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 הרב י. ˘למה כהן 

 לך מהלכים  נתתיו

, ולכאורה,  [ויקרא, כ"ו, ג']בפרשת בחוקותי נאמר "אם בחוקותי תלכו"  
מה שייך לשון הליכה אצל עשיית מצוות ושמירת התורה וחוקיה?  
מיישב הגאון רבי יהודה צדקא זצ"ל בספרו 'קול יהודה' כך: רצתה  

"תלכו", תהיו כל   –בעניינים רוחניים    –התורה ללמדנו כי "בחוקותי"  
הזמן במצב של הליכה והתקדמות, גם כשהשגנו משהו והגענו למעלה  

אסור לנו להיעצר במקום וחייבים להתקדם ולצעוד הלאה  כל שהיא, 
 במעלה הר ה'.

וכך מוסיף ומבאר הגר"י צדקא זצ"ל את מאמר הנביא חבקוק  
"אל  [נדה, ע"ג, ע"ב] ודרשו חז"ל [חבקוק, ג', ו'] "הליכות עולם לו" 

מדוע באמת נאמר "הליכות" ולא  קשה תקרי הליכות אלא הלכות", ו
לרמוז על כך שבענייני תורה ומצוות תמיד  בא הדבר  אלא  "הלכות"?  

 צריכים להיות במצב של הליכה והתקדמות.

-  -  - 

ב"ה זכינו והיסוד הנ"ל משמש כאבן יסוד באיגוד בני הישיבות 'לגיונו 
של מלך', אנו באיגוד אמונים על שיטת 'מוסיף והולך', לאחר השקת  

גוד והגיליון פרויקט 'חדוותא דאורייתא', ולאחר ההכרזה על במת האי
החודשי האחוז בידיכם כעת, צעד האיגוד בשבועות האחרונים פסיעה  

בחורי    1,624גדולה ומשמעותית בחלוקת כרטיסים מגנטיים אישיים ל  
ישיבות ואברכי כוללים המקנים הנחות ומבצעים יחודיים בשורה  
ארוכה של חנויות ובתי עסק בכל רחבי הארץ וכן משמשים להטענת 

 ת.מלגות וזכיו

-  -  - 

כאן המקום להודות לכל העוסקים במלאכת הקודש המשקיעים  
מהונם ומאונם במסירות נפש ובזכותם צועד האיגוד בכבוד ל'מזרח'  
של עולם התורה הספרדי, אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו להם,  

 אמן.

תודה מיוחדת לבחור היקר השקדן בתורה ובירא"ש טהורה אשר לא  
רח בכל ענייני האיגוד, ידי"נ ר' משה אליהו טויטו חוסך מאמץ וטו

הי"ו, יה"ר וימשיך לעלות ולהתעלות במעלות הקודש לתפארת הוריו  
 ומוריו, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל ימי חייו, אמן.

             בברכת התורה                                                                                              

י. ˘למ‰ כ‰ן                                                                                                       
 יו"ר איגוד בני הישיבות 
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 י„ עוב„יה

 

 בעניין הוצאת ציציות מכתב קודש

  י˘ר‡ל מרן הר‡˘ון לˆיון רבנו עוב„יה יוסף זˆו˜"למ‡ור 
 ב‡„יבו˙ הרב ‡ליה ו.
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 ‡ור המ‡יר
  ‚‡ון י˘ר‡ל מרן ר‡˘ הי˘יבה רבנו מ‡יר מ‡זוז ˘ליט"‡

 ענווה גדולה מכולן
ה' יתן לך מה שיתן, אל תתגאה! בשנת תש"ז אחרי    א.

שאמה"ג התמנה לדיין, שלחו לו מכתב חכמי ג'רבא  
וגאבס ושאלו איך בבית דין? ענה להם: אני רק  
מזכיר, שהיה לו כתב יפה , והיה כותב מהר וברור  
[עד שפעם אמר לו הרב הראשי רבי דוד בן בארון 

חושך"]. אבל חכם אחר (רבי  "הכתב שלך נקרא גם ב
שמעון ג'אוי) שהכיר, סיפר לרב אלוף שבשעה  
שאמה"ג היה נכנס לבית הדין היו רועדים, בית הדין  

 היה מזדעזע. (אדר"ח אייר תשע"ט).

מי שהוא עניו, זוכה לכל טּוב שבעולם. בית הלל  ב.
היו ענוים, מאיפה אני יודע? מהגמרא בעירובין דף  

כו בית הלל לקבוע הלכה  י"ג (ע"ב) מפני מה ז
כמותם? מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן  
ודברי ב"ש, ולא עוד אלא שמקדימים ב"ש לדבריהם.  
איפה ראינו שמקדימים? בכל המשניות שלנו, תמיד 
ב"ש לפני ב"ה. ואני גיליתי דבר נורא, יש כמה  
מקומות "חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי",  

ת שמאי וכו'" אין. למעט מקום אחד  אבל "חזרו בי
במסכת תרומות (פ"ה מ"ד), וגם שמה מי שקורא את  
המשנה כפשוטה יחשוב שב"ה הודו לב"ש, רבנו  
עובדיה אומר: לא, רואים מהירושלמי שהפירוש הוא  
לאחר שהודו ב"ש לב"ה. ולמה לא כתוב ברור  
במשנה שחזרו והודו לב"ה? מפני שב"ה לא רצו  

"ש הודו לנו... [ראה עוד 'קובץ  להתגאות ולומר ב
מאמרים' הנד"מ ח"א במאמר 'ענוה גדולה מכולן'].  
לכן הרבה פעמים אני לא אומר עיין מה שכתבתי 
באור תורה, אלא עיין באו"ת, ושמה אני כתבתי. אבל 
למה לציין עיין מה שכתבתי , בשביל מה? מי שיפתח  

 שמה יראה. (ב' אייר תשע"ט)

באמת, אם לא תהיה עניו חבל בענוה תזכה לתורה    ג.
 לך על הזמן. (דרשה ביש"ג י"ב תמוז תשע"ז)

למה אדם במינוס? כי הוא רוצה "להשויץ" ואין   ד.
לו, לכן לוקח הלואות וכו'. אל תשויץ, אם אתה  
רוצה? תלך לשוויץ בשביל להשויץ... אבל אל תכנס  
לגירעון. יש פתגם של הראשונים: "תלין בלא סעודה,  

 חוב". (כ' אדר ב' תשע"ו)  ותשכים בלא

האדם יזכור תמיד את דברי בן עזאי ביומא (דף  ה.
ל"ח ע"א) בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך 

       יתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחבירו ואין מלכות 

 

נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא. אם אתה מאמין  
שבמקומך יושיבוך, אף פעם לא תריב... כל העולם 
הזה בסך הכל זה כלום. אם היינו חיים כמו בימי אדם  

שנה, אפשר לחשוב שכדאי    700  -  900הראשון עד נח  
שנה! או בפ"י... היום כלום,   800לריב, אני אהיה מלך  

על מה כל הויכוחים   שנים מעיפים אותך... 4אחרי 
 האלה, על מה? (דרשה יש"ג כ"א חשון תשע"ח) 

  שאלו את מרן על תוספות בחומר הנלמד (תוד"ה  ו.
אל תגמגם קידושין דף ל' ע"א) שבסופו כתוב: ואפילו  
בדברי תורה לא יאמר יודע אני דבר, להתפאר בו  
בכך. אלא מה שיודע יורה וילמד לאחרים. עכ"ל.  
לכאורה הלשון לא מקבילה שכך היה צריך להיות  
כתוב: לא יאמר יודע אני דבר להתפאר בו בכך, אלא  

ה יודע, אם אין  יאמר בענוה? ענה מרן: לא, גם אם את 
מטרה ללמד, אל תאמר גם בענוה. יש כותבים תשובה  
"נדרשתי ללא שאלו..." (ישעיה ס"ה, א'). אם לא  
שאלו אותך, תשתוק. מסופר על רבי יצחק בלזר  
מבעלי המוסר ששמע שיעור מחכם אחד וכולם  
פלפלו עימו והוא שתק, כשחזר לביתו שאלו אותו 

זה השיעור   מדוע לא השתתפת גם בשיעור? אמר:
כולו כתבתי אותו כבר בספרי, אבל אני צריך לפגוע 
בחכם הזה?! גם רבי ינון (חורי) היה כך. (י"א אדר  

 תשפ"א) 

כל יהודי זה פנינה זה מרגלית, אסור להתגאות על   ז.
 אף אחד. (דרשה ביש"ג י"ב תמוז תשע"ז)

אם אדם ילמד שהחיים כאן בחסד מהקב"ה, ב"ה   ח.
. אלף תודות צריך לומר על יש מקום ללמוד תורה
 זה. (ב' אייר תשע"ט) 

אחת ההלכות בעבד כנעני היא שלא תאמר לו:  ט. 
תשמע אני הולך לנוח, אתה תחכה, ואתה הולך  

צלוי בשמש, אחרי    -ונרדם. והוא ישאר שבוי בשמש  
שלוש שעות תבוא אליו ותגיד: עשית משהו?... איפה  

לא    היית שלוש שעות? אל תשלח אותו לדבר שאתה
צריך אותו, אל תענה אותו! ”לא תסגיר עבד אל  
אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו. עמך ישב בקרבך 
במקום אשר יבחר לו באחד שעריך בטוב לו לא  

י“ז). עבד שברח מאדוניו  -תוננו“ (דברים כ“ג, ט“ז
מעיר אחרת, תן לו מקום לגור. תתן לו. התורה כולה  

 .כולה יופי  רחמים, כולה חמלה, כולה עדינות,
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 ˘מע ˘למה
  ‡ור העולם מרן הר‡˘ון לˆיון רבנו ˘למה מ˘ה עמ‡ר ˘ליט"‡

 בזכרנו את ציון
 תיקון רחל

שלשת השבועות הם ימי אבל על חורבן בית המקדש  
וירושלים. על פי רבנו האר"י בכל יום קוראים תיקון 
רחל אחרי חצות היום, זה כעין אבל על החורבן. 

יותר  חצות בלילה חשוב מאוד, אפילו - התיקון
מהסליחות. אבל בשלשת השבועות קוראים גם ביום, 

 אמנם לא את כל התיקון, אלא רק תיקון רחל. 

 אבל מתמשך 

האבל הזה הוא עבודת ה', זה התקשרות עם הקב"ה.  
אין זה אבל שבו אנו מספרים שלפני כך וכך שנים  
קרה לנו חורבן ואנחנו עדיין בוכים. טבע האדם  

שנים, בפרט דברים    לשכוח דברים שקרו לפני הרבה
שלא היו בימיו ובדורו. אנחנו לא היינו בזמן חורבן 
בית המקדש, גם לא אבותינו, וגם אבות אבותינו לא  
היו. כל מה שאנו יודעים זה רק על פי נביאינו  

 וחכמינו ע"ה.  

וכי אפשר לבכות כל כך הרבה שנים על סיפורים?! 
. ודאי שלא זו הדרך, אלא האבל הזה הוא התבוננות 

מי שחושב שזה רק היסטוריה, הרי הוא לא נגע ולא  
פגע בדיני אבלות על חורבן בית המקדש, אנו בוכים  
ומתאבלים על החורבן שנמשך עד היום. "מיום  
שנחרב בית המקדש אין לך יום שאין בו קללה, ובכל  
יום ויום מרובה קללתו משל חברו", זה לא אבל שהיה  

שה גלים חזקים  ועבר, זה אבל שמתמשך. לפעמים עו
ולפעמים פחות חזקים, אבל אין לך יום שהחורבן לא  
עושה בו משהו. וכך החורבן נמשך קרוב לאלפיים  
שנה, בדרך המלאה בגזרות, ויותר מפורסמות הגזרות  

 שהיו באירופה, גזירות ת"ח ות"ט עד השואה.  

 יגענו ולא הונח לנו 

החיים הקדוש בפרשת צו על הגלות -כותב אור
שהיא האש העולה כל הלילה על מוקדה.    המתמשכת,

אנחנו בלילה, זו הגלות שהתארכה, 'הלילה הזה כולו 
החיים ש'בלילה' הזה יש כל כך -מרור'. אומר אור

הרבה אש, צרות ורדיפות, ובפרט במערב הפנימי  
ששם היה גרוע יותר מכל המקומות, וכוונתו למרוקו. 

מענו  אנחנו רגילים לחשוב שבמרוקו היה שלוה, כי ש
רק על השנים האחרונות, אבל מה שעברו שם אחינו  
 בית ישראל בגזרות קשות ובאכזריות נוראה עין לא  

רחמנא לצלן. ובכל זאת גם בימינו היו דברים  ראתה,  
קשים, אני עצמי הייתי בבית הסוהר. בשנת תש"כ 
ביום שבת קודש פרשת שמות, לקחו עשרים בחורים  

ש ממש, גם אני הייתי  מהישיבה במכות עד פיקוח נפ 
ביניהם והיה רגע שהקב"ה עשה לי ניסים ונפלאות 
ונשארתי בחיים. גם בימינו שנחשב שם שקט וטוב, 

 עדיין לא כל כך פשוט.  

כך היה בכל מקום, עד שאחרונה הגדילה השואה  
האיומה. זה המשך של החורבן, כל חייל וכל אזרח  

 שנהרג זה המשך החורבן. 

 האמת והמחלוקת 

ההריגות הן המשך החורבן, אלא גם הבלבול   לא רק
שיש בדור, שלא יודעים את האמת. צריך הרבה  
להתפלל על זה, אם דוד המלך אמר "הורני ה' דרכך",  

 אנן מה נענה אבתריה.  

הגמרא אומרת "במחשכים הושיבני כמתי עולם זה 
תלמודה של בבל", התלמוד נקרא מחשכים כי יש בו  

ורבא אומר חייב, רבי  מחלוקת. אביי אומר פטור 
יוחנן אומר חייב וריש לקיש אומר פטור, רבי מאיר  
אומר כך ורבי יהודה אומר אחרת. כבר על זה אמרו  
"במחשכים", חושך אימים, חושך נורא. היום מישהו  
מתלונן על המחלוקת הזאת?! יש מחלוקות על  

 מחלוקות, זה המשך החורבן.

 בשמחתהכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה 

עניין "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה  
בשמחתה". לדעת מה הפסדנו, מהאבל הזה באו לנו 
כל הצרות. בשעונים של פעם היו כמה וכמה גלגלים 
ואופנים, גדולים, קטנים ובינוניים, וכל גלגל מסובב 
את הגלגל השני עד שהשעון מראה את הדקות  

מסובב גלגל.  והשניות בזמן. זה בנוי באומנות, גלגל
כך החורבן מסובב את כל הצרות עד היום הזה,  
הגלגל של החורבן עצמו עוד מסתובב ומכה בנו  
רוחנית וגשמית, בתורה, בפרנסה ובבריאות. על דא  

 ודאי קא בכינא.  

צריכים אנו להתבונן עד שנרגיש מה חסרנו ומה  
אנחנו חסרים בחורבן בית המקדש. נבכה ונתאבל,  

יינה של ירושלים ובנין בית המקדש  ונזכה ונראה בבנ
 . במהרה בימינו, אמן



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‡‚ר˙ לבן מלך 
 מורנו ה‚‡ון ה‚„ול הרב ‡ליהו בנימין מ‡„‡ר ˘ליט"‡

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף 

דע! כי   – "בני! לדברי הקשיבה, לאמרי הט אזנך"
בהיותך בן ישיבה אמיתי עוסק בתורת הבורא באמת,  
אתה הוא האדם הנעלה מכל יושבי תבל, אתה הוא  
האיש המרומם מכל בני האדם, אתה הוא הבן הנישא  

לא העשיר הגדול   –לא ישוה לך  -מכל בני מלכים, 
הממלא ביתו כסף וזהב, ולא הנכבד ביותר אשר  

ומד בכל מדעי  סביבו משרתים רבים, לא החכם המל
כי   –עולם, ולא המלך התקיף המושל בכל קצוי ארץ  

  – תורתו של הבורא ב"ה  –הנך עוסק בתורת חיים 
שעל ידה נבראו שמים וארץ וכל צבאם, ועל ידה  
מתקיימים וחיים הם בכל רגע, והיא שוה יותר ויותר 
מכל כסף וזהב שבעולם, שנאמר "כי טוב סחרה  

א יערכנה זהב  מסחר כסף ומחרוץ תבואתה" "ל
וזכוכית ותמורתה כלי פז" "יקרה היא מפנינים וכל 
חפציך לא ישוו בה". והטעם פשוט, כי כל העושר  
הגשמי שיש לאדם, אינו שלו באמת, רק הבורא נתנו 
לו והפקידו בידו, וברגע אחד אפשר שילקח ממנו  
"התעיף עיניך בו ואיננו, כי עׂשה יעשה לו כנפים, 

גם בהיותו עשיר, אפשר  כנשר יעוף השמים", ו
שעושר שמור לבעליו לרעתו. ואפילו לא יזיקנו כלל,  
מ"מ עצם היותו עשיר הוא מטריד מנוחתו ואיננו פנוי 
לעצמו ולביתו. וכל הזמן רודף אחר עוד ועוד, 
כמאמרם ז"ל (קהלת רבה פ"ג אות י) אין אדם מת  
וחצי תאותו בידיו, יש לו מנה רוצה מאתיים. וחייו 

ם, כי כל הזמן דואג מה יהיה עם עושרו הרב  אינם חיי
וכיצד אפשר להגדילו ולהכפילו. כמו שאמרו (אבות  
פ"ב מ"ז) מרבה נכסים מרבה דאגה. ואיך יחיה בטוב.  
לא כן האיש הנלבב העוסק בתורת ה', הופכת היא  
מלהיות תורתו שלו, כי יגע ועמל בה, ואינה נלקחת  

שיה בעוה"ז  ממנו בשום זמן, והיא הנותנת חיים לעו
ובעוה"ב, ומקנה לו רוגע ושלוה, מנוחה והשקט, וכבר  
אמרו (אבות פ"ד מ"א) איזהו עשיר השמח בחלקו, כי  
הוא העשיר האמיתי החי בטוב ובנעימים. וכן כל 
הכבוד הרוחשים לאדם בעוה"ז הוא כבוד מדומה, כי  
מחמת יראתו ומתוקף תפקידו, מכבדים אותם כלפי  

בזים לו ואינם חפצים בכבודו.  חוץ, אבל בלבם פנימה  
לא כן האיש הנכבד העוסק בתורה הקדושה הוא  

העוסק בתורה הקדושה הוא הנכבד באמת, כי    הנכבד
"כבוד חכמים ינחלו" כי ע"י שעוסק בתורה והולך 
בדרכיה, יכבד הוא את האחרים, וממילא יכבדו אותו,  
וכבר שנינו (אבות פ"ד מ"א) איזהו מכובד המכבד  

 , כי כשאדם מכבד מכבדים אותו באמת,את הבריות 

כי התורה היא מעניקה כבוד ויקר ללומדיה, ומקרינה  
עליו אור רוחני מקסים ביופיו, עד שחפצים בני אדם  
להיות בקרבתו, ולהוקירו ולכבדו. וכל חכמות אשר  
בעולם, הנם חכמות קטנות וזעירות לעומת חכמת  
התורה, כי כולם חכמות גשמיות אשר השגתם קלה  

דקם, וגם בזה  כי הם דברים הנראים לעין, ואפשר לב
פעמים שיש טעויות רבות, ודור הבא סותר לגמרי  
דברי הדור שקדמו. לא כן בחכמת התורה הקדושה,  
שהיא חכמה אלוקית נעלית רוחנית, אצולה  
מהעולמות העליונים, וצריכה יגיעה אמיתית, ועבודה  
מאומצת וממושכת, והמשיגה ראוי לקרותו חכם. ואף  

דברי אלקים חיים,  שזה בונה וזה סותר, אלו ואלו 
וכולם ממקום קדוש יהלכו, ממקור אחד הם נובעים, 
וכל אחד אומר כפי שקבלה נשמתו בסיני. וכבר אמרו  
חז"ל (ירושלמי סוף ברכות) כל פטפטייא בישין,  
ופטפטי דאורייתא טבין. ולכן כל העוסק ומדבר  
וקורא ומבין ושונה בה, חכם גדול ייקרא. וכן כל 

ים בקרב תבל, היום כאן ומחר  מלכי עולם אשר מושל
בקבר, זה עולה וזה יורד, ודבריהם בטלים בחייהם, 
וגם במקומותם וממשלתם, יש שאינם מקבלים עליהם  
מלכותם ואינם מוכנים לעשות רצונם. והעושים 
כחפצם, אינו אלא מחמת אימת המלכות, ואילו בזמן 
שאפשר להם לבטל דבריהם, ירוצו לזה. לא כן הלומד  

ת ומתייגע בה כראוי, ובזה הופך להיות  תורת אמ
עובד ה' בכל לבו, ממילא הוא מלך על כל העולם. 
וכתיב "ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ, ועל  
כל עוף השמים", וכבר נאמר "בי מלכים ימלוכו 
ורוזנים יחוקקו צדק". נמצא שכולם הם כאין וכאפס  
לעומתך. וחז"ל הקדושים כללו הכל בדרך קצרה  

אבות פ"ו מ"ה) "אל תתאוה לשולחנם של מלכים,  (
  – ששלחנך גדול משלחנם, וכתרך גדול מכתרם" 

ומעתה זכור ותרגיש שאתה הוא האדם המאושר  
ביותר עלי אדמות, והנך עוסק בדבר היקר ביותר  
בעולם. ובשבילך ורק בשבילך, נברא כל העולם כולו,  
עולם ומלואו נועד לשרת אותך, כמו שאמרו ז"ל  

כות ו:) כי זה כל האדם, כל העולם כולו לא נברא (בר
 אלא בשביל זה. שמח בתפקידך היקר והחשוב הזה! 

 המדור מוקדש לרפואתו השלמה של

 ה"ה רונן בן רחל הי"ו
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 ˙ור˙ חיים

 קדיש בחיי ההורים ומקפידים

שאלה: אצלנו בישיבה לפעמים בתפילות אין מי 
שיגיד קדיש יהא שלמא או קדיש על ישראל האם  

שאימי מקפידה על זה   אע"פהחזן להגיד  -מותר לי 
שלא יגידו קדיש? שאלתי רב גדול והוא אמר לי בגלל  
שישיבתך נמצאת בירושלים ואמך גרה בחדרה הואיל  

  - ש והיא אינה יודעת שאתה בירושלים אומר קדי
 מותר. האם אפשר להמשיך בהכי או להפסיק? 

כי   תשובה: אם היא מקפידה אסור לו לומר קדיש
כמבואר  [ר אינם לידו אב ואם זה גם כאשבוד כי

. עם זאת קדיש יהא שלמא  מ]ביורא דעה סימן ר"
שאחרי שיר של יום הוא חלק מתפילה ואינו בכלל  
קדיש יתום כמבואר בבן איש חי ואין בעיה לאומרו. 

  אל תאמר   -ואם היא מקפידה שלא תאמר גם קדיש זה  
כף החיים  "ב סימן קל"ט ס"ק י"א, וב[עיין היטב במשנ

 י"ט, א']  ,כ'   סימן נ"ה ס"ק

 חכמינו ז"לחכמת החשבון בדברי 

שאלה: קראתי באחד מספריו של מרן ראש הישיבה  
שליט"א, שקיבץ כל המקורות בהם הגמ' והראשונים  
עוסקים בכל מיני שאלות מתמטיות, אני הייתי בחור  
ישיבה עד לא מזמן ולאחרונה התחלתי ללמד  

לצורך פרנסתי, ורציתי   13,14מתמטיקה לנערים בני  
מות מקורן  לערוך להם שיעור על איך כל החכ

בתורתינו, ולהראות להם את המקורות של כל מיני  
נוסחאות, [זכור לי שמשפט פיתגורס מופיע ברש"י  
כמדומני מס' סוכה כל אמה בהיקפא אמה ותרי  

 -חומשי באלכסונה, כמו כן פעם פגשתי ב"פאי" 
 היחס בין היקף המעגל לקוטר שלו]

) כתב מרן  11תשובה: בספר לא תשיך במבוא (עמ' 
שלמד חשבון מהש"ס ועוד ספרים את יט"א של

החשבון ולא מספרי חשבון ממש ואלו המקומות  
שציין שם: מסכת כלאים, עירובין, ר"ה, ובתוי"ט שם.  
שו"ת חוות יאיר סימן קעב, חוט השני סימן צז, וספר  
כוזרי שני (מטה בן, לר' דוד ניטו) [ועיין עוד בספר  

 ב].בריכות בחשבון ובאור תורה כסלו התשע"

 להחזיר הלוואה בתוספת אגרה של העברת כסף בבנק

 

         ל                                                                                                                             
                                                                                                                     ל
 ל

                                                                                                                                 שאלה: יש לנו גמ"ח כספים ויש אנשים שצריכים                                                                                    
ללוות מאתנו סכומי כסף גדולים שלא זמינים אצלנו 
בבית אלא בבנק ואנחנו עושים העברה כספית לבנק  

ש"ח, השאלה אם   6.80שלהם ומשלמים אגרה בסך 
אפשר לבקש מאנשים שיחזירו לנו את כספי  

אם ההלוואה ביחד עם האגרה שהוצאנו מאיתנו, כי 
לא יהיה לנו מאוד קשה לשלם כל פעם את סכום  

 האגרה הנ"ל. 

פ"ג,    לק א',חתשובה: מותר. עיין בספר מלוה ה' (
 ה"ה).

מהו הסדר לימוד היומי המומלץ ביותר כדי לרכוש 
 בקיאות בכל מקצועות התורה והלכה ולמעשה?

מרקע ישיבה דתי, כרגע אני    28שאלה: אני בחור בן  
שפוך גם חיי תורה לחיי היום  רק עובד אך ברצוני ל

יום, חשקה נפשי לרכוש בקיאות בכל מקצועות 
התורה, ובעתיד בעזר ה' לרמה של הלכה למעשה,  
מהו אם כן הסדר לימוד היומי המומלץ ביותר  

 מהתחלה מא' ועד ת'?

תשובה: ראוי שתקבע לך שיעור בגמרא קבוע. כמו  
כן תלמד משנה ברורה, אם הנך ספרדי מומלץ לך  

וד משנה ברורה עם הערות איש מצליח שם  ללמ
מבוארים כל הבדלי ההלכה בין האשכנזים לספרדים.  

 (ניתן להשיג ספרים אלו בחנות הישיבה).

אם יש לך זמן נוסף מומלץ ללמוד כל סימן טור ובית 
יוסף ואחר כך ללמוד אותו סימן בשולחן ערוך עם 
משנה ברורה. זה ירחיב לך אפיקים בצורה יוצאת מן  

כלל, אתה תחשף לכל דין מהשורש שלו בגמרא  ה
וסברות הראשונים. מרגש ממש כל סימן מחדש.  

 בהצלחה.

 לשון חכמים ולשון תורה

שאלה: מה ההבדל בין "דליקה" (לשון שמופיעה  
במשניות מסכת שבת) לבין "אש" (מופיע במסכת  

 בבא קמא בנוגע לנזיקין). 

ולשון חכמים תשובה: אין הבדל. לשון תורה לחוד 
לחוד. לדוגמא המילה אילן מופיעה במשנה ובלשון 

 חז"ל אך בתנ"ך לא מופיע אילן אלא עץ.

 מקבץ שו"ת בעניינים שונים

 מורנו ה‚‡ון ה‚„ול הרב מˆליח חי מ‡זוז ˘ליט"‡
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צריך להפנים עמוק בלב כי אושרו האמיתי של כל  
אדם כאן היה וכאן נמצא, ו"אין לך בן חורין אלא מי 

 שעוסק בתורה". 

ידועה לשונו הזהב של רבנו הרמב"ם בהלכות שמיטה  
ויובל (פי"ג הלכה י"ג): ולא שבט לוי בלבד אלא כל 
איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו 
והבינו מדעו, להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו, 
לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלקים, ופרק  
מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני  

יה ה' חלקו  האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים, ויה
ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעה"ז דבר  
המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה  
אומר (תהילים ט"ז ה') ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך  
גורלי. עכ"ל. ומבואר כי העול האמיתי הוא בחשבונות 
 שבקשו בני אדם, לא בעסק התורה ובקיום מצוותיה.

הקדוש בראשית פרשת חיי שרה (דף קל"א    וז"ל הזוהר
ע"ב) רבי אלעזר פתח ואמר (תהלים קי"ט) "גל עיני 
ואביטה נפלאות מתורתך", כמה אינון בני נשא טפשין  
דלא ידעין ולא מסתכלין לאשתדלא באורייתא, בגין  
דאורייתא כל חיין וכל חירו וכל טוב בעלמא דין 

ון ליומין  ובעלמא דאתי, חיין אינון בעלמא דין דיזכ
שלמין בהאי עלמא, כמה דאת אמר (שמות כ"ג) את  
מספר ימיך אמלא, וליומין אריכין בעלמא דאתי, בגין 
דאינון חיין שלימין, אינון חיין דחידו, חיי בלא עציבו, 
חיין דאינון חיין, חירו בעלמא דין חירו דכלא וכו' ע"כ. 
  , נשנן לעצמנו כי לא באנו לישיבה לחפש חופש

"במתים חופשי", באנו לעבוד בכדי לשמח את בוראנו,  
לפרוח בתורה וביראה, להתרומם ולרומם, לחרוט על 

 דגלנו דגל עבד ה' אמיתי.

ולכן לא לחשוש מישיבה אשר דורשת התמדה ועמידה  
בזמנים ובמבחנים, מישיבה ששאיפת התלמידים  
לגדול באמת, אדרבה שם אפשר לגדול באמת. יש  

שמורה, שם אפשר    סגורה היא ישיבה  לזכור כי ישיבה
להשמר מכל בעיות הרחוב הקלוקל, מהמכשירים  
המסוכנים, ומחברים רעים. וכבר אמרו רבותינו 
(ברכות דף ל"ג ע"ב) אין לו להקב"ה בבית גנזיו אלא  

 אוצר של יראת שמים. 

[אגב יש לדעת שכשם שאין מקום ללא פח אשפה, כך  
 לים, לצערנו אין מקום ללא חברים מקולק

בתקופה זו תלמידי שיעור ג' בישיבות הקטנות 
עומדים בעהי"ת לקראת המבחנים לישיבות גדולות. 
בלב כל בחור נצבת התלבטות משמעותית וגורלית 
מאד לקראת ה'בחירה' של הישיבה המתאימה לאופיו  
לעלייתו הרוחנית ואף מבחינה גשמית, החלטה זו  

, מונחת שהיא הרת גורל לעתיד כל בחור ובחור
לפתחו של הבחור הצעיר, והרבה פעמים בגלל חוסר  
בשלות, ופעמים גם ראיה מצומצמת נופלת החלטה  
פזיזה לא נכונה או אפילו בעיתית. בכדי שבע"ה תהיה  
החלטה נכונה נדרשת הכוונה או התייעצות פרטית 
מהר"מ בישיבה או מהמשגיח וכיוצא. נשתדל במאמר  

לפני ההחלטה  זה לגעת בכמה נקודות למחשבה 
 החשובה. 

ראש וראשון לבקש רחמים ממי שהחכמה שלו (נדה  
), שנזכה להתקבל וללמוד בישיבה  בדף ע' ע"

המתאימה לנו באמת, שם נוכל לגדול בתורה וביר"ש  
 טהורה.  

אלא שהרבה פעמים אחר שבתקופת הישיבה קטנה  
ההתנהלות (בדרך כלל) היא בסגנון של משמעת  

ו במלה אחת בלשון קפדנית עמידה בזמנים, א
"משטר", ישנה נטייה לבחור  -המושאלת והמוכרת 

ישיבה גדולה בעלת אופי קליל, משוחררת, בכדי  
להתפרק מעול העבר... אך צריך לדעת שזו ראיה  

 –משובשת ולא נכונה בעליל, כאילו בעבודת ה' 
 'עבדות אני נותן לכם'.

צריכים לזכור שלא באנו ללמוד בישיבה בלית ברירה  
ילו עלינו על איזה 'ליין' לייצור בני תורה, ומה  כא

נעשה שלכך נקלענו חלילה. אלא הננו בנים של מלך 
מלכי המלכים, נצבים בראש מורם בחוד החנית,  
המקיים ומחזיק את העולם, שמחים שאנחנו חלק  
מלגיונו של מלך, ומשקיעים ועמלים בלימוד התורה  

לתורה ובקיום מצוותיה מתוך הערכה כנה ואמיתית 
 הקדושה ומטרתנו לעשות נחת רוח לבורא עולם.

גם זוכים אנחנו בתוך כתלי הישיבה להבין מהי  
דביקות בה' יתברך, לאיזה פסגות מסוגל בן אנוש 

הדק היטב בקיום   -להגיע על ידי כך, ערך דקדוק 
המצוות, עבודה על שיפור המדות הרעות, תיקון  

הגי  הנהגתנו בבין אדם לחבירו, והתרחקות ממנ
 הרחוב הקלוקל. 

 ובחרת בחיים
בנתיבות                     ברכת ה', ראש ישיבת שליט"א הרב שלמה סעדוןהגאון 

 העולים ליש"ג מאמר מיוחד לבני הישיבותב
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מרן רבנו הגדול שליט"א מעיין בקובץ 'וכתבתם'                   
 היו"ל ע"י ישיבת ברכת ה'

שבדרך כלל רוצים להפיל ברשתם גם אחרים כדי  
להשקיט ולהרגיע את מצפונם האישי, בבחינת צרת  
רבים, ובטענה שהנה לכל אחד יש יצר הרע ואין מה  
לעשות נגד זה, ולכן צריך שמירה מעולה מחברים אלו  
לברוח מהם כבורח מאש, ולהתרחק מחברתם  
  כמטחווי קשת, ולא לסמוך על כך שדי לי בזה שאני 

 לומד בישיבה טובה].  

לכן יש לבחור ישיבה לפחות בדרגה אחת מעליך (אם  
תתקבל לשם), בכדי שיהיה לך להיכן לשאוף, ולא  
להסתפק ולומר העיקר שאני יותר טוב או משתווה  
לבחורים הטובים בישיבה. וזכור "קנה שם טוב קנה  

 לעצמו".

אנחנו אשר זכינו ללמוד ולהדבק בדרכו של מעתיק  
ראש הישיבה שליט"א   רבנו הגדול מרןהשמועה 

בדביקות במדת האמת, בהשקפה צרופה וביראת ה'  
טהורה, באהבת ישראל ובשיטת העיון הישר, בכתיבה  
ובקריאה בדקדוק נכון וכו' וכו', כדאי מאד לבחור  
ישיבה שקרובה מאד ללבנו ולסגנון עליו גדלנו, בכדי  
 שנזכה ללמוד בשמחה ולהמשיך את הדרך ביתר שאת 

 ויתר עז.  

וכפי שפתחנו ההתייעצות עם הרמי"ם או המשגיח  
נחוצה מאד, אנחנו מכירים את עצמנו בכל מיני 
מצבים, עתים חלים עתים וכו', והרבה פעמים אין לנו  
הערכה אמיתית למצבנו הרוחני, כי עינינו מביטות 

"באשר הוא שם", לעומת זה  –בעיקר למצב הנכחי 
ותר, יוכלו להדריכנו  הרבנים אשר ראייתם רחבה י 

 בנתיב הנכון בע"ה. 

לסיום חשוב לזכור כי היכן שבעהי"ת נכנס ללמוד 
בראש חדש אלול, שם נקבע מאת הבורא יתברך שהוא  
מקומנו ושם אנחנו יכולים לצמוח מעלה מעלה. בואו  

 ונמצה בס"ד את כחותינו האמיתים!

 בהצלחה לכולם!

 בס"ד

 

 

 

 

 

 

 יצא לאור במהדורה חדשה 

 מוגהת ומסוקלת מנופת ומסולת 

 הספר החשוב

 לחם הביכורים
 ללימוד חכמת דקדוק לשון הקודש 

 רבן של כל בני הגולה  מרנא  מאת 

 זיע"א רבנו שאול הכהן 

הספר יוצא לאור עולם ע"י                                     

מכון אורות הנאמן                                                   

בברכתו ובהדרכתו של                                                         

גאון ישראל רבנו הגדול                                 

 ראש הישיבה שליט"אמרן 

ניתן להשיג כעת במחיר מסובסד                      

 לבני הישיבות ואברכי הכוללים   

 050-2520620בטל': 

 

 "כל מי שהוא  

 ש ...  ומדבר בלשון הקוד ... 

 מחיי העולם הבא" הוא 
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 פר˘˙ „רכים
 ıחינוכיהרב ‡רי‡ל ערמי | יוע 

הרב, תקופה ארוכה שאני מנסה ללמוד    שלום  שאלה:
מוסר ולקרב את הדברים לליבי' אך בלא הצלחה. אני  
מוצא את עצמי מחליף ספר בכל תקופה' ועדיין לא  
מצאתי את המפתח לעבודת מידותיי. הנפילות  
מזדמנות ובאות, ואני לא מצליח להבין היכן הנקודה  

 , אשמח אם הרב יוכל לכוון אותי.הבעייתית 

שאלה נפלאה שאלת יקירי, שאלה אשר   תשובה:
התשובה עליה נוגעת לא רק בתחום המוסר, אלא  
בכלל מהות האדם ועבודת ה'. עבודת המוסר, הלא  
היא עבודת הלב, הינה עבודה אפשרית לכל אדם,  

עלינו לעבוד    -שכן לכך נוצרנו, אך בכדי להגיע אליה  
באופן נכון ומדוייק. בלא זה, עלולה היא להיות  

 מאיתנו עד כדי יאוש.   רחוקה

ארצה להציג כאן כמה סיבות עיקריות לענין 
הידלדלות לימוד המוסר בדורנו, ונפרטם בעז"ה אחת  

 לאחת במדורים הבאים.

בפרשת בהעלותך מובאת פרשת המתאוים, בה  
האספסוף התאוו לקישואים והאבטיחים ושאר  
מאכלים אשר היו במצרים, ובבכיים גררו את העם  

יא, ד, ד"ה מי יאכילנו  במדבר, ם. רש"י (ימלבכות ע
וכי לא היה להם בשר? והלא כבר נאמר:    -וכו') שואל  

"וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר" וגו' וכו', ומתרץ  
אלא שמבקשים עלילה. ע"ש. רש"י מבאר    -על כך 

כי הנקודה הפנימית של התלונה לא היתה תאוות 
עליל על המאכלים, כי אם עלילה שרצו המתאווים לה

הקב"ה חלילה. נראה שטעם העלילה מכוון כלפי  
הנאמר לאחר מכן (שם, י), אשר העם היה בוכה  
למשפחותיו, ופרש"י (שם בד"ה בוכה וכו'), כי על 
עסקי עריות הנאסרות להם בכו, ע"ש. מאווירת  
הפסוקים מורגש כי תלונתם של המתאוים היתה בכדי  

כך להתיר  לבקש עלילה להיפרד ח"ו מה' יתברך, וב
להם את העריות, אך באמת לא נתגברה בהם תאוות 

 מאכל באותה שעה.  

והנה, בעת שנתן להם ה' בשר בשפע, הסתערו עליו  
העם בכעין בולמוס. ויש לתמוה על כך, שהלא עומק  
רצונם לא היה במאכל, כי אם בעצם העלילה, ובעודם  
רואים כי ה' סיפק את צרכיהם, היה להם למשוך ידם  

 ונה, שכן לא הועילה. מן התל

 התשובה לשאלה זו מסתעפת לכלל הכרת כוחות 

 | א'  עבודת המוסר ואני
קשור בכך שהנפש היא עמוקה   האדם. יסוד הענין

ים ברבדים ימאוד. באדם קמים ונופלים רצונות ומאוו
פנימיים מאוד אשר אין האדם מודע להם בעודם 
עולים בו בשורשם, ובעוד הם עולים מן תהום הנפש  
הינם פושטים צורה ולובשים צורה עד אשר יוצאים  
אל הפועל בלבושים אחרים. ניתן להמשיל את הנפש  

מורכב משכבות שכבות, וכך גם נפש  לבצל, אשר
עשויה היא קומות קומות של מערכות   -האדם 

אשר עולות ויורדות באדם כ -ורשמים. מטעם זה 
רגשות ותחושות אשר האדם אינו מודע כלל לשורשם  

נגזר שבאופן טבעי מודעות האדם להכרת   -וטיבם 
עצמיותו הינה שטחית מאוד, משום שדרך ארוכה  

ם עד אשר הם מתעצבים באופן  עוברים כל הרחשי
שבו יוצאים הם החוצה, דרך מודעות האדם. ההכרה  
הפשוטה במצבי הרוח והרגשות, מקבילה אל ההכרה  
בקליפת הבצל החיצונית. רוב העולם מתמקדים בה,  
ואינם מעלים בדעתם שישנם רבדים נוספים ורבים  
השוכנים בתוכם עמוק פנימה. הרבדים הללו מייצרים  

ימיים, ומניבים עולם מלא של תפקוד  תהליכים פנ
 האדם.

אף העם המתאווים, בעומק ליבם כבד עליהם איסור 
העריות שקיבלו על עצמם, אך לא יכלו להתלונן על 

שכן זכרו את המורא שעלה בהם   -כך, ואף חששו 
בעת שהקב"ה כפה עליהם הר כגיגית. ידעו בנפשם 
ו  כי אין להם מנוס מלהיתבע על כך, ובשל כך נקלע

הם למצוקה פנימית, וריב עלה בתוכם; אוי לנו 
כבולים אנו, ואוי לנו מיוצרנו,   -מיצרנו, ומאידך גיסא  

 ומה נעשה עם תאוותנו?

ובעוד נפשם הבהמית ניסתה למצוא פתח ליתן ביטוי 
לתאוותם ולתסכולם הפנימי חוצה, העלתה היא בהם  
את תאוות איסור העריות כתאוות מאכלים, ואת 

הפנתה היא כלפי   ,ל העם על האיסור הטרוניא ש
מחסור המאכלים, וכל אלו יהיו עילה לעלילה על ה' 
יתברך, במטרה שעל ידה ימאס ה' בעמו חלילה,  
ויפטרם מן המצוות ובכללם איסורי העריות. מהלך  
עמוק ופנימי כל כך, אשר בו השכבות הפנימיות של  

וטרוניא,  נפש המתאווים טמנו בחובם תאוות עריות
עלו מתהומות הנפש באופן שבו פשטו את   אשר

צורתן ונתלבשו בלבושים עקומים שונים ומשונים, 
העם המתאווים הכירו רק בהם. ובכך באו העם   אשר

 בתלונה על הקב"ה, בלי לדעת את עומק מחשבת  
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לבחור חסרה טפיחה על השכם, עידוד ומחמאה  
להגיע להישגים   מהסביבה, ובשל כל רוצה הוא בכל ליבו

 ליבו –בלימוד. בעוד רואה הוא את חבריו שזכו לכך 
 נחמץ לגודל החסר שבו, ולפיכך צרה עינו בהישגיהם.  

והנה, באם יעבוד הוא על הקנאה, הרי שלא נגע כלל 
בעצב הכואב, וכביכול עובד הוא ב'שטח מת'. הלא אין  

קנאה  אין בו    -הוא קנאי בטבעו, ומעבר לתחום ההישגים  
מובלטת, ונמצא כי נקודת עבודת מידותיו היא לא 
קנאה. ובעוד הוא עמל על נפשו להחניק את קנאתו,  
עולה תביעת רגשותיו לתשומת לב, ומחזירה את מצב  

 הקנאה לעמוד על תילו, שכן אליה לא התייחס כלל. 

אילו היה מעמיק בנפשו, והיה מעלה למודעות את ענין 
ממשיך להפליג  תשומת הלב, יתכן שאף היה 

בהתעמקות זו ומגלה כי שורש רצונו לתשומת לב הוא  
מצד הצורך בערך, והיה מבין כי ערכו העצמי איננו 
גבוה, ובשל כך רוצה הוא להזין עצמו מהערכת הזולת.  
או אז, היה קורא מאמרי מוסר על גדלות הרוח והנפש  
היהודית, היה למד על ערך המלחמות בעבודת ה', 

בהכרת גדלותה של נשמת היהודי. כל   מספיג את רוחו
עבודתו היתה משתנית, והיתה פועלת על רגשות חיים 

 אשר יכולים להגיב לעבודה. 

לא לחינם תנועת המוסר העמיקה בכל ענייני כוחות  
הנפש ומהותה, שכן עבודת המוסר הפנימית והפועלת  

 הינה בלתי אפשרית בלי לרדת לעומק נבכי המידות.  

אשר האדם בא לעבוד על מידה   בעולם המעשה, בעת 
מסוימת, ישקיע כוח להתבונן בה במטרה להגיע אל 
השכבות הפנימיות של אותה מידה. זאת ניתן לעשות 
ע"י כמה שאלות. ניתן לכך כמה דוגמאות, כלפי מידת  

 הכעס המגונה, ואידך זיל גמור.  

מה אני ארוויח ממה שאכעס? [תשובה לדוגמא: אם  
לש]; האם אני כועס בכל אכעס, ידעו שאני לא ח

סיטואציה שהתאכזבתי מהמצב? מתי כן ומתי לא?  
[תשובה: לא, רק מול החברים בענין שאני מרגיש  
מזולזל]; מה יקרה אם אתגבר על הכעס ולא אכעס? מה  
אפסיד, כיצד ארגיש? [תשובה: ארגיש מבוזה ומושפל];  
למה אני מצפה שיקרה בעת שעולה המידה הרעה?  

ו ויוקירו אותי]. המסקנה העולה מכל  [תשובה: שיכבד
השאלות הללו היא שאין הנקודה כאן היא הכעס, כי אם  
הקושי שלו מול החברה להיראות חלש, שכן אז הוא  
מרגיש מבוזה ומושפל. אף כאן, אם יעבוד השואל על 

יראה בעז"ה שינוי מבורך   -נקודת הערך העצמי שלו 
 נפל כל הבנין.  -לטובה, שכן בנפול היסוד  

נעבוד על  -מעתה, כאשר ניגד לעבודת המידות 
 השורשים, ולא על הענפים. בהצלחה! 

טמונה ברבדים הפנימיים של הנפש.    אשר היתהעצמם,  
בשל כך מצאו הם את עצמם אחוזי בולמוס אל מול הררי  

 וים אותם שלח להם ה', וכאילו באמת נתאוו לכך.ושל

המעשים מונעים על ידי  -וכך היא המידה בכל אדם 
סיבות פנימיות אשר אין האדם מודע אליהם כלל בלי  

יעוור עיני   עיון ובדיקה. על דרך זו נאמר: "כי השוחד
חכמים ויסלף דברי צדיקים", והיינו אין הצדיק והחכם  
יכולים לשלוט בנקיות שיכלם, שלא יכשלו בעיוות הדין  
לאחר קבלת השוחד, שכן הרבדים העמוקים שבנפש  

יפעלו באדם את מגמת זיכוי   -אשר ספגו מן השוחד 
 המשחד. 

ענין הריחוק הגדול שבין האדם לפנימיותו מובא  
ערכות שלמות גועשות בתוכנו, וגורמות לנו בספרים. מ

לעיתים מרחפת   -לשלל תגובות ועניינים. הבה נתבונן 
עלינו עננת מצב רוח קודרנית, ולעיתים רננה ממלאה  
את פינו, בלי סיבה מיוחדת? אלא שהעולם הפנימי של  
האדם לא מסתכם במה שהאדם מודע אליו. עמוק הוא,  

את האדם לרצות  ומניע -ובמידה מסוימת אף עצמאי 
דברים מסוימים, לאמץ דפוסי התנהלות, ושאר  

 השפעות.  

החיצוני   -יוצא איפוא כי בכל אדם ישנם שני חלקים 
והפנימי; העולם החיצוני הוא עולם המעשה והמודעות  
הפשוטה של האדם, בעוד העולם הפנימי הוא העולם  
העיקרי, הוא השורש שממנו נובעים ענפי העולם 

לם הפנימי הינו עולם עמוק ועשיר הרבה  החיצוני. העו
יותר מהעולם החיצוני, ולמעשה הוא המנוע הפנימי של  
האדם, שם טמון האדם. אריכות רבה יש להעמיק בענין 

 זה, ובזאת הצגנו אך טעימה קלה כפי הענין. 

כעת נשוב לעבודת המוסר. בעבודה זו, לוקח האדם את  
ינם במגמה  הטבעים השליליים שלו, לומד על טיבם ועני

לשנותם לטובה, ולאחר מכן יוצא הוא לעבודה בשטח.  
  - האדם מצפה לראות תוצאות ופירות, ובאם אינו רואה  

חש הוא כי כל עבודתו לריק, בעוד שלעיתים רבות, דבר  
יתכן שהנקודה עליה הוא   -אחד אין הוא נותן אל ליבו 

עובד היא השכבה החיצונית של הבצל, ותחתיה עומדת  
מיננטית ובסיסית יותר אשר האדם לא נותן שיכבה דו

ליבו אליה. ממילא העבודה המאומצת לא פועלת את 
מעלה   -בשורש העניין, והשורש שנותר חסר עבודה 

 שוב ושוב את המידה המקולקלת בחזרה. 

למשל, בחור המקנא בהישגם של חבריו, והוא יושב  
ולומד בגנות הקנאה וטיב העין הטובה, מנסה להצליח  

תו על הקנאה אך נוחל אכזבה אחר אכזבה, יתכן  בעבוד
שורש ענין קנאתו הוא בצורך לקבל   -מאוד שלעומק 

תשומת לב, שכן הישגים טובים מבליטים את הבחור  
 וממילא מזומן הוא ליותר שימת לב והתעניינות. וכך, 
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 ˙ורה עולם ה

 לבנימין אמר

ול הרב חננאל כהן שליט"א וכמשגיח רוחני משמש הגאון הרב אלעד  בראשות הישיבה עומד מו"ר הגאון הגד
עידאן שליט"א, ואיתם רבנים תלמידי חכמים מופלגים, ביניהם הגאון רבי ברכאל הכהן שליט"א, והגאון רבי  

 מאיר כהן שליט"א. 

ם מו"ר ראש הישיבה שליט"א הינו מתלמידיו הקרובים של מרן רבנו הגדול רה"י שליט"א ולהבדיל בין החיי
דרך לימודו ייחודית והוא משלב לימוד בדרך העיון הספרדי עם חריפות   .הגאון הגדול הרב משה לוי זצוק"ל

 ישרה.  

בישיבה שמים דגש על יחס חם ואישי לכל תלמיד כאשר בהנהלת הישיבה לא חוסכים מאומה בצד הגשמי, גם  
 לותם של בני הישיבה. ירה כפרית רחוק משאון העיר תורם רבות להתעום הישיבה באומיק

 כסא רחמים 

גאון הרב מיכאל  המנהל הרוחני בישיבה הינו מו"ר הגאון הגדול הרב צמח מאזוז שליט"א וכמשגיח רוחני מכהן ה
 סגרון שליט"א ועימם רמי"ם גדולי תורה ויראה שליט"א. 

קרבת הישיבה למעונו של מרן רבנו הגדול רה"י שליט"א תורמת רבות לבחורי הישיבה הזוכים לשיחות ושיעורים 
 שתתפים בשיעור עיון יומי ממרן שליט"א. זוכים ומשיעור ג'  ב  שמובחרי הישיבהממרן שליט"א מפעם לפעם, כ

אחד הדברים הייחודים בישיבה הינו מפעל הש"ס 'זכרו תורת משה' אשר במסגרתו נבחנים הבחורים על מסכתות 
 הש"ס במגוון מסלולים, ורבים רבים יוצאים מהשיבה כשבאמתחתם תלמוד בבלי שלם שגור על לשונם.

 יצחק ירנן 

מו"ר הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט"א ויחד עימו עומדים בהנהגת הישיבה רבני  בראשות הישיבה עומד 
ומגידי השיעורים שליט"א המנחילים את דרך לימוד העיון הישר והמעמיק כדרך רבותינו מאז ומעולם. וכפועל 

 יוצא הוא העלאת החידושים על הכתב.

גם הבקיאות בש"ס תופסת מקום חשוב בישיבה, הבחורים יוצאים מהישיבה כשבאמתחתם חלק נכבד מהש"ס  
כאשר הרבה מהמסכתות הקשות נלמדות במסגרת הישיבה עם מבחנים חודשיים, ולצידם מדרבנת הישיבה  

 במלגות, וב"ה סיומים רבים נעשים ברוב פאר והדר.

ת והן בשיחותיהם הפרטיות שעל ידי זה ייבנה הבחור בניה עצמית  המשגיחים משקיעים הן בשיחותיהם הכלליו
להיות לאיש בן תורה שיראת ה' היא אוצרו. ונותנים את הכלים לבחור להתמודד גם לאחר צאתו מהחממה  

 הישיבתית עם "המים הסוחפים" הזורמים מחוץ ל"תיבת נח".

 הישיבות הגדולות שבהכוונת מרן רבנו רה"י שליט"א 

                               העולים ליש"ג  וזו העת להגיש בפני הצורבים הצעירים  ,עונת הרישום לישיבות הגדולות בעיצומה
 אודות עולם הישיבות הגדולות שבנשיאות מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א   סקירה קצרה
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 ˜ול רינ‰ וˆ‰ל‰ ב‡‰לי ˆ„י˜ים 

ברכ˙ מזל טוב וסימן טוב                                

˜„ם מורנו ורבנו עטר˙ ר‡˘ינו                          

                                            ‰‚‡ון ‰‚„ול               

 ‰רב ˆמח מ‡זוז ˘ליט"‡  

ובנו מו"ר ‰‚‡ון ‰‚„ול                                    

 ‰רב מˆליח חי מ‡זוז ˘ליט"‡  

 לר‚ל ‰ול„˙ ‰נין / ‰נכ„ ‰י"ו

 בן ל‰ר‰"‚ ר' יˆח˜ מ‡זוז ˘ליט"‡ 

י‰"ר וי‚„ל ‰רך ‰נול„ ל˙ור‰ לחופ‰ 

ולמע˘ים טובים, וירוו ממנו רוב נח˙ 

 ‡מן. 

 מזל‡ טב‡ ו‚„‡ י‡‰

˜„ם ‚‡ון י˘ר‡ל ו˙פ‡ר˙ו                           

˘ר ‰˙ור‰ ו‰יר‡‰                                       

                  עמו„ ‰‡˘ ‰‰ולך לפני ‰מחנ‰      

 מרן רבנו ‰‚„ול ר‰"י ˘ליט"‡ 

לר‚ל ני˘ו‡י נכ„ו ‰י˜ר                          

                   ‰˘˜„ן ב˙ור‰ וביר‡"˘ ט‰ור‰ 
 ר' יחז˜‡ל „יעי ‰י"ו 

בן לח˙נ‡ „בי נ˘י‡‰                                   

   ‰‚‡ון ‰רב מיכ‡ל „יעי ˘ליט"‡

י‰"ר וי‰י‰ ‰בי˙ בי˙ נ‡מן בי˘ר‡ל 

               ובניין ע„י ע„ ל˙פ‡ר˙ ‰מ˘פח‰,  

 ‡מן.  

 בס"ד

 

 שאלות? 

 לבטים?

 התחבטויות?

 תרון!ייש פ

 אריאל ערמיהרב 

★                                              טיפול רגשי יהודי בשיטת הרב בויאר

                 ★  T.S.Mטיפול רגשי בשיטת 

 ★ הנחיית הורים תוך ליווי אישי

  

 בתחוםרב ניסיון 

 דיסקרטיות מובטחת 

 המלצות בשפע

 

 לתיאום ניתן לפנות לטל'

054-8421604 
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 הלב  ˘פ˙ב 
 הי"ו  הבחור הי˜ר ר' י„י„יה מ. 

ר"ח תמוז. אני מסתכל בלוח השנה ונאנח לעצמי אנחה 
עמוקה. נו, עוד פעם תכננתי, חשבתי, אמרתי שבזמן קיץ 
הזה אני הולך לכבוש את העולם!! זה כולל ודאי את החומר 
של הישיבה, (בטח..) ומסכתות מהצד (ארבע לפחות..) 
שלוש שותי"ם, טור ב"י כל יום על הסדר וכו' וכו'. והנה כבר 

(זמני תשובה ממשמשים ובאים... כמו  תמוז הגיע
, עוד חודש וכלום כבר שהדרשנים אוהבים להגיד כל הזמן...) 

ואני עדין מתבוסס, תקוע במסכת   ' אב,בין הזמנים'יוצאים ל
 ..ר, כמו תמיד.'הראשונה, באמצע השו"ת, וכו', בקיצ

זה, גם אם אני ארצה לנסות לנצל את הזמן שנשאר, מ'וחוצ
, ." לא משהו, יש אווירת סוף זמן (יש כזה מושג"האווירה..

כל אחד כבר בתכנונים, במחשבות, איפה  ) ...למי שלא יודע
ואני...   כמה ומתי נסע, נחזור, נלך, נטייל, נעשה, ננפוש, וכו'.

 תקוע פה במחשבות שלי...

עד שבהברקה  ,בושעוד הפעם חושב וחוואני יושב וחושב, 
(...) ואז   'מחשבות טובות 'של  של רגע, ה' הטוב שלח לי רגע  

 אמרתי לעצמי:

נו בסדר, ארבע מסכתות אני לא אספיק. לפחות נספיק חצי 
כלום?! אל תשכח את המשפט אם לא הכל אז לא מזה. למה 

הידוע של המשגיחים "ה' סופר שעות ולא דפים", אני אעשה 
ספיק, התוצאות? כבר לא בידים אאת שלי מה שאני יכול ו

 ..הבורא הגדול של שלי, הם בידים

 לא לשכוח! בורא עולם לא דורש תוצאות, בורא עולם רוצה
גם בתוך  ,את המאמץ, את ההשתדלות  ומבקש מאיתנו

כשכולם  קושי.הבתוך  " במיוחד"יותר נכון, והקושי. 
מתכננים ומדברים ועושים והולכים וחוזרים, ואני מנסה 

והראש סתום (מכיר... נכון?) דווקא שם בורא עולם  ,להבין
בניין האישיות   ומוסיףשמח, דווקא שם אני בונה את לעצמי  

לא חכמה מתי שקל כיף וזורם, להיפך, איפה  האמיתי שלי,
 .דונמדשם אני נבחן (וכו'...)  שקשה, מעצבן ומתסכל

לך עם כל הכח, תנסה מה שאתה יכול, מה שתספיק, ותהיה 
אבא מסתכל מלמעלה.. הבורא רואה מביט ומשקיף   !בטוח!!

 ..שמח וגאה בך... והיותר מכל... עליך 

 ֈ ' ‰ ' פול ‰ˆלוח ' 

 ...זמן-הרהורי סוף

 

 ס„ר עיון 

בעבד עברי נאמר שאם יש לאדונו כר  א.
אחת צריך לתנו לו, ומדוע לא נאמר חייך 

 קודמין? 

למה בחציו עבד חציו בן חורין, שהדין  ב.
שחייב במצוות מצד בן חורין שבו מכל מקום 
פסול לעדות מצד עבד (ולכאורה נכשירו 

 מצד הבין חורין שבו)?

מי שנשתפשף עורו ואח"כ הגליד המקום  ג.
כעין עור עבה ואדום כעין דם (דהיינו 

שהתייבש) האם מותר לקולפו בשבת או 
שיש בזה איסור גוזז וכן מה הדין לחתוך עור 

 יבש מהשפתיים וכדומה?

מה ההבדל בין רופא שהמית בשוגג ד. 
שגולה לעיר מקלט, לבין אב שהכה את בנו 

 לחנכו והרגו בשוגג שאינו גולה? 

האדם מה ההבדל מצוות צדקה שאין נכסי    .ה
משתעבדים לה, למצוות פדיון הבן שכן 

 משתעבדים?

תשובות ניתן לענות בקו האיגוד                                         
                                                                   077-3220743שמספרו  

                                     12:00בשעה שלישי כ' תמוז עד ליום 

וגרל             בין העונים נכונה י
 ש"ס ובלכתך בדרך 

 זוכה גיליון סיון:

 הבחור היקר

 ר'  אריאל עמאר הי"ו 

 קושיות ועיונים
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 בס"ד

 

 

 

 

 

 

 

 בסיעתא דשמיא

יצא לאור הכרך השלישי 
                  בסדרה הנפלאה 

  חדר הורתי 
דרשותיו של                        

גאון ישראל רבנו הגדול       
 מרן רה"י שליט"א 

 

           דרשות וקטעים קצרים 
שליט"א                  רבנו מרן את מ

 מסודרים לפי נושאים

 

 מרתק במיוחד!

 חובה בכל בית נאמן!

 

ניתן להשיג במחיר מיוחד             
             לרגל ההוצאה        

 058-3241518בטל': 

 

 

במהלך חדשני ותקדימי בעולם התורה חולקו 
'לגיונו של מלך' מעל ע"י איגוד בני הישיבות 

כרטיסים אישיים לבחורי הישיבות  1,500
ואברכי הכוללים, המקנים למחזיק בהם הנחות 
ומבצעים במגוון חנויות. בהנהלת איגוד בני 
הישיבות מסכמים בסיפוק את המיזם ומוסיפים 
כי בשבועות הקרובות תתבצע חלוקה נוספת, 
ומי שמשום מה עדיין לא קיבל כרטיס, מוזמן 

נות למשרדי האיגוד בקו שופרו של מלך לפ
 .1בשלוחה 

 כרטיסו של בן מלך
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