(במרכז המסחרי)
03-6515415 | 03-5010177
052-2507640

מבצע סיני  9ת”ג חולון

המודעה בחסות:

מכון הסת"ם "חיים ביד"

הפעזהם ,יכול להיות שלך

חבר מועצת חכמי התורה וראש כולל "תורת חיים" ב"ב

הגאון הרב שמעון בעדני שליט"א

הראשון לציון והרב הראשי לישראל

הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א

הרגע הגורלי

הכ
נ
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ס
ה
ח
י
לרוכש נם!
כרטיסי ה י שני
גרלה

רבה הראשי של חולון

נשיא המוסדות

הגאון הרב אברהם יוסף שליט"א

מורנו הרב חיים רבי שליט"א

בהשתתפות:

הגאון הרב דוד יוסף שליט"א

( 24שעות)

1700-700-770

יועמדו דוכני מכירה לטובת המשתתפים ,המעוניינים למכור בדוכן נא לפנות ליצחק מאיר 052-7114096

הופ
שיו התרומה שלך
מעכלהיות "הזכיה הגדולה"
כת

מראש בלבד!

מכירת כרטיסים

"הרנטגן"

ולהקתו בהרכב מלא

ר' אופיר סולומון הי"ו

את הערב ינעים
הכוכב העולה
בשיתוף

רח׳ אלטלנה  2ראשון לציון

"שמש אדומה"

בגן האירועים היוקרתי

טקס הדלקת נרות הצדיקים בשעה19:00 :

פתיחת שערים בשעה18:30 :

תתקיים בע"ה ביום ראשון
ד׳ שבט תשע״ד ()5/1/14
סביב שולחנות ערוכים
כיד המלך ממש

לפרטים ורכישת כרטיסים מוקד ההילולא

פטרון המוסדות ויו"ר התנועה הקדושה

הגאון הרב שלום הכהן שליט"א

חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת "פורת יוסף" בעיר העתיקה

הצדיק הרב יעקב ישראל איפרגן שליט"א
הרב אריה דרעי

שע“ד
ת

חבר מועצת חכמי התורה וראש ביהמ"ד "יחוה דעת"

הה
י
ל
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ל
א

והמסורתית של הבבא סאלי והרב כדורי זיע"א

ההילולא המרכזית

בסיעתא דשמיא

ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים מאי מטוב
מצרים אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר שלח לו יין ישן ש:

בס"ד

שבת קודש פרשת וארא כ"ה טבת תשע"ד ( | )28/12/13עלון מס' 8

בטאון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה והקמת שיעורי תורה בקרב כל אחד ואחד מעם ישראל
המרכז :רח' החים  ,5תל גיבורים חולון ת.ד 180 .חולון.
מוקד | 03-50-111-50 :פקס'03-50-111-25 :
Email: info@haravrabi.co.il | www.haravrabi.co.il
לתגובות והערות וכן לקבלת העלון מדי שבוע לבית הכנסת
ו/או במייל ,ניתן לפנות לכתובת דלעיל

מאמר פתיחה
מה יהיה הסוף?
מי שרחוק מתורה ומצוות ובפרט אם הוא מחובר לאנשים שלא
כל כך אוהבים תורה ומצוות יודע דבר אחד על החרדים והוא:
"החרדים אוהבים כסף ,וכל הזמן מדברים על כסף" וכן "הרבנים
אוהבים כסף וכל הזמן דורשים כסף"
בא נודה באשמה הם צודקים!
רק יש הבדל קטן שהוא ענק ,הם לא יודעים למה הם צריכים כסף?
ומה הם עושים עם הכסף?
[לא מדובר כן על אותו קמצוץ שמתחזה לרבנים ועושה רק חילול
ה' כי הוא באמת רק מחפש כסף לעצמו ועל ידי כך הוא מוציא שם
רע על ציבור לומדי התורה ,ה' יזכה אותנו להינצל מהם!]
אותם רבנים ועסקנים חרדים שמכתתים רגלם בארץ ומחוצה
לה לגייס כספים כדי להעמיד את הדת על תילה ,הם מוסרי נפש
גדולים עד כדי כך שהם שווים ואפילו יותר חשובים מלומדי
התורה עצמה ,רואים את זה מפורש בברכת יעקב אבינו שהקדים
את זבולון ליששכר למרות שזבולון רק היה תומך תורה ויששכר
הוא עצמו היה עוסק בתורה ,וזה מפורש בכמה מקומות בתורה וזה
פשוט וברור שזה כך ,אלא שאותם שונאי ישראל מנסים להכפיש
את עולם התורה ואת הרבנים על ידי שהם מציירים אותם כגנבים
וסחטנים כאילו הם לוקחים את הכסף לעצמם...
השאלה היא למה???
למה ה' יתברך עשה בטבע שלומדי התורה יזדקקו לכסף ועוד
שהם צריכים להתבזות כל כך הרבה בשביל להשיג אותו ,נשים לב
יש הרבה מצוות שאין קושי להשיג אותם והם לא תלויים באופן
ישיר בכסף ,אבל מצוות לימוד תורה בדווקא היא קשורה לכסף
וכאמור היא כרוכה בהמון בזינות לרבנים והמון טרדות והפרעות.
נתאר לעצמנו את כל הרבנים לא מוציאים מלה על כסף כמו
שרופאים אף פעם לא מבקשים כסף הוא פשוט רודף אחריהם...
כמה נפלא וכמה יפה זה היה ...הרי כולם ממש כולם היו רודפים
אחרי הרבנים והיו יונקים מתורתם והיו עובדי ה'!
נו ,אז למה באמת ה' רוצה אחרת???
התשובה טמונה בשאלה...

לה' בעיה שכל עם ישראל ירצו למסור נפשם למען התורה ועוד
יעשו את זה בחפץ לב ,רק שלא זה מטרה הבריאה!
ה' ברא את העולם כדי שחרף כל הקשיים והניסיונות נצליח
לעבוד את ה' ,שלמרות שלומדי התורה והרבנים נראים אוהבי
כסף ולמרות שכולם מסיטים נגד התורה אנחנו נבחר בעוז ובגאון
בתורה הקדושה ...אחרת אין מטרה לבריאה אפשר לברוא ישר את
העולם הבא וכולם יהנו מזיו השכינה ,אבל כידוע אז זה היה לחם
חסד ולא שווה ולא כדאי לקבל שכר על עבודה שאין בה מאמץ
וקושי!
לכן את המצווה הכי גדולה והכי נעלת ה' עטף בקשיים על אנושיים
כי עליה השכר הוא הכי גדול ובה צריך להיות הכי קשה.
אז אם אנחנו שואלים מה יהיה הסוף? התשובה עד הגאולה אנחנו
מוסרים נפש וזה צורת העבודה המוטלת על כל יהודי ,נלחם נלחם
ובסוף בעזרת ה' נצליח.
נסיים בסיפור על מרן זיע"א ונלמד ממנו הלכה למעשה.
באחת מהטיסות של מרן זיע"א לחו"ל לצורך גיוס כספים לישיבות
בארץ ישראל ,הזמינו את מרן זיע"א לדרוש בבית כנסת בפני
עשירים שועי עולם ,כדי לנסות להתרים אותם ולזכות אותם
ליטול חלק בהחזקת התורה של ארץ ישראל ,אותם עשירים לא
ידעו עברית כל כך טוב וביקשו ממרן זיע"א שידבר איתם בערבית,
מרן שליט"א במתק לשונו דיבר איתם בערקית-ערבית על הזכות
והחובה להחזיק תורה ,ושהכסף שבידם הינו פיקדון שה' יתברך
הפקיד בידם כדי שיזכו להרבות תורה בעם ישראל וכו'.
בסיום הדרשה הגיע אחד העשירים למרן שליט"א ואמר לו ,רבינו,
לא הבנתי את כל מה שאמרת אבל דבר אחד שמעתי שחזרת עליו
הרבה פעמים ,והוא ,כסף!
אמר לו מרן שליט"א למה אתה אומר שלא הבנת ,אם שמעת "כסף"
הבנת הכל ,אנחנו צריכים כסף כדי להרבות תורה בעם ישראל,
ואני שמח שדברתי ברור וכולם הבינו שבאתי בשביל לגייס כסף
להחזקת התורה.
אז גם אנחנו מוכנים להיכלל במחיצת מרן זיע"א שמדבר על כסף
כסף כסף.

לא חסר לה' דרכים איך להאהיב את התורה על כל עם ישראל ,אין

ההילולא והרגע הגורלי מחכים לך בעמודים הבאים
הדלקת נרות

צאת השבת

רבינו תם

16:24

17:24

17:57

נקודה למחשבה
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בס"ד

איזה מבחן קשה!!!
כיהודים מאמינים בני מאמינים אנחנו יודעים שכל אבל ממש כל מה שקורה
איתנו מונהג ומושגח ונעשה על ידי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
בורא כל העולמים ובפרט הוא משגיח עלינו בכל מה שקורה איתנו ברוחניות
ובעבודת ה'.
וכמו שברור לנו שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו
מלמעלה דהיינו שאדם לא מקבל מכה ואפילו שריטה הכי קטנה שיש אם
לא יצא אישור מלמעלה על כך ,כך ברור לנו שלא יתכן שגוף כזה או אחר
או אדם ומפלגה כזו או אחרת יוכלו לגזור עלינו גזירות קשות ברוחניות
ובגשמיות אם לא שיצא אישור מלמעלה על כך.

איננו מתיימרים להבין ביסודיות ובדקדוק את דרכי ה' אבל מותר לנו לנסות
להבין ועל ידי כך להתחזק בעבודת ה'!

ידוע שלפני ימות המשיח יהיה רעב רוחני בדור כמו שכתוב לא רעב ללחם
ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה' ובנוסף יהיה קשה מאוד מאוד
לעבוד את ה' כדי לבחון מי אכן באמת עובד ה' למרות הקשיים והנסיונות
ומי ישבר באמצע הדרך...
במילים פשוטות אנחנו במבחן!
הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו ,והכוונה על כלל האוכלוסיה גם לומדי התורה
וגם מי שלא זכה ללמוד תורה אלא להחזיק תורה.
על לומדי התורה המבחן ברור ,נראה אתכם לומדים גם בקשיים כלכליים

ובנוסף

"הגרלה יומית"
כל יום

תתקיים אי"ה במוצאי שבת הקרובה פרשת וארא

עד ההגרלה הגדולה
תתקיים הגרלה
על עשרות פרסים

כ"ה טבת תשע"ד ( )13/12/28בבית הכנסת בקומה השלישית בשעה20:00 :

כולן מוזמנות לחזק ולהתחזק!

עקב ההוצאות הרבות ההשתתפות כרוכה בסך ₪ 10 :למשתתפת

פרס יוגרל בין הפותרים נכון

בקהילה שלנו
6:00
*6:30
7:00
7:55
8:15
9:00
9:30
10:00
10:30
13:00
13:30
14:00
14:15
14:30
*15:20

זמני הלימוד והתפילות לשבוע פרשת בא תשע"ד

שחרית א' (זריחה)6:49 :
שחרית ב' |  6:45הודו
שחרית ג'
שחרית ד' |  8:10הודו | בימים שיש ס"ת  8:00 7:45הודו
מוסר ממורנו הרב שליט"א
שיעור משתנה מפי הרב שליט"א
שיעור משתנה מפי הרב שליט"א
שיעור משתנה מפי הרב שליט"א
שיעור מהנה מפי הרב בנימין נבול שליט"א
מנחה א'
שיעור משתנה מפי הרב שליט"א
שיעור משתנה מפי הרב שליט"א
שיעור בדף היומי מפי הרב יגאל כהן שליט"א
שיעור משתנה מפי הרב שליט"א
מנחה ב' וערבית א' (פלג המנחה)15:42 :

15:30
16:20
16:45
17:00
17:05
17:30
19:00
19:30
20:00
*21:00
21:00
22:00

שיעור משתנה מפי הרב שליט"א
מנחה ג' (שקיעה)16:45 :
דרשה ממורנו הרב שליט"א
ערבית ב'
ערבית ג'
שיעור מהנה מפי הרב דוד עזריה שליט"א
שיעור בהלכה מפי הרב אהרון סבג שליט"א
שיעור בהלכה מפי הרב יניב אוחיון שליט"א
שיעור משתנה מפי הרב שליט"א
ערבית ד'
שיעור משתנה מפי הרב שליט"א
ערבית ה'

כולם מוזמנים!!!

כיה הגדולה"

ת להיות "הז

שלך > הופכ

בנוסף להגרלה על הרכב,
יוגרלו עשרות פרסים יקרי ערך

יש כפל הגרלות!
ההגרלה הראשונה

תתקיים בהילולת הבבא סאלי והרב כדורי המרכזית
שתתקיים אי"ה ביום ראשון ד' שבט תשע"ד ()5/1/14

בגן האירועים היוקרתי "שמש אדומה" אלטלנה  2ראשון לציון

כדאי לדעת:

פרס ישלח לזוכה!

מעכ

סעודת מלווה מלכה לנשים ונערות

[בפרשה].

ת .נאמר בפסוק שאמר פרעה "תכבד
העבודה על האנשים ויעשו בה ,ואל ישעו
בדברי שקר" וכותב בעל הטורים :ב'
במסורה א .ואל ישעו בדברי שקר ב .ישעו
ואין מושיע .ומבאר ,אותם שאין מכוונים
בתפלתם וישעו בדברי שקר שאינם
מכוונים בלבם מה שהם מוציאים מפיהם,
עליהם נאמר ישעו ואין מושיע ,אבל
המכוונים בליבם למה שמוציאים מפיהם,
עליהם נאמר אז תקרא וה' יענה ,תשוע,
ויאמר הנני .אם כן מי שלא מכוון בתפילה
מקיים את דברי פרעה.

שיו התרומה

אי"ה העונג שבת המרכזי יערך בליל שבת קודש פרשת "וארא"
[שבת מברכין] כ"ד טבת תשע"ד ( )13/12/27בשעה  20:00בדיוק!
כיבוד קל כיד ה' הטובה עלינו | עזרת נשים פתוחה

מה משותף בין
הלכה מסויימת
בהלכות קידוש,
למנהג שנהגו בו
המלכים מידי בוקר

תשובה לשאלה משבוע שעבר:
ש .מה היא הלכה החשובה מהלכות
תפילה ,שכל מי שאינו מקיימה ,מקיים
את דברי פרעה הרשע?

אנחנו צריכים לומר לעצמינו את מה שאמר מרדכי היהודי לאסתר המלכה
יׁשי
הּודיםּ ,כִ י ִאם ַה ֲח ֵרׁש ַּת ֲח ִר ִ
"אל ְּת ַד ִּמי ְבנַ ְפ ֵׁשְך ְל ִה ָּמ ֵלט ֵּבית ַה ֶּמ ֶלְך ִמּכָ ל ַהּיְ ִ
ַ
ֹאבדּו
הּודים ִמ ָּמקֹום ַא ֵחר וְ ַא ְּת ֵּובית ָא ִביְך ּת ֵ
ָּב ֵעת ַהּזֹאת ֶרוַ ח וְ ַה ָּצ ָלה יַ ֲעמֹוד ַלּיְ ִ
יֹוד ַע ִאם ְל ֵעת ּכָ זֹאת ִהּגַ ַע ְּת ַל ַּמ ְלכּות" הרי ברור שה' לא יעזוב אותנו בטוח
ּומי ֵ
ִ
שסוף סוף יהיה הצלחה לעולם התורה ולאברכים וללומדי התורה ולמחזיקי
התורה השאלה אם אנחנו נהיה חלק מההצלחה או שנסתכל על ההצלחה
מבחוץ ונאמר חבל שלא התאמצנו עוד יותר ועכשיו היינו חלק מההצלחה,
יתן ה' ונזכה לברך על המוגמר בקרוב מאוד ומלאה הארץ דעה את ה' כמים
לים מכסים בהרחבת הדעת בבריאות הנפש והגוף ,אמן ואמן.

עונג שבת בשבת זו

חידה מהפרשה

תשובה יש לשלוח לפקס 03-50-
111-25
או במייל לכתובתinfo@ :
haravrabi.co.il
ולציין עבור שו"ת העלון דעת תורה

וכן לציבור תומכי התורה ,שכל השנה כולה תומך ועוזר במסירות נפש
ללומדי התורה יש מבחן לא קטן! כבר מגיע שלב שאדם אומר די כבר אין לי
כח!!! נתתי יותר ממה שאני יכול מה אני אתן ממה שאין לי?! מה אני ישבור
את החסכונות ולא יחסוך קצת לעת זקנה ,מה אני צריך לוותר על נוחות כדי
שלעוד אברך יהיה אפשרות לעסוק בתורה?! כמעט עומד לכל תומך תורה
על הלשון את המשפט הבא "די כבר אין מה לעשות שיצאו לעבוד" אבל
חס ושלום שנאמר כך ,אנחנו ננצח את יצר הרע ונאמר לו :אנחנו תומכים
בתורה גם במסירות נפש וגם אם זה יותר מחומש מהמעשרות! ואנחנו לא
ניפול ולא נישבר עד שעולם התורה יחזור לשגשג מעלה מעלה כמו שצריך.

שלך

הרגע הגורלי

וכיוון שכך שומה עלינו לדעת מדוע עשה אלוקים לנו שנתן עלינו גזרות
קשות ונוראות שמאימות למוטט את כל עולם התורה ועולם הישיבות?

אז אפשר לומר בדרך פשוטה וברורה את הדברים הבאים:

עצומים ,גם שאתם לא יודעים איך לשלם את המשכנתא או את השכירות
בסוף החודש ,גם שלפעמים אין מוצרים בסיסיים לערוך סעודת שבת
מינימאלית ,גם כשאין את כל מה שצריך כדי לחמם את הגוף בימים הקרים
הללו ,גם שאין לך שום תירוץ לבעל חוב שדורש ממך את החוב שאתה חייב
לו ...האם נשבר ונאמר די אנחנו כבר לא יכולים להמשיך ללמוד כך ונצא
לעסוק בחיי עולם ,או שנמסור נפש ותצמצם מעבר ליכולת רק כדי להישאר
לומדי תורה במסירות נפש ממש!!!

רכישת שני כרטיסים

מזכה אותך בפרס מיידי
כרטיס הגרלה נוסף ב מ ת נ ה או כרטיס כניסה להילולא ב מ ת נ ה

מוקד ההילו

לא והזכיות:

770

1700-700( 24שעות)

