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פרשת בא, ימי השובבי"ם, תשע"ח
שאלה זו, היא שאלה קשה מאד! ובעוונותינו הרבים, 
אין לנו השגות גדולות באמונה, וכמובן גם לא בעבודת 
ה', אולם מאחר ומסופר בתורה בפרשיות אלו על האבות 
מצוה  לנו  שיש  יתכן  ע"ה,  רבינו  משה  ועל  הקדושים, 
ולהתעלות  להתחזק  להתקדם,  להבין,  מהם,  ללמוד 

באמונה כמה שיותר, וכן בעבודת ה'.
הקושי באמונה, הוא כאשר אדם רואה בעיניו אנשים 
מיתות  מיני  מכל  מתים  או  בעיות,  מיני  מכל  הסובלים 
או שסובלים  או שחולים במחלות קשות,  ל"ע,  משונות 
לו  ויש  ביותר.  קשה  המשפחה  ומצב  עניות,  מדקדוקי 
אהבת ישראל גדולה ורגישה, עד כדי כך שהוא בוכה על 
מצבם, וקשה לו מאד להתנחם. ולעתים יכול אף להוציא 

מפיו מלים קשות, כמו "למה הרעות?".
והקושי בעבודת ה’, הוא כאשר הדבר קשור אל האדם 
להוסיף  קושי  לו  שיש  מי  והיינו  לאחרים,  ולא  עצמו 
הנדרשת  ובהכנה  במצוות  בשמחה  בתפלה,  בכוונה 
מכל  באמת,  ה’  את  עובד  הוא  כאשר  וגם  ה’.  בעבודת 
מקום מכיון שיכול להתאמץ ולהוסיף ואינו מוסיף, עדיין 

יש כאן בעיה1. 
אברהם אבינו ע”ה היה בהשגות גדולות מאד באמונה, 
ממש אמונה שלימה – אינו מבין, אינו מתרגש ואינו רואה 
בעיניים, גם כשהאחרים סובלים מאד בגופם, משום שגם 
סבל זה שבגופם הוא משמים בלבד2. אולם בעבודת ה’ 
יתברך, עדיין היה יכול אברהם אבינו ע”ה להתקדם יותר, 
להתאמץ יותר ולהתעלות יותר, ואם אכן ה’ יתברך היה 
ה’  של  בתוכחה  לעמוד  יכול  היה  לא  בדין,  אותו  תובע 
יתברך )עי’ ערכין יז.(. ונמצא שאברהם אבינו ע”ה היה במצב 

של שלמות באמונה וחסרון בעבודת ה’ יתברך.
יתברך  ה’  בעבודת  להיפך,  היה  ע”ה  רבינו  ומשה 
השייכת לעצמו בלבד, היתה לו שלמות של ממש, הוא 
היה בהשגות גדולות, ובדבקות בה’ יתברך, ומוכן אפילו 
)שמות  וגו’”  ָנא  “ְמֵחִני  שאמר:  עד  ישראל,  עם  על  למות 
ָהֱאֹלִקים”  “ִאיׁש  שנקרא  היחיד  ע”ה  רבינו  ומשה  לב(.  לב, 

היה  ע”ה  רבינו  אדומה, שמשה  בפרה  וכגון  ב(3.  לג,  )דברים 

יודע סוד פרה אדומה, משום שהיה אומר על כל דבר: 
“הבנתי!” - גם כאשר לא היה מבין כלום. וזו עבודת ה’ 
עצומה! וכן במשכן, בצלאל שאל שאלות, ואילו משה לא 

שאל כלום, אלא היה בונה משכן וכליו )עי’ ברכות נה.(.  
ואילו בשלמות באמונה, כאשר כאב לו מאד על עם 
ישראל, הוא שאל את ה': "ָלָמה ֲהֵרֹעָת" )במדבר יא, יא(, שהיא 
שאלה הנובעת מחוסר שלמות באמונה. וכן ראינו כאשר 
יצא בחורי אף מלפני פרעה, משום שנפגע מדיבורו של 
קידוש  ומנע  בסלע  כשהכה  וכן  בפרשה(.  )רש"י  רשע  אותו 
השם, ולא היה בדבקות באמונה שאפילו באמירה בלבד 
הוא יוציא מים מן הסלע. ולכן גם חשש מפני כבודו של 
אהרן, והיה מסרב לה' יתברך כמה פעמים, משום שחשש 

למשה  שהיתה  מצינו  וכן  סובלים.  שאחרים  מכך  מאד 
רבינו ע"ה דאגה לצרכי הגוף, והפסוק מעיד עליו חוסר 
ובא  וכן כאשר נתעסק במלון תחילה,  שלמות באמונה. 
נחש לבלעו, שזה שייך לצרכי משפחתו )עי' נדרים לב.(, ממש 
נוראים  והדברים  ע"ה.  אבינו  מאברהם  הגמור  ההיפך 

ומפחידים מאד.
והתפקיד שלנו לומר תמיד לעצמנו: "מתי יגיעו מעשי 
)תדב"א פכ"ה(. לבקש,  ויעקב  יצחק  למעשה אבותי, אברהם 
אברהם  כמו  באמונה,  לשלמות  תמיד  ולצפות  להתפלל 
אבינו ע"ה, ולשלמות בעבודת ה', כמו משה רבינו ע"ה. 
ע"ה,  רבינו  משה  על  אותנו  מלמדים  הקדושים  וחז"ל 
שהיה לו קשה להגיע לשלמות האמונה )כמבואר בסנהדרין קיא.(, 
ועל אברהם אבינו ע"ה, שהיה לו קשה להגיע לשלמות 
הקטנים  ואנחנו  יז.(.  ערכין  בגמרא  )כמבואר  יתברך  ה'  בעבודת 
תחת  עפר  נהיה  אם  וגם  שלהם,  לקרסולים  נגיע  שלא 
כפות רגליהם, מאה מטר באדמה! זו תהיה זכות גדולה 
תמיד.  ולהוסיף  להתאמץ  להשתדל,  שעלינו  עבורנו, 

ובפרט בימי השובבי"ם הקדושים הללו, וכדלהלן.
השובבי"ם,  ימי  הקדושים  חז"ל  שתקנו  מצינו  לא 
שלא  או  בכשרויות,  בהידורים  שפגמנו  מה  לתקן  כדי 
נהגנו בכל מיני חסידויות בדיני שמיטה, או שלא נהגנו 
באופן  ימי השובבי"ם  תקנו  אלא  בדיני שבת,  בחומרות 
מיוחד דוקא על הקדושה לגברים, ועל הצניעות לנשים, 

וכדלהלן.
אנחנו הגברים, עלינו לתקן מאד את כל הקשור לפסוק 
“קדושים תהיו”, שנאמר בתורה על ידי משה רבינו ע”ה, 
לכלל ישראל ביחד, ולקיימו בהידור רב, משום שיש בזה 
הרבה גופי תורה, כידוע. שמירת העיניים אצלנו צריכה 
תתורו”4.  “ולא  בפסוק  ולדקדק  גדולות,  בהשגות  להיות 
צמודות,  מכנסיים  ללבוש  יג.(, שאין  )נדה  בגמרא  ומפורש 
רחמנא ליצלן, ע”ש. וגם כשקונה בגדים פנימיים, חובה 
לקנותם על פי ההלכה )עי’ משנ”ב סי’ עד ס”ק כ(. וחז”ל הקדושים 
“רווק  בתואר  ספרא  רב  את  מלשבח  חששו  קיג.(,  )פסחים 

הדר בכרך, ואינו חוטא”, ע”ש. והדברים נוראים! ורבינו 
יוסי  ורבי  מאבנטו,  למטה  ידו  את  הושיט  לא  הקדוש 
וכנראה שיש בזה השגות  קיח:(.  )שבת  לא הסתכל במילתו 
גבוהות בקדושה, שאנחנו הקטנים לא מבינים. וכן מצינו 
בגמרא )סנהדרין צב.(, כל המסתכל בערוה, קשתו ננערת5. ויש 
ללמוד מדבריהם הקדושים, ששמירת הקדושה בהשגות 
כאלה הרי היא סגולה לפוריות ולחיים טובים, ע”ש. וכן 
הנשים מצוות להזהר מהיופי החיצוני ברחוב, ויש עליהן 
מצוה שלא יסתכלו עליהם האנשים )עי’ סנהדרין כ. בתד”ה נשים(. 
ואפילו נבלות פה רחמנא ליצלן, מפורש בגמרא )שבת לג.( 
שבעוון נבלות פה, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, 
צועקין  ואלמנות  ויתומים  מתים,  ישראל  שונאי  ובחורי 
לתקשורת  קשור  זה  כמה  יודע  ומי  ע”ש.  נענין,  ואינן 
והפורש  הרבים.  בעוונותינו  כיום,  המצויים  ולטלפונים 
וזה  למהדרין!  תהיו”  “קדושים  ממש  זה  הרי  אלו,  מכל 

מתאים למה שאמר ריש לקיש בניחום אבלים, כאשר מת 
בנו של רבי חייא בר אבא, שהיה מלמד תינוקות של בניו 
שלוש  לפני  וכידוע,  ח:(6.  כתובות  )עי’  עצמו  לקיש  ריש  של 
מאות שנה עשו חרם בירושלים עיה”ק על כל מי שעבר 
את גיל עשרים ועדיין הוא אינו נשוי, שחייב לעזוב את 
ירושלים - ירושלים דדהבא קרתא דשופריא )ועי’ יבי”א ח”ז דף 
)קידושין כט:( למדנו, תיפח עצמותיו, רחמנא  רלג(. ומהגמרא 

ליצלן. וה’ ירחם עלינו.
סיפרו על נשים באפגניסטאן, שהיו צדיקות וחסידות, 
והצניעות שלהם היתה מעל הכל. וכבר מגיל שבע היו 
טהרת  ושמרו  ראש.  כיסוי  עם  רק  בחוץ  יוצאות  הבנות 
קרח  ששברו  כך  כדי  עד  נפש,  במסירות  המשפחה 
מחמת הקור, וטבלו במים קרים, ועל ידי כך זכו לבנים 
חמים. והיו מתענות בערב הטבילה, כדי שאם תתעבר, 
קודש  שבת  ולאחר  וקדושה.  גדולה  לנשמה  תזכה  היא 
יום ראשון, מחשש  היו החסידות שביניהן, מתענות כל 
שמא חיללו שבת קודש בהוצאת החמין בשבת מעל גבי 

הגחלים. השגות גבוהות בעבודת ה' של הפרסים...
בתענית  השובבי"ם  בימי  המשתתף  שגם  ומסתבר 
הדיבור העולמי, ויותר מכך, אפילו הקורא את כל התהלים 
כל שבוע, ועדיין יש לו מכשיר טלפון שלא כדעת רבותינו 
גדולי ישראל שליט"א, הרי זה תפס הטפל ועזב העיקר, 

והרי הוא טובל ושרץ בידו )תענית טז.(.
בעיה"ק  חכמים"  "עטרת  שלנו  היקר  המדרש  בית 
בס"ד,  מקומות  בכמה  ולדרים  לארץ  המאיר  חולון, 
עושה וְמעשה תמיד עם כל התלמידים והאברכים, ועם 
להחמיר  להדר,   - מאד  לנו  היקרים  התשובה  בעלי  כל 
ל"קדושים תהיו", כמה שיותר.  ולהתקדש, בכל הקשור 
כמה  הרבים,  ברשות  בצניעות  להתנהג  הנשים,  וכן 
שיותר, ממש למהדרין מן המהדרין! וזה התיקון הגדול 
בקדושה,  לאנשים  רוחנית  עלייה   - השובבי"ם  ימי  של 
את  לקחת  ועלינו  בצניעות.  לנשים  רוחנית  ועלייה 
האמונה  ומכח  ע"ה,  אבינו  מאברהם  באמונה  השלמות 
יתברך בלבד.  ה'  בידי  כי הכל  וצנועים,  להיות קדושים 
ממשה רבינו  השלמות בעבודת ה'  וכן עלינו לקחת את 
ה'  והצניעות בודאי שמוסיפים בעבודת  והקדושה  ע"ה. 
יתברך כהנה וכהנה, כי למעשה צריך שיהיו בנו את שני 
הדברים החזקים הללו – גם שלמות באמונה וגם שלמות 

בעבודת ה'.
שבט  כ"ז  שני  ביום  דצדיקיא,  הילולא  הגדול  הכנס 
ובאים  מוזמנים  כולנו  יתברך,  ה'  בעזרת  תשע"ח, 
ומחזקים את כח התורה, בבחינת "נדיבי עמים נאספו". 
המגדל  הזה,  הקדוש  למקום  לתרום  היא  גדולה  וזכות 
וליראת שמים.  דורות ישרים מבורכים לתורה, להוראה 
וכן לקדושה וצניעות כמסורת רבותינו הספרדים, מדורי 
דורות. והתומך בישיבת "עטרת חכמים", תומך בתורה, 
חבילות.  חבילות  למצוות  גם  וזוכה  ובצניעות,  בקדושה 

וברוכים הבאים בשם ה'!       

1. ובגמרא )סנהדרין צט סע"א( אמרו על כך דברים קשים, ע"ש.
בלב  ע"ה  אבינו  אברהם  עשה  יצחק  עקידת  את  לדוגמא:   .2
שמח )מד"ר וירא(. וכן הרגיש כשגירש את ישמעאל בנו, ואף עשה כן 
בהשכמת הבוקר, משום שכך ציוה ה' יתברך. וכן כשעשה מלחמה 
עם ארבעת המלכים, לא חשש על גופו כלל. וכן כשנכנס באש כדי 
להשרף באור כשדים מחמת האמונה בה' יתברך שבערה בקרבו. 
ועוד שסבל הרבה, עד כדי כך שאפילו קבר לשרה אשתו היה צריך 
לקנות בכסף, ולא הרהר אחר ה' יתברך - לא בפה ולא בלב )עי' סנהדרין 

קיא.(. וכשישראל חטאו, עמד ואמר לה' יתברך מכח אמונתו השלמה: 

"ימחו על קדושת שמך" )עי' שבת פט:(. נמצא שאברהם אבינו ע"ה, לא 
רואה בעיניים כלום – רק אמונה!

יכול  שהיה  זיע"א,  הקדוש  החיים  האור  רבינו  שם  ומפרש   .3
וגם מיעט את עצמו  והישר,  לעמוד בדין כי הפליא לעשות הטוב 
משה  תורת  "זכרו   – שמו  על  נקראת  שהתורה  עד  גדולה,  בענוה 

עבדי" )עי' שבת פט.(, ע"ש.
4. ומפורש בש"ס )ברכות יב:(, "אחרי עיניכם", זה זנות, ע"ש. ובכל 

מעריות  לזהירות  הכוונה  "עבירה",  המלה  בש"ס  שמוזכר  מקום 
)מהרש"א שבת לג.(. ורב יוסף ורב ששת שהיו תלמידי רב, סימו את עיניהם 

בכוונה, כדי שלא להסתכל חוץ לארבע אמותיהם )עי' ר"ן קידושין לא.(.

דברים  כך  על  כתוב  שם,  הרא"ש  בפסקי  וכן  ובפרש"י,   .5
חמורים, ע"ש.

דיני  מכח  ממונות,  בדיני  הלכה  למדו  מא.(  )ב"ק  בגמרא  וכן   .6
צניעות כיסוי הזרוע לאשה, ע"ש.

המשא המרכזימה חזק יותר, שלמות באמונה או שלמות בעבודת ה'?
מורנו הרב שליט"א

גיליון מס': 210 פרשת: בא שבת קודש ד' שבט תשע"ח )20 ינואר 2018( 
בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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שלום וברכה מורי ורבותי!
כשותפי שיחה נאמנים מדי שבוע זה שנים רבות, כה יתן ה' וכה יוסיף, אני חייב 
ומוכרח לשתף אתכם באחת מהשעות המדהימות, המרגשות, המשמחות ומלאות 
הסיפוק אותן עברנו יחד בוגרי ואברכי "עטרת חכמים" לדורותיהם, תלמידי מורנו, 

אבינו רוענו הרב חיים רבי שליט"א.
היה זה ביום חמישי, כ"ד טבת תשע"ח, היום בו הוכרז על ידי ותיק הר"מים, 
הרה"ג יגאל כהן שליט"א, כ'כנס בוגרים'. הוא המליץ לעשות זאת כהכנה להילולא 
המרכזית והמסורתית הקרבה, וכערב גיבוש למטרות וליעדים אותם הציב הכולל, 

בראשות מורנו הרב שליט"א, במשך השנים.
המרומם,  הערב  את  בנוכחותם  לכבד  שהגיעו  הכולל  ואברכי  בוגרי  מאות 
הוכיחו שוב כי "עטרת חכמים" אינה קהילה או כולל בו עוברים בחלק ממהלך 
שנות החיים הצעירות ואותו עוזבים לאחר מכן לפרק נוסף בחיים שלאחר בתי-

של  מלכותו  ועטרת  תחת שבטו  חכמים"  "עטרת  הילדים.  חתונות  ולפני  הספר 
מורנו הרב שליט"א, היא בעצם בית יוצר, כור היתוך, משהו אשר גם לאחר שנים 
התוו  אותה  בדרך  וממשיכים  מהעבר  למדים  קשר,  על  שומרים  במקום  רבות 

במהלך שנות הלימוד במוסדות.
מיותר לומר משהו מעבר למה שאמרו הבוגרים עצמם המכהנים כיום כראשי 

קהילות, ראשי כוללים ורבנים מפורסמים.
בפתיחת הערב נשא דברים הרה"ג יגאל כהן שליט"א, מראשוני מגידי השיעורים 
ומי שאמון על החדרת שיטת העיון המקורית לקהל האברכים. בדבריו  בכולל, 
ציין את ההתחלה הקשה ומצב הגשמיות הרעוע בתחילת הדרך, בבחינת תורה 
שלמדתי באף היא שעמדה לי. איך למדו בצריף ישן שטיפות גשם זולגות ממנו 
בבחינת  ואנו  התורה  כח  גדל  היום  וב"ה  בקיץ,  מהלומדים  ניגרת  וזעה  בחורף, 

תורה מפוארה בכלי מפואר.
תוצאה  הינה  כיום,  ובת-ים  חולון  בעיר  התורה  שכל  הרב  הוסיף  כן  כמו 
ישירה של הכולל והעומד על גבו הגאון הרב חיים רבי שליט"א, שאפשר לומר 
שכמעט אין כולל בערים אלו שהעומד בראשו אינו מבוגרי עטרת חכמים או אחד 

מתלמידיו...
הרב ציין לשבח את האברכים היקרים שמצליחים לכתוב במבחנים את לשון 
הבית יוסף במדוייק, ואפילו מקורות מדוייקים של סימן ואות בספרי יביע אומר 
למרן זיע"א. "לא סתם בכל מבחני כתיבת חידושי התורה בעיר, זוכים במקומות 

הראשונים אברכי הכולל שיחיו", סיים את דבריו.
לאחר מכן נשא אבינו רוענו מורנו הרב חיים רבי שליט"א את המשא המרכזי, 
גדולה כל כך של  בדבריו הודה לה' על שזכה להיות "שמש" כדבריו לאכסניה 
זיע"א  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  בזכות  שהכל  וציין  שמים.  ויראת  חסד  תורה, 
ששלח אותו להרביץ תורה בעיר מיד לאחר נישואיו, וחיזק ודרבן תמיד להתפתח 
מרן  לארח כמה פעמים את  הכולל  זכה  ואף  זיכוי הרבים,  ולהרחיב את מעגלי 

זיע"א בהיכלו.
ורבו  מור  איך  וסיפר  תורה,  והזכות בהרבצת  הרב לחשיבות  יתייחס  כן  כמו 
לנישואיו  אותו בשנה הראשונה  סימן טוב שליט"א שלח  רבי צבי  הגאון הגדול 
למסור שיעור תורה בשבת לקהילה האפגאנית בעיר חולון, ואיך כל הלילה הוא 
לא יכל להרדם מהחשש הגדול מאימתא דציבורא, ואיך למסור את השיעור... וכך 
זוכים  ורק כך  והחובה שלא לחשוש,  חידד הרב את החשיבות הרבצת התורה, 

לגדול ולהתקדם בזיכוי הרבים בדרכו של מרן זיע"א.
לאחר מכן זכיתי לשאת דברים ולהביא דוגמאות של שאלות בהלכה ובהנהגה  
מכל חלקי הארץ שרוצים לשמוע רק את דעתו של אבינו רוענו שליט"א ותלמידיו, 
יוסף  והנהגותיו קודש על פי מרן נשיא הדור רבינו עובדיה  אשר כל הליכותיו 
כל  בין  יקשר  בס"ד  המוסדות  שע"י  הרבנים  איגוד  פתיחת  על  והודעתי  זיע"א. 
בנקל  יוכלו  וכך  שליט"א  הרב  של  ומשנתו  בדרכו  ההולכים  והרבנים  הבוגרים 
לענות בכל עיר ועיר על שאלות הלכתיות סבוכות ע"פ דרכו ומשנתו של מרן 
כן  כמו  שליט"א.  הרב  מורנו  להם  הנחיל  אותן  וההדכות  ההנחיות  ולפי  זיע"א 

למשך  רוענו שליט"א  אבינו  של  ההוראה שבראשותו  בית  הרחבת  על  בישרתי 
"כמעט 24 שעות ביממה" במוקד הארצי 03-5011150 שלוחה 5.

סיפר  הוא  הכולל,  גלזר מבוגרי  ליאור  דברים הרב  נשא  הכנס  סיום  לקראת 
על הקושי והפחד הגדול שהיה לו כבעל תשובה כשעבר לבני-ברק, ואיך הרב 
שליט"א חיזק עודד ודרבן אותו להתקדם ולהרביץ תורה, וב"ה זכה וזוכה להגדיל 
תורה ולהאדירה ע"פ משנתו של הרב שליט"א, מה שמזכה אותו כיום להחזיק 

קהילת קודש גדולה, כולל אברכים, וביקוש עצום להרצאות בכל רחבי הארץ.
איך  סיפר  בחולון,  אומר"  "יביע  כולל  ראש  הרב,  פרזיס מתלמידי  הרב משה 
כאשר היה מגיע למרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, היה אומר מרן לו ולמקורביו 
וכך הוא מנחיל לתלמידיו.  ישר  לו ראש  יש  רבי,  חיים  "זה מתלמידיו של הרב 
ואז היה אומר לרב פרזיס "אמור לרב חיים שהוא יושב בליבי, ואני אוהב אותו 

אהבת נפש".
הרב ניסים אלעד ראש קהילת "ארבע אמות של הלכה" באלעד, סיפר עד כמה 
והרב חיים רבי הוא  יודעים שהאבא הגדול נמצא בחולון,  גם בקהילתו באלעד 
המקור לכל הלכה והנהגה. "ישנם כאלה החושבים שפוסקים הם על פי מרן בעל 
היביע אומר, אולם רק תלמיד חכם בעל שיעור קומה כמו מורנו ורבנו הרב חיים 
את  לומר  יכול  מרן,  של  הטהורה  ובלשונו  הרבים  בספריו  הבקיא  רבי שליט"א 
דעתו האמתית, ולא להתבלבל מסתירות לכאורה בין יביע אומר לטהרת הבית, 
ובין סיכום ההלכה להערות. הוא יודע ללמדנו את החילוק בין כל אחד מהדברים, 

וכך דעתו של מרן קמה וגם ניצבה במלא הדרה".
הרב חיים יפה ראש כולל וקהילת "שובה ישראל", מראשוני הלומדים בכולל, 
סיפר איך ליווה אותו אבינו רוענו שליט"א אפילו לקבלת החלטה בדבר רכישת 
שלא  הכלכלי  המצב  למרות  לרכוש  ולשכנע  דעתו  לחוות  אליו  והצטרף  דירה, 
כך.  בעקבות  ונפלאות  ניסים  בשרו  על  שחווה  ואיך  הטבע,  בדרך  זאת  איפשר 
ומעבר לכך איך שבהמשך ליווה אותו להקמת מוסדות התורה שבראשותו, תוך 

ליווי וחיזוק מתמידים לאורך כל הדרך.
אחרון הדוברים היה הרב ישי פרקש, ראש כולל וקהילת "למען שמו באהבה" 
"מגרש"  הרב שליט"א  מורנו  היה  איך  הכולל. שסיפר  מבוגרי  הוא  גם  ים,  בבת 
אותו פעם אחר פעם מהכולל בכדי שיפתח קהילה ומוסדות משלו, ואיך שלאחר 
מכן היה מאיץ בו להרחיב את השורות והמעגלים של זיכוי הרבים, כאשר בכל 
הדרך הוא מכוון מחזק ומעודד מסייע ונותן כוחות מעל הטבע להתקדם ולהצליח.
וגם לאברכים להבין  ונתן גם לבוגרים  האירוע כולו נסך כחות רבים בכולנו, 
את היקף העוצמה של שרשרת הדורות, איך בעטרת חכמים נכנסים כמבקשי ה' 

ויוצאים כגדולי מזכי הרבים.
המשתתפים כולם קבלו על עצמם להמשיך ולהתחזק בדרך זו, תוך כדי המשך 
הגדלת והאדרת פעילות האיגוד בדרכו של אבינו רוענו שליט"א "על פי מרן זיע"א 

ואליבא דהגר"ח".
כזכור, לרגל חגיגת 30 שנה למוסדות, ו-40 שנה לזיכוי הרבים של מורנו אבינו 
רוענו שליט"א, תערך השנה ההילולא השנתית של המוסדות במרכז הקונגרסים 
תשע"ח  שבט  כ"ז  שני  ביום  התעופה,  שדה  בקריית  אשר  המפוארים  "אווניו" 
)12/02/18(. בהשתתפות גדולי ישראל, מרנן נשיא וחברי מועצת חכמי התורה, מרן 

הרב שלום כהן, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני, הגאון רבי משה מאיה, הגאון רבי 
דוד יוסף, הגאון רבי ראובן אלבז. מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א, 
נכדו של הבבא סאלי רבי משה אבוחצירא, רבנים, בוגרים, אישי ציבור ומטיבי 

הזמר ברוב פאר והדר.
כולנו נהיה שם בעזרת ה' להמשיך את כל התורה, להמשיך את כל זיכוי הרבים 
ולהיות חלק ממהפכה יהודית שורשית זה ארבעים שנה, כן ירבו. כה יתן ה' וכה 
יוסיף ויקוים בכולנו הכתוב: "ֹיֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר 

ִּדֶּבר ָלֶכם" )דברים א, יא(, אמן. 
איש בל יעדר! "ִמי ַלה' ֵאָלי" )שמות לב, כו(.

וברוכים תהיו!

זה לא מוסד, זה שבט!
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל



ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
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לימוד גמרא והלכה ביום תענית הדיבור 
העולמי

השובבי"ם  בימי  להשתתף  ענין  יש  האם  שאלה: 
או  בתענית הדיבור עולמית בקריאת תהלים בצבור, 

שיש להמשיך בלימוד הגמרא וההלכה כרגיל?
תורה  תלמוד  קכז.(,  )שבת  בגמרא  כתוב  תשובה: 
סי'  בביאה"ל  )משנ"ב  הכל  על  מכפרת  והתורה  כולם,  כנגד 
בעיון  ג.(, שלימוד התורה  )מגילה  וידוע מהרש"ש  תקעא(. 

ובעומק, הרי זה מצוין. ולקרוא תנ"ך באמצע לימודו, 
הרי זה ביטול תורה. 

הוא  השובבי"ם,  בימי  הגברים  לנו  התיקון  ועיקר 
ראש  ובכובד  העיניים  בשמירת  בקדושה,  להוסיף 
גדול. וכידוע על רב יוסף ורב ששת שסימו את עיניהם 
לא.(.  קידושין  הרי"ף  על  ר"ן  )עי'  להתקדש  כדי  תחילה,  בכוונה 
וכן מצוה על הנשים להוסיף בצניעות, ולעשות בדק 
רחמנא  והאופנה הטמאה,  הבית מהמודע הקלוקלת, 

ליצלן.
עם  יש להשתתף  נראה שפעם בשנה  זה  כל  ועם 
התהלים  בקריאת  העולמי,  הדיבור  בתענית  כולם 
בתחנונים גדולים. וכשמכוונים ביום זה להתפלל על 
כלל ישראל, ועל כל מיני אנשים השרויים בצרות, זהו 
דבר גדול מאוד. ומי שמרגיש בזה עבודת ה' ודבקות 
בה', כדאי שיעשה כן, בבחינת ואני תפלה )תהלים קט, ד(. 

יד ביד עם אשתו ברחובה של עיר
פורסם בעירנו חולון בעלון תורני מסוים,  שאלה: 
יד ביד ברחובה  שלהלכה מותר לבעל ואשתו ללכת 

של עיר, האם הדבר נכון?
יתכן  לא  וגם  נכון,  לא  זה  ושלום!  חס  תשובה: 
לעשות כן בשום אופן! ובודאי שאותו חכם שהתיר, 
לא התכוין להקל בזה. שהרי כידוע אסור לבעל ואשתו 
להראות חיבה ברחוב )עי' ברמ"א אבה"ע סי' כא ס"ה(. ויש לדון 
ולפלפל מה גדר חיבה? וכידוע, שיש איסור לתת יד 
לאשה, משום שיש בזה חיבה. ורבינו החזון איש זיע"א 
הסיבה  בעצם  וזו  יעבור,  ואל  יהרג  בזה  שיש  פסק, 
על  ושומרים  בתשובה  חוזרים  הצדיקים,  שהצעירים 
שאין  ואשתו,  בעל  בין  הדין  הוא  וכן  נגיעה.  איסור 
ואין  חיבה,  בזה  שיש  משום  ביד,  יד  ברחוב  ללכת 
להקל. ובפרט אנשי תורה, שצריכים להזהר בכך מאד. 
וגם כאשר יש לבעל כתם על הבגד, ובלי משים יצא 
לו  לנקות  לזוגתו החשובה  אסור  הרבים,  לרשות  כך 
ינקה  והוא  את בגדו, אלא שתאמר לו שיש לו כתם, 
בעצמו, וכך המנהג. ועל אחת כמה וכמה שלא ללכת 

יד ביד. ופשוט.
ופעם קראתי מאמר של רבינו הרב נאמ"ן שליט"א, 
לארץ  וכשבא  נישואין,  טבעת  באצבעו  עונד  שהיה 
נמנע  הוא  גם  וכן  כך,  הולכים  אינם  שהרבנים  ראה 
את  עונד  היה  לחירות,  זכר  הסדר,  בליל  ורק  מזה. 

טבעת הנישואין.
להזהר  שיש  מרובה,  שהפרוץ  הזמן  בזה  ובפרט 
למרן  וראה  שיותר.  כמה  הרבים  ברשות  ולהתקדש 
רבינו הגדול זיע"א )ביבי"א ח"ג אבה"ע סי' כא ו(, מה שכתב על 
הפריצות הנוראה עוד לפני כששים שנה, וברור שמאז 

ועד היום ירדנו אלף מעלות, ואוי לנו ביום הדין!

ומסתבר שכוונת הרב שליט"א בעלון התורני הנ"ל, 
סיוע  צריכה  היא  וכעת  דוקא שאשתו מעוברת,  היא 
שאז  וכדומה,  למדרכה  מהכביש  או  לרכב  לעלות 
זה  והרי  לה,  ולסייע  בידה  לאחוז  הדעות  לכל  מותר 
כמו מסירה מידו לידה שמותר ברשות הרבים, אולם 
עצם ההליכה ברחוב כשהם אוחזים יד ביד, הרי היא 

אסורה בהחלט לכל הדעות )ועי' ברכות מג:(.

בל תשחית בקריעת חולצה בכותל 
המערבי

בחולצה  המערבי  בכותל  קריעה  העושה  שאלה: 
יקרה מאד, האם יש בזה בל תשחית, כשיכול לפני כן 

ללבוש חולצה פשוטה יותר?
תשובה: אין כאן בל תשחית, ואדרבא, לקרוע בגד 
יקר ומכובד, זהו כבוד שמים. וכאשר יש לו צער על 
בשלמות.  יותר  מצוה  בזה  שיש  הרי  הבגד,  חשיבות 
ללא  כשמשחיתים  דוקא  הוא  תשחית,  בל  ואיסור 
בל  איסור  אין  וחשיבות,  צורך  כשיש  אולם  צורך, 

תשחית )ועי' ב"ק צא:(.
ומפורש כן בגמרא )מו"ק כד.(, שכאשר נפטר רב לבית 
ע"ש.  בגדים,  עליו שמואל שנים עשרה  עולמו, קרע 
ורב ושמואל שני גדולי הדור היו )עי' רש"י ביצה ט.(, ואמר 
גברא דהוה מסתפינא מיניה".  "אזיל  שמואל על רב: 
ביראת  פירש,  ובמהרש"א  בקושיות.  רש"י,  ופירש 
שמים. ועל אחת וכמה שהוא הדין לענין בית המקדש, 
בל  של  איסור  כאן  ואין  חשוב,  בגד  לקרוע  שמותר 

תשחית, ולא כלום.

כבד עוף בפרוסת לחם
מותר  האם  אותו,  שצלו  עוף  של  כבד  שאלה: 

להניחו בתוך פרוסת לחם ולאכלו כך?
צליה  הכבד  את  לצלות  יש  לכתחילה  תשובה: 
גמורה, ואחר כך מותר לבשלו. ואם אינו רוצה לבשלו, 
מותר לצלותו אפילו חצי צליה ולאכלו, משום שהדם 
הנשאר בתוכו לא פרש, ולכן אין בעיה )מרן רבינו זיע"א ביבי"א 
יו"ד סי' ט(. ובדיעבד גם אם צלאו חצי צליה ובישלו  ח"ח 

כך, הוא מותר באכילה )עי' הל"ע ח"ו דף קמט(.
ועל כל פנים יש להזהר שלא להניח הכבד בפיתה 
הדם  יוצא  הלחץ  ידי  שעל  משום  לחם,  בפרוסת  או 
בצלחת,  להניחו  עדיף  אלא  הפיתה,  לתוך  הכבד  מן 

ולאכלו עם לחם כאוות נפשו, לחיים טובים.

הכאה כנגד הלב בוידוי, כשיש בכיסו 
טלפון נייד

הוידוי, בצד  לבו באמירת  על  אדם המכה  שאלה: 
בכיס  טלפון  מכשיר  לו  כשיש  הלב,  כנגד  שמאל 
ממש,  לבו  על  ההכאה  את  מרגיש  ואינו  שבחולצה, 

האם נכון לעשות כן?
משום שעצם  בזה,  בעיה  שיש  נראה  לא  תשובה: 
ההכאה כנגד הלב, זה מצוין. והגע עצמך, הרי בחורף 
אינו  גם  המעיל,  ועליהם  בגדים  כמה  לובש  כשאדם 
מרגיש שמכה על לבו ממש, אלא שההכאה היא רק 
להרגיש  הלב,  כנגד  תשובה  להרהורי  בעלמא  רמז 
כאילו אומר ללבו: "אתה גרמת לי לחטוא" )כה"ח סי' קלא 

ס"ק ה(. והעיקר שיהיה תמיד טלפון כשר למהדרין, ולא 

לשכוח לכוין לפני הוידוי לקיים מצות עשה מן התורה 
)כמש"כ בסידור המדויק "איש מצליח"(. 

לכל  וידוי  לומר  צריכות  הנשים  שגם  ומסתבר 
הפחות פעם ביום ולכוין היטב, והרווח בזה גדול מאד 

מאד.

ישיבה רגל על רגל מול אביו
אני  שכאשר  מאד,  לי  שכואב  דבר  ישנו  שאלה: 
מדבר עם בני על נושא חשוב כלשהו, הוא יושב מולי 
הוא  שיחתנו  כדי  ותוך  סיגריה,  ומעשן  רגל  על  רגל 

עונה לחבריו בטלפון, האם מותר לעשות כן?
אביו.  כלפי  כך  לנהוג  לבן  בהחלט  אסור  תשובה: 
והיינו  תראו",  ואביו  אמו  "איש  הוא:  מפורש  ופסוק 
ורבינו  ואמא.  אבא  בפני  כבוד  יראת  שצריך שתהיה 
הבן איש חי )ש"ש פרשת שופטים ס"כ( פסק שאסור לבן לשבת 
סמוך לאביו באירועים מכובדים וכיוצא בזה, כדי שלא 
שאין  וכמה  כמה  אחת  ועל  שווה.  שכבודם  להראות 
לנהוג בזלזול סמוך לאביו. ומסתבר שאם יש לו טלפון 
דחוף תוך כדי שיחה עם אביו, שרשאי לבקש רשות 

מאביו לענות, וזה מצוין.
ומסתבר שאם אביו מבקש לעשן עם בנו סיגריה, 
שניהם  פנים  כל  ועל  אביו.  עם  לעשן  לבן  מותר  אז 
צריכים לחזור בתשובה ולהפסיק לעשן. ומפורש כן 
בספר הנפלא ילקוט יוסף )כבוד הורים ח"א דף שמה(, שצריך 
לבן  התירו  ובקושי  אביו,  ליד  כבוד  ביראת  לשבת 

לקיים מצות היסבה בליל הסדר בפני אביו, ע"ש.

החלפת בגדים בחדר הלבשה 
הלבשה  בחדר  להתלבש  אדם  יכול  האם  שאלה: 
שבבית, מבלי לכסות את עצמו כשמחליף את בגדיו?

תשובה: אסור לעשות כן, ואין היתר בהלכה להיות 
כמו  ברירה  כשאין  ורק  הלבשה.  בחדר  צניעות  בלי 
במקלחת וכיוצא בזה, מותר, אולם כשניתן לכסות את 
עצמו ולהחליף את בגדיו, חייב לעשות כן. ומפורש כן 
)רמ"א או"ח סי' ב(, אל יאמר: "הנני בחדרי חדרים,  בהלכה 
מי רואני?", כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, 
ע"ש. וחדר הלבשה היינו חדרי חדרים, וחייב לכסות 
את עצמו. ורבינו החפץ חיים זיע"א )משנ"ב בביאה"ל סי' ג ס"ב( 
מדאוריתא,  מצוה  צניעות  שפסק,  הסמ"ק  את  מביא 

ע"ש.

זהירות, גזל!
ידי  על  המתווך  את  לעקוף  מותר  האם  שאלה: 

אחרים, כדי לא לשלם לו דמי תיווך?
תשובה: זו שאלה בדיני ממונות, ויש לשאול דיין. 
ומסתבר שאסור, ויש בזה איסור גמור של גזל. והיום 
התיווך  ודמי  גבוהים,  במחירים  היא  הדירה  שקניית 
את  למתווך  לשלם  יש  קטן,  כסף  הוא  זאת,  לעומת 
התשלום המגיע לו. ובזכות התשלום והזהירות מגזל, 
יהיה לכל בני המשפחה ברכה של בית מלא ברכת ה'. 
וכידוע מהגר"א שהיה אומר: אם אבן אחת בתוך בית 
ואין שלום  אין ברכה  כזה  גדול באה מן הגזל, בבית 

בית, חס ושלום, רחמנא ליצלן. 

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב שליט"א
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שלום חברים!
בעוד פחות מחודש, ביום שני כ"ז שבת תשע"ח )12/02/18( תתקיים ההילולא המרכזית והמסורתית של 

"עטרת חכמים" באיווניו, השרון 1 קריית שדה התעופה

ההילולא לכבודם של שלושת הגדולים: הבבא סאלי, הרב כדורי ומרן הרב עובדיה זיע"א, ובהשתתפותם 
של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה, מרן חכם שלום כהן, חברי מועצת חכמי 

התורה, רבנים, מקובלים ואישי ציבור, אורח הכבוד יהיה הרב אריה דרעי שר הפנים הפריפריה והגליל

ישתתפו בהילולא בע"ה למעלה מ-2,000 איש, והיא מציינת הפעם באופן מיוחד 30 שנה למוסדות התורה 
והחסד "עטרת חכמים" , ובנוסף, 40 שנה לפעילותו של המייסד הגאון הרב חיים רבי שליט"א ולמהפך אותו 

הוביל בחולון וסביבותיה

2,000 איש יתארחו באווניו, בעוד קבוצה מצומצמת של תורמים ובעלי חסויות יזכו להיות המארחים, ולכן 
אני פונה אליך

גדל,  בה  פעם  של  בירושלים  המקובלת  מהמסגרת  יצא  כשלעצמו,  חיים  סיפור  עם  איש  רבי,  חיים  הרב 
וקרובים  לקרובים,  רחוקים  תקינים,  חיים  לבעלות  פשע  משפחות  אלפי  הפך  פעילות  שנות   40 ובמשך 
למשפיעים. כך שכיום עומד כבוד הרב בראשותה של אימפריה בסדר גודל בעל ארבעה דורות של תלמידים, 
למעלה מ-200 מוסדות וארגוני רווחה שהוקמו על ידי תלמידיו להם הוא משמש כנשיא יועץ ומודל לחיקוי, 
דרכו המיוחדת  פי  על  לחיים תקינים  יומיומיים  טיפים  המקבלים  העולם  ברחבי  ואשה  איש  וחצי  וכמליון 

באמצעות שידורי 'החיזוק היומי העולמי' הנמסרים על ידי בנו הרב אליהו רבי

בעמנו  המחלחל  מסורתי  חברתי  לשינוי  בעצם  שותף  זה,  אדירים  במפעל  שותף  להיות  שיזכה  מי  כל 
בעשורים האחרונים, אבל מעל הכל בדרכי נועם, ובדרך ארץ קדמה לתורה

פטרוני ההילולא הם אותם שיתרמו סך 52,000 ש"ח, כאשר שמורים להם ולאורחיהם מקומות מיוחדים 
בקדמת האולם במתחם V.I.P. לוגו החברה או ברכתה ירוץ על המסכים במהלך האירוע, והוא או נציג מטעמו 

ישא דברים במהלך האירוע, בסיום האירוע יקבל הפטרון מיצג - תעודה מיוחד המתעד את תרומתו

למי שירצה ללכת על קטן יותר, ניתן להשתתף בהחזקת אברך/רב שהולך להיות התלמיד הבא של הרב 
כולל  בסך  כאשר  לאברך(,  הבסיס  )מלגת  לחודש  ש"ח   1,800 של  בסך  בעולם,  המיוחד  אורו  את  שמפיץ 

המדובר הוא ב21,600 ש"ח לשנה

במהלך השנה הזו )שנת תשע"ח = ת'הא ש'נת ע'טרת ח'כמים( בונים בעז"ה בעטרת חכמים 7 בתי כנסיות 
קטנים, בית כנסת מרכזי ענק, עזרת נשים וחדרי זיכוי הרבים. כך שניתן להיות שותפים ברכישת שם לבית 

כנסת אישי משלך, חדר או אף במטר בנייה יחיד

במהלך האירוע תתקיים הגרלה על שלושה רכבים, כאשר עלותה מסתכמת בסך של 91 ש"ח לחודש בלבד, 
רכישת כרטיס הגרלה משמשת גם ככרטיס כניסה לאירוע המיוחד

בכל עניין ורעיון ניתן להתקשר ישירות ל'עטרת חכמים'
להתרשמות ולהצטרפות, במס' הבאים:

מוקד ההגרלה וההילולא: 1-700-700-770

מוקד קרן הבניין: 03-5011160, 

הרב אליהו רבי 03-5011110, עוזר מור: 055-6688008
info@haravrabi.co.il :או , דוא"ל

כולנו נהיה שם בע"ה, ונשמח להכיר שותפים חדשים
 בברכה,
הועד המכין






