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מכתב חיזוק ממרן הראשון לציון שליט"א
מלבד שיש להגביר חשקת התורה בימים אלה,
הרי שערובה גדולה היא להינצל מכל מיני סכנות של פגעי הרחוב
בס"ד ,י' אב תשע"ז

לכבוד מעלת בני התורה היקרים המסולאים בפז ,השוקדים על
דלתות תורתנו הקדושה לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה ,החפצים
ומשתוקקים לעלות מעלה מעלה במעלות התורה והיראה ,ואף
מתפללים באווירה מרוממת ביני עמודי דגרסי ,בישיבת
המתמידים...
אשריכם ואשרי חלקיכם ,שזוכים אתם לעסוק בתורה ,ובפרט
בזמנים הרפויים מלימוד התורה ,כימי שישי ושב"ק ,וימי 'בין
הזמנים' ,דבר חשוב הוא להגביר את לימוד התורה בימי 'בין
הזמנים'  ,בהם יוצאים בני הישיבות מכתלי הישיבה ,על מנת ללמוד
מה שלבם חפץ בבתי מדרש סמוך לביתם .וישיבות 'בין הזמנים'
היא הצלה גדולה עבור רבים ,הן מחמת כך שמגביר את לימוד
התורה בימים אלה ,והן מפני כך שמציל את הבחורים מכל מיני
סכנות של פגעי הרחוב ,והתחברות לנערי שוליים ה' ירחם .ויכולים
לאבד את כל מה שהשיגו והתחזקו ברוחניות במשך שהותם
בישיבות הקדושות.
ו מרן אאמו"ר זיע"א היה מעורר תמיד בשיחותיו בישיבתינו
הקדושה ישיבת "חזון עובדיה" ,קודם יציאת הבחורים ל'בין
הזמנים' ,לנצל את ימי 'בין הזמנים' ללמוד דברים אחרים ולנצל

זאת לידיעת התורה .וראה מ"ש בזה בקובץ חזון עובדיה ח"א,
בסופו.
וזכורני ,בשנים תש"ך -תשכ"ט ,בימי חוה"מ היה מרן אאמו"ר זיע"א
מזדרז לאכול סעודת שחרית וממהר "לברוח" מביתו לביהכ"נ
'צופיוף' בשכונת הבוכרים ,שם היה לומד עד שעה  3-4אחר
הצהרים .ועשה כן מחמת שהיה חושש שיבואו לבקרו בחוה"מ,
ועקב חשקו העז ללימוד תורה היה בורח מביתו בכל חוה"מ ללמוד
לבדו .וכאשר היינו מפצירים בו בצהרים ללכת לסעוד ,היה דוחה
אותנו עוד מעט ,והיה שקוע בלימוד עד שעות אחר הצהרים ,ואז
היה מגיע לביתו לסעוד צהרים ,ומיד לתפלת מנחה וערבית ושיעור
לרבים.
ואמנם במהלך ה'זמן' יש לנצל את ימי שישי ושבת קודש לחזרות
על המסכת הנלמדת בישיבה ,ושמעתי ממרן אאמו"ר זיע"א
שבבחרותו  -בזמן חורף אחד חזר על מסכת גיטין שנלמדה אז
בישיבה ,שישים פעם (!) ,כזה ראה וקדש ,ובימי שישי ושבת ו'בין
הזמנים' למד בית יוסף בכל חלקי התורה ,וכבר בגיל שש עשרה
כתב תשובות בעניני טריפות ואיסור והיתר.
וברכתי להרה"ג  ...על פעולותיו הטובות ,שימשיך להרביץ תורה
ולזכותם בלימוד כי הם חיינו ואורך ימינו.

בברכת התורה,

יצחק יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

לימוד התורה בכל עת פנוי
בספרו 'אגרת לבן תורה' (פרק י) האריך מרן רבינו הראשון לציון
שליט"א לבאר אודות גדר החיוב להתאמץ בלימוד התורה בכל עת
פנוי ,בהם התייחס גם לימי 'בין הזמנים'ִ :הנֵּ ה ב'אֹור ָׂש ֵּמח' (דף ג' ע"ג,
יֹומא
יֹומא) ,כָׂ תב בזֶ ה הלָׂ ׁשֹון :בג ָׂמ ָׂרא ָׂ
תֹורה ד"ה ב ָׂ
פ"א ֵּמ ִהלכֹות תלמּוד ָׂ
(יטָׂ ):אמרּו " ,ה ָׂשח ִשיחת ֻחלִ ין עֹובֵּ ר ב ֲע ֵּשהֶׁ ,שנֶ ֱאמר 'ו ִדבר ָׂת ָׂבם'" ...
חּותים
ונִ ר ֶאה לִ י לבָׂ ֵּאר דבֶ ֱא ֶמת כָׂ ל ה ִמצֹות ֵּה ָׂמה ָׁׂשוִ ים ל ָׂפחּות ֶׁשבפ ִ

תֹורה אחת יִ היֶ ה לָׂ כֶ ם' כ ִתיב ,ו ִחּיּוב ה ִמצוָׂ ה גבּול
ּולמ ֶֹׁשה רבֵּ נּו ע"ה ,ד' ָׂ
יֵּ ׁש לָׂ ּה ,כמֹו נ ִטילת ֶאתרֹוג בנִ ֲענּוע בעל ָׂמא יָׂ ָׂצא ,רק המדקד ִקים
תֹורה ִמדֹות רק בִ ר ִמיזָׂ ה,
נֹוש ִאין אֹותֹו כָׂ ל הּיֹום ,ולָׂ כֵּ ן ֹלא כָׂ ת ָׂבה ה ָׂ
נֹוטר כנָׂ ָׂחׁש"
נֹוקם ו ֵּ
דל ָׂמ ָׁׂשל ִמדת הנ ָׂק ָׂמה" ,כָׂ ל תל ִמיד ָׂחכָׂ ם ֶׁש ֵּאינֹו ֵּ
וכּו'ּ ,ו" ֶמלֶ ְך ֶׁש ָׂמחל על כבֹודֹו" וכּו'ּ ,ולכָׂ ְך ֵּאין זֶ ה חֹק ִבפ ָׂרטּות ָׁׂשוָׂ ה
לִ כלל הּיִ שר ֵּאלִ ים ,רק כָׂ ל ֶא ָׂחד ל ִפי ֶערכֹו ,רק נ ִק ָׂימה ד ָׂממֹון זֶ ה ָׁׂשוֶ ה

בּורה וכּו' ,והד ָׂב ִרים ֲא ֻרכִ ים ב ִספ ֵּרי
לכֻ לָׂ ם .וכֵּ ן בג ֲאוָׂ הּ ,ובִ ּקּור חֹולִ ים ּוק ָׂ
תֹורה ֲא ֶׁשר בודאי ִאם יב ֵּּקׁש ָׂה ָׂא ָׂדם
ה ֶמח ָׂק ִרים .ונִ מ ָׂצא ִמצות תלמּוד ָׂ
תֹורה,
ֶט ֶרף ָּׂומזֹון ,בכָׂ ל זֹאת ֵּאינֹו נֶ ח ָׁׂשב למפ ֵּרע מב ֵּטל ִמצות תלמּוד ָׂ
'ו ָׂאספ ָׂת דגָׂ נֶ ָך' כ ִתיב .וכֵּ ן ל ָׂמ ָׁׂשל ָׂא ָׂדם ֲחלּוׁש ה ֶמזֶ ג ,וכֵּ ן כָׂ ל ה ֶהכ ֵּר ִחּיּות
דֹומה ב ִחּיּוב
ֶׁשל ִפי ָׂהרגִ ילּות ,וכֵּ ן ל ִפי טֹהר נפׁשֹו ֶׁשל ָׂא ָׂדם ,כִ י ֵּאינֹו ֶ
תֹורה ָׂה ִאיׁש ֲא ֶׁשר נפׁשֹו מרגֶ ֶׁשת ב ִשכלָׂ ּה הזְך ,ונִ קׁש ָׂרה
תלמּוד ָׂ
תֹורה ,ל ִאיׁש ֲא ֶׁשר כֹחֹות נפׁשֹו נִ ר ִפים
ב ֲעבֹותֹות א ֲהבָׂ ה לתלמּוד ָׂ
תֹורה לכָׂ ל יִ ש ָׂר ֵּאל,
בֹורא לחֹק ִחּיּוב תלמּוד ָׂ
ו ֲע ֵּצלִ ים ,לכָׂ ְך ֵּאין ֵּמחֹק ה ֵּ
נֹוׁשי לִ ֵּיתן ה ִמ ָׂדה ָׂה ֲא ִמ ִתית
ונָׂ תן תֹורת כָׂ ל ֶא ָׂחד ביָׂ דֹו ,ו ֵּאין ל ֵּאל יָׂ דֹו ָׂה ֱא ִ
תֹורה:
לָׂ זֶ ה ,לָׂ כֵּ ן ָׂבאּו ֲחכָׂ ִמים ֵּּופרׁשּו לָׂ נּו ֶאת הגָׂ ֵּדר ָׂה ֲא ִמ ִתי ֶׁשל תלמּוד ָׂ
ק ִריאת ׁשמע בׁש ֲח ִרית ,ק ִריאת ׁשמע בערבִ יתּ ,ובָׂ זֶ ה ִקּיֵּ ם 'ו ָׂהגִ ָׂית בֹו
לֹומד קבָׂ לת ה ִמצוָׂ ה ואז ָׂה ָׂר ָׂתּה בׁש ֲח ִרית
יֹומם וָׂ לילָׂ ה'  -כֵּ יוָׂ ן ֶׁש ֵּ
ָׂ
וערבִ ית ,כ ָׂבר ִקּיֵּ ם ִמצוָׂ ָׂתּה.
אּולָׂ ם יָׂ ֵּתר ִמזֶ ה ,הּוא בִ כלָׂ לֵּ י ה ִמצֹות ֲא ֶׁשר נִ בדלּו ונִ פרדּו זֶ ה ִמזֶ ה.
תֹורה הר ֵּבה
ּובודאי ָׂצ ִריְך ל ִהתע ֵּצם בָׂ ּה ָׂה ָׂא ָׂדם בכָׂ ל יכָׂ לתֹו ,כִ י כָׂ פלָׂ ה ה ָׂ
תֹות ָׂיה
מּודּה .ו ָׂצ ִריְך ָׂה ָׂא ָׂדם להל ִהיב נפׁשֹו לִ ׁשקֹד על דל ֶ
פ ָׂע ִמים ִענין לִ ָׂ
דֹוׁשים.
כ ֲא ֶׁשר ִהרבּו לדבֵּ ר בָׂ זֶ ה הס ָׂפ ִרים הּק ִ
ּוב ֵּס ֶפר ָׂארחֹות י ֶֹׁשר (להגר"ח ָׂקנִ ייֶ בס ִקי סי' ב) מב ָֹׂאר ֶׁשב ֶאמצע הלִ מּוד
רֹוצה לִ נפֹׁש כ ָׂמה דּקֹות ב ֶאמצעָׂ ,הוֵּ י לצ ֶֹרְך
אף ֶׁש ָׂאסּור להפ ִסיקִ ,אם ֶ
הלִ מּוד ,ו ָׂה ִאסּור לד ֵּבר ד ָׂב ִרים ב ֵּטלִ ים ֵּאין הכּוָׂנָׂ ה לֶ ֱאסֹר לדבֵּ ר ֲא ִפלּו
תֹורהֶׁ ,שזֶ ה ֵּאינֹו ֶאלָׂ א לב ֲעלֵּ י מד ֵּרגָׂ ה
ֵּתבָׂ ה אחת מה ֶׁש ֵּאינֹו ִדב ֵּרי ָׂ
גדֹולָׂ ה ,כמֹו ֶׁש ָׂאמרּו על הג ָׂר"א ֶׁשבִ ׁשעת פ ִט ָׂירתֹו ָׂאמר כ ָׂמה רגָׂ ִעים
עֹובר בלָׂ או
תֹורהּ .ומה ֶׁש ָׂאמרּו בג ָׂמ ָׂרא ה ָׂשח ִשיחת ֻחלִ ין ֵּ
בָׂ טל ִתי ִמן ה ָׂ
ו ֲע ֵּשהֵּ ,פרׁש ר ִׁש"י ,דהינּו שחֹוק וקלּות רֹאׁש .ו ָׂאמרּו ב ֵּׁשם ה ֲחזֹון
ִאיׁשֶׁ ,שגֶ ֶדר ד ָׂב ִרים ב ֵּטלִ ים ֶׁש ִאם מדבֵּ ר ֶע ֶשר דּקֹות כ ָׂבר ָׂצ ִריְך לִ היֹות
ִאכפת לֹוּ .ומה ֶׁש ָׂאמרּו בִ ב ָׂרכֹות (נגֶׁ ).של בֵּ ית רבָׂ ן גמלִ ֵּיאל ֹלא ָׂהיּו
אֹומ ִרים "מר ֵּפא" בבֵּ ית ה ִמד ָׂרׁש ִמפנֵּ י ִבטּול בֵּ ית ה ִמד ָׂרׁש ,הינּו
בֹודה
ב ֶאמצע ֶׁשלֹומ ִדיםֶׁ ,ש ָׂבזֶ ה ֶב ֱא ֶמת ֶהח ִמירּו ֲחז"ל ,כמֹו ֶׁש ָׂאמרּו ב ֲע ָׂ
עֹוסק ב ִדב ֵּרי ִש ָׂיחה ,מ ֲאכִ ילִ ין אֹותֹו
תֹורה ו ֵּ
פֹוסק ִמ ִדב ֵּרי ָׂ
זָׂ ָׂרה (ג ):כָׂ ל ה ֵּ
ג ֲחלֵּ י ר ָׂת ִמיםּ .וב ָׂאבֹות (פ"א מ"ז) המהלֵּ ְך ב ֶד ֶרְך וׁשֹונֶ ה ּומפ ִסיק
אֹומר מה נָׂ ֶאה ִאילָׂ ן זֶ ה מה נָׂ ֶאה נִ יר זֶ ה ,מ ֲעלֶ ה ָׂעלָׂ יו הכָׂ תוב
ִמ ִמׁשנָׂ תֹו ו ֵּ
ׁשֹומר ִמ ָׂצרֹות נפׁשֹו .עּיֵּ ן
ׁשֹומר ִפיו ּולׁשֹונֹו ֵּ
כ ִאלּו ִמתחּיֵּ ב בנפׁשֹו ,ו ֵּ
ָׁׂשם.
 ...וכֵּ ן מב ָֹׂאר ב ֶאבֶ ן ָׂה ֶאזֶ ל (פ"ג ֵּמ ִהלכֹות מלָׂ כִ ים ֲהלָׂ כָׂ ה ה) ֶׁשכָׂ תב ,ד ֶהדיֹוט
תֹורה ב ֶהכ ֵּרח על י ֵּדי
ֻמ ָׂתר לֹו ל ִהתענֵּ ג אף ֶׁשזֶ ה יִ גרֹם לֹו ל ִבטּול ָׂ
ִׁשכרּותֶׁ .שדו ָׂקא ל ֶמלֶ ְך ָׂאסּור ל ֲעשֹות כֵּ ןֲ ,א ָׂבל ל ֶהדיֹוט ֵּאינֹו ָׂאסּור
תֹורה עֹובֵּ ר
תֹורה בלִ י כָׂ ל ִסבָׂ הֶׁ ,ש ָׂאז ִאם הּוא ֵּמ ִסיר לִ בֹו ִמן ה ָׂ
לב ֵּטל ָׂ
תֹורה.
סּוקים ֵּמ ִחּיּוב לִ מּוד ָׂ
על ' ֶּופן יָׂ סּורּו ִמלבָׂ ֶבָך' וכּו' ,ועֹוד הרבֵּ ה פ ִ
ֹלׁשים ִמצֹות
יֹותר ִמׁש ִ
תֹורה ִבת ִחלָׂ תֹוֶׁ ,ש ָׂמנָׂ ה ֵּ
ועּיֵּ ן ב ֵּס ֶפר מ ֲעלת ה ָׂ
תֹורה .עד כָׂ אן.
ֲע ֵּשה ִּומצֹות ֹלא ת ֲע ֶשה על ִבטּול ָׂ
אֹורה ָׂתמּוּה ,ד ִאם ֵּאינֹו ִמתב ֵּטל ונָׂ ח כ ֵּדי ֶׁשּיּוכל לִ למֹד אחר כָׂ ְך
ולִ כ ָׂ
ביִ ׁשּוב הדעתֵּ ,היאְך נ ִתיר זֹאת ל ֶהדיֹוט ,ולָׂ ָׂמה לֵּ יכָׂ א בֵּ יּה ִמׁשּום ִאם

ֹלׁשה ה ָּׂקדֹוׁש ָׂברּוְך הּוא
תֹורה .וכֵּ ן ׁש ָׂ
ב ֻחּקֹתי ֵּתלֵּ כּו ֶׁש ִתהיּו ֲע ֵּמלִ ים ב ָׂ
עֹוסק ֲ(חגִ יגָׂ ה ה.):
תֹורה ו ֵּאינֹו ֵּ
בֹוכֶ ה ֲעלֵּ ֶיהם על ֶׁש ֶאפ ָׁׂשר לֹו ל ֲעסֹק ב ָׂ
תֹורה
ּומב ָֹׂאר ב ֻׁשל ָׂחן ָׂערּוְך (יו"ד סי' רמו ס"ה) דכָׂ ל ֶׁש ֶאפ ָׁׂשר לֹו ל ֲעסֹק ב ָׂ
עֹוסק ,אֹו ֶׁש ָׂק ָׂרא ו ָׁׂשנָׂ ה ֵּּופרׁש להבלֵּ י ָׂהעֹולָׂ ם ו ִהנִ יח תלמּודֹו
ו ֵּאינֹו ֵּ
ּוזנָׂ חֹוֲ ,ה ֵּרי זֶ ה בִ כלל כִ י דבר ה' בָׂ זָׂ ה .וכָׂ תב ָׂמ ָׂרן ה ִח ָׂיד"א ב ִצפ ֶֹרן ָׁׂש ִמיר,
תֹורה,
ב ֵּׁשם ָׂתנָׂ א דבֵּ י ֵּאלִ ּיָׂ הּוֶׁ ,שֹּלא ָׂחרב ָׂהעֹולָׂ ם ֶאלָׂ א ב ִפׁש ָׂעּה ֶׁשל ָׂ
עֹורר ִמתר ֵּד ָׂמה ֲא ֶׁשר ִה ִפיל ָׂעלָׂ יו יִ צרֹו,
וכָׂ תבֶׁ :ש ִמי ֶׁשּיֵּ ׁש לֹו לֵּ ב יִ ת ֵּ
תֹורה ב ִשמ ָׂחה כ ֲא ֶׁשר יּוכל .עד כָׂ אןּ .וכבָׂ ר ָׂאמר
יָׂ ׁשּוב ֶאל ה' וי ֲעסֹק ב ָׂ
תֹורה ֵּמעֹנִ י סֹופֹו
התנָׂ א ב ִפר ֵּקי ָׂאבֹות (פ"ד מ"ט) כָׂ ל המקּיֵּ ם ֶאת ה ָׂ
תֹורה ֵּמע ֶֹׁשר סֹופֹו לבטלָׂ ּה ֵּמעֹנִ י.
לקּי ָׂמּה ֵּמע ֶֹׁשר .וכָׂ ל המב ֵּטל ֶאת ה ָׂ
רֹותיו (סי' קעג אֹות כד) כָׂ תב :כָׂ ל ֶרגע
גם הגָׂ אֹון ה ֲחזֹון ִאיׁש ב ִאג ָׂ
ֶׁשמב ֵּטל ִמלִ מּודֹו בלִ י ִסבָׂ ה ֻמכרחת ,גָׂ דֹול ֲעֹונֹו ִמנשאּ ,ומאֹד ִהפלִ יגּו
ב ָׂעֹון הזֶ ה ו ָׂאמרּו ֶׁשבזֶ ה ֶה ָׂעֹון תֹאבד ָׂה ָׂא ֶרץ ,כִ י ָׂאמנָׂ ם ה ֵּחטא ב ִמעּוט
נֹוטל
ה ָׂחכ ָׂמה נִ ׁשמת ָׂה ָׂעם וחּיָׂ יו ,הּוא ֵּחטא בנֶ ֶפׁש ָׂה ָׂעם ורּוח אפֹו ,וה ֵּ
נֹוטל נִ ׁש ָׂמתֹו ,וה ָׂחכ ָׂמה מעיָׂ ן ה ִמתגבֵּ ר בלִ בֹות החּיִ ים ,והפֹוגֵּ ע
ָׂחכ ָׂמתֹו ֵּ
עֹוׁשק הנִ מ ָׂצא ,יחד יֶ ֶחטאּון .עּיֵּ ן ָׁׂשםּ .ובׁשּו"ת
בָׂ ּה כִ ממ ֵּעט ֲע ִתידֹו ,כ ֵּ
תׁשּובֹות והנ ָׂהגֹות ( ֵּחלֶ ק ב' סי' תסד) כָׂ תב בְּ ֵׁשם ַהגָּ אֹון ַה ֲחזֹון ִאיש,
ֶׁש ָּא ְּמרּו לְּ ָּבחּור ֶׁא ָּחד ֶׁש ָּצ ִריְך לִ לְּ מֹד בְּ 'בֵׁ ין ַהזְּ ַמנִ ים' ֵׁת ַשע ָּשעֹות בְּ כָּ ל יֹום,
עֹוסק
תֹורה יב) כָׂ תב ֶׁשבעל ֻא ָׂמנּות ֵּ
כֵּ יוָׂ ן ֶׁש ָׂהרמבָׂ "ם (פ"א ֵּמ ִהלכֹות תלמּוד ָׂ
תֹורה ֵּתׁשע ָׁׂשעֹות .עּיֵּ ן ָׁׂשם.
בִ מלאכתֹו ָׁׂשֹלׁש ָׁׂשעֹות בּיֹום ּוב ָׂ
דּועים ִדב ֵּרי הג ָׂר"א ֶׁשכָׂ ל
ּוב ֵּס ֶפר קריינָׂ א ד ִאגר ָׂתא (עמּוד מט) כָׂ תב :י ִ
תֹורה הּוא ִמצות ֲע ֵּשה ִבפנֵּ י עצ ָׂמּה ,ויָׂ כֹול לִ זכֹות
ֵּתבָׂ ה ו ֵּת ָׂבה ֶׁשל ִדב ֵּרי ָׂ
ביֹום ֶא ָׂחד ֲאלָׂ ִפים ּורבָׂ בֹות ִמצֹות ֲע ֵּשהּ ,ול ֻעמת זֹאת המב ֵּטל יֹום
תֹורה ׁשקּולָׂ ה כנֶ גֶ ד
ֶא ָׂחד כבָׂ ר ִב ֵּטל אל ֵּפי ִמצֹות ֶׁשכָׂ ל ִמצוָׂ ה ֶׁשל לִ מּוד ָׂ
כָׂ ל ה ִמצֹות ,כִ ד ִא ָׂיתא בִ ירּוׁשל ִמיּ .וזְּ כּות גְּ דֹולָּ ה לְּ ַא ְּרגֵׁ ן ֶׁאת בְּ נֵׁ י ַהיְּ ִשיבֹות
תֹורה ָּמגְּ נָּ א ַּומ ְּצלָּ א
תֹועלֶׁ ת ִמזֶׁ ה גְּ דֹולָּ ה ,וְּ ַה ָּ
בְּ 'בֵׁ ין ַהזְּ ַמנִ ים' לְּ לִ ּמּוד וְּ כּו' ,כִ י ַה ֶׁ
ִמפְּ גָּ ִעים ַרבִ ים רח"ל .עּיֵּ ן ָׁׂשם .ו ָׂאמרּו בִ ירּוׁשל ִמי (פ"ט ִדב ָׂרכֹות) רבִ י
תֹורתֹו ִע ִתים [-ר"ל ,קֹובֵּ ע רק ִע ִתים
עֹושה ָׂ
ִחל ִקּיָׂ ה ב ֵּׁשם רבִ י ִסימֹוןָׂ ,ה ֶ
לֹומד בכָׂ ל זמן פָׂ נּוי]ֲ ,ה ֵּרי זֶ ה ֵּמ ֵּפר ב ִרית ,כ ִדכ ִתיב ִ[אם] ֵּעת
לִ למֹד ,וֹלא ֵּ
רּורה (סי' קנה סק"ד).
תֹור ֶתָךּ .ור ֵּאה ב ִמׁשנָׂ ה ב ָׂ
ל ֲעשֹות לה'[ָׂ ,אז] ֵּה ֵּפרּו ָׂ
ּובׁשּו"ת ִאגרֹות מ ֶֹׁשה (חיו"ד ֵּחלֶ ק ג' סי' פד) כָׂ תב ֶׁש ֵּאין ל ֲעשֹות ח ֶֹפׁש
לתל ִמ ִידים בכָׂ ל יֹום ִראׁשֹון ב ָׁׂשבּועּ .וב ֵּס ֶפר ׁש ִביבֵּ י אֹור (עמּוד )64
ֵּהבִ יא ִאגֶ ֶרת ֵּמהגָׂ אֹון רבִ י צבִ י ֶפסח פראנק זצ"ל ֶׁשכָׂ תב לׁשֹומ ֵּעי
נֹוס ַע לְּ ַהבְּ ִריא ֶׁאת גּופֹו בְּ 'בֵׁ ין ַהזְּ ַמנִ ים' ,יִ ְּש ַת ֵׁדל ֶׁשֹּלא לִ גְּ רֹם
לִ קחֹוְּ ,ד ִמי ֶׁש ֵׁ
תֹורה,
ָּחלִ ילָּ ה ֻחלְּ ָּשה לַ נֶׁ ֶׁפש ,וַ ֲחכַ ם לֵׁ ב יִ ַקח ִמ ְּצוֹות לְּ ַהזְּ ִמין לֹו ִעּיּונִ ים בַ ָּ
וכָׂ תב ֶׁשכדאי ֶׁשּיִ ּקח ִאתֹו בִ מ ִח ָׂצתֹו ֵּס ֶפר קצֹות הח ֶֹׁשן ,אֹו ֵּס ֶפר א ֵּחר
ֲא ֶׁשר יִ נעם לנפׁשֹו ,כִ י ִאי ֶאפ ָׁׂשר ל ֲעזֹב ֶאת כֹח המ ֲח ָׁׂשבָׂ ה ָׂב ֵּטל בלִ י
נֹוסע בִ תקּופת 'בֵּ ין
בֹודהּ .ובׁשּו"ת ָׂאז נִ דברּו (ח"ו סי' מ') כָׂ תב ,דה ֵּ
ֲע ָׂ
הזמנִ ים' לר ֲח ָׂצה בּיָׂ ם ,רׁשאי לִ היֹות ָׁׂשם רק כ ִפי מה ֶׁש ָׂדרּוׁש לִ ב ִריאּות
נּוח
ו ִחזּוק גּופֹו ,וֹלא ל ֵּׁשם בִ דּור ות ֲענּוג בעל ָׂמאִּ ,ומּיָּ ד לְּ ַא ַחר ֶׁשּיָּ פּוש וְּ יָּ ַ
ָּצ ִריְך לַ ֲחזֹר לְּ ַתלְּ מּודֹו .עּיֵּ ן ָׁׂשם.
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