בס"ד

דעת ז נים
ש ִאים ִמ ּטוּב ִמ ְצ ָריִ ם ,מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר :שלח לו יין [ישן] שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו"
ש ָרה ֲחמ ִֹרים נֽ ֹ ְ ׂ
"ו ְּל ָא ִביו ׁ ָש ַלח ְּכזֹאת ֲע ָ ׂ

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

(מגילה טז):

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל
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דרשת הקבלת פני רבו  -פסח תשע"ח
חברים יקרים וקהל קדוש ,אברכים יקרים ,רבנים
חשובים ,ובראשם מורנו ורבינו ועטרת ראשנו מרן
הראשון לציון הרב יצחק שליט"א!
רבינו הגדול עליו השלום היה פה שלוש פעמים
ודרש במקום הזה ובירך ,וכמה אני מודה לה' יתברך
שבנו הגאון הגדול ממשיך את כח התורה ,שימשיך
הלאה עד ביאת מלך המשיח יהי רצון.
ספריו היקרים ,שיעוריו החשובים ,החן הגדול
שיש לו .כל זה מראה שבשמים רוצים שכח התורה
של מורנו ורבינו הרב יצחק שליט"א ימשיך הלאה.
ויהי רצון שיקוים בו הפסוק" :ויזרע יצחק בארץ
ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'".
מורי ורבותי ,מה הדבר הגדול שצריך כל יהודי
שיהיה לו כל הזמן? יראת שמים! אם יש לך יראת
שמים ,אתה חזק ,אתה גיבור ,אתה מנצח את כולם.
רבותי ,איך מגיעים ליראת שמים? איך זוכים ליראת
שמים?
כתוב בשולחן ערוך סימן א' איך זוכים ליראת
שמים? רבינו הרמ"א מביא בשם הרמב"ם מי שזוכה
לאמונה שיש בורא לעולם ויש עין רואה ,אוזן
שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים .אם בן אדם היה
יודע שיש איזה מלך מסתכל עליו ,איך היה מתנהג?
ובורא עולם שיודע גם מה אתה חושב כל הזמן ,מי
שיתבונן באמונה וידע שהכל בהשגחה מלמעלה,
יגיע להשגות של יראת שמים טהורה.
סיפרו על בבא סאלי הקדוש ,לפני כמאה שנה
בערך הוא בא לארץ פעם ראשונה ,כשעוד היה
אברך ,לפגוש את הסבא קדישא הרב אלפנדרי
ולבקש ממנו ברכה .הסבא קדישא אמר לו" :אתה?!
אתה תברך אותי!" "מה? אני אברך צעיר ,באתי
לבקש ברכה" .אמר לו הסבא קדישא" :אתה! ירא
שמים!".
כל אבא וכל אמא ,שרוצים באמת שיהיה לבנים
ולבנות יראת שמים ,זה המטרה של פסח "והגדת
לבנך ביום ההוא לאמור" .איך מגיעים לזה? מי שזכה
להיות בעל אמונה שהכל מלמעלה ,הכל בהשגחה
פרטית" ,אין עוד מלבדו"" ,מלוא כל הארץ כבודו",
"הכל קצוב מראש השנה ועד ראש השנה"" ,והעושר
והכבוד מלפניך  -ואתה מושל בכל".
בנות ,נשים ,איך יגיעו לדרגות בצניעות כמו
שרבינו הגדול רצה? רבינו הגדול היה מחמיר
בקדושה וצניעות כמה שיותר .איך זוכים לזה?
כשיודעים שאמונה – שהיופי בידי ה' והכבוד בידי
ה'.
איך זוכים לחינוך הבנים? "והגדת לבנך ביום
ההוא לאמור" כשכולם יהיו בני תורה ,בחורי ישיבה,
אברכים יקרים שמחזיקים את העולם ,מביאים
ברכה לעולם ומורידים שפע לעם ישראל ,לארץ

ישראל ,לחיילי ישראל ,למדינה שלנו ,זה כח התורה
שמאמינים באמונה שלמה שהפרנסה מלמעלה ,היה
הווה ויהיה.
אני מאד אוהב את השיר הזה "אחד יחיד ומיוחד,
היה הווה ויהיה" .שיר חזק! מי שחי את זה כל הזמן,
רבותי ,יכול להגיע לעוצמה ,יכול להגיע לברכה.
זה מה שמרן לימד אותנו כל הזמן "אתה חי את
האמונה? אתה מרגיש את זה כל הזמן?" .זה העבודה
של פסח .לאכול מצה ומרור ,זה לא עבודה קשה.
להגיע להשגה "חייב אדם לראות את עצמו כאילו
הוא יצא ממצרים" לקיים את הפסוק" :המוציא
אתכם להיות לכם לאלוקים" .זה התכלית!
כתוב בתורה "המוציא אתכם מארץ מצרים להיות
לכם לאלוקים"! מי שזכה להגיע להשגה הזאת,
להבנה הזאת ,איזו עוצמה יש לו? איזו אמונה יש
לו? איזה יראת שמים הוא יקבל? למה? הוא יודע
הכל עין רואה ,אוזן שומעת ,כבוד ,חיצוניות זה הבל
הבלים.
רבותי ,להגיע להשגה הזאת זו עבודה גדולה.
כשיש תורה ,כשיש אמונה ,זוכים ליראת שמים,
זוכים להשגות גדולות.
ואני מאד מעריך שרבינו הראשון לציון שליט"א
עם כל השעה המאוחרת והשעה הקשה ושיהיה לו
רפואה שלמה יהי רצון ,שהוא קצת חלש ומקורר,
עשה מאמץ גדול לבוא לכאן לכבד אותנו ולעזור לנו
לעמל התורה .זכות התורה תגן בעדו להצלחה רבה
ולרפואה שלמה ולחיים טובים וארוכים יהי רצון.
רבינו הגדול הרב יצחק שליט"א חידש שמותר
בשבת וביום טוב לעשות תענית הראב"ד .זה קשה
קצת ,תאווה של אכילה .אומר רבינו תעשה לשבור
את התאווה .מי ששובר תאווה נעשה קדוש .מי
שנעשה קדוש זוכה לתורה ,זוכה לשנוא את המודע,
את החיצוניות ,את השפיצים ,את הבלוריות .רק
תורה! מי זוכה בכל זה?! מי ששובר את התאוות
החיצוניות!
בעז"ה פעם הבאה נשמע את הפייטן יניב בן-
משיח פה ,עם חליפה ומגבעת יהי רצון .זהו ,יהיה
בן תורה מושלם וניכר לכולם.
זה העבודה שלנו עכשיו .רבותי ,מרן היה פה
שעוד לא היה חשמל ,הכל היה בבניה היה צנרת
פה ושם .ומרן בירך את כולם ,והברכה שלו נשארת
נצח ,סלה ועד .עיין עירובין (נד ,).נצח זה כל הזמן ,גם
כשמרן בעולם האמת הברכה שלו ממשיכה הלאה.
מי שתורם ,מחזק ,עוד שלוש קומות למקום
הקדוש הזה ,להרבות תורה ,להרבות יראת שמים,
זה כח התורה ,מורי ורבותי.
כשבאנו לפה לשכונה לפני בערך שלושים שנה,
אמרו לי אל תבוא ,אז הרב אליהו היה בן שבע בן
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המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א
שמונה" ,מה אתה בא לתל גיבורים? מה אתה בא
לפה?! יש פה סמים! יש פה סכנה!" .אמרתי להם
"יש לי ברכה מהרב עובדיה"" .מה הרב עובדיה?!
סכנה!" .חינוך הבנים וכח התורה השפיע ,רבותי .כח
התורה שינה את תל גיבורים לעוצמה כזו גדולה.
ברוך ה' ,זכינו היום מאה ושמונים אברכים
ובחורים שעוסקים בתורה יום ולילה .המלגות
הגדולות ,שיעורי התורה ,זיכוי הרבים שהם עושים
כל ערב וכל שבת ,והכל לפי קו ההלכה של מרן
הראשון לציון הרב יצחק שליט"א .כח התורה הזה
שלנו פה! מסורת שלנו ,להמשיך את כח התורה ,כח
המסורת.
יש רש"י נפלא בבא קמא (צ ).האשה שמכרה בנכסי
מלוג ...וזה בעצם חידה :איך יתכן שני שותפים
שמוכרים והמכירה לא תופסת? נכסי מלוג! מלוג,
לוקחים מהראש .יש נכסי צאן ברזל ,אשה שתרמה
לנישואין ריהוט חדש והריהוט כאן נמצא .האשה
מכרה .האשה יש לה קרן ,הבעל פירות .היא מכרה
והוא גם הסכים למכור .פתאום אחד מהם ,האשה,
לא עליכם ,מתה ,יכול להחזיר בחזרה .אבל שניהם
מכרו את זה! המכירה לא מועילה ,לא תופסת .למה?
כי הוא יש לו רק את הפירות ,הנאה ,תשמיש .היא
יש לה רק את הקרן .המכירה לא תופסת .אומר
רש"י ,בשותפים לכל אחד יש מאה אחוז .מאה אחוז
זה לא חצי חצי ,חמישים אחוז חמישים אחוז ,אלא
מאה אחוז לראובן ,מאה אחוז לשמעון .כל חלק
וחלק שיכול להיחלק שניהם שותפים.
מפה אני לומד ,מי שפה תורם מטר בניה ,מי שפה
תורם אמה ,מי שפה עושה מאמץ ,הוא שותף בכל
הבנין הגדול והנפלא הזה ,מורי ורבותי .כח התורה
שלו זורם בהכל .הוא יש לו מטר על כל החדרים ,על
כל הרחבה ,כל הקומות ,על הבטון ,כל הבנין ,הוא
שותף בהכל .למה? שותף זוכה בהכל.
יהי רצון שנמשיך הלאה כולנו לחזק את כח
התורה ,להרבות תורה ויראת שמים ,לקדש שם
שמים ברבים .חולון ,תל גיבורים ,תל שהרבה
גיבורים יוצאים ממנו תמיד יהי רצון.
אמרתי לרב אליהו "עטרת חכמים" זה כמעט
בגימטריא (חסר אחד או שניים ,כתוב שזה לא מעכב) תל גיבורים
חולון (שמונה מאות וארבע) .ועטרת חכמים עם הכולל אותו
דבר .אז כח התורה ,חולון זה מאה בגימטריא .שיהיה
לכל ישראל ברכה והצלחה ,תזכו כולכם לשנים
רבות נעימות וטובות ,ומורנו ורבינו הראשון לציון
ימשיך הלאה לעלות ולשגשג ,לקדש שם שמים
ברבים ,חן בעיני כל העולם ,כל רואיו ,כל שומעיו,
כל קוראי הספרים שלו" ,וקווי ה' יחליפו כח" ,יהי
רצון ,להצלחה רבה ולחיים טובים ,וכן יהי רצון
ונאמר אמן.
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דרשת הקבלת פני רבו  -פסח תשע"ח
מורי ורבותי! אני רוצה לומר לכם שמה שאתם רואים פה עכשיו הוא לכאורה
אחד מהדברים הלא הגיוניים שקורים בעולם.
לפני חמש שנים ,כאשר המחזיקים של הישיבה מחוץ לארץ קרסו כלכלית/
נפשית/רוחנית ,בא אחד מהם לאבא שליט"א לחדר והודיעו לו" :כבוד הרב ,אין
לך סיכוי להחזיק את הישיבה יותר .אנחנו מתנצלים ,אנחנו רוצים להגיד לך
שהישיבה הזו הולכת להיסגר והדירה שלך הולכת להימכר מרוב חובות שיהיו
לישיבה .שום דבר לא ישאר פה".
ומורי ורבותי ,מאז הישיבה הכפילה את עצמה – הן במספר האברכים ,הן בסכום
המלגות .הנה כאן האברך רבי מיכאל מור ,שבחוברת של הישיבה יש תמונה שלו
אומר" :עשרים שנה קיבלתי ב'עטרת חכמים' אלף ושמונה מאות שקל .בחמש
שנים האחרונות אין חודש שאני מקבל פחות משלושת אלפים שקל".
"שמע בני מוסר אביך" .אבא כל הזמן נוהג לומר שהוא רק אורח כאן בישיבה,
הוא רק מלווה אותנו .בערב פסח האחרון ,הרב יצחק ,אחי היקר והאהוב שכל
מה שאתם רואים פה בלעדיו לא היה קורה ,ניגש לאבא ואומר לו" :לאור המצב
הכלכלי החמור של הישיבה ,האם אנחנו ממשיכים לחלק גם השנה 'קמחא
דפסחא' או לא?" .אבא אומר לו  -תקשיבו טוב טוב רבותי  -אבא אומר לו" :לא אני
ולא אתה משלמים את זה ,הרב אליהו משלם את זה .תשאל אותו!".
הרב יצחק שואל אותי ,ואני אומר לו" :מה?! שנינו עבדים של הרב ביחד עם
עוד פעילים מהמשרדים שמוסרים נפש לקיים את רצונו .אנחנו משלמים?! הרב
יחליט ומה שהרב יחליט זה מה שיהיה".
ומורי ורבותי! זהו סוד ההצלחה של "עטרת חכמים"! אם "עטרת חכמים" היתה
שייכת לאיזה גבאי או לאיזה רבנון או לאיזה אברכון כמוני ,היא היתה קורסת
מזמן .אך ורק בגלל הביטול הגמור שלנו לאבינו רועינו שליט"א המקום הזה לא
שורד ,אלא מתפתח ומכפיל את עצמו משנה לשנה.
לפני חמש שנים הספידו את "עטרת חכמים" ,והספידו ,במחילה מכבודו
להבדיל אלף אלפי הבדלות ,את אבא ,אותנו ובעצם את כל מי שנמצא פה נכון
להיום ,והיום כולנו יחד מעידים שעם ישראל חי וקיים לעד .רק בנאמנות לדעת
תורה זוכים להחזיק מעמד .שום דבר אחר לא יגרום לעם ישראל ליפול.
שאלו אותנו" :למה אווניו? למה יניב?" .ואנחנו עונים :ניקח את האולם הכי
טוב ,ואת הזמר הכי טוב ,ואת המסכים הכי הגדולים ,ואת התוכנה משוכללת,
וניקח את החבר'ה מספר אחד בכל מקום ,כי אנו יודעים שהיום הרף של פעם
לא עובד .הקדוש ברוך הוא נותן לכל דור את השפה לדבר עם התורמים שלו,
ואין כנס שהשקענו בו בזמר טוב יותר ובאולם טוב יותר שההצלחה לא האירה
לנו פנים והכפילה את עצמה פי כמה ,כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו" :תעשו את
ההשתדלות שלכם ,ואני מביא את הסיעתא דשמיא מלמעלה" ,וזו ההשתדלות
שלנו!
לכן ,מורי ורבותי ,דווקא בגלל שאין לנו אחים גדולים בחו"ל שיודעים לעשות
העברות בנקאיות ,או לשלוח כסף דרך צ'יינג'ים ,אנחנו נמשיך להיפגש בכאלה
ערבים נפלאים ,נמשיך להשתפך ,נמשיך לאהוב ונמשיך יחד לרומם את קרן
התורה בארץ ובעולם באמצעות מוסדות "עטרת חכמים".
מורי ורבותי" ,עטרת חכמים" מונה כיום מאה ושמונים ושניים אברכים
שלומדים יחד בשמונה שיעורים .השיעורים מיוחדים מרמה של מתחילים ממש
עד לרמה של בוגרים עילויים למדנים מורי הוראות בישראל ,וגם לפנסיונרים
שנמצאים כאן מדי יום.
יש לנו בסך הכל שני חדרי שיעורים .מה עושים כשיש שני חדרי שיעורים?
לומדים בכל חדר שיעורים בכמה נגלות ,אין אופציה אחרת .נו ,האם אברכינו
הקדושים והטהורים אמורים לסיים את השיעור מוקדם יותר בגלל שאין חדר
שיעורים חלילה? האם אתם כשותפים נאמנים תתנו לרב עדו במרגי לסיים
את השיעור מהר בגלל שבעשר ועשרים כבר הרב יגאל כהן רוצה להתחיל את
השיעור שלו? חס ושלום וחס וחלילה! דברים כאלה לא יכולים להיות!
והנה הרעיון הבא .רבותי ,שימו לב טוב! אם חס ושלום הגעת מאוחר מאיזה
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

אירוע וקמת בבוקר לא בנץ ,אלא בשבע ,שמונה ,חלילה אפילו בתשע ,זה עדיין
לפני סוף זמן קריאת שמע ,כאן ב"עטרת חכמים" יהיו שבעה בתי כנסיות .כל רבע
שעה יתחיל מנין חדש ,ובאותם בתי כנסיות יתקיימו השיעורים של האברכים .לא
תצטרך לשאול באיזה שעה יש מניין ,כי בכל שעה יהיה מניין בעזרת ה'.
מורי ורבותי ,שימו לב טוב! בית המדרש הולך להיבנות מעל חדרי השיעורים
מקצה לקצה .כל אחד מכם שיבוא לכאן יראה ,שלא יהיה כלום מלבד בית מדרש
מקצה לקצה .ושם כל אחד מכם יהיה ויגיד" :על המטר הזה שאני עומד זהו המטר
שאני רכשתי".
מורי ורבותי ,כולנו יחד בסירה הזו .זה הבית שלנו כמו שאמר יניב" :ותודה על
הבית ותודה על הכל".
אני רוצה לספר לכם על ה"למה יניב?" .אני לא אומר לכם שמות ,אבל יניב ,יש
לך הפתעה .בשנה שעברה ,אם אתה זוכר ,כשעמדנו כאן ביחד ומכרנו בסך הכל
ארבעה מחזיקי אברכים ,לפתע פתאום מישהו מהחלון צעק "חמש אלף שקל".
אמרנו" :מה זה חמש? החזקת אברך זה עשרים ואחד אלף ושש מאות" .הוא אמר
"חמש"? .רבי אליהו שמלה ,בחושיו המחודדים ,יצא החוצה ואמר לי" :מי שתורם
חמש מהחלון יכול להחזיק אברך ,צריך רק פשוט לשבת איתו על שולחן המשא
ומתן".
הוא יושב עם הבחור לשולחן המשא ומתן ,והבחור מחזיק אברך .כבר החזיק
אברך ,כיסה לנו את יניב אחרי ההנחה ...אבל שימו לב טוב ,מגיעה ההילולא.
אליהו שמלה אומר לו" :מה עם פטרון?" .אומר לו" :צודק ,עלינו" .פטרון זה
חמישים ושניים אלף .אני ממשיך הלאה זה לא נגמר ...אומר לו אליהו שמלה:
"החזקת בשנת תשע"ז אברך ,הגיע תשע"ח".
מורי ורבותי ,הוא קיבל הודעה פשוט מאיזה חבר שיש ערב עם מרן הראשון
לציון ומורנו הרב חיים רבי ,ויניב ישיר לכבודם .חשב להיכן יש לקחת את הילדים
בליל חול המועד? הגיע לפה .כל מילה שאתה מוציא מהפה ,כל מטר במסך הזה,
כל השתדלות הכי קטנה שלנו זו ההשתדלות .משם מגיעה הישועה ,וכך יחד
אנחנו זוכים להחזיק את עולם התורה.
מורי ורבותי ,שימו לב טוב! לקחנו בחשבון ששלושה עמודים יש לעולם:
"תורה ,עבודה וגמילות חסדים" .מה זה "תורה"? אתם יודעים מה זו "תורה" –
"עטרת חכמים" .מה זה "עבודה"? "איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה".
שבעת בתי הכנסיות לא נמכרים לפי מטר בניה ,כי יש עליהם ביקוש רב על
ההיצע .הם נמכרים רק לפי אמות .את בית המדרש הגדול והענק שבו הולכים
להיות להבות של תורה כל יום ,מוכרים לפי מטר בניה ,אבל את שבעת בתי
הכנסיות מוכרים אך ורק לפי אמה ,לא לפי מטר.
"רכישת מטר" בסך הכל בגימטריא "עטרת חכמים" .למשך שנה ,זה בסך הכל
שמונה מאות ותשעים ושבעה שקלים לחודש למשך שנה .ואם ממש קשה לך,
ואתה מחזיק מעבר לזה כאן בישיבה או במקומות אחרים ,נוכל לפרוס את זה יחד
לתשלומים רבים יותר ,ובלבד שתהיה שותף.
"רכישת אמה" בסך הכל בגימטריא "הרב חיים רבי" .זה יוצא לכם יותר זול.
"הרב חיים רבי" זה בסך הכל ארבע מאות ושמונים ושבעה שקלים לחודש למשך
שנה.
מורי ורבותי ,הגדולים מוסרי הנפש אלו הם השותפים הנאמנים שלוקחים
אמה ומטר יחד .גם מטר לתורה וגם אמה לתפילה ,מזה ומזה אל תנח ידך .עוד
יבואו רבים שיקחו גם מטר וגם אמה! גם תורה וגם תפילה! בסך הכל מדובר
בחמישה עשר אלף וארבע מאות וששה שקלים בסך הכללי ,וגם את זה ניתן
לפרוס לתשלומים .זו לא דירה ,זה הביטוח של החיים שלך! על המטר שלך ישבו
וילמדו ,על האמה שלך יעמדו ויתפללו .אתה מבין מה קורה כאן?! אתה מבין את
גודל השעה ועוצמת ההזדמנות שנקרתה לפניך?!
אתה בוחר מה יהיה כתוב בהקדשה שלך שתתנוסס בבנייה החדשה" .להצלחה",
"לרפואה"" ,לעילוי נשמת" ,מה שנראה לך ומה שתרצה .זה יעבור את ההגהה של
הרב למקרה שכתבת משהו בעייתי חלילה ...אבל בסך הכל חמישה עשר וחצי
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בעניין אכילת תבשיל אורז בפסח  -כשלא
נבדק כראוי מחמץ טרם כניסת החג

שאלה :משפחה שבשלו בחג הפסח בטעות קדרה
גדולה של אורז שלא בדקו אותו מלפני פסח אם יש
בו חמץ אם אין ,ויש אורחים ומשפחה גדולה המחכים
לסעודה ,האם מותר לאכול תבשיל זה?
תשובה :יש מקום לפלפל בזה ,מאחר ובמציאות
לא רואים כעת חיטה בתבשיל (עי' או"ח סי' תסז ס"ט) ,אולם
מאידך ספק משהו הוא ספק דרבנן ,ויתכן להקל (עי'
משנ"ב שם ס"ק סג) .ועל אחת כמה וכמה שיש להקל בקדרה
ולהשתמש בה.
ולמעשה ,אסור לאכול תבשיל זה עד לאחר הפסח,
וניתן להצניעו אפילו במקרר עם סימן מיוחד של
חמץ ,וזאת כדי למנוע תקלה .ומצינו בגמרא (ביצה יד,):
שיש להחמיר בדין דיכת תבלין ביום טוב ,שלא יבואו
לזלזל .וכן אם עשה הערמה בדיני עירובי תבשילין,
שמחמירים בזה ואוסרים (עי' ביצה יז .):וכן בנדון דידן
שיש להזהר בזה למעשה .ויש כיוצא בזה בגמרא
(יבמות מו ).בדין בישולי גויים ,משום שלא היו בני תורה
ויבואו לזלזל באיסור בישולי גויים ,ע"ש .וכמובן
שלהשתמש בקדרה לתבשיל חדש ,יש להקל .וכן אם
יש צורך גדול ומיוחד לסעודה שיש בה אורחים רבים,
יעשו שאלת חכם .ויתכן שצריך להודיע על התקלה
לאורחים הסועדים (עי' יבי"א ח"ה חו"מ סי' ו).
ודברתי בזה עם מרן רבינו הראשון לציון הגאון
רבי יצחק יוסף שליט"א ,בהקבלת פני רבו בישיבתנו
"עטרת חכמים" בחג הפסח ,והסכים להחמיר כדי
שלא תצא תקלה וזלזול בעתיד.
ויש ללמוד מכאן לכל השנה כולה ,שלא להתלהב
מהאוכל ,ולדקדק מאד כל השנה על פירות רטובים
וכיוצא בזה ,ליטול ידיים לטיבולו במשקה ,וזה עדיף
מלנגב את הפירות ,משום שלעתים אינו מייבש את
הפירות בשלמות ,ועוד שמפסיד בכך מצות נטילת
ידיים (עי' ט"ז יו"ד סי' קנא סק"ו) .וכן להזהר מלסעוד בלילה
אכילה מרובה ,וכן ללעוס היטב את האוכל ,ולא
למהר .והנכשל בכיוצא בזה ,יתכן שעובר על איסורי
תורה של אהבת ה' יתברך ,ומצות לא תעשה של
"ולא תתורו" .ועיין בספר החינוך (מצות ל"ת שפז ,ומצות עשה
תיח) .ואסור לזלזל חס ושלום בעבודת ה' יתברך בגלל
האוכל.

קניית מצרכי מזון ,מחנויות שבעליהן מכרו את החמץ

שאלה :האם מותר לקנות חמץ לאחר הפסח ,כשיש
לחנות תעודה המעידה על מכירת חמץ ,או שעדיף
להחמיר עד לזמן מסוים?
תשובה :כאשר אין לחנות תעודה המעידה על
מכירת חמץ ,בודאי שאסור לקנות שם חמץ כלל
ועיקר .אולם כאשר יש לחנות תעודה המעידה על
מכירת חמץ ,מותר לקנות שם לכתחילה ,ובלי שום
פקפוק כלל ועיקר (שו"ת יחו"ד ח"ג סי' כח) .ומי שאינו יודע
וקונה בחנות שלא מכרו את החמץ ,מצוה להוכיחו
ולהפרישו מלקנות שם (יחו"ד שם) .ומשמע ,שכאשר יש
ספק אם מכרו את החמץ ,וכגון באזכרה שעושים
בבית הכנסת לאחר הפסח ,ומביאים מיני מזונות,
וכיוצא בזה ,שמותר לברך ולאכול ,משום שאין זה
איסור בחפצא ,אלא רק קנס מדרבנן .וכשאי אפשר
לברר ,מצוה לכבדם ולברך ולאכול ,ולחזק את כולם

ביראת שמים.
ויש מגזימים ומחמירים שלא קונים בחנות חמץ
הנמכר לגוי ,עד שתגיע סחורה חדשה ,אולם אנחנו
הספרדים לא נהגנו להחמיר בזה ,ואדרבא אנו קונים
דוקא מחנות כזאת שמכר החנווני את חמצו לגוי ,כדי
לחזק אותו ולשבחו על המעשה הטוב .וזה יוסיף לו
להדר ולהביא לחנותו כשרות טובה תמיד .ועוד ,מה
יעשה אותו חנווני בכל הסחורה כאשר כולם רוצים
להחמיר? ולכן עדיף להחמיר ולקנות ממנו ולחזקו
ביראת שמים .ומפורש כן בפסוק (פרשת בהר)" :וכי תמכרו
ממכר לעמיתך" ,ופירש רש"י ,מכור לישראל חברך .וזו
מצות עשה מן התורה ,להדר במכירת חמץ שכולו קנס
מדרבנן ,וההבדל ביניהם שמים וארץ !...והבן.
ושמעתי ממקור מוסמך ,שגם מפעלי המזון
בהשגחת הבד"ץ הכשרים לפסח ,מייצרים מיני
מאפה וממתקים למיניהם שהם חמץ גמור מלפני
פסח ,וכמובן שנמכרים לגוי כדת וכדין ,ואחרי הפסח
משווקים לחנויות .כך שתמיד עדיף לסמוך על מכירת
חמץ לכתחילה ,ולא לעשות בבית ריב ומחלוקת ,חס
ושלום .והעיקר להזהר מהחמץ שבלב ,שהוא השאור
שבעיסה (עי' פרש"י ברכות יז.).

קטיפת פרחים מיני בשמים מגנים ציבוריים

שאלה :האם מותר לקטוף פרחים ובשמים להביאם
לבית הכנסת לכבוד שבת קודש ,ולזכות בכך את
הרבים ,כאשר הקטיפה נעשית בגן ציבורי ,או בשטח
צבורי שהעיריה עשו שם שתילים ופרחים יפים,
ובשמים עם ריחות מעולים?
תשובה :כמובן שאסור לקטוף ,ואסור להזיק
את רשות הרבים ,ואסור לקלקל את היופי החיצוני
המרשים ,והעושה קורת רוח לרואים.
אולם כאשר יש עודף של בשמים ,והכל צומח ונוטה
החוצה לכיוון העוברים ושבים ,והוא גידול ממש מיותר,
מותר לקטוף בזהירות ובעדינות בלי לקלקל ,חס ושלום.
בשמים לבית הכנסת לכבוד שבת קודש ,ואין בהם גזל
ולא כלום .ואדרבא ,זה עיקר המטרה ,לעזור לתושבים
לקיים מצוות לכבוד שבת קודש .וכפי הצורך לעזור
לשכנים כמה שיותר ,וכמו שהיה נוהג יעקב אבינו ע"ה,
ורשב"י זיע"א (עי' שבת לג סע"ב).

ברכה על משקה באמצע "הרחמן"

שאלה :האם מותר באמצע "הרחמן" שבברכת
המזון ,לברך על כוס שתיה ולשתות ,כאשר הוא
מרגיש חולשה ויש לו צורך בכך?
תשובה :מסתבר שמותר .וכידוע שב"הרחמן" כל
אחד יכול להוסיף כרצונו בקשות נוספות (עי' ברמ"א ס"ס
קפז ,ובסידור איש מצליח) .ומאחר וסיים את עיקר הברכות ,אין
בכך בעיה .וכן אם ממהר לשיעור תורה או כנס חשוב,
וכיוצא בזה ,והעיקר לדקדק היטב בברכת המזון
כתפילת העמידה ממש (עי' משנ"ב סי' קפג סק"ל).
ושמעתי פעם ,מה ענין "הרחמן" לאחר עיקר ברכת
המזון ,משום שמאחר וזכה לכוין היטב ,הרי הוא מביא
שפע וחסדים משמים ,וראוי הוא לבקש בקשות כפי
הצורך .וכאשר הכוס שתיה עוזר לו לכוין ולבקש מכל
הלב ,הרי זה מצוין.

שאלה יפה

שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

נשים בעזרה ,מנין?

שאלה :נערה צדקת ,בוגרת סמינר חרדי על טהרת
הקודש ,מבקשת לבוא כל יום לבית הכנסת ולהתפלל
בצבור ,האם זה צנוע?
תשובה :זה לא צנוע! ועדיף שלא תבוא לבית
הכנסת כלל  -לא ביום חול ולא ביום שבת ,ובפרט
לרווקות .ובזה תקיים את הפסוק (תהלים מה ,יד)" :כל
"אשתך
כבודה בת מלך פנימה" ,ואת הפסוק (שם קכח ,ג) ֶ
כגפן פוריה ,בירכתי ביתך" ,אשתך בסגול ,לרמז
סגולה גדולה מי שזכה שאשתו בבית תמיד .וזה קמיע
גדול נגד עין הרע ואין יופי לאשה אלא לישב בזוית
ביתה (רמב"ם אישות פי"ג) .ובספר "ארי עלה מבבל" ,מסופר
על רבינו הגאון רבי יעקב מוצפי זיע"א ,שהיה מייעץ
לנשים שלא לבוא לבית הכנסת ,אלא אך ורק לשעורי
תורה בלבד ,ע"ש .וגם לשמוע ספר תורה בשבת
קודש ,אינן נוהגות להזהר בזה (עי' משנ"ב סי' רפב ס"ק יב),
ע"ש .ופטורות לגמרי (מרן רבינו זיע"א בשו"ת יחו"ד ח"ד סי' כג).
נערה חרדית מקפידה על הצניעות כמה שיותר,
ומהדרת בכיבוד הורים כמה שיותר ,מתפללת
ומברכת בכיסוי ראש ,ובעיקר להתפלל לזכות לבית
של תורה ויראת שמים לתפארת בישראל.

אין לפגוע במבקשי צדקה

שאלה :כאשר ישנם אנשים שבאים שכל יום לבית
הכנסת לבקש צדקה ,והצבור בלחץ ,האם אפשר
למנוע מהם לבקש?
תשובה :אסור לזלזל באותם אנשים ,ויש לכבדם
ולתת להם רשות לבקש צדקה .ומצוה לתרום להם
כפי הצורך וכפי האפשרות .ומי שקשה לו שיתן
מטבע קטן כפי כוחו ,ומי שקשה לו עוד יותר ,שלא
יתן כלום ,ובשמים רוצים שיאמר" :אין לי!" ,או שירמז
בידיו שאין לו אפשרות ,וזה מצוין .והעיקר שלא לזלזל
ולא לפגוע בהם ,חס ושלום .והמתאמץ לתת כפי כוחו,
מקיים את הפסוק (שם מא ,ב)" :אשרי משכיל אל דל ,ביום
רעה ימלטהו ה'" ,ואת הפסוק (שם קט ,לא)" :כי יעמוד
לימין אביון להושיע משופטי נפשו" ,ואת הפסוק (שם
עד ,כא)" :אל ישוב דך נכלם ,עני ואביון יהללו שמך".
והובא בשלחן ערוך בהלכות צדקה (יו"ד סי' רמט ס"ד) ,ע"ש.

שתיית תה וקפה בעת אמירת הקרבנות

שאלה :צבור מתפללים הבאים לבית הכנסת
לתפלת שחרית ,האם מותר שיכינו לעצמם כוס
קפה או תה וכיוצא בזה ,כשנכנסים כך לבית הכנסת
ושותים באמירת הקרבנות?
תשובה :אם אין קלות ראש ,ועושים כן בכובד
ראש ,כדי להתפלל בכוונה ,אין בעיה בהלכה .ומעיקר
הדין מותר לשתות תה וקפה כאשר הדבר עוזר
להתפלל בכוונה (עי' ילקו"י סי' פט סע' לו) .והמנהג לשתות תה
וקפה בבית הכנסת בזמן הלימוד והתפלה (כה"ח סי' קנא
סק"ט) .וכמובן שיש להזהר מאד שלא לשתות באסיפת
חברים ,מחשש קלות ראש ,אלא כל אחד ואחד עם
עצמו ,סידורו ותפלתו (משנ"ב סי' פט ס"ק כב).
למעשה ,הגבאים עושים חסד גדול עם צבור
המתפללים ,כאשר הם משתדלים תמיד להכין
מים חמים ,תה ,קפה וכוסות חד פעמי כפי הצורך.
וכמובן גם הצבור תורמים לבית הכנסת לעילוי נשמת
הנפטרים ,והעיקר כובד ראש גדול ויראת שמים תמיד.
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מרן הראשון לציון שליט"א
תמצית דרשת הקבלת פני רבו – פסח תשע"ח
כבוד הרבנים החשובים שנמצאים כאן ,האברכים בני התורה היקרים ,בראשם
כבוד המרא דאתרא ,הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,הגאון רבי חיים רבי ה' ישמרהו
ויחייהו.
הכולל הזה ,הישיבה הזו ,הישיבה של הגאון הרב חיים רבי ,זה אחד הישיבות
הטובות שהולכים בדרך של מרן .רבותי! אין הרבה כאלה .בדרך של מרן השולחן
ערוך ומרן הבית יוסף ,הוא צמוד אליהם .הוא לא חולק ככה מהשרוול "לא ,מנהג
שלנו לא ככה" .יודע את הדברים ב"יביע אומר" תשובות שלמות.
תראו תשובות בחושן משפט ,כל שורה שאתם קוראים ,כל שתי שורות אתם
רואים הרב רומז כאן ,הרב רומז כאן ,זה מדהים .מי שקורה תשובות בעיון של
החלקים האלו אבן העזר ,חושן משפט ,עומד משתומם על העיון ,הבקיאות.
רבותי! זה לא היה חד בדרא ,אלא חד בדורות .כל אחד שיקרא תשובה ,יבינו מה
זה .לא פסוקי דזמרה על קריאת שמע ,דברים קלים ,ברכות התורה ,דברים קלים.
שיקראו תשובות באבן העזר ,בחושן משפט ,איזה עומק העיון שיש שם.
הרב חיים רבי זכה באמת להכיר את האמת ,לדעת מי זה מרן .ומדריך את
הישיבה שלו ,את הבחורים שלו ,את האברכים שלו ,כל הזמן מדריך אותם ללכת
אחרי הפסקים של מרן .לכן ,כל פעם שמבקש ממני הרב חיים או בנו ,שהוא ידא
אריכתא שלו ,הרב רבי אליהו ,לבוא לכאן ,אפילו באחד עשרה וחצי בלילה בסדר,
אני מוכן לבוא ,בשביל מקום כזה שמחזקים את הפסקים של מרן אלך איתו ,אפילו
באחת בלילה אני מוכן לבוא.

אשריכם ואשרי חלקכם ,רבותי ,שכל הציבור שנמצא כאן בגדר "עושה"
ו"מעשה" .לא רק אתם לבד עושים את זה .תלכו תתרימו אחרים .לכו תראו יש
חנויות ברמת גן עיראקים ,חנויות בתל אביב ,בהוד שרון ,אנשים שם עשירים,
אנשים מיליונרים .החלבים (יוצאי חלב) באמריקה יש להם את המודעות לתרום .פה
בארץ אין מספיק את המודעות הזאת .צריך לפתוח להם את העיניים .תדברו עם
בעלי החנויות האלה .הם אנשים לא כל כך דתיים ,אבל מסורתיים .דברו איתם:
"מה תעשו בכסף? יש לכם מילונים יש לכם ,מה תעשו בכסף?" .תשכנעו אותם כל
אחד ואחד שיעזור למקומות של תורה ,בפרט מקום כזה ,מקום שבאמת מאיר על
כל הסביבה כולה ,זה מגדלור של תורה המקום הזה .לכן ,אשריכם ואשרי חלקכם
שאתם מסייעים במקום הזה ,ואתם בגדר "עושה ומעשה".
הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה .שלכולם יהיה ברכה
והצלחה בכל מעשי ידיכם וגם אני מברך את הנשים שנמצאות באולם למטה,
כי בלי האשה הבעל לא יכול לתרום "תקנה לי ספה חדשה ,תקנה לי רהיטים
חדשים" .איפה יש לו כסף? היא צריכה לוותר על הדברים האלו בשביל שיוכל
הבעל לתרום .אשריהם ואשרי חלקם.
אני מברך את ידידי הגאון הרב חיים ,ה' ישמרהו ויחייהו ,שיהיה לו בריאות
איתנה ,רפואה שלמה ,אריכות ימים ושנים עד מאה ועשרים ,ועוד יעשה כהנה
וכהנה ,יזכה להגדיל תורה ולהאדירה יחד עם בנו הרב רבי אליהו ,ה' ישמרהו
ויחייהו ,נזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו ,אמן ואמן.
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אלף שקלים ,ורק אתה מחליט לאיזו מטרה אישית החשובה לך זה יוקדש.
מורי ורבותי ,לפני שאני מזמין את אבא להקביל את פני מרן הראשון
לציון שליט"א ,אני רוצה לספר לכם את מה שאמרתי למרן הראשון לציון
לפני כשבוע וחצי .הייתי בוינה הרחוקה שבאוסטריה .הם אמרו לי" :תשמע,
אומרים לנו פה שזה לא אתרא דמרן בדיוק .היה פה האור זרוע ,היה פה
המהרי"ץ חיות .אם אתה מצליח להביא לכאן את מרן הראשון לציון ,אנחנו
עושים מהפך בכל הארץ".
אמרתי להם" :תשמעו ,בכל העולם רוצים את מרן הראשון לציון ,אבל אם
אתם אומרים למרן הראשון לציון שהוא מגיע לאוסטריה בכדי לחזק את כחו
של מרן ,לא משנה אם זה באוניה במטוס או בסוס ועגלה הוא מגיע .האם אתם
מוכנים להתחייב שבואו של מרן הראשון לציון יהיה לחיזוק כח הפסיקה של
מרן באוסטריה או לא?" .הם אמרו לי" :מוכנים" .אמרתי להם" :לא מסתפקים
בסיפורים .פה אנחנו רוצים תעודה חתומה על ידי כל הרבנים שמהיום הם
פוסקים אך ורק לפי פסיקותיו של מרן ,האם מקבלים את זה עליכם או לא?".
הוא אמר לי" :ודאי" .אמרתי לו" :מה אם יהיה רב שלא פוסק כל כך לפי מרן,
מה יהיה איתו?" .הוא אמר לי" :אם הוא לא יחתום על זה ,הוא ישאר למחרת
בלי מנין בבית הכנסת ,על כרחו גם הוא יחתום על זה"...
מורי ורבותי ,מאן מלכי רבנן .מרן זכר צדיק וקדוש לברכה זכה שגם בחייו
וגם לאחר חייו הרוחניים הוא ממשיך למלוך על הדור .ואני ראיתי בפגישה
למרן הראשון לציון עם בנו של הרב יצחק ניסים איך הרב היה עירני לשים לב
לשבח שהוא אמר" :הרב עובדיה הוא הראשון לציון שכח הפסיקה שלו נשאר
גם לאחר מותו" .ואז מרן הרב יצחק אומר לו" :או ,זו הגדרה יפה שעד היום
לא שמעתי אותה" .מורי ורבותי ,שכר שיחה נאה.
ה' מזכה אותי להגיע למר חמי בשבתות שב"המשפחה" יש משהו מיוחד
שאני מוכרח לקרוא .זה לא יאומן ,רק אצלו אני נפגש עם זה .והיינו שם בליל
הסדר ,ולראות איך הרב יושב עם בנו של הרב יצחק ניסים אחרי שנים של

כאלו מאבקים וסיפורים בלי סוף שמופרכים ברגע אחד ,בן פורת יוסף.
לפני שאני מזמין יחד איתכם את מרן הראשון לציון ,אני רוצה לומר לכולנו
יחד :אבא אומר שמרן הראשון לציון ימשיך וישגשג ,ומי ששומע אומר לעצמו
"מה ,זה כבר לא המקסימום?" .אז תדעו לכם שהגמרא אומרת על שלמה
המלך שבתחילה מלך על העליונים ועל התחתונים ולאחר מכן מלך רק על
ירושלים ולאחר מכן רק על מיטתו ,ולאחר מכן רב ושמואל חולקים האם
שלמה מלך רק על מקלו או רק על בגדיו .כלומר ,שלמה המלך אמר "אני
מלך! לא משנה מה יש לי ,אני מלך ,כי על מה שיש לי אני מולך במאה אחוז.
אני לא עושה שום דבר בגלל נטיות של תאוות ,נטיות של מידות רעות ,נטיות
של מה יגידו".
מורי ורבותי! מרן זכר צדיק וקדוש לברכה היה מלך מתחילת דרכו .עוד
בשכונת הבוכרים הוא כבר היה מלך .לאחר מכן ,כרבה הראשי של תל אביב
הוא היה מלך .כשהוא הגיע לכס הראשון לציון ,אמרו" :זה המקסימום שיכול
להיות" ,מרן הראשון לציון הרב עובדיה" ,מה יכול להיות מעבר לזה?"
אבל רק כאשר "לקחו" ממנו כביכול את כס הראשון לציון ,ראינו לאיזה
גודל ועוצמה אדם אחד יכול להגיע ,והיום על הכיסא הזה יושב מרן הראשון
לציון שיחיה לאורך ימים טובים.
ואם אחרי עשרות שנים של הנהגה שאבא מלווה את מרן זכר צדיק וקדוש
לברכה צעד אחר צעד ,הוא אומר שעוד מרן הראשון לציון ימשיך ויגדל
וישגשג ומלכותו תינשא ברמה ,זה אומר שיש עוד הרבה .זה לא מלך על מקל,
זה לא מלך על ירושלים .זה מלך בעזרת ה' מלכות התורה על כל העולם כולו.
יזכה ה' יתברך את כולנו להמשיך ולהיות שותפים יחד בהגדלת התורה
ובהאדרתה ,ולזכות לכתרה של תורה .כשמלכינו אבינו רוענו שליט"א ,ומרן
הראשון לציון שליט"א בראשנו ,עד ביאת גואל צדק ועד בכלל ,אמן.
ברוכים תהיו!

