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בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

גיליון מס' 227 :פרשת :נשא

שבת קודש י"ב סיון תשע"ח

עושים מאהבה ושמחים ביסורים
פרשת נשא ,תשע"ח

קבלת התורה – חיים קשים!
קראנו בתורה בחג שבועות בפרשת יתרו,
ושם כתוב (יט ,ד) :וָ ֶא ָּׂשא ֶא ְת ֶכם ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ָׁש ִרים
מֹוע ִּת ְׁש ְמעּו ְּבקֹלִ י וגו'" .וכוונת
וגו' ,וְ ַע ָּתה ִאם ָׁש ַ
הדברים ,אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל,
עד עכשיו היה לכם חיים קלים  -יציאת מצרים,
ניסים ונפלאות – אולם מעכשיו  -קבלת התורה.
וכדי לקבל את התורה ,יש צורך בעבודה תמידית
להתגבר על יצר הרע .וזו כוונת רש"י :כל
ההתחלות קשות ,כלומר ,צריך מסירות והתגברות
כדי לעמוד בקשיים .וזו בעצם קבלת התורה,
והיינו שמקבל על עצמו להיות עובד ה' ,גם
במצבים קשים ,על פי התורה בלבד!

המקבל על עצמו לעשות,
הרי זה כאילו עשה
ומסופר בגמרא (תענית ח ,):שפעם אחת גזרו על
ישראל שתי גזירות – האחת ,היא הגזירה עצמה,
שהיתה גזירה קשה מאד .ומלבד זה ,עוד גזירה
שלא יתענו ולא יתפללו לביטול הגזירה .והציע
להם רבי זירא לקבל קבלה בלבד של תענית
ותפלה ,וזה יחשב להם בשמים כאילו התענו,
ע"ש .וכן מצינו בתורה (שמות יב ,כח)" :וַ ּיֵ לְ כּו וַ ּיַ ֲעׂשּו
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וגו'" ,מאחר שקיבלו עליהם לעשות
קרבן פסח ,מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו (עי'
פרש"י שם) .וכן לענין סייעתא דשמיא ,כאשר יעקב
אבינו ע"ה החליט בדעתו ללכת להר המוריה ,מיד
קפצה לו הדרך והגיע לשם (עי' חולין צא .):וחז"ל
הקדושים מלמדים אותנו על הכח הגדול שיש
בהכנעה ובאהבה לתורה ולמצוות.

המקבל על עצמו עול תורה
חז"ל הקדושים אומרים (אבות פ"ג) :המקבל עליו
עול תורה ,מעבירין ממנו עול מלכות ,ועול דרך
ארץ ,ע"ש .והכוונה בזה ,שמקבל על עצמו עול
תורה ממש כמו עול מלכות ,כמו עול שלטונות
וכמו עול חוקים  -בלי פשרות ובלי תירוצים ,אלא
ממש כמו הלחץ של שכיר יום ושל כוחות הביטחון,
ולא מחפש תירוצים ,ולא סיבות ,ולא כלום .אדם
כזה זוכה באמת שמעבירין ממנו את כל טירדות
הזמן .והיינו שכל אותן הטירדות נעשות קטנות
וקלות ,ואינן מפריעות לו כלל בעבודת ה' יתברך.
וזו כוונת חז"ל הקדושים (ברכות ה :).כל העוסק
בתורה ,יסורין בדלין ממנו ,ע"ש .כלומר ,היסורין
נעשים קטנים ,ובקלות הוא מתגבר עליהם.

מעלת הנזיר יותר מכהן
ובזה מובן מה שכתוב בפרשת השבוע ,שנזיר
שקיבל על עצמו נזירות שלושים יום שלא לשתות
יין ,עולה בדרגה על כהן ,שהרי כהן חייב להטמאות
לשבעה קרובים שלו שמתו ,ואילו הנזיר לא נעשה
טמא למת  -אף לא לאביו ולאמו ,וזה פלא! היתכן?
אלא שבאמת לנזיר יש מעלה גדולה מאד ,שהרי
הנזיר מקבל על עצמו לשבור תאוה של שתיית
יין ,בעוד שהוא כלל לא היה חייב בזה ,אלא זו
פרישות ונזירות שעשה לעצמו ,כדי לשבור את
תאות האכילה ,ותאות שתיית היין .וכידוע ,קודם
אכילה ושתיה יש לאדם שתי לבבות ,דהיינו פיזור
הנפש מכח התאוה (עי' ב"ב יב .):וזו תאוה של עשיו
הרשע ,שאמר" :הלעיטני נא" (זוה"ק פ' תרומה דף קסח:
ובא"ח פ' בהר-בחקתי) .ושעת אכילה ,שעת מלחמה (זוה"ק
פ' עקב דף רעב .).וזו מעלת הנזיר שהיא יותר ממעלת
הכהן ,שהרי כהן קיבל את הכהונה כהמשך של
כהונת שבט הלוי ,ואילו הנזיר מעצמו מתקדש
ֹלקיו ַעל
"ּכי נֵ זֶ ר ֱא ָ
בנזירות .והפסוק מעיד עליוִ :
רֹאׁשֹו" .ורבינו האבן עזרא זיע"א מוסיף ומלמד
אותנו ,שכל בני אדם עבדים לתאוות ,והמלך
באמת ,כל מי שהוא חופשי מן התאוות ,ע"ש.
והנזיר זוכה לכתר נזירות של אלקים על ראשו.

חידוש נפלא של בעל הפירוש "כלי יקר"
והפלא הגדול הוא מדוע הנזיר נקרא חוטא על
כך שעשה נזירות מהיין ,הרי לאור האמור הרי
זה נזר אלקים עליו? אלא שהנזיר קדוש בשלמות
רק כאשר הוא אינו מרגיש צער בנזירותו ,ואינו
מרגיש קושי כאשר מונע את עצמו מהיין,
ואדרבא ,הוא מרגיש שלמות בעבודת ה' ,שהרי
כעת הוא נקי מהתאוה הזאת .אבל כאשר הנזיר
מתחיל להרגיש במשך הזמן צער על היותו מתנהג
בנזירות ,ממילא רואים עליו שחסר לו שלימות
בנזירות ובפרישות ,ולכן נקרא הנזיר חוטא .אבל
כאשר הנזיר שמח בפרישות ,ואינו מקנא באחרים
כאשר הם זוללים וסובאים ,אלא אדרבא ,מרגיש
באמת שמחה שהוא נקי מהתאוה הזאת של שתיית
היין ,אז באמת הוא נזיר קדוש ,אשר מקדש שם
שמים.

נזיר בזמן הזה
להלכה פסק הרמב"ם (ספ"ב מהל' נזירות) ,שהנזירות
נוהגת גם בזמן הזה ,שאין בית המקדש ,והוא
נחשב נזיר לעולם ,משום שאין בית המקדש,
ואינו יכול להביא קרבנות ,ע"ש .ומכאן על מעלת
הנזירות ,המותרת על פי ההלכה גם בזמן הזה.
ואלו בעצם מצוות שציוונו ה' יתברך להיות
נזירים ,וכגון שמירת העיניים בהשגות גדולות,

(מגילה טז):

כניסה יציאה

תל-אביב 19:18
ירושלים 19:01
חיפה
19:09
באר שבע 19:16

20:20
20:17
20:21
20:17

ר"ת

20:52
20:54
20:52
20:50

"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

(  26מאי )2018

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

שמירת הלשון ,מניעת עישון סיגריות  -שזו תאוה
האסורה והמזיקה .ויש בזה מצות לא תעשה של
"לא תתורו" ,ומצות עשה של אהבת ה' יתברך
(כידוע בספר החינוך ,ע"ש) .וזה ממש נזירות ופרישות
מהתורה ,והנזהר בזה ,ועושה כן בשמחה ,אז
בודאי שהוא מגיע להשגות גדולות של קדושה.
וזו בעצם גמרא מפורשת (שבת פח ,):עושים מאהבה
ושמחים ביסורים .כלומר ,שיש לאדם להיות שמח
כאשר הוא מתגבר על תשוקה ותאוה של צורכי
הגוף ,ועושה הכל במסירות ואהבה .וכגון ענוה
וצניעות ואהבת ישראל ,שמתאמץ להשלים עצמו
בהשגות ,ואף על פי שיש לו יסורים וקשיים ,מכל
מקום הוא שמח באמת ולא מצטער כלל ועיקר .וזה
היום הנזיר המקומי והמקורי ,אשר לא עושה רעש
וצלצולים ,וקדושתו עולה תמיד למעלה ,ואשריו
ואשרי חלקו.

חידוש הרמב"ן בענין הנזיר
ורבינו הרמב"ן מחדש ,מדוע הנזיר מביא קרבן
חטאת כאשר הוא משלים את נזירותו ,הרי הוא
לא חטא כלשהו בנזירותו ,אלא אדרבא נעשה
קדוש ,ונזר אלקים עליו? אלא מאחר שסיים
נזירותו ,וחזר להתיר לעצמו את שתיית היין ,גם
כאשר הוא עדיין אינו שותה ,מכל מקום יש כאן
כעין ירידה רוחנית ,משום שבשמים היתה שמחה
גדולה אם היה ממשיך בנזירותו ובפרישותו מהיין,
וכעת שסיים נזירותו ,וחוזר הוא להטמא בתאוות
העולם ,צריך להביא על כך כפרה ,ע"ש .והדברים
נוראים! וידוע מהסטייפלר זיע"א ,שהזהיר תמיד
את בני ביתו שלא להפסיק מהידורים במצוות ,גם
כאשר הגיעו למסקנה שאין בעיה הלכתית בדבר,
משום שעצם הזהירות והפרישות הוא דבר גדול
מאד מאד ,ואין להפסיקו .וכמובן כאשר האכילה
היא לשם שמים ,וברכות הנהנין וברכת המזון הן
בכוונה ובהתלהבות גדולה

הקיץ מתחמם חום גבוה
הקיץ בפתח וכולנו במתח! והנזירות כעת היא
אש להבת שלהבת ,אש תמיד  -הנשים בצניעות,
והגברים בקדושה .ובזכות הנזירות בזמן הזה,
זוכים כל רגע ורגע להשגות גבוהות בקדושה ,יותר
מכהן בבית המקדש .והקדושה ,תחילתה השתדלות
וסופה מתנה (מסילת ישרים פכ"ו) .וזוכים על ידי כך
לדרגות של מלכים  -חופשי מהתאוות  -בבחינת
שמחים ביסורים .ובודאי שכל זה עושה רעש גדול
בשמים ,וזוכים על ידי כך לביטול הדינים והרבה
חסדים ,בבחינת "והיה מחניך קדוש" .ובזכות
הקדושה והצניעות ,תהיה הצלחה לכל תושבי ארץ
הקודש ,אמן ואמן! והלואי שנזכה לכך.
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לה!

מדברי מרן רבינו הגדול זיע"א:

אלו המכשירים שאסרו אותם גדולי ישראל ,לא להשתמש עם זה בכלל!

כל המכשירים הטמאים ,תוציאו אותם!
(דברים שנשא מרן זיע"א בשיעורו השבועי במוצש"ק בלווין)

פקס03-5011125 :

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
אתרwww.haravrabi.co.il :
מיילInfo@haravrabi.co.il :

קריאת שם לרך הנולד – כשהורי האיש או הורי
האשה אינם מעוניינים שיקראו על שמם
שאלה :נולד לנו בן ראשון במזל טוב ,ונוצרה מחלוקת
ביני לבין זוגתי ,אני רוצה לקרוא לתינוק בשם אלעזר ,ואילו
זוגתי מעדיפה את השם איתמר ,מה עושים?
תשובה :עדיף יותר לקרוא לבן הראשון על שם אבי
הבעל ,ולבן השני על שם אבי האשה ,ויש לעשות כן גם
בבנות ,ויש בזה גם כיבוד הורים ,וגם סגולה להצלחה (עי' יבי"א
ח"ה יו"ד סי' כא) .וכאשר ההורים לא נוהגים ולא רוצים שיקראו
על שמם ,רשאים הבעל והאשה לקרוא שמות מתאימים
ומקוריים מהתורה ,וזה מצוין.
אלעזר ואיתמר הם שני בני אהרן ,וכמובן ששני שמות
אלו הם מצויינים וקדושים ,אבל מאחר והאשה מעדיפה
איתמר ,ולבעל אין ענין שלא לקרוא בשם איתמר ,לכן עדיף
לעשות את רצון האשה ,שהרי היא סבלה הרבה ,וטרחה
תשעה ירחי לידה ,ומגיע לה הזכות לראשונה .וזה יתן לה
כח ,הרגעה ושמחה ,וזה מצוין .וכידוע ,עובר ירך אימו כאחד
מאבריה (חולין נח.).
ומצינו בתורה (פרשת ויצא) ,שהבן הראשון והשני של לאה -
ראובן ושמעון  -נקראו על ידי לאה ,והבן השלישי על ידי
יעקב (עי' רשב"ם וכלי יקר שם).

גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים
שאלה :אחותי אינה שומרת מצוות ,האם מותר להזמין
אותה לשבת קודש?
תשובה :מותר ומצוה ,ועל ידי זה לקרב אותם לאט לאט
למסורת ,לתורה ולמצוות .וכאשר ישמעו שירי שבת ודברי
תורה ,הרי זה סמינר עבורם ,וזה מצוין .ובחכמה גדולה
יש לקרבם ולפנקם ,והזמן יעשה את שלו .וגדולה לגימה
שמקרבת את הרחוקים (סנהדרין קג .):וכמובן שיש להקפיד מאד
שיבואו בלבוש צנוע ,ופשוט.

הורים המזמינים את עצמם לשבת קודש
שאלה :הורים שמזמינים את עצמם לבוא לשבת קודש,
האם מותר לבנים לסרב לכך?
תשובה :כיבוד אבא ואמא הוא דבר גדול מאד ,וה' יתברך
ציוה כן בעשרת הדברות ,וכל הגויים בעולם שמעו והתפעלו
מכך (עי' קידושין לא .).ורב יוסף היה קם לפני אימו כאשר שומע
את פסיעות רגליה ,ומכוין שבזה הוא עושה כבוד גדול
לשכינה ,ומקדש שם שמים (קידושין לא.):
כיבוד הורים הוא בעיקר כאשר ההורים מקבלים מהילדים
כבוד והנאה כמה שיותר .וכאשר באים לשבת ,ורואים את
הנכדים ונהנים להשתעשע איתם ,וכולם רואים את הכבוד
הגדול שעושים כולם להורים ,הרי זו מצות עשה מן התורה כל
רגע .ועם כל הלחץ שיש בבית ובמשפחה ,חובה קדושה לקיים
את רצונם של ההורים ,ולעשות את בקשתם לבוא ולהתארח
בשבת קודש (ועי' בספר הנפלא ילקוט יוסף כיבוד הורים ח"א פ"ב ה"ח).
הוצאות של אוכל וכיבוד לכבוד ההורים ,זו לא הוצאה
גדולה ,ויתכן שחייב בהוצאות אלה גם משל הבן (עי' קידושין
לב .).ובפרט כאשר כל המשפחה אוכלים יחד ,ואין כאן
הוצאות מיוחדות עבור ההורים ,שבודאי הבנים חייבים בזה,
בבחינת ברכת הבית מרובה (עי' כתובות קג .).והעיקר לכוין כל
רגע ורגע שמקיים מצות עשה מן התורה ,ואם יש קושי מסוים
יעשו שאלת חכם.

הגיל המותר לשחק בנים ובנות יחד
שאלה :עד איזה גיל מותר לבנים ובנות לשחק יחד?
תשובה :אמנם נכון שכתוב בגמרא (ב"ב צא ):על רבי יוחנן,
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שאמר על עצמו שהוא זוכר איך בזמנו היו מטיילים ושוחקים
נערים ונערות בגילאי שש-עשרה ושבע-עשרה ,ולא היו
חוטאים ,ע"ש .אבל כל זה בדורות שלהם שהיו באמת
צדיקים וצדיקות ,ולא היה קלקול גדול בעולם ,וכמו שביאר
המהרש"א שם ,אבל כיום צריך בעדינות ובחכמה להפריד
ביניהם ,במתיקות ובאהבה .עד גיל שלוש אין דין טפח באשה
ערוה ,ואין דיני יחוד ,ואין כלום ,ויכולים לשחק יחד .ויותר
מזה ,יש להזהר כפי הצורך בין בני המשפחה  -אחיינים
ואחייניות ,בני הדודים ובנות הדודים ,לפקח עליהם ולראות
אם יש עליהם רוח טהרה ,והמשחק כולו בכבוד ובדרך ארץ,
אז אין להקפיד ,וכמובן לעשות הכל בחכמה ובדעת .וגם
כאשר ממליצים לקטנים שלא לשחק יחד ,יש לומר להם
בחכמה ובנחת ולא בצעקה ,וכעין הערה קטנה ,שלפעם
הבאה אין זה צנוע לשחק יחד ,ושלום על ישראל (ועי' יבי"א ח"ו
סי' יד) .ואם בכל זאת רואים אותם משחקים יחד כשבאים אצל
סבא וסבתא ,אין צורך לגעור בהם.

שומע כעונה  -בעת נהיגה ברכב
שאלה :אני נוהג ברכב ,והחבר שלי יושב לידי ומברך,
ומכוין להוציא אותי ידי חובה בברכה ,ואני בעת הברכה
ממשיך בנהיגה ,האם זה מותר או שאני חייב לעצור בצד?
תשובה :עומק השאלה היא בדין שומע כעונה ,שמצד אחד
אפשר לומר שהרי המברך אסור במלאכה באמצע הברכה,
כיצד אם כן השומע נוהג ברכב בעת שמיעת הברכה ,יתכן
שהוא חייב לעצור בצד הכביש ,אולם מאידך אפשר לומר
שהשומע אינו מכוין בברכה בפועל ממש ,אלא רק יוצא
בשמיעה ,ויתכן שבזה מותר בעשיית מלאכה בזמן הברכה.
ולמעשה ,שומע כעונה זה ממש כעונה ,ובפרט כשעונה
אמן ,אז אין זה כעונה ,אלא עונה ממש .וגם שומע ומכוין
לצאת ידי חובה ,אם לא יטעם מיד ,הרי הוא נכשל בעוון
ברכה לבטלה (יבי"א ח"ח סי' כד).
ומכאן להזהר בזמן הנהיגה כאשר שומע ומכוין גם לצאת
ידי חובה ,שלא לעשות מלאכה .והוא הדין בזמן הקידוש
והמוציא ,יש להקשיב היטב ולא לעשות כלום .אמנם נכון
שיש מתירים במלאכה פשוטה ובלי מאמץ (עי' יבי"א ח"ט סי' יו"ד
וסי' צה אות י) ,מכל מקום למעשה יש להזהר בזה מאד ,כשיודע
שאינו מכוין כלל כשעושה מלאכה.

עזרה למשפחה נזקקת כאשר יש ברשותה טלפון לא כשר
שאלה :האם מותר לעזור באוכל ובכסף למשפחה נזקקת
באמת ,שיש לה טלפון לא כשר?
תשובה :בודאי שמצוה לעזור להם ,ולנצל את העזרה
ולבקש מהם לעבור לטלפון כשר .כשאומרים זה לזה ברוגז,
לא מרויחים מכך כלום ,אלא הרווח כולו ליצר הרע .אבל
כשעוזרים זה לזה ,והכל בדרכי נועם ובשפת התורה ,מותר
ומצוה לנצל את המצב ולעזור להם גם ברוחניות .ובזה
מתקדש שם שמים ,וזה בבחינת באשר משפטו שם פעלו
(עי' יבמות עח סע"ב).

תפלה בכוונה ובישוב הדעת  -שווה מליונים!
שאלה :מה עדיף ,להתפלל תפלת שחרית במלואה במנין
המתפללים מהר ,ומשם לרוץ מיד לעבודה ,ולא טוב לי הדבר,
או להתפלל במנין בכוונה עם עבודת ה' ,ואחר כך לצאת
לעבודה מיד לאחר חזרת השליח צבור ,ולהמשיך את התפלה
אחר כך?
תשובה :תפלה בכוונה ובישוב הדעת שווה מליונים! ולכן
עדיף כמובן עבודת ה' ,ישוב הדעת ולשון תחנונים .וזה
בבחינת טוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה (עי' משנ"ב סי'
א ס"ק יב) .וגם מצוה לומר הזמירות בנחת ולא במרוצה (משנ"ב
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סי' נא סק"כ) .וגם צריך להתפלל בלשון תחנונים כעני המבקש
בפתח ובנחת (משנ"ב סי' צח סק"ח).
ולמעשה ,עדיף מנין בכוונה ,ויכול לצאת לאחר חזרת
השליח צבור ,וישלים אחר כך מה שהחסיר מהתפלה ,וה' לא
ימנע טוב להולכים בתמים.

עצה לסילוק החרדות והדמיונות
שאלה :יש לי עצבים ,חרדות ,רגשי נחיתות ומחשבות לא
טובות בחיי היום יום ,האם יש עצה לצאת מכל זה?
תשובה :מי שאין לו תורה ומצוות ,באמת מצבו קשה ,אולם
מי שזכה ללמוד תורה ,ושומע מוסר ,ולומד אמונה ,אז בודאי
שיכול לצאת מכל זה.
חיזוק באמונה הוא כח אדיר ונפלא מאד ,המוציא אותנו מכל
הבעיות ,מכל דמיונות ומכל הספקות ,ומסלק את כל החרדות,
ואת כל מיני רגשי הנחיתות ,ומביא כח ובטחון עצמי ,הערכה
עצמית וחשיבה חיובית ,וזה שווה מליונים .וחובה קדושה
להשקיע ולהבין את מהות האמונה והשגחה פרטית .ואבינו
הראשון אברהם אבינו ע"ה השקיע ארבעים שנה באמונה ,ויצא
נגד כל העולם( ,עי' רמב"ם פ"א מהלכות ע"ז וכ"מ שם).

נקיון הגוף קודם תפלת שחרית
שאלה :באמצע העמידה בשחרית אני מרגיש צורך
להתפנות לבית הכסא ,מה עושים?
תשובה :יש בזה הרבה פרטים בהלכה .ולמעשה מי
שלא יכול להתאפק ,מותר לו לצאת ולהתפנות ,ולחזור
ולהניח תפלין ,ולהמשיך בעמידה ,וכן יעשה בקריאת שמע
וברכותיה .ויזהר שלא לדבר כלל ועיקר ,ואז בכל אופן חוזר
למקום שפסק (ועי' משנ"ב סי' קד ס"ק יג והגהות איש מצליח שם).
והנהגה טובה ,להתאמץ לקום בהשכמה כפי הצורך,
ועדיף שעה קודם התפלה (עי' משנ"ב סי' צג סק"א) ,ויתכונן גופנית
ונפשית .וכל מי שנזהר קודם התפלה לנקות את גופו ,וליטול
ידיו ,ולהניח תפלין ,ולקרוא קריאת שמע ,ולהתפלל ,מעלה
עליו הכתוב כאילו בנה מזבח ,והקריב עליו קרבן ,וכאילו
טבל במקוה (עי' בגמרא ברכות טו.).
וכידוע מהרמב"ם (פ"ד מהלכות דעות הי"ד) ,שיש מצוה להתעמל
ולזרז את גופו יום יום ,ע"ש .ובזה עושה לעצמו חילוץ
עצמות ,ואבריו זריזין לנקות את גופו .ובזה מקיים מצוה
שבודק את גופו ,ומסיר מעצמו גם כיחו וניעו ,וכל מיני
טירדות הגוף (עי' שו"ע או"ח סי' צב) .ובזה מקיים את הפסוק:
"ברכי נפשי את ה' ,וכל קרבי את שם קודשו" ,כלומר ,שגם
האיברים הפנימיים מברכים את ה' יתברך (עי' ברכות י.).

בנות המפטפטות בטלפון עד שעות מאוחרות בלילה
שאלה :יש לנו בבית טלפון כשר ,והבנות שלנו אמנם הן
בתיכון חרדי ,אבל מדברות בטלפון של הבית עם החברות
עד אמצע הלילה ,מה דעת התורה בזה?
תשובה :דבר זה חמור מאד מאד! אסור שיהיה לבנות
ולבנים טלפון כלל ועיקר  -לא כשר ולא כלום ,הכל טרף!
בנות בתיכון ובחורים בישיבות הקדושות ,הבנים לומדים
רק תורה ויראת שמים ,והבנות היקרות לומדות השכלה
תיכונית ,כפי הצורך.
גם בטלפון של ההורים ,לפטפט עד חצי הלילה זה אסור,
וכל הדיבורים הם יצר הרע ,והמרבה דברים מביא חטא.
ובודאי שהן נכשלות בדיבורים אסורים ומיותרים ,וגם לשון
הרע ורכילות ,ויצר הרע.
מותר לבנות לדבר בטלפון של ההורים בלבד ,כפי הצורך
ללימודים בלבד ,ושאר הזמן להקדיש לכיבוד הורים ,וסיוע
ועזרה בבית ,כפי צורכי הזמן ,ושלום על ישראל.

רשמים וסיכום ממעמד ההילולא הגדולה
מרכז הקונגרסים אווניו כ"ז שבט תשע"ח 12/2/18
הגאון הגדול הרב שמעון בעדני
כבוד ידידי וחביבי ,הגאון רבי חיים רבי שליט"א
באמת ,אני לא מרגיש טוב ,אבל עשיתי מאמץ לבוא לעשות כל מה שאני יכול להיות
בערב הזה ושיהיה לברכה גדולה.
הרמב"ם כותב :נבואה ,אומר הרמב"ם ,אין ישראל נגאלין אלא בתשובה .הא ,אם
לא יעשו תשובה לא ייגאלו .ממשיך הרמב"ם ואומר ,וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל
לעשות תשובה בסוף גלותם ומיד ייגאלו .רבותי ,זה נבואה שהרמב"ם יתנבא בה.
באמת התקופה הזאת ,עשרות השנים האחרונות ,מהפיכה בעם ישראל בכל העולם.
מהפיכה בעם ישראל .אני יליד הארץ .בצעירותי ,מי חשב על יהדות? מי רצה לשמוע?
בכלל לא היו רוצים לשמוע .היום אנשים מתקרבים בהמוניהם ,ברוך ה'.
איך מתקרבים? ה' יתברך שולח "מהפכן" .אתם יודעים מה זה "מהפכן"? שולח
תלמיד חכם "מהפכן" שהוא לא רק דואג לעצמו או לכל אלה מסביבו ,אלא להפוך את
העיר לבעלי תשובה.
 ...זה מה שהרמב"ם אומר ברוך ה' מתקיים בכל רחבי הארץ ובכל העולם.
ופה המקום הזה זכה לכבוד ידידי וחביבי ,ממש "איש אשר רוח האלוקים בו" ,שהוא
ברוך ה' מקרב עוד ועוד ועוד ועוד ועוד .מזכה הרבים .העיקר הוא בין אלה שמקרבים
את הגאולה.
הרמב"ם כתב ,ישראל עושים תשובה מיד נגאלים .כל עוד תקרבו עוד אנשים עוד
אנשים ,מקרבים את הגאולה .כמה צריך עוד אנשים לקרב התורה ותבוא הגאולה? ה'
יתברך אומר לנו "תקרב".
 ...רבותי! כל אלה התלמידי חכמים הם שליחי המשיח לקרב את הגאולה .על ידי
שמקרבים את העם.

מרן הגאון הרב יצחק

שליט"א חבר מועצת חכמי התורה
וזה מה שאני מאחל לידידי ,אהובי ,שמו חיים,
שיהיה לו חיים ארוכים ,בריאות ,מתוקנים ,שיוכל
להחזיר עוד ועוד ועוד כדי לקרב את הגאולה.
וה' יתברך שומר עיר .איך שומר את הארץ
שלנו? על ידי תלמודי התורה ,הישיבות והחזרה
בתשובה .זה ממש המהפכה שיש בימינו.
חולון זה דוגמא מה היתה ,ועכשיו נהפכה לעיר
של תורה ויראת שמים .ממש מהפכה למקומות
תורה .זה לא "כיפת ברזל" ,זה טונות של ברזל נגד
כל הצרות שמכינים לנו ,ה' ישמור.
אני שומע שהרב יש לו דרשה בשבת .כמה באים
אנשים לשמוע? הוא מתבייש להגיד כמה .אולי קצת קצת? פה מפיק מרגליות .המונים
באים לשמוע אותו .זה "מהפכן" .ברוך ה' ,עוד מהפכנים כאלה ,בעיקר בעולם .מהפכה
ברוך ה'! האנשים מתרבים ,לומדי תורה!
פעם היו זקנים רק קוראים "חוק לישראל" .עכשיו התורה מרובה ברוך ה' .למה? כי
זה ה' יתברך אמר התורה הזאת תגן עלינו.
לכן ,אנחנו חברים יקרים ,קודם כל להתחזק .ישמע להוראות של הרב שליט"א שיהיה
בריא כדי לחזק אתכם ביראת שמים .וגם תשתדלו לעזור בדברים גם לאחים אחרים.
עכשיו ,חברים יקרים ,כל אחד צריך לקחת חלק לעזור ,ואתם נמצאים פה לעזור לכבוד
הרב כל מה שצריך לעזור לו כדי לקרב עוד יהודים ועוד יהודים ,כי זה מקרב את הגאולה.
ואני מקווה שבקרוב בקרוב נזכה לגאולה השלמה ,אמן ואמן.

יוסף שליט"א הראשון לציון ,ונשיא אבות בתי הדין בישראל

ברשות הרבנים החשובים שיושבים כאן ,בראשם ידידנו מזה עשרות בשנים ,הגאון,
החסיד ,הצדיק ,רבי חיים רבי ה' ישמרהו ויחייהו ,ראש המוסדות ומקים עולה של תורה
בעיר חולון ,ובנו ,יאריך ימים ושנים ,הרב אליהו רבי ה' ישמרהו ויחייהו,
 ...בזמנו ,לפני ארבעים שנה ,אולי יותר מארבעים שנה ,הגיע פה לארץ לאחד
הביקורים שלו הגביר המפורסם אדמונד ספרא ,ואז הרב לקח אותו לכולל שלנו "חזון
עובדיה" .זה בערך שנת תשל"ד-תשל"ה ,הרבה שנים .והרב החתים אותו על הסכם
יששכר וזבולון .אברכים כמה אחדים נבהלו" :מה ,כבוד הרב ,חצי שכר שלי ילך
לספרא?! אני לא מוכן! לא יהיה יששכר וזבולון ,אני לא מוכן!" .הרב גער בהם והשתיק
אותם .אמר להם" :הקדוש ברוך הוא לא חסר לו שכר .אתם לומדי התורה תקבלו שכר
במושלם .הגביר שמחזיק בידכם יקבל שכר במושלם .הקדוש ברוך הוא לא חסר לו
שכר לתת".
כך כותב האור החיים הקדוש שאם יש לך הסכם יששכר וזבולון ,לא פוגע שום דבר
בלימוד התורה של האברך .וספרא חתם על הסכם יששכר וזבולון .יש הסכם כזה בכתב
יד של מרן זצ"ל .אני הייתי גם כן ,הייתי אברך ,גם אני הייתי בין החותמים כדי לזכות
אותו שיחזיק את האברכים.
רבותיי ,אדם שמחזיק אברכים ,אדם שמרבה תורה בעם ישראל ,הרי בעיר חולון יש
את הכולל הגדול הזה "עטרת חכמים" ,שזה מאיר הרבה הרבה לכל העיר ,מפיץ תורה.
הדרך של הגאון רבי חיים רבי זה הדרך של מרן האבא ,לא ללמוד תורה רק לעצמו ,לזכות
את עצמו ולזכות את אחרים ,להרביץ תורה ברבים ,להורות לעם את הדרך אשר ילכו בה.
והוא משך עשרות בשנים שאני מכיר את הרב חיים רבי הוא צמוד לדרך של מרן
האבא זצ"ל .לא רק דיבורים בעלמא ,אלא גם בהלכה למעשה .הוא פוסק כל ההלכות שלו
כמו מרן .והוא שומע דעות אחרות ,הוא שומע זה אמר כך וזה אמר כך ,ואדרבא מרוב
גדלותו בתורה הוא נכנס לסוגיה ,נכנס לכל הפוסקים ,והוא רואה כמה מרן זצ"ל צדק בכל
הלכותיו ,כי תורת אמת בפיהו.
מרן זכה לסייעתא דשמיא ,זכה לכוון בכל הלכה והלכה אליבא דהלכתא ,וזה מה
שהגאון רבי חיים ממשיך את הדרך של מרן בפסיקה ההלכתית ,אם זה בהוראה לגבי
פאה נוכרית ,אם זה לגבי לברך הדלקת הנרות קודם הדלקת הנרות ,אם זה שלא לעמוד

בעשרת הדיברות ,בהרבה הלכות שאני שומע
משמו שהוא פוסק תמיד כמו מרן זצ"ל.
לכן ,דבר חשוב מה שעושה כבוד הרב שליט"א
שהוא מחזיק כולל כבר עשרות בשנים ,מקים עולה
של תורה בעיר חולון.
ואני מברך את כל הקהל הקדוש הזה הם ובניהם
ונשיהם שהם זוכים להחזיק מקום של תורה ,שהם
זוכים להיות שותפים למקום של תורה ,שיושבים
ועוסקים בתורה ,לומדים תורה אליבא דהלכתא.
מיום שחרב בית המקדש ,הקדוש ברוך הוא אין לו
בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה.
 ...אין כמו לימוד סוגיה עם כל הראשונים והאחרונים אליבא דהלכתא ,וזה עושים
בכולל הזה ,הכולל החשוב "עטרת חכמים" של הרב רבי שלומדים אליבא דהלכתא כל דבר
ודבר ,אם זה הלכות שבת ,אם זה הלכות נדה ,מה שהם לומדים הכל אליבא דהלכתא ,כולל
הספרים של מרן "יביע אומר"" ,טהרת הבית" וכו' .אשריו ואשרי חלקו.
אני מברך את כל המסייעים ,התורמים ,את כל הקהל הקדוש הזה שיהיה לרצון ,שיהיה
לכם ברכה והצלחה כפל כפליים ,שיהיה לכם שכר גדול בשמים וגם פה בעולם הזה,
תבורכו מפי עליון ,ותזכו לראות את כל בניכם תלמידי חכמים ,שיתקיים בכם "וכל בנייך
לימודי ה'".
היום בדור שלנו ,רבותיי ,כמה זה קשה .אני מכיר בני רבנים ,בני אברכים שלא שמו
לב על הילדים שלהם .היה להם מכשירים טמאים ,טלפון לא כשר ,כל מיני דברים,
והילדים הקטנים שיחקו עם זה בלילה ,והתקלקלו ונפלו .רבותיי ,לא כל אחד זוכה לחנך
את הילדים שלו שיראה אותם תלמידי חכמים .ואני מברך אתכם שכולכם תזכו באמת
לבנים תלמידי חכמים ,לחתנים תלמידי חכמים" ,וכל בנייך לימודי ה' ורב שלום בנייך".
יהי רצון שלכולם יהיה ברכה והצלחה ,הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה
ולברכה ,ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו ,אמן ואמן.

מפאת חוסר מקום ,ליקטנו מדברי הרבנים והנואמים רק את עיקרי הדברים המדברים על המוסדות

פטרון עולם התורה הרב אריה דרעי

הי"ו שר הפנים הפריפריה הנגב והגליל ויו"ר התנועה הקדושה

ברשות מרן ראש הישיבה ,הכהן הגדול מאחיו ,שזכינו וזכיתי להתברך מפיו.
כבוד כל הרבנים הגאונים ,כל אחד לפי כבודו ומעלתו.
כבוד ידידנו ,מורנו ורבינו הרב הדומה למלאך ה' צבקות ,ראש הישיבה ,ראש המוסדות,
רבי חיים רבי שליט"א ,שה' ישמרהו ,יחייהו ,יזכהו להמשיך להגדיל תורה ולהאדיר.
אני רק משפט אחד אומר .מי יכול לתאר את העיר חולון ואת האזור בלי הרב חיים
רבי? איך היה נראה בית הקברות הגדול הזה? מי שהחייה את המקום והפך אותו ממש
לבני ברק ,שהפך אותו למקום של תורה ,של קדושה ושל תשובה לפני עשרות שנים
במדבר שממה? הגאון הצדיק רבי חיים רבי שה' ישמור אותו ויתן לו כח ובריאות ,אמן.
כבוד ידיד נפשי ,היקר והנמרץ ,הרב אליהו שבמסירות נפש ידו לא זזה מיד אביו למען
להגדיל התורה ולהאדיר.
רבותיי! דברי תורה שמעתם ותשמעו הרבה .אני אדבר איתכם דברים מעשיים ,אין
מה לעשות.
...ותראו היום ,ברוך ה' ,הייתי לפני שבועיים בחולון ,אה ,איזה תלמודי תורה ,איזה
בתי ספר לבנות .הייתי מוקדם בבוקר אצל הרב בישיבת "עטרת חכמים" .רבותיי! שלוש
קומות ,קומה קומה ,בלי עין הרע ,מאות אברכים ,באיזה התמדה ,באיזה קדושה .לא
האמנתי למראה עיניי .זה חולון? זה בת ים שאני מכיר? איזו מהפכה אדירה! זה הרעב
האמיתי שיש.
ואתם רואים את שולחן הכבוד מימיני ומשמאלי .אתם רואים כל אלה שיושבים כאן
כולם תלמידים של הגאון רבי חיים רבי .כולם גדלו והתחנכו אצלו והם היום כל אחד
מהם מנהיג של קהילה ,כל אחד יש לו קהילה בכל מקום ,לא רק בחולון ,לא רק בבת ים.
אני מכיר ברחובות ובמקומות אחרים ברחבי הארץ .כל אחד כבר יש לו מוסדות ,תלמודי
תורה ,קהילות ,כוללים ,מדרשיות לחוזרים בתשובה ,כל זה מאם אחד שעשה את כל
המהפכה הזאת .צדיק גדול שמסר את נפשו.
עכשיו ,תתארו לכם ,צדיקים יקרים .כל עוד שאני מדבר אני רואה שלחלקם או
לכולם יש פלאפונים בידיים .נו ,מקבלים עכשיו הודעה ב SMS-או בכל אלה שאני לא
יודע איך קוראים לכל הדברים הללו ...ומישהו כותב" :משיח צדקנו בשערי ירושלים!".
אוי ,איזו התרגשות אדירה" .משיח בן דוד נמצא בשערי ירושלים" ,וכולנו יוצאים ,רצים
לירושלים ,נוסעים ,והמשיח עושה עכשיו מגבית לבניית בית המקדש ,ואומר" :אני
מכריז עכשיו על המגבית הגדולה לבנות את בית ה'".
רבותיי! משיח צדקנו אומר" :רבותיי! מי שרוצים להיות התורמים הראשונים ,חמישים
ושניים אלף ש"ח לבניית בית המקדש ,יהיה פה חלק ,מטר בבית המקדש" .נו ,מה יעשו
עם ישראל? יהיו מלחמות אדירות ,כל אחד ירצה להיות הראשון שחלילה וחס לא יגמרו
את המטרים של בית המקדש .מי שאין לו ,ימכור את התכשיטים שלו ושל אשתו ,יוציאו
את כל החסכונות שיש להם .מי לא ירצה להיות שותף בדבר הגדול הזה ,בית המקדש
שחיכינו לו אלפיים שנה? עכשיו בונים אותו ,משיח בן דוד עושה את המגבית.
תתארו לכם ,אני בא עם השיק ,עם הכסף בשקית ,נותן למשיח והוא זורק לי את
זה" .לא ,לא ,אני לא רוצה את הכסף שלך"" .למה ,מה עשיתי?! כסף כשר ,מכרתי את
התכשיטים של אשתי ,הוצאתי מהחסכונות שלי!" .אומר לו" :אדוני ,אתה ידעת שיש
רעב בארץ ,השתתפת בארוחת ערב שעשו למוסדות 'עטרת חכמים' ,ושם היתה לך
אפשרות לתרום כסף .את אותם חמישים ושניים אלף ש"ח שהבאת לי יכולת לתרום
כדי להחזיק אברכים בני תורה .את השבט הלוי של עם ישראל .את הסיירת מטכ"ל
של עם ישראל שלומדים תורה ומגנים עלינו ,ולא נתת את התרומה הזאת ,למרות שעם

ישראל זקוק לאברכים הללו .גם מבחינה ביטחונית
הם המגנים עלינו ,ועם ישראל זקוק לישועות .עם
ישראל זקוק לאברכים הללו שהם יהיו כל אחד
יחזיק אותו עוד כמה בחורים".
תדעו לכם ,כל האברכים שנמצאים אצל הרב
רבי לומדים כל היום ,ובערב הם מתפזרים בכל
האזור וכל אחד מהם נותן שיעורים ונותן הרצאות
ומחזיק בחורים ומחזיק צעירים כדי לקרב אותם.
זה הרעב האמיתי .אומר המשיח" :את הכסף שלך
שיכולת להחזיק בו תורה ,יכולת להשביע את הרעב
של בני ישראל שהיו צמאים לדבר ה' ,ולא נתת אז,
אמרת 'מה עכשיו אני אתן? מאיפה אני יכול להביא חמישים ושניים? מאיפה אני יכול
לתת כסף? קשה לי ,כן גומר את החודש ,אני צריך לקנות אוטו חדש' ,כל מיני תירוצים.
עכשיו אתה רוצה לתרום לבית המקדש? לא ,אני לא רוצה את הכסף שלך .כסף שיכל
להציל יהודים ולא ניתן בשעתו לא יבנה את בית המקדש כמו שאמר הקדוש ברוך הוא
לשלמה המלך".
רבותיי ,מה שאני אומר לכם זה לא מליצות ,זה לא ליצנות ,או זה לא חלילה וחס
דברים כדי לעודד אתכם .אלו דברים אמיתיים שרש"י הקדוש אומר .תראו רש"י הקדוש
בספר מלכים כל מה שאמרתי לכם מילה במילה .זאת האמת לאמיתה.
יש לנו היום הזדמנות לבנות את בית המקדש האמיתי .להחזיק את לומדי התורה.
אנחנו רוצים בעזרת ה' לבנות שם עוד שלוש קומות על הקיים .המקום כבר צפוף .רבי
חיים זברלו ,סגן ראש העיר שלנו ,נמצא כאן .הוא וחברי המועצה ידאגו להביא את
הרישיונות ביחד עם ראש העיר וצריך כסף לבנות את השלוש קומות הללו .אנחנו צריכים
עוד מקומות לעוד אברכים בעזרת ה' .יש ביקוש גדול מאד של אברכים .וזה הזמן ,זה
הזמן עכשיו לתרום ,זה הזמן עכשיו להיות אלה שבונים את בית המקדש .זה בית המקדש
האמיתי ,ובזכות זה ,בעזרת ה' ,נזכה באמת שמשיח צדקנו יעמוד בשערי ירושלים ויעשה
מגבית לבניית בית המקדש ,אבל אז הוא יקח את הכסף שלנו בשמחה.
הוא יאמר" :אתם ,אתם שהייתם באווניו ותרמתם כסף ל'עטרת חכמים' ועזרת כדי
להשביע את הרעב הרוחני של עם ישראל ,מכם אני אקח את הכסף".
 ...תראו רבותיי מה מספרים לי עכשיו ,אפילו הרב אליהו לא יודע מזה .תראו על איזה
מלאכים קדושים אנחנו מדברים .אותם אברכים שחיים בצמצום גדול ביותר ולומדים
תורה בקדושה ובטהרה וחיים ממש במינימום של המינימום לכבוד מורם ורבם .הם
יודעים את האמת מה המוסדות הללו מצילים ,כמה בני נוער הם מצילים .הם החליטו כל
האברכים יחד ,וביחד הם החליטו להיות איש אחד בלב אחד פטרון והם תורמים חמישים
ושניים אלף ש"ח ,הם הראשונים.
הראשונים הנחשונים אלו האברכים הקדושים .אלו אברכים שחיים במינימום של
המינימום של המינימום של המינימום ,חוסכים את לחמם ,כדי שיהיה עוד כסף שיוכלו
בעזרת ה' לקבל עוד אברכים ,לחזק את האברכים כדי שיוכלו לקרב עוד ועוד נשמות
מעם ישראל.
מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא אחריהם? מישהו יכול לעמוד במקום האברכים
הללו? אחרי מאה ועשרים הקדוש ברוך הוא אומר "האברכים הללו עשו ,ומי שיש לו
אפשרות יותר לא עשה?".
לכן ,רבותיי ,כולנו אחרי האברכים הקדושים הללו.

הגאון הרב זמיר

כהן שליט"א יו"ר ארגון הידברות

ברשות כבוד מורנו ורבינו הגאון הגדול הרב חיים רבי שליט"א.
ואני אומר "מורנו ורבינו" ,כי באמת הוא המורה של כולנו בלהיות 'איש אמת' וב'זיכוי
הרבים' .גם ענק בתורה ,בכל מקום ששואלים אותו עונה כהלכה .גם בעל מידות אצילות,
ענווה מופלגת .ממש אנחנו חיים בדור שחסר לראות אדם שכשרואים אותו אפשר
להעתיק אותו בהנהגה שלו .אשרי מי שזכה להיות בעיר הקדושה הזאת שמחולין הפכה
להיות עיר של קדושה ,העיר חולון.
אני זכיתי להתחתן עם אשה שגדלה בחולון .והיא סיפרה לי שכשהיא היתה ילדה,
עד שקמתי דבורה ,עד שקמתי אם בישראל ,עד שכבוד הרב הגיע למקום ,ואיך הפך את
הכל מקצה אל הקצה רומם את הכל.
כל אחד מהיושבים כאן צריך לראות את הרב כמורה דרך ,כדמות ,כמנהיג וגם ללמוד
מוסר השכל כמה אדם אחד יכול להפוך את כל העולם מקצה לקצה .גם לגדול בתורה,
גם לאהוב את עם ישראל ולמצוא את הזמן להקדיש לעם ישראל ולהקים עולה של תורה,
להקים מגדל אור של כולל אברכים.
כל אדם שזכה באמת הערב ,ומי שלא זכה שעוד יזכה במהלך הערב ,להיות שותף
בהחזקה של יששכר וזבולון ,כמה מעלתו גדולה .גם אם היה לוקח אברך באזור ירושלים
מעלתו גדולה ,אבל אברך בחולון פי כמה מאשר אברך בירושלים ,כי אברך בחולון זה
מגדל אור לכל הסביבה.

מורנו הרב חיים

 ...ובפרט ,כששותפים עם אדם כזה גדול .אני
לא יודע אם יש תקדים שהרב יצחק יוסף ,הראשון
לציון ,ישב וחתם על כל תעודה ותעודה .לי לא ידוע
על תקדים כזה שהיה .אבל הרב אמר לו שיחתום ,כי
הרב מעריך את התורמים ,הרב יצחק כל דקה אצלו
יקרה לספרים שלו ,ישב וחתם על כל התעודות
בכתב ידו .לא כמו מקומות אחרים ,הוא אומר
"תצלמו .אני אחתום אחד ואתם תצלמו"" ,אין לו
זמן לחתום על תעודות"" ,רוצה ללמוד" .אבל פה
הוא יודע מה המעלה של כבוד הרב ,בבחינת "צדיק
גוזר" ,אז כולם עושים.
 ...כמה גדולה מעלתם של כל העוסקים והמחזקים והתומכים וה' יתן לכולם שפע
ברכה והצלחה ,פרנסה טובה ,נחת מכל יוצאי חלציהם.
שזכותו של מורנו הרב" ,איש האמת" ,אני אומר איש האמת ,כי יש דורות שהאמת
נעדרת ומפחדים מה זה יגיד ומה זה יגיד ,אבל זה איש האמת כפשוטו ממש ,שה' יתן לו
כח ובריאות ,יאריך ימים על ממלכתו ,יפוצו מעיינותיו חוצה ,ובזכות הציבור כאן שיזכה
להכפיל ולשלש ולרבע את כל המוסדות הקדושים שלו ,שנזכה במהרה לגאולה שלמה
במהרה בימינו ,אמן.

רבי שליט"א נשיא המוסדות

חברים יקרים ואורחים חשובים ,אוהבי תורה ,תומכי תורה ,ברוכים הבאים בשם
ה' ,ובראשם מורנו ורבינו ועטרת ראשנו ,מרן הראשון לציון הגאון הגדול מזכה הרבים
הגדול בעולם ,הרב יצחק יוסף שליט"א ,בנו של מרן ,רבינו הגדול והקדוש ,אור העולם,
הרב הגדול ,זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל יהי רצון!
 ...מורי ורבותי! אין כמו תורה בעולם .תלמוד תורה כנגד כולם .אם יש תורה ,תורה
שומר על עם ישראל ,על חיילי ישראל ,על כחות הביטחון ,כח התורה! תעשו כפיים
לתורה ,כפיים למען התורה ,מורי ורבותי! כל העולם קיים בזכות התורה שלומדים עם
ישראל .בחורי הישיבה ,האברכים שלנו ,הרבנים החשובים ,זה מחזיק את העולם ,כנגד
כולם.
אבל רבותי ,כתוב בהלכה ,כסף לתורה הכי גבוה יותר מהכל .חוץ מדבר אחד! פלא
פלאות! זוכרים את השבוי היהודי שהיה בעזה? גלעד שליט? רבינו הגדול פסק לביבי
לתת אלף מחבלים כדי להציל חייל אחד ,נשמה טהורה אחד .למה? מותר אפילו כסף של
תורה לבטל למען פדיון שבויים .הוא היה בשבי ,הוא היה בסכנה כמה שנים .לתת גם,
ואפילו גם מיליון שקל של הישיבה ,תן להציל יהודי אחד.
בא מרן הרב עובדיה ,הרב הגדול והקדוש אור העולם ,מוסיף עוד מילה אחת – זה
פדיון שבויים לגוף .יש פדיון שבויים לנשמה .מה זה לנשמה? מי שעושה עבירה ,מי
שלא שומר ,הוא לא יודע ,הוא לא מבין.
לפני שבעים שנה החזון איש אמר "תינוק שנשבה" .היום שירדנו וירדנו עוד ועוד
כולם תינוקים ,כולם נשמות טובות וטהורות .מה הבעיה? צריכים לעורר ולחזק ולזכות.
מורי ורבותי ,פדיון שבויים לנשמה יותר מהגוף .את זה עושה ישיבת "עטרת חכמים"
בעירנו חולון.
כל הרבנים שפה יושבים ועוד רבנים ,אברכים בישיבה שלנו כל היום בהתמדה עצומה
בלימוד התורה ,ובערבים מזכים את הרבים – את הנוער ,מדרשיות לבנים ,לבנות בכל
עיר ועיר ,ולציבור הכללי הרחב – שבתות ,ימי חול .זה נקרא פדיון שבויים מהתורה ,מורי
ורבותי ,לנשמה.
מי לא רוצה להיות שתוף בכזה דבר? מי לא ירצה להשפיע על חברים ,על אנשים?
אתה מוכן להרבות תורה ,אתה מוכן לקדש שם שמים? אתה מוכן לעשות בכסף שלך? זה
יעבור לתורה "ויקחו לי תרומה ועשו לי מקדש" ,והכסף הזה יפעל לקרב ולעשות פדיון
שבויים לכל עם ישראל.
שמעתי בהרצאה שהייתי פעם בעירנו חולון שיש בכל עיר בעלי תשובה .איזה עיר
יש הכי הרבה בעלי תשובה? איזה עיר ,נו? חולון .עיר הקודש חולון הכי הרבה בעלי
תשובה ,מורי ורבותי .סקר של "ערכים"" ,הידברות" ,כל הצדיקים האלה .חולון" ,כי

מחולון תצא תורה".
"חולון" ,בגימטריא מאה ,עוד מעט זה יהיה מאה
שערים .או הו כמה תורה .מי שעוזר ,מי שתומך,
מי שמסייע.
רבותי ,מה שאמר בני ,יקירי ואהובי ,הרב אליהו.
אני לא כזה חכם ,הרב אליהו ...פה שנון ,ראש
מבריק ,עילוי גדול ,ה' ישמור אותו ויתן לו הצלחה
בכל מעשי ידיו יהי רצון .הרב אליהו הקים את
הישיבה ,רבותי ,למעלה למעלה .נכון ,חיים זברלו
היקר וגדעון גבריאל היו מהמייסדים החשובים
ותומכי התורה ממקסיקו היו עוזרים בהתחלה ,נכון.
אבל ההמשך ,ההמשך ...עברו שלושים שנה ,מה הלאה? אין מקום!
איך אמר אחד הצדיקים ,הרב זליכה זצ"ל על הבניין שלנו? "זה הגדול קטן יהיה".
זה נהיה קטן ,רוצים להרבות תורה .עוד שלוש קומות ,עוד אברכים לקבל בעזרת ה'
יתברך .כח התורה ,רבותי! פדיון שבויים לנשמה .זה מונע ,שתהיו בריאים ,יתומים,
מונע אלמנות ,מונע צרות .יש תורה ,יש ברכה מהשמים לכל עם ישראל.
מי שיכול לחשוב על זה אפילו ,לחפש תורם לחשמל לכל השנה ,אני מאד אוהב את
זה .איזה זכות זה .כל ערב החשמל דולק ,החשמל זורם ,והחבר הזה שילם מאתיים אלף
ש"ח על החשמל .כל השנה המים זורם ,זה רעיון נפלא ,חברים! כדאי לחשוב על זה.
והוא – כל טיפה מים ,בבית הכיסא ,בשתייה ,קפה ,תה ,ניקיון ,הדחת ריצפה ,שטיפת
כלים והבישולים יום יום ,הכל הוא זכה כל השנה.
מי שתורם את העלון השבועי ,כל שבוע עלון שיוצא כמעט עשרים אלף עותקים .כמה
זיכוי הרבים? כמה כבוד שמים יש בזה ,רבותי? זה כל חודש עשרות אלפים .מי שתומך,
מקבל את זה על עצמו ,חושב על זה ,כמה כבוד תורה! כמה כח יש בזה ,רבותי!
בעזרת ה' יתברך ,הכנס היקר והחשוב הזה רק לתת לנו הערכה ואהבה לתורה .כח
התורה ,כח התורה ,שיהיה כח התורה לכל עם ישראל.
יהי רצון שנזכה כל הזמן לקדש שם שמים ברבים ,להעמיד תלמידים ,להרבות תורה
ויראת שמים תמיד יהי רצון ,שזכות התורה יגן על כל חיילי ישראל ועל כל עם ישראל ,על
כל התושבים ועל כל הרווקים שיהיו חתנים השנה והרווקות כלות השנה.
יהי רצון שיזכו כולם לראות בנים צדיקים וחיים טובים ,ונזכה לקדש שם שמים
ברבים ,כבוד שמים בעולם ,ונזכה להרבות תמיד אהבה ואחווה ושלום ורעות ,אמן ואמן.

הרב אליהו

רבי שליט"א ראש הכולל

ערב טוב ,מורי ורבותי!
מורי ורבותי ,לפני למעלה מארבעים שנה ,ממש בחודשים אלו ,אבא הסתפק היכן
הוא הולך לגור .אמא שתחיה היתה גרה בחולון ,ואבא היה גר בירושלים ,בתוך עולמה
של תורה .והרבנית אמרה לו" :כבודו ,אני גרה בחולון ויש לי פה עבודה ומשפחה ,ואני
רוצה שתבוא לגור פה" .אמר לה כבוד הרב" :כל החברים שלי ,כל תלמידי החכמים
נמצאים כאן בירושלים".
מה עושים בני זוג שמתלבטים? הולכים לגדול הדור ,מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל,
שבזכותו בעצם כולנו נמצאים פה ,כי גם ההחלטה להפוך את אבא לבחור ישיבה
התקבלה על ידי מרן בתחילת דרכו ,כאשר אביו של אבא שליט"א היה שומע את
השיעורים של מרן.
ומורי ורבותי ,מאז ועד היום ,ארבעים שנה למהפכה הגדולה בחולון ובגוש דן רבתי.
מהפכה שכולנו ,ברוך ה' ,חלק ממנה.
מורי ורבותי ,שימו לב .ואני רוצה לומר את זה גם באוזני הרב בעדני שנשאר פה
לעוד מספר דקות בכדי להעניק לשותפים הנאמנים שלנו בערב הקדוש הזה את הכבוד
והיקר המגיע להם.
אחד ממחזיקי האברכים הנפלאים והמדהימים שלנו הגיע לחדרי ביחד עם רעייתו
שתחיה .ואני אומר לכם את שמו ,כי אם אני אומר את שמו ,לא רק שהוא קם והולך
מפה ,אלא שיותר אני לא רואה אותו לעולם ...זוג צנוע וענוותן ,שמגיעים ואומרים לי
"יש לנו שאלה" .שאלתי מה השאלה .והם אומרים לי" :תשמע ,אצלכם ב'עטרת חכמים'
המלגות מחולקות בזמן כל עשירי לחודש כמו שעון .ארוחת הצהריים של האברכים
'סעודת מלכים' ,כאילו באנו למסעדת יוקרה .אפילו הסבוניות תמיד מלאות בסבון,
הקפה ,הסוכר והתה ."...אני קצת מרחיב ...הם אמרו לי" :יש פה שפע".
"והנה ,יש מקומות אחרים שהגענו אליהם וראינו שאין ארוחת צהריים לאברכים ,אין
ארוחת צהריים לבחורים בישיבות" .שאלנו" :למה אין פה ארוחת צהריים?" .אמרו לנו:
'אין כסף! מה אתה רוצה?'".
אמרו לי בני הזוג הנפלאים והמדהימים האלה" :אולי אנחנו צריכים לעזור לכם קצת,
ולעזור למוסדות האחרים הללו הרבה יותר? אתם ממש עשירים!".
ואז ,סיפרתי להם על שתי משפחות שגרות זו בסמיכות לזו .לאבא של משפחה אחת
קוראים "אברהם" ,ולאבא של המשפחה השניה קוראים "יוסי".
שניהם משתכרים מדי חודש בשלושת אלפים ש"ח בלבד ,אבל לשניהם ההוצאות
החודשיות הן חמש אלף ש"ח .מה שאומר שחסר להם בכל חודש אלפיים ש"ח.
הבנים של אברהם תמיד אוכלים טוב ,ישנים טוב ,לבושים יפה ,וכאשר קר בחוץ יש
להם הסקה פועלת בבית .לעומת זאת ,הבנים של יוסי נמצאים תמיד בבית בכפור ,עם
בגדים בלויים ואין להם מה לאכול ,והם אוכלים לפעמים רק ארוחה אחת ביום.
שואלים את אברהם" :איך אתה עושה את זה? מהיכן יש לך להביא לילדים שלך הכל?
הרי חסר לך?" .אומר להם אברהם" :לי חסר אמנם ,אבל אני לוקח הלוואות ,ואני מוסיף

הרב ליאור

שעות עבודה נוספות ,ואני מחפש מקומות זולים,
וקונה דברים 'יד שניה' ,ובלבד שלילדים שלי לא
יהיה חסר מאומה".
לעומתם ,יוסי אומר להם" :חבר'ה ,אין כסף?!
שהילדים לא יאכלו ארוחת צהריים! מה לעשות?".
שאלתי אותם" :מי זה אבא הגון ומי זה אבא
לא הגון?" .והשותפים הנאמנים והצדיקים הללו
אמרו לי" :האבא ההגון זה האבא שמתאמץ למען
הילדים שלו".
אמרתי להם" :פה יושב מורנו ורבינו הרב חיים
רבי שליט"א ,שאומר לאברכים שלו' :לכם לא אכפת אם יש לי או אין לי ,אתכם לא
מעניין מה קורה פה .אני אקח הלוואות ,אני אלחם עם עוד מחזיק אברך ,אני אהפוך את
העולם ,ואתם בכל עשירי לחודש תצאו מכאן לא עם סיפורים של אמונה שאני מספר
לכם ,אלא עם סיפורים של אמונה שאני מספר לעצמי .ואת השיקים תקבלו במועד,
תלכו איתם לבית ,ותכלכלו את משפחתכם בכבוד".
זה האבא האמתי והטוב ,שהוא בעצם האבא של כולנו .זה אותו אבא שיודע לגשת
אליך ולשוחח איתך ,כי אשתך התקשרה ואמרה שיש בעיות .שיודע לדבר עם הבן שלך
שקצת מתחיל לזגזג בישיבה .שיודע בכל יום מאחד ועד שתיים וחצי בצהריים והילך
לענות לכל מי שמתקשר .אחד עד שתיים וחצי זה ה'סטנדרט' ,אבל כל מי ששמע על
איזה שהוא מספר בסביבתו של הרב ,כבר יודע שהוא יכול להתקשר לשם ,לצערנו ,כמעט
עשרים וארבע שעות ביממה.
מורי ורבותי! זו גם הסיבה היחידה שאנחנו מתכנסים כאן" .שמח זבולון בצאתך
ויששכר באהלך" .מה זה "שמח זבולון בצאתך"? למה מוקדם זבולון לפני יששכר?
הרי זבולון הוא רק מחזיק תורה .אומר המדרש תנחומא במקום" :גדול המעשה יותר
מהעושה" .זה אומר שאתה מחזיק את התורה ,אתה מחזיק אברך ,יש לך זכות אפילו
במידת מה יותר גדולה מהאברך בעצמו .כי אתה השותף האמיתי שעומד לימינו של
מורנו הרב שליט"א ,ויחד לא מוכרים לאברך סיפורים ,אלא נותנים לו ללמוד בשקט
ובשלווה.
חברים יקרים ,בטרם אני מזמין לכאן את כל השותפים הנאמנים שלנו ,אני רוצה לומר
לכם שבסופו של הערב ישנו הסכם שותפות של כל מחזיקי האברכים המלאים ,שהולכים
לחתום את ההסכם הזה ביחד עם מורנו הרב שליט"א ועם מרן הראשון לציון שליט"א,
ועם כל אחד מגדולי ישראל שהגיע למעננו וחותם.
יהי רצון שנזכה לעוד שנים רבות של שותפות נאמנה ,שנים של הצלחה והרווחה,
שנים של שפע ברוחניות ובגשמיות .ונזכה יחד להרים את קרן התורה והיראה בארץ
ובעולם ,ואבינו רוענו מלכנו שליט"א בראשנו ,באהבה ואחווה שלום ורעות ומילוי כל
המשאלות לעבודת ה' יתברך ,אמן.
ברוכים תהיו!

גלזר שליט"א ראש קהילת פתח הדביר

מורי ורבותי ,כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו ,ברשות הרבנים הגאונים ,החברים
היקרים ,בראשם מורנו ורבינו הגדול הרב חיים רבי שליט"א מורי ורבי ,הרב אליהו
שליט"א ,כל אחד ואחד ,כולם אהובים ,כולם ברורים.
 ...מורי ורבותי ,כמה צריכים להודות לה' יתברך שנתן לנו את האור הגדול ,מורנו
הרב חיים רבי שליט"א .כמה שמחה הכניס בעיר חולון ,כמה שמחה "כי פיקודי ה' ישרים
משמחי לב".
 ...מורנו ורבינו הגדול תורה שלו ישרה ,זה הכל חוט פשוט אחד .הוא הולך כמו "סכין
גילוח" .הוא חותך האמת ברורה ,בלי בלבולים ובלי שאר דברים .זה היסוד הגדול .וצריך
לדעת ולהבין ,מורי ורבותי ,שאנחנו נמצאים כאן בכח המעמד הגדול הזה צריכים לדעת

שהרב לפני המון המון שנים שתל את השתילים מה
שאנחנו רואים כעת.
 ...מורי ורבותי ,מורנו הגדול עשה צעד לפני
המון המון שנים .צעד אחד בזיכוי הרבים .תראו
איזה מפעלים גדולים עכשיו .והנה הבניין הזה
עומד להיבנות .מי היהודי היקר שיעזור ויהיה לו
סייעתא דשמיא גדולה?

הרב משה אבוחצירא

שליט"א נכדו של הבבא סאלי זיע"א וראש מוסדות בבא סאלי נתיבות

ברשות ,מורי ורבותי ,ברשות מורנו ורבינו הגאון הצדיק ,מקים עולה של תורה ,רבינו
חיים רבי שליט"א ,שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ,ברשות כל
הרבנים הגאונים ,ברשות בנו היקר ,ידא אריכתא ,הרב אליהו שליט"א.
מורי ורבותי ,חז"ל אומרים אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד .אני
אומר ,שיחת "חולון" של תלמידי חכמים שיש היום בחולון ,כל כך הרבה תלמידי חכמים
צריכה לימוד .בזכות הלימוד תורה של הרב רבי וזיכוי הרבים זכה והעמיד תלמידים
רבים ותלמידי חכמים ,רבני קהילות ,רבני שכונות ,ובעזרת ה' נראה לי בקרוב בכל עיר
ועיר יהיו רבים רבים תלמידי חכמים של הרב רבי שליט"א.
מורי ורבותי ,אני לא אאריך .האמת פחדתי .ראיתי שחודש שבט עומד להיגמר ועדיין
אין הילולא של הרב רבי לכבוד הבבא סאלי .התחלתי לדאוג .בסוף ,ממש ביומיים
האחרונים של חודש שבט הנה מתקיימת ההילולא של הסבא קדישא ,והפעם כאן בגדול,
בעוצמה גדולה.
מורי ורבותי ,אני תמיד נוהג לומר אחד ההילולות הכי קדושות והכי יקרות של הסבא
קדישא זה ההילולא הזאת שעושים ב"עטרת חכמים" ,שהסבא קדישא אוהב להיות שותף
מלא במלאכת שמים .איפה שיש עמל של תורה ,איפה שיש זיכוי הרבים.
סיפרתי לו פעם שלפני ארבעים שנה בבא סאלי קרא לאחד ממזכי הרבים כאן בדור
הזה ואמר לו" :תשמע ,ידידי ,אני אין לי כוחות להגדיל תורה ולהאדירה כמוך ,ואתה
מחזק ,מחזיר אנשים בתשובה ומעמיד תלמידים" .נתן לו סכום כסף עצום ,ואמר לו:
"אני שותף שלך .תיקח את הכסף ואני עובד איתך ביחד".
מורי ורבותי ,בבא סאלי ע"ה ,מר זקני הקדוש והטהור ,שותף כאן בישיבה הזאת,

עו"ד רענן

בישיבה "עטרת חכמים" עם הרב רבי .כמה אנשים
באים ותומכים ,מרגישים קצת קשר לסבא קדישא,
הוא גורם להם קצת ככה לתרום לישיבה ,אז הוא
שותף מלא בישיבה ,ובגלל זה בעזרת ה' הישיבה
הקדושה הזאת יראו ברכה עצומה.
אני רוצה לומר משהו על הרב אליהו שליט"א,
ידידי ורעי .כתוב בפרשה" :ויקחו לי תרומה".
כולם שואלים – צריך לומר" :ויתנו תרומה",
מה זה "ויקחו"?! אז ראיתי כתוב באחד הספרים
הקדושים .לתת צדקה אפילו שהיא לא לשם
שמים היא מתקבלת .אבל כתוב "ויקחו לי",
לשמי! רבותי ,לקחת את הצדקה ,לקבל את הצדקה ,זה צריך להיות לשם שמים .זה מה
שעושה הרב אליהו ,יודע לקבל את הצדקה של הצדיקים שנמצאים פה ולעשות בהם את
הדברים הכי יקרים שאפשר לעשות.
אנו תפילה בזכות הסבא קדישא ,שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו כאן במקום הזה,
בישיבה הקדושה הזאת ,ובראש ובראשונה מורנו ורבינו הרב רבי שליט"א ,יאריך ימיו
בטוב ושנותיו בנעימים ,אורך ימים ושנות חיים בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וכל
הקהל הקדוש שנמצאים כאן שעזרו ושעוזרים ושיעזרו בעתיד בעזרת ה' ,הקדוש ברוך
הוא ימלא משאלות לבם לטובה ולברכה ,שפע ברכה ,הצלחה ,רפואה ,פרנסה ,זיווגים
וילדים צדיקים וקדושים וטהורים ,אמן כן יהי רצון.

בר-און הי"ו שותף משרד בר און  -כהן

ערב טוב!
אתם יודעים מה דומה בין נאום בפני בית משפט העליון לבין נאום בהילולא הזו?
בשניהם צריך להקפיד על פתיחה וסיום ,ובמיוחד לדאוג שהפתיחה והסיום יהיו ממש
אבל ממש קרובים אחד לשני.
אתם יודעים שלמצוא עורך דין שמקצר בדבריו זה ממש בערך כמו למצוא עיניים של
נמלה ,ובכל זאת אעשה את הבלתי אפשרי ואקצר.
מה ההבדל בין לנאום בפני בית משפט העליון לבין לנאום בהילולא הזו? או הו ,הבדל
עצום .לעמוד בפני בית משפט העליון או בג"צ קל לי .שם אני מרגיש כמו דג במים .אין
פלא אחרי כמעט שלושים שנה שבהם אני נמצא באולמות בתי המשפט ומופיע בפני כל
המושבים ,אבל לשאת דברים בפניכם זה כבר עניין אחר .זה כבר לא המגרש הביתי שלי.
איך הכרתי את מוסדות הרב רבי?
באחד הימים ,כשאני יושב במשרד ועובד אל תוך הלילה ,נשמע צלצול בדלת .בפתח
עמד איש הדור פנים ,לבוש מכובד בשחורים ,עיניים מאירות .היה זה הרב אליהו רבי.
הוא הגיע אלי למשרד באמצעות לקוח שלי ששידך בינינו והמליץ לי ללמוד איתו.
עכשיו ,בינינו ,מה לי ולזה? אני עובד מצאת החמה עד צאת הנשמה ,ואילו לומדי התורה
משקיעים באוהלה של תורה .אבל משום כבודו של הלקוח שקישר בינינו ומשום כבודו
של הרב רבי שהטריח את עצמו עד למשרד שלי ,הסכמתי ללמוד.
ואז קרה דבר מופלא .נגלה לעיניי עולם מדהים! הרב אליהו רבי נטל אותי למסע
מופלא בספר הספרים של העם היהודי ,צללנו יחד לעומקם של דברי התורה וגילה בפניי
את המשמעויות הנעלות והרבדים השונים הנמצאים באותו ספר.
גיליתי שהחכמה הטמונה בתורת ישראל איננה עתיקה ויפה לשעתה ,כי אם יפה פי
כמה וכמה ליום יום שלנו ,עם ערכי מוסר שבה ,קודים להתנהגות ערכית ולהשגת האושר
האמיתי.
...אין ספק ששלושה מרכיבים אלו גורמים לכך שהאברכים במוסדות הרב רבי יוצאים
עם מטען כה גדול ומתקיים בהם דבר הפסוק" :לכו בנים שמעו לי" ,ממשיכים לקיים את
מה שלמדו גם כשהם יוצאים מהישיבה.
אסיים בסיפור אישי .לפני בערך כשלושים שנה ,כאשר פתחתי עם השותפה שלי,
עורכת הדין ורד כהן ,משרד עורכי דין ,לא ידענו מהיכן יגיעו אלינו לקוחות .היינו
גם צעירים מאד וגם חסרי ניסיון כעורכי דין .מתעודת ההסמכה עוד עלה הריח של

הדיו .שברנו את הראש איך יגיעו אלינו לקוחות
כדי שנוכל להשקיע את מירב הידע ,המאמצים
וההשתדלות עבורם.
ואז הבזיק במוחנו הרעיון .מי השותף הכי טוב
שיכולנו להעלות על דעתנו? מי השותף הכי טוב
שכולו אמת ויושר? הקדוש ברוך הוא .אז החלטנו
לקחת את הקדוש ברוך הוא כשותף שלנו.
התפקיד שלו יהיה להביא לנו לקוחות ,התפקיד
שלנו יהיה לטפל בנאמנות ,במסירות ובמקצועיות
וביושר בענייני הלקוחות שהוא שולח לנו .ומה
חלקו של הקדוש ברוך הוא השותף הנאמן בעסק
שלנו? הוא "מקבל" מעשר מכל ההכנסות .היכן תמצא עוד שותף כזה שמשמש "מוריד
הגשם" ומוכן "להסתפק" רק בעשרה אחוז מהרווחים שגם זה עובר לאחרים – ללומדי
תורה ולנזקקים?
אז ברוך ה' ,הסיכום הזה עם הקדוש ברוך הוא עובד מעולה .איך כתוב במלאכי (ג,
"ּוב ָחנּונִ י נָ א ָּבזֹאת" .הנושא היחיד שהקדוש ברוך הוא מרשה לנו לבחון אותו בו
י)? ְ
והוא עומד במבחן מדי חודש בחודשו ,הקדוש ברוך הוא עושה את חלקו ומביא לפתחנו
לקוחות עם תיקים מעניינים ,מורכבים ומרתקים .על רובם אתם שומעים בתקשורת.
אנו משקיעים את חלבנו ודמנו כדי להעניק שירות מקצועי ומסור מתוך יושרה ,אמינות
ויראת שמים ,ומדי חודש בחודשו אנו משלמים לשותף את חלקו ,את המעשר .זו לא
"ע ֵּׂשר ְּת ַע ֵּׂשר" .ובגמרא במסכת תענית
היתה הברקה שלנו .זה כתוב בספר דברים (יד ,כב)ַ :
(ט ע"ב) דרשו חכמים" :עשר תעשר ,עשר כדי שתתעשר".
 ...אנחנו משתדלים לתת זהב ,לתת כשאנו בריאים .לא מתוך סבל ,פחד או מחלה
חלילה .אז כל אחד מאיתנו יעשה ככל יכולתו ויחד תבוא גאולה לעם ישראל.
אני מאחל למוסדות הבינלאומיים האלה להמשיך ,לפרוח ולשגשג ולהוסיף עוד ועוד
תלמידים .בניגוד למה שחשבתי לפני שפגשתי לראשונה את הרב רבי ,לומדי התורה לא
מתקיימים בזכותי ,אלא אני מתקיים בזכותכם .לכן ,לא הם צריכים לומר לי תודה ,כי אם
ההיפך הגמור .אני שמח שאני שותף למפעל האדיר הזה ,גאה בכך.
תבורכו! תודה רבה וערב טוב.

