
והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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ליל הסדר...
של בני העליה העולים לישיבות הגדולות

דבר ההנהלה
ליל ה'סדר הכנה'!

זו התחושה בקרב אלפי בני הישיבות העולים לישיבות גדולות, המצפים ומחכים 
לסדר ההכנה של ארגון דרשו בו נמסרים להם קטעי הדרכות ויעוץ לקראת הצעד 

החשוב והקריטי לגדילתם ועליתם בהיכלי הישיבות הגדולות.

תחושה זו מלוה זה כחמש עשרה שנה את אלפי מסיימי הישיבות קטנות, מאז 
מיכל  רבי  הגאון  מרן  של  ובנוכחותו  בהדרכתו  בהכונתו  שנעשה  הראשון  הכנס 
והניח את מסילות  זצוק”ל שעמד כמלאך המכה על קודקודם  יהודה ליפקוביץ 

ההכנה הנדרשת לקראת המסע הגדול של החיים – הישיבה הגדולה!

הישיבות  בני  של  ושיגם  לשיחם  השנים  עם  הפך  ההכנה’,  ‘סדר  של  זה  לילה 
הקטנות העולים להיכלי הישבות הגדולות ברחבי הארץ, כולם מייחלים ומצפים 

לו ביודעם כי הוא ‘ליל הסדר’ של הכנתם והכונתם בדרך העולה בית ה’.

בסדרי  השנים  במהלך  שנאמרו  והכונתם  עצתם  הדור,  גדולי  של  משאותיהם 
ההכנה, דבריהם והדרכותיהם של גדולי ראשי הישיבות והמשגיחים, הרי הן הפכו 

לשליבות בטון בסולם העליה בהיכלי הישיבות הגדולות.

הופעתם רבת ההוד של גדולי הדור, מרן ראש הישיבה רבי מיכל יהודה זצוק”ל, 
צעירי  של  מלבותם  נשכחות  לא  זצוק”ל,  לייב  יהודה  אהרון  רבי  רשכבה”ג  מרן 
הצאן שזכו לחזות בהדר גאונם ודעת תורתם שנאמרה לפניהם כרועה אל צאן 

מרעיתו, נצרבה בלבם כמחות אש.
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של  מפיו  התורה  מסירת  של  בנעימות  והכונתו  מהדרכתו  התרומם  לא  מי 
מרן רשכבה”ג רבי גרשון אדלשטיין שליט”א אשר ממרום נסיון רוב שנותיו 

הרעיף עוז ותעצומות בבני הישיבות ששתו בצמאון דבריו.

מי לא התפעם מבהירות דעת תורה צרופה בכל סדרי ומהלכי בני הישיבות 
של מרן ראש הישיבה רבי משה הלל הירש שליט”א, ואיתו בהעברת עוצם 
רוממות חיי והנהגת בן הישיבה כמסירתה מדור דור מפי מרן הגאון הגדול 
רבי דוד כהן שליט”א, ומשנה סדורה של הנהגות הנכונות מלבו הטהור של 

המשגיח רבי אורי ויסבלום שליט”א.

שכל אלו הפכו יחד עם רבי שיח מרוממים ותועלתיים מגדולי ראשי השיבות 
לומדים  שבו  הכנה  סדר  כפשוטו!  הכנה  לסדר  שליט”א,  התורה  ומרביצי 
ומקבלים את הכלים הנכונים בהבנת המהלכים הראוים והרצויים לבן העליה 

בהעלותו פאר לתוך היכלי הקודש של השיבות הגדולות בישראל.
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סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 

4

סדר הכנה

יו"ל על ידי ארגון 'דרשו'

קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

רח' הקבלן 45 ת.ד. 43064 ירושלים

טל. 02-5609000

עיצוב ועימוד:

מלאכת פאר | 0527178472
m.p.0527178472@gmail.com

תמליל - לא מוגה -

לקבלת החוברת 
באמצעות האימייל, 

 שלחו הודעה ל-
dirshu@dirshuglobal.org



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 
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בפתח
 דברי פתיחה והנחיה מהרה"ג ר' ישראל ליוש שליט"א 

ר"מ ישיבת אהבת אהרון
ברוכים הבאים לכנס "סדר הכנה". סדר הכנה כשמו כן הוא, סדר שלם שהוא הכנה לקראת הצעד הגדול 

שהנכם עומדים לעשות בראש חודש אלול – המעבר מישיבה קטנה לישיבה גדולה.

לשמוע  כדי  הארץ,  רחבי  מכל  שהגיעו  הישיבות  בני  מאות  אתכם,  לראות  גואים  והרגשות  מתרונן  הלב 
ולהאזין לדברי רבותינו שליט"א ולהחכים מחכמתם וניסיונ..

המעמד הזה, עצם ההגעה שלכם לכנס כזה, הוא הצעד הראשון בהצלחה שלכם, כי התורה וההנהגה עפ"י 
התורה, עוברים במסורה מדור לדור ומרב לתלמיד. וכשאתם, בני הישיבות, מגיעים לכאן ואומרים: 'אנחנו 
נכון, מה לא לעשות כדי להצליח ולא  יותר  רוצים לשמוע מה עלינו לעשות כדי להצליח ולהתקדם, או 
לגדולים  לשמוע  'מקבלים',  בלהיות  תלויה  שלכם  ההצלחה  שעיקר  מבינים  כבר  אתם  חלילה',  להיכשל 

ולרבנים, ואינכם מחליטים לבד מה טוב ומה לא טוב עבורכם..

הרבה מעברים כבר עשיתם בימי חייכם, עברתם בת"ת מכיתה לכיתה, עברתם מת"ת לישיבה קטנה, אבל 
המעברים הללו אינם דומים למעבר הנוכחי.

כבר  שזכו  גדולים  בחורים  בתור  דעת,  ברי  בתור  כבר  עושים  שאתם  הראשון  המעבר  הוא  הזה  המעבר 
לעמוד על דעתם. וכמו כל דבר משמעותי בחיים, ככל שהדבר גדול יותר, כך ההכנה אליו חשובה יותר 

ונעשית ביתר רצינות וכובד ראש.

זו הסיבה שארגון דרשו ראה לנכון לקיים את הסדר הזה, כבר למעלה מעשר שנים, כדי שנשכיל ולו במעט 
להתבונן קצת לקראת המעבר הגדול הזה מישיבה קטנה לישיבה גדולה.

זכינו שבכינוסים בעבר השתתפו מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור, הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ 
זכר צדיק לברכה, מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטינמן זכר צדיק לברכה, ויבדל לחיים 
טובים זכינו בעבר, ונזכה גם הערב, לשמוע את רבינו מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין 

שליט"א.
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ראשית דבר
אחרית דבר וראשיתו נקודות הדרכה מהגאון רבי אריה לייב שפירא 

שליט"א משגיח ישיבת פוניבז' לצעירים
ברשות מקים עולה של תורה הרה"ג ר' דוד הופשטטר, רבנים, מורי ורבותי, אחי ורעי.

בימים אלו כולכם זוכים להיעמד על קו הסיום. קו הסיום של שלש שנים של שטייגן, שלש שנים של עליה 
זה דבר שמעורר  קו הסיום  על  זוכה להיעמד  ובאופן טבעי כשאדם  טובות,  בתורה, בתפילה, במידות 
שמחה, זה דבר שמעורר סיפוק, אבל כשקו הסיום מתערבב ביחד, וכשקו הסיום הוא בעצמו קו ההתחלה, 

קו של התחלה לעבר הלא נודע, אזי יש בלבול במחשבות, שמחה מצד אחד, דאגה ופחד מהצד השני.

אני רוצה בעז"ה ממש בדקות ספורות לומר לכם כמה דברים בס"ד, דברים פרקטיים שנובעים מתוך 
המציאות של השהייה בשטח. צריך להבין, המעבר מישיבה קטנה לישיבה גדולה דומה, תיקח עט קפיצי, 
תשחרר לו את הפקק מלמעלה, תן לחיצה על המילוי עד הסוף, שחרר אותו בבת אחת, הוא קופץ עד 

התקרה, נופל על הרצפה ומתרסק.

של  שנים  שהם  שנים  להם  מתחילות  עכשיו  ובהכוונה.  בפיקוח  בשמירה,  במשטר,  הייתם  שנים  שלש 
בן  להיות  לבין  בשמירה  לחוץ  להיות  בין  והפער  המעבר  כי  להפקרות,  יהפכו  לא  שהם  וחלילה  חרות, 
שבועיים  ניראים  איך  טעימה  כבר  מכבודכם,  במחילה  ורבותי,  מורי  לכם  יש  מאד.  מסוכן  הוא  חורין, 
אחרי המבחנים בישיבה גדולה, שכבר לא מרגישים פיקוח. אתם הולכים לקראת דבר חסר תקדים. מי 
שמתבונן ומסתכל את סדרי הישיבה בישיבה גדולה, זה יום מובנה של שתים עשרה שעות לימוד, רובם 
לבד. התכוננת, למדת שלש שנים, הכל בציפיה להגיע לאותה ישיבה גדולה נכספת שלך. אבל מה עושים 
יום אחרי שמגיעים לאותו מקום? אין לנו שום מושג. מה? איך לא ליפול? איך לשרוד? איך שורדים את 

זה.

אומר לכם דבר ממרן הרב שך, אספר לכם אבל סיפור בכדי שהדבר יובן.

לפני כעשרים שנה הלכתי ללמד בצרפת. לפני שנסעתי ללמד, הלכתי קודם לראות את המקום. צרפת 
זה מ"ט שערי טומאה. לא ידעתי לקראת מה אני הולך. נסעתי לשם, ברגע הראשון שנכנסתי לחנות, עוד 
לפני שהגעתי לישיבה, שני תורים, תור לגברים ותור לנשים. זה מושגים שבבני ברק עדיין לא היו. ישיבה 

קטנה על טהרת הקודש, ישיבה גדולה, כוללים, מקוואות, בתי מדרשות. מויראדיק אין דער וועלט.

אדם אם התפיסה שלו שחוץ לארץ זה מקום שחייבים להתפשר בו, והנה שמה הכל מושלם על טהרת 
הקודש שאפילו כאן בארץ עדיין לא היה ידוע. נכנסתי לראש ישיבה שם לפני שנסעתי, אמרתי לו, כבוד 
הרב, אני רואה כאן דבר שלא ראיתי ולא תיארתי לעצמי שאראה מימי. תסביר לי מהו הסוד שלך, איך 
הצלחת להקים דבר כזה נקי בטהרת הקודש בכל תחום. ואז הוא סיפר לי את הסיפור הבא, שהוא היסוד 

שיכול להאיר לכם בעז"ה את כל ימיכם בישיבה גדולה.



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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והוא סיפר לי שהוא היה אברך בכולל פוניבז', חמיו היה הרב של קהל יראים בפריז, יום אחד הרב שך קורא 
לו ואומר לו, חמיך הזקין, אין לך ברירה, אתה חייב ליסוע לצרפת ולהעמיד שם עולה של תורה. הוא אומר 
להרב שך, אין לי שום נסיון, אין לי מושג איך בונים, יהיו לי הרבה קושיות והרבה ספיקות והרבה התלבטויות. 
הוא אמר לו, אתה תיסע, סע לשלשה חדשים, כל השאלות וכל ההתלבטויות שיהיה לך, תרשום במחברת. 

בעוד שלשה חדשים אתה תבוא בחזרה לארץ ישראל, אני יענה לך על כל מה שתשאל. תיסע.

והוא נסע, והיה שמה שלשה חדשים, והיתה לו מחברת מלאה של ארבעים דף, מלא שאלות ומלא בעיות. 
הוא נכנס אצל הרב שך, הרב שך מושיב אותו, פותח את העמוד הראשון ואומר לו תתחיל לקרוא. והוא 

שואל שאלה ראשונה והוא אומר לו תמשיך תמשיך, עד סוף העמוד, והוא אומר לו תעצור.

הוא אומר לו אני יענה לך, תשמעו רבותי מה זה גאונות ופשטות של הרב שך. אומר לו הרב שך, אני יענה 
לך תירוץ אחד שיתרץ לך על כל הקושיות וכל הבעיות שיש לך בכל המחברת הזו. וככה הוא אומר לו. תגיד 
לי, אתה מכיר ישיבת פוניבז'? הוא אמר לו, הרב, ודאי, למדתי כאן. תגיד לי, אתה מכיר רחוב רשב"ם? ודאי, 
אני גרתי שם. כלל יהיה בידך, מה שלא היית עושה בישיבת פוניבז', אתה לא עושה בפריז. מה שאתה לא 
עושה ברחוב רשב"ם, אתה לא עושה בפריז. ומה לא עושים ברשב"ם, ומה לא עושים בפוניבז', אתה יודע. 

אם תלך בקו הזה, לעולם לא תסטה, לעולם לא תפול ותגיע רחוק.

זהו הסיפור וזהו המשל. מהו הנמשל?

רבותי, אתם רוצים לדעת מה כן ומה לא בישיבה גדולה? יש דבר אחד. מה שלא היית עושה בישיבה קטנה, 
בגלל המשטר, אתה לא עושה בישיבה גדולה כי אתה מבין. ומה לא עושים בישיבה קטנה, כולכם גאוני 

עולם.



יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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אבל לדבר הזה יש תנאי אחד קודם למעשה. ויסעו מהר ה' זו הפורענות הראשונה אחרי קבלת התורה. 
ומה כתוב שמה? ויסעו מהר ה', כתינוק הבורח מבית הספר. זו הפורענות הראשונה. הפורענות השניה 
זה המתאוננים. והפורענות הראשונה היא הביאה את זה. ואח"כ קברות התאוה. ואח"כ ותרגנו באהליכם 

ותאמרו בשנאת ה' אותנו הביאנו לארץ להשמידנו. 

רבותי, תבינו.

הם היו במתן תורה. הם אכלו את המן. היה להם עשרה ניסים. אין טובה יותר גדולה. איך יתכן לצאת 
מכזה מצב ולהיות תינוק הבורח מבית הספר, עד שמגיעים למצב של להשמידנו? את הכל עושה הבורא 

עולם בשביל מטרה אחת, להביא אותנו לאושויץ?

זה הכל נובע מדבר אחד. ויסעו מהר ה', כתינוק הבורח מבית הספר.

אתם יודעים מה זה תינוק הבורח מבית הספר? בוא לא נשתמש בישיבה קטנה, נשתמש בחיידר. תשאלו 
ילד בחיידר מה הוא חושב על הרב'ה שלו. הרב'ה שלי הוא נוראי. הוא רוצה שיעור 54 דקות והפסקה 
רבע שעה. ואנחנו רוצים הפוך. הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה ואנחנו רוצים את זה. אמא שלי זה נורא 
ואיום. אני רוצה מסטיק והיא נותנת לי לחמניה. אני רוצה במבה והיא נותנת לי לחם. המבט של ילד על 
מחנך הוא מבט שאומר, המבוגר לא נותן לי עצמאות. הרופא שינים, רחמנא ליצלן, הוא רשע מבני בניו 

של המן הרשע. 

מה קורה כשהוא מתבגר?

הוא מבין שאם היה הפסקה 54 דקות, ורבע שעה שיעור, לא הייתי מגיע להיכן שאני מגיע. אם אמא שלי 
היתה נותנת לי לאכול את מה שאני רוצה, ה' ישמור. בלי הרופא שיניים, ה' ישמור.

ויסעו מהר ה'. רבותי, זה היה ע"פ ה' יסעו וע"פ ה' יחנו. אבל היה דבר אחד, הרגשת הלב, אם אתה עוזב 
את הישיבה קטנה במבט כזה, שחיפשו אותי שמה, שרצו להצר את דרכי, אין לך סיכוי לקחת משם 

כלום.

- שמה העמידו אותי על  וכבר רואה את הדברים במבט של החוץ, ואתה מבין  אבל אם אתה מתבגר 
הרגלים, מה שאתה עושה שם, אתה עושה בישיבה גדולה. מה שלא עשית שם, אתה לא עושה.

תבינו רבותי, זה דבר לא פשוט. סדר מובנה של שתים עשרה שעות. זה לא פשוט.

זה דבר אחד.

הראשון,  אלול  פונביז',  של  קטנה  בישיבה  צעיר  בחור  הייתי  כשאני  משהו.  עוד  לכם  אספר  שני,  דבר 
מוצאי שבת הראשון, הראש ישיבה ר' אהרן לייב אמר שיחה. והוא דיבר שצריך לעשות חיזוק וצריך 
הראש  אותו,  לשאול  ניגש  אני  השיחה  כשהסתיים  קטנה,  בישיבה  ילד  וכמו  להתחזק.  וצריך  להתחזק 



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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סדר הכנה

ישיבה אמר שצריך להתחזק, במה צריך להתחזק?

הוא אמר, תצא החוצה, שם יש לוח מודעות, תעשה מה שכתוב בפתק. אני יוצא החוצה, אני חושב שיש 
לי כבר סקופ, מכתב של הרב שטיינמן לפני 54 שנה זה לא היה דבר של מה בכך. אני יוצא ללוח מודעות, 
אין פתק. אני חוזר אליו, הראש ישיבה, אין פתק. - יש, יש, תלך ותראה. ואני מסתכל, יש שמה רק פתק 

אחד. סדרי הישיבה.

ואני חוזר אליו, אמרתי לו, הראש ישיבה, אני מבין. 

תעשה מה שכתוב בפתק. 

ותבינו רבותי, ר' מאיר היה אומר, שכשהתמידים הם כסדרן, אז המוספין הם כהלכתם. 

יושן  יכול להפוך להיות מחנה! אתה לא  לא היית בפנימיה מימיך. אתה נכנס לפנימיה, החודש הראשון 
מספיק. אתה מגיע טרוט עיניים לסדר א'. אתה לאט לאט מאבד את החברותות. והיצר הרע מפתה אותך, 
תלמד עד מאוחר, ויש שטייגן. תעשה חישוב בסוף השבוע, לפי הפתק אתה אמור ללמוד שתים עשרה 

שעות ביום, לפי השינויים שאתה עשית לא הגעת לעשר.

והוא מפתה אותך, הוא נותן לך מוטיבציה בלילה. הסטייפלר כותב במכתב, לבחור שהולך לישיבה גדולה, 
ח"ו שתישן פחות משמונה שעות. אבל הוא אומר, תעשה חשבון. יש ביממה עשרים וארבע שעות. שמונה 
שעות אדם יושן, עוד שעתיים זה תפילות, עוד שעתיים זה הצרכים והאכילה, אז יש לנו שמונה של שינה, 
לך  אין  נטו.  שעות  עשרה  שתים  לך  נשאר  הצרכים.  שאר  עוד  של  שעתיים  ועוד  תפילה,  של  שעתיים 
דאגות, אין לך פרנסה, אין לך לחתן ילדים, שום דבר. היום שלך מובנה על שתים עשרה שעות לימוד, שזהו 
הפתק בישיבה גדולה. ואם תסתפק בשמונה, אתה יודע מה יקרה, אומר הסטייפלר, פשוט מאד. הכלל 
הוא, אם תעזבני יום יומיים אעזבך. לפי החשבון יוצא שיש לך ארבע שעות שביטלת. על כל ארבע שעות 
שביטלת הקב"ה זז ארבע שעות. הכנסת שמונה שעות ביום והוצאת שמונה שעות ביום. יעברו שבע שנים 

ותראה שלא הגעת לשום מקום. זהו הדבר, זהו היסוד.

וכך כותב לו הסטייפלר, תלמד בהתמדה, תעשה את סדרי הישיבה, תיכנס לשיעורים, תקשיב בשיעורים, 
הדבר הזה מובנה מאתיים שנה, וכל המשנה ידו על התחתונה. עצת היצר, נגד חוקי חשמל, בדוק ומנוסה.

יעזור הקב"ה בעז"ה, תמשיכו, ובעז"ה המנוע של הכל, המנוע של כל הצמיחה, זה שאיפה. שאיפה למה? 
לא להיות מרביץ תורה, כי אולי זה לא משתלם לך ואתה לא רוצה, לא להיות מורה הוראה כי אולי אין 
לך חשק לזה ויש לך עצת היצר. שאיפה להיות תלמיד חכם. לא להישאר עם הארץ. זה הדבר הכי מגונה 

בעולם. ועם הארץ, אדם נולד. בשביל להיות תלמיד חכם צריכים ללמוד, וללמוד בהתמדה.

סייעתא דשמיא, ברכה והצלחה, וברכת כהנים באהבה.



יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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ממעון קדשו....
פרקי הדרכה והכונה שנאמרו בשידור חי ממעון קדשו של רשכבה"ג 

רבינו מרן ראש הישיבה רשכבה"ג רבי גרשון אידלשטיין שליט"א

להזהר מ'דברים בטלים'
עכשיו זה הזמן שעוזבים מישיבה קטנה לישיבה גדולה, גומרים ישיבה קטנה שיעור ג', ובאלול מתחילים 
ישיבה גדולה, ובמעבר יש קשיים, יש געגועים, ישיבה קטנה זה בבית, וזה כבר מחוץ בבית, אז יש געגועים, 

וגם יש חברים חדשים, ורוצים להכיר, יש סקרנות להכיר את החברים החדשים, ולהתחבר איתם.

בטלים,  דברים  יש  כן,  גם  חדשים  וחברים  בטלה,  גורמים  געגועים  בטלה,  שגורמים  כאלה  דברים  וזה 
סקרנות ורצון להתחבר, הכל בטלה.

אומרים,  הגאון  בשם  אז  שיחה,  במיעוט  נקנית,  התורה  דברים  ושמונה  בארבעים  תורה,  על  משנה  יש 
כתוב, שצריך שיחה בדברים בטלים קצת, אבל לא הרבה, קצת מוכרחים, זה המציאות, צריך קצת, ככה 

הטבע.

והוא  מעשה שהיה בישיבה באחד, שאחד בחור בישיבה, בחור צעיר, החליט לא לדבר דברים בטלים, 
ניגש אלי ואומר לי שהוא לא מחזיק מעמד, הוא מרגיש לא טוב, צריך מיעוט שיחה, יש הכרח מיעוט 
שיחה, דיברנו פעם על זה שצריך מיעוט שיחה. אבל ריבוי שיחה? רק מיעוט שיחה, ריבוי זה כבר בטלה, 
וגם ברוב דברים לא יחדל פשע, אם מדברים יותר מדי אז מדברים לשון הרע ורכילות יכול להיות, זה גם 

יכול להיות, ברוב דברים לא יחדל פשע.

לדון לכף זכות
ויש גם ענין כזה שגם בלב לדון לכף זכות, אם רואים ביקורת על מישהו, אפילו אם לא מדברים, לחשוב 

לכף זכות, יכול להיות שהמציאות היא אחרת.

יש גמרא בשבת קכ"ז שאחד עבד אצל בעל הבית, עבד שנה שלמה, ולפני יום טוב הוא ביקש שייתן לו 
את השכר שמגיע לו, אמר לו בעל הבית: אין לי, והוא רואה שיש לו כן, כל מה שהוא מבקש יש לו והוא 
אומר שאין לי, ומה התברר? היה הכל ממושכן, הכל ממושכן, כך כתוב בגמרא, שהכל היה ממושכן, והוא 

דן לכף זכות.

אז כתוב שם ככה, כמו שדנתוני לכף זכות המקום ידין אותך לכף זכות, כך לשון הגמרא, כך אמר הבעל 
הבית לפועל, והגמרא מביאה את זה, זאת אומרת שזה דבר אמיתי, מי שדן לכף זכות דבר שלא מסתבר 



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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בכלל, אבל יכול להיות כף זכות, יכול להיות שאין כאן פשע בכלל, יכול להיות שזה אונס, יכול להיות, אז 
מי שדן לכף זכות, המקום מידה כנגד מידה דנים אותו לכף זכות.

יש  חיובים,  ורגע שיש  רגע  כל  ידי חובתו  בדין?! אדם שייצא  לפניך  יצדק  מי   – האדם עם מידת הדין 
חיובים בחובת הלבבות וחובת הדיבור וחובת המעשים, הרבה חיובים יש, ומי יצדק לפניך בדין, אבל זה 
קשה, אז דנים אותו לכף זכות, שזה קשה לו, שהוא לא יכול, הוא אנוס, זה הכף זכות, זה מידה כנגד מידה.

אופן סדרי הלימוד, ההכנה והחזרה על השיעור
מישיבה קטנה כשבאים לישיבה גדולה אז זה כבר סדר אחר של לימוד, צריכים להכין, בישיבה מסבירים, 
בשיעור מסבירים ונותנים לו, כל דבר התלמיד קורא והרב מסביר, על כל פנים עוזרים לו, אבל פה צריך 

לבד להכין את הגמרא, כדי שיוכל להבין את השיעור, צריך להכין.

־ולהכין לבד, להכין, גמרא רש"י ותוספות, זה לא פשוט. אז העצה היא כפי שידוע שבדוק ומנוסה, לו
ובעוד  חוזרים עוד פעם עם הרש"י,  ולמחר  בלי תוספות, להתחיל,  מדים פעם ראשונה רק עם רש"י 
יום – ביום שלישי חוזרים עם תוספות, וביום רביעי עוד פעם עם התוספות, ואז יוצא הכל ברור, ככה זה. 
כל חזרה מוסיפה גם בפשט וגם בהבנה, החזרה מוסיפה גם הבנה, זה דבר ידוע. זה ההכנה לשיעור, וזה 

חשוב שיהיה בכמה ימים, בכל יום, עוד יום ועוד יום.

ויש עוד חזרת השיעור, שזה צריך להיות באותו היום של השיעור, אחרי הצהריים או בסדר שלישי – אבל 
יותר מובן מאשר בשיעור, זה  יותר מבינים,  באותו היום לחזור על השיעור, והחזרה מוסיפה בהירות, 

החזרה, החזרה זה דיבוק חברים.



יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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הנהגת השינה וזמנה
ועוד דבר, ללכת לישון בזמן, שמחר יהיה רענן, שלא יהיה עייף, שיקום לתפילה בזמן, שירגיש טוב, שהשכל 

יהיה בהיר, זה דבר חשוב מאד, ללכת לישון מוקדם, בזמן, זה גם דבר חשוב.

יש רמב"ם שמי שהולך לישון לשם שמים אז הוא עובד השם במה שהוא ישן, כך כתוב ברמב"ם בהלכות 
דעות, השינה שלו היא עבודה למקום, כי זה לשם שמים השינה שלו, לצורך עבודת השם למחר, אז הוא עוסק 
במצוה. אבל יש יצר הרע של 'ריבוי' שיחה, כך הטבע, אבל ברוב דברים לא יחדל פשע. ואפילו ללמוד מאוחר, 

התפילה תהיה כבר – הוא יהיה עייף בתפילה, וזה לא כדאי, כמו שהרמב"ם אומר.

ויש עוד דבר, שנוגע לתלמידים, שימוש חכמים, לדבר עם הרבנים, לדבר מה שיותר עם הרבנים, כל מה שלא 
מובן, קושיא או חוסר הבנה, לדבר עם הרבנים של הישיבה, אז יש שימוש חכמים!

שימוש חכמים ודיבוק חברים
יש שימוש חכמים ויש גם דיבוק חברים, דיבוק חברים זה כשחוזרים על השיעור, או גם בהבנה דיבוק חברים, 
יש גמרא הרבה למדתי מרבותי, ומחברי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולם, איך זה יכול להיות? מרבותי זה 

מובן, אבל מחברי יותר מרבותי? ומתלמידי יותר מכולם?

הפשט ככה, בודאי, הידיעות מקבלים מהרב, ידיעות, אבל ההבנה – בשעת השיעור ההבנה היא שטחית, זה 
לא ההבנה האמיתית, ומחברי בדיבוק חברים כשחוזרים על השיעור ההבנה היא עם יותר בהירות, זה הדיבוק 
חברים. הכל נוגע למעשה עכשיו, שעוברים לישיבות גדולות, באלול עוברים, זה נוגע, אז החזרה, הדיבוק 

חברים, מוסיף בהירות בהבנה, יותר מרבותי!

ומתלמידי יותר מכולם, שהתלמידים שואלים שאלות שהרב בכלל לא חשב עליהם, ושייך גם תלמידי ורבותי 
בין שני חברותות, אחד יכול להיות 'רב' והשני יכול להיות 'תלמיד', אז יש פה שימוש חכמים וגם תלמידים, 

וגם דיבוק חברים יכול להיות, יכול להיות גם זה וגם זה, הכל יכול להיות, בציבור הכל שייך.

להרבות זכויות וחיזוק הבטחון בה'
זכות, בזכות שהוא עוזר, שהוא  גם  זה  זה הדרך הטבע ככה, אבל  יותר מכולם,  זה הענין של מתלמידי  אז 

מלמד, הכל תלוי בזכויות, ובזכות שהוא מלמד הוא זוכה לסייעתא דשמיא בהבנה, מידה כנגד מידה.

ובכלל, זה הכלל, שהכל בידי שמים, כל מה שקורה זה בידי שמים, אם זה קושי או שזה טוב, בידי שמים עושים 
את זה, וכל דעביד רחמנא לטב עביד, גם קושי זה לטובה, מה הטובה? אני לא יודע, זה לטובתי ואני לא יודע 
למה, אבל זה לטובתי! אפשר על ידי התבוננות למצוא את המידה כנגד מידה, שייך, על כל פנים זה ברור שזה 

לטובתי.

לכן יש גם עוד דבר בזה, לאיזה ישיבה ללכת, אם רוצים ללכת לישיבה הזאת ושם לא מקבלים אותו, לעשות 
לחץ לדרוש ולהלחיץ בכוח שיכניסו אותו – אין הצלחה! כיון שזה לא בידי שמים, אם מן השמים מעכבים סימן 
שזה לא כדאי, גם בישיבות וגם בסמינרים, אותו הדבר, מן השמים נותנים לכל אחד מה שלטובתו, מכוונים 

אותו מה שטובתו, ולעשות מאמצים נגד מה שנותנים בשמים? נגד מה שזה לטובתי? זה לא יתכן דבר כזה.



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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להתייעץ עם אחרים על קשיים ולברוח מהמפריעים
לפעמים יש קשיים, אז כדאי להתייעץ עם מישהו איך לצאת מן הקשיים, יש כאלו שיש להם סייעתא 

דשמיא לייעץ.

ויש עוד דבר, טלפון, יש היום טלפון בכיס, טלפון כשר, אין שם דברים אסורים, אבל זה גורם בטלה, זה גורם 
בטלה, להתקשר למשפחה, לחברים, ויכול להיות גם לשון הרע יכול להיות וגם רכילות יכול להיות, זה דבר 

שלא כדאי להחזיק טלפון, לא כדאי, זה גם בטלה וגם יכול להיות גם דברים גרועים.

ואם יש געגועים, הגעגועים עוברים, אם יש געגועים לבית, הגעגועים עוברים, זה קשיים כאלה שעוברים, 
הכל ניסיונות, כל קושי זה ניסיון ואחר כך זה עובר.

יש גם שצעירים רוצים לקנות 'שם טוב' בחברה, שם טוב בחברה על ידי... שם טוב שיהיה לו, וזה לא שייך, 
זה רק יצר הרע, ויש גמרא מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, לפי המעשים, אם אתה עושה מה שאתה חייב 

– אז יהיה לך שם טוב, ואם אתה עושה לא מה שאתה חייב – יהיה שם רע, הכל בידי שמים.

שמירת סדרי הישיבה וחיזוק סדר מוסר
ועוד דבר חשוב לצעירים, סדר המוסר שבישיבה, לימוד המוסר, סדר המוסר זה לא נוגע רק לבחורים, גם 
לכל אחד ואחד זה חשוב, מי שיש לו קביעות יום יומית ללמוד מוסר, ועוד דבר: מוסר שמשעמם זה לא 
משפיע, מוסר שמעניין, ובצורה שמעניינת, יש ספרים, חובות הלבבות, שערי תשובה, וגם מסילת ישרים, 
וארחות צדיקים, הספרים האלה המקובלים שיש בהם הרבה דברים מעניינים, כל אחד מה שמעניין, אז מה 
שמעניין משפיע, זה לא משפיע מיד אבל זה משפיע. אז לכן הסדר מוסר שבישיבה זה לא מידת חסידות, 

זה תועלת גדול וחשוב מאד.

צריך לעבוד,  היה  הוא  יכול ללמוד,  היה  ולא  לו קשיים  היה  כבר את הסיפור מה שהיה, שאחד  סיפרתי 
היה איזה סיבה מצד המשפחה שהוא היה צריך לעבוד, אבל בלילה הוא היה בא לסדר שלישי בישיבה, 
ללמוד מוסר, לפני מעריב ללמוד מוסר. ושאלתי אותו למה, ואמר: אני מרגיש שזה מחיה אותי! הוא למד 
כל יום חצי שעה מוסר ככה, ומה היה הסוף? היה סייעתא דשמיא שכבר הפסיק לעבוד, ונכנס לישיבה 
קטנה, הוא היה בגיל ישיבה קטנה, וגמר את הישיבה קטנה והלך לישיבה גדולה, והיום הוא מזכה הרבים, 
בתורה וביראת שמים, בזכות החצי שעה מוסר, שזה נותן לאדם זכויות עצומות, חוץ ממה שזה חיים יותר 
מאושרים, כבר סיפרתי הרבה, אם יש איזה קביעות יום יומית ללמוד משהו מוסר, אז הבית הוא בית עם 

חיים מאושרים, בבית האווירה נעימה בבית. זה לא מידת חסידות.

ועוד דבר, כל סדרי הישיבה, כל סדרי הישיבה זה זכות להצלחה, בדוק ומנוסה, סדרי הישיבה – התפילה 
בזמן בישיבה, הסדר, סדר התפילה וסדר הלימוד, עד מנחה ועד מעריב, כל הסדרים, מי ששומר סדרי 
הישיבה רואים סייעתא דשמיא מיוחדת ויש הצלחה! ככה זה, למה? זה זכות, זה הזכות, זה זכות מיוחדת 
בסדרי הישיבה, ובזה הוא מזכה, זה זיכוי הרבים גם כן, כשהוא מחוזק הוא מחזק עוד אחרים, הוא משפיע 

על אחרים.

אז זה הכל כללים כאלה שבשביל צעירים שבאים לישיבה גדולה זה חשוב מאד שיידעו מזה, שיקיימו את 
זה, ובעזרת השם נזכה כולנו לעשות מה שאנחנו צריכים וחייבים, ונזכה להצלחה בסייעתא דשמיא במה 

שאנחנו צריכים.



יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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ממעיין החכמה...
משנה סדורה ובהירה ממרן רבינו ראש הישיבה רבי משה הלל הירש שליט"א
ברשות ידידי הרב הגאון ר’ דוד הופשטטר שליט”א, נשיא של הדבר הענקי הזה של דרשו, הרבצת התורה 
כ”כ גדול בכל הבחינות של הרבצת התורה. וברשות כל הרבנים החשובים, ראשי ישיבות שליט”א, וברשות 

כל התלמידים היקרים.

עוד כמה שבועות אתם עומדים לעשות צעד מאד חשוב בחיים שלכם. זה להיכנס לישיבה גדולה. ויש 
כמה נקודות שאני חושב שאתם צריכים לשמוע ולדעת כדי שתוכלו להצליח.

ואולי שמעתם כבר הרבה, אולי אני אוסיף משהו ג”כ.

ישיבה גדולה – יסוד החיים הרוחניים
הנקודה הראשונה שצריכים לדעת, היא החשיבות הגדולה של הישיבה גדולה בחיי האדם. ייתכן שלכמה 
הדרגה  האנשים,  רוב  אצל  גדולה.  הישיבה  של  התקופה  היא  בחיים  חשובה  הכי  התקופה  מכם  וכמה 

שהבחור מגיע בישיבה גדולה לתורה ויראת שמים ומידות היא הבסיס שממנו הוא ממשיך לכל החיים.

נתאר לעצמינו בנין עם הרבה קומות ובכל קומה אפשר להתקדם הרבה, אבל יש בבנין כמה קומות. כך 
גם בחיים. אדם יכול להיות בקומה התחתונה, וכל החיים הוא מתקדם ומתקדם, אבל בקומה התחתונה. 
אבל אפשר לעלות למעלה למעלה, גבוה יותר ויותר. תמיד אפשר להתקדם עוד ועוד, אבל באיזה קומה 
נמצאים זה תלוי עכשיו, מפני שאחרי הישיבה גדולה, אחרי החתונה, רוב האנשים אינם משנים את הקומה 
אלא מתקדמים באותה הקומה, לפי המדרגה של הלימוד שקיבל. מעט מאד יכולים לשנות אחר כך את 
הקומה. ולכן, עבורכם הנכנסים כעת לישיבה גדולה, זה הזמן כשאתם עוד צעירים לעלות קומה אחרי 

קומה, בתורה, ביראת שמים ובמידות.

את  לעשות  מוכנים  הגדולה,  החשיבות  את  יודעים  אם  וממילא  ביותר,  חשוב  זה  שדבר  לדעת  צריכים 
המאמץ הגדול, כדי להשיג כל מה שאפשר להשיג. ח”ו לא לפספס את הזמן של ישיבה גדולה ולנצל כל 

רגע ורגע כדי להשיג את המדרגה שצריכים להשיג.

הניסיונות
הנקודה השניה. לכל אחד ואחד יש נסיונות. לכל בחור ובחור יש בד”כ נסיונות בחיים הרוחניים, ביראת 
שמים בתורה ובמידות והוא משתדל לעבוד על זה, לנצח את היצר ולעמוד בנסיון, לפעמים יותר ולפעמים 

פחות, אבל לכל הפחות יודעים פחות או יותר מה הנסיון, ומנסים לעבוד על זה.

אבל לפעמים יש נסיון חדש. כשאדם נמצא במצב חדש, יש ניסיונות חדשים והוא לא מכיר בכלל שהוא 
בנסיון, וממילא הוא עושה דברים מפני שהוא לא מכיר שיש נסיון בזה, שיש כאן איזו בעיה - והוא נופל.



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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בישיבה גדולה יש נסיון חדש. יש גמרא מאד מעניינת, היה ויכוח בין רבי ואנטונינוס. אנטונינוס שאל את 
רבי ממתי נברא היצר הרע אצל האדם, משעת יצירתו כשהוא עדיין עובר במעי אמו או בשעת יציאתו. 
ענה לו רבי הקדוש, בשעת ברייתו - כשהוא עובר. אמר לו אנטונינוס, אם הדבר כן הרי שהיה העובר מבעט 

באמו ויוצא מן הרחם, ורבי הסכים והביא גם ראיה על זה מפסוק, עד שאמר דבר זה למדתי מאנטונינוס.

רבי אברהם גרודזינסקי זצ”ל, המשגיח בסלבודקה, שאל, איזה יצר הרע יש לעובר שרוצה לצאת מרחם 
אמו, הרי יש לו הכל שם, אוכל ושתיה ומקום להיות, הרי הוא לא יודע בכלל מה שבחוץ, א”כ למה הוא רוצה 
לצאת. והשיב, שהיצר הרע הכי גדול שיש באדם הוא היצר הרע של חירות, להיות עצמאי. חירות לעשות 
מה שהוא רוצה, זה יצר הרע. ויצר הרע זה יש גם לעובר. זהו מה שאמר אנטונינוס לרבי, שאם היה לעובר 

יצר הרע, הרי היה היצר הרע של חירות מחייב אותו לצאת.

עד שבחור מגיע לישיבה גדולה, במידה מסוימת אין לו חירות, הוא תחת ההשפעה והמרות של ההורים, 
תחת המרות של הרבנים של הישיבה קטנה בצורה חזקה מאד, אין לו הרבה חירות. בד”כ אין לו פנימיה 

והוא ישן בבית ואוכל בבית הרבה פעמים וממילא אין לו אפשרות לחירות.

לעצמאות.  אפשרות  לו  יש  לחירות,  אפשרות  לו  יש  חדש.  משהו  כבר  זה  גדולה,  לישיבה  בא  כשהוא 
אפשרות כזו שלא היתה לו בחיים, והוא לא יודע שזה יצר הרע. יש הרבה בחורים שאומרים, אני לא יכול 
לקבל מרות. או שבחור אומר, אני מבין יותר טוב מה טוב בשבילי, למה שאני אקבל את הדעה של הראש 

ישיבה או המשגיח, אני מכיר מה שטוב בשבילי.

אבל צריך לדעת שכל הרצון הזה להיות עצמאי, לא לקבל מרות, הבחור חושב שזה מבוסס על מחשבות 



יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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טובות. אין זה אלא יצר הרע בעלמא, יצר הרע שרוצה להיות חפשי, לעשות מה שאני רוצה ולא לקבל 
מרות.

ובחור צריך לחשוב ולהבין שזה המצב. זה יצר הרע. לא כל הבחורים, אבל יש מיעוט דמינכרא של בחורים 
שלא יכולים לקבל מרות, קשה להם. אבל הם צריכים לדעת שזה יצר הרע, יצר הרע גדול מאד.

על  מסתכל  הוא  שאם  הישיבה  בחיי  פעמים  כמה  ייתכן  הזאת.  לנקודה  ביחס  לדעת  שצריכים  דבר  עוד 
הטוב לו, יכול להיות שיותר טוב בשבילו להתנהג כך וכך. אבל אם כל אחד ואחד היה מתנהג כמו שטוב לו, 
הרי שלא היה ישיבה בכלל. צריכים להיות חוקים בישיבה ואם לא, הרי שאין ישיבה בכלל ולאף אחד אין 
שום דבר. ישיבה זו שותפות ובשותפות כל אחד צריך לתת, לא רק לקחת אלא גם לתת. בחור צריך לדעת 
שכשנכנס לישיבה זה לא רק לקחת, לקחת אבל גם לתת. לצורך הכלל לפעמים צריכים לתת. וסוף כל סוף, 

גם בשביל עצמו זה יחזור לטובתו.

זאת הנקודה השניה, לדעת שיש נסיון חדש של אפשרות של חירות. ההרגשה שכל אחד רוצה להרגיש 
שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, מה שאני חושב שהקב”ה רוצה מאיתי, לא מה שמישהו אחר חושב, 
אלא מה שאני חושב. אבל הוא צריך להבין שזה יצר הרע, וצריך להיכנע לדעת ראשי הישיבה וזה יביא את 

ההצלחה של הבחור.

פנים חדשות באו לכאן
חיוביים  כ”כ  לא  דרכים  איזה  חולשות,  איזו  להם  היתה  קטנה  שבישיבה  בחורים  יש  השלישית.  הנקודה 
שהתנהגו, עד שנקבע אצלם אני בחור כך וכך. אני בחור עם חולשה כך וכך. אני בחור עם הרגל כך וכך. זה 

אני.

זאת טעות. כשבחור בא לישיבה גדולה, המחשבה הראשונה צריכה להיות, אני בן אדם אחר, אני לא אותו 
בן אדם כמו מקודם, אני עכשיו בן תורה של ישיבה גדולה. בחור של ישיבה גדולה זו בריאה חדשה, זה פנים 
חדשות באו לכאן. בדומה למה שאומר רבינו יונה ביסוד התשובה, אדם שפשע וחטא וכו’ ובא לחסות תחת 
כנפי השכינה ולהיכנס בדרכי התשובה, אשכילך ואורך בדרך זו תלך. ביום ההוא ישליך מעליו כל פשעיו 
אשר עשה, ויעשה עצמו כאילו אותו היום נולד ואין בידו לא זכות ולא חובה, וזה היום תחילת מעשיו, ואז 

ישוב דרכיו ויפלס אורחותיו שלא יטו מעגלותיו מדרך הטוב, וזה הדרך לשוב בתשובה שלימה וכו’.

יש בחורים שבישיבה קטנה לא התנהגו כ”כ כמו שצריך,  גדולה.  זו הדרך עבור כל אחד שנכנס לישיבה 
אבל אסור לחשוב, זה אני. גמרנו עם העבר, אתה בחור חדש, בחור שמבין יותר טוב מקודם. עצם הדבר 
שאתה נכנס לישיבה גדולה ואתה מסתכל על עצמך שהנך בחור בישיבה גדולה זה משהו אחר, זה עצמו 
יכול לתת לבחור את הכח להתחיל מחדש, זו התחלה חדשה. צריך להכניס לראש את הרעיון שזו התחלה 
חדשה, ולשכוח מהעבר, אתה בחור עם “פנים חדשות באו לכאן”, זה משהו אחר, חיובים אחרים, חשיבות 
אחר, ואתה מתנהג בצורה אחרת וממילא גם החולשות וההרגלים הלא טובים גם כאילו לא היו, ומתחילים 

מחדש. זאת הנקודה השלישית, להתחיל מחדש. אין כאן עבר.



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'
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סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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השאיפות
הנקודה הרביעית היא, לא רק לזרוק את הדברים השליליים, אלא אתם נכנסים לישיבה גדולה וצריכים כעת 
מתחיל  הוא  שעכשיו  לעצמו  לומר  צריך  גדולה  לישיבה  שנכנס  בחור  מאד.  גדולות  שאיפות  עם  להיכנס 
את דרך החיים לדעת כל התורה כולה, כמה שאפשר בעיון ומה שאפשר שישלים אפילו שלא בעיון, אבל 
לדעת את כל התורה כולה, להחליט להיות שקוע כולו בלימוד. החלטה להיות ירא שמים מושלם. החלטה 
ביחס למידות טובות - להיות עניו ולוותר, שענוה היא היסוד לכל המידות טובות. החלטות על גדלות., לא 
להסתפק במועט ולא לפחד לקבל מדרגות גדולות, אלא לקבל עול תורה במדרגה גדולה, בין ביחס לידיעת 
התורה ובין ביחס לשקיעות בתורה, כמובן כל אחד לפי כוחותיו ותכונותיו. אבל שכל אחד יקבל עליו לפי 

כוחותיו ולפי תכונותיו עול תורה.

ויש בחורים, ואפילו כאלו שאינם עוד בחורים, שמפחדים לקבל על עצמם עול תורה - היינו עול תורה אמיתי, 
ללמוד כל הזמן, גדלות של עול תורה, גדלות של יראת שמים, הם מפחדים, איך אני יכול לקבל עול תורה. 
ישנם שתי סיבות למה נרתעים מזה. נקריא לכם את דברי החפץ חיים, ואת מה שמורי ראש הישיבה ר’ אהרן 

אמר על זה.

החפץ חיים אומר מעט בדומה למה שהזכרנו מקודם בשם הרבינו יונה. הוא אומר שלפעמים האדם חושב 
לעשות איזה דבר גדול ולמשל כשהוא נכנס לישיבה גדולה הוא אומר אני אהיה עכשיו מתמיד עצום, ירא 
שמים, שקוע בלימוד כל הזמן. אמנם היצר הרע, כשמתבונן בבחור הזה שרוצה להתחזק לכבוד ה' יתברך, 
לבחורים  לגדולים,  שייך  זה  אליו,  שייך  לא  בעצם  זה  שדבר  חושב  והבחור  הבחור,  בלב  עצבות  מפיל  הוא 
מסוימים, אבל לא אליו, 'זה לא בשבילי, לא לקטנים כמותי'. ואז היצר הרע מעלה בזכרונו את כל הפעולות 
המגונות שעשה מימי קדם, אע"פ שכבר הפסיק את זה. ואינו מזכיר לו כל זה, אלא כדי להוריד את מצב רוחו 
לומר שזה לא בשבילי, מי אני, האם אני יכול להיות האדם גדול הזה. אומר הח"ח שזה מעשה היצר. יש לאדם 
לדעת שהוא יכול להיות אדם גדול, הוא צריך לחשוב לעצמו "אני יכול להיות גדול", אין דבר שאני לא יכול.

מו"ר ר' אהרן זכרונו לברכה, דיבר מבחינה אחרת. מטבע האדם שהאדם ירא להכביד על עצמו בקבלת עול 
תורה, הוא מפחד, זה מדאי קשה לי, איך אני יכול להכביד על עצמי בקבלת עול תורה ויראת שמים. אמר 
ר' אהרן שאין זה אלא טעות בהשקפה, משום שאם יקבל עליו את העול, הרי שייכנס לאושר גדול ותענוג 
אמיתי, וכמו שאמרו אם אתה עושה כן אשריך בעוה"ז וטוב לך בעוה"ב, אך צריך להסכים החלטה גמורה 
לעשות את זה. ואם הוא חושב בקבלת עול תורה שיהיה עי"ז בצער, אדרבה כאשר יקבל על עצמו, ירגיש 

בפועל כי תורת ה' תמימה.

אלא שברצוני להוסיף על דבריו מעט. יש להדגיש שלא כל פעם מרגישים מיד את מתיקות התורה. אם בחור 
חושב שמיד יגיע אליו הגישמאק ומתיקות התורה וירגיש שזה הולך לי, ידע שהרבה פעמים זה לא כך, אין 

מיד מתיקות התורה.

אבל דבר אחר יש. אם בחור מחדיר לעצמו את חשיבות התורה, שאין דבר המביא את האדם יותר קרוב 
להקב"ה כמו התורה, כמו שמסביר הרמח"ל בדרך ה', והתורה היא הדבר הכי חשוב שיכול להביא את האדם 
למדרגות גבוהות, אם הוא מחדיר את זה, הרי שעצם הדבר שהוא מצליח בזה יתן לו סיפוק. אולי לא יהיה לו 



יד
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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הנאה מעצם חכמת התורה, אבל יהיה לו סיפוק, שב"ה עשה את הדבר החשוב הזה. ובמשך הזמן יהיה 
לו ג"כ התענוג שר' אהרן דיבר עליו, אבל לא צריכים לחכות עד שירגיש את התענוג ואז יתחיל ללמוד, 
ידיעה שאין שום דבר  אלא הדרך היא להיפך, תחילה לומדים אפילו שזה קשה, בלי תענוג, אבל עם 

חשוב כמו התורה. וכשמתחילים ללמוד בצורה זאת, אז יגיע לתענוג האמיתי.

צריכים  מאד.  גדולה  טעות  זו  ללמוד.  מתחילים  ואז  בלימוד  לגישמאק  שמחכים  בחורים  הרבה  יש 
להתחיל בלי הגישמאק בעצם הלימוד, רק עם הידיעה בחשיבות התורה, עם סיפוק שעשיתי דבר כל 
כך חשוב. זאת היא הנקודה הרביעית, לחשוב בגדלות, אני יהיה גדול, גדול בתורה, לידע את כל התורה 

כולה לפי כוחותי.

להסתכל על כוחותיו שלו
גדולה. בשעה  כי נמצאת כאן סכנה  יש לדעת  והנקודה החמישית היא המשך של הנקודה הרביעית. 
שהאדם מחליט שגם הוא רוצה להיות אדם גדול וללמוד את כל התורה כולה ויש לו חבר בעל כשרון 
גדול מאד, היכול ללמוד כמה דפים או כמה ראשונים וכמה אחרונים בזמן קצר, ויודע את כל הסוגיא 
עם כל הרעייד בזמן קצר, הרי שהבחור השני שאינו בעל כשרון כל כך גדול מקבל חלישות הדעת, איך 
זה שאני לא כך. או במקרה שלחבר יש יותר כח ומספיק לו פחות שינה מבחור רגיל והמשגיח מסכים 
שבשבילו זה בסדר והוא יכול ללמוד מספר שעות אלו, אבל הבחור שלנו צריך עוד שעתיים שינה, והוא 

תמה איך אוכל לגדול בתורה.

אבל האמת, שהקב"ה רוצה מכל אחד ואחד לפי מה שהוא, זה רצון הקב"ה. גרוע ביותר להסתכל על 
מישהו אחר ולחקות אותו, מכיון שהוא ער בשעות האלו גם אני ער. אתה תיפול! אתה צריך לעשות מה 
שאתה יכול לעשות, לפי הכוחות הפיזיים שלך, ולפי כוחות השכל שלך, ולא לנסות להשתוות לאחרים.

מסופר בגמרא על אמורא אחד שעלה לשמים וראה שם איך שהגדולים למטה והקטנים למעלה. ביאר 
ר' משה פיינשטיין לפי שבעולם האמת יודעים כמה השתמש האדם בכוחות שלו. אם הקטן השתמש 
בכל הכוחות, הרי שהוא למעלה, ולעומת זאת אם הגדול השתמש רק ברוב הכוחות שלו, אמנם בעולם 

הזה הוא למעלה, אבל בשמים הוא למטה. משום שכל אחד נמדד לפי מה שהוא.

ויש עוד דבר באותו הענין. בדרך הלימוד, מצוי שיש בחור בעל כשרון לקחת איזה סברא ולנתח אותה 
צריך  הוא  שגם  לעצמו  ואומר  זה  את  שרואה  טוב  חבר  לו  ויש  מעומק.  לפנים  בעומק  ומכאן,  מכאן 
לעשות ככה, בגלל שלבחור הבעל כשרון כולם באים לשמוע הסברא שלו והחקירה שלו. כל זאת בשעה 

שהבחור הזה אינו מסוגל להבין יותר מחקירה אחת, ואח"כ הוא כבר מעורפל.

צריכים לדעת שבלי בהירות בלימוד אין זה שוה כלום. תשעים וחמש אחוז בהירות זה שוה אפס. צריכים 
ללמוד ולהבין פשט במאה אחוז בהירות. בחור צריך ללמוד לא לחקות אחרים גם בדרך הלימוד.

ר' ברוך בער אמר פעם שהוא אומר חקירה בשני צדדים, אז זה הולך. אבל על אחד מהחתנים שלו אמר 
שעל כל צד הוא אומר עוד חקירה, הרי זה ארבע רגלים, אז זה זוחל...



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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עכ"פ יש בחורים שיכולים לעשות ארבע צדדים בחקירה, וזה באמת טוב, אבל הבחור השני יכול למצוא 
רק שני צדדים. הרי שעליו לעשות רק את השניים, אבל אם ינסה את הארבע הרי הוא לא יצליח בכלל. 
והיו מנסים  היו מוכנים להודות בחולשה שלהם בלימוד,  וכמה פעמים על בחורים שלא  וראיתי כמה 
לחקות בחור אחר ולמעשה עברו ככה את כל הישיבה גדולה בלי לעלות כהוא זה, בגלל שאף פעם לא 
היה ברור להם מה שלומדים, מפני שלמעשה הם אינם לומדים לפי כוחותיהם. אבל בחור אחר שמודע 

ליכולת שלו ולומד כפי כוחותיו ולפי מה שהוא, הוא זוכה לעלות מעלה מעלה.

זו היא הנקודה החמישית, להיות גדול אבל לפי הכוחות של כל אחד, ולא לחקות אף אחד אלא להתנהג 
לפי מה שהוא, בין בכמות הלימוד בין באיכות הלימוד, וכמו כן בצורת הלימוד לעשות כך.

אני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה. הישיבה גדולה היא הזמן לקבוע את הקומה של כל אחד ואחד, וזה 
הזמן לעלות ולעלות, כי זה החיוב על כל בן אדם. כל אחד צריך לדעת שיש חיוב על כל בן אדם, לא רק 
בישיבה קטנה ובישיבה גדולה, אלא בכל החיים, לנסות לעלות ולעלות ולעלות, אבל המקום שהכי קל 
לעשות את זה בתורה ויראת שמים ובמידות טובות, הוא בזמן שאתם צעירים ויכולים לעלות ולעלות 

ולעלות. זה הזמן לעשות את זה.

הקב"ה יזכה את כולכם שיהיה לכם סייעתא דשמיא באמת לעלות בתורה ויראת שמים ובמידות טובות, 
וכל אחד ואחד מכם יהיה גדול בישראל לדעת כל התורה כולה.



יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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מלב טהור...
ברכת מרן המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א לבני 

הישיבות 
בערב הכינוס, נכנסה משלחת בראשות נשיא דרשו למרן המשגיח שליט”א  - אשר 
היה אמור לשאת דברי חיזוק והדרכה לבני הישיבות ומפאת חולשתו לא התאפשר 
הדבר - ואמר צריך לדאוג שלדברים האלה יהיה המשך, שזה יכנס בלבבות, שיהיה 
לזה המשך, ולזה הוא בירך בחום בעז”ה, שכולם יזכו לשמוע, להפנים את הדברים 

ולעלות ולהתגדל הלאה. 

נשיא דרשו סיפר בדבריו בכינוס שאמר בביקור אצל המשגיח שכאשר היה בחור 
בן ארבע עשרה ניגש לר’ אליהו לופיאן זצ”ל עם קבוצה של בחורים וכולנו ניגשנו 
אליו לברכה. והוא בירך כל אחד ואחד, אחרי שיצאנו מהחדר הוא קרא לי לחזור. 
והוא בירך  וביקשתי ממרן המשגיח עוד ברכה בשבילכם,  והוא נתן לי עוד ברכה. 

ברכה נוספת.



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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מבאר הגולה...
דברי ברכה מזקן ראשי הישיבות באמריקה מרן הגאון הגדול 

רבי שמואל קמינצקי שליט”א
רצוני לאחל לכל בחורי הישיבה שכעת הולכים מהישיבות הקטנות ונכנסים לישיבות גדולות.

התורה  במתי  אבל  מעלה  מעלה  להתעלות  רצונו  להצליח,  רוצה  ובחור  בחור  שכל  בודאי 
והיראה, וכל שיש רצון חזק וגם שמחת החיים בודאי שיצליח כל בחור. 

צריך להתחשב עם הזולת. הקב”ה נוהג איתנו בדרך של מידה כנגד מידה. אם אנחנו חושבים 
על אחרים ורוצים בהצלחתם בעליה רוחניית, בודאי הקב”ה יתן לנו שכרנו כפי המידה. ונזכה 

שגם לנו יהיה עזרה מן השמים והרבה הצלחה.

ביראתו  וגם  בלימודו  יצליח  גדולה  לישיבה  כעת  שעולה  ובחור  בחור  שכל  נתונה  ברכתי 
הקודמת לחכמתו, וירגיש הצלחה.

שנזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.



יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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משלחן גבוה...
הבנות והרגשי רוממות ממרן רה"י הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א

ברשות נשיא דרשו הרב ר' דוד שבא להשתתף איתנו בכינוס הגדול, שהוא באמת היה זה שהעמיד את כל 
הכינוס, ומוסר את נפשו עליו, וזכויותיו רבות בכלל ובפרט בחלק של הנושא של ההכנה לישיבות גדולות.

ברשות מרביצי התורה הרבנים הגאונים שיושבים איתנו,

וברשות בני התורה היקרים, מרנן ורבנן ורבותי.

אנחנו נמצאים כאן עם דור העתיד של עולם התורה. זאת היא ההרגשה של המעמד הזה. מאד מאד מרגש 
לדעת שאנו עומדים כאן עם דור העתיד של עולם התורה. אתם אלו שתעמידו את ההמשך של דור התורה 
של כלל ישראל, התורה שנמסרה במעמד הר סיני, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, דור אחר דור, 

אתם מעתיקים את מסורת התורה לכלל ישראל.

וחז"ל הקדושים אומרים על הפסוק טוב אחרית דבר מראשיתו, טוב אחרית דבר מראשיתו שראשיתו הוא 
טוב. כשמעמידים את הראשיתו, את היסוד, בצורה המתוקנת והנכונה, אז גם האחריתו הוא טוב, האחריות 
ואז  טוב  יהיה  שהראשית  ראשית,  להיות  היסוד  את  להעמיד  הזה,  במקום  פה  מרגישים  שאנחנו  הגדולה 
כשהראשית יהיה טוב בעז"ה יהיה אחרית דבר ג"כ טוב, כי הכל הולך אחר היסוד. הכניסה לישיבה זה היסוד 

לכל חיי התורה של כל בן תורה, בכל מצב ובכל תקופה.

ישיבה בית היוצר
מה הפשט הוא לבוא בכניסה לישיבה, המעבר בין הישיבה קטנה לישיבה גדולה.

המשמעות של ישיבה מבחינתנו, כמו שרבותינו הורו לנו, לבוא ולהגדיר ישיבה - מקום ששם לומדים גמרא, 
זה לא נכון. מה שעושים בישיבה בעיקר לומדים גמרא. אבל לא זה ההגדרה של ישיבה. להבדיל כשמישהו 
זה לא מקום  ישיבה  לימודים אחרים, במקומות האסורים.  לימודים, מיליון מיליוני הבדלות,  הולך ללמוד 

שאתה בא עכשיו כמה שנים ללמוד גמרא. אם כי זה מה שאתה עושה בעיקר בישיבה.

ישיבה היא בית היוצר. ישיבה היא לבנות את הבחור. להעמיד את הבן תורה, ולהעמיד את הבנין הגדול 
והחשוב ביותר, בכל המציאות של העולם הזה, להקים עוד בן תורה, ועוד בן תורה ועוד תלמיד חכם, זה 
עולם מלא. כל אחד ואחד זה עולם מלא שכל אחד ואחד יש לו את הכוחות להתגדל ולהיות גדול בתורה 
ויראת שמים. בישיבה זה הבית היוצר להעמיד את התלמידי חכמים שיגדלו וימשיכו את המסורת התורה 

בכלל ישראל.

ומה פירושו של דבר שישיבה היא בית היוצר?



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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יש על זה מאמר מר' יצחק הוטנר זכרונו לברכה שהוא מדבר על זה שלשון הגמרא הוא ועשיתם אותם, 
אל תקרי אותם אלא ועשיתם אתם, תורה בונה את הבן אדם. בלשון המהרש"א כתוב, אדם בלי תורה 
הוא לא אדם, אדם עיר פרא יולד, לבנות את האדם. אבל לא רק את האדם, את האדם שהוא איש 

המעלה, את האדם שהתורה מגדלתו ומרוממתו.

והישיבה, כלשונו של המהרש"א, זה ללמוד דרכי תורה. דרכי תורה פירושו של דבר איך להבין את 
הסוגיא, איך לגשת לסוגיא, ודרכי תורה כולל ג"כ הנהגה איך פלוני שלמד תורה כמה נאים דרכיו וכמה 

מתוקנים מעשיו, וזה התפקיד של הבנין של ישיבה, של בית היוצר.

וכשאתה נכנס לבית היוצר עם ראשית דבר, זה יהיה בעז"ה יסוד לבנין גדול.

לא אאריך בדברים, לא להלאות את הציבור, אבל כמה נקודות קטנות ואולי נקודה אחת שאני רוצה 
לפתוח בה.

המושג של בית היוצר של ישיבה, זה לא יצירה חד פעמית כשאתה נכנס לישיבה, אתה נכנס בעז"ה 
ומתרומם.  גדל  אתה  שבהם  הכוחות  זה  בישיבה,  אותך  ללמד  שבא  היוצר  הבית  בישיבה.  לתקופה 

ישיבה זה מקום לצמיחה ועליה, ישיבה זה מקום להתגדל.

ר' ראובן אומר באיזה מקום, תורה איקרי דרך, אין דרך אלא דרך עליה. תורה זה דרך, תורה זה סולם, 
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 
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סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ישיבה זה מקום להתגדל ולהתעלות ולצמוח. זה תפקידה של 
הישיבה. וזה התפקיד שלנו בישיבה להיות כסדר הולך וגדל.

שירת התורה בצמיחה תמידית
איך גדלים בישיבה ואיך צומחים בישיבה?

פסוק  זה  זה,  את  אומר  לא  נחום  שר'  טענתי  ואני  לברכה,  זכרונו  נחום  ר'  בשם  שנדפס  נפלא  דבר  יש 
מפורש.

כולה אומרת שירה,  הוא אומר, הבריאה  פיוטית קצת,  הוא מדבר בלשון  על דבר אחד,  נחום מדבר  ר' 
ואומרים  למעלה  ועולים  צומחים  והם  באדמה  עמוק  שקועים  שרשיהם  והצמחים.  האילנות  העשבים 
שירה. בן תורה, הוא אומר, זה פאר היצירה, היהלום שבכתר. לא כל אחד אנחנו רואים אותו אומר את 
השירה. הוא אומר, מדוע לא, אילן צומח כשהשרשים נטועים בתוך האדמה, אם יהיה מצב שתקח את 
ושוב פעם תעקור אותם  ותחזיר אותם  ואח"כ תבוא  ותוציא אותם מהאדמה, תעקור אותם,  השרשים 
ושוב פעם תחזיר אותם, לא תהיה צמיחה ולא יהיה גידול ולא יהיה עליה. כל מי שצומח גודל ועולה ואומר 
שירה. כל מי שדורך במקום, שירתו שירת יגון. היא לא שירה של שמחה, היא לא שירה של חדוה. עץ, 
אתה לוקח את השרשים, אתה עוקר אותו, נוטע אותו, שוב פעם עוקר ושוב פעם נוטע, הוא לא יגדל ולא 

יצמח.

התורה מבחינתנו זה השורש שמגדל אותנו. כשהאדם שרשיו נטועים בתורה, הוא גדל ועולה וצומח. אם 
אתה עושה פה הפסקה ושם הפסקה, אתה נעקר מהשורש, הגידול שלך נעצר. ושירת התורה לא בוקעת 

ולא יוצאת ממך.

ואמרתי שזה פסוק מפורש. דוד המלך התחיל את ספר תהלים. אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים 
ובדרך חטאים לא עמד, כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים 
אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול. הוא כעץ שתול על פלגי מים, שתול על פלגי התורה, יש לו פירות, 

הוא צומח וגודל, פריו יתן בעתו, ועלהו לא יבול. כשהוא עץ שתול על פלגי מים.

כשאתה נעקר מאותם שרשים, אתה מאבד את היניקה, אתה מאבד את הכח של הצמיחה.

והיסוד הראשון שאני חושב שעליו עומד כל ההצלחה של בן תורה שנכנס לעולמה של הישיבה, מגיע לו 
את הזכות הזאת להיכנס לישיבה, הישיבה זה המקום המעולה ביותר והנעלה ביותר שיש במין האנושי, 
לגדל ולהצמיח את בני התורה של הדור הבא. אם אתה רוצה לגדול ולהצליח, אתה צריך להיות עץ שתול 
נעקר  אדם  ניתוק,  שם  ניתוק  פה  הפסקה,  שם  הפסקה  שפה  בבחינה  תהיה  התורה  אם  מים.  פלגי  על 
בגדילה,  ולא  בצמיחה  לא  וכשהוא  בגדילה.  ולא  בצמיחה  לא  הוא  מעלתו.  את  מאבד  אדם  מהשורש, 

התורה היא לא שירה, התורה היא שירת יגון. זה המשמעות שלה.

חז"ל אומרים אם תעזבנו יום יומיים אעזבך. אומר המהרש"א מה המשמעות של יומיים אעזבך, אומר 
המהרש"א, אם אדם עוזב את התורה יום אחד, יומיים תעזבך, הוא מאבד את מתיקות התורה. למה הוא 



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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מאבד את מתיקות התורה? מתיקות התורה זה עם צמיחה וגידול, בלי זה אין לך מתיקות התורה.

אחד הדברים שאלו שבאים היום להיכנס לאהלה של תורה, לבתי המדרשות של כלל ישראל, הישיבות 
הקדושות, צריך לדעת שאם אתה בא לישיבה לגדול ולצמוח, הפשט הוא לא להתנתק מהשרשים.

אויב הגדילה והעליה - הבטלה והבילוי
אחד מהדברים שמפריעים ביותר להתפתחות של בן תורה, גם אם אתה יושב ולומד שלשה סדרים, וב"ה 
יש היום מושג של סדר רביעי בישיבות, אבל להמשיך אח"כ עם בטלה, ושינה מאוחרת, אני לא מדבר על 
שינה מאוחרת שבא מתוך שקידה והתמדה, אלא שינה מאוחרת שבאה מתוך בילוי, מתוך מושב לצים, 
שזה ההיפך מאשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובמושב לצים לא ישב, כזה דבר סופו הוא שיש 
לך ניתוק מהשרשים, אתה מתנתק מתורה, הגאון אומר שההיפך הכי גדול מתורה זה מושב לצים, ובמושב 

לצים לא ישב כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה.

אנחנו לא מדברים כאן תורתו יהגה יומם ולילה, שכל אחד יהיה ר' חיים קנייבסקי זכרונו לברכה, שכל רגע 
ורגע היה קודש קדשים, כל אחד יש לו את הצרכים שלו, את ההתרעננות שלו, לא על זה אנחנו מדברים. 
אבל הבילויים של חיי הלילה, שמגיעים למצב רח"ל של מושב לצים, זה ניתוק מהשרשים והמשמעות של 
זה שכל הגדילה והצמיחה יהיה ח"ו מצב שאדם ידרוך במקום ולא יעלה. וכשאדם דורך במקום, ערבות 
התורה לא אותה ערבות. ערבות התורה זה הגדילה והצמיחה. העליה, הגדילה, השירה, הוא אומר, תהיה 

ח"ו שירת יגון.

ההצלחה בחברה - בחיבור לתורה
צריך לדעת דבר אחד. כתב לי מכתב לפני איזה תקופה אברך שלמד בישיבה, הוא אומר, אני כותב את זה 
לתועלת בשביל שתעביר את הדברים הלאה. הייתי בישיבה, השקעתי שעות מרובות בנושא של החברה, 
החברה תופסת היום מקום יותר ממה שאנחנו הכרנו בדורות שלנו, להיות מעמד בחברה, מקובל בחברה, 
הוא אומר, השקעתי בחברה, וזה היה על חשבון ההשקעה בלימוד. התחתנתי, עברו כמה חדשים, ומכל 
מה שהשקעתי בחברה לא נשאר שריד ופליט, אני לא רואה אף אחד, אני לא מכיר אף אחד, אולי מישהו 
מרים אלי טלפון פה, טלפון שמה, ואני יושב וחושב על עצמי, מה היו אותם שעות שאני השקעתי, מה יצא 

לי עם זה שבאותה תקופה היה לי את המעמד בחברה.

נקודה אחת. לפעמים באים עם הרגשה שברגע הראשון צריך שתהיה מקובל בחברה,  וזה צריך לדעת 
שיהיה לך מעמד בחברה, והבטלה שמגיעה בלילה, זה חלק מהמעמד החברתי. בפרט אם אתה יש לך את 
הכוחות בתחום הזה. אבל בסופו של דבר, מי שבאמת מצליח, גם כלפי החברה אני אומר, ואני אומר את 
זה לא בהשקפה, אלא מבחינת חיי המעשה איך שאני רואה את זה, מי שהולך בדרך ישרה, שהולך בדרך 
נכונה, בדרך רצינות, בדרך עליה, כמובן מאיר פנים לכל אחד, זה מהיסודות של הבית מדרש, להיות מאיר 
פנים, להיות מלבין שיניים לחבירו, להיות נושא בעול, להיות מאיר פנים, אבל לא מאלו שמבריקים בעניני 
החברה, אלא לאט לאט יושב ולומד ומשקיע ולוקח דברים ברצינות, אז אולי בתחילת הדרך אולי הוא לא 
היה הבולט, אבל הציבור ככל שעובר הזמן מעריך אותו ומקבל אותו, ובסופו של דבר גם מבחינת החברה 
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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הוא באמת נהיה מקובל, שהוא דמות שמסתכלים עליה. מי שבאמת משקיע, הוא בסופו של דבר... אולי 
בטווח הקרוב מרויח, בטווח הרחוק הוא מפסיד. ולכן החלק הזה חשוב לכל החלק של הגדילה והצמיחה.

אני לא בא ואומר להתנתק מחברה. אדם זקוק לחברה, אדם הוא מדיני, הוא זקוק לחברה, אבל ההשקעה 
שלך תהיה בצמיחה ובגדילה, ובחיבור לתורה, לא להתנתק רגע אחד. גם אם אדם לא עוסק בתורה ממש, 

אם הוא נמצא בתהליך של גדילה הוא לא מתנתק. הוא מגיע למצב של ליצנות, הוא מתנתק. 

לדעת שזה הסוד של הגדילה, וטוב אחרית דבר מראשיתו, שהראשית הוא טוב, כשאתה מגיע מתחילה עם 
כל הרצינות, עם כל השאיפה, עם כל ההשקעה, עם ההכרה באידיאל למה אתה הולך, אתה הולך לבנות את 
עצמך לתלמיד חכם, לבנות את עצמך לגדול בתורה, לבנות את עצמך לאדם השלם המתוקן שבבריאה, זה 
הדרך עליה, ובסופו של דבר כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה 

יצליח, הוא באמת זה שמצליח, ולא רק דוד המלך אומר את זה, אתם יכולים לראות את זה בחיי המעשה.

זה נקודה אחת שחשבתי שכדאי להדגיש אותו לכם בני התורה היקרים, בתחילת דרכיכם בעולמה של תורה, 
בעולם הישיבות.

הצלחה בלימוד - לקבל מרב
גם להדגיש את החלק הזה במשמעות של הדברים, שיש פה  נוספת שאולי צריך  נקודה  רציתי לדבר על 

באמת נקודה שצריך להתבונן בה ולראות אותה בכל המהלך של חיי הישיבה.

המהרש"א  אומר  לזקנים.  ויהושע  ליהושע  ומסרה  מסיני  תורה  קיבל  משה  בבכורות,  אומר  המהרש"א 
שלעולם אדם לא מצליח לקבל תורה אלא במסירת התורה מרב לתלמיד דור אחר דור. הצורה של מסירת 

התורה, זה צורה של מסירת התורה ממעמד הר סיני דור אחר דור.

ויש לנו היום מסורת, יש לנו דרך, רבותינו העמידו דרך, העמידו מסורת, איך מסירת התורה ואיך העתקת 
השמועה, ואיך דרכי הלימוד ודרכי ההבנה, ואותם ממשיכים מדור לדור. וככה גודלים. בלי זה לא שייך לקבל.

החזו"א אומר באחת האגרות לשון, שמסירת התורה מרב זה אדם חי, גם לא דרך ספרים, יש מציאות של 
מסירת התורה מרב לתלמיד. 

כשבאים מישיבה קטנה לישיבה גדולה יש תמיד את הרצון לחדש ולהגיד יותר, וזה טוב ואנחנו מעודדים את 
זה, רוצים לחדש, רוצים לחשוב, אבל מי שבא לישיבה והוא חושב שהוא יכול לבד, והוא מסוגל לבד, והוא לא 
זקוק לשיעורים ולא זקוק לקבל מרבותיו, אני יכול להגיד לכם ג"כ, אמרתי לכם מהרש"א, אבל אני לא זקוק 
למהרש"א, אני ראיתי את זה בחיי המעשה, מי שבאמת הצליח בישיבה ועלה בלימוד ונעשה תלמיד חכם 
ונהיה בעצמו מרביץ תורה, הוא מי שקיבל מרבותיו. מי שהגיע לישיבה מתחילת דרכו ואמר אני יכול לבד 
ומסוגל לבד ולא צריך רב, יש לי את הכוחות באופן עצמי, בסופו של דבר הוא לא גדל, גם אם הוא היה בעל 

כשרון גדול, לא גדל למה שציפו ממנו.



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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לנו מסורת על דרכי  יש  זה דרכי תורה.  זה לא רק התורה,  היוצר של תורה,  בית  המושג כמו שאמרתי, 
תורה, יש לנו רבנים על דרכי תורה, ומי שיקבל מרבותיו וישקיע בקבלת רבותיו, אין שום ספק שגם הוא זה 

שיצליח להיות ג"כ מוסר התורה בעצמו והוא יעלה ויגדל.

וזה לא תרתי דסתרי. כשאומרים לך לשמוע שיעורים זה לא הפשט שתשמע רק שיעורים ולא תחשוב 
בעצמך. רוצים שתחשוב, ותתבונן, ומותר לך לחדש, ומותר לך גם שאם אתה מבין בהבנה אחרת מרבך, 
אתה יכול לחשוב אחרת ממנו ג"כ, אבל בתנאי ששמעת אותו, קיבלת את הדרך ואת הכיוון, ואת ההבנה. 

עם הדרך שקיבלת, עם הכיוון וההבנה, יש לך את הכח גם לחדש ולהתגדל בעצמך.

ולכן אני חושב ששני היסודות האלה הם יסודות מה שאני מדבר את היסוד הזה, להיכנס לבית היוצר, להיות 
עץ שתול על פלגי מים, הצמיחה, גדילה, התעלות, ורוממות, ולתת פירות. פירות פירושו של דבר, כך אומר 
הגאון, זה התורה שאדם קונה, החידושי תורה שאדם קונה. עץ שצומח מגדל פירות. להיות בבחינה הזאת, 
צריך לזכור את זה. כי אם בתורת חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. איך זוכים לתורתו יהגה יומם ולילה? 
החיבור בתורה בלי להתנתק, בתורת ה' חפצו. כשמכירים ויודעים שאין שום ערך ושום דבר חוץ מתורה, 
אין שום מעלה חוץ מתורה, אין שום מציאות, הכל חוץ מזה זה הבל הבלים שאין בו ממש, אם אתה יודע 
שתורת ה' חפצו, אז יש בתורתו יהגה יומם ולילה. ותורתו יהגה יומם ולילה, זה שתול על פלגי מים, פריו 
יתן בעתו. ואז מסתובב בן תורה מאושר. שירה בוקעת ממנו, שירת התורה של אדם שצומח במעלתו של 

תורה ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים.

זה, הכל הולך אחר היסוד  ולזכור את  יעזור בעז"ה, תזכו להרבה סייעתא דשמיא לבוא לישיבה  הקב"ה 
והשורש, טוב אחרית דבר מראשית שראשיתו הוא טוב, לבוא עם אותם כלים, לבוא עם כל השאיפות, 
ישראל  גדולי  ולהיות  ולהתרומם  ולהתעלות  להתגדל  דשמיא  סייעתא  לכם  יהיה  ובעז"ה  הרצון,  כל  עם 

ולהמשיך את מסורת התורה לדורות הבאים, שבכח התורה נזכה במהרה לגאולה.



יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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מזקנים אתבונן....
הגאון  ממרן  חיזוק  דברי 
בעדני  שמעון  רבי  הגדול 

שליט”א

הגדול  הכינוס  את  לראות  שמחתי 
שעושים פה. זה נראה לי כמו מעין מעמד 

הר סיני. כמו מעמד הר סיני שהתאספו עם ישראל וקבלו תורה, גם פה אותו דבר התאספו כל 
הבחורים כאן, ומכאן תצא תורה לכולם, בעלייה, כי בתורה יש הרבה מדרגות, ואפילו מי שיש 
להם תורה הם באים לכאן מקום כזה, זה כמו שאמרתי, כמו מעמד הר סיני, אז יעלה אותם 

מדרגות גדולות בלימוד התורה הקדושה. 

ה’ יעזור שבאמת הם ינצלו את כל הכח הזה שיקבלו מפה, כאשר יש דבר כזה. אתם יודעים 
להם  פסק  כן  גם  אלא  סיני,  הר  במעמד  הסתפק  לא  סיני,  הר  במעמד  כשעמדנו  שהקב”ה 
את הזוהמה שלהם, טיהר אותם. כך אותו דבר, כשיש אסיפה כזו, אז הדברים טובים למען 
השם יתברך, למען ללמוד תורה, וזה מטהר את כל האדם, והאדם שנמצא שמה מטהר אותם 
מהזוהמות שיש בחיים. לכן נברך את כולם שכולם יבואו לכאן ונעשה את זה בשמחה וישתדלו 
ויקבלו את כל ההדרכות שילמדו אותם פה מה לעשות ואיך לעשות, שלא יזלזלו באף דבר, 
ואדרבה לשמוע עוד ועוד ועוד כדי שיוכלו להמשיך הלאה לעלות עוד ועוד ועוד לעלות עוד 

ועוד, ואז בעזרת ה’ יתברך יגיעו להרבה יותר קל והרבה יותר מהר לדרגות גבוהות. 

זה מה שיש במצב כזה שמתאספים כאן הרבה תלמידי חכמים ובחורי תורה, מתאספים כדי 
ומטהר  חיזוק,  הרבה  להם  ונותן  לקראתם  בא  יתברך  ה’  הקדושה,  התורה  בלימוד  להתחזק 
אותם מכל מיני דברים וקשקושים שקורים לאדם בחיים, ואז הם יוצאים מכאן עם חשק ללמוד 

תורה, חשק להתחזק בתורה הקדושה, חשק להתמיד ולעלות מעלה מעלה אמן אמן.

רוצה לקנות  זצוק”ל, לדעת שאדם  העצה שאני אומר אתה עכשיו, שמעתי ממרן הרב שך 
משהו, לקנות איזה ענין, צריך להיות מתמיד. וללמוד קצת ולהפסיק זה לא נותן לאדם. אבל 
אם האדם מתמיד, מתמיד, עוד, עוד, עוד, חוזר עוד, חוזר עוד ועוד, אז יוצא שההתמדה הזאת 
מוסיפה את ההתמדה עוד ועוד ועוד, עד שנעשית אור גדול לכל החיים של האדם שהוא רוצה 

לעלות מעלה מעלה אמן ואמן. 



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 

29

סדר הכנה

מניחוחה של טעלז...
עצות וחיזוקים ממרן הגאון רבי יצחק 
סורוצקין שליט”א ראש ישיבת טלז 

באמריקה

להתמיד בלימוד ולא להכנע לקשיים
היקרים  תורה  בני  וכל  ותלמידיהון  ורבנן  מרנן  כבוד 

הנכנסים לישיבות גדולות בעזרת ה’.

טוב  שהאחרית  הפסוק  מפרשים  וחז”ל  מראשיתו”.  דבר  אחרית  “טוב  כותב  בקהלת  המלך  שלמה 
כשהראשית טוב. 

המשגיח דמיר, רבינו ירוחם זצ”ל, מבאר מהו הענין של התחלה. והוא מסביר שהתחלה נקראת כשהבכח 
יבקע למרות כל העיכובים  ידי קבלה חזקה שנגמר אצל האדם שבקוע  וזה רק על  נגמר בתחילתו.  כבר 
לדעת  צריך  תורה  בן  עשאו.  כאילו  עליהם  מעלה  לעשות  עליהם  שקיבלו  כיון  בבחינת  בדרך,  שיתרכזו 
שכמה עיכובים יעמדו נגדו בלימודו וכל עניני עבודתו בקודש, והמה אל יפריעו לו, כי הוא צריך להתעקש 
ולהתחזק בכל כוחותיו, ואם הוא מתעקש, ודאי הקב”ה יצליח בידו. הראשונים נתגדלו כי מעולם לא נרתעו 
מפני כל עיכוב, אם הם קיבלו על עצמם תכנית להתגדל, הם עשו את זה למרות כל העיכובים, כי הם קיבלו 
ועשו כל מה שעלה בדעתם וברצונם. כל קושי שבעולם לא היו עומדים בעדם ולכן הם ניצחו ומלאו כל מה 

שהסכימה דעתם. ורק בזה נתגדל כל גדול. 

תלמיד בן ישיבה צריך להחליט כי ימשיך מעשיו, ולא יחזור לאחוריו כל תכנית שהוא מקבל על עצמו בשום 
אופן, הוא ילך בכל העקשנות ואז בודאי יצליח.

להיות מבקש חכמה
מרן הגאון ר’ ברוך בער זצ”ל, כשהיה מדבר לפני בני ישיבה היה מתארם “מבקשי ה’”, והרב ברוך בער אמר 

שהמעלה הכי גדולה בבן ישיבה הוא בזה שהוא מבקש ה’. 

מהו המעלה של מבקש ה’?
הרמב”ם מסביר את זה בהלכות רוצח. הוא מביא את ההלכה שתלמיד שגלה מגלים רבו עמו שנאמר וחי, 

אדם שגולה צריך לחיות, ואנו צריכים לעשות לו מה שהוא צריך לחיות שלו - עשה לו כדי שיחיה. 

והרמב”ם מוסיף, וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה, כמיתה חשובים. הרמב”ם מגדיר לנו ומסביר 
לנו מה זה הכוונה של תלמיד ישיבה. תלמיד ישיבה הוא אחד שהוא בעל חכמה ומבקש חכמה. ומי שמבקש 

חכמה אצלו בלי תורה הוא חשוב כמת. 



יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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אבל הרמב”ם מוסיף לנו עוד דבר חשוב מאד. וזהו, תלמיד בישיבה הוא צריך את הרב שלו. בלי הרב שלו 
הוא חשוב כמת, ולכן אם הוא הולך לגלות, צריכים לגלות רבו עמו בגלל שהתלמיד לא יכול לחיות בלי 

הרב שלו. 

עשה לך רב בכל דבר וענין, סוד ההצלחה
יש מדרש בפרשת ויחי, שהמדרש ממשיל כלל ישראל לדגים שבים, והמדרש אומר, מה דגים הגדלים 
במים כיון שיורדת טיפה אחת מלמעלה הם מקבלים אותה בצימאון כמי שלא טעמו טעם מים מימיהם, 
כך ישראל - ממשיך המדרש - גדלים במים בתורה, וכשהם שומעים דבר חדש מן התורה, הם מקבלים 

אותה בצימאון כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהם. 

המדרש מדמה ישראל לדג. כמו דג, כל חיותו במים וחוץ למים אין לו חיות, כך בן תורה, כך ישראל, אינו 
חי חוץ לתורה. כשהוא לא לומד תורה אין לו חיות. והדמיון למים כולל, כמו דג צריך להיות כולו תוך המים 
לחיות, הוא לא יכול להגביה ראשו חוץ למים, כך ישראל, בן תורה צריך להיות כולו מכוסה בתורה, שלא 
יהיה משהו ממנו חוץ לתורה. אדם צריך להיות מכוסה לגמרי בתוך אהלה של תורה, שלא להיות חס 

ושלום חלק ממנו חוץ מכותלי הישיבה וחוץ לתורה.

אבל רואים דבר חשוב מהמדרש. המדרש לא אומר כיון שלומד דבר חדש מן התורה, אלא כיון ששומע 
דבר חדש מן התורה. המדרש מדגיש את זה, כי הכוונה היא, בלי הרב שלו הוא חשוב כמת. כל דבר חדש 
ששומע מהרב, צריך לקבל אותו בצמאון כמי שלא שמע דבר תורה מימיו, כאילו זה הפעם הראשון שהוא 

התחיל ללמוד.

הגאון בביאור הגר”א במשלי על הפסוק ואת צנועים חכמה, הוא מגלה לנו והוא אומר, עיקר החכמה של 
תלמיד כשהוא שותק, ולא להגיד חידושים ותורה שלו לרבו, זה לא העיקר של תלמיד, העיקר של תלמיד 
הוא להיות צנוע, לשמוע את תורת רבו. הגאון אומר, תמיד ישמע חידושים מרבו ועל ידי זה יעלה. הצלחת 
תלמיד שנכנס בישיבה זה תלוי איך הוא מבטל דעתו לדעת רבותיו. אם הוא מוכן לבטל את עצמו לגמרי 

לשמוע מהם ולקבל מהם השקפות התורה והדרך החיים, אז הוא בודאי יצליח.

הצמאון לתורה – הדרך להצלחה
וזה נרמז מהכרובים. פני הכרובים היו כינוקא. למה היו פני הכרובים כמו ינוקא? 

הלימוד של הכרובים היתה לכל אחד ואחד, כמו תינוק שלא למד כלום יש לו צימאון וחשק גדול ללמוד, 
שהוא שמע את הפעם הראשון “אלף” הוא כל כך מלא שמחה וזה יש לו חשק מאד ויש לו צמאון. אז 
הלימוד, כיון שזה דבר חדש בשבילו הוא מקבל את זה בצמאון גדול. כך אפילו מי שלמד הרבה תורה, 
הוא כבר נתגדל הרבה בתורה, אבל איך הוא צריך ללמוד? הוא צריך ללמוד כמו זה הדבר החדש הראשון 
שהוא שמע בתורה, כמו ינוקא, הוא צריך ללמוד באותו צמאון כמי שלא למד תורה מעולם ואז הוא יצליח 

ואז הוא יעלה.

כלל  לכל  ברכה  שזה  ומנשה,  אפרים  דרך  לנו  מסר  אבינו  שיעקב  והברכה  הפסוק  את  מפרש  המדרש 



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'
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סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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מכאן  למדו  חז”ל  אם  להבין,  וצריכים  הארץ,  בקרב  לרוב  וידגו  כתוב  בפסוק  המדרש,  לנו  אומר  ישראל, 
שהאדם בן תורה דומה לדג שהוא מקבל דבר חדש מהתורה בצמאון, כמו דג מקבל טיפה חדשה שיורד 
התורה  את  ישמעו  שהם  בפסוק  לכתוב  צריך  היה  הארץ,  בקרב  לרוב  וידגו  כתוב  בפסוק  למה  מלמעלה, 

ויקבלו את הטיפה בצמאון?

אבל המדרש מבאר לנו היסוד להצלחה בריבוי תורה. הצלחה לגדל ולרבות בתורה זה תלוי במידה שיש 
לאדם צמאון לתורה. דג יש לו צמאון גדול. אם אדם יש לו צמאון גדול לכל דבר חידוש שהוא לומד, אז לא 
יסתפק במה שיש לו, אז ירצה יותר ויותר, ואז יתגדל במידה שיהיה לו ריבוי של תורה. הוא יעשה כל מיני 

השתדלות לזכות לגדול בתורה ואז הוא יגדול לאילנא רברבא.

זהו הכוונה בחז”ל תלמידי חכמים אין להם מנוחה שנאמר ילכו מחיל אל חיל. הסבא מקלם מבאר למה נקרא 
ימי חייהם.  ולא חכמים, כי הם מתלמדים תמיד כל  חכמינו תלמידי חכמים? הם נקראים תלמידי חכמים 
ולא רק מתלמדים, הם הולכים כמו שקטן, ינוקא, הם לומדים תורה שכל מילה ומילה שהם לומדים זה כמו 

המילה החדשה. 

ידוע שר’ איסר זלמן זצ”ל כשהגיע לגבורות עשה קבלה שעכשיו אני מתחיל לשטייגן, עכשיו אני מתחיל 
ללמוד. ככה הוא חי כל החיים שלו. וזהו הסמל של מה על התלמיד חכם להתגדל כמו ר’ איסר זלמן. לכן 
תלמידי חכמים כסדר הולכים מדרגה אחר מדרגה ומעלה אחר מעלה, אם לומדים תורה כמו שכל מילה 

ומילה זה הדבר החדש, הדבר הראשון שבכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים.

אפשר  אי  מרב  התורה  מסורת  ובלי  חיינו,  שהתורה  להרגיש  אתכם  יזכה  שהקב”ה  לסיים  רק  רוצה  אני 
לחיות. כל דבר שאתם שומעים מרבכם תקבלו בצמאון כמי שלא שמעתם תורה מעולם. זה התורה שאתם 

שומעים, תקבלו את זה בצמאון מאד גדול ואז בעזרת ה’ יתברך הקב”ה יתן לכם סייעתא דשמיא.
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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ריתחא דאורייתא...
רב שיח פורה ומעמיק רב תובנות ומושכלות במשעולות העולים לישיבות הגדולות, 
בונים שרייבר שליט"א  ומרביצי התורה הגאון הגדול רבי  גדולי ראשי הישיבות  מפי 
ישיבת  ראש  שליט"א  ברמן  פרץ  חיים  רבי  הגדול  והגאון  הדעת,  נתיב  ישיבת  ראש 

פוניבז'.

בהנחיית הרה"ג בנימין בירנצוויג שליט"א ר"מ ישיבת אמרי משה ירושלים.

ר' בונים  גדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה, הגאון  ורבנן  ר' בנימין בירנצוייג: ברשות מרנן  הרה"ג 
שרייבר שליט"א ראש ישיבת נתיב הדעת והגאון ר' חיים פרץ ברמן שליט"א ראש ישיבת פוניבז'.

לגיונות  ישיבות,  בני  אלפי  שאלפי  איך  גדולה,  להתרגשות  גורם  הזה  המרנין  המחזה  מחדש  שנה  כל 
לגיונות של טובי בני העלייה שמתכנסים, שזה מתרבה משנה לשנה בלי עין הרע, ומתכנסים בדור כזה 
שהשטחיות והחיצוניות כ"כ חודרת, מתכנסים לשמוע הכוונה והדרכה ראויה, בתקופה הכל כך חשובה 

של העלייה לישיבה גדולה.

זה  זה סדר הכנה,  ועד הכנה, שיש לכם הרבה מאד.  זה לא עוד  אנחנו הגענו עכשיו כמו שציינו פה, 
סדר שלם שבו תקבלו כלים והבנות נכונות, הדרכות והבנות נכונות איך לעלות ולהגיע, איך לעבור את 
התקופה הבאמת קריטית וחשובה הזאת, לבנין ולגדילה שלכם. ועכשיו אנחנו מגיעים לשיא, לריתחא 
דאורייתא של סדר הכנה, לשאלות ולתשובות שנשמע בעז"ה מגדולי מרביצי התורה, ממה שהם זכו 

לצקת ולשאוב ממעיינות של מים חיים, טעם זקנים של אלו שהנחילו לנו את דרך הישיבות.

הגאון ר' מיכל פיינשטיין זצ"ל נכנס פעם אצל מרן ר' איסר זלמן, והוא אמר לו, היום אני בן שבע עשרה, 
יום הולדת שבע עשרה שלי. אמר לו ר' איסר זלמן, אני רוצה להגיד לך עצה חשובה מאד לחיים. הוא 
אומר, אנחנו שומעים הרבה אנשים מבוגרים שניגשים לנער צעיר ואומרים לו אילו הייתי נער בגילך, 
אוי הייתי עושה ככה, אוי הייתי עושה ככה. ואמר לו ר' איסר זלמן, זה דברי הבל הבלים. אם הייתי נער 
בגילך, אז היה לך גם שכל של נער, היה לי שכל של נער, ואז מה זה היה עוזר? לכן אמר לו ר' איסר זלמן 
לר' מיכל פיינשטיין, אני רוצה לתת לך עצת זהב לחיים. אתה נער, אבל עכשיו כשאתה נער, תשמע 
ותתייעץ כל הזמן עם רבותיך, תשמע הכוונה ודרך כל הזמן ואז תרויח, שאתה נער עם הכוונה של זקן, 
ואז כשתהיה זקן, את הנער שתפגוש לא תגיד לו אם הייתי נער הייתי עושה ככה וככה, כי בתור נער 

כבר היית עושה את הדברים בצורה הנכונה.

השאלות.  את  מהבחורים  קיבלנו  שנה  שכבכל  לציין  רוצה  ואני  הראשונה,  לשאלה  להגיע  רוצה  אני 
במשך השנים אספתי את מירב את השאלות שיש, ניסינו לצמצם את זה לשאלות הכי מהותיות, דברים 

שהכי הפריעו לבחורי ישיבות, הכי עניינו אותם יותר נכון.



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'
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סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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סדר הכנה בישיבה גדולה
שאלה ראשונה קשורה לדרך הלימוד. כידוע, בישיבה קטנה בחורים לומדים בסדר הכנה וסדר חזרה, הכל מסביב 
לשיעור, לומדים את הגפ"ת, בשיעור נותנים להם על מגש של זהב את כל הרייד ואת כל מה שצריך על הסוגיא. 
בישיבה גדולה זה משתנה מקצה לקצה, בחור יושב בסדר א' וצריך להתחיל להכין את הסוגיא, לא את הגפ"ת, אלא 
להכין את הסוגיא. יש שיעור אחרי זה, השיעור מכווין, שמעתי הגדרה נפלאה מהגאון ר' יגאל רוזן שליט"א, ראש 
ישיבת אור ישראל, הוא אמר, בישיבה קטנה הבחור לומד את הסוגיא מתוך השיעור, בישיבה גדולה הבחור לומד 
את השיעור מתוך הסוגיא. לומדים את הסוגיא, צריכים ללמוד את זה עצמאי, לדעת על מה להתעכב ועל מה לא 

להתעכב, היכן לעיין, והשיעור אחרי זה כמובן נותן הכוונה. 

הראשונים  לימים  שאלה  היא  הזאת  השאלה  מדגיש,  אני  שואלים,  הישיבות,  ראשי  רבותינו  ברשות  הבחורים,  פה 
בלבד. יש כאלה שזה ליומיים שלשה הראשונים, אחרי זה הבחורים כבר תופסים, אבל הימים האלה הראשונים הם 

הקריטיים לבחור שמגיע בהרגשה רגועה, הוא יודע מה צריך לעשות.

בחור מתיישב בסדר א' בישיבה גדולה, איך הוא מתחיל ללמוד סוגיא, מה שהוא לא למד עד היום.

הגאון הגדול ר' בונים שרייבר שליט"א:
ברשות, המטרה כמו שאמרו, המטרה של ישיבה גדולה זה ללמד בחור להבין דף גמרא, יש מכתב של הסטייפלר 
שהוא כותב שכל מה שבחור לומד עד שהוא מגיע לפרק האיש מקדש כלשונו, הוא לומד להתלמד, להתלמד איך 
ללמוד. המטרה המרכזית של שיעורים בישיבות זה לא סתם שהבחורים ישמעו שטיקלאך תורה, אלא שהבחורים 
יתלמדו איך ללמוד דף גמרא. אז יש הרבה סגנונות, יש הרבה צורות, אבל המטרה של כולם היא ללמד איך ללמוד דף 

גמרא, ובשביל זה שומעים כמה שנים שיעורים. ללמדך שזה לא נהיה ביום אחד.

לא קולטים ביום אחד איך לומדים דף גמרא. אחרת היה מספיק שיהיה שיעורים ובכ"א אלול היינו גומרים. זה כמה 
שנים טובות, שלש שנים כמו שמקובל היום, שמלמדים בחורים איך ללמוד דף גמרא. 
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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הגישה בסדר א' צריכה להיות לנסות להתחיל להבין דף גמרא, ולהבין אני לא מתכוון את העומק של הלומדות, שגם 
זה כמובן, אבל קודם כל, בשונה מישיבה קטנה ששמה מלמדים אותך את הדף, בישיבה גדולה מלמדים אותך להבין 
את הדף. תלמד את הדף, סדר א' אתה מתחיל דף חדש. תלמד אותו ותנסה להבין אותו, תנסה לראות מה אביי 
אמר, מה רבא אמר, מה מובן לך ומה לא מובן לך, מה רש"י אומר ומה תוס' אמר. זה מספיק בשביל למלאות את 
הסדר א' הראשון בשביל ללמוד את הסוגיא הראשונה קודם כל בשביל לנסות להבין את זה בכלים שלך,  בכוחות 
שמסתמא  אומר,  שלך  הר"מ  מה  שומע  אתה  לשיעור,  מגיע  אתה  ואז  שלך.  באפשרויות  שלך,  בכשרונות  שלך, 
ברוב הדברים לא חשבת על זה לבד, ואז יש לך למחרת בסדר, אתה מנסה עוד פעם לחשבן את הסוגיא ביחד עם 
מה ששמעת בשיעור, ואתה מנסה להבין את מה ששמעת ולהבין מה אתה חשבת בלי השיעור, ומה התחדש לך 
בשיעור, ולהבין למה באמת הר"מ שלך אמר אחרת ממה שאתה חשבת, במה אתה לא צודק, ואיפה הנקודה, ולא 
סתם לחזור על השיעור, לדקלם את מה ששמעת ולחזור, אין לזה שום תועלת. התועלת היא להבין את מה ששמעת, 
ולהבין איך לומדים את הדף גמרא לפי זה. אתה שומע שיעור, אתה שומע איך שהר"מ ניגש לסוגיא, מה הוא שאל, 
הוא  איך  ניתח,  הוא  איך  התעכב,  הוא  מה  על  ענה,  הוא  מה 
שאתה  לא  השיעור,  על  חוזר  בסדר  למחרת  אתה  אז  חישבן, 
חוזר על השיעור ששמעת, אתה חוזר עוד פעם על הדף גמרא 
עם השיעור ביחד, אתה מנסה ללמוד את הדף, לא משנה, את 
הסוגיא, כפי איך ששמעת בשיעור, ואתה מנסה לחשבן את זה 
לפי מה ששמעת, ולהבין את מה ששמעת. אם אתה לא מבין, 
תנסה להבין, ואם לא תשאל את הר"מ, אם הוא נמצא. ותנסה 
להבין למה הוא אמר ככה, ולמה אתה חשבת אחרת, למה הוא 
צודק. כמובן שהוא צודק ולא אתה. למה הוא צודק, במה הוא 

צודק, ואז תתלמד להבין.

שיעורים  שמעתי  גדולה,  בישיבה  א'  בשיעור  כשהייתי  אני 
ממרן ראש הישיבה ר' בערל פוברסקי, השווער של הראש ישיבה, אז היה לי מחברת שהייתי כותב בצד ימין של 
המחברת של השיעורים ובצד שמאל של המחברת, זה היה המחברות של פעם ארבעים דף, אז בצד שמאל הייתי 
כותב מה אני חשבתי, והייתי כל יום עוקב אחרי זה למה באמת הוא אמר אחרת ממני, לנסות להבין, מה שהצלחתי 
להבין הבנתי, מה שלא הצלחתי הלכתי לשאול אותו. הדרך היא להבין את הדף גמרא עם השיעור, לא סתם שתי 
דברים, ללמוד דף גמרא ולחזור על השיעור, ואחרי רבע שעה סיימתי. תנסה עוד פעם לחשבן את הדף ביחד עם מה 
ששמעת בשיעור, תנסה להבין, ולהבין מה לא הבנת ומה התחדש לך ומה שקשה לך, וככה מתלמדים ללמוד וככה 
ממלאים את כל הסדר, ונשאר אפילו חסר עוד זמן אחר כך. להתחבר לשיעור, ולהבין מה התחדש לך, איך להבין את 

הדף גמרא, ולצעוד בעקבות הר"מ שלך.

צורת הלימוד והעזר בחוברות המראי מקומות
דרא  אכשר  בישיבות  היום  השאלה.  את  קצת  עוד  לחדד  קצת  רוצה  אני  כח.  יישר  בירנצווייג:  בנימין   ר'  הרה"ג 
ובכל סטנדר יש קובץ מראי מקומות או ספר מראי מקומות, או מראי מקומות שהישיבה עצמה מוציאה, וזה מונח 
מה  פה  להוסיף  קצת  מקומות,  המראי  עם  ללמוד  מגיע  בחור  מקום.  בשום  זה  את  לחפש  צריך  ולא  הסטנדר  על 
ההתייחסות של זה, איך מגיעים, אנחנו יודעים שצריכים ללמוד להגיע להבנות, לקושיות, לתהיות מתוך הסוגיא, 



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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והרבה פעמים הקיצורי דרך האלה אנחנו מפסידים את העיקר. מה באמת הדרך הנכונה לגבי מה  מתוך הדברים, 
ששאלנו בשאלה הראשונה, ובעיקר בנושא הזה של איך מסתכלים על המראי מקומות. הם עזר, הם הכוונה?

הגאון הגדול ר' חיים פרץ ברמן שליט"א:
ה' עזר לנו שכשהיינו צעירים לא היתה השאלה הזאת. כי בזמן שאנחנו היינו בחורים, לא היה ספרי מ"מ, זה לא היה 
קיים, בזמן שאנחנו היינו בחורים לא היו ספרי מפתחות לא לקצות ולא לנתיבות ולא לאף אחד מהראשונים לא היה 
מפתחות. בזמן שאנחנו היינו בחורים היה בבית מדרש שתי רשב"א שלש רשב"א, שתי קצות או שלש קצות. ככה ה' 
עזר לנו. ולא היה שום דבר שבילבל אותנו. ולא היה שום דבר שילד, סליחה על המילה ילד שאני אומר, שילד בן שבע 

עשרה היה רב'ה שלנו, במקרה הילד בן שבע עשרה יכול להיות 
הבן אדם בעצמו שלומד, אבל הוא בסה"כ ילד בן שבע עשרה, 
ועוד לא נברא בחור שיבקש מהבחור שלו אפילו שהוא יותר טוב 
ממנו שהוא ילמד אותו את הסוגיא, ולכן גם אותו בעצמו הוא לא 
צריך לחפש שהוא יהיה הרב'ה של עצמו. אם הוא אוסף מ"מ, 
לא  עדיין  שהוא  מי  זה  עצמו  של  היחידי  הרב'ה  ידיעות,  אוסף 
למדן מספיק, וגם אם כן, מישהו שאת הסוגיא הזו הוא לא מכיר, 
אז כשהוא מתחיל את הסוגיא איך הוא מתחיל? כמו שעם הארץ 
העם   - ללמוד  מתחיל  הוא  אז  הגמרא,  את  לומד  הוא  מתחיל. 
הארץ אומר שכך כתוב בגמרא, וזה כבר נכנס לו בראש. אחרי זה 
עוד קטע גמרא, אז העם הארץ אומר ככה. ומתוך שברי הגמרא 

הזו הוא יחפש מה שהחכמים אמרו אחרי שהם התעמקו מאד הרבה והם היו חכמים, אז יצא לו סלט גדול של עם 
הארץ עם ת"ח ביחד, המון המון המון טעויות, וכל הסוגיא תהיה רק מצירוף של טעויות. זה מה שיקרה אם לומדים 

מתוך המ"מ.

מלבד זה, יש לבן אדם יצר הרע, יצר טוב, לחדש. להגיד שלו. כשהוא רואה את המ"מ אז כל מה שהקודמים אמרו 
דברים ישרים, כבר אחרים אמרו את זה, הוא רוצה להגיד, אז הוא רוצה להגיד משהו שלו, אז מובטח לו שהוא יגיד 

שטויות, דברים עקומים. זה ביטוח.

בזמנינו לא היה לנו את כל הגישה לספרים האלה. לדעת מה המרכז של הסוגיא, מה המעתיקים שלפנינו למדו אותנו 
בכל נקודה של הסוגיא, לימדו אותנו, ידענו כל קצות, כל נתיבות, כל רעק"א שצריך ללמוד אותו. השגנו את הקצותים 
האלה, השגנו אותם, לא היה הרבה אבל כולנו הסתכלנו בכל הקצותים ובכל הרשב"א שצריך וגדלנו, בגלל שלא היינו 
עסוקים. היום ה' נתן ריבוי של ברכה, הרבה ספרים, כל אחד מתחת הגמרא שלו יש את כל הספרים כולם. נו, אז איך 

הוא יכול לדעת את הכל? הוא לא יכול לדעת את הכל. 

הדבר הראשון זה לדעת מה זה הנקודות לעמוד עליהם. מה הנקודות ש"מתחיל" שמתחיל סוגיא, על מה הוא יעמוד. 
כשמתחילים גמרא אפשר להתחיל עם הדברים העמוקים לפני שיודעים את ההתחלה? הרי לא יידעו את הגמרא. 
אז צריכים לדעת מה הנקודות שעליהם עומדים. מה צריך להישאר הגירסא וצורת שמעתתא אחרי שאני עוזב את 
הסוגיא. כשאני זוכר את הסוגיא עוד חודשיים, עוד שלש חודשים. מה אני אצטרך לזכור, מה הצורתא דשמעתתא. 

אחר כך כל אחד יכול להוסיף מה שהוא יכול להוסיף.
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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ולכן ככל שלבחור יש שכל והוא ישמע יותר את הצורתא דשמעתתא לא מהעם הארץ שעדיין לא יודע את הסוגיא 
ועדיין לא יודע מימינו לשמאלו מה כתוב בסוגיא, ושזה יבנה דרך משהו שהוא לא יודע, אלא זה יבנה דרך רב'ה שיגיד 
לו כאן זה הנקודה, כאן זה הנקודה, כאן זה הנקודה. אז הוא יודע איך ללמוד את הגמרא. כשהוא יודע איך ללמוד את 

הגמרא, הוא כבר יחשוב, למה אני לא אמרתי את זה, למה אני לא חשבתי ככה, כבר יתפתח הראש כמו שצריך.

התורה מתחילה במילה "בראשית". אומר רש"י מקרא זה אומר דרשני. אי אפשר לקרוא פשט, המילה הראשונה של 
החומש. אם אתה לא יודע לעשות דרשני, אתה לא תוכל להבין את המילה הראשונה של החומש. כי בפשט זה לא 

מסתדר. תלמד את זה, אתה לא תדע. זה היסוד הראשון.

הדבר השני, התורה מתחילה עם תירוץ, ולפני התירוץ יש קושיא והתורה באה לתרץ את הקושיא הזו. מה הקושיא? 
בשביל מה נברא העולם. האדם לבד לא היה יכול להבין כשהוא אומר בראשית, להבין את הדבר הזה, גם עם מאתים 
זה בשביל מה נברא העולם. והתשובה בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל  מראה מקומות. הקושיא הראשונה 
שצריכה  השאלה  מה  ולדעת  החומש.  של  הראשונה  במילה  לנו  נתן  שהקב"ה  ההדרכה  זה  ראשית.  שנקראו  ישראל 
להישאל שעל זה תבוא התשובה, זה צריכים לשמוע, לשמוע ולהבין מה שאומרים, ואז התורה תהיה תורה של תלמיד 

חכם, לא תורה של עם הארץ, וביחד עם זה לגדול ולחשוב.

ידיעת התורה בסדרי הישיבה
הרה"ג ר' בנימין בירנצויג: יישר כח. בנושא הזה אני רוצה לעשות עוד איזה שאלה, שממש מרגש, הרבה בחורים שאלו. 
יש פה הרבה בני עליה, שהשאיפה שלהם, עולים לישיבה גדולה, השאיפות שלהם מאד מאד גדולות, הם רוצים לבלוע 
את כל התורה כולה, לפי השאלות שהם שאלו, לבלוע את כל התורה כולה. והם שואלים, שהם לא מספיקים ללמוד 
הרבה בישיבות - אני רוצה לדעת! זה הרבה בחורים שואלים, אני רוצה ללמוד עוד מסכתות, אני רוצה להספיק עוד, אני 

רוצה לגמור את המשנה ברורה, אני רוצה... 

השאלה היא מה באמת הדרך, ודאי קבעו לנו נשים נזיקין, קבעו לנו מסכתות שעליהם צריך להשקיע, אבל בחור שכן 
רוצה, יש לו שאיפה עצומה לדעת, להיקף, מתי לעשות את זה? בין הסדרים? סדר שלישי? אחרי הסדר? שישי-שבת? 

מתי בחור שבאמת יש לו נטיה ורצון לעשות את זה, מתי ואיך הוא יעשה? מה הדרך, מה סדר העדיפויות?

הגאון הגדול רבי בונים שרייבר שליט"א:
בפסוק כתוב הכסיל עיניו בקצוי ארץ, הכסיל, הטיפש, העיניים שלו זה בסוף הארץ, בקצוי ארץ, מסביר הגאון שמה 
הפשט בפסוק הזה, אומר הגאון, כסיל כשהוא מתחיל ללמוד מסכת הוא מיד מדפדף לדף האחרון לראות מתי מסיימים 

ואיך מסיימים, וזה כסיל. חכם שלומד לא מחשבן מתי הוא יסיים, ולא הולך ללמוד ש"ס על דעת לסיים את הש"ס.

פירושם של דברים הוא ככה. צריך לשבת וללמוד ולא לבזבז את הזמן. הסדרים שנקבעו בישיבות שרבותינו לפני דור, 
לפני שני דורות, שרבותינו קבעו אותם, מה שנקרא עיון, בקיאות, מה שלא יהיה, בגלל שזה צורת הלימוד שבחור נורמלי 
דברים  והכל  בקיאות,  שנקרא  במה  גמרא  דף  ללמוד  איך  ולהתלמד  גמרא,  דף  להבין  ללמוד,  להתלמד  ללמוד,  צריך 

שלומדים בישיבה, מתלמדים ללמוד דף גמרא. 

אז נכון שתמיד עושים את החשבון שאם אני ילמד בקצב של הישיבה וכו' אז מתי אני יגיע ואיך אני יגיע. וזה טעות 
כפולה ומכופלת.



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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צורתא  להבין  ולא  הש"ס  כל  את  ללמוד  הש"ס.  בכל  הארץ  עם  ולהיות  הש"ס  כל  את  ללמוד  אפשר  ראשון  דבר 
את  להבין  אלא  בלומדות,  רק  לא  מתכוון  אני  ולהבין  גמרא,  דף  להבין  אותך  מלמדים  בישיבה  כלום.  דשמעתתא, 
השקלא וטריא. כשמבינים דף גמרא, אחרי זה אפשר ללמוד הרבה דפי גמרא, אבל כל זמן שלא מבינים דף גמרא 
אין טעם לדפדף הרבה הרבה דפים, ולקרוא הרבה הרבה דפים. שום דבר טוב לא יוצא מזה. יש את הסדרים של 
הישיבה ואת הלימוד של הישיבה ואת הבקיאות של הישיבה, שיש את הסדר פחות או יותר ששם אתה מתלמד 

ללמוד שקלא וטריא של דף גמרא.

הזמן שנשאר לך, אם יש לך עודף זמן, כל אחד בהתאם לכשרונות שלו, לאופי שלו, ליכולות שלו, כל אחד לומד מה 
שמתחשק לו. אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ. כך 
אומרת הגמרא. זה לא הלכה, זה מציאות. אין אדם לומד 

אלא במקום שלבו חפץ.

אבל זה מגיע כהתחלה של לימוד בלי הלחץ הזה שאני 
צריך לדעת ש"ס, ואני צריך לדעת משנה ברורה וכיוצ"ב. 
זה לא מגיעים לשום מקום מהמרוץ הזה. צריכים ללמוד. 
על  הלומד  כל  של  המשנה  על  באבות  אומר  יונה  רבינו 
יונה  רבינו  אומר  בידו,  מספיקים  ולעשות,  לשמור  מנת 
שכשאדם רוצה ללמוד בשביל לדעת את האמת, גם אם 
הוא מוכן לטרוח, כלשונו, ימים ושנים, בשביל לדעת את 
האמת, הקב"ה יזכה בידו והוא ילמד הכל וידע הכל. זה 

המציאות. סתם להיכנס ולחיות חיים של לחץ ולהריץ דפים ועוד ועוד ועוד, שצריך להספיק וצריך לדעת, לא מגיעים 
בזה לשום מקום. צריכים להתלמד ללמוד, צריכים להתלמד להבין דף גמרא, וללמוד לפי הקצב שלך, אינו דומה 
שיעור א' לשיעור ב', אינו דומה שיעור ב' לקיבוץ. לומדים. יושבים ולומדים ולדעת שבסוף מגיעים. לא מגיעים בגיל 
שבע עשרה לש"ס, וכל מי שסיים ש"ס בגיל שבע עשרה אז אולי הוא סיים לקרוא את הדפים. מעבר לזה שום כלום. 
אין לזה שום משמעות, ושום דבר לא. כל המשמעות היא כשאתה לומד ואתה מבין, אז אתה יכול ללמוד עוד מסכת 
ועוד מסכת, לאט לאט, יש זמן לכל דבר, זה אורך זמן. אחרי שתלמד להבין, אז כל דף שתלמד תזכור אותו הרבה 
יותר טוב ותדע אותו הרבה יותר טוב. צריך בשנים של הישיבה להתלמד ללמוד, ובשעות שיש לך מעבר לסדרים, כל 

אחד במה שמתחשק לו, אבל בלי לנסות לרוץ. אלא ללמוד ולהתלמד ללמוד ואז באמת זוכים לדעת ש"ס.

השיעור וחשיבותו
כמו  השיעורים,  השיעור.  של  נושא  מאד.  חשוב  שהוא  נוסף  לנושא  לעבור  רוצה  אני  בירנצוייג:  בנימין  ר'  הרה"ג 
קטנה  הישיבה  בין  הבדל  יש  עדיין  אבל  בלימוד,  בחור  כל  של  לגדילה  ביותר  וחיוני  חשוב  חלק  הם  פה,  ששמענו 
לישיבה גדולה, בישיבה קטנה קיבלנו בשיעור את הכל על מגש של זהב, גפ"ת והגענו לשיעור על מגש של זהב, 
בישיבה גדולה כמו שאמרנו, אנחנו מכינים את הסוגיא, לומדים אותה, ובשיעור אנחנו מקבלים את ההכוונה הנכונה, 

אחרי זה חוזרים.

השאלה פה לא, ח"ו, האם יש חשיבות לשיעור או לא. שמענו מרבותנו שהם לא ראו אף מרביץ תורה גדול שיצא, 
שלא שמע שיעור מרבותיו בישיבות. לא יצא אף מרביץ תורה גדול שהיה עצמאי והחליט שהוא לא שומע שיעורים. 
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כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 
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ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 
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אנחנו מדברים על מה? מצד החשיבות של השיעור אני רוצה לומר שקראתי השבוע על הרב אלישיב, הרב אלישיב היה 
מיחידי סגולה שלמד כל חייו באהל שרה בירושלים, והיה שמה דבר שנהנתי, שאלו אותו על אותה תקופה, הוא אמר 
אנשים חושבים שזה היה קל ללמוד לבד, הנסיונות והקשיים שהיו לו אי אפשר לתאר, זה דרך באמת באמת ליחידי יחידי 

סגולה. אבל כל המרביצי תורה שיצאו שמעו שיעור מרבותיהם.

והשאלה היא כזאת. הרבה בחורים שואלים ושאלו את זה, האם, לפעמים השיעור מכוון, אותו יום הוא איחר קצת, לא 
היה לו כח, או היה עייף או כל מיני סיבות שבעולם, הוא רוצה לשמוע את היום את השיעור בקלטת, בנגן, הוא רוצה 
לשמוע את השיעור - מדפיסים ברוב הישיבות את הדפים, אותו יום לא הלך לו, אני יראה אחרי השיעור את השיעור 
מודפס, האם זה דרך מסוימת שבחור יכול לקחת לעצמו גם לשמוע או לראות את השיעור? או שיש ענין גדול בשמיעת 
השיעור חי. בזמנו אמרנו ששמענו נוסח כזה מהמשגיח ר' יחזקאל לווינשטיין זצוק"ל שמסירת שיעור, לשמוע שיעור 
בלי הרבי, זה חסר בצלם אלוקים. ואנחנו רוצים לשמוע מהגאון ר' חיים פרץ ברמן את הביאור של הדברים או הרחבת 

הענין.

הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט"א:
ישיבה  הראש  אחריו,  רצו  שהכי  ישיבה  הראש  המלחמה,  לאחר  פרקטית.  תשובה  להגיד  רוצה  אני  אענה  שאני  לפני 
שרצו לשמוע כל מילה שלו, וכל מילה היתה יקרה והיו חוזרים עליה והיתה מתוקה, עם ההסברה הכי גדולה שיש, היה 

ר' שמואל.

גדול, של  היום עדיין השיעורים של המסביר הכי  קיים  יש מבחן.  קיימים. כמה מקשיבים להקלטות?  ההקלטות שלו 
הרב'ה הכי גדול, של מי שנותן הכי גישמאק בלימוד. למה לא מקשיבים? סימן שבמבחן המציאות זה לא עובד. במבחן 
המציאות א"א לקבל מהקלטה. כי אם היה אפשר, אז למה זה לא קורה? סימן שאי אפשר. אז זה תשובה בלי להסביר, 

בלי כלום. סימן שזה לא.

עכשיו, לגופם של דברים אני רוצה להגיד פה, אולי חלק אחד אני ידבר. יש את החלק שכל בחור יכול לחשוב לעצמו פה. 
לא דיברו על לא להיכנס לשיעור או בקלטת. כשיום אחד או יומיים, מה יש אם אחסר, מה יקרה אם אני יחסר שיעור יום 

אחד או שאני לא יחסר שיעור יום אחד?

משה רבינו לפני שהוא נפטר, הוא אמר ליהושע, יש לך איזה ספיקות בלימוד? אני יענה לך על כל הספיקות. ויהושע אמר 
לו, אין לי שום ספק בשום דבר בלימוד. למה אין לי שום ספק? אז הוא אמר לו, כתוב בחומש נער לא ימיש מתוך האהל. 
אם אני נער לא ימיש מתוך האהל, לא יכול להיות שיהיה לי ספק שאני צריך תשובה. אומר רש"י שמה, יהושע שכח את 
ההלכות אחרי שהוא ענה את זה. למה הוא שכח את ההלכות? כי בתשובה שלו היה מונח, אני לא יכול להיות פחות ממך. 
כל מה שאתה יודע גם אני יודע. ולמה? כי לא ימיש מתוך האהל, מי שלא ימיש מתוך האהל, כל מה שהרב'ה יודע, גם 
התלמיד יודע. למה? זה סייעתא דשמיא. זה לא יתכן שיהיה אחרת. יהושע בן נון היה ארבעים ימים ששלחו אותו להיות 
מרגל. הוא לא היה אז בשיעור, אבל חוץ מזה הוא תמיד היה, לא היה זמן שהוא לא היה, אז הוא ידע את כל הדברים בדיוק 

כמו שמשה רבינו ידע. זה דבר סגולי ודבר אמיתי. מי שלא מוכן להפסיד, ככה זה.

לפני שבעים וכמה שנים התחתן ר' אליהו מישקובסקי, הראש ישיבה של כפר חסידים. אשתו היתה בת דודה של אבא 
שלי זכרונו לברכה. ולחתונה שלו היה צריך לנסוע לכפר חסידים לישיבה, זה היה רחוק, זה היה אז נסיעה של כמה שעות. 
ור' אבא המשגיח של הישיבה, אז ר' אבא זה היה, ראה שאבא שלי יושב בישיבה ולא נוסע. אז הוא אמר לו, זה בן דוד 



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'
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סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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שלך, זה תלמיד חכם, אתה צריך לנסוע. ואבא שלי אמר לו, אני לא יכול לנסוע, למה? ר' שמואל יגיד היום שיעור, אני לא 
יכול לנסוע. אז ר' אבא הלך לר' שמואל וסיפר לו את זה. אז ר' שמואל קרא לאבא שלי ואמר לו, יש חתונה, אתה צריך 
לנסוע, אתה צריך להיות בין אנשים, אז אבא שלי אמר לו אבל שיעור אני לא יכול להפסיד, אז ר' שמואל אמר לו, תיכנס אלי 

שאני  כמו  השיעור  כל  את  לך  יגיד  אני  עכשיו,  לחדר 
אומר אותו לרבים ואז תוכל לנסוע. ככה גדלו. זה נקרא 

נער לא ימיש מתוך האהל. זה דבר סגולי.

ויש פה עוד סגולה. כתוב בגמ' בתמורה גם שמה, בזמן 
אם  למדני,  לו  ואומר  שלו  הרבי  אצל  הולך  שתלמיד 
רוצה,  ואם הרבי לא  גדלים,  הרבי מלמד אותו שניהם 
ה' לוקח את כל החכמה מהרבי, מעביר אותה לתלמיד, 
התלמיד יודע והרבי שוכח. וכתוב שם בגמ' שזה ברבי 
בינוני שלא יודע את כל הש"ס, כך כתוב שם בגמ', לא 

רק הרבי הכי גדול.

אז מי שבא באמת לשמוע כל יום, הרבי בסכנה, הוא לא בסכנה. הוא כבר תלמיד חכם, מובטח לו. אם הרבי שלו ילמד אותו, 
כן, אם הרבי לא ילמד אותו, יקחו לרבי. הרבי בסכנה שאולי לא יהיה. 

אבל זה רק אם יש לא ימיש מתוך האהל. אם אין לא ימיש מתוך האהל זה לא יהיה. אז זה דברים סגוליים.

זה לא דברים סגוליים רק, אני יכול לשבת ולהסביר לכם ולהראות לכם דוגמאות, אבל זה מיותר להרבות בדוגמאות. בשאלה 
של לשמוע מקלטות, כבר אמרתי לכם, המציאות מראה שזה לא מצליח.

החברותא
זה  לא צריך בשביל  לציין פה שלכאורה  חייב  אני  הנושא של החברותות.  נוספת, על  בירנצוויג: שאלה  בנימין  ר'  הרה"ג 
הכנה בכלל. מי שנמצא בישיבה קטנה היום, יודע שמסוף חודש סיון התורים שליד הטלפונים ציבוריים עמוסים. זה נראה 
כמו משרדי שידוכים. מבררים על זה ומבררים על שם ועליו, בלגן שלם, כולם קובעים חברותות. אמרתי לבחורים, עוד לא 
התקבלתם למבחן אפילו, התקבלתם למבחן אבל בסוף תצטרכו ללמוד עם שלש סדרים עם של בחורים עם שלש ישיבות.

הצורך  זה  ואולי  אותם,  ומחליפים  שבוע,  עד  שלש  יומיים  בדיוק  מחזיקות  האלה  שהחברותות  שלנו  הנס  זה,  ככה  אבל 
אבל  חשוב,  זה  החברותא  הסדרים,  בגלל  פעם  עוד  קטנה  בישיבה  גם  לדעת,  להם  חשוב  מאד  שזה  כאלה  ויש  להסביר, 

בישיבה גדולה כיון שאני לומד עם הבחור ואני גדל איתו ואני לומד איתו את הסוגיא, יש פה חשיבות מיוחדת להתאמה.

'שוק  יש  נכנס המושג הזה. לכאורה מושג קצת רחובי אבל  ואיך  זה  יודע מי הכניס את  ויש עוד בעיה בישיבות, אני לא 
חברותות'. שוק במהות שלו זה כל המרבה במחיר, זאת אומרת שהדבר שהוא ההיפך הגדול של המושג של חברותא, ויש 

שהוא מתפוצץ, ועושים, ויש זמנים של שוק חברותות. ופה אני רוצה להציב שתי שאלות.

שאלה ראשונה, באמת מה הבחור, איך הוא צריך לגשת, איזה חברותא היא הטובה, המתאימה לי ביותר. קוים כלליים. אין 
לזה כמובן,  אי אפשר, ובזה צריך לבוא ולהתייעץ עם המשגיח, עם הר"מ.

שאלה שניה בעקבות, ויש בחורים שראיתי שזה מפריע להם, אני לא יודע אם יש לזה תשובה, אבל היום בגודל של הישיבות 
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למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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זה חשוב. יש שוק חברותות, ויש הרבה בחורים עדינים שהם לא תגרים בשוק, אין להם את המומחיות הזאת, והם אמרו 
לי שהרבה פעמים כמו שאומרים בלשון הרחוב, נדפקים קצת, נשארים מאחורה, כולם מסתובבים ועד שהם מגיעים נגמר 

השוק חברותות. אז להם השאלה מה העצה, מה הדרך, ואיך לחזק.

הגאון הגדול רבי בונים שרייבר שליט"א:
מרפקים.  להם  אין  נגמר,  כבר  השוק  זזים  שהם  ועד  עדינים  בחורים  שיש  השניה  השאלה  השניה.  מהשאלה  יתחיל  אני 
על השאלה הזאת אני לא צריך לענות, כי השאלה הזאת בן עזאי ענה. הגמרא אומרת ביומא, מכאן אמר בן עזאי בשמך 
יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך ואין אדם נוגע במוכן לחבירו ואין מלכות נוגעת במוכן לחברתה אפילו כמלא 

נימה.

אין כזה דבר שחוטפים לך את החברותא שלך. בן אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו, כמובן, וברכך ה' אלקיך יכול 
אפילו יושב ובטל תלמוד לומר בכל אשר תעשה, צריך לעשות השתדלות, אין כזה דבר שמישהו זוכה בחברותא בגלל שיש 

לו מרפקים ואתה מפסיד את החברותא בגלל שאתה יותר עדין נפש. הקב"ה מנהל את העולם.

כמו שיש בשמך יקראוך, יש משלך יתנו לך. מישהו יכול לקחת לך את השם שלך? לך קוראים משה ולו קוראים יענקל. 
מישהו יכול לחטוף לך את השם שלך? אף אחד לא יכול לחטוף את השם שלך. השם שלך זה אתה. משלך יתנו לך. זה לא 
שהקב"ה מוריד לעולם כך וכך חברותות וחוטפים. כל אחד יש לו את שלו, ואף אחד לא יכול לקחת לו, אז אם קבלת מישהו 
שלא מוצא חן בעיניך, זה החברותא שלך, לא חטפו לך אותו. כמובן אל תשב בידים שלובות, צריך לעשות, אתה צריך 

לעשות השתדלות, אבל לא מעבר לזה.

זה נכון בחברותות וזה נכון בכל דבר בחיים.

מה שקשור לאיזה סוג חברותא צריך, הדבר הכי חשוב בחברותא זה מישהו שיש לו אזנים. מישהו שיודע שאמנם חייב 
אדם לומר בשבילי נברא העולם, אבל גם השני חייב להגיד את זה, לא רק אתה. מישהו שיודע לשמוע גם את הצד השני.

וזה צריך להיות בשני הכיוונים. גם אתה צריך ללמוד לשמוע.

הרבה פעמים רואים חברותות יושבים ולומדים ביחד, הם בכלל לא מדברים אחד אל השני, הם מדברים אחד ליד השני, כל 
אחד אומר את שלו, הוא בכלל לא מנסה להבין את השני, אוטומטית ברגע שהשני אומר משהו אז הוא אומר הפוך. בכלל 
לא... למחרת הם לומדים עוד פעם והוא לא זוכר מה הוא אמר, והוא לא זוכר, ומחליפים דעות. ההוא אומר מה שהוא אמר 
אתמול והוא מיד אומר הפוך. ככה זה עובד, כי קודם כל אני צריך להראות את עצמי ולהוכיח את היכולות שלי, אז מה 

שאתה אומר, אני אומר הפוך.

זה לא חברותא.

חברותא פירושו שתים שיש להם מטרה משותפת להבין וללמוד, שתים שמוכנים לשמוע אחד את השני. 

ברור שהרמה תמיד צריכה להיות פחות או יותר רמה שוה, אבל אף פעם זה לא מדויק. ותמיד יש תועלת כשאתה לומד 
עם מישהו שהוא פחות ממך. אתה יותר צריך להסביר ויותר צריך לדבר וזה יותר מלבן. זה פחות קריטי הדברים האלו. 

מה שחשוב זה למצוא חברותא שמוכן לשמוע אותך ושאתה תהיה מוכן לשמוע אותו. ביחד ללבן את הסוגיא. זה נקרא 



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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חברותא. וזה העיקר מה שצריך לחפש. אם אתה מוצא אחד כזה אשרי חלקך.

אחד כנגד רבים
הרה"ג ר' בנימין בירנצוייג: אני רוצה לעבור לשאלה שדוקא שאל אותי בחור השבוע. השאלה הזאת מתבקשת, קשורה 
ישיבה  היום כל  היום.  ישיבה אמר בהתחלה, אבל השאלה מתבקשת, בגלל הגודל של הישיבות  קצת למה שהראש 
בינונית, שיעור א', בלעה"ר גדול. אנחנו עוד זוכרים שפעם היתה ישיבה אחת "נתיב הדעת" בירושלים שמספר ששים 
היה איזה תמרור שעד כאן, אבל אני מבין שגם זה כבר לא קיים, כבר שם זה נפרץ לצערנו. אבל אמר לי בחור, אני בחור 
חשוב, בחור מצוין מאד באחד הישיבות הטובות מאד בירושלים, בחור מוכשר מאד, אני מגיע לישיבה גדולה מאד, 
למעלה מאלף בחורים, והוא אומר לי, מה אני עושה? ביום הראשון אני בחור עדין, והוא אומר, אני יאבד את עצמי, 
פתאום הוא רואה כשרונות גדולים מאד, וקבוצות, והוא היה רגיל לישיבה קטנה שנתנו יחס לכל אחד, וכל אחד קיבל 

את המקום שלו, והוא אומר איך אני ירגיש שאני לא אויר. זה היה השאלה שלו.

הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט"א:
גם לשאלה  זה קשור  ירגיש.  אני  איך  בגלל  זה  בחיים  כל הבעיות שיש  זה הסכנה של החיים.  ירגיש,  אני  איך  המילה 

הקודמת. הצלחה עם חברותות.

בחור יכול ללמוד עם מישהו יותר טוב ממנו, עם 
מישהו כמוהו, ועם מישהו פחות ממנו. לכל אחד 
החברותא,  את  ללמד  תועלת  יש  תועלת.  יש 
של  תועלת  ויש  מהחברותא,  ללמוד  תועלת  יש 
לחשוב ביחד. אבל בתנאי שהוא לא ירגיש שהוא 
דפוק. כל מה שקשה בשוק של החברותות אח"כ, 
נדפקתי,  נדפקתי. להרגיש  כי הבחור מרגיש  זה 
מי  מצליח.  לא  הוא  ואז  זה,  עם  מסתובב  הוא 
שלא מרגיש נדפקתי, הוא יצליח. האויב של הבן 
אדם זה להרגיש נדפקתי. זה האויב של הבן אדם. 

המילה להרגיש זה מילה לא נכונה.

לגופם של דברים. בחור שעוקב כל יום, הצלחתי היום יותר מאתמול או לא, התשובה שלו תהיה כל יום - לא, כי כל יום 
הוא ישים לב איפה הוא לא הצליח ולא איפה הוא כן הצליח והוא לא יתקדם לשום מקום, הוא רק יהיה מסכן. זה האויב 

של ההצלחה.

בן אדם צריך להעמיד לעצמו מקום, אני לפני א' ניסן עסוק רק ב"לומד או לא לומד", הצלחתי או לא הצלחתי אני יענה 
לעצמי תשובה בא' ניסן. אל תתעסק בתחושה שלך אם אתה מצליח או לא, אין לכם מושג כמה כאלה יש שמצליחים 

והם לא יודעים מזה ולכן הם מפסיקים להצליח. כי לא מה שהם חשים זה האמת, לא מה שהם מרגישים זה האמת.

אל תכנעו לאויב הזה, שהיצר הרע שם לבן אדם, להרגיש "אני לא מצליח". הרב שך היה מביא מר' איסר זלמן שהוא 
אמר, כתוב בגמ' רשעים מלאים חרטות, למה הם מלאים חרטות, הם נהיו צדיקים? אז ר' איסר זלמן אמר, כי השונא 
הגדול שיש לו לאדם זה היצר הרע, אז קודם היצר הרע רוצה שהוא יעשה את העבירה, אבל היצר הרע גם שונא אותו 
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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אז אח"כ הוא רוצה שהוא ירגיש דפוק, אז הוא מכניס לו חרטה. האויב שלנו, היצר הרע, הכח שלו נגד ההצלחה זה 
להרגיש דפוק, להרגיש לא מצליח, להרגיש בודד. אין כזה דבר בחור שלומד טוב וישר בלימוד, שהוא לא מוערך. יכול 
להיות שהוא מרגיש את זה עכשיו, יכול להיות עוד שבועיים. בחור כשהוא מגיע כבר לשיעור ב', כל מי שטוב מוערך 

וחשוב ומגיע למקומו.

אבל אם הוא יהיה כל הזמן עסוק בלהרגיש, אולי הוא לא יגיע לשום מקום.

החברה
הרה"ג ר' בנימין בירנצוייג: כאן אני רוצה להגיע לשאלה מתבקשת, שאלת המשך, שאני לא יודע אם זה קשור לכולם 

כי יש בזה דרגות, אבל הנושא של החברה.

הרמב"ם עצמו כותב שדרך האדם להיות נמשך בדעתו אחרי רעיו וחבריו. יש מושג של צוותא, אדם צריך להיות עם 
חברים. אבל, ועוד פעם, זה תלוי כל אחד... אדם מגיע לישיבה גדולה והוא נמצא שם כל היום, הוא מגיע מדי פעם 
לבקר בבית. אבל הוא נמצא כל היום בישיבה. החברים שלו, החברי חדר, החברותות, בחדר, בשולחן, בחדר אוכל, זה 
החברים שלו. באופן טבעי נוצר משהו בישיבות שקוראים את זה בלשון המודרנית לחץ חברתי. בחור רוצה מטבעו, 
ועוד פעם, זה תלוי בדרגות של כל אחד, אבל בחור מטבעו רוצה להיות בחברה, להיות נשמע, להיות בענינים כמו 
ובחורים  והלחץ החברתי.  ביותר, הסכנה של החברה  נמצאת סכנה עצומה  ופה  לזה, עד כמה שאפשר,  שקוראים 
שואלים באמת, כי זה אחד הדברים שאין להם כמעט מעצורים, ובחור מנסה, מתחיל, וכשהוא רוצה לעצור הוא כבר 
נמצא קצת רחוק. השאלה פה היא, באמת יש לבחור טבע הוא חברותי והוא רוצה לשוחח, רוצה קצת לדבר, רוצה 
טיפה... איפה הגבולות שהוא יכול לשים לעצמו, שהלילות לא יהפכו ללילות של בילוי הזמן, וממילא קמים מאוחר 
והכל, כל היום הופך להיות, לא צריך להאריך פה בנזקים של הלחץ החברתי. איפה הגבול שבחור ישים לעצמו. מה 
מדברים,  בלילה,  מגיעים  היכן?  גבולות,  לדעת  גם  אבל  שלך  הדרגות  לפי  חברותי  יכול  אתה  לבחור,  לומר  העצות 
מפטפטים, בחדר אוכל, איפה לשים את הגבול בו לומר עד כאן, השטייגן הוא העיקר, וזה כמובן רק כדי להוסיף לו 

את מה שנצרך לו.

הגאון הגדול רבי בונים שרייבר שליט"א:
הגמ' אומרת בסנהדרין, סהדי שקרי אאוגרייהו זילי. עדי שקר מזולזלים בעיני אותם אלה ששוכרים אותם. וכשרוצים 
יעידו שקר, אז הגמ' שם אומרת רשימה שלימה של דברים שיכולים לאיים עליהם, במוות,  לאיים על עדים שלא 
ברעב, ובכל מיני דברים, על הכל יש להם תירוצים. אומרים להם את זה, זה האיום הכי גדול. אומרים להם שגם אלה 

ששוכרים אותכם, בזים לכם, זה האיום הכי גדול.

צריך לדעת, בן אדם צריך חברה וא"א לחיות בלי חברה, וזה לשון הרמב"ם שטבע הרמב"ם שהוא מדיני, הוא חברותי, 
הרי אני לא מדבר על חברה של שוליים, של כאלה... לא עליהם מדברים. מדברים על חברה נורמלית של בחורים. 
החברה מעריכה בחור רציני. בחור שהוא מזולזל ולא רציני, לא מעריכים אותו בחברה. אותה חברה שאליה הוא מנסה 

להסתפח, החברה הזאת בזה לו ולועגת לו, ולא מעריכה אותו.

בחור שהוא רציני, עושה שטייגן כמו שאמרו, ולומד טוב, והעיקר אצלו זה הלימוד והיראת שמים, זה בחור שהחברה 
מעריכה אותו, אז הוא מגיע בלילה לחדר, מפטפט קצת, הולך, בא, אבל כשהוא עושה את הגבולות שהוא קובע שזה 



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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יותר מזה, אז הוא לא מתנתק  ולא  הוא צריך בשביל השטייגן שלו, 
בכל  עליו  מסתכלים  החברים  אותו,  מעריכים  החברים  מהחברה, 
המשגיח  זצ"ל,  טיקוצ'ינסקי  משה  ר'  אותו.  תרצה  והחברה  הכבוד, 
בסלבודקה אמר, שכתוב בגמ' שבהמה דקה נקנית במשיכה, מה זה 
משיכה, קורא לה והיא באה. סימן של בחור שהוא בהמה, זה קורא לה 
והיא באה. כשכל אחד קורא לו, הוא נגרר אחריו, זה בהמה. והבחורים 
גם מסתכלים עליו כמו בהמה. אחד שיש לו את העקרונות שלו ואת 
עושה  גם  לעניין  בחור  אחד.  כזה  מעריכים  בחורים  שלו,  השטייגן 
שטייגן, וגם בחור נורמלי, לא סגפן ולא נעול, אין מה לפחד מחברה 
אם אני לא יבזבז את הלילות. אדרבה ואדרבה, אם תדע לשמור על 
אני  בחברה,  תצליח  יותר  הרבה  שלך,  השטייגן  על  ולשמור  שלך, 

מדבר על החלק של הלא לשמה של החברה. על זה היתה השאלה.

ההיפך המוחלט, החברה מעריכה דוקא בחורים כאלה.

קימת הבוקר
עיקרית.  מאד  מאד  היא  שמציקה,  שאלה  אבל  צדדית,  יותר  בעיקרון  אחרונה.  שאלה  בירנצוייג:  בנימין  ר'  הרה"ג 

הקימה בבוקר.

בישיבה קטנה יש משגיח, יש ראש ישיבה, ויש את ההורים בבית שמעירים, אין מה לעשות. בישיבה גדולה צריכים 
לקום לבד, בחסות שעון מעורר. סיפרתי שניגשנו לפני שנתיים למרן שר התורה זצוק"ל ושאלנו אותו שאלות בהכנה, 
אז שאלתי אותו מה העצה לקום בבוקר מוקדם. אמר מרן ר' חיים, לשים שעון מעורר. והוא היה עם השעון המעורר 
הפנימי שלו, היה קם בגבורת ארי, אבל מה העצה שלנו? אנחנו יודעים כמה שזה קשה. גם בישיבה קטנה, שיש הורים, 
אני זוכר, אצלנו בישיבה פעם, כשניגש אלי איזה אבא וסיפר לי שבישיבה כעשו, הבן מאחר לתפילה וזה לא הולך, הוא 
אמר לי תתן לי עצה מה לעשות, אני לא מצליח להעיר את הבן שלי. אני שם שש שעונים מעוררים מסביב, אני שם 
שעון אחד והוא סוגר אותו וממשיך לישון, מרדים את השעון איתו. אני שם לו שש שעונים מעוררים, אחד עם רטט 
בלי צלצול, אחד עם צלצול בלי רטט, אחד עם מנגינה חסידית, אחד עם מנגינה של מודה אני, כל השכונה מתעוררת 
והוא ממשיך לישון. מה עושים? זה עוד כשיש אבא שעוד שואל. אבל בישיבה גדולה ברגע שהבחור יסגור את הנצרה 
והשעון ירדם איתו ביחד, הוא יכול להמשיך הלאה לישון. פה השאלה, מה העצה, עצה סגולית אולי, איך בחור באמת 
יכול לסגל לעצמו את הסגולה לקום בבוקר בזמן, כי צריכים לדעת שאם לא קמים בזמן אז כל היום נראה אחרת, 
קמים מאוחר, אבל זה לא הזמן להאריך כרגע, כל היום נראה אחרת, הסדרים וכל סדר היום נראה אחרת, מנסיון. מה 

הסגולה, מה העצה לקום בזמן?

הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט"א:
את השאלה הזו לא היו שואלים ביום שלפני טיול. מה העצה שלמחרת כשהשעון יצלצל לא תקום. אולי יש כמה עם 

בעיות שיהיה את זה, אז ישאלו את זה, אבל לא בפורום כזה, אף אחד לא היה שואל. 

השאלה הזו נשאלת בגלל שהתפילה זה לא טיול אצל אנשים. וזה כל החיים של הבן אדם. כתוב על זה, הגמרא אומרת 



יד
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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כרום זלות לבני אדם, דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. מה שקשה לקום בגלל שיש זלזול בדבר 
הזה. 

וזה טבעי. לא צריכים להרגיש אשמים. מאיפה ילד קטן יכול להעריך כזה רוחניות גדולה? תפילה זה עומד לפני ה'. ילד קטן 
לא מבין את זה. אבל זה באמת ככה. זה עומד לפני ה'.

ולא עלתה בידם. אומרת  ירבה בישיבה. הרבה עשו כן  יהושע אמר  ר'  ויחכים, אז  כתוב בגמ' בסוף נדה, מה יעשה אדם 
הגמ', אלא ירבה וישיבה ויבקש חכמה ממי שהחכמה שלו. אומרת הגמ', מה הוא אמר לנו? קמ"ל דהא בלא הא לא סגיא. 
מה הפשוט, ומה החידוש? אנחנו חושבים שהפשוט זה שהוא צריך ללמוד בהתמדה כדי להחכים, והחידוש שהוא גם צריך 

להתפלל. רש"י אומר לא, החידוש הוא שלא מספיק להתפלל כדי לדעת ללמוד, אלא צריך גם ירבה בישיבה.

בזמני הבחרות יכול להראות כל מיני דמיונות, כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה. מי שזוכה לעמוד לפני ה', הוא גם בן אדם, 
הוא יגדל אדם גדול, וגם תלמיד חכם. מי שלא זוכה להבין את הדבר הזה, הוא גם לא בן אדם וגם לא יגדל תלמיד חכם.

התשובה על זה בדרך סגולית ובדרך... זה פשוט להאמין לתורה, להאמין לחז"ל, לדעת את החשיבות של תפילה. בן אדם 
הרי הוא לא נורמלי, הוא יכול עכשיו לעמוד לפני ה'. תסתכלו בשו"ע. כשבן אדם נעמד בשמו"ע אסור לעבור לידו, למה? 
הקב"ה מגיע ככה לעמוד לידו, ומי שעובר מפסיק ביניהם. נו, יש בן אדם שמוכן לוותר על זה? יש מישהו שמוכן לוותר על 
הדבר הזה? יש מישהו שמוכן שזה יהיה באיזה שטיבל שהוא בכלל לא זוכר שה' מדבר איתו, שה' עומד לידו? אף אחד לא 

מוכן. אבל שוכחים את זה. זה יצר הרע.

בן אדם צריך לא לשמוע בקול היצר הרע, לחזק את היצר טוב, כל יום בן אדם צריך להגביר את היצר טוב על היצר הרע. 
תתפללו גם על זה ותצליחו.

סיום
הרה"ג ר'   בירנצוייג: אני רוצה לסיים, כהמשך לשאלה האחרונה, במעשה שראיתי. כשהגיע לארץ הגאון ר' רפאל ברוך 
טולידאנו שזכה להקים שבט גדול של ת"ח מרביצי תורה, שאל אותו מחנך אחד ידוע, גדול, הגעתם ממרוקו, לא ידעתם את 
כל התכסיסים ואת כל הרמאויות וכל ההתחכמויות של הרשויות פה, שהעבירו על דתם כ"כ הרבה אנשים. איך הצלחתם 
לעמוד מולם? בלי שום הכנה, בלי שום ידיעה, גם אלה שידעו לא תמיד הצליחו. איך הצלחתם לעמוד ולהקים כזה שבט 

מפואר?

לי, תפילה. והתפללתי  ידעתי שהיה  לי שום כלים. שום הכנה. דבר אחד  היו  אמר להם הרב טולידאנו. היא הנותנת. לא 
להקב"ה שיעזור לי, וככה הצלחתי.

לפני שנתיים כשנכנסנו למרן שר התורה. שאלנו אותו שאלות, אנחנו עומדים לפני סדר הכנה לאלפי בני עליה. דור העתיד 
של כלל ישראל. מה להגיד להם? איך מתכוננים לישיבה גדולה? אמר לנו מרן שר התורה זצוק"ל, שיתפללו. 

ובזה אני רוצה לסיים. צריכים לדעת, הכנה זה דבר חשוב, השתדלות זה דבר חשוב. אבל לא לשכוח מהתפילה. תפילה 
ר' ישראל, לא חוזרת ריקם. צריכים לדעת מעכשיו להשקיע בתפילה בשביל  לרבש"ע כל אחד. בקשה ברוחניות, אמר 
הדברים  הנפלאים,  הכלים  פה,  שקיבלתם  ההכנה  כל  ועם  נסיונות,  מיני  כל  בהתחלה  יש  קשיים,  בהתחלה  יש  להצליח. 
הצלחה  יהיה  בעז"ה  ואז  שיתפללו.  להם  תגיד  ללכת.  יכול  לא  זה  תפילה  שבלי  לדעת  צריכים  מפה,  שיצאו  המתוקים 

וסייעתא דשמיא גדולה.



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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דרש דוד
לקחים ותובנות לעולים לישיבה 

גדולה מהרב הגאון רבי דוד 
הופשטטר שליט"א נשיא דרשו

כל  וברשות  החשובים,  הרבנים  ישיבה,  הראש  ברשות 
הקהל הקדוש הזה, ברשות התלמידים היקרים.

איזה זכות להצטרף איתכם. באתי במיוחד מקנדה מטורונטו להצטרף באירוע החשוב הזה, ללמוד וללמד.

אתם עכשיו עוברים את הגבול של השלב הבא של החיים שלכם. השלב הבא המאד חשוב, מאד קריטי בחיים. 
שלב של אחריות. שלב שבני תורה תלמידי חכמים.

ומה הסוד של ההצלחה?

לתלמידי  נהפכים  מצליחים,  ופורחים,  גדולה  לישיבה  קטנה  מישיבה  עוברים  בחורים,  הרבה  שיש  רואים  אנחנו 
חכמים אמיתיים. אבל לצערנו רח"ל, רואים שלא כל אחד מצליח. לצערנו, לדאבוננו. מה סוד ההצלחה?

איך יתכן שבחור, אחרי כל השנים, כל ההשקעות, החיידר, הבית, הישיבה קטנה, שלא פורחים?

בעצם זה שאלה ותיקה. איך יתכן שבני ישראל, שכלל ישראל היו במעמד הר סיני, ובמעמד הר סיני, המעמד 
הגדול ששמעו את הרבש"ע, הקולות וברקים, ואנחנו שנים אחרי שנים, אנחנו מתאבלים על חורבן הבית שיסודו 
מהמרגלים. איך יתכן שאחרי המעמד הר סיני היה את המתלוננים, התלוננו על שטויות, על בשר, אחרי מעמד הר 

סיני התלוננו על בשר, על המן, על המים, על הבאר, וכו' וכו' וכו'.

איך יתכן אחרי קריעת ים סוף, שמה ששפחה ראתה לא ראה וכו', איך יתכן שמתלוננים על שטויות. בזכרנו את 
הדגה שאכלנו במצרים חינם, שיש להם תאוה, למה? לעבדות? לחזור להיות עבדים? את הדגה שאכלנו חינם, מה 

זה חינם, מה זה ההתלוננות הזו?

לקחו את התינוקות שלהם וזרקו אותם לים. הרגו את התינוקות שלהם. אז למה השתוקקו לחזור למצרים?

הנסכים,  של  המצוה  ישראל,  לעם  מצוות  נתן  שהקב"ה  רואים  אנחנו  המרגלים  אחרי  שאלה.  לשאול  יש  עוד 
הקרבנות שמביאים עליהם נסכים.

במדבר  ספר  באמצע  פתאום  מה  ויקרא.  בספר  הם  הקרבנות  כל  הרי  במדבר.  בספר  הנסכים  של  המקום  מה 
יש מצוה של נסכים להביא לקרבנות? ומה הקשר, בין מצות  נסכים לקרבנות, לחטא של המרגלים, לחטא של 

המתאוננים? מה הקשר ומה דוקא כאן?

אפשר שהפירוש הוא כך. מה שהתלוננו במדבר, מה שזכרו את החיים במצרים, כי במדבר היה להם חיים רוחניים 
לגמרי, המים ששתו היו מי באר, המן זה לחם אבירים אכל איש, לחם מן השמים, לחם רוחני. אפילו הבשר שהיה 
שאכלנו  הדגה  את  זכרנו  רוחניים.  חיים  היו  שלהם  החיים  כל  קדוש.  בשר  שלמים,  בשר  זה  מקרבנות.  זה  להם 

במצרים חינם, רצו את החיים הגשמיים, רצו את החינם את ההפקרות.
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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ומה יסודו של הדבר, ויסעו מהר ה', כתלמידים הבורחים מבית הספר.

היו במעמד הר סיני, וקבלו נעשה ונשמע, וקבלו את עול התורה, אבל נעשו כתלמידים הבורחים מבית הספר.

וזה הסוד של הדברים. וזה הנסיון מוכיח. חייבים קבלת אחריות. אבל בשביל שיהיה קיום לדבר, צריכים חיבור. 
צריכים חיבור אמיתי. עם כל חלקי החיים. צריכים להיות מחובר לתורה. חיבור לחיים רוחניים. הקב"ה נתן את 
הנסכים של הקרבנות, קרבן זה כמו שמפרש הרמב"ן שמקריבים את עצמנו, יש חיבור לרבש"ע, כל כולנו, כאילו 
אנחנו הזבח. הנסכים, זה סולת, זה האוכל שלנו, יש שמן, זה המותרות שלנו, זה התענוגים שלנו. המותרות שלנו. 
יין ישמח לבב אנוש. כל החיים, הסוד, החיים שלנו, המחיה שלנו, ההנאות שלנו, והשמחה  יין זה שמחה,  יין,  יש 

שלנו, זה מחובר לרבש"ע. אם יש לנו חיבור לרבש"ע בכל חלקי החיים שלנו, אנחנו יכולים להצליח.

אבל אם אנחנו עושים את הכל כמו חוב, שכמו תינוק שבורח מבית הספר, אנחנו יכולים להיות רציניים, יכולים 
להיות ערליך, אבל אם זה לא חיבור מתוך העומק של הנשמה, מתוך העומק שלנו, עם הרצון שלנו, עם השאיפות 

שלנו, השמחה שלנו, אז אין קיום לדבר.

הסוד הוא לעבור את הגבול מישיבה קטנה לישיבה גדולה, שנבין, שזה לא תינוק בורח מבית הספר. כאן כל החיים, 
זה המרכז של כל החיים שלנו. היסוד של השמחה שלנו, זה לא הבין הזמנים, זה לא הבין הסדרים. יסוד השמחה 
זה השמחה שאנחנו מוציאים מהלימוד התורה שלנו, שאנחנו מוצאים פה את השמחה, פה את החיים, פה את 

הגישמאק.

יהיה  שזה  האמיתי,  החיבור  הקשר,  תורה.  העול  של  השמחה  את  לייצר  צריכים  אבל  עול.  בקבלת  בא  זה  נכון, 
מחובר, כאן השאיפה שלנו, הרצון שלנו, כאן זה המקום.

נכון, צריכים לנוח, צריכים לטפל בדברים גשמיים פה ושם, צריכים בין הסדרים, צריכים בין הזמנים, אבל עומק 
וזה צריכים לייצר את השמחה הזו. לעמול בעומק הלימוד, להיות מחובר  השמחה שלנו זה בתוך הבית מדרש, 
מרצון שיהיה לנו כאן בתוך הבית מדרש, בתוך עומק הלימוד, בתוך החיבור של הלימוד, שזה יהיה כל החיים שלנו.

אני זוכר לפני הרבה שנים אני נכנסתי לשאול כמה שאלות ממרן ראש הישיבה הרב שך זצ"ל. נכנסתי לחדר שלו 
והוא היה שקוע בלימוד ולא ידע בכלל שאני נמצא בתוך החדר. והוא היה לומד, היה שקוע בתוך הלימוד עם חיוך 
על הפנים שלו, שמח, להבדיל כמו ילד שיש לו הצעצוע הכי גדול בעולם. הוא התעניין בגמרא, עם חיוך, עם שמחה 
והדרת פנים. הוא הציץ ברא"ש, פתח את הדף, הסתכל בתוך הרא"ש, עיין בקרבן נתנאל, עיין עמוק בקרבן נתנאל, 

הוא היה מלא שמחה, ואז הרים את הראש וראה שאני עומד שמה.

טוב, אז הוא הפסיק את הלימוד, שאלתי את השאלות, היה משהו שנוגע לצרכי ציבור, הוא היה מלא אש, כח, 
פייער, כל הכח. אחרי שגמרנו את השיחה, טוב, הלכתי אחורה, הוא המשיך ללמוד, הצצתי לאחורי ואני רואה את 
אותו חיוך, אותו שמחה. ברגע שנגמר לו העסק בצרכי ציבור, הוא חזר לתוך הגמרא, בתוך השמחה, מלא פנים 

בתוך השמחה.

עכשיו זה השנה העשירית, היארצייט העשירי, של מרן הרב אלישיב זצ"ל, שהדריך אותנו כל השנים, הדריך אותנו 
בקנין הלכה, בדף היומי בהלכה, ובכל עניני ההלכה וההשקפה. אנחנו זוכרים, מי יכול לשכוח את הלימוד של הרב 
אלישיב זצ"ל כאשר הוא עוסק בלימוד, הניגון שלו, זה היה כמלאכי השרת, כלויים, השירה בבית המקדש, איך 

שהרב אלישיב היה לומד בניגון שלו בתוך הלימוד שלו, בתוך השמחה, בתוך החיבור.

אומרים הנכדים, שאלו אותו כמה פעמים הוא סיים את הש"ס. הוא אמר, יותר פעמים מאשר אתם חושבים. אבל 
דבר פלא, כאשר עברו על סדר היום שלו, ראו שדף גמרא הוא השקיע שש שעות בדף גמרא, כמו בפעם הראשונה 

שהוא לומד את הגמרא. שש שעות בדף גמרא. 



והכוונה להשקיע כל שבך על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתך גדולה 

וכבירה בבחינת השלימות הנכספת.

על כן, בעצה ובהדרכה של מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, נטל על עצמו 

ארגון 'דרשו' לערוך עבור בני הישיבות הנכנסים לעולמה של הישיבה הגדולה, את כנס 

סדר הכנה המתקיים זב כמה שנים אשר בו נשמעו דברי הדרכה והכוונה לבני הישיבות 

מפי גדולי ישראל, משגיחים ואישי חינוך.

מה נאדר היה מראה למעלה מאלפיים וחמש מאות הבחורים מסיימי הישיבות הקטנות 

אשר ישבו בכנס האחרון והאזינו בקשב רב לשיחות ההדרכה של מרנן וראשי הישיבות 

שליט"א. זכות הייתה לנו, להיות לעזר ותועלת לשותים בצמא את הדברים, לחיזוקם 

ולהכנתם לקראתם עתידם הנעלה.

לתועלת הרבים, ליקטנו בחוברת זו, הדרכה מגדולי ישראל ומדברי ההדרכה שנמסרו 

בכנסי 'סדר הכנה' של 'דרשו' משנה זו והשנים שעברו, שבוודאי יהיו לתועלת לאלפי 

בני הישיבות הי"ו.

אב תשפ"ב

חזקו ואמצו לקראת עלייתכם,

הנהלת 'דרשו'

יד

סדר הכנה וכארי יתנשא

עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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עוד נקודה ובזה אני מסיים. כתוב, אנחנו באים לקראת תשעה באב, ובפרשת דברים פרשת חזון כתוב, איכה 
אוכל לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם. פתאום משה רבינו שהוא לא יכול לבד, אחרי כל השנים, והיו את כל 
הזקנים, והוא לא יכול. מה קרה? לך ואספת את הזקנים, צריכים לאסוף שוב את הזקנים, ואצלת עליהם מן 

הרוח אשר עליך, את הרוח הקודש של משה רבינו נותנים לזקנים.

אם עם ישראל לא רוצים חיים רוחניים, קשה להם חיים רוחניים, קשה להם את החיבור הזה להתחבר לעומק 
התורה, לשמחת התורה, לפנימיות של התורה, צריכים עזרה מהזקנים. צריכים עזרה לחיבור לזקנים, שיש 

להם את הרוח הקודש ממשה רבינו, שיש להם את האור ממשה רבינו להשפיע עליהם.

וזה סוד גדול להצלחה בישיבה גדולה. בחורים לפעמים חושבים, יש כל מיני ספרים וחידושים, אז מה צריכים 
את החיבור לראש ישיבה ולמגיד שיעור ולמשגיח, יש מלא מלא ספרים. זה לא נכון.

צריכים חיבור לזקנים שיש להם את הרוח הקודש, שיש להם את האור הפנימי, להתחבר לאור הפנימי, שיהיה 
וזה סוד הדבר, החיבור. החיבור לאור. החיבור לשמחה. החיבור לפנימיות של התורה,  חיבור לאור הפנימי, 

לאור של התורה, להיות מחוברים באור התורה.

מרן הראש ישיבה ר' מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל היה אבא שלנו. כל השנים. הוא הדריך אותנו. 

מספרים עליו שהוא היה בחור בישיבה בוילנא, ברמיילעס, הוא היה בחור. החפץ חיים הגיע לוילנא. אז כל 
הישיבה הלכו לקבל את פני הח"ח, ור' מיכל יהודה התלבט, הוא לומד את הגמרא, האם לבטל את כל הלימוד 
כדי לצאת? היה לו מלחמה, לצאת או לא לצאת, מה עושים? הוא החליט שהוא לא יכול לבטל את לימוד 
הגמרא והוא לא יצא. והוא למד בהתמדה כל השעות האלו. שאלו אותו אחרי הרבה שנים, אם הח"ח היה בא 
מה היית עושה עכשיו? והוא ענה, בודאי הייתי יוצא לקראת הח"ח, מה השאלה? אז שאלו, מה עם כל הדפים 

של הגמרא שהיית מפסיד, כל הגמ', כל הדפים, כל השעות של לימוד הגמ', מה עם כל הלימוד?

הוא אמר בדמע, בדמעות הוא אמר, אם הייתי יוצא לקראת הח"ח, כל הלימוד שלי במשך השנים היה לימוד 
אחר לגמרי.

זה  שלנו,  הרצון  זה  השאיפה,  זה  שלנו,  המקום  שזה  התורה.  לשמחת  התורה.  לאור  חיבור  חיבור.  צריכים 
החיבור שלנו, להנאה של התורה, לאור של התורה, לפנימיות של התורה בתוך הפנימיות הלב שלנו.

זה חלק העבודה, יסוד העבודה של בחור בישיבה גדולה ותלמיד חכם.

נסיים בברכה. הרבש"ע יברך אתכם שתצליחו, תעלו מעלה מעלה בדרגות התורה, בפנימיות התורה, מתוך 
בריאות ושמחת הלב. הייתי אתמול אצל המשגיח שליט"א מרן הרב דן סגל, ביקשתי ברכה בשבילכם, ברכה 

בשביל הארוע וברכה בשביל כל פעילות דרשו. הוא נתן ברכה מעומק הלב.

אמרתי למשגיח, כאשר הייתי בחור בן ארבע עשרה ניגשתי לר' אליהו לופיאן זצ"ל עם קבוצה של בחורים 
וכולנו ניגשנו אליו לברכה. והוא בירך כל אחד ואחד, אחרי שיצאנו מהחדר הוא קרא לי לחזור. והוא נתן לי 

עוד ברכה.

ביקשתי מהרב דן סגל עוד ברכה בשבילכם, והוא בירך עוד ברכה.

אני מברך שוב, שיהיה לכם בריאות, הצלחה, בכל הענינים, שתגדלו מעלה מעלה במעלות התורה והקדושה 
והטהרה ושבפעם הבאה שאנחנו נתאסף, זה יהיה לקבל את פני משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
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עושים שאנו  וכפי  לרצון,  תשובתנו  שתתקבל  כדי  שלפניו,  הימים  מבכל   יותר 

ביום הכיפורים.

עוד יש להבין, את מה שפסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תרג(: "אף מי שאינו נזהר מפת של 

כוונה  לו  – מה טעם יש להחמיר בדבר שאין  ימי תשובה צריך ליזהר"  כותים, בעשרת 

להחמיר במשך כל ימי השנה? אדרבה, הרי הוא נראה בכך כמעמיד פנים!

וראיתי בספר שירת דוד )מהגר"ד הקשר זצ"ל, מאמרים עמ' שסב(, שהאריך לבאר שכל הדין 

והמשפט בראש השנה הם כתוצאה מגילוי מלכותו יתברך, ולכן עיקר התפילות בראש 

השנה הוא על ענין של גילוי כבוד מלכותו יתברך, ועבודת התשובה ביום זה ובעשרת ימי 

תשובה היא בקבלת המלכות, ורק על ידי זה זוכים למחילת העוונות.

ולפי זה ביאר את טעם הדבר שמחמירים בימים אלו בדברים שאין מחמירים בהם בשאר 

ימות השנה, משום שבימים אלו של גילוי מלכותו הרי זה נחשב כאילו שאנחנו נמצאים 

אין  כלומר,  שק,  בלבוש  המלך  שער  אל  לבוא  ואין  המלך,  לחצר  ובאים  המלך  בשער 

שראוי  כפי  יותר,  להחמיר  צריך  אלא  השנה,  כל  שמתנהגים  כפי  אלו  בימים  להתנהג 

להתנהג בחצר המלך.

אשרי נשוי פשע

באופן נוסף יש לבאר את הענין, על פי דברי המדרש )בראשית רבה פ' כב אות ו( על הפסוק 

)תהלים לב, א(: "אשרי ְנׂשּוי פשע" – "אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה 

ממנו". מה הוא המובן של ענין זה – להיות "גבוה מפשעו"?

שמתוודה  באופן  כראוי,  בתשובה  וחוזר  שחוטא  אדם  שיש  היא  שהכוונה  נראה, 

ומתחרט ומקבל על עצמו בכל לב שלא לשוב לכסלה עוד, אבל הוא עצמו, האדם, 

נשאר באותה הרגשה שפלה כמו קודם התשובה. ואפשר שהשפלות הזו היא מצד 

למעשה  אבל  עצמו,  לבין  בינו  אפילו  במעשיו  ובוש  נכלם  שהוא  שבו,  הטוב  תכונת 

לחטאים  ח"ו  פתח  מהווה  עצמה  היא  שכן   – זמן  לאורך  זו  בשפלות  להחזיק  אסור 

נוספים, ועצת היצר היא שיתמיד בהרגשה זו, כמבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה – 

אלא הדרך הראויה היא, שגם אם חלילה נפל האדם ברשת יצרו ונלכד בה, מכל מקום 

כאשר נתעורר לבו ושב בתשובה שלימה, יתנשא לבו כארי, לומר איני עוד במדרגה 
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