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 עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

מורי ורבותי! 
אברכים יקרים, רבנים חשובים, המזכים את הרבים. 
ומורי ורבי הרב שמואל יונה, מעיר הקודש בני ברק 

שהגיע לכאן היום לכבד את המעמד הקדוש הזה.
והקהל הקדוש, תומכי תורה, אוהבי תורה, מחזיקי 

תורה, עושים למען התורה.
שלנו,  היקרים  האברכים  חביב  אחרון  ואחרון 

שעליהם העולם עומד.
כשיש תורה, יש ברכה, יש גשם, יש הצלחה, כוח 
ולילה  יומם  בריתי  לא  "אם  בעולם.  פועל  התורה 

חוקות שמים וארץ לא שמתי" )ירמיהו לג, כה(.
מה היה בחולון לפני כשלושים שנה, ארבעים שנה? 
זה  אולי  סכנה!  היה?  מה  גיבורים,  בתל  היה  מה 

אפילו לשון הרע...
היום, כוח התורה בחולון, כוח התורה שלנו מוריי 
ויראת  תורה  מלא  גיבורים  תל  שכונת  ורבותיי! 

שמיים, מלא אברכים.
השכונה?  את  שינה  מה  השכונה?  את  שינה  מי 
נועם  דרכי  "דרכיה  תורה  כשיש  התורה.  כוח 
אומר?  רש"י  איך  יז(.  ג,  )משלי  שלום"  נתיבותיה  וכל 
"כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב" )דברים לב, ב(, 
כמו שהדשא והעשב, המים מצמיחים אותם, המים 
מגדלים אותם, מי שלומד תורה הוא גדל לדרך ארץ, 
לענווה, לצניעות, לעין טובה, ללב טוב, לשלום בית, 

למעשים טובים.
מאיפה בא כל זה? מכח התורה.

בעירנו חולון זכינו שבית המדרש "עטרת חכמים" 
מלא תורה, מלא יראת שמיים, והגענו היום ללמעלה 
ממאתיים אברכים עוסקים בתורה יום ולילה, "הודו 

לה' כי טוב כי לעולם חסדו" )תהלים קלו, ב(.
הציבור  שלנו,  היקרים  התורה  תומכי  בזכות  והכל 
יקר, "הזבולונים" שיום ולילה "יגיע כפיך כי תאכל 
אשריך וטוב לך" )שם קכח, ב(. הם עושים למען התורה, 
התורה  התורה,  זה  שהעיקר  יודעים 

מביאה  התורה  עליהם,  שומרת 
להם הצלחה. כל יום כל התורה שלומדים האברכים 
שלנו, כל יום, כל שעה, כל דקה, וכל שניה זה שומר 
על כל תומכי התורה, להצלחה רבה ולחיים טובים 

ולבית מלא ברכת השם תמיד.
מורי ורבותי! אני רוצה לספר סיפור.

רבי חיים מוולוז'ין לפני כמאה וחמישים שנה בערך, 
כמאתיים שנה, תלמיד של הגאון מוילנה, הייתה לו 
ישיבה, והיו לו בישיבה שלוש מאות אברכים, עוד 

לא הגענו לרבי חיים מוולוז'ין...
שלו שמאות אברכים לומדים עשרים וארבע שעות 
שמונה  לומדים  בחורים  מאה  כל  הפסקה.  בלי 
שעות, שמונה, שמונה, שמונה, מאה ומאה ומאה, 
עושים משמרות, פלא פלאות, שכוח התורה יחזיק 
את העולם. מידי פעם הוא היה שולח, או הוא היה 
הולך לתומכי תורה בוינה, רוסיה, כל החבר'ה שם, 
לגייס כסף למען התורה. הוא כבר לא היה צעיר, 
הוא שלח את האיש שלו, עגלון עם סוסה ותבן וקש, 

שולח אותם, מביא לו כתובות, "לך תביא כסף".
השליח בא לעשיר אחד שבכל שנה תומך בכסף, 
זה,  "מה  ואת העגלון  רואה את הסוס  העשיר הזה 
לא חבל על הכסף?", הוא אומר: "אין, אני לא רוצה 
מוולוז'ין,  חיים  רבי  "תשמע,  לו:  אומר  הוא  לתת". 
כוח התורה, כל שנה אתה נותן", הוא אמר לו: "אני 

לא נותן".
עברו חודש חודשיים רבי חיים מוולוזין אמר: "מה 
עם העשיר הזה? אני אסע אליו". בא אליו רבי חיים 
הגאון  של  תלמידו  הגדול  הישיבה  ראש  בעצמו 
מווילנא. הוא אמר לו: "מה קרה, עשיר יקר? זכית 
לו:  אומר  הוא  התורה?"  עם  מה  ולברכה,  לאושר 
"אדוני, אני רוצה לתת את הכסף לתורה, לפה של 
האברכים, זה שומר עליי, זה עוזר לי, אני אתן כסף 
בשביל הסוס? בשביל העגלון? בשביל התבן והקש? 

אני לא מוכן לתת".
שמים,  לשם  תכוון  "אתה  לו:  הסביר  חיים  רבי 
"לחשוב מחשבות" )שמות לא, ד( כמו בצלאל ואהליאב, 
שמיים,  לשם  תכוון  אתה  אם  קובעת.  הכוונה 
יכנס למלגה  למען האברכים היקרים, הכסף שלך 

החודשית שלהם. אל תדאג!". והעשיר השתכנע 
ונתן מה שנתן.

להוסיף  רוצה  אני 
משהו, חברים יקרים. העשיר ההוא היה עם הארץ, 
הוא לא מבין, ורבי חיים מוולוז'ין הלך לפי הראש 
שלו, לתת לו, שיעזור שייתן, מה הוא יעשה? אמר לו 
תכוון. אבל האמת היא רבותיי, ציבור יקר, מחזיקי 
התורה היקרים שלנו, צריכים לדעת, על ניקיון של 
בית המדרש, האוכל שאוכלים, כל מה שצריך, כל 

זה נקרא החזקת התורה, גם זו תורה, אם לא יהיה 
ניקיון, איך תהיה תורה? אם לא יהיה טבח שמכין 

אוכל, איך תהיו תורה?
בני  אליהו,  שהרב  הצהריים  ארוחת  תהיה  לא  אם 
יקירי, כפיים לרב אליהו היקר שלנו מורי ורבותי! 
באמת  סעודה,  כמו  צהריים  ארוחת  מכין  שהוא 
יום  איזו סעודה, כל  סעודה של תורה, איזה טבח, 
תורה.  נקרא  זה  טוב,  בלב  טובה,  בעין  בשמחה, 
האלה,  התמונות  את  רואים  כעת  שפה  מה  אפילו 
נקרא  זה  הזה,  הקדוש  הערב  האלה,  הפרסומים 
זה  זה עושה למען התורה,  זה מביא תורה,  תורה, 

מביא תורה לעירנו חולון מוריי ורבותיי!
אותו עשיר לא מבין, אי אפשר להסביר לו, אי אפשר 
לדבר איתו. הוא אמר לו תכוון למען התורה, "לחשוב 
מחשבות". האמת? כל מי שנמצא פה, חברים יקרים, 
כל ההשלכות שמסביב, כל האביזרים, אביזרי תורה, 
נקרא  זה  נקרא תורה,  זה  אביזרייהו של תורה, כל 

יראת שמיים.
רבותי! יש בתורה מצווה "השמר לך פן תשכח את ה' 
אלוקיך" )דברים ח, יא(, תמיד לחשוב על ה', מה הכוונה?

המשנה ברורה בביאור הלכה )סי' א' ס"א בד"ה הוא כלל גדול( 
מביא שיש שש מצוות תדיריות, כל הזמן, יום ולילה: 
יראת  השם,  ייחוד  השם,  השגחת  השם,  מציאות 
תתורו,  ולא  מלבדו,  עוד  אין  השם,  אהבת  השם, 
כל רגע ורגע. יש עוד מצוות: אהבה ואחווה שלום 
ורעות. בא ספר החינוך, אומר שאלה המצוות - כל 

רגע, הביאור הלכה הביא אותו להלכה.
דרך  איזו  ורגע,  רגע  כל  ישראל  לאהבת  שזכה  מי 
ארץ, איזה כבוד, איזה לב טוב, עין טובה, חבר של 
כולם, אוהב את כולם, מכבד את כולם, יודע להיות 

עניו וצנוע.

ם  י ש נ ה ו
היקרות שלנו, איזו צניעות, איזה כיסוי ראש, לא פאה 
ולא מודה ולא שפיץ ולא שום דבר. אישה בבית הכי 
יפה לבעלה, ברחוב הכי צנועה. כמו בפרס, בתימן, 

במרוקו, כמו בכל ארצות המזרח שלנו, 
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מרן הראשל"צ

ברשות הרבנים החשובים היושבים ראשונה במלכות בראשם כבוד ידידי הגאון 
הגדול רבי חיים רבי הי"ו ראש הישיבה ראש המוסדות מקים עולה של תורה 
במשך שנים רבות כאן בעיר חולון, הקב"ה יתן לו כח ובריאות אריכות ימים 
ושנים שימשיך עוד לעשות כהנה וכהנה. כבוד בנם של קדושים הרב הגאון רבי 
משה אבחוצירה הי"ו, וכבוד כל הרבנים הנמצאים כאן הרבנים הגאונים כל אחד 

לפי כבודו וכפי מעלתו - קהל קדוש מורי ורבותי!
בגמ' סנהדרין )כו( מובא על הפסוק בישעיה )כח, כט( "הפליא עצה הגדיל תושיה" 
אומרת הגמ' זה חוזר על התורה. התורה היא נקראת הפליא עצה הבדיל תושיה, 
שמתישה כוחו של אדם. אדם שלומד תורה נהיה חלש, התורה מתישה כוחו של 
אדם זה דברי הגמ' בסנהדרין. ולכאורה לא מובן, הגמ' רוצה לשבח את התורה 
חסר במה לשבח את התורה?! גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה, יש כל מיני 
מאמרי חז"ל בפרקי אבות בשבח של התורה הקודשה. מה הגמ' אומרת? הפליא 
עצה הגדיל תושיה, התורה מתישה כוחו של אדם, מי שלומד תורה נהיה חלש?!

זה השבח של התורה?
אם כן מי ירצה ללמוד תורה?

כל אחד רוצה להיות חזק לא רוצים להיות חלש!
מה הגמרא מספרת שבח של התורה בדבר כזה? 

ויותר מזה, לכאורה זה נראה אולי זה לא מדויק, הנה נראה במסכת כתובות )סב( 
מספרת על רבי אבהו, שהיה הולך בדרך ונשען על שני שמשים אחד מימינו ואחד 
הם  משמאלו, 

מדברים  הולכים  היו 
דברי תורה סתירה ברמב"ם קושיות תירוצים... והנה הגיעו לאיזה מקום, היה 
אולי מהגשם, השמשים שלו לא שמו לב הראש שלהם היה  שם אמת המים 
בלימוד, מה עשה רבי אבהו? הוא שם לב הקפיץ אותם! הוא בעצמו קפץ, הרים 

את שניהם וקפץ יחד איתם את אמת המים.
רבותי צריך להיות גיבור, אדם שיכול לקחת שני שמשים, אולי הם היו שמנים... 
לקחת את שניהם ולהקפיץ אותם ולעבור את אמת המים? והרי רבי אבהו היה 
אמורא ודאי כל ימיו היו בתורה הקדושה, והתורה מתישה כוחו של אדם, אז 

איך זה מסתדר? 
אתה רואה את רבי אבהו שכל ימיו בתורה, ותראה אותו גיבור חייל, איך זה?

ראש  היה  דרכו  בתחלת  לקיש  ריש  )פד(  מציעא  בבבא  גמ'  לנו  יש  מזה,  יותר 
השודדים. הוא לא היה דתי, ודאי הצביע ליש עתיד... הוא ראה את רבי יוחנן 
מעבר השני של הנהר איזה אדם יפה תואר, פאר והדר. הוא קפץ מעבר אחד 
לעבר השני. אמר לו רבי יוחנן אתה כזה כח יש לך? לקפוץ את כל הנהר הרחב 

הזה! חילך לאורייתא תעביר את הכח שלך לתורה.
תחזור  אם  לו,  ואמר  הקדושה  התורה  זה  מה  לו  הסביר  ליבו,  על  דיבר  הוא 
בתשובה, יש לי אני אחות, ברה כחמה תיקח אותה לאישה אתן לך אותה לאישה, 
הסכים ריש לקיש. חזר בתשובה שלמה יש מחלוקת בראשונים אם בסופו של 

דבר התחתן עם אחותו או לא, זה לא משנה.
אבל הוא חזר בתשובה אמר לו רבי יוחנן עכשיו תחזור בחזרה תקפוץ, אומר לו, 
אני לא יכול עכשיו. אומר רש"י למה לא יכול? קיבל עליו עול תורה, תש כוחו 

הוא לא יכול שהתורה מתישה כוחו של אדם. 
רבותי זה לא מובן, מילא אדם שיושב ועוסק בתורה בהתמדה, הוא לא שם לב 
על הבריאות שלו, הראש שלו בתורה, עוד דף ועוד דף ועוד תשובה, במשך הזמן 
הוא נהיה חלש. התורה מתישה כוחו של אדם. ריש לקיש עוד לא למד תורה, 
לפני חצי שעה הוא קפץ מעבר לעבר, גיבור חיל, רק קיבל עליו עולו של תורה, 

תש כוחו אין לו כבר כח?! מה פירוש דברי רש"י הללו לא מובן.

וכן יעקב אבינו, כתוב עליו )בראשית כח, יא( "וישכב במקום ההוא" אומר רש"י באותו 
מקום הוא שכב לישון אבל היה 14 שנה בבית שם ועבר ולא שכב על מיטה. 
הוא שם את הראש שלו על השולחן על הסטנדר נרדם והמשיך ללמוד, 14 שנה.
זו היתה הישיבה הראשונה בהיסטוריה, ישיבת שם ועבר אחר כך הקימו את 
ישיבת וולוז'ין ואת שאר הישיבות היה יושב 14 שנה היה יושב ועוסק בתורה 

בהתמדה. נו? לכאורה הוא צריך להיות חלש, התורה מתישה כוחו של אדם.
ומה התורה מספרת עליו? כאשר הגיעו לבאר מים, רחל באה עם הצאן והוא 
רואה שכולם מחכים, מה אתם מחכים זה ביטול תורה מה אתם עושים? מחכים 
פי הבאר, כמו מהכותל המערבי אבן  גדולה על  יש אבן  שיבואו כל הרועים, 
ענקית, צריך להזיז אותה, אין לנו כח מתאספים כל הרועים ואז ביחד מזיזים 

את האבן לזה אנחנו מחכים.
לא חבל על הזמן ביטול תורה? "ויגל את האבן מעל פי הבאר" )בראשית כט, י( אומר 
יעקב  עשה  ככה  הבקבוק,  מעל  פקק  מוציא  שאדם  כמו  המדרש  בשם  רש"י 
אבינו. תראו איזה גיבור חיל! אבן גדולה ענקית, באים כל הרועים ומזיזים אותה 
ביחד, כולם ביחד, הוא לבד אחרי שלמד 14 שנה, הוציא את האבן כמו אדם 
שמוציא את האבן מעל הבקבוק איפה הלך התורה מתישה כוחו של אדם? לא 

מובן!
רבותי, כדי לתרץ את הקושיות האלה, צריך לומר יסוד אחד. מפורסמים דברי 
אדם  הקדושה,  התורה  של  החשיבות  את  שיודע  אדם  הקדוש,  החיים  האור 
אנשים  אילו  צופים,  ונופת  מדבש  מתוקים  התורה,  של  המתיקות  את  שיודע 

היו יודעים מה זה 

החשיבות של התורה, היו מתלהטים ומשתגעים אחריה, ולא היה שווה בעיניהם 
כל הון שבעולם.

אומר האור החיים הקדוש. אדם שיודע את הערך של התורה, כל הכח שיש לו 
נותן את זה לתורה. הוא ישן טוב בלילה? הוא מגיע לכולל בשביל מה, לפטפט?! 

בשביל לדבר?! קדימה בא נלמד! 
הוא נח צהריים טוב? הוא קם ערני, בשביל מה לעביר את הזמן בשטויות? בוא 

נלמד! את כל הכח שיש לו הוא נותן את זה לתורה.!
משל למה הדבר דומה, לילד קטן חוזר מבית הספר, יום חמסין, חם, כנראה לא 
הגיע ההסעה, הולך ברגל עולה לבית שלו, איך שמגיע לבית לוקח את הילקוט 
מתנשף  כולו  להשתטח...  והנער  ואני  למיטה,  הולך  הרצפה  על  זה  את  זורק 

כולו מזיע.
אמא שלו באה אצלו אומרת לו, בני אין לי לחם לארוחת צהריים, לך בקשה 
למכולת תקנה לי לחם. הוא אומר לה, אמא, אני לא יכול, את רואה איך אני 

מתנשף את רואה איך אני מזיע, אני לא יכול!
רבותי הוא משקר? לא, הוא לא משקר, הוא באמת עייף ולא יכול.

אבל אם אחרי חצי דקה, הוא שומע אמבולנס למטה, תראו אותו איך הוא קופץ 
מהמיטה, הוא רץ לחלון לראות מה זה האמבולנס. אם הוא גר בבני ברק, בכלל... 
אבל באמת הוא היה חלש באמת הוא היה מזיע מתנשף, הוא לא שיקר, אבל זה 

עניין אותו זה סיקרן אותו, בוא נראה מה זה. 
ככה צריך להתייחס לתורה שלנו, את כל שארית הכח שיש לנו, להעביר את זה 
לתורה, זה מסקרן אותנו, מה כתב פה רבי עקביא איגר, מה כתב פה הרשב"א 
בתשובה, מה כתב הבית יוסף הלכה למעשה, או מה נפקא מינא, זה מעניין אותו 

זה מסקרן אותו, כל הראש שלו בתורה.
זה הפירוש התורה מתישה כוחו של אדם, התורה לוקחת את כל הכח של האדם 
שיעביר את זה לתורה, ולא לדברים אחרים. לא אני אלך לטייל, לשוט בארץ 
ולהתהלך בה לראות מסלולים וכדומה, לא חבל על הכח?! יש לך כח? קדימה 

תעביר את זה לתורה הקדושה.                                         
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 שהיו יודעים לשמור על הצניעות כמה שיותר.

רבותי! בעטרת חכמים, ברוך השם, האברכים שלנו 
ארץ,  ודרך  תורה  תורה,  רק  לא  בתורה,  עוסקים 
שיותר.  כמה  וקדושה,  תורה  שמיים,  ויראת  תורה 
זו עירנו חולון, אלו האברכים שלנו, אין אברך אחד 
שאשתו לפי המודה, אין מקום אצלנו. אצלנו ברוך 
יד, כד(, הכל תורה  )משלי  השם "עטרת חכמים עשרם" 

ויראת שמיים.
ולומד  תורה  אוהב  היקר,  שהציבור  מקווה  אני 
תורה, מבין מה זו תורה. ויש הבטחה של התורה, 
יורה  ערוך  בשולחן  הבטחה  זו  תורה,  מי שמחזיק 
אדם  אין  "לעולם  ס"ב(  רמ"ז  )סי'  צדקה  בהלכות  דעה 
מעני מן הצדקה, ולא דבר רע ולא היזק מתגלגל על 
ידה, שנאמר: והיה מעשה הצדקה שלום )ישעיה לב, יז(". 
להיפך, זה מביא ברכה, מביא הצלחה, מביא ישועה. 
לא רק צדקה לעניים, שאפילו "פיזר נתן לאביונים 
צדקתו עומדת לעד" )תהלים קיב, ט(, אלא באופן מיוחד 
לתורה, גם שזה הולך לכל מה שלא יהיה, התוצאה - 
יש פה תורה? יש פה יראת שמיים? זה הדבר הגדול!

אני רוצה לסיים רבותיי, ולבקש מכולם. אני מאוד 
שמח שיש לנו כזה ציבור יקר, אוהב תורה, מכבד 

כספי  שזה  ויודעים  יקרות ששולחים  נשים  תורה, 
המעשר שלהם למען התורה בעירנו חולון.

בורא  סיני עשינו הסכם עם  רבותי! כשהיינו בהר 
הגוף,  זה  בידו,  שלנו  הנר  ל"ו(,  פרשה  רבה  )שמות  עולם 
הנשמה, "נר ה' נשמת אדם" )משלי כ, כז(, התורה שלו 
כג(, זה  ו,  )שם  "כי נר מצוה ותורה אור"  בידיים שלנו 
הסכם עם בורא עולם. אנחנו נשמור על הנר שלו, 
הפרנסה,  שלנו:  הגוף  על  ישמור  הוא  התורה,  על 
העבודה, ההצלחה, החתנים והכלות, ושלום הבית, 
שצריך,  מה  כל  והבריאות,  והתשוקות,  וההנאות, 
החזקת  שמיים,  יראת  אבל  שמיים.  בידי  הכל 
ורבותיי.  מוריי  שלנו  בידיים  התורה,  כוח  התורה, 

להחזיק תורה כמה שיותר!
עולם,  בורא  עם  בהסכם  עומד  תורה  שמחזיק  מי 
הלאה,  להמשיך  שנוכל  דשמיא  סיעתא  תהיה  ואז 

להרבות עוד תורה.
יושבים,  שפה  אלה  כבר,  שלנו  מהאברכים  כמה 
תורה,  קהילות של  קהילות,  להם  יש  כולם  כמעט 
של תשובה, של זיכוי הרבים, של יראת שמים, להם 
מגיע כפיים נוסף רבותי, הם מחזיקים את התורה!

אני שמש, מסתובב ברחובות. שמחזיקים ככה את 
אני  הגדול.  הדבר  זה  הרבים,  את  ומזכים  התורה 

בשמע  גם  לכוון  בתפילה  רבותיי  יום  כל  משתדל 
קולנו, בברך עלינו, וגם לפני הלימוד בשעה תשע 

בבוקר, על כל מחזיקי התורה.
השמות  עם  סידר  אליהו  ספרים שהרב  גם  לי  יש 
בתוך  מונח  שלהם,  השמות  עם  המחזיקים  של 
ומהזכיר  מדפדף  אני  פעם  מידי  ניילון.  עם  דפים 
בגלל  ומשפחתם.  בניהם  ושמות  שמותיהם  את 
שאני שמש של בית המדרש, אז יש לי זכות או יש 

לי חובה להתפלל.
אני מקווה שזכות התורה תגן על כל תומכי התורה 
התורה.  אוהבי  כל  האברכים,  מחזיקי  וכל  שלנו, 
טובה,  לפרנסה  ולרפואה שלמה,  גדולה,  להצלחה 
ותומכיה  בה  למחזיקים  חיים  "עץ  טובים.  ולחיים 

מאושר" )שם ג, יח(.
ברבים,  שמים  שם  לקדש  הלאה  להמשיך  ונזכה 
עוד  ולהעמיד  בעולם,  שמים  כבוד  להרבות 
תלמידים עם יראת שמיים טהורה. ובזכות זה נזכה 
בקרוב לגאולה שלמה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. 
ישראל.  עם  לכל  הצלחה  בעולם,  שמיים  כבוד 
וזכות התורה של האברכים שלנו יעמוד לכל חיילי 
ישראל, לכל תושבי ארץ הקודש, לכל עם ישראל, 
להצלחה גדולה ולחיים טובים, "ואתם הדבקים בה' 

אלוקיכם חיים כולכם היום" )דברים ד, ד(, אמן ואמן.
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לכן רבי אבהו היה לו כח, הוא נשען בשמשים אומרת הגמ' כדי לשמור את הכח 
לימי הזיקנה אבל היה לו כח, יעקב אבינו היה לו כח, ריש לקיש הוא יכל לקפוץ 
בחזרה, היה לו כח. אבל לא חבל? עכשיו הסביר לי רבי יוחנן מה זה חשיבות 
של התורה יש לי כח? בוא נעביר את זה לתורה הקדושה וזה הפירוש התורה 
מתישה כוחו של אדם. זה החשיבות של התורה שלנו, אדם יודע את הערך של 

התורה, את כל הכח שיש לו הוא נותן את זה לתורה. 
ידידי הגאון רבי חיים רבי, אנחנו מכירים אותו עשרות עשרות בשנים, כל ימיו 
נותן בתורה ומקים עולה של תורה, הקים פה מוסדות  בתורה. כל הכח שלו 
יחד עם בנו היקר, הרב רבי אליהו הי"ו שהוא  חשובים, עטרת חכמים. הוא, 

הרוח החיה של הישיבה.
ככל  לו  לסייע  רבותי  צריכים  והולך,  מקום  מרחיב  הישיבה,  את  מגדיל  הוא 
האפשר, שיוכל להמשיך להחזיק את הישיבה, ולא רק זה, יוכל להמשיך להגדיל 

אותה להרחיב ממקום והולך, כמה שאפשר שיעשה עוד ועוד.
הוא מרביץ תורה, לא רק שהוא דר באוהלה של תורה, לא רק שהוא בעצמו 
יושב ועוסק בתורה לילות כימים, גם מזכה את הרבים, גם מפיץ תורה ברבים, 

אשריו ואשרי חלקו.
צריך לסייע בעדו, לעזור לו, הוא הולך בדרכו של מרן האבא זצ"ל לא רק ללמוד 
תורה לעצמו, כמו שיש כמה אנשים כאלו, אלא גם מזכים את הרבים. מרביצים 
תורה בישראל. אדם שלומד תורה רק לעצמו ולא מזכה את הרבים, חבל. ברגע 

שהוא מזכה את הרבים, אשריו ואשרי חלקו.
רבנים מכל העולם.  עולמי, הביאו  רבנים  כנס  זמן, עשו הספרדים  לפני כמה 
מקסיקו ארגנטינה, אמריקה מכל העולם. לאשכנזים יש כמה כאלה, מרכז רבני 
אירופה, ועידת רבני אירופה, יש להם כל מיני שמות, הרבה יש להם. אצלנו 
הספרדים אין לנו הרבה עסקנים, ולא היה דבר כזה עד היום, ב"ה עכשיו הקימו 

דבר כזה ויש קשר בין כל הרבנים, וזה חשוב.

אני הייתי שם, כשגמרתי לדבר, ניגש אלי איזה רב אחד שאני מכיר אותו, כבוד 
הרב אני חוזר לארץ אני עוזב את הקהילה שלי. למה מה קרה? אתה עדיין צעיר, 
בכוחותיך. אומר לי הרב, יש לי בעיה עם הגבאי שלי, כל דבר מתווכח איתי 

עושה לי צרות, אני עוזב.

שאלתי אותו, איך הציבור? הציבור אוהב אותך? כן. אני מכיר אותו, מוצק חן 
בשפתותיו, הוא מדבר יפה, יש לו מענה לשון, אמרתי לו תגיד לי, אם הציבור 
ככה אוהב אותך, שומע אותך, אתה רוצה לעזוב? יש לך ציפור זהב ביד אתה 

פותח את היד שלך ומשחרר את הציפור? מה אתה אין לך שכל? 

אתה מזכה את הרבים זה זכויות שלך תראה את זה כמו זכות מה אתה הולך 
עכשיו רוצה להתפטר? שכנעתי אותו חזר בחזרה לקהילה שלו. אתם לא יודעים 
את הערך שיש למי שמזכה את הרבים. כתוב: "מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם 
ועד" כוכבים נראים בשמים לנו קטנים, ככל שמתקרבים אליהם רואים איזה 

גודל הם פי כמה מכדור הארץ. ככה זה מזכה הרבים!

נמצאים איתנו מזכי הרבים, רואים אותם פה את רבי חיים את רבי אליהו, רואים 
אותם פה אבל המעלה שלהם ככוכבים לעולם ועד, אין לנו מושג איזה זכות יש 
להם בשמים, שהם מזכים את הרבים ואשריהם ואשרי חלקם שכל המסייעים 
הקמח  את  להם  נותנים  הרבים.  את  לזכות  האפשרות  את  להם  נותנים  בידם 

שיוכלו להרבות תורה בעם ישראל. 

אני מברך קודם כל את כל הקהל הקדוש הזה ובעיקר את כל אלו שמסייעים 
בישיבה הקדושה הזו, שיבורכו מפי עליון שיהיה להם ברכה והצלחה, והקב"ה 

ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה. 

וגם הרבנים שיושבים כאן, שיזכו עוד להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה להרביץ 
תורה, להגביר חיילים לתורה ולתעודה ונזכה כולנו לאריכות ימים ושנים לביאת 

משיח צדקנו בגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.
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גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת 

בטיחות 
נמוכה

 ניטור מרחק מלפנים מצלמת רוורס  7 כריות אוויר
בקרת שיוט אדפטיבית  מערכת בקרת סטייה מנתיב

� זיהוי הולכי רגל �מערכת אקטיבית למניעת 
 זיהוי רכב דו גלגלי סטייה מנתיב

זיהוי כלי רכב בשטח מת  בלימה אוטומטית בעת חירום

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב   מצלמת רוורס  ניטור מרחק מלפנים  חיישני חגורות בטיחות מערכת אופציונאלית להתקנה 7 כריות אוויר בקרת שיוט אדפטיבית  מערכת בקרת סטייה מנתיב  חיישני חגורות בטיחות

זיהוי תמרורי תנועה   זיהוי הולכי רגל זיהוי תמרורי תנועה מערכת אקטיבית למניעת 
 זיהוי רכב דו גלגלי סטייה מנתיב

זיהוי כלי רכב בשטח מת  בלימה אוטומטית בעת חירום

חפשו אותנו ב≠
*ללקוח פרטי בלבד. קיה היא כוח השינוי החדש והמלהיב ביותר בעולם הרכב, ואנו ערוכים לשנות את האופן שבו אתה מרגיש וחושב על הנהיגה. זו אינה סתם הבטחה; אנו מחויבים להפוך את הנהיגה להנאה אמיתית 
עבור לקוחות בכל רחבי העולם. עם עיצוב צעיר ועם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, המכוניות של קיה מסובבות ראשים בכל רחבי העולם עם "הכוח להפתיע". קיה מציעה מערך שלם של דגמים שימושיים ומלהיבים

להפליא לנהיגה. שים עין על קיה, כי החלק הטוב ביותר עדיין לא הגיע.

חברת קיה מוטורס יצרנית של רכב איכותי לצעירים ברוחם - נוסדה בשנת 1944 והיא יצרנית הרכב הוותיקה ביותר בקוריאה. כחלק מקבוצת יונדאי-קיה, קיה הינה אחת מיצרניות הרכב המובילות בעולם. למעלה מ-2 
מיליון כלי רכב מיוצרים מדי שנה ב-13 מפעלי ייצור והרכבה בשמונה מדינות בעולם, נמכרים ומקבלים שירות באמצעות רשת של מפיצים וסוכנים המכסה 172 מדינות. קיה מעסיקה היום למעלה מ-42,000 עובדים 
ברחבי העולם והכנסותיה השנתיות הן כמעט 15 מיליארד דולר. קיה היא נותנת החסות הראשית של אליפות הטניס הפתוחה של אוסטרליה ושותפה רשמית בתחום הרכב של פיפ"א - הגוף המנהל את תחרויות גביע

העולם בכדורגל. סיסמת המותג של חברת קיה מוטורס - The Power to Surprise - מייצגת את המחויבות העולמית של החברה לעלות על הציפיות של הלקוחות באמצעות חדשנות מתמדת בתחום הרכב.

ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים בקטלוג, לבין הדגמים  מרבית התמונות והפרטים המופיעים בקטלוג זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. 
המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן
ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בקטלוג זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

 :(1.25) EX פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם פיקנטו 5 דלתות אוטומטי :(1.0 + 1.25) LX פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי פיקנטו 5 דלתות ידני / אוטומטי

מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

최소 공간 규정

그리드 규정

0.33K

K

0.24K

0.23K

0.33K

0.33K 0.33K

최소 사이즈 규정

12mm

The all-new Kia

   Kia picanto - 2019 - קיה פיקנטו

שווי 
64,900₪הפרס:

ניתן להמיר את
הזכיה לכסף מזומן,
משכורת חודשית ע"ס:

₪ 49,560
ב-10 תשלומים שווים
של 4,956 ₪ לחודש
ל-10 חודשים
)סכום הפטור ממס(

אולי 
תזכה ברכב...

אבל בטוח
שעוד יהודי לא

יסע ברכב בשבת, 
בזכותך!
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 6 / התמונות להמחשה בלבד / מערכת ה-Connected Car אינה מגיעה כסטנדרט וניתן לרכוש אותה בתוספת תשלום   67 / התמונות להמחשה בלבד 

הפרס
השני

2
המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו 
הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים בפרוספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, 
הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרופסקט כדי לחייב את היצרן  

ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, לשנות ולשפר, 
ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח

20
18

ר 
א

נו
י

סף
ויו

ד 
דו

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. לסוכנות הקרובה אליכם חייגו: 5606*
www.hyundaimotors.co.il או היכנסו לאתר האינטרנט

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*דגם

Insight - ’ידני 1.0 ל i104.04בינעירוני6.0עירוני

Premium , Inspire - ’אוטומט 1.0 ל i104.85בינעירוני7.3עירוני

Inspire , Supreme - ’אוטומט 1.25 ל i105.06בינעירוני7.4עירוני

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

845-045 ,845-047 ,845-046 ,Inspire,Insight - ’1.0 ל i105

845-048 ,845-049Prime ,Inspire ,Supreme - ’1.25 ל i105

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

  זיהוי הולכי רגל6  כריות אוויר
  זיהוי רכב דו גלגלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  מצלמת רוורס  בלימה אוטומטית בעת חירום

  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי תנועה  בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

שווי 
61,900₪הפרס:

ניתן להמיר את
הזכיה לכסף מזומן,
משכורת חודשית ע"ס:

₪ 49,560
ב-10 תשלומים שווים
של 4,956 ₪ לחודש
ל-10 חודשים
)סכום הפטור ממס(

   Hyundai i10 - 2019 -      יונדאי    i10
אולי 

תזכה ברכב...

אבל בטוח
שעוד אברך יסע 
מדי בוקר לכולל 

בזכותך!
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הפרס
השלישי

שווי 3
60,990₪הפרס:

ניתן להמיר את
הזכיה לכסף מזומן,
משכורת חודשית ע"ס:

₪ 49,560
ב-10 תשלומים שווים
של 4,956 ₪ לחודש
ל-10 חודשים
)סכום הפטור ממס(

   Chevrolet spark - 2019 - שברולט ספארק
אולי 

תזכה ברכב...

אבל בטוח
שהמרכבה 

לשכינה תגדל 
בזכותך!

לכבוש את הכביש בסטייל
שברולט ספארק החדשה מציעה כמה רמות גימור הכוללות פריטי עיצוב נחשקים: חלון גג, חישוקי אלומיניום, ספוילר, פנסי ערפל קדמיים,

גריל בציפוי כרום ועוד. ואם כבר סטייל, היא מגיעה בעשרה צבעים נועזים במיוחד!

)GYV( אפור אורבני מטאלי )GAR( שחור מטאלי )GV8( חום סהרה מטאלי )GAZ( לבן פסגה)GAN( כסף מטאלי

)GG2( אדום סלסה)G54( צהוב הוואנה)GV2( סגול קלמטה מטאלי )G6F( טורקיז בהיר)GW7( כחול טרופי מטאלי

צבעים חיצוניים לרכב

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: 692/2008&715/2007.** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

  דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*לדגם

זיהום מזערי151413121110987654321 זיהום מירבידרגה 4.24בינעירוני6.1עירוני 1.0 ל׳

דרגה 4.64בינעירוני7.3עירוני1.4 ל׳

  רמת האיבזור הבטיחותירמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

285 / 287 LS / LT5רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

286 ,288 / 289 / 290 LT+ / LTZ6

4

לכבוש את הכביש בסטייל
שברולט ספארק החדשה מציעה כמה רמות גימור הכוללות פריטי עיצוב נחשקים: חלון גג, חישוקי אלומיניום, ספוילר, פנסי ערפל קדמיים,

גריל בציפוי כרום ועוד. ואם כבר סטייל, היא מגיעה בעשרה צבעים נועזים במיוחד!

)GYV( אפור אורבני מטאלי )GAR( שחור מטאלי )GV8( חום סהרה מטאלי )GAZ( לבן פסגה)GAN( כסף מטאלי

)GG2( אדום סלסה)G54( צהוב הוואנה)GV2( סגול קלמטה מטאלי )G6F( טורקיז בהיר)GW7( כחול טרופי מטאלי

צבעים חיצוניים לרכב

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: 692/2008&715/2007.** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

  דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*לדגם

זיהום מזערי151413121110987654321 זיהום מירבידרגה 4.24בינעירוני6.1עירוני 1.0 ל׳

דרגה 4.64בינעירוני7.3עירוני1.4 ל׳

  רמת האיבזור הבטיחותירמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

285 / 287 LS / LT5רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

286 ,288 / 289 / 290 LT+ / LTZ6

4
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מטבח מעוצב מבית 'אורכיד'

שווי 
₪הפרס:

ניתן להמיר את
הזכיה לכסף מזומן,
משכורת חודשית ע"ס:

₪ 32,000
ב-10 תשלומים שווים
של 3,200 ₪ לחודש
ל-10 חודשים

52,000
כל החידושים, כל הטכנולוגיות, 

כל הפתרונות הקריאטיבייים 
למטבח החלומות. הצוות המקצועי 

של החברה ילווה אתכם משלב 
התכנון ועד להתקנה הסופית.

ארונות סנדוויץ' אדום, 
פנים מצופה פורמייקה 

עד 12 מטר

6 מגירות טנדם טריקה  
שקטה, פרזול בלום

שיש אבן קיסר
עד 6 מטר

2 כיורים גרניט
התקנה  שטוחה

חיפוי קרמיקה
2 ברזים נשלפים

הפרס
הרביעי

אולי 4
תזכה במטבח...

אבל בטוח
שעוד יהודי יאכל 

מהיום במטבח כשר 
בזכותך!
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שמות הזוכים בהגרלה

עופר כהן | מס' כרטיס: 0119

חג'ג' איתי | מס' כרטיס: 0016ברנד גרציה | מס' כרטיס: 1700

טל מירב | מס' כרטיס 1621

הופיעו ויצאו לאור 

ספריו החדשים
של מורנו הרב חיים רבי שליט"א

"וכל מי שעוסק בצרכי ציבור באמונה, 
הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם"

יעמדו על הברכה, צוות המוסדות והאברכים המסורים,
 שעמלו לילות כימים להצלחת המערכה בהילולא הגדולה, 

 כל אחד על שמו הטוב, 
הרבנים החשובים שליט"א:

אור החיים 
קמרי

אורי עלפי
איתי חבושה
אלדד דוידי
אלון ניסן

אליהו שמלה
אתגר שבתאי

החפץ בעילום 
שמו

יונתן הרמב"ם

יוסף חיים 
סבג

יעקב זיתוני
יעקב ישראל 

כהנא
יצחק רבי

ישראל עזיזי
ליצור פרחן
מאיר סרור
מור עזרא
מרדכי כהן

משה בכר
משה טויטו
משה עידן
נהוראי 
שרביט

נועם מגן
ניב לביא

ניסים זריהן
ניסן בכר

נשות עטרת

נתנאל פרזן
פנחס דהן
רועי פלד
שי הרוש

שיר חן הראל
שמואל כוכב

שמחה 
חיימוף

שרון בן תורה
ששי בוסי

יתן ה' שיזכו כולם לברכה והצלחה בכל מעשה 
ידיהם, וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם, 

ונזכה לראות בקרוב בימינו בבניין בית קדשינו 
ותפארתינו, אמן ואמן

מחיר מיוחד לרגל ההוצאה החדשה: 30 ₪ במקום 40 ₪ לספר
info@haravrabi.co.il :להזמנות: 03-5011150 שלוחה 7 | מייל 

קנקן חדש מלא ישן

מאמרים קלים ונחמדים 
בכבוד תלמידי חכמים

בחיזוק הצניעות לנשים 
→ובשמירת הקדושה לאנשים →


