
  

 סיפור לשבת
לראש הקהל וזַקן שבעת טובי העיר, יוסי לוי, לא היתה זכורה ישיבה כה סוערת, מורכבת 
וארוכה. עד להיום, כל הישיבות ננעלו תוך זמן קצר, בהחלטה ובהסכמה מלאה או כמעט 
מלאה, למרות מנהג חילוקי הדעות הקיים בין אדם לרעו, בכל זאת הצליחו השבעה 

 עבור טובת העיר והקהילה. להתעלות מעל עצמם, לנסות להכריע
בישיבתם זו, שעסקה בענין בחירת רב חדש לקהילה, תוך כדי 'ימי השבעה' לרב מרדכי 
כהן זצ"ל, לא הצליחו להגיע לעמק השווה, לא היו יותר משנים בדעה אחת, שנים צידדו 
שאחיין של הרב זצ"ל ירש את מקומו וישב על כסאו, אך כל החמשה האחרים היו תמימי 

שהרעיון לא יעלה על הדעת, מלבד מה שהוא הרב טוען שאינו מעוניין במשרה, הוא  דעה,
 גם צעיר מאוד.

שנים נוספים העלו את שמו של ר' אביגדור לב מחשובי הקהילה, שכולם הכירוהו על כל 
מעלותיו, ואף הרב זצ"ל, בשעות שלא יכל לענות, היה מפנה את השואלים דבר הלכה, 

גם, שמכיר היטב את חיי הקהילה על כל מעלותיה ובעיותיה, ולכן  שילכו וישאלוהו, ומה
סיכמו, אין טוב יותר ממנו, אך גם כאן, ארבעת האחרונים התנגדו, ודוקא מהטעמים 
האמורים, לא ניתן למנות רב מתוך הקהילה, הדבר יגרום התמרמרות בציבור, הן הוא גדל 

האחרון, לא הביע את דעתו, כולם  איתם יחדיו והיאך כעת יתמנה לרב עליהם, השביעי,
 ידעו מדוע, ר' אביגדור היה בן דודו, ולכך לא רצה להתערב בענין, בין לחיוב ובין לשלילה.

שני חברים נוספים העלו את שמו של ר' יקותיאל לופס, הידוע בשער בת רבים, כגאון עצום 
קא בגלל גדלותו ובקי בכל חדרי התורה הקדושה, אך חמשת האחרים התנגדו נמרצות, ודו

העצומה, לא שייך במציאות שישמש כרב, הוא מעל הזמן ומעל כל העוה"ז, קשה לו להבין 
את שיחם ושיגם של אנשים פשוטים, הוא לא יוכל להלך כנגד העם, הרי אפילו את שיעוריו, 
ידוע שרק עילויים יכולים להבין, יהלום ופנינה זו כדאי שתהא בקהילתינו כדוגמא לעמל 

 ת התורה, אך לא יכולה לשמש כרב.ויגיע
האחרון העלה את שמו של ר' בנימין מויאל, שמיוחד בהארת פניו לכל אדם, נעים שיח 
ושיג, תמיד יש לו זמן לכולם, לשמוע את דבריהם וטענותיהם, לנסות לעזור ולפעול, ידוע 

הווא כבעל חסד גדול, אך גם לשמיעת שמו, ששת האחרים טענו, שלא ניתן להעלות כלל 
אמינא כזו, אנו לא מחפשים עסקן או יחצ"ן, אנו מחפשים רב עמל ובקי בתורה הקדושה, 
שיורה לנו אורחות תורה וחיים, אך יחד עם זאת, שיוכלו בני הקהילה לקבל ממנו, לשאלו 

 ולהשיח בפניו את אשר בליבם.
ה האסיפה ננעלה ללא שום הסכמה בדבר הרבנות, כאשר יוסי מסכם, שבמהלך הישיב

הצליחו להגיע רק להסכמה גורפת אחת, והיא, שהמועמד האחרון, ר' בנימין, זכה למספר 
הגבוה ביותר של קולות 'נגד', שמשמעותם הוא, שאנו לא מעוניינים לשים בראשינו עסקן, 
אנו מעוניינים ברב, וסוכם, שכל אחד מהשבעה, ינסה לברר עוד ועוד בדבר שלושת 

בדבר הצעות נוספות, ינסו לשמוע את דעת חברי  ההצעות הראשונות שהועלו, או
הקהילה, ובמוצש"ק הבעל"ט, יתאספו שוב, ומקווים שיצאו עם החלטות ברורות, במי הם 

 יזכו שיכהן פאר כרב בקהילתם.
במהלך השבוע שחלף, התעניינו שבעת טובי העיר בדעתם של חברי הקהילה, והתברר 

ק שלא מצאו חסרון במועמדותו של ר' שהם שגו בהערכתם, רוב חברי הקהילה, לא ר
אביגדור, אלא אדרבה, ראו בזה מעלה, שלכל רב חדש לוקח חודשים ארוכים, ולפעמים 
אף שנים, להכיר את כל בני הקהילה עם כל מעלותיהם ועניניהם, ואילו ר' אביגדור, מיד 

 רגתו.בהתמנותו, כבר ידע ויכיר, יוכל להועיל ולייעץ, להדריך ולנתב כל אחד לפי ד
היחידים שהתנגדו, היו קבוצת היושבי קרנות, אלו שסוברים לתומם שבית הכנסת הוא 
מושב ליצים, ו'עלינו' זוהי 'תפילת הדרך', ובעת 'ברכו', הם כבר מזמן 'ברחו', הם טענו, 
היתכן, גדלנו יחד, היינו באותו בית כנסת יחד, ופתאום הוא יהיה רב עלינו, מה פתאום, על 

 לי ימנו גם אותנו לרבנים.מה ולמה, או
במוצש"ק, בישיבתם השניה שבו שבעת טובי העיר לדון בדבר, ולאחר שכל אחד מהם 
סיפר את מה ששמע מבני הקהילה במהלך השבוע, על דעתם הברורה בעד רבנותו של ר' 
אביגדור, הוחלט בהסכמת ששה מתוך שבעה, שאין לייחס דעת לטענת אותם חסרי דעת, 

 טלנים, ולכך הוכרע שרבם החדש יהיה ר' אביגדור.יושבי קרנות וב
זמן קצר לאחר הכתרתו של ר' אביגדור, הבינו כולם עד כמה היתה דעת בני הקהילה 
נכונה בבחירתו, ועל מה יצא קצפם של יושבי הקרנות, הרב התברר כאדם חזק ותקיף, 

ת שיעורים העומד על משמרת התורה בכל הענינים, דאג לחזק את שיעורי התורה בהוספ
רבים, ייקר והעריך את לומדי התורה שבקהילה, ויחד עם זה, דלתו פתוחה בפני כל, לא 

 מנע עצמו מלהתעסק בדברים שאינם לפי כבודו, הכל כדי להעמיד הדת על תילה.
בדרשותיו גם התגלה, שהוא כמעיין המתגבר, פה מפיק מרגליות, בכל יום מסר כמה וכמה 

בשעות הקשות, כליל שבת, כמעט לא נרדמו בשיעוריו  שיעורים ודרשות, כאשר אף
ובדרשותיו, תמיד ידע לשלב איזה שהיא מעשיה שאירעה, ועליה היה בונה את שיעורו 
המלא והגדוש, הנמסר בבהירות ובאופן הטוב ביותר, כך שכולם היו מתוחים לידע את 

 סופה ואת פסק ההלכה שנפסק, ונשארו רתוקים לדברים.
צלחת הקהילה הביאה לכך, שעשרות משפחות נוספות הצטרפו שמע הצלחתו וה

 לקהילה, הכיתות בתלמוד תורה הוכפלו, וחיי התורה התחזקו רבות.
מה שהיה עדיין חסר בקהילה, היה ישיבה קטנה ברמה גבוהה, הישיבה המקומית, "ישיבת 

ל ערי לימוד תורה", היתה בנויה על גרעין מהתלמידים המקומיים, יחד עם תלמידים מכ
השדה באיזור, ורמת הלימודים והאוירה בה היתה חלשה יותר, וזאת משום שרבני הישיבה 

 חשבו בדרך זו, לקלוט את הבחורים הנוספים מבחוץ.
בתחילה ניסה הרב לדבר עם רבני הישיבה אודות הדבר, אך כששמע מהם, שתכלית 

ת את מתכונתה הקמת המוסד היתה, עבור הבחורים מערי השדה, ולכך לא שייך לשנו
 ורמתה, למרות שהגרעין המרכזי הוא מבני הקהילה, החליט בליבו לקום ולעשות מעשה.

באחד הימים הזמין הרב לביתו, את הורי התלמידים המסיימים בשנה זו את התלמוד 
 תורה, והודיע להם את דעתו על הישיבה הקטנה המקומית, שאינה מתאימה לבניהם,

ג להקים ישיבה קטנה חדשה, והציג בפניהם את הרבנים בחורי החמד, וכיון שכן, דא
 שישמשו בה כראש ישיבה, רמי"ם ומשגיחים.

הישיבה החדשה, "ישיבת דרך הלימוד", הצליחה למעלה מן המשוער, כמעט כל הבחורים 
בוגרי התלמוד תורה המקומי, המשיכו את לימודיהם בה, למעט בניהם של יושבי הקרנות, 

הרב, ולכך שלחו את בניהם ללמוד בישיבה הותיקה, ישיבת  שתמיד עשו היפך מדעת
 לימוד תורה.

ככל שהשנים עברו וחלפו, הקהילה התחזקה וגדלה, בוגרי הישיבה קטנה המשיכו את 
דרכם בישיבות גדולות חשובות ברחבי הארץ, הרב הקים אף "ישיבה גדולה", שיצאה 

להתעלות בדרכי התורה, ואף שמעה בכל הארץ ומחוצה לה, ורבים הגיעו ללמוד בה, ו
 לאחר נישואיהם, הקימו את ביתם בקהילה. 

 

מכירת חסד של עופות 
 בשר מצות ויין

כולם שואלים למה ה' נותן כח 
ללפיד ואנשיו לנגוס ולחסר 

במלגתם הצנועה של האברכים 
והמשפחות מחזיקי העולם 

 ברוכות הילדים???
חשבונות שמים אין לנו ידע ב

 אבל אחת הסיבות היא
כדי שנתלכד כאיש אחד בלב 

 אחד לעזור אחד לשני!!!
לשם כך מוסדות הרב רבי יוזמת 
מכירה ענקית במחירי עלות של 

ספקים, של בשר עופות מצות ויין 
רה תתקיים אי"ה לקראת המכי

חג הפסח | להרשמה ר' יוסף 
 052-8287751י: גליל

)ניתן לשלוח או להשאיר 
 הודעה!(

 תורה מסביב לשעון
 ממשיכים במהפכה! כולם

 רבי הרב" למוסדות מוזמנים
-תל 5 ם'החי' רח" חכמים עטרת

 הבוקר משעות חולון גיבורים
בלילה  וחצי עשר ועד המוקדמות

 בשפע, תפילות מנינים ברצף...
 בנושאים הרצאות שיעורים,

 נביא השקפה הלכה מגוונים מוסר
וחניה , חמה שתיה -חסידות 

 בשפע | הכניסה חינם!

סעודת מלווה מלכה 
 לנשים ונערות

תתקיים אי"ה מידי מוצאי שבת 
בבית הכנסת בקומה השלישית 

| כולן מוזמנות  20:00בשעה: 
לחזק ולהתחזק! | עקב ההוצאות 
הרבות ההשתתפות כרוכה בסך: 
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 הופיע ויצא לאור
זכינו וברוך ה' יצאו השבוע לאור 
דיסקים חדשים מפי מורנו הרב 
שליט"א רצופים ומלאים מוסר 
ויראת שמים ומידות טובות ניתן 

 03-50-111-50להשיג במוקד: 
כמו כן ניתן להשיג את  - 7שלוחה 

שאר הספרים והדיסקים של מורנו 
 הרב שליט"א בטלפון הנ"ל

 חידות
 מי מלבד)מגילה  בריש במשנה השנויים הימים לפני אפילו מגילה לקרוא היכן מצינו שנהגו. 1

 .?(ב"וכיו מגילה לו תהיה שלא שיודע
, היכן ניתן להוכיח ע"פ פרשתינו האם יתכן '(ב ו"ט שבועות" )בלילה המקדש בית בנין אין" .2

 שביהמ"ק השלישי יבנה בלילה?
 מה השיכות בין מוסף ר"ח לחשש חמץ בפסח?. 3

, או במייל 03-72-55-988תשובה מדוייקת עם מקור יש לשלוח לפקס 
ולציין עבור שו"ת העלון דעת  ,13:00עד יום ראשון בשעה:  info@haravrabi.co.il לכתובת:

 פרס יוגרל בין הפותרים נכון זקנים |
 תשובה לשאלות מהעלון הקודם:

 המשכן? בזכות הנשים כיום, זכו גם הנוהגת איזה מצווה ש.
, ז"תי' סי ח"אור ע"בשו ש"כמ, מלאכה בו עושות שאין, ח"בר הנשים במצות הוא המדובר ת.

' התוס מבעלי זקנים בדעת וכתב ".טוב מנהג הוא, בו מלאכה לעשות שלא שנוהגות והנשים"
, ונזם חח כדכתיב, תכשיטיהן מהן לשלול, כלומר, הנשים על האנשים ויבאו(, "ב"כ ה"ל שמות)

, אותנה לבן נשא אשר הנשים כל כדכתיב, שמים במלאכת וזהירות שמחות הנשים כ"ואעפ
, כרחם בעל תכשיטיהן לקחו העגל שבמעשה לפי, ח"בר מלאכה לעשות שלא הנשים זכו לפיכך

טוב,  ליום ח"ר להם נתן לפיכך, בנתינה שמחו המשכן ובמעשה', וגו ויתפרקו מדכתיב כדמשמע
 ח."ר למצות זכו הנשים המשכן שבזכות נמצא

 מצווה שנשים חייבות בה אע"פ שלכאורה הזמן גרמא? היכן מצינו ע"פ פרשתינו ש.
(, ב"הי הבחירה בית' מהל א"פ) ם"הרמב כתב דהנה, המקדש בית בנין במצוות הוא המדובר ת.

 ועוסקין, בלילה לא מקימין ביום, המשכן את הקים שנאמר וביום, בלילה המקדש את בונין אין"
 אנשים, ובממונם בעצמן ולסעד לבנות חייבין והכל, הכוכבים צאת עד השחר מעלות בבנין

 גם שעסקו כשם, הנשים גם חייבות ק"ביהמ בנין שבמצוות, מבואר ".המדבר כמקדש, ונשים
" הנשים על האנשים ויבאו" כגון, דפרשתינו מקראי שם משנה בכסף שציין וכפי, המשכן בהקמת

 פ"ואע בזה, מקראות כמה ועוד(, ה"כ שם" )טוו בידיה לב חכמת אשה וכל" כתיב וכן(, ב"כ ה"ל)
, בלבד ביום אלא, בלילה ק"ביהמ בנין שאין, גרמא הזמן, ק"ביהמ דבנין זו מצוה שלכאורה
 '(.ב ו"ט) בשבועות וכמבואר

 באילו מקומות בזמן הזה לכאורה לא קוראים את המגילה לא בי"ד ולא בט"ו? ש.
 היהודים כל אל ספרים וישלח האלה הדברים את מרדכי ויכתב'(, "כ' ט) באסתר נאמר הנה ת.

 אל ספרים וישלח(, "א"ל -' ל) שם ועוד", והרחוקים אחשורוש הקרובים המלך מדינות בכל אשר
 ימי את לקים. ואמת שלום דברי אחשורוש מלכות מדינה ומאה ועשרים שבע אל היהודים כל

 נפשם על קימו וכאשר המלכה ואסתר היהודי מרדכי עליהם קים כאשר בזמניהם האלה הפרים
 היהודים עליהם שקיבלו מה שכל, אלו פסוקים ומשמעות ".וזעקתם הצמות דברי זרעם ועל

 במגילה' יהוידע בן'ב חי איש להבן ויעויין. בלבד אחשורוש מלכות בכל רק זהו, הפורים ימי לקיים
 יבשת'ב רק זה היה אלא, בדוקא הכוונה אין, העולם בכל מלכותו שהיה' בגמ שאמרו דמה, שכתב
 וגם, מאוד הרבה עיירות כ"ג היה מלא היה ומקודם, גדול חלק הוא כי, צ"בפנע עולם וזה', "...אסיא

 ז"קכ) המספר במגילה נקיט ועליהם, גדולות מדינות אדם בני רוב היו ובזמנו, ויותר יותר כפרים
 חידקל הנהרות על שהוא הזה המדבר וכל', אסיא' בחלק יושבים המדינות מלבד אך(, מדינות

 ודאי אך, וסביבותיה י"א במדבר הרבה ישוב היה וכן, וכפרים ועיירות מדינות של ישוב היה, ופרת
' אמריכאן' בארץ הגיעה שלא ש"וכ, ינא'וג ואפריקא באירופא אחשורוש מלכות הגיעה לא

 שלא מקומות היו שבאמת, להאמור הנזכרים. ונמצא ארצות וכל, עדיין נגלית שלא(, אמריקא)
 ושאר מגילה חיוב הגיע לא גם מקומות שבאותם, לכאורה ונמצא ,כלל אחשורוש מלכות הגיע

 אחשורוש. במלכות אלא עליהם קבלו שלא, וכאמור הכתובים משמעות שכן, היום מצוות
 

 
הקהילה, הביאו לכך שנפתחו במקום עוד ועוד  השנים שחלפו, יחד עם שגשוגה של

ישיבות קטנות, שכולם הלכו וחינכו בהדרכתו של המרא דאתרא, בדרכם של ישיבת דרך 
 הלימוד, וגידלו דורות של בחורים בני תורה ויראי שמים.

המשיכה להתקיים, והצליחה בסגנונה, התלמידים שלא נתקבלו לישיבות  הישיבה הותיקה
אחרות, הלכו ללמוד בה, יחד עם התלמידים מערי השדה, ורבים מהם אף המשיכו 
לישיבות גדולות בזכות מה שקיבלו בה, בזכות רבני הישיבה שהשקיעו בתלמידיהם אהבה 

 ומסירות, והצליחו ברמתם למעלה מן המשוער. 
ים הגיעו מנהלי הישיבה להחלטה, שקיים צורך דחוף לבצע שיפוץ כללי בבנין באחד הימ

הישן, ומפני עלותו הגבוהה של שיפוץ כללי, והמציאות הקיימת בדבר הקושי למצוא תורם 
 לשיפוץ, על פני תורם לבנין חדש, חשבו לבנות בנין חדש ברוב פאר והדר.

קמת מקום משכן לשכינה, בנין לאחר שנמצא התורם הנכבד, שזכה בזכות הגדולה בה
לישיבה קדושה, וקריאת הבנין החדש על שמו לזכר עולם, הזדרזו מנהלי הישיבה לרכוש 

 מגרש חדש, בו יוכלו לבנות את בנין הישיבה.
לקראת מעמד 'הנחת אבן הפינה' לבנין הישיבה, חשבו מנהלי הישיבה לערוך מעמד מיוחד 

ת קרן התורה, בו יוזמנו הרבנים החשובים לכבוד האירוע ולכבוד התורם, למען הרמ
 שליט"א, וישאו מדברותיהם לפני הקהל הקדוש, בחשיבותה של הישיבה.

ראש הישיבה, זכר היטב את דעתו של המרא דאתרא על ישיבתו, והתלבט מה לעשות, 
מצד אחד, אין זה דרך ארץ שלא להזמין את המרא דאתרא לאירוע המרכזי שהישיבה 

אם ילך בעצמו להזמין את המרא דאתרא לאירוע, יהיה בזה בחינת חוצפה עורכת, ומאידך, 
וביזוי תלמיד חכם, בהזמנתו לבא לאירוע במוסד שהוא מתנגד לעצם קיומו, וחלילה 

 חלילה שיכשל בזה.
לאחר מחשבה מרובה החליט בדעתו, שהפתרון הוא, אי שם בין שני האופנים, שישלח את 

אתרא, שיביא בידיו את ההזמנה בשליחותו, ויחד עם זה שליחו הנאמן בסתר לבית המרא ד
יבהיר למרא דאתרא, שלא היה בכוונתו חלילה להתחצף ולבזות, אלא אדרבה, בכדי שלא 
יהא בזה בזיון וחוצפה לצד אחר נהג כך, ולכן עשה זאת בסתר ודרך שליח, והשליח יספר 

הטוב ביותר, והוא רחום יכפר  בפניו את ההתלבטויות שהיו לו, כך, באופן זה ודאי יעשה את
 עון.

כשהגיע השליח לבית המרא דאתרא, להזמינו להשתתף עמם במעמד הגדול של הנחת 
אבן הפינה, ולהסביר לו את הדברים, קיבלו המרא דאתרא בחביבות, ומן הדברים היה 

 נשמע, שנהנה מהאופן שראש הישיבה נהג, ולא ראה בזה שום פגיעה וזלזול.
וע הגדול, הנחת אבן הפינה לבנין החדש לישיבה, נדהם ראש הישיבה, במהלכו של האיר

ועימו חלק גדול מהציבור, כשראו שהמרא דאתרא הגיע להשתתף באירוע, עלה על 
הבמה, לחץ את ידי ראש הישיבה ובירכו, וכן ניגש לנדיב ודיבר עמו, התיישב במזרח, ואף 

 שהה ארוכות במקום, קרוב לעשרים דקות.
יתירה היו באותה שעה לראש הישיבה, כשלא ביקש מהמרא דאתרא לשאת דעה ובינה 

את דברו. הוא הבין נאמנה, שאף אם המרא דאתרא החליט לכבדם בהשתתפותו, אין זה 
אומר שכעת יעמוד וישבח את הישיבה, ואולי להיפך, אם ידחוק בו לומר כמה מילות ברכה, 

ה, כדי שלא ילמדו מביאתו זו, שחזר ינצל את האירוע להביע את דעתו האישית על הישיב
 מדעותיו על הישיבה.

באותם דקות, השמועה על בואו של המרא דאתרא הכתה גלים, רבים הגיעו לראות 
ולבדוק אם זה אכן המרא דאתרא, או 'מכובד' אחר הדומה לו, אך בירידתו מהבמה ויציאתו 

נוכחו לדעת שאכן היה זה מהאירוע, פגשו בו מבני הקהילה, שוחחו אתו אודות עניניהם, ו
 המרא דאתרא, לא 'דומה' ולא 'כפיל'.

דבר ביאתו של המרא דאתרא לאירוע של ישיבת לימוד תורה, היה לשיחה בפי כל הבריות, 
לידע להבין וללמוד הנהגתו זו, האם יש בזה סימן וראיה שחוזר בו מדבריו מלפני כעשרים 

יה זה אך ורק לכבדם על פעילותם שנה, שלא ראוי לשלוח את הבנים לישיבה, או שה
 הרבה למען בני ערי השדה.

בני הקהילה, שבניהם עומדים בשנתם האחרונה בת"ת, וכעת עסוקים בהתלבטות לאיזה 
ישיבה קטנה ישלחום, חשבו לעלות למרא דאתרא, לשמוע את דעתו המפורשת והברורה 

לשלוח אליה את  בדבר ישיבת לימוד תורה, האם מהיום דעתו השתנתה, וכדאי וראוי
 בניהם.

כשנכנסו אל המרא דאתרא, הביאו בפניו את שתי הדעות הרווחות בציבור, היאך לפרש 
את הנהגתו במעמד הנחת אבן הפינה, וזאת כדי שידע מה הציבור הבינו מכך, ושיאמר 

חלק אחד מהציבור סובר, שאי אפשר להביא ראיה  להם מה האמת בין שני האפשרויות.
שהמרא דאתרא השתתף בשמחתם, כל ההשתתפות היתה רק משום כלל וכלל ממה 

שחוסר ההשתתפות תחשב כפגיעה, והיות ויש במציאות הישיבה מעלות לבני ערי השדה, 
ואילו חלק אחר מהציבור סובר,  ולעוד בחורים חלשים, לכך יש לדאוג גם לכבודם.

מה שהמרא שמביאתו והשתתפותו של המרא דאתרא בשמחתם, יש ראיה ברורה, שכל 
דאתרא התנגד לישיבתם, היה זה רק בתחילה, בשנים הראשונות, כשעדיין לא היתה 
ישיבה אחרת, אך כיום, שבס"ד זכינו ויש בקהילתינו חמשה ישיבות קטנות, המעמד הגדול 
היה ההזדמנות למרא דאתרא להוכיח, שכל התנגדותו היתה, אך ורק להגדיל תורה 

ברמה גבוהה יותר, אך כל מי שבניו חלשים יותר, צריכים  ולהאדירה, להקים ישיבות קטנות
את האוירה הביתית והחמימה, את היחס האישי, אדרבה ואדרבה, דעתו של המרא דאתרא 

 היא, שילמד בישיבה זו, יצליח בה, ויגדל לת"ח.
המרא דאתרא הקשיב לדבריהם, ואמר להם, חז"ל לימדונו, שת"ח צריך ליזהר בדיבוריו 

את ידעתי תמיד, אך שעד כדי כך ישנם פרשנויות על כל מעשה ומעשה שלי, ובמעשיו, וז
זה היה חשוב לי לידע ולשמוע, וזאת, שאהיה זהיר עוד יותר ועוד יותר בכל מה שאני אומר 

ולעצם שאלתכם היאך לפרש את מעשי, קיבלתי מרבותי מנוחתם עדן, שהרבה  ועושה.
למצוא את תשובתם ופתרונם בפרש"י מהספקות והשאלות העולים ומתעוררים, ניתן 

 עה"ת, כמדומה לי, שאף בשאלתכם כן הוא, שתשובתה ופתרונה הוא מפרשתינו עפרש"י.
אם תלמדו את הפרשה עפרש"י, תוכלו להגיע למסקנה הנכונה בקלות, ואם למרות 

הלכו שבעת טובי העיר  לימודכם עדיין תהיו מסופקים, אשמח להראותכם זאת ברש"י.
 משכן המשכן פקודי אלה, "פ""י בפרשתינו פרשת פקודי וגילו שכתב רש"י עהלעיין ברש

 עדות העדת: משכן" "הכהן אהרן בן איתמר ביד הלוים עבדת משה פי על פקד אשר העדת
 מבואר". ביניהם שכינתו השרה שהרי, העגל מעשה על ה"הקב להם שויתר לישראל

 ולא, על ישראל שכינתו שהשרה ממה הוא, העגל חטא על מחל' שה שהסימן, י"רש בדברי
 אף זה וכעין ,שמחל בהכרח אלא, מחל לא אך, אחרות מסיבות שכינתו שהשרה לומר ניתן

 שחזר ברורה ראיה בזה יש, במאורע והשתתף שהגיע ממה, דאתרא המרא של בהנהגתו
 .יום לאותו עד שהיתה מהוראתו בו

 מסיבת פורים לנשים ונערות

ענקית שתתקיים אי"ה  מסיבת פוריםארגון אשת חייל עטרת בעלה שע"י מוסדות הרב רבי יוזם 
 ענקית מסיבת פוריםתתקיים ( 14/3/13תשע"ד ) ]מוצאי תענית אסתר[ ביום חמישי י"ב אדר ב

 באולמי מוסדות "עטרת חכמים" לנשים ונערות
  בתכנית:

 וריקודיםערב שירה 
 דברי תורהאמנית 

 וכיבוד עשיר
 הגרלה תתקיים בין כל המשתתפות

 052-7676749 -לפרטים: סופיה 
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 הנהגות לתורה
 הרב חיים רבי שליט"אממורנו 

 ו"ל בקרוב בעזרת ה'[י]מתוך ספר ש
.( ז תענית) היופי! את לשנוא ולזכור, לפלפל ולהבין בתורה לחדש לעליה סגולה .יב

המודרני  לעולם ששייך מה כל ואת החיצוניות את האופנה את המודע את כלומר
 (.הקדושים ל"חז הבטחת)

' גמ) החיים בארץ תמצא לא שנאמר עצמו את ומפנק שמעדן במי תורה תמצא לא .יג
 ..(קיא סנהדרין

 .(.נה עירובין) גאווה בבעל תורה תמצא לא .יד
 שהכל, ז"עוה בעניני ושיגעונות שגיאות שעושה עד, התורה על אהבה חולה להיות .טו

 :(.נד עירובין)וטפל  עראי
 ליה וסמיך.( יז ברכות' )בגמ מקורו( העמידה בסוף הנאמר) תהיה לכל כעפר ונפשי .טז

 .בתורתך ליבי פתח
 מיושב ח"הר ופירש. בתורה ועוסק "ויושב" כתולעת עצמו מעדן, העצני עדינו ה"דהע .יז

 :(.טז ק"מו)ובתורתו  בדעתו
, לבית אור:( טז מגילה) העולם את שמאירה תורה זו אורה', וכו אורה היתה ליהודים .יח

 .אור תורה, למשפחה
 פעולות וכל, הצלה, א"מד, א"זק צריך:( טז מגילה) נפשות מהצלת יותר ת"ת גדול .יט

 בחורי שלומדים התורה בזכות שלהם ההצלחה כל כי הכל מעל אבל תורה החסד
 .היקרים והאברכים הישיבות

 .(.טז תמורה) התורה למען למות הסכים כי לתורה זכה קנז בן עתניאל .כ
 :(.טז ז"ע י"רש) בגדיהם מכבסים ואינם התורה לימוד על מצטערים ח"ת .כא
 .(.ח ב"ב) בתורה עוסקים שאינם הארץ עמי בשביל אלא לעולם באה פורענות אין .כב
 :(.מט פסחים) ועוף בהמה בשר לאכול אסור תורה לומד שלא הארץ עם .כג
 מצוות של מיליונים לו יש כי( ב"סע ז ב"ב) צדיק נקרא גדולה בשקידה שלומד מי .כד

 אברכים ז"ובזה. ברכה לבקש צריך ממנו שדוקא וכנראה. הים שפת שעל מהחול יותר
. ולילה יום בתורה העמלים ישראל גדולי ו"ועאכ הצדיקים הם, עצומים שקדנים שהם

 .כלום ואין צדיקים אין תורה עמל בלי
 ויתכן( היהודי הבית בספר עיין) כלל מקור לזה אין מדג" ניצול דג ביום דג "האוכל .כה

 שבת קודש של לימוד ובפרט. גיהנם מדין מציל באמת שזה, גמרא דף ת"ר ג"ד לומר
 .(.קיח שבת' )בגמ וכמפורש

 


