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הנושא הכאוב ביותר והטעון תיקון בדחיפות הינו התחרות הקשה השוררת 
בישיבות, נניח שבעלי הכישרונות מצליחים להתמודד עם התחרותיות,.אך 
בחורים שאינם בעלי כשרון, או בעלי כישרונות שאינם מצוידים בכוחות נפש 
איתנים - אלו פשוט הולכים לאיבוד! ואין איש שם אל לב! • הגה"ח רבי 
פנחס פרידמן שליט"א ראש הכוללים בחסידות בעלזא, בזעקת-אמת אותה 

משמיע בפני "עולם החסידות" • ראיון נוקב עם תחילת ה"זמן" החדש



מאת: ישראל פינחס טירנואר 

של  הכוללים  ראש  שליט"א  פרידמן  פנחס  רבי  החסיד  הגאון 
עוסק  ארוכות  שנים  שבה.  ההוד  ומדמויות  בעלזא  חסידות 
הרב פרידמן בהרבצת תורה ובחינוך והדרכת דורות של צורבים 
ותלמידי חכמים. יחד עם זאת חיבר את סדרת ספרי "פרי הדר" 
"שבילי  ספרי  יו"ד,  לומדי  לכל  יסוד  ספרי   - מגדים"  "פרי  על 

פנחס" על התורה.
מבעלזא  אדמו"ר  כ"ק  של  הגדולה  לקירבתו  פרידמן  הרב  זכה 
שליט"א, ואף זוכה ללמוד עמו חברותא בקביעות. נסיונו, חכמתו 
ומאור פניו מביאים אל מעונו מחנכים רבים מכל החוגים, הבאים 

להתייעץ עמו בכל התחומים הקשורים לחינוך ולימוד התורה.
להיכלי  תלמידים  אלפי  יעלו  בו  החדש  ה"זמן"  פתיחת  לרגל 
הישיבות, ביקשנו לשמוע מפיו דברי הדרכה ממוקדים בנושאים 

שונים ונענינו בפרוטרוט ובמאור פנים. 

להכיר ב"יכולות" של הבן
רבים  לגיונות  יצטרפו  בו  הזמן  פתיחת  בפני  אנו  עומדים   •
החפץ  לאב  ביותר  הטובה  הדרך  היא  כיצד  הישיבות,  לבחורי 

להדריך ולהכין את בנו לקראת המעבר לישיבה?
יכולתי כמובן לצאת בהצהרות חגיגיות על עול תורה, המתיקות 
שבלימוד, התמדה וכו'. אבל לכך אינך צריך אותי - דברים אלו 
מופיעים למכביר בכל הספרים. ברצוני לשוחח על נושא שהנסיון 
הוכיח כי הוא הכאוב ביותר וטעון תיקון בדחיפות - בישיבות 
זו  שוררת כידוע תחרות קשה, הדרישות הן כבדות והלחץ רב. 

המציאות עמה נאלצים הבחורים להתמודד.
מצליחים  הכשרונות  ובעלי  החזקים  שהבחורים  נניח  כעת, 
אולם  לבטח.  דרכם  ומפלסים את  הזו,  להתמודד עם המציאות 
שאינם  כשרונות  בעלי  אפילו  או  כשרון,  בעלי  שאינם  בחורים 
מצוידים בכוחות נפש איתנים, או יכולת אינטליגנטית מספיקה 

"נכון שיש הטוענים במידה מסויימת של צדק, כי גדולי הדור הבא יצמחו דווקא 
מבעלי הכשרונות הברוכים, ואכן אין ספק שצריך לטפח אותם ולהשקיע בהם 
הרבה מעל ומעבר. אבל האם משום כך עלינו להתעלם מכל אלו - שיתכן והם 
הרוב - שאינם מסוגלים לכך?! בתורה כל יהודי הוא חשוב ומיוחד" אומר הגה"ח 
רבי פנחס פרידמן שליט"א ראש הכוללים של חסידות בעלזא, בשיחה מיוחדת 
התורה  בהיכלי  החדשה  הלימודים  שנת  פתיחת  לכבוד  החסידות",  "עולם  עם 

ומוסדות החינוך • על פי דרכו
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לממש את כוחות נפשם - אלו פשוט הולכים לאיבוד! בחורים 
אלו נזרקים אל תוך הקלחת הישיבתית המבעבעת, אינם מסוגלים 

לעמוד בלחץ ובדרישות הגבוהות, ואין איש שם אל לב!

• העתיד שלנו לא טמון דווקא בבעלי הכשרונות?
גדולי הדור  כי  נכון שיש הטוענים במידה מסויימת של צדק, 
ספק  אין  ואכן  הברוכים,  הכשרונות  מבעלי  דווקא  יצמחו  הבא 
שצריך לטפח אותם ולהשקיע בהם הרבה מעל ומעבר. אבל האם 
משום כך עלינו להתעלם מכל אלו - שיתכן והם הרוב - שאינם 
מסוגלים לכך?! בתורה כל יהודי הוא חשוב ומיוחד. מי נתן לנו 
היא  יהודית  נשמה  כל  הכשרונות?!  בבעלי  רק  להתמקד  רשות 
חשובה ויקרה לאין שיעור, והינה בת יחידה בפני בורא עולם. וכך 

גם על ההורים והמחנכים להתייחס אליה.
להצלחה  אותם  ומדרבנים  ילדיהם  את  דוחפים  רבים  הורים 
שום  אין  בנו.  של  ביכולותיו  להכיר  ההורה  על  אבל  והישגים. 
טעם להציב בפניו רף גבוה מדי - אליו הוא לא יוכל להגיע ורק 

יגרום לו ייאוש. גם כשהבן מגיע ובידיו מבחן עליו מתנוסס ציון 
שאינו מן הגבוהים - אם זהו הציון אליו הוא מסוגל להגיע - על 
האב לשמוח עמו ולהפגין בפניו את גאוותו ואהבתו על הישגו. 
יכולני להעיד ברורות מנסיוני - בדרך כלל פניו של האב משדרות 
אכזבה עמוקה אל מול כל כשלון או ציון נמוך, למרות שבליבו 
הוא יודע שזהו המקסימום אותו בנו יכול להפיק. כיצד מרגיש בן 
בראותו את האושר השפוך על פניו של אביו אל מול הצלחות בנו 

המוצלח, ולעומת זאת את האכזבה אל מול אי הצלחתו שלו?! 
אכזבה זו נקלטת היטב בליבו של הבן, והיא גורמת לו ליאוש 
עול.  כל  לפריקת  מאוד  קצרה  הדרך  ומכאן  מעצמו,  ולאכזבה 
שהרי הוא חושב בליבו - אם אינני שווה מאומה, בשביל מה עלי 
להתאמץ?! מדוע שלא אצא לרחוב, שם אוכל 'ליהנות מהחיים', 
ושם יכבדוני כערכי?! אינני מגזים כלל ועיקר, אני מכיר מקרים 
רבים שהאכזבה אותה הפגין ההורה - היא הייתה השלב הראשון 

בהידרדרותו של הבן.
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ההורים לנהוג? על אכן כיצד אלו, לאור דברים •
כל ראשית - ולמד חזור ההורים את ללמד יש
לרמות ולא בנם, של ביכולותיו היטב להכיר עליהם
עקיבא את בנו כרבי לראות כל אבא רוצה עצמם. את
הקב"ה כך - לא זה הרי אבל הבא. של הדור אייגר
הרבה ואף מגאונות מאוד הרחוקים כאלו גם ברא
האמיתי בפוטנציאל שתכיר לאחר לגאונות. מתחת
לו להסביר ושוב. שוב אותו לחזק עליך בנך, של
שלו, התקדמות ובכל הישג בכל שמח אתה כמה
בהתקדמות מדובר לא אחר לבחור שביחס למרות
בהחלט! משמעותית היא  עבורו  - משמעותית
שמחה גורמת שלו ההתאמצות כמה עד לו תאמר
עם בטרוניה בא הקב"ה "אין שבשמים. לאביו
לפסגות להעפיל ממנו מצפה אינו והוא בריותיו"
יקירי, בני 'דע לך אינו מסוגל להגיע - הוא אליהם
מאוד נחשב וגדול מאמץ קטן כל שלך, צעד שכל
פחות לא  אצלו ואהוב יקר ואתה השי"ת, בעיני 
זה שחשוב מה כי יותר. אף ואלי שלידך, מהעילוי

והרצון'. המאמץ
הם אחד מצד אשר המחנך, וגם ההורה גם
יותר להתאמץ והתלמיד הבן  את להוכיח חייבים
זה לשדר עם יחד חייבים הם ה', בתורה ובעבודת
הם כמה ועד אהוב, הוא כמה עד העת כל לבחור
שתהיינה, ככל זעירות מהצלחותיו מאושרים
'כמה אותם. מפחידים אינם כישלונותיו ושאפילו
אני שם ממך, נחת רווה אני כמה אותך, אני מעריך

חלילה'. מהם ואינני מתעלם למאמציך לב
להתרפק האבות נוהגים מה, משום - נוסף דבר
לילדיהם - ולומר - מתוקה בנוסטלגיה על עברם
- בישיבה היינו בגילך, כשאנחנו הייתי כשאני 'אאח
לאלו רכשנו, בקיאות כמה אז, הייתה התמדה איזו
טוב מכמה אינו הדבר ובכן, צללנו...', עיון עומקי 
וכי לא נכון - הרי זה המקרים א. ברוב בחינות -
את לומר לא מדוע יותר? טוב היה המצב בזמנך
ליאוש כשיחשוב בנך את להפיל מדוע האמת?... ב.
לו ספר אדרבה, הוא... ואילו  מלאך, היית שאתה
כדי התייגעת כמה עד בחלקך, נפלו קשיים אלו
חיזוק לו תעניק בכך הרי כלשהם. להישגים להגיע

כמוהו! מאין
שמו"ר ראיתי מעניין - לדבר שמתי לב שנים לפני
כלל בדרך נמנע שליט"א מבעלזא אדמו"ר כ"ק
למיניהם. פרסים חלוקות  של לאירועים  מלהגיע
בכל התחמק הוא אבל למעונו, הגיעו רבות הזמנות
אחד יום  כנציגו. אותי שלח  ולעתים דרכים מיני 
מגיע לפאר אינו הוא מדוע קדשו פי שאלתי את
שליט"א אדמו"ר כ"ק הללו. המעמדים את בעצמו
מקבל מי 'וכי הבאים: הנוקבים בדברים לי השיב
לכבוד שזוכים אלו הללו? מי הם באירועים פרסים
דפים, אלו וכך כך על להיבחן שהצליחו הרב? אלו
שניסו, אלו כל עם עצומים. ומה הישגים שהשיגו
מגיע להם הרי הצליחו?! ולא התייגעו התאמצו,
מול אל בקרבם נופל שליבם רק לא יותר! גדול פרס
ההשפלה את אבוא ואנציח אני עוד וכי 'כשלונם',

לדורות'?!
שליט"א מדוע אדמו"ר כן - 'אם לשאול המשכתי
לי השיב הללו? באירועים אומר מה אותי? שולח

המעמד, את לנצל הוא תפקידך שליט"א: אדמו"ר
בלימודם, שהצליחו אלו את ולעודד לחזק כדי
יחד אך ה',  ובעבודת בתורה להתעלות שימשיכו 
לחלשים! וחיזוק לתת עידוד גם חייב אתה זה עם
כוחם ולא בכל שניסו אלו כל 'אתם, כך: תאמר להם
והוא וידוע להקב"ה, גלוי המאמץ שלכם הצליחו,

לכם'! המגיע והשכר הפרס את לכם יתן בעצמו

הנפילות באות "כמעט כל
הילד מעצמו" של מהרגשת היאוש

כאלו? ב"חיידר" נתקלים בתופעות גם •
מגיע ההורים של ה'הלם'  כלל  בדרך בהחלט,
בישיבה אלא מתגלים אינם הכשרונות הרבה קודם.
את לילד  להעניק  צריך אז, וכבר הרך. בגיל  עוד 
כלא- שירגיש ולא וחשוב, אהוב הוא כי ההרגשה
וחשוב הסחורה'. 'מצליח לספק את שאינו יוצלח
השפה ולחוץ, אלא מן יבואו לא מאוד שדברים אלו
לא בה. מאמינים באמת שההורים הפנימית מהאמת
ואני גדול הדור. להיות מיועד לא אם בנך כלום קרה
הן ביידישקייט הנפילות, כל כמעט ומדגיש - חוזר
הרגשת מתוך באות כולן כמעט אחרים, בדברים והן

מעצמו. הילד של היאוש

יותר טובות לומר שהישיבות החסידיות  ניתן •
החלשים? הבחורים כלפי בגישתן

או יותר טובות ישיבות שיש לומר אפשר אי
כולן בכל אצל שקיימת בעיה זוהי זה. פחות בנושא
פונים והר"מים  המשגיחים העדות. ובכל החוגים 
מתמקדים החזקים, לכשרונות אינסטינקטיבית
התורה, עולם של העתיד הם כי רב ובצדק בהם,
במידה זו או החלשים של הזנחה מצדיק אבל זה לא
ה'שפיצים'?! על רק יועמד ישראל כלל וכי אחרת.
ושמנה?! הסלתה על ידי טיפוח - הדור את נבנה כך
אמרו חז"ל  הרי מאיתנו?! רוצה שהקב"ה מה  זה
שנאמר: תורה, תצא שמהן  עניים  בבני "הזהרו
אין ומפני מה תורה. שמהן תצא  מדליו, מים  יזל
שלא רב יוסף: אמר מבניהן? ת"ח ת"ח לצאת מצויין
בן יהיה אחד להם". לכל ירושה היא תורה יאמרו
ספק שכל אחד לי ואין נכד. אזי בן חלש, ואם לא
לכשרוני כמו בדיוק יתייחסו החלש שלבנו ירצה
להיות צריך והמחנך ההורה של היחס והמוצלח.

ושרק! לכולם ללא כחל שווה
בישיבות ישנה חשובה אחת מעלה זאת, ובכל
עולה בחור שכל  מקובל כאשר  - החסידיות
נחסכות וכך החסידות, של לישיבה אוטומטית
הנופלות קשות  השפלות החלשים מהבחורים 
הנאלצים אחרים  מחוגים בחורים של  בחלקם
אשר עד רבות, ישיבות של דלתותיהם על להתדפק
נאמר לאלו גם  אבל לקבלו. מועילה בטובה אחת
מבוקש שאינו העובדה כי לבנו להסביר האב על -
לסוג אותו הופכת אינה  הישיבות  רשמי אצל
פחות לא הוא  ונחוץ חשוב - הרבש"ע בעיני  ב'

מהם! יותר ואף מהאחרים,

הזו? ההתמודדות נחסכה הכשרונות מבעלי •
האכזבה מקום נפקד הכשרונות לא בעלי בין גם
תחרות העת כל מתקיימת בינם גם הרי והתסכול.

את מודדים  ביותר המוכשרים העילויים - קשה 
שחבירו רואה הוא השני, ואם כלפי האחד עצמם
ודכדוך ליאוש ליפול מסוגל הוא גם עליו, מעפיל
את תעמיד לעולם אל - לומר להם צריך גם עמוק.
את הדברים רק ממנו תלמד חברך! אל מול עצמך
ביחס רק - והצלחות? הישגים אבל הטובים,

אותך הקב"ה. חנן בהם שלך לאוצרות האישיים

אותו שילטשו ליהלום לו אוי
זהב לליטוש המתאימות בשיטות

החזקים? תועלת בתחרותיות בין אין •
כמאמר בתחרותיות עצומה תועלת שיש בודאי
עם יחד "קנאת סופרים תרבה חכמה", אבל חז"ל:
פירוש ישנו שלו. במוגבלות להכיר אחד כל צריך זה
פירוש הבושם, הערוגות בעל של ומרטיט מפעים
ובכוללים בישיבות לחיזוק רבות השתמשתי בו
ע"ה המלך באליעזר ש'קפצה לו הארץ'. דוד אי' -
הכוונה מה עמדי". לשבת ארץ בנאמני "עיני - אומר
הברואים כל העולם, שבבריאת איתא ארץ'? 'נאמני
הקב"ה - ולדעתם לרצונם   - בצביונם נבראו
כך. ומדוע להיברא רוצה הוא האם כל נברא שאל
אין יצר הרע, שם אין הרי יסכימו? לא  שהשמים
לומר יכלה  הארץ זאת, לעומת  שיקלקלו. אנשים 
אבל שישחיתו אותי. ובקליפות רוצה ברשעים אינני
כך הקב"ה אם - אמרה הארץ כך. לא טענה היא
נקראה היא דווקא ולכן מסכימה.  אני אזי רוצה,

רצון קונה. לעשות שרצתה 'ארץ' -
הייתה אבינו, להשתדך עם אברהם רצה כשאליעזר
ואין ארור, ואתה ברוך 'אני - אברהם של תשובתו
ומתפטר נעלב היה אחר עבד בברוך'. מידבק ארור
ברצון קיבל הנאמן העבד אליעזר אבל מתפקידו,
לו "מלמד שקפצה כתוב ולכן ה'. את רצון ובאהבה
של הארץ גדולתה עיניו קפצה מול אל הארץ" -
כרצונו, להיברא והסכימה הבורא לדעת שהתבטלה
ברוך "בא בהמשך? כתוב ומה אליעזר. גם נהג וכך
ניתנה התורה וגם ברוך. לכלל ארור מכלל שיצא ה'"
דוד המלך כך אומר על ולא בשמים. דווקא בארץ
באלו  - עמדי" לשבת ארץ  בנאמני  "עיני  - ע"ה
חפצים אינם הם  - 'הארץ' כמו  נאמנים שהם
הדברים את לומדים אכן הם השני! כמו להיות
כמוהו. שואפים להיות אינם מהאחר, אבל הטובים
והם שלהם, וביכולות בכוחות בדיוק מכירים הם
ומשתוקקים אותם, להם שהעניק ה' לרצון בטלים
שלהם, אבל רק את כשרונותיהם ולנצלם. לממשם

הזולת! של ולא
אותו במהותו, ושונה מיוחד יהלום הוא אחד כל
יעשה ואם ומחנכיו, הוריו בעזרת ללטש צריך הוא
לו אוי אבל וזהרו. יפעתו  במלוא  יתגלה הוא כן
לליטוש המתאימות בשיטות אותו שילטשו ליהלום
יהפוך לא שהיהלום כמו שהרי זהב, כלי או כסף כלי
כמאמר שמעון, להיות מסוגל ראובן אין כך לזהב
אין כך לזה זה שווים פרצופיהם שאין "כשם חז"ל:

שווה". דעתן

לימודים ללמוד חלשים לבחורים לתת מקום יש •
יותר? קלים
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ברורה, אפילו משנה רש"י, שילמד גמרא בהחלט.
ואפילו אחד לכל המתאימים אפיקים חסר לא
אינטנסיבי מהם לימוד נתבע אל נא ביותר. לחלשים
שאמרנו כמו ושוב וחזק, כשרוני לבחור שמתאים
שלהם הלימוד חשוב כמה אותם ולעודד לחזק

הקב"ה. בעיני

לבקיאות? עיון בין הרצוי השילוב לגבי מה •
הרבה כי פעם לי אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
דרך... לא סלל בו אף אחד עברו בים אבל אנשים
לסלול אפשרי בלתי כי המלמדת עמוקה, אימרה זו
מדוייקים מינונים  במסמרות ולקבוע לרבים  דרך
לשלב שיש  ספק  לכל מעל הוא ברור זה.  בנושא 
כבר בימינו - עיון וגם בקיאות גם - השניים בין
לא אבל בזמן. השיטה של דף אחד מהעולם חלפה
מינון לו אחד מתאים - כל כמה ואיך להחליט שייך
התקדמותו ולפי איך לפי אחד כל מסוג אחר. יעשה

לו. מורים שרבותיו

נס על שהעלתה היא החסידות
והעמל הרצון חשיבות את

ישיבה בחור של יחודיותו מתבטאת במה •
חסידי?

בתורה חמימות וברען, שמחה מתוך לימוד
בתורת הוא יסוד בחלקו השמח ה'. עניין ובעבודת
לך שזימן מה בכל פנימית שמחה לשמוח החסידות.
דכלה" ה"אגרא וכישוריך. למעמדך בהתאם הקב"ה

ה': בעבודת ביותר יסודי דבר זה בעניין כותב
בבחינת אשר הם המצות תראה שמעשה "והנה
יעשה וכזה  כזה בתורה מפורשים  לגמרי, הקודש 
תעשנה לא אשר  המעשה זאת בהם, וח"י  האדם
מפורשים הטמאות, הקליפות מחיות הם אשר
ובענין העבירות. בקצה  נגוע  לבל  באזהרה בתורה
אינו לחיותו, וההכרחי המותר הרשות מעשה
וידבר ישתה... וכמה יאכל כמה בתורה מפורש
כלל דרך רק וכיוצא, ומתן במשא ויעסוק דבריו
רז"ל ופירשו תהיו, קדושים בתורה מצוה היא
הדברים המותרים לך, דהיינו כל עצמך במותר קדש
לצד דעתו הסיפוק בכיוון מהן די יקח וההכרחים
את לעבוד ההוא האכילה בכח לילך דהיינו הקודש,
לא התאווה, ולמה לצד במותרות ולא לעסוק הש"י
בעבור אשר וגבולו שיעור ההכרח  התורה פירשה

הוא המותרות? הגבול
אדם אין בזה  כי בתורה, זה לפרש אפשר  דאי
למאכל שצריך אדם  לך יש דהנה לחבירו,  דומה
ויכוין ישער כאשר והנה בטנו, למלאות לטרות ג'
שלא לטרות בכדי ב' בסיפוק די שמים, ויקח לשם
ומעשיו תהיו קדושים קיים הנה תאוותו, למלאות
בטנו יתמלא אשר אדם לך ויש הקדושה, לצד הם
למלאות שבעו כל ויאכל אחת, ליטרא מזון ידי על
זה כל עם אכל יותר, הגם שהראשון הנה תאוותו,
פי על יתהלך. והנה בתאוה בקודש והשני מעשהו
אפשר ואי האדם, בני ענייני כל תבין הזה המשל
קדושים סתם רק  בתורה, והגבול השיעור  לפרש
יש לרמז שעל ואפשר הדע"ת. תהיו והוא בשיקול
בני עד"ת כל אל דבר קדושים בפרשת נאמר כן

ישראל..." בני דע"ת רצ"ל ישראל,
בעבודת בעלייתו לשמוח אחד כך על ממילא,
שוב נחזור ובזה חברו.  מדרגת  על  להביט ולא ה'
בחיזוק מלאים החסידות ספרי - פתחנו בה לנקודה
ועצבות. החסידות של יאוש הנורא היצר הרע נגד
היא אחד מצד - יחד גם הפוכים קצוות שני דורשת
והסיפוק הגאווה במידת חורמה מלחמת נלחמת
בעידוד כמוה אין שני ומצד המוגזם, העצמי
יפלו לבל וחיזוקם והפשוטים השבורים הלבבות
שהעלתה היא החסידות  והיאוש.  בעצבות  ברשת
את ההישגים דווקא ולאו והעמל, את הרצון נס על
הקב"ה כמה עד שהסבירה  זו היא  וההצלחות.
מקומות מראי אלפי ומאמץ. יגיעה פיסת כל מחשיב
ה"תניא" דבריו של למשל את ראה כך,  על ישנם

והלאה. מפרק כ"ו בנידון

מול אל להתמודד לבחורים לסייע נוכל כיצד •
פיתויי הרחוב?

לי יש עדין. מאוד נושא זהו מאוד. קשה שאלה
כך רבות, אבל על לדבר ואוכל משנה סדורה בנידון
יש שבהחלט נושא זהו בדבריכם", הזהרו "חכמים
בכך. שידונו עיון צוותי להקים חייבים בו, לטפל
הפכיות וגישות שונות, דרכים ישנן, רבות שיטות
זאת בכל אבל לפתיחות. ועד יתירה מסגירות -
וקריטי. סבוך כה לנושא מתאימה אינה זו במה
למקומות שלי התיאוריה את אשמור ברשותך, לכן

אחרים.
פעם לי שליט"א אמר אדמו"ר ניתן לומר, שכן מה
שאינם אלו בפני הישיבות כתלי את אסגור 'אם -
כמוהו' מאין תורה  קול פה  יישמע ללמוד,  רוצים
שני ישנם מצד המובחרים. רק כאן הרי יישארו -
למובחרים, רק ישיבותיהם את ייעדו שאכן מקומות
החסידות החוצה. נפלטו פשוט יותר החלשים ואילו
גורסים החסידים - לכולם דואגת היא - כזו אינה
שהדבר אפילו בישיבה  כולם את להושיב  יש כי
שבחבורת העידית על חשבון מסויימת במידה יבוא
יראים ושלמים. יהודים יישארו הכל הלומדים, וכך

מאחור! הנחשלים את משאירים לא אצלנו

חובה למצוא כי מוכיח הנסיון שלי
כר למימוש יכולותיו לאברך

נישאים וממשיכים ישיבה שבחורי המציאות היא •
לאברך לגרום אפשר כיצד לכולל, אוטומטי באופן
בכך יש יותר, והאם רב שנים בכולל מספר שיישאר
להיות עתיד שאינו באברך כשמדובר תועלת בכלל

תורנית? אישיות
פניו לאן היטב יודע כבר האברכות בגיל אדם
ראש להיות אמור מי לדעת כבר אפשר מועדות.
לגדול שאיפות להם שאין אלו לא... או ישיבה
מספר במשך בלימודם תועלת בהחלט ישנה בתורה,
אדני על ביתו את ישתית שלפחות בכולל. שנים
קשור יישאר עדיין העבודה לשוק וכשייצא התורה,
יכול הדבר בכולל, בכוח להושיבו טעם אין ליהדות.

תחומים. בכמה קשות לתופעות לגרום
להעמיד יש ולצמוח לגדול  שמסוגלים  אלו לגבי
כוללים וראשי מגמות שיותר כמה בפניהם

המתאימה ומטרה דרך האברך בפני להציב שיידעו
רב בפניו מגוון שיהיו צריך ויכולותיו. לשאיפותיו 
למגמה להתקדם יוכל  שהאברך כדי  מגמות, של
ונטיותיו לשאיפותיו המתאימה חזקה ויותר יותר

הפירות. לקצירת עד

ללמוד האברך את  לדרבן שיש האומרים  יש •
בכך יש הדיין, או הרב הישיבה, ראש תואר לשם

לפגם? טעם
אדם יעסוק "לעולם כי מסביר ה"תולדות" בעל
שמתוך לשמה, שלא  פי על אף ובמצות  בתורה
שמובן הכוונה כפי אין לשמה", - בא לשמה שלא
כי לשמה עד שנים שלא כך וכך בפשטות שילמד
ובכל לימוד שבכל היא הכוונה אלא לשמה. יגיע
לשמה. בה כי יעסוק עד שלא לשמה יתחיל מצווה
מישרים מגיד שהיה מדראהביץ יצחק רבי הרה"ק
בא כשהיצה"ר כי אומר היה  לעיר, מעיר הנודד
לטרוח לך כוח אין זקן, אדם הנך - 'הרי לו ואומר
'הרי הולך לו - משיב אני כך ולנדוד למרחקים', כל
אומר כך', 'אם הדרשה'. על תשלום לקבל כדי אני
אכן תרופה טובה אפריע לך'. זוהי היצר, 'תלך, לא
שמים וירא מתמיד אברך לפניך כשיש היצר. נגד
זהו להתעלות,  ורוצה בתורה מתיקות חש שכבר 
היצר על עם במלחמה לעזור לו ביותר דבר חיובי
אולם ומעמד. תואר לבסוף יקבל כי לו שתזכיר ידי
אופן לא ובשום קדימה, לדחיפה וסיוע זירוז זהו רק

וכנה. אמיתי לרצון תחליף

כמה יושב לאברך שכבר מה לומר זאת, ובכל •
סיפוק? חש ולא בכולל שנים

פורקן סיפוק למצוא חייב שהאברך ספק אין
שלומדים חכמים תלמידי אברכים ישנם ליכולותיו!
יובש, חשים הם אחד יום ואז רבות שנים כבר
לשבת מולו יכול אתה נכון, סיפוק. וחוסר דכדוך 
חשוב התורה וכמה לימוד חשיבות לו על ולהרצות
כל בעצמו את יודע כבר הוא אבל לימוד. רגע של כל
קצרה תקופה לעוד יכולים לסייע הם הללו. הדברים
והחשק. הרצון ייגמר  בסוף זהו, אבל  לימוד, של
כר עבורו למצוא חובה כי מוכיח שלי הנסיון
אברך תלמיד לראות יכול אתה למימוש יכולותיו.
כמג"ש אותו העמדת והנה ועייף. כבוי שהיה חכם,
הפך הוא בו! התחולל מהפך איזה היומי, דף בשיעור
את מוסר הוא ומרץ חיוניות באיזו חדש! לאדם
פשוט הוא לומדות, חידושים, ביאורים, השיעור,
מצליחות להפיק היו לא שבעולם כל הדרשות חי!
חשיבות עליונה זוהי פוטנציאל. הרבה כל כך ממנו
שמתעסק כלשהו, ומי תורני עבורו תפקיד למצוא

קריטיים. עד כמה הדברים יודע באברכים

הינם כוללים הכוללים שרוב היא תופעה קיימת •
עדיף לאברך אכן זה כך? והאם מדוע ללימוד הלכה,

ללמוד הלכה?
העיון לגבי שאמרתי כפי כך. על לענות מאוד קשה
אלא בנידון. מוגדרים כללים שום אין והבקיאות,
פשוטה מסיבה הזו? התופעה נוצרה אכן מדוע מאי?
ולמוד יושב שהאברך נניח - קודם הרחבתי בה
לבסוף אם דפים. ומאות עשרות דף, ועוד דף גמרא,
עמלו פירות רואה את שהוא מג"ש הרי ייעשה הוא
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ההורים לנהוג? על אכן כיצד אלו, לאור דברים •
כל ראשית - ולמד חזור ההורים את ללמד יש
לרמות ולא בנם, של ביכולותיו היטב להכיר עליהם
עקיבא את בנו כרבי לראות כל אבא רוצה עצמם. את
הקב"ה כך - לא זה הרי אבל הבא. של הדור אייגר
הרבה ואף מגאונות מאוד הרחוקים כאלו גם ברא
האמיתי בפוטנציאל שתכיר לאחר לגאונות. מתחת
לו להסביר ושוב. שוב אותו לחזק עליך בנך, של
שלו, התקדמות ובכל הישג בכל שמח אתה כמה
בהתקדמות מדובר לא אחר לבחור שביחס למרות
בהחלט! משמעותית היא  עבורו  - משמעותית
שמחה גורמת שלו ההתאמצות כמה עד לו תאמר
עם בטרוניה בא הקב"ה "אין שבשמים. לאביו
לפסגות להעפיל ממנו מצפה אינו והוא בריותיו"
יקירי, בני 'דע לך אינו מסוגל להגיע - הוא אליהם
מאוד נחשב וגדול מאמץ קטן כל שלך, צעד שכל
פחות לא  אצלו ואהוב יקר ואתה השי"ת, בעיני 
זה שחשוב מה כי יותר. אף ואלי שלידך, מהעילוי

והרצון'. המאמץ
הם אחד מצד אשר המחנך, וגם ההורה גם
יותר להתאמץ והתלמיד הבן  את להוכיח חייבים
זה לשדר עם יחד חייבים הם ה', בתורה ובעבודת
הם כמה ועד אהוב, הוא כמה עד העת כל לבחור
שתהיינה, ככל זעירות מהצלחותיו מאושרים
'כמה אותם. מפחידים אינם כישלונותיו ושאפילו
אני שם ממך, נחת רווה אני כמה אותך, אני מעריך

חלילה'. מהם ואינני מתעלם למאמציך לב
להתרפק האבות נוהגים מה, משום - נוסף דבר
לילדיהם - ולומר - מתוקה בנוסטלגיה על עברם
- בישיבה היינו בגילך, כשאנחנו הייתי כשאני 'אאח
לאלו רכשנו, בקיאות כמה אז, הייתה התמדה איזו
טוב מכמה אינו הדבר ובכן, צללנו...', עיון עומקי 
וכי לא נכון - הרי זה המקרים א. ברוב בחינות -
את לומר לא מדוע יותר? טוב היה המצב בזמנך
ליאוש כשיחשוב בנך את להפיל מדוע האמת?... ב.
לו ספר אדרבה, הוא... ואילו  מלאך, היית שאתה
כדי התייגעת כמה עד בחלקך, נפלו קשיים אלו
חיזוק לו תעניק בכך הרי כלשהם. להישגים להגיע

כמוהו! מאין
שמו"ר ראיתי מעניין - לדבר שמתי לב שנים לפני
כלל בדרך נמנע שליט"א מבעלזא אדמו"ר כ"ק
למיניהם. פרסים חלוקות  של לאירועים  מלהגיע
בכל התחמק הוא אבל למעונו, הגיעו רבות הזמנות
אחד יום  כנציגו. אותי שלח  ולעתים דרכים מיני 
מגיע לפאר אינו הוא מדוע קדשו פי שאלתי את
שליט"א אדמו"ר כ"ק הללו. המעמדים את בעצמו
מקבל מי 'וכי הבאים: הנוקבים בדברים לי השיב
לכבוד שזוכים אלו הללו? מי הם באירועים פרסים
דפים, אלו וכך כך על להיבחן שהצליחו הרב? אלו
שניסו, אלו כל עם עצומים. ומה הישגים שהשיגו
מגיע להם הרי הצליחו?! ולא התייגעו התאמצו,
מול אל בקרבם נופל שליבם רק לא יותר! גדול פרס
ההשפלה את אבוא ואנציח אני עוד וכי 'כשלונם',

לדורות'?!
שליט"א מדוע אדמו"ר כן - 'אם לשאול המשכתי
לי השיב הללו? באירועים אומר מה אותי? שולח

המעמד, את לנצל הוא תפקידך שליט"א: אדמו"ר
בלימודם, שהצליחו אלו את ולעודד לחזק כדי
יחד אך ה',  ובעבודת בתורה להתעלות שימשיכו 
לחלשים! וחיזוק לתת עידוד גם חייב אתה זה עם
כוחם ולא בכל שניסו אלו כל 'אתם, כך: תאמר להם
והוא וידוע להקב"ה, גלוי המאמץ שלכם הצליחו,

לכם'! המגיע והשכר הפרס את לכם יתן בעצמו

הנפילות באות "כמעט כל
הילד מעצמו" של מהרגשת היאוש

כאלו? ב"חיידר" נתקלים בתופעות גם •
מגיע ההורים של ה'הלם'  כלל  בדרך בהחלט,
בישיבה אלא מתגלים אינם הכשרונות הרבה קודם.
את לילד  להעניק  צריך אז, וכבר הרך. בגיל  עוד 
כלא- שירגיש ולא וחשוב, אהוב הוא כי ההרגשה
וחשוב הסחורה'. 'מצליח לספק את שאינו יוצלח
השפה ולחוץ, אלא מן יבואו לא מאוד שדברים אלו
לא בה. מאמינים באמת שההורים הפנימית מהאמת
ואני גדול הדור. להיות מיועד לא אם בנך כלום קרה
הן ביידישקייט הנפילות, כל כמעט ומדגיש - חוזר
הרגשת מתוך באות כולן כמעט אחרים, בדברים והן

מעצמו. הילד של היאוש

יותר טובות לומר שהישיבות החסידיות  ניתן •
החלשים? הבחורים כלפי בגישתן

או יותר טובות ישיבות שיש לומר אפשר אי
כולן בכל אצל שקיימת בעיה זוהי זה. פחות בנושא
פונים והר"מים  המשגיחים העדות. ובכל החוגים 
מתמקדים החזקים, לכשרונות אינסטינקטיבית
התורה, עולם של העתיד הם כי רב ובצדק בהם,
במידה זו או החלשים של הזנחה מצדיק אבל זה לא
ה'שפיצים'?! על רק יועמד ישראל כלל וכי אחרת.
ושמנה?! הסלתה על ידי טיפוח - הדור את נבנה כך
אמרו חז"ל  הרי מאיתנו?! רוצה שהקב"ה מה  זה
שנאמר: תורה, תצא שמהן  עניים  בבני "הזהרו
אין ומפני מה תורה. שמהן תצא  מדליו, מים  יזל
שלא רב יוסף: אמר מבניהן? ת"ח ת"ח לצאת מצויין
בן יהיה אחד להם". לכל ירושה היא תורה יאמרו
ספק שכל אחד לי ואין נכד. אזי בן חלש, ואם לא
לכשרוני כמו בדיוק יתייחסו החלש שלבנו ירצה
להיות צריך והמחנך ההורה של היחס והמוצלח.

ושרק! לכולם ללא כחל שווה
בישיבות ישנה חשובה אחת מעלה זאת, ובכל
עולה בחור שכל  מקובל כאשר  - החסידיות
נחסכות וכך החסידות, של לישיבה אוטומטית
הנופלות קשות  השפלות החלשים מהבחורים 
הנאלצים אחרים  מחוגים בחורים של  בחלקם
אשר עד רבות, ישיבות של דלתותיהם על להתדפק
נאמר לאלו גם  אבל לקבלו. מועילה בטובה אחת
מבוקש שאינו העובדה כי לבנו להסביר האב על -
לסוג אותו הופכת אינה  הישיבות  רשמי אצל
פחות לא הוא  ונחוץ חשוב - הרבש"ע בעיני  ב'

מהם! יותר ואף מהאחרים,

הזו? ההתמודדות נחסכה הכשרונות מבעלי •
האכזבה מקום נפקד הכשרונות לא בעלי בין גם
תחרות העת כל מתקיימת בינם גם הרי והתסכול.

את מודדים  ביותר המוכשרים העילויים - קשה 
שחבירו רואה הוא השני, ואם כלפי האחד עצמם
ודכדוך ליאוש ליפול מסוגל הוא גם עליו, מעפיל
את תעמיד לעולם אל - לומר להם צריך גם עמוק.
את הדברים רק ממנו תלמד חברך! אל מול עצמך
ביחס רק - והצלחות? הישגים אבל הטובים,

אותך הקב"ה. חנן בהם שלך לאוצרות האישיים

אותו שילטשו ליהלום לו אוי
זהב לליטוש המתאימות בשיטות

החזקים? תועלת בתחרותיות בין אין •
כמאמר בתחרותיות עצומה תועלת שיש בודאי
עם יחד "קנאת סופרים תרבה חכמה", אבל חז"ל:
פירוש ישנו שלו. במוגבלות להכיר אחד כל צריך זה
פירוש הבושם, הערוגות בעל של ומרטיט מפעים
ובכוללים בישיבות לחיזוק רבות השתמשתי בו
ע"ה המלך באליעזר ש'קפצה לו הארץ'. דוד אי' -
הכוונה מה עמדי". לשבת ארץ בנאמני "עיני - אומר
הברואים כל העולם, שבבריאת איתא ארץ'? 'נאמני
הקב"ה - ולדעתם לרצונם   - בצביונם נבראו
כך. ומדוע להיברא רוצה הוא האם כל נברא שאל
אין יצר הרע, שם אין הרי יסכימו? לא  שהשמים
לומר יכלה  הארץ זאת, לעומת  שיקלקלו. אנשים 
אבל שישחיתו אותי. ובקליפות רוצה ברשעים אינני
כך הקב"ה אם - אמרה הארץ כך. לא טענה היא
נקראה היא דווקא ולכן מסכימה.  אני אזי רוצה,

רצון קונה. לעשות שרצתה 'ארץ' -
הייתה אבינו, להשתדך עם אברהם רצה כשאליעזר
ואין ארור, ואתה ברוך 'אני - אברהם של תשובתו
ומתפטר נעלב היה אחר עבד בברוך'. מידבק ארור
ברצון קיבל הנאמן העבד אליעזר אבל מתפקידו,
לו "מלמד שקפצה כתוב ולכן ה'. את רצון ובאהבה
של הארץ גדולתה עיניו קפצה מול אל הארץ" -
כרצונו, להיברא והסכימה הבורא לדעת שהתבטלה
ברוך "בא בהמשך? כתוב ומה אליעזר. גם נהג וכך
ניתנה התורה וגם ברוך. לכלל ארור מכלל שיצא ה'"
דוד המלך כך אומר על ולא בשמים. דווקא בארץ
באלו  - עמדי" לשבת ארץ  בנאמני  "עיני  - ע"ה
חפצים אינם הם  - 'הארץ' כמו  נאמנים שהם
הדברים את לומדים אכן הם השני! כמו להיות
כמוהו. שואפים להיות אינם מהאחר, אבל הטובים
והם שלהם, וביכולות בכוחות בדיוק מכירים הם
ומשתוקקים אותם, להם שהעניק ה' לרצון בטלים
שלהם, אבל רק את כשרונותיהם ולנצלם. לממשם

הזולת! של ולא
אותו במהותו, ושונה מיוחד יהלום הוא אחד כל
יעשה ואם ומחנכיו, הוריו בעזרת ללטש צריך הוא
לו אוי אבל וזהרו. יפעתו  במלוא  יתגלה הוא כן
לליטוש המתאימות בשיטות אותו שילטשו ליהלום
יהפוך לא שהיהלום כמו שהרי זהב, כלי או כסף כלי
כמאמר שמעון, להיות מסוגל ראובן אין כך לזהב
אין כך לזה זה שווים פרצופיהם שאין "כשם חז"ל:

שווה". דעתן

לימודים ללמוד חלשים לבחורים לתת מקום יש •
יותר? קלים
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ברורה, אפילו משנה רש"י, שילמד גמרא בהחלט.
ואפילו אחד לכל המתאימים אפיקים חסר לא
אינטנסיבי מהם לימוד נתבע אל נא ביותר. לחלשים
שאמרנו כמו ושוב וחזק, כשרוני לבחור שמתאים
שלהם הלימוד חשוב כמה אותם ולעודד לחזק

הקב"ה. בעיני

לבקיאות? עיון בין הרצוי השילוב לגבי מה •
הרבה כי פעם לי אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
דרך... לא סלל בו אף אחד עברו בים אבל אנשים
לסלול אפשרי בלתי כי המלמדת עמוקה, אימרה זו
מדוייקים מינונים  במסמרות ולקבוע לרבים  דרך
לשלב שיש  ספק  לכל מעל הוא ברור זה.  בנושא 
כבר בימינו - עיון וגם בקיאות גם - השניים בין
לא אבל בזמן. השיטה של דף אחד מהעולם חלפה
מינון לו אחד מתאים - כל כמה ואיך להחליט שייך
התקדמותו ולפי איך לפי אחד כל מסוג אחר. יעשה

לו. מורים שרבותיו

נס על שהעלתה היא החסידות
והעמל הרצון חשיבות את

ישיבה בחור של יחודיותו מתבטאת במה •
חסידי?

בתורה חמימות וברען, שמחה מתוך לימוד
בתורת הוא יסוד בחלקו השמח ה'. עניין ובעבודת
לך שזימן מה בכל פנימית שמחה לשמוח החסידות.
דכלה" ה"אגרא וכישוריך. למעמדך בהתאם הקב"ה

ה': בעבודת ביותר יסודי דבר זה בעניין כותב
בבחינת אשר הם המצות תראה שמעשה "והנה
יעשה וכזה  כזה בתורה מפורשים  לגמרי, הקודש 
תעשנה לא אשר  המעשה זאת בהם, וח"י  האדם
מפורשים הטמאות, הקליפות מחיות הם אשר
ובענין העבירות. בקצה  נגוע  לבל  באזהרה בתורה
אינו לחיותו, וההכרחי המותר הרשות מעשה
וידבר ישתה... וכמה יאכל כמה בתורה מפורש
כלל דרך רק וכיוצא, ומתן במשא ויעסוק דבריו
רז"ל ופירשו תהיו, קדושים בתורה מצוה היא
הדברים המותרים לך, דהיינו כל עצמך במותר קדש
לצד דעתו הסיפוק בכיוון מהן די יקח וההכרחים
את לעבוד ההוא האכילה בכח לילך דהיינו הקודש,
לא התאווה, ולמה לצד במותרות ולא לעסוק הש"י
בעבור אשר וגבולו שיעור ההכרח  התורה פירשה

הוא המותרות? הגבול
אדם אין בזה  כי בתורה, זה לפרש אפשר  דאי
למאכל שצריך אדם  לך יש דהנה לחבירו,  דומה
ויכוין ישער כאשר והנה בטנו, למלאות לטרות ג'
שלא לטרות בכדי ב' בסיפוק די שמים, ויקח לשם
ומעשיו תהיו קדושים קיים הנה תאוותו, למלאות
בטנו יתמלא אשר אדם לך ויש הקדושה, לצד הם
למלאות שבעו כל ויאכל אחת, ליטרא מזון ידי על
זה כל עם אכל יותר, הגם שהראשון הנה תאוותו,
פי על יתהלך. והנה בתאוה בקודש והשני מעשהו
אפשר ואי האדם, בני ענייני כל תבין הזה המשל
קדושים סתם רק  בתורה, והגבול השיעור  לפרש
יש לרמז שעל ואפשר הדע"ת. תהיו והוא בשיקול
בני עד"ת כל אל דבר קדושים בפרשת נאמר כן

ישראל..." בני דע"ת רצ"ל ישראל,
בעבודת בעלייתו לשמוח אחד כך על ממילא,
שוב נחזור ובזה חברו.  מדרגת  על  להביט ולא ה'
בחיזוק מלאים החסידות ספרי - פתחנו בה לנקודה
ועצבות. החסידות של יאוש הנורא היצר הרע נגד
היא אחד מצד - יחד גם הפוכים קצוות שני דורשת
והסיפוק הגאווה במידת חורמה מלחמת נלחמת
בעידוד כמוה אין שני ומצד המוגזם, העצמי
יפלו לבל וחיזוקם והפשוטים השבורים הלבבות
שהעלתה היא החסידות  והיאוש.  בעצבות  ברשת
את ההישגים דווקא ולאו והעמל, את הרצון נס על
הקב"ה כמה עד שהסבירה  זו היא  וההצלחות.
מקומות מראי אלפי ומאמץ. יגיעה פיסת כל מחשיב
ה"תניא" דבריו של למשל את ראה כך,  על ישנם

והלאה. מפרק כ"ו בנידון

מול אל להתמודד לבחורים לסייע נוכל כיצד •
פיתויי הרחוב?

לי יש עדין. מאוד נושא זהו מאוד. קשה שאלה
כך רבות, אבל על לדבר ואוכל משנה סדורה בנידון
יש שבהחלט נושא זהו בדבריכם", הזהרו "חכמים
בכך. שידונו עיון צוותי להקים חייבים בו, לטפל
הפכיות וגישות שונות, דרכים ישנן, רבות שיטות
זאת בכל אבל לפתיחות. ועד יתירה מסגירות -
וקריטי. סבוך כה לנושא מתאימה אינה זו במה
למקומות שלי התיאוריה את אשמור ברשותך, לכן

אחרים.
פעם לי שליט"א אמר אדמו"ר ניתן לומר, שכן מה
שאינם אלו בפני הישיבות כתלי את אסגור 'אם -
כמוהו' מאין תורה  קול פה  יישמע ללמוד,  רוצים
שני ישנם מצד המובחרים. רק כאן הרי יישארו -
למובחרים, רק ישיבותיהם את ייעדו שאכן מקומות
החסידות החוצה. נפלטו פשוט יותר החלשים ואילו
גורסים החסידים - לכולם דואגת היא - כזו אינה
שהדבר אפילו בישיבה  כולם את להושיב  יש כי
שבחבורת העידית על חשבון מסויימת במידה יבוא
יראים ושלמים. יהודים יישארו הכל הלומדים, וכך

מאחור! הנחשלים את משאירים לא אצלנו

חובה למצוא כי מוכיח הנסיון שלי
כר למימוש יכולותיו לאברך

נישאים וממשיכים ישיבה שבחורי המציאות היא •
לאברך לגרום אפשר כיצד לכולל, אוטומטי באופן
בכך יש יותר, והאם רב שנים בכולל מספר שיישאר
להיות עתיד שאינו באברך כשמדובר תועלת בכלל

תורנית? אישיות
פניו לאן היטב יודע כבר האברכות בגיל אדם
ראש להיות אמור מי לדעת כבר אפשר מועדות.
לגדול שאיפות להם שאין אלו לא... או ישיבה
מספר במשך בלימודם תועלת בהחלט ישנה בתורה,
אדני על ביתו את ישתית שלפחות בכולל. שנים
קשור יישאר עדיין העבודה לשוק וכשייצא התורה,
יכול הדבר בכולל, בכוח להושיבו טעם אין ליהדות.

תחומים. בכמה קשות לתופעות לגרום
להעמיד יש ולצמוח לגדול  שמסוגלים  אלו לגבי
כוללים וראשי מגמות שיותר כמה בפניהם

המתאימה ומטרה דרך האברך בפני להציב שיידעו
רב בפניו מגוון שיהיו צריך ויכולותיו. לשאיפותיו 
למגמה להתקדם יוכל  שהאברך כדי  מגמות, של
ונטיותיו לשאיפותיו המתאימה חזקה ויותר יותר

הפירות. לקצירת עד

ללמוד האברך את  לדרבן שיש האומרים  יש •
בכך יש הדיין, או הרב הישיבה, ראש תואר לשם

לפגם? טעם
אדם יעסוק "לעולם כי מסביר ה"תולדות" בעל
שמתוך לשמה, שלא  פי על אף ובמצות  בתורה
שמובן הכוונה כפי אין לשמה", - בא לשמה שלא
כי לשמה עד שנים שלא כך וכך בפשטות שילמד
ובכל לימוד שבכל היא הכוונה אלא לשמה. יגיע
לשמה. בה כי יעסוק עד שלא לשמה יתחיל מצווה
מישרים מגיד שהיה מדראהביץ יצחק רבי הרה"ק
בא כשהיצה"ר כי אומר היה  לעיר, מעיר הנודד
לטרוח לך כוח אין זקן, אדם הנך - 'הרי לו ואומר
'הרי הולך לו - משיב אני כך ולנדוד למרחקים', כל
אומר כך', 'אם הדרשה'. על תשלום לקבל כדי אני
אכן תרופה טובה אפריע לך'. זוהי היצר, 'תלך, לא
שמים וירא מתמיד אברך לפניך כשיש היצר. נגד
זהו להתעלות,  ורוצה בתורה מתיקות חש שכבר 
היצר על עם במלחמה לעזור לו ביותר דבר חיובי
אולם ומעמד. תואר לבסוף יקבל כי לו שתזכיר ידי
אופן לא ובשום קדימה, לדחיפה וסיוע זירוז זהו רק

וכנה. אמיתי לרצון תחליף

כמה יושב לאברך שכבר מה לומר זאת, ובכל •
סיפוק? חש ולא בכולל שנים

פורקן סיפוק למצוא חייב שהאברך ספק אין
שלומדים חכמים תלמידי אברכים ישנם ליכולותיו!
יובש, חשים הם אחד יום ואז רבות שנים כבר
לשבת מולו יכול אתה נכון, סיפוק. וחוסר דכדוך 
חשוב התורה וכמה לימוד חשיבות לו על ולהרצות
כל בעצמו את יודע כבר הוא אבל לימוד. רגע של כל
קצרה תקופה לעוד יכולים לסייע הם הללו. הדברים
והחשק. הרצון ייגמר  בסוף זהו, אבל  לימוד, של
כר עבורו למצוא חובה כי מוכיח שלי הנסיון
אברך תלמיד לראות יכול אתה למימוש יכולותיו.
כמג"ש אותו העמדת והנה ועייף. כבוי שהיה חכם,
הפך הוא בו! התחולל מהפך איזה היומי, דף בשיעור
את מוסר הוא ומרץ חיוניות באיזו חדש! לאדם
פשוט הוא לומדות, חידושים, ביאורים, השיעור,
מצליחות להפיק היו לא שבעולם כל הדרשות חי!
חשיבות עליונה זוהי פוטנציאל. הרבה כל כך ממנו
שמתעסק כלשהו, ומי תורני עבורו תפקיד למצוא

קריטיים. עד כמה הדברים יודע באברכים

הינם כוללים הכוללים שרוב היא תופעה קיימת •
עדיף לאברך אכן זה כך? והאם מדוע ללימוד הלכה,

ללמוד הלכה?
העיון לגבי שאמרתי כפי כך. על לענות מאוד קשה
אלא בנידון. מוגדרים כללים שום אין והבקיאות,
פשוטה מסיבה הזו? התופעה נוצרה אכן מדוע מאי?
ולמוד יושב שהאברך נניח - קודם הרחבתי בה
לבסוף אם דפים. ומאות עשרות דף, ועוד דף גמרא,
עמלו פירות רואה את שהוא מג"ש הרי ייעשה הוא
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תורני יגיע לתפקיד לא הוא אם רב. אבל סיפוק וחש
החמצה. לעומת תחושת לחוש עלול כלשהו, הוא
זאת, בלימוד ההלכה האברך מרגיש שלפחות הוא
בתורה. מקצוע רכש הוא - ספציפי יידע עם יצא
מומחה שהוא מרגיש הוא ריבית, סיים למשל אם
מאוד ומועילה חשובה תחושה אכן וזו לריבית,
של מתפקידו זהו כן, על אשר לימודיו. להמשך
אלו שגם מסוימת, ומטרה מגמה להציב הכולל ראש
הם כי ולחוש מסכת לסיים יוכלו גמרא, הלומדים
אצלם המונחות שלימות במסכתות נצח קניני רכשו
לוי" ה"קדושת בעל - תחכמני" "מאויבי בקופסא.
בעבודת דרכים מהאויבים ללמוד שעלינו מפרש
ישנן אא"ה, להבדיל ללימודי חול במוסדות הבורא,
חייבים בכוללים גם הספק. וחובת רבות מגמות
כך יחושו יש לשאוף. אליו ויעד ברור מגמות, מטרה

בלימוד גמרא. סיפוק גם

האם המתלבט לאברך לענות יש זאת בכל ומה •
או הלכה? ללמוד גמרא

כלל בדרך אמור אברך מתלבט,  אינו חזק אדם
בשאלה כזו מגיע כבר הוא אם נמשך. לבו לדעת לאן
ולבקשת מצוקה סימן לקריאת זהו הכולל, לראש
מה לעומק לברר עמו, לשבת הכולל ראש על עזרה!
אינו מדוע סיפוק, בחוסר חש הוא מדוע לו מציק
לו לייעץ בירור ולאחר לו. מתאים מה בעצמו יודע
לפתור יכול הכולל ראש לכשרונותיו. מתאים מה
בעיית חוסר בטחון עצמי וחוסר אומץ להחליט, גם
המתאימה לדרך האברך את יכוון שאכן בתנאי אבל

הכולל... לראש המתאימה לדרך ולו לו
אמיתית שתסביר אבל קיצונית לך דוגמא אביא
נמצא האברך כשאין המתרחש השבר גודל את
העמידה בגיל אברך  היה   - לו המתאים  במקום
מאוד. לאחר שנשלח אלי, שהגיע למשבר נפשי חמור
- מדוע הבעיה לשורשי לרדת וניסיתי ישבתי עמו
התחוור למצב כזה? לאחר סדרת שאלות הגיע הוא

רק התנהל ארוכות שנים במשך יומו סדר כל כי לי
הקשה בכולל במגמה למד הוא האחרים. כלומר, לפי
הלך לא הוא השפיצים, ישבו ששם משום רק ביותר
שגם אברך  שהיה בגלל רק בביתו בצהריים לנוח 
נבע שלו ה' ובעבודת בתורתו חלק כל כך. עשה
בגלל שבחבורה, ולא לאריות מהצורך להידמות רק
הפנימית מהאמת ונובע אליו מחובר חש שהוא
קצרה הייתה נפשי  למשבר  הדרך  ממילא,  שלו!
בהמשך האחרים?! לחיות עבור אפשר כמה מאוד.
עם ללמוד מיוחד כשרון לו יש כי גיליתי הטיפול
וכיום הישיבות, באחת משרה לו סידרנו בחורים.
ונודע בגישתו חיים ושמחת חיוניות אדם מלא הוא
לעשות - ההצלחה סוד זהו תלמידיו. ללב המיוחדת

בהם! ומאמין אליהם מסוגל שאתה דברים

מגדים-יורה פרי על נסוב הדר" "פרי ספרכם •
הלכה? דווקא מדוע דעה,

בעיון לעומק, ללמוד אפשר שאי דבר אין
אפשר אי כי להם שנראה כאלו יש ובלומדות.
נכון. כלל אינו הדבר ביו"ד. בהלכה ובפרט לפלפל
לא נכתב שעדיין בתורה חלק זהו כי בחרתי ביו"ד
למשל. בגמרא כמו העיוני בחלק הרבה כך כל עליו
בחלק שגם ולהראות הלומדים לעזר לבוא ורציתי
כבכל ופלפולים חילוקים תוך בעיון ללמוד ניתן זה

התורה. חלקי

ללשונו סיבה מגדים", יש עסקינן ב"פרי כבר אם •
מצוי? בלתי באופן והקשה העמוקה

עד גדולים, כה היו וחריפותו שגאונותו לי נראה
הוא לכל... מובנים  דבריו  כי  חשב פשוט  הוא כי
לו שנראו בדברים ולהרחיב להאריך צורך ראה לא
זה נמרץ. היה כה נכתבו בקיצור דבריו פשוטים. לכן
אחד שבדבריו. העומק את לגלות גדול, אתגר אכן
מילים שבכמה הוא, בספריו המפליאים מהדברים
רעק"א או לחידוש של קולע איך הוא אתה רואה

גדול. החוות-דעת בלי לעשות מזה עסק

שמחתי עד מאוד על גודל
הזכות שנפלה בחלקי

האדמו"ר עם בחברותא ללמוד זכיתם כיצד •
שליט"א?

פרטי, ענין זהו  כך  על לדבר נוח  מרגיש  אינני
הוצרכתי כמובן מתוקף תפקידי כללי, באופן אבל
לשאול בכדי  הקו"פ אל  רבות  פעמים להיכנס 
הציע שליט"א אדמו"ר כלשהו וכשבשלב ולהתייעץ.
גודל עד מאוד על ששמחתי ללמוד עמו, כמובן לי

בחלקי. שנפלה הזכות

בדרכי מהקודש פנימה משהו לספר לנו תוכלו •
הלימוד?

חזרה. של גדול חסיד הוא שליט"א אדמו"ר כ"ק
עד ממשנה לומדים כל קודם לחזור. ושוב לחזור
חוזרים על הכל רש"י, לאחר מכן משנה רק גמרא
כך ראשונים, עם השלישית  בפעם  תוספות, עם
לעיין מתחילים שבכלל עד פעמים, חמש ארבע

זאת. מגיע לאחר כל ולפלפל. ותור החזרות

ללמוד הרוצה לאברך מציעים אתם מה •
חסידות?

בכדי ועיקר,  כלל  קל דבר אינו חסידות  לימוד 
בסיסי בידע  צורך יש חסידות  להבין להתחיל 
והיסודיים הפשוטים במונחים לפחות - בקבלה
מקיף ואור פנימי אור הספירות, העולמות, כמו
כמנוף בקבלה השתמשה הרי  החסידות וכדומה.
למי בסיסי צורך  הן הקבלה  ויסודות  ה',  לעבודת
אחד לכל ה'. ועבודת בחסידות להתעלות שרוצה
ממליץ אישית אליו. אני שליבו נמשך הספר את יש
מסוים זמן להגות בו אחר - פעם ספר בכל ללמוד
לספר לעבור ואז ויסודותיו, בדרכו בקיא שתהיה עד
כמו בדיוק  וכמובן, לספר.  מספר  לרוץ ולא אחר, 

ומדריך. ברב צורך יש הללו בדברים גם בגפ"ת,


