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פרשת מקץ תשע"ט
מבירא עמיקתא לאיגרא רמה

כתוב בתורה בפרשת השבוע, פרשת "מקץ", על 
יוסף הצדיק שזכה אחרי הכל להיות מלך במצרים. 
נחשים  של  לבור  נזרק   – עליו  שעברו  הצרות  כל 
ועקרבים, נמכר כעבד לישמעאלים, היה אסור בבית 
מלך.  נעשה  ולבסוף  שנה.   12 הבור  בתוך  הסוהר 
מבירא עמיקתא לאיגרא רמה. 80 שנה מלך במצרים, 
על  ששמר  מיום  הצדיק"  "יוסף  של  תואר  וקיבל 
)שם  "גיבור"  ונקרא  כג.(  וארא  )זוה"ק  במצרים  הקדושה 
בשלח סא.(. וזכה שאין עין הרע שולט על זרעו )עיין ברכות 

כ.(, וכל עם ישראל נקראים "בניו של יוסף הצדיק" 
)ענף עץ אבות דף קלח(. ובארץ מצרים השכינה עמו תמיד, 

גם כשהיה עבד, ה' הצליח בידו, שהכל היה מתהפך 
בידו כפי הצורך וכפי רצון אדונו )שם וישב קפט:(.

למרות כל הזכויות היה קשה..
ליוסף  יש  אם   – כאן  הנשאלת  הקשה  והשאלה 
היה  למה  אז  כאלה,  ומעלות  זכויות  הרבה  כך  כל 
צריך לסבול יסורים וקשיים גדולים ונוראים כאלו? 

להיזרק לבור נחשים ועקרבים ובלי בגדים כלל, כי 
עבד  בתורת  ולהימכר  שם(  )אוה"ח  כולו  את  הפשיטו 
ולהיות בבית האסורים 12 שנה עם הגויים וניסיון 
נורא מסוכן של אשת פוטיפר ועוד שם רע שהוציאו 
עליו בגלל אשת פוטיפר. ומה גם, שזה מפריע מאד 
מאד ליוסף הצדיק בעבודת ה' יתברך. וזה לא רק 
להיות   – רוחניים  יסורים  גם  גופניים אלא  יסורים 
במצרים בין גויים, ושמעתא בעיא צילותא )מגילה כח:(, 
כלומר לתורה צריך דעה צלולה ויישוב הדעת בלי 
למה  אז  ה'.  עבודת  וכמה  כמה  אחת  ועל  טרדות, 
סבל יוסף הצדיק והגיבור בקדושה מגיל 17 עד גיל 
30 שנעשה מלך, 13 שנה של פיזור הנפש וקשיים 

בעבודת ה'?

צהלתו בפניו ואבלו בלבו
אלא שיש כאן יסוד גדול לכל אחד ואחד מאיתנו 
בחיי היום יום. יסורים וקשיי יום יום שעוברים על 
האדם זה רק לכפרת עוונות ולתיקון המעשים, וגם 
ניסיון מה' יתברך כיצד מתגברים וכיצד מתנהגים. 
כאשר יש בעיות ועיכובים וקשיים בחיי היום יום, 

אשרי מי שזוכה לקבל אותם באהבה ולכוון לחזור 
ולהתחזק  יתברך  ה'  בעבודת  ולהתקדם  בתשובה 
שלמה  באמונה  להאמין  ובעיקר  שמים.  ביראת 
שזה מהשמים, והיסורין האלה מגיעים לי. וממשיך 
ה'  ולהתחזק באמונה, בעבודת  יותר להתקדם  עוד 
בפניו  וצהלתו  ובאהבה  בשמחה  המצוות  ובקיום 
ואבלו בלבו )עיין חובה"ל שער הפרישות פ"ד(, כלומר ממשיך 
כהנה  מוסיף  ועוד  והתלהבות  בשמחה  ה'  בעבודת 
והיסורים,  הצרות  על  בלבו  בוכה  ומאידך  וכהנה, 

והעיקר שמתקדם ומתעלה בעבודת ה'.

אל תעצור!
יוסף הצדיק היה בדרגה גבוהה מאד באמונה בה' 
עברו  אשר  והפחד,  והיסורים  הצרות  כל  יתברך. 
כולו  ה'.  בעבודת  לו  הפריעו  לא  שנה,   12 עליו 
אמונה ושמחה, כולו קידוש ה', ובעיקר לא מקפיד 
על אחיו היקרים, על שבטי יה כלל וכלל, כי מאמין 
באמונה שלימה שהל מהשמים ועושה מכל היסורים 
ה'  בעבודת  גדולים  חיזוקים  והבלבולים  והקשיים 
יתברך. "ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק" )שופטים יד, יד(, וזה התכלית.

1. וכבר ידוע שרבינו הנציב מוולוזין זיע"א האריך בהקדמה לספר "העמק דבר" על התורה, עד כמה יש לדקדק וללמוד ממעשיהם הטובים והישרים של אבותינו הקדושים זיע"א.

הקשר של יוסף הצדיק וחג החנוכה
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ולכל בית ישראל

ליון מוגדל ומורחב
ג

לרגל ההילולא הגדולה!



תלוי מה אתה עושה עם היסורים
ובעומק יותר, לכוון תמיד שהיסורים והקשיים 
יודע  הצדיק  ויוסף  לעוונות.  וכפרה  תיקון  הם 
שהוציא דיבה על אחיו ונכשל בזה. וכמו שמפרש 
יֹוֵסף"  ִנְמַּכר  "ְלֶעֶבד  השפחות  בני  שבגלל  רש"י 
)תהלים קה, יז(, ובגלל שחשד בהם שאוכלים אבר מן 

לא(,  לז,  )בראשית  ִעִּזים"  ְׂשִעיר  "ַוִּיְׁשֲחטּו  נענש  החי, 
צריך  היה  בעריות  בעיניו  חשודים  שהיו  ובגלל 
שיודע  ומי  פוטיפר.  אשת  של  בניסיון  לעמוד 
כשסובל  יותר  ולהתחזק  נפש  חשבון  לעשות 
יסורים, הרי זה תיקון גדול מאד. ובזה זכה יוסף 
יתברך  בה'  ודבקות  רוחנית  לעליה  בניסיונות 

בהשגות גדולות.
חזק  הפעיל  הצדיק  יוסף  יותר,  עוד  ובעומק 
מאד מאד את האמונה שלו בהשגחה פרטית. וכל 
פרטית  בהשגחה  אמונה  בעצמו  קיים  ורגע  רגע 
שעברו  וזלזול  ועיכוב  וקושי  צער  שמכל  בכך 
עליו ופחד והשפלה ובושות, וכן פחד מוות שלא 
יהרגוהו המצרים )וכמבואר בתרגום עוזיאל(, עשה השגחה 
שהכל  גדולה  במחשבה  ורגע  רגע  כל  פרטית 
מהשמים, ו"ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" )דברים ד, לה(, "ְמֹלא ָכל 

ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו" )ישעיהו ו, ג(, אחד יחיד ומיוחד.

זכה לכל המעלות בזכות האמונה
וזה היה ניסיון גדול ליוסף הצדיק כיצד יפעיל 
שלי  האחים  "זה  אומר  היה  אם  כי  האמונה.  את 
לומר  ומוסיף  להם,  מוחל  ולא  רע"  לי  שעשו 
"והצער שאני סובל זה לא מגיע לי" ועוד דיבורים 
כאלה, אז בודאי שלא היה זוכה להיות מלך ולא 

כל  וגם  הצדיק".  "יוסף  התואר  את  מקבל  היה 
הצער והצרות והיסורים שהיו לו לא היו מכפרים, 
מהאחים  שזה  וחשב  האמונה  את  הפעיל  לא  כי 
שלו. אבל כאשר העמיק באמונה בהשגחה פרטית 
ועשה בזה קידוש ה' גדול, והיה אוהב את האחים 
שלו ממש כמו אִחיו בנימין, אז זה סימן של קידוש 
ה' וזה סימן של קבלת האיסורים באהבה וזה סימן 
שיוסף בעל אמונה. ואדם כזה זוכה להיות קדוש 
מלך  להיות  וזוכה  פוטיפר  אשת  על  ולהתגבר 

וזוכה לקבל את התואר "יוסף הצדיק".

הנהגה הלכה למעשה
וכידוע, מובא בזוהר הקדוש, לא לצער אף בריה 
בעולם. וכן, מובא בש"ס )ב"מ פה.( על רבינו הקדוש 
שזכה לרפואה שלמה בזכות הרחמים על חולדות 
ועכברים, עיין שם. וכן, מבואר במדרש רבה )פרשה 
צא אות ה( על יוסף הצדיק שפרעה הרשע היה גונז 

את התבואות בשנות הרעב. אבל כשיוסף נעשה 
בלב  העולם  לכל  אוכל  ונותן  מחלק  היה  מלך, 
טוב ועין טובה, ולא עשה שיקולים אישיים כלל 
ועיקר. וזה נובע מכח שלמות באמונה של לב טוב 
ועין טובה לכולם. וכן, לאחים שלו שבטי יה, לא 
השגות  בזכות  והכל  כלום.  ולא  צער  ולא  נקמה 
גבוהות באמונה בהשגחה פרטית. והיה עושה אך 
ורק טוב לכולם ונזהר שלא להזיק ולא לצער ולא 
הרע,  לשון  ולא  שנאה  ולא  לנקום  ולא  להקפיד 
ממש כלום, אלא "ְוָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ה'" 

)דברים ו, יח(, "ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו" )שם כח, ט(.

נקרא  הנשמה  החנוכה.  חג  של  היסוד  גם  וזה 
כז(.  כ,  )משלי  ָאָדם"  ִנְׁשַמת  ה'  "ֵנר  שנאמר  "נר", 
והתורה נקרא "נר", שנאמר: "ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה 
אֹור" )שם ו, כג(. אמר הקדוש ברוך הוא: "נרי בידך 
זה התורה, ונרך בידי זה הנשמה. תשמור על הנר 

שלי, ואני אשמור על הנר שלך" )מד"ר פרשת תצוה(.

למען התורה תילחם, למען הגוף, ה' ישמור..
בחנוכה היה גזירה רוחנית על התורה, "לשכחם 
מעטים  שהיו  אפילו  מלחמה  עשו  ולכן  תורתך", 
יתברך  בה'  ובטחו  וטהורים.  וצדיקים  וחלשים 
שהנשק לא קובע, "ֹלא ְבַחִיל ְוֹלא ְבֹכַח" )זכריה ד, ו(, 
ממש נגד השכל ונגד הטבע, וזכו לניסים גדולים 

מה' יתברך.
להשמיד  רצה  הרשע  המן  בפורים,  ומאידך, 
מה'  לשמירה  זכו  ובזה  הגוף,  על  וזה  ולהרוג. 
בתורה  ועסק  ישב  היהודי  מרדכי  ולכן,  יתברך. 

עם התלמידים כל הלילה )עיין מגילה טז.(.
גדול  רוחני  כח  מביאים  והאמונה  התורה  כח 
כיצד לחיות וכיצד להתגבר ולהסתדר בחיים יום 

יום ושעה שעה.

לא להזיק לאף אחד, איך אפשר?
על  ז.(  )חולין  בגמרא  מובן המעשה המובא  ובזה 
רבי פנחס בן יאיר, חמיו של רבי שמעון בר יוחאי 
היה  ובדרך  זיע"א, שהלך בדרך לפדיון שבויים. 
ועבר  הנהר  נחלק  ומיד  והתפלל  מים.  מלא  נהר 
ביבשה. וכן, עוד יהודי שעסק במצוה והורה רבי 
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה, מורי ורבותי!
מכירים את המקרים בהם אתם אומרים לעצמכם: "זהו זה, נגמר, כאן כבר 

אין מה לעשות, שום דבר לא ישכנע אותו"...
מכירים את אלו שמספרים לכם שלמרות ששמעו את כל הדיסקים המדברים 
על הדרכה בשלום הבית, וקראו את כל הספרים בנושא, "עדיין" הכל טוב 
ויפה לגבי כל נשות העולם אולם לאישה "הזו" יש טבע אחר ומציאות שונה.

ובאותה מידה: "הכל טוב ויפה לגבי כל אדם אחר בעולם, אך לא בכל הנוגע 
לבוס הקשוח שלי", או "להשכן הבעייתי שלי", או "לילדים העקשנים שלי"...
מה עושים במקרים כאלו, והאם באמת ישנה בעיה בסגנון שאין לה פתרון?

כל  המושכת  ומהעצלות  הטבעית,  ממקובעות  "קצת"  נצא  אם  כך,  אז 
ובמקביל  אצבע,  נקיפת  לחוסר  למנוחה,  הספה,  מעמקי  אל  מאיתנו  אחד 
ל"זכות" להתלונן על כל העולם הבעייתי... נגלה שיש באפשרותנו בכל אחד 
בפנינו  הנקרים  האחרים  המקרים  מאות  ובכל  לעיל,  המתוארים  מהמקרים 
מידי יום, לשלוף מפתח מתאים לכל מנעול, מה שיגרום לכל דלת ולו הכבדה 

והמשוריינת ביותר להיפתח בפנינו.
אם האשה לא מוכנה להתארח בשבת אצל מרת אמך שתחיה, ואתה מנסה 
שוב ושוב להסביר לה עד כמה אמא שלך חייבת את זה, וזו לא התנהגות, וגם 
את לא רוצה שהילדים שלך ישכחו אותך מיד אחרי שיתחתנו. הרי שאתה 
נועץ את המפתח הלא נכון במנעול הלא מתאים, והתוצאות תהיינה בהתאם.

אשתך צריכה לשמוע ממך בסך הכל שהיא חשובה לך יותר מהאמא שגדלה 
אותך, ושאתה אחראי שלא יהיה רגע בשולחן השבת בו היא תובך או תיפגע 

מפיה המפולפל והאוהב של חמותה האוהבת ללא גבולות בכלל…
אם בעלך מסרב לקבוע יום חופש בתקופה הקרובה עקב עיסוקיו הרבים, 
את  ובחכמתך  ובמשרד.  בבית  העבודה  מקצב  מרוטה  ממש  שאת  למרות 
מוכיחה לו באותות ובמופתים עד כמה קשה לך/ נמאס לך/ נשבר לך, הרי 

שגם את נועצת מפתח לא נכון במנעול החלוד.
חייב כבר חופש,  "הוא"  הוא להסביר לבחור עד כמה  מה שמוטל עלייך 
ועד כמה לא יתכן להמשיך בעומס המשפחתי והכללי אותו הוא מעמיס על 

"עצמו", ולפתע יתפנו דברים ויהיה מקום גם לחופש המיוחל.

ההבל בשני המקרים בין הדברים ש"אינן משכנעים" לדברים ה"משכנעים", 
הוא ההבדל בין לומר ללקוח לרכוש מכונת כביסה רק משום שהמוכר "תקוע" 
איתה כאן כבר חצי שנה, לבין להסביר עד כמה היא יעילה ותזכה את הלקוח 

בבגדים נקיים והדורים.
אין אדם שאוהב לעשות משהו לא נח אך ורק בגלל שמצפים ממנו לעשות 
זאת, או רק משום שזה עושה טוב למישהו אחר. אולם אם בהסבר קל הוא 
יבין שהתועלת תצמח קודם כל לו עצמו ורק לאחר מכן לסביבתו, הרי שהוא 

יעשה את אותו מעשה בדיוק בשמחה ובטוב לבב.
לכל אדם יש מנעול, ולכל מנעול יש מפתח, ואין לאדם זכות לומר שאין לו 

את המפתח למנעול אותו הציב ה' יתברך בפניו.
לפיו  באמונה,  בסיסי  נתון  על  להסכים  עלינו  הכל  שלפני  משום  וזאת 
האלוקים אינו מעמיד אדם בניסיון שאינו יכול לעמוד בו )עי' ריש פרשיות בשלח וכי 
תצא(. מה שאומר שלא משנה מה עובר עליך, או באיזו נקודת זמן אתה נמצא, 

יש בך את הכוחות להתמודד עם אותו אתגר ולהפוך גם אותו לסיפור של 
הצלחה.

"מאסטר",  בבחינת  משהו  דלת.  כל  שפותח  מפתח  שיש  הוא,  המפתיע 
מפתח כללי לכלל המנעולים. המפתיע עוד יותר הוא שאותו מפתח זול יותר 
מיתר המפתחות וניתן להשגה בקלות יתר, משהו שמשאיר את הצורך ביתר 

המפתחות במגירת השולחן למקרים נדירים ממש.
אנחנו יודעים שעם חיוך, מחמאה, מילה טובה או כל דבר היוצר תחושה 
חיובית, ניתן למוסס חומות ביטון. לפעמים מה שמבדיל בינך לבין האושר 
הוא בסך הכל מחשבה נוספת שתזכה אותך למצוא את המשפט שימצא חן 

בעיני בן הזוג, החבר או הבוס.
כלפי  יעקב  של  התנהגותו  היא  בפרשתנו,  ביותר  המוזרים  הדברים  אחד 
אותו מלך מצריים שמתעלל בבניו. לאחר שיעקב משלים עם מר גורלו ושולח 
שוב את בניו אל אותו עריץ, מעדכנת אותנו התורה הקדושה בפסוק הבא: 
ָהָאֶרץ  ִמִּזְמַרת  ְקחּו  ֲעׂשּו,  ֹזאת  ֵאפֹוא  ֵּכן  ִאם  ֲאִביֶהם,  ִיְׂשָרֵאל  ֲאֵלֶהם  "ַוֹּיאֶמר 
ִּבְכֵליֶכם, ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה, ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנֹכאת ָוֹלט ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים" 

)בראשית מג, יא(.

מה שחופן פיצוחים יכול לעשות



המשך מעמ' 1 <<<

להתענג על ה'מה שחופן פיצוחים יכול לעשות
הרב אליהו רבי ראש הכולל

וזה מוזר מכל צד שמסתכלים על זה.
יש כאן מלך עריץ שמתעלל לך בילדים, ורק בלית ברירה אתה שולח אותם 
שוב לבין טלפיו. הוא לא כזה נחמד, וודאי שלא בן משפחה או חבר מהעבר. 
מה ההיגיון לשלוח לו "חופן פיצוחים", ועוד לקוות שזה יגרום למשהו טוב?

ומעבר לכך, אם כבר החלטת לשחד אותו, תעשה את זה בדיוק כפי שעשית 
לפני כמה עשרות שנים לאח שלך עשיו )פרשת וישלח( אליו שלחת צאן ובקר 
בכמויות שיכלו לכלכל עיירה שלימה. מה ההתקמצנות הזו? האם לעת זקנתו 

נעשה יעקב חסכן יותר?
להיכנס  וניסה  עצמו  עם  ישב  דורנו,  לעצלני  בניגוד  אבינו  שיעקב  אלא 
עם  יחסיו  את  לרכך  לו  לגרום  יכול  מה  חשב  הוא  עריץ.  אותו  של  לראשו 

הילדים, והוא הבין שמוסר או מכתב חריף יביאו רק תוצאה הפוכה.
מאותו רגע יעקב מתחיל לנהל אסטרטגיה של "קירוב לבבות". הוא לא 
שולח צאן ובקר כי לא מדובר כאן בתאב בצע רחובי כמו עשיו אלא במלך 
)ספורנו שם(. באותה מידה הוא לא שולח שקים גדולים מלאי פיצוחים בכדי שלא 

יראה בעיני המלך כשוחד ויפגע על המחשבה )מלבי"ם שם(. הוא בסך הכל רוצה 
ודעתו  ואת המוכנות לקבל את שלטונו  להראות למלך את הכניעה מצידו, 

באהבה )רש"ר הירש שם(.
יעקב חשב על מגוון האופציות, וקיבל החלטה לשלוח "חופן של פיצוחים", 

כל שינוי ולו הקטן ביותר לטובה או לרעה יכול רק לגרוע.
)חולין ד' ע"ב( מחדשת, שבכל פעם שכתוב בתנ"ך שמאן דהו שכנע  הגמרא 

את חבירו, היתה שם סעודה, משום שרק על ידי סעודה ניתן לשכנע מישהו 
במשהו.

רוב  שיחך,  מבן  הנכון  המשוב  את  קבלת  ולא  מפגישה  יצאת  אם  כלומר, 
בתפריט  אלא  התקופה  ובנסיבות  בדבריך  נעוצה  לא  שהבעיה  הם  הסיכויים 

אותו הגיש המלצר…
וזאת משום שרוב ככל החלטות של בני אנוש אינן מתקבלות דרך השכל 
ולאחר מחשבה מעמיקה, אל דרך הלב ובתיאום מלא עם מערכות התת מודע, 
אלו ש"אוהבים" לקבל החלטה שתעניק את התחושה הטובה יותר מאשר תהיה 

זו החלטה נבונה.
ובכפל  הם  וטובים  שנכונים  ודאי  המעשה,  בעולם  הדברים  נכונים  ואם 
בפליים בתא המשפחתי אותו אנו משתדלים לבנות ולשפץ מידי יום ושעה. 
טובה  מילה  אם  כי  חסרה  לא  ש"לפעמים"  אומרים  אנו  המעשה  בעולם  אם 
או הרגשה נעימה, הרי שבחיי הבית "תמיד" לא חסרה כי אם מילה טובה או 

הרגשה נעימה.
אם יעקב "מבזבז" זמן על עריץ שאינו מכיר, ו"מצליח" לכבוש את לבבו 
מרחוק. אין מי שאינו מחוייב "לבזבז" זמן על ביתו והקרובים אליו, ולהצליח 

לחיות עמם בהרמוניה של שלימות ואחדות דעים.
בסך הכל מוטל עליך לגלות את "חופן הפיצוחים" שלך, ולהוביל איתו את 

ביתך להצלחה.
וברוכים תהיו!

פינחס לנהר ליתן לו רשות לעבור שגם הוא עוסק 
במצוה. וכן, גוי סוחר ערבי, ניתן לו רשות לעבור, 
עיין  קסד.(,  ויצא  בזוה"ק  איתא  )וכן  ה'  קידוש  שיהיה  כדי 
שם. ובגמרא ירושלמי )פ"ק דדמאי( מוסיף שהתלמידים 
שאלו את רבי פנחס בן יאיר אם הם יכולים לעבור, 
בזיון  או  "אם לא עשיתם מעולם רעה  להם:  וענה 

ליהודי, אז יעבור ולא ינזק", עיין שם.
אמונה  בעל  רק  כזאת?  לדרגה  מגיעים  וכיצד 

עליו  שעובר  מה  שבכל  ממש,  פרטית  בהשגחה 
מרגיש שזה מהשמים בלבד, ולא פוגע ולא מצער 
– לא במעשיו  נפש  גורם עוגמת  ולא  ולא מבייש 
ולא בקהילה ולא עם השכנים ולא עם חברים ולא 
עם משפחתו לעולם, כי רואה תמיד את ה' יתברך 
והאמונה  פ"ג(.  ירמיה  )עיין  אמונה  של  בעיניים  בלבד 

שורש לכל התורה כולה.
פחדים,  חרדות,  נגד  טבעית  סגולה  ומכאן 

להתחזק   – ביטחון  וחוסר  הנפש  פיזור  בלבולים, 
נעשה  הצדיק, שלא  יוסף  כמו  באמונה  מאד  מאד 
חולה ולא צער גופני ולא מתח נפשי, אלא נשאר 
הקדושים  המכבים  וכמו  מראה.  ויפה  תואר  יפה 
בהקדמה  )עיין  בעולם  התורה  יש המשך של  שבזכותם 
שלמה  לאמונה  כולנו  נזכה  וכך  חנוכה(.  עובדיה  לחזון 

שלמה,  אמונה  פרטית.  בהשגחה  גדולות  ומעלות 
)ר"ת  שלמה  גאולה  שלמה,  רפואה  שלמה,  תשובה 

אתרג(, אמן ואמן.
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מקום הדלקת נרות שבת והסרתם לאחר שכבו
בסלון  שבת  נרות  והדלקת  מאחר  א(  שאלה: 
האם  לילדים,  סכנה  הינה  האכילה  במקום  או 
עדיף להדליק נרות של שבת במטבח או שעדיף 
ידלקו  והנרות  סועדים  שעליו  בשולחן  להדליק 

עד לאחר הקידוש?
ב( האם מותר להסיר את הנרות ובאיזה אופן?
להדליק  ולהשתדל  להתאמץ  עדיף  תשובה: 
נרות שבת סמוך לשולחן שסועדים עליו סעודת 
שבת קודש, ולא כדאי להדליק על השולחן, אלא 
בקיר  קבוע  מקום  כעין  ולעשות  וקרוב,  סמוך 
שבסלון בשביל נרות שבת קודש. ולאחר שכבו, 
תנאי  עשה  אם  למקומם,  הנרות  לטלטל  מותר 
בשנה  אחת  פעם  תנאי  לעשות  וצריך  כך.  על 
אותם  לקחת  דעת  על  הנרות  את  שמדליקים 
סי'  משנ"ב  )ועיין  אחר  במקום  ולהניח  שיכבו  לאחר 

רעט ס"ק יא(.

להדליק  מותר  מסתדר,  ולא  ברירה  אין  ואם 
לסלון  גם  מאיר  זה  כאשר  במטבח  שבת  נרות 
שאוכלים סעודת שבת )ועיין בספר המתוק מדבש "אורחות 

מרן" ח"ג דף קמא(.

עצה טובה – לפני הדלקת נרות שבת, לכבות 
על  לברך  אז  ורק  בבית  החשמל  אורות  את 
הדלקת נרות השבת, ולאחר הברכה להדליק נרות 
שבת וגם את אורות החשמל כפי הצורך בסלון 
ובחדרים. וזו הנהגה נכונה מאד, כך שהברכה על 
נרות שבת תחול גם על אורות החשמל שבבית.

ומי שמהדר בנרות שבת ומוסיף הרבה אורה 
לבנים  זוכה  קודש,  שבת  לכבוד  חשמל  של 

תלמידי חכמים )עיין שבת כג: וחזון עובדיה שבת א' דף רטו(.

ומכאן יש ללמוד גם לנשים הרוצות להדליק 
נרות לכבוד צדיקים ביחד עם הדלקת נרות שבת 
קודש, להכין את כל הנרות לפני ההדלקה, ולברך 
ואורות  לצדיקים  ונרות  שבת  נרות  ולהדליק 
להדליק  לא  וכמובן,  הצורך.  כפי  בבית  החשמל 
מרן"  "אורחות  )ועיין  שבת  נרות  לפני  לצדיקים  נרות 

שם(.

עזרת נשים נועדה לצניעות
שאלה: אצלנו בבית הכנסת עזרת הנשים קרוב 
המתפללים  ציבור  ולכן  הגברים,  לעזרת  מאד 
רואים ממש את הנשים, ובפרט שחלק מהנשים 

אינן צנועות מספיק. מה עלינו לעשות?
קדושה  חובה  מאד!  מאד  חמור  זה  תשובה: 
להתקין וילון קבוע אשר דרכו לא רואים זה את 
זה. ואפילו בבית המקדש עשו עזרת נשים באופן 

שלא תצא תקלה חס ושלום לעולם )עיין סוכה נא:(.
בבית  להתפלל  שלא  עדיף  ברירה,  אין  ואם 
ולה'  גדולה,  בסכנה  גבאים  ואותם  כזה.  כנסת 

הישועה.
בין  מגבית  לעשות  כדאי  כסף,  אין  אם 
על  צניעות  של  מחיצה  ולעשות  המתפללים, 
הכרם  מחיצת  וכידוע,  במהרה.  הקודש  טהרת 
שנפרצה, אומרים לו גדור )ב"ק ק.(. וכן בנדון דידן, 
יש לעורר את כל המתפללים בדרכי נועם לגדור 

גדר ולעמוד בפרץ, ולה' הישועה.
צנועות  הנשים  אם  גם  זה  בכל  להיזהר  ויש 
קבוע  וילון  להתקין  חובה  דהיינו  מאד,  מאד 

לכבוד הצניעות והקדושה בבית הכנסת.

מלמול בשפתיים בזמן פסוקי דזמרה
שאלה: האם מותר לדבר בבית הכנסת כאשר 
התחיל בפסוקי דזמרא, על ידי מלמול שפתיים 
שדינו  או  כוונתו,  ויודע  מסתכל  וחבירו  בלבד 

כדיבור?
תשובה: נראה שאסור. זה לא כדיבור, זה דיבור 
ממש. וזה בבחינת "ַרק ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות" )שמואל א א, 
יג(. ומשמע בגמרא )ברכות טו.(, הקורא קריאת שמע 
בשפתיים  מלמול  זה  יצא.  לאוזנו,  השמיע  ולא 
בלבד. ומשמע שזה ממש כדין דיבור, ויוצא ידי 
ובין לענין ברכת  חובה בין לענין קריאת שמע 

המזון ותפילה )ועיין יבי"א ח"ד סי' יח(.
סי'  ח"ט  )יבי"א  זיע"א  הגדול  רבינו  למרן  ומצינו 
יו"ד( להתיר לכתוב הודעה דחופה בפסוקי דזמרא 

בקיצור ולענין. ומשמע שהיגוי בשפתיים חמור 
יותר ואסור בכל אופן.

ומסתברא עוד, שזה לא כבוד גם לרמז בידיו 
וברכות  דזמרא  פסוקי  בזמן  בעיניו  ולקרוץ 
ויראה  באימה  לשבת  צריך  כי  שמע,  קריאת 
צה  בסי'  ומשנ"ב  ט',  אות  יתרו  פר'  בא"ח  הקדוש  בספר  )כמבואר 

סק"ב(. ועיין עוד בזוהר הקדוש )פרשת האזינו רצד.( על 

מעלת התפילה כשמוציא בשפתיים, שהכל עולה 
למעלה, עיין שם.

ויש לעשות לחומרא ככל השיטות – בתפילת 
העמידה חובה להשמיע לאוזניו, ובמקום שאסור 
לדבר, חובה קדושה לא בשפתיים ולא כלום )ועיין 
משנ"ב סי' קא סק"ה והגהות איש מצליח שם. ומשנ"ב סי' קמא ס"ק יג 

והגהות איש מצליח שם(, והבן.
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שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

נסיעה ברכב כשהוא מעוטר בטלית ותפילין
שאלה: בגליון מספר 248 פרשת וירא תשע"ט, 
לבית  בבוקר  לנסוע  להקל  הורה  שליט"א  הרב 
ותפילין,  בטלית  מעוטר  כשהוא  ברכב  הכנסת 
ובאותו  ראש.  קלות  או  הדעת  היסח  כאן  ואין 
שבוע ממש בעלון היקר "בית נאמן", פסק מורנו 
ורבינו הרב מאיר מאזוז שליט"א להחמיר כי יש 

כאן בעיה של היסח הדעת ועדיף שילך ברגל.
הרב  מרן  שפסק  מה  ראיתי  נכון,  תשובה: 
למעשה,  שם.  נאמנה  בהלכה  שליט"א  נאמ"ן 
יסוד המחלוקת בדין היסח הדעת בתפילין הוא 
השולחן  מרן  ולדעת  הדעת.  להיסח  נחשב  מה 
שחוק  ראש,  קלות  פירושו  הדעת  היסח  ערוך, 
חובה לחשוב על התפילין תמיד,  ואין  וליצנות, 
ולכן, גם כשהולך ברחוב יכול להתרכז בהליכה 
ולכן,  ראש.  קלות  שאין  והעיקר  בתפילין,  ולא 
בזרועו  ותפילין  ברכב  לנהוג  מותר  למעשה, 
במה  גדולה  מצוה  ועושה  לכתחילה.  ובראשו 
שיוצא מהבית מעוטר בטלית ותפילין. ואם על 
ידי הרכב יספיק להגיע בזמן ויהיה גם מעשרה 
ראשונים, אשריו ואשרי חלקו שנוטל שכר כנגד 

כולם )עיין ברכות מז:(.
והמעיין במסכת תפילין, ישתומם לראות שהיו 
עובדים ממש כל היום עם התפילין, ומבואר שם, 
היד  כי  ראש,  של  תפילין  היום  כל  מניח  היוצר 
תפוסה במלאכה. והאופה כל היום תפילין של יד 
וכן,  עליו, כי ראשו מתחמם מהתנור, עיין שם. 
רופא לוקח עביט של מי רגלים ותפילין בראשו 
רגליים בבית  מי  וכן, מותר להטיל  )אור"ח ס"ס מג(. 

ובפרט  ס"א(.  שם  )שם  בראשו  ותפילין  עראי  כסא 

כיום שהרחוב מלא פריצות ומרוויח כמה מצוות 
כשנוהג ברכב. ועיין עוד בהלכה ברורה סימן כח 

סעיף ג'.
ומרן הרב נאמ"ן שליט"א חושש לדברי רבינו 
מהתפילין  דעת  להסיח  אסור  לפיו  ז"ל,  האר"י 
לכולי עלמא, ממש כמו הציץ של הכהן הגדול )עיין 
יומא ז:(. והובא להלכה בספר הקדוש "כף החיים" 

)סי' כח סק"ב( ובסימן מד סק"ג(. כך שלמעשה, אלו 

ואלו דברי אלוקים חיים. והעיקר בעבודת ה' – 
לשמור העיקרים ולהוסיף בחסידות )החיד"א בעבודת 

הקודש מורה באצבע סי' ח, אות רמו(.

אמירת קדיש בשנת האבל לאחר שהניח 
תפילין של יד

עומדים  ומיד  יד,  של  תפילין  הניח  שאלה: 
באבלות  והוא  "הודו",  של  קדיש  לומר  בציבור 
מה  הקדיש.  את  להפסיד  רוצה  ולא  שנה  תוך 

יעשה?
ולא  מהשמים  וזה  לעשות  מה  אין  תשובה: 
יאמר קדיש. וגם אסור לענות אמן על קדיש בין 
תפילין של יד לתפילין של ראש, ואין הבדל בין 
אמירת הקדיש ובין השתיקה מלומר קדיש. בשני 
האופנים עושה נחת רוח לנפטרים בכך שעושה 

הכל על פי ההלכה.
ה'.  בעבודת  וחלוץ  זריז  להיות   – טובה  עצה 
יד. ועצה נוספת אם  ויזדרז בהנחת תפילין של 
כבר נקלע למצב כזה – לא יעשה שמונה כריכות 
על היד, אלא אחת או שתיים, ויחזק הרצועה בין 
ולאחר  ראש,  של  תפילין  מיד  ויניח  האצבעות, 
שמהדק היטב על הראש, יכול לומר קדיש. וכן זו 

עצה טובה גם שלא להפסיד עניית אמן לקדיש, 
וכך יוכל לשמוע ולענות, ואחר כך יסדר עצמו 
כפי הצורך. והרצועות בידו ובזרועו כפי הצורך 
היקר  בספר  הובא  זו  ועצה  ישראל.  על  ושלום 

והנחמד "ילקוט יוסף" )סי' כה סעיף נט(.
ח(,  ו,  )דברים  "ּוְקַׁשְרָּתם"  שהפסוק:  לדעת  ויש 
זה  התפילין  בהנחת  שהשלמות  אותנו  מלמד 
ומכניס  כריכות  שלוש  באצבע  קושר  כאשר 
עוד  וכל  הקשר.  ִיפתח  שלא  באופן  הרצועה 
אין קשירה מושלמת, אסור לדבר לכולי עלמא. 
מתשובת  גם  כן  למד  זיע"א  מרן  הגדול  ורבינו 
הרמב"ם )והובא בהלכה ברורה סי' כז, אות פט(. כמובן שזה 
באופן  וברכו  קדושה  קדיש,  מלענות  מעכב  לא 
הנזכר לעיל, אבל עדיין לא מדברים עד הקשירה 
)ועיין נתיבי עם סי כה, אות ח(.  בין האצבעות  המושלמת 
והאריך בזה בטוב טעם ודעת מרא דאתרין הגאון 
רבי אליהו יוחנן גור אריה שליט"א בספר הנחמד 

"חקרי מנהגים" )אור"ח ח"א סי' ח(, עיין שם.

ריבוי באמירת קדישים
לפני תפילת ערבית יש שיעור תורה  שאלה: 
ולומר  לחזור  רוצה  והחזן  ישראל",  "על  וקדיש 
חצי קדיש "והוא רחום" ו"ברכו". האם אין כאן 

בעיה של להרבות בקדישים?
לומר  צורך  אין  הדין  שמעיקר  נכון  תשובה: 
כבר  אמרו  כי  רחום",  "והוא  לפני  קדיש  חצי 
קדיש "על ישראל", וכן פסק רבינו מרן הראשון 
לציון שליט"א )ילקו"י סי' רלז ס"א(. אבל לא אסר לומר 

קדיש. ומשמע, שאין כאן דין מרבה בקדישים.
רלז  )סי'  החיים"  "כף  הקדוש  בספר  ולמעשה, 
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סק"ג( מפורש להלכה שיש חובה וטעם בסוד לומר 

כך  ערבית.  של  שמע  קריאת  לפני  קדיש  חצי 
שחזן הנזהר לעשות כן עושה מצוין. וזה גם זכות 
ו"יהא שמיה  גדול לציבור להרוויח עוד אמנים 
רבה", ואין להקפיד או לכעוס, אלא לשמוח מכך 

שהחזן עושה כן.
קדיש  לאחר  חולון,  הקודש  בעיר  אצלנו  וכן 
קודש,  שבת  בליל  ערבית  לפני  ישראל",  "על 
שאומרים על דברי תורה וחיזוק לציבור, עולה 
החזן ומתחיל "לשם יחוד וכו'" ופסוקים שלפני 
ערבית ואומר חצי קדיש ו"ברכו", וזה מצוין )ועיין 
סיבה  לחפש  כדאי  תמיד  וככה  סק"ד(.  רסז  סי'  כה"ח 

"למסיבה", להרוויח קדיש נוסף, וזה כבוד שמים 
וכן  קכח,  סי'  ח"א  נאמן"  "מקור  היקר  בספר  )ועיין  ה'  וקידוש 
מקור נאמן ח"ב סי' קסא-קסב(. ובפרט כאשר יש בציבור 

ושמחים  הרוצים  שנה  תוך  באבלות  אנשים 
מקבלים  הקדיש  בעניית  וכן,  הקדיש.  באמירת 

הרבה יראת שמים )ועיין הל"ע ח"א דף רנז(.

דיבור בין "ישתבח" לברכת "יוצר" לצורך מצוה
קטנים,  ילדים  עם  משפחה  לי  יש  שאלה: 
ובבוקר יש לחץ גדול לעזור למשפחה ולשלוח 
לקרוא  נוהג  אני  תורה.  לתלמודי  הילדים  את 
בבית קורבנות ופסוקי דזמרה עד ברכת "יוצר 
אור", ואחר כך עוזר למשפחה בכל מה שצריך, 
וכמובן מדבר כפי הצורך. ולאחר מכן אני מתעטף 
בטלית ומניח תפילין ומגיע לבית הכנסת לפני 

ברכת "ישתבח". האם זה טוב לנהוג כן?
וזה  מצוין  וזה  יפה  זה  יפה.  שאלה  תשובה: 
שמותר  בהלכה  ומפורש  לכתחילה.  מותר 

להפסיק בין "ישתבח" ל"יוצר" לצורך מצוה )עיין 
משנ"ב סי' נד סק"ו(. ובית ומשפחה זה המצוה הגדולה 

בעולם.
ורבינו החפץ חיים זיע"א אומר על זה, העוסק 
במצוה פטור מן המצוה )עיין אורל"צ ח"ב דף עא(. וחז"ל 
אומרים )כתובות נ.( על הפסוק: "ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל 
כשהן  ובנותיו  בניו  הזן  זה  ג(,  קו,  )תהלים  ֵעת" 
קטנים. וכן, בגמרא )חולין פד:(, יכבד אשתו ובניו 

יותר ממה שיש לו, עיין שם.
והבית  בילדים  ומטפל  לזוגתו  שעוזר  וכאן 
שהשכינה  ה'  לכבוד  גדול  בית  זה  הרי  רגוע, 
שורה בו. ועל אחת כמה וכמה שהולך אחר כך 
לבית הכנסת עם טלית ותפילין, הרי זה מצוין 

שבמצוין.
השאלה יפה וההתנהגות יפה )ועיין יבי"א ח"ב סי' ד(.

ילדים מנישואין קודמים
שאלה: יש לי ילדים מנישואין קודמים, ואני 
מתפלל עליהם תמיד שיזכו לחזור בתשובה, אך 

אני לא רואה התקדמות. מה עוד עלי לעשות?
תשובה: כמובן להרבות בתפילה ולכוון עליהם 
בברכת "השיבנו וכו' והחזירנו וכו'". וגם לנסות 
טובות.  ומלים  אהבה  עליהם  להרעיף  לקרבם, 
שאוהבים  מה  להם  להבטיח  וגם  מתנות  וכן, 
לקנות  או  לנשואים,  לחו"ל  טיסה  כמו  לשמוע, 
כלום.  מהם  לחסוך  ולא  מכובדים  בגדים  להם 
הכנסת,  לבית  לקרבם  פתוח  פתח  כאן  יש  ואז 

לשיעורי תורה וכיוצא באלה.
וכידוע מהשל"ה הקדוש )ס"פ ויצא(, להשפיע על 

וצורכי  וההיגיון  השכל  לפי  ולהתחיל  רחוקים. 
התורה  לפי  כך  ואחר  ונהנים,  שמבינים  הגוף 
ולה'  תורה,  דעת  לפי  הכל  וכמובן  והמצוות. 

הישועה.

תענית הראב"ד או איסור "בל תשחית"
אני משתדל לעשות תענית הראב"ד  שאלה: 
טעם  ואין  אוכל  נשאר  וכאשר  האכילה.  בזמן 
להניחו במקרר, וזה מאכל משובח מאד, האם אין 

כאן איסור של "בל תשחית"?
הראב"ד  תענית  כידוע,  יפה.  שאלה  תשובה: 
בזמן האכילה או בזמן הנאה של פירות וירקות 
וכיוצא בזה, הרי זה דבר גדול ונחשב כתענית 
ע.(,  )גיטין  אומרים  וחז"ל  סק"ב(.  תקעא  סי'  משנ"ב  )עיין 

ופרש  הימנה.  ידיך  משוך  הנאה,  של  סעודה 
גם  זוכים  ובזה  הכרס.  את  למלאות  לא  רש"י, 

לבריאות וגם לקדושה.
)שער  הנפש"  "בעלי  בספר  הראב"ד  ורבינו 
יום, לאכול מאכל  יום  כן  הקדושה( כותב לעשות 

באכילתו.  להרבות  צורך  שאין  ובריא  משובח 
ומשמע שגם בשבת קודש לנהוג כן.

יום  מבעוד  שלישית  סעודה  עושים  ובשבת 
למד  ומכאן  באכילה.  ירבה  לא  שבבוקר  כדי 
)ילקו"י  שליט"א  לציון  הראשון  מרן  היקר  רבינו 
לעשות  יש  טובים  בימים  שגם  סי' תקצז(  ראש השנה 

תענית הראב"ד, והבן.
דגופא  תשחית  בל  קמ:(,  )שבת  אומרים  וחז"ל 
עדיף. וכאשר זה עוזר לו לגוף קדוש וקרבת ה' 
וזוכה להיות עבד ה', הרי זה שווה מיליונים ואין 

"בל תשחית" ואין כלום.



ההגרלה הגדולה שע"י מוסדות התורה
א " ט י ל ש י  ב ר ם  י י ח ב  ר ה ו  נ ר ו מ ת  ו א י ש נ ב

עטרת זקנים

שלום לך יקירי!
זה כבר שנה שישית שאנו עורכים את ההילולא וההגרלה הגדולה, וב"ה אצל רמים 
מעם ישראל זה כבר חלק ממועדי השנה, יש ראש השנה, יוה"כ סוכות, שמחת תורה, 

חנוכה, ההגרלה וההילולא הגדולה, פורים, וכו'
הציבור מחכה לשותפות האמת הזו, ממתינים לראות מה טומנת בחובה ההגרלה 

השנה, וההילולא הגדולה המרכזית המסורתית והיוקרתית...
את  הנאמן  שותפינו  לך  לתת  כדי  לכך,  מעבר  ואף  יכולתנו  כמיטב  עושים  אנו 
חיים  הרב  מורנו  של  והמפוארת  השקטה  מהמהפכה  חלק  להיות  לזכות  האפשרות 
רבי שליט"א זה ארבעים שנה בעיר חולון, בצורה הכי טובה מהנה, ומרגשת רוחנית 

וגשמית.
לשם כך אנחנו עורכים את ההילולא הגדולה והמפוארת במשכן האירועים היוקרתי 
ביותר בארץ, ובשימת לב לכל הפרטים הקטנים, כיאה לכבודה של תורה ולכבודם 
של תמכי התורה היקרים. עם האוכל הכי מיוחד, הזמרים הכי טובים, ומעל הכל גדולי 

ישראל שליט"א שיפארו את האירוע בנוכחותם ובדברי תורתם.
אתה מוזמן לצלול להנות, ולרכוש כמה שיותר שותפויות במרכז התורה מהגדולים 

 , ץ ר א שב"ה לא מפסיק להתפתח בצעדי ענק, תחת חסותו הדרכתו ב
והנהגתו של מורנו והרב חיים רבי שליט"א.

בשורות הבאות אני רוצה לפרט לכם על קצה המזלג, 
במה זכיתם בשנה האחרונה, איזה מפעל אדיר אתם 
הן  הנוכחית  בשנה  תזכו  ה'  בעזרת  ומה  מחזיקים, 

השותפים הקבועים והן המצטרפים החדשים בע"ה.
אז מלבד כמאתים אברכים ונוער הכוללים כמליון! 
ברשת  המתקיימים  האחרונה,  בשנה  תורה  לימוד  שעות 
ברחבי  הפזורים  התורה  ובשיעורי  ידינו  שעל  הכוללים 
המוסדות. זכינו לפתח את שיעורי הילדים והמבוגרים 
לראשון  השידוכים  ארגון  את  לקדם  ערוך,  לאין 
בסדר העדיפויות, להגדיל את שעות המענה בבית 
ההוראה למשך כל היום כולו, לפאר ולטפח ולתחזק 
את בניין המוסדות לרווחת הלומדים והמתפללים, 
להעניק  התפילות,  מנייני  את  ולהרבות  להגדיל 
לסייע  והנצרכים,  האברכים  למאות  לחגים  סיוע 
ברכישת ספרי קודש לקהל הלומדים, לחלק מאות 

הרב  מורנו  של  ודיסקים  ספרים  עוד  לאור  ולהוציא  ולהאדיר  חודש,  מדי  מזון  סלי 
שליט"א, ולהפיץ את תורת מורנו הרב במאות אלפי עלונים ברחבי הארץ כולה, ועוד 

כהנה וכהנה.
מורנו הרב שליט"א רגיל לומר: כל חודש שהמוסדות ממשיכים להתקיים זה "נס" 

נס פשוטו כמשמעו!
להמשיך לקבל אברכים חרף ההוצאות העצומות, זה "נס"

להמשיך לסייע לכל מי שצריך חרף ההוצאות העצומות, זה "נס"
להמשיך להרביץ תורה וחסד חרף ההוצאות העצומות, זה "נס"

להמשיך לגלגל הלוואות חרף ההוצאות העצומות, זה "נס"
אנחנו חיים בנס, וכולנו זקוקים לנס כל אחד לנס הפרטי שלו!

רק כדי לשמור על הקיים אנחנו צריכים את השותפות המלאה שלכם, 
לתת לנו כח להמשיך להפוך את העולם לטוב יותר, קדוש יותר, ומתוקן יותר!

ולשם כך ההגרלה השנה בסימן "נס"
110 ₪ לחודש שיתנו לנו את הכח לנס החודשי,
ויתנו לשותפים הנאמנים את הנס לו הם זקוקים!

אבל מורנו הרב חיים רבי שליט"א לא מסתפק בפעילות הקיימת, על הפרק נמצא 
פיתוח ובניית ארבע קומות נוספות לבניין בית ה', שיכלול בע"ה:

קומה ענקית שתכיל בית מדרש מפואר ומאובזר מקצה לקצה, כדי להכיל את מאות 
הלומדים מדי יום בבית המדרש. 

קומה נוספת של חדרי תפילה ולימוד כך שבכל שעה משעות היום יתקיים מניין 
לכל תפילה בזמנה, שחרית מנחה וערבית. 

להוצאת  המכון  צוות  ההוראה,  בית  לרבני  הרבים  זיכוי  חדרי  של  נוספת  קומה 
הספרים והדיסקים, משרד השידוכים, ארגון שלום בית, אולפן החיזוק היומי העולמי, 

וחדרי אירוח לרווחת האורחים.
לכם  נתנו  יספיק...  לא  וזה  חוברות  כמה  צריך  התכניות,  כל  את  לכם  נספר  אם 
טעימה, ובעז"ה בזכותכם ויחד איתכם, נזכה להגשים את חזונו של מורנו הרב חיים 
רבי שליט"א, ונזכה להגדיל ורה ולהאדירה, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

אתם מוזמנים להצטרף אלינו למשפחה...
ולקבל בעזרת ה' "את הנס הפרטי שלכם"

בברכה רבה, יצחק רבי
בן לאמו"ר הרב חיים רבי שליט"א


