנוי בלי חברותא, 

באותו הזמן, מתחילים לחלום חלומות, וכמו שכתב רבי ישראל סלנטר 
והעצה  ,, והזמן עובר בבטלה"חפשי בדמיונו"באיגרת המוסר כי האדם 

לחזור על רותא אינו נמצא, דבר מסוים ללמוד בזמן שהחב לקבועהיא 
אפשר להספיק הרבה  באופן כזהמה שלומדים, או ללמוד ענין חדש, ו

  . ובלי בטלה מאד, והזמן מנוצל בשלמות

באיזו שעה סדר יום קבוע, ומלבד סדרי הלימוד צריכים גם שיהיה 
לאכול, באיזו שעה לקום ובאיזו שעה לישון, ואם ישנים בשעה מאוחרת 

לים לאחר זמן קריאת שמע ותפילה, או שעייפים כל קמים מאוחר, ועלו

ולא יהיה  תמאוחרשעה ואמנם מי שיש בכוחו להמשיך ללמוד עד  ,היום
עייף למחר, צריך להמשיך וללמוד לפי כוחו, אבל אם יהיה עייף למחר, 

  עדיף לישון בשעה מוקדמת יותר. 

יש צורך  וראוי ללמוד שלושה סדרים ביום גם בבין הזמנים, ואם
במנוחה לבריאות הגוף אפשר לקצר את הסדרים קצת, אבל חס ושלום 
שלא תהיה בטלה ופריקת עול תורה, שזה איסור חמור מאד, אלא יש 
לנוח עם חשבון לפי הצורך, ובאותו הזמן אפשר לחשוב בדברי תורה או 

  בדברי חיזוק ומוסר, אבל לא בשטויות ובדברי בטלה. 

  
  זריזות

על ידי שקובעים היא  יסיונות בין הזמניםהעצה לעבור בשלום את נ
, שהשינה בזמן קבוע צריכים ללכת לישון, וזמנים מסודרים לכל דבר

בזמן היא זריזות ולא עצלות, ויש שנמשכים ומתעכבים בלילה עד שעה 
זה נובע מעצלות וחיסרון זריזות, אבל מאוחרת ורוצים לפטפט קצת, 

  ך של דברים כאלה. ומידת הזריזות היא להתגבר על הכוח המוש

זריזות לקום לתפילה בזמן, ומי שממשיך לישון  אוגם צריכים שתה
כמו שכתוב (משלי ו, ט) "עד מתי עצל ויותר ממה שצריך זוהי עצלות, 

תשכב", ויש להתפלל במקום קבוע, וכמו שאמרו (ברכות ו, ב) שיש מעלה 
וראוי להתפלל במקום שמתפללים מיוחדת בקובע מקום לתפילתו, 

  ביישוב הדעת ובמרגוע, שזוהי תפילה אחרת לגמרי. 

  
  לבו חפץ

הנה ישיבת בין הזמנים זהו דבר חשוב מאד, שיושבים ועוסקים 
בתורה גם בימי בין הזמנים, והלשון "בין הזמנים" משמע כאילו שזה לא 
זמן של תורה, אבל האמת שאין זמן שפטורים מתלמוד תורה, ומרן הרב 

ין הזמנים הוא "זמן של בין הזמנים", וכפי שיש מפוניבז' זצ"ל אמר שב
זמנים של סדרי הישיבה הקבועים עם מסגרת, כך גם בין הזמנים הוא 

  , וצריכים לנצל את הזמן בשלמות לתורה. בלי מסגרת זמן של תורה

ויש מעלה יתירה בימי בין הזמנים שכל אחד יכול ללמוד מה שלבו 
יט, א)  בודה זרהמו שאמרו (עחפץ, וענין זה הוא מקנייני התורה, וכ

לעולם ילמד אדם במקום שלבו חפץ, והיינו שצריך ללמוד לפי טבעו, ולא 
בצורה של חיקוי, וכבר אמרו (ברכות נח, א) שאין דעותיהן שוות, ומי 

אינו מצליח, וחסר בקיום המצוה של  ,שלומד בצורה שאין לבו חפץ
ועלת וישאיר רושם תלמוד תורה, כי המצוה היא ללמוד בצורה שתהיה ת

בנפש, וזה שייך רק בזמן שאדם נהנה מהלימוד, שאז הלימוד משפיע 
  עליו ועושה רושם בנפש, וממילא הוא זוכר את מה שלמד. 

תורה על לוי ורבי שמעון ברבי שלמדו הובא  )עבודה זרה שם(ובגמרא 
רבינו הקדוש, וכשגמרו ללמוד ספר אחד והיו צריכים להתחיל ספר אצל 

רבי וי ביקש ללמוד משלי, ורבי שמעון ברבי רצה ללמוד תהלים, ואחר, ל
הכריח את לוי ללמוד תהלים, והתחילו ללמוד את הספר, שמעון ברבי 

רבי ואמר שאין להם וכשהגיעו לפסוק "כי אם בתורת השם חפצו", פירש 
אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ, ולשמע הדברים קם לוי ואמר 

  לכת וללמוד משלי ולא תהלים. שאם כן הוא צריך ל

והיינו אפילו לוי בדרגתו שהיה תנא, ואם ילך ללמוד משלי יפסיד את 
הלימוד מפי רבינו הקדוש, אף על פי כן צריך ללכת וללמוד משלי, מפני 
שאם יש איזה נטייה בלב שרוצה ללמוד משלי, לא יוכל ללמוד תהלים 

ולא יוכל ולא משלי, כראוי, מפני שאיכפת לו מדוע הוא לומד תהלים 
מה שרבי מלמד, ולכן היה מוכרח לעזוב את את להתרכז ולהבין כראוי 

רבי וללמוד מה שלבו חפץ, ובימי בין הזמנים יש לנצל את האפשרות 
  . , ועל ידי זה זוכים להצלחה בתורהשיכולים ללמוד מה שלבו חפץ

  
  דעתן עלך 

 ינםשא ידוע שיש כאלה שקשה להם בתחילת הזמן, ויש אחרים
וכיצד היה מרגישים שום קושי, וענין זה תלוי אצל כל אחד מה עשה 

בין הזמנים, שאם בין הזמנים הוא הפסק ורפיון מן התורה, אזי ימי ב
בתחילת הזמן צריך שוב התחלה חדשה וכל ההתחלות קשות, אבל אם 



  

 

   

בין הזמנים הוא המשך העלייה, אזי בתחילת הזמן לא צריכים התחלה 
לדעת ויש ממשיכים בעלייה כרגיל, וממילא אין זה קשה. חדשה, אלא 

  העצה שבין הזמנים לא יהיה הפסק מן התורה. היא מה 

הגאון בעל חיי אדם כתב בהקדמתו לספרו חכמת אדם כי הוא יודע 
שיש כאלה שיתלחשו עליו ויאמרו איך מלאו לבו לחבר ספר הלכה 

סע הרבה פעמים לרבים, והרי במשך שנים רבות היה עוסק במסחר, ונ
ליריד בלייפציג, וכיצד שייך שמי שאין תורתו אומנותו יהיה מורה הלכה 

אלא מה כדי להתעשר לרבים, אבל האמת כתב שם שלא עסק במסחר 
שהיה מוכרח לצורך פרנסתו, וכל אותו הזמן לא הסיח דעתו מן התורה, 

  בדברי תורה. מונחת תמיד מחשבתו הייתה ו

וד התורה הוא פעולת הנפש ותולדותיה, והמשיך וכתב שם "כי לימ
על האשה שאם אין דעתה להינשא (יבמות לד, ב) וכמו שאמרו חז"ל 

בלא בעל לא תלד עוד, ואם דעתה להינשא לאיש, אף וישבה עשר שנים 
שישבה שנים הרבה בלא בעל, אף על פי כן נשאר כוח הלידה בנפשה, 
וכאשר נשאת תלד, כך האיש הישראלי אם יעזוב את התורה ומייאש 
ממנה, אזי גם היא מרחקת ממנו, ולא נשאר בנפשו עוד כוח הלידה, אבל 

אי אפשר לו ללמוד ולדבק בה, חס אם אין דעתו נעזבה, רק מחמת אונס 
ושלום שתתרחק ממנו, רק שתשב באלמנותה ומצפה להינשא עוד אליו 

  . , עכ"דונשאר הכוח בנפש"

וכך גם בבין הזמנים, אם יש זמן שמוכרחים לנוח, צריכים שלא 
להסיח דעת מדברי תורה, ואז בין הזמנים אינו הפסק אלא אדרבה זה 

נו אומרים בסיום מסכת "דעתן עלך", מוסיף חיזוק והתעלות, ולכן א
והיינו שתהא דעתנו על המסכת, וגם בזמן שאין עוסקים בה לא מסיחים 
דעת ממנה, ואם בין הזמנים הוא באופן כזה שאין היסח הדעת מן 
התורה, אז אין זו הפסקה אלא המשך העלייה, וגם בתחילת הזמן לא 

  צריכים להתאמץ, מפני שאין זו התחלה חדשה. 

  
  צלחה תלויה ברציפותהה

אנחנו נמצאים בתחילת ימי בין הזמנים שצריכים חיזוק בתורה, 
ובאמת דברי תורה צריכים חיזוק תמיד, אבל בפרט בימי בין הזמנים 
צריכים יותר חיזוק, ולכן זהו דבר גדול וחשוב מאד שעושים ישיבת בין 

י זה הזמנים, ויש ציבור גדול שמתאספים ולומדים במקום אחד, שעל יד
גם מי שאין לו חשק ללמוד, כשרואה את הציבור שלומדים, גם הוא 

  מקבל חשק ורוצה ללמוד, והרי זו זכות גדולה של חיזוק התורה. 

והנה בנוגע לחיזוק התורה צריכים לדעת מה היא דרך ההצלחה 
ויש  ,בתורה שמצליחים יותררואים שיש כאלה אנחנו  .בתורה

וי במה שאמרו חז"ל (ספרי דברים יא, שמצליחים פחות, וסיבת הדבר תל
כב) "אם תעזבני יום יומיים אעזבך", והיינו שאם אדם מתבטל ועוזב את 
התורה יום אחד, צריך מאמץ כפול של יומיים כדי לחזור ולקבל שייכות 
לתורה, וכן מי שמתבטל שעה אחת, התורה מתרחקת ממנו שעתיים, 

  וצריך מאמץ כפול לחזור למצבו הקודם. 

וכגון לאכול ולישון ושאר דברים הנצרכים, נם אם ההפסקה היא לואמ
בצרכי הגוף ההכרחיים אין זה נקרא  כל מה שעוסקצרכי הגוף, 

המכשירים  עוסק בדברים"תעזבני", מפני שאינו עוזב את התורה, אלא 
לתורה, כדי שיהיה לו כוח ללמוד ולעסוק בתורה, אבל מי שמעביר את 

עזבני", שהוא עוזב את התורה, ועל ידי זה זה נקרא "ת ,זמנו בבטלה
  מאבד את הסייעתא דשמיא בתורה. 

ולכן יש תלמידים שאין שום הבדל ביניהם בכישרונות, ואף על פי כן 
פחות, ולפעמים מי  שמצליחיםיש מהם שמצליחים יותר בתורה ויש 

שהוא פחות בעל כישרון מצליח יותר מבעלי הכישרונות הגדולים, כי 
ורה אינה תלויה בכישרונות אלא בסייעתא דשמיא, ולזה ההצלחה בת

אבל אם עוזבים את  זוכה מי שדבוק בתורה ואינו מסיח דעת מן התורה,
  התורה משהו, זה מחליש את הסייעתא דשמיא. 

וכך גם ברוחניות כל דבר שאדם עושה תלוי בסייעתא דשמיא, באמת ו
לה הרבה בקשות נו מבקשים בתפינחהכל תלוי בסייעתא דשמיא, ולכן א

על רוחניות ועל הצלחה בתורה, וכגון בברכות התורה ובאהבה רבה 
ובתפילת שמונה עשרה אתה חונן וכו', השיבנו אבינו לתורתך וכו', 

נצור פתח לבי בתורתך, והיינו מפני שצריכים סייעתא  ובברכת אלוקי
  דשמיא לזה, ואי אפשר להצליח בתורה בלי סייעתא דשמיא. 

בפרקי אבות (ג, ט) כל שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו ושנינו עוד 
מתקיימת וכל שאין יראתו קודמת לחכמתו אין חכמתו מתקיימת, 
והיינו שצריכים יראת שמים עם התורה, וככל שיש יותר יראת שמים כך 
ההצלחה בתורה גדולה יותר, ומי שאינו ירא שמים אין חכמתו 

סרון יראת שמים, לכן אם מתקיימת, ופשוט שביטול תורה נובע גם מחי
מתבטלים מן התורה בבין הזמנים אין הצלחה בתורה, מפני שחסר יראת 

  שמים ואין חכמתו מתקיימת. 

כל שמעשיו מרובים מחכמתו  ,בהמשך המשנה שםמה שאמרו וכן 
חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת, 

ואם חכמתו מרובה ממעשיו,  והיינו שצריכים גם לקיים את כל התורה,
וגם בזה יש לומר היינו שאינו מקיים מה שלמד, אין חכמתו מתקיימת, 

מי אם כן לימוד תורה הוא גם כן "מעשה" שצריכים לקיים, וכי 
וחסר בקיום  ,שמתבטל ואינו לומד זה נקרא שחכמתו מרובה ממעשיו

  המעשים, וממילא אין חכמתו מתקיימת, ואינו מצליח בתורה. 

מצליחים  שיש בעלי כישרונות גדולים שלא אם כן זוהי סיבה נוספתו
הצלחה הבתורה, ויש שאינם בעלי כישרונות כל כך ומצליחים, מפני ש

ביראת שמים ובקיום המעשים, ומי שעוזב את התורה גם בתורה תלויה 
אין יראתו קודמת לחכמתו, שזה כבר נקרא  ,אפילו יום אחדומתבטל 

  מפסיד את ההצלחה בתורה. ממילא וו, וחכמתו מרובה ממעשי

את ישיבת בין הזמנים לבני  שיםלכן זהו דבר גדול וחשוב מאד שעו
הישיבות, שיש בזה סיוע וחיזוק שלא תהיה עזיבה ורפיון מן התורה, 

  החיזוק בתורה יזכו לסייעתא דשמיא ולהצלחה בתורה. ובזכות 

  
  זוכה לדברים הרבה

וסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה אמרו חז"ל (אבות ו, א) "כל הע
ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו וכו' ומלבשתו ענווה ויראה 
וכו' ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין ומגלין לו רזי תורה ונעשה 
כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק וכו' ומגדלתו ומרוממתו על כל 

ם הרבה היינו שזוכה לעוד המעשים". וביארו המפרשים כי זוכה לדברי
  הרבה דברים שאינם מפורשים במשנה. 

ביאור שהרי יש הרבה שעוסקים בתורה לשמה, וכמו  ובאמת צריך
שלימוד תורה לשמה היינו מדברי הרא"ש שהביא הנפש החיים (ד, ג) 

כשלומד כדי "לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול ולא לקנטר ולהתגאות", 
ים תורה כדי לדעת ולהבין, ונהנים מהלימוד, יש הרבה שלומדבימינו ו

ואף על פי כן אין רואים עליהם את כל המעלות הנזכרות במשנה, 
שנותנת לו מלכות וממשלה, ומגלין לו רזי תורה וכו', ומדוע באמת לא 

  מגיעים לכל הדרגות המבוארות במי שעוסק בתורה לשמה. 

 בלימודהפסקות ונראה הטעם בזה מפני שחסר ברציפות הלימוד, ויש 
שמתבטלים מדברי תורה כאלה התורה, ולמשל בימי בין הזמנים יש 

(ספרי דברים יא, כב) אם תעזבני יום  וחסר ברציפות הלימוד, ואמרו
יומיים אעזבך, והיינו שהתורה מקדשת את האדם, אבל אם יש הפסקה 

יומיים כדי לחזור שוב יום אחד, זה מוריד את קדושת התורה, וצריכים 
להגיע לכל  ן יכוליםרגה הקודמת, וכיון שחסר ברציפות הלימוד אילד

  הדרגות הגבוהות של העוסק בתורה לשמה. 

ואמנם יש כאלה שממשיכים ברציפות הלימוד בבין הזמנים בלי 
דעת מדברי תורה, וכמו וגם בשעה שצריכים לנוח אינם מסיחים הפסק, 

שם שמים נקרא שכתב הרמב"ם (הלכות דעות ג, ג) שמי שכל מעשיו ל
 ןהשינה שלו היא לצורך התורה והעבודה, וכגם עובד השם בשינתו, כי 

מי שנח בבין הזמנים לפי הצורך כדי שיתחזק ויוכל להמשיך ללמוד, 
ואינו מסיח דעת מדברי תורה, אין זו הפסקה מרציפות הלימוד, ובאופן 

  כזה יכול להגיע לדרגות של העוסק בתורה לשמה. 

  
  תבלי היסח הדע

מי שנשאו לבו לקיים מצוה ג) "ו, כתב הרמב"ם (הלכות תלמוד תורה 
", זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה לא יסיח דעתו לדברים אחרים

והיינו שחיוב תלמוד תורה הוא לא להסיח דעת מן התורה, ואפילו בבין 
כל הזמן ך להרגיש צרי, לנוח קצת יםשמוכרח הזמנים, אם יש זמן

  ימוד, ולחכות לרגע שיוכל לחזור לתלמודו. באמצע הל שנמצא



  

 

   

לחשוב בדברי תורה, ולא להסיח  ךללמוד, צרישאי אפשר וגם בזמן 
דעת מן התורה, וכמו אדם שיש לו עסק לפרנסתו, שחושב כל הזמן על 
העסק כיצד יוכל להרוויח, כך גם דברי תורה צריכים להיות כמו עסק, 

ו "לעסוק" בדברי תורה, ויש וכפי שאנו אומרים בברכות התורה וציוונ
  תורה. הלהיזהר שלא להסיח דעת מדברי 

ושמעתי מעשה שהיה עם הגאון רבי מאיר שמחה זצ"ל בעל "אור 
באמצע שמח" (סיפר לי בנו של בעל המעשה) שפעם דפקו על דלת ביתו 

עם האצבע בפנים וקם לפתוח, והחזיק את הגמרא בידו שישב ללמוד, 
מדוע אינו משאיר את הגמרא על השולחן,  במקום שאחז, ושאלו אותו

והשיב שהרי בגמרא אמרו (ברכות ה, א) כי דברי תורה נקראים עוף וכמו 
שכתוב "התעיף עיניך בו ואיננו", והיינו שאם אדם מסיח דעתו מן 

  התורה כהרף עין עלול לאבד מה שלמד. 

ואמנם ידוע שרבי מאיר שמחה היה בעל זיכרון מיוחד ולא היה שוכח, 
ופעם אמר [וידע בעל פה את מה שכתוב בכל הספרים שהיו בביתו 

כי מה שהוא זוכר את מה שלמד, זהו מפני שאמרו (חולין עה, ב) בבדיחותא 
"מילתא דתמיהא מידכר דכירי לה אינשי", וכל הש"ס אצלו הוא בגדר 

שיש לו קושיות בכל מקום, ולכן הוא זוכר ואינו  –"מילתא דתמיהא" 
  פי כן חשש שלא יהיה היסח הדעת מן התורה.  ואף על ,]שוכח

שאם יש היסח הדעת מן התורה אפילו רגע אחד, כבר אין מפני והיינו 
זו אותה דרגה של דבקות בתורה, ויש פירוד בין הנשמה לתורה, מפני 
שחסר הקשר של הנשמה עם התורה, ומצד הלכות תלמוד תורה יש חיוב 

מאיר שמחה זצ"ל נזהר בזה  שלא להסיח דעת מן התורה, והגאון רבי
  ולכן זכה להיות ה"אור שמח". 

ן שלא להסיח דעת מצריכים להיזהר ועכשיו בעמדנו לפני בין הזמנים, 
יש תורה, ואמנם צריכים לנוח כמה שזקוקים לבריאות הגוף, וגם ה

לעסוק בזה מתוך שמחה  צריכיםצרכי החג, והכנת לעזור בבית ב
, אבל יחד עם ים מצות כיבוד הוריםומקיימ ולהרגיש שעוסקים במצוה

  זה יש להשתדל שלא יהיה היסח הדעת מתורה אפילו במחשבה. 

 ,ואומר ממשנתו ומפסיק ושונה בדרך המהלךושנינו בפרקי אבות (ג, ז) 
 בימתחי לויכא הכתוב עליו מעלה ,זה ניר נאה ומה זה אילן נאה מה

מר "מה רבו , והיינו אפילו אם משבח על נפלאות הבריאה ואובנפשו
מעשיך השם", אף על פי כן אין להפסיק לזה באמצע הלימוד, ויש זמנים 

  אחרים לתפילה ולחיזוק האמונה. 

  
  עול תורה

יש כאלה שטועים ואינם יודעים מה זה בין הזמנים, וחושבים שבין 
זמן שפטורים ממצות תלמוד תורה, וכאילו מי שלומד בבין  אהזמנים הו
דות, או שעושה טובה למישהו בזה, ובאמת זו מידת חסי היהזמנים זו

טעות גדולה מאד, כי אין רגע שאדם פטור מחיוב תלמוד תורה, וצריך 
  לקבל עליו עול תורה גם בבין הזמנים. 

 לוע ממנו םמעבירי תורה לוע עליו המקבל כלואמרו חז"ל (אבות ג, ה) 
 מלכות לוע עליו םנותני תורה לוע ממנו הפורק וכל ,ארץ דרך לווע מלכות

לוי במצרים שעסקו בתורה ונפטרו  אצל שבטארץ, וכן רואים  דרך לווע
מגזירת השעבוד, והסיבה לזה היא בהשגחה, מפני שקיבלו עליהם עול 

  העבירו מהם עול מלכות ועול דרך ארץ. מן השמים תורה, ולכן 

 טובי נינהו דרופתקי גופי כולהוסנהדרין צט, ב) "וכבר אמרו חז"ל (
ייתא", והיינו שאדם מוכרח לעמול בימי חייו, דאור דרופתקי דהוי לדזכי

ו לבחור ידיש בכל אחד וכמו שכתוב (איוב ה, ז) "אדם לעמל יולד", אבל 
עול עמל של מה יהיה העמל שלו, אם עמל תורה שהוא חיי נצח, או 

  מלכות ועול דרך ארץ שהם חיי שעה. 

זו מידת חסידות, אלא ולכן מי שלומד בבין הזמנים צריך לדעת שאין 
הוא חייב לקבל עליו עול תורה, ובזה הוא זוכה בחיי נצח, ובלי זה אין 
חיי נצח, ומי שמרגיש שעושה טובה למישהו כשהוא לומד, וסבור שמגיע 
לו איזה פרס או כבוד על מה שלומד, זהו חוסר ידיעה בהלכות תלמוד 

  תורה, וחוסר ידיעה בחובת האדם בעולמו. 

  
  חילול השםזהירות מ

באמת אנחנו בני תורה ועוסקים בתורה, ובזכות זה אנו פטורים הנה 
בדרך הטבע אלא זה אינו מעבודת המלך ומעול בשר ודם, ופטור 

בהשגחה וכמו שאמרו חז"ל (אבות ג, ה) כל המקבל עליו עול תורה 
מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, והיינו שמן השמים רוצים 

בכלל ישראל, וכמו שכתוב (דברים לא, כא) "כי לא  שתתקיים התורה
תישכח מפי זרעו", אבל כמה תורה תהיה? זה תלוי בבחירה ובסייעתא 

  דשמיא לפי הזכויות של כל אחד ואחד. 

אים ידי חובתנו לגבי חילול השם, וצריכים לשים לב האם אנחנו יוצ
חורין,  מה אומרים אלו שאינם בני תורה, שהם עובדים קשה ואנחנו בני

היא שאנחנו שאפשר לענות להם כיצד הם יכולים להבין זאת? התשובה 
מכות י, (מאמינים שזכות התורה היא שמגנה עלינו, וכמו שאמרו חז"ל 

מי גרם לרגלינו  ,מאי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושליםא) 
, והיינו שרק ם שהיו עוסקים בתורהישיעמדו במלחמה שערי ירושל

  הם קיימים, ובזכותנו יש להם כוח לעמוד במלחמה.  בזכותנו

וכל אחד שעוסק בתורה מאמין שאם ח"ו יפסיק ללמוד הרי הוא 
שכל קיומנו רואים בחוש מחריב את הארץ, ובפרט כאן בארץ הקודש 

הוא בדרך נס, וכל המדינות מסביב שונאים אותנו ועומדים עלינו 
אסתר רבה י, יא) "כבשה ממש כמו שאמרו חז"ל (אנו לכלותינו, והרי 

רוצים לטרוף את השה, וכל רעבים ואחת בין שבעים זאבים", והזאבים 
מה שאנחנו מתקיימים כנגד הסכנות זהו רק בזכות התורה, ומי שמפסיק 

  . , ומסכן את יושבי הארץללמוד הרי הוא פושע ומועל בתפקידו

ואין עלינו להתחזק בדבקות בתורה ולקיים הלכות תלמוד תורה, לכן 
רק לנוח כמה שצריכים  שום היתר לביטול תורה בימי בין הזמנים,

בשביל בריאות הגוף, אבל אם נחים יותר מהצורך זהו ביטול תורה, ואם 
אחרים שרחוקים מתורה רואים בני תורה שמתבטלים ואינם עוסקים 

  בתורה, זהו חילול השם ממש. 

  
  

  (מכתבים) החזקת ישיבות בין הזמנים
באשר לשאלה ששואלים רבים ממחזיקי התורה, אם ראוי לתת כסף לבני הישיבות עבור לימוד בימי בין 

על ידי נדמה כיון שהדרך היחידה להצלת תלמידי הישיבות מניסיונות בין הזמנים הוא רק  יות דעתיהזמנים. לענ
זו הרימסגרות של ישיבות בין הזמנים כנהוג עם פרס של כסף,    

  .שמעתי מפי אדם נאמן שכן ג"כ דעת מרן הגאון הגדול ר' אהרן יהודה ליב שטינמן שליט"א. וכידוע
  ה. אשרי הזוכה להשתתף בזה ויזכה בכל ההבטחות המובטחות למחזיקי התור

  
אשריך שזכית להיות מן התומכים והמסייעים המחזיקים בעץ החיים, ובכגון דא אמרו חז"ל (ירושלמי סוף 

ברכות) דהלומד בשעה שהכל מתרפים נוטל שכר כנגד כולם, 
   



  

 

   

  החיוב יותר גדול
החיוב זמן שיש רפיון בעולם, לכן גם למעשה כיון שבין הזמנים הוא 

בימים אלו יותר גדול, וצריכים להתאמץ וללמוד בהתמדה יותר מכל 
 ולא לחפש שחרור ופריקת עול תורה, ולזה צריך להיות בעל הבנההשנה, 

שאינם מבינים זאת, וכפי ששמעתי מתלמיד שאימו דורשת כאלה ויש 
שצריך לנוח, אבל ממנו שבבין הזמנים ילמד פחות מכל השנה מפני 

  לדעת אם הוא זקוק למנוחה. יכול באמת רק רופא או פסיכולוג 

  
  לשם שמיםמנוחה 

באמת אין זמן שיש בו היתר של ביטול תורה, וגם בבין הזמנים 
אבל יש זמנים שאדם צריך לנוח  .צריכים להיזהר מאיסור ביטול תורה

(הלכות דעות  כדי שיהיה לו כוח להמשיך ולעסוק בתורה, וכתוב ברמב"ם
ג, ג) שאדם שכל מעשיו לשם שמים וישן כדי שיהיה בריא ויוכל לעבוד 

  את השם, הרי הוא נקרא עובד השם בשינתו. 

וכן מצינו בשלוחי מצוה שפטורים מן הסוכה בשעת שינתם, והטעם 
"משום דכשנחים בזה כתב המרדכי (סוכה סימן תש"מ) בשם הראבי"ה 

 בכלל עוסקלעסוק למחר טפי, והוי הכל וישנים בלילה להנאתן יכולים 
והיינו שגם השינה היא הכשר מצוה, כדי שיהיה להם כוח  במצוה",

  למחר לעסוק במצוה, ונקראים עוסקים במצוה גם בשעת השינה. 

ולכן מי שזקוק למנוחה בבין הזמנים, צריך שתהא כוונתו לשם 
ז אין זה שמים, כדי שיתחזק ויהיה לו כוח להמשיך ולעסוק בתורה, וא

ביטול תורה אלא ביטולה זהו קיומה, וגם בזמן המנוחה נחשב כמו 
זהו פשוט כי ו ,שעוסק בתורה, מפני שהמנוחה היא הכשר והכנה לתורה

  בתנאי שתהא המנוחה רק כפי הצורך, ולא יותר מן הצורך. 

  
  לפי הצורך

יש כאלה שצריכים לנוח קצת בבין הזמנים, אבל צריכים להיזהר שלא 
ח"ו פריקת עול תורה, ויש לנוח כמה שצריכים בשביל שמירת  תהיה

הבריאות, אבל לא יותר מהצורך, ואמנם אי אפשר לצמצם, ואין להחמיר 
כל זמן שאין חשש של נזק לבריאות יש חיוב להמשיך יותר מדי, אבל 
וככל שאדם יותר דבוק בתורה הרי הוא יותר מאושר, לעסוק בתורה, 

  שרים, וכמאמרם אשריך בעולם הזה. שהתורה נותנת חיים מאו

  
  בשביל המלמדים

הנה ידוע משנים קדמוניות שבין הזמנים היה רק בחודשי ניסן ותשרי, 
ומובא שמלפנים בין הזמנים היה רק בשביל המלמדים ולא בשביל 

שהמלמדים היו עסוקים מאד, והיו יושבים ולומדים עם התלמידים, 
של מנוחה, ולכן קבעו עבורם את התלמידים מבוקר ועד ערב בלי שעות 

 ,בין הזמנים בחודש ניסן ובחודש תשרי, כדי שיוכלו להכין את צרכי החג
יש ירידת הדורות, ובין הזמנים נהיה גם צורך התלמידים, בימינו אבל 

ורוב התלמידים זקוקים למנוחה בבין הזמנים, וגם נוסף עוד בין 
  חודש אלול. ראש הזמנים, מתשעה באב עד 

  
  בא דשתאסק

מצינו שאמרו חז"ל על ימי הרגל (קידושין פא, א) "סקבא דשתא 
ריגלא", והיינו שהוא זמן שעלולים להיכשל בו יותר מכל השנה, וכך גם 

  ניתן לומר על בין הזמנים "סקבא דשתא בין הזמנים". 

ביחד שיושבים ולומדים  ,ובאמת יש מנהג טוב של ישיבות בין הזמנים
ת בכל יום, אבל זהו רק חלק מן היום ולא כל היום, כמה שעוציבור גדול 

ויש כאלה שמורים היתר וחושבים כי מספיק שלמדו את השעות 
הקבועות של ישיבת בין הזמנים, וכאילו אחר כך פטורים מתלמוד 

ואמנם אם יש צורך לעזור בבית, זוהי מצוה של חסד עם תורה, 

ואם יוצאים , אבל סתם בטלה שלא לצורך זהו נגד ההלכההמשפחה, 
  לטיולים בבין הזמנים זהו דבר חמור ומסוכן מאד. 

וידוע שהיו גדולי עולם שנסעו להבראה ולמנוחה, אבל באותו הזמן לא 
הסיחו דעת מן התורה, ורק למדו בצורה יותר קלה עם פחות מאמץ, 
והגאון רבי שלמה איגר כתב בתשובה (שו"ת רע"א ח"א סימן רכ"א) כי 

קשה לו ללמוד בעיון, למד את כל הרי"ף והנימוקי בזמן מנוחה שהיה 
  יוסף ביבמות, ונתחדשו לו שם כמה עניינים חשובים. 

כי  ובבין הזמנים ניתן לראות מה היא מדרגתו של האדם בתורה,
מפני שכולם לומדים, והלימוד  חייבת, ולומדבאמצע הזמן יש מסגרת שמ

בבין הזמנים, מי  אבלוכמעט בלי בחירה, הוא "מצות אנשים מלומדה", 
שלומד יותר ממה שהמסגרת מחייבת, זהו סימן שהוא בן תורה אמיתי, 
והוא בעל מדרגה ששולט על עצמו, ואילו מי שמתבטל בבין הזמנים, זהו 
סימן שגם באמצע הזמן הוא לומד רק מפני שמוכרח והמסגרת מחייבת 

  אותו, והיצר הרע שולט עליו. 

  
  סכנה לצאת עם חברים

אמנם עדיין נותרו כמה ימים  .הזכיר דבר שנוגע לבין הזמניםברצוני ל
עד בין הזמנים, אבל יש כאלה שכבר חושבים על בין הזמנים, ועושים 

  תכניות מה לעשות בבין הזמנים. 

מי שהתורה היא העיקר אצלו, עושה תכניות של תורה, מה ללמוד הנה 
סכת, וכן איזה בבין הזמנים, ובאיזו צורה ללמוד, איזה פרק או איזה מ

ראשונים ואחרונים ללמוד. אבל יש שקוראים לזה "חופש", וכבר עושים 
  . תכניות על החופש והמנוחה בבין הזמנים

ובאמת יש כאלה שצריכים קצת מנוחה בבין הזמנים, ומוכרחים קצת 
א כל אחד זקוק לזה, ובדרך כלל להשתחרר מהלחץ של המסגרת, אבל ל

רת שאינה לפי טבעו, ובמשך הזמן אינו מי שנמצא במסגשייך אצל  זה
לומד מתוך אהבת ושמחת התורה, אלא רק מפני שמשועבד למסגרת, 

וכבר אינו מחויב  ,בין הזמנים ים ימיולכן הוא מתעייף, וכשמגיע
  הוא מחפש דברים אחרים. הרי למסגרת, 

והנה יש מקומות שמתארגנים קבוצה שלמה עם מסגרת ופיקוח של 
וסעים ביחד למקום אחר ועוסקים שם בתורה, ורק הנהלת הישיבה, שנ

נחים קצת יותר מכל השנה לצורך חיזוק הבריאות, אבל בלי פריקת עול 
ובלי היסח הדעת מתורה, וכן יש שנוסעים ביחד עם המשפחה כדי 
להחליף את האוויר, וידוע ששינוי המקום לפעמים מחזק ומוסיף 

  קת עול. כל אלו הם צורות של נופש בלי פרי .בריאות

ללכת לבד עם חברים, זו היא סכנה גדולה אבל אם עושים תכניות 
וידוע כמה דברים שהיו בימי בין הזמנים  ברוחניות וגם בגשמיות,

רחמנא לצלן, מפני שבימים אלו חסר זכות התורה, וצריכים הרבה 
זכויות להינצל מכל מיני דברים לא נעימים, וכבר היו מעשים בבחורים 

הבין הזמנים, וכשהגיע היום האחרון החליטו משך ד בכל שהחזיקו מעמ
  לצאת ולהתאוורר, וקרה אסון השי"ת ישמרנו. 

  
  טרמפים

יש דבר שגורם לפריקת עול, והוא מה שיש בני ישיבות שנוסעים 
ראשית זהו מקום  שאין זו דרך של בני תורה,בטרמפים, וצריכים לדעת 

ם של סכנה שמשפיע מאד של סכנה, שנמצאים ברחוב, והרחוב הוא מקו
וגורם לפריקת עול, וגם עצם הדבר שעומדים על טרמפים יש בזה פריקת 

  עול, ולפעמים זה גורם גם לחילול השם. 

  
  מוסרהקביעות לימוד 

ללמוד מוסר בכל יום, וכן הביא  כיםמפורש בכל הפוסקים שצריהנה 
וד המשנה ברורה (סימן א' ס"ק י"ב) "צריך האדם לקבוע לו עת ללמ

ספרי מוסר בכל יום ויום, אם מעט ואם הרבה, כי הגדול מחברו יצרו 
גדול הימנו, ותבלין היצר הרע הוא תוכחת מאמרי חז"ל", ובישיבות יש 



  

 

   

בכל לקבוע זמן ראוי בבין הזמנים וכן  ,זמן קבוע לזה חצי שעה בכל יום
וסיפר לי אחד התלמידים שהתחזק בבין הזמנים  מוסר,הללימוד יום 

מוסר בכל יום, ולאחר בין הזמנים הרגיש שנעשה כמו אדם אחר, ולמד 
  והרגיש הרגשה מיוחדת של שלמות. 

לימוד המוסר הוא הכרחי לצורך חיזוק כל התורה וצריכים לדעת כי 
כולה, מפני שאם אדם נמשך אחרי הטבע, הוא מסיח דעת מהרבה הלכות 

ר אינם מידת חייב, וספרי המוסהוא וחיובים, או שאינו יודע את מה ש
ושמעתי שהגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל  ,חסידות אלא חיובים גמורים

ראה פעם את בנו הגרי"ז שלומד בספר חובות הלבבות, ואמר לו שימשיך 
ללמוד בזה, כי החובות הלבבות הוא שולחן ערוך של אידישקייט, והיינו 

ב, כמו שיש שולחן ערוך על מעשים, כך יש שולחן ערוך של הלכות הל
  כיצד הלב צריך להיות, ולכן זה נקרא "תורת חובות הלבבות". 

ומסופר על תלמיד חכם גדול שהלך פעם לאחד מגדולי הצדיקים, 
גדול וקיבל אותו לרב עליו, ושאלו אותו במה הוא רב שלך, הרי אתה 

יותר ממנו, והשיב ואמר כי יש תרי"ג מצוות בתורה, ויש הרבה בתורה 
שבת, פסחים, ראש השנה, יומא,  ןוגתות, כמצוות שיש עליהם מסכ

יראת שמים,  ןוגסוכה, אבל יש מצוות בתורה שאין עליהם מסכתות, כ
גדול בדברים האלה, ויש לו הזה אהבת השם, דבקות בהקב"ה, והרב 

  מסכת מסודרת עליהם, ובזה אני תלמידו. 

, ולמשל ספר יראת שמים ספרי המוסר הם מסכתות בענייני ך גםוכ
ישרים כולל הרבה מסכתות, על זהירות ועל זריזות, על נקיות ועל מסילת 

  . פרישות, ועוד הרבה מדרגות ומעלות טובות

ויש כאלה שמתחילים ללמוד מוסר ומיד רוצים לקבל את השלמות, 
שלומדים מידת הזהירות ורוצים מיד להיות זהירים, אבל האמת שאי 

הידיעות, ולחזור  אפשר בבת אחת, אלא צריכים ללמוד תחילה את כל
  עליהם, ובמשך הזמן הידיעות משפיעות לקיים את הדברים. 

  
  חמדת הממון

הנה לפעמים יש ניסיונות של חמדת הממון, בפרט בימי בין הזמנים, 
וצריכים לדעת כי חמדת הממון ואהבת העולם הזה, זהו דבר גרוע 

ג מזיק מאד, וכמו שכתב בספר חובות הלבבות (שער חשבון הנפש פ"ש
הן כמו שתי נשים  באחשבון כ"ה) כי אהבת העולם הזה ואהבת העולם ה

מי  ולכן, שבזמן שתתרצה אחת מהן תקצוף חברתה, ושצרות זו לז
סתירה לאהבת העולם הבא, זה שאוהב ונמשך אחר הנאות העולם הזה, 

  ולא שייך שתהיה אצלו אהבת העולם הבא. 

מוכשרים ויודעים וכדאי לדעת מעשים שהיו בענין זה. יש כאלה ש
לקרוא בתורה, ופעם היה אחד מבני הישיבה שהציעו לו להיות בעל קורא 

, ולקבל תשלום תמורת זה, ואמרתי לו שמסתבר בשבת בבית הכנסת
שיש לחוש בזה לחמדת הממון, אבל שלא יסמוך על דברי אלא ישאל את 
 מרן הגרא"מ שך זצ"ל, והלך ושאל, והרב שך אמר לו שבודאי לא לעשות

כן, מפני שיש לו בית ומשפחה שדואגים לכל צרכיו, ויש לו ממה לחיות, 
  ומאחר שאינו זקוק לזה, הרי זו חמדת הממון. 

אדם שביקש לתת שהיה מרן החזון איש זצ"ל עם וכן היה מעשה 
לא הסכים, מפני שאותם  "אפרסים לבעלי כישרונות מיוחדים, והחזו

רסים, ואינם צריכים את העידוד בעלי כישרונות יכולים ללמוד גם בלי פ

הזה, ורק מי שאינו לומד בלי זה, והפרס נותן לו חיזוק שילמד, יש היתר 
לקבל פרס כדי שילמד יותר טוב, אבל מי שלומד טוב גם בלי הפרס, 

  . בודאי עדיף שלא לקחת את הפרס, כדי שלא להתרגל בחמדת הממון 

  
  אדם ניכר בביתו

בבית זה יותר זמן ן הזמנים שנמצאים יש דבר חשוב מאד, ובפרט בבי
שיש לו מידות טובות  אדםמידות טובות. ידוע ש –נוגע מאד למעשה 

מצליח בתורה, ומי שהמידות אינן בשלמות, גם ההצלחה בתורה אינה 
בשלמות, ומצינו בארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם שנזכרו 

, בלב טוב, אוהב את שם הרבה עניינים של מידות טובות, וכגון בענווה
הבריות וכו', והיינו מפני שהמידות הטובות הם סגולה ותנאי להצלחה 

  . , ובלי מידות טובות לא שייך הצלחה בתורהבתורה

וכיצד אפשר לראות מה המידות של כל אחד? ידוע מבעלי המוסר 
ששם הוא מרגיש  שהמבחן הטוב ביותר הוא בזמן שאדם נמצא בביתו,

ות מה שהוא רוצה, ועל דרך מה שאמרו (עירובין סה, משוחרר ויכול לעש
ב) אדם ניכר בכוסו, והיינו בזמן ששותה יין והוא קצת משוחרר, רואים 
כיצד הוא מתנהג באותו הזמן, וכך גם בזמן שאדם נמצא בביתו עם 

  המשפחה, הרי הוא מרגיש משוחרר וחפשי לעשות כרצונו. 

ו, אם מתנהג במידות וכל אחד ניכר במידותיו בשעה שנמצא בבית
טובות או להיפך, שאם הוא מתנהג באהבה ואחווה ושלום ורעות, וכל 
דיבורו בנחת ובעדינות, בלי לחצים ודרישות מההורים, זהו סימן שהוא 
בעל מידות טובות, אבל מי שמתנהג במידות טובות רק כלפי חוץ בחברה, 

שאינו בעל  וכשנמצא בתוך ביתו אינו מתנהג במידות טובות, זהו סימן
  . וצריך לתקן את מידותיו, מידות טובות

  
  כיבוד אב ואם

בבית וחייבים במצות כיבוד אב זמן הנה בבין הזמנים נמצאים הרבה 
ואם, וראיתי בשם מרן החזון איש שאמר כי כמו שאמרו חז"ל (מגילה ד, 
א) משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, 

בחור בפסח, הלכות עצרת בעצרת, והלכות חג בחג, כך גם הלכות פסח 
קודם ללמוד ולשנן את הלכות כיבוד אב  צריך ,הזמניםששב לביתו לבין 

  ולהיות מוכן לקיים המצוה כהלכתה.  ואם,

וצריכים לדעת שכיבוד הורים הוא לא רק במעשים אלא גם בלב, ולגבי 
מצות מורא לכולי מצות כיבוד נחלקו הראשונים אם עיקרה בלב, אבל 

עלמא עיקרה בלב, ומצינו (קידושין ל, ב) שהשווה הכתוב כיבוד אב ואם 
לכבוד המקום, ורבינו יונה כתב בסוף איגרת התשובה כי מאחר שהוקש 

  כבודם לכבוד המקום, מקיימים בזה גם מצות כבוד המקום. 

שכיבוד אב ואם הוא מן הדברים שאדם אוכל אמרו ובריש מסכת פאה 
בעולם הזה, וראיתי בשם אחד שאמר שכן רואים במציאות יהן פירות

זהיר במצות כיבוד הורים יש לו עולם הזה טוב מאד, ומי שאינו  מיש
וכשנמצאים בבית בימי בין  .טוב כל כךאין לו עולם הזה  ,זהיר בזה

  הזמנים צריכים לזכור זאת, ולקיים כיבוד אב ואם כהלכתו. 

 

  

ן על כל הדור יתורה הוא הזכות הגדולה ביותר מכל המצוות, וגם מג, לימוד "ל ריש פאה "ותלמוד תורה כנגד כולם"אמרו חז

חמור מאד, כמו איסור כמאמרם (סוטה כא, א) תורה מגנא ומצלא, לכן השכר על זה גדול מאד, וכן להיפך, ביטול תורה הוא 

וכן מפורש בחז"ל (ספרי פרשת דל המצוה יגדל עונש מי שיחדל לעשותה, (ג, טז) כי לפי גורבינו יונה לשכתב בשערי תשובה 

ומה  ,שביטול תורה כנגד כולם. ועכשיו בעמדנו בימי בין הזמנים, עושים כינוס לחיזוק התורה, לדעת מה זה תורהעקב) 

ם אינו זמן של פטור החשיבות של תורה, זהו חיזוק לכל אחד ואחד להמשיך לעסוק בתורה גם בבין הזמנים, כי בין הזמני

 תורה, וצריכים להמשיך בדבקות בתורה, אמנם יש צורך במנוחה לשמירת הבריאות, ומתאמצים פחות, אבל הכל תלמוד מ

  כמו בכל השנה.  ,ותפילה בכוונה ,ובלי פריקת עול, עם יראת שמים ,כפי הצורך

  על ידי ארגון דרשומתוך דברים שנאמרו אשתקד בכינוס סדר הכנה למסיימי הישיבות הקטנות ש
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הנה בימי בין הזמנים אשר אין בהם סדרים בישיבות הקדושות ובכוללים, אעפ"כ הרבה מבני התורה 

משתדלים בלימוד ועסק התורה בישיבות וכוללי בין הזמנים, וכאן המקום להביא מדברי רבינו עצה 

לחיזוק התורה בימים האלו, וכה אמר רבינו בשיחתו בחודש אב קודם שנכנסים לימי בין המועילה 

בנוגע לימים שאחרי תשעה באב, שאין סדרי הישיבה, הכלל הוא בין לרוחניות בין " הזמנים:

לגשמיות, שהיום יהיה מסודר, מי שחי חיים מסודרים מרגיש טוב, מי שאין לו סדר קבוע 

שזה גורם לבלבול הדעת. ואף שעל פי רוב זקוקים מעט למנוחה, מכל  אינו מרגיש טוב, כיון

מקום צריך לדעת שהיסח הדעת מתורה ופריקת עול אין זה מנוחה, ואין זה מוסיף לבריאות 

 כלל, אמנם צריך לנוח כל אחד לפי צורכו, אבל שיהיה בלי היסח הדעת".

זמן של סכנה רוחנית, דטבע האדם  צריך לדעת, שבין הזמנים זה" ובהזדמנות אחרת אמר רבינו:

, שרוצים להשתחרר משעבוד, וכך טבע הגוף, וזה סכנה 'כתינוק הבורח מבית הספר'הוא 

גדולה מאוד, מפני שזלזול בחשיבות התורה הוא דבר חמור מאוד, ויש הרבה בחורים שבין 

תרחקות , והה'אם תעזבני יום יומיים אעזבך'הזמנים מביא אותם לבטלה לשם בטלה, והרי 

קשה מאוד. לכן גם היה והירידה הרוחנית תהיה גדולה מאוד, ועד שיחזרו למצב הקודם י

 ."בזמן שלא לומדים, אסור שיהיה היסח הדעת מתורה, פריקת עול זה דבר גרוע מאוד

לנצל את הימים האלו, ולהרבות אונים כדי לשוב לזמן אלול הבא עלינו  לידעשכיל זכה ונבתפילה כי נ

 המו"ל     כוחות מחודשים ורעננים.שאת ובלטובה ביתר 

 

אלו, שלא לפרוק עול ח"ו, וליקטנו בזה מדבריו בענין החיזוק הזהירות הנדרשת בימים על קודם ימי בין הזמנים מעורר רבינו  הרבה
 הנדרש וכמה עצות המועילות שלא יהא ח"ו היפך הראוי מבני התורה בימים אלו.

 
 התבוננות

הנה יתבונן כל אחד בעצמו מה ריוח יצא לו אמר רבינו שליט"א, ד

אם  וגםמבין הזמנים שעבר, מי שלא למד, מה נשאר לו מהבטלה, 

 דברים מענינים, מה נשאר מזה. ל ידימעבירים את הזמן ע
ויש לדעת, שהרגשה של שחרור, כתינוק הבורח מבית הספר, אסור 

הוא דרך הטבע, שיש טבע של עצלות לכל אחד  ךשיהיה, ואמנם כ

ואחד, אבל אסור שזה יהיה, אלא צריך שהרגשת העבדות תמשך, 

 כך היא ההצלחה.ו

 לא יסיח דעתו
אים בבין הזמנים בישיבה רובשיחה בישיבה אמר רבינו שליט"א: 

סדרים,  שלשההרבה שיושבים ועוסקים בתורה  ,ובעוד מקומות

, ךחברותא, אבל אולי יש כאלו שאינם נוהגים כ יבחברותא או בל

רמב"ם בהלכות תלמוד תורה 'כתר תורה בב ומה שכת תוראוי לדע

', הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל וכו' כל מי שירצה יבא ויטול

עוד כתב הרמב"ם שם 'מי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות 

מוכתר בכתר תורה לא יסיח דעתו לדברים אחרים', שאם האדם 

באמת חפץ בתורה הוא לומד גם בבין הזמנים, דהחפץ אינו משתנה. 

וכמו שרואים שסוחרים גם כשיוצאים לחופש אינם מסיחים דעתם 

 ן.מן המסחר, ודעתם על זה כל הזמ

 דרכי ההצלחה בבין הזמנים
רבינו שליט"א מרבה לעורר בסוף כל זמן על הדרכים המועילות 

יש הרבה בחורים, שרוצים שלהצלחת לימוד התורה בבין הזמנים, 

ללמוד בבין הזמנים, ועושים הרבה תכניות, ולא עולה בידם, ודבר 

ללמוד,  י אפשרזה גורם ליאוש, שסבורים שבין הזמנים הוא זמן שא

, לזההסיבות  ןצריכים להתבונן מהו! הבאמת זה טעות גדולאבל 

ותראה כי טבע האדם כבד מאד כי ')פ"ו( כותב מסילת ישרים ה

 כןל, 'עפריות החמריות גס על כן לא יחפוץ האדם בטורח ומלאכה

מוטל על האדם לעשות לעצמו מחייבים ושעבודים לטורח ומלאכה, 

ם, כיון שאדם לעמל ובאמת הטורח והמלאכה מביא שמחה לאד

יולד, וזריזות מעוררת את השמחה, אבל מעיקרא להתחיל בזה, בלי 

 שום הכרח, טבע האדם שמתעצל.

בתוך הזמן יש דברים שהם מחייבים ללמוד, הציבור בכללותו  לכןו

 ל ידילומד, יש חברותא שמחכה ולא נעים לאחר, יש הרגל ע

ע, ויודע מה הוא הזמנים הקבועים והרגל נעשה טבע, ויש מקום קבו

שהוא צריך ללמוד, הכל בקביעות, הכל מסודר, ואינו  ראדף הגמ

שיש טבע של עצלות, אבל יש  לולחשוב מחשבות, ולכן אפיצריך 

 דברים שהם מחייבים.

בבין הזמנים, אין דברים שהם מחייבים ללמוד, אלא שהוא  אבל

רוצה ללמוד, אבל הוא רוצה גם לנוח, ולכן צריך לעשות דברים 

שהם מחייבים גם בבין הזמנים, והנה ישיבת בין הזמנים זה גם 

אינו מחייב לחוד מחייב, אבל זה מחייב רק בשעות מסוימות, וגם זה 

ולקבוע ללמוד במקום שיש  , והעצה לזה, לקבוע חברותא,ל כךכ

רוב זה מחזק, ולקבוע זמנים קבועים, ומקום  ל פיציבור שלומד, שע

פעמים עד שמחליטים מה ללמוד כבר שלקבוע, ואיזה ענין ללמוד, 

עובר הזמן, ואם יש קביעות, ההתחלה לא קשה, ואחר כמה זמן 

 מתרגלים לזה, והרגל נעשה טבע, וכבר לא קשה.
שהוא רואה שאם רוצה  ואחד אמר ל, כי והוסיף רבינו שליט"א

שכשהיה צריך להכין חבורה, הוא ישב ולמד  שראה יכול, הוא ללמוד

אתה רוצה, אלא אם אתה מוכרח, אם לא  אם לא ,רבינו לו אמרו טוב,

מוטל על ולכן  .לא היית לומד, זה מראה שחסר ברצון הכרח, לך היה

 אותו שיכריחו ושעבודים מחייבים לעצמו למצוא ואדם אדם כל

 .ללמוד

ימצא לעצמו עוד עצות ודרכים  ל אחדכסיים רבינו שליט"א, כי ו

 דוגמא של דברים הפשוטים ביותר. רק ונקט את עצמו יותר, שיחייבו

 הרגשת מתיקות התורה
מסביר פעמים רבות, כי אחת הסיבות שבבין הזמנים  רבינו שליט"א

יש כאלו שקשה להם ללמוד, הוא משום שדרך הלימוד אצלם אינה 

, ויש 'בין הזמנים'הנה יש כאלו שאצלם בין הזמנים זה כראוי, ד

של בין הזמנים, לומדים שלשה סדרים,  'זמן'כאלו שבין הזמנים זה 
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, וזה תלוי מהו 'בין הזמניםב', ואלו 'בלימוד'ומספיקים, אלו שמחים 

האדם, מה טבעו, ולמה הוא קשור, מה מענין אותו, ולמה נפשו 

שואפת, וזה לפי הרגליו, ומי שדבוק בתורה בתמידות כל השנה, זה 

נעשה מציאות נפשו, ואז לא חסר לו דברים בטלים, מפני שעסק 

התורה ממלא אותו ומשביעו, והוא כבר לא רעב, ומי שזה לא 

 והוא מחפש דברים אחרים, תחליפים. רעב, הוא מספיק, תואו משביע

באמת הסיבה, למה אלו ככה ואלו ככה, והרי דברי תורה  ימהו

'משמחי לב' ו'מאירת עיניים' ו'מתוקים מדבש', ואיך שייך בטלה, 

וגם הרי יש מצות לימוד תורה, ויודעים את החיוב, ובכל זאת זה 

שקשה להם, ויש כאלו קשה, ומה הקושי שבזה, ולמה יש כאלו 

 שלא קשה להם. 

הסיבה לזה היא פשוטה מאוד, והוא הענין שכמה שמדברים אכן 

עליו, עדיין אינו בא לידי תיקון, הסיבה היא, שזה תלוי בדרך 

הלימוד, אם דרך הלימוד היא הדרך המתאימה לאדם, שלומד לפי 

טבעו, זה נותן לו חשק להמשיך הלאה, דהוא נהנה מהלימוד, אבל 

 אם זה נגד הטבע הוא לא נהנה, וכל אדם יש לו את הטבע שלו. 

בסוף הזמן מי שלא  ם כןהנה אם לומדים ולא חוזרים שוכחים, וא

חוזר רואה מה נשאר לו מכל מה שלמד, ולא מרגיש שקנה משהו, 

דהוא אינו יוצא ברכוש בסוף הזמן, ולכן הוא אינו מרגיש סיפוק 

מהלימוד, אלא שהוא לומד כיון שכולם לומדים, שיש מסגרת, וזה 

משפיע עליו שגם הוא ילמד, אבל שהלימוד יתן לו חשק ורצון 

שיש לחוס על הזמן, ולנצל כל רגע, והרגשת להמשיך הלאה, ו

 ההפסד, כל זה אין לו. 

הרבה, שכשהיו לומדים  ובענין זה הוסיף רבינו שליט"א כי אמרו לו

בישיבה קטנה היו חוזרים ובסוף הזמן היה להם משהו ביד, 

שזוכרים את זה, וגם עכשיו הם זוכרים את מה שהם למדו בישיבה 

יבה גדולה, כי אז הם חזרו, קטנה יותר ממה שהם למדו ביש

וכשחוזרים זוכרים, ואם לא חוזרים לא זוכרים. ולמה לא חוזרים, 

אין  ם כןכי אין זמן לחזור, מפני שלומדים מאוד לאט, ומתעכבים, וא

לומדים כך, שזמן לחזור, דהרי בקושי מספיקים כמה דפים, והטעם 

 מפני החיקוי, והוא נגד הטבע.

 לפי טבעו -לימוד התורה 
שליט"א דבר  בענין לימוד התורה בימי בין הזמנים מעורר רבינו

שכולם  'זמן'כאלו שכשנמצאים בסדרי הישיבה בשיש  חשוב,

לומדים, יש כח החיקוי שמשועבדים ללמוד כפי איך שאחרים 

לומדים, אף שזה נגד טבעם, ומן הראוי לידע שבלימוד נגד הטבע אי 

עצמו כל כך לידע מה אפשר להצליח. והנה האדם אינו מכיר את 

טבעו, אמנם יש כאלו שבבין הזמנים הם לומדים בצורה אחרת כיון 

שאז הם משוחררים מהלחץ, ונהנים יותר מלימודם, בין הזמנים זהו 

זמן שאפשר להכיר בו את טבעו העצמי באיזה צורה צריך ללמוד. 

וזהו דבר ידוע שהלימוד בעיון גדול כל כך כמו שרובם לומדים זהו 

הטבע לרוב הציבור, וגם אלו שזה כן לפי טבעם מכל מקום אין נגד 

מן הראוי לנהוג כן, כיון שבדרך לימוד שכזאת יחסר להם הבקיאות, 

ידיעת התורה, שמלבד החסרון בעצם הדבר זהו גם חסרון בעיון 

ובהבנה, שכשחסר בידיעות חסר גם בהבנה, שההבנה אינה 

ת ימי בין הזמנים בשלימות, כידוע. נמצא לנו שאפשר לנצל א

 לחיזוק בדרך הלימוד.

שבבין הזמנים הם לומדים  לוסיפרו והוסיף רבינו שליט"א, שכמה 

מהלימוד,  יםבלימוד, יותר נהנ יםיותר טוב מכל השנה, יותר שקוע

 הם, ולא ממה שקובעים לים, ממה שנהנםלפי טבע יםלומד כי הם

כך בזה יותר, ו יםטעם, ולכן מרוכז יםללמוד, אלא ממה שמוצא

 אפשר להצליח יותר בלימוד.

 סדרים קבועים
, לימי בין הזמנים שוטרבינו שליט"א מדגיש תמיד, שהכלל הפ

הדבר מנים מסודרים, וזהו וזשיהיה סדרים קבועים בבין הזמנים, 

הרי כל אחד רוצה ללמוד בבין הזמנים, וכשעושים סדר שהכי טוב, 

ש של בטלה, ]עם חברותא, קבוע, זה כבר מסגרת קבועה, ואין חש

 או בלי, כל אחד לפי טבעו[. 

 ביטולה זהו קיומה
חיזוק כוחות הגוף, צורך ל מתורה בטללהיאלו שצריכים קצת על 

לשם חיזוק לימוד  כוונתם בזההיה תשצריך אמר רבינו שליט"א, ש

 .ביטולה של תורה זהו קיומהוהתורה, 

 זמן של נסיון
שמפריעים מאוד, אם משאירים מן הראוי לדעת, כי יש דברים 

זמנים פנויים לבטלה, ]מלבד מי שנזקק לנוח מטעמי בריאות, שיודע 

הוא שאין זה בטלה, ואין זה היסח הדעת מהלימוד[, אשר זהו הורס 

אם תעזבני יום 'ז"ל ו שאמרו חוכמ ,ומנתק את כל ההתעלות בתורה

, וכן אם שעה שעתיים, ותורתו נעשית קרעים 'יומיים אעזבך

 קרעים.
יש לדעת, שבין הזמנים הוא זמן של נסיון, ונסיון זה זמן של הצלחה 

שאפשר יותר להצליח, כשיש קשיים, ומתגברים על קשיים, זוהי 

ל הצלחה גדולה מאוד, מי שעומד בנסיון, זה זכות גדולה מאוד, וע

 זוכים להרבה מאוד.  ידי זה

 סיום המסכת
ומזכיר  ור את המסכתלגמאת הענין מאוד רבינו שליט"א מחשיב 

רואים זאת ממה אמר שו, זאת הרבה בדרשותיו בסיומי מסכתות

אמר אביי '( ע"אט "קי)שבת ב ראשעושים סעודה, וכמוזכר בגמ

תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה עבידנא יומא טבא 

 ה.. וזה גם דבר שבדוק ומנוס'לרבנן

שכשהיה בחור לא ידע  ואדם אחד סיפר להוסיף רבינו שליט"א שו

את חשיבות סיום המסכת, ולכן לא היה מסיים את המסכת, אבל 

פעם אחת הוא גמר מסכת, ואז הרגיש בזה חיזוק גדול מאוד, ומאז 

כך המציאות, שאם מסיימים מסכת, זה נותן שהוא מסיים כל מסכת, 

 חיזוק לכל הלימוד.

 לימוד המוסר
דבר חשוב בבין הזמנים, יש באחת משיחותיו עורר רבינו שליט"א ש

שיהיה קצת "מחשבה אחת של מוסר", כלשונו של מרן הרב שך 

מן הראוי ללמוד ספרי מוסר, לכן וקשה, בעל פה ל, לחשוב צ"ז

 בדוק ומנוסה.וזה זהו דבר המשנה את כל האדם לגמרי, ש

 הכרת חשיבות התורה
צריך להכיר בחשיבות התורה, ואמנם ביטול תורה זה גם איסור, 

רוב עבר ושנה הותרה לו, לכן זה לא  ל פיאבל כיון דאיסור זה ע

ועיל לחיזוק, אבל יש לדעת את חשיבות התורה, שכתוב כ"כ מ

, והיא ר הרעכנגד כולם, ושהתורה היא תבלין ליצלמוד תורה שת

העוסק בה, וכאשר מגנא ומצלא, וקדושת התורה מקפת את 

 מתבוננים בזה, כבר יותר קל.

 לעולם לא מאוחר
בין הזמנים הוא זמן של רפיון, ומאידך הוא גם זמן של חיזוק, הרב 

הנה כל יום ו של בין הזמנים. 'זמן'"ל אמר פעם שבין הזמנים זהו צז

רש"י בברכות שארבעה דברים צריכים  ו שכתבצריך חיזוק, כמ

אוי לדעת שאם עבר יום בלי חיזוק, אינו חיזוק תמיד, אמנם מן הר

צריך להתייאש, ביום השני אפשר יהיה להתחזק, לעולם לא 

 מאוחר.



 

 ביציאתו מה הוא אומר
 

כאשר אנו יוצאים בכל יום מביהמ"ד אנו מודים על כך לקב"ה 
"ששמת חלקנו מיושבי ביהמ"ד", וק"ו כאשר זוכים לסיים זמן 
שלם של עסק בתורת ה', אין לשער כמה עלינו להודות לה' 

האדם להיות מלא שמחה וגיל על האושר שזכינו לכך, וצריך 
 שנפל בחלקו להיות מיושבי ביה"מ.

 
 לספר בהקדמה הובא(רבי אברהם אחי הגר"א זיע"א התבטא; 

אילו הייתי חי אלף אלפי שנים לא הי' מספיק להודות  ")התורה מעלות"
 דל' אפילו על רגע של חיים שאפשר להדבק בו בתורה הק'...

לנותן התורה על כל מה שקיבלנו והתעלינו  א"כ כמה ראוי לנו להודות
 "על פי ד' יסעו"במשך ה'זמן'.

 
"על פי ד' יסעו וע"פ ד' יחנו" יש לומר שהתורה מרמזת לנו בזה, שאף 

יהיו תמיד ע"ד פ', ז"א שלא לנסוע מחמת  -הנסיעות שלנו  מהישיבה 
שמתחשק וכדו' אלא רק אם וכאשר זהו רצון ד' [שיש צורך בדבר] 

שה'יחנו' שלנו בבית יהי' ע"פד ', העולם אינו הפקר וצריכים וכמו"כ 
 אנו לעשות את כל מעשינו על פי ד'!

 
"ויסעו מהר ד'" (במדבר י' ל"ג) אמרו חז"ל (הובא ברמב"ן שם) שנסעו 
מהר סיני ב'שמחה' כתינוק הבורח מבית הספר. התורה לא באה 

ד', מ"מ לספר לנו היסטוריה, אלא שנלמד מכך שאע"פ שנסעו ע"פ 
הגיעו למצב של תינוק הבורח מבית הספר והייתה עליהם תביעה, 
א"כ יש לנו לימוד איך צריך ללכת כאשר עוזבים מקום תורה בסיום 

 אחר שזכו ללמוד זמן שםל...  -הזמן 
 

וכפי שאמר ר' ירוחם זצ"ל, אכן "צריך לצאת לבית לביה"ז, אבל תלוי 
ות, אבל צריך לעשות איך יוצאים!" שישנם דברים שצריכים לעש

מכורח הנסיבות ובאופן שכאילו צריכים להוליך אותנו לכך... ולא 
 לעשות זאת בשמחאלא ,ה מכיון שצריך לצבור כוחות וכיו"ב. 

 
בספר חרדים (פרק ס"ו) מובא שבתי כנסיות ובתי מדרשות הם 'פרדס 
לצדיקים ובית הסוהר לרשעים', ובחור אשר ממהר לצאת מן הישיבה 

זמן או לאחר לתחילת הזמן, זה מעורר לחשוב עליו, כי עבורו לפני ה
הישיבה היא בית הסוהר ח"ו... ובאמת מרן הרב שך זצ"ל ראה 
בחומרה את התופעה שבחורים יוצאים לבין הזמנים לפני סוף הזמן, 

 או שמאחרים להגיע בתחילת הזמן. 
 

 ובאמת צריך להרגיש שהישיבה היא המקום הכי מאושר שיש בעולם,
שבכל רגע ורגע אפשר לזכות בו באושר נצחי שלא יסולא בפז, 'פרדס 

 לצדיקים', ולשמוח בכל יום נוסף שנמצאים בישיבה. 
 

פעמים שבחור עומד בפני נסיון, האם לאחר לתחילת הזמן או להקדים 
לצאת וכדו', ובוודאי אילו היו יודע את הערך העצום של כל יום נוסף 

 ל כך בפזיזות! בישיבה... לא היה מוותר ע
 

 ברכת הדרך
נהנתי שהסבא מסלבודקא זצ"ל היה אומר לבחורים כשנסעו לביתם: 
שתזכו לקדש שם שמים, ור' מאיר חדש זצ"ל היה אומר שתתקיים 

"והיה ברכה" ... (בראשית  –בכם הברכה שהתברך בה אברהם אבינו 
 י"ב ב') לזכות להביא ברכה לאחרים. 

 
 מברכים החכמים שהיו הברכה את מביאה.) יז( בברכות 'הגמ

 של עולמו –" בחייך תראה עולמך" לבתיהם לחזור מזה זה כשנפרדים
 לראות ויזכה יראה ב"העוה שמעין הברכה אבל, ב"בעוה הוא האדם
 כלי כל על היא שהברכה אומר א"המהרש' . ד על להתענג ,בחייו

 '.וכו בתורה יהגה שהלב – התורה ללימוד שישמשו האדם
 

"י חברון הגאון רבי אהרון כהן זצ"ל היה אומר לבחורים קודם דודי ר
 שהיו נוסעםי,  "תקחו את הישיבה אתכם"...

 

 הזמנים לבין ההכנה חשיבות

בין תמיד צריך לזכור שכל רגע בחיינו ניתן לנו בכדי שנתעלה בו, וב
מצד אחד אפשר לעלות מעלה מעלה, ומאידך האפשרויות  הזמנים

ד, והסכנה מרובה. והיות שאת מעלות התורה לירד בהן גדולות מאו
שלא  'בין הזמנים'קל מאוד לאבד, על כן חובה עלינו להיזהר בימי 

לאבד את ההישגים והקניינים הנפלאים שרכשנו במשך הזמן. הרי כל 
אחד בא לישיבה על מנת להצלחי, וק"ו שאינו רוצה לאבד מה שאסף 

ך הכנה ראויה! וכבר במשך הזמן, וממילא מוטל עלינו לעשות לשם כ
התבטא המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בעת שהיו בחתונה 

 אחת: 'אפשר לאבד כאן מה שהשגנו במשך עשרים שנה'...  

בין 'לכן חשוב וחיוני מאד, שכל אחד יחשוב ויתבונן בשכלו לתכנן את 
הזמנים' שיעברו כראוי, שימשיך את עלייתו בהם, וכ"ש שח"ו לא ירד 

אם אנחנו לא נתכנן את 'בין הזמנים' אז היצה"ר יתכנן  כימטה. 
  לנו אותו...

הרב וולבה זצ"ל אמר כי  שבועיים לפני סוף הזמן צריך להתחיל 
הוא;  'בין הזמנים'להתכונן איך שביה"ז יעבור כראוי!!! ומכלל ההכנה ל

 'בין הזמנים'להתפלל ולשפוך דמעות כמים שיזכה לעבור את 
בניצול הזמן, ויכלול בתפילתו את כלל ישראל. ברוממות ובקדושה ו

ואשרינו שאנו מובטחים שבדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו, 
 והבא להיטהר מסייעים בידו

 בה רוצה שאתה מנוחה

לא ניתן לנו בשביל הנאות, אלא בכדי להוסיף כח לעבודת  'בין הזמנים'
נוח כראוי שהרי ה'!!!  אמנם צריך לנוח ולהחליף כוחות, ואף מצוה ל

זה הכשר מצוה, ועבודת ה' היא, אך יש לזכור ש"כל מעשיך יהיו לשם 
!! ואין זה מדת חסידות אלא "סימן" 'בין הזמנים'שמים" זה מחייב גם ב

בשו"ע (או"ח רל"א) שהוא הדרכה לכל ישראל, וכבר כתב בספר 
מנוחה וקדושה (בסוף שער ייחוד המעשה ח"א) שכל מעשיך יהיו לשם 

 ם הוא 'יסוד היסודות של היהדות'.שמי

ואם אחד יאמר וכי אני ארמה את עצמי שאני נח וכדו' בכדי שיהי' לי 
כח לעבודת ה'?! אף אתה אמור לו: האם באמת אינך רוצה שיהי' לך 

כ תצרף "ת, אלא מאי אתה רוצה גם ליהנות וכדו' א"כח לעבודת השי
 ת."שישיהי' לך כח לעבודת ה -לזה גם את המחשבה הזאת 

 בין הזמנים תשע"ו 4ליון מס' יג



  

ואם אחד יאמר וכי אני ארמה את עצמי שאני נח וכדו' בכדי שיהי' לי 
י' לך כח לעבודת ה'?! אף אתה אמור לו: האם באמת אינך רוצה שיה

כ תצרף "ת, אלא מאי אתה רוצה גם ליהנות וכדו' א"כח לעבודת השי
 ת."שיהי' לך כח לעבודת השי -לזה גם את המחשבה הזאת 

בין 'ובאמת שאין זמן שלא נברא עבור עבודתה ', וזה כולל גם את זמן 
רק ביחס  – 'בין הזמנים', וחשוב לזכור כי ימים אלו נקראים 'הזמנים

מללמוד ולשמור  'בין הזמנים'וסדרי' אבל לא ח"ו להמצאות בישיבה 
את התוהר...!! ואכן מרן הרב שך זצוק"ל היה קורא לימים אלו "זמן 

 הביניים" שהרי הז 'זמן' בפני עצמו!  

 לא לפרוק עול מלכות שמים בעת המנוחה

אין  'בין הזמנים'ולצערנו ישנם כאלו שהיצה"ר הצליח להחדיר בהם ש
פריקת עול מלכות שמים ח"ו. שמעתי ממשגיח  זה רק מנוחה אלא גם

פושטים את הכובע  'בין הזמנים'חשוב שישנם בחורים שתיכף ב
והחליפה, מפני שאין הם רוצים כעת קשר עם 'עולם התוהר'... רח"ל. 
הלא על בן הישיבה צריך להיות ניכר תמיד שהוא 'בן ישיבה' גם  

בן תורה ניכר עליו כאשר הוא מחוץ לכותלי הישיבה, ואוי ואבוי אם 
ז רק כשהוא בישיבה! וכמו שבן לא עוזב את הוריו כן אנו לא עוזבים "ד

 את התורה בכל עת ובכל מצב!! 

) ושואלים מהו ד"י ט"מ בראשיתוגו' ( "יששכר חמור גרם"כתוב 
המעלה בחמור יותר מבסוס, ומבארים כי כשהסוס רוצה לנוח צריכים 

נח עם המשא, וזהו "יששכר לפרוק מעליו את המשא, אבל החמור 
זה עם המאש... ובזה מרמז הכתוב  –שגם כשהוא נח  –חמור גרם" 

על שבט יששכר, שבט לומדי התורה, שגם כאשר הם נחים 
כסוס,  –מתלמודם, אינם פורקים חלילה את משא התורה מעל כתפם 

אלא התורה שלמדו נשארת עמם גם בשעת המנוחה. והדברים 
ין הזמנים, שהוא אמנם זמן מנוחה לבני אמורים בעיקר ביחס לב

הישיבות שלמדו במשך הזמן, אך התורה שלמדו במשך הזמן צריכה 
להישאר עמם ולהיות ניכרת בהליכותיהם גם בבין הזמנים, ולהיזהר 

 ו את המשא בעת המנוחה!!!"שלא לפרוק מעליהם ח

') כ ה"ל( ויקהל בפרשת הפסוק עלהביא  ל"זצ פיאןול אליהו' ררבנו 
 מלפני ישראל עדת כל ויצאו] "ניסן של הזמנים בין לפניבד"כ  היוצאת[

רבנו  אמר אלא. שם שארויי שלא ודאי הלאמאי קמ"ל,  ב"שצ", משה
 ניכר היה ממשה יצאו כשהםבא התורה ללמדנו שש ל"זצ אליהו' ר

 שיהיה צריך מהישיבה יוצא כשבחור כך ...משה מלפני שיצאו עליהם
 !בהמהישי שיצא עליו ניכר

 ימי עליה ובניה

ישנם שהצליחו ע"י הלימוד בביה"ז מפני שאז הם לא היו משועבדים 
וכפי שאמר מרן הסטייפלר  –ללימודים של הישיבה כבמשך כל השנה. 

יכולים לזכות להצלחה מפני ב' סיבות, א'  'בין הזמנים'שב -זצוק"ל 
 מפני שיכול ללמוד במקום שליבו חפץ, ומה שליבו חפץ כיון שאין
משועבדים לסדרי הישיבה, וב' מפני שכמות השפע של הקדושה 

שפע זה מתחלק  'בין הזמנים'והלימוד יורדת מן השמים בכל יום, וב
בין קבוצה קטנה יותר של לומדים, וממילא קבוצה זו זוכה לריבוי של 

וכבר העידו רבים שעיקר עלייתם הייתה מחמת סייעתא דשמיא, 
 !!!'בין הזמנים'ימי 

 וםסדר הי

כל דברי הקדושה והעבודה דורשים סדר, הסדר והתכנית הם אבות 
ההצלחה! ולכן תמיד חשוב מאוד לשמור על סדרים, ואף בימי בין 

י סדר, שיהיו סדרים ללימוד ולשאר "הזמנים כדאי שהכל יהי' עפ
ל אמר: נוכחתי לראות, שסיבת "ז  אויערבאך זצ"הצרכים. מרן הגרש

כמה שהיו עתידים להיות גדולים, הייתה אי צמיחתם בתורה של כמה ו
 מפאת אי הסדר בשגרת יומם! 

ל אמר: נוכחתי לראות, "ז  אויערבאך זצ"ולשאר הצרכים. מרן הגרש
שסיבת אי צמיחתם בתורה של כמה וכמה שהיו עתידים להיות 

 גדולים, הייתה מפאת אי הסדר בשגרת יומם! 

, ומלכתחילה צריך 'הזמנים בין'ל -סדר יום  -ולכן צריך להגות תכנית 
לקחת בחשבון שעלולים להיות שינויים, ויש לחשוב על כך מראש 
ולעשות שתי תוכניות, א' מה לכתחילה הכי טוב, ב' מה הוא המינימום, 

 לו לעשות כפי שחישב בתחילה. רוכן מה יעשה באם לא יתאפש

 ללמוד כפליים

?, 'ן הזמניםבי'בבחרותי שאלתי את מרן החזו"א זי"ע מה לעשות ב
והוא חייך ואמר "ללמוד כפליים"... שאלתי הרי צריכים לנוח? והשיב 

לישון טוב  'בין הזמנים'והוסיף ש"צריכים ב "מבטלה לא נחים"!
 ולאכול טוב", ושאלתי שאולי צריך ללמוד דברים יותר קלםי, והסכים.

 מודיהלחזרה על 

ה שלמדו במשך הי' מקובל בדרך כלל שחוזרים על מ 'בימי בין הזמנים
ה'זמן', וישנם שבאמת עושים כך, ויש שאם יעשו כך לא יהי' להם מרץ, 
ולכן אפשר שיחזרו עם חידושים שאז זה הרבה יותר קל ומושך. ואכן 
הרבה גוונים יש לחזרה, ואפשר גם ללמוד כסדר רמב"ם או שו"ע, 

ם רא"ש או רי"ף על הגמ' שלמד וכדו', ועי"כ יהי' זה חזרה עלהגמ ', וג
 נוסף לו עי"ז סדר חדש וידיעות חדשות.

ובודאי שחשוב מאד לחזור על הנלמד, אבל אם יודע שיקשה עליו 
אין צריך  'בין הזמנים'החזרה, מוטב שילמד כפי רצון ליבו, כי ב

להסתכל רק על מה שהכי חשוב ללמוד, אלא על מה שיש באמת 
למצוא את  סיכויים טובים שילמד! התורה הקד' מגוונת וכל אחד צריך

 הדרך הטובה לו.

 התנ"ך מודיבללהשתלם 

כתיב חסר משה ככלתו (שמות לא, יח) ופי' הבעה"ט "ויתן אל  כתוב
יין בישעיה אף ת''ח צריך להיות ''ד קשוטים המנובכמה כלה מקושטת 

 גם ללמוד שצריך סברזצ"ל  א"החזו מרןאכן ו" ד''כב ספרים מקושט
ש לנו את האפשרות ובבהזמ"נ י!] יום כל על דיבר לא הוא אולםו[ ך"תנ

 זה.  מודיבללהשתלם גם מעט 

ג שמעלתו בנביאים הראשונים "וטוב ללמוד זאת עם פירוש הרלב
ם יש את המעלה שאחר "שכותב את התועליות היוצאות, ובמלבי

 ללמודשלומדים עם פירוש זה יוצאים עם רעיונות נשגבים. וכן כדאי 
 דברי עם ך"נהת של הקשר את לראות כדי שמעוני ילקוט עם ך"תנ
 ס"הש אגדותוממדרשים  מהרבה מלקט כידוע הילקוט( ל"חז

  ).לפסוקים הקשורות

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א עורר כי צריך לנצל את 'בין הזמנים' (ואת 
שאר הזמנים הפנויים) לחטוף וללמוד בהם את שאר חלקי התורה. 

 דברים אשר בדרך כלל אין לומדים בישיבות ובכוללים. 

 תד' שעו

מרנן גדולי ישראל זצוק"ל הורו שעל כל אחד להשתדל שלא לפחות 
מלימוד של ארבע שעות ביום, [ולבחורים ביש"ק לפחות שעתיים] "וזה 
אפי' למי שעסוק"! וגם מי שאינו יכול ללמוד ארבע שעות [ולפעמים 
רק נדמה לאדם שאינו יכול!] אזי מעלה גדולה יש 'לקבוע' עת מיוחד 

חות מד' שעות, וזה דבר חשוב מאד שאדם יקבע שעה ללימודו ואפי' פ
וכן מה יעשה באם לא מסוימת ללימודו ולא רק כמה זמן ילמד. 

 לו לעשות כפי שחישב בתחילה. ריתאפש

 ללמוד כפליים

?, 'בין הזמנים'בבחרותי שאלתי את מרן החזו"א זי"ע מה לעשות ב
 ב
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עצה טובה לקביעות הלימוד שכל אחד יקבע לעצמו הספק מסויים 
ללימוד כגון שילמד דף ליום וכדו', או שיקבע לעצמו ללמוד עם 
חברותא, (וכך הוא גם לעניין ימי שישי ושב"ק) שאם יעשה כנ"ל יועיל 

 . מודיהלהדבר מאוד לקביעות 

גם להקפיד לקבוע 'עיתים' לתורה, היינו ללמוד גם ביום וגם כדאי 
בלילה, שכשם שאדם חייב להתפלל שלש פעמים ביום ולקרוא ק"ש 

 פעמיים ביום, כך גם צריך לקבוע עיתים לתורה בבוקר ובערב.    

 העקשן יצליח

ומצוי שבחור מחליט ללמוד בביה"ז [או בתחילת זמן] בהתמדה, 
"שילך לו" ללמוד בהתמדה ושהלימוד יהיה  ומצייר הוא לעצמו איך

מתוק ונעים... ואולם כאשר מגיע למעשה, נוכח לדעת שהלימוד אינו 
וכבר אין לו כ"כ כח ללמוד וכו', אבל עליו לדעת שאם  - -כל כך קל 

על אף הקושי, בס"ד יצליח  ויעשה כמחשבתויחליט להתעקש, 
 וינצח!!! 

תיו ללמוד אפי' אם יהיה קשה וכמש"כ הג"ר זונדל מסלנט זצ"ל בקבלו
כמוות... וכשאדם רוצה הוא יצליח, גם עם קשיים גדולים ועצומים, ויש 

 לזכור שהקב"ה מזמן לאדם קשיים כפי שטוב דווקא עבורו.

 להתחיל את היום בתורה

"טוב אחרית דבר מראשיתו" (קהלת ז' ח') על כן רצוי וחשוב להתחיל 
ימוד הלכה ומוסר, ולא לדחות את היום בתורה, ורצוי שיהי' זה בל

הדבר לאח"כ, ובכלליות ראוי שחלק מן הלימוד יהי' מיד בראשית 
היום, כי אי אפשר לדעת מה יזדמן לנו בהמשך היום, טרדות שונות 
ומשונות, וגם מפני שזה יכול להשפיע לטובה על כל היום. ואם צריכים 

ום להתחיל את הי -את עזרתו בבית יבקש את רשותם 'בנועם' 
 , מפני שיש בכך תועלת גדולה, ולאחמ"כ יתפנה לעזור. מודיבל
 

 ישיבת בין הזמנים
 

, וחשוב מאד לנצל 'ב"ה שבחסדיו ית' התרבו כיום 'ישיבות בין הזמנים
את זה וללמוד במסגרות אלו. והנה ישנם ישיבות ביה"ז המחלקות 
מלגה על הלימוד, וישנם המצדדים בטעות שלימוד זה הוא חסרון 

להמש', אולם אין זה נכון, משום שיש 'לשמה' גמור ויש שלא לשמה ב'
ויש תערובת, וגם בכל תערובת יש לדעת מה העיקר בתערובת, יש 
הלומד כי רוצה ללמוד וזו עיקר כוונתו רק מעוניין הוא גם במלגה, וכי 

 בחור לומד בשביל הכסף ואינו רוצה את הלימוד??! 
 

ומד רק בשביל הכסף!! ובוודאי אני לא משער שיש בחור ישיבה של
שרוצים גם את התורה עצמה, והתורה יקרה להם, רק שייך באמת 
שלפעמים רוצים עוד דברים, ויש כאלו שרוצים בכסף שיקבלו לקנות 

 ספרים, ואם כן הרי גם זה למען התורה. 
 

 נושא בעול

צריך לעזור בבית, שהרי ישנן אימהות המחכות כל ימות  'בין הזמנים'ב
, ואין לקחת מהם את העזרה 'בין הזמנים'ה לעזרת הבנים בימי השנ

הזו! ובאמת משום כך מרן הרב שך זצוק"ל התנגד שיעשו "ישיבת בין 
עם פנימיה, (ואולם לפעמים אפשר לקיים שניהם. וכעין זה  "הזמנים

התנגד גם שיעשו כולל שעה לפני שבת, מכיון שהאישה צריכה בזמן 
 זה את עזרת בעלה!) .

 

 על אף הקושב ,יס"ד יצליח וינצח!!!  ויעשה כמחשבתו, 

וכמש"כ הג"ר זונדל מסלנט זצ"ל בקבלותיו ללמוד אפי' אם יהיה קשה 

 בטורבא וא"כ מוטל על כל בחור 'לשאת בעול' ולעזור במה שצריך, ומו
) 'מה שהעבד עושה לרבו צריך הבן לעשות לאביו'. מ"ר' סי ד"יו( ע"ושו

ולא כאותם בנים שחושבים כי מה שהם עוזרים להורים, זהו 
התנדבות... ואולם כאמור יכול לבקש בנועם את הרשות להתחיל את 

 היום בלימוד, כיון שיש בזה תועלת גדולה. 

 פיקוח נפש -לימוד המוסר בביה"ז 

התורה, ואין לנו  בלמודבהיותנו בישיבה כשאנו עסוקים כל הזמן אם 
לימוד   -את הנסיונות של ביה"ז, אנו צריכים כל יום את הדלק לאדם, 

כשאנו  -כ"ש וק"ו שאנו זקוקים לכך ב'בין הזמנים'  -כ "המוסר, א
נמצאים מחוץ לכתלי הישיבה!!! ולכן צריכים מאוד להקפיד על לימוד 

הוא בגדר  -אפי' שקשה, כיון שלימוד המוסר בזמן זה  מוסר בימים אלו
 "פיקוח נפש"!!  

ללא לימוד מוסר...  'בין הזמנים'כ לא יעלה על הדעת, שיעבור יום ב"וא
כיון שקשה מאוד להחזיק מעמד בלא זה!! הלא המוסר נותן עוצמה 
לאדם בכדי להתמודד עם כל הנסיונות! וכן הוא מזכיר לנו שבאנו 

להתחזק ולהתגבר על כל הקשיים וכו'. ואדם צריך לעולם בכדי 
להזכיר זאת לעצמו ולשנן היטב את מטרת מציאותו בעוםל, לשם מה 
הוא נמצא כאן וכדו', ואם אינו עושה כן הרי הוא "כסומא ההולך על 
שפת הנהר אשר סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו", כלשון 

 רבנו הרמח"ל ז"ל.

ות אדונינו הגר"א זיע"א מסופר, שקודם צאתו הדבר ברור, שאם אוד
לרחוב חזר שלשה עשרה פעמים על פרק [ב'] הזהירות שבמסילת 
ישרים, על אף שבימיו לא הי' הרחוב מקולקל כרחוב שלנו, וגם א"צ 
לומר שדרגתו של הגר"א ז"ל הייתה גבוהה לאין שיעור משלנו, א"כ 

י אין אנו צריכים מה נאמר אנו אזובי הקיר בדור כל כך נורא, וכ
 לשמירה כזו?!

המשגיח מפוניבז' הגר"י לוינשטיין זצוק"ל היה אומר, שראוי ומתאים 
את הפרק הראשון במסילת ישרים. ונראה  'בין הזמנים'ללמוד ב

שחשוב גם ללמוד את פ"ב, המדבר על חובת הזהירות, שזה נוגע 
 לחיי היום יום להיות זהיר בסור מרע. 

ימוד המוסר בתחילת היום, כדי שיושפע לטובה וכמו"כ טוב שיהי' ל
במשך כל היום. ויש שלמדו מוסר קודם התפילה ואולי הי' זה בכדי 
"להתפיס" את ההתעוררות בתפילה, וכן נהג ראש ישיבת חברון זצ"ל, 

, כדי מודיהלויש שלמדו מוסר מיד אחר התפילה או קודם תחילת סדר 
 שתהי' "יראתו קודמת לחכמתו".

 פש לבין הזמניםחשבון הנ

כאשר מסיימים את ה'זמן' בישיבה, ראוי להתבונן היטב איך עבר הזמן 
ואם השיג מה שצריך, ומה הם הדברים שאולי הפריעו לעלי' והיאך 
להתרחק מהם, ולעשות גדרים חזקים בכדי להנצל מהם לאבה, 
כמש"כ במס"י (בפ"ג) 'שיעלה האדם זכרון כלל מעשיו וישקול אותם 

קל הזה, לראות מה יש בם מהרע, למען ידחה אותו, ומה במאזני המש
ולהתחזק בו'. שדברי תורה צריכים חיזוק, כפי  –מן הטוב להתמיד בו 

 שאומר המהר"ל שכל דבר טוב יש לו מתנגד.

 להיות האדם צריך, דבר של כללועוד כותב רבנו הרמח"ל במס"י שם '
 הוא מה, דובהתבוד לו קבוע ובזמן זמן בכל ,תמיד בשכלו מתבונן
 יבוא כך ואחר. בו לילך צריך שהאדם התורה חק לפי תייהאמ הדרך

 ודאי זה ידי על כי, לא אם הזה הדרך על הם אם מעשיו על להתבונן
 '.דרכיו כל וליישר רע מכל לטהר נקל לו שיהיה

 חשבון הנפש לבין הזמנים

 כאשר מסיימים את ה'זמן' בישיבה, ראוי להתבונן היטב איך עבר הזמן
ואם השיג מה שצריך, ומה הם הדברים שאולי הפריעו לעלי' והיאך 

 ג



  

ומבואר בדבריו ענין מאד משמח, שצריך לצאת בריקוד למשמע 
 כל וליישר ער מכל לטהר נקל לו יהיההדברםי... שע"י חשבון הנפש '

, לחשוב בבוקר, מה ראוי 'בין הזמנים''. וכאמור חשוב מאד בדרכיו
 לעשות במשך היום, ובערב יחשוב איך הדברים התקיימו.

 בפרקי ישרים במסילת מובא', ה' א חגי"שימו לבבכם על דרכיכם" (
לא יתכן שאדם ינצל בלא שיחשוב איך וממה להישמר, ).ב"פ הזהירות

 עייןוהשכל הוא המלאך העומד בין האדם לה', (אדם מוכרח לחשוב! 
ומוכרחים להשתמש במתנה  .) ה"פ האלוקים עבודת בשער ל"בחוה

יקרה זו. וכל רגע שאדם חושב איך להישמר, לא רק שזה מביא אותו 
 לידי מצהו, אלא זה עצמו מצוה ומקרב אותו להי"ת. 

 הזמנים בבין התפילה

עלה למעלה, שהתפילה כשאדם מתפלל כראוי זה מרומם אותו למ
 בברכות בגמרא כמבואר(!! היא מהדברים העומדים ברומו של עולם 

 )ד"קכ' עמ ב"ח ומוסר בחכמה( ל"זצ מקלם הסבא שאמר וכמו) 'ב' ו
 העולם של ברומו הכוונה" עולם של ברומו"שהאדם הוא עולם קטן, ו

 הכוחות פסגת לרום מגיע האדם התפילה ידי שעל, האדם שזה הקטן
  .שלו נייםהרוח

תחזק להבשעה שפחות לומדים צריך להיות יותר דבוקים בתפיהל...! ו
יותר  שיש במצב יםנמצא כאשרמשום ש - בזמן מאשר יותר עודבזה 

. ולכן חשוב לדאוג בתפילה להתחזק במיוחד כיםצרי ,סיונותינ
תהי' כראוי, תפילה טובה שתרומם אותנו...  'בין הזמנים'שהתפילה ב

י להמשיך ולהתפלל באותו זמן שהתפללו בישיבה, ואם אפשר כדא
ושלא להתפלל במנין שאינו מן המנין... (כלשון הגר"ש ברעוודא זצ"ל) 

. 

 תפילה בזמנה

חשוב מאוד תמיד להתחיל את היום בצורה טובה, ובשל כך צריך כל 
אחד לשלוט בעצמו וללכת לישון בזמן, כדי שלמחרת יוכל לקום 

ן מצוה להתפלל דווקא במניין האחרון או ולהתפלל בזמן הראוי. ואי
 הסמוך אליו... 

ז מנין לתפילת "ביה –ק "ראיתי פעם שהתעורר מאן דהו ליסד בשב
, "מנין בני הישיבות"שחרית בשעה מאוחרת, וביקש לקרוא לזה 

וכי זה מה שמאפיין את בני הישיבות, קימה  -ומחיתי נגד זה 
 האנושי"! מבחר המין "מאוחרת ?! הרי בן ישיבה זה 

וזה נורא לראות איך שבמקום שכבר יש בו כמה מנינים אעפ"כ יש 
 ש."כאלו שנכנסים להתפלל במנין שאוחזים בו כבר בברכות ק

 בזמנה שמע קריאת מצוות

ראוי להזדרז לקרוא קריאת שמע בזמן של המג"א ולא לחכות לקרוא 
ראוי עד הזמן של הגר"א מחמת דין "זריזין מקדימין למצוות", ומן ה

ו "משום כך להשכים לתפילה. ולצערנו אם לא שמים לב יכולים ח
להפסיד את זמן קריאת שמע, ולדאבוננו ישנם כאלו שכבר די התרגלו 

 'ל נעשה להם הדבר כהתר... נורא ואיום! "לכך, עד שרח

 
 קבלת עול מלכות שמים

, שבפשוטים הפשוט' ואפי, הוא באשר יהודי כל הרי - בדבר נא נתבונן 
 יש ואמנם, הדאורייתא והן הדרבנן הן, התורה כל את לשמור ייבח

 בן'מ אבל, לקיימם חייב אחד כל איןש, חסידות מידת שהם דברים
 גבוהה ברמה התורה את שישמור מצפים ,היום כל שלומד' ישיבה

 זמן מאחרים בקביעות שֵדי ישיבה בני יש, לצערנו כ"ואעפ!!! יותר
 רק לא זה שמע קריאת הלא - הז דבר יתכן והאיך, שמע קריאת

 "...שמים מלכות עול! "שמים מלכות עול קבלת זהו, דאורייתא
 פריקת עול 

 זמן מאחרים בקביעות שֵדי ישיבה בני יש, לצערנו כ"ואעפ!!! יותר
 רק לא זה שמע קריאת הלא - זה דבר יתכן והאיך, שמע קריאת

 "...שמים מלכות עול! "שמים מלכות עול קבלת זהו, דאורייתא
 

 פריקת עול
 

 דבר וזה!!! עול פורק הוא הרי, הזאת המצווה את מקיים לא וכשאדם
, מאוד נורא דבר זהו, אחת פעם רק קרה זה אם גם שהרי !מאד נורא

 שלא נזהר פשוט יהודי אפילו הרי ...ל"רח יותר קורה כשזה ש"וכ
 איסור על לעבור שלא מאוד שנזהר ש"כ דרבנן איסור על לעבור

 את גם בזה יש - לכל כשבנוסף להיזהר שצריך ש"וכ ,'דאוריתא'
 !!!  שמים מלכות עול קבלת של - העצומה המצוה

 
 בזוי אתה מאוד

 
מצב הרגיל היה צריך להיות, שבחור כזה הרגיל לקום היא שבהאמת 

שכולם בזים לו!  "בזוי אתה מאוד" -מאוחר ירגיש את עצמו מבוזה 
 ,הגיע בחור וסיפר לו ,הגר"י סגל זצ"לרה"י דמנצ'סטר  'לצדיק מאנגלי

ש לך לב יאתם יודעים כיצד הוא הגבי?  .היום ק"ש בזמנהקרא כי לא 
כנראה שיש אז  לא קבלת מיד התקפת לבו ש"חקז... אם הפסדת ק

 !לך לב חזק
 עונש חמור מאוד

 
 שאנו פעמים והרבה, דרבנן מצוה על אף לשמור צריכים אנחנו הנה

 זה הרי  – שמע קריאת אבל, דברים בהרבה מהנצרך יותר מחמירים
 כך על ענשיי ואף, מאד כך על יצטער שאדם זמן ויבוא !!!--- דאורייתא
 . ל זהע הקפיד לא אםגדולה,  בחומרה

 
 את נא נשאל כ"א ,'מוקדם קם העולם' כל שבעצם - נראה נתבונן אם

 ?!!העולם מכלבזה  פחות יהיה' תורה שבן שייך איך, עצמנו
 

 להזדרז לקר"ש של המג"א
 

 להתפלל ומתכוון, א"המג של הזמן סוף לפני בבוקר קם אחד אם
 לאומרו להספיק כדי, התפילה לפני ש"קיקרא ש כדאי, הזמן לאחר
 בחור העיר ל"זצ איש החזון מרןשהרי  חובהאי"ז  ואמנם. א"המג בזמן
 הוא שהעיקר שאחז מכיון, א"הגר של ש"ק לזמן רק ,אצלו שישן
מרן  כ"כמו. (זה מעשה כדוגמת, זה על סמך הצורך ובשעת, א"כהגר

 ,א"המג של הזמן רק צויין שבלוחות כך על התרעםהחזו"א זצ"ל, 
 .)המצוה את שהפסיד יחשוב ,שאיחר שמי – נזק גורם שזה משום

 
, א"המג של ש"ק זמן את קבוע באופן להפסיד הראוי מן ז"אי ולמעשה

כאלו  יש איך, מתפלא מאוד ל"זצ אויערבאך ז"הגרשמרן היה  וכבר
 של מדרשו בבית ואכן?!!! א"המג של ש"ק זמן מפסידים שבקביעות
 .  א"המג של ש"ק זמן אחר מנין אין ,א"שליט קרליץ מרן הגר"נ

 
 זריזות לתפילת המנחה

 
בצורה טובה, ולא  -עלינו לדאוג לכך שנוכל להתפלל תפילת מנחה 

להיזכר מספר דקות קודם השקיעה שעדין לא התפלל. וכשאדם דוחה 
דבר מצוה לרגע האחרון, יתכן שיגרמו משמים שלא יספיק לעשותה, 

 עשותה בשלימות.או שלא יוכל ל
 
 
 

, מאוחר ולקום מאוחר לישון ללכת, עול בלי לחיות, הדרך היא זו לא
! [מלבד מה שיש שמצערים מסודרת בצורהלחיות תמיד  צריך אלא

 ד



 

 השכמת ערבית
 

, מאוחר ולקום מאוחר לישון ללכת, עול בלי לחיות, הדרך היא זו לא
! [מלבד מה שיש שמצערים מסודרת בצורהלחיות תמיד  צריך אלא

 מוקדם לישון לכתהזדרז ולל יכול אם טובבכך את ההורים] ואם כן מה 
 משער ואני, להפריע שעלולים בחורים אין כעת שהרי' הזמנים בין'ב

ה, טוב תפילה ולהתפלל מוקדם לקום יוכל ךוכ... יפריעו לא שההורים
 –ואולי גם ללמוד קודם התפילה, שהרי התורה מרוממת את האדם 

במקום שיש   –וממילא עי"ז יוכל להתפלל יותר טוב. (בבית הכנסת 
להתפלל, ואולם מנין, מותר ללמוד קודם התפילה כיון שזה יזכיר לו 

 אם רוצה ללמוד קודם התפילה בביתו, זה שאלה הלכתי). 
 

 זולרמ יש, בזמן לתפילה להגיע שיוכל בכדי לישון להשכים זה ענין
 והשכמת... דברים אלו" יום בכל אומרים שאנו וכפי ,ל"חז בדברי
 ההשכמה ענין מה דלכאורה )פאה פ''א א'( "וערבית שחרית ד"ביהמ

 לישון מהלילה כבר לדאוג - ערבית בהשכמת וונהשהכ אלא? בערבית
 .כראוי השכמת שחרית תהיהש בכדי, בזמן

 

 תפילה בנחת

צריך גם לשים לב שלא 'לחטוף' את התפילה ושלא להתפלל במקומות 
שכל מגמתם לסיים את התפילה במהירות. כשהייתי פעם בבית 

בין 'הבראה של 'ועד הישיבות' אמרתי שם לאלו שהתפללו מהר "וכי ב
אין צריך לכוון, והרי אם מתפללים מהר צריך להתאמץ לכוון,  'הזמנים

 וכי בית הבראה זה מקום למאמצים מיוחדים? ... 

אכן תפילה במהירות, מלבד שאר ההפסדים שיש בה, אינה ראויה גם 
 משום שכשמתפלל מהמ ,רזכיר לפעמים שם השם בלי כוונה.

 

 שמך את יקדישו – מנוחתם ועל

(יומא פ"ו א') היכי דמי חילולד '? וכו', אביי אמר כדתניא  אי' בגמ'
"ואהבת את ד' אלקיך", שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא 
ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות. 

אשרי אביו שלמדו תורה וכו', פלוני שלמד  –מה הבריות אומרות עליו 
ו, כמה מתוקנים מעשיו וכו'. וזהו א"כ תורה ראו כמה נאים דרכי

תפקידו של כל אחד שיתקדש שם שמים על ידו, שהמתבוננים 
בהנהגתו יאמרו "פלוני שלמד תורה ראו כמה מתוקנים דרכיו... וכבר 

) שאדם צריך ח"קמ אות' ג שער תשובה שעריכתב 'רבנו יונה' (
 להשתדל תמיד [לפעול] שיתקדש שם שמים על ידו.

 יםלקדש שם שמ

והנה כיום שהציבור הרחב בוחן את הליכותינו, וכל בן תורה מיצג את 
ח], אזי אפשר "התורה הקדושה בעיני העולם [ולאו דוקא אם הוא ת

לזכות לקדש את שמו ית' בכל מעשינו. וכבר עורר מרן הג"ר אהרון 
קוטלר זצ"ל כי חשוב מאוד שבחור ישיבה יתנהג בדרך ארץ ביציאתו 

 שם שמים ושח"ו לא יהיה להיפך. לחוץ שעי"ז יקדש

כ' שכיון שאדם נברא לקדש אתה ', צריך שתמיד שם רבינו יונה ז"ל 
"אברכה את (תהלים ל"ד ב')יהיה מחשבתו לקדש שם שמים, כמ"ש 

בראש מעיינו של 'ה' בכל עת תמיד תהלתו בפי". וזה צריך להיות 
? יעשהאם אני מקדשו במ ,נשלחתי לעולם לקדש את שמו ית' ':האדם

'מקדשי  -ולכך עם ישראל נקרא ואיך אוכל להרבות בכבוד שמים? 
שמך'... זכּור לי על אדם גדול שהיה מאד מרוגש מהמילים האלה, 

 ישראל מקדשי שמך!!!  -מקדשי שמך

 'בין הזמנים'של 'ועד הישיבות' אמרתי שם לאלו שהתפללו מהר "וכי ב
תאמץ לכוון, וכי בית אין צריך לכוון, והרי אם מתפללים מהר צריך לה

 הבראה זה מקום למאמצים מיוחדםי? ... 

עלינו לדעת שכאשר האדם מקדש את ה' בעיני הבריות הרי הוא 
נגד מתקדש בעצמו! וכמו"כ המשתדל לקדש את ד' ולכבדו, מדה כ

מדה זוכה שהקב"ה יגרום שיכבדו אותו! כמש"כ (שמואל א'ב ' ל') "כי 
 מכבדי אכבד" שהקב"ה מכבד את מי שמכבד אותו.        

 השם מחילול מאוד להזהר

' בגמש על ידו, דאיתא "ו לא יתחלל ש"יש לכל אחד להיזהר מאוד שח
ת ) כי עוון זה אינו מתכפר רק במיהת... וכתב המסיל'א ו"פ(יומא 

ישרים (פי"א) שצריך האדם תמיד להיות ערני לכך שח"ו לא יתחלל 
ש"ש על ידו, וז"ל "ענפי חילול השם הם רבים וגדולםי... כי הרבה צריך 
להיות האדם חס על כבוד קונו, ובכל מה שיעשה צריך שיסתכל 
ויתבונן מאד שלא יצא מה שיוכל להיות חילול לכבוד שמים ח"ו, וכבר 

ואחד מזיד בחילול השם" וכו' עי"ש. ואם המס""י  שנינו, אחד שוגג
אומר שבכל מה שיעשה צריך להתבונן מאוד, שלא יצא חילול כבוד 
שמים, אות היא כמה עלולים אנו בלא התבוננות, להיות קרובים 

 לחילול השם.

 להתרחק מחשש חילול ד'

חילול השם הוא דבר מאוד נורא! שמשום כך לא צריך לחכות בשביל 
טוחים שמעשה או הנהגה פלונית היא חילול השם, אלא סגי להיות ב

שיש רק חשש בעלמא, שמא נכנס בגדר חילול השם, שכבר צריך 
ומדוע נחשוש רק על מעשרות  לסור ולברוח מהדבר כמטחווי קשת!

 וכדו' ולא על חילול שמו הגדול יתש" ?!   

 והנה יש קושי להיזהר בחילול השם, מחמת שאין לה צורה קבועה,
שלא כמו בשאר העבירות שהאדם יודע להיזהר בהם כיון שכללי 
ופרטי הלכותיהם ברורות. משא"כ בעוון חילול השם שהדבר תלוי 
בתוצאות של המעשה, ואין נזהרים מספיק. רבנו הח"ח היה מביא את 
דברי היראים (סימן ש"מ): "מקרא זה נוקב עד תהום ועל לאו זה ידוו 

שנו בכמה דברים ואין להם שיעור, שכל כל הדווים, כי חילול ה' י
 המבזה אפי' מצוה אחת ומקל בכבוד שמםי, נקרא מחלל השם".

דבר זה צריך תמיד ללוות את האדם בחייו שח"ו לא יתחלל שם שמים 
על ידו!!! ועל כן כאשר יוצאים מחוץ לכותלי הישיבה צריך לחשוב 

מצב כזה ולהתבונן ממה יש לנו להיזהר, כדי שלא יהיה ח"ו אח"כ 
 וכי זו תורה ואלו הם תוצאותיה?!  –שאנשים יתפלאו 

כמו שצריך האדם לשום על ליבו בכל צעד לבל יתחלל שם שמים על 
ידו צריך להיות במחשבתו הרצון כל הזמן לכבד את ד' ולגרום 

 שיתקדש שמו ית'. 

חשוב גם הענין הזה שלא יתמעט כבוד שמים ע"י האדם, מרן הגרש"ז 
ל, שכ"כ זכה להרבות כבוד שמים, הי' מתפלל ע"כ אויערבאך זצ"

שח"ו לא יתמעט כבוד שמים על ידו, כי חילול השם  -הרבה להשי"ת 
 יכול להיות גם בשוגג וכדאיתא בחז"ל שם.

 

 כבוד התורה

ז כבוד התורה שבני תורה "בן ישיבה, צריך תמיד לדבר בחכמה, שאי
איך שבחורים  אינם מקפידים על אופן דיבורם. ופעמים שאני שומע

ואין הם מדברים בחכמה, וצריכים  –מדברים עם נהג האוטובוס וכדו' 
 לדעת שזה זלזול בכבוד התורה

 
 
 . 
 
 
 
 

 ה



  

 ואם אב כיבוד
 

 חשיבות ההכנה למצוה זו
הוא זמן מיוחד לזכות לעסוק במצוה הגדולה של כיבוד  'הזמנים בין'

להכין את עצמו לקיום מצוה נעלה זו, וזה ע"י צריך וכל אחד  הורים,
 אדם  חיי ובספר. ואם אב כבוד הלכות ד"יולימוד ההלכות [בשו"ע 

"כ בעבד המלך, ובבן איש חי] וכבר וכן כדאי לעיין ע .ז"ס כלל א"בח
אמר מרן החזו"א זיע"א שכשם שיש חיוב ללמוד קודם החג את הלכות 
החג, כך יש חיוב צריך ללמוד ולשנן את הלכות כיבוד אב ואם קודם 

כדי שידע איך לנהוג עם הוריו על פי  'בין הזמנים'ששב בחור לביתו ל
 ההלהכ, וגדול תלמוד המביא לידי מעשה. 

 
שיבות גדולה להכין עצמינו למצוה זו, כיון שמצוות כיבוד אב ואם ח יש

המצוות הקשות, אשר בקל אפשר להכשל בהן, עד שאחד מן היא מן 
'אשרי מי שלא חמאן' (קידושין ל"א:) שזו עבודה  האמוראים אמר:

לעמוד בה בשלימות, [ומש"כ רש"י "שאי אפשר לקיים כבודם  ,קשה
ה מה שא"א לקיים? ונראה שהכוונה ככל הצורך, האם התורה מצוו

היא שקשה מאוד לקיים מצוה זו, שזה אחד משימושי הלשון של א"א]. 
 כ עלינו להכין עצמנו להתגבר ולהתחזק במצוה חשובה זו."וע
 

כדאי לחזור ולשנן מאמרי חז"ל שיכולים  ,לקיים מצוה זו כראוי ובכדי
 בספרא שלא נכשל ח"ו, כמוב ,להיות לנו לעזר רב בשעת מעשה

 תמיד": ל"וז, זו נפלאה עצה נותן יונה רבנו שם) ד"ע אות( היראה
'... כנשר וקל כנמר עז הוי' כגון: שמים יראת דברי לשונך על הרגל
לפני שבחור  כ"וא ."תכשל לא ואז  -  - לשונך על הרגל ב"וכיו אלה

והמאמרים  הפסוקים את לעצמו לשנן עליו, הוריו לבית גיעמ
 אביך את כבד"... "תראו ואביו אמו איש"כגון  ענייןה בזה המעוררים

בס"ד  יעזורזה ו ,ב"וכיוצב" "ז והעוה"וכן ש"המכבדם נוחל העוה" ואמך
 .ו"ח כשלי שלא

 
 המכבד הוריו כמכבד את ד'

 
שההורים הם שותפים עם הקב"ה הורים הוא כבוד ה' ית', כיון   כיבוד

ה "שהם שותפים לקב ועניין זה של כבוד ההורים משום :)(קידושין ל
ביצירת האדם, יסודו בהכרת הטוב על זה שבזכותם יש לנו את 
האפשרות לזכות בחיי נצח, ומה גם שבדרך כלל מקבלים הרבה 

כי אפילו הורים  טובות מההורים, ואולם זה אינו תלוי רק בזה,
 שהתאכזרו על ילדיהם בכ"ז מחויבים לכבדם.

 
אביו ואמו אומר הקב"ה אי' בחז"ל (שם) שבשעה שמכבד את  וכן

מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני, ואפשר לבאר הדברים 
שכאשר אדם מכבד את הורי גופו כ"ש שיכבד את מי שהוא אבי 
נשמתו, וגם שאביו ואמו הם מכחו של הקב"ה וממילא בכל כיבוד אב 

  ואם מונח כיבוד להשי"ת.
 

ת של בין אדם למקום, כיבוד הורים נמצאת בלוח של הדברו מצוות
ש, בזה שמכבדים אנו "והביאור הוא כנ"ל שבכבודם מונח כבוד ד' ית

 את השותפים של הקב"ה . 
 

כדאי שיזכיר לעצמו את דבריו המרגשים   – בביתו אחד בהיותו וכל
שלא נברא האדם אלא  (בסוף אגרת התשובה) של רבינו יונה ז"ל

והרוצה אלא לכבודו! ת וכל מה שהקב"ה ברא לא ברא "לכבד את הי
 ...! עכ"ל. לכבד אתד ' יתעלה יכבד את אביו ואמו

 
  ואם מונח כיבוד להשי"ת.

כיבוד הורים נמצאת בלוח של הדברות של בין אדם למקום,  מצוות

ע"י  ,זו מתנה נפלאה בשבילנו שיכולים אנו לזכות לכבד את השי"ת
 ד'?!  ו לא רוצה לכבד אתמי מאתנו -כיבוד ההורים 

 
לשים לב לכך, שהרי ישנם הרבה דרכים איך לכבד את השי"ת,  ויש

 -ואעפ"כ רבנו יונה ז"ל בחר להדגיש בעיקר את כיבוד אביו ואמו 
 שהמכבד הורימ ,וכבד הוא בזה את המקום ב"ה.

 
 אביו של אדם כמלכו

 
מה תעשה אם אמא שלך תבקש ממך לבוא  ,בחור אחד שאלתי
לש"ק, ואולם לך יהי' חשבון לבוא לשבת אחרת?  וענה לי  הביתה

י לשבת האבה... ותמהתי בפניו "אני אגיע בעזה –הבחור שיאמר לה 
וכי כך מדברים עם מלכה ?!! הן האמא היא כמו מלכה! [וצריך לומר,  -

 אולי אוכל לבוא לשבת אחרת"].  ,אם אפשר ,"אני מבקש
 

ו, הוא מהנהגתו של יוסף לכך שאביו של אדם הוא כמלכ והמקור
הצדיק, שיצא לקראת אביו למרות שהי' מלך, אף שאין דרכו של המלך 

! שאביו של האדם הרי הוא כמלכו –לצאת לקראת אדם! וללמדנו בא 
 [פרקי רבי אליעזר פ' לט]

 
 בעוה"ז -למען ייטב לך 

 
הורים היא מהמצוות החשובות שנצטווינו עליהם בעשרת  כיבוד

הם מהדברים ש"האדם אוכל פירותיהם בעולם הזה הדברות, ואלו 
והקרן קיימת לו לעולם הבא", והנה בעבר גם עוזבי התורה היו 
מכבדים את הוריהם, אלא שבזמן האחרון יחד עם כל הירידה שיש 

 בעולם, חלה ג"כ ירידה בכיבוד ההורים. 
 

מאד מאד להתחזק במצוה זו, שהרי אפשר עי"ז לזכות הרבה  וצריך
ומי  -ב "ז והעוה"שהמכבדם מאריך ימים ונוחל העוה כ"משמאד, וכ

 לא רוצה לזכות בכך?! 
 

מראש ישיבה חשוב שאמר שרואים דבר זה בחוש, שהמכבד  שמעתי
את הוריו טוב לו בעוה"ז, ומאידך אם ח"ו אין מכבד את הוריו רע לו 
בעוה"ז, ובאות עליו גזירות קשות ל"ע, שהרי הוקש כבודם לכבוד 

 לענין עונשין רח"ל, ולכן צריך מאוד להיזהר בזה.המקום גם 
 

 גודל שכר כיבוד אב ואם
 

 כיבוד ערך( הביא א"שליט קניבסקי ח"הגר למרן יושר אורחות בספר
 רבי לתנא שהראו) הדברות עשרת( במדרש המובא את) ואם אב

 וחלקך וחלקו, אחד קצב איזה' יהי עדן בגן שלו שהשכן אלם בן יהושע
 תמיד הייתי שנולדתי שמיום לי אוי - ואמר בלבו אהתנ פחד, שוין

 ציצית בלא אמות' ד הלכתי ולא בתורה אלא עמלתי ולא קוני ביראת
 לא והוא ?הלזה הקצב עם ותורתי מעשי שקולין ועכשיו' וכו ותפילין

' וכו מעשיו הם מה ושאלו, מגוריו מקום היכן שמצא עד שקט ולא נח
 רגליהם על לעמוד יכולים ואינם ,זקנים ואם אב לי ויש אני קצב לו ואמר
 רבי עמד ומיד, בידי ומרחיצם ומאכילם מלבישם אני ויום יום ובכל

 ומה טוב מה גורלך ואשרי אשריך בני'  ל"וא, ראשו על ונשקו יהושע
 . ל"עכ עדן בגן חברך להיות שזכיתי חלקי ואשרי, נעים

 
 אדם ומאידך ,וכו' בתורה רק ימיו עמל כלקדוש ש תנא אחד מצד הנה

 .נצחים לנצח כך עבור זכה שהוא כמה  - א"או לכיבור דאג אבל פשוט
 
 
  . . 
 

 לא רק מפני מעלותיהם  -לכבדם 
 ו



 

 צריכים" והשיב? איש חזון נעשים כיצד :ל"זצ א"החזו מרן את שאלו  
 שעה חצי יום כל הקדיש ,ל"זצ איש החזון ואכן"!!! ההורים את לכבד
 !]מרן החזון אשי... של שעה חצי[ אמו עם לדבר כדי ,מזמנו

 
 לא רק מפני מעלותיהם -לכבדם 

 
ולא רק משום שיש לו  –שלו  לכבד את אביו מחמת שהוא אבא צריך

) יא,ו ממרים הלכות( ם"ברמבאיזה מעלה, שהוא למדן צדיק וכדו'. 
 רואים ,ממנו ומתיירא מכבדו עבירות ובעל רשע אביו היה אפילו כתב

 ספיקא וזה, [לכבדו צריך רשע אביו אם שגם ם"הרמב שדעת
 אחד אםו, אביו שהוא מחמת אביו את לכבד שצריך כיון .!]דאוריתא

זה לא המצווה של  'וכדו מדות בעל שהוא בגלל רק אביו את מכבד
לחפש ולראות את מעלותיהם של  ובאמת צריך כל אחדכיבוד אב! 

 אדם בחיי והובא, ט"פ חרדים בספר שכתב וכמו( ולכבדם על כך הוריו
 שלכל :אביו בשם). והגר"ח שמואלביץ זצ"ל אמר 'ג' סע ז"ס בכלל
 -וצריך 'לחפש' את המעלות בהורים  ,בו המיוחדות מעלות יש אחד

 ולחיות עם זה!!
 

 עיקר כבודם
 

הדאגה לצרכיהם "מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס  מלבד
הכיבוד הוא לעשות להם נחת רוח (קידושין ל"א ב') עיקר  1ומוציא"

יכול להתפרש לנהוג בו  "ולשמחם בין בדברים ובין במעשים, [ו"כבוד
ד ] וב"ה שבזמנינו בחור יכול לעשות להוריו כבוד או לגרום שיהי' מכוב

 נחת רוח עי"ז שהם רואים אותו לומד ומתפלל ונוהג כראוי,
  

דבר נפלא, שמלבד שעצם הלימוד והתפילה וההתנהגות כראוי  וזה
הם דברים חשובים מצד עצמם, עוד זוכה לקיים עי"ז נחת רוח ושמחה 

ך להשתדל מאוד להוריו, ובביהז"מ שנמצאים יותר עם ההורים, צרי
 לשמח אותם.

 
לדעת לדבר ביראת הכבוד ומורא להורים, ובפרט מי שיש לו צריך 

בעיות עם ההורים, 'חשוב במיוחד' שידבר בדרך כבוד! שזה יכול 
 להועיל לגבי הדברים שאינו מסכים עם הוריו!

 
 חמורה שבחמורות

 
לל מאוד להקפיד ולהזהר במצווה זו כפי שכתב ע"ז החיי אדם (כ צריך

ס"ז) שהיא חמורה שבחמורות! ואעפ"כ לצערנו יש שמזלזלים הזב, 
וז"ל החיי אדם "אם יש לו אב ואם ישתדל לעסוק בצרכיהם שהיא מ"ע 
מן התורה, והיא חמורה שבחמורות. וצריך להזהר מאד בכבודם 

ומי שאינו ובמוראם, שהוקש לכבוד ולמורא של המקום ברוך הוא. 
 ... עכ"ל.קשות באות עליו רח"ל"מכבדם, נקרא רשע, וגזירות 

 
 צורת אדם

 
 -א ") מגדיר את שאינו מקפיד בכיבוד אוג"ל מצוהבספר החינוך (

' בפני 'מאוסה בתכליתכ'נבל ומתנכר וכמי שהוא כפוי טהבו', שזו מדה 
. ולכן חשוב מאוד להקפיד על 1אלוקים ואדם, [אצל מי שקרוי אםד...]

, עוד הם טרחו למענו הרבה כבודם, שהרי לבד ממה שהם הולידוהו
שלפעמים בגלל איזו טענה שיש לאחד על אביו  ,מאוד, [וכמה חבל

 אין הוא מתבונן בחשיבות הגדולה של מצוה זו].  ,ואמו
 
 

  כמה השחתה מונח בזה! -?!... נורא ואיום 
בחור שבהיותו על שפת הים קיבל התקף  כרתירבות השנים  לפני
דבר נדיר ביותר, שאלתי אותו לפשר הענין והוא השיב לי, שהוא לב! 

"אתה הרסת לי את הלב ד' ציער מאוד את אימו, עד שהיא אמרה לו 

א רגיל לומר כי מה "ישיבת תפרח הגאון רבי יעקב פרידמן שליט ראש
שמגה' שכיבדו  שהגמ' בקידושין (ל"א א') מביאה דוגמאות על גויים

שכיבדו מאוד את  וייםבקידושין (ל"א א') מביאה דוגמאות על ג
הוריהם, הוא כדי ללמדנו, שמי שיש לו חסרון במצוה זו, לא רק בצורת 

  יהודי חסר לו, אלא חסר לו גם בצורת אדם!!!
 

ויל"ע האם הגמרא לא מצאה דוגמאות לכיבוד אב מגדולי ישראל, 
שמביאה ראיה מגוי? אומר המהר"ל הג"מ רוצה להראות שמצוה זו 

ה לאיזה מימדים השכל והרגש האנושי יכולים השכל מחייב, ושנרא
עד כדי נכונות להפסיד הון עתק ולהבליג  –להגיע כדי לקיים מצוה זו 

 .על בזיונות איומים, בעבור כיבוד הורים
 

 זהירות מלצער או לבזות ח"ו
  

צריך להיזהר שלא לצערם ח"ו, שהרי לצער כל אדם זו עבירה  במיוחד
 אגרת בסוף( יונה רבינו כך על שכתב גדולה, וכ"ש לצער את ההורים

 '!!מנשוא עוונו גדול') התשובה
 
דבר נורא מאוד מה שישנם בחורים שהולכים לטיול אפי' שאמא  והוא 

שלהם מפחדת, וגם אם חושב שאין לה מה לפחד, אבל היא הרי 
מפחדת... א"כ איך אתה יכול ללכת 'להנות' בזמן שהאמא תצטער 

  השחתה מונח בזה!כמה  -?!... נורא ואיום 
 

בחור שבהיותו על שפת הים קיבל התקף  כרתירבות השנים  לפני
לב! דבר נדיר ביותר, שאלתי אותו לפשר הענין והוא השיב לי, שהוא 

"אתה הרסת לי את הלב ד' ציער מאוד את אימו, עד שהיא אמרה לו 
 ובאמת לאחר מכן הבחור הזה נפטר רח"ל.יהרוס לך את הלב"... 

 
יש לשים ולהיזהר מאוד שח"ו לא 'לנהוג בזלזול כלפי ההורים'  וכן   

שהרי ההורים אינם חברים שלנו... הם שותפים של הקב"ה! והנה 
מבואר בפוסקים שההורים יכולים למחול על כבודם, וב"ה שיש הורים 
המוחלים על כבודם, ובלא זה מי יודע איך היינו יכולים לעמוד בקיום 

  לזכור כי על בזיונם אינם רשאים למחול!!עלינו מצוה זו, ואולם 
 

 מורא אב
בתוה"ק "איש אמו ואביו תיראו" (ויקרא י"ט ג') נצטווינו שתהי'  כתוב

לנו יראת  הכבוד מהורינו, והיינו שמלבד מה שצריך לכבד את ההורים 
מהם, ולנהוג בהם  יראהלנו  ולהסתכל עליהם בכבוד, צריך גם שתהיה

)"לא ישב 'ב' סע מ"ר' סי ד"יו ע"בשוהלכה (יראת כבוד, כפי שהובא ל
במקומו, ולא סותר ומכריע את דבריו" וכו', וזה מצוי לפעמים כשאחד 
מחליט לכבד את הוריו וכשמגיע הדבר למעשה וכגון שדן עם אביו על 

 שאין ,שם נאמר כך שעל"אבא אתה צודק", [ –דבהמ ר, אומר לאביו 
שזה אינו דרך ארץ לומר כך,  'נראים דברי אבא'] והוא לא מבין לומר

הרי הוא לא חבר  וכי אבא שלך צריך ממך את האישור שהוא צודק?!
שלך! ואמנם זה לא בא ממילא, אלא צריכים להתבונן בכדי להתחזק 

 לקיים מצווה זו של כבוד ומורא כדבעי .  

 
בכדי לזכות  -עלינו לנצל לכך היטב את ימי בין הזמנים, שהם זמן טוב 

 מצוה נעלה זו!ולהתקדם ב

 
 

 ז



 

 ונשמרתם מאד לנפשותיכם

צערנו המציאות כיום מחייבת לעורר על זה, ישנם בחורים היוצאים לטיולים מתוך חוסר בעבר לא הי' צורך לעורר על ענין זה, אבל ל
אחריות, ובלי לדעת את הכללים הנצרכים ע"מ להישמר מנזק ח"ו, והרי כתוב בתוה"ק "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" וקי"ל שמחללים 

 שבת, אפילו על רגע של חיים!

הפסידו את   - - -כלו לחיות עוד עשרות שנים, ומכל רגע בחייהם יכלו לעשות נצח  ואם כן כמה נורא הדבר, שבחורים צעירים שי 
שהיא עבודת ה', מפני שלא נזהרו מספיק . . ."מי  יתן  ראשי  מים  ועיני  מקור  דמעה  ואבכה  את  חללי  בת   –חייהם ואת תכליתם 

 עמי " . . .

כל המצוות שהי' יכול לקיים אילו הי' נזהר, ובשביל מה...?? בשביל איזה נורא הדבר, שבחור צעיר מפסיד את החיים,  ומאבד את 
תענוג מפוקפק?!!  נורא מאוד ... ובפרט שהוא עצמו אשם בהפסד, שהרי לא רצח אותו גוי, והוא לא נהי' קדוש, אין לשער ולתאר 

 כמה שזה אסון נורא... אין לשער!!! 

 חמירא סכנתא מאיסורא

דינה" אין זה סיבה לבוא לידי זלזול בתקנות הבטיחות שלהם! הלא "חמירא סכנתא מאיסורא" וההתרחקות מה שאנו לא מ"אוהבי המ
הגדולה מסכנה זה גם במקום ספק, וא"כ יש להזהר מאד מטיולים מסוכנים, שהם גם לא עפ"י רצון גדולי הדור, משום שכאמור שייך 

ומי שח"ו אינו שומע בקול זה נורא מאוד מה שאפשר להפסיד עי"ז! בזה סכנה של פיקוח נפש, וגם סכנה של שמירת העיניים, ש
 גדולי הדור זה עצמו סיבה לסכנה רח"ל!!! 

שסופם הי' מר . . . ומי אפוא יכול לקחת על עצמו אחריות כבידה כזו?!  -ולצערנו כפי שראינו, מדת הדין פגעה גם בבחורים יקרים 
הדין פוגעת בהם ביותר, כיון שיש עליהם תביעה 'איך לא התחשבו במה שגדולי הדור [ויתכן שדוקא מחמת שהם בחורים יקרים מידת 

 אומרים' שלא לנהוג ברכב וכדו'].

ובאמת אינני יודע מה הנאה יש בדבר לחקות את הריקים והפוחזים, שאצלם הגבורה היא להיכנס לסיכון ולהינצל ממנו. הרי להם לא 
נכנס אף  –מאותם ריקים ופוחזים  -קצת הנאות והרבה עוגמת נפש. ולצערנו  –ייהם אכפת מהחיים, מכיון שמה כבר יש להם בח

למחננו ענין הטיולים המסוכנים, ועל כן ישאל כל אחד את עצמו "הצריכים אנו את ההנאות שלהם, הנאות ריקות מכל תוכן?? הלא 
 זה עלבון בשבילנו ללמוד מהם...!

 כניסה למקום סכנה

שהרי עצם מה  -ם סכנה ואח"כ אומר 'הנה לא קרה לי כלום', אולם צריך לדעת ראשית, קרה גם קרה פעמים שבחור נכנס למקו
שנכנס למקום סכנה זו עבירה!! זאת ועוד, שכשאדם נכנס למקום סכנה הוא מפסיד מזכויותיו (כמבואר בגמ' בשבת ל"ב א') א"כ 

ות הללו הן לא יגנו עליו, ונמצא שיכול להינזק בעתיד מחמת מלבד מה שזה לעצמו הפסד נורא, גם בבוא היום כשיצטרך את הזכוי
 שהפסיד הזכויות הללו.

  

 לעמלי תורה -הים 

כי הים נברא לעמלי התורה, והוא ז"ל סבר כי הטבילה בים מועילה מאוד לחיזוק המוח, ומחזקת את כח לי מרן החזו"א זיע"א אמר 
אלא מספיק עשרה רגעים. וכששאלתי למרן זי"ע בבחרותי האם ללכת לים אפי' העיון, ואולם בשביל זה אין צריך להיות כמה שעות, 

 כשהוא מזוהם, השיב לי שאפשר ללכת בלי להכניס את הראש למים, שגם זה טוב לבריאות. 

 כשנוסעים לים צריך לדאוג שלא יהי' ההפסד מרובה מהרווח, בגלל מה שרואים ושומעים בדרכים, שהרי כל מה שאנו נוסעיםאמנם 
  לים הוא בכדי לחזק את הגוף לעבודת ד', והיאך א"כ לא נישמר שלא יצא ח"ו ההיפך מכך ?!

 כשנוסע כ"א ובוודאי', ד לעבודת אמצעי הרי זהו וכאמור', ד לעבודת כח ייתן שזה סמך על ,בריאות לצורך זה יםל ללכת עניןה כל הנה
 הרי, בזמן מרבה או ,גופו בריאותל הראוי פיכ נוהג אינו ואם, הסכנות משארו מהשמש ולהזהר, כראוי שם נהוגל צריך, בריאות לצורך
 !! תורה ביטול עלחבל 

 שבשעת זה איך אז', ד אל ולהתקרב' ד לעבודת אמצעי' יהי שזה בכדי הלך הוא למה הרי ,בדרך עיניו על שומר לא אם הוא וכן
 ...?!! החשבון והיכן כלהש היכן', ד מעל מתרחק כבר הוא - לשם מגיע שהוא לפני עוד מעשה

נתעורר   -בראיית הים ובהתבוננות בדבר ה שם לו, כך "אומר שאפשר ללמוד מוסר מהים, שכפי שהוא מציית להגבלה שהקב הנביא
  גם אנו לרסן את עצמנו!!

שם "לעשות רצונך") ויישר (הדברים נערכו מתוך הקונטרס הנפלא "זמן הביניים" (שנמכר באלפי עותקים, ובעז"ה הולך לצאת מהדורה חדשה ב
 תלמיד מובהק למרן המשגיח שליט"א, על מסירת הדברים) –כח למוציא לאור הרה"ג ישראל מאיר קניסברג שליט"א 
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  שליט"אמנחם מנדל לובין ממורינו הגאון הגדול רבי שיעור מיוחד 
  בית המדרש "הליגמן" בני ברק –פרשת בלק אור לי"א תמוז תשע"ו  מוצאי שבת קודש

  בשמירת שבת כהלכתהושימת לב זהירות 
  

  שבת מתנה טובה

בגמ' שבת דף י' ע"ב איתא תניא נמי הכי לדעת כי אני ד' מקדשכם, אמר 
לו הקב"ה למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש 
ליתנה לישראל לך והודיעם, דהיינו שהקב"ה קרא לשבת מתנה טובה, 

  לקבל את ה"מתנה טובה", צריך לדעת היאך לקבל אותה.אלא שבכדי 

  אזהרת שבת

בתורה כתוב י"ב פעמים אזהרה על שמירת שבת, ובעצם באזהרה אחת 
שהזהירה תורה סגי ולמה צריך י"ב אזהרות, ואיתא בקדמונים משל למה 
הדבר דומה, אב שמדריך את בנו לדבר מסויים, ויודע האב שיש דבר 

, להזהרן חוזר ומדגיש לבן את הדבר שממנו צריך מאוד מסוכן לבן, ולכ
כך כביכול בתורה הקדושה, אף שמספיק אזהרה אחת על שמירת שבת 

לשמור את השבת, בכל זאת  ,כדי לחייב כל יהודי בכל מקום שהוא
התורה כופלת י"ב פעמים אזהרת שמירת שבת, ובזה הקב"ה הראה לנו 

  את הזהירות המיוחדת שצריך בשמירת שבת.

  חומר חילול שבת

ובאמת גם בעונש על חילול שבת, התורה מחייבת על חילול שבת את 
העונש החמור ביותר, שהרי סקילה זה המיתה החמורה ביותר, ונמצא 
שעונש על חילול שבת הוא יותר מהעונש על גילוי עריות ושפיכות דמים, 

  וברור שניתן ללמוד מחומרת העונש את חומר העבירה.

  הרי הוא כגוי מומר לחלל שבת

עוד דבר מיוחד מצינו בחילול שבת בשונה מכל התורה כולה [חוץ מעבודה 
זרה], וזה מה שכתב הרמב"ם בסוף הלכות שבת [והמקור מהגמ' בחולין 
דף ה' ע"א], וז"ל השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר 

לפיכך  כל מצוות התורה, והשבת היא האות שבין הקב"ה בינינו לעולם,
כל העובר על שאר מצוות הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל מחלל שבת 

  בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם כגוים לכל דבריהם, עכ"ל.

ולכאורה בשלמא עבודה זרה ניחא דאם רח"ל עובד עבודה זרה הרי הוא 
דגם מחלל שבת,  מופקע מכל התורה והרי הוא כגוי, אך כאן נתחדש

התורה, אם הוא מחלל שבת הרי הוא כעובד  ששומר את שאראפילו 
  עבודה זרה.

ומבאר זאת החפץ חיים בהקדמה להלכות שבת דכידוע העולם הזה הוא 
ארעי וזמני, ואמצעי להגיע לעתיד לבא לחיים הנצחיים שהם חיי העולם 
הבא, והזמן בעולם הזה הוא היכי תימצי כדי לקנות את חיי העולם הבא, 

שאדם משתדל בעולם הזה לקנות מצוות ומעשים טובים כך פי כמה כו
יזכה לעולם הבא, ורמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות ל"ת הם כנגד רמ"ח 

 ,איברים ושס"ה גידים, ועל ידי קיום כל מצוה משלים את האבר שכנגדו
ומבאר הח"ח דהשבת היא כנגד הלב והמח של האדם, ולכן אדם שאין לו 

ין לו את עיקר החיות היהודית, והתורה מגדירה שבת אין לו כלום דהרי א
זאת "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת ברית עולם ביני ובין 
  בני ישראל", לכל יהודי בעם ישראל יש ברית עם הקב"ה על שמירת שבת.

  לימוד הלכות שבת

גם הלשון "שמירת שבת" שונה ממצוות אחרות שהרי לא בכל המצוות 
נאמר לשון שמירה וכגון לא תקיפו פאת ראשכם, לא נאמר תשמרו שלא 
תקיפו פאת ראשכם, וכן בשאר מצוות התורה, ומשא"כ במצות שבת 
נאמר שצריך לשמור על השבת, ומובן מזה שבלא שמירה על השבת הרי 

  גיע לחילול שבת.זה פשיעה שעל ידה ודאי י

וזהו מה שכתב היערות דבש והביא זאת המשנה ברורה בהקדמה 
שהמציאות היא שמי שלא לומד וחוזר ומשנן הלכות שבת, הרי שברור 
שנכשל באיסור חילול שבת, והטעם לכך מפני ריבוי האיסורים הן 

והן בגזירות דרבנן, שאם לא לומד מחוסר ידיעה  דאוריתאבמלאכות 
  ם.רח"ל נכשל בה

וברמ"א בסי' של"ד מביא שבזמן הזה שאין קרבנות מי שנכשל בחילול 
שבת פעם אחת צריך לצום ארבעים תעניות, ובמשנ"ב כתב דהיינו אפילו 
על איסור דרבנן בשוגג, שמי שנכשל בשוגג באיסור דרבנן צריך לצום 
ארבעים תעניות, וגם מזה ניתן ללמוד את חומרת חילול שבת, וכמה צריך 

  כשל אפילו בשגגה.הלא ל הזהרלהאדם 

על ידי שלומד הלכות שבת, ובעיקר  יינווכמה שהאדם רוצה לשמור, וה
, זוכה לסייעתא להזהראת ההלכות שנוגעות יותר למעשה, ומשתדל 

דשמיא שלא יכשל אך מי שמזלזל בלימוד ההלכות, וסומך על ידיעת בית 
ה היערות דבש אביו, או על ידיעה שטחית שראה ושמע הלכות שבת, על ז

  אומר שברור הדבר שרח"ל יכשל.

ובמדרשים איתא שהקב"ה אמר למשה רבינו שיש חיוב להקהיל קהילות 
  בישראל ללמד הלכות שבת, כיון שבלא ללמוד ודאי שאי אפשר לדעת.

  זהירות בשמירת שבת כשנוסעים לשבתות

דבר נוסף כששמים לב, הרי שאפילו מי שלומד הלכות שבת והתרגל לסדר 
עצמו את אורח שמירת שבת בצורה מסויימת על פי ההלכה, בכל זאת ל

כשמגיע למקומות אחרים וההרגלים משתנים, הרי שגם המכשולות 
מצויים, ודבר זה נוגע בעיקר כשנוסעים לפעמים בקיץ למקומות אחרים 

, ולדוגמא אדם להכשלונמצא בשבת במקום שאינו רגיל אליו, הרי שעלול 
נחים החפצים שיש בהם מוקצה והיכן מונחים בביתו יודע היכן מו

החפצים שאין בהם מוקצה, וכך אינו נכשל בטלטול מוקצה, אך כשנמצא 
במקומות אחרים אינו יודע היכן מותר לגעת והיכן אסור לגעת, ולכן 

  בדרך כלל במקומות אחרים מחוץ לביתו הזהירות נצרכת הרבה יותר.

יתו הוא מורגל על פי מה שבירר וכן לענין בישול שהייה וחזרה, הרי שבב
, הונוהג כדין, אך כשמגיעים למקומות אחרים בדרך כלל המציאות משתנ

  ולכן הרבה פעמים המכשול מצוי שם.

  זהירות מעשיית מלאכות והדלקת נרות סמוך לשקיעה

לא לאחר זמן קבלת שבת סמוך לשקיעה,  חמורה כמו כן צריך זהירות
ואפילו לענין מצות הדלקת נרות כתב החזו"א דעדיף לבטל מצות הדלקת 

, ולכן כל אחד צריך לגדור את עצמו נרות ולא ליכנס בחשש חילול שבת
דקות לפני השקיעה, ובודאי  10בשום אופן ולא לעשות מלאכות 

חצי שעה או שליש  שהמוסיף כמו שכתב במשנ"ב (סי' רס"א ס"ק כ"ג)
   שעה, אשרי לו.

  ענינים שהמכשול מצוי בהם

בעזרת ד' ננסה לעמוד על כמה ענינים שבלא שימת לב, ובאי שינון ולימוד 
אחד לעצמו לדעת הלכות שבת בצורה  המכשול מצוי בהם, ולכן חייב כל

ברורה, ואפילו אם לא יבוא לידי מסקנה הלכתית, אך לכל הפחות ידע 
שצריך לברר, ומי שלא לומד אינו יודע כלל היכן יש במה יש שאלה 

בשוגג בחילול שבת באיסורים  להכשלשאלה, ובדרך כלל עלול רח"ל 
  ודרבנן. דאוריתא

  במלאכת הוצאה המכשול מצוי

כידוע במסכת שבת בכל פרק נתפרשו מלאכות שבת אחרות, ומלאכת 
ויותר הוצאה נשנו עליה כמה וכמה פרקים מה שאין במלאכות אחרות, 

הגזירות שחז"ל גזרו במלאכת הוצאה כדי שלא יבואו לידי מכשול,  ךמכ
הם מרובות יותר מהגזירות על מלאכות אחרות, והטעם לכך כיון 
שמלאכת הוצאה זה נראה דבר קל לבני אדם, שלא נראה שעשה משהו 
כיון שלא יצר יצירה חדשה כמו בהדלקת אור או בתקיעת מסמר, וגם 

עלול להיות מכשול, ובלשון חז"ל מכונה מלאכת  שבקל בלא שימת לב
הוצאה מלאכת גרועה וזה מהטעמים הנ"ל, לכן חז"ל גזרו גזירות רבות 

  .דאוריתאבמלאכת הוצאה כדי שלא יכשלו בהוצאה 
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  טלטול בעירוב

ישנם דברים שבני אדם רגילים בהם מקטנות, אך כשלומדים ומתבוננים 
, וכמו בכל דבר שלומדים שעל בעומק הדבר מקבלים הבנה חדשה ונכונה

  ידי הלימוד וההתבוננות מבינים את הדברים אחרת מההבנה השטחית. 

קיים מושג בציבור שיש הנוהגים לטלטל בעירוב ויש שנוהגים לא לטלטל 
בעירוב, ומזה נובע שיש סוברים שאותם הנוהגים לטלטל יכולים לטלטל 

ואפילו כשמגיעים  בכל מקום, בין אם נוסעים לעיר פלונית או אחרת,
לחו"ל במקומות שאף אחד לא מטלטל, סבורים שהם יכולים לטלטל כיון 

  שהמנהג שלהם לטלטל בעירוב.

ידיעה פשוטה שהנושא העיקרי אם אפשר לטלטל בעירוב  זה ןאך יש בעני
או לא,  דאוריתאתלוי במחלוקת ראשונים אם המקום הוא רה"ר 

זה  דאוריתאתלוי אם רה"ר  , וזה]לא מועיל עירוב דאוריתאדברה"ר [
דווקא במקום שעוברים שישים ריבוא וא"כ במקום שלא עוברים ס' 

לא בעינן ס' ריבוא אלא סגי  דאוריתאריבוא מועיל עירוב, או שרה"ר 
מעבר לרבים לא הוא שרחב ט"ז אמה, וא"כ במקום הרחב ט"ז אמה ו

  מועיל עירוב.

שאלות כדי להעמיד עירוב תקין על  הרבהאמנם חוץ מנושא זה, ישנם עוד 
פי ההלכה, וא"כ כמעט לא יכול להיות שני עירובים שוים בדרגתם, ואי 
אפשר לדמות בין עיר אחת לשניה, ובין שכונה אחת לשכונה אחרת, שהרי 
יכול להיות מכשולות בקרפיפות של יותר מבית סאתיים שפוסל את 

במחיצות או בצורת  העירוב כשהם בתוך שטח העירוב, או שיש תקלות
ובחזו"א במכתבים לענין טלטול  ,הפתח שאינה עשויה באופן המועיל

במקום שיש קרפיפות דהיינו שטחים ריקים שאינם מיושבים, ואינם 
מיועדים לשימוש, והעירוב כולל שטחים אלו הנמצאים סביבות העיר, 

 יצלןלמנא כתב על זה החזו"א "שיש בינינו מחללי שבת בטהרה", רח
שים כמונו שיושבים בינינו ועושים קידוש ושרים זמירות שבת, אם הם אנ

  מטלטלים במקום שהעירוב פסול הרי שהם מחללי שבת בטהרה.

בכל  ולכן אין שייך כלל לומר שמי שנוהג לטלטל בעירוב מותר לו לטלטל
בעירוב שהותקן כדין ומפוקח  מקום שיש עירוב, דגם אם נוהג לטלטל

הרי שאין בו חשש, אבל אין שום  דאוריתאשל רה"ר כדין, וחוץ מהענין 
סיבה שיטלטל במקום אחר שאין בו מי שאחראי על העירוב כראוי, 

פתח הובדרך כלל צורת  ,ובודקים את העירוב אחת לתקופה ארוכה
קרועה ונמצא שבעצם מטלטל בלא עירוב, וזה נוגע גם כשנוסעים בימי בין 

עירוב לנשים וקטנים, וזה טעות הזמנים למקומות אחרים וסומכים על ה
יסודית שהרבה פעמים המקומות לא מפוקחים ואין בהם כלל עירוב. ולכן 

וכמו בשאר דברים שאף אחד לא  .אין טעם כלל לומר "אני נוהג לטלטל"
יאמר שאוכל כל בשר שיש עליו חותמת ולא מעניין אותו ההכשר, אלא כל 

לאכת הוצאה כשסומך אחד מברר איזה כשרות, וה"ה בהלכות שבת במ
על הכשר העירוב צריך לברר איזה כשרות יש לעירוב, מי עשה את העירוב 
ומי אחראי לשמור על תקינות העירוב, וכידוע טענת החזו"א היתה 
שבדרך כלל העירוב לא מחזיק, והחזו"א בשעתו אמר שלא שייך חזקה על 

, ולכן עירוב דמה שייך חזקה על דבר שחזקתו חוזר ומתקלקל בכל שעה
 להכשלול עלגם מי שרוצה לסמוך על העירוב, חייב לברר היטב דאל"כ 

  ופעמים דרבנן. דאוריתאבמלאכת הוצאה פעמים 

  שכירות מגויים ומומרים

גם באופן שמצד המחיצות העירוב מתוקן, אך כידוע חז"ל אסרו לטלטל 
"עירוב  נקראהו מרשות היחיד לרשות היחיד בלא לזכות פת לכולם, וזה

חצירות", ועירוב חצירות אינו מועיל לגויים ומומרים, ולכן במקום שיש 
לא מועיל  גויים או מומרים צריך לשכור מהם רשותם, ובלא שכירות

יש איסור הוצאה דרבנן, ואסור להוציא מהבית לחדר  העירוב וממילא
 מדרגות ולהיפך ומבית לבית עד שיעשו עירוב חצירות כדין, ומבואר בגמ'

שחז"ל בדווקא תקנו שצריך לשכור מגוי כדי  בעירובין (דף ס"ב א')
שהדבר יהיה קשה ולא יבוא בקל לידי ביצוע ואז לא ידור בשכונת נכרי, 
ואף שחז"ל לא אסרו לגמרי ונתנו את האפשרות של שכירות, אך כל שלא 

  ו שכירות הרי איסור הוצאה במקומו ואסור להוציא מבית לחצר.עש

אשי פרקים בהלכות הוצאה, כדי לעורר את המודעות ושימת כל זה הוא ר
לב לדעת שהמושג לטלטל בעירוב תלוי בהרבה פרטים חוץ מהנושא 

  או דרבנן. דאוריתאהעיקרי של רה"ר 

  הכנת המאכלים

 דאוריתאהכנת המאכלים בשבת יתכנו בכל פעולה ופעולה מלאכות ב
לב ודאי שעלולים בלא שימת וודרבנן, ובלא לימוד ושינון של ההלכות 

  .להכשל

  לישה בהכנת אוכל לתינוקות

בין בבלילה  וב של האוכל שייך איסור לישה,בבעיר ,הכנת אוכל לתינוקב
וזה ע"י לימוד  עבה ובין בבלילה רכה, וצריך שימת לב היאך עושים,

ההלכות, וכמו שאומר הח"ח בהקדמה שאם לומדים יודעים את האופנים 
המותרים, ושומרים את השבת כהלכתה, אך אם לא לומדים ועושים בלא 

כל שבת בחילול שבת  יםלעשות באופן שנכשל יםלשאול יתכן ששנים נוהג
  .יצלןלמנא רח

  בישול בהכנת אוכל לתינוקות

בהכנת אוכל לתינוק, ואפילו אם מקפיד להעביר גם איסור בישול יתכן 
לכלי שני, הרי קלי הבישול מתבשלים אפילו בכלי שני, ופעמים יש 
מהמרכיבים של האוכל שעדיין לא מבושלים והם קלי הבישול ומתבשלים 

לא לבשלם בחום שיד סולדת בו אפילו  להזהרגם בכלי שני, ולכן צריך 
עברו תהליך בישול. והעיקר הוא בכלי שני, או לוודא שכל המרכיבים 

, ולא לחשוב שכיון שמורגל מבית אביו שכך ליתן שימת לב למה שעושים
עושים זה אומר שמותר, כיון שהרבה דברים משתנים לפי המציאות, ויש 

  חששות של לישה ובישול.

  השגחה על בני ביתו

אמנם הרבה פעמים הכנת האוכל מסורה לבני בית, אבל ודאי שמוטל על 
אחד ואחד להשגיח בביתו שלא יכשלו ח"ו בחילול שבת, וללמד  כל

 ,שדברים שיש בהם שאלה לא לעשות עד ששואלים, ומה שאסור לעשות
  לא עושים.פשוט ש

  סוגי מאכלים

סוגי הכנת המאכלים משתנים בכל דור ודור, וכמו שבמשנה ברורה הביא 
ר צריך כך בכל דו ות את המציאות שהיה בזמנו ודן בהם,בהרבה מקומ

ליתן לב היאך צורת הכנת המאכלים ולדון בכל דבר אם אסור או מותר, 
  והיאך מותר.

  ברירה בעצמות וקליפות

בביאור הלכה מאריך לדון אם יש לימוד זכות על אותם שבוררים עצמות 
בכל דבר שיש בו חשש של בורר, כגון  להזהרמהדגים, וודאי שצריך 

בקילוף פירות וקילוף ביצים אם זה לא לאלתר הרי זה שאלה של איסור 
, וכשיש שימת לב עושים באופנים המותרים, דהיינו דאוריתאברירה 

  .להכשללאלתר, אך כשאין שימת לב עלולים 

  לכלוך שנופל לתוך אוכל

כמו שבמשך השבוע דבר לכלוך שנופל לתוך אוכל אם אין שימת לב א"כ 
ראשון מוציא את הלכלוך, כך ח"ו בשבת מוציא את הלכלוך ואח"כ חושב 
אם זה מותר, לכן צריך שימת לב בשבת על כל פעולה שעושה אם היא 
מותרת או אסורה, ובאמת זה דבר שמצריך זהירות מיוחדת כיון שהם 

עצמו פעולות טבעיות שאדם רגיל בימי החול, ובשבת צריך להחזיק את 
  בימי החול. הרגילהלא להתנהג בטבעיות 

  שריית פירות והדחת פירות

למלאכת  דאוריתאוכן שריית פירות במים והדחת פירות במים, יש חשש 
  בורר.

  חתיכת ירקות וריסוקם

דזה (סי' שכ"א סעיף י"ב) חתיכת ירק לחתיכות דקות כתב השו"ע 
  בזה. להזהר, וכן ריסוק ירקות צריך דאוריתאמלאכה 

  לישה בהכנת המאכלים

גם במאכלים של מבוגרים שייך איסורי לישה, בעירוב של דבר יבש עם 
דבר נוזלי, ואפילו אם בדבר היבש יש קצת לחות שייך לישה אם מוסיף לו 
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עוד לחות, [וכגון עירוב שמן בביצה מרוסקת]. ולכן צריך כל דבר לבדוק 
  עומד במבחן ההלכה או לא. אם

  קלי הבישול

שול, מבואר באחרונים (והובא לעיל) שיש לחשוש בהרבה מלאכת בי
ודברים שהם ודאי קלי  דברים שהם מקלי הבישול ואסורים גם בכלי שני.

  .להחמיר בכל גוונא כל זמן שהיד סולדתהבישול יש 

  בלא שימת לב בישול גמור

אך גם בדברים הפשוטים של בישול צריך זהירות, וסיפרו עובדא באברך 
ולנט עמד לישרף, הוריד את הסיר מהאש, 'בשבת כשהצשראו אותו 

היתכן לעשות כדבר הזה  אותווהוסיף מים מהברז והחזיר לאש, ושאלו 
, והשיב שכך ראה נוהגים דאוריתאבשבת הרי זה ממש מלאכת בישול 

ונלט עומד לישרף מורידים אותו מהאש, מוסיפים 'בבית אביו שכשהצ
קרי שבבית הוריו הוסיפו מים מים ומחזירים, ולא שם לב לפרט העי

ממיחם שעמד על האש, דאז המים רותחים ומבושלים ואין זה כי אם 
שאלה של חזרה שמותרת בתנאי חזרה, אך כיון שלא ידע לחלק הוסיף 

, ואמת שדבר זה אינו מצוי, דאוריתאמים מהברז ונכשל באיסור בישול 
מד בכולל, אך עובדא זו מלמדת שיכול להיות אברך שלמד בישיבה ולו

בחילול שבת  להכשלואם לא בירר מה מותר ומה אסור, הרי שרח"ל עלול 
  .דאוריתא

  הנחת מאכלים קרים על הסיר

 לחממם, הרי שאם ישכשמוציאים מאכלים מבושלים מהמקרר ורוצים 
, דאוריתאלח צונן אסור לחמם אפילו על קדירה מלאה משום בישול  בהם

יבש אסור ליתן לכתחילה לחמם, אלא ואפילו כשאין לח צונן אלא דבר 
  א"כ מניח על גבי קדירה מלאה.

  קלקולים בשמחות ע"י המלצרים

ה האש או סיבות אחרות, לא תהרבה פעמים מחמת בהלה כגון שכב
ים שהאוכל נאסר גם משמים לב, ולא מקיימים תנאי חזרה כהלכתן, ופע

שצריך  בדיעבד, וזה מצוי גם כשנמצאים במקומות אחרים, או בשמחות
כמות גדולה של אוכל, וגם שם צריך זהירות רבה כיון שהמכשולות  יןלהכ

מצויים, ובפרט אם מניחים למלצרים שאינם בני תורה להתעסק בזה, 
') דבמקום דשכיחי עבדים הקלקולים בוהרי איתא בגמ' ביצה (י"ד 

מצויים, וא"כ ה"ה במלצרים שאינם שומרי שבת כהלכתה אלא למחצה 
ם שיעשו על פי הדין אבל כידוע אם ה, ואפילו אם התנו עמשליש ורביע

אין מפקח שמשגיח עליהם מה הם עושים, הם עלולים לעבור על חילול 
בבורר ובישול וכדומה, ולכן צריך שימת לב מיוחדת  דאוריתאשבת 

  באופנים אלו.

  מלבן

ודאי שמצויים עוד מלאכות רבות שמידי פעם נתקלים בהם, וכגון מלבן 
כשנתלכלך הבגד, צריך לדעת את האופנים שמותר להוריד את הלכלוך, 

  .דאוריתאבזה באיסור  להכשלויש אופנים שאפשר 

  מכה בפטיש

וף, ובירושלמי איתא שר"י ור"ל וכן מכה בפטיש זוהי מלאכה שאין לה ס
, ל"ט תולדות, תוומצאו על כל מלאכה מל"ט מלאכפרק כלל גדול  ודלמ

לתולדת מכה בפטיש, מבואר מזה  הואב ייחס ומלאכה שלא מצאו לה
  שגדר מלאכת מכה בפטיש כוללת בתוכה הרבה פעולות.

ומה שמצוי במלאכת מכה בפטיש, זה כגון מזלג שהתעקם, משקפיים 
תו מכשיר אוששהתעקמו, וכן תריס שהתעקם, דאפילו ביישור קטן 

, ובלא שימת לב אדם סבור דאוריתאלמלאכה כראוי הרי זה מלאכה 
  .דאוריתאשלא עשה בכך כלום, ואינו יודע שנכשל במלאכה 

  איסור ודבר דבר

ישנם דברים באיסורי שבת שנראה לאנשים שהם יותר קלים כיון שאין 
בהם מעשה, אך באמת מצד הדין החומרא שלהם ככל איסור דרבנן גמור, 
ואחד מהם זה איסור "ודבר דבר" ואיתא באחרונים שאיסור ודבר דבר 

בהם, ומי שאינו מורגל לשמור את פיו  להזהרזה מהדברים שמאד קשה 
לדבר בשבת, הרי קרוב לודאי עומד ל כל דיבור שבשבת ולשים לב ע

שיכשל באיסור "ודבר דבר", שכולל בתוכו לדבר כל דבר שאסור לעשותו 

בשבת, וכגון שאומר אני אתקשר אליך במוצאי שבת, או אשלח לך פקס 
במוצאי שבת, וכל כיוצא בזה, הרי זה איסור דרבנן גמור, ובלאו הכי 

דברים בטלים בשבת אסור מצד ודבר מבואר בשו"ע שגם סתם ריבוי של 
שכל דבר שאסור  הגדר הברור באיסור ודבר דבר הוא,דבר, אך מ"מ 

  לעשות בשבת אסור לומר שיעשנו למוצאי שבת.

  איסור אמירה לעכו"ם

איסור נוסף שתלוי באמירה לחוד הוא אמירה לנכרי, שגם הוא איסור 
, אך להלכה אדאוריתדרבנן גמור, ויש ראשונים שסוברים דזה איסור 

קי"ל שאמירה לנכרי אסורה רק מדרבנן, ומ"מ הרי זה איסור דרבנן 
אמירה לעכו"ם, לכן הדבר  התירושחז"ל  אופניםגמור, אלא שכיון שיש 

קצת נפרץ, ויש אנשים שמקילים בזה ואינם מרגישים שהם עברו את 
את האיסור אפילו שהוא אמר לו  "שהגוי עבר"האיסור, אלא נראה להם 

ת, אך בודאי זה טעות דכשאומר לגוי לעשות מלאכה, ואפילו אומר לעשו
  עבר על איסור דרבנן. ומרלו בערב שבת שיעשה בשבת הרי שהא

מה שחז"ל הקילו באיסור אמירה לעכו"ם מותר, כגון אמירה  רק ולכן
, או שבות דשבות במקום אפילו במלאכה דאוריתא לעכו"ם במקום חולי

שלא במקום חולי, אין היתר של אמירה  דאוריתא המצוה, אך במלאכ
לעכו"ם חוץ ממצות ישוב ארץ ישראל, והמג"א מיקל גם באמירה לעכו"ם 

אי שאין היתר כללי של אמירה לעכו"ם דלצורך מצות מילה, אבל ו
במקום מצוה, ובמקום שלא הותר אמירה לעכו"ם הרי זה איסור דרבנן 

ומר לנכרי לעשות לו גמור, ואף שפעמים דבר זה כרוך בצער כשאינו א
"אך ודאי שמירת שבת בצער חשובה הרבה יותר מאשר עונג מלאכה, 

  שבת באיסור".

  קריאת שטרי הדיוטות

איסור קריאת שטרי הדיוטות בשבת הוא ג"כ ענין שצריך הרבה חיזוק, 
וכידוע שנחלקו הראשונים מה נכלל בשטרי הדיוטות, דדעת הרמב"ם היא 

איסור קריאת שטרי הדיוטות, דהיינו  שחוץ מכתבי הקודש הכל בכלל
שכל דברי חולין אסור לקרוא בשבת, ולדעת הרשב"א ספרי חכמה ג"כ 
מותר לקרוא בשבת, אך דברים שאינם כתבי הקודש ואינם ספרי חכמה 

  אסורים לכו"ע.

  פירצה בלוחות מודעות בשבת

ויש דבר שנפרץ שמדפיסי המודעות רגילים להדביק את המודעות בכוונה 
ב שבת כדי שיקראו את המודעות בשבת, ולאחרונה בכמה בתי בער

כנסיות התחזקו בזה על ידי פריסת וילונות על לוחות המודעות בערב 
שבת, וזה תיקון גדול, שבלא זה המכשול מצוי מאוד, כיון שיש פעולות 
שאדם עושה אותם מתוך הרגל בלא שימת לב, וכן בקריאת מודעות זה 

אדם ולכן עוד לפני שהספיק לחשוב אם מותר דבר שנתפס מיד בעיני ה
לקרוא או אסור לקרוא כבר עבר וקרא את המודעה, ולכן צריך מאוד 

עות לה את המודותוזה מוטל גם על מי ש ,בזה ח"ו להכשלשימת לב לא 
ה בערב שבת, אך גם כל אחד צריך שלא יכשיל אחרים על ידי שתול

  להשגיח על עצמו שלא יכשל בזה.

  תחומיןאיסור 

איסור תחומין באופן רגיל כשנמצאים בבית ולא יוצאים לטייל מחוץ 
לעיר, אין האיסור מצוי כל כך, אך בבין הזמנים כשנמצאים במקומות 
אחרים ויוצאים לטייל בסביבות המקום צריך לזה שימת לב מיוחדת, 
ובפרט בישובים שהבתים מרוחקים ויש שבעים אמה בין בית לבית 

ר עם צורת הפתח מתוקנת, הרי שמדידת אלפיים אמה והמקום לא גדו
היא לכל בית מהבית עצמו, ולא מקצה העיר, ואפילו במקום שמדידת 

ר, הרבה פעמים יוצאים לטייל מחוץ ליישוב יהתחום היא מקצה הע
ורואים אחרים שהולכים וסבורים שמותר, אך צריך לדעת שאיסור 

ו, ולכן צריך לדעת היכן תחומין קיים תמיד אלפיים אמה ממקום שביתת
נגמר מקום שביתתו אם בבית אם בקצה העיר, ומשם אסור לילך יותר 

  מאלפיים אמה.

  איסורים התלויים במחלוקות בהלכות שבת

יש הרבה פרטים בהלכות שבת שתלויים במחלוקות, וישנם דעות לכאן 
ולכאן, וזה אחד מהגורמים העיקריים שגורם לאדם פתחון פה להקל 

אך יש לידע מה שכתב הרבינו יונה במס' ברכות דהטעם שקרבן כשקשה, 
אשם תלוי יקר יותר מחטאת זה משום שספק חטא צריך יותר כפרה 
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מודאי חטא, דכשאדם עשה עבירה ודאית הרי שודאי הוא מתחרט בלב 
שבור והתשובה מכפרת, אך כשאדם נכשל בספק איסור הרי הוא תולה 

  .תמיד אולי מה שעשה אין זה עבירה

הרי בכל עניני אפילו באופנים שמעיקר הדין היה מקום להקל, אמנם 
עולם הזה אדם מחפש לעצמו את הדרך היותר בטוחה, ואדם לא קונה 
מקרר או מזגן שספק אם פועל, ואפילו אם מסתבר שיעבוד בכל זאת הוא 
מברר היטב לדעת שהמקרר והמזגן הם ודאי טובים ורק אז קונה, א"כ 

לם הבא שהם נצח נצחים לא יחוש האדם אם יודע שעל למה על חיי העו
שמירת שבת מסופקת ספק אם יכנס לעולם הבא, ולמה מסתמך על אותה 

בא, והרי הדברים ק"ו הם, וגם בדברים הדעה שלשיטתה יכנס לעולם 
שיש מקום להקל, אך למה שלא יבחר האדם לעצמו את הדרך הבטוחה 

  לכתה.והמרוצה שלכל הדעות יהיה שומר שבת כה

ומצוי שבמצות ד' מינים מדקדקים מאוד לצאת את כל הדעות, וחוששים 
ש"ח  100מסכים לשלם עוד אדם לדעה רחוקה וכגון בנחלקה התיומת 

כדי להשיג לולב שיהיה כשר לכל הדעות, וא"כ למה בעיקר חיות האדם 
דהיינו שמירת שבת כהלכתה, שהיא הלב והמח של האדם בעולם הבא 

למה בזה לא א"כ כפי שאומר הח"ח, ומי שלא שומר שבת הרי הוא כגוי, 
  ידקדק להיות בטוח שלכל הדעות יהיה שומר שבת.

דם להחמיר את כל הדעות שיש, דזוהי רק מעלת אנדרש מה וכמובן שלא
הצדיקים כפי שכתב המסילת ישרים שגם דעה שנדחתה מהלכה יש ענין 
למדקדק להחמיר במקום שנראה טעמה, אך מכל מקום בדברים שידוע 
שיש בהם ב' דיעות, ודאי שהדרך הנכונה והבטוחה היא להחמיר, וליתן 

תלויה הולא שמירת שבת  ידור""שמירת שבת בהלזה את היחס של 
  ומסופקת במחלוקות.

  שבת זה צורת חיים אחרת

בהתבוננות על ההיקף של מלאכות שבת אף שזה כולל הרבה פרטים, אך 
זה נותן תמונה כללית שיום אחד בשבוע האדם מתנתק מצורת החיים 
הרגילה וחי בצורה אחרת אם הוא באמת מדקדק לשמור כראוי על כל 

  הלכות שבת.

  טול מוקצהטל

אף שאין בו מלאכה, זה איסור  ואחד מהדברים המצויים שחז"ל אסר
טלטול מוקצה, והטעם איתא בגמרא גזירה משום הוצאה, והאדם צריך 

היכן הם כדי שלא יכשל בטלטול  להשגיח על ידיו במשך כל השבת
צה, וכידוע פרטי הלכות מוקצה הם מרובים, וגם בזה בלא שימת לב מוק

, ולדוגמא כשיש קליפות של פירות או שקדים וכדומה על המכשול מצוי
השולחן, ובלא שימת לב אדם עלול רח"ל לשחק בהם בידיו תוך כדי 

פות אלו הם בדרך כלל מוקצה מחמת יישיבה ושירת זמירות שבת, וקל
ופעולות אלו אינם נובעות מכך שסבור שקליפות אינם מוקצה, שהרי  ,גופו

ע שקליפות הם מוקצה, אלא שמחוסר אם ישאלו את האדם ודאי יד
  ריכוז ושימת לב במה שעושה זה מהוה מכשול.

  בשבת ידייםשמירת ה

ולכן הדבר הראשון שנצרך בהלכות שבת זה שיהיה האדם דרוך וחושב 
היכן ידיו נמצאות, וסיפר יהודי תלמיד חכם שזוכר מנערותו כשהיה 

להם יראת שמים בטבריה והיו שם שני אנשים שלא ידעו ללמוד, אך היה 
י תופחד גדול מעבירות, ולכן בכל ערב שבת ביקשו שיקשרו להם את ש

שבת, וברור שלא זו הדרך שהתורה רוצה  הידיים כדי שלא יחללו

מהאדם, ורק מי שרח"ל הוא עם הארץ ואינו יודע היאך להתנהג, זוהי 
העצה היחידה שלו להימלט מחילול שבת, אך הדרך האמיתית היא 

  הלכות, ולחשוב על כל דבר מה מותר ומה אסור.ללמוד את ה

הלכות מוקצה הם מרובים, הן בגדרי המוקצה, והן באופן טלטול מוקצה, 
א אם מותר לטלטל מוקצה בגופו, המשנ"ב והחזו"וע נחלקו כידלדוגמא ו
כפי שהוזכר בדברים שהאדם רוצה לדאוג לעצמו אינו מסתפק במה ו

  ת מסופקות יהיו אוצר חייו.שמעיקר הדין מותר, ולא ירצה שמצוו

בהם, אך  להכשלמה שהוזכר כאן זה רק ראשי פרקים לדברים שאפשר 
 ,קושר ומתיר ,אהל ,ודאי שיש עוד הרבה פרטי מלאכות, בונה וסותר

ת, ובאי שימת לב תמיד מצויים מכשולות, ולכן כפי וושאר ל"ט מלאכ
הלכות שבת שאומר הח"ח בהקדמה שכל אחד מוטל עליו לחזור ולשנן 

  כסדר.

  זהירות שמירת שבת בהתחדשות הטכנולוגיה

בעיות בטכנולוגיה  כל הנ"ל אמור בצורת החיים הרגילה, אך כעת נתחדשו
נשמע החששות במקררים ובשאר מוצרי חשמל, ודבר זה החדשה וכפי ש

מטיל זהירות נוספת בשמירת שבת, וצריך הרבה יראת שמים לא למצוא 
פלוני אמר כך, ולצערינו זה דברים שמאוד קולות שפלוני אמר כך ו

מתפשטים, ולא יודעים להיכן נגיע ביום מחר, ובחוצה לארץ יש הרבה 
המדרגות או כשיוצאים מהבית בנינים שמיד שנכנסים מהרחוב לחדר 

  נדלקת תאורה, וזה ודאי פסיק רישא דניחא ליה ואסור.לחדר המדרגות 

הרי שדברים אלו נפרצים  ולכן אם לא נעמוד בגדר שמירת שבת איתנה
לאט לאט וחודרים פנימה לתוך המחנה. על כן כל אחד באופן פרטי 
שיקבל על עצמו ללמוד וללמד לשמור ולעשות, זה עצמו חיזוק בשמירת 
שבת, וכך יגרום שבמקומות אחרים ג"כ ישמרו שבת, וכידוע שכל דבר 

רה שמוטל שיש בו קלות ראש יש ענין יותר להחמיר בו, וק"ו בשבת החמו
  לדאוג שלא תפרץ חומת השבת. המתחדשים,בכל דור ודור לפי המצבים 

  שכר שמירת שבת

כפי שהוזכר בתחילה את חומר עוון חילול שבת, אך מזה צריך להבין את 
כל המשמר  )שבת קי"ט(חז"ל אמרו השכר הגדול שיש על שמירת שבת, ו

ודה זרה כדור עב דשבת כהלכתה מוחלין לו על כל עוונותיו, ואפילו עב
אנוש מוחלין לו, ואפילו על פרטים בקיום מצוות השבת אמרו חז"ל כל 
המקיים שלש סעודות בשבת ניצול מג' פורעניות, מחבלי משיח, ממלחמת 
גוג ומגוג, ומדינה של גיהנום, וזה ודאי מהדברים הנצרכים בדורינו מאוד, 

כאורה היא וזה דבר נורא שעל ידי קיום מצות ג' סעודות בשבת אשר ל
חבלי משיח, מלחמת מ להנצל מצוה קלה, זוכים לדברים כאלה נוראים,

  גוג ומגוג, ודינה של גיהנם.

  קיום ג' סעודות ביום השבת 

ובאמת שגם בזה צריך זהירות לקיים ג' סעודות ביום השבת, ולכן צריך 
ובכלל דאינה  להקפיד על אכילת כביצה בסעודה שלישית מבעוד יום.

  הנהגה לכתחילה לדחות מצוה דרבנן לסוף הזמן מכמה טעמים.

ויש להבין מזה שאם בזכות ג' סעודות בשבת זוכים לשכר כזה, הרי מי 
יוכל לשער את גודל השכר שזוכים עבור שמירת שבת כהלכתה, הקב"ה 

  יעזור שכולם יקבלו עליהם להתחזק בזה, ונזכה במהרה לגאולה שלימה.
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 שואלים ודורשים בהלכות בין הזמנים
 ל"יוסף שלום אלישיב זצוק הגדול רבי רבינו מרן פוסק הדור נ"על

דיני בית , ברכות שונות, ברכת הימים, קריעה בכותל, עלון זה כולל הלכות תפילת הדרך

 ועוד הלכות שונות, הקברות

 דיני תפילת הדרך
 

ומצוי בבין הזמנים שרוכבים באופניים מחוץ . אופנוע או אופניים]בהליכה בין ברכיבה ן בנסיעה בין חיוב תפילת הדרך הוא בי .א
 (א שהולכי רגל יותר חמור מנסיעות"ושמעתי מחכ. וכן מורים הרבנים, פשוט) ד"חייב בתפה כל שיוצא שיעור פרסה מהעיר, [לעיר

( ט"ב סקי"מ)שאומר בלשון יחיד " ותתנני"חוץ מהמילה ( קי ד ע"שו" )שתוליכנו לשלום"כגון , ריך לומר תפלת הדרך בלשון רביםצ .ב
 (ח"ב סקי"מ)ובדיעבד אם אמר הכל בלשון יחיד יצא 

 (ח קי יג"כה" )ותגיענו למחוז חפצינו"א שכלול במה שאומרים "וי (א ועוד"גר, ש ברכות"ראריף ו) "ותחזירנו לשלום"ים יש מוסיפ .ג

א "וי( ה"פ ראבי"ש דבליצקי ע"הגר, א"י ישראל בשם הגרשזאש" )ני מתאונות דרכיםותציל"כגון , א שמותר להוסיף על הנוסח"י .ד
 (א"ח קניבסקי שליט"שם בשם הגר)ל "ואין להוסיף על נוסח חז, "וכל מיני פורעניות"שהכל כלול ב

ארחות ' ועי .הגבי רוכב על בהמ ע קי ד"שו)ואין צריך לרדת מהמכונית , יעמיד את המכונית כשאומר התפלה, אם אפשר לעצור .ה
, יןאפשטי' ושמעתי מהרב ישעי .ש לא עצר"אלישיב שהגרי' ארי' ואמר לי ר .א והסטייפלר לא עצרו את המכונית"רבינו שהחזו

ובדרך לקרית ספר , עוצר' בדרך הרגיל לירושלים לא הי]' דמהיות טוב וכו, סכנה שאינודהיינו , ק אמר לו לעצור כשאפשר"שהגרח
 (אינו יכול לומר תפילת הדרך תוך כדי נהיגה הנהג [קצא]ז "קנו דלדעת הט' כות עממ בר"ש ע"שיעורי הגרי' ועי [עצר אחר המנהרה

ה בשולחן "וכ, ו"ב סקכ"מ' ועי, ע קי ה"שו)וזה כולל הלילה עד עמוד השחר , אין צריך לומר תפלת הדרך אלא פעם אחת ביום .ו
 (ע שם"שו)אינו חוזר ואומר , ע היוםאם ינוח באמצ' ואפי (ועוד, ז אוירבך"שלמה מהגרש

לומר שוב  צריך, והמשיך בנסיעה לפני עמוד השחר או שלן בעיר ,דעתו ללון בעיר והסיח דעתו מהנסיעה אם באמצע הנסיעה .ז
יאמר [ בתוך פרסה של הבית' כגון שכבר יהי]ד "אבל אם כשימתין לא יוכל לומר תפה. ש"ין עד עמוהמתי, ואם יכול. תפלת הדרך

 (ה צריך"ל ד"ביאוה, ו"ב סקכ"ה ומ' ע סעי"שו) מיד

אבל אם המשיך הנסיעה גם , ודוקא כשלן בלילה שינת קבע( ד"ב סקכ"מ)צריך לומר אותה כל יום ויום , בנסיעה של כמה ימים .ח
ד ביום "היאמר תפ, לכן מי שנוסע כמה ימים באוניה (ו"ב סקכ"מ)בבקר יאמר אותה בלי חתימה , בלילה ולא ישן אלא שינת עראי

לא יאמר עם חתימה רק ביום הראשון , וגם באוניות שיש חדרי שינה( ת קי ג"שע)ובשאר הימים בלי חתימה , הראשון עם חתימה
 (ל"י נויבירט זצוק"אשי ישראל בשם הגר)

כיון , הריח ואין להסמיכה לברכת( ו' ע סעי"שו)כגון שיברך אשר יצר או בורא נפשות , לכתחילה יש להסמיך אותה לברכה אחרת .ט
יאמר אותה , סמיכהואם אינו יכול לה( נוהג להסמיכה לברכת הריח' ש שרבו הי"ועי, ע"ס על השו"חת' הגה)יח הוה הפסק שכשמר

ל לא "זצוק א"ושמעתי מהרב דרזי שהגריש. לא הסמיכו לברכה אחרת א והסטייפלר"ארחות רבינו שהחזו' ועי, חב כ"מ)ז "בלי
 (ע"למה לא לקיים דינא דשו, אבל מי שבין כך אוכל, שגדולי ישראל לא אוכלים סתם, והעירו. הסמיכה לברכה אחרת

 ש"הגרי)יצר מיד  אלא יברך אשר, ד"לו ברכה לסמוך לתפה' אין להמתין מלברך אשר יצר כדי שיהי, לפני שיצא אם הלך לבית הכסא .י
 (ל"זצוק

 14א "לדעת החזו. ט"ב סקכ"מ)מעט יותר משבעים אמה לאחר הבית האחרון של העיר , שיצא מהעיר יש לומר תפלת הדרך לאחר .יא
ובדיעבד אפשר ( "מוצא"אחרי ד "ל נהג לומר תפה"ש זצוק"גרישה, אלישיב' ושמעתי מהרב ארי. מטר 53ח נאה "ולדעת הגר, מטר

 (ב שם"מ)לפני זה ' לסמוך על השיטות שאומרה אפי

, ב שם"מ)כיון שכבר החזיק בדרך , לפני שיצא מהעיר' ד בבקר יכול לומר מיד אפי"כשאומר תפה, ע הנסיעהאם לן בלילה באמצ .יב
 (כשמכין עצמו לצאת' דיכול לומר אותה אפי' ש שכ"ועי

א "לדעת החזו( א"ב סקל"ז ומ' ע סעי"שו)אמות  0888שהוא , מחוץ לעיר כ הנסיעה הוא לפחות מרחק פרסה"ד אא"אין לומר תפה .יג
 .מטר 5018ח נאה הוא "ולהגר, מטר 1488 הוא

ובתנאי שלא הגיע , יכול לומר אותה כל זמן שהוא בדרך, לאומרה ואם שכח, תוך פרסה ראשונה של הדרךלכתחילה יש לאומרה ב .יד
 (א שם"ורמ ז' ע סעי"שו[ )דהיינו המקום שרוצה להגיע לשם]תוך פרסה האחרונה הסמוך לעיר 

 (ז' ע סעי"שו)וכן בתוך פרסה האחרונה יאמר אותה בלי חתימה , לאומרה בלי חתימה יש, אם הנסיעה הוא פחות מפרסה .טו

ש "שיעורי הגרי' ועי, ל"ב סק"מ)אם הנסיעה פחות מפרסה ' יאמר אותה אפי[ כגון שנוסע בישוב ערבי]אם הנסיעה בחזקת סכנה  .טז
 (ובודאי יכול לומר, שכ דישוב ערבי לא נחשב ישוב' עמ

ז "אשי ישראל בשם הגרש)ולא ממכשולים אחרים כגון תאונות דרכים , רק מסכנת לסטים וחיות רעות א שתיקנו תפלת הדרך"י .יז
ספר הליכות שלמה ' ועי .ות וכדומהרק בנסיעה במדבר, ב"ז אומר אותה בנסיעה מירושלים לב"רש' ולכן לא הי, ל"אוירבך זצוק

ז אוירבך שיכלול אותו בתוך "אשי ישראל בשם הגרש' ועי .חושש לזה' ל גם הי"ל העיד שהרב מבריסק זצוק"מ שך זצוק"שהגרא
דרכים וסכנות אחרות  אמנם דעת רוב הפוסקים שתפלת הדרך שייך גם מפני תאונות( ל"וכן נהג הרב מבריסק זצוק. שמע קולינו

שכן  שכ' עמ מ ברכות "ע ש"שיעורי הגרי' ועי .א"החזומ 'א עמ"ח דעת נוטהח קניבסקי ב"הגר, שצז' חוט שני מזוזה עמ)בדרך שיש 
ק "שהגרנ חוט שני על מזוזה שם' ועי .ב"לב ד מירושלים"תפה ש הי אומר"שהגרי, 'ארי' וכן שמעתי מנכדו ר ,ל"ש זצוק"נהג הגרי

ובחוט שני שם מביא מכתב  .ואמר שהיום יש הרבה סכנות בדרכים, ל"מ שך זצוק"וכן נהג הגרא .א נוהג כן למעשה"ראה את החזו
 (ל"עכ" כן יקבל שכר על הפרישה, ר שכר על הדרישה"וכשם שקיבל כת, ו למנוע את הרבים מתפילת הדרך"וח"שם ' וכ, ק"מהגרנ



ח קניבסקי בספר "ל הגר"וז, ארחות רבינו)ד "תפה מותר לומר, אביב שיש בתים כל הדרךב לתל "בנסיעה מב' אפי א"לפי דעת החזו .יח

שהרי גם , ד בברכה"יכול לומר תפה, י בתים"פ שכל הדרך מחובר ע"א אע"ב לת"הנוסע מב: א"ברשימותיו מהחזו שם דעת נוטה

 (ל"עכ ,וכל נסיעות של היום מקרי סכנה, ז"ש הט"בתוך העיר רשות לומר בברכה אם הוא מקום סכנה כמ

. שם חוט שני מזוזה) ךנת הברכה הוא למי שנמצא בדרשתק ד בתוך העיר"אין לומר תפהא ש"י, אף שיש סכנת תאונות בתוך העיר .יט
צד אחד שב, ב לירושלים"ולכן הנוסע מב, "קשת הערים"ח קניבסקי שאין לברך בתוך "שלדעות אלו סובר הגר, י כהן"ושמעתי מהגר

א שכיון שכל "וי (דהיינו באיזור הספארי, אין לברך עד אחריהם, וקרית אונו תל השומר ובצד שני גבעת שמואל, ב ורמת גן"ב
 (א"צ פלמן בשם החזו"הגרב, א"ק שליט"י כהן בשם הגרח"הגר)מי שרוצה לברך בתוך העיר יכול לברך , סכנה הדרכים בחזקת

ש "שיעורי הגרי) ולא ימתין עד הנסיעה במטוס, ויכוון לכל הדרך, בדרך לשדה התעופה כבר יש לומר תפילת הדרך, אם נוסע במטוס .כ
 (תרלח' שם עמ

אינו מברך , פ שלא ידע שיקבל עוד נסיעה מחוץ לעיר"אע, כ נסע שוב"ואח, וחזר לעירו, ד"תפהנהג מונית שנסע מחוץ לעיר ואמר  .כא
 (ל"א זצוק"מים חיים בשם הגריש)כיון שדעתו כל הזמן לנסוע אם יזמינוהו , עוד פעם

תורת , ש דבליצקי"הגר, מא' ה סי"ת בצל החכמה ח"שו)רך יאמר תפלת הד ,[כגון יולדת]שצריך לנסוע בשבת מחמת פיקוח נפש מי  .כב
 (א"צ פלמן שליט"מ שטרנבוך והגרב"ב בשם הגר"היולדת פכ

 .א די במעלים עיניו"ולדעת החזו .יעצום עיניו או יסתובב ואם יושב במקום שיש ערוה לפניו. צואהאו , יש ליזהר מלומר נגד ערוה .כג

ל "ש ואזנר זצוק"תשובת הגר, ל"א זצוק"שאשרי האיש בשם הגרי, ד הערה עה"כ פס"שש)יכול לומר תפלת הדרך , שנוסע "אונן" .כד
 (א"ח קניבסקי שליט"וכן סובר הגר, שםכ "שש)ויותר טוב שיבקש מאחר שיוציאנו ( א דינר"להגרי

 (ו"עא סקט' ב סי"מפ "ספרי זמנינו ע) מפני לועג לרש ד"לא יאמר תפהש א"י ,מי שנוסע ברכב שיש בו מת .כה

 (ח קניבסקי"אשי ישראל מהגר)י לגמור כל הנוסח יכול לחתום בל אם אמר קצת, הנוסחובאמצע שכח את , אם התחיל תפלת הדרך .כו

ויש ביד מורי הוראה . ה ואין"ז ד' ל סעי"ביאוה)ד "ל אם יכול לומר תפה"מסתפק בביאוה, אם יש ישובים בדרך תוך פרסה להכביש .כז
ואם ( ובודאי יכול לברך, דרך מודיעין אינו כןאמנם הנוסע . ב לירושלים יש ישוב תוך פרסה"צילומי אויר שמראים שבכל הדרך מב

בספיקות אין חשש ברכה לבטלה די "כהפנ שכא-שכ' עמ שם ש"שיעורי הגרי)כול לומר עם חתימה ספק אם הם תוך פרסה בודאי י
 (ועוד, חוט שני, ל"דעת נוטה הנ)לומר ל בכל אופן יכול "א הנ"אמנם לפי דעת החזו( בתפילת הדרך

י "פר דעת יהודה שהגרס' ועי .א שצריך לומר תפילת הדרך"שליט ק"והורה לו הגרנ, לעד כל יוםב לא"נוסע מב' שמעתי מאברך שהי .כח
 קניבסקי ח"שבדרך לקרית ספר נוהג הגר, אפשטיין' ישעי ואמר לי הרב. ד כשנסע לפתח תקוה"א אמר תפה"מעיד שהחזו שפירא

 .ד"לסטון לא אמר תפהנסע לט ש"דכשהגרי, דרזי י"אמנם שמעתי מהגר. ד"לומר תפה

 (א"ח קניבסקי שליט"אשי ישראל בשם הגר)לא יאמר הפסוקים שאומרים אחריו , האומר תפילת הדרך בתשעה באב .כט

מנחת , לח אות טז' סיג "י ח"מנח)א לצאת ברמקול "א שא"וי, ד ברמקול ומוציאים את הציבור"לפעמים באטובוס אומרים תפה .ל
ובחתונות המשפחה צוה שישמעו עשרה , ל החמיר לא לצאת עם רמקול"א זצוק"שהגרישושמעתי מהרב דרזי . ט 'סי א"חשלמה 

א לא היקל למעשה "וגם החזו (מ ב קח"אג' ועי .כ"הדין הזה לא ברור כא ש"בהגהה ששמע מהחזו מנחת שלמה שם' ועי. בלי רמקול
ל "וישמע משה בשם הגראי)עם רמקול ויש מקילים לצאת ( א"ח קניבסקי שליט"נח בשם הגר' וישמע משה עמ)בדרבנן ' אפי

 (סא' א עמ"שטינמן שליט

 

 ושאר דיני הכותל         דיני קריעה בכותל המערבי
 

ף עוד טפח על הקריעה כ מוסי"ואח, וקורע קריעה ראשונה מן הצופים, טפחצריך לקרוע , הרואה ירושלים ובית המקדש בחורבנה .לא
ובזמנינו שירושלים הוא מקום ( ב שם"מ)ר ברוך דיין אמת בלי שם ומלכות כ אומ"ואח( ע תקסא ב"שו) כשרואה מקום המקדש

א ששלטון של פורקי עול גרע "וי( א"נ קרליץ שליט"הגר, (יא)מ ד ע "אג) צ לקרוע רק כשרואה מקום המקדש"אש א"י ,ישוב
 ,שבט הלוי ז עח, א"יבסקי שליטח קנ"י כהן בשם הגר"הגר)ויש חיוב קריעה ובודאי גם היום עיר האלוקים מושפלת , מישמעאלים

 (א"ק שליט"וכן נוהג הגרח. ל נהג לעצום עיניו עד שהגיע למקום שרואה את המקדש"ארחות רבינו שהסטייפלר זצוק' ועי

בו אבותינו היה לשרפת אש  בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך", "ציון מדבר היתה ירושלים שממה"לפני הקריעה יאמר הפסוקים  .לב
 (ב' ע סעי"שו" )וכל מחמדנו היה לחרבה

וצריך  (ד"נ שבזה נוהגים דלא כהראב"ואמר הגר. ב"ב סקי"מ)ויקרע ביד ולא בכלי ( ג"ב סקי"מ) צריך לקרוע בצד שמאל כנגד הלב .לג
 (א"ד שמ ב מהחכ"ש יו"פת)לקרוע לאורך הבגד ולא לרוחבו 

ארחות , מ טיקוצינסקי"י להגרי"ספר א)ד לקרוע רק בגד העליון "מנהגינו כדעת הראב, ת לבולקרוע עד שרואה א' ע כ"אף שהשו .לד
שחייבים וסבר , ע"החמיר כדעת השו, ל"ש זצוק"נים אחרונות של הגרישבש, ד מרגנשטרן"ואמר לי הגר. א"ק שליט"הגרח, רבינו

 (ד' ע סעי"שו)ויקרע מעומד ( לקרוע עד שרואה את לבו

ולצה ויכול ללבוש ח .ולקרוע את החולצה יכול להוריד את החליפה לפני שמגיע למקום החיוב, רוע את החליפהאינו רוצה לק אם .לה
, ח"ב סק"מ)ת אצבעו' אלא שירחיק בין קריעה לקריעה ג, ויכול לקרוע באותו חולצה כמה פעמים .מעל חולצה ולקרוע את העליון

 (ועוד, א"נ קרליץ שליט"הגר, ארחות רבינו

ח קניבסקי "תורת המועדים על שונה הלכות שכן נוהג הגר' ועי, ארחות רבינו)לפשוט בגד הקרוע מיד לאחר הקריעה  מותרא ש"י .לו
ואם לבש שני חולצות וקרע העליונה . ועיר העתיקה א שאין להורידו עד שיוצא למקום שאינו רואה מקום המקדש"וי (א"שליט

 (ל"א זצוק"ד מורגנשטרן בשם הגריש"הגרמשמעתי ) צריך לקרוע גם התחתונה, והוריד אותו מיד

 (ארחות רבינו)דהיינו שיוסיפו עוד בגד כדי לקרוע , רק יזהרו שיעשנה בצניעות, גם נשים חייבות בקריעה .לז

 (ארחות רבינו, ז"ב סקי"מ) ואין חייבים לחנכן בזה, קטנים פטורים מקריעה .לח

 (א"ח קניבסקי שליט"הגר, א"נ קרליץ שליט"הגר) עדיף לא ללכת בכלל לכותל המערבי אם אין כוונתו לקרוע .לט

ריח אומרים ' דאולי רק שם בסיוהעירו . ב ריח יא"מ)כ פטור "ויום השלשים ג( ה' ע סעי"שו)חיוב קריעה הוא פעם בשלשים יום  .מ
 (ל הקיל גם בזה כיון דהוא מדרבנן"ש זצוק"ד מורגנשטרן שהגרי"אמנם שמעתי מהגר. ספק ברכות להקל



ח וחנוכה וכל הימים שאין אומרים בהם תחנון חייבים "אבל בר. מ וחתן וכלה בימי המשתה אין דין קריעה"וחוהט "בשבת ויו .מא
תשובות והנהגות א שלד בשם , א והסטייפלר"ארחות רבינו בשם החזו)ט לאחר חצות חייבים בקריעה "גם ערב שבת ויו. בקריעה

 (א"ש דביליצקי שליט"הגר)לקרוע  וגם באסרו חג חייבים (ל"ש אלישיב זצוק"הגרי, א"החזו

ש "הגרי, עג א"ח מנחת שלמה)צ לקרוע "א, ק"וכן אם שהה בכותל עד מוצאי ש. פטור מקריעה שלשים יום, אם הגיע לכותל בשבת .מב
 (מ שם"אג)יום ' א ששבת אינו פוטר אותו לל"וי (ל"פ שיינברג זצוק"הגרח, א"נ קרליץ שליט"הגר, ל"אלישיב זצוק

 (ד"ב סק"מ)לא יאכל בשר ויין כל אותו היום , יו שרואה את המקדש בחורבנהפעם ראשונה בחי .מג

 (עג' א סי"ש ח"מנח)יכול לקרוע כל זמן שנמצא בעיר העתיקה , בכותל ולא קרע' מי שהי .מד

נ "הגר, ז רנז"מועדים וזמנים ח, ח קניבסקי בשם הסטייפלר"הגר)אינו מועיל להקנות הבגדים כדי לפטור עצמו מקריעה א ש"י .מה
 (ק ראיתי שאמר שאינו מתכוון באמת להקנות בגדיו"ובשם הגרנ. א"קרליץ שליט

כן מובא בשם הרב מבריסק )באלו המחפשים מיני התירים לפטור עצמם מן הקריעה , לא היתה דעתם של גדולי הדורות נוחה .מו
" ע מטפחים על פניהם"ס וטור ושו"ברי השוד, אין זה מנהג ותיקים"' עח שכ' ז סי"שבט הלוי ח' ועי, ל"ז אוירבך זצוק"הגרש, ל"זצוק

כיון שאפשר להוריד את , ל נוחה באלו שמקנים הבגדים"א זצוק"ד מוגנשטרן שלא היתה דעת הגריש"וכן שמעתי מהגר. ל"עכ
 (החליפה ובקלות לקרוע החולצה

ש "הגרי)ן קדושת בית הכנסת אין לו די, אבל הרחבה העליונה. יש לו דין קדושת בית הכנסת, רחבת הכותל המערבי שליד הכותל .מז
 (ל"אלישיב זצוק

יש איסור מבעיר " שבת"כי גם בבדיקת  ,יש מורים לא ליכנס כשיש עליו מתכת ,בכניסה בשבת לכותל דרך שער בדיקת מתכת .מח
 (ל"א זצוק"הגרשז)קילין ויש מ( ל"ש אלישיב זצוק"הגרי, צא' ב סי"א חקריינא דאיגרת)
 

 ועוד ברכות שונות      דיני ברכת הימים
 

כ "וכ. ע ריח ג"בשו" חובה"לשון ' עי)וברכת הראיה הרי הם חובה ככל שאר הברכות . הברכה על הים הוא אחד מברכת הראיה .מט
 (וכן הוא לשון הרבה פוסקים. שהם חיוב גמור, א במכתב בתחילת ספר שער העין"השבט הלוי שליט

ולחפש מקום נקי כדי , ולכן יש לדעת אם המקום נקי מצואה וכדומה, לכתחילה צריך לתכנן שיראה את הים במקום שיוכל לברך .נ
 (ל"ש אלישיב זצוק"שער העין מהגרי)שיוכל לברך 

ינו פוטר א, [להלן' עי]לכן אף אם בירך בלא שם ומלכות במקום מסופק ( ע ריד א"שו)כל ברכה שאין בו שם ומלכות אינו ברכה  .נא
 (ר רכג ב"פ א"ע)אותו מלברך שוב כשיראה את הים 

שעשה "והרואה את הים הגדול מברך ". עושה מעשה בראשית"מברך , [חוץ מים הגדול]הרואה את הים התיכון וכן כל שאר הימים  .נב
 (ע רכח א"שו" )את הים הגדול

 (ב רכח ו"מ)כ יודע שהשתנה "אא, אין צריך לחוש בסתם שהים השתנה מששת ימי בראשית .נג

לכן אין לברך על הים התיכון ( ר ועוד"א, א"הגר, א"מג, פרישה, אבודרהם)היינו האוקיינוס דוקא  הרבה פוסקים סוברים שים הגדול .נד
בעל , ל"א והאור לציון זצוק"א והגרשז"שער העין בשם הגריש" )עושה מעשה בראשית"אלא יש לברך , "שעשה את הים הגדול"

ת "שו" )עושה מעשה בראשית שעשה את הים הגדול"יכול לברך , א דהרוצה לצאת את כל השיטות"וי( א"ק שליט"שבט הלוי והגרח
 (ל"ז אוירבך זצוק"ובספר שער העין מביא שכן נהג הגרש. י א קי"מנח

א שאין "וי( א"ל ושבט הלוי שליט"א זצוק"שער העין בשם הגריש) "שעשה את הים הגדול"ודאי יכול לברך " אוקיינוס"א שעל ים "י .נה
ב לא הכריע "כיון שהמ, א"ק שליט"שם בשם הגרח" )עושה מעשה בראשית"אלא על כולם יש לברך , לברך על שום ים ברכה זו

 (נשאר ספק על כל הימים, בדבר

ודוקא כשעומד ". שעשה את הים הגדול"ע יש לברך "לכו, שהוא מקום חיבור ים אוקיינוס וים התיכון, "יברלטר'ג"העומד במיצר  .נו
, "עושה מעשה בראשית"מברך , אבל אם עומד ליד המיצר שמחבר את הימים, [כגון במטוס או בהר]עלה ורואה את שני הימים למ

. א"ח קניבסקי שליט"שער העין בשם הגר, בצל החכמה ב יז)ויש להסתפק לאיזה ים המיצר שייך , כיון ששם לא רואים את שניהם
 (ז פסק"ועי, י המיצר"א עיין במפה בצורת החיבור שע"ח שליט"הגר

ה לכל הימים "וה. כיון שיש לו שם בפני עצמו, "עושה מעשה בראשית"כ יש לברך עליו "אעפ, אף שמחובר לים אוקיינוס, ים התיכון .נז
אמנם מפרצים ( א"שליט ח קניבסקי"שער העין בשם הגר)ל אף שמחוברים לים אוקיינוס "יש לברך כנ, שיש להם שם בפני עצמם

שם " )שעשה את הים הגדול"ושפיר מברך עליהם , הרי הם טפלים לים הגדול ,[כגון מפרץ לונג איילנד]קטנים היוצאים מהאוקיינוס 
 (א"ח שליט"בשם הגר

ש בשם "עיו. ל"ש והאור לציון זצוק"א והגרחפ"א והגרשז"שער העין בשם הגריש" )עושה מעשה בראשית"גם על ים כנרת יש לברך  .נח
ז "וכן נהג הגרש. הרואה את כולו מברך בלי חשש, ולא הוה כולו מששת ימי בראשית, דכיון דבמשך השנים התרחב הכינרת, ש"הגרי

 (א"ד טבריה שליט"ל לברך על הכינרת כשהגיע לבית בנו אב"אוירבך זצוק

שבט , ם  שם יג י"מלבי, י לך לך יד ג"רש)ת כיון שאינו מששת ימי בראשי, "עושה מעשה בראשית"א שאין לברך "י ים המלחעל  .נט
אלא שנשתנה , שגם ים המלח היה מששת ימי בראשית[ דף עד]ב "ב' ויש מביאים ראיה מגמ (בצל החכמה ב יב, מז' ט סי"הלוי ח

יכול , הכ מדבר יהוד"ואם רואה ג (ל"ש אלישיב זצוק"א דינר בשם הגרי"הגרי)ב "ולכן אם רואה את כל הים יכול לברך עמ, כ"אח
 (שער העין)ברך על שניהם יחד ל

ב "והיינו ל, יום חוץ מיום שראה וחוץ מיום שרואה עכשיו' וצריך שיעברו ל( ע רכד יג"שו)בשלשים יום  פעם אחת מברכים על הים .ס
 (ב ריח יא"מ)יום 

להלן כמה ' ועי]יד את הברכה דכיון שכבר ראה הפס, שוב אינו יכול לברך כל שלשים יום, בים' אף אם לא בירך בפעם ראשונה שהי .סא
כן א ועוד הרבה פוסקים שנקטו "ל ובעל שבט הלוי שליט"א זצוק"שער העין בשם הגריש, ה במקום"ל ריח ד"ביאוה[ )פרטים בזה

 (לדינא

 ב רכד יז שציין"מ)אינו חוזר ומברך  ,[כ ראה את ים התיכון"כגון שבירך על הכינרת ואח]בתוך שלשים יום  אחראף אם ראה ים  .סב
שם " )שעשה את הים הגדול"מברך , כ את האוקיינוס"אבל אם ראה אח (לא לברך מספק' ושם כ. ש"ספר עמודי אור המובא בפת



, יברך מעשה בראשית על ים התיכון, וכן המפליג בספינה מים התיכון לים אוקיינוס( א"ק שליט"ל והגרח"א זצוק"בשם הגריש
כיון , אבל אם מפליג בספינה מים אוקיינוס לים התיכון( ק"א והגרח"ם בשם הגרישש)כ שעשה את הים הגדול על האוקיינוס "ואח

 (א"שם בשם הגריש)דבכלל מאתיים מנה , "עושה מעשה בראשית"אינו מברך שוב , על האוקיינוס" שעשה את הים הגדול"שבירך 

שער )צריך לברך , [ז'ת של ישיבת פונובכמו שרואים לפעמים מהמרפס]ורואה רק קצת מן הים , א שגם אם רואה את הים מרחוק"י .סג
, א שכיון שאינו רואה את גבורת וגודל הים"וי( ויש לוודא שבאמת רואה את הים. א"ק שליט"ל והגרח"א זצוק"העין בשם הגריש

נד ק' ובספר מעשה חמד עמ. א בתחילת ספר שער העין"מכתב בעל שבט הלוי שליט)ויברך בלא שם ומלכות . יתכן שאינו יכול לברך
 (דבמרחק של שני קילומטר לא יברך על הים, ש דבליצקי"מביא מהגר

שוב אינו יכול לברך , כ ראה את הים מקרוב"ואח, ולא בירך מספק, ל"אם ראה את הים מרחוק כנ, א"גם לפי השבט הלוי שליט .סד
ח "ל שטינמן והגר"בשם הגראי שלהי דקייטא' וכן מובא בקונ. שם)ואולי כבר הפסיד ברכתו , כיון שספק הוא, בתוך שלשים יום

 (נחשב לראיה לענין שאינו יכול לברך תוך שלשים, שאם ראה את הים מרחוק, קניבסקי

בצל החכמה )וגם אינו פוטר אותו מלברך כששוב יראה את הים , אינו יכול לברך על זה, בשידור חי' ואפי, אף שראה את הים בסרט .סה
ת "וכן מובא בשע, י רכד ב"ברכ, שבות יעקב א קכו, א ברכות נג"רשב)ת ודאי חייב לברך אמנם דרך חלון או זכוכי( י ב פד"מנח, ב יח
, בן איש חי ויקרא)ולא נחשב כסומא שאינו יכול לברך , שפיר יכול לברך עם משקפיים, וגם אם לא רואה כלום בלא משקפיים( שם

 (שבות יעקב א קכו

אבל אם . יכול לברך על הים, אם המשקפת עובד עם זכוכית מגדלת או פלסטיק מגדלת, הרואה את הים דרך משקפת או טלסקופ .סו
ויש לדעת . בצל החכמה ב טז, ל"א זצוק"שער העין בשם הגריש)אינו נחשב ראיה ואינו יכול לברך , "מראות"המשקפת עובד עם 

 (ינו יכול לברךוא, "מראות"שרוב המשקפות היום עובדים עם 

, אם עדיין לא בירך, אחר כמה שעות' ואפי. יכול לברך כל זמן שרואה את הים, ואם לא בירך מיד. מידצריך לברך , הרואה את הים .סז
 (ת בצל החכמה ה כז"שו, ל"ש אלישיב זצוק"שער העין בשם הגרי)צריך לברך כל זמן שעדיין רואה את הים 

דכיון שכבר ראה את הים וכבר , אינו צריך להסתכל עוד פעם על הים לפני שמברך, את הים ועדיין רואה, שאם לא בירך מיד, א"י .סח
מ אם יש "ונפק. א"ח קניבסקי שליט"שער העין בשם הגר)שפיר יכול לברך כל זמן שעומד במקום שיכול לראותו , התחייב בברכה

 (שפיר יכול לברך, ואינו רוצה להסתכל עוד פעם, פריצות לכיוון הים

אינו יכול , ואם עבר הזמן של תוך כדי דיבור. יכול לברך, "תוך כדי דיבור"אם הוא עדיין , מן המקום וכבר אינו רואה את היםעבר  .סט
ש אלישיב "שער העין בשם הגרי, ה במקום"ל ריח ד"ביאוה)ולא יברך שוב עד שיעבור שלשים יום , וגם הפסיד את ברכתו. לברך
 (א"ח קניבסקי שליט"והגר ל"זצוק

אף שהוסתר לו יותר מכדי , [ומצוי כשנוסעים בכביש החוף הסמוך לים] ,ושוב ראה את הים, והוסתר לו הים, ראה את הים אם .ע
שער העין )הוה הכל ראיה אחד , כיון שכוונתו להמשיך לראותד .השניה ועדיין יכל לברך על הראיה, לא הפסיד את ברכתו, דיבור

שלמי תודה על ' ועי. א"ח קניבסקי שליט"א והגר"ובעל השבט הלוי שליט, א"ינמן שליטל שט"ל והגראי"ש אלישיב זצוק"בשם הגרי
 (לכן יש לברך מיד לא ליכנס לספק. והפסיד ברכתו, ל שטינמן שהחמיר גם בזה"צ פלמן שמביא מהגראי"בין המצרים מהגרב

ולא נשתנו , שהם מששת ימי בראשית ויש לוודא". עושה מעשה בראשית"מברכים , על נהרות גדולים שהם מששת ימי בראשית  .עא
 (ע רכח א"שו)י בני אדם "ע

ש "וי( ע שם"שו) פעם בשלשים יום "עושה מעשה בראשית"מברך , על הרים וגבעות משונים בגובהם וניכרת בהם גבורת הבורא .עב
בעל שבט הלוי וכן נוהג . ל"א זצוק"שער העין בשם הגריש)שדוקא על הרים שמקובל אצל רוב העולם שהם משונים בגובהם 

, ח"ואמר הגר. א"ק שליט"שם בשם הגרח)א שעל כל הר שמתפעל מגובהו יכול לברך "וי( א לברך על הרי האלפים בשוייץ"שליט
ועל הר חרמון אפשר  (אבל בפעם השניה כבר לא בירך, כיון שהתפעל מגובהם, ל על ההרים"שבדרך לירושלים בירך הסטייפלר זצוק

 (אור לציון ב מו)לברך 

וכן שאר , מדבר יהודה, ולכן יש לברך על מדבר סיני( ע שם"שו)פעם בשלשים יום " עושה מעשה בראשית"מברך , הרואה מדבר .עג
 (א"ח קניבסקי שליט"שם בשם הגר)א לזרוע בה כלום "הוא מקום שומם לחלוטין שא" מדבר"וגדר ( שער העין)המדברות שבעולם 

שער העין בשם )ואפשר לברך על כל סוגי הפילים והקופים ( ע רכה ח"שו) "ותמשנה הברי"ברך מ, הרואה את הפיל ואת הקוף .עד
 (א"ל והשבט הלוי שליט"א זצוק"הגריש

ל "א שחז"וי( א"נ קרליץ שליט"שער העין בשם הגר, ל"א זצוק"הליכות שלמה מהגרשז)א שאפשר לברך על כל בעל חי משונה "י .עה
 (א"ק שליט"ל והגרח"קא זצו"שם בשם הגריש)קבעו לברך דוקא על פיל וקוף 

לאחר שלשים יום יברך בלא שם ' ומכאן והלאה אפי. עם שם ומלכות שיברך רק פעם אחד בחיים א"י, "משנה הבריות"בברכת  .עו
' קוק עמ. צ.מ ברכות מהרב ב"ש ע"מובא בשיעורי הגרי, ל שכך המנהג"ש אלישיב זצוק"וכן אמר הגרי. ב רכה ל"הכרעת המ)ומלכות 

א שיכול לברך כל שלשים יום עם שם "וי( שפיר יכול לברך בפעם הבאה, שאם לא בירך פעם ראשונה, ש שם"ריעוד אמר הג. תרמט
ב מודה "א שבפיל ובקוף גם המ"וי( ק לא"ס צ שם"א המובא בשעה"א והגר"שהעיקר כהרמ, א"ח קניבסקי בשם החזו"הגר)ומלכות 

שכל המשונים הנזכרים , ח"וביאר הגר. א"ח קניבסקי שליט"רשער העין בשם הג)שיכול לברך כל שלשים יום עם שם ומלכות 
אבל . יום או לא' ז נחלקו אם יכול לברך כל ל"וע, אלא במקרה נולדו כך, "מין משונה"הם לא ' כגון חיגר וסומא וננס וכו, ע"בשו

 (ע יכול לברך כל שלשים יום"לכו, "מינים משונים"קוף ופיל שהם 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 צדיקיםדיני בית הקברות     וקברי 
 

אשר יצר  ה"י אמ"בא"נוסח הברכה הוא ( ע רכד יב"שו)פעם בשלשים יום ' וכו" אשר יצר אתכם בדין"מברך , הרואה קברי ישראל .עז
ועתיד להחיותכם ולהקימכם בדין לחיי , ויודע מספר כולכם בדין, והמית אתכם בדין, וכלכל אתכם בדין, וזן אתכם בדין, אתכם בדין
 [בלא החתימה]עד ונאמן אתה להחיות מתים ' וכו 'אתה גבור לעולם ה"ויש מוסיפים לומר .י מחיה המתים"בא, העולם הבא

 (ז"ב סקט"מ)רק קבר אחד לא יאמר ברכה זו כשיש שם  .עח

, א"נ קרליץ שליט"ל והגר"א זצוק"שער העין בשם הגריש)יש לברך ברכה זו פעם בשלשים יום , גם הרואה קברי ישראל מרחוק .עט
אמנם דוקא  .וחייב לברך, ומצוי כשנוסעים בדרכים שרואים את הקברות( ח רכד לז"כה, בצל החכמה ג מ, לז אות י' ה סי"מ ח"אג

אבל על ראיית אחורי הקבר או אהל לבד לא . או שרואה המצבה שמונח על הקבר, רקע שתחתיו קבור המתיםכשרואה את הק
 .אם אינו רואה את הקרקע אין לברך, ב שרואים הר המנוחות"ז בדרך מירושלים לב"ולפי( לז אות י' ה סי"מ ח"אג)מברכים 

דכיון שכבר התחייב , בתוך בית הקברות בתוך שלשים יום' רך אפישוב אינו יכול לב, ולא בירך, אם ראה קברי ישראל בדרך, ז"לפי .פ
 (שער העין)בהברכה הפסיד ברכתו 

 (דעת תורה רכד יב ועוד, א ז ז"דינים והנהגות לחזו)גם בשבת אפשר לברך ברכה זו  .פא

 (לעיל' עי)שאין לברך עוד פעם , דינו כמו שכתבנו גבי ימים, אחר ק"ובתוך שלשים יום ראה ביה, אם בירך על בית הקברות אחת .פב

 (א"ק שליט"שער העין בשם הגרח, הליכות שלמה)לא נוהגים לברך עוד פעם בתוך שלשים יום , אף אם נוסף קבר חדש בנתיים .פג

יום ' ואינו מברך כל ל. מברך שוב אינו, פטור כשהגיע' דכיון דהי, אינו מברך לאחר סתימת הגולל, א שאונן שבא לקבור את מתו"י .פד
א "שם בשם הגראיש)א שיברך לאחר סתימת הגולל ""וי( וכן מצדד במנחת שלמה צא כה, ח שם"כה, שער העין בשם אשל אברהם)

 (ל בלויית בתו"א זצוק"ש שמביא שכן נהג למעשה הגריש"ועי. בצל החכמה ה כז, ל"זצוק

וסגרו את , שמצאו שם קברים של יהודים, מו שיש בקרית ספר ועוד מקומותכ]א שאם יש גל של אבנים או מבנה מעל הקברים "י .פה
א שרק אם הוא צורה של קבר "וי( ל"אר זצוק"שער העין בשם הגריש)גם על זה אפשר לברך ברכה זו , [המקום עם מבנה וכדומה

 (א"ח קניבסקי שליט"נ קרליץ והגר"שם מהגר)ויש מסתפקים בכל אלו ( א"הלוי שליט שבטשם בשם )

ויש שנהגו ( ע רכד יב"שו" )הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה, חפרה יולדתכם, בושה אמכם מאוד"אומר , ם"הרואה קברי עכו .פו
 (ל שבירך בתוך שלשים"ן זצוק"ד בהר"ש דבליצקי ראה את הגר"הגר)כיון שאינו ברכה , בתוך שלשים' לאומרו אפי

ולא ( ד שכז ג"ע יו"שו)וכן לא ידבר שם בדברי תורה ( ח כג א"ע או"שו)לרש  יכניס את הציצית משום לועג, כשנכנס לבית הקברות .פז
 (שכח' ד סי"ע יו"שו)יאכל וישתה שם 

 

 יציאה לחוץ לארץ י איסורדינ
אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל , אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם[: "ט"ה ה"מלכים פ' הל]ם "כתב הרמב .פח

 .ל"עכ" אבל לשכון בחוצה לארץ אסור, וכן יוצא הוא לסחורה. ור לארץויחז, ם"מן העכו

 (ט כתובות קיא"מהרי)ל "מותר להשתקע בחו, י"והאשה לא רוצה לגור בא, ל"אם יצא להתחתן בחו .פט

 (ב"ק יד ע"א מו"ריטב)יש להמנע מכך  ח או אדם חשוב"ת, פ שמותר לצאת להרווחה בפרנסה"אע .צ

 (ב תקלא יד"מ)אבל לטיול בעלמא אסור . וגם לראות פני חבירו נקרא דבר מצוה, מצוהל לכל דבר "מותר לצאת לחו .צא

ש "הגרי)אז לא לנסוע לשם , לכן אם לא צריכים. רק השאלה אם כבשו את זה עולי בבל, הוא חלק של ארץ ישראל" רמת הגולן" .צב
 (92נשיח בחוקיך גליון  –א "נ קרליץ שליט"הגר, ל"אלישיב זצוק

 (א"ח קניבסקי שליט"הגר)ולא כדאי ללכת לשם , ל"ספק חוהוא " חרמון" .צג

 (א"ח קניבסקי בשם החזו"הגר)ואסור ללכת שם לטיול , ל"הוא חו" אילת" .צד

 (י"תקסח בשם הברכ' ת סוף סי"שע, ו"ח ח"שד)ל להתפלל על קברי צדיקים "מותר לצאת לחו .צה

ש שספק "עי, ח קניבסקי"ישמח לב בשם הגר" )הלישא אש"ל לפגישות הוא גם בכלל ההיתר של "יש מסתפקים אם לצאת לחו .צו
 (ם"פ הירושלמי והרמב"ח הוא ע"הגר

, א"ח קניבסקי בשם החזו"הגר)י "כי איפה שאפשר להתרחץ נחשב חלק של א, ל"אינו נחשב יציאה לחו, כשהולכים להתרחץ בים .צז
 (מובא בארחות רבינו

 (ם שמביא ראיה ממחלון וכליון"ש ברמב"עי, ם מלכים ה ט"רמב)י "מדת חסידות לא לצאת כלל מא .צח

 

 דינים שונים
 

לכן קבוצות של בנות יש להם ליזהר לא לנסוע באוטבוס עם . הרבה נשים אסורים ביחור עם גבר אחד' שאפי, מדיני איסור יחוד .א
אסור לבנות , יש רק הנהג דאם, וכן מצוי בטיול בספינה. או בלילה או שאר זמנים שאין אנשים באזור, נהג למקום בודד ושקט
נ "הגר)ביום ' שאז אסור אפי, וכן מצוי כשהולכים עם מדריך או אנשי בטחון במקום חשוך כגון מנהרה. לצאת איתו לתוך הים

, י"לא בא להכריע להקל כרש, י שמיקל בהרבה נשים"א מביא דעת רש"שאף שהרמ' ש שכ"ועי. ג"א בחוט שני שבת ח"קרליץ שליט
אבל עיקר ההלכה הוא כדעת . י שאפשר לצרף אותו להקל בשעת הצורך"רק הביא דעת רש, "וכן עיקר"או , "וכן נוהגין"' כיון דלא כ

או כלה , כגון זוג נשוי, והעצה הוא לנסוע עם שומר( עם הרבה נשים' ע שהוא דעת רוב הראשונים שאסור לגבר להחייחד אפי"השו
ואדם כשר ]כל אלו יכולים להיות שומר על כל הקבוצה , או שני אנשים כשרים, עשראו ילד בין גיל שש ל, או שני גיסות, וחמותה

 (שם[ )אחד עם אחד פרוץ יש לשאול חכם
י "וממרן בעל הקה"ל בשלמי תודה "צ פלמן זצוק"הגרב' לענין לברך שוב על הטלית קטן כ, ופשט את הטלית קטן, מי שנוסע לים .ב

שלמי תודה סוכות )ל "עכ" ובפחות מזה איני יודע, דחשיב זמן מרובה, ופשט שם טליתו לענין שוהה בים כשיעור שעה, ל שמעתי"זצ
ושם בהערות מביא ( קה' דעת נוטה חלק ב עמ)ל "עכ" לא מברכין, אם אין היסח הדעת"' א כ"ח קניבסקי שליט"והגר( יד אות ב' סי

אבל אם הולך על , ודאי הוי היסח הדעת, מה שעותדאם לכתחילה הולך להים על דעת להשתהות שם כ, פ"ח לומר בע"שהוסיף הגר



 912שם בהערה )לא חשיב היסח הדעת , כיון דדעתו לצאת וללבוש הטלית תיכף, פ שנמשך ונשתהה שם"אע, דעת לרחוץ ולצאת
 (ח קניבסקי"מהגר

ויש לכל ' וכו' יולים וכוגם הבחורים מבטלין רוב הימים בבין הזמנים והולכים ברחובות בביטולים וט[ "שבת קיט]א "כתב המהרש .ג
 .א"ל המהרש"עכ" וחרד לשום לבו לכל זאת ומי שבידו למחות ימחה ויוכיח זה את זה על כל זאת' ירא ה

ב ובראש החתומים "מכתב גדולי הדור משנת תשל)צריך לקבוע לעצמו וללמוד לפחות ארבע שעות ביום בימי בין הזמנים  כל אחד .ד
 (ל"זצוק ל והסטייפלר"מ שך זצוק"הגרא

 (ק ב"תרג ס' ק יב וסי"א ס' ב סי"מ)י יראה ומוסר בכל יום יקפיד על לימוד בספר .ה
 (יק' ר סי"ה חולין דף פד א"ק של"ג סמ"תתרנו סמ ספר חסידים)לפני יציאה לדרך  אנשי מעשה רגילים לתת צדקה .ו
 (דח אות כ"א כה"קי סק' ר סי"א)רך טוב ללמוד קודם יציאתו לד .ז
וכשיוצא לדרך חוץ לעיר יניח ( ב' רפה סעי' ד סי"א יו"רמ)' שמר צאתי וגוי' הבית יניח ידו על המזוזה ויאמר ה א כשאדם יוצא מן"י .ח

 (ל"ט שם בשם המהרי"באה)ו "ל בגימטריא כוז"ה כי ע"ל אטל"ידו על המזוזה ויאמר בשמך ט
 (וט' קי סעי' ש סי"ערוה)פר ללמוד ביציאתו לדרך יטול עמו סידור וס .ט
פן יקרה איזה  ,הוא נוסע למקום קרוב ודעתו לחזור היום' אפי ,ש בעת יציאתו לדרך שיקח עמו הטלית ותפילין שלו"רנכון לכל י .י

ועונם גדול כי  ,תפילין וסומכין עצמן שבדרך ישאלו מאחרים' ה יש עוברי דרכים שאין לוקחין עמן אפי"ובעו, מקרה ויתבטל ממצוה
ועוד שלוקחין תפילין ממה שבא בידם ואין , ותפלה כשממתינים עד שיזדמן להם ש"ז עוברים זמן ק"הרבה פעמים מצוי שעי

ושמעתי  .ו לחזור באותו יוםדעת' א אף כשהי"וכן נהג מרן החזו( כ"י סקב ק"מ)או לא  מקפידים אם הקשר של ראש הוא לפי מדתו
 .א לא יוצא מהעיר בלי תפילין"ח קניבסקי שליט"א שהגר"עפשטיין שליט' מהרב ישעי

 (ק כג"י סק' ר סי"ח בשם א"כה)תבטל מהמצוה א שיקח עמו ציצית נוספת שמא יפסל וי"י .יא
 (כ"י סקק' ב סי"מ)ל בדרך "שיקרה מקרות רכי כמה פעמים  ,הולך במקום קרוב' לו פת אפי' יזהר כל אדם שיהי .יב
 (כ"ב קי סק"מ)כי השביעה קשה אז למעיים , המהלך בדרך צריך להרעיב עצמו מעט .יג
בידם לערוך המדידות ' ש אסור לברר בטלפון מזג אויר עד שיעבור זמן שהי"ובמוצ( זש' ע סי"שו)תכנן הנסיעה בשבת א ליזהר ל .יד

 (ל"י פישר זצ"ה בשם הגרייח הערה ס' א סי"מאור השבת ח' ס)ש "במוצ וההקלטות
מסתבר , רשות של בעל הביתאף שכתוב בחוזה שאין להשכיר דירתו בלי , ורוצה להשכיר דירתו לבין הזמנים, הדר בשכירות .טו

 (כ יודע שמקפיד"אא, א"ח קניבסקי שליט"בשם הגר א דינר"הגרי)ב מקפיד בזה "שלתקופה קצרה אין בעה
 (ל"מ שך זצוק"א בשם הגרא"א דינר שליט"הגרי)אסור על פי דין לנסוע עם נהג שאינו שומר על חוקי התנועה  .טז
, מנחת שלמה)אינו כמבושל " מפוסטר"א ש"וי .כ הוא מבושל"אא, יץ ענביםהיין ומיזהר שלא יגעו ב, אם נוסע למקום שיש גוים .יז

 (ל"א זצוק"שהגרי
, ומי שעושה עירוב לבד יש לעשות שאלת רב, כ יודע בבירור שיש שם עירוב טוב"אא ,יש לזכור לא לטלטל שום דבר במקום נופש .יח

 (א דינר"הגרי)ירובי חצירות עוכן בחדר מדריגות צריך לעשות . כי הרבה דברים יש שפוסלים את העירוב
אלא בשתי ידיו או ' ולא ישתה ממי נהרות וכו( ב"ג עהוריות י)יום ' רו בו מים מלא יעבור תחת גשר שמתחתיו זורם מים אם לא עב .יט

ע "אהע "שו)כשיש עליו אוכף ולא ירכב על חמור וכדומה רק ( ד קטז ה"א יו"ט ורמ' תכז סעי' מ סי"חו)ובלילה לא ישתה כלל , בכלי
 (ו' כג סעי' סי

קלד ' ז סי"י חשבט הלו' ועי .ב' קמא סעי' ד סי"יו)ש כשהשמש במילואה "כו ,אין לצלם או להסריט את זריחת השמש או שקיעתה .כ
 (בע' י סי"י ח"ומנח

ע האם "ויל( ד"ד ה"תמידין ומוספין פ' ם הל"רמב)כגון מספר הכובעים וכדומה  ,י דבר אחר"אסור למנות האנשים בטיול אלא ע .כא
' ח ריש סי"פר) ולא מצינו שמותר אלא לדבר מצוה ,דאולי אסור להשתמש בפסוקים' מותר לספור עם הפסוק הושיעה את עמך וגו

 (נה
מ "ומ, והני מילי בפת אבל בדבר אחר לא( ח' לד סעי' מ סי"ע חו"שו, ב"ע' מקידושין )א שפסול לעדות "וי, האוכל בשוק דומה לכלב .כב

 (מסכת כלה פרק י)מרי מלאכול בשוק עצמו לג בן תורה ימנע את
 (ז"ט שם סקט"כ ובאה"ע סקק' ר סי"א, ג"ד ה"דעות פ' מ הל"ור ,גיטין דף ע) ש בהליכה"וכ ,לא יאכל וישתה בעמידה .כג
הוה אי ' ואפי( ו"ח סקעתרמ' צ סי"שעה)יב לקנות מהיהודי חי ,וההכשר בשניהם שוים ,בין מיהודי ובין מנכרי כשאפשר לקנות אוכל .כד

 (טע' מ סי"ס חו"חת, י' א סי"ת הרמ"שו)יותר יקר אצל היהודי 
 (זט' ח קע סעי"ע או"שו)כ יקנח מקום הפה או ישפוך מים דרך שם "כוס ששתה בו לא יתן לחבירו לשתות ממנו אא .כה
ע "וע .מרובה בדיעבד מותר ומסקנת הפוסקים דבהפסד .ה' קטז סעי' ד סי"ע יו"שו)חתיו לא יאכלם נרדם בדרך ויש אוכלים מת .כו

 (ה"ד וסק"ש שם סק"פת
 (כ"ה סקרכ' א סי"מג)בצלם דמות אדם רשע  אסור להסתכל  .כז
ב "מילין הוא ע' וד, זט' צ סעי' ח סי"ע או"שו)עד מיל לאחוריו מילין לפניו ו' ההולך בדרך ואין לו מנין להתפלל צריך לילך עד ד .כח

' ל סי"ביאוה' אם יש לו רכב עיו .ב"ב שם סקנ"מ)נ "יר ומתעצלים לילך לביהכוזה תוכחת מגולה לאותן האנשים שהם בע( דקות
ואם נוסע ( כחצי שעה' ח כ"במקו)ח דקות "במקום שנמצא מנין לאחר זמן  צריך לחכות שם יותר מי' ואם יהי( ה ברחוק"ג דקס

 (ג' פט סעי' א סי"רמ)ת ברכות לפני הנסיעה יאמר מקצ ,בבוקר למקום שיש בו מנין
 (ט' צ סעי' ח סי"ע או"שו)נ "ביהככשאין לו מנין יתפלל ב גם .כט

ויבדוק המקום  .ה' צ סעי' יע ס"שו)ואם אין מקום מחיצות עדיף להתפלל בין האילנות , המתפלל בדרך יתפלל במקום שיש מחיצות .ל
 (שם צואה וכדומה' שלא יהי

 .ט אסרו לפתוח קבר רחל בשבת"ומה, חוןי אנשי בט"חילול שבת ע ז יגרום"אין ללכת לראות מקום מסוים בשבת שעי .לא
וגם  .ובפרט כשצריך לשלם דהוה מסייע ידי עוברי עבירה ,שמיטהבמקומות שאין שומרים , כדומהלא ילך למשתלות של צמחים ו .לב

 (פוסקים)ה נהנה מדבר עבירה כשאין צריך לשלם הו
 (וט' קמב סעי' ד סי"ע יו"שו)צאים במוזיאון אסור להסתכל בשברי צלמים ופסילים הנמ .לג
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 בס"ד 

 

   '(:ה -)א' ימות השבועב, בני ברק. פתוח 4", רח' זכריה דברי שירע"י ביהכ"נ " בית הוראה
 30-1674946. טל': 53:51 -54:31בין השעות   ,אחה"צ

 ברכות

איזה ברכה מתחילה ב"ברוך" ומסתיימת ב"ברוך", וסיום הברכה . א
 ארוך יותר מכל אמצע הברכה? 

 ות בברכת המזון?איך יתכן שיברך חמש או שש ברכ .ב
איך יתכן שצריך לברך "שהכל" ו"בורא נפשות" ברצף בלי לאכול  .ג

 משהו ביניהם )לא להלכה(? 
איזה שתי ברכות אם אומרים אותן לבד נחשבות ל'ברכה לבטלה',  .ד

ואם אומרים אותן ביחד עם פרק תהילים, שתיהן אינן 'ברכה 
 לבטלה'? )ב' תשובות(

 כוס יין?  על. מתי צריך לברך "שהכל" ה
. שני מיני אוכלים, ומברכים על כל אחד מהם "שהכל נהיה בדברו", ו

 ואם מערבבים אותם ברכתם "מזונות"? 
. היה בקבוק יין על השולחן ובירך "בורא פרי בגפן" ושתה, כעת אם ז

ימשיך לשתות יין כהרגלו צריך לברך, ואם ימשיך לשתות יין בכוונה 
 הכיצד?  אחרת, אין צריך לברך עליו,

מתי איטר יד צריך בשעת הברכה להחזיק את הכוס ביד שמאל,  .ח
 ובשעת השתייה צריך להחזיק ביד ימין? 

 

 תפילה

 . מתי אונן מצטרף למנין ומתי לא מצטרף למנין? א
. שני אנשים מתפללים שחרית ביחד באותו מנין, אחד יצא ק"ש ב

ור ולברך )שניהם וברכותיה, והשני לא יצא אפילו בדיעבד, וחייב לחז
 בריאים, נקיים, ושניהם מניחים תפילין(.

. איך יכול להיות ששני אנשים אומרים קריאת שמע ביחד, אחד יוצא ג
 מצות ק"ש של ערבית והשני יוצא מצות ק"ש של שחרית? 

)וגם לא אמר  . אם הכריזו "מוריד הגשם" ואחד השומעים שכח,ד
ם שהכריזו(. מתי אפילו אם חוזר ומתפלל )אפילו ביו "מוריד הטל"(,

 הכריזו "מוריד הגשם" אינו חוזר ומתפלל? 
 . מתי צריך לומר חלקים מהתפילה בניגון של לימוד תורה? ה
. באיזה אופן צריך אדם להתפלל ב' תפילות של חובה בזה אחר זה, ו

 ויתנה בשתיהן או חיוב לזה או חיוב לזה )ולא נדבה(?
ך להתפלל מיד לאחר תפילת החיוב . בדרך כלל תפילת תשלומין צריז

(, מתי הדין שלכתחילה לא יהיו ביחד, אלא ס' ק"ח ס"ק ט"ו)משנ"ב 
 יתפלל משהו אחר בין תפילת החיוב לתפילת תשלומין? 

 מתי מותר לענות אמן אפילו באמצע שמונה עשרה? )ב' אופנים( .ח
באיזה אופן אם כהן אחד עלה לדוכן לנשיאת כפיים, צריכים שאר . ט

 כל הכהנים לצאת מבית הכנסת ולא לעלות לדוכן?
 . מתי מתפללים: א. שחרית ומוסף בלי הלל? י

 ב. שחרית ומוסף עם הלל?                              
 ג. שחרית והלל בלי מוסף? 
 ד. מוסף בלי שחרית והלל? 

 

 ציצית

 . למי אסור ללבוש טלית קטן אפילו שאין בו כלאיים? א
 

 תפילין

  איזה אופן צריך להניח תפילין של ראש לפני תפילין של יד?ב. א
ב. איך יתכן תפילין של ראש, שיש לו בתים כשרים ופרשיות כשרות, 
והכל נעשה לשמה, וכן מונחים בתוך הבתים כסדרן, ובכל זאת 

 פסולים? 
 

 תשובות
 
 

)או"ח ס' ש"ח ס"ק ס"ח( דאע"ג קיימא לן, צער בעלי  הפמ"גכתב  .א
ים דרבנן, היינו דוקא בימי חול, אבל בשבת שיש מצות "למען חי

ינוח", אזי צער בעלי חיים הוא דאורייתא, עי' שם. ולפ"ז מי שמצער 
 בעל חיים ביום חול עובר איסור דרבנן, וביום שבת עובר איסור תורה. 

המבשל בשר עוף בחלב, בחול הוא איסור דרבנן, ובשבת הוא איסור  .ב
 דאורייתא.

בשביעית בזמן הזה, בחול עובר איסור מלאכות  בקרקע איסורי  .ג
 דרבנן, ובשבת איסור דאורייתא.

ב. מי שגופו גדול ושיעור 'כמלוא לוגמיו' שלו הוא יותר מרביעית, לא חייב 
 סי' רע"א  משנ"בלשתות כשיעור 'מלא לוגמיו', אלא רק עד רביעית ולא יותר )

 

 
 הםלקיים בשאפשר הנופש, ימי לשאלות וחידודים 

 "...ובלכתך בדרך ..."ודברת בם
 

  שבת

איזה מעשה אם עושהו בחול הוא איסור דרבנן, ואם עושהו בשבת . א
 הוא איסור תורה? )ג' תשובות(

איך יתכן אדם שעושה קידוש ומותר לו לכתחילה לשתות פחות  .ב
 ? מכשיעור 'מלוא לוגמיו'

. איך יתכן שעשה קידוש ולא שתה כלל מאותה הכוס של הקידוש, ג
 ובכל זאת יצא? 

אחד בא ביום ראשון, ואמר שעדיין לא עשה הבדלה לאחר שבת,  .ד
ואומרים לו שהוא פטור מלעשות הבדלה )והוא לא חולה ולא אונן(, 

 הכיצד? 
כיר איך יתכן שהתפלל תפילת חול בשבת ויצא ידי חובתו )בלי שהז .ה

 של שבת(? 
 . מתי אדם מברך ברכת המזון בשבת ואומרים לו שלא יאמר "רצה"? ו
 

 ראש חודש
חודש ואומרים לו שלא  ומד להתפלל שמו"ע בראשאיך יתכן שע. א

 יאמר "יעלה ויבוא"?
 

 פסח

"אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", כדי שישאר טעם המצה א. 
ש ג"כ ענין שישאר טעם בפיו, היכן מצאנו לגבי שאר ימות השנה שי

 הלחם או המצה בפיו?
ב' אנשים אכלו אותו שיעור כזית מצה ובלעו אותו שיעור, זה יצא  ב.

וזה לא יצא, )שניהם גדולים, ואכלו כזית של היתר וללא גזל וכד'(, 
 הכיצד? 

 

 תשעה באב
 א. מתי אומרים "נחם" גם בי' באב )לא בתשעה באב נדחה(? 

 

 ראש השנה
בפסוקי דזמרה יש חילוק בין נוסח אשכנז ונוסח  יםמיל זהא. אי

 משנים ואומרים כולם כמו נוסח ספרד?וביוה"כ ספרד, ובראש השנה 
 

 סוכות
איזו מצוות הקשורות לחג הסוכות אע"פ שהזמן גרמא, נשים . א

 חייבות? )ב' תשובות(
סוכה תחת סוכה התחתונה פסולה, איך יכול להיות שראובן יושב . ב

ה בכשרות, ולגבי שמעון העליונה היא פסולה ולכן יכול בסוכה למעל
 לישב בסוכה התחתונה? )לא להלכה(

אתרוג מסוים, אם נוטלו בעיר אחת יוצא בו ואם הוא נוטל אותו . ג
 אתרוג מחוץ לעיר לא יצא בו? 

. איך יתכן אתרוג שהיה כשר ביום הראשון ונפסל מאליו בשאר ד
 הימים?

"הקהל", בחג הסוכות במוצאי  פעם בשבע שנים יש מצות. ה
שמיטה, איך יכול להיות שיצטרכו לחכות שמונה שנים עד ה"הקהל" 

 הבא? 
 

 חנוכה
א. כל השמנים הפסולים לשבת כשרים לחנוכה )שו"ע ס' תרע"ג א'(, 

 איזה שמן כשר לשבת ופסול לחנוכה? )ב' תשובות(
. באיזה אופן מי ששכח "על הנסים" בשמו"ע חייב לחזור ב

 פלל?ולהת
 . איזה לילה של חנוכה אף פעם לא חל בשבת? ג

 

 פורים
 א. איזו הלכה מהלכות פורים תתבטל כשיבוא אליהו הנביא בב"א?

איזה חומרא יש לענין צירוף לעשרה בקריאת המגילה יותר מלענין . ב
 דבר שבקדושה?

יצא, אבל אם מבקש מאחר )בר -איך יתכן שאם קורא מגילה בעצמו .ג
 (לא יצא? )ב' תשובות-אוחיובא( להוצי

בליל הסדר עושים דברים 'כדי שישאלו התינוקות', איזה דברים  .ד
 עושים בפורים 'כדי שישאלו התינוקות'? 

 

שם ס"ק  שעה"צנוהגים להחמיר שלא לרחוץ את כל גופו במים חמים. )
 (. ח'
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הכוס, ומיד הביא בקבוק יין ג. אם עשה קידוש על הכוס, ונשפך כל היין מ

יצא, אע"פ שלא שתה  –אפילו ממקום אחר, ומילא כוסו, ובירך "הגפן" ושתה 
 ס' רע"א סעיף ט"ו(. שו"עכלל מהיין שקידש עליו )

ד. גוי שהתגייר ביום ראשון, כיון שאצלו לא היתה שבת כלל, לא התחייב כלל 
 בהבדלה.

תשלומין בליל שבת,  ה. אם לא התפלל מנחה בערב שבת, חייב תפילת
יצא, –לכתחילה יתפלל פעמיים משל שבת, ואם טעה והתפלל השנייה של חול 

 ס' ק"ח ס"ק כ"ה(. משנ"בכיון שהוא בא להשלים תפילת חול )
ו. אכל סעודה בערב שבת כשעדיין היה חול, ונכנסה שבת ולא אכל יותר, אינו 

 סעיף ו'(.ס' רע"א  רמ"אמזכיר "רצה" כיון שהאכילה היתה בחול )
 ראש חודש                                                       

 בתפילת מוסף. .א
 מנחה.האם מתפלל מעריב של מוצאי ר"ח מבעוד יום אחרי פלג  .ב

 פסח
שישייר מפרוסת "המוציא" מעט, שיאכל אחר אכילתו כדי  השל"הא. כתב 

 ס' ר"ז ס"ק צ"ז(. משנ"בשישאר טעם "המוציא" בפיו )
שנדבק לו בין ב. לזה נדבק קצת מצה לחניכיים, ולזה נדבק בין השיניים זה 

החניכיים מצטרף לשיעור כזית של מצה, אע"פ שבלע פחות, וזה שנדבקה לו 
מצה בין השיניים, אין זה מצטרף לשיעור כזית, נמצא שבלע פחות מכזית 

 (.ב' ס"ק י' " מצוהמנחת חינוך)"
 תשעה באב

אנשי מעשה שמתענים גם בתשיעי וגם בעשירי אומרים "נחם" בערבית א. 
(, בתשיעי אומרים השל"ה" ס' תקנ"ז בשם מגן אברהם)"שחרית ומנחה 

"נחם" רק במנחה שהוא עת שריפת בית המקדש, ובעשירי כל היום ההוא עת 
 שריפת בית המקדש.

 ראש השנה
א. בקטע "בפי ישרים תתהלל..."', בראש השנה משנים את הנוסח שיהיה 

 כתוב שם אותיות 'רבקה' ואומרים "בפי ישרים תתרומם" וגו'.
 סוכות

פ"א מחגיגה ה"א, אבל דעת  הרמב"םמצות שמחה בחג )לדעת  .א
 שם שהמצוה על הבעל לשמחה(.  הראב"ד

מצות "הקהל" שחלה פעם בשבע שנים בחג הסוכות וכתוב בתורה  .ב
 )פ' וילך( שנשים חייבות.

אחת מדפנות העליונה נעשתה ע"י לחי, וכשרה רק בשבת )גמ' סוכה  .א
יבל שבת ושמעון עדיין לא קיבל ז'.( משום מיגו. וראובן כבר ק

שבת, ולכן ראובן יכול לשבת בסוכה העליונה, אבל לגבי שמעון 
שעדיין לא קיבל שבת העליונה היא פסולה ויכול לשבת בסוכה 

)סימן תרכ"ט( במ"ז דאף בדפנות  בפמ"גהתחתונה, וכמש"כ 
מן תרל"ג סק"א דרק פסולות התחתונה כשרה, אולם חזר בו בסי

 כשיש פסול בסכך התחתונה כשרה.
בסוכה העליונה הדפנות היו רחוקות והוכשר רק ע"י דופן עקומה,  .ב

ולכן שמעון יכול להחליט שאינו רוצה להשתמש בדופן עקומה 
ולגביו נחשב שהסוכה למעלה בלי דפנות וממילא הסוכה למטה 

 הנ"ל קודם שחזר בו(. פמ"גכשירה )לפי 
ושי, מקום שהאתרוגים שלהם כעין שחורות מעט כשרים אתרוג הכ .א

ס' תרמ"ח י"ז( ודוקא שם יוצא בזה, אבל במקום אחר  שו"ע)
 שם ס"ק נ"ז(. משנ"באפילו סמוך לו אם הוא שחור מעט פסול )

אתרוג של מעשר שני בירושלים יוצא בה ידי חובתו ומחוץ  .ב
 (.סוכה ל"ה. סוד"ה לפי תוספותלירושלים לא )לדעת רבנן, 

ד. במקדש אתרוג צריך להיות "לכם" כל שבעה, ולכן חייב להיות ראוי 
. ולפ"ז אם (סוכה ל"ה. ד"ה לפירש"י ותוספות  )כמש"כ לאכילה כל השבעה

נשפך קדשים קלים על גבי האתרוג ונבלע בו, ביום הראשון מותר לישראל 
 לאכלו, והוא "לכם", אבל ביום השני נעשה נותר ונפסל לאכילה ופסול.

ה. בזמן שיובל נוהג, ושנת החמישים הוא יובל, נמצא ששמיטה היא רק לאחר 
 " מצ' תרי"ב(. מנחת חינוךשמונה שנים, ובמוצאי שמיטה יהיה "הקהל" )"

 חנוכה
שמן של שביעית מותר להדליק לשבת כיון שמותר להשתמש  .א

דרך לאורה אבל אסור לחנוכה כיון שאסור להשתמש לאורה )"
 .(ה' ס"ק מ"ט ובל פרק" שמיטה ויאמונה

 תרומה טמאה לכהן כשר לנר שבת ולא לנר חנוכה. .ב
ב. אם לא התפלל מנחה בערב חנוכה, צריך להתפלל בליל חנוכה תפילת 
תשלומין במעריב, ואם בתפילה הראשונה לא אמר "על הנסים" רק בתפילה 
השניה, מוכח שכוונתו שתפילה ראשונה היתה לשם תשלומין של מנחה שאין 

על הנסים" וצריך לחזור ולהתפלל עדי שהתשלומין יהיה לאחר העיקר בו "
 ס"ק כ"ז(. משנ"בס' ק"ח סעיף ט',  רמ"א)

קהילות שנהגו לחלק מעות חנוכה לילדים בליל חמישי, יש ג. ליל חמישי )ולכן 
 הגר"ח קניבסקי זצ"ל ויבדלח"טסטייפלער" שזה תמיד ביום חול. וכן נהג ה"

 (.שליט"א
 פורים

ספק מוקפת חומה שקורים בי"ד עם ברכה ובט"ו בלי ברכה, תתבטל,  א. עיר
 שהרי אליהו הנביא יכריע אם היתה מוקפת חומה בימות יהושע או לא.

ס' נ"ה ו'(,  שו"עב. אם אחד ָיֵשן לענין מנין דבר שבקדושה מצטרף עמהם )
אבל לענין קריאת מגילה לכו"ע אי אפשר לצרפו, שהתם בעינן עשרה לפירסומי 

 שם ס"ק ל"ג(. משנ"בניסא, ובישן ליכא פירסומי ניסא )
יצא, אבל -מגילה שכתובה בלעז, והוא מבין לעז, אם הוא קורא בה .א

אם מבקש מחברו לקרוא, וחברו אינו מבין לעז, אע"פ שהשומע 
 ס' תר"צ ס"ק ל"ב(. משנ"במבין לעז, לא יצא ידי חובתו )

 חרש המדבר ואינו שומע. .ב
סוקים "איש יהודי", "וליהודים היתה אורה ושמחה" ד. מה שאומרים את הפ

 " פורים סי' ר'(.שיבלי הלקטבקול רם, כדי שישאלו התינוקות )"

 

 
 ברכות

אשר בחר בנביאים טובים "א. ברכה ראשונה של הפטרה: ברוך... מלך העולם 
אותיות(, "ברוך אתה ד' הבוחר בתורה ובמשה עבדו...  43מילים,  8) "...

 אותיות(".  44מילים,  7צדק" )ובנביאי האמת ו
ב. אם שכח "רצה" או "יעלה ויבא" ונזכר לפני ברכה רביעית, צריך להוסיף 

ס' ושו"ע שם עוד ברכה: "ברוך... אשר נתן שבתות וכו' " )גמרא, ברכות מ"ט. 
קפ"ח סעיף ו'(. ואם היה שבת ויו"ט שכח שניהם ובירך רק על שבת, חוזר 

 כן בשבת ר"ח או שבת חוה"מ.ומברך עוד ברכה על יו"ט, ו
)או"ח ס'  הרמ"אג. מי שאכל ושכח לברך )וכבר בלע( ואין לו עוד אוכל, כתב 

קע"ב ב'( שיברך מיד ברכה ראשונה, וכן נראה עיקר, עי' שם, ולדבריו נמצא 
 המשנ"בשמברך "שהכל" ומיד אח"כ "בורא נפשות", אמנם להלכה כתב 

 ך רק ברכה אחרונה.)ס"ק ה'( שרוב הפוסקים חולקים שיבר
ברכת "ברוך שאמר" וברכת "ישתבח", אם אומרן לבד הן ברכות  .א

לבטלה, אבל אם אומר לפחות פרק "אשרי" באמצע מותר, כיון שזו 
ס' נ"ג סעיף ב',  שו"עברכה לפניו ולאחריו של פסוקי דזמרא )

 שם(. ומשנ"ב
 וכן ברכה שלפני הלל וברכה שלאחריה, רק אם אומרים כמה  .ב

לל ביניהם אינם ברכות לבטלה )וכשאומרים הלל שלם פרקי ה
 אפילו מילה אחת מעכבת(..

" וזאת הברכהעל יין קפוא י"א שמברכים "שהכל נהיה בדברו" )" .א
 זצ"ל(.  הגרי"ש אלישיבבשם 

 בחופה מחזיקים כוס של יין ואומרים ברכת "שהכל ברא לכבודו". .ב
טים, אם אוכלים כמות )ס' ר"ח סעיף ה'(, קמח, אפילו של חי בשו"עו. כתב 

שהם מברכים עליו "שהכל", ואחריו "בורא נפשות", עי' שם. ואם מערבבים 
 עם מים שגם הוא "שהכל" ועושים עוגה, ברכתו "מזונות".

ז. שתה יין בערב שבת ואמר בואו ונקדש, כיון שקיבל על עצמו שבת אסור לו 
ן )אע"פ שאסור לשתות והסיח דעתו מסתם יין, ולכן אם רוצה לשתות סתם יי

לו לשתות שכבר חלה עליו שבת( חייב לברך ברכת הגפן, אבל אם לוקח כוס יין 
ס' רע"א סעיף ה'  שו"עומקדש עליו אין צריך לברך, שמזה לא הסיח דעתו )

 ס"ק כ"א(. ומשנ"ב
ח. בליל הסדר, בארבע כוסות, בשעת הברכה מחזיק בשמאל )שזה 'ימין' שלו(, 

 סיבה לצד שמאל, צריך להחזיק את הכוס בימין.אך כיון שחייב לשתות בה
 תפילה

ס' נ"ה ס"ק  משנ"בא. אונן פטור מכל המצוות לכן לא מצטרף למנין עשרה )
כ"ב(. אבל נוהגים שאומר קדיש בשעת הלוויה, ולענין קדיש זה מצטרף למנין 

 " ח"א פ' י"ח אות ב' ס"ק ג'(.גשר החיים)"
"משיכיר את חברו", מי שאנוס ולא ב. אם מתפללים משעלה השחר לפני זמן 

ס'  רמ"איכול להתפלל אח"כ יצא, אבל מי שלא אנוס לא יצא אפילו בדיעבד )
 ס"ק י"ט(.  ומשנ"בנ"ח סעיף ד', 

ג. מי שנאנס ולא קרא קריאת שמע בלילה, בדיעבד יכול לקרוא ק"ש עד הנץ 
יכול ס' נ"ח סעיף ה'(, וחברו  שו"עהחמה ויוצא בזה מצות ק"ש של לילה )

 לקרוא ק"ש של שחרית באותו הזמן.
ד. אם אחד הכריז באמצע תפילת הלחש שלו, מותרים השומעים לומר "משיב 

 ס' קי"ד ס"ק ד'(. משנ"בהרוח" אבל אם לא אמרו אין צריכים לחזור )
ה. אם אומר קדושה דברכת ק"ש או קדושא דסידרא ביחיד בלי ציבור, 

ס' נ"ט סעיף ג',  שו"עורא בתורה )לכתחילה יש לאומרה בניגון וטעמים כק
" יו"ד אגרות משהס"ק י"א( או בניגון של לימוד )שו"ת " ומשנ"בשם,  ורמ"א

סי' תקס"ה  שו"עביחיד )וכן כשאומר י"ג מידות של רחמים  ח"ג סו"ס כ"ג(.
 ס"ק י"ב(. ומשנ"בסעיף ה' 

ו. אם המתין למנחה עד בין השמשות, וספק אם כבר לילה, יתפלל שמונה 
שרה על ספק ויתנה שאם הוא יום יעלה למנחה, ואם כבר לילה יעלה ע

לערבית, וכשיגיע ודאי לילה יתפלל ערבית ויתנה שאם הראשונה היתה מנחה, 
זה יהא למעריב, ואם הראשונה היתה מעריב יהיה זה תשלומין של מנחה 

"ק ס' פ"ט סוס במשנ"בן י" ס' רל"ג סעיף א' ד"ה דהיינו, וכן ציביאור הלכה)"
 שה"ה בתפילת שחרית בחצי שעה שלאחר חצות(. הצל"חבשם  והגרע"אז' 

ז. שכח שחרית ומוסף ונזכר במנחה, יתפלל מנחה ואחר כך מוסף )תפילת 
מנחה תדיר למוסף(, ואחריו תפילת תשלומין )כיון שהוא עדיין זמנה של 

 שם ס"ק ט"ז(.  משנ"במוסף(, )
כהנים כשיש לו סידור ש"ץ מותר לענות אמן על ג' פסוקי ברכת  .א

 ס' קכ"ח ס"ק ע"א(. משנ"ב)ולא על ברכת "אשר קדשנו..."(, )
מי שמכוון לצאת שמונה עשרה ע"י "שומע כעונה" מאדם אחר,  .ב

אע"פ שהוא באמצע שמונה עשרה עונה אמן על כל ברכה וברכה 
 ס"ק כ"ג(. ומשנ"בס' קכ"ד סעיף ו',  שו"ע)

ד'( ביום כיפורים אין נשיאת כפיים )הל' יוה"כ ס' תרכ"ב  בשו"עט. איתא 
למנחה, ואם כהן עלה לדוכן אין מורידים אותו, דכיון דעלה דעלה, עי"ש. וכתב 

" )שם ס"ק י"א( דשאר כהנים בבית הכנסת יהיה בזיון אם הם ברכי יוסףה"
 לא יעלו ולכן עדיף שיצאו מבית הכנסת עד שיסיים הכהן לישא כפיו. 

 שבת, ר"ה ויו"כ. .א
 "מ, ר"ח.יו"ט, חוה .ב
 חנוכה. .ג
 מי שהיה אונן בר"ח מלפני עלות השחר עד אחר חצות.  .ד

 ציצית
 א. כהן בשעת עבודה משום איסור ייתור בגדים )עי' בגמרא, זבחים י"ט.(.

 תפילין
א. אם יש לו תפילין של יד של רבינו תם, ותפילין של ראש של רש"י, כיון 

ן של ראש ולברך עליו, שעיקר הדין הוא כמו של רש"י יש להניח קודם תפילי
 ס' ל"ד ס"ק ה'(. משנ"בואח"כ להניח תפילין של יד דרבינו תם בלי ברכה )

פסול  אב. כאשר שתי פרשיות מונחות בבית אחד, אפילו אם הם לפי הסדר הו
 .ס' ל"ד ס"ק א'( משנ"ב)
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 )ברכות ח'.( "אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה לבד"

 ם י י ח  ם י מ
 
 

 תשע"ו אב          "ובלכתך בדרך" –( חחידודי שמעתתא )          924 ליוןג 

 "דברי שיר" ב"ב צא"י רב ביהכ"נ  -הרב יהודה אריה הלוי דינר שליט"א   ההלכות נערכו ע"י    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד 

 

   '(:ה -)א' ימות השבועב, בני ברק. פתוח 4", רח' זכריה דברי שירע"י ביהכ"נ " בית הוראה
 30-1674946. טל': 41345 -4:315בין השעות   ,אחה"צ

 ה. באיזו עבודה גם באמצע השנה הכהן הגדול לבש בגדי לבן? 
 ו. איך יתכן בן אחר בן מאהרן הכהן )ולא נתערב בו פסולים( והוא לוי? 

 כתחילה עם אלמנה? )ב' תשובות(מתי מותר לכהן גדול להתחתן ל. ז
 מתי כהן הדיוט אסור לו להיטמא לאביו ולאמו?  ח.
 מתי מותר למלך שיהיו לו יותר משמונה עשרה נשים? . ט
 איך יכול להיות שהורגים יהודי ע"י עד אחד? י.

 יא. איך יתכן שיהיה עבד עברי מאה שנה? 
הבתי את יב. איך יתכן עבד עברי שמכרוהו ב"ד לישראל, שאמר "א

 אדני...." ולא ירצעו אותו )יש לו ולרבו אשה ובנים וכו'(. 
 איזה בעל חיים מטמא באוהל, אפילו כשהוא חי? )ב' תשובות( יג.

 יד. כיצד אדם שאמר דבר מה, עבר על עשרת אלפים לאוין? 
איזה בעל חי, כשאוכלים את הבשר שלו צריך להפריש ממנו  טו.

 בלי תוספות(? לבד  אפילו כשבישלוהותרו"מ )
 מתי מותר לעשיר לאכול דמאי?  טז.
פסקו מיתה על פלוני, ואח"כ ראו בית דין שיש לו חבר שהוא צדיק  יז.

 וביטלו את המיתה, מיהו?
יח. ב' אנשים הרגו בשוגג, ושניהם גלו לעיר מקלט, הראשון נקלט 

 שם, והשני לא נקלט, הכיצד? 
לשחטו )לא בשבת ולא יט. יש לו עוף כשר ואומרים לו שאסור לו 

 ביו"ט, ולא גזל, והוא שוחט מומחה וכו'(, הכיצד? 
כ. שאלו לאחד באיזה חודש יום הולדתו, ואמר שזה לא תמיד באותו 

 חודש )לא נולד בחודש אדר(?
אב או בעל יכול להפר הנדר רק ביום שמעו. איך יתכן שאפילו . כא

 כמה ימים לאחר השמיעה יכול להפר הנדר? 
נדר יכול הארוס להפר נדרי אשתו, ואם הוא מתחתן אתה  איזה. כב

 אינו יכול להפר? 
כג. מתי אומרים לאדם לקחת נהג גוי אם אפשר ולא לקחת נהג 

 )ג' תשובות(ישראל? 
כד. שלושה דברים נגעו במת, אחד נעשה אבי אבות הטומאה, ואחד 

 נעשה אב הטומאה, ואחד נעשה ראשון לטומאה? 
יכול לטמא חפץ א' אלא רק את חפץ ב', אבל  כה. יש דבר טמא שלא

 חפץ ב' יכול לטמא את חפץ א'? 
  

 תשובות
 
 

 קריאת התורה
א. אם קוראים בספר תורה אחד כמו בשבת רגילה, אסור אע"פ שיש קדיש 
ביניהם, אבל אם יש ב' ספרי תורה, כיון שיש גם קדיש ביניהם וגם ב' ספרים 

 ס"ק כ'(. שנ"בומאו"ח ס' קמ"א ס"ו,  רמ"אמותר )
. כתוב במשנה )סוטה מ"א.( מוצאי יו"ט ראשון של סוכות בשנה השמינית, ב

היה המלך קורא בתורה, ובפשטות המשנה משמע שהיה זה בלילה )כן משמע 
שם דמשמע  להרמב"ם כפיהמ"ששהעיר בזה ודלא  רש"ששם, ועי'  בתוספות

 שהיה ביום(.
יכולים להיות שלושה כהנים:  . בשמחת תורה, כשמוציאים ג' ספרי תורה,ג

מפטיר, כיון שכל אחד  -חתן בראשית, והשלישי  –חתן תורה, השני  -האחד 
 ס' קל"ה ס"ק ל"ו(. משנ"בקורא בספר אחר )

כשיום הכיפורים חל בשבת, בשבת שובה קוראים פרשת האזינו,  .א
שבת אח"כ היא שבת יוה"כ, ושבת אח"כ היא שבת חוה"מ סוכות, 

תורה )שחל ביום חמישי( קוראים את פרשת ורק אח"כ בשמחת 
  "וזאת הברכה".

בחו"ל, כשחל יום ראשון של פסח בשבת, גם יום שמיני חל בשבת  .ב
וקוראים פרשת צו בשבת הגדול )ובשנה מעוברת פרשת מצורע(, ורק 

 אחרי שלושה שבועות קוראים פרשת שמיני )או אחרי מות(.
 ספר תורה

שהוא חייב ב' ספרי תורה( אסור לשום אדם . ספר תורה שנכתב לצורך המלך )א
 סנהדרין פ"ב ה"ד(. תוספתאלהשתמש בו )

ב. המילים "כדרלעומר", "פדהצור", אליצור", אם הרחיקו אותם בשורה אחת 
בואר , וכמס' קמ"ג ס"ק כ"ד משנ"בכשר, אבל אם כתב בשתי שורות פסול )

 .בגמרא, חולין ס"ה.(
 סתומה או אחת משאר אותיות שדינן ג. אם בסוף התיבה הראשונה יש מ"ם 

להיות בסוף התיבה )מנצפ"ך(, אפשר שזה היכר שהן שתי תיבות, ועכ"פ אין 
 " שער ה' סעיף י"ז(.שערי אפריםצריך להוציא אחר )"

 ברית מילה
 אם המילה בשבת, י"א שעדיף לאחר למול דמילה היא פסיק רישא  .א

  .א

 י הנופש, שאפשר לקיים בהםמשאלות וחידודים לי
 "ודברת בם... ובלכתך בדרך..."

 

 קריאת התורה
מתי מותר לקרוא אב ובנו או שני אחים בזה אחר זה, אחד לעליה  א.

 של שביעי, והשני למפטיר, ומתי אסור בזא"ז? 
ה )מה שיש קוראים בליל שמחת ב. מתי יש חיוב קריאת התורה בליל

 תורה, הוא רק מנהג בעלמא ולא חיוב(?
מתי אפשר לכתחילה לקרוא שלושה כהנים בזה אחר זה )אע"פ  ג.

 שיש עוד הרבה ישראלים בבית הכנסת(? 
ד. מתי יש הפסק כמעט שלוש שבועות בין קריאת פרשה לקריאת 

 הפרשה הבאה? 
 ספר תורה

שמו בכשרות, בלי שום פסול, ובכל איך יתכן ספר תורה שנכתב ל א.
 זאת אסור לקרוא בו? 

איזו מילה בספר תורה אפילו אם עשה מרחק באמצע התיבה,  ב.
כשר, אבל אם נכתבה  –ונראית כשתי תיבות, אם זה באותה שורה 

 פסול?  -בשתי שורות 
ג. באיזה אופן אם קרבו וכתבו ב' מילים ביחד, ונראית כמילה אחת 

 ספר התורה כשר? 
 ברית מילה

מתי עדיף שאדם אחר ימול את הבן ולא אביו )אפילו אם הוא מוהל  א.
 מומחה(? 

ב. איך יתכן שאם לא יעשה ברית מילה ביום השמיני, לא יוכל למולו 
 כל ימי חייו? 

 מצוות
א. איזו מצוה מן התורה היא מצות עשה שהזמן גרמא, ונשים 

מא, ולכן נשים פטורות, ומדרבנן היא מצות עשה שאין הזמן גר
 חייבות בה? 

עבד כנעני חייב במצוות כאשה, איזה מצוות עבד כנעני חייב ואשה  ב.
 פטורה? 

מיהו זה )אדם מבוגר( שחייב רק במצוות מן התורה, ואילו מצוות  ג.
 דרבנן לא חייב כלל? 

איזו מצוה מיוחדת יש לרוצח בשוגג, ואין לשאר חייבי מיתות או . ד
 שאר בני אדם? 

 תי יש חיוב נטילת ידים מדאורייתא, ולא רק מדרבנן? ה. מ
 תנ"ך

 ?שאינו צומחבתורה פרח  יש. איפה א
, וכל אות שבה שווה לפחות 4511איזו מילה בתורה בגימטריה היא . ב

 ( )ואולי היא המילה בעלת הגימטריה הגבוהה בתורה(?011מאתיים )
 מי בתורה היה שר הצבא הראשון? . ג
 באותו שם? שנקראו יהודי וגוי  יש בתורה ןהיכ. ד
 כמה פעמים משה רבינו עלה על הר סיני?. ה
ם של עוף ופעם שם של חפץ? . ו  איזו מילה בתורה, פעם היא שֵׁ

איפה יש בתורה מישהו ששלח משהו מסוים, ולאחר ששלחו עדיין  ז.
 נשאר בידו?

 ח. היכן יש בתורה מישהו שבע ולא מאוכל?
 מדין אחד לדין שני?ט. איפה יש בתורה ָמָשל 

י. איפה יש בתורה גלידה שאכלה אדם )במקום שאדם יאכל את 
 הגלידה(? 

איזו מילה מופיעה פעם אחת במגילת אסתר, ופעם אחת בתורה . יא
 בספר ויקרא?

אותיות, מילה  0יב. איזה פסוק בתהילים המילה הראשונה היא בת 
 5ביעית בת אותיות, הר 1אותיות, המילה השלישית בת  :שניה בת 

 אותיות?  7אותיות, והשישית בת  6אותיות, החמישית בת 
 ענינים שונים

, )ללא שעטנז( א. איך יכול להיות בן אדם שיש לו כובע של שבת
 ואומרים לו שאסור לו ללובשו? 

 ב. מתי צריך למדוד אפילו כשיודעים את התשובה? 
 ת? מתי מותר ללמוד מתוך ספר רק גמרא ולא רש"י ותוספו. ג

איך יכול להיות סיר )קדירה( שלראובן מותר לבשל בו, אבל שמעון  ד.
 אסור לבשל בו עד שיגעילו?

 

שם ס"ק  שעה"צנוהגים להחמיר שלא לרחוץ את כל גופו במים חמים. )
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האחר לא נקרא לגבי האבא שהוא מכוון לתקן את בנו, אבל לגבי 

 " יו"ד ס' רס"ו(. אמנם להלכה לא קי"ל הכי.טורתיקון ושרי )"
אם יש צרעת במקום המילה עדיף למול ע"י אחר משום שהאב  .ב

 .)גמרא שבת קל"ג.( מכוון גם לקציצת הבהרת
. מי שנמצא במדבר ולא יודע מתי שבת, שכל השבוע אסור לעשות מלאכה רק ב

השמיני הוא דוחה שבת, אבל מילה שלא מה שהוא פיקוח נפש, ולכן ביום 
 הגר"ח קניבסקיבזמנו אינו דוחה שבת, וכל יום הוא ספק שבת ואסור למולו )

 שליט"א(.
 מצוות

. זכירת יציאת מצרים, י"א שנשים פטורות משום שמן התורה חייבים רק א
ביום ולא בלילה, והוא מצוה שהזמן גרמא, ויש סוברים שמדרבנן חייבו גם 

ס' ע' ס"ק ב',  משנ"בממילא אין זה זמן גרמא, ונשים חייבות בהם )בלילה, ו
 " שם(.ישועות יעקבו"

בליל הסדר, אשה פטורה מלהסב, כיון שאין דרך האישה להסב,  .א
 .אבל עבד כנעני, שהוא איש, לכאורה חייב להסב כשאינו לפני רבו

מילה )ועי' "מנחת חינוך" מצוה ב' אם הוא מצוה על האדון או על  .ב
 ד(.העב

 ה"ב(. זפי"ב מע" רמב"ם"לא תשחית את פאת זקנך" ) .ג
. גר שנתגייר וטבל, והיתה חציצה דרבנן על גופו כגון מיעוט המקפיד, מן ג

התורה הטבילה כשרה וחייב בכל המצוות, אבל מדרבנן עדיין הוא גוי ולא 
 חייב באף מצוה, ולכן חייב במצוות דאורייתא ולא במצוות דרבנן.

 (.ת"י" מצ' ספר החינוךישאר בעיר מקלט )". מצות עשה להד
. בעגלה ערופה: "וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם ה

 על העגלה הערופה בנחל וענו ואמרו ידינו לא שפכו..." )פ' שופטים כ"א, ח'(.
 תנ"ך

 שבמשכן שעשו פרחים מזהב )פ' תרומה כ"ה, ל"א(. . במנורהא
 עלינו". תשתרר(: "כי . פ' קורח )ט"ז, י"גב
 (.וירא כ"א, ל"ביכל שר צבאו" )פ. "וג
)בראשית  ""בלע .("טכבמדבר י' במדבר ב' י"ד, בראשית ל"ו י', )"רעואל" . ד

רח" זל"ו ל"א, שם מ"ו כ"א(. "חור" )שמות ל"א ב', במדבר ל"א ח'(, "
. )בראשית ל"ו י"ד, במדבר ט"ז א'(. "קורח" )בראשית ל"ו י"ז, שם ל"ח ל'(

"שאול" )בראשית ל"ו ל"ח, שם מ"ו י'(. "חנוך" )בראשית ד' י"ז, שם כ"ה ד', 
שם מ"ו ט'(. "חורי" )בראשית ל"ו כ"ב, במדבר י"ג ה'(, "אלון" )בראשית כ"ו 

 ל"ד, שם מ"ו י"ד(. 
פ' יתרו )י"ט ג'(, יום  רש"יפעמים, לפני מתן תורה עלה ג' פעמים, עי'  בע. שה

פסוק ח'(. וכן ביום רביעי  רש"ישני עלה וירד, וכן ביום השלישי עלה וירד )עי' 
רה ומתן תיום ב" שם(. וכן שפתי חכמיםפסוק ט', וב" רש"יעלה וירד )עי' 

 אחר מתן תורה עלה ג' פעמים כל פעם למשך ארבעים יום. לו
כוס פרעה", ובפ' ראה )י"ד  . בפ' וישב )מ' י"א( כתוב: "ואשחט אותם אלו

 "את הכוס ואת הינשוף ואת התנשמת".  :ט"ז(
"וישלח אברהם את ידו ליקח את המאכלת "וישלח ידו ויקחה" )פר' נח(, וכן . ז

)כל  וכן "וישלחו האנשים את ידם", ועודלשחוט את בנו" )פ' וירא כ"ב, י'(, 
 .אלו שלחו את ידיהם אבל הידים נשארו אצלם(

וימת אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע ויאסף אל עמיו" )פ' חיי שרה  . "ויגועח
 .(ל"ג כ"ג (, וכן נפתלי שבע רצון )דבריםל"ה כ"ט וכן ביצחק )שם כ"ה, ח'(,

. בפר' כי תצא )כ"ב כ"ו( בענין נערה המאורסה: "ולנערה לא תעשה דבר אין ט
 ר הזה".לנערה חטא מות, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדב

 התרגוםחורב וקרח בלילה" )פ' ויצא ל"א, מ'(, ומפרש  י. "הייתי ביום אכלני
 .א"קרח" גליד

מרדכי", וכן בפרשת שמיני )י' ד'(:  דוד. כתוב במגילת אסתר )ב' ט"ו(: "יא
 אהרן". דוד"בני עוזיאל 

 . "על גבי חרשו חרשים האריכו למעניתם" )תהילים קכ"ט, ג'(.יב
 ענינים שונים

כתוב בתורה )פ' ראה ט"ו, ט"ז( לגבי עבד עברי "כי טוב לו עמך", והגמרא  .א
)קידושין ט"ו.( דורשת, אם יש לו רק אחד צריך ליתנו לעבד עברי ולא לעצמו, 

דה"ה אם יש לו בגד אחד, עי' שם. ולפ"ז אם יש לו רק כובע אחד  ברמב"םועי' 
 ג"ר שלום שבדרוןהשל שבת חייב ליתנו לעבד עברי, והוא אסור ללובשו )

 זצ"ל(.
כ"א, ב'(: "ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים... דברים )בעגלה ערופה . ב

את אפילו רואים שוהיתה העיר הקרובה...", ואיתא בגמרא )סוטה מ"ה.( 
עיר קרובה יותר, בכל זאת יש מצוה לעסוק איזו וברור  ,בעלילההבדל 

 במדידה, עי' שם.
יה קצת חשוך, ובא גוי מעצמו והדליק בשבילו את , ונהבית בשבת. למד בג

היה יכול אם האור, מותר לעשות רק מה שהיה יכול לעשות בלי האור, ולכן 
לראות אז רק את האותיות הגדולות של הגמרא, ולא את האותיות הקטנות 

גמרא רק  של רש"י, גם עכשיו עם האור מותר לו להמשיך ללמוד כמו מקודם
 (.רע"ו סעיף א'ס'  שו"עכדי לא ליהנות מהאור ), רש"י ותוספות יבל

לגבי המבשל אסור  ,מזיד, והסיר בלע מעשה שבתשבת בבבסיר ד. שמעון בישל 
עות, ואסור להשתמש בו עד שיגעילו, אבל ילעולם לאכול האוכל וגם הבל

 '(.דס' שי"ח ס"ק  משנ"ביר זה במוצש"ק )סלאחרים מותר לבשל ב
 ', מ'.(.דאדומה )פרה, פרק כשעשה את פרה הבעבודות . ה
 . נולד מאלעזר ואיתמר בני אהרן הכהן או מפנחס לפני שנעשו כהנים.ו

כהן שקידש אלמנה ואח"כ נתמנה לכהן גדול )ואפילו ידע שאביו  .א
גוסס(, מכיון שכבר קידשה מותר עכשיו לישא אותה )משנה, יבמות 

 ס"א.(.
צ' רס"ו ס"ק מ מנ"חיש מתירין )עי'  אדכפצוע שנעשה כהן גדול  .ב

 . ל"ה כמה שיטות בזה(
. כהנים הדיוטות ביום משיחתם אין נטמאים לקרובים, ולכן אלעזר ואיתמר ח

דעת לא נטמאו כדי להוציא את נדב ואביהוא ביום השמיני למילואים )"
 "(.בכור שור" פרשת שמיני בשם ה"זקנים

  נתמנה למלך אינו חייב לגרשן אח"כ. אם נשא למשל עשרים נשים וט
 

 

 
 " זצ"ל, סנהדרין פ"ב כ"א. ולומד דין זה חפץ חיים" לבעל ה"ליקוטי הלכות)"

 מאלמנה לכהן גדול(. 
. גוי שהרג ישראל ונגמר דינו לחיוב מיתה ע"י עד אחד, ואח"כ התגייר, כיון י

שכבר התחייב מיתה בתורת גוי, נשאר עליו חיוב מיתה )גמרא סנהדרין ע"א:, 
" מצוה כ"ו ס"ק כ' שמסתפק בזה, מנחת חינוךשם, ועי' " ברמ"ה ובמאירי

" מה"ת ס' י"ד(. חלקת יואבאולי אין מושג של גמר דין אצל עכו"ם, וע"ע "
וכ"ז דוקא אם נתחייב מיתה על דבר שגם בישראל יש ע"ז חיוב מיתה, אבל 
אם נתחייב מיתה בדבר שאין ישראל חייב בו כגון גזילה, נשתנה דינא נשתנה 

 שם(.קטלא ופטור )גמ' 
. קנה עבד עברי בסוף ימי בית המקדש הראשון, ונרצע לאחר שש שנים, יא

דדינו להיות עבד עד היובל, ובסוף נחרב בית המקדש, ולא היה עוד פעם יובל, 
 גיטין ל"ו.(. רמב"ןנשאר עבד עברי כל ימי חייו )

 . עבד עברי כהן לא רוצעים אותו כדי לא לעשותו בעל מום )קידושין כ'3(. יב
כזית רימה )תולעת( שנולדה מבשר אדם מת, אפילו כשהוא חי  .א

מטמא באוהל כמו אדם מת )שיטת רבי אליעזר במשנה, אהלות 
 פרק ב' משנה ב', וחכמים מטהרים, עי' שם(. 

 למ"ד בע"ח נעשה גולל ודופק מטמא באוהל )סוכה כ"ג.(. .ב
אם דיבר לשון הרע על עשרת אלפים אנשים, הרי עבר על עשרת  .א

 " כלל ב' סעיף א'(.החפץ חייםלאוין של לשון הרע )" אלפים
אם ראה עשרת אלפים חפצים אצל חברו והפציר בחברו שיתן לו  .ב

בעשרת אלפים לאוין  בבת אחת את כל החפצים שיש שם, הרי עבר
 שליט"א(. הגר"ח קניבסקישל "לא תחמוד" )

 מקלל עשרת אלפים איש. .ג
יזונה מן האדמה )עי' כלאיים . יש חיה "אדני השדה" שמחוברת לאדמה ונטו

" פ' וארא(, ונחשב כגידולי קרקע, וצריך הגר"א פנינים משלחןפ"ח מ"ה, ו"
" אות ציון ההלכה" פרק ב' הל' תרומות, "דרך אמונהלהפריש ממנה תרו"מ )"

 סימן ט"ו(. להגרח"ק" פתשגן הכתבכ"ב, ועיין "
דר, אפילו עשיר )פסחים ל"ה: ד"ה יוצאין( מסתפק שמא בליל הס תוספות. טז

 מותר לאכול מצה של דמאי כיון שהוא לחם עוני, א"כ כולנו נחשבים כעניים.
יז. בן סורר ומורה חייב מיתה רק אם אכל עם חברים שכולם אנשים ריקים, 
שיש חשש שימשיך כן. אבל אם אחד מהם הוא איש הגון וצדיק, אין דין בן 

פסקו מיתה על בן סורר ומורה, סורר ומורה )סנהדרין ע"א. עי' שם(. ולכן אם 
 ואחר כך נודע שאחד מהמסובים היה איש צדיק מבטלים המיתה.

. עיר מקלט שיש בו רוב רוצחים אינו קולט, ולכן אם היה בדיוק מחצה על יח
מחצה הראשון שהגיע לשם עדיין נקלט, אבל השני כבר לא נקלט כיון שנעשה 

 (.ט"וס"ק  ת"י " מצוהמנחת חינוךרוב רוצחים ע"י הראשון )"
ל לכסות את כבעוף יש מצות כיסוי הדם, ואם אין לו עפר ברשותו שיו. יט

)יו"ד ס'  בשו"עהדם לאחר השחיטה, אסור לו מתחילה לשחוט, וכמבואר 
 .(כ"ח סעיף כ"א

. נולד בל' חשון או בא' כסלו כשחשון היה חסר, בשנה שחשון מלא יום כ
ס'  משנ"ביום ההולדת הוא בא' כסלו )חשון, ובשנה שחשון חסר, ל' ההולדת ב

 נ"ה ס"ק מ"ה(.
אם הקים הנדר באותו יום, ולאחר כמה ימים שאל על הקמה, הוי  .א

 הרמב"םכמו יום שמעו ויכול להפר באותו יום את הנדר )שיטת 
נדרים הר"ן רל"ד סע' מ"ט, ודלא כשיטת ' יו"ד ס בשו"עמובא 
  ס"ט.(.

הפר, ומיד חזר הנדר ו אתהקים הנדר מיד את שמע שבאותו יום  .ב
ההקמה למפרע, ואז  ההקמה ונתבטלהולאחר כמה ימים שאל על 

למפרע חלה ההפרה ביום שמעו, נמצא שבידו לאחר כמה ימים 
, הר"ןגם לדעת  מהנישם, וזה הגה"ת רע"א לעשות שתחול הפרה )

  עי' שם(.
נודע לו שזו בתו, אח"כ שמע את הנדר וחשב שזו אשתו והפר לה, ו .ג

חזור ולהפר, ועכשיו שנודע לו נחשב ליום שמיעתו )משנה צריך ל
  .שם( שב"א וריטב"אורנדרים פ"ו:, 

. נערה שעשתה נדר של עינוי נפש לפני האירוסין, ואח"כ נתארסה, יכול כב
הארוס להפר עם אביה, שארוס מיפר נדרים של קודם האירוסין, כיון שעושה 

כשיו מיפר נדריה לבד )דאין כן ביחד עם אביה, אבל לאחר שהתחתן אתה וע
לאביה עוד רשות בה(, אין הבעל מיפר נדרים של קודם האירוסין )גמרא, 

 נדרים ס"ז:(. 
הנוסע בשבת לצורך פיקוח נפש עדיף לנסוע ע"י גוי אם אפשר, כדי  .א

 שיהיה פחות חילול שבת.
ב. אשה הנוסעת )לפיקוח נפש( מאוחר בלילה, עדיף לה לקחת נהג  .ב

נהג ישראל באיסור ייחוד, והקל הקל קודם  גוי ולא להכשיל
 זצ"ל(. הגרי"ש אלישיב)

, והוי )לפיקוח נפש( אם נוסעים בעגלה הקשורה לשור ולחמור .ג
כלאים, עדיף שינהיג אותה גוי שאינה מוזהר על הנהגה בכלאים, 

 שליט"א(. הגר"ח קניבסקידהקל הקל קודם )

ב ה"ה כלי שנוגע במת, נעשה אבי אבות הטומאה )משום "חר .א
הלכות טומאת מת פ"ה ה"ג, אם  הרמב"ם וראב"דכחלל", ופליגי 

 דוקא בכלי מתכת או בכל מיני כלים ואפילו בגדים(.
טומאת מת פרק ה'  רמב"םהנוגע במת נעשה אב הטומאה )אדם  .ב

 הל' ב'(.

כלי חרס ואוכלין ומשקין הנוגעים במת נעשים רק ראשון לטומאה  .ג
 הטומאה פרק י' הל' ח'(. שם הל' ד', וכן שאר אבות רמב"ם)

לא מטמא כלי באווירו,  לכלי חרס טמא מטמא אוכל שנמצא באווירו, אב. כה
ולכן אם יש לו כלי עם משקין בתוכו, כלי החרס לא יכול לטמא הכלי ורק יכול 

, והמשקין מטמאים את הכלי, והר"ז אומר שבתוכו לטמא את המשקין
לים פרק ח' משנה ד', "מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני" )משנה כ

, וכן במסכת פרה מפ"ח מ"ד עד מ"ז יש הל' כלים פרק י"ג הל' ג' והרמב"ם
 .כמה דוגמאות בכה"ג(
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 הזהירות הנדרשת מבני התורה בימי בין הזמנים
 נסיעה לים

מתחילים ימי הקיץ, עם עסק של נסיעה לים ושאר ענינים אשר גורמים רפיון בשמיעת השיעורים ובתפילה. בין 

אם נוסעים לפני התפילה או לאחריה. האם זו צורה של ישיבה? זה החינוך? כך זה כשחיים בשטחיות שמעתי שספרו 

תרע"ו היה במקום סמוך לים, והיה חום על רבי איצלה פונוביז'ר זצ"ל שבתקופת מלחמת העולם הראשונה בשנת 

נורא, האויר בער ככבשן ולא יכלו לשבת בבית המדרש מפני החום, וכולם הלכו לים או לנהר להתקרר, ורבי איצלה 

 חלץ את נעליו, וישב בבית המדרש ולמד בהתמדה בלי הפסק.

 )מחשבת מוסר עמ' קעג'(

שמעתי דבר משונה, נוסעים לרחיצה בים, ויש אפשרות לנסוע לים בנתניה במקום לנסוע לים בתל אביב. רק עם 

קצת יותר קושי, אולי זה יותר טרחא ונמשך יותר זמן. אבל האם יש להתחשב בזה ולהמנע מחמת הקושי? אדרבה, 

שייך לומר שזה קל או קשה, הרי לפום  אם הולכים לים לשם שמים ומפני שזה נצרך, מה המניעה מפני הקושי, מה

צערא אגרא. וחז"ל אמרו שאם איכא דרכא אחרינא רשע הוא! אינני יודע איך המצב בנתניה, אבל אומרים שבנתניה 

אביב ומה שייך לומר שיותר קשה להגיע, הרי זה מה שדורשים את  –יותר טוב ודי בזה כדי להמנע מללכת לתל 

 שות דוקא עם צער וקושי.הקושי, אם זה קשה הרי יש לע

 )מחשבת מוסר עמ' קלה'(

קובנא היו שם שני  –שמעתי עוד שנוסעים לים בלילה, והרי בים לא שואבים יראת שמים... למדתי פעם בליטא 

 נהרות, אך לא הלכו לרחוץ, לכל היותר נוסעים ביום שישי, אך לא לנסוע סתם כהפקר. 

 )מחשבת מוסר ב' עמ' שב'(

יש שנוסעים להתרחץ בים בלילה. והרי בשעות אלו ישנו הלכלוך הגדול ביותר, אז נמצאים העבריינים ובעלי 

 התאוה הגדולים ביותר, ולכן אסור לנסוע לים בלילה.

 )מחשבת מוסר ב' עמ' תנז'(

היא מקום להמנע מנסיעה לרחוץ בים בתל אביב בימי שישי וכדומה, כי  הים טרף שם. וגם העיר תל אביב עצמה 

טרף ומלא לכלוך, ובפרט בקיץ, ואי אפשר לעבור בה. ואיך יתכן לנסוע שם? ובפרט אין לנסוע בבוקר לפני התפילה, 

 שהרי צריך להתפלל כראוי.

 )מחשבת מוסר ב' עמ' שכד'(
 טיולים לבני ישיבות

ופש אחרי תשעה באב עד אף כי בימים אלו נשלח מכתב לכל בני הישיבות שיחיו בענין להתחזק בימים אלו ימי הח

 חודש אלול הבא עלינו לטובה.

אבל מאחר שאין הדברים מפורשים כל כך אני בא עוד פעם לחזור בכתיבה מפורשת שהעיקר הכוונה בענין 

הטיולים שנכשלים כמה מבני הישיבות לשכור מכוניות, וחוץ ממה שגורם הרבה ירידה ברוחניות יען שהרחוב 

של אסונות קורה ח"ו ולכן לדעתי אסור לבן ישיבה לפרוץ גדר בזה, וחייבים להתרחק מקולקל עד מאד, גם מקרים 

 מן המכשול כי כל הרחוב הוא מכשול גדול לכל דבר רע.

 )מכתבים ומאמרים ג' עמ' ל'(

ודעו לכם שנסיעות וטיולים הם דבר טרף שאין כמוהו. כיון שברור שבחור הנוסע לטיול אינו לומד ואינו חושב 

באותו הזמן שמטייל, אין לו עסקים שבהם הוא חושב ואילו המחשבות מתחילות לפעול, וכאשר הראש ריק בלימוד 

ממחשבות תורה ועסקים, הרי המחשבות עסוקות במה שהוא רואה ברחוב, והרחוב טרף, מביטים לכל הצדדים, רואים 

.. ובפרט שכהיום יש בזה גם סכנה, אנשים שונים, ובזה המחשבות עסוקות, וכך נמצא שהאדם הורס את עצמו בידים.

יש מקומות מסוכנים, ועל כן אל תנסו להיות חכמים ופקחים ולהתחכם בדבר, כצעירים נדמה לכם שאין בזה כלום, 

 אבל לאבא ולאמא שבבית הלב יוצא ומרוב דאגה, כשנוסעים לטיולים האמא בוכה, ויש להתחשב עם האמא.

 )מחשבת מוסר ב' עמ' פג'(

 בס"ד



 

נפרצו חומות מגדלי הישיבות הקדושות, ומספר תלמידים )אם כי מיעוט שבמיעוט( הפרו את  הנה לאחרונה

הימים בהם אינם מתקיימים למודים סדירים בישיבות אשר תכליתם העיקרית לנוח ולצבור כח לקראת התחזקות 

 ו.יתר בעמלה של תורה. לימי טיולים ובטלה וכיוצא בהנה. דבר אשר לא ידענו ולא שערו אבותינ

פרצה זו, אם כי נעשה ע"י מעוט, פוגעת בשמן המקודש של הישיבות ונותנת טעם לפגם בצניעות דרכו של בין 

 הישיבה. ובראש ובראשונה היא פוגעת ברוח הישיבה, בדביקות בתורה וברמת הלימודים וכדי בזיון, וכו'.

ול גדול, חדלו לכם מדרך זו! הקרבנות האיומים שהישיבות נשאו באחרונה כתוצאה מכך, זועקים אלינו בק

 ומחייבים כל אחד ואחד למחשבה, לחשבון נפש, וקבלה לשיפור המעשים.

 )מכתבים ומאמרים א' עמ' קיב'(
 ההבטה האמיתית על אנשי הרחוב

אם יש קצת שכל צריך לירוק ולמאוס בחיי הרחוב, הוא מלא לכלוך, שומעים מאנשים שונים דברים ששערות 

 עד היכן מגיעים! הראש סומרות מלשמוע

 )מחשבת מוסר עמ' קד'(

הרחוב הוא בחזקת סכנה לכל מי שיוצא אליו, ואמנם יש צרכים שעבורם צריך לצאת לרחוב. אך יש סכנה להיות 

 נמשך, כי בלי התבוננות אפשר שיסברו שהרחוב אינו כל כך גרוע.

 )מחשבת מוסר עמ' קפח'(

חסרון, אם לא מרגישים ולא יוצרים הרגשה כזו שהם מופרכים כשמסתכלים על הרחוב בלי ביקורת, זה עצמו 

ושהאדם לא נוצר עבור זה... זה חסרון. צריך שתהיה ביקורת, ואם אין ביקורת כנראה שגם אנחנו איננו רחוקים 

 מהם.

 )מחשבת מוסר עמ' קסז'(

ום עצם מצב הרחוב בעבר היה צריך להסביר את החיוב להיות בן תורה על ידי מאמרים ודברי חז"ל, אבל הי

מוכיח על כך ואין צריך בהסברים. המצב ברחוב אינו מצב רגיל. להיות אדם מהרחוב זה בזיון. עדיף להיות חיה 

 מלהיות אדם מהרחוב. בגדר טוב מותי מחיי, אלו חיים ללא כל הבנה ועלולים להגיע לגרוע ביותר.

 )מחשבת מוסר עמ' קעג'(

ש נעשים נטפלים, כי טבע האדם שמושפע ונטפל למה ששומע ורואה וצריך מצב הרחוב גרוע מאד, ומבלי להרגי

 חיזוק תמידי.

 )מחשבת מוסר עמ' רמז'(

הרחוב של היום, הוא מכניס אדישות, רואים בני אדם שנראים יפה וחיים כפי שהם. ואם כן במה אני כל כך גרוע, 

 וזה נגד כל כוונת התורה.

 )מחשבת מוסר עמ' שפה'(

ות הערים, כרחוב אלנבי בתל אביב, או ברחוב בניו יורק או בלונדון ופריס, נראה ברחוב אנשים אם נלך ברחוב

הולכים ולבושים יפה, מהוקצעים, ונדמה שגם אני יכול להיות כך. וגם להיות שומר שבת. אין בזה סתירה. מה מפריע 

דמויות הנראות בחלון ראוה גדול.  לכך? הנה המבט האמיתי הראוי לבן תורה המתבונן ביתר עומק הוא שהם כאותן

שגם הם נראים כאנשים לבושים יפה ומקושטים, וכך כל רחוב אלנבי ורחובות ניו יורק ולונדון הכל הוא רק חלון 

ראוה ותו לא! כך צריך לחשוב. וכאשר אין חושבים כך, נמשכים אחרי זה, חושבים שזה טוב, העולם נדמה כעולם 

 מרי.יפה ונאה. ובאמת הכל ריק לג

 )מחשבת מוסר עמ' תע'(

הרחוב רע ביותר ומלוכלך ושפל! האנשים הם כמו צורת אדם בחלון ראוה שמקושט ונאה. וכך גם הם מסתובבים 

ברחוב ולבושים נאה. אבל בתוך תוכם הם מלאים במדות רעות! איני חושד בכשרים, אלא כך היא המציאות "רק רע 

ייעצר! אכול ושתה כי מחר נמות, אין להם סיבה להתבונן, אין לפניהם עתיד כל היום" זה היצר! מי יעצור אותו ולמה 

 העתיד של העולם הוא בצורה חומרית.

 )מחשבת מוסר עמ' תז'(

בודאי יש לכבד את בני האדם ולא לבזות את אנשי הרחוב. אבל יש להבין את האמת שהאנשים ההולכים ברחוב 

 נשיא הרי הוא מלא תאוה וגאוה עם שפלות וכי מהם יש ללמוד?בצורה נאה ומבושמת גם אם ההולך הוא שר או 

 )מחשבת מוסר עמ' שצד'(

צריך להזהר מאד מהרחוב, לשמור את העינים, למעט לצאת וללכת ולראות, אין צורך להסביר זאת, כי הדבר 

 ידוע שד' ירחם ויעזור.

 )מחשבת מוסר עמ' שפו'(
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ÚÈ‚‰˘ ‰ÈÎÊÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· ÈÓÈÏ ‰¯Î˘Â‰˘ ‰¯È„Ï ‰  

 ראובן לבית באו הימים באחד והנה מנים.מעשה בראובן שהשכיר את דירתו לשמעון לימי בין הז

 הראה .החברה אותה שמתוצרת מוצרים חמשה בבית לו יש אם שמעון את ושאלו חברה של נציג
  .החברה אותהשל  מוצרים בחבילת זכהל ידי זה וע ראובן של מוצרים חמישה שמעון להם

ל בע הואראובן שן והנה כאשר הסתיימו ימי הנופש וראובן שב לביתו ושמע את אשר אירע, טע

 המוצרים חבילת 'נולדה' כאן יתבב אצלו שהיו שלו אלו ממוצרים כתוצאהו הושבח וממונו יתהב

של ראובן, מכל מקום  המוצריםאמנם השבח הגיע על ידי חמשת  . מאידך טען שמעון כיבמתנה
'נולדת' חבילת הזכיה  היה לא ושוב לאחר הולכין החברה של השלוחים היו בבית היהש הוא לולא

  ".הזכיה הגיעה שלך המוצרים להם והראיתי הדלת להם פתחתי שאני כיוןכאן כלל "ו

הדיינים שנידון זה הגיע לפניהם, פנו לדון בו מדברי הגמרא בבבא מציעא (ק, ב) הדנה במי שנהר 
שטף את עצי הזית שלו לתוך שדהו של חבירו כאשר השנים מתגוששים למי שייכים הפירות 

הם שהצמיחו את הזיתים ואילו בעל השדה  שעציויתים, כאשר בעל הזיתים טוען שצמחו על הז

טוען ששדהו היא שהצמיחה והמשנה פוסקת שיחלוקו. והיינו כי מבואר שם שהיכן ששניים 

הדין שיחלוקו. ואם כן לכאורה אפשר היה לומר בנידון שלפנינו שיחלוקו  רווח משתתפים בגרימת
  גם כן.

שכוונת החברה העושה מבצע למי שבביתו נמצאים חמישה ממוצריה,  טפשו נראהמאידך הלא 

את מוצרי  שקנה לאותו הפרס תת אתל תכוונוה ומסתמאכדי להביא לכך שיקנו יותר ממוצריה 
 לבית באואת המוצרים שזו רק ה'היכי תמצי' של הזכיה. ואם כן כש להם שיראה לזה ולא החברה

 הקונה ראובן על הייתה כוונתם ,מתוצרתם מוצריםה אם יש לו חמיש שמעון את ושאלו ראובן

  ן יש לומר שהדין נותן שהכל הולך לראובן שהוא בעל הבית.כם וא

ברם, בשו"ת "נחפה בכסף" (לרבי יונה נבון מדייני עיר הקודש ירושלים לפני כמאתיים וחמישים 
עשר ביצים. והנה בא ראובן שהושיב תרנגולת שלו לדגור על  , דן לגבי)ומרבותיו של החיד"א שנה

שמעון והניח מתחת התרנגולת עוד חמש ביצים. לא עברו אלא ימים ספורים ומן הביצים בקעו 

אלו שבקעו מביציו שלו, אלא  -חמישה עשר אפרוחים. כעת בא שמעון ליטול חמישה אפרוחים 

ביצים שראובן טען שאפרוחים אלו מכח תרנגולתו באו לעולם ואין עליו לתת לשמעון אלא חמש 
  אחרות. 

רבי יונה נבון הורה לתלמידו החיד"א לכתוב תשובה בנידון זה והוא הכריע (חושן משפט ד), 

שהדבר תלוי אם ראובן ידע ששמעון הניח את ביציו תחת תרנגולתו של ראובן או לא, שאם ידע 
ן שהיה אינו יכול לטעואכן יכול לטעון שהיה בדעתו לתת לשמעון ביצים אחרות, אבל אם לא ידע 

מניח ביצים משלו ועל כן האפרוחים של שמעון. וכלומר שאם אחד הצדדים אינו יודע שיש בו 

אותו רווח, אין לו כלום. ולענייננו יש לומר שאם  בגרימתכוח לגרימת רווח, אף שהוא שותף 

  ראובן אינו יודע כלל שיש מבצע כזה, הרי הכל של השוכר. 

נוספו עליהם, הכריעו הדיינים ששאלה זו באה לפניהם להלכה ולמעשה מטעמים אלו ואחרים ש

וכפסק  -הרי שעל שמעון לחלוק עימו את הזכיה  -אם ראובן ידע שיש מבצע מטעם אותה חברה 

  הגמרא בבבא מציעא. אך אם ראובן כלל לא ידע ממבצע זה, כי אז הזכיה כולה שייכת לשמעון.
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סיון של שנת תשס"ו ביקש אחד מתושבי מרכז הארץ לצאת להינפש בימי בין הזמנים  בחודש

באחת מערי הצפון. כיון שכך עמד בדברים עם בעל דירה כל שהיא, וסיכם עימו שישכור ממנו את 

דירתו למספר ימים בחודש אב. ברם, בימי בין המצרים של אותה שנה פרצה מלחמת לבנון השניה 

כוסו במטר טילים נורא. מובן מאליו ששכור הדירה לא ההין לנסוע אליה בימי וערי הצפון כולן 
והוא ביטל את ההסכם. אלא שהמשכיר טען שכיון שכבר נערך הסכם ביניהם, הרי  בין הזמנים

  שההפסד שייך לשוכר ולא לו, ועל השוכר לשלם לו את מלוא הסכום.

השאלה בדין תורה כאשר הפרט הראשון  כיון שהצדדים שניהם היו שומרי תורה ומצוות, נידונה

כפי המקובל בשכירת חדר במלון או צימר, נחשבת כקנין  -שנידון הוא האם הזמנה דרך הטלפון 
  הסוחרים שיש לו תוקף כדי להחשיב שאכן נעשה כאן קנין המחייב. 

אלא שבנידון שלפנינו הצטרפה שאלה נוספת, שכן אפילו אם נאמר שאכן הזמנה דרך הטלפון 

חשבת קנין (מה שלא הכורע הלכתית) או אפילו אם נעשה קנין בפועל, מכל מקום לפנינו היתה נ
זו מכת מדינה שדיניה שונים וכפי הנפסק בשולחן ערוך (חושן משפט שכב) שבמכת מדינה בעל 

  הבית מפסיד.

 שילם ואכן להלכה ולמעשה שיקול זה הכריע את הכף, והדיינים שנדרשו לשאלה פסקו שאם לא
נחשבת כקנין ובין אם נחשבת רק כדברים, משום  בטלפון ההזמנה בין לבטל שיכול פשוט ראש,מ

שמדובר כאן במכת מדינה. ומסיבה זו, אפילו  אם שילם מראש על המשכיר להשיב לו את הכסף, 

מה שהיה לא מציאותי כלל בימי מלחמה, והרי יש כאן  -לפי שהשוכר שכר דירה זו ל'נופש' 

  שעל דעת כן לא שכר את הדירה.אומדנא גמורה 

עם זאת הורו הדיינים לשוכר לפצות במעט את משכיר הדירה ושלא לנהוג לחלוטין במידת הדין, 

  וחה, יש לנהוג לפנים משורת הדין.שכן בימים שמידת הדין מת

ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· „Ú ‡Â‰˘ ÏÎ ¯·„Ó Ú�ÓÈ‰Ï ¯„�  

 הדבר לו הוקשה ימים כמה לאחר ."הזמנים בין עד" ענין מאיזה להמנע שנדר בבחור שהיה מעשה

הדיוטות, אלא שלאחר כמה ימים התברר שהתרתם לא הועילה והיה  משלשה התרה וביקש והלך

. הזמנים בין כשיגיע הבחור של דינו מה השאלה תעוררהכעת ה עליו להמשיך ולקיים את נדרו. 
 ולא עדל כוונתוש ,ותרמ הפסח גיענפסק (יורה דעה רכ, יא) שמשה הפסח עד הנודרלגבי  הנהשכן 

  מותר. -. ואם כן לכאורה ניתן היה לומר שלגבי אותו בחור משיגיעו ימי בין הזמנים  בכלל עד

שאמרו בגמרא  ממה כן דולמ לחכם שאלה צריך שמכל מקום פסק )יג אות סוף(שם  ח"הבברם, 
להישאל על נדרו,  על ענין כל שהוא להיאסר 'היום', מכל מקום מדרבנן עליו שהנודר(נדרים ס, א) 

בדיל בין הנדרים. לה ידע לאהוא ו לעת מעת אסור אזש" אחד יום" יאמר אחרת פעם שמא גזירה

 שאז גם פסח" הפסח שיהא עד" ואם כן דנו הלומדים, כי בנידון דידן שמא בפעם אחרת ידור 

   ידע להבדיל. ולא הנדר בכלל

דושו של הב"ח, והם נפסקים להלכה והלבוש לא הזכירו כלל את חי א"הרמאלא שהשולחן ערוך 

רק בדברי הש"ך (יורה דעה שם יט) ואילו הט"ז (שם טז) חולק. וכן נחלקו בענין זה האחרונים 

  (ה'בית לחם יהודה והחכמת אדם פסקו כב"ח והש"ך ואילו השואל ומשיב פסק כהט"ז.

 שיותר כדי תרהה לעשות מדרבנן צריךאותו בחור תלוי במחלוקת הפוסקים אם  של נדרוונמצא ש

  .הזמנים בבין נדרו לו

 ‡Ï˘ ‰¯„�˘ Ì‡˙Â�‰ÈÏ ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ·· Ì�È„ ‰Ó ‰�·Ó  

בחור פלוני עמד לפני ניתוח סבוך. על שערי חדר הניתוח עמדה אמו ושפיתה מרחשות תפילה, 

  ובתך הדברים נדרה להקדיש את בנה לתורה ושלא להנות ממנו בשום ענין.
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ק. והנה באו ימי בין הזמנים והבחור ששב הביתה ביקש הניתוח הצליח והבחור הבריא והתחז
לזכות במצוות כיבוד אם ולשמש את אימו קמעא, אלא שזו נזכרה בנדרה אשר נדרה ולא ידעה 

  את נפשה.

 מים של חבית לו למלאות מותר הבן - תורה לתלמוד בנו המדיר (לח, ב) אמרו כי והנה בנדרים
 שלא כדי ליהנות ממנו, שלא הדירו ר במקרה שהאבהר"ן שמדוב ופירש הנר. את לו ולהדליק

 "ממילי לפי שמסתמא מים של חבית למלאות עבורו מתלמוד תורה, ומכל מקום מותר יתבטל

 הדיר" (נדרים ו, יז) ד"הראב פירש וכן אדריה". לא תורה למוד בטול בהו דליכא הני כי זוטרי

 לאביו למלאות הבן מותר אף על פי כן  תורה, מתלמוד יתבטל שלא מפני עצמו על בנר תשמיש
  תורה". בטול זה בתשמיש שאין לפי הנר את ולהדליק מים של חבית

עם זאת הגר"י זילברשטיין שליט"א שהשאלה הובאה לפניו הוסיף להסתפק כי שמא שונה נידון זה 

  .לפי שהאם נדרה בעת צרה ומטרתה של האם היתה אכן שלא להנות מבנה כלל ושיהיה כולו לה'

סופו של נידון שהגר"י זילברשטיין שטח את השאלה בפני מרן הגרי"ש אלישיב שהכריע כי מן 

 כך שבימינו מאחר הזמנים בין ובימי חצות אחר שבת כערב הסתם האם לא התכוונה לזמני פגרא 

 של זה לזמן מתכוונת שלא להדיא ותפרש מחדש ותידור הנדר על תשאל ולכן הישיבות סדרי הם

  פגרא.

ÂÁ·‰·È˘È‰ Ï˘ 'ÙÓ˜'Ï ˙‡ˆÏ Â‰Ó ,‰�˘ ÍÂ˙· ÌÂ˙È ¯  

אסון קשה התרחש על בחור ישיבה חשובה בפטירת אביו בקיצור ימים ושנים ל"ע. והנה באו ימי 
בין הזמנים והישיבה בה למד אותו בחור יצאה ל'קמפ', אלא שאותו יתום הסתפק אם מותר לו 

פסק בשולחן ערוך (יורה דעה שפ) לצאת עימם, או שמא לאו כאשר נידון השאלה הוא לפי הנ

לצאת לסחורה בשיירה כאשר מבואר  -שאסור לאבל תוך שלושים או על אביו ואמו עד שיגערו בו 

שם שעיקר האיסור לפי שההליכה בשיירה יש בה משום שמחת מרעים. (באותם ימים השיירות 
 ענייני צחוק). היו עוצרות כל לילה והנוסעים היו משחקים במשחקים שונים ועוסקים בעוד

ומטעם זה פסק הגאון רבי יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי (בספר "גשר החיים") כי אסור לצאת ל"טיולים 

  חברותיים" בימי אבל ל"ע.

 ואמו לאביו שנה תוך אבל לבחור חשש מקום שיש פסקוואכן מורי הוראה שהשאלה באה לפניהם 

 ביחד לשמוח מטרתה היא נופש קוםלמ חברים עם בצוותא לדרך היציאהב'קמפ', לפי ש ףתתלהש

 בני שכולם והגם .מריעות לשמחה חשש ויש בערבים וכן הנסיעה בדרך ששרים היא הרגילות כי

 להתחזק כדי עצמות וחילוץ והגוף הנפש בריאות לשם טובה היא והמטרה עמהם ורבותיהם תורה
 הגשר שאסר חברותיים יםטיול מסוג זה טיול מוציא זה אין פנים כל על ,התורה בלימוד הבא ןבזמ

 כגון לאבל אסורה ההנאה מצאנו שלא נראה פנים כל עלאמנם הוסיפו פוסקי דורנו, כי  .החיים

 כמו גופנית הנאה וכן וכדומה לים השמש ושקיעת מים ומפלי הרים יפה בנוף מההסתכלות ליהנות

 מריעות השמחתו בצוותא היציאה לעצם חוששים אנו כאן אבל וכדומה בבריכה או בים להתרחץ
   .וכאמור בה שיש

 נופש למקום לטיול משפחתו בני עם ללכת שנה תוך לאבל חשש איןש זה לפי ההוסיפו שנראו

 יציאה כאן שאין דכיון ודומה בים להתרחץ או הזך מהאויר וליהנות הבורא בנפלאות להסתכל

 שם ויש בפנסיון או במלון שמתאכסנים ואפילו" חברותיים טיולים" בגדר אינו אחרים עם בצוותא
 מה עושה היא משפחה שכל חשש אין בצוותא יציאה כאן שאין כיון אחרות משפחות עוד

 אין ביחד שונים למקומות שנוסעים ויתכן אחד באולם אוכלים הנופש שבמקום הגם ולכן .שחפצה

 מיחוש בית זה בכל שאין באופן אחד ברכב או אחד במלון משתמשים שרק ממש צוותא כאן

   .ושמחה ריעות בצוותא הטיול בכלל יש כאשר אלא ,לאבל

♣♣♣  
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ÌÈ�È�Ù  

 וכל הזמן סוף אחרי יום ולא הזמן סוף לפני יום לא פוסק אינו התורה לימוד שחיוב"צריך לדעת 
 ברכות(' בגמ כדאיתא קדמוניות משנים הנהוג דבר הוא אלא אותו קבענו אנו לא הזמנים בין ענין

 דלא היכי כי קמאי תתחזאי לא תשרי וביומי ניסן ביומי מינייכו תאבמטו לרבנן רבא מר להוא )לה

 אצלו וילמדו ישארו לא ותשרי ניסן שבחודשי לתלמידיו אמר רבא - שתא כולא במזונייכו תטרדו

 שכל שנים לפני המנהג היה וכך .במזונותיהם השנה כל במשך ךכר אח טרודים יהיו שלא בכדי
 כבר ברם .הזמן במשך לאכול מזון לו שיהיה בכדי כסף יםהזמנ בבין לצבור צריך היה תלמיד

 בזמנינו שייך זה יןשא )שבועות מסכת ה"של( הקדושים בספרים כתוב מצאתי וכן פעם אמרתי

 אין ןכם וא לו דואגים הוריו או והישיבה לישיבה בא התלמיד - למעליותא נפסק זה שדבר ה"וב

  . הזמנים יןב בימי התורה מלימוד להבטל מיוחדת סיבה שום

Ï"ˆÊ ¯�Ê‡ÂÂ ÈÂÏ‰ ˘"¯‚‰ Ô¯Ó)(   

♣  

 .השיעור את שאומר לפני פעמים שמונה הגמרא את לומד שהוא מרן הגר"י אברמסקי היה אומר

 בביתו הייתי פעם .ישיבה לבני משיעור הכנה יותר דורש בתים לבעלי ששיעור הדגיש הוא

 בבא מסכת הבא בזמן ללמוד יםאמור היו סלבודקא בישיבת .הזמנים בין מימי באחד בירושלים
 הראשון לשיעורו כהכנה' נ דף עד המסכתא מראש הגמרא את ללמוד הספיק ה"שב לי ואמר קמא

 שלמדתי לפני קמא בבבא הראשון הדף את ללמד אפשר אי" . כשהוא מסבירבישיבה לומר שעתיד

   ."המסכתא של הראשונים הדפים חמישים את לעצמי

)È�È�Ù Â�È·¯ Ï‡˜ÊÁÈ(   

♣  

˙ÂÓÂ„˜‰ ˙Â·È˘È· ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ·Â „ÂÓÈÏ‰ È¯„Ò  

 לתפוס לכשיו דיכ שלהם ישיבה לראש רכש מרבין והיו ישיבות יןסתופ היו וקהילה קהילה בכל"

 מזונות להם ומספיקים בחורים מחזיקים היו קהלה ובכל .אומנתו תורתו ולהיות דאגה בלי ישיבה

 שילמדו נערים שני לפחות בחור לכל נותנים והיו .שבוע בכל קצוב םסכו וממון הקהל מקופת

 פחות לא מחזיקים היו בתים בעלי חמישים של קהלה כל .פה בעל עמהם לפלפל וירגיל אצלו
 היה וכך .שולחנם מאוכלי והיו לביתם הבחורים את לקחו בתים מבעלי וקצת נערים משלושים

 האלה הזמנים ואחר .בשבט ו"ט עד השון ח"מר ובחורף באב ו"ט עד אייר ח"מר בקיץ הלימוד סדר

 .הישיבה ראש אצל ללמוד מחוייבים היו ולא שירצו מקום בכל ללמוד לילך לבחורים הרשות היה

 גמרא בישיבה לומדים היו עד חנוכה חשון ומראש חודש השבועות חג עד אייר מראש חודש
 י"רש עם גמרא אחד דף היינו -" כההל" יום בבל ולומדים גדולה בהתמדה ותוספות י"ופירש

 הראש וכשבא הישיבה ראש שבא קודם בהלכה זה עם זה מפלפלין היו הישיבה בני ותוספות.

 לכל אחד ואחד. מתרץ והוא לו מקשה היה אחד וכל עליו נצבים והבחורים יושב הוא היה ישיבה

" פלפול" או" וקחיל" אמר ר כךואח בהלכה שחידש מה אמר ישיבה וראש כולם שתקו ךכר אח
 מרבה אינו חנוכה ואחר השבועות חג אחר בקיץ .הצהרים אחר עד הישיבה מן הולכין ואינם

 רב לומד הוא הבחורים ועם טורים וארבעה פוסקים האברכים עם ולומד בחילוקים ישיבה הראש

 ה"ר עד באב ו"ט ואחר .ותוספות י"רש בגמראגם כן  עוסקים ועל כל פנים ספרים שאר או אלפס

 או באב ו"ט לפני שבועות וכמה לבד ספרים בשאר או בפוסקים עוסקים הפסח עד בשבט ו"ט או
 והיו במקומו הישיבה בני לפני חילוק שיאמרו התלמידים לבחורי ישיבה הראש מכבד בשבט ו"ט

 כעין שהיו בשבט ו"וט באב ו"ט אחר .סדרים הששה כסדר אחת מסכתא פולין מדינות בכל לומדין

 זסלב ליריד נוסעין היו בקיץ דשוקא יומא .להירידים ותלמידיהם הישיבות ראשי נסעו יםהזמנ בין

 איזו להם לבחור הבחורים ביד רשות היה ושם לובלין ויריד לבוב ליריד ובחורף יערוסלב ויריד
  . לבנותיהם תניםח מהבחורים להם בחרו להירידים שבאו והסוחרים שם ללמוד שירצו ישיבה

 ÔÂÂÈ" ÈÙ ÏÚ) Ï  ̆ Ì‰ÈÓÈ Ê‡Ó ˙ÂÓÒ¯ÂÙÓ‰ ˙Â·È˘È‰ ÏÚ ‡Â‰ Ï"�‰ ¯Â‡È˙‰ .¯·Â�‰ ÚË� Ô˙� È·¯ ÔÂ‡‚‰Ï ‰ÏÂˆÓ
‡"˘¯‰Ó‰ ;ÔÈÏ·ÂÏÓ Ì"¯‰Ó‰ ;(ÏÈ˘Ú‰ '¯ È·¯‰ ˜"‰‚‰ Ï˘ ÂÈ·‡) ÔÈÏ·ÂÏÓ ·˜ÚÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ;Ï"˘¯‰Ó‰  ÌÏÂÚ È�Â‡‚ „ÂÚÂ

 ‰·È˘È ÈÒÙÂ˙Â - ÂˆÓ ÔÂÂÈ· ‰·Á¯‰· ¯‡Â˙Ó‰ Ë"˙Â Á"˙ ÈÓÈ· ÔÈÏÂÙ Ï˘ ‰�·¯ÂÁ „Ú(‰Ï 
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  11ן מס' גליו
,באהבה לתורה קשוריםישמח לב מבקשי ה', לכל החפץ להתחמם לאורם של רבותינו שליט"א, גליון נושא, 

ïåéìâ äæ ùã÷åî äáäàá éøåçáì úåáéùéä íéø÷éä ,
íéúéîîä  íîöò äìäàá ìù äøåú ,øåçá äáéùé ø÷é äúà 

øáãä éëä áåùç áéáçå ùéù íìåòá ,òãú éë åúåáéùç ìù 
ìë øåçá éðéòá åðéáø éàøâä"ì èéìù"à äîåöò ,ìë øåçá 

äáéùé áåäà áéáçå ãò ãåàîì ,éðøåëæ éë òéâä íòô øåçá 
äáéùé âéöäå úà åîöò éë àåä øâ äæéàá øéò ä÷åçø àìù 
íéøâ äá ë"ë éðá äøåú ,àåäå ìàù éðôì åðéáø äìàù äáåè 

ãåîéìá ,åðéáø èåùô ââåîúä úåòîãî äçîùå ,àåäå øîà 
øùåàá ,äæéà äçîù úåàøì øåçá íå÷îî ë"ë ÷åçø àåäå 

ìîò äøåúá ÷ùçá ,êãéàî øùàë åøôéñ åðáøì ìò øåçá 
ìôðù àåä õøô éëáá çðâå áàëî áì ,ïëìå úåùâøá äáäà 

äâàãå íéàøåð ,åðéøåî åðéáøå éàøâä"ì èéìù"à äðåô êéìà 
äù÷áá øåîù ìò êîöò ,äúà ãçåéî äúà áåùç åðì ,äúà 

úøàôúä ìù íò ìàøùé ,äæ áééçî .  
ïøî èéìù"à øøåòî øéãú ìò äáåçä úìèåîä ìò ìë øåçá 

âåàãì éë éîé äçåðîä ïéáá íéðîæä àì ååäé äöøéô êøãá 
åúéìòì úéðçåøä ,íéîéäù åìàä àì ååäé øåöòî ,øçàù êë 

ùøãé åðîî ìéçúäì ìëä ùãçî ,àìà ,äáøãà íéîé åìà 
ååäé óåðî úåìòúäì äðùá äàáä åðéìò äáåèì ,úîàáå 

ãåàî áåùç ìëù øåçá çåðé øåâàéå çåë êùîäì êøãä ,äæì 
äãòåð ä÷ñôää åæä ,âàãú ìåëàì áåè çåðìå äáøä ,äæ 
áåùç ãåàî ,ìà ìæìæú äæá ,áîøá"í áåúë éë úåéä óåâä 
íìù àåä ø÷éò ìåãâ úãåáòá ä ,'éë äî øùôà úåùòì ,
óåâä àåä éìë äùòîä ,÷ø åëøã äúà ìåëé òöáì úà ìèåîä 
êéìò ,ïëì äæ úîàá áåùç ãåàî àéøáäì úà óåâä úúìå åì 

úåîåöòú úàø÷ì ïîæä ùãçä àáä åðéìò äáåèì ,ìà äéäú 
åúåàë øåçá ìëù éîé ïéá íéðîæä õîàúä òâéúäå øùàëå 
òéâä ïîæä àåä äéä êéøö çåðì ïéáäî íéðîæä ,äáøãà ïéá 

íéðîæä åø÷éò ãòåð äéôøäì ,àåöîì ïîæ çåðì øúåé åãëå ,'
úåçåëáå íéùãåçî êéùîäì äàìä ,éøä äáéùéá íéðúåð 
íéøåçáì úà ãåãéçä éðãîìä ïéáäì ìëá ïéðò úà äãå÷ðä 
úéø÷éòä úòãì äî ø÷éò äîå ìôè ,ãåîéì äæ àåä áåùç 

ìëá íééçä éë íìåòì ìëá áöî äúà êéøö ãåîìì äî 
ø÷éòä äîå ìôèä ,òâåðäå åðéðéðòì ,ïéáá íéðîæä àì 
ø÷éòä ìééèì åãëå ,'ø÷éòä äæ øåâàì çåë ,êøãäå äæì ò"é 

ìë éðéî íéðôåà ,ìáà ìà ïúú ìáìáì êúåà øåëæú äî 
äøèîä êìù íééçá äîå äøèîä ïéáá íéðîæä ,êë ìëåú 

ìöðì úà ïéáä íéðîæä äøåöá øúåéä úçìöåî .  
íàå ìë øåçá êéøö àúòéñ àéîùã ïéáá íéðîæä ,éë åñ"ñ 

ïéáá íéðîæä òáèî íéøáãä íéàöåé øúåé äöåçä ,äðâääå 
úéòáèä ìù äøåú àðâî àìöîå úåçô úîéé÷ ,ãçåéîá 
íéåñîáå ,íéøåçáä íéøâù éøòá úåæøôä ,áåàëîìù íáéì 

åðáéìå íä íéöìàð ùâôéäì ì÷úäìå íéîéá åìà íò åðéçà 
íéðëñîä ,íéòåúä íéòåèäå ,íééåáùä ãéá íøöé òøä ,
íéìåèðäå ìë êåðéç ïñøå ,íéøåçá íéø÷é ìà åøåñé íëáéìî 

åéøáã ÷ä 'ìù äîìù êìîä ò"ä íéøîàðä äàåáðá éìùîá ,

ùåâô áã ìåëù ùéàá ìàå ìéñë åúìåéàá ,äåä øîåà äðëñ 
úéîùâ úåçô äøåîç äðëñî úéðçåø ,íâ åðãîì éë ùâôî 

íò ìéñë øåù÷ä úìåéàá åìù äæ øáã ïëåñî ,ìà ãéâú åð 
äî øáë ìåëé úåéäì éðà ÷ø øáãé åúéà åäæå ,àì ,äæ ÷çùî 

ùàá ,äúà àì òãåé äî àåä ìåìò úåùòì êì íò úåùôéèä 
åìù ,àåä ìåëé øø÷ì êúåà ,àåä ìåëé ñéðëäì êá ñøà ìù 
äöé"ø ,íéîòôì äìéî úçà úòîùù äìåëé ø÷ðì ùàøá 

êøåàì ïîæ ,øåçá ø÷é øåîùú ìò êîöò ,øéëæú êîöòì áåù 
áåùå éë íãà åðéàù øîåù äøåú úååöîå àåä íãà òø ,àåä 

éìéìù ,ìëá íåçú ,àåä àì éøñåî ,àåä àì ïîàð ,ìà êåîñú 
ìò äìéî åìù ,àåä àì áùçúî ,àåä àì êðåçî ,ùàøä åìù 

÷éø ïëåúî ,àìéîîå àåä àìî òåøá ,øöé áì íãàä òø 
åéøåòðî ,ìà äñðú òéôùäì åéìò ,éë úåàéöîä àéä 

äòôùääù ìù òøä ìò áåèä êøãá ììë úìòåô øúåé ,ïëìå 
êøãä êìù äãéçéä òéôùäì åéìò áåè äæ ÷ø êøãá äôé÷ò ,
íöòá äâäðää êìù äáåèä äðéãòäå äúà ïúåð åì úåàøì 

úà éôåé êøã äøåúä ,úà äìòîä äðåéìòä íéëåæù äì éãáò 
ä .'  

øåëæ øåëæú éë úòë íéàåø êúåà øúåé áåçøá ,âàãú àð éë 
ìë íéàåøä êúåà åìëåé øîåì êéìò åàø éðåìô ãîìù äøåú 

äîë íéàð åéëøã äîë íéð÷åúî åéùòî ,åðéáøä äðåé áúåë 
éë äæ ø÷éò ìåãâ äøåúá áåèäù äéäé íñøåôî ,íìåëù 

åììäé úà áåèä ,ìë íãà äàøé øåçá äáéùé ãéâéå ïëà ïë 
éàåøí åéìò àåäù ìá÷î êåðéç áåè ,íéàåø åéìò àåäù øá 

äìòî ,àåäù ïéãò ,ìë àáà óàùé íâù åðá ãîìé äáéùéá  .  
øåçá ø÷é áåäàå êá á÷ä"ä äàâúî éðôá àéìîô ìù äìòî ,

ïë øåçá øéòö úéîîä úà åîöò äìäàá ìù äøåú ,éî äîãé 
êì éîå äåùé êì ,äîë íéìééç íéðîàð á÷äì"ä êåîë ùé 

ìëá íìåòä ,ìë úðåë äàéøáä úîìùð ìò êãé ,äúàù áùåé 
ìîòå äøåúá êéøùà ,÷åñôä øîåà íéòøåæä äòîãá äðéøá 

åøåö÷é ,øçàì ìë ìîòä úìîòù êùîá ìë ïîæä äòîãá 
õîàîá òæéá ,òãú éë øéö÷ä ìù ìë ìîòä äæ äøæçá ,ç÷ 

êì ïîæ òåá÷ ìë íåé øåæçì úåøéäîá ìò ìë äî úãîìù 
êùîá ïîæä ,äúà ãáì äàøú éë äæ ùîî úðéçáá äðéøá 

åøåö÷é ,úòë äúà øëæéú äðäúå ìëî äî úãîìù úò÷ùäå 
êùîá ïîæä ,  
åðøåî åðéáøå éàøâä"ì èéìù"à äöåø òéîèäì øåáéöá 
éøîåù äøåúä úà äðáää ,éë äøåú äæ íééçä åðìù ,äæ àì 

ãåò åäùî äæ ø÷éòä ,ìëäå ááåúñî áéáñî ,äúà êéøö 
âåàãì äæì úåàøìå êéà ìëä øãúñî áéáñî ,òåãéë 

äùòîä åðéáøá áøâä"á õéáåáéì òéæ"à óúúùäù äùøãá ,
ïùøãäå øîà äøåúù äæ åîë øéåà äîéùðì ,øçàì ïùøãäù 

íééñ úà åéøáã áø"á í÷ øîàå ,øîàð ïàë íãå÷î äøãâä 
êà éúòãì àéä àì ú÷éåãî ,åøîà éë äøåú äæ åîë øéåà 

äîéùðì ,äåä øîåà éë äæ éðù íéøáã ,ùé íééç ,øéåàäå 
øîåù ìò íééçä ìù íãàä ,êëå äøåúá ùé íééç äøåúäå äæ 
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øîåùä ìò íééçä ,øîà áø"á àì ,äæ àì ïåëð ,äøåúä íä 
íééçä íîöòá ,íà ïéà äøåú ïéà íééç .  

äæ øáã ãâåðù ãåàî úà áåçøä ,úà äðáää úéçèùä ,äæ 
øáã êéøöù ïåðéù äîðôäå ,ìáà äæ úîàä ,ïéà íééç õåçå 
äæî äøåú àì ,ùé ÷ø äøåú íééçäå íä áéáñî êéøö 

íéàúäì úà íééçä éôì äøåúä ,äæ úîàä úéúéîàä ,ïëìå 
éî ïéàù åì úåëæ ìù äøåú àåä àì éç úòì"ì éë àåä øáë 

åéùëò úî ,ïëìå íà äøåú äæ íééçä àì ïëúé éë ïéáá 
íéðîæä øåáòé íåé åáù àì åãîìé äøåú ,ïéà áöî äæë .  

úàæ ãåòå ,ãåñ áåùç úòãì ,éë ñçéä ìù äøåúä íãàì äæ 
åîë ñçé ìù éðù íéáäåà ,íà äúà áäåà úà äøåúä äøåúä 

úáäåà êúåà äøæçá ,äúà ïéáî ,äæ àì íåéù ãçà íéãîåì 
íåéå ãçà àì ,ïéà øáã äæë ,äøåú äæ øù÷ ìù äáäà ÷øå 

äøåöá åæä íéëåæ úåð÷ì ïéð÷ äøåúá ,ïëì äúà øåçá ø÷é 
êùîáù äðùä äúà òâééúî äáøä úåëæì ïéáäì úà äøåúä 

äùåã÷ä ,äúàå äöåø äéäéù êì àúòéñ àéîùã ïéáäì áèéä 
úòãìå úà äøåúä äùåã÷ä ,òãú ,äøåúä úáäåà úà 

äéáäåà ,øùàë äúà àì çéñî úòã äøåúäî äùåã÷ä íâ 
àéä àì äçéñî êîî úà úòãä ,àéä úù÷áî á÷äî"ä 

êøåáò ,éàãë êì àì ÷úðúäì äúà äðäú äæî çà"ë ìë 
äðùä .  
êøãä çéìöäì äîéùîá àéä ò"é øãñ ,ïðëúì úà íéîéä êë 

äéäéù êì ìë íåé ïîæ øãåñî ãåîìì ,ìãúùäìå òåá÷ì úà 
ãåîéìä úéáá úñðë øãåñî êëå øáãä øåîà íâ éáâì 
äìéôú ,êë äúà øåîùú ìò íéìâøää úéð÷ù äáéùéá ,êëå 

ïîæä àáä äéäé êùîä øéùé ìù ïîæä øáòù éë àì úçëù 
íåù ìâøä úéð÷ù äáéùéá .  

îøâä"î øâðéæìåù öæ"ì äéä ìéâø øîåì íùá ïøî 
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ùéã÷äì ãåòì íéãåîéì ,øéùòäìå úà íìåòä éîéðôä êìù ,
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ìåëé úåéäì ú"ç ,éë úåàéöîä àéä êøãáù ììë úä"ç øáë 

íúåøçáá åéä ú"ç ,íàå àì åéùëò éúîéà ,ùàøä éåðô 
úåâàãî ,ïéà ïåáùç ÷ðá êéøöù úåñëì ,ïéà ãìé äìåç 

úç÷ì àôåøì ,ïéà àúðëùî íìùì ,øåöé÷á ïéà íåù äâàã ,
ùéå äáøä çåë õøîå ,æà èåùô ìëä ïëåî çåúôå úåðîãæäì 

çéìöäì íééçá ,äçìöääå úéúéîàä àéä äéäúù ãéîìú 
íëç ,æà äéäú íëç ìöðúå úà úåðîãæää .  

ïåéëî ïîæù ìåìà ìòáä"è äáøäì ãåàî íéøåçá ììåë 
øáòî íå÷îì ùãç ,úøâñîì äùãç ,éàãë ïðùì ãåñé àìôð 
àøåðå ,êîå÷î ìà çðú ,øùàë äúà òéâî íå÷îì ùãç íà 

ùé êì äæéà äìòî úãîìù íå÷îá íãå÷ä ìà ãáàú äúåà ,
ãéîú ìãúùú óéñåäì äìòî ,úåð÷ì ìëî íå÷î úà 

åéúåìòî ,ìáà àì ãáàì äî øáëù úéð÷ ,íâå íà íå÷îá 
äæä ïéà ÷éôñî úåáéùç äîì øáëù úéð÷ ,ìà ìäáéú ,

êîå÷îá êåáéùåé ,øåëæú éë äúà äééìòá ,ãéîúå íò íéðôä 
äìòîì .  

éåà éåà  !ùé ù÷åî àø÷ðù øáç òø ,êøåáò äæ øáãä éëä 
ïëåñî ùéù ,éë øáç òø àåä äæë íöòáù àåä êééúùî 
åúåàì íå÷î åðîî äúà òéâî ,ìáà àåä øáë úö÷ àöé 
äöåçä ,àåäå äñðî øåëîì êì úö÷ äîî àåäù óñà õåçá ,

çôá äôùàä éîìåòä ,äæ ùîî ïëåñî ,àì çéåøú åðîî íåìë ,
÷ø ÷æð ,àåä ùôçî åäùéî éãë äéäéù åì øúåé íéòð úåìáì ,

ìáà úîàá àåä àì øáç êìù ,éë àåä àì âäåð øáçë áåè ,
àåä ÷éæî êì ,àì úôëéà åì àåäù òðåî êîî çéìöäì êøãá 
êìù ,íéîòôå úåáø àåä åìéôà àð÷î êá ,àåä òãåé àåäù 

ìùëð ïëéä äúàù úçìöä ,ïëìå àåä äñðî ìéùëäì êúåà 
åúéà ãçéá ,ïëì íéùú áì úåäæì äæë øáç ,åðîîå çøáú åîë 
ùàî ,ãåðòú êùàøì úà éøáã àðúä úåáàá ÷çøúäì øáçî 

òø ,øåîù åðîî ÷çøî éë íà àì øåîùú åðîî ÷çøî ÷çøî 
äúà òôùåú åðîî ,éë íãàä êùîð øçà åéøáç åéòøå ,äæ 

àìéîî àìá íéùì áì   .  
íåéñìå äöò äáåè úîìúùîå ,äæ ïîæä òé÷ùäì ãåáéëá 
íéøåä ,ìë äðùä àì ïîãæî øåçáì ãáëì úà íéøåää ë"ë ,

ìáà ïéáá íéðîæä íéàöîð úéáá äáøä ùéå úåðîãæä 
øé÷åäì íäì äáåè ,ìò ìë õîàîä íäù íéùåò êøåáò ,äæ 

ìåëé úåéäì ÷ìãä íäìù ìëì äðùä ,øåçá ø÷é áéáçå ïéëú 
úà êîöò êëì ãîìú äëì"ô úö÷ úåëìä ãåáéë áà íàå 

åùá"ò åé"ã äæ äåù áäæ ïòîì áèé êì úëøàäå íéîé 
åèåùôë úîàáå éë øùåàä éëä ìåãâ ùéù íéøåäì äæ ùéù 

íäì íéãìé íéáåè íéëðåçîå éìòá êøã õøà úåãéîå úåáåè 
êë äúàù àì êéøö äáøä õîàúäì ÷ø ø÷éòá íéùì áì 

úòãìå úà éø÷éò úåëìää éãë àìù ìùëéú   
åòãú íéøåçá íéø÷é ,éìîò äøåúä äøäèá äùåã÷áå ,íò 

ìàøùé åìåë áäåà íëúà ,äàâ íëá ,äìåúå íëá úà úåå÷ú 
ãéúòä ,éë úåëæá äøåúä íëìù ìë íìåòä åìåë ùã÷úé 

úùåã÷á äøåúä ,ìë øåçá ùé åì éåëéñ çéìöäì úåéäì 
ãéîìú íëç ,íðîà àì íìåëì ùé ïåðâñ äåù ,ìáà àð÷ñîä 

àéä éë ìë ãçà ,ìáà åèåùôë ìë ãçà àåä íåìäé íòù úö÷ 
ùåèéì àåä øéäæé øéàéå ,áìáå äîåä åðà íéìçéî íéôöîå 
úåàøì íåé÷á äàåáðä äàìîå õøàä äòã úà ä 'íéîë íéì 
íéñëî .  
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  הנהיגה לימוד ונגע הזמנים בבין הטיולים נגע לבער הישיבות לבני פניה
  

  ה"תשמ אייר' ט י"למנב' ג יום, ה"ב 
  א"שליט קדישתא בארעא די' הק הישיבות ראשי הגאונים הרבנים לכבוד
  באהבה ת"אחדש

 הימים את הפכו] שבמעוט מעוט כי אם[ תלמידים ומספר, הקדושות הישיבות מגדלי חומות נפרצו לאחרונה הנה
 יתר התחזקות לקראת כח ולצבור לנוח העיקרית תכליתם אשר, בישיבות סדירים למודים מתקיימים אינם בהם

  .אבותינו שערו ולא ידענו לא אשר דבר, בהנה וכיוצא ובטלה טיולים לימי - תורה של בעמלה
 בן של דרכו בצניעות לפגם טעם ונותנת הישיבות של המקודש בשמן פוגעת, מעוט י"ע נעשה כי אם, זו פרצה

  '.וכו בזיון וכדי הלמודים וברמת בתורה בדביקות, הישיבה ברוח פוגעת היא ובראשונה ובראש, הישיבה
! זו מדרך לכם חדלו: גדול בקול אלינו זועקים, מכך כתוצאה באחרונה נשאו שהישיבות האיומים הקרבנות
  .ל"כנ המעשים לשפור וקבלה, נפש לחשבון, למחשבה ואחד אחד כל ומחייבים

 רכב ושוכרים, נהיגה ללמוד החלו ישיבה תלמידי, חולה רעה זו וגם תורה של בעלמה נפרצה שניה פרצה
 תורה של דרכה זו שאין הדבר וברור, ל"ר עול לפריקת אחת ולא לטיולים, לבטלה עילה המהוה דבר, ונוהגים
  .תורה בני של הצנוע בעולמם ומכשול תקלה ומהוה

 ועד של פ"הועה בועדת הוחלט, עצמם ישיבות תלמידי מצד ופניה, ישיבות ראשי התעוררות פ"ע ולפיכך
 לתלמידיהון י"וע א"שליט הישיבות לראשי, למזורזין אלא מזרזין אין בבחינת, קודש בקריאת לפנות הישיבות

 תורה של בדרכה ימעלו שלא, הקטנים את יזהירו והגדולים, הישיבות כותלי בין שנראו האלו הנגעים את לבער
  .טהור מחננו והיה בוניה בניה של והצניעות המוסר ובתפארת

 ואין יוצאת ואין פרץ אין, מסובלים אלופינו' וגו כנטיעים בנינו" והיו ולהאדירה תורה להגדיל יזכנו התורה ונותן
  .הימים כל לנו וטוב", ברחובותינו צוחה

  התורה בברכת 
  שך מן מנחם אלעזר 
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  הישיבות לתלמידי גדרים קביעת

   

  "הישיבות ועד" באסיפת ונכתב נקבע

  ח"תשמ תורה מתן לחודש ג"כ, ה"ב 

 די הקדושות הישיבות תלמידי תלמידיהון ולכל, א"שליט תורה מרביצי הישיבות ראשי הגאונים הרבנים לכבוד 
  'יחי עליהם' ה אתר בכל

 הישיבות', ה בית חצרות את ממלאים דרבנן וצורבי תשחורת שבני עלינו גבר' ה חסד, באהבה ט"אחדשה
 להגדילה ליושנה תורה להחזיר ופינה יתד ומהם, טהורה שמים-וליראת לתורה עצמם ומקדישים, הקדושות

  .ולהאדירה
 -  שבמעטים מעטים אמנם, צעירים. הישיבות את המקיפה הקדושה בחומת בקיעים נראו, הרב לצערנו, ברם

 טוהר על ומקפידים' ה חלול מפני החרדים, תורה בני של דעתם על יעלו לא אשר דברים לעשות לעצמם מרשים
  .תורה של באהלה עצמם הממיתים אלה את המאפינות והצניעות המדות
 מראשי רבים של ובעדודם', הישיבות-ועד' של הפועל הועד באסיפת הוחלט -  הזה הנגע את לבער ובכדי

  :כדלהלן עליהם ולקבל לקיים הישיבות ותלמידי הישיבות ראשי כל אל לפנות, ק"בארה' הק הישיבות
  ":הזמנים בין" לא ואף, ברבים ולא ביחיד לא, הישיבות תלמידי

  בטיולים ישתתפו לא. א
  נהיגה ילמדו לא. ב
  שכור ברכב ינהגו ולא ישכרו לא. ג
  ישיבה תלמיד בידי נהוג שכור ברכב יסעו לא. ד
 בערבי(  ישיבה בן של ומעמדו לרוחו מתאימים שאינם במקומות או, באסיפות או, באירועים ימצאו לא. ה

  ').וכו הסעה בתחנות, שירה
  .פרטיהן לכל למלאותן ומתחייב, ל"הנ התקנות את ראה הוא כי יחתום ותלמיד תלמיד כל

, קטנות בישיבות ובין גדולות בישיבות בין, הישיבות בכל האמור את להנהיג, למזורזין אלא מזרזין ואין
 מחננו והיה, שערינו אל לבוא למשחית תת לבלתי - חזק יאמר רעהו אל ואיש, הקטנים את יזהירו והגדולים

  .טהור
  '.ה את דעה הארץ מלאה כי עד, ולהאדירה תורה להגדיל ידינו במעשה ברכה ינחיל התורה ונותן

  דאורייתא ביקרא

  שך מן מנחם אלעזר 

  .וללומדיה לתורה ברכה פרי ויביא, התלמידים בין הדרוש ההד את ימצא זה שדבר כדי הכל לעשות נא 

  

  

  ו"ח ולאסונות ברוחניות לירידה גורמים הטיולים

  

  ו"תשמ א"מנ' ח ואתחנן לסדר' ב יום, ד"בס
 באב תשעה אחרי החופש ימי אלו בימים להתחזק בענין' שיחי הישיבות בני לכל מכתב נשלח אלו בימים כי אף
  .לטובה עלינו הבא אלול חודש עד

 בענין הכוונה שהעיקר מפורשת בכתיבה לחזור פעם עוד בא אני כן על מפורשים הדברים שאין מאחר אבל
 שהרחוב יען ברוחניות ירידה הרבה שגורם ממה וחוץ, מכוניות לשכור הישיבות מבני כמה  שנכשלים הטיולים
  .ו"ח קורה אסונות של מקרים גם, מאד עד מקלקל

 לכל גדול מכשול הוא הרחוב כל כי המכשול מן להתרחק וחייבים, בזה גדר לפרוץ ישיבה לבן אסור לדעתי ולכן
  .רע דבר
  .באמת מלב היוצאים להדברים השומעים לכל בברכה אשאר אני ובזה

  .שך מן מנחם אלעזר
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  ו"ח הגוף להנאת נוצר לא הזמנים בין של עיקרו
  

  .ז"תשמ אב מנחם' ד

  לישרים אור יזרח המצרים מבין ת"אחדש 

 בקריאת היקרים הישיבות לתלמידי לפנות הוחלט אתמול ביום הישיבות ועד של הפועל - הועד בישיבת
  :הבאה הקודש

 שהדברים פ"אע - ולהודיע לידע הראוי ומן" הזמנים בין" לתקופת ו"הי הישיבות תלמידי יוצאים הקרובים בימים
 כתיקונם אינם הישיבה שסדרי בימים, שלנו הבא הדור תקות, תורה בני של חובתם מה - ופשוטים ברורים
' ה. ושעל צעד כל על ספור אין מכשולים הזרוע, הפרוץ הרחוב מפני וצינה מגן מהווים אינם המדרש בית וכותלי

  .ישמרנו

 כח ולהחליף להברות כדי אם כי, ו"ח הגוף להנאת נוצר לא" הזמנים בין" של עיקרו כל כי, ולשנן לדעת יש
 של ימים, בעקבותיו הבאים הנוראים והימים אלול חודש ולקראת ט"הבעל החדשה הלמודים שנת לקראת
 מוסיף, והולך מוסיף בחינת, אומץ ולהוסיף להטיב בלב קבלה תוך, שמים וביראת בתורה והתחזקות תשובה

  .והולך

 עילה ו"ח ישמשו לא" הזמנים בין" שימי, משמר מכל ולהשמר הדעת את לתת חייב תורה בן שכל, בודאי ובודאי
 לחובות ו"ח דרור לקרוא ולא, שחלפה השנה בתקופת ונתעלה עלה בהן הטובות המעלות מאותן לירידה

  .ו"ח ידו על יתחללו לא ולומדיה תורה ושם שמים שם ו"שח, התורה דגל כנושא עליו המוטלות הקדושות

 על מוטלת ומכופלת כפולה חובה - היסוד עד בה נפרצו הצניעות גדרי אשר, עול פריקת של תקופה, בתקופתנו
 זה ובכלל, רגל כף מדרך כל על הפזורים הזמן מנסיונות ולהזהר להשמר'" ה בתורת ההולכים דרך תמימי" כל

 במכוניות ונהיגה טיולים של בחומותינו שנבעה הפירצה את השורש מן ולעקור לו והדומה הכיעור מן להתרחק
  .מהם נוחה חכמים רוח שאין במקומות ובקורים

 לבין בינם הישיבות תלמידי גם ואף מצוא עת בכל ל"הנ בנושאים דברים שיקדישו הישיבות ראשי על חזקה
 מחננו והיה, והטהרה הקדושה במידות ולהתעטר היצר עצת נגד בגבורה להתאזר חזק יאמר לרעהו איש עצמם
  .קדוש

  התורה בברכת 

  שך מן מנחם אלעזר
  

 

  הזמנים בין לימי הגדרים חיזוק

  ח"תשמ א"מנ' ד' ב יום ד"בס

  א"שליט הגאונים והקטנות הגדולות הישיבות ראשי כ"למע 

  ירח בלי עד מרובה וברכה' שלו

 להוסיף כח ולהוסיף ומנוחה הבראה ימי יהיו אלו בימים שנהגו החופשה שימי אחת ובדעה בעצה אני אתכם
, טיולים לערוך שלא החלטות לקבל יש כן ועל. מזה להיפך החופשה ידי על יוגרם שלא ו"וח, התורה בלימוד
 בכל להתחזק הוא החיוב, מעצור בלי שולטת וההפקרות מאוד שפילה לדרגה הגיע שהפריצות ובזמננו

 ד"בפ ם"הרמב שכתב כמו, תקרב לא לכרמא לנזירא אמרינן סחור סחור ל"חז אמרו בו וכיוצא זה ועל האפשרות
 כמו תקנות ועוד במכונית נהיגה ללמוד שלא תקנה לעשות גם, ש"יעוי, סופרים מדברי איסור שהוא מנזירות

  .בים להתרחץ בערבים לנסוע לא וגם, שפרסמנו

  .אתכם להצטרף הנסיעה עלי שקשה סליחתכם מבקש אני

  .והיראה התורה קרן ויתרומם ממרום רוח ישפות' וה

  מנאי

  שך מן מנחם אלעזר 
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  ישיבה בן ממעמד ליהנות זכאי אין נהיגה רשיון שיוציא ישיבה בחור
  

  ד"תשנ תמוז ה"כ ה"ב 

  א"שליט פ"הועה חברי ורבנן מרנן החלטת 

 ליהנות זכאי בו רואה הישיבות ועד אין ואילך ד"תשנ אב' י מתאריך נהיגה רשיון יוציא אשר, ישיבה בחור כל 

  .עליו והאחריות התוצאות וכל, ישיבה בן ממעמד

 

  אוירבעך זלמן שלמה  שך מן מנחם אלעזר

  

  "הזמנים בין" בימי ובמוסר בתורה בעליה הפסק לעשות אין

  

 אלה בימים גם להתחזק אלא, רפיון של לתקופה יהפוך שלא", הזמנים בין" לקראת לעורר הצורך מן ראיתי 

  .מרובה שסכנתם לטיולים לנסוע ולא, מוסר ולימוד בציבור תפילה על להקפיד, גמרא בלימוד

 במידות מושלם ולהיות גמרא דפי ללמוד, הפסקות בלא וללמוד ללמוד, התורה בלימוד להתחזק צריכים הכל

 הדרך את שראיתי ממה, שלי מהנסיון ללמוד אתם יכולים אך, זאת לכם לומר אני ראוי אם יודע אינני. טובות

 בחור כל של שאיפתו להיות צריכה שזו, גדול אדם להיעשות כדי נהגו וכיצד חכמים תלמידי וגדלו נבנו שבה

 וכפי, בישיבות שנותנים דפגרא ביומי הפסק לעשות שלא להזהר יש כן ועל, הקדושות הישיבות בדרך המתחנך

  .רבות פעמים שדיברנו

 זה בחודש ובפרט, אבות ופרקי מוסר ללימוד קביעות ושתהיה, כמדובר ללמוד ניכר זמן יום בכל לקבוע חייבים

 זמן כל תורה ודברי, קל דבר זה שאין חומש ללמוד הדרך כיצד לדעת וצריכים, חומש ללמוד ויש. הזמנים בבין

  .דרכיו בכל מושלם להיות והעיקר, טעם בהם מוצא אתה בהם ממשמש שאתה

 שלא אתכם ומאהבתי, ישראל עם ולעתיד לעתידכם דואג אני אלא, מוסר לכם להטיף זקן אדם שבא תחשבו אל

  .התורה דרך י"עפ לנהוג כיצד, בחשבון הזמן כל לחיות היא מכך להנצל והדרך, הטרף הרחוב ישפיע

 אלו. ירחם' ד - להחריב לבוא רוצים ישראל בארץ ופה, התורה קיום למען נפשם מסרו הדורות בכל יהודים

 חורבן על ובכה הקרקע על הדורות בכל ישב מי הלא, הבית חורבן על אנו שמתאבלים, ואבלות צער של ימים

 בה שהתערבו במדינה חיים אנו. התורה על מלחמה ועושים יהודים באים כאן. הפשוט היהודי לא אם -  הבית

  .ירחם' ד, ילדינו עם יהיה מה יודע ומי רבים גויים

, טהורה שמים ביראת, בתורה, בכל הצלחה תהיה ואז, והישיבות התורה בדרך ללכת צריכים הבחורים כל

 את ממני שתשמעו מה תועלת לכם תהיה אולי אך, לדבר כח לי אין הלוא, לכם אומר מה. ומוסר ארץ בדרך

 שעבר בדור שחיו והגאונים הצדיקים מדרך, וקלעצק וסלוצק בסלובודקא ל"בחו הישיבות התנהגו כיצד שראיתי

 המקום שזה, לישיבה יבואו שבחורים שביכולתו מה ולעשות להשתדל מחויב ואחד אחד כל, מהם קבלתי ואשר

 כל שיחזור, והטוב השלום בברכת, לבתיהם הנוסעים, כולם את מברך ואני. בטהרה החיים לנהל שמשתדלים

 .וללמוד וללמוד ללמוד, אלול לחודש הכנה עם ומחוזק שלם לישיבה אחד



 א

 

        התורה וראשי הישיבותהתורה וראשי הישיבותהתורה וראשי הישיבותהתורה וראשי הישיבות    פניני גדוליפניני גדוליפניני גדוליפניני גדולי

        רה מביאה להיות שקוע בלימודרה מביאה להיות שקוע בלימודרה מביאה להיות שקוע בלימודרה מביאה להיות שקוע בלימודזזזזחחחחמעלת המעלת המעלת המעלת ה

אם באמת היום גם כן לומדים כל כך הרבה כמו בזמנים שעברו, אם כן היכן הם אותם "גדולים" שהיו  ןיש להבי
צריכים לצמוח, ואינם. אלא שהן אמת שגם כיום לומדים את אותם שתים עשרה שעות ביממה, אבל ההבדל 

שתים עשרה שעות, אבל היום "שתים עשרה שעות לומדים, ושתים עשרה מזמנים שעברו, שאז היו לומדים 
  שעות 'לא' לומדים"!! וזהו ההבדל שלכן היום לא צומחים כמו שצריך.

הלימוד ולא ישתכח  רד ולהיות שקוע בו כדי שיוכל לזכוודרך הלימוד הנכון הוא שצריך לחזור ולחזור על הלימו
י סוף, אבל העיקר הוא "שלא יהיה היסח הדעת", וכדכתיב במשלי (כג, הימנו ואמנם כי צריך לחזור ולחזור בל

   ה) "התעיף עיניך בו ואיננו", דקאי על תורה כדאיתא כמה פעמים בגמ' (ברכות ה. מגילה יח: סוטה לה.).

וכן שנינו בספרי (דברים פיסקא מ"ח) "דבר אחר כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת, מנין אתה אומר 
בידו כך האחרונים  יימיםדבר מדברי תורה ראשון ראשון ומקיימו כשם שראשונים מתק אדם שאם שמע
ומשכחו כשם שאין הראשונים  בידו שנאמר כי אם שמור תשמרון, ומנין שאם שומע ראשון ראשון מתקיימים

ח אי אתה מתקיימים בידו כך אין האחרונים מתקיימים בידו תלמוד לומר (דברים ח, יט) והיה אם שכח תשכ
  מעלים עיניך ממנו עד שילך לו שנאמר (משלי כג, ה) התעיף עיניך בו ואיננו.

ת שצריך אדם בלימודו, ו"היסח הדעת" הוא מכשול גדול בהתעלות האדם בלימוד והיינו כי גדול ענין הרציפו
ביותר להיות כולו התורה ובזכיה שיכול לזכות להיות "גדול" בה. ובכל מה שלומד תגדל מעלתה בעיניו ויקפיד 

  שקוע בתורה "ובה יהגה" ועל ידי כך יקבל ויקנה לעצמו את כוח סגולתה.

ובגמרא חגיגה (ה' ע"ב) איתא "תנו רבנן, שלשה הקב"ה בוכה עליהן בכל יום, על שאפשר לעסוק בתורה ואיננו 
אור בזה ע"פ מש"כ עוסק, ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק, ועל פרנס המתגאה על הצבור וכו'...". והבי

. וביאר הט"ז בברכת התורה "לעסוק בדברי תורה" הט"ז (או"ח סי' מ"ז) לפרש את הנוסח שאנו אומרים בכל יום
  של תורה". מך עמל ויגיעה, שעוסק בפלפול ומו"היינו "דר –ד'עסק' 

, והיינו שהקב"ה אר מה שבוכה הקב"ה על מי שאפשר לו "לעסוק" בתורה ואינו "עוסק"בלועל זה הדרך ג"כ יש 
בוכה על מי שיכול להתייגע ולעמול בהבנת התורה, ואינו עוסק בה בעמל אלא לומד במהירות ושטחיות, וזהו 
ביטול תורה אצלו. ומה שאמרו עוד שבוכה "על שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק", היינו שעדיין אין לו את 

כלומר  ולה, וא"כ לכאורה אי אפשר לו לעסוק בתורה,יסודות הלימוד, ואינו יודע את דרכי הבנת התורה ופלפ
 –"ועוסק"  –ובכל זאת  –יסודות הלימוד  כל את שאינו יודע ינו ראוי לכך, כיון, שאמא"א לו לעסוק בפלפול ומו"

היינו  שמפלפל בלי שראוי לכך, ובלי שיש לו הידע הראשוני והבסיסי של הלימוד וזהו ג"כ בטול תורה, דכיון 
  ת יסודות הלימוד, הרי הפלפול שלו הוא הבל וזהו גם כן בטול תורה.שאין לו א

        זי"ע)זי"ע)זי"ע)זי"ע)    רבי יוסף שלום אלישיברבי יוסף שלום אלישיברבי יוסף שלום אלישיברבי יוסף שלום אלישיב((((

        לימוד רגעים הוא לימוד חשוב ואיכותילימוד רגעים הוא לימוד חשוב ואיכותילימוד רגעים הוא לימוד חשוב ואיכותילימוד רגעים הוא לימוד חשוב ואיכותי

על בני התורה לדעת, כי העיקר הוא לנצל הזמן בלימוד התורה בחזרה על הלימוד של הזמן העבר, ובלימוד 
  ענינים שלא קל ללמדם במשך הזמן.

ן הלא כולם דולי עולם שאמרו שנעשו גדולים בזכות ניצול נכון של ימי בין הזמנים, במשך הזמידוע שהיו ג
זמנים אשר בהם  ,אחד נעשה עדיף מחברו זה בזכות ניצול נכון של בין הסדרים ובין הזמניםלומדים וא"כ מה ש

  הלימוד הרגיל מתרשל בלימודו.

מה פעמים, פעם עשה סיום באמצע שלא כרגיל וזימן וידוע שהגאון מוהרז"ד בנגיז זי"ע עשה סיום הש"ס כ
יו, ואלו ראו שהיה חביב עליו סיום זה ביותר, בתשובה לשאלת קרובים אמר שזה סיום על הלימוד באליו ממקור

של בין הסדרים בלבד כשחיכה בתור לאוטובוס או במשרד של רופא, זמן אשר כרגיל אצל כל בני אדם הולך 
היה מוכן גמרא קטנה, וניצל כל רגע להמשך למודו והסיום הנזכר  א הלך לאיבוד תמידואצלו אף רגע ל לאיבוד,

משה פיינשטיין זצ"ל למד משניות בין גברא לגברא, ואף  קות אלו. כן ידוע שהגאון האדיר רביהיה מהחמש ד
  רגע לא הלך לו לבטלה, לא פלא הוא שדוקא אלו צמחו ונעשו לגדולי הדור.

יימן זצ"ל, שכולנו רוצים הלשם כך עלינו להפסיק עם הדמיונות כמו שאמר פעם הגאון האדיר רבי שלמה 
להיות לגדולים בלילה אחד, ובלילה זה לישון טוב כדי סיפוקו, זה לא הולך כך, מחלומות לא נשאר כלום רק 

  כאב ראש, צריך להפסיק לחלום ולהתחיל לפעול וה' ית' יהיה בעזרנו.  
   יצחק שיינר שליט"א)יצחק שיינר שליט"א)יצחק שיינר שליט"א)יצחק שיינר שליט"א)(רבי (רבי (רבי (רבי 
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        ההפסק בלימוד ובקרבן שוים להפסד הרציפותההפסק בלימוד ובקרבן שוים להפסד הרציפותההפסק בלימוד ובקרבן שוים להפסד הרציפותההפסק בלימוד ובקרבן שוים להפסד הרציפות

ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו יד] "-שנינו [יהושע ה י"ג
וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו, ויאמר לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי", אמר לו אמש 

תה באתי, לתם תמיד של בין הערבים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה, אמר לו על איזה מהן באת, אמר לו עביט
, אמר רבי יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכה, "וילן יהושע בלילה הוא בתוך העמקמיד נאמר [יהושע ח יג] "

  [מגילה ג, א].

תם תמיד של בין הערבים', הלא כשנשאל צבא השם גם את ה'אמש בטל ויש להבין, מדוע בכל זאת הזכיר שר
של בין  על איזה מהן באת, החזיר 'עתה באתי' כלומר על ביטול תורה. מדוע איפוא הזכיר גם על התמיד

  הערביים שביטלו אמש, כנראה משום שבשניהם ישנה משמעות מיוחדת ל'תמיד' ל'רצף'.

מיד של 'לא ימיש' לתמידות רצף של קרבן ת גם בקרבן התמיד וגם בתלמוד תורה קיים דגש מיוחד על 'תמיד',
ולילה ל'בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך', כל מושג של התמדה הוא מלשון 'תמיד',  של יומם

  היינו לעשות את ה'תמיד', יש התמדה בזמן, ויש התמדה בהשתקעות, ויש התמדה בלינה בעומקה של הלכה.

ב', אמר ריש לקיש זה הלומד תורה לפרקים, [סנהדרין צט, א], בעיית שלי ו, לב] 'נואף אשה חסר למואמרו [
כשקיימת הפסקה ברציפות הלימוד, הרי  ת רק באותן הפסקות בהן אינו לומד,הלימוד לפרקים אינה מתבטא

זה גם כשחוזר לתלמודו אין זה אלא לימוד לפרקים, ואין לך לפרקים חמור מזה של בין הזמנים, שכן כאילו 
  לוות הנה חס וחלילה, גם לאחר שיחזור לתלמודו. תא על 'לפרקים', על 'הפסקה', ואלו מהכרזה הי

הפסקות, כי כאמור לא רק על ההפסקות עצמן אנו דואבים, אלא אף על שעות ה יש איפוא להזהר מאד מן
  הלימוד שלאחריהם.

        (רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א)(רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א)(רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א)(רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א)

        עצה איך לא לישחק בלימוד רצוף זמן רבעצה איך לא לישחק בלימוד רצוף זמן רבעצה איך לא לישחק בלימוד רצוף זמן רבעצה איך לא לישחק בלימוד רצוף זמן רב

המשפחה, עצה טובה בדרך הלימוד, והדבר בדוק ומנוסה, כי  דות בשנים אמר לי רופא נאמן שהיה ידיזה רב
של תורה במשך כמה שעות רצופות מרגישים עייפות במח וצורך  ה בדרך כלל כשעסוקים בסוגיא בעמלההנ

לא די ללמוד סוגיא ה אין צריך להפסיק לגמרי מלימוד התורה, אזמנוחה קצת, ואמר לי הרופא כי לקיים ענין 
  אחרת.

וביאר הדבר עפ"י חוקי הטבע, כי מוחו של אדם מורכב מרבבי רבבות תאים, וכל סוגיא או ענין שעוסק בו 
מתעייף, אבל ישנם עדיין תאים אחרים שלא השתמש בהם, ולכן כשעובר לסוגיא אחרת הרי הוא נותן מנוחה 

א בדוק ומנוסה בכל עת כי יותר קל ללמוד ענין אחר לו, ומשתמש כבר בתא שלא נתעייף כלל, והדבר הזה הו
 לאחר כמה שעות, ומרגישים רעננות, והוא הרי ממש ענין הדמיון ליונה שנחה באחד מכנפיה ופורחת בשניה,

ממעלתו  כך צריך להיות דרך המנוחה בבין הזמנים שלא להפסיק ברצף הלימוד, כי בכך הרי הוא יורד
ת למעלה נפשו, ומי הוא אשר יתיר לעצמו לרדכל אשר לו יתן האדם בעד  וממדרגתו והרי הוא כמת, והרי

ובפרט  התחתונה יותר שהיא כבר לו כשאול מטה, אלא ראוי לכל אחד לבחור לו מסכת אחרת לימי בין הזמנים,
מענינו של יום, וכן גם אפשר להוסיף עוד מסכת  בימים שלפני הפסח שמתקנת חז"ל להיות שואלין ודורשין

  קטנה לסדר שני אשר מעלה נוספת בזה ולשנות הסוגיות הנלמדות פעם בפעם.

        (רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א)(רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א)(רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א)(רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א)

        

        שתי המעלות העקריות בשינוןשתי המעלות העקריות בשינוןשתי המעלות העקריות בשינוןשתי המעלות העקריות בשינון

הוא חיזוק גדול לבני הישיבות לחזור על  האחד ענין השינון והחזרה, מפעל זה רב טוב צפון בו משני בחינות,
תלמודם בעיקר בימי בין הזמנים, שכפי שרואים כולנו בני התורה היקרים נמצאים בסכנה גדולה בימי בין 
הזמנים לאבד את כל מה שרכשו במשך הזמן, וכמאמר חז"ל 'אם תעזבני יום יומים אעזבך", ובפרט שעלולים 

משקיעות הלימוד ומתשוקת  הוחו של היצר הרע ומרחיקים את בני התורלהגרר לכל מיני בילויין המחזקים כ
ה שיחזרו המסכת רוחזוק גדול שיוכלו על ידה בני הת ההתעלות בתורה. מעלה נוספת יש במפעל זה שיש בזה

ירבה, אם  דכתיב הון מהכל ימעט וקובץ על ידלקנות את המסכת ולקיימה בידם וכמאמרם [ערובין נד, א] מאי 
דם תורתו חבילות חבילות מתמעט, ואם לאו קובץ על ידי ירבה, א"כ נחמן בר יצחק אנא עבדתיה עושה א

זקתי בה, ואחר כך ואייקים בודאי, ופירש רש"י שם אנא עבדתיה וקימתיה לקבוץ על יד וחזרתי עליה עד שהח
ר ולהחזיק כל מה עתי אחרת, והרי מבואר שדרך קנינה של תורה לקיים תורתו ולקנותה הוא לחזומשחזרתי ו

שלמד כבר קודם שבא ללמוד שמעתתא חדשה, והרי בודאי שזה עיקר ענינו ומטרתו של בין הזמנים לחזור 
ולהחזיק במסכת שלמדו בישיבה, כדי שיוכלו אח"כ להיות קובץ על יד, ולהתחיל בזמן שאח"כ המסכת החדשה 

  תהיה בכלי קיבול גדול להכילה כראוי.

        שליט"א)שליט"א)שליט"א)שליט"א)    רבי דוד כהןרבי דוד כהןרבי דוד כהןרבי דוד כהן((((
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        תורה משמחת את לומדיה בכל מצבתורה משמחת את לומדיה בכל מצבתורה משמחת את לומדיה בכל מצבתורה משמחת את לומדיה בכל מצבהההה

ד הר סיני שהיה באימה וביראה ברתת ובזיע, מכאן מבברכת [כב, א] למדו ענין לימוד התורה לדורות ממע
[חגיגה ב] דבמעמד הר סיני היו  רושלמיבדברי תורה דבא לו מחמת קלות ראש. ומצינו בי שבעל קרי אסור

פן זה שהיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני, עד שירדה אש הדברים שמחים ולדורות למדו ר' יהושע ור"א באו
  מן השמים והקיפה אותם, הרי דמעמד הר סיני היה גם שמחה יחד עם היראה כמו שנאמר וגילו ברעדה.

ויש חיוב לדורות ללמוד תורה בשמחה כמו שפסק המ"ב [סי' א, י] דהתורה והתפילה יהיו בשמחה, והדרך 
ר טוב אמר רבי כשתהיה עומד להתפלל יהא לבך שמח עליך שאתה מתפלל לשמחה הוא כדאיתא במדרש שוח

לאלקים שאין כיוצא בו. וכמו"כ בלימוד התוה"ק חזינן ברמב"ם בפיה"מ איך היה תלמודו תמיד באופן זה, 
ת תהיה נגע וכו', שכך סדר הלימוד שמרגיש שלומד תורת השי"שכשמתחיל לפרש משנה, מתחיל אמר יתברך כ

  בהשי"ת. אחד ע"כ מרגיש שדבק והוא ותורתו

נ היה צריך האימה והיראה של מעמד הר סיני, ה"ויש לשאול שכמו שבעל קרי אסור בד"ת כיון שחסרה לו 
  המצטער אסור בד"ת שחסרה לו השמחה של מעמד הר סיני ולא מצינו דין כזה.ש להיות דין

ים בד"ת שנא' פקודי ה' ישרים משמחי אבל באמת מובן היטב ואתי שפיר דאיפכא אמרינן, דאבל ובט"ב אסור
לב, ורצה לומר דע"י שד"ת משמחי לב יהיה שמח במקום להתאבל ולא יתקיים דין אבילות, אבל אין סתירה 
לחיוב לימוד התורה בשמחה, דזהו כח דברי תורה שהם משמחי לב בכל מצב. וזכרוני ששמעתי אומרים שיש 

שוה רבותינו בעלי התוס' ענין יאוש ומצוה הבאה בעבירה חיד) בקבלה דדברי תוס' הארוכים בפרק מרובה (סז.
המקרים להיות משמחי לב מאחר וזהו  לכקדושת השם, כי זהו כחה של תורה בבלילה לפני שמסרו נפשם על 

  חלקינו בחיים.

שיהיה לבו של האדם עלז, על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון  ים [יט] כתב כי זאת השמחה האמיתיובמסילת ישר
ית' שאין כמוהו, ולעסוק בתורתו ובמצוותיו שהם השלימות האמיתי והיקר הנצחי. ואומר ישמח ישראל בעושיו 
בני ציון יגילו במלכם. ועיין בשם עולם [חלק ב, יא] שהמחיש לנו דברים אלו בהרחבה, שכאשר נתבונן בעינינו 

  כח ההרגש הנטוע בנפש האדם. ור רוב טרדתנו בהבלי עוה"ז אבדנו אתנראה שעב

  ר שליט"א)ר שליט"א)ר שליט"א)ר שליט"א)רבי ירחמיאל אונגרישרבי ירחמיאל אונגרישרבי ירחמיאל אונגרישרבי ירחמיאל אונגריש((((

        הדרכים המעשיות להביא להשתוקקות ושמחה בתורההדרכים המעשיות להביא להשתוקקות ושמחה בתורההדרכים המעשיות להביא להשתוקקות ושמחה בתורההדרכים המעשיות להביא להשתוקקות ושמחה בתורה

לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה". ומדברי רש"י  כתיב [דברים כט, ג], "ולא נתן ד' לכם לב לדעת ועינים
עולה, שגדלה מחתו של משה רבינו כאשר ראה שכלל ישראל משתוקקים שתהיה התורה בידם ללמוד אותה, 
לעם ישראל היה חשש שמא בעתיד יאמרו בני לוי שהתורה ניתנה להם, כיון שהם מחזיקים את ספר התורה הם 

נו יבראל חששו מפני זה, בזה ראה משה רלשבט לוי, ללמוד בה, וכלל יש עשויים לומר שהתורה נמסרה דוקא
את ההשתוקקות של כלל ישראל שתהיה התורה בידם ויהיו גם הם ראויים לעסוק בה. אולי זה חשש רחוק שכך 
יהיה, אלא דוקא משום זה מוכחת ההשתוקקות הגדולה כי על דבר יקר שומרים יותר וחוששים יותר מאובדנו, 

אפי' חשש רחוק גרם לישראל לבוא לפני משה ולהתאונן לפניו, וזה מוכיח יותר את הרצון והשתוקקות ולכן 
  להיות דבקים בלימוד התורה.

נו אמר על כך שני דברים. א. את הדברים שנאמרו בפסוק זה, ולא נתן ד' לכם לב לדעת יבומבואר שמשה ר
סיף שגם אמר להם את הפסוק היום הזה נהיית לעם. ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה. ב. רש"י מו

ונמצאנו למדים, דבלא שיש השתוקקות לתורה אין הלב מסוגל לדעת ואין העינים רואות ואין האזנים שומעות. 
, כל אלו ודאי שהשמיעה והראיה החיצונית קיימת, אבל הראיה והשמיעה והלב הנכון לראות את דברי התורה

רה, בלא זה אין כלל תורה עם כל הכוחות, שלהגיע לזה אפשר רק אחרי השתוקקות לתולא קיימים כל עוד אין ה
לד' אלוקיו. ולפיכך שני הדברים תלויים בזה שהיה לישראל השתוקקות לתורה. א. בזה קיבלו  ישראל נקרא עם

  לב לדעת עינים לראות ואזנים לשמוע את דברי התורה. ב. בזה נעשה כלל ישראל עם לד' אלוקיו.

למדים את החשיבות שתהיה השתוקקות ללמוד תורה, הכמיהה והתאוות הם תנאי לראות, לשמוע  מצאנונ
  ולהבין את התורה, הכלים ללימוד ולהבנה נפתחים רק אחרי שיש את הכמיהה והתשוקה לתורה.

זה. ים לשמוע עד היום הנתן ד' לב לדעת ועינים לראות ואזנ אולם יש להעיר, דהנה משה רבינו אומר שלא
וצריך להבין מדוע עד היום הזה לא היה להם כל אלו, דאף אמנם שהשתוקקות היא תנאי ללימוד ולהבנת 
התורה, אולם מדוע עד היום הזה לא היה להם כל אלו, דאף אמנם שההשתוקקות היא תנאי ללימוד ולהבנת 

שה רבינו ראה את הדבר התורה, אולם מדוע אומר משה רבינו שלא היה להם דבר זה עד היום הזה. אמנם, מ
מראה הזה רק היום הזה, אבל אחרי שראינו שכלל ישראל חשש שהתורה תישמט מידם והתאוננו על כך, זה 

בר קודם לכן, דלא היום נוצרה הכמיהה הזאת, וא"כ היה להם כבר קודם לכן, לב לדעת עינים שזה היה רצונו כ
  לראות ואזנים לשמוע את דברי התורה.

תכונה לא מושלמת, ודאי דלא ביום שהכונה נמצאת בכח ולא יצאה עדיין לפועל, ה א שכל זמןוהמוכרח מזה הו
זה קיבלו ישראל את הרצון לתורה, אולם עד עכשיו לא היה להם נסיון כנגד קבלת התורה היום הזה עדיין לא 

אז  רק עשה מתוך ההשתוקקותקיבלו את הלב לדעת, העינים לראות והאזנים לשמוע, רק אחרי שעשו מ
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שות ואז להתגבר עד כמה חשובה ההתמודדות בשעות ק הושלמה התכונה הגדולה הזאת, יש ללמוד מזה
  ולעשות, כי בעשיה בלא ההתגברות עדיין לא הושלמה התכונה שיש בכח.

        שליט"א)שליט"א)שליט"א)שליט"א)    רבי ברוך ויסבקררבי ברוך ויסבקררבי ברוך ויסבקררבי ברוך ויסבקר((((

        תנאי לידיעת התורהתנאי לידיעת התורהתנאי לידיעת התורהתנאי לידיעת התורה    - - - - הלימוד ללא עייפות ועצלות הלימוד ללא עייפות ועצלות הלימוד ללא עייפות ועצלות הלימוד ללא עייפות ועצלות 

נתרפו" מן התורה, יש לנו ללמוד משני מקומות "לבאר מהו גדר "נתעצלו" או מצינו אודות השם 'רפידים', ויש 
   שמצינו כלשון הזה.

נוכת המשכן כתיב [שמות לה, כז]: והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד הנה בח
ן לא התנדבו ולחושן. [וברש"י: א"ר נתן מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה, ובמלאכת המשכ

משלימין אותו, כיון שהשלימו ין, ומה שמחסרין אנו נשיאים: יתנדבו ציבור מה שמתנדב בתחילה, אלא כך אמרו
את הכל שנאמר והמלאכה היתה דים אמרו נשיאים מה עלינו לעשות, הביאו את אבני השהם וכו', לכך  ציבור

ת משמם, והנשאם כתיב. והדברים מתמיהין, התנדבו בחנוכת המזבח תחילה, ולפי שנתעצלו מתחלה נחסרה או
וכי היכן מצינו שנתעצלו, והלא כל עיכובם היה לתועלת, וכל חשבונם היה מתוך אחריות להשלמת המשכן, וגם 

אמרו יתנדבו ציבור ומה שמחסרין אנו משלימין  , שכךה היתה להתנדב נדבה שאין לה קצבהכוונתם מתחיל
  אותו, הלזה יקרא עצלות?

נו למדנו, שיש וחשבונות רבים של תועלת שעל פניהם נראים חשבונות ראויים ורצויים, רצופים כוונה ועל כרחי
טהורה, המובילים לעיכוב עשיה, ולא חלי ולא מרגיש גברא שבמסתרי הלב מסתתר רגש דק של שב ואל תעשה 

  . עדיף שאף הוא יש לו חלק בעיכוב ובחשבונותיו. מצב שכזה מגדירים חז"ל בשם עצלות

עוד מצינו במעשה דפנחס, שנתעלמה הלכה ממשה רבינו ע"ה, ואמרו חז"ל (ילק"ש בלק תשע"א): למה 
נתעלמה הלכה ממנו, אלא כדי שביא פנחס ויטול את הראוי לו, ולפי שנתעצל משה לא ידע איש את קבורתו, 

  .ללמדך שצריך אדם להיות עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון קונו

ה . והנה בודאי שאין לנו שמץ של השגגם כאן הדברים מתמיהין, אם נתעלמה הלכה מה שייך כאן לשון עצלות
וכלשון חז"ל שם  - תו של משה רבינו ע"ה. אכן דברי חז"ל תורה הם וללמוד אנו צריכים לל בדרגכלל וכ

ב"קל כנשר  - ו של הנתבע לפי ערכו ודרגת -"ללמדך" שיש וההלכה מתעלמת מתוך מיעוט קל בשיעור הראוי 
  ורץ כצבי לעשות רצון קונו". לדקויות שכאלו קוראים חז"ל "עצלות".

ומעתה נראה פשוט, דגם בימי מרדכי ש"נתעצלו" בעסק התורה או ביציאת מצרים ש"רפו עצמן" מן התורה, 
עו שלא החשבון "ל קבזחאויים ורצויים למראה עינים, אלא שבודאי שהיו הדברים מכחם של חשבונות רבים, ר

  ה את החשבון.דהוליד את העצלה אלא להיפך העצלה הולי

ניננו בזמן הזה, ביומי דפגרי בהו רבנן, שאולי ישנם חשבונות רבים למיעוט בעסק התורה, עלכנו למדנו רולפי ד
ועל האדם לפשפש ולמשמש באורחותיו, אילו חשבונות מולידים היתר, ואילו מהחשבונות הם עצמם תולדה 

יכין חיזוק, נכיר ונדע ברי תורה שצרדלח"ו, ומכאן מודעא רבה לארייתא ו תורהה שות על עצלות ורפיון מןמרג
  ם עד היכן מגיע, ובאהבתה של תורה נשגה תמיד.ירשיעור הדב

        ))))זצ"לזצ"לזצ"לזצ"ל    רבי משה מרדכי חדשרבי משה מרדכי חדשרבי משה מרדכי חדשרבי משה מרדכי חדש((((

        ההבנה והעמל ברציפות יבוא לתורתו מתוקה מדבשההבנה והעמל ברציפות יבוא לתורתו מתוקה מדבשההבנה והעמל ברציפות יבוא לתורתו מתוקה מדבשההבנה והעמל ברציפות יבוא לתורתו מתוקה מדבש

, א] לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם, והיינו דבשביל התפקיד של כל שנינו בסנהדרין [לז
ברא. וכל יחיד יש לו יחיד נברא כל העולם לשמשו כדי שיוכל למלאות את תפקידו להגיע לתכלית שבעבור זה נ

ו לאדם לקו בתורה והעולם נברא עבור כל חלק וחלק שבתורה, ולא עוד אלא שהקב"ה בראאת תפקידו וח
  בצלמו בצלם א'.

ה יותר גדולה ממלאכי השרת, אך הנה טובו ול להשיג השגולא עוד אלא שיוצר האדם ומנהיגו הוא עשאו שיכ
בידו ולא משפט הבחירה להתחכם ולדעת או להישאר עירום מכל חכמה. וכמו שכתב המס"י בהקדמה לדרך 

הרבה בתורה, ע"י שנדמה להם שיכולתם מועטת עץ חיים, והנה הרבה נדמה להם שלפי טבעם לא יוכלו להשיג 
בפי' למשלי ח' פס' ל"ד וז"ל וכו' שאם תייעד זמן ללימוד התורה על הדרך  יריושכלם חלש, אך כבר כתב המא

ממנה ילמד בשנה  בעשר שנים לא תחשוב שחלק העשירי שאמרו בברייתא של אבות יכול אדם ללמוד תורה
וימצא לפניו נתיב ם וכל עוד שיתעסק בה תיקל הבנתו יילפה כינראשונה אבל בראשונה ישיג מעט ובשה

הבנתה דרך סלולה ויפה לו שעת אחת מאורך זמן בהתחלה ומתוך כך כל אשר ימעט השקידה יפסיד מה שאין 
ל הוא שאדם בתחילת לימודו ידע כמה מסוג מבואר שלא שייךומה שאינו ניתן להשבון, עכ"ל. ו בו שיעור

ם באמת בתחילת לימודו אינו מסוגל כ"א מעט, אך כל שלומד תיקל הבנתו וימצא לפניו להשיג מאחר, שאף א
  נתיב החכמה שלא ראה ולא ידע מקודם.

ובפרשת יתרו (י"ט ה') נאמר "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי וגו'", ופי' רש"י אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם 
ה התורה בצורה כזו שיערב לכם בא אח"כ. תנמכאן ואילך, שכל ההתחלות קשות, עכ"ל. הרי שלהדיא ני
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אח"כ נעשה  ה לישראל. אך המקבל עליו עול תורהרוופן הזה ניתנה התאשקשה, ובתחלה צריך קבלה ואף הבו
ונופת צופים, עד שנשמת האדם מתרוממת מעל המיית העולם עד שמי השמים  לימוד תורתו מתוק מדבש

  תיו.ורהחזו"א באיג ליונה, ויעויין מש"כונהנית מזיו החכמה הע

עוד נחוץ לדעת דיש איזה הרגשה לאיזה מן הלומדים שאחר שלמדו כמה שעות מרגיש שזכותו קצת 
יו ברשות עצמו, אך הנה מצאנו בחז"ל אצל משה רבינו חר שלמד זה כמה שעות הרי הוא עכשלהתאוורר ומא

"וירא ה' כי סר לראות וגו'", ובילקוט ע"ה על הפס' "ויאמר משה אסורה נא ואראה מדוע לא יבער הסנה וגו'", 
ן אמר שלש פסיעות פסע משה ור"ל אמר לא פסע אלא צווארו נא ואראה, ר' יוחנשם איתא ויאמר משה אסורה 

ווארו לחוד לא זכה צ וכו'. והנה זה ברור שבשביל עיקום ב"ה הצטערת לראות חייך שאגלה עליךעקם אמר הק
היה חסר לו ולא הגיע  נו היה בן שמונים שנה ועל כל חייו עדייןשהקב"ה נגלה אליו, אלא אף שמשה רבי

ולזכות, וע"י שפסע ד'  היה חסר לו עוד קצת עמל כדי להשיגלמדרגה שיוכל לראות ולזכות לכל מה שזכה. 
פסיעות או עיקם את צווארו לכבוד הקב"ה זכה לכל מה שזכה. (עיין משנת ר' אהרן חלק א' עמוד קע"ד). ומכאן 

לחתו התאמצות ללמוד עוד קצת לאחר לימודו הרבה, לפעמים ע"י כך זוכה לנוראות ועיקר הצ שאדרבה
  גע" של לימוד ועוד פסיעה לכבוד השי"ת. בינה זאת.וגדלותו אפשר שתבוא בעוד "ר

        שליט"א)שליט"א)שליט"א)שליט"א)    רבי יעקב סטפנסקירבי יעקב סטפנסקירבי יעקב סטפנסקירבי יעקב סטפנסקי((((

        על כל יחיד ליתן גט לבינוניותעל כל יחיד ליתן גט לבינוניותעל כל יחיד ליתן גט לבינוניותעל כל יחיד ליתן גט לבינוניות

אדם צריך להשתדל כל הזמן להתעלות ולהתרומם מעל הבינוניות. כי אדם יכול לשבת בישיבה ובכולל וכדומה, 
ולמרות כל עסקו בתורה שייך שלא יתעלה כראוי וישאר בבינוניותו. וע"כ צריך לשים לב כל הזמן לתפילתו, 

נוניות, וכאשר יקפיד האדם לא ביבעבודת ה'. וצריך לתת "גט" ל לתורתו, להנהגתו עם הבריות ולשאר הדברים
  להיות בינוני אלא ישתדל לעלות, ע"י כך יגיע בס"ד לדרגות גבוהות.

הנה יתכן מצב שאדם יסתפק במה שהוא "יודע ללמוד", גם אם בפועל אינו יודע וזוכר כראוי. אמנם יש לדעת 
רא בעל תורה, כי עכ"פ התורה אשר כתב המהר"ל, שאדם הלומד ואינו זוכר תלמודו, אך שיודע לפלפל, אינו נק

  אינה עמו, שהרי אינו זוכרה.

ה מועיל לא רק לזכרון וידיעה, אלא גם לחריפות. וכמו שמצינו בחז"ל עה"פ מלבד זאת, הרי באמת ענין החזר
הקב"ה נותן בו רוח שיהא רגיל  לא כל מי שעוסק בתורה מתחכם, אא"כ אמר אליהוא -"לא רבים יחכמו" 

היינו חזרה. ונראה שהדיוק כדברי מהר"ל הוא מלשון "תלמודו",  - מהר"ל: "רגיל בתלמודו" בתלמודו. ומפרש ה
היינו תלמודו שלומד כבר, וזוהי חזרה. ודומני שהמהר"ל מוסיף שרבינו תם ור"י נהיו חריפים ע"י שחזרו הרבה 

  על תלמודם.

  שליט"א)שליט"א)שליט"א)שליט"א)    רבי אביעזר פילץרבי אביעזר פילץרבי אביעזר פילץרבי אביעזר פילץ((((

        אימתי התורה משמחת את הלבאימתי התורה משמחת את הלבאימתי התורה משמחת את הלבאימתי התורה משמחת את הלב

יומא [עב, ב] אמר להו רבא לרבנן במטותא מינייכו לא תיתון תרתי גיהנם, ופירש"י להיות יגעים ועמלים 
מכם, ולפי"ז נמצא דלעולם כל בתורה בעוה"ז ולא תקיימהו ותירשו גיהנם במותכם, ובחייכם לא נהניתם בעול

ן אין לו תרתי גיהנם, והוא תמוה ויגע בתורה יורש גיהנם עוה"ז אלא דמ"מ הוא מעותד לג"ע לעוה"ב ולכ העמל
מאד דבודאי אין לימוד התוה"ק ברוב עמל ויגיעה בגדר גיהנם ח"ו, וכידוע מדברי ר"א מן ההר והאגלי טל, 

  ולכאורה לא מצינו כן בשום דוכתא דיהא נידון לימוד התוה"ק ח"ו כגיהנם.

ק בישרות רים, ורק מי שלומד התוה"אימתי הוא כן, רק כשהם ישודי ד' משמחי לב, אך אמנם נראה דבודאי פק
הלב והמח זוכה לשמחת התורה והנאתה, אך מי שח"ו מעוות ומעקם אין לו שמחה בלימודה ונשאר רק 
בעמלות ויגיעה שהם כשלעצמם כגיהנם. ומי שלומד ביושר א"א שלא יקיים התורה, ודוגמא לדבר מי שהולך 

מוטל בצידי הדרך, אך מי שהולך בעקלקלות קרוב הוא בדרך, ומקפיד לילך בישרות של הדרך לא נמצא אותו 
בודאי שאין לימודו למצוא אותו מחוץ לדרך, ודברי רבא הוא לעניין מי שאינו מקיימה וכמבואר רש"י, ובכה"ג 

כגיהנם בעה"ז שעמל ויגע בתורה, דכל עמלו ויגיעתו לא רק שהם לריק, אלא שא"א  ביושר ולכן חשיב אף
  שיביאו לידי שמחה.

וז"ל את הברכה אמרו את להעיר כי מלבד הברכה המושגת מדרך (ר"פ ראה) ן הראוי להביא כאן דברי האוה"ח ומ
ד', עוד לא עמה ייעוד הטוב, והוא אשר תשמעו, כי השמיעה בתורה היא תענוג מופלא ומחיה הנפש כאמרו 

לנותן מתנה טובה מופלאה, ו כי עליו לשלם גמול טוב שפכם, והמרגיש בטעם התורה תשיחנו נשמעו ותחי נפש
  ואין צריך לומר שאין לו לתבוע שכר עליה.

 שליט"א)שליט"א)שליט"א)שליט"א)    רבי יגאל רוזןרבי יגאל רוזןרבי יגאל רוזןרבי יגאל רוזן((((

            



 ו

 

        השגת מעלות על ידי חינוך עצמיהשגת מעלות על ידי חינוך עצמיהשגת מעלות על ידי חינוך עצמיהשגת מעלות על ידי חינוך עצמי

כתיב, "והלוחות מעשה אלוקים המה" ור"ל שכל שעשועיו של הקב"ה בתורה, וזהו 'עיסוקו'. ואותם 
שעשועים, שהוא עוסק ומשתעשע בהם נתן לכנסת ישראל שישתעשעו בתורה בשביל שישמחו ויתענגו בה, ה'

וכדברי ר"א מן ההר (נדרים מז, א) שאף שמצוות לאו ליהנות ניתנו (אלא לעול על צווארו, רש"י ר"ה כח, א), אבל 
מיתתו של תורה ומרגישים את מ"מ תורה ליהנות ניתנה וכלשונו "להתענג בציור האמת", וכשזוכים לציור א

ים משמחי לב", וזו תפילתנו תנה התורה, כמש"כ "פיקודי ה' ישרהמתיקות והעריבות של התורה, הרי לשם כך ני
  והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו וכו'.

ו קדם לה) דברים שהתורה מדברת בעד עצמה, "ה' קנני ראשית דרכ- ואלו הם הדברים הכתובים במשלי (ח, כג
מפעליו מאז" (כלומר, איסתכל באורייתא וברא עלמא), "מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ" (התורה היא שורש 

), וכתיב בתריה "ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת", תכל השרשים וכל העולמו
ארצו כל דורות הרשעים שהיו "משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני אדם" ופירש רש"י "משחקת בתבל 

מאדם ועד נח ומנח ועד אברהם הייתי משחקת עליהם", ושעשועי את בני אדם ציפיתי עד בוא דור המדבר 
  ויקבלוני".

ומבואר כאן שבנתינת התורה, הקב"ה נתן לנו כביכול את שעשועיו, מה שהוא עצמו משתעשע, במה שהוא 
ונשמח בדברי תורתו, כפי שאנו אומרים "ונשמח בדברי  נגושמח, בשביל שאנחנו נשתעשע נתע עצמו מתענג

  תורתיך".

ואחר שהגענו להרגשה הזו, אז ממשיכה התורה ואומרת "ועתה בני שמעו לי ואשרי דרכי ישמורו שמעו מוסר 
, ופירש רש"י "לשמור וחכמו ואל תפרעו, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי"

  תי" להכנס ראשון לבית המדרש ולבית הכנסת ולצאת אחרון.על דלתו

כל עסקיו של פלוני במלאכה "הקב"ה כביכול בעצמו עוסק בשעשועיו כדברי רש"י, ש והכל מאותה בחינה, כמו
"עסוקים  - ין לי ועוסקין בתורה ולא בדברים אחרים", במה עסוקים נית", זוהי הדרישה של "תהיו קנויפלו

היכנס ראשון ולצאת אחרון, וזה אפשר ע"י הבחינה שכתב רש"י בשבת (ד, פח, ב) ע"ד הגמ' בתורה", דהיינו ל
שם "הינו דאמר רבא למיימינים בה סמא דחיי", וז"ל עסוקים בכל כחם וטרודים לדעת סודה, כאדם המשתמש 

  ביד ימינו שהיא עיקר".

עסוקים בכל כחם", וכבר נודע המעשה בבחינה הזו של " לים בדורות האחרונים שתלמודם היהוידוע שהיו גדו
אצל מרן הגרי"ז זיע"א אשר היו ימים שהיה עסוק בהם בעניני הצבור, בדברים שהוא היה נלחם בהם, ופעמים 
שזה היה רוב שעות היום, ומ"מ בד בבד עם חולשתו וחוליו שגרם לו לדבר מתוך שנתו, גם באותם ימים, אף 

במשך היום, מ"מ לא שמעו מתוך שנתו  ברים שהוא היה עוסק בהםוך שנתו בדשבדרך העולם שאדם מדבר מת
כי אם דברי תורה, אם זה תהלים, אם זה פסוקים בקרי"ש וכל כיוצ"ב, משום שזה היה ה"עסק" שלו שנכנס 

ל עיסוקו שהיה צריך להתעסק בהם מ"מ עיקר ה"עסק" היה היותר פנימיים של הנפש, ולמרות כ לרבדים
  אותו.התורה וזה מה שהטריד 

            (רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א)(רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א)(רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א)(רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א)

        חשיבות הלימוד דוקא בימי הרפיוןחשיבות הלימוד דוקא בימי הרפיוןחשיבות הלימוד דוקא בימי הרפיוןחשיבות הלימוד דוקא בימי הרפיון

שנינו, שמימיהן של אבותינו לא פסקה ישיבה מהן כלומר שכינה עמהן, לכך מה גדולה חביבות בתי מדרשות 
כסדרן אשר רק בהם גנוז סוד קיומם של ישראל בהיותם קשורים בקשר בל ינתק  העוסקים בתורת ה' תמידין

  עם נותן התורה.

גדולה היא איפוא התודה והחיבה שאנחנו חיבים לידידי ה' וידידי בית ישראל העוסקים בחיזוק קביעות 
ים קרעים הלימוד בימים שמצוי בהם הרפיון ומסייעים בכך שלא תעשה תורת בני הישיבות היקרים והנעל

  ם, ותהיה תמידית ובלתי נפסקת.יקרע

ונאמנו דברי חז"ל כי 'זכאי אינו בר נש דאישתדל באורייתא, דהא איהו מקיים עלמא', וכל המתחזקים 
  והמסייעים תחול עליהם ברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת כשלוחי הקב"ה לקיים העולם.

        (רבי אברהם יצחק קוק שליט"א)(רבי אברהם יצחק קוק שליט"א)(רבי אברהם יצחק קוק שליט"א)(רבי אברהם יצחק קוק שליט"א)
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        לללל""""בן ציון פלמן זצוקבן ציון פלמן זצוקבן ציון פלמן זצוקבן ציון פלמן זצוק' ' ' ' הגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלו

  ייחמאן בעי 
        

  ה"עתש –ח "מקהילת נחלת משה בני ברק תש
, בני ישיבות שוקדים על תלמודם, ילדים רכים משתובבים בחצר בית הכנסת

מסורת קדושה , אברכים ותלמידי חכמים מתנצחים במלחמתה של תורה

מן אלו שבפנים אל ילדי החמד העסוקים ורוויות הוד עוברת לה בנצחיות 

ילד ילד בתורו , מין מסורת שנעשתה לחלק מהווי הקהילה, במשחקיהם

להיותו נמנה אף הוא בלגיונו של , לעול תורה ומצוות מעט קודם שנכנס

בן ' גאון ההלכה ר -  "הרב"זוכה היה להכנס לביתו של , מלך מלכי המלכים

איזה היא דרך ... "ט מעט הוד קדומיםלקלו, לשמוע, להתבשם  - ציון פלמן 

היה , בענוות חן, כמלאך הניצב על ראש דרך.." ישרה שיבור לו האדם

המרא דאתרא מתכופף מרום עשרות שנות עמל התורה אל עלם רך בשנים 

  :ובמתק שפתיו היה אומר

חליפה   ! מלך?  אתה יודע מה זה בר מצוה, בחור יקירי

אבל צריך .  זה מלך, נעלים חדשות, כובע חדש, חדשה

  .לדעת שיש דברים יותר חשובים מזה

שהוא היה אדם , א"שכתבו זקנו של הגר" הפרדס"יש ספר 

  .והיה ידוע כמקובל גדול, קדוש עליון

  :ל"והוא כותב שם בספר בזה

ביום , ד שנה"קיבלתי ממורי ורבי המובהק שביום הכנסו לי"

כאשר יסכים אדם בדעתו , אתה גדול מהתורההראשון ש

כן יצליח ויעלה בכל , באותו לילה לעבוד את השם יתברך

והוא בדוק , מיני מעלה עד שיגיע לכלל המדה הראויה

  .ל"עכ" ומנוסה

באותו הלילה של  ,כתוב כאן שביום שאדם נעשה בר מצוה

אם אתה מקבל על עצמך אז לעבוד את השם , הבר מצוה

יה לך סיעתא דשמיא שתצליח כל החיים אז יה, יתברך

ת בכל מיני מעלה עד שתצליח להגיע לכלל "לעבוד את השי

כך כותב בעל הפרדס הסבא של , כן, כן. המדה הראויה

  .א"הגר

  ,רייאתה שומע בחור יק

כאשר ראה את מה שכתב " קהילות יעקב"הסטיפלער בעל ה

  ".והוא בדוק ומנוסה"התפעל מאד מהלשון , בעל הפרדס

הילדים  ולא כמו, כראוי בר המצוה ם אתה מנצל את לילא

רצים לראות ולספור כמה , הסעודה תמיד לאחר שנגמרש

, הספרים לא יברחו ממך אבל דע לך כי. ספרים הם קיבלו

ומה שצריך  ...שאתה לא תברח מהספריםאלא העיקר הוא 

וכשאתה מנצל , "לילה קדוש"לדעת הוא שהלילה הזה הוא 

בכך שאתה מקבל על עצמך לעבוד את  ,את הלילה הזה

, אומר תהלים ועושה מעשים טובים ,מתפלל ,ולומד, ת"השי

  .אז זה סגולה להצליח כל החיים

  .וזה בדוק ומנוסה...    אתה שומע

ים חדשות יהלילה הזה אתה לא רק מלך בכך שיש לך נעל

זה , ה"הלילה אתה נעשה חייל בגדוד של הקב, וכובע חדש

  ".הבר מצו"הפירוש 

בן ציון להטביע חותם בליבו של נער במפתן ' היה מוסיף ר.." אני מכיר"

  .הדרך

אני מכיר אדם שבלילה הזה הסכים בדעתו וקיבל על עצמו 

לא לדבר לשון הרע כל ימי חייו על שום אדם בכל מצב 

התחיל בלילה קדוש זה ללמוד  קבלתווכדי לחזק את , שהוא

יך להתמיד וללמוד וקבע להמש, "וןלששמירת ה"את הספר 

ספר זה מידי יום ביומו בקביעות עד שידע את כל ההלכות 

  .והצליח לעמוד בקבלה זו במשך ימי חייו, על בוריין

ל נאמן יחיעומד להיות ש ,לילדאת דבריו בן ציון במבט מלא אהבה ' סיים ר

  .בצבאו של מלך מלכי המלכים

  .."אני מכיר אדם שקיבל על עצמו והצליח"
אדם שבלילה הזה הסכים בדעתו וקיבל על  אני מכיר"

עצמו לא לדבר לשון הרע כל ימי חייו על שום אדם 

  "בכל מצב שהוא

כאשר המשפט , בן ציון לשמי מרום' חודשים מעטים לאחר פטירתו של ר

גם ..הזה כבר הספיק להיחרט בלב שתילים שהפכו מכבר לאלונים התגלה ש

  ...סיפר עליובן ציון ' אנחנו הכרנו את האדם הזה שר

  ח"תל אביב תש -" היכל מאיר"בית הכנסת  -קרית מאיר 
מתנגן בפיות משתתפי שמחת הבר מצוה לבנו של .." סימן טוב ומזל טוב"

אורחים ובני משפחה  -ל "ג ר שמואל פלמן זצ"הרה –" מרא דאתרא"ה

, ונער אחד בן שלוש עשרה ויום אחד, נערים בנגינתם, נכנסים ויוצאים

בנאמנות יושב הוא הדור במרכז " חתן הבר מצוה"פקיד ממלא את ת

יום גדול , אבל ליבו ומחשבותיו לא מצאו זמן להתעסק בזוטות, השמחה

נעלים , כובע חדש, חליפה חדשה"... ,  הוא היום חושב לעצמו הנער

...".  אבל צריך לדעת שיש דברים יותר חשובים מזה.  זה מלך, חדשות

ן כמוה להיות יסוד נאמן ואיתן לעליה ולצמיחה החלטה אמיצה ביום זה אי..

קבלה איתנה .. מהרהר הנער וממחשבה למעשה, במעלות התורה והיראה

לא לדבר לשון הרע כל ימי חייו על שום אדם "... ,   נרקמה ונחתמה בליבו

  ...".בכל מצב שהוא

  .וכפי שסיפרה לימים אחותו

צעדנו יחד כל בני  באותו לילה כאשר. כן, שינוי זה התחיל בבר מצוה

אני הקטנה יחד עם הורי הגדולים בדרך מביתנו לאולם הבר , המשפחה

, אבא ואמא: "בפשטות אבל בהחלטיות, אמר אחי בן ציון להוריו, מצוה

קיבלתי על עצמי לשמור ולנצור את פי מכל , עכשיו כשאני נעשה בר מצוה

  ".דיבור אסור

  .בידך יצליח' ה חפץ, השיב אבא נרגשות, אמן כן יהי רצון - 

, איש שהכל בו, הנער היה מי שנודע לימים כגאון המופלא, אכן

  .ל"רבי בן ציון פלמן זצ, אמן השתיקה

  אכן גם אנו מכירים 

אדם שבלילה הזה הסכים בדעתו וקיבל על עצמו לא ... 

, לדבר לשון הרע כל ימי חייו על שום אדם בכל מצב שהוא

קדוש זה ללמוד את התחיל בלילה  קבלתווכדי לחזק את 

וקבע להמשיך להתמיד וללמוד ספר , וןשהספר שמירת הל

זה מידי יום ביומו בקביעות עד שידע את כל ההלכות על 

  .והצליח לעמוד בקבלה זו במשך ימי חייו, בוריין

  

  אומנות השתיקה
הסבא קדישא החפץ חיים      . אומן של ממש, בן ציון' ַאמן השתיקה היה ר

מאי ' יצחק וכו' אמר ר] "ט"חולין דף פ[ל "זו המובאת בחז ע נזקק להגדרה"נ

  ". ישים עצמו כאילם? אומנותו של אדם בעולם הזה

" להורות לנו כמה ענינים שונים" אמנות"מה שכינה הכתוב לזה בשם "

כי ידוע הוא שאם ירצה אדם שאיננו אומן "מסביר החפץ חיים במתק לשונו 

פ "אע, בנקל אופן עשיתו בכל עניניו אף שבשכלו מצייר, לעשות איזה כלי

מה שאין כן , מפני שידיו עדיין לא הורגלו לזה, כן יקשה עליו עשיתו בפועל

אף , כן הוא במדת השתיקה. שכבר הורגל בזה מנערותו, מי שהוא אומן

שהוא , שכל מי שיש לו דעת הוא מצייר בדעתו שמדה זו טובה עד מאד

ובלתה עלול לכמה , על ידי הדיבורמשומר על ידה מכל האיסורים שבאים 

  "מארעות

אין די שיצייר בדעתו שמידה זו טובה עד , ממשיך החפץ חיים, עם כל זאת

עד , אם ירגיל פיו כל כך במדת השתיקה כמו האומן לאומנתו"רק , מאד

כמו באיש , והדיבור חוץ לטבעו, שתהיה לו השתיקה ענין טבעי בנפשו

שינצור לשונו מרע ולא יבוא ' בטוח בה אז בוודאי יהיה נכון לבו, אילם

  ".לכסלה עוד

בין 
  הזמנים
אב 

 ו"שעת



 ~ ב~ 

  .אומנות של ממש - " אומנות"לכך השתיקה צריכה 

אמן של ממש שהרגיל את פיו ולשונו במידת השתיקה , אכן כזה היה האיש

והדיבור , עד שתהיה לו השתיקה ענין טבעי בנפשו"כמו האומן לאומנותו 

  ".חוץ לטבעו כמו באיש אילם

  

  בפלך השתיקה -עבודת חיים 
אף , אם ירצה אדם שאיננו אומן לעשות איזה כלי"

פ כן "אע, שבשכלו מצייר בנקל אופן עשיתו בכל עניניו

מפני שידיו עדיין לא הורגלו , יקשה עליו עשיתו בפועל

  "לזה

בן ציון הכירוהו כבר כאומן בא בימים ' מכריו ומעריציו של ר, תלמידיו

  ".םישים עצמו כאיל"באומנות זו של 

' כך הוא נולד' 'כזה הוא'.. נו, ומחשבה קרירה עלולה להתגנב לה לתודעה

  ...נחנו מה - אבל אנחנו ' חדשות ושיחה בטילה לא העסיקו אותו'

חברי ילדות עוד מהיותו ילד רך בשנים מעידים על דמות שונה מן התוצאה 

מי שיבוא ויגיד . "בן ציון בעבודתו הוא' המאומצת שהגיעה אליה ר

צ מספר "פשוט לא הכיר ולא מכיר את הגרב" טיפוס שקט"צ הוא "רבשהג

בן ציון החלה עוד בתלמוד ' א שהכרותו עם ר"הרב דוד הירשוביץ שליט

, התל אביבית דאז" קרית מאיר"כ ב"ולאחמ" הסתדרות החרדים"תורה 

והצטיין בכל הלימודים ובכל , בילדותו אמנם היה מהמובחרים שבכיתה"

היתה , בנוסף לזה  הוא היה הילד שהוביל את כל הכיתה אבל, מידה נכונה

עד כדי שהנערים ואף , לו עוד בילדותו כריזמה שמשכה אחריה ילדים רבים

גדוש , היה לו אופי של אדם מוצק ויציב, מבוגרים ממנו נמשכו אחריו

כך שלבוא ולהגדיר אותו , בביטחון עצמי רב המשולב בלב טוב ורחמן

  .זו הגדרה שאינה תואמת כלל את מציאותו, כטיפוס שקט ומופנם

הוזכרה גם על ידי תלמידו , עדות זהה על אופי העלם שעדיו לגדולות

ל "כולנו הכרנו את הרב זצ -וכלשונו , בהספידא דרבי ככלות השלושים

, פעם חשבתי שהוא כך נולד. זה היה גם בבית וגם בכל מקום, כשתקן גדול

והוא שייך לסוג , נים ופתוחים יותרישנם אנשים שקטים יותר וישנם דבר

שבנערותו הוא , ל"ישראל זצ' אבל סיפר לי פעם אחיו ר, האנשים השקטים

להיפך הוא היה מאד עליז ותוסס , כלל לא היה שתקן, בכלל לא היה כזה

. היה לו חן מיוחד וכולם אהבו אותו מאד, והיה ילד חברותי מאד, ופעיל

חיל לעבוד על עצמו לשמור על אלא שמגיל ארבע עשרה בערך הוא הת

זה , זה היתה אצלו מערכת של עבודה, ואז הוא התחיל לשתוק הרבה, הפה

כי הוא כלל , הוא עבד על עצמו בזה קשה קשה, לא שהוא נולד כזה שתקן

  .לא היה כזה

ורק מתוך מערכת של עבודה יום אחר יום מגיל ארבע עשרה בערך נזקף 

בדעתו וקיבל על עצמו לא לדבר לשון אדם שבלילה הזה הסכים ה"ועמד 

לעמוד בקבלה זו  והצליח ,שהוא הרע כל ימי חייו על שום אדם בכל מצב

 :וכפי שהוסיף בנו בהספדו".  במשך ימי חייו

ולא רק עם , ל מדבר עם בניו"אפשר לומר שכמעט תמיד כשהיה אבא זצ"

מעלת על , תמיד הדיבור שלו היה על השתיקה, בניו אלא גם עם תלמידיו

א שאומר שעל כל דיבור ודיבור "תמיד היה מביא את דברי הגר, השתיקה

. זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער, שאדם חוסם את פיו

פעם היה מביא מהמבואר בספרים שלכל אדם מוקצב כמה דיבור יהיה לו 

בן אדם יכול לנצל זאת לתורה או , כמה דיבור ידבר, כאן בעולם הזה

ניטל , מגיע שלב מסוים שנגמר החשבון, אבל יש חשבון, דברים אחריםל

י כן "או בכך שעוזב את העולם הזה או שנעשה משותק וע, ממנו כח הדיבור

  ".כח הדיבור ניטל ממנו, או בכל בצורה שהיא. נלקח ממנו כח הדיבור

  

  ..."אין לך מושג איזה נסיונות"
והשתיקה שלו זה היה , ב שתיקהתמיד הדיבור שלו היה סבי: "והוסיף ואמר

איך יהודי צריך , בשתיקתו הראה לכולם איך יהודי צריך להתנהג, דיבור

חשש , כיון שחשש ללשון הרע?, הרי למה הוא לא דיבר, ה"לחיות סביב הקב

לכן הוא , וחשש לכל החטאים שיכולים לצאת מפיו, חשש לשקר, לרכילות

  ".מיעט בדיבור מאוד

בן ' מגיב ידיד ותיק של ר" על עצמו שתיקהגזר בן ציון ' אין ספק בכך שר"

כאשר אני הכרתי אותו הוא " - "  הוא מעולם לא היה כזה", ציון מנערותו 

כמה וכמה , מדבר ומעודד, להפך היה תוסס וחי, ממש לא היה טיפוס מופנם

ם לאחר כמה שני, עליתי לארץ לאחר המלחמה(פעמים כשראה את מצבי 

ומשום כך הייתי צריך מטבע הדברים לבנות את עצמי , של סבל נורא

וידע , היה דוקא הרב פלמן מעודד אותי) והדבר היה קשה מאד, מחדש

  ).יעקב ליבוביץ' מפי ר" (תמיד לומר לי בדיחות טובות כדי להחיות את נפשי

הוא ", מספרים בערגה על הילד הרך בן ציון" היכל מאיר"זקני בית הכנסת 

יש לו את כל הנתונים  -"היו הבעלי בתים אומרים עליו " עתיד להיות מנהיג

" אישיותו תמיד בלטה היה לו מין חכמה משולבת בבטחון עצמי", "להצליח

  ).מפי נכדו הרב ציוני(סיפר לימים גבאי בית הכנסת 

מנקודת התחלה זו של ילד תוסס וחברותי מלא בטחון עצמי בעל  -  - 

יצא הוא למלחמה עקובה יום אחר יום שעה , משם, יגתכונות נפש של מנה

לשים מחסום מוחלט , ועוד שעה לכבוש עוד הרגל ועוד תכונת נפש מולדת

העקשן "אבל , דרך תחחים של מאבק יומיומי היו מנת חלקו בתחילה. לפיו

  ".יצליח

 - הכובש את יצרו  - ברבות הימים כששככה סערת המלחמה והוא כגבור 

  . בן ציון על תחילת הדרך' מספר ר היה, עטור נצחון

שח פעם " אין לך מושג איזה ניסיונות היו לי בצעירותי כדי לשמור את הפה"

  .בגילוי לב

, במלחמה, בגבורה, לא ידענו כי אך בעקשנות' כך הוא'ואנו שהכרנו אותו כ

  .הציב דלתות בריח על פיו ולשונו

ו של הגאון המופלא במסגרת זו נפרוש יריעה על גבי יריעה מאומנות חיי

ל אשר יחד חברו ונתפרו בנימי נפש למגילת ספר "רבי בן ציון פלמן זצ

  ".ישים עצמו כאילם" -מעשה אומן 

  

  בישיבה לצעירים - איזהו דרך שידבק בה האדם 
, בן ציון החלה עוד משחר נעוריו' עבודת השתיקה ואצילות הנפש של ר

ואף , וקות בלב ידידיו מאזהחלטתו הנחושה ביום הכנסו למצוות נחרטה עמ

לאחר עשרות שנים מספרים הם בערגה על הנער הצעיר בן עליה של ממש 

  .ובד בבד שומר פיו ולשונו בכל משמר, עמל ויגע בעמקי הסוגיות

  א"ג אריה שכטר שליט"מספר המגיד מישרים הרה

צ עוד בתל אביב בנוער האגודתי כשהיה בחור "זכיתי להכיר את הגרב"

, אבל נקשרתי אליו באופן מיוחד, אני הייתי מעט צעיר ממנו אמנם, צעיר

הוא היה אמנם , מחמת אישיותו המיוחדת שהיה משהו אחרת מכולם

בתוך החברה אבל , משהו אחר, אבל היה זן אחר, מעורב וחי בתוך החברה

ואדרבה , לא היה צוחק עם כולם ומעולם לא דיבר לשון הרע, מורם מכולם

. זה כאב לו באמת שכך מדברים, ר רע על חברוכאשר ראה מישהו מדב

כ "ואף אח, הייתי הרבה מתיעץ עמו בשנות נעורי, ומשום אישיותו המיוחדת

הייתי מתכתב עמו ומתיעץ , סבא בישיבה קטנה שם-כאשר למדתי בכפר

היה מרבה לחזק , ושלח לי תמיד חזרה מכתבים שבנוסף למה שיעץ לי, עמו

  ".ש"אותי במכתבים אלו בתורה ויר

משחזר בן גילו " בעל מדות מופלאים, בישיבתנו הוא היה יקר שביקרים"

חברו לספסל הלימודים בישיבה לצעירים בתל א "שליטג משה וילמן "הרה

  .אביב

נוח , הוא היה טוב לב בצורה מיוחדת, דיבורו היה שובה לב של בני הישיבה"

לכך שהיה נקרא בנוסף , להתיעץ עמו, היו מרבים לדבר עמו, ונעים לבריות

בכך שבכל ערב היה יושב סמוך לקיר ותור ארוך של , בישיבה" משיב"כעין 

זה היה מדהים לראות איך שהוא , בחורים באו לדון עמו בסוגיות הנלמדות

  ".סולד ונגעל כשפוטו כאשר שמע בחור מדבר רע על חברו

 בן ציון עוד בנוער' הכרתי את ר", א מספר"ג נתן זוכובסקי שליט"הרה

אבל דבר , הוא היה מקרין מאישיותו לכל הסובבים, האגודתי בתל אביב

שבמחיצתו אין ליצנות או כל דיבור , אחד היה ברור לכל הסובבים אותו

  ".מחמת אישיותו המיוחדת, זה פשוט לא היה מתאים, אסור

עדויות כאלו ואחרות עוברות כחוט השני בין כל מכריו מצעירותו כולם 

בעל אישיות סוחפת ומקסימה את כל , בן עליה נדירכאחד מצביעים על 

ויחד עם זאת רגישותו לזולת ולכל נדנוד של דיבור אסור על , סביבותיו

  .אחרים היה בגדר בל יראה ובל ימצא ברשותו

  

  11אגף צפון חדר  - רבתי ' נער רך בפונביז
כבר החל בישיבה הקטנה התל " זמן"ה - י "ליל שישי אמצע אייר תש

באחד מן הימים באמצעו של החודש בערך עלה , צ"הגרבאביבית בה למד 

לביתו של , הנער בן ציון עם קבוצה מחניכי הנוער האגודתי באזור מגוריו

לאחר שמרן החזון איש האציל , ל להתברך מפי קדשו"מרן החזון איש זצ

נכון אתה ", דבר היה לו אל בן ציון הנער, על הנערים הצעיריםמברכותיו 
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, רבתי' אבל מקומך בישיבת פונביז", אמר לו החזון איש בחיבה.." צעיר עדיין

כבר מיום ראשון הקרוב אתה תהיה תלמיד מן , אל תמתין לזמן הבא, אך לא

  ".'המנין בישיבת פונביז

את חפציו וביום ראשון כבר ל נטל "מלווה בברכת הדרך ממרן החזון איש זצ

אך דא עקא שזמן . המעטירה' ישיבת פונביז -הופיע בפתחה של הישיבה 

ואף , האחרונים אף הם כבר קבעו לעצמם חברותות, קיץ כבר היה בעיצומו

, קושי ההתאקלמות לא היה קל ופשוט, מקום בחדרי הפנימיה לא נמצא

זון איש ובנחישות עשה אלא שחזקה עליו מצוותו של הח, סיפר רבינו לימים

  .הוא ככל יכולתו להשתלב בתוך חיי זמן קיץ המפכים כבר בעוז

חדרי באותה תקופה היה ", א מספר"ג משה אהרון ברוורמן שליט"הרה

ג יוסף "היה גם הרה, ח"יחד עמי שאבל, 11חדר מספר , בפנימיית אגף צפון

  . ל"ג יוסף רוט זצ"והרה, ל בן דודו של רבינו"ישראלזון זצ

ל פנה אלינו בבקשה אם אנו מסכימים להכניס "ג יוסף ישראלזון זצ"הרה

שעיתוי , בן ציון פלמן שמו, בן עליה משכמו ומעלה, לחדרינו בחור נוסף

, אנו הסכמנו בשמחה, כניסתו לישיבה גרם לכך שלא נמצא לו מקום ללון

אלא , ואני התכבדתי להודיע את זה לנער הצעיר שנמצא לו מקום בחדרנו

צ "הפתיע אותי הגרב, א"ג משה אהרן ברוורמן שליט"מספר הרה, כאןש

  , אם בחדר זה או בחדר אחר, זה כלל לא משנה לי היכן לישון: ואמר לי

. הדגיש הבחור הצעיר שהגיע זה עתה לישיבה... אבל דבר אחד חשוב לי

חשוב לי שבחדר לא , דבר אחד חשוב לי שבלעדיו איני מסוגל להיות בחדר

, ולא על שום אדם בכל צורה שהיא, ל כל הפוליטיקות והחדשותידברו ע

אני לא מסוגל להיות נוכח בחדר שמתעסקים ומדברים בו על דברים מהסוג 

  ".הזה

  

  שם טוב עולה על כולם
לם הצעיר מבני גילו שם טוב תוך תקופה קצרה מבואו לישיבה קנה לו הע

בני הישיבה דאז מספרים כי בישיבה ידעו כי , תלמידי הישיבה המופלגים בין

הלא הם הבחורים , שתקנים ועמלים,שקדנים -בני עליה מועטים שניים הם 

אשר ברבות הימים נודע שמם כגאונים , פנחס שרייבר ובן ציון פלמן

  ).א"ג יהושע שקלאר שליט"מפי הרה(, מופלגים אצילי מידות

, בשום זמן ובשום מצב, שייך לדבר עמו דברים בטליםבישיבה לא היה 

במשך היום כולו המית עצמו באהלה של תורה בבירור הסוגיות בפלפולא 

ובין גברא לגברא היה מאציל מרוחו על כל מי , דאורייתא בהתמדה ויגיעה

הן על צעירים שזה עתה דרכו על מפתן הישיבה  אשר , שהיה נצרך לחיזוק

והן , ליהם טללי עידוד וחיזוק בהיכנסם לישיבהמנהגו היה להעריף ע

  ).א"ג יהודה גוטרמן שליט"הרה(, איש איש והנצרך לו, לבוגרים יותר

אלא פשוט הוא , לא שייך לבוא ולומר שהוא נזהר לא לדבר דברים בטלים"

א  "ג יהודה גוטרמן שליט"מגדיר הרה.." הוא לא אחז בזה.. לא היה שייך לזה

וכל זה הוא היה כבר , אין דבר כזה כמעט, י סגולההוא היה בזה מיחיד"

  ".'כשהיה בשיעור א

  

לשתוק גם כשבית החרושת  -השלוה והשקט בגלי הסערה 
  ...שובת

מספרים בני , ימים רווי הוד של עמל התורה היו הימים האלו בישיבה

המצב , אך בכל הקשור לפת לחם ואוכל מזין המצב היה בכי רע, התקופה

ובני הישיבה לא זכו אף לארוחה אחת ראויה , ה מנשואהכלכלי היה קש

  .לשמה

לא לומדים באולם בית  -"... שביתה"הבחורים בישיבה החליטו לארגן 

מקומות , נקבע בתקנות הבלתי רשמיות של השביתה, המדרש של הישיבה

ואכן כך , הלימודים היו או בעזרת נשים או בבתי כנסת הסמוכים לישיבה

  .רש שבת וזעק בשתיקתו את רעבונם של בני הישיבהאולם בית המד, הוה

ששהה באותה תקופה מעבר לים לצורך גיוס כספים לישיבה ' הרב מפונביז

התוודע לשביתה המאורגנת רק על ידי מברק ששלח מזכיר , ומוסדותיה

בית החרושת "ל בו הוא מספר לו בשלוש מילים "הישיבה הרב דויטש זצ

ב על עקביו ולחזור תכף אל בית החרושת מה שהכריח את הרב לשו, "שובת

  .ופועליו

מספר אחד מבני  -הוא נכנס לאחד מבתי הכנסת בו שהו בני הישיבה 

ה "הקב', ברוך ה: "ולאחר התפילה הוא פתח פיו בחכמה ואמר - הישיבה 

משום שכאשר אני הייתי בחור בישיבה , השיב לי כגמולי כאן בעולם הזה

ראיתי זאת כביטול , מוד המוסר בישיבהוהתחילו להנהיג את לי, בליטא

ועתה כאשר אני ראש ישיבה . לכן אני ארגנתי שביתה דומה בישיבה, תורה

  ".ז"ה שהשיבו לי כגמולי כאן בעוה"וב, קיבלתי עונש דומה לזה

רוב - 'הרעים הפונביז" אבל על מה אנחנו שבתנו ועל מה אתם שובתים"

סיים הרב את !" ?על אוכל.. .ואתם, אנחנו שבתנו על ביטול תורה"בקולו 

  .תוכחתו המהולה באהבה נסתרת

זו הייתה הסוגיא , מטבע הדברים בתקופה זו הישיבה הייתה כמרקחה

תחת כל עץ רענן נשמעו דיונים וסברות , לפחות בבין הסדרים, המרכזית

וחזקה עליו על יצר הרע שלא יפטור את הדברים בלי לישנא , להכא ולהתם

  .מרעין בישיןבישא רכילות ושאר 

מספר הרב יעקב ליבוביץ " בחור אחד היה שהדברים כאילו לא נגעו אליו"

אז הוא הלך גם כן לבית , הוא לא רצה להיות פורש מן הציבור", א"שליט

לא " מה נאכל"כאילו סוגיית ה, !כלום, אבל מלבד זה, הכנסת סמוך לישיבה

, לומד בישיבההוא המשיך ללמוד בחשק ובשקידה כאילו שהוא , דבקה בו

זה כאילו לא , כאילו שהוא מחוץ לתמונה. באותה צורה ובאותה התלהבות

הוא לא היה צריך להילחם עם , זה לא עניין אותו, היה קשור אליו כלל

הוא הרגיש  מבוזה  , זה פשוט לא עניין אותו, עצמו כדי לא להתערב בזה

  ".דבר חוץ מיגיעת התורה לא עניין אותו שום, להזדקק לסוגיא זו

גם בתוככי העיסוק , כי האומן שהפך את השתיקה לבת בריתו ואומנות חייו

ההמוני בנושאים הקשורים במידה זו או אחרת בשאלות חמורות של שמירת 

לא שיג ולא , שמר מצרות נפשו - שמר פיו ולשונו  -, הלשון ודיבורי הבל

ש וכל ברח הוא מהם כמטחווי א, שיח היה לו בכל אותם נושאים בוערים

מפי בני הישיבה דאז חבריו . (משוש חייו' שיחתו לא הייתה אלא בתורת ה

הרב שלמה , הרב גרשון קרלנשטיין, יעקב ליבוביץ' ר, הרב יהודה גוטרמן

  ).והרב שמואל סטל, הרב מנחם כהן, פולק 

  

  ..ויקם סערה לדממה - א "בחירות קיץ תשכ
, שמותיו של היצר הרע היא רק אחת משבע" שביתה", בן ציון' לדידו של ר

, יקום לעולם' אך דבר ה, "חדשות"ופעמים כ, "בחירות"פעמים נדמה הוא כ

בן ציון מנענע ' ועל כל גל וגל היה ר, ומלאך המוות מה לי הכא מה לי התם

השתיקה היה שב מן המלחמה שנקרתה זה -ראשו וכגיבור חיל עטור נצחון

  .עתה בדרכו

ג שמואל סטל "מספר הרה" א"תשכ היה זה בבחירות שהתקיימו בקיץ"

כל , מסכת עבודה זרה' בן ציון בסדר א' למדתי חברותא עם ר"א "שליט

וגדולי ישראל , י"היה אז פילוג בין אגודת ישראל לפא, העולם החרדי סער

חבורות , היה כמרקחה' ומטבע הדברים כולל פונביז, צידדו לכאן ולכאן

כל . ך בית המדרש והן מחוצה לההן בתו, חבורות של אברכים דיברו בענין

  .ידיעה חדשה היתה גורמת מיד להתקבצות של אברכים שדנו בענין

אברך אחד בכולל היה שכל המהומה שסביבו כאילו לא קשורה אליו כלל 

היה מגיע בבוקר מוקדם כהרגלו ומתיישב מיד במקומו ולומד כאילו , וכלל

צ "היה זה הגרב, כרגילכאילו שאין בחירות והכל , אין כלום חוץ מלימוד

  .שלמדתי עמו אז חברותא

ומטבע , פעמים היתה מגיעה איזו ידיעה מענינת אקטואלית לאברכי הכולל

צ תפס אותי ולא נתן "אבל הגרב, הדברים גם אני קמתי לשמוע על הנעשה

הוא היה מנותק , זה פשוט לא היה נוגע אליו, משך אותי חזרה למקום, לי

  .ת כלום מעבר לסוגיא שאחזנו בהלא רצה לדע, מזה לגמרי

אברכים בכולל ואני בכללם לא הבינו איך הוא מסוגל לנתק את עצמו מכל 

היו אברכים שאמרו , אומר הרב סטל, כאילו שכל זה לא קיים, הקורה סביבו

אבל למי . שהוא יודע להשליט את השכל שלו על עצמו בצורה לא מצויה

ז לכל ההתעסקות בנעשה צ ידע כמה שהיה ב"שהכיר היטב את הגרב

ואמר לי כמה פעמים שאין . בחדשות שבתוך המחנה פנימה' ואפי, בחדשות

ספק שמי שמתעסק ומדבר ומתענין בזה שהוא בוודאי נכשל בדיבורי 

  ".צ סולד ונגעל מדיבורי לשון הרע"וכמה היה הגרב, ר"לשה

קשורים ומילים שיצאו מפיו היו , בן ציון חרג מהרגלו' מקרה אחד היה בו ר

ואילו זמן , וגם זה לאותו רגע בו היה הדבר נצרך, בעקיפין לסוגיית הבחירות

. בסוגיות מעין אלו - בן ציון לממלכתו האילמת ' מה לאחר מכן כבר חזר ר

צ היה בסיום הסדר כאשר צעד "דרכו של הגרב: "וכפי שמספר הרב סטל

לחזור ולסכם  ,ולשנן, ללכת עם החברותות שלו, גאון' לביתו שברחוב סעדי

גם . היה זה קביעות יום יום. בעל פה את כל מה שלמדו במשך סדר זה

תמיד יום יום היינו בסוף הסדר צועדים ', כאשר אני למדתי עמו בסדר א

וגם בתקופת , יחדו לכיוון ביתו ומסכמים את כל מה שלמדנו באותה סדר

וית ישבו בכל קרן ז, ל כשברחובות הייתה אוירה של בחירות"הבחירות הנ

והמדרכות , לוח המודעות לא יכול היה להכיל את כמות המודעות, ודיברו
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היינו , מ כל זה כאילו לא קשור אליו"מ. לא נראו מחמת הדפים הפזורים בה

  . כאילו ששלום ושלוה בעם ישראל, והיה מסכם את הנלמד, צועדים יחדיו

' פינת סעדי הרב דסלר' כאשר התעכבנו סמוך לביתו ברח... אבל פעם אחת

עמדה שם קבוצת אנשים , גאון כדי לסיים את סיכום הסוגיא של אותה בוקר

והדבר , שדיברו בקול גדול גידופים נוראים על מרן הסטיפלער ומרן הרב שך

אני מוחה על , זה ביזוי כבוד התורה: "צ וזעק"נעמד הגרב, הגיע לאוזנינו

, צ"צעקתו של הגרבכל הנוכחים במקום שמעו את , "ביזוי גדולי ישראל

צ רץ מהר לביתו "מיד הגרב, צ"ואחד מבני אותה חבורה רץ לכיון הגרב

זו . ונעל את דלת ביתו כדי שאותו ברנש לא יפגע בו, הסמוך למקום שם

  ...היתה הפעם היחידה שהתערב

צ על האירוע של "למחרת בתחילת הסדר רציתי להתחיל לדבר עם הגרב

וכל הסדר , דבר על כך אף לא מילה אחתצ לא הסכים ל"אבל הגרב, אתמול

  ".למד עמי כאילו לא קרה כלום

  

  ...בין אזעקה לאזעקה! ?המלחמה נגמרה
, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, לבדו' בן ציון בלתי לה' וכך היה ר

ה עשרים וארבע "ל חי את הקב"אבא ז: "וכפי שספד לו בנו ככלות השלושים

כל אחד זה מענין אותו , זמן הבחירותלמשל עוד מעט מתקרב , שעות

הוא לא , אבל לאבא לא היה מושגים בדברים הללו, בצורה כזו או אחרת

בשנה , ולא רק בבחירות. לא היה לו כלל מושגים בזה, ידע מה זה בכלל

באתי אליו , עפו כאן טילים כל הזמן, שעברה בקיץ כשהיה מלחמה בדרום

, שאלתי אותו מה פתאום, מלחמהואבא שואל אותי אם נגמרה ה, יום אחד

אז הוא עונה לי שכבר יומיים שהוא לא , למה אתה חושב שנגמרה המלחמה

זה לא היה , באמת היה מנותק, הוא פשוט היה מנותק מהכל, שמע אזעקה

, היה מנוטרל ומנותק מהכל, הוא לא ידע מה זה בכלל, במושגים שלו כלל

הוא , עות מבררים מה קורהאצלינו במלחמה במקרה הטוב היינו כל שלש ש

  ".זה לא היה במושגים שלו כלל, לא התעסק בזה כלל

  

  ..חצקל' עיתון הקיר שהתגלגל עד ר - נהמת הלב שלא תשכח 
משרטט בדבריו את התוצאה אשר לה יזכו עמלי , הסבא קדישא החפץ חיים

שתהיה קנויה לו המדה של ', בהמשך הזמן יעזרנו ה: "... הלשון וכה דבריו

כ לאדם אחד עובר על איסור לשון "שאם יראה אח, ת הלשון בטבעשמיר

כי כבר מוזר לו דבר זה בטבע כמו , תתפלא נפשו עליו, הרע וכיוצא בזה

  "שאר איסורים לכל ישראל

ומידה , מי שהתבונן בהליכותיו נכח היה לראות כי עמלו הרב אכן נשא פרי

אם יראה אדם עובר " ולדידו. שכר מצוה מצוה - , זו נעשתה קנויה לו בטבע

  ...".כי כבר מוזר לו דבר זה, ר תתפלא נפשו עליו"על איסור לשה

, צ"במשך כל שנות חייו של הגרב", א"ג יהודה גוטרמן שליט"מספר הרה

הוא , לא ראיתי אותו מעולם כועס ומקפיד, י"מאז שהכרתי אותו בשנת תש

ומעולם לא לא כעס ולא הקפיד , תמיד דיבר בנחת ושלוה ובעדינות נפש

אבל דווקא מחמת . ולא פגע ולא דיבר על אף אחד, התלונן על אף אחד

זה כאב , כאשר ראה מישהו פוגע באחר, רגישותו לפגיעה ודיבור על הזולת

  ".והיה ניגש אליו להעיר לו על כך, לו מאד

הוא היה , א לחברו"הוא היה יוצא מהרגלו כאשר היה נוכח בפגיעה של בנ"

' אפי, הדבר היה תלוי בו וגער בו על כך שפגע בחברוניגש בשקט למי ש

כאב לו מאד לראות , אבל היה מאד רגיש לפגיעה בזולת, שהיה טיפוס עדין

א עוד על "מספר הרב משה אהרון כרמיאל שליט" איך שמישהו פוגע בחברו

  .ימי תל אביב

גם כאשר הדבר סתר את הלך חייו הצנועים , רגישות זו בערה בו בעצמותיו

  .ספוניםוה

ובכל שנה בפניא דמעליא , מין מנהג של קבע קנה לו שביתה בין בני הישיבה

ברוח " עיתון קיר"היה נתלה באולם חדר האוכל , פוריא ימי שמחה וששון

ומטבע , שזור בחריפות ישיבתית והומור פורימי, הימים הממשמשים ובאים

  ..הדברים גם איזכורי לשון הרע ורכילות לא חסרו בו

גם אם יש ביקורת ", שכזו" נקיות וטהרת לשון"בן ציון יתענג על ' ש כרלא אי

אם יש "בן ציון בכאב ' היה רוטן ר" מי התיר לפרסם את זה, נכונה על מישהו

  ).מפי הרב שמואל סטל" (ביקורת על מישהו צריך לגשת אליו ולהגיד לו

א "יטג אברהם קסלר של"בן ציון ניגש לידידו הרה' ר... וממחשבה למעשה

  . אסור שדבר כזה ימשך הלאה, והחליטו כי היו לא תהיה

  א"ג משה אלינסון שליט"מספר הרה

' בן ציון פלמן ור' ר - ו בשעת ארוחת ערב הלכו שניהם "בערב פורים תשט

ונעשה פתאום , ודפקו על השולחן, לפינת חדר האוכל - אברהם קסלר 

לא יתכן שכאן , בתנולא יהיה כזאת עוד בישי"צ צעק ואמר "ואז הגרב, שקט

  ".  בישיבה תהיה שפיכות דמים

צ שהיה "אבל את המחזה הזה איך שהגרב, אני הייתי אז עדיין בחור צעיר

  .לא נשכח מזכרוני, בטבעו בחור עדין כך צעק

עד שנתגלגלו הדברים אל , דבריו עשו רושם של ממש על בני הישיבה

ר הורה להפסיק מנהג ל אש"שולחנו של המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ

  .בחדר האוכל" עיתון קיר"ואכן הייתה זו השנה האחרונה בה התנוסס ה, זה

   

  הפנים שהאדימו
  .'מספר בן ישיבה מתלמידי ישיבת פונביז

בן ציון היה מוסר שיעורים בהלכות שבת בביתו שברחוב ' מידי ליל שבת ר

לשתות בצמא לשם היו נקבצים עשרות מתלמידי הישיבה , סעדיה גאון' ר

בן ציון עוד שעה ' לאחר השיעור היתה לנו קביעות לפלפל עם ר, את דבריו

  .הן בעניני השיעור והן בשאלות הלכתיות שהתעוררו במשך השבוע, ארוכה

בן ציון שאלה כל ' אחד מבני הישיבה שאל את ר, זכורני באחת הפעמים

רם לו עוול דהיא ובתוך דבריו הזכיר שם של אחד מהבחורים שהזיק לו וג

מספר בן הישיבה " בן ציון לא ישכח ממני לעולם' המראה של ר.  "גדול

הוא לא אמר , וכל גופו חידודין חידודין, פניו נעשו אדומות"שנכח במקום 

  "אבל בעצם הוא אמר לנו הכל, כלום לאותו בחור

ספרו לימים " קיבלנו מאותו יום מבט והסתכלות של אמת מה זה לשון הרע"

  .כאשר באו לנחם בימי השבעה הנוכחים

אף ללא מילה , סיפור דומה על מסר שנחרט עמוק בלב אלו שדיברו עמו

פלשניצקי בשם אחיה איש ' מספרת אחותו הרבנית צ, אחת של תוכחה

  .ל"ישראל ז' החסד ר

צ יושב בשלום זכר של אחד מתושבי "היה זה בליל שבת כאשר הגרב

ל דברי "בר על מרן הרב שך זצמולו יושב אדם שדי. שכונת רמת אלחנן

הוא , צ שישב מולו הביט עליו בעיניים כעוסות ופניו האדימו"הגרב, ביקורת

  .אבל מבטו הכועס והפנים האדומות אמרו הכל, לא אמר לו כלום

צ ולא אחת אף הרצה לפניו שאלות "אותו אדם שהכיר היטב את הגרב

דבר , צ כועס עליו"הרגיש לא נעים שכך הגרב, הלכתיות שנתעוררו בביתו

ישראל פלמן ' ק ביקש מר"ובמוצש, זה הטריד את מנוחתו במשך כל השבת

צ כדי לבקש את "להתלוות עמו לבית הגרב -צ "אחיו של הגרב - ל "זצ

בן ציון בבת שחוק ' השיב ר!" ?ממני אתה צריך לבקש מחילה",  סליחתו

סליחה תבקש אם לבקש , אין לי שום דבר נגדך, לא פגעת בי"ובמאור פנים 

  ..."מהרב שך

היו התוכחה , מאור הפנים של יום ראשון, השתיקה הרועמת של ליל שבת"

  .אמר לימים אותו יהודי,  "ר"המובחרת ביותר שקיבלתי בחיי על לה

  

צ פרטים אודות מאורע היסטורי "אחד מקרוביו ניסה פעם לדלות מהגרב

בן ציון כמו ' ר, מעשהמספר בעל ה, הניסיונות לא היו קלים, אשר היה עד לו

לא , בן ציון לא ידע' ככל שניסיתי לשאול מהכא ומהתם ר, לא ידע דבר

אני , וכמו מעולם לא ידע על קיומו של נושא זה, שמע ולא ראה כלום

עד , בן ציון יודע הוא ומסתיר ניסיתי ללחוץ שוב ושוב' שידעתי בוודאות שר

והשיב לי , ה לסכן את חייוהוא הרגיש שאני מנס, בן ציון האדים' שלפתע ר

לדידי !" ?אתה רוצה להכשיל אותי בלשון הרע! ?מה אתה רוצה"בתקיפות 

  .מסיים בעל המעשה.. היה די בכך

  

  ההכנה לשיעור
במשך כמה שנים הייתה לאבא קביעות למסור שיעור : צ"מספרים בני הגרב

. ברחוב רבי עקיבא בבני ברק" בית יחיאל"בליל שבת בבית הכנסת 

תיים לפני הדלקת נרות אבא היה יושב לסדר את הדברים שהוא עתיד כשע

ולאחר מכן בשעת הדלקת נרות היה צועד לבית המדרש , לומר בשיעור

, בדרך הוא היה מתעניין בחיבה על לימודינו בחיידר, כשאנו מתלווים עמו

  ,או מספר איזה מעשה על גדולי דור דעה נוחם עדן וכדומה

, ומתעמק בהם ראשו ורובו, גלו פותח את הספריםאבא כהר, ערב שבת אחד

ופתח , הוא סגר את כל הספרים והניחם בצד, ולפתע אחרי שעה אבא ננער

וכך במשך שעה שלימה , והתחיל ללמוד בכובד ראש" חפץ חיים"ספר 

בודק , קורא ושונה, "חפץ חיים"במקום להכין את השיעור הוא לומד ב

כשהיה נראה שההלכה ברורה , "ר חייםמקו"ומשנן את ה, "באר מים חיים"ב

תוך כדי שהוא מתנענע שלא ' שער א" שמירת הלשון"הוא פתח ב, לו דיו



 ~ ה~ 

  .כהרגלו וקורא בהתלהבות ובקול נמוך כמה מפרקי הספר

הזמן הזה הוא זמן שמוקדש רק לשיעור של , אנחנו הבנים התפלאנו מאוד

ואם לא . הלשון ומה לו לשיעור של ליל שבת עם חיזוק בשמירת, ליל שבת

אז בכל הדרך עד לבית הכנסת אבא היה שקוע וספון בתוך עצמו , די בכך

  .במחשבות ובהרהורים

, האם קרה משהו, אבא"לקראת סוף הדרך אחד הבנים לא התאפק ושאל 

וזה נראה שמישהו אמר , למה אבא ספון בתוך עצמו ונראה מאד מוטרד

  "באו שאבא לא מרגיש טו, לאבא איזו בשורה רעה

  .גילה לנו מאוצרות נשמתו הזכה" אני אגיד לך מה קרה"

והשנה שחל , אני הכנתי שיעור למסור על אכילת מצה עשירה בערב פסח"

, מ גדולה לענין אכילת הסעודות של שבת"ערב פסח בשבת יש בזה נפק

, ואחד מרבני ירושלים התיר לחיילים דתיים לאכול בשבת זו מצה עשירה

ועל נושא זה אני רוצה להביא ראיות , נים שחלקו עליואבל היו מגדולי הרב

אבל מכיון שבשבוע האחרון היה פולמוס גדול סביב נושא זה , לאסור

והפכו את הנושא הזה , "נושא"עד שזה כבר הפך להיות ל, בציבור

לכן הבנתי שכאשר אני אמסור את השיעור בבית , לפוליטיקה אחת גדולה

ופחדתי שבכך אכשל , הוא נגד אותו רביבינו כולם ששיעור זה , יחיאל

לכן ישבתי לפני השיעור ללמוד לדעת איך ובאיזה אופן מותר , בלשון הרע

ה סידרתי את הדברים למסור זאת "ועתה בדרך ב, לי למסור את השיעור

ואני מקוה שבאמת תהיה , בצורה כזו שלא יהיה בזה חשש לשון הרע

  .את תשובתו המפעימה סיים אבא" ו להיפך"ולא ח, תועלת מהשיעור

נמסכות שאלות הרות " מצה עשירה"ומתוך דבריו למדנו כי גם בסוגיות של 

חלק אורח חיים על מפרשיו ופוסקיו אין די , גורל של טהרת הלשון ושמירתו

שומרי הלשון מכל משמר , "מצה עשירה"בו להכריע בשיעור בענין 

בנטירותא יתירה  ממשמשים הם בכל עת ובכל סוגיא שמא גם כאן יש צורך

  .להותיר את הלשון זכה וטהורה ללא רבב של אבק איסור

  

  ואינם משיבים ועונים...  -ואוהביו כצאת השמש בגבורתו 
ובכל מאורע אשר נקרה " החפץ חיים"וכך לעובדא ולמעשה היה חי את 

בדרכו היה ׁשם את אורחותיו לדון בדרכי התורה מהו הדיבור הראוי 

אך  -על כל פנים בעיני סובביו  -נצרך לעוז ולגבורה  פעמים שהיה, והכדאי

ועל כך יעיד , מעולם לא נטה ולו כחוט השערה מלהיות האיש החפץ בחיים

  :המעשה דלהלן

לבני עליה " תפארת משהד"צ כראש כולל "במשך שנים רבות שימש הגרב

וביד אומן היה מנווט ומדריך את בני , מופלגים עמלי תורה משכמם ומעלה

כשהוא מוסר שיעורים תמידים , ל במעמקי הסוגיות בדרכי ההוראההכול

  .כסדרם  למבקשי התורה מפיהו

בתקופה מסויימת החלו להגיע אל הכולל אחר הצהריים מספר אנשים "

א אשר זכה ללמוד עם "ג שלמה זיאת שליט"מספר הרה, "שהתגוררו באזור

  .צ באותה תקופה במשך ארבע עשרה שנה"הגרב

, ונוכחותם אינה מביאה תועלת. הרגשנו שאין מקומן עימנומיד בהגיעם "

" לא מצאו חן"צ הביא בשיעוריו פסקים ש"כאשר הגרב, בלשון המעטה

החלו לקנטר בטענות , מטעמים של מה בכך, בעיניהם של אותם פשוטי העם

, אשר הצד השווה שבהם שאין ביניהם ולהלכה ולא כלום, מטענות שונות

הם , בן ציון היה מזכיר בשיעורים' ופי הרבנים אשר רהם היו מתלוננים על א

בן ציון אינו מזכיר דעות של רבנים אשר מתאימים יותר ' רטנו על כך שר

לאסכולה שבה הם התחנכו ועוד שאר טענות דומות שמיררו את חייהם של 

  ".צ"ועל אחת כמה וכמה את חייו של הגרב, אברכי הכולל בכלל

לא פצה את פיו ומעולם לא ניסה להשיב מלחמה  ,גאון השתקנים, בן ציון' ר

בן ציון ממשיך את ' באומנות האילמות השמורה רק לו היה ר, שערה

בן ציון ניסה לשכך ' ר... אך בזאת לא היה די לו, השיעור כמו שלא היה דבר

את כעסם של המפריעים הטורדניים וניסה להביא פסקים אשר יישבו את 

ובכל מחיר יעשו , כי ההפרעה סומנה כמטרהאך נראה היה , ליבם של אלו

בהשפלות , הם ככל יכולתם לקטוע ולגדוע את אותם שיעורים משוש חייו

  .וביזיונות אישיים חסרי מעצור

... בן ציון שתק' ור, ל גם רוח שאינה מצויה לא תניע"בן ציון זצ' אך את ר

, בפניםבאותה תקופה זה אכל אותו מ", כאילו שזה לא קשור אליו... ושתק

הוא הרגיש שהם הורסים לו את , לפעמים הוא נעשה ממש חולה מזה

, מספר מקורבו של רבינו". אבל לא דיבר מילה, לבו נשבר על כך, הכולל

  .א"ג בנימין שיקוביצקי שליט"הרה

שאלתי ", מספר הרב זיאת" היו כמה פעמים שהתחלתי לדבר עמו על כך"

הוא בשום אופן לא הסכים לדבר  אבל, אותו אולי כדאי לעשות משהו בענין

החפץ חיים כותב שכל  -רק דבר אחד הוא הסכים לומר לי בנידון  , על כך

ולכן , מה שמדברים על אדם נוסף בגוף שלישי יש בזה כבר חשש לשון הרע

  ...".ולא יסף - לא ראוי לדבר על זה 

  

  סודות מלחמה ממלחמת החיים
בן ' פנה פעם לר, מחצבתו בן הקהילה שעשה כברת דרך ארוכה ושב לצור

הרי לכל אדם יש צורך ? ..כיצד? ..איך.." אני לא מבין, הרב", ציון בתחינה

שבו הוא קצת , וכל אדם צריך מידי פעם זמן שחרור, לדעת מה קורה בעולם

איך הרב , ואילו אצל הרב לא רואים את זה, מתענין לדעת על החדשות

  ?מסוגל לזה

הוא היה מרומם , מספר השואל, על שאלתיבן ציון לא הגיב ' בתחילה ר

  .מלקשור לעצמו זרי תהילה ולספוד לעצמו

  .המשכתי לבקש על נפשי" וללמוד אני צריך, תורה היא", אך לא הרפיתי 

  .בן ציון נעתר לחשוף טכסיס מטכסיסי מלחמת חייו' ור

לכל אחד יש זמנים של עייפות או טרדות והוא נצרך בזמנים אלו לשחרר "

בדרך כלל בזמנים אלו   .בן ציון בהסברתו הבהירה' התחיל ר" המוח קצת את

אבל באמת מי , וזהו השחרור שלו, אדם מתענין לדעת מה שקורה בעולם

זה לא , לאותם זמנים של עייפות וטרדה" תחום ההתענינות"שקובע את 

  .אלא אך ורק האדם בעצמו, אנשי העולם

  .קבן ציון בהסברו המתו' ממשיך ר..."  למשל"

לעומת זאת יש אנשים שהם , אנחנו לא מענין אותנו כלל כדור רגל

למה אותנו זה לא מענין , מה קרה, זה לא יאומן איך זה, משוגעים על הכדור

לילה לפני משחק הם לא יכולים , ואילו הם לא יכולים לחיות בלי זה, כלל

כלל  אז למה אדם חרדי זה', וכו' ללכת לישון מרוב מתח מה יהיה מחר וכו

  .אז מה ההבדל, הרי הם בני אדם כמונו, לא מדבר אליו

כל אחד קובע את תחום ההתענינות , משום סיבה אחת בלבד, התשובה היא

אדם חרדי לא חי את , כל אדם מחליט מה הם מושגי ההתענינות שלו, שלו

, מה זה משנה לו כך או כך, הוא מנותק מזה, זה לא במושגים שלו, זה בכלל

הוא , זה לא מענין אותו, זה שטויות בשבילו, ח או ההוא ניצחאם הוא ניצ

אז זה כבר נעשה - או, אבל אם אני החלטתי להתענין בדבר בזה. מנותק מזה

שאין ראשו מונח ' ואז אפי, "חדשות"זה כבר , ואז כל ידיעה בענין, מענין

אבל כשהוא רוצה קצת לשחרר את המוח כדי לצאת מהטרדות שלו , בזה

וזה , אז הוא מתענין בזה, ייף וקשה לו להתעסק בעיסוקים שלואו שהוא ע

  .זהו היסוד, השחרור שלו

אבל באמת גם , הכדור רגל הזה זה משל ודוגמא כדי להבין את הדברים

אבל לא , אצלינו בציבור שלנו שבאמת תחום ההתעניינות זה לא הכדור

פעמים צורך ואז אנו חשים ל, שאנו כן מגלים בהם התעניינות" חדשות"חסר 

  .כי זה גם תחום ההתעניינות שלנו, לדעת מה קורה כאן ומה קורה שם

אבל למעשה באמת כל אחד יכול לקבוע לעצמו את תחום ההתעניינות 

אדם שמחליט שלזמנים אלו תחום ההתעניינות שלו זה לא . שלו לזמנים אלו

שלו אלא תחום ההתעניינות , זה לא קשור אליו כלל, מה שקורה כאן או שם

מה , ספרים חדשים שיצאו על גדולי ישראל, זה סיפורים על גדולי ישראל

אז באמת החדשות מה שקורה , ואיך התנהג גדול זה, מסופר על גדול זה

הוא לא יראה את החדשות כבעיה שהוא צריך , בעולם לא יעניינו אותו

הוא לא רואה בזה , אלא זה פשוט לא יהיה במושגים שלו, להתמודד עם זה

  .לל כניסיוןכ

  .והא לך דוגמא מחיי המעשה

ושומעים פתאום מישהו מספר איזה חדשות , יש כאלו שיושבים ולומדים

אבל מי שהחדשות זה , וממשיכים ללמוד" מתגברים"אז הם , ממה שקורה

וכי מענין , אז הוא בכלל לא רואה בזה ניסיון, לא בתחום ההתענינות שלו

ט להתענין במה שקורה בעולם במקום שתחלי. מה שקורה כאן או שם

או בספרים , או איזה מדרש מענין, תתענין במעשיות על גדולי ישראל

זה , או איזה ווארט מוסרי, או איזה משל של החפץ חיים וכדומה, החדשים

  .ואז אין כאן בכלל שאלה, צריך להיות מושגי ההתענינות שלנו

  .סיים רבינו בהסבר פרטני ששיקף את תמצית חייו

, ולא פלא שהפך אצלו לטבע, זה היה לעצם מעצמיו ובשר מבשרו יסוד

אם ירגיל פיו כל כך במדת השתיקה כמו "וכלשונו המאירה של החפץ חיים 

והדיבור חוץ , עד שתהיה לו השתיקה ענין טבעי בנפשו, האומן לאומנתו

שינצור לשונו ' אז בוודאי יהיה נכון לבו בטוח בה, כמו באיש אילם, לטבעו

  ".לא יבוא לכסלה עודמרע ו



 ~ ו~ 

  שיחת חולין
גם שם , גם לה יש גדרים ותחומים" שיחת חולין", וכך היה מנהגו של רבינו

ומגו דזכי , תחום התעניינות מוגדר ונקי מכל רבב של דיבור אסור"יש לקבוע 

פעמים שרבינו היה מגיע לכולל עם ספרים על , "לנפשיה זכי נמי לחבריה

בן ' צ ר"על הגה" טוב ירושלים" "של מעלה ירושלים"גדולי הדורות כמו 

זה יותר טוב ", והיה נותנם בהשאלה לאברכים, ל וכדומה"ציון ידלר זצ

אברך , בן ציון בחיבה עם נתינת הספר' היה מפטיר ר" מלקרוא עיתונים

היה מקבל ספר נוסף בהשאלה מרבינו , על ספר כזה" סיום"שהיה עושה 

  ).א"שליטג בועז זקיאוב "מפי תלמידו הרה(

  

  המודעה בבית הכנסת -..." יצא לאחרונה ספר"
שמואל  ג"הרעל ה" מעילו של שמואל"ר יצא ספר כאש, ח"בשנת תשנ

-צ מודעה בכתב ידו בלוח המודעות של בית"תלה הגרב, ל"יודלביץ זצ

שבו " מעילו של שמואל"יצא לאחרונה ספר : "ל"בזה". נחלת משה"הכנסת 

והוא חיזוק , ל"שמואל יודלביץ זצ' צדיק רעובדות והנהגות על הגאון ה

  ".כדאי מאד להשיג זאת, ש"גדול לתורה ויר

זר שהיה נקלע למעמד מעין זה היה מתפלא מאוד איך המרא דאתרא 

דטריד בשמעתתא מצא לו זמן לעדכן את באי בית המדרש על ספר סיפורים 

' ידעו כי לראך יודעי נתיבותיו של האיש הגדול ידעו גם ! ?חדש שיצא לאור

כל מה  - ,  מלבד מוסכמה אחת ויחידה" מוסכמות"בן ציון לא היו כלל 

סיפורים , ובמשנתו- ש יש לעשות ויהי מה "שיכול להביא תועלת לתורה ויר

ואם כן , על גדולי ישראל הם הם השיחת חולין שאמורה להעסיק כל יהודי

' דות רלא פלא ולא תמיה היא לספר למתפללי בית הכנסת על ספר תול

  ...ל"שמואל יודלביץ זצ

  

  כל היוצא מפיו יעשה
רוצה לומר אם האדם נזהר לייקר דיבור שלא , לא יחל דברו"

  " ה"יזכה לחסד זה שכל היוצא מפיו יעשה אותו הקב, יחלל אותו

  פרשת מטות] לבעל הבן איש חי[עוד יוסף חי 

ברים אלו היה בד, בן ציון' דברי הבן איש חי אלו היו רגילים על לשונו של ר

אם אתם ", לנצור את לשונם מכל משמר ון מעודד את שומעי לקחובן צי' ר

היה אומר .." יש דרך, שהברכות שלכם יתקיימו, רוצים כח של ברכות

ג אברהם "מפי הרה" (כל היוצא מפיו יעשה - מי שנזהר בדיבורו "בחיבה 

  )א"הרט שליט

דיבורו  - לא יחל דברו פה טהור אשר , ואכן נאים היו הדברים למי שאמרם

כל "וכך גם זכה לסיפיה דקרא , היה יקר שביקרים ועל ריק לא היה מוציאו

  " ה"יזכה לחסד זה שכל היוצא מפיו יעשה אותו הקב" - "  היוצא מפיו יעשה

צ שנזהר "ל מתקיימים בהגרב"אנחנו בביתנו ראינו איך דברי הבן איש חי הנ"

" שלא לחלל זאת בדיבורים אסורים בכל משמר במשך חייו לייקר את דיבורו

, תמיד כאשר היתה לנו איזה בעיה בבית"ג אברהם הרט בהספדו "סיפר הרה

ותכף דבריו היו , צ על ענין זה"מיד הלכתי דבר ראשון לבקש ברכה מהגרב

והדברים הגיעו עד כדי כך שלפעמים , זה היה פלא פלאות, מתקיימים

במקום להתפלל על בעיות , לההרגשנו בבית שהוא מאבד לנו את כח התפי

וברגע שביקשנו ממנו ברכה זה כבר , רצנו לבקש ממנו ברכה' וטרדות וכד

, ברכותיו היו נורא ואיום, וזה היה מעשים שחזרו על עצמם יום יום. הסתדר

  ".הן תמיד היו מתקיימות

שמעתי מעוד אברכים שגילו "סיים הרב הרט " ולא רק בדידי הוה עובדא"

והיו כסדר מנצלים את הברכות שלו כי זה , צ"אצל הגרבאת הסוד הזה 

כל מה  - אצלו ראית כפשוטו נאה דורש ומיד זה יתקיים. ממש התקיים

  ".ה"שיצא מפיו יעשה הקב

בן ציון סיפר בימי ' אחד מאותם אברכים שהיו מלקטים ישועות מפיו של ר

 ואין לי קשר, אני גר בשכונה רחוקה מאד משכונת נחלת משה"השבעה 

אבל כסדר הייתי בא יחד עם בני ביתי כדי , לקהילה בכלל ולהרב בפרט

  .צ"להתברך מפיו של הגרב

לא "שהוא חפצא של , חיפשתי אדם כזה, שמעתי פעם את דברי הבן איש חי

עליו , צ פלמן"עד שגיליתי את הגרב, זו סחורה נדירה ביותר, "יחל דברו

שום סרך וחשש רחוק אפשר לומר בוודאות שהוא לא מחלל את דיבורו ב

ובשל כך הייתי מגיע מביתי אשר בריחוק מקום לזכות , של דיבור אסור

  ".כל היוצא מפיו יעשה"ל

  כרפס - קדש ורחץ 
בן ציון בחג חרותינו לדרוש כמין ' פרפרת נאה הייתה רגילה בפיו של ר

  .על דרך צחות, חומר בסימני הסדר

ציאת מצרים מגלה לנו כי הזוהר הקדוש בדברו אודות סיפור י: וכה דבריו

קודשא בריך הוא מרכין את שמי השמיים ויורד לשמוע את אשר שחים בניו 

. זוכים אנו בו לקירבה נדירה ומיוחדת, אכן לילה גדול הלילה הזה, בגדולתו

על דרך רמז גילה לנו בעל ההגדה מהו הרז אשר עמו ניתן לזכות לקרבת 

רז זה נרמז הוא , ין שבהםאלוקים שכזו לאורך כל חיי האדם אף החול

הרוצה להתקדש קודש  - . מגיד, יחץ, כרפס, ורחץ, קדש -בסימני הסדר 

וכבר , כרפס -דרך אחת לפניו , ולרחוץ ולהיטהר במימי הדעת, קודשים

זו היא , ס ראשי תיבות כלל ראשון פה סגור"דרשו דורשי רשומות כרפ

מפני שלהשגה , יאך בזאת אין ד, הדרך להגיע אל קדושה וטהרה עילאית

גם באותם מקומות שהדיבור הוא  -' מגיד - יחץ 'שלימה ישנו צורך גם ב

' יחץ'אז לפחות תעשה , אינו בר ביצוע' כלל ראשון'וה, כורח המציאות

... מכל מה שעלה בליבך לדבר גנוז את חציים, תחצה את דבריך' מגיד'ל

  .היטהרות והיזדככות, ובכך סלולה הדרך לקדושה

  

  ?!?ן"ו שמ"שפ -חיי מאן בעי 
 - בן ציון מחדיר בסובביו את אותה תרופת פלא של ' בכל הזדמנות היה ר

מה "לא אחת היה פוגש בעלם רך וחד לו חידה , !?מאן בעי חיי! ?מאן בעי חיי

  "היא התרופה שבכוחה לפטור כל מין קושי וחולי בחיי האדם

 -ופה שפו שמן קוראים לה לתר", בן ציון בחן' היה ממשיך ר" ארמוז לך"

הבוגרים שבין בני הקהילה כבר       "אתה רק תגיד לי מה זו התרופה הזו

בן ציון מצרף הסבר ' אך לצעירים שביניהם היה ר, ידעו את התשובה

 ..."פשונצרות מומר שלשונו ויו פומר ש"למרשם הרפואי 

  

  פה טהור
, בעגלה מלווה בתינוק, ביום מהימים צועד לו אברך שנשא עמו שקיות רבות

סמוך לבית , בשביל שבין הבנינים שבין רחוב הרב כהנמן לרחוב הרב מלצר

והתינוק החל , נפל המוצץ על הרצפה, בעודו הולך. הכנסת נחלת משה

  .לבכות

בכדי , האב העמוס בשקיות שבידו נעצר בצד לפרוק את השקיות מהיד

  .לנקותו ולהביאו לתינוק המיילל, שיוכל להרים את המוצץ

, צ הבחין במוצץ שנפל ובתינוק הבוכה"העת עבר במקום הגרב באותה

והכניסו לפיו של התינוק , ניקה אותו, הרים את המוצץ, ובפשטות התכופף

  .שנרגע מיד על אתר

והתחיל להתנצל על , האב הרגיש לא נעים שהרב טרח בעבורו טירחה זו

שיו הרי היתה לי עכ, מה אתה מתנצל"צ הפסיקו ואמר "אבל הגרב. הדבר

ובמאור פנים , ..."זכות להכניס מוצץ לפה שלא דיבר מעולם לשון הרע

  .המשיך בדרכו

יודע להעריך , מי כמוהו שעבד כל חייו לשמור ולנצור את פיו מלשון הרע

  .את הפה של התינוק הקט בכך שלא דיבר לשון הרע

  

  זה לא גדלות
" נחלת משה"במשך תקופה בבית הכנסת  צ"הגרבבשיעור חפץ חיים שמסר 

... לא לדבר לשון הרע זה לא גדלות"אמר פעם לפי תומו בתוך הדברים 

הקושי הגדול הוא כאשר בא אחד ומכניס לך ! פשוט שותקים ולא מדברים

, מה תעשה עכשיו איך תוציא את הדברים מהלב, לשון הרע בתוך האוזניים

  ...".את האוזניים כשצריך לסתוםהחכמה היא לסתום ... אחרי שכבר שמעת

הלא עינינו ! ?וכי לא לדבר לשון הרע זה קל, השומעים שמעו והתפלאו

כמה כח רב , רואות כמה היצר הרע מסית ומדיח את האדם לדבר לשון הרע

הרי לא , צריך בכדי לבלום את הפה ולעצור את הדיבור מלצאת החוצה

ואינו מסוגל , ן על פלוניפעם עומד על לשונו של אדם סיפור מרתק ומעני

  .לנצור את פיו מלספרו

כאשר עוברים את הניסיונות ועומדים , התשובה היא כפי שכתב החפץ חיים

וכשעומדים . עוברים את ההר הגבוה ומגיעים אל חוט השערה, בהם בגבורה

בוודאי וודאי שעכשיו זה כבר קל לדחות , מול יצר הרע של חוט השערה

  ...ולא מדבריםפשוט שותקים , את היצר
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�� �����	 
�
��� 
��"������
�� �" ���� 
����  
����� ��	
�� �� �
� ,��	���� �����
 ���
� ����� ������
 , ��� �����

������ ���
 �����
 ,�
��� ������� ��	���� ������ ����� ��������.  ��� ��
���
 ��		���
, ���	� ������� ��� ����� ���	���
 ���� , �� ����� �����

������ .�����	� ���� ���� ,�	���� ����� �� ����
� �� ������
 ������ ,
����� ����� ����	�, ���� ��
�� ��
	 ����� ����.  

����� �� ����� ����� ����� ���� ���� 
 . �
�� �� ������
 ���
�� �
�� �� �
�
 ����� ������� ,����� ���� �� , ���� ��
�� �����

�
��	 ���� ������ ,������� ��� ���� ��� ���� ���� ���.  ������
 ����
���	����� �������� �� ���� ���� ������ ,��	 ���� �������� ���� �� ,

���
 ���� �	���� ����� ���� �� �� ���� ,���� ��� ��� ���� ��	�	
������ ,���	� �� ���� �����
� ������ ��	�� ���	�� , �� ����
�

�����
�� ,�� ����� �
�� ������ �� ����
 ��� �� , ����
 �������
 ���� ���� ����� ��������� �����	� ���� ,��� �� �� ���� ����.  

����
 ���� ����� ����� ������� ��� ���� ��	�� �	� , �� �������
 ��� ��� �� ����������� �� ������ ,� ��� ����������� �� �� , ����� �	

���
� ������ ,������ �� ����� ,�
� ������ ��� ����� �� '���� ,
�� ���	 �
��� ������ �� ���� ���� ���
�� ��� ��"��� ���
�
� �" �


 �����������	 ������� ��� �. ������ �� ����� ���� �� ����� , ���
���� ������ ����������� ��� �� ��.  

�
�" ���
� ����� ������ ������� �� ������ ������ ����� �
 �
����
 ������ ,� �������
 ������ �� ���� ���
� �
��� ,� ������� �
������ ����� ,����� �������� �������� ,���
� ���
 ���.  

����� ����� ����� ,���� ����  
���� ��� ���� �� �	
� ,
� �
 �������� ����� �	�� , ����� ���

�����
 .�� ����� �����
 ���� ���� . ����� �� ���
��� ���� ���� ����
���� ���� ���� ,���� ��� ����� �� ������� �� , �� �
��� 	���
 ��� ��


���� �� ,���� ������
 ��. ���� ��	��� ���� ��� ����
 ��� ��
����� �
�� �����. ��� ��� ����� �
�� �� ������ ���� ,���� ����� �
��� ���� ,

��� �� ��� �
� ,���� ���� ��� ,��"���
� ��	 ��� ��� �� ,	�������  
 ��
�� ���� ���"����
� ����� ����� ,��� �� ." �� ��� ����
 ������

���� ,������
 ����� �� ,����� ����	 �� ��� ��� . �� �	��� ���� ���
��� ���� ,�������� ������ �� �� �
� ,��
������ ����
 �� ����� �.  

����� ������ �����	 ���� ��� �
��� ,�
�� ����  ��� ��� �����
������� ,���� ��� ����, ����� �	�	�
 ���� ���� �� �� ��� .���� ��� �

������ �	� �� ����� ����� ������ , ���� ������ �� �������] ����
��� [ �� ���
�� �	�	��� �����
���� ��� ,����
�
 ��� ���
� ,��� �
�� 

 ������� ��� ������� �����.  ��
� �� ����� �
��� ������ ��� �����
������� �	��� ��
 ��� ,���� �	��� ����	� ���. ��� ��� ��� ����� �

�� ����� ��
��
� ���� �� ���� ���� , ��� �	�� �	���� �� ����	� �����
���
 ���� ����� �
��
 � ������� ��� ����� �� ,��
�� �� ���	�� �

����
�� ����� ����
 ���� ,��
��� ��	����� ����
� .���" �� ������ �
���� ����� ��
�	 ,��� ����� ���	��	�, � ��������,  �
�� ���� �������

���� ���
 ���.  ����� �������
��� ����� �� ��� ,�	��� �
���
.  
�� ��� 
�
� ����� ��
��� ����� ��� ���� ,��������
 ���	 ��� �	�
� ,

���� ���� �	�� ����� ��
���
 ������ �	� ����, ������ ��� �����
 �� ,
 ���
� �
�� ���� �� ����� ���� �
��� ���� , �
�� ���� �� ��� �
����

���� �� ��� ��
�
� , �� ��
���
 ���� ��� ��� ����� �����
 �� . ����
��	� ����	 �	�
��� �	� ��� ,	�	� ����	 ,���� ���������� �	����� � , ���

�	 ������� ������� ��������� ��� , ��� �
����� ������ ������ �	�
����� . �	���� ���� ��� ��� ��� ����� �	�  �	����� ������ �� �����

���� �� ������ ��� ,���� ���� ����
 ,�� ����� ���.  

����� ����� ���� ���
� ���
�� �������  
����� ���	� ���	 ���� �� ,]���� �
�� ��� ����� ����	 , ��	��� ���

����� ����
 ,����� ���� ����� �
��� ��� . ����� ����	 ��� ��� ���
���� ���	� ���	�[, ���� ����� ��� ����	 ,���
�� ���� ����� ���	�.  
��� ���� ���"������� ����� ��� �����	 ��� �����
 ���� � ,

������
 ��� ������ ��	�� ������� ������ ,�"������ �� ������� � ,
��	�� ���������� ����
�� ������ �� ��
���
� , ���� ���� ������
�

�	����� ���
� ,���� ���� ��� ������ ���� �� ��� ���
��.  

�
���� � ���
� ���� ���� ��  
���� ���� ���� �	�� ���� ������ ��� , ���
 ��� ����� ����� ����


�� �� ��������� ,��
��
� ���� ����� ����� ����� �����.  �	�
 ���
���� ����� ����
�, ������ �� ����� ���� ��� ��	��
 ��.  

���	� �	� ����� ���
� �� �
� .� .�
 ��
	 ���� �� ����� '����� .
�� ����� ���
 ��	�� ���������
	 ������� �
� , ������� �����
 ��


������ ��	��
� �	���,  ������ ����
�
��� �� ����
 . �
� �� ����

 ���
 ����� ��	� ��� ��� �����
� ����� '�����.  

� .�� ��	��� ���� ���� ��� �	 '
�����
 ����� . ������ ��� �� �	��

� ��� �� �����
 '����� ,] �� �	
�
	�� ��� �� �����"� [ ����� ���

� ��� ���� ������ ������� �
���� '����� . ���
�� ����� �
� �� �����
���� ���
� ����� ������ . ����
� �	�
�� �� ��� ��� ���� ����

����� .���
��� ���� ������� ������ �����.  

���
� �	�	
 �� 
���
� ���
�� �	�	�� 
�  
������ �	�� ������� ���	� �� �� ���	� ,� ���� ���� ���� �� ��

�����
� �� ��	��� ����� �	�����. �� �� ��� ,���� �� ������ �
 ��� ,
 ����� ������ �����
� ��� ��� ������� ������� ��������� , ��� ���

����� ������� ����
� .
�"����
� ������ �� ���
�� ��� 
� �� 
 , ��
�����
 ��� �
 �� ��
�� ������� ���	� ,�	� ��� �� �� ���	 ���� �
�� ,

���
� ��� ��	��� �
� ���� ����� ����� ��� ���.  
����� ����
� �� ������ �	� ��� ,���� ���� ������ ���	� ���
 ���

���� ,������� ������ ��
 ���
 ������ ��� ��� ������� , ��� ���
�
����� ����� ��	� ������ �� ,���  ������
� ����
�
 �������� ���
�

�
�
 ������
 ���� �� �� , ����
 �	��� ����� �� ��� ���� ��
�� ���
�"������� ���
�
� �.  

��	�	� ���
 ��
�� ���� ����  
 ���
��� ������ �� ��� ������
� ������
� ������ ��� , �� ��

��	��� ������ ����� ������
 �� , ���� ���� ���� ������ �� ���
�	���� ������ �� �����
� , ���� �	����� ������ �
� ��� �	��� ���� �� ���

���� �� ��� ��	���.  
��� ���� �� �� ��� ������� ,�� ���� ��� ����
����
� �� , �� ��� �


�	����� ������ ����� ����� ���� , �� ������
 �����	 ����� ���� ���
����� ��� ��� ��� ������ ,���"���� ����� ��� ��� ���� ���� ��  �����

����
� .��� ����� �� ������� ��
� , ���� �� ���� ���� , �� ������

�� ��
��' 102    
�� ���"�

�
��� ���� ��	��� ,��
��� ��
���� ����



� ����� ����� ������ �� ���
� ��� ���	��� ,�
��� �� ���� ��� ��� . ���
� �� ��"�� �"	�
 �� �"� ,� ���"������
 ���	 ����� �.  

��� �
 �
�� �
 ����"���� ����� 	"��� ���� �� � ,� �� �	�� �������" �
����� ��� �����	� ���	 ���� ,�� ���
�� ��� ����� ����
� 

������� ,����� ���	 ��� �	� ������ �	�� ��� ���� �� �����	 ��� ��
������ �� ���� , ����� ��� �����]���� ������� ���� ��� �� ����.[ 

��"���� ����
 ���� �	�	
�� ���
 �. ��� ����� ���� �����
 ����� ,
����� �� ������
� ���	� �� �� ������ , ���	� �� ���� �	�� ���

���� �����	� ,	� ������ ���� �� �
� �	�� ������� ��� ���� , ����
����� ���	 �� ���� .�"��� ����
 ��� ��	� ��� ��������
 �� , ���

���� �����	� ��
� ���� ���	 ���
 ,���
 ����� �����
 ��� ���

 .
����� ��� ��� �� ��		���
��� ,����� 	��� ���	�
 ��
�� �� ������ .

��"�.  
��� ���� ��� �	����� �	��
� ��� �������	� � ,� ���� �	�� ���" �
� �

����� ����� �� ��� ,�
� ������� ������ ��	
 ��� ��� ����
����� ,
������ ������� ����� �	�� ���� ���� �� ��� ,��
" �����
 ������ �

����� ������ ,���	� ���� ��.  
  


���
� ���
�� �	�	�� 
� ,�	�	� ��� ���� ���
  
 ��������
� �
�� ����� ������ ,���� ��� �� �����
 ���� ��� , ���


��
 �� ����� �
�� �
 �� ���� ���,  ������ �
�� �� ����� ����
���� �	�����, ���� �� ���� ���� �
� ����� �� ������ �
 ��� , ���

���� ��
�� ����� �
 ����, ���� �������� ��	��� ��	��� ��
 �� ��
�������� ,�� ��������� ��� ���� ,��� ������
 ����� ������ �� �
��� .

��� ��	��� ������ �� ����� ����� ��� ����
 ������,  ���� ���� ����
���� ����� ,�	���� ���
 ��� �� ��� ,�	���� ������ ����
� ��
��
� ,

��"���
� ����� ��� � ,������ �
� ��
 ���� �	��� ������.  
  

�� ������ ���
�
������ ������ ������ ����
�  
���� ������� ����� �������� ����� ����
� , ���	� �������� ����� ����	

����� ���� ,�����
� ��	 ���� ����
 ��� , ����� ���� ���� ����
 ���
��� ����� �

 , �� �����40 �"
 !���� ���� ����	� �������� ���� ,

 ���
 ��
��� ����� ����	����� ������ ������ , ������ ��
��� ������
������� , �� ����� �� ����� ����� ���� ��� ���� �� ������� �
��

����� ,��� ���
�� �� ��������� �� ��� .���� �
�� ��� ���� , ������
���� ������ ���� ��	��
 ��� �����.  

������ ����� ���
� ,��� �
�� ��	��� ������
 ���	����
� �� , �� ����
� ��	� �� ����	���� ����������� ������� ��
�� ����	� ����� , ������

��
 ������ ,���� ���� �
 ,���� ���� �	�� �
� .����� �� �� ���
� , ����
��
� ��� ����� ,� ����� �������� ����� , ��	�� ����
� ���� �� �
�

������ ���� ��� ������ .��� ��� ����� ��� �
�����
 ���
� � , ��
���
��
��
� ��� �� ����� ����� �� ��� . ���� ���� ��� ���� ��
����

����� ��� , �
��� �� �����
� ��]��
� ,��� ,������ �����[ , ���
���� ��	���
� .���� ��� ���� ,��� �� ��������� ���	 �
�
 ������ ��	�

��� ����� .���� �� ��� �	���� ���
 ���� �	��� ��� ������ ����� , ���
�������
 ��
� ��� ���� ,����� ����� ����
�� �
���� ������ , �	�


����� ������ ���
� ���	� ������ ������
 ����� ����� . �������
������� ������.  


���� ����� ������ ���
�  
�
� ���� ���
� ������� ����� ��
��
� ����� ��� ������ , ���� �����

 �	

 �����40 �"
 .� ��� �� ����� ' �����
�������� ��� ,������ ��� ����� ����
 ���� .

� �� ����� ��� �	�� '��
� ,� ����� ��	" �� �
����
 �
�� .�
�� ���
� ������ ���� ���� 

���� ���� �� , ��	 ��� ������� ����	
� ������"����
 �
�� � .�� ��� ��� �����

�

 ����
 �
� ��� ���� ����� , �������
�
�� ���� ���� ���� , �� ����
 ����

������ .
�"
� ��� 
�	" �)�� '��" ��" �
�"� ( �� ���� �� ��� ������� ������ ���

���� ���� , ����
� ��
� �����]���� ����� ��[ ,� ����� �� ��� '� �� '
 ���������� ��
�, ���� ���	 , ����	 ���� ���� ���] ������� ���

�� ������ ,��� ��� ���� ����� ������ ��� .[	�
� ����"� � �� ����
���� ��
�� �� ���� ,�
 ���� ������ ��� '��� ��� �����" ������� �

 ��	��
��� ���� .���� �� ��
�� ���
�� ��� ������ ��,  ����� ����
���� ,��"�
 �
���� ������ �� ���] .���� ��� �	
�" ���
� ����� �
���� ,���� ��� ��� ���"����
� ���
� � ,�	�� ��� ������ ����	 �	��, 

)� ��� ������ ���'( 	�
� ���"���� �� ��� ���� �"� , �	��� �
�
�
�� ����� ���
 ,������ ���
�.[  

��� �� ��� ������ �� ����� ���
� ������ ���
 �� �������� , ������
����
� ��
�� �� ����� �� �� ���
� ��� ���	 ��� ����
� ��� ���
� ,

����� ���� �� �� ���
�� �� �� ������ , ���
� ���
 ���� ����� ���
����� , ���� ���� ����� ���
� �����
�� �	�

�����"����
� ��	� ��
�� � ,�� �
�����  �
�� �	��

��� ����� ���	 ����
������� �, ] ����	� ���
 ��
�� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� �������

������ .[��
"����
 �
�� �� ���� ��� ���� � ,
����
� �����
 ��� �� ����� �� ����� ������ . ���

������ �� ��
�� ��	� ���
 �	�� ���� ����� ���� , ���� ���� �� ������
 ���� ��	� �	���
 �	��)��� � ��� �������'(, ] �� ��� ���	 ��� �
���

���� �� ����� ��� ,���� ����� �� ��� ,����� ���
� ��� ,] �	��� ����
���
 ���� ���
 '��
� .[ �� ����� ����� ���� ��� �����40 �"
,  ������

������ �� ��.  
���
� ������ ������� ����� , ���� �� �� ���� ��
 �
� ������ ���

������ �� . �� ����� ��
� ����� �� ���� ���� ��
�� ����� �� �
���
���� ��
�� ,
 ���� ����
	 ��� �� ���' ����� , �� ��� ����� �������

����� ��
�� ,���� ��
 ������ �� ����� ����
 ���� .�
��� , ������
�
 ���� ���� ��
� ��� '����� ,�
�� ��
� ���� �
 ����' ����� , �� ���

����� ���	 , ��
�� ������ �� ����
�
����
 ����� ������.  

��� �� ��� ����� �� ���
� �	� , ����
��� ���
� , ���� ��� ���
 ��� ��� ����
�� �� �� , ���� ������ ����
� ���� ����

�� ���� ,�
�� �� ����� ���� ����
�. 
�	����� ��� ��� ��� ����	� ���
� ,���� �

 ����� �� ����
���� �
� ����� �����
������ ,���� ���� ���� ,� ����� �� ��� �����

������ ��� �	��� . ������� ���� �� ����
����� . �� ���� ���
� ���� �	��� �
 ��
������ ��� ����� ,������ ����
� ��	�	��� ��� ���� ������ , �� ���



����
 ���� ��	����� ���� �� ����� ���� ��� �.  


���
�� 
���
� �
� ��� ���� 
����  
��	�
� ������ ���� ������ ����
 ���� ,������
��  ����� ����	�

���� ����� ������� ,���
 ���� ����� ���������� ���� ��
��
� �� ,
�������
 ,��� ���� ,���� ���� . ������� ������� �
� ���
��� �� ���	

 �� �
������
 
�� ���
 ���
� �
��
� ,���" ������� ����� ���
�� �
���� �����	 �����, �����
 ���� ,���
��� ,�	����
 �����
��� ,

�����	 ��
��
� �	��	 �������� ,�
� ��	��� ��
�� ���	� �� ������ �
�������� �� ,������� ���
 ���	� , ���
� ����� ����� �� ������ �� ���

� ��
��	�� ����� �.  
�� �	��� �������� ������
�  ������� ��	��� �	��� ������� ����

�����
� ,����� ���	 ��� ������� ����� �� . ��
��� ���� ��� ���	� ���
������ ����� ,������ ��	��	 ������ ������ .������ ����� �� , �����
 ���	�
 ��
�
������ ��� ,��	�
� ����� �	����� �� ����� , ������

���� �	���� ������ .����� ������ ���
� �	� ����� �
�� �
� , ������ ��
������ ���
�
 ���	�� �����.  

���� �� 
��� �
�� ���� �� 
�
���� ���
  
 ��� ��� ����
 ��� �������� ��������� ����
 ����� , �� �
� �����

����� ���� ������ ,��� ����� ������ ���� ��� ����� ������ ��� . ����
����� ��� �� ��
��
� ,������ �������� �� ����� �� ������ �����
� ,

�

�

��
��� ����� �
� ���
�

�
�� ����� �
� ���
�� ��
��



¢

���� ��
�� ����� �� ��
� ���
��� ����
 �	�� ���� ���� , ���

�
���� ������ �� ������� ��������� �����
�� ���.  

������ �� ������ ���� ��� ������ �� ���
 , �� ���� �� ��� ����
���� �� ��� .�
��� ���� ����
 ��� ��� ,�	
�� ��� ��� ��
 ��� , ����

��
��� ���� ����
 ��� ,���
�� ���� ��� �� ��� .  
��� �� ����� ���� ������ �
�� ��� ��� ���� ,��� �	�� ,���  �	�� ����

��
� ���
� , ���
�� �
��� ���� ��� ��� ��� �	�� ��� ����� �������
�����, ��	��� ���
 ����� ���� �� ��� ��� ,� �	� ���� ��������� ��

������ ,��� �	�� ���� �� �� ������ , ����� ���� ��� ����
� �����
��� ��
��� .��� ����� �� ����� ��� ����� ���� ,�����  ��� ����

��� �� ����
�
 ��� �
 ,���� ��� �	���
 ������ ���� ���� �����.  
����� �� �	� ���
����� ��� ����� � , ����
 �� ����� ���� ��
��

�	� �� �� �����
 ,���� ��� �	���
 ������ . ����
�
 ���� ��� ����
���
 ���� ,����� 
�� ���� , ��
�
 ���
� ��� ������ �� ����
 , ���

�
��� ������ ��	� ���
� ��
� ���� .����� ���� ���� �� �� , ���

�� ���
� ���� ����� ,���� ��� �	���
 ���� ���� , ��� �	�� �
���

����.  

����� ��
� ������� ����� ���� ����  
 ��� �
� ��� ���� ���� �� ��� ���
� ����� �	�� ����� ���
 ���

��� ,������ �	� �� ����� ����� ��� . �� ���� ��� ����
�
� ��� ��
� ��
���� �� �	
�� �� ,���� �� ���
�� ���
 ����� ���� ���� , ����� ����

��� ���� ���� �� �
��.  ���� �� �
�� ����� ����� ������� ���
���� ���� ����� ,���� ���
 ���� ��� .��� ������ ���� ���� ��� 	�� �

����
� ����� ,�
	 ������ ��� �
��� ���	�� ��� ������
� �
 '

����� ,���� �� ��� ��� .��" �
�
 ���� ���� ���� ���� ���
 '

��
� ,����
 ������ ���� ��� ,
���
� ��� ����� �����.  

 �	����� �	�� ���� ��� �� ���
���� ����
 ����� , ����� �� ��
��

��� ,�� ���������
�
 �� , ����� 	�� ��� �� ������ ��� ���� ���
����
� .���� ���
� ���	� ���
� ,������ ���
 �� ������� ��
�, 

 ������ ������ ���
��
 ��� �	��� ����� ������ ���� �����
 �����
���� .��� �
�� ������ ��� ��	����� ������ �����
�" ������� �

�����	 ,��� ������ ��������� 	�� � , ����
 ���� ����� ����� �����
������.  

���� ���� ������ ���� ���� 
 ������� ���� ���
 ����� ����� ������ ���
 ����� ��
��� �	� �����

����� �����, �� �� �� ��
�� ��� ���� ���� ���� ������ ���� �� ,
��� ���
 ���� �� ������� , ��

�
��� ���� �����,  ����� ����
���� ����� ��
 ����� ���� ,

]�� ������ �����  ���
 ���	 ����
������.[  ������ �
� ���� ���

���� ���� �� �����,  ���
�
� ����
 �� ��� ������
� ' �����

������ �� ���� ���
 , ����
�
 ���� ���� �� ������ ����
)�"���� ����
� �"�� � '� '�"� �"�( ,
" 


������� ������� �� �� ��
� ��
� ��� �� ��� �
 '����� ,����
 	�� �� ,
���� ��
�� ���� �	�� ����
 �	��� ����.  

  

���� 
���
� 
���� ���� ��
��� 
���
� ��� �	��	��� ��
��� ��	������ �� ����� ���� ��
��,  �����
 ����� �
�

������� ������� , �� ��
�� ���
 ������ �����
� ��� ������ �	��
��
������� �������� ,����� ���� �� ����� ������ ����	 �����
� , ���	�

��� ��
�� ������ �	��� ��������� ������
� ������ ����� . �
��
��	��� ����� ���
 �����
� �� �� ���� , �� �� ����� ��� ��

��	��� ����� ������ .������ ���� ��� ������
 ��� ������� ����� ,
���� ����� �� �� ���	 ���� ���
 ,��	�� ���� ��� �� ����� ����� ,��
" �

����	�� ���� 
�� �� ������ ,���� ��� ���
��� ���� ���� ������� ,
��� ���� �� �� �	��� ����� ��	���� ���
�����	 .����" ������� ���� �

����� �
 ����� ������ ��� ����� ������
� . ����� ���� ��
�� ����
��� ������
� ����� �	�� ����� ���� �����.  

�
��� ���� ��	�	 
��� .� ���� ���� �������	� , �� ����
 �
���� ��
���� .��� ��� ��� ���� �� ���	�� ��� , ����
 �� ����� ���


������
 ��	�� ����
 ]�
 ������ ��� '4[.  
�����	 ������ ������� �	�� ������
� �����
 ��� �� ��
��
� ���� ,

 ������
� ���������� ����� ����� ��� ���	�� ��� ���� �������]��" �
���"���� �� �� � ,������� �� ���� �� �������� ��� �� , ����� ����

��� �
��.[  
��� �������� , ��	� �� ���� ��800 
�"� ,��� ���� ��	
 ���� ��� ,

 ������"�� ������ ���� ������� �
 ��� "���� ����� ���� , ��� ���	���
� ���� ������ ����� '� �� '��
�] .�����	 ����� 
�� ����.[  

�
�
 �� ��� �� �� ,���� ���� �� ,��"����� �� �	

 ����� �.  
���� ��	�	� 
��� . ��������
 ������ �� �� �����,  ����� �� ������

����� ���� ���, � .� ������ ������ ' �����)��� ��
 ������� ����
�
( ,
� .� ��� �� '����
� ������ ����� .� . ������ ���� ��� ������� ��	���

��� .� .�
 ������ �� ����� '� �� ����� ' ��
�]	��� ������[ , �����
������ �����
 ���� ����
 ���� ��� ��	� ,]����� �� ����
 �
�� .[

���� ���� ����� ���� �� ��	�� ����� .� . ��
 ��
� ���� ���� ����
��
 ��
�� ,����
 ��� ��
�� ��
 ���� ����
�� . ����� �� ����
��

����� ����� ������ ,���
 ����� ���� ��� ��� �� ����
�� ,�	�	�� ��� 
����.  


��� 
��� �� � ��� 
�
� , 
����� ��� ���� �
 ���� ����
���. ������ ��
���� ������ ����� ���� ����.  

���
��� ��
�� 
��� ����� 	�	�
�  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�
��� ���� �	�	� �
��� ����� ���
� �

�� ���  
�.  ��	� �� ���800-900 
�" �] ���
� ���
��400 ���[ , ����
 �������

�� �����
 ���� �	�� .�. � ����" ��	���� �� ��
� �	��� ��� ��� .�.  ����
���� ����� �� ������� � ,������� ��� ���� ,������ ����� ��� , �����

�� ���	� :  
"úàæ äáâä ,åì ìéòåäì ìåëé áåøéòäå óåúéùäù éî ìëì äæá äëæå ,] íâå

ãéúòá ìëåé áåøéòäå óåúéùäù éî ìëì åì ìéòåäì ) ����� �������

����	
	 ,��� 	
�	��� ���([,  íééåâä ìù åèé÷ìå åøéëùë åðéãù éî ìëìå
áåøéòä íåçúáù úåîå÷îá íéøâù íéøîåîäå."  

�. 
���"� �� ��� ���� ���� �	��	� � '� �� '������ ��
� .�.  ���	 �� �
��
 ����� �� ����� ������]��� ������ ����� �� ��� ����� ,���� ��[ ,

���� �
���:  
"ïé Åã Èä Àa à Èôez ÄL ,í Äà Àå ìé Äò Éåî íÇb áeø Åò Àì à Åä Ài ÆL íÇb áeø Åò Àì ,à Åä Àé à Åø ÈL àÈð Èì 

é Å÷et Çà Àì é Åìeé Çò Àìe )
 �� �� � �� �� �� �� 
� ���� �� �� �� �� �� ���(, íé Äz Èa Çä Åî ø Åö Èç Çì 
ø Åö Èç Åîe íé Äz Èa Çì ,ú Äé Ça Äîe ú Äé Çá Àì ø Åö Èç Åîe ø Åö Èç Àì âÇb Äîe âÇâ Àì , Èa Äîeíé Äz ú Éåø Åö ÂçÇå 
é Éåá Èî Àì ,é Éåá Èn Äîe ì Èë Àì íé Äz Èa Çä ú Éåø Åö Âç Çä Àå ,í Éå÷ Èn Ça ÆL áeø Åò Èä ÆL óez ÄM Çä Àå íé Äì Éåë Àé 

ìé Äò Éåä Àì í Æä Èa äÆå Éä Ça  Éåà ãé Äú Èò Àa ,ì Èë Àå äÆæ ìé Äò Éåé eð Èì ì Èë Àìe íé Äø Èc Çä í Éå÷ Èn Ça 
áeø Åò Èä ÆL óez ÄM Çä Àå ì ÉåëÈé ìé Äò Éåä Àì í Æä Èì ,]íÇâ Àå ì Èë Àì é Äî ó ÅqÇå Àú Äi ÆL í Æä Èa ,ì Èë Àì 
ú Éåú Èa ÇM Çä ì Èë Àìe íé ÄîÈi Çä íé Äá Éåè.["  

1 .����� �� ����
 �
�� ,� �� ���
 '��
� .
2. ���� ��� ����� ,����� �
 '� �� '����� .
3.  �����
 �����
 ��
��� ����
�

�	

 ����� ������� , ����� ���� ���	�
����� .4. � �� ����
 �
����
�	�� �� ,

���� ������ .5 .� ����� ����� ����
 '
����� ,����
 �	�� .6. � ����� ' �����

 ��� ��
���	�� �� ��� ����
� ���� 
����
 .7. �
 ��
	 ��� '����� ,����
 �	��. 

8 . �	�� ������ ������ �����
���
�� ��	� �� ��	���
 ,���� ��� ����� ���	 ,

�� ������ '� �� '�����.  

���� ��� 
���� ���
�� 
	��

���� �� ���� ���� ���� �

��
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7

���� �����	

�
�

  áåøéòä ìå÷  íéáåøéò éðéðòá íéðåëãòå íéøåòéù å÷  0799-333-845
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����������
��������������

��������	
������	
������
�
�������
����
����	
���
��

A83320@GMAIL.COM -� ���� �	��� ,
�� ���� �	��� �� ���� ����

�. ���
�� �� �� �
��� ���� ���� ���� ,���"������ ���� � .�.  ��
��
 ����� �
 ��� ���
 ��� �����]��� 
��"� .[ �
�
 �� ��� ��� ����

�	�� ,� ����� ���� �
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  בלבד ₪ 55"תיקוני עירובין". הספר  -רכוש את אוצר הגליונות 



 

 שבת בבין הזמנים
המהפך שעבר על העולם החשמלי עם הקדמה הדיגיטלית הוא בלתי נתפס. בכל מישור שנסתכל, כידוע, 

אין דמיון בין המכשירים שהיו נפוצים עד לפני מספר שנים לבין רוב המכשירים הקיימים היום בשוק. 
מכילים בתוכם כרטיס דיגיטלי חכם,  בזמנינו רוב המכשירים ;מהפכה הראשונה היא מהפכת הדיגיטלה

 שהוא בעצם מחשב שמסוגל להכיל מספר אסטרונומי של אפשרויות שונות וצירופי פקודות. 

השינוי המשמעותי השני הוא שיטת ההפעלה של המכשירים. בעבר הפעילו מכשיר על ידי מתג, או לכל 
. שיטות אלו נחשבות היום עם שני מצבים היותר באמצעות מערכות בקרה פשוטות של טרמוסטט מכני

ות מאוד. יותר ויותר נכנסים למכשירים חיישנים שונים שעלותם ליצרן סנטים בודדים, הנפוצים למיושנ
ביותר הם חיישני טמפרטורה, חיישני לחות וחיישני נפח. שני הסוגים הראשונים נמצאים בעיקר במערכות 

ים רבים נמצאים הרבה בתחום התאורה, במזגנים חדשים ובמכשירחיישני נפח ו חימום שונות,קירור ו
 קיימים לעיתים במדי מים דיגיטליים ועוד. שני תאורהחיינוספים. 

האם לא נוכל לצאת מהבית לנופש בשבת? בוודאי שנוכל! צריך רק לדעת מראש כיצד לכלכל את צעדנו 
 בתבונה ולשמור שבת בקדושתה בכל מצב. בימי החופשה כבימי החול.

 .                                         ש                                                                                                                         בחירת מקום נופ: ןצעד ראשו

הפרמטר המשמעותי ביותר בבחירת מקום נופש הוא מדי המים הקיימים שם. יש לדעת שיש מדי מים 
מו מכניים ממש, אך הם מכילים בתוכם  מערכות חיישנים משוכללות שסופרות כל שנראים מבחוץ כ

 כמות קטנה של מים. 

 איך יודעים אם מד המים הוא מכני, דיגיטלי רגיל, או דיגיטלי כשר שפועל בשבת כמכני?

 :באמתראשית, יש לדעת שקיימים רק שלשה דגמים של מדי מים דיגיטליים כשרים 
 גלאט בלבד. , דגם כרמלארדחברת  .1
 , עם סימון 'שבת'.מילטלחברת  .2
 , עם סימון 'שבת'.ניסקוחברת  .3

איזה סוג מדי מים מותקנים בו, באמצעות מוקד משמרת השבת:  והעיקר, ניתן לברר לפי מקום היישוב
0722-164422. 

חשוב גם ליידע את מקומות האירוח בכך שסוג מד המים מהווה שיקול מרכזי בבחירת מקום האירוח. 
רק כך ניתן להפעיל בעקיפין לחץ על תאגידי המים שיאפשרו להתקין מדי מים כשרים למהדרין בכל 

 מקום.

 .יש להכין בערב שבת מים לכל השבת אם בכל זאת נקלענו בשבת למקום בו נמצא מד מים דיגיטלי:
ולהשתמש  (תחתיו עם מיכל) קבוע לכל משך השבת חלש להשאיר ברז פתוח על זרם , ניתןלחילופין

 במים אלו.

 .                                                        ש                                                                                                                            יוצאים לנופ צעד שני:

השעון מחבר את המכשיר  כרגע האםה המראה עם נור אחד שבת ןשעו לפחות (1) :מכניסים למזוודה
 פריטים אלו יוכלו לעזור לנו מאוד בהמשך.   חוט מאריך קצר. ( 2) .תקלחשמל או מנ

 

 

 

 

 מדריך ליציאה לנופש עם שמירת שבת כהלכה
 



 

 

 .                                                                                                                                                                     שצעד שלישי: ערב שבת בנופ

אם המקרר דיגיטלי, אין לפתוח אותו  מקרר:
טל כל בשבת ללא התקן שבת מיוחד המב

השפעה של המשתמש על הפעולות הדיגיטליות. 
לא כל התקן שבת המותקן על המקרר, באמת 
מתיר את השימוש בו לפי דעת גדולי הפוסקים. 
)הדבר נכון גם לגבי המקרר שבבית שלנו, חשוב 

 לבדוק!(

 מה עושים? אחד מהשניים:

בודקים מה הדגם של  אפשרות ראשונה:
 המקרר )בדרך כלל רשום על גבי
מדבקה(, מתקשרים למוקד משמרת 

, ומבררים מה דינו 0722-164422השבת: 
  של דגם זה.

שמים שעון שבת  אפשרות שנייה:
המפעיל ומכבה את המקרר לסירוגין 

שעה פועל ורבע שעה כבוי(,  3/4)למשל, 
ופותחים את המקרר רק בזמן שהנורה 

מה שמראה לנו שהמקרר מנותק  -כבויה 
של המערכות מהחשמל ואין פעילות 

הדיגיטליות. ניתן לכוון את השעון לכך 
שבזמני הסעודות המקרר יהיה כבוי, 

 ובאותו זמן יוכלו לפתוח באופן רצוף.

אם השקע של המקרר נמצא מאחוריו, 
ואין לנו אפשרות לראות את הנורה, 
בשביל זה הבאנו את החוט המאריך: 
מחברים אותו לשקע, מחברים אליו את 

ן מחברים את התקע שעון השבת ולשעו
 של המקרר. 

מסתכלים בחזית המזגן, האם כתוב עליו  מזגן:
INVERTER  אוINV אם לא כתוב כך והמזגן גם .

לא נראה חדשני ומתקדם במיוחד, ככל הנראה 
מדובר במזגן רגיל, וככל הנראה הוא גם לא מכיל 

 חיישנים ייחודיים.

לכתחילה היה ראוי  INVאו  INVERTERאם כתוב 
את החיישנים כליל, אבל אנחנו נמצאים  לנתק

אחת משני בבנופש ואי אפשר, לכן נבחר 
 האפשרויות הבאות:

להשאיר את החלון  אפשרות ראשונה:
סגור או פתוח כל הזמן ואת הדלת 
פתוחה כל הזמן. במקרה כזה אפשר 

 לכוון על המעלות הרצויות.

אם יש צורך לסגור את  אפשרות שנייה.
 הדלת:

המעלות הנמוכות . לכוון על 1
 ביותר.

. כשנכנסים לחדר, להימנע 2
מהשארת את הדלת פתוחה 

 לזמן ממושך.

. עדיף )אם אפשר( לשים שעון 3
שבת חצי שעה עובד ורבע שעה 

 מנותק.

 

 .                                                                     ת                                            להיות ערניים ולפקוח עיניים לפני שב: חשוב מאוד

מופעלת רחוב התאורת  באמצעות חיישנים? האםהאם יתכן שהתאורה בחדר שאנחנו נמצאים בו פעולת 
הטמונים בקרקע יש מצלמות קטנות המשדרות  אשפההפחי רק בזמן שאנחנו עוברים על ידה? האם ב

 את הנתונים למחלקת התברואה? 

להעלות את  ,ד אפשר להתקשר למוקד משמרת השבת, תמיבו אם יש משהו שאנחנו מסתפקים
 .לשמירת שבת בהידור הספקות ולקבל תשובות ופתרונות

 

 מדריך ליציאה לנופש עם שמירת שבת כהלכה
 



ניתן להשיג את הקובץ מודפס בערים הבאות:

אופקים
052-7635246 )סמיד(

בבתי הכנסת: 
*קיויתי
שיויתי

אלעד
054-8415551 )הופנר(

ישיבת בני ראובן

אשדוד
רובע ג’ - קרית חרדים 
058-3231891 )שוורץ(

רובע ז’
052-7668323 )מונק(

אשקלון
050-4181543 )לוי(

באר שבע
052-7628911 )היקלי(

בית שמש
קריה

02-9910398 )פינקלשטיין(
רמה ג’

*ביהכנ”ס אהבת תורה
02-9920797

כולל עטרת שלמה

ביתר
 A גבעה

*ביהכנ”ס זכור לאברהם

בית חלקיה
050-4156578 )מן(

בני ברק
*שכון ג’/יהודה הנשיא 

053-3145900 )גולדשטוף(
ויזניץ

050-4192923 )טסלר( 
בבתי הכנסת:
*הליכות חיים

*המרכזי - רמת אלחנן
*הליגמן
*לדרמן

*נאות יוסף
*משכנות יעקב

*דברי שיר
*שם אבותי

*אוהל משה ורחל- רח’ פרל
*יד אהרון

*שבת אחים
היכל צבי רח’ סירקין

אשכנז רח’ יעל
בית אריה רח’ גרוסברד פינת בעל 

התניא
קהל חסידים רח’ חולדה הנביאה

בכוללים:
*בית הלל

*נחלת משה
*חזון איש

*פוניבז’ )אוהל קדושים(
*ברסלב

אצל הנציגים בישיבות:
אורחות תורה

בית מאיר
בית מדרש עליון

גאון יעקב

משך חכמה
פונוביז’

קהילות יעקב
קרית מלך

שערי תורה
תפארת ציון

מרכז
*חנות גל פז- ר’ עקיבא 88
*חנות שאבעס חזון איש 49

פרדס כץ
052-7168580 )אבוחצירא 30(

בבתי הכנסת: 
*מנין אברכים )אבוחצירא 9(

קרית הרצוג
03-5708404 )שטרן(

052-7640848 )פרידמן(
שכון ה'

053-3151405 )נמירובסקי(
*ביהכנ”ס המרכזי

זכרון יעקב
04-6392214 )קניגסבוך(

חיפה
נוה שאנן 

054-8454992 )גינויער(
ישיבת נחלת הלויים

הדר
 *ישיבת תפארת ישראל
04-8699455 )חסידים(

טלז סטון
02-5335545 )חנות כל בו אלן(

יסודות
054-8413562 )פיינר(

*ביהכנ”ס המרכזי

ירוחם
ביהכנ"ס בית פנחס

052-7627788 )מיכאל(

ירושלים
*ישיבת מיר

052-7677676 )לוי(
גאולה

053-3172626 )אלה(
*חנות גל פז )מלכי ישראל(

בית וגן
02-6449498 )שעיו(

הפיסגה 46 )ניתן להשאיר הודעה(
בבתי הכנסת:

*אמשינוב
*מנין אברכים

בר אילן/נוה צבי
054-8474651

הר נוף
בבתי הכנסת:

*אמרי שפר
*קהילת בני תורה

*חניכי הישיבות- רח’ ברנד
כנסת

054-8429113 )גרוס(
נוה יעקב

052-7677676 )לוי(
סורוצקין

בבתי הכנסת:
*אהבת תורה

*באר שמואל
סנהדריה

052-7171376 מקוה פאג”י
עזרת תורה

 054-8474651 )אלקיכן(
*בית הכנסת בית ישראל

קרית יובל
052-7639488

רוממה 
*בית כנסת חניכי הישיבות

רמות א'
054-8408719 )גולדשטוף(

רמות ג'
*ביהכנ”ס 

חניכי הישיבות צא”י
053-3120780 )גליקסברג(

רמות פולין
*ביהכנ”ס אוהל יוסף

053-3180324 )דורוני(
רמת אשכול 

ביהכנ”ס חניכי הישיבות
שערי חסד

054-8498969 )קירט(
גילה 

 *ביהכנ”ס חזון נחום
052-7653820
מאה שערים 

ביהכנ”ס תפארת בחורים )הישן(
גוש 80 

*ביהכנ”ס בראשות הגאון ר’ דן סגל 
שליט”א

גבעת שאול
ישיבת הגרי”מ דרוק

מבוא חורון
054-8413562 )פיינר(

מודיעין עילית
*בכוללים:

עטרת שלמה, 
ישכר באוהליך, הר”ן

כתר תורה הרב אברמוב
חפציבה

052-7143196 )דרמר(
ישיבת כנסת יצחק

נאות הפסגה
052-7608620

קרית ספר
בית הכנסת: קהילת משך חכמה -053

3127555
ברכפלד

* ישיבת מיר

דרדק 08-9741667
בבתי הכנסת
*אוהל תורה

*חניכי הישיבות רשב”י

נס ציונה
מוסדות אור תורת שלום

בכולל בראשות הרב יפת שליט”א  

נתיבות
054-8454356 )טרבלסי(

נתניה
רמת אפרים
052-7664668

ביהכנ”ס מנין אברכים רח’ גבע 25   
054-8452828 )וייס(

עוצם
ישיבת נר זרח

פתח תקוה 
בבתי הכנסת:

*אבי עזרי
*אוהל אברהם

*חניכי הישיבות
גני הדר 

*מקוה בעש”ט

קרית אתא
ישיבת מאקאווא 052-7626243

רחובות
050-4101805

ישיבת מאור התלמוד

רכסים
גבעה א’

052-7606491
 ישיבת כפר חסידים

053-3136168
גבעה ב’

כולל נר ישראל בית יצחק
052-7183722

גבעה ג’
052-7171992 )פרקש(

בביהכנ”ס
*היכל משה - בנה ביתך

תפרח

 08-9924520

הזמנות במוקדים עד יום שלישי בערב.  ]*ללא הזמנה מראש[

המעונינים להפיץ באזור מגוריהם יפנו ל: 053-3145900 ׀ הפצה בארה”ב: 6463428424
ניתן לקבל קובץ זה בכתובת מייל: k.gilyonot@gmail.com ׀ להנצחות ע”ג הקובץ ניתן לפנות ל: 053-3145900
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 לרבים המבקשים 
 )A4( קובץ גליונות גדול 

 ניתן להזמין מראש 
במוקדי ההפצה.

מוקד הפצהמחירפרשה
רגיל )קובץ  מוגדל(2 ₪  יום א’ ג’ אב

רגיל2 ₪ דברים

מיוחד לבין הזמנים2 ₪ ואתחנן

מיוחד לבין הזמנים2 ₪ עקב

מיוחד לבין הזמנים2 ₪ ראה

רגיל2 ₪ שופטים

נבקש מהקוראים להסדיר את התשלום עד ליום ו’ ח’ אב, 
וכן נבקש מהמוקדים ליצור קשר ע”מ להסדיר את החובות.



רשימה נדירה מכתב ידו של מרן שר התורה שליט”א
 סדר ההנהגה כשעולים על קברי צדיקים. 

)מתוך הספר ‘אלא’ ד’ אמות של הלכה.(


