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

הגמרא במסכת מגילה (טז ע"א) מספרת, שכאשר ציווה אחשוורוש על המן שימהר לקחת את הלבוש והסוס ויעשה כן למרדכי היהודי  
היושב בשער המלך, והגיע המן למרדכי לעשות כמצוות המלך, חשב מרדכי שהמן בא לקחתו להריגה, ולכן נעמד להתפלל, והמן המתין  

 תפילתו ורק לאחר מכן אמר לו שהוא לקחתו כדי להרכיבו על הסוס וכו'. לו עד שסיים את 

שואל רבינו ה'בן איש חי' בספרו 'בן יהוידע': מדוע המתין המן עד שסיים מרדכי את תפילתו, ולא אמר לו מיד שהוא בא לקחתו ולהרכיב  
 אותו על הסוס? 

איר אותו בעצב ובדאגה עד שיסיים את תפילתו. כי ידע אותו רשע  וכך הוא מסביר: המן לא רצה שמרדכי יתפלל מתוך שמחה, ולכן הש
 עד כמה גדול כוחה של תפילה מתוך שמחה, וכמה היא עדיפה לאין שיעור על פני תפילה שנאמרת מתוך עצבות חלילה. 

 . . . . . 

אתה בא להגיד לי לשמוח? איך  " – קל מאד לכאורה, לומר למישהו: תהיה שמח! חייבים לשמוח! כמה גדולה השמחה! וכאן הבן שואל: 
  אני מסוגל לשמוח? אני… שכל כך לא טוב לי, שכל כך לא מרוצה מעצמי, אני אהיה בשמחה? אני? ששום דבר לא הולך לי בחיים, לא

 ברוחניות ולא בגשמיות, האם יש לי בכלל על מה לשמוח?" 

עלת השמחה וגם סללנו את הדרך עד אליה עם טיפים ועצות  בגיליון זה , חודש אדר, הקדשנו את מדורי "זוית ראיה" ו"עת לספר" למ 
 כיצד להגיע עד לשמחה של מצווה. 

 . . . . . 

רב אלעזר חדאד                                            תודתינו נתונה לרב עובדיה חן על עזרתו בהכנת הכתבה המרכזית אודות מרן רבנו רחמים חי חויתא זיע"א, וכן ל 
 על עריכת מדורו של מו"ר הגאון הגדול הרב צמח מאזוז שליט"א. מאזוז  רב אליסףול

 יה"ר ששמחת הפורים תלווה אותנו כל השנה, שמחה של מצווה שתביאנו לידי התעלות, אמן. 

 

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

 יו"ר איגוד בני הישיבות 

 

                                                                    מוקד הייעוץ וההכוונה לבני הישיבות          

                                                                                               לב מבין                     
                                                              איגוד בני הישיבות 'לגיונו של מלך'מבית 

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

                   ?גם אתה חיכית לנו

 גם אתה ציפית לזה? 

 !המוקד כבר פתוח

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

 וביטחון פניני אמונה 

                                  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'

היה לנו שכן בחו"ל שהיה אומר לנו מה אתם עושים?   א.
בשביל מה אתם עושים ישיבה ולומדים ולומדים ולומדים? כל  
רב צריך שתהיה לו איזה עבודה, אפילו לעשות נעלי בית  
(בלאִגי בערבית). אמרתי לו מנהל הישיבה אמריקני, אמר לי  

נשאר בדעתו, אחרי  הא "אמריקני" וואו... אחרי שנים רבות 
שעבר הרבה תלאות בחיים, הביא את נכדו ללמוד כאן, לא  
פחות ולא יותר נכדו לומד בישיבה. אנשים לא יודעים כשאתה  
לומד תורה יש לך נכס שאין כמוהו בעולם, אם חס וחלילה  
המזל שלך לא טוב התורה מעודדת אותך. אם יש לך עוני  

התורה מחזקת   התורה מחזקת אותך, אם עברו עליך צרות 
 אותך. אי אפשר לאדם לחיות בלי אמונה ובלי תורה, אי אפשר! 

אדם צריך אמונה וצריך תורה. האמונה צריך שיאמין מכל  ב. 
הלב. פעם הביאו תמונה של אחד שהוא נגד הכפיה דתית, קראו  
לו "בועז רם". מסכן לא יכול ללכת, רואים בתמונה כשהוא  

ה רם, אתה נמוך! ככה זה,  הולך תופס ככה וככה. אתה רם? מ
אין להם אמונה, אין להם שום  -כשאין להם על מה להישען

דבר. כשאני הייתי חולה והייתי בבית החולים באה "אחות"  
אחת לאשתי הביתה ואמרה לה: אתם צריכים לעבור דירה,  
מפני שאתם גרים בקומה שלישית, ובעלך לא יכול לעלות את  

הרופאים כל האחיות. אשתי  כל המדרגות האלה, ככה אמרו כל  
אמרה לה: לא! הוא כן יכול. אמרה לה: מה "יכול"?! את חולמת,  

מדרגות פחות   40 -הוא לא יכול לעלות כל כך הרבה מדרגות 
אמרה לה: תראי שהוא יוכל, והוא יוכל גם ללכת.   -או יותר 

אמרה את זה מתוך אמונה פשוטה. אחרי שנים אשתי פגשה  
הא לא   -ה: את רואה שהוא יכול! את אותה אחות אמרה ל

ידעתי. מסבירים את זה אחר כך שזה בכח הרצון, אבל לא כח  
הרצון, זה מכח האמונה. אם אין אמונה שום דבר לא יזוז, צריך  

 אמונה מכל הלב. 

אדם צריך לדעת שכשאתה מחזיק בתורה, אל תדאג  ג. 
לפרנסה. היה אברך אחד בא לפני הרב שך אמר לו: יש לי  

בפרנסה, הלימוד בכולל לא מספיק לי, אני אלך ללמוד  קשיים 
עבודה? ענה לו: אם אתה רוצה ללמוד עבודה, תלמד. הלך  

מלאכה והתחיל לחיות חצי יום לימוד חצי יום עבודה.  ולמד 
 ומרויח 

מכאן ומכאן גם מהלימוד וגם מהעבודה. ראה שבכל זאת הכל  
נשאר אותו דבר, כל חודש נשאר בחובות, חודש הבא נשאר  
בחובות, חודש הבא שוב נשאר בחובות. חזר לרב שך אמר  

היתה לי ברכה, עכשיו אין לי ברכה,  לרב: מה קרה לי? לפני כן 
הכל הולך לחובות. אמר לו הרב: זה הוא בגלל שעזבת את  
התורה, אני לא אמרתי לך תעזוב. רק אמרתי לך אם אתה רוצה  

אבל כל הבחורים שלנו בעז"ה יהיה להם פרנסה   ככה, תנסה. 
אמן. ויהיה להם שמחה   -אמן. ויהיה להם חיים טובים   - טובה 

 אמן.   - שלמדו תורה 

 
ברכת מזל טוב                          

נשגר קמיה                                 

רבן של ישראל                          

מרן רבנו הגדול שליט"א                                 

לרגל שמחת                              

                            ת"מ נכדתונישואי 

נו הגאון                           לחתת ב

                    שליט"א מיכאל דיעיהרב 

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"‡

"מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן  
לברוך מרדכי". חייב אדם להתבשם בפורים עד שיהפוך בין  
מרדכי והמן, שיאמר ברוך המן. לכאורה קשה, וכי רק זה מה  

סיימנו לתקן ולהשלים הכל ולא  שחסר לנו, לברך את המן? 
נשאר לנו אלא המן, נשתה יין ויהיה תיקון כל כך גדול עד  
שנאמר ברוך המן? ימח שמו וזכרו אלף פעם, למה צריך אותו.  
בפשט, הכוונה שהאדם צריך לשתות יין עד שיהיה ממש  
מבולבל, אך אם כן, שתאמר הגמרא 'עד שישנה בין ימינו 

יב לאוהב', 'בין ברוך לארור', 'שלא  לשמאלו', 'שלא ידע בין או
יבדיל בין טוב לרע', 'בין יום ללילה', וכי חסר לגמרא ביטויים?  
הביטוי הזה של 'ברוך' לומר אותו על המן הרע הזה, על הסמל  
של הרע והרשע בכל הדורות בו מכנים כל צורר ואיש רע, לא  
אומרים פרעה הרשע או נבוכדנצר אלא דוקא 'המן הרשע', וכי  

 זה המדד לבלבול מהיין?! 

צריך לדעת שדברי הגמרא מיוסדים על האמת שבתורה,  
ובתורה יש פשט, רמז, דרש וסוד, וכולם עולים בקנה אחד, כל  
חלק משלים את השני, מבאר את השני, עד שהאדם יכול  
להבין את העניין באמיתותו ושלמותו. בדרך כלל דברי הגמרא  

כל סודות, אבל הסוד  סתומים, בפרט בדרשות ובאגדות, ה
בהעלם, כך דרכה של הגמרא. ודאי שהגמרא מלאה וגדושה  
בסודות התורה, זה ברור כשמש, יש עניינים שרואים את זה  
בפשטות ויש עניינים שצריך לבאר אותם. אך בזוהר הדברים  

   מפורשים. 

רבותינו בגמרא כדרכם סותמים, אך רבנו האר"י ע"ה אומר  
מאד להבין את סוד העניין הזה. אין  בשער הכוונות דבר יסודי 

הכוונה להמן הרשע, אלא לניצוץ דקדושה המקיים את המן,  
בשביל   –עליו אנחנו אומרים ברוך. בדיוק הפוך מהפשט 

לגמור את המן, בשביל שלא יהיה לו עוד זכר, צריך לומר  
 'ברוך המן'. 

היסוד הזה שכל חיות הטוב והרע שיש בעולם היא מהקב"ה,  
וכרח וחשוב מאוד לשננו ולהבינו. "פותח את ידך  זה יסוד מ

ומשביע לכל חי", אין הבדל, אין חילוק, אין שיעור, אלא לכל  
 חי, גם הטוב וגם הרע. 

 

 ניצוץ דקדושה 
אם אנחנו מצליחים להחזיר את אותו ניצוץ למקורו, אז גם אם  
אותו אדם שחי ממנו גבוה כגבוה שמים, מיד אינו קיים, כי אין 
לו אפשרות להתקיים, לא שייך בו קיום, ואין ביטול יותר  
מוחלט מאשר להוציא ממנו את הקדושה. זה מה שאנו  
אומרים מתוך שיכרות "ברוך המן", אין הכוונה רק  

תבלבלים, אלא הכוונה לניצוץ שמחיה את המן,  שמ
וכשאומרים את זה אז מוחים את זכרו של עמלק, וזו המחיה  
הכי גדולה. הגמרא בשבת מספרת את כל המעשה של רבי  
שמעון בר יוחאי ע"ה, ובסוף אומרת הגמרא שראה רשב"י את  
אותו אחד שדיבר למלכות, נתן בו את עיניו ועשאו גל של  

מפרשים בשם רבנו האר"י שעל ידי הראיה ינק  עצמות. כתבו ה
ממנו את הקדושה שבו וממילא נהיה גל של עצמות, לא היה  

 לו עוד קיום. זה היסוד האמור כאן.  

עתה מובן למה אמרו רבותינו "מיחייב איניש לבסומי בפוריא  
עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", כי כשיאמר 'ברוך  

 א, אלא בדוקא. המן', אין זו דוגמא בעלמ

רבנו האר"י לא המשיך, אבל יש להמשיך להסביר על פי דבריו  
שכשיאמר מתוך שיכרות 'ארור מרדכי', הכוונה שארור צד  
הקליפה שבמרדכי. בכל יהודי יש גם צד של קליפה, ועל צד  
זה אנו אומרים ארור. באותו כח אפשר לבטל גם את הצד הרע  

היה "מרי דכי", זה  שבטוב, כדי שישאר הטוב זך ונקי, שי
 מרדכי, טהור לגמרי. לצרוף סיגים מתוך הכסף שיהיה זך ונקי. 

 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

 שני בת שושנה

 משה בן רבקה
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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

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

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

 צריך האדם להסיח דעתו מהכל! 

בעבר דברנו על הטרדות. אמרנו שמי שרוצה ללמוד ולעלות  
לדאוג שלא יהיו לו טרדות. לא משנה איזו  בתורה, צריך 

טרדה, יש טרדה שבאה בגלל שהבחור מתגעגע לבית, יכול  
להיות שהוא צודק, הוא באמת מתגעגע לבית, אבל הוא צריך  
לדעת, שבגלל הגעגועים לבית הוא לא יכול להיות תלמיד  
חכם! הראש שלו באוכל של אמא, במשפחה, באחים ובאחיות,  

 א יכול ללמוד ברוגע ובשלוה. ועל ידי זה הוא ל

מה צריך לעשות? אמרתי כבר בשיחה הקודמת: "האומר  
לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע"  
(דברים ל"ג ט'), צריך להסיח דעתו מהכל! בחור בא לישיבה  
ללמוד ותו לא! אם ישקיע ויעשה את זה, יגדל ויהיה תלמיד  

לא מסוגל, אמנם הוא לא אשם, אבל   . ואם הוא בעזרת ה'  חכם
לא יוכל להיות תלמיד חכם, לא יוכל להעביר שנים ע"ג שנים  

 בתורה. 

 "לוקח גמרא ושוכח מהעולם" 

כל בחור חייב להשקיע את עצמו בתורה. הגאון ר' מיכאל דיעי  
שליט"א כשהיה בחור הגיע לישיבה מצרפת, וההורים שלו  

שלושה שבועות, אלא  נשארו שם. הוא לא היה חוזר לבית כל 
רק בפסח וסוכות, כל ששה חודשים! לאחר כמה שבועות  
התחיל להרגיש שקשה לו, התגעגע לבית. הסתכל בישיבה  
לראות אם יש עוד חבר עם בעיה כזאת, ומצא את הגאון ר'  

 יעקב כהן שליט"א, שהוריו גם כן לא גרו בארץ. 

לא  הלך רבי מיכאל אל רבי יעקב, אמר לו: "תגיד לי, אתה 
מתגעגע להורים?! יש לך לב מאבן?!". אמר לו ר' יעקב: "בטח  
שגם אני מתגעגע להורים, אבל כאשר אני רואה את עצמי  
שלבי מלא געגועים להורים, אני לוקח גמרא ושוקע בה, ואז  
אני שוכח את כל העולם!". אחרי הסיפור הזה, אני לא מתפלא  

 ששניהם הגיעו לדרגות גדולות. 

עצמו מכל הטרדות, זה אומר שהוא לא רוצה    מי שלא ינתק את
 לא שהוא לא יכול, אין סיבה שאחרים יכולים והוא לא יכול! 

אלא הסיבה שהוא לא מצליח היא בגלל שרוצה הכל בקלות                            
רוצה ללמוד תורה על מי מנוחות, צריך לדעת שאין דבר כזה!  

 אם לא נשקיע בתורה לא נוכל לקנות בה קניינים.

 לטייל או לקרוא ספרים במקום ללמוד

ש  לא חסרות טרדות. יש בחור שיש לו תענוג לצאת לטייל. י
ג"כ בחור שיש לו תענוג לקרוא ספרי מתח, לקרוא את כל  
הסיפורים השקריים שיש, הוא ממתין מתי יסתיים השיעור כדי  
ללכת ולקרוא עוד, בחור עם טרדה לא יכול ללמוד! הראש  

 שלו לא פנוי! 

לפני כמאה חמישים שנה, היתה ישיבה של רבי חיים מוולאז'ין  
ם! במשך היום בית  זצ"ל, שהיתה מונה חמש מאות תלמידי

המדרש היה מלא, כל הבחורים היו. היו יושבים ללמוד  
מהשעה שש בבוקר עד שש בערב. לאחר השעה שש, היו  
מאתים וחמשים בחורים הולכים לישון, והשאר לומדים.  
בחצות לילה, היו עושים תחלופה, הלומדים הולכים לישון,  

שוב כל  והישנים קמים ובאים ולומדים עד הבוקר. בשעה שש,  
בית המדרש מלא, עשרים וארבע שעות היה לימוד בבית  

 המדרש. 

 למה ישיבת וולאז'ין נסגרה? 

בזמן שבנו של רבי חיים הנצי"ב מוולאז'ין היה ראש הישיבה,  
החליטה ממשלת רוסיה שיאפשרו לישיבה להמשיך ללמד  
תורה, רק בתנאי שילמדו לימודי חול לפחות שעה או שעתיים 

ממשלת רוסיה עמדה על כך, לא היה אפשר להתפשר  ביום. 
 איתם. 

התכנסו גדולי ישראל של אותו הדור, וישבו ודנו מה לעשות,  
האם לסגור את הישיבה ולא ילמדו לימודי חול, או ללמד קצת  
לימודי חול ובכך ירויחו את שאר היום? לאחר דיון מעמיק,  

הקב"ה!  החליטו גדולי הדור: "התורה היא לא שלנו, היא של 
חייבים ללמד תורה בדרך שאין לבחור בראש שום דבר אחר,  
רק תורה! לא שפה רוסית, ולא היסטוריה של רוסיה. עדיף  

 . שהישיבה תיסגר, מאשר שנלמד לימודי חול בישיבה"

 יישוב הדעת 
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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 

בצער גדול נסגרה ישיבת וולאז'ין, והתלמידים שלה התפזרו                               
וכל התלמידים שהיו בה התפזרו לכל עבר. אבל מאותו הפיזור  
צמחה ברכה! נפתחו עשרות ישיבות בכל האזור, ואדרבא  

ויותר. גדולי הדור הבינו, ששני דברים ביחד  התורה גדלה יותר  
 זה טרדה! אי אפשר לעסוק בתורה אם יש טרדות בראש. 

 למה גלתה תורה מתוניס? 

לפני יותר ממאה שנה היה ארגון שנקרא: 'כל ישראל חברים',  
שהמטרה שלו היתה שילמדו שפות אחרות ומדעים אחרים.  

ספר והם  כאשר באו לתוניס עיר הבירה , הציעו לפתוח בית 
יתנו לתלמידים ארוחות טובות ומלאות, לא יחסר לתלמידים  
כלום! יהיה להם הכל! (באותה תקופה היתה עניות גדולה  
מאד). אבל הם מתנים את זה, בתנאי שילמדו שעה אחת  

 צרפתית! 

ישבו הרבנים בתוניס ודנו, האם יש איסור ללמוד שפה זרה?  
איסור ללמוד   אחרי שכתבו תשובות ארוכות, יצא להם שאין

שפה זרה, ולכן נתנו הרבנים את הסכמתם, ואותו ארגון החל  
ללמד צרפתית. לא עברו שנים רבות והתורה ירדה מתוניס,  

 הצליחו להוריד מתוניס את התורה בגלל לימודים אחרים!

אותו ארגון לא הסתפק בזה, אלא גם הלך לג'רבא כדי ליסד שם  
בג'רבא ראו את   את בית הספר הזה, 'כל ישראל חברים'.

התוצאה שהיתה בתוניס, והתנגדו בכל תוקף. ראו את זה ראשי  
הארגון ואמרו: "אנחנו לא שומעים לאף אחד, אלא רק לנשיא  

הקהילה". באותו זמן, סבא של אבא רבי רחמים מאזוז זצ"ל   
היה הנשיא, ובאו אליו לבקש את הסכמתו. אמר להם: "אתם  

עוד חוכמות, זה דבר נפלא,  צודקים, זה טוב לדעת עוד שפות ו
אבל אתם רואים שכל הציבור לא רוצים, אני אלך נגד כל  

 הציבור?!"  . 

אחרי שיצאו, ישבו הרבנים ועשו חרמות שבג'רבא לא יקום  
בית ספר כזה, וברוך ה' עד היום אין בית ספר כזה, (יש בית ספר  
ממשלתי שמלמד צרפתית, אבל בית ספר של 'כל ישראל  

הסיבה שהם כל כך התנגדו, משום שאדם שיש   חברים' אין).
לו טרדות הוא לא יכול ללמוד תורה! אדם חייב לנתק את עצמו  

 מכל הדברים הטורדים את ראשו. 

 טוב או לא?  - "ויהי כנגן המנגן" 

 היום יצר הרע הביא לנו דבר חדש, 'הביא לנו איש עברי לצחק  

בנו' (בראשית ל"ט י"ד), הדבר החדש הוא הנגן. סך הכל מילה  
יפה, נגן, דוד המלך גם כן היה מנגן בכינור, מילה מאד יפה. אני  

אני  לא אומר חס וחלילה שמקליטים בנגן שירים חילונים, לא!   
לא חושד שיש מי שיעשה דבר כזה. ואני גם לא חושד  
שמישהו יקליט בנגן שירי נשים, אני לא מאמין. אבל אני מדבר  
על אלה שמקליטים שם שירי קודש, עם הנגן הזה ישנו ועם  
הנגן הזה יקומו. בעקבות זה בלילה הם ישנים אחרי השעה  

פלוני  אחת עשרה בלילה, ולמחרת אנחנו שואלים: "מדוע בחור  
לא קם לתפילה?". התשובה היא: הנגן הפריע לו! הוא ישן  
בלילה מאוחר! צריך לדעת שבתוך הנגן הקטן הזה יש מלאך  
שקוראים לו "יצר הרע"! בחור מרגיש שהוא לא יכול בלי הנגן,  

 זו טרדה! ובחור שיש לו טרדה כבר לא יכול ללמוד. 

ר  אני אומר במלוא האחריות: אנחנו משתדלים כמה שיות
לעשות שיהיה טוב לבחורים שלנו. אם אנחנו אוסרים דבר  
מסוים על הבחורים, אנחנו שמים מול העינים שלנו את  
התשובה שנענה להקב"ה על מה שישאל: "למה מנעתם כך  
וכך מהבחורים שלנו?". אנחנו שמים מול העינים כמה הבחור  
הזה יכול להיות גדול, כמה השני יכול להיות גאון, כמה  

 ת יכול זה לסיים וכמה חידושים יכול חבירו לחדש. מסכתו

אחרי הרבה שיחות הגענו למסקנא, שכנראה הבעיה היא הנגן.  
נכון, אני יודע שלאסור נגן זה גורם הפסד, יש בחורים  
שלוקחים את הנגן ומקליטים שיחות של מרן ראש הישיבה  
שליט"א, ודאי שהמעשה הזה הוא קודש קדשים לה'. אבל  

ל כמה צדיקים, אחרים נופלים. לידיעתכם, לא רק  לפעמים בגל
אצלנו אוסרים את הנגן, הרבה ישיבות טובות אוסרים את זה,  
אסור לאדם שיהיה לו דבר שיטריד אותו מהתורה. אדם צריך  
להשתדל להיות רגוע, וע"י כך יוכל לשבת ללמוד בלי  

 הפרעות. 

באתם לישיבה בע"ה בשביל להיות גדולים, אם תקיימו את  
 תנאים האלה, בע"ה תצליחו ותגיעו למקומות גבוהים. ה

                              הגיליון מוקדש

                 לרפואתה השלמה של

 רבקה בת לאה



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

יש בידו אפשרות ויכולת לגדול בתורה, ולהיות מורה הוראה,  
ומגדולי הדור, צדיק מושל ביראת אלקים, עבד ה' נאמן. והכל  
ה אם בא מבית זה או אחר, אין הבדל   תלוי רק בו. ואין זה ְמַשּנֶ
בין אם זקנו ואביו גדולים בתורה, או אנשים פשוטים, אין  
הבדל בין אם אחיו חכמים ונבונים, או לא. כי כל אחד יכול  
לגדול לכבוד ולתפארת. ואף אם אתה ממשפחה פשוטה ביותר,  
אנשי עמל, שעובדים כל היום להשיג טרף לביתם. בכל זאת,  
אם תרצה ותשקיע עצמך בתורה, תצמח לגפן אדרת. ואל תזלזל  

לוני  בעצמך, ואל תפול ברוחך לאמר מה כבר יצא ממני, פ
משפחתו כך, אביו רב גדול, לכן הוא שוקד, לכן הוא חכם, אבל  
אני כלום. זו טעות מרה, ועצת היצר הרע, כי אם קטון אתה  
בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, ביכולתך הדבר. פוק חזי כמה  
תלמידי חכמים מפורסמים, גדולי תורה, שאבותיהם לא היו  

כ צמחו להיות  ת"ח, ואחיהם ומשפחתם אינם חכמים, ואעפ"
מאורי עולם, ומאירי עיני ישראל. חשוב רגע, כמה חכמים  
ֵאלו אתה מכיר. ולהיפך אתה שבאת ממשפחה פשוטה, קל לך   ּכָ
יותר לצמוח לתלמיד חכם גדול, שכבר אמרו חז"ל (נדרים פא.)  
כי אין מצוי שיצאו בנים תלמידי חכמים, מתלמידי חכמים.  

אמרו תורה ירושה להם,  וכמה טעמים לדבר, ואחד מהם שלא י 
ויסמכו ע"ז שאבותיהם ת"ח, ולא ילמדו. ע"ש בגמ' ובפירוש  
הר"ן. הרי בחור שאביו ת"ח יש לו יותר קשיים, שהיצר נלחם  
בו. ולמי שאין אביו חכם, יש יותר סיכוי והצלחה. וכן אמרו  
(שם) הזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה, ולאו דוקא עניים 

שאבותיו   לא בדעת (נדרים מא.), אדםבממון, כי אין עני א
עניים מתורה, יותר קל לו לקנות את התורה, וממנו תצא תורה  
לישראל. לכן אדרבא תתחזק מזה, תתייגע ותצליח. ואם אתה  
בן לחכם, ומשפחתך של חכמים וסופרים, אל תתייאש לומר, כי  
לא תצמח חלילה לחכם, כי אין מצוי שיצאו ת"ח מבניהם. זה  

גד זה אמרו חז"ל (בבא מציעא פה.) כי התורה מחזרת  אינו, דכנ
על אכסניא שלה. וכל שבא ממשפחת תלמידי חכמים, קל לו  
יותר לרכוש תורה. והרבה גדולי עולם זכו להיות דור אחר דור  

שוב   של תלמידי חכמים, וגם אם באמצע נפסק, התורה חזרה 
לאותה משפחה. ועוד אמרו חז"ל (פסחים מט.) לעולם ימכור  

 כי מובטח לו שבניו ת"ח.  אדם כל מה שיש לו וישא בת ת"ח,

הרי שכשמשפחתו משפחת חכמים, קרוב הדבר שיהיו ת"ח.  
ואם תאמר א"כ דברי חז"ל סתראי נינהו חלילה, כי מכאן  
משמע שקל להיות חכם למשפחה של חכמים, ומשם משמע  

תלוי בהשקעה של  להיפך. אולם באמת אין שום קושי, כי הכל  
אם אינו משקיע וכמו שעושים כן הרבה   -הבחור עצמו  -הבן 

בנים של חכמים, קשה שיצא ת"ח. אבל אם ישקיע עצמו טוב,  
יותר קל לו לצאת ת"ח, כי התורה מחזרת על אכסניא שלה  
לראות אם יפתחו לה הדלת ויקבלוה, ואם מקבלים אותה  

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

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

 

                                                                    ‰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 |

                              הגיליון מוקדש

                 לרפואתם השלמה של

 הרב יצחק בן ימנה

 אוריאל (נוריאל) בן מוריה

 מרים רונן בן

 ליפא בן רויזא 

 שירה בת אורלי

 אביהו בן שרה

 יאיר בן רויזנה 
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 חיים˙ור˙ 

 תשובות בענייני תפילין 

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

עדיפות תפלת מנחה קטנה על מנחה גדולה עם מגבעת  
 וחליפה 

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

וחליפה (כי אחה"צ אהיה במקום שלא אוכל לחבוש כובע  
 וחליפה)? 

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

 מגבעת וחליפה מאשר מנחה קטנה בלי מגבעת וחליפה. 

 ת חבישת מגבעת בתפילה חשיבו

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

ים, ופוק חזי  כיון שאין דרך בזמננו ללכת ב"גרטל" גם לפני גדול
מאי עמא דבר." לפי זה, לכאורה אין שום טעם ללבוש כובע  
בשעת התפילה, שהרי כמו כן אין דרך בזמננו ללכת בכובע גם  
בפני גדולים. ותמוה אם כן מדוע מצאנו קהלות של יראים  

 ושלמים שאינם מקפידים ב"גרטל" אבל כן מקפידים בכובע.  

תורה מקפידים   תשובה: כוונת מרן שליט"א פשוטה, בני
להופיע בפני גדולים עם מגבעת, ולכן ק"ו שצריך לחבוש  
מגבעת בפני הבורא בתפילה. אבל גם בני התורה אינם לובשים  
גרטל בעומדו לפני גדולים, וא"כ מעתה אין זה מלבוש כבוד,  

 שצריכים ללבוש בתפילה.  

ועוד אוסיף שחבישת מגבעת טובה וראויה לכל אדם בעת  
בני תורה וכמבואר בבית יוסף (סימן ח' ס"ב) על  התפילה וק"ו ל

דברי הטור "ומכסה ראשו". שכתב מרן ז"ל היינו לומר שאע"פ  
שראשו מכוסה, דרך הצנועים להטיל סודר או טלית על  
ראשם, וכדאיתא בשלהי קדושין וכו' לפי שכיסוי זה מכניע לב  

 האדם ומביאו לידי יראת שמים וכו' ע"ש נועם דבריו. 

 

 לומר נוסח הקדושה האשכנזי

שאלה: האם ספרדי שמתפלל במנין אשכנזי יכול לומר עם  
הציבור את הנוסח האשכנזי של הקדושה ("כבודך מלכנו  

 תופיע"), או שיש חשש להפסק? 

היא הפסוקים קדוש ברוך וימלוך, וכל  תשובה: עיקר הקדושה  
השאר הם הקדמה בלבד, ולדעת מרן השולחן ערוך אין צריך  
לאומרם כלל (סי שכ"ה ס"א) ונהגו לאומרם ע"פ האריז"ל  

 (ע"ש בכה"ח) ולכן אם אמר בנוסח שלהם יצא ידי חובה. 

 להחזיר מי שטועה במילה "קדשו" 

סמוכות לדוגמא  שאלה: המילים שיש בהם אותיות דל"ת ושי"ן  
המילה "קדשו" קשה לבטא את השי"ן והדל"ת, הרבה פעמים  
מחברים אותם ויוצא להם צ'ו. האם צריך להחזיר בעל קורא  

? כמו כן מי שאומר  )הרי אין אות כזו בשפה העברית( בשל כך
 "חסדו" עם אות זי"ן ולא סמ"ך האם להחזיר אותו? 

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

 להזהיר שלא לבא על ידי כך למחלוקת).

 להאריך בדל"ת באחד של שמע ישראל 

שאלה: במסכת ברכות (דף י"ג) איתא משמיה דסומכוס, שכל  
המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו וכו'. משמיה דרב  

כיצד יש להאריך בדלי"ת?   אחא בר יעקב: ובדלי"ת וכו'. ע"ש. 
? או כדלי"ת המצויה כיום  THהאם להקפיד לקוראה כמעין 

 בלי הארכה ובלבד שלא להניעה? 

תשובה: הקריאה הנכונה של דל"ת רפויה כמו התימנים  
באנגלית. שים את הלשון בין השינים   THוהבבלים כעין 

ואמור דלת. וישמע קרוב לאות זי"ן אך לא אות זי"ן. מי  
אם יבטא נכון עדיף שיגיד דל"ת רגילה ולא יאריך  שמסופק 

בה, מפני שאם יאמר זי"ן הרי זו אות אחרת, ואילו אם יאמר  
 דל"ת רגילה הרי אמר אות דל"ת אלא שעשה בה דגש קל. 

 ?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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בי  א
                          ישיבותה

מרן רבנו עובדיה יוסף זצק"ל מכנהו 
                                     מופת הדור""מרן 

מרן רבנו מצליח מאזוז זצ"ל, מתארו 
                                     "יחיד בדורו"

 בדמות                                     הכירוהו החסידים והליטאים
                                   "האדמו"ר מג'רבא"

, איוה למושב לו בפינה ואילו הוא
שקטה וצנועה במושב 'ברכיה', ואף 
כאשר התבקש לכהן כראשון לציון, 
                                                .סירב

סקירה לדמותו ומורשתו של                                                
סבא קדישא ראב"ד מקודש                                                 

מרן רבנו רחמים חי חויתא  
זכותו יגן עלינו                          

                        לאל  ובצירוף מכתב
שליט"א                                              מרן רבנו הגדול
                     ▪מיוחד  ▪

נולד בג'רבא ביום שבת כ"ב סיון תרס"א, לאביו רבי   רבנו
חנינאמצאצאי הגאון הגדול רבי שאול הכהן זצ"ל הרב הראשי  

 לג'רבא, ויחוסו מגיע עד לעזרא הסופר. 

וינק תורה מהגאון רבי דידו הכהן זצ"ל   רבנובצעירותו למד 
שהיה 'רב רבנן' בג'רבא, ותחת ידו האמונה עברו שורה של  

 מאות גאוני עולם ידועי שם, תלמידי חכמים ויושבי על מדין.  

רבנו  בשנת תרע"ו בהיותו בן חמש עשרה שנים בלבד, הצטרף  
לשיעור ההוראה המפורסם של ראב"ד ג'רבא, מרן הגאון רבי  

ון הכהן זצ"ל, שהתקיים מדי שבת בשבתו. מאז, החל  משה כלפ
כותב תשובות הלכתיות ארוכות וחשובות, אשר הפליאו את כל  
רואיהם. שנתיים לאחר מכן בגיל טו"ב שנים, הוא כבר מתכתב  

 עם גדולי דורו כבקי ורגיל. 

את חוק לימודיו, חפץ להשתלם גם במלאכת   רבנו משסיים 
ללמדו, פן בכשרונותיו   השחיטה. השוחטים בג'רבא סירבו 

יעלה עליהם בשחיטה, ותפגע פרנסתם. מה עשה? גלה למקום  
. בהזדמנות  סמכהתורה, לעיר הבירה תוניס, שם למד וקיבל ה

זו הכיר והתוודע לחכמי ורבני תוניס, ובפרט לרב הראשי  
הגאון רבי דוד כטורזה זצ"ל, שכיהן אז כראש ישיבת חברת  

 התלמוד. 

שלמרות היותו אז רק בן עשרים   רבנו באותם ימים, יצא שמו 
כבר התפרסם כגדול   ,שימש אז כספרא דדיינאו ושתיים שנה 

לא רק כלמדן עצום, אלא גם כפדגוג    רבנו בתורה. והנה, התגלה  
ן בעל כשרון פורה בחינוך התלמידים, והקניית הלימוד   ָאּמָ

 בצורה מועילה ונעימה.

ים, פנו  כאשר התפרסם בהצלחתו האדירה בלימוד התלמיד
בהצעה כי יעזוב את התפקיד של ספרא  רבני הקהילה אליו 

דדיינא שאינו הולם את מעמדו הרם, ותחת זאת יפנה את  
.  המובחרים כישוריו המזהירים להרבצת תורה לתלמידים

את הסכמתו לרעיון נפלא זה של   רבנולשמחתם הרבה, נתן 
יעור  , והשמעיינים ובקיאיםלימוד תורה עם נערים בהירי דעת,  

 נפתח לשמחת כולם. 

ללמד לתלמידיו את כללי   רבנוכבר בעודם רכים, החל 
כאשר הבחין בבחורים שהגיעו  ו ודרכי הפסיקה.ההוראה 

לשלב פסיקת ההלכה, הובילם בדרך בטוחה ועקבית אל  
כתיבת שאלות ותשובות עד שזכה ונעשו רבים מתלמידיו מורי  

 בישראל.  ומרביצי תורה הוראה 

רבי כלפון משה הכהן זצוק"ל   עמוד ההוראהמרן משעלה 
 . לכהן תחתיו כראב"ד רבנולישיבה של מעלה, נתמנה 

כראב"ד ג'רבא עד עלייתו   רבנובמשך כארבע שנים, שימש 
לארץ ישראל. בהגיעו לארץ ישראל בחודש מנחם אב  
התשי"ד, התקבל בכבוד רב ע"י גדולי הרבנים שהגיעו להקביל  

הוא קבע במושב ברכיה. ובטרם עת,  את פניו. את מקום מושבו,  
בהיותו בן ח"ן שנים בלבד, ביו"ד בשבט תשי"ט, השיב את  

 נשמתו הטהורה ליוצרה. 

 לאורו נלך ובדרכו נפסע במעלה הר ה' עד ביאת גואל. 
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 מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א  ל הנדיר לא   ומכתב
 בעה"ו. ברכיה יום ח"י סיון המקודש תשי"ח. 

מאג'וז הי"ו, עוב"י [עיר ואם בישראל] תונס. יע"א [יכוננה עליון  הבן יקיר לי ואור עיני, החו"ש [החכם ושלם] כמה"ר ר' מאיר 
 אמן].

ואחדש"ו, יקרת מכתבך הנחמד בצירוף חידושי תורה [על סוגית ר' חנינא סגן הכהנים, בפסחים דף י"ד ע"א] קבלתי לנכון במועדו,  
הו פרי הלימוד. ועיין היטב בהקדמתי וה' יודע כמה שמחתי בו כמוצא שלל רב, על שאתה שוקד בעה"ו על לימודך וכותב, שז

 לסה"ק [לספרי הקטן] מנחת כהן ח"ג בסוף ספר תקפו של נס הנד"מ (ששלחתי לכם עם מר נחום סעדון הי"ו). 

בני! אל תפנה אל רהבים ושטי כזב שאר בחורי הזמן, אשר הן בעון עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו  
לבך להם, כי שלחנך גדול משלחנם וכתרך גדול מכתרם, והם רצים לחיי העוה"ז ואתה לחיי העוה"ז והעוה"ב,  המים. אל יטה 

 והעיקר הוא עולם הנצחי, אבל חיי העולם הזה הכל הבל, כמאמרם ז"ל יפה שעה וכו'. 

הי"ו, וגם אין לך מורה  ידעתי גם ידעתי שאתה מצטער מצד שלא מצאת לך חברים טובים כמו בזמן שהיה לומד אצלי מר אביך 
טוב ללמד אותך כראוי, כי מר אביך הי"ו אין עתותיו בידו, אך כבר ידוע אותו מעשה במי שהיה לו בן אחד משכיל בתורה, והמורה  
שלו יש לו כמה תלמידים, ואביו רוצה להשכיר לו מורה מיוחד לבדו. ובא אל רב העיר והודיעו מזה, ובקש ממנו למצוא לו מורה  

אוי לזה. אמר לו הרב: "תקרא לבנך". והלך ובא עם בנו. אמר הרב לאב ולבן: "הנה מצאתי לכם מורה אחד הראוי לכם".  אחד הר
שאל האב: "במה ידיעתו של המורה?". אמר לו הרב: "הוא חכם גדול בכל דבר בש"ס בפוסקים, גם בקבלה". עוד שאל האב: "וכמה  

גם כל הלילה, אם בנך רוצה ללמוד אצלו". עוד שאל האב: "רב גדול כזה ומלמד בני  שעות ילמד את בני?", השיבו הרב "כל היום ו 
כל היום, כמה אני צריך לתת לו שכרו?". השיבו הרב: "לא תשלם לו אפילו פקש"ן [פרוטה קטנה של נחושת]! הכל בחנם!". האב  

ה הגדול הזה שאמרתי לך עליו הוא "החשק".  והבן שניהם נבהלו למשמע אזניהם, איך יתכן זה? הרב אמר: "לכן שמע בני, המור
לא תמצא מעולם מורה כמוהו שלם בכל התורה, הוא אצלך יומם ולילה בלי כסף ובלי מחיר". ובאמת יסוד היסודות הוא החשק,  

 שעל ידו מגיע האדם לכל מה שהוא רוצה. 

ם הספרים: הצל"ח [הרב ציון לנפש חיה], והרב  אף על פי כן, הנני להמציא לך עוד חברים יקרים ללמוד עמהם ותמצא מהם נחת, וה
אור חדש, ידי משה, זרע יעקב, וגם הכת"י של מר אביך הי"ו בסוגיא זו סוגית רחס"ה [פסחים י"ד ע"א]. תעיין בהם, ותמצא דעת זה  

 ודעת זה, ותתווכח עמם, ותקשה על דבריהם, תתרץ קושיותיהם. ואלו הם חברים טובים שלא תמצא כמותם. 

מר לך על חברים אחרים. כבר כתבו רבותינו ז"ל על משנת "וקנה לך חבר", הקנה הוא הקולמוס שהיו עושים אותו מן הקנים,  עוד או
 ולפלפל בדברי המפרשים ז"ל, ולכתוב מה שמתחדש לך, הוא החבר הגדול שלך.  , הוא יהיה החבר שלך לחדש חידושי תורה

זמן שאתה לומד ומחדש, כאדם המחפש בעפר הקרקע וכפעם בפעם הוא  תנסה בזה ותראה שלא תקוץ כלל וכלל בלימודך כל 
מוצא מרגליות ומניח בחיקו, שלא יקוץ מזה כלל וכלל. וזה בדוק ומנוסה אצלנו, כי הלומד ומחדש וכותב אינו ָקץ כלל וכלל,  

ו דברי הרמב"ם וכיוצא.  ואדרבא הוא שמח מאוד בראותו כי כפעם בפעם הוא מוצא איזה מרגלית יקרה ליישב דברי התוספות א 
תנסה זה ותמצא כדברי ולא יספיק לך הזמן שיש לך. וזה בנסיון אצלי, כשאני לומד ומחדש וכותב, תיכף השעון הוא מדלג משעה  

 אל שעה, ולא ידעתי איך עבר כל כך זמן רב כזה. 

כתוב, תכתוב התאריך של אותו היום,  לדעתי תזמין קונטריס חשוב ומכורך, ותכתוב בו חידושי תורה. ובכל יום קודם שתתחיל ל
כזה: יום ערב שבת קדש ח"י סיון תשי"ח, וכן על זו הדרך. ותשים אל לבך לכתוב בכל יום עמוד אחד ולא יעבור. כתֹוב ותפרע אחר  

אתה  כך, זאת אומרת שבכל יום תתחיל לכתוב בעמוד ָחָלק אפילו תיבה אחת, ולמחרתו צריך להתחיל בעמוד חלק, שבסך הכל הרי  
 כותב עמוד בכל יום, ואז תראה בעה"ו [בעזרת ה' וישועתו] אור גדול. וה' יעזרך עדכש"א [על דבר כבוד שמו אמן].

ובעיקר דבריך, הנה אנכי פה אין לי לא הצל"ח ולא הפני יהושע, אך לפי מה שהבנתי מתוך דבריך, נראה לי שדבריך צודקים, וגם  
אני אומר לו לך בכחך זה, וה' הטוב יצליחך בלימודך ובכל עסקך, ויהי שמך כשם הגדולים  סגנון הלשון הוא טוב (אם הוא שלך). ו
 אשר בארץ ברוחני ובגשמי, אמן ואמן.

 נאם המקוה והמצפה למכתבך המבשרני כי אתה מתכונן לקיים בעה"ו כל מה שכתבתי לך, ושלום רב וברכה. 

 ע"ה רחמים חי חויתה בלא"א חנינה הכהן ס"ט 
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התורה  נמצאים אנו בפרשיות העוסקות ביציאת מצרים וקבלת  
 . ובניית המשכן שזה היסוד לקיום עם ישראל

ידוע המשל של החפץ חיים על אותו נגיד ת"ח שהיה ידוע שכל  
אחד מוצא את מבוקשו במאור פנים ובשמחה גם מי שהיה  
צריך לאיזו הלואה היה ניגש ונענה בשמחה וכמו בכל מקום  
גם בעירה שם גר אדם שביתו הגיע לפירקה ונדוניה אין והיא  

ישב הוא ואשתו והגיעו  . הלכה ובגרה כי בלי נדוניה א"א
צלצל בבוקר לנגיד  .  למסקנא כי אין ברירה וחיבים לפנות לנגיד

צריך  אתה  אולי "הנגיד פנה אליו בשאלה  הנהבוקר טוב וכו' ו
  "אין בעיה" ".ברכות יחלו על ראשך"ענה היהודי  ?"הלואה

  " אתה זקוק?  לכמה ,בבוקר 8מחר תתיצב אצלי ב "ענה הנגיד 
אך   " אין בעיה אני מכין מחר תכנס ותקח" "רובל... 300ל"

היהודי לא הופיע ושוב בערב התקשר לבקש הלואה ונענה  
טוב תכנס    ,הכל היה מוכן  ? מדוע לא נכנסת אלי היום"בשמחה  

וכן בערב צלצל אל הנגיד    ,ולמחרת שוב פעם לא נכנס  "מחר...
 "ה עליך דעתך? וכי נשתבש"אך כבר נענה בטענה חמורה 

והנמשל ברור כל יום אנחנו   עד כאן משלו של החפץ חיים
מבקשים מה' בתפילה והערב נא, והאר עיננו, אהבת עולם,  
אבינו מלכינו, ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד  
  . וללמד לשמור ולקיים הרבה תחינות ובקשות בקשר ללימוד

אך הבחור לא נכנס לבית   ,שערים נפתחים , מלאכים נרעשים
המדרש בזמן ועד שנכנס עד שמוצא את הגמ' ועד שמוצא  
ספסל נח והסטנדר לא מתנדנד ומחפש את החברותא ועד  
שכבר מתיישב שמעת מה קרה? וכו'  ואני רק הולך להכין כוס  
תה ושם במטבחון עד שמכין צריך לחכות למים, לסוכר ופוגש  

ן וכן עד שהחברותא מתייאש ופונה  שם עוד משהו מעניי
 . לחברותא אחר וכך בכל יום

רק תתחיל   ,הקב"ה אומר הכל פתוח . כל יום מבקשים בבוקר
השתבשה   . אך כל יום חוזרים הסיפורים ,ללמוד והכל ירוץ

 !עלינו דעתינו? 

לכן צריך לדעת שהימים של הבחרות הם הימים הכי יפים שאין  
מוד ולהתעלות הספקים  שום עול ואפשר לנצל כל רגע ללי 

וידיעה אם רק נחשב כמה זמן אנו מבזבזים על לקשור נעליים 
  6שעות בערך כמעט    128שנים=   7*  365נשתומם פעמים ביום *

שנות של הישיבות וכמה   7ימים לנשוי נעלם ברצינות רק ב
אפשר להסכין לימים בזמן זה נקודה למחשבה נתחזק כולנו  

 בניצול הזמן כל דקה שווה זהב. 

 , והאחריות על העורכים.נ. ב.: הרב שליט"א לא הגיה את השיחה 

 

 !והערב נא
                                                             הגאון הרב רחמים חי חויתא שליט"א מאמר מרומם מאת  

 "אורחות חיים" בברכיה       ראש הישיבה לצעירים מצוינים

מרן רבנו הגדול שליט"א וראש המוסדות הגר"ח כהן שליט"א  
 בהילולת הצדיקים

 ילולת הצדיקים במת הכבוד בה

 ילולת הצדיקים קהל האלפים בהחלק מ

                                       מעמד חלוקת תעודות לבחורי הישיבה  
 שע"י מפעל הש"ס במוסדות
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 שיחה מיוחדת לחג הפורים
 הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א בשיחה מרתקת לקראת ימי הפורים

 קא של הנשים והילדיםולמה בפורים שותים יין? והחג המיוחד דו

פותח את דבריו במאמר חז"ל 'חייב איניש לבסומי בפוריא'. ושואל שאלה מאוד מעניינת: מדברי חז"ל אנחנו רואים שיש מצווה  רבי גמליאל 
 מיוחדת לשתות יין בפורים, ולכאורה צריכים להבין מה העניין המיוחד בשתיית יין בפורים? 

אנחנו יושבים בסוכה זכר לסוכות שבהן הושיב הקב"ה את בני  בפסח אוכלים מצות זכר למצות שאכלו אבותינו כשיצאו ממצרים, בסוכות 
 ישראל בצאתם ממצרים, בחנוכה מדליקים נרות זכר ל'והדליקו נרות בחצרות קדשיך' ולנס פח השמן, אבל איך קשור יין לפורים? 

סתם רכלן שמספר דברי לשון הרע  חשבתי לומר שהרי הגמרא מספרת לנו שהמן היה מומחה בינלאומית לדיבורי לשון הרע. הוא לא היה 
ורכילות, אלא היתה לו מומחיות מיוחדת לומר את הלשון הרע באופן שיתקבל על לב השומעים, הוא היה נותן הקדמה, מייצר מתח בקרב  

בו במלוא   השומע, ואז מגיע עם הלשון הרע העסיסי שלאחריו היה גם קובע קביעה נחרצת שפלוני הוא אדם רע ומתכנן רעות ולכן יש לטפל 
 החומרה. 

איך דיבר המן דלטוריה על עם ישראל? הוא בא לאחשוורוש ואמר לו כזה דבר… אם יהודי שותה יין, ובא זבוב ונופל בתוך הכוס. מה הוא  
זורקים   יעשה? ייקח כפית, יוציא את הזבוב, יזרוק אותו ממנו והלאה, וימשיך לשתות את היין כאילו לא קרה דבר. למה? כי הזבוב מגעיל, אז 

 אותו, אבל הוא לא מטנף את כל היין שבכוס. 

אבל אתה, המלך אחשוורוש, אם תיגע בכוס יין של יהודי, אפילו אם לא תיגע ביין עצמו אלא רק בכוס, הוא ייקח את כל הכוס וישפוך אותה.  
לחיות לאורך זמן תחת חסותו של מלך   למה? כי אתה מגעיל אותם הרבה יותר מזבוב מטונף. נו… מה תגיד על זה? אתה חושב שהם יצליחו

 שהם כל כך שונאים? אין ספק שהם מתכננים מרידה גדולה נגדך, ולכן "ולמלך אין שווה להניחם", צריכים להשמיד להרוג ולאבד… 

כן אמר הקב"ה,  כלומר, אנחנו רואים מדברי הגמרא, שהמן בא וניצל את האיסור לשתות יין נסך, כדי להסית את אחשוורוש נגד עם ישראל, ול
 אתה רצית להשתמש ביין כדי להפיל את בני ישראל בחרב, ואני אראה לך שהמפלה שלך תבוא דווקא על ידי יין.

לכן הרג אחשוורוש את ושתי ביין, והקב"ה הקדים רפואה למכה על ידי היין שגרם להבאתה של אסתר המלכה אל בית אחשוורוש. לאחר  
יין הראשון שהכינה אסתר נפל חשד גדול בלב המלך אחשוורוש ושנאה עצומה כלפי המן, ובמשתה היין  מכן כיצד נפל המן עצמו? במשתה ה

 השני נגזרה עליו מיתה, והוא נתלה על העץ אשר הכין למרדכי. 

יב איניש  "ולכן היין הוא לא רק אות לשמחה ביום הפורים, אלא שהוא גם חלק מהנס, על ידו היתה הגזירה ובאמצעותו נעשה הנס, ולכן חי
 יא. לבסומי בפור

 . . . . . 

בפורים ראינו שאחשוורוש והמן הכינו צבא ענק, היה להם כח לחסל את כל יהודי העולם ביום אחד. הרי מדובר במבצע צבאי עצום ממדים,  
מטכ"ל,    תנסו לבקש היום מהצבא לצבוע את כל הגלגלים של כל המכוניות בארץ באדום ביום אחד, יש סיכוי שיספיקו? צריכים לכנס ישיבת

ולהביא דו"ח מודיעיני, לערוך סקירה מקיפה של מספר המכוניות וגודל הגלגלים שלהן, לייבא כמויות של צבע אדום, להדריך את החיילים,  
זה פרויקט שייקח לפחות שנתיים שלוש… איך אפשר לנהל מבצע כזה אדיר של השמדת עם ביום אחד? כולנו יודעים שהנאצים ימ"ש וזכרם  

 יד את העם היהודי ואפילו בשש שנים הם לא הצליחו. ניסו להשמ

אלא מאי? היה להם, לאחשוורוש והמן, צבא אדיר ורב כח, עם מערכת פיקוד מסודרת ועם יכולות מאוד מאוד גבוהות. ובכל זאת עם ישראל  
מלכה שאמרה למלכו של עולם  ניצח אותם. איך? עם לימוד התורה של ילדי תשב"ר ובחורי הישיבות יחד עם הזעקה התמימה של אסתר ה

 איככה אוכל וראיתי!!!

לכן פורים של יום חגם של הילדים והבחורים, כי כמו הילדים שהיו אז, גם הילדים בני ימינו, יכולים לבטל גזירות. יש להם את הכח לעשות  
 את זה. 

את זה. להבין שכל מילה של תורה יש לה כח,   צריכים להחדיר את זה בלב של ילדי התשב"ר ובחורי הישיבות, לגרום להם להבין ולהפנים
 והיא מושכת על האדם ועל העולם כולו השפעות טובות. 

 . ויהי רצון שנזכה לעשות את ימי הפורים הללו כהלכתם, ששים ושמחים בשמחה של מצווה, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן
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 לב מבין 

 ויהי כנגן המנגן
בס‚נון עכ˘יו ומו„רני כ‡˘ר ‰זמר ‰ינו  מוזי˜‰  ˘מיע̇ י˘ בעי‰ ב‰‡ם 

 מ˜רב ˆיבור ‰חר„ים ל„בר ‰'? 

 „ו„

 דוד היקר! 

לי בן   טעןמה הרב רוצה, מי ששר את זה הוא חרדי גמור!", "
תשחורת צעיר, כשהערתי לו בנועם שהמוזיקה שהוא מקשיב  

 מבחינתי. . לא מתאימהו לה צורמת 

סוגיה עדינה ולא פשוטה בכלל. לא מדובר על איסור או על  
חומרא, לא על דקדוק הלכה ולא על אורחות מוסר. מדובר על  

 נטייה דקה בעדינות הנפש, על צורת היהודי האותנטי.

 . מוזיקה בת זמנינו

המלחינים מניחים תפילין בכל בוקר, בוודאי שומרי שבת.  
חלקם בוודאי גם קובעי עיתים לתורה. לא מדובר גם ב'תשובה'  
של ה'אגרות משה' (אבהע"ז ח"א סימן צו), הכותב "בדבר אחד  
שהיה בן תורה בחזקת כשרות כמה שנים, והיה מנגן שעשה  

כמה בני תורה  ניגונים על שירי קודש ולשיר לחתונות, והורגלו  
לזמר אותם בשמחות של מצוה, ועתה אין שמועתו טובה, ש…,  
ושואל כבוד תורתו אם מותר עתה לזמר בניגוניו שעשה  

 תחילה כשהיה בחזקת כשרות". 

רבנו הגר"א מוילנא זי"ע אמר ש"חכמת המוזיקא שבחה הרבה,  
ורוב טעמי שירת הלווים וסודותיה, יסודות תיקוני הזוהר, אי  

 דיה".  אפשר בלע

ומרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א ענה בכתי"ק לשואל:  
ניגון משחרר ומשמח ומביא לידי הבנה בלימוד (ואפילו  "

 " לנבואה ורוה"ק כאלישע).

מוזיקה אחרת, גם עם היא מורכבת ממילים תורניות להפליא או  
עם מילים העוסקים בעניינים רוחניים, משבשת את כל התדר  

ום לנו בעצמות. אוזן רגישה של יהודי,  היהודי שאמור לזר
לכן לא מספיק שרק לא   לפחות קצת בוגר, חשה בזה מיד. 
 נשמע מוזיקה פסולה, טרייף ממש. 

מוזיקה היא לא רק כלי לסוג של 'מיעוט שיחה' נצרך והרפיית  
הגוף והנפש בזמנים נצרכים. לחנים ושירים טובים מסייעים  

 לנו להרגיש. 

                        מוזיקה עכשוית, מודרנית, רעשנית ומאד השאלה היא האם 
 א

 

קצבית, בליווי כלים וסגנונות שהגיעו, ללא ספק, מעולם  
המוזיקה הגויי, החילוני והרחובי, תואמת לעולם הרגשות  

 והתחושות שאנו רוצים להעניק לעצמנו.

מנהל ת"ת אחד, שבבתי תלמידיו לא מאזינים ל'מוזיקה  
חסידית' או 'מוזיקה ישיבתית', בגלל סגנון בתי התלמידים,  

סיפר לי פעם שהוא מקפיד שבכל אירועי הת"ת מושמעים                                                  
או לחלופין טיוטם   ישיבתית -ברמקולים רק מוזיקה חסידית

. "אני יודע שזאת לא המוזיקה שגדלנו עליה, אבל  יםמסורתי
המציאות היא שכשאנחנומשמיעים את המוזיקה הזאת,  

יש אוירה מרוממת. אני  ורגועים.  הילדים יותר נינוחים, רציניים  
רואה בחוש כיצד המוזיקה משפיעה על הילדים", הוא סיפר  

 לי.

לבד,  קשה להסביר למי שלא מבין קצת מנסיוני עם צעירים, 
 מה הבעיה והחיסרון העצום במוזיקה לא מתאימה. 

מצד אחד, אנו לא רוצים שהצעירים יקשיבו אך ורק ללחנים  
שקטים ורגועים, הפורטים על נימי הנפש ומביאים אותנו  
להתעורר ולהתקרב יותר להקב"ה. אנו רוצים שהצעירים,  
בפרט אלו התוססים מטבעם (ולעיתים גם אלו שנשמח מאד  

שיתלהבו ויתעוררו קצת…), גם ישמחו, ישירו  שיתססו, 
בשמחה שירים עליזים ושמחים. מצד שני, לאיזה שמחה אנו  

 רוצים להגיע? 

בדרך כלל, אלו שאינם מבינים היום, יבינו לבד בעוד שנתיים, 
שלש או ארבע. לבסוף הם, החיים באוירה תורנית גבוהה  

 ומרוממת, יבינו.

 ואשרי מי שזכה להבין. 

וץ וההכוונה "לב מבין" הוקם ע"י איגוד בני  מוקד הייע
הישיבות "לגיונו של מלך", בברכתם ובעידודם של מרנן ראשי  

 הישיבות והמשגיחים שליט"א. 

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

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

 עם מי לדבר בישיבה וכדו'.  

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

 ˘יחו˙ ו˙˘ובו˙ ממו˜„ היעוı וההכוונה  
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 בית הוראה מים טהורים
בכינוס ייסוד מיוחד שהתקיים בלשכתו של מרן רבנו 

הגדול ראש הישיבה שליט"א, נוסד בית ההוראה המיוחד 
 לענייני טהרה "מים טהורים".

הגאון הגדול הרב אליהו מו"ר  עומד בית ההוראה בראשות
ומראשי  מאדאר שליט”א מחבר הספרים אמרות טהורות

, ספרים אלו זכו לשבחים מגדולי מפעל הוראה ברורה
ראש הישיבה   רבנו הגדול ומאורי הדור ובראשם מרן

שליט”א ששיבח את הספרים ואת המחבר שליט”א בשיעורו 
 השבועי.

עברו מסלול הכשרה מתאים  שליט”א  רבני בית ההוראה
עד אשר הגיעו  לאורך השנים האחרונות ע"י מו"ר שליט"א,

בקבלת תעודה “מורה הוראה”, כך שיוכלו להורות   לגמר
 הוראה בישראל. 

הגר"א  מורי ההוראה ובראשם מו"ר ראש בית ההוראה
למעונו של מרן שליט”א שדיבר  שליט"א עלו מאדאר

  הזהירות כן על בפניהם על מעלת הטהרה בישראל, ו
, ובירכם שלא תצא תקלה  ת הלכה למעשהבהורא הנדרשת

 מתחת ידיהם.

גם הגאון הגדול הרב שלמה מחפוד שליט”א שיגר את  
ואמר כי "בית ההוראה ברכתו על פתיחת בית ההוראה, 

החדש והנחוץ כל כך ישפיע על האיזור כולו וימלא חלל  
 גדול בעזרת ה'".

 ביקור היסטורי
ביקור היסטורי | הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון 

 בישיבת כסא רחמים 

פתח הרב  ביות חמישי ד' שבט,את  הביקור המיוחד שנערך 
בשיעור בהיכל הכולל בישיבה בו נשא דברי הספד על מרן 

הרב    הגדול  ראב"ד הגאוןמו"ר ההגר"ש בעדני זצ"ל בנוכחות  
 ובהשתתפות אברכי הכולל.  דוד עידאן שליט""א

לאחר מכן ביקר הרב בבית המדרש של ישיבה גדולה יחד 
 .הרב צמח מאזוז שליט"אהגדול הגאון מו"ר עם 

יכרה בקרב מאות בחורים ואברכים התרגשות רבה נ
הלומדים בישיבה, באשר חכם ניסים בן שמעון ידוע כשריד 
לדור דעה של חכמי ישיבת פורת יוסף מהדור הקודם, 
וביקורו באחת הישיבות החשובות בכותל המזרח החורטת 
על דגלה את מורשת יהדות ספרד ומנחילה אותה לדורות 

 ורה מדור לדור.הבאים, מהווה סמליות רבה להמשכת הת

 

 הגר"נ שליט"א בהיכל הכולל

 מו"ר הגאון הגדול הרב צמח מאזוז שליט"אעם 

 עם מו"ר הראב"ד הגאון הגדול הרב דוד עידאן שליט"א 

 הרבנים במחיצת מרן רבנו הגדול שליט"א

 מרן רבנו הגדול שליט"א במשא קודשו
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 זוי˙ ר‡יה

משנכנס אדר מרבים בשמחה, כך אמרו לנו חז"ל הקדושים,  
אבל לא פעם אנחנו תוהים, איך? איך באמת אפשר לשמוח?  

ייצר  האם השמחה היא משהו שאנחנו יכולים ליזום אותו ול
אותו יש מאין? או שאולי זה רגש טבעי שמתחולל מעצמו ואין  

 לנו שום השפעה עליו. 

ובכן, מהעובדה שחז"ל אמרו לנו שיש להרבות בשמחה,  
 אנחנו צריכים ללמוד שאכן, ניתן לייצר שמחה. 

הדרך המקובלת לכך היא על ידי עזרים חיצוניים. לאכול  
 יין, ולשמוח. סעודה, לשמוע מוזיקה, אולי לשתות מעט 

כמובן, מי שזכה ויכול להגיע למצב של שמחה מתוך לימוד  
התורה, כמובן שזאת הדרך המובחרת, ללמוד תוס' קשה  

 ולשמוח שמחה גדולה לאחר הבנתו. אשריו ואשרי חלקו. 

אבל אולי כדאי להציע הצעה נוספת, וכדי להבין אותה, בואו  
ים  נבדוק מה גורם לאדם להיות עצוב? המאורעות הקש

 שעוברים עליו! 

קמתי מאוחר, כי מי שהבטיח להעיר אותי שכח לעשות זאת.  
, בדרך עיקמתי את  הרב יכעס עליובגלל זה  תפילהאיחרתי ל 

נתקע וכל הזמן    זגןהמ  בבית מדרשהרגל והיא כאבה לי מאוד, ו
 עושה בעיות. 

 איזה יום לא מוצלח! 

 איזה יום עצוב. 

הוא זה שגורם   הזיכרון של הדברים שנראים כלא טובים,
לאדם להתעצב על לבו, וככל שנוקפות השנים והאירועים  
הלא נעימים מצטברים, העצב הולך ומעמיק, כי דרכם של  
האנשים הנוטים לעצבות היא לזכור את כל המאורעות הקשים  
שעברו עליהם, בלי לפספס אפילו אחד מהם ולאפשר לו  

 לחמוק לתהום הנשייה. 

גומל עמהם הקב"ה הם נוטים  לעומת זאת, כל כל הטובות ש 
 לשכוח, וכך נוצרת מציאות של אדם עצוב, מסכן ואומלל. 

כשחז"ל אמרו 'מרבים בשמחה', הם דיברו על זה שאנחנו  
צריכים להשכיח מאיתנו את הדברים הלא טובים, ולהזכיר  

 לעצמנו את הדברים הטובים. 

הגוף מתפקד בצורה טובה ברוך ה'? יש לך משפחה? אתה  
, בלי עין פרנסה בעיות יש לך חברים? אין ? טובהורה בצ  לומד
 הרע 

 

זהו, מספיק! תשמח!!! אז מה אם קיבלת מכה ברגל, אז מה אם  
  . , רוב הדברים שקורים בחיים שלך הם טוביםחבר צעק עליך

זאת צריכה להיות הגישה, אבל זה לא דבר שקורה מעצמו.  
צריכים לעמול על כך, להתאמץ, לתרגל מחשבות חיוביות  

 ולהציף זיכרונות טובים ונעימים.

כי בשר ויין יכולים לשמח למשך כמה שעות לכל היותר,  
וד היא מתנגנת, ואילו זכרונות  מוזיקה מקפיצה משמחת כל ע 

טובים וחשיבה חיובית, יכולים להפוך את החיים שלנו  
 לשמחים באופן תמידי! 

 בהצלחה.. 

 משנכנס אדר מרבים בשמחה, אבל איך עושים את זה?

                              הגיליון מוקדש

  לרפואתם השלמה של

 אוראל בת לימור

 יוסף חיים בן זהבה

 נאור שליו בן רות אלישבע

 יום טוב ליפא בן רויזא

 יאיר בן רויזנה 

 סמואל אונו בן אנטוני

 שושנה בת לולו

 ברכהמשה בן 

 מאיה בת אילנה

 דביר בן שושנה
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בכל שנה יוצאים אלפי ספרי קודש לאור, כאשר כותב  . אם בכל שאר תחומי הספרות חלה ירידה, הפקות ספרי הקודש רק עלו
לרוב לא בשביל הרווח   – 'חובה' להוציא אותו לאור. הוא משיג תרומות, הנצחות כדי שיוכל להוציא אותו לאור הספר, מרגיש 

 הכספי ממכירת הספר, כי אם מחיבור פנימי והרצון להפיץ תורה ולהאדירה.

 'אנא נפשי כתבית יהבית'

צפופות מלאות בכתב יד ומשם הוא עובר תהליך להוצאת  הספר, כל ספר, שאתם מחזיקים ביד, החל את דרכו כמחברות או דפדפות  
ספרי קודש, הכולל: הקלדה, הגהה, עריכה מקצועית, עימוד, עיצוב, כריכה, הדפסה, והפצה. הייחודיות בהוצאת ספר, בשונה מכל  

 עיסוק אחר, זה החיבור הרגשי של הכותב. 

ם ישבת וזיקקת עוד פיסקה שלא הייתה מובנת דיה, את  שעות שבה -לא -איש לא ידע כמה יגיעה הושקעה בספר שלך. את השעות
הלילות הלבנים בהם חידדת ושייפת את הספר, רק אתה יודע כמה שורות נמחקו כנגד כל מילה שבסוף נכתבה. כעת הספר הוא כבר  

 חד הם.  -איי' שלך. אתה והוא  -אן-חלק מה'די

אריזה   המוגמר, אתה חייב 'לארוז' אותו כמו שראוי לו באמת.  שבו תברך על  - עכשיו, כשאתה אוחז בשלב אחד לפני היום הגדול 
 ההולמת את ההשקעה שלך בו, את ההערכה  

 קצת על שיווק.. 

מתחיל באריזתו החיצונית. אם ימכרו את הרכב המשוכלל ביותר לפני  -מושקע ויוקרתי ככל שיהיה  -כידוע, שיווק של כל מוצר 
כך יהיה    - ועוד, ככל שירצה המשווק להמחיש לציבור לקוחותיו את איכות וטיב המוצר  הוא לא יימכר. זאת    -שצבעו אותו מבחוץ  

 עליו להשקיע יותר בחזותו החיצונית. 

כן יש לדאוג לו ל'אריזה' ההולמת את מדותיו.    -אותו הדבר בדיוק הוא בתחום הספרים, ככל שהושקע בו זמן רב יותר ועמל רב יותר  
 העימוד והעיצוב.  -הלא הוא  

מוד יכול להיות מעוטר או פשוט, כולל הערות שוליים או הערות צד, יכולים להיות משולבים בו טקסט אחד או כמה וכמה  העי
 העיצוב גם הוא משתנה לפי סגנון הספר ותוכנו, לפי זהות המחבר והעדפותיו ולפי עוד נתונים משתנים. טקסטים וכדו'. 

 אז כמה זה עולה? 

מקצועיים ומנוסים. אם מישהו הבטיח לכם מחירים זולים  מולי"ם  בשוק אחידים פחות או יותר, ככל שמדובר ב  הוצאה לאורמחירי ה
שתגרום לכם להתחרט על שצרכתם אותה. בדקו גם מה כלול    הבדקו היטב האם מדובר בעבודה מקצועית ואמינה, או בעבוד  -מדי  

 והאם אין תוספות בלתי צפויות.   העסקהבמחיר 

, בעל מקצוע מהשורה הראשונה, היוצר את העמוד  , מועסק אחד מטובי המעמדיםצאה לאור של 'אידישע קאפ'במחלקת ההו
המושלם והמתאים ביותר לתוכן הספר. כדי לקצר תהליכים ולייעל את הזמן, הגרפיקאית שלנו תבצע במקביל לעבודת העימוד את  

 העיצוב גרפי של הכריכה והשערים הפנימיים.

לו והוא מוכן להשקיע את המאמצים והעבודה הרבה בהוצאת הספר, כמו גם את העלויות הכרוכות בהדפסה  מי שספרו חשוב 
אשר משנה עד מאוד את מראהו של הספר, (ואת ההתייחסות   ת, מקצועי עבודה והמסתעף, מוכן בדרך כלל להשקיע בכדי לקבל 

ופן בו יתייחס הציבור אל הספר החדש, בייחוד אם המחבר  העימוד ועיצוב הכריכה, חלק משמעותי מהא  –לנראות הספר     אליו..).
 אינו מפורסם. 

 

 בעזרת ה' בחודשים הבאים נצלול יחד אל עומק התהליך עם טיפים ועצות שיעזרו לכם עוד בשלב כתיבת הספר

 

 ו˜נה לך חבר

 טור פתיחה 

 המ„ריך לכ˙יב˙ והוˆ‡˙ ספרים ו˜ונטרסים 
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 ע˙ לספר 

 ואיש ברעהו יהתלו 

קרוב לשבעים סוגי שקרים שונים ומשונים אסף אחד מרבני  
אמריקה לפני כתשעים שנה, וקבצם אל תוך ספר ייחודי בו  
הוא מתריע מפני מידה מגונה זו, כשהוא מתבל את דבריו  

תא דעבודה זרה. * בחודש אדר שמרבים בו בשמחה,  בליצנו
 ליקטנו את מיטב האפיזודות המשעשעות שבספר זה 

 אבא אינו בבית! 

בפרק מיוחד עוסק המחבר בתופעת שקר נלוזה מאוד: "אדם  
בא לראות את חברו, בכדי לבקש ממנו טובה, הלוואה או נדבה  

בא, אך  לצרכי ציבור, והנה הוא רואה אותו דרך החלון שהוא 
מהיות והוא אינו רוצה לשמוע בקשתו, הוא אומר לילדו או  
למשרתו שיאמרו: 'אין האבא או האדון בבית'. האיש אינו יודע  
את הסוד, חוזר ובא עוד הפעם, והנה הוא מקבל את אותה  
תשובה, עד שהוא מבין את פשר ההתחמקות: פלוני אינו רוצה  

 לראותו ולמלא את בקשתו". 

יר כי מדובר בחטא על פשע: שתים רעות  המחבר עצמו מסב
הם עושים בזה: אחת, שגורמים לבני ביתם שישקרו. שנית  
שמתחילה אינם רוצים לשמוע בקשת האיש, בעוד שיתכן  
שאפשר להם למלאות בקשתו, וגם אם אי אפשר להם, עדיין 
יכולים הם להסביר בדברים טובים שאין הם יכולים למלא  

ם זה לכתת רגליו ולבוא עוד  בקשתו, ומה להם לגרום לאד
 הפעם, ולשוב בפחי נפש ובזיונות!? 

גם כאן נותן המחבר סיפור אישי על מקרה כזה: "לפני איזו  
שנים היתה בעירי מגבית לצרכי צדקה. בעירי היה איש עשיר  
וזקן שפניתי אליו בטלפון וביקשתי לראותו. הזקן הסכים, אלא  

, ומבקש אני נדבה  שכאשר באתי ואמרתי לו לאיזו מטרה באתי
של כמה מאות שקלים, הציע לי לקבל נדבה קטנה לפי ערכו.  
אנוכי לא הסכמתי לקבל סכום כה מועט, והזקן התרגז וצעק:  
לו ידעתי לאיזו מטרה יש ברצונכם לבוא הנה, הייתי מצוה  
שישיבו לכם בטלפון שאין אני נמצא בבית מסחרי. אלא  

לעבירה. וכי קלה היא   שאנכי אמרתי לו: כלום אינו חושב זאת
 בעיניכם לצוות לאחרים לאמור שקר וכזב?"

 זה דודי… 

על שקרי שידוכים ושדכנים, מתאונן המחבר: "כלום לא היה  
מוטב לשני הצדדים להשתמש בדרך האמת? כל אחד  
  מהצדדים יגיד לרעהו הכל כמו שהוא: מצב השכלתו, פרנסתו 

                 וא מתרצה, חד יידע במה הוא בוחר ובמה שהאויחוסו. כך כל 
 י

טענות ומענות זה על זה כי הטעו זה  ולא תהיינה אחר החתונה 
 לזו". 

אלא שכאן פונה המחבר לשקרים כאלה שאילו לא קראנו  
עליהם בספר שכל מטרתו היא שלא לשקר, לא היינו יכולים  
להאמין כי דברים כאלה קיימים. לדבריו, שישנה תופעה שבה  
אנשים עושים מעשים אשר לא יעשו בכדי לקלקל שידוכים  

וזה כשאנשים עינם צרה בהצלחתם של אנשים  ולהרוס אותם, 
 אחרים. 

"כך היה לדבר הרגיל תמיד: כשהעשיר משתדך עם מחותן  
מעיר אחרת, השונאים מבקשים לבטל השידוך. הולכים  
בעצמם או שולחים שליח להצד השני בעירו, ומספרים לו  
שקרים וחסרונות, מומים בחתן או בכלה, וממציאים פסולים  

 י לבטל את השידוך. במשפחה, והכל בכד

שמעתי סיפור נאה מזקן אחד" העשיר שבעירו התחתן עם  
מחותן בעיירה הסמוכה. שונאיו של העשיר שלחו איש שוטה  
לחרחר דברים ולבטל את השידוך. הלך האיש ובא אצל  
המחותן בתור עני מבקש נדבה. המחותן התעניין אצלו, מאין  

מעיירה פלונית.  הוא בא. והעני כביכול לפי תומו, משיב לו: 
חשב המחותן לעצמו: הנה זו היא הזדמנות טובה לחקור  
ולמצוא מה הוא טיבו של המחותן והחתן? עשה עצמו העשיר  

 כתמים ושאל בסתמא: הידעת את פלוני?

השליח קפץ על המציאה והחל לחרף ולגדף בכל מיני שקרים  
וכזבים, מהם שלא יעלו על הדעת. לרוב הגזמת דבריו, הבין  

ר אשר לפניו וסבלנותו פקעה עד שהחל לצעוק עליו:  העשי
חצוף ורשע, כלום איני מבין שאתה שונא לו, ובוודאי שנאתך  
היא שנאת חינם, ואין זאת אלא שכל חפצך הוא לבטל את  

 השידוך. 

למרות שהשליח שב לשולחיו בידיים ריקות, הם לא התייאשו  
 מלהרע ולהציק לעשיר. 

הפעם, עם מחותן בעיר   לשנה אחרת השתדך עשיר זה עוד 
אחרת, ובפעם הזאת התנכלו אליו שונאיו ושלחו אליו איש  
חכם להרע, מתוחכם ורע מעללים. כאשר בא השליח אל  
המחותן והוא שאלו אודות המחותן והחתן, הרבה להלל  
  ולרומם אותם עד לשמי מרומים. אלא שבין הדברים הוסיף 

חרי האיש  ואמר קצרות: רואה אנכי כי מרבה אתה לחקור א 
                                   הזה, ובוודאי שמעת את הלעז הנורא שאנשים רעים הוציאו 

 י
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עליו וסיפרו שיש לו דוד משומד במוסקבה; דע לך כי זה שקר  
וכזב! למותר לציין שאחרי שהעשיר שמע זאת הוא מיהר  

 לבטל את השידוך…" 

 זנבות השועלים

ויש לך אנשים שיודעים כי הם משקרים, ואפילו הם רוצים  
להפסיק עם מנהגם הקלוקל, אך זה אינו עולה בידם. "מעשה  

שנוהג היה להגזים ולהפריז בדרשותיו. קהל  בדרשן אחד 
שומעיו היו מלעיגים לדברי שקריו וכזביו ולא הטו אוזן  
לדבריו. אחד מחבריו הטובים העיר לו על כך והודיעו שקהל  

 שומעיו כבר נלאו לשמוע ולסבול את גוזמאותיו ושקריו. 

הדרשן נענה ואמר: צדקת מאד, אחי הטוב, אך מה אעשה  
כשגעון טבעי המצוי אצלי: הגוזמאות  לחולשה זו שהיא 

יוצאים מפי שלא ברצוני. אמר לו החבר: אנכי אוכל להושיע  
לך, אם תאבה לשמוע לי. מכאן ואילך בכל פעם שתעמוד על  
הבימה לדרוש אני אתייצב לצידך, והיה כאשר תשמיע כל  
גוזמה או שקר, אמשוך בשולי בגדך, ואתה תחזור בך ותתקן  

 את הגוזמא לאמת. 

תלהבות רבה הסכים הדרשן להסדר זה. ויהי היום, והדרשן  בה
דרש אודות הסיפור הנודע שבספר שופטים: שמשון הגיבור  
לכד שלוש מאות שועלים, ויקשור זנב שועל אחד לזנב  
השועל השני וישם לפיד בתווך, ויבער האש בלפידים וישלח  
בקמות פלישתים.היה הדרשן מסביר בהתלהבות רבה: לא הרי  

השועלים שבימינו, כזנבות השועלים שהיו בימי קדם.   זנבות
אם בימינו זנבותיהם קצים מאוד, הרי שבאותם הימים היו  

 הזנבות ארוכים עד כדי מאה אמה ויותר. 

הקהל התחיל לצחקק על הגוזמא הנפלאה, וחברו כמובן משך  
לו בשולי הבגד כסימן על הגוזמא שאמר. הדרשן רצה אכן  

יכול להיות שהפרזתי מעט על מידת   לתקן את הגוזמא ואמר:
אורכם של הזנבות, אבל דעו לכם שהם היו לפחות חמישים  
אמה. שוב צחקק הקהל ושוב משך לו חברו בשולי בגדו, והוא  
בשלו: אולי היו הזנבות רק באורך של שלושים אמה, שגם זה  

 די לקשור אותם זה עם זה. 

עד שהם  כך הלך הדרשן והפחית את מידת אורכם של הזנבות 
הגיעו לעשר אמות. אמנם חבירו עדיין המשיך למשוך לו  
בבגד, עד שהדרשן פרץ בכעס ואמר: עד מתי תוסיף למשוך  
אותי בשולי בגדי; כלום חושב אתה למושכני עד שאני אשאיר  

 את השועלים בלי זנבות לגמרי?… 

 עם כל זה, אחכה לו… 

שתיאר לו  מספר המחבר את אשר שמע מ"זקן אחד איש ישר"  
ממאורעות עירו בפולין: "בחור אחד הלך ונשא לו אשה מהעיר  
  הסמוכה. כאשר שב מחתונתו, הגיע אחד ממכריו לקבל את 
                      פניו ולברכו בברכת מזל טוב לרגל שמחתו. התגלגלו הדברים 

 י

 

עד שבאו לעניין הנדוניה שהובטחה לו. שאל המכר את החתן:  
האם חותנך שילם לך קודם החופה את כל הנדוניה שאותה  

 הבטיח לך? 

ענה החתן ואמר: מחותני הבטיח לי שלוש מאות רובל כדמי  
הוא נתן לי בכסף מזומן, ואילו  נדוניה! שתי מאות רובל מתוכם  

את המאה רובל הנוספים הוא נתן לי בשטר, לפי תומו ביקש  
המכר מהחתן הראה נא לי את השטר. ויושט לו החתן את  
השטר. הביט המכר בשטר והחל צוחק קול: זמן הפרעון של  

 השטר הוא: 'כשיבוא מלך המשיח'… 

לתו  פניו של החתן אדמו מכעס ובושה. חיש מהר אסר את עג 
ונסע לחותן שבעיר הסמוכה כדי לשפוך עליו את כל חמתו.  
כאשר בא לבית חותנו התחיל האיש לצעוק ולדבר בכעס גדול:  
הנשמע מעשה נבלה כזאת, לרמות אותי ולהשימני ללעג  

 ולקלס אצל בני עירי?!

חותנו של האיש עשה עצמו כמופתע מאוד והשיב לו בנחת:  
רמאות ואיזה לעג וקלס גרמתי  אין אני יודע מה אתה סח?! איזו  

לך?! החתן הוסיף כעס על כעסו, הושיט לו את השטר והראה  
לו באצבעו על "זמן הפרעון". אלא שחותנו לא הבין על מה  
יצא הקצף, והשיב לו: אוי לי שנתתי את בתי לאיש 'כופר  
בעיקר' שאינו אומר בכל יום את אחד מעקרי האמונה 'אני  

המשיח, ואף על פי שיתמהמה,   מאמין באמונה שלמה בביאת 
עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא'. מה לך כי נזעקת, והלוא  
מלך המשיח עתיד לבוא עוד היום או מחר; תיכף כשיבוא,  

 אפרע לך את חובך על הצד היותר טוב…"

 מצוה לפרסם

גם החובה לומר אמת, מדגיש המחבר, צריכה חכמה גדולה  
כים לכוון לדעת לאיזה אדם,  בכדי לדעת איך לומר אותה: "צרי

 באיזה מקום, באיזה זמן, ובאיזה אופן להגיד את האמת". 

דוגמא נאה על כך היתה באחת העיירות היהודיות, בה חסדי  
שוטה ישב ולמד בספרי מוסר על כך שאדם מחוייב לומר את  
האמת. היה זה בשעות הקטנות של הלילה, והאיש ששתו  

ן בספרים לאור הנר. בקראו  נדדה עליו ולא הצליח להרדם עיי
את דברים אלה, השתאה האיש מאוד לנוכח חיוב זה של  
אמירת האמת, ומהיות וזכור היה שיש כלל נוסף וחשוב לא  
פחות "מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה" רצה לקיים את חובתו  

 בעולמו תיכף ומיד. 

נזכר האיש שלדודו הזקן יש פצע וחבורה ומכה טריה בראשו,  
ואין הכל מכירים בזה. מיד רץ אל ביתו של הדוד    מום שבסתר, 

ודפק על דלתותיו בבהלה גדולה. הדוד שנבעת ונבהל  
מהדפיקות באישון לילה, פתח את הדלת והנה אחיינו, החסיד  
שוטה, לפניו. רק ראה האחיין את הדוד והוא קרא בקול גדול:  
דודי חביבי, מוכרח אני לומר לך את האמת: כך וכך יש  

 בראשך… 
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 המתנה המושלמת למשלוח מנות! 
                                                                                                                                   ס„ר˙ הספרים הנפל‡ים

                                                                         המכילים ‡˙ ˘יחו˙ ו„ר˘ו˙ מרן רבנו ה‚„ול ˘ליט"‡ 

 058-3241518:  ני˙ן לה˘י‚ בטל'

 

                                                                                                  לפרטים ו‰ˆע˙ מחיר                                               

053-3189546 

 ‰„פס‰ עיˆוב  עימו„  ‰‚‰‰ ני˜ו„  ‰˜ל„‰

 בחור ישיבה יקר

 מחכים לך!
                                                                                       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 

 במ˘ר„ ‡ח„‰כל ‰כל 


