
 

  



 
 

 

 

 יש לי חלום ?!

 

"...יש לי חלום שארבעת   – מרטין לותר קינג  קרא מעל הדוכן ..." ש לי חלום"י

ילדיי יחיו יום אחד במדינה שבה לא יישפטו על פי צבע עורם, אלא על פי  

לא עצמו הוא   את החלום שהוא העז לחלום וגם לספר עליו לכולםאופיים..." 

אנחנו צריכים להבין כמה כוחו של החלום הוא . אבל לראות מתגשםזכה 

אדם שחולם הוא אדם שאכפת לו.  מעותי לכל אחד ואחד ולכולנו יחד מש

שבאמצעות החלומות שלו יהיה זה שיחולל את  אדם הואדם שאכפת לו הוא 

.שינויה  

ראש  שנה. ו 3,500לנו היהודים יש חלום. חלום שאנו חולמים כבר כמעט  

שבו אנו מזכירים לעצמנו את  א הזמן הובפרט וכל חודש תשרי בכלל  השנה

 החלום הישן מתחדש הזה. 

נגלה שרוב ככל התפילות עוסקות בחלומות   מחזור לראש השנהבאם נתבונן 

אנחנו  מה' שיתקן וישלים את המציאות וימלוך עליה, אנחנו מבקשים . שלנו

מבקשים אחדות בין בני אדם; אנחנו מבקשים הרמוניה; אנחנו מבקשים את  

משיח ומקדש ועוד ועוד. אנחנו מבקשיםצדק אמיתי. ְמִחיית הרע, ו  

מה כל זה עושה במחזור? מסתבר שזה בדיוק שאלת שאלות שעל כל אחד  

  מבקשים עוד שנת חיים בשביל  האם אנחנולשאול את עצמו בראש השנה.  

או שאנחנו  גדול ונשגב ברמת "לתקן עולם במלכות שדי"  משהו משמעותי

בהנחה שכולנו נכתב   של חיי החומר והיום יום.סוגיות הקטנות טרודים ב

ונחתם בראש השנה בספרם של צדיקים לאלתר לחיים טובים ולשלום עכשיו  

?  עם החיים שניתנים לנומה אנחנו הולכים לעשות צריך לשאול את עצמנו 

  ים להיות גדולים,פהאם אנחנו חיים עבור משהו משמעותי? האם אנחנו שוא

? וניות או זורמים בנחת אל הבינ  
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להזכיר לנו לחלום. ולחלום על  בשבילנו להרים את עיניים וראש השנה נועד 

שלום, אהבה, צדק. למה לטרוח לחלום על פחות מזה?    –דברים גדולים  

בחלומות גדולים, אנחנו מזכירים לעצמנו שהחיים באמת נחשבים. זו לא  

סתם שנה נוספת של עבודת פרך. זו שנה שבה אנחנו יכולים להשיג דברים  

מכיוון רוצים שנה נוספת,  גדולים. אנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו באמת

.הזדמנות נוספת לחתור לקראת שינוישאנחנו מבקשים   

בראש השנה הזה נעז לחלום לשאוף לבקש ולדרוש ובמהלך השנה נתאמץ  

 מאד מאד גם להגשים את החלומות הללו.

 כתיבה וחתימה טובה.

  

הטעם שאם ירדו גשמים פטור מן הסוכה, לפי שהוא נקרא מצטער; אבל אם יהודי 

  .מצטער יותר מזה שאין הוא יכול לשבת בסוכה, ממילא הוא חייב לשבת בה

 בית יעקב - 

היא סגולה כנגד יצר הרע שלא יפגע באדם אחרי התשובה של הימים  הסוכה

 .והראיה מיעקב שהקים סוכה אחרי שפגש את עשיו, כדי להיפטר מהרשע .הנוראים

 רבי חנוך אלכסנדר -

כאשר אוגדים את ההדס והערבה עם הלולב נעשית המצווה בשלמות. ללמדנו 

 .שכאשר הקטן מתחבר עם הגדול נוצר דבר שלם

 חידושי הרי"ם -
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 חיילים יקרים,  

יום כיפור, ומספר ימים לפני החג. חג סוכות. חג   אנחנו נמצאים בפתחו של

השמחה.עברנו את המשפט, אנחנו מקווים שיצאנו זכאים בדין, ומחכים בחיל  

אני מרגיש בנוח לכתוב לכם, החבר'ה שבצבא, אתם קצת   ורעדה לחתימה.

תופסים אתכם הימים האלה, אבל אתם   מחוץ לישיבה, אני לא יודע איך 

מישהו שגם נמצא "בחוץ" )אני יודע שהמשרד שלי נמצא ממש  יודעים, בתור 

קרוב, אבל זה עדין לא זה( מה שנקרא "בעלבעת" קצת יותר קשה להיכנס  

לאווירה הזו של ימי דין ממש. כשאתה תלמיד בישיבה, קל יותר לחשוב על זה  

שממש ברגעים אלו חורצים את הדין שלנו, מי לחיים ומי למוות...אבל כשאתה  

" איכשהוא יוצא שעיקר המחשבות הן על האימון או הפעילות שמחכה  "בחוץ

לך בצאת החג, או על המון חשבונות חשמל ומים ופחות על חשבונות של  

 מעלה.

ככה זה, אנחנו יודעים בראש שלנו, שאנחנו בעצם תלויים על בלימה, שהיום  

אנחנו פה ומחר אין לנו מושג מה יהיה איתנו, אבל המחשבות שבראש  

וטטות להן בכלל במקומות אחרים. אנחנו כבר מתכננים את החופשת  מש

שחרור עוד לפני שעברנו את יום כיפור.מצד שני, גם להיות שמחים קשה לנו,  

תמיד יש עוד איזה בעיה באופק, עוד שמירה, עוד אימון והשחרור נראה רחוק 

ה  אז אמרתי לעצמי שאולי נעשה איז )וזה לא פותר את כל הבעיות בחיים(

שהוא משחק תפקידים כזה, תדמיינו רגע מחשבה קצת מפחידה שאתם  

 יודעים שנשאר לכם מעכשיו עוד חצי שנה לחיות...

מפחיד, מה אני עושה עם הזמן שיש לי עכשיו? איך אני מנצל אותו בצורה הכי  

טובה ומועילה? נוסע לטיול מסביב לעולם? בוכה על מר גורלי?   אולי הולך  

בים לי בחיים ואומר להם כמה אני מעריך אותם ואוהב לכל האנשים החשו

אותם? אני לא באמת יודע אבל אני יודע שכשתוחמים לנו משהו בזמן אנחנו 

פתאום נלחצים ורוצים להספיק הרבה דברים.והאמת היא שזה לא בדיוק 

 משחק תפקידים ולא סתם חשבתי לעצמי מחשבות כאלו.  

חד במינו שיום אחד קיבל הודעה שנשאר  במהלך חודש אלול פגשתי אדם מיו

לו עוד חצי שנה לחיות. הסתבר כך פתאום שהוא סובל ממחלה ממארת, לא  

ניתנת לריפוי. שעון החול שלו התהפך והזמן שהוקצב לו ע"י הרופאים הוא 
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מה עושים במצב כזה שהחיים זורקים אותך בעוצמה  מקסימום חצי שנה.

איזה דברים אפשר להגשים בזמן   אליו? אכזרית למקום שלא דמיינת שתגיע 

  קצר כזה? איך אפשר בכלל להמשיך לחיות שאתה יודע שאתה על זמן שאול? 

זמן שאול? כולנו הרי על זמן שאול, אבל אנחנו לא חושבים על זה כל יום כי זה  

אז נכון, לא הגיוני לחשוב כל היום מה יכול לקרות אבל נדרש   לא מוחשי לנו.

הזמן המינימלי של יום כיפור כדי לנסות להפנים שאנחנו  ונצרך להשקיע את 

ואחר כך מיד לצאת    עומדים מול ריבונו של עולם ומחכים לגזר הדין. ולהסתער.

האדם   בשמחה גדולה לבנות סוכה. קיבלנו חיים! מה עושים איתם עכשיו?

המיוחד הזה שפגשתי שבוע שעבר, החליט שאם כבר נשאר לו זמן קצר כל  

יע אותו בלימוד תורה )אצלנו בישיבה( אדם רגיל לגמרי מן השורה,  כך הוא ישק

ראיתי אותו במו עיני, שוחחתי איתו, הרגשתי את הכוחות הגדולים שלו. את  

בעז"ה אני תפילה שהקב"ה ישלח לו במהרה רפואה שלמה והוא     החיוך שלו.

 יתגבר על המחלה הממארת שלו.

 ואנחנו? מה איתנו?  

דקק לשום סימן ונקרע שמים בתפילותינו על עמנו,  נתפלל לקב"ה שלא נז

ארצנו, משפחתנו ומתוך כך נצא בשמחה גדולה לחוג את חג הסוכות בשבח  

 והודיה על כל הטוב שיש לנו. 

  ,גמר חתימה טובה

 מוטי יגר
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 אלמוג מקונן  – חיזוק לחיילנו מפרשת כי תבא

קודם כל ברכת שלום חמה, ותודה  

ובפרט  גדולה לחיילינו בצה"ל 

לבחורינו אשר מקדשים שם שמיים 

בהבאת תורת ה' שברוחם אל בסיסי 

מדינתנו. חשובה ההבנה שמצוות  

דאורייתא אתם מקיימים ששקולות 

הצלת עולם ומלואו, שנאמר  בבחלקם  

"כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו 

הציל עולם ומלואו" אז ק"ו בעם שלם!  

ובדור הגאולה אשר מתקבץ רוב העם 

"שיבת  -ומתקיים חזונם של נביאינו

". אבות אבותיכם מאז שגלו  2ציון 

למקום מושבם בגלות כמהו בכו 

ומסרו נפש שיזכו הם ובניהם לחיות  

הם והנה אתם  בארצם הטבעית ל

זכיתם, אז אם כך אשריכם אחים 

יקרים בשמרכם על ארצנו הקדו' 

 ובהגשמת חלום אבותיכם ודבר ה"י.

בפרשה יש תיאורים על ברכות ועל  

חיים אידיאליים שנחיה, במידה 

ונשמע לחוקי ומשפטי התורה שה' 

ציווה אותנו בם, ממש מרגיש כי ה"י 

מדרבן אותנו לחיות בצורה מרוממת 

גם בעולם הזה בברכותיו וכן הלאה 

לעולם האמת. ומאידך, מזהיר אותנו  

ה' ברמה מאוד מורחבת ומרתיעה 

יו וזה מצוי באזהרות  לבלתי נלך בדרכ

 ובקללות.

בפס' ז': "יתן ה' את איביך הקמים 

עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו 

אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך."  

פס' זה בתוכנו מדבר על הברכה 

שתהיה בפן המלחמתי והנה הגענו  

אליכם... כחלק מברכות התורה  

לעמי"ש מובטחת הצלחה רבה 

  בקרבות ובתהליך ההגנה של

  יבחרהחיילים. וכל זה רק למי ש 

ב"אמת" בה"י. אתם שבחרתם  

בריבונו של עולם באהלה של תורה  

בהשתדלות    )ולא רק בישיבה אלא גם

בתקופה  בלתי מבוטלת בצבא( 

מורכבת ומלאת קשיים לאומיים 

ופנימיים שבדור, החלתם בעצמכם  

את הברכה שה' הבטיח לבניו למען 

יבחרו בטוב, בתורתו. א"כ תודה  

הינכם שומרים עלינו מפני הצרים  ש

חזקו ואמצו טובי בחורינו עלינו. 

בשמירה על עם ה'. המשיכו 

להתמודד בגבורה בקושי הגשמי 

והרוחני שיש ועם התמדה של ממש 

כמה דק' לתקופה אפי' אם לא תהיה 

רציפה, שע"י זה תשמרו על ערכי ה' 

ועצמיותכם עד שתחזרו אלינו 

   לביהמ"ד להמשך בניית חייכם.

 -תשפיעו תצליחו והכי חשוב 

   !תתחזקו מהכל
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 מעשר כספים -  הרב נתנאל גנון

 מעשר כספים 

המקור לדין וגדר חיוב של מעשר  

 כספים 

מעשר כספים נלמד מהפסוק "וכל  

על   1אשר תתן לי עשר עשרנו לך" 

זה מובא במדרש שיעקב אבינו  

תיקן לתת מעשר מן הממון. והנה 

קים מהו גדר חיוב נחלקו הפוס

מעשר כספים. מדברי התוספות  

משמע שהחיוב  2במסכת תענית 

, ולכל הפחות  מהתורההוא 

, והפסוק הוא 'אסמכתא'. מדרבנן

והמהר"ם   3אולם הב"ח

כתבו שאינו חייב   4מרוטנבורג

במעשר כספים "לא מן התורה 

ולא מדרבנן", ומשמע לדעתם  

בלבד. ואכן כבר  מנהג שהוא רק  

מכח   5בשו"ת חות יאירתמהו עליו  

דברי התוספות, והוסיף לדייק 

בדברי המדרש שמעשר כספים  

  חיובמהתורה, ולא  רמזהוא 

כתב  6דאורייתא. וגם הט"ז

 
  כב פסוק כח פרק בראשית 1

 תוספות מסכת תענית דף ט עמוד א2

  שלא סימן דעה יורה ח"ב 3

 תשובה מאהבה  חלק א סימן פזהובא בש"ות  4

 סימן רכד 5

שמעשר כספים הוא חיוב גמור 

 .  מעשר עניכדין 

ניתן ליישב  את המחלוקת על דין 

מעשר כספים האם הוא מהתורה 

או מדרבנן או שהוא רק מנהג 

ם שדין מעשר  בלבד, הסוברי

כספים הוא מדאוריתא או מדרבנן   

ממעשר עני משום שדין זה נלמד 

, אך הסוברים שהוא מתורת מנהג 

 . 7צדקה הרי שלמעשר כספים דיני  

ונפקא מינה, לאדם שאין לו כדי 

פרנסתו שפטור מצדקה אך חייב 

במעשר עני, שהרי אפילו עני  

שבישראל חייב במעשר עני יוצא  

מכאן שגם בן ישיבה שנתמך חייב 

במעשר, וכן הביא הגר"ח 

. ברם   8קנייבסקי בשם החזון איש

הביא  9בשו"ת תשובות והנהגות 

רבי משה שטרנבוך בשם הגרי"ז  

מי שמצבו דחוק  מבריסק "שכל

עד שזקוק לעזרה מאחרים ואינו  

חי בדרך מותרות כלל, רק בדוחק 

 יורה דעה סימן שלא 6

בשו"ת נחלת יהושע חלק ב' )דרוש ט', דף כ"ד  7

 ע"ד(,

 ארחות רבינו מעשר כספים צדקה ועני 8

 תקסיורה דעה חלק א סימן  9
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עם בני ביתו, אינו צריך ליתן  

מעשר, רק יקח לעצמו את כסף  

מעשרו", והוא מסיים: "ויש  

אומרים משמו של החזון איש  

שאף דמדינא פטורים, מכל מקום  

לא יפסידו מנתינת מעשר, כי מה 

עשר  שמרוויח ממניעת נתינת המ

הולך לריק ברופאים או שאר 

הוצאות שאינם לפרנסתו." אכן,  

נתינת כספים יש   למנהגלעיתים 

. אלא   מהתורה, אשר חיובו  נדרדין  

אם כן אמר בפירוש בתחילת  

מנהגו שהוא נוהג כן בלי נדר. ולפי 

זה נראה שמאחר שהנוהג 

להפריש מעשר כספים נעשה 

הדבר עליו בגדר חובה, אינו רשאי 

שר זה לחובת המצוה לתת ממע

כגון מתנות לאביונים ומחצית  

השקל  של יום פורים, שהרי אמרו 

בחגיגה )ח ע"א( כל דבר שבחובה 

 .10אינו בא אלא מן החולין

 מה מחויב במעשר? 

בעניין זה פרטים רבים. ראש  

וראשון לנדון זה, הם דברי רבנו  

שכתב כי יש חיוב מעשר  11יונה

 "מכל דבר שמשתכר, הן ללמד, הן

לכתוב, הן לעשות מלאכה, או אף 

 
 שו"ת יחוה דעת חלק א סימן פז 10

 רבינו יונה ספר היראה  11

אם מצא מציאה או נתנו לו 

במתנה, או בכל ענין שיהיה, הן 

מן הכל יפריש   -כסף הן שוה זהב 

 מעשר.

 כיצד מפרישים מעשר? 

הנוהג להפריש מעות מעשר  

ממשכורתו, ומכל רווחיו, רשאי 

לנכות מדמי המעשר דמי פרנסת  

וכלכלת בניו ובנותיו הגדולים  

יל שש שנים, אפילו היתרים על ג

אם הם סמוכים על שלחנו. והזן 

את בניו ובנותיו נחשב כעושה 

צדקה בכל עת. וכן רשאי לסייע 

ממעות מעשר בהוצאות נישואי 

בניו ובנותיו, כגון לצורך דירה 

ורהיטים, כדי שיוכלו לבנות את  

ביתם. וכל שכן כשבניו ממשיכים  

לעסוק בתורה בכוללים הרבים  

. וכן כשבנותיו אשר נתברכנו בהם

נישאות לתלמידי חכמים  

השוקדים באהלה של תורה, 

שמצוה גדולה היא לפרנסם  

בכבוד, וצדקה גדולה היא, והקרוב 

 . 12קרוב קודם

 למי כדאי לתת מעשר כספים ? 

 שו"ת יחוה דעת חלק ג סימן עו12
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כשם שבכל הלכות הצדקה 

והחסד יש להקדים את הקרוב 

יותר, שנאמר )שמות כב, כד(:  

ומי שיותר    "ֶאת ֶהָעִני  ִעָמְך  ",

ִעָמְך  יותר קודם. כך גם אדם  

שמתלבט לאיזה ישיבות לתרום,  

עליו להקדים ולתרום לישיבות  

 שקרובות אליו יותר. 

וכמה סוגי קירבה ישנם: קירבה 

אישית, קירבה רעיונית וקירבת  

מקום.  אדם שלמד בישיבה 

מסוימת, הקירבה שלו לאותה 

ישיבה היא קירבה אישית, הוא 

ה, וודאי שעליו עצמו למד ב

להקדימה לשאר הישיבות, ואת  

החלק הראשון של התרומה עליו 

 להפריש לטובתה.

וכל אדם צריך לתרום לאותה 

ישיבה או ישיבות הקרובות יותר  

לרוחו ולהשקפת עולמו. ואין בכך  

שום פירוד, להפך, על ידי ריבוי 

הדעות והרעיונות מופיעה התורה 

בשלימות גדולה יותר. וכל אחד  

יך להיות נאמן להשקפת עולמו, צר

ולשם שמיים, מתוך אהבת  

ישראל, לסייע לישיבה המתאימה 

 להשקפתו. 

וברוך ה' בזמנינו נתמעטו מאוד 

העניים, וגם במדינת ישראל תוקנו  

מספר חוקים המסייעים מאוד 

למשפחות שבמצוקה. ולכן כתבו 

ואמרו גדולי דורנו, שבדרך כלל  

 הצדקה המעולה ביותר כיום, היא

תרומה לישיבה. שעל ידי זה 

מחזקים את הצד הפנימי הרוחני  

של ישראל. ועוד, שהבחורים  

הלומדים בישיבה נחשבים  

לעניים, מאחר שמצד אחד הם  

עדיין לא הספיקו לבסס את  

מעמדם הכלכלי, ומן הצד השני  

מאחר שהם מבוגרים הוריהם  

 אינם חייבים לפרנסם ולהחזיקם.

בנוסף  הורים קודמים לבנים  

גדולים, בנים קודמים לאחים,  

אחים קודמים לדודים, ודודים  

קודמים לבני דודים. העיקרון 

השלישי: " ְבַאַחד ְשָעֶריָך", עניי 

עירך קודמים לעניי עיר אחרת.  

כשיש התנגשות בין שני עקרונות,  

העיקרון הראשון קודם לשני,  

והשני לשלישי )כפי שהתבאר 

לעיל ה, יג(. עוד הלכה למדנו  

הפסוק, שעניי ארץ ישראל מ

קודמים לעניי חוץ לארץ, שנאמר:  

" ְבַאְרְצָך ֲאֶשר ה' ֱאֹלוֶהיָך ֹנֵתן ָלְך"  

 )שו"ע רנא, ג(. 

עוד צריך להוסיף, שגם חבר טוב  

נחשב כקרוב שיש להקדימו. וכן 

קירבה רעיונית נחשבת קירבה, 
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ולכן אדם הרוצה לתרום לישיבות,  

מפני שרבים מתלמידי הישיבות  

נחשבים בשנות לימודיהם  

בישיבה כעניים, ראוי שיקדים  

ישיבות שקרובות להשקפת עולמו 

על פני ישיבות הרחוקות  

 13מהשקפת עולמו.

מה המשמעות  של נתינת מעשר  

 כספים? 

בהפרשת מעשר מותר "לנסות"  

את הקב"ה לראות האם מתקיימת  

ההבטחה "עשר בשביל 

 15", וכך פסק הרמ"א14שתתעשר 

.  אולם הנסיון הותר רק אם עושה 

על מנת להתעשר "אבל בשביל 

 . 16טובה אחרת, אסור לנסות 

ויש לשאול, וכי ראוי לאדם לעשות  

, ומדוע מצווה כדי להתעשר 

"עשר   -התורה מדריכה אותנו 

בשביל שתתעשר"? אלא שאכן 

כן, טוב שנותני המעשר יתעשרו, 

ואז יתנו עוד מעשרות ויהיו 

שותפים בתיקון העולם. בנוסף  

לכך, יש קידוש ה' בכך שנותני  

 הצדקה יהיו עשירים.

בגודל זכות מצות מעשר כספים,   

הביא רבי יצחק אבוהב בספרו 

מדרש נוסף בענין   17מנורת המאור

חיוב המעשר וכתב: "לפיכך אל 

ירפה אדם ידו מן המעשרות ויתנם  

כראוי, מן השדה ומן הבית ומכל  

מה שיבוא לידו בשום ענין בעולם  

ובזה מולחו לממונו ]'מלח ממון 

חסר', שהצדקה מקיימת ממונו  

של אדם[ ומקיימו עליו אלף  

פעמים". ובספר אהבת צדקה 

וה זו בשם המקובלים שיש במצ

סוד גדול ונורא "וזכות המעשר  

דוחה כל הקליפות", ורמז לזה 

 באהבת חסד.

 

  

 
הרב אליעזר מלמד מתוך אתר ישיבה  13

https://www.yeshiva.org.il/midrash/7238 

 מסכת תענית דף ט עמ' א   14

 שולחן ערוך יורה דעה רמז הלכה ד 15

 שם בפתחי תשובה 16

 מנורת המאור הנר השלישי 17
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 על משברים ואופטימיות

מעשה שהיה כך היה: עשרת ימי 

תשובה של שנת תרע"ד, ארבעה 

ימים לפני יום הכיפורים סבא 

, מוישי. 8-מנשה קורא לנכדו הן ה

עכשיו שמוישי הגיע לגיל חינוך,  

הוא צריך לקיים את כל הלכות יום  

הכיפורים. הסבא בצעד נרגש נותן  

  – למוישי מתנה עם הוראה 

תרנגול כדי לקיים את מנהג 

בערב יום הכיפורים.   הכפרות

מוישי שמח מאוד על המתנה, 

וכבר התחיל לחשוב איפה הוא 

מאחסן את התרנגול, מה הוא נותן  

לו לאכול ואיך לשמור עליו מפני  

חיות]ואחים קטנים..[ עד יום  

הכיפורים. למחרת, גם סבא יעקב 

קורא למוישי לביתו. 'כיוון שמוישי 

הגיע לגיל חינוך, הוא צריך 

תפילות יום  להתפלל את 

הכיפורים!' מכריז הסב הגאה. 

ובהתרגשות גדולה מעניק סבא 

מחזור חדש ליום   –יעקב למוישי 

'מוישי  –הכיפורים, עם הקדשה 

נכדנו היקר יה"ר שתפילותיך 

יבקעו שערי שמים ושתעשה נחת  

רוח לאבינו שבשמים. אוהבים,  

סבא משה וסבתא דבורה'. מוישי 

ורץ  לא כבר לא יודע נפשו מאושר,  

בהלהבות גדולה הביתה. בבית  

אמא מחכה לו בפנים זורחות  

'כיוון שזה יום כיפור  – ומכריזה 

  –הראשון שלך שהנך מחוייב 

אתה צריך להתלבש בהתאם',  

ומוצאיה מתיקה חולצה חדשה, 

 –מכנסיים חדשים, גרטל וכמובן 

שלייקס. בבוקר ערב יום הכיפורים  

הולך מוישי עם אביו לטבול בנהר,  

סעודת מפסקת ובלב נרגש   אוכל

לובש את בגדיו החדשים, ביד 

אחת לוקח את המחזור החדש  

וביד השנה אוחז ברגלי התרנגול 

ומתחיל ללכת לכיוון בית הרב ע"מ 

לקיים את מנהג הכפרות. מוישי 

בדרכו נהנה מאוד מאוירת ערב 

יום כיפור שנפלה על הכפר. אין 

איש ברחוב. שקט דממה, ולא 

אופק. מגיע רואים אף אחד ב

מוישי לכיכר הגדולה ומגלה שהיא 

עדיין מוצפת מהגשם האחרון, וזו 

הדרך היחידה לבית הרב. נזכר  

מוישי במדרש שלמד בחיידר  

שהשטן ניסה בתחבולות שונות  

לעצור את אברהם אבינו בדרך  

לעקידה, ואחד הנסיונות היו 
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  –להטביע אותו. מוישי חשב ואמר  

  לא אתייאש, אחצה את השלולית

הגדולה! נכנס בצעד מהוסס 

לשלולית, וככל שהתקדם גילה 

שהשלולית יותר עמוקה משחשב. 

הקו מים הגיע לקרסול של מוישי,  

ועוד שלושה צעדים, וכבר המים  

על קו שריר התאומים ובצעד 

נחוש ממשיך עוד קצת וכבר 

מגיעים המים לברך. מוישי עוצר  

ומנסה לחשוב מה יהיה הצעד 

למסקנה  הבא שלו. הוא מגיע

שאין ברירה אלא להמשיך 

בשלולית, ואמא תסלח על 

הבגדים המלוכלכים. אך לפתע, 

עוד לפני שהספיק לעשות עוד 

צעד, בקול קפיצי מתוח נקרע 

השלייקס של משה, והוא מרגיש  

איך מכנסיו נופלים. מוישי עומד 

במקום, בלי יכולת לעשות צעד 

ומכנסיו ברצפה הבוצית. מסתכל  

אחד שיבוא להושיע. סביב ואין אף  

מנסה לצעוק "הצילו, הצילו!" אך 

ללא מענה. אם יניח את מחזורו 

הרי  – כדי להרים את מכנסיו 

המחזור יהרס. אם יניח את  

התרנגול כדי להרים להרים את  

הרי התרנגול יברח.  – מכנסיו 

מוישי עומד חסר אונים בתוך 

 השלולית הגדולה. 

מה לדעתך מוישי צריך לעשות?  

תחשוב על זה רגע. נחזור למוישי 

 בסוף.  

לפני כמה שבועות הייתי בהרצאה 

, שעובד במשרה 35של בחור כבן 

רמה]מאוד[ בתור מתכנת וחי 

חיים צנועים יחסית למשכורתו. 

בין היתר הוא קנאי מאוד לאיכות  

הסביבה, ולכן אין בבעלותו רכב, 

ונסיעות ארוכות הוא עושה רק 

מפ. כיוון באוטובוס. הצעתי לו טר

שזו הייתה נסיעה ארוכה דיברנו  

על הרבה דברים ובסוף על ענייני  

משפחה. הוא סיפר שיש אצלם  

במשפחה איזה פגם גנטי שעובר 

בדי אן איי וגילו פגם זה אצלו. הוא 

הגיע למסקנה, יחד עם הרופא 

המומחה)!( שהצעד הכי טוב 

זה שהוא לא יביא ילדים   לאנושות 

עצירת  לעולם וכך הוא יתרום ל

הפגם. שאלתי אם זה מוכח 

שהפגם הזה יעבור הלאה, והלה 

סיכוי גבוה. וכאן נפל לי  –השיב 

האסימון על האמירה של הגמרא 

טוב שברופאים לגיהנם. הרופא  –

המומחה לקח על עצמו כזו  

אחריות לא נתפסת, וגזר על הבן 

אדם לחיות בפסימיות אין סופית.  

כמובן שאנו לא מתעלמים  

של האדם על עצמו, מהאחריות 
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אבל אנחנו מאוד מחשיבים  

אמירות של מומחים למיניהם.  

מפה לשם בהמשך הסתבר 

אינו   –שהמרצה הפסימי שלנו 

יהודי בכלל. סבו היה קצין נאצי  

ואמו הרגישה נקיפות מצפון וצער 

על מעשי אביה, לכן החליטה 

להגר למדינת היהודים ולהתנדב 

ולסייע במה שאפשר שמא ואולי 

יכפר על עוונות אביה. כמובן זה 

הרגש היהודי שלי פרץ וסיפרתי לו 

שסבתי ניצולת שואה, וייתכן 

שסבו הרג את משפחת סבתי,  

אבל מהר מאוד ירדנו מהנושא. 

 לשנינו זה לא עשה טוב.

קיבלתי התעוורות   מהשיחה איתו

גדולה על ימי תשרי. לקראת ימי 

, אנו  יום הדיןראש השנה, שהוא 

נתקפים]או לפחות אמורים[ רגשי 

אימה ויראה. יש מי שהמילים של  

'ונתנה תוקף' דוקרות את לבו, יש  

מי שבפיוט 'עוקד והנעקד' לא יכול 

להישאר אדיש, יש מי שתקיעת  

השופר לוקחת אותו למחוזות  

אחד בשיטתו. לאחר   אחרים וכל 

יום הדין נכנסים לעשי"ת  שבהם  

אנו נזהרים ביותר במעשים שגם  

במהלך השנה אנו לא נזהרים  

בהם, ולו רק כדי להראות לעצמנו  

ולבוראנו שאנו מסוגלים להיות  

יהודים טובים יותר, ולהכנס ליום  

הכיפורים, שבעקבות הגלות  

המרה נשכח שהוא אמור להיות  

לא מפסיקים  היום השמח בשנה, ו

להתוודות על חטאינו ופשעינו. אם  

חגי תשרי היו מסתיימים בנקודה 

זו, לכולי עלמא נסכים ונאמר 

שחודש תשרי הוא מבאס, שוחק 

בעל התניא  –ומדכא. יותר מכך 

מדבר על אהבת ה' הוא מוכיח את  

גודל האהבה ושלביה עפ"י 

לך נפשי,   צמאה   -הפסוקיים 

. כלתה נפשיאהבה אני,  חולת 

במבט שטחי והתחלתי...לאהוב 

את הקב"ה לא נשמע הדבר הכי 

בריא שיש... או שמא בגלל זה 

אדם הנמצא במשבר מתגלה 

 אצלו יותר אהבת ה'?  

אבל, אם נתבונן בזווית יותר  

מתוקנת, ]נכונה ו[אופטימית על 

חגי תשרי, וממילא על מציאות  

חיינו, נראה שבזמן המנחה של  

ם בחורי יום כיפור היו יוצאי

ובחורות ישראל לבחור עם מי 

להשתדך על מנת להמשיך את  

הקיום. רק יצור אופטימי ביותר,  

כמו יהודי ביוה"כ, יכול לחשוב 

'נכון שייתכן שלא  – לעצמו ולומר 

הייתי יהודי מספיק טוב השנה, 

אבל למה זה אומר שנחדל  
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מלהתקיים? אני בוחר בחיים!'. 

אותו יהודי זה יהודי שיכול 

כל על השנה שעברה עליו, להסת

שהייתה מלאת שברים ומשברים,  

וברגע אחד להבין שאת המשברים  

האלה עבר, בהצלחה ובשמחה 

מתוך כך שהבין שהקב"ה חפץ בו 

ובחייו האופטימיים. חפץ בו עם כל  

יתרונותיו ומגרעותיו, במעשים  

הטובים והרעים שהוא עשה, 

שאבותיו עשו ושדורות ההמשך  

ואם תובנה כזו   שלו, יעשו בעז"ה.

בוודאי נוכל ונצליח להכנס לחג  

. בשמחההסוכות, שמצוותו 

נשמח, נתענג ונדבוק בקב"ה 

מתוך התבוננות על עברינו וציפיה 

 לעתידנו. 

. איך הוא ומכאן נוכל לחזור למוישי

התגבר על המשבר שהוא נקלע 

לא נדע לעולם. אבל מה  –אליו 

שהוא  – שכן אנחנו יודעים 

  –בוודאות התגבר עליו. עובדה 

הוא כבר לא נמצא בשלולית.  

ובטוחני שבערב יוה"כ לשנת  

תרע"ה מוישי לקח מחזור ביד 

אחת, תרנגול לכפרות ביד שניה, 

הלך לכיוון בית הרב, וצחק לעצמו 

 בכיכר הגדולה.  כשעבר
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בראש הפלייליסט של השירים  משעמם לכם בשמירה?

נגמר, ויש לכם עוד שעתיים? עליתם לשמירה עם מישהו ונגמרו לכם הנושאים 

 לדיבור? הנה לכם נושא שאפשר לדון עליהן בשמירה הבאה!

ים ַנְחָמן  יק ַחיִּ  ,מתרגם  ,סופר ,העבריים בעת החדשה היה מגדולי המשוררים ְבַיאלִּ

המשורר  ' המודרנית, וזכה לתואר העברית שהשפיע רבות על התרבות ומו"ל עורך

בצעירותו למד כשנה וחצי בישיבת וולוז'ין תחת הנהגת הנצי"ב. כשעלה   .י'הלאומ

בות מופיע המאמר 'הלכה  לארץ ישראל קיבלת אגרת ברכה מהרב קוק. בין יצירותיו הר

ואגדה', שראוי בהחלט לעיון, ולהלן תמצאו את סופו של המאמר, שאני בטוח  

 שתתפלאו לקרוא את דבריו.  

שכולו מימרות ופזמונים, ועל מיני דברים שכולם הבל פה ורוח  הנה הולך וגדל דור באויר

תחיה, ספרות, יצירה,  ,שפתים. הולכת ונבראת מין יהדות של רשות. קוראים בשם לאומיות

וכל הדברים הללו תלויים בשערה של איזו  –חנוך עברי, מחשבה עברית, עבודה עברית 

 ?ל חבה אויריתמה מחירה ש –חבה: חבת ארץ, חבת שפה, חבת ספרות 

אבל החובה היכן? ומאין תבוא? ומהיכן תינק? המן האגדה? והיא בטבע אינה אלא   –חבה?  

 .רשות, הן ולאו ורפה בידה

יהדות שכולה אגדה דומה לברזל שהכניסוהו לאּור ולא הכניסוהו לצונן. שאיפה שבלב, רצון 

לים כשיש בסופם עשיה, כל הדברים הללו יפים ומועי  –טוב, התעוררות הרוח, חבה פנימית  

 .עשיה קשה כברזל, חובה אכזרית

והעמידו  …7“כרתו אמנה וכתבו ועל החתום שרינו לויינו וכהנינו –לבנות אתם אומרים 

 .הלא כן החלו לבנות גם אבותיכם ”8- עליכם מצוות

לם כשהגיעה שעת הבנין, היו החזיונות הנשגבים של ישעיה השני העירו את הלבבות, ואו

האחרונים לנבואה והראשונים להלכה, ואלה  –חגי וזכריה  –שני הנביאים שבין הבונים 

 .לא היו אלא בעלי הלכה בלבד –עזרא וסיעתו  –שלאחריהם 

 !בואו והעמידו עלינו מצוות
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 יעקב בנימיני  –? ישיבהאו חייל ב בצבאתלמיד             

 תתחילו שיעור ג'!

 והיקרים!חיילי הישיבה האהובים 

קודם כל אתחיל בזה שאני מתגעגע מאד לכולכם ומקווה מאד שטוב 

לכם, שאתם נהנים במקום ובתפקיד שלכם ומרגישים משמעותיים. 

מקווה מאד להצליח יותר לדבר איתכם! אם תעזרו לי ותשלחו איזה 

 מבקרים לראותכם מחכה      הודעה בוואטסאפ זה יעזור בהחלט

)אוכל חם או מנ"ק, מה  משהו לאכול קופצים הדרך ועל, בישיבה

, הבית של 5שיותר יזרום( בביתי החדש בשכונת הקרוואנים )מספר 

 יניב בלליס לשעבר(.

תשמעו, זה ממש חוויה לעבור מקורא של העלון הזה לכותב בו. בלי להוציא את העיניים, כן? 

חג תוך כדי נסיעה בראש השנה הקודם היינו זרוקים בגבול סוריה, התפללנו מנחה של 

בטיולית, והשנה אני שוב בראש השנה בישיבה, בתור אברך, אחרי זמן אלול. הזוי לחשוב 

 כמה הבדלים בהפרש של שנה אחת...

אבל עזבו אותי, בואו נדבר עליכם. פתאום אני קולט שאתם כבר נקראים "שיעור ג"... המעבר 

אר השיעורים מרגישים שינוי הזה בין שיעור ב לשיעור ג מרגיש קצת מוזר. בעוד שש

משמעותי כשהם מתחילים שנה חדשה בישיבה בא' אלול, חבר'ה חדשים מצטרפים לישיבה 

וכל שיעור נמצא בשלב יותר בוגר ומתקדם, תחילת שיעור ג היא חסרת משמעות. שיעור ג 

במסלול של הישיבה שלנו עובר כולו בזמן השירות הצבאי, ולכן זה קצת מרגיש שמהבחינה 

 תורנית והרוחנית זו שנה "ריקה" בלי התקדמות.ה

אני בטוח שאם קצת תתאמצו תצליחו להיזכר בהתרגשות שהיתה לכם בגיוס, 

באידיאלים הגדולים שהיו שגורים בלשונכם, ברצונות הגבוהים להתקדם ולגדול גם  

מה ללמוד, איך להתמודד ועל מה  -בצבא ובעיקר בתכנונים הפרקטיים שהיו לכם

 הקפיד. זוכרים?להשתדל ל

 

אני יודע שאתם חבר'ה צדיקים ובטח רק גדלתם והתחזקתם מאז. אבל אם במקרה  

יש ביניכם מישהו שמרגיש שהוא נמצא במקום קצת פחות טוב בעניינים האלו )כמו 
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תתחיל שיעור   -שאני הרגשתי בשלב הזה של השירות( הייתי רוצה לתת לו עצה קטנה

 ג!

 

ב ולא שיעור ד. המציאות הצבאית שונה  בואו נהיה מציאותיים, שיעור ג זה לא שיעור

לחלוטין מהמציאות בישיבה. פחות מתאפשר ללמוד עוד מסכת או להתפלל יותר 

באריכות. המחשבות שרצות בראש הן "מתי מגיע כבר החילוף שלי לעמדה" ו"איך 

אני מתקלח באמצע היום בלי שהרס"פ רואה", ופחות "איך אני מתחזק יותר בעבודת 

 ני לוקח שוטנשטיין מהמדף בלי שהרב איציק רואה"...השם" ו"איך א

תתחילו שיעור ג'! קחו לעצמכם זמן קצר לשבת עם עצמכם ולעשות בדיוק כמו 

תציבו  -שעשיתם בגיוס ובדיוק כמו שעושה כל תלמיד שמתחיל שנה חדשה בישיבה

חדשות שמתאימות למצבכם הנוכחי. זה יכול להיות לימוד קטן,  לעצמכם מטרות

בעבודת המידות שאתם רוצים לחזק, מצווה להקפיד עליה יותר או מעשה חסד   תחום

קבוע שאתם רוצים לעשות. כמובן שזה יכול להיות כמה דברים. אולי אין לכם "סדר 

בוקר" )מסדר בוקר דוקא יש.. תהיו חזקים( או "סדר ערב", אבל במקום זה תקבעו 

 לעצמכם "סדרים" חדשים.
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חידה כדי שלא  

 יהיה משעמם: 

 

ע"פ החוקיות 

המסתמנת, 

איזו שעה 

צריכה להיות 

מוצגת 

בשעות מספר  

5? 



 
 

 גוזליו ירחףעל 

לפני סוכות קוראים את "האזינו". יש 

פסוק שתפס אותי ומצאתי אותו קשור 

ְצֶרְנהּו בשתי בחינות לחג הסוכות:  יִּ

יׁשֹון ֵעינֹו ּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו . ְכאִּ יר קִּ ְכֶנֶׁשר ָיעִּ

 ...ְיַרֵחף

 "אשרימה מרגשים הם דברי המדרש:  א(  

האוזנים שכך שומעות, עד היכן חיבב 

הקב"ה את ישראל, עד היכן שמרן, עד 

...  עד כאישון עינו! -היכן נצרן, כביכול 

 למה? שהם בני!". )במדבר רבה ו(

תחשבו איך מרגיש אסיר שיצא לאחר 

 210 –כמה דורות מהכלא, ליתר דיוק 

שנה. לאחר שנים של חוסר יחס וזלזול 

תי לו היחס בעצם קיומו, כמה משמעו

והאכפתיות; כל חשיבות שהוא מקבל. 

שיצא לחופשי מבור   עם שלםואיך הרגיש  

הקב"ה עטף אותם בשבעה  עבדות?

, שהגנו עליהם מפני כל פגעי עננים

 .המדבר

כשאני נכנס לסוכה זה נותן לי טעם אחר  

ועליי להיזכר שזה "זכר לענני כבוד". לא 

משהו טכני. לא סתם נס. אלא יחס, שיא  

חס, החמלה, הרגישות והאכפתיות הי

האלוקית כלפינו כעם, וכלפיי אישית 

כיהודי, כלפי כל אחד ואחת מאיתנו. 

 מישהו אוהב אותך ורוצה שתצליח.

"כנשר  גם המשך הפסוק נוגע לחג: ב(

איך הנשר מעיר את ילדיו?  –יעיר קינו" 

מה נשר זה אין נכנס " :ספריכותב ה

לקינו מיד עד שהוא מטרף את בניו 

בכנפיו בין אילן לחבירו בין סוכה  

שיהא כדי  ,לחבירתה בשביל שיתעוררו

כך כשנגלה הקדוש ברוך ,  בהם כח לקבלו

  ...".הוא ליתן תורה לישראל

סוכה על שום ש כותב הרב יובל פרוינד

הסכך. לומר לך: האור ום שמה? על 

מגן, מסתיר מה שצריך האלוקי מסוכך ו

שלא תראה וסופג את מה שאינך מסוגל 

מה שהוא יכול נותן רק  לעמוד בו.

כותב שנשר  כמו שרש"י  להיבנות ממנו.

, אלא  ברגליו כשאר עופותגוזליו    אינו נוטל

ולא   מוטב שיכנס החץ ביאומר  על כנפיו,  

 יכנס בבני.

אפילו אם כמו נשר.    הקב"ה מסוכך עלינו

אפילו אם הבאנו את זה  אנחנו אשמים, 

על עצמנו, כרגע זה לא משנה, העיקר 

ההגנה הזאת  שה'חץ' לא יגיע ליעדו.

אינה באה  שעוטפת ומסובבת את האדם 

זו הנהגה . ליטול ממנו את האחריות

, שמכירה שמכילה את הטעות האנושית

בחטא ושבונה את מסלול התשובה 

באופן כזה שהוא יהיה עביר וראוי לרגלי 

ר ממש לחוש את החיבוק אדם. אפש

 המסוכך הזה כשנכנסים לסוכה.

חג שמח, חיבוק גדול והמון הצלחה 

 ושמחה בחיבור שלכם לה'!
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חייל יקר , מתי חשבת לאחרונה לפנק את זאת שמכבסת מכינה לכבודך את הדגים 

 לשבת, דואגת לך כל הזמן ?

 ראש השנה בפתח וזה הזמן לפנק את אמא) המלצה לאבא ברק הבא(!

שה יומן "שנה  –הרבנית ימימה מזרחי חדש מבית   פרשה ואִּ

בסימן שותפות, שיתוף  2020 – 2019לשנת תש"פ  וברכותיה"

מנעד. הוביטוי נשי במלוא   

יומן "שנה וברכותיה" הוא שותף לדרך. הוא יאותת לך: לכי 

בעקבות השמחה שלך! הוא יהדהד לך את ההזדמנות שאותו 

הזמן ְמַזֵמן לך. בתוך סדר יומך הוא מבקש להאיר לך נקודת 

וך פרשת השבוע, ואולי את תגלי זוהרות על לוח השנה ומת

פתאום איך משהו בשבוע שלך מתבהר. והוא תמיד יזכיר לך עד 

כמה את ראויה ומושגחת. כתמיד, שילבנו בו את כל הדברים 

הטובים: מנות קטנות ועוצמתיות של תורה נשית משמחת, 

הסברים מאירים לחגים ולמועדים ומילים מחייכות, מתנה 

השארנו לך מספיק מקום לכתוב. זה  לנשמה. וכמו שאת אוהבת,

 הזמן למלא את הדפים, ואת השנה החדשה, בכל הרצונות והמשאלות שלך.

 65     ₪  

אז אפשר גם להוסיף...ישי ריבו ואם אמא אוהבת את   

אלבום רביעי וחדש של היוצר ישי ריבו הכולל את 

׳נפשי׳, ׳הלב שלי׳ ועוד כמה שירים חדשים כולל ניגונים 

 ופיוטים 

50  ₪  

 אם אתה לא חושב שצריך לקנות לאמא מתנה לחג תעשה טובה...

"עצות טבעיות לנפשתקנה לך "   

40  ₪  

  

 אלירן נחמיאס –המלצת החנות 
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של עלון החיילים יוצא   שניבשעה טובה הגליון ה     שלום חברים יקרים      

כמובן        מקווים שתפיקו ממנו את המירב, תהנו ממנו ושתמחו בו      לדרך 

את זמן אלול פתחנו בבשורה מצערת על        מוזמנים לשלוח הערות והארות

אחד הדברים שקרו        פטירתה של אמו של ראש הישיבה, הרב אייל. ת.נ.צ.ב.ה 

תלמידי   36הגיעו לישיבה       הרב אייל חזן קבוע בתפילות בישיבה  –בעקבות זה 

       לגור בפנימיות החדשות!! וכמובן ש....סוף סוף...נכנסו       שיעור א' חדשים

למרות שרובכם גם כבר ישנתם שם איזו שבת פה ושבת וחג שם, זה לא כמו  

להגיע   –תופעה חדשה ומעניינת ששיעור א הביא איתם לישיבה         לגור שם קבוע

אם בביקור האחרון חשבתם שלא היה לכם מקום בחניה בגלל           עם רכבים. 

ב אייל ישב שבעה בשבוע הראשון של בעקבות כך שהר       הבוגרים, תחשבו שוב

שיחת פתיחה התקיימה דרך  –זמן אלול, התקיים מחזה יוצא דופן בישיבה 

בפעילות היכרות של       הרמקולים של הבית מדרש. בבחינת רואים את הקולות

הוא היה רוצה להיות.   השיעור ב עם הרב ארז כל אחד היה צריך לחשוב איזו חי 

מגוונות החל מאריה וזאב דרך נמלה ופינגווין ועוד לפרפר  התשובות כמובן היו 

ואפילו הכניסו אותם לפנימיות החדשות, ואחד   שיעור ד חזר לישיבה!!      ו...כוי

שיעור ה' היקר             ולפי השמועות, עוד כמה בדרך           אפילו הספיק כבר להתחתן

מר  מתחתנים. רק אושניים מהם הולך ואוזל, בעיקר כאשר בחודשיים הקרובים 

הישיבה גדלה השנה גם פיזית וגם           למקרה שמישהו מחפש תירוץ לאפטר

לשיעור א' מצטרף לחלק מהזמן לא אחר        רוחנית עם הרחבת צוות הישיבה 

ערן שמגיע מחיפה פעמיים בשבוע מעביר  הרב         נחמיאסר' אלירן  מאשר יקירנו  

ות במאגר  אשר את חלקום תוכלו למצוא לאחר סוכ]שיעורי אמונה בסדר צהריים

רון מלכה, עמיחי חג'בי ויונתן צלאח מעיבירים שיעורי הלכה לשיעור         [השיעורים

אלחנן  הרב       ינון שחר מעביר חבורות שלא ניתן להישאר אליהן אדיש      א

והרב  גנון מונה להיות ר"מ        מגיע בצורה קבועה כל הבקרים ללימודי רבנות

ולצערי עוד לא         יר ג'יבלי!! דב לצוות אחראי חיילים הצטרף       לשיעור ה' 

מזל טוב        מצאנו מישהו שמוכן לעלות כל יום על הגג ולהכריז שהמשיח הגיע

ואנחנו         לרגל סוף מסלולללידור ואופיר         היקר לרגל ההשבעה לאליהוא כוכב  

חברים יקרים    עד כאן להפעם       מם המיוחלועוד ממתינים לאנשי גבעתי לסי

       מקווים לראותכם מהרה בביקורים ושחרורים וכמובן בשמחות המתקרבות

 צוות טפח לחייל       המשיכו לעשות חיל ולקדש שם שמים
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 חיילי טפחות היקרים!! 

 

נשמתו של האדם אלו היא חצובה מהבורא עצמו ממש, והבורא יתברך הוא 

לכן נטייתו הטביעית של האדם היא כמובן לשליטה מוחלטת  שליט על הכל . ו

אבל הקב"ה רוצה שנכניע את עצמנו מלפניו ולכן בראש השנה   על סביבתו.

נמליך את השם להיות לנו למלך ולכן עלינו להתאמץ לשלוט בכוחות שלנו  

 ולדעת מתי לגלות אותם ומתי להסתיר.

וד על מידת הענווה בתור טירון בצה"ל אני חושב שאין מקום טוב לעב

וההכנעה כמו בטירונות , שבה כל מילה אתה חייב לעשות ולפעמים זה  

משפיל ולא סביל ואתה חייב לציית ואתה ממש אבל ממש לא שולט, אפילו  

 בעצמך.

"הניתוק הצה"ל"  -עוד דבר  

כשאני בצבא אני לא מרגיש את תחושת הבחירות, אני בקשושי יודע מה 

ל ממש לא לא מרגיש את חודש הרחמים וסליחות  אני ממש אב קורה בארץ,'

את אוירת אלול והימים הנוראים. כמה חבל איך התייצב לתפילה ראש השנה  

 בלי הכנה מראש, בלי זמן לעורר את הרגש.. 

אבל שאני חושב על זה שמחה גדולה עוטפת את לבי, ברוך השם אני זוכה  

המילה,להתבטל למען עם ישראל וארץ  להתבטל כמעט כולי, במלוא מובן 

 ישראל שבהם בחר ה' לייצג ולהמליך אותו בעולם.

 נתאמץ חזק וניזכה בעז"ה למשוך עלינו  

 את הטוב ולהוציא  את הרע  

 אוהב אותכם ומתגעגע... 

       שנה טובה ומתוקה

 אליהוא כוכב  
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 תחרות ההגעה לישיבה!
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