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גיליון מס': 191  פרשת: כי תצא  
שבת קודש י"א אלול תשע"ז )2 בספטמבר 2017(

 "פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

פרשת כי תצא, תשע"ז
וארבע  שבעים  ישנן  תצא,  כי  פרשת  השבוע,  בפרשת 
מצוות. והן כלולות בתרי"ג מצוות שבתורה שקיבלנו בהר סיני 
מפי ה' יתברך למשה רבינו ע"ה. ומשה אמת, והתורה אמת, 

וה' אלקים אמת! וכל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע.
אמנם יש שתי מצוות בפרשתנו, שרואים מהן באופן ברור 
הכניס  הקדוש  החיים  האור  ורבינו  המצוות.  משמעות  את 
בהן הבנה עמוקה בהשקפה טהורה, אשר יש בהן מוסר גדול 

והנהגות קודש, לכל יהודי בחיי היום יום.
ושתי מצוות אלו, הן מצות אשת יפת תואר ומצות השבת 

אבידה. 
כיבוש  בזמן  הקודש,  בארץ  הנערכת  שבמלחמה  וכידוע 
ָּכל  ְתַחֶּיה  "ֹלא  טז(:  כ,  )דברים  הגויים  על  בתורה  נאמר  הארץ, 
מחוץ  העולם,  אומות  נגד  המלחמה  כאשר  אולם  ְנָׁשָמה", 
לגבולות ארץ ישראל, מותר לקיים את הגויים. כך גם מותר 
בזמן המלחמה לקחת את הגויה לאשה, ואפילו קודם הגיור )עי' 
קידושין כא:(. וכמובן שצריך לעשות הכל על פי ההלכה. וכידוע 

שבצבאו של דוד המלך ע"ה היו ארבע מאות חיילים שנולדו 
עצמו  ע"ה  המלך  לדוד  ואף  עא:(.  קידושין  )עי'  תואר  יפת  מאשת 
היו שני ילדים - אמנון ותמר - שנולדו מאשת יפת תואר )עי' 

סנהדרין כא.(. 

את  ולהשיב  לטרוח  שחובה  היינו  אבידה,  השבת  ומצות 
מצות  ולקיים  לבעליו,  שאבדו,  והשה  השור  את  או  החמור 

עשה מן התורה "ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחיָך" )שם כב, א(.
וכאן בא רבינו האור החיים הקדוש, ומבאר לנו יסוד פנימי 
תורני, ומלמד אותנו כיצד להתייחס לדברים פשוטים, שיתכן 
שיש בהם עומק גדול וקדוש מאד. מבאר האור החיים שבחטא 
אדם הראשון, הרבה נשמות יקרות נלכדו בידי סטרא אחרא, 
מגדולי  כמה  יצאו  אלו  ומנשמות  הגרים.  של  נשמותם  והם 
עולם, כמו רות המואביה, וכן שמעיה ואבטליון שהיו רבותיו 
התנא  וכן  יא.(,  ע"ז  בגמרא  )כמובא  הגר  אונקלוס  וכן  הזקן,  הלל  של 
הקדוש רבי חנינא בן תרדיון, שהיתה נשמתו דבוקה בשכם בן 
חמור, ועל ידי דינה נעשה תיקון גדול. ובמצות השבת אבידה, 
ִתְרֶאה  )שם( "ֹלא  מבאר רבינו האור החיים הקדוש על הפסוק 
ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם, ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם 
שהם  לבהמות,  שנמשלו  אדם  בני  על  בזה  שהרמז  ְלָאִחיָך", 
נידחים מדרך התורה, שלא להתעלם מהם, אלא מצוה לקיים 
בהם מצות השבת אבידה, ולכוון אותם לדרך הטוב - לאבינו 
תציל  שבתורה  האור  כי  המדרש,  לבית  ויכניסם  שבשמים. 
מהתורה,  דרישה  ישנה  כמה  עד  מכאן,  ולמדנו  ע"ש.  אותם, 

וחובה קדושה, להציל, לחזק, לעזור ולסייע לעם ישראל. 
אחת  על  ממש,  הגויים  בין  שנשבו  נשמות  על  זה  ואם 
יהודים ממש התועים בדרך, שמצוה  וכמה נשמות של  כמה 
שבויים,  לפדיון  דומה  זה  והרי  אבידה.  השבת  בהם  לקיים 
רנא(.  ס"ס  ביור"ד  )כמבואר  בדיני צדקה  ביותר  הגדולה  שהיא המצוה 
ופדיון שבויים בנשמה, הרי זה פי אלף אלפים! וזה בכלל זיכוי 
הרבים הגדול - המצוה הגדולה ביותר בעולם! )חוה"ל שער אהבת ה' 
פ"ו(. ורבינו הגדול זיע"א לומד מכאן, שלמנות מינוי רב לקהילה 
קדושה, הרי זה עולה על מצות פדיון שבויים, שהרי יש בזה 
המחטיאו  גדול  ומאידך  נשמתו.  הצלת  וגם  גופו  הצלת  גם 

מההורגו )יבי"א ח"ז יור"ד סי' יח(. והדברים נוראים!
ולפי זה צריך להבין, מה הביאור בדין המסיתים ומדיחים, 
אשר  ראה,  ובפרשת  עקב  בפרשת  בתורה  עליהם  שקראנו 
משפיעים על אחרים נגד הדת, שיש מצוה להענישם בחומרא 

רבה מאד, ואסור לרחם עליהם כלל ועיקר, והם נענשים גם 
זכות  טענת  טוענין  אין  וכן  סז.(.  סנהדרין  בגמרא  )כמבואר  בלי התראה 
למסית, משום שמצוה להענישו ולא לרחם עליו )עי' סנהדרין כט.(. 
וזה בבחינת מורידין ולא מעלין )עי' ע"ז כו:(. וכל עושי עבירות כדי 
להכעיס דינם כמסיתים )יור"ד ס"ס קנח(. וכן כתב רבינו המשנ"ב )בסי' 
א' בביאה"ל(, על אלה שהם אפיקורסים המתקוממים נגד התורה 

ואינם שומעים לחכמים, שמצוה לשנואתם, להתקוטט עמהם, 
ולהפר עצתם. ומפורש בפסוק )תהלים קלט, כא( "ֲהלֹוא ְמַׂשְנֶאיָך ה' 
ֶאְׂשָנא וגו', ע"ש. וגם רבינו האור החיים הקדוש עצמו מוסיף 
בפרשתינו, שישנה חובה להצילם, כאשר הם מסייעים בדבר, 
מקשיב,  ואינו  לעזרה,  חפץ  שאינו  מי  אבל  לשמוע,  ומוכנים 

הרי זה לץ, ואין מה לעשות איתו, ע"ש. והדברים נוראים!
המסית  כאשר  קורה  מה  מגיעה,  הגדולה  השאלה  וכאן 
ומדיח והמחלל שם שמים הם תינוק שנשבה בין הגויים? הרי 
הוא לא למד ואינו יודע כלום, אם כן כיצד ניתן להלחם איתו, 
כאשר באופן מעשי הוא תינוק מסכן שאינו יודע כלום, ממש 

כלום! 
רק  הוא  שנשבה,  תינוק  דין  שבאמת  רואים,  מכאן  אלא 
כאשר אותו "תינוק" אינו מזיק, אינו מסית ואינו משפיע כלל 
על אחרים, ואז יש מצוה בדרכי נועם לקרבו, לחזקו ולאהוב 
ומדיח  המסית  כאשר  אולם  ולקרבו.  לו  להחניף  ואף  אותו, 
פוגע בתורה, הרי הוא כמו מחבל המזיק לתושבים! וכי בגלל 
שהוא אינו יודע ואינו מבין, אלא הסיתו וקלקלו אותו אחרים, 
שמזיק,  מי  אלא  שלא!  ברור  שהוא?!  כמות  אותו  נשאיר  אז 
נענש! וכמו שמצינו בגמרא )ב"ק קיז.( על רב כהנא שהיכה את 
היכה  שילא  רב  וכן  לישראל.  ולהזיק  להלשין  המוסר שרצה 
זיכוי  של  והיסוד  נח.(.  ברכות  )עי'  להלשין  שרצה  רשע  אותו  את 
הרבים וחיזוק הדת, הוא להציל, לקרב, ולקדש שם שמים - 
ל"תינוקות" ולמסכנים שאינם יודעים וגם אינם מזיקים, ואינם 
שועלים קטנים מחבלים כרמים. אולם כאשר יוצא מהם נזק, 
עליהם.  לרחם  אף  אפשר  ואי  להצילם,  אפשר  ואי  שייך  לא 

והדברים נוראים! 
של  מרחק  ברחוב  שהלך  אביי  על  נב.(  )סוכה  בגמרא  ומצינו 
)שנים עשר קילומטר( אחרי איש אחד, כדי להשגיח  שלוש פרסאות 
עליו שלא יכשל חס ושלום באיסור עריות, ע"ש. וכן רבי זירא 
היה מתאמץ לעשות שלום. וכן גדול הדור רב, שהיה מתקדם 
בערב יום הכיפורים לעבר חנותו של אותו אחד שפגע בו, כדי 
וקידוש  הרבים  זיכוי  בבחינת  זה  וכל  פז.(.  )יומא  עמו  להתפייס 
שם שמים, שהרי בודאי אנשים כאלה כאשר הם רואים כיצד 
מתנהגים גדולי ישראל, וכיצד מתאמצים בעלי תורה, אז הם 

נכנעים ומתקרבים לתורה, ויש כאן זיכוי הרבים גדול!
 - השנה  שבראש  רל.(,  דף  פנחס  )פרשת  הקדוש  מהזוהר  וכידוע 
להרבות  מתאמץ  הוא  כמה  עד  האדם  את  דנים   - הדין  יום 
כבוד שמים. וכנראה שזה המקור של רבינו הגר"ח מוואלוז'ין 
להתאמץ  החובה  את  וביאר  השנה  בראש  דרש  אשר  זיע"א, 
ולהתעלות כל שנה ושנה לקראת ראש השנה בעבודת ה'. ומי 
בזה.  ה'  דבר  כי  בבחינת  זה  הרי  מתעלה  ולא  מתקדם  שלא 
שחז"ל הקדושים )סנהדרין צט.( דורשים מפסוק זה, על מי שיכול 
לעסוק בתורה ואינו עוסק, כלומר, שיכול להוסיף בתורה ואינו 
לא.(.  )תענית  יסיף  מוסיף  ודלא  בבחינת  ושלום  חס  וזה  מוסיף. 
וגם  בכמות  גם  בתורה  ולעסוק  השנה,  כל  להוסיף  צריך  כי 

באיכות, ע"ש.  
ורבינו האור החיים הקדוש זיע"א קורא לזה השבת אבידה, 
וזו חובה על כלל ישראל להשיב אבידה. ואף השבת אבידה 

וכן בשבע  יהיה בזה קידוש השם, חייב להשיב.  -  אם  לגוי 
ו.(. ומכאן שלכל  )עי' ע"ז  מצוות בני נח, שאסור להכשיל אותם 
אדם יש מצות זיכוי הרבים, ואפילו כאשר זה בבית שלו - עם 
משפחתו - הוא יודע להמתיק את האווירה בדרכי נעם, ולקרב 
וכן גבאי בית הכנסת,  את כל בני המשפחה לקיום המצוות. 
עליהם להתנהג עם כל הציבור בדרכי נעם, באהבה ובשמחה. 
על  וישב  הכיפורים,  ויום  השנה  לראש  אורח  יבוא  אם  ואף 
כדי שלא  אותו,  ולזכות  לקרב  הגבאי  ֵיָדע  מקום של אחרים, 
יפגע ולא ֵיָעֵלב. וזו זכות גדולה ביום הדין, כי העיקר להרבות 
מחזורים  וכן  לכולם  לכסאות  דואגים  וכאשר  שמים.  כבוד 

לימים נוראים לכולם, יש כאן זיכוי הרבים גדול!
לא   - עצמם  את  מחפשים  צעירים  כאשר  השנה,  כל  וכן 
עובדים, לא נשואים ולא מסתדרים - יש לכוון אותם למקום 
והזמן יעשה את  ויראת שמים,  מתאים כדי שיתחזקו בתורה 
סדר יום  שלו. וכן להפנות אותם לחכם מסוים שיעשה להם 
מתאים. וכן לכוון אותם לבית מדרש המתאים להם, אשר שם 
מתחזקים בלימוד הגמרא וההלכה. וכן לכוון בנות למדרשיות 
תורניות, וזו השקעה לדורות עולם. וזה דומה למסופר בנביא 
)שופטים פרק א(, על אותו כנעני גוי שעזר לישראל במלחמה, על ידי 

שכיוון באצבעו, והראה להם בכך את הכניסה לעיר. וקיבל את 
העיר לוז במתנה, שאפילו מלאך המות אין לו רשות להכנס 
בה )עי' סוטה מו:(. ועל אחת כמה וכמה מי שטורח ומתייגע לזכות 

אחרים לתורה ויראה.
בית  חולון.  בעירנו  "עטרת חכמים",  לבית המדרש  ומכאן 
מדרש לתורה אשר בו מונים למעלה ממאה וחמשים אברכים 
העוסקים בתורה בהתמדה גדולה. בצירוף שיעורים מידי יום 
חולון  מעירנו  ואברך  בחור  וכל  והלכה.  עיון  ומבחני  ביומו, 
והסביבה, מתקבל כפי הצורך לבית המדרש "עטרת חכמים", 
וכל זה בזכות תומכי התורה ומחזיקי האברכים היקרים שלנו, 
בבנין  קומות  עוד  להוסיף  צורך  יש  וכן  ְמֻאָּׁשר...".  "ְוֹתְמֶכיָה 
לטובת  וכן  והאברכים.  התלמידים  לטובת  חכמים"  "עטרת 
הציבור הרחב, הדורש מקום נוסף לתפלות, וכן חדרי לימוד 
במסירותו  נעשה  והכל  הבתים.  בעלי  לציבור  גם  מתאימים 
ובשליחותו של בני יקירי ואהובי, העילוי הגדול הר"ר אליהו 
מאד  כביר  מאמץ  שעושה  היקר,  הצוות  כל  עם  שליט"א 
והימים  האברכים.  למחזיקי  ונדיבים  תורה  תומכי  להוסיף 
לתפלות  לבוא  לכולנו  קדושה  וחובה  מתקרבים,  הנוראים 
ולהביא עוד תומכי תורה יקרים, המתחייבים בימים קדושים 

אלו להחזקת התורה כמה שיותר.
ואני מבקש מכל קוראי העלון "דעת זקנים", להחזיק תורה 
ב"עטרת חכמים", ולחזק, לתרום, לתמוך, לעזור ולסייע עבור 
מליון  מחצי  למעלה  הוצאותיו  אשר  חכמים",  "עטרת  בניין 
וכאשר  הארי...  את  משביע  הקומץ  ואין  חודש!  בכל  שקל 
קבע  הוראת  לו  ויש  שלנו  העלון  את  שקורא  ואחד  אחד  כל 
בבית מדרשינו, אז יש כאן שלימות של כבוד שמים, ויש כאן 
זיכוי הרבים גדול, ויש כאן השבת אבידה רוחנית, לקרב עוד 
ונורא  גדול  רוחני  שבויים  ופדיון  שבשמים,  לאבינו  צעירים 
בעירנו חולון, לכבוד ה' יתברך. כן ירבה וכן יפרוץ! ויש כאן 
התחייבות מהנהלת "עטרת חכמים" להזכיר ולברך מידי יום 
ביומו את כל תומכי בית המדרש, ושליחות קודש של לימוד 
 - רגע  ורגע  שעה  יום, שעה  יום   - חכמים"  ב"עטרת  התורה 
במיוחד לתומכי ומחזיקי התורה. וזכות לימוד התורה תגן גם 
על חיילי ישראל וכוחות הבטחון, וכן על הולכי דרכים בכל 
ְמֻאָּׁשר".  ְוֹתְמֶכיָה  ָּבּה  ַלַּמֲחִזיִקים  ִהיא  ַחִּיים  "ֵעץ  שהם.  מקום 

אמן ואמן!
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הרב אליהו רבי ראש הכוללסוד ההנאה המושלמת!

סדרת שיעורים "איך להתחתן נכון" יוצאת לדרך...

השיחה הבאה   יום חמישי  ט' באלול תשע"ז )31/8/17(

בכיפור הזה 
נחתמים 
לחתונה!

לאור ההצלחה הגדולה והביקוש האדיר,

עם הרב אליהו רבי שליט"א

שלום וברכה מורי ורבותי!
אתכם  לשתף  רוצה  אני  והמלבבים,  ההדוקים  קשרינו  בעקבות  והיום 
בשבוע  הכתובים  מן  התוודעתי  אליו  ברוקלין'  'גשר  של  הקמתו  בסוד 

החולף.
ובכן, זה מתחיל כך:

יוכל לשכוח את הגשר  לא  בוודאי  בניו יורק,  אי פעם  מי מכם שביקר 
המדהים שמחבר בין ברוקלין למנהטן.

משאר  מבודד  אי  הייתה  19, מנהטן  ה  המאה  אמצע  עד 
ג'ון  בשם  בניין  מסורבלת. מהנדס  הייתה  אליו  פרברי ניו יורק, וההגעה 
רובלינג, החליט לבנות גשר שיחבר בין ברוקלין לאי. הטכנולוגיה עוד לא 
לו שום  לרובלינג שאין  היתה בשלה, וכל מי שראה את התכניות הסביר 
בנו  את  גייס  דרך. רובלינג  גם  חלום, מוצאים  להם  שיש  אלו  סיכוי. אבל 
הצעיר וושינגטון, שהיה מהנדס צעיר, ושניהם החלו בפרויקט האדיר הזה. 
שהרגה  באתר  קשה  תאונה  הפרויקט, אירעה  של  ראשוני  די  בשלב 
מ'מזל'  סבל  הוא  הבניה. גם  למנהל  הפך  הבן  רובלינג, וושינגטון  ג'ון  את 
נוספת הפכה אותו למשותק באופן  רע, וכמה חודשים לאחר מכן תאונה 
כמעט מלא. הוא איבד את יכולת הדיבור, ולמעשה היה יכול רק למצמץ 
ולהניע אצבע אחת ביד ימין. פרויקט הבניה האדיר עצר, כיוון שאף אחד 
לא ידע איך להמשיך, וכן שני מנהליו והיוזמים שלו כבר לא יכלו להשתתף 
רובלינג, איך חלום  וושינגטון  בית החולים ראה  פוזר. ממיטת  והצוות  בו, 

חייו של אביו - החלום שהפך להיות למשימת חייו - נקבר. 
הימים חלפו, וושינגטון רובלינג הבין שהוא ישרוד את התאונה הזו, והוא 
ידע שניתן להרים את הפרויקט האדיר הזה, אבל  לוותר. הוא  החליט לא 

איך? אם אתה רוצה מספיק חזק- תמצא את הדרך. 
של  אצבעו  הקשת  ידי  על  'אמילי'  אשתו  עם  לתקשר  החל  וושינגטון 
והשתכלל. לא חלפו כמה  סוג של תקשורת, שהלך  היד שלה, הם פיתחו 
 13 הפועלים, ובמשך  את  מחדש  גייסה  וושינגטון  של  חודשים, ואשתו 
של  האצבע  הקשות  את  העיר  ולראש  לממונים  לפועלים,  תרגמה  שנה 

בעלה, שישב בדירה מול הגשר הנבנה ופיקח משם על העבודה. 
אותן 13 שנים הפכו את אמילי רובלינג למומחית בעלת שם לנושא בניית 
גשרים, מתמטיקה וחישובי חוזק. גשר ברוקלין נפתח לתנועה ב 1883, ועד 

היום הוא משמש כאחד מעורקי התחבורה המרכזיים של העיר ניו יורק. 
על מכשולים  נחישות, על התגברות  על  סיפור  הוא  הגשר  על  הסיפור 
אדירים - טכנולוגית, פיננסית, ואחרים. אבל בעיקר הוא הוכחה של עוצמת 

רוחו של האדם. 
איך משפחת רובלינג מצאה את היכולת האדירה הזו לא לעצור? מה היה 

שם שחסר בהרבה מקרים אחרים שבהם אנחנו נכנעים ומוותרים?
מספר כיווני ברמות מוסר ההשכל שיש ללמוד ממעשה הסטורי זה, הם 

רבים ורב גוניים אולם יחד היום נתמקד באחד מהם, והוא כדלהלן:
אם היינו נכנסים למוחו של 'וושינגטון' הפצוע, לאחר שאיבד את אביו 
ואת חירותו, והיינו מנסים להבין מה יכול לגרום לאדם במצב מביש שכזה 
בשלום,  משכבו  על  לנוח  לו  מציעים  היינו  ראשון  במבט  אמתית.  הנאה 

ולהמתין לניוון גופו ונפשו עד למותו הטוטאלי.
חווה  אותם  והסיפוק העצומים  לנו שההנאה  ברור  מידה  באותה  אולם 
בעת בניית הגשר ועל הכל לאחר השלמתו, הן רמות הנאה וסיפוק ששום 

נופש חופשה או מנוחה שבעולם לא יכולים להשתוות לאפס קצה מהם.
כביכול החליט 'וושינגטון' בתת המודע לפחות, להעניק לעצמו את חווית 
ההנאה הגדולה ביותר שיכולה להיות, ולשם כך הוא הסכים לעבוד שנים 

רבות כל כך ובאמצעים פיזיים דלים כל כך.
"ַוַיְּרא  הקודמת  בשיחתנו  יחד  הבטחנו  אותו  לפסוק  הביטוי  בדיוק  זהו 
ְמֻנָחה ִכּי טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ ִכּי ָנֵעָמה ַוֵיּט ִשְׁכמֹו ִלְסבֹּל ַוְיִהי ְלַמס עֵֹבד" )בראשית 
מט, טו(. דווקא בעקבות הבנתו בערכה של המנוחה החליט הוא להגיע אליה 

בשלמות לאחר עמל ויזע. זה נכון לגבי כל תחומי החיים, וזה נכון הרבה 
הקשת  ידי  על  לתקשורת  זקוקים  שאינם  ושלמים  כבריאים  לגבינו  יותר 

אצבע.

כאין  היא  הרי  ובמהירות,  בקלות  אליה  להגיע  שביכולתך  הנאה  כל 
וכאפס לעומת ההנאה האחרת אשר ניתן להגיע אליה רק לאחר עמל ויזע. 
וגם אותה הנאה שניתן אליה לאחר עמל ויזע, היא הנאה קטנה ומזערית 
ביחס לאותה הנאה גדולה יותר אליה ניתן להגיע רק לאחר חודשים ואף 

שנים של עבודה.
זה מה שמסביר גם את חוסר הסיפוק מההנאות הקטנות, כדוגמת שיכרות 
ושימוש בחומרים מסוכנים, אשר מיד לאחר ההתעסקות בהן חש האדם 
שוב את הריקנות וממהר לצרוך שוב את הרס גופו ונפשו. וזאת למרות שהן 
הנאות קלות ומהירות, אשר לא כלולה בהן השקעה אישית מרובה. וזאת 
שלא כמו ההנאות הגדולות הטובות והאמתיות של אדם היגע, ולאחר שנים 
של עמל זוכה ורואה את משפחתו בממדים הרוחניים והגשמיים להם שאף 
בצעירותו, או את המוסד או החברה שהקים הולכים בדרך אותה הטווה 
ובה האמין. ושם, שם בהשקעה הגדולה ובתוצאות שלאחריה, שם נמצאים 

האושר וההנאה האמתיים.
ְוָׁשִביָת  ְּבָיֶדָך  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ּוְנָתנֹו  אְֹיֶביָך,  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  "ִּכי  בפרשתנו: 
ִׁשְביֹו. ְוָרִאיָת ַּבִּׁשְבָיה ֵאֶׁשת ְיַפת ֹּתַאר, ְוָחַׁשְקָּת ָבּה ְוָלַקְחָּת ְלָך ְלִאָּׁשה")דברים כא, 
י-יא(. ומיד לאחר מכן מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא את פרשיית "ִּכי ִתְהֶייָן 

)שם, טו(, ואת פרשיית "ִּכי  ְׂשנּוָאה"  ְוָהַאַחת  ֲאהּוָבה  ָהַאַחת  ָנִׁשים,  ְׁשֵּתי  ְלִאיׁש 
ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו, ְוִיְּסרּו ֹאתֹו 

ְוֹלא ִיְׁשַמע ֲאֵליֶהם" )שם, יח(.
וכותב רש"י במקום על פי המדרש שהנושא אשת יפת תואר במלחמה 

סופו לשנאותה, וסופו שיוולד לו ממנה בן סורר ומורה.
האלוקים  מאשר  מדוע  השאלה,  על  עמדנו  עברו  בשנים  ובשיחותינו 
ועל כך  ומורה?  ובבן סורר  לישא אישה שכזו, ולאחר מכן מקלל בשנאה 
השבנו שאין מדובר כאן בקללה חלילה, אלא בדרך העולם. אם אדם נושא 
אישה אך ורק בגלל יופיה, לא יוכל לשרוד באהבתו אותה, וממילא היחסים 
זוגות  כדרכם של  ומורה,  סורר  לבן  אותו  יזכו  איתה  ינהל  העכורים אשר 

בעלי מחלוקת.
וזהו גם הפשט בדברי הגמרא: "הנושא אישה לשום ממון יהיו לי בנים 
שאינם מהוגנים )קידושי ע' ע"א(. כי זו אותה השתלשלות ממש, אהבה התלויה 

בדבר שמתמוססת, ובנים שגדלים בצל הורים ניצים שמידרדרים.
לעומת זאת, הפסוק במשלי )לא, ל( "ֶשֶׁקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהיִֹּפי, ִאָשּׁה ִיְרַאת ה' 
ִהיא ִתְתַהָלּל". וכתבו המפרשים שלא רק שתתהלל ביראת ה', אלא תתהלל 
גם ביופי ובחן אשר על פניה. ולכאורה לאחר שפתחנו בפסוק במילים שקר 
החן והבל היופי, ולאחר שראינו עד כמה אשת יפת תואר מורידה את חיי 
בעלה ובניה שאולה, היאך ניתן לומר: אישה יראת ה' היא תתהלל ביופיה?
והתשובה לכך, בדיוק לפי האמור. אדם שפוגש 'מחבלת' במהלך מלחמה, 
ומעוניין לשאתה אך ורק בגלל יופיה, הוא בעצם אותו אדם שמחפש את 
ההנאה המהירה הקרובה והזמינה מבלי להשקיע על מה שמעבר. לעומתו 
על  עבדה  אחת אשר  אותה  ה',  יראת  האישה  את  מצא  אדם שבחיפושיו 
עצמה במשך שנים וזכתה לתואר יראת ה'. מה שאמור לגרום גם לבעלה 
לזכות ולהיות מתאים לאישה כזאת! וכדברי חז"ל "נחית דרגא וסב איתתא" 
)ב"מ נ"ט ע"ב(, ובלשון הקודש: רד לרמה הנמוכה יותר מרמתך הרוחנית ושם 

תחפש אשה. לאמר, שצריך הוא להיות ירא שמים אף יותר ממנה ולעבוד 
על עצמו הן בטרם הכירותו אותה ואף לאחר מכן. אדם שזכה לאחר עבודה 
מעמיקה להקים בית שכזה יש לו ולרעייתו את הזכות להתהלל ביופי. כי 
היופי הזה, הוא לא יופי זול המושלך על הקרקע וזמין לכל דורש, אלא יופי 

עילאי אשר ניתן להגיע אליו רק לאחר עמל ויזע רוחניים אמתיים.
ככל שנשקיע יותר בביסוס חיינו, בביסוס בתינו ובביסוס עתיד ילדינו, 
הבשר  והשכר,  היין  החמר  זוללי  אשר  האמתיות,  האושר  לדרגות  נגיע 

וגרורותיו, לא יכירו.
כך נזכה, לא רק להיות 'אור לגויים', אלא גם אור ליהודים סביבנו אשר 

טרם זכו לחוות את טעמה הענוג של ההנאה הרצופה והאמתית.
יזכנו ה' יתברך ללכת בדרך זו, ולהגשים את החזון "והאדם לא נברא רק 

להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו".
וברוכים תהיו! 

 פרטים
בעמוד האחרון
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בית ההוראה
שע"י מורנו הרב שליט"א

הוא מוצר הנמצא על המדף,
 וניתן לרכוש אותו

רק שהוא לא נרכש בכסף...

 שלחו אלינו את המילה "אושר" בוואטסאפ
למס': 972-55-6688008+

לקבוצות צרפו את המס': 972-55-6688001+
לקו החיזוק היומי העולמי, חייגו: 972-52-7680007+ רוצים לדעת איך בכל זאת הוא ניתן לרכישה?
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שאל את הרב
שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס: 03-5011125
www.haravrabi.co.il Info@haravrabi.co.il או באתר:  או במייל: 

לחזור כמה פעמים על פסוקים - בסדר 
הסליחות או בתפלות 

את  הסליחות  באמירת  מנגן  כשהחזן  שאלה: 
"ה'  המלים  את  וכן  האלקים",  הוא  "ה'  המלים 
בלחש  איתו  יחד  לומר  מותר  האם  וכו'",  מלך 
פעם נוספת כדי להרויח לומר מלים אלו ארבע 

פעמים ולא רק פעמיים?

לומר  שמותר  נראה  יפה!  שאלה  תשובה: 
ולקדש  לכוון  ולהמשיך  בלחש,  החזן  עם  יחד 
שם שמים. והטעם לכך הוא, משום שאין בעיה 
וכו'",  מלך  "ה'  וכן  האלקים",  הוא  "ה'  לומר 
בכיפור  שהרי  עצמך,  והגע  פעמים.  ארבע 
בתפלת הנעילה, אומרים "ה' הוא האלקים" שבע 
פעמים! ואין צורך לומר, שבשעה שהחזן אומר 
ולשמוע,  לשתוק  שחובה  וכו'",  ישראל  "שמע 
הפסוק  את  פעמיים  לומר  שאסור  משום  וזאת 
"שמע ישראל וכו'" כידוע )עי' ברכות לג סע"ב(, גם לא 

באמירת סליחות )עי' משנ"ב סי' סא ס"ק כו(.

אבל בפסוקי דזמרא, וכן בקריאת שמע שהיא 
להיזהר  יש  העמידה,  בתפילת  וכן  מדאורייתא, 
מלים  על  לחזור  ולא  תיבות,  להכפיל  שלא 
מסוימות פעמיים או שלש מחשש הפסק. שהרי 
בברכות, וכן בפסוקי דזמרא שיש ברכה לפניהם 
פעמיים  אחת  מלה  על  לחזור  אין  ולאחריהם, 
בשום אופן מחשש הפסק )מרן רבינו זיע"א ביבי"א ח"ו סי' 
החגים  בימי  שכאשר  ללמוד,  יש  ומכאן  סק"ב(.  ה 

הקדושים גומרים את ההלל עם ברכה, אין לחזור 
על פסוקים ללא סיבה, אלא רק במקום שתקנו 

חז"ל הקדושים, וכמו שנוהגים כיום )ועי' סוכה לח:(.

בראש  ההלל  שקריאת  חודש,  לראש  ומכאן 
חודש היא מכח המנהג, וזו הסיבה שלא מברכים 
ה'  "אנא  במלים  להוסיף  מותר  ולכן  כלל,  עליו 
החזן.  עם  פעמים  ארבע  ולאמרם  נא",  הושיעה 
תפלות  של  פסוקים  הם  שאלו  משום  וזאת 

בעלמא, ודומה הדבר לסליחות שמותר וכנ"ל.

שלפני  הקרבנות  שבאמירת  להוסיף  ויש 
ברוך שאמר, וכן באמירת הודו, מותר לחזור על 
לכוון,  במטרה  כן  עושה  הוא  כאשר  הפסוקים 
ולהרגיש יותר דבקות בה' יתברך. ומסתבר שגם 
יג(  אות  מקץ  פרשת  חי,  יוסף  עוד  )בספר  חי  איש  הבן  רבינו 
יסכים לכך. וכידוע מרבינו האיש מצליח הקדוש 
ה'  נקמות  "אל  הפסוק  את  אומר  שהיה  זיע"א, 
וכו'" עשר פעמים )עי' בסידור המדויק איש מצליח בפסוק זה(. 
וכמובן שאת הפסוק "כל הנשמה תהלל יה", וכן 
את הפסוק "ה' ימלוך לעולם ועד" שבשירת הים, 
אומרים פעמיים, משום שזה הסיום של השירה 

)כמבואר בב"י סי' נא(.

פחד ועצבים מחשש שלא קרא כהלכה
שאלה: יש לי פחד ועצבים בזמן קריאת שמע 
שאולי לא קראתי כהלכה, ומחמת כן אני חוזר 

על פסוקים כמה פעמים, מה עושים?

ידי  על  בה  לטפל  שצריך  בעיה  זו  תשובה: 
באמונה  תתחזק  ואם  לנפש.  רפואי  טיפול 
נכונה,  ובנוסף תקבל הדרכה  בהשגחה פרטית, 

תוכל בקרוב בעזרת ה' יתברך לצאת מזה.

של  ראשון  בפסוק  כיוון  לא  אם  למעשה, 
ולקרוא בכוונה,  קריאת שמע, חייב לחזור שוב 
שם  ו"ברוך  ישראל"  "שמע  שבפסוק  משום 
כבוד מלכותו לעולם ועד", לכל הדעות יש חיוב 
מהתורה לאמרם, )עי' אור"ח סי' סג סע' ד(. אולם מהמלה 
"ואהבת", אם קרא כדת וכדין, אף אם לא כיוון 
משום  וזאת  ימשיך.  אלא  יחזור  לא  כראוי, 
שרמ"ח תיבות קריאת שמע מכוונים כנגד רמ"ח 
איברים, ולכן אין להוסיף ואין לגרוע כלל )ועי' אור 

לציון ח"ב דף נד(.

שחייב  באופן  דקדק  ולא  קרא  שאם  ונראה 
וכן  במלעיל,  "ואהבת"  שאמר  וכגון  לחזור, 
בזה  במלרע,  "ושבעת"  וכן  במלעיל,  "ואכלת" 
כאילו  שזה  משום  לחזור,  צריך  הדעות  לכל 
שלא אמר מלה זו בכלל, ויש לדקדק מאד בזה. 
וכדאי לארגן שיעור תורה על היגוי ודקדוק נכון 
ברומו  עומדת  בדקדוק  תפלה  וכידוע  בתפלה. 

של עולם! )ברכות ו:(.

הטעם לכך שתיקון חצות עדיף מסליחות
עדיפה  חצות  תיקון  אמירת  למה  שאלה: 
לוקח  לומר תיקון חצות  מאמירת סליחות, הרי 
כמה דקות בלבד, ואילו אמירת סליחות, אל מלך 
כן  אם  לפחות,  לוקח שעה שלימה  מידות,  וי"ג 

מדוע כאמור תיקון חצות עדיף?

תשובה: היסוד הגדול של עובד ה' באמת, הוא 
כאשר עושה את הכל לכבוד ה', ומכוון להרבות 
כבוד שמים בעולם. אמירת סליחות אחרי הכל 
היא לטובתינו - שנזכה לשנה טובה, חיים טובים 
וכו' וכו', אולם תיקון חצות, עיקר אמירתו הוא 
על  ולא  בגלותא  ועל שכינתא  בית המקדש  על 
יותר  בשמים,  גדול  רעש  עושה  וזה  עצמנו, 
מידות  י"ג  שאמירת  נכון  אמנם  מהסליחות! 
מעלתה גדולה, וכמבואר בגמרא )ר"ה יז:(, שהאומר 
כל  עם  עוונותיו,  לו  מוחלין  בכוונה,  מידות  י"ג 
וכידוע  ה'.  לכבוד  ולא  עבורינו  זה  עדיין  זה, 
המגיד  המלאך  שאמר  מישרים"  "מגיד  מהספר 
וחובקת  בעפר  מושלכת  הב"י, שהשכינה  למרן 
אשפתות )הובא בדברי מרן הראשון לציון שליט"א בילקו"י סי' א אות 

מה(. ולדעת רבינו הילקוט יוסף שליט"א, שתיקון 

נג(,  סע'  )שם  החמה  בנץ  מתפלה  גם  עדיף  חצות 
וכידוע שיש חולקים )ועי' איש מצליח בזה(.

באמירת  לדקדק  יש  כמה  עד  נלמד  ומכאן 
על הקרקע  ישיבה  ראש,  בכובד   - חצות  תיקון 
וחליצת נעליים - וזה כבוד שמים גדול! בבחינת 
"להקמת שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזנו". 
הקדוש(,  הזוהר  בשם  יט  ס"ק  א  )סי'  החיים  בכף  ומבואר 
שהבוכה כפי כוחו, ומרים קולו על בית המקדש, 
זוכה לראות את בנין ירושלים בשמחה, ע"ש. וזו 
עבודת ה' כל השנה, כמבואר בשולחן ערוך )ס"ס 

תקפ(.

הלילה,  בחצות  חצות  תיקון  לאומרים  ומכאן 
ומיד בסיום יוצאים מבית הכנסת, אין זו הנהגה 
את  גם  לומר  וחשוב  רצוי  כדאי,  אלא  טובה, 
כולם  עם  יחד  הכנסת,  בבית  חצות  התיקון 
בביתו  שיאמר  שבטוח  שמי  וכמובן  בצוותא. 
תיקון חצות בחרדת קודש, אשריו ואשרי חלקו!

וכידוע מרבינו האור לציון זיע"א, שהיה לובש 
בספר  בהספדים  )כמבואר  חצות  תיקון  אמירת  בעת  שק 
חצות,  תיקון  שאומר  למי  לגשת  ואין  ציון(.  תפארת 

וכידוע  ופשוט!  דברים,  מיני  בכל  ולהטרידו 
מהזוהר הקדוש )פנחס דף רל .(, שבראש השנה דנים 
אותנו עד כמה עשינו כבוד שמים )הובא בילקוט יוסף(.

להזדרז בברכת "ברוך שאמר", כדי להספיק 
לענות אמן אחר החזן

שאלה: האם יש ענין להזדרז ולמהר בברכת 
"ברוך שאמר", כדי לענות אמן על ברכת החזן?

בפסוקי דזמרא עונים אמן דברכות,  תשובה: 
ולכן אם סיים "ברוך שאמר", עונה אמן על ברכת 
החזן )כמבואר בשו"ע סי' נא סע' ב(. ואף שאין חובה לאדם 
לזרז את עצמו לכך )כמבואר בביאה"ל שם(, מכל מקום 
שהוא  ובאופן  י(.  )משלי  מצוות"  יקח  לב  "חכם 
"ברוך  ברכת  את  ולסיים  בקלות,  לכוון  מצליח 
שאותו  משום  סיים,  שהחזן  בטרם  עוד  שאמר" 
מצוין,  זה  הרי  ממהר,  ואינו  ומדקדק  צדיק  חזן 
ועונים אמן. והחזן הזה הוא בכלל מזכה הרבים. 
ונראה שהוא הדין בברכת "ישתבח", שיש לסיים 
את ברכת "ישתבח" באמירת "חי העולמים, אמן", 
ורק אחר כך לענות אמן על ברכת "ישתבח" של 

החזן, כאשר הוא מסיים.

ובקריאת שמע עדיף לעשות להיפך - לומר 
קריאת שמע יחד עם החזן מלה במלה, ולסיימה 

עמו במלה "אמת", וזאת כדי שלא לומר את 
המלה "אמת" פעמיים. ואחר כך לשמוע מהחזן 

את המלים "ה' אלוקיכם, אמת", וזה מצוין.

בית ההוראה
שע"י מורנו הרב שליט"א

מורנו הרב שליט"א: 13:00 - 14:30
אברכים המוסמכים ע"י מורנו הרב: 14:30 - 23:00
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סיפורים נפלאים על גדולי הדורות זיע"א
מהספר ענף עץ אבות למרן רבינו הגדול זיע"א שאל אביך ויגדך

תלמיד  בהיותו  בצעירותו  הלוי(,  בית  )בעל  סולובייצ'יק  בר  יוסף  רבי  הגאון 
בישיבת וואלוזין, שמע מפי דודו הגאון רבי יצחק מוואלוזין, שהרבה לשבח ולפאר 
את גודל תורתו ויראתו של הגאון רבי שלמה קלוגר ובהוראותיו הקולעות להלכה 
ולמעשה, ושהוא מגדולי התורה שבדור, החליט לקיים "הוי גולה למקום תורה", 
ולנסוע לברודי אשר בגליציה, כדי להתאבק בעפר רגליו של גאון אדיר זה, וללמוד 
ממנו לדון ולהורות, לשעה ולדורות. אך אנחה פרצה מלבו ביודעו שאין לו את 
הכסף הדרוש לנסיעה זו, ממדינת רוסיה לעיר ברודי שבגליציה, אולם אמרו חז"ל 
)מכות י:( בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו, והנה ערב אחד בהיותו בבית 
הכנסת להתפלל ערבית, נראו לו פנים חדשות של תיירים עוברי אורח שבאו גם כן 
להתפלל, וקלטה אוזנו כמה מלים משיחתם, והוברר לו שפניהם מיועדות לנסוע 
לעיר ברודי, ונשארו בעיר רק ללינת לילה, מיד קם והלך למקום מושבם, והבחין 
בבגדו של אחד מהם שהוא עגלון, ואז פנה אליו לאמר, שמעתי שאתם נוסעים 
לברודי, ובהיות שהדרך ארוכה לפניכם כמהלך שלשה ימים ושלשה לילות, אולי 
דרוש לכבודו עוזר בטיפול הסוסים להאכילם ולהשקותם, וגם בשעה שהעגלון 
ירצה לתת תנומה לעיניו, יוכל למסור לעוזר שלו לאחוז במושכות. נתן העגלון 
לו  ויבז  בו,  הדובר  האיש  של  והעדינות  החיורות  ובפניו  הרזה  בגופו  עיניו  את 
בלבו, אך בכל זאת שאל אותו, הגידה לי מה משכורתך, כי אדע, השיב לו, לא 
אכחד מאדוני כי לרגל ענין חשוב בשבילי רצוני עז להגיע לעיר ברודי, ומשום כך 
נכון הנני לעבוד חינם אין כסף, ובלבד שאקבל ארוחותי ולינת לילה עד שנגיע 
הסכם  לאות  כף  לו  תקע  העגלון,  בעיני  חן  מצא  האברך  לברודי.  בעזרת השם 
מנין  בגמר התפלה של  עלות השחר  הזהירו, מחר עם  אך  על התנאים שדרש, 
ראשון נסעד לבנו מעט, ומיד נצא לנסיעתנו, אבל הזהר לבל תאחר. הבטיח לו 
האברך כן. אמר ועשה, ציוה עליו העגלון לזפת בזפת חם את אופני העגלה, וידיו 
העדינות לא יכלו לשאת את חום הזפת, ונתמלאו דם. עמד והאכיל והשקה את 
הסוסים לפני צאתם לדרך. ואז עלו על המרכבה עם הסוחר שהיה עמו. ובדרך 
מסר את הרצועות מושכות הסוסים, כדי שהעגלון יחטוף תנומה קלה. ובהיות 
שהאברך היה כל הזמן חושב מחשבות בדברי תורה, על מה שיאמר להגאון רבי 

בדבר,  העגלון  למדבר, כשהרגיש  ונכנסו  הדרך,  מן  הסוסים  נטו  קלוגר,  שלמה 
קם וסטר על לחייו של האברך, וצעק עליו בור ועם הארץ ובטלן, מקומך להיות 
בחור ישיבה, ולא על דוכן העגלה. קיבל האברך את הסטירה באהבה, ולא השיב 
של  נסיעה  אחר  לברודי,  משהגיעו  והנה  הדין.  את  עליו  והצדיק  דבר,  לחורפו 
שלשה ימים, הלך האברך שלנו ישר לביתו של הגאון רבי שלמה קלוגר המרא 
דאתרא, בהיותו בבגדים בלויים, ושחורים משחור מהזפת שזיפת את העגלה וגם 
ידיו מלוכלכים בזפת, והנה כשהגיע אל הגאון, והציג את עצמו כנכדו של הגאון 
רבי חיים מוואלוזין, לא רצה להאמין לו בראותו את מלבושיו, וחשד בו שהוא סתם 
תולה עצמו באילן גדול, ויאמר לו, איה מכתב ההמלצה מדודך רבי יצחק, הסמיקו 
פני האברך, ויאמר אין בידי מכתב המלצה, אבל שמע נא אדוני את אשר חידשתי 
על הרמב"ם, ופתח פיו בחכמה ובבקיאות ובפלפול עצום, והראה לרבי שלמה 
ידו החזקה בפלפולא דאורייתא. הגאון מרא דאתרא התרשם מאד מדבריו,  את 
והצטער על שחשד בכשרים, ויבקש את סליחת האברך על זה, והבטיחו שיהיה לו 
לאחיעזר ולאחיסמך כל ימי שבתו בברודי. ובכדי לפייסו הציע לו שבשבת ידרוש 
במקומו בבית הכנסת המרכזי שבעיר ברודי, בכל העיר נפוצו מודעות כי חכם 
בא לעיר, וכל הקהל מוזמן לבוא לדרשת החכם. והעיר מלאה חכמים וסופרים. 
והכל באו לשמוע את דברי חכמתו, בין הבאים היה גם העגלון מיודעינו. אך כאשר 
ראה מי הוא הרב הדרשן, חשכו עיניו, כי רק עתה נודע לו מי היה העוזר שלו 
בהנהגת הסוסים, ושקיבל ממנו סטירת לחי, לא עצר כח בעצמו, והתחיל למרר 
בבכי, האנשים שישבו לידו, התפלאו על בכיתו, ושאלו אותו מה פשר דמעותיו 
באמצע הדרשה, השיב להם העגלון, זה היה העוזר שלי בעגלה, והמושך ברצועות 
הסוסים, וקיבל ממני מכות נאמנות וסטירות, על שלא הצליח להנהיג כראוי את 
סליחתו.  לבקש  ועלי  וגאון,  חכם  תלמיד  שהוא  הרואות  עיני  ועכשיו  הסוסים, 
ובסיום הדרשה, ניגש העגלון ברעדה ובבכיה וביקש סליחה מאת הרב רבי יוסף 
בר, הרב נענה לבקשתו, ויאמר לו סלחתי כדבריך, כי אילו הכיתני מפני שאיני 
יודע ללמוד תורה אפשר שהיית חוטא כנגדי, אבל עכשיו שהכית אותי על שאיני 

יודע לנהוג בסוסים, אודה ולא אבוש, שבזה אני בור ועם הארץ.

ה ָלְך" )אבות ב, יב( "ְוַהְתֵקן ַעְצְמָך ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ֶׁשֵאיָנּה ְיֻרּׁשָ

בס"ד

לקראת חודש אלול והימים הנוראים

מתכוננים
ליום הדין

עם מורנו הרב חיים רבי שליט"א

תושבי חולון והסביבה מוזמנים לשיעור הקבוע מדי שבוע

 השיעור השבועי בהלכה ומוסר
ע"י מורנו הרב חיים רבי שליט"א

 שיתקיים אי"ה החל מחודש אלול מידי יום שלישי בשעה 20:00
במוסדות התורה "עטרת חכמים" רח' החי"ם 4, תל גיבורים חולון

 השיעור הבא ביום שלישי
ז’ אלול תשע”ז )29/8/17(

ובעז"ה מדי שבוע בכל יום שלישי

השיעורים מוקדשים לרפואתו השלימה של מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א
בתוך שאר חולי עמו ישראל, ושהקב"ה יתמיד בריאותו עד זקנה ושיבה, אמן ואמן

שידור ע"ג מסכי ענקמקומות מיוחדים לנשיםהכניסה חופשית

 השיעור יעבור

 בשידור חי
 באתר המוסדות:

www.haravrabi.co.il 

ארגון שידוכים | שלום בית | חינוך הילדים
שע"י מוסדות הרב רבי

"ְּבָחְכָמה ִיָּבֶנה ָּבִית ּוִבְתבּוָנה ִיְתּכֹוָנן: 
ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָּמְלאּו ָּכל הֹון ָיָקר ְוָנִעים"

בס"ד

לאור ההצלחה הגדולה והביקוש האדיר,
 אנו חוזרים עם סדרת שיחות לשידוכים
מוצלחים "איך להתחתן נכון"

בכיפור הזה
נחתמים 
לחתונה!

עם הרב אליהו רבי שליט"א

 פותחים את חודש אלול בהדרכה נכונה,
ובעז"ה בכיפור נחתמים לחתונה!

השיחה הבאה,  יום חמישי ט’ באלול תשע”ז )31/8/17(
במוסדות התורה "עטרת חכמים" רח' החי'ם 4 תל-גיבורים חולון
פתיחת שערים בשעה: 20:00 | תחילת השיעור בשעה: 20:30

המוסדות: חי באתר יועברו בשידור השיחות
www.haravrabi.co.il 

השיחות הבאות:
יום חמישי ט"ז באלול תשע"ז )7/9/17(
יום חמישי כ"ג באלול תשע"ז )14/9/17(
יום חמישי ח' תשרי תשע"ח )28/9/17(

מקומות מיוחדים לנשיםהכניסה חופשית

לממתינים  ורווקות,  לרווקים  מיועד 
לזווג שני, ולהורים המחתנים. 

מה  יש  ונשואות  לנשואים  ואפילו 
ללמוד, ובכלל תמיד ניתן להתחתן נכון 

מחדש, גם עם בן הזוג הנוכחי!

 5 מפגשים בני שעה


