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יחידי 
סגולה

 "והייתם לי סגולה 
מכל העמים... " )שמות יט ה-ו(

"סגולה. אוצר חביב..." )רש"י שם(

נוספת  דרך  'סגולה', אבן  גיליון החג  על ספו של 
בפעילות העניפה של ארגון 'תא שמע', שישמש בעז"ה 
המופלא  החינוך  מעולם  ביטוי  וכלי  נרחבת  במה 

שבעירנו.

עם פרוס עלינו חג הפסח הבא עלינו לטובה, חג 
בניו,  עם  האב  אחד  לשלחן  מתיישבים  בו  החינוך, 
ומצוה עלינו לספר לבנינו ביציאת מצרים, דומה כי אין 
מתאים מהוצאה לאור של גליון ראשון מבית מדרשה 
של 'תא שמע', גליון שישמש צהר לשנה שלימה של 
עשייה, שתחת מגבלות הקורונה לא באה לידי הביטוי 

הראוי לה עד כה.

'כנגד ארבעה בנים דברה תורה'.

מן  אחד  לכל  מקום  לתת  אנו  מצווים  הפסח  בחג 
הבנים, להקשיב לשאלותיו של כל בן ובן, לגלות את 
מה שמעבר למילים, ולתת לכל אחד תשובה אישית, 

מותאמת ומכוונת.

פירושים רבים נאמרו על החילוק שבין הבן החכם 
לבן הרשע, כשעל פניו נראית שאלתם כמעט זהה "מה 
זוכה לתשובה  / לכם". החכם  העבודה הזאת...אתכם 
הרשע  לעומת  הפסח  הלכות  את  הכוללת  מפורטת 



היה  אילו  כי  לו  ואומרים  שיניו  את  שמקהים 
שפירשו  מרבותינו  יש  אבל  נגאל.  היה  לא  שם 
כי אין זה דחייה לרשע אלא תשובה. מקהים לו 
את השיניים, מורידים את הנימה הארסית, את 
הלגלוג והשיסוי. אומרים לו כי אילו היה שם לא 
היה באמת נזקק לעבודה הזו, בשל העובדה שעם 
לא  נגאל,  היה  לא  אכן  הוא  והעוקצנות  הארס 
'אלא שבפועל לא  כעונש אלא כחוסר התאמה. 
היית שם, ודווקא כן נגאלת, והעובדה שנגאלת 
היא הסיבה שגם אתה מחויב בעבודה הזו, א"כ 
מה לך מלגלג ומחרב, מה לך כועס ורוטן, מה לך 
נסער? בא עבוד עמנו את העבודה אשר צוה ד' 

אלקינו אותנו'.

לכדי  הבנים  לכלל  בעל ההגדה  חלוקתו של 
ארבעה קטגוריות, מסמלת לנו קו מנחה בגישה 
הרצויה לפעילות מול בנינו - עמלינו. כל אופי 
מחייב שיח מותאם. יש נוער מצטיין הממלא את 
תורנית  בשפה  מדברים  איתם  הישיבות.  היכלי 
אל  אותם  מגביהים  אותם,  מרוממים  גבוהה, 
טובי  את  כיום  שמספקת  עילית  מודיעין  על. 
בני הישיבות של העולם כולו, מלאה מזן אל זן 
באלו שבעל ההגדה מכנה אותם בתואר הנכסף 
'הבן החכם'. עבורם הוקם ארגון 'התאחדות בני 
פעילויות  של  נרחב  מגוון  שמספק  הישיבות' 
כשבראש הדגל עומד לתפארת מפעל ה'טהרות' 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  שהורה  כפי  הגדול 
בו  בעירנו,  הישיבות  לבני  שליט"א  קנייבסקי 
משתתפים בס"ד בלימוד ובמבחנים אלפים רבים 

מבני העיר.

בחורים,  של  מגוון  גם  ישנו  זאת  עם  יחד 
להם  יש  טיפול,  אנשי  של  מקצועית  שבהגדרה 
נוער  ויש  מתמודד,  נוער  יש  שונות.  הגדרות 

נושר. יש נוער בסיכון, ויש נוער קצה. כולם בנים 
אהובים, כולם בני סגולה, אבל יש להתאים לכל 
אחד את השיח האישי והמתאים לו, יש להקשיב 
האישיות,  לשאלותיו  עצמו,  בפני  בחור  לכל 
למצוקותיו ולקשייו, ויש כאלו שגם צריך לקיים 

בהם 'את פתח לו'.

זכינו בס"ד בשנה האחרונה, ששימשה אתגר 
את  בעיר  לבסס  עולם,  באי  לכל  אדיר  חינוכי 
ארגון 'תא שמע' בניהולו של איש החינוך, המוח 
שמכוון,  שליט"א  בלוי  משה  רבי  הגאון  והלב 
והצוות החינוכי  ומלווה את רבני הארגון  מנחה 
להתאים לכל אחד את המסגרת הנכונה, בבחינת 
"את פתח לו", לחנך אותו על פי דרכו ולהקים 
של  הפוטנציאל  את  לממש  שיוכלו  מסגרות 
לו, יחד עם החברים  כל בחור בדרך המתאימה 
המתאימים לו, בבחינת "אין אדם לומד אלא מה 
שליבו חפץ ובמקום שליבו חפץ", ולהעמיד מגוון 
רחב של פעולות ותוכניות, כאשר עיניכם תחזינה 
ניצבת  הדגל  בראש  כאשר  זה,  גיליון  בתרי  בין 
'להתאים לכל אחד  תכנית החלוקה המותאמת. 
ואחד את המסגרת הנכונה והמותאמת לו ברמה 
האישית'. לייצב לכל אישיות את המבנה היעיל 

והאיכותי שיבנה אותה נכון.

כי כל בחור בפני עצמו, הינו יחיד סגולה.

מודיעין עילית היא העיר הגדולה לד' ולתורתו. 
בני הישיבות הם היהלום שבכתר, כתרה של תורה, 
וליישם את ההבטחה  וזהו המחייב הגדול לפעול 
קדוש",  וגוי  כהנים  ממלכת  סגולה...  לי  "והייתם 

ולשם כך הוקם 'תא שמע'. 

עירנו  של  הסגולה  זוהי   – לומר  ולכשתימצי 
המעטירה.

שנזכה בקרוב להודות על גאולתנו ועל פדות נפשנו

יעקב גוטרמן
ראש עיריית מודיעין עילית
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 הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א
מורינו המרא דאתרא

כותב  זצלל"ה  וסרמן  אלחנן  ר'  הקדוש  הגאון  מרן 
"וכמה  וז"ל:  זצ"ל,  שוואב  שמעון  רבי  להגאון  במכתב 
פעמים שמעתי מהקדוש בעל החפץ חיים זצ"ל, ללמוד את 
אשר יהא בסוף גלותנו מאשר היה בסוף הגלות ממצרים, 
כמ"ש 'וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות' )מיכה 

ז, טו(" )קובץ מאמרים ואגרות ח"א עמ' שכט(. 

ויסוד זה כבר מצינו ברבנו בחיי בסו"פ שמות )ה, כב(, 
מצרים  גאולת  כדמיון  להיות  עתידה  זו  "גאולה  שכתב: 
מצרים  צאתך  'כימי  הנביא  אמר  וכן  ענינים,  בהרבה 
אראנו נפלאות'. וכאשר יתקרב הקץ תהיינה צרות רעות 
ומתחזקות ]-כמו שהיה לישראל במצרים לפני הגאולה 
וכו'.  והוא סימן הישועה לישראל"  שהוכבד השיעבוד[, 
ה'  "אני  עה"פ  בחיי  רבנו  כתב  מא(  )טו,  שלח  ובסו"פ 
ה'  אני  מצרים...  מארץ  אתכם  הוצאתי  אשר  אלוקיכם 
אלוקיכם" - "הפסוק הזה התחיל 'אני ה' אלוקיכם' וסיים 
'אני ה' אלוקיכם'... או יאמר, 'אני ה' אלוקיכם' בגאולה 
ראשונה, זהו שאמר 'אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים'. 
וסיים 'אני ה' אלקיכם', בגאולה אחרונה של קבוץ גלויות. 
והבטיחנו בכאן בחזרת שכינה בקבוץ גלויות כמו שהיתה 
בגאולת מצרים... והשוה הכתוב גאולה אחרונה לגאולה 
ראשונה, וזהו דבר הנביא )ישעיה יא, יא( 'יוסיף ה' שנית 
ידו', וכתיב )מיכה ז, טו( 'וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו 

נפלאות'", עכ"ל.

מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  במיכה  הפסוק  מדברי 
אראנו נפלאות", משמע שהניסים שיהיו בגאולה העתידה 
וכמו  יהיו בדומה למה שאירע לישראל במצרים,  לבוא, 

שפירש רבנו בחיי. 

ובמקום אחר משמע, שהנסים שלעתיד לבוא יהיו עוד 
בירמיה  נאמר  שכן  במצרים,  שאירע  ממה  גדולים  יותר 
)טז, יד(: "לכן הנה ימים באים נאום ה', ולא יאמרו עוד חי 
ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' 
אשר העלה את בני ישראל והשיבותים על אדמתם אשר 
נתנו לאבותם", וברש"י שם: "רבותינו דרשו )ברכות יב(, 
לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא גאולה אחרונה 

עיקר ויציאת מצרים טפל לה", עכ"ל.

והנה במתני' ברכות שם, נחלקו בן זומא וחכמים אם 
מזכירין יציאת מצרים בלילות, דבן זומא סובר שילפינן 

מ"למען תזכור וגו' כל ימי חייך", לרבות הלילות, וחכמים 
לומדים מ"כל ימי חייך", להביא לימות המשיח. ואי' בגמ' 
הנ"ל  בירמי'  מהפסוק  לחכמים  הקשה  זומא  שבן  שם, 
דמשמע דבימות המשיח שוב לא יזכירו את יציאת מצרים, 
יציאת מצרים אלא שתהא  לו חכמים לא שתעקר  וענו 
טפלה לשעבוד מלכויות. מבואר שהנסים שהיו במצרים 
יהיו טפלים לגבי הניסים שיהיו לעתיד לבוא. ויש לבאר 
"וכימי  במיכה  שמהפסוק  לכאורה,  הפסוקים  סתירת 
שהנסים  משמע  נפלאות",  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך 
מצרים,  שביציאת  לנסים  שווים  יהיו  לעתיד  והנפלאות 

ולא יותר מהם.

נורא תהילות עושה פלא
והנה אי' במכילתא פ' בשלח )פרשת השירה(, עה"פ 
פלא',  'עושה  אחר,  "דבר  פלא'  עושה  תהילות  'נורא 
שנאמר  בנים,  עם  לעשות  ועתיד  אבות  עם  פלא  עושה 
'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות' )מיכה ז, טו(, 
אראנו מה שלא הראתי אל אבות, שהרי נסים וגבורות 
שאני עתיד לעשות עם הבנים יותר הם ממה שעשיתי 
לאבות, וכן הוא אומר 'לעושה נפלאות גדולות לבדו כי 
לעולם חסדו', ואומר 'ברוך ה' אלקים אלקי ישראל עושה 
נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את 

כל הארץ אמן ואמן'".

"עושה פלא"  המכילתא בא לפרש את לשון הפסוק 
שנאמר ביציאת מצרים )בשירת הים( שהוא לשון הווה 
ועתיד )"עושה" ולא "עשה(. ומבאר המכילתא, שהפסוק 
בא לומר שגם לעתיד לבוא יעשה ה' פלאות, ודרש ע"ז 
את הפסוק במיכה "כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות", 
ית' עשה מעשים גלויים ביד חזקה  שכמו שבמצרים ה' 
ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים, כך יהי' ג"כ בגאולה 
דורש  וגם  עתיד.  לשון  "עושה"  הלשון  וזהו  העתידה. 
שלא  מה  "אראנו   - נפלאות"  "אראנו  הפסוק  לשון  את 
לעשות  עתיד  שאני  וגבורות  ניסים  אבותם,  אל  הראתי 
עם הבנים יותר הם ממה שעשיתי לאבות", והביא לכך 
מקור מהפסוקים, כנ"ל. ויש לבאר הלא השירה נאמרה 
על הניסים שאירעו אז, ומדוע מדגיש המכילתא דוקא את 

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות
דרשת שבת הגדול תש"פ
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מה שעתיד ה' לעשות, ועוד, איך נלמד מהפסוקים הללו 
שהנסים לעתיד לבוא יהיו יותר גדולים מהנסים שעשה 

לאבותינו ביציאת מצרים. 

ויעוי' בפירוש הנצי"ב שם, והובאו שם שם דברי בנו 
הגאון ר' חיים ברלין זצ"ל שכתב: "שכל הניסים כלולים 
'כי  נו, א(  )ישעיה  וזהו  בניסי מצרים רק שהי' בהסתר, 
קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות', וא"כ גם לעתיד 
יהיו  דהניסים  נמצא,  מצרים...  יציאת  ניסי  יזכירו  לבוא 
שוין רק יראו לעת"ל מה שבמצרים לא ראו. וזהו )שמות 
לד, י( 'נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל 
הארץ ובכל הגוים', אבל העם אשר אתה בקרבו המה יראו 

את מעשי אשר אני עושה עמך", עכ"ל. 

ולדבריו נמצא, שמש"כ "עושה פלא" בלשון עתיד, אין 
זו רק נבואה על העתיד, שלא יתכן שבעת השירה לא נודה 

קודם כל על מה שעשה כבר, 
אלא שמה שאירע בעתיד הוא 
פועל יוצא מהפלא שהיה אז, 
לבוא  שלעתיד  שביאר  וכמו 
משום  מצרים,  ניסי  יזכירו 
וכשבאים  אז,  יתגלו  שהם 
שהוא  מה  על  לה'  להודות 
את  כוללים  אנו  לנו,  עשה 
בעתיד,  בפנינו  שיתגלה  מה 
מהנסים  תוצאה  הוא  שהכל 

שאירעו אז.

מש"כ הגר"ח ברלין, שכל 
הניסים כלולים בניסי מצרים, 
רמח"ל  באוצרות  כן  מצינו 
)אות מה, ומקורו מפירושו על 
שמות פ' בא(: "ענין הגאולה 
שנמצאת כמה פעמים בעולם, 
והיינו  אחד.  ממקור  הכל 

אחד".  מקור  ששניהם  העתידה,  וגאולה  מצרים  גאולת 
וז"ל, ולפיכך  והמהר"ל בהקדמתו לספר נצח ישראל כ' 
סבירי להו לחכמים שיש זכר ליצי"מ אף לימות המשיח, 
כי איך לא יהי' זכר לסבה, עם המסובב, כי המדרגה שקנו 
כשיצאו ממצרים קנו עוד ממדריגה יותר עליונה, ואם לא 
שהוציאנו ממצרים ולקח ישראל לו לעם לא זכו לאותה 
כי יצי"מ הוא סבה בעצם  מעלה עליונה שיקנו לעתיד, 
אל הגאולה העתידה. ולפיכך כשהשיב בן זומא אל דברי 
חכמים וכי מזכירים יצי"מ לעתיד וכו', וע"ז השיבו חכמים 
לא שתהא יצי"מ עיקר, אלא שיהי' שעבוד מלכויות עיקר 

בלא  המסובב  שיהי'  שא"א  מפני  וכ"ז  לה.  טפל  ויצי"מ 
אל  זכר  מלכויות  שעבוד  שם  שיהי'  ראוי  ולכך  הסיבה, 
דבר שהוא סבה אליו והוא יצי"מ וכו'  ומפני כך, אלו שני 
הגאולות הם מתחברים ביחד כאלו הם גאולה אחת וכו' 

עכ"ל.

 אנכי ה' אלוקיך 
אשר הוצאתיך מארץ מצרים

איתא בסמ"ק )מצוה א(: "לידע שאותו שברא שמים 
וארץ הוא לבדו מושל מעלה ומטה ובד' רוחות כדכתיב 
'אנכי ה' אלוקיך'... אכן הקב"ה מנהיג את העולם כולו 
ברוח פיו, והוא הוציאנו ממצרים ועשה לנו כל הנפלאות... 
ששואלים  לא(  )שבת  חכמים  שאמרו  מה  תלוי  ובזה 
בשעת  מיתה  לאחר  לאדם 
והיכן  לישועה,  צפית  דינו 
ש"מ  אלא  זו?  מצוה  כתוב 
שיש  שכשם  תלוי,  בזה 
ממצרים  שהוציאנו  להאמין 
דכתיב 'אנכי ה' אלוקיך אשר 
קאמר,  הכי  וגו'...  הוצאתיך' 
שתאמינו  רוצה  שאני  כשם 
אתכם,  הוצאתי  שאני  בי 
בי  שתאמינו  רוצה  אני  כך 
שאני ה' אלוקיכם ואני עתיד 
ולהושיעכם,  אתכם  לקבץ 
שנית  ברחמיו  יושיענו  וכן 
מכל  וקבצך  'ושב  כדכתיב 
מבואר  עכ"ל.  וגו'",  העמים' 
בדברי הסמ"ק, שהאמונה בה' 
מביאה  מצרים  יציאת  מכח 
העתידה  לגאולה  לצפיה 
לבוא, ועל כרחך שיש שייכות 
לבאר  ויש  לבוא,  העתידה  לגאולה  מצרים  גאולת  בין 

משמעות הענין. 

שהניסים  ברלין,  הגר"ח  בדברי  עוד  מבואר  והנה 
ונודעו לגמרי בשעתם. ורק  שאירעו במצרים לא נתגלו 
לעתיד לבוא יתגלו אותם ניסים לעין כל, והדרך שיתגלו 
אותם ניסים שאירעו במצרים, תהיה ע"י הנסים והנפלאות 
שיארעו אז, שעל ידם ידעו ויבינו מה הם הניסים שהיו 
אז במצרים. שכל מה שקורה לאורך כל השנים בגלות, 
שורשו הוא במה שאירע במצרים לפני הגאולה דאז, וכך 
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ע"י אותם מאורעות נלמד מה שאירע במצרים. והוסיף בני 
יקירי הרא"ש שליט"א, שהדברים מפורשים בדברי רש"י 
ָיִחילּו  ְלִמְצָרִים  על הפסוק )ישעיה כג, ה(: "ַּכֲאֶׁשר ֵׁשַמע 
ְּכֵׁשַמע צֹר". ופרש"י שם: "אשר שמעו על מצרים שהבאתי 
עליהם עשר מכות וסוף טבעו בים. יחילו - יבהלו, כשמע 
צור  גם מכותיה של  כי  צור,  ֵשמע  - השומעים כשייצא 
יהיו דוגמת אותן מכות, דם ואש )יואל ג( דוגמת מכת דם, 
קול שאון מעיר )לקמן סו( זו קרקור צפרדעים, ונהפכו 
נחליה לזפת וכו'", עכ"ל רש"י. ומקורו הוא בתנחומא ישן 
פ' בא סי' ו' ומביא שם המדרש פסוקים על שאר המכות 

שהקב"ה מביא על אדום יעוי"ש1. 

והנה מבואר בהגש"פ "יד מצרים" )לרי"א חבר, סוף 
גלויים  לניסים  נזכה  "לע"ל  וז"ל:  יד(  פותח  הקדמת 
וידועים וגילוי שכינה ממש כמו שהי' ביצי"מ כמ"ש כימי 
צאתך מארץ מצרים וגו', שעד עכשיו היו כל נפלאותיו 
נעלמות בלתי נראים, אבל אז יראינו עין כל כמו בעת 
יצי"מ, וכהבטחת הנביא כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון, 
ונאמר ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו וכמו שהי' 
ים סוף, שראתה שפחה על הים מה שלא  בעת קריעת 
ראה יחזקאל במרכבה שלו, כן ישוב עוד ה' וישפוך את 
רוחו על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם, כי כולם ידעו 
ולדעת הגר"ח  גדלם", עכ"ל.  ועד  ה' מקטנם  ויבינו את 
ברלין, לא רק שהניסים שיהיו אז יתגלו לעין כל, אלא 
מפני  במצרים,  שהיו  הניסים  את  ג"כ  למפרע  יגלו  הם 

ששורשם נעוץ בניסי מצרים2. 

ובזו תתבאר כוונת המכילתא, שע"י הנפלאות שיהיו 
לעתיד, הקב"ה יראנו מה שאירע אז במצרים, אבל לא 
שיהיו נפלאות גדולות יותר, אלא שעד עתה ניסי מצרים 
היקפם  במלא  יתגלו  הם  ולע"ל  נסתר,  חלק  בהם  היה 
ועוצמתם, ועצם הגילוי מחשיב את הנפלאות כמו שהם 
ה'  אני  כי  "וידעו  היא  הניסים  תכלית  כי  יותר.  גדולות 
אלוקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים" וגו' )שמות 
כט, מו(, וככל שהדבר מתגלה יותר הנס מתעצם יותר, 
וע"י כך מתגלה יותר מלכות שמים והנהגת הבורא ית'. 
וזו כונת המכילתא דהביאו לראיה את הפסוק "לעושה 
נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו", היינו שהנפלאות 
הגדולות שעושה ה' עם ישראל בתחילה הם נודעים רק 
לו "לבדו", אלא שמכיון ש"לעולם חסדו", דהיינו שמכוח 
אותם ניסים שעשה אז ממשיך הקב"ה לעשות עם ישראל 
נס ופלא במשך כל שנות הגלות, עי"ז יוודעו לנו במשך 

השנים אותם נפלאות גדולות שהיו במצרים. 

1  שוב העירוני שהדברים מרומזים ברש"י פ' לך לך )ט"ו, י"ד( עה"פ 'וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי', ופרש"י, וגם לרבות את הד' מלכויות 
שאף הם כלים על ששעבדו את ישראל, ואת הפסוק "דן אנכי" פירש"י, "בעשר מכות", הרי שבברית בין הבתרים, נקבע שהקב"ה ידון את אותם 
מלכויות שמשעבדים את ישראל בעשר מכות, וכפי שפירש"י בישעי' שם. ועוד הוסיף בני שיחי', שחלק מהפסוקים שמביא בעל ההגדה על ניסי 

מצרים נאמרו על הגאולה העתידה, הרי שהכל אחד. 
2 והראני הגרי"מ רובין שליט"א לדברי מרן החת"ס זיע"א בתורת משה )בחלק הדרושים לפסח( ד"ה ושלחתי וז"ל, ושלחתי את ידי והכיתי את 
מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו תיבת בקירבו מיותר י"ל ידוע כי יציאת מצרים מקור והתגלות כל הניסים אשר יעשו מאז עד כל ימות 
העולם וזה כל נפלאותי אשר אעשה תמיד כל ימות עולם בקרבו בקרב ובכח ניסי יצי"מ המה וע"י ניסי מצרים יצא הדבר מכח אל הפועל ויסוד 
נוסד להעשות אח"כ ניסים תמיד בנקל כמו מעיין שנפתח ואח"כ נובע ונקל לשאוב ממנו המים ורק התגלות ופתיחת המעיין הי' קשה מאוד עכ"ל. 

והוסיף את דברי הפסוק בירמי' ל"ב, כ', 'אשר שמתי אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה' וגו', וכו', ובמלבי"ם שם.

לעושה נפלאות גדולות לבדו
ה'',  גבורות  ימלל  "'מי  )קו(:  שוח"ט  במדרש  מצינו 
זש"ה 'רבות עשית אתה ה' אלוקי נפלאותיך ומחשבותיך 
ואתה  עמנו,  עשית  אתה  ונפלאות  ניסים  הרבה  אלינו', 
ה',  אתה  יודע  ומי  יודע,  אדם  ואין  יום  בכל  ג"כ  עושה 
אמר רבי אליעזר בן פדת, ראה מה כתיב 'לעושה נפלאות 
גדולות לבדו' וכו' כך א"א לעולם בלא ניסין ופלאין כיצד, 
אדם נתון על גבי המטה והנחש בארץ לפניו ובא לעמוד 
והרגיש בו הנחש, כיון שבא ליתן רגלו עליו ברח הנחש 
מפניו, ואינו יודע מה פלאין עשה הקב"ה עמו, ומי יודע 
יודע  לבדו  הוא  גדולות'  נפלאות  'לעושה  שנא'  הקב"ה 
רבות  אומר  הוא  לפיכך  עמנו,  שעושה  ונפלאות  נסים 
בעתיד  אולם  עכ"ל.  לשבחו",  ערוך  אין  ה'  אתה  עשית 
"כימי  כמש"כ  נפלאותיו  גודל  את  לגלות  נזכה  לבוא, 

צאתכם מארץ מצרים אראנו נפלאות".

דע"י  חסדו",  לעולם  "כי  הפסוק  שמסיים  מה  וזה 
נפלאותיו.  לגודל  אנו  נודעים  והולך,  מתמשך  שחסדו 
שאילו היו חסדיו רק לאותה שעה, מכיון שאז לא הבנו 
את עומקם והיקפם מה יודיענו אח"כ את גודלם, אולם 
מכיון שחסדי השם הם "לעולם", דהיינו שהם נמשכים 

והולכים, בזה מתגלים רוב חסדיו של אז. 

ובספר "עיוני הגדה" מרבנו הגרא"י ברזל זצ"ל מביא 
בשם אביו הגר"ע זצ"ל, שבעת צרה הבאה לבני אדם הם 
'כי   - היא  לכך  אך התשובה  ה'.  הם חסדי  היכן  תוהים 
אם  וגם  ונצחיים,  עולמיים  הם  ה'  חסדי  חסדו'!  לעולם 
בשעה זו לא נראה הדבר כחסד, זהו משום שאין לנו את 
היכולת להביט על הדבר במבט של "לעולם". והראני אחי 
דוד  הנחלת  דרשות  דברי  את  ר' משה שליט"א,  הרה"ג 
)דרוש ו(, שכתב, שחסד ה' אשר פעל ועשה עם אבותינו 
ועמנו הם נמשכים לעד ולדורות כי חסדי ה' לא יתמו ולא 
דוד המלך  וע"ז אמר  )עכ"ד(.  זמן מהזמנים  יכלו בשום 

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו". 

שבעת  המכילתא,  בדעת  ברלין  הגר"ח  דברי  ואלו 
והיו הם אז  הנפלאות במצרים היו חלקים שלא נתגלו, 
בבחינת "נפלאות גדולות לבדו", שרק השי"ת ידע עומק 
נפלאותיו, אבל בהמשך הדורות שקורים נסים ונפלאות, 
הם מצטרפים כולם לגילויים של אותם נפלאות גדולות, 
המכילתא  שהביא  ומה  גודלם.  את  מגלים  אנחנו  ועי"ז 
את הפסוק )דהי"א טז, לו( "ברוך ה' אלוקי ישראל מן 
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העולם ועד העולם", נראה כוונתו עפ"י מה שמבאר האבן 
אמן  לעולם  ה'  "ברוך  נג(  )פט,  בתהילים  עה"פ  עזרא 
ה'  "זכור  נא-נב(,  )שם,  נאמר  זה  לפסוק  וקודם  ואמן", 
חרפת עבדיך, שאתי בחיקי כל עמים רבים, אשר חרפו 
ומפרש האב"ע  ה', אשר חרפו עקבות משיחך",  אויביך 
"פי', כי המחרפים הם אויבי השם, וטעם 'עקבות משיחך' 
מגזרת 'בעקב עשו' 'ועקבותיך לא נודעו', והטעם שאחרו 
פעמיו לבוא, כאומרים נשברו עקביו על כן לא בא עתה". 
המשיח  מפני שעקבות  אותו  מחרפים  ה'  שאויבי  היינו, 
להקב"ה  מודה  קדשו  ברוח  המלך  דוד  אבל  נודעו,  לא 
"ברוך ה' לעולם" - ופי' האב"ע "הטעם שראה המשורר 
ברוח הקדש ביאת המשיח על כן נתן תודות לשם". וכן 
יש לפרש את הפסוק בדה"י "ברוך ה' אלוקי ישראל מן 
העולם עד העולם", ששלמה המלך מברך את ה' על מה 
מה  למפרע  בעתיד  שיתגלה  מה  ועל  היום  עד  שעשה 

שעשה כבר, דאל"כ מה יש לברך עתה על העתיד.

פלא - נפלאות
עוד מצינו בילקו"ש )סוף מיכה(: "'כימי צאתך מארץ 
מצרים אראנו נפלאות', אראה לבנים מה שלא הראיתי 
וכאן  פלא',  עושה  'נורא תהלות  כתיב  במצרים,  לאבות 
נפלאות  'לעושה  אומר  הוא  וכן  נפלאות',  'אראנו  כתיב 
גדולות לבדו' ואומר 'ברך ה' אלוקי ישראל עושה נפלאות 

לבדו'". 

אות  נ  )מערכת  קדמות  ִמְדַבּר  בספרו  החיד"א  והנה 
י( הביא את דברי המהר"ש פרימו שבא לבאר את דברי 
הילקו"ש שבשירה בפ' בשלח אומר הפסוק 'נורא תהלות 
הכתוב  אומר  בתהלים  ואילו  יחיד,  בלשון  פלא'  עושה 
נפלאות  במצרים  גדולות  עושה  מושיעם  אל  'שכחו 
וביאר  רבים,  "נפלאות"  היו  שבמצרים  הרי  חם',  בארץ 
הזמן,  בהמשך  פלאים  כמה  ימשך  אחד  "שמפלא  וז"ל: 

ומשה רבינו ע"ה העיד שאין הפה יכולה לדבר התהלות 
הנמשכות מפלא אחד, וכמ"ש 'נורא תהלות עושה פלא', 
כי לדידן לא זכינו להבין כי אם שהוא פלא אחד, אבל 
כמה וכמה נמשכו וימשכו. וז"ש אראה לבנים מה שלא 
ראו האבות באותו פלא, כמה נפלאות נולדו ממנו, לעתיד 
יראו שנמשך עד הגאולה... ומייתי ראיה 'לעושה נפלאות 
גדולות לבדו', שבעינינו הוא פלא אחד והוא היודע כמה 
פלאים יוולדו מזה, וז"ש 'נפלאות בארץ חם' כפי האמת, 

כי פלא יש בו פלאות עכ"ל. 

ודברי הילקוט הללו הם תוספת על דברי המכילתא, 
עתיד,  בלשון  מדבר  שהפסוק  כך  על  עמד  שהמכילתא 
והילקו"ש מוסיף לבאר מדוע בשירה מדבר הפסוק על 
"פלא" יחיד, ואח"כ כשהפסוק בא לבאר מה שהיה, מדבר 
נולדים  וביאר שמפלא  הפסוק על פלאות בלשון רבים. 

אח"כ פלאים רבים, והן הן דברי הגר"ח ברלין זצ"ל.

והיא שעמדה לאבותינו ולנו
בהגש"פ לאחר "ברוך שומר הבטחתו לישראל" וכו', 
אחד  שלא  ולנו,  לאבותינו  שעמדה  "והיא  אומרים,  אנו 
בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים 
עלינו לכלותנו, והקב"ה מצילנו מידם". משמע, שההבטחה 
של ברית בין הבתרים היא זו שעומדת לנו בכל דור ודור. 

וכבר הקשו הראשונים, הלא ברית בין הבתרים היתה 
על גלות וגאולת מצרים, ומדוע מזכירים חז"ל את שאר 
מובן  מש"נ  ולפי  הדורות.  כל  במשך  והגלויות  הצרות 
ַעם ישראל  ִעם  היטב, שהרי שורש כל הניסים שקורים 
במשך כל הדורות נעוץ בניסים ובנפלאות שהיו במצרים, 
שאז נקבעה הנהגת ה' עם ישראל, וכל מה שקורה הוא 
המשך וגילוי לנסים ונפלאות שאירעו במצרים, וכמש"כ 
הסמ"ק שאנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים 
תיקן  מדוע  היטב  ומובן  העתידה,  לגאולה  צפיה  מחייב 
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בעל ההגדה אמירה זו, דמה שאירע בכל דור הוא המשך 
ממה שאירע במצרים. 

ובשבלי הלקט, הביא בשם אחיו ר' בנימין: "שזה שאמר 
שהקב"ה מחשב את הקץ לא קאי איציאת מצרים אלא 
ההגדה  אומרי  לב  להחזיק  והוא  קאי,  אחרונה  אגאולה 
לפי שבבשורת בין הבתרים הראה לו הקב"ה לאברהם 
)וכמ"ש  וגאולתן  וגלותן  ושעבודן  הגלויות  כל  אבינו 
בבר"ר מד( ועכשיו שבא לספר ביצי"מ לבם מתחזק על 
ההבטחה שהבטיחן ומשתעשעין ומתנחמין בה שעתיד 
לקיימה להן באחרונה כמו שקיים בראשונה...", יעויי"ש. 
וע"ז אמר בהמשך "והיא שעמדה לאבותינו ולנו", שהכל 
נכלל בברית בין הבתרים, שחלק מסיפור הדברים הוא 

לספר ג"כ על מה שקורה במשך כל הדורות. 

שלמה  ר'  מהגאון  החזקה"  "היד  בהגש"פ  וראיתי 
שגירסתו  הרמב"ם  מדברי  כן  שהוכיח  שליט"א  אריאלי 
"ברוך שומר הבטחתו לישראל עמו ברוך הוא שהקב"ה 
מחשב את הקץ" וכו', הלשון "מחשב את הקץ" משמע 
לשון הוה ולא כפי גירסתנו "חישב" את הקץ בעבר, ]וכ"ה 
מפרש  שהרמב"ם  ונראה  הלקט[.  השבלי  בדברי  הנוסח 
כהשבלי הלקט שבעל ההגדה לא מדבר רק על מה שאירע 
בגלות מצרים, אלא על כל משך הנהגת השם עם ישראל 
במשך כל שנות הגלות. שהקב"ה מחשב בדקדוק כל פרט, 

ויחד עם גזירת הגלות עדיין עם ישראל חי וקיים. 

ולפי מש"נ אי"ז רק ענין צדדי שמזכירים בשעת ההגדה 
כדי להחזיק לב אומרי ההגדה לעודדם בגלות המרה בה 
הם שרויים, אלא דזהו חלק ממצות סיפור יציאת מצרים, 
שהרי נתבאר שהמאורעות במשך כל הדורות הם גלגול 
וכל   - אז במצרים  והנפלאות שהיו  הניסים  והמשך של 
ויונק  נובע  המתרחש עם ישראל משך כל הדורות הכל 
והן  הגלות  בחלק  הן  במצרים,  ישראל  עם  שהיה  ממה 
בחלק הגאולה. נמצא, שהזכרת הצרות והישועות שבכל 
דור ודור מרחיב את סיפור יצי"מ עצמו, והרי זה בכלל כל 

המרבה הרי זה משובח. 

וי"ל דזו כונת הרמב"ם במש"כ )הל' חו"מ פ"ז ה"ב( 
"וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח". 
י"ל  מש"כ  ולפי  ושהיו".  "שאירעו  הלשון  כפילות  וצ"ע 
דשאירעו היינו העובדות והמאורעות שהיו אז כפי שהי' 
נראה לעין כל, אולם לא די בזה אלא מצוה ג"כ לגלות את 

הניסים הנסתרים שהיו באמת3. 

וידעתם כי אני ה'
מאחר שלמדנו שכלל כל המאורעות והגלויות נכללים 
כיום,  במצבנו  להתבונן  לנו  יש  מצרים,  בגלות  כולם 

3 והראני אחי הרה"ג ר' משה שליט"א, שכבר הובא ב"מכתב סופר" ובדרשות רבי יוסף נחמיה קורניצר זצ"ל בשם החת"ס, שיש ענין לספר את 
כל המאורעות והניסים שאירעו לישראל במשך כל הדורות, וכמ"ש בעל ההגדה "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו אלא שבכל דור ודור עומדים 
עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם", ולפי מה שביארנו, אין זו תוספת על סיפור יציאת מצרים, אלא חלק בלתי נפרד מיציאת מצרים שהיתה 

אז ונמשכת במשך כל הדורות עד היום הזה, ותמשך עד הגאולה העתידה במהרה. 

לרגל המאורעות האחרונים בעולם, שכל המתבונן רואה 
שהקב"ה מכין את העולם למצב של "והיה ה' למלך על כל 
הארץ", וכפי שהיה במצרים, שתכלית הניסים והנפלאות 
היתה "וידעו מצרים כי אני ה' בנטותי ידי על מצרים, וגו' 
)שמות ז, ה(. בשעה שכל העולם חי בפחד ובחרדה על 
מצבו הבריאותי ועל מצבו הכלכלי, ואנשים עושים חשבון 
נפש על מה עשה ה' ככה, והמסקנה אצל כולם שהקב"ה 
ומוכרחים להשתנות  לא מרוצה ממה שהיה עד עכשיו, 
ולשפר את מעשינו. וכבר עתה רואים את גודל חסדי ה' 
עלינו כל אחד ואחד וענינו, שאנשים החלו להתקרב יותר 
אל הבוית"ש, וכמש"כ בפ' בא "וידעתם כי אני ה'" )שמות 
שומר  "ברוך  אמירת  בשעת  עלינו  חובה  כן,  אם  ב(,  י, 
עתה  אתנו  שקורה  מה  על  להודות  לישראל",  הבטחתו 
והיה במצרים,  ולשייך הכל למה שאירע  הדורות,  ובכל 
מארץ  הוצאתיך  אשר  אלוקיך  ה'  "אנכי  נאמר  שעליה 

מצרים", ומזה לבוא לצפייה לישועה, וכמש"כ הסמ"ק.

 לא בחפזון תצאו – 
בשובה ונחת תושעון

ובתקופה זו, חובה עלינו לשמור על מנוחת הנפש בלי 
בהלה, וח"ו שלא לאבד את הדעת, דהגאולה העתידה לא 
תהיה בחפזון כפי שהיה במצרים, וכדאי' במכילתא )פ' בא 
פרשה ז, עפ"י גי' הגר"א(, עה"פ 'ואכלתם אותו בחפזון' 
וכו', "יכול אף לע"ל יהי' חפזון, ת"ל 'כי לא בחפזון תצאו 
אלוקי  ואספכם  ה'  לפניכם  הולך  כי  תלכון  לא  ובמנוסה 
ואם בשאר  ויעוי' בביאור הגר"א שם בארוכה,  ישראל'". 
מצרים,  לגאולת  בדומה  היא  העתידה  הגאולה  הענינים 

בענין זה היא שונה.

והנה אי' בירושלמי )ברכות פ"א ה"א, יומא פ"ג ה"ה(: 
"רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכין וראו 
של  גאולתן  הוא  כך  אר"ח,  אורה.  שבקע  השחר  אילת 
ישראל, בתחילה קימעה קימעא, כל מה שהיא הולכת היא 
רבה והולכת מ"ט )מיכה ז, ח( כי אשב בחושך ה' אור לי". 
ובשוח"ט )סוף פי"ח( אי', עה"פ 'מגדיל ישעות מלכו', אמר 
רבי יודן, לפי שאין הגאולה של אומה זו באה בבת אחת, 
אלא קמעא קמעא, ומהו מגדיל, שהיא מתגדלת והולכת 
לפני ישראל, לפי שהן עכשיו שרויין בצרות גדולות ולא 
תבוא הגאולה בבת אחת, אינן יכולים לסבול ישועה גדולה 
קמעא  באה  היא  ולכן  גדולות,  צרות  מתוך  באה  שהיא 
קמעא ומתגדלת והולכת ולכן היא משולה הגאולה כשחר, 

שנא' 'אז יבקע כשחר אורך'" וכו' עכ"ל. 

בכל  ודור,  דור  בכל  איתנו  שקורה  מה  שכל  מבואר, 
של  שלב  אחר  שלב  הוא  מאורע,  כל  ותקופה,  תקופה 
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הגאולה, וכל החלצות מצרת הגלות אחת, מקדמת אותנו 
לקראת הגאולה. ועלינו לשים לב שלא להפסיד את אותם 
שלמדנו  שכפי  עמהם.  ולהתחבר  הגאולה  של  שלבים 
מחז"ל, הגאולה היא התהליך שהולך וגדל שלב אחרי שלב, 
וכשלא זוכים לגאולה בבחינת "אחישנה", חייבים לעבור 
להשתלב  אפשר  ואי  דרך,  קיצורי  אין  השלבים,  כל  את 
באמצע או לבוא רק לסוף - שכדי לזכות לגאולה שלמה 
צריך להיות שם בכל השלבים, ומי שרוצה לזכות בשלמות 
הגאולה, צריך לעלות על העגלה כבר בתחנה הראשונה, 
אי אפשר לעלות באמצע, וחלילה לא לאבד את העשתונות 
ולהתייאש ולרדת באמצע הדרך. ויש לשמור על צלילות 
הדעת עד הרגע האחרון, שהרי כבר למדנו שלא בחפזון 
תצאו, וכבר אמר נביא הנחמה )ישעיה ל, טו(: "כי כה אמר 
השם אלוקים קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט 

ובבטחה תהי' גבורתכם" וגו'. 

הם  דמשיחא  עקבתא  של  מהנסיונות  שחלק  נמצאנו, 
בענין זה, וכדי להיות במנוחת הנפש צריך למדת הבטחון, 
שרק על ידה יכול האדם להשאר שליו ורגוע גם בזמנים 
"מהות  הבטחון(  שער  )בריש  בחוה"ל  וכמ"ש  קשים. 
הבטחון היא, מנוחת נפש הבוטח, ושיהיה לבו סמוך על 
מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון לו בענין, אשר יבטח 

עליו כפי יכלתו ודעתו במה, שמפיק טובתו".

וגם צידה לא עשו להם – שקיעות 
בתורה בכל מצב

בכך  היה  בחפזון,  דוקא  היתה  מצרים  שגאולת  מה 
משום הכנה לקבלת התורה מתוך הדחק, כפי ששמעתי 
מידידי הרה"צ ר' ראובן הכסטר שליט"א, את דברי רבנו 
ירוחם ממיר, דברים יסודיים מאוד בענין זה, שעם ישראל 
יצא מבלי להכין לעצמו צידה לדרך, וכתב בפ' ויחי, וקשה 
ממצרים  להוציאם  מעיקרא  שמור  היה  זה  לילה  הלא 
כדכתיב ליל שימורים הוא, ומכיון שהיה ידוע להם שיצאו 
צידה  לעצמם  להכין  מבלי  בחפזון  יצאו  למה  ממצרים 
במצב  אותם  שמו  "כי  וז"ל:  מקלם  הסבא  ואמר  לדרך? 
שכזה, כדי שיהי' להם זה לבינה ולהכנה הראשונה לקבלת 
התורה, שאם מצב זה ישבור אותם ויניעם ממעמדם, כי אז 
ראיה היא שאינם מסוגלים לתכלית יצי"מ, שהיא קבלת 
התורה הדורשת מנוחה קבועה מטעם עצם סגולתה, וגם 
שמאחר שאיזה מצב שהוא יכול לשברם, אין בטחון כלל 
בהחזקתם את התורה וקיומה, ולכן נתנה להם זו הבחינה 
כי לא הוגד להם כלל מקודם על הגרוש והמרוצה, ובלי 
ושום  שקטים,  מעמדם  על  עמדו  מוקדמת,  הכנה  שום 
חפזון לא הניע אותם כלום, אלא נשארו בכל מנוחתם כי 
אז נבחנו ברור כי מסוגלים הם באמת לקבלת התורה, וכי 
מטרה אחת להם – ללכת אחר ה' ולהדבק בו" וכו', עכ"ל. 

היא  אלא  בחפזון  תהיה  לא  העתידה  הגאולה  אולם 
שהיא  חז"ל  שאמרו  וכפי  רבות,  שנים  והולכת  נמשכת 

הולכת ומתגדלת קימעא קימעא, וגם בכך יש נסיון גדול 
שלא להתיאש עם אורך גלות וריבוי הצרות, אלא להשאר 
בהשקט ובבטחה ולחכות ל"בשובה ונחת תושעון", ושלא 

לדחוק את הקץ.

נסיון האפילה – שלא ליגוע במה 
שאינו שלו

עה"ת  )חת"ס  זיע"א  החת"ס  מרן  בדברי  מצינו  עוד 
בני  עלו  'וחמושים  עה"פ  בשלח  פ'  חת"ס(  מכון  הוצ' 
ישראל': "ואותן ד' ס' רבוא שמתו לא נ"ל שהיו חייבים 
מיתה כבר אלא מתו זכאים על שם סופם כמו בן סורר, 
הוא כי הקב"ה ניסה את בנ"י בשני נסיונות אם יעמדו 
בנסיונותיו  ונעמוד  התורה  לקבלת  הם  ראויים  בהם 
ואם לא טוב מותם מחייהם, א' נסיון האפילה והם ראו 
וליטול עשרם  מהם  ולנקום  להמיתם  ויכולים  שונאיהם 
ונתחזקו  נפשם  על  עמדו  ישראל  ובני  לחפשי,  ולצאת 
ולא פגעו בדבר כי האמינו  נגעו  ולא  זזו ממקומם  ולא 
יכולים  והפושעים שאינם  שסופם לצאת בכבוד גדול... 
לעמוד בנסיון, והם שמתו בימי אפילה ע"י מעשה כל מי 
שנשאו לבו ליגע במצרים או בממונו נפל מת ומ"מ מת 

זכאי כנלע"ד, ה' יחינו מיומים אמן", עכ"ל. 

הגלות  שתהליך  דברינו  בתחילת  שנתבאר  וכפי 
והגאולה העתידה היא בדומה למה שאירע במצרים, יש 
בנסיונות  מעמידנו  הקב"ה  הגאולה  שקודם  ללמוד  לנו 
מסוג זה, כדי לבחון אותנו כיצד אנו מושפעים מהבהלה 
שומרים  אנחנו  האם  הכלכלי,  בנושא  ששורר  והבלבול 
על עצמנו שלא לעשות מעשים המנוגדים לתורה ולמה 
ומצפים  הנפש  מנוחת  על  ושומרים  חכמיה,  שציוונו 
כשיש  נוהגים  אנו  וכיצד  להשי"ת,  ומייחלים  ומקווים 
חשש ממחסור במזון ושאר דברים, האם אנו מאלה שרצים 
וחוטפים ולפעמים נוגעים במה שלא שלנו, או שנוהגים 
בישוב הדעת ובידיעה שהשי"ת לא יחסיר מאתנו כל מה 
שמגיע לנו, וגם דברים אלו נכללים במה שאה"כ "כימי 

צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". 

יתן ה' שנזכה לערוך את השולחן שלפני ה' - שולחן 
ליל הסדר - בשמחה ובהודאה להשי"ת שזיכנו עד הלום, 
ועלינו לדעת שהפסוק בשה"ש 'הנה זה עומד אחר כתלנו 
שמבאר  כפי  החרכים'  מן  מציץ  החלונות  מן  משגיח 
התרגום נאמר לגבי ליל הסדר יעוי"ש. וכשרואה הקב"ה 
נותן  אינו  שאנו עושים את המצוות בלילה הזה כראוי, 
רשות למלאך המחבל לחבל. ויה"ר שנזכה למאמר הפייט 
)מערבית ליל שני לפסח(: "ֵליל ִׁשֻּמִרים ִּתְּכנֹו ְלֶיַׁשע ָוֵנס, 
ַמֲאָמִרי  ְּבֵליֵלי ַחג ֶּפַסח. ֵליל ִׁשֻּמִרים  ְיַכֵּנס,  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 

ִיְרֶצה ִלְׁשעֹות, ִמֶּקֶדם ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֵליֵלי ַחג ֶּפַסח".

השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין. 
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ראיון חג בדרכי החינוך בדורנו ולנוכח אתגרי 
התקופה הייחודיים, תוך מתן דגש על המערך 

 הייחודי שהקימה 'תא שמע' בעירנו למענם 
של בני הישיבות, משולב בעדויות מכלי ראשון 

 מהוראותיהם החינוכיות של רבותינו מרן 
ראש הישיבה בעל האיילת השחר זצוק"ל ומרן 

הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל ⋅ בחור כהלכה

ראיון חג ייחודי ועובדות מאלפות מכבשונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, עם איש החינוך הנודע הגאון רבי משה בלוי שליט"א, מנהל 'תא שמע'

את 
 פתח 

 לו
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ראיון חג ייחודי ועובדות מאלפות מכבשונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, עם איש החינוך הנודע הגאון רבי משה בלוי שליט"א, מנהל 'תא שמע'
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הפסח  ימי  לקראת 
נכנסנו  הבעל"ט, 
הגאון  הרב  קמיה 
בלוי  משה  רבי 
מגדולי  שליט"א, 
בדורינו,  המחנכים 
שמע'  'תא  של  דרכה  ומכווין  מורה 
ובהוראות  אישי  באופן  המלווה 
פרטניות כל תחום ותחום, על מנת 
מי  של  המדויק  המבט  את  לקבל 
החינוכית  הפירמידה  בראש  שעומד 

של 'תא שמע'.

יתירה אצל  כמי שזכה לחביבות 
רבותינו, ומרן ראש הישיבה הגראי"ל 
בכיסו  החזיק  אף  זצוק"ל  שטיינמן 
הטלפון  מספר  עם  פתק  בקביעות 
האישי שלו, ואשר באמתחתו אוצרות 
חינוכיים ממה שקיבל מרבותיו מחד 
מאידך,  העצום  החינוכי  ומניסיונו 
פנינו בבקשה שיקוים בנו 'את פתח 
החינוך  סוגיות  את  לנו  שיאיר  לו', 
העומדות על הפרק בשילוב המענה 
'תא שמע',  הממוקד שקיים בארגון 
ע"מ לרומם את בני הישיבות בעירנו 

מודיעין עילית.

פתח  שליט"א  שהגר"מ  זכינו 
הגדולים,  מאוצרותיו  פתח  בפנינו 
והוראות  באנקדוטות  משולבים 
מרבותיו  ששמע  חינוך  בענייני 
זכה  אשר  העדה,  מאורי  הגדולים 
בשאלות  ידם  על  מים  ליצוק 
חינוכיות שהזמן גרמן, ובכללם מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זי"ע 
ומרן ראש הישיבה הגרמ"י ליפקוביץ 
בפנינו  מציין  הדברים  בפתח  זי"ע. 
מודיעין  העיר  את  שליט"א  הגר"מ 
חינוך  של  למקום  כמודל  עילית 
לתורה ויראת שמים, בראשות המרא 
קסלר  מאיר  רבי  הגאון  דאתרא 
שליט"א, המלווה את ארגון תא שמע 
הרב  העיר  ראש  ובניהול  מייסודו, 
יעקב גוטרמן שליט"א שהעמיד את 
הארגון כארגון הגג של בני הישיבות 

בעירנו.

מבקשים  אנו  שיחתנו,  בפתח   
המיוחדת  המסגרת  על  לשמוע 

בעצם  'מהו  בעירנו.  שהקים 
ארגון תא שמע'?

הגר"מ שליט"א: 'מרכז 'תא שמע' 
הוקם ע"י הרב גוטרמן ומתנהל על 
ידי ביחד עם הרב ישי שליף )מנהל 
במטרה  חינוכי(  פסיכולוגי  השירות 
לתת מענה וכלים לבני הישיבות בכל 
מקדמת  מפעילות  החל  התחומים. 
ומרוממת לכלל בני הישיבות, עובר 
וכלה  ומצוקות  קשיים  זיהוי  דרך 
במתן ליווי ותמיכה לכל אורך הדרך.

מחלקות  קיימות  שמע,  בתא 
הכוונה,  במתן  המתמקדות  שונות 
להורים  לבחורים,  ותמיכה  סיוע 
מגוון  כל  על  בישיבות  ולצוותות 
לימודי,  ובהם  הקיימים  הקשיים 
וכדו'.  התנהגותי  רגשי,  רוחני, 
שמע'  'תא  דרך  לקבל  ניתן  כמו"כ 
שיתוף  תוך  פרטני,  וטיפול  יעוץ 
ובני  ההורים  הרבנים,  בין  פעולה 
הקו  כמובן  קיים  בנוסף,  הישיבות. 
הישיבות  בני  יכולים  בו  הטלפוני 
לשאלותיהם  מענה  לקבל  והוריהם 
כמו"כ  ומכובדת.  דיסקרטית  בצורה 
לפעול  שמע'  ב'תא  מתעתדים 
כנסים  כדוגמת  ערוצים  במספר 
במגוון  להורים  שיעשו  חינוכיים 
תחומים חינוכיים, ועוד חזון למועד 

בעז"ה.

פני  אנו  מעמידים  בהורמנא,   
תם ששואל 'מה זאת' ומבקשים 
של  טלפון  קווי  מעט:  לתהות 
קיים  דבר  הינו  אנונימי  מענה 
בציבור כבר שנים רבות, בשביל 
מטפלים  ישנם  טיפולי  סיוע 
הבשורה  בעצם  מהי  מקצועיים, 

של 'תא שמע'?

הגר"מ שליט"א )בחיוך(: 'מי אמר 
שצריכה להיות בשורה, העיקר שיש 
מענה'. אבל )הוא מתנער( בתא שמע 
הטלפון  קו  אמיתית.  בשורה  ישנה 
הוא אמנם אנונימי, והכונן לא יודע 
מי זה שמתקשר, אבל בני הישיבות 
הם לא אנונימיים בכלל. הם לומדים 
לה,  מחוצה  או  בעיר  כאן  בישיבות 
העיר,  תושבי  הם  שלהם  ההורים 

הכוחות  גם  כמו  שלהם  והרבנים 
החינוכיים הנלווים הינם חלק בלתי 
העיר  של  הרבגוני  מהפסיפס  נפרד 
הבחור  אם  שגם  שגורם  מה  כולה. 
לקו,  מעבר  אנונימי  להשאר  בוחר 
אותו,  כל המערכות שסובבות  אבל 

עומדים הכן לעמוד לימינו.

ייעוץ  קו  הדבר.  את  נמחיש 
לשמש  יכול  סטנדרטי,  אנונימי 
וגם  כמקום לשפיכת לבו של בחור 
לקבלת ייעוץ מקומי. אבל אין לאותו 
כונן שנותן מענה את הכלים להעביר 
שגורם  מה  הלאה.  הטיפול  את 
את  שכנע  הכונן  אם  שגם  לעתים 
אין  אבל  שלו,  לר"מ  לפנות  הבחור 
לו שום מידע מיהו הר"מ ומה יכולת 
ההבנה שלו בנושא המדובר. אבל אם 
כל המחנכים שבעיר מקבלים מידע 
והכוונה נכונה לטיפול בכלל הבעיות 
המצויות, אזי כאשר הכונן שולח את 
הבחור אל הר"מ שלו, הרי הוא סמוך 
מלאכתו  יעשה  אכן  שהר"מ  ובטוח 

בצורה הנכונה והיעילה.

רב  למשל,  כאשר  גם  הוא  כך 
השכונה מקבל מידע על בחור פלוני 
שמתחיל להסתובב בצורות מעוררות 
דאגה, או כשההורים מגיעים לתנות 
בפניו מצוקה חינוכית, הקשר הישיר 
של רבני השכונות שליט"א עם צוות 
האיתור של 'תא שמע', וההנגשה של 
כלל היועצים החינוכיים והטיפוליים 
אחת  למערכת  בעיר  הקיימים 
או  השכונות  לרבני  גם  מאפשרת 
ארגוני  לראשי  או  הישיבות  לראשי 
בני הישיבות לתת מענה מלא ומקיף 

לפתרון הענין. 

מקיימת  שמע'  'תא  כך,  לשם 
ראשי  עבור  עיון  ימי  בקביעות 
מכל  מחנכים  משגיחים,  הישיבות, 
הישיבות בעיר, שבהם מקנים כלים 
לזהות סימנים של קושי ומצוקה אצל 
אליהם  להתייחס  וכיצד  הבחורים, 
בדרך הנכונה. בקורסים המקצועיים 
מקבלים הרבנים את הכלים לזיהוי 
מועילות  ועצות  קשיים  של  נכון 
נכון לכלל בני הישיבות, כך  לסיוע 
להפוך  מקשיים  למנוע  בס"ד  ניתן 

לבעיות.

12



'אתה יודע מה ההבדל בין קושי 
הגר"מ  אותנו  מאתגר  לבעיה?' 
חיצוני.  דבר  הינו  'קושי  שליט"א, 
יש לכל בחור את אישיותו העצמית. 
וכן,  שלו.  והמעלות  היכולות  את 
אבל  קושי.  גם  לו  יש  לפעמים 
ובעיקר,  וגם,  מתים,  לא  מקשיים 
אישיות.  למגדירי  הופכים  לא  הם 
'אני, עם כל הכוחות והיכולות שלי, 
צריך להתמודד עם הקושי שיש לי'. 
כאשר קושי הופך לבעיה, הוא הופך 
למגדיר בעצם אישיותו של הבחור. 
סטיגמה  עצמו  על  מקבל  הבחור 
והוא מודד את כל ישותו לפי הבעיה 
שעמה הוא מתמודד. לפעמים, השלב 
שבו קושי הופך לבעיה, הינו נקודת 

אל חזור.

 מהי התועלת שקיימת בפתיחת 
קו טלפוני לבני הישיבות?

אני יקדים, איך אנחנו מכינים את 
הכוננים שעונים בקו, ואח"כ אתייחס 
מקו  שיוצאת  התועלת  מה  לשאלה 
כזה. הכוננים שנבחרו בקפידה הינם 
כולם אברכים יראי שמים בני תורה, 
צמודה  והדרכה  הכשרה  שעוברים 
והרגשיות  החינוכיות  הסוגיות  בכל 
המענה  הבחרות.  בגילאי  המצויות 
שנותנים הכוננים, הינו מענה ממוקד 
ואחיד לפי הכללים וההדרכות שהם 

מקבלים מאתנו.

הדרכה  הכוננים  מקבלים  כמו"כ 
השיחות.  וצורת  אופי  על  מפורטת 
ההקשבה  ויכולת  השיח  סגנון  על 
להתמודדות  כח  לבחור  שמעניקים 

עם המצב אותו הוא חווה.

נפגשתי פעם עם בחור עדין נפש 
שלא יצא מעולם מעולמה של תורה 
בעולם  הרווח  מהשיח  מנותק  והיה 
והבחור הסביר לי כי פלוני הוא אדם 
בתמהון,  עליו  הסתכלתי  'מכיל'. 
מעניינות  ולהגדרות  לבחור  מה 
מתאימות  נראות  שלא  שכאלו 
'מה  אותו  שאלתי  וסגנונו.  לאופיו 
אותו'?  שמכיל  מי  שיש  מי  מרגיש 
הוא ענה לי 'אתה מרגיש שהיה לך 
טון על הלב והוא לקח לך את זה'. 
כמדומני ששום פסיכולוג לא הגדיר 

כ"כ מדויק את התואר הזה שנקרא 
'מכיל'. 'מכיל זה מלשון 'כלי', ובתא 
הכלים  את  מכינים  אנחנו  שמע 
את  להניח  הבחורים  יכולים  שבהם 

הטון שהם סוחבים על הלב.

יכולים  הישיבות  שבני  התועלת 
הכח  את  הינו  שמע,  מתא  לקבל 
להתמודד, התחושה שיש מי שיכול 
החלק  בלי  את המשא  אתך  לסחוב 
פעמים  אליה.  שנלווה  הבושה  של 
עם  להתייעץ  מתבייש  בחור  רבות 
אדם מוכר כמו ההורים או הרבנים 
הוא  אותו  הכח  ודווקא  בישיבות, 
לפרוק  לו  שעוזר  מהכונן  מקבל 
את המשא, נותן לו את המוטיבציה 
לעזור  שיכול  מוכר  למישהו  לפנות 

לו.

מתכוונת  שמע,  תא  האמנם,   
בישיבות  הרבנים  את  להחליף 
הקודש  מלאכת  את  שעושים 
לבני  ודואגים  במסירות 
הישיבות לכל צרכיהם הרוחניים 

והגשמיים?

עם  לי  שהיה  מעשה  לך  אספר 
מרן ראש הישיבה הגראי"ל זצוק"ל. 
באחת השנים, פנה אלי ראש ישיבה 
של אחת מהישיבות הקטנות הטובות 
בארץ, היה זה בחודש כסליו, ואותו 
זו  בשנה  כי  לי  אומר  ישיבה  ראש 
לומד אצלו בשיעור ג' בנו של יהודי 
פלוני, אדם חשוב ונכבד ובעל זכויות 
הוא  כך  ואני,  נכבדות,  ציבוריות 
אומר לי, לא מתכוין לסדר לו ישיבה 
רוצה  בלוי  הרב  אתה  אם  גדולה. 
ויכול, קח את הבחור הזה לטיפולך 

ותדאג לו.

הבחור,  עם  מפגשים  כמה  אחרי 
להכנס  יצליח  הוא  שאם  סברתי 
ראשונים  חדשים  לכמה  לפחות 
זה  טוב,  שם  בעלת  גדולה  לישיבה 
יתן לו את הדחיפה הנצרכת שתעזור 
ההתבגרות,  תקופת  את  לעבור  לו 
אותו  להעביר  יהיה  ניתן  ומשם 
יותר  שתתאים  אחרת  לישיבה 
מכיון  כי  בדעתי  עלה  למידותיו. 
שאביו של הבחור היה מקורב למרן 
לאחת  להכניסו  אנסה  זצוק"ל, 

פעמים רבות 
כשמבקשים ממני לדבר, 
אני מברר על מה רוצים 

ואומרים לי על יראת 
שמים ומידות טובות. 

משום מה כשאני רואה 
את המודעות אני רואה 
שכותבים שם ניסוחים 

מפותלים כדוגמת חינוך 
לערכים וכדו'
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למרותו,  שסרו  הטובות  הישיבות 
פניתי  קצרה.  לתקופה  הפחות  לכל 
להנהלת הישיבה ולאחר זמן מה ענו 
בידו  מסורה  בענין  ההחלטה  כי  לי 

של מרן זצוק"ל.

פעם  ועוד  פעם  למרן,  נכנסתי 
וכבר  חולפים  הימים  נעניתי.  ולא 
מסודר  לא  והבחור  תמוז  חודש 
להרהיב  החלטתי  בישיבה.  עדיין 
עוז ולהתנהג קצת כמו ירושליימע'ר 
חצוף. בערב שבת שבע ברכות לבתי, 
לשבת  לנסוע  אמור  הייתי  כאשר 
השטריימל  את  חבשתי  לירושלים, 
חזון  ברח'  הבית  דלת  על  ודפקתי 
מרן  עדיין  הללו  בימים   .5 איש 
בעצמו היה פותח את הדלת, וכאשר 
הוא פתח לי אמרתי, כי אני לא יכול 
לנסוע לירושלים לשבת שבע ברכות 

כשהבחור הלז עדיין בלי ישיבה.

מרן שתק מספר רגעים ואז הוא 
כמוך,  לא  'אני  בתקיפות.  לי  אמר 
של  טובתו  על  רק  חושב  אתה 
הבחור, אבל אני חושב גם על טובת 

הישיבות'.

איז  'דאס  ושאלתי,  פני  העזתי 
מתכוין  ישיבה  'הראש  א'הוראה'? 
לתת לי כאן הוראה? מעכשיו צריך 
ולא על  הישיבות  טובת  על  לחשוב 
הטובה של הבחור הפרטי? האם אני 
צריך לשנות את כל ההסתכלות שלי 

מכאן ולהבא'?.

לי  אומר  והוא  חייך,  מרן  ואז 
הישיבות  צודק,  אתה  באמת  'אבל 
לא יהרסו כל כך מהר. צריך לדאוג 
על  לחשוש  צורך  ואין  לבחורים 

הישיבות'.

לא  שהיא  רק  לא  שמע,  'תא 
היא  הישיבות,  של  לנעליים  נכנסת 
גם לא באה לתקן אותם'. הישיבות 
ביותר  והאיכותי  הטוב  המקום  הן 
בשביל בחור צעיר. שם הוא גדל, שם 
לתת  באה  שמע  תא  מתרומם.  הוא 
לבחורים  הן  הפרטני  המענה  את 
והן  אחר,  או  כזה  לסיוע  שזקוקים 
לרבנים ולהורים שגם הם מעוניינים 
הכוונה  יותר  לקבל   , רבות  פעמים 
מפורטת  הדרכה  או  מקצועית 

שמע  תא  שונות.  להתמודדויות 
והמחכים  המעשיר  במקום  נמצאת 
המעגלים  כל  עם  ביד  יד  וצועדת 

החינוכיים של בחור הישיבה.

 מהי הסיבה שבימינו יש צורך 
ובהעשרה  פרטני  במענה  יותר 
להכוונה, מה שנראה שבתקופות 

קדומות לא היה חסר כל כך?

הגר"מ שליט"א נזכר בערגה 'אבא 
כמלמד  שימש  לברכה,  זכרונו  שלי 
תפקידו  בתחילת  שנה.  חמישים 
בהכשר  אחד  מקלות.  שני  לו  היו 
והשני  חמורות  לעבירות  הבד"ץ 
קטנות.  לעבירות  רבנות  בכשרות 
במקלות,  השימוש  פחת  אט  אט 
עד שבסביבות שנת תשנ"ב, כעשר 

ללמד תלמידים,  לפני שסיים  שנים 
פסק לחלוטין להשתמש בהם.

אבא  ממני  ביקש  הזמן  באותו 
לילדים  חיצוני  פתרון  לחפש 
שאלתי  וריכוז.  בקשב  שמתקשים 
אותו מה קרה פתאום, האם הילדים 
מהילדים  טובים  פחות  היום  של 
של פעם. האם הילדים שגדלו לפני 
ולא  שובבים  היו  לא  שנה  חמישים 

התקשו להתרכז בשיעורים.

השיב לי אז אבא, אם ילד ממוצע 
של  ברמה  ביעדים  לעמוד  מתקשה 
בעלי  שילדים  הרי  אחוזים,   40-50
עודף מרץ מתקשים ברמה של -60

70 אחוזים. פעם, אמר לי אבא, היה 
וילד  כואב,  היה  והמקל  מקל  לי 
ידע שאם הוא לא התאמץ זה עלול 
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מאמצים  עשה  הוא  אז  לו,  לכאוב 
אדירים והתגבר בכל כוחו על הקושי 
המקל  של  הכאב  מקל.  של  מפחדו 
להתגבר  מהמאמץ  יותר  כואב  היה 
כבר  המקל  היום  אבל  הקושי.  על 
בהם.  פוגע  הוא  לילדים,  כואב  לא 
הילדים של היום, טען אבא ז"ל לפני 
שלושים שנה, הם 'ילדי במבה', ומכה 
של מקל מביישת אותם ולפגוע בילד 
שהפסקתי  כך  שאסור,  ודאי  הרי 
להשתמש במקל. אבל עם ההפסקה 
הזו הפסדנו גם את המדרבן שסייע 
ליכולות  מעבר  להתאמץ  לילדים 
אלא  ברירה  אין  שלהם.  הבסיסיות 
כדי  חיצוניים  בכלים  להשתמש 
הילדים  של  היכולות  את  להגדיל 

לעמידה ביעדים.

בתתי"ם  ילדים  על  נכון,  זה 
ועאכו"כ לבחורי הישיבות. הקשיים 
גדולים  יותר  בהכרח  לא  כיום 
מפעם, אבל כושר הסיבולת ויכולת 
ההתמודדות היא זו שנחלשה מאוד. 
הסטייפלע'ר  ממרן  מכתב  ישנו 
זיע"א שמלבד תורתו ויראתו שימש 
ולדורות,  לדורו  כרופא הנפשות  גם 
מכתב שבו הוא שואל קושיה עצומה. 
בזמנו בביאליסטוק היה רק משוגע 
רפאל,  היה  ששמו  העיר  בכל  אחד 
והיו לו ראיות מן התורה מן הנביאים 

רפאל  הוא  שהוא  הכתובים  ומן 
הכירה  ביאליסטוק  כל  המלאך. 
העיירה,  של  היחיד  המשוגע  את 
הסטייפלער  של  ]בזמנו  כיום,  אבל 
כמובן[, אין יום שלא באים לשאול 

בענייני רפואת הנפש וכדו'.

בעבר  הסטייפלע'ר,  שם  כותב 
וכל  מרודים,  עניים  היו  שהכל 
עם  ולילה  יומם  הסתובב  קטן  ילד 
להם  היה  שלא  וחלומות  רצונות 
יכולת להתממש, מה שגרם שילדים 
לא  החולמות  כאשר  שגם  התרגלו 
מתגשמים זה לא סיבה לדכאון. אבל 
כיום בדור של שפע והפרנסה מצויה 
ואם לא, אז יש גמחי"ם, פתאום לילד 
מתגשמים  שלו  החלומות  הכל,  יש 
והוא לא לומד לחוות קשיים וחסכים 
נהיה  כשהוא  רק  איתם.  ולהתמודד 
מתחילים  הקשיים  שאז  בחור 
שלו,  הרוחניים  בחלקים  להתפתח 
או אז פתאום הוא מגלה שלא תמיד 
מה שרצוי הוא המצוי והדבר גורם לו 

לנקודת שבירה.

התמודדות  עובר  כשבחור   
עם  שידבר  עדיף  האם  מסוימת, 
ההורים שלו או שיפנה לקו תא 

שמע בצורה אנונימית?

הנכון  הקשר  ובראשונה  בראש 
והטוב הוא הקשר שבין הבן לאבא. 
בדומה לזה אספר לך כי בזמנו אבא 
זצ"ל יעץ להורים, להעדיף אברך בן 
כיון  גיס  או  אח  כמו  קרוב  משפחה 
הוא  לקבל,  לילד  קל  יותר  שמהם 
'מורה  ולא  'חברותא'  בהם  רואה 
אבא  זאת  אמר  בהזדמנות  פרטי'. 
ומרן  זצוק"ל,  הגרמי"ל  למרן  זצ"ל 
לי,  אומר  שאתה  'עכשיו  לו  השיב 
אני מעביר תלמידים בישיבה שלמדו 
חיצוני.  אברך  עם  או  אביהם  עם 
אביהם  עם  שלמדו  אלו  ספק  ללא 
יותר החזיקו מעמד ועשו חיל מאלו 

שלמדו עם אברך זר'.

שיש  זאת,  לסייג  צריך  זאת  עם 
ובוודאי  לגופו,  מקרה  כל  לבדוק 
שבין לדבר עם ההורים או עם כונן 
שנמצא מאחורי קו הטלפון של תא 
שמע, הדבר תלוי הרבה בטיב הקשר 
שבין ההורים לילד ולהיפך, ואם הוא 
מעדיף ייעוץ חיצוני בודאי שיש לתת 

לו את האפשרות הזו.

 תקופת הקורונה שחווינו בשנה 
האחרונה, שימשה טריגר לפיתוח 
קשיים שונים אצל בחורים רבים. 
המלוניות  הבידודים,  הסגרים, 
אותנו  הביאו  והקפסולות, 
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הכרנו  שלא  חדשים  למחוזות 
עם  מתמודדים  איך  כן,  לפני 

קשיי התקופה והשלכותיה?

הירידה.  את  יצרה  לא  הקורונה 
להציף  ה'זכות'  את  היה  לקורונה 
עמוק  טמונות  שהיו  בעיות  החוצה 
שהיו  דברים  מגזר  בכל  בפנים. 
לבלתי  פתאום  הפכו  אקסיומה, 
אלו  אצל  במנין  תפילות  מוחלטים. 
אצל  בבוקר  טבילה  להפסיד  כמו 
מכח  בעבר  שנעשו  דברים  אחרים. 
החברתית,  והמסגרת  האינרציה 
בדרגת  לתלויות  פתאום  הפכו 
היראת שמים הפרטית של כל יחיד 

ויחיד.

ממני  כשמבקשים  רבות  פעמים 
רוצים  מה  על  מברר  אני  לדבר, 
ואומרים לי על יראת שמים ומידות 
טובות. משום מה כשאני רואה את 
שם  שכותבים  רואה  אני  המודעות 
חינוך  כדוגמת  מפותלים  ניסוחים 
לי,  הפריע  זה  פעם  וכדו'.  לערכים 
מדוע לא כותבים מפורשות שהנושא 
שהבנתי  עד  שמים.  יראת  הוא 
כמה  'ערכים'.  הוא  הנושא  שבאמת 
ערך אדם נותן למעשים שלו וליראת 
שמים שלו. כמה הוא מוכן להקריב 
זה, מה הוא מוכן להשקיע.  בשביל 
לפי הערך של הדבר אצל האדם כך 

בהתאם גם היחס שלו.

עזריאל  רבי  הגה"צ  לי  סיפר 
היה  הוא  שבצעירותו  זצ"ל  טאובר 
הוא  ויום אחד  מצליח  איש עסקים 
רבי  מהגאון  מיוחדת  הרצאה  שמע 
בנושא שעורר  זצ"ל  מילר  אביגדור 
אותו. הוא בא לר' אביגדור ואמר לו 
כי הוא רוצה להעתיק את ההרצאה 
קלטות,  של  עצומה  בכמות  הזו 
ולא  מליון,   10 לי  שאמר  כמדומני 
על  אלא  דיגיטלי  קובץ  על  מדובר 
אז,  שהיה  מהסוג  הקלטה  סרטי 

ולהפיץ אותם בכל רחבי ארה"ב.

השיב לו רבי אביגדור זצ"ל לא. 
ואותה  בנושא  הרצאה  תתן  אתה 
תפרסם. אני רואה שאתה חם לנושא 
וזה אכפת לך, מי שאכפת לו מדבר 
הטובה  בצורה  אותו  יעשה  הוא 

ביותר. כפי הערך שאדם נותן לדבר, 
כך מידת היראת שמים שלו בדבר.

הרבה  הסירה  הקורונה  כיום, 
שגרמו  החיצוניות  מהמסגרות 
הנורמה  לפי  להתנהג  לבחורים 
הכירו  באמת  שהם  בלי  המקובלת 
את הערך האמתי של הדברים. כעת 
הערכים  את  לקנות  היא  העבודה 
הנכונים של כל מצוה ופעולה בכדי 
שמים  היראת  דרגת  את  להעמיד 

והמידות הטובות במקום הנכון.

'תא  של  התכניות  יתר  בין 
הנושא  גם  מונח על השולחן  שמע' 
החיבור  על  עיון  ימי  עריכת  הזה. 
העמוק בין נפש בריאה לעבודת ד' 
בצורה נכונה ואמתית. התכנית היא 
להעמיד לבני הישיבות את העבודת 
לאדם  שמביאה  והישרה  הנכונה  ד' 
אושר ושמחה ושלוות הנפש. הכרה 
להקנות  יכולה  המעשים,  בערך 
הערכים  סולם  את  צעיר  לבחור 
הנכון ולרומם אותו לדרגות חדשות 

בתורה ויראת שמים טהורה.

היראת  הישיבות חלק  בעולם   
בלימוד  בעיקרו  מתבטא  שמים 
שדרכי  הכוונה  האם  המוסר, 
תולדות  עם  ההתמודדות 
הקורונה מצריכים חיזוק בתחום 

זה?

נפלא  מעשה  כך  על  לך  אספר 
שהיה לי עם מרן הגרמ"י ליפקוביץ 
זצוק"ל, לפני שנים רבות באתי למרן 
ואמרתי לו שלעניות דעתי יש צורך 
במקום  יהדות  הבחורים  את  ללמד 
הינו  המוסר  לימוד  המוסר.  לימוד 
מעלה,  לברי  ששייך  מרומם  לימוד 
חסרי  לעתים  הצעירים  כיום,  אבל 
ידע בסיסי ביהדות ויש צורך ללמדם 

מושגים ביהדות.

מרן תפס את ידי והתחיל לדפוק 
לי  אומר  כשהוא  ושוב  שוב  עליה 
ועוד  הלבבות  חובת  הפעם  'עוד 
הפעם  ועוד  הלבבות  חובת  הפעם 
את  שנותן  מה  זה  הלבבות,  חובת 

הכל'.

כשעסקתי בחינוך 
באחת מהישיבות 

לנושרים, שאלתי את 
מרן הגרמ"י זצוק"ל מה 
עדיף ללמוד אתם עיון 
או בקיאות?. האם נכון 

ללמוד עם הבחורים 
הללו בצורה עיונית 

כפי שנהוג בישיבות או 
שמא עדיף ללמוד אותם 

בקיאות ולהקנות להם 
ידיעות יותר רחבות. 

מרן ענה לי 'מה שחשוב 
זה שהבחורים יהנו 

מהלימוד. תלמד איתם 
מה שמהנה אותם'
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עברו שנים וכאשר נסתלק לב"ע 
בנימין  רבי  הגאון  מרן,  של  חתנו 
של  לביתו  עליתי  זצ"ל  קורלנסקי 
אומר  כשנכנסתי,  לנחמו.  כדי  מרן 
לי מיד מרן 'טוב שבאת, לפני כמה 
שנים דברת איתי על לימוד מושגים 
לצעירים', כאן קם מרן ממקומו, הלך 
לחדר השני והביא משם גמ' קידושין 
גדולה שם מביאה הגמ' בדף לו. את 
שיטת רבי מאיר שעם ישראל קרויים 
בנים לא רק כאשר הם עושים רצונו 
הם  כאשר  אפילו  אלא  מקום  של 

חוטאים. והגמ' שם דורשת מפסוקים 
עדיין  ח"ו  ע"ז  כשעובדים  שאפילו 
בנים סכלים  ולא  בנים,  קרויים הם 
'בני  אלא  משחיתים  בנים  לא  ואף 
וככתוב  טובים  בנים   - מעליא' 
לא  להם  יאמר  אשר  במקום  "והיה 
חי".  קל  בני  להם  יאמר  אתם  עמי 
לי,  ואומר  הגמרא  על  מצביע  מרן 
זה  את  כאן?  כתוב  מה  רואה  אתה 
צריכים המשגיחים של דורינו לדבר 

לצעירים. 'בני מעליא'.

לכשעצמי, ראיתי בזה את יכולת 
בגיל  דעה  לשנות  העצומה  הגדלות 
נלמד  לעניינינו  אבל  מ-90,  למעלה 
בחינוך  האמיתי  הצורך  מהו  מזה, 
הבנים. לא הטפות מוסר הם הדרך, 
אלא קניית ערכים מרוממים, הכרה 
ישיבה  בן  כל  של  בהיותו  אמיתית 
וערכי  המקום  לפני  ורצוי  אהוב 

את  לאדם  שמקנים  יסודיים  יהדות 
כח ההתמודדות עם מלחמת היצר.

להעיר  האם  שואלים  הרבה 
כמובן  וכדו',  ק"ש  זמן  על  לילדים 
שכל שאלה לגופה ותלויה בנתונים 
באופן  אבל  לאחד,  מאחד  שונים 
הם  שאם  לאבות  מייעץ  אני  כללי 
יכולים מוטב ללמוד עם הבן משנה 
ברורה הלכות תפילה, כי כח הלימוד 
בהלכות אלו מביא ללומד את הערך 

הנכון של תפילה וזמנה.

להקנות  כיום  יכולים  כיצד   
הנכונים  הערכים  את  לבחור 

בתורה ויראת שמים?

בשעתו  כי  לך  אספר  ראשית 
כשעסקתי בחינוך באחת מהישיבות 
הגרמ"י  מרן  את  שאלתי  לנושרים, 
עיון  אתם  ללמוד  עדיף  מה  זצוק"ל 
עם  ללמוד  נכון  האם  בקיאות?.  או 
כפי  עיונית  בצורה  הללו  הבחורים 
שנהוג בישיבות או שמא עדיף ללמוד 
אותם בקיאות ולהקנות להם ידיעות 
יותר רחבות. מרן ענה לי 'מה שחשוב 
זה שהבחורים יהנו מהלימוד. תלמד 
איתם מה שמהנה אותם'. זהו היסוד 
הראשון הקניית הערך הנכון ללימוד 

התורה הוא שהלימוד יהיה מהנה.

בצורה  נקודה  עוד  יש  אבל 
החשק  את  לבחורים  להקנות  כיצד 
והאהבה לתורה ולמצוות. מרן ראש 

לי  אמר  זצוק"ל  הגראי"ל  הישיבה 
שאין  בית  ואין  כמעט  'היום  פעם 
אנחנו  משפחות  ובהרבה  קושי  בו 
מדרך  סרים  רח"ל  שהבנים  רואים 
התורה ויוצאים לתרבות רעה. צריך 
האב  שכאשר  הוא  שהעיקר  לדעת 
משמש דוגמה טובה לילדים, הייתה 
יוצאים  היו  ולא  עליהם  השפעה  לו 
שרוצים  כאלו  יש  רעה.  לתרבות 
להעניק  שיש  מרן,  לי  הוסיף  לומר, 
לילדים הרבה אהבה, כמו שייסד מרן 
החזו"א שבדורנו המתחנך לא נקנה 
בהגבהה או במסירה אלא ב'משיכה', 

יש  סוגים,  שני  יש  במשיכה  וגם 
'הכישה במקל' ויש 'קורא לה והיא 
באה', המשיכה הנכונה לילדים היא 
'קורא לה והיא באה' שימשוך אותו 
קונו,  רצון  לעשות  טובים  בדברים 
לילדים,  אהבה  שמעניקים  ידי  ועל 
ולדרכם.  להורים  הילדים  נקשרים 
ויש לדעת שיש בזה שני צדדים: מצד 
שנותן  שעי"ז  חסרון  בזה  יש  אחד 
הילדים  לילדים  אהבה  מידי  יותר 
מתרגלים להתפנק וכשהם מתפנקים 
הם עושים מה שהם רוצים, מצד שני 
להורים  עי"ז  שנקשרים  מעלה  יש 
דשמיא  הסיעתא  את  וצריך  שלהם. 
להעניק אהבה רבה עם פינוק במידה 

הנכונה והרצויה'.

ממרן  נפלא  ווארט  פעם  שמעתי 
הגראי"ל זצוק"ל על הפסוק "ורבקה 
אוהבת את יעקב". רבקה אהבה את 
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יעקב ולא את עשיו, אעפי"כ כאשר 
את  להחביא  מי  אצל  מחפש  עשיו 
לאמא  הולך  הוא  החמודות,  בגדיו 
עשיו  כי  זה.  על  לו  שתשמור  שלו 
בטח באהבת אמו למרות ההעדדפה 
הברורה שהיא נתנה ליעקב על פניו. 
באהבת  בטוח  להרגיש  צריך  ילד 
הוריו ללא תנאי וללא גבול וזה לא 
שיש  הנכונה  ההכוונה  את  סותר 
לתת לכל אחד ביחידות לפי כוחותיו 

וטבעיו.

הדוגמה האישית יחד עם האהבה 
לילדים  ההורים  בין  שמקשרת 
הבנים  לחינוך  מאוד  הרבה  מועילה 
בית  מסורת  את  שימשיכו  באופן 

אביהם.

הגדולים  השינויים  אחד    
הינה  הקורונה,  לנו  שעשתה 
בכלים  הנרחב  השימוש 
למידה  לצורכי  דיגיטליים 
משפחות  לדוגמא,  ותעסוקה. 
מלהכניס  נמנעו  אז,  שעד  רבות 
בתקופה  נאלצו  לביתם  מחשב 
עבודה  לצורך  אם  להכניסו,  זו 
מהבית או לצורך למידה מרחוק 
לנחלתם  הפכו  פלאפונים  וכדו', 
של ילדים וקווי מידע ותוכן נעשו 
משפחות  מחיי  אינטגרלי  חלק 
התנזר  הגדול  שבחלקם  רבות 
מכך בעבר. בבת אחת רבים וגם 
התמודדויות  סגנון  חוו  טובים 
נוכל  איך  כה,  עד  הוכר  שלא 
'פוסט  של  מתופעות  להנצל 

קורונה' רוחניות? 

הגר"מ שליט"א מתיישר בחדות, 
היא  הזו  שהשאלה  היטב  ניכר 
והוא  גרמן,  שאלת השאלות שהזמן 
לעצמינו  'לבנות  בחדות:  לנו  משיב 

ולמשפחתנו תעודת זהות אישית'.

הראשון  המבט  ארחיב,  ואני 
ברוך  שהקדוש  הוא  להיות  שצריך 
הוא סיבב את המצב החדש הזה בכדי 
שנתמודד איתו. גם אלו שכבר היה 
להם מחשב לפני הקורונה, רבים לא 
לצורת  הילדים  את  לחשוף  הוצרכו 
מחשב  לאמא  היה  בו.  ההשתמשות 
בעבודה ואף אחד מהילדים לא ראה 

אף פעם מה היא עושה בו. בבת אחת 
לעולם  כולו  והבית  הילדים  נחשפו 
שלם שמגלם בתוכו המחשב שהפך 
להיות תושב קבע בבית, והדבר הזה 

מחייב היערכות נכונה.

שנוצר,  המצב  את  קודם  אחדד 
צורת  את  להעמיד  ננסה  ואז 
הבית  בני  כלפי  גם  ההתמודדות. 
שלנו, כלפי הילדים שלנו, וגם כלפי 
והסטטיסטיקה  ההיסטוריה  עצמנו, 
ההיסטוריה  משקרות.  לא 
אצל  שגם  מראות  והסטטיסטיקה 
שנחשפו  מאוד  חשובים  אנשים 
לדברים  נחשפו  הם  מחד  למחשב, 
מאידך  אבל  המחשב,  של  הטובים 
הם התרגלו לדבר החכם הזה שנקרא 
להתחבר  שנאלצו  ואלו  מחשב. 
התרגלו  המסוננת,  אף  למרשתת, 
גוגל.  שנקרא  הזה  החכם  לדבר 
באמצעותו  למצוא  יכול  שאני  דבר 
בעולם  החשובים  הדברים  כל  את 
שאני רוצה. אני מדבר על גוגל עם 
החסימה הכי גבוהה, הכי הכי גבוהה 
כשאני  ועדיין,  להיות.  יכולה  שרק 
את  מוצא  פתאום  אני  לזה,  נחשף 
עצמי שמעניינים אותי המון דברים. 
זו  בהתחלה  דברים.   הרבה  מאוד 
ההסרטה של ה'חפץ חיים', אחרי זה 
רבי  ישיבה  הראש  של  ההסרטה  זו 
גרשון אדלשטיין שליט"א הולך עם 
הקפסולה הניידת שלו ]צולם על ידי 
גוי[, ואחר כך זה מתחלף לסרטונים 
אחד  שאף  בתקווה   - 'ברדק'  של 
אני  מה  על  יודע  לא  מהקוראים 
מדבר, אבל אם אני יודע - אז כנראה 
שגם חלק מהקוראים יודעים, ואסור 

להתעלם.

מהחיים  כחלק  נכנס  זה  וככה 
לשרוף  מתרגלים  אנחנו  שלנו, 
לילות שלמים על זה, והילדים שלנו 
נייע'ס  נהיה  וזה  ליהנות,  מתחילים 
תראה  קיבלת...?  אבא  במשפחה: 
לי. אני רוצה לשלוח לחבר שלי. אני 
רוצה לשלוח לחברה שלי. ולפעמים 
שאמא  חייבת  אני  אומרת:  האשה 
כמובן  זה  הכל  זה.  את  תראה  שלי 
הנה  אבל  טובים,  הכי  הדברים  רק 

פיתחנו סגנון חיים אחר לגמרי.

אנחנו  שבאמצעותו  הדבר  מה 
שאנחנו  עצמנו,  על  לשמור  יכולים 
הם  הרי  לזה?  נגיע  ולא  ניסחף  לא 
הדברים הכשרים והם נמצאים אתנו, 
אתנו,  השולחן  על  נמצא  המחשב 
אנחנו משתמשים עם המחשב והוא 
עם  תורה  מלמדים  מאתנו,  חלק 
המחשב, ומרביצים יראת שמיים על 
להיזהר  יכולים  אנחנו  איך  זה.  ידי 
החיים?  בתוך  לנו  יכנס  לא  שהוא 
שזה לא יהיה חלק מהסדר יום שלנו, 

וחלק מהתרבות שלנו?

שפתחתי:  כמו  היא  התשובה 
ליצור לעצמנו תעודת זהות אחרת.

הדבר היחיד שיכול לעזור בעז"ה 
הדרכה  מחשבה,  להשקיע  הוא 
משהו  ש'אנחנו  למשפחה  וחינוך 
אחר'. כלומר - אנחנו לא מתנגדים 
למחשב בגלל שזה אסור, בגלל שזה 
בגלל  אחרים,  לדברים  לגרור  יכול 
'אנחנו אנשים   - ביטול תורה, אלא 

אחרים, לא מתאים לנו הדבר הזה'.

אמיתי:  מאוד  מאוד  ווארט  יש 
חנוך,  על  במדרש  מביאים  חז"ל 
שהתורה אומרת עליו "ואיננו כי לקח 
אותו אלוקים" וכתוב בחז"ל שחנוך 
מהמלאכים  מטטרון,  למלאך  נהפך 
הגדולים שלנו. אומר המדרש: חנוך 
תופר מנעלים היה, הוא היה סנדלר, 
תפר נעליים. ועל כל תפירה ותפירה 
הרבה  ונאמרו  ייחודים.  מייחד  היה 
פשטים מרבותינו מה היו הייחודים 
הללו. אחד הפשטים שנאמרו בעולם 
הישיבות בליטא: חנוך תופר מנעלים 
היה, אבל בכל תפירה ותפירה הוא 
היה אומר לעצמו: "אני לא סנדלר - 
אני בן תורה". בכל תפירה היה חוזר 
לעצמו: "אני לא סנדלר - אלא אני 
בן תורה". וזה המייחד ייחודים הכי 

גדול. אני נשאר במקום אחר

שהרבה  היא  המציאות  אבל   
לכלים  נזקקים  תורה  בני  מאוד 
הללו והמצב אינו פוסח עליהם, 
מכנה  שהרב  מה  יועיל  א"כ  מה 

'תעודת הזהות שלי'?
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אני  מהחיים.  דוגמה  לזה  אתן 
יש  שלסבתא  בתים  הרבה  מכיר 
של  והחתנים  והילדים  מחשב, 
הסבתא, לאף אחד מהם אין מחשב 
לסבתא  מגיעים  הנכדים  בבית. 
אראה  אני  "בואו,  אומרת  והסבתא 
מלכות',  מ'מקהלת  יפה  קליפ  לכם 
איך שהוא מתאר יפה את השיר של 
יום טוב עהרליך על קבלת התורה, 
אומה  לכל  הלך  שהמלאך  איך 
יושבים  מהנכדים  וחלק  ואומה" 
בורקות  בעיניים  המסך  מול  יפה 
מהנכדים  חלק  אבל  פה,  פעורי 
אצלנו  'סבתא,  בעדינות  אומרים 
ההבדל?  מה   - מחשב'.  רואים  לא 
אסור!  "מחשב  שחינכו  בתים  יש 
הרבנים אסרו, זה טריי'ף, זה חזיר". 
אשה  סבתא,  רואים  הנכדים  אבל, 
תסביר  לך  מחשב.  יש  ולה  צדיקה, 
בת  אשה  מותר,  שלסבתא  לילדים 
ולא  לבד  תהיה  לא  שהיא  שמונים, 
תשתעמם. היא רואה הרצאות, רואה 
תמונות  לה  שולחים  מחו"ל,  נכדים 
שתוכל לרוות קצת נחת ולהתמודד 
עם הבידוד והריחוק החברתי. אבל 
יש  איך  אז  חזיר',  'טרייף  זה  אם 
לסבתא? ואם יש לסבתא, כנראה זה 
לראות.  קצת  אפשר  אז  בדיוק.  לא 
סרטון פה וסרטון שם. לעומתם אלו 
שחינכו את הילדים: "אנחנו סוג א' 
א', אצלנו אין מחשב, אנחנו מוכנים 
לוותר על סרטונים כדי להיות יותר" 

זהות  תעודת  שלהם  לילדים  נתנו 
שמשייכת אותם לליגה אחרת. להם 
לא  'אנחנו  לסבתא  להגיד  כח  יש 

רואים'.

היה פעם מישהו שעמד בכניסה 
בבני  יוקרתית  מאד  ירקות  לחנות 
ברק, חנות שבה ירקות יפים מאוד, 
יכולה  שרי  עגבניות  של  סלסלה 
לעלות 70 שקל. נכנס אברך לקנות 
ירקות, שאל אותו המוכר: למי זה? 
הוא אמר: בשבילי. אמר לו המוכר: 
ג',  סוג  יש  )שם  מבחוץ  קח  עזוב, 
ד'( בזול. עמד שם בחור ואמר: מה? 
לך  כדאי  אותי:  משכנעים  ועכשיו 
לחנות  אכנס  שאני  אברך...  להיות 
בחוץ,  לך  לי:  יגידו  ירקות  לקנות 
מחנך  שם  עמד  ג'???  מסוג  תקנה 
אינגאלע'  'תקשיב  לו:  שאמר  אחד 
שלי, אני מסכים להיות אדם סוג א' 
ולא להיות  ג'  ולאכול עגבניות סוג 
אדם סוג ד' ולאכול עגבניות סוג א'.

אנחנו  כאשר  שלנו  התפקיד 
לחשוב  זה  ילדינו,  את  לחנך  באים 
תעודת  לעצמנו  בונים  אנחנו  איך 
משתמשים  שאנחנו  נכון  זהות. 
במחשב ללמידה או לפרנסה או לכל 
'מייחדים  אנחנו  אבל  אחר,  צורך 
ייחודים', "אנחנו לא אנשי מחשב". 
שהילדים  בעז"ה  נזכה  כזו  בצורה 
ויהיו עוסקים בתורה  ימשיכו  שלנו 

ובמצוות לתפארת.

ההיסטוריה 
והסטטיסטיקה לא 

משקרות. ההיסטוריה 
והסטטיסטיקה מראות 

שגם אצל אנשים 
חשובים מאוד שנחשפו 

למחשב, מחד הם נחשפו 
לדברים הטובים של 
המחשב, אבל מאידך 

הם התרגלו לדבר החכם 
הזה שנקרא מחשב
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חלומם של כל אב ואם יהודיים הוא לראות את בניהם 
הדורות  שלשלת  את  וממשיכים  התורה  בדרך  הולכים 
זוג  כל  מזילים  החופה  תחת  כבר  ולתפארת.  בכבוד 
דמעות כמים כשחלק עיקרי בתפילתם הוא 'ונהיה אנחנו 
וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה'. תפילה 
זו  ויום, ובכל עת רצון בקשה  יום  זו מלווה אותנו בכל 

נמצאת בראש רשימת הבקשות. 

אולם ידועים דברי חז"ל כי 'תפילה עושה מחצה', ואין 
די בתפילה להגיע לחינוך כדבעי אלא זקוקים אנו לפעול 
בכל כוחנו כדי לזכות ולראות את צאצאינו 'לומדי תורתך 

לשמה'.

ואכן, בכל בית יהודי מצוות חינוך הילדים הינה חלק 
בלתי נפרד ממהות הבית. על פיו יקבע היכן גרים, היכן 
מתפללים ועוד כהנה וכהנה דברים המשפיעים בעקיפין 

ובעקיפי עקיפין על חינוך הילדים.

החינוך בבית אכן מאד חשוב ויסודי לגידול הילדים, 
אולם הילדים סופגים חינוך בעוד מקומות, כמו בת"ת/
בישיבה, בבית כנסת, ואפילו בגינת המשחקים השכונתית. 
ואין  שליטתנו  תחת  נמצאים  אלו  מקומות  תמיד  לא 

ביכולתנו לקבוע מה יספגו בנינו במקומות אלו.

את  פתאום  עוזב  לא  נער  אף  להבין.  צריך  זאת 
עין  ישנם איתותים שחדי  ובורח לרחוב, תמיד  הישיבה 
חוסר  כמו  מראש,  לזהות  יכולים  להם  ואנשים שאכפת 
הקשבה בשיעורים, חיסורים מהישיבה, )בהרבה מקרים 
עצבות,  בבחור(,  תלוית  שאינם  במשפחה  בעיות  עקב 

הסתגרות, ועוד אין ספור סימנים ואיתותים.

לצורך כך הוקם בעירנו ארגון 'תא שמע', אליו גויסו 
מיטב המומחים בתחום. בראש המערך עומד הגאון רבי 
ומאורי  וגדולי  לפניו  הולך  ששמו  שליט"א  בלוי  משה 
הדור זצ"ל ושחיים עמנו היום שליט"א סמכו ידיהם עליו 
לצדו  כאשר  ערכים,  ולהנחלת  לחינוך  מה שקשור  בכל 
ניצבים מיטב המומחים בנושאי החינוך והטיפול, ובכללם 
הרב ישי שליף מנהל השפ"ח )שרות פסיכולוגי חינוכי( 
ישראל  ר'  הרה"ג  החינוך  איש  המקצועי,  הצוות  וכל 
מחנכים  ועוד  ישיבות,  בסידור  המתמחה  שליט"א  ליוש 

ומטפלים מהטובים שבעירנו.

מודיעין עילית היא עיר מאד ייחודית שספק לי אם 
קיים בכלל דומה לה, מספר הישיבות הקטנות בעיר גדול 
מאד, )כ-40 בערך(, ורובם מתמודדות על אותו סגנון של 
מכך  שנגרם  הקושי  גבוהה.  שיוצר תחרות  מה  בחורים, 

'תא שמע' – החצי השני של התפילה

הרב דוד תיק
רכז 'תא שמע' מודיעין עילית
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הוא שלעתים בחורים יושבים 
לרמתם  מעבר  בישיבות 
האישית. הבחור לא מבין את 
השיעור, לא מתחבר לחברה 
הטובה, לפעמים הוא גם לא 
מתאים לחברה, דבר זה עלול 
להביא קשיים ובעיות עד כדי 

נשירה.

את ארגון תא שמע הקים 
של  בהכוונתו  העיר  ראש 
שליט"א,  דאתרא  המרא 
מתוך כוונה לסייע ביד אנשי 
הנמצאים  הדגולים  החינוך 

הטובות  הישיבות  בתוך 
לגלות  שבעירנו,  והמיוחדות 
בשלבים  הקשיים  את 
בידם עם  ולסייע  המוקדמים 
ההתמודדות והקשיים שבהם 
הצעירים  הבחורים  נתקלים 
הישיבתית,  המסגרת  בתוך 
יש  הצורך  במקרה  כאשר 
את  בישיבות  הצוות  לאנשי 
להפנות  גם  האפשרויות  כל 
לגורם מתאים לטיפול, ביחד 
עם המענה הטלפוני האנונימי 
סיוע  מתן  לבחורים  שנותן 
יסייעו  ועוד  אלו  כל  חיצוני, 
מראש  למנוע  בעז"ה  בידינו 

קשיים ובעיות.

המשומנת  המערכת 
בפחות  שמע'  'תא  שהקימה 
הניבה  פעילות,  של  משנה 
סנכרון  מאוד של  רחב  מגוון 
בין מערכות החינוך השונות. 
הכולל:  החינוכי  במשולש 
בחור',   - ישיבה   - 'הורים 
מייצר  שמע'  'תא  ארגון 
כלל  בין  המחבר  הגשר  את 
הכרות  כדוגמת  המערכות, 
הישיבות  ראשי  בין  וחיבור 

תא שמע יוזמת בין היתר 
מגוון פעולות רחב שיוטמע 
במערכות החינוך העירוניות 
לתועלת בני הישיבות. לשם 
המחשה, מתעתדים ב'תא 
שמע' להכין את ההורים 

לקראת הרישום, בו יקבלו 
תובנות מה נקרא ישיבה 
טובה, וכיצד להתאים 
לבנם ישיבה מתאימה. 

הכנה לנערים בכיתות ח' 
כהכנה לישיבה, ולבחורים 
בשיעור ג' כהכנה ליש"ג. 

כנסי הכנה לימי בין הזמנים, 
לצד פרויקט בני הישיבות 
ומשניות טהרות הקיימים 

בעיר כבר מס' שנים

21



לאנשי המקצוע, הקו הטלפוני שנותן מענה אנונימי 
ויעיל לבחורים, הדרכות וקורסים מקצועיים לאנשי 
הצוות בישיבות, יצירת קשר בין החונכים של תא 
אילו  כל  הקהילות,  ולרבני  הישיבות  לראשי  שמע 
ועוד יוצרים את הממשק שבין הרבנים והמחנכים 
לעולם של בן ישיבה, מה שבס"ד יסייע בידי בחורי 

החמד של עירינו לעלות והתעלות בדרך התורה.  

רחב  פעולות  מגוון  היתר  בין  יוזמת  שמע  תא 
שיוטמע במערכות החינוך העירוניות לתועלת בני 
שמע'  ב'תא  מתעתדים  המחשה,  לשם  הישיבות. 
יקבלו  בו  הרישום,  לקראת  ההורים  את  להכין 
תובנות מה נקרא ישיבה טובה, וכיצד להתאים לבנם 
ישיבה מתאימה. הכנה לנערים בכיתות ח' כהכנה 
לישיבה, ולבחורים בשיעור ג' כהכנה ליש"ג. כנסי 
הכנה לימי בין הזמנים, לצד פרויקט בני הישיבות 

ומשניות טהרות הקיימים בעיר כבר מס' שנים.

וכן, יש לי גם חלום.

קשים  חולים  לקחת  לא  המקפיד  שרופא  כשם 
אלא רק אנשים בריאים לא יחשב לרופא טוב אפילו 
יוצאים ממנו בריאים, כך ישיבה שלוקחת  שכולם 
רק בחורים טובים, היא אולי ישיבה לבחורים טובים 
ישיבה  היא  טובה  ישיבה  טובה.  ישיבה  לא  אבל 
אגרונום  כמו  יותר.  לטובים  הבחורים  את  שעושה 
צמח  כל  להתאים  היודע  צמחים,  לגידול  המומחה 
גידול המתאים לו, את כמות השמש והמים  לבית 
הנצרכים לכל צמח וצמח, כך תוכל מערכת החינוך 
ראשי  הרבנים,  ובראשם  מרכיביה  כל  על  בעיר 
הישיבות והמחנכים, לשייך כל תלמיד לבית גידול 
המותאם ליכולותיו וכישרונותיו, וגם שם יקבל את 

הנצרך לגידולו במינון המתאים.

פורח,  שמע'  'תא  את  לראות  הוא  שלי  החלום 
את הסנכרון הפעיל בין הצוותות בישיבות לאנשי 
החינוך והמקצוע, לראות את בני הישיבות מקבלים 
את  שמעכב  תחום  בכל  ומקצועי  מהיר  מענה 
עלייתם, לראות את נקודת הממשק של כל הכוחות 

פועלים למענו של כל יחיד ויחיד.

ודמעות  האבות  תפילות  מחצה!  עושה  תפילה, 
של  אדירה  מסה  מהווה  ספק  שללא  האמהות, 
השפעה רוחנית, הולידה בעירנו את 'תא שמע'. את 
הארגון שישמש כלי עזר לחצי השני המוטל עלינו 
מילדינו,  אחד  כל  של  לטובתו  וכמחנכים  כהורים 

בשביל שנזכה לראותם מרווים אותנו נחת יהודית.

ובני  המחנכים  ההורים,  לימין  שמע'  'תא 
הישיבות.

כי המוטיב המרכזי שלנו הינו: 'מודיעין עילית, 
עיר שכולה ישיבה'.

חינוך בבית אכן מאד חשוב 
ויסודי לגידול הילדים, אולם 
הילדים סופגים חינוך בעוד 

מקומות, כמו בת"ת/בישיבה, 
בבית כנסת, ואפילו בגינת 

 המשחקים השכונתית. 
לא תמיד מקומות אלו 

נמצאים תחת שליטתנו ואין 
ביכולתנו לקבוע מה יספגו 

בנינו במקומות אלו
שמחת חג 

 במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל 
ורבני העיר שליט"א

 יום שני, א' דחוה"מ פסח 
ט"ז בניסן תשפ"א

19:00 בדיוק | מתחם הפארק העירוני

בסיום פרקים במסכת כלים א-טו

ישירו
טהורים

תורה וגדולה

עיר לתפארת

ּתא ׁשמע

ית
עיל

לבני הישיבות במודיעין 

יעוץ | הכוונה | ליווי

בשירה חדשה בהלל ובזמרה 
 עם הבעל מנגן ר' נפתלי קמפה

בליווי תזמורת המנגנים המורחבת בניצוחו של ר' מוישי רוט 22



שמחת חג 

 במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל 
ורבני העיר שליט"א

 יום שני, א' דחוה"מ פסח 
ט"ז בניסן תשפ"א

19:00 בדיוק | מתחם הפארק העירוני

בסיום פרקים במסכת כלים א-טו

ישירו
טהורים

תורה וגדולה

עיר לתפארת

ּתא ׁשמע

ית
עיל

לבני הישיבות במודיעין 

יעוץ | הכוונה | ליווי

בשירה חדשה בהלל ובזמרה 
 עם הבעל מנגן ר' נפתלי קמפה
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על פי
דרכו

התייחסות התורה במצוות סיפור יציאת מצרים לכל בן במצבו וכפי יכולת קיבולו, 
מהווה עבורנו דרך למגוון המסגרות שמעמידה עיריית מודיעין עילית לכלל הנערים 
בעיר. כנגד הבנים השונים עומדות המסגרות השונות שמותאמות לכל בחור ובחור. 
ההתאמה שנעשית במקצועיות מרובה, תכליתה לקרב כל בחור לקהילה שתרומם 
אותו ותצמיח אותו כיאות. הרבנים והצוותים המקצועיים לומדים את הצרכים ובונים  

בהתאם מסגרות שונות שהצד השווה שבכולן הינו: "חנוך לנער על פי דרכו".

מחולקות  צרכיהם  לפי  הבחורים  לכלל  מענה  כיום  הנותנות  הקיימות  המסגרת 
למגוון נושאים: 

הפעילות הראשונה אותה מוביל "תא שמע", הינו מתן הכוונה וליווי לכלל הצוותים 
הרוחניים שבעולם הישיבות והחינוך, תוך הענקת כלים מקצועיים וידע חינוכי עשיר 

לתועלתם האישית של כלל בני הישיבות.
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דרכו
1

לראשי  שיעורים  מידי שבוע  נערכים  זו  - במסגרת  תא שמע 
בקו  ככוננים  המשמשים  חינוך  לאנשי  והמשגיחים,  הישיבות 
הטלפון של תא שמע, וכן מוקד יעוץ פרטני בתחומי ההתמודדות 

השונים.

וישירה  האישית  ופעילותו  בהכוונתו  נעשית  זו  פעילות 
יחד עם הרב  בלוי שליט"א  רבי משה  הגאון  של איש החינוך 
ישי שליף מנהל השפ"ח, אנשי חינוך וטיפול. בנוסף אחת לכמה 
שבועות נכנסים צוות תא שמע להכוונה והדרכה אצל מורנו המרא 

דאתרא שליט"א ומעלים בפניו שאלות ובעיות שהזמן גרמן. 

עלייה  של  מקום  מיוחדת שמשמשת  מסגרת   - תורה  כתר 
המיוחדת  הדרך  את  ומחפשים  שמתמודדים  לנערים  וחיזוק 
וישנם  ישנם שנמצאים בצורה קבועה,  זו  לעלייתם. במסגרת 
שבאים בזמנים שונים לתוספת חיזוק והעצמה אישית, הפעילות 
היפה המנווטת ע"י הגאון רבי משה בלוי שליט"א ומנוהלת ע"י 
מיוחדים.  פירות  מניבה  עצומה  במסירות  מונסוניגו  מנחם  הרב 

במסגרת זו מתקיימת אחת לתקופה הדרכה להורים.  

2
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שומעים אותך 
ב'תא שמע' 

*6662 

ּתא ׁשמע

ית
עיל

לבני הישיבות במודיעין 

יעוץ | הכוונה | ליווי

אברכי האיתור – קבוצת אברכי 'תא שמע' המסורים בלב ונפש 
למענו של כל בחור ובחור, מתקרבים ומקרבים, מלווים ומייעצים 
המופלאים  האיתור"  "אברכי  יחיד.  לכל  רב  חיזוק  ונותנים 
ונותנים  ובלילות  מסתובבים בכל המקומות הקיימים, בימים 

אוזן קשבת ונפש חפצה למענם של בני הישיבות והנוער. 

בנוסף, מסגרת ייעודית נוספת הקימה העירייה עבור צעירים 
שלא מצאו את מקומם במסגרות הקיימות. צוות איתור ויישום 
מסגרת  אלו  לצעירים  מעניק  וולף  נתי  הרב  של  בראשותו 
ולהעצימם  לחזקם  ע"מ  מותאמים  כלים  בצירוף  חם  ובית 

בהתמודדויות החיים. 

הסגנונות  למגוון  די  אין  אלו  במסגרות  כי  ויתברר  במידה 
נטויה להרחיב את הפעילות בראשות  ידינו  עוד  והצרכים השונים, 

הרבנים ואנשי החינוך על מנת להתאים לכל בחור את המקום הנכון. 

4

3
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שומעים אותך 
ב'תא שמע' 

*6662 

ּתא ׁשמע
ית

עיל
לבני הישיבות במודיעין 

יעוץ | הכוונה | ליווי



הרה"ג ישראל ליוש שליט"א
מרבני דרשו ואחינו, תא שמע

אילו נשאר שם, 
           היה נגאל!

"אני לא מרוצה בישיבה...!"

"הישיבה ממש לא מה שחשבתי...!"

משפטים אלו ודומים להם, נשמעים מעת לעת 
מבחורים שאינם מרוצים בישיבות שהם לומדים. 
היינו  לא  לעת,  מעת  נשמעים  רק  היו  הם  אילו 
כותבים עליהם מאמר, אלא שפעמים רבות, אלו 
משפטים שמצביעים על תסכול נורא. הם מספרים 
על בור של משבר שכרוי בדרך, ועוד רגע הבחור 
עלול לצנוח אליו, ולקום ולטפס אל פתח הבור, 

כבר יהיה קשה מאוד...

לבחור  גורמות  הללו  התחושות  אחת,  לא 
דרכו  את  ולחפש  הישיבה  את  לעזוב  להחליט 
היא  אם  גם  כזו,  שהחלטה  אלא  אחר.  במקום 
להיות,  יכולה  היא  להתעלות,  מהרצון  נובעת 
הרע  ובמקרה  כלל,  מועילה  לא  הטוב,  במקרה 

גרועה מאוד...

ואחרי  להקדמה,  נגש  הפתיח,  אחר  ועתה, 
ההקדמה, אם עוד יצטרכו, נמשיך...

פעם שוחחתי עם המשגיח הגאון הצדיק רבי 
]אנחנו  זה,  ענין  על  זצ"ל,  המניק  מאיר  ישראל 
הדברים  יהיו  לפטירתו,  האבל  בשנת  עדיין 
לעילוי נשמתו[ ובתוך הדברים הוא סיפר שהכיר 
יהודי יקר שכל בניו הצליחו מאוד בישיבות, וגם 
בהמשך דרכם, עשו שידוכים נפלאים. הצלחתם 
היתה מעל ומעבר למשוער, שאלתי פעם את אחד 
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הרה"ג ישראל ליוש שליט"א
מרבני דרשו ואחינו, תא שמע

אילו נשאר שם, 
           היה נגאל!
על הדילמות סביב מעבר ישיבה

יהודי – סיפר הרב המניק - מהו  המחותנים של אותו 
הסוד של אותו אדם? איך הוא הצליח כל כך עם הבנים 

שלו?

הוא ענה לי: 'אגרונום טוב, הוא אגרונום שיודע היכן 
בין פיסת  יודע להבחין  הוא  וכל צמח,  כל עץ  לשתול 
אדמה המתאימה לשתיל זה, ובין כזו שתצמיח טוב יותר 
דוקא שתיל אחר. המחותן שלי, הוא אגרונום טוב, הוא 
ידע, בסייעתא דשמיא, באיזו ישיבה לשתול כל בן שלו. 
הוא לא חיפש עבור כולם את הישיבה היוקרתית, או 
כל  לכוון  ידע  הוא  אלא  ביותר,  הגדולה  הישיבה  את 
בן לישיבה שמתאימה לו, בלי חשבונות צדדיים, ואכן 

השתילים שלו פרחו יפה...

וורט נוסף אמר לי הרב המניק באותה שיחה: מובא 
בשם הספרים הקדושים שהמנהג לנענע את הלולב רק 
ב'אנא ה' הושיעה נא', ולא ב'אנה ה' הצליחה נא', מרמז 
לנו שכשמחפשים 'ישועה', כי המצב הקיים הוא 'בלתי 
אפשרי', מנענעים, עוברים מקום. אבל כשמחפשים רק 
'הצלחה', כי המצב אינו 'בלתי אפשרי', אלא רק טעון 
שיפור, אז לא מנענעים, לא עושים שינויים ומעברים, 
אלא מתפללים ומחפשים כל דרך להצליח באותו מקום...

שני אמרות אלו של הרב המניק זצ"ל, עוסקות בשני 
ובראשונה צריך אכן  פרטים בסוגיא המדוברת. בראש 
כמו  אמתיים,  שיקולים  עפ"י  מתאימה,  ישיבה  לחפש 

האגרונום הטוב שמחליט איזה צמח לשתול באיזו קרקע. 
וכשם שהוא לא יערב שיקולי כבוד ויוקרה בהחלטתו, 
גם לנו אסור לערב שיקולים כאלו, בהחלטה כה חשובה.

אך לא פחות חשוב מכך, הוא הוורט השני המלמד 
שלא עוברים ישיבה בכל בעיה שהיא. לא מנענעים, רק 

אם המצב הוא 'הושיעה נא'...

ובענין הזה חשוב לחדד כמה נקודות: לו היינו רוצים 
למצוא עבור כל בחור ישיבה שתתאים לו בדיוק, בכל 
הפרטים, היינו צריכים לפתוח כמעט לכל בחור ישיבה 
ומה שטוב  'כשם שפרצופיהן שונים, כך...',  כי  נפרדת, 
לזה לא טוב לשני, ומה שנוח לשלישי, יהיה מטרד עבור 

הרביעי...

הנדרשים  השיקולים  את  שעשינו  אחר  כן,  ועל 
עצמנו  להתאים את  עלינו  הישיבה,  בבחירת  והנכונים 
לישיבה, לאפיה, לחוקיה ולכל פרטיה. אל לנו לעסוק 
כל העת בפרטים השוליים שאינם מתאימים לנו, ובאלו 
מעצימה  בבעיות,  ההתעסקות  כי  לגביהם.  שהופתענו 
על  ומאפילה  והאמיתי,  הטבעי  מגדלם  יותר  אותן 
להעצים,  עלינו  אדרבה,  לנו.  שנוחים  הרבים  הדברים 
הדברים  ואת  החזקות  הנקודות  את  ולרומם  להאדיר 
המצב  על  ישפיעו  כבר  והם  יותר,  אליהם  שהתחברנו 

הכללי, ויגמדו את מה שאנחנו פחות מרוצים ממנו.
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שאינני  משפט  ישנו 
הוא  אך  מקורו,  את  יודע 
בהחלט נכון, 'יש רצוי, ויש 
לעשות  היא  החכמה  מצוי, 
זה  משפט  רצוי',  מהמצוי 
הוא נכון לכל שטחי החיים, 
יכול  לא  אחד  אף  הרי 
אשר  שבכל  לנו  להבטיח 
אכן  חיינו,  במשך  נפנה 
מהחלטתנו  מרוצים  נהיה 
כמעט  האחוזים,  במאת 
תמיד צריך לעשות פשרות. 
דבר  הוא  המושלם  השגת 
מצוי.  בלתי  וכמעט  קשה 
יהיה מי שימצא  ולכן חכם 
הטוב  דבר את החלק  בכל 
כל  ישקע  ולא  והמוצלח, 
העת במה שפחות טוב, ואם 
לעשות  ישכיל  כן  יעשה 

מהמצוי - רצוי.

עסקינן,  בישיבות  ואם 
לא  היא  המטרה  כי  נראה 
להפוך את ה'מצוי' ל'רצוי', 
ה'רצוי'  את  למצוא  אלא 
בכל 'מצוי', כי בכל ישיבה 

יש 'רצוי', צריך רק לרצות למצוא אותו.

לאחרונה ליוויתי בחור שלא הצליח להתקבל לישיבה 
בה חפץ כל חייו, בצר לו הלך לישיבה אחרת, שהשם 
שלה פחות מזו שחלם עליה, אבל היא בהחלט ישיבה 
של  כטבעם  אך  למידותיו.  מתאימה  ספק  וללא  טובה, 
דברים הוא הלך לשם בפנים מעט נפולות, ולא הצליח 
התקבל  שלא  מכך  והאכזבה  מהתסכול  להשתחרר 

לישיבת חלומותיו.

תחושת האכזבה נתנה את אותותיה, והבחור הרבה 
להתלונן על הישיבה, הוא שפט כל דבר באור שלילי, 

ולא הצליח לחבור לדברים 
שהיו  הטובים  הרבים 
לו  ושהתאימו  בישיבה 

בהחלט.

מרובים  מאמצים  לאחר 
קשרים  קשירת  שכללו 
מרובות,  והשתדלויות 
הבחור עבר לישיבה אחרת, 
עליה  שחלם  זו  לא  אמנם 
בסוף שיעור ג', אבל ישיבה 
נחשבת יותר ששמה הרבה 

יותר טוב מזו שלמד בה.

מתארים  ודאי  אתם 
של  אושרו  את  לעצמכם 
הוא  סוף  סוף  הנה  הבחור, 
הכבוד  את  לעצמו  החזיר 
שנלקח ממנו, ואכן האושר 
הזה עזר לו מאוד בתחילת 
עלה  פרח,  הוא  הדרך, 
והתעלה במעלות התורה...

קצרה,  תקופה  לאחר 
התקופה  על  כששוחחנו 
אמר  המעבר,  ועל  שעבר 
לי הבחור בכנות: "האמת... 
כשאני חושב על זה באמת, אין בישיבה הנוכחית הרבה 
והמינוסים  הפלוסים  הקודמת,  מהישיבה  מעלות  יותר 
הוחלפו, מה שהיה טוב שם, לא טוב כאן, ולהיפך... אולי 
השם של הישיבה הזו טוב יותר, אבל אני בהחלט לא 
הייתי  אם  לי,  התאימה  פחות  ההיא  שהישיבה  בטוח 
והייתי  מלכתחילה  בה  בוחר  הייתי  אולי  טוב,  מברר 

מרוצה בה..."

סיכומו של ענין: אנחנו רגילים להיות מרוצים ממה 
ואז  ל'נבחר',  מצב  כל  להפוך  נשכיל  בוחרים,  שאנחנו 

נמצא בו את הטוב, ונשגשג עד בלי די.... 

ישנו משפט שאינני יודע את 
מקורו, אך הוא בהחלט נכון, 

'יש רצוי, ויש מצוי, החכמה היא 
לעשות מהמצוי רצוי', משפט זה 
הוא נכון לכל שטחי החיים, הרי 
אף אחד לא יכול להבטיח לנו 
שבכל אשר נפנה במשך חיינו, 
אכן נהיה מרוצים מהחלטתנו 
במאת האחוזים, כמעט תמיד 
צריך לעשות פשרות. השגת 

המושלם הוא דבר קשה וכמעט 
בלתי מצוי. ולכן חכם יהיה מי 

שימצא בכל דבר את החלק הטוב 
והמוצלח, ולא ישקע כל העת 

במה שפחות טוב, ואם יעשה כן 
ישכיל לעשות מהמצוי - רצוי

יצאתי קצת.
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אז מה יש?
יצאתי קצת.

- סיפור -

חלפו  שבמהלכה  ממושכת  המתנה  אחרי 
כמה אוטובוסים על פניי, עמוסים עד אפס 
סיון,  חודש  בליל ערב ראש  היה  זה  מקום. 
ואני הייתי בהרגשה מרוממת אחרי תפילה 
טובה בציונו של רשב"י הקדוש. הרבה זמן 
ואני  הזה,  במירון בתאריך  הייתי  מאז  חלף 
לציון  שעלו  האנשים  מכמות  מופתע  הייתי 

להתפלל.

ומקרטע,  ישן  אוטובוס  מגיע  סוף  סוף 
אבל הממתינים בתחנה עולים עליו בהקלה. 
עליו,  לשבת  ריק  ספסל  לי  מוצא  אני 
ארוכה  שנסיעה  בידיעה  בנוחות  ומתמקם 
לפניי. האוטובוס רועש מקולות של ילדים, 

אנשים ותינוקות עייפים. 

בה  הבאה,  בתחנה  עוצר  האוטובוס 
הריק  במקום  ומתיישב  צעיר  בחור  עולה 

לידי. אני מציץ בו, הוא נראה כמו בן ישיבה 
סטנדרטי. הוא מותש ואני מציע לו להחליף 

אני עולה לאוטובוס המעשן 
והעמוס בכניסה ליישוב מירון, 
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בני הישיבות בעירנו המעטירה מתעלים ומתקדשים בהתעסקות בטהרות,
במיוחד בימי בין הזמנים ניסן תשפ"א שבנסיבות התקופה

צריכים להתחזק בתורה ובתפילה ועבודת ד -
בלימוד מסכת כלים פרקים ט“ז - כ“ג

כהוראתו הטהורה של רבן של כל בני הגולה מרן שר התורה שליט“א לבני הישיבות במודיעין עילית:
”יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות - טהרות קודם להכל“

כאשר נזכה לסדר אותו - כן נזכה לעשותו במהרה!

וקבלו ’משנה מאירה‘ על מסכת כלים08-301-2300 
אצל ראשי ישיבות בין הזמנים

הפסח הזה כולנו טהורים!מה נשתנה?

להשתתפות בסדר הלימוד
יש להירשם ב‘קו בני הישיבות‘ :

לקראת סוף בין הזמנים יתקיים מבחן
פרס יינתן למצטיינים



בני הישיבות בעירנו המעטירה מתעלים ומתקדשים בהתעסקות בטהרות,
במיוחד בימי בין הזמנים ניסן תשפ"א שבנסיבות התקופה

צריכים להתחזק בתורה ובתפילה ועבודת ד -
בלימוד מסכת כלים פרקים ט“ז - כ“ג

כהוראתו הטהורה של רבן של כל בני הגולה מרן שר התורה שליט“א לבני הישיבות במודיעין עילית:
”יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות - טהרות קודם להכל“

כאשר נזכה לסדר אותו - כן נזכה לעשותו במהרה!

וקבלו ’משנה מאירה‘ על מסכת כלים08-301-2300 
אצל ראשי ישיבות בין הזמנים

הפסח הזה כולנו טהורים!מה נשתנה?

להשתתפות בסדר הלימוד
יש להירשם ב‘קו בני הישיבות‘ :

לקראת סוף בין הזמנים יתקיים מבחן
פרס יינתן למצטיינים



בני נאנח ומסיט את מבטו לחלון לרגע. 
"אני לא יודע אפילו למה אני משתף 

אותך", הוא אומר בגילוי לב. "אבל זה כל 
כך מורכב, המצב... אני פשוט לא יודע מה 

לעשות. היום יצאתי לטיול עם כמה חברים 
לא מהישיבה, עשינו מסלול קשה ואתגרי 
והיה ממש כיף. אין לי גרם של חשק לחזור 
לישיבה מחר. החברותא הזה, גם כן, אחד 

שלא מבין למה אני מחפף כל כך הרבה ואין 
לי מה לומר לו, מסכן, הוא נתקע הרבה מדי 
פעמים לבד. אני צריך למצוא פתרון ומהר". 

הוא משתתק ואני מסתכל עליו במבט 
שמנסה לעודד. אני מבין אותו, מבין אותו 

היטב. נראה שהוא מחכה לתגובה

איתי ולשבת ליד החלון כדי שיוכל לנוח. הוא 
לי. ברור  בו מוזר  ונרדם מיד. משהו  לי  מודה 
טיול  לאחר  עכשיו  חוזר  שהבחורצ'יק  כשמש 
של יום שלם בעוד שבכל הישיבות, לפחות אלו 
שאני מכיר, נמצאות בעיצומו של הזמן. אני לא 
מהרהר בו הרבה מדי וממשיך בהכנת השיעור 

שאני אמור למסור למחרת. 

חצי שעה לאר מכן מתעורר הנער מצלצול 
עליז שבוקע עמוק מתרמיל הטיולים שלו. הוא 
מתמתח לאיטו ועד שהוא שולף את הפלאפון 
– הצלצול משתתק. אני רואה מזווית העין איך 
המכשיר  ומיד  ונאנח,  הצג  על  מסתכל  הוא 
באופן  עמוקות  נאנח  הוא  שוב.  לפזם  מתחיל 
כורה  לא  אני  לשיחה.  ועונה  מעט  מחשיד 
אוזן לשיחה, אבל הוא לא טורח לדבר בלחש 
ומתגובותיו אני מבין שמדובר בחברותא שלו. 
יש?  מה  "יצאתי קצת,  אומר  אותו  אני שומע 
ונושף:  כן". הוא שותק כמה שניות  יום אחד. 
אגיע  אני  התנצלותי.  לך.  להודיע  "שכחתי 

כנראה מחר בעזרת ה'." 

כשהוא מתכוון להחזיר את הפלאפון לתא 
מתכופף  הוא  עמוקה,  בשינה  שוב  ולשקוע 
קטנה.  בעיטה  לרגלי  מעניק  התיק  ובטעות 
"סליחה, באמת סליחה", הוא אומר לי ונראה 

עצבני למדי.

"הכל בסדר", אני אומר לו ומרשה לעצמי 
להוסיף בחיוך: "החיים יפים, בחורי".

עכשיו  בי  הבחין  כאילו  אותי  סוקר  הוא 
לראשונה, ולאחר מכן פולט נשיפה ארוכה. הוא 
מעיף מבט בדפי הסיכומים שאני אוחז ושואל-
קובע: "אז אתה בישיבה, משהו, איזה תפקיד". 

לדבר.  מתחיל  להפתעתי  והוא  מהנהן  אני 
כנראה הנושא הציק לו זמן ארוך. 

"אני גם בישיבה. לומד. אמור ללמוד. מנסה 
ללמוד, יותר נכון".

אני שותק ומהנהן בתנועה קלה. 

כשאתה  "לא  ממשיך.  הוא  קל",  לא  "זה 
לא מצליח למלא מחויבויות. כשאתה מאכזב. 
וכשהרבה  ממך  רוצים  מה  מבין  לא  כשאתה 
יותר קל לצאת עם כמה חברים שאולי מבינים 
אותך". הוא מביט בריכוז בנעליו ומרים אליי 
לא  אני  אבל  למשל.  היום,  "כמו  מבטו.  את 
עושה את זה הרבה", ממהר להוסיף ומצחקק 
במבוכה. "שמי ֶבִּני, אגב", הוא אומר כמו שלא 

ממין העניין. 
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אני מחייך אליו. "ואני ישראל". נראה שהוא מתחיל 
לחוש יותר בנוח. 

"אתה מבין?" הוא ממשיך מהנקודה בה עצר. "תמיד, 
ציפיות  בי  תלו  תמיד  בחיידר,  מימי  עוד   – השנים  כל 
גבוהות מדי. טענו שאני יכול הרבה יותר. אבל מה אומר 
לך? יכול להיות שהם צודקים, יש לי כישורים אבל אני 
לא  אני  לעשות.  אפשר  מה  למה.  יודע  לא  מתחבר.  לא 
מוצא את עצמי שם, בלימוד. מה אני אשם שיש דברים 
לי  תאמין  אותי?  מושכים  ויותר  אותי  מעניינים  שיותר 
שהייתי רוצה יותר. אבל לא הולך לי, איך אני אגיד, לא 

מספיק מושך אותי".

בני נאנח ומסיט את מבטו לחלון לרגע. "אני לא יודע 
אפילו למה אני משתף אותך", הוא אומר בגילוי לב. "אבל 
זה כל כך מורכב, המצב... אני פשוט לא יודע מה לעשות. 
היום יצאתי לטיול עם כמה חברים לא מהישיבה, עשינו 
מסלול קשה ואתגרי והיה ממש כיף. אין לי גרם של חשק 
אחד שלא  כן,  גם  הזה,  החברותא  מחר.  לישיבה  לחזור 
מבין למה אני מחפף כל כך הרבה ואין לי מה לומר לו, 
מסכן, הוא נתקע הרבה מדי פעמים לבד. אני צריך למצוא 
במבט  עליו  מסתכל  ואני  משתתק  הוא  ומהר".  פתרון 
שמנסה לעודד. אני מבין אותו, מבין אותו היטב. נראה 

שהוא מחכה לתגובה.

"אני מבין", אני אומר לו. "מבין אותך לגמרי, זה באמת 
לא פשוט. אבל בוא תאמר לי: האם יש פעמים שאתה כן 

מצליח?"

לזה  קורא  הייתי  "לא  עונה,  הוא  מצליח",  זה  "מה 
הצלחה. יש לי לפעמים רגעים של חסד, אבל הם קצרים 
מתיישב  אני  הפעמים  ברוב  משמעותיים.  ולא  ומועטים 
הסוגייה  מאד  מהר  אבל  ללמוד,  ומתחיל  הגמרא  ליד 

מסתבכת ואין לי כוח לחשוב."

כולם  ומטפלים,  מאבחנים  כמה  אצל  שהייתי  האמת 
אומרים שאינם רואים כל סיבה או גורם חיצוני האמור 

להוות גורם מפריע ללימוד.

כשבני  מהורהרת,  שתיקה  של  רגעים  כמה  עוברים 
בחלון  מבטי  את  תולה  ואני  הפלאפון  במקשי  משחק 

הקדמי. 

היה  "מה  בשאלה,  אותו  מפתיע  אני  בני",  "תגיד, 
המסלול שלך בטיול היום?"

משתף,  הוא  בבוקר",  מוקדם  "יצאנו 
"התחלנו בתפילה בטבריה אצל השל"ה, 

ויצאנו בטרמפים לנחל עמוד".

"איזה יופי", אני מגיב. "ונהנית".

"מאד".

אז מה יש?
יצאתי קצת.
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"יש אנשים שניגשים ללימוד כמו 
לספר קריאה, הם רוצים שילך להם 
חלק וברור, אבל בצורה הזאת יהיה 
להם מאד מאד קשה. לעומת זאת, 
מי שמתחיל ללמוד ויודע שעומד 
בפניו מסע אתגרי – ייהנה הרבה 

יותר ממנו. כי זו הצורה הנכונה של 
ההסתכלות, שאיתה צריך להגיע 
מראש. מה שעושה את ההבדל 
המהותי הזה, הוא הגישה. מה 

שאנחנו מצפים לו מראש – לפי זה 
אנחנו נהיה מרוצים. צריך פשוט 

להגיע עם הציפיה הנכונה"

"הייתי בנחל עמוד", אני ממשיך, "זה משהו 
מאתגר במיוחד, לא? ממש מפרק עצמות".

הוא  הכיף",  כל  זה  בטח,  "נו  מהנהן.  הוא 
מתלהב, "אני מאד אוהב דברים מהסוג הזה".

והיית מגלה  "אם היו מביאים אותך לשם, 
שמישהו סלל את הדרך שתהיה חלקה ונוחה, 
יישר את כל האבנים והמדרגות וכל מה שיש 

שם – היית נהנה מהרעיון?"

"ודאי שלא", הוא עונה, "מסלול כזה יש לי 
זה  בשביל  לא  אי"ש,  בחזון  לבית  מתחת  גם 

צריך לנסוע לצפון".

בלי  כמו  אומר  אני  כאלו",  דברים  "יש 
קשר, "שאתה נהנה מהם דווקא כי הם קשים, 

מאמצים".

"למה אתה מתכוון"? הוא שואל בחשדנות 
מסויימת.

"אני מתכוון לומר, שלפעמים ההנאה מגיעה 
הבן  אז  ורק  לאתגר,  שמחכה  ממקום  דווקא 

אדם מרגיש שהוא מיצה את עצמו".

בני מהנהן לאט. "אני מבין מה אתה רוצה 
לומר, אתה מתכוון ללימוד"?

מגיע  כשאתה  גם  דוגמה.  רק  וזו  "יפה. 
תוך  אם  מאכזב  יהיה  הוא   – תשבץ  לפתור 
כמה דקות תצליח לפתור אותו. נכון? זה שונה 
מאשר כשאתה קורא ספר קריאה ואז אין לך 
שום עניין שהוא יהיה מורכב. ספר קריאה צריך 

פשוט לקרוא ולהבין בלי סיבוכים".

"אותו  וממשיך:  מקשיב  בני  את  רואה  אני 
שניגשים  אנשים  יש  הגמרא.  בלימוד  זה  דבר 
שילך  רוצים  הם  קריאה,  לספר  כמו  ללימוד 
להם חלק וברור, אבל בצורה הזאת יהיה להם 
שמתחיל  מי  זאת,  לעומת  קשה.  מאד  מאד 
 – אתגרי  מסע  בפניו  שעומד  ויודע  ללמוד 
זו הצורה הנכונה  כי  יותר ממנו.  ייהנה הרבה 
מראש.  להגיע  צריך  שאיתה  ההסתכלות,  של 
ואתה יודע מה עושה את ההבדל"? אני עוצר 
לרגע ומבחין שהגענו כבר לגשר קוקה-קולה. 
את  שעושה  "מה  במהירות.  חלפה  הנסיעה 
ההבדל המהותי הזה, הוא הגישה. מה שאנחנו 
מצפים לו מראש – לפי זה אנחנו נהיה מרוצים. 

צריך פשוט להגיע עם הציפיה הנכונה. 

ראיתי אותך מקודם, עלית לאוטובוס עייף 
נרדמת.   – הראש  את  שהנחת  וברגע  ומפורק 
תחשוב רגע, בני, אם היית נשכב במיטה שלך, 
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בחדר שלך בישיבה, והיא הייתה מתנדנדת והאוויר היה 
רועש וחם ומעשן כמו כאן – היית מצליח להירדם"?

"לא, לא הייתי מצליח". בני מודה ואני מרגיש שהוא 
קלט אותי. 

"בטח שלא היית נרדם", אני אומר לו, "ולמה? אתה 
מבין למה לא היית מצליח לישון"? 

השאלה תאורטית אבל בני עונה. "אני מבין, שמהכיסא 
באוטובוס אני לא מצפה שייתן לי את התנאים שהמיטה 
גם  להירדם  מוכן  אני  באוטובוס  לי.  נותנת  שלי  בחדר 

ככה, אני לא חושב שיש אפשרות אחרת, פשוט".

"אתה  הכיוון.  את  הבין  שהוא  מרוצה  אני  "מצוין"! 
מראש פשוט לא התכוננת לתנאים נוחים ומפנקים, לכן 

מיד נרדמת בלי להרגיש אפילו חוסר נוחות. 

)תחשוב על בן אדם", אני ממשיך באותו כיוון, "שמגיע 
לפני  עוד   – נכנס  כשהוא  מיד  חן.  בארמונות  לחתונה 
החופה – מקדם את פניו בר עמוס באוכל, פלפל ממולא, 
סיגרים, פירות חתוכים. הוא מרוצה, נכון? מתפעל אפילו. 
כי הוא לא חשב בכלל שבאולם הזה אמור להיות משהו 

ללכת  למחרת  יום  יכול  אדם  אותו  אבל  החופה!  לפני 
בר  אותו  בדיוק  לו  יחכה  ושם  הרימון,  בכתר  לאירוע 
בכניסה כמו אתמול. אבל פתאום, התגובה שלו לא תהיה 
לא  אתה  עכשיו  למה  בדיוק!  בר  אותו  קרה?  מה  זהה. 
מבסוט?! אני אגיד לך למה: כי הוא לא חשב שבארמונות 
חן יתנו לו את אותו דבר שיגישו לו בכתר הרימון. לכן 
הוא התאכזב. הציפיה שלו משתי האולמות פשוט הייתה 

שונה לגמרי."(

אני לוחץ על הפעמון לפני התחנה בנדבורנה ומתכונן 
שאנחנו  באיך  נעוץ  הכל  יקירי?  מבין,  "אתה  לרדת. 
ניגשים לעניין. במה אנחנו מצפים ממנו. תזכור, שלימוד 
גמרא הוא יותר דומה לתשבץ מורכב, שככל שהוא מורכב 
יותר – כך הוא מהנה יותר. לפעמים צריך פשוט לשנות 

גישה, ואז הכל נראה אחרת".

הוא  כוח",  "יישר  ידיים.  לוחצים  ואנחנו  מחייך  בני 
אומר, "אני אחשוב על מה שאמרת. זה בהחלט מעניין". 

החלפנו מספרי טלפון...

היום בני חברותא שלי להכנת השיעור בישיבה.

אז מה יש?
יצאתי קצת.
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שרות פסיכולוגי חינוכי
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'ויחרד 
כל העם'

תופעות 'פוסט קורונה' נפוצות הן בכל חלקי 
הגוף והנפש. מתהליכים פיזיים שאותם חווים 

אלו שנחשפו לנגיף, ועד תהליכים נפשיים 
שיכולים להיות נחלת הכלל. אחד מהתופעות 

השכיחות ביותר בסיכומה של שנה, הינה 
תופעת החרדה העלולה לפגוע ברמות שונות 

בכלל האוכלוסיה. במאמר שלפנינו נלמד 
<מעט על חרדות ועל דרכי ההתמודדות מולן
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בואו נדבר על חרדות:
כולנו מכירים את תחושת החרדה, בימים אלו היא 
הפכה להיות בת לוויתנו, מרגישים מעין "גולה" כזו 
ועצב  ויש תחושה כללית כזו של קושי פנימי  בגרון 
ונראה  דברים  לעשות  חשק  כך  כל  לנו  אין  כללי.. 
ננסה  הבאות  בשורות  עובר..  ולא  מתמשך  שהזמן 
אלו  בימים  לעצמנו  לעזור  יכולים  אנחנו  איך  להבין 

להתמודד במאבקנו מול החרדה.

אלה,  תחושות  על  בדיון  נתחיל  הכול  לפני  אז 
נחלק בין חרדה לפחד, ונתחיל בלהבין למה יש לנו 
לפעמים פחד, האם פחד זה דבר טוב, או שפחד זה 
דבר רע? נראה שפחד זה בהחלט דבר שנחוץ לחיינו, 
הקב"ה ברא לנו חלק מיוחד במוח שתפקידו לזהות 
דברים מאיימים בסביבה ולהתריע עליהם, לחלק הזה 
"אמיגדלה".  לו  קוראים  מצחיק,  קצת  בשם  קוראים 
האמיגדלה בעצם מאותתת לגוף להיזהר מסכנות. נניח 
שהאמיגדלה מזהה שאנו עומדים מול חיה טורפת, היא 
לשרירים  מהר,  לדפוק  שיתחיל  ללב  מאותתת  מייד 
שיתכווצו ולגוף להזיע, כך שהאדם מבין שהוא בסכנה 
והוא מפנה את משאביו הגופניים והנפשיים ומתרכז 

רק בסכנה ומחפש דרכים להימנע ממנה. 

רגילים  שאנחנו  האסטרטגיות  מהן  ונראה  בואו 
לנקוט בהן כשאנו במצב שהפחד בא אלינו.

יש מנגנון טבעי שהקב"ה ברא להתמודד עם פחד, 
המנגנון הזה מציע לנו שלש אסטרטגיות התמודדות.

להם  יגרום  שלהם  שהפחד  אנשים  יש  בריחה- 
להגיב באסטרטגיית בריחה, והם ינסו לנוס על נפשם 

מפני אותה חיה.

להם  יגרום  שלהם  שהפחד  אנשים  יש  מלחמה- 
להגיב באסטרטגיית מלחמה, והם ינסו לזהות איזשהו 

כלי נשק בסביבה וינסו לתקוף את החיה המאיימת.

קפיאה- והאסטרטגיה השלישית היא פשוט לעמוד 
במקום, כך שהגוף מנסה להסוות עצמו מפני החיה כך 
שהיא לא תתקוף אותנו, כמו שכתוב במסכת ברכות 
עליו  אז  התפילה  בשעת  אדם  ליד  עומד  נחש  שאם 
לעמוד ולא לזוז כי כנראה הנחש לא ישים אליו לב 

וימשיך בדרכו.

אז עכשיו אנחנו מבינים היטיב למה ה' ברא אצלנו 
מפחד  אדם  "אשרי  שכתוב  כמו  לפחד,  היכולת  את 

תמיד"...

אבל, לפעמים הפחד יכול להפוך לחרדה, ואז נהיה 
לנו קצת יותר קשה להתמודד. מה בעצם ההבדל בין 
חרדה לפחד? כמו שהדגמנו, פחד זו תחושה שעולה 
תכונה  וזו  עלינו,  שמאיים  ספציפי  דבר  מול  בנו 
שנחוצה עבורנו.. בעוד שחרדה היא מין תחושה כללית 
כזו שמלווה אותנו ולא מכוונת כלפי משהו ספציפי.. 
אפשר לחשוב על החרדה כתולדה של הפחד, החרדה 
גורמת לכך שבמקום למקד את פחד לכיוון ספציפי, 
החרדה גורמת לפחד להיות מוכלל וגופנו דרוך יתר 
על המידה באופן שנהיה ערניים כלפי כל דבר סביבנו 
כדי שנדע לאן לכוון את הפחד, הבעיה היא שהרבה 
לחרדה  ולתת  להגזים  נוטים  אנו  פעמים 
הופכים  בעצם  שאנו  כך  עלינו  להשתלט 
מקשה  שרק  רגוע  לא  באופן  להתנהג 

על תפקודנו.

בדרך כלל כאשר אנחנו נמצאים 
להתמודד  מצליחים  אנו  פחד,  עם 
אתו ולהילחם מולו, לעומת זאת, 
אלינו,  מגיעה  החרדה  כאשר 
מעט  עצמנו  למצוא  עלולים  אנו 
מצליחים  ולא  מבולבלים  יותר 
שההתמודדות  הסיבה  להתמודד.. 
עם חרדה קשה יותר מההתמודדות 
עם פחד, היא שבחרדה אנו לא יודעים 
מול מה להילחם כי זה פחד שהוא מוכלל 
עם  רק  נשארים  שאנו  כך  כתובת,  כל  ללא 

התחושות השליליות ופשוט לא טוב לנו. 
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שבמצב  שטען  שואה  ניצול  יהודי  לצטט  נהוג 
בעצם  נורמאלית-היא  לא  תגובה  כל  נורמאלי,  לא  
מגיעה  שחרדה  אנשים  כלל  שבדרך  כך  נורמאלית. 
ולא  שונות  בדרכים  להגיב  עלולים  אותם,  לבקר 
או  בילדים, מתבגרים  מדובר  בין אם  צפויות..  תמיד 
אפילו מבוגרים.. בשורות הבאות נציע מספר הצעות 

שיכולות לעזור לנו להתמודד עם החרדה.

לבין  חרדה  בין  ההבדל  את  שהבהרנו  אחרי  אז 
עם  להתמודד  מעדיפים  שהיינו  מבינים  אנו  פחד, 
פחד, במקום שנצטרך להתמודד עם חרדה. באופן לא 
מפתיע, אנחנו יכולים להפוך את החרדה לפחד, והדרך 
אנו  אם  יסודית.  סקרנות  ידי  על  היא  זאת  לעשות 
אז הדרך להפוך  חשים חרדה מפני הקורונה למשל, 
אותה לפחד היא על ידי כך שנשאל את עצמנו סדרת 

שאלות, ממש באופן דומה 
בגמרא.  בסוגיה  לדיון 
נתחיל לחשוב "ממה אני 
שהתשובה  נניח  חושש", 
היא שאני חושש שאחלה 
נמשיך  ואז  בקורונה. 
יקרה?"  מה  "ואז  ונשאל 
בשביל לענות על השאלה 
לעשות  נצטרך  אנו  הזו 
שיעורי בית יסודיים. נוכל 
לרופא  להתקשר  למשל 
או לקו המידע של משרד 
אותם  ולשאול  הבריאות 
שחולה  למי  קורה  מה 
רוב  כלל  בדרך  בקורונה, 
החולים סובלים משיעול, 
אחרות  ותופעות  חום 
מחלת  את  שמזכירות 
השפעת. ואז אחרי שנדע 
נמשיך  הזו,  את התשובה 
לחקור ולשאול את עצמנו 
כל  אני  עכשיו  למה  "אז 
כך חושש?", סביר להניח 
כזו  תהיה  שהתשובה 
שנוגעת לאופן בו המחלה 
לאדם  מאדם  מועברת 
עלולים  שאנו  והפחד 
שיהיו  אנשים  להדביק 
נעצור  עכשיו  בסכנה. 
באופן  לב  ונשים  לרגע 
מעניין נשים לב שהצלחנו 
החרדה  את  להפוך 

המושג  מפני  לנו  שהייתה  מוגדרת  והלא  הכללית 
המופשט "קורונה" לפחד הרבה יותר ספציפי ומוגדר, 
שנדביק  פוחדים  פשוט  אנו 
מצאנו  וממילא  אחרים... 
להפוך  טובה  אסטרטגיה 
לפחד  מקורונה  החרדה  את 
מהדבקה, ואז אנו יודעים שיש 
לנו כלים להתמודד עם אותו 
פחד כמו למשל לשמור מרחק 
והגיינה ובכלל להישאר בבית 

ולהישמע לשאר ההוראות. 

רבים  מבוגרים  ישנם 
המאמינים שעדיף שלא לדבר 
עם הילדים על מושאי החרדה 
חושבים  שהם  משום  שלהם 
שאם ידברו איתם הם עלולים 
חרדה,  ולהוסיף  פחד  לעורר 
הדברים  את  שקראנו  אחרי 
שהובאו לעיל אנו כבר יודעים 
ככל  הנכון,  הוא  שההפך 
מה  מול  ידע  יותר  לנו  ויהיה 
יהיה  אנו עומדים אז אדרבה, 
ולכן  להתמודד.  לנו  קל  יותר 
נשב  שדווקא  חשוב  מאוד  זה 
ונשוחח עם האנשים הקרובים 
את  איתם  יחד  ונערוך  אלינו, 
נזמין  עליו,  התשאול שלמדנו 
רבות  שאלות  לשאול  אותם 
את  להם  ונפרט  האפשר  ככל 
נציע  ואולי אפילו  תשובותינו 
להם לברר את התשובות יחד 
לגורמי  שיחות  ידי  על  איתנו 

המידע המוסמכים.

לפעמים הפחד יכול להפוך 
לחרדה, ואז נהיה לנו קצת 
יותר קשה להתמודד. מה 
בעצם ההבדל בין חרדה 
לפחד? כמו שהדגמנו, 

פחד זו תחושה שעולה בנו 
מול דבר ספציפי שמאיים 
עלינו, וזו תכונה שנחוצה 

עבורנו.. בעוד שחרדה היא 
מין תחושה כללית כזו 

שמלווה אותנו ולא מכוונת 
כלפי משהו ספציפי.. אפשר 
לחשוב על החרדה כתולדה 
של הפחד, החרדה גורמת 
לכך שבמקום למקד את 

פחד לכיוון ספציפי, החרדה 
גורמת לפחד להיות מוכלל 
וגופנו דרוך יתר על המידה 
באופן שנהיה ערניים כלפי 
כל דבר סביבנו כדי שנדע 

לאן לכוון את הפחד
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ּתא ׁשמע

ית
עיל

לבני הישיבות במודיעין 

יעוץ | הכוונה | ליווי
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הצצה לעולמם הפנימי של בני ישיבה

  מונולוגים, סיפורי שטח ותובנות 
מיומנם של צוות הכוננים בקו תא שמע

מלכים"
"סגּולת

קהלת ב, ח
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תפסיק 
להרגיש
בודד!!

מתמודד??
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סגולת מלכים

בודד!!

 הרב אלכסנדר רוזנברג
תא שמע

מוצ"ש חורפי. השעה עדיין 9:30 אני אוחז כבר 
בשינה  עמוסה  שבת  לאחר  וסיגריה  קפה  אחרי 
הספקתי  להליכה,  יצאתי  התקלחתי,  ואוכל, 
שוחחתי  חברים,  פגשתי  בכנרת,  לטבול  אפי' 
הלמודי  ההספק  את  מילאתי  ואפי'  ההורים  עם 
ועדיין השעה רק  היומי, אני מסתכל על השעון 
9:30  במילים אחרות- נשארו לי עוד לפחות שלש 
שעות במוצ"ש הארוך הזה וכבר מיציתי את כל 
האפשרויות איך אעביר עוד שלש שעות וגם אז 
צריך הרבה רחמי שמים שארדם לאחר שבשבת 
כך  עקב  שעות  כמה  ללמוד  מוכרח  הייתי  כבר 
מסוגלת  הייתה  ולא  אותי  פלטה  כבר  שהמיטה 

כה  זמן  אותי  לשאת 
רב.

מתוך  החלטתי 
לצאת  מוחלט  שעמום 
אולי  אוכל  לחדר 
חבר  איזה  שם  אמצא 
אחר  אף  אך  לרווחה 
מחברי לא היה בשטח, 
ניסיתי את מזלי בחדרי 
אך  השונים  הפנימיה 
חבר  אף  מצאתי  לא 
קיוויתי  לרפואה, 
שאולי עבר קצת הזמן 
זה  גם  אך  בחיפושים, 
רק  אוחז  השעון  לא. 

ב- 9:45.

איננו,  העוילם 
בא?!  אני  אנה  אני 
כולי  מסתובב  אני 
אבודה,  בהרגשה 
כולם מסתדרים, כולם 
שהוא  באיזה  נהנים 

מקום ורק אני תקוע פה לבד בודד בעולמי ואינני 
יודע אפי' לפענח איפה כל החברה נהנים.

במשך  שבוע  אחר  שבוע  כך  הסתובבתי 
חודשיים שלמים וכל מוצ"ש מתסכל מחדש, אני 
מנסה להשתחרר מזה במשך השבוע אך  כשבאה 
שבת אמנם באה מנוחה אך במוצ"ש ווי אבדה נפש 
חשבתי  בראש.  לי  צפות  האבודות  הרגשות  כל 
בדעתי והחלטתי שעלי לאזור אומץ ולשתף מישהו 

בעניין, אולי יוכל לעזור לי ולהאיר את עיניי.

ניסיתי לחשוב על האיש המתאים, חשבתי אולי 
המשגיח הוא הכתובת אך אמרתי לעצמי מה הוא 
יכול לעזור לי הוא לבטח 
על  שלם  שמועס'  לי  יתן 
תורה שלמדתי באף וכדו'.

אמרתי אולי הר"מ שלי 
שעושה רושם שהוא יותר 
המצב  את  ומבין  בראש 
לא  הוא  אמרתי  אך  הזה 
אני  הרי  בכלל  לי  יאמין 
הבחור הכי מפגיז בשיעור 
הסדרים  את  ממלא  אני 
השתאות  מעוררת  בצורה 
הפה  את  פותח  וכשאני 
באמצע השיעור הוא נכנס 
שאני  מחשש  לכוננות 

יפריך לו את השיעור.

שלי  ההורים  ואת 
כי  אופציה  לא  זה  בכלל 
אב  בכיבוד  מחויב  אני 
והם  אותם  לצער  לא 
מאוד  בי  מאמינים  הרי 
ובצדק, ובונים עלי גדולות 
יכול  לא  אני  ונצורות. 

לאכזב אותם.

הגעתי למסקנה שאין 
מה לעשות אני חייב 
להתבשל עם זה, אני 
ימשיך להיות מתוסכל 
לעולם ועד, כי אין מי 
שיכול לעזור לי, נכון 

שאני מאד רוצה לעזור 
לעצמי אבל אין לי דרך. 
הרמתי ידיים תוך כדי 
תובנה שהחיים נועדו 
בשביל לשרוד אותם 

ניסיתי לשרוד איך שהוא 
והצלחתי אבל רק לשרוד 

ולא מעבר
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חשבתי אולי בכלל נשתף איזה חבר חדר ולפתע עלתה בי תהייה איך 
המכובד  השם  על  לשמור  חייב  הרי  אני  בכלל  אופציה  כזו  על  חשבתי 
שלי אחרת אין לי חברותות כמו שמגיע לי ואולי אפי' יהא לזה השלכות 

לשידוכים.

הגעתי למסקנה שאין מה לעשות אני חייב להתבשל עם זה, אני ימשיך 
להיות מתוסכל לעולם ועד, כי אין מי שיכול לעזור לי, נכון שאני מאד 
רוצה לעזור לעצמי אבל אין לי דרך. הרמתי ידיים תוך כדי תובנה שהחיים 
נועדו בשביל לשרוד אותם ניסיתי לשרוד איך שהוא והצלחתי אבל רק 

לשרוד ולא מעבר.

שבת ט"ו בשבט, נסעתי הביתה לשבת חופשית הרגשתי שאני צריך 
קצת להתאוורר ובאמת מגיע לי באמצע חורף ארוך קצת הפוגה, נסעתי 
כבר ביום חמישי בצהריים הגעתי הביתה וגיליתי שאני לא היחיד היו עוד 
לפחות עשרה חברים מהשכונה שהסתובבו כבר בבית הכנסת, הסבנו יחד 
לטשולנט של ליל שישי כמתבקש, כמובן, בחסות האיחוד המקומי, ישבנו, 

אכלנו ופטפטנו, העברנו חוויות מהישיבה.

הישיבות,  בעולם  המוצ"ש  ענין  על השולחן  עלה  כדי השיחה  תוך 
ישב אתנו אברך צעיר, חכם וזורם שזרק משפט שמוצ"ש זה זמן שכולם 

הסתובבתי כך שבוע 
אחר שבוע במשך 

חודשיים שלמים וכל 
מוצ"ש מתסכל מחדש, 
אני מנסה להשתחרר 

מזה במשך השבוע 
אך  כשבאה שבת 
אמנם באה מנוחה 

אך במוצ"ש ווי אבדה 
נפש כל הרגשות 

האבודות צפות לי 
בראש. חשבתי בדעתי 
והחלטתי שעלי לאזור 

אומץ ולשתף מישהו 
בעניין, אולי יוכל 

לעזור לי ולהאיר את 
עיניי.

ניסיתי לחשוב על 
האיש המתאים, 

חשבתי אולי המשגיח 
הוא הכתובת אך 

אמרתי לעצמי מה הוא 
יכול לעזור לי הוא 

לבטח יתן לי שמועס' 
שלם על תורה 

שלמדתי באף וכדו'
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סגולת מלכים

נדלקתי  פשוט  הצלחה,  וללא  כולם  את  מחפשים 
אני  שאמנם  להרגיש  התחלתי  המשפט,  לשמע 

מתמודד אבל אני לא בודד,

חכיתי לשעת הכושר, בין קבלת שבת למעריב 
תפסתי את אותו אברך לשיחה קצרה ושאלתי אותו 
בהקשר  שישי  בליל  שאמרת  במה  התכוונת  מה 
למוצ"ש? ואז הוא תיאר לי בחור ישיבה במצב שלי 
מדויק הרגשתי שהוא פשוט משקף אותי, לא העזתי 

לומר לו שאני חווה את זה כבר תקופה ארוכה.

הוא סיים במשפט שתפס אותי- הבעיה הגדולה 
שהוא  מרגיש  שבחור  הזה  הענין  בכל  והאמיתית 
להתייעץ  לו  נעים  לא  וממילא  שמתמודד  היחיד 
כי הוא בטוח שזה סותר את שמו הטוב  ולהחשף 
והנכבד. נפלטה לי השאלה- אז מה עושים לזה?! 
שוב  זה.  את  שעבר  מי  עם  מתייעצים  עונה-  והא 
עניתי- זה לא נעים. ואז הוא גילה לי את הסוד- 
בשביל זה בדיוק נועד "תא שמע". קו יעוץ אנונימי 

ומקצועי בפיקוח ובהכוונת אנשי חינוך מוסמכים. 
לא הרפיתי ושאלתי- מהיכן אדע מי עונה לי שם 
אם אפשר לסמוך עליו ואם הוא מבין משהו? והשיב 
עומדים  ראשונה  מדרגה  חינוך  אנשי  שאם  לי- 
ישראל  גדולי  של  ובברכתם  בעידודם  זה  מאחורי 

אתה יכול להיות רגוע.

אבל מעבר לזה - כמו שאתה לא יודע מי הוא, 
חן  ימצאו  לא  דבריו  ואם  אתה  מי  יודע  לא  הוא 
בעיניך אתה לא חייב להסכים וליישם, כי עצה היא 
לא דווקא בשביל לעשות על פיה אלא בשביל לקבל 
תמונה רחבה יותר ומבטים נוספים כמו שביאר אבי 
אבות  פרקי  על  בספרו  מואלזין  הגר"ח  הישיבות 
ועשה  עצה  שאל  תבונה,  מרבה  עצה  מרבה  פ"ב 

כשכלך עיי"ש.

אזרתי אומץ התקשרתי, נהניתי והתחלתי לחיות 
ברוגע יותר. מומלץ!!.

47



בסך הכל
בורג אחד

בחור יקר, אתה מזכיר לי את עזריאל.

נכנס לו עזריאל לקול צלילי התזמורת בחתונת ידידו, סביבו מאות 
ההורה  ריקוד  את  ורוקדים  מפזזים  חג,  בבגדי  לבושים  חמד  בחורי 
דילוג  שמאל,  רגל  כך  ואחר  ימין  רגל   – מהירות  התנועות  המקובל, 

ועצירת שתי רגליים, ימין, שמאל, דילוג ועצירה.

עזריאל עומד מן הצד ומביט, הסדר המופתי שבתנועותיהם שובה 
את עיניו.

מהרוקדים  אחד  לכל 
ייחודית,  משמעות  ישנה 
די יהיה באחד שימעד ח"ו 

והמעגל יעצר.

בעיר  אלתר  ר'  לו  נוחת 
אליה  שבסין,  ביג'ינג'  הבירה 
כמשגיח  תפקידו  לרגל  הגיע 
מהמפעלים  באחד  כשרות 
עם  מיד  בסין,  הגדולים 
פעמיו  שם  הוא  נחיתתו 
ניצבים  שם  המפעל,  לעבר 

מאות  ישנם  לומד  אני  שבה  בישיבה  לשאול,  רציתי 
בחורים, החלום שלי הוא להיות כמו בחור מאוד מיוחד 
שהוא 'ה'בחור של הישיבה, אבל כנראה שאני לא יגיע 
לשם, ולכן, כנראה אני לא כ"כ מוצא אדרנלין ואמביציה 

להשקיע ולהתקדם. האם יש לזה פתרון?

 הרב שמעון דייטש
תא שמע
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מאות פועלים מלוכסני עיניים 
ונזהרים  במשימתם  דבקים 
שלא להסיט את מבטם הצידה 
הליין  על  אחריותם  מתחום 
אחת  היא  שאגב,  במכונה, 

מהגדולות בעולם.

את  ומזרימה  נעה  המכונה 
המקובלות  בכמויות  תוצרתה 
לשווקם  מנת  על  בסין  רק 

במרחבי הגלובוס.

ר'  של  מפיו  נפלטת  'וואאוווו',  התפעלות,  תגובת 
אלתר, איזה סדר מוקפד משל היה כאן מסדר צבאי, איש 

על מחנהו ואיש על דגלו.

אך לפתע צפירה עזה, באוזניו היא נשמעת כצרחה, 
מטרתה להתריע על תקלה, והיא משביתה באחת את כל 
המפעל הגדול. טכנאי המפעל ניגשים היישר אל המחשב 
ע"מ לאתר את מקור התקלה, לאחר מאמץ הם מגלים את 

מה שקרה? 

במפעל!  פועלים  מאות  מתוך  אחד  כן,  אחד,  פועל 
ומעתה הוא כבר  החליט על דעת עצמו, לשנות מיקום 

אינו מתאים במאת האחוזים למקומו ולתפקידו.

וככל  שבסדר,  היופי  את  בעולמו  לו  טבע  הקב"ה 
גדולה  מהיופי  ההתפעלות  כך  יותר  רבים  שהפריטים 

יותר, אך תקלה אחת והכל נעצר.

בעובי  המתאים  באורך  להיות  צריך  בורג  שכל  כמו 
מנת  על  שלו,  ההברגה  סיבובי  בצפיפות  ואפילו  הנכון 
שיותאם בדיוק לתפקידו המכוון לו, כך לכל יהודי יש את 

ואין  הייחודי,  ומקומו  תפקידו 
שני בנ"א בעלי תפקיד שווה.

האסון הגדול של האדם הוא 
ההבטה על האחר! ח"ו מלומר 

"תהיה כמו פלוני"!

אם אני אמור להיות כמוהו 
אז או הוא או אני מיותר ח"ו! 

בשביל  לעולם  באתי  וכי 
להיות 'עוד אחד'?! 

מה, אתה בורג רזרבה?!

הרי ידוע שאם האדם לא יעשה את תפקידו בעולם, 
הוא יצטרך לחזור שוב עד שיבצע את תפקידו המיוחד 

רק לו בעולם.

החידוש הוא שרק כשאתה עושה את תפקידך המיועד 
לך ושלשמו הגעת לעולם, רק אז הוא מתמלא בסיפוק, 
רק אז הוא יחוש בטחון עצמי שיניב וייתן לו עוד ועוד 
כוח. לעומת זאת, אם תנסה לעמוד בציפיות של אחרים, 
שלא  רק  לא  בהם,  ניחנת  שלא  בכוחות  כמו...  להיות 
תתמלא בכוחות, אלא אתה עלול עוד ליפול שוב ושוב 
כיון שאינך מסופק ובכדי לנסות למלא את אותו סיפוק, 

אתה חוזר על אותה טעות.

המאמץ הנוסף להיות מישהו שזה לא אתה, להשתמש 
רק  אחרים  של  תפקידים  ולעשות  אחרים  של  בכוחות 
יועילו  לא  הם  התוצאה  ובמבחן  וגופך  נפשך  את  יתיש 
לך. רק התבוננות המביאה לידי הכרה בכוחות שלך היא 
תביאך בס"ד לעשות את תפקידך מתוך הנאה ועריבות. 

בהצלחה רבה.

הקב"ה טבע לו בעולמו 
את היופי שבסדר, וככל 
שהפריטים רבים יותר 
כך ההתפעלות מהיופי 
גדולה יותר, אך תקלה 
אחת והכל נעצר. כמו 
שכל בורג צריך להיות 
באורך המתאים בעובי 
הנכון ואפילו בצפיפות 
סיבובי ההברגה שלו, 

על מנת שיותאם בדיוק 
לתפקידו המכוון לו, 
כך לכל יהודי יש את 

תפקידו ומקומו הייחודי, 
ואין שני בנ"א בעלי 

תפקיד שווה.
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הזכות
להחליט

 הרב עזריה גולדשמידט
תא שמע

שלום, אמ... אהה... יש לי שאלה...

בבקשה, שאל!

אהה, אמ... למה אני לא מצליח להחליט? אני מתלבט 
בלי סוף ואני לא מצליח להגיע להחלטה! 

תן לי דוגמה,

תוכנית  על  להחליט  או  חברותא  לבחור  כשצריך 
לימוד מסוימת או לבחור איזה מסכת ללמוד בשעות 
להחליט.  מצליח  ולא  סוף  בלי  מתלבט  אני  הפנאי, 
למה אני לא כמו החברים שלי שיודעים להחליט מיד 

בכל דבר בלי ייסורי הנפש האלו?

מה  אוהב.  הכי  שאתה  מה  את  תבחר  הבעיה?!  מה 
שנראה לך הכי נכון.

זה בדיוק הבעיה, שאני לא יודע מה באמת נכון. מה 
הכי יצליח. מה באמת יהיה לי טוב בהמשך.

יהיה  מה  יודעים  כן  קודם,  שהזכרת  שלך  והחברים 
להם טוב בעתיד?

אהה... לא כנראה שעדיין אין להם רוח הקודש...

אז איך הם מצליחים להחליט?

אני באמת לא יודע.

לאנשים  שגורם  הדבר  מהו  השאלה:  את  אחדד 
רמת  זה  האם  להתלבט?  ולאחרים  להחליט  מסוימים 

החוכמה שלהם או ראיית הנולד וכדומה?

מסתבר שלא. אבל מה כן?

המציאות היא שאף אחד לא יכול לדעת בוודאות מה 
זה לשער איזו  יכולים  לו. המקסימום שאנו  באמת טוב 
אפשרות נראית בעלת הסיכויים הטובים ביותר, ולבחור 
בה, למרות שיש בכך סיכון שהיא תצליח פחות. אם כן 
ההבדל בין המחליטים למתלבטים הוא אם הם מוכנים 

לקחת סיכון או לא.

 אבל איך אוכל לקחת סיכון? הרי אולי אבחר בדרך 
שאינה נכונה? 

יש לך רעיון איך לדעת בוודאות שהדרך שאתה בוחר 
היא הנכונה?
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לא. זו בדיוק השאלה שלי!

אז זהו. אין דרך כזו ומי שלא מוכן לקחת סיכון אף 
פעם לא יחליט.

ארגיש  תכשל  והיא  מסוימת  בדרך  אבחר  אם  אבל 
אחר כך שאני כישלון אחד גדול. 

שלהם  ההחלטות  להחליט,  שיודעים  שלך  החברים 
תמיד מוצלחות?

ממש לא.

ואתה רואה אותם כנכשלים?!

לכל אחד מותר לטעות.

ולך אין את הזכות הזו?! בכלל, אנו כיהודים מאמינים 
יודעים שלא אנחנו מחליטים מה יהיה. התפקיד שלנו 

הוא לעשות השתדלות, וחובת ההשתדלות היא עם 
הכלים והיכולות שניתנו לנו. ואין לדיין אלא 

מה שעיניו רואות. אנו אמורים להחליט לפי 
יותר מזה  ההיגיון שלנו באותו רגע נתון. 

אין ביכולתנו. והד' הטוב בעיניו יעשה.

יפה. הבנתי את הרעיון, אבל אני יודע שלמעשה ברגע 
האמת יהיה לי קשה להחליט.

אם כן אוסיף לך גם תרגיל מעשי. הרי אם קשה לך 
להחליט זה אומר שהבחירה היא לא בין טוב לרע כי אם 
כך היה לך ברור במה לבחור. אלא שהבחירה היא בין שני 
חלופות כמעט שוות. ולכן אני מציע שבתקופה הקרובה 
בכל התלבטות תבחר את החלופה שנראית בעיניך פחות 
טובה מבין שני החלופות הטובות ביותר. לאחר שתווכח 
יקל  זה  לא קרה  נורא  דבר  כמה פעמים ששום  לראות 

עליך מאוד.

תודה רבה!

בהצלחה!
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כבר חודש וחצי שאני מעביר את הזמן בשיעור עיון 
בחוסר מעש מוחלט.

בלשרבט  עסוק  אני  מעש,  בחוסר  ממש  לא  האמת 
שרבוטים חסרי פשר במחברת הסיכומים שלי, מחברת 
שרק חצי מהדף הראשון שלה מלא, זכר לשיעור הראשון 
זה  ש''ג  חורף  "יצחק,  בו אמרתי לעצמי  הזמן  בתחילת 
הזמן הכי חשוב בישיבה, זה מה שיקבע לך לאיזה יש''ג 
בחור  לבנות תדמית של  כבר מאוחר  יהיה  תלך, אח"כ 

טוב".

עם הרבה מרץ הוצאתי את המחברת התחלתי לסכם 
את השיעור הראשון של הזמן. מה שקרה אחרי חצי שעה 

זה מה שקורה לי בעצם תמיד. 

לא הבנתי במאה אחוז את החשבון בתוס' לפי ההסבר 
של המהרש"א, ניסיתי לקרוא שוב ולחשב מהר בעצמי, 
אבל רק הסתבכתי יותר. נו באמת, זה לא בשבילי, גדול 
עלי ואז התחילו להתרוצץ לי המחשבות בראש –אתה לא 
באמת מסוגל להקשיב כל השיעור, נו אתה רואה, אין לך 
את הכשרון לקלוט מה שהר"מ אומר, אתה לא מהטובים 
בשיעור ואפילו לא הרבה פחות מזה, עזוב את הסיכומים 
האיקסים  לטבלת  שעבר,  זמן  של  לשרבוטים  ותחזור 
בעמוד האחורי של המחברת מזמן שעבר, שעוד לא גמרת 
ניסיתי לנער את המחשבות המעצבנות האלה,  למלא... 
משל היו זבובים טורדניים, ניסיתי שוב לחזור לעניינים, 
אבל אז גיליתי שכבר עברו להן כמה דקות, והר"מ כבר 
ושוב אני לא בעניינים...  נושא חדש  אוחז בעיצומו של 
עם דמעות בעיניים על הזמן שרק התחיל וכבר הולך לו, 

סגרתי את המחברת החדשה.

ומאז חצי העמוד הראשון עומד ככה מיותם - - - 

והעמודים אחרים... מעוטרים מצד לצד...

שבאמת  חושב  אני  אבל  מאד,  לי  חבל  לי,  חבל  וזה 
איני מסוגל להבין שיעור שלם, נכון שהיו מספר פעמים 
שכן התאמצתי והצלחתי להקשיב ולהבין את כל השיעור 
ואפילו לשאול את הר"מ שאלה לעניין, אבל זה כנראה 
היה חד פעמי, כי במציאות אני לא באמת בחור מוצלח, 

אין לי את זה... 

הנה בשורה לפניי יושב יוסי, אחד הבחורים החזקים 
סופו,  עד  כל שיעור מתחילתו  ומסכם  בשיעור, מקשיב 
ונראה לי שהוא אפילו לא מתאמץ בשביל זה, הוא מבין 
הכל מיד. ורק אני כנראה לא מתאים לזה. אין לי סיכוי !!

רק בשבוע שעבר במבחן בקיאות על החומר שלמדו 
אחרי פורים לא הצלחתי, וזה סה''כ בקיאות !

זהו, אני פשוט סיפור של כשלון!!

אני זוכר גם שאבא שלי אמר לי פעם: "יצחק, בשביל 
להצליח צריך להתאמץ, זה לא תמיד בא ככה בקלות" 
וזהו, זה בדיוק מה שכנראה הוא התכוון להגיד לי - אתה 

לא בחור מוצלח, אז אל תבהל כשאתה לא מצליח.

רוצה מאד  אני  אני ממש מרגיש במלכוד, מצד אחד 
שני  מצד  טוב.  בחור  להיות  להצליח,  שטייגען,  לעשות 
זה פשוט לא אני! אני וודאי לא אצליח באמת להתקדם 
ולהיות מהטובים בשיעור, בחור שיהוה דוגמא לבחורים 
אחרים. אני לא דוגמא, אני לא סמל, אולי רק סמל לבחור 

ש"אין לו את זה"...

⋅   ⋅   ⋅

כשיצחק פנה אלי בטלפון וסיפר לי על מצוקתו, על 
ההרגשה שלו שהוא ''מקרה אבוד'', אמרתי לו רק משפט 
לא מקרה אבוד! אתה חושב שאתה מקרה  "אתה  אחד 

אבוד".

שלנו  בפרשנות  תלוי  בחיים  לנו  שקורה  אירוע  כל 
לגביו, ואיזה "מקום" אנו נותנים לו. 

אני ואפסי עוד

 הרב שלמה פלדמן
תא שמע
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בחורים   2 פעם  ראיתי 
במבחן,   70% ציון  שקיבלו 
לא  "השבוע  לי  הסביר  האחד 
בעז"ה  בעניינים,  כ"כ  הייתי 

שבוע הבא יהיה טוב יותר".

והשני אמר לי – "ציון 70 זה מה שאני שווה!! אין לי 
מה להשקיע יותר, גם ככה נראה לי שהר"מ התחשב בי 

ולא נתן לי 60... "

באיזה הרגשה יצאו שני הבחורים מהמבחן? הראשון 
זה  נכון לא הצלחתי במבחן, אבל אדרבא  אמר לעצמו, 
יהיה לי תמרור אזהרה ותמריץ להשקיע ולהצליח בשבוע 
הבא, השני אמר לעצמו, אין טעם להשקיע, אם זה מה 

שאני שווה וזה הציונים שלי במבחנים אז...

אירועים  וחסרונות,  מעלות  יש  מאתנו  אחד  לכל 
של  ואירועים  מצליח,  אני  יכול,  אני   - לי  שאומרים 
התמודדות עם כשלון. הבחירה היא בידיים שלנו לאיזה 
דבר לתת את המשקל העיקרי ולאיזה את הטפל, האם 
אני זה ההצלחות והמעלות, והכשלון – זה ההתמודדות 
וההצלחות ממש  והחסרון,  אני הכשלון  או להיפך  שלי, 

קרו במקרה...

המטרה שלנו, יצחק, אמרתי לו, זה לא לנהל רשימת 
איקסים בדף האחורי במחברת - פה לא הצלחתי ושם 

מוצלח,  לא  אני  ובזה  נפלתי 
לדברים  להתחבר  הוא  תפקידנו 
את  להם  ולתת  שבנו  החיוביים 
המשקל האמיתי. ומה עם הקשיים 
שלנו? איתם נתמודד, נלחם בהם, 

אבל בשום פנים לא נאמץ אותם לעצמנו.

חשבת אולי, יצחק, על זה שכשלא הצלחת להבין מה 
לא  מהבחורים  חצי  לפחות  עוד  בשיעור,  הר''מ  שאמר 
הבינו בשלב הזה את דברי התוס'? וכשאבא שלך אמר 
לך שבשביל להצליח צריך להתאמץ, הוא דווקא התכוון 
שיש לך את הכוחות להשקיע ? שאחרי שתתאמץ תצליח 

ובגדול? 

יכול,  שאתה  תחשוב  אם  גלגל,  כמו  היא  ההצלחה 
באמת  כשתצליח  ואז  ולהצליח,  להשקיע  כוחות  תקבל 
תרגיש טוב עם עצמך, מה שיתן לך את הכח להמשיך 
הלאה... וכן להיפך חלילה. ועל זה אמרו חז"ל "אל תהיי 

רשע בעיניי עצמך..."

בשיעור הבא יצחק, תפתח מחברת חדשה, מחברת של 
הצלחות, מחברת של עליות, וכשתבא ההתמודדות אתה 
תדע איך להתייחס אליה וכמה משקל לתת לה, כי בסוף 
שאיחר  אדם  פעם  לי  שאמר  כמו  שלנו,  במחשבה  הכל 
את האוטובוס בכמה שניות, לא איחרתי את האוטובוס, 

הגעתי מוקדם לאוטובוס הבא.

סגולת מלכים

אני ממש מרגיש 
במלכוד, מצד אחד 

אני רוצה מאד לעשות 
שטייגען, להצליח, 

להיות בחור טוב. מצד 
שני זה פשוט לא אני! 
אני וודאי לא אצליח 

באמת להתקדם 
ולהיות מהטובים 

בשיעור, בחור שיהוה 
דוגמא לבחורים 
אחרים. אני לא 

דוגמא, אני לא סמל, 
אולי רק סמל לבחור 

ש"אין לו את זה"...
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ס'פאסט יא אדער 
ס'פאסט נישט?
מתאים או לא מתאים?

54
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ס'פאסט יא אדער 
ס'פאסט נישט?
מתאים או לא מתאים?

 הרב צבי עקשטיין
תא שמע

החבורה.  ממרכז   19 בן  בחור  אלחנן 
העלייה  בני  בין  שם  לו  הקנה  הישר  שכלו 
כשבמקביל הוא נחשב בין המובילים בחברה. 
ממש 'אהוב למעלה' - בהיכל הישיבה, ו'נחמד 

למטה' - בחדר האוכל ובפרוזדור.

כעת הוא נמצא לבד בחדר, הטלפון בידו 
המספר  את  מחייג  שהוא  שעה  רבע  וכבר 
מתחבט  הוא  ומזיעות,  רועדות  ידיו  ומנתק. 
להגיע  מצליח  ואינו  לא  או  להתקשר  האם 

להחלטה.

האמת שזו לא פעם ראשונה, אמש עמד 
הצליח  ולא  והתחבט  התלבט  מקום,  באותו 
לעשות מעשה. מהבוקר הוא מחכה לשעה בה 

יצליח  הייעוץ שאולי  ניתן להתקשר למוקד 
למצוא מזור לכאב שמקנן בו זמן רב.

מרפות  אינן  המחשבות,  אוי  המחשבות, 
רוחו  את  אופפות  דעתו,  את  ומטריפות 

ונוטלות ממנו כל בדל של שלוות הנפש.

מעולם לא העז לעלות זאת על דל שפתו 
ובוודאי שלא שיתף אף אחד, לא את הוריו, 

לא  וכמובן  הישיבה,  צוות  את  לא 
את החברים. מה יחשבו? מה יאמרו 
מחשבות  שכאלו  כשידעו  עליי 
התדמית  כל  בתודעתי?  נמצאות 
לא  מאום  לרסיסים,  תתרסק  שלי 

יישאר ממנה.
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אף אחד לא יבין, אף אחד לא יאמין שאצלי, אצל אלחנן, קיימות מחשבות 
כאלה.

לפני מספר ימים כשעבר ליד לוח מודעות, צדה עינו מודעה המבשרת על 
קו ייעוץ לבחורי ישיבה, בו ניתן להתייעץ אנונימית בכל נושא שמעיק על 

הלב. לאחר שווידא שאף אחד אינו מבחין העתיק לעצמו את המספר.

אינן  החששות  מצליח.  אינו  אך  להתקשר  עומד  הוא  פעמים  כמה  מאז 
מרפות.

נכון, אני מוכן לעשות הכל כדי להתפטר מהמחשבות הטורדניות. אך האם 
זו הדרך? הייתכן שמוקדן יצליח בשיחה טלפונית לעזור לי? הוא בכלל יבין 
אותי? הוא ודאי יחשוב שאני בחור נבזה וחדל אישים ולא יסכים כלל לשמוע 

אותי .

האם הגיוני שבחור במעמדי זקוק לעזרה?! אני לא יודע להסתדר בכוחות 
להתמודד.  דרכים  מצאתי  ותמיד  קשות  תקופות  בעבר  לי  היו  הרי  עצמי?! 
טוב  זה  ולשכוח, אומנם  ישותי  והרפתקאות שימלאו את  לשקוע באתגרים 

לזמן קצר בלבד, אבל בכל אופן לזמן מוגבל זה עזר. גם הפעם אסתדר.

בכלל, איזה מין גישה היא זו שכולם צריכים טיפול רגשי, כל קושי הופך 
לבעיה ולכל דבר צריך לפנות לעזרה.

מן  אסור  "חדש  הרי  המודרניים?  הפתרונות  כל  בלי  אבותינו  עשו  מה 
התורה...".

⋅   ⋅   ⋅

אם גם אתה מרגיש כמו אלחנן, אציג בפניך שני מקרים מתוך רבים שפגשתי 
)כמובן שהפרטים שונו עד בלי הכר( שאולי יעזרו לך לקבל החלטה.

התחלתי לברר 
את עברו, מסתבר 

שכבחור צעיר 
וכשרוני היה בתחרות 
עזה עם חברו לשיעור. 
כשנוכח שהלה עולה 

עליו בהישגיו, אש 
הקנאה אכלה אותו. 
איתרע מזלו ולאחר 

נישואיו גילה כי 
ברחוב לידו מתגורר 
אחיו של החבר. כל 

אימת שפגש את 
האח בבית הכנסת 
השכונתי התלקחה 
שוב הקנאה לאחיו 
בקרבו. כדי לפגוש 

בו כמה שפחות קבע 
את מושבו בפינה 

הכי רחוקה, בתקווה 
שהעניין ישתכח, אך 

דא עקא האח סבל 
מכחכוח גרוני כרוני, 

וכל כחכוח בקצה בית 
הכנסת הקפיץ את 

מנחם היושב בקצהו 
השני....
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סגולת מלכיםסגולת מלכיםסגולת מלכים

מנחם, יהודי בשנות החמישים, נכנס לחדר, מתיישב 
מולי ואנחה בוקעת מפיו. הוא מתאר ייסורי נפש קשים 
מהם הוא סובל שפוגעים במצב רוח ואינם מאפשרים לו 
כדי  עד  תפקודו,  ביכולת  גם  כמובן  פוגע  הדבר  לישון. 

שכבר מספר שנים איננו עובד ומצב פרנסתו בכי רע.

גם בבית רמת מעורבותו שואפת לאפס. שעות רבות 
הוא שקוע במחשבות וברגשות ואינו מתעניין במצב בני 

ביתו.

כך הוא מוסיף לתאר את סאת סבלו, עד שהוא מסיים 
במילים "אינני יכול יותר, כשל כוח הסבל".

כאבו נגע לליבי.

צעיר  שכבחור  מסתבר  עברו,  את  לברר  התחלתי 
כשנוכח  לשיעור.  חברו  עם  עזה  בתחרות  היה  וכשרוני 
אותו.  אכלה  הקנאה  אש  בהישגיו,  עליו  עולה  שהלה 
איתרע מזלו ולאחר נישואיו גילה כי ברחוב לידו מתגורר 
אחיו של החבר. כל אימת שפגש את האח בבית הכנסת 
השכונתי התלקחה שוב הקנאה לאחיו בקרבו. כדי לפגוש 
רחוקה,  הכי  בפינה  מושבו  את  קבע  שפחות  כמה  בו 
בתקווה שהעניין ישתכח, אך דא עקא האח סבל מכחכוח 
בית הכנסת הקפיץ את  וכל כחכוח בקצה  כרוני,  גרוני 

מנחם היושב בקצהו השני....

לבעיית  לב  שם  לא  איש  מנחם  שמלבד  מסתבר, 
הכחכוח, כולל האח עצמו.

לא אלאה את הקוראים היקרים בתיאורים רק אספר 
בקצרה שמנחם עזב את בית הכנסת ועבר לבית כנסת 
המשפחה  בני  תמיהת  את  שהעלה  דבר  יותר,  מרוחק 
והמכרים, ועדיין הקנאה והמחשבות המשיכו לרדוף אותו 
ולא נתנו לו מנוח. עם הזמן נאלץ להיעזר בטיפול תרופתי 
הרופא  לו  המליץ  כעת  לפעם.  מפעם  עולה  כשהמינון 

ללכת במקביל לשיחות ולכן הוא מגיע .

השיחות נמשכו כשנתיים. מצב רוחו ותפקודו השתפרו 
פלאים. אך ארס הקנאה שפעפע בו שלושים שנה הותיר 
את אותותיו והוא נותר נתון לחסדי הטיפול התרופתי גם 

כיום....

⋅   ⋅   ⋅

מודאג  אבא  התקשר  כשנתיים  לפני  שני.  מקרה 
וסיפר שבנו בן ה -15 פיתח לאחרונה גמגום כבד.

כשביקרו אצל קלינאי תקשור ת טען הלה שמדוב ר 
בעניין רגשי ועליו לפנות לטיפול רגשי.

מה  מאוד  נרגש  היה  הבחור  הראשונה  בפגישה 
שהגביר את הגמגום עוד יותר וקשה היה להבין אותו.

הוא סיפר שהוא חושש לפנות לחברים או לרמי"ם 
בספסל  ועומד  מתבייש  הוא  בתפילה  ואפילו  בלימוד 

האחרון כדי שאף אחד לא יראה אותו.

האנשים  בפני  להסתכל  לו  שקשה  סיפר  בהמשך 
איתם הוא משוחח ולכן הוא מסיט או משפיל את מבטו.

לאחר שנרגע ונפתח קצת יותר, תוך כדי התבוננות 
משותפת ברגשותיו, הדברים התבהרו כשגילה מצפוני 
ליבו שתקופה ארוכה הוא מקנא בכמה חברים והדבר 
אינו נותן לו מנוח. הוא אף היה בטוח שהם שמים לב 
מסוגל  אינו  לכן  המצח...(  על  לו  רשום  הרי  )זה  לכך 
החברים  לאחד  כשניגש  אחת  פעם  בפניו.  שיסתכלו 
ומאז  ולהסמיק  לגמגם  לו  שגרם  אדיר  ללחץ  נכנס 
בתגובת שרשרת גבר הלחץ שהגביר את הגמגום וחוזר 

חלילה .

עצם ההבנה מה קורה לו ואיך הפך למגמגם גרמה 
פגישות  מספר  עוד  עם  כשבהמשך  גדולה,  הקלה  לו 
בודדות העמקנו בכמה היבטים הקשורים לעניין ואף 
תרגלנו חשיפות מתאימות ובס''ד בזמן קצר הכול חזר 

לשגרה והגמגום נעלם כלעומת שבא.

⋅   ⋅   ⋅

אז מה דעתך... ?

אם ההתבוננות במקרים אלו תעזור לך להחליט והיה 
זה שכרי.
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סגולת 
טהרת חודש ניסן
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כל  בראש  שהינו   – המצות  חג  ימי  ובשיאם  ניסן  חודש  ימי 
מועדות, המה ימים קדושים ומבורכים, זמן של התחדשות בעבודת 
השם והתעלות בתורה ומצוות. ימים של התרוממות להתקרב את 
השי"ת, וכפי שאומרים בפיוט של מוסף לשבת החודש: "הינם ימים 

המבורכים". 

מאמשינוב  מנחם  רבי  שהרה"ק  מסופר,  הרועים'  'אביר  בספר 
עם  יחד  ונכנס  סאכטשוב,  בעיר  עבר  נכדו,  לחתונת  בדרכו  זי"ע 
החתן לבקר ולהקביל את פני הרה"ק בעל ה'אבני נזר' זי"ע. כיבדו 
ה'אבני נזר' מאד בזכות זקנו הרה"ק רבי יצחק מוורקא זי"ע, מפני 

מעשה שהיה: 

פעם בשנות ילדותו נכנס יחד עם אביו הרה"ק רבי זאב נחום 
מאד.  וקרבו  עמו  דבר  הרבי  מוורקא,  הרה"ק  אל  זי"ע  מביאלא 
כשפנו ללכת, פנה ה'אבני נזר' להרה"ק מוורקא וביקש הימנו: 'חפץ 
אני שתברכני'. הטיף לו הרבי דברי תוכחה ומוסר ושאלו: 'הכיצד 
נער רך בשנים כמוך, ידבר בלשון נוכח לאיש הזקן ממך בשנים 
רבות'? השיבו הילד בשנינות, שגם להקב"ה פונים אנו בלשון נוכח 

ואומרים 'ברוך אתה'... 

סגולת 
טהרת חודש ניסן

הרב טוביה פריינד
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קרא הרבי לאביו ואמר לו, 'מובטחני בו שיהא גדול 
בישראל'. שב הילד האבנ"ז ואמר, שאינו מסתפק בברכה, 
וכך  ויברכהו,  ראשו  על  ידיו  צדיק  שיניח  רצונו  אלא 
הוה. סיים האבנ"ז ואמר להרה"ק מאמשינוב: 'אם כי לא 
נתקיימה בי כל הברכה, מיהו מקצתה התקיימה, לכן חייב 

אני בכבודכם בזכות זקנכם...' 

הגיב הרה"ק מאמשינוב ואמר: 'אם כבודו של זקני כה 
יקר בעיניכם, כבדוני נא לבוא ולהשתתף בשמחת נשואי 
נכדי'. סירב האבנ"ז והצטדק: 'בחדשי ניסן ותשרי אינני 
יוצא מביתי, מאחר ורגע בחדשים אלו כמוהו כיום שלם 
בשאר ימות השנה'! ועל יקרת מעלת וחשיבות הזמן של 
ימים מיוחדים אלו – חודש ניסן, מצאנו ביטוי נשגב בדברי 
הרה"ק ה'אבני נזר' מסאכטשוב זי"ע שהעלה בקולמוסו 
לשואל  תשובה  כתיבת  כדי  תוך  אקראי,  באופן  הזהב 
)שו"ת אבני נזר ח"ב סימן של"ו(: "ועל דבר אשר ביקש 
להשיב לו על איזה ספיקות במילי דפסחא, אם כי הקשה 

לשאול כי ימים אלו יקרי הערך שעה ליום יחשב..." 

ה'חתם  גם בדברי מרנא  אלו, מבוארים  דברים מעין 
סופר' )פרשת בא, עה"פ 'החודש הזה לכם ראש חדשים'(, 
שהביא בשם השל"ה הקדוש, שכתב ש"כל ימי החודש הם 
קדושים כראשי חדשים, וכולו ראשי חודש אשר כל יום 

כלול מחודש אחד...".

בספרות החסידות מצאנו לעוד ביטויים מופלגים על 
וכך  ראוי,  באופן  לניצולם  והאופן  החודש  ימי  קדושת 

בספרות החסידות מצאנו לעוד 
ביטויים מופלגים על קדושת 
ימי החודש והאופן לניצולם 

באופן ראוי, וכך מובא בספה"ק 
'שפת אמת' זי"ע, )לשבת הגדול 
תרמ"ב(: "ימים הללו מוכנים גם 
עתה, שהוא שעת הכושר לטהר 

את נפשותינו, כאשר כל בני 
ישראל עסוקים בהגעלה וטהרת 

הכלים בימים האלו, ומנהג בני 
ישראל תורה, ומתעורר כח 

טהרה מלמעלה, וכן הוא אומר 
)תהילים ס"ח( 'מוציא אסירים 
בכושרות', ודרשו חז"ל )הובא 

ברש"י שם( בעת שכשר לצאת, 
שהזמנים שנעשו בהם הניסים 

הם מסייעים גם עתה"
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)לשבת הגדול תרמ"ב(:  זי"ע,  'שפת אמת'  מובא בספה"ק 
"ימים הללו מוכנים גם עתה, שהוא שעת הכושר לטהר את 
נפשותינו, כאשר כל בני ישראל עסוקים בהגעלה וטהרת 
ומתעורר  תורה,  ישראל  בני  ומנהג  האלו,  בימים  הכלים 
כח טהרה מלמעלה, וכן הוא אומר )תהילים ס"ח( 'מוציא 
בעת  שם(  ברש"י  )הובא  חז"ל  ודרשו  בכושרות',  אסירים 
שכשר לצאת, שהזמנים שנעשו בהם הניסים הם מסייעים 

גם עתה". 

הימים הקדושים הם מרפא לנפש
ראשון  חדשים  ראש  לכם  הזה  'החדש  נאמר:  בתוה"ק 
הוא לכם לחדשי השנה' )שמות י"ב, א-ב(. בספרי החסידות 
מצאנו כי כל בר ישראל בכל גיל ומצב, מתעוררת עתה רוח 
של התחדשות. ועל האדם לשים לבו ולנצל הזדמנות זו, לא 
להיות שוטה המאבד מה שנותנים לו, ולחלוף על פני הימים 
המרוממים בלי לרכוש את סמי הרפואה המוצעים בהם לכל 

דורש. 

וכך אמר הרה"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע, שה'ימים טובים' 
הם כמו 'תרופות', ומדרכי הרפואה כשהחולה נוטל תרופה 
שאינם  מדברים  ולהימנע  גופו,  על  לשמור  בבד  בד  צריך 
בריאים, בכדי שהתרופה תוכל להועיל לו. דוגמת כן הימים 
לביני  ביני  אך  לנפש,  הרפואה  את  משפיעים  אכן  טובים 
בתועלת  יפגעו  שלא  רצויים  שאינם  מדברים  להימנע  יש 
הכל  פסח, שבו  הק'  לחג  במיוחד כאשר קרבים  הרפואה. 
מאיר וזורח, 'תאיר כאור יום חשכת לילה', לילה כיום יאיר, 
לא כאור בין הערבים אלא כאור יום, תקפו של אור, נדרשת 
הכנה ראויה לשמור על נקיות וטהרת הנפש, בכדי שהאור 

הגדול יוכל להאיר את כל נבכי הלב.

ושמעתי מכ"ק אדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ שליט"א, עובדא 
מסדיגורא  יעקב  אברהם  רבי  הרה"ק  שסיפר  מופלאה 
זי"ע, על כפרי אחד, שבקש לשהות בחג הפסח במחיצתו 
זי"ע. את הדרך לסדיגורא, עשה  של אביו הרה"ק מרוז'ין 
רגלי, ומשהגיע, הלך לביהמ"ד, שכב על הספסל ונרדם. ביני 
לביני, התפלל הקהל מנחה וערבית, והחלו בבדיקת החמץ. 
אביו הק' מרוז'ין בדק בחדרי מעונו, ונכנס לבדוק בביהמ"ד. 

משסיים, עמד ואמר בדחילו ורחימו, 'כל חמירא וחמיעא'.

קולו הנוקב והמרטיט של הרה"ק מרוז'ין, חדר לאזניו 
של הכפרי, שהתעורר משנתו, ומשראה לנגד עיניו את אור 
הנר המאיר בחשכה, ואת קולו של הרבי הנשמע ברקע, קרא 
בחרדה מרוב בלבול, 'אוי ואבוי! כבר אומרים 'כל נדרי', ואני 
לא אכלתי עדיין סעודה המפסקת'... השומעים גחכו לדבריו, 
הוא  כי  ממנו,  תצחקו  'אל  להם:  אמר  מרוז'ין  הרה"ק  אך 
צודק'! וביאר, כי הנה מבואר בספה"ק, שמה שניתן לפעול 
בימים הנוראים בתשובה מיראה, ניתן לתקן פי כמה בפסח, 
בכח תשובה מאהבה. ורמזו זאת במאמר הכתוב )שמות י"ג, 
ה'( 'ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה' 'העבודה הזאת', 
ג'(  ט"ז,  )ויקרא  בה  שנאמר  הכפורים,  יום  לעבודת  רומז 
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'בזאת יבוא אהרן אל הקודש'. 'בחודש הזה', רומז לחודש 
ניסן, שנאמר עליו )שמות י"ב, ב( 'החודש הזה לכם ראש 
חדשים'. ומעתה סיים הרה"ק מרוז'ין: כשם ש'כל נדרי' 
הוא ההכנה ליום הכפורים, כך בדיקת חמץ היא ההכנה 

לחג הפסח, נמצאו שניהם עולים בקנה אחד..."

 בין הזמנים - רווח להתבון 
בין פרשה לפרשה

שאיתא  הזמנים',  ל'בין  נקבעו  אלו  מיוחדים  ימים 
בחז"ל בפרשת השבוע 'למה היו הפסקות משמשות, ליתן 

ריווח להתבונן בין פרשה לפרשה'. 

וכבר אמרו ראשי הישיבות, כי ימי 'בין הזמנים' הינם 
זמן של התבוננות, בו ניתן להפנים ולהטמיע את ההשקעה 
הגדולה של ימי זמן הלימוד בישיבה, ובמיוחד לבחון איך 
משפיעים קנייני הלימוד ועבודת ה' שקנו בישיבה, בעת 
בני ביתו, הן בקיום המצוות היום-יומיות,  שמכונס עם 
ועליהם המצוה החשובה של הדברה החמישית, שהינה גם 
מהחמורות: מצות כיבוד אב ואם, שבימים אלו ששוהים 
כל  משך  מחד,  בהידור  לקיימה  ניתן  ההורים,  עם  יחד 
בין  בימי  ורק  בישיבה,  הבחור  נמצא  הלימודים  תקופת 
אז  מבנם,  מקרוב  נחת  לרוות  להורים  מזדמן  הזמנים 
רואים עליו את ההשקעה וההתעלות של כל החודשים 
שעברו. ומאידך יכולים להיכשל ח"ו, ונדרשים לזהירות 
כפולה ומכופלת, להתנהג באופן שיגרום להוריו נחת רוח. 

יחד עם כל מצוות חג הקדוש וההכנות הרבות והגדולות 
במתיקות  וחזרה  לשינון  הזמן  בניצול  והן  לקיומם. 
ובשמחה של קנייני הלימוד שקנה בישיבה, גם כששוהה 
הישיבה  צוות  הר"מים,  ללא  ישיבתית,  מסגרת  ללא 
היתה  כך  שעל  לשמה,  תורה  ללמוד  שניתן  והחברים, 

עבודת החסידות בכל הדורות. 

נסיים באמרתו של הרה"ק ה'אמרי אמת' מגור זצוק"ל 
אמר על הפסוק )קהלת י"ב, א'(: 'וזכור את בוראך בימי 
בחורותיך', שזה מרמז על הימים שאומרים 'אתה בחרתנו', 
שבימים אלו הוא זמן טוב להכניס בלב לזכור את הבורא 
יתברך, אם כן בוודאי כשנמצאים גם בימי הבחרות וגם 
בימים של אמירת 'אתה בחרתנו' בתפילתנו, בוודאי הזמן 
גורם להתרומם בתורה ובמצוות ולמלא את הלב והמוח 

בתורה ויראת שמים טהורה. 

הישיבות  שבני  לימוד,  סדרי  בקביעת  העמידה  ע"י 
המיוחדת  כהוראתו  טהרות,  סדר  את  בהתמדה  לומדים 
של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א לעירנו, יחד עם העזרה 
גודל  הקדושים  בספרים  מובא  על  שגם  בבית,  והסיוע 
המעלה של ניקוי וביעור החמץ, נוכל להתרומם ולהגיע 
בע"ה לזמן קיץ הבעל"ט בכוחות חדשים ורעננים ללימוד 
לקבלת  גדולה  כהכנה  עוז,  וביתר  שאת  ביתר  התורה, 

התורה. 

א כשר'ן פריילאכן פסח.

וכבר אמרו ראשי הישיבות, כי ימי 'בין 
הזמנים' הינם זמן של התבוננות, בו 

ניתן להפנים ולהטמיע את ההשקעה 
הגדולה של ימי זמן הלימוד בישיבה, 
ובמיוחד לבחון איך משפיעים קנייני 

הלימוד ועבודת ה' שקנו בישיבה, 
בעת שמכונס עם בני ביתו, הן בקיום 
המצוות היום-יומיות, ועליהם המצוה 

החשובה של הדברה החמישית, 
שהינה גם מהחמורות: מצות כיבוד אב 

ואם, שבימים אלו ששוהים יחד עם 
ההורים, ניתן לקיימה בהידור מחד, 

משך כל תקופת הלימודים נמצא 
הבחור בישיבה, ורק בימי בין הזמנים 

מזדמן להורים לרוות נחת מקרוב 
מבנם, אז רואים עליו את ההשקעה 
וההתעלות של כל החודשים שעברו 
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תא שמע
כל הכוחות, 

למענך!

 אבא, ראש הישיבה, המשגיח, שכן שלי, החברותא, 
 אמא, אחי הגדול, ה'מיישיב', הרופא, המגיד שיעור, 

אחותי הנשואה, הגבאי, האברך,
לכל מי שעוטף אותי, ובעיקר לי בעצמי

יש כתובת אחת

*6662
Ta-shema@modil.org.il



 הנכם מתבקשים לשרוף חמץ אך ורק במכולות. תתבצע אכיפה
ע"י פקחים וצוותי כיבוי למניעת שריפת חמץ מחוץ למוקדים המיוחדים.

המכולות יפונו מיד בסוף זמן ביעור חמץ בשעה: 11:28

מוקדים מיוחדים 
>לשריפת חמץ

 השנה:

לצורך שריפת חמץ כראוי ומניעת נזק בקרבת הבתים וברשות הרבים,  

יוצבו מכולות רחבות במוקדים מיוחדים
ביום שישי, י"ג בניסן

מוקדי שריפת החמץ:

פסח כשר ושמח

< משך חכמה 2 - בכיכר
< משך חכמה 37
< חפץ חיים 5-7

< חפץ חיים 15-17
< אבני נזר 24-26

< שדי חמד 11
< אור החיים 11-13

 < אור החיים 
   פינת אחיעזר

< שאגת אריה מול 11
 < שאגת אריה 

   פינת קצות החושן
< קצות החושן 12-14

< מסילת יוסף 1-3
< מסילת יוסף 13-15

 < מרומי שדה 1 
    פינת נתיבות המשפט

< מרומי שדה 22
< נתיבות המשפט 5

< נתיבות המשפט 73
< נתיבות המשפט מול 101

< שערי תשובה פינת חזון דוד
< חזון דוד 19

< רשב"ם מול 10   <  מהרי"ל מול 16< הריטב"א 26-28

גרין פארק - חפציבה

< שד' יחזקאל 19 ע"י השפ"ח
< רשב"י 21
< רשב"י 41

< רבי יהודה הנשיא 8-10
< רבי יהודה הנשיא 24-26

< רבי עקיבא 8-10
< רבי עקיבא 31-33

< פונוביז 7 ברחבה
< אבי עזרי מול 28-30

< מנחת יהודה - מול חזון איש 14 < נתיבות שלום 4 בחניה

ברכפלד קרית ספר

נאות הפסגה


