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

בעוד כשבועיים עתיד להתקיים מעמד הענק של "הילולא רבא דצדיקיא"  שע"י ממלכת התורה "כסא רחמים". מעמד שמלבד היותו  
בבחינת תמיכה וחיזוק "ברכי דרבנן", הינו מאגד את כלל העולם היהודי  מכל קצוות הקשת. חרדיים דתיים ומסורתיים, ספרדים ליטאים  

מבוגרים וישישים אברכים לצד עמלי כפיים. כולם כולם מתכנסים למרגלות הר סיני של דורנו, במת הענק המפוארת  וחסידים, צעירים 
זה מעמד שכמה שנסביר, לא   במאות מאות רבני הקהילות ראשי הישיבות מרביצי התורה, ומעל כולם מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א.

 יה נוכח במקום. הוא מעבר לכל דמיון. ניתן יהיה לתאר אותו לאף אדם, עד שיגיע ויה

 .מה שדרוש מאיתנו הוא רק קצת 'התבוננות'

שקלים, מאות אלפי שעות עמל, עשרות אלפי משתתפים אם באולם ואם    התבוננות קצרה, בת דקה אחת. בשביל מה כל הדבר הזה? מליוני
, טוב העיקר שהבנתם את  -----בהאזנה ובצפייה, אלפי עובדים חלקם ישירים וחלקם בעקיפין, מאות רבנים בבמת הכבוד, עשרות 

 העיקרון. ושוב, בשל מי כל הסער הגדול הזה? 

בנאומים, בברכות, בפרסומים ובכל פינה תספק לנו את התשובה. אתם. אתה ואתה ואתה. כל בחור ישיבה  התבוננות קצרה, בת דקה אחת. 
ששוקד על תלמודו החל משעות הבוקר המוקדמות ועד חצות ליל ולאחריו, כל אחד ואחד מלגיונו של מלך העומדים בבית ה', כן כן זה  

 התורה שלכם, לכבוד התורה שלכם. בשבילכם ולמענכם, בשביל 

הזה, בכבוד    האדיר בכניסה לבית המדרש, בעליה מחדר האוכל ובכל פינה שתזכרו במעמד  לפני הלימוד,    .התבוננות קצרה, בת דקה אחת 
שעות  רומם את כל  ת  האדיר הזה, שנועד כל כולו מראשיתו ועד נעילת שעריו בשבילכם ולכבודכם,התורה האדיר הזה, בכינוס ההצדעה  

   הלימוד הבאות שלנו. 

 והנה, כל היחס שלנו ללימוד ייראה אחרת. בדוק ומנוסה. 

 . . . 

החודש, לרגל ההילולא הגדולה, הבאנו בפניכם שיחה מיוחדת עם נכדו של בעל ההילולא ומייסד הישיבה, מורנו הגאון הגדול הרב  
ומנחה אותו עד כל צעד ושעל, וזה המקום להודות לו על כל   מצליח חי מאזוז שליט"א, הרב שליט"א מלווה את האיגוד מעת היווסדו 

 הליווי והתמיכה. יה"ר ויאריך ימים על ממלכתו בהרבצת התורה לעדרים מתוך בריאות איתנה אושר ועושר ורב כל, אמן. 

צמח מאזוז שליט"א  לצד המאמר מאת מו"ר שליט"א, ניצב טור מיוחד מכיל מדברי מרן רבנו הגדול שליט"א ומו"ר הגאון הגדול הרב 
שמואל עידאן שליט"א  ר' הרה"ג אודות מייסד ההילולא וממייסדי הישיבה הרה"ג הצדיק ר' שמואל עידאן זצ"ל, תודתינו נתונה לנכדו 

 , על המצאת הדברים לידי המערכת. " ומרצה להלכה מוסר והשקפה לבנימין אמררב ומשגיח בישיבת "

 

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

 יו"ר איגוד בני הישיבות 

 

                                                                    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 

                   ?גם אתה חיכית לנו

 גם אתה ציפית לזה? 

 !המוקד כבר פתוח

 קצת התבוננות 
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 ‡ור המ‡יר
  ‚‡ון י˘ר‡ל מרן ר‡˘ הי˘יבה רבנו מ‡יר מ‡זוז ˘ליט"‡

 התורה זיע"א מרן מייסד ממלכת 

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

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

הרמב"ם כותב "אבא מארי" בהלכותיו, וגם בכתביו. מוסר   א.
תלמד מהרמב"ם. עדינות השפה תלמד מהרמב"ם. חכמה  
  תלמד מהרמב"ם. להיות בן אדם תלמד מהרמב"ם. הרמב"ם 
היה תכלית השלימות. אז אם הרמב"ם כותב כך, אנחנו קל  

(שיעור בא"ח י"ט כסלו   וחומר צריכים לכתוב כך.  
 התשע"ו) 

התחתנה. היום הפסיקו עם המלה הזאת. אמה"ג  -התחתןב. 
תמיד היה אומר: זה טעות! לא אומרים על החתן, התחתן.  

  אבל נשאה אותה לאשה.  הפירושחושבים התחתן אנשים 
"ויתחתן שלמה  כמו  חתן הכוונה נעשה חתן למישהו,  האמת הת 

את פרעה מלך מצרים" (מלכים א' ג', א'). בגמרא יבמות (דף  
ע"ו ע"א) כתוב: ויתחתן שלמה את "בת" פרעה. ע"כ. אבל זה  
טעות, המלה בת לא כתובה בפסוק. אבל היום השתנו לטובה,  
  כותבים פלוני ופלונית נישאים, לאט לאט חוזרים למקורות. 
[עיין בספר מגדולי ישראל ח"ד עמ' ר"ו ועוד]. (ח' חשון  

 תשפ"ב)

אחרי שהיה שופך את חמתו על חכם מסוים במכתב   אמה"גג. 
אליו, בסוף כותב לו מילות פיוס. והמלצתי ע"ז את הפסוק  
במשלי (פרק כט פסוק יא) "כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור  
ישבחנה" סוף טוב הכל טוב. [ועיין באסף המזכיר ערך יש  

 בוטה וגו']. (ח' סיון תשע"ו)

בהסבר דברי רש"י אמר    השיעור והתקשה ד. לבחור שקרא את  
מרן: אם ישבת על רש"י הזה כמו שאני ישבתי בילדותי על כל  
דיבור ברש"י, עד שעיני דמעו, היה אחרת. אנחנו קבלנו את  
דברי רש"י באהבה. "נלך למורנו ורבנו ועטרת ראשנו נשאל  
אותו מה פירוש הגמרא" ככך אמר לי אמה"ג על הגמרא בבא  

(ע"ב). בהתחלה פירשתי את הגמרא אחרת,   מציעא דף מ"ט
תא  ויאמר לי: לא, נלך למו"ר... חשבתי בוא נלך לג'רבא לרבי ח

נשאל אותו... לא, "מורנו ורבנו" זה רש"י. ככה היה היחס  
 לרש"י. (כ"ה תמוז תשפ"א). 

  פעם כתבתי חידושים על מסכת פסחים, ובאחד מהם כתבתיה. 
                        ל"ח" בסתם, הדבר היה כך וכך הפירוש, וסיימתי "ודלא כהצ

 י

  פירשת פירוש טוב פשוט. אמה"ג אמר לי: מי יאמין לך שאתה 
את   תרחיב ותסביר תביא את דבריו ויותר מהצל"ח? אלא 

 , וכולי האי והלוואי. (י' אדר תשפ"א) פירושך

. לדוגמא פעם אחת הגיה בספר 'ויאמר  למדתי לדייק מאמה"ג ו.  
יצחק', הגהה של ארבע שורות. אחר כך בארוחת ערב אמר  
שנראה לו שאות וא"ו שנמצאת בתחילת מלה פלונית, יש  

 להקדימה. ועוד. (י"א שבט תש"פ) 

אמה"ג אמר לנו כשאתם פותחים גמרא שתוספות ציינו לה,  ז. 
  להבדיל  ראתקראו את המקור "ג'רידה", כלומר כמו שאתה קו

תראה מה   אלא שלא תתעכב סתם, דהיינו בזריזות. -עיתון 
, ותקח. כשתתרגל בזה מילדות  להבנת התוספות אתה צריך

 יהיה לך קל.  (כ"ה ניסן תשע"ט)

  ה' יתן לך מה שיתן, אל תתגאה! בשנת תש"ז אחרי שאמה"ג ח.  
התמנה לדיין, שלחו לו מכתב חכמי ג'רבא וגאבס ושאלו איך  

היה לו כתב יפה, והיה   ... בבית דין? ענה להם: אני רק מזכיר
כותב מהר וברור [עד שפעם אמר לו הרב הראשי רבי דוד בן  
בארון "הכתב שלך נקרא גם בחושך"]. אבל חכם אחר (רבי  

"ג היה  שמעון ג'אוי) שהכיר, סיפר לרב אלוף שבשעה שאמה
נכנס לבית הדין היו רועדים, בית הדין היה מזדעזע. (אדר"ח  

 אייר תשע"ט). 

אמה"ג לימד אתנו איך בוחנים תלמיד אם הכין או לא, ע"י  ט. 
 ששואלים שאלה מהמשך הגמרא. (כ"א תמוז תשע"ו) 

לאמה"ג היה פנקס כזה קטן. כשלמדתי פרק "המפקיד"  י. 
כוונתו יש לדקדק, או יש  הראה לי אותו, ושם כתוב ר"ת "י"ל" ו 

ֵדל ואתה כבר לא ילד. אתה כותב יש לדקדק   ליישב. וכשאתה ּגָ
 בר"ת יל"ד... שיהיה יותר ברור. (י"ד תמוז תשע"ו) 

ניקוד פתח שנמצא באות ב' בתחילת המילה בא להשלים  י"א. 
את ה"א הידיעה. אני זוכר איך למדתי בילדותי את הכלל הזה  

בעולם כמו אבא, אין אין.   מאמה"ג, חבל שאין עוד אחד
(אנשים חושבים שלא צריך דקדוק, אבל על כל פסיעה ופסיעה  

 (ז' סיון תשע"ו) צריך דקדוק). 
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 ˘מע ˘למה
  ‡ור העולם מרן הר‡˘ון לˆיון רבנו ˘למה מ˘ה עמ‡ר ˘ליט"‡

דורו של משה רבנו ע"ה דור דעה היו, כולם גדולי עולם, ובכל  
זאת התאוו תאוה לבשר, כעסו ודברו שלא כדין. כשלא  
עובדים על המידות, גם אנשים גדולים יכולים ליפול לחטאים  
גדולים. אין שום בטחון ושום ערובה המבטיחים לאדם שלא  
יתעורר בו יצרו ולא יחטא, אין דבר כזה. אלא יש כח בידי 
האדם לעבוד את ה' ולהרגיל את עצמו בהנהגות טובות, עד  

 שכל הענינים האלה ישכחו ממנו.  

כשה' ברא את האדם, מצד אחד עשאו בצלם אלקים, ומצד שני  
בעים בהם המידות האלו. האדם לא  בחומרים גשמיים שמוט

יכול לומר 'אין לי מידה כזאת', כי כל המידות נמצאות בו, אלא  
שיש בו גם כח רוחני עליון המסוגל לגבור על כל התאוות עד  
כדי כך שלא יהיו ניכרות אצלו. יש אדם שהכעס יותר בולט  
אצלו, יש שהתאוה בולטת אצלו וכו', המידות הניכרות בכל  

חלוקת היסודות שיש בו. ובנשמה שה' נותן בכל   אדם הן לפי
אדם יש את הכוחות הרוחניים כנגד אותם כוחות גשמיים, אם  
ירצה יכול לגבור, לא בשמים היא, אלא ביד האדם בלבבו  

 ובפיו לעשותו.  

התורה מסייעת להגיע למדרגות האלה, התורה היא הנשק  
דם לא  הגדול ביותר העומד בפני היצר. אך גם בתורה, אם הא

פועל בה, לא לומד אותה כמו שצריך שתהיה תורה עם עמל  
ויגיעה, אינה נותנת לו את פריה. אדם שיש לו אדמה משובחת  
אך אינו חורש וזורע, האדמה תצמיח לו קוצים וברקנים וישכנו  
שם נחשים ועקרבים. זה שהאדמה טובה זה לא משנה, ללא  

התורה היא   עיבוד וללא זריעה אין הבדל בין סוגי האדמה. 
תורת אלהים חיים והנשמה היא 'חלק אלוה ממעל', אך אם לא  
עובדים בהן על המידות אז לא רואים פירות ותוצאות, והאדם  

 יכול להישאר עם אותם חסרונות עדי זקנה ושיבה. 

בכוחה של תורה לעזור לאדם ולרוממו בעבודת המידות,  
בתנאי שמשתדל ועמל ביגיעה אמיתית. כשהאדם משתדל  
לקנות מידות טובות, עובד על עצמו באמת יחד עם יגיעה ועמל  
בתורה, התורה מסייעתו לקנות מעלות רמות ולהשיג הישגים  
גבוהים ועצומים, שבלעדיה לא היה יכול להגיע אליהם כלל.  

 אדם ההולך אחר ההבל והשגעון, לא יעזור לו מה שעוסק   אך

 תורה ומידות 
דבר וענין צריך האדם לעבוד ולעמול,   בכלבתורה, זה קשה.

אין דבר שבא בקלות ובחינם. כל ענין צריך את העמל המיוחד  
לו, והתורה עוזרת בתנאי שהאדם מתחיל לעמול ולטרוח. אנו  
צריכים להיות מוכנים ונכונים להתאמץ, להיות שקדנים  
בעבודת המידות, זו לא עבודה של פעם אחת, אלא יום יום  

ת תמיד מוכנים, כמו חייל הנמצא בקרב  ושעה שעה. להיו
במקום סכנה שמביט תמיד לכל הצדדים בדריכות רבה ולא  
מסיח את דעתו בשום אופן כי בנפשו הדבר. כך בעבודה על  
המידות, האדם צריך להיות תמיד דרוך ומוכן לעמוד כנגד יצר  
הרע. היצר שבאדם מכה ובועט בכל כוחו ולא מפסיק לעולם.  

וד ולהלחם כנגדו מתוך אמונה פשוטה  אנו צריכים לעמ
שבידינו הדבר, יש לנו את הכח הזה, אל לנו לחשוב שזה בלתי  

 אפשרי. 

 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 

                              הגיליון מוקדש

                 לרפואתם השלמה של

 הרב יצחק בן ימנה

 רונן בן רחל

 אוריאל (נוריאל) בן מוריה

 אודל בת מרים

 יום טוב נתן בן אודל

 ליפא בן רויזא 
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 חז˜ וי‡מı ליבך 
   ˘ליט"‡מורנו ה‚‡ון ה‚„ול הרב ˆמח מ‡זוז 

 

 ניתן להשיג במהדורה חדשה מוגהת ומסוקלת מנופת ומסולת את הספר החשוב

 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

אנחנו נמצאים בימי השובבי"ם. בשבועות האלה הקב"ה יושב  
על כסא רחמים, ומקבל בתשובה את כל מי שבא ורוצה לחזור  

. אם זה שמירת  חסרון בקדושהבתשובה מכל מיני עוונות של 
העינים, אם זה דיבור שאינו נקי, ואם זה עוד כל מיני עבירות.  

ונות  כשאדם רוצה לחזור בתשובה בשאר ימות השנה מעו 
כאלה, הקב"ה לא מקבל אותו בקלות, מלאכי השרת בוחנים  
אותו מכף רגל ועד ראש אם באמת התשובה שלו אמיתית  
וחזקה או שהיא "פרווה". אבל בשבועות של השובבי"ם 
הקב"ה מתנהג ברחמים, ומי שבאמת מנסה להתקרב, הקב"ה  
מושך אותו. ועל זה המשילו את הפסוק: "שובו בנים שובבים 

משובותיכם" (ירמיה ג' כ"ב). בימים האלה תחזרו אלי,  ארפא 
 ואני מוכן לרפא אתכם. 

 "אני? 'רק' הרהרתי!"

אחד מהדברים החמורים שצריכים לתקן בימי השובבי"ם הוא  
העוון של הרהורים רעים. אסור לו לאדם לחשוב מחשבות  
רעות, מחשבות של עריות. אדם לכאורה יאמר: "אני?! לא  

רק הרהרתי בלב, לא עשיתי מעשה ממש",    עשיתי שום איסור,
אבל צריך לדעת שזה איסור חמור מאד. הרמב"ם כותב  
בהלכות תשובה (פ"ד ה"ד), שיש כמה דברים שאנשים  
נכשלים בהם וחושבים שלא עשו כלום, ואחד מהם הוא  
הסתכלות בעריות. אדם חושב ואומר "מה עשיתי? וכי נגעתי  

י רק הרהרתי!" והרמב"ם  בה, צחקתי איתה, דיברתי איתה? הר
ממשיך ואומר: "ואינו יודע שזה עוון גדול!" לא רק עוון, אלא  

 עוון גדול! 

אני מקווה שכולם קוראים כל יום אחרי התפילה בבוקר את  
שלשה עשר עיקרים שכתב הרמב"ם, ואחד מהם הוא שהקב"ה  
יודע מחשבות בני אדם. אדם יבוא לאחר מאה ועשרים לבית  

מרו לו שביום פלוני הוא חשב על כך וכך,  דין של מעלה ויא
והוא לא יוכל להכחיש, כי הקב"ה יודע מחשבות בני אדם. ומי  

 שרוצה לתקן את הדברים האלה, עכשיו זה הזמן. 

 האלקים יביא במשפט על כל נעלם 

                                בשמים מתחשבים גם על דברים קטנים שלכאורה אין בהם 
 

ממש, ולכן אין לו לאדם להשלות את עצמו שלא ידונו אותו  
על הדברים האלה, וכמו שכתוב בקהלת (י"ב י"ד) "כי האלהים  

 יביא במשפט על כל נעלם", ומדוע שאדם יגרום רע לעצמו?! 

ידוע שרבנו האר"י ז"ל היה מסתכל לאנשים במצחם ואומר  
  להם שעברו עבירה כזאת וכזאת ועליהם לתקן אותה. לכל 
עבירה יש סימן מיוחד שמופיע במצח של האדם, והקב"ה נתן  
לרבנו האר"י כוחות להבחין בסימנים האלה. מספרים שבזמנו  
אנשים בעלי עבירות לא היו יוצאים ביום מהבית, כי היו  
חוששים שהוא יפגוש אותם ויעיר להם מדוע אתמול הם עברו  

ייש  עבירה פלונית, ולכן היו מתחבאים ממנו, כדי שלא יב
 אותם. 

 דבר קטן? 

וביקש ממנו   מהר"ם גלאנטי בזמנו של רבנו האר"י בא אליו
שיסתכל במצחו ויאמר לו אם יש לו איזה עוון שעליו לתקן.  
הוא רצה להגיע לעולם הבא נקי, ולא לעבור שם ייסורים כדי  
לתקן מה שעשה בעולם הזה. הייסורים של עולם הבא הם  

ומרים שכל הייסורים  קשים מאד, עד כדי כך שרבותינו א
שאדם מתייסר כל ימי חייו הם כאפס לעומת הייסורים של יום  
יציאת הנשמה, והייסורים של יום יציאת הנשמה הם כאפס  
לעומת הייסורים של עולם הבא. הוא אמר לרבנו האר"י שהוא  
אמנם מאד משתדל לא לעבור שום עבירה, אבל אולי בכל זאת  

עליו ואמר לו שיש בידו  הוא נכשל במשהו. האר"י הסתכל 
חשש עוון גזל. כששמע אותו חכם כך, נבהל מאד, כי כל ימיו  

 הוא היה נזהר שלא יבוא לידו שום איסור. 

לאותו חכם היה בית חרושת גדול לבדים. בזמנם לא היה כמו  
היום. היום מכניסים למכונות את החוטים, והמכונה עושה לבד  
את השתי וערב ונעשה בד, אבל פעם הכל היה ביד. אולי  
ראיתם פעם את אמא או סבתא איך הן סורגות סוודר, בדור  

ופקעת  הקודם זה היה מצוי הרבה. יש להן שני מקלות גדולים 
חוטי צמר, הן מכניסות את החוטים בנקב שיש בראש   של 

המקלות, וכך עושות שתי וערב ואורגות סוודרים שלמים. פעם  
כך זה היה גם בבדים, היו אורגים הכל ביד. החכם הזה ישב  

         בגזל, ועלה בדעתו שאולי הוא  וחשב היכן היה יכול להיכשל
 

 שובו בנים 
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 ?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 

לא שילם למישהו מהפועלים שלו כמו שצריך. נכנס לבית  
החרושת שלו, הניח שם מטפחת עם הרבה כסף ואמר לפועלים:  
"רבותי, מי שיודע שמגיע לו כסף ממני שלא שילמתי לו, יגש  
לכאן ויקח, לא צריך לשאול אותי". אף אחד לא קם, מלבד  
  אשה אחת שניגשה ולקחה שתי פרוטות. לאחר מכן חזר החכם 
הזה לרבנו האר"י, כדי שיאמר לו האם נותר במצחו העוון הזה.  
כשהגיע, אמר לו רבנו האר"י: "עכשיו אתה נקי, אין לך שום  
סימן של עוון כלשהו". התברר, שהעבודה של אותה אשה  
היתה איכותית יותר מעבודתם של שאר העובדים, ולכן היה  

א ידע  מגיע לה יותר כסף על העבודה שלה, אבל החכם הזה ל 
את זה, וכי מהיכן ידע?! אבל למסקנא הוא לא שילם לה כמו  

 שצריך, ולכן היתה עליו תביעה. 

הסיפור הזה נותן הרבה מוסר. לאותו חכם היה סימן של חשש  
גזל, וזה אפילו שהוא לא ידע שעליו לשלם לה יותר, וגם  
האשה הזו לא תבעה אותו בכלל. ומה אנחנו נאמר, אם על דבר  

דו חשש עוון, כיצד אנחנו נבוא לעולם הבא, כיצד  כזה היה בי
 ידונו אותנו?!

 פירורים קטנים... 

לפעמים אדם לוקח בידו כמה עוגיות או בסקויטים, ואחרי כמה  
מהם הוא שבע, והוא לא שם לב שאת השאר הוא מניח זרוקות  
בביזיון בצורה שיכולים לדרוך עליהם וכדו'. אדם צריך ליזהר  

 כלין.מזה, זהו ביזוי או

במסכת חולין (ק"ה ע"ב) מסופר על אדם אחד ששר העניות  
היה מנסה להפיל אותו לא אליכם בעניות, אבל האדם הזה היה  
מקפיד שלא לזרוק אפילו פירור אחד, ולכן שר העניות לא  
הצליח להפיל אותו. יום אחד היהודי הזה היה בנסיעה,  

ים  ובמהלך הנסיעה עצר לאכול בצד הדרך, וישב על העשב
שצמחו שם. כשראה זאת שר העניות, שמח, כי אדם לא יכול  
ללקט את הפירורים שבין העשבים, וממילא האדם הזה יעזוב  
אותם שם, ולאחר מכן אנשים יעברו שם וידרכו על הפירורים,  
וככה הוא "יתפוס" אותו, ויוכל לעשות אותו עני. לאחר  

ם וזרק  שהיהודי הזה גמר לאכול, עקר את כל העשבים שהיו ש
אותם בתוך הנהר, נתן אותם מתנה לדגים שודאי לא ישאירו  
מהשאריות שלו אפילו פירור. כשראה כך המלאך הזה, אמר:  
"חשבתי כבר להפיל את האיש הזה, אוי לי שהוא הוציא אותי  

 מהבית שלו". 

                            מהזמן שהיינו ילדים קטנים עד היום הזה, אנחנו ברוך ה' 
 י

לצערי כשאני הולך הביתה בערב אני לפעמים רואה  
ביסקוויטים זרוקים פה וזרוקים שם. אם אני רואה איזה בחור  
במדרגות אני אומר לו להרים את הביסקוויטים האלה, לשים  

רואה אף  אותם בשקית, לקשור ולשים בפח, אבל אם אני לא 
ולכן תליתי מודעה    , קשה לי להתכופף. אחד אני לא יכול להרים

מחוץ לבית המדרש עם הכותרת: "מאן בעי עניותא? סגולה  
בדוקה ומנוסה!", וכתבתי את המקור של הגמרא בחולין.  
תיזהרו מאד מהדבר הזה. עניות רח"ל זה דבר קשה מאד, מר  

ישמור אותנו  מאד, אדם חלילה רעב ואין לו מה לאכול, וה' 
 שלא נדע לא אנחנו ולא אתם ולא אף אחד מישראל מעניות. 

 לפחד מהדברים הקטנים 

הקב"ה גזר שלכל אדם יגיע הזמן שיחזיר את נשמתו, וכך יהיה  
עד שתהיה תחיית המתים. אני לא בא להתגאות, אבל אומר  
לכם את האמת, אני מאד נזהר שלא לעשות עבירות, אבל  

ש הרבה עבירות שאנחנו קוראים להם  מדבר אחד אני מפחד. י
קטנות, ולא שמים לב אליהם. אם זו פגיעה בחבר, אם זו עבירה  
אחרת שנראית קטנה או כל מיני איסורים שיצר הרע סוגר לנו  
את העינים. אבל אצל הקב"ה הכל נמצא, ואין שכחה לפני כסא  
 כבודו. וכאשר יגידו לנו "וכזאת וכזאת עשית", מי יציל אותנו? 

 יאמר זכיתי לבי, טהרתי מחטאתי?! מי

הקב"ה נתן לנו מתנה את השבועות האלה, כדי שנוכל לחזור  
בתשובה מהעבירות האלה ונתקרב לקדושה. מסכן אדם  
שיאמר שהוא בסדר, כי השנים חולפות ועוברות, ויגיע היום  
שגם הוא יתייצב לפני הקב"ה. ואז מה יגיד, לא ידעתי שאסור?  

אבל איך הוא יכול לעמוד לפני הקב"ה   גם אם באמת לא ידע, 
כשכולו מלוכלך עם כל הטומאה והעוונות שיש לו, איך  

 יתרצה לפני הקב"ה?!   

הקב"ה מחכה לנו. מי מאיתנו יכול לומר: "זכיתי לבי, טהרתי  
מחטאתי" (משלי כ', ט')?! אמנם הקב"ה מקבל את כל עם  

רה.  ישראל, אבל ה"עינים" של הקב"ה זה אנחנו, לומדי התו 
אנחנו יכולים להציל את כל עם ישראל, וחס וחלילה גם להיפך.  
כל אחד ישתדל להתחזק במה שהוא יכול, אם זו עוד תענית  
דיבור, אם זו שמירת הפה מדיבורים אסורים, אם זו שמירת  
העינים, ואם זה כל דבר שאפשר להתחזק בו. כל אחד יבחר  

ול לעמוד  לעצמו מה שהוא יודע שהוא צריך להתחזק בו ויכ
 בזה.
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 ‡‚ר˙ לבן מלך 
 מורנו ה‚‡ון ה‚„ול הרב ‡ליהו בנימין מ‡„‡ר ˘ליט"‡

 לזכות כתר תורה ויראת שמים  
דע! כי כל בחור ובחור    –"בני! אם חכם לבך ישמח לבי גם אני"

יש בידו אפשרות ויכולת לגדול בתורה, ולהיות מורה הוראה,  
ומגדולי הדור, צדיק מושל ביראת אלקים, עבד ה' נאמן. והכל  

ה אם  בא מבית זה או אחר, אין הבדל   תלוי רק בו. ואין זה ְמַשּנֶ
בין אם זקנו ואביו גדולים בתורה, או אנשים פשוטים, אין  
הבדל בין אם אחיו חכמים ונבונים, או לא. כי כל אחד יכול  
לגדול לכבוד ולתפארת. ואף אם אתה ממשפחה פשוטה ביותר,  
אנשי עמל, שעובדים כל היום להשיג טרף לביתם. בכל זאת,  

 צמך בתורה, תצמח לגפן אדרת. אם תרצה ותשקיע ע

ואל תזלזל בעצמך, ואל תפול ברוחך לאמר מה כבר יצא ממני,  
פלוני משפחתו כך, אביו רב גדול, לכן הוא שוקד, לכן הוא  
חכם, אבל אני כלום. זו טעות מרה, ועצת היצר הרע, כי אם  
קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, ביכולתך הדבר.  

חכמים מפורסמים, גדולי תורה,   פוק חזי כמה תלמידי 
שאבותיהם לא היו ת"ח, ואחיהם ומשפחתם אינם חכמים,  

 ואעפ"כ צמחו להיות מאורי עולם, ומאירי עיני ישראל. 

ֵאלו אתה מכיר. ולהיפך אתה שבאת   חשוב רגע, כמה חכמים ּכָ
ממשפחה פשוטה, קל לך יותר לצמוח לתלמיד חכם גדול,  

י אין מצוי שיצאו בנים שכבר אמרו חז"ל (נדרים פא.) כ
תלמידי חכמים, מתלמידי חכמים. וכמה טעמים לדבר, ואחד  
מהם שלא יאמרו תורה ירושה להם, ויסמכו ע"ז שאבותיהם  
ת"ח, ולא ילמדו. ע"ש בגמ' ובפירוש הר"ן. הרי בחור שאביו  
ת"ח יש לו יותר קשיים, שהיצר נלחם בו. ולמי שאין אביו חכם,  

וכן אמרו (שם) הזהרו בבני עניים, יש יותר סיכוי והצלחה. 
אלא  שמהם תצא תורה, ולאו דוקא עניים בממון, כי אין עני

בדעת (נדרים מא.), אדם שאבותיו עניים מתורה, יותר קל לו  
 לקנות את התורה, וממנו תצא תורה לישראל. 

לכן אדרבא תתחזק מזה, תתייגע ותצליח. ואם אתה בן לחכם,  
אל תתייאש לומר, כי לא   ומשפחתך של חכמים וסופרים,

תצמח חלילה לחכם, כי אין מצוי שיצאו ת"ח מבניהם. זה אינו,  
דכנגד זה אמרו חז"ל (בבא מציעא פה.) כי התורה מחזרת על  
אכסניא שלה. וכל שבא ממשפחת תלמידי חכמים, קל לו יותר  
לרכוש תורה. והרבה גדולי עולם זכו להיות דור אחר דור של  

אם באמצע נפסק, התורה חזרה שוב  תלמידי חכמים, וגם 
לאותה משפחה. ועוד אמרו חז"ל (פסחים מט.) לעולם ימכור  
אדם כל מה שיש לו וישא בת ת"ח, כי מובטח לו שבניו ת"ח.  
הרי שכשמשפחתו משפחת חכמים, קרוב הדבר שיהיו ת"ח.  
ואם תאמר א"כ דברי חז"ל סתראי נינהו חלילה, כי מכאן  

חה של חכמים, ומשם משמע  משמע שקל להיות חכם למשפ
                         להיפך. אולם באמת אין שום קושי, כי הכל תלוי בהשקעה של  

 י

אם אינו משקיע וכמו שעושים כן הרבה   -הבחור עצמו  -הבן 
בנים של חכמים, קשה שיצא ת"ח. אבל אם ישקיע עצמו טוב,  
יותר קל לו לצאת ת"ח, כי התורה מחזרת על אכסניא שלה  
לראות אם יפתחו לה הדלת ויקבלוה, ואם מקבלים אותה  

מאירה פנים. נמצא שהכל תלוי   בזרועות פתוחות, הרי היא
בהשקעתך אתה בני היקר, ואין הבדל בין מי אתה העלם, יהיו  
הוריך מי שיהיו, בין יהיו גדולים וענקים, בין יהיו פשוטים 
ונבזים, אם תשקיע עצמך, ותטרח בתורה באמת, ותשמור על  

 זמנך היקר, תצמח לגדול בתורה, ותהיה מאיר עיני חכמים. 

דע! כי   –בני! "חכם בני ושמח לבי, ואשיבה חורפי דבר"
פעמים רוצה אדם להתקרב לבורא, ולשקוד על התורה ביראה  
טהורה, אולם יש לו מניעות רבות מכמה צדדים, אין חשק ויש  
לו טרדות אחרות. והוא תמה מדוע זה, והרי אני רוצה להיות  

, משום  בחור טוב, למה יש לי כ"כ מפריעים. ובאמת טעם הדבר
שזה נסיון לראות אם יעמוד בו, כי רוצה ה' לבוחנו ולבדקו, אם  
באמת חפץ בכל לבו לעבדו, או לא. ופעמים שאף אם הוא  
משתדל בכל כוחו, אינו מצליח, והוא רואה כביכול שהדלת  
סתומה לפניו, מנסה ואינו הולך לו, עובד ואינו רואה תוצאה,  

 טורח ואינו מרויח כלום. 

ו תוצאה של עבירות קודמות, יתכן שעשה  הנה אפשר, שז 
בעבר עבירות שאטמו את לבו, וכיסו את נשמתו בכיסויים 
רבים, ולכן כשרוצה להתקרב, אינו יכול להתדבק בתורה  
הקדושה, כי אינה סובלת טומאה, ואור הנשמה אינו נדבק  
באור התורה. על כן אם נסית להתקרב ולהתחזק, וראית שאינך  

ות, עשה קודם תשובה אמיתית, חרטה  מצליח ויש לך הפרע
גמורה על העבר, תבכה לה' ותתחנן לו שימחל לך על העבר,  
ועשה כל חלקי התשובה בשלמות, ושאר דברים המועילים  
לתשובה, כמו צדקה וכיוצא כפי יכולתך, ואח"כ תראה שה'  
יאיר לך. כי רצונך להתקרב אליו, הוא רצונו יתברך, ובודאי  

ה עצמך ותטיב מעשיך מכאן ואילך,  חפץ ה' בזה, וכשתנק
 יפתחו לך שערים גדולים. 

  הגיליון מוקדש  ֚

 להצלחתם של

 שירה בת אורלי

 אביהו בן שרה



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ˙ור˙ חיים

 תשובות בהלכות תפילה וקריאה בתורה 

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

עדיפות תפלת מנחה קטנה על מנחה גדולה עם מגבעת  
 וחליפה 

שאלה: אני ספרדי ורציתי לשאול מה עדיף, תפילת מנחה  
גדולה עם כובע וחליפה, או תפילת מנחה קטנה בלי כובע  

 )? ובשםוחליפה (כי אחה"צ אהיה במקום שלא אוכל לח

תשובה: שאלתי את מרן שליט"א והשיב שאם דרכך להקפיד  
על כובע וחליפה בתפילות, אז עדיף שתתפלל מנחה גדולה עם  

 מגבעת וחליפה מאשר מנחה קטנה בלי מגבעת וחליפה.  

 חשיבות חבישת מגבעת בתפילה 

כתב הגאון מרן  שאלה: בשו"ת בית נאמן חאו"ח סימן ט' 
שליט"א בענין לבישת "אבנט גרטל" בשעת התפילה, שהעולם  
סומכים על רבנו ירוחם שהובא בבית יוסף, שמי שהולך בכל  
יום בלא חגורה אי"צ לחגור לתפילה. וכתב שם, "ואפי' משום  
הכון ליכא כיון שאין דרך בזמננו ללכת ב"גרטל" גם לפני 

י זה, לכאורה אין שום  גדולים, ופוק חזי מאי עמא דבר." לפ
טעם ללבוש כובע בשעת התפילה, שהרי כמו כן אין דרך  
בזמננו ללכת בכובע גם בפני גדולים. ותמוה אם כן מדוע מצאנו  
קהלות של יראים ושלמים שאינם מקפידים ב"גרטל" אבל כן  

 מקפידים בכובע. וצ"ב. 

תשובה: כוונת מרן שליט"א פשוטה, בני תורה מקפידים  
י גדולים עם מגבעת, ולכן ק"ו שצריך לחבוש  להופיע בפנ

מגבעת בפני הבורא בתפילה. אבל גם בני התורה אינם לובשים  
גרטל בעומדו לפני גדולים, וא"כ מעתה אין זה מלבוש כבוד,  
שצריכים ללבוש בתפילה. ועוד אוסיף שחבישת מגבעת טובה  
וראויה לכל אדם בעת התפילה וק"ו לבני תורה וכמבואר בבית  

ף (סימן ח' ס"ב) על דברי הטור "ומכסה ראשו". שכתב מרן  יוס
ז"ל היינו לומר שאע"פ שראשו מכוסה, דרך הצנועים להטיל  
סודר או טלית על ראשם, וכדאיתא בשלהי קדושין וכו' לפי  
שכיסוי זה מכניע לב האדם ומביאו לידי יראת שמים וכו' ע"ש  

 ו. נועם דברי

 מינוי שליח ציבור שאינו הגון 

                                             יהודי שנמצא כעת חזן ובעל קורא בתורה בשכר  שאלה: 
 

ועושה מעשים   ומחללם בפרהסיה בשבתות וחגיםשעובד 
 מגונים, מה הדין? 

. ואם שומר שבת  תשובה: מי שמחלל שבת אינו מצטרף למנין
אבל עושה בפרהסיה ובזלזול עבירה כל שהיא, כגון מגלח  
בתער, מצטרף למנין  (סי' נ"ה סי"א ומשנ"ב שם) אך אינו יכול  

 לעלות חזן (משנ"ב סי' נ"ג ס"ק י"ד). 

 לומר נוסח הקדושה האשכנזי

שאלה: האם ספרדי שמתפלל במנין אשכנזי יכול לומר עם  
ל הקדושה ("כבודך מלכנו  הציבור את הנוסח האשכנזי ש 
 תופיע"), או שיש חשש להפסק? 

תשובה: עיקר הקדושה היא הפסוקים קדוש ברוך וימלוך, וכל  
השאר הם הקדמה בלבד, ולדעת מרן השולחן ערוך אין צריך  

רבנו  ונהגו לאומרם ע"פ . לאומרם כלל (סי שכ"ה ס"א)
האריז"ל (ע"ש בכה"ח) ולכן אם אמר בנוסח שלהם יצא ידי  

 ה. חוב

 להחזיר מי שטועה במילה "קדשו" 

שאלה: המילים שיש בהם אותיות דל"ת ושי"ן סמוכות לדוגמא  
המילה "קדשו" קשה לבטא את השי"ן והדל"ת, הרבה פעמים  
מחברים אותם ויוצא להם צ'ו. האם צריך להחזיר בעל קורא  
בשל כך הרי אין אות כזו בשפה העברית? כמו כן מי שאומר  

 ן ולא סמ"ך האם להחזיר אותו? "חסדו" עם אות זי"

תשובה: אם טעה למה לא להחזירו? (אבל לפעמים יש אנשים  
שהבעיא בשמיעה שלהם ולא כך קריאת החזן. ולכן יש  

 להזהיר שלא לבא על ידי כך למחלוקת).

 אמירת ברכו בקדיש יתום 

שאלה: האם כל האומר קדיש יתום יאמר ברכו, או שרק אחד  
 צריך לומר ברכו? 

תשובה: המנהג פשוט שכל האומר קדיש אומר ברכו. וכן  
 משמע בבן איש חי (שנה ראשונה פרשת ויגש אות יז). 

 ?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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הר סיני בבני   –בפינת רחוב הרב עוזיאל 
ברק, מתנוסס לתפארה הקומפלקס הענק  
של ממלכת התורה ישיבת 'כסא רחמים' 

 הממלאים פני תבל אורה.

בקומה הרביעית בבניין הפינתי נמצא בית  
המדרש הגדול, שוקק חיים מסביב ליממה  
פשוטו כמשמעו, האור בהיכל הינו 'נר  
תמיד', כאשר עולים על יצועם שקדני  

 הלילה פוגשים הם במשכימי הבוקר.

מי שלא מכיר את הישיבה, מאמין שמדובר 
בעוד ישיבה, טובה, לא חסר ישיבות טובות.., 

בר בהרבה יותר. 'כסא רחמים' בפועל מדו 
זאת קהילה אדירה, המונה אלפי בוגרים של  
הישיבה הפזורים בכל רחבי הארץ. רבים 
מהם כבר מכהנים בעצמם כרבני קהילות 

 שהקימו, מבאר שבע ועד צפת.
לצידו של מרן רבנו הגדול שליט"א המנווט 
את ספינת היהדות הנאמנה במימי התקופה, 

בה המנצחים על  ניצבים צוות רבני הישי
 המלאכה לאורו וע"פ הוראותיו.

אחד הבולטים שבהם הינו מו"ר הגאון הגדול      
שליט"א. אשר מלבד   הרב מצליח חי מאזוז

כהונתו בישיבה הינו גם רב הקהילה  
הספרדית בעיר ראשון לציון. סדר יומו מלא 
וגדוש במסירת שיעורים בערי ישראל  

עות ובערוצי הקודש, מענה לשאלות המגי
מתלמידיו הרבים והכוונת המוסדות 

 והקהילות מכל הארץ.

לרגל מעמד ההילולא הגדולה הקרבה ובאה,  
זכינו להיכנס אל מו"ר שליט"א, נכדו של 
בעל ההילולא מרן מייסד הישיבה זיע"א,  
ושמענו ממנו דברי חיזוק והדרכה המיועדים 
לבני הישיבות הפוסעים במעלה הר ה'.  

מקבץ תשובות שענה    בשולי השיחה, הוספנו 
מו"ר לתלמידים בענייני לימוד תורה ויראת 

 שמים.

יה"ר ויאריך מו"ר שליט"א ימים על 
ממלכתו, בהפצת התורה ובהרבצתה, מתוך  
אושר ועושר ובריאות, וירווה רוב נחת 

 .מתלמידיו ומיוצאי חלציו, אמן

 הגדול    מעמדהלרגל 
                              "הילולא רבא דצדיקיא"

מרן רבנו הקדוש                            ל
     מייסד ממלכת התורה
                        בעל 'איש מצליח' זיע"א הי"ד

שיחה מיוחדת עם נכדו                                
          מו"ר הגאון הגדול                        

 שליט"א                                          הרב מצליח חי מאזוז

             ויהי 
איש 
 מצליח
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השתתפתי בקיץ בסיום מסכת יבמות בבית הכנסת בחו"ל.  
שנלמדה ע"י מג"ש עם קבוצה גדולה מהמתפללים, ועשו  
סעודה מפוארת לכבודה של תורה. באמצע הסעודה עמדו יחד  
כל חתני תורה במזרח, וקראו את הסיום וההדרן . לאחר מכן  
כיבדו אותי לדבר. אמרתי להם חז"ל אומרים מצוה גוררת  

עבירה גוררת עבירה. ובלשון המון העם עם האוכל בא  מצוה, ו
התיאבון... א"כ כשמסיימים את המסכת צריך תיכף לעבור  
למסכת הבאה, מה פתאום סעודה ואוכל?!.... אדרבא הרי תגיד  
לי מה יותר מתוק מדף גמרא... אבל חז"ל לימדו אותנו שכך  

ד  ראוי להיות. אביי אומר תיתי לי דעבדי יומא טבא לרבנן כ
שלים צורבא מרבנן מסכתא (שבת דף קי"ח ע"ב). השאלה  

 למה?? 

ואמרתי הנה בנוהג שבעולם אדם שנמצא בחנות ומוכר, אם  
יבא אליו חבר ויזמין אותו לארוחה במסעדה על חשבונו, האם  
יבא איתו? התשובה: הדבר תלוי, אם אין קליינטים בחנות ילך  
אתו לאכול מפריה ולשבוע מטובה. אבל אם יש קונים בחנות,  

ף. אבל אם  לא ילך אתו. עכשיו הוא צריך להתפרנס ולעשות כס 
תבוא כלתו הטרייה, ותאמר לו : יבא המלך אל המשתה אשר  

 עשיתי לו. יעזוב הכל וילך לסעודה שהכינה.  

התורה הקדושה היא    – והנמשל, בשעה שאדם הוא חתן תורה  
הכלה והיא מכינה לנו סעודה, כי כאשר יש תורה יש קמח,  
הכלה מביאה את הקמח והסעודה, וכאשר הכלה מזמינה את  

לסעודה, אז באים! האדם חושב כאשר הוא עוסק בתורה    החתן
זה על חשבון שעות העבודה, אבל להיפך התורה היא מביאה  
את הפרנסה. כמובן שזה לא רק פרנסה, אלא את כל הגשמיות  

 התורה מביאה לאדם. 

הגמ' בנדרים (סב ע"א) אומרת תניא לאהבה את ה' אלוקיך  
ילים לשמוע  לשמוע בקולו ולדבקה בו (התנא דורש מהמ

כדי לעשות רצונו בלבד) שלא יאמר אדם אקרא   –בקולו 
ויכבדוני), אשנה (תורה שבע"פ)  - מקרא שיקראוני חכם (

שיקראוני רבי (ואקבל תפקיד ופרנסה. בן יהוידע), אשנן 
(אלמד לאחרים. מאירי) שאהיה זקן ויושב בישיבה, אלא למד  

כתבם   מאהבה וסוף הכבוד לבא, שנאמר קשרם על אצבעותיך 
על לוח לבך (כלומר לא תכוין להנאתך, אלא כדי שיהיו  
שגורים בפיך. ר"ן), ואומר דרכיה דרכי נועם וגו', ואומר עץ  
חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר (שסוף הכבוד לבא.  

 ר"ן).

 השאלה הגדולה איך אפשר ללמוד מאהבה? 

בברכת אהבת עולם בשחרית אנחנו אומרים "והאר עינינו  
ודבק לבנו במצוותיך", כדי שנדבק בתורה, שנלמד    –רתך  בתו

בהתמדה, צריך להגיע קודם לכן, לשלב של והאר עינינו  
בתורתך. כשאדם זוכה להבין את הסוגיא מרגיש את המתיקות,  
והשמחה האמיתית הזו נותנת לו חשק ללמוד וללמוד בלי  

 הפסקה. 

ומיים  כשאין מתיקות אין מנוע ללמוד, לכן אם תעזבני יום י
אעזבך, בר מינן, כי אם יום אחד אין מתיקות, האדם כאילו  

   

 רוחני, הנשמה נחלשת. 

בדרך הלימוד שלנו שמתבוננים בכל מלה ומלה, כל שורה  
בגמ', ברש"י, בתוס', ובמפרשים ז"ל, הוא אתגר, זה מבחן.  
הבנתי, פיצחתי חידה. זו מתיקות אמיתית. בפרט אם זה עם  

או בכתה זה תענוג אמיתי, אתה יודע  חברים מקשיבים 
שפירשת דבר ישר ואמיתי, זה נותן לך חשק ללמוד הלאה.  

תשקיע בהצלחה,   –הכלל הוא אם אתה רוצה להיות שקדן 
תוכיח לעצמך שאתה טוב, שיש תוצאות, יש שכר לעמל, ואז  

 ממילא ידבק לבך בתורה. 

כל בחור ואפילו החלש ביותר יכול לומר לך שהיו הרבה  
ות שהוא רצה לשאול והוא חשש ולבסוף מישהו אחר  שאל

כבר שאל... הרבה פעמים היה לו תשובה יפה לענות על  
הקושיא של הר"מ, אלא שהוא התבייש ולא ענה ולבסוף  

 מישהו אחר ענה... איזו תחושת החמצה...!! 

 מה עושים?? 

כשאדם יחקור את נבכי נפשו למה הוא לא שאל / ענה? הוא  
יש וכדומה. אולם האמת היא, אילו הוא היה  יאמר כי הוא מתבי

בטוח במאה אחוז ולא בתשעים ותשע, הוא היה זועק את  
התשובה. הרי כך כתוב שמחה לאיש במענה פיו (משלי ט"ו  
כ"ג). אלא שהאדם לא בטוח לגמרי והוא חושש שיהיה ללעג  
וקלס, ולכן הוא מעדיף לשתוק. הוא זוכר חצאי דברים... ( הוא  

: לכאורה אמרנו אתמול כך וכך ולפי זה אפשר  אומר בליבו 
לתרץ, אבל אמרנו גם כלל הפוך... קשיא עתיקתא מחדתא).  
והעצה היחידה לזה, גם היא מחז"ל, חז"ל דורשים את כפל  

תבין)  -הפסוק והיה אם שמוע תשמע, אם שמעת בישן תשמע (
בחדש (סוכה מ"ו). סיימת היום שיעור, תחזור על השיעור טוב  

ד שאתה יודע אותו בע"פ. היצר הרע הוא עצום ואומר  טוב!! ע
לך חבל על הזמן אני כבר יודע את החומר מצויין... אבל בחור  
חכם לא יתפתה ליצרו, ויחזור וישנן עד שיהא שגור בפיו.וכך  

הגאון   יעשה גם מחר יחזור גם על החומר שלמד. (ומהראש"ל 
ף  עמאר שליט"א שמעתי שאמר לבני אליהו הי"ו בסו  הרב

זה יכול להיות טו  -שבוע חזרה על כל השבוע ובסוף חודש 
בחודש או כל תאריך שרוצים חזרה על על כל החודש ).  
פתאום כשישאלו שאלה הוא יהיה בטוח בעצמו, התשובה  
תהיה לו ברורה, והוא יענה, וישמח ויתקדם בזה בלי ספק  

 בעה"ו. והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך.אמן. 

 ש"ס אידן' 'במבחן פומבי לאברכי כולל 
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איך נראים על פניהם הקדושה הטהרה ויראת השמים וכואב  
כך ואני גם חושש מה יהיה איתנו כי גם עליי עובד היצר    לי על

חזק בנסיונות של דורינו וחבל כי אני לא מרגיש חזק ובכל  
מהותי איזו מעלה זו באמת להיות יהודי ואיזה הוד ופאר זה.  
האם הרב מכיר איזה ספר לימוד כלשהו או ספר סגולי של  

עורר את  תורתינו שיכול לעזור לעמוד מול פגעי הזמן שיכול ל
 נקודות היהדות להשפיע קדושה וכו' כל עצה שהיא? 

תשובה: ראיתי פעם למרן החיד"א שביאר מה שאמרו רבותינו  
"בראתי יצה"ר בראותי תורה תבלין" הכוונה על לימוד המוסר,  
ומאוד כדאי לקחת ספר מוסר לראות אם מושך אותך, תקרא  

חר עד  אותו פעמיים ושלש, ואם לא מחזק אותך, תנסה ספר א
 שתמצא ספר טוב שמחזק אותך. 

וע"ז אמר שלמה בחכמתו "החזק במוסר ואל תרף" (משלי ד'  
י"ג). בנוסף שמעתי ממור אבי הגאון הרב צמח מאזוז שליט"א  
לקרוא דף זוהר ביום שמועיל מאוד לטהר את הנשמה והרבה  

 . ניסו והועיל מאוד

 חיזוק ביראת שמים

אני מרגישה   . חיזוקשאלה: אנא מכבוד הרב יתן לנו עצה ל 
יש לי ניסיונות שאני מראה שאני עומדת בהם ואני  ,שקשה לי

מרגישה שכל הזמן אני זאת שמחזקת את כולם ואני במצב של  
אני יודעת שאם הקב"ה הביא לי את   .קשה לי . אין, לא מקבלת

אני   . ואין קשה לי ,הניסיונות האלה אז אני יכולה לעמוד בהם
כבוד הרב   ,במדרשה ואני בנויה מבחינה רוחנית ברוך השם

 . השם יברך אותכם ,יחזקנו

תשובה: בתרגום על שיר השירים על הפסוק אמרתי אעלה  
של הבית  בתמר וכו'. מבאר התרגום שכאשר הגיע זמן הגאולה  

השני אמר הקב"ה אבחן את דניאל אם יעמוד בנסיון כמו  
אברהם אבינו שעמד בעשרה נסיונות ואם יעמדו חנניה  
מישאל ועזריה בנסיונות, אפדה בזכותם את עם ישראל וכו'  
עייני שם. הם בוודאי לא ידעו שגאולת ישראל תלויה אם  

למשך ארבע מאות   השני יעמדו בנסיון עכשיו, בית המקדש 
ועשרים שנה תלוי בהם. מלכים, סנהדרין, תורה, הצלת רבבות  
ישראל במשך מאות שנים הכל תלוי אם הם יעמדו בנסיון, גם  

שאת נמצאת    את לא יודעת אבל אין ספק שברגעים רבים כאלו 
תלוי כל העתיד שלך, של משפחתך, ולפעמים קהילות   בניסיון

ן תחשבי על  שלימות תלויים בך. תפקירי אותם?! ברגע של נסיו
 זה. ותתחזקי מאוד בעזרת ה'. 

 שמיעת שיעורים בשלום בית בבית הכסא 

שאלה: האם מותר לשמוע שיעורי שלום בית או חינוך ילדים  
 מפי רבנים בשירותים? 

בשירותים   וכדו' תשובה: האחרונים כתבו שלא ללמוד דקדוק 
,  המדברים בעניין שנמצא בו כי האדם עשוי להזכר בפסוקים 

תמיד מוסרי השיעורים משלבים דברי חז"ל   ,ן דידןוכן בנדו
 .םכדבריה

 פסיקת הלכה מתוך עיון בסוגיה 

שאלה:  אם מישהו שלא הגיע להוראה, זאת אומרת לא סיים  
ש"ס ואינו בקי בפוסקים וכו', אבל יודע הוא ללמוד, ולמד  

, ורואה שבמסקנת ההלכה יש מחלוקת אחרונים,  איזה סוגיא
האם הוא יכול    - ומתוך לימודו את הסוגיא נראה לו כאחד מהם  

לנהוג כשיטה זו? או, מכיון שהוא לא הגיע להוראה, לא יצא  
הדבר מכלל ספק, ועליו לנהוג כפי הכלל שספק דאורייתא  

 להחמיר וספק דרבנן להקל? 

זמננו, (עיין בדברי תשובה: יעשה כפי מה שפסקו אחרוני 
הפתיחה ליב"א ח"א אות ב' ) וילך לת"ח מובהקים ויציע דבריו  

 בפניהם, ואם יקבלו את דבריו הנה מה טוב ומה נעים

 הגברת החשק וההתלהבות בלימוד התורה 

שאלה: בחור ישיבה שהתרגל לראות סרטים מבוקרים ומשחקי  
לו  ם כמובן ללא פריצות, ומרגיש שזה גרם יהמחשב לסוג

לחוסר חשק גדול בלימוד . השאלה איך מתקנים את הרגש  
 שהתקלקל 

  – וכמו שנאמר  בקול רם וכדו'( תשובה: ללמוד בהתלהבות 
כל יום  הלימוד לחזור על  אחרי הפעולות נמשכים הלבבות).

ולשנן אותו בע"פ, מספר רב של פעמים. בפרט בזמנים פנויים  
אליו. בנוסף   כמו עד שנרדם וכדו', ואז מוכרח החשק לחזור

ילמד ספרי מוסר על לימוד תורה שמתחבר אליהם. לדוגמא  
 לוי זצ"ל מחזק מאד. בהצלחה.  הגר"מל עבספר בתורתך 

 לימוד תורה לשמה 

שאלה: רבי חיים מולוואז'ין כתב שאדם הלומד על מנת לדעת  
את התורה הרי זה לומד לשמה, וראיתי מי שחולק שהלומד  

ה לשמה. האם יש בזה עוד  על מנת לקיים הוא הלומד תור
 דעות? ומה השיטה הרווחת? 

תשובה: בפרקי אבות פרק ו' משנה א' שנינו: רבי מאיר אומר  
כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו'. כתב מרן  
החיד"א במראית עין (שם) ואמר כל וכו' להורות כי כמה  
מדרגות יש בענין עסק התורה לשמה, והבטיחני כל העוסק  

דאין עיסקו לשמה כפי המדרגות הראויות, עם כל זה כיון    דהגם
דנכנס מיהא בסוג עוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו'  
עד כאן לשונו. ופעם שמעתי ממרן הראשון לציון הגאון ר'  

בשם אחרונים, שגם הלומד על    ) [זצ"ל]שליט"א(עובדיה יוסף  
למד תורה  מנת שיקרא רבי, יש בזה קצת לשמה, שעל ידי כך י

 לרבים. (במקום לעבוד ולהשתכר ולהתכבד ממלאכה). 

 חיזוק ביראת שמים

שאלה: אני רואה כמה ירדתי רוחנית באופן אישי ורואה מה  
קורה סביבינו במיוחד מפגעי הטכנולוגיה ולצערי אין לי את  

לפנים ואותה שמחה במצוות ואותה  מאותה יראת שמים 
בל אני מרגיש יותר ויותר  בהירות בעבודת ד' וכואב לי על זה א 

                           מלפני כמה דורות ינו אבן,יבש,דל אני חושב על חכמ כמו
 י
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                                           מורנו הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"א
 לקראת מעמד "הילולא רבא דצדיקיא" בשנת התשפ"א

 בשיעורו בערוץ הקודש "קול ברמה"
מרן בעל ה"איש מצליח" חי בתקופה לא פשוטה מבחינה רוחנית. הרמה הרוחנית של היהודים בתונס היתה אז בשפל גדול בעקבות השפעת האליאנס,  

ללמוד תורה בסביבה שכזאת. כל מי שלמד תורה בתקופה הזאת אפשר לומר עליו שלימודו היה  –ואולי אפילו להיפך  –וד גדול וזה לא היה כב
נטו לשם שמים. עם כל זאת, הרב הצליח להגיע לדרגות גבוהות מאד בלימוד התורה. כל מי שלמד פעם תשובה ב"איש מצליח" משתאה נוכח  

ם לאדם בסביבה תורנית קשה עד בלתי אפשרי להגיע לרמה כזו, לאדם שחי בסביבה כמו של רבנו על אחת כמה העמקות והבהירות של המחבר, וא
 וכמה.

, וביקש ממני לבוא לערוך בשדרות  , ואחד ממשתתפי השיעור הקבועים התחתן בשעה טובהבאשקלוןלפני כעשרים שנה הייתי מוסר שיעור קבוע  
ראה אותי שם ומאד נהנה לשמוע שאני נכדו של האיש מצליח, ואמר לי שהוא לא   – שהיה מבוגר מאד  –לו חופה וקידושין. הרב של העיר דאז 

יודע אם זכינו לראות בדורות האחרונים גאון כמו רבנו. הוא סיפר שלמד פעם את התשובה של רבנו בדין הנץ החמה (או"ח סי' ט"ו), ששם הרב  
בעמקות מבהילה, ואמר לי שלקח לו שלשה חודשים (!) כדי לסיים ללמוד את התשובה הזאת.    הסתעף לכמה וכמה נושאים עמוקים ורחבים ודן בהם 

בלבי אמרתי לעצמי, שמתוך ענוותנותו של רב העיר ניכרת גדולתו, שהרי התשובה שם מקיפה הרבה נושאים עמוקים, ואם הרב הצליח ללמוד אותה  
 תוך שלשה חודשים זה מוכיח עליו שהוא תלמיד חכם עצום. 

לפני ההדפסה של כל ספר היו מביאים כמה גיליונות מהספר למרן הגר"ע יוסף ע"ה, והוא תמיד היה מבקש שיביאו לו את כל הספר כבר לפני  
ההדפסה, כי אין לו סבלנות לחכות עד שיוציאו את הספר לאור. לא היה אכפת לו שהגיליונות עדיין לא מסודרים בתוך ספר, העיקר שיביאו לו  

לראות עד כמה חיבב מרן זצוק"ל את תורתו של האיש מצליח. בשנת תשכ"ג סבא הקים במסירות נפש את ישיבת "כסא רחמים" בתונס  בזריזות. 
מידים  ממש מאפס, ובורא עולם סייע בעדו, וחפץ ה' בידו הצליח, וכיום ברוך ה' הישיבה שלו ממשיכה כאן בארץ ועושה פירות ופירי פירות. מאות תל

רה ועל העבודה, אם זה בישיבה קטנה, בישיבה גדולה, בכוללים של הישיבה או בכלל מוסדותיה. הבוגרים של הישיבה נמצאים בכל  שוקדים על התו
הארץ, וכיום אין כמעט מקום בארץ שאין שם בוגרים של הישיבה שמאירים את עולם התורה. עשרות ספרים יוצאים מדי שנה מהישיבה ומתלמידי 

 , ספרים עמוקים בתלמוד, בהלכה, באגדה ובכל נושא תורני.הישיבה בכל רחבי הארץ

, חייל אחד שהיה משתתף בקביעות בשיעור הביא לי את הסכום ורצה לקנות כרטיס, אמרתי לו שאני אביא לו  באשקלון באחד השיעורים שמסרתי
לכלא צבאי למשך חודש על זה שהוא כבר שלש   קבלה בשבוע הבא. אבל הוא אמר שאין לי בשביל מה להביא קבלה, כי הוא הולך למחרת להיכנס

ולהפתעתי אני רואה אותו יושב במקום הקבוע שלו. שאלתי אותו מה הוא   פעמים עשה דבר שהיה אסור לו לעשות. שבוע הבא אני בא לשיעור 
תיק וראה שיש שם רק מקרה  עושה כאן? והוא סיפר שהשופט במשפט שלו שאל על מה הוא נשפט, ואמרו לו שהוא נמנם בשמירה. השופט עיין ב 

אחד של נמנום, ושאל אותם למה הם מביאים את החייל למשפט, והרי על עבירה אחת לא מענישים כך. הם ענו לו שהחייל עשה עוד שתי עבירות  
שהיו בתיק עוד שתי  אחרות שרשומות בתיק, אבל השופט לא הבין מה הם מדברים, כי הוא רואה רק עבירה אחת. החייל סיפר לי שהוא יודע בבירור  

 עבירות, אבל כשבורא עולם רוצה הוא "מעלים ראיות". את הסיפור הזה שמעתי מבעל המעשה בעצמו.

בעקבות מגפת הקורונה אין הילולא   [שנת תשפ"א]   לפני שבוע אחיין שלי קיבל טלפון. היהודי על הקו אומר לו שהוא לא יודע מה לעשות, כי השנה
. אחיין שלי העמיד אותו על טעותו, ואמר לו שודאי יש הילולא ויש כרטיסים והכל כרגיל חוץ מהאירוע עצמו שלא  והוא לא יכול לקנות כרטיס 

יתקיים במתכונת הרגילה. אבל עניין אותו לשמוע, מה כל כך דחוף לאותו אדם לקנות כרטיס? אז הוא סיפר לו שהוא אברך כולל, ובנוסף עובד 
שהוא לא מצא עבודה. מישהו הציע לו לתרום   לפני כמה שנים היתה לו תקופה ארוכהורה ותפלין ומזוזות], כמתייג סת"ם [כותב תגים בספרי ת

לישיבה, ואמר לו שהקב"ה שלח את הישועות בדור הזה דרך כסא רחמים. "תתרום ותראה ישועות!" אמר לו. הוא קצת התלבט, כי הוא לא קשור  
עליו ואמר לו שזה המקור של הישועה שלו. הוא סיפר לו: "השתכנעתי וקניתי כרטיס, אבל לא   לישיבה ולמה שהוא יתרום, אבל החבר שלו לחץ

חלמתי שהישועה תבוא כל כך מהר. כבר באותו שבוע פנה אלי מישהו לתייג ספר תורה. שבוע הבא אני שוב מקבל פנייה מאדם אחר שגם הוא צריך  
ממישהו שגם הוא צריך מתייג לספר תורה... כאן כבר לא יכולתי לעמוד בעומס, ואמרתי לו תיוג לספר תורה, וגם בשבוע השלישי אני מקבל טלפון  

שיחכה עד אחרי פסח. מאז השפע לא פסק. בשנה הבאה כבר רכשתי שני כרטיסים, ומאז כל שנה אני קונה שני כרטיסים". מרוב ההתלהבות שלו 
שגם להורים שלו היתה שנה אחת של דוחק בפרנסה, והוא אמר להם שלרכוש   הוא לא הסתפק בכרטיסים שלו, אלא הביא גם חברים. הוא סיפר 

 כרטיס להילולא של כסא רחמים זה ישועה בדוקה ומנוסה, ומאז גם הם רוכשים כל שנה כרטיסים מכסא רחמים. 

תעמוד ותתפלל לקב"ה שבזכות  אחים יקרים! הזכות של מרן ה"איש מצליח" גדולה מאד, ומי שמחזיק את התורה, הקב"ה נותן לו את החלק שלו.
החזקת התורה והחזקת הישיבה של רבנו ה"איש מצליח", הוא יתן לך ברכה במה שאתה צריך, אם זה פרנסה טובה, בריאות, שלום בית ומה שאתה  

 רוצה. זכות רבנו מרן בעל ה"איש מצליח" תעמוד לכם ולזרעכם. חזקו ואמצו!
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 לב מבין 

 תחרות חברתית 

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

077-3220743 

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

בשיעור שלי יש סוג של 'תחרות חברתית', היא אמנם מתחת  
ל דבר שאני או חבריי עושים,  לפני השטח, אבל היא קיימת. כ

נמדד במשקפיים של החברה. זה קורה בדברים הטובים וגם  
בדברים הפחות טובים, למשל: בחור לא יתפוס חיזוק, אם כרגע  
החברה לא במצב הזה. ומצד שני, בחור גם לא יירד, אם כרגע  
החברה בחיזוק. זו תופעה טובה, או לא? מצד אחד, זה מלחיץ  

לא תמיד עושה את מה שאני רוצה לעשות,  ואני מרגיש שאני 
 ומצד שני לפעמים זה גם שומר עלי... 

 חיים

חיים יקירי! שאלתך מצוינת, ולדעתי גם מעניינת בחורים רבים, 
כי התיאור שלך מתאר את המושג 'חברה', על מעלותיה  
וחסרונותיה, כי אכן חיי חברה הם חיים מחייבים, ובאופן טבעי  

ת יפעל פעולות עפ"י החברה שבה  אדם בעל תקשורת חברתי
הוא חי, אלא שאנחנו צריכים ללמוד ולדעת את המשקל הנכון  

 שעלינו לתת ל'מה יאמרו' 

אני מציע שנעשה את זה ע"י משל "היום לא אהיה בסדר ב'  
"יש לי תור לרופא    - הודיע שמעון לחברותא שלו    –בישיבה"  

  6:00שיניים, מחוץ לעיר". אך להפתעת החברותא, בשעה 
בערב, הופיע שמעון והם הספיקו ללמוד כשעה. בסיום הסדר  
הסביר שמעון לחברותא: "הקב"ה עשה איתי נס וכשיצאתי  
מהרופא שיניים היה לי טרמפ לישיבה, וכך הקדמתי ב"ה  
הספקנו ללמוד..." "כל הכבוד לך, ותודה רבה לך שבאת  
וניצלת את השעה הזו, באמת היה לי קשה ללמוד לבד..."  

 לו החברותא.  החמיא

מחרת, עייפות קפצה על שמעון והוא אחר לקום משנת  ל
  6:00הצהריים, הוא התעורר בתדהמה מעט לפני השעה 
  6:00,ובליבו אמר: "איזו בושה להיכנס לבית המדרש בשעה 

,מה יחשבו עלי חבריי, הרי אף פעם לא קמתי כל כך מאוחר...",  
  ר ספר, ולמד הוא נכנס בהססנות לאוצר הספרים כאילו תר אח 

שם לבדו בשעה שנותרה עד לסיום הסדר... "מחר אתנצל  
החליט. מדוע ביום הראשון נכנס שמעון בבטחה    –לחברותא"  

           לבית המדרש, אולי אפילו עם גמרא בידיים, בסוג של גאווה, 
 י

 ˘יחו˙ ו˙˘ובו˙ ממו˜„ היעוı וההכוונה  

חשש לעשות זאת...? האם   הנה באתי! וביום השני הוא כל כך
משהו מהבחורים ידע כלל את סיבת איחורו ביום הראשון  

 וביום השני...? 

אתה בוודאי מבין לבד את ההבדל, נכון... הכל תלוי בהרגשה  
של האדם כלפי עצמו, אם הוא בטוח במעשיו ויודע שהוא  
פועל נכון, הוא לא יתרגש מהחברים, אדרבה, תחושת גאווה  
תלווה אותו. ואם אינו מרגיש בנוח עם המעשה שלו, הוא  
  חושש שכך גם החברה מסתכלת עליו והוא חרד לפעול, אפילו 
שבאמת הפעולה שהוא רוצה לעשות היא טובה ורצויה, כי מה  
רע בלבוא לפחות לשעה ולנצלה כראוי. ההתחשבנות לחברה,  
היא טובה ומועילה רק כאשר אתה לומד ממנה ומתעלה על פי  

 אמות המידה שהיא קבעה. 

'קנאת סופרים תרבה חכמה', היא קנאה טובה, והיא אפשרית  
והוא לא מקנא בה כדי לרדת,  רק כאשר אדם חי בתוך חברה, 

אלא הוא לומד ממנה כדי להתעלות, אבל אם החברה מלחיצה  
אותך, או גורמת לך להחליט דברים שבלעדיה לא היית מחליט  
אותם, ובתוך תוכך אתה יודע שאתה לא עושה את מה שצריך  
לעשות, אלא את מה שהחברה מצפה ממך לעשות, זו לא  

ני כל פעולה שאתה רוצה  חברות שמקדמת אותך, אלא.... לפ
לעשות, שב עם עצמך ותחליט מה באמת ראוי לעשות, מה  
אתה מצפה מעצמך, וכך תעשה, וככל שתעשה את זה בביטחון  

לו ביום השני כשאחר שמעון    רב יותר, כך זה ישודר לחברים... 
לקום, הוא היה נכנס לבית המדרש בבטחה, ואומר לעצמו:  

גע מה שנכון לעשות, זה לנצל  "אכן אחרתי, זה לא טוב, אבל כר
את השעה הזו ללימוד עם החברותא", החברה לא היתה  
מזלזלת בו כפי שהוא חושב, אדרבה סביר להניח שהיא היתה  

 מעריכה אותו ודנה אותו לכף זכות. 

מוקד הייעוץ וההכוונה 'לב מבין' נפתח ע"י איגוד בני הישיבות  
אישית של מרנן  'לגיונו של מלך'  בעידודם הנלהב בהכוונתם ה

רבותינו ראשי הישיבות והמשגיחים שליט"א ועומד  
בנשיאותו של גאון ישראל מרן ראש הישיבה שליט"א |  

בין השעות   8לפניות למוקד ניתן לחייג לקו האיגוד לשלוחה 
21:30  – 23:00   
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 איש החזון והמעש
רחמים קווים לדמותו של מייסד ההילולא                                                                            לרגל הילולא רבא דצדיקיא שע"י ישיבת כסא

   | הרב זצ"ל היה שם עוד ביציקת היסודות לממלכת התורה                                                                 הרה"ג הצדיק ר' שמואל עידאן זצ"ל
 ורב חלקו במפעל הגדול | ברינה יקצורו

כאשר בא "סיפר מורנו הגאון הגדול ר' צמח מאזוז שליט"א על מורנו הרה"ג הצדיק ר' שמואל עידאן זצ"ל, על הקמת הישיבה בתונס: 
רב מאמריקה אמר לאבא, 'בא ונפתח ישיבה, אתה תטפל ברוחניות ואני בגשמיות'. אבא שמח. כעבור שנה אותו הרב ראה שאבא בכל 
דבר רוחני, לא כפי שחשב, רצה לשנות החלטות, אבא יצא. רבי שמואל כ"כ הצטער, אמר לאבא, כ"כ רצינו שתלמד בישיבה. אבא השיב 

ב, רבי שמואל שאלו, מתי תפתח לנו ישיבה? ככה היה שואל אותו, מתי תפתח לנו ישיבה? יום אחד רבי אליהו אני יש לי עקרונות. טו
דינרים, אמא מוכנה לשלם חצי מהסכום,   200  –אלענקרי שיבלח"א בא לאבא ואמר לו מצאנו דירה בת חמשה חדרים, שכירות לשנה כ  

ו, תביא לי מאה דינרים אני פותח לך ישיבה, ר' שמואל אמר לו: 'היום אני אביא  חסר החצי. באותו יום פגש אבא את רבי שמואל ואמר ל
לך', באותו יום הביא לו מאה דינרים. רבי שמואל יום יום היה מגיע לישיבה עד היום שנסע לארץ ישראל. וכשאני הגעתי לארץ בכ"ו 

קר ואמר לי 'נו הגיע הזמן שהחלום שלי יתגשם' זה סיפור ניסן תשל"א בשעה שתים בלילה, כל הלילה דיברתי עם ר' שמואל עד אור הבו
 .  "שנה, וב"ה דבר שהוא נעשה לש"ש, וילך הלוך וגדל 26שלפני 

החלה את דרכה עם כעשרה תלמידים בעזרת נשים בבית הכנסת של רבי שמואל "בית רחמים", תחת עיניהם הפקוחה של  אשר  הישיבה  
שכיום מכהנת כנושאת דגל מורשת יהדות עדות המזרח ב"ה הלכה וגדלה, עד , ים שליט"אראש הישיבה ואחיו הגאונ רבנו הגדול מרן

 בעולם היהודי , עם אלפי בוגרים ושגרירים המפיצים את אורה בכל העולם כולו. 

שאין בהילולא בטבת תשנ"ח, כמה חודשים אחרי פטירתו של יוזם ההילולא רבי שמואל, אמר מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א, 
ספק שנשמתו נמצאת באולם, יחד נשמתו של בעל ההילולא מרן רבנו הקדוש מייסד ממלכת התורה בעל 'איש מצליח' זיע"א הי"ד ומו"ר 
הגאון הגדול נשיא הישיבה הרב רפאל כדיר צבאן זצ"ל,  וקרא על זה מרן שליט"א את הפסוק (דברים ז, י"ב) ושמר ה' אלוקך לך את  

 " ראשי תיבות: שמואל, מצליח, רפאל.  הברית ואת החסד, "שמר

בזמנו רבי שמואל אמר: 'בוא נעשה את ההילולא', אמרתי לו: 'ר' שמואל, כמה אנשים ממשיך מורנו הגאון הגדול הרב צמח שליט"א: "
א"ה: בזמנו, ב"ה ים [אנש  4000אנשים באולמי ירושלים ברח' ירושלים בב"ב, והיום ב"ה    125  -יבואו?' אמר לי: 'חייבים להתחיל!' התחלנו ב

] מגיעים ואין מקום, וכל זה עומד לזכותו. ר' שמואל העושה והמעשה, ותמיד מצטנע מאחורי  כיום כבר הוכפל ושולש כהנה וכהנה.
אני אומר את עניות דעתי', בכל מלא העדינות, אף פעם לא קיבלתי ממנו פקודה, אלא בתור  ' 'הקירות, נותן הצעה, 'אולי נעשה כך וכך

, 'תחשוב על זה', אלה המידות הגדולות והחשובות שלו. חשבתי במה זכה רבי שמואל? אני יודע הרבה מאוד דברים שיספרו אותם  עצה
בעתיד, והרבה דברים שלא יספרו אותם, אין אף אחד שיודע אותם רק הוא והקב"ה. במה זכה? לעניות דעתי זכה בגלל הענוה שבו, 

 ".בענווה לדרגה שלוהרבה מאיתנו ענוים אבל לא הגיעו  

 

                                                                    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 

 זקוק לעצה טובה? 

                                  אנחנו כאן
 בשבילך!

 זצ"לעם מרן מאור ישראל רבנו הגדול 
בהנחיית כנס  
 למען הישיבה

רבותינו הגאונים הגדולים                                                        
הרב דוד עידאן שליט"א  בנו  הרב יצחק ברדא שליט"א 

 והרב חיים רבי שליט"א באזכרת רבנו בהיכל הישיבה
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 זוי˙ ר‡יה

שכבר כתבתי לי את תחילתו של   ,האמת אומר ולא אכחד 
שהוא בעצם המשך למאמר הקודם על נסיקתו של   ,המאמר

ועל נפילתו של ברוך שאף היא   ,ברוך בשקידה ובהתעלות
הייתה בסוג של נסיקה רק לכיוון ההפוך, תוך כדי תקווה שאי  
אלו קוראים מתעניינים להם בברוך שלנו, כך שיש למי לכתוב  

באתי לכתוב את המשך המאמר  כאשר המשך, כך או כך, 
נזכרתי כי שכחתיו אי שם, וכאב לי, כאב לי שעכשיו צריך אני  

, כאב לי על הזמן שהלך לו לשווא  לזכור ולשכתב מחדש
לכאורה, אך תוך כדי עיכול הדברים נזכרתי שזה בעצם העניין, 
שגם שיש קושי או נפילה, להתחיל מחדש ולהמשיך הלאה,  

 . וכך התיישבתי לי לכתוב את הגיגי אלו

  של משבר ודומיו,  מצבב שבחור שנמצא  אני הן אמת יודע 
עד כמה שוטה בן   וקורא לתומו את מאמר זה, משתאה לעצמו

מדופלם, שאנו לא   כותבאדם יכול להיות, מה נראה לו לאותו 
יודעים שכאשר יש נפילה צריך לקום, וכאשר יש קושי צריך  

ולמען האמת  ? ידענו גם ידענו, תכל'ס מה עושים ,לא להישבר
נדמה לי שיודע אני את שעושים, אך חוששני שלא ינעמו  

  ,ך גיסא יודע גם יודע אנילעיני הקורא אלו הדברים, אך מאיד 
שלו לא יעשה את שצריך לעשות, לעולם יבוסס בכישלונותיו!  

ללמוד תורה, לעשות    ,לכן אאזור אומץ ואומר שאת שעל ליבי
מצוות, להתפלל בכוונה, הרבה פעמים זה קשה והרבה פעמים  
אין חשק! אין שום פתרון שבעולם ושום מחנך שביקום, שייתן  

ריד לך את הקשיים לגמרי! זהו, חבל  לך נוסחה מסוימת שתו 
כי אין!   , על הזמן ואל תנסה למצוא מקורות שיוכיחו את ההפך

חיים של תורה, בבניית אישיותו, ובבניית ב מי שרוצה להצליח  
עולמו, שידע שהוא חייב להתמודד, הוא חייב להיות מוכן  
נפשית לכל הקשיים שבעולם, שיבואו לטורדו מן מה שצריך  

ר אדם מגיע מוכן לזירה, כאשר הוא יודע שלא  לעשות, וכאש 
באנו לנוח, תאמינו לי שיהיה לו הרבה יותר קל! [זה לא סתירה  

ני המתבונן] נכון יש אמצעיים לרכך את זה, ועל זה בעזרת  ילע
 ה' ובלא נדר נרחיב, אבל זה היסוד! 

תוך כדי כתיבת הדברים נזכרתי בסיפור שמספר על אדמו"ר  
                                             טרום   , חסידותההימים ימי ערש ששכב על ערש דוי, ו

 י

לו ילדים, והיו  השושלות והייחוסים, ושמא לא, ופשוט לא היו  
החסידים מתהלכים נבוכים, מי יורה דעה ומי יבין שמועה,  
וכבר החלו פרחי החסידים להתלחשש ולהסתודד "כמדומני 
שפלוני יהא כך שמעתי את הגבאי" "מה זה עלה בדעתך הלה  
בור ועם הארץ, רב'ה פלוני הוא יירש" "אה" הניף ידו בביטול  

לו נשרפין בבית הדשן  השלישי "שניכם הבלים תדברו, אלו וא
מי שבאמת ראוי זה רבינו ציס"ע ה"ה פלמוני שליט"א" ואילו  
האדמו"ר גופא לא מחשבותיהם מחשבותיו, קרא בשארית  

ואמר להם "מי שלא   , לתלמידיו הדומעים ליד מיטתו , כוחותיו
ייתן סגולה נגד מחשבות זרות אותו שימו עליכם למלך" שמעו,  

אחר זמן מה נפטר האדמו"ר  שתקו, והנהנו בראשם בעצב, ל
לבית עולמו, ויעברו ימי אבל אביהם, ויאזרו כוחותיהם, וילכו  
לחפש מנהיג עליהם, צעדו להם לבית המועמד הראשון ושאלו  
לו מה יעשה אדם כנגד מחשבות זרות, אמר להם יקרא קפיטל  
תהילים וייתן סך פלוני לצדקה, נענו לו באמירת תודה, והלכו  

וענה   ,השני ויחזרו וישנו את זו השאלה להם לבית המעומד
ילמד מסכת מכות שזה בגימ' הרהורים, ויפטרו   , לעומתם

מאיתו לשלום, וילכו ויסובבו את העיר ונוכחו לדעת שהרבה  
סגולות באמתחתם, אך אפי' לא רב אחד, בשארית התקווה שמו  

אי שם בתחתית הרשימה,   פעמיהם לעבר המועמד האחרון
ונענה לעומתם, מחשבות זרות? נגד   שאלו אותו אף הוא, 

מחשבות זרות אין סגולות, אפשר רק להילחם! ואכן הוא נהיה  
 ואנו? אנו קבלנו מוסר השכל.  !הרב

 בהצלחה     

 למלחמה כי תצא 

 הבית של האירועים  –מכובד  

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

 052-7108044לקבלת הצעת מחיר חייגו: 

                              הגיליון מוקדש

 לרפואתם השלמה של

 יאיר בן רויזנה 

 ישראל בן חוה
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 מטבעות שמירה וברכה
לשמירה ברכה והצלחה                                    חלוקת דולרים 

                            שליט"א  ראש הישיבה מרן רבנו הגדול מאת
 לתלמידי הישיבה ורבניה בחג החנוכה תשפ"ג 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    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 

 מסתפק? חושש?

                                  אנחנו כאן
 בשבילך!

 מו"ר הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"א

 שליט"א  מיכאל סגרוןהרב  המשגיח מו"ר הגאון 

 שליט"א עובדיה מאזוזמו"ר הגאון הרב 

 סיומי המסכתות באלעד 
, מסיבת חנוכה וחנוכת הבית לאולם  מעמד סיומי מסכתות

באלעד   "מאור יוסף" ה לצעירים מצוייניםבישיב
                    רבני הישיבה והקהילה  חכמי ישראל בהשתתפות

                                              הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א
                                               רה"י הגאון הרב ליאור כהן שליט"א

                            ראש העיר הרב ישראל פרוש ידיד הישיבה 
                                   כיבד את המעמד בנוכחותו ובדברי קודשו 

  מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א 

 

 

 כבני מרון בני הישיבה 
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 ע˙ לספר 

 שיעור בנקודת מבט 
מסביב, צרבו בבשרי כמכוות אש:  קולות ההתפעלות שנשמעו 

'הם חסרי בושה', חשבתי לעצמי. לפני פחות משתי דקות  
שאלתי את אותה השאלה, ואף אחד לא התלהב ממנה. אבל  
כששמעון בוכריס שואל שאלה זה כבר משהו אחר, פתאום  
כולם מתלהבים מהשאלה המיוחדת כל כך. כי בוכריס הוא  

 ורי וצדדי. למדן אמיתי, ואני בסך הכל בחור אפר

תאמינו או לא, אבל את השאלה ששמעון בוכריס שאל עכשיו  
אני העליתי לפניו! נכון שהיא היתה מנוסחת בצורה שונה  
מעט. אולי בוכריס חידד אותה, והציג אותה בצורה יותר  
למדנית, אבל זאת שאלה שלי! הוא שמע אותי שואל אותה,  

כאילו היתה    שיפץ מעט, הכניס שינויים קוסמטיים והציג אותה 
פצצת אטום. כשאני שאלתי את השאלה, לא רק שהבחורים  
לא התלהבו. גם הר"מ, הוא לא שמע אותי בכלל. אבל  
כששמעון בוכריס רק החל לדבר כולם השתתקו ביראת כבוד.  
מה הפלא, הרי שמעון בוכריס הוא השקדן של הישיבה, ואילו  

. לי יש  אני... אני סתם בחור. עוד אחד מהיציע של התיירים
תפקיד מאוד ברור במשחק החיים, אני צריך להסתכל מהצד,  
להשמיע קריאות התפעלות מדי פעם, ובסיומו של המופע  
למחוא כפיים לשחקנים הראשיים. אם אני אנסה להצטרף  
לצוות המנצח, לשאול שאלה יפה או לענות תשובה, אף אחד  

י רוצה  לא יתייחס אלי. נמאס לי כבר. אין לי כח למצב הזה. אנ
להיות למעלה, על הבמה. אני רוצה שבוכריס יעמוד מהצד  
וימחא לי כף בהתלהבות. שלא יגנוב לי את השאלות שלי,  
יעשה להן שיפוץ, ויגרוף את אהדת הקהל על חשבוני! אחרי  
השיעור אני אורז את החפצים שלי ועוזב את הישיבה הזאת.  

 מה זה ההתנהגות הזאת? אני אוויר? 

התבוססתי במחשבות העגומות שהציפו   משך שעה ארוכה
אותי. משקעים של תקופה ארוכה מאוד עלו בבת אחת לראשי,  
ואיימו להטביע אותי. הרגשתי שאני מלא עצב. דכדוך משתק  
עטף אותי, האט את קצב הנשימה שלי, ואיים לבלוע אותי אל  
תוכו. את עיקר הכעס הפניתי כלפי שמעון בוכריס. הצבוע הזה.  

ישיבה שמעניק משמעות חדשה ועמוקה מאי  הלמדן של ה
פעם לביטוי 'חמור נושא ספרים'. אז מה אם הוא יודע ללמוד?  
אז מה אם יש לו זיכרון יוצא דופן ותפיסה מהירה של נושאים  
חדשים? יופי! אז הוא בחור מוכשר. אבל למה לגנוב גם  
מהכישרונות של החברים? הוא שואל כל יום שאלות חזקות,  

ים בשבוע חידושים יוצאי דופן. אני הצלחתי פעם  יש לו פעמי
אחת לשאול שאלה יפה, פעם אחת!! הוא לא יכול לפרגן לי את  
הכבוד שמגיע לי? צבוע! הוא כל היום לומד בקול שכולם  

מחייך לכל אחד מלמעלה למטה, כאילו אנחנו, פשוטי   יראו. 
 י                              העם,

צריכים לומר לו תודה על כך שהוא מתאמץ למתוח את  
השפתיים ולעשות צורה של חיוך כשהוא רואה אותנו. הוא  
תמיד רץ ללמוד עם הבחורים החלשים, שכולם יראו שהוא  
עוזר לחלשים. אבל כשמגיע רגע האמת, רגע המבחן, מסתבר  

 שהוא לא שווה כלום. שהכל רק הצגה אחת גדולה. 

האמת? זה בכלל לא מפתיע, תמיד הרגשתי משהו צבוע בחיוך  
שלו ובהתייחסות שלו אלי ולחברים האחרים. אבל רק אני  
הרגשתי בזה. חוץ ממני כולם פה מעריצים גדולים שלו. בכל  
פעם שיש להם חידוש הם באים אליו שיאשר להם אותו,  
כשיש להם שאלה הם רצים ישר לבוכריס שיתלהב ממנה  

ויפרגן להם מילה טובה. השיעור הסתיים, רוב  כביכול, 
הבחורים יצאו. שמעון בוכריס עדיין מסכם במהירות במחברת  

להספיק את  שלו את דברי הר"מ, משתדל לסיים בהקדם כדי 
. קמתי ממקומי, מתוך מטרה  ארוחת הצהרים בחדר האוכל

להגיע אליו ולהתעמת אתו. מה הוא חושב לעצמו? ככה לגנוב  
י ולגרוף את התהילה שלא מגיעה לו? יש לו  את השאלה של

מספיק כבוד, המעמד שלו בישיבה מספיק חזק. הוא לא צריך  
לדרוך על אחרים כדי להשיג עוד. מותר לו לפרגן גם לי ולכל  
אחד אחר. טפיחה חברית על השכם גרמה לי להסתובב אחורה.  
יחזקאל חייך אלי בהנאה: "ראית איך כולם התלהבו מהשאלה  

אמת כל הכבוד. שינית את כל כיוון הלימוד שלנו  שלך? ב
בסוגיה. אשריך!". גם אליעזר שעבר ליד הצטרף אליו: "באמת,  
כהן, כל הכבוד. אחרי שבוכריס הסביר את השאלה שלך,  
התברר שממש הפלת פצצת אטום". "רגע, שמתם לב שהוא  
שאל את אותה שאלה שאני שאלתי שתי דקות קודם"?  

השניים בפליאה. "בוכריס עצמו אמר מיד    "בוודאי", השיבו לי
שהוא רק מסביר את השאלה שלך". "אז בעצם הוא בא  
לעזרתי והסביר את השאלה שלי". כן. ברור! למה? זה לא מה  
שאתה התכוונת לשאול? "זה כן. אבל... טוב לא משנה. תודה  
רבה לכם על הפרגון. בהחלט מרגש אותי שזכיתי לשאול כזאת  

כיוון של הסוגיה. ה' עשה אתי חסד  שאלה שהפכה את ה
 כשזיכה אותי לשאול שאלה חזקה כל כך". 

יצאתי מחדר השיעורים כשאני נבוך ומבולבל. מסתבר  
שבסופו של דבר אף אחד לא גנב לי את השאלה. אני, מרוב  
כעס על בוכריס שמעז לשאול את השאלה שלי, כבר לא  
הקשבתי להמשך דבריו, ולא שמעתי איך שהוא מסביר  
שבעצם הוא רק הסביר את השאלה שלי. בחוץ המתינו לי עוד  
שני בחורים ששיבחו אותי על השאלה היפה, ואחרי מנחה  
קיבלתי כמה תגובות נוספות. השיא הגיע יומיים לאחר מכן  
                           כשראש הישיבה בכבודו ובעצמו עצר לידי ואמר לי שהוא 

  י
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שמע מהר"מ את השאלה שלי.ראש הישיבה אמר שאפשר  
כבר עכשיו לראות שממני יצא תלמיד חכם גדול, ואני, אני 

 זרחתי מאושר. 

באמת כל הכבוד לשמעון בוכריס שככה בא לעזרתי, הסביר  
שאלה שלי בצורה למדנית יותר וכך בעצם הפך אותה  את ה

לפורצת דרך. אלמלא הוא, זו היתה סתם שאלה בעלבתית  
שאיש לא מתייחס אליה ברצינות. בכלל בוכריס הוא בחור  
נהדר. תמיד מחייך לכל אחד בחביבות, עוזר לחלשים, נותן  
לכל אחד להרגיש שווה ערך אליו, למרות שהוא הלמדן של  

לא נותן לתחרות להשתלט עליו ועל המידות   הישיבה. הוא
הטובות שלו. אין ספק שממנו באמת יצא ראש ישיבה גדול.  
שווה לעקוב אחריו כדי לראות איך הוא מתפתח במשך השנים,  
ואיך הוא הופך לאחד מגדולי הדור הבא. בעומק ההכרה שלי  
החלה להכות שורשים תובנה חדשה. היא צמחה והתרחבה,  

 הצלחתי לגבש אותה ולהסביר אותה במילים. ולקח זמן עד ש

התובנה הזאת נבנתה מהיחס ההפוך שלי להתנהלותו של  
שמעון בוכריס. כשאני חשבתי שבוכריס 'גנב' לי את השאלה  
שלי, כעסתי עליו. שפטתי אותו לרעה, והסתכלתי עליו ב'עין  
עקומה'. הוא מחייך לבחורים? זה 'מלמעלה למטה', מתוך  

הוא עוזר לחלשים? זה כדי שכולם יראו שהוא  יהירות וגאווה.  
בחור טוב ורגיש. הוא יודע ללמוד? זה בגלל שהוא תחרותי  
שלא יכול לפרגן לאחרים להצליח יותר ממנו. אבל כשהבנתי  
שבוכריס הביא לי כבוד עצום, כשהראש ישיבה שיבח אותי  
בזכות שמעון בוכריס, פתאום כל המעשים שלו קיבלו פרשנות  

טין. עכשיו אני כבר חושב שהוא צדיק נסתר. הוא  שונה לחלו
מבין לנפש האדם, והוא בוודאי עתיד להיות אחד מגדולי הדור  
הבא. אז איפה האמת? איזו משתי הדרכים נכונה יותר לשפוט  
את מעשיו של בוכריס? האם הוא באמת גאוותן חסר בושה, או  

 שהוא אחד מגדולי הדור הבא? 

האמת היא שזה בכלל לא משנה. לכל יהודי יש חזקת כשרות,  
גם לשמעון בוכריס, במיוחד שהוא תלמיד חכם. בוודאי  
שהדרך הנכונה לשפוט את מעשיו היא באמצעות הסתכלות  
חיובית. הוא באמת בחור יוצא דופן שאוהב לעזור, מחייך 
לכולם, תמיד כיף לדבר איתו וכו'. אבל מה שיותר חשוב זה מה  

למדתי על עצמי ועל כושר השיפוט שלי. מסתבר שכשאני  ש
שופט בני אדם, אני בדרך כלל עושה את זה בהתאם לדעתי  
עליהם ולא בצורה אובייקטיבית למעשים שלהם. אותו  
המעשה בדיוק, אם הוא נעשה על ידי אדם שאני אוהב  
ומעריך, ייחשב בעיני למעשה של טוב לב ויראת שמים, ואם  

דם שאני כועס עליו או שונא אותו, יקבל צבע  יבוצע על ידי א
שונה לחלוטין. המסקנה שלי מהסיפור הזה היא מאוד ברורה.  
אני מאוד משתדל לא לשפוט אנשים אחרים לרעה, ואם נראה  

לרגע שפלוני עשה מעשה כזה או אחר מתוך שיקולים לא   לי
ראויים, אני עוצר לרגע, ונזכר שבעצם ייתכן שאני שופט אותו  

 י           ה שגויה לחלוטין. בצור

 בריתו של אברהם
הכנסתו בבריתו של אברהם של נין מרן רבנו הגדול שליט"א,  

נכד לחתנו הגאון הרב ליאור כהן שליט"א                               
"מאור יוסף"                                              ראש הישיבה לצעירים מצויינים 

 בן להרה"ג הרב אלחנן כהן שליט"א  

 

 

 הגיליון מוקדש

 להצלחתם של

 אהרן משה חיים בן חיה חנה

 דביר בן שושנה
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 בסייעתא דשמייא

 בחור ישיבה יקר

 גם אתה מחפש

 לב שיבין אתך?
                                                                                                                                 מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות         בדיוק בשבילך מיועד 

                                                                                                                    לב מבין 
                                                                                                                                                  איגוד בני הישיבות 'לגיונו של מלך' מבית

                             בעידודם ובהכוונתם של מרנן רבותינו ראשי הישיבות שליט"א                                                                        

 077-3220743קו האיגוד 
                                                      23:00 – 21:30| בין השעות    8שלוחה  


