במעלות
התורה והחסידות
בהוצאת 'מוקד הישיבה'  -המוקד החסידי לסיוע לבני הישיבות הקד' ) 1-800-20-18-18שיחת חינם( או בטל073-7078388 :

בהוצאת 'מוקד הישיבה'  -המוקד החסידי לסיוע לבני הישיבות הקד' 1-800-20-18-18

להאיר במקום להעיר
מדור מיוחד לקראת ימי בין המצרים :מהיום
מקפידים יותר על 'בין אדם לחברו' ומשתדלים
להימנע מהערות פוגעניות.
חיים היה בחור צעיר כניגש להתפלל לפני העמוד בבית
הכנסת ברחוב סורוצקין בירושלים .כיאה וכיאות לבחור
ירא שמים הוא התפלל במתינות ,החזיק בקצב של הקהל
ולא ניסה לזרז את התפילה יתר על המידה.
כשסיים את התפילה ,התכופף חיים לעבר זוג הנרות
שדלקו על גבי ה'עמוד' ,ובנשיפה ארוכה כיבה אותם
ברוח הפה .לאחר מכן סגר את הסידור ביראת כבוד,
ופנה לאחוריו כדי לצאת מבית הכנסת.
בדרכו אל הדלת עצר אותו הגאון רבי אברהם דב אויערבך,
אחיו של פוסק הדור מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל.
"רציתי לשאול" ,פנה אליו הגרא"ד אויערבך בנימה
כמעט מתנצלת" .אולי אתה יודע למה כשמיטיבים את
הנרות בערב שבת ,מותר לכבות את הלהבות בנשיפת
רוח מהפה ,בשונה מבדרך כלל שאסור לנהוג כך?
חיים לא ידע לענות על השאלה .הוא אפילו לא ידע
שיש בכלל בעיה בכיבוי נרות בנשיפה .אף אחד לא אמר
לו אף פעם שאסור לעשות כך.
אבל הגרא"ש אויערבך לא השאיר אותו ללא תשובה:
"המקור למנהג הזה שנמנעים מכיבוי נרות ברוח הפה
הוא מספר החסידים שכותב שיש בכך משום סכנה",
הסביר לבחור הצעיר" .אבל בערב שבת ,כשמיטיבים
את הנרות לכבוד שבת ,יש בכך מצווה חשובה ,וחז"ל
כבר לימדו אותנו ש'שומר מצוה לא ידע דבר רע' .אתה
מבין? בגלל זה בערב שבת מותר לכבות את הנרות ברוח
הפה ,ואין בכך שום חשש".
רק כשהיה באמצע הדרך לביתו הבין חיים מה קרה
כאן :הגרא"ד אויערבך ראה אותו מכבה את הנרות
בנשיפה ,והבין שהוא לא יודע שיש להימנע מכך .במקום
לגעור בו או אפילו להעיר לו בעדינות שאין לנהוג כך,
הוא בחר להעביר לו את אותו המסר בצורה עקיפה.
להסביר לו למה בערב שבת מותר לנהוג כך ,וממילא
הוא יבין למה בשאר ימות השבוע יש להימנע מכיבוי
נרות בנשיפת הפה .יתירה מזאת ,הגרא"ד גם הותיר לו
פתח לתירוץ :איך הוא יכול היה לדעת שאסור לכבות
את הנרות בפה? הרי בערב שבת כן נוהגים כך ולכן הוא

מיוחד
לבין המצרים

חשב שאין בכך שום בעיה!
את הסיפור הזה מספר הרב חיים ס .שליט"א ,שהיה
כמובן הבחור הצעיר ,לאחר שנתקל בעלוני 'שים שלום'
שהופצו באחרונה בבתי הכנסת ברחבי הארץ ,ועוררו הדים
נרחבים לנושא הזהירות הנדרשת כשמעירים לזולת.
זהו סיפור אחד מיני רבים שהתקבלו על שלחנה של
מערכת 'שים שלום' ,החושף טפח וטפחיים מזהירותם
היתירה של גדולי ישראל שליט"א ,כשראו שיש צורך
להעיר לזולת.
בשל חשיבותו של הנושא ,בעיקר בקרב בחורים צעירים
שבדרך כלל גם רגישים יותר להערות פוגעניות ,פנינו
גם אנו למערכת 'שים שלום' ,ובאדיבותה הרבה שיתפה
אותנו המערכת במיטב החומרים שהגיעו לפתחה ,כדי
להאיר ולעורר בנושא זה.
מהסיפור האמור אנו למדים כמה צריך להיזהר כשמ־
עירים ,אבל האמת היא שבחלק גדול מהמקרים עדיף
בכלל שלא להעיר .בחורים שמרגילים את עצמם להגיב
על כל מה שקורה סביבם ,יתקשו מאוד להתפטר מההרגל
המגונה הזה גם לכשיגדלו ויתבגרו .החכם שעיניו בראשו,
ישתדל כבר מגיל צעיר להימנע מהערות מיותרות ,ורק
כשיש צורך ממשי ,ולאחר מחשבה ועיון בדבר הוא
סבור שיש כאן ממש חובה להעיר כדי להציל אחרים
ממכשולות הלכתיים חמורים ,אפשר להאיר בעדינות.
להאיר במקום להעיר .אפשר למצוא דרכים עקיפות כדי
להעביר את המסר המתבקש ,אם בצורה של סיפור או
של הערה צדדית .כי הערות פוגעניות הן כמו מדקרות
חרב בבשר החי של מי שמעירים לו.
בוודאי ישנם בחורים שקוראים את הדברים וחושבים
לעצמם" ,מה הבעיה בכלל להעיר? גם לי מעירים לפעמים
ואני אף פעם לא נפגע מכך ."...התשובה לדבריהם היא
שלא כל הדעות שוות ,ולא כל הפרצופים דומים .כל בחור
יש לו את הרגישויות שלו ,וכל אחד פגיע יותר בתחומים
אחרים .זה נעלב עד עמקי נשמתו כשמעירים לו ,וזה
ייעלב עד עמקי נשמתו אם חבריו לשלחן בחדר האוכל
ישכחו להשאיר לו מנה מכובדת כשהוא מאחר לארוחה.
העובדה שאתה לא נעלב כשמעירים לך ,אינה מתירה
לך להעיר לאחרים בחוסר התחשבות ,ולסמוך על כך
שגם הם לא יעלבו.

כל יום בשעות הערב )שלוחה (2

כל יום בשעות הערב )השיחה חינם(

לא נכנעים ליצר
ידוע ומפורסם לכל ש'לילות טבת הארוכים' ,הם
זמן שראוי לעסוק בו בתורה וכבר נאמרו על לימוד
תורה בלילות טבת דברים נפלאים ונשגבים.
בחודש תמוז הלילות אומנם קצרים מאוד ,אבל
הימים ארוכים הם ,ועלינו להקיש מלילות טבת
לימי תמוז ,ולנצל אותם ללימוד תורה ביתר שאת
וביתר עוז.
הדברים נכונים שבעתיים לבחורי ישיבה שזכו
לחבוש את ספסלי בית המדרש בכל שעות היום,
ושבדרך כלל מוטל עליהם להקדים ולעלות על
יצועם בשעות הלילה ,שהרי ברור לכל אחד שבחור
שיחליט לנוח בימים וללמוד תורה בלילות ,לא את
עבודת ה' הוא מחפש ,אלא לפרוק את עולה של
הישיבה מעל צווארו.
אמנם ,ימי תמוז מביאים איתם בדרך כלל מזג אוויר
קייצי במיוחד ,מה שגורם לתשישות ולכבדות החומר,
ומפריע לנו לנצל את הזמן בצורה מקסימלית,
אבל זו היא כידוע עצת היצר שבחורף מצנן את
ההתלהבות בהזכירו את הקור הנורא השורר בחוץ,
ובקיץ הוא עושה את אותה הפעולה כשהפעם הוא
מגייס לשורותיו את החום המעיק.
בתוך הגיליון תוכלו למצוא גם את המאמר הנפלא
של המשפיע הנודע הגה"ח רבי ישראל יהודה
אהרונסון ,המביא בדבריו כמה וכמה עצות כיצד
להתמודד עם קשיי השגרה ,ונכונים הם הדברים
לכל קושי אחר שמנסה היצר לגלגל לפתחנו ,כדי
למנוע אותנו מלעסוק בתורה הקדושה.
חזקו ונתחזקה בעד עמנו ,ובעד ההתעוררות
לאלוקינו.
שלכם
העורך

העולם דומה למים
מלוחים ידמה לו
שמרווה וצמא יותר
(אגרת הגר"א)
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יש לך שאלה?

הכתובת למכתבים ושאלות:
עלון מעלה מעלה פקס077-5558983 :
ת.ד 43064 .ירושלים

ראשוני מצוין ,יהיה לו יותר קל לקנות לעצמו מקום גם קצת בראשונים כדי לקבל מעט רקע ללימוד העיוני
שאלה:
לכבוד מערכת 'מעלה מעלה' שלום של כבוד ,אבל גם בחור פחות מבריק יכול להגיע שעוד יבוא בעז"ה ,השתדל לסדר לעצמך חברותות
)שלוחה
בשעות הערב
 073-7078388כל
בטל:
חינם( או
)שיחת
1-800-20-18-18
הישיבות הקד'
בחורלסיוע
החסידי
וישקוד
מספיק
ישקיע
קטנה ,לאותו המקום ,אם
את(2עצמך נפשית
ובעיקר הכן
במידתיוםהאפשר,
על תלמודו טובות
לבניג' ישיבה
בשיעור
המוקדאני
בהוצאת 'מוקד הישיבה'  -רב.
ובקרוב אעלה לישיבה גדולה .אני קצת לאורך זמן.
להתמדה ,לשקידה ,וגם לקשיים שבוודאי יבואו ,כי
כל יום בשעות הערב )השיחה חינם(
חלשהישיבות הקד'
לבחורלבני
נחשבלסיוע
החסידי
בהוצאת 'מוקד הישיבה'  -המוקד
חושש מהמעבר הזה ,כי היום אני
ורבותיך
אביך
,
ך
לפני
בישיבות
שהיו
לאנשים
שאל נא
הם תמיד באים כשמתחילים משהו חדש ,כמו שאמרו
יחסית בישיבה ,אני לא מגדולי המתמידים ,ואני מפחד בישיבה ,והם בוודאי יוכלו לספר לך על חבריהם שה־ קדמונינו" :כל התחלות קשות" ,ומכאן ואילך יערב לך.
שבישיבה גדולה יהיה לי קשה מאוד לעמוד בקצב .גיעו לישיבה כבחורים בינוניים וחלשים יחסית ,ויצאו אחר הדברים האלה כדאי לציין גם שכל בחור צריך
מה אני יכול לעשות כדי להתמודד עם החשש הזה? ממנה גאונים מופלגים .אדרבה ,לפעמים דווקא מי לבחור לעצמו ישיבה בהתאם ליכולותיו .נכון שכל
בחור מבולבל שתלמודו קשה עליו כברזל ,זוכר אותו לאורך זמן ,כי בחור צריך לשאוף לישיבה המצוינת ביותר ,אך גם
הוא מתאמץ יותר להבין את הדברים ,ולכן הדברים
בין הישיבות המצוינות יש הבדלים שונים ,ובחור
נחרטים עמוק יותר בליבו ובמוחו.
תשובה
שמרגיש שהוא מתקשה מאוד בעמידה בקצב לימוד
פשוטה.
מאוד
היא
עליה
התשובה
,
ך
לשאלת
נחזור
אם
ונכון
ראוי
כל
קודם
.
ר
יק
בחור
לך
שלום
אינטנסיבי ,יכול ואף צריך לתור ולחפש אחר ישיבה
להתכונן כראוי לפני שעולים לישיבה דווקא אתה שכיום אתה נמצא במקום שאינו הכי
שבה מתקדמים בקצב פחות מהיר בהתאם ליכולותיו.
מושלם ,כפי שאתה כותב בעצמך ,דווקא אתה צריך
גדולה .החשש שלך הוא נכון לכל אחד .להסתכל על המעבר לישיבה גדולה כעל הזדמנות עוד צריך לדעת ,שישיבה גדולה היא כמו דף חלק ,כל
מי שבישיבה קטנה הגיע להישגים נאים ,צריך לחשוש
בחור קובע לעצמו את המעמד בהתאם להתנהגות
שאולי בישיבה גדולה הוא יאבד את המעמד שקנה פז שלא תחזור במהרה.
מתי תוכל שוב להניח מאחור את כל עברך ולפתוח שלו בתקופה הראשונה בישיבה .בחור שמתנהג כמי
לעצמו בישיבה קטנה .על אחת כמה וכמה מי שבישיבה
דף חדש? אולי בחתונה .המעבר לישיבה גדולה זו שחשקה נפשו בתורה ,שוקד על תלמודו ומסתובב
קטנה לא הגיע אל המנוחה ואל הנחלה ,בוודאי שיש
מקום להשקיע מחשבה ולתהות כיצד יראו הדברים הזדמנות של פעם בחיים להתבונן אחורה ,להחליט בחברת בחורים רציניים שכל מעייניהם נתונים בלימוד
מה אתה רוצה לתקן ואיך אתה רוצה להיראות ,ולצאת התורה ,ימצא את עצמו במהרה מוקף בחברותות
בעוד חודשיים ,כשהוא יהיה בחור בישיבה גדולה.
לגופם של דברים ,חשוב לציין שמעמדו של בחור לדרך חדשה שאינה סלולה ואינה מעובדת .אתה ,רק טובים שיסייעו לו להתקדם בלימודו ולהצליח .כמו"כ
בישיבה נקבע לא רק לפי רמתו השכלית והכשרונות אתה ,קובע אם היא תהיה עקלקלה ומשובשת ,או אפשר ואף רצוי לגשת למגיד שיעור בישיבה החדשה,
או למשגיח ,ולבקש הדרכה על מה אפשר לוותר והיכן
שלו ,אלא בעיקר לפי מידת ההשקעה שלו בלימודים .שהיא תהיה דרך המלך.
הדברים נכונים גם לגבי המעמד החברתי ,וגם לגבי על כן עצתי לך ,שתתכנן כראוי את דרכך ,תתכונן צריך יותר להשקיע ,וכך בעז"ה תוכל להצליח ולפרוח
המעמד העצמי והאישי של הבחור בעיני עצמו .בחור היטב ליום עלותך לישיבה גדולה ,תכין מראש את דפי לתפארת עם ישראל.
מבריק ומוכשר יכול אולי להותיר על אחרים רושם הגמרא שיילמדו בחודש אלול ,אם תוכל כדאי שתעיין עלה (לישיבה גדולה) והצלח!
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צריך עיון
ביומא דף ע"ב ע"ב איתא" :מבית ומחוץ
תצפנו אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תוכו
כברו אינו תלמיד חכם" וצריך עיון דברי
הגמרא' ,אינו תלמיד חכם' שהרי לכאורה
תלמיד חכם הוא דבר מציאותי ,ולכאורה כיון שלמד ויגע
בתורה ממילא הגיע לדרגת תלמיד חכם ,ומה שייך שבגלל
שאין תוכו כברו הוא אינו תלמיד חכם.
תשובות לשאלה מהגליון שעבר
איתא בסנהדרין (עד ).אמר רבי יוחנן על כל עבירות אם
אומרים לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרג ,חוץ מעבודה
זרה גילוי עריות ושפיכות דמים .וכן נפסק ברמב"ם (יסודי
התורה פ"ב ה"ב) ושו"ע (יו"ד קנ"ז).
וצ"ע מדברי הגמרא בבא מציעא (סב ).שניים שהיו מהלכין
בדרך וכו' עד שבא ר"ע ודרש "וחי אחיך עמך" חייך קודמין
לחיי חברך ,ומבואר דחיי עצמו קודמין וא"כ מדוע צריך
למסור עצמו על שפיכות דמים.
הבח"ה אברהם סעדון ,אלי הבלין ,זלמן אליעזר יהודה,
חנניה וולף ,יוסף חיים עמרן ,י.א , .יצחק דוד כגן ,ישראל
מאיר צאיג ,מ.ז ,.מאיר שלמה ברנשטיין ,דוד ברנד ,מנחם

הזוכים בהגרלה

הבה"ח מנחם מענדל קלפהולץ ,נ"י (ישיבת פיטסבורג)
הבה"ח אורי שרגא יונגרייז נ"י (ישיבת דרכי משה)
בין כותבי התשובות המובחרות תערך הגרלה
על שני כרכי משנה ברורה בהוצאת 'דרשו' לשני זוכים
(ב"כ לכ"א ,חלקים לפי בחירת הזוכה).

מענדל קלפהולץ ,משה יצחק דויטש ,שלמה חן ,יוסף דהן
וחזקי וינמן ,תירצו דיש לחלק דהא דסנהדרין הוא בקום
ועשה דאז מחויב למסור נפשו ,אבל הא דבבא מציעא
הוי בשב ועל תעשה ואז אמרינן דחייו קודמין ,כ"כ גם
הבחה"ח חיים מאיר נאגעל בשם הגרא"מ קליין .וכן הביא
הבח"ה יהודה חילקו ,בשם האגרות משה.
הבחח"ה גרשון זילבר הוסיף להוכיח כן מהתוס' יבמות נד.
דכתבו דכל הדין דמאי חזית דדמא דידך סומקא הוא רק
היכא דמאנסין אותו להרוג בידים ,אבל היכא שזורקים
אותו על תינוק להרגו לא.
הבחה"ח יהודה שפר כתב ,ליישב דכל הסברא דמאי
חזית שייך רק כשיש איבוד נשמה כנגד העבירה של לא
תרצח ,ואז אמרינן דכיוון דבלא"ה איכא איבוד נשמה א"כ
מדין האיסור אמרינן מאי חזית שיהיה מותר לו לעבור
על האיסור ,אבל בסוגיה בב"מ שאין איסור לא תרצח זה
לא שייך .וכתב דלפי"ז יש להסתפק אם יש לו אפשרות
או להרוג עצמו בידיים או להרוג חבירו ,אי נימא חייך
קודמין או לא.
הבחה"ח שלום אריה אייזנבך כתב בדומה לזה ,דהסברא
דמאי חזית היא רק בצירוף האיסור רציחה ,ומכיוון שאם

הוא יהרוג אמנם אחד ינצל אבל הוא יהיה רוצח ,משום
הכי אסור לו להרוג .אבל בשניים מהלכין שאף אחד לא
יהיה רוצח ,א"כ חוזר הדין של וחי בהם שהוא עדיף.
הבחה"ח עקיבא קראוס ,יצחק כץ ,ועוד ..כתבו דכל היל־
פותא של 'וחי בהם' הוא רק להיכא דעוסק בהצלה דאז
ילפינן דהצלת עצמו עדיף ,אבל כשכופים להרוג אינו עוסק
בהצלה כי אם ברציחה.
הבחה"ח מיכאל הנדלר ,יעקב כהן ,יהודה חילקו ,חיים
יצחק גרין ,שמואל מליק ,חנן מילר ,אורי שרגא יונגרייז
בשם הגר"ח ,דאמנם מסברא החילוק הוא בין עושה בידיים
לממילא דרק בהורג בידיים שייך החיוב למסור נפשו ,אלא
דהגר"ח כתב להוכיח מהא דבעינן לקרא ד'וחי בהם' ,דאינו
מחויב להציל חברו ,מוכח דאי לאו קרא היה מחויב למסור
נפשו גם בשב ואל תעשה ,אלא דילפינן מ'וחי בהם' דין
מחודש דבכה"ג מחויב להציל עצמו מדין וחי בהם ואע"פ
שממילא השני מת.
כמו"כ נשלחו תשובות רבות נוספות למערכת ,אנו מתנצלים
בפני אלו שתשובותיהם לא הספיקו להיכנס לגליון זה
ואי"ה עוד חזון למועד לפרסמם...

תשובות יש לשלוח לפקס שמספרו:

077-5558983

יש לכתוב את התשובות בכתב ברור ,חובה לציין שם מלא,
טלפון ,ושם ישיבה( .ניתן לבקש שהשם המלא לא יפורסם)

הגה"ח רבי ישראל יהודה
אהרונסון שליט"א
מנהל רוחני בישיבת
'חזון נחום'.

בדרך
העולה
במעלות

התורה והחסידות

הדרך הנכונה להתמודד
עם השגרה השוחקת

שנותנים לו .בחור שעמל והתייגע במשך זמן הקיץ ,יכול
בעיה מוכרת וידועה בישיבות ,וגם מחוץ לעולם הישיבות ,הפנימית וכו' וכו'.
היא בעיית השגרה האפורה .בתחילת כל זמן יש אווירה
כשהכל
הערבשל הזמן,
האחרון
בשבוע
חינם(נכון
ביניים .זה
הישיבות כל
)שלוחה (2
בשעות
הכליום
וכדאי לפעמים לאבד את כל
או בטל:
הקד'בחור צריך לקבוע לעצמו יעדי)שיחת
בהוצאת 'מוקד הישיבה'  -המוקד החסידי לסיוע לבני
של התחדשות והתלהבות ,כל בחור מגיע לישיבה עם לעשות תוכנית גם לטווח הארוך ,ולקבוע לעצמך יעדים מסביב משוחרר יותר.
וכשעובר הזמן
צימאון ,עם
ציפיות,
לבניאתה רוצה
לסיוע מה
בכריכה קשה משני
)השיחהאותו
חייבים לכרוך
בשעותספר,
כשמדפיסים
חינם(
הערב
להספיק במשך זמן הקיץ ,אבל צריך גםכל יום
הישיבות הקד'
להצליח ,החסידי
רצון -המוקד
הישיבה'
בהוצאתעם'מוקד
מתחילה ההתלהבות להתפוגג ולפנות את מקומה לשגרה לקבוע יעדים שבועיים ואפילו יומיים .כשבחור עומד ביעד צידיו אם רוצים שהוא יחזיק מעמד לאורך זמן .כשחורזים
השוחקת .הקיץ מכניס עייפות ותשישות .מצב הרוח מש־ היומי שלו יום אחרי יום ,הוא מתמלא סיפוק ומקבל כח אבני חן בשרשרת ,צריך לקשור לבסוף קשר חזק ועבה ,כדי
תנה וישנם בחורים שבשלב כלשהו כבר מתקשים מאוד להמשיך עוד ועוד עד שיגיע אל היעד הנכסף שאותו שאבני החן לא יחליקו החוצה ויתפזרו לכל עבר.
להתמיד בלימוד ובהתנהגות מתאימה לחסידישער בחור
הציב לעצמו כבר בתחילת הזמן .יתירה מזאת ,בחלוקה כל בחור כותב לעצמו ספר במהלך הזמן ,וחורז לעצמו אבני
הלומד בישיבה.
ליעדים יומיים יותר קל להתמודד אפילו עם כישלונות ,כי
חן ויהלומים .כל בחור צובר שעות וימים של לימוד תורה
אם נכשלת יום אחד זה לא אומר שכל הבניין מתמוטט.
בחשק ובהתלהבות ,רוכש ידיעות נרחבות בש"ס וביתר
גם הקבלן לא תמיד מצליח לעמוד ביעדי הביניים ,וכשזה
חלקי התורה ובונה נדבכים חשובים מאוד באישיות שלו.
קורה הוא לא מרים ידיים ומתייאש אלא דואג להדביק
דווקא כשמתקרבים הימים של סוף הזמן זה הזמן להתחזק
את הקצב בימים הבאים.
ולהתגבר בכל הכוח כדי לשמר את ההישגים .כל אחד מכיר
את עצמו ויודע מה הוא יכול ומה הוא צריך לעשות כדי
לתחום את ההישגים שלו ולבנות חומה גדולה שתשמור
עליהם .בין אם זה בחזרות ,או במבחנים עצמאיים וכדו'.
משל למה הדבר דומה ,לקבלן שנערך לבנות בניין רב עם זאת ,חשוב מאוד לדעת שבחלוקת היעדים צריך לדעת
קומות .במשך תקופה ממושכת ,אולי אפילו שנים אחדות ,לכוון ולקלוע אל הקצב וההספק המתאים והנכון .צריך
להיזהר שהיעדים לא יהיו מדי קלים ,ואז גם הסיפוק לא
הוא טורח בהכנות לקראת הבנייה ,מאתר אדריכלים יהיה גדול במיוחד ,ומאידך צריך גם להיזהר מאוד שהידים יש ווארט ידוע מהרה"ק מקוצק" :אל תאמר לכשאפנה
ומהנדסים שיכינו לו תוכנית מושלמת ,דואג לקנות את לא יהיו גבוהים מדי ,שלא יהיה כמו קפיצה לגובה שמיד אשנה ,שמא לא תפנה" .הפשט הפשוט שאולי פשוט לא
הכלים המתאימים ,לסגור חוזים מול קבלני משנה ,לקדם לאחריה באה הנפילה הכואבת .נהוג לומר שמאמץ קל יהיה לך זמן ,לכן תלמד גם כשאין לך זמן .אבל הרבי מקוצק
את הליך קבלת הרישיונות ,קונה את החומרים הנדרשים הוא  90אחוז מההצלחה ,כלומר צריך להתאמץ ,אבל אמר "שמא לא תפנה"  -אולי בשמים רוצים ממך דווקא
ורק אחרי שהכל מוכן הוא ניגש לעבודה.
שהמאמת יהיה קל ונעים ולא מאמץ קשה מנשוא שלא את המצב של "לא תפנה" .רוצים ממך שדווקא כשאין לך
בתחילת
כלל
בדרך
הנמשל הוא בחור ישיבה בתחילת הזמן.
כוח וזמן ,דווקא מתוך הקושי תעשה מה שאתה מסוגל.
יחזיק מעמד לאורך זמן.
זמן הכל מתהפך .מחליפים חדרים בפנימייה ,יש לך חברותא
מי שקובע לעצמו יעדים גרנדיוזיים וגבוהים מיכולותיו אנשים רבים מעדיפים לחכות למצב ורוד ואידיאלי כדי
חדש ,סדר הישיבה בבית המדרש משתנה ,המגיד שיעור
למה הוא דומה ,לאותו יהודי שרצה לאסוף כסף בעיר ללמוד ולהתקדם ,הם חושבים שעדיף ללמוד שני דפים
מתחלף ,לומדים מסכת אחרת שלפעמים אינה מוכרת
רחוקה .הלך לרכבת וביקש כרטיס .הכרטיסן שאל אותו אם ביום טוב מאשר ללמוד עשר שורות גמרא ביום פחות
לבחור משנים קודמות ועוד ועוד .בשבועות הראשונים
הוא רוצה לנסוע במחלקה ראשונה הוא במחלקה רגילה ,טוב ,אבל זו טעות .אדם צריך למדוד את הכוחות הגופנים
של הזמן הבחור רק מתחיל לארגן את כלי העבודה שלו.
והוא שראה את כרטיס הזהב של המחלקה הראשונה והנפשיים שיש לו ,ולהתאמץ בהתאם לכך באותו הזמן
לומד להסתדר עם החברותא ,להתנהל מול חברי החדר
בפנימייה ,להכיר את סגנון הלימוד הייחודי למגיד שיעור ביקש כמובן לנסוע במחלקה ראשונה .הוא עלה לרכבת ובאותו היום .לא לחכות לזמנים ורודים .צריך לקבוע קווים
החדש ועוד ועוד .כשהוא מסיים את כל ההכנות הללו ,והתיישב בה בנוחות ,אבל כעבור שתיים או שלוש תחנות אדומים .דברים שמהם לא זזים בשום מצב ,כמו תפילה
והכל כבר זורם על מי מנוחות ,זה מצב של שגרה ,אבל ציוו עליו לרדת ,כי הוא כבר הגיע אל היעד שהיה נקוב במניין למשל ,או כניסה לשיעור מדי יום .כל בחור יכול
זה המצב האידיאלי ללמוד במרץ .עד עכשיו היו תהפוכות בכרטיס .אמרו לו אם היית קונה כרטיס למחלקה הרגילה ,לקבוע לעמוד בקבלה כזאת ,אולי לא כל אחד מסוגל
וקשיים ומעכשיו זה הזמן להתחיל לעבוד במשנה מרץ .היית יכול לנסוע הלאה ולהגיע למחוז חפצך ,אבל בגלל להחזיק מעמד עד סוף השיעור ביום האחרון של הזמן,
הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד ,כותב שאחרי עשרות שנים של שבחרת המחלקה ראשונה הכסף שלך לא הספיק ליותר אבל להיכנס ולהתחיל להקשיב הוא בוודאי יכול.
ממספר תחנות בודדות.
בחור יכול וצריך לחפש התחדשויות .כל אחד בהתאם
עבודה הוא התפלל לקב"ה ואמר" :עד עכשיו למדתי לחיות,
יותר
שווה
לו
נראה
זה
זהב,
כרטיס
לפעמים אדם רוצה
למצבו ולנתונים שלו .לפעמים החלפת מקום בבית המדרש
עכשיו אני מבקש שהקב"ה ייתן לי חיים כדי שאוכל ליישם
את מה שלמדתי ולהתחיל לחיות בצורה נכונה" .זה נכון להתאמץ בניסיון להגיע להישגים גבוהים מאוד .המצב יכולה לעזור מאוד לשבור את השגרה ולהכניס אווירה של
לא רק לגבי תקופת החיים של האדם עלי אדמות ,אלא האמיתי שלו לא מוצא חן בעיניו והוא מתכחש לכך שהוא התחדשות .לפעמים אפשר להחליף חברותא ,להוסיף לימוד
לא מסוגל ללמוד את כל מסכת בבא בתרא בתוך שבועיים .קליל מדי יום ,או לקנות אלפון ,ולכתוב כל יום מושגים
גם לכל פרק זמן בחיים עצמם.
לכן צריך לדעת ,ולפעמים גם להתייעץ עם הצוות בישיבה
חדשים שלמדנו לפי סדר האלף-בית ,רק בראשי פרקים.
איך
יודע
למסלול,
מגיע
הבחור
בשגרה יש ברכה גדולה,
או עם אנשים אחרים שיסייעו לו לקבוע יעדים נכונים
זה נותן סיפוק והתחדשות ,זה נותן חשק ושמחה בלימודים.
בתחילת
לו
שאין
מה
הלאה,
ולהמשיך
לתמרן ,יכול לשחות
ומתאימים למצבו.
יש ווארט יפה מה'אהבת ישראל' מויזניץ זיע"א שפגש
הדרך ,כשהוא עדיין עם כל הניסיונות והקשיים.
פעם יהודי בעיר מרפא .היהודי רצה לשמח את הרבי ואמר
עד כאן זה החלק הרעיוני של הנושא ,ומכאן והלאה נדבר
לו בצחוק "גם אני חסיד כי אני שותה וודקה" .השיב לו
על חלקים יותר מעשיים ,איך מתמודדים בפועל עם השגרה
ה'אהבת ישראל'" :מי ששותה וודקה הוא לא חסיד ,הוא
האפורה ,והופכים את הלימוד ועצם השהות בישיבה לחוויה
נקודה נוספת שחשוב מאוד לדבר עליה :אנחנו כבר שיכור .חסיד זה מי שיודע לשתות .מה הפירוש יודע לשתות?
יותר חיובית וחינוכית.
נחזור רגע לקבלן .הוא כבר סיים את התוכניות והתחיל נמצאים בחודש תמוז ,שמיד לאחריו מגיע כידוע חודש ששיש לו קצת זה אף פעם לא מעט מדי ,וכשיש לו הרבה
את העבודה ,אבל כדי להצליח בעבודה הוא חייב לקבוע אב .בישיבות רבות יוצאים אחרי תשעה באב לתקופת 'בין זה אף פעם לא יותר מדי בשבילו .הוא לא מזלזל אפילו
לעצמו יעדים .הוא צריך להספיק לצקת קומה חדשה הזמנים' ,וגם בחלק מהישיבות שבהן ממשיכים ללמוד לא בדברים קטנים ,ומצד שני תמיד רוצה להשיג יותר".
מדי שבועיים ,בתוך חצי שנה השלד צריך להיות מוכן ,כרגיל בחודש אב יש בתקופה הזאת אווירה קצת יותר הנמשל ברור :גם כשאי אפשר להשיג הרבה בלימוד ,צריך
חודשיים אחר כך עליו לסיים עם החשמל והאינסטלציה ,משוחררת ופחות מחייבת.
להתאמץ להשיג את הקצת שכן אפשר ,ולא לזלזל אף
וכעבור שלושה חודשים נוספים עליו לסיים את החלוקה צריך להיזהר מאוד מאוד שלא להיות שוטה המאבד מה פעם במה שנראה אולי כפעוט וחסר חשיבות.
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בחורים רבים
מתמודדים עם השאלה
איך מתמודדים עם
השגרה השוחקת?
איך מתגברים עליה
למרות הקושי הגדול.

לכוון את היעדים
בהתאם ליכולות

למתוח קווים אדומים

לכרוך את ההישגים
בכריכה קשה

שליטה עצמית
8838707-370

ספור
מחיי
הישיבהמב
תולע
תודיסחהו הרותה
מאת:
יעקב א .לוסטיגמן
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'דקה תובישיה ינבל עויסל ידיסחה דקומה ' -הבישיה דקומ' תאצוהב
:לטב וא (םניח תחיש)
( 2החולש) ברעה תועשב םוי לכ
עשרות בחורים יושבים משני צדיהם של השולחנות הארוכים .וכשאני חוזר לחדר האוכל ,אני כבר רואה אותו מסלסל בקול היו יכולים היו מצפים ממני שגם אחלק להם את העופות
שלהם.ומה ' -הבישיה דקומ' תאצוהב
האישיותחה דק
לצלחותל ידיס
זמירותנבל עויס
שוותישיה י
לעצמידקמהה תוב
גדול "נוטרי ליום השביעי" ,וחושב '
משהו.םוי לכ
חגיגיעשב
מראהעה תו
האוכל) בר
לחדרחישה
משוותניח ה
המפות הלבנות (ם
הבעקיטשעס הבוהקים של עשרות הסועדים ,רק מוסיפים השבת שלו ,אם הוא בעצם פרזיט שמסתכל רק על עצמו ,אבל החלק הכי מעצבן היה כשאלי ברגר עבר בריצה ביני
לאירוע נופך של חגיגיות .אווירת השבת בישיבה ,כך אומרים ונוטש אותי לבדי במערכה...
לבין השולחן בזמן שהורדתי צלחת כדי להכין על השולחן.
כולם ,היא אווירה מיוחדת במינה .המשגיח נראה חייכני מתמיד ,לרגע חשבתי לעשות כמותו ,ולהשאיר את השולחנות כמו הצלחת התהפכה וחלקי העוף התגלגלו על הרצפה .כל הזעם
לצדו יושבים שני ילדיו בני ה 9-וה ,12-והוא עצמו כמלך בגדוד .שהם ,אבל מיד דחקתי את המחשבה הזאת והזכרתי לעצמי והתסכול שהצטברו אצלי עוד מלפני הסעודה ,כשאני פרשתי
שירת 'כל מקדש' סוחפת נשמע מפי כולם .כדי הפטל את דברי חז"ל הקדושים" :במקום שאין אנשים ,השתדל לבד את המפות הלבנות ,אחרי שהבחור שעזר לי עשה עבודה
עוברים מיד ליד ,הבחורים מרטיבים מעט את הגרון ושבים להיות איש".
גרועה ונאלצתי לשלח אותו החוצה ,התפרץ החוצה .צרחתי
לשיר בקול גדול .אחרי הכל שבת בישיבה זה משהו מיוחד ,בצער רב הבטתי על הצלחת החצי מלאה שלי ,ועל פרוסת על ברגר בקול גדול ,וכמעט הרמתי עליו יד.
וחבל להם להחמיץ את השירה המיוחדת הזו שבוקעת מ 90-החלה שבקושי הספקתי לנגוס בה מעט .לא הספקתי כמעט הס הושלך בחדר האוכל .כולם הפסיקו לשיר .המשגיח קם
גרונות בו זמנית.
לאכול כי עד שסיימתי להגיש כבר הייתי צריך לקום ולפנות ממקומו וניגש אלי ,התכופף בעצמו כדי להרים את העוף
בעצם רק  89בחורים שרים .יש אחד שלא משתתף בכל את הצלחות הריקות .אין מה לעשות ,ככה זה בחיים .אני שנפל על הרצפה ,ועזר לי לסיים את החלוקה .פתאום קפצו
החגיגה וזה אני כמובן .אלא מי? מכל הישיבה הזאת אני נושך שפתיים ומסיים לאסוף את הפסולת .כשקהל הבחורים בחורים רבים כדי לעזור לו ,אבל המשגיח הורה להם לחזור
היחיד שיודע לקחת אחריות ולנהל את האירועים כשצריך .משורר את 'מנוחה ושמחה' אני כבר דוחף לפני את העגלה למקומותיהם.
מי עוד מלבדי יטריח את עצמו לקום ממקומו כדי לאסוף הכבדה ,ומוריד ממנה קערות מרק אל השולחנות ,לטובת אני עצמי זרחתי מאושר .סוף סוף המשגיח מראה לבחורים
את הצלחות הריקות ואת שיירי הדגים ,לפני שירוץ למטבח הבחורים שלא טרחו לעזור לי לעזור להם.
דוגמה אישית ,כך צריך להתנהג .לכבד את הבחור שעוזר
כדי להגיש את המרק המהביל? אף אחד.
וגם
שלי
הדגים
חמש דקות בדיוק היו לי כדי לסיים את
ומסייע.
ואני
ידידות',
'מה
בשירת
פוצח
המשגיח
המרק.
את
לאכול
שקית
את
שיחזיק
אני מגייס לעזרתי את יצחק ברוניצקי
אבל ביום ראשון קרא לי המשגיח לחדרו ,ואמר לי שהוא
האשפה מצדה האחד ,בזמן שאני מותח אותה מהצד האחר ,מתרומם כמובן כדי להגיש את הבשר .הרי אף אחד אחר לא
חושב ברצינות לאסור עלי להמשיך בניהול סעודות השבת,
ומאיץ בבחורים המזמרים שיכניסו את הצלחות הריקות אל יעשה את זה במקומי.
או כל דבר אחר בישיבה.
תוך שקית האשפה .הייתי מצפה מהם שיארגנו את הצלחות תאמינו לי שזה לא קל להיות הפראייר היחיד שעובד בשביל
"יש לך לב טוב" ,אמר לי המשגיח" ,אבל לצערי אתה קצת
המלוכלכות בערימות ושישליכו אותן את תוך האשפתון כולם ,אבל אני לא מתלונן .אני מסתפק בידיעה שאני כנראה
חולה שליטה .אתה חייב לשלוט כל הזמן ,רוצה שכולם יעזרו
הגדול מבלי שאצטרך לדחוק בהם לעשות זאת ,אבל מה הבחור הכי איכותי בישיבה ,ולצערי נפלתי לישיבה שבה אני
לך ,אבל שיקבלו ממך פקודות וימלאו אחר ההוראות שלך בלי
לעשות שאף אחד פה לא חושב גם עלי? כל אחד חושב רק כנראה היחיד מסוגי .כשכמה בחורים כבר כן ניגשים לעזור
להרהר אחריהן .אתה רוצה שיעזרו לך ,אבל מסרב לאפשר
לעצמו .ככה זה בחיים.
לי ,הם עושים את זה בצורה כזאת מטופשת שזה מעלה
לבחורים לעזור לך בדרך שלהם ,ומחייב אותם לעשות זאת
"ברנשטיין" דחקתי בצלעותיו של אחד הבחורים" ,אולי תואיל לי את העצבים ,ואחרי שתי דקות אני כבר מגרש אותם
בדרך שלך .בגלל זה אתה נשאר תמיד לבד בעבודה ,כי אף
בטובך לזרוק את הצלחות לתוך האשפתון" .ברנשטיין החל מהמטבח .לא צריך טובות מבחורים שלא יודעים את העובד.
אחד לא אוהב לקבל פקודות מאחרים .גם אתה עצמך לא
לרטון על כך שלא צריך להתנהג באלימות ושאפשר לבקש כך למשל קרה הפעם כשאסטרייכר הגיע לעזור לי לחלק
היית מסכים שמישהו יצרח עליך וינזוף בך כשאתה עוזר
יפה ,אבל אני כבר המשכתי הלאה אחרי שהשכן שלו עשה את העוף לצלחות מרכזיות .הסברתי לו בדיוק איך החלוקה
לו בדרך שונה ממה שהוא היה רוצה .יש כאן הרבה מאוד
את העבודה במקומו" .ברוניצקי ,תמתח את השקית ככה" עובדת ,בכל צלחת מרכזי שמים שלושה משולשים ,שלושה
בחורים שישמחו לעזור במטבח ,אבל הם לא שמחים לעזור
נזפתי בסייען העצלן" ,כמה פעמים אני צריך להזכיר לך שוקיים ,וארבעה שניצלים .אבל הבחור הזה ,שם בצלחת אחת
את זה" .בהמשך גם נתתי הרצאה מאלפת לשמרלר ,הבחור שוקיים כאלו קטנים ,ולא מבין לבד שאם הם מאוד קטנים לך ,כי אתה לא עוזר להם לעזור לך!".
הצדיק שלא מרים את העיניים מהגמרא ,ועכשיו משום מה צריך לשים ארבעה .אחרת אני אהיה זה שיחטוף על הראש דמעות חנקו את גרוני .אבל המשגיח אמר את הדברים בטון
כל כך רגוע ושלו ,שהבנתי שהוא לא אומר את זה מכעס או
לא מרים את העיניים מהצלחת כדי לעזור לי" .לימוד תורה מהבחורים הזועמים.
זה חשוב מאוד" ,אמרתי לו בטון מוכיח" ,אבל גם חסד זו צעקתי עליו .מה נראה לכם? בטח שצעקתי עליו .מה הוא מרוע ,אלא פשוט כי זה המצב .בתחילה עוד ניסיתי להתכחש
מצווה לא קטנה ,בפרט שמדובר פה במישהו שלא נח רגע כזה טיפש שלא מבין לבד דברים בסיסיים כל כך?! מעניין למציאות ,אבל הדברים חילחלו בתודעתי והתחלתי לבדוק
שבשיעורים הוא תמיד מבריק עם שאלות שמאירות את המגיד את עצמי .המסקנה היתה שהמשגיח צודק כמובן.
כדי שלך יהיה אוכל על השולחן".
אל תשאלו אותי מה שמרלר הגיב על דברי ,כי אני לא נשארתי שיעור עם פה פעור .בדיוק במטבח ,כשאני זה שאחראי עליו ,מאז אני מנסה לעבוד על עצמי ,להימנע מלשלוט באחרים.
לשמוע את תגובתו ,המשכתי הלאה כדי לחנך את שוורץ הוא צריך להתנהג כמו איזה טיפש מופלג? מה הוא רוצה? אני מנסה לכבד את דעתם ,ולומר להם תודה כשהם עוזרים
שהתעקש לסיים את פרוסת הדג שלו ,מבלי להתחשב בכך שאני לא אצעק עליו?! ואז הוא כמובן נעלב לי כמו ילד קטן ,לי ,גם אם זה לא בדיוק כמו שהייתי רוצה.
שאני ממהר להגיש את המרק .מה לעשות? אני לא סומך עליו וחוזר לשבת במקום ,משאיר אותי לבד להסתדר עם הבלגאן האמת ,גיליתי שלשלוט בעצמי זה הרבה יותר קשה מלשלוט
שהוא באמת יזרוק בעצמו את הצלחת שלו לפח כמו שהבטיח שהוא עשה לי במטבח.
באחרים .על עצמי אני לא יכול לצעוק ,וגם לא להרים יד .אני
לי .נאלצתי להמתין לו שיסיים במהרה את האוכל שלו .כל כשהגעתי לחלק את הבשר בחדר האוכל ,כבר ממש התפוצצתי .לא יכול לזלזל בעצמי ,ולא יכול גם לגרש את עצמי מהמטבח
פעם אותו סיפור אתו ,הוא מרחף בזמן שכולם אוכלים ,ואוכל אני כבר לא מצפה לכלום מהבחורים האלו .שלא יעזרו לי ,אין כי חילקתי את העופות בצורה לא הכי מוצלחת .אני חייב
בזמן שאני מחכה כבר להוריד את הצלחת שלו מהשולחן .בעיה ,אני אדאג להכל לבדי .אבל לפחות שישתפו פעולה! להתמודד עם הבעיה שלי ,ובינתיים זה לא כל כך מצליח לי.
האשפתון מתמלא ואני הולך למטבח כדי להביא אחד חדש .אני מוריד את הצלחות לשולחנות ,והם אפילו לא טורחים ואתם בחורים יקרים ,אם יש לכם רעיונות שיכולים לעזור
ברוניצקי מנצל את ההזדמנות כדי לחמוק ממני ולשוב למקומו .לקחת אותן ממני ,נותנים לי לשרת אותם עד הסוף .אם לי בזה ,אשמח לשמוע.

81-81-02-008-1

אנחנו במוקד הישיבה לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב.
שיחת חינם שלוחה 2
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