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הגולן שאומר לה גדל"
גליון פתיחת שנה
ראש הישיבה
הרב מנוביץ' בראיון חג

624

קול ברמה | ראש השנה תשע"ח
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קול ברמה ,או בשמו האמיתי
הדפק"ש .הוא דף הקשר של
ישיבת הגולן המחבר בין תלמידי
הישיבה בהווה ,בוגרינו וחיילנו
המשרתים בכל מקום .אנחנו
כיחידה אחת תלמידי הישיבה
עם חייליה .העלון נשלח בתפוצה
למייל הבוגרים ,מודפס בישיבה
ונשלח לכל חייל בבסיסו.
נגיד תודה לכל העוזרים
הכותבים,
לכל
במלאכה,
הצלמים והמהדקים .עבודה
קשה וחשיבה רבה הושקעה
בגליון זה.

צרו איתנו קשר
ישיבת הגולן
חספין ד.נ .רמת הגולן
12920
טלפון 04-6763063
פקס 04-6762126
www.ygolan.org

רוחות של התחדשות
| הרב נתנאל אריה

בין צפת לירושלים

כמו מאליהם ריצדו לנגד עיני תמונות אחרות מצהרי

ערב שבת צפתית ,מהלכים מוקסמים ברחובות העיר

יום שישי ,עת ביקרנו ,את בנינו היקרים ב"מחנה

העתיקה .קירות ושערים צבועים בכחול ,מצבות להוד

סיירים" בעין-זיתים .חולצות צבעוניות ,שרוואלים

קדומים ,שעדיין משאיר רישומו על הבאים בשעריו.

מצוירים ,וקולות קלילים מצחקים אצים רצים,

בנייני האבן ,הסמטאות הצרות והילת הקדושה ,יש

להספיק לבשל ולהכין לכבוד שבת קודש.

בהם הרבה מסממניה של ירושלים הישנה .הכל דומה

מאוד ושונה כל כך .כאן אוויר ההרים צלול ונקי ,ללא
צרימות פעמון או קריאות מואזין החותכות את
קדושת השבת .כאן אין התכתשות מתמדת של עולם
ומלואו הלוטש את עיניו ,רק שמיים גליליים שקטים
ומפוייסים ,פרושים ברוגע על פני המרחב.

מתמיהָ הייתי .בנינו ובנותינו ,להם פתוחים מרחבי
היצירה והביטוי האישי .זה לבושו חלק וזה אדמוני ,זה
ֵ
מאריך וזה ֵ
מקרע .הצד השווה
מגרע ,זה מקפיד וזה
שבהם שאין באחד מה שיש בחברו .אך מה נאמר על
חסידים ואנשי מעשה שמסביבי .כולם חייט אחד
חייטם .מכנסיהם שחורות ,חולצותיהם לבנות ,הפסים

ירושלים לב העולם .מרכז החיים בו הכל שוקק וחי

בגלימותיהם חומים הם ,אף מרווחיהם שווים .משל

בתסיסה יתירה .התנגשויות ומריבות על הבכורה

מדים הם לבושים ,להבדילם ולייחדם בייחוד שלם!

והבחירה ,על קדושה ומלכות .שונה הוא השקט
הגלילי .תכלת השמיים פרושה בו בנועם על הרים
וגיאיות ,משל מכיל הוא את כולם .כדאי לנו לזכור שיש
גם שמיים אחרים ,בהם המחבר גדול על המפריד,
הנועם והשלום גוברים על העקרוניות הדווקאית,
והשונות שבאחֵ ר מחברת ויוצרת תמונה שלמה ויפה
יותר.
בין גלימה מפוספסת ַ
לש ְרוואל צבעוני
רגלי הוליכוני אל בית המדרש הגדול של חסידות
ברסלב העומד בצלע ההר .המקום היה מלא .חליפות
חומות ומפוספסות ,זקנים מרטיטים ,מתקדשים
ומקבלים פני שבת מלכתא ,עשרות ילדים שחורי
מכנסיים וצחורי חולצות ,עומדים בפיאות מתבדרות
למרגלות ארון הקודש הענק ,מצעקים אמן יהא שמיה
רבה בנעימה קולנית.

עוד אני מהרהר ,והינה רעש והמולה .בפינת בית

המדרש מצעֵ ק לו אברך צורב מבין זקנו האדמוני ,ומן
הצד בעל צורה גבה קומה מטלטל ידיו אל על ,משל
מקַ טֵ ף הוא מקדושת השבת ונוטל מלוא חופניים.
מאחור מהלך בן תשחורת אחוז תזזית של קדושה
וממלמל ,ובקידמת בית המדרש רכון ראש הישיבה על
עמודו ,ופניו ההדורות והחודרות מרוכזות בחללו של
אולם.
רואה הייתי ומשחֵ ק .כמה משטה הוא בך לפעמים
הדמיון .לא לחינם אמרו חכמים שלא להסתכל בבגדי
צבעונין ...הפנימיות אינה צריכה אלא שלא נפריעה,
שלא נטשטשה בזהויות הלקוחות מעולמות זרים
ורחוקים .יש לנו ללמד את עצמנו לצלול אל עצמנו
פנימה ,ולשאוב מעצמנו את עצמנו!

הלכה למעשה

| דניאל אביגדור (ב')

שאלה  :מה המקור לאכילת ה"סימנים בר"ה" ?
תשובה :מנהג זה מופיע בגמ' פעמיים -בפעם הראשונה
במסכת הוריות דף י"ב ע"א" -אמר אביי השתא דאמרת
סימנא מילתא היא לעולם יהא רגיל למיחזי בריש שתא

הדרך(ב')
הטובה ביותר לצאת מדין ספק ברכה היא לאכול
קצת ירק וקצת פרי לאחר הקידוש לפני נטילת הידים
ובזמן הברכה יכוון על הירקות והפירות שיאכל בתוך
הסעודה.

קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי.

מקלחת בראש השנה

והשניה במסכת כריתות דף ו' ע"א ,ושם הגירסא למיכל

יש לדון בכמה נושאים בתשובה זו:

במקום למיחזי.

א .האם מותר להתקלח בכלל? ב .אם מותר האם מותר

השו"ע פסק כפי הגמ' בכריתות שנוהגים לאכול.

שימוש במים חמים? ג .על מה צריך להקפיד?

מעניין שסדר האכילה המופיע בטור שונה מהסדר

לגבי השאלה הראשונה ידוע שלגבי רחצה בשבת יש

שמופיע בגמ' ,וכן הטעמים לאכילה והסימן שבגללו
אוכלים שונה בין הנוסחאות .מצאתי בשו"ת דברי יציב
חלק אורח חיים סימן רנג (לר' יקותיאל יהודה
הלברשטם האדמו"ר צאנז) שדן בשאלת סדר האכילה
ובאמירת הסימנים וכתב שהוא נוהג באכילתם כסדר
המופיע בגמ'( .אע"פ שהתמר מופיע בסוף וא"כ זה לא
לפי כללי סדר הברכות)
למעשה ברור שהדבר אינו מעכב כלל.
היו גם שערערו על המנהג וכתבו שאולי יש בזה מעין
"ניחוש" ולכן נהגו להוסיף את אמירת "יהי רצון" לפני
האכילה .ברור שהעיקר באכילת הסימנים היא הכוונה

והתפילה המשפחתית המלווה את שולחן האוכל ויכולה
לתקן את כל האכילות שאכלנו ללא ברכה.
באכילת הסימנים בסעודה יש ספק לגבי חיוב בברכה

"גזירת מרחצאות" שגזרו חכמים לא לרחוץ במים חמים
בגלל שהיו מחללים שבת בחימום בתי המרחץ גזרה זו
היא גם ביו"ט (הטעם שגם ביו"ט גזרו משום שבעבר
רחיצת כל גופו במים היה דבר שאינו שווה לכל נפש  .לכן
כיום שהדבר שווה לכל נפש וכל אחד רוחץ את כל גופו
מידי יום יש רבים שמקילים בדבר לכתחילה)
לאדם שמצטער התירו לרחוץ אף בשבת .לכן כיום
שכולנו רגילים לרחוץ את כל גופנו מידי יום ובמיוחד
במקום חם שמרבים להזיע מותר לרחוץ את כל הגוף
במקלחת.
יש להימנע מחפיפת השיער ומסחיטת השיער.
ביו"ט מותר להשתמש בדוד שמש וכן בדוד חשמלי
(בוילר)

ראשונה על אותם ירקות שנאכלים במהלך השנה

השנה כאשר ראש השנה חל בסמוך לשבת ניתן

בסעודה ,ועכשיו נאכלים כ"סימנים".

להתקלח ביום שישי לקראת שבת.

\\\

ישבנו לערוך עם ראש הישיבה ,הרב
מנוביץ' ,את הראיון המסורתי לראש
השנה .נצלנו את ההזדמנות בשביל
ללמוד על הרוח שמנחה את רבני
הישיבה בהנהגתה ,וגם כדי לשמוע
על הדרך האישית שהביאה את הרב
מנוביץ'

מימיו

כתלמיד

בישיבה

התיכונית בשעלבים עד לתפקידו
כראש ישיבת הגולן.
ראיון  //אלי קהת

"בשמך
יקראוך
ובמקומך
יושיבך"

לפני השאלות הקלאסיות על תחילת השנה בישיבה,
הייתי רוצה לשמוע קצת על הדרך האישית שהרב
עשה מימיו כבחור ישיבה תיכונית ועד היום.
הרב צוחק ופותח" :למדתי בישיבה התיכונית בישיבת
שעלבים .ישיבת שעלבים בשנים שאנחנו למדנו בה
התאפיינה בקונפליקט שהיה בינינו לבין הצוות החינוכי.
לפני כמה זמן הייתי בשבת סיום בישיבה התיכונית פה,
וקם תושב רמת מגשימים שלמד שנתיים מעליי
בשעלבים ,וסיפר כחוויה מהישיבה התיכונית שהם היו
המחזור הראשון שעמד בצפירה ביום הזיכרון .הצפירה
הייתה בשעה אחת עשרה -בסדר בוקר ,וההכוונה הייתה
שממשיכים ללמוד והתורה היא לזכר הנופלים ,אבל
בעצם לא התייחסו לצפירה .זה כדגם לאווירה ששררה,
האווירה הייתה שאנחנו באיזה קונפליקט וחוסר הזדהות
עם הר"מים ,מצד אחד .מצד שני ,היה דבר שאני חושב
שהיום הוא פחות ופחות עז ,עשינו הרבה שטויות והרבה
דברים שהיו פגיעה במערכת אבל שולחן ערוך היה דבר

ואז עשו לנו 'אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל' ,ואותי
שלחו לכפר חסידים ,בעל כרחי.
כשהגעתי לכפר חסידים ,אני תמיד אומר את זה
לתלמידים ,המפגש הראשון יכול להפוך אדם .היה שם
בחור ,אחיו למד איתנו במחזור ,הוא מה שנקרא
'נשרף' ,ואחיו היותר גדול נהרג כמה שנים קודם לכן
במלחמת של"ג .הוא היה בחור עם הרבה נשמה והוא
קיבל אותי .אני זוכר שקבלת הפנים הייתה מאוד לבבית
ומאוד שונה ממרכז הרב .אחר כך בלילה ,זה היה אלול
והיה קר ,הבחור שהיה איתי בחדר אמר לי 'אני רואה
שאתה באת בלי ציוד' ,אז הוא הוריד את הציפית
מהשמיכה שלו ,התכסה בציפית ונתן לי את השמיכה.
אני חושב שזה משהו מרוחו של ר' אלי לופיאן שהיה שם
משגיח ,הוא השאיר חותם בישיבה הזאת .ר' אלי היה
מהמשגיחים המפורסמים ,אישיות מוסרית מיוחדת .ואז
נקשר לבבי במקום וגם בבחור הזה והוא אמר לי תבוא
לפה ואני אהיה החברותא הבוגר שלך .שמו היה מולי

שהיה מחייב .אולי בשוליים היו חבר'ה בודדים שלא ,אבל

שטראוס ,ואכן כך היה.

יראת שמיים ,איזו רצינות .ככה גם בלימוד גמרא .אנחנו

התחלתי בכפר חסידים ,לא עסקנו שם בכלל באמונות

באופן כללי היינו מחוייבים לשולחן ערוך ,הייתה לנו איזו
נבחנו שנה אחת על בבא בתרא ,למדנו אותה בעיון רב.
בשנה אחרת למדנו את כל מסכת מכות ,ולמדנו אותה
עם כל ה'קהילות יעקב' ,כל הסימנים על המסכת.
בכיתה י"ב הישיבה החליטה שכדי לחזק את רוח
השמיניסטים לא נתחיל את השנה בישיבה ,אלא
הלימודים יתחילו אחרי סוכות ובתחילת אלול נשלחנו
לחודש ישיבה .חודש ישיבה שבא אחרי חופשת הקיץ
שהתחילה בבגרויות בסוף כיתה י"א ,בקיצור היינו איזה
ארבעה חודשים מחוץ למסגרת ,ואני בחרתי ללכת
למרכז הרב .באופן טבעי הייתי מחובר למרכז ,אבי למד
במרכז .לא זו הסיבה שבחרתי ,בחרתי כי המרחק
מהסניף היה שלוש דקות והמרחק מבית הוריי היה שלוש
וחצי דקות .המטרה הייתה להמשיך את החופש הגדול
וכך היה .באו לבקר אותנו פעם אחת ופעם שניה ופעם
שלישית ולא היינו.

ודעות בשלב הראשון ,אבל זה היה ברור לי שזה לא
שאני השתכנעתי באיזו דרך אחרת .חברים רבים שלי
התחילו במרכז הרב ,והייתי מגיע לשם פעם בכמה זמן.
לא הגעתי הרבה הביתה ,הנסיעות היו יותר מסובכות
ולא הגעתי הרבה ,מה שהיום נראה מוזר .הייתי
שמיניסט והגעתי למקום חרדי ,עולם אחר ,לפני
התפילה כולם לובשים כובע ומתפללים בהברה
אשכנזית .אבל הלכתי ב-א' אלול וחזרתי במוצאי יום
כיפור וזה היה כל כך פשוט שלא עושים אחרת ,כך זה
היה .וככה זה המשיך לאורך השנה ,לא היה דבר כזה
שסתם ירדנו באמצע שבוע או משהו ,כל פעם שלושה
ארבעה שבועות וזהו .זו הייתה ההתחלה ,בשיעור ב'
המשכתי שם ובזמן חורף של שיעור ב' החלטתי שאני
עובר/חוזר למרכז הרב ,כי כל הזמן הייתי בקשר עם
החבורה מהשיעור שלי שהלכה למרכז הרב ,היו בה
חבר'ה מאוד מוכשרים ורציניים והיום רבים מהם ר"מים

בכל מיני מקומות .במרכז הרב כמובן השתלבתי מהר
ומאוד נקשרתי .בהתחלה למדתי אצל הרב מגנס קצת
ואחרי זה אצל הרב אריה שטרן שהיום הוא רבה של
ירושלים .לאחר מכן למדתי אצל ר' מוטי ,הרב
שטרנברג שהיום הוא ראש ישיבת הר המור .אבל כמובן

הרבה פעמים אנחנו מבקשים בישיבה לעשות שינוי
ממה שבאים מהבית .וזה נכון ,צריכים להשתנות ,אבל
השינוי הזה הוא על גבי תורת אמך ,על גבי תורה שינקתי
מאימי ,ולא במקום .כל אחד צריך להסתכל בעין טובה
על מה שקבל מהבית שלו ,וכל אחד מקבל .במקרה שלי

ההתקשרות הייתה לר' אברום שהוא מילא את כל

אני מרגיש שהבית היה חלק משמעותי בגידול שלי".

אברום מלא את כולו .מאוד נקשרתי לאישיות הסוחפת

אני קוטע לרגע את הרב ושואל :מה נענה לתלמיד

החלל .במרכז היה חלל גדול מהרצפה לתקרה ור'
שלו ולגדלות שלו .בן אדם שהוא כל כולו כובד ראש
ומצד שני עם שמחה תמידית ובלי שום כובד אנושי.
משהו מאוד קליל ,עם אנרגיות ,הכל במהירות,
בפזיזות ,בשמחה ובבדיחותא וחיוך.
מצד שני רצינות מדהימה ועמל תורה .כולם מציינים
תמיד את הגאונות של ר' אברום ואת עמל התורה שלו,
אבל צריך לדעת שר' אברום היה בן אדם של דקדוק
במצוות ועבודת ה' ותפילה .אבל כמו כולם ההתחלה
היא תורת אמך .צריך לדעת שאנחנו באים לבית
המדרש ,אבל ההתחלה היא תמיד תורת אמך ,של

שמרגיש שהוא לא ינק תורה מאימו?
הרב עונה מיד" :אני חושב שהרבה מאיתנו צריכים
לעשות שינויים ולא צריך לפחד מלעשות שינויים .אני
חושב שיש נקודה כזאת שאדם צריך להחליט  -אני בן
תורה ,אני בן ישיבה -ואני מגדיר את עצמי אחרת ממה
שהבית שלי מגדיר את עצמו .לפעמים על הדבר הזה
אנחנו נופלים .הרבה פעמים אני רואה תלמידים
שבישיבה הם מדהימים ואחרי שנה שנתיים אני פוגש
אותם והם נמצאים באותה האווירה והמנטליות של
ההורים שלהם .זה בגלל שהם לא קיבלו את ההחלטה

כולנו .אני אומר את זה גם כלפי תלמידים צעירים,
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הזו -להגדיר את עצמי שאני בחור ישיבה ,צריך לעשות
את זה! ואחרי שעושים את זה צריך לראות צדדים
חיוביים וטובים ולהעצים ולהאדיר אותם בהורים שלנו .אין
אדם שאין לו צדדים כאלה ,בהורים שלנו באבא ,באמא
בסבא ובסבתא .זו עבודה גדולה לא להתבלבל בדבר
הזה ,אנחנו בחורי ישיבות ואנחנו צריכים שהישיבה תעצב
אותנו ,אבל אסור לנו לחשוב שבאנו טאבולה ראסה ,לוח
חלק ,זה לא נכון".
הרב ממשיך בסיפורו" :אז במרכז הרב היו לי שנים מאוד
מאוד טובות ,גם מצד רבותיי ,אבל אני חושב שבעיקר מה
שקובע זו החבורה .כשיש חבורה עם שאיפות גדולות ועם
רצונות ,זה משפיע יותר מכל דבר אחר .בשנים שלנו
מרכז הרב הייתה אבן שואבת לחבר'ה עם רצונות גדולים
ועם כשרונות גדולים .היינו חבורה טובה וגדולה ולמדנו
מצוין .אני לא ראיתי צורך להתחיל נגיד לצאת לשידוכים
בגיל צעיר ,התחלתי רק בשיעור ו' בעניינים האלה.
למעשה הייתי בחור בישיבה עד שיעור ח' ,היינו חבורה
גדולה שעשתה כך .היום אני חושב אחרת ,אני חושב
שצריך להתחיל צעירים יותר .אבל אז במציאות שלנו היה
כל כך טוב לנו ביחד ,וכמו שר' אברום היה אומר 'בית
חרושת לתורה' ,זה היה בית חרושת והיה ייצור מצוין.
בשלב מסוים כשהייתי בחור התחלתי לעסוק קצת
בללמד במסגרות שונות ,בעיקר ב'אל עמי' ,שהיה אז גוף
מאוד חזק לפני הפילוג של מרכז הרב .בכלל צריך לדעת,
כשלמדתי בישיבה אז כל הכוחות שנמצאים היום בהר
המור והכוחות שנמצאים היום במרכז הרב היו ביחד ,וזה
היה שפע גדול.
יכול להיות שביניהם היו חילוקי דעות ואולי להם היה
קשה .אני תמיד אומר מה אכפת היה לנו? אנחנו היינו
תלמידים ,קי בלנו מכולם והיינו קשורים לכולם ביחד וזה
היה נפלא .ממילא גם היו הרבה מעגלים שהישיבה
השפיעה בהם בגלל כל הכוחות האלה .נשיא אל עמי אני
חושב היה ר' אברום ובפועל מי שעמד בראש התנועה
והוביל אותה היה הרב צוקרמן ,זה היה ביחד.

הייתה הרבה מאוד פעילות של אל עמי בהמון המון
תחומים .הייתה קבוצה שעסקה בצבא והיה שם הרב
אהוד ברזילי ז"ל ,והייתה שם קבוצה שעסקה בבתי ספר
דתיים והיה שם קובי דביר שהיום הוא במצפה רמון ,יחד
עם הרב יעקב ידיד שהיום הוא ראש ישיבת כרמיאל.
והייתה קבוצה שעסקה בציבור החילוני ,ושם היה בחור
שהרב יהושע מאוד אהב אותו .בחור פתח תקוואי אחד
שבא עם שיער ארוך והיה נראה ככה קצת מוזר ,שמו היה
אוהד תירוש ,אבא שלו היה עיתונאי במעריב והיה לו ידע
בפילוסופיה ,והוא אחראי על התחום של פעילות עם
חילונים .היינו קבוצה של חבר'ה שעבדנו איתו .זה היה
נסיון לגשש בנקודות נוספות מעבר לפעילות הרגילה.
היינו יושבים פעמיים בשבוע בהפסקות צהריים וכותבים
תכניות לעבודה עם חבר'ה חילונים .וגם היינו יוצאים
להעביר אותן והייתה פעילות מאוד גדולה .היו שם הרבה
דמויות חשובות ,הרב אוהד תירוש שהיום הוא איש חשוב.
והרב דוקי בן ארצי שהקים את תודעה יהודית בצה"ל
והיה שם משמעותי מאוד .בקיצור היו הרבה כוחות וכולם
היו ביחד ,הייתה גם מחלקה רוסית .זה היה גוף חשוב
ומצער אותי שהיום הוא לא מספיק פועל".
הרב משתהה לרגע וממשיך" :יש לי חלום גדול שגם
לישיבת הגולן יהיו מעגלי השפעה ,אני חושב על זה כבר
כמה שנים .בשנים הראשונות נכנסתי לתפקיד עם
האחריות על הישיבה ,היה צריך להגדיל את הישיבה
ולבסס אותה .אבל בסוף ,אנחנו לא לומדים לעצמנו ,יש
לנו אחריות לכלל ישראל ,ואם הקב"ה שם אותנו פה
במקום הזה בגולן אז יש לנו אחריות על האיזור הזה.
אני מאוד חולם על הדבר הזה שיהיה אל עמי של ישיבת
הגולן ,והוא יהיה ,אולי הוא לא יהיה אל עמי אולי הוא יהיה
אחרת ,אולי הוא לא יהיה השנה אולי בעוד שנתיים.
התורה של בית המדרש שלנו שהיא תורה אמיתית
וגדולה ,חייבת להשפיע החוצה ,וכשמשפיעים החוצה גם
מקבלים .גם כשתלמידים צעירים משפיעים בדברים
קטנים ,זה משפיע המון וזה גם מחזיר את עצמו .אז
בשיעור ח' התחתנתי והלכתי לגור בבית אל .לא היה
שייך לגור ליד הישיבה ,זו לא הייתה ישיבת הגולן שיש

דירות לאברכים .התחלתי אז ללמד בנתיב מאיר בשביל
ככה להתפרנס קצת .נתתי שם שיעור באמונה לכיתות ט'
ובעיקר למדתי בלילות חבר'ה שהיו במגמה ריאלית
פיזיקלית שרצו העשרה בגמרא .גם בחבורה הזאת היו
חבר'ה שהיום הם אנשים חשובים בהרבה מקומות ויש
בי ניהם ר"מים .אלה היו חבר'ה חכמים שויתרו להם על
שעה של פיזיקה שהם יכלו להשלים לבד ,ובמקומה
פעמיים בשבוע הייתי נפגש איתם ונותן להם שיעור גמרא
בעיון .ופעם בשבועיים הייתי נותן להם ביום חמישי שיעור
באמונה .זה לא היה קל ,בעיקר זה לא היה קל לאשתי,
אני חושב על זה היום כשאני רואה את האברכים קשה לי
להבין איך עשינו את זה .הייתי מסיים סדר ומתפלל
ערבית בישיבה ,בשבע וחצי נוסע עם אוטובוס לבית וגן.
בשעה תשע ,אחרי שהם גמרו סדר ערב וארוחת ערב,
הייתי מתחיל איתם את השיעור ומסיים בעשר ורבע .אז
הייתי לוקח אוטובוס מבית וגן לגבעה הצרפתית ,קו ,48
היה לוקח לו שלושת רבעי שעה להגיע ובסביבות אחת
עשרה הייתי עומד בטרמפיאדה לכיוון בית אל ומקווה
שיבוא טרמפ מהר .אם היה בא טרמפ מהר הייתי מגיע
בשתים עשרה ,ואם לא היה בא טרמפ מהר הייתי עומד
עד שהיה מגיע טרמפ .ככה הייתי עושה פעמיים בשבוע
ופעם בשבועיים שלוש פעמים בשבוע ,הייתי יוצא מהבית
בבוקר עם התפילין וחוזר בשעות כאלו .זה היה נראה לי
נורמלי.
זה באמת היה מאוד קשה .גרנו בבית אל בקראוון ובמרכז
הרב המלגה הייתה מאוד מינימלית ,זו הייתה
אידיאולוגיה .הלימוד הזה היה השלמת הכנסה וגם ראיתי
בזה שליחות ,אבל אני לא בטוח שהייתי ממליץ על זה
לזוגות צעירים לכתחילה .באותה שנה ממש כשהתחתנו,
הרב אליעזר מלמד הקים את הישיבה בהר ברכה ורצה
שאני אבוא להיות ר"מ שם.

הייתי שם תקופה ,זה היה המחזור הראשון של הישיבה.
ואז ,לקראת סוף שיעור ח' ,קבלתי החלטה שזה מוקדם
מדי .הרב מלמד חשב שזה טוב שיבואו ר"מים צעירים,
אבל אני החלטתי שאני צריך להישאר בישיבה.
למעשה נשארתי בישיבה עוד ארבע או חמש שנים.
שנה קודם המחלוקת ר' אברום בקש ממני להיות
חצר"מ בישיבה .במרכז לא היה דבר כזה חצר"מים,
באופן כללי גם הר"מים לא תמיד הכירו את השמות,
היו בישיבה שיעורים מאוד גדולים .היו רבנים שהיה
להם קשר אישי מאוד חזק עם התלמידים ,כמו הרב
מגנס ,אבל להרבה מהר"מים לא .לדוגמא ר' עמי
שטרנברג היה מגיע ונותן שיעור לקבוצה ענקית ,הוא
לא הכיר את התלמידים בהכרח בשמות .באו לר'
אברום ואמרו לו שצריך שיהיה איזה מענה לתלמידים,
אז ר' אברום בקש ממני להצטרף בתור חצר"מ .לצורך
העניין נתתי שיעור באמונה לשיעור א' במטרה ליצור
איזה מסילות ,גשרים ,חוטים לקשר עם התלמידים.
מאז שר' אברום בקש ממני למלא את התפקיד הזה,
בכל פעם שהיה פוגש אותי הוא היה חוזר על אותו
משפט .הדיקציה שלו הייתה לא ברורה ,הוא החליף ִשׁין
ִ
בשׂין ודיבר בהברה אשכנזית ,היה קשה להבין אותו.
אני הייתי דווקא מאלה שידע שפה ר' אברומית ,אבל
את זה לקח לי שלוש  -ארבע פעמים להבין' .צריך
לדעת ,הסבא מסלבודקה אמר ,עיקר הישיבה זה
להחיות לב נדכאים'.
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לא הבנתי מה הוא אומר לי' ...להחיות רוח שפלים

אותה ,יש הרבה סייעתא דשמיא ,יש מלאך מיוחד של

ולהחיות לב נדכאים' ,לא הבנתי מה הוא אומר לי מה

ישיבת הגולן שאומר לה גדל".

שהסבא מסלבודקה אמר .הוא רצה להגיד לי -אל
תחשוש מזה שאתה מדבר עם החבר'ה ואתה מתעסק
איתם בכל מיני בדברים שהם ככה ההתייעצויות וכו',
מפני שהסבא מסלבודקה אמר שזה עיקר הישיבה,
להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים .ר' אברום היה
איש הלכה ,איש של לימוד ,אבל הוא הבין את הדבר הזה.
פעם בא אליי ר' יעקב ואמר לי 'אבי רוצה לדעת מה קורה
עם פלוני אלמוני' ,שאלתי מה זאת אומרת מה קרה לו?
'אבי אמר לי שהוא רואה בתפילה שלו שהוא כאוב' .זאת
אומרת שממקומו בבית המדרש בתפילה שלו ר' אברום
זיהה שהבן אדם הזה מתפלל בכאב ,ואמר צריך לברר
מה קורה איתו .שנה אחרי הפילוג לא בדיוק מצאתי את
עצמי בישיבה ,התלבטתי על דרכי ואז קבלתי הצעות
מכמה ישיבות .ישיבת הגולן ,משהו בשם קסם לי
מלכתחילה ,ההצעה באה מהרב מרגלית שקודם ניסה
להביא אותי למדרשיה ,ההצעה הגיעה מהרב עודד
שקודם היה חברותא צעיר שלי במרכז ואמר לי שאביו
מחפש ר"מ ,אולי אפילו מעוד איזה כיוון .ככה משלושה
כיוונים באו עם אותה הצעה .בסופו של דבר הרב שוגרמן
התקשר אליי ואמר לי 'אני רוצה להפגש איתך בירושלים',
נפגשנו וכל השאר היסטוריה כמו שאומרים.
אני רוצה להגיד שהתקיים בי לאורך כל הדרך בשמך
יקראוך ובמקומך יושיבוך ,הרב צבי יהודה היה אומר את
זה על רבנים שלא צריכים לדחוף את עצמם .כל התחנות
האלו ,אל עמי ,נתיב מאיר ,חצר"מ במרכז הרב ,ר"מ
בישיבת הגולן ואח"כ גם ראש הישיבה ,לא התכוונתי לזה,
ממש לא התכוונתי .אני עוד לא בטוח שזה מוצלח אבל
באמת לא התכוונתי .התחושה שלי זה שהקב"ה מוביל
אותי .לא כי וונתי ללמד בנתיב מאיר ובמרכז הרב בוודאי
לא ראיתי את עצמי מלמד ,וגם ישיבת הגולן זה התגלגל
אליי .גם בתוך הישיבה ראיתי את עצמי ר"מ והיה לי טוב
ומצוין והדברים האלה ,הקב"ה גלגל אותם .אני מרגיש
את זה גם מבחינת הנהגת הישיבה היום ,שהקב"ה מוביל

ב"ה הישיבה התרחבה והתברכנו בשיעורים א' – ב'
גדולים מאוד ,התחושה של בית מדרש מלא בתורה
היא עוצמתית ומרוממת .יחד עם זאת ,האם
הכמויות הגדולות לא פוגעות במשפחתיות המיוחדת
של ישיבת הגולן?
"זו שאלה טובה ,זו התלבטות שיש תמיד בכל מוסד
ואצלנו היא מאוד חזקה .מצד אחד ,ברוב עם הדרת
מלך וקול המון כקול שדי ,זה ברור שמספרים גדולים זה
נותן בית מדרש עוצמתי .לא רק זה ,יש אצלנו ירידה
מאוד גדולה בין שיעורים א' – ב' לשיעורים ד' – ה' .יש
חבר'ה שנשארים בצבא ,יש תמיד חבר'ה שמתגייסים
לכל מיני יחידות מובחרות ויש חבר'ה שמתחתנים ובגלל
המרחק עוברים למקומות אחרים .בסופו של דבר יש
ירידה של בערך חמישים אחוז משיעור א' לשיעור ד'.
לכן אם שיעור א' יתחיל שלושים ,בשיעור ד' יהיו חמישה
עשר ,זה מספרים שהם לא טובים .יחד עם זה ,זה לא
סוד שהייתה לנו הרבה ברכה השנה ,יכולנו לקבל
מספרים הרבה יותר גדולים .גם עכשיו מתדפקים על
דלתנו ובחודש אלול הזה היו עוד אנשים שביקשו לבוא.
מתקשרים אליי אנשים ,כל מיני אנשים שאני לאו דווקא
בידידות קרובה איתם ,מתקשרים ואומרים 'אני גר
ביונתן' או 'אני גר ברמת מגשימים וחבר שלי ביקש
לשכנע אותך לקבל את הבן שלו' ,זו מציאות חדשה
אצלנו בישיבה .אנחנו קבענו לעצמנו רף של שישים
תלמידים ,עם 'זמן פציעות' אפשר להגיע לשישים
וחמישה .זו הייתה ההחלטה שלנו ועמדנו בה ,עמדנו בה
כי בישיבה שלנו הנקודה של המשפחתיות ונקודת הקשר
היא מאוד מאוד משמעותית .אנחנו מודעים לזה שיש
ישיבות שפותחות שיעור א' עם מאה תלמידים אבל זה
לא מתאים לנו.

המחשבה של מספר כזה שמאפשר שני שיעורים תקניים
של שלושים תלמידים בשיעור ,זה מספר טוב המאפשר
גם להגיע אל נפשו של כל תלמיד בישיבה.
אנחנו מסוגלים להישאר במתכונת המשפחתית של
הישיבה וגם להרוויח את זה שהישיבה תהיה גדולה
ובעצמה .השורה תחתונה בתשובה לשאלתך היא
שאנחנו מאוד מודעים למיוחדות של הישיבה ומאוד
שומרים עליה".
הרב סיפר שיחד עם מעשי השובבות ,הייתה בישיבה
בשעלבים אווירה של מחויבות לשו"ע ולימוד תורה
רציני ותובעני כבר בגיל התיכון .אני מעריך שרוב
התלמידים שלנו לא יוכלו להזדהות עם התחושה הזו.
יש לישיבה שאיפה למשוך אלינו חבר'ה שמגיעים
ממקומות יותר "רציניים"?
"התשובה היא בצורה מחולטת כן .אנחנו רואים בזה דבר
חשוב מאוד ואנחנו ננסה גם לפנות למקומות כאלה
שהחבר'ה באים עם מטען תורני גדול יותר .אבל יחד עם
זה צריך להגיד :ההבדל הוא הרבה פעמים ברקע ,זה לא
בהכרח הבדל באישיות .החבר'ה שלנו שמגיעים לישיבה
הם חבר'ה בעלי שיעור קומה ,הם אנשים מדהימים.

בתלמידים שמגיעים אלינו .זה נכון שכשיש בשיעור
חבר'ה שבאים עם מטען תורני יותר גדול ,ממוסדות
שמקבלים מלכתחילה חבר'ה מסוימים מאוד ,זה
מוסיף לשיעור .אבל אנחנו לא נרצה רק חבר'ה כאלה,
גם אילו היינו יכולים לא היינו רוצים רק תלמידים כאלה.
אנחנו מאוד מאוד רוצים את ההטרוגניות של הישיבה.
הרב משה לסקר אומר לי את זה הרבה פעמים 'עזוב
אותך מכל השמות המפוצצים ,אנחנו אוהבים את
החבר'ה שלנו!' .אני הייתי אתמול בישיבה התיכונית
בטבריה ,פעם ראשונה שאני מעביר שם שיחה .עברתי
שם עם הר"מים על רשימת הבוגרים שלהם בישיבה .אז
אתה יכול להגיד תשמע ,טבריה זה לא תלמוד תורה
מורשה שלומדים בישיבה קטנה ,אבל אז אתה עובר על
רשימת הבוגרים שלנו מטבריה לאורך שנים וזה מדהים
איזה חברה מצוינים ,אנחנו לא היינו רוצים להחליף
אותם .וזה לא רק בטבריה ,זה נכון בעוד הרבה מקומות.
אנחנו אוהבים את המרקם המיוחד של הישיבה
שנפגשים עם חבר'ה מהפריפריה וחבר'ה מהמרכז,
אפילו כמה פתח תקוואים יש כאן ...אנחנו שמחים
במרקם הזה ואנחנו רואים בזה דבר שמעצב את כולם
וכולם מתברכים בו .אז ברור הייתי רוצה גם ממקומות
אחרים ואנחנו הולכים לקראת זה .אבל לא הייתי רוצה
לקבל רק ממקומות כאלה ,אני חושב שזה יפרה אותנו
אבל לא יותר מזה".

אנחנו רואים את זה בישיבה ,אנחנו רואים את זה
בתקופת הצבא ,ואנחנו שמחים מאוד מאוד
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אחד הדברים שמייחדים את ישיבת הגולן הוא צוות
הר"מים ,יש משפט שהרב אומר שאברך בישיבת
הגולן יכול להיות ר"מ בישיבה אחרת ,ור"מ בישיבת
הגולן יכול להיות ראש ישיבה .בשנים האחרונות נכנסו
לצוות הר"מים כמה רבנים חדשים ,איך מכניסים
מישהו מבחוץ לתוך כזאת נבחרת?
הרב מחייך ועונה" :כמו שאמרתי קודם ,אני מרגיש שיש
מלאך שמלווה את הישיבה .יש סייעתא דשמיא,
הסייעתא דשמיא באה כשיש עבודה רוחנית .לעיתים יש
גאונות בתורה ולא תמיד היא באה יחד עם עבודה
רוחנית .בצוות הר"מים בישיבה באמת יש פה תלמידי
חכמים בסדר גודל שכל ישיבה הייתה שמחה להתברך
בהם .אבל לא רק בסדר גודל של היכולות הלימודיות
והרטוריות ,אלא גם בדרך עבודת ה' שלהם .כשיש
עבודת מידות ועבודה גדולה של בין אדם לחברו אז יש
גם סייעתא דשמיא .הרב שוגרמן תמיד אומר את המשפט
הזה שהלבנה מתביישת כשהיא עוברת מעל ישיבת
הגולן .איך היא קטרגה שאין שני מלכים משמשים בכתר
אחד? ,לבנה מתביישת .זו זכותו של הרב שוגרמן .לרב
לסקר יש משפט שהוא תמיד אומר לי 'תדע לך ,שמי
שהמציא את הביטוי ג'נטלמן זה הרב שוגרמן' ,אבל זה

הרבה יותר מג'נטלמן ,זה מידות ,והרב שוגרמן הקרין
את הדבר הזה על הישיבה וברוך ה' זה מאוד קיים .אני
יכול להגיד לך בכל הכנות ,גם אני לפעמים מתבונן
בצוות הר"מים ,ואני אומר לעצמי -רבש"ע איזה זכות
יש לי שאני שייך לצוות כזה ,נדיר ומיוחד בהיקף
התורני גם במידות ,ביכולות ובמסירות לישיבה של כל
אחד מרבני הישיבה .אגב ,הנתינה ,המסירות
וההזדהות מאפיינת גם את שאר עובדי הישיבה ,אנחנו
כולנו ברי מזל.

דברנו על כך שהקומה שנבנית בישיבה צריכה לבוא
על גבי תורת אמנו ,ויחד עם זאת צריך לקבל את
ההחלטה :אני בן תורה .בשבוע שעבר הרב סיפר
לנו על פוסט שפורסם בעקבות ריקודים מעורבים
בחתונה של בוגר הישיבה ,איך מגדלים אדם שגם
בעוד עשר שנים וגם בעוד עשרים שנה יבחן את
צעדיו כבן ישיבה?
"ניקח לדוגמא את השבוע שעבר ,היו פה כמה בוגרים.
למשל היו פה הראל ורועי ,הם אנשי מודיעין
שהשתתפו בתרגיל מילואים גדול ,והם באו לישיבה.
הם לא באו לישיבה להתפלל ,הם באו לישיבה ללמוד.

הם ישבו עם הרב שי ולמדו איתו את הסוגיה בעיון .היה

ישראל? אנחנו לא תמיד יודעים את התשובה .אני חושב

פה בחור בשם יחיאל פרידמן ,הוא רו"ח ,הוא בא לישיבה

שאם אנחנו יוצרים בשנים שבישיבה תורה גדולה ,תורה

ליומיים באלול .היה פה דוד טרגין שגם הוא רו"ח ,הוא

תובענית ,תורה שהיא בעומק ובגדלות ,שבזה אנחנו

מסיים עכשיו את לימודי הרבנות שלו שהוא עושה אותם

משפיעים .אני אומר את זה כנגד שיטות שחושבות שאם

לעצמו .היה פה משה אזולאי שכולנו שמענו אותו.

בזמן הישיבה ילמדו לא בעיון ,או ילמדו דברים ידידותיים

במקרה לקחתי את בוגרי הישיבה שהיו פה בשבוע

יותר או דברים ש'בעלבתים' לומדים אז באמת יצאו

שעבר .ישיבת הגולן יכולה להשתבח בכך שיש לה בוגרים

'בעלבתים' .אני חושב בדיוק הפוך ,אם בישיבה תהיה

שבונים בתים של תורה ,שיש לה בוגרים שקובעים עיתים

אש ,אם הלימוד בישיבה יהיה בעומק ובעוצמה ואנשים

לתורה ,שיש לה בוגרים שהם עסוקים בדברים

ירגישו שהיה פה בשנים האלה איזה משהו ענק ,אז גם

אידאליסטיים ,בשליחות .אני יכול לתת הרבה דוגמאות

כשאנשים יתרחקו מהישיבה הם יישארו מחוברים לדבר

ואני לא רוצה לתת כי תקצר היריעה .יחד עם זה ,כל

הזה .יש פה שתי אסכולות בעניין הזה ואני חושב

מקרה שאנחנו לא מצליחים מספיק הוא כמדקרות חרב

שהישיבה משדרת על אסכולה מאוד ברורה.

בלבי ,ממש ככה .כל בוגר של הישיבה שמתקרר
מהיציאה החוצה ,מחייב אותנו לקחת את זה לתשומת
לבנו ולהתאמץ ולהשתדל שזה לא יקרה.
בסופו של דבר אני לא מצפה שכל בוגרי הישיבה יהיו
רבנים ,אני רוצה שיצאו מפה גם תלמידי חכמים שזו
השליחות שלהם בעולם .אני בהחלט יודע שרבים מבוגרי
הישיבה יוצאים מפה לעסוק ביישובו של עולם ,וזה בסדר
גמור ,זה נפלא .אבל אני מצפה שלבוגרי ישיבת הגולן
תהיה אמירה ששו"ע זה מחייב ,זה לא המלצה ,זה
הבסיס.
יכול להיות שאדם נכשל באיזשהו דבר .אנשים נמצאים
במקומות אחרים ומתרחקים משנות הישיבה .אבל
העמדה הכל כך מסוכנת הזו שקיימת בציבור של
הציונות הדתית היום ,של כל מיני רפורמות וכל מיני
דברים ליברלים שעושים אידיאליזציה של החולשות ,אני
חושב שב"ה היא אינה מאפיינת את בוגרי הישיבה.

יחד עם זה ,בסופו של דבר החום והשמחה הם משהו
שנשאר .אם השנים האלה הם שנים של חום ושמחה
וקישור אנושי ,זה יוצר גם את הקישור לתורה .דיברנו
קודם על הר"מים ,בסופו של דבר התורה היא תורה
דיליה של תלמידי חכמים ואנחנו מתקשרים לא לספרים
אלא לאנשים .המפגש של תלמידים עם הר"מים ,עם

אין הכי נמי ,נשאל על דרך החיוב :איך עושים את זה?

הבתים שלהם ,משאיר חותם .לא תמיד מודעים לעול

איך מגדלים אדם שהתורה לא תהיה בשבילו

של נשות הר"מים בישיבה ,לעול של הבית .בסוף

נוסטלגיה משנות הישיבה ,אלא תורת חיים – בכל

כשבחור לא רק נפגש עם הר"מ כשהוא בא לתת

שלבי החיים?

הרצאה ,אלא הוא נפגש איתו ,עם ביתו ,עם משפחתו.

"קודם כל זו שאלת השאלות ,גם הנביאים שאלו אותה,
איך אנחנו משפיעים על עם ישראל בצורה כזו שיהיה עם

רואה אותו ,רואה את ילדיו ,רואה איך הוא מחנך,
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כשהוא נפגש עם תורה חיה .אני חושב שזה משפיע וזה

מבחינת האקוסטיקה שלו ,גם מבחינת הצורה ,העוצמה

גם יוצר חיבור וקשר לאותו אדם ואני רואה בחתונות את

ו הגודל .לא אתן לך הרצאה באדריכלות ,יש לנו שאיפות

הקשרים של תלמידים לר"מים ,ואני רואה את

גדולות להרבה מאוד דברים שיהיו פה מסביב לישיבה.

התלמידים שבאים לפה לבקר ובאיזה אהבה הם

צריך לחלום ,צריך לשאוף ובעזרת ה' זה יהיה .אני לא

מתרפקים ,אני רואה מחזורים ותיקים באים לפה ואיזה

אוהב לדבר על הדברים האלה עד שהם קיימים ,כי

קשר יש להם עם רבני הישיבה .ישיבת בית שאן ביקשו

בעולם החומר מה שלא קיים לא קיים ,ובעזרת ה' אני

מאיתנו לקיים פה ישיבת צוות להכנה לפני תחילת

מקווה

הקרוב".

השנה ,רוב הצוות שם הם בוגר הישיבה ,היית צריך

(אמן!)

לראות איזה מפגש חם היה להם עם הרב אייזנטל ,זה
מיוחד.
במעבר חד לענייני העולם הזה .אחרי השיפוץ
המרשים בחדר האוכל והדשא הסינטטי ליד הדירות,
איזה עוד שינויים חיצוניים צפויים לנו בעתיד הנראה
לעין?

שנראה

טרקטורים

בזמן

לסיכום ,תלמידי ובוגרי הישיבה קוראים את הראיון
הזה בעיצומו של יום הדין ,הרב יכול לתת כמה מילים
על הגישה הנכונה לראש השנה?
"כל השנים בר"ה עומד לנגד עיניי המראה של ר' אברום
שנותן את השיחה לפני התקיעות .אני חושב שאני לא
היחיד ,כל מי שראה אותו שותף לתחושה הזו .ר' אברום

טוב בסופו של דבר מה שחשוב זה התורה לא הקמח,

היה עומד והוא לא היה נותן שיחה לוגית ,הוא היה נותן

אבל צריך גם את הקמח .לא תמיד יש קורלציה בין טיב

שיחה בניגון ,עם טלית על הראש ,בבכיה ובדמעות .וכל

הקמח לטיב התורה .יש ישיבות מאוד מפוארות שחיות

מי שראה אותו אמר לעצמו מראה כהן .זה היה נראה לנו

בדוחק .יחד עם זה ,זה ברור לגמרי שבמתכונת של היום

הכהן הגדול ,ממש ככה ראינו את זה .ואני זוכר שהיה

זה לא שייך ,אנחנו כל בין הזמנים הלחמנו מיטות

איזה בחור מדרשיסט בשיעור א' ,כשהייתי כבר אברך,

למיטות קומותיים ,זה לא שייך .זה ברור לגמרי שהישיבה

שאמר לי "תקשיב ,נראה לי שהרב ,הוא לוקח מדי

צריכה להתרחב ולבנות .גולן שוורץ היה איתי לפני

ברצינות את כל היום הזה ,זה מסוכן לו ,נראה לי צריך

שבועיים בשבת ברעננה ,ועכשיו הוא בארצות הברית.

להרגיע אותו" ,זה מדרשיסט חצוף ,אבל אני חושב שזו

הוא בוגר הישיבה שעושה עבודה קשה באהבה .העבודה

אמירה .ראש השנה זה יום של עבודה ,יום שאנחנו

הזו של גיוס כסף היא עבודה מהקשות שבעבודות

עומדים לפני ה' ,יום שאנחנו ממליכים את ה' .ההמלכה

המקדש ,אני חדש בעניין ואני גם מרגיש את הקושי הזה.

היא לא רק בזמן התפילה .אלא היא גם בסעודות החג,

על כל פנים ,זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים בשלב הבא
לבנות פנימייה .לאחר מכן יש תכניות לבנות עוד בתים,
בתים שיאפשרו לנו כולל גדול יותר .אנחנו רוצים לבנות
קומות נוספות בכולל .לא רק ריבוי של אברכים אלא גם
תכניות נוספות בכולל במטרה לגדל תלמידי חכמים.
אנחנו נצטרך בשביל זה עוד בתים .בסופו של דבר
באחרית הימים גם עוד מבנה מרכזי גדול ,מפואר
ומתאים יותר .בית המדרש שלנו ,האדריכל היקר שתכנן
אותו היה אדריכל איטלקי שתכנן אותו כמו ספריה .גם

היא גם בזמנים כולם .זה ברור לגמרי שחלק מהבנייה של
בחור ישיבה זה הימים הנוראים בישיבה .אולי לא כל
החיים אדם יכול להיות בעצמות האלה ,אבל זה ברור
לגמרי שלא יכול להיות בכלל שבחור ישיבה מפסיד את
ראש השנה .מבחינתי ,בחור שלא נמצא בראש השנה
בישיבה זה דומה לבחור שבפורים הולך לאיזה טורניר
כדורגל ,זה לא ייתכן .זו עבודה שהיא משמעותית מאוד,
היא מזינה את כל השנה.

מהנעשה בישיבה
מאור רביבו
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פתחנו את השנה בזמן אלול מלא בעוצמות ,הישיבה ( )1מקדמת בברכה את שיעור א' המצטרפים,
שיהיה זמן מוצלח ולימוד פורה!

כחלק מאווירת חודש אלול ,הישיבה נסעה לסליחות בקבר ( )2הרשב"י במירון .פתחנו במעגלי
ריקודים ובשיחה מפי הרב שמואל אליהו על משמעות הסליחות והברית עם ה' .ומיד לאחר מכן,
עברנו לסלי חות ברוב עם יחד עם הרב .העמסנו על עצמינו חוויות רוחניות ואת הצ'ולנט המשובח.
רבני הישיבה הלכו לבקר ולחזק את חיילי ישיבת הגולן בבסיסים ( )3השונים .ביקורים התקיימו
בבאח צנחנים ,באח גולני ובניצנים .מערכת הדפק"ש מאחלת בהצלחה לחיילנו ששומרים עלינו.
הישיבה ממשיכה עם המסורת החדשה -ישנה של 'ראשקודש' ,לימוד משותף של תלמידי הישיבה
יחד עם תושבי חיספין והישובים הסמוכים .הפעם עסקנו במצוות תקיעת שופר ולאחר הלימוד
שמענו שיעור סיכום מפי רה"י הרב מנוביץ'.
ולמסורת חדשה-חדשה )4( .גם במרחב הוירטואלי ישנם חידושים מבית ישיבת הגולן .הישיבה
התחדשה בלוגו חדש ,ובלוגו חדש לדפקש ,ובדף פייסבוק חדיש ומעניין ומלא בתוכן עשיר .המערכת
מודה לכל הלייקים .וכמובן ,לא לשכוח לשתף (;

יום תרועה

| אברהם וסרברגר (ח')

רציתי לכתוב קצת מהרהורי לבי על מהותו ומשמעותו

אלא שנראה לי שבאמת במעשה ההמלכה יש תנועה של

של ר"ה ,האם הוא יום תשובה ומחילה או יום המלכה

דואליות (שניות) ,שני "שותפים" ,מלך ונתינים ,התנועה

של הקב"ה ,אולי אפילו שניהם יחדיו

הראשונה והפשוטה יותר ,יותר גלויה כלפי חוץ ,היא

על פי מבנה התפילות ומצוות היום",יום תרועה",
נראה לומר שמהות היום היא המלכה של הקב"ה ואין
בתפילות שום הזכרה של וידוי או חרטה על חטאים כמו
בתפילות יום כיפור
מצד שני ,ידועה המחלוקת לגביי "תרועה" האם היא
יללה או גניחה ששניהם מעידים על כאב וצער ,חוץ
ממנהג התשליך שגם הוא יותר מתחבר לנו עם
"...ו ְַת ְשלִ ְ
יך ִב ְמצֻ ל ֹות יָם ָכל-חַ ֹ
ט ָ
אותם" (מיכה ז' ,יט).
אני רוצה רק לפתוח לפני בהקדמה קצרה ,מה הוא
מלך ועל פי איזה קנה מידה הוא נמדד?
"מלך ביופיו תחזינה עיניך" מלך הוא נבחר העם ,הוא
מקבל את כל העוצמה שלו כמלך מכח העם ,אם העם
הם קבוצה קטנה של פרחחים מחוסרי השכלה ופורעי
חוק אז כנראה השפעת המלך מול העולם קטנה יותר
מהמצב שהמלך מולך במיליוני נתינים שכל אחד מהם

ההמלכה וההסכמה המוחלטת של העם על מלך ,מנהיג
שיוביל את העם ,והתנועה השניה שעליה אני רוצה
להתעכב יותר היא הכוחות וה"עוצמות" שהנתינים
נותנים למלך ,וזה ע"י כך שככל שהנתינים יהיו יותר
מתוקנים ,מוסריים ומרוממים כך עוצמת מלכותו של
המלך גדלה באופן ישיר.
וזאת גם העבודה שלנו בראש השנה ,להמליך את המלך,
אלא שחז"ל בחוכמתם בנוסף לסדר ההמלכה הישירה,
התקינו לנו גם עבודה שהיא להגיע לראש השנה יותר
מתוקנים ויותר מוסריים.
בעז"ה ברגעים אלו ממש אנחנו ממליכים את הקב"ה
אלא שאנחנו כביכול קובעים מה יהיה טיב הנתינים ,האם
הנתינים הם אנשים שפלים שמקבלים על עצמם מלך
כרמתם או אנשים מתוקנים שרואים את עצמם ואת
הכלל כחטיבה אחת שעוסקת בימים אלו בהמלכה
מרוממת ,מכובדת ובעיקר מלכותית ,של שלטון רבש"ע

עובד בעבודה מסודרת ובעלי השכלה ונימוס.

בעולם.

נחזור לענייננו ,כמו שהוצג בתחילה בראש השנה יש

ולכן יש להסתכל על "חשבון הנפש" שנדרש מאיתנו

תנועות כמעט סותרות בנפש ,מחד גיסא האדם
הפרטי משתתף באירוע של המלכה ,כבוד ויוקרה,
מצב מאוד מרגש לאדם  ,ומאידך גיסא שפלות האדם,
חשבון נפש ועבודה פנימית של תיקון המעשים
והמידות.

בראש השנה כעל "ניקוי" מרענן ומחדש שמסיר מעלינו
את החטאים במטרה שההמלכה שלנו את הקב"ה תהיה
יותר שלמה ,במילים אחרות" ,חשבון הנפש" הוא חלק
מתהליך ההמלכה ולא מהותו האמיתית של החג.

בכל מקום שהם
בטלפון עם עידו קרסנר

שתף אותנו מה אתה עושה כרגע בצבא?
אני כרגע לקראת סוף הקק"ש (קורס קציני שריון)
בשבוע שעבר היה לנו שבוע מלחמה שבוע די מסכם
לקורס ומאוד מאתגר ,בעז"ה עוד חודש נגמר הקורס
ומחכים לראות איפה אני ישובץ לתפקיד בעז"ה.
איך הישיבה באה לידי ביטוי בזמן שאתה נמצא
בצבא?
בעינ י הישיבה באה לידי ביטוי בכל החלטה ובכל
תפקיד שאני עושה ,הרוח שמובילה אותי ,קבלת
ההחלטות והדמות שלי כמפקד.
האם ארבעת החודשים שהיית בישיבה לפני
היציאה לקורס הקצינים תרמו לך?
וואו ,אולי התקופה הכי משמעותית בחיים שלי ,
תקופה עמוסה שהשתדלתי להשקיע בה כמה שיותר
כדי באמת לאגור ולהתכונן להמשך השירות הצבאי
שלי ,ובהחלט אני יכול להגיד שאני מרגיש את הכוח
והרצון שזה נתן לי ,הרגשתי את זה מאוד בקורס
ובעז"ה שואף לקחת את הכוחות האלה לתפקיד.
מה המוטו שמלווה אותך בצבא?
לחייך דווקא כשקשה!
ספר לי קצת על שמירת הקשר שלך עם הישיבה?
בראש ובראשונה הקשר הרציף שימין ,אחראי
החיילים ,יוצר ודואג לשמר ,אח"כ ביקורים שאני מאוד
משתדל מיותר מרק ברגילות ( למרות שבאמת קשה
לאור היציאות או הלא יציאות😉)  ,הקשר עם החברים

ראיון שלו בובליל
מהשיעור וכמובן הרבנים ,חשוב מאוד לשמור על הכל,
לא לוותר!
מה ישיבת הגולן בשבילך?
בית ,משפחה ,תורה ,רבנים ,חברים לחיים – מצפן
לחיים.
(היא גם תמיד תהיה בצפון -תבדקו!)
איזה קושי יש לך בצבא?
קשה לשמור על רצף של לימוד יומי ,קשה!
במהלך השירות הצבאי שלך ,נפגשת עם ציבורים
שונים בעם ישראל ,איך חווית את המפגש הזה? כיף
ומעניין מאוד ,אתה לומד להכיר ולחוות ,לא לשפוט
בדעות קדומות ,מראה שלא צריך לשפוט ונותן להם
להכיר גם את הצד השונה שלי ,שלנו ,ובאמת אני יכול
להגיד שהחברים הכי טובים שלי הם השמאלניים הכי
קיצוניים שאתם יכולים לדמיין .ובאמת לומדים להכיר
לחוות ללמוד וללמד אחד את השני.

יש שאלה שעולה הרבה בשיעור א' ב' :האם באמת

אהה ,בטח ,הם צעירים פיצוצים ,אני עוד מעט קצין ,סתם

יש זמן ללמוד בצבא?

לא ח"ו ,חחח מוזמן לשאול אותם 😊

כמו שאמרתי ,ביומיום זה באמת אתגר ,גם הלו"ז

יש לך משהו למסור לחבר'ה?

בשלב הזה מאוד עמוס וכמובן הפנאי והצורך להפסקה
כשיש זמן לכך ,אבל אני כן משתדל בלימוד יומי של 3-
 4דקות מיד אחרי שחרית ועיקר הלימוד אני משתדל
בשבתות כשיש יותר זמן לפתוח גמרא ,פרשת שבוע
ועוד.

זהו ,שיעור ה' היקרים ,אני מאוד מתגעגע ,תמשיכו לתת
בראש ,ללמוד ,להשקיע ולסחוף ,תקפידו להתקשר אליי
זה עושה לי תמיד כיף על הנשמה ויאללה יותר הזמנות
לחתונה! שיעור א' וב' ,תנו בראש ,תקרעו את עצמכם,
תשקיעו ותנצלו את הזמן .אני חותם לכם שזו התקופה

שיעור ג' התגייס לפני כחודשיים ,מה הטיפ שלך

הכי טובה שתהיה לכם בזמן הקרוב אז כדאי לנצל .אוהב

אליהם?

באמת את כולם!

להיות ביחד ,לצחוק כשקשה ,לבקר כמה שיותר וכמה
שאפשר בישיבה ולהנות.
הבנתי שאתה נמצא כיום בבא"ח אתה נפגש קצת
עם השריונרים החדשים של הישיבה?
אנחנו נפגשים בד"כ בבית הכנסת ,ותמיד כיף
להתעניין בשלומם ,לראות איפה הם ,מה הם עושים,
מה חדש ,גם זה אחלה קשר עם הישיבה דרך אגב.
ואתה יוצר דיסטנס איתם בתור קצין?

מי ינוח מי וינוע
| אביב הראל (ב')

א' אלול  ,אחרי נסיעה ארוכה ונופים מדהימים ,מגיעים הזמנים? הנה  3נק' שאני מרגיש שסייעו לי מאוד ,ואולי
לישיבה.
יוכלו לעזור גם לכם לשמור על הרוממות של חודש אלול
לחלקנו זו השנה הראשונה ,ולחלקנו זו כבר השישית ,אך

גם בבין הזמנים וגם לאחריה:

בכל זאת-ההתרגשות מהשנה החדשה בשיאה .פוגשים קביעת עיתים לתורה  -חשוב לשמור על השגרה
את השיעור ,הרבנים ,נכנסים לבית המדרש ומתמלאים והקביעות שהייתה לנו בישיבה ,שלא נגיע למצב שבו לא
מהאווירה בו .חודש אלול בפתח! חודש התשובה ,נלמד בבין הזמנים ויהיה לנו מאוד קשה לחזור לזה
הסליחה והמחילה ,החודש שבו זה הזמן שלנו לפגוש את בתחילת זמן חורף ,קביעת העיתים יכולה להיעשות
עצמנו מחדש ,להפגש עם רבש"ע שנמצא בקרבנו .באופנים שונים ,החל מדף יומי ועד חברותא יומית קצרה
להאיר את אור נשמתנו ,חודש שבו נוכל לעשות תהליך בהלכה/משניות ..זה חשוב מאוד שאדם ירגיל את עצמו
משמעותי ,של עבודת המידות ,עבודת ה' ,התקדמות בלימוד קבוע בזמן קבוע ,ובכך בעצם ייעגן את חיבורו
בכל מה שנרצה .לומדים במשך חודש שלם את ענייני לתורה .מומלץ לחפש מישהו מהשיעור שגר בקרבתכם
התשובה ,מתעלים ומתעלים ,מתחילים את תהליך ולקבוע איתו חברותא יומית.
התשובה שלנו ,מתקנים את דרכינו.
עזרה בבית -במהלך השנה אנחנו נמצאים בישיבה ,ועל
ראש השנה -יום הדין ,פתיחת עשרת ימי תשובה .בית
המדרש מלא עד אפס מקום ,כולם משבחים וממליכים
את ה' ,חלק בקול גדול וחזק ,וחלק בקול חרישי .תוקעים
בשופר-הלב ,ואיתו הנפש מזדעזעים ,רוצים לשוב ,לשוב
אל המקור ,לשוב אל ה' ,להמליך אותו על חיינו ..יום
כיפור ,צעקות ובכי נשמעות ברחבי בית המדרש ,כמה
יעבורון וכמה יבראון? מי ינוח ומי ינוע ? התרגשות ,סליחה,
חרטה ,בקשה ,קבלה ,אנו מקבלים על עצמינו להתנהג
אחרת ,להתקדם ,לפרוח ,לא להשאר מאחור.

כן לא מזדמן לנו לעזור ולסייע במלאכות הבית .כעת
בבין הזמנים ישנה הזדמנות למילוי הזכות הזאת ,לעזור
במטלות הבית ,בהכנות לחג ,לשחק עם האחים
הקטנים ,ולהוות להם דוגמא אישית.
בטלה מביאה לידי חטא  -חז"ל מדריכים אותנו ואומרים
לנו שבטלה מביאה לידי שיעמום שמביא לידי חטא  ,על
כן עלינו להשתדל לנצל את הזמן ,לעשות דברים
משמעותיים ומספקים ,החל מלמצוא עבודה לבין
הזמנים ,למצוא מקום להתנדב בו ,ועד ללטייל עם
חברים.

בין הזמנים  ,חוזרים הביתה לתקופה ארוכה והמתח צריך להשתדל לא לסיים את היום כשאין לנו מושג מה
הרוחני שחווינו מתחיל להתרועע ,אנחנו מגיעים לשגרה אנחנו עושים מחר ,כדי שלא נמרח יום שלם בחיפוש

של הבית ,שגרה שבה לא קמים כל בוקר לסדר יום עמוס אחר תכנית.
של לימוד ועיסוק בתורה ,מצד אחד קיבלנו על עצמנו וכמובן לא לשכוח לנוח ולצבור כוחות לקראת זמן חורף,
להיות אחרים ,לעלות ולהתקדש ,הרגשנו כל כך קרובים!
אבל מצד שני אנחנו כבר לא בישיבה ..אנחנו בבית ..זה
כבר קשה ,אולי נדחה את זה קצת ונתחיל אחרי בין

מאחל לכולנו בין הזמנים משמעותי ומהנה ,ושנצליח
לשמור על ההתרוממות של חודש אלול ):

שאלה אחת .שלוש תשובות

הסימפוזיון
הרב גדעון ביר
כשקראתי את השאלה לראשונה היא הייתה נראית לי כשאלה חיונית ביותר לקראת הימים הממשמשים
ובאים ,אבל כשקצת חשבתי לתומי מה באמת ראוי להדגיש בעשי"ת חשתי בכיווצי שרירים והרגשתי
איזשהו לחץ וחוסר נוחות עם ההתעסקות הזו.
אנסה להסביר למה ,ואולי דרך זה גם קצת לענות מה לדעתי ראוי להדגיש בעבודת ה' בעשי"ת.
"אתה בחרתנו מכל העמים ,אהבת אותנו ורצית בנו ,ורוממתנו מכל הלשונות ,וקדשתנו במצוותיך,
וקרבתנו לכנו לעבודתך ,ושמך הגדול והקדוש עלנו קראת ...ותתן לנו ה' אלוקינו באהבה את יום הזכרון
הזה יום תרועה"
"ותתן לנו ...באהבה את יום הכפורים הזה ,למחילה ולסליחה ולכפרה ,ולמחול בו את כל עונותינו"
הקב"ה בתורתו נתן לנו את הימים האלה ,ראש השנה -יום של הופעת מלכותו בעולם ויום הכיפורים-
למחילה ולסליחה ולכפרה .אילו שתי מתנות שמתוך בחירתו בנו הוא נתן לנו אותן ,כדרכה של מתנה היא
באה מהנותן ,היא נובעת מהנותן .כדרכה של מתנה מהקב"ה היא הרבה מעבר למה שאנחנו לולא אותה
מתנה יכולים להגיע אליו ובבטחוננו בטובו של הקב"ה כשם שהוא נתן לנו את הימים האלו במתנה הוא נתן
לנו את היכולת לקבל אותם ולהיפגש בהם.
החשש שלי "במה להדגיש בעבודת ה'” ,הוא שבמקום לדעת לקבל את הימים האלו ,במקום להקשיב
בצורה עמוקה למה שהימים מכילים -אנו נתעסק בעצמנו ,בחסרונות שלנו בעבודות שלנו.
ובכל זאת אין ספק שהשאלה הזו היא נכונה והכרחית ,אין ספק שיש לנו עבודה לעשי"ת אך נראה לי שאם
נדע להאמין באמת בראש השנה ויום כיפור ,להאמין שיש בראש השנה ויו"כ הופעת ה' ייחודית לכל יום
ולהאמין בעצמנו שאנו ראויים ויכולים להיפגש בצורה עמוקה עם אותה הופעה ,עבודת ה' של עשרת ימי
תשובה תהיה עבודה פנימית שתנבע מאופיים של אותם ימים ותנבע עם קצת מאמץ מתוכנו.
לכן לדעתי עיקר העבודה היא באמת ללמוד להיפגש עם הימים הקדושים ,דרך לימוד עליהם ,דרך קיום
ההלכות ,דרך התפילה שסידרו לנו באותם הימים .ומתוך המפגש העמוק הזה אני מאמין שהעבודה
הפנימית והמדויקת תדרש מאיתנו כמעט באופן של ממילא.

הרב טוביה בר אילן
שאלת הזברה /של סילברסטיין (תרגום חופשי)
שאלתי את הזברה:
האם את שחורה עם פסים לבנים?
או שאת לבנה עם פסים שחורים?
והזברה שאלה אותי:
האם אתה טוב עם הרגלים רעים?
או שאתה רע עם הרגלים טובים?
האם אתה רועש ,עם רגעים שקטים?
או שאתה שקט עם רגעים רועשים?
האם אתה שמח ויש לך ימים עצובים?
או שאתה עצוב ,ויש לך ימים שמחים?
האם אתה מסודר אך קצת מתרשל?
או מרושל ולעיתים מסדר?
הלאה והלאה היא המשיכה
והלאה והלאה היא המשיכה...
לעולם לא אשאל אותה שוב!

'שאלת הזברה' מלווה אותנו בעבודת ה' על כל צעד ושעל .אנחנו לפעמים מצליחים ,מתגברים על יצרנו
ולעתים חווים נפילות מכאיבות .אז 'מה אנחנו באמת'? האם אנחנו צדיקים שנופלים או אנחנו ח"ו רשעים
שלעיתים מתגברים על יצרם? אף מי שאינו נזהר מפת של כותים ,בעשרת ימי תשובה צריך ליזהר( .שולחן
ערוך אורח חיים סימן תרג ,על פי ירושלמי)
בעם ישראל נהגו להקל בפת שנאפתה על ידי גוים אף שמעיקר הדין יש סיבות מוצקות לאסור .אמנם יש
להשתדל להקפיד על כך לפחות בעשרת ימי תשובה .נראה שבמקום לעסוק בשאלה 'מי אנחנו' עדיף
לעסוק בשאלה – מי אנחנו רוצים להיות .לאיפה אנחנו רוצים להגיע? כאשר אנחנו בעשרת ימי תשובה
מקפידים יותר ,משתדלים יותר ,מתאמצים יותר ,זוהי 'קריאת כיוון' לכל השנה – אנחנו רוצים להיות
צדיקים ,אנחנו רוצים להיות קרובים לקב"ה ,אנחנו רוצים להיות מחוברים באהבה לכל יהודי ויהודי .גם אם
במהלך השנה לא נוכל להקפיד באותה רמה כמו בעשרת ימי תשובה ,הרי שעדיין נוכל לפעול לאור אותה
'קריאת כיוון' שבתחילת השנה.
יתירה מכך ,לעיתים הקפדה מסוימת או הנהגה מסוימת נראית לנו קשה ואולי אף בלתי
אפשרית ,ואילו לאחר שאנו מנסים אותה במשך עשרה ימים אנחנו מגלים שהיא אינה כה
קשה ליישום .על כן ,ההקפדה בעשרת ימי תשובה אינה רק מאירה לנו את הדרך אלא גם
מסייעת לסלילתה.

הרב מרדכי גרוס
בר"ה הפותחת את עשרת ימי תשובה ,מלכות ה' מתחדשת וקדושה גדולה מופיעה בעולם .הימים
שנמשכים אחריהם זוכים להמשך הקרבה הגדולה לקב"ה .מעלת הימים משפיעה על אורח חיינו ,כדברי
הר"ק זצ"ל "בעשי"ת פותח הקב"ה שערי תשובה לרוחה ,שקדושת הימים גורמת הכנעת היצה"ר".
בימים אלו אנו נדרשים להתנהג כמי שנמצא בתוך הארמון של המלך .בקרבת ה' זו ,איננו ממשיכים את
חיינו כהרגלם .עלינו להיות ערים לקשר הגדול שבינינו לקב"ה ,לשמוח באהבה הגדולה שאבינו אוהב
אותנו .וליירא מהדרישה הגדולה שמלכנו דורש מאתנו.
השו"ע מזכיר הצורך להיזהר בימים אלו אף מדברים שבדרך כלל נוהגים בהם היתר ,כגון פת עכו"ם .טמון
בדבריו ח ידוש! יש צורך להיזהר בימים אלו אף בדברים שבד"כ מותר להקל בדינם .בזמן בו כה קרובים
אל הש"י יש צורך מיוחד לנהוג באופן שיתאים לדרגה הגבוהה שלנו.
העבודה השורשית היא לצעוד לכך שנהיה קשורים עם כל האישיות שלנו לקב"ה ,להתקדם לכך שכל חלקי

הנפש שלנו ,השכל והרצונות ,ההרגשות והמידות ,יתנהלו לפי המגמה של התורה .כמובן ששלב המעשים
לא נשאר מאחור ...כדברי הרמ"א "ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו"
חשוב להפנים שהחיים שלנו בעשי"ת טבעיים לנו ,מה שבשאר השנה איננו חיים כך הוא מחמת עייפות
החומר והסטת היצה"ר .איננו מציגים הצגה ,אדרבה אנו משילים מעלינו את החיצוניות המכהה את האמת
שלנו.
ביתר פירוט ,להתאמץ בבין אדם למקום .העמל בתורה הוא המרכז של התעלות בחורי ישיבה .בעיון
ובגרסה .ולכן נכון להתאזר במשנה מרץ בהגעה לבית המדרש .להתגבר בלימוד התורה בשמחה גדולה.
ולתת דגש על התפילות שלפני ואחרי הלימוד.
בבין אדם לחברו :להתאמץ להחמיא לחברים ,להאיר פנים ולחזק הסובבים אותנו .להיזהר בכבוד החברים
ולהימנע מפגיעות וכינויים.
בברכת שנה טובה לנו ולכל בית ישראל.

רוח רוח
| חגי מיכליס (ה')
רוח רוח! רוח רוח!
למה לא תשכב לנוח?
מן הבוקר תשתולל,
והנה כבר בא הליל.
ואתה הולך בטל
ושורק ומילל,
מכופף את הורדים
ומציק לילדים.
כל הגן רוצה לישון
גם הברוש ,הקיקיון.
צר מאוד על הפרחים,
הם כולם נאנחים.
רוח רוח! רוח רוח!
למה לא תשכב לנוח?
מן הבוקר תשתולל,
והנה כבר בא הליל.

שלפעמים כל כך מציק לנו ,מעיק עלינו ,הוא אותו כוח
שדוחף אותנו למעלה ,להמשיך לחלום ,להמשיך לשאוף
ולהגשים את עצמנו ואת העולם.
וגם כשאנחנו עייפים ,הרמנו ידיים ורק רוצים לישון ,הרוח
שלנו ממשיכה לדפוק על הדלת ולהרעיד לנו את הלב.
וזה מציק לנו ככה רק בגלל שזה מזכיר לנו שנרדמנו

בשמירה ,שעוד לא הגענו ליעד" .הרי הכי הכי סתום זה
להרגיש בסדר".
ההרגשה הזאת שהחטאנו את המטרה ,שפספסנו את
העיקר ,שמשהו רץ ומתאמץ כל כך עבורנו ואילו אנחנו לא
התחלנו לעבוד בכלל ,טרם התעוררנו משנתנו ,עוד לא
הקצנו מתרדמתנו ,ההרגשה הזאת שעושה לנו קוואץ'
בלב ,יכולה לדכא אותנו ,לגרום לנו לעצום עיניים יותר
חזק .לשקוע בתרדמה עמוקה יותר" .שתמשיך לרוץ

הרוח הזאת .אני כבר מקרה אבוד".
אבל אם נתרכז באמת ,נרגיש שהרוח הזאת נושאת איתה

כל אחד מכיר את העניין הזה שהנשמה מתפללת

ריחות חזקים מעולמות אחרים ,שמעוררים אותנו כמו

תמיד .אין לה מנוחה .ולא סתם אחד מחלקי הנשמה

הטבק של שבת בבוקר .נוכל להבין שהיא לא סתם

מכונה "רוח" .כי כמו הרוח ,גם הרוח שלנו לא שוכבת

נודניקית שרצה לשווא ועושה לנו סחרחורת.

לנוח; הרוח היא החלק השני ,האמצעי ,מתוך שלושת
החלקים – נפש ,רוח ,נשמה .היא החלק המקשר בין
העליון לתחתון .או יותר מדויק – בין העליון יותר לעליון

פחות .הרוח רצה בין העולמות ללא הפסקה ,מעבירה
מסרים בין שניהם' ,קָ ַשר ממ' ,מזכירה לנפש שיש גם
צד של נשמה ,ולא פחות חשוב – מזכירה לנשמה על
הנפש שם למטה .הרוח מזכירה לנו שיש מֵ עֵ בֶר.
והריצות האלה מעייפות .לא את הרוח ,חלילה ,זה
תפקידה והיא יכולה להמשיך לרוץ ככה בלי בעיה.
הריצות האלה מעייפות אותנו .החוסר מנוחה הזה

אז בואו נזרום עם הרוח הזאת .ניתן לה להרים אותנו
באוויר ,להתנתק קצת מהקרקע ,מהחומר .לעוף .היא,
אותה רוח ,תיתן את הפוש הראשוני .כשנגיע לשמיים נוכל
כבר להסתדר בלעדיה .הרי יש לנו כנפי רוח.
"רוח התשובה מרחף בעולם והוא נותן לו את עיקר צביונו
ודחיפת התפתחותו ,ובריח בשמיו הוא מעדן אותו ונותן לו
את כל כשרון יפיו והדרו( ".אורות התשובה ה ,ד).

יש מעשים ויש מעשים .יש מעשים גדולים ועושים אותם אנשים גדולים בשעות גדולות

והכל יודעים עליהם ,ויש מעשים שנראים קטנים ועושים אותם בשעות גדולות והכל יודעים

עליהם ,ויש מעשים שנראים קטנים ועושים אותם בשעות קטנות של ימים פשוטים ,אבל

באמת הם המעשים הגדולים והם המעידים מה הוא האדם לעולם הבא.
(תיאום כוונות)

