
מופץ ב 10,000 עותקים

אם הישיבות הספרדיות
ישיבת "פורת יוסף" - בית 
היוצר הגדול של עולם 
התורה הספרדי. פרויקט 
מיוחד על ביסוסה וראשית 
החזון על ידי הגאון רבינו יוסף 
חיים זלה"ה בעל ה"בן איש 
חי" • פרק ראשון בסדרה 

ביטאון איחוד הארגונים והקהילות ההולכים לאורו של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א

להפצה, תגובות ולכל ענייני האיחוד והביטאון: 
  03-3060260 · ichud@moreshet-maran.com · www.moreshet-maran.com

המורשת לילדים מדור מרתק ומשעשע לילדי ישראל

חינוך בנעימות
מה היא הגישה לחינוך 

נער מתבגר בדורנו?

קו ההלכה
הרב אליהו שושן בראיון 
על מהפכת "קו ההלכה 
הספרדי" • סיקור מיוחד

'המרכז למורשת מרן - להבין ולהשכיל' במפעל מיוחד:
איחוד הארגונים והקהילות ההולכים לאורו של מרן הרב עובדיה יוסף זלה"ה. 

לאחר כמעט שש שנים מהסתלקותו והקמת אינספור ארגונים וקהילות לזכרו, 
הגיע הזמן להתאחד! • פרטים בעמוד 2
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מו"ל: הרב אליהו דניאל אוזן

המרכז למורשת מרן - להבין ולהשכיל
עורך: הרב ִשלה אפרהימי

            עיצוב ועימוד: 

@ כל הזכויות שמורות 

איחוד הארגונים והקהילות
ההולכים לאורו של מרן הגר"ע יוסף זלה"ה
]שע"י המרכז למורשת מרן - להבין ולהשכיל[

קו האיחוד: 03-3060260
 ichud@moreshet-maran.com :דוא"ל

www.moreshet-maran.com :אתר

 להפצת הביטאון ולהצטרפות
 ל"איחוד הארגונים והקהילות", 

ניתן לפנות למערכת. 

לפרסום מודעות:
office@moreshet-maran.com 

בשיתוף:

תרמו לפעילות האיחוד והוצאת 
הביטאון בפרטי המערכת 

 ובעמדות "נדרים פלוס" 
)חפשו  "המרכז למורשת מרן - 

להבין ולהשכיל" < אפשרויות תרומה 
< איחוד הארגונים והקהילות(. 

ארגונים וקהילות החברים באיחוד:

ארגונים:
1. המרכז למורשת מרן - להבין ולהשכיל. 2. מכון קול יוסף. 3. קו "דרך 
המלך". 4. קו ההלכה הספרדי. 5. אך טוב וחסד - אשקלון. 6. מכון חיים 

עובדיה - בריטניה. 7. קובץ תורני בית הלל.

קהילות:
8. עטרת יצחק - אלעד. 9. קהילת אהל יוסף - ביתר עלית. 10. "זכרון 

דליה" - אלעד. 11. כולל "ברכת מרדכי" - חדרה. 12. ברוך שאמר - 
ירושלים. 13. בר יוחאי - יישוב קהילתי. 14. אגודת דודים - ארגנטינה. 

15. יגדיל תורה - באר שבע.

להצטרפות, ניתן לפנות להנהלת האיחוד.

ועשו כולם אגודה אחת!
בשבח והודיה לה' יתברך, זכינו להקים בעמל וביזע רב את "איחוד 
עובדיה יוסף  ההולכים לאורו של מרן רבינו  הארגונים והקהילות" 
אור  את  ולהזריח  להאיר  להמשיך  גדול  אחד  כגוף  להיות  זלה"ה, 

תורתו ומשנתו המופלאה של מרן, ולהנציחה לדורי דורות.

מזמן הסתלקותו של מרן הוקמו ארגונים וקהילות לאין ספור, אשר 
הוצרך  המציאות,  מכורח  דרכו.  את  להמשיך  היא  האחת  מטרתם 
כל מנהל מפעל כזה לבנות לעצמו את המערכת כולה בפני עצמו, 
כדי להוציא לפועל את מחשבתו הטובה. כך היה זה בארגון שהוקם 
ומקום,  וכן בכל מקום  וכן בקהילה שהוקמה בדרום הארץ  במרכז, 
והורגש הצורך לשתף פעולה עם ארגונים וקהילות אחרים הפועלים 
הנצחת  את  ולרוממם  להעצים  שיכול  דבר  מטרה,  לאותה  הם  גם 
מורשתו של מרן ביתר שאת, על ידי חיסכון במשאבים ויצירת כוחות 

משותפים.

זמן רב שתלמידי מרן נועדו בניהם להקים איחוד נפלא שכזה, ופנו 
אל "המרכז למורשת מרן – להבין ולהשכיל" כארגון הראשון למען 
הנחלת מורשתו של מרן, כדי להוציא את הדבר מן הכח אל הפועל. 
ובניית  תכנונים  של  רב  ויזע  עמל  לאחר  מרובה,  דשמיא  ובסיעתא 
המערכת החל מחודש כסלו תשע"ט, יחד עם מכון "קול יוסף" וקו 
"דרך המלך" אנו זוכים להקים את הפעל הגדול והקדוש הזה, אשר 
מטרתו האחת היא להעצים את הנחלת מורשתו של מרן, ולהפיץ את 

תורתו בכל אתר ואתר.

לעת עתה הצטרפו לאיחוד כ15 ראשי קהילות וארגונים בפועל, ועוד 
היד נטויה בעהשי"ת להגיע לכל ארגון וקהילה ההולכים לאורו של 

מרן, בכל מקום בעולם.

"המורשת" שיביא את  אי"ה ביטאון  יצא לאור  מידי חודש בחודשו 
דבר האיחוד אל הציבור הרחב. בביטאון שמנו דגש על תוכן איכותי 
רבינו  מרן  של  ומורשתו  לתורתו  הנוגעים  מדברים  החל  ומגוון,  רב 
כדי  האוכלוסיה,  לכלל  המתאימים  שונים  בחומרים  וכלה  זיע"א, 

להגיע לציבור רחב יותר...

קוראים אנו לכל מי שתורתו ומורשתו של מרן חשובה לו, להיות 
ושותפות  חלק  ולקחת  האיחוד,  לפעילות  ולאחסימך  לעזר 
בהוצאות המרובות. ובוודאי שזכותו הגדולה של מרן תעמוד לכל 

העוזרים והמסייעים.

אנו תפלה, שחפץ ה' בידינו יצלח, ויהיה מפעל גדול זה לתל תלפיות 
ולעשות  ליוצרנו  רוח  נחת  לעשות  מרן,  של  מורשתו  הנחלת  למען 

רצון בוראנו. אמן.

הנהלת האיחוד

052-7118374
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מרן  שנשא  דברים  מתוך  קטע  להלן 
רבינו זיע"א, ומתפרסמים כאן לראשונה 
ה'  חלק  המלך"  "מעדני  ספר  מתוך 

שיראה אור בהמשך בעהשי"ת: 

לא  המצרים  בין  של  אלה  ימים  בכל 
ישמע כלי שיר ומנגינות, גם לא בערב 
שומעים  הם  לפעמים  ברדיו,  שבת 
רק  אומרים  מנגינות,  ללא  לעשות  לנו 
פרשת שבוע ודברי תורה, אך אם שמים 

כלי שיר אין לשמוע.

בשעת  סומכים  אנו  השנה  בכל  אפילו 
דברי  שדבריו  גאון  האי  רב  על  הדחק 
קבלה שכתב שדוקא שירי עגבים אמרו 
שאסור לשמוע, ובפרט כשמביאים כלי 
נגינה לקרב את אחינו שיבואו לשמוע 
תורה, ובלי הכלי זמר לא יבואו, השירים 
ותורמים  השומעים  לב  את  מושכים 
למגבית או שומעים הרצאות ומחממים 

לעבודת הקודש, שעל  להתקרב  אותם 
ואנו  לשמה,  עבירה  גדולה  נאמר  זה 
לא  המצרים  בבין  עין.אך  מעלימים 
ישמע כלל לא כלי שיר ממש ולא דרך 
שמחה  מכך  לו  שאין  אף  על  הרדיו, 
ומתרגש  מיוחדת כמו שנמצאים לפניו 
זאת  ובכל  טמון  הכל  ברדיו  אבל  יותר, 

אסור.

האירופאים  של  השירים  ובכלל 
שמשמיעים ברדיו לא תבין מהם כלום, 
טוב  יותר  קינות  אלה?!  שירים  אלה 

מהם...

לפני 40 50 שנה בבגדד היה המלך פייסל 
אוהב שירה "צ'לּכי בגדד", שזה תזמורת 
מאוד  מומחים  יהודים  והיו  מאוד,  יפה 
לשירה זו יותר מכולם, פעם בשבוע היו 
שלוש  שעתים  המלך  אצל  מתאספים 

מנגנים לו והיה שמח מאוד.

כשהגיע ר"ח אב שממעטים בו בשמחה 
לעשות,  מה  הרב  את  לשאול  הלכו 
שהרי אם לא ילכו יהיה לו שנאה, ואם 
ילכו - איך נשיר את שיר ה' על אדמת 
נכר, אמר להם תשירו את הקינות של 

תשעה באב, בחכמה לאט לאט.

הם הלכו ועשו מקאם חג'אז עצוב של 
להם  יעשה  מה  יודע  מי  חשבו  קינות, 

שעושים לו קינות...

אחרי שגמרו אמר להם מימי לא נהניתי 
מהשירה שלכם כמו היום...

הולך בתום הולך בטח.

מדברי מרן רבינו
עובדיה יוסף זלה"ה

דבר
 דברי מרן בפרסום ראשון:המלך

שירים אירופאים? קינות יותר טובים מהם!
הרב אליהו כהן

זכור ימות עולם
נות שפורסמה על מרן עיתו

ההכתרה הפרטית
בחירתו  קודם  שנה  עשרה  כשתים 
הרישמית של מרן רבינו זיע"א לראשון 
לציון והרב הראשי לישראל, התכנסו 
אותו  וקיבלו  ירושלים,  וחכמי  גדולי 
כבן  בהיותו  לציון,  לראשון  עליהם 
מכירים  הם  שאין  והכריזו  בלבד,   40
ברב שיבחר ע"י נציגי המדינה. מימין 
כך  ניתן לראות כתבה שפורסמה על 
תשכ"א  טבת  ב  ביום  מעריב  בעיתון 
בתחתית  מרן  של  ידו  כתב  את  )ראו 

הכתבה, המציין זאת(
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סט ילקוט יוסף המלא
40 כרכים (כולל הספרים שחוברו יחדיו)

ב 1570 ש"ח בלבד!
מחיר מיוחד לזיכוי הרבים 

 ובנוסף, ניתן לשלם עד 10 תשלומים!

052-7116511
משלוחים לכל חלקי הארץ

* המחיר לא כולל משלוח.

דעת תורה
שליט"א מרן הגאון רבינו יצחק יוסף 

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא האיחוד

בינו יונה בפירושו למאמר המשנה באבות "מרבה תורה ר
מרבה חיים" )פרק ב משנה ז( כותב: 'כי באמת התורה 
הייתה מקצרת ימיו של אדם, כי הדאגה מקצרת ימיו, 
ואין לך דאגה כדאגת הלומד תורה, כאן אינו יודע, ואת זה לא 
למד, ואת זה אינו מבין, אלא שיש ברכה והבטחה מיוחדת של 

מרבה תורה מרבה חיים".

ויש שהעירו, דמהו הלשון "מרבה תורה", הרי עיקר חיוב מצות 
תלמוד תורה הוא ללמוד תמיד, וכמו שאמר הפסוק "והגית בו 
יומם ולילה" )יהושע א, ח(. ומובא בגמ' מנחות )צט:(, שאל בן 
דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל כגון אני שלמדתי 
המקרא  עליו  קרא  יונית  חכמת  ללמוד  מהו  כולה  התורה  כל 
הזה "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה", 

צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן 
הלילה ולמוד בה חכמת יונית. והיינו שבכל 
רגע יש חובה על האדם ללמוד, וא"כ מה יש 
"להרבות" תורה, הרי תמיד הוא מקיים את 

חובתו, ואין זה ריבוי יותר ממה שחייב. 

אחרים,  אצל  תורה  המרבה  דהיינו  וביארו, 
זה מרבה חיים. וכן איתא בחז"ל )מדרש רבה 
למוצאיהם,  הם  חיים  ד(  ח,  נצבים  פרשת 

למי שמוציאן לאחרים.

ובספר קן סופרים כתב בשם החתם סופר, 
מועד  אין  בלימוד,  לדורו  הנצרך  שאדם 
סופר  שבט  בעל  והרב  חייו.  לימי  קבוע 
רמז  לזה  שיש  שמחה,  שערי  בספרו  כתב 
ה' לטובה בפרי בטנך"  "והותירך  מהפסוק: 

וגו' )דברים כח, יא(. שהבנים הם התלמידים, וכמאמר חז"ל על 
הפסוק ושננתם לבניך )שם ו, ז(, והיינו התלמידים. "והותירך ה' 
לטובה", בזכות מה? בזכות "פרי בטנך", אלו הבנים והתלמידים. 

שאז רבים צריכים לו. 

משה  תורת  בספר  סופר  החתם  בדברי  מפורשים  והדברים 
)פר' האזינו( שכתב, תכתבנו בספר החיים, לא לטובתנו כי אם 
"למענך אלקים חיים", כביכול להוסיף כח לפמליא של מעלה, 
ולהעמיד תלמידים הרבה לתורה, כדכתיב "והותירך ה' לטובה 

בפרי בטנך". 

בתקופה האחרונה של חיי הסטייפלר זצ"ל נכנס אליו תלמיד 
חכם חשוב מבני ברק, וסיפר לו שחלם על שני יהודים שנפטרו 
לאחרונה, ובאו לבי"ד של מעלה ותוך זמן קצר נכנסו לגן עדן, 

כמעט ללא עיכובים, ואמר לו שזה מסתבר מאד, אחר שהאחד 
היה מייסד תלמוד תורה הראשון בבני-ברק, ואחד דרשן גדול 
ומפיץ ספרי מוסר, שהתגורר בירושלים, והם היו מזכי הרבים. 

הגאון החזון איש פגש פעם את רבי אליהו לאפיאן, ואמר לו 
ה'".  ישר  כי  להגיד  יהיו,  ורעננים  דשנים  בשיבה  ינובון  "עוד 
והיינו, שהקב"ה פעמים מאריך ימיו של אדם צדיק דשן ורענן, 
כדי שיוכל להגיד כי ישר ה', להגיד לאחרים ולזכות את הרבים. 

שאז רבים צריכים לו.

ויוסיפו לך  ימיך  ירבו  "כי בי  יא(  וכבר נאמר במשלי )פרק ט, 
שנות חיים". וכן אמרו בראש השנה )יח.( משפחה אחת הייתה 
בירושלים, והיו מתים בני 18 שנה. באו והודיעו לרבי יוחנן בן 
זכאי, אמר להם שמא ממשפחת עלי אתם, דכתיב )שמואל-א. 
לכו  אנשים",  ימותו  בתיך  מרבית  "וכל  לג(  ב, 
וחיו.  בתורה  ועסקו  הלכו  וחיו.  בתורה  ועסקו 
וזה על פי הנאמר )שם ג, יד( "לכן נשבעתי לבית 
ובמנחה",  בזבח  עלי  בית  עון  יתכפר  אם  עלי 
בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה, 
והיו קוראים אותם משפחת "בן זכאי" על שמו. 
ושנות  ימים  אורך  "כי  ב(  ג,  )משלי  נאמר  וכן 
חיים ושלום יוסיפו לך". ונאמר )שם ח, לד-לה( 
"אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום 

לשמור מזוזות פתחי, כי מוצאי מצא חיים". 

לימוד  הנזכרים,  מהפסוקים  רואים  שאנו  כפי 
והוא משום  ימים לאדם,  התורה מביא אריכות 
את  מתקן  הקדושה  בתורה  והעסק  שהלימוד 
ומחמת  הדעת,  מעץ  שאכל  הראשון  אדם  עוון 
זה באה גזירת מוות לעולם, שיש אומרים עץ הדעת גפן היה, 
שנאמר  נתקנו,  בו  שקלקלו  שבדבר  היה,  תאנה  אומרים  ויש 
ויש  חגורות",  להם  ויעשו  תאנה  עלה  "ויתפרו  ז(  ג,  )בראשית 
 .)611( "תורה"  גימטריה  וגפן תאנה חטה,  היה,  אומרים חטה 
שהתורה תיקון לזה, שנאמר )דברים ל, כ( "כי הוא חייך ואורך 
חיים  שנותנת  תורה  גדולה  )אבות(  חז"ל  אמרו  וכן  ימיך". 

לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא.

מי  שכל  מובא,  קסח.(  דף  וישלח  )פרשת  הקדוש  ובזוהר 
שמשתדל בתורה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חיים עליונים 
ואורך  חייך  הוא  "כי  )שם(  דכתיב  לחיי העולם הבא.  ומכניסו 

ימיך".  

)מתוך ספר שלחן המערכת חלק ג הנמצא בכתב יד, בעיבוד קל.(

לימוד התורה מביא 
 אריכות ימים לאדם,

והוא משום שהלימוד 
והעסק בתורה 

הקדושה מתקן את 
עוון אדם הראשון 
שאכל מעץ הדעת, 

ומחמת זה באה גזירת 
מוות לעולם  

לימוד התורה -  סגולה לאריכות ימים 

סיקור מיוחד!
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סט ילקוט יוסף המלא
40 כרכים (כולל הספרים שחוברו יחדיו)

ב 1570 ש"ח בלבד!
מחיר מיוחד לזיכוי הרבים 

 ובנוסף, ניתן לשלם עד 10 תשלומים!

052-7116511
משלוחים לכל חלקי הארץ

* המחיר לא כולל משלוח.

הו מפעל אדיר מימדים, בו נעזרים מאות אלפי אנשים ז
שאלה  לכל  יום.  מידי  אנשים  ואלפי  השנה,  במשך 

שמתעוררת במירוץ החיים, יש כתובת: "קו ההלכה!".

כמעט כל אחד יודע מהו "קו ההלכה הספרדי", יכול להיות 
מאד מהיכרות אישית של שאלה שהייתה לו בעבר עליה קיבל 
הקו  את  המאיישים  הרבנים  שמונים  ממאה  מאחד  תשובה 
2018, התקשרו  לא פלא שבשנת  היממה,  כל שעות  לאורך 

לקו ההלכה יותר ממליון מאה שיחות. מספר עצום!

מהארגונים  אחד  את  יתברך  ה'  בעזרת  נסקור  זה  במדור 
והקהילות העוסקים במורשתו ומשנתו של מרן רבינו זיע"א 
ב"קו  בחרנו  ראשון  כארגון  "המורשת".  באיחוד  החברים 
ההלכה הספרדי", המנחיל את מורשתו של מרן בצורה שאין 

לשער, בתקופה ארוכה של כמה שנים טובות. 

הרב אליהו שושן - מייסד ומנהל קו ההלכה, בשיחה מעניינת 
ומרתקת על מה שנעשה מאחורי הקלעים. 

ההלכה  "קו  הנפלא  הארגון  את  פתחתם  מה  בעקבות 
הספרדי"?

שנוצר  הרגישו  אנשים  הרבה  זצ"ל  מרן  של  פטירתו  לאחר 
ארגון  להקים  דשמיא  בסייעתא  הרעיון  לי  ועלה  גדול,  חלל 
יתן מענה תשובות בהלכה רק על פי פסקיו של  שכל כולו 
אנשים  של  והרצון  הצימאון  את  רואים  אנו  ה'  וברוך  מרן, 

ללכת לפי הפסקים של הרב. 

מתי הוקם הארגון?
קו ההלכה הספרדי הוקם בחודש ניסן תשע"ד, לפני כ6 שנים, 

לאחר פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.

במפעל  הנעזרים  של  המספרים  הם  מה  לנו  ספר 
הכביר...

ברוך ה' זכינו וקו ההלכה הספרדי היום הוא אחד הארגונים 
הגדולים בעולם של רבנים המשיבים בהלכה יעוץ והכוונה, 
כיום יש בארגון כ 180 רבנים המשיבים יום יום לאלפי הפונים.

אומר  פניות"  כ3000  בערך  ביום  מתקשרים  ההלכה  "לקו 
חגים  פסח  כמו  מיוחדות  תקופות  מלבד  "וזאת  שושן,  הרב 
כניסות   1,100,000 כ  ההלכה  לקו  היו   2018 בשנת  וצומות, 
למערכת ברוך ה' ובעזרת ה' זה ילך ויגדל, המענה ניתן לכל 

תעודת זהות:
שם הארגון: קו ההלכה הספרדי

עמותה מספר: 580607604

הוקם ע"י: הרב אליהו שושן

תאריך הקמה: ניסן תשע"ד

מטרה: לתת מענה הלכתי ע"פ דרכו ושיטתו של מרן.

שקל    70,000  -  60,000 שוטפת:  החזקה  עלות 
לחודש בערך.

יצירת קשר: 3030* או 073-7-860-860

https://kavhalacha.co.il :אתר

אתר  דרך  לתת  ניתן  לעמותה?  לתרום  ניתן  כיצד 
קו ההלכה הספרדי, או במזכירות קו ההלכה בהקשת 
כוכבית למזכירות. בעמדות "נדרים פלוס" ו"קהילות" 

בבתי הכנסת ברחבי הארץ.

למעלה ממליון פניות לשאלות בהלכה בשנה האחרונה · יותר מ180 רבנים 
משיבים לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה ב6 שפות שונות  · הרב אליהו שושן 

מייסד ומנהל "קו ההלכה הספרדי" בראיון

של ממש
ממשיכים במורשת

סיקור חודשי על אחד מהארגונים
 או הקהילות החברים באיחוד

שאלות קשות מופנות אליו. 
הרב אליהו שושן עם מרן הראש"ל שליט"א

סיקור מיוחד!



67 · גליון 1 | אב תשע"ט

שום  ללא  וחילונים,  דתיים,  חרדים,  הארץ  ומכל  האוכלוסיה 
הבדל והכל ע"פ דרכו של מרן".

"קו ההלכה" הפך למושג של ממש, אך לא כולם יודעים 
נוספים  עניינים  על 
בהם עוסקת העמותה. 
היינו שמחים אם תוכל 
פעילות  על  לנו  לפרט 

הארגון ביתר הרחבה.
של  הכותרת  גולת 
מענה  הוא  הפעילות, 
בהלכה 24 שעות ביממה 
עברית,  שפות:   6 ב 
צרפתית,  אנגלית, 
ורוסית.  פרסית  ספרדית, 
הארגון  מפעיל  כן,  כמו 
בעניינים  גם  מענה 
דיני  בית,  שלום  הבאים: 
ורפואה  פוריות  ממונות, 

בהלכה, שידוכים. 

ההלכה  קו  פועל  בנוסף, 
רשת  ותפעול  להקמת 
דין  ובתי  הוראה  בתי 

שיעורים  הארץ.  ברחבי 
יומית, שיעור מוסר  יומי, הלכה  להאזנה בפרשת השבוע, דף 

יומי ועוד. אתר אינטרנט, הפצת תורתו של מרן ברשת ועוד.

אנשים רבים נוטים לחשוב שקו ההלכה בעצם נותן מענה רק 
בהלכה, אבל זה טעות משום שהרבה אנשים ונשים מתקשרים 

ומתייעצים בכל אורח חייהם.

להם  אין  שבעצם  ואלמנות  יתומים  מתקשרים  פעמים  הרבה 
לרבנים  ומתקשרים  להתייעץ  מי  עם  להם  ואין  לדבר  מי  עם 
לשמוע  משתדלים  מאוד  והרבנים  ליבם,  שיח  את  ושופכים 

לייעץ ולכוון.

אליכם  מגיעים  ודאי  השוטפת  הפעילות  במשך 
רגע. בין  עליהם  לענות  ניתן  שלא  קשות,   שאלות 

לאן שאלות אלו מופנות?
יוסף  יצחק  הרב  לציון  הראשון  למרן  מופנות  קשות  שאלות 

שליט"א.

ספר לנו על אנקדוטה מעניינת ומרגשת מרצף הפעילות
פעם התקשרה אשה אלמנה למזכירות של קו ההלכה וסיפרה 
לי שבלי קו ההלכה היא לא יודעת איך הייתה מתמודדת עם 
הקושי. קו ההלכה כביכול הוא כמו הבעל שלה, היא מתקשרת 

על כל שאלה שיש, מתייעצת בכל הדברים הכואבים, וזה מה 
שמחזיק אותה.

ממונית.  מעזרה  יותר  אפילו  זה  נפשית  תמיכה  שלנו  בדור 
כשאנשים במצוקה ואין להם עם מי לשוחח - אין עזרה גדולה 

מזו.
ואספר סיפור נוסף: באחד הימים התקשר אדם לקו ההלכה, 
אבא ל 8 ילדים, ואמר שהוא מרגיש לחץ נפשי מאוד גדול, ויש 

וגובר בו הרצון להתאבד חלילה... הוא הלך  לו חובות כבדים 
שום  לו  נתן  לא  והרופא  הרגעה,  תרופת  ממנו  לבקש  לרופא 
כדור, ואמר לו: "זה יעבור לך, אתה בריא!". הרופא לא הבין עד 
כמה המצב הנפשי שלו היה חמור ועמד ממש לפני התאבדות. 
שמתאבד  מי  של  הדין  מה  לשאול  ההלכה  לקו  התקשר  הוא 
בשמים, הרב שענה הקשיב לו ושאל אותו "למה, אתה רוצה 
להתאבד?". הרב לקח את העניינים לידיים, תמך בו, חיפש וסידר 
רופא שנתן לו תרופה להרגעה של הלחץ הנפשי, עד שלאט 
התקשר  מכן  לאחר  לתפקד.  חזר  ה'  וברוך  התאזן,  הוא  לאט 

מדריך את הרבנים.
 מרן הראש"ל שליט"א באחד מכינוסי קו ההלכה

יושבים על מידין
בפתיחת בי"ד בראשות הגר"א פרץ שליט"א

  ימי עיון לרבנים.
חלק מהרבנים המשיבים ביום עיון 
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בית המדרש
דיונים ומשא ומתן בתורתו של מרן זיע"א

מתוך "פורום מורשת מרן".

לתגובות והעלאת דיונים נוספים:
 forum@moreshet-maran.com
forum.moreshet-maran.com

 מאה ברכות לנשים בשבת«
תמיד תמהתי בלומדי הלכה זו, הרי הרב מחייב אשה 
הרב  לדעת  יתכן  לא  זה  ודבר  ברכות.  מאה  לברך 
אחת  תפילה  מתפללת  אשה  לשיטתו  שהרי  זלה"ה, 
ק"ש  ברכות  מברכת  לא  תפילה  באותה  וגם  ביום, 
וברוך שאמר וישתבח, איך אם כן תגיע למאה??היא 

הרי מתחילה עם כ- 40 ברכות ביום בלבד!!

את כל השאר תשלים באכילה כל היום??

אשמח לקבל תשובה והסבר לדבר.

כמו"כ אשמח לשמוע האם ידוע למישהו על מישהי 
בנותיו  ]הרבנית,  מרן  של  הקרובה  ממשפחתו 

וכלותיו[ שהצליחו לעמוד בזה?

?

?

?

 דעת מרן בעניין לימודים אקדמאים«
בעניין  מרן  של  דעתו  הייתה  מה  אולי  למשהו  ידוע 

לימודים אקדמאים לנשים?

יש אולי איזה מכתב ממנו בעניין זה?

  מה הייתה התייחסותו של מרן «
ליום העצמאות.

מצד אחד ראינו כל הזמן את התבאויותיו בכתב ובע"פ 
בתשובתו  שני  ומצד  החילונית,  המדינה  ראשי  על 
ביביע אומר על אמירת הלל ביום זה, יש כמה ביטויים 

שלכאורה מצדדים בעד הקמת המדינה...

נשמח לחוות דעתכם.

אותנו,  לברך  אדם  הבן 

כל  ואת  אותו  ואמר שהצלנו 

המשפחה מאסון.

על  סיפורים  הרבה  עוד  יש 

שעזרו  ההלכה  קו  רבני 

שהיו  ובחורות  לבחורים 

הנשירה  לפני  אחד  צעד 

התורניים  מהמוסדות 

במשברים  והיו  והישיבות 

גדולים, ולא היה להם עם מי 

שלהם,  הבעיות  על  לשוחח 

הכל  ההלכה  שבקו  מכיון 

- הם מרגישים  אנונימי  הכל 

הקו  רבני  עם  פתוח  לדבר 

ופשוט  איתם,  ששוחחו 

נתנו להם את הכח להמשיך 

הלאה ולא ליפול ועזרו להם 

במה שצריך.

בחורה  התקשרה  פעם 

ערבי,  עם  להתחתן  שרצתה 

היא התקשרה לשאול שאלה 

את  קלט  הרב  אבל  תמימה, 

אותה,  הציל  ופשוט  הסיפור 

ברוך  סיפורים  הרבה  ועוד 

ה'...

הרגליים של עולם התשובה

מדגיש  שושן  אליהו  הרב 

קו  "כיום  חשוב.  מאוד  דבר 

שהוא  לומר  אפשר  ההלכה 

הרגליים של עולם התשובה" 

רוצים  אנשים  אומר.,  הוא 

טהרת  בשבת,  להתחזק 

לא  אבל  ועוד,  המשפחה 

יודעים תכלס איך עושים את 

אסור.  ומה  מותר  מה  זה... 

להם  משיבים  כאן  הרבנים 

הרבה  הסוף.  ועד  מהתחלה 

שומרים  הם  שאם  לי  אמרו 

היום קלה כבחמורה - זה רק 

בזכות קו ההלכה, זאת משום 

ורואים  מתקשרים  שהם 

רב  לשאול  קל  ממש  שזה 

גם  לשאול  מתביישים  ולא 

לאט  כך  פשוטות.  שאלות 

לאט התחזקו בעוד דבר קטן 

ועוד אחד, עד שברוך ה' היום 

הם שומרים על כל ההלכות.

שיתוף הפעולה עם 
"הידברות"

ברוך ה' בשנתיים האחרונות 
ארגון  עם  פעולה  שיתוף  יש 
הידברות שכל שאלה בהלכה 
לקו  מפנה  הידברות  ארגון 
ההלכה. הגאון הרב זמיר כהן 
אמר לי פעם אחת, שכל ארגון 
הידברות זה בשביל שבפועל 
ההלכה,  את  ישמרו  אנשים 
משתדלים  שאנחנו  מה  וזה 
בכל  יהודי  שכל  לעשות 
אורח  לשמור  יוכל  העולם 

חיים כהלכה.

ימי עיון לרבנים
הרב שושן מספר לנו על כך 
שפעמיים בשנה נערכים ימי 
בהם  ההלכה,  קו  לרבני  עיון 
עניינים  על  דיונים  נערכים 
בענייני  הפרק  על  העומדים 
והם  ועוד,  ופריות  כשרות 
שומעים סקירות מהמומחים 
ימי  בראש  אלו.  בתחומים 
בולט בהשתתפותו  אלו  עיון 
הראשי  והרב  לציון  הראשון 
הרב  הגאון  מרן  לישראל 

יצחק יוסף שליט"א.

מענה  אינו  ההלכה  קו 
נותן  הוא  גרידא.  טלפוני 
מענה לשאלות גם בהגעה 
פיזית. מה הם "בתי הדין" 
של  ההוראה"  ו"בתי 

הארגון?  
רבנים  גם  לשאול  ניתן  אכן, 
בית  לנו  יש  לדוגמא  בפועל 
ברק  בבני  דין  ובית  הוראה 
יש  כן  כמו   ,  20 הירדן  ברח' 
גן  רמת  הכרמל  בטירת  לנו 

ירושלים ראשון לציון ועוד

כיצד ניתן לשאול שאלות 
את רבני "קו ההלכה"?

073-7- או    *3030 במספר 
860-860

 +1-718-704-0984 מאמריקה 
.

מדריך את הרבנים.
 מרן הראש"ל שליט"א באחד מכינוסי קו ההלכה
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ה היה יום שלישי בשבוע.ז

באולם הקטן שע"י בית הכנסת נסגרו התנאים והשמחה 
הרקיעה שחקים. 

מזל טוב, יוני חתן!  אחיו הצעירים סבבו אותו במעגלי הערצה. 
הקפיצו  המשולהבים  חבריו  בכור.  אח  מתארס  יום  בכל  לא 
אותו עד התקרה, הרכיבו אותו על הכתפיים ורקדו מכל הלב. 
רותי-ארוסתו, העניקה לו את השעון כמקובל, והטקס נגמר 

בשעה טובה!

כולם חזרו הביתה מתנדנדים מעיפות, אבל מאושרים עד לב 
השמים.

תקופה חדשה ליוני ורותי - בנין עדי עד!

•••

זה נפל עליהם כרעם ביום בהיר. 

יוני בבית חולים! יוני נפצע בתאונה! הידיעה הלמה 
כפטישים בראשם של הזוג פרץ. הם דהרו לבית 
החולים, מקווים שמדובר רק בשבר קטנטן ולא 
אבל  הביתה.  לשוב  יוכלו  היום  ועוד  מורגש, 
לחדר  סמוך  הפרופסור  של  פניו  את  כשראו 
הטראומה, הבינו שהעסק לא כל כך פשוט כמו 

שהם קיוו ורצו לשמוע.

"יונתן פרץ חייב להכנס הרגע לחדר ניתוח", אמר 
הרופא בטון נחרץ שאין עליו עוררין.

להיות  שאמורה   - הֵאם  להם?  היתה  ברירה  וכי 
על  עכשיו  צונחת  וחצי,  חדשיים  בעוד  חמות 

הכיסא, מותשת וחסרת כוח.

זה  דקות?!  כמה  בעוד  ניתוח  לחדר  יכנס  החתן,  שלה,  יוני 
בפירוש לא הסתדר לה.

חודש וחצי אח"כ:

"יוני, אתה מוכרח להתעורר מהתרדמת שתפסה אותך. מאז 
הניתוח לא התעוררת אפילו לא לשניה. יוני אנחנו מתחתנים 

בעוד חודש, תפקח את העיניים בבקשה---". 

רותי הכלה, ישבה סמוך ליוני. מביטה על העיניים העצומות, 
עמוק  חיוורון  רק  מהם,  נראה  לא  מבע  ששום  הפנים  על 

ומכאיב...

היא התחננה. ממש כמו שמתחנן אסיר לביטול גזר דינו. זה 

כבר חודש ימים שהיא לא מרפה. מופיעה בחדר מספר 184 
יושב ומקשיב לה  מידי שבוע. מדברת אל חתנה כאילו הוא 
באזניים קשובות נכון לסייע ולייעץ. מבחינתה זה ממש היה 

כך...

"יוני, אתה יודע שבורא עולם לא הפגיש ביננו סתם... כדי שזה 
יסתיים בצורה כל כך טראגית.

אם רק תועיל לפקוח את העניים, לראות את העולם שמחכה 
רק  לך. את האנשים שמחכים לחגוג עימנו בחתונה. אם רק 
תפקח אותם, אני אאמין שכל המציאות הזאת לא היתה אלא 

חלום שחור ועצוב".

האחות שנכנסת לפתע, קוטעת את הדרמה. היא מודדת לחץ 
דם, דופק ונשימות. אחר מביטה על רותי במבט 
חצי מרחם, וחצי לועג. אותו מבט שבו הסתכלה 
עליה אמה לפני שיצאה מהבית, אחרי שהודיעה 
לה שמבחינתם אין מקום לוויכוח, השידוך יורד...

לבוא  בחרה  להאמין,  להמשיך  בחרה  היא  אבל 
כיצד  לו  לספר  להרפות.  בלי  יוני  ליד  ולשבת 
מתקדמות ההכנות לחתונה וכמה שהזמן חולף, 

היא ידעה שהוא שומע, או לפחות קיוותה כך. 

•••

"אמא, אני יוצאת". 

"לאן רותי?" גב' הלפגוט שמטה מידיה את הסכין 
 6 "השעה  לביתה.  והתקרבה  שחתכה,  והבצל 

בבוקר, את יודעת".

ליוני",  אהה...  יוצאת,  אני  יודעת.  אני  אמא,  "כן 
שלא  למרות  מפיה,  מגומגמות  המלים  יצאו 

התכוונה לגמגם אותן.

שבעולם.  והאכזבה  הפליאה  כל  היו  אמא  של  בקול  "רותי". 
"למה את מתעקשת כל כך? עוד שבועיים החתונה, מנין לך 

הביטחון שהוא התעורר עד אז?".

לא  אותי להאמין. מה  חינכו  בזה. תמיד  אני מאמינה  "אמא, 
טוב עכשיו?".

"אין בעיה, רותי. תאמיני... אבל למה על חשבונך? בואי נרד 
מהשידוך, ובעז"ה יבוא משהו אחר".

"טוב אמא. אני אחשוב על זה". רותי נטלה את תיקה, ופתחה 
את הדלת, אמא ליוותה אותה לפתח. "לפי הטון שלך, זה לא 

 כדי לעורר אדם
 מתרדמת נדרשים
 כל מיני אפשרויות,
 כל מיני גירויים כדי

 לעורר את המוח. וזה
 לא בהכרח שהוא

 יתעורר. מבחינתנו זה
 נס רפואי ממש. אנחנו
 מאמינים שרק תפילות
 מסוגלות להועיל במצב
 הזה. תפילות ואמונה.

במקרה הזה אלו
היו שלך

"
"

אהבתם
את ביטאון
"המורשת"?

בטוח שגם החברים שלכם יאהבו אותו!

דוא"ל: ichud@moreshet-maran.com או באתר מורשת מרן
חייגו כעת: 03-3060260חייגו כעת: 03-3060260

הצטרפו למפיצי הביטאון
הלוקחים חלק בזיכוי הרבים

 - להבין ולהשכיל") "המרכז למורשת מרן(תחת השם

גם
"נדרים פלוס"בעמדות

גם
"נדרים פלוס"בעמדות ובהנחלת מורשתו של מרן!

כוחה של אמונה

סיפור
יעל רטבי
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 קריעת עטיפה של מתנה בשבת, 
וכן תווית של בגד חדש

שאלה:

שלום, ברצוני לשאול:

לפתוח  וכן  בשבת,  מתנה  עטיפת  לקרוע  מותר  האם  א. 
חוטי פלסטיק או אזיקונים שנועדו מלהחזיק את המתנה 

בתוך הקופסא.

האם מותר לתלוש תווית שמוחזקת בחוט  ב. 
פלסטיק בבגד חדש.

תשובה:

א. מעיקר הדין מותר לפתוח עטיפה של 
יהיה צורך  מתנה בשבת, אף אם בהכרח 
לקרוע את העטיפה בשביל כך. וכן מותר 

והאזיקונים  הפלסטיק  חוטי  את  לחתוך 
שנועדו להחזיק את המתנה בקופסא.

ב. וכמו כן מותר לתלוש תווית שמוחזקת בחוט 
פלסטיק בבגד חדש.

האם מותר לטוס לפולין לצורך 
לימודים?

שאלה:

בתי בת 17 לומדת בסמינר בירושלים, הסמינר יוצא למסע 
היתר  יש  אם  לדעת  ברצוני  המורות.  עם  לפולין  לימודי 
יציאה מארץ ישראל לצורך זה? יש לציין שכל המשפחה 
לא יצאה אף פעם מהארץ ברוך השם ותודה לאל. רוצה 

לדעת אם מותר מבחינה הלכתית להשתתף. 

תשובה:

יציאה מהארץ באופן כללי, הכלל הוא, שכל שהוא  בדין 
לצורך מצוה, מעיקר הדין מותר.

ולכן באופן עקרוני, אדם שרוצה לצאת מהארץ על מנת 
לו  לעזור  שיכול  תורני,  לימודי  בחומר  עצמו  להכשיר 
הדבר  בהמשך,  תורניות  ובפעולות  תורניים  בעניינים 

מותר, כי זה נחשב בהלכה כצורך מצווה.

למסע  סמינר  בנות  שנוסעים  המדובר,  במקרה  וגם 
ידע  העשרת  בענין  הוא  שמסתמא  בפולין,  לימודי 
עם  של  ההיסטוריה  בנושאי  מסוימת  וחווייתיות 
בשורשי  רוחני  חיזוק  נותן  שהדבר  שכל  נראה  ישראל, 
על  הקודש  עם  של  מסירותם  לאור  היהודי,  העם 
ואפשר  מצווה,  לצורך  נחשב  זה  גם  וכו',   יהדותם 

להקל.

forum.moreshet-maran.com :לשליחת שאלות

שאל את הרב
ן ללוש שליט"א הרב שמעו

נשמע שאת מתכוונת לחשוב" העירה אמא, רגע לפני שירדה 
רותי במדרגות.

•••

רותי התישבה על הכיסא, סמוך למיטת בית החולים, והוציאה 
מתיקה ספר תהילים.

"בורא עולם" היא לחשה. "עוד שבועיים אנו אמורים לעמוד 
תחת החופה. עוד שבועיים אנחנו אמורים להקים בית חדש. 
אבל אין חתונה אם החתן לא נמצא בה. לא רק למעננו אנחנו 
מבקשים, אלא למענך, למען הבית שלנו שקול תורה לא ימוג 
ביום  רגליו  על  לעמוד  שיזכה  רבקה  בן  ליונתן  עזור  משם. 

חופתו".

רותי פתחה את ספר התהילים. מדפדפת דף ועוד דף. לחדר 
נכנסו רופאים ואחיות, עוקבים אחר מצבו של חתנה.

היא סיימה את ספר התהילים כשקרני שמש מסנוורות חדרו 
ועשרה.   12 היתה  השעה  בשעונה,  הביטה  היא  החלון.  דרך 

היא התארגנה חפוזות, מתכננת לעזוב את המקום.

"רותי" קול חלוש עצר אותה.

היא סובבה את ראשה, לראות מי בעל הקול. זה היה יוני... היא 
חשבה שהיא הוזה או חולמת.

"יוני" היא היתה המומה "התעוררת?".

"מה אני עושה כאן?" הוא שאל אותה. 

"אתה בבית חולים, יוני. נפצעת מתאונה, אתה זוכר?".

המכשירים  על  הלבנה,  המיטה  על  הביט  סביבו.  הביט  יוני 
שמחוברים אליו. מצרף פרט ועוד פרט. "כן, נפצעתי מתאונה. 
אופנוע פגע בי, אחר כך כבר לא זכרתי כלום, כנראה אבדתי 

את ההכרה".

"כנראה" רותי מחתה מעניה את הדמעות, שוכחת לעדכן את 
כל צוות בית החולים בגילוי המדהים.

"רותי, אנחנו מתחתנים בעוד חודשיים וחצי, לא?". 

"יוני, עוד שבועיים, עוד שבועיים אנחנו מתחתנים".

"מה?" הוא היה בהלם. "איך את מסבירה את זה".

רעש קל נשמע מהפתח. מנהל המחלקה נכנס, אך נשאר על 
מקומו דקה ארוכה. הוא שפשף את עיניו כלא מאמין.

הוא תכנן להודיע לכלה המסכנה על התכנון להעביר את יונתן 
למוסד שיקומי, והנה הוא רואה את המדובר בגודל טבעי יושב 

על המיטה ער! מאיפה קוראים דברים כאלה?!

אותם  עצר  שחרור.  מכתב  יוני  של  שבידו  אח"כ  יומיים  רק 
הפרופסור.

אדם  לעורר  "כדי  והכלה.  לחתן  פנה  הוא  יודעים"  "אתם 
כדי  גירויים  מיני  כל  אפשרויות,  מיני  כל  נדרשים  מתרדמת 
מבחינתנו  יתעורר.  שהוא  בהכרח  לא  וזה  המוח.  את  לעורר 
מסוגלות  תפילות  שרק  מאמינים  אנחנו  ממש.  רפואי  נס  זה 
היו  אלו  הזה  במקרה  ואמונה.  תפילות  הזה.  במצב  להועיל 
שלך" אמר לרותי. אחר לחץ את ידו של יוני ובירך במזל טוב.

•••

כעבור שבועיים נחגגה החתונה ברוב עם שהגיע לצפות בנס 
המהלך. 

בזכות  הנס,  בזכות  בעולם!  שמחה  הכי  החתונה  היתה  זו 
התקווה, בזכות האמונה... 
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י לא מכיר כיום את ישיבת "פורת יוסף", אם מ
הישיבות הספרדיות בארץ ישראל בתקופה 
האחרונה, בית היוצר הגדול לעולם התורה 
נפלאה  בצורה  עינינו  מול  ופורח  ההולך  הספרדי 

ומיוחדת, בכמות ובאיכות.

ומיוחד,  חדש  בפרויקט  בע"ה  נצא  הבאים  בגליונות 
על  המעטירה,  יוסף  פורת  ישיבת  על  בע"ה  ונכתוב 
חכמיה ורבניה וגדולי הדור אשר יצאו ממנה. וכיצד 
התורה  בני  זכו  בה,  למדו  אשר  בחורים  משבעים 
הספרדים לעלות ולהתעלות, ולהפוך לעולם התורה 

הגדול ביותר. כן נרבה וכן נפרוץ!

נכתוב אי"ה גם על שיטת החינוך ושיטת הלימוד אשר 
לימדו בה, וכיצד קיבלו הבחורים כושר הנהגה, אשר 
מסלתה ומשמנה של ישיבת פורת יוסף מנהיגים כיום 

את עולם הישיבות בעוז ובחיל.

אותו  קורה"  "קול  במסמך  דווקא  נתחיל  זה  בפרק 
תשי"ט,  לשנת  תורה'  'קול  בירחון  הישיבה  פרסמה 
להיחלץ חושים ולהרים תרומה להחזיק מפעל עצום 
זה, ממנו אנו למדים על כך שכבר לפני עשרות שנים, 
צפו רבניה למרחוק לאן פניה של ישיבה זו מועדות, 
הדברים  הם  ואלו  ליושנה.  עטרה  להחזיר  בדרך 

)בהוספות קלות(:

מאות  יחסיון  זו  ומיוחדת  גדולה  ישיבה  של  "בצילה 
ממנה  תורה.  של  במלחמתה  כוח  גיבורי  השרידים 
למושבות  לערים,  רבנים  להכשרת  פינה  ממנה  יתד 
ויוצאים  יצאו  וממנה  בארץ,  הרבניים  הדין  ולבתי 
רבנים לעשרות גם לתפוצות הגולה, וכמו כן מורים, 
שוחטים, מוהלים וחזנים בעלי שם הממלאים תפקידי 

קודש חיוניים בכל אתר ואתר.

ישיבת פורת יוסף ליבתה את להבתם של חכמי ספרד 
וחכמיה שרידיה שומרים ברטט  וגאוניה מימי קדם, 
הגחלת  על  הווייתם  ובכל  ובמאודם  בנפשם  קודש 
שהייתה לבית ישראל כלו לעמוד אש, להנחותו הדרך 
יוצאי הישיבה  ידי  דורות. אור חדש הואר על  לדורי 
ולברכה  לטובה  עצומה  ומהפכה  יוסף"  "פורת 
יהדות  של  שלמות  קהילות  בחיי  ידם  על  נתחוללה 
ההידרדרות  בפני  גם  תריס  ומהווה  הפזורה,  ספרד 

וההתבוללות שנתנה כבר בהן את אותותיה".
 

כך הכל התחיל...

אברהם  יוסף  ר'  הגביר   )1900( ה'תר"ס  בשנת  בערך 
יוסף  רבינו  הקדוש  הגאון  רבו,  אל  פנה  ע"ה,  שלום 
חי",  איש  "בן  ספרו  שם  על  המכונה  זצוק"ל,  חיים 
ונועץ עמו האם להוציא לפועל את מחשבתו: לבנות 
בית רפואה יהודי בירושלים עיר הקודש. רבינו יוסף 
חיים השיב לו, שבוודאי מצוות רבה יש בדבר לבנות 
בית רפואה יהודי, אך מצוה זו רבים הם האנשים אשר 
ויזילו ממונם לכך, אך עדיף להשתמש  יקפצו עליה 
למקום  ביותר  הקרובה  ישיבה  לבנות  כדי  זה  בכסף 
בכך,  דבריו  את  נימק  הוא  הבית.  הר  מול  המקדש, 
בעיני  פחות  אז  היה  התורה  ערך  הצער,  שלמרבה 
את  לתת  ישמחו  אשר  רבים  ימצאו  ולא  האנשים, 

כספם למען תורתנו הקדושה.  

את  החל  ומיד  רבו,  להצעת  שמע  הנכבד  הגביר 
כך. הוא סיכם  התכנונים הראשונים הנדרשים לשם 
לידי סניור משה ששון,  יעביר  כי את הכסף הנדרש 
שהוא יהיה האחראי לטפל בכספי ההקדש. רק נותר 
להם לחפש דמות ראויה שתקדם את הקמת הישיבה.

ישיבת פורת יוסף וחכמיה
ן בסדרה פרק ראשו

ספינת >הדגל
זיכרונות מימי הקמת ספינת הדגל של עולם התורה הספרדי | אקדמות מילין לתולדות 
הישיבה אשר סללה את הדרך לעולם התורה הספרדי המוכר כיום | רבנו הבן איש חי 
לנגיד – בניית ישיבה עדיפה מבניית בית חולים | מנהל הישיבה הראשון חכם בן ציון 

מרדכי חזן | רכישת הקרקע מידי ה''וואקף'' | מסמך היסטורי
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ספינת >הדגל

חכם יוסף חיים זלה"ה הציע את הרה"צ חכם בן-ציון 

מרדכי חזן זצ"ל, אשר היה תלמידו חביבו ונאמן בית. 

הקודש,  עיר  לירושלים  לכן  קודם  עלה  זה  תלמיד 

ועסק בהדפסת כתבי רבו המובהק, הבן איש חי.

הרב חזן נענה לבקשת רבו, וחיפש קרקע מתאימה 

הקרובה ביותר למקום המקדש, כפי ההסכם. קושי 

רב היה כרוך בכך. הקרקעות הסמוכות להר הבית 

העליון,  הערבי  הועד   – ל'ווקאף'  כולם  שייכים  היו 

מוסלמית  'קרקע  ימכרו  שלא  ביניהם  סיכמו  ואלו 

קדושה' ל'כופרים'.

ה"תרגיל" שהוביל 
להקמת הישיבה

נאלץ  כך,  בעקבות 

חזן  בן-ציון  הרב 

במעשה  לנקוט 

קבע  הוא  מיוחד. 

ראש  עם  פגישה 

הגיע  הערבי.  הוועד 

פירות  בסל  מצוייד 

גדול,  משובחים 

טמן  ובתחתיתו 

זהב,  לירות   30.000

כאשר הם מוסתרים 

הועד  ראש  היטב. 

והוא הבטיח לסייע  הערבי העליון הבין את הרמז, 

הערבים,  להתנגדות  מודע  היה  הוא  יכולתו.  ככל 

ועשה מעשה עורמה. מיד לאחר מכן החלו להישמע 

מפיו תלונות בפני חברי הועד, כי תם הכסף מכספי 

שימכור  לו  השיבו  ואלו  קשה.  והמצב  הווקאף, 

אדמות. הוא השיב כי נשאר רק אדמה ליד הכותל. 

ומשהשיבו לו שמבחינתם העיקר הוא שישיג כסף, 

מכר את הקרקע לרבי בן-ציון חזן, ורק לאחר מכן 

הודיע להם שהקונה בעצם, יהודי!

ראש הועד הערבי ברח לחוץ לארץ, כשהשלל בידו. 

הערבים מִצדם, ניהלו נגד חכם בן-ציון חזן מלחמת 

לא  ראויה  הייתה  בקושי  שהקרקע  ואע"פ  חורמה, 

הייתה עומדת שוממה,  וסתם  לזריעה,  ולא  לבנייה 

התנכלו אליו בהתנכלויות שונות, והם איימו להכריז 

איש  לא  אך  ביהודים.  קודש'  'מלחמת   – 'ג'יהד'  על 

כחכם בן-ציון חזן יכנע לאיומי רצח ומלחמה. והוא 

בניין  להקים  במשימתו:  ונחוש  איתן  נשאר  כדרכו, 

חי  איש  בן  הרב  הגאון  רבו,  כמצוות  לה',  מפואר 

זצוק"ל.

על  כולו  ישראל  עם  התבשר  ובששון  בשמחה 

תחילת הקמתה של ישיבה מול שריד בית קודשנו 

בעיתון  התפרסמה  הראשונה  המודעה  ותפארתנו. 

וכך   ,)1914 ה'תרע"ד.  טבת  )יא  'מוריה'  הירושלמי 

אברהם  יוסף  מאת  פראנק  מליון  "שני  בה:  נכתב 

שלום מעיר כלכתה למען לבנות... בניין אדיר ויפה, 

שיכיל ישיבה נהדרת ובית כנסת מפואר, ועשרים בתי 

דירה לעשרים חכמים, שינהגו יומם ולילה בישיבה, 

ובנסתר,  בנגלה 

חכם  תלמיד  וכל 

תמיכה  יקבל 

הגונה".

דשמיא  בסיעתא 

באותה  מרובה, 

השנה הונחה אבן 

לישיבה  הפינה 

ישיבה  הקדושה, 

לימים  אשר 

בשם  נודעה 

פורת  "מדרש 

שם  על  יוסף" 

יוסף  ר'  הנדיב 

שלום,  אברהם 

אשר נהפכה לבית היוצר לגדולי התורה מבני עדות 

המפוארת  המסורת  המשכת  את  והיוותה  המזרח, 

אנו.  לימינו  ועד  והמקדש,  הקודש  בית  מימי  עוד 

כיום:  הדור  גדולי  הם  תלמידיה  שבין  המפורסמים 

הגאון  זלה"ה,  יוסף  עובדיה  רבינו  הדור  פוסק  מרן 

צדקה  יהודה  רבי  הגאון  זלה"ה,  עטייה  עזרא  רבי 

זלה"ה,  אבא-שאול  בן-ציון  רבי  הגאון  זלה"ה, 

הגאון רבי מרדכי אליהו זלה"ה, הגאון רבי עובדיה 

הדאיה זלה"ה, ולהבדיל בין החיים לחיים: מרן ראש 

הראש"ל  מרן  שליט"א,  הכהן  שלום  רבינו  הישיבה 

רבינו יצחק יוסף שליט"א, הגאון רבי שמעון בעדני 

ועוד  שליט"א,  מוצפי  בן-ציון  רבי  הגאון  שליט"א, 

גדולים מראשי הישיבות והפוסקים כיום.

לשליחת חומרים, מסמכים, תמונות וסיפורים מקוריים 
וכל מה שקשור לישיבת פורת יוסף: 

office@moreshet-maran.com

צילום:
 ויקיפדיה
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 הגישה הנכונה לחינוך
נער בגיל ההתבגרות

ליל שבת, שכונה ירושלמית. זאב, בן ה-16, שובת בבית הוריו היקרים, שכה דואגים לו. 
בעת נטילת הידיים, צדה עינו של אביו כיצד בנו אינו נוטל ידיים, כמבואר בהלכה, וחיסר 

מקצת מההלכות. הוא העיר לבנו על כך: "זאב, שים לב לנאמר בהלכה..".

במהלך הסעודה, האב גם דאג לכך שזאב, שחזר מהישיבה, יהיה מספר 1 בקיום הלכות 
שבין אדם לחברו ביחס לאחיו ואחיותיו. הוא, כמובן, לא שכח גם לתחקר אותו מה למדו 
השבוע בישיבה, ולא פספס לשאול כמה שאלות על הסוגיא הנלמדת, כדי להחכים את 

בנו.

בסיומה של הסעודה הציע האב לבנו ללמוד עמו חברותא.

•••
בבית השכנים, יואב, בן כיתתו של זאב, אף הוא שובת בבית הוריו היקרים, שאף הם לא 

מסירים דאגה ומחשבה מבנם היקר.

בדיוק  ידיים  נוטל  אינו  שבנו  לכך,  לב  שם  יואב  של  אביו  גם  הידיים,  נטילת  במהלך 
כמבואר בהלכה. האב בחר לשתוק.

במהלך הסעודה, הציע לבנו יואב שיאמר דבר תורה, לכבוד השבת, והאב עצמו גם נשא 
מדיברותיו במהלך הסעודה ושאל שאלה ש"עלתה" במוחו בבירור הלכות נטילת ידיים, 

וענה עליה, כך שכל בני הבית ידעו את ההלכה שנשכחה מהם.

בסיומה של הסעודה, הציע האב ליואב בנו ללמוד עמו חברותא.

•••

וכעת אליך, קורא נבון. באיזה בית, לדעתך, נענה האב בתשובה חיובית מבנו, ללמוד עמו 
חברותא, ובאיזה – נענה בתשובה שלילית מוחלטת, או מתחמקת?

אמת! זאב התחמק וענה תשובה שלילית מוחלטת, ואילו יואב, ללא היסוס, ענה תשובה 
חיובית ולמד עם אביו סוגיות שנלמדו במהלך השבוע בישיבתו.

הלימוד  את  ששלל  לזאב  חיובית,  תשובה  שענה  יואב  בין  ההבדל  מה  מדוע?  ובכן, 
המשותף?

ישנו משפט, שכתב הרב שמשון רפאל הירש להוריו: "מחנכי בילדותי, מדריכי בנערותי, 
וידידי בבגרותי"

משפט זה הוא אבן דרך לכל הורה אשר ילדיו באו לגיל הנערות, בגישתו לחנך את הבן 
המתבגר או הבת המתבגרת.

כשם שהילד הוא אינו אותו הילד כשהוא בן 8, כך אינו אותו ילד בהיותו בן 15, וכשם 
בשני  מדובר  כאילו  אחרת,  ובדרך  בהתאם  להתנהג  ההורה  על  ילד,  אותו  אינו  שהוא 

ילדים שונים.

את  לשנות  החינוך,  למלאכת  כשניגש  הורה/מחנך,  כל  שעל  מלמדנו,  הירש  הרש"ר 
גישתו בין חינוך הילד הצעיר לימים, שאז יש לחנכו כמו שחינכנו אותו כשהיה תינוק, 
לדוגמא: רצה לגעת באש והעמדנו אותו על מקומו. בדרך זו – שהוא עדיין ילד, עלינו 

לחנכו ולהעמידו על מקומו.

ולא  כמדריך  הישר,  בדרך  אותו  להדריך  עלינו  לנער,  ונהפך  גדל  הילד  כאשר  אולם, 
כמחנך, שאם נחנך אותו, כילד קטן, בהערות וגערות וכד' נחטיא את המטרה, חלילה.

עלינו, כאמור, לשנות את הגישה ובעת בגרותו כבר ננהג עמו כידידים, נתעניין, נדרוש 
בשלומו, נחמיא, ונמנע מלהתערב ולחנכו.

אביו של יואב התנהג כיאות, הדריך את בנו, נתן לו תחושה נעימה. הוא לא פנה לבנו 
בצורה ישירה אלא בעקיפין ובדרך אגב איתגר את בני הבית בשאלה הלכתית הקשורה 
להיכן שהילד טעה. הוא לא 'תחקר' אותו על החומר הנלמד בישיבה אלא רק הציע עצמו 

כחברותא.

במהלך  ועוד  בחינה,  של  נתן תחושה  העיר,  הוא  בגישתו.  זאב טעה  של  אביו  מאידך, 
'להגיע  שאומרים:  כמו  ולנסות,  להדריך,  עליו  היה  הבית.  בני  שאר  לפני  הסעודה, 
בסיבוב', לא לתת חלילה הרגשה של בחינה, שרק הזיקה והרחיקה את זאב מאביו. צורת 
זו אין השפעתה רק לזמן קצר אלא עלולה היא להשפיע ולהזיק גם לטווח  התנהגות 

ארוך.

נזכור אפוא ונפנים את דבריו של הרש"ר הירש להוריו: "מחנכי בילדותי מדריכי בנערותי 
וידידי בבגרותי".

מילות המפתח בנישואין
לשניהם  ומוצלחת.  טובה  בשעה  נישאו  ורחל  יוסי 
היו רצונות טובים, תקוות ושאיפות לבנות בית נאמן 

בישראל.

מספר  לאחר  אך  מנוחות  מי  על  זרם  הקשר 
שנים החלו הקשיים.

לסדר  רחל  הלכה  ונעים  רגיל  ביום 
כהרגלו  ויוסי  בבנק,  שהוא  כל  עניין 
בלימוד  העולם  את  העמיד  יום,  מידי 
התורה בכולל. בצהרים התקשר הבעל 
לרעייתו ושאל "איך היה בבנק?". יוסי 
העניין  האם  עניינית  לתשובה  ציפה 

לא,  שמא  או  סודר  לסדר  שהלכה 
ה"שותפות"  את  כאן  שצריכה  רחל  אך 

עמה  היום  קורות  כל  את  לספר  התחילה 
אותו  והפסידה  לאוטובוס  רצה  איך  מהבוקר, 

שהייתה  ההיסטורית  הפגישה  ועל  האחרון,  ברגע 
טובה  חברה  הייתה  שם  אחריו  הבא  באוטובוס  לה 
מהעבר וכו' וכו'. יוסי  לא מבין איך כל המעשייה הזו 
קשורה לבנק, ומדוע היה צריך להחזיק את הפלאפון 
בידיו זמן רב סמוך לאוזן, והיא במטבעה רוצה את 

השותפות שלו.

שתחי'  ואשתו  בערב,  הבעל  חזר  ימים:  כמה  לאחר 
החלה לספר לו את כל מה שעבר עליה אחר הצהריים 
עם הילדים. והוא חושב בדעתו שבא תכל'ס לעזור, 
כל  בבית  רוצה שאשאר אתה  היא  "וכי מה  והרהר: 

אחרי הצהריים לעזור לה?!".

רחל  מעט.  להיסדק  האושר  החל  הדברים,  מטבע 
ולא  אותה  מבין  לא  לה,  מקשיב  לא  שהוא  טענה 
מספיק נושא אתה בעול, ואילו יוסי מצדו טען שהוא 
מאוד משתדל לעזור לה עם הילדים בקניות ובשאר 

עניני הבית.

פנו יוסי ורחל ליועץ זוגי, לגלות היכן היא האמת...

משנפגשו, ענה להם היועץ ששניהם צודקים.

אתה  נושא  לא  שהוא  מרגישה  רחל  אך  עוזר  יוסי 
בעול. מדוע?

הנקודה היא שאשה יותר ממה שצריכה את העזרה 
הפיזית צריכה את הראש – השותפות, אשה מטבעה 
נוצרה בטבע של שותפות וזה מה שהיא מצפה מבן 

זוגה.

היא  עליה,  שעבר  מה  כל  את  מספרת  שהיא  ברגע 
הוא  אם  אך  אתו,  ביחד  מחדש  הדברים  את  חווה 
שעליו  לנושא  קשורים  שלא  דברים  שאלו  חושב 
טלפן, ומגלה קוצר רוח, מה שגורם לאשה להרגיש 

שהוא לא מבין אותה ולא נושא אתה בעול.

לא דורשים ממך בעל יקר פתרונות קסם, ולא שעות 
המרובים  תפקידיה  את  עושה  האשה  עזרה,  של 
והקשים בשמחה, אבל היא לא רוצה להרגיש לבד, 
היא רוצה שותף, שותף אמיתי כמו שאשה זקוקה, 
עם אמפתיה והבנה ומילות עידוד, ואם נדע לתת לה 

את ההרגשה הזו הזוגיות תפרח ותעלה מעלה.

חינוך בנעימות
הרב חנניה מנס, יו"ר ארגון "בנועם שיח"

שלום בית
הרב ישי מצגר, מדריך חתנים ויועץ זוגי
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מה היא גרפולוגיה?
בסייעתא דשמיא נתחיל במדור זה ללמד ולכתוב על כל נושא 

הגרפולוגיה, הפעם נעסוק בכמה נקודות ראשוניות וחשובות:

שפירושה  "גרפו"  מילים  לשני  מתחלקת  גרפולוגיה  המילה  א. 
כתב, ו"לוגיה" שפירושה למידה.

ב. אומנם גרפולוגיה נשמעת כמידע ששייך רק לחכמה היוונית, 
אבל כבר מובא בכמה מקומות בש"ס שיש משמעות בכתב כלפי 
במסכת  בגמ'  שמובא  מה  הוא  והידוע  הראשון  המקור  הכותב. 
שבת )דף קה.( "אנא נפשי כתיבת יהבית". דהיינו, אני נתתי את 
נפשי בכתב. זהו הרעיון בגרפולוגיה – הכתב מגיע מהנפש של 
האדם, ולכן אין כתב דומה לחברו. כמו שאין הפרצופים דומים 

ואין המחשבות דומות.

י:(  )דף  מגילה  במסכת  הגמ'  על  במהר"ל  מובא  נוסף  מקור 
הכתב.  זה   – שם  ה',  נאם  ונכד  ונין  ושאר  שם  לבבל  והכרתי 
שהכתב  המהר"ל  וביאר 
מראה על סוג המדינה ועל 
יש  לכן  ובאמת  אופייה. 
שמסתדרים  דברים  הרבה 
בין  התנהגויות  בהבדילי 
מדינות ובהמשך נביא כמה 

מההבדלים.

לכן,  קודם  שהובא  כמו  ג. 
ראי  הוא  שהכתב  יותר  להסביר  נוכל  אך  מהנפש,  מגיע  הכתב 
גם  להקיש  נוכל  ומזה  האדם,  של  והרגשות  המחשבה  השכל, 
ליצור  שמצליח  אירוע  עובר  אדם  כאשר  כי  האדם,  לאירועי 
ומחשבות  התנהגויות  האדם  באותו  לראות  נוכל  אזי  רושם,  בו 
אחרות. זה יכול להתבטא חלילה במחלות שעברו על האדם לא 
עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל. אומנם תחום הגרפולוגיה 

ברפואה פחות מתקדם מאשר תחום האישיות.

ד. יש גם מושג בגרפולוגיה שנקרא "גרפותרפיה", שמשמעותה 
"גרפו" – כתב, "תרפיה" – רפואה, ולכן ישנם שמשתמשים בכתב 

לרפא אנשים ע"י שיכתבו בצורה מסוימת.

כמו שהזכרנו, אופי המדינה נראה בכתב, וגם הכתב הוא מרפא 
ניתן לראות בהתנהגות בהרבה מדינות שכותבים  כך  לפעמים. 
נראה  יותר  הוא  לחברה  היחס  ושם  המקום,  כשפת  באנגלית 
כאדיב, והוא משום שצורת הכתיבה שלהם גורמת לעניין. צורת 
הכתיבה שלהם היא יותר לכיוון החברה, מה שאין כן בכתב עגול 
וביתר ביאור: כאשר  שלנו, שהוא כל הזמן חוזר לכיוון ה"אני". 
הכתב,  המשך  לכיוון  כתיבתו  מכוון  האות  צורת  את  הכותב 
פירושו שהוא מעוניין לתת לחברה מעצמו, אבל כאשר הכותב 
הכתב,  תחילת  לכיוון  ופונה  החיצוני  מהצד  מתחיל  האות  את 

משמעותו: לתת לעצמי.

גרפולוגיה
דוד הלפר

0723-400-500
ל˜בל˙ מספר ‡י˘י ˘ל‡ יחסם ‰˜י˘ו 7 

מר‡ה כהÔ ˘יעורי מרן ר‡˘ הי˘יבה
רבינו ˘לום כהן ˘ליט"‡ נ˘י‡ מועˆ˙ חכמי ה˙ורה 

0772247777

כל ‰ע„כונים מחˆרו˙י‰ם
˘ל ‚„ולי י˘ר‡ל ובר‡˘ם

מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ˘ליט"‡ 
ומעולם ‰˙ור‰ ו‰י˘יבו˙ 

כל ‰„יווחים מ‰˙נוע‰ ‰˜„ו˘‰ 
ומ˘ולחי „רבנן, ומכל ‰נו˘‡ים 

‰עומ„ים על ‰פר˜ 
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כל התחיל מהספסל בגינהה 
זו היתה בעצם גדר אבנים ולא ספסל, ורחבה שכונתית 
ללא זיקה קלושה למתקני הגינה, אבל הספסל בגינה 
כבר מזמן הפך למושג מיתולוגי כזה, צומת בו נפגשים סיפורי 
יוקרה. סיפורים של  ומחלצות  גינונים  נטולי  עסיס אימהיים 
'סתם', שגרתיים ונטולי יומרות, על מחירים ומתכונים ושאר 

ירקות.

בגיאומטריה,  שלה  השיעורים  עם  לעשות  מה  יודעת  "לא 
מתעניינות.  אזניים  זקפנו  וכולנו  משהי  נאנחה  יודעת-"  לא 

בטוח  זה  בגיאומטריה!  שיעורים 
משהו מרתק.

"קשים?" הנידה שכנה אחת בהזדהות, 
בה  שהפעוט  עגלה  נמרצות  מנדנדת 
ליבה-  ׂשּום  ללא  לו  והלך  מזמן  גלש 
הפעם  שיעורים?!"  לה  עושה  "את 
הייתה זו אני, ומיד הסמקתי, כי זה יה 

נשמע מורתי וקשוח בלי כוונה.

מושג  לי  אין  בשבילה?!  עושה  "אני 
איך להסתכל בכלל על הצורות הללו. 
הבאג  את  ירשה  היא  שגם  הבעיה 
שלי וכל פעם מחדש מגיעים לעימות 

סביב הנושא הזה".

החולצה  מכיס  מהוקצע  פתק  שלפה  היא  בקשב.  האזנו 
וברכה!  שלום  חני  של  היקרה  "לאמא  בהטעמה:  והקריאה 
בגיאומטריה.  בית  שיעורי  ללא  ביתך  הגיעה  שוב  לצערי 
העמודים להשלמה מסומנים בעט כחול בספר ועליהם יערך 

מחר בוחן לחני תח'. אבקש לדאוג ש.."

מי בכלל שמע את ההמשך.

ההקראה  לתוך  קרבי  מים  אשד  כמו  פרץ  קולות  בליל 
הדרמטית.

"המורות האלה..."

"אוף, שיעורי בית. כאילו זה מקדם במשהו".

"יפה שכיוונה למספרי עמודים"

"אם היא לא עושה כנראה אינה יודעת, מה הטעם לבחון?"

המורה,  אנוכי,  מהצד.  שכנותי  על  הבטתי  לרגע.  התנתקתי 
במטפחת ובנעלי בית, דוחפת מלפפון ורבע מעדן ומכירה את 

הזירה הזאת כל כך מקרוב, וכל כך אחרת.

הקשבתי להן.

נדהמתי מהעוצמה בה נאמרו הדברים. איך הכל עדיין שוצף 
וגועש בליבנו כאילו אך אתמול נטשנו את ספסל הלימודים. 
רגע,  בין  בנו אמוציות  ומושגיו מעלים  בית הספר  איך עולם 
שמדי  הדבר  מדהים  לא  האם  ולמוטב.  לטוב  בקרבנו  חיים 
דברי עם חמותי שתח' על שבעים שנותיה, עדיין צמד המילים 
בתיאור  ולפצוח  להתכווץ,  לה  גורמים  להסטוריה"  "מורה 
מחודש על 'הפעם ההיא שלעולם לא 

אשכח..."

שיעורים.  סמינר.  תיכון.  ספר.  בית 
מקומות.  החלפת  תקנון.  מבחנים. 
צלצול.  שבת.  מחנה  כיתה.  קישוט 

הפסקה. סוף היום. סוף.

עם  מושג  כל  ארכיון,  כמו  מילה  וכל 
זכרונות  וטעמים,  ניחוחות  מאה 
אוהבים  תמיד  שלא  נוסטלגיים 
לשחזר ולשוב אליהם, לא תמיד נכרך 

בית הספר עם הקונוטציה המתוקה.

ואולי חבל.

ואולי לא נועדו ארבע עשרה שנות הלימוד להוות ציוני דרך 
מרירים. ואולי אין כאן רעים וטובים, צודקים וטועים, שחורים 
הרצון  עם  הורים,  שותפים:  בשני  רק  מדובר  אולי  ולבנים. 
להורות לביתם את הדרך הישרה, ומורה עם הרצון להשפיע 

אך טוב וחסד לדורות.

אולי אין כאן שניים אלא אחד. ואולי אין כאן שני צדדים אלא 
רק שני קולות. קולותיהם של השותפים למסע.

מסע שרצינו לעצב קצת אחרת. לפלס דרך בינות לאתגרים 
ולחוות את השנים הללו, כתלמידה ואחר כך כאם לתלמידה- 

בצורה מושכלת, רגועה, מנותבת ו-פוריה.

כך נולד המדור.

תלמידות.  ושל  הורים  של  מבוכה  גני  קונפליקטים,  דילמות, 
החיים  חכמת  עם  האם  ימתינו  החוף  על  כאן.  יצוף  הכל 
אורחת  ויועצת  ראייתה,  מזוית  המורה  והאינטואיציה, 
שתעמיד דברים על מקומם, תיישב לב בנות על אימהותיהן 
ותנחה כיצד לגשר מעל מאורעות מאתגרים בחיי בית הספר.

מפגש שותפות
ן ה נ י ב ש ה  מ ו ה  ר ו מ - א מ א

ה י ד ב ו ע ם  י ר מ

לנשמה
אוצר הדינים היומי לאשה ולבת3 דקות יומיות

המתנה המושלמת לארועים
בת מצווה | שבת כלה | בריתה | ערב הפרשת חלה | כנסי נשים | לזיכוי הרבים | לעילוי נשמת

לנשואות ולרווקות 2 מהדורותקיים ב-

ניתן להדפיס

בתוספת

הקדשה
לפרטים והזמנות:  052-7116511או לוגו

ככה הכל התחיל...
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בשרטוט שלפניכם
מסתתרים משולשים שובבים

כמה מהם תצליחו לספור?

משולשים שובבים

מאוזן

1 הרבה, בעין יפה

3 רוכב על סוס

6 תבואה

7 חודש האבלות

8 השמיע קול 
בשופר

10 כלי מחורר

11 קריאה להמלכת 
מלך

12 בא בימים

14 משב אויר

16 משמש לתליה

17 גבוה

18 נשמה

20 השתחוו

21 בד יקר

22 נברא לצורך 
המשכן

24 מקנה

27 טבח מקצועי

28 אוגר כוח

29 מחלקי היממה

31 נוזל חשוב מאד

32 צחוק על הזולת

33 לפני הרעם

35 עוון

37 אחד ההורים

38 אומה

39 מקום מגורים

40 כלי לשאיבה

1 שבת לפני תשעה באב

2 חלק מסיפור

4 חשוב, אחראי, מוביל

5 שבת אחרי תשעה באב

9 איבר הראיה

10 רוק

13 בע"ח המדלג על 

העצים

15 פרח נוי קוצני

19 אחד המאורות

20 אחת העונות

22 צום על החורבן

23 כרה בור

25 אנוכי

26 נחמה לעם ישראל

30 פרשה מחומש 

במדבר

31 מנעל חורפי

34 מחבר המשנה

36 צעד, פסיעה

תשבץ

ורד ויסבקר

מאונך

יהודי
כשר

מאת: ורד ויסבקר
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אחרת!

מצטרפים עכשיו
כמפיצים לביטאון "המורשת"

 ולוקחים חלק בזיכוי הרבים
ובהפצת משנתו של מרן
(בהשתתפות חלקית לכיסוי ההוצאות)

קו האיחוד: 03-3060260
ichud@moreshet-maran.com :דוא"ל

צרו קשר:

והחבילה בדרך אליכם!

לתרומות להחזקת הביטאון, הנצחת שמות, פרסום וכדו' ניתן לפנות לפרטים הנ"ל.

בתרומה לפעילות האיחוד ותמיכה בהוצאת ביטאון "המורשת",
אתם זוכים לקחת חלק בזיכוי הרבים והנחלת מורשתו של מרן  לדורות הבאים.

מה יותר טוב כשמרן בעצמו מליץ יושר שלך לפני בורא עולם?!

מדברי מרן רבינו עובדיה יוסף: "מזכה הרבים יותר גדול ממלאך!".

5 אפשרויות תרומה לשירותכם:
1245

 קו האיחוד: 
03-3060260
(24 שעות ביממה)

העברה בנקאית:
 בנק מזרחי טפחות. 
מס' חשבון: 208346 

סניף: 569 
ע"ש להבין ולהשכיל

בעמדות
"נדרים פלוס": 

ברחבי הארץ
(המרכז למורשת מרן – להבין 
ולהשכיל > אפשרויות תרומה 
> איחוד הארגונים והקהילות)

תרומה 
מאובטחת 

אונליין
 באתר מורשת מרן

קבלת לינק 
ישיר בדוא"ל: 

ichud@moreshet- maran.com

3

בסיעתא דשמיא

בבית הכנסת / בעבודה / במקום הלימודים / בשכונה

תודה רבה!
כולם יגידו לך

שמות 
המפיצים
והתורמים

יוזכרו בציונו
 של מרן


