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                          ארכיון האיגוד                 
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לפניות לאיגוד                                                   

                                                   'שופרו של מלך'
077-3220743                                                      

 ת דפוס והפצההפק
            

                                     © כל הזכויות שמורות
לאיגוד בני הישיבות                                       

 ולעורכי המדורים                                                

 ̇  „בר מלכו
 יו"ר ה‡י‚ו„ הרב יהוי„ע ˘למה כהן 

דף קכ"א ע"א) אומרת שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו  (בבא בתרא בהגמרא 
 באב, משום שאז פסקו מלכרות עצים למערכה. 

רבינו גרשום מבאר שהשמחה בכך שפסקו מלכרות עצים למערכה היא, כיון שכל  
זמן שהיו עסוקים בכריתת העצים היו מתבטלים מלימוד תורה, ובאותו יום שפסקו  

 עשאוהו יום טוב, מכיון שהרי מכאן ואילך היו חוזרים לעסוק בתורה. 

יתת עצים למערכה היא מצוה חשובה, עד כדי כך שיש  הבה נחשוב! הרי כר
שפירשו שהסיבה לשמחה ביום שפסקו מלכרות עצים, היא שמחה לגמרה של  
מצוה, ואם כן, ביטול התורה היה לשם מצוה, ואעפ"כ כאשר פסקו לכרות וחזרו  
ללמוד, היתה שמחה כה גדולה עד כדי קביעת יום זה ל'יום טוב', שלא היו כמותו  

 לישראל. 

ועל אותו המשקל אף אנו נאמר: לא היו ימים טובים כימי ראש חודש חשוון, ימי  
 תחילת זמן חורף . אך לא רק זאת. 

בכל תפילת חג ויום טוב אנו אומרים "אתה בחרתנו" ומודים לקב"ה על שבחר בנו  
 להיות לו לעם סגולה. 

נו בהיותנו  די ל לא .והיום יום טוב כפול הוא לנו, "אתה בחרתנו" כפול הוא לנו 
יהודים, בהיותנו שומרי תורה ומצוות, בהיותנו שוקדים על דלתות התורה  

 והיראה. 

נו של מלך,  והיום הזה כולנו זועקים בכל גדול "אתה בחרתנו" להימנות על לגי
 מאן מלכי רבנן, גאון ישראל מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א. 

  'כבוד התורה' האדיר בעיר אלעד הזעקה הזו מתחדדת במיוחד לאחר מעמד 
, בו מתוך מאות רבות של נבחנים מטובי עולם  שהתקיים ביום ראשון כ"ח תשרי

התורה, מהישיבות המפורסמות לשם טוב ולתהילה, עלו והוכתרו לחתני ההלכה,  
גאון ישראל מרן רבנו הגדול ראש  תלמידי עולם התורה הצועד לאורו של 

 . הישיבה שליט"א

 ! אומרים לרבנו: תודה  היום הזה אנוו

תודה על עשרות שנים של הנהגה. תודה על עשרות שנים בהם ניווט את ספינתו 
הגדולה בלב ימה של תורה, תודה על עשרות שנים בהם הולך הוא לפני המחנה  

 וכעמוד האש בשעתו, מסמן לנו את דרכינו ונתיבותינו. 

ממלכתו, וימשיך  ולבורא עולם אנו תפילה, יאריך ה' ימי רבנו שליט"א על 
 להנהיגינו עד ביאת משיח צדקנו ועד בכלל, אמן. 

                                                                                                         בברכת התורה 
                                    ˘למ‰ כ‰ן                                                                      ‰וי„ע י

 יו"ר איגוד בני הישיבות 

 

 אתה בחרתנו
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 י„ עוב„יה

 מכתב קודש למנהל מכון תורני בירושלים

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

                                                                    מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות          

                                                                                               לב מבין                     
                                                              הישיבות 'לגיונו של מלך'איגוד בני מבית 

בעידודם ובהכוונתם של מרנן רבותינו ראשי הישיבות שליט"א                                         
                                                      23:00  – 21:30| בין השעות   8שלוחה  |  077-3220743קו האיגוד 

                   ?גם אתה חיכית לנו

 גם אתה ציפית לזה? 

 אז הנה פתחנו! 
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 ‡ור המ‡יר
  ‚‡ון י˘ר‡ל מרן ר‡˘ הי˘יבה רבנו מ‡יר מ‡זוז ˘ליט"‡

 א "זיע  יוסף ומו"ר הגר"מ לוימרן רבנו עובדיה 

                                  גם אתה מתענג על דברי גאון ישראל מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א?                                                            
                                                                                                                  ‚ם ‡˙ה יכול ל˜נו˙ ‡˙ ס„ר˙ הספרים הנפל‡ים

                                                                                                       ‡ וכן ˜טעים ˜ˆרים ועו„המכילים ‡˙ ˘יחו˙ ו„ר˘ו˙ מרן רבנו ה‚„ול ˘ליט"
 058-3241518: ני˙ן לה˘י‚ בטל'

 כשהייתי, בישיבה שיעור לתת בא  היה עובדיה כשהרב א.
  אפילו  אותו מחשיב הייתי. עומד הייתי מרחוק  עוד  אותו  רואה 

  כזו  הרגשתי ג" אמה פטירת אחרי כי. המובהק  ומורי רבי כמו
  מדי ! אין, התורה על ששקדן מי כבר אין, חרבן כזה, בדידות

  ארגנו  אלול של הלילות באחת  פעם, לנתיבות נוסע הייתי פעם
  הלילה  בתחילת, סליחות לאמירת  לכותל לנסיעה אוטובוס

  תלמיד , ל" זצ מאזוז שלמה רבי דודי בבית הייתי שיצאנו לפני
  תוספות   דיבור   לי   שיסביר   מכתב   לו   שלחתי  פעם.  היה  גדול   חכם
  לו  כתבתי שניה פעם. לי ענה לא ראשונה פעם, מציעא בבא

  וגם ), ו" כ, א"י במשלי הפסוק פ"ע" (ר'מסבי לראש וברכות"
  לא  הרב למה: אותו שאלתי אחרת בהזדמנות. ענה לא לזה

  יותר  ברור שנכתוב רוצים ישראל בארץ כאן לי אמר? כותב
  אפשר  אי ופה . ת" בר, בקיצור התרגלנו  ל "מחו ואנחנו, מדאי

  חבל ,  למקומך   עצמך   את  להתאים  לדעת  צריך  אבל. [כך  לכתוב
,  לכתוב ללמוד לדעת  צריך. באדמה יקבר שלך  הידע  שכל

  למדה  שהישיבה זה בזכות, ממך שילמדו עד ברור  ולכתוב
  ורואים , חיבורים ורואים , ספרים רואים עליה  שומעים, לכתוב

  את ]. חריפות ורואים, בקיאות  ורואים, עיון ורואים, סגנון
, השני על אחד מונחים בחדר רואה אתה הלימוד של הספרים

  כל  מתמטיקה פיזיקה וריק ההבל  ספרי  כל  בכניסה ואילו 
  תורה  נשתכחה... לומדים שהילדים  בטליםה הדברים

  החיה  עובדיה הרב את ששמעתי  ראשונה פעם אז. מישראל
  זאת , ב"תשל אייר ט"י בליל היה זה! אותי החיה ממש . אותי

  אהבה  עוד  שיש  ראיתי . לארץ משהגעתי  שנה כמעט אומרת 
 )ו"התשע כסלו  ו "כ ח" בא שיעור. (לתורה 

  בשבתות  גם,  אחת תשובה שבת כל לומד הייתי' אומר יביע'ב. 
 האחרונים מהחלקים  תשובותה באחת . לבית  מחוץ שהייתי

,  כח לי היה לא  הדרך  של הטילטולים  כל ועם , האריך הרב
.   קצרות יותר שמה  התשובות' דעת יחוה 'ל עברתי. הפסקתי
  בישיבה  והתלמידים, שלי הגהות  מלא , כולו אותו  ובלעתי

  הליכות ). 'ד"ח  המשביר   קובץ  עיין(  ההגהות   את   להעתיק   טרחו 
  על  ואני חולים בבית הייתה ה"ע שאשתי בשעה  למדתי' עולם

  הביתה  בא כ "ואח בקיפול סימון  עושה  אני הערה לי יש, ידה
',  דעת  יחוה '  על   להערות   דומות   לא  הם   אבל .  ההערות  את   רושם 

 ו                                  הם שם

  ד"י.  (מאד יפות הערות שם  יש , הדעת ישוב מתוך, בשבת היו
 )ו" התשע כסלו 

  על  ראשונה פעם  שהערתי כתבתי  כך " בקרקע לפניו  לדון "ג. 
  א "ח מ"אי ת"שו עיין( בשבת החשמל לאור קריאה בענין הרב

  לכן ). א"ע ז"ק דף  ה"ד ח "נ' עמ במילואים ראשונה  מהדורא 
  כותב  אני כי, עליו חולק כשאני  שאוהב עמאר לצבי אמר הרב

  לכתוב  בא  שאתה  מתי: ה" א[ לזכור  צריך  ראשון דבר . בענוה
  אייר  ג"כ. (לכתוב תתחיל ועכשיו, אפס שאתה] חכם על

 ) ט"התשע

  לו  שיביאו וביקש שיעור ומסר בצרפת היה ע"הגר פעםד. 
  זאת   ובכל ,  סוכה  מסכת   לו  הביאו   זה   ובמקום ,  שבת  מסכת   גמרא 

?  שבת מסכת  להביא אותם להטריח מה  בשביל . כרגיל המשיך
  בסדר  שתיהן... סוכה  שבת ת" ר שזה  ס "ש תנועת יסד  הוא 

'  ב אדר ט"י].  (ו"הי דיעי  מיכאל ' ר חתני לי סיפר   זה. [בשבילו
 ) ו"התשע

  טובה   לו   להחזיק   צריכים  שהם   דברים   כמה   לו   יש   משה   הרב ה.  
.  עלילות מחפשים הם  אבל, עובדיה הרב  דעת  את  שחיזק 

  אפשר   מים  שרובו   יין  על  שגם   סובר  ב"המשנ:  כתב  הוא   לדוגמא 
  שמצריך  לציון הראשון מרן דעת קיבלנו אולם', הגפן' לברך

  למרן  הראו) 103' מס הערה סוף  ז"פ א "ח א "מנוח. (יין רוב
  נעשתה  התורה ?! זה מה. נגדו וכתב, הדברים ראשי רק  ע"הגר

  את  תעריכו , אדם בני תהיו? האלה המידות מה? פוליטיקה
  כולו   העולם  כל,  אמיתי  דבר  עשר   בן  ילד  לך   יגיד   אפילו.  התורה 

  ומטפל  לי שומע היה אם! האמת של המלה כלפי בטל יהיה
  זה  כי, השיעורים את  ומפסיק בלימוד  מפסיק  אז  היה , (בעצמו

  לכל  ועונה  ימים מאריך היה !) בריא להיות  חייב אתה , קודם
 ) ט"התשע  סיון'  ב. (ירך  על שוק   עליו הכותבים

                             הגיליון מוקדש
של הילד         לרפואתו השלמה 

 ה"ה אוריאל (נוריאל) בן מוריה הי"ו                                    
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 ˘מע ˘למה
  ‡ור העולם מרן הר‡˘ון לˆיון רבנו ˘למה מ˘ה עמ‡ר ˘ליט"‡

 מר חשון 

ראש חודש חשון הוא התחלת זמן החורף, בפרט לתלמידי  
הישיבות ולאברכים, וגם לכל העם. זמן חורף הוא הזמן העיקרי  
של תחילת הלימוד. אם אדם יתבונן ויכין את עצמו כראוי, הוא  

הגיע להישגים גבוהים מאוד. יש בחורף מעלה גדולה,  יוכל ל
שהרי אין חופש ואין חגים. כשרבי יהונתן אייבשיץ היה קטן 
שאל אותו המורה שלו למה קוראים לחודש חשון 'מר חשון',  
אמר לו רבי יהונתן כי הוא מר, אין בו חופש. באמת יש מעלה  
גדולה בחשון, כשאדם מתחיל את החורף יכוון את עצמו  

 שיהיה החורף הזה כולו תורה.  

אחד שכולו תורה יהיה כולו תורה, ואחד שעובד יקבע זמן  
לשיעורי תורה, זה הזמן של התורה, כל אחד צריך ללמוד לפי  
יכולתו. מראש יתכנן שלא תהיה בטלה בחורף הזה, אפילו  
שעובד, את הזמן הפנוי שיש לו ינצל לתורה. ינצל את הזמן  

לא יהיה צולע אלא שלם, זה דבר  של כל החורף בשלמות, 
 גדול, וזה נותן שינוי באדם. 

 תוכו רצוף אהבה 

יש לרציפות מעלה שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. רבי  
עקיבא נטל רשות מאשתו והלך ללמוד תורה, אחרי שתים  
עשרה שנה הוא בא והביא איתו שנים עשר אלף תלמידים.  

ו, באותם ימים  הגיע לבית ועמד קצת כדי לא להבהיל את אשת
אין טלפונים שהוא יכול לומר לה כבר הגעתי לתחנת הרכבת,  
היא לא יודעת כלום. כשהתקרב יותר לבית שמע את אשתו  
מתווכחת עם השכנה שלה. השכנה אמרה לה את "אלמנות  
חיים" כמו אלמנה אבל בעלך חי, בעלך עזב אותך שתים עשרה  

בא ענתה לה,  שנה! רצתה לחרף אותה. אבל אשתו של רבי עקי
ב"ה אני שמחה, הוא הלך ללמוד תורה, אם היה שומע לי ילך  
לעוד שתים עשרה שנה. אמר רבי עקיבא שמע מיניה שיש לי 

 רשות, מיד חזר והלך.  

שואלים, הרי כבר הגעת אחרי מסע כזה ארוך עם שנים עשר  
אלף תלמידים, לפחות חודשיים של הליכה, תיכנס תאמר  

 שאל את אשתך מה שלומה. אבל רבי  שלום, תשתה כוס תה, ת

 תוכו רצוף אהבה 
 עקיבא שומע שיש לו רשות, כאילו מחכה לזה בכליון עיניים,
הגאון רבי חיים שמואלביץ ע"ה היה גאון בתורה ובמוסר גם  
יחד, והוא אמר שכשיש אפשרות שעשרים וארבע שנים יהיו  
רצופים בלי הפסקה, זה לא שתים עשרה ועוד שתים עשרה.  
  יש הבדל בין לימוד שהוא במשך אחד בלי הפסקות ללימוד 
שהוא עם הפסקות. אמנם שתים עשרה שנים של לימוד תורה  
עושות הרבה, ועוד שתים עשרה גם עושות הרבה, אבל כשזה  
עשרים וארבע רצוף, הרציפות הזאת מביאה לעלייה ותועלת  

 שלא יועילו אפילו מאה שנים קטועות.  

והביא לזה משל פשוט ונפלא. אדם שרוצה להרתיח מים  
יר בחוזק האש שבשביל להרתיח את  בקומקום, הוא יודע ומכ

הקומקום צריך חצי שעה. אבל האיש הזה לא רוצה  
שהקומקום יהיה על האש חצי שעה רצוף, אלא כל יום עשר  
דקות. אפילו אם הקומקום יהיה כל יום עשר דקות על האש עד  
סוף ימיו, לעולם המים לא ירתחו. גם אם במשך עשרים שנה  

ות על האש, כך שאם נצרף את  בכל יום הקומקום יהיה עשר דק
כל שיעור הזמן נוכל להגיע לחצי שנה שהקומקום על האש,  
בכל זאת לא ירתח לעולם. אבל אם יעמוד על האש חצי שעה  
רצוף, מיד הוא רותח. הרצף מבשל, הרצף משנה, בלי רצף זה  
רק משחק. אדם שרוצה להשתנות ילמד רצוף, שעה אחת  

 ים קרעים. רצופה יותר טובה ממאה שעות קרע

 עכשיו

האדם אומר עוד מעט ועוד מעט, והימים והלילות הולכים  
והשבועות חולפים והחודשים נשברים, ומדי פעם לומד קצת,  
אבל זה קרעים קרעים ושום דבר לא מושלם בידו. . וכך חולף  
.  כל החורף והאדם מוצא את עצמו כבר באדר ובוכה במר נפשו

לא מעכשיו. להשתדל  אסור לומר ממחר או מיום פלוני, א
לנצל הכל לתורה, מיעוט שינה, מיעוט דרך ארץ, מיעוט שיחה  
ומיעוט עסק, "הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה", מיעוט ומיעוט.  
"ואין מיעוט אחר מיעוט אלא כדי לרבות", לרבות תורה  
ומצוות, למעט בכל הדברים כדי לרבות תורה, מצוות ומעשים  

האדם מתחיל את זמן החורף  טובים. וכך מתוך ההכנה הזאת 
 באמת, ובעזרת ה' ילך מחיל אל חיל, וירגיש שהחורף התחיל. 

 מחפש לב שיבין אותך? 

                                  אנחנו כאן
 בשבילך!

                                                                    מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות         

                                                                                               לב מבין                     
                                                              איגוד בני הישיבות 'לגיונו של מלך' מבית 

                                  בעידודם ובהכוונתם של מרנן רבותינו ראשי הישיבות שליט"א       
                                                      23:00  – 21:30| בין השעות   8שלוחה  |  077-3220743קו האיגוד 
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 חז˜ וי‡מı ליבך 
   ˘ליט"‡ה‚‡ון ה‚„ול הרב ˆמח מ‡זוז  רנומו

 

 הספר החשובניתן להשיג במהדורה חדשה מוגהת ומסוקלת מנופת ומסולת את 

 לחם הביכורים

                                                                                  ללימוד חכמת דקדוק לשון הקודש מאת מרנא ורבנא רבן של כל בני הגולה רבנו שאול הכהן זיע"א

                                                                                                                                                                 –במחיר מוזל ומסובסד לבני הישיבות ואברכי הכוללים  -
 050-2520620': בטל

 הקב"ה מעיד עליו! 

בפרשת נח התורה מספרת מה קרה עם נח אחרי שיצא  
מהתיבה, ואומרת: "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם, וישת מן  

כ"א). מי  -היין ויישכר ויתגל בתוך אהלו" (בראשית ט', כ' 
שרוצה להתקדם ביראת שמים, יתבונן קצת בפסוקים האלה  

 מלמדים אותנו הרבה. והם 

מי זה נח? הפסוק בתחילת הפרשה מעיד עליו: "נח איש צדיק  
תמים היה" (ו', ט'). אני אוכל להגיד על אחד הבחורים: "הבחור  
הזה צדיק! גאון! חסיד!" (או כמו שאומרים "חוסיד"...), אבל  
מה? יכול להיות שזה דברים בכלל לא מדויקים, בעיניים 

ובאמת   - שהבחור הזה צדיק וחסיד הקטנות שלי אני רואה 
 הוא לא כך, בהחלט העיניים שלי יכולות להטעות אותי בגדול. 

אבל מי שהקב"ה מעיד עליו וכותב עליו בתורה "נח איש  
צדיק" פרושו ודאי שהוא צדיק, הקב"ה בוחן ליבות וכליות  
ויודע את האמת, ואם הוא מעיד על נח שהיה צדיק פרושו  

"ה לא הסתפק במילת צדיק, הוסיף  שהיה צדיק באמת! והקב
הקב"ה ואמר עליו תמים! כלומר שלם! צדיק שלם! לא  

 לשלושת רבעי, לא לשמונים ולתשעים אחוז, מאה אחוז! 

 איך ירדת מהמדרגה שלך? 

לכאורה נח הצדיק הזה אחרי שיצא מהתיבה מה היה צריך  
לקחת מוסר לעצמו? ראה את כל אלה שלא הלכו בדרכי ה' מה  

ם, מאות ואלפים גוויות זרוקות ככה ברחוב של  העונש שלה
אנשים שלא שמעו בקול ה' ומתו בתוך המבול הנורא הזה. מה  
היה צריך באמת לעשות? יותר להכניס בתוכו יראת שמים! אם  
היה נח צדיק, עכשיו צריך להיות עוד יותר צדיק! אבל התורה  
  מספרת לנו: "ויחל נח איש האדמה", רש"י מסביר ואומר נעשה 
חולין, נעשה אדם פשוט. מה קרה לך נח?! איך ירדת מהמדרגה  
שלך?! התשובה פשוטה, בשביל להצליח להיות צדיק צריך  
האדם כל הזמן להיות במעקב אחרי צדיקותו, אם יסיח את  

 דעתו שעה אחת יכול לפול. 

 כוחו של ריכוז 

מרן בשלחן ערוך בסוף הלכות יום טוב (סי' תקכט ס"ב) כותב  
שמצוה לאדם לשמח את בניו ואת אשתו בחג. לכן בזמן  
שהילדים היו קטנים, הייתי לוקח אותם בחול המועד לתל  

למקום של כל מיני משחקים מכוניות מתנגשות ומטוסים  אביב,  
וכו'. לא היה לי הרבה כסף לבזבז שהילדים ישחקו במשחקים  
האלה ממש, אבל אפשר להנות ע"י שעומדים ומסתכלים על  
זה. מה ששלמתי בשבילם זה על האוטובוס . אז הייתי נותן  
לילדים שלי כשעתיים ושלוש שעות לראות את כל המשחקים  

 שם . שיש 

רק משחק אחד לא יכולתי להראות להם, למה? בשביל לראות  
את המשחק הזה היה צריך להיכנס ולשלם כסף, ולא היה לי  
עודף כסף. מחוץ לחדר היה שלט שכתוב עליו "קיר המות".  
שאלתי מה יש בחדר הזה, אמרו לי יש שם קיר דק של עשרה  

על  סנטימטר, ויש שם איזה גרמני אחד שנוסע עם אופנוע 
הקיר הזה במשך כמה עשרות מטרים, ואנשים רואים איך  
האיש הזה נוסע ולא נופל, וזה כיף לראות. האיש הגרמני הזה  
פנה לכמה חברות ביטוח שיבטחו אותו שאם ייפול וימות ידאגו  
למשפחה שלו, זה גובה רב, אם ייפול ימות. שום חברת ביטוח  

לשלם   לא הסכימה לבטח אותו. אם הוא ימות, יצטרך 
למשפחה שלו כמה אלפי שקלים במשך הרבה שנים, אף חברת  

 ביטוח לא הסכימה, אז הוא משחק בחיים שלו. 

ושאלתי את עומדים שם: "הרי הקיר כל כך דק, איך הוא לא  
נופל?" ענו לי תשובה: "ריכוז". האנשים שנמצאים שם  
מוחאים כפים, אומרים "כל הכבוד איזה אמיץ איזה חזק!" וכדי  

תבלבל, הוא מכניס בתוך האוזנים שלו אוזניות שלא  לא לה
נותנות לו לשמוע או להרגיש שום דבר, מתרכז אך ורק בנסיעה  

 הזאת שלו. 

שמעתי שיש גם כן משהו דומה "חוט המות", בים עושים שני  
עמודים ומעליהם חבל, ואדם הולך על החבל הזה. החבל נמצא  

             להיטבע, אבל מעל מקום עמוק בים שאם הוא נופל הוא יכול 
 ח

 את ה' אלוקיך תירא 
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 ?משהו שיאזין לך צריך 

                                  אנחנו כאן
 בשבילך!

                                                                    מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות         

                                                                                               לב מבין                     
                                                              'לגיונו של מלך' איגוד בני הישיבות מבית 

בעידודם ובהכוונתם של מרנן רבותינו ראשי הישיבות שליט"א                                         
                                                      23:00  – 21:30| בין השעות   8שלוחה  |  077-3220743קו האיגוד 

 הוא מצליח בגלל הריכוז. 

מה הוא כוח הריכוז? אדם שמתרכז, שום דבר אחר לא מעניין 
אותו, רק צעד אחרי צעד עד שמגיע ליעד. אנחנו צריכים  
  ללמוד מזה, מי שרוצה בעזרת ה' יתברך לזכות להיות ירא 
שמים, זה מה שהוא צריך לעשות, לא לשכוח את הקב"ה,  
לזכור את מטרתו בעולם. אין פירוש הדברים שאדם לא ישמח,  
אדרבה ישמח ויצחק וגם יספר איזו בדיחה (כמובן לא ח"ו  
ליצנות), אבל מה? לא ישכח את הקב"ה. הקב"ה רוצה  
שנשמח, שלא נחשוב שהקב"ה רוצה שהאדם יהיה עצוב, לא!  

  יות בשמחה, אבל ח"ו לא לגלוש יותר מידי, זה מה מצוה לה
 שאסור. 

 שיכור זו מילת גנאי 

במדרש מובא שהקב"ה שאל את המלאכים: נעשה אדם? נברא  
ביצירה של העולם אדם? יש כאלו שאמרו לו כן, ויש שאמרו  
לו לא. שאלו אותו: מה זה האדם? ענה להם: האדם זה דבר  

הראשון שאלו אותו: ריבונו של  גדול מאד. כאשר נברא אדם 
עולם, זהו האדם שאמרת לנו שהוא מאד חשוב? אמר להם  
הקב"ה: גנב הוא! זה גנב! לא על זה התכוונתי שבשבילו בראתי  
את העולם. שמתי אותו שם בגן עדן הלך וגנב ואכל מעץ הדעת,  
לא בשבילו בראתי את העולם! המתינו המלאכים עד שהגיע  

איש צדיק תמים היה בדורותיו". שאלו את  נח, עליו נאמר: "נח  
הקב"ה: ריבונו של עולם בשבילו בראת את העולם? אמר להם  

 הקב"ה: שיכור הוא! זה שיכור! לא בשבילו נברא העולם. 

מכאן אנחנו לומדים ששיכור זו מילת גנאי, שיכור? חס ושלום!  
לא יודע מה ההורים שלכם עושים בבתים שלכם, אבל אם אתם  

רת ה' יתברך לזכות ולגדל משפחה טובה של בני  רוצים בעז 
תורה, תקחו יין רק בקידוש ובהבדלה. אם באיזה אירוע  
אומרים לי תשתה ותברך "בורא פרי הגפן", אני שותה טעימה  
קטנה ולא יותר. אבל ערק או בירה וכל מיני משקאות משכרים,  
הם לא בשביל בני תורה. רק "טועמיה חיים זכו", לא יותר. גם  

יום פורים בתוך הסעודה שותים כוס יין והולכים לישון מיד  ב
 אחרי הסעודה, לא להשתכר או להשתגע ח"ו. 

צריכים לקחת מוסר גדול, נח הגיע למצב הזה של: "וישת מן  
  היין ויישכר", בגלל שהוא ירד במדרגה שלו. "ויחל נח", 
רבותינו דורשים נעשה חולין. אנחנו צריכים ללמוד שאנחנו  

                                 חולין, אנחנו קודש קדשים! "קודש ישראל לה' ראשית לא 
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 תבואתו" (ירמיה ב', ג'). 

 יזכו לקבורה וכיסוי 

יפת גם הוא זכה. מה השכר שקיבל יפת? כאשר נזכה שהמשיח  
יגיע לגאול אותנו, הצאצאים של יפת יבואו להילחם בנו את  

כמו שכתוב:  מלחמת "גוג ומגוג". והקב"ה עומד להילחם בהם, 
"ויצא ה' ונלחם בגויים ההם" (זכריה י"ד, ג'). לנו אין כח  
עליהם, לכן הקב"ה בעצמו ישמיד את כולם במכה אחת. והיות  
שהסבא הראשון של גוג ומגוג הוא יפת, והוא כיסה את אבא  
שלו, השכר שלו יהיה שהתורה מצווה לנו שכל מי שיראה  

בור אותו. לא יגיד  אחד מעם מגוג זרוק ברחוב, הוא צריך לק
"נשאיר אותם פה, הכלבים יאכלו אותם, שהגן חיות ישמח  
מהם", לא! הם כיסו את אבא שלהם, יפת כיסה את נח, לכן גם  

 הם יזכו לקבורה ולכיסוי. 

מי בינתיים קיבל כבר את השכר שלו, שם או יפת? שם קיבל  
שנה. יפת   3,300כבר את השכר שלו בזמן שנתנה התורה לפני 

ום לא קיבל. הוא מחכה והוא מתפלל שלא יבוא היום  עד הי
שבו הוא צריך לקבל את השכר, מהו היום הזה? יום שהבנים 
שלו ימותו במלחמה, שאז הקב"ה מצווה לנו שאנחנו צריכים  

 לקבור אותם. 

מכל זה אנחנו צריכים קצת להתבונן מה ההבדל בין מי 
שהתאמץ למי שלא התאמץ. שם קיבל שכר עצום לאלפי  

נים, ולעומתו יפת קיבל שכר רק לפעם אחת, וגם הוא בסיבה  ש
 מצערת. זה דוגמא לשכר על התאמצות!

 ירא שמים צריך להיות במעקב

לסיכום הדברים. כמובן, זו לא שיחה לכל אדם, מי שרוצה  
יראת שמים צריך להיות במעקב, אם יסיח את דעתו מהיראת  

א היה גדול  שמים, הוא עלול ליפול! נח הסיח את דעתו, והו
צדיק תמים, הקב"ה מעיד עליו, אבל למה הגיע בסוף? "ויחל  

מי שחכם יקח את הדברים    נח", נעשה חולין, הוא כבר לא שוה.
האלה לתשומת ליבו, ישתדל להתפלל טוב, להגיע לתפילה  
בשמחה, להגיע לסדר בשמחה, ישתדל להבין את הלימוד  

ות של  בצורה טובה, להבין את המפרשים כראוי. השתדל
מאמץ, כמה גדול השכר שאדם יוכל להרויח על ההשתדלות  

 הזאת. לא לשכוח את זה! 
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 ‡‚ר˙ לבן מלך 
 מורנו ה‚‡ון ה‚„ול הרב ‡ליהו בנימין מ‡„‡ר ˘ליט"‡

 

 פרוי˜ט ח„וו˙‡ „‡וריי˙‡ 

 ̇  ˘ע"י ‡י‚ו„ בני ‰י˘יבו˙ וב˘י˙וף ‰ר˘ויו˙ ‰מ˜ומיו

 פנינים מ‰„ור˙ ו‰„ר עוז ס"˘ב -זוכ‰ בין ‰זמנים ˙˘רי  

 ‰בחור ‰י˜ר מר„כי לוי (‡˘„ו„) 

 ועשו סייג לתורה 
כך ציוו אנשי כנסת הגדולה לדורות הבאים    -ועשו סיג לתורה  

אחריהם. ואע"פ שהוא ציווי בעיקרו לחכמי הדור, אך עניינו 
עוה"ז, אדם עושה גדרים  הוא לכל אדם. וכמו שבענייני ה

וסייגים לדברים הצריכים שמירה, וככל שהדבר חשוב יותר  
עושים לו שמירה יותר גדולה. בית פשוט עושים לו דלת  
רגילה, במנעול אחד, ואם הוא משרד חשוב, עושים לו שני  
מנעולים, ואם הוא חנות יקרה עושים לו דלת מיוחדת וסגירה  

וכסף יקר, וזהב ורב פנינים,  גדולה, ומערכות אזעקה למיניהם.
נשמרים בכספת מיוחדת במקום נסתר, שמירה על שמירה על  
שמירה. כן הוא בתורתנו הקדושה אשר יקרה לנו מכל כסף  
וזהב שבעולם, וכל נגיעה ופגיעה בה וחסרון ממנה, הרי הוא  
הפסד נצחי בל ישוער. לכן ציוותנו התורה ושמרתם את  

(יבמות כא.), כלומר  משמרתי, עשו משמרת למשמרתי 
שציוונו הבורא להוסיף ולעשות עוד שמירה על השמירה  

 שציוונו, כדי שלא לפגוע חלילה בעיקר. 

וראה כמה חכמינו ז"ל דאגו ונזהרו שלא יעברו על שום מצוה  
ממצוות התורה, ואפילו לא יהודי אחד, בקצה העולם. למשל,  

ר  כשחל ראש השנה בשבת, ביטלו חכמים מצות תקיעת שופ 
מכל ישראל, שמא יבוא יהודי אחד עצלן שאינו בקי ויוציא  
השופר ללמוד לתקוע לרשות הרבים, ויעבור על איסור הוצאה  
בשבת. בשביל יהודי אחד כזה שלא ייכשל, ביטלו מצוה יקרה  
זו ביום הדין מכל ישראל במשך כל הדורות. וכן במצות נטילת  

. והכל כדי  לולב ביום ראשון של סוכות, ועוד כיוצא באלו
לשמור על התורה בשלמותה, שלא יפגע ולא יפסד ממנה  
כלום. [ויש כח לרבותינו לבטל מצוה בשוא"ת, וזה עצמו נקרא  

 שמירת התורה לשמוע בקול חכמים]. 

וכן צריך כל אדם לשים לב לעצמו ולמעשיו, ואם רואה  
שמעשה פלוני גורם לו לעבור על איזו מצוה, או חלילה לעבור  

יו לנהוג במשנה זהירות מכאן ולהבא, ולישמר שלא  עבירה, על
להגיע למצב זה כלל. ומוטב שלא ליכנס לעשרה שערים של  
היתר, כדי שלא יכנס לשער אחד של איסור, כנודע. כי פגיעה  
במצוה אחת של תורה, היא סכנת נפשות ממש, שהנפש ניזוקת  
היזק גמור מכל עבירה. וכמו שיזהר ויפחד אדם שלא יבוא  

סכנה, ויתרחק מזה כמתרחק מן מדורת אש, כן הדבר   לידי
 במצוות  

  הבורא עלינו, ליזהר ולהתרחק, שלא לפגוע באיסור חלילה. 
כמו כן יש לאדם ליזהר ולעשות סיג לדבריו, גם כשמורה כדין  

בדעתו שדבריו אלה יכולים להביא מכשול,  וכהלכה, אם אומד  
ה את הדין עד הסוף   יזהר שלא יפתח הפתח כולו, ולא ְיַמּצֶ
ממש, כדי שלא ייקלו יותר ויפגעו באיסור. וגם עם בני ביתו,  
אם שואלים אותו כיצד לנהוג בדבר מסויים, ויודע שאם יאמר  
  להם כפי עיקר הדין, יוסיפו ע"ז קולא אחרת, יש לו לומר להם 
לפנים משורת הדין, שאם יצאו מן השורה שהציב להם, לא  
נגעו בדין. ועיין בזה באורך למרן הגאון ראש הישיבה נר"ו  
במבוא למשנה ברורה ח"ג עם הערות איש מצליח. וכ"ש  
לעצמו שיעשה סייגים וגדרים, שלא יכשל. וזהו ששנינו 
(אבות פ"ו) שאחד מקנייני התורה הוא, והעושה סייג לדבריו.  
וזו לשון הרב מדרש שמואל: הכוונה, כי בכל דבריו וענייניו 
עושה סייג להם לקדש עצמו במותר לו, כדי שלא ליגע  
באיסור, וזה מלבד הסייגים אשר עשו רז"ל ואשר גבלו  
ראשונים, כדי להרחיק את האדם מן העבירה, הוא עושה  
סייגים אחרים למעשיו ולענייניו, כדי להתרחק יותר ויותר.  

. ומי ששומר על התורה, הקב"ה שומר עליו, ולפי גודל  עכ"ד
 שמירתו, כן תגדל השמירה עליו. 

 זכור! הסייגים והגדרים הם רק לתועלתך!

 הגיליון מוקדש

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

להצלחתו בכל של                                     
 ה"ה החפץ בעילום שמו הי"ו

                         להצלחתו בכל של        
 ה"ה ניסים בן ג'ורג'יה הי"ו
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 ˙ור˙ חיים

 שו"ת בהלכות נט"י והלכות טלית 

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

 ים עם קרם או וזליןחציצה בנטילת ידי

 שאלה: האם קרם ידים, או וזלין חוצץ בנטילת ידים? 

תשובה: בספר פסקי תשובות (חלק ב עמוד שפ"ח) כתב שאם  
יש בו ממשות והוא עבה חוצץ (כמו וזלין), ואם זה משחה  
נוזלית שנמרחת על הידיים אינה חוצצת, ויכול להקל בזה  

ומשחה שכבר    כשיש צורך בכך, אבל טוב להסירה אם אפשר.
  מחליקים ויש בעור אלא  נאחזיםנבלעה בעור, אבל המים לא 

, אין בזה שום חשש,  מקומות יבשים בכף ידו ובאצבעותיו
  (וע"ע בהליכות עולם ח"א שכ"ד  בידו. נגעו שהרי המים 

 בהערה)

 ליטול ידים לאחר נעילת נעליים לקטן

צריך  שאלה: האם כשאני נועל לילדתי הקטנה נעליים אני 
ליטול ידים לאחר מכן. וכן כשאני מחליף לה טיטול האם לאחר  

 מכן אני צריך ליטול ידים או לא? 

 אורח חיים סימן ד'.  בש"עתשובה: כן, משום נקיות. כמבואר 

 נטילת ידיים בבוקר למי שלא ישן כל הלילה

בלילה האם צריך ליטול ידיו   כלל שאלה: אם אדם לא ישן 
 בבוקר או לא? 

ול ידיו בעלות השחר שלש פעמים לסירוגין בלא  תשובה: יט
 ברכה, וכמו שפסק בשולחן ערוך (סימן ד' סעיף י"ג). 

 נטילת ידים על ידי נעל 

רציתי לשאול האם אפשר לעשות נט''י לסעודה עם   שאלה: 
  ויאחז נעליים בתור כלי לנט''י אם נאמר שאין המים נטמאים 

יוכל ליטול ע''י נעליו  , האם נעל ע''י שקית ניילון וכדומהאת 
 . בשעת הדחק

ואפי' אם נאמר שהמשקה מקבל טומאה בכ''ז עדיין יש לשאול  
גם אינה מטמאה  מה הדין בנעל חדשה שאין בה נקבים כלל ו 

 ?                              את הידים כל זמן שלא השתמש בהם מעולם, וצ''ע

   

תשובה: אין המים מקבלים טומאה (גם בנעל ישנה). וכל  
ת כלב אפשר לרחוץ. אמנם יש לבדוק אם  ישראויים לשתי

התפירות וכיוצא בזה.   אינם יוצאים מביןו הנעל מקבלת מים, 
שיאחז בשקית  בנעל. וכן  ביותרנמוך ואם יטול דרך המקום ה

  דמסתמא הם מאוסין  . אלא שצ"עניילון, לכאורה נראה להתיר
  "ס ס"ק כ"ג שיש אחרונים ס' ק עיין משנ"ב( שופכיןכ יביוחש

, וחשיבי  לשתיהשפסלו מים ששתה מהם כלב, משום דמאוסין  
                                   כשופכין).

 הבדל בין טלית גדול לטלית קטן 

 קטן לענין תכלת?   שאלה: האם יש הבדל בין טלית גדול לטלית

תשובה: אין הבדל, בשניהם יש מצוה להניח תכלת. וראיתי  
בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאע"פ שספיקא דאורייתא  

יעשה, אז בודאי יצא  לחומרא, הני מילי באופן שכאשר האדם 
ידי חובה, מה שאיו כן בנדון דידן גם אם יניח תכלת לא ברור  
שקיים מצות תכלת, כידוע שיש בזה עדין ספיקות. לכן אין זה  

ולכן היות שמחירם יקר ישתדל לפחות להטיל   חובה גמורה.
 תכלת בטלית גדול כדי שיקיים בכל יום מצוות תכלת לדעה זו. 

 פתיל תכלת בטלית 

  שמרן אמר לי  מרן ראש הישיבה שליט"א : תלמיד שלשאלה
לובש טלית בשבת עם פתיל תכלת. היכן הרב ממליץ לקנות  
תכלת ואיזה סוג של תכלת לקנות? והאם כבוד הרב ממליץ  

 ללבוש תכלת? 

תשובה: מרן שליט"א לובש פתיל תכלת שנקרא "ארגמן קהה  
 קוצים" וממליץ ללובשו.  

 שיטת הרמב"ם בתכלת שבציצית 

שאלה: לא הבנתי את שיטת הרמב"ם לשבע רגילים ואחד  
תכלת, האם הכוונה שהפתיל הארוך שקושרים בו חלקו בלבד  

 יהיה תכלת (הרי השמונה הינם ארבעה מקופלים)? 

תשובה: כן. הפתיל חציו לבן וחציו תכלת וכשמכניסים אותו  
 לתוך הכנף נמצא חוט אחד תכלת וחוט אחד לבן. 

 ?משהו שיאזין לך צריך

                                  אנחנו כאן
 בשבילך!

                                                                    מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות         

                                                                                               לב מבין                     
                                                              איגוד בני הישיבות 'לגיונו של מלך' מבית 

ו ראשי הישיבות שליט"א                                         בעידודם ובהכוונתם של מרנן רבותינ
                                                      23:00  – 21:30| בין השעות   8שלוחה  |  077-3220743קו האיגוד 
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לרגל תחילת זמן חורף הבעל"ט עלינו אל ביתו ומעונו של מו"ר  
הגאון הגדול הרב חננאל כהן שליט"א ראש הישיבה הגדולה  
'לבנימין אמר' וראש המוסדות 'חכמת רחמים' וביקשנו לשמוע  

  א הינו מפיו דברי חיזוק והדרכה לבני הישיבות |הגר"ח שליט"
  ולהבה"ח  מתלמידיו המובהקים של מרן רבנו הגדול שליט"א,

מו"ר הגאון המופלא רבנו משה לוי זצ"ל אשר בחודש חשוון  
שנים לפטירתו, וכן עומד גם מאחרי מפעל   22הקרוב ימלאו 

התורה העצום 'בית נאמן' אשר מביא את דבר ה' לכל בית  
יל לצעירי  בישראל, ואין ראוי ממנו לעמוד בשעה כזו ולהנח

 הצאן דעה ובינה אודות דרך הלימוד ועמל התורה | מחזק 

 עמל התורה 

ידוע הדבר ומפורסם העניין על חשיבות "זמן חורף" בישיבה  
שזהו זמן ארוך יותר מזמן קיץ. וכן פחות יוצאים בחוץ מחמת  
הקור והגשמים שיש, ובחור הרוצה ללמוד יכול להיות ספון  

וללמוד בשקידה רבה ולצמוח לתלמיד  וטמון בכותלי הישיבה  
 חכם. 

וכן אמרו גדולי המשגיחים שבניצול זמן חורף אחד כראוי  
אפשר להיות תלמיד חכם. ואף "דוקטור יצהר" הוא יצר הרע  
יודע זאת ולכן מפיל כבדות וחבלי תרדמה על האדם באמרו לו  
אחרי המועדים שלמדת מעט שעות ובלי לחץ איך תסתער על  

בשקידה שעות רבות הרצונך להגיע לידי  הגמרא ותלמד 
משבר הלא טוב לך ללמוד מעט מעט וכו'... בדברים הדברים  

 והכל לרפות את ידיו של הבחור. 

אולם אין זו אלא עצת אחיתופל ואדרבא אמר הכל הדברים  
האלה של הימים הנוראיים ולאידך גיסא חג הסוכות ושמחת  

לאים יש לנו תורה ששאבנו עוז ותעצומות נפש מהימים הנפ
כוחות מיוחדים ללמוד בשקידה ובשקיקה. וגם אם בהתחלה  
אדם ירגיש קושי אין זה אלא בהתחלה כמאמר הידוע כל  
ההתחלות קשות אבל בהמשך ההר יהפוך למישור ושמעתי  
ממו"ר ועט"ר הגאון המופלא רבנו הגדול משה הלוי זצ"ל טעם  

חלה  לבחורים שכל זמן מרגישים קושי לפי שהם תמיד בהת
דהיינו מתחילים מתקשים נשברים וחוזרים ומתחילים  
מתקשים ונשברים וחוזר חלילה וכל הזמן אולם אם בהתחלה  
שמתקשים למרות הקושי ממשיכים אח"כ קל כיוון שרק  

 ההתחלות קשות. 

 ללמוד בצוותא וללמד אחרים

רבותינו אמרו במסכת ברכות (דף ס"ג ע"ב) שלא כדאי  
ילמדו לבד, אלא הדרך הטובה היא ללמוד  שתלמידי חכמים 

יחד בחבורה. וכן אמרו חז"ל אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי  
דכתיב ברזל בברזל יחד, לומר לך מה ברזל זה אחד מחדד את  
חברו אף שני תלמידי חכמים מחדדים זה את זה בהלכה (תענית  
ז')  ושם אמר רבה בר חנה מה אש אינו דולק יחידי אף דברי  

ין מתקיימין ביחידי. ע"כ ועיין שם עוד ושם (כג.) או  תורה א
 חברותא או מיתותא. 

וזה מה שהתורה אומרת לנו "ואתה תצווה את בני ישראל",  
 צריכים ללמוד בצוותא   ואתה כל אחד מאיתנו שלומדים תורה,

 עמל 
  

לבני הישיבות   מאמר מרומם
מאת מו"ר הגאון הגדול                                  

                     הרב חננאל כהן שליט"א
ראש הישיבה הגדולה                      
 'לבנימין אמר'                     

  

 התורה
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עם בני ישראל. לכן לא נכתב פה דווקא משה רבנו הידוע אלא  
התורה מדברת על כל אחד שיש בו ניצוץ מנשמתו של משה  

 רבנו. 

צריך ללמד אחרים מתורתו. וכמו  ולא רק זה אלא אדם 
שהגמרא אומרת בראש השנה (דף כ"ג ע"א) כל הלומד תורה  
ואינו מלמדה דומה להדס במדבר שאין נהנין מריחו, אבל אם  
מלמד לאחרים תורה הוא הדס בעיר נהנים מהריח שלווהרב  
אור החיים הקדוש בפירוש על התורה פרשת תצווה כתב  

כתוב "ואתה תצווה את בני (שמות כ"ז, כ) וזה מה שאמר ה
ישראל", פירוש להיות בצוותא עם בני ישראל, דהיינו שאדם  

 ילמד בשביל שיוכל ללמד את בני ישראל. 

 לייגע עצמו בתורה 

אבל איך מגיעים לזה, איך צריכים ללמוד? על זה אמר הכתוב:  
"ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור". מה זה "כתית למאור"?  

ברכות (שם) אמרו על הפסוק "הסכת ושמע  חז"ל בסוף מסכת 
ישראל" (דברים כ"ז, ט') כתתו עצמכם על דברי תורה. ללמוד  
תורה זה לא לשבת כמו 'אפאנדי', רגל על רגל, צריך להתייגע  
ולהמץ כמה שיותר בלימוד תורה! לא רק מתי שנוח וטוב  
לומדים. יש אדם שהוא קצת עייף או אין לו קצת את התנאים  

אז הוא לא לומד, לא כך ! אדם צריך להתייגע  המתאימים 
 ולכתת את עצמו על התורה כמה שאפשר. 

ולא ללמוד רק דברים קלים, אלא לייגע את המוח ביגיעה רבה.  
ויקחו אליך שמן זית כתית, ע"י שאדם יכתת את עצמו על דברי  
תורה הוא יזכה למאור, יזכה להאיר, אבל אם לומד ככה  

יגיע להשגות גבוהות, צריך    בעצלות וקלילות, הוא לא 
 להתאמץ בתורה. 

 למה מחפשים את הספרים שלו? 

מורנו הגאון רבי משה הלוי זצ"ל מחבר הספרים "מנוחת  
שנים. הוא לא היה בן של רב.   39אהבה", נפטר בגיל צעיר, בן 

אבא שלו היה יהודי ירא שמים, אולי מל"ו צדיקים, אבל היה  
אפילו שלא היה תלמיד חכם,  יהודי פשוט קובע עיתים לתורה. ו 

את הספרים   30צמח לו הבן מורנו הרב משה, וחיבר לפני גיל 
  22מנוחת אהבה על הלכות שבת שלושה כרכים, וברכת ה'. 

שנים מפטירתו והספרים שלו עדיין מודפסים ונרכשים. ולא  
רק אנשים מהחוג שלו לומדים בספרים, אלא גם האשכנזים  

רדל"ים, כל הקהילות והקבוצות  וספרדים, ליטאים חסידים וח
לומדים בספרים שלו. הוא כבר נפטר, הוא לא יכול לפרסם את  
הספרים שלו ולמסור שיעורים, אבל הם רואים את הסברות  

 ואת העיון של הרב ונמשכים לספרים שלו. 

ולמה היתה לו כ"כ הצלחה? כיוון שהיה "כתית למאור" שאדם  
איר. אדם שמסר נפש  מכתת עצמו על דברי תורה הוא זוכה לה

על התורה זוכה להחכים ולהבין את התורה טוב יותר. וכדברי  
הגמרא במסכת סנהדרין (דף צ"ט ע"ב) על הפסוק: "נפש עמל  

אחד ונפשו עמלה    עמלה לו" (משלי ט"ז, כ"ו) הוא עמל במקום
                     לו במקום אחר. אדם שעמל רואה שיש לו הספקים שהוא לא 

 

איך מספיק, מוצא בלימוד שלו הרבה דברים במהירות,   מבין
 מחדש חידושים יפים בזריזות, ולמה? כיוון שהתייגע בתורה. 

 תורה זכה 

חוץ מלכתת עצמו על התורה, צריך ג"כ שיהיה "שמן זית זך"  
שלימוד התורה שלו יהיה נקי, ללא פניות ואינטרסים או  

מוד למטרת  מטרות כבוד. אמנם סוף הכבוד לבוא, אבל לא לל
 כבוד, אדם שיתייגע בתורה יזכה לכבוד. 

אמרו רבותינו (מדרש תנחומא תצווה פיסקא ט') על הפסוק:  
"כבוד חכמים ינחלו" (משלי ג'. ל"ה), חכמים היגעים בתורה  
ינחלו כבוד. ולמדו את זה מיעבץ המוזכר בדברי הימים ב' (ד',  

ת  ט') שהיה משבט יהודה, ומונים שם שלושים וששה דורו
מאדם עד יעבץ, ומכל הדורות הללו  רק אצל יעבץ כתוב "ויהי  
יעבץ נכבד מאחיו" דהיינו רק אצלו כתובה מילת "נכבד", 
ומדוע? כיוון שיעבץ היה תלמיד חכם ומוסר שיעורים ומזכה  
את הרבים, וכמו שכתוב: "ומשפחות ספרים ישבו יעבץ" (דברי  

" אלה ת"ח היגעים  הימים א' ב', נ"ה). ולכן "כבוד חכמים ינחלו
בתורה, לא רק הלומדים אלה "היגעים", כלשון המדרש כיוון  
שכשאדם מכתת עצמו לתורה , בסוף הוא נהיה מאור והוא  

 מאיר, וממילא סוף הכבוד לבוא. 

אפשר לראות ת"ח אמיתיים שברחו מהכבוד ולא חיפשו  
אחריו, והכבוד רדף אחריהם ואנשים רצים אחריהם כדי  

שלהם. ולא מדובר על תלמידי חכמים שרצים  לשמוע כל מילה  
אחריהם בגלל האופנה, היום למעלה ומחר למטה, מדובר על  

 ת"ח שיגעים בתורה שתמיד הם למעלה בגלל הכתית למאור. 

 התלהבות קבועה 

וגם "להעלות נר תמיד", זו ההתמדה. לפעמים יש לאדם  
התלהבות ללמוד, ואז הוא מתלהב ומתחיל לשקוד, אבל אחרי  

זמן שיורדת לו ההתלהבות, גם השקידה שלו יורדת יחד   כמה
עם זה. אדם צריך שתהיה לו התמדה, קביעות בתורה, שגם אם  
יורדת לו ההתלהבות הוא ימשיך ללמוד לשם ה' ביתר שאת.  
וגם שאדם תמיד יהיה בעלייה אין דבר כזה "לדרוך במקום"  

 מלאכי אלוקים עולים או יורדים בו חלילה. 

אומרת התורה "ויקחו אליך שמן זית זך" כלומר שלימוד  לכן 
התורה יהיה נקי ללא אינטרסים, אלא ללמוד תורה לשמה  
בשביל לדעת את חוקי ה' ולעשות נחת רוח לבורא העולם. זו  
התכלית שבאנו לעולם, התורה היא הקיום של העולם. וגם  

 שיהיה הלימוד בעלייה תמיד. 

 "ראיתי את זה לפני חמישים שנה"

וזה הזמן להשקיע. כמה שאדם מתייגע עכשיו בצעירותו   
יעמוד לו בזקנותו, וכמו שאמר רבי חנינא: חמין ושמן שאימי  
סכה לי בילדותי הם שעמדו לי בזקנותי (חולין דף כ"ד ע"ב),  
עכשיו זה גיל הנערות, מה שאתם לומדים עכשיו זה כמו חמין  

נה ושיבה  ושמן, צריך ללמוד בעמל, ואז ממילא גם עדי זק
 תזכרו ולא תשכחו את התורה. 
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                לב
 מבין

                                      פתיחתעם 
זמן חורף תשפ"ג                              

                                         נפתח גם 
                                   וההכוונה מוקד הייעוץ

                                        'לב מבין'               
                                  מבית          

איגוד בני הישיבות                  
                                  'לגיונו של מלך'

            . . .                                                                                                                      

טים והתשובות              כל הפר
  החדש                               אודות המוקד

פעילותו ומטרתו                       
                   בכתבה שלפניכם        

            . . .                                   
 קריאה מועילה                             

רף הבעל"ט איגוד בני הישיבות 'לגיונו של  עם פתיחת זמן חו 
מלך' שכבר קנה לו שם של כבוד בהיכלי הישיבות מרחיב את  

 פעילותו העניפה לתחום נוסף :יעוץ והכוונה לבני הישיבות. 

האיגוד פותח את מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות 'לב  
מבין' בעידודם הנלהב בברכתם ובהכוונתם האישית של מרנן  
רבותינו ראשי הישיבות שליט"א, אשר יפעל בכל יום בשלוחה  

 . 23:00 –  21:30בקו האיגוד 'שופרו של מלך' בין השעות  8

בלילות    שוחחנו עם אחד מאנשי החינוך העומדים בבית המוקד
למען בני הישיבות היקרים ובקשנו לשמוע מכלי ראשון אודות  

 המוקד פעילותו ומטרתו. 

"בהיכלי הישיבות מצויים בחורים רבים שבעצם אינם  
מממשים את הפוטנציאל העצום הטמון בהם, אם בגלל בעיות  
שהם מביאים איתם מהבית, משקעי ילדות, או בגלל שהם לא  

מה. פעמים רבות מדובר  מצליחים להסתדר בישיבה עצ
בבחורים מצויינים ממש, עם כישרונות ברוכים ועם יראת  
שמים יוקדת, אבל בעיות צדדיות עלולות להפוך אותם לכאלו  
שאינם יכולים להסתדר בישיבה, ובעצם לגרום להם לבזבז את  
כל שנות הבחרות שלהם על התמודדויות מיותרות בנושאים  

 נקודתי מבעוד מועד".  שניתן היה לפתור באמצעות טיפול 

"הבעיה היא לא רק באי מיצוי הפוטנציאל של הבחורים הללו,  
לא פעם בחור שמרגיש שהוא לא ממלא יעוד כלשהו בחיים,  
הולך לחפש לעצמו סיפוקים חיצוניים, ומתחיל לרעות בשדות  
זרים. יש כאן בעיה גדולה שהצוות הרגיל בישיבות פחות פנוי  

כי רוב רובם של הבחורים אינם  להתעמק בה ולפתור אותה, 
זקוקים לעזרה הזאת, והישיבות מטבע הדברים מעדיפות  

 מלכתחילה שלא לקבל בחורים הזקוקים לעזרה. 

עם שורה של אברכים ומחנכים   'לב מבין'"כאן נכנס מוקד 
בעלי גישה מתאימה ומקצועיים בתחומם, ושב"ה כבר הצילו  

י אברכים  נפשות רבות מרדת שחת, המוקד מאויש על יד
תלמידי חכמים, שצברו ניסיון רב בשדה החינוך, המאזינים 
ברוב קשב לבחורים הפונים למוקד, מייעצים להם ובמקרה  

 הצורך גם מכווינים אותם להמשך יעוץ וטיפול" 

"באופן כללי העצה שלנו היא להתאים את הקבלות הטובות  
לרמת היכולת של הבחור. כל בחור מכיר את כוחותיו ויודע  

מה הוא יכול לעמוד ובמה לא. אם בחור מדמיין שעל אף  ב
שעד כה הוא לא היה מתמיד גדול, כעת הוא יכול פתאום לקבל  

שעות ברציפות שבעה ימים   18על עצמו להתחיל ללמוד 
בשבוע, אז בהחלט אפשר לצפות מראש את ההתרסקות  

 שתבוא במאוחר או במוקדם, וזה יהיה כנראה מוקדם מאוד". 

  

 גם אתה חיכית לנו? גם אתה ציפית לזה?

 פתחנו!
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 למי בעצם מיועד המוקד? 

לכל בחור שלומד בישיבה. כל בחור, מכל ישיבה, כמובן  "
שהכי בריא זה שבחור יתייעץ דבר ראשון עם אנשים  
שמכירים אותו, ולא עם מוקדן שלא מכיר את הרקע ולא יודע  
עליו שום דבר חוץ ממה שהוא מספר לו באותה שיחה. מאידך,  
דווקא האנונימיות היא זאת שחושפת את עומק נשמתו של  
הבחור. כשהוא יודע שהמוקדן לא מכיר אותו, ואין סיכוי  
שהוא יפגוש אותו מחר וירגיש לא נעים ממנו, דווקא אז כל  

א  ההגנות הטבעיות נעלמות, והבחור יכול לחשוף את מה שהו 
באמת חושב ומרגיש ומאמין. הוא יכול לשים הכל על השלחן,  
אף אחד לא ישפוט אותו, ושום משפט שהוא יאמר עכשיו לא  
ירדוף אחר מחר או בעוד שנתיים. מה שמדברים בשיחת  
הטלפון הזאת נשאר בשיחת הטלפון הזאת. ברגע שהוא הניח  

ע  את השפופרת וסיים את השיחה, הנושא נסגר. המוקדן לא יוד
עם מי הוא דיבר, והבחור בדרך כלל גם לא יודע מי המוקדן  

 . "ואיך קוראים לו

ב"ה לא אלמן ישראל, וישנם מוקדי ייעוץ רבים וטובים. במה  
 מיוחד המוקד החדש ועדיף על פני שאר המוקדים? 

מדובר בנושאים   "האמת חייבת להיאמר שברבות מהשיחות
עם זאת, עדיין   אבל  .אוניברסליים שנוגעים לכל בחור ישיבה

שבא מרקע דומה,   אברךיש עדיפות שבחור ידבר דווקא עם 
יוכל לסייע לו בצורה  בכדי שמכיר את כל הניואנסים הדקים, ו

, וזוהי הבשורה הגדולה במוקד החדש, שכל  הטובה ביותר
הצוות והמוקדנים הינם בוגרי ישיבותינו הקדושות ותלמידיו  

 של מרן רבנו הגדול שליט"א". 

 לענות לבחור, בזמן שאתם בכלל לא מכירים אותו? תן ניאיך 

אנחנו לא מטפלים בבחורים, ולכן אנחנו גם לא אמורים או  "
צריכים להכיר אותם. אנחנו מקשיבים להם, מבינים אותם,  
אותם, מייעצים להם, ובעיקר מכוונים אותם. רוב השיחות הן  

קל  חד פעמיות. יכול להיות שהבחור יתקשר שוב, אבל הוא יית
 ". במוקדן אחר ויצטרך לפתוח את הנושא מחדש

במענה לשאלתך, קודם כל אנחנו באמת ממליצים בדרך כלל  "
לבחורים שיפנו לדבר עם המשגיח. במיוחד כשמדובר  
בשאלות מורכבות יותר שמצריכות גם רקע על הבחור ועל  

דבר עם  "הסובבים אותו. ההמלצה הראשונה שלנו היא: 
הר"מ בישיבה או כל אדם אחר   המשגיח, עם ההורים, עם 

מהסביבה הטבעית שלך". אבל כמו שאמרתי לפעמים הבחור  
לא יפנה לעזרה למישהו שמכיר אותו, הוא פונה דווקא למי  
שלא מכיר אותו כי הוא רוצה את ההגנה של האנונימיות. עם  
                              זאת, פעמים רבות בחור שמספר את הבעיה שיש לו בצורה 

 

אנונימית, קודם כל עושה לעצמו סדר בראש ומרגיש פחות  
מבולבול, וגם יש לו עכשיו יותר אומץ ללכת להתייעץ עם  

כבר פעם    שהוא דיבר על זה  אחרימישהו שמכיר אותו מקרוב.  
עזרנו לו לסכם את הבעיה שלו בצורה  אחת. לפעמים גם 

ולפעמים זאת אפילו  זאת כבר חצי תשובה    – מסודרת ומוגדרת  
 התשובה כולה". 

כשאנחנו מדברים על מוקדנים? למה הכוונה? מי הם  
המוקדנים האלו, ומהיכן היכולת להשיב על שאלות סבוכות  

 ומורכבות? 

"המוקדנים שלנו הם כולם אברכים שעוסקים כבר שנים  
בתחום החינוך, רובם בעלי תפקידים בעולם הישיבות, וכך  

ושאים משני צדדים המטבע, הן  בעצם הם מכירים את הנ
מהמקום שלהם כמוקדן שמייעץ לפעמים לבחור איך  
להתמודד מול אנשי הצוות בישיבה שלו, והן מהזווית של  
איש הצוות שגם יודע מה הגורם לכך שהבחור מרגיש כאילו  

 אין לו עם מי לדבר בישיבה וכדו'. 

שעות הפעילות שלכם הן בשעות הלילה. למה באמת אתם  
בשעות מאוחרות, והאם הזמן שאתם מאפשרים   פועלים

 כולם? לבחורים להתקשר למוקד אכן מספיק ל

, והתשובה שלנו מאוד  שזו שאלה מאוד מתבקשת "האמת 
פשוטה: אנחנו מאמינים שהצעד הראשון להצלחת הבחור הוא  
לשמור על סדרי הישיבה. גם אם בחור מתמודד עם בעיה 

שיחכה עד לשעות   שנראית לו מאוד גדולה ומאיימת, עדיף
שאחרי הסדרים כדי לפנות לעזרה. שיבוש סדרי הישיבה זה  

 ". צעד ראשון בדרך לכישלון חלילה

לא קורה לך שאתה מרגיש שבעצם כל העבודה הזאת  
לשווא? הרי כמה שלא תעזרו לבחורים, תייעצו ותכוונו, יש  

כל כך הרבה מקרים שבכלל לא מגיעים אליכם, אין לכם  
 חבל בכלל על כל המאמץ? לפעמים הרגשה ש

"היעד שלנו ב'לב מבין' בפרט ובאיגוד בני הישיבות בכלל הוא  
לעצור את הנשירה ולמנוע מצב שבחור נמצא בישיבה אבל  
בעצם הוא רק סובל בה. כמובן ש'צרכי עמך מרובים', אנחנו  
לא יכולים לפתור את כל הבעיות של העולם, אבל חלק מהן  

במקום להסתכל על מה שאנחנו לא  אנחנו כן יכולים. אז 
מצליחים להשיג, אנחנו מלאים סיפוק ממה שכן הצלחנו  

עתא דשמיא. איך אפשר להעלות על הדעת  יומצליחים בסי
שכל המלאכה הזאת היא לשווא? ההיפך הוא הנכון, דווקא  
בגלל שיש כל כך הרבה בעיות, וכל כך הרבה בחורים  

הזכות שניתנה לנו   מתמודדים עם קשיים, אנחנו מאושרים על 
 להיות מאלו שפועלים ומשפיעים לטובה".  

                                                                                                                                 מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות         

                                                                                               לב מבין                     
                                                                                                                           וד בני הישיבות 'לגיונו של מלך'איג  מבית 

                                              בעידודם ובהכוונתם של מרנן רבותינו ראשי הישיבות שליט"א                                                  
                                                      23:00  – 21:30| בין השעות   8שלוחה  |  077-3220743קו האיגוד 
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 לב מבין 

 כשאבא מתעניין יותר מידי 

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

077-3220743 

               . גיליונו של בן מלך4 | . הודעות ועדכונים3 | . השארת הודעה2 | מענה אנושי .1
 יןמבלב . 8 | . כנסים7|  . כרטיסי חבר6|  . חדוותא דאורייתא5 |

ברוך ה' אני לומד טוב, אבל אני מרגיש שאבא שלי רוצה  
להיות יותר מעורב במה שקורה איתי בישיבה ובלימוד, הוא  
יותר מידי מתעניין בי, גם אצלי, וגם אצל הרמי"ם. הוא גם כל  
הזמן רוצה ללמוד איתי, וזה קצת מלחיץ אותי ונותן לי הרגשה  

   שהוא לא מרוצה ממני...

 תודה רבה  

 אליהו 

אליהו היקר! לנושא שהנך מעלה, יש תשובה ממבטם של  
הילדים, וכיון   -ההורים, וישנה תשובה אחרת מהמבט שלכם 

שבמקרה שלנו הבן פנה, אתייחס רק לתשובה מהמבט שלכם  
הבחורים. ראשית, מנוסח שאלתך עולה שגם אתה מבין  –

א חפץ להציק  שאביך אינו עושה זאת כי הוא רוצה ברעתך, והו 
לך, או כי הוא לא סומך עליך, גם אתה מבין שזה בא ממקום  
טוב, דואג, וחפץ בטובתך ובהתקדמותך, ולכן יהיה לך קל יותר  
להבין את תשובתי, ולשפר את המצב על פיה. אני בהחלט מבין 
את תחושתך, ואכן חיבוק מחבק מידי עלול להיות מלחיץ. אבל  

התעניינות של אביך תלחיץ  דע לך, שבאפשרותך לקבוע אם ה
אותך, או להיפך תרומם אותך. כמו כל בעיה שמתעוררת  
אצלנו, פעמים אין לנו שליטה על הבעיה עצמה, אבל יש לו  
שליטה איך להגיב אליה, והתגובה שלנו היא זו שתקבע את  

 עוצמת הבעיה ואת השלכותיה על סדר יומנו. 

תך ילד  אליהו היקר! עמוד לרגע במקומו של אביך. בהיו 
תורה, הייתם לומדים כל שבוע, ואביך היה עומד   בתלמוד 

מקרוב על ההישגים שלך. הוא היה יכול לראות בעצמו את  
ההתקדמות שלך. פעמים רבות גם היה יוצא לכם לדבר תוך  
כדי הלימוד על הנעשה בכיתה, ואביך היה בעניינים, והיה 

ה, היה  נרגע לנוכח הצלחתך, ואם חלילה היה רואה איזו נסיג 
פונה למלמד, או פועל בכל צורה אחרת כדי להשיבך אל  
המוטב. כיום, כשאתה כבר בישיבה, הוא לא לומד איתך, והוא  
אף ממעט לשוחח איתך, כי אתם נפגשים פחות, ובאופן טבעי  
הוא מתרחק מעולמך. אך טבעי הוא שהנך חש יותר את  

גם תפיסה מוטעית בקרב בחורים בגיל   מעורבותו. ישנה
 מתבגר, שחלק מתהליך הבגרות היא התנתקות מההורים. ה

 ˘יחו˙ ו˙˘ובו˙ ממו˜„ היעוı וההכוונה  

להתרחק מהילדות ולהרגיש גדולים ובוגרים, גורמת  הרצון 
למתבגרים לחשוב ש'התרחקות מהילדות', הוי אומר  
'עצמאות', ו'עצמאות' הינה התנהגות עפ"י הדעה העצמית,  

 בלא להתחשב בדעת ההורים, שקבעה רק בגיל הילדות. 

אבל האמת אינה כן כלל וכלל, 'בגרות' היא אכן 'עצמאות',  
פירושה התנהגות עפ"י הדעה העצמית בלא  אבל 'עצמאות' אין  

להתחשב בדעת אחרים, אלא 'עצמאות' היא היכולת להתנהג  
באופן בוגר ואחראי, כראוי לגיל המתבגר, גם בלא השגחתם  
הצמודה של ההורים והמלמדים, כפי שהיתה נהוגה בתלמוד  
תורה. ה'בגרות' אינה באה לידי ביטוי בהתרחקות מדעת  

ות' תתבטא ביכולת של המתבגר לקבל  ההורים, אדרבה ה'בגר 
את דעתם בהבנה הראויה, ולהתייחס אל דבריהם כפי שהם,  

 בלי תפיסות נלוות שנובעות רק מהרצון להרגיש 'גדול'. 

אליהו! שנה כיוון, ותיזום אתה את הקשר עם אביך. תמצא זמן  
שתוכלו ללמוד יחד לפחות פעם בשבוע, כשהוא יראה שהנך  

דאי ירגע, ותרגיש פחות את מעורבותו  מונח בלימוד, הוא בו
המעיקה עליך. תערב אותו בנעשה בישיבה, ספר לו על  
החברותות שלך, על השיעורים, על השיחות והוועדים. אתה  
גם יכול לשתף אותו בדברי החולין הנעשים בישיבה, ספר לו  
על החברים שלך, על מסיבות ואירועים שקורים בישיבה, ערב  

מך, ותראה שמעתה המעורבות שלו רק  אותו מידי פעם בעול
תרומם אותך, ואדרבה תשמח שאביך הפך להיות חלק  
מעולמך. כשכיוון החשיבה שלך ישתנה, תוכל גם לשמוע  
ממנו דעות שונות. ואף אם יהיו אלו דברי ביקורת, הם יפלו על  
אוזניים בוגרות. הלב המשכיל שלך יפנים את הדברים באופן  

 .. הראוי לבחור בוגר באמת. 

 בהצלחה! 

מוקד הייעוץ וההכוונה 'לב מבין' נפתח ע"י איגוד בני הישיבות  
'לגיונו של מלך'  בעידודם הנלהב בהכוונתם האישית של מרנן  
רבותינו ראשיהישיבות והמשגיחים שליט"א ועומד בנשיאותו  
של גאון ישראל מרן ראש הישיבה שליט"א | לפניות למוקד  

   23:00 –  21:30 בין השעות  8ניתן לחייג לקו האיגוד לשלוחה 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעמד כבוד התורה בישיבת דרכי העיון בבני ברק

מעמד היסטורי רב רושם בהופעת רשכבה"ג גאון ישראל מרן ראש 
הישיבה רבנו הגדול שליט"א בהיכל הישיבה לצעירים מצטיינים 'דרכי 

הביקור: שיחת חיזוק העיון' ביום רביעי א' חשוון | גולת הכותרת של 
והדרכה בענייני השעה לתלמידי הישיבה הי"ו במעמד ראש הישיבה 

 הגאון הרב מרדכי מאזוז ורבני הישיבה שליט"א
ימים רבים קודם לכן בניין הישיבה לבש חג, בהנהלות ישיבת "דרכי העיון" המכינה ליש"ק "עץ חיים" ות"ת "איש מצליח" השוכנים יחדיו 

בפן הפנימי, כך זכו בני הישיבה וילדי החמד להכנה אמיתית ללמוד   –שקדו על ההכנות הן בפן החיצוני והן ובעיקר    הרם והנישא,  במבנה
ולהשכיל על הזכות הגדולה לחזות בפני צדיק, ולהקביל את פני נשיא אלוקים הנושא על ליבו את משא העם, אשר נאות לבא בשערי  

 ל צאן מרעיתו.משכנם באופן מיוחד, להקרין מהודו והדרו ע

אין הקולמוס יכול להכיל   –ואכן בשעה היעודה, כאשר בקצה הרחוב המעוטר בהוד, נראה רכבו של מרן ראש הישיבה נוסע לאיטו 
בידיהם וחן של התרגשות נסוך  בפתחו של היכלולתאר את אותם רגעי הוד מרטיטים, כאשר מאות התלמידים לבושי בגדי שבת ניצבו 

רצוננו לראות את  –חים לקראת הוד קדומים, ומגרונם פורצת שירה אדירה לכבודה של תורה, ובהכרזה גדולה על פניהם, ששים ושמ
 מלכנו! 

, ולאחר מכן  את דברי רבנותחילה ביקר מרן שליט"א במתחם הת"ת ונשא מדברותיו אל צעירי הצאן אשר כרו אוזניהם ושתו בצמה 
לאחר שעלה מרן רבנו הגדול שליט"א אל היכל בית המדרש כשלאורו   הקרקעהתרוממות הרוח הגיעה לשיאה, טפח וטפחיים מעל 

כאשר ראש הישיבה הגאון הרב מרדכי מאזוז שליט"א הכריז בהתרגשות גדולה כי הגיע  ,  ובעקבותיהם התלמידיםצועדים רבני הישיבה  
, אשר כמלך בגדוד נשא ממקום השעה לשמוע את משא קודשו של רשכבה"ג גאון ישראל מרן ראש הישיבה רבנו הגדול שליט"א

כבודו את המשא המרכזי כאשר כאיש אחד בלב אחד אוזני כלל התלמידים כרויות לכל הגה בהאזנה עמוקה מתוך חרדת קודש והבנת 
 . אודות חשיבות שינון הלימוד ועמל התורה ובפרט בעת כזו עם התחלת זמן חדשבדבריו הרחיב מרן שליט"א ו גודל השעה והמעמד.

פק שמעמד כביר זה יחקק בספר תולדות הישיבה כמעמד קודש שהותיר חותם בל ימחה בלב כל המשתתפים שזכו ליטול חלק  אין ס
 בכבודה של תורה ונושא דגלה, זכתה הישיבה למאמר הכתוב “צהלי ורוני… כי גדול בקרבך קדוש ישראל”! 

                                                                    מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות         

                                                                                               לב מבין                     
                                                              'לגיונו של מלך' איגוד בני הישיבות מבית 

בעידודם ובהכוונתם של מרנן רבותינו ראשי הישיבות שליט"א                                         
                                                      23:00  – 21:30| בין השעות   8שלוחה  |  077-3220743קו האיגוד 

 זקוק לעצה טובה? 

                                  אנחנו כאן
 בשבילך!
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 זוי˙ ר‡יה

לו אי שם באחת   ה אפתח בסיפור סיפור ישן, ישן נושן, שקר
מערי הפריפריה, במשפחה לא גדולה, גם לא קטנה, בינונית,  
וגם סיפורנו זה אינו גדול ואינו מרגש, איני רוצה לאכזב, אבל  
הוא סתם סיפור, סיפור בנאלי, רגיל, נדוש, ומשעמם מסוג  
הסיפורים שלא תקראו ולו בהרצאה ממש משעממת, אבל מה  

וסיפור זה חושבני שנחוץ  רי,  אעשה וכפוף אני ליוצרי ולא ליצ 
 הוא לצורך מאמר זה. 

אמשיך ואספר שבאותה   ,ובכן עכשיו שאתם כבר לא סקרנים
משפחה היה ילד שהגיע לגיל הגן, זה לא מכבר גזזו את  
מחלפות ראשו, וכבר נרגש היה להתחיל את הגן, הלא מעתה  

ם מזרות  דגדול יקרא, אמנם המוצץ עדיין תחוב בפיו, עיניו עו
לכל זר באשר הוא, כפות ידיו קמוצות בחוזקה כל אימת   אימה

שנקלע אליהם חפץ כלשהו, אך עד השתא היה הוא במעון  
ומתקרי קטון, ומעתה בגן יהא, וכאחד הגדולים ימנה, אך מה  
לנו מכבירים בתיאורים בשעה שכבר הגיע לו היום הגדול,   
והנה הפעוט כבר ניצב על עומדו בפתח הבית,  מכותף בתיק  

עומדים מאחוריו ממתינים אף  הוריו כבקי ורגיל עיניו נוצצות, 
הם לבוא ההסעה שתיקח את בנם, ובאמת לא זמן רב ארכה  
ציפיתם, תוך דקות ספורות הגיע רכב חבוט, על כס הנהג ישב  
יהודי מבוגר, חמור סבר, ממתין לילד שיעלה לרכב , והוא יוכל  

 . להמשיך הלאה לשאר נקודות האיסוף

לדון גיבור סיפורנו, חטף פיק ברכיים, מי זה האיש    הי אולם 
הזה חשב בבהלה, ולמה אבא ואמא לא עולים איתי, ומהר,  
מהר מאוד אפילו, ההתרגשות והפחד עלו לעיניו, שהחלו  
לזלוג דמעות בחופשיות ופיו אף הוא הצטרף לחגיגה, בקולות  

  על החול,   שרקעו וברקים וענן עשן כבד שהיתמר מכיוון רגליו  
מתכוון לעלות עם האיש המוזר הזה! אולם הוריו   לא! הוא לא 

כמו כל הורים טובים לא נבהלו ואף לא הרימו ידיים, בעדינות  
ונוקשות, הפצרות בד בבד עם דרישות, העלו את ילדם להסעה  
על כורחו, ולטובתו, אני משער שבנקודה זו רוב הקוראים  

קלית  במתח, אז לא אלאה אתכם בתיאור הנסיעה המוזי
   הגבוהים  שרק פעוט שמפחד עד עמקי ובתיאור הדציבלים

    ט                     נשמתו יכול להנפיק!

כבר בסעודת שבת הקרובה סיפר הילדון   .אדלג לסוף הסיפור 
הנחמד במתיקות ילדותית על השופר והסליחות על ראש  

וכמובן שיש לו את הגננת הכי טובה יותר   השנה והכפרות, 
 .אבא ואמא וכו' וכו'  מהגננת של טובה 

בכל  . חוששני שהנמשל לא מובן אז אסביר, הפעוט זה אנחנו 
, מפחדים מהחדש  זמן חדש אנחנו בוכים אחד בפה ואחד בלב

חוששים מהלא ידוע, רוצים לחזור  לישן ולמוכר ולו רק משום  
שהוא ישן ומוכר, ובכן רבותי אין מה לחשוש כמה שבכינו  
בכניסה לגן כולנו מתרפקים על הזיכרונות משם, אז זהו, זה  

בגדול! קפצו למשימות שלכם לחומר והמסכתות    רק אותו דבר  
נראה   רקמה להיבהל זה  שקיבלתם על עצמכם לזמן זה, אין

  !!! בהחלט שיכולים !אתם יכולים ,מפחיד/מלחיץ/חסר סיכוי
 אז תרשו לי לאחל לנו בהצלחה. 

 עד החתונה זה יעבור 

איגוד בני הישיבות לגיונו של מלך 
                 מקדם בברכת ברוכים הבאים

                  את כלל בני הישיבות 
 המתחילים את זמן חורף תשפ"ג

יה"ר ויהא זה זמן של עליה בהר ה' 
ובמעלות התורה זמן של התחזקות 

זמן של התמדה בכל מילי דמיטב, 
 אמןושקידה בתורת ה', 

 איגוד בני הישיבות

 לגיונו של מלך 

 הבית של האירועים  –מכובד  

עיצוב רכבי חתן כלה |  עיצוב בבלונים ובפרחים | עריכת שולחנות שירותי 
 | שילוט ממותג ומזכרות אישיות | ועוד..  מלצרות

 052-7108044לקבלת הצעת מחיר חייגו: 
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 הישיבות אלעדהתורה ומעמד כבוד התורה בעיר 
למעמד סיום בין הזמנים ומבחן  בעיר התורה והישיבות אלעד כלל בני הישיבות ביום ראשון כ"ח תשרי בשמחה עצומה התכנסו יחד

משמנה ומסלתה של עולם התורה הספרדי  במבחנים המקדימים, מבין מאות מתמודדים |  פומבי למצטייני פרויקט 'קול יעקב' 
עלו לבמה שבעת המצטיינים  ,ועוד'דעת חיים' 'מאור יוסף'  'מכנובקא' הליטאי והחסידי מישיבות 'פוניבז' 'כסא רחמים' 'סלבודקה'

וכן שאר במבחנים המקדימים,  בסיום הערב הוכרז על שמות חתני ההלכה כשמתוך מאות רבות של מתמודדים| ונבחנו מבחן פומבי
שני סגניו הינם מעולם הישיבות הצועד לאורו ובדרכו של רשכבה"ג גאון ישראל מרן רבנו גם החתן ו המתמודדים במבחן הפומבי, גם

לחתן ההלכה הוכתר הבחור ניסים חיים מאדאר מישיבת מאור יוסף ושני סגניו הבחורים אריאל שמחי   |ראש הישיבה שליט"א הגדול 
נשיאה הגאון הרב ליאור כהן בבא חתנא דבי  אנקדוטה מופלאה נרשמהמישיבת כסא רחמים ואביחי יקותיאל מישיבת מאור יוסף |

 י ר"ת מאור יוסף" |גלריה מרהיבה"בשמחה גלויה "מי האמין לשמועתנו, מ אמתבט שליט"א לבשרו בתוצאות המבחן, כשמן שליט"א

  הי"ו                  חתני ההלכה בקבלת מענק ההוקרה מאת ראש העיר
 כהן שליט"א  ראש ישיבת מאור יוסף הגאון הרב ליאור במעמד 

                                          רבני העיר שליט"א בריקוד לכבודה של תורה
 יחד עם ראש היער וחתני ההלכה 

 סגן ההלכה הבחור אריאל שימחי מישיבת כסא רחמים 

 חתן ההלכה הבחור ניסים חיים מאדאר מישיבת מאור יוסף 

 סגן ההלכה הבחור אביחי יקותיאל מישיבת מאור יוסף 

                              ש הי"ו בקודש פנימה רוראש העיר הרב ישראל פ
 אצל מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א

                                                                    מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות         

                                                                                               לב מבין                     
                                                              איגוד בני הישיבות 'לגיונו של מלך' מבית 

ו ראשי הישיבות שליט"א                                         בעידודם ובהכוונתם של מרנן רבותינ
                                                      23:00  – 21:30| בין השעות   8שלוחה  |  077-3220743קו האיגוד 

 מסתפק? חושש?

                                  אנחנו כאן
 בשבילך!
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 ע˙ לספר 

 ן שרול לר' ישראליב

 כרטיסו ˘ל בן מלך

                                                            ‰ו„ע‰ ל˙למי„י ‰י˘יבו˙ בני ˘יעור ‡'                                                                                            
                                                                                           ‰כרטיסים ‰‡י˘יים ˘לכם מעוכבים מעט ע˜ב ˙˜ל‰ ˙כני˙                        

                                                                                   בעז"‰ ב˜רוב נע„כן על ‰חלו˜‰                                                                                                   

 ‡י‚ו„ בני ‰י˘יבו˙ 'ל‚יונו ˘ל מלך'

מזג אוויר סתוי, אפילו חורפי מעט, שורר בחללו של כדור  
הארץ בתחילתו של חודש חשוון. בית המדרש מבהיק מניקיון, 
זה עתה התחיל זמן החורף. הקירות מבהיקים מלובן לאחר  
שנצבעו מחדש בימי בין הזמנים, הווילונות המכובסים נתלו  

בחורים כולם שלווים  , והימים אחדיםמחדש ממש לפני 
ורגועים. כל הנתונים והתנאים הנוחים ביותר ללימוד הגמרא  
נמצאים כאן. אין שום מונע או מפריע שיגרום לו להימנע  
מלימוד. שום תירוץ או סיבה לעסוק לרגע במשהו אחר או  

 אפילו רק לאבד את הריכוז. ובכל זאת, הריכוז ממנו והלאה. 

תוחה לפניו. האותיות  עיניו של שרול בוהות בגמרא הפ
מרצדות לפניו והמילים מרחפות בחלל, כמעט בורחות לו דרך  
החלון הפתוח למחצה. הוא מרגיש רע. רע מאוד! 'כולם מסביב  
כבר לומדים ורק אני כזה מנותק', הוא מייסר את עצמו, 'אני 
מנסה ללמוד, ולא מצליח. אין לי ריכוז, אין לי זיכרון, אין לי  

ן לי תפיסה חדה. אני סתם בחור, גוש מיותר  הבנה מעמיקה, אי
של בשר ועצמות, שבטעות הלבישו אותו כמו בחור ישיבה  
והושיבו אותו בבית המדרש. אני לא יודע מה אני עושה כאן  

 בכלל...'. 

לא תמיד הוא היה ככה. היו לו תקופות טובות שבהן הוא  
הצליח בלימוד, אבל בין תקופה טובה אחת לרעותה, הוא חווה  
תקופות ארוכות הרבה יותר שבהן הוא מרגיש שאין לו שום  
חיבור עם הגמרא. הוא מנסה ללמוד ולא מצליח, בקושי מבין 
את המילים ברמה השטחית ביותר. הוא לא מבין מה אכפת  
לגמרא מה הסיפור עם הטלית של השניים שאוחזים אותה מפה  
ומשם, שייקנו חדש וזהו. למה הוא צריך לשבור את הראש  

לו ולעבוד כל כך קשה כדי להכריע את גורלה של חצי טלית  ש
מסכנה שמישהו זרק בצד הדרך ושני אנשים החליטו לריב  

 עליה...  

"ר' שרול", נשמע מאחוריו קולו העמוק של המגיד שיעור הר'  
ישראל  כהן, שתמיד נוהג לכנות כל תלמיד עם התואר ר'. "מה  

...". שרול ניסה  קורה איתך היום? למה אתה כל כך מהורהר? 
להתחמק ולפטור את הר"מ בתשובה של מה בכך, אבל המחנך  
                    הוותיק לא הסכים לסגת, והצמיד אותו לפינה: "אל תספר לי 

 א

סיפורים", הוא אמר בתקיפות, "אני רואה שהעובר עליך  
משהו, ואני רוצה שתסביר לי מה זה המשהו הזה שעובר  

 עליך!".

שרול הכיר היטב את הרב כהן. הוא ידע שממנו אי אפשר  
ובצר לו נאלץ לשתף פעולה עם הדרישה התקיפה:  להתחמק, 

"אנחנו נמצאים עכשיו בתחילתו של זמן חורף", אומר שרול,  
"אני אמור להרגיש תחושת התחדשות, אני אמור להרגיש  
געגוע ללימוד הישיבתי המעמיק, אבל כלום. אני יבש כמו  
הנגב, אין בי שום לחלוחית של התרגשות. "אני מנסה ללמוד  

והמילים מתבלבלות לי ומרחפות לי בחלל. אין לי  את הגמרא 
ריכוז ולא הבנה, לא זיכרון ולא שמחה בלימוד, אני סתם יושב  
כאן, וכמו שאני יושב עכשיו ככה ובוהה גמרא, כך אעשה  
כנראה גם מחר ומחרתיים ובמשך כל חמשת החודשים  
הקרובים. "זה מתסכל אותי. אני לא יודע למה לא זכיתי  

תורה וחשק בלימוד התורה. למה אני כזה בחור  להרגיש אהבת  
מסכן ואומלל שאין לו שום חיבור לתורה הקדושה???". עיניו 
של שרול התלחלחו בדמעות. הוא נבהל מעצמו והתחרט על  
המילים שהוציא מפיו. בלבו חשב שהרב כהן בוודאי יכעס  
עליו ועל האופן בו הוא מדבר. מי יודע אם לא ישלחו אותו  

 חרי שדיבר בצורה כזאת... מהישיבה א

הרב כהן התיישב ליד שרול ואמר לו: "אני מבין אותך!!!".  
שרול הרים עיניים מופתעות: מה? הרב מבין אותי? איך בדיוק? 
הרי הרב חי כל היום בתורה, הוא נהנה מכל רגע של לימוד,  

וע כל היום בוויכוחים ובדיונים  ק הוא מבין את כל הסברות, וש
שורש של סברת מהרש"א וקושיית המש"ך.  מעמיקים סביב ה

איך יכול להיות שהרב מבין אותי, כשאני אפילו לא מצליח  
לקרוא רש"י אחד עם פיסוק נכון??? "אתה יודע שגם לי קראו  
פעם שרול?", שואל הרב כהן את הבחור היושב מולו. "היום  
אני ר' ישראל, אבל פעם הייתי שרול, וגם אני התמודדתי עם  

ם בדיוק. מה אתה חושב שנולדתי מגיד שיעור?  אותם קשיי
כשנולדתי הייתי כמו כל התינוקות, בלי שיניים... גדלתי  

מכן התרצנתי ככל שהגיל    ושיחקתי תופסת עם החברים, לאחר 
התקדם, ובישיבה ישבתי גם אני מול הגמרא ובהיתי בה כך,  
                    התאמצתי והתייגעתי, היו לי לא מעט נפילות, היו לי תקופות  

 א
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קשות שבהן הרגשתי שאין לי חלק בתורה חלילה וחס. "מה  
שאתה חווה, זה לא משהו חריג. זה המצב הנורמלי. כך גדלים  
בתורה, על ידי זה שנופלים, מתרחקים, ואז מתאמצים שוב  

 בחזרה למעלה. לחזור ולטפס 

"ואתה יודע מה? אני אגלה לך סוד. גם היום, כשהזקן שלי כבר  
לבן, ואני כבר מגיד שיעור מכובד בישיבה מפורסמת, יש  
תקופות יותר טובות ופחות טובות. אני עדיין צריך להתגבר  
ולהתחדש. כמובן שזה ברמה אחרת לגמרי, כי בכל זאת  

תקדמים בחיים.  התקדמתי קצת, אבל זה האופן שבו אנשים מ
"כשכתוב בפסוק "שבע יפול צדיק וקם", זה לא אומר שאם  
הצדיק נופל חלילה, אז הוא מצליח לקם אפילו שבע פעמים.  
לא ולא! הפשט הוא שהצדיק צריך ליפול שבע פעמים ולקום.  

 . " אחרת הוא לא ייחשב לצדיק

"אתה רוצה להיות מלאך. אדם שאין לו שום ניסיונות, שום  
, שהלימוד יבוא לך בקלות, ותמיד תהיה מרוכז,  התמודדויות

ותרגיש מתיקות וערבות בלימוד התורה כבר מגיל צעיר, ולא  
תצטרך להתאמץ במיוחד, ואם כבר כן תתאמץ אז מיד תראה  
את הפירות של המאמץ. "אבל לקדוש ברוך הוא יש מספיק  
מלאכים. הוא לא צריך אותך בשביל זה. את בני האדם הוא  

לשות והיצר הרע שלהם, כדי שיתגברו עליו,  ברא עם החו
שיתאמצו, ויפלו יקומו ויבנו את עצמם מעוד ועוד נפילות  

 " שמהן הם הצליחו להתאושש

"אז מה אני אמור לעשות?", שאל שרול לאחר שעיכל מעט  
את הדברים. "איך אני אמור להתקדם מכאן הלאה. אני לא  

ה של חיבור  מרוכז, אני לא מצליח להבין, אין לי שום הרגש
לתורה, אני מבין שאני אמור לקום מהנפילה הזאת, אבל איך?  

לכל  ,  איך אני יכול לקום??? "יש הרבה דרכים לקום ולהתרומם
אחד יש את הדרכים המתאימות לו. אני באופן אישי, כשנופלת  
עלי כזאת חולשה ואני מרגיש שקשה לי להתחיל ללמוד, יש  

 י                          לי 

  'פטנט' מיוחד שפותר את הבעיה. "אני פותח את הגמרא." 
ומתחיל לקרוא בקול. בלי להבין. בלי לנסות אפילו להבין.  
קודם כל לקרוא, עמוד שלם, שני עמודים, שני דפים, תקרא,  
אפילו עשר דקות. "פתאום, בשלב כלשהו, 'המנוע נדלק'. אני  

להיאמר  מרגיש שהגוף שלי מתחיל להתנדנד, הגמרא מתחילה  
בניגון מתרונן. הברזל התחמם, ועכשיו הזמן להכות בברזל  
בעודו חם. עכשיו אני מדפדף אחורה למקום שבו אני מחזיק,  

 ואני מתחיל ללמוד במרץ ובהתלהבות. 

"אפשר לומר גם כמה פרקי תהילים לפני שלומדים, אפשר לתת  
מטבע לצדקה. אפשר לעשות תשובה על החטאים, כמה דקות  

וחשבון נפש קטן בינך ובין עצמך ולאחר מכן תתחיל  של וידוי 
ללמוד. כל הדרכים האלו יעילות מאוד ועוזרות מאוד כדי  
'להיתפס' ללימוד ולהתחיל ברגל ימין בסייעתא דשמיא. "אבל  
הכי הכי חשוב זה פשוט להתפלל. להשקיע מאמץ בתפילה  
  להצלחה בלימוד. לחשוב על המילים שאתה מוציא מפה 

 , להתכוון למה שאתה אומר. 'ב'אהבת עולם

הרי הקב"ה הוא אבינו, והוא אב הרחמן, הוא מרחם על בריותיו  
ואנחנו מבקשים שירחם גם עלינו וייתן לנו בינה להבין  
ולהשכיל וללמוד וללמד... "לאחר מכן בברכת 'אתה חונן',  
בברכת 'השיבנו אבינו לתורתך' אפשר וצריך להתפלל, בברכת  

ת 'אלוקי נצור', לבקש, להתפלל,  'שומע תפילה'. בתפיל
להתחנן לפני הקב"ה ולהאמין באמונה שלמה, שאין תפילה  
שבה ריקם מלפני הקב"ה. כל תפילה פועלת פעולה כלשהי,  
וככל שנתפלל יותר להצלחה בלימוד, כך נזכה להצלחה גדולה  

 יותר. 

את דבריו סיים הרב כהן בהצעה מעשית: "אני מציע שתנסה  
וא את הגמרא בלי להבין כמה דקות,  עכשיו להתחיל לקר

 ולאחר מכן תגיד לי אם הרגשת ש'המנוע נדלק' או לא...". 

                                                                                                                                 מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות         בדיוק בשבילך מיועד 
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                                                             אם גם אתה מחפש לב שיבין אותך                           

                                                                    אם גם אתה זקוק לאוזן קשבת ולעצה טובה          

 אם גם אתה רוצה משהו שיקשיב לך 
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 בסייעתא דשמייא

 בחור ישיבה יקר

 גם אתה מחפש

 שיבין אתך?לב 
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