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 תשפ"ג שבט ●' טיו"ל ע"י איגוד בני הישיבות 'לגיונו של מלך' | גליון 

 

ד ומחזק                      מאמר מיוח

לבני הישיבות                             

| הגאון הרב מרדכי מאזוז שליט"א                           

ראש הישיבה לצעירים מצוינים                  

'דרכי העיון' בבני ברק                                   

 10| עמוד 

 ישיבותן אבי המר
  ומורשתו                 סקירה נרחבת לדמותו 

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

 המקל הגס והמגושם, התוקע את הגלגלים בדרך אל היצרתיות, הוא הפחד מ'שגיאות'. 

 הפחד משמא ואולי יתברר למפרע, שזאת היתה טעות לנסות את הדרך השונה, יש בה כדי לשתק ולאבן את האדם מלרוץ קדימה. 

 לטעות. כן. 'להעיז' לעשות טעויות. בשביל להיות יצירתיים, ויוצרים, חייבים מוכנות נפשית  

 זה סימן שהוא עושה", אומר הפתגם האחר.  – לא טועה", אומר פתגם אחד, אבל גם "מי שטועה  – "מי שלא עושה 

 . . . . . 

 נכון. גם בטעויות, יש רמות. 

צועק 'ויהי נועם', כך שהטעות  אינה דומה טעות של חזן במוצאי שבת, שאחר 'חצי קדיש', ממשיך ואומר 'תתקבל', בו בזמן שהקהל כבר  
". אבל זהו בעצם מגרש החיים. אין שום דרך של  והוא רחוםבמנחה של יום חול וצועק: " לתיבהכמעט ואינה מורגשת, לבין חזן שניגש 

 עשייה, שאין בה אחוז מסוים של היתכנות לטעות. 

 . . . . . 

נע ממנו. יש לו אפשרות אחת, להישאר לעמוד איפשהו. ויש לו  עומד לו אדם מול סלע הבעיה. הוא מנסה להגיע למטרה, ומשהו מו
 או בכלל לקבוע את המטרה מחדש.   \  מנהרה \  דרך חדשה  \  אפשרות שניה, לזוז. לחפש מעקף 

אז נכון. כל אחת מהדרכים, כרוכה בהימור מסוים. יש דרך שתחילתה מישור וסופה קוצים וכו' אז מה עדיף לעמוד ולהתעצב? לחלום  
 ? ולהתאבן

 . . . . . 

בכלל, כשנסתכל על ההיסטוריה של עצמינו, נגלה שבהרבה מהצמתים שהיינו, 'הפשלות' שקרו בטעות, היוו חלון הזדמנויות לאפיקים  
 חדשים שנפתחו בפנינו, דוקא בזכות הטעות. 

 . . . . . 

קרירה ומרווה, וכך בעזרת ה' נעמוד על דברי התורה,  יהי רצון שנלמד להפוך את הטעיות שלנו למקפצה, את הלימונים החמוצים ללימונה  
", וה' יזכנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו  תחלה ן אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בההרי "

 הקדושה, אמן. 

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

 יו"ר איגוד בני הישיבות 

 

                                                                    מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות          

                                                                                               לב מבין                     
                                                              'לגיונו של מלך'איגוד בני הישיבות מבית 

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

                   ?גם אתה חיכית לנו

 גם אתה ציפית לזה? 

 !המוקד כבר פתוח

 אין אדם עומד על דברי תורה 
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 ‡ור המ‡יר
  ‚‡ון י˘ר‡ל מרן ר‡˘ הי˘יבה רבנו מ‡יר מ‡זוז ˘ליט"‡

 פניני חכמה ודעת 

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

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

רבי יוסף ברבי. נולד בשנת תרי"ב ונפטר   -א. 'בן פורת יוסף' 
מידו רבי חויתה כהן עשה פעם חשבון  בשנת עטר"ת. תל

  67כשיגיע מו"ר לשנת ת"ש יגיע לגיל גבורות וכו' . למעשה חי  
שנים. לקח שלוש נשים אולי יבנה מהן, אבל לא זכה, נפטר  
ללא ילדים. החידושים שכתב, תלמידיו הוציאו. [אבל לא לא  
פתחו כל דבר, כמה פעמים נשאר "רשום בזכרוני" ]. (ו' אלול  

 תש"פ)  

. ר' ינון חדאד (ז"ל) אמר לי: הרב ישיב משה כותב תשובה  ב
בשלוש מלים "כשרה" "טרפה" "אלו ואלו דברי אלוקים חיים"  
וכו', רבי כלפון מאריך קצת, רבי חויתה מאריך יותר, ואביך  

 (איש מצליח) מאריך יותר מכולם. (י' תמוז התש"פ) 

ישבת  .  למג"ש שהתקשה בהסבר דברי רש"י אמר מרן: אם ג
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 מציעא דף  

י: לא,  מ"ט (ע"ב). בהתחלה פירשתי את הגמרא אחרת, אמר ל
נלך למו"ר... חשבתי בוא נלך לג'רבא לרבי חויתה נשאל  
אותו... לא, "מורנו ורבנו" זה רש"י. ככה היה היחס לרש"י.  

 (כ"ה תמוז תשפ"א). 

ד. כתוב: "והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה  
לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כ"ה מ"ו), אז באו משכילי אומות  

נו: וכי התורה מתקדמת? הלא היא  העולם במאה האחרונה וטע
מנציחה את העבדות "לעולם בהם תעבודו". ואדרבה אנחנו  
התקדמנו, כמו "אברהם לינקולן" שנלחם בכל כוחו נגד  
העבדות, עד שרצחו אותו . אז מרן רבי חויתה ע"ה (רבו של  
אבא ע"ה) בספר מנחת כהן (חלק ג') מתרץ את זה בטוב טעם,  

והם נהנים לעבוד דוקא אצל יהודי,    שהרי העבדים הם כנענים,
ואפילו הטובים   -למה? משום שכאשר הם עובדים אצל גוי 

הם מתרגלים לדברים איומים,   -שבהם כמו יון רומי וספרד 
למשל אם הוא עובד אצל גוי בספרד, שם עד היום יש אכזריות  
איומה, הם לוקחים בני אדם שילחמו בשוורים ועושים  

                                             דם תוקע את חרבו בשור ודמו של "מלחמת השוורים", והא
 י

השור נוזל, והם מריעים על שנשפך דמו של השור, איזו  
בערות זאת? (והרב עובדיה ע"ה אומר שאסור להסתכל  
במלחמה הזאת, ואפילו שזה גוים שנלחמים בשוורים, כי זו  

- אכזריות) . אז מה עושים עם העבד שמגיע לגיל חמשים
ששים? בעלת הבית הגויה שלו, שהיא גברת מטומטמת  
מגונדרת ומשוקצת, אומרת לעצמה: לא חבל על האוכל שניתן  

אותו, לא חבל על הקבר שניתן לו? אלא הקבר   לו? ואם נהרוג 
שלו הוא בבטן האריה, אז היא אומרת לו: אתה הגעת לגיל  
זקנה וכתוב: "בן ששים (שמונים) לגבורה" , אז תקח סכין  
ותתקע בלבו של הארי, וככה נראה את הגבורה שלך... והוא  
עושה את זה, ובסוף האריה טורף אותו, וככה היא מחסלת  

מעשה לגיטימי לפי אותן האומות "החכמות   היהאותו. וזה 
והמשכילות". ולכן התורה אומרת: "לעולם בהם תעבודו", תקח  

הוא ובניו ובני בניו. ועוד יגיד לך תודה.   -אותו עבד לעולם 
      

 
ברכת מזל טוב                          

נשגר קמיה                                 

רבן של ישראל                          

  מרן רבנו הגדול שליט"א                               

לרגל שמחת                              

הי"ו                              ר' אריאל  נישואי נכדו

בן לחתנו הגאון                           

                    הרב דקל כהן שליט"א

יה"ר ויהיה הבית בניין עדי עד,  

מתוך אושר ועושר שמחה 

ושלווה אהבה ואחווה שלום 

 ורעות, אמן
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 ˘מע ˘למה
  ‡ור העולם מרן הר‡˘ון לˆיון רבנו ˘למה מ˘ה עמ‡ר ˘ליט"‡

 לקבץ ולברור 

ימי השובבי"ם הם ימים מיוחדים. כתבו המקובלים   
שכשאבותינו ירדו למצרים היתה בזה מטרה חשובה ונשגבה  
מאוד, הם היו צריכים לרדת כדי לתקן תיקון גדול. מסביר  
הזוהר שכשאדם הראשון היה פרוש מאה ושלשים שנה , נפלו  
ניצוצות וכולם נקבצו ובאו בארץ מצרים. לארץ בכללותה יש  

האיברים, כפי שרואים בפסוקים המעידים על כך,   את כל
"וראש עפרות תבל" , "והארץ הנה רחבת ידים" , הרי שיש  
ראש ויש ידיים, וכן הוא בכל האיברים. יוסף אמר לאחיו,  
"מרגלים אתם לראות את ֶעְרַות הארץ באתם" . הוא קרא  
למצרים ֶעְרַות הארץ, כי שם נקבצו כל הניצוצות דקדושה, ועם  

ראל היו צריכים לקבץ אותם ולברור אוכל מתוך פסולת.  יש
לצורך כך היה עליהם להיכנס לפני ולפנים של החומר ולעמול  
בעבודה קשה, "בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה" , כדי  
להוציא את האוכל ולזרוק את הפסולת. ועל זה נאמר "ואחרי  

ו  כן יצאו ברכוש גדול" , זה הרכוש העיקרי שהוציאו ולקח
איתם מארץ מצרים. פעמים שאפשר להוציא את הניצוצות על  
ידי תורה, אך אז עוד לא היתה תורה. ויוסף הוא שהיה האחראי  
על הכל, "ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם  

 הארץ" .  

 הזימה והמזון 

יוסף היה צדיק יסוד עולם, שומר הברית, והוא היה המשביר.  
רמה לרעב, זה חלומו של פרעה. מרוב  במצרים היתה זימה שג 

הטומאה שהיתה שם, בא רעב לכל הארץ. יש לשים לב שבכל  
מקום שיש זימה יש רעב, יש יוקר השערים. הגמרא במסכת  
גיטין דף נ"ז מספרת מקרה שהתייקרו השערים, הלכו לחפש  
מי עשה עבירה, פשפשו ומצאו אב ובנו שחטאו בזנות עם  

ם והענישום כדין, וחזר השער  נערה מאורסה. הוציאו אות
למקומו. הרי שעל ידי הטומאה התייקרו השערים. היום כשיש  
יוקר שערים הולכים לעשות שביתה אצל שר האוצר או  
בהסתדרות, אך האמת היא שצריך לחפש איזה חטא גורם לזה.  
במעשה בגמרא הם חיפשו דוקא אחר עבירה של זנות, כי 'זנות'  

 תליא, כשיש קדושה ושמירת הברית    זה מלשון 'מזון', הא בהא 

 דקדושהלקבץ ניצוצות 
הא בהא תליא, כשיש קדושה ושמירת הברית יש פרנסה  
ושפע, בקלות ובכבוד. אך במקום שיש טומאה יש רעב.  
ומעשה זה שבגמרא דוקא בדף נ"ז, מלשון ז"ן, מלמד שזה  

 תלוי בזה. 

 צו השעה 

בשביל לשמור את השכינה אנחנו צריכים לשמור עצמנו מכל  
ו השעה, להישמר מכל הטומאה ומכשיריה, ושומר  חטא, זה צ 

ישראל ישמור שארית ישראל ואל יאבד ישראל ונזכה במהרה  
 לביאת הגואל. 

 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

 אוריאל (נוריאל) בן מוריה

 מרים רונן בן

 יום טוב אודלנתן בן 

 ליפא בן רויזא 

 שירה בת אורלי

 אביהו בן שרה

 יאיר בן רויזנה 
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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

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

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

 האם אין בחירה?!

בפרשה וארא הקב"ה אומר: "ואני אקשה את לב פרעה"  
(שמות ז' ג'),  וכן כתוב: "ויחזק ה' את לב פרעה ולא שמע  

כאשר דבר ה' אל משה" (ט' י"ב), "וחיזקתי את לב  אלהם 
פרעה" (י"ד ד'), ועוד כמה פעמים רואים שה' מחזק את לב  

 פרעה כדי שיקבל על כך עונש, מכה ועוד מכה. 

ולכאורה יש לשאול, איך יכול להיות שכך עשה ה'? הרי כתב  
הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ה ה"א): "רשות לכל אדם נתונה  

ות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות  לו, אם רצה להט 
בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות  
בידו". כל מה שאדם רוצה להיות נותנים לו, רוצה להיות צדיק  
ולחזור בתשובה מסייעים בידו, רוצה להיות רשע לא מונעים 
ממנו. בא להדליק חשמל בשבת היד שלו לא תהיה כבדה עליו,  

ה יכול להרים את היד ולהדליק את החשמל, רוצה  הוא יהי
לנסוע ברכב בשבת הרכב יסע, לא עוצרים אותו, לא מונעים 
ממנו. א"כ למה כאן ה' מחזק את לב פרעה להמשיך להמריד  
ולהתמרד, כדי שיקבל את העונש שלו? שיעזוב אותו, אם  
ירצה יעשה ויקבל את העונש לבד, ואם לא יתנהג כראוי, למה  

 ד את לבו? ה' מכבי

 מונעים ממנו התשובה

הרמב"ם עונה על כך ואומר (שם פ"ו ה"ג): "אפשר שיחטא  
אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת,  
שיהא הפרעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו  
ומדעתו, שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב  

בחטאים שעשה". לפעמים אם עשה    מרשעו כדי שימות ויאבד 
עבירות גדולות מידי וחטא הרבה, הקב"ה שהוא דיין האמת  
ודינו דין אמת, לא נותן לו לעשות תשובה, כדי שימות ברשעו  

 ובעוונו. 

הרמב"ם ממשיך: "לפיכך כתוב בתורה ואני אחזק את לב  
פרעה, לפי שחטא מעצמו תחילה והרע לישראל הגרים בארצו,  

חכמה לו, ניתן הדין למנוע התשובה ממנו עד  שנאמר הבה נת 
 . שנפרע ממנו, לפיכך חיזק הקדוש ברוך הוא את לבו" 

אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, אם אנחנו לא מאלה שעשו  
עבירות גדולות, ולכן ה' מעניש אותו שהוא לא חלי ולא  
מרגיש, רגוע וממשיך עד שיפול בבאר שחת, כמו שהיה עם  

 פרעה.  

 למה ה' שלח את משה? 

שואל הרמב"ם: "ולמה היה שולח לו ביד משה ואומר שלח  
ברוך הוא אין אתה משלח  ועשה תשובה, וכבר אמר לו הקדוש  

שנאמר ואתה ועבדך ידעתי וגו' ואולם בעבור זאת העמדתיך".  
הקב"ה יודע שלא ישלח את עם ישראל, אז למה שולח אליו  

 את משה? 

הרמב"ם עונה: "כדי להודיע לבאי העולם, שבזמן שמונע  
הקדוש ברוך הוא התשובה לחוטא, אינו יכול לשוב אלא ימות  

צונו". ולכן משאיר אותו שימות  ברשעו שעשה בתחילה בר
ברשעו. כיון שחטא פרעה בתחילה ואמר הבה נתחכמה לו, ניתן  
הדין למנוע ממנו התשובה עד שנפרעים ממנו, לפיכך חיזק ה'  
את ליבו. להודיע לכל העולם, שכאשר האדם לא חוזר  
בתשובה, ה' מונע ממנו התשובה. היה בידו אפשרות לחזור  

ות כך רשע! ללמד לנו מוסר, להזהר  בתשובה ולא חזר, א"כ ימ
לא להגיע למצב רע כזה, ואם יגיע האדם, העונש הגדול ביותר  

 שלו שלא יקבל סייעתא דשמיא.  

 תשובה זה לא דבר קל 

אנשים חושבים שלחזור בתשובה זה דבר קל. אבל באמת  
תשובה זה בכלל לא דבר קל, לא בחינם במקום שבעלי תשובה  

נם יכולים לעמוד (ברכות לד:), אבל  עומדים צדיקים גמורים אי
זו מתנה מהקב"ה שנתן לנו. ואם אדם אומר אחטא ואשוב  
אחטא ואשוב, אין מסייעים בידו לעשות תשובה (יומא פ"ח  
מ"ט, הרמב"ם שם פ"ד הלכה א'). ה' מסיר ממנו את הסיעתא  
דשמיא, והתוצאה היא שידרדר ויפול וימות ואין לו חלק  

ה שאדם עושה יש תשלום, העולם  לעולם הבא, על כל פעול
 לא הפקר. 

                                      אל פרעה באו משה ואהרון והזהירו אותו שישחרר את עם 
 י

 והרשות נתונה



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?משהו שיאזין לך צריך 

                                  אנחנו כאן
 בשבילך!

                                                                    מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות         

                                                                                               לב מבין                     
                                                              'לגיונו של מלך' איגוד בני הישיבות מבית 

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

והוא מגרש אותם מהארמון. לכן ה' העניש אותו וסגר  ישראל,   
לו דלתות התשובה, כדי שילקה בעשרת המכות ויזרקו הוא  

כמו אבן (שמות ט"ו ד').  וכל חייליו בים סוף, ירדו במצולות 
אנחנו רואים בעינים שלנו ולא רואים מה שמסתתר, אבל יש  

 הנהגה של הקב"ה. 

 מי שיש לו לב יתעורר 

אביא בפניכם מעשה אמיתי שכתב הרב ניסים יגן זצ"ל. מי  
שיש לו לב יתעורר ויחזור בתשובה, ומי שיש לו לב אבן ישאר  

מית שלמדה  כמו אבן. הוא מספר שם על אשה אלמנה ירושל
 על עולם האמת בדרך הקשה, ושמע מעשה זה מכלי ראשון. 

וכך מספר: היו קבוצת בחורים מקיבוץ מסויים שהחליטו  
לעשות 'סיאנס', שהוא דבר האסור בתכלית האיסור מן  
התורה. הם עשו את הפעולות הנדרשות הדליקו נרות וכיו"ב,  
  וביקשו והחליטו אותם בחורים להביא נשמה שהיא מרחפת 
שם באיזור שלהם . לתדהמתם החלה הכוס לנוע על השולחן.  
איך שאני מבין, הם לוקחים כוס ומניחים אותה על דף גדול עם  
אותיות, הכוס עוברת מאות לאות, וכך מחברים את האותיות  
למילה ועוד מילה. ואכן הכוס החלה לנוע על האותיות,  

 והתחברו המילים 'פרפר כחול' ועוד מספר מסויים.  

 רפר כחול פ

הנוכחים בתחילה לא הבינו מה פשר המילים 'פרפר כחול' ומה  
פשר המספר, והחלו להילחץ ולחשוב מה זה יכול להיות.  
ביקשו מהנשמה להסביר את דבריה, אבל הנשמה שוב כתבה  
את המילים הללו 'פרפר כחול' והמספר המסויים, ולא הסבירה  

זו סיסמא   יותר. חשבו וחשבו, עד שהגיעו למסקנה שכנראה
מסוימת, והמספר הוא מספר טלפון, ולכן על אף השעה  
המאוחרת הם התקשרו למספר הטלפון הזה. התקשרו וענתה  
להם אשה מבוגרת, והם מיד נגשו לענין. אמרו לה: "עשינו  
'סיאנס' וענתה הנשמה את צמד המילים 'פרפר כחול' ומס'  

 . הטלפון הזה, אולי תוכלי להסביר לנו מה פשר הדבר?"

הם שאלו את השאלה ולא הספיקו לקבל תשובה, כי מיד  
כשאמרו את צמד המילים 'פרפר כחול', שמעו 'בום'! קול  
חבטה וגרירת כסא, והבינו מכך שכנראה האשה התעלפה  
לשמע הדברים. הם המתינו כשעה עד שהאשה תקום תתעורר  
ותתאושש, והתקשרו שוב. היא ענתה להם, שאלו אותה לפשר  

 רה להם סיפור מבהיל. הדבר, וסיפ

היא ובעלה התגוררו בירושלים וגדלו כחילוניים לכל דבר  
וענין, ולימדו אותם שהאדם ח"ו לא נברא מאת הבורא, אלא  
הקוף הלך והשתכלל ונהיה אדם . הם לא ידעו שום דבר  

נפטר בעלה, ולפני מותו אמר לה:  מהיהדות. והנה לפני שנה 
"איני יודע, אולי באמת יש גן עדן וגיהנם, ואין לנו לאן לברוח  
בעולם הבא. לכן אני מציע שמי שיפטר ראשון, יבוא וימסור  
לבן הזוג את הסיסמא 'פרפר כחול', וזה סימן שיש חיים לאחר  
המות, ולפחות מי שנשאר בחיים ידע להכין את עצמו לעולם  

הראשון הפסיד לפחות שהשני לא יפסיד ויוכל   הבא. אם 
 לתקן". 

והנה עכשיו הם מתקשרים ואומרים את צמד המילים הללו,  
והיא קלטה שיש גן עדן ויש גהינם, ויש אלוקים, ויש חיים  
לאחר המוות, ויש דין על כל מה שעשתה. היא פרצה בבכי  
ופחדה מאד, ששים שנה גדלה כמו גויה. שרפה ששים שנה  

רה ובלי מצות, חינכו אותה שאדם יצא מהקוף. ובאמת  בלי תו
בסופו של דבר אותה אשה חזרה בתשובה והצליחה לתקן  

 דרכיה. 

 להפיק את הלקח מנסיונם של אחרים

אותה אשה זכתה, לא כולם זוכים. אנחנו צריכים ללמוד  
מניסיונם של אחרים, גם אם לא נשלחים אלינו מסרים מעולם  

לעשות את המתבקש מאיתנו. שלא  האמת, ולהפיק את הלקח ו
יאמר אדם "אני אמשיך בדרכי עד שיבוא אלי מסר", לא!  
מספיק שמענו את הסיפור הזה שהרב יגן שמע מכלי ראשון,  
כל אחד ואחד יש לו מה לתקן  ועליו להשתדל לתקן, אסור  

 להמשיך שמה שהיה אתמול זה מה שיהיה מחר. 

 לנצל את ההזדמנות 

ן שתהיה לנו הזדמנות, אנחנו צריכים אנחנו לא צריכים להמתי
לנצל את ההזדמנות העכשווית. לכן מהיום נבדוק את עצמנו,  

 ולא ניתן להפקר לשלוט עלינו. 

                              הגיליון מוקדש

                 לרפואתה השלמה של

 שני בת שושנה



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 כי לא ידח ממנו 
דע! כי פעמים   –מזימה""בני! אל יליזו מעיניך, נצור תושיה ו 

בא יאוש בלבך לאמר לך, ראית! נסית ולא הצלחת, השתדלת  
ולא התקדמת, טרחת ולא השגת. ובפרט אם הצליח היצר  
להפילך לנסיון גדול, ולא עמדת בו, ונכשלת ח"ו, אתה אומר,  
הנה אבדה תקוה ואי אפשר לי לצאת מזה, ואין ברירה אלא  

יצמח ממני חכם, לא   להשלים עם המצב, אני נשאר כך, לא
גדול, ולא יר"ש, ואהיה כאותם אחרים. דע לך בני חביבי 
ויקירי! כי זו עצת היצר הגדולה ביותר, וכן הוא עושה לכל אחד  
במדרגתו. ואומר לך בפה מלא, כי כל אדם באשר הוא עובר  
נסיונות ומשברים, נפילות וירידות, אולם החכם יודע שהכל  

ר, ובעצם עיקר קניית השלמות  עובר, ועל הכל אפשר להתגב
והמעלות, היא דוקא ע"י הירידות והנפילות, כי הן ירידה  
לצורך עליה. וחלילה לך ליפול ברוחך ולהתייאש, שבזה נצחך  
יצרך. אבל אתה גבור ואיש חיל, ידעת את הפסוק "כי נפלתי  
קמתי, כי אשב בחושך ה' אור לי", "כי שבע יפול צדיק וקם",  

ת האדם כמו החיסון שעושים, שנותנים מעט נפילות מחזקים א
חומר לא טוב בגוף האדם, שהאדם יכול להתגבר עליו, ובאותו  
זמן נעשה חולה קצת וחלש, אך בבוא אליו איזה חולי חלילה,  
כבר גופו מחוסן היטב בפני החולי, ולא יינזק. ולכן הנפילות הם  

ת,  גורמים לאדם לידע ולישמר. לא שצריך ליפול, אבל אם נפל
תתעודד ותתחזק מזה. ואני מכיר בחורים שהיו במצב של  
שבירה, שחשבו שלא יצא מהם כלום, ורצו לעזוב את הישיבה,  
ולצאת החוצה, ומשם הלאה. אבל כששמעו לעצה ונתחזקו  
והמשיכו בדרך המלך, ועברו את המשבר, זכו ונתעלו ונישאו  

ל  והנם היום שוקדים בתורה ויראה לתפארת. וזכור בני שהכ
עובר, בין לטוב בין למוטב, לעולם לא נשאר בעוה"ז דבר  
תמידי. ולכן בהצלחתך הגדולה, ובזמנים של טובה גשמית  
הרבה, אל תימשך אחר זה יותר מדי, כי יעבור זמן זה. ומצד  
שני בזמן משבר ונפילה, אל תפיל עצמך יותר, ותאמר אין מה  

ר, והכל  לעשות, ואשלים עם זה. לא כן בני, כי גם זה יעבו
יישכח, ויבואו זמנים טובים בעזרת ה'. וגם אם בא לך משבר  
מצד ההורים או הרבנים או החברים, תדע שיעבור זמן והכל  
יעלם כלא היה, לכן אל תקח ללב, ואל תתייאש מזה, אלא חזק  
ואמץ מאד לשמור לעשות ככל התורה, ותהיה לגאון ולהלל,  

 ון גואל. לתפארת הוריך מוריך וכל ישראל, ובא לצי

֚  

 בן ישיבה יקר!

 זכור נא עשרת דברים אלו, ושים אותם בין עיניך תמיד

א.  זכור! כי אתה בן אהוב וחביב לפני מלך העולם מלך מלכי  
 הקב"ה. המלכים 

ב.  זכור! כי חייך ובריאותך והצלחתך בכל, תלויים אך ורק  
 בידיו יתברך. 

ג.  זכור! כי נשמתך הקדושה חצובה מתחת כסא כבודו, אנא!  
 שמור עליה בטהרה. 

ד.  זכור! כי כל תאוות העולם הזה, הבל המה מעשי תעתועים,  
 וכליל יחלופון. 

ש עצמו מעט,  ה.  זכור! כי הבא ליטהר מסייעין אותו, והמקד
 מקדשין אותו הרבה. 

ו.  זכור! כי אתה כעת במבחר ימיך, ולפי מעשיך עתה, ייראו  
 כל חייך בעתיד. 

ז.  זכור! כי הזמן הוא יקר מכל, וכל רגע שחולף וכל יום שעובר,  
 לעולם אינו חוזר. 

ח.  זכור! כי הוריך ומוריך המדריכים אותך, מבקשים רק  
 לטובתך, ושומע לעצה חכם. 

זכור! כי הוריך טרחו ועמלו בך הרבה, וכל בקשתם לרוות  ט.  
 ממך נחת, נא אל תצערם. 

י.  זכור! כי הוריך ומוריך, ועם ישראל כולו, והבורא ברוך הוא,  
מחכים לך, לראותך גדול הדור, מזכה הרבים, עבד נאמן, בן  

 חכם, ושם שמים מתאהב על ידיך. 

 רכיהם. אנא זכור דברים אלו, ונהג על פיהם, וחיה בד

ויהיו לך למורי ומאורי דרך, ליישר את צעדיך, ולהאיר את  
                                                                                                                    נתיבותיך.

 .בהצלחה רבה, וסייעתא דשמיא מרובה

                                                                    ‰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 |
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 ˙ור˙ חיים

 תשובות בענייני תפילין 

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

 מקום הנחת תפלין של יד 

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

 מאחר ולי נראה שסוף הקיבורת קצת יותר גבוה. 

רך כלל זה השיעור, אם אדם רואה שאצלו זה  תשובה: בד 
  כלומר מהיכן שמתחיל להיות גבוה.   -שונה יניח במקום התפוח  

 (עיין ש"ע סי' כ"ז ס"א) 

 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  
ם. (עיין שלחן  ומניח תפילין בשמאלו, שהיא ימין של כל אד

ערוך סימן כז סעיף ו). וביאר הרב טורי זהב (סק"ז) דכתיב 
וקשרתם...וכתבתם... ודרשו חכמים הקשירה דומה לכתיבה  

ימין (על היד   כך גם היד הקושרת היאמה כתיבה בימין 
וק"ו אם כותב בשמאל ועושה עוד פעולות בשמאל   שכנגדה).

ן אע"פ שמקצת  שהוא נחשב שמאלי ומניח תפילין על יד ימי
 פעולות עושה ביד ימין.

 הניח תפילין בלי לקרוא קריאת שמע 

הפרשיות    4שאלה: האם אדם שהניח תפילין ולא קרא את כל ה
 יצא ידי חובת מצוות תפילין?  ן,או חלק

תשובה: יצא ידי חובתו. תפילין וקריאת שמע הם שתי מצוות  
קדש   וקריאת פרשיות  - (עיין משנ"ב סי' ל"ז סק"ו) נפרדות

והיה כי יביאך זו לא חובה אפילו מדרבנן אלא מנהג טוב,  
 (עיין כה"ח סי' כ"ה אות   .הקדמונים שנוהגים בו על פי רבותינו 

  כ"ה יד הזהב ח"א, ובהלכה ברורה סי' בל', ולהגרי"ד ברדא בר
 בשעה"צ ס"ק ע"ו) 

 שימוש בבתים של רש"י לרבנו תם 

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

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

 תפילין רש"י ורבינו תם 

שאלה: האם בגלל שאנחנו לא אומרים ספק ברכות להקל נגד  
מרן ראש הישיבה שליט"א ולהבדיל בין האר"י כמו שפסק 

החיים הגר"מ הלוי זצ"ל, כאשר אנו מניחים ב' זוגות תפילין  
 רש"י ור"ת צריך לכוין ששניהם אמת? 

תשובה: עיין מה שכתב מרן ראש הישיבה שליט"א בהגהותיו  
לספר בן איש חי (שנה ראשונה, פרשת וירא, אות כ"א) ותרווה  

 צמאונך. 

 ביד שמאל ושאר מלאכות בימין הנחת תפלין למי שכותב

שאלה: עובד איתי בחור שכותב ביד שמאל אך כל שאר  
הפעולות הוא עושה ביד ימין שהיא גם היד החזקה אצלו.  

 באיזה יד עליו להניח את התפילין?

תשובה: מניח תפילין ביד ימין כמבואר בשולחן ערוך (סימן  
 כ"ז).

 צביעת התפלין לא על ידי סופר 

קניתי צבע מיוחד לתפילין בהשגחת בד"צ "זכרון  שאלה: 
מאיר". האם מותר לי בשעת הדחק לצבוע את רצועות התפילין  
בעצמי (כמובן שאומר לפני כן לשם קדושת תפילין) אם אני  
מוצא בהם מקומות לבנים, או שחובה עלי לבקש מסופר סת"ם  

 לעשות זאת? 

קודם לכן  תשובה: כל יהודי בר מצוה יכול לצבוע. רק שיאמר 
 לשם קדושת תפילין. 

 ?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 



 

10 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאמר מיוחד ומחזק לבני 

הישיבות מאת הגאון           

הרב מרדכי מאזוז שליט"א                            

 ראש ישיבת דרכי העיון                     

 

נתאר לעצמנו, אמר פעם המגיד הירושלמי הגר"ש שבדרון   
זצ"ל באחת מדרשותיו, מגיע ליל שבת במצרים החשוכה, והנה  

ל מצרי בביתו של נעים זמירות ישראל עמיהוד בן  ימופיע חי
יצהר, ודורש ממנו בשם עבדול אל נאצר מושל תחפנחס  
להופיע במסיבת נשף שתערך בביתו הלילה, ולשורר שם לחיי  

 המסובים... 

הרבה ברירות לא היו לו, הוא עונד את הלבוש המסורתי,  
ו  תרבוש אדום לראשו, וג'אלבייה לבנבנה לגופו, ויוצא ברכב

של החייל אל המסיבה, עם הגעתו רואה הוא את הפסלון של  
הטלה בעל האף הארוך והזנב הקצר השוכן במרכז החדר,  
נושק לו ומחבק לו (רח"ל), שותה כוס יין נסך לשוכרה, וניגש  
אל המקרופון ופוצח בשירה אדירה, "דרור יקרא לבן עם בת"  

 "שבו נוחו ביום שבת"... 

המושל, "אתה שר פשוט מרתק,   "אדון עמיהוד" פונה אליו 
מנגינות אלו אין כמותן, אך איננו מבינים את לשונך, תשורר  

 לנו בבקשה במצרית אסלית"! 

"ובעצם", מתערב סגנו סאדאת, "אמור לי מה הם בגדים  
משונים אלו אשר עליך, אדם נאור כמוך, צריך להתלבש  
נורמלי כמותנו, ואם תשתדרג, יש סיכוי אפילו שנשלח אותך  

 לתחרות הזמרים העולמית באלכסנדריה"!

"ובכלל מה זה "עמיהוד"?! שואלת לפתע אשתו של יועץ  
המושל אבו סיסי, "אני רואה שאתה ממש ליברלי, ולא  
"פנאטי" כמו חלק מאחיך העברים, אז קדימה נעשה לך עתה  
טקס "שינוי השם", מיד נרכוש לך ממיטב המחלצות הנמכרות  

 פתח בשיר קהירי מקורי... בערש הפירמידות, וקדימה 

 ולפתע צווחה נשמעת מפי עמיהוד:  

 "לא"! "עד כאן"! "אין סיכוי"!...  

 "מה לא"? מזדקף עבדול, "שכחת שעבד נרצע ושפל אתה"? 

"רק מקודם ליטפת באהבה את זנבו הנעלה של הכבשון  
 אלוהינו, מחמד אזננו, שתית כדת מייננו, וביום שבתכם זימרת 

לנו במקרופון במסיבה מעורבת, ולפתע אתה תקוע עם שמך  
אמרת?! "צרור   -הגלותי ולבושך המשונה"?! "דרור יקרא" 

 קיבלת! הכוהו ליהודון טיפש זה...  -מלקות"  

עמיהוד נאזר בגבורה, ונעטר בתפארה, ואומר לאדונו: אם  
שירים יפים רצית, אז קדימה, רק ממסורת אבותי, בלי שינויים  

פ  פ   ללבוש  יהׇׅיובלי תחפושות, ואנא, בלי ּכְ "  מוחמד"  ואיני,  יהׇׅיּכַ
 !  דור לדור זכרי וזה  לעולם  שמי  זה,  מחמד חית  ולא

- ועבדול נאלץ להיכנע, ועמיהוד עם הג'אלבייה עבר לשורר "י
 ה אכסוף נועם שבת", לתרועות הכפיים של כל המאזינים... 

 מה קורה פה? 

 כיצד זה מובן הפיצול אישיות הזה לכאורה? 

אך חז"ל מגלים לנו שזה היה סוד הצלתם של בני ישראל,  
חמו לא לשנות שמם,  ולמרות ששקעו במ"ט שערי טומאה, נל

 לבושם, ולשונם, ובזכות זה נגאלו! 

 ומדוע? 

הם רק חיצוניׄות ומעטֶפת, נהיו   - שלכאורה  - כיצד הנהגות 
   יותר חשובות מגופי תורה? 

 אלא שכאן טמון סודה של "שמירת המסורת"! 

שייקרא אדם בשם "מוסטפה" או   - לכאורה  - בודאי שעדיף 
צמודות, כיפה אמריקאית, חליפה  "רוברטו", ילבש מכנסיים 

אדומה, ועניבה ירוקה, ילהג באנגלית עסיסית, [וכ"ש עברית  
מעורבבת מודרנית תל אביבית], ויחזיק מכשיל סמרטוטפון  
ענק ביד [כמובן חסום ומוגן ברמה של גן], והעיקר שיניח  
תפלין באמונה, וישמור שבת כהלכתה, ושאר מצוות התורה  

 בטהרתה... 

שהסיכויים שיצליח עם כל תחפושת זו,   -א דא עק -אך 
 לשמור אמונים מלאים לתורה הקדושה, הם לא גבוהים! 

 יסוד מוסד קבע לנו גדול החכמים, הרופא הגדול לכל שיבושי  
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  הנפש, רבנו הרמב"ם ז"ל: "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך 
בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחביריו ונוהג במנהג אנשי  
מדינתו", (הלכות דעות) עיין שם! ולמדנו, שזה טבע מוטבע  
נים להיות כמו כל החברה, וכאשר אדם מתלבש בסגנון   בּגֶ

לאותה חברה שמתלבשת  מסויים, מיד הוא נהיה שייך ומסווג 
כך, גם אם יאמר שאינו מתכוון לכך, וממילא מכניס את כל  

 הרוחניות שלו לסכנה איומה, ואחריתה מי ישורנה!

על ההופעה החיצונית   -לפחות  - אך מאידך, כאשר נלחמים 
כהלכה, הדיבור המקודש והנבחר כמסורת אבותינו, שמות  

רים באמת,  נאים של יהודים יראים ושלמים, וטלפונים כש
והוא הדין לכל דבר המזהה אותנו כמחנה של בני התורה, דבר  
יסודי ונחוץ הוא עד מאד! ובעת נסיון ח"ו, האדם מוגן פי כמה  
וכמה, ומזה ימשיך למֲעָלה רמה, לדבוק בכל ענייני הדרך  
השלימה, ובסוף להגאל מטומאת מצרים ואף לקבל את תורת  

 ה' התמימה! 

          *          *  * 

" לדבוק  דרכי העיון" -אשרינו שזכינו בישיבתנו הקדושה 
בדרך האמת והנפלאה שקיבלנו מאבותינו ורבותינו שליט"א  
  , ולמעלה בקודש מרן סבא קדישא האיש מצליח זצוק"ל הי"ד

לעמוד על המשמר, והבחורים משקיעים את כל כוחותיהם  
בעמלה של תורה, בשמחה ובהתלהבות, לרכוש ידיעות  

  מקיפה  ובבקיאות , והמסורתי תיׅבדרך העיון האמ  מעמיקות
.  לראש עטרה -  המוסר ועבודת , ס" מהש נרחבים  בחלקים

  של  מכובד לבוש  של הנפלאה המסורת  על לשמור , ובמקביל
  להידמות  הרוצים העלובים כל את לחקות בלי, תיׅאמ  תורה בן

ירה והשקעה בלימוד והכנת הפרשה  שמ... וסאדאת לעבדול
קוראים ועם פירש"י בדקדוקיה וטעמיה כנתינתה מסיני,  בתקון  

לימוד הלכה בהשקעה רצינית בעידודים מעולים ומענקים  
מצויינים לכל העמלים והמשקיעים, ולכל הבחורים הנפלאים  
שומרי הגחלת שתבער ותוקד עד ביאת המשיח במהרה.  

 אכי"ר. 

 דרכי העיון מרן רבנו הגדול בביקור מיוחד סישיבת 

 הגר"ש בעדני זצ"ל בדרשה לבני הישיבה הי"ו 

 בריקוד של מצווה לגמרה של תורה  בדרשה לבני הישיבה הי"ו   שליט"א הגר"ר אלבז
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 לב מבין 
 ˘יחו˙ ו˙˘ובו˙ ממו˜„ היעוı וההכוונה  

 

‰‡ם עלי ל‰˘˜יע זמן בחיזו˜ בחורים ‡חרים, ‡ו ˘ז‰ ר˜ ˙פ˜י„  

ח˘בון  ˘ל ‰ˆוו˙? ו‡ם כן, כמ‰ זמן ל‰˘˜יע? ו‰‡ם ‚ם על 

 ‰ס„רים? 

 יˆח˜

 יצחק היקר! 

ברשותך, ארחיב קצת את השאלה, ואחלק אותה לשני נושאים.  
האחד, האם תפקיד החברים לחזק האחד את השני? ואולי  
נשאל ישיר יותר, האם תפקידו של בחור לומר מוסר לחבירו  

 על מעשה שעשה או התנהגות לא ראויה שנוהג? 

באמירת מוסר וביקורת, לא רק  חשוב להדגיש! פעמים רבות 
שאינך מועיל, אתה מזיק, ומשרה אוירה שלא תתרום  
להצלחתך או להצלחת חברך. עליך לדעת! כי דברי מוסר  
נאמרים רק בתנאי שהשומע ישמח לקבל אותן. לא מספיק  
שהוא יסור מחטאו שעשה, או יפסיק את התנהגותו הבלתי  

א, לפני אמירת  ראויה, בעקבות דברי המוסר שלך. עליך לווד
המוסר והביקורת, כי הוא יקבל את הדברים בשמחה, ושהוא  
אכן רוצה וחפץ לשמוע אותן. כי אם לא כן, גם אם הוא ישוב  
מחטאו ויתחיל להתנהג כראוי, הוא יצבור כעס ושנאה כלפיך  
וכלפי כל מי שמייצג את הדרך הישרה. וכל מה שהוא שינה  

ו עליו, ולא נעים לו. אבל  את אורחותיו, זה רק מפני שגילה שעל 
הוא לא החל לאהוב את הישרות, אדרבה, הוספת בליבו שכבת  

 סלידה לכל מי שמייצג צדיקות ויראת שמיים. 

נוסיף ונאמר! גם אם נראה לך שהבחור שאליו מכוונת  
הביקורת הוא 'צדיק' שאוהב לשמוע 'מוסר', הוא אפילו מוכר  

עם המשגיח   בישיבה כאחד שמשקיע בסדר מוסר, גם קשריו
הם אדוקים ויותר מכל בחור אחר, גם בחור כזה, יתכן מאוד  
שהוא לא רוצה לשמוע ממך מוסר, מהמשגיח כן וממך לא, כי  
אתה חבר שלו ברמה שלו ובדרגה שלו, ממך הוא מצפה  
לחברות, לא לביקורת. ודוקא מהמשגיח שהוא בדרגה מעליו,  

מוסרית, ממנו  הוא מורו ורבו והוא אמור לייצג את האחריות ה
 הוא ישמח לשמוע מוסר, ודבריו אכן יתקבלו אצלו בשמחה. 

הנושא השני קשור אף הוא לנושא המדובר, אך במידה  
מסוימת הוא הפוך ממנו. הוא לא יעסוק בהטפת מוסר ודברי  
חיזוק לחברים, אדרבה, הוא יעסוק בתמיכה עידוד ואולי ייעוץ  

 לחבר שמגלה סימני משבר וקושי. 

לעזור לחברך, נובעים מלבך הטוב  אין ספק שהמניעים שלך 
ומאכפתיות לזולתך. באמת קשה לראות חבר שסובל, קשה  
עוד יותר לראות חבר מוצלח שפתאום החל לנבול. יחד עם זאת  
עליך להכיר במעמדך, אתה חבר שלו ולא המטפל שלו. חבר  
יכול להאזין, להקשיב, לתמוך, וגם זה רק בתנאי שהוא בחר  

, ולא כי לחצת עליו, והעמדת אותו  שאתה הוא זה שתאזין לו 
בפני מצבו הקשה. לעולם אל תהפוך להיות המטפל שלו, אל  
תייעץ לו עצות, ואל תנהל עבורו את מצוקותיו ואת הפתרונות  

 שלהם. 

כשיחסים בין חברים יוצאים ממסגרתם הנכונה, זה עלול  
להוביל לבעיות חברתיות לא פשוטות, שהדרך לצאת מהן היא  

לא אחת קרה שהחבר שהחליט 'לטפל' בחברו,   קשה ומפרכת. 
עד מהרה נזקק גם הוא לטיפול וללימוד מחדש מה הן יחסי  
חברה נכונים. הדבר היחיד שעליך לעשות כשחברך בחר  

היא לכוון   – מלבד ההקשבה עצמה  - באוזניך להקשיב לו 
אותו להתייעץ עם הוריו או עם אחד הרבנים. ההקשבה שלך  

, הם עזרה עצומה בלתי ניתנת לתיאור.  וגילוי האכפתיות שלך
אל תחשוב שאם לא ציידת אותו באיזו עצה, או אם לא נהיית  
הפסיכולוג שלו לרגע, לא מספיק עזרת לו. אדרבה, בזה  
שהכרת את מקומך, ופשוט הקשבת לו, עשית כל שביכולתך,  

 וזה המון. 

 

מוקד הייעוץ וההכוונה "לב מבין" הוקם ע"י איגוד בני 
"לגיונו של מלך", בברכתם ובעידודם של מרנן ראשי  בישיבות  

 הישיבות והמשגיחים שליט"א. 

המוקדנים שלנו הם כולם אברכים שעוסקים כבר שנים בתחום  
החינוך, רובם בעלי תפקידים בכירים בעולם הישיבות, וכך  
בעצם הם מכירים את הנושאים משני צדדים המטבע, הן  

לבחור איך  מהמקום שלהם כמוקדן שמייעץ לפעמים 
להתמודד מול אנשי הצוות בישיבה שלו, והן מהזווית של  
איש הצוות שגם יודע מה הגורם לכך שהבחור מרגיש כאילו  
אין לו עם מי לדבר בישיבה וכדו'. בדרך כלל מדובר בנושאים  
אוניברסליים שנוגעים לכל בחור ישיבה, אבל לפעמים יש  

ע דומה,  עדיפות שבחור ידבר דווקא עם מוקדן שבא מרק
שמכיר את כל הניואנסים הדקים של המגזר ממנו בא הבחור,  

 ויוכל לסייע לו בצורה הטובה ביותר. 

 23:00 –  21:30בין   8שלוחה    077-3220743לייעוץ והכוונה: 

 חיזוק חברים 
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 לב מבין

 סיכום שלושה חודשי פעילות במוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות
בחורי הישיבות כבר מכירים את המוקד, וגם אלו שעדיין לא נעזרו בו באופן ישיר, מודעים לכך שאם יבוא יום בו הם ירגישו כי לא נותר 

מוקד לב מבין תמיד יעמוד לשירותם, ויאפשר להם להתייעץ, לקבל הדרכה בסיסית   –להתייעץ להם למי לפנות, ושאין להם עם מי 
 ולסייע להם לפתור את הבעיות המכבידות עליהם בחיי הישיבה.

עם מגוון רחב של   למוקדשוחחנו עם מנהל מוקד 'לב מבין', ומי שבמשך תקופה שימש כעצמו כמוקדן והשיב לפניות של בחורים שפנו  
 ושאלות. בעיות

את השיחה אנחנו מקיימים עם הרב שליט"א בעיצומו של זמן החורף, הזמן הארוך והמאתגר בישיבות הקדושות. לקראת ראש חודש 
 שבט בו המוקד מציין שלושה חודשים לפעילותו.

יק לו, מקבל תשובה,  בחור שואל שאלה בנושא שמצ –"אנחנו מטפלים מדי יום בפניות", הוא מספר, "חלקן בנושאים נקודתיים מאוד 
ובזה נגמר הסיפור. סביר להניח שאותו בחור יתקשר שוב בעוד מספר שבועות או חודשים, כשירגיש פעם נוספת שהוא זקוק למענה 

 בנושא שמציק לו".

  "ברמת העיקרון הגישה שלנו שבחורים צריכים להתייעץ לכתחילה עם אנשי הצוות החינוכי בישיבה שלהם. איש צוות שמכיר את 
הבחור, יודע פחות או יותר מה מצבו האישי והרוחני, מכיר את העבר שלו ואת הסביבה עמה הוא מתמודד, יוכל לענות לו בצורה טובה 

 יותר, ממוקדן שלא מכיר את הבחור ומסתמך רק על הנתונים שהוא מקבל מהבחור עצמו, כשלפעמים הנתונים הם חלקיים כמובן.

רגישים בושה או אפילו חוסר אפשרות לפנות למישהו שמכיר אותם בנושאים שונים. זה קורה מהרבה "עם זאת, במקרים רבים בחורים מ
סיבות, ובעבר בחורים כאלו באמת נשארו בלי מענה. הם התמודדו במשך שנים עם בעיות פשוטות, ששיחת יעוץ אחת היתה מסייעת 

ולה, זה המקום שבו אנחנו מגיבים בהתאם לצורך ומסייעים לבחורים  להם לפתור אותן ללא כל קושי. זה המקום שבו 'לב מבין' נכנס לפע
 בסיעתא דשמיא. 

"כמו שאמרתי, ברוב המקרים השאלות הן בנושאים די פשוטים, ובשיחה אחת או שתיים פתרנו את הבעיה והבחור ממשיך הלאה. ישנם 
קרים כאלו יכול הבחור להתקשר בכל עת ולבקש את  מקרים נדירים יותר בהם בחור מרגיש שהוא צריך יעוץ קבוע ממוקדן מסוים, במ

המוקדן הספציפי שאתו הוא מרגיש בנוח לדבר על הכל, שיחות כאלו מתנהלות בתדירות של אחת לשבועיים או שלוש, לפעמים  
 במרחקים גדולים יותר, וגם כאן אנחנו מרגישים שאנחנו עוזרים רבות לבחורים בס"ד.

נים את הבחור לקבל עזרה מהצוות החינוכי בישיבה, אם אנחנו מבינים שמדובר בבעיה שאי אפשר "במקרים חריגים מאוד, אנחנו מפ
לפתור בשיחות טלפון ממושכות ככל שיהיו. האנונימיות היא כלי נהדר שמאפשר לבחורים לדבר בלי חשש של מה יאמרו עליהם, ובלי 

היא מחסום שלא מאפשר לטפל בבעיה מהשורש, ובכזה מקרה   בושה מפני המשגיח שפוגש אותם יום יום. אבל לפעמים האנונימיות
אנחנו נמליץ לבחור לפנות לאיש צוות מתוך הישיבה, וגם ניתן לו את ההדרכה המתאימה איך לפנות, עם מי לדבר, ונאפשר לו להבין 

 שזאת הדרך הנכונה והקלה לסייע לו להתקדם הלאה".

 ? ב מבין'ל• כיצד אתה מגדיר את מה שחולל 'מוקד 

"התובנה הראשונה שבחורים רבים הפנימו היא שפניה לעזרה אינה מעידה על חולשה. ההפך הוא הנכון, דווקא בחור שיש לו בגרות  
ואחריות, הוא בחור שיודע לבקש ולקבל עזרה כשהוא זקוק לה. התמודדות מול קשיים היא חלק בלתי נפרד מאישיותו של כל אדם.  

 ינם מתמודדים עם הקשיים ומאפשרים לעצמם להרים ידיים בלי לצאת לקרב. רק אנשים חלשים א

"הדבר השני שלימדנו את הבחורים הפונים אלינו, זה שההתמודדות עם הקושי היא אומנם לא קלה בהרבה מקרים, אבל היא תמיד 
זה נותן   –תה ולהגיע לפיתרון שלה  משתלמת. הסיפוק שמגיע אחרי שפתרת את הבעיה, היכולת להסתכל לבעיה בעיניים, להתמודד אי

לבחור סיפוק עצום. בחור שלומד ליהנות מהסיפוק הזה, הוא בחור ש"גם כי יזקין לא יסור ממנה", הוא תמיד ידע להתמודד טוב יותר עם 
 הקשיים הגשמיים והרוחניים שיתייצבו לפניו בהמשך החיים".
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 זוי˙ ר‡יה

 קשה לי 
לפני כמעט עשור נחשפתי לעולם מרתק מאין כמוהו. עולם  י

   של אנשים ורגשות ולמידה בלי סוף. 

 "עולם החינוך". 

מאז נכנסתי לעולם הזה, רוב יומי עובר בהתעסקות עם נערים  
ממסגרות קונבנציונליות ועד  במסגרות שונות ומגוונות, 
 מקומות למתמודדים למיניהם.

מלמדים בת"ת, ר"מים בישיבות, כל מי שנמצא שם יודע  
שהעולם הזה הוא דינאמי וסוער, אין יום שאתה נכנס למוסד  
בו אתה מלמד בידיעה מה הולך להיות היום, כל יום טומן  
בחובו התמודדויות משלו, כל שיעור או סדר הוא סוד כמוס  
שמתגלה לו לאיטו ככל שעובר הזמן, ואתה חייב להיות מוכן  
לכל דבר. פעם זה תלמיד סורר שהפתיע עם איזה תעלול ובוחן  
את התגובה שלך, ופעם זה דווקא מישהו חלש שהצטיין באופן  
מיוחד ומחכה להתייחסות שלך. 'דריכות' היא התכונה  
הבולטת אותה רוכש כל אחד העוסק במקצוע הזה ורוצה  

 צליח בו. לה

אחד המשפטים אותם אני שומע כל יום כל היום מורכב מכמה  
מילים בודדות, אני שומע אותו בעשרות ומאות סיטואציות  
וכמעט בכל הטיה אפשרית, הוא נאמר מפי כל סוגי הבחורים  

 הנערים והילדים כתשובה או טענה לכל ענין שהוא. 

 "הרב, אבל זה קשה לי"… 

חינוך הדור הבא שלא מכיר את המשפט  אין מי שמתעסק עם 
הכל כך פשוט הזה, המשפט הכל כך טעון הזה, המשפט שבא  
כתירוץ על כל דבר וכסיכום להרבה מאד שיחות בין תלמיד  

 לאיש צוות. 

 קשה לי לקום בבוקר… 

 קשה לי ללמוד כל כך הרבה… 

 קשה לי להתגבר על… 

 כל דבר קשה. 

ות או לעשות לא  ואם זה קשה, זה תירוץ מספיק כדי לא לעש
 נכון.

אלו ואלו, כל מי שמודה (וכולם מודים בזה) שהבעיה קיימת,  
לא משנה מה הסיבה שהיא כאן איתנו, לא משנה מה הפתרון  
 לה, מתמודדים איתה, וככל שעובר הזמן, ככל שמעמיקים אל 

 הדורות הבאים הבעיה מתחדדת ומתגברת. 

שוחחתי פעם עם אברך יקר ממכריי שחורש זורע ואף קוצר  
בשדה החינוך והוא החכים אותי בתובנה נפלאה, כזו שיכולה  
לעזור לכל אחד מאיתנו ולתת לנו כלים להתמודד בעצמנו,  
עוד לפני שאנחנו מעבירים לדור הבא, את היכולת הזו לעבוד  

 נסיונות וקשיים שמופיעים בדרכו של כל אחד.  עם

עקידת יצחק היא ללא ספק אירוע היסטורי מהמשמעותיים  
ביותר, אם לא המשפיע ביותר על היהודי בכל הדורות. כל  
ראש השנה בעמדנו להתחנן לפני שופט כל הארץ אנו מזכירים  
את זכות עקידת יצחק, כל בוקר אנחנו פותחים את היום עם  

ת העקידה ובכל הזדמנות אנו משתמשים באפרו  אמירת פרש 
 של יצחק שצבור ומונח ע"ג המזבח לזיכרון עולם. 

כח האמונה ומסירות הנפש אותם נתנו לנו אבות האומה באותו  
סיפור הירואי, מנחים את דרכנו לנצח. אבל ממרחק של שנים  
ארוכות אנחנו מתקשים לקבל את הסיבה לכך. מובן לנו משום  

על אף שוודאי שהם לא כפשוטם אלא נוגעים  מה שהדברים, 
ברבדים עמוקים ביותר של תיקון העולם וכתרים הנקשרים  

אנושית  - לראש המלכות העליונה, נעשו מתוך גבורה על
שמתקבלת אצלנו כדבר פשוט. כלומר, פשוט לנו שאברהם  
אבינו ויצחק אבינו צלחו את הניסיון הזה, אבל אנחנו לא  

עוצמת הניסיון ומורכבותו ואת שלל    מעלים על קצה דעתנו את
כוחות הנפש והגוף אותם הם היו צריכים להשקיע במאמצים  

 כבירים בשביל לצלוח את העקידה כרצון הבורא. 

זה חייב להיות כך, אחרת לא הייתה לזה השפעה גדולה כל כך.  
ככל שאנחנו מודעים להשפעה של עקידת יצחק אנחנו חייבים  

מץ עילאי נורא, כי ההשפעה של  להבין שמאחוריה מסתתר מא
 המעשה מעידה על עוצמתו. 

הדברים שנאמרו בין אברהם  .נפנה מבט רק אל נקודה אחת
אבינו להקב"ה בשעת ציווי העקידה. כמובן שאין לנו מושג  
קלוש מהשיג ושיח של אברהם אבינו עם בוראו, מ"מ מעשי  
אבות סימן לבנים ובוודאי שאם נכתבו הדברים בתורתנו  

ה יש מקום ללמוד אותם ו'לתרגם' את משמעותם לחיים  הקדוש
 המעשיים שלנו. 

פונה הקב"ה לאוהבו אברהם ומצווה אותו לקחת "את בנך את  
יחידך אשר אהבת את יצחק". אילולא חז"ל הקדושים  
שמלמדים אותנו מה התרחש שם, לא היינו יכולים לחשוב כך.  

                                                  רא,אברהם אבינו כביכול 'לא מבין' מה רוצה ממנו הבו

 17המשך בעמוד   
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 מעמד נשגב: קווי מתאר להילולא הגדולה

כמדי שנה התאספו רבבות אלפי עמך בית ישראל להילולת הענק שעל 
ידי מוסדות ישיבת 'כסא רחמים' • באירוע הסוחף השתתפו רבנים 

דברי ואישי ציבור מפורסמים כאשר המשתתפים הרבים התענגו 
מוזיקה ומטעמי שף התורה ממאורי האומה בנוסף לעונג גשמי מ
 מקום • כל הפרטיםמרוממת ומרגשת • הגרלות ענק נערכו ב

גני התערוכה. כאשר החל משעות הערב   -מרכז הירידים  -באולם הגדול במזרח התיכון י"ז טבת תכונה רבה נרשמה ביום ג' 
המוקדמות החלו לזרום לאולם אלפי איש אשר תמכו במפעל התורה של מוסדות כסא רחמים וזכו להיות שותפים להילולת הענק 

 אביר הרועים רבנו מצליח מאזוז זיע"א, הנערכת כמדי שנה ברוב פאר והדר. לזכרו של מרן מייסד הישיבה

בחלוקת תעודות כבוד מיוחדות מאת מורנו הגאון הרב צמח לבחירי הבחורים בישיבה, הבחורים  מעמד מרגש ומרשם ביותר היה 
 ורך כך. צבה העמידה לסיימו את השס בשנות לימודיהם בישיבה, נבחנו עליו ע"י צוות תלמידי חכמים מיוחד שהישי

בהמשך המעמד נשאו דברים גדולי ומאורי האומה מרן ראש הישיבה שליט"א שדיבר בשבח הישיבה ותלמידיה ואף התפלל  
לרפואתם של שני בחורים חולים מהישיבה. בדבריו ניכרו הדאגה והאכפתיות כלפי כל תלמיד ותלמיד. כמו כן התפלל ודיבר בשבח  

 נודע דבר פטירתו בבוקר שלמחרת.הגר"ש בעדני זצוק"ל טרם 

מחיאות כפיים סוערות נשמעו באולם עת נשא דברים מרן הראשון לציון שליט"א וציין כי "ישיבת כסא רחמים והעומד בראשה, 
 מאירים באור גדול את העולם, אור מופלא אור הצדיקים". 

שי ישיבות ורבני קהילות, וכן השר לשעבר ר' אלי  במת האירוע כללה גלריית רבנים מכובדת עם רבני ערים ומושבים דיינים רא
ישי, יו"ר ועדת הכספים ר' משה גפני, ראש העיר אלעד ר' ישראל פורוש ושרים חברי כנסת, ראשי ערים, ראשי מועצה ורבים  

 מהעשייה הציבורית.

אזוז. לראות איך מדן ואילת  שר החוץ הנכנס אלי כהן אמר מעל הבמה הגדולה "מחמם את הלב לראות את המוסדות של מרן הרב מ
את ההילולא לאקטואליה העכשווית  קישר הגיעו לכבד ביום ההילולא. בשם ה' נעשה והצליח"  וכן שר התקשורת שלמה קרעי ש

 ן".ולממשלה הנכנסת והזכיר כי זו ממשלה של אור ושל הוקרה לתורה והפטיר לסיום "כן ירבו מוקירי תורה כמו שכא

על החלק האומנותי הופקדו הזמר בני ברדה ואיציק אשל בליווי התזמורת האנדלוסית אשדוד, ששימחו את המשתתפים עם מוזיקה 
 סוחפת ומרוממת לבבות, ובשלב מסוים עלתה לבמה מקהלת פרחי איש מצליח אשר ריגשו את הקהל בשירים לכבודה של תורה.

,  וכה המאושר ברבע מיליון ש"ח וכן הוכרזו עשרות זוכים בתכשיטי זהב יוקרתייםבהגרלות הגדולות שנערכו באולם הוכרז הז
 להילולא. ועיים שקדמובהגרלות המקדימות בערוץ הקודש קול ברמה בשבם מלבד הזוכי

הנוכחים במקום זכו לחוויה רוחנית עוצמתית ומעצימה וכן להיות שותפים למפעל התורה הענף של מוסדות כסא רחמים ולקדש  
 שם שמים ברבים.

 במת הכבוד המפוארת  קהל הרבבות שיח בסוד  ישראלגדולי 
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 מכתב לימי השובבים

תשס"ו, עם תחילתם של ימי השובבי"ם, פורסם מכתב חיזוק בשנת 
מיוחד, קריאת קודש נדירה מגדולי וחכמי הדור, בדבר החיזוק הנצרך 
בימי השובבי"ם, בלימוד התורה, קריאה זו עוררה הדים רבים בהיכלי 

אחד  התורה, ופורסמה מידי שנה בכניסה לישיבות וכוללים רבים.
"ל, וכעת עם הסתלקותו בתחילת ימי החותמים היה הגר"ש בעדני זצ

 השובבי"ם, יהא זה כעין צוואה ממנו, להתחזק בלימוד התורה ביתר שאת.

 זה לשון המכתב המיוחד:
הננו פונים בזאת בקריאה נרגשת לבני התורה היקרים, להוסיף ולהתחזק בעסק התורה בהתמדה ביתר שאת, בלא דיבורים בטלים בשעת  

ימי השובבי"ם, הידועים בגודל מעלתם וקדושתם, ושבהם יש להקפיד ולגדור עצמנו מדיבורים  –נשגבים אלו הלימוד, בפרט בימים 
 מיותרים.

ומה טוב ומה נעים שכל אחד יקבל על עצמו, לעשות "תענית דיבור" בשעות הסדרים, שלא לדבר כלל בדברים בטלים שלא מעניני  
הקדושים, שהמדבר בעת לימודו בדברים בטלים, נענש ח"ו גם על הלימוד, והוא הלימוד. וידוע מה שכתב בפלא יועץ בשם הספרים 

בבחינת מה שאמרו (ע"ז ג:) על הפוסק מדביר תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין לו גחלי רתמים. ובודאי שיש להמנע מלבד דברי חולין, 
 וק"ו דיבורים אסורים לשון הרע ורכילות וכדומה.

ידי בני הישיבות ואברכי הכוללים, כי אין לנו שיור אלא התורה הזאת. ודוקא בעת כזאת כאשר החושך יכסה  על כן באנו בזה לחזק את 
ארץ, ומשנאי ה' נשאו ראש וזוממים להיות ככל הגוים בית ישראל רח"ל, מה רבה החובה של כל אחד ואחד לקבל על עצמו להתחזק  

 לכל הרוצה לזכות בכתרה של תורה. ואין מזרזין אלא למזורזין. יותר ויותר בעסק התורה בשקידה והתמדה, שהם ראש פינה

חזקו ואמצו בעסק התורה בעמל ויגיעה, וע"י כך יערה ה' יתברך רוח טהרה ממרום, ונזכה לראות בהרמת קרן התורה והיראה, ובהאדרת 
 כבוד שמים, ומלאה הארץ דעה את ה', ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן.

 החתום באהבה רבה.ובאנו על 

 

  

 בית הרב 

 ובעצרת המרכזית לזכר ישראלגדולי  ראש הישיבה שליט"אמעונו של מרן רבנו הגדול בביקור מיוחד ב
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 "והלא שני בנים לי".  – "את בנך" 

 "והלא שניהם יחידים לאמם".  –יחידך"  "את 

 "שניהם אהובים לי"…  –"אשר אהבת"  

עד שנאמר לו במפורש "את יצחק", רק אז 'הבין' אברהם אבינו  
 את הדיבור ומיד "וישכם אברהם בבוקר" בזריזות ובשמחה. 

אתה מבין? אומר לי ידידי המחנך, כשנאמר מפי הדיבור "את  
כוונה. אם לא כן, הקב"ה היה  בנך", כבר היה ברור לגמרי למי ה

אומר לו במפורש. אלא שגם לאברהם אבינו, זה שהכיר את  
בוראו בגיל שלוש שנים ודרש וחקר כל כך הרבה עד שנעשו  
כליותיו כמעיינות של חכמה ודעת, גם הוא נתקל בקושי, הוא  
ניסה לבדוק, אולי בכל זאת מדובר בישמעאל; גם זו הקרבה  

יצחק. הוא מנסה לברר בכל זאת   אבל לא כל כך גדולה כמו
אולי מדובר בישמעאל. שני בנים לי, את שניהם אני אוהב, הוא  
מנסה להישען על פתח כלשהו. אכן, כשהיה ברור לו שרצון ה'  
שהוא יקריב את יצחק, הוא התגבר ועשה זאת בצורה  
המושלמת ביותר. ומכל מקום, מהדין ודברים הזה אנו מקבלים  

ל אברהם אבינו ועל הניסיון הגדול בו  הצצה לקושי העצום ש
 הוא עמד. 

תגיד לבחורים שלך, אומר לי ידידי, שקושי הוא לא תירוץ  
לשום דבר! קושי הוא לא סיבה להתחמק מכלום. קושי הוא  
דבר מחשל. לדבר שבא בקושי, יש תוצאות שגדלות והולכות  
ככל שהקושי גדול יותר. מי לנו גדול מאברהם ויצחק אבותינו  

שים שאין לנו השגה בכלל בקצה גדלותם הנוראה. גם הם  הקדו
התמודדו עם קשיים, גם להם לא היה קל, אבל הם סללו לנו את  
הדרך ונתנו לנו את הכוחות להתמודד, להבין שגם לקושי יש  

 תשובה, לכל השקעה יש תוצאה. 

אם נרצה, את המסר הזה ניתן לקחת לא רק לשדה החינוך. כל  
כשקשה לו והוא מתמודד הוא מפעיל  אחד שישיב אל ליבו ש

כוחות חזקים ומנצח, התוצאה היא השפעה טובה חזקה יותר  
 לאורך זמן, הרי הוא מבניו של אברהם אבינו.

                              הגיליון מוקדש

                 לרפואתם השלמה של

 יצחק מרדכי בן נורית

 יצחק בן מריםמרדכי 

 

חולם                         
 ל‰וˆי‡ ˜ונטרס ˘ו˙י"ם

 ? ל˜ר‡˙ סיום זמן חורף

 

מעוניין                    
חי„ו˘ים ‡˙ ‰ל‰„פיס 

 ?על ‰מ‚יל‰ ˘לך
 

 ! עכ˘יו ז‰ ‰זמן ˘לך
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 ע˙ לספר

 טעות שווה

בניין הישיבה הזדקר למול עיניו. האותיות מאירות העיניים 
שהיו דבוקות על חזיתו היו גדולות מדי לטעמו של שרוליק,  

ויר בבוקר זה היה חורפי מדי והאנשים המשוטטים  גם מזג הא
כאן הם אפורים מדי. הכל מרגיז ומעצבן. תחושתו הטפלה  

 השתקפה היטב על פניו העגומות. 

'עוד ישיבה'... חשב לעצמו במרירות. 'שום דבר לא הולך  
להשתנות'. מאחוריו, שנתיים וחצי של נדודים, שורה ארוכה  

זה אחר זה בקצב מביש.  של ישיבות בהם היה ומהם נזרק ב
אביו כבר על סף ייאוש מה'תכשיט' שלו, שאינו נותן לו  
קורטוב אחד של נחת יהודי... בסוף הזמן שעבר, כצפוי, נזרק  
מהישיבה בה למד, בעיקר משום שלא עשה בו שום דבר. וגם  
משום שבבטלנותו הרבה, השרה אווירה של רפיון בקרב  

תיע אף אחד כאשר  תלמידי הישיבה כולה. זה לא ממש הפ
הועף, אולי אם לא היה מועף היו מופתעים הרבה יותר. אביו  
האומלל החל שוב במסכת הבלתי נעימה של חיפוש ישיבה,  
בירורים, ניסיונות, הפעלת פרוטקציה והבטחות בכתב לשיפור  
באחריות... בסופו של דבר התקבל לישיבה ממוצעת, אליה  

ובלא שמץ של כוונה   הוא פוסע ברגעים אלו בלא טיפת חשק,
להשתנות במשהו. בצעדים כושלים נכנס אל הבניין, אינו  
טורח לסקור את הסביבה, אינו מביט אל הבחורים. למה לו?  
תיכף הוא יועף מפה כמו מכל מקום אחר, בשביל מי יתאמץ?...  
הוא נשרך אל עבר המשרד, מצפה להנחיות, איך והיכן 

אל עבר חדר קטן בו   להשתכן לבינתיים. המשגיח הנחה אותו 
הוא אמור לדור בחברת ארבעה חברי חדר נוספים. המשגיח  
נראה דווקא אדם חייכן ונעים סבר, ציין שרוליק לעצמו. 'תכף  

 הוא כבר לא כל כך יחייך אליי...' הרהר בעגמומיות. 

הוא עמד במרכז החדר עם המזוודה הענקית נבוך ומבולבל.  
ושחור השיער שישב   "שלום וברכה!" אמר לו הבחור הגבוה

במרומי הקומה השנייה. "שלום גם לך!" השיב לו, קולו יבש.  
השתיקה העיקה עליו והוא חיפש דרך להתנדף משם.  
במחשבה של רגע השכיב את המזוודה במרכז החדר ושחרר  
את הרוכסן. גמרא בבא בתרא עבת כרס ומשומשת למדי היתה  

הגמרא ויצא  מונחת למול עיניו. בלא הרבה תכנון, שלף את 
בדממה את החדר. הוא ירד את גרם המדרגות המובילות אל  
היכל בית המדרש. ההיכל היה ריק למדי בשעת צהריים  
מנומנמת זו, הדממה היתה מצוינת עבורו. הוא התיישב על  
אחד הכיסאות בקצה ההיכל והניח את הגמרא על הסטנדר  

   י מולו. הגמרא היתה מרוטה ומקומטת בצדדים ומהוהה מרוב

שימוש. היא היתה שייכת בעבר הרחוק לאביו, שככל הנראה  
עמל ויגע על דפים אלו שעות וימים רבים. הוא היה שקוע  

במחשבות. עתידו היה מטושטש בעיניו, הוא תר אחר תכלית                                  
לאט התמלא  - הוא לא שם לב כי לאט לסדר חייו המוזר. 

ורים. מבטים תמהים ננעצו בו שוב  ההיכל בזוגות זוגות של בח 
ושוב, אך הוא כמו היה מנותק מכל הסובב אותו. לפתע קלטו  

 אוזניו שיח ער של החברותא שמאחוריו. 

הוא שם אוזניו כאפרכסת בלא להניד את ראשו: "הוא נראה  
רציני מאוד החדש". "כן" ענה בן השיח של הראשון. "שמעתי  

לא לגחך בקול רם,  שהוא משהו משהו..." שרוליק התאפק ש
והמשיך לבהות מול הגמרא הפתוחה מול עיניו. כעבור דקות  
אחדות ניגש אליו בחור גבוה, הוא זיהה אותו כאחד מחברי  
החדר בו ביקר לרגעים ספורים בלבד. הוא הושיט לו את ידו.  
"מושי", אמר בחיוך. "שרוליק" השיב לו בסתמיות. "אפשר  

"בבקשה"... מושי סובב  לשאול משהו?" הפתיע אותו החבר. 
את הגמרא אליו, דפדף קצת ושאל שאלה ב...תוספות...  
שרוליק היה בטוח כי הוא מתעתע בו. מה לו עם לימוד? ועוד  
עם תוספות... אבל פניו של מושי הזה נותרו רציניות לחלוטין.  
הוא תלה בו עיניים שואלות, מצפות ואולי דורשות ממנו  

 תשובה. 

ם ואז פלט בחולשה: "אין לי מושג..."  שרוליק שתק כמה רגעי
מושי לא חשב להרפות: "אוהה... גם ענוותן... פששש... כליל  
המעלות... אבל עלי לא תצליח לעבוד. ראיתי את המחברת...  
קראתי קצת... מי שמסוגל לחדש חידושים עמוקים שכאלה,  
בוודאי לא יאבד עשתנות מול תוס' פשוט..." "א... איזה  

אתה מדבר?" שרוליק לא הבין. "המחברת...   מחברת? על מה 
היא נפלה לך מהגמרא כאשר הוצאת אותה מהתיק..."שרוליק  
קלט את הטעות. זה בכלל המחברת של אביו. "זה לא של..."  
התחיל לומר אבל ללא שום סיבה, אולי משובה, חצי בצחוק,  
הוא החליט להתעלם מן הטעות ולהמשיך את המשחק... "מה  

שלך?" מושי חזר על השאלה באיטיות.  הייתה השאלה 
שרוליק לקח את הגמרא, עיין באותיות התוס' הזעירות, 'מזל  
שלא שכחתי איך קוראים אותיות רש"י...' הרהר בגיחוך. ובכן,  
שרוליק אולי עצלן גדול ולא מתעניין, אבל בראשו מסתתר לו  
מוח חריף. הוא קרא את לשון התוס', ונראה היה לו שהוא יודע  

התשובה, אבל הוא פחד לומר אותו, שמא ישים את עצמו  מה 
ללעג וקלס. 'אבל מה אכפת לי לנסות...' חשב. בחצי שאלה  

 וחצי אמירה השיב את התשובה עליה חשב. 
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עיניו של מושי הזדהרו כמו שני כוכבים מנצנצים. "אוי נכון..."  
אמר בהתפעלות בלתי מוסתרת, "אני נזכר שבאמת כך הסביר  
המגיד שיעור". בהתרגשות גדולה הסתובב הלה לספר לחברים  
שהתגודדו בקרבתו והמתינו למוצא פיו... שרוליק השיב את  

שהגיע  פני עיניו אל הגמרא, לבדוק שוב את תשובתו ועוד ל
נפל לפתע על גמרתו צל. הוא הרים את עיניו  , כלשהילתשובה 

וראה בחור נוסף. "אפשר שאלה?..." שאל ביראת כבוד.  
שרוליק הנהן בכובד ראש. השלישי שניגש אליו שאלו אם  
הוא מוכן ללמוד עמו חברותא 'כי לא הבנתי כל כך את  

חר,  החומר'... זה היה יותר מדי עבור שרוליק. "נתחיל מ
בסדר?" אמר לו שרוליק. ומיד כאשר הלך החל לשנן את  
החומר למען לא יעשה לעצמו בושות למחרת, כשמדי פעם  

 הוא מופרע בשאלות הבנה וסברא בגמרא... 

כאשר הגיע בערב אל חדר האוכל, לא יכול היה להחמיץ את  
המבטים שננעצו כל העת בו אגב לחישות מהוסות 'זה הבחור  

שיבה...' איפשהו בליבו דגדג המצפון 'זו  החדש, הפצץ של הי
טעות איומה'. 'בסוף זה יתגלה'. אבל הוא היה שבוי בתדמית  
שצמח לו בין יום, עליו כעת רק להתאים את עצמו אל מידת  

 הציפיות של כל בני הישיבה מ'בחיר הישיבה'... 

כעבור חודשים מספר. היכל בית המדרש היה שרוי בעיצומו  
עוטף את הכל. בירכתי בית המדרש יושב  של סדר, קול התורה  

לו שרוליק, סביבו מתגודדים מספר בחורים שמקשיבים 
להסבריו הבהירים בסוגיית "מקח טעות"... "מקח טעות" אמר  
בלהט, "הכוונה היא, שכרגע, כאשר המוטעה עומד על טעותו,  
הרי הוא מכחיש את רצונו בטעות הזו, אבל אם הוא מרוצה מן  

 שאין לזה דין של מקח טעות..." הטעות, בוודאי  

הבחורים סביבו הנהנו בהבנה, ובסתר ליבו הנהן אף הוא  
בהודיה חרישית למנהל העולם על הטעות המופלאה שהביאה  

 אותו אל מקומו הראוי לו... 

                              הגיליון מוקדש

                 לרפואתה השלמה של

 חיים בן אסתר מלכה

 מלכה בת חגית

 חוה נעכא בת שושנה דרייזל 

 חנה בת נעמי תהילה

 

 

‰נח‰  15%
לכל ‰מזמינים 
 ע„ ר‡˘ חו„˘ ‡„ר!

 

מחל˜˙ ‰וˆ‡‰ ל‡ור                                   

053-3189546 

 ‰‚‰‰ ני˜ו„  ‰˜ל„‰

 ‰„פס‰ עיˆוב  עימו„ 
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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 
                                                                                                                                                  ישיבות 'לגיונו של מלך'איגוד בני ה מבית

                                                                  בעידודם ובהכוונתם של מרנן רבותינו ראשי הישיבות שליט"א                                   

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


