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הורם הנזר והוסרה העטרה 

עם סגירת הגליון, הגיעה עדינו השמועה כי לא טובה, על הסתלקותו לגנזי מרומים של

מרן הגאון רבי אהרן יהודה ליב שטיינמן זצוק"ל. 

מרן זצוק"ל נשא על שכמו את משא הדור בתקופה לא קלה כלל ועיקר וסלל נתיבים בהם פוסעים 

רבבות אלפי ישראל אשר נאותו לאורו הגדול.

זכינו לקבל את תמיכתו וברכתו לרעיון וחזון המדרשה החסידית, כאשר נכנסנו להיוועץ בו טרם 

יסודה. תמיכתו העניקה לנו את הכח והבטחון לצאת לדרך הארוכה וברכת קדשו מניבה ברוך ה' 

פירות נאים ומשובחים. 

אנו, רבני ותלמידי הישיבה, ראינו חובה וזכות בהשתתפות כולנו במסע ארון האלוקים ובוודאי 

יהיה מליץ יושר, בעבור תלמידינו היקרים ובני משפחותיהם, בעבור רבני ומנהלי המדרשה 

החסידית ובעבור הצוות כולו, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם. 

לעילוי נשמתו הטהורה הבאנו בזה דברי תורה שנאמרו ע"י מרן זצוק"ל בשיחה שנמסרה בחנוכה 

תשמ"ו. 

"יש להעיר על עוד נקודה ממה שאירע בחנוכה, כי מכל מה שאירע יש 
לנו לימוד ומוסר השכל. והנה אף על פי שעיקר הנס הי' ההצלה ואחרי' 
הנס של פך השמן, מכל מקום נקרא שם החג חנוכה, כי גם הי' חנוכת 
המזבח כמבואר במדות )פ"א מ"ו(. הובא ביומא )ט"ז ע"א( ובע"ז )נ"ב 
גנזו את  ולכן  ע"ב(, דמלכי העכו"ם הקטירו לעבודה זרה על המזבח, 

האבנים ועשו מזבח חדש. 

והנה תמיד חנוכה עושים על דבר חדש ממש כגון שבונים בית עושים 
חנוכה אבל אם מתקנים בית אין שייך חנוכה, והנה הא חנוכת המזבח 
לא הי' העיקר שעל זה תיקנו החכמים להנציח את הנס לדורות א"כ 
העיקרי  התמצית  זה  כאילו  מורה  שזה  חנוכה  הוקרא  החג  שם  למה 

שעליו כל היסוד של החג?

אז  ירידה  או  קלקול  יש  אם  שברוחניות,  ללמדנו,  בא  שזה  לומר  יש 
מההכרח לבנות הכל מחדש, וכיון שבין המקדש ובין העם סבלו ירידה, 
אז השם הזה הוא אומר על כולו שזה כעת הכל נתחדש, אין מהעבר או 

ממצב הירידה כלום. 

וזה לנו ללמוד בין להכלל בין להפרט, שאם יש איזה ירידה כי הרי שבע 
יפול צדיק וקם, אז הקימה הוא באופן שיבנה עצמו מחדש, כאילו כעת 

־מתחיל לבנות עצמו, ודבר זה יכול להיות נוגע לכל אחד להיות לו הנ
יעזרנו על דבר כבוד שמו  וה' הטוב  קודה הזאת למורה דרכו בחיים. 

לעלות בעליה אמיתית בתורה ויראת שמים".

ת.נ.צ.ב.ה.

באין חזון יפרע עם
החסידית',  ה'מדרשה  של  החזון  על 
החינוכית  השפה  החינוכי,  החזון 

והחזון הניהולי

הרב מנחם בומבך – ראש המדרשה. 

דעת תורה
על מהותה של הבשורה שב'מדרשה 
כמחנכים  תפקידינו  ועל  החסידית', 

ל'צבאות ה''. 

 – ניישטאדט  יחיאל  רבי  הגה"ח 
משפיע רוחני. 

ובתורתו יהגה 
שנכתבו  התורה  דברי  מתוך  לקט 
בסוגיות  שיחי',  התלמידים  ידי  על 
בתרא,  בבא  במסכת  הנלמדות 
ודברי  השנה  מועדי  סביב  בסוגיות 

החיזוק. 

המתנדבים בעם
מראות מימי ההתנדבות החודשיים, 

של התלמידים שיחי'. 

מחשבה חינוכית 

של  הגדול  כוחם 
הפכים הקטנים

על פחים קטנים, שעל פי תורתו של 
הופכים  זיע"א,  מברסלב  נחמן  רבי 

לגדולים. 

הרב צבי אריה אדלר – 

ללמד או לחנך
מחנך  של  העיקרי  תפקידו  על 

בישראל. 

 הרב ישראל קושמרסקי, 
ר"מ שיעור ד'. 

אהבת תורה 
התורה  ללימוד  רק  לא  נחנך,  כיצד 
אותה  ללמוד  גם  אלא  הקדושה, 

באהבה. 

הרב אליהו שפילר, ר"מ שיעור ג'. 

חנוך לנער 
ומטרותיו  כליו  דרכיו,  החינוך. 

הבסיסיים.  

הרב שבתי גבירץ – ר"מ שיעור ב'. 

רכז לימודי קודש ור"מ שיעור א'. 

מאי חנוכה
על  שנכתבו  התורה  דברי  מתוך  לקט 

ידי התלמידים שיחי', בענייני חנוכה. 

הפנימייה החינוכית 

החינוך הפנימייתי
מעבר  הפנימייה,  של  תפקידיה  על 

להיותה היכי תימצי ותחליף לבית. 

הרב ניסן פודולסקי – 
מנהל הפנימיה ומדריך שיעור ב'. 

בכל דרכיך דעהו 
על החינוך הבלתי פורמלי. 

הרב ישראל קולא – 
רכז חברתי ומדריך שיעור א'. 

בגובה העיניים
ואמונה  מחשבתית  עצמאות  על 

ביכולת החניך. 
הרב אברהם זלצמן – מדריך שיעור ג'. 

כי הוא חייך
תלמידים  של  וחוויות  תחושות 
מהעשיה הברוכה בין כתלי המדרשה, 
מהלימודים והחינוך הניתנים בה, יחד 
הראויה  ההכנה   – החיים  כישורי  עם 

לחיים של בן תורה ובן עליה. 

 

מורים-מחנכים 

והאמין בה' 
ותרומתו  ישראל  מחשבת  לימוד  על 

לתלמידים. 

הרב אהרן קרימריצין – 
מורה למחשבת ישראל. 

תורה שבכתב 
על חשיבות לימוד התנ"ך. 

הרב יצחק צדוק – מורה לתנ"ך. 

מראה עיניים
שלל  מתוך  העדשה,  ממראות 

הפעילויות החברתיות והחווייתיות. 
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החזון
הרב מנחם בומבך - ראש המדרשה 

חינוך הוא אמנות רב-תחומית, ותפקידו של מנהל מוסד 
חינוך הוא להציע חזון חינוכי ברור, שאותו עליו להבהיר 
לתת  הוא  החזון  של  תפקידו  ליישומו.  ולדאוג  למחנכיו 
יתפתח  שבתוכה  אווירה  ולייצר  החינוך  למערכת  כיוון 
באים  אינם  אלה  דברים  ביותר.  הטוב  באופן  התלמיד 
להמעיט  לא  וגם  האישית,  הדוגמה  חשיבות  את  לבטל 
איני  התלמיד.  של  האישית  המעורבות  של  מערכה 
ניתן  לא  המנהל,  של  מבטו  שמנקודת  להוסיף  אלא  בא 
התלמידים,  או  המחנכים  של  הטוב  ברצונם  להסתפק 

אלא יש צורך להתוות דרך ברורה. 

חזון חינוכי
מימדית   - רב  תפיסה  ובראשונה  בראש  הוא  חינוכי  חזון 
פרטני  נדרש להתייחס באופן  אינו  של צרכי התלמיד. הוא 
לאופני  משמעת,  לתקנון  אחרת,  או  כזו  חינוכית  לפעולה 
חזון  לרבו.  תלמיד  בין  לקשר  לא  ואפילו  שיעור,  העברת 
חינוכי הוא תפיסה כוללת של מטרות - העל החינוכיות של 
שהוא  האווירה  מהי  לעצמו  להגדיר  צריך  המנהל  המוסד. 
רוצה ליצור במוסד, מהם הצרכים של תלמיד במוסד ומה 
צריך  הוא  לו.  להנחיל  למוסד  שחשוב  המרכזיים  הדברים 
להבהיר זאת קודם כל לעצמו, לאחר מכן למחנכיו, ולבסוף 

לחניכיו.

מנהל אמור לשאול את עצמו שאלות פרקטיות כגון: מה 
בגמרא?  להעמקה  פנאי  שעת  לנצל  התלמיד  את  מניע 
לעודד  ניתן  כיצד  החברים?  עם  להסתדר  לו  עוזר  מה 
אותו להקדיש מזמנו לעזרה לזולת? מהם הכלים שיחזקו 
אותו ויעזרו לו להיות שרוי בשמחה? כמו כן עליו לשאול 
שאלות כלליות, כגון: אלו ערכים חשוב להנחיל לתלמיד? 
אלו כישורים יש לפתח בו? כיצד ניתן להבטיח התפתחות 
להשרות  ניתן  ואיך  הרגשי?  עולמו  של  ותקינה  בריאה 

אווירה חיובית, אוהדת וחמה בין כתלי מוסד החינוך? 

החינוך,  של  שונים  למישורים  נוגעות  אלו  שאלות 
ופרקטיקה זו או אחרת אינה משפיעה על כולן ישירות. 
רחבה  חינוכית  מטריה  לתת  היא  החזון  של  מטרתו 
שתחפוף על המוסד ותכוון את דרכו. להלן אבקש להציע 

קווים ראשוניים לחזון חינוכי. 

שפה חינוכית
ניהול נכון של מערכת חינוך טמון לטעמי בהבנה כי בכל 
המתנהלים  שונים  מימדים  קיימים  מאתנו  ואחד  אחד 
אינו  הלימודים  מוסד  של  תפקידו  זמנית.  בו  ומתפקדים 
חד מימדי ואינו כמותי – הצלחת התלמידים אינה נמדדת 
רק בציונים במבחנים, וגם לא במידת המשמעת בכיתות. 
לחלק  ניתן  הדעת  את  לתת  יש  שעליהם  התחומים  את 

לארבעה: כישורים קוגניטיביים, התפתחות רגשית, צרכים 
חומריים ובריאות גופנית, ומעל הכל – העליה הרוחנית. 

מוסד חינוכי צריך להיות מוכוון לפיתוח החניך בארבעת 
מהחלקים  אחד  כל  של  המינון  כמובן,  האלה.  המימדים 
התלמיד  של  האישי  באופי  המוסד,  בסגנון  מאד  תלוי 
אחד  אף  להזניח  ניתן  לא  אולם  הקבוצתית,  ובדינמיקה 
מכל  מטופל  ולא  מוזנח  הרגשי  שעולמו  תלמיד  מהם. 
להתפתחות  הנחוצה  הפניות  את  חסר  שהיא,  סיבה 
רוחנית. כמו כן, הזנחה של הבריאות הגופנית משפיעה 
ללא ספק על התפקודים הרגשיים, המנטליים והרוחניים.

בניה של מוסד חינוכי מוצלח דורשת אפוא תשומת לב 
מהם,  ואחד  אחד  בכל  השקעה  נדרשת   – המימדים  לכל 
בכל  בריאה  להתפתחות  החניך  את  להביא  ומאמץ 
את  לראות  הוא  המנהל  של  תפקידו  עצמו.  בפני  מימד 
כל המימדים יחדיו, ולנקוט את המדיניות הנדרשת על-
מנת להפיק את התוצר הרצוי. אם נמשיל את המימדים 
השונים )ואת אנשי הצוות המופקדים עליהם( לכלי נגינה 
שונים, כל אחד והצליל הייחודי שלו, השאלה הראשונה 
איזה  ליצור?  רוצה  אני  מוזיקה  איזו  תהיה:  המנהל  של 

שילוב של כולם יהיה הרמוני? 

מוסד  החינוכי.  חזונו  היא  זו  לשאלה  המנהל  תשובת 
דרך  להתוויית  זקוק  מגבוה,  להכוונה  זקוק  לימודים 
מטרות  את  המוסד  כותלי  בין  המחדיר  אקטיבי,  ולניהול 
– עליו  ודואג להנחיל אותן למחנכיו. מתוך החזון  החינוך 
להיות ברור, עדיף אפילו מנוסח –המנהל יבנה את תכנית 
הלימודים ויבחר שיטת הוראה. על-פיו הוא יכריע מדי יום 
החזון  וקטנות.  גדולות  ומשמעת,  ארגון  חינוך,  בשאלות 
דמויות(  )או  דמות  מהי  המוסד:  פני  מועדות  לאן  קובע 
הבוגר הרצויה? מהם ערכי הליבה שיעמדו בבסיס התהליך 

החינוכי? ומהי 'השפה החינוכית' של המוסד? 

חינוכית'  'שפה  לב.  לתשומת  ראויה  האחרונה  השאלה 
במוסד:  הפעילות  רבדי  בכל  המוטמע  ערכים  סט  היא 
הפורמלית  הפעילות  והפיזית,  החברתית  הלימודית, 
נוכחת  להיות  החינוכית  השפה  על  פורמלית.  והבלתי 
עצמם  לבין  בינם  הצוות,  אנשי  של  הדיבור  בצורת 
ובשיחה עם התלמידים. היא צריכה להתבטא בשיעורים 
המרחב  ובעיצוב  הניהול,  בסגנון  החברתית,  ובפעילות 
הישיבתי והפנימייתי. ככל שהשפה תהיה מוטמעת יותר 
יותר לעומק בחייהם  באווירה, כך ישתלבו ערכי המוסד 
של החניכים, ואלו יהפכו למצע פורה לצמיחת אישיותם 

האינדיווידואלית.

כבוד ואחריות אישית
יש ערכים רבים שראוי וניתן לבטא בשפה החינוכית של 

באין חזון יפרע עם

המוסד. להלן אבקש להדגים כיצד מתבטאים שני ערכים 

– שבעיני חיוניים מאד – בשפה החינוכית: כבוד ואחריות 

אישית.

בכבוד של  יכול להתבטא  הוא  רב-פנים.  הכבוד הוא ערך 
התלמיד לרב, למוסד, ללימוד וכדומה; אך בתור חלק משפה 
כללית הוא חייב להתבטא גם בכיוון ההפוך: יחס של כבוד 
תלמידך  כבוד  'יהי  באבות,  התנא  הוראת  התלמידים.  אל 
לעיתים  הרי  קלה.  לא  משימה  היא  כשלך',  עליך  חביב 
צריך להעמיד תלמיד במקומו ולהעניש אותו. אולם, בתוך 
אקלים חינוכי של כבוד אין בכך כל סתירה. לצד ההגבלות 
של  כבודו  על  לשמור  וחובה  ניתן  הקפדניות,  וההדרכות 
במצבי  גם  כבוד,  של  היא  במוסד  ה'שפה'  ואם  התלמיד, 
ענישה, כבודו של התלמיד אכן יישמר. ל'שפת הכבוד' יש 
גם ביטויים נוספים: כבוד לדעות שונות הנשמעות בשיח 

הכיתתי, כבוד לאנשי צוות ומנהלה, כבוד לאורחים ועוד. 

פנים  יש  האישית'  'האחריות  לשפת  כן  ב'כבוד',  כמו 
של  המלאה  אחריותו  לדוגמה,  החינוך.  בעבודת  רבות 
זה,  תחום  בתוך  המוגדר.  עבודתו  לתחום  צוות  איש  כל 
צריכה להינתן אוטונומיה לעובד, ללא התערבות שוטפת 
המקום  נתינת  בעבודתו.  ו'מקטינה'  מטרידה  ולעתים 
לעובד החינוך צריכה להתבטא דרך ה'שפה' של המוסד. 
זו  ברורים,  כללים  ידי  על  לתחם  שניתן  משהו  לא  זה 
אווירה כללית הנוצרת מתוך החזון החינוכי, ובאמצעות 

הטמעה מכוונת שלו בשפת המוסד.

אחריות  העברת  גם  לכך,  בדומה 
מחד  סביבתם  על  לתלמידים 
גיסא, ואחריותו של המוסד לספק 
מקום אסתטי ונעים מאידך גיסא; 
לגופם  התלמידים  של  אחריותם 
המוסד  של  ואחריותו  ולתזונתם, 
וראוי.  מזין  אוכל  להם  לספק 
נעצרת  אינה  האחריות  שפת 
מוטמעת  היא   – החינוכי  בצוות 
הצוות  פעולת  של  באופייה 
האדמיניסטרטיבי, המחויב למנהל 
תקין, להוגנות, לניהול כספים נכון 

ומושכל, ולזכויות עובדיו.

ערכים  של  בלבד  דוגמאות  אלו 
המוסד,  חזון  מתוך  הנובעים 
מקיפה  מוסדית  שפה  ויוצרים 
מהתלמיד  אדם,  בכל  המוטמעת 
רבדי  ובכל  המוסד,  למנהל  ועד 

המוסד, מהפיזי ועד לרוחני.

חנוך לנער על פי דרכו
פי  על  לנער  'חנוך  של  העקרון 
ונכס  יסוד  אבן  כמובן  הוא  דרכו', 
אך  החינוכי.  בעולם  ברזל  צאן 
כי  זה,  יסוד  לצד  להדגיש  חשוב 
המערכת החינוכית אינה ניטרלית, 
ניטרלית. היא  יכולה להיות  ואינה 
חזון מאחד  ברורה,  אג'נדה  חייבת 

– גם אם בסופו של דבר היא שואפת ל'גירסא מותאמת 
אישית' של תפיסתה בתוך עולמו הייחודי של כל חניך. 
על כגון זה אמר החכם: 'באין חזון, יפרע עם' )משלי כ"ט, 

י"ח(. 

ב'מדרשה החסידית', השפה החינוכית המוטמעת היטב 
של  לבו  בתוך  עמוק  המוסד  ערכי  את  נוטעת  במוסד 
החניך. לא זו בלבד, אלא שהיא מייצרת חיבור משמעותי 

בין התלמיד למקום הלימודים.

אחד'  ב'ראש  פועל  שלו  החינוכי  הצוות  שכל  במוסד 
כל  לעסוק  הצורך  את  המייתרים  ושלוה,  רוגע  שוררים 
הזמן בתקנונים ובאכיפת משמעת, ומפנים זמן ומשאבים 
חוץ-פורמלית.  חינוכית  פעילות  מאוד  להרבה  נפשיים 
פעילות זו מטמיעה ערכים זהים ומדברת באותה השפה, 
הרמוני,  מוסד  ובונה  עצמו  את  המזין  מעגל  שנוצר  כך 

בטוח ויציב.

לא  החינוכית  שהמערכת  לדאוג  אכן  ראוי  זאת,  עם 
תהפוך להיות 'ממוסדת' מדי, שהכיתה וחדר השיעורים 
לא  ושמשמעת  תלמידים,  לפיתוח  למעבדה  יהפכו  לא 
אחת  האישי,  מניסיוני  החינוכי.  השיח  על  תשתלט 
הדרכים לעשות זאת היא על-ידי שימת דגש במה שאני 

קורא 'כישורי חיים', שעל כך נדון בהזדמנות אחרת. 

חינוכיות,  מפרקטיקות  אמנם  בנויה  חינוכית  עשיה 
וממשפטים  ממילים  קטנים,  מרגעים  יומי,  יום  ממפגש 
לאיטם  המעצבים  חוויה,  אחרי  ומחוויה  פעמיים,  חד 
התלמיד.  של  אישיותו  את 
חינוכיות  פרקטיקות  אולם, 
ריק.  בחלל  לצמוח  יכולות  אינן 
נולדות מתוך תפיסת חינוך;  הן 
אותן;  שמצמיח  אקלים  מתוך 
את  המפעילים  אנשים  מתוך 
את  חלילה  או  אישיותם  קסם 
ניווט  נדרש  אלה  לכל  תסכולם. 
ים  בתוך  הספינה  של  מתאים 

המציאות הסוער והמשתנה.

נדרשת  טובה  מחנכת  מנהיגות 
חזון  לנסח  כזה:  אקלים  ליצור 
מדויק המבוסס על ערכי ליבה, 
שתפעיל  חינוכית  שפה  ולעצב 
את כלל גורמי המערכת לצלילי 
הנדרשת.  ההרמונית  המנגינה 

דינמי'  'חינוך 
דינמי'  ו'מחנך 

ה  ל ו כ י
ש  מ מ ת ה ל
ורק  אך 
אדני  על 
ת  ו ג י ה נ מ
ת  י כ ו נ י ח
בעלת חזון

איתן וברור.

אמנות  הוא  חינוך 
רב-תחומית, ותפקידו 

חינוך  מוסד  מנהל  של 
חינוכי  חזון  להציע  הוא 

ברור, שאותו עליו להבהיר 
למחנכיו ולדאוג ליישומו.

לתת  הוא  החזון  של  תפקידו 
ולייצר  החינוך  למערכת  כיוון 

אווירה שבתוכה יתפתח התלמיד 
באופן הטוב ביותר.

כוללת  תפיסה  הוא  חינוכי  חזון 
של מטרות - העל החינוכיות של 

המוסד.

נמדדת  אינה  התלמידים  הצלחת 
לא  וגם  במבחנים,  בציונים  רק 

במידת המשמעת בכיתות.

השפה  החסידית',  ב'מדרשה 
היטב  המוטמעת  החינוכית 
המוסד  ערכי  את  נוטעת  במוסד 
עמוק בתוך לבו של החניך. לא זו 
בלבד, אלא שהיא מייצרת חיבור 
למקום  התלמיד  בין  משמעותי 

הלימודים
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דעת תורה
הגה"ח רבי יחיאל יהודה ניישטאדט  - משפיע רוחני

'מעשה ברבי מנדלי' 
כאשר מכל בתיה של העיירה רימנוב הדלה בבתי מידות 
נבחר דווקא בית הכנסת העתיק הבנוי לתפארה כמבצר 
בגובה וחוזק מרשים – וניתן לקהילה צו פינוי – כי מעתה 
 – האזורית  הצבאית  המפקדה  להשכנת  המבנה  ישמש 
ונסיונות ההשתדלות השונים לא הועילו – התאספו טובי 
זצוק"ל,  מנדלי  ר'  הרבי  עם  יחד  דחופה  לאסיפה  הקהל 
בין הדברים הועלתה הצעה ליידע את שלטונות הצבא 
שהבנין אף שנראה כה מרשים בחיצוניותו – אינו מתאים 
והגשמים  ורעוע  ישן  גגו  באשר   – המפקדה  להשכנת 

דולפים. 

של  הגג  'אם  ואמר  פתח  הדברים  את  מנדלי  ר'  בשמוע 
בית הכנסת שבור והגשם דולף פנימה, ואין טורחין לתקן 
את בדק הבית, היש עוד תמיהה ופליאה על גזירה קשה 
זו? מהרו עוד היום לתקן את בדק בית ה' – הגג הדולף לא 
פתח הצלה הוא לנו – אלא הוא הוא העומד לנו לפוקה 
ומכשול – ובזכות תיקון הגג והעמדת בית ה' על מכונו – 
הקהילה  בני  עשו  מתוכנו'.  המעט  מקדש  את  נאבד  לא 
כדברי הרבי ועוד תוך כדי התיקון ותעבור הרינה במחנה 
– שהצבא החליט לשנות את מיקומו והמפקדה האזורית 

קבעה את מקומה בעיירה דוקלא הסמוכה.

'קול מלחמה'
המשפט  בהיכלי   – במחנה  מלחמה  קול  בימינו  כאשר 
של  החופשית  זכותם  נגד  הכריזו  ישראל  במדינת  אשר 
מדור  א-ל  בבית  להסתופף  לבחור  ישראל  בחורי  נערי 
באהלי רשע ולפרוש מעול מלכות ועול דרך ארץ בטענת 

כולם חייבים כאחד בנטל הצבא. 'כולכם שייכים לי'. 

דברת הרבי ר' מנדלי מאירה את עינינו 'אם אנו לא נזלזל 
בקדושת בית הכנסת ונהדר בשכלולו ותיקונו – לא יוכלו 
ולא ילטשו אליו זרים את עיניהם', ויסודו קדוש מדברי 
'כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול  המשנה 
'ונודרין לחומסין ולאנסין שהוא  ועול דרך ארץ'  מלכות 

של בית המלך – ובשל בית המלך אין להם אחיזה', 

ואם הם דורשים את בית הכנסת סימן הדבר להתעורר 
וכאשר   – מספקת  מעט  המקדש  את  דרישתנו  שאין   –

דרישתנו חוזרת לתיקונה– דרישתם נעלמת. 

'צבאות ה''
כאשר השכין הקב"ה את שכינתו בתוכנו – הסדיר אותנו 
'צבאות ה'' 'איש על מחנהו ואיש על דגלו' סביב למשכן 
באותות, הקב"ה אומר לנו כל מספרכם – כל פיקודיכם. 
כל איש ישראל נפקד לצבאי יש לו מקום ויש לו תפקיד 
לו מקום, שעה,  לך אדם מישראל שאין  אין   – ה'  בצבא 
כשרי אלפים, שרי מאות,  אלו  ה',  צבא  ותפקיד במחנה 
המנהיגים את עם דורשי ה', ואלו נושאים את דבר ה' לידי 
מעשה זה בצפון, וזה בדרום, כל אחד לפי תכונתו וכחות 
נפשו נפקד לצבא ה' – אשר נקרא 'צבאות' בלשון רבים 
לעבודת  שונים  ואופנים  רבים  תפקידים  ישנם  באשר 
צפון  בבחינת  וזה  החכמה  משכן  דרום  בבחינת  זה  ה'. 
הבאת  ידי  על  במזרח  אלו   – והמסחר  העשירות  משכן 
שמתהווים  והחדשות  וההתלהבויות  ההתעוררויות  כל 
השתחוויה  של  באופן  במערב  ואלו   – להשי"ת  בעולם 
אחד  כל  זה  באופן  וכן  להשי"ת,  כולם  הכוחות  וביטול 
מזרחית  זה  המיוחדים  נפשו  וכוחות  המיוחד  ענינו  לפי 
דרומית – וזה צפונית מערבית כל אחד ואחד יש לו את 

המעלה האישית שלו ב'סביב למשכן יחנו'. 

והשרים המנהיגים גם המה רבים המה – על שרי עשרות 
כדי שיוכלו לכוון כל אחד ואחד לעבוד ולהתמסר להיות 
פי  על  לנער  חנוך   – ואופניו  דרכו  לפי  ה'  בצבא  חייל 
אותם  'תפקדו  עד  גביו  שעל  לשרים  בכפיפות  אך  דרכו 
מקום  לו  יש  ואופן  מהלך  כל   – ואהרן'  אתה  לצבאותם 
בעבודה השלמה של צבאות ה' תחת כנפי השכינה ותחת 
הנהגתם של גדולי הדור היודעים לתת מקום לכל יחיד 

בתוך החברה המיוחדת לו בתוך שלומי אמוני ישראל. 

אנו   – המדינה  לצבא  כולכם  הקטרוג  קול  נשמע  כאשר 
נצרכים להתעורר איפה קריאת ה' אלינו כולכם, אין נקי, 
'צבאותי עימי'. אם שכחנו מלהזכיר שם אלוקינו על כל 
'צבא' של שרי  לה'  ולגדל  ופנינו לחנך   – ישראל  צבאות 
אלפים, שרי מאות וכו', ושכחנו שה' שמו נקרא עלינו ה' 
'צבאות' בלשון רבים – הם מגיעים ולוקחים הכל לעצמם 
תהיו'  שלנו   – הרבנים  'וגם   – המדינה'  'צבאות  כולכם 
'אנחנו נדאג ל'עילויים' שיהיו רבנים לתפארתנו' מודרנה 
לשלטון  כפיפות  )דרום(  אקדמיה  )צפון(  ביזנס  )מזרח( 

)מערב( הכל שלנו. 

טחינא,  קימחא  לטחון  אחרא  הסטרא  של  כוחו  זהו 
לקטול עמא קטילא )סנהדרין צ"ו ע"ב(. 

'תפקדו אותם 
לצבאותם, אתה 

ואהרן'

צבאות מול צבאות
על פי הוראתו של הרבי ר' מנדלי זצ"ל כעת מוטל עלינו 
בשמי  הנקרא  כעל  רבים,  בלשון  ה'  צבאות  את  לחזק 
לפי  אחד  כל  רבים  בלשון  ה'  צבאות   – בראתיו  ולכבודי 

דרכו תחת הנהגת עיני העדה – איש על דגלו באותות. 

בחור'ל  בכל  אינטרס  לו  יש  הכל'  'קונה  הוא  הקב"ה 
ובחור'ל 'אין נקי' כל הכשרונות האנושיים, האומנותיים, 
המקצועיים, והעסקיים יש להם מקום בתורת ה' ובצבא 
ה' בתנאי שהינם כפופים ל'תפקדו אותם לצבאותם אתה 
הבחרות  שנות  לה''  ראשית  'כל  של  באופן   – ואהרון' 
דרכו  לפי  אחד  כל   – לה'  קודש  הינם  שלנו  והנעורים 
תורה  ללימוד  תורה  להיכלי  נפקד   – וסגנונו  יכולתו  לפי 
אחד  כל  החיים  להמשך  נאמן  יסוד  לקביעת  בנאמנות 

בתפקידו המיוחד. 

ראשית  כל   – לו  המיוחד  לתפקידו  בצאתו  כך  אחר  וגם 
לה' תחילת היום בהשכמה לעבודת ה' בנקיות ובקביעות 
לתורה ולתפילה – ואח"כ עבודתו עדי ערב – עבודת ה' 
'בכל דרכיך דעהו' – ואחר כך שב לבית המדרש להחזיר 
לקב"ה את שליחותו ואת היום שעבר לטובה, והכל תוך 
כדי התקשורת לשרי אלפים המכוונים את הדרך לכללות 
כל  את  שמלווים  העשרות  לשרי  ובצמידות  ולציבורים, 

יחיד ויחיד ביחודיות שלו ובעבודת ה' הפרטית שלו. 

הלויים,  ואהלי  ה'  למשכן  מסביב  למשכן,  מסביב  וזאת 
מסביב לבוחרים להסתופף בבית ה' כל ימי חייהם לחזות 
בנועם ה' ולבקר בהיכלו, הנושאים את ארון ה'  צבא-ות, 
את 'האות הוא בצבא שלו', מסביב לאלה אשר משכן ה' 
בעיניהם  כעפר  ומנעמיו  ומפעליו  העולם  בכל  בלבבם 
ועבודתם.  בתורתם  אשר  השכינה  אור  מתיקות  מול 
אליהם,  צפייתם  עליהם,  הגנתם  תוך  להם  מסביב 
לקיים  בהם  ודביקותם  אליהם  ואהבתם  והשתוקקותם 
ובתלמידיהם. בחכמים  הדבק  בו  ולדבקה  מצוות   בהם 

הכחש,  שאיות  הפרועות,  ל'חוצות  פנימי  בוז  ומתוך 
וחמדת התועבות' )הגדרת החזון איש לרחוב החילוני 
'כל  אשר אנו בעוה"ר בתוכם( והידיעה הברורה אשר 
חלב לה''. כל מידה נכונה, וכל אמת וכל ערך נכון שייך 
עתה  ולעת  נלקח  הוא  לפעמים  ורק  ה',  אצל  ונמצא 
פני  את  לשרת  בהעמדתו  ורק   – אצלם  בשביה  הוא 
המנורה  מקני  אחד  בתוך  ויאיר  שלמותו,  על  יבוא  ה' 

בתוככי היכלי תורת ה' צבא-ות. 

'בשם אלוקינו נזכיר'
את  נזכיר  אלוקינו  בשם  ונתעורר  נתחזק  אנו  כאשר 
ונגדל   – ה'  צבאות  כל  את  בנאמנות  ונגדל  נערינו  כל 
 - המחנות  ובתוך  במרכז  הלויים  אהלי  את  בנאמנות 
וכולנו ניתן את כל כוחותינו לה' צבא-ות, המה יכרעו 

ויפלו – ויתפרדו כל פועלי און.  

ולצעוד   – קטן  אמנם  חלק  לקחת  שזכינו  ה'  ברוך 
של  זה  ענין  ודרישת  לתיקון  ספורים,  אמנם  צעדים 
חינוך והעמדת 'צבאות' לה' ולחנך את נערי בני ישראל 
השייכים לה' לבדו – לפי דרכם ולפי כוחם – וללמדם את 

האמת, שכל תכונה, וכל הצלחה, כל שאיפה, 
כל התגדלות וכל חולשה, יש להם מקום 

תשובה תיקון ותועלת סביב למשכן – 
רצוננו  פנימיות  שם  פנימה  ובמשכן 
אורה  נשאב  משם  שאיפתנו  ומרכז 

ושמחה, משם חיינו, ולשם חיינו. 

ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה 
ידינו  ומעשי  עלינו  כוננה  ידינו 

כוננהו. 

מייחל, 

 
יחיאל יהודה 

היש עוד תמיהה ופליאה על גזירה קשה זו? מהרו עוד היום 
לתקן את בדק בית ה' – הגג הדולף לא פתח הצלה הוא לנו – אלא הוא 

הוא העומד לנו לפוקה ומכשול – ובזכות תיקון הגג והעמדת בית ה' על מכונו – 
לא נאבד את מקדש המעט מתוכנו' 

ואם הם דורשים את בית הכנסת סימן הדבר להתעורר – שאין דרישתנו את המקדש מעט מספקת 
– וכאשר דרישתנו חוזרת לתיקונו – דרישתם נעלמת 

ידי  על  במזרח  אלו   – והמסחר  העשירות  משכן  צפון  בבחינת  וזה  החכמה  משכן  דרום  בבחינת  זה 
הבאת כל ההתעוררויות וההתלהבויות והחדשות שמתהווים בעולם להשי"ת – ואלו במערב באופן של 

השתחוויה וביטול הכוחות כולם להשי"ת 

האנושיים,  הכשרונות  כל  נקי'  'אין  ובחור'ל  בחור'ל  בכל  אינטרס  לו  יש  הכל'  'קונה  הוא  הקב"ה 
האומנותיים, המקצועיים, והעסקיים יש להם מקום בתורת ה' ובצבא ה' בתנאי שהינם כפופים ל'תפקדו 

אותם לצבאותם אתה ואהרון' 

ברוך ה' שזכינו לקחת חלק אמנם קטן – ולצעוד צעדים אמנם ספורים, לתיקון ודרישת ענין זה של 
חינוך והעמדת 'צבאות' לה' ולחנך את נערי בני ישראל השייכים לה' לבדו – לפי דרכם ולפי כוחם 
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ובתורתו יהגה
מתורתם של בנים

בענין 'גילוי דעת'
הבה"ח דוד טירנובר - שיעור א'

 מתניתין בבא בתרא, דף ה' ע"א, 'סמך לו כותל אחר 
את  עליו  מגלגלין  התקרה,  את  עליו  נתן  שלא  אע"פ 
ראשונים  בעוד  וכן  'מגלגלין'(  )ד"ה  וברש"י  הכל', 
הוא  איתו,  להשתתף  חייב  שהוא  שהטעם  פירשו, 

כיוון ד'גלי דעתיה' דניחא ליה בהגבהה של השותף. 

ולכאורה צ"ב האיך יכולים לחייב את השותף לשלם 
לשותפו על סמך גילוי דעת שהוא מתכוון לעשות עם 
הכותל שלו, והרי דבר פשוט הוא, שאי אפשר לחייב 
את האדם על דיני ממונות בגין דברים שהוא מתכוון 

לעשות בעתיד? 

והנה לאחר העיון בדברי הראשונים מצאנו, שהריטב"א 
מקשה ממש את הקושיה הנ"ל, ונביא בזה תירוצו של 

הריטב"א ]וכן תירצו הנימוקי-יוסף והרשב"א[: 

דמכיון דהכותל הראשון שבנה השותף, בנוי חציו על 
חצרו של השותף השני, אז בה הוא מגלה דעת שחפץ 

בכותל הזה וממילא הוא קונה אותו ב'קנין חצר'. 

פסק  ה"א(  ג',  שכנים  הלכות  )קנין,  ברמב"ם  והנה 
את  הביא  שם  משנה  ובמגיד  הנ"ל,  המתני'  כדברי 
והגאון  לעיל,  שהובאו  הראשונים  דברי  הסבר  תורף 
זה, ומתוך  הנודע לתהילה רעק"א, מרחיב שם בענין 

דבריו עולה לכאורה קושיא עצומה כדלהלן: 

דהנה במתני' בדף ד' ע"ב בסוגיה ד 'המקיף את חבירו 
את  גדר  הניקף  דאם  נמצא,  וכו'  רוחותיו'  משלושה 
לפי  ולכאורה,  למקיף,  לשלם  מתחייב  הוא  הרביעית 
של  המקום  הרי  מתחייב,  הוא  למה  הנ"ל,  ההסבר 
שדות המקיף אינם שלו, וא"כ אפילו אם גילה דעתו 

למה הוא יתחייב? 

הוא  מהותו  כל  אמות  מד'  שלמעלה  דכותל  וי"ל 
טרם  השני  שהשותף  זמן  כל  ולכן,  בו,  'ההשתמשות' 
השתמש בו, אי אפשר לחייב אותו רק באופן שהכותל 
חצר  קנין  מדין  זה  את  שקונה  בחצרו,  חציו  נמצא 
וכדלעיל, אבל ב 'גדר' כל מהותה הוא ההנאה ]כיון שכל 
המטרה זה שלא יכנסו מבחוץ פנימה[, ולכן אפי' שהיא 

לא בחצרו הוא חייב מדין נהנה. 

סיכום הביאורים, בענין 
ארבעה לצלא וארבעה 

לצללא.

הבה"ח נחמן שבת - שיעור א' 

שרוניא  סיפור  מביאה  ע"א(  )ה'  בתרא  בבבא  הגמ' 
רבינא  רצה  רבינא,  של  לשדהו  סמוך  שדה  קנה 

מצרא.  דבר  מדינא  השדה  את  ולקנות  אותו  לסלק 
שדהו,  את  מוכר  אדם  שאם  זה,  מצרא  דבר  )דינא 
הוא צריך להציע אותה קודם לשכן הסמוך לשדהו( 
ארבעה  אינשי,  'אמרי  לרבינא  ספרא  רב  לו  אמר 
לצלא וארבעה לצללא', ומביא רש"י, שמעתי, צלא 
- רצען עני, צללא - רצען עשיר, כלומר, שרב ספרא 
אמר לו: ארבעה ככרות לחם צריך רצען עני למאכל 
עני  שרוניא  הוא,  והנמשל  עשיר.  רצען  וכן  ביתו, 
הוא וצריך את השדה לפרנסתו, וכמו שאתה מנסה 
'ועשית  כתוב  שכן  מצרא  דבר  מדינא  אותו  לסלק 
הישר  עשה  לך  אומר  אני  כך  והטוב',  הישר  את 
וזקוק  עני  שהוא  כיוון  אותו,  תסלק  ואל  והטוב 

לשדה לפרנסתו.

ומקשה רש"י על פי' זה, הרי צלא זה לא רצען אלא 
רצען  היה  הרי  שרוניא  רש"י,  מפרש  ולכן  עור.  זה 
נעליים  איתם  לעשות  למעבדים  עורות  נותן  והיה 
וכו' וכך אמר לו רב ספרא, העני הזה, כמעט שאינו 
מרוויח מעבודתו, כיוון שהוא צריך לתת הרבה כסף 
את  לו  ותן  והטוב  הישר  עשה  ולכן  שלו,  לעובדים 
'ד'  פירש  ועוד  פרנסה.  קצת  עוד  לו  שיהיה  השדה 
'וד' לצללא',  לצלא', ד' ככרות לחם צריך עבדן עני, 
ד' ככרות לחם צריך עבדן עשיר, ולרוניא היה שדות 
בתוך השדות של רבינא ואם רוניא קונה את השדה 
נוסף,  שומר  של  שכר  חוסך  הוא  לרבינא,  הצמודה 
אבל אם השדה במקום רחוק, היה צריך לשלם על 
עוד שומר, אז תעשה הישר והטוב ותשאיר לו את 

השדה הקרובה.

ונשאלת השאלה, הרי התירוץ האחרון אינו מתרץ את 
הקושיה, כי גם לפי התירוץ האחרון 'צלא' זה רצען? 
עונה המחצית השקל שלפעמים קוראים לעובד על 
שם העבודה ורצען מתעסק עם עור לכן קראו לרוניא 

צלא, כלומר, שלמעבד העורות קראו 'עור'.

הניצוץ היהודי
 הבה"ח אהרון יהודה לנדאו - 

שיעור ב'

את  המדרש  מביא  כ"ב(  )ס"ה,  רבה  בבראשית 
לו  יוסף משיתא, שבשעת החורבן אמרו  סיפורו של 
הרומאים, )שלא היה להם אומץ להכנס לתוך ההיכל( 
שלך.  יהיה  שתוציא  חפץ  וכל  המקדש,  לבית  היכנס 
אתה  לו,  אמרו  המנורה,  עם  ויצא  ההיכל  לתוך  נכנס 
וקח  דבר, חוץ מהמנורה! היכנס שוב  כל  יכול לקחת 
ולהיכנס. ולמרות  והוא סרב לשוב  כל דבר חוץ מזה. 
הפיתויים שניסו לפתות אותו, אמר: לא דיי שהכעסתי 
 !? שניה  פעם  שאכעיסנו  אלא  אחת,  פעם  לבוראי 
למרות העינויים שעינו אותו, סרב ואמר: ווי, אוי, אוי, 

שהכעסתי לבוראי! 

לדיוטא  שירד  אדם  על  הזה,  בסיפור  פה  אנו  רואים 
המקדש  בית  לתוך  להיכנס  שמוכן  עד  תחתונה 
ולקחת את המנורה הטהורה. אבל ברגע של תשובה, 
היהודי  הניצוץ  והעינויים,  הפיתויים  בכל  עומד  הוא 
שמתעורר בו אומר זהו, עד כאן! אמנם חטאתי אבל 

אני מתחרט, ולא אמשיך לחטוא. 

המנורה,  לחנוכה.  לקשר  גם  אפשר  הזה  המסר  את 
שהיא הניצוץ שמדליק כל יהודי, בכל זמן ובכל מצב. 
השמנוניות  את  שלקחו  בשואה  יהודים  על  מסופר 
חיותם  ותמצית  היחיד  מזונם  כמעט  שהיה  שבמרק 
החומרית, והדליקו בה את נרות החנוכה זהו הניצוץ 
חזר  משיתא  יוסף  הזה,  הקטן  הניצוץ  ובזכות  הקטן, 
את  המדרש  דורש  ועליו  מיתתו,  לפני  בתשובה 
הפסוק, שיצחק אבינו אמר על יעקב בנו – אביהם של 
בגדיו,  ריח  את  'וירח  כ"ז(  כ"ז,  )בראשית  ישראל  עם 

ויברכהו – אל תקרי 'בגדיו', אלא 'בוגדיו''.

כיוסף  בה'  בוגדים  לכאורה  שהם  ישראל  בני  גם 
עמו  מביא  בקרבם  שפועם  היהודי  הניצוץ  משיתא, 
ויתנוצץ  ימשיך  הזה  הקדוש  הניצוץ  עדן.  גן  ריח  את 

בכל יהודי ויהודי בכל מקום ובכל מצב שהוא. 

בדין נטילת ממון בשכר 
לימוד תורה 

הבה"ח בנימין ברים - שיעור ג'

המשנה באבות )פרק ד' משנה ה'( אומרת, 'רבי צדוק 
קרדום  ולא  בהם,  להתגדל  עטרה  תעשם  אל  אומר, 
בתגא,  ודאשתמש  אומר,  הלל  היה  וכך  בהם,  לחפור 
חלף'. כלומר שאסור להנות מדברי תורה בעולם הזה. 

הרמב"ם, )בפירוש המשניות שם( לומד מכאן, שאכן 
וכן  התורה.  לימוד  על  שכר  ליטול  היתר  שום  אין 
)ת"ת, פ"ג ה"י( כותב דברים חריפים על  ביד החזקה 
הנוטל שכר וכו'. ואילו הכסף משנה שם אומר, שאם 
הרי  לפרנסתו,  ממון  ליטול  ורוצה  שמים  לשם  למד 
שמלמדי תינוקות, והיושב וכל הבא לשאול עונה לו, 
'עת  ומשום  שכר,  ליטול  להם  מותר  אמת,  הדין  וכן 

לעשות לה''. 

והטעם, כיון שדן דין אמת, אינו פנוי לעסוק במלאכה 
אחרת, ומשום שעוסק בצרכי ציבור, מוטל על הציבור 
שעונים  ורבנים  תינוקות  שמלמדי  והטעם  לפרנסו. 
לשאלות הציבור נוטלים מן הציבור, משום שאם לא 
הם, לא ידעו הכהנים להקריב קורבנות, ואם אין גדיים 
אין תיישים. אבל כל האנשים האחרים ראוי שיעסקו 
שכר  נוטלים  שכן  ומה  לפרנסתם.  מועטת  במלאכה 
עת  ומשום  מישראל  תורה  תישכח  שלא  כדי  רק  זה 

לעשות לה' הפרו תורתך. 

)יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"א( כתב הרמ"א שגם  ובשו"ע 

י"א שס"ל  יכולים ליטול מהציבור, ומביא  וזקן  חולה 
רבני  היום  ולכן  מהציבור.  לקחת  יכול  הבריא  שגם 
)כשיטת  במלאכתם  יתבזו  שלא  כדי  לוקחים  העיר 
הבית יוסף(, אבל רק כדי חייו. ומביא עוד, שיש מקילין 

שיכול לקחת יותר מכדי חייו כדי שיחיה ברווח. 

וכתב )שם( הש"ך בשמו ובשם הב"ח שמותר לראש 
וכן  גדול.  כהן  כמו  מתנות  ליטול  ולראב"ד  ישיבה 
כתב הט"ז. אכן הב"ח עצמו כתב, ראינו שרבי עקיבא 
מן  שלקח  כר"ע  גדול  לנו  ומי  שכר  לקחו  ותלמידיו 
בגמ'  כדדרשינן  אסור  חייהם  מכדי  יותר  אך  הציבור, 
כתובות )ק"ה ע"א( לא רצו מוסיפין וכו' מקשה הגמ' 
וכי עוסקים אנו ברשעים? משמע שיותר מכדי חייהן 

אסור לקחת ונקרא רשע אם לוקח. 

ברמב"ן  שכתב  וזה  כרמ"א,  כותב  )שם(  הדרישה  אף 
שלעולם יתרחק אדם מן הצדקה, זה רק לקחת קצת 

מן הצדקה, אבל הספקה קבועה כמו כאן, מותר. 

דלא  פיינשטיין,  משה  רבי  הגאון  פסק  ולעשה 
שגם  ומוסיף  יחיד,  דעת  דהוא  משום  כהרמב"ם, 
הרמב"ם ס"ל שאם זה מפריע לו ללימודו, טוב שיטול 

מן הצבור.

ע"י לימוד תורה מכניעים 
את היצר

הבה"ח יהושע זיידה - שיעור ד'

דר'  משמיא  'תנא  ע"ב(  )כ"ה  ביצה  מס'  בגמ'  איתא 
עזין',  שהן  לישראל  תורה  ניתנה  מה  מפני  יהודה, 
כ"ו  )סנהדרין  ישראל'  של  כוחן  מתשת  'והתורה 
ע"ב(, ופירש המהרש"א, ששאלת ר' מאיר היא מפני 
מה ניתנה תורה לישראל דווקא ולא לאומה אחרת? 
ואפילו שבשעת מתן תורה עבר הקב"ה אצל כל אומה 
ולשון ושאל אם הם רוצים לקבל את התורה, וכאשר 
גם קבלת התורה של  שמעו על המצוות סירבו. אך 
שכפה  בכפיה,  אלא  הייתה  לא  היא  אף  ישראל,  בני 

אתם  אם  להם,  ואמר  כגיגית  הר  עליהם 
לאו  ואם  מוטב,  התורה  את  מקבלים 

שם תהא קבורתכם )שבת פ"ח ע"א(. 

מדוע  היא:  מאיר  ר'  שאלת  וכוונת 
כדי  כגיגית  הר  ישראל  על  ה'  כפה 
לאומה  כן  עשה  ולא  להם,  ליתנה 
אומות  שאלו  גם  כך  ]ואכן  אחרת? 

העולם את הקב"ה )ע"ז ב' ע"ב([

עזין'  שהן  'מפני  השיב  זה  ועל 
ובתשובה זו כלולים שני עניינים:

ראוים  הם  עזותם  שמתוך 
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ובתורתו יהגה
מתורתם של בנים

ומוכשרים ללימוד התורה, שכן בדרכי הלימוד, העזות 
הביישן  ולא  באבות,  שנאמר  כמו  רצויה,  מידה  היא 

למד )אבות פ"ב מ"ה(. 

כוחם  מתישה  היא  לישראל  תורה  נתינתה  ידי  שעל 
ועזותם, שכן בדרכי המדות העזות היא מידה רעה. 

קריאה  )שמות,  והסביר  האריך  אליהו  הלב  ובעל 
עם  של  הנפש  ומסירת  שעזות  ב'(  אות  דקדושה 
ישראל אחת היא, וזו היא אחת מסגולותיו המיוחדות 
הדעת  תקיפות  יש  ידיהן  שעל  הכבירים,  וכוחותיו 

ומסירת נפש בעד האמת. 

עלולה  מהתורה,  מתרחק  ח"ו  ישראל  עם  אם  ואולם 
אותה עזות להחריב עולם ומלואו, ולכן מחמת כוחותיו 
התורה  בגדרי  גדור  להיות  ישראל  עם  מוכרח  העזים 
הק',  בתורה  ומעורים  מכוונים  אינם  ח"ו  הם  וכאשר 

אין להם תקנה רח"ל, אלא בעול ובשעבוד מלכויות. 

בעזותם  הם  שרק  מפני  ישראל  לעם  ניתנה  התורה 
התורה,  את  שומרים  הם  'בעזותם  לקיימה,  יכולים 

והתורה משמרתם מעזותם' !!! 

עיון בסוגית 'גילוי דעת 
דניחא ליה' 

הבה"ח שמואל פרוכטר - שיעור ד'

גילוי דעתיה דניחא   – א. דברי התוס' 
ליה הוא מדין נהנה. 

ובנה אחד  כתוב במשנה: אם היו שני שותפין בחצר 
מהגובה  יותר  )שזה  אמות  מ-4  גבוהה  מחיצה  מהם 
שהוא יכול לחייב את השותף להשתתף עימו בכותל( 
אזי אם בנה השני כותל בסמוך למחיצה אפילו אם לא 
עשה תקרה חייב לשלם על המחיצה כי הוא 'גילה את 

דעתו דניחא ליה'.

מקשה התוס': "אע"ג ד'זה נהנה וזה לא חסר פטור'" 

שהתוס' למד את המשנה שהשותף חייב ע"י הגילוי 
והרי אנו למדנו שזה נהנה  דעת, משום שהוא נהנה, 

וזה לא חסר, פטור?! 

ליה  דניחא  דעתיה  דגילה  כיוון  "מ"מ  התוס':  מתרץ 
בהגבהה חייב" 

וכן מקשה ומתרץ התוס' בגמ' בבבא קמא )דף כ' ע"ב 
ד"ה טעמה( שכיוון דניחא ליה בהוצאה, חייב, בעמד 

ניקף אע"פ שזה נהנה וזה לא חסר פטור.

שגילה  בכך  ומה  התוס'?  סברת  מה  זה:  על  וקשה 
דעתיה דנח"ל, הרי זה לכל היותר פועל שתהיה קצת 
יותר הנאה, והרי זה עדיין בגדר של 'זה נהנה וזה לא 

חסר-שפטור, וא"כ מדוע כאן הוא חייב? 

בישוב  והקצות,  הראשונים  שיטת  ב. 
דברי התוס'.

הראשונים )ר"ן, נמו"י, רשב"א ורבנו יונה( למדו שכיוון 
שסמך  )ע"י  שביניהם  בכותל  לו  שנוח  דעתו  שגילה 
כותל( אז זוכה וקונה מחצית מהכותל, מכיוון שהכותל 
הייתה שאם  בונה הכותל  ודעת  נבנה ברשות שניהם, 
ירצה השותף, יזכה במחצית הכותל לשימושו, ויתחייב 
לשלם לו חצי מההוצאות. )והם חלקו על התוס' שסבר 
כל  נהנה  לא  שעדיין  ]מכיוון  נהנה  מדין  הוא  שהחיוב 
'מקח  זמן שלא בנה תקרה[ ולמדו שהחיוב הוא מדין 

וממכר' שקונה חצי מהכותל(. 

ומוסיף הקצות החושן: )ס' קנ"ז ס"ק ו'(

שלפי דברי הראשונים מיושבת קושיית התוס' )שזה 
מדין  לא  שהחיוב  מכיוון  פטור(  חסר  לא  וזה  נהנה 
נהנה כלל אלא שקנה ממש לרשותו חצי מהכותל, אז 
'מקח וממכר'  דין  פשוט שהוא חייב לשלם כמו בכל 

ואין לך חסר גדול מזה. 

על  שחלק  יוסף  הבית  של  לטעמו  גם  שזה  ומוסיף 
רוחותיו  מ-ב'  חברו  את  הקיף  שאם  וסבר  הרמ"א 
וגדר הניקף את השלישית - חייב לשלם את השניים 
האחרות, אף על פי שעדיין לא נהנה מהגידור )שהרי 
הרוח הרביעית פרוצה עדיין(. ומסביר הקצות, שהב"י 
למד שגילוי דעת פועל שיזכה בחצי הכותל וא"כ אנו 
לא צריכים שיהנה אלא מספיק שהוא גילה את דעתו 
הכותל  מחצית  לו  יקנה  ולכן  בגידור  מעוניין  שהוא 

ויהיה חייב מדין מקח וממכר.

הפני  דברי  ע"פ  התוס'  דברי  ביאור  ג. 
יהושע.

אבל קשה עדיין להבין את סברת התוס', ובכדי להבין 
לא  וזה  נהנה  'זה  של  הפטור  יסוד  את  לבאר  נקדים 

חסר' לשיטת הפני יהושע. 

הפנ"י שואל, מדוע שנחשוב שזה נהנה וזה חסר חייב, 
מה מועיל שחסר הרי זה גרמא בעלמא שפטור? )כגון 
וראו אותו אנשים  מי שגר בחצר חברו שלא מדעתו 
והבעלים הפסיד את  ולכן לא באו לשכור את החצר 
דמי השכירות על החצר, ושם למרות שהבעלים חסר 
נהנה  בזה  גרמא בעלמא א"כ מדוע  זה  כי  הוא פטור 

וזה חסר חייב?(.

לשלם מדוע משלם  וחייב  כשחסר   – ומוסיף לשאול 
הדר  )כגון  שחיסרו?  מה  על  רק  ולא  ההנאה  כל  על 
כל  על  משלם  הכתלים,  את  ומשחיר  חברו  בחצר 

ההנאה ולא רק כמה פרוטות על השחרת הכתלים?(.

ומבאר הפני יהושע: שיסוד הפטור של זה נהנה וזה לא 
חסר נכתב כבר בתוס' )בב"ק דף כ' ע"ב ובב"ב דף י"ב 
'כופין על מידת סדום', דהיינו שחייב  ע"ב( שזה מדין 

לשלם מדין 'נהנה' גם בזה נהנה וזה לא חסר, שבהנאה 
לכשעצמה יש בה 'מחייב' לתשלום. אבל ב'זה נהנה וזה 
לא חסר' יש 'פטור מהצד' בגלל שזה מידת סדום ]ויותר 
נהנה  רק  אלא  וממכר  מקח  זה  שאין  שמכיון  לעומק, 
אין סיבה לחייב מצד החפץ עצמו, שהרי הוא לא קיבל 
כלום וכל הסיבה לחייב היא רק על ידי תביעה חדשה 

של הנאה ולכן אין זכות לתביעה אם זה מידת סדום[. 

ובזה מתורצות הקושיות:

מדוע זה נהנה וזה לא חסר חייב – משום שהרי בעצם 
יש כאן חיוב מהנאה וכל הפטור הוא רק משום מידת 
סדום,  מידת  הווי  לא  כבר  כשמחסרו  אבל  סדום, 
ואז  סדום,  מידת  של  מהצד  הפטור  בטל  וממילא 
חוזרת התביעה של החיוב על ההנאה. ולכן 'בזה נהנה 

וזה חסר' חייב מדין הנאה ולא מדין נזיקין.

אמאי משלם על כל ההנאה ולא רק על הנזק – כנאמר 
להלן שהחיוב הוא מדין הנאה ולא מדין נזיקין.

ד. הסבר סברת תירוץ התוס'.
ולפי הפנ"י 'אתי שפיר' תירוץ התוס' –שהקשינו, ומה 
בכך שגילה דעתיה דניחא ליה הרי זה נהנה וזה לא חסר 
יסוד הפטור  וכל  חייב בעצם,  נהנה  שכל  אלא  פטור, 
הוא רק משום מידת סדום, וכשמגלה דעתו שנוח לו 
בבנין הכותל - נוח לו גם בהוצאה, ולכן כבר לא הווי 
מידת סדום, שהרי אין זה מגונה לתבוע תשלום ממי 
שהיה מוכן לשלם ואף היה מסכים לבנות בעצמו את 
של  החיוב  חוזר  סדום  מידת  כשאין  וממילא  הכותל, 
]ויותר  חסר'.  לא  וזה  נהנה  ב'זה  גם  חייב  ולכן  נהנה 
לעומק – שכיוון שהיה מוכן לשלם אז שוב הוי מדין 

מקח וממכר כמו הסכם למפרע ועיין היטב ודו"ק[

נכתב על פי השיעורים של הרה"ג ר' ישראל 

קושמרסקי.

"ברען..."
הבה"ח אריה שטיין - שיעור ד'

בעל  זיע"א  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הקדוש  הרב 
רבותינו  'אמרו  חנוכה  במאמרי  מביא  לוי,  הקדושת 
ז"ל, הדלקה עושה מצווה, שאדם יתלהב בעבודתו וזו 
היא ההדלקה". כלומר, שההתלהבות במצווה היא לא 
רק צורת קיום ותוספת למצווה, אלא היא מצווה בפני 
רק  לא  הם  ואהבתו  קרבת השם  של  עצמה, שהרגש 
עניין נוסף שנותן טעם במצוות, אלא שאהבת השם 

היא מצווה ועבודת השם לכשעצמה. 

ולפי זה נבין עומק נוסף במלחמה עם היוונים, שהם 
וגם  מצוות,  וקיום  האלוקים  לעבודת  הסכימו 

שהרי  ושמחה,  באהבה  השם  עבודת  לקבל  יכלו 
מציאות  בעניין  הרבה  וחקרו  גדולים  חכמים  היו 
יהפוך  הקב"ה  עם  שהקשר  רצו  לא  אבל  השם, 
הקשר  בעצם  יחוש  שיהודי  עצמו,  בפני  לדבר 
לקב"ה, שבזה לבד הוא פועל ועושה משהו. ועל זה 
מחדש הקדושת לוי "הדלקה עושה מצווה" שעצם 
עצמה.  בפני  מצווה  היא  וההתלהבות  ההדלקה 
הדלקת  שעצם  חנוכה,  נרות  הדלקת  מהות  וזו 
למצווה  הפכה  לקב"ה,  והשמחה  והאהבה  האור 
אותנו  לקרר  ניסו  והיוונים  עצמו.  בפני  ועניין 
חנוכה  נרות  ע"י  אבל  מהקב"ה,  אותנו  ולהרחיק 
שאנו מדליקים בהתלהבות אנו מקרבים את הנפש 

לקב"ה ומקיימים את המצוות בהתלהבות.

וזהו הביאור בפסוק "ולעבדו בכל לבבכם" שזה ציווי 
לעבוד את השם מכל הלב, שהוא מצווה בפני עצמה, 
הפסוק  על  דרשו  וחז"ל  שלם,  בלב  השם  את  לעבוד 
והכוונה,  תפילה"  זו   – לבבכם  בכל  "ולעבדו  הזה, 
שנתפלל  בכך  מתבטא  לקב"ה  והקרבה  שהקשר 
מאהבה אמתית לקב"ה, כי תפילה היא לא עוד מצווה 
אלא זה זמן ביטוי הקשר שלנו לקב"ה, כי הוא אוהב 
אותנו באמת, ומחכה לנו שנדבר אליו כמו ילד לאב, 
והוא רוצה שנדבר אליו כל מה שאנחנו מרגישים, ועל 

כל מה שקשה לנו. 

והקשר והאהבה מתבטאת בכל דבר, ואפילו בזמנים 
גם  זה  עדיין  לקב"ה,  קשר  פחות  שמרגישים  קשים, 
מתבטא  אז  לפעמים  ואדרבה  וקשר,  שייכות  מבטא 
עומק הקשר, כמו אב שיכול לכעוס על בנו, אבל עדיין 
צדדי  בכל  מתבטא  קשר  כי  השני,  את  אחד  יאהבו 
הרגש, לפעמים באהבה גלויה ולפעמים בהיפך, אבל 
בחסיד  ומעשה  תמיד.  נשארת  והקרבה  הקשר  עצם 
שדיבר קשות כלפי מעלה על צרות שאירעו לו ל"ע, 
אותו  ושאלו  כך,  על  לו  וסיפרו  הרבי  אל  חבריו  באו 
הכיצד נשתוק לחילול שם שמים שכזה, ואמר להם: 
באמת  מאמין  שהוא  ממנו,  גדול  בהשם  מאמין  אין 
ממקור  ח"ו  ולא  השם  מיד  הוא  לו  שקרה  מה  שכל 
אחר, אלא שקשה עליו הדבר להרגיש כעת את אהבת 
ילד  כמו  לקב"ה  בשייכות  חש  עדיין  הוא  אבל  השם, 
גם  מסוגלים  זה  את  זה  שאוהבים  אנשים  כי  לאביו, 
לשאול שאלות מתוך רצון למצוא ולחדש את הקשר 

והאהבה. 

מובא בשם הישועות משה זצ"ל שע"י 
הדלקת הנרות אנו מאירים את האור 
וע"י  החושך,  את  דוחה  האור  כי 
האור יכולים אנו לפשפש במעשינו 
ולהתעורר כמו בימים הנוראים שאז 
חשבום  לעשות  ישראל  של  דרכם 
נפש, ואז נזכה לגמר חתימה טובה. 



המתנדבים בעם

מראות מימי ההתנדבות 
החודשיים של 

התלמידים שיחי'
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מחשבה חינוכית

רבות דובר ועוד ידובר בעז"ה בדבר משנתה החינוכית 

תמצאו  שלפניכם  בקובץ  החסידית.  המדרשה  של 

התייחסויות רבות ומגוונות אשר נחקקו על ידי עמיתי 

'נאה  רבני הישיבה שליט"א שכולם בבחינת  היקרים 

דורש ונאה מקיים' וקיים זה מה שכתוב בזה.

נחמן  רבי  של  קדשו  דברי  את  נביא  הבאות  בשורות 

מברסלב זיע"א - מילים אשר שינו ועודן משנות כליל 

- במשך מאות השנים מאז נדפסו - את חייהם של אין 

ספור יהודים. 

הדברים לקוחים מתוך התורה 'אזמרה' אשר נקבע 

 - מוהר"ן  ליקוטי  בספה"ק  רפ"ב  בסי'  מקומה 

תורה שאודותיה התבטא מוהר"ן זיע"א בביטויים 

בהגותו  יסוד  כאבן  אותה  והעמיד  ביותר  נשגבים 

ומשנתו.

"דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו 
בו  ולמצוא  לחפש  צריך  גמור,  רשע  שהוא  מי 
איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע ועל ידי 
זכות, על  ודן אותו לכף  זה שמוצא בו מעט טוב 
ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות ויוכל להשיבו 
רשע  ואין  מעט  "ועוד  בחינת:  וזה  בתשובה. 

והתבוננת על מקומו ואיננו" )תהלים ל"ז י'(.

היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות, 
ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף 
בו  למצוא  ולבקש  לחפש  אתה  צריך  כן  פי  על 
מעט  'ועוד  וזהו  רשע  אינו  ששם  טוב  מעט 
מעט  עוד  בו  לבקש  אתה  שצריך  רשע'  ואין 
כי אף על  בו עדיין ששם אינו רשע.  טוב שיש 
טוב  מעט  בו  שאין  אפשר  איך  רשע,  שהוא  פי 
עדיין, כי איך אפשר שלא עשה איזה מצוה או 
דבר טוב מימיו. ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד 
מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף 
מכף  באמת  אותו  מעלה  אתה  זה  ידי  על  זכות, 
חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה, 
שמוצא  ידי  על   - רשע"  ואין  מעט  "ועוד  זהו 
על  רשע,  אינו  ששם  טוב,  מעט  עוד  בהרשע 
היינו  ואיננו".  מקומו  על  "והתבוננת  זה  ידי 

כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, ואיננו 
שם על מקומו הראשון, כי על ידי שמוצאין בו 
אותו  ודנין  טובה,  נקדה  איזה  טוב,  מעט  עוד 
לכף זכות, על ידי זה מוציאין אותו באמת מכף 
מקומו  על  והתבוננת  וזהו  זכות.  לכף  חובה 

ואיננו כנ"ל, והבן.

 כחם הגדול
של הפכים הקטנים

הרב צבי אריה אדלר  - רכז לימודי קודש ור"מ שיעור א'

אותן  ולנצל  נקודות  אותן  את  ולמצוא'  לבקש  'לחפש  עלינו  מוטלת  חובה 
בכדי להתקרב לה' ולעבוד אותו מתוך שמחה ואמונה בכחותינו ויכולותינו 

כאשר למדנו בתורה הנ"ל 

להזכיר לעצמנו כי אותן נקודות קיימות וגם אם הן לא נראות ממבט ראשון 
חובה עלינו להתמיד בחיפוש אחריהן עד אשר נמצא אותן 

נקודה טובה  ומיוחדת היא אותה  יפה  ידע עד כמה  בו ברגע שכל תלמיד 
השוכנת בקרבו, נזכה לראות אותה פועלת את פעולתה ומעלה אותו בס"ד 

על דרך המלך ועל במתי ההצלחה 

ידוע  זה  כי  בעצמו.  גם  למצוא  האדם  צריך  וכן 
שצריך האדם להיזהר מאד להיות בשמחה תמיד, 
אצלנו  )כמבואר  מאוד  מאוד  העצבות  ולהרחיק 
כמה פעמים(. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו 
ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה 
הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה, 
רק  מזה,  לפול  לו  אסור  כן  פי  על  אף  ושלום,  חס 
צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך 
אפשר שלא עשה מימיו איזה מצוה או דבר טוב. 
הטוב,  הדבר  באותו  להסתכל  שכשמתחיל  ואף 
הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום, 
שבקדושה  והדבר  המצווה  שגם  שרואה  היינו 
ומחשבות  פניות  מלא  כן  גם  הוא  לעשות,  שזכה 
שלא  אפשר  איך  זה  כל  עם  הרבה,  ופגמים  זרות 
יהיה באותה המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט 
כי על כל פנים איך שהוא, על כל פנים היה  טוב, 
שעשה,  טוב  והדבר  בהמצווה  טובה  נקודה  איזה 
כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה 
לידי  ולבוא  עצמו,  את  להחיות  כדי  טוב,  מעט 
בעצמו  ומוצא  שמחפש  זה  ידי  ועל  כנ"ל.  שמחה 
מכף  באמת  יוצא  הוא  זה  ידי  על  טוב,  מעט  עדין 
בבחינות  בתשובה,  לשוב  ויוכל  זכות  לכף  חובה 
"ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו" 

כנ"ל.

אפילו  זכות  לכף  אחרים  לדון  שצריכין  כמו  היינו 
טובות.  נקודות  איזה  בהם  ולמצוא  הרשעים  את 
ידי זה מוציאין אותם באמת מכף חובה לכף  ועל 
זכות, בבחינת ועוד מעט וכו' והתבוננת וכו' כנ"ל, 
את  לדון  שצריך  בעצמו,  האדם  אצל  הוא  כן  כמו 
עצמו לכף זכות, ולמצוא בעצמו איזה נקדה טובה 
יפול לגמרי, חס  עדיין, כדי לחזק את עצמו שלא 
את  וישמח  עצמו,  את  יחיה  אדרבא  רק  ושלום, 
מה  דהיינו  בעצמו,  שמוצא  הטוב  במעט  נפשו 
שזכה לעשות מימיו איזה מצוה או איזה דבר טוב, 
וכמו כן צריך לחפש עוד, למצוא בעצמו עוד איזה 
גם-כן  הוא  הטוב  הדבר  אותו  שגם  ואף  טוב,  דבר 
מעורב בפסולת הרבה, עם כל זה יוציא משם גם-

כן איזה נקודה טובה".

רוח  בבחינת  הוא  אלו  במילים  האצור  הגדול  הסוד 

אלפי  רבבות  של  נפשם  את  כאמור  החיו  והן  חיים 

בפני  לעמוד  הנדרש  הכח  את  להן  והעניקו  ישראל 

התמודדויות שונות וקשיים מרובים.

והמסר  עצמם  בעד  מדברים  הק'  דבריו  למעשה, 

העולה מהם הוא חד כתער ומאיר כאור החמה ואין 

רק  נביא  מילים.  עוד  עליהן  ולגבב  להוסיף  צורך 

רעיון קצר לכבוד ימי החנוכה שכשמם כן הם - ימי 

דבריו  הקדמת  פי  על  ומיוסד  בנוי  זה  רעיון  חינוך. 

מן  היוצא  החינוכי  הרעיון  להבהרת  ויסייע  הק' 

הדברים ומיושם תודות לא-ל מדי יום ביומו בקרב 

מחננו.

לימדונו חז"ל כי ימי החנוכה נקבעו לזכר נס פך השמן 

יון  קלגסי  ידי  על  נטמא  לא  נס  שבדרך  פך  אותו   -

ומן  החשמונאים  מצאוהו  אשר  עד  בטהרתו  ונשאר 

השמן האצור בו שבו להדליק את המנורה הקדושה 

בטהרה.

בהררי  יסודתו  זה  שמן  פך  כי  מבואר  הק'  בספרים 

את  יעקב  יצק  ממנו  אשר  פך  אותו  הוא  הפך  קודש. 

משנתו  כשהקיץ  שהקים  האבן  מצבת  על  השמן 

ליעקב עד  כך חשוב  כל  היה  פך  בדרכו לחרן1. אותו 

1  "ויותר יעקב לבדו. אמרו חז"ל אל תקרי לבדו אלא 
. מאין בא לו זה הכד. כשיעקב שם האבנים מראא ולכד

כד  לו  ונתבצר  אחת  אבן  ומצאן  בבוקר  והשכים  שותיו 
של שמן ויצק על ראשה וחזר הכד ונתמלא אז ידע יעקב 
שהוא מזומן לברכה ואמר אין זה ראוי להניחו כאן, והוא 
ואהרן  והמזבח  כליו  וכל  המשכן  ממנו  שנמשחו  השמן 
זה  כולו קיים כמו שאמרו חז"ל  ועדיין  והמלכים  ובניו 
לה  שאמר  הצרפית  של  השמן  כד  והוא  לדורותיכם.  לי 
אשת  של  שמן  אסוך  והוא  תכלה,  לא  השמן  כד  אליהו 
עובדיה הנביא, כשראה יעקב שכל כך נסים עתיד להיות 
בו סכן עצמו והביאו, כך מצאתי". )ספר ש"ך על התורה 

מהמקובל רבי מרדכי הכהן זצוק"ל - מגורי האר"י(

זקנים מבעלי  בדעת  גם  מופיעה  "לבדו-לכדו"  זו  דרשה 
את  המקשר  נוסף  פירוש  שם  והובא  התורה  על  התוס' 
אהפכים קטנים לשמן וז"ל "דבר אחר לשון בית הבד שמו
שכין ממנו שמן זית ודרך הוא להצניע בפכים קטנים".
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מחשבה חינוכית

אשר מצא לנכון לשוב ולעבור עבורו את מעבר יבק. 

והדברים מופלאים, לאחר שהעביר את משפחתו ואת 

עצמו  את  ומסכן  רבה  טרחה  יעקב  טורח  רכושו  כל 

באישון ליל וכל כך למה? עבור כמה פכים קטנים??? 

אתמהה!!!

מסמלים  קטנים  פכים  שאותם  היא  לכך  והתשובה 

באשר  אדם  בכל  שקיימות  הטובות  הנקודות  את 

במקום  האדם  נמצא  לעיתים  שראינו.  כמו  הוא 

מודע  לא  כלל  הוא  שבו  מסוים  במצב  או  מסוים 

מציאותן  לעצם  מודע  שהוא  או  נקודות  לאותן 

אולם לא מודע לחשיבותן הרבה ולכחן העצום וזהו 

שלימד יעקב אבינו במסירות נפשו - חובה מוטלת 

נקודות  אותן  את  ולמצוא'  לבקש  'לחפש  עלינו 

ולנצל אותן בכדי להתקרב לה' ולעבוד אותו מתוך 

למדנו  כאשר  ויכולותינו  בכחותינו  ואמונה  שמחה 

בתורה הנ"ל.

טעם  מה  להבין  נוכל  אלה  בדברינו  אנו  כנים  ואם 

כראות  ביעקב.  ולהילחם  לבוא  עשו  של  שרו  נזעק 

הנקודות  של  סודן  את  יודע  יעקב  כי  שר  אותו 

בכדי  רבות  ולהתייגע  להתאמץ  ומוכן  הטובות 

ותכלה  קט  מעט  עוד  כי  הבין  אותן  ולמצוא  לזכות 

"והנה פשוט הוא בעיני שגם אותו הפך נתגלה ג"כ לבני 
אהרן  של  גדול  כהן  של  בחותמו  חתום  שהיו  חשמונאי 
אהכהן דכתיב גביה זה לי לדורותיכם לעולם הבא, ובו הד

ליקו ח' ימים לפי צרכם" )ספר ברכת שמואל מאביו של 
בעל קב הישר(

"ואח"כ באו בני חשמונאי לבית המקדש ולא מצאו כי 
אם צלוחית אחת של שמן אשר היתה חתומה בטבעת של 
כהן הגדול אשר באותו צלוחית היו מושחין מלכי ישראל 
של  פך  באותו  נמשח  משיחה  טעון  שהיה  גדול  כהן  וכל 
שמן המשחה והיה בו רק כשיעור הדלקת יום אחד" )קב 

הישר פרק צ"ו(

לעיל  כתיב  דהא  קטנים  פכים  פי'  נראה  ולי  "נ"ב 
"ויעבר את כל אשר לו" אלא היה פכים קטנים עם 
שמן ליצוק על האבן אשר נדר וזהו אינו שלו אלא של 
שמים, ומשום הכי נשא את נפשו עליו. ופכים קטנים 
לאו דוקא קאמר אלא פך קטן ואולי רמז בזה בעבור 
שנשא את נפשו לקיים נדרו בפך קטן נעשה נס לבניו 
וזהו שכח פכים קטנים  בימי חשמונאי ע"י פך קטן 

ודוק". )מהרש"ל על רש"י פרשת וישלח(

אליו הרעה ולכן מיהר להילחם עמו מלחמת חרמה 

בשצף קצף.

החנוכה  בימי  גם  מוצאים  אנו  גישה  אותה  את 

את  אולם  השמנים  כל  את  טימאו  היוונים  כאשר 

היו  שהיוונים  לבאר  ויש  טימאו.  לא  קטן  פך  אותו 

חכמים מחוכמים כידוע אולם חכמתם היתה בבחי' 

"חכמים המה להרע". הם רחשו כבוד רב לכשרונות 

שכליים ומיומנויות תרבותיות אולם ל'פכים קטנים' 

דיון  ולהעריך  לייקר  ידעו  הם  תהומי.  בוז  רחשו 

כללי  פי  על  ומנוסחת  שנונה  פואמה  נוקב,  שכלי 

וכיוצ"ב  איכותי'  תרבותי  'מחזה  והדקדוק,  השירה 

אולם להעריך ולכבד 'נקודה טובה' גרידא מאן דכר 

שמיה???

דמיון  בעיניהם  היתה  טובה  נקודה  של  חשיבותה 

מופרך ותו לא ולכן אפילו לא טרחו לטמא את אותו 

אליו  להתייחס  טרח  לא  מהם  איש  באשר  קטן  פך 

וחילופיהן  סכנה.  כל  ממנו  להם  שנשקפת  חשב  ולא 

את  ידעו  גם  ידעו  אשר  הקדושים  ובניו  במתתיהו 

סודה הרם והנישא של הנקודה הקטנה ותרו אחריה 

אותה  למצוא  זכו  אשר  עד  חיפוש  אחר  בחיפוש 

והאירו את העולם כולו באמצעותה.

לנתיבתנו במדרשה  ואור  לרגלינו  נר  הינה  זו  גישה 

דברים  להעריך  היודעים  רבים  ישנם  החסידית. 

הפגנת  מעולים,  לימודיים  הישגים  כגון  'גדולים' 

ואחרים,  אלו  בתחומים  עיניים  מרהיבת  כישורים 

מקבילים  יקומים  שקיימים  להבין  מתקשים  אך 

ובהם עולמות שלמים מלאים בטוב אשר נגלים רק 

ברוב  אותם  ומחפש  בהם  שמאמין  מי  של  לעיניו 

עמל ויגיעה.

אצלנו במדרשה החסידית ב"ה המצב שונה בתכלית. 

לרוב  טובות  נקודות  ישנן  תלמיד  לכל  כי  אנו  יודעים 

שפעמים הן גלויות ופעמים מוסתרות. תפקידנו הוא 

נקודות  אותן  כי  לעצמנו  להזכיר  ובראשונה  בראש 

חובה  ראשון  ממבט  נראות  לא  הן  אם  וגם  קיימות 

עלינו להתמיד בחיפוש אחריהן עד אשר נמצא אותן. 

המסר  יעבור  לב  בכל  בכך  ונאמין  זאת  שנזכור  ככל 

ויחלחל גם אל תוך ליבם של תלמידים. בו ברגע שכל 

תלמיד ידע עד כמה יפה ומיוחדת היא אותה נקודה 

טובה השוכנת בקרבו, נזכה לראות אותה פועלת את 

פעולתה ומעלה אותו בס"ד על דרך המלך ועל במתי 

ההצלחה!

חסיד נכנס אל הרבי מקאצק ואמר לו: רבי, 
למדתי את כל הש"ס. החזיר לו הקאצקאי, 

ומה הש"ס לימד אותך?!... 

א. המלמד תורה לעמו ישראל.

ראשית  מחנך,  של  לתפקידו  קווים  לשרטט  בבואנו 
עלינו לברר מהי תכלית ייעודה של מלאכת החינוך. 
מגיד   / ר"מ   / מחנך  של  דמותו  מצטיירת  כלל  בדרך 
ללמד  שתפקידו  כמי  קדושות,  בישיבות  שיעור 
להעביר  הישר,  דרך  על  הסוגיא  את  להעמיד  תורה, 
מעתיקי  רבותינו  דברי  את  וללמד  הנכון,  הדגש  את 
של  דמותם  גם  בעינינו  מצטיירת  כך  השמועה. 
רבותינו מצוקי ארץ, יושבים בישיבה מימות האבות 
כמאמר  מהם  ישיבה  פסקה  לא  שמעולם  הקדושים 

חז"ל ביומא )כ"ח ע"ב(. 

גם בורא עולם בעצמו מלמד תורה, כפי שאנו מברכים 
המלמד  ה'  אתה  'ברוך  התורה  בברכות  בוקר  מדי 
בסיני,  תורה  לימדנו  הוא  ישראל',  לעמו  תורה 
העת  כל  ומלמדנו  רבנו,  למשה  פירושיה  את  מסר 
כאן'  אף  ויראה,  באימה  שם  'מה  חז"ל  כמאמר 
לדורותיהם  התורה  מלמדי  ועוד(.  כ"ב  )ברכות 
הולכים בדרכי השם ובמידותיו, וחכמינו אף למדים 
הקב"ה  של  לימודו  מצורת  תורה  למלמדי  הלכות 
למשה רבינו ולעם ישראל, כמאמרם בנדרים )ל"ז. 
אני...  מה   - אתכם  ללמד  ה'  צווה  'ואותי  ועיי"ש( 

אף אתם'.

ומהי תכלית לימוד התורה של הקב"ה לעמו, הנה רבו 
בלימוד  המטרה  נקודת  את  להעמיד  כיצד  האופנים 
אך  הדרכים,  ונחלקו  קולמוסים  נשתברו  התורה, 
לימוד  תכלית  אחד,  לדבר  הסכימו  שכולם  דומה 
הב"ח  דברי  )ראה  לקונו  נברא  לדבק  היא  התורה 
הידועים בסימן מ"ז 'ולכן נתן הקב"ה תורה לישראל... 

התורה...  ורוחניות  בקדושת  ולהתדבק  להתעצם 
גדולי  בין  הנידון  ועוד(,  הדינים...',  לידע  לצורך  ולא 
התורה  לימוד  יביא  דרך  ובאיזו  כיצד  היה  הדורות 
לכך, והאם וכמה תנאים נוספים נזקקים ללימוד, אך 
המצוות,  קיום  כל  כמו  התורה  לימוד  תכלית  וודאי 
לחנכו  בקונו,  דביקות  לידי  הלומד  את  להביא  בכדי 
לאלוקיו.  ולקרבו  דרכיו  ליישר  אור  בקרן  ולהעמידו 
הש"ס צריך גם ללמד אותנו, לא רק ללמוד אותו. לא 
נאריך במפורסמות, מה גם שאין ענייננו כעת לעמוד 
על עניין רחב ועמוק זה, אלא לנסות להבין את דמות 

המלמד. 

ב. רבו מביאו לחיי העולם הבא. 

האם גם דמות המלמד תורה, נראה לנו כמי שמטרתו 
את תלמידו  ניכרת מתוך מעשיו, שתכליתו להעמיד 
ישנם  לבבות.  ולקרב  מעקשים  ליישר  אורה,  בקרן 
להשמיע  באים  ואינם  נאמנה  מלאכתם  העושים 
לתלמידיהם מחידושי תורתם, טורחים לכוון את דעתו 
של התלמיד ללמדו כיצד יסלול דרך בלימוד התורה, 
איך שואלים קושיא ואיך עונים, כיצד פותרים סוגיא 
מוקשה, ואיך לומדים אחרונים. אך האם די בזה, האם 
כיצד  הדרך  בהקניית  מסתכם  המלמד  של  תפקידו 
ואדרבה,  לחינוך,  מבוא  גם  הוא  או שלימודו  ללמוד? 
ולהגביה את  עיקר תפקידו הוא לרומם את התלמיד 

כל מהותו. 

ע"א(  ל"ג  )ב"מ  מציאות  אלו  בפרק  איתא 
'אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת, 

ורבו  הזה  לעולם  הביאו  שאביו 
שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם 
הבא'. היה אפשר לפרש ב'מביאו 
לימוד  שעצם  הבא'  העולם  לחיי 
מצווה  היא  הרב  שמלמד  התורה 
שנותנת גם שכר בעולם הבא, אך 

עולם  'חיי  של  הלשון  משמעות 
גרידא,  משכר  יותר  עמוקה  הבא' 

מתייחסת  שהיא  ומשמעה 

'ללמד או לחנך'
הרב ישראל קושמרסקי - ר"מ שיעור ד'
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מחשבה חינוכית

להקניית דרך האמת שבה יפסע התלמיד כל חייו, 
 – ובבא  בזה  אמת  לחיי  כך  ידי  על  שיבוא  באופן 
מעמידו  חכמה  שמלמדו  רבו  הבא'.  העולם  'לחיי 
בה  חיים  לדרך  לימודו  ע"י  ומחנכו  אורה,  בקרן 

ישכון אור, וע"י כך 'מביאו לחיי העולם הבא'. 

לשכר  הכוונה  אין  הזה'  לעולם  מביאו  ש'אביו  כשם 
ופרנסת מזון גרידא, חובת האב להעמיד את בנו בדרך 
טוב שבה ידע כיצד לחיות את חייו בעצמו כשיגדל 
האב  חובות  את  חז"ל  שפירטו  כפי  הבחינות,  מכל 
על הבן במסכת קידושין )דף כ"ט ע"א( ללמדו תורה 
ולהשיאו אשה ללמדו אומנות ולהשיטו בנהר בשביל 
שיוכל לחיות בעצמו, 'חיותיה היא' כדברי הגמ' שם 
על לימוד אומנות. כך 'רבו מביאו לחיי העולם הבא' 
זוהי העמדת התלמיד בדרך הישר לשמור דרך השם, 
שבה ילך כל חייו על פי דרכו, ויקנה את 'חיי העולם 
הבא', חיי קדושה ואמת בהיותו בעולם הזה וממילא 
גם בהיותו בעולם הבא. וכל זה הוא תפקיד הרב במה 

ו  ד מ ל מ ' ש
כי  חכמה' 
ד  ו מ י ל ה
ו  ת י ל כ ת
ולחנך  לרומם 
התלמיד  את 
טוב.  לדרך 
לו  נותן  רבו 
'חיותיה'  את 
 , ת י נ ח ו ר ה
שהאב  כשם 
את  לו  נותן 
 ' ה י ת ו י ח '
 . ת י מ ש ג ה
בין  ההקבלה 

ושופכת  נוספים,  במקומות  יותר  מפורשת  לאב  רב 
אור על תפקידו של הרב. 

ג. תלמידים כבנים – אחריות כוללת.

מקום  בכל  מצינו  התלמידים,  אלו   – לבניך'  'ושננתם 
בנים  י"ד(  )דברים  שנא'  בנים  קרוים  שהתלמידים 
אתם לה' אלהיכם, ואומר )מלכים ב', ב'( בני הנביאים 
אשר בבית אל, וכן בחזקיהו שלמד תורה לכל ישראל 
תשלו.  אל  עתה  בני  כ"ט(  ב'  )ד"ה  שנ'  בנים  וקראם 
אתם  בנים  שנאמר  בנים  קרוים  שהתלמידים  וכשם 
לה' אלהיכם כך הרב קרוי אב שנאמר )מלכים ב', כ'( 
בפרשת  רש"י  דברי  אלו  וגו''.  ישראל  רכב  אבי  'אבי 
הקבלה  שוב  כאן  ישנה  פ"ז(.  פ"ו  )דברים  ואתחנן 
בין הקב"ה המלמד תורה לעמו ישראל לבני ישראל 

לתלמיד  המלמד  בין  היחס  לגבי  תורה  המלמדים 
הקב"ה  של  בדרכיו  הולך  המלמד  לבן,  כאב  שהוא 

שרואה בבני ישראל בניו חביביו ונושאם על כפיו.

הדמיון בין רב לאב, נותן לנו להבין יותר את תפקידו של 
הרב, ישנם פירושים שונים על השייכות הזו, ההסבר 
הפשוט גם הוא מובן. כל מעשה שעושה אב למען בנו, 
איננו פעולה נפרדת משל עצמה, אלא חלק מסך כולל 
של דאגת אב לגידול הבן לדרך טוב, שבשביל מטרה 
זו הוא מאכילו משקהו מפרנסו ומחנכו. גם מלמד הוא 
מי שרואה בתלמידו מי שהוא אמור לדאוג לו ולטפחו, 
הלמידה שהוא מקנה לו הי חלק בלתי נפרד מתהליך 
כולל של טיפוח ומאמץ לגדלו לתורה ויראת שמיים. 
תורני  ידע  להקנות  שבא  מקצוע  איש  אינו  המלמד 
עושה עבודתו ודיו, אלא הוא נושא בעול הכולל של 
אביו  הוא  ואמת,  חכמה  לחיי  התלמיד  וטיפוח  חינוך 

הרוחני, הנושא בעול חייו הרוחניים.

נושא  אב 
ת  ו י ר ח א ב
ת  ל ל ו כ
בנו,  כלפי 
נושא  ומחנך 
ת  ו י ר ח א ב
כלפי  כוללת 
 . ו ד י מ ל ת
ת  ו ק פ ת ס ה
ה  ד י מ ל ב
יכולה  אינה 
ש  ר פ ת ה ל
בן,   – אב  כיחס 
אם  גם  האב 
רחוק  הוא 
נושא בעולו  הוא  יחס קרבה,  ביניהם שום  ואין  מבנו 
דואג לו וחושב עליו. וכך הם דברי חז"ל ב"ב )ח' ע"ב( 
על המלמד האידיאלי, רב שמואל בר שילת, שבמשך 
י"ג שנה לא יצא לפוש בגינה מרוב דאגתו לתלמידיו 
וגם כשיצא 'דעתאי עלייהו'. דברים אלו אינם נמדדים 
אלא  התלמידים,  עם  נמצא  שהרב  הזמן  בכמות  רק 

באיכות הקשר והדאגה – 'דעתאי עלייהו'. 

ד. ללמד בשביל לחנך. 

בדאגה  הלמידה  איכות  לגבי  לאב  רב  של  הדמיון 
והחינוך  הלימוד  צורת  עצם  על  משליכים  ואחריות, 
במישור הפרקטי. היחס הוא לא כשל הקניית לימוד 
הכוללת חינוך לצורך למידה אלא חינוך הכולל הקניית 
לימוד לצורך טיפוח וחינוך - מתוך הבנה שזהו הדבר 

טורחים לכוון את דעתו של התלמיד ללמדו כיצד 
יסלול דרך בלימוד התורה, איך שואלים קושיא ואיך 

עונים, כיצד פותרים סוגיא מוקשה, ואיך לומדים 
אחרונים 

העמדת התלמיד בדרך הישר לשמור דרך השם, 
שבה ילך כל חייו על פי דרכו, ויקנה את 'חיי העולם 

הבא', חיי קדושה ואמת בהיותו בעולם הזה. 

החשוב בשביל הבן, הלימוד בשביל החינוך, ולא חינוך 
בשביל הלימוד. 

בשטח,  המציאות  לאור  במיוחד  אמורים  הדברים 
בפני  אותנו  מעמידה  בימינו  החינוכית  המציאות 
וההתמודדויות  גדל  הציבור  פשוטים,  לא  אתגרים 
גדלות אתו, מהפכת התקשורת העולמית לא פוסחת 

עלינו ומזמנת לפתחנו אתגרים חינוכיים חדשים. 

אם בעבר התלמידים באו שלמים לבית המדרש והיה 
אפשר  היה  אז  או  מקומם,  ששם  להם  ברור  יותר 
להתמקד יותר בתחום הלימוד, היה פחות צריך לעסוק 
בחינוך שמסביב ללימוד כשהתלמיד רצה ללמוד ורק 
חיפש את הדרך, )ראה תוס' בכתובות ס"ג ע"א, ד"ה 
אדעתא דגברא רבה 'דדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה 
המדרש  בבית  השהות  עצם  כאשר  אך  גדול'(.  אדם 
זה  למה  עצמם  ששואלים  יש  כ"כ,  ברורה  אינה 
אנוכי ומדוע עלי לשבת בבית המדרש בכלל, קשיים 

ם  י י ד ו מ י ל
המדרש  בבית 
ם  י ל י ב ו מ
ולא  לעזיבתו 
ת  ו ד ד ו מ ת ה ל
בעת  כתליו,  בין 
עלינו  שכזאת 
בחינוך  לעסוק 
 , ו ט ו ש פ כ
את  לראות 
ולא  התלמיד 
רק את הלמידה, 
מולנו  להעמיד 
תלמיד  כל 

כאתגר, אתגר חיים של חינוך. 

אורחות  כל  את  להכיר  תורה  ומלמד  מחנך  על 
לשאיפותיהם  מודע  להיות  תלמידיהם  של  חייהם 
המשכל  רמת  על  לעמוד  רק  לא  ולבטיהם,  קשייהם 
הוא  פלוני  'תלמיד  שהביטוי  התרגלנו  והכישורים. 
'ער איז א בעל כשרון' נתפס כמעלה   – בעל כשרון' 
חינוכית ממדרגה ראשונה, אם בלמידה עסקינן אכן 
על  שמדובר  הרי  חינוך,  מדברים  אם  אבל  הוא.  כן 
פרמטר מתוך מערכת כוללת של אדם שלם שעומד 
לפנינו בשביל להעמידו בדרך טוב, ולא רק מבחינה 

לימודית. 

של  המלאה  האחריות  בעול  לשאת  אמור  מחנך 
תלמידו במשך כל היום, בשעות הפנאי, ובאורח חייו 
של התלמיד בכלל, אפשר לחנך רק כאשר עומדים על 
מהותו וטיבו של התלמיד. מעשה שהתלוננו מחנכים 

על תלמיד לפני האדמו"ר מגור בעל הפני מנחם זצ"ל, 
והתייעצו עמו האם לסלקו, שאלם הרבי מהו שם אמו 
של התלמיד והמחנכים לא ידעו, תמה הרבי 'האם לא 
האם  טובה,  בדרך  שיעמוד  בתפילה  אותו  הזכרתם 

לזאת ייקרא חינוך'? הוי אומר מחנך נושא בעול. 

יחסית  ומנותק  בו המלמד עוסק רק בלמידה  המודל 
מופקד  החינוך  כשעל  התלמידים,  עם  שקורה  ממה 
החינוך  מלאכת  בעצם  פוגם  המלמד,  שאינו  אחר 
והטיפוח. המלמד / הר"מ מתרכז בעולם של למידה, 
תלמיד  על  שעוברים  לתהליכים  מודע  הוא  אם  וגם 
מסויים, העולם החינוכי שלו נשאר בתחום הלמידה, 
האחראי על החינוך הוא אחר שאינו הדמות הלימודית 
והמושא לחיקוי אצל התלמיד, וכך נוצר מצב שהיחס 
החינוכי הראוי לתלמיד נמנע ממנו, ומצטמצם ליחס 
חינוכית  שמערכת  אומר  זה  אין  למידה.  כישורי  של 
נושאי  לכמה  החינוך  תפקידי  את  לחלק  יכולה  אינה 
ם  י ד י ק פ ת
ובלבד  שונים, 
תמיד  שיהיה 
ועדכון  סנכרון 
בין  מלא 
לרעהו,  איש 
והעיקר שתהיה 
מחנכת  דמות 
בעול  שתישא 
המידע  ריכוז 
כיצד  וההחלטה 
בו  להשתמש 

בצורה הראויה.

ת  כ ר ע מ ה
מה  הרבה  לה  יש  החסידית,  במדרשה  החינוכית 
לחדש בתחום ואולי זהו עיקר חידושה, כאן מחנכים! 
התלמיד ניצב במרכזה של המערכת הלימודית מתוך 
למקומו  תלמיד  כל  ולכוון  להתאים  אפשרי  מאמץ 
כשעבודת  הכללי  בעול  נושא  הר"מ  המחנך  הראוי, 
הלמידה שלו היא הכלי מרכזי שבידיו על מנת לחנך. 

ידע,  רכישת  מלשון  הוא  'לימוד' 
גם  כולל  והוא  התורה,  לימוד 

'למען  כמו  חינוך  מלשון  'לימוד' 
כ"ג(  י"ד,  )דברים  ליראה'  תלמד 
ג' ל"א(,  'מלמד הבקר' )שופטים 
תפקידו של המלמד ללמד לימוד 
שיפעל חינוך, לא רק ללמוד את 

ילמד  גם  שהש"ס  אלא  הש"ס 
ויחנך. 

על מחנך ומלמד תורה להכיר את כל אורחות 
חייהם של תלמידיהם, להיות מודע לרצונותיהם 

שאיפותיהם קשייהם לבטיהם, ולא רק לעמוד על 
רמת המשכל והכישורים. 

תפקידו של המלמד ללמד לימוד שיפעל חינוך, לא 
רק ללמוד את הש"ס, אלא ללמד ש"ס שילמד ויחנך. 
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בכל שבת מברכין, הקהל כולו בכל אתר ואתר מתפלל 
)ט"ז ע"ב(,  בדבקות את תפילת רב שבמסכת ברכות 
גם  כך  שמים,  ויראת  תורה  אהבת  בנו  שתהא  חיים 
את  משבחים  אנו  עולם  אהבת  בברכת  בוקר,  בכל 
ידי  על  עלינו  מרעיף  שהקב"ה  הרבה  האהבה  גילוי 
שמלמד אותנו חוקי חיים, כן תחננו ותלמדנו וכו'. כל 
הורה שואף ומתפלל תמיד שבניו יהיו דבוקים בתורה 
הקדושה ופסגת אשרם היא שיזכו להגיע לדברי האור 
החיים הק' בפרשת כי תבא, אילו היו יודעים בני אדם 
את ערבות התורה היו מתלהטים ומשתגעים אחריה. 

דור חומרי, שהפיתויים ממתינים לבחור בכל  בדורנו 
להחדיר  והמחנכים  ההורים  אנו  נצליח  כיצד  פינה, 
בלבו את אהבת התורה? איך נחדיר בלבם את האהבה 
וההשתוקקות ללימוד התורה, כפי הסיפורים שגדלנו 

עליהם בדורות קודמים? 

מן  שאחד  מספרת  ע"ב(  )ג'  פסחים  במס'  הגמרא 
התלמידים אמר, שמועה זו )ההלכה הזו( עשתה אותי 
כגדי מסנקן, ופירש ר"ח כגדי שמן ומלא בכל אבריו, 

כלומר נתמלאו בני מעינו ושבענו משמועה זו

מ'(  )בתהילים  הפסוק  על  י"ח(  )ויקרא  החיים  ובאור 
מעי'.  בתוך  ותורתך  חפצתי  אלוקי  רצונך  'לעשות 
פירוש, לרוב חשק עבודת הקודש עד שמרגיש בלומדו 

תורת ה' כאלו אוכל וממלא בני מעיו ממזון טבעי

יום  הארבעים  תשא(  כי  )פרשת  רבה  במדרש  וכן 
שעלה משה להר, לחם לא אכל ומים לא שתה ומאין 
מן התורה שנאמר )יחזקאל ג', א'(  היה משה אוכל? 
בן אדם את אשר תמצא אכול, אכול את המגילה וגו' 
ואפתח את פי ויאכילני את המגילה הזאת וגו' ואוכלה 
כיון שהתורה מתוקה  ותהי בפי כדבש למתוק, למה, 
ונופת  מדבש  ומתוקים  י"א(  י"ט,  תהילים   ( שנאמר 
צופים, ז"א שהתורה מזינה אותנו, התורה מתוקה היא 
לנו והיא נהפכת להיות חלק ממנו. ושוב צפה ועולה 

השאלה, כיצד נוכל להנחיל זאת גם לדור הצעיר?

בכל בוקר אנו מברכים בברכת התורה, והערב נא וכו', 
ופירוש המלה 'הערב' הוא על פי הגמרא )עירובין מ"ט 
ע"א(, אמר ר' יהודה אמר שמואל, המקפיד על עירובו 
שאם  חצרות  ערובי  בהלכות  )דין  עירוב  עירובו  אין 
החבורה  מבני  אחד  יאכלנה  שלא  הפת  על  מקפיד 
בטל הערוב( מה שמו? עירוב שמו, פרש"י שיהו כולן 
וערבה.  נוחה  וכו' אלא שותפות  בו  ומרוצין  מעורבין 
נהיית  שהיא  עד  שותפות  מלשון  הוא  שעירוב  ז"א 
בדברי   – נא  הערב  בבקשת  הכוונה  וזה  ממנו.  חלק 
מצות  עיקר  )בהקדמה(,  טל'  ה'אגלי  וכדברי  תורתך 
לימוד התורה להיות שש ושמח ומתענג בלימודו ואז 
דברי התורה נבלעין בדמו, ומאחר שנהנה מד"ת הוא 
נעשה דבוק בתורה. וגם על זאת תזדעק השאלה מה 

היא הדרך להנחיל זאת?

חיים  החפץ  מביא  תורה  בדברי  השמחה  ענין  על 
)תהילים  הפסוק  על  הגר"א  בשם  עולם'  'שם  בספרו 
קי"ט, קס"ב( 'שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב', 
ששואל, מדוע דוד המלך נקט לשון שש על דברי תורה 
דווקא  ה'  וכן מדוע המשיל אמרי  ולא לשון שמחה? 
מלשון  הוא  שש  הקודש  שבלשון  ומבאר  לשלל? 
הזדמנות,  החמצת  של  בעצבות  גם  שמהולה  שמחה 
כגון אדם שקבל זמן מוקצב לאסוף שלל מצד אחד יש 
לו שמחה גדולה אך עם תחושת החמצה שאם היו לו 
עוד אנשים שהיו מסייעים לו באיסוף השלל או שהיה 
לו זמן נוסף וכלים נוספים, היה יכול להספיק לאסוף 
יותר, כך דוד המלך הרגיש בעסקו בתורה, שמצד אחד 
גם  אך  שלל,  האוסף  כאדם  עצומה  שמחה  לו  היתה 
הרגשת החמצה כאדם שימיו ספורים וחושב מי יתן 
הכיצד  אלו  קודש  רגשות  וגם  יותר.  לאסוף  ויכולתי 
נוכל להשריש את תחושת השמחה וההחמצה גם יחד 

לדור הבא? 

הנחלת אהבת התורה 
לדור ההמשך

הרב אליהו שפילר - ר"מ שיעור ג'

הראשון  הבסיס  הדרך.  את  להתוות  בס"ד  וננסה 
להשריש בנשמתו של הדור הצעיר את התורה שתהיה 
להתחיל  צריכה  ההשפעה  לכל,  ראשית  מהם.  חלק 
מן  ולא  תורה  חיי  הם  מה  ירגישו  שהילדים  מהבית, 
את  שמביא  שמאי'  ה'אמרי  וכדברי  ולחוץ,  השפה 
הזוהר בפר' ואתחנן, על הפסוק 'ודברת בם' שמקשה 
הזוהר שהיה צריך לכתוב ותדבר בם? ומתרץ שצריך 
ולשמאל  לימין  יטה  שלא  בהם  עצמו  להנהיג  האדם 
ז"א שהזוהר מפרש את המלה ודברת לא מלשון דיבור 
)ח' ע"א(.  אלא מלשון הנהגה כדברי הגמ' בסנהדרין 
ַדָבר אחד לדור פרש"י ַדָבר – מנהיג, דהיינו שלפי הזוהר 
לא מספיק ללמוד תורה, אלא צריך להנהיג את הבית 
בדרך התורה, כן בהליכה בדרך, בשכיבה ובקימה, וכך 
יוכל להשפיע על בני ביתו . ומי לנו כצעירי הצאן שהם 
בבית  הנהגה  כל  ומזהים  ביותר  הטובים  הסוחרים 
האם היא באמת ובתמים בדרך התורה, והאם התורה 
הילדים  ודרך  ולחוץ.  מהשפה  שהיא  או  בקרבם  היא 

ם  י ל ב ק מ ש כ
מהבית  מסרים 
ם  י ש י ג ר מ ו
בפיהם  שאמת 
הם  ובליבם, 
אוהבים לחקות 
הצלחה ואמונה 
אמתית בצדקת 
ואלו  הדרך 
הזרעים  הם 
ם  י נ ו ש א ר ה
ת  ח ל צ ה ל

הילדים. 

עוד  יש  אך 
לבסס  שלבים 
האחיזה  את 
בדרך  שלהם 
והם  התורה 
ר'  דברי  פי  על 
שפירא  מאיר 
על  מלובלין 
במס'  המשנה 
מ"ז  פ"ב  שבת 
דברים  שלשה 
אדם  צריך 
בתוך  לומר 
ביתו ערב שבת 
חשיכה:  עם 
 , ם ת ר ש ע
 , ם ת ב ר ע

החשיכה  לזמני  זו  במשנה  רמז  הנר.  את  הדליקו 
וההסתרה שצריך האדם לפעול לפי שלושת הכללים 

הללו: 

עשרתם – ידיעת ההבדלה בין קודש לחול. 

ערבתם – הערבות שבין האדם לכלל ישראל. 

הדליקו את הנר – להאיר בזמני החשיכה. 

ואפשר לתרגם את הכללים הללו גם להנחלת אהבת 
התורה לדור הבא והם: 

המיוחדות  היכולות  את  ילד  בכל  לחפש   – עשרתם 
שהוא  מרגיש  וכשילד  להצלחות,  אותה  ולצרף  שבו 
גם  להצליח  הרצון  את  מגבירה  ההצלחה  מצליח, 

בשאר התחומים. 

שהוא  וההרגשה  ההבנה  את  לילד  לתת   – ערבתם 
הוא  חלקו  את  ישלים  הוא  ואם  גדול  מדבר  חלק 
יכול  שלא  שלם  מפאזל  חשוב  חלק  משלים  בעצם 
להיות מושלם ללא החלק שלו )זה גם נותן בכך לילד 
הרגשת אחריות וערבות 

הדדית(. 

 – הנר  את  הדליקו 
להיות סעד לתומכו בכל 
ועתות  החשיכה  זמני 
לו  ולהאיר  המצוקה 
)ואולי  האמת  דרך  את 
שלא  מרמז  גם  זה 
כלומר  הנר,  את  לכבות 
דברים  להדחיק  שלא 
לפינות  ואירועים 
שהם  משום  חשוכות, 
לא פותרים את הבעיות 
אותם  מעצימות  אלא 

יותר ממה שהם(. 

להרבות  ביותר  והחשוב 
צאצאנו  על  בתפילה 
וצאצאי עמך בית ישראל 
העקב  בדור  גם  שיזכו 

ך  י ש מ ה ל
ר  י ב ע ה ל

הנר  את 
לדורות 
הבאים 

בדרך 
ישראל סבא

מזינה  התורה 
התורה  אותנו, 

לנו  היא  מתוקה 
להיות  נהפכת  והיא 

חלק ממנו 

הצאן  כצעירי  לנו  ומי 
שהם הסוחרים הטובים 

ביותר ומזהים כל הנהגה 
באמת  היא  האם  בבית 

התורה,  בדרך  ובתמים 
בקרבם  היא  התורה  והאם 

או שהיא מהשפה ולחוץ

להרבות  ביותר  והחשוב 
בתפילה על צאצאנו וצאצאי 
שיזכו  ישראל  בית  עמך 
להמשיך  העקב  בדור  גם 
לדורות  הנר  את  להעביר 
הבאים בדרך ישראל סבא. 
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החינוך הוא מאושיותיה של היהדות, עליו מסרו את 
נפשם בני ישראל כבר מתחילת הדרך, ולא היו מוכנים 
היה  תמיד  החינוך  הנימה.  כמלוא  עליו  להתפשר 
משהו  היה  החינוך  בו.  להתפשר  ואין  שאסור  משהו 
היו  השינויים  כאשר  שינוי,  כל  ללא  במסורת  שהיה 
רק ב'דרך' לאור המצבים בתקופה, אבל לא ב'מטרה'. 
כל שונאי ישראל ידעו את הכלל, שאם אין גדיים, אין 
תיישים, ולכן כיוונו את מיטב חיציהם למטרה הזאת. 
ומשום כך, חשוב לבחון אותו ואת מהותו מההיבטים 

היסודיים. 

כמה  על  לעמוד  בעז"ה  ננסה  הבאות,  בשורות 
ואת  הדרך  את  להבין  וננסה  ועקרונותיו  מיסודותיו 

המטרה ומה שביניהם. 

של  פירותיו  אינם  היהודי,  החינוך  יסודות  ראשית, 
נעוצים  אלא  אחרת,  או  כזו  באוניברסיטה  מחקר 
רבותינו  בדברי  הקדושה,  התורה  בדברי  עמוק  עמוק 
לבן.  ומאב  לדור  מדור  העוברת  ובמסורת  הקדושים 
מוכנים  בהחלט  אנו  ולכן  תאמין,  בגויים  חכמה  נכון, 
לשמוע גם רעיונות של פסיכולוגים ופדגוגים שאינם 
בהזדמנות  יותר  נלבן  ובעז"ה  התורה,  מרוח  יונקים 
שמהיסוד  ברור,  אבל  לאשורו,  הענין  את  אחרת 
דברי  על  ומושתתים  יונקים  אנו  בפטיש,  המכה  ועד 

תורתנו הקדושה. 

השאלות  דברים,  של  בגופם  לדון  באים  כשאנו 
הראשונות והמתבקשות הן: 

• מהו החינוך, 	

• מה היא מטרת החינוך. 	

תימצי- היכי  הוא  שהחינוך,  ברור  זה  ולכאורה, 
דרך ולא מטרה. כלומר, מהות החינוך הוא על מנת 
להגיע למטרה מסוימת. החינוך נועד ליצור משהו 
בנפשו הרכה של הילד. החינוך הוא במטרה ליצור 
כאן  הדרכים?  הם  ומה  המטרה,  מהי  מחונך.  חניך 
נתבונן בדבריו של החכם מכל אדם, )משלי כ"ב, ו'( 
לא  יזקין  כי  'גם  כי  דרכו' למה?  פי  לנער על  'חנוך 
יסור ממנו', ע"פ רש"י, רלב"ג ושאר מפרשים שם, 

לא  יזקין  כי  שגם  לזה  לגרום  היא  החינוך  מטרת 
יעילותו  את  לבחון  הדרך  מכך,  יתרה  ממנו!  יסור 
של החינוך, הוא ב'גם כי יזקין', אם זה מה שנוצר, 
היא  זאת  גרוע,  הוא  לא,  ואם  טוב,  הוא  החינוך 
כי  לגם  שמביאה  דרך  והראויה,  הנכונה  ה'דרך' 

יזקין לא יסור ממנו. 

ומכאן לעבור ל'מטרה'. במטרה שלשמה אנו מחנכים, 
שהם  ובסיסיים,  מרכזיים  מאוד  לדברים  זקוקים  אנו 
שברצוננו  הנושאים  כל  בין  העובר  השני  חוט  יהיו 
ליצור אין ספור  כי הרי לא שייך  להעביר לדור הבא. 
שלה,  והדרך  הנקודה  את  יש  מטרה  כשלכל  מטרות, 
שייך  לא  גם  הנער.  או  הילד  של  הרך  בגילו  זה  וכל 
ללמד את החניך על כל פרט ופרט, כי זה יוציא אותו 
רובוט מתוכנת ולא מחונך. ולכן לכאורה אנו מצפים 

לשתי מטרות בחינוך: 

• ערכים. 	

• הרגלים. 	

והכלים בהם אנו משתמשים, הן אצלנו המחנכים והן 
אצל המתחנכים, הם: 

• הרגש. 	

• השכל. 	

ונתחיל תחילה עם הכלים. 

הללו,  הכלים  שני  ע"י  ופועל  מונע  במהותו,  האדם 
כל  הימנעות,  וכל  פועלים,  שאנו  פעולה  כל  כאשר 
הללו,  הכלים  בשני  מקורם  טוב  עשה  וכל  מרע  סור 
כאשר לפעמים הרגש הוא הדומיננטי יותר, ולפעמים 
כיצר הטוב,  השכל. אמנם מקובל להגדיר את השכל 
והרגש כיצר הרע, כמו למשל בתורת החסידות, מוח 
שליט על הלב וכדו', אבל ברור שאין אלו פשוטם של 
דברים. כי הרי בלי סוף מצוות שבתורה תלויות ברגש, 
כמו, אהבת ה', יראתו, ואהבת לרעך כמוך, עונג שבת 
ולרע,  לטוב  בהתייחסו  בתהילים,  המלך  דוד  גם  וכו', 
טוב  לדוגמה,  לחלוטין.  כמעט  רגשי  הוא  שלו  היחס 
לי תורת פיך, מאלפי זהב וכסף )תהילים קי"ט, ע"ב(, 

חנוך לנער על פי דרכו
הרב שבתי גבירץ - ר"מ שיעור ב' 

סעפים שנאתי ותורתך אהבתי )שם קי"ג( ועוד ועוד. 
דוד המלך אינו אומר: תלמד תורה כי התורה מחייבת 
תורה  תלמד  אלא  לשכל,  המדבר  אלוקי  ציווי  שזהו 
מוח  )לגבי  וכסף.  זהב  מאלפי  וטובה  מתוקה  היא  כי 
שליט על הלב, נדון בו בעז"ה במקום אחר(. ולכן ברור, 

שגם הרגש וגם השכל יכולים להוליך אותנו בדרך ה' 
וגם חלילה להיפך. 

מה  הרגש,  ומהו  השכל  מהו  להבין,  ננסה  תחילה 
שנובעת  פעולה  ומהי  מהשכל  שנובעת  פעולה  היא 
ספרי  בהרבה  המופיע  ע"פ  זאת  ונעשה  מהרגש. 
המחשבה והקבלה, )וישנם הרבה שיטות בעניין, אבל 
זו( חכמה זה שכל, דעת זה  להבנת העניין נלך בדרך 
אך  דהיינו  ושקר  אמת  בין  להבדיל  יכול  השכל  רגש. 
יכול  הרגש  אבסולוטיים.   - מוחלטים  בדברים  ורק 
יחסיים.  דברים  שזה  לרע  טוב  בין  ורק  אך  להבדיל 
הראשון  אדם  אכילת  לגבי  שמסבירים  יש  ]ובזה 
מעץ הדעת, שאע"פ שהיה לו הרבה חכמה וכפירוש 
בו  היה  שלא  לומר  שאין  י"א(  ג',  )בראשית  הרא"ש 
היצורים  לכל  שמות  קרא  שהרי  ממנו  כשאכל  דעת 
שמו  ה'  קרא  להקב"ה  וגם  בו  שניתנה  חכמה  מרוב 
שהוא אדון הכל שנא' אני ה' אני הוא שמי שקרא לי 
אדה"ר. והרי הוא יציר כפיו של הקב"ה ואם הוא היפה 
ביותר ודאי הוא החכם ביותר. ובשביל לדעת שהוא 
ערום היה צריך לאכול מעץ הדעת טוב ורע? אלא 

הדעת  את  המצריך  יחסי  דבר  היא  שצניעות  כיון 
לדעת  הכלים  את  לאדה"ר  לו  היו  לא  הרגש,   –
זאת[ כלומר, כשאדם בוחר בין אמת ושקר, בדבר 
בין  בוחר  וכשאדם  השכל  עם  בוחר  הוא  מוחלט, 

טוב ורע, בדבר יחסי, הוא בוחר עם הרגש. 

הן  ולרגש,  לשכל  שמדברים  שהשפות  ברור  גם  ולכן 
שתי שפות שונות בתכלית. כי לרגש מדברים בשפה 
הוא  בלבד  ואותה  היחסיות  בשפת  בלבד,  רגשית 
בשפה  בלבד,  שכלית  בשפה  מדברים  ולשכל  מבין. 
המוחלטת שרק אותה הוא מבין. והטעות הראשונה 
שכלית.  הרגש  אל  או  רגשית  השכל  אל  לדבר  היא, 
לדוגמה "משה'לה קום, השעה כבר 7.00 אמא, אין לי 
כוח, עוד 5 דקות. אבל אתה חייב, אתה חייב כי אתה 

טען  הילד  לב,  נשים  אם  לחיידר...".  תאחר 
ענתה  אמא  כוח',  לי  'אין  רגשית,  טענה 

האם  חייב',  'אתה  שכלית,  תשובה  לו 
זה יעזור? 

לעומת זאת, אם הוא יקבל תשובה 
אם  כרגע  משנה  לא  וזה  רגשית, 
כמו,  שלילי,  או  חיובי  הוא  הכיוון 
לתורה  מחכה  ה'  שלי,  'צדיק'ל 
ולתפילה שלך', או 'אם לא תזדרז, 

ויתן לך עונש', פה  המלמד יכעס 

יסודות החינוך היהודי נעוצים עמוק עמוק בדברי התורה הקדושה, בדברי 
רבותינו הקדושים ובמסורת העוברת מדור לדור ומאב לבן.

מטרת החינוך היא לגרום לזה שגם כי יזקין לא יסור ממנו. 

הערכים נותנים לנער את הדברים עליהם הוא מקפיד ושומר. יש טוב ויש 
רע, יש אסור ויש מותר, יש ראוי ויש לא ראוי. כלומר יש חיובי ויש שלילי, 

ובתוכם יש מדרג מסוים. אבל החיובי הוא חיובי והשלילי הוא שלילי בצורה 
ברורה. 

וההרגלים, תפקידם לבוא במצבים שהערכים לא מדברים אלינו, כאשר אנו 
בקטנות המוחין, כאשר ה'אין לי כוח', מנסה להשתלט עלינו. 

קח את הכלים שלו, צור תאווה לטוב, תן לעצמך את התשוקה לעבודת ה', 
חבר את עצמך לטוב, וממילא אין כבר שום מאבק בין הטוב לרע, כי אני 

חווה את הטוב, והרע הופך לטפל וחסר טעם. התשוקה לטוב, רותמת את 
הרגשות לערכים ויחד יוצרים את עבודת ה' באהבה וביראה. 

.
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מחשבה חינוכית

מסתבר שזה יהיה יותר אפקטיבי, כי דיברתי לרגש 
בשפה שלו.

ברור, שאין אפשרות להסתפק בחינוך הרגשי לבדו, כי 
כשהוא בא ללא רקע שכלי, הוא בעצם פעולה שתלויה 
שאם  כך  הנתון,  שברגע  הרגשית  במטוטלת  ורק  אך 
בהתמודדות הרגשות יגברו לצד השלילי, אני לא ממש 
אוכל להתמודד. ובעיקר כי הוא עובד רק על הרגש כפי 
שנאמר. אנו זקוקים גם לחינוך השכלי, ללמידה ולשאר 

הדברים שמקורם בלוגיקה, יחד עם החינוך הרגשי. 

ועכשיו נחזור למטרות. 

הוא  עליהם  הדברים  את  לנער  נותנים  הערכים, 
מקפיד ושומר. יש טוב ויש רע, יש אסור ויש מותר, 
יש ראוי ויש לא ראוי. כלומר יש חיובי ויש שלילי, 
חיובי  הוא  החיובי  אבל  מסוים.  מדרג  יש  ובתוכם 
הערכים  את  ברורה!  בצורה  שלילי  הוא  והשלילי 
אנו בונים על ערכים אלוקיים, שהוא נתן לנו בתורה 
זה לא ערך, שעלה במוחו או בליבו של  הקדושה. 
האדם, שהיום הוא ראוי מאוד, ומחר הוא מופקע 
ובפרודוקטיביות,  בשויון  האמין  הקומוניזם  )גם 
לצערנו  התוצאות,  אבל  אחריהם.  נהו  ומיליונים 
מוכרות לנו היטב, וע"ז אמר שלמה המלך )משלי 
זאת,  לעומת  חטאת(.  לאומים  וחסד  ל"ד(  י"ד, 
התורה  'שזאת  בו,  מאמינים  שאנו  האלוקי,  הערך 
מאת  אחרת  תורה  תהא  ולא  מוחלפת  תהה  לא 
שכלו  במוגבלות  תלוי  איננו  שמו',  יתברך  הבורא 
במהותם!  הערכים  הם  אלו  אנוש,  בן  של  ודעתו 
עם  אחרינו.  הבא  לדור  מנחילים  אנו  זה  ואת 
יחיה בעז"ה עד  הערכים האבסולוטיים הללו הוא 

120 ואותם הוא גם ינחיל לדורות הבאים. 

לא  שהערכים  במצבים  לבוא  תפקידם  וההרגלים, 
כאשר  המוחין,  בקטנות  אנו  כאשר  אלינו,  מדברים 
ה'אין לי כוח', מנסה להשתלט עלינו, )אם נשים לב, 
בעולם,  ביותר  החזק  הדבר  כמעט  הוא  כח'  לי  'אין 
ולאו דוקא אצל בני הנעורים(. אין משהוא שעומד 
בפניו כולל החינוך הערכי הטוב ביותר. אבל כשיש 
לי הרגלים נכונים, ה'אין לי כוח', הופך לדבר אפשרי, 

כי ככה זה, כך אני מורגל, וכך אני אמשיך. 

וכאשר אנו משתמשים בשני הכלים – הרגש והשכל, 
לשתי המטרות – ההרגלים והערכים, בעזרת ה' יתברך 
הנכונים,  ההרגלים  את  לו  יהיו  מחונך.  ילד  לנו  יצא 
ומעל גביהם הערכים האלוקיים. הוא יוכל להתמודד 
הן בצורה רגשית והן בצורה שכלית. וגם כי יזקין לא 

יסור ממנו. 

זה מה שלמדו אותנו חז"ל בגמ' )ברכות ה' ע"א( 'א"ר 
לוי בר חמא א"ר שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם, 

רגזו  ה'(  ד',  )תהילים  שנאמר,  הרע,  יצר  על  טוב  יצר 
ואל תחטאו. אם נצחו מוטב, ואם לאו, יעסוק בתורה 
שנא' אמרו בלבבכם. אם נצחו מוטב, ואם לאו, יקרא 
לאו,  ואם  מוטב,  נצחו  אם  משכבכם.  על  שנא'  ק"ש 
יזכור לו יום המיתה, שנאמר ודומו סלה'. ומסביר בס' 
מדובר  אין  שליט"א,  מינצברג  הגר"ל  למו"ר  בלך'  'בן 
פה בסגולות להילחם ביצה"ר אלא יש כאן מדרג של 
זה אלמנט  יום המיתה,  לו  יזכיר  תחבולות למלחמה. 
ולא, חלילה.  ועונש, עשה טוב תקבל שכר,  של שכר 
אכן, ברור שזה לא לשמה, אבל כשאין ברירה, ושום 
דבר לא עוזר, צריך להשתמש בדרך הזו. אבל אם הוא 
בק"ש  להשתמש  יכול  הוא  יותר  גבוהה  בדרגה  אכן 
בכל  לא  זה  שעדיין  שמים,  מלכות  עול  קבלת  שהוא 
הגבוהה  ובדרגה  קונו.  לשם  זה  אבל  הרצויה,  הכוונה 
יותר, יעסוק בתורה, זאת ההוראה ואת זה אני מחוייב 
נעלה  דרגה  כמובן  שזאת  זאת,  עושה  ואני  לעשות 

יותר. 

הדרך  כלומר  לעולם,  מגדירים  שחז"ל  מה  אבל 
המובחרת והראויה, זה ירגיז יצר הטוב על יצר הרע. 
קח את הכלים שלו, צור תאווה לטוב, תן לעצמך את 
התשוקה לעבודת ה', חבר את עצמך לטוב, וממילא 
כי אני חווה את  בין הטוב לרע,  אין כבר שום מאבק 
הטוב, והרע הופך לטפל וחסר טעם. התשוקה לטוב, 
רותמת את הרגשות לערכים ויחד יוצרים את עבודת 

ה' באהבה וביראה. 

רשת  ליצור  הוא  ההרגלים  של  תפקידם  כן,  אם 
הערכים  וקיום  לשמירת  איתן  ובסיס  ביטחון 
באילוף,  קונים  אנו  הללו  ההרגלים  את  האמתיים. 
דברים,  לעשות  הנער  את  מאלפים  בהחלט  אנו 
ללא טעם וללא סיבה. אנו יוצרים מערכת של שכר 
הנער  את  שמחייבת  מסגרת  יוצרים  אנחנו  ועונש, 
שהוא  למרות  החינוך,  בבתי  והן  בבית  הן  לכללים, 
לא מבין מה הטעם בדברים, אנחנו יוצרים מצב של 
תורו  מגיע  לאילוף,  ובמקביל  אחרי  לשמה.  שלא 
החיבור,  ואת  הערכים  את  לי  שנותן  החינוך,  של 
לבבנו  בכל  לעובדו  כדי  הרגש,  ואת  השכל  את 
סיכום,  ובמילת  באהבה.  שמו  למען  נפשנו,  ובכל 
'אילוף  מהתלמידים:  אחד  של  בתובנה  אשתמש 
בשביל לעשות, חינוך בשביל לרצות'. הגם כי יזקין 

הוא שילוב אילוף וחינוך. 

רצון  יהי  עלינו,  א'  ה'  נעם  ויהי  בתפילה,  ונסיים 
שתשרה שכינה במעשי ידינו ושלא תצא תקלה ח"ו 

תחת ידינו. 
מאי חנוכה

לקט מתוך דברי התורה שנכתבו על ידי 
התלמידים שיחי', בענייני חנוכה
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מאי חנוכה

להדליק נר
הבה"ח אשר בבתי - שיעור א' 

שתי  קיימות  החנוכה  נרות  של  הברכה  בנוסח 
ויש  חנוכה'  נר  'להדליק  שאומרים  יש  נוסחאות, 
שאומרים 'להדליק נר של חנוכה'. לכאורה אין הבדל 
בתחביר,  לשון  שינוי  מאשר  חוץ  הגרסאות  שתי  בין 
של  הנר  את  להדליק  היא  הברכה  משמעות  אבל 

חנוכה. 

נכתב  במקרא,  'נר'  העצם  שם   - לב  נשים  אם  אולם 
זכר  פעמים  חכמים,  בלשון  אבל  זכר,  בלשון  תמיד 
בקידושין  התוס'  ע"כ  עמדו  וכבר  נקבה,  ופעמים 
של  נר  או  סתם  נר  חכמים,  בלשון  גם  אך  ובחגיגה. 
הוא  חנוכה  נר  ורק  זכר,  בלשון  יהיה  לעולם   - שבת 

בלשון נקבה. 

שהיא  חנוכה  לשם  נסמך  שהנר  מפני  היא,  והסיבה 
ללשון  הופך  הנר  גם  חשיבותה  ומפני  נקבה,  לשון 
כדי  חנוכה'  'נר  לברך  עדיף  זה,  לפי  ולכאורה  נקבה. 
'של'  תבת  את  להוסיף  בלי  לחנוכה,  יסמך  שהנר 
'חנוכה'  אל  'של'  התיבה  את  לחבר  שכתבו  יש  ואכן, 

'שלחנוכה'. ותן לחכם ויחכם עוד. 

קדושת חג החנוכה
הבה"ח ישראל בער דבי - שיעור א'

וזה הבחינה של חנוכה כי העניין של חנוכה שתדע 
סלח  ברכת  את  הכיפורים  ביום  מבקש  שהוא  כמו 
נא אז חנוכה ברוחניות תהיה כמו בקשתו אם בקש 
ומרומם  נעלה  חנוכה  חג  לו  יהיה  הלב  מכל  ממש 
נא  סלח  ביקש  רבנו  משה  כי  הרוחניות  לפי  וזה 
חטא  ידי  ועל  המרגלים  חטא  על  הזה  העם  לעון 
שאמרו  וכמו  המקדש  בית  חורבן  נגרם  המרגלים 
של  בכיה  בכיתם  אתם  להם  אמר  יתברך  שה'  רז"ל 
חינם אני אקבע לכם בכיה לדורות כי באותו הלילה 
היה ליל תשעה באב שביום זה נחרב בית המקדש 
ידי החטא  ועל זה משה רבנו ביקש סלח נא כי על 
והפגם הזה נחרב בית המקדש ובזמן שבית המקדש 
שכתוב  וכמו  מעוונות  נקיים  היינו  תמיד  קיים  היה 
כי קרבן של שחר היה  ופירש רש"י  ילין בה"  "צדק 
של  תמיד  וקרבן  הלילה  של  העוונות  על  מכפר 
היום  של  העבירות  על  מכפר  היה  הערביים  בין 
ודקותם  רוחניותם  גודל  לפי  קדוש  עם  ישראל  כי 
עליהם  המשא  את  עליהם  לשאת  יכולים  לא  והם 
זה  ובגלל  יום אחד  את המשא הזה של העוון אפי’ 
בכל  עלינו  שיכפר  המקדש  בית  את  צריכים  אנחנו 

יכולים  לא  אנחנו  המקדש  בית  שחרב  ובזמן  יום 
לנקות את עצמנו מהעוונות כי אין מי שיכפר עלינו  
נפשו  שמסר   - זה  כל  את  שידע  ע"ה  רבינו  ומשה 
על עם ישראל וביקש סלח נא לעוון העם הזה וכו' 
כי ידע שבחטאם זה יחרב הבית שהוא כולל את כל 
החטאים וכשזכה לפעול בקשתו מזה נעשה בחינה 
הבית  חורבן  היפך  חנוכה  ובחינת  הבית  חנוכת  של 
תפעל  שלו  שהבקשה  שזוכה  איך  לפי  אחד  וכל 
בשמים בקשת סלח נא ביום הכיפורים שעל ידי זה 
נתקן הפגם של חורבן הבית וכמו כן נעשה הבחינה 
שחנוכה  ונמצא  חנוכה  ובחינת  הבית  חנוכת  של 
רבינו  משה  רמז  וע"כ  כנ"ל  נא  סלח  ידי  על  נעשה 
לעוון  נא  סלח  "בפסוק  חנוכה  של  הצרוף  את  ע"ה 

העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת וגו’ זה ראשי 
וכו'  נא  סלח  ע"י  נעשה  חנוכה  כי  "חנוכה"  תבות 

כנ"ל. )על פי ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ז'(

מצות לאו ליהנות נתנו  
 הבה"ח מרדכי הלברשטאם - 

שיעור א'

מה הטעם שאסור להשתמש לאורה?

מסביר הבני יששכר, שנראה לו שכבר חקרו הקדמונים, 
שראינו שאברהם אבינו האכיל את המלאכים בבשר 
וחלב והוא לא אכל, שהרי קיים את כל התורה. אבל 
גם אסור? מתרצים, שאחד מגרי  קשה, שהרי לבשל 
תושב שהיו גרים בביתו של אברהם אבינו, בישל את 
הבשר וחלב. אבל בכל זאת ישנה קושיא אחרת, שהרי 
בשר בחלב אסור אף בהנאה? והוא נהנה לתת אוכל 
נקרא  לא  שזה  יששכר,  הבני  כך  על  ועונה  לאורכים. 
מלאכים  שהם  ידע  אבינו  שאברהם  מכיוון  הנאה, 

ואינם צריכים לאכול. 

הנאה  לו  שיש  אחרת,  קושיא  יששכר  הבני  שואל 
פתחון  להם  יהיה  שלא  כדי  להם  שנתן  מזה  אחרת 
פה לבקש את התורה שהרי בתורה כתוב לא לאכול 
מזה,  גדולה  יותר  הנאה  ואין  אכלו.  והם  וחלב  בשר 
שזה הנאה ברורה, שגרם להם שלא יכולים לבקש את 
התורה. ולפי זה, מה שנהנה ע"י מניעתם מהתורה, זה 

עצמו, שתורה ומצוות לאו ליהנות נתנו. 

לא  תורה  לאור  שרמוז  מצוה  נר  חנוכה  נר  וממילא 
נהנים מאורו שתורה ומצות לאו ליהנות נתנו. 

ניתנו,  ליהנות  לאו  ומצוות  שתורה  שלמדנו  הנ"ל  לפי 
מובן טעם המנהג שנהגו לאכול מאכלי חלב בחנוכה. וזה 
לא רק משום מעשה דיהודית שהרגה את האויב, על ידי 

שהשקתה אותו והאכילה אותו במאכלי חלב, רק התחיל 
את  שהאכיל  והבשר  החלב  לזכר  אלא  זה,  לפני  הרבה 
המלאכים אברהם אבינו, שלא יטענו לקבל את התורה. 
שבזכות  לזכר  חלב,  מאכלי  אוכלים  בשבועות  גם  ולכן 
עם  יחד  חמאה  לאכול  למלאכים  שנתן  אבינו  אברהם 

הבשר, ועל ידי זה 'ונתן לנו את תורתו'. 

וכך התגלגל הנס של יהודית ע"י מאכלי חלב, ובזכות 
אותו מעשה של אברהם אבינו. ומנהג אבותינו לאכול 
ע"י  נס  שלח  וה'  הוא,  תורה  בשבועות  חלב  מאכלי 
ימים  ולכן  וחכמה.  לתורה  שמרמזים  ושמן,  מנורה 

אלה הם כמו זמן קבלת התורה. 

נס פח השמן 
הבה"ח יהודה וויינשטין - שיעור א'

תאור נס פח השמן מופיע בגמ' )שבת כ"א ע"ב(, בדקו 
ולא מצאו אלא פח של שמן שהיה מונח בחותמו של 
הכהן הגדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד ונעשה 

בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים.

והנה כאשר נתבונן בלשון הגמ' נבחין בכמה קושיות.

היה  לא  שהפח  משמע  שמן'  של  אחד  'פח  מהלשון 
מלא בשמן אלא ריק והיה מיועד להחזקת שמן. 

ועוד תמוה מפני מה חתם הכהן הגדול את חותמו על 
אותו פח היכן מצינו שהכהן צריך לחתום על השמן? 

ויתרה מזאת, מצות הדלקת המנורה צריכה להיעשות 
בהדלקה  חובה  ידי  יצאו  אפוא  כיצד  זך  זית  בשמן 

כזאת שהיתה שמן של נס ולא שמן זית? 

מעשה  זצ"ל,  מגור  אמת'  ה'אמרי  בעל  זאת  ותרץ 
של  קטן  פח  המקדש  בבית  לקחו  אחת  ופעם  שהיה 
שמן שתכולתו היא שלש וחצי לוג, ומזגו לתוכו שלש 
לא  הפח  כולם  ולפליאת  זך,  זית  שמן  של  לוג  וחצי 
התמלא. הערו אפוא שוב כמות שלש וחצי לוג ועדיין 
נותר מקום בפח המשיכו והערו שמונה פעמים שלש 
בפח  היה  ניכר  פעמים  שמונה  לאחר  ורק  לוג  וחצי 
הכהן  מיהר  פלא  דבר  בכך  שראו  כיוון  שהתמלא. 
הגדול וחתם את הפח והניחו למשמרת, ופח זה נמצא 

בנס חנוכה. 

ומעתה מתורצות כל הקושיות.

הנס  שעיקר  משום  שמן'  של  'פח  מדגישים  חז"ל 
נעשה בפח עצמו שהחזיק כמות גדולה פי כמה וכמה 

מן התכולה המקורית שביכלתו להחזיק .

חותם הכהן הגדול בא לאחר שנוכחו לראות את הנס 
של מעט המחזיק את המרובה.

וכן השמן לא היה שמן של נס אלא שמן זית שנתנו 
אל תוך הפך.

חותמו של כהן גדול
הבה"ח יהודה שוורץ - שיעור א' 

הגמ' בשבת )כ"א ע"ב( שואלת, 'מאי חנוכה'? וכוונת 
חנוכה?  את  קבעו  נס  איזה  על  היא  השאלה 
לא  חנוכה,  של  ימים  שבשמונה  רבנן  ואומרים 
היוונים  כשנכנסו  כי  מתענים,  ולא  מספידים 
למקדש, הם טימאו את כל השמנים שהיו בהיכל, 
ניצחו  והם  גברה  חשמונאים  בית  מלכות  וכאשר 
פך  רק  ומצאו  וחיפשו  חיפשו  הם  היוונים,  את 
גדול  כהן  של  בחותמו  חתום  שהיה  אחד  שמן 
 -( שהסיטו  או  פתוחים,  היו  השמנים  שאר  וכל 
ממקומם  אותם  היסט(  בטומאת  שמטמא  הזיזו, 
שהיו בהתחלה, ובאותו פח שמן שהם מצאו, לא 
היה שמן אלא ליום אחד בלבד, וקרה נס, והשמן 
הימים  את  ועשו  ימים.   8 דלק  הקטן  בפך  שהיה 
האלו לימים טובים ותיקנו בהם הלל ועל הניסים 

בהודאה.

דווקא  חיפשו  הם  מדוע  יהושע,  הפני  ומקשה 
יש  הרי  גדול,  הכהן  של  החותמת  עם  סגור  שמן 
הלכה שאם כל הציבור טמא אפשר להשתמש גם 
הותרה  טומאה  שכן  מצווה?  בשביל  טמא  בשמן 

בציבור. 

לתירוץ  אפשרויות  כמה  מביא  יהושע  הפני 
לבין  למנחות  הנדרש  השמן  בין  לחלק  ומנסה 
דבר  סוף  אולם  המנורה  להדלקת  הנדרש  השמן 
הוא דוחה את התירוצים הללו וסולל דרך לתירוץ 
חדש מהאיר את כל החנוכה באור חדש וכך ביאר: 

את  ישראל  לבני  להראות  רצה  ה'  הזה  בנס  כאן 
נפשם  שמסרו  לאחר  אליהם,  אהבתו 

שגזרו  הקשות  בגזירות  ועמדו 
לבני  שאמרו  היוונים  עליהם 

ישראל לכתוב על הקרן של השור 
ישראל',  באלוקי  חלק  לנו  'אין 
נפשו  מסר  ישראל  שעם  ולאחר 
רצה  הקב"ה  ה',  קידוש  על 
להראות להם עד כמה הוא מחבב 
נס  להם  עשה  ולכן  אותם  ואוהב 

נצרך  היה  לא  שלכאורה  גדול 
וסיבב את כל ענין מציאת פך השמן 

כדי שיוכלו להדליק בטהרה.
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מאי חנוכה

על איזה נס קבעוה 

הבה"ח אברהם בוימל - שיעור ב'

'מאי חנוכה?' ומפרש רש"י:  בגמרא )שבת כ"א ע"ב( 
דבריו  עומק  את  להבין  ויש  קבעוה?  נס  איזה  על 
הנס  על  התנא  ידע  לא  עתה  עד  וכי   - הקדושים 

שהתרחש בחנוכה? 

ומבאר בעל ה'יציב פתגם', דהנה ידועה קושיית הבית 
חנוכה,  נס  לזכר  ימים  שמונה  נקבעו  מדוע  יוסף, 
שהיה  כיון  הנס,  היה  לא  עדיין  הראשון  בלילה  הלא 
שהנה  לומר,  ואפשר  אחד?  ליום  להדליק  כדי  בפח 
הקודש  אש  להם  הייתה  שלא  מובא  הדורות  בסדר 
האש  שיצאה  נס  להם  ונעשה  המנורה,  את  להדליק 
והיינו משום  ונתנו עליה עצים,  מתחת אבני המזבח 
שהדלקת המנורה צריך שתהיה דווקא מאש המזבח, 

כמו שמבואר במשנה )תמיד פ"ו(. 

יכולים  היו  לא  המזבח,  של  אש  אותה  שלולי  נמצא 
להדליק. 

האש  שיצאה  זה,  נס  שלזכר  לומר  יש  זה  פי  ועל 
מהמזבח, מדליקים נר חנוכה גם בלילה הראשון. ועל 
זה שאלו חז"ל מאי חנוכה, על איזה נס קבעוה? כלומר 
האם הקביעה היתה זכר לנס זה שיצאה אש מהמזבח, 

או שקבעוה רק לזכר נס פך השמן. 

)בשבת  המחלוקת  את  גם  לפרש  אפשר  זו  דרך  על 
עושה  הדלקה  או  מצוה  עושה  הנחה  אם  ע"ב(  כ"ב 
הראשון,  ביום  עיקר  הנס  היה  מה  שנחלקו  מצווה 
סבר  מצווה,  עושה  הדלקה  שסובר  דאמר  המאן 
ידה  ועל  מהמזבח,  אש  שיצאה  לנס  זכר  שקבעו 
היו יכולים להדליק ולכך ההדלקה היא שעושה את 
המצווה. אבל למאן דאמר הנחה עושה מצווה, סבר 
שקבעו זכר רק לנס פך השמן ולכן העיקר הוא שהנר 

יהא דולק ועומד. 

הבני יששכר על אור חנוכה 
הבה"ח יצחק איזק - שיעור ג'

סיכום הדברים שנלמדו לקראת החנוכה 

יוסף, מדוע קבעו גם ביום  ידועה היא קושיית הבית 
הראשון להדליק נרות חנוכה והרי ביום הראשון עדין 
לא היה נס? שכן היה די שמן ליום אחד, ותרצו בזה 

'בני  הק'  בספר  שלמדנו  אנו  דרכו.  לפום  כ"א  הרבה 
ובעוד  זו  שאלה  על  בתרוצו  בעז"ה  נתמקד  יששכר', 

דברים שנתחדשו מבית מדרשו. 

ועל קושיה זו מביא ה'בני יששכר' תירוץ, אשר כתב 
נרות  ל"ו  שאותם  ז"ל,  ה'רוקח'  בעל  הקדוש  הרב 
שמדליקים בכל חג החנוכה, הם כנגד האור הראשון 
שאמרו  וכמו  שעות,  ל"ו  הראשון  לאדם  ששימש 
רבותינו ז"ל שעל האות ט' של 'וירא אלוקים כי טוב' 
ט',  פעמים  ארבעה  על  להורות  תגים,  ארבעה  יש 
של  הנרות  ל"ו  של  שהאור  מרמז  וזה  ל-ל"ו  השוה 
חנוכה הוא המשך מאותו אור הגנוז. )כי הנס היה על 
המנורה והמנורה רמוזה לתורה אם כן האור של הנס 

בא מהאור הגנוז בתורה(

והרגל  חינוך  שהם  חנוכה  האלה  לימים  קראו  ולכן 
הגנוז  האור  יתגלה  שאז  העתידה  בגאולה  לעתיד, 
בשלמותו כדכתיב 'לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם 
וגו' והיה לך ה' לאור עולם', כלומר, כאשר אור הגנוז 
שהוא אור ה' מאיר, אין צורך באור השמש שכהיום 

מאיר על הארץ. 

המלכות  אחרי  הגלות,  שתשלם  לאחר  יהיה  וזה 
הרביעית, מתוך ארבעה מלכיות שישלטו בעולם. 

ובזכות  השלישית,  המלכות  היא  יון  מלכות  אכן, 
מסירות נפשם של בני חשמונאי, נתן לנו ה' כבר מאז 

חלק קטן מהאור הגנוז, כדי שיעמוד לנו בגלות. 

ומשום כך תקנו להדליק נרות כבר ביום הראשון, שכן 
להראות  הגנוז  האור  התחיל  החנוכה  מתחילת  כבר 
לישראל, ועל הנס הזה אנו מדליקים את הנרות ביום 

הראשון. 

במהלך  שנתחדשו  רעיונות  כמה  עוד  נביא  ועתה 
לימוד הספה"ק 'בני יששכר'. 

רמזי ההבדל שבין עסק התורה לשאר חכמות, בנרות 
חנוכה. 

ב'( נפסק, כבתה אין  בשו"ע אוה"ח )סי' תרע"ג סעי' 
בנר  הקילו  מדוע  יששכר,  הבני  ומקשה  לה.  זקוק 
מצוות,  משאר  יותר  ניסא  לפרסומי  שנועד  חנוכה 
נר חנוכה וכבתה לא צריך להדליק עוד  שאם הדליק 
פעם, והרי מצוותה של נר חנוכה הוא עד שתכלה רגל 
המצוה,  חיוב  זמן  עדיין  כלתה,  שלא  ועד  השוק,  מן 

ומדוע אין זקוק לה.  

התורה,  חכמת  על  מרמז  חנוכה  נר  שהרי  וביאר, 
היה  הראשון  שאדם  הגנוז  והאור  הרוקח,  וכדברי 
ל"ו שעות,  נגנז לאחר  ועד סופו  מביט מסוף העולם 
מאתנו  להשכיח  רצו  וכשהיונים  בתורה.  נגנז  והוא 
חנוכה  בהל'  הרמב"ם  כדברי  התורה  עסק   את 

)פ"ג ה"א(, 'כשמלכי יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו 
ובמצוות',  בתורה  לעסוק  אותם  הניחו  ולא  דתם  את 
ואז כשמסרו נפשם במלחמת יון זכו להאיר בנר מצווה 
ותורה אור, וזוכים על ידי הל"ו נרות שמדליקים בימי 
אור,  בתורה  שנכתב  פעמים  ל"ו  כנגד  שהם  החנוכה 
ממצוות  הגנוז  האור  את  לקבל  זוכים  ומאורות,  נר 
נרות  ל"ו  זיע"א, שאותם  ר' פנחס מקוריץ  וכדברי  זו, 
חנוכה הם כנגד מסכתות הש"ס. ולפי זה מבואר, שרצו 
חז"ל לרמז לנו את מעלות התורה כנגד שאר החכמות, 
לכוון  יודע  לא  אם  החכמות  בשאר  עוסק  שכשאדם 
לעניין האמיתי בעיונו כל החכמה מתקלקלת ובעצם 
יגע לריק, מה שאין כן בעסק התורה שכל ענינה הוא 
)ח',  במשלי  הפסוק  וכדברי  לשמה  בתורה  לעסוק 
יעסוק  רש"י,  ומבאר  תמיד'  ישגה  'באהבתה  י"ט(, 
אדם  שאם  תרומה,  בפרשת  הזוהר  וכדברי  תמיד, 
ההלכה,  את  כיוון  לא  אם  אף  לשמה  בתורה  עוסק 
)ברכות  הירושלמי  וכדברי  בפלפולו,  שמח  הקב"ה, 

פ"ט( שאפילו פטפוטי תורה טובים הם. 

כשטועה  שדווקא  תורה,  בדברי  מצינו  ואדרבא, 
התורה,  להבנת  אותו  ומחשל  מחזק  הדבר  בלימודו 
על  עומד  אדם  'אין  ע"א(,  )ק"כ  בשבת  הגמ'  כדברי 
גדר ההלכה אלא אם כן נכשל בה', וכדי לרמוז לנו את 

מהות לימוד התורה. 

לכן תקנו בנר חנוכה שאם כבתה אין זקוק לה, לרמז 
לנו, שאפילו אם לא כיוון את ההלכה בלימוד התורה 
יש לו שכר והדבר רצוי בעיני ה', והעיקר הוא שיכוון 
היוונים  גזירות  לאחר  דווקא  ולכן  לשמה.  בלמוד 
שנשתכחה תורה ונתרבו המחלוקות, זכינו למשניות 
את  ללמדנו  וגדלה,  פרצה  התורה  וחכמת  ולתלמוד, 
ההבדל שבין חכמת התורה לשאר החכמות, שדווקא 
בתורה  להרבות  זוכים  אנו  הטעות  מתוך  בתורה 

וללומדה ביתר שאת. 

ושמנים  'פתילות  תרע"ג(,  )סימן  אוה"ח  בשו"ע 
מדליקים  בשבת,  בהם  מדליקים  אין  חכמים  שאמרו 
בנרות  תקנו  לא  מדוע  ביאור  וצריך  בחנוכה',  בהם 
חנוכה להדליק דווקא בפתילות ושמנים טובים ויפים 

שיאירו את המצווה?

גוף  על  מרמזת  שהפתילה  יששכר,  הבני  ומבאר 
שעל  וכמו  והחכמה,  השכל  על  מרמז  ושמן  האדם 
לגוף,  מאיר  השכל  כך  הפתילה,  מאירה  השמן  ידי 
יהיו  'בכל עת  ט'(,  )ח',  ודברים אלו מרומזים בקהלת 
בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר', כוונת הדבר, 
שאברי הגוף שהם מלבושי השכל של הנשמה, יוכלו 
להיות בשלימות על ידי שיתבונן בשכל התורה, וכפי 
שבארנו, שכל הלכות חנוכה הם רמז למעלת חכמת 
התורה – ובכל החכמות שבעולם אם אין בגוף הכנה 
בחכמת  כן  שאין  מה  בהם  לעסוק  אפשר  אי  לחכמה 

התורה, ואפילו אדם ששכלו חלש יכול לעסוק בתורה, 
ודווקא חכמת התורה מחכימת פתי. 

ובעסק בתורה לא יכול האדם לחמוק בתירוץ שאין לו 
דעת, כמובא בתנא דבי אליהו זוטא )פרק י"ד(, פעם 
למקום  ממקום  מהלך  הנביא(  )אליהו  הייתי  אחת 
ומצאני אדם אחד שלא היה בו לא מקרא ולא משנה, 
ואמרתי  כנגדי.  ובא  בדברים,  ומלעיג  מתלוצץ  והיה 
הדין?  ליום  שבשמים  לאביך  משיב  אתה  מה  בני  לו, 
ודעת  בינה  משיבו,  שאני  דברים  לי  יש  רבי  לי  ואמר 
לו,  לא נתנו לי מן השמים, שאקרא ואשנה. ואמרתי 
בני מה מלאכתך? ואמר לי צייד אני. ואמרתי לו, בני 
מצודות  ותארגהו  פשתן  שתביא  לך  ואמר  למדך  מי 
ותשליכהו לים? ואמר לי רבי בזה נתנו לי בינה ודעת 
מן השמים. ואמרתי לו, ומה להביא פשתן ולארוג וכו' 
נתנו לך בינה ודעה מן השמים ולדברי תורה שכתוב 
בפיך  מאוד  הדבר  אליך  קרוב  'כי  י"ד(  ל'  )דברים  בה 
ובלבבך לעשותו' לא נתנו לך בינה ודעה מן השמים? 

מיד הרים קולו ומתאנח וכו'. 

והנרות  תורה,  בלומדי  לתמוך  מצווה  בנר  תקנו  ולכן 
שגם  התורה,  בהלכות  לנו  מרמזות  חנוכה  של  הללו 
בתורה,  עוסק  ואינו  במסחר  לעסוק  שנאלץ  אדם 
במסחר  שעוסק  הכוונה   - בביתו  עליו  מדליקין  אם 
כדי להחזיק בני ביתו שיעסקו בתורה, וכדברי הזוהר 
ללמוד  יהודה  רבי  ליד  וישב  סוחר  שבא  נח,  בפרשת 
תורה ואחרי שהיהודי אמר לו את דברי תורתו, בא ר' 
יודע  כך הרבה תורה אתה  כל  ואמר,  לו  ונשק  יהודה 
השעה  לו  אמר  במסחר?  ועוסק  עולם  חיי  ומניח 
הייתה דחוקה לי ויש לי שני בנים הנמצאים כל היום 
בבית המדרש ואני משתדל אל מזונותיהם ולתת שכר 
לימודם שיעסקו בתורה. אדם כזה, בעצם זה שעוסק 
כמשתתף  נחשב  תורה,  בניו  ילמדו  למען  בסחורה 

בעצם לימוד התורה. 

אבל אדם שאין מדליקין עליו בביתו, הכוונה שאין לו 
ילדים בביתו לגדלם לתורה, צריך להשתתף בפרוטה 
וזבולון,  יששכר  כמו  תורה  לומדי  עם  להשתתף   -
וכדברי המדרש אל הפסוק )בראשית מ"ט י"ד(, זבולון 
לחוף ימים ישכון וגו', ומקשה המדרש, והרי יששכר 
קודם,  מוזכר  זבולון  מדוע  כן  אם  מזבולון  גדול  היה 

ויששכר  במסחר  עסק  שזבולון  משום  אלה 
בתורה וזבולון היה מפרנסו, לפיכך קדמו 

י"ח(,  )ג'  הפסוק ועל זה נאמר במשלי 
ובכך  בה,  למחזיקים  היא  חיים  עץ 
התורה  לומדי  את  המשתף  יזכה 
התורה  שומרי  עם  חלקו  להיות 

וחלק כחלק יאכלו. 

קצה  על  פנינים  שליתי  כאן  עד 
המזלג משיעורים ולימודים שלמדנו 

לקראת החנוכה. 
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מאי חנוכה

את ה' האמרת, וה' האמירך

הבה"ח שמואל ברגר - שיעור ג' 

בחנוכה אנו עושים זכר לנס על ידי שמדליקים נרות 
שמונה ימים זכר למנורה שדלקה שמונה ימים בשמן 
שהספיק ליום אחד - מה שאין כן בשאר הניסים שגם 
זכר לנס כגון בשביעי של  בהם יש אפשרות לעשות 
פסח יעשו זכר לנס במים )לזכר קריעת ים סוף שהיה 
תליית  לנס  זכר  יעשו  בפורים  או  פסח(  של  בשביעי 

המן על העץ. 

שואל בעל ה'קדושת לוי' זיע"א, מדוע דווקא בחנוכה 
אנו עושים כך זכר. ומבאר, ששאר הניסים היו ניסים 
היו  לא  הנס  וללא  ישראל  עם  להצלת  חיוניים  שהיו 
הנרות  אם  המקדש,  בבית  חנוכה  בנס  אבל  ניצולים, 
מוצאים  היו  שלא  או  ימים,  שמונה  דולקים  היו  לא 
שמן טהור, בנ"י היו פטורים מלהדליק אותם כפי דברי 
הגמרא בבא קמא )כ"ח ע"ב( 'אונס רחמנא פטריה' וכן 
כדברי הגמ' בקידושין )מ' ע"א( 'חישב לעשות מצוה 
ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה', 
ישראל  בנ"י  כן  ואם  בציבור.  הותרה  הרי  וטומאה 
פטורים מעשייתה, וסיבת הנס היא שרצה ה' להראות 

חיבתו לישראל.

והטעם שהראה את חיבתו דווקא כאן בחנוכה, משום 
שבני ישראל באותו דור מסרו נפשם על קדושת שמו 
הלאה  תורתו  למסור  נלחמו  וכאריות  מצוותיו  וקיום 
ידי  ולכן גילה להם ה' את חיבתו על  לדורות הבאים. 
נס חנוכה. ולכן גם אנו עושים זכר לנס באותה הצורה 

של לגלות חיבתנו אליו. 

הנס  עיקר  שהרי  זיע"א,  יששכר'  ה'בני  הקשה  והנה 
ונס זה היה נס  היה בזה שמעטים ניצחו את הרבים, 
אנו  מדוע  לתמוה  יש  כן  אם  הטבע.  כדרך  שמולבש 
מעל  שהם  נרות  בהדלקת  דווקא  לנס  זכר  עושים 
הנבואה  פסקה  היוונים  שבזמן  ומבאר,  הטבע?  דרך 
כדי  אך  טבעיים,  ממילא  היו  הניסים  וכל  מישראל 
שלא יחשוב האדם שכוחו ועוצמת ידו עשו את החיל 
נס המנורה )שדלקה  לניצחון הזה, עשה הקב"ה את 
ללא מספיק שמן באופן לא טבעי זמן ממושך( שהוא 
נס על טבעי כדי להראות שגם הניסים שנראים ניסים 
של  מכוחו  רק  הם  ובעצם  נראים  רק  הם  טבעיים 

הקב"ה.

שלא שינה

הבה"ח נפתלי עמר - שיעור ג' 

את  להעלות  ויקרא  בחומש  נצטווה  הכהן  אהרן 

והתורה  המקדש  שבבית  הטהורה  במנורה  הנרות 

כותבת 'ויעש כן אהרן', ומפרש רש"י הק' מה הכוונה 

כן', מלמד שלא שינה. נשאלת השאלה מפני  'ויעש 

לא  הכהן  שאהרן  לציין  צורך  התורה  ראתה  מה 

שינה? וכי היינו חושבים שאהרן הכהן הגדול, שהיה 

צדיק נשגב, הרי ברור מאליו שלא היה משנה מאום 

מציווי התורה הק'. 

של  מסנגורן  הידוע,  ע"פ  ומתרצים 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  ישראל 
הלילה  כל  משך  והמתין  שישב  זי"ע, 
יעלה  מתי  סוכות,  של  ראשון  ביו"ט 
לולב  ליטול  ויזכה  השחר  סוף  סוף 
הלא  שהחיינו,  עליהם  ולברך  ואתרוג 
הוא מחכה לזמן הזה כבר כמעט שנה 
תמימה - מחג הסוכות דאשתקד. שנה 
והתעוררות,  התרגשות  מרוב  אחת 
לא שת ליבו לכל הקורה סביבו וברגע 
המצווה,  קיום  אל  רץ  השחר,  שעלה 
ידיו  עם  פגע  לב  לשים  מבלי  כאשר 
וניפץ  הארון  שבדלת  זכוכית  הק' 
עליו  ובירך  האתרוג  את  תפס  אותה, 
בהתלהבות דקדושה, רק לאחר שסיים 
את עבודתו הק', שם לב שידיו מלאות 
לא  שהצדיק  כמובן  ודם,  חתכים 
הצטער שנפצע ברוב געגועיו למצווה 

החביבה.

כך גם בהדלקת נרות חנוכה, קרה פעם אחת שמרוב 

התלהבותו בהדלקת הנרות התהפכה החנוכייה, והיה 

זה מכח ההתרגשות שאחזה בו,

ועל זה אמרו חסידים, אהרן הכהן שקיבל את הציווי 

וכשאחזה  הטהורה,  המנורה  את  להעלות  מהתורה 

בו  היתה  בוראו,  מצוות  לקיום  הרבה  ההתרגשות  בו 

בכל אופן מידת ההשתוות, והוא ידע איך להחזיק את 

עצמו מבלי להחצין את רגשות הקודש שרתחו ופעמו 

בקרבו ומבלי שיראו את התרגשותו והתלהבותו, לכן 

 - אהרן  כן  ויעש  מעשיו  על  שבח  התורה  לו  נתנה 

מלמד שלא שינה.

מעט מן האור

הבה"ח יוסף שמחה וינשטיין - 
שיעור ד'

נס חנוכה הוא אחד הניסים המוזכרים במעגל השנה 

וביהדות, שבו חודשה עבודת בית המקדש, לאחר 50 

שנה בהם לא הוקרב קרבן התמיד, לאחר 180 שנות 

שלטון יווני ושיקוץ על המזבח, בו נצחו החשמונאים 

את היוונים ונפלו רבים ביד מעטים, ולזכר נסים אלו 

חוגגים אנו את חג החנוכה שמונה ימים. 

עד  ועצומים  גדולים  אלו  נסים  אמנם  להקשות  ויש 

חשמונאי  בית  שניצחון  אנו  יודעים  הרי  אך  למאוד, 

לא היה שלם כלל וכלל, רוב המכבים נהרגו במלחמות 

שנמשכו זמן רב לאחר מכן, הצבא היהודי ספג אבדות 

כבדות, ומתתיהו נפטר עוד קודם המרד, יהודה המכבי 

כרת ברית עם הרומאים מיד עם סיום המלחמה ובכך 

וכשנלחמו  ישראל,  בארץ  רגל  דריסת  לרומאים  נתן 

הורקנוס ואריסטובלוס )האחים( ביניהם על המלכות, 

פשטו הרומאים על הארץ ישראל וכבשוה, ולא עוד 

אלא שכל בית חשמונאי הושמדו על ידי הורדוס עבד 

זו  מה  לשמחה  אז  ע"ב(  ג'  בב''ב  )כמבואר  הרומאים 

עושה? ולמרות הנסים הגדולים שקרו, הרי לא הייתה 

לזה המשכיות יותר מדי זמן )החשמונאים שלטו רק 

כה  לנס  חנוכה  נס  נחשב  מדוע  אז  103שנה(  במשך 

גדול?

ואפשר לענות על כך שאכן נס חנוכה אינו בא לתאר 

השמן  פך  נס  גם  גרידא,  וניצחונות  גבורה  מעשי 

דבר  על  לרמז  בא  אילולי  יחודיות  בו  אין  כשלעצמו 

אחד, נקודת מפנה בהתמודדות של עם ישראל. 

לעולם  שהביאה  אדירה  אימפריה  הייתה  יון  מלכות 

מעם  וטובים  רבים  אחריהם  שסחפו  מסוכנות  רמות 

להתמודד  סיכוי  היה  לא  למכבים  ולכאורה,  ישראל, 

בו זמנית גם מול טומאה גדולה וגם מול כיבוש חסר 

שהצליחו  זה  עצם  ולכן  אחת,  ובעונה  בעת  רחמים 

לצאת נגד הטומאה, ולזכות לניסים משמים המוכיחים 

כי הגם שלא היה זה ניצחון שלם כמו ביציאת מצרים, 

הרי זה נס עצום, המבטא התמודדות ראשונה מסוגה 

בהיסטוריה של עם ישראל.

ולכן מדליקים את נרות החנוכה לקראת לילה בחורף, 

את  מדליקים  אז  שדווקא  חושך,  של  מצב  המסמל 

שבחוץ,  החושך  לעומת  מועט  אור  שהם  הנרות, 

שהרי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, אף על 

הנראית  ישירה  בצורה  והולך  גדל  אינו  שהאור  פי 

את  מחשיבים  אנו  ולכן  בסתר,  פועלת  אלא  לעינינו, 

נס החנוכה, כנס המבטא יכולת להתמודד מול כוחות 

הטומאה ולנצחם.
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השהות של בחורי הישיבות בפנימיה, החלה כבר אי 

צורך  מתוך  בחו"ל,  הוותיק  הישיבות  בעולם  שם 

והכרח כיון שהישיבות היו, יותר בערים הגדולות 

ואילו התלמידים שהתגוררו בערי השדה לא יכלו 

התבצע  זה  באירופה  ערב.  בכל  לבתיהם  לשוב 

זה  ובהמשך  'טעג',  ואכילת  בע"ב  אצל  בלינה 

חכמי  בישיבת  כמו  מסודרת,  לפנימייה  התפתח 

לובלין ועוד. 

ומקטרגים  מסנגרים  הרבה  קמו  הדורות  במהלך 

בנדון, היו הרבה שהתריעו על מכשלות שעלולות 

מובהקת,  הלכאורה  הטענה  כמובן  מזה,  לצאת 

שבו  הטבעי  מהמצב  טוב  יותר  להיות  יכול  שמה 

ילד נמצא בביתו החמים עם הוריו ובני משפחתו? 

בוגרים,  או  צעירים  נערים  בין  לחלק  שרצו  היו 

נחשבה  המבקרים  רוב  שאצל  לומר  אפשר  ככלל 

רבים  גם  היו  מנגד,  בדיעבד.  של  כדבר  הפנימיה 

בפנימייה,  מעלות  הרבה  על  שהצביעו  וטובים 

לגבי  שאמרו  הידועה  האמרה  את  לכך  רתמו  ואף 

מביתו,  היעדרות  שנות   12 )לאחר  עקיבא  רבי 

לאחר ששמע את השיחה המעידה על רצונה של 

רעייתו שימשיך ללמוד תורה, והוא הסתובב וחזר 

לישיבה לעוד 12 שנים. מדוע הוא לא נכנס לפחות 

זה  עשר,  שנים  ועוד  עשר  'שנים  שלום?(  להגיד 

וההמשכיות  הרצף  כלומר,  וארבע'!  עשרים  לא 

בישיבה,  מתמדת  שהות  מחייב  התורה  בלימוד 

ועוד הרבה שיקולים בעד. 

אצלנו בישיבה, אכן מאמינים שהפנימיה היא לא 

רק דבר של בדיעבד, משהו שבא למלא פונקציות 

כמובן  ממש,  לכתחילה  של  דבר  אלא  חסרות, 

מתוך עירנות ואחריות. אנחנו מאמינים שהחינוך 

הכולל  מהחינוך  נפרד  בלתי  חלק  הוא  הפנימייתי 

בשורות  אותו.  ומשביח  מוסיף  ואף  התלמיד,  של 

משנתנו  את  הקוראים  בפני  לפרוס  אנסה  הבאות 

בעניין. 

של  מהותה  את  להבין  ננסה  חכמה,  ראשית 

הפנימיה מנקודת המבט שלנו. בעינינו הפנימייה 

איננה רק קומה עם מיטות, חדר אוכל וכו', הבאה 

למלא את החסר במקום שינה וכו', אנחנו סבורים 

שנותנת  חינוכית  פלטפורמה  היא  פנימייה  כי 

במרחב  קיימים  שאינם  משלימים  חינוכיים  כלים 

דבר  צריך  ההתבגרות,  בגיל  הנער  שכן  הלימודי, 

בוגר  של  החינוכי  התהליך  כל  'להתבגר'  ראשון 

הפנימייתית  והמסגרת  ילד  משל  לחלוטין  שונה 

היא המסגרת האידיאלית על מנת לעזור לתהליך 

הזה להתרחש בצורה מבוקרת ואחראית. 

של  מהסינר  הרחק  בפנימיה,  הנמצא  תלמיד 

האמא והליטוף של האבא, לומד להיות עצמאי, 

להתמודד במצבים שונים, להתמודד עם אנשים 

ענווה  וויתור,  כגון  טובות  מידות  לטפח  שונים, 

כמובן  למעשיו.  אחריות  ולקחת  וסבלנות, 

לפנימיה,  יעודי  חינוכי  צוות  שיהיה  שחובה 

שיעזרו לתלמיד ויכוונו אותו, על מנת שהתהליך 

התלמיד  את  ותוביל  נכונה,  בצורה  יתקדם 

למקום הרצוי. 

המיומנות  לפיתוח  פורה  כר  גם  היא  פנימיה 

משום  הדדית.  ההפריה  יכולת  ופיתוח  חברתית 

בלימודים,  עסוקים  התלמידים  היום,  שבמהלך 

קצת  מהם  דורשים  האינטנסיביים  הלימודים 

בדברים  ומעיסוקים  ומהוויותיה,  מהחברה  ניתוק 

שהם פחות דחופים וחשובים, משיחות חולין של 

הקודם  בגליון  שכתבתי  מה  )עיין  וממשחק  ת"ח 

בחשיבות דברים אלו בגיל הזה(. בפנימיה – מקום 

ההפוגה, שם מפתחים את המיומנויות החברתיות, 

זה.  מסוג  עניינים  ושאר  החברתיים,  הקשרים 

כמובן שכאן גם מקומו של צוות הפנימיה, לעזור, 

בדברים  ועיסוקים  חיוביים  קשרים  ולעודד  לכוון 

מועילים. 

החינוך הפנימייתי 
הרב ניסן פודולסקי - מנהל הפנימיה ומדריך שיעור ב'

ישנם  הפנימייתי,  לחינוך  שיש  נוספת  מעלה 

שונים  ותחביבים  כישורים  עם  רבים  צעירים 

יומית,  היום  במערכת  ביטוי  לידי  באים  שאינם 

עוסק  שאינו  התלמיד  חשבונה.  על  בא  זה  אא"כ 

בתחביביו עלולים לפעמים לחוש בתחושת בזבוז 

מציגה  הפנימיה  לכך  גם  עצמי.  מיצוי  חוסר  או 

לפיתוח  ומגוונים  שונים  חוגים  בדמות  פתרונות 

הכישורים.

שבניתוק  המעלה  היא  המעלות,  כל  על  יתירה 

כמה  עד  הלימודים,  למקום  וחיבור  מהבית, 

שיכול להשמע קשה לנו כהורים, לדעתנו זה דבר 

מאוד חשוב. שכן בחור שמגיע הביתה בסוף יום 

הלימודים  ממקום  מתנתק  אוטומטית  לימודים, 

ומתחבר  הספר(  מבית  הבורח  כתינוק  רק  )ולא 

התהליך  את  שוב  לעבור  עליו  ולמחרת  לבית, 

ההפוך של ניתוק מהבית וחיבור לישיבה. תהליך 

הלימודים,  באיכות  פוגע  מחדש,  יום  בכל  זה 

ומקשה מבחינה רגשית על התלמיד. תלמיד הישן 

התהליך  את  לעצמו  חוסך  הישיבה,  בפנימיית 

בצורה  הלימודים  למקום  ומתחבר  הזה  המתיש 

הרבה יותר איכותית, שמניבה למידה הרבה יותר 

איכותית. גם כאן צוות הפנימייה הוא אשר אמור 

שניתן,  כמה  עד  למלא 

הבית  תחושת  את 

שחסרה  והחמימות 

ניתוקו  מעצם  לתלמיד 

מהבית, עלינו גם לדאוג 

ולטיפוחה  ליופייה 

בבחינת  הפנימיה,  של 

מרחיבה  נאה  דירה 

דעתו של אדם.

גם  יש  בפנימיה 

לצוות  אפשרות 

את  להכיר  החינוכי 

מזווית  התלמידים 

כיצד  ולראות  שונה 

במצבים  מתנהלים  הם 

בבית  מאשר  שונים 

בחדר  או  המדרש 

בפנימיה  השיעורים. 

את  לזהות  אפשר 

הם  אותם  הקשיים 

לפגוש  עשויים 

בהמשך חייהם, ולעזור 

כישורי  לפתח  להם 

חיים מועילים.

אישית,  לאחריות  מחנכת  הפנימיה  לכל,  ומעל 

בבחינת 'אם אין אני לי, מי לי', ליכולת לקבל עזרה 

של  החסר  את  ממלאת  שהיא  חינוכית  והכוונה 

'כשאני לעצמי מה אני'. כאן ניתן לתלמיד 

עכשיו,  לא  'ואם  של  ההזדמנות  את 

בפנימיה  וגם  בישיבה,   - אימתי' 

שיכול  אדיר  חינוכי  כלי  שהיא 

של  להתפתחותם  רבות  להועיל 

החינוכית  בהשקעה  בחורים, 

מתאימים,  ובתנאים  הנכונה 

הפנימייה  את  הופך  יחד  שהכל 

תורה  להגדיל  ממש,  ללכתחילה 

ולהאדירה. 

מה יכול להיות יותר טוב מהמצב 
הטבעי שבו ילד נמצא בביתו החמים עם 

הוריו ובני משפחתו? 

'שנים עשר ועוד שנים עשר, זה לא 
עשרים וארבע'! כלומר, הרצף וההמשכיות 
בלימוד התורה מחייב שהות מתמדת בישיבה 

פנימייה היא פלטפורמה חינוכית שנותנת כלים 
חינוכיים משלימים שאינם קיימים במרחב הלימודי, 

שכן הנער בגיל ההתבגרות, צריך דבר ראשון 
'להתבגר' 

בפנימיה – מקום ההפוגה, שם מפתחים 
את המיומנויות החברתיות, הקשרים 

החברתיים
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ומאירה  לאיטה  עולה  השמש  מוקדמת,  בוקר  שעת 
את היקום כולו. קול ציוץ הציפורים הנשמע במרחב 
כסימפוניה  והנעימה  הפסטורלית  לתחושה  תורם 
את  מלטפת  קרירה  חורפית  רוח  ומושלמת.  נעימה 

פניהם של הולכי הרגל המעטים באותה שעה. 

כשתיק  הישיבה,  מבנה  לכיוון  מעדנות  פוסע  דוד  ר' 
שקוע  כי  מלמד  פניו  סבר  בחיקו,  והתפילין  הטלית 
בוקר  של  אחת  'נשימה  מעמיקות.  במחשבות  הוא 
רענן, סגולה בדוקה ליום מוצלח' כך נוהג ר' דוד לשנן 
בהשכמה.  לקום  לשכנעם  שברצונו  אימת  לתלמידיו 
ואכן ר' דוד מהווה דוגמה מוחשית לאמרתו, מדי יום 
לעבר  מביתו  הארוכה  הדרך  את  רגלית  הוא  פוסע 
יותר מגדר הרגיל.  הישיבה. והיום ר' דוד נראה טרוד 
עובדה שגם בעת הגיעו לישיבה ממשיך הוא לפסוע 

הלוך ושוב בסמטה הקטנה. 

אינם  תלמידיו  כי  דוד  ר'  הבחין  האחרונה  בתקופה 
מתחברים לתפילות וכל הגישה שלהם לנושא נובעת 
לראותם  לו  כאב  ברירה.  חוסר  של  ותחושה  מאילוץ 
רצון  יושבים בתפילות מאובנים ללא מעט חמימות, 
תפילה  של  אש  להבעיר  דוד  ר'  של  בלבו  פעם  עז 
ועבודת ה' בקרב תלמידיו, הוא רצה להסביר להם מהי 
הזדמנות  מהווה  היא  כיצד  התפילה,  של  חשיבותה 

לשוחח עם הקב"ה ועוד. 

רבים  רעיונות  לפעול,  כיצד  דוד  ר'  התלבט  רבות 
ולאחר  וטובים  רבים  עם  התייעץ  הוא  בראשו,  עברו 
שיחה  להם  למסור  החליט  ושיקולים  התחבטויות 
רוחבית, עיונית ומרתקת בנושא התפילה. הוא ליקט 
מלא   - כדבעי  שמוע'ס  והכין  בספה"ק  עיין  חומר, 
דוד  ר'  היה  שקוע  עתה  ומעניין.  עשיר  בתוכן  וגדוש 
שחש  לאחר  ורק  השיחה,  תוכן  של  ועיבוד  בליטוש 
שהכל מסודר בראשו, נפנה להיכנס לתפילת שחרית 

בישיבה. 

'אתם מבינים את המשמעות של הדברים, החזון 

והקב"ה   - הלשון  בזה  באיגרותיו  לנו  אומר  איש 

היא  התפילה  צדיקים,  של  לתפילותיהם  מתאווה 

בידינו,  עצום  כוח  יש   - אדם  כל  ביד  עוז  מטה 

צריכים להיות משוגעים לפספס הזדמנות כזו'

ניחן  דוד  ר'  לשיחה,  מרותקים  הקשיבו  התלמידים 
לקחו  שומעי  את  הוביל  אמן  וביד  רב,  רטורי  בכושר 
למחוזות נעלים, רומם והעצים אותם להכרה בכוחה 
הסגולי של התפילה ומהותה, והתלמידים אכן שמעו 
של  דליקה  בחדר,  פרצה  שדליקה  נדמה  והיה  וקבלו 

התלהבות ורצון עז להתחבר לתפילה. 

הישיבה,  בהיכל  מנחה  תפילת  מכן,  לאחר  כשעתיים 
לחזות  ציפייה  ומלא  דרוך,  בתלמידיו  מתבונן  דוד  ר' 
מה   - הרבה  ולתדהמתו  לאכזבתו  אך  הצפוי,  בשינוי 
- תלמידיו ישובים באותה תנוחה  שהיה הוא שיהיה 
מאובנת וחסרת עניין, בחור אחד מתנמנם, השני פוזל 
לעלון כלשהו, והשאר מתפללים באופן של 'מלומדה'. 

האכזבה הייתה כואבת, ר' דוד חש כאותו הילך ששם 
לפסגה  ובהגיעו  גבוה,  צוק  על  לטפס  מטרה  לעצמו 
לאחר מאמצים והשקעה, חובט בו מאן דהו ומשליך 
אותו לתהום, הכיצד? הרי התלמידים היו כ"כ בעניין. 
הם התלהבו והתחברו. השינוי המיוחל היה נראה קרוב 
מאי פעם. אך במציאות - גארנישט מיט נישט, אפילו 
שינוי קטן לא ניכר?! האם יש דרך בה אצליח לעזור 
משמעותיים?  ותהליכים  שינויים  לעשות  לתלמידיי 
להם  לגרום  מעשי  זה  האם  עצמו.  את  דוד  ר'  שאל 
לגרום  לקב"ה?  באמת  מחוברים  יותר  להיות  לרצות 
להם לקבל סיפוק משבת קודש? או מ"ברוך שאמר" 

עם ברען )חיּות(? 

חיבור פנימי, כיצד?
החל  וטובים  רבים  של  בראשיהם  מנקרת  זו  שאלה 
מאנשי חינוך, הורים לילדים ומתבגרים וכלה בנכרים 
את  ולחקור  להבין  ננסה  הבאות  בשורות  עצמם. 

העניין, ובס"ד נקבל תשובות מספקות. 

לאדם  לגרום  שמסוגלים  מאפיינים  שלושה  ישנם 

כך  לעשות  שנכון  אומר  ההיגיון   - שכל  א.  לפעול: 

בכל דרכיך דעהו
'פעולות ממקום פנימי'
הרב ישראל קולא - רכז חברתי ומדריך שיעור א'

כמו  וכך,  כך  לעשות  ששווה  שאומר   - רגש  ב.  וכך. 
להתנהג  לאדם  גורמים  וכו'  שמחה  פחד,  של  רגשות 

בהתאם. ג. התנהגות יישומית - כשאדם חווה משהו 
טוב או להפך, החוויה שעברה עליו תגרום לו לפעול, 
לדוגמה: מיכאל נשא נאום באירוע כלשהו, והכל דפק 
- הציבור שיתף פעולה והמחמאות לא פסקו לזרום. 
ברור שפעולה זו תגרום למיכאל לרצות ולחזור שוב 

על הפעולה. 

בספר החינוך, )מצווה ט"ז( שואל המחבר: למה יצווה 

אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזיכרון אותו 

במחשבתנו  הדבר  יעלה  אחד  בזיכרון  והלא  הנס, 

ולא יישכח מפי זרענו? היינו מדוע אנו זקוקים לכ"כ 
הרבה מצוות מעשיות, הרי די לנו בעצם לימוד הנושא 

או במצווה אחת כדי לזכור את רצון ה'? 

ומסביר דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל 

מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם, 

וכל  בלבבו  גמור  רשע  ואפילו  רע.  ואם  טוב  אם 

יערה  אם  היום,  כל  רע  רק  לבו  מחשבות  יצר 

בהתמדה  ועסקו  השתדלותו  וישים  רוחו 

שמים,  לשם  שלא  ואפילו  ובמצוות,  בתורה 

מיד ינטה אל הטוב, ומתוך שלא לשמה בא 

כי  הרע,  היצר  ימית  מעשיו  ובכוח  לשמה, 

ומוסיף  הלבבות.  נמשכים  הפעולות  אחרי 

החינוך ועל כן אמרו חכמים זיכרונם לברכה: 

'רצה המקום לזכות את ישראל לפיכך הרבה 

להם תורה ומצוות' )מכות פ"ג, משנה ט"ז(, 

כדי להתפיס בהן כל מחשבותינו ולהיות בהן 

כל עסקינו, להיטיב לנו באחריתנו. כי מתוך 

להיות  נפעלים  אנחנו  הטובות  הפעולות 

טובים וזוכים לחיי עד. ורמזו זיכרונם לברכה 

על זה באומרם: 'כל מי שיש לו מזוזה בפתחו 

לו  מובטח   — בראשו  ותפילין  בבגדו  וציצית 

שאלו  לפי  ע"ב(,  מ"ג  )מנחות  יחטא'  שלא 

היינו  תמיד.  בהן  ונפעל  תמידיות,  מצוות 
הגורמים  הם  והפעולה,  ההתעסקות  שעצם 

המועילים ביותר לחיבור משמעותי. 

מהם  הקדושה,  התורה  בדרכי  נתבונן  ואם 
תהיה  התשובה  ראויה,  ה'  לעבודת  הדרכים 

נהירה, שלושתם גם יחד. שכן, אנחנו 

שכל.   - בתורה  ועמלים  לומדים 
ע"י  ומתפעלים  מתרגשים 
 - וחסידות  מוסר  ספרי  לימוד 

שמביאה  תורה  גדולה  רגש. 
עסוקים  אנו  מעשה,  לידי 
על  ועובדים  מצוות,  בעשיית 

המידות - התנהגות יישומית. 

חינוך חברתי – הגדרות

ולאהבת  לערכים  התלמיד  את  לחבר 
השי"ת באופן פנימי ועמוק. חיבור שימשיך ללוות 

אותו לאורך ימים ושנים. 

את  התלמיד,  של  אישיותו  את  לפתח 
לו  ולאפשר  התעניינותו  תחומי  ואת  כישרונותיו 

לבטא את הייחודי שבו ולמצות את יכולתו. 

ואת  התלמיד  מודעות  את  לעורר 
אכפתיות  בו  ולפתח  החברה  לצורכי  רגישותו 

ונכונות לקחת אחריות. 

לפתח יכולות ומיומנויות חברתיות של 
המעורבות  השייכות,  תחושת  ולהגברת  התלמיד, 

והאחריות לקבוצה ולקהילה שהוא חי בה. 

מעורבות  וקהילה,  חברה  חיי  לטפח 
חברתית ומנהיגות ייצוגית של חברת התלמידים. 

 לקדם הפנמת ערכים ונורמות ההולמים 
את אורח החיים, בקהילה ובחברה. 

חברתית,  מעורבות  יזמה,  לעודד 
התנדבות ותרומה לקהילה ולחנך לנטילת אחריות 

במילוי משימות ותפקידים חברתיים
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ולמעשה... 
משתייכים  והרגש  השכל  הראשונים,  החלקים  שני 
הסטנדרטית  החינוך  למערכת  מובהקת  בצורה 
החינוך   - המקצועית  בעגה  הנקראת  והמקובלת 
הפורמלי - בצורה של שיעור בכתה. החלק השלישי, 
- החינוך  לנו צוהר לעולם מגביל  ההתנהגותי, פותח 
מעשית,  בצורה  הפעלה   - )חברתי(  פורמלי  הבלתי 

ומתוך בחירה אישית של התלמיד.

מהו בעצם החינוך החברתי? 
על  חושבים  כשאנו  לנו  שמצטייר  הראשון  הדבר 
מול  ניצב  שיעור  כשהמגיד  שיעורים  חדר  זה  חינוך, 
הדרך  שזו  ברור  שיעור.  להם  ומוסר  תלמידים  כתת 
מה  היא  השאלה  אך  תלמידים,  לחנך  כדי  המרכזית 
קורה כשהתלמידים עוזבים את הכתה, מה מתרחש 
כשהם נמצאים בביתם או בשעות הפנאי שלהם. אנו 
דרכך  'בכל  של  לבחינה  ילדינו  את  לחנך  רוצים  הרי 
באזור,  או  בכתה  נמצא  כשהמחנך  רק  שלא  דעהו' 
התלמיד יתנהג בהתאם אלא שבכל מקום ומצב הוא 

יבחר בטוב מרצונו האישי ומתוך בחירה חופשית. 

כאן בעצם מקומו של החינוך הבלתי פורמלי, למלא 
איכותית.  מבחינה  והן  שעות,  מצד  הן  החלל,  את 
מטרתו לקחת דווקא את השעות הלא רשמיות שאין 
או בשעות  זה בשבתות  - אם  או שיחה  בהם שיעור 
הפנאי, או בסיורים וטיולים, ולצקת בהם תוכן. בצורה 
פחות רשמית ובאווירה יותר משוחררת, ע"י הפעלות 
דברים  לעשות  לתלמיד  לגרום  בעצם  עשיה.  והרבה 

ממקום עמוק ואמתי ובעיקר מרצונו האישי. 

מעשי,  מאופן  הסוגיה  את  להבין  נחפוץ  ואם 
המדרשה  כותלי  בין  מהנעשה  רבות  ללמוד  נוכל 

החסידית… 

נושא חודשי - מידי חודש 
בחודשו 

תכנית זו פועלת כעת במתכונת ניסיונית אך בהמשך 
בעז"ה היא תתמסד. מידי חודש מקבלים תלמידי כל 
באותו  וילמדו  יעבדו  הם  עליו  מסוים  נושא  שיעור 
של  החודשי  הנושא  כסלו  בחודש   - לדוגמה  חודש. 

תלמידי שיעור א' הוא 'מי לה' אליי, אמונה ובטחון' 
השיעורים  בחדרי  כרזות  נתלים  התכנית  במסגרת   -
בה  שבועית  שעה  מקדישים  והמחנכים  הנושא.  על 
הם עוסקים בנושא, בשעה זו התלמידים יוצאים עם 
משוחררת,  יותר  אווירה  לייצר  כדי  למרחב  הצוות 
ולומדים את הנושא בצורה חווייתית. המדריכים אף 
הם מקדישים שעה שבועית ובה הם עוסקים בנושא 
חשוון  בחודש  לדוגמא:  מעשיות.  פעילויות  ע"י 

התלמידים  חסדים.  גמילות  היה  החודשי  הנושא 
התבקשו לצאת לפעילות תחרותית של גמילות חסד 

עם הזולת. 

החודש  של  בסיומו  ייצא  שהתלמיד  היא  המטרה 
הלימודי,  ההיבטים,  מכל  בנושא,  חבל  קנה  כשהוא 

החווייתי, החזותי והמעשי. 

התנדבות - מעורבות קהילתית 
נתינה  של  התחושה  את  יחוו  שתלמידינו  מנת  על 
לתקופה  אחת  יוצאים  אנו  לזולת.  ועזרה  לאחר, 
לפעילות חסד מאורגנת, לעתים נבקר במוסד לנערי 
חינוך מיוחד כדי ללמוד עמם ולשמחם, לפעמים נצא 
שתומכים  לארגונים  לעזור  ולפעמים  חולים,  לשמח 

בנזקקים וכדו'. 

נגש  מיוחדים  לנערים  במוסד  שערכנו  ביקור  לאחר 
אליי תלמיד צעיר ושיתף אותי בחוויה שלו - הוא למד 
הודה  התלמיד  הלימוד  ולאחר  חברותא,  עם  ושוחח 
בחום לחברותא על כמה שהיה לו נחמד עמו ושהוא 

מאוד התפעל מכושר ההסברה שלו. 

אותו אחד מאוד התרגש מהדברים ואמר לתלמיד "אין 
לך מושג כמה שמחת את לבי, היום בערב אני הולך 
שנתינה  מה  כך"...  על  להם  לספר  להוריי  להתקשר 

אחת מסוגלת לחולל… 

שבת בישיבה 
תשאלו כל תלמיד, השבת בישיבה היא בבחינת מעין 
)אחת  בצוותא  השבתות  של  המטרה  הבא…  עולם 
להותיר  התלמידים,  את  להטעים  כדי  היא  לחודש( 

להם רשמים לכל חייהם, ולחבר אותם לשבת קודש. 

רבים.  שירים  ועם  בהתלהבות  נערכות  התפילות 
מיוחדת  באווירה  מתקיימים  והבאטע'ס  הסעודות 
ועילאית. הסיפוק הגדול ביותר שיש לנו כאנשי צוות 
הוא לראות את החיוך הטהור שמלווה את התלמידים 

במהלך כל השבת. 

מזווית נוספת 
תועלת נוספת יש בפעילויות אלו, לצקת עניין ותוכן 
הדוק,  פחות  החינוכי  הפיקוח  בהם  הפנאי,  בשעות 
חיוביים  דברים  עם  עסוק  יהיה  שהתלמיד  נוודא  כך 

ומועילים.  

בישיבה קיימת מערכת חוגים הפועלת בשעות הפנאי, 
במסגרתה כל תלמיד מוצא לעצמו חוג שמתאים לו, 
אם זה בתחום המוזיקה, ואם בתחום הציור והאמנות 
ועוד, כך התלמיד מקבל עיסוקים וסיפוקים חיוביים. 

שבשמיים,  לאבינו  תלמידינו  לב  לחבר  שנזכה  יה"ר 
ובכל דרכיהם ידעו את בוראם והוא יישר אורחותיהם, 

אמן כן יהי רצון.

לעיתים, גם מבוגרים עשויים להתמודד מול אותם לבטים 
מתקשה  אינו  מאתנו  מי  צעירים.  מתמודדים  שאתם 
אנחנו  עוצמות  לכמה  עצמאית?  חשיבה  לחשוב  לפעמים 
בכיוון  אם  גם  זקוף  בראש  ללכת  כדי  לפעמים  זקוקים 
כמה  אחת  על  בכך,  מתקשים  המבוגרים  אנו  ואם  הנגדי? 
וכמה, נער צעיר, אז מה כבר אפשר לדרוש ממנו כשרבים 
מסוימת  בצורה  מתנהגים  מסוים,  מותג  לובשים  מחבריו 

והדוגמאות רבות מספור.

את הכוח לפיתוח עצמאות בוגרת אנחנו, 
ההורים והמחנכים יכולים לתת לו.

זצ"ל,  בלוך  לייב  יהודה  יוסף  ר'  הגאון 
בספרו  כותב  טעלז,  ישיבת  ראש 
'שיעורי דעת', חז"ל מלמדים ש'העונה 
יתומים' ומקשה  בניו  יהיו  יתומה  אמן 
לא  האם  מדוע?  ושואל  הישיבה  ראש 
עדיף שגם כשאינו יודע על איזו ברכה 
הוא עונה אמן, שיענה בכל זאת אמן, 

העיקר שיענה אמן!

של  שהכוונה  הישיבה,  ראש  ומבאר 
חז"ל היא, לאדם שאין לו דעה עצמית 
ועל כל מה שעובר בסביבתו הוא עונה 
אמן, ומה שמשכנעים אותו הוא נענה 
שיחנך  אפשר  אי  שכזה  אדם  ומאמין, 
ובהכרח  דרך!  לו  שאין  כיוון  בניו  את 

בניו כיתומים רח"ל.

הוא  החינוכי  והמוסד  הבית  של  הכח 
בקביעת קו ברור ועקבי, שכן אי אפשר 
לדרוש מנער שילך לפי דעה שמשתנה 
מקבל  שלא  ילד  יום.  בכל  ומתחלפת 
לעצמו  מגבש  וברור,  יציב  בקו  חינוך 

דעה שהיא 'דעת החברה', אולם כשילד זוכה לעקביות ללא 
פשרות, הוא קונה חיבור להוריו ומוריו וידע להתמודד גם 

מול הסביבה הקורצת.

חשיבה עצמית היא כאשר הנער המתבגר משכיל להבדיל 
יפנה,  ולאן  יבחר  ובין רע, לדעת את אשר  בין טוב  בעצמו 

מתוך הקווים המנחים שחונך אליהם.

ולכן לא נכון לכפות על ילדנו דמות מתוכננת מראש אלא 
עלינו לחנכו לדרך המבוססת על ברכי התורה והמסורת, 
ועל הנער לבחור עבור עצמו איזו דמות הוא רוצה להיות, 

ללא ההשוואה לסביבה, אלא רק כבבואה מולו.

עלינו מוטלת החובה להזכיר לילד שיש בתוכו מאגרים 
ולכן  לו,  רק  ייחודיים  שהם  פוטנציאל,  של  עצומים 
ביכולתו לעשות כל מה שחינוכו, שכלו ורגשות הקודש 

שנשתול בו יכוונו אליו.

הדרך  את  למצוא  מוטל  הנער  על 
להגיע  איך  זה,  את  לעשות  איך 
הוא  יחליט  שהוא  וברגע  לשם, 

ימצא את הדרך למטרה.

מעניינת.  אנקדוטה  נציג  לסיכום, 
משקיען.  תלמיד  היה  דנציג  ג'ורג' 
הוא השקיע ימים ולילות בלימודיו 
אחד,  בוקר  תהומית.  ברצינות 
ממושך,  לילי  לימוד  בעקבות 
דקות  בכמה  להרצאה  אחר 
המשוואות  את  בחופזה  והעתיק 
על  שנרשמו  הארוכות  המתמטיות 
הלוח לשיעורי בית. הוא עבד עליהן 
תשובה  מצא  ולבסוף  ימים,  מספר 

מבריקה.

הגיש  הבא  במפגש 
הפתרון,  את  למרצה 

ההמום  המרצה 
גמגם:  מהפתרון 
בגלל  כנראה 
האיחור לשיעור 
שמעת  לא 
נמצאה  טרם  הללו  שלמשוואות 
האוניברסיטה  גאוני  וגם  הוכחה, 

דנציג  אבל  אותן.  להוכיח  הצליחו  לא 
המגבלה,  על  ידע  שלא  מיודענו, 

פיצח אותן.
יכול. הוא לא ידע שהוא לא 

חינוך בגובה העיניים
על עצמאות מחשבתית ואמונה 

 ביכולת - 
מה אני רוצה מהילד שלי?

הרב אברהם זלצמן - מדריך שיעור ג'

מי מאתנו אינו מתקשה לפעמים 
לחשוב חשיבה עצמאית? לכמה 
עוצמות אנחנו זקוקים לפעמים 

כדי ללכת בראש זקוף גם אם 
בכיוון הנגדי? 

לאדם שאין לו דעה עצמית ועל 
כל מה שעובר בסביבתו הוא 

עונה אמן, ומה שמשכנעים אותו 
הוא נענה ומאמין, אדם שכזה אי 
אפשר שיחנך את בניו כיוון שאין 

לו דרך! ובהכרח בניו כיתומים 
רח"ל 

עלינו מוטלת החובה להזכיר לילד 
שיש בתוכו מאגרים עצומים של 
פוטנציאל, שהם ייחודיים רק לו, 

על הנער מוטל למצוא את הדרך 
איך לעשות את זה, איך להגיע 
לשם, וברגע שהוא יחליט הוא 

ימצא את הדרך למטרה
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תחושות, חוויות, והגיגים של תלמידים

ביד  ורבים  חלשים  ביד  גיבורים 
מעטים, 

למאבקם  יצאו  החשמונאים 
רבים  מול  מעטים  כשהם  הגדול 
בבודדים  היה  מדובר  ולמעשה 
ובדרך  עצומה,  אימפריה  מול 
הטבע לא היה שום סיכוי לנצח, 
שצריך,  מה  את  כשעושים  אבל 
מעל  דשמיא  לסייעתא  זוכים 
לגדר הטבע. ואכן לא רק שניצחו 
את  לכבוש  שזכו  אלא  במלחמה 
את  מחדש  ולהדליק  הבית  הר 

המנורה בקדושה וטהרה. 

ה'  בדרך  הולכים  ישראל  כשעם 
בימי  כמו  נפשם,  את  ומוסרים 
התורה  לקיום  החשמונאים 
והמצוות, מבלי להסיח את הדעת מן התפקיד שלהם 
לגדר  מעל  ונפלאות  לניסים  הם  זוכים  הזה,  בעולם 

הטבע. 

משל למה הדבר דומה, 

אפשר  דבר  מכל  דעהו',  דרכיך  'בכל  למדונו,  רבותינו 
את  ללמוד  ננסה  העניין,  ולצורך  ה'.  לעבודת  ללמוד 
כללי המשחק, דוקא ממשחק ה'כדור רגל'. מיליארדי 
נבחין  כשנתבונן  כדורגל,  אחרי  רצים  בעולם  אנשים 
 – הכדור  הוא  המשחק  מרכז  המשחק.  במשמעות 
שני  באוויר,  מנופחת  עור  חתיכת  למעשה  שהוא 
והמשימה  יריב,  לכל  אחד   – במגרש  ישנם  שערים 
לשער  הכדור  יכנס  שלא  לשמור  היא,  שחקן  כל  של 
של  השער  לכיוון  בכדור  ולבעוט  שלו,  הקבוצה  של 

הקבוצה היריבה. 

ומלבדם  שחקנים,  עשרה  עוד  מצטרפים  שחקן  לכל 
חייב להיות על המגרש גם שופט שיכריע, מה מותר 
לא  אחרת  שהרי  חוקי,  לא  ומה  חוקי  מה  אסור,  ומה 

ניתן לנהל את המשחק. 

את  להסיח  לא  הוא,  במשחק  ביותר  החשוב  והכלל 
הדעת! כי אם אדם ירוץ לשער כדי להכניס לתוכו את 
לא  אחר,  משהו  על  לחשוב  יתחיל  ופתאום  הכדור, 
ודעתו  ולנצח,  במשחק  להצליח  סיכוי  שום  לו  יהיה 
חייבת להיות מרוכזת אך ורק במשחק ולא בשום דבר 

אחר! 

בהיסטוריה  הראשון  היה  מי   – ונשאל  נעצור  כאן 
שניפח את הכדור? 

התשובה לכך – הקדוש ברוך הוא!

בורא העולם ברא אדם שהוא חתיכת עור וניפח אותו 

ע"י שנפך באפו נשמת חיים.

לאחר מכן הוא הניח את האדם במגרש – העולם הזה 
– ואמר לו:

השער  הוא  והשני  עדן  לגן  אחד  לפניך  שערים  שני 
ורק  אך  להיכנס  והשתדל  לב  שים  כעת  לגיהינום. 

לשער המוביל לגן עדן.

לבדך  הזאת  המשימה  את  לבצע  מסוגל  אינך  ברם, 
ולשם כך אתה זקוק למניין – לעוד עשרה שילוו אותך 
– ולא זו בלבד, אלא שאתה זקוק גם לרב שילווה אותך 
ויכריע בכל שלב, מה מותר ומה אסור מה חוקי, מה 

לא.

והדבר החשוב ביותר הוא שלא תסיח את דעתך! 

עליך להתרכז במטרה וללכת ישירות אליה. והיה אם 
לך  אין  אחר,  דבר  כל  על  או  כסף  על  לחשוב  תתחיל 

סיכוי להצליח ולנצח! 

את  תוביל  הללו  המשחק  כללי  כל  על  תקפיד  ואם 
עצמך לניצחון.

על  מצווה  התורה 
'החיים  האדם, 
לפניך  נתתי  והמוות 
והקללה;  הברכה 
 - בחיים  ובחרת, 
אתה  תחיה,  למען 
ל'  )דברים  וזרעך' 
ט"ו(, עבודת ה' שלנו 
בבחירה  מתבטאת 

של חיים ובבחירה של ברכה. 

החיים  בחירה,  לפני  ניצב  האדם  כאשר  לרוב  ואכן, 
אבל,  לבחור.  צריך  והוא  המוות,  גם  וכך  לו  ברורים 
נראה  שח"ו  בחירה,  בפני  האדם  ניצב  פעמים  הרבה 

ששניהם אינה הבחירה הנכונה, והוא אובד עצות... 

היכן  לו  ברור  מאוד  הישיבה,  לגיל  שהגיע  בחור  כמו 
החיים, הוא מתבונן היכן הוא יעשה יותר 'שטייגען', 
היכן הוא ילמד טוב יותר, היכן הוא יתקדם טוב יותר, 

וכך הוא מגיע למקור החיים. 

אבל מה יעשה הבחור, שאיננו מסוגל ללמוד יום שלם 
גמרא, אבל הוא גם בשום פנים ואופן לא מוכן לוותר 
זה  יעשה  מה   !? הרוחנית  וההתעלות  השטייגען  על 
שתפקידו בעולם הוא להיות 'איש מעשה', אבל הוא 

לא מוכן לוותר על היותו 'ירא שמים ואוהב תורה' ?!

הרב  עמד  שנים,  משלוש  יותר  קצת  לפני  ת"ל, 
בומבך וצעק 'מי לד' אלי' ואליו הצטרפו הג"ר יחיאל 
כשהם  שליט"א,  הישיבה  רבני  ושאר  ניישטאדט 
מלווים בברכתם של עיני העדה שליט"א, וכולם יחד 

מי לד' אלי 
הבה"ח אפרים 

הולצמן - שיעור א'

כללי 
המשחק 
של העולם 
הזה
הבה"ח יונתן גרוס

שיעור א'

עמדו צעקו 'מי לד' אלי' מי הוא זה שצריך את הדרך 
שיבוא  מעשה,  ואיש  תורה  אוהב  שמים,  ירא  להיות 
וחסידות  גמרא  ללמוד  שרוצה  זה  הוא  מי  אלינו, 
בהתלהבות, ובמקביל  לימודי חול ברמה גבוה, מי הוא 
זה שצריך את פיתוח המעש לצד ערכים ונשמה, מי 
הוא זה שיהיה מקום במיוחד כל כך עם צוות טוב כל 

כך. 

זו  היא  ניצבה,  וגם  קמה  החסידית'  ה'מדרשה  וב"ה, 
שמשלבת לימודי קודש עם הנהגות חסידיות, ערכים, 
עם נשמה, יהדות ומחשבת ישראל, וגם לימודי חול, 

כמו אנגלית, מתמטיקה ועוד. 

וכך יכולתי לבחור בחיים ובברכה, בצורה הכי בהירה 

ונהירה...  

עצמי  על  מסתכל  כשאני 
עכשיו )קצת פחות מארבעה 
חודשים מאז נכנסתי בשערי 
תחילת  לעומת  הישיבה(, 
ממש  אני  אלול,  בזמן  השנה 
שונים!  אנשים  שני  רואה 
לא  זה  שאדם  ידעתי  תמיד 
ומשחק  ישן  שאוכל,  משהו, 
אדם במהותו  אלא  הזמן,  כל 
עצמו,  את  בונה  מתקדם, 

שואף, לומד וכו'. 

ללמוד  שנכנסתי  מאז  אבל 
בישיבה, התחלתי גם לממש 
להכיר  התחלתי  זה,  את 
בחסרונותי  וגם  במעלותי, 
כשלא  וגם  פוסק  לא  שלי  הלימוד  עליהם.  ולעבוד 
הזמנים,  בין  ובימי  בשבתות  כמו  בישיבה,  נמצאים 
הגמרא.  את  ולהכין  ללמוד  ולשנן,  לחזור  ממשיכים 
ובזרת ה' בסוף שנות לימודי בישיבה אני אצא עם ידע 
תורני מקיף, עם רמה רוחנית ואישיותית גבוהה ועם 

מידות טובות. 

וחושבים  בנו  שמשקיעים  אלו  לכל  רבה  תודה  אז 
עלינו. 

ואני  יענקי,  לי  קוראים  שלום, 
אתכם  לשתף  רוצה  מאוד 

בחוויות שלי בישיבה. 

ובזמרה'  'בשירה  בוקר,  בכל 
הרגע,  בזה  שהולחנו  בלחנים 
הרב פודולסקי, )המדריך שלנו 
הפנימיה(,  מנהל  גם  שהוא 
ועם  חיוך  עם  אותי  מעיר 

מה 
נותנת לי 
ה'מדרשה 
החסידית'?

הבה"ח דניאל שטרן - 
שיעור א'

החיים שלי 
בישיבה
הבה"ח יענקי איזק
שיעור ב'

רעננות ליום חדש של התקדמות ובניה. אני מתארגן, 
בוקר טוב לפה, בוקר טוב לשם, ויורד להתפלל. לאחר 
הרב  לאוזן  מאוזן  בחיוך  פנינו  את  מקבל  התפילה 
בומבך, שמברך כל אחד בבוקר טוב, בוקר טוב, היום 
עליז,  מצוין!  הכי  נפלא!  הכי  היום  לנו,  להיות  הולך 

שמח, וזה אכן גורם לבוקר מצוין, וליום מצוין. 

וכך ממשיך לו היום עד לסיום הלימודים שלאחריהם 
מהם  נהנה  מאוד  שאני  הדברים  אחד  וזה  החוגים. 
סת"ם,  כתיבת  חוגים:  של  גדול  מבחר  יש  במדרשה. 
מאוד  שאני  הדברים  אחד  ועוד  וכו'  כושר,  גיטרה, 
אוהב פה בישיבה זה הסיורים החינוכיים שמתקיימים 
מדי חודש, ההתנדבויות בהם הבחורים עושים חסד 
עם הזולת ותורמים לקהילה, הקומזיצים, הקעמפים 
המושקעים שהרב קולא )הרכז החברתי שלנו( מארגן 
וטורח בשבילנו ולא נראה לי שיש עוד מקום שכל כך 

משקיע בבחורים כמו במדרשה החסידית לצעירים .

בישיבה...  הראשון  היום 
זה היה מעט מלחיץ, אבל 
הצוות  אנשי  של  החיוך 
הלחץ.  את  הרגיע  ממש 
סידרתי  לפנימיה  עליתי 
ובחרתי  שלי  המיטה  את 
שלום  אמרתי  ארון.  לי 
לבית  וירדתי  הצוות  לכל 
את  לשמוע  כדי  המדרש 
הרב  של  הפתיחה  שיחת 

בומבך.

מאוד  היה  שזה  האמת, 
מעניין, סוחף ומפתיעה. מכאן הלכתי לכיתה והשיעור 
הראשון התחיל, זה היה שיעור גמרא בעיון עם הרב 
הראשונה,  להפסקה  ויצאנו  נחמד  מאוד  היה  אדלר, 

ומאז אני מרגיש כאילו אני כבר שנים בישיבה. 

עבר זמן, עכשיו אני כבר בשיעור ב' ואני מאוד מרוצה 
מההשקעה שלי. אני מרגיש שאני מוציא את המרץ 

הרב שיש לי בשיעורי קודש, בשיעורי חול, ובחוגים.

חוג  יש  מעניינים,  מאוד  בישיבה  החוגים 
גיטרה,  חוג  יש  סת"ם,  חוג  יש  גיטרה 

יש חוג כושר שבו אפשר להוציא את 
האנרגיות לטובה.

אבל, לא רק בחומר למידה הישיבה 
חינוך  בצוות  גם  אלא  משקיעה 
לומר  רוצה  שאתה  דבר  כל  מיוחד, 
ואפילו  לומר  בעיה  שום  אין  לצוות 

מובנים  ביותר  האישיים  הדברים 

היום 
הראשון

הבה"ח משה נתן 
קלצקי

שיעור ב'
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ומתקבלים היטב.

יום אחד היתה הפגנה ליד הישיבה, אבל לא נלחצתי, 
כי זה היה 'מצב' לראות את המפגינים ולחשוב, כמה 
להקב"ה.  ומתקרב  מתקדם  אני  איך  מבינים  לא  הם 
עלינו למרפסת למעלה וראינו אותם צועקים וקופצים 
את  ופינו  המשטרה  הגיע  ואז  פשקווילים  זרקו  הם 
המפגינים, ויום לאחר מכן הרב בומבך מסר שיחה על 
הישיבה ומהות חיינו, הלוואי ויכולתי לכתוב לכם את 
השיחה הזאת, גם אבל אני חושב שכל מי שקרא את 
ה'מבי מדרשא' מבין לבד מה זאת המדרשה החסידית. 

לישיבה  להיכנס  שזכיתי  להשם  תודה  אומר  אני 
בחסדי ה' ואני מאחל לכל בחורי ישראל שישיבה כזו 

שמתאימה להם, להיות בכזו ישיבה .

 בברכה, 

נתי.

אשר  ר'  הצדיק  על  מסופר 
אליו  נכנס  שפעם  זצ"ל  פריינד 
נכדו ושאל אותו: זיידע, 'איך זה 
שנכנסים פנימה אנשים שבורים 
שמחים  החוצה  ויוצאים  כחרס 

ומאושרים? 

הצביע ר' אשר על הרצפה ואמר: 
יש לי כאן בחדר נהר של אהבה, 
יהודי,  אלי  שנכנס  פעם  בכל 
שואב אני ממנו אהבה ושופך על 
האנשים, כך יוצאים מכאן אנשים שמחים ומאושרים. 

שואבים  רבותינו  החסידית'.  ב'מדרשה  אצלנו  גם  כך 
בישיבה,  השוצפים  האהבה  מנהרות  הדלי  מלוא 
אהבה  אותה  את  ואנו שואבים  עלינו  אותם  שופכים 
ובונים  מתקדמים  כולנו  וכך  לחבר.  ונותנים  מעצמנו 
תורה  אוהבי  המדרשה  בחזון  כמו  להיות  עצמנו  את 

ועל ידי אהבת חברים נגיע לאהבת השם. 

יראי השם

אוהבי תורה

אנשי מעשה

הגעתי ל'מדרשה החסידית' מתוך מחשבה...

שאת הזמן שם אמרח 

ועם שאריתו אני אמרח 

את חומר הלימודים אשכח

ומשם מהר מאוד אברח

אך לאחר שכבר באתי...

הבנתי שבגדול טעיתי 

ואם את זה חיפשתי 

את מקומי לא מצאתי

לכן אז סוויצ' עשיתי 

ולאחר שהשתניתי הבנתי...

שבמקום נפלא אני נמצא 

שם תורה, ערכים ומדע אדע

כבוד לזולת זו עבודה 

וניקיון זאת לא שאלה

וכשלמדתי ברצינות המשכתי...

הרגשתי פשוט סיפוק עצום

שלא תרגישו לולא הגישום

לימוד מבחן וסיכום 

יחד יחברו לתחושת המיקסום

וכשהמשכתי ועוד התבוננתי הבחנתי...

בביטחון ובאמון של הצוות בתלמיד 

בהסתכלות לטווח ארוך לעתיד

במשאבים ובעוצמות שהמוסד מעמיד 

כדי שבו התלמידים יצליחו לתמיד 

אהבת 
חברים
הבה"ח נחמן 
קרקובסקי
שיעור ב'

תהיתי, חשבתי 
והבנתי

הבה"ח אברהם ברלינגר  - שיעור ג' 

יפים  דברים  הרבה  ישנם 
ב'מדרשה  אצלנו  ומיוחדים 
רוצה  אני  והפעם  החסידית, 
להתמקד בהתנדבויות שלנו. 

נפלאה  שבת  כל  לאחר 
יוצאים  אנחנו  בישיבה, 
שלנו  בהתנדבות  להתנדבות. 
הנתינה  את  מרגישים  אנו 
שנותנים  לאחר  שלנו, 
הלב  את  ופותחים  מעצמינו 
אותו  מרגישים  אנחנו  לשני, 

וכו'. 

היקר,  קולא  הרב  ידי  על  לאחרונה  שנערכה  ביציאה 
התנדבנו בארגון 'לקט ישראל', שזו עמותה שמחלקת 
לאלפי משפחות נצרכות ירקות טריים וטובים בחינם. 
ההתנדבות  על  האחראי  לנו  חיכה  לשדה  כשהגענו 
הסלק.  קטיף  ברזי  אותנו  שהדריך  העמותה  מטעם 
לקטיף  ציפה  לא  שהוא  עליו  ראו  בהתחלה  כבר 
'חובבני',  לקטיף  אולי  רגיל  שהוא  נראה  היה  מרובה, 
רק  אז  עבודה',  בגדי  לכם  'אין  לנו  אמר  אפילו  הוא 
תזהרו לא להתלכלך וכו'. אבל ההפתעה הייתה גדולה, 
תלמידי  ביחד  כולנו  ההדרכה  שנגמרה  אחרי  דקה 
במרץ  ולקטוף  לקטוף  התחלנו  החסידית'  'המדרשה 
רב ולאחר זמן התוצאות היו מדהימות קטפנו עשרות 
מטרים של סלק ,עם מלא שמחה ומרץ, לתת ולתרום 
ולהיות שותפים במעשי החסד. הסיפוק היה  לזולת, 
של  למשקל  הגענו  מדהימות,  היו  התוצאות  עצום, 
6,080 ק"ג, שהועברו ל-4,054 משפחות!  וואו זה אחד 

הדברים היפים שלנו במדרשה החסידית. 

אבל חכו זה עוד לא הכול, בהתנדבות שנערכה בחודש 
לפני זאת הייתה התנדבות שאי אפשר לשכוח אותה. 
ביקרנו 'בשיח סוד' והתנדבנו ללמוד עם בחורי 'שיח 
דיברנו  להם,  הקשבנו  אתם,  למדנו  בחברותא.  סוד' 
איתם, היה מדהים. האווירה והשמחה הייתה ענקית 
הרגשנו שאנחנו פשוט נותנים מעצמינו דבר שבדרך 

כלל  לא היינו עושים לבד. 

אני אישית זכיתי ללמוד ולשוחח עם אחד התלמידים 
במקום, שאומר לעצמו, ש'הכול בראש' וממנו למדנו 
חושב  תמיד  זהב,  לב  עם  בחור  לחיים,  כללים  הרבה 
על השני, בהתנדבות שלי איתו פשוט הרגשתי שהוא 
טיפים  לי  נתן  פשוט  הוא  אותו,  אני  ולא  אותי  לימד 

לחיים. 

הסיפוק של כולנו היה ענק ואי אפשר לשכוח את זה! 
וזאת ההזדמנות שלי ושל כולנו, להודות לרב בומבך, 
האפשרות  על  היקר,  הישיבה  צוות  ולכל  קולא  לרב 
סיפוק,  ולהרגיש  להתנדבויות  לצאת  לנו  שניתנת 
ובעזרת השם שנזכה תמיד לתת לזולת, כי כשנותנים 

- גם מקבלים. 

תודה רבה. 

ההתנדבות 
שלנו 
במדרשה
הבה"ח אריאל שפר - 
שיעור ג'
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מורים מחנכים

'והאמין בה' ויחשבה לו 

 צדקה', 

י"ל שאברהם בעצמו 

חשב זה להקב"ה לצדקה 

שעשה עמו, שנתן לו שכל 

 להאמין בה' אחד. 
)עבודת ישראל פ' לך( 

בבית  נשאלה  מוזרה  שאלה 
להאמין  מצוה  יש  האם  המדרש, 

בבורא עולם? 

האם בכלל יש שאלה כזאת? הייתכן 
אחרת? 

סדר  לפי   – אלוקיך  ה'  אנכי  הרי, 
לרמב"ם  המצות  בספר  המצות 
תרי"ג  לסדר  הראשונה  המצוה  זאת 
ציווי  היא  א'  'מצוה  וז"ל:  מצוות 
האלוקות,  בהאמנת  צוונו  אשר 
והוא שנאמין שיש עילה וסיבה הוא 
אמרו  והוא  הנמצאים,  לכל  פועל 
מובא  גם  וכך  וכו'.  אלוקיך'  ה'  'אנכי 
בספר החינוך ועד ראשונים, שמצות 

האמונה בכלל תרי"ג המצות'.

הלכות  שבעל  הפלא  גדול  מה 
אמונה  מצוות  מנה  לא  גדולות 
הר'  ואחריו  מצוות  תרי"ג  בכלל 
ה''  'אור  בספרו  קרשקש  חסדאי 
)פ"א(, האבן עזרא פ' ואתחנן ועוד. 
ספר  על  בפירושו  הרמב"ן,  ומסביר 
המצוות  שכל  רמב"ם,  של  המצוות 
שלא  או  לעשות  ית'  גזירותיו  הם 
לעשות, אבל אמונה באלוקות היא 
המצות  נולדו  שממנו  ושורש  עיקר 
ואין להכניסו במנין. ונפקא מינה בין 
מצוה,  היא  אמונה  שאם  השיטות, 
מצוה  מקיים  לא  הוא  כאשר  אז 
אחת,  מצוה  של  רק  חסרון  לו  יש 
אבל אם אמונה היא לא מצוה אלא 
אזי  מצות,  תרי"ג  של  ועיקר  שורש 
מי שאינו מאמין לא קיים כל התורה 
ועוד  רמב"ן  לשיטת  מכאן  כולה. 
ראשונים שאמונה היא הרבה מעבר 

יסוד  אלא  המצות,  כאחת  למצוה 
עליו מבוססת כל התורה כולה בכלל 

וכל יהודי בפרט.

דברים  אלו  למדנו,  פאה  במסכת 
תורה  ותלמוד  שיעור...  להם  שאין 
המפרשים  מסבירים  כולם.  כנגד 
מה סיבה לכך, מכיון שתלמוד תורה 
לימוד  ע"י  מעשה,  לידי  מביאה 
עליו  ואיך  מה  יודע  אדם  התורה 
לקיים את המצוות, ואם לא יעסוק 
בנושא האמונה, אם לא ילמד אותו 
יהודי  להיות  יוכל  איך  בו,  ויתעמק 

והיאך יקיים מצוותיו? 

כל  במשך  גדולים  לנו  הורו  וכבר 
ספרי  הלימוד  נחיצות  על  הדורות 
במה  מעל  ונביא  ויראה,  אמונה 
המקורות  מן  כמה  זו,  מכובדת 

מדברי גדולי ראשונים ואחרונים. 

הרמב"ם בפירוש המשניות )מסכת 
...אלא  כותב  מ"ז(  פ"ט  ברכות 
שדרכי תמיד בכל מקום שיש איזה 
רמז בעניני אמונה, אבאר משהו, כי 
חשוב אצלי להסביר יסוד מהיסודות 

יותר מכל דבר אחר שאני מלמד.

...אבל,  בהקדמה,  הלבבות  החובות 
אם אתה איש דעת ותבונה שתוכל 
שקבלת  מה  ברור  על  בהם  לעמוד 
משרשי  הנביאים  בשם  מהחכמים 
הדת וקוטבי המעשים, אתה מצווה 
על  שתעמוד  עד  בהם,  להשתמש 

הענין מדרך קבלה והשכל יחד. 

פי"ג(,  דברים  )פרשת  בחיי  וברבינו 
יספיק  שלא  האדם,  יצטרך  לכך 
בלבד,  קבלה  מצד  אמונתו  ענין  לו 
שתשלם  עד  ויחכם  שילמד  אלא 
אמונתו ותהיה לו אמונה מצד קבלה 
ומצד השכל, ועל זה אמרו רז"ל הוי 
שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב 

לאפיקורוס.

ישרים  מסילת  בספרו  הרמח"ל 
שייגע  היתכן  כותב,  בהקדמה 
לא  אשר  בחקירות  שכלנו  ויעמול 
לא  אשר  בפלפלים  בם,  נתחייבנו 
יצא לנו שום פרי מהם ודינים אשר 
אינם שייכים לנו, ומה שחייבים אנו 
להרגל  נעזבהו  רבה  חובה  לבארנו 

מלומדה,  אנשים  למצות  ונניחהו 
אם לא נסתכלנו ולא עיינו מה היא 
איך  ענפיה,  ומה  האמתית  היראה 
ההבל  מן  נמלט  ואיך  אותה,  נקנה 

העולמי המשכח אותה מלבנו. 

וכן במהרש"א בחידושי אגדות )מסכת 
לבבך  בכל  גמור  ע"א(,  י"ד  ברכות 
הפילוסופים  כמ"ש  בזה  הכוונה  וכו'. 
להשכיל  אדם  כל  דחייב  האלוקיים, 
ויכלתו  ואחדותו  מציאותו  בידיעת 
וידיעת דרכיו כו' ית' ב"ה כפי יד שכלו 
והתורה,  אמנותנו  ע"פ  אך  אדם,  של 
נגד  וכל מה שנראה לו בשכלו שהוא 
ויתלה  בו  יאמין  לא  הקדושה  תורתנו 
גמור  ר"מ,  וזש"א  שכלו,  בקט  הדבר 
בכל לבבך כו' לדעת דרכי ה' אשר ממנו 
ואחדותו  למציאותו  מופת  תמצא 
ויכלתו, שהוא ודאי דבר גדול כי גם זה 
האיש משה רבינו בקש על זה, הודיעני 

נא את דרכך.

החסידות,  בספרי  הרבה  מצאנו  וכן 
על  הק'  בבעש"ט  שמופיע  כפי 
למה  טעם  קמ"א(,  נח  )פ'  התורה 
ואלקי  'אלוקינו  אומרים  אנו 
אדם  בני  סוגי  שני  יש  כי  אבותינו', 
המאמין  א'  ית'.  בהשם  המאמינים 
שהולך  מחמת  הוא  ברוך  בהקדוש 
כל  ועם  הקדמונים,  אבותיו  בדרכי 
זה אמונתו חזקה, והב' הוא מי שבא 
החקירה.  מחמת  הדת  האמנת  על 
הא'  שהסוג  הוא,  ביניהם  והחילוק 
לפתות  אפשר  שאי  מעלה  לו  יש 
חקירות  כמה  יאמרו  אם  אף  אותו, 
חזקה  אמונתו  כי  ח"ו,  הסותרות 
מצד קבלת אבותיו, ועוד, שלא חקר 
מעולם, אבל יש לו חסרון, שהאמונה 
אנשים  מצות  רק  הוא  אצלו 
מלומדה, בלי שום טעם ושכל, אבל 
שהכיר  שמחמת  מעלה,  לו  יש  הב' 
הבורא יתברך מחמת גודל חקירתו, 
ובאהבה  שלימה  באמונה  חזק  הוא 
חסרון,  לו  יש  כן  גם  אבל  גמורה, 
שבקל יכולים לפתותו, ואם יביאו לו 
יתפתה  ראיות הסותרות חקירותיו, 
בידו,  המידות  ששני  מי  אבל  ח"ו. 
שסומך  דהיינו  ממנו,  למעלה  אין 
על אבותיו הקדמונים בחוזק, וגם כן 

היא  זו  ע"י שחקר בעצמו,  לו  באה 
אנו  ולזה  וטובה,  שלימה  אמונה 
אומרים אלקינו ואלקי אבותינו, גם 
יש לפרש בזה הכתוב )תהלים ל"ד, 
ט'( טעמו וראו כי טוב ה', רצה לומר, 
הטעם  להרגיש  )מעצמכם  טעמו 
והיינו( מחמת החקירה, וראו, לשון 
ראיית )מה שאתם רואים מאחרים( 

הנהגה כמו שהנהיגו אבותינו. 

מוילנא  הגר"א  החסיד  הגאון  וכן 
בית  בסידור  ומובא  אומר,  היה 
אומר  היה  ברוידא,  ברוך  לר'  יעקב 
ללמוד ספר חובות הלבבות ללמוד 
קדוש  שהוא  הראשון  הכוזרי  ספר 
וטהור ועיקרי אמונת ישראל ותורה 

תלויים בו. 

ובבית אהרן )פרשת משפטים ד"ה 
הנה(, הנה זה ברור אשר שורש כל 
הדברים היא האמונה, והאמונה היא 
האמונה  להיות  וצריך  הפרי,  עיקר 
וללמוד,  לשמוע  ואח"כ  מקודם 
כמ"ש בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ 
ריעות  מלשון  ורע'ה  אמונה.  רע'ה 
עם  מקושר  תמיד  שיהיה  וחיבור, 
בפשיטות,  שהוא  כפי  כך  האמונה 
וכמו  האמונה.  הוא  דבר  כל  ויסוד 
כשאדם בונה איזה בנין, אם היסוד 
הבנין  על  להוסיף  יכול  חזק  הוא 
בעבודת  ג"כ  הוא  כך  שירצה,  כמה 
חזק  תחלה  להיות  צריך  השי"ת 
ביסוד האמונה, ואח"כ יכול להוסיף 
עבודה  זו   - ותפילה  תורה  עליו 
ית"ש.  בעבודתו  ולהחזיק  ומצות 
כך  לפרי  שומר  הוא  שהעלה  וכמו 
להאמונה  שומר  הוא  השמיעה 
אח"כ  טוב  בהאמונה  חזק  וכשהוא 
ולהבין  ולהוסיף  פעם  בכל  לשמוע 
צריך  מקודם  אבל  בשכלו,  ולעסוק 

להיות חזק באמונה.

מוצאים  אנחנו  אמונה  המושג  את 
אצל  ראשונה,  בפעם  בתורה 
למאמינים,  ראש   - אבינו  אברהם 
בה'  'והאמין  תורה  עליו  שמעידה 
ויחשבה לו צדקה'. הרבה מפרשים 
נחשבה  אמונה  כאן  מדוע  תמהים, 
היה  הוא  הרי  כצדקה,  לאברהם 
וכמה  כמה  ועבר  מאז,  מאמין  כבר 
אמונתו.  את  והוכיח  ניסיונות 
הרבה  נשפך  זו  שאלה  לתרץ  וכדי 
הרמז,  בדרך  לומר  ואפשר  דיו, 

לדעת  רק  לא  פירושה,  שהאמונה 
מן  זה  האדם  על  הבא  שכל  ולהבין 
ולקבל,  לסבול  וחייבים  השמים 
עם  שקורה  מה  שכל  לדעת  אלא 
ואז  היום,  כל  ה'  חסד  הוא  האדם 
לבב.  ובטוב  בשמחה  הכל  מקבלים 
בה',  ויאמין  בפסוק,  מרומז  וזה 
שהוא  שהויה,  האמין  שאברהם 
שה'  מה  שכל  לדעת  חסד,  של  שם 
עושה הוא להיטיב לנו, גם עיכובים, 
לו  ויחשבה  זה  ועל  גם...,  צרות  גם 
צדקה, דווקא אמונה כזאת נחשבה 
לו לצדקה. וזה גילוי אמונה אמיתית 
מושג  מוזכר  בו  הראשון  בפסוק 
האמונה, ללמדנו את הערך הנעלה 

בו תלויה כל התורה כולה.

שאירעו  הרעים  מהמקרים  אחד 
היה  זי"ע  חיים  הדברי  להרה"ק 
לא  ומחמת קדושת השב"ק  בש"ק, 
בעבודתו  שינוי,  שום  אצלו  ראו 
וניהול  בתפילות  הקדושה, 
מנוחה  זמירת  ובעת  השולחנות, 
גדולה  בהתרגשות  היה  ושמחה, 
של  סבלנותה  פקעה  שמחה,  של 
בתו מרת נחמה'לי ע"ה, שהחשיבה 
למאוד. וצעקה במר נפשה, טאטע 
והשיב  הסבלנות.  כמה  עד  טאטע, 
כשאחד  קינד,  טייערע  מיין  לה, 
גדולה  מכה  ומרגיש  בשוק,  הולך 
מאחוריו, הוא מצטער במקום, אבל 
שההכאה  ורואה  לאחריו  כשפונה 
אז  גדול,  היותר  מידידו  היא  הזו 
שחוק קל עולה על פניו, ובדיבוריו 

אלו הרגיע אותה. 

תפילתנו לבורא עולם, שתמיד נזכה 
ולעשות,  לשמור  וללמד  ללמוד 
שכל  למעשה,  הלימוד  בין  לקשר 
המובא  לידי  אותנו  יביא  הלימוד 
תקום  'וכאשר  הרמב"ן  באיגרת 

באשר  תחפש  הספר,  מן 
דבר  בו  יש  אם  למדת 

לקיימו',  תוכל  אשר 
במצות  ובמיוחד 
שהיא  האמונה 
של  היסודות  יסוד 
כולה,  התורה  כל 
בשם  שראינו  כפי 
לקיים  רמב"ן, 
'וצדיק  הנביא  דברי 

באמונתו יחיה'.

ויחשבה  בה'  'והאמין 
לו צדקה' 

אבל כשפונה לאחריו 
הזו  שההכאה  ורואה 
היותר  מידידו  היא 
שחוק  אז  גדול, 
פניו,  על  עולה  קל 
ובדיבוריו אלו הרגיע 

אותה 

אלא לדעת שכל מה 
האדם  עם  שקורה 
הוא חסד ה' כל היום, 
הכל  מקבלים  ואז 

בשמחה ובטוב לבב 

בונה  כשאדם  וכמו 
אם  בנין,  איזה 
היסוד הוא חזק יכול 
הבנין  על  להוסיף 
כמה שירצה, כך הוא 
השי"ת  בעבודת  ג"כ 
תחלה  להיות  צריך 
האמונה,  ביסוד  חזק 
להוסיף  יכול  ואח"כ 

עליו תורה ותפילה

'והאמין בה' 
הרב אהרן קרימריצין - מורה למחשבת ישראל
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מורים מחנכים

חמש  בן  במשנה,  חכמינו  אמרו 
תורה  המקרא  לימוד   – למקרא 
נביאים וכתובים היא תחילת לימודו 

של האדם בתחילת דרכו. 

ישראל  בתפארת  המהר"ל  וכותב 
לנו  סדרו  'לכן  לשונו  וזה  נ"ו(  )פרק 
האדם  שיקנה  צריך  תחילה  כי  כך, 
וההתחלה.  השורש  שהוא  המקרא 
התורה  כי  והתלמוד  המשנה  ואח"כ 

שבכתב היא שורש האילן'. 

וכל מי אשר ירצה לקנות ידיעות בכל 
מכמני התורה, חייב שהשורש יהיה 
ורחבה  מלאה  בידיעה  ומלא  מוצק 
שהם  וכתובים,  ונביאים  בתורה 
כדברי היעב"ץ, מפתחות החיצוניות, 
התורה  פנימיות  לחדרי  יכנס  ואיך 
שבקיאים  בלי  ובגמרא  שבמשנה 
שצריך  ספרים  שבכ"ד  במקראות 

להקדימם.

ב"ה, זוכה אני ללמד את ילדי ישראל 
תנ"ך כבר עשרות שנים, וגם במקום 
החסידית.  המדרשה   - זה  תורה 
תלמידינו  עם  עבודתנו  היא  וזו 
סוגיה  שבכל  והצעירים  היקרים 
במוסר  ובאגדה,  בגמרא  ולימוד, 
דברי  הם  המקורות   - ובחסידות 
הנביאים  דברי   - והפסוקים  התורה 

ותוכחותיהם.

ביטוי  לידי  וחשוב שבא  נוסף  נושא 
התנ"ך,  לימוד  של  הקודש  בעבודת 
ומבארים  מדגישים  שאנו  בזה  הוא 
ספרי  של  ההיסטורי  הסדר  את 
ישראל  עם  של  והתקופות  התנ"ך 
מכן  ולאחר  תורה  חומשי  בחמישה 
תקופת  והזקנים,  יהושע  בתקופת 
תקופת  שנה,  כ-300  השופטים 
המלכים והפילוג בין מלכות ישראל 

ומלכות יהודה, החורבן והגלות.

ישעיהו  הנביאים  בזמני  ההתמקדות 
ירמיהו ויחזקאל, היא מכיון שבזמנים 
אלו הנביאים התנבאו והוכיחו את עם 
י"ד  )מגילה  חז"ל,  וכמאמר  ישראל, 
ע"א( נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה 
וברש"י  נכתבה,  לא  הוצרכה  ושלא 
שם, נבואה שהוצרכה לדורות - ללמוד 
לומדים  בהמשך  הוראה.  או  תשובה 
ונחמיה,  עזרא  ספרי  את  גם  בס"ד 
עם  וחזרת  השני  המקדש  בית  בניית 
השני,  המקדש  לבית  מהגלות  ישראל 
זוכים למעין  כך שהתלמידים היקרים 

מעשה אבות סימן לבנים. 

בספר  פרקים  בעיון  לומדים  גם  אנו 
משולבים  מפרקיו  שהרבה  תהילים, 
ובמועדים  יום  ביום  התפילה  בסידור 
בהבנת  מעמיק  לימוד  השנה.  במעגל 
ומה  צורתו  מה  המזמור,  של  תוכנו 
מעבר  ע"ה  המלך  דוד  של  תחינתו 
לביאור המילים, דבר שעוזר לתלמידים 

להתחבר יותר לתפילה ולעבודת ד'. 

לתת  משתדלים  אנו  הלימוד  את 
בכדי  ובחיות  בהדגשה  בהטעמה, 
של  ללבותם  יכנסו  שהדברים 
ודרך  שמים  יראת  מתוך  התלמידים, 
אחד  על  שמסופר  כפי  החסידות, 
את  ששמע  זצוק"ל  קרלין  מאדמו"רי 
את  קורא  שרה  חיי  בפרשת  המלמד 
ובתואל',  לבן  'ויען  הפסוק  על  הרש"י 
בניחותא 'רשע היה וקפץ להשיב לפני 
זצוק"ל,  האדמו"ר  כ"ק  לו  העיר  אביו' 
צריך  הרי  רש"י?  לומדים  כך  וכי 
וצריך  בהדגשה  בתלמידים  להשריש 
וקפץ  היה'!  'רשע  בסערה  לקרוא 

להשיב לפני אביו. 

ועל הכל אנו זקוקים לסייעתא דשמיא 
להעמיד תלמידים יראים ושלמים בכל 

מקצועות התורה, ויה"ר שנזכה לכך. 

חשיבות לימוד התנ"ך
הרב יצחק צדוק - מורה לתנ"ך

כך,  לנו  סדרו  'לכן 
צריך  תחילה  כי 
האדם  שיקנה 
שהוא  המקרא 
וההתחלה.  השורש 
המשנה  ואח"כ 
והתלמוד כי התורה 
שבכתב היא שורש 

האילן' 

שהוצרכה  נבואה 
ללמוד   - לדורות 

תשובה או הוראה 

בהטעמה, בהדגשה 
בכדי  ובחיות 
יכנסו  שהדברים 
של  ללבותם 
מתוך  התלמידים, 
ודרך  שמים  יראת 

החסידות 

הרי צריך להשריש 
ם  י ד י מ ל ת ב
וצריך  בהדגשה 
בסערה  לקרוא 
וקפץ  היה'!  'רשע 

להשיב לפני אביו

מראה עיניים

ממראות העדשה, 
מתוך שלל הפעילויות 
החברתיות והחווייתיות
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