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 סיון תשפ"ב ● 1יו"ל ע"י איגוד בני הישיבות 'לגיונו של מלך' | גליון 
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 אין בית המדרש ללא חידוש 
אין חידוש, אין   –לאנשי דורו: "יש חידוש חכם אחד היה נוהג לומר 

 יש חידוש".   –חידוש  

כששאלוהו התלמידים מהי כוונתו, ביאר להם כך: בבית המדרש, ביום 
שמתחדש ללומדים חידוש בתורתם, הרי זה דבר רגיל ואינו חידוש,  
כמאמרם ז"ל "אין בית המדרש ללא חידוש", אך ביום שאין חידוש  

 לומדי בית המדרש הרי זה תמיהה גדולה וחידוש עצום.ל

-  -   - 

  – ב"ה זכינו להוציא בבין הזמנים ניסן את קובץ "חדוותא דאורייתא 
בעולם  ר אחריו הדים רביםרמועדי ה'" אשר הופץ באלפי עותקים וג

של בחורי    מאות התורה, תגובות רבות ונרגשות הגיעו לאיגוד ומאות  
י הארץ השתתפו מידי יום ביומו בחידונים ישיבות ואברכים מכל רחב

 ובלימוד.

קובץ זה המחיש בפנינו את הצימאון הגדול בו שרוי ציבור בני התורה  
  עטרת לבמה מכובדת אשר תאגד את עולם התורה המונהג ע"י 

גדול מרן ראש  הרבנו שר התורה והיראה, גאון ישראל  ,ראשינו
 הישיבה שליט"א. 

-  -   - 

חידושים ביין, יינה של תורה, כך ישנם חידושים אף  כשם שישנם 
מבית היוצר של  גיליון חודשי שלפנינו,  החידוש . וכזה הואהבקנקני

איגוד בני הישיבות 'לגיונו של מלך', חוליית זהב בשרשרת עשיה  
הצורבים הצעירים  ברוכה למען בני מלכים, מאן מלכי רבנן, 

 המפלסים דרכם במעלה הר ה'.

יביא    ישמש כבמת איגוד בני הישיבות,   אשר  זה  גיליון מושקע ומהודר
יופץ בהיכלי הישיבות ו  את דבר ה' ונביאיו, רבותינו זצוק"ל ושליט"א,
 הקדושות ברחבי הארץ בכל ערב ר"ח אי"ה.  

תודתנו נתונה לכלל העוזרים והמסייעים, הרבנים ועובדי המערכת,  
 ה'.  שאו ברכה מאת יאיש איש על שמו הטוב י

תקוותנו ותפילתנו שימצא הגיליון חן וחסד בעיני אלוקים ואדם  
 לתועלת קוראיו והוגיו, והיה זה שכרנו, אמן.

                                                                            בברכת התורה                            

                                                                             י. ˘למ‰ כ‰ן                           
 איגוד בני הישיבות יו"ר  

thshagetpcxs@gmail.com 

 

 הרב י. ˘למה כהן 
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 עוב„יה י„

 
 

 

 לימוד בתענ"ד קודש לחיזוק המכתב 

  מ‡ור י˘ר‡ל מרן הר‡˘ון לˆיון רבנו עוב„יה יוסף זˆו˜"ל
 ב‡„יבו˙ הרב ‡ליה ו.
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 ‡ור המ‡יר
  ‚‡ון י˘ר‡ל מרן ר‡˘ הי˘יבה רבנו מ‡יר מ‡זוז ˘ליט"‡

 חיזוק לבני תורה שביבי

התענוג הגדול שיש לי ַּביום, זה כשאני בא   א.
לשיעור. בשיעור אני שוכח את עצמי, שוכח שנפלתי,  
שוכח שכואב לי, שוכח כל הייסורים, שוכח כל  
הצרות הפנימיות והחיצוניות, שוכח כל היגונות, 
שוכח כל הדאגות, שוכח כל הדיכאונות. יש לי אלף  

תה  צרות, אם אני אספר אותם יאמר: איך אפשר שא
חי? אבל בלימוד תורה אדם חי! לא בגלל שאני  
מעמיק בדבר אחר מהצער, אם כך אני יכול להעמיק  
בדברים אחרים, אקח ספר חשבון והנדסה, גם שם 
אפשר להעמיק, אבל זה לא, זה לא אותו דבר, התורה  
זה אחרת. רש"י שהמפרשים התקשו והתחבטו בו,  

דוגמא  ואתה מגלה כי רש"י התכוון כך וכך, ויש לך
ממקום אחר, זה נפלא! התוספות אומרים דברים  
סתומים, אתה בא ואומר תוספות התכוונו כך וכך. 
אחר כך רואים מפרש שלא פירש כך, אבל אתה  
מרגיש שהפשט כמו שאמרת! אם אחר כך מצאת חכם 
אחר שפירש כמוך, זו שמחה כפולה, כיוונת לדעת 

סים, חכמים גדולים. זאת המטרה, לגלות דברים כמו
לגלות דברים יפים, לחדש דברים אמיתיים, לטעום 
טעמה של תורה! וזה לא תמצא בשום מקום אחר!  

 (זמן חורף תשע"ח)

כשאני בא לדבר שאסור להתייאש מהגאולה,  ב. 
שואלים מי אמר? תראה כמה זמן אנחנו בגלות, 
כמעט אלפיים שנה! התשובה היא: מי יכול היה  

נה, יתחברו כל לחשוב שאחרי אלף ותשע מאות ש
 כך כל היה?! להאמין יכול מי. אחת  במדינה ת ֵֹעדוׇה 

יודע מה קורה   לא אחד שאף, שנה אלף במשך נתק
עם השני. "הושלכו שבטיי למזרח ומערב, ולא קרב  
זה אל זה" כך כתב רבי יוסף אבן מיגאש . מה הדבר  
שמאחד אותנו? השפות שונות לגמרי, הביטויים 

",  אלֹשראל" וזה "שמענג ישרושונים, זה אומר "שמע י
  שאחדה   היא  התורה".  דֹלו אומרים "אחד" ואלו "אכוא

תם? התורה יש לה כח שאי  או אחדה איך, אותם
 (כ"א תמוז תשע"ט)אפשר להבין.  

בחור חיפש את השלט של המזגן, כשהבחין מרן  ג. 
בזה אמר: אתה רוצה מזגן? תעשו לו מזגן. מי שלומד  

כל העולם כולו, ככה כתוב תורה מגיע לו, מגיע לו 
בפרקי אבות פרק ששי (מ"א) "ולא עוד אלא שכל  
העולם כולו כדאי הוא לו". כשאתה מטייל ואתה  

   רואה בנינים מפוארים אל תעשה לי כמו שעשה לי

אחד הילדים , כשהלכנו בדרך וראינו בנינים אמר לי 
בהתפעלות: תראה איזה בנינים! אמרתי לו: אתה 
רואה את זה כאן בעולם הזה, אבל באמת מה זה הבנין 
הזה? וכי מי שיש לו בנין כזה אוכל טשולנט כפול?  
לא, הוא לא אוכל יותר, אוכל אותו דבר, ובסוף ימות 

הסתפק במועט יהיה  כמו כולם . אבל אדם שיודע ל
לו טוב. לכן לא העיקר בנינים גבוהים, העיקר שיש  
בך בנין גבוה של תורה. התורה הזאת מחזקת,  
מעודדת, משמחת. שאף אחד לא יכול לדעת מה זה  

"כי   -תורה! ירמיה הנביא היו קוראים לו ח"ו טיפש 
גם אחיך ובית אביך וגו' קראו אחריך מלא" (ירמיה  

א"? חסר, חסר דעת. כך אומר  י"ב, ו') מה זה "מל 
"ויטבע ירמיהו בטיט"   -הרד"ק. ושמו אותו בכלא 

(שם ל"ח, ו'). ובסוף, מי נשאר? האם צדקיה המלך  
ששחטו את בניו לעיניו, ואחר כך עיוורו אותו רח"ל  
(מלכים ב' כ"ה, ז'), או נבוכדנצר שהתפאר והתפאר  
ובסוף "אך אל שאול תורד אל ירכתי בור, רואיך אליך 
ישגיחו אליך יתבוננו, הזה האיש מרעיש הארץ מרגיז  

ט"ז)?! ירמיה חי עד  - ממלכות?!" (ישעיה י"ד, ט"ו
היום הזה, כל הפטרה מירמיה פלא פלאים, גם בת"ב 
וגם בפסוקי הנחמה שלו אין כמותם. תדע לך זה מה  
שישאר מבן אדם: מעשים טובים שעשה, יושר שהלך  

 "ה תמוז תשפ"א)(כבו, לימוד שלמד, זה מה שישאר.  

יש דברים שאסור לך להגיד, ”כבשים ללבושך“  ד. 
דברים שהם כבשונו של עולם יהיו   -(משלי כ“ז, כ“ו)  

תחת לבושך (חגיגה דף י“ג ע“א). לא לספר כל דבר.  
לא להתיר ולא לאסור. לכן צריך תלמיד חכם שיודע 
להורות. יש מעשה שמובא בספר תרומת הקודש (דף  

ר אחד ואמר לרב: אני רוצה תלמיד  י“ב ע“א) שבא גבי 
חכם שיפסוק לנו הלכות. אמר לו: יש לי כאן תלמיד  
חכם שבקי בארבעה טורים, תיקח אותו. והיה בישיבה  
של הרב הזה חכם אחר שהוא בקי יותר ממנו, אז הוא  
הלך לרב ואמר לו: למה לא אני? הרי אני בקי יותר  

וא ממנו! אמר לו: אתה בקי בארבעה טורים, אבל ה
בקי גם בטור החמישי! הוא התפלא: הטור החמישי?!  

אורח חיים יורה   -אין טור חמישי, יש ארבעה טורים 
דעה אבן העזר חושן משפט. אמר לו: הטור החמישי  
זה ”שערי דמעה לא ננעלו“ (ברכות דף ל“ב ע“ב). 
אמר לו: מה זה? שהרב יהיה בוכה כמו תינוק?!... 

דעתו מעורבת עם אמר לו: לא, דמעה ראשי תיבות 
 (ה' אדר א' תשפ"ב)  הבריות...
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 ˘מע ˘למה
  ‡ור העולם מרן הר‡˘ון לˆיון רבנו ˘למה מ˘ה עמ‡ר ˘ליט"‡

 חג מתן תורה פניני התחזקות ערב 
 לעמל יולד

ככל שהאדם מוסיף תורה בימים שלפני מתן תורה,  
כך הוא זוכה ביום שבועות בחלקו. "ישמח משה  
במתנת חלקו", יהיה לו חלק גדול כי ההכנה גורמת. 
"והכינו את אשר יביאו", הכל תלוי בהכנה. אם האדם  

 לא מכין, הוא לא יוכל לזכות.

ה בכל מצב וה' יתברך נותן גם את התורה ניתנ
הכוחות. כשם שה' דורש מאיתנו לעמול בתורה בכל 
מצב, כך הוא נותן את הכוחות לזה. זה מה שאמרו  
"כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול 
מלכות ועול דרך ארץ", מעבירים כדי שכוחותיו יהיו 
פנויים. הכוחות של האדם הם כוחות אדירים, אבל  

למה הוא מחלק ומפנה אותם. אדם חושב שאם  תלוי 
לא ילמד תורה אז לא יהיה לו עמל ותהיה לו רק 
מנוחה. זו שטות, "אדם לעמל יולד", וצריך לעמול 
מאז שנולד. הוא יכול לא לעמול בתורה, אבל יעמול 
בדברים בטלים. הבחירה היא אם לעמול בתורה או 

אין  לא לעמול בתורה, אבל אין אפשרות לא לעמול, 
בזה בחירה, זו גזרת ה', זה חלק מהיצירה שלנו, לכך 
נולדנו, כדי שנעמול. אלא שיש לנו בחירה במה  
להוציא את העמל הזה. אם זכה, יוציא את זה בעמלה 
של תורה, ואם לא זכה, יעמול בשטויות ודברים 

 בטלים, אבל בלי עמל אי אפשר.

 תורה שלמדתי באף 

לכל מצב  כשהאדם מכין את עצמו להיות נכון
ולעמול בתורה זה מראה שהוא באמת נכנע לפני ה', 
ותורה שנלמדת מתוך הכנעה היא התורה. "תורה  
שלמדתי באף היא שעמדה לי", כי זה מראה שלמרות  
שיש לו יסורים וטרדות בכל זאת הוא לומד, זה מראה  
שהוא נכנע לפני ה', אינו מחפש תענוגות ותירוצים 

ע ומקבל עליו בכל מצב  כדי לחמוק מהתורה אלא נכנ
 להיות עבד ה'.

עם התורה הזאת, עם הרצון הזה ועם היגיעה הזאת,  
זוכה ונפתחים לו שערים מצויינים, נפתחים לו מוחין 
דגדלות, הוא מקבל הבנה וזוכה לדברים הרבה. אבל  
בשביל זה צריך להיות מוכן לשאת בעול, להטות את 

שות  שכמו ולשאת, בלי טענות ובלי לחפש איך לע
את המצב קל יותר, אלא 'באשר הוא שם', לשבת 

 ולעמול בכל מצב, להיות תמיד מוכן. 

 

כמובן, קודם כל האדם צריך להתרחק מכל איסור  
ומכל רבב של איסור, כי כשהאדם חוטא, כל חטא זה  
חיסרון המחסיר את כוחו הרוחני, הוא נהיה חלש ואז  

 אין לו כוחות להתמודד.

 חסרון החטא 

החטאים מחלישים את האדם. חטא זה חיסרון, וכשכח  
האדם חסר אז הוא לא יכול למשוך מרחוק, הוא כבר  
צריך כח מיוחד. זה כמו אבן השואבת, מגנט. יש 
מגנט שעד שלא נוגע בברזל לא מושך אותו. אבל יש  
מגנט חזק שאפילו מרחוק מושך כי כוחו גדול. כך  

, שהרי גם  האדם, יהודי תמיד יכול לקחת ניצוצות 
רשע מלא מצוות כרימון, אבל כשאינו מושלם הוא 
צריך לצאת אחריהם. לכן, כל עוד האדם לא מתקן  

היו  את עצמו הוא גורם לכך שהגלות מתארכת.
מהחכמים הקדמונים שעשו חשבון מתי תסתיים 
הגלות ואמרו שכלו כל הקיצים. הרמב"ם אומר שרב  

ש,  סעדיה גאון עשה חשבון כי ראה שהדור נחל
ואלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל. גם הרמב"ם  
עצמו עשה חשבון, ואמרו עליו שעשה זאת מאותה  
סיבה. הם עשו חשבון וזה לא התקיים, וכי בשביל 
לעודד את לב העם אמרו להם שקרים? חס ושלום, 
אלא ודאי שעשו חשבון אמיתי, הם ראו כפי גדולתם 

ות של ברוח הקודש עוד כמה יש כדי לתקן את העוונ
המצב העולמי מבחינה רוחנית, עשו חשבון כמה  
תוקן עד היום ואמרו אם עד היום תוקן כך וכך נשאר  
לתקן כך, לפי החשבון נשארו כך וכך שנים. זה נכון 
כשמתקנים, אך כשיוצאים לגלות עם עבירות 
ונשארים עם עבירות, אז לא מתקנים, נשארים עוד,  

תארכה הגלות עד  נולדים ילדים ונשארים עוד, ולכן ה
שיתוקן המצב. והתיקון האמיתי הוא על ידי תורה 
ומצוות, ואם האדם לא מתקן הוא שוקע. יש כאלה  
ששוקעים רחמנא לצלן עד שצריכים לחזור על  

 שלשים ועל רבעים.

 ויצאו ברכוש גדול

צריך לנצל את הימים האלה שלפני שבועות, לא  
לא   לבטל אף יום מלימוד תורה. גם לא בליל שבת,

ביום שישי ולא במוצ"ש. אלו זמנים שתמיד עוברים  
בין השיטין, צריך לתפוס בכל החוזק ובמלוא המרץ.  
"הבא ליטהר מסייעין אותו", רק צריך לבוא ולהיטהר  

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

 זכור את בוראך בימי בחורותיך 

     ˜ול רינ‰ וˆ‰ל‰ ב‡‰לי ˆ„י˜ים
                        טומוס ˘ל ברכו˙ נ˘‚ר ˜„ם   

                     מורנו ורבנו עטר‰ לר‡˘ינו      

                      ‰‡„יר מפוס˜י „ורינו‰‚‡ון 

          ˘ליט"‡  ‡לי‰ו בנימין מ‡„‡ר‰רב 

לר‚ל ‰˘מח‰ ‰˘רוי‰ במעונו            

                   בס‚יר˙ ‰˙נ‡ים לבנו ‰י˜ר

                             ‰˘˜„ן ב˙ור‰ וביר‡"˘ ט‰ור‰

                                    ‰י"ו  ו‡י˙י‡ל י˘עי‰ר' 

                   'כס‡ רחמים' ˙מבחירי ‰בחורים בי˘יב

                                                                      עב"‚ ˙חי'

     י‰י רˆון ˘י‰י‰ ‰זיוו‚ עול‰ יפ‰ ענבי ‰‚פן

וי‰י‰ בי˙ם  בענבי ‰‚פן „בר נ‡‰ ומ˙˜בל,

 ‡מן בניין ע„י ע„,

 ‡י‚ו„ בני ‰י˘יבו˙          רבנן ו˙למי„‰ון 

לבורא ברוך הוא. ובודאי,  בני היקר! דבר ברור הוא, שברצונך לעשות רצון אבינו שבשמים, ולהיות עבד נאמן 
ששאיפתך לידע כל התורה כולה בכל פרטיה, כפי שציוונו הקב"ה, ולהיות מגדולי הדור, וממאורי העם. על כן 
באתי בשורות אלו לעזרך למלא שאיפותיך ורצונותיך, לחזקך ולאמצך. וכבר אמרו חז"ל (ברכות לב:) דברי  

נו אמרו כן, על אחת כמה וכמה בדורנו זה. ואם אמרו כן על תורה צריכים חיזוק. ואם על דורם ודורות שלפני
כל אדם שכבר סלל לו את הדרך ועולה בה, כל שכן בבן ישיבה שכעת בונה את עצמו ומתחיל לעלות במסילה  

אל. לכן באתי בזאת לכתוב דברי חיזוק, שלפי עניות דעתי צריכים מאד לכל אחד בדורנו, ובפרט -העולה בית 
פ שהדברים רובם ככולם ידועים ומפורסמים, ועיקרי הענינים, זיל קרי בי רב הם, מ"מ אין בית  לבן ישיבה. ואע"

המדרש בלא חידוש, וגם בדברים פשוטים, החיזוק בהם נעשה ע"י שחוזרים ומשננים אותם ומדברים בהם שוב, 
ני גילי ולכל הרוצה  ומתבוננים בהם עוד. ומטעם זה אמרתי אל לבי לכתוב דברי אלה, כדי להועיל גם לי ולב

לעלות במעלות היראה ולגדול בתורה הקדושה, ובפרט ובעיקר לבן ישיבה שחפצו ומאויו להיות גדול בישראל.  
ואם יתחזק בהם בחור אחד, או אדם אחד, ואפילו רק בענין אחד ופרט אחד, והיה זה שכרי, וה' יהיה בעזרי. וזה  

 החלי, בעזר צורי וגואלי.

 

  – "בני! לחכמתי הקשיבה, לתבונתי הט אזנך"  
דע! כי ימי בחרותיך, הם הימים המובחרים  
והמשובחים ביותר בחייך. כי בימי קטנותך 
עדיין לא היית בשכל גמור ובדעה שלמה לידע  
מה לעשות ואיך לנהוג. וכשגדלת קצת, היצר  

י לבך הרע גדל עמך מעט, והיית הולך בדרכ
ועושה מעשי נערות, משחק ומשתובב, ומעביר  
את זמנך בדברים של מה בכך. ואחרי חתונתך 
ונישואיך עם בת זוגך בשעטו"מ בס"ד, יהיה  
עליך עול הפרנסה והילדים וחינוכם, וטרדות 
ענייני העוה"ז, ויקשה עליך אז ללמוד כרצונך. 
ואע"פ שאמרו חז"ל (מנחות קי.) מנחה טהורה  

שה ואח"כ לומד תורה בטהרה.  זה הנושא א
ואמרו שלימוד תורה אחרי הנישואין מעלתו 
גדולה ויקרה מאד. ובודאי שהוא אמת ונכון,  
מ"מ כל זה למי שנמצא בתוך הלימוד וגדל  
ונתעלה, אז לימודו אחר הנישואין יגדל  
שבעתיים, משא"כ אם קודם נישואיו ביטל זמנו  
ולא נתחבר ללימוד באמת, ולא השקיע עצמו  
בתורה הקדושה, יקשה לו מאד אח"כ לעשות  
כן, כי היצר יביא לו כל הסיבות והטעמים 
למנעו מזה. לכן אזור נא כגבר חלציך, ותפוס  
את עצמך כעת, בהיותך בישיבה בלי טרדות 
כמעט, כי פרנסתך מצויה ב"ה הודות להוריך  
ומוריך, ואינך צריך לצאת וללכת אנה ואנה.  

וה"ז, ועליך לדאוג  וראשך פנוי מכל ענייני הע
רק לעצמך לדבריך האישיים. א"כ מדוע איפוא  
תכניס במוחך סתם עניינים והבלים ותבלבל 

 את ראשך בחנם.  

טוב ונכון לך להיות ראשך ורובך שקוע בתורה ובעבודת ה',  
ובנה את עצמך להיות עבד ה' באמת, ותתמלא בתורה,  
"הפוך בה והפוך בה דכולא בה, וסיב ובלה בה ומינה לא 

 שאין לך מדה טובה הימנה".תזוע,  
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 ˙ור˙ חיים

 מכונת פחיות שהוציאה יותר ממה שצריך 

יצאו לי שתים. ובמכונת פחיות  פחית  קניתי שאלה:
ה ואין מענה, מה צריך לעשות מדין  התקשרתי לחבר 

 השבת אבדה? 

ה ויהיה  י קח את הפחית השניי היא שת   העצה  תשובה:
עליך לכתוב המחיר של הפחית, ובהזדמנות  
הראשונה כשתראה את הסוכן המחלק למכונות  

קחו  יכי אם תשאיר הפחית י, תשלם לו את מחירה
ויגרם הפסד לבעלים אע"פ שזה סכום   אחרים אותה

דאי פחית  ומועט אבל דין פרוטה כדין מאה, ובו
 ה יותר מפרוטה. ובמכונה שו

 זימון בעשרה ושבע ברכות ללא החתן

שסעדנו בסעודת  יםאם אנחנו עשרה חבר שאלה:
החתונה ועכשיו אנו רוצים ללכת כי נמשכים  

לעשות  הריקודים והשעה מאוחרת. האם מותר לנו
זימון בעשרה ללא החתן ולברך שבע ברכות מבלי  

 שהחתן שומע ונוכח איתנו?

 ']. עיין ברכת ה' חלק ד[אפשר.    תשובה:

 ציציות בחוץ לבחורי ישיבה 

מה דעת הרב שליט"א בנוגע להוצאת ציציות   שאלה:
 לבחור ישיבה? 

אין צריך אלא אם כן מרגישים בזה חיזוק   תשובה:
ליראת שמים, שיוציאו ציציות עד שיתחזקו ואזי  
יכניסו אותם פנימה. כן דעת מרן רבנו עובדיה זצ"ל,  
וכן דעת רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א, (וכמו  

להגר"ע  שכתב גם בהסכמתו לספר "פתיל תכלת" 
 ).שו”ת בית נאמן ח”ב סי’ ה’ , והובא במנצור שליט"א

 אם יש חיוב מזוזה ביאכטה 

 בבעלותי יאכטה, האם חייבת במזוזה?  שאלה:

 פטורה ממזוזה.   תשובה:

 תושב חו"ל בחג שבועות בארץ 

 אני תושב צרפת, בר''ח אייר אי"ה אני טס    שאלה:

בישיבה קרוב לחצי שנה,   אלמד שםישראל, ולארץ 
לגבי יום טוב שני של כיצד עלי לעשות ביום שבועות  

 גלויות?

בחור שהוא בגיל נישואין, ואם יציעו לו   תשובה:
  . שאר לגור בארץ יעשה יו"ט יום אחדישידוך טוב, י

ואם אינו בגיל הנישואין, או שבכל אופן אין דעתו 
  תושבי חו"ל.שאר בארץ, יעשה יומיים כמו  ילה

 שבת?שומרי  האם יש עדיפות ללכת לאתרים  

בתקופה של בין הזמנים יש שיוצאים לכל   שאלה:
האם יש עניין   ,)וכדו'  טיול ג'יפיםכמיני אטרקציות (

להעדיף מקום שמפעיל את האטרקציה ששומרים  
שבת על פני מחללי שבת שמפעילים אותה גם  

 ?בשבת 

יש להעדיף מקום ששומר שבת ומה טוב ומה   תשובה:
נעים לומר "העדפנו מקום זה כי הוא שומר שבת"  
ובזה מחזק ידיהם להמשיך הלאה לשמור שבת. אולם 

ותר, וקל וחומר אם  מ  -  אין מקום כזה שומר שבת אם  
במקום ששומר שבת יש בעיות של שמירת העיניים 
 ,וכדומה, ובמקום שאינו שומר שבת אין בעיות כאלו

יש להעדיף מקום שאין בו בעיות של צניעות 
 וקדושה.

 הניח תפילין בלי לקרוא קריאת שמע

האם אדם שהניח תפילין ולא קרא את כל ה   שאלה:
הפרשיות או שקרא חלקם, יצא ידי חובת מצוות  4

 תפילין?

יצא ידי חובתו. (תפילין וקריאת שמע הם   תשובה:
וקריאת פרשיות קדש והיה כי   -שתי מצוות נפרדות 

יביאך זו לא חובה אפילו מדרבנן, אלא מנהג טוב 
 .שנוהגים בו על פי רבותינו הראשונים)

 שהחיינו על טלית קטן

 ?האם צריך לברך שהחיינו על טלית קטן  שאלה:

בברכת ה' כתב שיברך עליו שהחיינו רק אם    תשובה:
הוא מצמר אבל אם הוא עשוי מבד אין מברכים  
שהחיינו כיון שרוב העולם אין שמחים בו, ואף על פי  

 שהוא שמח בו.

 מקבץ שו"ת בעניינים שונים

 ˘ליט"‡מורנו ה‚‡ון ה‚„ול הרב מˆליח חי מ‡זוז 
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לקראת חג שבועות, חגם של בני  
  התורה ובחורי הישיבות, מורנו 

דוד  הגאון הגדול הרב  הראב"ד 
שליט"א בשיחה מעמיקה עידאן 
 מחזקלבני הישיבות | ומקיפה 

  כראב"ד שליט"א משמש בקודש מוה"ר רבות בשנים 
  בבית דינו של מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א,  

אותו יסדו גדולי ישראל מנהיגי   ,"משפט וצדק" ביה"ד 
הדור לפני עשרות שנים. בבית הדין כיהנו בקודש מאז  
הקמתו גדולי תורה מופלגים הנמצאים בקדמת הבמה  

בראשם רבנו  פרט, והספרדי ב בכלל בעולם התורה
הגדול מרן ראש הישיבה שליט"א, רבנו מרן הראשון  
לציון שליט"א, הגאון הגדול הרב ציון בוארון שליט"א, 

 .ועוד  ,הגאון הגדול הרב אפרים כהן שליט"א

בימי קדם שימש הרב שליט"א בישיבות הקדושות כר"מ  
וכמשגיח, תלמידיו מאותה תקופה מתרפקים בערגה על  
זיכרונות אותם ימים, ולפיכך הואיל הרב לתת בידינו 

 מניסינו הרב גם בעניינים אלו.

לקראת חג מתן תורה, קמנו ועלינו אל לשכת בית הדין  
על מנת לתת בידי  לדרוש דבר ה' זו הלכה, בבני ברק 

, צורבי עולם התורה כלים להעפיל בהם אל פסגת הר ה' 
ובהירה העולה  בהשקפה טהורה ובדעת תורה צלולה 

 .משולחן הזהב של אחד מגדולי הדיינים בדורנו

,  החשובה   תודתנו נתונה לכבוד הרב שליט"א על השיחה
יהי רצון ויזכה להמשיך בהרבצת התורה  תפלתנו ו

, כל טובובהעמדתה מתוך בריאות ונחת אושר ועושר ו
 אמן.

 

 יושב על מדין

 קבלת התורה תשפ"ב 

בעוד ימים ספורים נכנסים אנו לחג מתן תורה, החג של 
בני התורה ובני הישיבות, יממה שלמה ויותר של 
התעלות וקרבת אלוקים, מה ניתן לקחת איתנו 
מהתעלות החג להמשך זמן קיץ, כיצד ניתן לשמר את  

 הרגשת הרוממות ולו במשהו?

יציאת מצרים מוזכרת במצוות רבות, תפילין, קידוש,  
קראת שמע, ועוד, ואולם מעמד הר סיני שעליו נתנה 

שה וזו הייתה תכלית יציאת מצריים,  התורה הקדו
(וכמו שכתוב, "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון 

לא מוזכר  ),[שמות ג' י"ב]את האלוקים על ההר הזה" 
כלל, ועל כך משיב הגאון רבי אהרן קוטלר, יציאת  
מצרים זה אירוע שהיה וחלף ולכן צריך מצוות 

אולם  מיוחדות שישמשו כתזכורות לנס הגדול שהיה, 
התורה הקדושה איננה אירוע חולף, התורה נמצאת  
איתנו יום יום שעה שעה ואנו מצווים עליה בכל עת, 

 ולכן אין צורך בתזכורות עבורה.

וכמו שלפני שלושת אלפים שלוש מאות שלושים  
שנים אמר ה' למשה "לך אל העם וקדשתם"   שלושו

  , בשלושת ימי הגבלה קודם נתינת התורה, [שמות י"ט י']
כך כל אחד שרוצה לקבל את התורה בחג מתן תורה  
צריך להיטהר ולהתקדש בימים אלו, להתעלות  
ולהזדכך, וכבר כתב הגר"ש וולבה זצ"ל שמקובל  
אצלו מרבותיו שלימוד בהתמדה בימים אלו זהו סגולה  

 גדולה להתמדה בכל השנה כולה.

ומפורסם בשם גדולי ישראל שחג שבועות הוא יום  
הקדושה, דהיינו כמה תהיה התמדת   הדין על התורה

האדם, כמה חידושים יחדש, וכמה יתחבר לתורה  
במהלך השנה הקרובה הכל נקבע ונגזר ביום חג מתן 
תורה, ואם כן, על מנת שיצא זכאי בדין, על האדם  
לקבל על עצמו קבלות טובות בענייני הדין, בענייני  
התורה הקדושה. כמו לדוג' שיקבל על עצמו שתהיה  

נוכחות מלאה בסדרים, או שיקבל על עצמו תענית לו  
דיבור בשעת לימודו, (וזאת אף ניתן ללמוד ממעמד  
נתינת התורה, כמו שכתוב שבשעה ההיא חמור לא  
נער עוף לא צייץ שור לא געה והים לא העלה גליו,  
ללמדך כי בשעת לימוד התורה צריך האדם להתנתק  

ושה  ולהיות שקוע בתורה הקד מכל הסובב אותו,
ללא עירוב קולות ודיבורים שאינם קשורים   בלבד

 לתורה).

ובחור המכין עצמו היטב בשלושת ימי ההכנה,  
ומתפלל כראוי ביום הקדוש על קבלת התורה האישית  
שלו, ומקבל על עצמו קבלות טובות בעניין חיזוק  
בתורה הקדושה,  בוודאי ובוודאי שיזכה לסיעתא  

ה, והשפעת החג  דשמיא בלימוד התורה ובחשק התור
 ורוממותו תלווה אותו גם הלאה להמשך השנה בעז"ה.

 ל העורכים בלבדדברי הרב שליט"א נערכו ע"י המערכת והאחריות ע
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                           ויע˘ו כולם ‡‚ו„ה ‡ח˙

 חשיבות ומעלת איגוד בני הישיבות

 שקיעות בתורה 

ישנם בחורים האומרים כי בדורות עברו היו מושגים של 
שקיעות בתורה מפני שלא היו פיתויים המדברים ישירות 
אל בני התורה ומלבד התורה לא היה עיסוק כשר אחר, 
אך בימינו אנו רבו הפיתויים המדברים ישירות אל בני 

ניתן ליהנות משני  הישיבות והכל למהדרין, וא"כ 
 העולמות, ובהכשר. יש דברים בגו?

ז"ל בעניין זה, "עד שאדם מתפלל על  ר ידועים דברי 
דברי תורה שיכנסו לתוך מעיו, יתפלל שלא יכנסו 

, ודווקא [תוס' כתובות כ"ד א'] מעדנים לתוך מעיו"
מעדנים, שהרי אכילה ושתיה נצרך להם האדם כדי  

יישוב הדעת לעבודתו לקיים את גופו וכדי שיהיה לו 
יתברך, וכבר מנו חז"ל באבות בקנייני התורה את 
"מיעוט תענוג" ובמיוחד אותם הנאות העלולות לבזבז 
זמן יקר ושעות יקרות ולהוליכן לאבדון, ובמיוחד לבני 
הישיבות אשר נמצאים בשנות הבחרות שהם שנותיו 

 המובחרות של האדם. 

הי"ו, שסיפר  וראיתי ספור נחמד בשם הרב יצחק פנגר  
מסעדה, עם אוכל טעים במיוחד  ושאכל פעם באיז

ומנות ברמה גבוהה, אך כשראה את עלות המנה  
שהזמין נדהם ונזעק, מה כבר הזמנתי, בסך הכל רבע 
עוף ותוספות, פנה אליו מנהל המסעדה ושאל האם לא  
נהנת מהאוכל? האם לא היה טעים ואיכותי? ענה הרב 

וין במיוחד, אבל לשלם עליו פנגר: "אכן, האוכל היה מצ
מסיפור זה צריך    זה לא משתלם כלל".  –כזה סכום גבוה  

ללמוד מוסר השכל. יש בהחלט דברים נעימים ופיתויים 
גדולים בעולם הזה, וגם כאלה המותרים על פי ההלכה,  
אבל המחיר שמשלמים עליהם אינו משתלם כלל וכלל. 
כשם שברור לנו שלא משתלם לשלם מחיר גבוה  

מיוחד על מנת אוכל טעימה ככל שתהיה, כך צריך  ב
להיות ברור לנו שלא משתלם לשלם זמן יקר מחיינו 
שבו היינו יכולים להספיק עוד דף גמרא או עוד סימן  

 טוב"י, על הנאה גדולה וטעימה ככל שתהיה. 

 החברותא הייחודית

רבי שמעון בר  זה המקום להזכיר את דברי ולסיום, 
בזוהר הקדוש (שמות דף מו.) וזה לשון יוחאי זיע״א 

קדשו: "כמה חביבא אורייתא קמיה דקודשא בריך הוא,  
דכל־מאן דאשתדל באורייתא, רחים הוא לעילא, רחים  
הוא לתתא, קודשא בריך הוא אצית ליה למלולוי, לא 

 שביק ליה בהאי עלמא ולא שביק ליה בעלמא דאתי".

 –י"! האם שמנו לב מה כתוב כאן? "אצית למלולו
הקב"ה יושב ומקשיב לקול הלימוד של כל בחור ובחור  

לכל בחור, גם זה שמתקשה, גם זה  בהיכלי הישיבות, 
שלא כ"כ מבין, ואולי במיוחד לאלו, יש חברותא  

צריך לזכור,  ייחודית שיושב ומקשיב לו בזמן לימודו.
 אתה לא לבד, תמיד יש מי שמקשיב!   –כשאתה לומד  

היו השלום והאחדות. חז"ל    ההכנות לקבלת התורה
למדו זאת מהפסוק "ויחן שם ישראל נגד ההר". לא  
נאמר "ויחנו", לשון רבים (כתחילת הפסוק: "ויסעו  
מרפידים... ויחנו במדבר"), אלא "ויחן", לשון יחיד.  
רמז לכך שהם התייצבו לקבלת התורה "כאיש אחד  

 בלב אחד". 

וכך נאמר במדרש: "ביקש הקב"ה ליתן תורה  
שראל בשעה שיצאו ממצרים, והיו חלוקים אלו  לי

הושוו כולם אגודה   -על אלו... כשבאו לסיני 
אחת... אמר הקב"ה: התורה, כולה שלום, ולמי אני 

 נותנה? לאומה שהיא אוהבת שלום",

ואין מדובר בסתם אחדות, אלא האחדות היא "נגד  
סיני וסביב מה שהוא  -אחדות סביב הר  -ההר" 

ה והמצוות. כשיהודים מתאחדים  מייצג, קרי: התור
ידי התורה, יש לאחדות זו קיום אמיתי ונצחי,  -על

 והיא גם מביאה רוב ברכה ושפע מלמעלה.

ב"ה הוקם בחודשים האחרונים איגוד בני הישיבות 
את   תחת קורת גג אחד 'לגיונו של מלך' המאחד

כלל בני הישיבות החונים כנגד ההר, סביב רבנו  
 ה שליט"א.הגדול מרן ראש הישיב

הנני לברך את כלל העוסקים במלאכה הפועלים  
פעולות חשובות הן ברוח והן בגשם, ועוד ידם 
נטויה להגדיל את העשייה בעז"ה, חפץ ה' בידם  
יצלח ותשרה הברכה במעשי ידיהם להגדיל תורה  

 ולהאדירה אמן.

 זצוק"ל עובדיה יוסף מרן רבנו מחיצתמוה"ר שליט"א ב
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 פר˘˙ „רכים
 הרב ‡רי‡ל ער‡מי

כבוד הרב, כעת אנו נמצאים בימי העלייה   שאלה:
לקראת מתן תורה, ימי ספירת העומר, ואני שרוי 
בדכדוך. אני כל כך רוצה להתעלות, אך לא מצליח,  

 ואני לא יודע מה לעשות. אשמח לעצה נכונה.

בחור יקר! כל כך מזדהה אני איתך. גואים   תשובה:
בך רצונות קדושים, רמי המעלה, ואין אתה יכול  
להביאם לידי מימוש. מכים הם בך, תובעים הם אותך 

ך כבולות. הרי זמן זה של  ילהוציאם אל הפועל, אך יד
ימי העומר נוקב הוא במגמתו לגדל את רוחנו לקראת  

אר בארץ,  מתן תורה, וכיצד יוכל בן עלייה להיש
 בעוד שאיפתו היא לנסוק אל השמים? 

ארצה בשורות הבאות, שנספיג את רוחנו בכמה  
 פסוקי התורה, ובעז"ה על ידם נמצא מזור לכאבנו.

בפרשת קדושים, אשר רש"י (בד"ה דבר וכו') מביא  
בשם הספרא כי תלויים בה רוב גופי תורה, מובא  

ָלִמים לה',  לגבי קרבן שלמים: ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ׁשְ 
ְּביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל, ּוִמָּמֳחָרת ְוַהּנֹוָתר    : ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו

ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ַּבּיֹום  :יֹום ַהְּׁשִליִׁשי, ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף-ַעד
- ִּכי, ִיָּׂשא נֹוַֹהְּׁשִליִׁשי, ִּפּגּול הּוא, א ֵיָרֶצה. ְוֹאְכָליו, ֲעו

,  יט: (ֵמַעֶּמיהָ  ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ִחֵּלל' ה קֶֹדׁש-ֶאת 
 ) ח- ה

ויש לדקדק, הלא לאחר שהתורה הורתה על כך שרק  
ביום הזביחה יאכל הקרבן וממחרת, והנותר ביום 

באש ישרף, מה צורך יש לומר שהאוכלו   –השלישי 
ביום השלישי לא ירצה לפני ה'? וכי אדם העובר  

קונו? מה גם לרצות את  ועבירה סבור בדעת 
ובזה יש  –שהחמירה התורה ליתן עליו עונש כרת 

הלא אפילו אכילת שקצים ורמשים נאסרה  לתמוה, 
 רק באיסור לאו, ולא באיסור כרת?

בכדי להבין את הענין, נדמיין לעצמנו את מעמדו של 
המקריב קרבן שלמים. הלא התורה מציינת כי  

מרצונו המקריב קרבן שלמים שבפרשתנו, הקריבו 
ומיוזמתו. מיהו אשר מקריב קרבן שלמים מרצונו? 
הלא זה מי שגברו רגשי הודיה בלבבו, או שנדבו ליבו 
ליתן לה' קרבן. הרגש קודש במלוא עוזו ותפארתו  

 ניצת בליבו.

וכך, קונה הוא פר יקר, ויוצא עם משפחתו למסע אל  
בית המקדש. בכל הדרך האיטית, בה מזדחל הוא עם  
 הפר וילדיו הרכים, חושב הוא ומצפה מתי יגיע לבית 

 רצון להתעלות לקראת חג מתן תורה 
לירושלים, נפעם הוא מהוד יופיה      המקדש, מגיע הוא

של עיר הקודש, מזיו קודשו של בית המקדש. נכנס  
ש לפני הכהן את  הוא לבית המקדש ברתת, מגי

בהמתו. חוזה הוא בכל תהליך השחיטה וזריקת הדם,  
שומע הוא את שירת הלויים ונמס, הולך ומתעלה 
מדרגה לדרגה, לעילא לעילא. כעת, מגיע שלב  
האכילה; נותן הוא לכהן את החזה ושוק הימין, ויושב  
לסעוד את ליבו לצד משפחתו באכילת הקרבן.  

ו שתים, ואף יותר,  יושבים הוא ומשפחתו לסעודה א
ובכל פעם משבחים ומהללים את ה' יתברך, 
בסיפורים, שירות ותשבחות. אין קץ לפורקן הטוב  
אשר נשפך הוא מליבו באותן סעודות, כמה ציפה  
לכך! כמה נתבשלה ההודיה הזו, ההלל הנפלא  

 עד שהגיע לידי מימושו!  –המבשם את המעמד הגדול  

ר יומיים כאלה  אך דא עקא, בשר הפר רב הוא, ולאח
 עדיין נותר מבשר הקרבן, ומה יעשו?  –

כעת עומד היהודי היקר בפני שאריות הקרבן. אין  
הוא מסוגל לאוכלו את כולו עד למחר, יודע הוא  

. אך מאידך, נמצא הוא  אזבאיסור התורה לאכלו 
באווירה עליונה ורוממה; הלא באיזה מעמד הוא  

ות אדירה  שרוי? באילו רגשי התעלות נאצלים? רוממ
נושאת אותו על כנפיים, מולידה בו חשק עז לנסוק 
עוד ועוד. רוצה הוא לממש את מעמד רצונותיו, 
ולמצות אותם כפי האפשר! הלא את מה הוא אוכל?  
את בשר קרבן השלמים, אשר הוא הדגל שהניף כאות  
הודיה לה'! טועם הוא מנס ההודיה שהניף, אשר בגינו  

ל בני משפחתו! והנה,  טרח לנסוע עד ירושלים עם כ
מצא מין את מינו, ומעמד הנפש הנורא והמרומם  
מצא את אכילת הקדשים, ורוצים לחבור הם זה עם 
זה! בטוח הוא המקריב כי מה שאסרה תורה לאכול  
את הנותר ביום השלישי, נוגע הוא רק למי שאינו 
מתעלה באכילתו, אך עליו עצמו לא ציוותה כלל; הרי  

מדרגה לדרגה, הולך ומתעלה  באכילתו מטפס הוא 
במעלות הקדושה. מסונוור הוא מרחשי הקודש  
הנוגעים בליבו, ומשוכנע כי אכילתו רצויה לפני  

 המקום! 

על כן באה התורה וחורצת דין קשה, אשר יזעזע את  
האדם וימנע אותו מלההין אחרי רצון נפשו. אומרת  
היא באופן ברור: על אף שסיבת הרצון לאכול 

 ישא!  עוונו  –י קודש, מכל מקום, אוכליו  שורשה בהרר
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אמנם   עוונו ישא!  –בהררי קודש, מכל מקום, אוכליו  
  –כי מעשיו רצויים  סבור הוא המקריב ברחשי לבבו

ה' חילל! ולא זו בלבד, אלא זעזעתו אך את קודש 
והשיתה עליו עונש כרת באם ינהה אחר משאת נפשו,  
ואין זו תמיהה; שכן אם נתבונן, בכח ריבוי קדושה  

לנתק  ולהכרית    –באופן המסיג את הגבול הנכון 
 ב''מ את האדם מהקירבה לקונו.  

הרי פעמים רבות, קלקולי התגברות הקדושה קשים  
ה. ניקח כדוגמא אדם שנכשל ח"ו  הם מקלקולי הטומא

באיזה ענין, הלא דרך העולם שלאחר הנפילה נושא  
האדם על גבו סאין סאין של רגשות אשמה, ובכך  
מאבד את חשקו להתעלות. ויש לתמוה על כך, הלא 
על ידי תהליך פשוט של תשובה יוכל האדם לחזור  
למקומו הראשון והנעלה, יוכל הוא להמשיך להגשים  

התקדם עוד ועוד, ומדוע נשאר הוא תקוע  את רצונו ל
אין זה אלא בשל הקדושה    –כיתד בייאוש והחידלון?  

המתפרצת בקרבו, המבכה על רגעים בה לא טעמה  
את נועם מציאות החיים האמיתית. ריבוי הקדושה  

עלול להחליש את האדם מלהמשיך    –מעבר למידתה  
 להתעלות.

 –אנו  אף חטא אדם הראשון, אשר הוא סיבת עולמנו  
נבע מתוך רצון קדוש כמובא בזוהר. נמצא שכל 
הוויתנו במצבנו נבעה מריבוי קדושה, והקלקולים  

 ממנה יצאו.   –הגדולים שבבריאה  

יודעת התורה בסוד רזיה כי אין לאכול את הקרבן  
ביום השלישי, והענישה את המקריב הנעלה שאכלו  

, הלא הוא כרת. זאת, למען ידעו רפיגול בעונש חמו
ם את גודל הנזק העלול לצאת מריבוי קדושה,  הע

ועלול להשפיע   –אשר לא רק יזיק באכילת נותר 
 לרעה אף בתחומי החיים הבסיסיים של היהודי. 

. אף אנו, בחור יקר ואהוב עולם המעשהכעת ניגש ל
רוצים להיות כלי קיבול לתורתנו הקדושה. הלא   –

לם! היא חיינו ואורך ימינו, אין לנו בילתה בזה העו
מגיעים אנו לימים מרוממים, ספוגי הוד והדר, ריח  

וחפצים אנו לדבוק בו בכל  –של תורה נישא באויר 
כוחנו. קדושה אדירה ממלאה את ליבנו, רוצים אנו 

 ליתן לה ביטוי אמיתי ומוחשי.

מסובבים אנו בדרשות נפלאות המייקרות את 
ההתמדה, עוסקות הן בחשיבות של כל רגע בו האדם  

לימוד; מרוממות את חשיבות לימוד התורה  שרוי ב
בעיון, ועוד ועוד. נכנסים הדברים בליבנו, מלבים 
ומעוררים את רוחנו הפנימית לקראתם. אף כאן, מצא  
מין את מינו, וקדושתנו הפנימית נדבקת ליעדים  
עליהם שמענו. נכספים אנו לגעת באותם דרגות 
  גבוהות, רוצים ומייחלים שנזכה לשהות שם ראשנו 

 ורובנו. אך כיצד נזכה לממש את הקדושה בעודנו  

ניצבים מטה בשגרת הלימוד? בשל כך, מציבים אנחנו 
יעדים גדולים בפנינו, להוטים אנו כבר להגיע אליהם. 
 אך  דא עקא, פעמים רבות זוהי סיבת חידלון ידינו.

קדושה זו מרוממת אותנו לשחקים, אשר אין לנו 
יכולת לעמוד בהם. גדולה היא מנשוא, אינה יכולה  
להיאחז בידיו של האדם גבה הקומה ושפל הגוף.  
בבואנו להגשימה, נתקלים אנו בסירוב הגוף, אין אנו  
עומדים ביעדיה. נסוגים אנו אחור, בנסיגה מוחלטת;   
הלא מה בצע לטעום מטעם השאיפה, כשלא אוכל  

 לשבוע מטובה?

היצר היא זו. רוכב הוא על רחשי  אך למעשה, טענת 
קודש, בכדי להפיל את האדם ממדרגתו. מוריד הוא 
את ערכו של הנכשל בעיני עצמו; לא יוצלח הוא, אף  

 לא יצליח חלילה, בכל אשר ינסה.

עלינו להשתמש באותם כיסופי הקודש כמנוע  
להתקדמות בשטח העשייה הראוי לנו. לקחת על 

וכל להיחקק בנו  עצמנו קבלה ריאלית ויציבה, שת 
ו  נובהתנהלותנו לאורך זמן. צריך לווסת את שאיפת 

אל מול יכולתנו, לגנוז את החלקים אשר אותם לא 
נוכל לממש. אין זה חלילה מתוך זילזול, הלא תראה  
בעצמך כמה צורב הוא כאב הכישלון בעולמנו  
הרוחני, עד כדי נסיגה לאחור, וכל זה הוא דוקא מפני  

אהבת תורה אדירה, שכבד   שבלבבנו נטועה עמוק
עליה הכישלון. גניזה זו נועדה בכדי שנוכל  
להתעלות, באופן שיהיה לנו כלים לממש את  

 ההתרוממות הזו.

במקום לנסות לנסוק אל ראשי ההרים, נסה למצוא  
את התקדמותך בשטח העשייה המעשי שלך. באם  

אולי  –אינך מצליח ללמוד סדר שלם בכובד ראש 
מך קבלה שכזאת? אם חש אתה  כדאי שתקבל על עצ

כי מטרה זו גדולה ממידותך, אולי כדאי להתחיל  
בהכנה רצינית של השיעור? אולי עדיף לקבל על  
עצמך לסכם חצי שעה את חידושיך בעיון? חברותא  

 בתענית דיבור למשך זמן מסוים?

אתה הוא המכיר את כוחותיך. אל תסתכל ימין 
אמות ושמאל למדוד את מעלת כוחותיך על פי 

מידותם של אחרים. אתה עולם מלא בפני עצמך! אחת  
הדרכים המוצלחות של היצר הוא לזלזל ביכולתנו 
מחמת הישגם של אחרים. מוליך הוא את ערכנו אל  
שדות זרים, בוחן הוא אותו על פי ההשוואה בינו 

 לבינם.

נתב את רצונותיך החזקים אל קבלה המתאפשרת  
ת התקדמותך;  בכוחותיך הנוכחיים, בה תשקיע א

תרומם היא אותך, ובעזרת   –בעזרת ה', כשתצליח בה  
רצונותיך חשובים  –ה' תמשיך הלאה. ואל תשכח 

מאוד לפני המקום, אף אם אין אתה יכול לממש את 
 כולם!
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 ‡ספ˜לריה
 י˘ר‡ל ל. הרב 

 זית אחד פחות 
היעד המרכזי של כל חברת תעופה בעולם, הינו 

מטוסים הנו מזוקק יותר ויקר  -משקל. דלק -הפחתת 
יותר, וכמות צריכת הדלק נגזרת ממשקל המטוס,  

שניתן. מדי  ומכאן המאמץ להפחית בכובד ככל 
תקופה שומעים על רעיון חדש שמנסים ליישם, ולא 

 פעם בהצלחה. 

לפני כשנתיים הודיעה חברת 'בואינג' על פיתוח 
חומר מתכתי קל המחקה את מבנה העצם האנושית  

סורג מתכתי אשר  -החזקה והקלה. מדובר במיקרו
זכה לשיא עולמי בתואר "המתכת הקלה בעולם".  

) HRLיתוף מעבדות החומר החדש (אשר פותח בש
כל כך קל, שהוא שוקל, מאית מהמשקל של  

 פוליסטידן (חומר סינתטי חזק). 

העיקרון התכנוני הוא לצמצם באופן משמעותי את  
בדומה    –צפיפות החומר על ידי יצירת מבנה מרושת  

לעצם האנושית אשר בנויה בצורת רשת זעירה וקלה  
סורג  -המיקרושמקנה חוזק למבנה כולו. לבניית 

 80-המתכתי, השתמשו בסיבי חומר בעובי של כ
משערה אנושית!) ומאמינים כי   1,000ננומטר (דק פי  

 ניתן יהיה להשתמש בחומר הקל לייצור מטוסים.

נשמע רציני. אם מטוס ג'מבו, ללא מטען ונוסעים, 
טון, ויצליחו להפחית ממנו אפילו רק   300-שוקל כ

 חסר תקדים!  מחצית מהמשקל, יהא זה הישג

אבל מה דעתכם על הידיעה הבאה: לפני כשבע שנים  
התחילה חברת 'לופטהנזה קרגו' להחליף את מכולות 
התובלה שלה. המכולות החדשות יוצרו מסוג ייחודי  

קל יותר. התוצאה: המכולה שוקלת   –של אלומיניום 
 ק"ג פחות ממכולה ישנה.   13

  בומ' ג?! [למטוס  ביחס  ג"ק  13  הם  מה  …נו, באמת 

 

 ]…טון!  588מלא שוקל  

נמשיך: לאחרונה החלו חברות תעופה לדרוש  
 מהטבחים, להכין מנות קלות משקל מקודמותיהן. 

 נו, באמת!

רוברט קרנדל, מנכ"ל חברת 'אמריקן  הגדיל לעשות 
שנה דרש להפחית    30-איירלינס', שכבר לפני יותר מ

וכך,   זית אחד מסלט שהוגש במחלקה ראשונה.
 משלושה זיתים בארוחה ירדו לשניים.

 … זה כבר נשמע הזוי לחלוטין

אבל האמת הפוכה בתכלית: כעבור חודשיים בלבד  
,  מאז החלה לופטהנזה להשתמש במכולות הקלות 

פעם.  70,000חישבו ומצאו שכבר נעשה בהן שימוש 
ק"ג:   13כפול  70,000כעת תחשבו לבד כמה זה 

חיסכון של כמעט מיליון טון! וזאת בחודשיים בלבד,  
ובהחלפת רק כמחצית מכמות המכולות למכולות 

 … מהסוג החדש 

גם חברת 'אמריקן איירלינס' חישבה ומצאה, שבזכות  
שהם  –דולר  40,000ה הפחתת הזית הבודד נחסכו ל

 דולר בערכים של היום!  82,000

נוסחת הסוד היא: "וקבץ על יד ירבה" (משלי יג, יא).  
  הלומד  …מלבי"ם: "וכל זה משל על עסק התורה

  ויחכם  ירבה – חכמתו על יום בכל להוסיף ומשתדל
 ". באחריתו

קטנה בתורה לקראת  - אז אולי זה רעיון, לקבל קבלה
להציץ   גחג השבועות תשפ", ובבחג השבועות תשפ"

יום הפכה    365אחורה ולראות כיצד קבלה קטנה כפול  
 למשהו גדול ומשמעותי!
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 לפאר ולרומם את בית אלוקינו                                          

                                                   יצירה חדשנית ומפוארת במיוחד לעיצוב בתי מדרש   
 ומבצע מיוחד לישיבות הקדושות לקראת חג מתן תורה הבעל"ט 

כבכל קהילות הקודש, גם בהיכלי הישיבות הקדושות 
נוהגים מנהג ישראל קדושים לפאר ולרומם את בית ה' 

ועות בפרחי נוי לזכר הר סיני שהיה לקראת חג שב 
 מקושט בשעת מתן תורה.

אך דא עקא, שכמעט תמיד, הפרחים מתייבשים ונופלים  
במהלך החג (ובמיוחד בשנים בהם החג צמוד לשבת) 

שאינו תואם כלל את ומשווים לבית המדרש מראה 
קדושת המקום וכבודו, ואף גורמים לעבודה רבה וטרחה 

 אי החג.כפולה אצל הגבאים במוצ

לאחר פניות רבות מצד גבאים ואנשי מעשה, פיתחו 
בחברת 'מכובד' פתרון מדהים בפשטותו, ומדהים כפליים 

 ים.פרחי נוי עשויים מבלונים ייעוד ביופיו.

 כמה פשוט ככה נאה. 

שבהנהגת רבנו הגדול  ובתי המדרש לישיבותובמיוחד 
מרן ראש הישיבה שליט"א, לרגל ההשקה ובסבסוד איגוד 

הנחה על כלל עיצובי   10%בני הישיבות 'לגיונו של מלך',  
 שבועות!החג 

 קורת רוח מרובה בעולם התורה                                          

                                       בהצלחה מרובה ובסיפוק רב פרויקט בין הזמנים                 נחתם
 ניסן תשפ"ב   -מועדי ה'    -חדוותא דאורייתא   

שמחה והתרגשות בקרב בחורי הישיבות ואברכי  
הכוללים עם היוודע הבשורה הייחודית מבית מדרשו של 
איגוד בני הישיבות 'לגיונו של מלך' על התוכנית 

"מועדי ה'") לניצול ימי - דוותא דאורייתא" (המיוחדת "ח
בין הזמנים לעליה רוחנית והתרוממות מתוך שמחת  

 התורה.

התוכנית הושקה בבין הזמנים האחרון (ניסן תשפ"ב) עם  
הוצאת קובץ לימוד הכולל קטעי לימוד ערוכים  

וכן כלל בתוכו מדורי חידוד ועיון   ומסודרים לפי ימים,
ות והגרלות, בשילוב מערכת מלג  ינושא  בש"ס ובפוסקים

בכדי לענות תשובות  טלפונית ייעודית ומשוכללת 
על כספים, כרטיסי ספר,  לותלחידונים ולהיכנס להגר

סט חזון  שעות וימים שכירות רכב, ש"ס עוז והדר,
 ועוד ועוד. עובדיה, כל ספרי מרן רבנו רה"י שליט"א

הקובץ שהופץ באלפי עותקים בכל רחבי הארץ (טבריה, 
אור יהודה, ראשון  חולון, צפת, עפולה, בני ברק, אלעד,

אשקלון, ועוד), גרר  אשדוד, לציון, ירושלים, נתיבות, 
ות רבות השתתפו  אחריו הדים רבים בעולם התורה ומא

 בפרויקט ב"ה.

בהגרלות זכו עשרות בחורי ישיבות ואברכי כוללים 
שכירות רכב בפרסים יקרי ערך, בתוכם גם עשרות שעות  

 חינם בחסות חברת 'סיטי קאר'.

בהנהלת איגוד בני הישיבות מסכמים בשביעות רצון 
מרובה את הפרויקט שהתקיים בבין הזמנים האחרון, 

היערכות מוקדמת לפרויקט בין הזמנים הקרוב, ונערכים 
יכלול כפי הנראה חידושים רבים ייחודי ו  קונספטיהיה ב ש

 ושכלולים נוספים.
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 ס„ר עיון 

 

 

מ"ש בין ברכת הפירות שפסק הטור שאם   .א
בירך על פרי ואח"כ הביאו לו עוד שלא צריך  
לברך, מברכת השחיטה שפסק שאם הביאו  
לו עוד בהמות לאחר סיום הברכה צריך  

 לברך שוב?
מאי שנא בין תקיעת שופר שחרש אינו   .ב

מוציא את הרבים ידי חובתם, לבין ברכת 
גם אדם ללא חוש ריח  בשמים בהבדלה ש

 יכול להוציא הרבים? 
ידוע כלל הר"ן בכל מצווה שאפשר לעשותה   .ג

ע"י שליח נוסח הברכה הינו "על.." (כמו על 
מקרא מגילה ועוד), ומאי שנא מזוזה  
 שאפשר ע"י שליח ומברכים "לקבוע מזוזה"? 

כידוע בהלכות ממון לא אמרינן הולכים אחר   .ד
האב  הרוב והקשה שער המלך א"כ מ"ש 

המחויב לפדות את בנו אחר שלושים יום 
ודלמא טרפה הוי ואע"פ שרוב התינוקות 
אינם טרפות מכל מכום זה דיני ממונות ולא 

 הולכים אחר הרוב? 
מ"ש קורע בגדי שיראין של בנו גדול שאינו   .ה

עובר בלאו דלפני עוור אלא א"כ בנו נכשל, 
ממכה בנו גדול שעובר בלפני עוור גם אם 

 ?לא נכשל הבן

 

                                         תשובות ניתן לענות בקו האיגוד
                                                                   077-3220743שמספרו  

                                     12:00בשעה  סיון 'כ ראשוןעד ליום 

וגרל             י נכונה בין העונים
 ש"ס ובלכתך בדרך 

 מאי שנא 

 

 ב˙וך הלב
 י„י„יה מ. הבחור הי˜ר ר' 

לחתונה הגדולה בתבל,    ואנ  נכנסיםימים ספורים  עוד  
בליל מתן תורה בכל קצוות העולם ישבו ויתכוננו 
אלפי ורבבות החתנים של התורה לחופה הגדולה  
שתיערך עם בוקר בשעת קריאת התורה ושמיעת  
עשרת הדיברות. בזה בעצם כולנו מתחתנים עם הכלה  

 היא התורה הקדושה.   –

 הזכות כולה שלנו בלבד!

בא תחשוב רגע, עזוב את מה שהיה עד היום כמה  
השקענו למדנו והתמדנו, וכמה זכינו להוקיר ולכבד  

עכשיו זו ההזדמנות, היום   .)או שלא...( את התורה
לכולנו יש רצונות, שאיפות, תקוות,   .מתחילים מחדש

וכל מיני חלומות שנשארים בגדר זה בלבד, בגלל כל  
מיני סיבות מוצדקות ושאינם, במקום לשקוע 

וגם אם נמצא  ( ,ולהישאר באותו מקום שאתה נמצא
תמיד אפשר לעלות   , ב"ה הינך בדרגה גבוהה יותר

ם יש לך אפשרות לזכות ליישם את כל היו,  )ולהתקדם
 מה שאתה כל כך רוצה!  

אנחנו זוכים ומקבלים את התורה   חג מתן תורהב
גם יום הדין על לימוד  מחדש ויחד עם זאת הוא 

לאהוב   לשקוד, להבין, כמה נזכה להתמיד, התורה.
ולשמוח עם פתיחת הגמרא או ח"ו להיפך. בינינו, 

  כל כך רוצים לכולנו יש את הימים האלה שאנחנו
אחרת, הלוואי שבמקום לראות שחור בעיניים כשאני  

 , אראה את האותיות מאירות באור זהב.. פותח ספר

אז במקום להמשיך לעוד שנה כזאת, לעוד רגעים  
ככל שננצל את היום הקדוש   .כעת זה בידינוכאלה, 

הזה, ככל שנתפלל ונבקש על השאיפות שלנו, ככל 
ינו שבשמים על אהבת  שנתחנן ונשתפך בתפילה לאב

ככה נזכה להיות יותר מחוברים   –וחשק התורה 
 ואוהבים, אל תאבד את ההזדמנות!

ושלא נשכח כמובן את ההכנה, חמישים הימים  
מתקרבים לסיומם, ככל שנכין את עצמינו יותר, נזכה  
להיות כלי קיבול לכל השפע הגדול שיורד ביום  

 של מתן תורה.  והגדול  הקדוש

  ֈי‰י‰ במזל טוב!! ‡ז˘ 

 מזל טוב חתן! 
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 בס"„

 י˘ ˘כר לפעול˙ך
                                              ו‡ל‰ ˘מו˙ זוכי ‰‰‚רלו˙

 ˙˘פ"ב  ניסןבין ‰זמנים  -מוע„י ‰'  -˜ובı ח„וו˙‡ „‡וריי˙‡ 

 זוכי ‰‰‚רלו˙ ‰יומיו˙

 כרטיספר טעון 

‡לע„              - מ˘‰ ˙ור‚'מן 

בני בר˜                  -‡לי‰ו כ‰ן  

‡ופ˜ים                                -חיים ‡‰רוני 

חולון                 -‡בי‰ו ‡וחיון  

טלז סטון                         - יוסף חיים ‚ב‡י 

ירו˘לים                     -מ˘‰ ח„‡„  

̃  - חיים ז‚„ון   בני בר

̇ מל‚‰    כספי

                  טברי‰    - „ו„ ‡מסלם 

              ‡˘˜לון    - בן ˆיון ח„‡„ 

ˆפ˙             - מ˘‰ פרי„מן 

      ירו˘לים       - ˘מעון כ‰ן 

נ˙יבו˙               -מ˘‰ טרבלסי  

                         ‡˘„ו„   - חיים ביטן

 חולון  -בן ˆיון כ‰ן  

 ˘עו˙ ˘כירו˙ רכב   3

בני בר˜         -מ˘‰ מבורך כ‰ן 

     בני בר˜      -יע˜ב ב˜˘י 

                   ˆפ˙     -י˘ר‡ל נ‚ר 

              ˆפ˙    - פנחס בן פור˙ 

ר‡˘ ‰עין              -‡לעזר חובר‰ 

                 ˆפ˙      -ˆיון כ‰ן  

 בני בר˜            -  ‡רי‡ל כ‰ן

 זוכי ‰‰‚רל‰ ‰‚„ול‰

                                    מ‰„ור˙ פנינים˘"ס עוז ו‰„ר  

                                                      ב˙ ים - נ‰ור‡י ‡˘כנזי 

סט חזון עוב„י‰                                                                

˜ריי˙ ˘מונ‰                                      - חיים מ‡„‡ר

          ˘ליט"‡   ‰"י סט ספרי רבנו מרן ר 

בני בר˜                                 -‡בר‰ם כ‰ן  

                           יום ˘לם ˘כירו˙ רכב

‡לע„                                    -נ˙נ‡ל יוסף  

‡ופ˜ים                                 -‡לעזר בונ˜ר 

בני בר˜                                  -‡לי‰ו מ‡זוז  

                                                   מל‚‰ כספי˙

                           נ˙יבו˙              -פנחס חזן  

   עפול‰   -  ‡לי‰ו ביטן

 וכים בפרט ולמ‡ו˙ ‰מ˘˙˙פים בכלל‰זברכו˙ינו ˘לוחו˙ לע˘רו˙  

 ‰מ˘ך זמן ˜יı פור‰ברכ˙  

 ‰נ‰ל˙ ‰‡י‚ו„           ‡י‚ו„ ‰ יו"ר ‰‡י‚ו„         רבני 

       ‰˙ו„‰ ו‰ברכ‰  
בר‡˘ ובר‡˘ונ‰ למלך  

   מלכי ‰מלכים ‰˜„ו˘ ברוך

על כל ‰טובו˙ ‡˘ר ‚מלנו  

וכמו כן נו„‰ ל˘ליחיו  

‰נ‡מנים, ‰רבנים חברי 

‰מערכ˙ ˘ליט"‡ ו˘‡ר  

עוב„י ‰מערכ˙, ‰˙ורמים,  

  ‰מפרסמים, ˘לוחי „רבנן,

  וכל ‰מסייעים ו‰עוזרים,

‡י˘ ‡י˘ כ˘מו ‰טוב ברך  

‡ו˙ם, ‡ורך ימים ו˘נו˙  

 חיים, ‡מן

                     ˙פיל‰ ‡˘‡

י‰י רעוו‡ ˜„ם ‡ל˜‡  

„ב˘מי‡, ונמ˘יך ל‚„ל  

ול˜„˘ ‡˙ ˘מו בעולם  

זיכוי ‰רבים ובחיזו˜ ברכי  

„רבנן וברכי „ˆורבי מרבנן,  

ˆעירי ‰ˆ‡ן בני ‰י˘יבו˙  

‰˜„ו˘ו˙, ול‡ ˙ˆ‡ ˙˜ל‰  

כולנו   ‰ ˙ח˙ י„ינו ח"ו, ונזכ

לבי‡˙ מ˘יח ‚ו‡ל ˆ„˜  

במ‰ר‰ בימינו ומלכנו  

ו, מ‡ן מלכי רבנן,  נבר‡˘

 ‡מן 
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