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 תשפ"באב  ● ג' יו"ל ע"י איגוד בני הישיבות 'לגיונו של מלך' | גליון

 ‡‚ר˙ לבן מלך ˙ור˙ חיים  
   מורנו הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"א

 7עמ' 
      מורנו הגאון הגדול הרב אליהו בנימין מאדאר שליט"א

 6עמ' 

  עוב„יה י„
 3עמ' 

‡ור המ‡יר 
 4עמ' 

˘מע ˘למה 
 5עמ' 

,                      שליט"אליאור כהן הרב הגאון 
 באלעדמאור יוסף  רה"י לצעירים מצוינים  

וחתנא דבי נשיאה מרן רבנו שליט"א 
 במאמר מיוחד לקראת ימי בין הזמנים

 8עמ' 

 זמן בין הזמנים
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 הרב י. ˘למה כהן 

 הייתי שם.  

 מאחרי הקלעים, וצפיתי במתחולל.ישבתי שם,  

 אודה ולא אבוש. התרגשתי.

התרגשתי לחזות את מרנן ראשי הישיבות המשגיחים והרבנים 
שליט"א, ממרום גילם המתקדם, כשהם מטריחים את עצמם מצפון  

 ומדרום ומשקיעים מזמנם שעות ארוכות למען בחורי הישיבות.

קיקה לדברי  התרגשתי לצפות במאות בני הישיבות מאזינים בש 
מרנן ראשי הישיבות שליט"א, שותים בצמא את דברי המשגיחים  

 שליט"א, ומשתתפים בעירנות בשיעורו של מרן רבנו שליט"א.

טורח  התרגשתי לראות את מרן רבינו הגדול ראש הישיבה שליט"א  
שיעור עיוני עמוק בפני  לעלות אל מקומו בבימת הכבוד ומוסר 

 קהל המשתתפים. 

. . . . . 

גשתי להבין את גודל הזכות, והחובה, המוטלת על כתפי איגוד  התר
בני הישיבות, הבעת האימון העצומה המובעת בכל הזדמנות מצד  
מרנן גדולי הדור וראשי הישיבות, מעידה יותר מכל על הצורך  

 החיוני שהם רואים באיגוד ובפעולותיו החשובות.

ערה את  האיגוד אשר החל את דרכו לפני מספר חודשים, כבש בס
מרכז הבמה בעולם הישיבות המונהג תחת שרביטו של מלך מרן  

 רבנו הגדול שליט"א.

זו ההזדמנות לבשר כי גם בימי בין הזמנים הקרב ובא יופעל שוב  
אי"ה פרויקט 'חדוותא דאורייתא' בשיתוף הרשויות המקומיות, ובו 

 לימוד יומי אקטואלי נושא מלגות והגרלות.

. . . . . 

דות לכל העוזרים והמסייעים להצלחת הכינוס האדיר  זו הבמה להו
בפרט ופעילות האיגוד בכלל, איש איש בשמו הטוב יבורכו בכל  

 טוב סלה.

יה"ר ולא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן ונזכה להמשיך ולקדש שם  
 שמים, אמן. 

                                      בברכת התורה                                                                   

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

 

 שאי סביב עינייך 
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 י„ עוב„יה

 

 י קודש בעניינים שוניםמכתב

  לˆיון רבנו עוב„יה יוסף זˆו˜"למ‡ור י˘ר‡ל מרן הר‡˘ון  
 ב‡„יבו˙ הרב ‡ליה ו.

 בעניין החינוך הטהור 

 בס"ד, יג אלול תשמ"ט

ובתפוצות, ה' עליהם אל אחינו בית ישראל בארץ 
 יחיו.

 שלומכם ישגא לעד. 

הנה מיום גלות ישראל מעל אדמתו זה קרוב לאלפיים  
שנה, ידוע ידענו לשמור על ייחודו של עמינו בכל  
התנאים ובכל המצבים, במשך כל הדורות, על ידי  
קיום התורה והמצות, ושמרנו על גחלת ישראל שלא  

נו רואות תכבה ח"ו. והן עתה בעוונות הרבים עיני
וכלות את המצב הרוחני של חלק נכבד מארצנו  
הקדושה, ובמיוחד של הספרדים ועדות המזרח, אשר  
הלכו מדחי אל דחי, עזבו מקור מים חיים לחצוב להם  
בורות נשברים אשר לא יכילו המים. והאצילות  
והצניעות אשר ציינה את אבותינו ואמותינו, חלפו 

נובעת מעזיבת למו, ואין ספק שתופעה מצערת זו 
חינוך ילדי ישראל היקרים את החינוך המקורי  
והמסורתי שלנו, ומתחנכים בבתי ספר חילוניים מפי  
מורים שאין להם חלק ונחלה בתורת ה', ובילדי נכרים 
ישפיקו, ומרעה אל רעה יצאו, להשתמש בסמים,  
ולהתרחק ממצות התורה והאמונה. וקולו של הנביא  

אבותיכם בי עול כי רחקו    מהדהד באזנינו: "מה מצאו
 מעלי וילכו אחרי ההבל ויהבלו".

אי לזאת אנו פונים מקרב לב אליכם נדיבי עמינו 
אוהבי התורה ושוחרי תושיה, לתרום בעין יפה וברוח  

התורה שלנו,  - נדיבה למען החזקת תלמודי
ותרומותכם יביאו אורה וברכה לכל ישוב ומושב, 

ינו להגדיל  ולכל שכונה ושכונה, להרחיב פעולות 
תורה ולהאדירה, בכל אתר ואתר. העשיר ירבה והדל  
לא ימעיט להושיט עזרתם בקודש למצות תלמוד  
תורה היקרה מכל המצות, וכמאמר חז"ל, ותלמוד  
תורה כנכד כולם. ובירושלמי (פאה פרק א) למדו כן, 
ממה שנאמר, כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא 

מצוות התורה, שכולן    ישוו בה, אלו חפצי שמים שהם
 אינן שוות למצות תלמוד תורה.

אולם נוכחנו לדעת שללא עזרת הצבור בארץ  
ובתפוצות, לא נוכל להחזיק מעמד בתשלום  
המשכורות וההחזקה למורים וליתר העובדים 
במסגרת החינוכית של רשת החינוך שלנו, ומהם גם, 

 ם

בכל ישוב וישוב, ואין הקומץ משביע למלא את                                                                  
שמרבים העם להתדפק על דלתותינו להרחיב גבולינו  
משאלות לבם. ואם אין קמח אין תורה. והתקציב  
שהוקצב לנו מכספי הממשלה אינו מכסה אפילו את  

 ר השתרגו על צוארינו.חצי ההוצאות הרבות אש

לפיכך התאספנו אסיפת חירום יחד עם רבים וגדולים 
מרבני וחכמי ישראל לדון בכובד ראש ולטכס עצה  

- איך להחזיר עטרה ליושנה. והחלטנו לפתוח תלמודי
תורה בכל עיר ועיר, ובכל מקום ומקום, כדי לחנך 
את בנינו על מבועי התורה והיראה, וכדברי הרמב"ם  

לכות תלמוד תורה): "חייבים להושיב  (בפרק ב מה
תורה בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, וכל -תלמודי

עיר שאין בה מלמדי תינוקות ללמד תורה לתינוקות  
של בית רבן, מחרימים אותה, לפי שאין העולם  
מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן". 
והדבר ברור מעל לכל ספק שביצוע דבר זה יוכל  

את עטרת ותפארת עמינו לקדמותה. כי חנוך   להחזיר
לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. וכבר  
פתחנו בעזרת ה' תלמודי תורה בכל רחבי הארץ,  
אשר בצילם יחסיון למעלה מששת אלפים תלמידים,  

כן ירבו, ותהלות להשם יתברך כבר ראינו תוצאות  
ים  נפלאות  מהחינוך  שלנו,  שהתלמידים  הלומד

בתלמודי תורה אשר הקימונו, הולכים מחיל אל חיל 
וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה', "ישראל אשר  

 בך אתפאר". 

 עובדיה יוסף

 בעניין בשר חלק 

 שאלה: 

אנו קבוצת תלמידים מבני עדות המזרח, הלומדים  
 כבוד את  לשאול וברצוננו. חנה פרדס …במדרשיית 

 : הרב

הלא חלק המוגש   האם מותר לנו לאכול את הבשר
 בישיבה? 

 :זצ"ל  תשובת מרן רבינו

ודאי שמן הראוי שראשי ומנהלי הישבה ידאגו לספק  
בשר חלק לתלמידי הישיבה כדי שלא להעביר את  
התלמידים הספרדים על קבלתם הוראות דברי מרן 

 השלחן ערוך. 
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 ‡ור המ‡יר
  ‚‡ון י˘ר‡ל מרן ר‡˘ הי˘יבה רבנו מ‡יר מ‡זוז ˘ליט"‡

 בית קודשינו ותפארתינו
תרגישו את הימים האלה (בין המצרים) כי לפי מה  א.  

שאתה מרגיש את הצער של הימים האלה, אתה  
מרגיש אחר כך את השמחה. מתי "אחר כך"? בימינו.  
[ראה שו"ת 'בית נאמן' ח"ב סוס"י ל"א] (דרשה  

 ביש"ג י"ב תמוז תשע"ז)

מרן ביקש מרבי נסים מזגני שלוש קינות של ת"ב ב.  
יאל גולדשמיט ואמר: אין לי  בהוצאה של ד"ר ר' דנ

ספר טוב של ת"ב נוסח אשכנז, של ימים נוראים יש  
לי של הוצאה טובה. אבל של ת"ב האשכנזים כל שנה  
היו גונזים. חבל יש בהם דברים יפים למשל הקינה  
של מהר"ם מרוטנבורג 'שאלי שרופה באש' על 
שריפת התורה בשנת ה' אלפים ד', ממש קורעת לב. 

קינת 'ציון הלא תשאלי' של רבי יהודה    היא בנויה על
הלוי. אומר שם משפט שנבע מכאב פנימי עמוק שלו.  
אולי הדבר הזה שבמתן תורה היה אש, סימן לזה. 
"צורי בלפיד ואש, הלבעבור זה נתנך, כי באחריתך,  

 תלהט אש בשוליך". (כ"ה תמוז תשע"ו)

בילדותי הייתי קורא את הקינה 'הלנופלים תקומה'  ג.  
ריצפה בבית הכנסת 'רבי משה דרמון'. וכשהיינו על ה

אומרים "דלה מבור יגונם עם קצפך נשאו, וגם לבם  
ועינם מול כסאך נשאו" הייתי מרגיש שמאות אלפי  
יהודים ברגע זה מרימים עינים לשמים, היה לי רגש  

 כזה . (כ"א תמוז תשע"ט)

גלות. יש אנשים לא מרגישים את צער החרבן  ד. 
ו משחקים בשחמט. נכון שעבר כמעט ובט"ב ישנים א

אלפיים שנה מהחרבן, אבל כשאתה קורא את  
התיאורים של מה שעשו, באיזה אכזריות איומה  
התעללו. אתה חייב להתרגש ולהרגיש את צער 
החרבן. כי כשאתה שוכח את חרבן בית המקדש,  
הקב"ה מזכיר אותנו בדברים חדשים כמו שואה   

 (י"ד תמוז התש"פ)  וקורונה.  

ראיתי ב'מרווה לצמא' מאמר על החורבן, והביאו  ה. 
סיפור על אדמו"ר שפעם שח לו יהודי אחד צרותיו, 
והוא אמר לו ואתה לא צר לך על זה שלא הקרבנו  

התמיד הבוקר?... והם רוצים ע"י הסיפור הזה   קרבן
לעורר את צער החרבן. תביאו קינה אחת מט"ב של  

מכל   הספרדים, תעורר כאב על החורבן יותר
אות   213הסיפורים האלה [ועיין בעלון בית נאמן מס'  

 (י"ד תמוז התש"פ)  כ"ג].  

אני זוכר בגיל שמונה היינו בט"ב (שנת תשי"ג)  ו. 
במרסא, אמה"ג עלה שלישי וקרא את ההפטרה 'אסוף  

'. כשיצאנו אמר לי: כולם הסתכלו עליך אסיפם
בפליאה. שאלתי אותו למה? אמר לי בגלל שלא  
עמדת בשעה שעליתי לתורה. אני לא יודע מה יש  
להתפלא על ילד קטן בגיל שמונה, וכי הם כל כך  
חסידים וצדיקים בתוניס שחושבים שילד בגיל שמונה  
צריך לעמוד... אבל כשאבא אמר לי זאת, התביישתי  

... אבל למה הם רק הסתכלו, לא יכול לבוא כולי
מישהו ללחוש לי באוזן תעמוד? ופעם אחרת בט"ב,  
היינו מתפללים בבית, ואח"כ הולכים לבית הכנסת 
לשמוע את הקינות, וכשהגענו, הציבור היה עדיין  
באמצע התפילה, אז ישבנו בהתחלה על מחצלאות  
 וחכינו שיגיעו לקינות, וכשהגיעו למודים דרבנן,

נעמדתי לומר אתם "מודים אנחנו לך..." ורק אני 
קמתי וכולם נשארו לשבת.... אז כשכולם יושבים אני 
עומד, וכשצריך לעמוד אני יושב. ככה זה ילד, הכל  

 (שיעור בא"ח כ"ו כסלו התשע"ו) עושה הפוך...  

הגר"מ אליהו זצ"ל מספר שמרן הרב חיד"א רצה  ז. 
ראה באיטליה    לאסור לשטוף הבית בט"ב, אבל אח"כ

נשים מדברות ומסמנות באצבען עליו, והוא בירר ע"י 
שמשו מה הן אומרות (הוא לא ידע איטלקית), והוא  
אמר לו שאומרות שהרב הזה לא מאמין שיבוא משיח.  
תמה הרב, מתי אמרתי דבר כזה? ענו מזה שהרב אסר  
לשטוף את הבית אחר חצות בט"ב, והרי אמרו שבזמן  

אמר הרב מותרים לכם מותרים הזה נולד המשיח. 
לכם... תשטפו תנקו... העיקר שלא תאבדו את 
האמונה במשיח. [אני זוכר בילדותי ביום ט"ב בשעה  

, הרגשנו ממש ברגע זה המשיח נולד, והנה קמים  12
 מהרצפה ויושבים על הכסאות]. (ט"ו תמוז התש"פ)  

באיכה יש שלוש פעמים שהאות פ"ה קודמת לעי"ן  ח.  
'. והסבירו שדברו בפה מה שלא ראו בעין בסדר א' ב

(עיין ברש"י שם ב', ט"ז). אבל יש לי לזה הסבר נוסף, 
שזה מדבר על אלה שמקדימים את הפלפול לעיון... 
(וחייבים לומר שהפ"ה זה פלפול ולא פשט, כי פשט  

 לפני עיון זה בסדר). (כ"ח תמוז תשע"ו)

 המדור מוקדש לרפואתו השלמה של  

 ה"ה רונן בן רחל הי"ו



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ˘מע ˘למה
  ‡ור העולם מרן הר‡˘ון לˆיון רבנו ˘למה מ˘ה עמ‡ר ˘ליט"‡

 על זאת אבכה
  אנחנו משום שקיבל את מבוקשו או שהתייאש לגמרי.

תינוקות יתומים, "יתומים היינו ואין אב", יתומים ממש.  
"כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני", כשה' לא אוסף אותנו  
אנחנו יתומים, כשאנחנו לא מרגישים שה' מחזיק בנו  
כי אנחנו לא מחזיקים בו אנחנו עוד יותר יתומים. 
ואנחנו בוכים, לא יום ולא יומיים, לא שבוע ולא חודש,  

ולא מאה, אלא כמעט אלפיים שנה שאנו לא שנה 
 בוכים, ואת מבוקשנו עוד לא קיבלנו. 

 מה יצפייה לגאולה של

את אותותינו ראינו, כל הסימנים שנתנו הנביאים על 
קץ משיח אנחנו רואים אותם מתקיימים. בפרט בדור  
שלנו, בימים שלנו, מה שלא ראו אבותינו ואבות 
אבותינו. מיום שחרב בית המקדש לא היו כדברים  
האלה, עד שגם חזרנו לארצנו. תקופתנו נקראת שכולנו 

כבים, היום כל מי  חזרנו, אלה שעוד לא חזרו הם שמע
שרוצה לבוא אין לו עיכוב ויכול לבוא, מי שמע כזאת  

 ומי ראה כאלה.  

אבל עדיין אין זה שלם, אנו מחכים לראות את מלכנו,  
את מלך המשיח, 'יראו עינינו וישמח ליבנו'. רוצים 

עומד על תילו, עדיין בית תיפלתם ביהמי"ק  לראות את  
עדיין   לכים בו,עומד במקום הקודש, עדיין שועלים מה

לא באנו אל המנוחה ואל הנחלה, "כי לא באתם עד  
עתה אל המנוחה ואל הנחלה", עדיין דוה ליבנו ונהפך  

 לאבל מחולנו, את מבוקשנו עוד לא קיבלנו.  

 בכי של אמונה 

אבל גם לא התייאשנו, לא נשברנו עד כדי כך שנפסיק  
לבכות, אנחנו ממשיכים לבכות ולא מפסיקים. בע"ה  

ק כשה' יגיד לנו 'הנה מלככם בא'. היום הזה כבר  נפסי
קבוע ומיוחד, "קרא עלי מועד" שיהיה מועד טוב ויום 
טוב, ונעשה את זה בכל השמחה, הרבה יותר טוב ממה  
שאנחנו יודעים לעשות אבל, מספד ובכיות. רק יראה  
לנו הקב"ה מאור פנים, יראה לנו את טובו ואת אורו,  

זה. אך עתה, איננו מפסיקים  ומיד נפסיק את כל האבל ה
לבכות כי עדיין לא קיבלנו, ולא נפסיק לבכות כי עדיין  
לא התייאשנו. אבל לא הפכנו את האבל לדבר שקשה  
לנו להיפרד ממנו, לא נדבקנו בזה, ברגע כממריה  

 אנחנו ניפרד מהאבל ונשמח בה' ובישועתו.

 ממעטין בשמחה 

ודש אב  "משנכנס אב ממעטין בשמחה", לא כתוב שבח
לא שמחים אלא שממעטים בשמחה. באדר מרבים ובאב  
ממעטים, אבל אי אפשר שלא לשמוח כלל, בפרט בראש  

 חודש.  

החסידים פירשו שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, היינו  
שמרבים את הקדושה ע"י שמחה. ומשנכנס אב  
ממעטים בשמחה, היינו שממעטים את הסטרא אחרא  

ת בתשעת הימים כדי  ע"י שמחה. יש שעושים סיום מסכ
להיות בשמחה. על כל פנים, אנחנו נעשה כפשוטו, לא  
נלך בהפרזות, ממעטים בשמחה, לא מבטלים אבל  

 ממעטים.

 בכי שאינו פוסק 

האבלות על ירושלים היא אבלות מיוחדת במינה. מאות 
שנים שאנחנו אבלים ולא משנים, כל שנה חוזרים 

ז מגיע השיא  ומתאבלים מי"ז בתמוז ועד יום ט' באב שא
של האבלות. יש לאבלות הזאת כח מיוחד ועוצמה  
מיוחדת. מצד אחד אנחנו בוכים ומתאבלים, שבורים 
ורצוצים באמת, וכל שנה אנחנו אומרים השנה הזאת  
וזהו, אך עדיין לא נושענו. ומצד שני המציאות הזאת  
מלמדת שאין זו אבלות טבעית, יש בנו כח עליון מאת  

 עוד להתאבל ולבכות.  ה' שאנחנו מסוגלים

כשאדם מפסיק לבכות זה אומר שהוא התייאש, הרים  
ידיים. זה כמו תינוק שבא לאביו ומבקש ממנו חפץ  
פלוני, אחד רוצה סוכריה ואחד רוצה אופניים. אביו 
אומר לו, לא בני, עכשיו לא אוכל לתת לך. הבן ממשיך  
להפציר באביו, אבא אני רוצה, ומשתמש בכל מיני 

יכול להעלות במוחו. וכשזה לא הולך וכל  טענות ש
טענותיו מסתתמות, "גם כי אזעק ואשוע שתם תפילתי", 
הוא מתחיל לבכות. על פי רוב הבן מנצח, כי "שערי 
דמעה לא ננעלו" גם אצל האבא. אך פעמים שגם אבא  
שרואה את בנו בוכה, אומר לעצמו עוד מעט הוא  

לים ישתוק, לא אתן לו. ויש גבול ששניהם מתחי
להישבר. לפעמים האבא כבר לא יכול, ואז אומר לבנו 
בסדר, מספיק, 'מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה', בוא 
ואתן לך. ולפעמים הבן מתייאש ואומר לעצמו, מה טעם 
בבכי הזה, ונרדם מתוך בכיו או שקם וחוזר לעסקיו 
                            ומשחקיו. בכל אופן ברור הוא שכשמפסיק לבכות זה

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

 ארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים 

דע! כי  –"בני! תורתי אל תשכח ומצוותי יצור לבך"
התורה הקדושה המסורה לנו מדור דור, אשר ברצונך  
לדעתה, ולהיות בקי בה, מכיר ורגיל באמריה, מבין  

אינה סגורה   -בפרטיה,  ויודע בהלכותיה, חכם ונבון
וחתומה בעשרות ספרים ותו לא, ותאמר בלבבך,  
שיגיע היום ותלמדנה כולה, ויגיע הזמן שתשלים את 
הכל. אינו כן, שהתורה הקדושה ארוכה היא מאד  
מאד, ורבו חלקיה וגדלו סעפיה, ונתרבו פארותיה, כי  
בכל חלק מחלקי פרד"ס תורתנו הקדושה, יש אורך  

ו ראשונים ואחרונים ואחרוני ורוחב, וכתבו ב
אחרונים. הבט וראה כמה נושאים יש, כמה הלכות  
בכל נושא, כמה פרטים בכל הלכה, כמה מחלוקות  
בכל פרט. כמה זמן צריך ללמוד נושא אחד כהוגן,  
כמה זמן צריך לידע הלכה על בוריה, כמה יגיעה  
צריך כדי לזכור את הפרטים, כמה עזר מאת הבורא  

יע בכל מחלוקת, וזה רק בחלק  צריך כדי להכר
ההלכה. וכן הוא בכל חלק מחלקי התורה כפי חלקו.  
א"כ איך יתכן לך אתה בני היקר בן ישיבה הבוגר,  
לדחות הלימוד מהיום למחר, משבוע זה לשבוע  
שאחריו, ומה יהיה עם כל הנכס והאוצר הגדול הזה,  
מתי תגמרנו, ואימתי תשיגנו. ואל יפתך לבך לאמר,  

צריך לגמור את הכל ולידע כל פרט, כבר   וכי אני
אמרו חז"ל לא עליך המלאכה לגמור, ודי לי אם אלמד  
מעט, ומה שאספיק טוב, ואיני צריך להשיג כולה. כי  
זו עצת היצר היא, ראה בני בנוהג שבעולם, שכל אדם  
מבקש להשיג עוד כסף ועושר, עוד ממון ונכסים. ויש 

. ולעולם אינו לו מנה ומאתיים רוצה בכפל כפליים
אומר די לי במה שיש בידי, וכי אני אהיה העשיר  
שבעולם, וכי אני אשיג כל הכסף, וכיון שבודאי לא  
אשיג הכל, די לי להסתפק בלחם צר ומים לחץ, מעט  
כסף מעט ממון, ותו לא. אין אדם אומר כן. אם כן 
הוא בעניני העוה"ז אשר מהבל ימעטו, וחיי שעה הם,  

חלופו. מדוע בקנין נצחי חיי עולם,  כלבוש תחליפם וי
יאמר אדם די לי במה שאשיג, וכיון שבודאי איני יכול 
  להשיג את כל התורה, שכמעט א"א להשיגה זולת 
ליחידי סגולה ממש, לא אנסה כלל. לא תהיה כהנת  
כפונדקית?! ולכן עליך להשתדל ולהתאמץ, כי  
פעמים שאין אדם מכיר בכחות עצמו, וכשישתדל  

  רהו הבורא עזר רב. ומ"מ בודאי כל אחד הרבה יעז
נדון ונמדד כפי כחו והשתדלותו, ואין הקב"ה בא  
בטרוניא עם בריותיו ח"ו, ולא נתבע האדם מדוע לא  

  ט                                     היה כהגר"א ז"ל

וכיוצא בו, שידעו כל התורה בכל פרטיה ממש, כי  
ושורש נשמתו. וכל שעשית כפי  כל אחד לפי כחו

יכולתך חכמתך ובינתך, וִמִּציָת את עצמך, מלאת את 
תפקידך. וכמה שהשגת, טוב וישר אתה לפני הבורא.  
ואם לא הצלחת לדעת הכל, וכי מחצה אינו רכוש  
גדול, וכי רבע אינו דבר נכבד. והרי כל חלק קטן  
שבתורתנו הקדושה, לא יערכנו זהב וזכוכית, ושוה 

הון שבעולם. ושכרו עצום ורב, פירותיו בעוה"ז  כל 
והקרן קיימת לו לעוה"ב, לנצח נצחים. וכל חלק וחלק  
שתשיגנו, כמו שהרוחת ריוח עצום, וכמאמר נעים 
זמירות ישראל "שש אנכי על אמרתך, כמוצא שלל  
רב". לכן חזק ואמץ ללמוד וללמוד לידע עוד ועוד,  

אמיתי. ואחד  כי כל ידיעה וידיעה, היא עושר נצחי 
המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוין לבו לשמים, 

 ועשה כל השתדלותו ויכולתו, בלב שלם.

המדור מוקדש לעילוי נשמת                             
                                                   הילדה הטהורה 

                    ה"ה חן בת ימימה ז"ל
 שנלקחה לבית עולמה בטרם עת

 כסא דנחמתא

תנחומינו הכנים למשפחתה היקרה הי"ו    
 ולמו"ז הגאון הרב דוד קרעי שליט"א

בעל הנחמות הוא ינחם אותם וישלח 
לעצבותם מרפה ומזור לשברם ויחבש 

ובנחמת ציון וירושלים בקרוב, תנוחמו, 
 אמן

 רבנן ותלמידהון

 איגוד בני הישיבות
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 ˙ור˙ חיים

 לימוד הכתב הספרדי 

ה היא החשיבות בלימוד ובידיעת הכתב  שאלה: מ 
 הספרדי? 

תשובה: הכתב הספרדי הוא נכס עתיק מאד עוד מזמן  
שנה), ובו כתבו כל רבותינו  1200הגאונים (לפני כ 

הספרדים ועדיין מאות ואלפים מכתבי רבותינו 
הספרדים מחכים לגואל וסודר שיבין את הכתב 
באמת ולא יפענחם מהשערות ליבו (מרן ראש  

בשו"ת מקור נאמן סימן תתקמח).   שליט"איבה היש
ועוד עיין באור תורה שבט התשע"ב שהראה מרן  
נר"ו כמה טעויות שטעו מפענחי כת"י ספרדי בימינו. 
ומלבד זאת כאשר אדם יתקל בדבר לא מובן בדברי  
רבותינו וידע על פי הכתב שכתבו בו אם נפלה טעות 

רבנו  סופר ואיך נפלה (עיין לדוגמא בהקדמת מרן 
לבן איש חי מהדורת הישיבה   ראש הישיבה שליט"א

 ועוד).

 נסיעה לקבר יוסף הצדיק 

שאלה: בפעם הראשונה בחיי נסעתי לקבר יוסף, 
כמובן שנכנסנו עם כוחות משטרה וכניסה מסודרת  
על ידי צה"ל ומערכת הביטחון, האם כדאי ללכת 

 לשם ולהסתכן או שאין חשש?  

תשובה: אם יש סכנה אסור ללכת והרי זה מתחייב 
בנפשו, אבל אם אין סכנה כמו שהלכו הפעם עם  

 ת הבטחון, זה טוב מאוד.כניסה מסודרת של מערכ

 אודות ספר ברכי יוסף למרן החיד"א 

שאלה: שמעתי באומרים לי שכל מה שכתב החיד''א  
בברכי יוסף ולא כתב שכן הוא להלכה אלא ציטט  
איזה מקור מאיזה קדמון אין כוונתו שכן היא הלכה  
למעשה אלא שמחמת שראה דבר נחמד העתיקו כדי  

אין כוונתו שכן  שכולם ידעו ידיעה חשובה זו אבל
הלכה, ולפי מה שזכור לי כן כתב בשו''ת חיים שאל.  
האם אתם יכולים לעזור לי למצוא את המקור  

 המדוייק לשמועה זו? 

זה מופיע בחיים שאל סימן ח' וכ"כ עוד תשובה: 
   .בפתח השער של ספרו מחזיק ברכה או ברכי יוסף

 

 בתי ספר ספרדים ואשכנזים

הפרדות בין ספרדים לאשכנזים בבתי  שאלה: בענין
 הספר. האם כדאי לשלוח רק לבתי ספר ספרדיים?

תשובה: אם יש בית ספר חרדי ספרדי בעיר כדאי  
לשלוח אליו. מכמה סיבות. א) בדרך כלל האוירה  
שם חמימה ונעימה יותר, ואין עוינות ורגשי נחיתות 
שמשאירה משקעים עד סוף החיים. ב) בנוסף  

מאד במקומות האחרים הם טובים  במקרים רבים
הרבה פחות מבתי ספר של הספרדים, אלא שהם  
יוצרים הילה מסביב ומסע יחצנות, ולכן גם מרשים  
לעצמם לזלזל בכל, ברמת הלימודים קודש וחול,  
בנקיון, ביחס להורים ועוד. ג) בנוסף כשאנחנו נחזק  

באמת מי ידמה לנו, כי הפוטנציאל   -את מוסדותינו 
 בהצלחה.,  עצוםהספרדי  

 נתינת מעשר ללוי

שאלה: האם אפשר לספרדי לסמוך על החזון איש ולא  
 לתת מעשר ללוי מטבל ודאי? 

  סימן ס"א) יו"ד מרן בשולחן ערוך (דעת תשובה: 
שצריך לתת ללוי ואי אפשר לנו להקל נגד דעת מרן,  

 ואין אומרים ק"ל נגד מרן וק"ו במקום מצווה.

 מצוה מן התורה בציצית צמר 

שאלה: אם מישהו לובש ציצית מצמר האם מצות  
 ציצית עדיין חיוב מדאורייתא אף על פי שאין תכלת?

תשובה: מקיים מצות עשה מן התורה, שכך שנינו  
 במסכת מנחות התכלת אינו מעכב את הלבן.

 צביעת התפלין לא על ידי סופר

שאלה: קניתי צבע מיוחד לתפילין בהשגחת בד"צ  
תר לי בשעת הדחק לצבוע את  "זכרון מאיר". האם מו

רצועות התפילין בעצמי (כמובן שאומר לפני כן לשם 
קדושת תפילין) אם אני מוצא בהם מקומות לבנים,  

 או שחובה עלי לבקש מסופר סת"ם לעשות זאת?

תשובה: כל יהודי בר מצוה יכול לצבוע. רק שיאמר  
 קודם לכן לשם קדושת תפילין.

 אקטואלים מקבץ שו"ת בעניינים 

 מורנו ה‚‡ון ה‚„ול הרב מˆליח חי מ‡זוז ˘ליט"‡
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מן הדבש, כך אדם המכניס לראשו דבר בטל מן                                             
  רק  שלא נראה נתבונן אם. כ"ע, תורה' תצא'  ממנו

  מאבד   הנשאר  הדבש  אף  אלא,  החבית   מן  דבש  יוצאש
  כאשר גם וכך .במים בלול כעת  שהרי ממתיקותו

  מאבדים רק לא, תורה בדברי בטלים דברים מערבים
  אלא , תורה ללמוד יכל בטלים דברים שבמקום ,הזמן

. שאין  הזמנים בשאר התורה מתיקות  גם מאבדים
מתיקות התורה אלא כאשר אדם שקוע ומרוכז  

  להקצות  אלא, לערבב  לא היא הנכונה הדרך בלימוד.
  לא , התורה של צופים הנופת  שבו ללימוד זמן

  קודש  הלימוד זמן אלא' צופים שנופ' ה עם מתערבת 
  התורה מעלת  בכך .בו להשתמש רשות  לנו אין הוא

  ויהי  מעשינו  וכל  ,נשמרת   נויבעינ  הוחביבות   החשיבות 
 .שמים  לשם

,  הזדמנות   כל  וכמו  .לשלום  עלינו  באים  הזמנים  בין  ימי
  ימים גם כך ,כראוי לנצלה דעויו בראשו עיניו החכם

 נעלות מדרגות  להשיג ,גדולה הזדמנות  הם אלו
 אלול חודש אל יותר טוב להגיע וכלי ,' ה בעבודת 
 .הרחמים

.) ד"ס ברכות " (מינה קנה  קפוץ זלת " קפרא בר דרש
  קנה ,  דורשים  מספיק  בהיעדר  זול  שמחירה  סחורה'  פי

 נתמעטו בו זמן. גדול  לרווח שלך ההזדמנות   זו ממנה
 ברווח ולזכות  ולקנות  לקפוץ הזמן זה, התורה לומדי
 .גדול

)  ה"מ ב"פ( אבות  חסדי' בס ל"זצוק ח" מוהרי ומסביר
  כערב, התורה מעסק פנויים בעולם שרוב שבזמנים

  גדול החיוב אז, וכיוצא המועד וחול חצות  אחר שבת 
  עצמו  את  לחזק ,' ה לדבר  וחרד הירא לכל ועצום

  מעת   יותר  ההיא  בעת   בתורה  לעסוק  לבבו  את   לעוררו
  מלאכי   גם  אז  כי  .מהשמים  ומכופל  כפול  ושכרו  ,אחרת 
  . מלמטה  התעוררות   שאין  מפני,  למעלה  בטלים  השרת 

  ד " פ( המשנה על שמואל במדרש פירש זו דרך פ"וע
  לבדך  שאתה  סבור  האת   אל  התורה  מן  בטלת   אם)  י"מ

  דהיינו ,כנגדך ההרב בטלים לך יש אלא בטל הולך
  עיקר שכל מלאכים מחנות  כמה שיש ,מעלה מלאכי
  והם, מטה בהתעוררות  תלויים שלהם ושפע חיותם
 .ש"ע .ידך  ועל  כנגדך  למעלה  בטלים

  בודאי, מעלה של בפמליה חיות  וגורם שזוכה ומי
 .גדול  רוחני  שפע  לעצמו  מושך

 נעלות  מעלות   להשגת   גדולה  הזדמנות   אלו  ימים  כ"וא
  להתאורר  הבחור צריך כי נכון ואמנם '.ה בעבודת 
דברי הרמב"ם   לזכור צריך אבל כוחות  ולאגור

  חפץ   עם  אמות   ארבע  שההולךבהלכות שבת (י"ג ה"י)  
  בינתיים נח ואם, חטאת  חייב בשבת  הרבים ברשות 

  על  המשא  לסדר  דהיינו,  לכתף  בכדי  נח  אם  אך  .פטור
 וגם .ברצף אמות  ארבע ונחשב מנוחה זו אין, פות כ

  המשך  את  ישמשו הללו שהימים נשכיל אם, כאן
  מקשה ,אחד רצף ימינו כל יהיו' ה ועבודת  הלימוד

 .טהור  זהב  אחת 

  מה" כתב בתהילים דוד אדונינו. טובה בעצה ונסיים
  משל   ל"רז  ואמרו"  שיחתי  היא  היום  כל,  תורתך  אהבתי
  כנגדן  יצא,  מים  לתוכה  מכניס  אם  דבש  מלאה  לחבית 

 ה 

 

 זמן בין הזמנים
באלעד                     מאור יוסף שליט"א, ראש ישיבתליאור כהן הרב הגאון 

 מאמר מיוחד לקראת ימי בין הזמנים ב

 במחיצת מו"ח מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א

בכינוס 'בני   במשאו  הגאון הרב ליאור כהן שליט"א
 עליה' שע"י איגוד בני הישיבות 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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                                 

 מרן ראש הישיבה שליט"א

ניתן להשיג כעת במחיר מסובסד                      

 לבני הישיבות ואברכי הכוללים   

 050-2520620בטל': 

 

 "כל מי שהוא  

 ש ...  ומדבר בלשון הקוד ... 

הם שני הידידים הטובים ביותר שלך, אתה ממש לא   מחיי העולם הבא" הוא 
מסוגל לוותר על אף אחד מהם בכל מחיר, כל אחד  
מסייע לך בכיוון אחר, הם מעבירים לך תמיד במקום 
ובזמן הנכון את כל המידע והאינפורמציה לו אתה זקוק,  

לחשוב מה תעשה בלעדיהם, ואז  ואתה אפילו לא יכול 
ביום אחד בהיר מתברר לך ששני הידידים הטובים  
ביותר שלך פשוט מסבכים אותך שוב ושוב בכל מיני 
עניינים שאתה לא מעוניין להסתבך איתם, ואתה 

 לפעמים מרגיש שאתה משתגע ולא יודע מה לעשות.

גם אתה שחושב שזה לא קשור אליך? תקשיב טוב 
הקרובות ופתאום תבין שהידידים  תקרא את השורות 

 האלה גם יכולים לסבך גם  אותך.

שים לב: שני הידידים הטובים הם שתי עיניך, אתה לא  
 יכול בלעדם הם מצילים לך את החיים.

האינפורמציה שהם מעבירים לך בכל שנייה שווה 
מליונים, אי אפשר לתאר את החיים בלעדיהם והכל  

מוצא את עצמיך  נהיה חשוך, אבל מה,  פתאום אתה
לפעמים ברגעים של מבוכה, אתה יודע שהעיניים שלך 
לא צריכות להיות במקומות האלה, ואתה אומר לעצמיך  
אסור לי להסתכל, זה מסבך אותי אח"כ ושוב ושוב  

 היצר מפתה אותך ושני הידידים מסבכים אותך.

אז כדי שתוכל להתגבר, הקשב מה כותב בעל ה'חפץ  
חיים': והעין הוא הפתח הראשון של יצר הרע שדרכו  
נכנס כח החמדה והתאווה בלב האדם  וכמו שאמרו  
חכמינו ז"ל העין רואה והלב חומד וכלי מעשה גומרים.   
ועוד ממשיך החפץ חיים בספרו 'שמירת הלשון': ונמצא  

דו בחייו בזה העולם בכח  לפי זה אם לא היה נזהר ביו
הראיה שלו והיה הפקר אצלו להביט במה שאסרה תורה  
ידע בבירור כי לעתיד לבוא יהיה כמו סומא ולא יוכל 
להביט באור השם, והנה ערך הקלקול בעיניו תלוי לפי 

 ערך הפקרו'.  

  ותיזהרו  …אז כמו שאומרים תתחילו לפקוח עיניים
 …ושוב  שוב  אתכם  שמפילים  מהידידים

 

 זוי˙ ר‡יה

 ידידים שמסבכים אותך..

 המדור להצלחת

 הגב' ש. נחמיאס תחי'
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 פר˘˙ „רכים
 הרב ‡רי‡ל ערמי | יועı חינוכי

שלום הרב, תקופה ארוכה שאני מנסה ללמוד    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  

 הבעייתית, אשמח אם הרב יוכל לכוון אותי.

סיבה נוספת היא להתדלדלות לימוד המוסר,    ובה:תש
היא החיבור לחומר הנלמד. בימינו, מוצפים אנו 
בספרי מוסר מכל הסגנונות והדורות, מספרי "שערי  
תשובה" ו"מסילת ישרים", ועד "עלי שור" ו"שעריו  

 בתודה". כל אחד שונה בתוכנו ובמהותו.

לימוד המוסר הוא לימוד שנועד לגעת בלב הלומד.  
לימוד מוסר הוא לא רק קריאת מידע אודות גנות 
המידות, אלא צריך הוא לחצוב במעמקי הנפש.  
עבודת המידות איננה קלה, שכן כל ענייני הרגש  
והרצון הם חמקמקים ואי אפשר לתופסם באצבע.  
עבודה מתמשכת, המתחילה בעצם ההעלאה  

הצורך בשינוי, לצד עבודה מתונה  למודעות את 
 היא עבודה נכבדת וארוכת טווח.  -ויומיומית  

והנה, אם בעת שמתיישב הלומד ללמוד, בוחר הוא  
הרי שהלומד מוצא את   -בספר עמוק וקשה להבנה 

עצמו משקיע את מירב כוחותיו בפיצוח הטקסט,  
לא תמיד כבר יש  –ובהגיע העת שהבין את התוכן 

ברים ולשייכם ללבו, כבר לא בכוחו למשש את הד
יוכל לחפש את טבעיו במה שכתוב למולו. מסיבה זו, 
זקוק הלומד לספרים בהם הכתוב יהיה מובן ונהיר,  

 כך שהחומר יהיה זמין ללב.

אכן, ספרי המוסר הקדמונים נכתבו בלשון גבוהה  
שאינה מורגלת בלשוננו, ולאור האמור יוצא  

הדורות  שלכאורה ישנה עדיפות ללמוד בספרי 
האחרונים. אך עם זאת קשה 'להתיר' בפשטות לדלג  
על ספרי הקדמונים, המהווים כבסיס המוסר, ועודם  
ניצבים בגאון כיסודות המוסר של ספרי האחרונים.  
לפיכך נראה כי בעת שלומדים מאלו הספרים, מן  
הראוי לקבוע סדר מקדים לסדר מוסר, בו יש להכין  

ובכך יהיה ניתן  דף או שנים ברובד ההבנה בלבד,
לגשת לסדר מוסר עם יכולת השקעה בעבודת הלב.  
פיתרון נוסף, הוא לימוד בספרים אלו אשר יש בהם  

ועדיין ייתכן שנפש הלומד תתאווה לקבוע  ביאור.
 האחרונים, שכן ספרים הללו  -סדר אף בספרי אחרוני

 | ב'  עבודת המוסר ואני
מדברים 'בגובה העיניים', ויש בהם דוגמאות השייכות  

ור ונסיונותיו. וכך ממש כותב ר"ת יותר למצב הד
"ספר הישר", ושם   -בהקדמה לספר המוסר שחיבר 

הוא מדבר במניע שגרם לו לחבר את ספרו, על אף 
שקדמוהו בדורות הקודמים בספרי מוסר אחרים, וז"ל  
בדילוגים: "כי ראיתי ספרים רבים ונכבדים בענין 
עבודת האל, כגון ספר חובות הלבבות לחסיד רבי  

בן בקודה, זכרונו לברכה, וספרים אחרים רבים  בחיי 
ונכבדים, אך מקצת עניניהם עמוקים, ולא יתעסקו 
בהם אנשי דורנו כי אם מעט מזער, וכל לב מדעת  
נבער, כי התאוה מתגברת והשכל נחלש... ובספרים  
האלה לא ימסו אסוריו, ולא יירפאו מזוריו.. וגם אני 

בקראי ספרים  חוליתי כהם, אליהם נמשלתי כי קויתי  
הללו, אולי ייכנע לבבי הערל, והוא חזק מצור  
החלמיש וממקומו לא ימיש. וכאשר ראיתי כאבי  
נעכר, ושכלי ביד הבלי נמכר, אמרתי ללבבי, הלא  
תבקש לך מנוח אשר ייטב לך, פקח עיניך וראה ואמץ  
את רעיוניך, ואתה תאזור את מתניך, והכן לך צידה,  

לה' מעצור להשיב לך  בטרם בוא הפקודה, כי אין 
מגיד משנה, ולשום בפיך דבר ובלשונך מענה, ואל 
תבטח על אשר חיברו קדמוניך, אשר היו לפניך, רק  
על אשר יחברו רעיוניך, כי לא ידע נגע לברך זולתך, 
ועל כן לא ירפא בלתך מחץ מכתך, כאשר אמר  
המשורר, איכה ישובון הפתאים מחטא, אם לא יהא  

 ש.מהם לנפשם גוער, ע"

בשורות אלו, ר"ת מעיד על דורו כי לא מצאו מזור 
במוסר החוצב של הדורות הקודמים, עד שבחר ר"ת  
  לחבר חיבור הראוי לדור. פלאי פלאים של ממש! 
ובאמת, בסיס המוסר לא משתנה לעולם, וכל ספרי  
המוסר נשענים על דברי חז"ל ורבותינו הראשונים,  

תנית  ההנגשה בהחלט הולכת ומש  -אך עם זאת 
מתקופה לתקופה. הנגשת המוסר, שהיא בעצם אופן  

אם בשפה גבוהה יותר או פחות, בתקיפות   -אמירתו  
או ברכות, שיוכו לעולם המעשה בדוגמאות  

משתנית מדור לדור. אף באותו    -מתאימות, ועוד 
דור נתן למצוא כמה בעלי מוסר בעלי סגנון שונה. 

יותר  חלקם מעמיקים בכוחות הנפש, חלקם עוסקים
בעניינים ספציפיים, חלקם מדברים בראי פנימיות  

 התורה, וכן על זו הדרך.

האדם צריך למצוא ספרי מוסר שיחוש   -ולסיכום 
 אליהם משיכה, ולא ללומדם בכדי לצאת ידי חובה.  
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,  7-ניגש אליו בנו בן המדען אחד ישב ועבד, כשלפתע 
 נחוש לעזור לו בעבודתו.

המדען, עצבני בגלל ההפרעה, ניסה לבקש מבנו שילך  
למקום אחר, אך כשראה שזה לא הולך, חיפש משהו  

 שיוכל לספק לילד תעסוקה. 

הוא תלש מאיזו חוברת דף עם מפת העולם, גזר אותה  
 לחתיכות, ונתן לילד יחד עם גליל נייר דבק.

אזלים" הוא אמר, "קח את העולם המפורק  "אתה אוהב פ
 ונראה אם אתה יכול לתקנו בכוחות עצמך".

המדען חשב שייקח לילד ימים עד שיצליח להרכיב את  
המפה, אבל כמה שעות לאחר מכן, שמע את קולו של  

 הבן קורא לו "אבא, סיימתי, הצלחתי להרכיב הכל". 

שבגיל שבע  בהתחלה, לא האמין המדען: "זה לא ייתכן 
 יוכל הילד להרכיב מחדש מפה שמימיו לא ראה!" 

אבל הוא הניח את רשימותיו, וניגש לבנו, כשהוא בטוח  
 …שהוא הולך לראות עבודה מבולגנת 

להפתעתו, המפה הייתה מושלמת וכל החתיכות היו 
 במקומן. 

"איך עשית את זה? "שאל המדען את בנו "הרי לא ידעת  
 איך נראה העולם".

נה הילד, "אני אמנם לא ידעתי איך נראה  "אבא", ע
העולם, אבל כאשר תלשת את הדף מהחוברת, ראיתי  

 שבצדו השני יש תמונה של אדם.

כשנתת לי לתקן את העולם, ניסיתי אבל לא הצלחתי.  
 אז הפכתי את כל החתיכות והתחלתי לתקן את האדם. 

כשהצלחתי לתקן את האדם, הפכתי את הדף וראיתי  
 …ן את העולםשהצלחתי גם לתק

 ..תחשבו על זה

 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 

 זוי˙ ר‡יה

 לתקן את העולם

 המדור להצלחת

 ה"ה בן ציון בן לאה ז"ל
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 עולם ה˙ורה 

 הכינוס האדיר "בני עליה"
כיסאות  ההגדול היה ריק מאדם. רש יכל בית המדה

עמדו סדורים בסדר מופתי, כשלפני כל אחד מהם דף  
 ס"ד ע"ד וס"ה ע"א ממסכת קידושין.

על הדלתות צבאו באותה שעה בחורי חמד, כולם בני  
אותו הגיל פחות או יותר. כולם מסיימים בימים אלו  
את הלימוד בישיבה הקטנה, וצפויים לפתוח בראש  

הקרוב פרק חדש ומשמעותי בחייהם:  חודש אלול 
 הלימודים בישיבה הגדולה.

זרם אדיר של בחורים פורץ פנימה אל האולם.  
הזריזים שבהם ממהרים לתפוס את המקומות בשורות 
הראשונות. הם מעדיפים לחזות בפני גדולי הדור  
באופן בלתי אמצעי, לראות מקרוב ולשמוע היטב כל 

 הגה היוצא מפיהם.

ת האולם כבר מלא, ולא נשאר כסא  בתוך חמש דקו
אחד מיותם. חמש דקות נוספות עוברות, וגם מקומות 
העמידה הולכים ואוזלים. מכל עבר עומדים בחורים  
המטים אוזנם כאפרכסת כדי לשמוע ולקלוט כל מילה 

 שתיאמר כאן הערב. 

האווירה רצינית מאוד. הימים ימי בין המצרים. 
ם לאווירה של  המעמד מעמד גדול וחשוב, אין מקו

קלות ראש. אפשר בקלות להשוות בין האווירה  
השוררת כאן באולם, לבין האווירה השוררת בהיכלי  
הישיבות עם תחילתו של זמן 'אלול', כאשר המשגיח  
או ראש הישיבה עולה לשאת דברי פתיחה לקראת  

 הזמן החדש.

בזה אחר זה עולים רבני הישיבות לשאת דברי הדרכה  
שנים החשובות בחייהם, מורנו לבחורים לקראת ה

הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"א פותח את  
המעמד ובדבריו מצביע על כך שחיי ישיבה גדולה  
הם ההכנה לכל החיים עצמם, לאחר מכן נשא דברים  
מורנו הגאון הגדול הרב אליהו בנימין מאדאר  
שליט"א שדיבר על חשיבות ניצול הזמן, מורנו הגאון  

ר כהן שליט"א חידד בדבריו את המושג של  הרב ליאו
אהבת התורה, ולאחר מכן התקיים רב שח מעמיק  
בהשתתפות המשגיחים אשר ענו על השאלות הצצות 
בעת המעבר בין יש"ק ליש"ג, ולאחר תפילת מנחה  
נרגשת מסר מרן רבנו הגדול שליט"א שיעור עיוני 
עמוק במסכת קידושין במשך כשעה, ובסיום תפילת  

 חולק לכל בחור שי אישי ספר "חזקו" המכיל  ערבית  

שיחות מורנו הגאון הגדול הרב צמח מאזוז  את 
 שליט"א שנבצר ממנו להשתתף בכינוס.

הבחורים נרגשים. הכינוס הזה מעניק להם את התואר  
הרשמי 'תלמיד ישיבה גדולה', רגע אחרי שסיימו את  
חוק לימודיהם בישיבה הקטנה. הנה, הם כאן,  
שומעים דברי הדרכה מפי רבותינו ראשי הישיבות 

 הגדולות.

הרעיון הוא להכין את הבחורים למעבר הדרסטי שהם  
של הישיבה הקטנה,  צפויים לחוות. מהחיים בחממה 

שבה בדרך כלל לומדים פחות בחורים, יש יחס אישי  
לכל בחור ויש גם משטר ומסגרת שמחייבים את  
הבחור לעמוד בקצב ולהישמע להוראות ולסדרי  

 הישיבה.

מדובר בימים האחרונים של זמן הקיץ. הבחורים  
זמן מגיעים לכאן כשהם כבר 'על הקצה', אחרי סוף 

הקשה ביותר בעולם הישיבות.   שהוא כידוע הזמןקיץ  
העצבים כבר רופפים, ובישיבות הקדושות צריכים  
לחשוב על מבצעים מיוחדים כדי לשמר את הרצינות 

 ואווירת הלימוד בישיבה רגע לפני 'בין הזמנים'.

. הם כבר  עוד רגע מתחיל הנה הם כאן, בין הזמנים
כמעט לקחו את הגמרות הביתה, נפרדו לשלום 
מהישיבות. זה היה אמור להיות זמן של התפרקות,  

אבל לא. הבחורים האלו יושבים כאן   זמן של שחרור.
עם עיניים בורקות, עם אווירה של התחדשות,  
מתחילים מחדש. הם בקושי הספיקו לצאת מהישיבה  
הקטנה, אבל לבם כבר נתון בישיבה הגדולה. אחרי  

ת  הדרשות, הנאומים והדיונים שנערכו בהשתתפו
גדולי ראשי הישיבות, הם כבר באווירה אחרת לגמרי,  
הם כבר בחורים של ישיבה גדולה, מבחינתם זמן  

בין  אלול כבר התחיל, עוד לפני שהספיקו לצאת ל
 הזמנים.

"האמת שהגעתי לכאן בעיקר כי כל החברים שלי  
באו", מודה באוזני אחד הבחורים לאחר סיום האירוע,  

ם שליט"א מדברים  "אבל אחרי ששמעתי את הרבני
מהלב, כבר הרגשתי אחרת לגמרי, וככל שהטיתי אוזן  
והקשבתי לדבריהם של גדולי הדור, חדרו הדברים  
אל ליבי, אני מרגיש שיצאתי מכאן עם מחשבות  
אחרות לחלוטין, ובטוח שלולא ההכנה הזאת, שנות  
הלימוד שלי בישיבה הגדולה היו נראות שונות 

 לגמרי".
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תודת איגוד בני הישיבות נתונה לכלל 
 העוזרים והמסייעים לקיום הכינוס האדיר

 מרנן ראשי הישיבות והרבנים שליט"א

 העובדים והסדרנים הי"ו

 המועצה הדתית בני ברק

 ובראשינו גאון ישראל רבנו הגדול

 מרן ראש הישיבה שליט"א
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 ב˘פ˙ הלב  
 הבחור הי˜ר ר' י„י„יה מ. הי"ו 

סוף, הנה זה הגיע. אחרי לימוד רצוף, שטייגען רציני של סוף  
אפשר  ..) בין הזמנים, החופש ("הגדול"  שנה ארוכה, הגיע

לנוח, לנפוש, ולהינות. ת'אמת, למה לא? זה נוצר בדיוק 
בשביל מטרה זו, תהנה, תטייל, והעיקר, תחזור בכוחות 

 מחודשים.

"תגיד לי, אבל כמו תמיד, יש את הקול בתוך הלב שאומר 
אתה נורמלי?" סוף שנה הגיע זהו גמרתי את השיעור הזה, 
ומה יצא ממני? כמה שלמדתי, ובאמת למדתי והשתדלתי, זה 
לא כמו שרציתי ותכננתי ושאפתי, מה שבטוח שהייתי בטוח 

איך   שבסוף שנה הזאת אני כבר יהיה "גדול הדור הבא", וזה..
אומרים.. לא בדיוק יצא כך.. השקעתי ועשיתי כמה שיכלתי, 
ו... כלום גורנישט, עזוב אותך, בחיים אני לא אצליח כמה 
שרציתי וגם כמה שצריך לא בדיוק עמדתי, ואז אני עוצר את 

בין הזמנים? לנוח לטייל ועוד, נכון,  עצמי ואומר "למה נוצר
זה פשוט לשבת  -אבל יש עוד משהו הרבה יותר חשוב, 

ולחשוב ולהגיע למסקנה פשוטה, הפעם לא בדיוק הצלחתי 
אבל שנה הבאה, בזמן הקרוב, לפחות אני אשתדל יותר, 

 ואצליח הרבה יותר!

הקב"ה טבע בעולמו שתמיד יש התחדשות, גם אם בלילה 
התבטלתי, אני קם בבוקר ליום חדש, לא משנה מה היה 

גם בישיבה, ב'זמן' הזה  אתמול, היום אני אצליח! ואותו דבר
לא בדיוק השקעתי, בזמן הבא אני אשקיע הרבה הרבה 
מעבר, לא להתייאש!! תזכור תמיד, א"א לנסוע ברכב 
ולהסתכל תמיד במראה לאחור.. צריך להביט קדימה, אל 

 האופק, אל העתיד!

היה, עזוב אותך,   –וזה מתבטא בכל מישורי החיים, מה שהיה  
לי את האפשרות ואת הזכות, תשכח, תתקדם קדימה. יש 

להצליח בפעם הקרובה, את הזמן הבא אני מנצל! וזה יכול 
להיות גם משהו קטן יותר, את היום הזה והשעה הזו אני לא 

 מפסיד.

, ותביט נכון על החיים, תסתכל תקבל ע"ע משהו קטן וחזק
קדימה, ישר, אל תחשוב על מה שהיה, תהיה בטוח החיים 

שתדל יותר, אתה תעלה, תשגשג, יפים וטובים, ככל שת 
 ותפרח הרבה הרבה יותר!!

 ר˜ ˙ס˙כל נכון.. 

 ועכשיו מתחילים מחדש 

 

 ס„ר עיון 

') א סעיף נ" ר' ס( ח"או ע" בשו איתא .א
 ישתדל לשמשו עבדים כמה לו יש ואפילו" 

 כדי שבת לצרכי דבר שום בעצמו להכין
 שם  הציון בשער ב" המשנ והקשה" לכבדו
 המצוות  בכל כמו הכא אמרינן לא דאמאי
 אין אחרים י" ע לעשותה שאפשר דמצווה
 לזמן אפילו בשבילה תורה תלמוד מבטלין

 ההכנות  לעשות  יכול הלא והכה, מועט 
 בשביל  תורה  מבטלין  ואיך   שלוחו  י" ע  לשבת 

 ?זה

 לחלל ראוי מי סכנה בו שיש חולה כשיש .ב
 ומה? לחלל שלא ראוי מי י" וע, השבת  את 

 ?הטעמים

, סכנה  בו  שאין  חולה  עבור  לחלל  מותר  מה  .ג
 ?איבר סכנת  בו יש אם

 בשבת  בלח בישול אחר בישול שנא מאיד. 
 בזה שייך  לא התבשל שכבר מכיון( דמותר

 בישול אחר מבשול), הפעם עוד בישול שם
 ?דחייב וחלב בבשר

תשובות ניתן לענות בקו האיגוד                                         
                                                                   077-3220743שמספרו  

                                     12:00בשעה רביעי כ' אב עד ליום 

  וגרל           בין העונים נכונה י
 ש"ס ובלכתך בדרך 

 זוכה גיליון תמוז:

 הבחור היקר

 דוד אהרן הי"ו ר' 

 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': 

 

 

בקרב בחורי הישיבות ואברכי  רבה צפיה
לקראת ימי בין הזמנים הבעל"ט לרגל הכוללים 

מבית מדרשו של פרויקט 'חדוותא דאורייתא' 
איגוד בני הישיבות 'לגיונו של מלך' לניצול ימי 

הזמנים לעליה רוחנית והתרוממות מתוך בין 
 שמחת התורה.

 קודםבבין הזמנים ה  לראשונה  התוכנית הושקה
(ניסן תשפ"ב) עם הוצאת קובץ לימוד הכולל 
קטעי לימוד ערוכים ומסודרים לפי ימים, וכן 
כלל בתוכו מדורי חידוד ועיון בש"ס ובפוסקים 
נושאי מלגות והגרלות, בשילוב מערכת 

ית ומשוכללת בכדי לענות טלפונית ייעוד
תשובות לחידונים ולהיכנס להגרלות על 
כספים, כרטיסי ספר, שעות וימים שכירות רכב, 
ש"ס עוז והדר, סט חזון עובדיה, כל ספרי מרן 

 רבנו רה"י שליט"א ועוד ועוד.

בהיכלי הישיבות הקובץ שהופץ באלפי עותקים  
בכל רחבי הארץ הקדושות ובבתי המדרש 

עפולה, בני ברק, אלעד, חולון,  (טבריה, צפת,
אור יהודה, ראשון לציון, ירושלים, נתיבות, 
אשדוד, אשקלון, ועוד), גרר אחריו הדים רבים 
בעולם התורה ומאות רבות השתתפו בפרויקט 

בהגרלות זכו עשרות בחורי ישיבות , וב"ה
ואברכי כוללים בפרסים יקרי ערך, בתוכם גם 

חסות חברת עשרות שעות שכירות רכב חינם ב
 'סיטי קאר'.

בשביעות סכמו בהנהלת איגוד בני הישיבות 
רצון מרובה את הפרויקט שהתקיים בבין 

אחרונה הזמנים האחרון, ונערכים היערכות 
לפרויקט בין הזמנים הקרוב, שיהיה בקונספט 

 ומיוחד כיאה וכיאות לכבודה של תורה.ייחודי 

כאן המקום להזכיר לטובה ולברכה את יו"ר 
הל החרדי בצפת חבר מועצת העיר ויו"ר המנ

הנהלת מוסדות 'יתד התשובה' הרב דוד כהן 
הי"ו בפרט ואת כלל ראשי הערים וחברי 
המועצות על הסיוע הרב והתמיכה המתמשכת 
באיגוד ובפעולותיו, יה"ר ובכל אשר יפנו 
יצליחו ותשרה הברכה בכל מעשי ידיהם 
הטובים, וימשיכו להרבות תורה וחסד 

 ם הטהורה אמן.כשאיפת 

 חדוותא דאורייתא 
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