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 עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל
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ענין  על  תמיד  ולחזק  לעורר  לכולנו  קדושה  חובה 
אשר  פרטית.  בהשגחה  ובעיקר  יתברך,  בה'  אמונה 
כפי פרסומם וידיעת האמונה הגלויה לכל, כך ההעלם 
מהם מצוי מאד והשכחה רבה )רבינו הרמח"ל בהקדמה לספר מסילת 
ישרים(. ורבינו הרמב"ם מעיד על עצמו, שללמד אמונה 

ויהדות, יקר בעיניו יותר מכל לימודים אחרים )פיהמ"ש 
מאות  שמונה  לפני  דורו  על  נאמר  וזה  ברכות(.  מסכת  סוף 

יותר.  הרבה  ולחזק  ולעורר  לשנן  צריך  והיום  שנה. 
ִיְחֶיה"  ֶּבֱאמּוָנתֹו  "ְוַצִּדיק  אותנו  לימד  חבקוק  והנביא 
)חבקוק ב, ד(. וחז"ל דורשים )מכות כד.( שהאמונה זה יסוד של 

הכל. וזה מביא כח לחיות ולהסתדר בחיים. האמונה 
בה' יתברך מביא כח להרגיש שהכל מהשמים, והכל 
יתברך  בה'  אמונה  טבע.  ולא  מקרה  ולא  לטובה, 
אמונה  יתברך.  ה'  עם  חזק  קשר  להרגיש  כח  מביא 
בה' יתברך מביא כח להרגיש שהכל מהשמים בלבד. 
ולא  לכעוס  לא  לנפש.  כח  נותן  יתברך  בה'  אמונה 
להתפרץ ולא להגיב. ולהיות מהנעלבין והנרדפין, ִעם 
סבלנות גדולה, בבחינת "ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך" )תהלים פד, 
יג(. כלומר, מאושר האדם שבוטח ומסביר שכל דבר 

זה מה' יתברך.

בעל נפש
הוא  בנפש.  בריא  הוא  באמונה,  להשגות  שזוכה  מי 
אדון על הנפש. הוא השולט, בבחינת "צדיקים - ליבם 
ברשותם" )מדרש רבה בראשית פרשה לד אות י(. כל פרט ופרט בחיי 
יום יום, מרגיש שזה מהשמים, ויש לו הרגשה כאילו 
ה' יתברך מדבר איתו. וכאשר מסרבים לדבריו, מאמין 
שה' יתברך לא מסכים. וכאשר יש עיכוב, מאמין שה' 
יתברך מעכב עליו. וכאשר קיבל מכה חזקה פה ושם, 
ומרגיש כאב גדול, מאמין שה' יתברך הכהו. בבחינת 
"אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו 
מלמעלה" )חולין ז:(. וזה בבחינת נבואה קטנה )עיין ברכות נה:(. 
למעלה מכריזין, ולמטה שומעין. וזה ממש נבואה. ומי 
זוכה לכך? מי שהוא בריא בנפש, כלומר "ַּבַעל ֶנֶפׁש" 
"נפש משכלת למאוס  דוד  וביאר במצודת  ב(.  כג,  )משלי 

ברע", עיין שם. ומי שלא זוכה, הוא "ֶנֶפׁש ָרָׁשע"  )משלי 
י( שהתאוה קלקלה אותו, ואינו רואה ואינו שומע  כא, 

ולא קולט נבואה קטנה. ורבינו הרמב"ם )שביעית פ"ה מ"ו( 
אומר עליו "התאוה ויצר הרע, סוגרים את עיניו", עיין 
שם. וכמובן, אם אינו בריא בנפש, אז הוא חולה נפש. 
חולה נפש לא רואה ולא שומע אמונה. בריא בנפש, 
רואה ושומע אמונה ומרפא את נפשו תמיד. והפסוק 
מעיד עליו "רּוַח ִאיׁש ְיַכְלֵּכל ַמֲחֵלהּו" )משלי יח, יד(. ופרש"י 
לא דואג, אלא מקבל כל הבא עליו בשמחה ובחיבה. 
ופסוק נוסף מעיד עליו, "ֵלב ָׂשֵמַח ֵייִטב ֵּגָהה" )משלי יז, 
כב(, ופרש"י "שמח בחלקו, פניו מאירין", עיין שם. וכל 
זה סימן לבעל אמונה אשר הוא בריא בנפש. והנפש 
מרפא את הגוף. ורבינו הרמב"ם )שמונה פרקים פ"ו( משבח 
בעל נפש שמתגבר על התאוות האסורות, עיין שם. 
ויש  יתברך.  ה'  ציוה  כך  האמונה  מכח  שזה  וכמובן 
להתפלל על כך ולכוון בברכת רפאינו כשאומר לכל 
תחלואינו, חולי הנפש וחולי הגוף )עיין כה"ח סימן קטז ס"ק ב(.

מודע ותת מודע
רגשיות  בעיות  מיני  בכל  מטפלים  ברפואה,  היום 
ונפשיות וגופניות, רחמנא ליצלן, במודע ובתת מודע. 
כלומר, כאבי גוף זה במודע. לחץ דם, אולקוס, חולי 

ליצלן.  רחמנא  בהם  וכיוצא  הן  בלב,  חולשה  סוכר, 
ודאגה  זה בגלל תת מודע, כמו מתח  ופעמים רבות 
כלום,  רואים  לא  שבגוף  ועצבות.  ודכאון  ועלבונות 
לגוף,  נפשיות, הנפש דוחה את הכל  ומחמת בעיות 
כדי שהגוף יהיה בטיפול רפואי, והנפש תהיה רגועה 
קצת. וזה מחסדי ה' יתברך שהנפש תחזיק את הגוף. 
וידוע המעשה בחולה שהיה במצב קשה, והרופאים 
ביותר.  לגרוע  להתכונן  ויש  לעשות,  מה  אין  אמרו, 
והיה לו בן אברך, בן תורה, ושינה את הענין מקצה 
לקצה. ואמר לאביו שהרופא אמר שהוא מרגיש מצוין 
ונראה טוב, והתוצאות והבדיקות מצויינות, ועוד מעט 
חוזר הביתה. וכך היה. שהתרפא וחזר לבית. וכמובן 
עם הרבה תפילות וקבלות. נשמה בריאה בגוף בריא. 
והנפש מקשרת ומסייעת להשלים את הבריאות. ומי 
שהוא בעל אמונה, לא צריך לכל זה, כי לעולם, תת 
מודע לא ישפיע לו על המודע. כי הוא בעל אמונה 
בחלקו,  ושמח  רגוע  והוא  לטובה.  מהשמים  שהכל 
ויודע את מה שאמר רבינו החפץ חיים זיע"א, חולה 
לא מת, מי שמגיע זמנו, מת. ומפורש בגמרא )קידושין עא:( 
"רוב חולין לחיים". וכל מה שעבר עליו בחיים, עניות, 
יתמות, השפלות, עלבונות, בזיונות, הוא מפעיל את 
האמונה ומקבל הכל באהבה. ומרגיש קשר תמידי עם 
ה' יתברך כעין נבואה קטנה. תת מודע בריא, ונפש 
בשמחה  ה'  עובד  והוא  הגוף.  על  לחץ  ואין  בריאה. 
ובאהבה. ואשריו ואשרי חלקו. ומרגיש כי הכל הבל. 
שמרגיש  האמיתי  החסיד  וזה  לכך.  שנזכה  והלואי 
פ"ד(.  הפרישות  שער  )חוה"ל  בליבו  ואבלו  בפניו  צהלתו  תמיד 
ונהנה לסבול כאשר מרגיש שזה מה' יתברך לטובתו 

בלבד.
גדולי ישראל חיים וקיימים

כמה סבל יוסף הצדיק, והיה בריא בנפש מכח האמונה. 
וגם נעשה מלך. כמה סבל דוד המלך עליו השלום. 
בנפש  בריא  ונשאר  כל צרה אמר פרק תהלים.  ועל 
וגם נעשה מלך. כמה סבל אברהם אבינו עליו השלום, 
הרשעים.  כל  את  וניצח  הגדול.  האמונה  איש  והוא 
כאילו אמרת  "אלוקי אברהם",  וכשאומרים בתפילה 
העולם  כל  על  הקב"ה  את  שהמליך  העולם,  מלך 
הדורות,  שבכל  וגדולים  רבים  ועוד  אמר(.  בתד"ה  מ:  )ברכות 

בנפש,  בריאים  האמונה  מכח  בתנ"ך.  המפורסמים 
ונפש מרפא את הגוף. והנשמה חוגגת בדבקות בה' 
יתברך. ואחרון חביב, בן תורה, בן ארבעים, גר בחו"ל, 
הר"ר אברהם ווייס בן שרה הי"ו לרפואה שלמה, אשר 
כל גופו לא מתפקד כלל,  וזה מחלה נדירה בעולם 
שהחולים מתים אחרי שנה מדכאון ועצבות. זה חולי 
והאוזניים  רק השכל,  אלא  כלל,  לא מתפקד  שהגוף 
והעיניים בלבד. והצליח לסיים את כל הש"ס תלמוד 
והרופא  גדולה.  תורנית  מסיבה  לכבודו  ועשו  בבלי, 
לו שהאמונה  בחו"ל, כתב  גדול  המפורסם בעל שם 
וזה  הרפואה.  חכמת  מכל  יותר  חזק  באלוקים,  שלו 
כח התורה שמסלקת דיכאון ועצבות וזוכים לאמונה 
ולחיים טובים. ושמעתי מידידי ואהובי הר"ר אברהם 
פרץ שליט"א )מגיד מישרים ומזכה הרבים בעיה"ק אשדוד(, שזה הביאור 
בגמרא )ברכות סג.( כל המרפה עצמו מדברי תורה, אין בו 
כח לעמוד ביום צרה, עיין שם. כי מכח התורה זוכים 
לאמונה. וזה מביא כח לעמוד ביום צרה. וכן בגמרא 
)חגיגה כז.( פושעי ישראל, מלאים מצות כרימון, עיין שם. 

כרימון.  מצוות  מלאים  אם  פושעים,  נקראים  וכיצד 
ותירץ הבן איש חי בספר בניהו, שלא מכוונים לשם 
שמים. ויתכן עוד שאינם חזקים באמונה באופן מעשי, 

אז נקראים ריקנים. שפתים ישק.
תרגילים באמונה יום יום, כל היום

מאה ברכות כל יום, הרי זה תרגילים באמונה לזכור 
את ה' יתברך תמיד )רמב"ם הל' ברכות פ"א(. והמדקדק לכוון 
העולם,  מלך  כשאומר  יתברך  ה'  את  להמליך  ויודע 
זוכה להשגות באמונה. וכן המקיים את חוקי התורה 
כמו צניעות וקדושה וכשרות. ומסלק את עצמו ִמֵּיֶצר 
הסקרנות של "ְוֹלא ָתתּורּו" )במדבר טו, לט(, כי זה רצון ה' 
יתברך. ולא מחפש היתרים בטלפון, רחמנא ליצלן. זה 
בעוצמה,  ישראל  באהבת  באמונה. מתחזק  תרגילים 
ויודע לכוון, עלינו ועל כל ישראל עמך, בברכת שים 
שלום, זה תרגילים באמונה. ומה שעובר עליו יום יום, 
ייסורים  קשים,  דינים  קשיים,  עיכובים,  שעה,  שעה 
פה ושם, מעשים שלא מסתדרים, שלום בית קשה, 
והוא מתגבר, זה תרגילים באמונה. ומרגיש שזה מגיע 
לי, ולא מבקש להבין כלום, כי ה' יתברך גדול ויודע 
מה שעושה, בבחינת "ְּבָכל ָצָרָתם לא ָצר" )ישעיה סג, ט(, 
ופירש רש"י, בכל הצרות היה מגיע לנו יותר, עיין שם. 
וזה עוזר לנו ליהנות מהשגחת ה'. ממש נבואה קטנה. 
ובפרט אם יוסיף לקדש שם שמים, ולכוון למות על 
קידוש השם באמירת ה' אחד )עיין משנ"ב סימן סא(. ובאמירת 
למען שמו באהבה. ובכל ברכה כשאומר מלך העולם. 
באורך(.  אמונים  שומר  )עיין  יהא שמיה רבה  וכשאומר בקדיש 
כל זה מזכך ומעלה ומסייע להשגות באמונה. ולהיות 
ובודאי  להפליא.  ה'  עובד  להיות  וזוכה  נפש.  בעל 
מוליד כל יום מלאכי אמונה מכח ההנהגה העצומה 
שלו באמונה. וכל פעם שמרגיש חולשה, יעשה כדברי 
הרמ"ק זיע"א לומר את הפסוק "ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִתְכֶּבה" )ויקרא ו, ו(. ורבינו השל"ה )בשער האותיות 
אות ל( מביא שהרמ"ק זכה לגילוי גדול זה על ידי גלוי 

לפני  הרבה  כן  ולגלות  לחדש  וזכה  הנביא.  אליהו 
ליקוטי מוהר"ן ונועם אלימלך זיע"א. "אש תמיד" אש 

האמונה, עולה למעלה, לא תכבה. 
ואביהוא.  נדב  במיתת  בפרשה  הפסוק  מובן  ובזה 
ג( לא רק בפה,  נאמר על אהרן הכהן "ַוִּיֹּדם ַאֲהֹרן" )י, 
גדולה מאד.  ה'  כן באהבת  ידע לקבל  גם בלב  אלא 
לב  כך  יד(.  ד,  )שמות  ְּבִלּבֹו"  ְוָׂשַמח  "ְוָרֲאָך  נאמר  שעליו 
שכר  וקיבל  ושתק  עצומה.  בשלמות  שלו,  האמונה 

שנתייחד איתו הדיבור )עיין זבחים קטו:(.
תרגיל באמונה בפרשת פרה

בהפטרה של פרשת פרה כתוב "ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים 
זריקת  ולכאורה הרי לא מועיל  כה(.  לו,  )יחזקאל  ְטהֹוִרים" 
מים, כי צריך ליכנס למקוה. וגם אם יגביה את כל הים, 
וכיצד  פי"א(,  ביאה  איסורי  )רמב"ם  לטהרה  מועיל  לא  זה  הרי 
שכתב  כמו  הכוונה  אלא  עליכם".  "וזרקתי  מועיל 
זה  להיות טהור, הרי  מקואות( שהמכוון  הל'  )סוף  הרמב"ם 
טהור גם בלי מים. עצם הכוונה ליטהר, הרי זה כאילו 
טבל במי הדעת. מקוה, זה טהרה חיצונית. וכוונה, זו 
טהרה פנימית. וכן באמונה, המכוון בכל פרט ופרט 
ומכוון  ומתחזק  מהשמים.  זה  יום,  יום  עליו  שעובר 
לקדש שם שמים. בעל אמונה כזה, בריא בגוף בנפש 

ובנשמה. והלואי שנזכה לכך, אמן ואמן.

חיזוק באמונה - חיזוק לנפש ולנשמה �

גזור
ושמור

גיליון מיוחד!
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 שלום וברכה מורי ורבותי!
 כבר מספר שנים שאנו זוכים להיפגש במסגרת זו מדי שבוע, לשוחח 
על דברים העומדים ברומו של עולם הזה או הבא לפי הצורך, מחכימים 
זוכים להוריד לחיי   – יחד באמרות תורתנו הקדושה. והחשוב ביותר 
המעשה, את הנהגותיו ומחשבות טוהר נפשו של אבינו רוענו מורנו 

הרב חיים רבי שליט"א.
שיחתנו המשותפת  הינה חלק קטן מתוך עלון רב ממדים המאכלס 
בתוכו דעת תורה צרופה, והחשוב עוד יותר – הנהגות למעשה בחיי 
היום יום על פי רצון ה' יתברך, בדרכו של מרן רבינו הגדול רבי עובדיה 
יוסף זיע"א ואליבא דאבינו רועינו שיבדל לחיים טובים וארוכים, אמן.

 מה עומד מאחור?
העלון כולו עם כל הרעש האיכותי והחיובי אותו הוא מחולל בארצנו 
הקטנה וברחבי העולם, עם רבבות תגובות של קוראים השותים בצמא 
וממומנת  קודש קטנטנה המאירה, מתנהלת  פעילות  הוא  דבריו.  את 

במלואה על ידי מוסדות הקודש "עטרת חכמים" בחולון.
יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  פיו  במו  "עטרת חכמים" הקים  מוסדות  את 
זיע"א, כאשר הורה לאבינו רוענו, מורנו הרב חיים רבי שליט"א, לפני 
בירושלים  הטבעי  גידולו   ממקום  לערוק  שנים  וחצי  ואחת  ארבעים 
עיר הקודש, ולעבור "מיד לאחר החתונה" לעיר מגורי רעייתו הרבנית 

תחיה, "חולון עיר הקודש".
ואז הצליחה חולון להפוך את פניה לעיר של קדושה וטהרה, ולגרום 
לסביבותיה לחסות בצילה. מה שגרם לערים, כמו בת ים, ראשון לציון, 
אזור, תל אביב יפו ואפילו מעבר להן, רחובות, יבנה, ויתר ערי השדה, 

לשנות את פניהן לבלי היכר.
נפש  נמוכי  לטובים,  הפכו  רעים  התחזקו,  חלשים  התקרבו,  רחוקים 
הפכו לגבוהים, ובמקרים רבים – ראשי ומנהלי ארגוני פשע הצליחו 
להפוך את עורם ולהשתמש בכישורי המנהיגות שלהם בצד הנכון של 
המפה, כאשר חלקם משמשים כיום כרבנים המנחים את צאן מרעיתם 

בדרך הישר והטוב.
את  שליט"א,  רבי  חיים  הרב  מורנו  הרוחני,  האבא  גידל  בו  הבית 
שהוקמה  חכמים"  "עטרת  חכמים".  עטרת  "בית  היה  מרעיתו  צאן 
עם שלושה אברכים ואשר לצידו של מורנו הרב שליט"א עמדו שני 
הגבאים המסורים – רבי גדעון גבריאל הלוי ורבי חיים זברלו – הלכה, 
שלישי  שני,  לדור  לבית  השנים  עם  שנהפכה  עד  והתעצמה  גדלה 
ואפילו רביעי של תלמידים ותלמידי תלמידים המגיעים להנות מאורו 
של מורנו הרב שליט"א, ותוך כדי אותה הנאה רצופה להעביר ולהאיר 

באותו אור מקומות חשוכים נוספים.
משום שזאת עליכם לדעת, שמבנה הנפש של "משפחת עטרת חכמים" 
רועינו  אבינו  המשפחה  אבי  ידי  על  הללו  השנים  כל  במהלך  נבנה 
שליט"א, בצורה כזו הגורמת לכל מי שזכה לטעום מהאור הגדול הזה, 
שלא "להצליח" לשמור את האור הזה בקרבו ולהאיר בו לשימוש אישי, 
 – בדרכו  הנקרה  כל  את  בו  ולהאיר  גדול  אור  אותו  את  לקחת  אלא 
משפחה, חברים, שכנים ואפילו עוברי אורח שפתחו עמו בשיחה חד 

פעמית.

עצם  לא  היא  ביותר  הגדולה  המעלה  שליט"א,  הרב  מורנו  בהנחיית 
המהפך אותו אתה מחולל בחייך האישיים, אלא גודל וכמות המהפכות 

אותן אתה מצליח לחולל בחייהם של אחרים.
 אור שהולך ומתעצם

את מה שעשה הרב לפני ארבעים ואחד וחצי שנים בהקריבו את עתידו 
הרוחני הלוט בערפל למען אחים לא מוכרים מערים אחרות, עושים 

היום תלמידיו תחת הנהגתו והוראותיו הפרטניות.
דרכו והנהגותיו של מורנו הרב שליט"א בזיכוי הרבים ובכלל, מופיעות 
ברבבות ספריו וספרי תלמידיו, חוברות, דיסקים, עלונים ואפילו אתרי 
יום ושעה שעה  יום  אינטרנט ואמצעים טכנולוגיים אחרים המפיצים 
את האור הגדול הזה גם לכאלו שמעולם לא זכו לפגוש את הרב פנים 

מול פנים.
 אז מניין היכולת והכח?

הכח העצום של אדם יחיד לחולל מהפכה במימדים של דור, מוגדר על 
ידי הרב בשתי מילים בלבד. ואלו שתי המילים אותן אמר מורנו הרב 
שליט"א בשיחה אישית שקיים עם אחד מטובי הגרפולוגים בעולם הלא 
הוא הרב ישי ליפשיץ, אשר נכנס לחדרו של הרב וראה על שולחנו את 
כתב ידו במענה לשואלים, ושאל את השאלה הבאה: "בכתב ידו של 
כבוד הרב אני רואה עדינות נפש נדירה. עם עדינות נפש שכזו לא ניתן 
להקים אימפריה תורנית ורוחנית חוצה גבולות שכזו. איך הצליח הרב 
למרות כל זאת להגיע להישגים מרשימים ומפעימים כל כך?". וגם הוא 

שמע ממורנו הרב את צמד המילים שאיתן ניתן לחולל כל מהפכה.
צמד המילים הוא – "כח התורה".

"בכחי מצד טבעי", אומר הרב שליט"א, "לא יכולתי להקים ולו חלק 
קטן מהאימפריה התורנית הזו. אולם, כח התורה הוא שמלווה אותנו 

ומעניק את האפשרויות השמימיות הללו".
הדמעות שחוללו דור

עוד בטרם הגיע הרב לגיל בו נכנס לישיבה קדושה, היה הוא רואה 
את אביו, רבי אליהו זצ"ל ]אשר זכיתי ונקראתי על שמו[, שב מבית 
הכנסת ודמעות בעיניו. לשאלת הילדים, השיב האב הדגול, שחזר זה 
עתה משיעורו המיוחד של רב צעיר ומתחיל בשם רבי עובדיה יוסף, 
אשר דיבר בשבחה של תורה, ובזכותם העצומה של הורים אשר זוכים 

ומהם יוצאים תלמידי חכמים גדולים בתורה ומורי הוראות בישראל.
מאותם רגעים דבקה נפשו של מורנו הרב שליט"א במאורם של ישראל, 
ראש כל בני הגולה, שר התורה, מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א. כבר 
בתור ילד היה דבק בשיעוריו של מרן זיע"א, ולאחריהם מלווה אותו 

עד לביתו, הבית המפורסם ברחוב אלקנה 8 בירושלים.
בהמשך הדרך, עוד בהיותו בחור ישיבה -מעיד עליו מרן הראשון לציון 
רבינו יצחק יוסף שליט"א - כי היה עמל ויגע בתורתו של אביו מרן 
זיע"א, ובולע במשך שעות על גבי שעות תשובות מספרו העצום "יביע 

אומר".
אין פלא שזכה, ולאחר שנים העיד עליו מרן הראשון לציון שליט"א כי 
אין תלמיד חכם בגוש דן שאינו תלמידו או תלמיד תלמידו של מורנו 

הגאון הגדול הרב חיים רבי שליט"א.

"צו גיוס"

איתך נצליח להגיע אל היעד!

עולם התורה בחולון  זקוק לך!

03-5011160 שעות
כ''ז-כ''ח אדר ב׳
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 שלום וברכה מורי ורבותי!
 כבר מספר שנים שאנו זוכים להיפגש במסגרת זו מדי שבוע, לשוחח 
על דברים העומדים ברומו של עולם הזה או הבא לפי הצורך, מחכימים 
זוכים להוריד לחיי   – יחד באמרות תורתנו הקדושה. והחשוב ביותר 
המעשה, את הנהגותיו ומחשבות טוהר נפשו של אבינו רוענו מורנו 

הרב חיים רבי שליט"א.
שיחתנו המשותפת  הינה חלק קטן מתוך עלון רב ממדים המאכלס 
בתוכו דעת תורה צרופה, והחשוב עוד יותר – הנהגות למעשה בחיי 
היום יום על פי רצון ה' יתברך, בדרכו של מרן רבינו הגדול רבי עובדיה 
יוסף זיע"א ואליבא דאבינו רועינו שיבדל לחיים טובים וארוכים, אמן.

 מה עומד מאחור?
העלון כולו עם כל הרעש האיכותי והחיובי אותו הוא מחולל בארצנו 
הקטנה וברחבי העולם, עם רבבות תגובות של קוראים השותים בצמא 
וממומנת  קודש קטנטנה המאירה, מתנהלת  פעילות  הוא  דבריו.  את 

במלואה על ידי מוסדות הקודש "עטרת חכמים" בחולון.
יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  פיו  במו  "עטרת חכמים" הקים  מוסדות  את 
זיע"א, כאשר הורה לאבינו רוענו, מורנו הרב חיים רבי שליט"א, לפני 
בירושלים  הטבעי  גידולו   ממקום  לערוק  שנים  וחצי  ואחת  ארבעים 
עיר הקודש, ולעבור "מיד לאחר החתונה" לעיר מגורי רעייתו הרבנית 

תחיה, "חולון עיר הקודש".
ואז הצליחה חולון להפוך את פניה לעיר של קדושה וטהרה, ולגרום 
לסביבותיה לחסות בצילה. מה שגרם לערים, כמו בת ים, ראשון לציון, 
אזור, תל אביב יפו ואפילו מעבר להן, רחובות, יבנה, ויתר ערי השדה, 

לשנות את פניהן לבלי היכר.
נפש  נמוכי  לטובים,  הפכו  רעים  התחזקו,  חלשים  התקרבו,  רחוקים 
הפכו לגבוהים, ובמקרים רבים – ראשי ומנהלי ארגוני פשע הצליחו 
להפוך את עורם ולהשתמש בכישורי המנהיגות שלהם בצד הנכון של 
המפה, כאשר חלקם משמשים כיום כרבנים המנחים את צאן מרעיתם 

בדרך הישר והטוב.
את  שליט"א,  רבי  חיים  הרב  מורנו  הרוחני,  האבא  גידל  בו  הבית 
שהוקמה  חכמים"  "עטרת  חכמים".  עטרת  "בית  היה  מרעיתו  צאן 
עם שלושה אברכים ואשר לצידו של מורנו הרב שליט"א עמדו שני 
הגבאים המסורים – רבי גדעון גבריאל הלוי ורבי חיים זברלו – הלכה, 
שלישי  שני,  לדור  לבית  השנים  עם  שנהפכה  עד  והתעצמה  גדלה 
ואפילו רביעי של תלמידים ותלמידי תלמידים המגיעים להנות מאורו 
של מורנו הרב שליט"א, ותוך כדי אותה הנאה רצופה להעביר ולהאיר 

באותו אור מקומות חשוכים נוספים.
משום שזאת עליכם לדעת, שמבנה הנפש של "משפחת עטרת חכמים" 
רועינו  אבינו  המשפחה  אבי  ידי  על  הללו  השנים  כל  במהלך  נבנה 
שליט"א, בצורה כזו הגורמת לכל מי שזכה לטעום מהאור הגדול הזה, 
שלא "להצליח" לשמור את האור הזה בקרבו ולהאיר בו לשימוש אישי, 
 – בדרכו  הנקרה  כל  את  בו  ולהאיר  גדול  אור  אותו  את  לקחת  אלא 
משפחה, חברים, שכנים ואפילו עוברי אורח שפתחו עמו בשיחה חד 

פעמית.

עצם  לא  היא  ביותר  הגדולה  המעלה  שליט"א,  הרב  מורנו  בהנחיית 
המהפך אותו אתה מחולל בחייך האישיים, אלא גודל וכמות המהפכות 

אותן אתה מצליח לחולל בחייהם של אחרים.
 אור שהולך ומתעצם

את מה שעשה הרב לפני ארבעים ואחד וחצי שנים בהקריבו את עתידו 
הרוחני הלוט בערפל למען אחים לא מוכרים מערים אחרות, עושים 

היום תלמידיו תחת הנהגתו והוראותיו הפרטניות.
דרכו והנהגותיו של מורנו הרב שליט"א בזיכוי הרבים ובכלל, מופיעות 
ברבבות ספריו וספרי תלמידיו, חוברות, דיסקים, עלונים ואפילו אתרי 
יום ושעה שעה  יום  אינטרנט ואמצעים טכנולוגיים אחרים המפיצים 
את האור הגדול הזה גם לכאלו שמעולם לא זכו לפגוש את הרב פנים 

מול פנים.
 אז מניין היכולת והכח?

הכח העצום של אדם יחיד לחולל מהפכה במימדים של דור, מוגדר על 
ידי הרב בשתי מילים בלבד. ואלו שתי המילים אותן אמר מורנו הרב 
שליט"א בשיחה אישית שקיים עם אחד מטובי הגרפולוגים בעולם הלא 
הוא הרב ישי ליפשיץ, אשר נכנס לחדרו של הרב וראה על שולחנו את 
כתב ידו במענה לשואלים, ושאל את השאלה הבאה: "בכתב ידו של 
כבוד הרב אני רואה עדינות נפש נדירה. עם עדינות נפש שכזו לא ניתן 
להקים אימפריה תורנית ורוחנית חוצה גבולות שכזו. איך הצליח הרב 
למרות כל זאת להגיע להישגים מרשימים ומפעימים כל כך?". וגם הוא 

שמע ממורנו הרב את צמד המילים שאיתן ניתן לחולל כל מהפכה.
צמד המילים הוא – "כח התורה".

"בכחי מצד טבעי", אומר הרב שליט"א, "לא יכולתי להקים ולו חלק 
קטן מהאימפריה התורנית הזו. אולם, כח התורה הוא שמלווה אותנו 

ומעניק את האפשרויות השמימיות הללו".
הדמעות שחוללו דור

עוד בטרם הגיע הרב לגיל בו נכנס לישיבה קדושה, היה הוא רואה 
את אביו, רבי אליהו זצ"ל ]אשר זכיתי ונקראתי על שמו[, שב מבית 
הכנסת ודמעות בעיניו. לשאלת הילדים, השיב האב הדגול, שחזר זה 
עתה משיעורו המיוחד של רב צעיר ומתחיל בשם רבי עובדיה יוסף, 
אשר דיבר בשבחה של תורה, ובזכותם העצומה של הורים אשר זוכים 

ומהם יוצאים תלמידי חכמים גדולים בתורה ומורי הוראות בישראל.
מאותם רגעים דבקה נפשו של מורנו הרב שליט"א במאורם של ישראל, 
ראש כל בני הגולה, שר התורה, מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א. כבר 
בתור ילד היה דבק בשיעוריו של מרן זיע"א, ולאחריהם מלווה אותו 

עד לביתו, הבית המפורסם ברחוב אלקנה 8 בירושלים.
בהמשך הדרך, עוד בהיותו בחור ישיבה -מעיד עליו מרן הראשון לציון 
רבינו יצחק יוסף שליט"א - כי היה עמל ויגע בתורתו של אביו מרן 
זיע"א, ובולע במשך שעות על גבי שעות תשובות מספרו העצום "יביע 

אומר".
אין פלא שזכה, ולאחר שנים העיד עליו מרן הראשון לציון שליט"א כי 
אין תלמיד חכם בגוש דן שאינו תלמידו או תלמיד תלמידו של מורנו 

הגאון הגדול הרב חיים רבי שליט"א.

"צו גיוס"

3

 המשבר
של  התפתחותה  על  שהעיב  אסון  קרה  שנים,  כשש  לפני  אולם, 

האימפריה התורנית הזו.
בשורה שהגיעה בשמם של מספר מצומצם של תורמים מחו"ל שהחזיקו 
את המוסדות, הודיעה על קריסה טוטאלית שלא תאפשר להם להמשיך 
ולהחזיק בעמלי התורה אברכי הכולל ואפילו בפרוטה שחוקה. ואכן 
מאז נעלמו עקבותיהם, ומספר פניות של מורנו הרב שליט"א אליהם 

או לשלוחיהם לא ולא הניבו פרי.
 למעלה ממאתיים

בניגוד לדעתם של גדולי ישראל אחרים, היתה דעתו של מורנו הרב 
שליט"א שלא להשבית את הלימודים בכולל, וכל שכן שלא לשלוח את 
האברכים לביתם ללא המלגה לה הם רגילים. ומשום כך, היתה הוראתו 
יוכלון  גבי הלוואות ככל אשר  על  הברורה של הרב לקחת הלוואות 
מוסדות "עטרת חכמים" שאת, כאשר במקביל פנה הרב לצאן מרעיתו 

וביקש את עזרתם בהחזקת המוסדות.
חפץ ה' בידיו של מורנו הרב שליט"א צלח, והוא זכה, ולא רק שקול 
התורה לא הושבת במוסדות, אלא מעבר לכך, התרבו הלומדים לכדי 
למעלה ממאתיים, כאשר המלגות אף הן גדלו עד כדי הכפלה של ממש 

ואף יותר.
 חברים נאמנים

ציבור בניו תלמידיו הנאמנים של מורנו הרב שליט"א נענה לקריאתו. 
וכל אחד מבני הקהילה, ממשתתפי השיעורים ומתלמידי הרב המסורים 
ברחבי הארץ, עמד לימינו של הרב במסירות נפש. והעניק כל אחד לפי 
כוחו ואף למעלה מכוחו, למען תקומתם של מוסדות "עטרת חכמים".

ואכן המוסדות קמו וגם ניצבו, וכיום ניתן לומר שהמשבר מאחריהם. 
הכנסים הגדולים והמכניסים מדי שנה, כאשר אליהם נוספים המגביות 
המאפשרת  יציבה  בצורה  המוסדות  את  מחזיקים  הנוראים,  בימים 
ניהול שקט והתפתחות תקינה. כאשר תוך כדי כך צוות מוסרי הנפש 
במוסדות משלים את החסר מדי פעם בפגישות אישיות עם מוסרי נפש 
לבם  בטוב  החסר  את  למלא  העומדים  והאהוב  היקר  מעמנו  נוספים 

וברוחם הנדיבה.
 העבר עדיין כאן

ברם, דא עקא, השנים הראשונות בהן היה צורך ליטול הלוואות מדי 
חודש בכדי לא להשיב את פניהם של האברכים ריקם, והוצאות נצרכות 
שונות שהושארו מעברן המפואר של המוסדות ,יצרו חוב גדול אשר 
למרות הצלחתם המסחררת של המוסדות – רוחנית וגשמית – הם אינם 

מצליחים לכסותן.
והגיעו למינימום  החובות הללו, לאחר שבחלקן הגדול כבר צומצמו 

האפשרי ממש, עומדים כיום על שבעה מיליון.
שבעת המיליונים הללו מעיבים על תפקודם והתנהלותם השוטפת של 
מורנו  ראשנו,  עטרת  של  כתפיו  על  כבד  כמשא  ורובצים  המוסדות, 

הרב שליט"א.

החובות הללו מעולם לא גרמו לאבא המסור לקצץ בנטיעותיהם של 
המלגות  את  להפחית  לא חשב  הוא  מעולם  המסורים.  תלמידיו  בניו 

בכדי להקל ולו במעט על העול הזה.
מעבר לכך, מדי שבוע לפחות, מקבל הרב אברך או שניים נוספים בלי 
תנאים  ומבלי לבקש מהם לממן את מלגתם. "תורה מונחת בקרן זווית, 

וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול", אומר מורנו הרב שליט"א.
להחזיק  דיים  וחזקים  כלכלית  איתנים  מוסדות  הוא,  שנוצר  המצב 
את עצמם בהוצאות היום יום. אולם, חוב אדיר המעיב על הפעילות 
תוספת  כדוגמת  נוספים  רוחניים  פרויקטים  כאשר  ההתפתחות,  ועל 
מוסדות  ועוד  קטנה  ישיבה  של  הקמתה  קומות,  ארבע  של  הכרחית 

ומסגרות חינוך נוספים, נדחים בעקבות אותו משא כבד.
 והיום..

והיום, בעת הגורלית הזאת, התכנסו בניו תלמידיו הנאמנים של אבינו 
ועד  ברוחניות  נפשם  את  המוסרים  הכולל  מאברכי  שליט"א,  רועינו 
חברי הקהילה וציבור תלמידי הרב המוסרים את נפשם בגשמיות, ויחד 

קיבלו החלטה לשים סוף לעול גדול ועצום זה ולחסלו לחלוטין.
ט'  )ב"ב  הגמרא  אומרת  יז(,  נט,  )ישעיה  כשיריון"  צדקה  "וילבש  הפסוק  על 
של  גופו  על  המונח  ממדים  ורב  גדול  לשיריון  שהצדקה משולה  ע"ב( 
גיבור ענק. היא אימתנית וחזקה, ואין חץ שיכול לחדור בעדה. אולם, 
למתבונן מקרוב, אותו שריון עשוי מקשקשים קשקשים קטנים, אשר 

כל אחד בקוטנו מצטרף לחבריו ויחד יוצרים את השריון הענק.
כך היא מצוות הצדקה. כאשר מתקבצים המוני בית ישראל וכל אחד 
נותן את הקשקש הקטן של מסירות הנפש שלו, יחד בונים שריון גדול 

ממדים, אשר אין חץ רוחני או גשמי שיכול לחדור בעדו.
זה הזמן ללבוש שריון!

בימים אלו, יוצאים תלמידי מורנו הרב שליט"א למבצע המכונה "גיוס 
המונים". במבצע זה מתאחדים כל עמך בית ישראל מהארץ ומהעולם 

לסילוק אותה מועקה מעיקה.
רבי  חיים  הרב  ראשנו  ועטרת  ורבינו  מורנו  את  לשמח  מתגייסים 

שליט"א, ולהעניק לו את הכוחות להמשיך ולשאת במשא הדור.
יוסף  עובדיה  רבינו  אלוקים  נשיא  למרן  רוח  נחת  לעשות  מתגייסים 

זיע"א בגאולת מפעל חייו.
מתגייסים להעניק רוממות רוח וכוחות נפש וגוף ללמעלה ממאתיים 
גדולי  של  בדרכם  וצועדים  המתחנכים  הנפש,  מוסרי  הכולל  אברכי 

ישראל.
ועל הכל – מתגייסים להעניק נחת רוח לאבינו שבשמים, לשם יחוד 

קודשא בריך הוא ושכינתיה.
המיוחד  לשפע  לזכות  תורה,  של  קרנה  את  לרומם  כולנו  נזכה  ויחד 
השמור למוסרי נפש למען התורה ועמליה, ונזכה בבריאות ובנחת לנו 
ולכל הנלווים אלינו, לראות כל יעד אותו נציב לעצמנו מכפיל את עצמו 

לטובה ולברכה.
וברוכים תהיו!

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל "צו גיוס" - המשך

"בזכותיה            עולם התורה בחולון  זקוק לך!
דמרן 

    עננו"
"בזכותיה            

דמרן 
    עננו"

ההתרמה ההמונית תתקיים בימים רביעי וחמישי, 
כ''ז – כ''ח אדר ב׳ תשע''ט )3-4 באפריל(.  

"בזכותיה            
דמרן 

    עננו"
"בזכותיה            

דמרן 
    עננו"



הגאון הרב דוד יוסף שליט"א הגאון הרב שמעון בעדני שליט"א המקובל הרב דב קוק שליט"א הגאון הרב ציון בוארון שליט"א הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א 

תומכים ומצילים את מוסדות עטרת חכמים              עולם התורה בחולון זקוק לך!

"בזכותיה            
דמרן 

    עננו"
"בזכותיה            

דמרן 
    עננו"

שעות
איתך נצליח כ''ז-כ''ח אדר ב׳
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המקובל הרב דב קוק שליט"א 

תומכים ומצילים את מוסדות עטרת חכמים              עולם התורה בחולון זקוק לך!
האימפריה הגדולה בלב העיר חולון, 

מוסדות עטרת חכמים 
בראשות הרה''ג ר׳ חיים רבי שליט''א

נמצאת בסכנת קריסה וכולנו מתגייסים למען המוסדות

אנו מזמינים אותך 
להיות שותף פעיל בגיוס חבריך ולגייס את עצמך 

להצלחת גיוס ההמונים, לטובת מפעל התורה.

יחד נשמור על קול התורה בחולון 
ונזכה להיות שותפים בתורה הקדושה! 

ההתרמה ההמונית תתקיים 
בימים רביעי וחמישי, 

כ''ז – כ''ח אדר ב׳ תשע''ט )3-4 באפריל(.  
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חזרה עטרה ליושנה

רבים מביננו שכבר חצו את ימי הנעורים, עדיין זוכרים את 

אותם ימים שמרן הגר''ע יוסף זי''ע זעק בחוצות ובכנסים 

הגדולים: "נחזיר העטרה ליושנה!". לא כולם הבינו אז 

את משמעות הדבר וכיצד הוא בא לידי ביטוי. אך ברבות 

השנים כולם הבינו גם הבינו את משמעות המילים של 

מרן: קול התורה הבוקע מהיכלי התורה ברחבי הארץ, 

בערי השדה כמו בערים הגדולות, מבטאים בעוז את 

המהפכה הספרדית של עולם התורה. 

באותם ימים בהם מרן זי''ע זעק את זעקתו, נכנס אליו 

אברך צעיר שבא בברית הנישואין ואשר מאז ילדותו גדל 

כיתום מאב. מרן זיע"א היה לו לדמות אב ואליו נכנס לבקש 

את ברכתו ועצתו. וכאשר שאל את מרן על מקום מגורים 

מועדף, הודיע לו מרן חגיגית:  לא בירושלים, לא בבני 

ברק, אלא ב ח ו ל ו ן. "לך תפריח שם את השממה ותקים 

מגדל-אור של תורה", אמר לו מרן שצפה למרחוק וידע 

שהאיש נועד לגדולות וכי זהו האדם הנכון במקום הנכון. 

אותו אברך הלא הוא מורינו ורבינו ועטרת ראשינו הרב 

חיים רבי שליט"א אשר צועד צעד אחר צעד בדרכו של 

מרן. הוא האיש אשר הקים עולה של תורה בעיר חולון 

ורבים השיב מעוון. ואת מלאכתו עושה בענווה, בפשטות 

ובאהבת ישראל הידועה שלו. 

מזה כשלושה עשורים, בשכונת תל גיבורים בלב העיר 

חולון ניצב לו איתן המגדלור של מרן זיע"א, הלוא הוא 

מוסדות "עטרת חכמים". הישיבה מתנהלת על פי דרכו 

ומשנתו של הרב עובדיה יוסף ובשיטת הלימוד של גאוני 

וחכמי ספרד. 

מארגנת  הישיבה  המדרש,  בית  לפעילות  במקביל 

שעורי תורה, כנסים, הוצאה לאור של ספרים ומאמרים 

דיסקים וקלטות, בהלכה ובמוסר, הפצת תורה ברדיו 

וברשת, ארגון "חבורות תהילים" לילדים ואף מפעלי 

חסד העוסקים בענייני שידוכים, שלום בית, הכנסת כלה, 

ארגון נשים 'עטרת אשת חייל', פעילות סיוע לנזקקים, 

הכשרת סופרי סת"ם ועוד. כמו כן, תלמידים בישיבה 

פיתחו את התוכנה "תורת אמת'', המכילה אלפי ספרים 

וקונטרסים תורניים לשימוש חינמי עבור כל דורש.

03-5011160



על כל הפעילות המפוארת הזו מנצח מורנו הרב חיים רבי 

שליט"א, בשליחות מרן זיע"א. ההוצאות הכרוכות בפעולות 

הקודש הללו אינם באים יש מאין. מורנו נושא על כתפו 

עול כבד מאד של חובות והוצאות, בכדי לקיים את רצונו 

וחזונו של מרן. במשך השנים הרב צבר חוב של למעלה 

מ-7,000,000 ₪ ובמילים שבעה מיליון שקל. 

כדי שהמנגינה לא תיפסק ובכדי שהעטרה תישאר בתפארתה, 

כולנו יחד, ללא יוצא מן הכלל, ניטול חלק בהצלת מורשתו 

של מרן בעיר חולון, כל אחד כפי יכולתו. 

שומרים על העטרה!

"בזכותיה            
דמרן 

    עננו"
"בזכותיה            

דמרן 
    עננו"



"בזכותיה            
דמרן 

    עננו"
תומכים ומצילים את מוסדות התורה 

"עטרת חכמים"
בנשיאות מורנו הגאון הרב ר׳ חיים רבי שליט"א

המרכז: רח' החי'ם 4 תל-גיבורים, חולון

טל' 03.5011150 | פקס' 03.5011125

מען למכתבים: ת.ד. 6215 חולון
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