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

אז לפני כמה שבועות היו כאן בחירות, כל אחד הצביע כרצונו, ממש לא משנה מה, ימין שמאל חרדים דתיים או חילונים, גם בארה"ב היו  
 כעת בחירות אמצע, גם שם ישנה מערכת מורכבת לא פחות ממה שהייתה כאן.

המושג 'דמוקרטיה' הביא בכנפיו בשורה לאנושות, הוא החליף את הדיקטטורה בה היה אחד שיכל להיות אדם הוגן או מטורף תורן,  
ר איך וכמה תתנהל המדינה ומה יקרה  ששלט ללא מיצרים בעם שלם, לעומת זאת מהותה של הדמוקרטיה זו שליטה של העם. העם בוח

 בה לשנים ספורות קדימה. 

האחריות על כתפי נציגי העם היא גדולה, לפי השיטה הדמוקרטית כל נציג 'סוחב' על כתיפיו עשרות או מאות אלפי אנשים שהכניסו אותו  
שהכניסו חמישה נציגים הרי שכל נציג אחראי  אל בית הנבחרים, הרי החשבון הוא פשוט, אם לרשימה מסויימת הצביעו סך אנשים 

קולות למנדט אחד,   38,000ווירטואלית לייצוג של אחד חלקי חמש מכלל הבוחרים (בבחירות האחרונות המודד למנדט היה סביבות ה
אלפי אנשים  בארה"ב שזו שיטה קצת אחרת שם זה יכול להסתכם במאות אלפים). איזו הרגשה אחראית זו להסתובב בעולם ולחוש אלפי  

 רובצים על כתפיך… 

 עד כאן שיעור בדמוקרטיה למתחילים…

עכשיו נעשה חשבון פשוט, אנחנו זכינו להיות 'העם הנבחר', במעמד מתן תורה בחר בנו הקב"ה מתוך כל אומות העולם לעמוד ולשרת  
מיליונים בודדים, נציגים של עולם שלם… חלק לא גדול  לפניו ולייצג את כל באי העולם, בפרלמנט של בורא העולם מסתובבים אי אלו 

כל כך מתוכם נמצא ב'קואליציית' שומרי התורה והמצוות, אלו הם הנבחרים המושלמים שבורא העולם מועיד להם תפקידים משמעותיים  
ים לעבודה… כל העולם קיים בניהול העולם, על כל אחד מהם מונח כל כובד המשקל של מיליונים רבים שבזכותו הם חיים נושמים והולכ

בזכות התורה ומקיימיה וכל העולם נוצר כדי לשרת את התורה ועושי דברה, כל אחד משומרי התורה והמצוות הוא מחזיק תיק החיים  
 והחסד השפע והברכה שיורדים לעולם בזכותו ועל פיו ומעשיו העולם קיים.

יבור, נושא על כתפיו, כל מעשה משפיע על מיליוני אנשים לטוב או למוטב,  זו אחריות עצומה שכל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו נבחרי הצ
האם   – ולא מדובר על אחריות של תקציבים או רווחה לכאלו או אחרים, מדובר על חיים ומוות, מדובר על קיום של היקום בו אנו חיים 

ימוד תורה וקיום המצוות אנו מקיימים את השליחות  תהיה לו זכות להתקיים או לא, כל פעם שאנו ממשיכים לעולם חסד ושפע על ידי ל
 לשמה נבחרנו לתפקיד העצום הזה, ובכל פעם שיש מי שחלילה לא נזהר מספיק יש כנגדו מי שאומר "לא בשביל זה שלחתי אותך"… 

לנו הבורא את   בקואליציה הזו בניגוד לכל מקום אחר, חלוקת התיקים לא מתבצעת אחת לקדנציה אלא בכל בוקר מחדש, כאשר מחזיר
 נשמתינו בחמלה אנו מקבלים יחד איתה שוב את היכולת להשפיע וליצור טוב לכל העולם שתלוי בנו פשוטו כמשמעו. 

וכן, גם לזקוף קומה ולחוש מכובדים ומרוממים   לנו נשאר רק לשרת את שולחינו נאמנה ולהמשיך להשפיע טובה וברכה לכל העולם.
  הממשלתיים או לסנאט ואפילו הרבה יותר מהם, אנחנו, כולנו נבחרי הציבור של בורא העולם. לפחות כמו אלו שנבחרו למוסדות 

 בהצלחה.. 

                                                                                                         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 

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

                   ?גם אתה חיכית לנו

 גם אתה ציפית לזה? 

 !המוקד כבר פתוח

 אתה בחרתנו מכל העמים



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 פנינים בעניין חנוכה ועוד 

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

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

בימי חנוכה צריך למצוא זמנים ללמוד, כי חנוכה זה דבר  א. 
מיוחד במינו. כל נס החנוכה זה לא היה בגלל מלחמה בגוף  

היו  היונים לא  מקבלים דברילהשמיד להרוג ולאבד. אם היינו 
לנו שום דבר, אבל התורה כולה היתה משתכחת. יש   עושים

ם  נלחם בשביל התורה שלו. אמנם החשמונאיהקב"ה זמנים ש
לא גמרו את העבודה שלהם, אחר כך הסתכסכו בויכוחים  
ומריבות. אבל התורה נשארת לעולם! זה פך שמן טהור, שאדם  
ילמד תורה מתוך חיבה, מתוך אהבה. שיהיה לכם במקום  

בתרין אלפין בתרין רבבות, כהנה וכהנה.   - "משתוקא בתרין" 
 אמן. (דרשה יש"ג כ"ב כסלו תשע"ז)

ה מחכה' על חנוכה, כתבתי נראה שריה"ל  פיוט 'יה הצל יונב. 
חיברו, שר"ת של הבתים יהודה (ונדמה לי שראיתי מישהו  
שכתב כך). חכם אחד העיר עלי באו"ת (אדר התש"פ מכתבי  
תורה עמ' תתקנ"ג) איך אפשר לתלות בריה"ל שיחרוז מחכה/  
מפכה/ מלכּה (ה"א במפיק), פעמים עם מפיק ופעמים בלי?  

הן שיחפש לי בסליחות של ג'רבא אם  בקשתי מרבי אדיר כ
מצינו כדבר הזה, ומצא לי שבע פעמים שיש חרוז של רפה  

יש פיוט שאומרים לאחר   וכןומפיק, ואחד מהם של ריה"ל. 
הסליחות 'בת אהובת אל'  ויש בו כמה חרוזים של רפה ומפיק.  

ב'אשרי עין' של   וכן(וגם של  מלעיל ומלרע, קמה / כחמּה). 
ל יום כיפור שחורז רפה עם מפיק. (ה' אלול  ריה"ל במוסף ש 

 תש"פ)  

אברבנאל אומר (ריש פרשת קרח) שאע"פ שיש את הכלל  ג. 
"אין מוקדם ומאוחר בתורה", כל פעם שהצרכנו להשתמש בו  
יש טעם. דוגמא יפה לזה כתוב "וימת תרח בחרן" (בראשית  
י"א, ל"ב), ובאמת תרח חי אחרי זה עוד ששים שנה, רק  

דימה את זה כיון שמסיימים לדבר עליו. לא קשור  שהתורה הק
להכניס אותו באמצע הסיפורים עם שרה והגר וכו', באמצע  
אברהם אבינו קבל הודעה בטלפון שאביו מת... לכן הקדימה  
לכתוב את זה. [ראה חומש 'בית נאמן' שמות ח"ג עמוד תקמט].  

 (ח' חשון תשפ"א) 

בה, תהיו עשירים  ד. תהיו עשירים במדות, תהיו עשירים בכתי
                                במחשבה, תחשבו נכון ותכתבו נכון. יש משפט שאומר אחד 

 

המשכילים שהוא לא בסדר אבל אמר משפט כל כך יפה:  
המחשבה  "תסלסלו את המחשבה והיא תרומם את הלשון". אם  

שלכם מסולסלת, מסודרת, תכתבו בלשון טובה, בלשון  
חשובה, בלשון יקרה. עד היום כשמעתיקים את הרמב"ם  
אומרים "לשונו הזהב". תכתוב בלשון זהב, בלשון של עדינות,  
של מדות, החכמה, הידע, הסגנון, הדקדוק, הכל צריך להיות.  

ל  תלמיד חכם לא צריך להיות למרמס תחת כפות רגליהם ש
פרופסורים שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם. אדרבא, שיראו  
  כתב יד שלך, יראו את הסגנון שלך, ירגישו בעצמם נחיתות, 

 "חבל שלא למדנו תורה"...  ויאמרו על עצמם 

פעם אמרתי לאמה"ג חידוש יפה במסכת תענית (דף י' ע"ב).  ה.  
החיד"א ב'פתח עינים' מביא שלוש קושיות בשם רבי יונתן  

יבישיץ, ואני ע"פ מלה אחת של מהרש"א תירצתי את  אי
שלושתן. רבי יונתן מקשה על מה שאמר יוסף לאחיו "אל  
תתעסקו בדבר הלכה", שאלה ראשונה: מדוע יעקב אבינו לא  
צוה אותם על זה? שאלה שניה: מנין ליוסף שיעקב לא צוה  
אותם על זה? ושאלה אחרונה: אם יעקב לא צוה אותם, מנין  

דין זה שיצוה להם? ותירצתי שמהרש"א כותב   למד יוסף 
שיוסף זירז אותם, כמו שכתוב: "מהרו ועלו" (בראשית מ"ה,  
ט'), לכן היה אכפת ליוסף שלא יפלפלו בדרך, שיש חשש  
שמחמת כן יתבלבלו ויתעכבו בדרך [וראה עוד בחומש 'בית  
נאמן' שם]. אמה"ג סיפר את החידוש זה לחכמים שהיו אתו  

רו לו: "יפה מאד", אבל תגיד לבנך שיעיין בבית דין, אמ
בראשונים, רצו להדריך אותנו כמו בתונס שהעיקר זה  

 ראשונים. (ט' חשון תשפ"א). 

                             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"‡

כשהאדם לא לומד טוב הוא חושב שאי אפשר ללמוד, חושב  
שאינו יכול ואינו מסוגל. אבל כשמתאמץ ומתגבר הוא מגלה  

, לא ידע שיכול לעמול  כוחות שלא ידע עליהם, 'מי ברא אלה'
 כך בתורה, לא ידע שיכול לזכור הרבה דברים ולהבין.  

זכיתי להכיר את חכם דהאן ממרוקו, הוא היה מנהל בית הספר  
שלנו 'אוצר התורה' בקזבלנקה. אביו, רבי יעקב דהאן, היה  
ידוע כאחד מגדולי המעיינים בעולם, הסיפורים שסיפרו עליו  

האן הלך בדרכו והיה מעיין גדול.  היו מבהילים. גם בנו חכם ד
סיפר לי תלמידו רבי דוד דנינו ע"ה, שבשנת תשי"ד הוא וחכם  
דהאן באו לארץ כתיירים, והלכו לבקר את החזון איש. החזון  
איש דיבר עימהם, וחכם דהאן אמר לו איזה קושיא שעיין בה  
בדרך. החזון איש החזיק בראשו והתבונן, אחר כך ביקש  

ספר חזון איש, פתח ומצא שגם הוא הקשה את  שיביאו לו את ה 
הקושיא הזאת ונשאר בצריך עיון. החזון איש התפלא מאוד  
מחכם דהאן וראה בו כח, אמר לו לבוא לארץ ישראל ולהקים  

 בה ישיבה לספרדים. 

תלמידיו של רבי יעקב דהאן היו אריות ממש. מסופר עליו  
חכם דהאן    יוסף ובנו-שיום אחד לימד את תלמידו רבי דוד מור

יוסף הבין ובנו חכם דהאן לא  -סוגיא מסוימת, רבי דוד מור
הבין, הוא היה עוד צעיר. באותו רגע יצא רבי יעקב דהאן מבית  
המדרש ובכה בכי נורא ואיום, בכה לרבש"ע למה בנו לא זכה  
להבין, בכי עמוק שאי אפשר לתאר, וזה רק בגלל שבנו לא  

שטף את פניו כדי לא  הבין בפעם הראשונה. כשסיים לבכות 
להראות את בכיו, חזר לבית המדרש וקרא לבנו לחזור עימו על  
הסוגיא. אמר לו בנו, אבא, כבר הבנתי, כשיצאת מבית המדרש  
חזרתי והבנתי. ומאותו היום נפקחו עיניו. אנחנו כילדים ראינו  
אותו יושב עם גדולי הדיינים, עם רבי שלום משאש וחבריו,  

מפניו ומחכמתו, הוא היה מבעית בעומק  והיו כולם נבהלים 
 העיון שלו.  

בשביל להגיע למעלות התורה צריך לבכות! כשאנחנו לא  
מבינים, אנחנו חושבים שלא נורא, אין דבר, יש עוד הרבה  
דברים שאיננו מבינים. זו נחמת שוטים, כך לא זוכים לתורה.  

 לא סתם אדם זוכה לתורה. 

 כות לתורה זל
אמר הגאון החסיד רבי יחזקאל לוינשטין ע"ה בשם רבותיו  
בעלי המוסר מהדורות הקודמים, שבחורף אחד אדם יכול  
להעשות לתלמיד חכם. אנשים חושבים שבשביל להיות  

שנים, זה נכון, צריך הרבה שנים, אבל  תלמיד חכם צריך הרבה  
להיות בגדר תלמיד חכם, שהאדם כבר שולט בלימוד ונמצא  
בתהליך של עליה, לזה מספיק חורף אחד. אם האדם מנצל  
חורף אחד ללמוד בו מתחילתו ועד סופו ברצף, הוא נעשה  
לאיש אחר, פשוטו כמשמעו. אבל גם יצר הרע יודע שיש חורף  

ות כדי להטריד ולהעסיק אותנו שלא  ומכין לנו המון הפתע
נהיה לאיש אחר, את זה הוא לא רוצה. יש ליצר הרע כל מיני 
הכנות לזה, לפעמים בדברים פרטיים ולפעמים כלליים, עניינים 
בבית ובשדה, לפעמים דברים מזיקים ולפעמים משמחים. הצד  
השווה שבכולם הוא שהיצר הרע רוצה שנהיה עסוקים בהכל,  

, רק לא בלימוד. מספיק לו לעשות לנו כל שבוע  לא משנה במה
או שבועיים איזה עניין, כי אז הוא שובר את הרצף, וכשהרצף  

 נשבר כבר אין תועלת. 

 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

 אודל בת מרים

 נתן בן אודל

 משה בן אורלי

 אהרן משה חיים בן חיה חנה

 דביר בן שושנה



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 ליצנות אחת דוחה כל התוכחות 

נאמר בפסוק: "אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את  
יצחק" (בראשית כ"ה, י"ט). פירש רש"י: על ידי שכתב הכתוב  
יצחק בן אברהם, הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק, לפי  

ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, שהרי כמה  שהיו  
שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו, מה עשה הקב"ה?  
צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל אברהם  

 הוליד את יצחק. ע"כ. 

אבל צריך להבין הרי אדם שעושה משהו יש לו מטרה, רק  
ם דברים בלי  משוגעים ל"א שנמצאים בבית משוגעים עושי

מטרה, א"כ מה רוצים ליצני הדור לומר בזה שמאבימלך  
נתעברה שרה, למה הם חותרים? הרי בכל מקרה זה נס, שרה  
אמנו בגיל תשעים שנה תלד?! זה לא דבר רגיל! אומר הפסוק:  
"ותצחק שרה בקרבה לאמר" (שם י"ח, י"ב), שרה אמנו צחקה  

איך דבר   כאשר שמעה את הבשורה הזאת, היא לא האמינה
כזה יכול להיות, בת תשעים שנה תלד?! כולם ראו בזה נס גדול  
מאד, ומדוע באים ליצני הדור ואומרים מאבימלך נתעברה  

 שרה? 

הפרוש הברור הוא כזה, ידוע שליצנות אחת דוחה מאה  
תוכחות, ליצנות אחת! גם אם אדם ישמע שיחת מוסר חזקה  

ליצנות, הכל ימחק  ומעוררת, ולאחריה יבא מישהו ויזרוק איזו  
לו. בספר מסילת ישרים מדמה את הליצנות כמו אדם שזורק  
חץ על מגן משוח בשמן, אותו החץ מחליק על המגן ונופל, הוא  
לא נכנס. אותו דבר גם כן בזה, שיחת מוסר שיש בה ליצנות  
אחת, אפילו צחוק אחד קטן לא במקום, נמחק הכל. זו היתה  

צמם "הנה, כולם אומרים יש  המטרה של ליצני הדור, אמרו לע 
כאן נס, כולם מבינים שה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל  
הארץ מתחת, נעשה מזה ליצנות", עושים ליצנות אחת  

 ומקררים את הכל, ואז לא מקבלים מוסר. 

 צריכים את דור ההמשך! 

אבל מגיד המישרים הרב יעקב גלינסקי זצ"ל נותן עוד פירוש.  
שלאברהם אבינו חס ושלום אין    המטרה שלהם היתה להראות 

 

המשך. כולם אומרים יש לו את יצחק? יצחק זה לא הבן שלו,                      
מאבימלך נתעברה שרה! ואז א"כ אין כאן דור המשך  
לאברהם. חשוב מאוד לדעת, כאשר יש המשך יש תקוה לדור  
העתיד, יש מי שימשיך את המסורת מאב לבן. אנחנו מייחסים  

וקינו ואלוקי אבותינו  את עצמנו כל יום בתפילה ואומרים: "אל
אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב", אנחנו קשורים  
לאבותינו הקדושים. אבל ליצני הדור רוצים למחוק את זה, הם  
רוצים לומר: נכון, היה מישהו כזה שדיבר הרבה אמונה  
וקוראים לו אברהם, אבל אחר כך הוא הלך ויחד איתו כל  

 האמונה שלו .  

 תחים? מדוע ספרי מתים נפ

אמרו רבותינו במסכת ראש השנה (דף ל"ב ע"ב) שבראש  
השנה ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני הקב"ה. באמת מובן  
מדוע פותחים ספרי חיים, הקב"ה רוצה לראות אם מגיע לאדם  
לקבל עוד שנה לחיות או ח"ו אחרת, הנה מראש השנה ועד  

יך  היום כמה הלכו בקורונה הזאת! מי שנשאר בחיים צר
להודות לקב"ה שלא נספה רח"ל עם כל אלה שהלכו. אבל  
מדוע צריך לפתוח ספרי מתים? הרי ביום שהאדם נפטר מיד  
אחרי הקבורה עולה נשמתו לבי"ד של מעלה ונותן דין וחשבון  
על כל מה שעשה, אם טוב ואם רע, ומקבל ע"פ זה שכר או ח"ו  

 רו? עונש. וא"כ מדוע צריך לפתוח שוב בראש השנה את ספ 

אמר מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, יש אדם שגמר את  
הדיון שלו והכניסו אותו לגן עדן עם המצוות הגדולות שיש לו,  
ביום ראש השנה רואים שהבן שלו או הבנים שלו לא הולכים  
בדרך הנכונה, עושים עברות. קוראים לו המלאכים, אומרים לו  

. הלשון של מרן הרב  בוא הנה, צא מן המקום הזה, צא מגן עדן
עובדיה: "נותנים לו מילואים!". לכן ספרי מתים פתוחים בשביל  
לדעת שמי שזכה על ידי הבנים שלו שהם ממשיכים דרך ה',  
טוב, ינוח במשכנות מבטחים, ומי שרח"ל לא זכה, אומרים לו:  
אדוני תחזור לגיהנם, לא עבדת טוב לא קיימת את התפקיד  

 צה המשך של דורות טובים. שלך בעולם הזה. הקב"ה רו

 מה קורה לעמים שאין להם המשך? 

 דברי תורה צריכים חיזוק! 
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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 

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

אותם האומרים שמאבימלך נתעברה שרה היו כנענים. מישהו  
יכול לומר לי אם הוא מכיר את האומה הכנענית, האם יש להם  
המשך? לא, הם נמחו ונמחקו מן העולם. הם רצו לומר  
מאבימלך נתעברה שרה, באה התורה על אפם ועל חמתם,  
ואמרה לא! "אברהם הוליד את יצחק", ולבסוף הם אלה  

קו מן העולם. ולא רק הם אלא כל יושבי הארץ הזאת  שנמח
לפנינו, החתי האמורי הפריזי החיוי והיבוסי, גם להם אין 
המשך, הם לא רצויים אצל הקב"ה, נמחקו כולם. אברהם  
הוליד את יצחק, יצחק הוליד את יעקב, יעקב את שנים עשר  

שנה ברוך ה', עם ישראל   4000- השבטים, ומאז ועד היום כ
גדל, חוזרים לאבינו שבשמים. אנחנו רואים בדור שלנו  הולך ו 

כמה הרבה חוזרים בתשובה. ואילו כל המשנים האלה,  
הצדוקים הרפורמים ועוד כל מיני קבוצות למיניהם, הם רוצים  
להראות שח"ו אין המשך לעם ישראל! כולם, או שכבר נמחקו  

 מן העולם או שיימחקו בקרוב, ועם ישראל קיים לנצח. 

 הכח של הכבשה להתמודד? מהיכן 

אמרו במדרש (תנחומא תולדות ה'): אמר אדריינוס קיסר לר'  
יהושע כיצד גדולה הכבשה, כלומר עם ישראל, שהיא  
מצליחה מול שבעים הזאבים? אמר לו רבי יהושע הכח של  
הכבשה חלש מאד, אבל היא שורדת בין אותם שבעים הזאבים  

הזאבים רוצים  רק בזכות הרועה, הרועה רואה ששבעים  -
להתקרב, אבל הוא חזק וגיבור, והוא מבהיל אותם בקול שלו  
ובמקל שלו. אם אנחנו צמודים לרועה זה הכח שלנו!!! על זה  
אמר יעקב אבינו ליוסף הבן האהוב שלו: "האלוהים הרועה  
אותי מעודי ועד היום הזה"" (בראשית מ"ח, ט"ו). מי חשב  

שר"י? הוא יזם  שתהיה לעם ישראל תקומה אחרי היטלר 
כביכול את הפתרון הסופי, אמר שצריכים לחסל ח"ו את עם  
ישראל בכל העולם. ברשימות שלו היה רשום כל מקום בעולם  
שהיה בו לפחות חמישה יהודים, פחות מזה לא התייחס, אבל  
אם יש חמישה יהודים הוא חייב להגיע לאותו מקום להחריב  

סוף קיבל עם ישראל  אותו ולהרוג את אותם היהודים רח"ל. ב
מכה גדולה מאוד, ששה מיליון יהודים הלכו, אבל דווקא אחרי  
זה נתקיים בנו הפסוק: "ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים" 
(יחזקאל ט"ז, ז'), עם ישראל הלך וגדל מאד. זהו כוחו של  

 הרועה, עלינו להצמד לרועה החזק הזה.

 מי יוצא לרחוב, הטמא או הטהור? 

יעקב אבינו היה איש תם יושב אהלים. את מעלת  לעומת עשו, 
                             וגודל השקידה למדנו מיעקב אבינו. היום אנחנו יכולים יותר  

 י

לשקוד על התורה בישיבה, בגלל המצב שנוצר שיש סגר                                
והבחורים לא יכולים לצאת מהישיבה. לא הייתי סוגר את  
הישיבה מעצמי, אני לא מעוניין לסגור ככה. נכון שלא הייתי  

לראות בחורים שיוצאים ומסתובבים בחוצות ובשווקים,  רוצה 
אבל אינני יכול לסגור בשעות יותר מוקדמות, אבל עכשיו  

 בגלל המצב אסור לצאת, יש בזה סכנה . 

 יסורים שאין בהם ביטול תורה 

רבותינו אומרים במסכת ברכות (בדף ה' ע"א) שאת מי  
ושואלים בגמרא: מה  שהקב"ה אוהב נותן לו יסורים של אהבה.  

הגדר של יסורים של אהבה? אלא, יסורים של אהבה אלו  
יסורים שאין בהם ביטול תורה. אני אומר שהסגר הזה אלו  
יסורים של אהבה, אין בהם ביטול תורה, יכול כל אדם לשבת  
וללמוד. יכול אדם לומר: "המצב קשה לי, אני לחוץ". אבל זה  

הוא מכניס בראש שלו   לא נכון, תלוי מה המחשבה שלו. אם 
שהוא זוכה ולומד, זוכה לעוד דף גמרא, עוד דף בית יוסף, זוכה  
לכתוב שאלה ותשובה, אם באמת יכניס בראש את המעלות  
האלה באמת שאין סיבה שיהיה לחוץ, אדרבה שישמח, יש לו  

 אפשרות עכשיו יותר ללמוד ולעסוק בתורה. 

 עם כל הצרות ידע לעמול בתורה 

ש תם יושב אוהלים, עסק ועמל בתורה למרות  יעקב אבינו אי
העבודה הקשה שעבד, והוא זכה להיות הבחיר שבאבות.  
קוראים את הפרשיות האלה בשביל ללמוד מהדמויות  
הגדולות של עם ישראל. עשו נפל לכל העברות, בגלל שהוא  
היה "יודע ציד איש שדה". אנחנו צריכים ליזהר שלא להיות  

וי ולעסוק בתורה. כל גדולי ישראל  כך, אלא לשבת כל זמן פנ
צמחו מהדרך הזאת, כל אחד ואחד בכשרונות שהקדוש ברוך  
הוא נתן לו, אבל כולם בדרך הזאת, שישבו ועמלו בתורה.  
אמרו חכמינו במסכת אבות (פ"ב מ"ז): מרבה ישיבה מרבה  
חכמה. ולא רק מרבה חכמה אלא גם מרבה יראת שמים, מצליח  

 ה. לעמוד בניסיונות! בעז"

                              הגיליון מוקדש

 לרפואתו השלמה של                         

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

 יומיים אעזבך , אם תעזבני יום 
דע! כי בידך יש   –"בני! שמור אמרי, ומצוותי תצפון אתך" 

דבר יקר ונעלה מאד. אינו נגלה לעין כל, והוא יקר מכל. אין  
ניתן לקנותו בכסף, ולא להמירו בזהב, אבל שוה יותר מכסף  

, ומתגולל בראש כל חוצות.  מזהב ומפנינים. הוא מצוי לרוב
מתבזבז כלאחר יד, ונזרק ככלי אין חפץ בו. נאבד בהיסח  
הדעת, ואינו מתבקש כלל. והמוצאו והמרימו והזוכה בו,  
מאושר הוא עלי אדמות. השומר עליו ומבריקו ומצחצחו, הוא  
החכם מכל. המשתמש בו ונהנה ממנו עד תומו, הוא הנבון  

יקר הוא מכל, ובו אפשר   –ןביותר. ומהו דבר זה, הוא הזמ
לקנות עולם ומלואו, בו אפשר לרכוש כל טוב בזה ובבא, ובני 
אדם מבזבזים אותו בהבל וריק, בשה"י פה"י [שבת היום, פסח  
היום] בחופש גדול וחופש קטן, בטיולים ומנוחות ותענוגות,  
במשחקי נערות, בדבורי סרק, במעשי קונדס, בהנאות רגעיות,  

ובקריאת ספורי דמיונות, ובענינים של מה   בשינה, באכילה, 
בכך. הלא כשתראה אדם לוקח חבילות שטרות יקרי ערך וזורק  
אותם לאבדון, ולוקח חופן יהלומים ושורפם, תרחם עליו,  
ותאמר כנראה שוטה הוא זה, מסכן הוא. ואפילו אם לא יאבדם  
לריק, אלא יקנה ביהלומים בחנות, ממתקים ומעדנים. תבוז לו  

, שלוקח דבר יקר מאד, ומבזבזו על דברים פחותי ערך  בלבך
כאלו. ואיך לא תבוז לעצמך, על שהנך לוקח הדבר היקר  
ביותר, ומאבדו על דברים בטלים ממש. ואל תדמה בעצמך  
לומר מה בכך אם בזבזתי יום אחד כאן, ויום אחד שם, סוף סוף  

"ל  ברוב הזמן אני לומד ומנצלו כראוי. זה אינו, שכבר אמרו חז
(ירושלמי סוף ברכות) אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. ואדם  
ששורף ואיבד יום אחד בידים להבל וריק, ועזב את התורה  
באותו יום, הרי יומיים שלאחר מכן התורה היא שתעזבהו, ואם  
התורה מתרחקת ממנו, גם כשיבא הוא ללמדה, אינו מרגיש  

י היא  קשור אליה, ואינו חש בקרבתה ובדבקותה אליו, כ
עזבתו, ורק אחרי יומיים ירגישנה שוב, וביני וביני אפשר  
שיפתנו יצרו, לאמר עזוב לך, שהרי אתה רואה שאין לך חשק  
ואהבה וקרבה לתורה, ותתעסק בינתיים בדברים אחרים, ואז  
תנסה שוב. וזו הטעיית היצר, כי כשיעזבנה שוב, הרי שתתרחק  

וחוזר חלילה. וכמו  ממנו עוד הפעם, ולא ירגישנה זמן ארוך, 
שאמרו על יום, כן יש לומר על שעה, שאם עוזבה לגמרי שעה,  
תעזבנו שעתיים. ונמצא שהשעתיים הבאות יהיה קשה לו יותר  

ולכן אסור לעזבה כלל. אמנם אי אפשר לאדם להיות   ללמוד,
דבק בה כל היום, כי צריך לאכול ולישון ושאר דברים  

מעשים אלו, מטרתו   הנצרכים לכל אדם. אולם אם כשעושה
וכוונתו שיהיה לו כח ללמוד תורה ולעבודת ה', הרי שלא  
עזבה, ועדיין הוא אוחז בה בחבל לבל תברח ממנו, רק שפונה  
לצרכיו, כדי לחזור אליה, ולהיות עמה תמיד. בזה ודאי שלא  
תעזבנו חלילה, והיא תמתין לו עד שיבא אליה שוב, ומחכה לו  

 בסבלנות, ומאירה לו 

פנים בחזרתו. זכור בני! כי אם היצר יפתך לבזבז שעה, מזה  
יומיים, ואח"כ לשבוע  תימשך לשעתיים, ואח"כ ליום 

ושבועיים, ואחריתה מי ישורנה. ואז תמצא עצמך אחרי שנה  
ושנתיים שנכנסת לישיבה, והרי אתה כמעט ריק מתורה, אמנם  
למדת קצת לעיין וכמה דפים בקיאות, ויודע אתה כמה הלכות,  
אבל כל הזמן הגדול והרב שהיה בידיך, לא נשאר לך בלתי  

מלאות כהנה וכהנה חמש ידות,  מעט, ובמקום שהיית יכול להת
מלאת חמישית הכוס, ולא חבל?! [ועיין תוספות כתובות סג.  
שדרך הוא באדם שהולך ללמוד שיצא אדם גדול, והיכן כל  
הגדולים הללו?!]. ובפרט אם הנך בישיבה גדולה, ורוב השנים 
של הישיבה מאחוריך, איך תתן עוד ליצר לפתותך לבזבז זמנך  

ואתה יודע כמה מחבירך שהספיקו יותר  לריק, אפילו מעט, 
ויותר ממך, וכמה גדולי עולם שבגיל שלך, כבר היו בקיאים  
בתורה ושולטים במכמניה ויודעים בה ידע רב, ומה אתך?! [אף  
אם לא כמותם ממש, מחצה וקרוב לזה אפשר לך]. ובודאי  
שרצונך לגדול לגאון ולתפארת, וברצונך לנצל זמנך כראוי,  

ורר בעוכרך, לומר לך איך תשקוד ותתמיד  אלא שהיצר הצ
כ"כ, ואין אתה מסוגל לזה, צריך אתה לכמה שעות ביום מנוחה  
כביכול להתנתק חלילה מכל הלימוד, וכהנה וכהנה פיתויים.  
אולם גבור חיל הנך, ובידך לנצחו במלחמה, ועצה טובה קמ"ל,  
הנה בודאי צריך לנצל כל יום וכל שעה, אבל פעמים שיקשה  

לעשות זאת מיד, ולכן איעצך ויהי ה' עמך, אל תקבל על   עליך
ָקּה לחלקים   עצמך בפעם אחת לשקוד כל השנה, אלא ַחּלְ
חלקים, תאמר שבוע אחד לשקוד אפשר, יום אחד לשקוד  
בודאי יתכן, א"כ תתחיל בזה, וכשתראה שהוא דבר אפשרי  
ועמדת בו, תמשיך הלאה, עוד יום ועוד שבוע ועוד חדש ועוד  

ולבסוף תראה כמה הרווחת. ובתחבולות עשה מלחמה,   שנה,
 וה' יהיה בעזרך. 

  הגיליון מוקדש

 לרפואתם השלמה של

 רון שי בת סיגלית

 עדי בן רות

 ניב בן ירדנה
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 ˙ור˙ חיים

 שו"ת בהלכות תפילין

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

 מקום הנחת תפלין של יד 

יד הוא בקיבורת, בחצי הנוטה   שאלה: מקום הנחת תפילין של 
אל המרפק. בפירסומים ובשלטים ראיתי שמציינים שהגבול  
התחתון הוא שתי אצבעות מקיפול המרפק. האם זה נכון? 

 מאחר ולי נראה שסוף הקיבורת קצת יותר גבוה. 

תשובה: בדרך כלל זה השיעור, אם אדם רואה שאצלו זה  
 חיל להיות גבוה. כלומר מהיכן שמת  -שונה יניח במקום התפוח  

 שמאלי המנגן כמו ימני לעניין הנחת תפילין

שאלה: אני שמאלי בכל הפעולות שאני עושה, כגון כתיבה,  
ובהחלט היד החזקה שלי היא שמאל. לאחרונה שמתי לב  
כשאני מנגן בגיטרה אני מנגן כמו ימני.. דהיינו יד שמאל על  
  האקורדים (תווים) ויד ימין על הפריטה.. בדרך כלל 
לשמאליים הגיטרה הפוכה. האם ישנה נפקא מינה לעניין  

 תפילין וכו'? 

תשובה: מי שכותב בשמאל וכל פעולתיו בימין נחשב לשמאלי  
ומניח תפילין בשמאלו, שהיא ימין של כל אדם. (עיין שלחן  
ערוך סימן כז סעיף ו). וביאר הרב טורי זהב (סק"ז) דכתיב 
וקשרתם...וכתבתם... ודרשו חכמים הקשירה דומה לכתיבה  

, ולכן  מה כתיבה בימין גוף הקשירה בימין (על היד שכנגדה)
 היות שאתה כותב בשמאל עליך להניח תפילין על זרוע ימין

 שימוש בבתי תפילין שנמצאו בגניזה 

שאלה: מצאתי בגניזה זוג של תפלין, ואיני יודע מי ׂשם אותן  
ה ׂשמו אותן בגלל פרשיות שהיו מסתמא  ׁשם, אבל מהנרא

פסולות. (התפלין היו פתוחות וריקות, ולידן הפרשיות בשקית  
קטנה ומסתמא בדקו אותן ונמצאו פסולות). האם מותר לי  
לקחת זוג של תפלין זה ולשים בתוכן פרשיות חדשות או שיש  
לחוש שמא לא נעבדו לשמה (שנראה חשש רחוק היום). ואם  

ן, האם צריך להודיע מקודם לקונה שתפלין  אני רוצה למוכר
 אלו לא מהודרין? 

 י

תשובה: מסתבר מאד כדבריך שהרי כל תעשיית התפילין היום  
במפעלים גדולים ומי שעשה תפילין שלי ושלך עשה גם את                                      

(עיין עירובין צ"ו    אלה שמצאת ואין סיבה לחוש להם בדווקא.
סק"א, דבזמנינו לא חיישינן שעשאן לקמיע)   ע"ב ובמג"א סי'

להודיע לקונה. אבל צריך להודיעו שהבתים   ואין צריך 
 משומשים. וכמובן שיש לבדקם שהם עשויים כהוגן. 

 להיכנס לבית הכנסת עם תפילין

שאלה: כשאני נכנס לבית הכנסת בבוקר ואומר ואני ברב  
ואיפה זה מופיע ומה  ? חסדך וכו', האם חייב עם תפלין או לא

 ? הבעיה לומר ללא תפילין

ת י"ג) בשם הזוהר  ים (סימן כ"ה אותשובה: כתב בכף החי
(בתרגום לעברית): וכשנכנס לבית הכנסת, כשיצא מביתו ואין  
תפלין בראשו וציצית בבגדו, ואומר אשתחוה אל היכל קדשך  
ביראתך, הקדוש ברוך הוא אומר היכן הוא מוראי, זה מעיד  

 עדות של שקר. עד כאן. 

 שימוש בבתים של רש"י לרבנו תם 

 אפשר להחליף בתי תפילין של רש"י לרבנו תם? שאלה: האם 

תשובה: אסור (משנה ברורה סימן ל"ד סעיף קטן כ. וע"ש  
 בהגהת איש מצליח). 

 

 הניח תפילין בלי לקרוא קריאת שמע 

הפרשיות    4שאלה: האם אדם שהניח תפילין ולא קרא את כל ה
 יצא לידי חובת מצוות תפילין? - או חלק

לין וקריאת שמע הם שתי מצוות  תשובה: יצא ידי חובתו. (תפי
, אלא שלכתחילה צריך לקרא ק"ש עם תפילין כמבואר  נפרדות

וקריאת פרשיות קדש והיה כי יביאך זו לא    בש"ע סי' כ"ה ס"ד, 
חובה אפילו מדרבנן אלא מנהג טוב, שנוהגים בו על פי רבותינו  

 הראשונים).

 

 ?משהו שיאזין לך צריך

                                  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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הנה לא באתי עד הנה במגיל'ת ספר להקיף או אפי' לנגוע בקצה  
קצהו של עניין חשיבות כתיבת חידו"ת, רק עתה באתי לעודד  
ולחזק ידיים רפות של צעירי הצאן, בחורי הישיבות המסולאים  

בתים הקובעים עתים לתורה), אשר  -בפז (וגם לרבות בעלי 
חלת  חוששים מהכתב והמכתב, בחושבם שדבר זה הוא נ

ה"גדולים" וה"פוסקים" הכי קרא להו דברי סופרי'ם, ואינם  
 מנסים אפילו להתחיל במלאכה מחשבת זאת ואיה סופר.  

כמובן זה לא אומר שכל מי שכן מתחיל לכתוב, כבר יכול  
לעשות ספרים הרבה אין קץ, אלא ודאי צריך שביקורת תהיה  

דרך  בדוקי'ן שבעי'ן, אצל חכמי הכתב והמכתב להודיעם את ה
 ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.  

פעם שאלתי באחת הדרשות לבעלי בתים הלומדים "דף יומי"  
זה כמה עשורים, האם זכו להעלות במצודתם כמה חידושים  
הערות או הארות בדרך לימודם, וענו כל העם ואמרו: לא!  
ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי להודיעם השכר הגדול  

ורה, ותלי"ת שדברינו עשו פירות, ולאחר  בכתיבת חידושי ת
זמן זמנם נפגשתי שוב עם כמה מאותם לומדים ובישרוני  
שייחדו לעצמם מחברת לכתיבת חידושיהם וברוך ה' מאז  

 תלמודם בידם.  

וכבר ידועים דברי מהרש"א (על ב"ב דף י' ע"ב, ד"ה שהיו  
אומרים וכו') שכתב וז"ל: "כי עיקר הלימוד ושנעשה בו רושם  

וא הלימוד הבא מכתיבת יד אשר על כן נקראו החכמים  ה
סופרים". עכ"ל. ורבו כמו רבו גדולי ישראל בכל מקומות  
מושבותיהם באיזהו מקומן של שבחי'ם על דבר הכתב  
והמכתב, ומתוכם כעין החשמל הגאון הגדול חסידא קדישא  
ופרישא רבי אליעזר פאפו זצוק"ל שכתב בספרו הנפלא "פלא  

"חדוש" ובערך "כתיבה" בשבח מעלת הכתיבה  יועץ" בערך 
וז"ל: ידוע מעלת המחדש חידושי תורה שהוא חשוב מאד  
בשמים ממעל, עד שאמרו בזוהר הקדוש (בהקדמה דף ד')  
שבונה שמים חדשים ועליו הכתוב אומר (ישעיה נא, טז)  
לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון שערים המצוינים 

י (שם דף ה'), שנעשה  בהלכה עמי אתה. אל תקרי ַע  י, אלא ִעּמִ ּמִ
שותף להקדוש ברוך הוא. וכל אדם אינו חייב אלא כשיעורו,  
רק שיעמל בכל כחו לחדש חדושי תורה, דהיינו להקשות  
ולתרץ בתנ''ך ובש''ס או לפרש פירושים בפרד''ס (פשט, רמז,  
דרוש, סוד) על תנ''ך וש''ס, והוא תיקון גדול לכל עון ולכל  

' כאשר הפליג בשבחו בזהר הקדוש (ח''ג דף קעג)  חטאת וכו
מה מגיע אליו ומה נעשה יקר וגדולה לנפש אביו ואמו וכו'  

 ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון לבו לשמים. 

ובערך "כתיבה" הוסיף וכתב בזה"ל: הנה מי שחננו ה' דעת  
ושם חלקו מיושבי בית המדרש, מה טוב שירשום בכתב כל  

ה' לחדש דבר קטן ודבר גדול ואל יתרשל, שכבר  אשר חננו 
אמרו (ספר חסידים סי' תקל) שעתיד אדם לתן את הדין על  
אשר לא כתב בספר כל אשר גלו לו מן השמים חדושי תורה.  
ועוד אמרו(שם), שהכותב חדושי תורה, מעלים עליו כאלו  
הקריב קרבנות, ועל ידי הכתיבה מתגלה הדבר, ותשביע  

. ולא יבצר בזמן מן הזמנים שיעשו דבריו  בצחצחות נפשו..
 י                           פירות אפילו

                                       יחודימאמר 
בני הישיבות                               כלל ל

                                              הגאון  מו"ר מאת
                     הרב חיים טויטו שליט"א
                                 ראש מוסדות 'ויצא חוטר' 

 באר שבע עיר ב

 

כל  
הכתוב  
 לחיים
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לאחד מני אלף, ואז אשריו ואשרי חלקו, שאילו לא בא לעולם  
 אלא לזה די! עכת"ד. 

והנה ידוע מ"ש בספר שו"ת מן השמים למהר"י ממרוויש זצ"ל  
(סימן ל"ב) גבי כתיבת חידושי תורה בחול המועד, והשיבו לו  
מן השמים: אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב, אוהב ה'  
שערים המצויינים בהלכה כשמחדשים חידוש בהלכה  
ומעמידים אותה על בירור, אותם השערים נאהבים לפני המלך  
הגדול יותר מכל משכנות יעקב המקיימים בהם שאר המצוות...  
ואם על אבדת כסף אחד או שוה כסף התירה תורה לעשות  
מלאכה בחולו של מועד, כל שכן שיש לחוש על אבדת  

לכותבם ולחותמם למען לא יאבדו. והכותב  המרגליות ההם 
והחותם מקבל שכר עליהם. כל זה פירשו לי, ושמו בפי באמת.  

 עכת"ד. 

וע"ע במ"ש מרן הרה"ג רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל וזיע"א  
(רבה של נתיבות, וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל)  
בספרו "זרע יעקב"  (מהדורא שניה בהקדמה, והם הם דברי  

מ"ן שליט"א), על דרך הלימוד והעיון בעיר מולדתו  מרן הנא
אי ג'רבא. ובכלל זה, שרטט וכתב גם על דרך הכתיבה ומעלתה  

 וז"ל: 

חינכו את התלמידים מנעורים לחדש ולכתוב   –הכתיבה 
חידושי תורה. וזה התחיל ממש בשחר ילדותם גם לפני  
שהתחילו גמרא, כתבו חידושים בחומש גם בדרך רמז ודרש.  

ר"ת   - רמזו על הפסוק "כי נעים כ'י ת'שמרם ב'בטנך" כפי ש
"כתב", שהכתיבה מחזקת ומעוררת את הזכרון מלבד כמה  
וכמה מעלות רבות. ...ומצוה ראשונה בתורה פרו ורבו ומלאו  
את הארץ וכבשוה. ומלבד הפשט לפרות ולרבות ולהעמיד  
תולדות בעולם, יכלול ג"כ כוונה שניה לפרות ולרבות בחידושי  

רה (וכפי שנוהגים לומר בימים נוראים: "שערי פריה ורביה  תו
בתורה ובבנים") והתורה כוללת פרד"ס. וזהו הרמז "פרו ורבו":  

כלשון    - נוטריקון פשט רמז ודרש, "ומלאו את הארץ"    - "פרו"  
רז"ל על תלמידי רבי עקיבא (בראשית רבה פרשה ס"א אות ג')  

רמז לדרך    -שוה"  "עמדו ומילאו כל ארץ ישראל תורה". "וכב
הרביעית מפרד"ס והיא דרך הסוד כבשונו של עולם וכמ"ש  
רז"ל (בחגיגה י"ג סוע"א) כבשים ללבושך דברים שהם כבשונו  

 של עולם יהיו תחת לבושך וכו'. ועע"ש מ"ש.  

וברוך ה' אשר לא השבית לנו גואל ומסר עולמו לשומרים את  
"כסא רחמים"  דרך ה', וזכינו בדורנו לישיבה הקדושה ישיבת 

תובב"א ולמרן מלכא בראשה נאמ"ן הוא ונאמנים דבריו,  
שמלמד להועיל לתלמידיו מקטנם ועד גדולם ומעודד ענוים  
לכתיבת חידושי תורה ושותי"ם והמכתב מכתב אלקים הוא  
(ולפני כשנתים סיפר לי בני שיחי' הלומד כעת חיה בשיעור ג'  

וכשעבר  בישיבה הנ"ל, שהעלה על הכתב חידוש בגמרא 
חידושו לנגד אוזני מרן הנאמ"ן ע"י אחד הרמי"ם, קילסו על  
כך ובכך עודדו ונסך בו חשק להמשיך לעלות חידושיו עלי  
כתב). וכבר מילתו אמורה בכו"כ ספרים בשבח ונחיצות ידיעת  

                           מאמר ג',  מלאכת הכתיבה (עי' בספרו הבהיר "דרכי העיון"
 י

מ"ש על כללי הכתב והמכתב, וכל דבריו קילורין לעינים),  
וברוך ה' מאות ספרים וחיבורים יצאו מתחת תלמידי הישיבה  
הי"ו בפ"י וכ"י, וכולם סולת נקיה, והכל בזכות העומדים בראש  
הישיבה, עוד ינובון בשיבה בבריאות איתנה ונהורא מעליא,  

עובדיה יוסף  עולמם יראו בחייהם (כברכת מרן מופה"ד רבנו 
 זצוק"ל וזיע"א, למרן רה"י שיבלט"א).  

והנני זוכר כד הוינא טליא, תחילת דרכי בכתיבת חידו"ת נזקפת  
למו"ר הרה"ג מיכאל הכהן זצ"ל (מזכיר הראשי לביה"ד בבאר  
שבע), שתמיד היה מעודד  ללמד בני יהודה קס'ת, לכתוב  
חידושי תורה ובלבד שכל מעשינו יהיו לשם שמים ולא  

התנשא ח"ו. וכמו שכתב הרב זצ"ל בספרו הבהיר "מערכי  ל
לב" בערך "חידושים" (עמ' נ') וז"ל: רז"ל הפליגו בשבח  
המחדש חידושי תורה אמתיים ושהוא צריך לכתבם ולהעלותם  
על ספר, כי לכך גילו לו מן השמים. אבל העיקר והתכלית  
שתהיה כוונתו אחת ויחידה שהוא עושה לשם יחוד קוב"ה וגו'  

 "ולא לשם פניה זרה" וכו', ע"ש.  

וזכרתי ימים מקדם עת היותי לומד אצלו במסגרות שונות  
במשך השבוע, ואחת שאלתי מאתו ללמוד עמו במחיצתו בד  
בבד יהיה והיו לאחדים, פעם אחת בשבוע בר בי רב דחד יומא,  
וכמובן כדרכו בקודש שאין מסרבין אפילו לקטן, הסכים  

למוד עמו בצותא מסכת תענית. וענין בענוותו לקבוע לי זמן ל 
הלימוד היה לעלות על הכתב חידושים שיעלו בעת הלימוד.  
וכך היה סדר הלימוד, פעם מו"ר מקשה ומתרץ ומעלה  
הדברים על הכתב, ופעם אנא עבדא חיים שא'ל ואיהו מתרץ  
לה ופעמים להיפך, ואת הכל עשה יפה בעט'ו שם זיכרון בספר  

עם שאל הרב דקדוק בגמרא, ולאחר  בלשון עט סופר מהיר. פ
המחשבה עלה לנו בס"ד תירוץ. אך הפעם שלא כהרגלו, ציוה  
עלי הרב להעלות על הכתב את הדקדוק ואת התירוץ ולהביא  
ר וכל שכן   ּבֵ לו לבדוק בדוקי'ן שבעי'ן. ואני שלא ידעתי ּדַ
לכתוב, סירבתי למעניתי כי מלאכת הכתב מלאכת מחשבת  

וא, וצריך זמן זמנם זמניהם לסגנן  והמכתב מכתב אלקים ה
ולכתוב כדבעי. אך הרב הדומה למלאך הפציר בי מאד ואמר  
שכך לומדים לכתוב אפילו שיש ביקורת במלמ'ד הבק'ר, אך  

 הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו. 

שבעה ימים נקיים ישבתי, נקי יהיה לביתו, וכתבתי את החידוש  
מל רב ויצא  וכתבתי וסגננתי ומחקתי ותיקנתי, ולאחר ע

החידוש הזה והועלה על הכתב כולו אומר כבוד וכלול  
בהדרו!... הצגתיו לפני מו"ר, והוא בענוות חן הביט אל מראהו,  
ושפתי כהן ישמרו דעת ומוצא שפתיו היה בהאי לישנא: "יפה,  

 יפה, ממש יפה"... 

וכשאני לעצמי חשבתי לתומי על פי תגובתו של הרב,  
רן החיד"א... ואז פתח הרב את  שהכתיבה תמה לפחות כשל מ 

פיו בחכמה ותורת חסד על לשונו ואמר: אפשר ברשותך להעיר  
הקס'ת נתון לך והכתב לעשות    -השבתי    –הערה קטנה?! ודאי  

בו כטוב בעיניך. או אז העיר ואמר, לא שייך להתחיל את  
          החידוש ב"יש להקשות", כי זהו רק דקדוק ולא דינא קשיא,  

 י               יי         
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בדרך של משל ונמשל וכו', שיבצתי בכריכת   חומש בראשית 
הספר תמונות של כמה מחכמי ישראל, ותמונות אלו בחרתים  
מילתא בטעמא, מאחר ומופיעים בתוך הספר סיפורים על אותם  
רבנים (ולא שבחרתי מאיזו "גלריא" של תמונות כאשר יעלה  

מהוצאת הספר, קיבלתי מכתב כולו  מזלג ). והנה כעבור זמן מה  
אומר "כבוד" מלא חירופין וגידופין בעניין שיבוץ התמונות...  
ואני עני כאפרוח שלא פקח את עיניו בעניינים אלו, לא ידעתי  
את נפשי וחששתי מקפידתו של בעל המכתב, ומיד שמתי את  
פעמי למוה"ר המלאך הגואל אותי והראתי לו את המכתב.  

ב, קרעו הדק היטב היטב הדק לשנים עשר  לאחר שקראו היט
גזרים.... ואז דיבר עמי דברים המתקבלים על הלב, שתמיד יש  
מפריעים ומקטרגים לכל דבר שבקדושה וכו' ושב יעקב ושקט  
ושאנן ואין מחריד. וברוך ה' שזכינו שספרי הנ"ל וכן שאר  
הספרים נתקבלו בחן וחסד אצל מו"ר ואצל רבים וכן טובים  

דרשות, וכן מרן רה"י טעמא טעים והיה בפיו כדבש  משוחרי ה
למתוק, כלשה"ט שעל'ה בהסכמ'ה, וטעמו טעם כעיקר. ושמח  

 לבי ויגל כבודי, מה אני ומה חיי. 

עד כאן עמד קנה, ולא עת האסף הקנ'ה, אך פטור בלא כלום אי  
אפשר, רק זאת אומר, אם אנא עבדא זכיתי ללמוד מעט מזער  

רצון תליא מילתא, אזי כל אחד יכול,  ושמתי זכרון בספר כי ב
 כהבטחת חז"ל (מגילה ו:): יגעת ומצאת תאמן. 

 

תודת המערכת נתונה למו"ר הגאון שליט"א על דברי החיזוק  
המרוממים, וכן לבנו הי"ו מחברי המערכת על טרחתו התמידית  

נאחל ונייחל כי זכות זיכוי הרבים תעמוד  בענייני האיגוד, 
 , אמן. למשפחה הרוממה

אלא במקום זה צ"ל "יש לדקדק". כעבור כמה רגעים אמר:  
אפשר ברשותך לתקן דבר נוסף, הנה כפל דבריך אך למותר, כי  
יכול היית לקצר ולכתוב כך וכך... ושוב כעבור כמה רגעים  
אמר: אדברה אך הפעם ברשותך כמובן וכו', עד שכל שולי  

באו לכאן!  הדף היו מלאים זיו בתיקונים והערות ופנים חדשות  
(חבל שלא שמרתי את הדף הנ"ל בתיקוני כתב יד קודשו  

 שיהיו לזיכרון לשעה ולדורות).  

אומר האמת, חלשה דעתי מאיגרא רמה לבירא עמיקתא דלאו  
סיפיה רישיה. אך הרב בלשון של זהורית עודדני ואימצני  
באומרו, בפעם הראשונה ישנם המון תיקונים כי כל ההתחלות  

הבאה חציו לכם, ולאחר מכן לשליש ולרביע,  קשות, אך בפעם  
 עד כי כתב אשר נכתב אין להשיב.  

לאחר זמן כשבא להוציא את ספרו "דרכי אבות" על פרקי אבות  
רבי    הגאון הגדול(הכי קרא שמו "דרכי אבות" על שם רבו מרן  

רפאל כדיר צבאן זצוק"ל וזיע"א, רבה של העיר נתיבות,  
ני לכתוב כמה חידושים ולספחם  "כדיר" אותיות "דרכי"), עודד

לספרו ... וכבר היה באמתחתי כמה גרגירים זעיר פה וזעיר שם  
על פרקי אבות ארבעה חידושים ועל ארבעה לא אשיבנו. ואכן  
הרב צירפם לספרו ונתן לי הרגשה כאילו אני עשיתי לו טובה  
שהבאתי את מנחתי מנחת עני, וכמובן כל כוונתו היתה לחזקני  

 נין הכתיבה.ולאמצני בע

ופעם סיפר לי הרב זצ"ל, שכאשר רצה להוציא את ראשית  
ביכורו ספר "חי ברכות" על הגמ', התלבט מאוד מרוב ענוותו  

לא כמו  ( היתירה, האם הוא בכלל ראוי להוציא ספר לאור 
בזמננו שכל אחד חובר חיבורי'ם ולית מאן דאשגח בהו,  

כתב,  ופעמים רבות שאין הדברים ראויים להעלות על ה
ושבשתא כיון דעל על, ושלא נדבר על העתקות ספרים  
מספרים שונים והדברים עתיקי'ן ויעתק משם, ואחר כך  
מתפארים באיצטלא שאינה שלהם, והוא רחום יכפר עון), ולכן  

הרב אליהו   -הלך ליטול עצה מהרב הראשי לבאר שבע דאז 
ושאלתו בנפשו דחושש הוא שאינו ראוי להוציא   – כץ זצ"ל 

רו לאור. ענהו הרב כץ זצ"ל בלשון של זהורית: יאמר לי  ספ
כבודו, האם יתכן שישנו לפחות חידוש אחד שהוא אמיתי?  
ענהו מו"ר שנראה לו שיש. אמר לו הרב: אם כך שווה להוציא  
את כל הכתוב בספר בשביל חידוש אחד אמיתי! (וכל שכן  
שמדובר בהאי גברא רבה מאריה דגמרא שכל חידושיו  

אל השערה ולא יחטיא, וכל ספריו יעידון יגידון כי אכן  קולעים  
מרא דאתרא צדק בעצתו, ובזכות עצתו הטובה, זכינו לספריו  
המאירים והמסולאים מפז. ועי' בספרו הנ"ל דבר פלא שלא  
ראיתי באף ספר, על דברי הגמ' (שם דף ל"ג ע"א): א"ר אמי  

ה'.   גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות שנאמר כי אל דעות 
והביא שם הרב קושיית מו"ר ההמח"ס "חח ונזם" ז"ל, ותירץ  

 ). שבעים תירוצים (!) לקושייתו. אשרי עי'ן (שבעים) ראתה

והנה חיזוק זה שקיבל מו"ר מהרב כץ זצ"ל, העבירו לתלמידיו  
אחריו לחזקם ולאמצם בהוצאת ספרים. (ואף אנא עבדא  

זוכר כאשר  במאמר זה משתדל לחזק ידיים רפות). ואני 
                        הראשון "תורה וחיים" ח"א על  הוצאתי בעניותי את ספרי

  י

                              הגיליון מוקדש

 לרפואתם השלמה של

 מאור אפרים בן פורטונה דניאלה

 משה בן אדגך
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   מעמד החיזוק לזכר רבותינו זיע"א

כסא רחמים לזכרם של שני  נו הקדושהעצרת חיזוק בהיכל ישיבת
המאורות הגדולים מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א ומו"ר הגאון המופלא 

רשכבה"ג גאון ישראל מרן ראש הישיבה  הרב משה לוי זיע"א בראשות
השתתפו במעמד מרנן חכמי ישראל מו"ר הגאון |רבנו הגדול שליט"א 

שליט"א הגדול הרב צמח מאזוז שליט"א הגאון הגדול הרב דוד יוסף 
הגאון הגדול הרב דוד עידאן  הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"א

הגאון הגדול הרב חננאל כהן שליט"א הגאון המשגיח הרב  שליט"א
   גלריה ועוד |מיכאל סגרון שליט"א הגאון הרב יעקב כהן שליט"א 
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 לב מבין 

 שיעורים בעיון 

                                                                    ‰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 |

בישיבתי, ענין השיעורים הוא ערך חשוב, הנהלת הישיבה  
מעודדת  לחזור על השיעור וללמוד על פיו, אני לא כל כך  
מתחבר לשיעור של הר"מ שלי, לא לסגנון האמירה, ולא  

דברים. מצד אחד, אני מבין שזה  לצורה שהוא מסדר את ה
חשוב, כי הישיבה מעודדת את זה, אך מצד שני אני די מסתדר  
  גם בלי השיעורים, אני לומד לפי הקצב ומונח היטב בסוגיא 
ומפרשיה... שאלתי! האם זה בסדר שאני לא משקיע  
בשיעורים כלל, או שבכל אופן כדאי להתאמץ בענין, ואם כן,  

 לא מתחבר! כיצד אעשה זאת? אני ממש 

 בתודה מראש 

 יוסף 

יוסף יקירי! לפני שניגש לעצות מעשיות, כיצד תוכל להתחבר  
לסגנון שיעורים שאינך  אוהב, נדבר קצת אודות חשיבות  
השתתפות בשיעורים בכלל, כי ידיעת החשיבות, תעזור לך גם  
בהצלחת ההשקעה בהם, כי כך דרכו של האדם להתאמץ על  

וטה להתרשל ולהקל על עצמו  דברים שחשובים לו, והוא נ
בדברים שאצלו אינם עליונים בסולם הערכים. ועל כן, כאשר  
תדע כמה שמיעת שיעורים וההשקעה בהם חשובה, תתאמץ  
יותר להקשיב ולהבין את השיעורים, אף שנראה לך שאין לך  
כלל אפשרות לעשות זאת. ונפתח בספור, שני בחורים היו  

דולים מאוד. אחד מהם היה  בישיבה, שניהם בעלי כישרונות ג
חוזר על השיעורים ששמע מרבני הישיבה ארבע פעמים, כותב  
ומסכם שוב ושוב, ואילו חברו היה שומע, אבל לא כותב  
ומסכם. הטענה שלו היתה שהוא יכתוב את השיעורים שלו  
כשהוא יהיה ר"מ או ראש ישיבה, ומה לו ולכתיבת חידושי  

בשיעורים, הוא מרביץ  התורה של אחרים? הראשון, שהשקיע  
תורה מהגדולים בדורנו, ואילו חברו שכיום הוא כבר יהודי  
מבוגר מאוד, עדיין מנסה להיות מרביץ תורה ונערך למסירת  
  השיעורים שלו, אבל בינתיים לא התקדם לאף משרה תורנית. 
תורתנו הקדושה, נמסרה מתחילת נתינתה מרב לתלמיד, משה  

כו', זוהי סודה וזו סגולתה. כך,  ליהושע, יהושע לזקנים וכו' ו
ורק כך היא נלמדת ומועברת מאדם לאדם ומדור לדור.  

 אינה רק כדי להעביר את תוכן הדברים,   המסירה מרב לתלמיד, 

 ˘יחו˙ ו˙˘ובו˙ ממו˜„ היעוı וההכוונה  

את זאת יוכל התלמיד גם לקרוא בספר, אלא צורת הלימוד,  
הגישה, צורת החשיבה, הכל נלמדים בשיעור. מעבר  
לאינפורמציה שהרב מעביר בשיעור, הוא מלמד את המקשיב,  

תירוץ? על מה שמים  כיצד דנים בסברות? מהי קושיא? ומהו 
דגש? מה עיקר ומה טפל? ואת כל זה הרב יודע מהרב שלו,  
והרב של הרב, למד זאת מרבו, עד משה מסיני, כך התורה  

 הקדושה נמסרת... 

 ואחר דברי ההגות, ניגש לעצה המעשית... 

מקובל לחשוב שמי שאינו מתחבר לדבר מסוים, עליו לנטוש  
ננהג רק אם הדבר אליו  אותו ולמצוא לו תחליף. אולם, כך 

אנחנו לא מתחברים, אינו מאוד חשוב, אך אם הוא חשוב ובעל  
ערך עליון, אדרבה ככל שתרבה להשקיע בו, כך תתחבר אליו  
יותר, כי כגודל ההשקעה כך גודל החיבה והחיבור... ועל כן,  
דוקא בגלל שאינך מתחבר לשיעורי הר"מ שלך, אתה צריך  

תם, תחזור עליהם בסדר, תתעמק  להשקיע בהם יותר, תכתוב או
בהם, תדון עליהם עם החברותות שלך, והחיבור בוא יבוא,  
הרבה יותר מהר מכפי שנדמה לך כרגע... יתכן מאוד,  
שכשאתה קורא כעת את הדברים, אתה אומר לעצמך שעצתי  
אינה במקום, כי הרי אתה לא אוהב את השיעורים, אז איך  

אוהב את השיעורים, אבל    אשקיע בהם? נכון, אני יודע שאינך
אהבת שיעורים וחיבור אליהם היא חשובה, והיא יכולה  
להיווצר רק כשמשקיעים בהם. ההשקעה בהם תחשוף את  
המתיקות שלהם. אכן, יש שיעורים שמתיקותם גלויה מיד  
כשהם נאמרים מפי פה מפיק מרגליות, ויש שיעורים שהם  

ם והדרם, יש  כמרגליות מכוסות בעפר, שכדי לגלות את יופיי
 להסיר את העפר, כאלו הם כנראה השיעורים של הר"מ שלך... 

 

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  

יבה שליט"א | לפניות למוקד  של גאון ישראל מרן ראש היש
   23:00 –  21:30בין השעות  8ניתן לחייג לקו האיגוד לשלוחה 
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 היא תעשירברכת ה' 

איש השתתפו בהילולת הצדיקים שע"י ישיבת ברכת השם,  700מעל  
 חכמי ישראל ובראשם במעמדבחשוון התשפ"ג | ביום ראשון י"ב 

האירוע  |  רשכבה"ג גאון ישראל מרן ראש הישיבה רבנו הגדול שליט"א
היוקרתי התקיים באולמי גן הפקאן ובהשתתפות קהל עמך בית ישראל 

רוכים כיד המלך בליווי תזמורת מזרחית בניצוחו של סביב שולחנות ע
   הזמר אופיר סלומון הי"ו .

הגאון הרב דוד קרעי שליט"א שבירך את הקהל ואת כל המסייעים  למען בנין הישיבה ההולך ונבנה בימים אלו,   ו שלהערב נפתח בדברי
כאשר הערב עומד בסימן "אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה" סיוע ועזרה לישיבה לגמור את הבנין העומד על תלו וממתין להשלמת 

 עבודות הגמר.

כהן שליט"א דיבר מנהמת לבו לציבור לבוא לעזרת השם בגיבורים ולעזור ולסייע לישיבה הקדושה,   מרא דאתרא מורנו הגאון הרב פנחס
 תלמידים בלי עין הרע , וזכות היא לעיר נתיבות שהישיבה שוכנת בקרבתה.   80 - תוך שהוא מציין את התרחבות הישיבה לכ

בד את האירוע בנכוחותו ונשא דברי ברכה לרבני הישיבה גם הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט"א ראש מוסדות "יצחק ירנן" כי
 ותומכיה.

שליט"א שהטריח עצמו במיוחד לבוא ולכבד את  רבנו הגדול אין ספק כי גולת הכותרת של הערב היתה בואו של מרן ראש הישיבה 
זו יזכה לעושר גדול ויחזור לו פי  הישיבה ובאי ההילולא , בדבריו אמר מרן שליט"א דעו לכם כי כל העוזר והמסייע לישיבה הקדושה ה

 היא תעשיר, מי שנותן ומסייע לישיבת ברכת ה' מובטח לו עושר גדול. –עשרה ויותר, וכמאמר הכתוב ברכת ה' 

בדבריו שיבח מרן שליט"א את ראש הישיבה הגאון הרב שלמה סעדון שליט"א ואת רבני הישיבה אשר מנחילים לתלמידי הישיבה את  
  .ה והמדוייקת המסורה מדור לדורדרך הלימוד הנכונ

ראש ישיבת עטרת שלמה הרה"ג ר' צבי   שליט"א הרה"ג ר' חיים מגורי שליט"א כמו כן כיבדו בנכוחותם רב הקהילה הרה'ג ר' דנון דנין
שי ציבור  ראש כולל בישיבת הנגב . רבני הישיבה שליט"א ואי  שליט"א  ראש מוסדות קרית הבעש"ט, הרה"ג ר' ראובן חלא  שליט"א  חורי

 , ועוד.שלמה קרעי "רח"כ ד

                                                                    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!
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 זוי˙ ר‡יה

  שאיפות . טוב ולומד  טוב ישן טוב אוכל, שקדן בחור, ברוך
  להיות   אחת   שאיפה  הם  שבעצם  שאיפות  הרבה  לברוך  לו  רבות
   סביבו  שיכרכרו הדור גדול דווקא לאו, הדור גדול

  עמך   סתם   להבדיל  או   ,השעה  בענייני  דעתו   לבקש   פוליטיקאים
  תשזוף  למען דלתו על שיצבאו והטהורים הקדושים ישראל

  בברכה   לזכות  אפילו  ואולי"  ברוך  ירב  מרן"  הדור  גדול  את  עינם
  א "שליט ממרן  בעיצה להצטייד בידם ךפקסי יהא  ה"בעז ואם

  יתרה ,  ברוך  שואף  כזו   לא לגדולה,  השנה  את   להם   עשית   בכלל
  גדולי  כלש  הדור גדול  להיות שואף לא  גם  ברוך  לכם  אגיד מזו

  בגמרא  דעתו למתן מצפים, בהלכה עימו  מתכתבים התורה 
,  והצרופה הטהורה בהשקפה פיו למוצא  ומייחלים , ובאגדה

  לשומעי , תורה דעת , ברוך רב  של  דעתו  להעביר  יוכלו  למען
  לא   גם   ובכן ,  ברוך  רב   מרן  של   פיו  למוצא   אם   אף   המצפים  לקחם

,  נסתר,  כן,  נסתר  הדור   גדול  להיות   שואף  ברוך ,  ברוך  שואף  לזה
,  סוגיות ללבן תורה וללמוד המדרש בבית היום כל לשבת

  שאיפתו , ברוך הוא צדיק בחור, ספר עלי חידושיו ולהעלות 
  בלי הדור  גדול להיות," אחד במשפט  זאת נגדיר אם, היא

  ללא , שררה ללא, כבוד ללא" הדור גדול שהוא ידע שאיש
  לא , הימים כל  ברוך  ישאף כך , שחץ ללא  בוודאיו  ץ"יח

  לא  יומו את  מתחיל , קם הוא  השכם , ברוך הוא  מהעצלנים
  להרבה  היום  מן שאינהשעה  7 שעה, באשמורת ולא מאוחר
  מן  אינה, ואופן פנים בשום, הלילה מן אינה לברוך אך בחורים
  שמצילה , שחרית בפת לבו ברוך סועד  התפילה לאחר, הלילה

  שאמונת  ך וברו, חכמינו כדברי מחלות  משמונים למעלה
  מאותם  באחת  ולא  חפץ  ואינו רוצה  אינו בלבו איתנה חכמים

  אל  האהבה חולי זהו  בו  חפץ  שהוא  היחיד  והחולי מחלות  ג"פ
  כל   את  איש  לו  ייתן  שאם  לדרגה  שיגיע,  ברוך  הוא  חפץ ,  התורה

  בקרבו  ברוך  יצחק לו  התורה את   הוא שאוהב   באהבה ביתו  הון
,  שבעולם וזהב כסף  כל ולא  בפניו הוצג אף  סטנד מופע  משל

  ארוחת  לאחר !, גבוה הכי אז  לשאוף  אם  ברוך  של דרכו  כך
  לומד  היה  וכך לבן בגדי ולבש  החול  בגדי  ברוך  פשט  הבוקר 

   , ושלוש אחת   ,ושתיים אחת  ,ואחת  אחת, אחת שעה

  היה  וכך  .ושבע אחת ,ושש אחת  , אחת וחמש,וארבע אחת
  תורתך  את ולהבין להחכים ללמוד  לי תן השם  אנא"  אומר

,  שביריחו  חמור  ואפילו "שנה  120 עד וללמד  ללמוד  הקדושה
  היה ,  כחמור  חכם  תלמיד  לנשוך   משתוקק  הוא   שחפץ   הארץ  עם

  בלימודו ' ה לפני ברוך  שהקטיר  הלימוד ריח  מריח ו שומע
  אף  חפץ היה רגעים באותם ומיד, ובעיונו בסברתו במנגינתו

  ליד  נעמד היה ומיד, העולות במעלות ולהתעלות לעלות הוא
  חברא  וחבריך  שלו  ינקותא ד גרסא  על  הוא  גם  וחוזר  הסטנדר 

  לא ד  לימוד   בקולות   מלא  ההיכל  וכל  רב   זמן   חולף   ולא   ליה   אית
  קצווי  מכל המנגינות כל ומתחברות עולות וכך הדין מעלמא

  משיבה  הקודש  ורוח  הכבוד הכיסא  לפני  ועולות  המדרש  בית
 . אלוקיו '  שה העם אשרי לו  שככה  העם אשרי  ואומרת

  הקדמוני  נחש  הוא  המוות  מלאך  הוא  השטן הוא  הרע  ויצא
  ופמליא  בא מהיכן זה ערב קול  מהו  ואומר הוא אף משתומם

  המקור  ומיהו, בוקעת היא פלוני מהיכל, לו נענית מעלה  של
  בארסיות  ושואל   היצר מוסיף, זו דקדושה  אש  של ,  זה קול  של
  וברוך  הב"קו של  בעולמו יש  קטנה בריה, לו נענים לזה  ואף 

  לאל  הוא  ברוך , יתברך לפניו רוח  נחת  שגורמת  היא  והיא   שמה
  חרב , הדכדוך  חרב , בחרבו נתאזר  מיד , כך ששמע  כיוון  !עליון

  ברוך  היה ספון ששם, היכל לאותו וירד, השקר חרב, הייאוש
  ובאיזה   שחולל   למה,  המזימה  לזאת  מודע   ואינו,  בנעימה  ולומד

  לא ,  הנבל  יצרו   השתהה   לא,  כמשימה  לקח   הרע   יצרו   ומה ,  רמה
  ללב  ישר  הוא  ניגש, שגרתי ח ייבשכו לא ואפילו  שלום  בברכת
  מה , ברוך של  ללבו  הרעים דבריו את  חיל שה  כך  ואגב העניין

  וכי זוכר אתה משהו ,  בחביבות  שאל ,  מתאמץ  לך  ומה,  לומד  לך
  אתה  מבין וכי, כדת ללמוד אתה יודע בכלל וכי, מהלימוד

  לו  ד /מכביר היה וכך , הקדושים האמוראים דברי את  לעומק
,  אלו לשאלות  ברוך לענות וכשהצליח  הדברים בדברים היצר

הן אמת  , מקודמתן קשות חדשות שאלות לפניו הציב מיד
  אולם , יד כלאחר פטרןיו הן פשוטות באמת הצד  מן לצופה ש

לא ברור   מבולבל  הכל  הקרב בתוך  עמוק  עמוק  הניצב לברוך 
  ירד לו   בטוח  אבל  לאט  וכך,  שפיטרנו  ברוך   לא  ודאי  ברוך  ולא

   באופן טיפין טיפין תחילה , זה לברוך  החשק 

 הדור להיות גדול 

 הבית של האירועים  –מכובד  

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

 052-7108044לקבלת הצעת מחיר חייגו: 
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  הגשם  התחזק כבר זמן לאחר אולם , ליבו שם לא הוא שאפילו
  רק , קומות 3 שלא  ודאי, תיבה אין שלנו ולברוך , למבול והפך

  יושב  וכך , זבל המון המון וכמובן, זאבים נמרים דובים אריות
  לו  נדמות  כשהם באותיות בוהה הפתוח הספר מול לו היה

  הוא לתופסן ולו  ומנסה לאיטן ומתרחקות  באוויר כפורחות
,  מבין  אינו  והוא   מופלאה  בזריזות  להן  חומקות   הן  אולם,  בעיניו
,  הקדושות  האותיות  הקרובות  ידידותיו  להן  בורחות  ככה  אייכה

  לבו  שם טרם איש אמנם, שברח זה  שהוא מבין הוא  ופתאום 
  ברוך  אולם, בעולמו לו  שככה וברוך , ברוך זה ברוך  הרי לכך

  מההווה , לברוח מנסה העבר זיכרון על בערגה לו מתרפק רק
,  אליו  הוא  שחוזר   אימת   כל  פנימית  לחבטה   לו   שגורם   המעורפל 

  הרי , לנפשי תקנה יש האם אבא מליבו צעקה  יוצאת ופתאום 
  מיד  שיצילני מי אין וממילא, אישי יישאר שהכל אני רוצה

  מיד  אנצל ואיככה, לרחשי יבין ולא  יודע לא איש כי, מבקשי
  הולכי  ידברו ובנוסף , טיפשי אשמע? עזרה אבקש , מוקשי

  ואם ? כמשי הבחור  השקדן הזהו , בסושי המתענגים  מעדנות
  ל "ז מאמרם  ידעו  לא  והמה? כושי ורו ע  היהפוך נפל כדי  עד

  בנפש  ולאחר  נשמה  תחילה עצמך  קשטי, וקושי התקוששי
  אנא , בראשי אני מניד שבשמיים אבא  אהה , תפשפשי אחרים

  ימיו   שכל   חכם   לתלמיד ,  חושי  להצילני  אזעק   למי  ולנפש   אפנה
,  בקושי יבחין איך לבו לסערת יבין איך, י"וברש' בתוס  טבל
  אליך   אני  פונה  לכן,  תתבישי  יצעק   ולנפשי  עבר   לא  זאת  את  הרי

  הצילני! אפשי היא בכך להמשיך, הששי יום  עד עולם בורא
  השירה  של , המנגינה את לנגן לי עזור , בתחינה אני זועק , נא

'  ה  יטוש  ולא,  הרי  לב  לנשברי'  ה  וקרוב!  ברינה  וללומדה  הזאת
  בספרי  ולהתבונן  להבין לנו  נתן  שכל  לכן , ברוךה עמו את

  המשברים  כל את  ולצלוח האדם של לליבו שקרובים המוסר
 . בכך ירצה רק לו

 המשך בא יבא בעז"ה.. 

                                                                    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!

כנס סיום בין הזמנים בעיר צפת 
במעמד מו"ר הגאון הגדול הרב 

צמח מאזוז שליט"א | עוד  
כבדו בנוכחותם ראש העיר 

ורבניה ובראשם הגאון הגדול                      
   הרב רפאל כהן שליט"א

 קרדיט תמונות: יעקב כהן | גל אור 

                              הגיליון מוקדש

 לרפואתם השלמה של

 יום טוב ליפא בן רויזא

 יאיר בן רויזנה 
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 ע˙ לספר 

 מאיגרא רמא לגילוי מחזק
סטנדר, עיניו תקועות בגמרא  יצחק עצמו עוד יושב על יד ה 

שלפניו, אבל הרגשת המתיקות של לימוד התורה רחוקה ממנו  
כרחוק מזרח ממערב הגמרא הייתה פתוחה לנגד עיניו של  
יצחק, עיניו המכווצות מנסות להיאחז במילים הכתובות שחור  
על גבי לבן. אור חיוור בקע מחלונותיו של בית המדרש  

מעט הבחור היחיד שישב על  שבאותה שעה ריק היה מאדם, ל
יד הגמרא, ומחשבות של ייאוש ותסכול איימו להשתלט עליו.  
כבר שבועיים ימים לא מצליח יצחק ללמוד גמרא. הוא מנסה  
שוב ושוב, מתאמץ פעם אחר פעם, אך לשווא. בקושי הוא  
מצליח לומר את המילים הכתובות, רק אחרי מאמץ רב הוא  

וגם אז רמת ההבנה שלו  מבין מעט ממה שאומרות שפתיו, 
 נמוכה למדי. 

בצר לו ניסה יצחק אסטרטגיות שונות להגביר את ההצלחה  
שלו בלימוד הגמרא: הוא עשה תענית דיבור משך ימים  
שלמים, ניסה ללמוד בבית כנסת צדדי ושקט, כשאף אחד לא  
ראה הוא אפילו פתח בפעם הראשונה בחייו גמרא מבוארת  

ימוד, אך כל אלו לא עזרו לו,  בניסיון להקל על עצמו את הל
החברים בישיבה כבר מתקדמים הלאה, והוא בקושי נשרך  
אחריהם, מדלג סוגיות שלמות ומנסה לשמור על הקצב.  
אתמול החליט יצחק לנסות גישה חדשה: 'אומרים שהלימוד  
בשעות הבוקר המוקדמות יעיל ופורה יותר', חשב לעצמו.  

י תורה, כולם נמים  'האוויר נקי מלשון הרע ומשאר איסור
בשלווה את שנתם, ורק תלמידי החכמים המשכימים קום  
עוסקים בתורה. זהו זמן נהדר לעסוק בתורה', הרהר בעודו  

לפנות בוקר. עכשיו     5:00מכוון את השעון המעורר שלו לשעה  
הוא יושב על יד הגמרא, ומגלה בפעם המי יודע כמה,  

וא נכשל בניסיון  שטכניקה נוספת נחלה כישלון חרוץ. שוב ה
להחזיר את עצמו למה שהוא תמיד היה: הגאון שתמיד מצליח  
בלימודים ללא כל קושי. מאז ומתמיד הצטיין יצחק בלימודים  

 יותר מכל חבריו. 

כבר בכיתות הנמוכות של תלמוד התורה בו למד כבר ידעו  
 המלמדים להצביע על יצחק כילד עם עתיד. 

הוא היה הראשון בכיתה שהכיר את כל האותיות בזמן שחבריו  
ח', ובהמשך היה הראשון לחבר  -עדיין התבלבלו בין ה' ל

הברות לכדי מילים, ולאחר מכן לקרוא משפטים שלמים ברצף.  
בלימוד החומש והמשניות הוא הבריק פעם אחר פעם, והיסב  

לה.  גאווה ונחת גדולה להוריו, לסבים והסבתות ולמשפחה כו 
כשזה הגיע ללימוד הגמרא, התברר שכל מה שידעו הסובבים  
על יצחק היה כאין וכאפס. בתוך זמן קצר התברר כי מדובר  
בגאון של ממש. בכתה ו' הוא כבר ידע ללמוד גמרות קלות  
בעצמו ללא עזרת מבוגר, וכשסיים את כתה ח' כבר היה מעיין 

 י

בראשונים ובאחרונים, ומרחיב אופקים בלימוד התורה, הרבה  
לצפות מבחור צעיר שעוד לא נכנס אפילו   מעבר למה שניתן

 לישיבה קטנה. 

'הפציץ' פעם אחר פעם  בישיבה הלך שמו הטוב לפניו. יצחק  גם  
עם שאלות גאוניות ותירוצים מבריקים. מגידי השיעורים  

אחד, ואפילו ראש הישיבה היה מזמין    היללו ושיבחו אותו פה
אותו מדי פעם כדי להשתעשע עמו בדברי תורה וליהנות  
ממוחו החריף והיוקד, שלא פסק מלהפציע עם חידושים  

ים רבות על כך  מיוחדים בסגנונם ובעמקותם. הוא שמע פעמ
שישנם בחורים שמתקשים מאוד עם לימוד הגמרא, ואף פעם  
לא הצליח להבין איך זה קורה להם. תמיד האירה לו ההצלחה  
פנים בכל הקשור ללימודים, ובכל פעם הוא היה זה שצעד  
בראש, כשכולם נשרכים אחריו ומנסים להצליח בלימודים  

חורים החלשים  כמוהו. אבל עכשיו הוא כבר מבין היטב את הב 
 יותר. הוא עצמו הפך להיות אחד מהם.

כאילו יד נעלמה ירדה משמים ושלפה ממנו את כל כישרונותיו  
הברוכים. אם לא העבר המפואר שלו, הוא כבר היה מרים  
ידיים ומפסיק להתאמץ כל כך בלימודים. אבל ההצלחה  
בלימודים היתה עד לפני שבועיים למאפיין העיקרי שלו.  

גדיר את יצחק, היית מיד אומר שהוא גאון, מוצלח,  כשרצית לה 
מוכשר, מתמיד, מעיין המתגבר. מה יאמרו עליו עכשיו? יצחק  
הנמוך? הג'ינג'י? איך יגדירו אותו? מה יהיה המאפיין העיקרי  
שלו אם לא הלימודים? הוא כבר לא מכיר את עצמו, וברגע  

הם   שהחברים והסובבים אותו ישימו לב לשינוי שחל בו, גם 
כבר לא יכירו אותו. הוא יצטרך לחפש לעצמו חברים אחרים,  

 ולהתחיל להגדיר את עצמו מחדש. 

בית המדרש מתחיל להתמלא אט אט. המתמידים של הישיבה  
הם הראשונים להתיישב על יד הגמרות, וכשמגיעה שעת  
התפילה, כבר ניצבים כאן כולם, עטורים בתפילין ומוכנים  
להתחיל את תפילת השחר. יצחק עצמו עוד יושב על יד  
הסטנדר, עיניו תקועות בגמרא שלפניו, אבל הרגשת המתיקות  

התורה רחוקה ממנו כרחוק מזרח ממערב.הוא בכלל    של לימוד 
אל שם לב לתכונה שמסביב, ורק כשהחזן פוצח באמירת  
'מזמור שיר חנוכת הבית', הוא מגלה שכולם כבר עם תפילין  
בראשיהם ובזרועותיהם. יצחק ננער ממקומו וממהר להניח  
תפילין. בצער הוא סוגר את הגמרא, ומסכם את שלוש השעות  

מילה אחת: "אפס". ההגדרה הזאת נכונה גם לגבי  האחרונות ב
ההספק שלו בשלוש שעות של ישיבה ליד הגמרא, וגם לגבי  
ההרגשה שלו עצמו. הוא מרגיש אפס. חסר כל תועלת. אין לו  
                         שום דבר חיובי לומר על עצמו. הוא לא גאון, לא מתמיד, לא  

 י
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 מוכשר ולא למדן. הוא אפס. 

כצפוי, גם התפילה התנהלה מבחינתו באווירה תואמת.  
השפתיים בקושי מלמלו את מילות התפילה, ראשו ריק  
ממחשבות. הוא לא מנסה אפילו לכוון בתפילה, ומסתפק  

הראשון של  במינימום שבמינימום: כוונת המילים בפסוק 
עשרה'.   קריאת שמע, ובברכה הראשונה של תפילת 'שמונה

אחרי התפילה הוא מקפל את תפיליו ברישול, ופונה לחדר  
האוכל לסעוד פת שחרית. שלא במפתיע, גם את הארוחה הוא  
אכל בחוסר תיאבון ובלא חשק רב. נטילת ידיים, שתי פרוסות  
לחם, ברכת המזון והנה רגליו כבר מוליכות אותו בחזרה לבית  

חליט שהוא  המדרש, אבל רגע לפני שנכנס, עצר יצחק וה 
מוותר: 'מה לי ולבית המדרש?', הרהר בעגמומיות. 'הרי ממילא  
לא אצליח להבין כלום. כמו בכל יום בשבועיים האחרונים, גם  
  היום אני אשב על יד הגמרא, אביט בה בעיניים חלולות, ולא 
אצליח להבין אף מילה. מוטב שאחזור לפנימייה ואשכב לישון  

השינה שהחסרתי כשקמתי היום  מעט, כדי להשלים את שעות  
מוקדם מהרגיל. בלא אומר ודברים פנה יצחק אל חדרו, ונפל  

 על מיטתו באפיסת כוחות. 

שינה עמוקה נפלה עליו, וכשהתעורר והעיף מבט בשעונו כבר  
היה הסדר קרוב לסיומו, ובעוד דקות אחדות יתפללו בישיבה  

תפילה  תפילת מנחה. יצחק ניסה להזדרז כדי להספיק ולהגיע ל 
בזמן, אבל ידיו ורגליו בגדו בו. בקושי הצליח לנעול את נעליו  
ולשרוך אותן, הוא לבש את חליפה, חבש את המגבעת ושירך  
את רגליו בדרך לבית המדרש, שם כבר עמדו הבחורים  
בעיצומה של תפילת 'שמונה עשרה'. יצחק הצטרף אליהם,  

עוד  והיה מהראשונים לפסוע שלוש פסיעות לאחוריו. הוא 
המתין דקות ארוכות לתחילתה של חזרת הש"ץ, בפעם  
הראשונה מזה שנים. לאחר התפילה התיישב יצחק על מקומו,  
בעוד שאר הבחורים עברו לחדר האוכל לארוחת הצהרים.  
ראשו צנח על הסטנדר. העייפות המשיכה ללוות אותו, ולרגע  
התפתה לשוב למיטתו ולישון כמה שעות נוספות. לפתע  

מקומו, והחליט לעשות ניסיון אחרון כדי להחזיר את  התנער מ
עצמו לעולמה של תורה: "אני חייב לדבר עם המשגיח", אמר  
לעצמו בקול, ומיהר לנקוש על דלתו של ר' שמואל, שבאותה  
עת סעד את ארוחת הצהרים בעודו מעיין בספר קטן שהחזיק  
בידו. המשגיח הרים את עיניו מהספר, וכשראה את יצחק עומד  
לפניו הסיט הצידה את המגש שעליו ארוחת הצהרים שלו.  
"אני רואה שהמשגיח אוכל עכשיו", גמגם יצחק בקול רועד,  
"אולי אשוב מאוחר יותר". "לא, יצחק", השיב לו המשגיח,  
"אני אשלים את הארוחה מאוחר יותר. עכשיו אני רוצה לדבר  

אלי    איתך, ולמעשה כבר חיכיתי לך כמה ימים. קיוויתי שתבוא
 לפני שאני אצטרך לקרוא לך". 

יצחק הופתע. הוא חשב לשאול למה המשגיח רצה לקרוא לו,  
אבל היו לו דברים חשובים יותר לומר: "המשגיח, אני צריך  
עצה. כבר שבועיים שאני לא מצליח ללמוד כלום. המוח שלי  

 אני יושב ליד הגמרא נסתם. כאילו נולדתי בלי שום כישרונות.  

כלום. החברותות שלי לא מבינים למה נפרדתי מהם  ולא מבין 
והתחלתי ללמוד לבד, הר"מים לא מבינים למה הפסקתי לפנות  
  אליהם עם שאלות חזקות, וחברי החדר לא מבינים למה אני 
כבר לא מדבר איתם כמעט ושקוע בעיקר בעצמי. אבל האמת  
היא שאני כבר לא מכיר את עצמי. אבד הטעם שהיה לי בחיים  

 אני לא מצליח ללמוד וזה אוכל אותי מבפנים".שלי, 

את עיניו הטובות: "יצחק תלמידי   ר' שמואל תלה ביצחק 
החביב, שאלה אחת יש לי אליך: האם ניסית להתפלל על זה?  

בתורתו?  ניסית לבקש מהקדוש ברוך הוא שיאיר את עיניך 
האם הזלת דמעות בתפילה ב'אבינו אב הרחמן'? ביקשת על זה  

לה'? יצחק הביט במשגיח ולא הצליח להשיב. הוא  ב'שומע תפי
חשב על כל הטכניקות והתרגילים שניסה בשבועיים 
האחרונים כדי להחזיר את עצמו ליכולות שהיו לו, ולרגע אחד  
לא חשב להתפלל על זה. "אני לא יודע", השיב יצחק הנבוך,  
"אבל נראה לי שאני לא מאלו שצריכים להתפלל על הנושא  

נה שקיבלתי מבורא עולם, מבלי שהייתי צריך  הזה. זאת מת
 אפילו לבקש ממנו". 

"אני רוצה לבשר לך שבורא עולם נתן לך עכשיו מתנה  
נוספת", אמר לו המשגיח, "הוא מלמד אותך שיעור, שתדע  
שגם הדברים שקיבלת באופן טבעי אינם מובנים מאליהם. 
אולי יצא לך פעם לחשוב על ההבדל בינך ובין החברים  

ים יותר, והרגשת את עצמך מוצלח יותר מהם. עכשיו  החלש
למדת לדעת שטעית. אתה לא יותר מוצלח מהם, ובוודאי שלא  
ראוי להערכה יותר מהם. אתה בדיוק כמו כל אחד אחר,  
והקדוש ברוך הוא הוא זה שנטע בלבך בינה יתירה בלימוד  
התורה. " אתה צריך להכיר בכך שכל מה שיש לך זה מהקדוש  

א. כשתכיר בכך באמת ובתמים, כבר לא תהיה מתוסכל  ברוך הו
כשאתה לא כל כך מצליח ללמוד, כי אתה בוודאי יודע  
שהקדוש ברוך הוא אינו מונה דפים אלא שעות. אתה צריך  

 להתאמץ, התוצאה כבר תלויה ברצון הבורא ברוך הוא". 

יצחק יצא מחדרו של המשגיח, ומיהר לגשת לבית כנסת שקט  
הסמוך. הוא שלף ספר תהילים מארון הספרים, ובפעם  ברחוב 

הראשונה בחייו החל להתפלל בעיניים דומעות ולהתחנן  
לקדוש ברוך הוא שיעניק לו לב חכם להבין את התורה  
הקדושה, שכל רחב לעסוק בגמרא, ויכולת לחדש בה  
חידושים. הוא התפלל כפי שמעולם לא התפלל, הבקשות  

 גש ותחנונים.נשפכו מעומק לבו, מלאות ר

כשהגיעה השעה של תחילת סדר ב', סגר יצחק את ספר  
התהילים, ופנה לבית המדרש הישיבתי. עכשיו הוא כבר רגוע  
ושלו. עכשיו הוא כבר יודע שכדי להצליח בלימודים צריך  
הרבה מאוד מאמץ, אבל בעיקר סייעתא דשמיא. הוא מקווה  

א לא  מאוד שתפילתו התקבלה, ויודע בבירור שגם אם הי
התקבלה, הוא לא מתכוון להתייאש. הוא ימשיך להתפלל  
ולהתאמץ, עד שהבורא ברוך הוא ירחם עליו וייתן לו מחדש  

 את היכולת ללמוד ולהצליח בלימוד הגמרא. 
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 בסייעתא דשמייא

 בחור ישיבה יקר

 גם אתה מחפש
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