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 הרב י. ˘למה כהן 

 אלול
 רטט אוחז בלבבות למראה הנהרה הנשפכת ברחובותינו.

הביטו מחלונכם ואל תפספסו את המראה הנהדר, מאות אלפי בני 
תשחורת, בחורי החמד, העתיד של עם ישראל, נוהרים ברחובותינו, 

בערים אחרות, מעמיס  אצים רצים לבית המדרש, מי בעיר מגוריו ומי  
את מטלטליו אל תא המטען העמוס להתפקע של אחד מאלפי  

 האוטובוסים העוסקים במלאכה. 

הם צועדים, הבחורים, גמרתם תחת בית שחיים, מזוודה עמוסה  
 להתפקע נגררת מאחורי גוום, ואור עילאי נסוך על פניהם.

כי   [ס"ג ע"א] כתובות  התוס' כתבואור של 'ההולך ללמוד', שעליו 
 דרך היא שהוא נעשה אדם גדול.

אור מיוחד השמור לאותם צורבים צעירים מששת ימי בראשית, גנוז 
 עבורם בין דפי הגמרא. 

הם יגיעו לבית המדרש, ויתנפלו על הגמרא בתחושת רעב וגעגוע. 
 רעבים הם ללמוד ולהגות בתורה הקדושה.

התורה   ולא בגלל שבימי 'בין הזמנים' הם ביטלו את עצמם מלימוד
חלילה וחלילה, אלא מפני שיודעים הם, שאינו דומה לימוד של ימי 

 'בין הזמנים' ללימוד של 'אלול בישיבה'.

ומאחור נשארו אמותיהם של בני התורה הצעירים, עומדות הן בחלון  
ומשקיפות ממנו כשדוק של געגוע מכסה את עיניהן, מערפל את 

לבית תלמודם. נושאות תפילה  ראייתן. צופות הן בבניהן הצועדים 
חרישית ומלאת רגש, שיישאר החשק הזה בלב בניהן, שתמיד יתנפלו 
על הגמרא עם אותו געגוע מתוק, באותה רעבתנות אינסופית לעסוק  

 עוד ועוד בדברי התורה.

והיושב במרומים, עם כל הפמליה הגדולה שלו, יורדת לגנים, אלו  
היושבת בגנים, השמיעיני   בתי המדרש, ואומר להם, בני האהובים,

את קולך, הרימו קולכם בעוז, התנצחו בדברי התורה, התעמקו,  
 התווכחו, חקרו, רדו לעומקה של הלכה. 

המשיכו לצמוח ולהתפתח בלימוד התורה, כי מכם עוד יעמדו  
 .המורים, אשר יורו לעם ישראל כולו תורה והוראה, בדורות הבאים

מיד לצידכם, כבכל עת, ונסייע  אנו באיגוד בני הישיבות, נעמוד ת 
 לכם בעלייתכם בהר ה'. בהצלחה.

בברכת התורה                                                                                                        

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

 בעניין משמר החינוך הטהור מכתב קודש

  מ‡ור י˘ר‡ל מרן הר‡˘ון לˆיון רבנו עוב„יה יוסף זˆו˜"ל
 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"‡

 לקט פניני חכמה ודעת

הדרך שלי בהלכה היא שלא כדאי להתיר שלא   א.
במקום צורך בחילוקים דקים ותירוצים דחוקים, כי  
הציבור לא יזכרו ולא יקפידו על כל החילוקים ויעברו  
על איסור. [וראה עוד באורך במבוא למשנה ברורה  

 'איש מצליח' ח"ג]. (ג' ניסן תשע"ו)

צריך לנהוג בכמה שיותר פשטות. תראו את ב. 
הרמב"ם. גר צדק מבקש ממנו בקשה עצומה  
(שיתרגם לו כל היד החזקה!!!), עונה לו בענוה: חבל,  
כל המתיקות של הספר תיפסד אם אחליף לו שפה.  

(כ"ה ניסן   חכם אחר לא היה עונה למכתב כזה.
 תשע"ו)

אומר אני קבלתי ללכת אחרי חכם פלוני בלי מי שג.  
יוצא מן הכלל, אומר הרב בנציון אבא שאול הוא לא  
עובד את הקב"ה, הוא עובד את החכם הזה. את  
הראשונים, את הרמב"ם, את האר"י, את מרן. מה  
לעשות יש מקומות שאי אפשר לקבל את דברי  
החכם. בדרך כלל קיבלנו הוראות מרן. אבל בדיני 

ם יש ספק, אומרים סב"ל נגד מרן. וכן אם ברכות א
זה בעניני גיטין או קידושין, דבר שיכול להביא אסורי  
כרת, חוששים לכל הדעות וכדומה. הגר"ע כמה  
שהוא משתדל תמיד לקיים דברי מרן, בכל זאת יש  
מקומות שאינו נוהג כדבריו. לדוגמא מרן אומר שלא  

ו סעיף לברך ברכת 'הנותן ליעף כח' (או"ח סימן מ"
ו'), והרב עובדיה מברך. וכן מרן אומר שבברכת  
כהנים תיבת "יברכך" הכהנים יתחילו מעצמם, ולא 
שהשליח ציבור יקריא להם (שם סימן קכ"ח סעיף  
י"ג). הרב עובדיה לא יכול להגיד תעשו נגד מרן, אז  
הוא הסביר לשומעיו דעת רבנו בחיי שהש"צ צריך  

תיבת "יברכך". אז להקריא לכהנים כל מלה ומלה גם  
בבית כנסת 'אוהל מועד' לפני חמשים שנה, שאלו  

ענה   -ככה הרב מספר  -את הרב נשנה את המנהג? 
להם: אם אתם רוצים לשנות, תבא עליכם ברכה.  
לומר להם בפירוש לשנות המנהג נגד מרן, קשה לו. 
אבל מתי שיש צורך, אין מה לעשות. לא להיות ככה  

 שע"ו)"מרובעים". (ז' כסלו הת 

איך נכנסים ללחץ? אמר לי חכם אחד כיון שהאדם  ד.  
אפילו אם ההרגשה  חשיבות מרגיש בעצמו משהו, [ו

רק בתת מודע], לכן הוא נכנס ללחץ. והדרך  
להשתחרר מהלחץ ולמצוא רוגע, להסתכל על השמים  
 ולהתאפס. מכאן למדתי כלפי ה' צריך להתאפס. אתה  

תסתכל על השמים ותרגע. (י"א אדר ב'  - ָלחּוץ
 התשע"ו) 

פעם נתתי סגולה למישהו שישתחרר מהלחץ, על  ה. 
ידי שיגיד את הפסוק בתהילים (מ"ה, ה') "והדרך צלח  
רכב, על דבר אמת וענוה־צדק ותורך נוראות ימינך". 
והראיתי לו את הפסוק בפנים. 'צלח' אותיות לחץ, 
רק שאת האות צ' לקחתי להתחלה. למדתי את זה  

ראה הכהן  מבן איש חי (דרשות) שאמר על הפסוק "ו
אחרי הוכבס את הנגע, והנה לא הפך הנגע את עינו, 
והנגע לא פשה טמא הוא וגו'" (ויקרא י"ג, נ"ה) 
שהסביר שהנגע לא שינה את הסדר, שהאות ע' עברה  
קדימה ויוצא עֹנג. אלא עמד ברשעו ונשאר נגע. ואחר  
זמן אמר לי האיש שכל פעם שהשתמש בזה, עזר לו.  

 (כ"ז ניסן התשע"ט) 

הגמרא ביומא (דף פ"ז ע"א) מספרת על רב שבערב ו.  
יום כיפור הלך להתפייס עם קצב, שהקצב פגע ברב  
לפני כן, ובדרך פגש בו רב הונא ואמר לו אזיל אבא  
למיקטל נפשא, ובאמת כך היה וכו', ע"ש. לכן אני 
אומר תמיד, שיש כאלה שחברו פגע בו, והוא 

לו רע. [הנפגע] הולך להתפייס אתו אע"פ שלא עשה  
אני אומר אל תלך! מי פגע בחבירו? מי שפגע הוא  
צריך לבקש מחילה. אתה נפגעת ועוד תלך?! הוא 
יבזה אותך עוד יותר, ואח"כ אתה תצטער ותאמר:  
חבל שנסיתי להתפייס, הוא עוד מתחצף אליי... אם 
הוא לא בא לבקש, ואתה רוצה למחול לו, תמחל לו  

בשביל לעשות  בינך לבין עצמך. אבל אל תלך אליו
 סולחה, כל עוד הוא לא ביקש. (י"ט כסלו תשע"ו)

אומרים שאחת שמתעכבת בחתונה, אסור לומר לה  ז.  
כשיש איזה חתונה "בקרוב אצלך" או "מה איתך?"  
מפני שבזה מצערים אותה. אלא יאמרו לה: "מזל  
טוב" "מזל טוב" וזהו. וכן אם יש ברית מילה ויש שם 

ר להגיד לה "בקרוב אצלך",  אחת שאין לה ילדים, אסו
מפני שבכך היא נזכרת שאין לה ילדים, והיא הולכת  
לחדר השני ובוכה. [ואם האומר מתכוון לטובה, אולי 
אפשר לומר איחול לבבי, אבל צריך לדעת לומר את 

 זה בשכל]. (י"ג סיון תשפ"א). 

, וכן 111'אין עוד מלבדו' ראשי התיבות בגימט' ח. 
ייתא ישראל וקודשא בריך  ראשי התיבות של 'אור

 . (ח' אייר התשע"ו) 111הוא חד הוא' גם כן בגימט'  
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 ˘מע ˘למה
  ‡ור העולם מרן הר‡˘ון לˆיון רבנו ˘למה מ˘ה עמ‡ר ˘ליט"‡

 אלול זמן 
 לחשוב אלול

אנו כבר נמצאים בחודש אלול, צריך לנצל אותו, לא  
לחכות. יצר הרע משחק בנו, אומר לאדם 'תתעורר, 
קום, חודש אלול הגיע', אך פתאום מוצא איזה דבר  
וענין להסיט את האדם מעבודתו. והאדם שוקע  
בענייניו ושוכח יום ועוד יום, כי "אם תעזבני יום 

שבוע, עד יומיים אעזבך". וכך מאבד שבוע ועוד 
שעובר אלול כולו, 'אם בגפו יבוא בגפו יצא', לא לוקח 

 איתו שום דבר. 

צריך האדם להיות מתוכנן וערוך מראש, להתכונן  
עוד לפני חודש אלול, לעשות חשבון נפש, איך רוצה  
שיראה ה'אלול' שלו. ישב ויתבונן, כי ההתבוננות 
מביאה לידי מעשה, המחשבה מכוונת את האדם,  

 דים מחשבה למעשה, לחשוב על אלול. צריך להק 

כל אדם צריך להכין לעצמו כמה נקודות שרוצה  
לעבוד עליהן, שלש או ארבע, לא יותר, "כי תפסת 
מרובה לא תפסת". יחשוב איך רוצה להתפלל, יקבע  
לעצמו שבאלול הזה יתפלל מתחילת התפילה, לא  
יבוא באמצע 'פטמה לחצאין' ויאמר 'יצאתי ידי חובה',  

יקדים להגיע לפני התחלת התפילה, ישב  אלא 
ויתבונן עשר שניות לפני התפילה, עשר שניות לפני  
התפילין, לפני הלימוד. אם יעשה כך גם לפני כל  

 ברכה שמברך, יכול להשתנות מן הקצה אל הקצה. 

 סוף והתחלה

יש ליצר הרע טענות מיוחדות באלול גם לעולם 
הישיבות והאברכים, וגם למי שקובעים עיתים לתורה  

'הנה, זמן אלול הוא הכנה לראש השנה וכיפור, אחר    –
כך  חג הסוכות ושמחת תורה, זה לא זמן שאפשר  
ללמוד בו, עיקר הלימוד הוא בזמן חורף'. אסור  

א לומד  להיגרר אחר טענות היצר הללו, כי מי של
באלול גם בחורף לא לומד! מי שלא שוקד על דלתות 
התורה באלול, בחורף הוא יתחמם תחת השמיכה ולא  

 ילמד.  

'אלול' הוא היסוד לכל השנה הבאה, הוא סוף השנה  
החולפת, לסיים אותה בטוב, וממילא קופצים  
במקפצה גבוהה לתחילת השנה הבאה מיום א' דראש  

חלה טובה, אך בשביל  השנה. אלול זה סיום טוב והת 
 לזכות לזה צריך עבודה תמידית דבר יום ביומו.

 תשובה שלמה 

כתוב "ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום", 
"לאהבה את ה' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו". 
שאלו בגמרא, וכי אפשר לאדם להדבק בשכינה, והרי  
כתוב "כי ה' אלהיך אש אכלה הוא", איך אפשר  

בק בו?! אלא אפשר להידבק בה' על ידי התורה,  להיד
כי התורה היא גם כן אש, שנאמר "הלוא כה דברי  
כאש נאום ה'". לכן אומר הזוהר "קודשא בריך הוא  
אורייתא וישראל חד הוא", על ידי התורה אנו הופכים  

 להיות דבר אחד עם השכינה.  

אך התקשתי בדברי הגמרא הללו, מצד אחד אומרת  
אפשר להדבק בה' משום ש'ה' אלהיך אש  הגמרא שאי  

אכלה הוא', אי אפשר להדבק באש, ומתרצת הגמרא  
שהתורה היא אש, 'כה דברי כאש', אך איך נדבק  
בתורה שהיא אש, היא גופא קשיא?! אלא על כרחך  
אנו צריכים לומר, שכשהקב"ה נתן תורה לישראל  
הוא נתן לנו את הכוחות שנוכל לשאת אותה, כמו 

כפפות מיוחדות שהאדם לובש על ידיו שיש היום 
ומרים סיר רותח מהאש. כשה' נתן לנו את התורה  
המלאכים לא רצו בזה, אמרו לו "תנה הודך על  
השמים", לא ראוי שהתורה תהיה בארץ, ביקשו  
לשרוף את משה בהבל פיהם. וכי למה שירצו לשרוף  

אלא באו להראות לו שהתורה זה אש, באו   -את משה  
שלא שייך שיוריד אותה לארץ, התורה  להראות לו 

תשרוף הכל, אי אפשר לבן אנוש להידבק בתורה.  
אמר לו הקב"ה למשה, "אחוז בכסא כבודי וחזור להן  
תשובה", יש הרבה תשובות אך קודם כל צריך לאחוז  

 בכסא הכבוד.  

אם אנו אוחזים בכסא הכבוד, לומדים תורת אלהים 
אש של התורה  חיים, עוסקים בתורה לכבוד ה', אז ה 

תחיה אותנו, תחמם אותנו וודאי שלא תזיק לנו. 
אדרבה, אש התורה תביא לנו לדבקות בשכינה שהיא  
האש הגדולה, לדבקות כזאת שהופכים להיות לדבר  

 אחד.

יהי רצון שה' יזכה אותנו וכל ישראל אחינו, לנצל את 
אלול בקדושה וטהרה, מתוך החלטות אמיתיות  

. ו'בזה היא באה אל המלך'  וטובות, מתוך התבוננות 
מלכו של עולם, שיקבלנו במאור פנים ויכתבנו   -

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

 גדולה תשובה

גדולה תשובה שהיא מגעת עד כסא הכבוד,    -תשובה  
שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך (יומא דף פ"ו  

מעלתה גדולה, וחסד גדול היא מאת הבורא    -סע"א).  
עלינו, כי בנוהג שבעולם אדם שחטא למלך, ובפרט  

נה ושילש בחטא, וביותר אם עשאו במזיד  אם ש
ובמרד ומעל, פעם ושתים ויותר, בודאי שאין לו  
מחילה עולמית, ואחת דתו להמית. וא"כ, החוטא נגד  
הבורא ומלך העולם אדון הכל, לכאורה לא היתה לו 
תקוה ח"ו, ובפרט שעי"ז קלקל בעולמות העליונים 

בא  הרבה מאד, וגרם נזק גדול, איך יתקן הכל. ע"ז
האב הרחמן אבינו מלכנו גואלנו, ונתן לנו את 
התשובה, שאף אם הרבה לפשוע וחטא במה שחטא,  
יש לו מפלט ודרך תשובה, ובזה מתכפר לו הכל, והיו  
כלא היו. ופעמים שהעבירות עצמן הופכות לו 

 לזכויות גדולות.

ואל תאמר שדוקא בעבירות קלות, אבל בחמורות  
. זה אינו, שלכל עבירה  שעשאן במזיד, אין מה לעשות 

שבעולם יש לו תשובה, ואפילו חטא בשלש עבירות 
החמורות, והיה הדוק בהם, אם עושה תשובה אמתית, 
לא רק שנמחל לו, אלא נעשה אהוב וחביב לפניו  
יתברך. וכמבואר בדברי חז"ל בכמה מקומות (עיין  
בע"ז יז. ובשבת נו: ובסנהדרין לא: ובפרש"י שם.). 

דבי אליהו (זוטא פ"ט): אפילו הגדיל  וזו לשון תנא 
אדם הרבה עבירות זו למעלה מזו, ואחר כך חוזר  
בתשובה, אומר הקב"ה הריני עמו ברחמים ואני  
מקבל את תשובתו. ואפילו אם עמד אדם וחרף וגדף  
כלפי מעלה ואח"כ חזר בתשובה, אומר הקב"ה הריני  
עמו ברחמים, והריני מוחל לו על כל עוונותיו וכו', 

ך אמר הקב"ה לישראל, בואו והכניסו את עצמכם כ
בדברי תורה, וראו מה שכתבתי לכם לישא את  
פשעיכם, ולמחול את עוונותיכם, ולהעביר את 
חטאתיכם מעל פני וכו'. ע"כ. וזו לשון רבנו הגדול  
הרמב"ם ז"ל בחבורו הגדול (הלכות תשובה סוף פרק  
  ג): אין לך דבר שעומד בפני התשובה, אפילו כפר 

בעיקר כל ימיו, ובאחרונה שב, יש לו חלק. ואח"כ 
ה"ז) כתב: התשובה מקרבת את הרחוקים,    -(פ"ז ה"ו  

אמש היה זה שנוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק  
ותועבה, והיום [אחר התשובה] הוא אהוב ונחמד,  
קרוב וידיד. כמה מעולה מעלת התשובה, אתמול היה  

נענה, ועושה    זה מובדל מה' אלהי ישראל, צועק ואינו
                        מצוות וטורפין אותן בפניו, והיום הוא מודבק 

 פ

בשכינה, צועק ונענה מיד, ועושה מצוות ומקבלין 
אותו בנחת ושמחה, ולא עוד אלא שמתאוין להם.  
עכ"ד ז"ל. וראה עוד שם (ה"ה): כל הנביאים כולן  
ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה,  
וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה 

 בסוף גלותן, ומיד הן נגאלין. ע"כ.

 ה גדולה ויקרה היא התשובה. ה' יזכנו.ראה כמ

 זכור! התשובה בלב שלם, עושה אדם שלם!

 יבכו את השרפה וכל בית ישראל

יחד עם כל בית ישראל דואבים אנו                            
את השריפה אשר שרף ה'                                                     

עת נצחו אראלים את המצוקים                        
שמי מרום                                               בסערה לונסתלק  

בת פורת יוסף                                                ראש ישי
הגאון הגדול                                                        

 חכם שלום כהן זצ"ל

 

הגאון הגדול זצ"ל במחיצת שיבדלו לחיים טובים  
גדולי הדור מרן רבנו הגדול ראש הישיבה  

 ן רבנו הראשון לציון שליט"א שליט"א ומר



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ˙ור˙ חיים

 עמידה בתקיעות שבסליחות 

שאלה: האם בקדיש שבסוף הסליחות (קדיש "תענו 
ותעתרו") צריך לעמוד כשמגיע לתקיעה בשופר,  

 ובזמן אמירת "תענו ותעתרו"?

בקדיש  תשובה: אין צריך לעמוד בתקיעות 
  מיושב שבראש השנה דשבסליחות שהרי בתקיעות 

רם מן התורהמותר לשבת, וכך נוהגים למעשה  שעק
בתקיעות   קהילות רבות. וגם הנוהגים שם לעמוד,

שבסליחות שאינם אלא מנהג כדי לעורר ישראל  
(ועיין רמב"ם פ"ג  בחדש אלול אין חובה לעמוד בהם  

מהל' תשובה ה"ד, "אע"פ שתקיעת שופר בר"ה גזירת  
ן איתא הכתוב, רמז יש בו כלומר עורו ישנים" וכו', וכ

 בפסיקתא (פרשה ב') "כך התקנתי להם... לתשובה")  

"תענו ותעתרו"   האם צריך לעמוד בעת אמירת   ולענין
לדידן (הספרדים) אין צריך לעמוד בקדיש כלל אלא    -

אם תפסו מעומד צריך לישאר עומד עד דאמירן  
בעלמא. וגם למנהג האשכנזים שעומדים בקדיש הוא  

ם שאף האשכנזים אין  עד דאמירן בעלמא (ויש אומרי 
ולפיכך אין צריכים  צריכים לעמוד אלא עד יתברך) 

(עיין סימן נ"ו לעמוד באמירת "תענו ותעתרו" 
ובמשנה ברורה שם   ' ברמ"א, ובכף החיים שם אות כ

 סעיף קטן ז').

 השתחוויה במוסף של כיפור בסדר העבודה 

שאלה: האם נוהגים שהצבור כורע ומשתחווה  
אומר: "והכהנים והעם   כשהש"צ בסדר העבודה

העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם המפורש...  
 וכו'"?

תשובה: כן. אם יש שטיח על הרצפה מותר  
 להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים.

 עשיית תשובה שלמה כראוי

שאלה: הכיצד אוכל בנקל, לעשות תשובה שלימה  
  ובפרט, לזכות להגיע לתיקון גמור של נפש,   -כראוי?  

 ונשמה שלי?   רוח,

תשובה: להשתדל כמה שיותר לעשות בכל עת וזמן 
רצון ה' יתברך. זה מה שהוא דורש מאיתנו בתורתו 
                              הקדושה, וזה המביא אותנו לשלימות כמו שאנו  

 א 

  אומרים "אשר קדשנו במצוותיו" בל נשכח "שאין 
 אתנו נביא, ולא אתנו יודע על מה". 

 חובת נשים בצום ביום הכיפורים

שאלה: חובת התענית ביום כפור היא מצות עשה  
תעשה של אסור אכילה  -. אין בתורה לאאשהזמן גרמ 

ושתיה. אם כן, הנשים צריכות להיות פטורות 
- מהתענית (מדאורייתא). התירוץ כאילו למדים לא 

תעשה של איסור  -תעשה על תענית יום כפור מלא
מלאכה, נראה לענ"ד דחוק מאד. עם תירוץ דחוק כזה  

פשר אולי גם לחייב את הנשים מדאורייתא במצות  א
תעשה של  -סוכה ביום הראשון של סוכות, מתוך לא

איסור מלאכה ביום הראשון. מה ההבדל? ויש עוד  
דוגמאות דומות. אם כן, מנין לנו שנשים חייבות 
בתענית? אולי פטורות כמו במצוות עשה אחרות  

שים  שהזמן גרמן, ולפחות פטורות מדאורייתא. אם הנ
אכן חייבות בתענית, מדוע חייבות, והאם הן חייבות  

 מדאורייתא או מדרבנן? 

באיסור אכילה ביוה"כ יש בנוסף מצוות לא תשובה: 
תעשה, וכמו שכתוב בפסוק " כי כל הנפש אשר לא  
תעונה בעצם היום הזה ונכררתה" וכמבואר ברמב"ם  

 פ"א מהלכות שביתת העשור ה"ד.

 םתפילות אחרות ביום כיפורי

שאלה: אני קוראת בכל לילה את התיקון הכללי,  
נשמת כל חי וקריאת שמע שעל המיטה. האם מותר  
 לי לקרוא את כל התפילות הללו גם ביום הכיפורים.

 תשובה: טוב מאוד, ומותר לקרא גם בכיפור.

 ללמוד את הפיוטים 

  , שאלה: התפללתי בראש השנה בביה"כ מעדתינו
דלגו על הפיוט המלך ה' בטענה אין הם נוהגים 

כל התפילות לפני התקיעה כולל למנצח   .לאומרו
נאמרו בקלות כקריאת איגרת דבר שנראה לי מוזר  

ניתן  כיצד ליום קדוש זה ובמיוחד לפני התקיעה 
 מצב?את ה לשפר  

תשובה: אולי תלמד את הפיוטים עם פירוש ואח"כ  
בינו בודאי  תקבע שיעור למתפללים ולאחר שי

 שיתלהבו ולא יפסידו שום פיוט.

 הימים הנוראים  מקבץ שו"ת בענייני

 מורנו ה‚‡ון ה‚„ול הרב מˆליח חי מ‡זוז ˘ליט"‡
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                                  בזכות התורה שלכם 
 תמנעו את הפיגועים והגזרות

אתם יכולים  -ָּבַני! עיני כל ישראל אליכם. בזכותכם 
למנוע פיגועים וגזרות רעות. בזכות התורה שלכם  
אתם יכולים להשפיע הרבה טוב לעם ישראל. ומי יודע  
מה יהיה שנה הבאה, אויבינו מסביב מתכוננים 

הקב"ה! "ואנחנו   –ו יש לנו רק אחד ומתכוננים, אנחנ
בשם ה' אלקינו נזכיר". והקב"ה מבקש מאיתנו 

 שיפור. 

אלול,    זה חודש אלול. משה רבנו עלה להר סיני בר"ח
"ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום וארבעים  
לילה" (דברים ט' י"ח). משה רבנו מתפלל ארבעים  
יום וארבעים לילה, אני לא יודע מה הנוסח שהתפלל,  

יום הכיפורים לקבל   - אבל הוא זכה ביום הארבעים 
סלחתי כדברך"  -שני מלים מהקב"ה: "ויאמר ה' 

 (במדבר י"ד כ').  

 ת הדין לחוש את ירא

ואנחנו, 'דיו לבא מן הדין, להיות כנדון' (כך אומרת 
לפחות בחודש    -הגמרא במסכת פסחים דף י"ח ע"ב)  

אלול צריכים להרגיש בו את היראה והפחד, ולהוסיף  
ביראת שמים, להוסיף ביראת שמים עד שזה יקבע  
עמוק מבפנים. יש לנו את תאוות לבנו, אבל על כל 

לזכור גם את הקב"ה, האם הקב"ה  תאוה ועל כל ענין  
מסכים או לא. בא בלילה לדבר ולפטפט עד שעה  
מאוחרת, אני לא אומר לא לדבר, בחור צריך קצת  
להתאוורר ולהרגיש טוב, אבל עשר דקות רבע שעה  
ואח"כ ילך לישון, כדי שבבוקר יבוא לתפלה, ובמשך  
היום יוכל ללמוד טוב ולא יהיה עייף. כאשר בחור  

זה גורם לעוד בחור להיות עייף, כאשר   -אחד עייף 
 זה גורם לעוד בחור לא ללמוד.  -בחור אחד לא לומד  

 עין רואה!   –זהירות  

אחריות גדולה יש לכם על הכתפיים, אתם יכולים 
להציל את עם ישראל ולגרום לעם ישראל שיזכה  
לכתיבה וחתימה טובה, די רבש"ע, די מהצרות. אבל  

ם, לזכור יש מצלמות, עין  מוטל עלינו לא להיות טפשי
של מעלה רואה, כמו שאתה לא רואה את המצלמות  
שיש ַּבסּוֶּפִרים, כך ג"כ אתה לא רואה את הקב"ה, אבל  
כמו שאתה מאמין שיש מצלמות, ובאמת יש, כך גם  
תדע לך שיש עין של מעלה רואה, אל תעשה דבר נגד 

 רצון ה'.

דברי    "למען ילמד ליראה את ה' אלקיו, לשמור את כל
התורה הזאת", לא לבחור, המצוה הזאת בסדר, המצוה  
הזאת לא, היא קשה מדי, פה אני מדלג. לא! "את כל 

האלה לעשותם, לבלתי  מצוות התורה הזאת והחוקים 
שלא   -רום לבבו מאחיו". לבלתי רום לבבו מאחיו 

לתת                         תזכור, גם אתה עומד יחשוב "אני מלך". אדוני,
 

 

 חזקו

בפתיחת זמן 'אלול' ולקראת הימים 
הנוראים הבעל"ט העומדים בפתחנו 

 צמח מאזוז הרבמו"ר הגאון הגדול 
שליט"א, המנהל הרוחני בישיבה 

בשיחה מיוחדת  ,כסא רחמיםהגדולה 
 ומעוררת לבני הישיבות | מחזק

  

 ויאמץ

 לבבכם



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דין וחשבון אצל הקב"ה, אם נהגת בסדר או לא נהגת  
בסדר. אם דנת באמת או דנת בעוול. "ולבלתי סור מן  
המצוה ימין ושמאל", אפילו מצוה קלה של נביא  

 (רש"י). 

 שם כבר אי אפשר לתקן 

כדאי שאדם ימחיש לעצמו מה שהוא עומד לעבור  
אחרי מאה ועשרים, לתת דין וחשבון לפני הקב"ה, על  
כל מעשה, על כל פרט במשך כל החיים שלו. אפילו 
פרט שנראה לבן אדם שזה שולי, אצל הקב"ה זה לא  

 שולי. 

מספרים על החפץ חיים זצ"ל שהיה מידי פעם מתבודד  
). ופעם אחת  היא ריקה בעזרת נשים, (כמובן כאשר
מה הרב עושה שם. הרי מישהו מתלמידיו רצה לדעת  

בעזרת נשים חוץ מסידורי תפילה לנשים שבאות  
להתפלל, אין שם כלום, לא גמרא לא בית יוסף לא  
ראשונים ולא אחרונים, רצה לדעת מה רבו עושה שם,  
למה הוא נשאר שם דקות ארוכות? יום אחד הלך אותו 
תלמיד והתחבא שם, והוא שומע שהחפץ חיים ממשיל  

כבר נפטר והנשמה שלו למעלה, לעצמו איך שהוא 
וכביכול הוא עומד בפני ב"ד של מעלה, והם שואלים  
אותו: איך עשית את זה? ואיך עשית את זה? [אני לא  
יודע מה הוא בדק ומצא בעצמו. איש אלקים קדוש  
כזה, כל כולו תורה וכל כולו זיכוי הרבים, האם יש  
בית בישראל שאין בו משנה ברורה?! זה מראה איזה  

ברא רבה היה האיש הזה]. אח"כ שומע אותו תלמיד, ג
שהוא כביכול אומר, תביאו את כל המצוות שלו 
תשימו אותם על כף המאזניים, עכשיו תביאו את כל 
העבירות שלו תשימו אותם בכף מאזניים. הרוב  
מצוות! יש לו עבירות, אבל הרוב מצוות. ואח"כ  

מאיר    כביכול אב בית הדין צועק ואומר: אילו ישראל
נו, יש   -נפטר, אז אפשר לומר  -הגאון החפץ חיים  -

אבל הוא הרי עוד בחיים, למה רק רוב   -לו רוב מצוות  
מצוות?! למה חס ושלום עבירות?! ואז היה החפץ  
חיים יושב ובוכה. למה היה עושה את זה לעצמו, כדי  
להמחיש מה שהוא עומד לעבור אחרי מאה ועשרים,  

תה כאן בעולם הזה. למה  תרגיש את זה היום כשא
שתהיה לך הפתעה וכבר אתה שם ולא יכול לתקן, 

  היום תתקן!!!

 

 רבש"ע, בבקשה תן לנו יראת שמים!

בני הישיבות אלו הנציגים של עם ישראל לפני  
הקב"ה, אין לו את הכהנים והלוים שהיו בזמן בית 

התקדשו!" (שמות י"ט   –המקדש. "הנגשים אל ה' 
כ"ב) אלול!! האדם באלול צריך להשתדל להתקרב  
להקב"ה. ולכן ביום ראש השנה התפלה המרכזית היא  
 "ובכן, תן פחדך ה' אלקינו על כל מעשיך". מה
התפלה הזאת? מבקשים מהקב"ה: רבש"ע, בבקשה תן  

 תן לנו להרגיש אותך!  –לנו יראת שמים! תן פחדך  

 חזרו בתשובה וזכרו את בוראכם

כותב הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ג ה"ג): "כשם  
ששוקלין זכויות אדם ועונותיו בשעת מיתתו, כך בכל 
שנה ושנה שוקלין עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם  

ויותיו, ביום טוב של ראש השנה". כולם יודעים  עם זכ
שביום שהאדם נפטר סוגרים חשבון, שוקלים את  
העבירות שיש לו, ואת כל המצוות שיש לו. הרמב"ם  

יהודי    -אומר שאותו הדבר קורה לכל אחד מבאי עולם  
כולם, ביום ראש השנה שוקלים את המצוות  -או גוי 

תם לחיים. ומי  נח  -והעוונות שלהם. "מי שנמצא צדיק  
נחתם למיתה. והבינוני תולין אותו עד   -שנמצא רשע  

נחתם לחיים, ואם  -יום הכיפורים, אם עשה תשובה 
נחתם למיתה", כמובן שמעל הסעיף הזה יש   -לאו 

חשבונות של בית דין של מעלה. יש בן אדם רשע 
והקב"ה השאיר אותו מסיבות שלו, אולי עומד לצאת 

אנחנו לא יכולים לדעת מה   ממנו איזה אדם צדיק .
 חשבונות שמים. 

הרמב"ם ממשיך (ה"ד), "אע"פ שתקיעת שופר בראש  
השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו כלומר עורו ישנים 

אלה אשר   –משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם" 
"וחפשו במעשיכם".   –ישנים שינה עמוקה, התעוררו 

, מה  כל אדם ואדם יכול לראות את עצמו כצדיק גמור
רוצים ממני, אני מתפלל שלש פעמים ביום, אני לומד  
כל יום כמה שעות תורה, מה רוצים ממני? לכן אומר 

אדם יחפש איך התפלה    –הרמב"ם "וחפשו במעשיכם"  
היתה, איך הלימוד היה, איך האיכות היתה, איך  
המחשבה היתה, איך ההשתדלות היתה. אדם יבדוק  

בים חלולים חלולים'. ויוכל לראות איך הכל 'נקבים נק
 "וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם".

 מו"ר שליט"א בשבת אחים גם יחד עם מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א ומו"ר הגאון הגדול הרב רחמים מאזוז שליט"א
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 בני עליה

על מפתן המעבר מישיבה קטנה לישיבה גדולה, אלפי צורבים צעירים עומדים לעשות צעד קטן, 
ובליבם תחושות ומחשבות על העתיד החשוב והמכריע של   ,שהוא גדול ומשמעותי מאד לעתידם

 הישיבה הגדולה! . חייהם

הדרכה חשובה לבני לקראת סיום זמן קיץ קיים איגוד בני הישיבות כינוס מיוחד ובו נתנה 
בחורי ישיבות הי"ו ובמעמד ראשי הישיבות  הישיבות העולים לישיבה גדולה, בהשתתפות

המשגיחים והרבנים שליט"א ובראשינו מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א שנשא את המשא  
שיעור עיוני מיוחד במסכת קידושין, בלול בשביבי הדרכה ועצה מגדול הדור קברניט   -המרכזי   

הספינה המרביץ תורה בהיכלה של ישיבה ומעמיד דורות של תלמידים ותלמידי תלמידים למעלה 
 מיובל שנים.

תשובות מהותיות ויסודיות ליקטנו מ'רב שיח' מעניין ומרתק שערכנו במרכזו של הכינוס 'בני 
עליה', בו הצורבים הצעירים שמו אזנם כאפרכסת לשעה של קורת רוח ושמחה של התרת  

ע"י    ,השאלות כולם זכו למענה נוקב מנותח באזמל התורה הקדושה וההשקפה הטהורה,  הספקות 
לתועלת בני הישיבות בכלל  רבותינו הגאונים שליט"א אשר העניקו מנסיונם ארוך השנים

 והעולים ליש"ג בפרט.

ברורה הדברים שקלחו על שולחן הכבוד היו טבולים בבליל ניחוחות עתיק יומין שנרקח במסורת  
ובהירה בהיכליהן של הישיבות מדור דור, תוכן התשובות המספקות והמכוונות מודפס כאן  

 בגיליון מורחב ומיוחד לזמן אלול למען בני הישיבות כולם.

 ו

 האדיר כינוסה
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שאלה ראשונה: במה עדיף להשקיע יותר (לאחר  
מילוי חובת הישיבה, כמובן) לימוד מסכתות וכו' 

 מהצד או חזרה ועיון בחומר סדרי הישיבה? 

הגאון הרב אלעד עידאן שליט"א, משגיח הישיבה 
קודם כל, אנחנו צריכים לשאול  מר':  הגדולה 'לבנימין א

ת מטרמהם בכלל הסדרים? מה התועלת שבהם? 
הסדר בישיבה זה עקביות, שיהיה לאדר מסגרת  
קבועה זמנים קבועים ולימודים קבועים. כשבחור  
לומד לעצמו בלי מסגרת מסודרת ובלי שום מחייב,  
כל פעם הוא מתחיל לימוד חדש וממנו עובר לאחר  
והכל נע סביב מצב רוחו בלי שום קביעות. 
כשנמצאים בישיבה והסדרים מחייבים, רק ככה בחור  

כול לגדול בתורה וביראת שמים טהורה. האם זה  י
מספיק? ודאי שלא. בחור שילמד רק את חומר  
הסדרים, יכול להיות שיצא בעזרת ה' תלמיד חכם, אך 
בחור שילמד וישקיע בעוד לימודים מהצד בזמני  
הפנאי שלו, יצא תלמיד חכם גדול. אבל אסור  
שהלימוד מהצד יהיה העיקר, חייב שיהיה את  

של הסדרים והם שיקנו לו את קניין התורה    הקביעות 
 בעז"ה.

שליט"א, משגיח הישיבה מיכאל סגרון הגאון הרב 
לימודים מהצד זה דבר מאוד   :'כסא רחמים'  הגדולה

מאוד חשוב. אבל לא כל הבחורים שווים, לא כל  
הבחורים אותו הדבר. יש בחור מוצלח ומוכשר,  

ה מאוד  שבקלות מכין היטב את חומר העיון ולאחד כז
טוב להרחיב את מסכת לימודיו ולהוסיף מהצד עוד  
לימודים ומסכתות מהצד, אך בחור המתקשה בלימודי  
החובה בישיבה, צריך קודם כל להשקיע בלימוד חומר  
הישיבה ולהתמקד בהם. הצד השווה שבכולם,  
שבתחילת שנה, אני ממליץ לבחורים החדשים העולים  

יון ושאר  לישיבה להתמקד קודם כל בלימוד הע
לימודי הישיבה, ואחר כך כשרואים ברכה בעמלם,  

 להוסיף עוד ועוד.

האם  מאוחר  שאירע מקרה וקם  שאלה שניה: בחור  
עדיף שיתפלל בהיכל הישיבה עם כל בני הישיבה  
  ץאע"פ שלא יספיק חזרה וכו' או שילך להתפלל מחו

 לישיבה וירוויח תפילה במניין? 

משגיח הישיבה  ,רון שליט"אהגאון הרב דוד בוא
התפילה בהיכל הישיבה חשובה    לצעירים 'מאור יוסף':

מאוד. האווירה, המקום, הקהל. ולכן נראה שיתפלל  
בתוך היכל הישיבה אפילו שיפסיד חזרה ויתפלל  
ביחיד, אבל יתפלל על כל הבחורים, מאשר בשטיבלך  
בחוץ. התפילה בישיבה יש בה גם יותר סייעתא 

ל, זה מה שנאמר בגמרא 'ביני עמודי'  דשמיא שתתקב
 ח  

איזה                              מחוץ לישיבה  [ברכות ל ע"ב]. בשטיבלך
 סייעתא דשמיא יש לך?

הגאון הרב בנימין כהן שליט"א, ר"מ בישיבה הגדולה 
שאל את הגרש"ז  בחור ידוע המעשה על  'יצחק ירנן':

אוירבעך אולי כדאי שיתפלל בנץ, כידוע הגרש"ז  
אוירבעך היה גם ראש ישיבה גדול אבל היה גם איש 
הלכה, פוסק. והנושא של חשיבות התפילה בנץ 
וההידור שבזה בוודאי שהוא ידע (כנראה גם הבחור  

פלל  ידע את מי לשאול...) השיב לו הגאון זצ"ל: להת 
כותיקין, זו מעלה גדולה וחשובה מאוד מאוד. אבל  
בכדי להימנות על "הותיקין" צריך קודם כל להתפלל  
בהיכל הישיבה כמה שנים טובות לשאוב את הקדושה  

, מזה אנחנו יכולים ללמוד על וההתעלות שבישיבה
 החשיבות והייחודיות של התפילה בהיכל הישיבה. 

למוד בלילה  האם עדיף להישאר ל  שלישית:שאלה  
עד מאוחר או שעדיף להשכים בבוקר לפני התפילה  

 וללמוד?

 הישיבה לצעיריםהגאון הרב ליאור כהן שליט"א, ראש 
לא איברי לילה אלא לגירסא. אבל כמו   :' מאור יוסף' 

נושא  ב שליט"א הרב אלעד עידאןהגאון שאמר 
זה    ,סדר יום, משמעת שעות   .הוא הדין לכאן  ,הסדרים

יותר שלתוכה צריך ליצוק את  המסגרת הטובה ב
כאשר מעקמים את המסגרת, ישנים מאוחר   .התוכן

קמים מאוחר, אתה רוצה להשאר ללמוד בלילה  וגם 
אין   ,בגלל זה הסדרים למחרת ניזוקים  אםעד מאוחר?  

 הצר שווה בנזק המלך.

הגאון הרב מיכאל סגרון שליט"א, משגיח הישיבה 
ם מוקדם זה  לישון בזמן ולקו :הגדולה 'כסא רחמים' 

שליט"א אומר  ראש הישיבה דבר מאד קשה. מרן 
לקום מוקדם זה דבר מאד חשוב.   ,הרבה פעמים

ריך בלילה ללמוד עד מאוחר זה מאוד מפתה,  אלה
ואפשר לראות בישיבה בחורים שביום לא כל כך 
שוקדים, בלילה ממש באדיקות, הם מרגישים גדולי  

ל. צריך  דהמוהדור, ישנתי הכי מאוחר בישיבה. זה לא  
זה הסוד הכי   .לנצל טוב את שאר הזמןולישון טוב 

 לא לאבד את הזמן.   ,גדול

: האם יש עדיפות שלא להחזיק נגן  רביעית שאלה  
MP3   (גדולה)  בישיבה ? 

הגאון הרב דוד בוארון שליט"א, משגיח הישיבה 
ודאי שיש עדיפות שלא להחזיק    לצעירים 'מאור יוסף':
חדשה. בגלל שכל העולם עם היום יש תאווה 

מוצאים כל מיני   טכנולוגיה, וגם החרדים לדבר השם
 א 
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תחלופות טטריס גיימבוי, גי פי אס, אז בחור רוצה  
,                     לו את היום מעבר לשיעור ולסדרים משהו שייגוון

בתקופות שלנו זה היה ווקמן, כל תקופה דור דור  
  .ודורשיו. אם אדם להוט אחרי זה, זה בעיה הכי קשה

 .הכי פשוט, גם נגן .כל דבר תמיד הממוצע הכי טוב
אבל כל אלו עם המסכים הגדולים, זה מחזי כ... זה לא  

אין בו כלום אבל זה לא ניראה  ניראה טוב, גם אם 
טוב. וכמובן שזה רק על ישיבות גדולות, ישיבות 

 קטנות לא יראה ולא ימצא. 

הגאון הרב אלעד עידאן שליט"א, משגיח הישיבה 
זה תלוי במי מדובר. אם מדובר  הגדולה 'לבנימין אמר':  

בבחור שכבר יש לו נגן ורגיל בו והשאלה אם להחזיק  
בחור שלא התרגל, אז עדיף   אבל אם זה ..או לא, אז

מפה לשם ומחבר    שלא, זה נסיונות כרטיסים והעברות 
שלא ימנע את זה מעצמו, אז וכו'. מי שהתרגל  לחבר

שלא יהיה בו רדיו ודברים לא טובים.  ,אבל בזהירות 
חשבתי על רעיון טוב שיהיה גדר לבחור, שהוא והחבר  

כל אחד יכול להשתמש בשל    ," בנגןתףשלו יעשו "שו
 השני, וככה יהיה לו גדר שלא יכניס דברים לא טובים.

: מה הדבר העיקרי שיש לשים עליו חמישית שאלה  
 את הדעת בשנות הישיבה הגדולה? 

הגאון הרב בנימין כהן שליט"א, ר"מ בישיבה הגדולה 
: ישיבה גדולה זה בעצם החיתום לפני 'יצחק ירנן' 

הדברים  היציאה לעולם. בחור צריך לבסס ולחזק את 
כדאי מאוד שבחור   .שילוו אותו להמשך החיים

בישיבה גדולה בחור ישקיע אסוקי שמעתתא אליבא  
בחור בישיבה   .דהילכתא, ש"ס ופוסקים, זה הדרך

גדולה צריך לראות את ההלכה יוצאת מתוך הגמרא,  
לראות איך זה מתחבר לראות איך הפוסקים הוציאו  

 שוב. את ההלכה מתוך הסוגיא, זה דבר מאוד ח

הגאון הרב ליאור כהן שליט"א, ראש הישיבה לצעירים 
  , זה שאלה קצרה שהתשובה עליה ארוכה  'מאור יוסף':

  .בניין האישיות שלולפי  מה שנזקק לו וואחד  כל אחד  
אבל אולי היסוד ששייך לכולם, אני זוכר פעם שאלו 

מאיזה תלמוד תורה   שליט"א  את מרן ראש הישיבה
אחר, אמר להם אני לא אגיד  אם ללמוד מקצוע כזה או  

לכם כן או לא, אבל אם כשתלמדו אותו תלמדו אותו 
אם לא אז לא. כשבחור מרגיל עצמו   .טוב, תלמדו

לעשות כל מה שהוא עושה בצורה יסודית, ולעשות 
בצורה יסודית אי אפשר לא בא מתוכו עם רצון פנימי 
עם הבנה, לעשות בשביל לרצות משהו מספיק לעשות  

שר בחור בונה בעצמו רצון שאיפות  מעטפת, כא 
אמיתיות ואז הוא עושה כל דבר בצורה יסודית ומרגיל  
 את עצמו לזה, הוא מרגיל את עצמו לדרך של יסודיות  

 דרך של מצוינות וזה המפתח לכל הדברים. 

הגאון הרב אלעד עידאן שליט"א, משגיח הישיבה 
כמו שאמר ידידי הג"ר ליאור,   הגדולה 'לבנימין אמר':

השאלה כל כך כללית, אבל מי שמפספס את השנים  
האלו ולא יוצא עם משהו ביד וצריך לעמול על דברים  

  , בתפילה, אחר כך, מגיע הרבה יותר בקושי, לדוגמא
אפשר לראות אנשים שמתפללים... ה' ירחם, ויש 
כאלה שהשקיעו בישיבה ורואים אותם אחר כך גם  

באיזה שטיבל, מתפללים בדבקות כמונה   כשמתפללים
הישיבה זה לא רק מפעל ללימוד וזהו, זה  .מרגליות 

אם יש לבחור שאלות וספקות חייב והבסיס להכל. 
לבוא ולשאול בתורה בתפילה באמונה במידות בכל  
 דבר, זה לא יפתר מעצמו, צריך לשאול את הרב שלו.

כפר המנחה, הרב ששון טרבלסי, יו"ר המועצה הדתית ב 
דיברו על הקניינים שבישיבה   שליט"א הרבנים :סבא

גדולה, שצריך שיהיה אסוקי שמעתתא אליבא  
  ישיבות של מרן אחד הדברים בהם הוכידוע    .דהילכתא

סדר אחר הצהרים   רבנו שליט"א מתייחדות זהו
וכיום, ממרחק של  מוקדש ללימוד הלכה יסודי, ש

 בוגרי ישיבותאני רואה שאלות שנשאלות ע"י שנים, 
ואברכים מכובדים, אבל   הם בעלי משפחות ו שונות 

ומבין כמה    חסרים להם הרבה מאוד מושגים בסיסיים,
כשהכריע להקדיש את   למרחוק שליט"א צפהמרן 

סדר אחה"צ ללימוד ההלכה, וזו עוד תזכורת אחת  
מיני רבות שיש לנו תלמידיו, על הזכות האדירה  

אן מלכי רבנן, גדול להימנות על לגיונו של מלך, מ
הדור עמוד האש ההולך לפני המחנה מרן רבנו הגדול  

 . שליט"א

מטרת הכינוס לאפשר לבחורי החמד להתכונן בצורה  
מיטבית לקראת עלותם לישיבה הגדולה, על מנת 
שיוכלו לצלוח את המעבר מהישיבה הקטנה בה הם  
נתונים תחת השגחה ופיקוח צמוד במשך רוב שעות 

הגדולה שבה נדרש כל בחור להיות היום, לישיבה 
אחראי ומשגיח על עצמו, כמו גם להתמודד באופן  

  וההלכה  עצמאי יותר מול האתגרים שבלימוד הגמרא
 ועוד.

דברי ההדרכה נמסרים מפי גדולי ראשי הישיבות  
וזקני המשגיחים, מתוך ניסיון של עשרות שנים בשדה  
 החינוך, ובהשקפה הטהורה של מרנן ורבנן רבותינו

 .שליט"א  גדולי הדור

בתום המעמד חולקו חבילות שי ייחודיות למשתתפים 
שהתפזרו מתוך אווירה של רצינות, ויציאה לבין 
הזמנים שכל כולו עבודת ה' והכנה דרבה לקראת  

 העלייה לישיבה הגדולה. 
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 קרדיט תמונות: 'בחצר הקודש'
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 פר˘˙ „רכים
 הרב ‡רי‡ל ערמי | יועı חינוכי

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 

ספת לרפיון לימוד המוסר טמונה בשדר  סיבה נו
שלימוד המוסר עלול לשדר לאדם. באופן טבעי,  
האדם סולד מכל דבר שפוסל אותו. האדם מטבעו 
אוהב לקבל שבחים ומחמאות, ומתרחק מכל מקור  
אשר מעיב על הערכתו. שורש הענין טמון בכך 

ה  - שבכל אדם שוכנת נשמה עליונה, ''חלק אלו
ממת ומתנשאת מעל לכל מושג, ממעל''. נשמה זו מרו

ומולידה רוממות עצמית באדם. רוממות זו היא  
הקרויה בלשוננו 'ערך עצמי'. הערך העצמי הינו  
מושג הטבוע בכל אדם מחמת הנשמה שבו. כידוע  
בספרים, חלקי הנשמה באים לידי ביטוי בעולם הזה  

רמ"ח אברים ושס"ה גידים שבאדם מכוונים כלפי   -
ה גידים שבנשמתו; רגשות האדם,  רמ"ח איברים ושס" 

כל אלו נמשכים מנשמת  -מחשבותיו ורצונותיו 
האדם. בכלל כל אלו, אף הערך של האדם הנמשך  

ואף הוא צריך לבוא לידי ביטוי בעולם  –מנשמתו 
הזה, ומסיבה זו כל אדם שואף להכרה בערך העצמי  
שלו. אדם שאין לו ערך העצמי, סובל מרגשות  

רגשות אלו מביאות אותו לידי נחיתות ופחיתות, ו
מסקנה כי הוא אכן במציאות נטול ערך. אך למעשה,  

דווקא בגלל שבעצמיותו טבוע  -ההיפך הוא הנכון 
הרי שהוא מתוסכל הוא מכך שאין   -בו ערך מובנה 

הוא מצליח להכיר באותו ערך הפנימי שלו. כשם 
שאדם לא מתוסכל מכך שלא בחרו בו להיות ועד 

כך גם אדם   -ן לו שום שייכות לכך כי אי -הבנין 
שאין לו כל שייכות לערך עצמי, לא יהיה מתוסכל  
מכך שאין לו ערך. התסכול מחוסר ערך עצמי הוא  

 הראיה לשייכות האדם אל מושגי הערך המרוממים. 

והנה, כאשר האדם ניגש ללימוד המוסר, עלול הוא  
לחוש בחווית פסילה מוחלטת להרבה מטבעיו. לומד  

גנות הכעס, חומרת הקנאה, עכירות התאווה    הוא על
וחש הוא כי הוא שרוי בדיוטא  -ושאר עניינים 

  תחתונה, והדבר פוגע לו בערך. ממילא, אין לו
 מוטיבציה בכדי לגדול בעבודת המוסר, ומה בצע  

 | ג'  עבודת המוסר ואני
 יוסיף מכאוב?  -ללמוד כאשר יוסיף דעת  

הרפואה לכך טמונה בהכרת ב' מושגים בסיסיים 
א. כח ההבדלה ב. הכרת    -בעבודת האדם בעולם הזה  

השליחות של האדם בעולם. מובא בספרים כי קודם  
חטא אדם הראשון, אדם הראשון היה יודע שאין  
פיתויי היצר הרע באים מתוך האדם עצמו, ורק היצר  
הרע אשר נמצא מחוץ לאדם הוא אשר מסית את  

שנדמה    -אדם, מה שאין כן לאחר חטא אדם הראשון  ה
לאדם כי הוא בעצמו מתפתה ונמשך אחר העולם  
הזה. הוי אומר, שקודם החטא, פיתוי היצר הרע היו  
בעיני האדם כחבר רע שאומר לאדם ליפול, ולאחר  

האדם חש בפיתוי היצר כאילו הם מטבעו  -החטא 
עצמו. לפיכך, כל המידות והחלקים השליליים  

נדמים בעיני עצמו כחלק ממהותו,   –באדם ש
 ומפחיתים ממעלתו.

אך האמת היא שכל טבעי האדם הרעים לא שייכים  
אליו כלל, אלא ליצר הרע שבו. האדם מטבעו הוא  
טוב מוחלט, הוא חלק אלוה ממעל. שום חטא ושום 
עוון לא יעכירו על היופי והטוהר הבוהק של הנשמה,  

ל. לעולם הנשמה  ואין הפגמים נוגעים בנשמה כל
נשארת מצוחצחת ומאירה. אדרבה, דווקא שיעור  

הוא הגורם שמשמים   -קומת הנשמה שבכל אדם 
נשלח האדם לטיט ורפש של מידות רעות ונסיונות, 
כדי שבעוזו הפנימי יוכל ללחום בהם את מלחמת 

יצרו גדול  -הקודש. זו הסיבה ש"כל הגדול מחבירו 
כך גודל  -נשמתו הימנו", שכן כגודל מעלת האדם ו

היכולת שלו לעמוד כנגד כוחות הטומאה, ולפיכך  
 מקבל הוא יצר הרע גדול יותר.

יוצא איפוא כי האדם המכיר שמהותו האמיתית היא  
נעלית וטובה לעולם, וכל החלקים השליליים שבו הם 
אינם שייכים אליו, אלא ליצר הרע, ודוקא מכח טהרת  

ללחום את   נשמתו המוחלטת נשלח הוא לזה העולם
הרי שאין הוא מאוים כלל מלימוד המוסר,    -מלחמתו  

ואין הוא מרגיש שהוא דוקר את בשרו בעת שהוא  
לומד על גנות מידותיו. להיפך, מבין הוא את מעמדו 
הרם, ומתמלא  במרץ ורצון למלאת את שליחותו 
הנעלית. משמעות המוסר היא לתת את הידע  

ייעודו   וההכוונה הנכונה לאדם כיצד לממש את 
 בעולם, ולנסוק אל מדרגתו האמתית והשלימה. 
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בשנים האחרונות זוכה הציבור החרדי לשפע רחב 
של עלונים המופצים בבתי המדרש מדי שבוע ומידי 
חודש, ועוסקים בענייני הפרשה, בענייני השעה 
ובענייני דיומא. העלונים מגיעים במגוון רחב של 
סגנונות, חלקם מתובלים בסיפורים בעלי ניחוח 

קא ייחודי לעיירה מן הגולה, אחרים מוקדשים דוו
לחידושים הנפלאים של גדולי הדורות על פרשת 
השבוע, חלקם עוסקים בחיזוק של נושא מסוים כמו 
שמירת הלשון או חשיבות ההימנעות מדיבור בשעת 

 התפילה וכדו'.

אל מול כל אלו, זרח בחודשים האחרונים אורו של 
של בן מלך'. למעשה לא  נווהעלון הייחודי 'גלי

מדובר בעלון אלא בחוברת חודשית שמכילה על פי 
עמודים ויותר מכך, מלאי תוכן מרתק במגוון  16רוב  

סגנונות ודרכים. אחרי שלושה גליונות מלאים 
בתוכן מרתק וייחודי, אחרי שכבר קנינו 'חזקה', זו 

 העת להפנות מבט אל הגיליון שבידכם.

הגיליון אשר משמש גם כבמת איגוד בני הישיבות 
"לגיונו של מלך", מכיל דברי תורה והשקפה מאת 
רבותינו גדולי הדור זצוק"ל ושליט"א, ראשי 
הישיבות והמשגיחים, כשלצידם ניצבים טורים 
מרתקים ממיטב הסופרים, המלאים בדברי חיזוק 

 והדרכה לבני הישיבות הי"ו.

ת העומדים מאחרי בהנהלת איגוד בני הישיבו
הגיליון הייחודי אומרים כי "אנחנו מקבלים אין סוף 
תגובות. רבים פונים אלינו פשוט לומר תודה, ורבים 
אחרים מבקשים שנפיץ את העלון גם בישיבה 
שלהם, לא מעט פניות מתקבלות גם מאנשים 
המושכים בעט סופר, ומבקשים להצטרף לצוות 

"תורה מפוארת   הכותבים המיוחד שלנו". וגם בחינת
בכלי מפואר" אינה נחסרת כאשר "מאחורי העלון 
עומדים מיטב המוחות שמקפידים לתת לו טאצ' 
ייחודי מקצועי, עם עיצוב מושך ברמה מקצועית 
גבוהה במיוחד. מי שקורא את החוברת החודשית 

 מכיר את הסגנון הייחודי שלנו"

התפילה שלנו לבורא עולם היא שהוא ימשיך לתת 
חות ויכולת להמשיך ולהפיץ תורה בישראל, לנו כו

אם באמצעות העלון המיוחד והן בשלל התוכניות 
והפרויקטים שאיגוד בני הישיבות עמל עליהם ללא 

 הפסקה וללא ליאות".

 בס"ד גליונו של בן מלך 

 

 שאלות? 

 לבטים?

 התחבטויות?

 תרון!ייש פ

 אריאל ערמיהרב 

★                                              טיפול רגשי יהודי בשיטת הרב בויאר

                 ★  T.S.Mטיפול רגשי בשיטת 

 ★ ווי אישיהנחיית הורים תוך לי

  

 בתחוםרב ניסיון 

 דיסקרטיות מובטחת 

 המלצות בשפע

 

 לתיאום ניתן לפנות לטל'

054-8421604 



 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זוי˙ ר‡יה

 אני מאמין באמונה שלמה
באה מפחמים שחורים והחיל והרעד   קודש. הלהבת 

של היצר הזקן והכסיל, ותפנה מיד    באו מהפרקינסון
לרבך שינתב אותך בדרך נכוחה לבקש נכונה סליחה,  
ע"י אהבה והתחברות לבורא וגם עם פחד ויראה,  
בהחלט, אבל במינון הנכון, כמו שרבותינו כותבים 
בספריהם (ע' חובות הלבבות שער עבודת האלוקים)  
ונסיים בדברי רבינו עובדיה מברטנורה המפורסמים  

יעבוד אדם את בוראו אלא מאהבה בלבד" ובד  "לא 
בבד דיבור לאחר מכן "אף על פי שאתה עובד  
מאהבה עבוד גם כן מיראה". שהעובד מאהבה נזהר  
ממצוות עשה והעובד מיראה נזהר ממצוות לא  
תעשה, ונמצאת בעבודתו שלימה.! בהצלחה רבה לי  

 ולכם זמן אלול פורה ומהנה, יש הנאה בעבודת ה'!    

אני מאמין באמונה שלימה, שישנם אנשים שהפחד  
, והם יודעים ' הוא כלי עזר מצוין אצלם בעבודת ה

לווסת אותו למקום הראוי שלא ישתלט עליהם  
לחלוטין אותם למקום הנכון, יחד עם השמחה  

 והאהבה! 

אך יחד עם זאת אני מאמין ויודע! שישנם אחרים  
ו  שהפחד משתק אותם לחלוטין ולא זו בלבד שאינ

מעלם במדרגות העולות בית אל, אלא אף זו שהוא  
 מורידם מטה למיטה וכדומה אליה.

הדברים נכתבים באווירת חודש אלול הדופק  
בדלתותינו ומעוררנו לעבודת ה' וישנה דרך,  
פופולארית יש לציין, לשים דגש על הפחד, להוציא  
את "המי יחיה ומי ימות"? מהמחזורים ללבבות, וכמו 

וזר להרבה. והם עובדים עם פחד זה  שאמרנו זה ע
נכון ומגיעים למקומות הנכונים, ויישר חילם 
לאורייתא. (מברוק בלע"ז). אבל אחרים לעומתם 

מעלות  180מפחדים ואומרים, הבה נשתנה שינוי 
נשפוך שיחה נדרוש סליחה מאדון האדונים, נלמד  
בשקידה שאין דומה לה בכל הזמנים, ערב בוקר  

אוכל נרד, הרי אדם חייב לאכול!  וצהריים, ולחדר 
שיעור כזית וכביצה עם זית וביצה ודאי יספיקו  
לקיומנו, ושעתיים ביממה נישן כהגר"א אדונינו, ואזי  
אולי ירווח לנו ולנפשנו, ביום דין הנורא המתקרב  

 לעומתנו, 

וידידי היקרים הסכיתו להמשך הפלא ופלא, הם אכן  
יים וישנם כאלו  מצליחים! מצליחים יום, מצליחים יומ

אף שבוע ושבועיים, אולי יש אפילו שמצליחים יותר 
מכך, אך, וכל "אך" כידוע בא למעט! לאחר זמן מה  
(לא לבעלי לב חלש) הם נשברים! כן נשברים... לא, 
לא הלב נשבר המפורסם שיקר בעיני ה', לצערינו לא  
על זה אנו מדברים. הם נשברים וחוזרים אחורנית  

שהיו לפני כן, הרבה לפני... לצערם   אפילו לא למקום
הרבה לפני! וכל התהליך שהיה פה זה בעצם עליה  
לצורך ירידה... אכן, זה נדיר אני יודע, כי אם זה היה  
שכיח, טובים ממני היו כותבים על זה, אבל היות שזה  

דע שאם  וקיים, מאמר זה נכתב לידע להודיע ולהיו
יראה   יש בך אש קודש, להבת שלהבת, חיל ורעד,

ופלצות ונפשך מבקשת שינוי משמעותי דרסטי ומידי  
 באופן קיצוני מן הקצה אל הקצה אז דע לך האש לא  
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 "כל מי שהוא  

 ש ...  ומדבר בלשון הקוד ... 

 מחיי העולם הבא" הוא 

 

 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': 

 

 "לשלום  אליה  וקראת   …למלחמה"כי תצא    

יש אנשים שניגשים לחודש אלול בקיצוניות יתרה,  
סוגרים עצמם מכל העולם ופוסקים מלאכול ולשתות 

 ולישון ולדבר ולנשום וכו'.

על זאת המליץ ה'שפת אמת' וכתב (פרשת שופטים  
תרמ"ב) על הפסוק (דברים כ, י) 'כי תקרב אל עיר  

עיר הוא האדם   להלחם עליה וקראת אליה לשלום':
(כמו שאמרו בגמ' [נדרים לב:] 'עיר קטנה ואנשים  
בה מעט, זה הגוף'). כשתבוא ללחום בזה הגוף שמשך  
אותך לעשות דברים שלא כרצון ה' כל ימות השנה,  
היזהר והישמר שלא להכריז על גופך מלחמה לפני  
שתקדים לקרוא לו לשלום, כי זו דרך המלחמה  

 ום.עצמה, לקרוא לו תחילה לשל

'והיה אם שלום תענך ופתחה לך והיה כל העם הנמצא  
בה יהיו לך למס ועבדוך' (שם, יא). ביטוי השלום 
הוא, שהוא מוכן לתת לך מס. כך צריך ללחום עם 
הגוף. הלו, ר' גוף נ"י, אינני בא לבטל אותך לגמרי 
באלול, באופן של 'לא תחיה כל נשמה', אלא אתן לך 

ר"י מבעלזא זי"ע: 'אלול  לחיות, כמו שאמר הרה"ק מה 
בגימ' אכיל"ה עם הכולל', אלול אינו בגימ' צום, אע"פ  

 שכתב המטה אפרים שהיו נוהגים להתענות.

ביאר ה'שפת אמת' שתבקש מס מכל אכילה, זו דרך  
השלום עם הגוף. היצר טוב רוצה לכבוש את הגוף,  
אל תשעבד את כל הגוף בבת אחת, כי אז ימרוד בך 

יל, אלא תחילה תדרוש לשלום,  הגוף ויבלבלך כל
תבקש מס, ובסוף תצליח לכבוש אותו לגמרי. ולכן 
בכל מעשה ופעולה תן חלק להקב"ה, לא לעצמך. 
חלק מהאכילה להקב"ה, חלק מהשינה להקב"ה, וכן  

 בכל מעשיך וענייניך.

אע"פ שבשו"ע (או"ח סי' רלא) כתוב שכל מעשיו 
יהפוך  יהיו לשם שמים, אין זוכים לכך בבת אחת, ה

'געציל שמן' למהר"א מבעלזא בין לילה אחת? כך  
לימדונו רבותינו הקדושים שיתחיל האדם לאט לאט,  
בכל סעודה ייתן חלק מס להקב"ה לזכור את מציאות 
השי"ת שמחיה את הטעם והאכילה. וכן תענית דיבור  
לזמן כלשהו וכדו'. זו הדרך של לכתחילה. ואם היה  

ל העם הנמצא בה,  שלום תענך ופתחה לך, והיה כ
 היינו שבסוף תזכה לכבוש את הכל בשלימות.

 „עה

 כי תצא למלחמה 
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 ב˘פ˙ הלב  
 הבחור הי˜ר ר' י„י„יה מ. הי"ו 

לא מזמן הוכרז על פתיחת מערכת הבחירות, והתקשורת 
בדיווחים בלתי נגמרים. עד מאבדת את עצמה לדעת 

הבחירות ייערכו מאות סקרים, שישתנו במנדט לכאן 
ומנדט לשם, יספרו על מאות דילים וספינים, ילהגו עם 
מאות ואלפי פרשנויות, תככים ומריבות, ראיונות 
ודיבורים בלתי נגמרים. עד שיגיעו הבחירות, אי שם 

 בתחילת חודש חשון.

ים למיניהם, לא אנשי התקשורת, המדברים והכותב
מדברים לעצמם. הם מדברים עצמם לדעת, כי הציבור 
רוצה לשמוע ולקרוא עוד ועוד, עוד ועוד. לקבל דיווחים 
שוטפים על המועמד הזה והמריבה הזאת, על הסקר ועל 
הסקר שיבוא לאחריו וזה שלאחריו. עולם שלם יעקוב 
בהשתוקקות אחר כל פרשנות ומריבה מתוזמנת הדק 

ה ממוחם הקודח של יועצי תקשורת, שרוצים היטב, שבא
להעביר בעצמו מסרים למען המועמד ונגד היריב. מאות 
מאות שעות יתכלו ויערות שלמים ייכחדו, כדי להעלות 
על הכתב את כל המלל הבלתי פוסק של מדמנת 
הפוליטיקה, כאשר לכולנו ברור שהסיכום האמיתי יינתן 

בר עד כה, בתחילת חודש חשון, וכל מה שנאמר ודו
תשרי, לא שווה מאומה.  -אלול-אב-במשך חדשי תמוז

ובכל זאת, יש ביקוש גדול לים הפטפטת הבלתי נגמרת 
 הזאת, הנקראת פוליטיקה.

מספרים שליצר הרע היה ידיד שבא לבקר בביתו, ומצא 
ידיד זה שכל רהיטיו של היצר הרע מסתכמים במזגן גדול 

ה משמשים לך שני ובמעיל פרווה גדול. שאלו ידידו: "למ
החפצים הללו? היכן שאר החפצים המקובלים בכל 
בית"? ענהו היצר הרע: "אלו הם כלי עבודתי. במלבוש 
הפרווה אני מכסה את ידידי בימי החורף בשינה של 
שחרית, כדי לחמם את גופם. תערב  להם שכיבתם 
במיטה החמה ויתעצלו לקום לתפילה וללמוד תורה 

זגן מיקל ומנעים את שנתם בימי בבוקר השכם, ואילו המ
הקיץ החמים ובכך הם יתעצלו מלקום בבוקר. כך אני 

 …הופך אותם לעצלנים" 

 המשך בעמוד הבא

 ענייני דיומא 

 

 ס„ר עיון 

במצוות ציצית ותפילין בכל רגע שהם על .  א
מקיים מצווה וא"כ היאך מותר לו  –האדם 

 לפושטן והרי מבטל מצוות עשה?

במים אחרונים לא מברכים משום שבאו  ב.
בשביל להציל מסכנת מלח סדומי, ומאי  רק

שנא מעשיית מעקה שגם הוא בא רק בשביל 
 להציל מסכנה ובכל זאת מברכים?

בברכת הלבנה נשים פטורות משום שזו  .ג
מצוות עשה שהזמן גרמא, ואם כן למה 
חייבות בברכת שהחיינו שגם היא הזמן 

 גרמא? 

האם אדם שעדיין לא קיבל עליו שבת, יש   .ד
לו אפשרות לקדש עבור אדם שכבר כן קיבל 

 (בפלג וכדו') ולהוציאו ידי חובת קידוש? 

מדוע כתב מרן בשו"ע שכל מה שאפשר   .ה
לעשות ליולדת בשינוי עושים ואילו לגבי 
חולה שיש בו סכנה לא כתב כן ומשמע דס"ל 

 למרן שעושה לחולה כדרכו?

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 אב:

 הבחור היקר

 ר'  משה חיים הי"ו

 קושיות ועיונים
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 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': 

ואחת לכמה שנים, ובארצנו אחת לכמה חודשים,  
מצרף היצר הרע, דווקא לפני ימי הרחמים והסליחות,  

 …כלי מלחמה נוסף, את מערכת הבחירות 

עצמנו אבל יצר הפטפטת והקשקשת, לדבר את 
 לדעת, הוא יצר שמלאך עומד מאחוריו. 

היצר הרע, הוא השטן הוא מלאך המוות, אינו דבר  
של מה בכך. הוא מלאך, עם כוחות עצומים של 
מלאך, והקב"ה ית"ש העניק לו כוחות כדי לאפשר  
לנו לבחור בין חיים למוות, בין טוב לרע, בין לדבר 
  דברי חכמה, דברי תורה, לנצל את הזמן לדברים
נכונים, או לאפשר לפה שלנו לדבר ולשמוע דברים  

 שאנו עצמנו יודעים שאין בהם כל תועלת מעשית.

אמר ריש לקיש מאי דכתיב: "אם ישוך הנחש בלא    —
לחש ואין יתרון לבעל הלשון?", לעתיד לבא  
מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש, ואומרות: 'ארי 

יש לך?'   דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה
אומר להם: 'וכי מה יתרון לבעל הלשון?' (ערכין טו,  

 ב).

מאחורי "בעל הלשון" עומד היצר הרע. למרות שהוא  
מלך זקן וכסיל, עדיין כוחו במתניו. והוא זה שגורם  
לדבר ולדבר, עד שנעצור ונבין שכן, "אין יתרון  

 .…לבעל הלשון"

אך טבעי הוא שאדם יידע מה מתרחש. אך לשם כך  
שר להתעניין מעטבחדר האוכל, יחד עם כוס אפ

הקפה בבוקר או לאחר ארוחת הערב, לשמוע כמה  
דקות מי אמר מה ומדוע, ולהמשיך הלאה. אין שום  
ענין להעמיק חקר ולעיין טובא בנושאים משתנים 
שכאלה. אין מצוה לשנן את הדברים ולמצוא בהם 
קושיות וסתירות, חקירות והוויות. ודאי לא צריך 

 ..ור עליהם, הפוך בה והפוך בה. סתם ביטול תורהלחז

איגוד בני הישיבות מקדם בברכת  

 בשם ה'                         ברוכים הבאים
                      את רבבות בני הישיבות 

 המתחילים כעת את זמן אלול

 היו ברוכים
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