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  ימי אלול בישיבת הגולן

 שיחות הנמסרות בביהמ"ד של ישיבת הגולן 

 במשך כחמש דקות  

 מנסות להדריך לנחם ולעודד ולגעת בקצרה בנקודות עומק נפשיות

  בעניינו של האדם הזמן והמקום

  

  ללמוד לצעוק "המלך!"

  אלולבכד יום שלישי, ' / הרב יואל מנוביץש הישיבה, רא

  ן של חמש דקותתיקר
חמש דקות של אלול אנחנו בישיבת הגולן. מאד עתיקות ב "חמש דקות של אלול" היא מן המסורות הלא

אנחנו לא במהלך השנה, ו אןכהישיבה שנמצאים  אלו בוגרי בדרך כללומשתדלים לשמוע תלמידי חכמים, 
אבל  ;לי, אני עייף"קשה "יד להג אדם עשוי שיעורים ארוכים ומורכביםב חשף אליהם.יזוכים לה תמיד

 יםשעסוק - גם לבוגרים הדבריםלהעביר את  אנחנו שמחים .מסוגלחמש דקות, אין מי שלא כשמדובר ב
, אין מי שאין לו חמש דקות שלשיעור בשמדובר כ כי - והמשפחה בטרדות הזמן, הביתביישובו של עולם, 

   .פנאי

ו ז .רק בחמש דקות", "אני מתעכב רק בחמש דקות" חרתייא"אנשים. ידוע אצל הרבה  זה ביטוי "חמש דקות"
, ולפעמים זה "רק חמש דקות" לפעמים: . לשעון מעורר אומריםבשעון המחוג הגדולמעברי יחידה שבין מעין 

לא לזלזל שלדעת  -  חינוךה מן גםבזה חמש דקות אפשר לפעול המון. יש יותר מזה... ב הרבהמתמשך ל
   נים מצטרפים לחשבון גדול.שהדברים הקט בקטנות. להבין

 , ההבנה של הדבר הזהיקרות מפז קות של אלול הןחמש דחמש דקות של אלול.  - גבוהה יותריש קומה ו
  , וודאי בזמן המיוחד הזה של ימי התשובה.יחידות הזמן הקטנותערך אחר ל נתנות

  שלום עליך המלך!
 , העוסקאכסוף" ה-י" ששירו לא לחינם זכה .המהמיוחדים שבור' אהרון מקרלין היה מהגדולים שבחסידות, 

 ,ר' אהרון היה עובד ה' גדולנו. של בדורכל כך ממלא את כל בתי המדרש וכל כך נפוץ , קדושת השבתב
  לא סתם המגיד ביקש ממנו שיעשה ניגון של שבת.. השבת גדול בנקודה שלוכנראה עובד 

של  םליח להביא את תפילותיה, הוא היה שרליןבק היה עובר לפני התיבה, ובעל תפילה גם היהר' אהרון 
בו  ום, יינו של ראש השנהיזה ענ. "!"המלך תפותח בצעקהשנה הבעל שחרית בשחרית של ראש  ישראל.

פתח את ר' אהרון כך  .מלכות ה' שמתגלה בכלאנחנו ממליכים את  אנחנו הולכים להכתיר את המלך.
להם  ", וענהרב'ה מה קרה?" :א חזר להכרתו שאלו אותולאחר שהו והתעלף. ",המלך!"צעק תפילת שחרית ו

ומכל קירות הלב  ,עם כל הכוונות ועם כל הייחודים שאני צעקתיכ, ו"המלך"צעקתי  ,אתם יודעים" -  ר' אהרון
  ".מדורים העליוניםל ,מיד הכניסו אותי פנימה - שלי

בסופו של דבר מגיע ו, ן מתיםבתוך ארו מירושלים יוצאר' יוחנן בן זכאי בה  ), א(נו יש גמרא בגיטין
בגלל  ,א'; עמייםמיתה פאתה חייב " -עונה לו אספסיאנוס ו" שלום עליך המלך!" :הוא אומר לונוס. אלאספסי

אם אני מלך, אז איפה היית עד היום? אם אני מלך מזמן היית צריך  ,שאני לא המלך, עדיין לא התמניתי. וב'
  והסיפור ממשיך... ,ותולא מקבל א אספסיאנוס ,מתרץ לו תירוץר' יוחנן בן זכאי  !"לבוא לקבל את פני
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שהכניסו עד ואני צעקתי כל כך חזק , בראש השנה '!המלך'אני צעקתי ": מראלחסידים ואהרון  כך סיפר ר'
, אז 'המלך'אם אני כזה  אתה זוכר את הגמרא בגיטין?' -  שהכניסו אותי אמרו ליכפנימה. אבל  מידאותי 

  !"התעלפתי". "מיד", אומר ר' אהרן הגדול, "?!שיואיפה היית עד עכ

י  ִל י  ִד דֹו ְו י  ִד דֹו ְל י  ִנ   ֲא
, צריך "המלך"אבל צריך לדעת שכדי לצעוק  ,"המלך"לצעוק אפשר באמת  .סיפורזה לא סתם אני חושב ש

הזה, ה שהפסוק . כל פעם אני חוזר על זאןכ, המלך " (שהש"ר ו, ג)ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי"הכנה. אלה הימים. 
  אהבה. - "ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי"אלא פסוק של אהבה.  הוא לא פסוק של יראה, ,תיבות של אלולהראשי שהוא 

גיעה נדקות של אלול הם הנשארו ימים בודדים. חמש  ועכשיו אפשר להכין את עצמנו למפגש עם המלך.
   .חס ושלום ניכלםלא נבוש ולא ונצעק המלך ו ,ה"לרנגיע ועורר שבעזרת ה' נתדי כ ,תשומת לב ,פנימית

  

  לדעת את גודלנו

   באלול כה, רביעי יום, מחזור כד, מלמד בת"ת, ומייסד ביה"ס: "אומנות האימון היהודי" / נוי מסווריהרב 

והגדולה הא אלול;   להית שבנו- חיפוש הכוח 
איתי . כך למשל ריש משמעות בלשון העבריתלחודשים שלנו גם  נו יודעים שיש משמעות לשמות,אנח

לכן  .מתיר לנו את כל העוונותוהקב"ה מוחל לנו על כל העבירות,  ;מלשון "שרי" כךתשרי נקרא שחודש 
ם עמו ישראל כי עם ישראל יודע שהקב"ה יבוא עִ  למרות שאנחנו נמצאים בדין, אנחנו לובשים לבן ושמחים

 חזרו מהצבא.יש בחורים ש שיעור א',בחורים חדשים , ישנם כאן בנהכולנו חדשים כל ש .וברחמים ויסלח ל
  . בכללבחיים באלול, והמטרה שלנו  תלהגיע להבנ "אלולהחודש " רציתי דווקא דרך שם

, אבל אני רוצה לעסוק בשם עצמו, בשורש של "אלול" של המילה תיבותהרמזים שונים לראשי ו מכירים אנ
 ָית ַאְרָעא" אונקלוס מתרגם "ִויַאְללּון, כשהמרגלים תרים את הארץ .לשון חיפושהוא מאלול ששמעתי המילה. 

(במדבר יג, ב). מה אנחנו מחפשים? בדרך כלל, התשובה הפשוטה היא שאנחנו מחפשים את ה' ואת הקשר 
  .זהנדבך לחיפוש וסיף עוד להל "צזהרב מרן  דברי דרךה איתו. אני רוצ

, אני אוהב לחזור עליה. הרב מדבר על הגודל שלנו ב"אורות התחיה", פסקה ה, ובהעוצמתית פסקה  נהיש
  ממנה: משהוואקרא לכם 

. אם נדע את גדולתנו מעולים וגדולים מאד מכל עםכ"א גם  ...משונים אנחנו מכל העמיםלא רק 
ועם שישכח את עצמו  ואם נשכח את גדלנו אנו שוכחים את עצמנוז יודעים אנו את עצמנו, א
ושפלים, ושכחת עצמנו היא שכחת  בשכחת עצמנו הננו נשארים קטניםדאי הוא קטן ושפל. רק ובו

 גדולתנו. נשמתנו מקפת עולם ומלואו...

"רק בשכחת עצמנו הננו נשארים  מנו.נדע את עצרק כך אנחנו צריכים לדעת את הגודל שלנו ו, זאת אומרת
חוסר ונפילות כי שכחנו את הגודל שלנו. הייתי אומר ששורש ה למה אנחנו קטנים ושפלים? קטנים ושפלים".

" במובן אלולעל "הייתי מוסיף קורא לנו,  מתוך הקריאה הזו שהרב הגודל שלנו. כחתשהוא  לנוההצלחה ש
   .גמרא לאסוף דפיו תוספותי ו"רשללמוד רק  ינהאהמטרה שלנו שש, של חיפו

ימוד הלכה ל דפי גמרא, מתוךזה נעשה . מקום שבו הוא לומד תורהבאדם צריך לחפש את הגודל שלו 
 מהשנה, מחודש ,לחפש את הגודל שלנו. אם יצאת מהישיבה כדי מגיעים לכאןאנו  ,כללפני ה ךא ,אמונהו

נקודות ושרונות יהכ ; לא פגשת אתשלך וביכולות כוחותבלא הכרת ; ל שלךהגוד את, ולא מצאת אלול
מתוך כך אנחנו מבררים  ..והלכת. ,כאן בישיבה. למדת כמה דפי גמראהרבה לא עשית  -  שלךהחוזק 

הגודל שלי תלוי  .מה אני שייךבישיבות שלנו את כל העניין של האומה הישראלית, כי אני רוצה לדעת לְ 
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להבין מה הגודל של כדי , "נפש החיים"בגודל של האומה. אנחנו לומדים את כל כתבי הרב קוק והמהר"ל ו
  פרטי שלי. הבין מה הגודל להומתוך כך  האומה,

  לפמליה של מעלה כוח לתת 
ים של שתי ורשנם שישבשפה העברית הרי ים. הל-מלשון א ,מלשון כוח", אלול. "חשבתי על אפשרות נוספת

 םכיהל- א, אלא שיש לי כוח להזיק לכם - זאת אומרת (בראשית לא, כט), "ֶיׁש ְלֵאל ָיִדי"לבן אומר  אותיות.
נפש ב"י. הל- ח אכוכל אחד מאיתנו טמון ". בִהָּׁשֶמר ְלָך ִמַּדֵּבר ִעם ַיֲעקֹב ִמּטֹוב ַעד ָרעי ואמר לי "נתגלה אלי

ח לתת לפמליה ויש לנו כ (תהלים סח, לה), כביכול לִֹהים"-נּו עֹז ֵלאּתְ " - חוזר על זה הרבה" ר' חיים החיים
  הקב"ה צריך את העזרה שלך.כביכול  -" (דברים לג, כו) ְבֶעְזֶרךָ  ָׁשַמִים "רֵֹכב של מעלה.

שהוא  השטויות. לא לפי ילראות את הגודל של הילד שלפני יאהכי גדולות ה וההורות מפעולות החינוך תאח
. כך אני הוא יהיה עוד עשרים שנהשמה  ואת מה שהוא מסוגל לו, את לראות את הגודל שלו אלא שה,וע

אמונה  -מנסה לפעול כמחנך עם תלמידיי, כמו החקלאי שכבר בזרע הקטן רואה את הכוח של העץ והפירות 
 ל הג'ינסעמסתכלים על הגודל שלכם. לא בישיבה שרבנים זה סדר זרעים (ע"פ שבת לא, א). זכיתם ל

  על הגודל של כל אחד ואחד. , אלא סדר בוקראתם בכל דקה ב יכןה, ולא תתספורוה

  השמיעה האקטיבית
שאלנו איך מחפשים את הגודל הזה בתוכנו? הרבה תשובות תהיינה נכונות. ללמוד גמרא, הלכה, אמונה, 

ך נוסף שקצת חסר בישיבות ופחות ידוע, מוסר ועוד. אלו הן התשובות המקובלות בישיבות. רציתי להוסיף נדב
  למרות שאני בטוח שמי שמבין מסכים על כך.

חיפוש הגודל שבנו דורש הקשבה. כן, פשוט הקשבה. הקשבה פנימית אמיתית, לסגור את הספרים ולהקשיב. 
לי,  להי שבתוכי, מה הוא מדריך אותי, מה אני רוצה, מה הם תפקידי ושליחותי, מה מפריע-להקשיב לקול הא

הנשמה מדברת  -למה אני זקוק. זוהי עבודה יומיומית, מעין טקס של חמש דקות, להקשיב. רק להקשיב, וזהו 
  להי שבנו רוצה להופיע, ורק צריך להקשיב לו.-מאליה, שוקקת, מתאווה לבוראה. הקול הא

ול פאסיביים, ולא זוהי בעצם מצוות תקיעת שופר בראש השנה. אנחנו מברכים לשמוע קול שופר, אנחנו כביכ
אקטיביים, אנחנו לא תוקעים אלא שומעים. הרב צבי יהודה אומר שזוהי שמיעה אקטיבית, שמחוללת בתוכנו 

להיים הפורצים לתוך המציאות -עומקים. מתחילת אלול אנחנו שומעים קול שופר, שומעים את הקולות הא
. מתוך כך מתחוללת בנו יצירה עמוקה להי שבהם-שלנו, ואנחנו רק מקשיבים להם, רק מקשיבים לכוח הא

  שמשנה חיים.

לצעוק "אלול" כמנהג הישיבות, אבל במובן של גודל וכוח. דמיינו ישיבה כזו, ַעם כזה, חברה כזו,  הייתי רוצה
- ואל חברו כגדול, כבעל כוח וגדולה אמיתית; שכל אחד מקשיב לקול הא עצמו לאתייחס מכל אחד בהם ש

אחד יודע שמבעד לכל המסכים וההבדלים יש משהו עמוק ופנימי שמוביל את כל  להי שלו ושל חברו; שכל
להי של עצמנו ושל -להי שמהדהד ויוצר תנועה אנושית. אאחל לכולנו שנדע להקשיב לכוח הא-אחד. כוח א

 עם כל עם ישראל.כישיבה אחת מוח יחד ונוכל לצכבוד זה בזה,  כל אחד סביבנו, ומתוך כך ננהג

  הוא ברוך לקדוש וחלסל
  באלול כו, חמישי יום/  חספין, מבאי בית המדרש, טחובר חננאל' ר

  העולם מלך
 מתי. ליבו אל הדברים את לקחת מוזמן שרוצה ומי עצמי עם אשוחח. אמת דברי לדבר פי יפתח' שה תפילתי
 חושבים אתם? עולם אלבור סלחתי כבר האם - שוב אומר. טעות לא זו, כן? ה"לקב סלחתי האחרונה בפעם

, דברים המון על? מה על. לו לסלוח צריך אני גם אך, נכון וזה, לנו שיסלח זה שהוא מקווים ואנו שהתבלבלתי
  .נגמרת בלתי רשימה
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 הטעות בגלל" סלקום"ב הפקידה על וגופרית אש כששפכתי, התקועה המשאית את וקיללתי בפקק כשהייתי
 המוכר עם עלבונות והחלפתי, הבגדים על לי נזלה הטחינה וכל ורח עם בפיתה פלאפל כשקיבלתי, בחשבון
  ? האשמתי מי את? כעסתי מי על, אחרים וברבים, הללו המקרים בכל. העצבני

 תעלה ;מזגן תדליק - לא, חלון תפתח: האוויר במזג החל. רוצה שאני כפי יסתדר שהכל מבקש אני חיי כל
תוס' ה את יביא שלא, בתוספות שיעיין, ס'ינג שלא, לי שיבשיק: החברותא דרך; תוריד, הטמפרטורות את
 ועל ביבי על, המפקד על, האוכל על, האחים על, ההורים על בלהתעצבן אלופים אנחנו; מהבונקר ש"רא
 כרימון טענות מלא ואני, להיות צריך דבר כל כיצד לי ברור. שבעולם נושא כל על מוצקה דעה לי יש. י'בוז
  .כך לא שזה על

  טנותק תזכורות
 אני לרוב ואילו? אותו מנהל ומי, העולם שייך למי יודע אתה? אותי זוכר אתה. קטן ניסיון לי שולח' ה רגע כל

 מתי. רוצה שאני איך עובד לא זה כי וכועס ומתעצבן מתאכזב אני - להפך. לתמונה אותו מכניס לא בכלל
  ?העולם מלך אני ושלא קיים שהוא לי מזכיר הוא הכול שבסך אבין מתי? לו אסלח סוף-סוף

 עשר ומגיע, בזמן קם אני - למשל. רצונו לעשות משתדל כשאני דווקא קורה כשזה הוא קשה הכי הדבר
 או. משתבש והכל, הדזמר לפסוקי מאחר, שם נתקע, לשירותים צריך אני פתאום... ו התפילה לפני דקות

 ואז. שיאשר הרב אצל פעמיים הייתי לוואפי, ההידורים כל עם", פיקס" לולב לבחור שעות שלוש לי כשלקח
, הימנק ואז בסכך נתקע והחוד לב שמה לא והיא, שתיטול לאשתי נתתי, התפילה לפני, טוב יום בבוקר

  ?!זה את לי עושה אתה ולמה! רציתי כך כל הרי! עצבני ואני... וסיפורים

 תדבר לא שהיא עד, אותי תשמח לא שאתה עד... העצמיים הרחמים עניין את שהזכרתי לפני עוד זה כל
 אני כי, לומד ולא מתפלל ולא, ועצוב עצבני אני אז עד... ש ועד, ש ועד, שמגיע מה את אקבל שלא עד, איתי
 מחדש לי תארגן בכל שאשם שאתה עד, האינטרנט ליד ולהתיישב, ולישון לאכול רק רוצה אני ועכשיו... מסכן

  .רוצה שאני כפי החיים את

  מהרהרים לא אחריך
 שניהם במצוותך: "בסליחות שמופיע כפי אבות בדרכי ללכת אנסה, ומחילה סליחה ממנו מבקש שאני פניל

 חמש"ב או, שלי בדברים שמאס מי אז". ההרים אחד על נמהרים והלכו חשו, מהרהרים לא ואחריך נזהרים
 הקבלה ותשע. "שעשאו אומן"ל לפנות מוזמן, הערב בארוחת שהוגש" בתיבה משה"ב או", אלול של דקות
, פשוטה בלשון לו לומר פשוט ואפשר ,קולי מענה להשאיר צורך אין, אצלו תפוס לא פעם ואף, נוחות די שלו
  :מפוצצים ביטויים ובלי, נמלצת בשפה לא

 שיש ואמר, לסדר הגיע' מנוביץ הרב בדיוק אבל, איתן אבני שליד למעיין ללכת רציתי מאד היום', ה לך שלום

 הכי זאת עושה כנראה אתה, העולם את לי מנהל שאתה לך תודה. מתעצבן ולא מאוכזב לא אני אבל. שיעור

  .מחר גם ,חיים של יום בעוד אותי זכה אנא. נדבר, ה"הקב טוב לילה. בשבילי טוב

  

  

◇ ◇ ◇  

  

  

  ישיבת הגולן מסורתכבביהמ"ד בימי אלול הנמסרות קצרות  שיחות

 מנסות להדריך לנחם ולעודד ולגעת בקצרה בנקודות עומק נפשיות

  בעניינו של האדם הזמן והמקום
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