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 זשכחלק  -" לבניינה של תורה"

 א"ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליטר "ד מפי מו"שיחה שנמסרה בביהמ

י" ינו   ֵהם כ ִּ  "ַחי ֵ
 היציאה לבין הזמניםשיחה לקראת 

 

' בעזרת הנצא ביום ראשון הבא עלינו לטובה 

 .'זמן'אנו חיים בתוך מסגרת ה .'הזמניםבין 'ל

קבע מי שקבע שישיבה חיה בסדר  לא לחינם

לאחריו , 'זמן אלול'ב מתחילים -' זמנים'של 

ביניהם  .'זמן קיץ'חל  בהמשךו 'זמן חורף'יש 

  .'בין הזמנים' קיים

ברצוני לשאול מהי משמעות 

וכי אם אחד '? בין הזמנים'

מאיתנו סיים את תפילת העמידה 

של תפילת מנחה וכעת הוא 

ממתין כשלוש דקות להתחלת 

האם אין אף זה  -ץ "חזרת הש

? מה ההבדל'? בין הזמנים'כעין 

מה היחס לזמן שבין סדר בוקר 

לסדר צהרים ושבין סדר צהרים 

ין ב'האם אין זה ? לסדר ערב

 '? הזמנים

יודעים נו ינשיתכן שא סבוראני 

בין 'מה נדרש לעשות ב אל נכון

עמידה ה תפילת שבין' הזמנים

ההבדל  ומה, בסופו של דבר .ץ"חזרת השל

 מיםיהלבין שלושים  אלובין שלוש דקות ש

שלוש  אלו הן ?'זמן קיץ'ל 'זמן חורף'שבין 

כלל יום מ שלושים אלו הםאף ו דקות מהחיים

  .וגבליםמנו החיי

  "החיים מן כפורש"

ְרת  ָּ" :1התורה מצווה אותנו םְָּוִדב ַּ על אומרים , "ב  

ם'" :2ל"חזכך  כאשר  ."אחריםָּבדבריםָּולאָּ',ב  

בעצם ביטול מצוות  וזה' מבזבזים זמן'אנו 
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 פסוק ז, פרק ו, דברים 
2

 עמוד ב, דף יט, יומא 

קטע  "שערי תשובה"בכתב נו יונה רב .עשה

חושבים האנשים  כותב שישנםהוא . 3נפלא

 ,המעשדברים שיש בהם ברק עבירות קיימות ש

להבנתם , כלומר. גון שאסור לגנוב או לשקרכ

, אולם .ימיםדברים מסו ם שלנאסרה רק עשיית

האמת רחוקה . טועים הם ,נו יונהאומר רב

 חומריש ללמוד על כאן מ. מהם

מכל  גדולה ,ביטול תורה

ויתרָּ"הרי  .הדברים האחרים

ָּ"הקב ָּעל ָּזרהה ָּגילויָּועלָּעבודה

ָּויתרָּולא,ָּדמיםָּשפיכותָּועלָּעריות

 ,אם  כן .4"תורהָּשלָּמאסהָּעל

  .ורחמדבר  הואביטול תורה 

ביטול 'נו המושג לי שבדורנדמה 

בכלל  הינו' ביטול זמן'או  'תורה

 כשאנו .נשמע שאינו מושג

חושבים על המושג הזה של 

מביא אותנו  הדבר ביטול תורה

עלינו , אמנם .נוראית לעצבנות

על כך באופן לדעת להתבונן 

  .על ידי כך מתחא לובנ ולא הנכון
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 אין כי, חושבים העם בהמון רבים אנשים ויש: "אות יד, שעור ג 

 אין וכי, מעשה בהן שיש בעבירות זולתי הנפש והפסד האבדון עיקר

 העבירות ובדרך, במעשה מחטוא טהור הוא אשר האיש אל נפש אבדן

 חייבים אנו כן על. טובים ומעשים מצות מעשות וחדל, הלך לא

 ,חגיגה ,ירושלמי) לברכה זכרונם אמרו כי, בינה רוח תועי להודיע

 עריות וגלוי זרה עבודה על הוא ברוך הקדוש ויתר'(: ז הלכה ,א פרק

(: עקב ,ספרי) ואמרו. 'תורה בטול ןועו על ויתר ולא דמים ושפיכות

 גדול המבטל עונש כך, המצוות מכל גדול תורה תלמוד ששכר כשם'

 בזה' ה דבר כי: "(א עמוד, צט דף, סנהדרין) ואמרו .'העבירות מכל

 שאפשר מי על נאמר - (לאפסוק , טו פרק, במדבר" )הפר מצותו ואת

 ".עוסק ואינו בתורה לעסוק לו
4

 פתיחתא ב, איכה רבה 

 

 ' בין הזמנים'תקופת 

 היא זמן נהדר 

 לחנך את עצמנו 

 לחיות חיי תורה 

 גם כאשר אין מסגרת 

 
 



 לבניינה של תורה
 

 ב

 "ֹכחַ  ַיֲחִליפו  ' ה ְוקֹוי  "

 יש להתבונן בעניינה של תקופת, לאור זאת

ליתן רווח בין  הנועד תקופה זו .'בין הזמנים'

לתת  הנועדהיא . 5י"כלשון רש ,פרשה לפרשה

השקיע ו למד, ללמי שעמ   התחזקותו מנוחה

 ',בעזרת ה, לו ויהיידי כך על  .'זמן חורף'ב

אייר ב 'להתחיל מחדש בא ומוטיבציה חוכ

שאר את מסכת מכות ואת ללמוד במרץ גדול ו

  .דים בישיבההנלמדברים 

נו  " ְכב  ָׁ ש  יךָׁ ב ְ ֻחק ֶּ יַח ב ְ ש ִ נו  נָׁ ְבקו מ   "ו 

בין 'תקופת  .דברים פשוטיםגם חשוב לומר 

דר של בו אין ג  , ִריקזמן של אינה  'הזמנים

ברור  אינוזה  דברנדמה לי ש .ביטול תורה

סוף  הפסקה בין הרי אין .רבים מקומותביום כ

 כן איןו ,לבין תפילת מנחהבעיון השיעור 

  .ניסןשבחודש בין הזמנים הפסקה ב

לכן  .ונזמהנדון הוא במה אדם ממלא את 

, להיתחנוגע לדוגמא שהצבתי בלומר ב ברצוני

דקות מספר  ץ"ממתין לחזרת השאדם  כאשרש

לעיון  יהיה לו ספר מוכן לידומראש שראוי 

 מילות התפילהעיון בב אם -בזמן ההמתנה 

ודאי ב .ל התפילהערוש יפלימוד ב אם ,עצמן

לפני מלך בעומדנו  ,המתאים זמןשאין זה ה

להתעדכן במכשיר הסלולארי , מלכי המלכים

לצערנו אפשר לראות כפי ש, בכל המתרחש

בין 'סוג של  וזהאף . בכל מיני מקומות

בין הזמנים שבין תפילה פרטית  -' הזמנים

 ישאבל , הילחץל ודאי שאין. ץ"לחזרת הש

ְרת   "להבין את חשיבות הזמן של  ם ְוִדב    "ב  

  .'בין הזמנים' לימי ותתייחס כיאולה

בבית או לעזור  ישו לנוח בימים אלו יש

שבוע מהלך חשוב להיות שותפים באף , להורים

רץ ישראל ח תורת אובחיזוק כ ולעזור הבא

הלוא  .חירותממערכת הב כחלק במדינת ישראל

ח וק כוזיחשוב לנו לעזור ולהיות שותפים לח

  .רץ ישראלתורת א, התורה שאנו מאמינים בה

 ,ארץ ישראליל ביחשוב לטאף ' בין הזמנים'ב

 טיולנו רואים בינא .שלנו' חלק מעבודת הכ
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 י,פסוקים א, פרק א, ויקרא 

וחשוב לכן ודאי כמה נפלא , ביטול תורהכ

, של הישיבה' ים אל ים'להצטרף לטיול מ יהיה

התחלנו  .שלנו הישיבתית' כחלק מעבודת ה

שיש לנו  מפנילא , בשנה שעברהבמיזם זה 

אלא כי אנו , העודף זמן או עודף כסף בישיב

ן התורה ישל בני' חלק מעבודת ה וים שזהסבור

 הטיולבשנה שעברה  .של כל תלמיד בישיבה

עוד  'רת היהיה בעז הואובשנה הזו , היה נפלא

חלק כטיול זה יש להתייחס ל .יותר נפלא

 . של הישיבה הכללי מהלךהמ

קום אאין ו :ד מהותיוצריך להבין דבר מא

רק  .בלימוד תורהקום אואין ', בעבודת ה

ִתים" ֵּ מ  יָּב ַּ ְפש ִ אין בחיי עולם הזה  בלא, 6"ח 

הציווי של  והי משמעותז .'ואקום בעבודת ה

ְרת   "מצוות העשה  ם ְוִדב    . "ב  

שורף 'שהעולם המקיף אותנו הוא עולם , אכן

שום  ואין לזמן 'מעביר את הזמן'או  'את הזמן

שכזה עולם בממילא אין  .משמעות עבורו

ואף לא לבין , לעילבמ 'בין הזמנים'ל משמעות

 אין משמעותעצמו כי גם לזמן , לרעהזמנים במ

  .אותו 'להעביר' ויש רק

כדי להתחנך  - ישיבהבאנו ל   שם כךל ,ולםא

הזמן הוא  .יחס אל הזמןבלדרך חיים נכונה 

שכל אחד קיבל  ,שעון חולהזמן משול ל .החיים

רגע שחולף הוא כגרגר חול שנפל כל  .בלידתו

 פניםד חשוב להודבר שמא וזה .ולא ישוב

 .אותו

ִביב" ל סָׁ ד ְלֹאהֶּ   "ַיֲחנו   מֹוע 

היא זמן  'בין הזמנים'תקופת ש סבוראני  לפיכך

יחד נו לחיות חיי תורה נהדר לחנך את עצמ

. 'זמן'שאין בה מסגרת של  ,יםיהחת רימזעם 

צאו יירוב היושבים כאן , בסופו של דבר הרי

הם  .אחרי שנות הישיבה לכל מסגרות החיים

ין ב בכל חייהםו יהי   .'בין הזמנים'מע 

נה תרה אי' בין הזמנים'צורת החיים הנכונה ב

ר הדרך תורה המערכת עם  'להסתדר' אח 
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 יעסוק לעולם: "עמוד א, דף ל, עיין שבת. פסוק ו, פרק פח, תהלים 

 ומן התורה מן בטל - שמת שכיון, שימות קודם ובמצות בתורה אדם

 מאי :יוחנן רבי דאמר והיינו .בו שבח הוא ברוך להקדוש ואין, המצות

 ומן התורה מן חפשי נעשה אדם שמת כיון '?חפשי במתים' :דכתיב

 ".תוהמצו



י" ינו   ֵהם כ ִּ  "ַחי ֵ

 

 ג 

התורה והמצוות שלאדם  כאשר ברור .מצוותהו

אלא  ,איתן 'להסתדר'צורך לו אין , המרכז הם

תורה המסביב לחיי הוא ש ומבטאדרבה 

ל כ .ומדינהמשפחה , נם גם עבודהמצוות ישהו

הוא עבודת ש, החיים סביב מרכזסובבים  אלה

  .מצוותקיום ה, לימוד תורה, חיי תורה', ה

ראוי שכל אחד יכין , תמעשי כהדרכה ,לכן

כנית לימודים ות 'בין הזמנים'לעצמו עוד לפני 

בתוכנית זו יקבע לעצמו את  .ימים אלול

לך לישון עד יויחליט שלא  לימודיו בכל יום

אחד צליח בילא אם  .חיוב היומיהימלא את ש

 הרי. להשלים את המכסה ישלימה בלילה הימים

 . 7לא נברא לילה אלא לגירסא

ד" ת ְלַלמ   ה ַעל ְמנָׁ ֹורָׁ ד ת  ֹומ   "ַהל 

אותה  נקודה נוספת על גבי האמור ישנה

הדרך הנכונה  .דולחד להאיר היוםברצוני 

לחזק  היאתינו ואת חוב אולמל תגברביותר לה

נהדר  'זמן חורף'ב ',רוך הב ,זכינו .אחרים

יוחנן  ביר. 'בין הזמנים'שבסיומו נצא ל בישיבה

הָּהרבהָּאלָּתחזיקָּראםָּלמדתָּתו" :בן זכאי אומר

אל תחזיק אחד ההסברים הוא ש. 8"טובהָּלעצמך

 ,9לעצמך ,שהיא התורה ,את הטובה הגדולה הזו

ר "שמעתי שהאדמו .אחריםשתף בה גם את ה

 עקדנש, "חובת התלמידים"ל עב - נה'צְ מפיס  

הדבר הטוב "חינך ש - הוורשעל קידוש השם ב

הלוא ו ,"לעשות טובה לאחרים הואביותר שיש 

  .10תורההאשר מבעולמנו אין טובה גדולה 

אנו יוצאים  'בין הזמנים'יוצאים לכאשר 

: 11כלשון הפסוק, 'תורה מציון'לשליחות של 

י" י ֹוןָּכ ִ אִָּמצ ִ צֵּ ֵּ הָּת  עד  טוסך לאין צור ."תֹור 

ל אוסטרליה כדי להיות שליח ש אואמריקה 
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 לא: לקיש בן שמעון רבי אמר: "עמוד א, דף סה, עיין עירובין 

פירש  ."ופרע יזיף יעקב בר אחא רב. ..לגירסא אלא סיהרא איברי

 והיה, ביום פרקים וכך כך לשנות לו קובע היה - ופרע יזיף: "י"רש

 ופורע, ביום במזונותיו טרוד שהיה ופעמים, ביום לעסוק רגיל

 ".בלילה תויע קביעות
8

 משנה ח, פרק ב, אבות 
9

 דהכי אלא: "שם, פרקי אבות, (ניץ'למגיד מקוז) עיין עבודת ישראל 

 רק, לעצמו שלמד התורה הוא הטובה יחזיק שאל דרומז, פירושו

 ". כן גם לאחרים ילמוד
10

, משלי) שנאמר ,תורה אלא טוב ואין: "משנה ג, פרק ו, עיין אבות 

 עיין עוד ". 'לכם נתתי טוב לקח כי' (:בפסוק   ,ד פרק
11

 פסוק ג, פרק ב, ישעיהו 

 יוצאים מהישיבה אנואנו מיד כש .'תורה מציון'

שליחים , 'תורה מציון'שליחים של הופכים ל

 .לעם ישראלתורת ישיבת הכותל  להביא את

שכל אחד מבני , צודק וראוינכון , לפיכך

 לו  יעשה .את מקום שליחותוהישיבה יבחר לו 

, עם אחיו הצעיר יקבע חברותא - שליחות

אינו נמנה על גיסו שאולי יקבע חברותא עם 

תא עם חבר אחר ויקבע חבר, לומדי התורה

 ליאו, לצבא תגייסהאו  לישיבה אחרת פנהש

למסוגל  .עם אחד ממתפללי בית הכנסתאף 

סד י  י  וו יהייתי מציע שלא יהיה ענליותר 

תנועת ילך לסניף אני מציע ש .ת לימודחבור

בין מנחה  ויאסוף ,בית הכנסת שלולאו  הנוער

ר עריבלמ  .הלכות פסח למד עימםיהודים וי מספ  

 ,לא נהיה ענווים !למד בישיבה המון רי הואה

יוצא ממפתן הכל אחד על  .יש לנו מה לתת

עצמו כשליח של תורת את  לראותהישיבה 

  .ם ישראלתורה לעהאור את הישיבה להביא 

ובודאי , הוא יתרומם עוד יותרעל ידי כך 

אומרת עליו ש ,עמוםשלא ייפול כתוצאה מש

  .עבירהבטלה ולידי  שמביא 12המשנה בכתובות

" ָׁ ְמת  ַ ש   ֶּ נו   ש  ְלק  י חֶּ ב  ֹוש ְ ית ִמי  ש   ב   ְדרָׁ ִ  "ַהמ 

להודות  יש 'זמן חורף'מסיימים את  כאשר

לילו של ב 'רת הבעז .בהודאה מרובה ה"לקב

כמנהג הישיבה  'סיומים' נערוךיום חמישי 

 :נאמר הנוסח בסיום מסכת .'זמן'ה פיבסו

ְחנו ָָּּמֹוִדים" ֶניך ֲָָּּאנַּ פ  ָּהָּל ְ ינו ָָּּואלוקיָּאלוקינו' ֲָּאבֹותֵּ

ְמת  ָּ ַּ ש   נו ָָּּש ֶ יֶָּחְלקֵּ בֵּ יתִָּמי ֹוש ְ ש ָָּּב ֵּ ְדר  מ ִ ָּהַּ ְמת  ְָָּּוֹלא, ָּש ַּ

נו ָּ יֶָּחְלקֵּ בֵּ נֹותִָּמי ֹוש ְ  ,חלילה ,או מיושבי מחשב "ְקר 

אפשר הלוא  .בעולם כפי שמצוי, 'בין הזמנים'ב

כמה ! את כל הזמן סביב הדברים הללו בדאל

, נוסיף אור אנו, דרבהא !עלינו להיזהר מכך

  !נוסיף קדושה

ה" ְמאָׁ י ְלךָׁ  צָׁ ץ ...ַנְפש ִ רֶּ אֶּ ה ב ְ ף ִצי ָׁ י  ִלי ְועָׁ ִים ב ְ  "מָׁ

קראת ימי אחרון שברצוני להוסיף כמבט לדבר 

מתנה נפלאה אנו מקבלים  -' בין הזמנים'

בורא עולם נתן לנו  .שלוש פעמים בכל יום

 .'הערוץ פתוח', תמיד עימושרות לדבר פאת הא
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 משנה ה, פרק ה 



 לבניינה של תורה
 

 ד

שלוש פעמים ' הקמת קשר'אנו מצווים לעשות 

שהתפילה היא לב הזמן  13כותב "הכוזרי" .ביום

הרי , הבוראמתרחק האדם ההיום  במשך .ופריו

ר החברותא שלו אח  לק בהמון דברים תעסהוא ה

ו היה עסוק בניקוי התנור בבית א - בבוקר

היה עסוק בהבאת משפחות לתמוך בכוח תורת 

והנה הוא מגיע לתפילת מנחה  -ארץ ישראל 

 !כמה זה חשוב .ה"מתקשר עם הקבחוזר ווהוא 

, 'בין הזמנים'ובפרט ב, תמידכמה זה נכון 

ְבדוָֹּ" בבחינת, להתאמץ בתפילה לָּו ְלע  כ  ָּב ְ

ְבֶכם   .14"ְלבַּ

להתאמץ בתפילה להגיע  ות גדולהבישנה חשי

בפתיחת  - 'להגיע לקרבת ה, ה"לדבקות בקב

גרעין הזמן "כ, 15באמצע היום ובסוף היום, היום

להרחיב בנושא תפילה בזמן  בכוונתי ".ופריו

 זקוקזה אני חושב שנושא  .'בעזרת ה, קיץ

שאלות ל .רבחינוך ול עבודה גדולהלבדורנו 

  .םודעימהרי כולם 

א "ר הרב נבנצל שליט"מו, כשהייתי בגילכם

אמר בבדיחות שאכן ' בין הזמנים'בשיחה לפני 

אבל , א"יש סוף זמן קריאת שמע של הגר

א עצמו לא קרא קריאת שמע בסופו של "הגר

ודאי שראוי להשכים ... הזמן שהוא עצמו קבע

גם זה . וחלילה לא לאחר את הזמן, ולהזדרז

אך אנו בני תורה , בימינו אינו מובן מאיליו

ובעודנו עטורים בו , זכינו לכתרה של תורהו

וממילא מחויבים אנו , אנו יוצאים מבית המדרש

 . יותר

בין 'בוגם  ,זמני חיינויהי רצון שנזכה בכל 

קיום בקשתנו אודות צביונו של ל, זה 'הזמנים

יםָּ"לשנזכה בו , חודש שאנו פוסעים לקראתו י ִ חַּ

ת ְָּוִיְראַּ ִים מַּ תָּש   ִָּיְראַּ ֶהם ָּב   יֵּש  ְטאָּש ֶ מסביר הרב  ".חֵּ

ים תהיה ישמהשיראת  היאהכוונה ש 16ל"זצ

, נונחיה את חייש היינו. חיינושל  כםבתו
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 שאר ויהיו, ופריו זמנו לב ההיא העת ותהיה: "אות ה, מאמר ג 

 מתדמה שבו קרבתו והויתא, ההיא העת אל המגיעים כדרכים עתותיו

 ההם עתות השלש ולילו יומו פרי ויהיה, מהבהמיים ויתרחק ברוחניים

 ".להיתפ של
14

 היא איזו: "עמוד א, דף ב, עיין תענית. פסוק יג, פרק יא, דברים 

 ".להיתפ זו :אומר הוי ?בלב שהיא עבודה
15

 אות ב, פרק ד, חלק א, ברכות, עיין אין איה 
16

 עמוד קכב, חלק ב, ראיה עולת 

ם תהיה ייראת השמיו, הנדרשנעשה את כל 

זו שהרי , אי ונזכהולו .כל זאתמעורבת ב

ָּמסייעיןָּ"אבל  ,עבודה גדולה ָּלהטהר הבא

 .17"אותו
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 רמז ג, בראשית, ילקוט שמעוני 


