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פירוש לתפלת העמידה

על הצדיקים
על הצדיקים – לאחר שנעשה דין ברשעים, מבקש 
בזכותם.  חיים  כולנו  אשר  הצדיקים,  על  יתברך  מה' 
ומשמע  עא:(.  )סנהדרין  לעולם  וטוב  להם  טוב  והצדיקים 
בגמרא )ב"ב ז סע"ב(, שהעוסקים בתורה נקראים צדיקים. 
הלומדים  שלנו,  היקרים  האברכים  על  לכוין  ויש 
חיים  וכולנו  העולם  את  ומחזיקים  והתמדה  בשקידה 

בזכותם )יערות דבש דרוש א(.
ועושים  במצוות  המהדרים  אלו   – החסידים  ועל 
בין  בענייני  ובפרט  היעב"ץ(,  )סידור  הדין  משורת  לפנים 
אדם לחבירו, ונזהר במילי דנזיקין )ב"ק ל.(. וכן, כאשר 
מוכן תמיד לוותר משלו לטובת אחרים, הרי זה חסיד 
)שבת קכ. בפרש"י בד"ה חסידי(. ועליהם עומד העולם, וגורמים 

ובזכותם יש  לביטול הדינים ומביאים חסדים טובים, 
ירושלים  הקודש  עיר  את  הבונים  והם  לכולם,  ברכה 

)עי' ב"מ ל:(.

ועל שארית עמך בית ישראל – לכוין על כלל עם 
ורוחניות.  בגשמיות  לרחמים  כולם  שיזכו  ישראל 
לרוח  זוכה  ישראל,  כלל  על  הלב  מעומק  והמתפלל 

הקודש )תדבא"ר פ"ד אות ב(.
התורה  וחכמי  הדור  גדולי  אלו   – זקניהם  ועל 
שלנו שכולנו תלמידיהם. ויש להתפלל עליהם שיזכו 
וינהיגו אותנו תמיד ברוחניות  ושנים  ימים  לאריכות 
ואלמלי  היעב"ץ(.  )סידור  התורה  זקני  הם  ואלו  וגשמיות, 
אחת  שעה  אפילו  מתקיים  העולם  אין  הדור,  זקני 
)פסיקתא רבתי(. ויש בברכה זו את כל האותיות שבתורה, 

והוא רמז לזקני הדור שמקיימים את כל התורה כולה 
מאל"ף ועד תי"ו )יחו"ד ח"ה ס"ט(.

ועל פליטת בית סופריהם – אלה הם חכמי התורה 
ומכוונים  תלמידים  מעמידים  אשר  תינוקות,  ומלמדי 
תלמידים  "העמידו  בבחינת  וליראה.  לתורה  אותם 
הרבה" )אבות פ"א מ"א(, וזו השקעה לדורות, ויש להתפלל 
עליהם. וכידוע, כמה מסכנים אנשי צבור שאין להם 
בתורה  מחזקם  אשר  ומוכיח,  דרשן  תורה,  בן  חכם 

ויראת שמים. ויש להתפלל עליהם תמיד.
ועל גרי הצדק – לכוין על גרי הצדק האמתיים וללא 
זיופים, שמצוה לאהבם ולנשקם. ובכך מראה על אהבת 
להתרחק  ויש  )יערות דבש שם(.  התורה  ואהבת  יתברך  ה' 

מגיורים מפוקפקים ומסובכים, רחמנא ליצלן.
עלינו  אלא  בחסידים,  ולא  בצדיקים  לא   – ועלינו 
ודע  כא:(.  )סוטה  שאינו  כמי  עצמו  ועושה  העם  פשוטי 
ה' יתברך עלינו למלך הוא כמו לומר  שלהמליך את 
שה' יתברך הוא מלך על נמלים, ואף הרבה פחות )עי' 

נפש החיים ש"ג פי"א(.

יהמו נא רחמיך ה' אלוקינו – יכוין להפוך את מידת 
הדין למידת הרחמים, ויכוין כך על כלל עם ישראל.

ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת – כלומר, 
בשלימות.  ואמונה  בטחון  לבעלי  הגדול  שמך  למען 
ובזה  בעולם הזה,  שכר טוב, דהיינו שכר  ותיתן להם 

יתקדש שם שמים )ועי' ברכת פרץ עה"ת פר' פנחס(.
ושים חלקנו עמהם – יכוין בתפלתו שיזכה להגיע 

למעלות והשגות גבוהות באמונה ובטחון באמת.
ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו – כלומר, שלא יהיו 

לנו בושות בעבודת ה' יתברך חס ושלום.
ועל חסדך הגדול באמת, נשעננו – כך צריך לומר. 
אמת.  לא  שזה  יתכן  כי  נשעננו',  'באמת  יאמר  ולא 
ועדיף לשבח את ה' יתברך שחסדיו גדולים באמת, וכן 
מפורש בתורה )דברים ג, כד(: "ֶאת ָּגְדְלך" ופרש רש"י: את 

מידת טובך, עיין שם.

ברוך אתה ה', משען ומבטח לצדיקים – ה' יתברך 
משענת  דהיינו  לצדיקים,  הדעת  ויישוב  כח  מביא 
מעשיהם  את  ועושים  למבקשים  תמידיים  ובטחון 

באמונה ובטחון בה' יתברך. 

בונה ירושלים
כאן   – דברת  כאשר  עירך  ירושלים  בתוך  תשכון 
מבקשים על בנין בית המקדש וירושלים עיר הקודש. 
ירושלים  את  לבנות  הנביאים  ידי  על  דברת,  כאשר 
)תענית טז. בתד"ה הר(, שירושלים  בגמרא  ומובא  והמקדש. 
שמים  כבוד  כלומר  שמים,  יראת  מלשון  כך,  נקראת 

הנראה בירושלים.
וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין – כלומר, שלעת 
אדם.  בני  ידי  על  אלא  המקדש  בית  נבנה  לא  עתה 
ויתקיים  יתברך,  ה'  ידי  על  שיבנה  מתפללים  וכעת 
ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי  ה'  ם  ְירּוָׁשלִַ "ּבֹוֵנה  ב(:  קמז,  )תהלים  הפסוק 
ְיַכֵּנס", והוא ישאר לעולם )זוה"ק פנחס דף רכא.(. ודוד המלך 
רגל רביעי בכסא הכבוד, יהיה בירושלים עיר הקודש.

ובנה אותה בנין עולם במהרה בימינו – והוא יהיה 
יתברך  ה'  ידי  על  בשלימות  שנעשה  הראשון  הבניין 
)פ"א מה' בית  )ועי' סוכה מא. בפרש"י(. ועל אף שכתב הרמב"ם 

הבחירה( שיבנה על ידי עם ישראל, מכל מקום השכינה 

וקדושתו העצומה יהיו משמים בלבד )עי' ערוך לנר סוכה שם(.
ולבכות  לכוין  ויש   – ברוך אתה ה', בונה ירושלים 
בצער גדול על כבוד שמים שעדיין חסר בית המקדש 
בעיר הקודש, וכל רגע ורגע הרי זה חילול ה' )עי' שו"ע סי' 
תקפ(. ויש לכוין למות להישרף ולמסור נפש על קידוש 

ה'. ואף שלא יזכה לראות בבנין בית המקדש, העיקר 
שיבנה בירושלים עיר הקודש ויתקדש שם שמים כל 

רגע ורגע )יערות דבש שם(.
האדם  בגוף  שכמו  )שם(,  הקדוש  בזוהר  ומבואר 
שהאיבר החשוב ביותר הוא הלב, והוא המחיה את כל 
הגוף, ועל אף שמשקלו לא עולה על מאה גרם, והוא 
איבר עדין ורגיש מאד. כן הדבר בענין ירושלים ובית 

המקדש, שהוא המביא חיים טובים לעולם כולו. 

מצמיח קרן ישועה
את צמח דוד עבדיך מהרה תצמיח – לכוין על ביאת 
מלך המשיח משבט יהודה ומבנו שלמה, ולצפות לכך 
כבוד  יתרבה  ובזה  ה"א(,  פי"א  מלכים  הל'  )רמב"ם  רגע  בכל 

שמים מאד מאד.
מלך  של  קרנו  כלומר,   – בישועתך  תרום  וקרנו 
המשיח יעלה ויבוא ויגיע, כאשר יתגלה כבוד שמים. 
שתבוא  שלנו  ישועה  שהיא  'ישועתך',  המלה  ופרוש 

ממך.
כי לישועתך קוינו וציפינו כל היום – ממש מצפים 
על  תמיד  לכוין  העולם,  תיקון  עיקר  וזה  רגע.  כל 
כבוד שמים, להקמת שכינתא ולקדש שם שמים. וכן, 
שואלים את האדם ביום הדין, אם ציפית לישועה )שבת 
לא.(. וגם כאן יכוין למות על קידוש ה', ואף שלא יזכה 

ויבוא  שיעלה  והעיקר  המשיח,  מלך  פני  את  לראות 
ויגיע ויתקדש שם שמים בעולם )יערות דבש שם(. ובתקוני 
יתברך  )דף כב.( מחמיר מאד על המבקשים מה'  הזוהר 
גשמיות בלבד, ואינם מבקשים כלל על כבוד שמים. 
ולא מרבים בתחנונים ולא מכוונים על צער השכינה 
ועל כבוד התורה, בבחינת "להקמת שכינתא מעפרא 

ולעילוי שכינת עוזנו".
בכל  ולכוין  להשגה  להגיע  בתפלה  עבודתנו  וכאן 
והעיקר שיתקדש  ה',  קידוש  ולהישרף על  למות  יום 
למלך  האמתית  הצפייה  וזו  שמים.  כבוד  ויתרבה 
אלמוני  חכם  פלוני,  צדיק  את  להכתיר  ולא  המשיח. 
ומקובל פלמוני, וכידוע מהרמב"ם )פי"ב מה' מלכים(, שלא 

יודעים מי יהיה, עד שיהיה, עיין שם.
ה'  ורק  ואך   – ישועה  קרן  מצמיח  ה',  אתה  ברוך 
חכמים  מיני  כל  ולא  הגאולה,  זמן  את  יודע  יתברך 
זמנם  ועבר  לגאולה  תאריכים  קבעו  אשר  בעיניהם, 
ובטל קרבנם. וראינו לגדולי ישראל בכל הדורות, אשר 
ויראה,  לא קבעו תאריכים, שהעיקר להרבות בתורה 
הפרטיים,  צרותיו  על  לכוין  ויוסיף  הישועה.  ולה' 
שלו ושל משפחתו, ושיצפה ויאמין שה' יתברך מציל 
ויציל אותנו יום יום מכל פגעים קשים ויסורים רעים. 
וכאשר מכוין ומתפלל ומאמין באמונה שלימה שהכל 
סי' קיח  )כה"ח  ורב  עצום  לטובה, מקבל שכר  מן השמים 

סק"ח(.

שומע תפלה
להוסיף  וניתן  מרכזית,  ברכה  זו   – קולנו  שמע 
העתיד  על  גם  לבקש  ויכול  שרוצה.  מה  כל  ולבקש 
וכן  לחמו,  יחסר  ולא  יחלה  שלא  דהיינו  זו,  בברכה 
שיזכה לבנים צדיקים וליראת שמים )משנ"ב סי' קיט סק"א(. 
לחם  הפרנסה,  על  ותפלה  וידוי  ולומר  לבקש  ויכול 

לאכול ובגד ללבוש )עי' כה"ח סי' קיט סק"ג(.
שמזכירים  מהברכות  אחת  זו  גם   – אלוקינו  ה' 

באמצע הברכה, אדון הכל ותקיף.
אב הרחמן חוס ורחם עלינו – לכוין גם על דברים 
המתחדשים יום יום, כמו שידוך עבורו או עבור ילדיו, 
שמחה  ארועי  על  וגם  מסוימת.  בעבודה  הצלחה  וכן 
יש להתפלל לה' יתברך שהכל יעבור על הצד הטוב 
ביותר ויתקדש שם שמים במעשה ידיו. וכאשר מתחנן 
ומבקש מה' יתברך, מקיים מצות תפלה לכולי עלמא 

)יערות דבש שם(.

וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו – כלומר, גם אם 
שהתפלות  העיקר  בקשותינו,  על  עיכובים  יש  עדיין 
ויש  יעלו למעלה ברחמים. ובזה נעשה כתר למעלה, 
בכך קידוש ה' גדול שזוכה לקדש שם שמים. ולפעמים 
הבקשה יכולה להתעכב ארבעים שנה )רבינו הסטייפלר זיע"א 

בס' חיי עולם(.

מוסיפים   – תשיבנו  אל  ריקם  מלכנו  ומלפניך 
להתפלל ולבקש שמשאלות לבנו ובקשותינו יתקבלו 

לטובה ולברכה.
חננו ועננו ושמע תפלתנו – כלומר, מתנת חינם מן 
השמים. וזאת, משום שזכינו להתפלל ולהאמין שהכל 
בידי ה' יתברך בלבד. ועל מצות האמונה הקדוש ברוך 
פנחס(.  פר'  אמונה  )דברי  הזה  בעולם  גם  שכר  משלם  הוא 

והמאריך ומכוין בתפלתו, סימן שהוא בעל אמונה.
כי אתה שומע תפלת כל פה – ואפילו גוי, ועל אחת 
כמה וכמה יהודי המתאמץ ומתפלל בכוונה. וגם כאשר 
בוכה על צרותיו בלא תפלה, זה עולה למעלה )אוה"ח פר' 
ויודע  שמות(. והעיקר שהקדוש ברוך הוא שומע אותי 

מה טוב עבורי, ואינו מצפה שבקשתו תתקיים מיד )עי' 
ברכות לב:(. והוא בעל אמונה המקדש תמיד שם שמים.

התפלה  עצם  הוא   – תפלה  שומע  ה',  אתה  ברוך 
שה' יתברך שומע אותנו, וכנזכר לעיל: "חוננו ועננו 
חוננו  תפלתנו,  "שמע  אומרים  ולא  תפלתנו",  ושמע 
ועננו", שהעיקר בעבודת ה' שה' יתברך שומע תפלה. 
ומתי  עבורנו  טוב  מה  ויודע  ונורא  גדול  יתברך  וה' 
אבינו  לאברהם  מצינו  וכן  לטובה.  בקשתנו  תתקיים 
לבן,  שיזכה  מאה  גיל  עד  יתברך  לה'  ע"ה, שהתפלל 
וכן יצחק התפלל עד גיל ששים שיזכה לבן, וכן יעקב 
התפלל עד גיל שמונים וארבע שיזכה לשאת את רחל 

ולאה. ואבותינו הקדושים הם מרכבה לשכינה.

המשא המרכזיביאורי תפלה
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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להתענג על ה'ההזדמנות שבבין הזמנים
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה, מורי ורבותי!
 בשבוע החולף זכיתי לשאת שיחה לאברכים ובחורים בבניין מוסדות "שער אשר" בראשות 

הגאון הרב שמעון אשר שליט"א בתל אביב.
 בבניין הזה זכיתי להיות בפעם ראשונה כאשר עוד היה ממש שלד. אבינו רוענו הרב חיים 
רבי שליט"א, ביקר בו עם הרב שמעון אשר יחד עם ראש עיריית תל אביב, ודיברו עם ראש 

העירייה שיסייע במימון הבניה, היה זה בשלב שהבניין היה ממש רק ברזלים ובטון.
הפעם  היתה  והשבוע  הבניין  שבמרתף  באולם  שהיו  באירוסין  השתתפתי  מכן   לאחר 
הראשונה שזכיתי להיכנס לבניין. והיופי הוא, שאני נכנס לתוך הבניין הזה כשיש בו "ישיבת 
בין הזמנים", שזה הדבר האדיר, המדהים והגדול ביותר שיכול להיות. וכל אדם שיש לו "ישיבת 
בין הזמנים" ומחזיק אותה ועושה ככל יכולתו שהדבר יימשך יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, 

בין הזמנים אחרי בין הזמנים, מגיע לו חיבוקים ונשיקות והערכה עצומה.
 אחד הדברים הבעייתיים בלהחזיק ישיבת בין הזמנים, היא שאין בזה כבוד ואין בזה ייקר, 
וגם קשה מאד לגייס לזה מימון. אין לך "בניין" של ישיבת בין הזמנים, אין לך מקום שאליו 
אתה יכול להביא את האנשים ולהראות להם ולומר: "הנה ישיבת בין הזמנים". אם הם לא באו 
בדיוק בשלושת השבועות הללו. יום אחד לפני או יום אחד אחרי, אין לך מה להראות להם. וגם 
כשאתה מראה להם, אתה לא יכול לקחת בחור והוא יאמר שהוא מישיבת בין הזמנים שלך, כי 
מי זה "אני"? מחר הוא יכול ללמוד במקום אחר, או לא לצאת מהבית. אין איזו רשימה קבועה 
של הבחורים שנמצאים פה. ובכלל, כל בחור וכל אברך שייך "רשמית" לישיבה או לכולל בו 
הוא לומד במהלך ימות השנה. לכן, החזקת "ישיבת בין הזמנים" הרבה יותר קשה, והרבה יותר 

לשם שמים.
 ולכן, לא רק שכל שעה של בחור שלומד בבין הזמנים שווה כמו הרבה מאד שעות של מי 
שלומד במשך הזמן עצמו. אלא יותר מזה – מי שמחזיק את השעה הזאת, מי שמארגן אותה, 

הוא בעצם "ראש הישיבה" הגדול ביותר.
 עד כדי כך, שאמר לי פעם אחד שהיתה לו ישיבת בין הזמנים, שהוא הגיע להתפלל בימי 
בין הזמנים בכותל המערבי, וניגש אליו ראש ישיבה אחד ואמר לו: "יש לי כמה שמות לברכה, 
אני מבקש שתתפלל עליהם". אמר לו: "אני?! אתה ראש ישיבה, יש לך מאות תלמידים בישיבה 
ואלפי תלמידים בעולם, מה אתה מבקש ממני ברכה?". השיב לו ראש הישיבה: "הברכות שלי 
זכויות. בבין הזמנים, רק לכם, שמחזיקים את  עוזרות רק במשך הזמן, בבין הזמנים אין לי 

ישיבות בין הזמנים, יש זכויות".
 כעת, שימו לב טוב. יש לכל אדם בעיות בחיים. תמיד החיים מלאים בדברים כאלה שנקראים 
"בעיות". אנחנו אוהבים לא לקרוא לזה "בעיה", אלא "אתגר". כלומר, משהו שצריכים להתגבר 
"נוער  אומרים?  מה  בסיכון".  "נוער  או  נושר"  "נוער  אומרים  לא  שהיום  כמו  בדיוק  עליו. 
אוהבים  לא  רגיל".  נוער  של  להתמודדויות  מעבר  התמודדויות  לו  שיש  "הנוער  מתמודד". 

להתייחס בסגנון השלילי.
 אולם, שימו לב, כאשר פתרת בעיה שיש לך בחיים, לא ניצחת. ניצחת רק בחמישים אחוז. 

אבל כאשר לקחת בעיה והפכת אותה לפתרון, באותו רגע ניצחת במאה אחוז.
 מה הכוונה? יש פתגם שאומר: "להפוך את הלימון ללימונדה". זה אומר שאם נתקעת בבית, 
ואתה ממש צמא, ויש רק לימון, ואתה אומר: "מה אני אעשה עם לימון? זה גם לא בריא ללב, 
וגם חמוץ ולא טעים". ואז מגיע אח שלך הקטן ואומר: "אתה יודע איזה טעים זה לימונדה? 
בוא נוסיף מים, קוביות קרח, קצת סוכר והנה לנו לימונדה". ואז אתה אומר: "איזה נס שה' 
הביא לי לימונים!". כלומר, לא רק פתרת את הבעיה – "הצלחתי להתגבר על הבעיה שנקראת 
'לימונים'", אלא "הפכתי את הבעיה לפתרון". מה שאומר שמחר אני מתפלל: "ריבונו של עולם, 

תזמן לי לימונים, כי בלי לימון לא תהיה לי לימונדה טעימה כל כך".
 איך זה קשור אלינו? בין הזמנים = חופש, ובכל גיל זו בעיה – לילדים, לבחורים, לאברכים, 
ובעצם לכולנו זו בעיה. ואז מתחיל חשבון עם בורא עולם. איך אמר פעם איזה אדמו"ר שראה 
בחור שמסתובב ברחובות בחוסר מעש. שאל אותו: "מה קרה?". ענה לו הבחור: "בין הזמנים!". 
השיבו האדמו"ר: "ה' לא יצא לבין הזמנים, ה' נמצא פה עדיין, והוא עוקב ומשלם גם בימים 

הללו זכות וחובה לפי המעשים".
 וזה כל כך לא "נחמד" לשמוע את זה, כי אתה אומר: "עד שיש לי איזה חופש קטן, אני 
רוצה לקפוץ לבריכה, ללכת לים, לצאת לטיול, משהו מעניין... ופתאום מגיעים ומכניסים לי 
את כל כאבי הראש בנשמה ואומרים לי: 'מה אתה מתלהב?! אתה לא בבית המדרש אתה לא 

שווה כלום!'".
 למה אתה אומר לו את זה? אל תעשה בין הזמנים ואל תגיע לכל זה. זה בדיוק כמו שהקדוש 
ברוך הוא אומר בפרשת כי תצא )דברים כא, י-יד( שהנושא אשת יפת תואר סופו לשנאותה )רש"י 
פסוק יד( וסופו שיהיה לו ממנה בן סורר ומורה )סנהדרין ק"ז ע"א(. הוא ראה גויה, ה' התיר לו להתחתן 

איתה. מגייר אותה, מתחתן איתה, אבל ה' אומר לו שסופו לשנאתה וסופו שיצא ממנה בן סורר 
ומורה. לכן, נסמכה פרשת "האחת האהובה והאחת שנואה" ופרשת "בן סורר ומורה". ריבונו 
של עולם, אתה לא רוצה? תאמר: "אל תתחתן איתה", ואני לא אתחתן. אתה מאשר להתחתן, 

ואחרי זה מקלל שתהיה שנואה ויהיה ממנה בן סורר ומורה?
יגיד לו: "כן". האב   האם זה הגיוני שאבא יבוא לבן שלו ויאמר לו: "רוצה סוכריה?". הבן 
עונה לו: "בתנאי שתקבל סטירה". אז אל תביא סוכריה ואל תיתן סטירה. למה אתה מביא לי 

את זה בתנאי כזה?
 מה התשובה לגבי פרשת "כי תצא"?

 אומר לך הקדוש ברוך הוא: "אני לא מקלל אותך, אני רק מיידע אותך. מי שמתחתן עם 
גויה, מחבלת, מאחר והוא ראה אותה במלחמה, אז לא יחזיק מעמד עוד הרבה זמן, יום אחד 
אתה תשנא אותה. וכשתשנא אותה, תהיה בטוח שיצא לך בן סורר ומורה, כי ילד שרואה את 
אבא ואמא שלו כמו חתול ועכבר, יום אחד אומר לשניהם: "אתם צודקים. אבא אומר שאמא 
טיפשה, אמא אומרת שאבא טיפש, שניכם טיפשים מטופשים... אני יוצא לדרך חדשה'". זה 

החוק בעולם.
 לכן, אומר הקדוש ברוך הוא "סופו לשנאתה". זה דרך הטבע. אני לא אומר לך שזה אסור. 

אני רק אומר לך שאם תתנהג בצורה כזאת, זה מה שיקרה.
 אותו דבר לגבי בחור בבין הזמנים. אומרים לו: "תשמע, אתה יכול להיות בבין הזמנים. 
אתה יכול לפתור את הבעיה". אתה יודע מה זה "לפתור את הבעיה"? להגיד: "תשמע, אני קובע 
עתים לתורה. ביום שאין לי טיולים בכלל, אני מגיע לישיבת בין הזמנים כרגיל. יום שיש טיול, 
אני משלים לפני, משלים אחרי, קם בנץ. קובע עתים לתורה! בדיוק כמו שסבא שלי ודוד שלי 

שמתחזקים קובעים עתים לתורה, בבין הזמנים אני גם כמותם קובע עתים לתורה".
 אדם כזה מגיע אחרי בין הזמנים לישיבה או לבית הספר או לכולל, כאשר הוא לא פצוע ולא 
חבול, לפחות לא יותר מדי. כלומר, "אם תעזבני יום, יומיים אעזבך" )ספרי דברים יא, כב( מתקיים 
אצלו בשעתיים שלוש שכל יום הוא משלים את של אתמול. בוא נאמר, שבתחילת זמן אלול 
יקח לו כמה ימים עד שהוא באמת חוזר להיות הבחור הרציני של הישיבה. אבל זה אדם שהגיע 
מבין הזמנים "בסך הכל" לא חבול ולא פצוע. כלומר, הוא פתח את המקרר, ראה שיש שם לימון 
ואכל אותו. אבל מה הוא עשה בכדי לא לגרום לעצמו להחמיץ פנים מהלימון? הוא דמיין שהוא 
אוכל אבטיח. אז הוא הצליח איך שהוא לאכול את הלימון, ולא שרף לו הפה יותר מדי, ומיד 

אחר כך הוא הלך ושטף את הפה בכמויות של מים.
ללימון  הוא מחר מחכה  ניצח במאה אחוז.  הוא   אבל חבר שלו שהפך את הבעיה לפתרון, 
הבא. כלומר, מי שמצליח בבין הזמנים להתפתח יותר ממה שקרה לו במשך הזמן עצמו, במשך 
ומייחל לבין  הלימודים הרגילים, הוא בעצם מיד בראש חודש אלול אומר "אני מחכה, מצפה 
הזמנים הבא". לא בגלל הקיאקים, לא בגלל האבובים, לא בגלל הסירות. בגלל משהו אחר לגמרי 
– "כי הצלחתי להגיע בבין הזמנים לרמה ולמעלה גבוהה עוד יותר, שלא הייתי יכול להגיע במשך 

כל השנה כולה לאותן רמות ומעלות".
 היכן ניתן לקחת את בין הזמנים ולהפוך אותו למשהו שמגביה אותך, מרומם אותך, הופך 

אותה לגדול הרבה יותר?
 בפשטות, כל בחור שקם בבוקר והגיע לישיבת בין הזמנים ללמוד, 98% הוא הגיע נטו משום 
שרוצה ללמוד. אין מישהו שכפה עליו, אין מישהו שרב איתו. וגם אם זו אמא שמאד רוצה ויהיה 
לה נחמד שהבן שלה ילמד תורה, אתם רואים שיש רבים שלא מגיעים בימים הללו ללמוד, כי 

הם החליטו שעם כל הכבוד להורים, שיהיה להם נחת ממקום אחר...
 הנחת האמתית היא ילד שמגיע מיוזמתו, ואומר: "החלטתי שאני רוצה ללמוד". כלומר, עצם 
זה שהגעת לכאן כבר עלית ברמה יותר גבוהה. אתה לא קם כי יש משגיח, כי יש רב, כי יש מורה, 

כי יש מישהו שיכול לעשות לך "נו נו נו". אתה מחליט לבד.
 מה קורה ברגע שאתה מחליט לבד?

 כל אדם שמחליט לבד לעשות משהו טוב, המשהו טוב הזה נהיה חלק ממנו. למה הכוונה?
 קחו לדוגמא אדם שרוצה לקבל על עצמו שעה שלמה ללמוד מבלי להרים את העיניים 
מהספר. אם מגיעים אליו שני מאבטחים מהשב"כ או שני מחבלים מהחיזבאללה עם אקדחים, 
ואומרים לו: "שעה שלמה אתה לא מרים את העיניים מהספר". האם הוא נבנה? האם מחר יהיה 

לו יותר קל ללמוד שעה שלמה? ממש לא.
 גם אם יעמדו שנה שלמה בכל יום ויקפידו שכל שעה שלו תהיה שישים דקות וכל דקה 
תהיה שישים שניות, הוא מחר יעשה את זה בלית ברירה, כי הם כופים עליו. מה יקרה ביום 
הראשון שהחיזבאללה יחוסל, או שהחבר'ה מהשב"כ יאמרו שיש להם תכנית טובה יותר לביצוע 
ויעזבו אותו לנפשו? באותו רגע הוא לא יהיה מסוגל לפתוח ספר. ומדוע? משום שהוא למד 

בכפייה בגלל שאמרו לו.
 ומאידך, מה קורה לילד שהגיע ואמר: "היום, אני מיוזמתי לומד, מבלי שאף אחד יבקש 
ממני" והולך ללמוד שישים דקות בשעה ושישים שניות בדקה. לומד שעה שלמה בלי הפסקה! 
חוץ מהנחת העצומה שיש לו ומההתלהבות ומהכיף שהוא זכה וניצח, מחר זה כבר נהיה חלק 
ביום המחר תהיה  והשעה שלאחריה  יותר קלה בשבילו,  ממנו. השעה של מחר תהיה הרבה 

הרבה יותר קלה.
 הוא מיום ליום יהיה אותו אחד שיהפך להיות המתמיד של הדור, וכוחות כאלה לא יהיה 
אף אדם בעולם שיוכל להעניק לו מלבד הוא לעצמו. ברגע שהגעת לישיבת בין הזמנים, הפכת 

את הבעיה לפתרון.
 אבל יש משהו הרבה יותר חזק מזה, ואני רוצה להביא לכם דוגמא שקרתה אצלנו בכולל. 
יש לנו כולל יפה ומדהים בחולון עיר הקודש. ושם מסרתי שיחת מוסר לאברכים, וסיפרתי להם 
שפעם אחת מרן רבינו אברהם ישעיהו קרליץ זיע"א - "החזון איש", עלה לגג הבית שלו, ששם 
היה בית מדרש. וכאשר הלומדים היו רוצים לנפוש, היו יוצאים למרפסת ולאחר מכן חוזרים 
חזרה לבית המדרש. והנה, הוא מגיע ורואה שני בחורים יושבים יחד ליד שני סטנדרים, אבל 
לא לומדים, אלא חולמים. מדברים אחד עם השני ומספרים סיפורים. וזה מאד הפריע לחזון 
איש, אבל החזון איש היה פיקח. הוא ידע שאם הוא ישלוף "אקדח" ויגיד "מי שלא לומד אני 

'יורה' בו", הוא הורס את הבחורים הללו.
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בגדים צנועים
מהיכן  לנו  להמליץ  יוכל  שליט"א  הרב  האם  שאלה: 
ניתן לקנות בגדים צנועים? רעייתי עברה בהמון חנויות 
המתאימות  חצאיות  מצאה  ולא  החרדי,  למגזר  ששייכות 

לאורך אותו אנו מקפידים ללבוש.
שמוכרות  חנויות  הוז  דב  ברח'  בחולון  יש  תשובה: 
ויש גם טלפון של נשים צדיקות  בגדי צניעות להפליא. 

שעוסקות בקודש וניתן לשאול אותם.
הרבנית זיינדר יודעת ומכירה חנויות שמוכרות בגדים 

צנועים: 02-6222781.

גיל הרווקות – גיל מסוכן!
שאלה: האם מותר לבחורי ישיבות לעבוד בתקופת בין 

הזמנים, ואם כן, באילו עבודות?
ויראה.  תורה  רק  החתונה  עד  בהחלט!  אסור  תשובה: 
גיל הרווקות גיל מסוכן, ואין לעשות כלום. יש בית מדרש 

לבין הזמנים, וזה מצוין. ואם תרצה, תבוא אצלנו.

תיקון חצות או תפלה בנץ?
שאלה: מה עדיף – תפלה בנץ או תיקון חצות?

ואחר  בנץ,  לכתחלה  הרמב"ם  לדעת  כידוע,  תשובה: 
ומחלוקת  ה"א(.  פ"ג  כפים  ונשיאת  תפלה  )הלכות  בדיעבד  זה  כך 
)סי' א'  יוסף  בדעת השולחן ערוך. ולמעשה, פסק בילקוט 
סנ"ג(, שעדיף תיקון חצות, ולוותר על נץ החמה, כי זמנה 

לכתחלה עד ג' שעות.

חיים על קידוש ה'
לא  נשים  ויש  חצייה  במעבר  נמצא  כשאני  שאלה: 
צנועות, וקשה לשמור על העיניים, האם מותר לי לעבור 

באור אדום?
תשובה: חס ושלום! פיקוח נפש! וזה סכנה. וחכם עיניו 
בראשו. לומד לשמור על העיניים ולהסתכל ברמזור ולא 

בנשים.
מה שאדם רוצה הוא רואה. על עשו הרשע כתוב: "ַוַּיְרא 
"ַוַּיְרא  כתוב:  אבינו  יצחק  על  ה(.  לג,  )בראשית  ַהָּנִׁשים"  ֶאת 

ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים" )שם כד, סג(, והבן.

"אבד תאבדון"
דתיים  לא  עיתונים  לשכנים  לתת  מותר  האם  שאלה: 
הכתובים בלשון הקודש, בשביל לשים אותם על הרצפה 

או בשביל לספוג את הטיגון של השמן?
תשובה: שתי סיבות להקל:

כך  חשמלי.  מחשב  דרך  אלא  דפוס,  לא  זה  היום  א. 
הלכה  )עיין  אשורית  כשזה  גם  אלו,  באותיות  קדושה  שאין 

ברורה ח"ז דף תעד(.

ב. מעולם לא היה בזה דברי תורה, כך שזה לא התקדש.
ועוד, עיתון של מינים ואפיקורסים זה פשיטא ופשיטא 

וע"ע  ב(.  יב,  )דברים  ְּתַאְּבדּון"  "ַאֵּבד  בבחינת  וזה  שמותר. 
ביבי"א ח"י דף שעח(.

עיתונים  לבית  להכניס  טוב  ולא  כדאי  לא  למעשה, 
כאלה, אשר דינם כספרי מינות. וזה בבחינת "ְוֹלא ָתִביא 

תֹוֵעָבה ֶאל ֵּביֶתָך" )דברים ז, כו(.

אירועים במקום עבודה של הציבור הכללי
העובדים  שרוב  עבודה  במקום  עובדת  אני  שאלה: 
אירועים  מתקיימים  פעם  מדי  הכללי.  מהצבור  הם  בו 
חברתיים לעובדי החברה. מה מותר לי ומה אסור לעשות?
הכללי  מהציבור  רובם  להשתתף.  כדאי  לא  תשובה: 
ולכן  שמים,  יראת  מוסיף  לא  זה  אבל  נחמדים,  אנשים 
מצוה לעשות ראש קטן ולהימנע מללכת לשם )ועיין סנהדרין 

נב רע"ב(.

השבת אבידה לגוי
שאלה: מצאנו ארנק עם סכום כסף, והתברר שהארנק 

שייך לגוי. האם יש חובה להשיב האבידה?
קידוש  יהיה  ואם  להשיב.  חובה  אין  להלכה  תשובה: 
ה' כשישיב, אז יש מצוה להשיב. ואם מצא את האבידה 
במקום שהרוב יהודים שומרי תורה ומצוות, חייב להשיב, 

שלא יהיה חילול ה'.
למעשה, כדאי לשאול דיין הבקי בדיני ממונות מאחר 

ויתכן ויש כאן פרטים נוספים להלכה.

 לרפואת מורנו
 הרב חיים בן

 שרה שליט"א
בתוך שאר חולי 

עמו ישראל

אנחנו מקבלים על 
עצמנו בלי נדר

 בקול גדול  
 בכל כחו ממש
 ובכל כח כוונתו

לענות

אמן יהא שמיה...
 בכוונה גדולה

 בעיניים עצומות או מתוך הכתב 
  ובלי להתעסק בדבר כל שהוא

לברך ברכת 

אשר יצר
 גם כלפי מי שלא בראש שלנו
 גם כלפי מי שלא מכבד אותנו

 כלפי כ-ו-ל-ם

להתחזק במצוות 

אהבת ישראל

 אז מה הוא עשה? במקום לדבר איתם על "סור מרע", הוא דיבר איתם על "ועשה 
טוב". מה הכוונה? אני אתן לכם דוגמא. כולכם הרי יודעים מה זה משחק כדורגל. באותה 

מידה, כולכם צריכים לדעת, ואני מקווה שאתם יודעים, מה זה משחק שח-מט.
 הרב יעקב קמינצקי זיע"א, אמר: "אני לא מצטער על משחק שח-מט אחד אפילו ששיחקתי 
ואני רוצה שכל בחורי  יאומנו.  לי את הראש בגמרא במימדים שלא  זה פיתח  כי  בחיים שלי, 
הנערים  היו  הזמנים,  בין  שבימי  כך,  כדי  עד  שח-מט".  ישחקו  שלי  התלמידים  וכל  הישיבות 
משחקים שח-מט, והוא היה מסתובב בין כולם ומעודד אותם: "מה אתה עושה לו! איזה שח! עוד 

מעט יהיה כאן מט!". והוא אפילו לפעמים היה ישב ומשחק איתם.
 כעת, קחו גם את הכדורגל, גם את הכדורסל וגם את השח-מט. מתי אתה מרגיש שאתה 
הולך לנצח? כאשר המלחמה לא נמצאת בשטח שלך, אלא בשטח של היריב. כלומר, ככל שאתה 
קרוב יותר למלך שלו, ככל שאתה נמצא יותר ב'מערב' שלו ולא ב'מזרח' שלך, אתה יותר רגוע. 

אתה אומר: "אם הבלגן שם, אצלי כנראה הכל בסדר, אוטוטו אני אנצח".
 מה קורה אם אתה פתאום מוצא את עצמך מוקף באויבים, ואתה צריך שכל המגנים ישמרו 
וכל הצוות ישמרו על הסל? אתה מתחיל להבין  וכל החיילים ישמרו על המלך,  על השער, 
שהמצב פה כבר קשה. אתה לא נמצא בהתקפה, אלא בהגנה. זה בדיוק ההבדל בין "סור מרע" 

ל"ועשה טוב".
 "סור מרע", אתה אומר: "אני לא רוצה לצאת להתקפה, אני לא מוכן". כל המילים הללו הן 
מילים שאתה בעצם אומר בהן: "השטח שלי בעייתי, יש פה אש לוהטת. מי ינצח – אני או יצר 
הרע?". אבל אם המלחמה שלך מול היצר הרע זה לא "האם אני הולך לישיבת בין הזמנים או 
לא?", אלא "כמה שעות אני בבין הזמנים – שלוש שעות כמו כולם או שאני הולך לשהות גם 
אחרי מנחה עוד שעה, כי ממילא ארוחת הצהריים אצלנו בבית לא מוכנה לפני שתיים וחצי?".

 אם המלחמה שלך היא "מתי אני עושה עוד משמר" או "כמה דפי גמרא אני הולך ללמוד?", 
אתה נלחם בתוך השטח של היצר הרע. אתה לא נותן לו להיכנס אליך. שם זה הרבה יותר קל, 

שם יש לך הרבה יותר כוחות.
 אז החזון איש התנהג איתם בצורה כזו. הוא לא אמר להם: "אוי ואבוי, גיהינום למי שלא 
לומד תורה". כי הוא יודע שאם הוא יאמר להם את המילים הללו, לכבודו הם ישקיעו את ראשם 

בגמרא, ואחרי שהוא ילך הם ישכחו ממנו וימאס להם מהלימוד.
 מה עשה החזון איש? אמר להם: "אתם יודעים מה זה לימוד תורה, איזה כיף זה! איזו הנאה! 
איזו התפשטות הגשמיות! אלו חיים רוחניים!". שניהם פתחו עיניים כאלו גדולות: "מה זה 
אנחנו לא יודעים? אנחנו לומדים גמרא". ואז הוא אומר להם: "תדעו לכם, שלהתחיל להרגיש 

את ההנאה מלימוד הגמרא אפשר רק אחרי ארבע וחמש שעות רצופות של לימוד".
 כלומר, אם קמת באמצע ואמרת: "הפסקה קטנה. בואו נדבר על 'פוליטיקה', בואו נדבר 
על מזג האוויר", זה כבר הלך. מהשעה השישית אתה מתחיל להרגיש את ההנאה של לימוד 
התורה. מהשעה השביעית אתה מתחיל להרגיש את התפשטות הגשמיות. ומהשעה השמינית 
הוא כבר נמצא בלי תאוות. ואז אתה מגיע לשעה התשיעית ואתה רוחני 'נטו' ואין לך 

משהו שאתה רוצה חוץ מאשר להידבק בה' יתברך. ומהשעה העשירית אי אפשר לתאר 
ואי אפשר לשעה, ורק מי שמגיע לשם ולומד עשר שעות, יכול להבין מה זו מתיקות של 

לימוד התורה הקדושה.
התשיעית  ובשעה  גשמיות,  כבר  לך  אין  השמינית  שבשעה  לך  שהסברתי  מה  כל   כלומר, 
אפילו לא נופל בך טיפת גשמיות, זה משהו שאני יכול להסביר לך. אבל מה קורה אחרי עשר 

שעות של לימוד, אני כבר לא יכול להסביר לך.
 סיפרתי את זה בכולל בשיחת מוסר. נשלח אלי מכתב מאחד מהאברכים שביקש: "בוא 
נעשה יום אחד בכולל לימוד של עשר שעות ברציפות". הרי הכולל ממילא מתחיל כל בוקר 
בשעה 09:00 ומסתיים בשעה 17:00, כך שיש פה עשר שעות. מנחה אפשר להתפלל בשעה 
ארוחת  את  לבטל  בצהריים,   13:15 שבשעה  מנחה  תפלת  את  לבטל  לנו?  נשאר  מה   .17:00

הצהריים, ויום אחד מקבלים על עצמנו ללמוד עשר שעות ברציפות. איזה נפלא זה?
 אני לא יכול לקבל החלטות כאלו. הבאתי את זה לאבא שליט"א. "כבוד הרב, מה אתה 
"לא  כתב:  אבא  וטהורים".  קדושים  צדיקים,  אברכים  אלו  תראה  כאלו?  החלטות  על  אומר 
מתאים לעשות זאת בצורה המונית. מי שמעוניין שיקח על עצמו יום אחד וילמד עשר שעות 

ברציפות".
 קח עכשיו אברך שבא לרעייתו יום אחד בבין הזמנים ושואל אותה: "מה את אומרת, מגיע 
לי חופש או לא?". -"ודאי שמגיע לך". -"אם היינו נוסעים כמה חברים יחד, מותר לי ללכת 

או לא?"
 דרך אגב - אדם נשוי צריך לצאת לטיול ולנופש עם רעייתו, ולכן אסור עליו לצאת רק עם 
בין אברך נשוי שיוצא עם רעייתו, לאברך נשוי שיוצא עם חבריו לטיול?  חבריו. מה ההבדל 
אברך נשוי שיוצא עם רעייתו לנופש, אומר לה: "העולם בלגן, בואי נברח מכאן. כמה עול יש 
עלי. שלושה-ארבעה ימים נצא יחד מכל הבלגן הזה ונחזור חדשים לגמרי". לעומתו - אברך 
שאומר לרעייתו: "תשארי בבית, אני הולך". במילים אחרות אומר לה: "את חלק מהבעיות שלי 
בחיים. את חלק מהצרות. אני צריך 'לנקות את הראש' גם ממך". לכן, זו לא הנהגה טובה. יוצאים 

ביחד הבעל ורעייתו.
 אבל מגיע בעל לרעייתו ושואל אם יום אחד מגיעה לו חופשה. "אני לא רוצה צפון, ולא 
רוצה קיאקים, אני רוצה פעם אחת לטעום עשר שעות רצופות של לימוד. אם זה יהיה כל כך 

טוב וכל כך נחמד, אני אמשיך את זה הרבה יותר".
ירידה  זהו בין הזמנים שהפך מלימון ללימונדה, שהפך מבעייה לפתרון, שהפך מאפשרות 

רוחנית לאפשרות של עלייה רוחנית תלולה.
 יזכנו ה' יתברך לעלות ולהתעלות בימים אלו יותר מתמיד, ללמוד וללמד לשמור ולעשות 

מתוך אהבה ואחווה שלום ורעות שלוות נפש אמתית.
 וברוכים תהיו!




