פניני מוסר ויראת שמים מהפרשה
נו ,ברוך ה' בכל בסדר?
איך הכל התחיל?
עוד הישיבה הקדושה מנסה לקחת אויר לקראת הבאות ,נפלו עלינו
לפני  53שנה ,הגיע מורנו הרב חיים רבי שליט"א לעיר חולון ,בשליחותו
הגזירות החדשות של שונאי התורה ,שהצליחו לקצץ מתקציב הכוללים
של מרן אור העולם זיע"א.
ולהעמידו על כשליש!!! דהיינו ,דהיינו .הישיבה שמונה כ 031-אברכים כן
לאחר מס' שנים של זיכוי הרבים בעיר ,הוא נקרא אל שכונת הפשע
[פעם קראו לה כך!] תל גיבורים ,ובעידודו ותמיכתו של מר אריה לוי הי"ו
ירבו ,היתה מקבלת כ ₪ 030,111 -מקבלת כיום רק כ!!!₪ 00,111 -
החל למסור בה שיעורי תורה תמידין כסדרן.
מה שאומר גרעון חודשי ענק נוסף של כ ₪ 011,111-כל חודש.
פעילי הישיבה המסורים העומדים לימין מורנו הרב שליט"א ,פועלים
לאחר תקופה קצרה ,הקים הרב יחד עם הגבאים המסורים מוסרי
ללא לאות ועושים לילות כימים ,ומגייסים במסירות
הנפש ,ר' חיים זברלו הי"ו ור' גדעון גבריאל הי"ו ,הוא זכה
נפש עוד הוראת קבע ועוד תרומה ,כדי להחזיק ולחזק
להקים את מרכז התורה בחולון ,בית היוצר ללמעלה
אבל ,וזה האבל
את לומדי התורה מוסרי הנפש!
ממאה מוסדות תורה וחסד המפיצים את תורת ה' בארץ
אז,
עד
הגדול,
בעזרת ה' לקראת שנת הכספים  2103תצליח הישיבה
ובעולם.
חובות
מצטברים
הקדושה להתייצב ולהגיע למצב בו ההכנסות עומדים
בתחילת הדרך חברו לגבאים המסורים יהודים טובים
עצומים הנאמדים
כנגד ההוצאות.
תומכי תורה מחו"ל ,הם במסירות נפש הידועה למחזיקי
אוהו ,אז מה הבעיה ,על מה הרעש?
התורה זכו לכלכל בתבונה את הכולל על מאה וחמישים
בכ₪ 0,222,222 -
אבל ,וזה האבל הגדול ,עד אז ,מצטברים חובות
האברכים שבו ובנוסף לכך להקים את הבניין המפואר
עצומים הנאמדים בכ.₪ 2,111,111 -
"בית מדרש לתורה עטרת חכמים" המתנוסס לתפארה בשכונת תל-
כסף זה נלקח בהלוואות מידידים ומכרים שהפקידו את חסכונותיהם או
גיבורים בחולון.
כסף ששמרו לקניית דירה ולחתונת הילדים .כמו כן יש שלקחו הלוואות
כל זה יחד עם הציבור היקר אוהבי תורה ולומדיה ,שהקצו ממשכורתם
מהבנק בריבית והלוו אותם לישיבה הקדושה להצלת עולם התורה.
הזעומה עשרות ומאות ואלפי שקלים בחודש בהוראת קבע ללא
את החור הזה ,אנחנו חייבים למלא!
הגבלה ,למען לומדי התורה מחזיקי העולם.
את הפער הזה חייבים להשלים!
בהמשך הדרך ,נקרא הגבאי המסור ר' חיים סולימני הי"ו לחלץ חושים
אנחנו כבר באיחור ,המלווים היקרים מבקשים את כספיהם ,ואנו חייבים
ולנהל את צורכי הישיבה ולעמוד לימין מורנו הרב שליט"א יחד עם
לגייסו בהקדם האפשרי.
הגבאים המסורים.
לשם כך הוחלט ע"י ולבקשת מורנו הרב שליט"א לצאת בפרויקט 211
בנוהג שבעולם ,לא מעריכים את השגרה ...וכמה שמורנו הרב הרבה
גבאים שלוחי דרבנן.
לדבר על נס חדש מדי חודש בחודשו איך שזוכים לשלם את מלגות
והוא :גיוס  211אנשים שיעמדו לימין התורה הקדושה לימין מורנו הרב
האברכים ,לא תמיד הבנו עד כמה זה נס.
שליט"א ,ויגייסו כל אחד  ₪ 01,111בלבד!
וכנראה בשביל שנעריך את הנס התמידי הזה ,ובכדי לשתף את כלל
זה אמנם סכום עצום ,אבל זה נקרא בלבד כשמדובר בסך הכללי ב
ישראל בהחזקת לימוד התורה הקדושה ,קרה הדבר הבא:
.₪ 2,111,111
ואז מה קרה?
 211גבאים שכל אחד מגייס  ,₪ 01,111בסה"כ.₪ 2,111,111 :
לקראת סוף שנת הכספים  2102תומכי התורה מחו"ל הודיעו שעקב
שימו לב!
המשבר העולמי אין ביכולתם להמשיך ולהחזיק את הישיבה הקדושה,
לא לתרום [ ₪ 01,111למרות שמורנו הרב שליט"א לא יתנגד לזה!],
מה שגורם לגרעון חודשי של כ ₪ 011,111-מדי חודש.
אלא לפנות לחברים ומכרים לתרומות חלקיות הכוללות סך זה ,לגייס
לעת צרה זו נקרא בנו של מורנו הרב שליט"א הרב אליהו
 01הוראות קבע של  ₪ 011או  21של  .₪ 31לחלץ
שליט"א שכבר כיהן כראש הכולל במקום אל הדגל,
שימו לב!
חושים ולהירתם להצלחת המערכה ,לגייס ₪ 01,111
ולבקשת מורנו הרב שליט"א הסכים לקחת על עצמו את
לא לתרום ₪ 02,222
להצלת עולם התורה.
עול החזקת הישיבה ולהשלים את הפער והחלל שנוצר
02
לגייס
אלא
מה נדבר ומה נאמר ,עמך ישראל מאמינים בני
בעקבות המפלה של תומכי חו"ל.
הוראות קבע של 022
מאמינים ,צדיקים בני צדיקים ,בני אברהם יצחק
עם תוכנית מסודרת ,יחד עם כל בני הקהילה והצוות
ויעקב ,כבר זכינו והצטרפו למערכה מניין אנשים ,עוד
המסור תכנן הרב אליהו שליט"א להשלים את הפער
 ₪או  02של ,₪ 02
לפני שפרויקט זה יצא לאור.
במשך שנה וחצי בלבד! וזאת על ידי גיוס מאסיבי של
למכרים
לפנות
מפאת חשיבות וגדלות הפרויקט ,נפרסם בעלון זה
הוראות קבע ומחזיקי אברכים שבמסירות נפש ממש
לחלץ
ולמשפחה,
לבקשת מורנו הרב שליט"א ,את כל המצטרפים
ממעטים מפת לחמם לטובת לומדי התורה מוסרי הנפש
ולהירתם
חושים
לעמוד לימין התורה ולימין מורנו הרב שליט"א כנאמר:
מחזיקי העולם ,וכך פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון
המערכה,
להצלחת
"מפרסמים עושה מצווה".
גדול ,ובחסדי ה' ובזכות מורנו הרב שליט"א הצליחה
לגייס ₪ 02,222
כל גבאי יזכה לקבל תעודה חתומה ,ובנוסף כרטיס
הישיבה להגיע כמעט למאזן מסודר של הכנסות כנגד
גבאי שיאפשר לו לגבות תרומות לישיבה הקדושה.
הוצאות.
להצלת עולם התורה
היום ,זוהי שעת שמד ,היום אסור להתמהמה ,היום כולנו מוסרים את
כולם זוכרים איך הרב אליהו עומד על הבמה בראש השנה ויום כיפור,
כל כולנו לכבוד התורה ולומדיה.
"ושיגע" אותנו להחזיק אברך ,ולחץ על היצר הרע שלנו ובהצלחה
אשרי מי שזוכה להצטרף לכך ,וכולנו מאושרים בזכות למלא את החלל
הצליח להכניע אותו ,לטובת לומדי התורה.
העצום הזה.
כבר בשלב זה שהכל התנהל על מי מנוחות לכאורה ,הצטבר חוב עצום
של כ – [ ₪ 0,111,111מיליון  ]!₪גרעון מצטבר מההלוואות שלקחה
הישבה על עצמה עד שהצליחה לייצב את עצמה.

ממורנו הרב שליט"א

התעודה:

הכרטיס:

לבקשת מורנו הרב שליט"א:
כל אחד ואחת יצטרף למערכה הקדושה!
מפרסמים עושה מצווה ,ואלה שמות האנשים
שכבר הצטרפו למערכה לגייס כל אחד ₪ 02,222
›››‹‹‹
מורנו הרב שליט"א | הרב אליהו שליט"א | משה
קאשי | דוד חדידה | שלמה לבייב | יעקב לבייב |
יונה בהרי | נעים משען | ישי דוד חייאב

נו ,מה איתך?

והמשכילים יזהירו
כבדהו וחשדהו ,זה דבר כללי שמותר לחשוש מכל אחד ואחד ,ולכבד את כל אחד ואחד .וגם
מי שאתה חושש ממנו תעשה בחכמה שלא ירגיש ,ותרבה שלום בעולם .באופן מעשי זה נקרא
''להתרחק'' מבעיות.
ולמדנו בספר הקדוש של רבינו החפץ חיים (עיין הלכות רכילות כלל ט ועוד) .שמותר גם
להזהיר אחרים כשיש שמועה לא טובה וקשה לברר ,או שאין כוחות לברר .ולכן יש לומר לשואל
בעדינות להתרחק .אם זה לעניין שלא לשכור דירה ממנו ,ואם זה שלא לקחת אותו לפועל ,וכן
בשאר דברים ,כי לחשוד ולחשוש מותר תמיד .ואין בזה סתירה לדין כף זכות .כי זה כלול בעניין
''כבדהו'' ,אבל להתעסק איתו ,אין לנו כח ,וצריך לברוח ולהתרחק בעדינות וזה ''חשדהו''.
ולכן מפורסם בתורה שמו של זמרי בן סלוא .ופירש רש''י (במדבר כו ,יד) ללמדנו אף שהיה
נשיא של השבט בתפקיד ושררה ומשרה גדולה לא נמנע פנחס מלהורגו .ללמדנו שהחיצוניות
לא קובעת ,וכשצריכים לקיים מצות ''קנאין פוגעין בו'' מקיימים .וכשצריכים להתרחק,
מתרחקים.
ומסתברא שזמרי היה נראה חרדי לכל דבר בלבושו ,בצורתו ,בזקנו ,ועם כל זה פנחס לא עשה
לזה חשבון .כי צריכים לחשוד כשצריך ,וצריכים לפגוע כשחייבים על פי הדין .והעיקר להתרחק
עד כמה שאפשר כשאין הכרח ,ולה' הישועה.
אוי לרשע ואוי לשכנו
חבר רע ושכן רע זה בעיקר ברוחניות ולא בגשמיות .לדוגמא ,שכן שעושה רעש בלילות ומשמיע
שירים בקול רם ומפריע למנוחת יתר השכנים ,ולפעמים גם בניו זורקים קליפות לחצר למטה
וכיוצא בזה .נכון שזה נג ד ההלכה ,אבל יש לדונו לכף זכות .כי בניו שובבים קצת ואשתו לא
משתלטת עליהם .וצריכים לוותר להם עד כמה שאפשר ולהרבות אהבה ואחוה .וכמובן שאסור
לשונאם או לספר עליהם לשון הרע ורכילות וכיוצא בזה .וכן חבר שיש לו בעיה בגשמיות ,אוהב
לאכול ולהנות יותר מדי ,מתנהג בצורה זולה מדי ,לא מכובד ,כל זה לא נורא ,ועדיין אין זה חבר
רע ,כי זה בגשמיות בלבד ולא משפיע על אחרים.
אבל שכן שבנותיו מסתובבות בלבוש פרוץ ,ומביתו מושמעים בקול שירי תועבה ,והם קלים
ביראת שמיים ,זה שכן ריק שהשפעתו מסוכנת .וכן חבר לספסל בבית הכנסת ובבית המדרש
אשר הוא אדיש בעבודת ה' ומתנהג בליצנות ומדבר שטויות ,אין לו רמה רוחנית ,מתלהב
מהנאות עולם הזה ומדבר על כך הרבה ,זה חבר שמצוה בחכמה רבה להתרחק ממנו.
ומצינו בפרשה שה' יתברך מבקש לחסל את כל ארץ מדין .ולמה ,בגלל עוון פעור שזה עבודה
זרה ,ובגלל כזבי בת נשיא מדין שזה עריות ,ותו לא .על מצרים הרעים שהתעללו בנו בכלל לא
כתוב בתורה שצריך להכותם ,אלא להיפך'' ,לא תתעב מצרי'' (דברים כג ,ח) .וכן עמון ומואב
מפורש בתורה גם סיבה גשמית דהיינו ''על דבר אשר לא קדמו וגו' ואשר שכר עליך וגו'''( .שם
שם ,ה) כל זה בגשמיות ,ולכן אסור לחסל אותם ,אלא רק לא להתחתן איתם .חוץ ממדין שצריך
להם שיטת החיסולים.
וכן דתן ואבירם מפורש בפסוק בפרשה ''אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קורח בהצותם
על ה''' (במדבר כו ,ט) .ומבואר באור החיים הקדוש זיע''א (שם) שקורח המסכן לא היה אשם,
הוא נפל עם חברים רעים כמו דתן ואבירם ,ועד שהבין מה קורה כבר היה מאוחר ונבלע באדמה.
ומכאן עד כמה יש להיזהר ממרעין בישין שמפריעים בעבודת ה' .ולברוח מהם כבורח מן הנחש
ומאש שורפת .ומי שמהפך היוצרות ומכבד שכן או חבר רע ברוחניות בגלל שנראה מכובד
וסמכותי ,ומזלזל בשכן המרעיש בחדר מדרגות ,הוא טועה ומתעה את משפחתו .ועליו אמר
ישעיה הנביא (ה ,כ) ''הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע'' ,עיין שם .ואשרי מי שזכה להיות בחברה
טובה.
עו"ד ירא שמים ,אמין ומקצועי:

עמיאל
קסטיריאנו
200-3830-130
amiel@kastoriano.com
בהמלצתו האישית של מורנו
הרב חיים רבי שליט"א

אל הנכס שלי – רשת סוכנים לנכסים
מתווך ירא שמים ,אמין ומקצועי:

דוד קריטי
200-8833-000
davidk@re-sheli.com
בהמלצתו האישית של מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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