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      נ„יר ובלע„י ח‚˘ו"˙ 

                        '‚ליונו ˘ל בן מלך'ל

במעון ˜ו„˘ו ˘ל ר˘כב‰"‚                      
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 הרב י. ˘למה כהן 

 כי ביום הזה יכפר עליכם!
הגענו לרגע המרגש בשנה, זה היום קיוינו לו. התשוקה להגיע ליום 
הנעלה והנשגב, כובשת כל לב יהודי באשר הוא, ועתה הגיע הרגע  
בו הגעגוע יצוף ויתבטא, בהתרפק נפשנו בחיק אבינו שבשמים, מתוך 
ניקיון וכיבוס פנימי עמוק וטהור. כולנו כבר בדריכות ובציפיה לרגע  

ת נדרי וקשיי השנה החולפת, ונצעד בעיניים המרומם בו נאפס א
דומעות ובהתרגשות עזה אל השנה החדשה, הנפתחת בניגון המרומם,  

 ' …'כל נדרי  –בנעימה השקטה והכובשת, בשירת הלב החבויה  

גישה אלינו, הוא   –הוא היצר הרע  –ביום הגדול הזה, אין לו לשטן 
בישיבה של מעלה  מנותק ומכובה לחלוטין, אין לו זכות ביטוי בכלל 

וגם בישיבה של מטה. כל הפיתויים הגשמיים והצרכים הגופניים  
יוצאים לחופשה, מאפשרים לנו את יממת ההתייחדות וההתרפקות  

כמו   –עם אבא שבשמים, בלי מפריעים, בלי מחיצות, רק אנחנו 
אבינו הגדול. בידו המושטת לכל יהודי, הוא מעניק   –שאנחנו, והוא 

תקרב ולהתרפק עליו באהבה אינסופית, ופותח  לנו הזדמנות לה
 בפנינו את חדרי אוצרותיו.

בשונה מכל ימות השנה, במהלך כל תפילות יום הכיפורים אנו 
עטופים בטלית, באותו בגד רוחני העוטף אותנו ומקיף אותנו 
בשלמות. זו עובדה שכדאי לייחד אליה תשומת לב, ולהתבונן בדברי  

י ביום הזה הטלית שלנו אינה שלנו, הרמח"ל שגילה סוד מרגש: כ
אלא של בורא עולם, העוטף אותנו באהבה, ומכניס אותנו לאותה  

 חממה עמו.

ואז, ברגעי הטהרה הללו, תעלה המיית ליבנו: 'כי אנו בניך, ואתה  
  חבוקים , אליך צמודים תמיד להיות , רצונך לעשות  רצוננו …אבינו
, רצונך  את  לעשות   הכלים  את  לנו  תן!  היקר  אבא.  אליך  קרובים,  איתך

ם אליך, להיות תמיד בצילך. הענק לנו  קרובי להישאר היכולת  את 
חיים חדשים מלאי שפע, שיאפשרו לנו לשמור על קירבת השם קרובה  

 תמידית ורצופה, כי אבינו אתה!' 

ומתוך בקשה והמיה זו, נזכה להיחתם לשנה טובה ומבורכת, לשנת 
שנת קירבת אלוקים לעשות נחת  גאולה וישועה, שנת אושר ועושר,

 רוח לבורא יתברך שמו!

 . . . 

השנה הבאה עלינו לטובה, שנה טובה ומבורכת, שנת  האיה"ר ות 
 שגשוג והצלחה שנת בריאות ושמחה ושנת אושר ועושר, אמן. 

                      ברכת התורה                                                                                   ב

י. ˘למ‰ כ‰ן                                                                                                       
 יו"ר איגוד בני הישיבות 
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                         ‰˘נים עם פרוס ‰˘נ‰ ‰ח„˘‰ נ˘‚ר ברכ˙

                                                                           ב‰„ר˙ ˜ו„˘ ובחר„˙ כבו„ ‡ל מול פני ‰˜ו„˘  

‡בינו רוענו עטר˙ ר‡˘ינו ו˙פ‡ר˙נו, ‰מ„ריכנו ‡˙ ‰„רך נלך ב‰, מ˘רי˘ בנו ‡‰ב˙ ‰' ויר‡˙ו, מנחיל לנו זוך 

מל‡ך ‰‡לו˜ים ˘רי„ ל„ור „ע‰ רבן ˘ל י˘ר‡ל עמו„ ‰‡˘  ‰מי„ו˙ וט‰ר˙ם, ומ˙וו‰ עבורנו ‡ורחו˙ חיים.

‰‰ולך לפני ‰מחנ‰ ‰ו‡ ‰‚בר ‰ו˜ם על ל˘‡˙ ‡˙ מ˘‡ כל ‰עם ז‰ ע˘רו˙ ב˘נים, ומ‡ז ‰ניח ‡˙ יסו„ו˙ עולם 

ע„רים ל˙ור‰ ו‰ור‡‰, ‰מכ‰נים פ‡ר כר‡˘י  יבı ע„רי˜‰˙ור‰ ‰ספר„י ב‡רı ‰˜ו„˘ בעלו˙ו ‡רˆ‰, ריב‰ ו

רבני ‰˜‰ילו˙ ומנחילי ‰˙ור‰ בכל ˜ˆוו˙ ˙בל ו‰כל ‰כל מכוחו ˘ל ין מורי ‰‰ור‡ו˙ ‰י˘יבו˙ יו˘בי על מי„

 ‡ו˙ו ‡ב ז˜ן ‰עומ„ על ר‡˘נו ו‡ומר '‚„לו!'

                        ר˘כב‰"‚ ‚‡ון י˘ר‡ל רבנו ‰‚„ול                                                                                                 

 מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ˘ליט"‡

י‰"ר ˜„ם ‡בו‰ון „ב˘מי‡ כי ˙˙ח„˘ עליו                               

                                                לברכ‰  ˘נ‰ טוב‰ ומבורכ˙ כ˘נים ‰טובו˙
                                     מ˙וך ‰רחב˙ ‰„ע˙ ומנוח˙ ‰נפ˘ ‡ו˘ר ו˘מח‰            ל‡ל˙ר לחיים טובים ול˘לום,

                                  וימ˘יך ל‰נ‰י‚נו ב„רך ‰˙ור‰ ו‰יר‡‰ ונזכ‰ ‡נו ˙למי„יו למל‡ רˆון ˜ו„˘ו ברי‡ו˙ ורוב כל

 עו„ רבו˙ ב˘נים ע„י בי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו וע„ בכלל, ‡מן.

◆ ◇ ◆ 

                                                                             ועמו על ‰ברכ‰                                  
ר‡˘י ‰י˘יבו˙ ‰מ˘‚יחים                       מנחילי ‰˙ור‰ מרנן  

 יו˘בי על מי„ין מורי ‰ˆ„˜ רבני ‰˜‰ילו˙ ˘ליט"‡

                                                                ב וכל ‰נלווים ‡לי‰ם ב˘נ‰ טוב‰ ומבורכ˙ ˘נ˙ ‡ו˘ר ועו˘ר      י˙ברכו ‰ם וב"

 ˘נ˙ ברי‡ו˙ ו˘מח‰ ˘נ˙ ˘‚˘ו‚ ו‰ˆלח‰, ‡מן.

 ו‡י˙ם עימם 

       רבבו˙ ‡לפי ‰‡ברכים בני ‰י˘יבו˙ ˙נו˜ו˙ ˘ל בי˙ רבן                                                                             

˙ נערו˙ ‰סמינרים יל„ו˙ ב˙י ‰ספר עוללים ע˜רו˙ ‰בי

 ‰י"וועמך בי˙ י˘ר‡ל  ויונ˜ים  

 ברכ˙ ˘נ‰ טוב‰ ומבורכ˙

 ‰נ‰ל˙ ‰‡י‚ו„             יו"ר ‰‡י‚ו„              ‰וע„‰ ‰רוחני˙ 
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                                    ח‚ נ„יר ובלע„י  ו"˙˘

                                  '‚ליונו ˘ל בן מלך'ל

                                במעון ˜ו„˘ו ˘ל 

רבנו ‰‚„ול                                         ‚‡ון י˘ר‡ל   ר˘כב‰"‚

 יט"‡ל‰ ˘אי˘יה‡˘ ר ן ר מ
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ערב ראש השנה תשפ"ג, לקראת השנה החדשה  
הממשמשת ובאה, כשכל בחור לבו נפתח  
ומתעורר, וכולם מבקשים לדעה את ה', להבין מה  
יקדמו בעבודת ה', ומה יתן לו את התמיכה  

הר ה', פנינו אל לשכת והדחיפה לעלות הלאה ב
הגזית אל בית מדרשו של רשכבה"ג גאון ישראל  
מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א, על מנת  
לדלות מבארו מים חיים להשקות בהם נפש  

 צמאה. 

ובליל ערב יום הדין, בעיצומה של עבודת הקודש  
וההכנה ליום הדיון הקרב ובא, מרן רבנו שליט"א  

על עליית תלמידיו בני   אשר עיניו וליבו כל הימים
הישיבות, לגיונו של מלך, הקדיש מזמנו היקר  
והמחושב עדי רגע קט, בכדי להורות דברי אלוקים  

 חיים ולהתוות לבני התורה את הדרך ילכו בה.

עניינים הנוגעים לענייני דיומא אצל בחורי   ו' 
הישיבות, ספקות והתלבטויות, משאלות ושאלות,  
נחתכו בבית המדרש בדעת התורה של אבינו  

 .רבנו הגדול שליט"ארוענו  

השאלות כלשונם וככתבם מונחות הנה קמי  
הצורבים הצעירים, לעיון ולהתבוננות, לשמירה  

 .רת ולמשמ

אורחות חיים שלימדנו רבנו, הן הן שיביאונו אל 
חיי העולם הבא, הן הן שיתנו לנו גן עדן בעלמא 
הדין, הן הן שיתנו לנו את תחושת העונג והטעם 
בתורתינו הקדושה, הן הן שיגרמו לשנה הבאה  

 עלינו לטובה להיות טובה יותר, אמן.

                . יו"ר האיגוד הרב י. שלמה כהןלמדנו אורחות חיים 
 שליט"א   הגדול רבנובקבלת ברכה ועצה מאת מרן 

מרן רבנו הגדול שליט"א                      . באהבתה ישגה תמיד 
   בסיום כינוס בני הישיבות  תובשקיד 
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                            יוקדש מדור 'אור המאיר להרחבת השו"ת וביאורם בעזרת ה', בחודשים הקרובים 
 תורה שבעל פה, ב ומאשר מסר בספריו הקדושים רבנו מאשר כתב
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 ˙˘ע"ט „ר˘˙ ˘ב˙ ˘וב‰

 מ‡˙ ‚‡ון י˘ר‡ל רבנו ‰‚„ול

 מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ˘ליט"‡

 בעריכ˙ ‰רב „ו„ ח„‡„

 

השבת שלנו נקראת "שבת שובה", מי שאומר  
שבת תשובה בתי"ו זו טעות. כי היא לא נקראת  
כך על שם הזמן שהוא עשרת ימי תשובה, אלא  
ע"ש ההפטרה שהיא "שובה ישראל" וגו'. כמו 
'שבת דברי' 'שבת שמעו' 'שבת חזון' 'שבת נחמו' 

 שנקראות כך ע"ש ההפטרה שלהם.  

שו' שמתאימה  ויש כאלה שנוהגים להפטיר 'דר
לימים האלה. בתונס נהגו לקרוא אותה במנחה  
של צום גדליה. אבל יש פעמים שהיו קוראים  
אותה בשבת שובה. מתי? אם צום גדליה חל אחריו  
שבת שובה. אז בשבת הפטירו דרשו, וביום ראשון  
בצום גדליה קראו שובה. כיון שאם היו מפטירים  

יצא  "שובה" בשבת ודרשו למחרת בצום גדליה, 
שהסימן של סדר ההפטרות יהיה שי"ן דל"ת  
(שובה דרשו) שזה סימן לא טוב, לכן שינו שיהיה  

 ד"ש, זה בסדר. 

קראתי סיפור יפה מאד בענין של "דרשו ה' 
בהמצאו", על אחד בשם טוביה וייס  שהיה גר  
באזור העיר פרשבורג , ובזמן השואה היה ילד,  

ם  והיה חכם ופיקח מאד. וכשראו המבוגרים ש
שהנאצים ימ"ש מתקרבים לכיוונם, שלחו אותו 
למושל של האזור, שינסה לפעול למענם. כשהגיע  
למושל אמר לו המושל שככל הנראה אין ביכולתם 
למנוע מההגעה של כוחות הנאצים לאיזור, אבל  

ילדים ונערים. שיש לו  1,000הוא יכול להציל 
כרטיסים שבעזרתם יוכלו לעבור לאנגליה   1,000

נאצים ימ"ש לא מגיעים, יש שם מלך בפני ששם ה
עצמו . לכן קח לך כרטיס ועוד תשע מאות 
ותשעים ותשעה תחלק לילדים יהודים באיזורך,  
וכך עשה. ואחרי שנשלחו לאנגליה רצה מלך  
אנגליה (שגם היה שותף בהצלה שלהם) לראות  
את כל הילדים שהציל, לכן ארגנו שיעמידו את 

ד, והמלך יעבור עם כל הילדים חמש מאות כל צ
המרכבה שלו ביניהם. טוביה הזה ועוד חבר אחד  
שגם היה ילד חכם תכננו ביניהם שהמרכבה של  
המלך תעבור לידם, אחד מהם יקפוץ אליה וינסה  
לדבר עם המלך. ובאמת הגיע המרכבה של המלך  
 לידם, קפץ חברו אל המרכבה. השומרים שהיו עם  
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להחזיר אותו למקומו, אתה    המלך תפסו אותו ורצו
ילד קטן מה אתה קופץ ל"מעשה מרכבה"... המלך  
ששם לב לרעש וההמולה, שאל מה יש? אמרו לו  
שאחד הילדים קפץ למרכבה בכדי לדבר איתך.  
אמר המלך: טוב, תנו לו. נכנס הילד ואמר למלך:  
תודה רבה שאתה מציל אותי ואת שאר הילדים,  

בעוד שההורים  אבל קשה לי לחשוב שאני אנצל 
שלי ישארו בידי הנאצים. שמע את זה המלך ואמר  
לו: אני מבטיח שאדאג שההורים שלכם יעברו גם 
כן לאנגליה לחיים טובים. זה בדיוק "דרשו ה'  

המלך נמצא לידינו, כל אחד ינצל  - בהמצאו", ה' 
את הזמן הזה להתפלל ולבקש, על ההורים שלו,  

 על המשפחה שלו, על עם ישראל כולו.

הגמ' ביבמות (דף מ"ט ע"ב) מספרת על מנשה  
הרשע, שהרג את סבו! סבו (אבי אמו) היה ישעיה  
הנביא. בא אליו בטענה איך אתה חולק על "משה  
רבך", משה אמר "כה' אלוקינו בכל קראנו אליו"  
(דברים פרק ד פסוק ז) שמשמע שבכל שעה  
שאתה קורא אל ה' הוא מצוי לך, ואילו אתה אומר  

בהמצאו" (ישעיה פרק נה פסוק ו)  "דרשו ה' 
שמשמע פעמים שה' מצוי פעמים שאינו מצוי.  
ישעיה לא ניסה לענות לו, כי ידע שהוא שואל על  
מנת לקנטר, וא"כ אין טעם להשיב. ושאל אותו 
עוד כמה שאלות עד שהרג אותו. והגמ' מביאה  
את כל השאלות שמה ועונה עליהם, ועל השאלה  

ה רבנו ע"ה אמר "בכל הנ"ל עונה הגמ' שמה שמש
קראנו" זה בציבור, שתמיד שהציבור מתפללים ה'  
נמצא איתם. ומה שישעיה אמר "בהמצאו" זה  
ביחיד, שפעמים ה' מצוי לו ופעמים שלא. והגמ'  
שם אומרת מתי ה' מצוי גם ליחיד? זה בעשרת ימי  
תשובה מר"ה ליוה"כ. ובאמת בימים האלה יש  

יחות ועושים התעוררות, וכל עם ישראל קם לסל
תשובה. ולא רק בעשי"ת אלא מתחילת חודש  

 אלול מתחזקים ומתחילים באמירת סליחות.

ובסליחות יש לנו בקשה שבנויה על הפסוק הזה    
"אלוקינו שבשמים! דרשנוך המצא לנו", ולכאורה  
אנו אומרים את הסליחות מחודש אלול והפסוק  
                  הזה הוא על עשי"ת? לכן דקדקו בבקשה ואמרו  

   ע

"דרשנוך" בלשון רבים, כלומר אפילו שעכשיו                                    
ועדיין לא עשי"ת, תמצא לנו כיון  חודש אלול

שאנחנו בציבור. אבל איך אומרים "דרשנוך"  
בלשון רבים, הרי פעמים שאין מנין בסליחות  
ומדוע שה' ִיָּמֵצא? ועונים שכיון שבשעה  
שאומרים הסליחות יש עוד המון מקומות 
שאומרים סליחות, ולכן אעפ"י שאין כאן מנין, 

לשאר עם ישראל  התפילות שלנו יצטרפו 
שאומרים עכשיו סליחות, וייחשבו כתפילה  
בציבור. שבאמת ההתעוררות והתחזקות בכל עם 
ישראל, שכל העם רוצה לחזור בתשובה. פעם רבי  
בנימין בצרי זצ"ל  מבאר שבע פנה לראש העיר  
שם, מר יעקב טרנר, וביקש ממנו אישור לקיים  

לו אירוע סליחות באיצטדיון כדורגל שבעיר, אמר  
רה"ע: מה אתה צריך כזה מקום גדול של אלפי  

מאתים איש,   -אנשים, כמה כבר יבואו אליך מאה 
איך תמלא את כל האיצטדיון? אמר לו הרב: אל  
תדאג, "את מספר ימיך אמלא", וגם את האיצטדיון  
אני אמלא. אמר לו רה"ע: טוב, אם אתה רוצה יש  
לך אישור. ובאמת עשה שם כנס סליחות, והגיעו 

ליו המון אנשים יותר מאשר באים לכדורגל,  א
מילא את כל אלפי המקומות של האצטדיון. אמר  
הרב לרה"ע: אתה לא ציפית לדבר כזה, אבל ככה  
זה עם ישראל, כמה הם יכולים כדורגל כדורגל...  
די מספיק. הם רוצים להתעלות, רוצים להתקרב  
אל הקדוש ברוך הוא, להתפלל אליו. לכן את 

כל אחד ינצל ויתפלל אל ה',  הימים האלה
"קראוהו בהיותו קרוב" (ישעיה פרק נה פסוק ו), 
יבקש על הכל, ובעיקר על הגאולה השלימה  

 שישלח לנו משיח צדקנו במהרה, אכי"ר.

תודת האיגוד נתונה לכל העוזרים והמסייעים  
לקיום השו"ת עם מרן רבנו הגדול שליט"א והבאת  

 השיחה המכוננת.

ון הרב מיכאל סגרון שליט"א,  מו"ר המשגיח הגא
מו"ר ראש ישיבת מאור יוסף הגאון הרב ליאור  
כהן שליט"א, הרה"ג ר' דוד חדאד שליט"א על  
עזרתם הרבה בכל עת ובפרט כעת, לשנה טובה  

 יכתבו ויחתמו, אמן.
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 כרטיסו ˘ל בן מלך

                      כרטיסי חבר לכל בני ‰י˘יבו˙ ‰י"ו        

‰מ˜נ‰ ל‰ם ‰נחו˙ ומבˆעים ב˘ור˙ חנויו˙ ור˘˙ו˙                      

ıבכל רחבי ‰‡ר 

 קריאת יהי רצון בפתיחת ההיכל בימים נוראים 

שאלה: ביום ראש השנה הקדוש וביום הכפורים  
לפני פתיחת ההיכל ישנה קריאה "יהי רצון", האם  

יכול לוותר על קריאה זו  בית הכנסת הרב של 
(משום טורח צבור). הוא מבחינתו קורא קריאה זו  
בביתו. בבית הכנסת הקהל לא קורא אותה יחד  

 עם הרב?

תשובה: א) לענ"ד אפשר לעשות פשרה ולקרא  
לה שתיקן האריז"ל רבש"ע וכו', ותפלה שתיקן  תפ

הרש"ש לעולם ה' וגו' (י"ב פעמים) ונוסח היה"ר  
שאומרים אח"כ. (ובזה כל הצבור משתתף לפחות  
באמירת לעולם ה' וגו'). והם תפלות קצרות. ואת 
נוסח התפילה שתיקן הרב חמדת ימים יה"ר וכו' 
אלקי המשפט אדון עוזנו וכו' תוכלו לדלג. ואנו 
קוראים הכל בס"ד, במתון וברגש. ויש מהצבור  
שקוראים אתנו, ומי שאינו קורא, עונה אמן בכל  

 קטע.

 עשיית תשובה שלמה כראוי 

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

 נפש,רוח,ונשמה שלי? 

תשובה: להשתדל כמה שיותר לעשות בכל עת 
רצון ה' יתברך. זה מה שהוא דורש מאיתנו   וזמן

בתורתו הקדושה, וזה המביא אותנו לשלימות כמו 
שאנו אומרים "אשר קדשנו במצוותיו" בל נשכח  

תהלים (  "שאין אתנו נביא, ולא אתנו יודע על מה"
 .)ד ט"ע

 

 ˙ור˙ חיים
 מורנו ה‚‡ון ה‚„ול הרב מˆליח חי מ‡זוז ˘ליט"‡

 אקטואליים לחגי תשרי מקבץ שו"ת  

 כשרות הדפנות בגדר מברזל

שאלה: האם גדר ריבועים ירוקה מברזל שיש  
 בגינות כשרה לשמש כדפנות לסוכה? 

 תשובה: כשר ללא חשש. 

 אכילת האתרוג של ארבעת המינים

שאלה: האם מותר לאכול מהאתרוג שקיימנו בו  
מצוות ארבעת המינים ביום הושענא רבא לאחר  

 קיום המצווה או רק משמחת תורה והלאה? 

תשובה: אסור לאכול מהאתרוג שקיימנו בו מצוות 
ארבעת המינים ביום הושענא רבא אפי' לאחר  

חת תורה (עיין  שקיים המצוה. ומותר רק מיום שמ
 שלחן ערוך או"ח סימן תרס"ה סעיף א').

 ברכת לישב סוכה על לימוד בסוכה

שאלה: האם צריך או ראוי לברך על ישיבה בסוכה  
כשלומדים תורה בסוכה בלי אוכל רק ללמוד  

 תורה

סוכות עמוד קמ"א)  חזו"ע תשובה: אסור לברך. ( 
ט סעיף ח') "(סימן תרלבשו"ע וכמו שכתב מרן 

 ין מברכים על הסוכה אלא בשעת אכילה. נהגו שא

 אמירת שלום עליכם בסוכות

שאלה: האם צריך לומר "שלום עליכם" בסוכה,  
 בחג הסוכות בליל שבת?

 תשובה: כן.
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 בס"ד

 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

 לפנות לטל'לתיאום ניתן 

054-8421604 

 

 

 איך זה התחיל? 

מעגל השנה ישנה פעילות ענפה  כל במהלך 
 ואינטסיבית לבני הישיבות בכל התחומים.

מטבע הדברים, ישנם הרבה הודעות ועדכונים, 
וישנם הרבה פרויקטים המצריכים מערכת טלפונית 

 חכמה.

קו לבני ה -לכן הקמנו את קו שופרו של מלך 
 הישיבות.

 מה זה בעצם? 

 יצירת קשר עם איגוד בני הישיבות

 כל העידכונים של איגוד בני הישיבות

 שלוחת פרויקט בן הזמנים 'חדוותא דאורייתא'

 מידע על מיזמים לבני הישיבות 

 אירועי האיגוד בשידור חי וחוזר

 שלוחת 'לב מבין'

 בקיצור, כל מה שחשוב!

 

 חייגו והתעדכנו בכל עת:

 077-3220743 
                                                                -הקו יתחיל לפעול בעזרת ה' ממוצאי כיפור  -   

 שופרו של מלך

 ˘ל בן מלך ‚ליונו

‚יליון חו„˘י ‡יכו˙י ומר˙˜                                

‰מכיל מ‚וון מ„ורים וטורים ‡˜טו‡ליים                           

 וכן ˘יחו˙ ומ‡מרים מ‡˙ מרנן ר‡˘י ‰י˘יבו˙ ˘ליט"‡ 
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 „‡וריי˙‡ ח„וו˙‡

פרוי˜ט בין ‰זמנים לבני ‰י˘יבו˙                              

לימו„ יומי מ‚וון ו‡˜טו‡לי נו˘‡ מל‚ו˙ ו‰‚רלו˙                             

 ב˘י˙וף ‰ר˘ויו˙ ‰מ˜ומיו˙ וחבר˙ סיטי ˜‡ר

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

  - "קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת" 
זכות גדולה ניתנה לנו מאת הבורא ב"ה, שיכולים אנו 
להתפלל אליו, להתחנן לפניו, לבקש ממנו, ולהתרפס  
עליו, כבן המתחטא לפני אביו [בלשון כבוד]. והוא  
יתברך, מקשיב, מאזין, שומע תפלה. כי הוא אבינו 

עם, וקרבנו לפניו, וכמו מלכנו, שבחר בנו להיות לו ל
שנאמר "ומי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו,  

 כה' אלקינו בכל קראנו אליו".

ואמרו חז"ל בירושלמי (ברכות פ"ט ה"א) הקב"ה  
נראה רחוק ואין קרוב ממנו, מהארץ עד לרקיע מהלך  
חמש מאות שנה, וכן בכל רקיע ורקיע עד למעלה  

ה כמה גבוה  למעלה [מרחק עצום ורב ע"ש], רא 
מעולמו, ואדם נכנס לבית הכנסת ועומד אחרי העמוד  
ומתפלל בלחישה, והקב"ה מאזין את תפלתו, כאדם  
המשיח בתוך אזן חבירו, והוא שומע. וכי יש לך אלוה  
קרוב מזה, שהוא קרוב לבריותיו כמפה לאזן. וע"ש 
שהאריך לבאר ההבדל שבין מלך בשר ודם למלך 

ב"ו אם קרובו ואוהבו  מלכי המלכים הקב"ה, שמלך
נמצא בעת צרה, אין בידו להצילו בכל שעה, כי אינו 
לפניו, כי תפסוהו אויבים והשליכו לים או לאש  
וכיוצא, אבל ממ"ה הקב"ה מציל את האדם בכל עת, 
כי הכל לפניו ואין מעצור לה' להושיע ברב או במעט.  
אמר הקב"ה אם בא על אדם צרה, לא יצווח לא  

בריאל, אלא לי יצווח, ואני עונה לו למיכאל ולא לג
 מיד, שנאמר כל אשר יקרא בשם ה' ימלט. ע"ש.

ואל תדמה בעצמך לאמר, שרק לצדיקים ה' עונה, ורק  
  לחסידים הוא מקבל מיד, אבל אני אדם פשוט, המכיר 
   נגעי עצמו, איך תתקבל תפלתי, מי בכלל מקשיב לי

 לכל קוראיוקרוב ה' 

ע"ז. זה אינו, שהפסוק קורא בקול גדול "קרוב ה' לכל  
קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת", חזר וכפל תיבת 
לכל, לומר לך שלכל איש ולכל אדם שקורא באמת  
מכל לבו, לבוראו, נענה. וכמו שאנחנו אומרים  
בתפלה, כי אתה שומע תפלת כל פה. לא אמרו תפלת  

ם ורב גדול, אלא תפלת כל אדמו"ר, ולא תפלת חכ
 פה. [מפי מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א]. 

 
 מוקדש גיליוןה

                                                                         
                                              לרפואתו השלמה של
 ה"ה רונן בן רחל הי"ו

להצלחתו של                                                  
 ה"ה ניסים בן ג'ורג'יה הי"ה

של                                             לעילוי נשמתו 
הגבאי הוותיק הישיש הכשר                                     

ה"ה יוסף בן משאללה ז"ל 
 ___________ 

 להקדשות והנצחות 

053-3189546                                                
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 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': 

 

 

 

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

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

 לעליה רוחנית והתרוממות מתוך שמחת התורה.

בבין הזמנים הקרוב מכריזים בהנהלת האיגוד על 
התייעלות מרעננת לפרויקט. הפרויקט אשר היה 

בחוברת לימוד יומי, ישנה את פניו מלווה עד היום 
קו שופרו  - ויעבור למערכת הטלפונית של האיגוד

בכל יום תעלה למערכת ההלכה היומית  .של מלך'
מבית מדרשו של גאון ישראל מרן רבנו הגדול ראש 
הישיבה שליט"א, וכן תעלה שאלה עיונית לאותו 

 היום.

התוכנית גוררת אחריה הדים רבים בעולם התורה 
ת רבות משתתפים בפרויקט מידי בין הזמנים ומאו

ב"ה, ובהגרלות זכו עשרות בחורי ישיבות ואברכי 
כוללים בפרסים יקרי ערך, בתוכם גם עשרות שעות 

 שכירות רכב חינם בחסות חברת 'סיטי קאר'.

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

ערכים היערכות אחרונה לפרויקט בין הזמנים ונ
 הקרוב, כיאה וכיאות לכבודה של תורה.

 

 תשרי -חדוותא דאוריתא 

 בני עלי‰

כינוס ‰‰כנ‰ לבחורים ‰עולים לי˘יבו˙ ‰‚„ולו˙                     

ב˘ל‰י זמן ˜יı ל˜ר‡˙ בין ‰זמנים                         

 ב‰˘˙˙פו˙ בני ‰י˘יבו˙ ובמעמ„ מרנן ורבנן ˘ליט"‡ 

 מוקדשפרויקט ה

 לרפואתו השלמה של

 ה"ה רונן בן רחל הי"ו
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 זוי˙ ר‡יה

נמצאים אנו לקראת ראש השנה שבו כל באי העולם 
עוברים לפניו יתברך, רטט וחלחלה... אולם אין זה  
סוף פסוק, מיד לאח"מ נמשכים להם עשרת ימי 

שובה, שהעשירי שבהם הלא הור "יום הכיפורים"!  הת 
יום אדיר בימי שנה" ובסופו מצפים אנו לקריאה  
משמי מרום "כי כבר רצה האלוקים את מעשיך"  
"מצפים" כתבנו, אך לא יודעים אם זכאים אנו, ולב  
יודע מרת נפשו, איש איש וצקלונו, כל אדם ועוונו, 

ל נימי אך דווקא בגלל זה, אנו רוצים וחפצים בכ
נפשינו, לקרוע שערי שמיים, קריעה כפתחו של  
אולם, אולם מספיק גדול שיכנסו בו כל התפילות 
חרטות בקשות ורצונות, אולם לא כולנו יודעים איך 
עושים זאת, רוצים! בהחלט שרוצים, אין מעוררין על 
כך, אולם לאור ניסיון העבר לא תמיד עולה חפצינו  

כל האנרגיה שבקרבנו,  בידינו, עתים שבאים אנו עם 
אך לאחר זמן מה, האנרגיה נותרת לה אי שם בחטיפי  
הבריאות למיניהם, ואילו ימים קדושים אלו,  
הקדושים אם נדייק חולפים להם בתחושת החמצה,  
המלך היה פה בשדה פה ברשות היחיד של כל יחיד  
באשר הוא, והוא ציפה לנו "קראוהו בהיותו קרוב"  

נות האדירה הזאת לחלוף כך ובכל זאת, נתנו להזדמ
לחלוף... איזו החמצה, איזה פספוס, אי אפשר לתאר,  

 רק מי שהרגיש יודע, הבא ונסכם כיף זה לא!!! 

אך לא באנו לבכות על חלב שנשפך לו במקום 
דמעות של המלכת המלך... משום שאם נחיה רק  
בעבר. נשאר שם... לא חבל, הרי העבר הוא בסך הכל  

ד, ותו לא מיידי! מה שאנחנו  תמרור הזהרה לעתי
צריכים לעשות זה לקום ולרוץ קדימה, אך הפעם  
להצטייד בעצות וטיפים מספרי המוסר השונים כל 

  כ                   אחד מה

 ע

 יחל לחלות פניו יא

 שליבו משכהו. 

בתשובה, ולקבל  ואענה חלקי, בעזרת מחוקקי, שחפץ  
באהבה, את בניו שרוצים, להתקרב וחפצים, לגבור  
על יצרם, ולהדבק ביוצרם, ומנסים ומטפסים, ונופלים 
ומפספסים. אך קמים בעוצמה ושואגים בנהמה לא  

 נוותר ולא נתייאש!!!

הפעם נכוון בתפילות כיאה וכיאות, כן אמת, שנים 
עברו, עתים התחלנו לכוון כדת וכדין, ובסיום יראנו  
מיושב על מדין מחמת חוסר הכונה לאורך כל  
התפילה. אולם בואו וננסה השנה לא לחשוב על כל  

היומיים של ר"ה בבת אחת, משרבו בטלו... כפית,                        
וון בואו ונחשוב על כל רגע בפני כפית! אני מתכ

עצמו, על כל משפט נתמקד בנפרד, בלי לחשוב על 
כל העמידה כ"ש על כל התפילה, זה מייאש בדרך  
כלל וחבל, אולם כשמחלקים את הכל לחלקים קטנים  
ומתמקדים על כל דבר בנפרד, ייתכן בהחלט שיהיה  
הרבה יותר קל, ואפילו תהיה הנאה מהתפילה פסגת  

   השאיפות.

אך הכל בגדר עצות טובות הדבר הכי חשוב וראשית  
הכל הוא להתפלל! להתפלל על זה שנתפלל כהוגן,  
שימים אלו יעברו בקדושה ובטהרה, ושנמצא חן  
וחסד בעיני אלוקים, ושיחתום דיננו לחיים טובים 
וארוכים, מאושרים איכותיים ומתוקים, שבלימוד  

נחכים,   התורה נהיה עסוקים, נהגה בה כהוגן וממנה
נהנה מכל מילה הגמ' והפוסקים, יהנו גם כל סובבנו 
ומשפחתנו, הנה ה' אלוקינו, חיכינו לו ויושיענו, היום 

 ובכל יום ויום.

וב
˜ר

ב
 

 לב מבין

מו˜„ ייעוı טלפוני לבני ‰י˘יבו˙                        

                              ˘ליט"‡ ו‡י˘י חינוך ˜„נים בני ˙ור‰ומ‡וי˘ במ

                           ב„ס˜רטיו˙ מל‡‰.ופועל 
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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': 

וב
˜ר

ב
 

 ‰רחב˙ כרטיסו ˘ל בן מלך

חלו˜˙ ‰כרטיסים ל˙למי„ים ‰ח„˘ים ˘עלו ‰˘נ‰ ל˘"‡               

ו‰וספ˙ חנויו˙ ור˘˙ו˙ נוספו˙                         

 ל‰סכמי ‰‰נחו˙ ו‰מבˆעים

 

 

 

 איך זה התחיל? 

באיגוד בני הישיבות 'לגיונו של מלך' סבורים אנו כי 
כל בן ישיבה הוא בן מלך וזהו המסר העובר כחוט 

המישורים. בהתאם השני בכל פעילויות האיגוד בכל  
לתפיסת עולם זו הושק בשנה החולפת פרויקט 
מהגדולים באיגוד וחדשני מסוגו, כרטיס מגנטי אישי 
לכל בחור ישיבה, המקנה לו הנחות ומבצעים במגוון 
חנויות ורשתות ובבתי עסק רבים בכל רחבי הארץ, 
בכרטיס גם יוטענו מלגות הבחורים וזכיותיהם משאר 

 פעילויות האיגוד.

היכרות המעמיקה עם בני הישיבות הובילה אותנו ה
לגבש סל ייחודי של שירותים והטבות שיהלמו 

 בצורה המושלמת את כל צרכיך.

בקרוב יתווספו אי"ה עוד חנויות ורשתות להסדרי 
ההנחות והמבצעים לבני הישיבות, לתועלתם הגשית 

 והרוחנית.

 מה זה בעצם? 

ך כל הכרטיס מקנה למחזיק בו שלל הטבות לאור
השנה. מהנחות קבועות על מוצרים שונים, כמו 
כובעים, חליפות, נעליים ועוד, דרך מבצעי הטבות 
משמעותיים לקראת החגים שיחסכו לך כסף רב, ועד 
 כניסה לפעילויות ואירועים שונים שמארגן האיגוד.

 , בשטח: ' תכלס 

כל בני הישיבות זכאים לקבלת הכרטיס הייחודי, בני 
שלהם בעזרת ה'   האישי  את הכרטיסשיעור א' יקבלו  

 בתחילת זמן חורף תשפ"ג.

 כרטיסו של בן מלך
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 ח„וו˙‡ „‡וריי˙‡
 ‰לכ‰ יומי˙ ממרן רבנו ˘ליט"‡ ‚ם

 ˘‡ל‰ יומי˙ ‡˜טו‡לי˙ ‚ם 

 י˜רו˙ ערךזכיו˙  ‚ם 

‡י‚ו„ בני ‰י˘יבו˙ 'ל‚יונו ˘ל מלך' מזמין ‡˙ כלל בחורי ‰י˘יבו˙                    

                                               ‰זמנים ˘ע"י ‰‡י‚ו„ ל‰˘˙˙ף בפרוי˜ט בן 

                                          ‰נערך ב˜ו ‰‡י‚ו„ '˘ופרו ˘ל מלך'                                                                                           

        ל‰‡זין ל‰לכ‰ ‰יומי˙ מבי˙ מ„ר˘ו ˘ל מרן רבנו ˘ליט"‡                                                                            

               ‰‡˜טו‡ליו˙                                                                                                                   לענו˙ על ‰˘‡לו˙ 

 ול‰יכנס ל‰‚רלו˙ על זכיו˙ י˜רו˙ ערך

 לפרטים ו‰˘˙˙פו˙: ˜ו ‰‡י‚ו„ '˘ופרו ˘ל מלך'

077-3220743 

 „˘‰מחו˜ו ‰‡י‚ו„ '˘ופרו ˘ל מלך' 
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