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  בהעלותךפרשת 

  והדרך למצוינות בלימוד תורה הרגשת חוסר התאמהו על קשיים

ה י ר א ל  א נ ת נ ב  ר   ה

  ?ימעצמ י מרוצההאם אנ

ויה לנקר עששאלה זו  .ללימוד תורה םמהי מידת התאמת :ניתן לשמוע בחורי ישיבה השואלים את עצמםפעמים רבות 

 לא תמיד אנו כל כך מרוצים ,ולמען האמת .ללימוד תורה ברוחב ובעומק נוביחס לשייכות ,אישהאו איש  ,כולנובלב 

  .מעצמנו

 לחשוף את, ואליהם הגישה הנכונה ומהם הפתרונות להבין בהתקדמות בתורה,  קשייםל ותסיבה  לזהות את כדאי

להבנה פתח  תפתח ,ה נכונה לענייןהבנה וגיש  .קיימתבמידה והיא  ,המשמעות הפנימית של חוסר שביעות הרצון שלנו

  .בכל התחומים נואישיותמכלול מיצוי על קרין עשויה להוללת של עצמנו, וכ

  בחינת ההתאמה האישית

 ֵעד"מֹו ְּבֹאֶהל ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ַלָּצָבא ָּבא ָּכל ָׁשָנה ֲחִמִּׁשים ֶּבן ְוַעד ָוַמְעָלה ָׁשָנה ְׁשלִֹׁשים ִמֶּבן: "בתחילת ספר במדבר נאמר

 ָצָבא ִלְצבֹא ָיבֹוא ָוַמְעָלה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָחֵמׁש ִמֶּבן ַלְלִוִּים ֲאֶׁשר ֹזאת: "נאמר בהעלותך בפרשתלאחר מכן אולם  )גד, (

  :)כד, א( במסכת חולין הגמרא ל פיע  ומבאר ,עומד על הסתירהעל הפסוק . רש"י ח, כד)( מֹוֵעד" ֹאֶהל ַּבֲעבַֹדת

 ובן, שנים חמש ולומד ,עבודה הלכות ללמוד בא ה"כ מבן ?כיצד הא ."שנה שלשים מבן" :אומר אחר במקום

  !רואה אינו ששוב, שנים בחמש במשנתו יפה סימן ראה שלא לתלמיד מכאן .עובד שלשים

מתחיל הוא  ים, הנדרשות ללמידה והתמקצעות,חמש שנ סיומן של ולאחר  ,הלוי מתחיל את לימודו בגיל עשרים וחמש

שוב אינו  -  חמש שניםלאחר אותן ראה סימן יפה במשנתו  תלמיד שלאש לומדת הגמרא:  מכאןבפועל.  תודעבואת 

  :מספר השנים הנדרשות ללמידה משמעותית דברמחלוקת ב קיימת שםבחולין סוגיה בלמען האמת  רואה.

, ללמוד ה"כ? צדכי הא ...שלשים" "מבן: אומר אחד וכתוב, ומעלה" שנה ועשרים חמש "מבן: אומר אחד כתוב

, שנים' ג: אומר יוסי' ר .רואה אינו שוב -  שנים' ה במשנתו יפה סימן ראה שלא לתלמיד מכאן; לעבודה ושלשים

? ואידך. דקליל, כשדים לשון שאני? ואידך. ה)(דניאל א,  "כשדים ולשון ספר וללמדם שלש שנים ולגדלם": שנאמר

  !דתקיפין עבודה הלכות שאני

שלוש  ה תקופה שלר' יוסי סובר שמספיק ם. לעומתנו פסוקי מ  הםדברי יםומוכיח ,צורך בחמש שנים שלדעת חכמים אכן י

 כשדיםה שלוש שנים לשון במשך למדו  דניאל, חנניה, מישאל ועזריה :הנעריםארבעת דניאל ש ספר נאמר ב שהרי ,שנים

המקדש שונה מהקושי בלימוד  תודהלכות עבתורה ולימוד הקושי בש  יםרב ו סעל ר' יוסי ו  חכמים חולקים .וחוכמתם

 כדי לבחון את התקדמות ,חמש שנים לפחות כהמצרי ה  ה רציניתשימו מ תורה זעבודת הקודש ו ללמוד  .חוכמה כללית

  שלוש שנים.  ותמספיק וחכמתם למוד לשון כשדיםל אולם ,והתאמה

תואר לות חלקיד שנתיים ם. עושלוש שני ?קדמיא תואר ל הגיעכמה זמן לוקח ללמען האמת זוהי מציאות די מוכרת. 

אתה לומד אם אבל  ..פרופסור. להיותגם אם יש לך קשרים מתאימים תוכל ו שלוש ואתה דוקטור. -שני, ועוד שנתיים

, התקדמות בלימוד התורהיש לבחון לפחות חמש שנים לאחר רק  אם כן ..אתה שווה?למען האמת עשר שנים תורה מה 

   !ולהסיק מסקנות

בתחומים והצליחו פרצו מחוצה לה אך  ,בישיבהלא היו במרכז העניינים ש דמויות לעיתים ניתן לפגושמעניין הדבר ש

תאם ברור ומחייב במידת ההצלחה דומני שאין מִ  .הבחינה הפסיכומטרית את כאינדיקציה פשוטה הבה ניקח .מורכבים

ברצוני  !?, מורכב לא פחותבתחום אחר ד מצטיין מא לפתע  ,לא התבלט כ"כ בישיבהשדם שא  כיצד זה '...שני העולמות'ב

  ראשית מן הזווית המהותית העקרונית ואח"כ מצד ההדרכה המעשית. משתי זוויות. לעסוק בכך
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  ההשאלה בַמ  -כל אחד כשרוני 

  : ידבפרק  תנא דבי אליהו זוטא. כך הם דברי ישנו מדרש נוגע ללב העוסק בדיוק בהרגשת חוסר השייכות וההתאמה

ומצאני אדם אחד והיה  ,פעם אחת הייתי הולך בדרך ועובר ממקום למקום :ו הנביא זכור לטובתנא דבי אליה

 ?!בני, מה אתה משיב לאביך שבשמים ליום המשפט :ואמרתי לו .מתלוצץ ומלעיג בדברים כנגדי וכנגד לומדי תורה

 ?בני, מה מלאכתך :אמרתי לו. לא נתנו לי בינה ודעה מן השמים, כדי להבין וללמוד תורה :אומר אני לו ...אמר לי

ותשליכנו  ,בני, מי אמר לך שתביא פשתן ותעשה ממנו רשתות ומצודות :אמרתי לו. דייג אני הצד דגים :אמר לי

בני, ומה להשליך מצודות  :אמרתי לו .רבי, בזה בינה ודעה נתנו בי מן השמים :אמר לי ?ותעלה דגים מן הים ,לים

לא ניתנו בך בינה  'כי קרוב אליך הדבר מאד'בינה ודעה, דברי תורה שכתוב בה,  ולהעלות דגים מן הים ניתנו בך

בני, אל ירע לך, אלא גם שאר בני אדם שהן  :ואמרתי לו .והיה מרים קולו והיה בוכה ,מיד היה מתאנח ?!ודעה

ד לא יהיה להם כיצ ,משיבין באותו ענין, אבל מעשה ידיהן מוכיחין עליהן, שאם עבור הבלי העולם יש להם בינה

   !עבור דברי תורה

לדייג ישנם הסברים מדוע לא עסק בתורה. על כך עונה לו אליהו הנביא: חכמה מעשית בצדדים החיצוניים של החיים 

לא ך מאוד, א  תובעניכ מדרש זה יכול להיתפס ניתנה לך, ורק ללמוד תורה, תוכן חייך, לא ניתן לך שכל מן השמיים?! 

  לכל קושי יש פתרון, וכל דבר ניתן להשגה אם נתאמץ.וא גורס כי . היםמאיר פנ וא פחות מכך ה

  ! בשטח אחר וביל למצוינותצריך להחוסר הצלחה ר' חיים ויטאל: 

בפניכם את אחת האמירות המופלאות ביותר שאני מכיר בעניין. רבי חיים ויטאל, תלמידו  גישלהלהוסיף על כך וברצוני 

ן בנגלה ובנסתר. בהקדמה לספרו "עץ חיים" מבכה מהרח"ו על המצב הרוחני הגדול של האר"י הקדוש, היה גאו

  , וקורא לחזור לפנימיות התורה:המתעכבת והגאולה 

צריך שיעסוק בתחילה בחכמת המקרא והמשנה והתלמוד  ,לעשות לו שם -  ולא לשמו ,הת"ח העוסק בתורה לשמה

את  וד המלך עליו השלוםוכמו שציוה ד ,כמת האמתואח"כ יעסוק לדעת את קונו בח  ,כפי מה שיוכל שכלו לסבול

ואם האיש הזה יהיה כבד וקשה בענין העיון . " (דברי הימים א כח, ט)להי אביך ועבדהו-דע את א" :שלמה בנו

כל ת"ח  ה שאמרו:וז  ,ויעסוק בחכמת האמת -  אחר שבחן מזלו בחכמה זאת - מוטב לו שיניח את ידו ממנו ,בתלמוד

  "!יפה בתלמוד בחמש שנים שוב אינו רואהשאינו רואה סימן 

, עדיף שיניח אינו מצליח בלימודו ! אדם הבוחן עצמו במשך חמש שנים של לימוד ומרגיש ש מהמדהי מופלאה ו  פרשנות וז

, חשבנו שכוונתה שאם לא צלחה דרכו בלימוד, יעזוב הסוגיהכשלמדנו את  .סוג זה של לימוד, ויעסוק בחכמה פנימית..

למד  - בתלמודךהשקעת שנים רבות ואינך רואה ברכה אם מעשי. אך מהרח"ו מסביר לנו אחרת לחלוטין! ויפנה לתחום 

   . שם וודאי תאיר לך התורה פנים!באופן רציני  פנימיות התורה

לתורה. לא מסתדר וגוונים הרבה רבדים  בו! עליך לגלות במה התחום המיוחד לך בתורה, והיה מצוין הלאה הבינוניות!

ך. זה יכול להיות מדרשים, תנ"ך, ל תאיםעם ראשונים, ועסוק בעיקר במה שמרצוי  ,לה? הקפד ללמוד דף יומילך בנג 

פנימיות, הלכה, כל תחום המתאים לשורש נשמתך. במה שתבחר היה מצוין! זה לא רלוונטי אם אתה 'בעל בית' או 

אדם המחליט באופן אמיתי שאחרי חמש, שש גם . םוסוחריבדורות האחרונים היו בנקאים  ם. הרבה גדולי'ישיֶבה ּבּוחר'

  ושבע שנים בישיבה הולך לעסוק בתחומים אחרים זה בסדר גמור, אבל הוא יכול להיות מצוין בתורה! 

  הדרך המעשית להצלחה בתורה

בדומה מופיע ה מדרש חז"ל פרשו את משנתם ב  לאחר המבט העקרוני, יש להטות אוזן לדברי חז"ל בהדרכתם המעשית.

  :(פרשה ה)רבה שיר השירים המובא ב  להלן הנוסח .מותה מקו כמב 

 מי ר' יוחנן דצפרין פתר קרא בתלוליות של עפר. - ה, יא)  הש"ר(ש  ָּכעֹוֵרב ְׁשחֹרֹות ַּתְלַּתִּלים ְקֻוּצֹוָתיו ָּפז ֶּכֶתם רֹאׁשֹו

שתי משפלות ביום ושתי  הריני קוצה -  מי שהוא פקח מהו אומר? מי יכול לקצות את זה? שהוא טפש מהו אומר?

כך מי שהוא טפש אומר: מי הוא יכול ללמד כל התורה?!  .משפלות בלילה ולמחר כן, עד שאני קוצה את כולה

והחכם אומר: הריני לומד שתי הלכות היום, ושתים למחר, עד שאני שלשים פרקים!  - שלשים פרקים! כלים - נזיקין

   לומדה כולה.

 טפש אומר: מי יכולה באוירו של בית. לככר נקוב שתלוי  - ), ז(משלי כד ָחְכמֹות"  ִוילֶלאֱ  "ָראמֹות אמר רבי ינאי:

אלא הריני מביא שני קנים ומחברן זה עם זה, עד שאני מורידו, כך  ?!והפקח אומר: ולא אחר תלאולהוריד לזה?! 



 3

יני לומד היום שתי והפקח אומר: והוא לא מאחר למדה, הרמי יכול ללמוד התורה שבלב רבי?! הטפש אומר: 

   הלכות, ושתים למחר, עד שאני למד התורה של חכם זה.

ששכרו בעליו פועלים למלאותו מים, אומר הטפש: מה אני  (סל ואינו מכיל מים) נקוב טרסקללאמר רבי לוי: 

בעל ולא שכר כל חבית וחבית, אני נוטל מ ?מכניס בזו ומוציא בזו?! והפקח אומר: ולא שכרי אני נוטל ,מועיל

הבית?! כך הטפש אומר: הריני לומד תורה ומשכחה מה אני מועיל?! והפקח אומר: ולא שכר יגיעה נותן לי 

  הקב"ה?!

. הבה ננתח קושי כמותי, קושי איכותי וקושי בשל חוסר הצלחההמדרש עוסק בשלושה סוגי קשיים בלימוד התורה: 

  .רוצים חז"ל ללמדנו אשרונבחן את  ,אותם אחד לאחד

  הבעיה הכמותית

אני יכול להפוך את האם טיפש אומר: גבעה גדולה של עפר. ל  מדמה זאת, ו ר' יוחנן מתמודד עם הבעיה הכמותית 

קח ייזה בלתי אפשרי! אך הפיקח אומר: מה הבעיה? שתי מריצות ביום, שתי מריצות בלילה. הרי הגבעה למישור? 

 בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא את מסכת נזיקין:ם הרואה אדוריד את הגבעה. אאני בסוף אבל  ,קח שנהיי ,חודש

ני מסוגל להתמודד י מר: א ו אש ולי עלול להתי ,שלושים פרקיםכן המונה גם  את מסכת כלים או ,שלושים פרקיםהמונה 

   על הש"ס! אך ניתן לעבור ,מאומצותשבע שנים פשרי. א אמת, זה אתגר לא פשוט, אךאומר:  פיקחאך אדם  !עם כל זה

 - ללמוד תורה שבכתב נדרשיהודי . הכמות יש קצבה ל אך , . אין סוף לעומקה של תורהלא אינסופית  התורה גדולה אך

  : (א, ה) בהלכות תלמוד תורה הגר"זכך אומר  חתימת התלמוד.ב  הגבולש  תורה שבע"פו  תורה, נביאים וכתובים.

כי באמת ההלכות  ורה אין לה קץ ותכלית...הרי הת ואל יאמר האדם איך אפשר ללמוד כל התורה שבעל פה כולה

   .מה אין קץ ותכליתהנגלות יש להן קץ ותכלית ומספר וכן המדרשים שנתגלו לנו. רק שהתורה מצד עצ

, הש"סארבע פעמים את ו  שלוש כבר סיימוש במקצועות שונים,  , אנשים העובדיםיהודים יקרים  הרבה נוסביב מיש 

   אפשרי! זה נפלא!זה את עיקר תורה שבכתב ושבעל פה.  לפחות, יאותבבק ,יםיודעו

  הבעיה האיכותית

רמה כ  " החכמה נראית לאוילָחְכמֹות  ֶלֱאִויל ָראמֹות" :)כד, ז (משלי הפסוק אומר .מתמודד עם בעיית האיכות ר' ינאי

לכן ו ,לא מצליחמנסה לקפוץ וה  אדםיש  .תלוי במקום גבוהלכיכר משל  :בלתי ניתנת להשגה. אומר המדרשו גבוהה 

אם הוא הגיע, גם אני יכול להגיע! ?! למעלההכיכר הלא מישהו תלה את הפיקח אומר: בא . ..אני לא יכול להגיע אומר:

  . גיעא קנה, עד ש אחבר לקנה ו אקח . ללמוד את הדרך יש

קרוא ספר או לע שיעור עשוי לשמועומק? אדם אך מה אעשה עם הגובה וה  להתמודד.ניתן אמנם כמות בעיית ה עם 

 לנסותו, ת בית המדרשבי לעזח"ו לייאוש, עלול לגרום זה הבנה? בירור ולהגיע לרמה זו של כיצד אוכל ומר ול עמוק,

פעם בחור בשיעור כן לא היה גם נולד עם תלמוד ביד? האם הוא  האם הרבהפיקח אומר:  אךלהצליח בתחומים אחרים. 

אחבר דבר  אם! "בראשית". הם התחילו מ"הקצות"ם לא התחילו ממרבו ורבו מרבו? גם ה  זאתהוא לא למד האם א'? 

  הדבר יושג.  - הבנה להבנהלדבר, 

התחילו  ,רבים מגדולי ישראל שבכל הדורותתאמר: הוא עילוי!  אל .בתחילת דרכך קשה א רק לךל  ,בני אדם כולנו

ר מקל ּבֵ חַ  וילנא!ון מואג כ ולדו לא כולם נ !תם לתוצאותו העמל והשקידה הביאו א בעלי כשרונות ממוצעים.אנשים כ

 !אפשרילא קל אך . זה ל גבוה עולים במדרגות מגדקומה עליונה ב . גם לותבין  הפשוט עוד הבנה לה פשוט הבנה  ,למקל

אם ... הוא רק חיבר דבר לדבר ,הכל היה לפניהרי : רק רגע, עשוי לומר לעצמךאתה עמוק שאתה שומע שיעור כ 

אין בעיה עם התמדה ורצינות . עצמנו כולנו רואים את ההתקדמות שלהרי יה כזה. גם אתה תה תתרגל ללכת בדרך זו

   !בעצמו זאתרגיש יכול לה כל אחד  .להיות תלמיד חכם גדול

   בעיית חוסר ההצלחה

להעביר מים בקש ת מאדם הוא סל נצרים שיש בו חורים.  "טרסקל"עם בעיית העמל ללא תוצאות.  ר' לוי מתמודד

אך  ל!הכ שאעזוב מוטבעושה דבר,  ואני איני נוזליםאומר הטיפש: מה אני מועיל? המים  ל הזה.סממקום למקום עם 

 יםזוכר יננוא הרי  הלוחשת: לפעמים מתגנבת ללבנו מחשבהבסוף היום! אקבל את כספי הרי  מה אכפת לי, :הפיקח אומר

אין אחרי הכל ש  כךנראה שר' לוי מודע ל כ לא חבל על הזמן? ,יהיבאוזן אחת ויוצאים בשנ  הם נכנסיםאת דברי התורה, 

ם יחי 'הגאון מוילנא או ר הבנתלא נגיע לכנראה שבגלגול הזה ר' לוי מודע לכך ש. הגבוהלכיכר להגיע  זה כל כך פשוט
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עיקר  אך ,: אכן זו המציאותבריאליזם מפוכח אומר ר' לוי ...קשה להם להגיע כךפחות מ הרבה שגם ל. יש מבריסק

אם לא השגת את התוצאות נבוך אל תהיה  .על עצם העיסוק בקודשך הוא שכרם אם לא הבנת נכון, ג .עמלהחשיבות ב 

התורה נכנסת באוזן אחת ויוצאת בשנייה, כנראה  אם לדעתךגם . לתורה ךישורקהוא ב נו של הקב"הו שרצ דע המקוות.

  שהיא פועלת בכל אופן משהו תוך כדי כך...

 עמל אני -  עמלים והם עמל "אני :היה אומר (ברכות כח, ב) כניסה לבית המדרשה  תו קודםר' נחוניא בן הקנה בתפיל

הלומד וענה:  ?מקבל שכר כל אּומן: והרי "חפץ חיים"על כך ה הקשהשכר".  מקבלים ואינם עמלים והם ,שכר ומקבל

שבר הארון יים אלא  , אךארון מושלם  עליקבל שכר נגר . התוצאהעל מקבל את שכרו  , אך אּומןכר על העמלש מקבל

  :"ישראל תפארתספרו "מהר"ל בהקדמה ל כך גם כותב  !לומד תורה מקבל שכר אף על העמלה .במהלך עבודתו

 לגדולי רק נתנה לא התורה כי האדם יאמר ולא ...)מד, ד דברים" (ישראל בני לפני משה שם אשר התורה וזאת

 עם, אחא רב אמר ...בתורה אשגה אולי כן גם מריא ולא. לכל נתנה התורה אבל .הטעות מן רחוקים שהם, החכמים

 ...ב, ד) הש"ר(ש  "אהבה עלי ודגלו" ה"הקב אמר, "ּתָ בְ יַ ואָ ") ה, ו דברים" (ּתָ בְ הַ ואָ " כגון, איבה לאהבה שקורא הארץ

 אל ' תורה ללמוד' כי ...'תורה ללמוד' מברכין ואין', תורה בדברי לעסוק' התורה למוד על הברכה כי נראה זה ומפני

 ההלכה מכוין שאינו מי אבל. תורה למוד שייך שבזה, לאמתתה ההלכה ומכוין תורה שלמד מי על אלא)=( רק שייך

 רק, ההלכה מכוין שאינו או, ההלכה מכוין שהוא בין', תורה בדברי לעסוק' מברכין לכך. למוד זה אין, אמיתתה על

  !האמת ללמוד שיכוין

לומד  אינוהוא  מקושר לרבש"ע.אינו ך א  ,כולה בכל התורה ידעןולם. יש של ע לריבונו הקשרהוא מרכזי ה העניין 

דבוק כל כולו  ךא  ,משנה ומהפך את הדבריםבלבל, ת יש אדם שמלעומתו . וחיצוני  אלא באופן, מתוך אהבה לבורא

ה נולדת באירופ ע"פ ש א : לו הקב"ה אומר .שהוא לומדכ חכמי המשנה והתלמוד את  ומנשק מחבקממש רבש"ע, הוא ב 

   !כי זה בא מאהבה ',בתהַ ואָ ' אמרת אני מעלה לך שכר כאילו ...'בתיַ אָ ו ' אמרתועל כן 

ראשו  .תלתלים שחורות כעורב" - קווצותיו .כתם פז -  ראשו: "דרשהנ נראה שהכל טמון בפסוק אל המדרש אם נחזור 

קווצותיו ' -  טיפוס אל ההרבקצה, לפני ה אך . תנחשקו  היקר אבן -  'כתם פז'הוא  הראש, המהות, היעד - כתם פז

נדרש יגיעה. וובעים הרבה עמל תה אדם,  פניו שלהמשחירים  ,הררים של קשיים ,תלי תילים .'תלתלים שחורות כעורב

  בסוף. את מבוקשנו מצא נש לנו מובטח , אבל הרבה עמל 

  מיצוי ומצוינות רב תחומית 

  בהקדמתו:  "באר שבע"בעל שו"ת הלבוש והסמ"ע,  ם שלמהר"י איילינבורג, תלמידכותב 

כן הנשמות  ,לכן כאשר חלקי התורה ובחינותיה רבים .מקורי הנשמות כולן ואחיזתן משורש רוחניות התורה המה

ויש  ,ויש בסודות התורה ,האחוזות ויונקת מהן יסתעפו גם הם בבחינות התדבקותה. יש תדבק נפשו בפשט התורה

כי לפי כל בחינת כל נפש ונפש  .ינת נפשו הוא מחדש בתורהכל אחד לפי בח ,ויש באגדה ,ויש בגמרא ,במשנה

וכל חידוש וחידוש  .צוני או בינונייאם פנימי ואם ח ,אם מעט ואם הרבה .דוש על ידה ממקורה העליוןייתגלה ח

ועל כן על תתמה על החפץ שתלמיד ותיק מחדש בתורה  .אשר ניתן להגלות על ידי כל נפש ונפש חלקה הוא

  נבואה.להפליא קרוב ל 

יותר מזה, כל אחד יכול  !דבר אשר לא חידשו גאוני עולם ועל כן כל אחד יכול לחדש בתורה ,לכל אחד המיוחדות שלו

 ,שאף למצוינות, למיצוי הפוטנציאל האישי שלך". מקום טוב באמצע"מקם את עצמך באל תלעולם להיות מצוין בכלל. 

י מתאים לשורש נשמתך. תחום שכל, עסוק במה ש שבצדו  תמורהה בגלל רק בתחום שאליו אתה הולך. אל תבחר מקצוע 

  ! , פרוץ, צור, חדשה מצוין יֵ הֶ  עבודת כפיים, העיקר או

אתה עשוי בזה  כשרוןשיש לך  שםכ  ,אך דע לך ;הסוד שגילה אליהו הנביא לאותו אדם. אתה צייד מומחהבעצם  וזה

 פוסקים כר' ישמעאלתורה. אנו רק למד יעזוב את הכל וישלא אמר לו  אליהותורה. לימוד ב כשרוןיש לך גם לגלות ש

מצא והגדר לעצמך את מי שאתה, הצטיין,  !מצוין ֶהֵיהבכל מה שאתה עושה  ך, א )לה, ב(ברכות מסכת ב  ולא כרשב"י

  !ם את העולםדֵ קַ רתום את כוחותיך ותרום אותם לחברה כולה. 

 

תורה ועבודת ה'. מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית. העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד  19:00שעה מידי שבוע ביום שני ב

גזרות אמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות, הנלהבדיל משיעורי 

  מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.

   אחיה הלוי.: הפצה ||יותם קניגסבוך, אורי פירסט ואלעד לוי  אינטרנט: ||נאור דיין  :עריכה


