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ø éøáãá åðéà"éøä úñøéâ éôì î"ó÷ø  ø"é äæ íòè ùãéç 
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îàå úåø÷ì ïéòãåéù äîä íäìù äçîù ø÷éòã íåù" ìë ë
ììëá äàéø÷ ,èä úèéùì ïéá äðäå"âîä úèéùì ïéáå æ"à ,

ö"òéà àúééøáá éøäã  ' í éâäåð ìáàá ïéâäåðä íéðéã ìë
úá"á , úééôë éáâì íäéðéá íéðéã é÷åìéç ùé éë íðîàå

 íéðåùàøá øàåáîë ùàø úôéèòå äèéî ,î" øåñà î
á øåñàã äøåú ãåîìúúáå ìáà"àðéã ãç éåäã éàãå á ,

åùáå"åé ò"éñ ã 'ôù"éòñ ã 'ä 'éà ' í éðá åì ùéù ìáà
ùáå íãåîìî íìèáì åì ïéà íéðè÷"ë íù ê ' ïéàã íòèä

ñ ïî÷ìãë ïè÷ì úåìáà"öù ñ"å , íä íéøáãä øå÷îå
ìäá úéðåîéî úåäâäá 'ô ìáà"äæá íù áúëù ä"ì : ìáàå

ù íãåîìî íìèáì ïéà íéðè÷ íéðá åì ùéùøäé ï éà 
éàãë ïè÷ì úåìáà 'éù åðéáø éøåî ïéçìâî åìàåáéç'ò "ë ,

 øàåáî àëä äðäåã ìèáì åì øåñà ìáà ãîìîä íà

åìù úåìáà éðôî úå÷åðúä ,öå" òîã"ùúá " éøáã éôì á
èä"áùúã æ"ì íåùî àåä ïéìèá øàúãîìîäã  ,éùì íâå '

âîä" àö"òî åäééôåâ úå÷åðéúã äçîù íåùî éåäã " ù
ïðéøîà úåìéáàáïè÷ì úåìáà ïéàã  ,úáå"à áïéøåñ éðôî 

äçîù ,éòå 'âîá"ìäá à 'ú" ïéðòì ïë äù÷ä øáëù á
éðàù íéáøã úåìéáàã øùôàã íù áúëå ïè÷ì úøåôñú.  
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úåðùì ìéâø , åäì ïðéîãî åäééúìî ìëìã àîìàì àùéø
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éåòé"ù , íéøáã íåùî äøåúä úëøá åëøáé àì äîìã ïéäåîú íéøáãä äøåàëìå
íéøúåîä ,òå"ñã ë"ú úåöî ò÷ôåäã ì"áî ïéà ïëìå äæ íåéá úïéëø ,ù äîååðâäðî 

éìúã äàøð êøáìà åà úååöîä úëøá íåùî éåä éà äøåúä úëøá ïéãá åø÷çù äîá 
çáùä úëøá éåäã ,îéð éàãà êøáì êééù àì ò÷ôåî äæ íåéã ïåéë úååöîä úëøá éåä 

ò"äåöîä úëøá æ , íéøáãá àøå÷ù äî ìò êøáì êééù øéôù çáùä úëøá éåä éà ìáà

íéøúåîä.  
 áúëù äî ìë äðäåú íåéã"÷ôåî áòú úåöîî " úäàøðìáàá åðéà äæ ïéãã  , ìáàã

ú úåöî åéìò ùé øéôù"÷ì åéìò äåöîå úéíéøúåîä íéøáãá äîé , ÷ìçì øáãä íòèå
ú ïéá"ìáàì á ,úã" ï áøåç ìò ìáàúäì áééçå äçîù åá øåñàù íåéä úåöî íöò éøä á

ùã÷îä úéá ,ïë øáãä ïéà ìáàá ìáà ,ùøá ïééåòé äðäã"ñîá é 'åñäë óã äë ' àä ìò
à ãéøèã íåùî úååöîî øåèô ïúçã ïðéøîàã" úååöîä ìëá áééç ìáàã àúéà äîì ë

úîå ïéìéôúä ïî õåç äøåúá úåøåîàä ' àãøéè ãéøè íúä äåöîã àãøéè ãéøè àëä
ùøáå úåùøã"ã é"äæá áúë úåùøã àãøéè ä"òàù ì" ìù úåìáà âåäðì áééç à åäù ô

 ãåáë úåàøäì äëéñå äöéçø äìéòðøòèöäì áééç åðéà åúî ,ò"ë ,ùøã éøä" ï ì ùãéç é
øäì åìàä íéøáãä ìëá øåñà ÷ø øòèöäì áééç åðéà ìáàãààå åúî ãåáë úå" éøä ë

äçîùá øåñà åðéà , ìëá âåäðì áééç úîä ãåáë éðôî àìà øòèöäì áåéç åá ïéàå
åìàä íéøáãä ,àå"ãä çñä éðôî éåä ìáàá äøåú ãåîéì ìù øåñ éàä ãåñéã äàøð ë úò

ääù àìà úåìáàîéò àá úòãä çñ"äøåúä ïî çîùù é ,ôìå" úåöî íöò ïéàù àöîð æ
úåìáà úåöî íò äøéúñ äøåúä ãåîéì ,úá åîë"á ,ò äøéúñ éåäù àìà"éöîú éëéä é ,

òã"úåìáàä ïî åúòã çéñî àöîð äøåúä úçîù é , íöò ìò äò÷ôä ïéà êë íåùîå
á ãåîìì øåñéà ùéù àìà ìáàá äøåú ãåîéì úåöî åð éà ìáà åúòã çéñî àöîðù ïôåà

øåèô , íåùîå êëåëå áåéà ïåâë íéçîùî íðéàù íéøáã ãåîìì áåéç åì ùé'.   
îâä úéâåñ éôìå 'ñîá 'úá äøåú ãåîéìã äùò úåö îî øèôð êéà øàåáé äëåñ"á , íùã

îâä äù÷î 'îã" àãøè éåäã äðùîå ãéøè éøäå úååöîä ìëá áééç ìáàã ùã ú åùø
ùøáå"ç åð éàù íù éøòèöäì áéé ,ëå"úá ìáà úåìéáàá æ" ú åéäì íåéä úååöî éåäã á

åöîã àãøéè ïéã åì ùé áåù øòöáä ãîç éãùá ï ééåòéå äååöîä ïî øåèô äååöîá ÷ñåòå 
èéøä íùá àéáäù íéøöîä ïéá ïéðò"åîéìã äùò úåö îî øèôð êéàã  õãúá äøåú " á

ãùäå" äøåú ãåîìú úååöî íéé÷îã àìà øèôð àìã áúë åîöò çò" á åéà ãåîéì é
äéîøéå ,úî éøîâì ò÷ôåîù àìà ïë àì åðçëåä øáëå" úúåöî åäæã àãøè ãåøèå íåéä 

 ÷ñåòå äååöîãáäååöîä ïî øåèô äååöî.  
îâä úéâåñ øàáì äàøð äúòå 'ùøäîá íù ïéåòé äðäã úéðòú úëñîá" áúëù à

ùø éøáã àìåìã"ôà äéä é"úòãä çñä í åùî ãåîìì øåñàã àîòèã ì ,í åùî àìå 
çîùîã ,éøä úñøéâ éôìå"çî ãåñé úîàá åäæã äàøð ó 'ø"øå î"é ,øù"ñ î"úù ì" á

áàåì , íúåà íäá ùéíéðéã ,úòãä çñä íåùî éåä ãåîéì úåöîî äò÷ôä ïàë ïéàå ,
çîùîù íåùî àìå ,ùîë"ùøäîä ë"à ,úåðùì ìéâø åðéàù íå÷î ïëìå , íâ äæá ùéã

ã úòãä çñä ïàë ïéàù ïåéë øúåî äçîù íâå øòöøòö íâ åá ùé ,áùú ïëå" ïéà ø
áùúáã ïåéë åá ïéìèá"úåìáà ïéã íäá âäåð ïéà íâå äçîù ïéà ø .ø àáå" ùãéçå é

ú éðàùã"ã ìáàî áú" äçîùá àéä äúååöî ø÷éò äøåúå äçîùá øåñàù íåé éåä á
äøåú ãåîéì úåöîî éøîâì úò÷ôåî ïëìå , í åùî àìå äçîù íåùî àåä øåñéàäù ïåéëå

à ïëì úòãä çñäéù ïåéë ìéâø åðéàù íå÷îá íâ ãåîìì åì øåñùäçîù íâ åì  , ï ëå
áùú"à äøåú ãåîéìî ò÷ôåîù íåé éåäù ïåéë åá ïéìèá ø" íâ ãåîìì áåéç ïéà ë

áùúì"åãå ø"÷.  
øàáì äàøð ãåòå ,ú ïéá ìãáää ãåñ éá"úáã ìáàì á" äøåú ãåîéìî äò÷ôä éåä á

äò÷ôä ïéà úåìáàáå ,ñá éúéàø äðäã 'ù äëøáä ÷îò ïðåàá úåìáà ïéàã àäã øàéá
úååöîä ìëî øåèô ïðåàã íåùî , íéòáåð úåìáàáù äùòú àìä óà úåìáà éðéã ìëå

ìáàúäì äùò úåöîî , éðéã óà åá âäåð  åðéà àìéîî ìáàúäì äåöîäî øåèôù ïåéëå
ìáàáù äùòú àì ,àå"éôì äàøð ë"ì ìáàì øåñàã àäã æéä øåñéà åðéà äçîùá úå

 åéìò ùéù óà åîöòìùëìáàúî åð éàù àöîð äçîùá äéäé íàå ìáàúäì äåöî , ï åéëå
ú úåöîã àöîð ïëù" íöòá äøéúñ äðéà úòò àìà úåìáà úåöî í" éöîú éëéää é

úé àì ãîìé íàãàìá ,úã äùò úåöî ïéà ïëìå"ìáàá úò÷ôåî ú,úá ìáà" íöòã á
æç åð÷éú íåéä"à äçîùá øåñàù íåé éåäã ì" ãåñé íò äøéúñ éåä íåéä úåöî ë ú åöî

ú" äá øîàðù ú'ä éãå÷éô 'áì éçîùî íéøùé,'  
ä åðì êåôäé 'ú íåé úà"äçîùìå ï åùùì á , úåöåçáå äãåäé éøäá ò îùé äøäî

äçîù ìëå ïåùù ìå÷ íéìùåøé   .  

úá úåâäåð ìáàá úåâäåðä úååöî"ø á"øå äøîà î"ñ î"áùúå åäéðéã ïéåùã ì" ï éà ø
àøå÷ ïëå åá ïéìéèáìéâø åðéàù íå÷îá  ,ø àáå 'ú ïéã à éîã àìã óéñåäå äãåäé" äæá á

ìáà ïéãì ,øì äãåî ìáà éáâ íðîàã"áùúã î" ìéâø åð éàù íå÷îä àøå÷å ïéìéèá ïéà ø
ú ìáà" áàøéîçáùú óàã "ìéâø åð éàù íå÷îá úåø÷ì åì øåñà íâå åá ïéìèá ø , éðôî

 øîàðù'ä éãå÷ô 'áì éçîùî íéøùé ,'áà éáâìã àöîðååë ì"áùúã éãåî ò" ïéà ø

ìéâø åðéàù íå÷îá ïéàøå÷å åá ïéìèá ,ôò íéðåùàøä å÷ñô øéôùå"éîìùåøéä é ,øã" é
øå"ú éáâì ÷ø î"ú àéîã éà éâéìô àôåâ àäáå éâéìô á"àì åà ìáàì á ,öù àìà" ò

øã àîòèá"ú àøéîç äîìã é"ìáàî á ,áùúå" åðéàù íå÷îá àøå÷ åðéà óàå ïéìèá ø
øîàðù í åùî ìéâø' ä éãå÷ô 'áì éçîùî íéøùé ' ÷ øå ìáàá àîòè êééù àì äîìå

úá"á.  
åòéå"ùøäîá ù"ñîá à 'úéðòú ,ùø éøáã àìåìã áúëù" øåñàã àîòèã ùøôî äéä é

äçîù íåùî éåä àì ãåîìì ,úòãä çñä íåùî àìà ,éøä úñøéâ éôìã äàøðå" äæá ó
çî àôåâ 'ø"øå î"é ,øìã" îàìà äçîù í åùî àì øåñéàä ãåñé éåäúòãä çñä íåùî  ,

ø éøáãáå" åúñøéâ éôì ììë øëæåä àì î'ä éãå÷éô 'áì éçîùî íéøùé ,' ìëù ïåéëå
 ï éà úå÷åðéúå ìéâø åðéàù íå÷îá ãåîìì åì øúåî ïëì úòãä çñä íåùî éåä øåñéàä

åá ïéìèá ,ø íâ ìáà éáâìå"øåñéàä ãåñ é åäæã äãåî é ,áùú ïëìå" í âå ïéìèá ïéà ø
âø åðéàù íå÷îá àøå÷ìé ,øù àìà"úáã ùãéç é"ùãåçî íòè àëéà á ,úã" í åé éåä á

ä éãå÷éô øîàðå øîàðå äçîù åá øåñàù 'áì éçîùî íéøùé ,øù äàøðå" ïàë ùãéç é
ú íåéã"äøåú ãåîìú úåöîî éøîâì ò÷ôåî á ,åëå äéîøéáå áåéàá øúåîù åøîàù äîå '

 äéîøéáå áåéàá àåä äæ íåéä äøåú ãåîéì úåöîù äæá äðåëä ïéàåëå ' ò÷ôåîù àìà
ú úåöîî éøîâì"ú ,åùä ïåùì àåä ïëå" á åéàá øúåîù óéñåäù ùåáìá ï ééòå øúåîã ò

åëå 'ïåôéñåéáå ,ù éàãåáåò"é úàéø÷ éåñéîéé÷úî àì ïåôàú úåöî "ôàã äàøð ïëå ú '
ú úåöî àîé÷úî àì úåðé÷á"îâáå ú ' úåðé÷ éããäá ììëòäéîøéå áåéà í ,òå" åúðåëã ë

àîìòá øúäì ,ñéãú úåöî éøîâì åòé÷ôäã íòèä ãå"äæ í åéá ú , äøåú ãåîéì úåöîã
 øîàðù äçîù ìù äåöî éåä'ä éãå÷éô 'áì éçîùî íéøùé 'ìä ìò ìè éìâàá ïééåòéå '

ú úåöî ãåñéã íù áúëù äìçúäá úáù" ç åîùìå úåðäéì âåðòú ìù äåöî àåä ú
äøåúá ,úã ïåéëå"à äçîù åá øñàðù íåé éåä á"ú ìù íåéä úåöî ë"ú úåöîå á" éåä ú

à äøéúñ"ú úåöî éøîâì ò÷ôåä ë"ú ,ä éãå÷éô ììëá äéîøéå áåéà íâ äðäå ' í éøùé
ú úåöîå áì éçîùî"äìåë äøåúä ìë ìò øîàðù äçîùá àåäù ú , ã åîéì íâ ïëìå

à äøéúñ éåä äéîøéå áåéà"ú úåöî äðúéð  àìã éøîâì ò÷ôåä ë" ã åîéì åðéä ïéàöçì ú
äçîù éìá ,à ò÷ôåäù ïåéëå" àúéà ïëìå äæî äðäð åðéàùë íâ áåéà ãåîìì äåöî ïéà ë

åùá"øúåî ïåùìá ÷ø ò ,ìä ìò íééçä óë øôñá éúàöîå 'ú"èî íùá àéáäù á" åìä '
 ìáàåá øúåîã àìà äéîøéå áåéà ãåîìì äåöî åéìò ïéàã , ìáàáù øàáð åðøáãá ïî÷ìå

úá øùàî ïéãä äðåù"á ,ú ú åöî åéìò ùé ìáàáù"ò÷ôåî åðéàå ú , í éøáãù àìà
ãåîìì åì øåñà íéçîùîä ,áîøá éúéàø ïëå"åî ï" ê éàã äù÷äù ãì úéðòú àë ÷

úá íâ øåñà éøäå ïéìéôúî õåç äøåúä ìëá áééç ìáàù ïðéøîà"ú , äîã õøéúå
äçîù íäá ïéàù úååöî äðåëä úååöîä ìë åøîàù ,ú úåöî íéé÷îã õøéú ãåòå" ú

÷ àøå÷ù äæá"úéáøòå úéøçù ù ,åàëìå 'ì äîìéú à ' í éøáãå áåéà ãåîìì áéåçîã
òå íéøúåîä"ñã ë" åðáúë øáëù àìà øáãá äååöî ùéù àìå äæá åøîà øúéä ÷øã ì

ôìã"úá ÷ø äò÷ôä ìù äæ ïéã ã"ìáàá àìå øîàð á.  
éãå ïæäúáã "ú úååöî éøîâì ò÷ôåä á"àã áúëù øåèä éøáãî çéëåäì ùé ú" éðàå à

÷ä ìù úéøá íéé÷îù äàøðù éðôî éúéøá úàæéòå åá íéìèá í ìåëù íåùî ãåòå úåðé '
áá"àã áúëù é"ãá øåñàù íåé éåä éøäù êéôî åùåîé àì øîåì à"ú ,ì àåä ïëå ' øôñ

äøåú ãåîéì í åé åðéàù øîåì êééù åðéà êéôî åùåîé àì ãåòå íéâäðîä ,åàëìå 'ö" ò
ú éåä äéîøéå áåéà éøäã"àå ú"ò åùåîé àì íéé÷ì øéôù ìåëé ë"äéîøéå áåéà  é ,òå" ë

ùîë çëåî"ú úåöîã ë" øúåîù óàå åùåîé àì úåöî äæ íåéá ïéàå éøîâì äò÷ôåä ú
äæá çîù åðéàùë äéîøéå áåéà ãåîìì åì , øîåì àìù àéáäù øçà âéäðîä øôñá äðäå

äæá íù íééñ éúéøá úàæ éðàå"ì : ú àæ éðàå äçðîå úéøçù úéáøò øîåì åðâäðî ìáà
éàá íé÷ñåò íòäå øîàð àì äîìå éúéøáäéîøéå úåðé÷å áå ,ùîá éâéìôã éøä"ë ,ñã '

ñ âéäðîä"ò äæ íåéá íéé÷úî åùåîé àì úåöîã ì"  ò÷ôåä àì äæ íåéå äéîøé ãåîéì é
úî"ú , äåöîù íéøáã ùéå äçîù íåùî íúåà ãåîìì øåñàù íéøáã ùéù àìà

íãîìì ,ñ åùåîé àì íéøîåà ïéàù íéøáåñä åìàå"ú úåöî éøîâì ò÷ôåäã ì" ÷øå ú
ìì øúåîåëå áåéà ãåî ,'ú íåé ïéðò éúáø àéðú øôñá àúéà ïëå"äæá á" í éðåàâä íùáå ì

 ï éìèá úåùøãîäå äøåú éøáãá øñàð éøäù äøåúä úëøá íéëøáî ïéàù éúàöî



ם עלינו לזכור כי לקראת בין הזמני

על מנת , ההתבוננות בכל תקופה בחיים

ולדעת איזו תועלת ניתן , להבין את מטרתה

מכוונת ומיעלת את סדר , להפיק ממנה

ועלת התהיום בתקופה זו כדי להשיג את 

  .המבוקשת

תקופה זו המכונה בין הזמנים ונהוגה 

בהרבה ישיבות היא השלמה בדיעבד אם 

תרבות מחננו מצב שנכפה עלינו וחדר למ

 בין הזמנים עם אלו שהשלימו .הגויי

להם ראוי , שמפסיקים מסדרם הרגיל

לדעת שתועלת מרובה תופק בהתבוננות 

  . הללוםובגישה ראויה אל ימי

  מבחן נאמנות

אני , כי אקח מועד) "'ה ג"ע(בתהלים 

כאשר מגיע , צדיקים' פי" מישרים ישפוט

אזי ישפוט ויבחן , מועד ההפסקה מהשגרה

ומה ' דם מה לימדה אותו התורה הקהא

עד כמה הוא דבוק ? הקנתה לו' הישיבה הק

המשילו זאת ? וקשור לתורה ומצוות

ותוך , לרכבת שהקרונות מחוברות זה לזה

כדי נסיעה לא ניכר מי הקטר ומי הוא קרון 

אך כאשר מגיעה הרכבת . דומם שנגרר

, ים את הקרונותקלתחנה הסופית ומפר

 בנסיעתו בכוחות אותו הקרון שממשיך

כן הבחור שבעזבו את . עצמו הוא הקטר

סדרי הישיבה הרגילים ממשיך לקבוע 

עיתים לתורה בישיבת בין הזמנים או עם 

ותפילות , חברותות בסדר לימוד קבוע

, סודר בקצב המתאים לבן ישיבהמבמנין 

צ הוא הארי " עול תומאהוא הגבר הנוש

י "שבחבורה שאינו אדם בודד שנגרר ע

  .יםאחר

המשיל זאת ) 'ב' ה(רבינו יונה באבות 

אך , עבדיו בגדו בו, למלך שכסאו מט ליפול

, עבד אחד מתוך נאמנותו הרבה למלך

והידר , התחזק בשמירת חוקי המלכות

שלימים התבססה מחד, בכבוד המלך

, כולם בקשו את קרבתו, תו של המלךומלכ

אך המלך נישא את אוהבו שהראה את 

הקשים שעברו על נאמנותו אף בימים 

בתחילת , אף אנו בחודש אלול. המלכות

, הזמן כולם רוצים לזכות להתקרב למלך

המלך , ולהצליח בלימוד וביראת שמים

ראש לכולם הוא זה שהוכיח את : מכריז

נאמנותו כשאחרים התרשלו והתרופפו 

" 'עת לעשות לה"' ובזה פי, בבין הזמנים

לעבוד את והמשתלם ביותר  הנבחר ןהזמ

כשאחרים " הפרו תורתך" הוא כש'ה

חלילה במלכות " מורדים"מתרשלים ו

  .שמים

  חיזוק הכוחות

ניים יתחזקו הכוחות פבהתחזק הכוחות הגו

לאחר ) 'ה הק"של(הנפשיים הרוחניים 

  יםי הבינ-" זמן"
  . תוספת מזון מזין ומבריא את הגוף  

זקוקים , וישנם שבעצה עם רבותיהם

להוציא את מרצם ורתיחת הדמים בשנות 

בטיפוס הרים או הליכה ממושכת , הבחרות

ללא הפרזה אם , לות הרצוייםבגבו', וכדו

או במרחקים וסיכונים הנלוים , בזמן

כמובן לאחר בירור שאינו מתפשר . אליהם

  .'וכדו, ו"על מקום צנוע ובלי חילול שבת ח

 מפעם ת עצמו הנזכר רצוי לבדוק אבכל

לפעם האם ההתנהגות מתאימה ומשיגה 

  .ל"ו להיפך וד"את מטרתה או ח

  והתלהבות התחדשות

מנוחה כי טוב ויט שכמו לסבול פ וירא "עה

אמרו בעלי המוסר שההפוגה וההפסקה מן 

היגיעה המקסימלית בהתעמקות בתורה 

היא המנוחה הגורמת ליכולת , ובהתמדתה

לסבול עול תורה מתוך חשק והתלהבות 

בין הזמנים מגביר את . מדתמת לעליה

', הציפיה והחשק לחזור לכותלי הישיבה הק

אך מנוחה והפוגה זו היא אך ורק בעשה 

אך ', בכמות ואיכות בלימוד התורה הק, טוב

שבזה אין הפסקות , ו לא בסור מרע"ח

א שהוא בן "בעניין זה יזכור כ. לעולם

ויהיה , נקדש קודש קדשים': ישיבה ובכך

' ל(', למי עולמיםולם ולעחלקו ונחלתו לעו

בן , )ג"ב י"ג הי" ויובל פיהם שמיט"הרמב

תורה הוא בן תורה שלש מאות שישים 

 עשרים וארבע שעות ,וחמש ימים בשנה

ע "א בפתיחת שו"כמו שכתב הרמ, ביום

שישים אל לבו שהמלך הגדול ", ח"או

"ה עומד עליו ורואה מעשיו"ה ממ"הקב

ם אלו מפוקפקות גחוויות כ כל אותם "וע

המתהדרים באצטלא בכשרותם 

  ...המפוקפקת שומר נפשו ירחק מהם

' למה שפ, זאת ועוד משנה זהירות נצרכת

זההמפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן '

ע והרי העונש הוא "וצ' מתחיב בנפשו

מ אם "בעבור ההפסקה בלימוד ומה נפק

מפסיק ושותק או שמתבונן באילנות אשר 

, המתח והלחץ בישיבה, היגיעה והעמל

דרושה הפוגה והרפיה למנוחת והבראת 

  .הנפש והגוף

ש ישנם בחורים שזקוקים למנוחת הנפ

  .שלווה ורוגע שחרור מעול ומתח

וישנם הזקוקים לשפיכת לב בתפילה לאחר 

או . הכנה רבתי בלי מגבלות הסדרים

או לחזור , ללמוד במקום ומה שלבו חפץ

או , ולהכין את המסכתות הנלמדות בישיבה

כשב , לימוד ספרי הכללים, ת"כתיבת חידו

ך ספרי השקפה "לימוד נ, ח"שמעתתא ומנ

או , תניא', דרך ה, ם"מבפרקים להר' כח

  .ספרי הלכה שונים

ישנם הזקוקים לשעות מנוחה רבות מחמת 

או , מחסור שינה מרובות המצטבר בישיבה

עמודי העולם ,  לויטשב', אנו בני הישיבה הק...

הם האנשים , גדולי העתיד, נזר הבריאה

יבים הרוחנים לוטשים עלינו והחשובים שהא

, עיניהם ומנסים להעמידנו בסכנות ובנסיונות

הבה נאגר מאבטחים גדרות וסיגים שלא להכנס 

ם סכנה הן בהליכה הן בשמיעה הן למקו

 היא  האישית והכלליתכי אחריותנו, בקריאה

  ...ת יהא בעזרנו"עצומה והשי

  

המשך בעמוד הבא 
  



? ה נאה אילן זהומתפעל באומרו מ' נטע ה

דות עאלא מפעם לפעם ישנם הפסקות הנו

םנו אך אותטלמטרות שונות כמו שפר

שקועשהבחור כשהוא , חויות, הפתעות

לא נחשף ' באהלי תורה בישיבה הק

במרכאות הנאה ' גילה'אילהם ולפתע 

ו שם לב נואי, נוצצת מתוקה, חדשה

שהיא ריקה מתוכן , לתוכנה ולתוצאותיה

בזבוז זמן ולשיבוש השכל ואין בה מעבר ל

במשך השנה , יכולה לכונן בלבו תחושה

ואינו יודע שהיא , אני מחמיץ מתיקות זו

וכיצד מקנאים ,  תרתי משמע מהרנמאסת

כ "ע, בבני ישיבות אלו שלא זכו לכך

, המפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה

משמע שהנוי אינו ממשנתו רק באילן זה 

בזה והחליף ' ז מתחיב בנפשו שדבר ה"ה

מועיל ,  אור בחושך, טוב ברע,אמת בשקר

  .במזיק

 בשר שנשא משרה רמה ואחראית המעש

בממשלה שבקדנציה הנוכחית ירד 

מתפקידו להיות שר ללא תיק כלומר ללא 

אחריות על נושא מסוים ולכן בטלו את 

תקני המאבטחים והרכב המשוריין בו נהג 

ובא נפשו בשאלתו שיאשרו לו על , לנסוע

מכונית זו עם בבונו להמשיך לנסוע חש

בכיון שאינו מסוגל לשו, מספר מאבטחים

  ...לשכונתו לחבריו ומשפחתו כאחד האדם

הבה נתבונן במשאלתו אדם חפשי ללכת 

, להיכן שירצה לדבר אם מי שירצה

ומבקש שיגבילו אותו כמו אסיר שלא 

ויצטרך בדיקות , יוכל לנוע כרצונו

וע כל באירשמשתתף בטחוניות לפני 

, ם מגבלות חמורות בזמן השהיהעשהוא 

מה ההגיון , ם אנשיםעובשיחות 

  ?במשאלתו

כ "התשובה היא אדם מהשורה לא חשוף כ

לסכנות האויבים לא מסמנים אותו כיעד 

ו יפגע הנזק "ל וגם אם ח"לפיגועים רח

, לא כן אדם ציבורי, אינו ציבורי אלא אישי

ה ו אם תפגע תהי"אישיות נערצת ח, מנהיג

ה אנושה לכלל המדינה לכן צריך כזו מ

מאבטחים עם רכב משורין נמצא 

שהמאבטחים והרכב הם סימן לחשיבותו 

  .של האיש

עמודי ,  לויטשב', אנו בני הישיבה הק

הם , גדולי העתיד, העולם נזר הבריאה

יבים הרוחנים והאנשים החשובים שהא

לוטשים עלינו עיניהם ומנסים להעמידנו 

הבה נאגר מאבטחים , ותבסכנות ובנסיונ

גדרות וסיגים שלא להכנס למקום סכנה 

כי , הן בהליכה הן בשמיעה הן בקריאה

 היא עצומה  האישית והכלליתאחריותנו

  .ת יהא בעזרנו"והשי

למען תשכילו "ר שנזכה לנאמר בכתוב "יה

-וביאר הספורנו " את כל אשר תעשו

שתשיגו המכוון בכל מעשיכם לחיי עולם 

  .ולחיי שעה

  ~שבועות ' ג~ 

ז "כמו שכאן מתחיל ימי השכחה מי

כאן , ה יום הזכרון"בתמוז שם ההיפוך ר

ימים אסור לאכל בשר ולשתות יין ' ט

כאן ' וביום הט, ושם זמן שמחתנו, ושמחה

, ושם שמחת התורה. אסור בדברי תורה

, עוד כמה דברים זה לעומת זהואמר שיש 

כ לילך בהדרגה בקטנות בימים ההם "ע

  . כדי שיכול לבא לגדלות בימים הנוראים

)½ìòõ −þôê(

ל אשר בימים הללו"מבואר בכתבי האריז

, נולדים נשמות גרים מיחודים עליונים

וביום האחרון היינו תשעה באב נולד 

הרמז לזה אין מקבלין גרים לימות . משיח

 זמן  כיון שנולד משיח כבר נפסקו,המשיח

  .ראה לינ,  הגריםלידת

)þ×¾¾− −òë(

ל "ודרשו חז. הסכת ושמע ישראל היום

וזה ', הסכת עשו כתות כתות בתורה כו

צריך בחודש הזה דייקא שיעשו כתות 

כתות לענין דיבוק חברים היפוך שנאת 

  .די עשיוחנם להחליש י

)¾ô¾î þîêô(

  ~תשעה באב ~ 

זת תשעה באב בתורה וזהו מקים רמי

בפסוק זה על כן לאי יאכלו בני ישראל 

ת ראשי תיבות תשעה אב שאז לא "א

יאכלו בני שיראל אלא יתנו כח על ידי 

אכילתן לסטרא אחרא וכמו שאמרו 

באב כאילו אוכל גיד הנשה ' האוכל בט

  .אמורשבאמת הוא בחינת גיד הנשה כ

)ó−ò−¼ þîêô(

בלות בתשעה באב אין מניחין תפלין והא

כ אסור להסיח דעתו "במקום תפילין ע

  .ותמהאביל

)½ìòõ −þôê(

  ~מגילת איכה ~ 

והוא תמוה מהו , )טו, א(קרא עלי מועד 

ונראה דכל הדברים לא יכלו , המועד

כ נתקלקל ונתבטל ממה "להבראות אא

לא יכול [שהיה כגון חטים ואפרוח 

שהוא ] כ נתקלקל הביצה"להבראות אא

ובחורבן , ש צורהפושט צורה ולוב' בחי

יש בו בהעלם גדול אורו של משיח ולא 

כ "יכול להתגלות אורו של משיח אא

ואורו של משיח הוא אור , נחרב הבית

גדול ונברא קודם העולם וזהו קרא עלי 

  .הוא מועד. מועד כי באמת

)½ìòõ −þôê(

, כ השיבנו אליך ונשובה"ה מאמ"וז

ק אליך הוא מקום קרוב "כ בספה"עפמש

ע השיבנו "חילה מבקשים רבושיותר בת

אליך שנזכה לתשובה להסיר החציצין ' ה

ז "ועי, ש"מחיצין ולידו רוממותך ית

, אזי נוכל לשוב על שורש החטא, ונשובה

  .ועל מה שהתרחקנו מאור פני מלך חיים

)ñêþ¾− ìô¾−(

  ~בית המקדש ~ 

ק הוא דבר התלוי "על חרבן בהמ אבילות

יום במעשה ובפרט בזמן בין המצרים ב

 אמנם לא המעשה היא העיקר ...ובלילה

רק צריך להיות עין במר בוכה ולב נשבר 

ישפוך את נפשו בקול יללה אולי ו... ונדכה

יזכה ויראה בנחמת ציון ובבנין בית 

  .א"מקדשנו ותפארתנו שיבנה בב

)±¼î− êñõ(

בעתים הללו שכבר ארך עלינו הגלות 

והשם יתברך מצפה בכל עת לשוב אלינו 

ראוי לנו שלא ,  לבנות בית מקדשנוולחזר

לעכב חס ושלום בנין בית המקדש רק 

  . בבינינולהשתדל

)þíîô −¬îš−ñ"ö(

  



הלכתא בטעמא

דאם יש , בביאור הלכה כתב, ב"בסימן רמ. א

וצריך המעות להוציא , לפניו לשלם שכר שכיר

דהוי עשה , עדיףשכר שכיר , להוצאת עונג שבת

ואין עשה דעונג , ולא תלין, ת דביומו תתן שכרו"ול

ת "ומשמע דאי הוה ל. ת ועשה"שבת דוחה ל

, גרידא הוה נדחה מפני העשה של עונג שבת

א "י שליט"כמו שהקשה מרן רה. א, ב"והדברים צ

ז בגדר "מ אי"דנהי דעונג שבת הוי מן התורה מ

ורה עיין במשנה בר(, ת"שדוחה את הל" עשה"

ת דבל תלין הוא בין אדם "הרי הל. ב) ריש הסימן

דאטו נימא דעונג , ת"ובזה לא אמרינן עדל,לחבירו

  .שבת דוחה לאו דלא תגזול

ף בפרק המקבל "כ הרי"ז יש לתרץ עפמש"וע

ט "ח סימן של"קצוה' ועי[ג "ש שם בסימן מ"והרא

בספק שכר שכיר אזלינן לחומרא כספק ] א"סק

וכן מוכח , ק ממונאאיסורא ולא לקולא כספ

א דאף בפחות "מ דף קי"ב' א בגמ"מדברי הריטב

, ומוכח דהוי גדר בין אדם לשמים, פ עובר"משו

  ]ת"פ באופנים אלו יתכן שיהיה בזה עדל"ועכ[

דהרי אין , א הקשה"ובני היקר הרב יצחק שליט

ש שצריך "דעבירת הלאו הוא בע, זה בעידנא

הוא וקיום העשה של עונג שבת , לשלם ביומו

ואולי אפשר לומר , ואיך יכול לדחות, בשבת עצמו

כי , ב עמוד נו"ק נתיבות שלום ח"כ בספה"עפמש

המאכלים " תיקון"עיקר עונג שבת הוא 

ם "הרמב' וכל, המשובחים כיוצא לקראת המלך

, ש"עיי, תבשיל שמן ומבושם ביותר" לתקן"מצוה 

ז שעיקר המצווה היא ההכנה וזה הרי הוי "ולפי

שבאותו זמן שצריך , יר הוי בעידנאשפ, ש"בע

באותו הזמן מוציא ההוצאות לצרכי , לשלם לשכור

  .שזה גופא ענין עונג שבת, שבת

אם מחד , ה"ש וב"ביצה דף טז נחלקו ב' במס. ב

והובאו הדברים , יום יום' בשבא לשבתא או ברוך ה

ולפלא שלא הביא מזה כלום , ב"בטור סימן רמ

  .א"ע לא המחבר ולא הרמ"בשו

] ו"מהרב אהרן סורסקי הי[בספר לפיד האש . ג

א כשהיה "ר מקלויזבורג זיע"מסופר על האדמו

והיה הסדר שמקבלים כל יום ששה , במחנות

וביום השישי היה , אנשים ככר לחם אחד שלם

מבקש מהם שיוותרו על אכילתם כדי שיהיה 

והיה בזה , לחמים שלמים' בשבת לחם משנה ב

 כל הלחם מיום השישי ענין מסירות נפש להשאיר

  .ליום שבת לצורך ענין לחם משנה

העולא לדינא

סיכום הדינים בקצרה כמה צריך לטרוח לצורך סיכום הדינים בקצרה כמה צריך לטרוח לצורך סיכום הדינים בקצרה כמה צריך לטרוח לצורך סיכום הדינים בקצרה כמה צריך לטרוח לצורך 
        ....עונג שבתעונג שבתעונג שבתעונג שבת

  . העשיר חייב לכבד את השבת כפי יכולתו....אאאא

חייבין ,  אם אין לו כלום ומתקיים מן הצדקה....בבבב

ליתן לו והוא חייב לקחת גם כסא דהרסנא לכבוד 

  .שבת

ואין לו מהיכן , לו בדיוק לפי צרכיו אם יש לו מש....גגגג

ז נאמר עשה שבתך חול ואל תצטרך "ע, לצמצם

בשביל , והיינו שלא יקח מן הצדקה, לבריות

  .להוסיף לכבוד שבת

 אם יכול לצמצם עצמו ולדחוק עצמו כדי שיהיה ....דדדד

  .חייב לעשות כן, לו כסא דהרסנא לכבוד שבת

חייב לזרז עצמו ,  ואם יש לו יותר מעט.ה

  .ן לכבוד שבת יותר מכסא דהרסנאלהכי

  מדיני הכנת צרכי שבת
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  יוחנן' בעניין מת הבן בחיי האב לר
ו" הייצקי'משה לנצח "הבה   ▪▪  

ז אם לא היו לו בנים רק שאר יורשים אז "ולפי

לא קנה לוקח כיון דמשמע שרק בגלל שברא 

שהזכות באה לידי ביטוי כרעיה דאבוה ושייך 

שבעל הגוף מימש את זכות ומשתמש בפירות אבל 

שאר יורשים זה לא נקרא שהוא עצמו משתמש 

כידוע בחילוק בין ירושת הבן לירושת (בפירות 

  ).שאר קרובים

È˘ '·˘¯‰"Ì: שאם מת ודאי היורשים יורשים 

את הבן את הזכות שהיה לו בגוף אבל אם הבן 

 אז חוזרים הנכסים לאב מכר ומת והלוקח לא קנה

, דכיון דמכר סילק נפשו מהנכסים, או ליורשי האב

ן הרי הלוקח לא קנה כיון שמת "ז שואל הרמב"וע

כ הזכות נשארה אצל "הבן אז המכירה לא חלה א

  .הבן ומדוע זה לא עובר ליורשי הבן

È˘ 'ÒÂ˙‰': שאם מת הבן בחיי האב זה הולך 

מקבלים כיון כ היורשים "לבנים ואם מכר ומת אז ג

דהמכירה לא חלה הוי כמו שלא מכר שהבנים 

  .יורשים איתו

מה ההבדל בין מכירה ' התוס' ב בשי"אך צ

מדוע אם הבן מת בחיי האב שהזכות לא , לירושה

באה לידי מימוש לא יכול למכור את הזכות מדוע 

יכול להוריש את הזכות הזאת הרי הזכות לא באה 

זה לא רק בני ' התוס' ובפשטות שי(לידי מימוש 

שאר יורשים אז אין את הסברא של ' הבן אלא אפי

ברא כרעיה דאבוה שחשוב  שהזכות באה לידי 

ל שהזכות שיש לבן בחיי האב הוי כמו "וצ) מימוש

שהם זכויות ' דבר שאינו ברשותו וכמו חוב וכדו

א למכור אותם אבל ירושה דממילא "ממוניות שא

 .שייך להורישם

א למכור כיון שהפירות והשתמשות של "יוחנן א' ר

  האב אז הזכות שיש לבן לא שווה כסף

ואינו יכול למכור את זה כי אין לזכות הזו שום 

ביטוי בפועל ולכן אם כשמת האב הבן חי ממילא 

אז הזכות שיש לו , הבן אמור לקבל את הפירות

כות שהיתה בנכסים באה לידי מימוש ומתגלה שהז

 בעלות על זכות ששוה כסף וכאן הייתהלו בנכסים 

שהיה לו קנין חזק בגוף יכול למכור את זה וחלה 

המכירה אבל אם הבן מת בחיי האב אז הזכות 

בגוף לא בא לידי מימוש אז לא היה לו  שהיתה לו 

זכות ממשית בקרקע וממילא לא יכול למכור את 

ירה לא חלה ן מכר אבל וכל זה כשהב, זה ולכן המכ

באופן שהבן לא מכר רק מת בחיי האב איכא 

  .בכמה שיטות ראשונים

È˘ 'Ó¯ „È‰"‰:אם יש לבן בנים אינם '  שאפי

או ליורשי (יורשים את הנכסים אלא חוזרים לאב 

כיוון שכל זמן שהבן לא קיבל את הפירות ) האב

שיש לו זכות בגוף אין זה ' אינו בעלים בכלל ואפי

יש את זה דבר ממשי ששוה כסף    ואינו יכול להור

‰�ÂÈ Â�È·¯ ˙ËÈ˘: שלא רק אם מת הבן והשאיר 

אם מכר ' בנים הם יורשים את הנכסים אלא אפי

' אם השאיר בנים חלה המכירה דסובר שכל מה שר

יוחנן סובר שאם מכר הבן בחיי האב לא קנה 

לוקח זה רק כשלא השאיר בנים אבל אם הבן 

עיה דאבוה השאיר בנים המכירה חלה דברא כר

וההסבר בזה הוא שאם השאיר בנים אז הזכות 

התממשה כי הבנים הם ממש במקום האב ואם 

הזכות באה לידי ביטוי אז כבר לכתחילה הוה לבן 

  .ממשית בנכסי ולכן המכירה חלה

הכותב נכסיו לבנו מהיום ולאחר מיתה . 'מתני

האב אינו יכול למכור לגמרי כי הגוף של הבן והבן 

י הפירות של אינו יכול למכור לגמרי את הפירות כ

ל אי מת הבן בחיי האב "י ור"פליגי ר' האב ובגמ

י לא קנה לוקח דקנין פירות כקנין הגוף אז הבן "לר

וכשמת האב אז הנכסים לא באו , לא יכול למכור

 קנה לוקח דקנין פירות לאו כקנין הגוף ל"אליו ולר

  .אז הבן יכול למכור

י שהרי אם הבן מכר בחיי "אך צריך ביאור לר

דלבן יש רק ' לא מת אז המכירה חלה אפיהאב ו

כשמת האב קנה לוקח ואמאי , ה"קנין הגוף אפ

  .ז לא של הבן ואיך יכול למכור"הרי

שאין בכל התורה , ולפני הכל צריך להסביר

מלבד , מציאות של שני בעלים על אותו חפץ

שותפים ששניהם בעלים ביחד על אותם דברים 

בעלים '  ואבעלים על הפירות' א לומר שא"אבל א

, על הגוף ושניהם נקראים בעלים אין כזה דבר

הוי בעלים ולשני יש זכות בנכסים ובהא ' כ שא"וע

יוחנן סבר שזה שיש לו גוף ' ל ר"יוחנן ור' פליגי ר

אז אינו , כיון שזה לא בא לידי ביטוי בפועל עכשיו

שלו יש את כל זכויות , ובעל הפירות, נחשב בעלים

ו אז הוא הבעלים ובעל ההשתמשות בקרקע עכשי

הגוף יש לו זכות ממונית בנכסים שהגוף יהיה 

דהיינו דמעכב את בעל הפירות למכור [שלם 

  .יש לו זכות בגוף] הקרקע

ל סבור שזה שבעלים על הגוף הוא נחשב "ור

בבעלים על הקרקע ובעל הפירות יש לו רק זכות 

  .השתמשות בקרקע אבל אינו הבעלים

לפי ,  לבן-בעל הגוף ואת הזכות בקרקע שיש ל

ולכאורה זה קושיתו של הבית מאיר שלכן לכאורה למד שלא שייך פה שיור 
ונגדיר את הקושיא בצורה יותר ברורה שלכאורה במכירת קרקע מוכר לו את 
הקרקע בתור כמוצר יבש וממילא נגרר אחרי זה הכוח שיש בקרקע שזה משהו 

 של בפירותשלא נמצא  בפועל אלא בכוח בלבד ואותו כוח אמור לצאת לפועל 
  .שנתיים וכן הלאה, עוד שנה

ז  "א למכור את זה ולא שייך ע"תוצאות לכאורה כל עוד וזה בכוח אואותם 
  .בעלות בצורה נפרדת

כ קושית הראשונים ששואלים למה המכירה על הפירות חלה "ג' וזה לאו
, מעכשיו ואפילו שבעצם הוא לא הביא לא הביא לו כלום שהרי הגוף של האבא

 שללכן הבית מאיר למד שבמקום שהוא שייר לעצמו את הפירות ונראה ש
חייב להיות שהוא השאיר לעצמו את כל הקרקע והקנה לו רק את הגוף עכשיו 

ולמד שלא שייך פה המושג של שיור שאם הוא לא הקנה לו את הפירות של 
  . שהרי הכוח לגדל פירות הוא לא כלום? עכשיו אז מה הוא הקנה לו

פ שהפירות של "ד שאפשר להקנות את הכוח לגדל פירות אעא למ"אבל הרעק
  .עכשיו הם של האבא

נראה שלמד שהאבא מקנה לבן את הכוח לגבי הפירות וקנין זה לכאורה ברור 
ז כמו "שזה דווקא אם הבן חי וזה דבר שהבן עדיין לא יכול לזכות בזה מפני שאי

כ הבן עדיין "ת בזה אא ולכן אין ללקוח של הבן זכויו בפועל ממשכל דבר הנמצא
חי שזה עובר לבן והוא כמו זכות שהאבא מעביר לבן ואולם אין לבן כוח 

הלאה להוציא את עצמו מהתמונה ויכול להעביר את זה אלא , להעביר את זה
אם כן הוא נמצא כאן עד שנה ונהפך לבפועל ונראה שזה גופא תירוץ הראשונים 

ה מה שמביא "זה הפירוש ביד רמש לגבי הקושיא איך מכירת הבן חלה ו"עיי
דבר מופלא מאוד אלא ' שלאחר מיתת האב אגלאי מילתא למפרע והוא לכאו

" משהו"כ הוא לא היה בכלל "ל שאותו משהו שהיה בכוח וא"כוונתו לאור הנ
כ את " בפועל וצריך להבין א- " משהו"כדי שיהיה לקנין על מה לחול נהפך ל

  .הבית מאיר
   

מובא שאם אבא נתן לבנו קרקע שאת הגוף הוא יקנה מהיום ואת הפירות 
  .הוא זוכה בגוף מהיום ובפירות לאחר מיתה, לאחר מיתה

קונה את הקנין פירות י הוא " לכאורה קשה איזה קנין יש לאחר מיתה שע
  .לאחר מיתת האב

א מתרץ שהוא מקנה את הכל עכשיו לבנו והוא רק שייר לעצמו קרקע "ורע
  .לפירות שיגדלו עד המיתה

ובבית מאיר מביא בתחילת דבריו על כל המושג שיור שלא שייך לומר על מה 
כ ואם השאיר לעצמו את הפירות הרי זה "ששיר לעצמו שיקנה את זה למפרע אח

אלא אומר שאפילו על הצד של , אחד שלא הקנה לשני משהו וזה צריך קנין נפרדכ
  .שיור וודאי יש קנין שחל רגע לפני המיתה באותו רגע שהוא כבר לא צריך את זה
ן יומביא שכאן בסוגיה של פירות לאחר מיתה אין מקום לומר שזה עובד מד

זה שיור בשאר כלומר שעד עכשיו אמר על הצד שזה שיור וכן איך (שיור 
שהרי אם שייר לעצמו את הפירות אז מה הגוף שהקנה לו מעכשיו וכן ) מקומות

  )ובהמשך יבואר יותר טוב שורש השאלה (.ש"ע. לקמן קמח' מביא ראיה מהגמ
פ "בזה שהקנה לו את הגוף ואע, ומביא שכאן הוא התחיל את הקנין עכשיו

שיקנה ככ "לגבי זה שאחז הקנין מועיל "שאין לקנין עכשיו שום משמעות בכ
לגמרי לאחר מיתה זה לא יקרא דבר שלא בא לעולם מפני שהקנין התחיל 

  .מעכשיו
אם התחיל מעכשיו זה נקרא גט לאחר ' שאפי' שמצינו שלתוס, והקשה מגט( 

ומביא שכאן אין כוונתו בדוקא שיחול לאחר מיתה אלא מאותו הרגע , מיתה
 ובכל אופן גמר הקנין לא חל מאותו שכבר לא יצטרך את זה רגע ליפני המיתה

  ).רגע לפני המיתה, כ"רק אחרגע שאומר אלא 
י הדברים "ונראה לבאר בשורש מחלוקתם ובהקדם נביא כמה קושיות ובעזה

  .אלוקנו עמנו' יובנו ויוגדרו טוב יהי ה
 איזשהו שטח בקרקע ומה הכוונהלכאורה קשה והרי הוא לא השאיר לעצמו 

  .קרקעשהשאיר לעצמו משהו ב

  א והבית מאיר"ק בשיטת רעמ"בביאור המו
ו"היאברהם יעקב אקרמן ח "הבה ▪▪  



 המצרים ולכן כדאי לעצור לרגע עומדים אנו כעת בעיצומם של ימי בין

ואכן צריך להבין היטב , להתבונן מה בעצם הפסדנו מחורבן הבית

מטבע "ה שמשפיע לעולם אינו פוסק לרגע שהרי "שהשפע של הקב

צינורות השפע ממרום נמעטו ונתקטנו אך לא נפסקו " הטוב להיטיב

לגמרי אלא שתחת זה שהשפע ניתן לבני ישראל עובר השפע לגויים 

על שלושה "כתוב . לומר הם גוזלים מישראל את הטוב המושפע לעולםכ

כל זמן שהיה לנו את בית ) משלי" (שפחה יורשת גבירתה ... רגזה הארץ

המקדש היו ישראל הגבירה והגויים אכלו את השיריים אבל מאז החורבן 

נהייתה השפחה לגבירה והגויים ניזונים מהאושר שמיועד לבני ישראל 

  .ימים בשיירי שירייםואנחנו מתקי

" לא נבנתה צור אלא מחורבנה של ירושלים"ל " זהו עומק דברי חז

כשירושלים היתה בבנינה ניזונו הגויים מהשפע של ישראל אבל משחרב 

 אלו צריך םענייני' ועל ב. ק ניזונים הגויים מהצרות של היהודים"ביהמ

 הבכי "מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה"לעורר עצמנו ולבכות 

ה לבין כלל ישראל הבכי הוא "והדמעות הם גורמים לקשר שבין הקב

בבחינת דברים היוצאים מן הלב והחוזק שיש בהם שמשפיעים למעלה 

, ועל חבלי משיח שנשמעים בעולם' ד דיבר על מצוות קידוש ד"וסרמן הי

כ פשוט לדעת שאחרי כאלו נהרות של דם ובכי נזכה לגאולה "היה כ

הבכי הזה היה צריך להביא לנו את והשפע שירד לאחר , השלימה

-הישועה אך שוב גנבו את השפע חזרו לארץ הקודש ולשפה הקדושה

בנו מדינה חילונית שכופרת , לשון הקודש אך לא בצורה הראויה והכשרה

? ו "יוצא שכל הקרבנות שהיו עד היום לחינם נרצחו ח. ובתורתו' בד

ומלבד ! בכינאועל דא קא " לשוא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו"

הצער על כבוד שמים צריכים אנו לבכות על עצמינו איך נפלה עטרת 

ראשינו ואבינו כועס עלינו וזרק אותנו מביתו ומארצו והסתיר מאתנו פניו 

וסגר את כל השערים מלקבל תפילותינו ושפך על פנינו קיתון ולקח 

ח "שידוע שחצי מהרמ(ק ורוב התורה והמצוות "מאיתנו עבודת ביהמ

ונפלנו מדרגה של נביאים ותנאים ) מצוות בזמנינו אינו מדאורייתא

ה אינו מראה לנו אהבתו בגלוי והעולם "והקב. להיות כחמורים, כמלאכים

ה אינו מוכיח אותנו בנביאים ואינו עונה לנו "אינו יודע שאנו בניו והקב

באורים ותומים ונטל מאיתנו את האפשרות של כפרה בקרבנות ואנו 

, שנסתגף ונתענה כל ימי מתושלח' עם הטומאה והעוונות ואפינשארנו 

  .ושערי דמעות לא ננעלו

 אנו מרגישים את הכאב והחורבן על 

צרותיהם וסבלותם של בני ישראל ומתעוררים 

על זה שהגויים , אבל על השפע החסר. לבכי

ים לכל טוב ואנחנו דלים וריקים בזו חסרה זוכ

לנו ההרגשה האבילות האמיתית של תשעה 

באב היא על הגניבה של השפע ששפחה 

יורשת את גבירתה ולא רק שהגויים הפכו 

להיות מלכי הארץ אלא יותר על זה שכלל 

ישראל מרוצה ומסתפק במעט הרוחני שיש 

אנחנו יושבים ובוכים על דם ישראל ,  לו

כמים ואילו מלך מלכי המלכים יושב שנשפך 

מקצת מתיקוני ' לא נצליח לקיים אפי

ל ואפשר להמחיש "התשובה הנזכרים באריז

הדבר שכשם שאם היו סוגרים את המרפאות 

והבתי חולים בעולם כמה היו כולם צועקים 

ונחרדים איך אפשר להשאיר את החולים 

ה "ק אל הקבבחוליים כן כמה עלינו לצעו

ק לרפאות את נפשינו "ולתבוע את ביהמ

ובפרט שאנו חולים אנושים שלא יודעים ולא 

ל וכשאב "מרגישים מהו טומאה וחולי הנפש ר

שולח את בנו הסורר מביתו מוטל על הבן 

החיוב לבוא ולבקש מחילה מהאב ולהתחנן 

ו שמוטל עלינו החיוב לבקש "ק, לחזור לביתו

ה אומר לעם ישראל השפעתי "הקב) ירמיה" (לשוא הכיתי בניכם"ובוכה 

עליכם טובות אבל הגויים לקחו את זה כך הוא גודל הצער כשהשפחה 

השפחה יושבת בראש כמלכה והגבירה יושבת לה . יורשת את גבירתה

 זה שהגבירה בצד ושמחה עם כל פירור שנותנת לה השפחה והצער הוא

איננו יודעים איך היינו נראים אילו כל . אינה יודעת שחסר לה משהו

וצריך לבכות על זה שאם היינו חשים בצער הזה . השפע היה בא אלינו

  .והיינו בוכים על זה כבר היינו נושעים

החתימו ,  פעם היה יהודי שקיבל מכתב בבית הדואר,ידוע המעשה

. בל ותהום כל העיר לפשר הנתינההפקיד ונתן לו שטר של עשרה רו

אבל הפקיד . לבסוף נודע הדבר שהדוד מאמריקה שלח לו סך מאה רובל

השמחה על המצב הרוחני של . נתן לו רק עשרה ותשעים גנב לעצמו

, אמנם ישיבות פורחות. הוא כאותו יהודי שקיבל עשרה רובל, היום

.  התורה נשמעוקול, ספסלי בית המדרש וישיבות בין הזמנים הומים אדם

אלו הם רק השיריים ! אבל צריך לדעת שאת התשעים רובל גנבו מאיתנו

איננו ! הרוחניים שצריך לרדת מלמעלה ואין אנו יודעים כלל מה חסר לנו

ואנו , אין לנו מושג במעלת נביא או תנא! מרגישים סיבה לבכות

אילו היינו . מסתפקים במועט ומרוצים כשאנו נבחנים על מסכתות

עים את החיסרון העצום שיש לנו ברוחניות היינו מתעוררים לבכות יוד

עשרת הרוגי , וצריך להבין שהצרות משפיעות שפע ממרום. על מצבינו

קיבלנו מגדולי הדורות שאחר , מלכות הם קיום לעולם עד סוף הדורות

ט זכו ישראל שלא יהיה שוב גזירות "ח ות"השחיטות הנוראות בשנת ת

צאצאים של יהודים ' שהרי אפי, היה בו שמד רוחניההרג בשואה , שמד

אלחנן ' ידוע שרגעים לפני הריגתו של הגאון ר, ש"י הגרמנים ימ"נשרפו ע

ואנו צריכים . רחמן שישוב לביתו וישיבנו אליועל נפשינו מאבינו אב ה

ה "להתוודות לפניו ולחזור בנו מחטאינו ועל אף שאנו מבקשים מהקב

אך הוא דורש מאיתנו " אליך ונשובה' השיבנו ה"שיעורר אותנו תחילה 

  ".שובו אלי ואשובה אליכם"

  !ק"וכעת נתעמק בדברים ונראה מה בעצם הפסדנו מחורבן ביהמ

ק היו שערי תפילה פתוחים וכל התפילות על הרוחניות " בזמן ביהמ.א

  ) ברכות(ק ננעלו שערי תפילה "והגשמיות היו נכנסים ומשחרב ביהמ

ק אין יום שאין בו קללה וכל יום קללתו מרובה " מיום שחרב ביהמ.ב

  ) סוטה(משל חבירו 

 עצי ירושלים של קינמון היו ובשעה שהיו מסיקין מהן ריחן נודף בכל .ג

  ) שבת( ישראל ומשחרבה ירושלים נגוזו ארץ

ל להזכיר לנו בתקנתם להחסיר "ל שזה חלק ממה שרצו חז"ואפש

שיור אמה על אמה : ולמעט בכל שמחה והנאה שלא תהא מושלמת כגון

 להזכיר לנו שפעם היו םשעניינ, שבירת כוס בנישואין, ללא סיד בבית

 והיום הכל חסר ,מושגים יותר נעלים ומושלמים בכל ההנאות והשמחות

  .ורק לעתיד לבוא נוכל למלא את כל החסר. ואין דבר מושלם

ל אמרו שכל תפילתן של ישראל "ל שזה כלול במה שחז" ולסיום אפש

משום שבעצם כשמתפללים על גשמיות , זה רק על הבית המקדש

ק "ממילא זהו תפילה על הביהמ' הצלחה וכדו, פרנסה, בריאות, מושלמת

  .יושלםמשום שרק אז הכל 

ת שנזכה להבין ולדעת את כל החיסרון שיש לנו ברוחניות " ויעזור השי

ונישא תפילה לשוכן מרומים שיגאל אותנו מהרה ויבנה לנו את בית 

  ! מקדשינו בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן

  

אבל צריך לדעת שאת התשעים רובל גנבו ...

אלו הם רק השיריים הרוחניים ! מאיתנו

שצריך לרדת מלמעלה ואין אנו יודעים כלל 

! איננו מרגישים סיבה לבכות! מה חסר לנו

ואנו , אין לנו מושג במעלת נביא או תנא

מרוצים כשאנו נבחנים מסתפקים במועט ו

  ...על מסכתות

  ?מה הפסדנו
ו"היישראל קוסטליץ ח "הבה ▪▪  



;  

   פנימי לבני הישיבה  - גליון תורני – 'חזון נחום'
ב"  ב405. ד.ת:    מען למכתבים�  03-5709929: '  טל�'  זכרון נחום'י מכון "ל ע"יו

   פנימי לבני הישיבה  - גליון תורני –' חזון נחום'
ב"  ב405. ד.ת:    מען למכתבים�  03-5709929: '  טל�'  זכרון נחום'י מכון "ל ע"יו

  ו"היינברג גרדן חיים ר "הר

  לרגל אירוסי בנו 

  ו" הישלמהח "הבה

מ"בשעטו

  ו"היזנבאך ייצבי אריה אר "הר

  לרגל אירוסי בנו 

  ו" הישראליח " הבה

מ"בשעטו

 אשר לו אלוקים כי מי גוי גדול

אלוקים רומז על . 'קרובים אליו וכו

עם ישראל . ההנהגה במדת הדין

כאשר הוא ' ה אפי"קרוב אל הקב

כי , פ מדת הדין"עם בניו עמתנהג 

  .הם יודעים שהכל לטובתם

   ~תורת אבות~ 

  מלא הטנא ברכות
כ"חמה שלוחה בזאת למע" מזל טוב"ברכת 

  א"שליט אברהם פליגמאן ג"הרה

  ק"מ בישיבה"ר

   טובלרגל הולדת נכדו למזל
  'ממקור הברכות תתברכו בזכות עבודתכם הק

  ואך ששון ושמחה ישמע באוהליכם כל הימים

        כעתירת וברכתכעתירת וברכתכעתירת וברכתכעתירת וברכת
מערכת העלוןמערכת העלוןמערכת העלוןמערכת העלון                                                        רבנן ותלמידיהוןרבנן ותלמידיהוןרבנן ותלמידיהוןרבנן ותלמידיהון

  לרפואת
  ו" הי חדוה בןיששכר דבח " הבה

  בתוך שאר חולי ישראל

  נה ברכת מזל טוב נאמ

  לבני הישיבה
   ו"הי ישראל אייזנבאך ח"הבה

   ו"הי יוסף חיים אייזנבאך ח"הבה

  )ג"בוגר ישיב(ו "הי שלום רוזנברג ח"הבה

  מ"לרגל אירוסיהם בשעטו

�  �  

  ו"היאברהם בראנד  ר"הר

  ו"הימשה קעניג  ר"הר

  ו"הי יוסף בעריש דייטש ר"הר
  ו"הייהושע קרויזר  ר"הר

  מ"לרגל הולדת הבן בשעטו

�  �  

  ו"הייוסף שמואל פרקש  ר"הר

  ו"היישראל יצחק ולצר  ר"הר

  ו"הימשה פרוש  ר"הר
  ו"היגרשון קלצקין  ר"הר

  לרגל הולדת הבת למזל טוב

�  �

  ו"הייעקב שלום קורנהויזר  ר"הר

  לרגל הולדת התאומות למזל טוב

�  �

א  תתקיים "ג קלמן וינברג שליט"שמחת נישואי בן הרה
  ' ברצות ה

   ירושלים-ז מנחם אב באולמי גוטניק "עקב ט' פר' ביום ג

 � � �  

א  תתקיים "ג מרדכי זילבר שליט"שמחת נישואי בן הרה
  ' ברצות ה

  ה מנחם אב באולמי הוד והדר"ראה כ' פר' ביום א

� � �  

  ח אלול  "דר' יום שלישי א: ט"תחילת הזמן הבעל
  צ" אחה5:00בשעה 

  מכות: המסכת הנלמדת

  'לאחי ורעי בני הישיבה הק

מאד בפי ובתוך רבים אהללנו ואני ברוב ' אודה לה

  ' הישיבה הק-חסדך אבוא ביתך 

ת לישב ללמוד וללמד עמכם יחד "שזיכנו השי

  א"לאויט

  להכניס בני בכורי' ועכשיו שזיכני ה

  י" נשמעוןהבחור היקר 

  לחופה בשעה טובה ומוצלחת

כם בבואכם   אשמח מאד עמ

  לשמוח בשמחתנו 

  .ומשפע שמחה זו יושפע רוב טוב לכולם
  א"ש הרב דוד חפץ שליט"המג

 

 
 

  א "מלשון מרן ראש הישיבה שליט
  : בהזמנה לבני הישיבה

            "יקרה וחשובה לנו    השתתפותכם בשמחתנו"
  

  א" שליטמרן ראש הישיבה נכדזמנים לשמחת 

 ק פרשת ראה " בשבהעליה לתורה

שבת מברכים אלול בהיכל 

  'ישיבתנו הק

  

 מבית 8:15 ייצא בשעה הבגלייטן 

  א"מרן ראש הישיבה שליט
  

 ביום ' תתקיים ברצות ההחתונה

  ח אלול"שני ער

  באולמי תמיר ירושלים

  

  תצאהסעה לחתונה ה
פינת אליהו 138 רבי עקיבא 'מרח

  8:15בשעה ) בנק מרכנתיל(הנביא 

  8:30השומר פינת נחום ' מרח

  8:40השומר ' מאפיית הצבי רחמ

   נא לדייק

   12:15חזרה בשעה 

  לעילוי נשמת
  האשה החשובה מרת

  ל" זיהושע מנחםח " בת הרהאסתר
  ע" תשד תמוז"ע כ"נלב

.ה.ב.צ.נ.ת

  ו"הי ישראל יצחק ולצר ר"הר
  'מבוגרי ישיבתנו הק

  לרגל הולדת הבת
למזל טוב


