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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו -(ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

●  

 

  שאלה. מה החשיבות שיש לתפילה בישיבה? 

התפילה בישיבה חשובה מאד, במקום ריðה שם תהא רביðו שליט"א: 
במקום תורה, במקום שלומדים, ביðי עמודי  (עיין ברכות דף ו'),תפילה 

   (שם ח' ע"א).היכא דגרסי 

  שאלה. מה העצה לתפילה כראוי ובכווðה? 

(עיין שוב הדעת, בלי מתח, לכוון רק פירוש המילים ירביðו שליט"א: 
  משð"ב סימן צ"ח ס"ק א'). 

  שאלה. מה החשיבות שיש בשמיעת השיעורים מפי הרבðים? 

התועלת שיודעים איך ללמוד! מקבלים הבðה איך רביðו שליט"א: 
  לומדים, איך לומדים גמרא. 

מה אפשר לחזק בחור בתקופה הראשוðה שקשה לו להסתגל בשאלה. 
  לישיבה? 

  זה עובר במשך הזמן, הקשיים עוברים. א: "רביðו שליט

  שאין לו חשק ללמוד? איך אפשר לחזק תלמיד שאלה. 

צריך מישהו שיסביר לו איך לומדים, שיהיה טעם א: "רביðו שליט
דרך איך ללמוד,  בלימוד, הלימוד מאד מעðיין, ורק צריך מי שייתן לו

בפשטות, הלימוד הפשוט מאד מעðיין, גמרא עם רש"י מאד מעðיין, מה 
  שיותר פשוט יותר מעðיין. 

שאלה. בחור שיש לו קושי חברתי בתקופת המעבר מהתלמוד תורה 
  לישיבה קטðה, מה העצה בשבילו? 

זה עובר. שלא יעשה שום מאמצים, שלא יעשה שום א: "רביðו שליט
שום השתדלות, כל השתדלות לא כדאי לעשות, זה יעבור פעולות. בלי 

  מעצמו. אם הוא ישתדל ויעשה פעולות זה יהיה יותר גרוע. 

שאלה. עד כמה חשוב הקשר הבריא שיש בין בחור להורים שלו, ובין 
  הבחור לבין הצוות בישיבה? 

  חשוב. מאד גם זה וגם זה א: "רביðו שליט

  ה חיובי? שאלה. לימוד חברותא עם בחור חלש ז

זה דבר שמוסיף מאד, זה לכתחילה, מתלמידי יותר א: "רביðו שליט
   (תעðית ז, א).מכולם 

  שאלה. בכל הסדרים? 

כן, בכל הסדרים, זה מוסיף מאד. מעשים שהיו, ראיתי, א: "רביðו שליט
בחורים מצויðים שלמדו עם בחורים חלשים כל הסדרים, אפילו עם אותו 

   החברותא, וזה היה מצוין.

  שאלה. מה הצורך בלימוד מוסר בישיבה? 

להיות בן אדם! אחרת הוא לא בן אדם. לימוד המוסר א: "רביðו שליט
ðצרך בשביל כל הדברים, יראת שמים, מידות טובות, והתמדה, על הכל, 

   .(משð"ב סימן א' ס"ק י"ב) לימוד מוסר זה התבלין

  שאלה. כמה שעות צריך בחור ללמוד בבין הזמðים? 

לפי הכוחות שלו. רק צריך לדעת את צורת הלימוד, איך א: "רביðו שליט
  ללמוד בצורה מעðייðת, לימוד שמעðיין. 

שאלה. האם כדאי באמצע הזמן להוסיף עוד לימודים חוץ ממה 
  שלומדים בישיבה? 

להתייעץ בזה עם בכל מקרה לא על חשבון הסדרים, וא: "רביðו שליט
  ם. הרבðים, להיות בקשר עם הרבðי

  שאלה. כמה זמן צריך להקדיש לכתיבת השיעורים? 

כל אחד לפי מה שמעðיין אותו. זה חשוב מאד, מי א: "רביðו שליט
  שðהðה זה מוסיף המון. 

  שאלה. האם בחור צריך ללמוד גם חומש עם רש"י בכל שבוע, וכמה זמן? 

(עיין בכל יום פרשה, 'שðי', 'שלישי', זה כמה דקות. א: "רביðו שליט
  סימן רפ"ה ס"ק ח').  "בðמש

  שאלה. וכמה ללמוד הלכה? 

   .ביום קצת, חצי שעה, לא יותר מחצי שעהא: "רביðו שליט

שאלה. בחור שרצה ללכת ללמוד בישיבה מסוימת ולא התקבל, והוא 
  הולך בסוף לישיבה אחרת ואין לו חשק, במה אפשר לחזק אותו? 

שיידע שמן השמים רוצים כך, זה מן השמים, הכל בידי א: "רביðו שליט
הכל לטובה, שמים, סימן שפה הוא יצליח ושם לא יצליח, כי מן השמים 

   מן השמים זה הטובה שלו.וכל דעביד רחמðא לטב עביד, 

  שאלה. במה בחור יכול לחזק את עצמו מðיסיוðות הזמן? 

א יקשיב שילמד מוסר. ושלא ישמע שטויות, שלא: "רביðו שליט
  לחדשות. שלא יתעðיין בדברים בטלים. 

  חיצוðי, איך להתייחס לזה?  שאלה. בחור שחשוב לו מראה

צריך  ...שחשוב לו איך שהוא ייראה? 'מסלסל בשערו'א: "רביðו שליט
 גם להסתכל בראי זה 'לא ילבש' (בראשית רבה כב, ו),להבין שזה יצר הרע 

   .(עיין שו"ע יו"ד סימן קð"ו סעיף ב')

  שאלה. כמה בחור צריך לחפש קשר עם הרמי"ם של הישיבה? 

  חשוב מה שיותר. א: "רביðו שליט

שאלה. בחור שמרגיש שבלילה הוא עושה 'שטייגען' ולכן הוא הולך לישון 
  מאוחר, האם זה דבר שראוי? 

  לא כדאי, יצא שכרו בהפסדו. א: "רביðו שליט

שאלה. בחור שמרגיש שחשוב לו ללמוד ðושא מסוים, האם ועד כמה 
  ללמוד את זה? 

  בזמðים פðויים, שלא על חשבון סדרי הישיבה. א: "רביðו שליט

  שאלה. עד כמה אפשר להוסיף בלימוד מעבר לסדרי הישיבה? 

   תלוי לפי הכוחות, אסור להתאמץ יותר מהכוחות.א: "רביðו שליט

  ום להתפלל ותיקין? שאלה. בחור שרוצה לק

  לא כדאי. א: "רביðו שליט

שאלה. איך משלבים בין בðייה עצמית לבין החובה לעשות כל מה 
  שהישיבה אומרת? 

   היא הבðייה העצמית! –הישיבה א: "רביðו שליט

  שאלה. בחור שמרגיש שהוא לומד יותר טוב לבד, האם לאפשר לו את זה? 

  , סדר אחד. מהיוםחלק אחד אפשר א: "רביðו שליט

  השואלים: יישר כוח. 

   סייעתא דשמיא בזיכוי הרבים.א: "רביðו שליט

  השואלים: מבקשים ברכה לכל מסיימי כיתות ח'. 

סייעתא דשמיא, הצלחה בתורה בכל העðייðים, א: "רביðו שליט
  ברוחðיות ובגשמיות. 
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  העðין של ðיצול הזמן? עד כמה חשוב שאלה. 

זה דבר חשוב מאד, יש טבע של סקרðות, והסקרðות רביðו שליט"א: 
  גורמת בטלה, סקרðות על החדשות מה ðשמע זה בטלה גדולה מאד. 

  שאלה. האם יש חשיבות ללמוד בין הסדרים ועד כמה? 

  כל אחד לפי כוחו, אי אפשר להתאמץ יותר מהכוחות. רביðו שליט"א: 

  ור או להשתדל לסיים המסכת? בערב עדיף לחזור על השיעהאם שאלה. 

חשוב מאד כל אחד מה שלבו חפץ, מה שמעðיין אותו. רביðו שליט"א: 
לגמור את המסכת, אבל כל אחד לפי מאד גם חשוב לחזור על השיעור, ו

רק גמרא עם רש"י בלי תוספות זה גם טוב, לגמור מסכת כוחו, ואפילו 
  מסכת שלמה זה דבר חשוב מאד. 

שאלה. האם כדאי להקפיד על התפילה בישיבה? לפעמים בחור רוצה 
  בישיבה... בבוקר ללמוד עד מאוחר בלילה ואחר כך קשה לו לקום לתפילה 

זה לא כדאי, התפילה בישיבה היא תפילה אחרת, עם רביðו שליט"א: 
  יותר כווðה, חשוב מאד להתפלל בישיבה. 

ים אצלðו, כי כשבוחרים אמר פעם בכיðוסראש הישיבה שליט"א שאלה. 
חברותא, צריכים גם שיהיו לו מידות טובות, מדוע זה כל כך חשוב 

  שלחברותא יהיו מידות טובות? 

כי אחרת הם לא יסתדרו ביðיהם... הוא יגיד ככה והוא רביðו שליט"א: 
   יגיד ככה וכל הזמן יהיו ויכוחים.

  י הלימוד? שאלה. איך בוחרים חברותא, האם רק לפי המידות או גם לפ

לפי מה שלבו חפץ, מה שמרגישים טוב, צריך להרגיש רביðו שליט"א: 
  טוב, עם חברותא שמרגישים טוב. 

שאלה. בחור שðוח לו ללמוד לבד, האם יכול ללמוד לבד, או שכדאי 
  להרגיל את עצמו ללמוד עם חברותא? 

חלק מהזמן אפשר ללמוד בלי חברותא, אבל לא כל רביðו שליט"א: 
  לא הרבה זמן. ורק חלק אחד מהיום, היום, 

שאלה. האם ðכון להחליף חברותא כמה פעמים בשðה, או רק אם לא 
  מסתדרים ביחד? 

 .אם אין צורך להחליף ולומדים טוב ביחד למה להחליףרביðו שליט"א: 
שðים אותה החברותא,  כמהאðי זוכר שהיו בישיבה חברותות שהמשיכו 

  אם זה הולך טוב למה להחליף. 

שאלה. האם לשאול שאלות בשעת השיעור ðחשב כיוהרא, או שאדרבה 
  לא הביישן למד? 

אם זה מפריע זה בעיה,  .למישהו תלוי אם זה מפריערביðו שליט"א: 
  אבל אם זה לא מפריע אדרבה זה שימוש חכמים.  .צריך שלא יפריעו

  שאלה. האם כדאי שבחור יðסה לחדש חידושים? 

'לדבר' על זה, רק אם  לפי טבעו. אבל לא צריכיםכל אחד רביðו שליט"א: 
   .זה בא באופן טבעי

  שאלה. האם חשוב לכתוב את השיעורים? 

  כן, חשוב מאד לכתוב. רביðו שליט"א: 

שאלה. יש בחור שלומד טוב ובעל מידות טובות, אבל הוא לא אוהב 
  ללמוד מוסר, האם יכול לגדול גם בלי מוסר? 

המוסר מרומם את  ,מבין מה זה מוסר הוא לא לא.רביðו שליט"א: 
  . הוא לא ðיסה, הוא לא יודע מה זה מוסרהאדם, וðותן חיים מאושרים. 

שאלה. בחור שרוצה לגדול, האם צריך שלא יתעðיין 'בכלל' במה שðעשה 
  בעולם? 

  זה תלוי כל בחור לפי הטבע שלו. רביðו שליט"א: 

  שאלה. כמה חשוב הקשר עם הצוות בישיבה? 

  . מאד זה חשובשליט"א: רביðו 

שאלה. יש הרבה בחורים שðיסו להתקבל לישיבות מסוימות ולא הצליחו, 
והם הולכים בסוף לישיבה אחרת ומסתובבים בהרגשה של לא מוצלחים או 

  ? המחשבה הðכוðה שהם צריכים לחשוב על זהלא רצויים, מה 

בידי  הכל בידי שמים וכל דעביד רחמðא לטב עביד, הכלרביðו שליט"א: 
צריך לדעת  .שמים ולטובה, ומה שחושבים אחרת זו טעות גדולה מאד

איפה שלא רוצים אותו זה לטובתו שלא ילך לשם, ואיפה והכל לטובה! ש
רק צריך מקום עם יראת שמים ומידות לטובתו שילך.  שרוצים אותו זה

אבל איפה שלא יראת שמים ומידות טובות, מקום שיש טובות, זה העיקר, 
  זה מן השמים ולטובתו.  רוצים

 
  

 

  


