
 

  

תשע"ז -פרשת ואתחנן 

 בכל רגע לעבודת השי"ת ניצול הזמן
"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר וגו' אעברה נא ואראה את הארץ הטובה". 

מבואר שמשה רבינו התפלל על )דברים רבה י"א, י'( במדרש כאן     )דברים ג, כ"ז(. 
ראיית ארץ ישראל תקט"ו תפילות ]כמניין ואתחנן[, והגר"א הוסיף וביאר 

 שכל תפילה היתה עם טענה אחרת ובנוסח אחר.
ויש להתבונן כאן בדבר נפלא, שמשה רבינו טרח ויגע מאוד בתקט"ו 
תפילות כדי להשיג מעלות נוספות ברוחניות שיוכל לזכות לה רק על 

לארץ ישראל, ואע"פ שידע שמוכן לו שכר עצום בחיי נצח,  מ"מ לא  כניסתו
אמר די בזה אלא טרח בטרחות עצומות כדי להספיק בימי חייו בעולם הזה 

 להשיג מעלות נוספות על ידי כניסה לארץ ישראל.
וכל זמן שנשמת רוח  וזהו הוראה לכל אחד ואחד לייקר כל רגע ורגע בחיים,

 בעוה"ז.צוות ומעשים טובים שאפשר לתפוס כאן חיים באפו לחטוף כמה מ
 הכרת הפר, מצוותו ואת בזה' ה דבר "כי)במדבר ט"ו, ל"א( וחז"ל דרשו על הפסוק 

ההיא", שפסוק זה נאמר על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו  הנפש תכרת
עוסק, כי בזה שמבזבז את זמנו לדברי הבל במקום לעסוק בתורה, הרי הוא 

והרי לנו כמה ודינו כאפיקורס שמבזה את התורה וחייב כרת,  מבזה דבר ה',
יש לנצל הזמן לדברי תורה ולא לבזבז הזמן על הבלים ודברים בטלים, שבזה 

 האדם נידון כאפיקורס שמזלזל בתורת ה' רח"ל.
שכל יום שהרשע ממשיך לחיות בעולם הזה ז"ל כתב רבינו סעדיה גאון ו

עוד ועוד עבירות רח"ל, ואח"כ  ברם הוא עוזהו "עונש" עבורו, כיון שבכל יו
יפרעו ממנו בעונשים קשים על כל פשעיו, ונמצא שהוא חי לרעתו ולא 

רשעים )דברים ז' י'( , ובזה פירשו בעלי המוסר מה שנאמר על הלטובתו
רשעים שכר על שהקב"ה משלם ל ",להאבידו"ומשלם לשונאיו אל פניו 

 מאבידאריכות ימים בעולם הזה, ובשכר עצמו הוא מעשיהם הטובים ב
כיון שעל ידי אריכות ימיהם הם נכשלים בעוד עבירות, ואח"כ  אותם,

וכשהיה בביתינו   נפרעים מהם בעונשים קשים ומרים על כל פשעיהם. 
חתן הגר"ח מבריסק זצ"ל, ראיתי  -בלונדון הגאון רבי הירש גליקסון זצ"ל 

והוא היה בקי בעל  ו היו מרחשין בדברי תורה,איך כל רגע כמימריה שפתי
פה בכל המשניות, ולא הלך ד' אמות בלא תורה, וקידש עצמו ומעולם לא 
הסתכל בצורת אשה, וכל הנהגותיו היו כחמיו מרן הגר"ח זצ"ל, עד שנרצח 

 ביחד עם כל בני ביתו במחנה ריכוז טרבלינקה, יהי זכרו ברוך!

 קב"ה רואים כמה אנו רחוקיםכפי מה שזוכים להשגות בגדולת ה
", אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקהאלוקים אדני "

הדברים נפלאים, משה רבינו הרי כבר היה ארבעים יום בשמים,      )ג, כ"ד(.
והיה מדבר עם הקב"ה פה אל פה, וניהל את כל הניסים והנפלאות ביציאת 

ורה, ומ"מ בסוף ימי חייו אמר מצרים ובקריעת ים סוף ובמדבר ובמתן ת
שכל מה שראה עד עתה אין זה אלא  -"אתה החלות להראות את עבדך" 

ונראה מכאן יסוד גדול, שכפי מה שהאדם משיג       תחילת השגותיו בקב"ה.
יותר ויותר השגות בגדולת הקב"ה, כך הוא רואה יותר ויותר כמה אין סוף 

בינו זכה לראות את עוצם לגדולת הקב"ה, ולכן דווקא משום שמשה ר
גדולת הקב"ה, לכן הוא ידע שכל מה שראה אין זה אלא התחלה, כי בעוצם 
השגותיו הוא ראה וידע כמה גדולת הקב"ה הוא עד אין חקר, והבין שכל מה 

     שאנו רואים אין זה אלא התחלה בעלמא. 
שעשיר אחד , זצ"ללובלין וכעין זה מסופר על הגאון רבי מאיר שפירא מ

רך ואין צתלמידים, והרי  ארבע מאותטען לו מדוע הוא מחזיק ישיבה של 
"כדאי לי להחזיק , והשיב לבכל כך הרבה רבנים ומורי הוראות בישראל, ו

את כל הישיבה אפילו אם רק אחד מהם ייצא בעל הוראה, שכן כל השאר 
ם כדי ה חסר להמיראו מה זה צורה של תלמיד חכם, ויידעו לכל הפחות 

 להיות תלמידי חכמים, ועי"ז הם יעריכו ויכבדו תלמידי חכמים כראוי".

 מעלת ראיית ארץ ישראל ומקומות הקדושים 
מבואר שמשה רבינו ביקש      )ג, כ"ה(."אעברה נא ואראה את הארץ הטובה", 

על שני עניינים, גם שיעבור לתוך הארץ, וגם שיראה את הארץ, והקב"ה 
יוכל לעבור לתוך הארץ אבל עכ"פ יוכל לראות את  השיב לו שאע"פ שלא

עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ")ג, כ"ז( וכמו שנאמר להלן  -הארץ 
ויש להבין     ".ר את הירדן הזהובעיניך כי לא תעבותימנה ומזרחה וראה 

מהו המעלה הגדולה לראות את הארץ, והרי בוודאי ראיית משה רבינו לא 
הייתה כשל תייר שמתעניין לראות מה קורה בארץ, אלא רצה לקנות על 
ידי ראייתו מעלה רוחנית, וצריך ביאור מהו המעלה הרוחנית שהשיג על 

מקום קדוש ראייה והסתכלות באמנם ביאור העניין הוא, ש       ידי ראייתו.

קדושה על האדם, וכ"ש אצל משה רבינו שידע איך להסתכל ומה  המשפיע
לראות, ולא הרי ראיית משה רבינו כראיית אדם רגיל, שעל ידי הראייה 

 מתחבר האדם למקום הקדוש וזוכה לקבל מקדושת המקום.
וזהו הטעם שמשה רבינו התחנן לפני הקב"ה שיזכה לראות גם את ארץ 

אעברה נא ]וכמו שנאמר "ת המקדש, ישראל וגם את ירושלים וגם את בי
", ופירש"י "ההר ןוואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנ

ומשום שהרואה את ירושלים הטוב זה ירושלים, והלבנון זה בית המקדש"[, 
זוכה לקדושה יתרה מהרואה את ארץ ישראל, והרואה את מקום המקדש 

  ומות שבתוך ירושלים.זוכה לקדושה יתרה מהרואה שאר מק

 קדושת מקום המקדש גם בזמנינו
מי שרואה שוב"כלי יקר" הפליג במעלה זו לראות את מקום המקדש, 

ומתבונן במקום המקדש זוכה להתקדש בקדושת השכינה שנמצאת שם גם 
היום במקומה, ]שבית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, 

והוא משפיע קדושה על מקום המקדש ובית המקדש של מעלה לא נחרב 
כל הרואה המקום הקדוש ההוא בראייה של מטה גם בזמנינו[, וזה לשונו: "

לחוד קני שלימות נפשו ונתלבש ברוח קדושה וטהרה כי מלך ביופיו 
 -והשבוע ביום תשעה באב, נכנסו יותר מאלף יהודים        ".תחזינה עיניו

וביניהם הרבה דתיים וחרדים לתוך הר הבית בליווי שומרים, ונוסף חורבן על 
החורבן רח"ל, ולב כל יהודי היה צריך לפחוד ולרעוד בשעה שאנו לא 

שיהודים מכל העולם יפרסמו ראוי היה שומרים את מקום מקדש ה' כראוי, ו
ת עם קבוצה זו, וכי קבוצה זו פועלים על דעת עצמם ולא להם שייכו שאין

 . על דעת עם ישראל, ובכך ימנעו חילול ה' וימנעו סכנה מישראל

 גם לא כדי לשמור את התורה אין לזוז ממה שנצטווינו בתורה
אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור את  מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו "לא

 עשה אשר את הראות אתכם, עיניכם מצוות ה' אלוקיכם אשר אנוכי מצוה
מלשון הכתוב משמע ש"עיניכם הרואות את אשר     ג(. -)ד, בפעור",  בבעל ה'

עשה ה' בבעל פעור" נכתב בתור המשך לפסוק הקודם, והיינו, שמאחר 
שבעינינו ראינו מה שעשה ה' לכל האיש שהלך אחר בעל פעור, עלינו 
ללמוד משם שלא כדאי להוסיף או לגרוע ממצוות ה', וצ"ב מהו השייכות 

 ות השי"ת.בין בעל פעור להוספה או גרעון ממצו
ונראה בביאור הדברים, שכוונת הכתוב להזהירנו באופן מיוחד על אותם 
שגורעים מציווי ה' מתוך מחשבה שכביכול הם 'שומרים' על התורה בכך 

", ועליהם אמר לשמורשהם עוברים עבירות, וכלשון הכתוב "לא תגרעו 
הכתוב, צא ולמד מה אירע לכל מי שהלך אחר בעל פעור שהשמידו ה' 

לוקיך מקרבך אע"פ שלא היתה כוונתם לעבוד את פעור אלא לבזותה, א
שהרי אופן העבודה של פעור הייתה לבזות אותה בתכלית הביזוי, שהיו 
פוערין את עצמם ומוציאין רעי לפניה, ]ובגמ' בסנהדרין ס"ד ע"א מבואר 
עוד, שכמה שהיו יותר עושים מעשה מיאוס לפניה, כן היה יותר גודל 

ונראה שכאשר חטאו ישראל בבעל פעור לא היתה כוונתם עבודתה[, 
להוציא רעי לפניה לשם עבודה אלא לשם ביזוי, והם חשבו 'לשמור' על 
מצוות ה' ולבזות את העבודה זרה, אבל באמת לא היה בזה שום שמירה על 
מצוות ה' אלא רק 'גרעון' ממצוות ה', שבזה הם נחשבו כעובדי עבודה זרה, 

, כ"ד( ג"שמות כבודה זרה זהו רק כמו שנצטווינו בתורה )כי הדרך לעקור ע
", והיינו לאבד אותה מן העולם תיהםוהרס תהרסם ושבר תשבר מצב"

וכ"ש לא באופן עבודתה, ולכן השמידם הקב"ה, ומזה  -דווקא ולא לבזותה 
ולא לגרוע מהמצוות על פי הלכה, יש לכל אחד ללמוד לכוון את מעשיו 

 'שומר' על מצוות השי"ת. מתוך טענה שהוא בעצם

 הצטרף אליו לתשובת הגר"ח על הצעת ראש הציונים 
בשעה ש]שאביו היה מראשי הקהל במינסק[,  סיפר לי דוד"ז הרב אברהם פינס זצ"לו

בא לרוסיה כדי לגייס תומכים לציונים, הוא הרצל שר"י שראש הציונים 
ל פינס ולפני ר' ר' בעראביו עיר ואם בישראל, ונכנס לפני  -הגיע למינסק 

לתמוך בציונים ציע להם במינסק, והראשי הקהל ברוך זלדוביץ ז"ל שהיו 
ברעיון הקמת המדינה, )ולדבריו בווילנא כבר קיבלו את הצעתו(, והבטיח 

דמוקרטית, וע"כ כדאי להם  יהתהבארץ ישראל שהמדינה שתקום להם 
ואז ישמרו בארץ ישראל  ,רובלחרדים להצטרף כיון שאם יצטרפו יהיה 

והבטיח עוד שהוא מסכים למסור את הרבנות אל החרדים שבת ושמיטה, 
י התורה. והוטבה בעיניהם ההצעה, אבל אמרו לו "ובכך יתנהל הכל עפ

    ח שנמצא בבריסק."שאינם יכולים לענות כלום בלי לשאול את פי הגר
גר"ח מתבודד באותם השעות שהיה ה הגר"חבריסק, והגיעו לבית לו נסעו

 את הרבים אשר הרים נדבתו בכדי לזכות ממקורבי רבינו שליט"אידידינו החפץ בעילום שמו נדבת 
 זיכוי הרבים יעמוד לו ולבני ביתו לכל מילי דמיטב ויזכה לראות נחת מכל יוצאי חלציו אכי"רהתורה זכות 

  הרב מרדכי לייב קעניג שליט"אברכת מזל טוב לידידינו עוז  
 לרגל הולדת בתו בשעטו"מ, יה"ר שיזכה לרוות ממנה רוב נחת דקדושה 

 

אהרן שמואל בן הרה"ג רבי אשר הרב ברכת מזל טוב לידידינו עוז 
נכד למרן רבינו שליט"א לרגל הולדת בתו בשעטו"מ  שליט"א שטרנבוך

 יה"ר שיזכה לרוות ממנה רוב נחת דקדושה



בלימודו בלא להתעסק בצרכי ציבור, ואמרו בני הבית להגר"ח שגבאי 
מינסק הגיעו אליו עבור עניין נחוץ, ואמר הגר"ח שייכנסו תכף, ונכנסו 

לשמירת שלדבריו יהא בזה תועלת גדולה הרצל לו את ההצעה של  וסיפרו
"אתם  ,הגר"ח זצ"ל בקיצור נמרץ הםשבת ושמיטה בארץ ישראל, והשיב ל

רוצים לזכות לחיי העולם הבא על ידי השתתפות עם הרצל, אך דעו לכם 
 -'הרצל שמרצל'אם תלכו עם שאני והוא לא נהיה בהיכל אחד בעולם הבא, 

 תשבו לעתיד לבוא עם הרצל, ואם תלכו עמדי תלכו עמדי,ח להרצל[ "]כך קרא להגר
"ז כלל, והם חזר ללימודו ולא רצה לדבר עמם יותר עמיד ו תבחרו לכם",

רגז שגם בתקופה רצל חזרו והודיעו להרצל שאינם מקבלים את הצעתו, וה
, ואינם מניחים לשום שינוי גם רבנים מנהיגים את יהדות רוסיה ופוליןהכזו 

 .לא עבור הצעות מפתות לשם שמירת שבת ושמיטה בארץ ישראל

 חשבון הנפש מידי יום ביומו
לשון מבואר ב     )ד, ד'(.", לכם היוםוכם חיים כוקיאל ה'ואתם הדבקים ב"

שרק כאשר עם ישראל דבוקים בקב"ה אז הם נקראים "חיים",  כאן, הפסוק
אבל אם אין לנשמה שייכות של דבקות בקב"ה, אין האדם נקרא בגדר חי 

ומשום שמקור חיות הנשמה היא מהקב"ה, ואם אין הנשמה דבקה כלל, 
אמנם מי שרוצה      .ם נחשבים לחייםואין חיי האד, בקב"ה, ניתק מקור חיותה

להידבק בקב"ה, צריך לעשות חשבון הנפש בכל יום ויום לראות מה מצבו 
ובזוה"ק מבואר שמי ואם מילא את היום בתורה ומעשים טובים כראוי, 

שאינו הולך לישון לפני שעושה חשבון הנפש וחוזר בתשובה בכל יום, זוכה 
וכל אדם צריך לעבור בסוף חשבון     .ללפרגוד מיוחד בעולם הבא ושכרו גדו

שעורכים עמו בשמים לאחר מיתתו על כל ימיו בעולם הזה, ובודקים אם 
מילא כל יום ויום בתורה ומצוות ומעשים טובים כפי הנדרש ממנו, ואם ח"ו 

, ועל אם לא חזר בתשובה בחייו -לא מילא את יומו כראוי מענישים אותו 
הנפש בעצמו בחייו טרם שיעשו עמו חשבון  כן מה טוב לאדם שיעשה חשבון

 והחכם עיניו בראשו! לאחר מותו בשעה שכבר לא יוכל לתקן,

 יסוד חיוב שמירת הגוף הוא כדי לעבוד את הקב"ה בעולם הזה
מבואר )ל"ב ע"ב( בגמ' בברכות       )ד, ט'(.", דור נפשך מאושמר לך ושמירק ה"

, וכן פירשו בגמ' את הפסוק שפסוק זה הוא אזהרה לשמור על הגוף מסכנה
" שהוא אזהרה לשמור על בריאות תיכםוד לנפשוונשמרתם מא")ד, ט"ו( לקמן 
ויש להתבונן בדבר נפלא, שאע"פ שהתורה הזהירה על שמירת        הגוף.
]שהרי נאמר "הישמר לך ושמור ", הנפש, מ"מ נקטה תורה לשון שמירת הגוף
"[, גופכםאו "ושמרתם את  –" גופך", ולא נאמר "שמור לנפשותיכם", וכן "ושמרתם נפשך

והטעם בזה כי הגוף אינו מטרה בפני עצמו, וכל מה שצריך האדם לשמור 
ועי"ז יוכל להמשיך לעבוד  -את גופו זהו כדי שיהא מקום לנפשו לשכון בה 

את הקב"ה בעולם הזה, ולכן עליו גם לדאוג שגופו לא ייחלש, כי כאשר הגוף 
וכיון שהדבר נוגע ממילא גם נחלש האדם בעבודת השי"ת, נחלש, אז 

וראיתי אצל      .לרוחניות לכן צריך האדם להיזהר בשמירת גופו בבריאות
 היה נזהר ביותר בענייני בריאותשהגה"צ רבי מרדכי פגרמנסקי זצוק"ל, 

ואף בעניינים שבמשך השנה לא היה נזהר בהם, ואמר לי  -גופו בעשי"ת 
 ."ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" בעשי"ת על שזהו מפני פחדו לעבור

 קבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע
 ,כתבח"ה סי' נ"ה( הרשב"א בתשובה )   )ו, ד'(. "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד", 

ש"שמע ישראל" אין הכוונה לשמיעת , [מרבינו החזו"א זצ"לגם שמעתי וכן ]
להבין ולקבל את הדברים, וזהו  -האוזן גרידא, אלא הכוונה ל"שמיעת הלב" 

להבין ולהפנים לתוך הלב מה שנאמר בפרשת  -יסוד מצוות קריאת שמע 
קריאת שמע שהקב"ה הוא האלוקים והיחיד בשמים ובארץ, ומתוך כך 

קר הכוונה בקריאת שמע איננה עי ולפי"ז    נקבל עלינו עול מלכות שמים.
רק ב"ה' אחד", אלא כבר בתחילה כשאומרים "שמע ישראל" יש לכוון על 

לקבל  -מקבלים עלינו את משמעות הפסוק אנו שיסוד עניין קריאת שמע 
 עלינו עול מלכות שמים ולקיים את כל מצוותיו בשלמות. 

 דרך האדם לדאוג שרחוקים יתקרבו לדרך התורה
 . ('ה, ו", )דךואלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מא ואהבת את ה'"

 -"ואהבת את ה' אלוקיך ( ב"ל פ'פרשת ואתחנן )ספרי במדרש כאן אמרו חז"ל 
ין שנאמר ואת הנפש אשר עשו יאהבהו על הבריות כאברהם אביך כענ

, שיהודי שאוהב את הקב"ה אינו יכול לשבת נראה וביאור העניין". בחרן
, ]וכמו שנאמר "אוהבי שאחרים אינם הולכים בדרך התורהבשקט כשרואה 

ה' שנאו רע"[, ולכן מתוך אהבתו לקב"ה הוא משתדל להפיץ את דרך 
התורה לאחרים ככל יכולתו, ואינו דואג רק לעצמו שהוא יהיה מסודר 

 בלימוד התורה, אלא דואג שיותר ויותר יהודים יקיימו את מצוות השי"ת.
שיהא שם שמים  -ואהבת את ה' אלהיך איתא: " )פ"ו ע"א(ובגמ' ביומא 

מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו 
אשרי אביו שלמדו  -ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו 

", ע"כ, ונראה שיסוד דברי הגמ' שם מיוסדים תורה, אשרי רבו שלמדו תורה
ל מצוות "ואהבת" הוא להאהיב את על מה שאמרו חז"ל בספרי שבכל

הקב"ה על אחרים, וכלפי זה אמרו חז"ל שכדי לגרום שאחרים יאהבו את 
אלא גם אם הקב"ה אין האדם מוכרח תמיד להסתובב אצל אחרים לפעול, 

הוא יושב לעצמו ולומד בהתמדה ומתנהג כראוי לבן תורה במשאו ומתנו עם 
, כי בו על ידו לדרך התורההבריות, הוא גורם בזה שאנשים אחרים יתקר

כשרואים אותו נוהג כראוי, אנשים מתפעלים ממנו ואומרים עליו "אשרי 
 אביו שלמדו תורה", ומשתוקקים להתקרב לדרך התורה כדי להיות כמוהו.

 ניסיונות ישראל בתקופה האחרונה קודם ביאת משיח
לאחר ימי השואה שמעתי מפי הגה"צ רבי      . ('ה, ו)", דךובכל נפשך ובכל מא"

עם ישראל ניסיון של  מרדכי פגרמנסקי זצ"ל, שבתקופת ימי השואה עברו
ולאחר לקבל שזהו רצון הקב"ה שניהרג בעבור היותינו יהודים, "בכל נפשך" 

כשם , כי לכבד את הקב"ה בממון -ואה יקום ניסיון של "בכל מאודך" ימי הש
כ בעת גאולתם זכו שבמצרים מתחילה עינו את אבותינו בעבודת פרך, ואח"

אין לך אדם מישראל שלא היו עמו )בכורות ה:( "לתקופת הרווחה, וכמו שאמרו 
תשעים חמורים לובים טעונים כסף וזהב של מצרים", כמו כן אף לאחר גמר 
ימי מבול האש של ימי השואה, תבוא תקופת רווחה בגשמיות לעם ישראל, 

מה כוונתו, והשיב לי "אין כוונתי  )ושאלתי אותושהקב"ה יעמיד לנו הרבה עשירים, 

יהיו הרבה מיליארדרים יהודים באופן שלא ולמיליונרים, אלא למיליארדרים"(, 
אותנו אם נרדוף אחרי הממון היה כמותו במשך גלותנו, וכל זה כדי לנסות 

, וכן לנסות את העשירים אם הם נותנים ונחפש לוקסוס תאוות ותענוגים
וך שמחה שזכה להיות משלוחי דרחמנא צדקה מתוך אהבת השי"ת ומת

לא פחות  -וזהו ניסיון קשה מאוד לפרנס עניים ומוסדות תורה וחסד, 
)ברכות ס"א , וכמו שאמרו חז"ל מהניסיון למסור נפש למיתה בעבור הקב"ה

". ואלו הם דךויש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מא"ע"ב( 
ופה האחרונה קודם משיח, בתחילה "בכל שני ניסיונות שייעד הקב"ה לתק

 .ואשרי מי שעומד בגבורה בניסיוןנפשך", ולאחר מכן "בכל מאודך", 

 לקט עניינים על ימי בין הזמנים מתוך מאמרי רבינו שליט"א וממה שקיבל מרבותיו זצוק"ל
מלצר זצ"ל שבוואלוזין היו לומדים בישיבה בכל יום  א[ שמעתי מהגרא"ז

יום על דף גמרא רש"י ותוס'  בכלשיעור אמרו ראשי ישיבה , ועד ערב פסח
התאונן על שהיום יש בין , ובעיון, ולא היה "בין הזמנים" סביב ימי הפסח

 בכל שבוע. שישי שבת, מלבד ניסן תשרי ואב שלש חדשים בשנהבהזמנים 
יפרד שנוסע הביתה ל"בין השבא לחזו"א זצ"ל ל שמעתי מבחורב[ 

הזמנים", ואמר לו רבינו ה"חזון איש" זצ"ל שבבין הזמנים ודאי צריך לנוח 
להחליף כח ולא צריך ללמוד כמו בתוך הזמן, אבל לכל הפחות חייב ללמוד 

, ושאל הבחור מה נקרא לימוד כמו בעל הבית, וציטט לו ל הביתכמו בע
בעל אומנות עוסק ש (י"בההלכות ת"ת )פ"א מהרמב"ם  החזו"א זצ"ל את דברי

, ומבואר שבעה"ב ע"פ תורה שעות במלאכתו ג' שעות ביום ובתורה תשע
הוא שלומד תשע שעות ביום ושלש שעות עובד, ואמר החזון איש זצ"ל 

ילמד בבין הזמנים תשע שעות, ונבהל ה"חזון איש" זצ"ל  לבחור שלפ"ז
 .כששמע מהבחור שגם בתוך הזמן מסופק הוא אם לומד תשע שעות

ג[ מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל היה מתנגד מתחילה לימי בין 
הזמנים, וסבר שאינו נצרך אלא ליחידים הלומדים בהתמדה גדולה עד 

ה צריך דווקא ח"כ חזר בו ואמר שאדרבשנחלשים ונזקקים למנוחה, אבל א
את בין הזמנים, ומשום שהלומד תורה בבין הזמנים זוכה לשכר גדול מאוד 
על שבא מצד מעצמו ללמוד אע"פ שאין לו שום עול המחייבו לכך, אבל 
באמצע הזמן שחייב ללמוד מצד סדרי הישיבה, וכמו כן אברך מחויב ללמוד 

אין שכרו גדול כל כך כמו הלומד  מצד התחייבותו לכולל שמשלמים לו,

והוסיף שעכ"פ יש לנצל את ימי עצמו בבין הזמנים בלא שום מחייב,  מצד
 . זכויות לקראת ימים הנוראיםבין הזמנים שקודם חודש אלול כדי להרבות 

תמיד הוי מרגלא בפומיה דמו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל, ד[ 
שאף בשעה שהוא יוצא מבית שהתואר "בן תורה" הוא תואר מיוחד למי 

המדרש ניכר עליו שהוא קשור לתורה ודבוק בה בכל הליכותיו, והוא נקרא 
שגם כאשר הוא נמצא בכרך  -"בן תורה" כעין התואר "בן עיר שהלך לכרך" 

הוא קרוי בן עיר כיון שהוא רגיל בעיר וקשור בה, וגם "בן תורה" היינו מי 
ניכר עליו שהוא בן  בין הזמניםי ימבכמו שגם כשהוא יוצא מהבית מדרש 

ניכר עליו בתפילתו ובברכותיו ובצורת דיבורו ואף באמצע הזמן , תורה
 הוא ראוי לתואר "בן תורה". וובאכילתו שהוא קשור בתורה ורגיל בה, 

והוסיף מו"ר זצ"ל ואמר, "יש ב"ה בעולם הרבה "לומדי תורה", אבל "בני 
מיד שכל תלמידי הישיבה יהיו תורה" המה מועטים ממש, ואני מתפלל ת

 .י תורה" ואינם נוהגים כבני תורה"בני תורה" ולא כאלו שהם רק "לומד
שמעתי מידידי הרה"ח ר' יחיאל שוימר ז"ל לבאר את דברי הגמרא ה[ 

", כנחל שמעלה את האדם מטומאה לטהרה"שדברי תורה הם )ט"ז.( בברכות 
שהטובל במקווה נטהר רק אה( )סוף פ"ו מאבות הטומשכמו שבמקווה כתב הכס"מ 

מהמקוה אבל לא כשהוא בתוך המים, כמו כן גם בדברי תורה אין  כשעולה
התורה אלא כשהוא 'יוצא  ניכר על האדם שהוא נטהר על ידי לימוד

והיינו בימי בין הזמנים, שאם גם אז הוא נוהג כבן תורה, אות הוא  מהתורה'
 רה אותו.שהתורה נבלעה בקרבו וטיה
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