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  , ניסן תשע"ובהיכל ישיבת בית שמואל ירושלים

  
כאן ישיבת בין הזמנים נמצאים בימי בין הזמנים, ויש נו נחא

יושבים ראיתי את כל הציבור וזה, הנכנסתי למקום  ,שיושבים ולומדים
  זוהי זכות גדולה מאד!  ,בהתמדהבלימודם ושקועים 

כמו שכתוב זכותו גדולה מאד, מי שמתחזק בתורה, בזמן שיש רפיון 
, היינו בזמן שיש רפיון בתורה, בבחינת "עת לעשות לה' הפרו תורתך"

זוכה רפיון הבזמני הפרו תורתך, אז זה העת לעשות לה', ומי שמתחזק 
  כולם (ירושלמי סוף ברכות). ומקבל שכר 

וכבר הזכרנו שכפי גודל הזכות, כן גם גודל החיוב, ללמוד בבין 
הזמנים, יותר מאשר בכל השנה, כיון שבבין הזמנים יש רפיון בתורה, 

חסר ו, חסר זכות התורה, החיסרוןממילא יש חיוב יותר להשלים את 
את מה שחסר, ומי שמתחזק  הקידוש השם של תורה, ויש חיוב להשלים

  ועוסק בתורה הרי הוא משלים את הקידוש השם. 

הסדרים שבאמת לא מספיק מה שלומדים בישיבת בין הזמנים, ו
האלה הם פחות מסדרי הישיבה באמצע הזמן, ואינם מספיקים למלא 

ידוע שבבין הזמנים תמיד היו  ,את כל החיוב והצורך של זכות התורה
וחלקם דברים לא טובים ואסונות רח"ל, גם בשנה הזאת היו אסונות, 

   מפני שחסר זכות התורה.בצורה משונה מאד, 

בישיבת בין הזמנים, כדאי להמשיך בזה גם שעוסקים בתורה לכן מה 
הרבה יש בתוך הזמן כי כמו באמצע הזמן, ואפילו יותר,  ,כל היום

ויש סייעתא דשמיא, אבל בבין הזמנים  ,וזכות התורה מרובה ,שלומדים
  קשה יותר, וממילא מי שמתחזק זכותו גדולה יותר. 

שיש סדרי הישיבה הקבועים ויש  ודבר זה נוגע גם באמצע הזמן,
 ,זמנים של הפסקות בין הסדרים, ובזמני ההפסקות חסר זכות התורה

 ,בלתי שום ספק כללוהאמת יא) " ,נפש החיים (דהמה שכתב ידוע ו
אף רגע אחת  ס ושלוםשאם היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי ח

כרגע היו נחרבים כל העולמות  ,ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה
   ."הו חס ושלוםועליונים ותחתונים והיו לאפס ות

גם בשעה שאדם מפסיק ש(הלכות דעות ג, ג) כתוב ברמב"ם באמת ו
מלימודו ועוסק בצרכי הגוף, אם כוונתו לשם שמים, מפני שהוא מוכרח 

עבודת השם, אזי גם מה שהוא עוסק בצרכי הגוף נחשב לו לצורך לזה 
ישן, בשב ואל תעשה, אם הוא הולך הוא כעבודת השם, ואפילו מה ש

כשר לישון עם כוונה כדי שיהיה לו כוח למחר לעבודת השם, הרי זה ה
  מצוה, ונמצאת השינה שלו עבודה למקום. 

מדרגה גדולה מאד שהכוונה בכל , וזו תלוי בכוונה, מה הכוונהזה אבל 
לשם שמים, מחמת החיוב שחייבים, לצורך עבודת תהיה צרכי הגוף 

   וכגודל המדרגה כך גם גודל הזכות בזה.השם, 

, בלי לכן אם בין הסדרים היה מנוחה כזאת לשם שמים, וכפי הצורך
, זה נקרא שהמנוחה היא עבודת השם, וכפי יתר על המידה להפריז

אדם נח כפי הצורך ששכתב הרמב"ם לענין שינה, כך גם המנוחה, 
  הוא עובד השם גם בשעת המנוחה. וכוונתו לשם שמים, 

פי הצורך כשיהיה רק בצירוף הכוונה יחד עם המציאות רק  וזהאך 
ולא יותר מדי, קשה לצמצם, ואי אפשר לצמצם בזה, וגם מה 

  לשם שמים. שבאמת יהיה שמצמצמים תלוי בכוונה, 

וכבר אמרו (ברכות לב, ב) ארבעה צריכים חיזוק ואחד מהם הוא דרך 
ארץ, ומבואר ברש"י שם שהכוונה לצרכי גופו של אדם, גם זה צריך 
חיזוק, שכל צרכי הגוף אינם רק צרכי הגוף, אלא צרכי הנפש, כי הם 
נצרכים לאדם בשביל עבודת השם, וכשם שצריכים חיזוק בתורה 

כך יש אותו החיוב של חיזוק בצרכי הגוף, בתפילה ובמעשים טובים, 
  שהם צרכי הנשמה, כמובן תלוי מה הכוונה בזה. 

מידת חסידות, אלא זה לא על כל פנים מה שלומדים בבין הזמנים, 
חיוב גמור, ולא מספיק מה שלומדים בישיבת בין הזמנים, אלא החיוב 

 נם רביםיש מנםא. הוא יותר מזה, כמה שאפשר, כל אחד כפי כוחו
מסוכן,  דבר וזה מכוחם, יותר מעצמם ודורשים ,למנוחה זקוקיםה

  אפילו שהם לא מבינים ולא מרגישים את זה. 

כל אדם יש לו כוחות, והכוחות ניתנו לו מן השמים, לצורך עבודת 
השם, להרבות כבוד שמים, כמו שאמרו בסוף פרקי אבות כל מה שברא 
הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי 
בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, כל הבריאה היא לצורך כבוד שמים, וכל 

ד שמים, וצריך לנצל את כל כוחות הגוף לשם כוחות האדם הם לכבו
אינו ממלא בשלמות את מה שיכול לכבוד ומי ששמים, כי לכך נוצרת, 

  שמים, למה לו כוחות, ולא מגיע לו הכוחות. 

כתוב בספרים שמי שמקבל כוחות מן השמים ואינו מנצל אותם, הרי 
הוא מאבד את הזכות לאותם הכוחות, ואמנם יש חסדי שמים שיכול 

  לחזור בתשובה, אבל מצד עצם הדין לא מגיע לו. 

  נעשה טבע הרגל

יש יצר הרע בין הזמנים, אלא גם כל השנה, לנוגע לא רק הועוד דבר 
נשמע ש ממה, 'נייעס'מה שנקרא  ,שרוצים לדעת חדשות חזק מאד

, אבל יש זהחזק מאד, וקשה להתגבר על כוח הסקרנות הוא בעולם, 
  אפשר להתרגל, וההרגל נעשה לטבע.  ,חיוב להתגבר

היצר הרע מפתה לקריאת עיתונים, שזה מעניין ומושך מאד, אבל 
ולא מי שרוצה יכול להתרגל להפסיק לקרוא עיתונים,  !אפשר להתגבר

, העולם ימשיך להתנהג כפי שהתנהג עד עכשיו גם מזהיהיה שום הפסד 
ואילו החדשות הנצרכות לו ממילא יידע  אם הוא לא יידע את החדשות,

  אותם אף אם לא יקרא עליהם בעיתונים. 

דבר מאד לא בריא, וקשה זה בכל דבר אפשר להתרגל, וכגון עישון, 
במשך הזמן להיגמל מזה, אבל אפשר להתרגל שלא לעשן, וכשמתרגלים 

הרגל מועיל  ,וכך גם בענייני המידות .ההרגל נעשה טבע, וכבר לא קשה
  ולשנות את טבע המידות הרעות.  ,מידות טובות לקבל

באדם אחד, שהיה כועס הרבה בביתו, עובדא וכפי שכבר סיפרתי 
בפרט בשעת הדחק של ערב שבת, שטרודים להכין צרכי שבת, היה כועס 

א והכעס הלמה הוא כועס, הרי וצועק על בני ביתו, והיה אכפת לו מזה, 
) כל הכועס כאילו עובד עבודה ב זוהר ח"א כז,מידה רעה, שאמרו חז"ל (

זרה, ואמרו (נדרים כב, א) כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו 
שנאמר והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך ואין רעה אלא גיהינום 

  עצה כיצד להתגבר על מידת הכעס. ושאל וכו', 

ואמרו לו שישתדל לשתוק ולא לצעוק בשעה שהוא כועס, ודבר זה 
את מידת הכעס, וניסה שבוע אחד לעשות כן, אבל אחר כך  יועיל לשבור

ה קשה לו מאד, ואמנם הצליח שבוע אחד לעמוד בזה, אבל זאמר ש
כיצד יוכל בכל שבוע לסבול קושי כזה, ואמרו לו שבכל זאת ינסה עוד 
כמה שבועות להתגבר ולא לצעוק, ועשה כן, וכבר בשבוע השני הרגיש 

ותר ויותר קל, עד שלא היה לו שום שהוקל לו, ובמשך הזמן נעשה י
  ניסיון בזה, והצליח לשבור את מידת הכעס. 

זהו מה שהוא חייב, וזה שוהיינו מפני ששתק מתוך הבנה שזה כדאי, 
במשך לטובתו, וכשאדם מתגבר על עצמו מתוך הבנה, אזי לאט לאט 

  עד שאין זה קשה כלל. טבע, לו לההרגל נעשה הזמן 

אפשר להתגבר על ידי הכלל בכל קשיים נפשיים שיש לאדם, זה 
  ההרגל, וכשמתרגלים לא מרגישים שום קושי. 

עוד ענין חשוב מאד שכבר הזכירו קודם, לימוד המוסר, זה דבר בדוק 
ומנוסה, כשאדם לומד מוסר מתוך התעניינות לדעת מה שכתוב בספרי 
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ון בפרק הראשון המוסר, מה כתוב במסילת ישרים ומה הוא מחדש, וכג
בביאור כלל חובת האדם בעולמו, מה חידש המסילת ישרים, איזה 

הוא משתנה וחי הרי שלומד מוסר באופן כזה מי הדרכה, ואיזה עצות, 
חיים מאושרים, וגם כל הסביבה שלו, הבית והמשפחה ובכל מקום 

משמח את הבריות, ומשרה  אשהוא נמצא, כל הזמן נהנים ממנו, והו
  שמחה ונעימות, על ידי המוסר שלמד. אווירה של 

ביא מדברי הקדמונים כי מה שאמרו מסימן א' במשנה ברורה ה
שהתורה תבלין ליצר הרע, זהו בפרט על ידי תורת היראה שבספרי 

  המוסר, שהם תבלין לכל היצרי הרע שיש לאדם. 

 בעזרת השם נזכה כולנו להתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק, 
  בכל מה שצריך! להצלחה ונזכה 

 
 

  הישיבות ומרביצי תורה בארה"ק ילראש

  
עוסקים בזיכוי הרבים בתורה, שכל התורה הזכות גדולה יש לאלו 

שייכת להם, ונחשב כמו שהם  –שלומדים המושפעים מחמת השפעתם 
לא היה סיפק ולמדו בעצמם, אפילו דברים שהמשפיע בעצמו לא למד 

זה נחשב כמו הרי בידו ללמוד אותם, רק השפיע על אחרים שילמדו, 
שהוא למד בעצמו, ולא רק לענין השכר בעולם הבא ובעולם הזה, אלא 
יתירה מכך, כל התורה שלומדים אחרים מכוחו, יזכה גם הוא לדעת 

  הבא, עם הבנה של עולם הבא. אותה בעולם 

והניח אחריו ילד יתום,  וכך היה מעשה באדם שנפטר צעיר,
שלא מפני ללמוד בת"ת בירושלים, והיה קשה לו מאד,  הווהכניסו
יהיה מחר שגמרא. יום אחד חזר הילד לביתו ואמר בלימוד ההורגל 

ע את הגמרא ואינו מוכן למבחן, דלהם מבחן בגמרא, והוא אינו יו
ולמחרת בבוקר כשקם  ,על מיטתו בבכיוהצטער מאד, עד שנרדם 

בא אליו ? אביו כיצדאני כבר מוכן למבחן, עכשיו אמר לאמו,  מהשינה
, זכה הזאת גמראאת האף על פי שהאב לא למד מעולם ולימדו!  בחלום

בעולם הבא ללמוד ולדעת אותה, כיון שבנו למד אותה כאן בעולם הזה, 
וכל מה שאחרים לומדים מכוחו זוכה גם הוא ללמוד והבן בא מכוחו, 

  בעולם הבא, עם דרגת הבנה של עולם הבא! 

וכך גם אלו המשפיעים מרביצי התורה, יזכו בעולם הבא לדעת את 
  מה שאחרים לומדים מכוחם, עם הבנה של עולם הבא. 

ותלמוד תורה כנגד כולם, היינו ששכר תלמוד חז"ל מצינו שאמרו 
תורה הוא כנגד כל הדברים המוזכרים למעלה במשנה שם, שאדם אוכל 

  ן קיימת לעולם הבא. פירותיהן בעולם הזה והקר

הקרן הקיימת בעולם מ באותומה הם הפירות בעולם הזה? פירות ש
דרגה גבוהה של הם הפירות האלו , עץ שבעולם הבאההבא, פירות מ
לומד בעצמו, של מי שזהו שכר תלמוד תורה כנגד כולם, . הצלחה בתורה

  וכל שכן מי שמלמד אחרים ומזכה אותם בתורה. 

ב) שיש מעלה מיוחדת ללמד תורה לאחרים,  עוד מצינו (סוכה מט,
  . ותורה כזו נקראת תורת חסד, תורה שיש עימה חסד

לא מספיק מה שהמלמד נהנה אהבת חסד, עם שזה יהיה וצריכים 
  אהבת חסד. מתוך והתלמיד נהנה, אלא חשוב מאד שיהיה 

רבי פרידא, שהיה לו על מובא בגמרא (עירובין נד, ב) שזהו המעשה 
לו שיסבירו אותו, עד שמלמדים הבין את מה שלא קשה הבנה, תלמיד 

סביר לו כל דבר הרבי פרידא, חזר ועשה וכך ארבע מאות פעמים, 
פעם אחת אירע שגם אחרי ארבע מאות פעמים לא . ביןהעד שבסבלנות 

שהרבי י תידעהתלמיד, אמר לו הבין, ושאל אותו רבי פרידא מה קרה, 
מצוה, ומחמת זה לא הייתי רגוע, ולא יכולתי צריך ללכת עוד מעט לדבר 

שוב אסביר לך אם כן  ,להתרכז להבין את הדברים, אמר לו רבי פרידא
  . עד שהבין ארבע מאות פעמים, וחזר והסביר לו

התלמיד לא  ,בגמרא שרבי פרידא קיבל שכר עצום על כךשם וכתוב 
ה מה שהתאמץ לשמוע, מפני שזהו הטבע שירצ עלקיבל שכר מיוחד 

רבי פרידא שכבר אבל לדעת ולהבין, ועשה כן לתועלת ולטובת עצמו, 
ידע את מה שהוא מלמד, ואף על פי כן טרח לטובת התלמיד, זה כבר 

  . ומגיע לו שכר מיוחד על כךדבר מיוחד, 

ואמרו שיבחר מה שהוא רוצה בשכרו, אם להאריך ימים ולחיות 
והנה הוא וכל בני דורו לחיי העולם הבא.  ע מאות שנה, או שיזכהארב

מה שיחיה ארבע מאות שנה מובן שזה שכר לרבי פרידא, שיוכל באותו 
הזמן לעשות עוד הרבה מעשים טובים, ולזכות בהם לעולם הבא שאין 
לשער, אבל מה שיזכו כל בני דורו לעולם הבא, צריך ביאור מהו השכר 

  יו. בזה לרבי פרידא בעצמו, ומה זה שייך אל

שיזכו כל בני דורו לחיי  ,ומבואר שזה היה בשבילו דבר גדול מאד
אהבת חסד היא לא רק ו, כי לאהבת החסד שהייתה מפני העולם הבא, 

לתת לאדם עולם הבא , וחיי העולם הזה להיטיב לאדם בהנאות גשמיות
   !זהו החסד הכי גדול שיכול להיות

 אתבאפשרות הזה שלו בחר מתוך אהבת חסד הגדולרבי פרידא ו
שיזכו כל בני דורו לעולם הבא, ויותר מזה לא היה צריך, לא היה חשוב 

ובאמת לבסוף [לו לחיות ארבע מאות שנה, רק לעשות חסד עם בני דורו 
של אהבת חסד היה זו מידה ומתוך  ],נתנו לו מן השמים את שניהם

  בכוחו להתמסר כל כך להצלחת התלמיד. 

עימה חסד, וזוהי זכותם הגדולה של   זהו הענין של תורה שיש 
בעזרת השם יזכו להתברך בכל הברכות המובטחות,  .מרביצי התורה

  יהי נועם השם עליכם ותשרה שכינה במעשי ידיכם! 

 



מזכים את הרבים בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, ומשפיעים וכל מזכי הרבים, ש ,לב לאחיםפעילי זכות גדולה יש ל
גם על הצאצאים, כל הזכויות האלה של הצאצאים עד השפעה גדולה על הרחוקים, וההשפעה נמשכת לכל הדורות הבאים, 

  סוף כל הדורות שייכים גם כן ללב לאחים. 

מי מידה כנגד מידה, וכן  ,וכה גם הוא להצלחה בכל הדברים האלהמזכה אחרים בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, זשאדם 
שמחזיר בתשובה את הרחוקים, זוכה במידה כנגד מידה שגם הוא יחזור בתשובה שלמה. 

   


  

  הרבה!  דבר גדול מאד שזוכים בו וכדאי מאד הדבר הזה שעוסקים בזיכוי הרבים, זה ,לכן

שמי ללמוד ספרי מוסר בקביעות, זהו דבר בדוק ומנוסה ועוד דבר חשוב מאד, לא רק למזכי הרבים, אלא לכל אחד ואחד, 
הוא נעשה אדם אחר, על ידי זה מתאים לו, מוסר שכל יום בספרי מוסר המושכים את הלב, כל אחד בספר בשיש לו קביעות 

להחזיק קביעות ומקבל חיים מאושרים, והדבר הזה נותן חיים מאושרים גם לכל הסביבה ולכל המשפחה שלו. כדאי מאד 
(סימן א' ס"ק יב) מוסר, כתוב במשנה ברורה לצרף גם מוסר! גם אלו שהם מרביצי תורה, זה לבד לא מספיק, וצריכים בספרי 

  עיקר התורה תבלין.  ובד, אלא תורת היראה, זהשתורה תבלין זה לא רק תורה ל

   בעזרת השם נזכה כולנו להתחזק בכל הדברים האלה, ונזכה להצלחה בכל מה שצריך!

  

  לע"נ מלכה מחלה בת מרדכי זיסקינד ע"המוקדש 
 תנצב"ה - נלב"ע ג' אייר תשס"ו 

  הרבנית הצדקנית נעמי מילר ע"הלע"נ 
 תנצב"ה - ז"ל, נלב"ע כ"ו ניסן תשע"א ב"ר יוסף 


