
זה כבר כאן!  
 מרכז הקונגרסים אווניו

כ"ח בשבט תש"פ | 23 בפבואר 2020 

פעם בשנה
כל שנה
      לכל השנה!

p
re
m
iu
m

סרוק אותי!
סגור על עצמך?

   

"לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה"

ר"תיציאהכניסה
תל-אביב
ירושלים

חיפה
באר שבע

18:27   17:52   16:53

  18:31    17:51   *16:37

18:25   17:50   16:41

18:28   17:53   16:54

ִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים, מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: שלח לו יין ]ישן[ שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו" )מגילה טז:( ָרה ֲחמִֹרים ֽנֹׂשְ זֹאת ֲעׂשָ ַלח ּכְ "ּוְלָאִביו ׁשָ

*לנוהגים 40 דק' 16:17 

המשא המרכזי
מורנו הרב חיים רבי שליט"א

גליון מס': 307 פרשת בא שבת קודש ו' שבת תש"פ )1 בפברואר 2020 למניינם(בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

www.aterett.co.il         info@aterett.co.il         המרכז: רח' החי'ם 4 תל-גיבורים, חולון          03-5011150        03-5011125          6215 חולון

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

1
עריכה: ר' ישראל ברכיהו | עימוד: י.ר. 052.7663636 | הפצה: ר' דורון רבנשנס 054.8562003

 מרכז הקונגרסים אווניו
כ"ח בשבט תש"פ | 23 בפבואר 2020 

פעם בשנה
כל שנה
      לכל השנה!

סרוק אותי!
סגור על עצמך?

זה כבר כאן!

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 הקדושים, ועל משה 
רבינו ע"ה, יתכן שיש לנו מצוה ללמוד מהם, 
להבין, להתקדם, להתחזק ולהתעלות באמונה 

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

יכול אף להוציא מפיו מלים קשות, כמו "למה 
הרעות?".

והקושי בעבודת ה' הוא, כאשר הדבר קשור 
אל האדם עצמו ולא לאחרים, והיינו מי שיש 
בשמחה  בתפלה,  בכוונה  להוסיף  קושי  לו 
וגם  ה'.  בעבודת  הנדרשת  ובהכנה  במצוות 
מקום  מכל  באמת,  ה'  את  עובד  הוא  כאשר 
מכיון שיכול להתאמץ ולהוסיף ואינו מוסיף, 
עדיין יש כאן בעיה, ובגמרא )סנהדרין צט סע"א( אמרו 

על כך דברים קשים, ע"ש.

השלמות באמונה של אברהם אע"ה
אברהם אבינו ע"ה היה בהשגות גדולות מאד 
באמונה, ממש אמונה שלימה – אינו מבין, אינו 
גם כשהאחרים  בעיניים,  רואה  ואינו  מתרגש 
זה  סבל  שגם  משום  בגופם,  מאד  סובלים 
שראינו  וכמו  בלבד.  משמים  הוא  שבגופם 

בעקידת יצחק, שעשה זאת אברהם אבינו ע"ה 
את  כשגירש  הרגיש  וכן  וירא(.  )מד"ר  שמח  בלב 
ישמעאל בנו, ואף עשה כן בהשכמת הבוקר, 
כשעשה  וכן  יתברך.  ה'  ציוה  שכך  משום 
על  חשש  לא  המלכים,  ארבעת  עם  מלחמה 
גופו כלל. וכן כשנכנס באש כדי להשרף באור 
שבערה  יתברך  בה'  האמונה  מחמת  כשדים 
בקרבו. ועוד שסבל הרבה, עד כדי כך שאפילו 
א              רך מכח אמונתו  קבר לשרה 
פט:(.  שבת  )עי'  "ימחו על קדושת שמך"  השלמה: 
נמצא שאברהם אבינו ע"ה, לא רואה בעיניים 

כלום – רק אמונה!
יכול  היה  עדיין  יתברך,  ה'  בעבודת  אולם, 
להתאמץ  יותר,  להתקדם  ע"ה  אבינו  אברהם 
יותר ולהתעלות יותר, ואם אכן ה' יתברך היה 
תובע אותו בדין, לא היה יכול לעמוד בתוכחה 

מה חזק יותר, שלמות באמונה 
או שלמות בעבודת ה'?
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קורס להכשרת סופר סת"ם 
ע"י "המכון להכשרה" בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

לפרטים והרשמה הרב שי: 052.7671573 ]מהשעה 17:30 ואילך[

אתה שותף איתם!
מי מסוגל לוותר על זה?

לימוד העיון
כל אברך שלומד בעיון, מכין את עצמו לגדולות. 
ועמקות  הבנה  של  וברמה  בתורה  בגדלות  הן 
והן  והאחרונים,  הראשונים  ובדברי  בתלמוד 
את  חכם  לתלמיד  המעניקה  תורה  בדעת 
לפניו  המגיע  מקרה  כל  לנתב  האפשרות 
לפרטים, ולהבין לעומק את הצרכים החיוביים 

והשליליים שבכל דבר.

תינוקות של בית רבן
הילדים מתכנסים בימי החול לשיעורי תורה, בהם מלמדים 
ומשם  רוחנית.  לעלייה  והיסודות  החיים  מהות  את  אותם 
מידות  תורה,  לימוד  של  הגבוהות  לרמות  ממשיכים  הם 

טובות ויראת שמים אמיתית.
ומידי שבת מתכנסים מאות מילדי ישראל למגוון שיעורי 
תהלים בבניין מוסדות בהם הם מעוררים בקריאתם רחמים 

וגזירות טובות עלינו ועל כל ישראל. 
כמו כן מתקיים מיזם אבות ובנים המפגיש מידי שבוע בין 
אבות לבנים ללימוד אמיתי משותף. בו הם זוכים בפרסים 
וילדים,  הורים  של  רוחנית  איכות  ובשעת  ובממתקים 

המעמיקים בתורתו של אבינו מלכנו הקדוש ברוך הוא.

לימוד הלכה ופסיקה למעשה
הוא  האברכים,  של  בלימוד  כשהמטרה 
להכשירם להיות רבנים גדולים בישראל. חשוב 
נדון  בכל  הדרוש  הידע  את  להם  שיהיה  מאד 

הלכתי.
לשם כך לומדים בכולל מידי יום "סדר הלכה", 
לפי  והמסקנות  לומדים את שורשי ההלכה  בו 

הדעות המקובלות.

לתת מכל הלב
כך  מהרוחניות  פחות  לא  לגשמיות  דואגים 
ומעבר  תוספות,  עם  נכבדה  מלגה  שמלבד 
ותה מאורגנים,  ופינות קפה  לארוחות צהריים 
קיים גמ"ח של סלי מזון ומוצרי יסוד ופינוקים 

לאברכים ובני משפחותיהם.

אברך של ש"ס
לומדים  הרגילות  הלימודים  לסדרת  מעבר 
האברכים תלמוד בבלי ש"ס על הסדר, נבחנים 
הופכים  כך  לעידוד,  מלגה  תוספת  ומקבלים 

מיום ליום ליודעי ש"ס על בוריו ולבני עליה.

להשקיע לטפח ולגדל
מבדילים  לרמות  המחולקים  שיעורים  שמונה 
ועד  דרכים,  מתחילת  האברכים  קהל  בין 
בלימוד  הגבוה  קומתם  לשיעור  להגיעם 
הרב  מורנו  מינה  כך  ולשם  התורה.  ובעמקות 
מובחרים,  שיעורים  מגידי   - ר"מים  שליט"א 
שיעור  את  לתלמידיו  מעניק  אחד  כל  אשר 

הקומה המתאים לו בתקופה זו.

יהודי טוב
הרחב  לציבור  תורה  נמסרים שיעורי  יום  מידי 
על ידי מיטב מגידי השיעורים, ובראשם מורנו 
הרב חיים רבי שליט"א המוסר מידי יום שיעור 
לאחר תפילת שחרית ובין מנחה לערבית. מעבר 
לכך מתקיימים שיעורים ע"י הרבנים הגאונים: 
הרב דוד עזריה, הרב חיים יפה, הרב עידו במרגי 

והרב יצחק רבי.

החיזוק היומי
ראש  של  בהגשתו  העולמי"  היומי  "החיזוק 
מידי  מגיש  שליט"א.  רבי  אליהו  הרב  הכולל 
יום פנינים מאירות מתורתן של ראשונים ועל 
מורנו  אביו  של  והמיוחדת  המקרבת  דרכו  פי 
לאנגלית  מתורגמים  החיזוקים  שליט"א.  הרב 
והם כבר מופצים ברחבי העולם במימדים של 
והשאלות  החיזוק  היעוץ,  התגובות,  מליונים. 
בהלכה ובהנהגה הם רק פירותיה של אותה דרך 

המשלבת זיכוי הרבים בכל דרך.

ף

של ה' יתברך )עי' ערכין יז.(. ונמצא שאברהם אבינו 
וחסרון  באמונה  שלמות  היה במצב של  ע"ה 

בעבודת ה' יתברך.

השלמות בעבודת ה' של משה רבינו ע"ה
ומאידך, משה רבינו ע"ה היה להיפך, בעבודת 
לו  היתה  בלבד,  לעצמו  השייכת  יתברך  ה' 
שלמות של ממש, הוא היה בהשגות גדולות, 
ומוכן אפילו למות על  יתברך,  ובדבקות בה' 
)שמות  וגו'"  ָנא  "ְמֵחִני  שאמר:  עד  ישראל,  עם 
"ִאיׁש  שנקרא  היחיד  רבינו ע"ה  ומשה  לב(.  לב, 

האור  רבינו  שם  ומפרש  ב(,  לג,  )דברים  ָהֱאֹלִקים" 
החיים הקדוש זיע"א: שהיה יכול לעמוד בדין 
מיעט  וגם  והישר,  הטוב  לעשות  הפליא  כי 
את עצמו בענוה גדולה, עד שהתורה נקראת 
שבת  )עי'  עבדי"  משה  תורת  "זכרו   – שמו  על 
רבינו  אדומה, שמשה  בפרה  וכגון  ע"ש.  פט.(, 

ע"ה היה יודע סוד פרה אדומה, משום שהיה 
אומר על כל דבר: "הבנתי!" גם כאשר לא היה 
מבין כלום. וזו עבודת ה' עצומה! וכן במשכן, 
שאל  לא  משה  ואילו  שאלות,  שאל  בצלאל 
כלום, אלא היה בונה משכן וכליו )עי' ברכות נה.(.  

אמנם, בשלמות באמונה, כאשר כאב לו מאד 
על עם ישראל, הוא שאל את ה': "ָלָמה ֲהֵרֹעָת" 
מחוסר  הנובעת  שאלה  שהיא  יא(,  יא,  )במדבר 

שלמות באמונה. וכן ראינו כאשר יצא בחורי 
משום  רש"י,  ופרש  ח(  )יא,  פרעה  מלפני  אף 
וכן כשהכה  שנפגע מדיבורו של אותו רשע. 

בדבקות  היה  ולא  השם,  קידוש  ומנע  בסלע 
יוציא  הוא  בלבד  באמירה  שאפילו  באמונה 
מים מן הסלע. ולכן גם חשש מפני כבודו של 
פעמים,  כמה  יתברך  לה'  מסרב  והיה  אהרן, 
סובלים.  שאחרים  מכך  מאד  שחשש  משום 
דאגה  ע"ה  רבינו  למשה  שהיתה  מצינו  וכן 
לצרכי הגוף, והפסוק מעיד עליו חוסר שלמות 
באמונה. וכן כאשר נתעסק במלון תחילה, ובא 
נחש לבלעו, שזה שייך לצרכי משפחתו )עי' נדרים 
לב.(, ממש ההיפך הגמור מאברהם אבינו ע"ה. 

והדברים נוראים ומפחידים מאד.

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

השובבי"ם הקדושים הללו, וכדלהלן.

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

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 להיות 
בהשגות גדולות, ולדקדק בפסוק "ולא תתורו", 
זה   – עיניכם"  "אחרי  יב:(:  )ברכות  ומפורש בש"ס 
זנות, ע"ש. ובכל מקום שמוזכר בש"ס המלה 
שבת  )מהרש"א  מעריות  לזהירות  הכוונה  "עבירה", 
רב,  תלמידי  שהיו  ששת  ורב  יוסף  ורב  לג.(. 
סימו את עיניהם בכוונה, כדי שלא להסתכל 
חוץ לארבע אמותיהם )עי' ר"ן קידושין לא.(. ומפורש 
בגמרא )נדה יג.(, שאין ללבוש מכנסיים צמודות, 
בגדים  כשקונה  וגם  ע"ש.  ליצלן,  רחמנא 
פנימיים, חובה לקנותם על פי ההלכה )עי' משנ"ב 
חששו  קיג.(,  )פסחים  הקדושים  וחז"ל  כ(.  ס"ק  עד  סי' 

מלשבח את רב ספרא בתואר "רווק הדר בכרך, 
ורבינו  נוראים!  והדברים  ע"ש.  חוטא",  ואינו 
הקדוש לא הושיט את ידו למטה מאבנטו, ורבי 

   
המשא המרכזי

מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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אתה יודע מה זו אמונה! שבת! לימוד תורה!

יודע כמה טוב לילד שמקבל חינוך יהודי!

אבל יש רבים כאלה שלא חושבים כך
  הם לא בטוחים בדרך הזו,

ואפילו חוששים ממנה מאוד

מה היית עושה בשביל לקרב אותם?
 כמה היית מוכן להשקיע בהם?

יש ערך לדבר העצום הזה?

יש מישהו שמפתח דור של פעילים 
 כאלה שמאירים את אור התורה 

בכל עיר ובכל שכונה ובית!

המאיר מורנו הרב חיים רבי שליט"א
 בשליחות מרן אור העולם 
רבינו עובדיה יוסף זיע"א

הקים בחולון דור של בעלי תשובה 
 שמכהנים כיום בלמעלה מ-200 
 מוסדות וארגונים בארץ ובעולם 

 מפיץ את אורה הענוג של התורה 
הקדושה בדרכי נועם.

 בברכה רבה, 
צוות המוסדות

ללא 
 
הגרלה

רוכשי הכרטיסים באי ההילולא, 
יזכו למתנה מיוחדת וערכית
א ל ו ל י ה ב ק  ל ו ח ת ה  נ ת מ ה

מתנה
מיוחדת

ברכישת
 20 כרטיסים

 היום יותר מתמיד 
גם אתה שותף!

 כל כרטיס הגרלה, 
מזכה בכרטיס כניסה 

 לההילולא המרכזית
של השנה!

 הכפלת 
 הזכויות 
והזכיות

ניתן להמיר כרטיס כניסה לההילולא,  לכרטיס הגרלה במתנה

 כרטיס 
במתנה

5
1

כרטיסים
ה נ ת מ ב

כרטיסים20
ה נ ת מ ב

ברכישת
 2 כרטיסים

ברכישת
 5 כרטיסים

ברכישת
 10 כרטיסים

כרטיסים60
ה נ ת מ ב

יום גדול לישראל
א " ט י ל ש י  ב ר ם  י י ח ב  ר ה ו  נ ר ו מ מ

יוסי לא הסתכל במילתו )שבת קיח:(. וכנראה שיש 
בזה השגות גבוהות בקדושה, שאנחנו הקטנים 
כל  צב.(,  )סנהדרין  בגמרא  מצינו  וכן  מבינים.  לא 
ובפרש"י  ננערת.  קשתו  בערוה,  המסתכל 
וכן בפסקי הרא"ש שם, כתוב על כך דברים 
חמורים, ע"ש. ויש ללמוד מדבריהם הקדושים, 
היא  הרי  כאלה  בהשגות  הקדושה  ששמירת 
סגולה לפוריות ולחיים טובים, ע"ש. וכן הנשים 
ויש  ברחוב,  החיצוני  מהיופי  להזהר  מצוות 
עליהן מצוה שלא יסתכלו עליהם האנשים )עי' 
סנהדרין כ. בתד"ה נשים(. וכן בגמרא )ב"ק מא.( למדו הלכה 

בדיני ממונות, מכח דיני צניעות כיסוי הזרוע 
לאשה, ע"ש. ואפילו נבלות פה רחמנא ליצלן, 
מפורש בגמרא )שבת לג.( שבעוון נבלות פה, צרות 
רבות וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי 
ישראל מתים, ויתומים ואלמנות צועקין ואינן 
נענין, ע"ש. ומי יודע כמה זה קשור לתקשורת 
ולטלפונים המצויים כיום, בעוונותינו הרבים. 
"קדושים  ממש  זה  הרי  אלו,  מכל  והפורש 
תהיו" למהדרין! וזה מתאים למה שאמר ריש 
לקיש בניחום אבלים, כאשר מת בנו של רבי 
של  תינוקות  המלמד  שהיה  אבא,  בר  חייא 
בניו של ריש לקיש עצמו )עי' כתובות ח:(. וכידוע, 
לפני שלוש מאות שנה עשו חרם בירושלים 
עיה"ק על כל מי שעבר את גיל עשרים ועדיין 
ירושלים קרתא  לעזוב את  נשוי, שחייב  אינו 
דשופריא )ועי' יבי"א ח"ז דף רלג(. ומהגמרא )קידושין כט:( 

וה'  ליצלן.  רחמנא  עצמותיו,  תיפח  למדנו, 
ירחם עלינו.

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

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

הוא טובל ושרץ בידו )תענית טז.(.

להחמיר בקדושה וצניעות כמה שיותר!
חכמים"  "עטרת  שלנו  היקר  המדרש  בית 
בכמה  ולדרים  לארץ  המאיר  חולון,  בעיה"ק 
כל  עם  תמיד  וְמעשה  עושה  בס"ד,  מקומות 
התלמידים והאברכים, ועם כל בעלי התשובה 

היקרים לנו מאד – להדר ולהחמיר מאד בכל 
וכן  שיותר.  וכמה  תהיו",  ל"קדושים  הקשור 
הרבים,  ברשות  בצניעות  להתנהג  הנשים, 
המהדרין!  מן  למהדרין  ממש  שיותר,  כמה 
וזה התיקון הגדול של ימי השובבי"ם – עלייה 
רוחנית  ועלייה  בקדושה,  לאנשים  רוחנית 
השלמות  את  לקחת  ועלינו  בצניעות.  לנשים 
ומכח האמונה  ע"ה,  מאברהם אבינו  באמונה 
להיות קדושים וצנועים, כי הכל בידי ה' יתברך 
בלבד. וכן עלינו לקחת את השלמות בעבודת 
והצניעות  והקדושה  ע"ה.  רבינו  ממשה  ה' 
כהנה  יתברך  ה'  בעבודת  שמוסיפים  בודאי 
שני  את  בנו  שיהיו  צריך  למעשה  כי  וכהנה, 
הדברים החזקים הללו – גם שלמות באמונה 

וגם שלמות בעבודת ה'.

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

וברוכים הבאים בשם ה'!       

   
המשא המרכזי

מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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 1,200 סה"כ:  שנה  למשך  לחודש   ₪  100 בסך:  תרומה  בגין  .2  .23:30 בשעה   )23/2/20( תש"פ  בשבט  כ"ז  ראשון   ליום  ועד   8:00 בשעה   )15/12/19( תש"פ  בכסלו  י"ז  ראשון  מיום  החל  בהגרלה  יוצאים  המוסדות  .1  :2020  - תש"פ   7 הגורלי  הרגע  הגרלת  תקנון  *תקציר 
כחוק,  במיסוי  החייב  מהסכום  הנמוך  בסכום  ורק  אך  תתאפשר  מזומן,  לכסף  הזכיה  המרת  .4 ההגרלה.  על  ההכרזה  במועד  קיבלו  אותה  להצעה  בהתאם  קטן,  רכב   1 מגרילים  המוסדות  .3 רכב.   1 על  בהגרלה  בהשתתפות  המזכה  יחיד  הגרלה  כרטיס  התורם  יקבל   ,₪
ניכוי.  לאחר  הזכיה  את  יקבל  במקור  מס  ניקוי  חיוב  של  ובמקרה  הזוכה,  על  יוטלו  החוקיים  המיסוי  היטלי  כל  .6 אחר.  עו"ד/רו"ח  או  קייקוב   ראובן  רו"ח  או  קסטוריאנו  עמיאל  עו"ד  של  ובפיקוחם  המוסדות  רבני  במעמד  תיערך  ההגרלה  .5 שווים!  תשלומים   ובעשרה 
"אווניו"   הקונגרסים  במרכז    2020 בפבואר   23 תש"פ,  בשבט  כ"ח  ראשון  ביום  אי"ה  שתתקיים  הגדולה  בהילולא  ההגרלות  מועד  .8 ההגרלה.  כרטיסי  רכישת  בגין  הכנסה  מס  לחוק   46 סעיף  עפ"י  תרומה  בגין  בקבלה  להזדכות  לתורם  אפשרות  תינתן  לא  כי  מצהירים  המוסדות  .7 
קייקוב. ראובן  רו"ח  ו/או  הי"ו  קסטיריאנו  עמיאל  ר'  ההגרלה  על  המפקח  עו"ד  אצל  ו/או   ,aterett.co.il בכתובת:  המוסדות  באתר  ו/או  חולון,  גיבורים  תל   4 החי"ם  ברח'  המוסדות  במשרדי  המלא  התקנון  את  לקבל  *ניתן  התעופה.  שדה  קריית   ,1 השרון  רח' 

| היטלי המיסוי החוקיים יוטלו על הזוכה |  התמונות להמחשה בלבד | בכפוף לתקנון | ט.ל.ח.

עם כאלה זכויות עצומות, מי צריך רכב??

ההגרלה
הגדולה

2020

שלום וברכה מורי ורבותי!
תארו לעצמכם בשנות השואה האיומות, את אחד מגדולי ישראל 
עומד מול היטלר שר"י ]=שם רשעים ירקב[, ומעניק לו כבוד כראש 
ממשלת גרמניה, אגב בקשת חנינה לאזרחיה הדוויים של "המדינה 

הנאורה".
היינו מאמינים שהוא עושה זאת בלית ברירה, מתוך פחד, או לפחות 

בכדי שיחון את עמו ויתייחס לבקשתו ולו ברצינות מה.
אולם מה היה קורה לו היתה הפניה מנוסחת בכתב על ידי אדם גדול 
הנמצא במקום בטוח מחוץ לגבולותיה של המדינה, ולא זו בלבד, 
אלא שיש בידו כח לכפות על הצורר את דעתו ורצונו, והנה הוא 

פותח את מכתבו במילים: "אדוני כבוד ראש הממשלה"?
כאן כבר היינו נזעקים לעבר אותו מנהיג דגול ושואלים בתמיהה, על 

מה ראה לפנות לאותו "חיית אדם" בתואר מכבד שכזה.
אולם למרבה הפליאה, בפרשתנו פונה משה רבינו לרודן של הדור 
הלא הוא פרעה, אשר היה לא פחות אכזר ומושחת מאותו צורר 
גרמני ואולי אף יותר. ומעניק לו את הכבוד השמור לרמי מעלה, 

וכל זאת בעידודו של ה' יתברך.
וזה מתחיל כך.

כאשר שולח האלוקים את משה לפרעה הוא אומר לו: "ֹּבא ַדֵּבר ֶאל 
ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ִויַׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו. ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ִלְפֵני 
ַוֲאִני  ִיְׁשָמֵעִני ַפְרֹעה?  ְוֵאיְך  ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָׁשְמעּו ֵאַלי,  ְּבֵני  ה' ֵלאֹמר ֵהן 
ֲעַרל ְׂשָפָתִים. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן, ַוְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל 
ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים, ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" )שמות ו, יא-יג(.

שמתם לב? לא "לפרעה הרשע", ולא לפחות "לפרעה", אלא "ֶאל 
ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים". והמדרש )מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה יג ד"ה 

ויקרא( מסביר: "הקדוש ברוך הוא אמר לו לחלוק כבוד למלכות".

ואם לא די בכך, כאשר משה עומד לפני פרעה לאחר מכת חושך, 
ופעם ראשונה שכבר פרעה מאבד את הרשמיות והדיסטנס ושואג 
ליבו, משה עדיין מתייחס אליו  על משה במלא פה את אשר על 

במלא הכבוד השמור למלכים רמי מעלה.
וכך זה נראה:

ֶמר ְלָך, ַאל ֹּתֶסף ְראֹות ָּפַני, ִּכי  פרעה אומר למשה: "ֵלְך ֵמָעָלי, ִהּׁשָ
ְּביֹום ְרֹאְתָך ָפַני ָּתמּות" )שם י, כח(.

ומשה משיב לו: "ֵּכן ִּדַּבְרָּת ֹלא ֹאִסף עֹוד ְראֹות ָּפֶניָך" )שם שם, כט(.
ואז בפני פרעה זוכה משה להתגלות נבואית בה הוא מתבשר על ידי 
ה' יתברך על מכת בכורות: "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה עֹוד ֶנַגע ֶאָחד ָאִביא 
ַעל ַּפְרֹעה ְוַעל ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם ִמֶּזה, ְּכַׁשְּלחֹו ָּכָלה ָּגֵרׁש 

ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ִמֶּזה" )שם יא, א(.
ומשה מרוקן את אשפת חיציו בפני פרעה: "ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֹּכה ָאַמר 
ה' ַּכֲחֹצת ַהַּלְיָלה ֲאִני יֹוֵצא ְּבתֹוְך ִמְצָרִים. ּוֵמת ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, 
ְפָחה ֲאֶׁשר ַאַחר ָהֵרָחִים  ִמְּבכֹור ַּפְרֹעה ַהֹּיֵׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַעד ְּבכֹור ַהּׁשִ
ְוֹכל ְּבכֹור ְּבֵהָמה. ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגֹדָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֲאֶׁשר ָּכמֹהּו 
ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלֹׁשנֹו,  ִיְׂשָרֵאל ֹלא  ְוָכֹמהּו ֹלא ֹתִסף. ּוְלֹכל ְּבֵני  ִנְהָיָתה  ֹלא 
ּוֵבין  ִמְצַרִים  ֵּבין  ה'  ַיְפֶלה  ֲאֶׁשר  ֵּתְדעּון  ְלַמַען  ְּבֵהָמה  ְוַעד  ְלֵמִאיׁש 

ִיְׂשָרֵאל" )שם שם, ד-ז(.

   
להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

כבוד ראש ממשלה ירום הודו
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 מרכז הקונגרסים אווניו
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ההילולא המרכזית היוקרתית
עם גדולי ישראל שליט"א

מידד 
 טסה
ותזמורת 
 

אנדלוסית עם

 
 22 נגנים

ענק הזמר: 

השף יגאל אזולאי מארח 

ואז מגיע הפסוק המוזר הבא: "ְוָיְרדּו ָכל ֲעָבֶדיָך ֵאֶּלה ֵאַלי, ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ִלי ֵלאֹמר: ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶליָך, ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאֵצא. ַוֵּיֵצא ֵמִעם 

ַּפְרֹעה ָּבֳחִרי ָאף )שם שם, ח(.
אלי  יבואו  עבדיך  שכל  תראה  "עוד  לפרעה:  משה  אומר  כלומר 

ויבקשנו שאצא ממצרים".
ומסבירה זאת הגמרא הקדושה במסכת זבחים )ק"ב ע"א( שרצה משה 
לומר לפרעה: "עוד תבוא אתה בכבודך ובעצמך לביתי אשר בארץ 
גושן, ותתחנן שאצא ממצרים עם כל בני ישראל", אולם מכיון שאין 
זה משום כבודה של מלכות לדבר כך, אמר לו: "כל עבדיך יבואו 

ויבקשו ממני לצאת עם בני ישראל ממצריים".
כבודה של מלכות!

ואיזו מלכות? מלכות מצרים בראשות הרודן פרעה, רוצח הילדים, 
השכם  דבריו  את  והמחליף  ישראל  בעם  המתעלל  בעמו,  הבוגד 

והערב.
לתפקיד  אותו  מינה  מישהו  כבוד,  להעניק  יש  רשע  למלך  גם  כי 
הזה, והמישהו הזה הוא ריבונו של עולם, והוא החליט שלא יהיה 

שלטון בלעדיו.
חברים יקרים!

מהקודמות...  בטרם  עוד  נוספת,  בחירות  מערכת  עלינו  נכפתה 
מכולם,  יותר  שיודע  ההוא  הבא,  הנבחר  בוקר  בכל  לו  קם  והנה 
ההוא שמביא את הפתרון לכל בעיה, ההוא שבעצם לפחות להיום 
הוא המלך הבא. אבל כדרכם של מלכים במערכות בחירות, הוא 
לא מתמקד בטוב ובמיוחד שבמשנתו אלא ברע ובאופל שבמשנת 

יריביו.

וכאן אנו - הציבור - נכנסים לתמונה.
יש לנו נשיא, ראש ממשלה, שרים וחברי כנסת, אשר רובם ככולם 
דם מדמנו ובשר מבשרנו, ואף אחד מהם לא באמת מתחרה בפרעה 

או בהיטלר.
האם נדע לכבד גם את מי שלא מאמין בדרכנו? להתייחס יפה גם 
למי שלא חושב כמונו? להעריך את מעשיו של האדם ואת התפקיד 

אותו הוא נושא מבלי לטנף את פינו עליו בגלל דרכו הפוליטית?
כל אחד מהנבחרים עושה משהו למען העם והארץ על פי אמונתו 
ודעתו הרחבה או הצרה, והוא עושה זאת פעמים רבות על חשבון 
חיי המשפחה שלו, על חשבון שלוות נפשו ועל חשבון פיסת הכבוד 
האחרונה שעוד נשארה לו. הוא מקריב בדרכו למענך למעני ולמען 

כולנו, ומגיע לו לפחות את היחס אותו מקבל פרעה ממשה רבינו.
זה נכון לגבי ראש הממשלה, זה נכון לגבי ראש העירייה וזה נכון 
גם לגבי המנהל או הבוס שלך בעבודה. הגמרא במסכת ברכות )נ"ח 
ע"א( מלמדת שאפילו האחראי על בארות המים הוא "נבחר ציבור", 

ונבחר לאחר שמשמים הכריזו על כך.
נכבד כל אדם באשר הוא, נרבה שלום, ויקויים בנו: "עֹוֶׂשה ָׁשלֹום 
ְוִאְמרּו  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ָׁשלֹום  ַיֲעֶׂשה  ְּבַרֲחָמיו  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו, 

ָאֵמן. )ירושלמי מגילה פ"ד הי"ב(.

וברוכים תהיו!

   
להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל
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דקדוק בקריאת שמע ובתפילה
הרב  דקדוק בתפילה  על  שאלה: באחת ההרצאות 
אמר שבקריאת שמע צריך החזן להפסיק בין "אני" 
ל"השם אלקיכם אמת", ואם לא הפסיק והציבור ענה 
אמת זה לא טוב. האם העצה להמנע מזה היא פשוט 
הכל  להגיד  ופשוט  מהש"צ  חובה  ידי  לצאת  לא 

בעצמי כמו האשכנזים?
עיקר  זה  כי  מהחזן,  לשמוע  עדיף  לא.  תשובה: 
אותו.  ללמד  יש  החזן,  עם  בעיה  יש  ואם  התקנה. 
וכדאי לנצל בעיה זו, ולארגן שם שיעור שבועי או 
יומי לתקופה קצרה, כדי ללמוד ולדקדק בתפילה, 
היא  שהתפילה  ובפרט  שמים.  כבוד  מתרבה  ובזה 
מדברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מחוסר 
ידיעה מזלזלים בהם )ברכות ו:(. וזכות הרבים תלוי בך 

להתאמץ ולעשות כן.

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

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

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

ולאכלו עם לחם כאוות נפשו, לחיים טובים.

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

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

לבקש רשות מאביו לענות, וזה מצוין.
סיגריה,  בנו  עם  לעשן  אביו מבקש  ומסתבר שאם 
אז מותר לבן לעשן עם אביו. ועל כל פנים שניהם 
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 
בלי צניעות בחדר הלבשה. ורק כשאין ברירה כמו 
במקלחת וכיוצא בזה, מותר, אולם כשניתן לכסות 
כן.  לעשות  חייב  בגדיו,  את  ולהחליף  עצמו  את 
"הנני  יאמר:  אל  ב(,  סי'  או"ח  )רמ"א  בהלכה  כן  ומפורש 
בחדרי חדרים, מי רואני?", כי הקדוש ברוך הוא מלא 

חדרי  היינו  הלבשה  וחדר  ע"ש.  כבודו,  הארץ  כל 
חדרים, וחייב לכסות את עצמו. ורבינו החפץ חיים 
ס"ב( מביא את הסמ"ק שפסק,  ג  סי'  בביאה"ל  )משנ"ב  זיע"א 

צניעות מצוה מדאוריתא, ע"ש.

זהירות מפגיעה במעביד הקודם
את  בוודאות  יודע  ואינו  שפוטר  עובד  שאלה: 
הסיבות לפיטוריו, ובשל כך מאד קשה לו בראיונות 
פוטרת?".  "מדוע  השאלה:  עם  להתמודד  העבודה 
מבלי  לענות  אפשרי  בלתי  שזה  לכאורה  ונראה 
להגיע לרכילות ולשון הרע על הבוס הקודם, ובלי 
לפגוע בעצמו ובכישורים שלו )למרות שהוא עובד מצוין(. ולכן 
שאלתי היא, איזו עצה יש לרב כדי שלא יבוא אדם 
לגרום למעסיק  מותר  והאם  כזה?  להכשל במקרה 

לחשוב שהוא התפטר מעצמו?
יש לציין שבכל ראיון עבודה שנשאלת השאלה, זה 

מביא אותו למפח נפש, מתח וצער גדול.
תשובה: שאלה קשה, עדינה וכואבת. אולם האמונה 
גדול, שגם הפיטורים  - מביאה כח  שהכל משמים 

הם מלמעלה, והכל נגזר מראש השנה.
מעצמו,  שפוטר  לחשוב  למעסיק  לגרום  למעשה, 
יש בזה חשש גניבת דעת. וכן כעין זלזול במעביד, 
כאילו אינו חשוב ואינו מכובד, ואינו מבין להעריך 

את העובד.
עצמו  את  שישבח  היא,  טובה  הכי  העצה  למעשה 
וזה  ומרבותיו,  מחברים  המלצות  ושיביא  הרבה, 
מצוין. ושירגיש שאם הוא אומר "המעביד פיטרני", 
בזה  ואין  נסיון משמים.  רק  וזה  כלל,  נזק  בזה  אין 
לא מפח נפש, ולא מתח, ולא צער גדול ולא קטן. 

שו"ת ממורנו הרב שליט"א

שאלה יפה

 תיעוד
נדיר!   מרכז הקונגרסים אווניו
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השעה 23:21,

המקום: חדרו מורנו הרב חיים רבי שליט"א במוסדות עטרת 
חכמים

הרב אליהו מסיים עוד יום של מסירות נפש, הכולל: מסירת 
שיחה לכלל אברכי הכולל, השתתפות בשמחה אישית של 
אחד מהאברכים, סט צילומים עבור החיזוק היומי לחיזוק 
נוסף  בכנס  והשתתפות  למתחזקים,  שיעור  והפרט,  הכלל 
של רב קהילה מתלמידי מורנו הרב חיים שליט''א המבקש 
את עזרת הרב אליהו בכנס, להתרים עבורו ]לא עבור עטרת 
מחזיקי  כמה  עוד  הבוגר[  של  הכולל  עבור  אלא  חכמים 

אברכים.

ומבקש  מהתורמים  אחד  מתקשר  מהכנס,  חזור  בדרך 
שיותר  ארגונים  יש  כי  שלו,  האברך  החזקת  את  להפסיק 

נזקקים מהכולל של הרב, ב"ה הכולל של הרב מבוסס וחזק... 

הענק  המינוס  את  לסגור  נואש  נסיון  עוד  היום?  ובסוף 
בחשבון המוסדות, שכן היום זה תחילת החודש, ואו טו טו 
ה-10 לחודש מתקרב ועוד חצי מליון ש"ח יורדים מהחשבון, 

ואין כבר ממי לבקש הלוואות...

כשיש בעיות באים לרב, נכנסים אל הקודש פנימה לחדרו 
מורנו הרב חיים רבי שליט"א. שהספיק היום למסור שיחה 
לאברכי הכולל באשדוד ובבת ים, לענות שעתיים לשאלות 
טלפוניות בבית ההוראה, לפשר בין רב בית כנסת מ... ]השם 
שמור במערכת[ לבין הגבאים, לסגור שני ווארטים לחתנים 
וכלות חדשים שהוריהם לא יסגרו עניין ללא נוכחות הרב, 
זוגות  ו2  מתפללים,   6 אברכים,   4 קצרה  לפגישונת  ולקבל 
שלא יחזרו הבייתה ללא שלום בית על ידי הרב דווקא. אז 

מי לא צריך
יחסי ציבור???
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להמשיך  כח  מביאה  מלבדו,  עוד  שאין  המחשבה 
בשמחה, כדי לעמוד בנסיון.

ההשתדלות הנכונה למציאת השידוך
שאלה: אני בחורה בת עשרים, מחפשת שידוך כבר 
בערך שנתיים. ורציתי לשאול, מה היא ההשתדלות 
אני  האם  שידוכים,  לגבי  לעשות  שעלי  הנכונה 
שדי  או  לשדכנית  שלי  הפרטים  את  לתת  צריכה 
שאני  יודעים  והקהילה  החברות  שהמשפחה,  בזה 

מחפשת שידוך?
ב.  גדולה.  בכוונה  כך  על  להתפלל  א.  תשובה: 
להוסיף מעלות בצניעות הלבוש. ג. להתחזק במאה 
ברכות בכל יום ויום. ד. לתת פרטים לשדכנית, וגם 
שהיא  לפני  שקלים  אלף  הפחות  לכל  לה  לשלם 

מתחילה לעבוד.

לגלות את מין העובר לכל שואל
לספר  כבר  אפשר  להריון  חודש  באיזה  שאלה: 
להורים? והאם יש עניין שלא לספר על מין העובר, 
כשהדבר נודע לבני הזוג? ואם כן לספר, מתי הזמן 
המתאים לספר? ומה קורה כאשר יש לחץ מההורים 
לדעת על מין העובר, וכגון כשמדובר בהריון ראשון? 
והאם גם כאן נאמר "אין הברכה מצויה אלא בדבר 

הסמוי מן העין"? 

מאד,  טובה  מידה  היא  הצניעות  מידת  תשובה: 
ומצוה  מותר  להורים  אולם  לכולם.  ברכה  ומביאה 
לספר מיד, משום שזה משמח אותם, ויש כאן מצות 
כיבוד הורים. וכן רשאים בני הזוג לגלות להורים את 
מין העובר מיד כשהם יודעים על כך. אולם לאנשים 
זרים אין צורך לספר. וכמובן שיש לדעת שזה לא 
שהם  אומרים  הרופאים  ולפעמים  מדויק,  תמיד 

רואים בן ולבסוף זה בת. מעשה שהיה. 
להתחזק  יש  כללי,  באופן  וגם  שבהריון  והעיקר 
בצניעות הלבוש, עד כדי כך שלא ירגישו שהגברת 
במאה  ולהקפיד  הרע.  עין  מסלק  וזה  מעוברת, 
ולה'  בתפלה.  ולהתחזק  בכוונה.  ולברך  ברכות, 

הישועה.

קניית מוצרים מחנות הפתוחה בשבת
שאלה: מה הדין לקנות בימות החול בחנות הפתוחה 
צריכים  שאינם  מוצרים  כשרה,  איננה  וגם  בשבת, 
סגורים  שימורים  בית,  כלי  בושם,  )כגון  דוקא  החנות  של  כשרות 

וכדומה(?

תשובה: מותר לקנות. ואם מחמיר ואינו קונה, הרי 
זה מצוה אבל לא חובה. ויתכן שעדיף יותר לקנות 
ולהתחבר למוכר, ולשוחח איתו על קדושת השבת. 
בזכות  וזאת  טובות,  תוצאות  רואים  רבות  ופעמים 

הגישה והסגנון בדרכי נועם ובשפת התורה.

גן חובה מעורב, כשהגננת חרדית ותורנית
גן  שלנו,  והבנות  לבנים  יותר  עדיף  מה  שאלה: 
חובה מעורב בנים ובנות יחד, אולם הגננת תורנית, 
חובה  גן  או  ומושלמת,  טובה  בהשקפה  ומצויינת 
והשקעה  אולם חסר שם מסירות  בהפרדה מלאה, 

רוחנית לילדים באופן יחסי לגן המעורב?
בעיה  שיש  הדבר  נכון  קשה!  שאלה  תשובה: 
בתערובת בנים ובנות יחד, אולם אם הגננת מיוחדת, 
ומשפיעה חינוך נפלא ואוירה תורנית לילדים בגן, 
כן  ומרומז  מליונים.  שווה  וזה  קודש,  הכל  ממילא 
שהיו  עצמו  על  אמר  יוחנן  שרבי  צא:(,  )ב"ב  בגמרא 
חוטאים,  היו  ולא  בשוק  ונערות  נערים  מטיילים 
ע"ש. וידוע מרבנו החזון איש זיע"א שהמליץ לתלות 
בקירות הגן תמונות של גדולי ישראל, משום שיש 
דידן, אם  ובנדון  הילדים.  רוחנית על  בזה השפעה 
מליונים.  שווה  זה  הרי  ברוחניות,  מצויינת  הגננת 
ובגיל הגן עדיין אין להם יצר הרע וחשש הרהור )ועי' 

יבי"א ח"ד אבה"ע סי' ד(.

ניגונים של גויים
שאלה: אני חוזר בתשובה, ורציתי לדעת מה הדין 
לנגן מנגינות )בלבד( שהלחינו גויים או זמרים שאינם 

יראי שמים וכדומה?
תשובה: מותר. ואם תכניס בניגון מלים שיש בהם 

יראת שמים, עשית דבר גדול )ועי' יבי"א ח"ו סי' ז(.

שו"ת ממורנו הרב שליט"א

שאלה יפה

בשלום,  בא  מקומו  על  והכל  לשם,  ומחמאה  לכאן  נזיפה 
וכעת הרב מתפנה לשוב לתלמודו, אלא שאז הדלת נפתחת 

והמשלחת מבקשת להיכנס.

וכך זה נראה:

שרון בן תורה )האחראי על תזרים במזומנים במוסדות(: הרב! 
לי שמץ של מושג  ואין  ה-10 לחודש מתקרב  מה עושים? 

מהיכן לארגן עוד הלוואה.

מורנו הרב: אנחנו בעלי חוב אצל ה', אשרינו!

ל-20  עד  את המשכורות  לעכב  כדאי  אולי  תורה:  בן  שרון 
לחודש, גם כדי שיהיה לנו עוד 10 ימים לגייס הלוואות, וגם 

שאנשים יבינו שבאמת אין כסף.

כי בגלל שאנחנו משלמים כל חודש ב-10 בדיוק ולא משנה מה 
יהיה, אנשים בטוחים שיש לנו מספיק כסף ולכן לא מתגייסים 

לתרום.

מורנו הרב: אני נגד זה, וגם אני לא מוכן להתעלל באברכים 
כדי להצליח לגייס כספים עבור הכולל.

אבל הרב! למה  אליהו שמלה )האחראי על גיוס התרומות(: 
לא לנצל את זה? הרי באמת אין כסף, ובאמת צריך עוד כמה 

ימים כדי לראות איך מגייסים הלוואות

אז למה לא לעכב? יש בזה בעיה???

מורנו הרב: לא! אנחנו בעלי חוב אצל הקדוש ברוך הוא, זה 

הזכות שלנו, יש לנו חובות של מליונים, אז עוד כמה מאות 
אלפים? זה מה שיהיה בעיה?

הרב אליהו: התפקיד שלנו זה לגייס את הכסף לאברכים, לא 

למצוא תירוצים למה לעכב את התשלום. גם אם זה במחיר 
שחושבים שיש כסף ובגלל זה לא תורמים. מי שרוצה אותנו 
עניים בכדי לתרום לנו, שלא יתרום! מי שרוצה חלק במפעל 
החיים הזה, במשגר הטילים העצום הזה שמוציא מדי שנה 
עוד ועוד רבני קהילות וראשי כוללים, שיתרום! וכל היתר 

שיתרמו ליתר...

זו נבחרת האברכים של הרב, החזקת אברך כאן זו החזקה 
של קהילה שלימה שהוא הולך להקים, מי שלא רואה את 
זה כנראה שבאמת לא זכאי להיות שותף בזכות עצומה כזו.

איפה  רגע!  במערכת(:  ושמור  חסוי  )השם  הנוכחים  אחד 

ההשתדלות?

יש מוסדות שמשלמים מאות אלפי שקלים בחודש על יחסי 
ציבור, ואנחנו לא רק שלא עושים יחסי ציבור, אלא עושים 

מודעות שלילית בציבור?!

איך נצליח לגייס כספים בצורה הזו?

זה ממש הפך ההשתדלות, לא הרב?

חובת  מהי  הרב  את  ללמד  רוצה  אתה  אז  אליהו:  הרב 

ההשתדלות?
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חכמים
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ומבקש  מהתורמים  אחד  מתקשר  מהכנס,  חזור  בדרך 
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נזקקים מהכולל של הרב, ב"ה הכולל של הרב מבוסס וחזק... 

הענק  המינוס  את  לסגור  נואש  נסיון  עוד  היום?  ובסוף 
בחשבון המוסדות, שכן היום זה תחילת החודש, ואו טו טו 
ה-10 לחודש מתקרב ועוד חצי מליון ש"ח יורדים מהחשבון, 

ואין כבר ממי לבקש הלוואות...

כשיש בעיות באים לרב, נכנסים אל הקודש פנימה לחדרו 
מורנו הרב חיים רבי שליט"א. שהספיק היום למסור שיחה 
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טלפוניות בבית ההוראה, לפשר בין רב בית כנסת מ... ]השם 
שמור במערכת[ לבין הגבאים, לסגור שני ווארטים לחתנים 
וכלות חדשים שהוריהם לא יסגרו עניין ללא נוכחות הרב, 
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שלא יחזרו הבייתה ללא שלום בית על ידי הרב דווקא. אז 

מי לא צריך
יחסי ציבור???
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וכעת הרב מתפנה לשוב לתלמודו, אלא שאז הדלת נפתחת 

והמשלחת מבקשת להיכנס.

וכך זה נראה:

שרון בן תורה )האחראי על תזרים במזומנים במוסדות(: הרב! 
לי שמץ של מושג  ואין  ה-10 לחודש מתקרב  מה עושים? 

מהיכן לארגן עוד הלוואה.

מורנו הרב: אנחנו בעלי חוב אצל ה', אשרינו!

ל-20  עד  את המשכורות  לעכב  כדאי  אולי  תורה:  בן  שרון 
לחודש, גם כדי שיהיה לנו עוד 10 ימים לגייס הלוואות, וגם 

שאנשים יבינו שבאמת אין כסף.

כי בגלל שאנחנו משלמים כל חודש ב-10 בדיוק ולא משנה מה 
יהיה, אנשים בטוחים שיש לנו מספיק כסף ולכן לא מתגייסים 

לתרום.

מורנו הרב: אני נגד זה, וגם אני לא מוכן להתעלל באברכים 
כדי להצליח לגייס כספים עבור הכולל.

אבל הרב! למה  אליהו שמלה )האחראי על גיוס התרומות(: 
לא לנצל את זה? הרי באמת אין כסף, ובאמת צריך עוד כמה 

ימים כדי לראות איך מגייסים הלוואות

אז למה לא לעכב? יש בזה בעיה???

מורנו הרב: לא! אנחנו בעלי חוב אצל הקדוש ברוך הוא, זה 

הזכות שלנו, יש לנו חובות של מליונים, אז עוד כמה מאות 
אלפים? זה מה שיהיה בעיה?

הרב אליהו: התפקיד שלנו זה לגייס את הכסף לאברכים, לא 

למצוא תירוצים למה לעכב את התשלום. גם אם זה במחיר 
שחושבים שיש כסף ובגלל זה לא תורמים. מי שרוצה אותנו 
עניים בכדי לתרום לנו, שלא יתרום! מי שרוצה חלק במפעל 
החיים הזה, במשגר הטילים העצום הזה שמוציא מדי שנה 
עוד ועוד רבני קהילות וראשי כוללים, שיתרום! וכל היתר 

שיתרמו ליתר...

זו נבחרת האברכים של הרב, החזקת אברך כאן זו החזקה 
של קהילה שלימה שהוא הולך להקים, מי שלא רואה את 
זה כנראה שבאמת לא זכאי להיות שותף בזכות עצומה כזו.

איפה  רגע!  במערכת(:  ושמור  חסוי  )השם  הנוכחים  אחד 

ההשתדלות?

יש מוסדות שמשלמים מאות אלפי שקלים בחודש על יחסי 
ציבור, ואנחנו לא רק שלא עושים יחסי ציבור, אלא עושים 

מודעות שלילית בציבור?!

איך נצליח לגייס כספים בצורה הזו?

זה ממש הפך ההשתדלות, לא הרב?

חובת  מהי  הרב  את  ללמד  רוצה  אתה  אז  אליהו:  הרב 

ההשתדלות?



זה קנה חכמה
הרב חיים דרשן

רב בית המדרש 'שחקים' קריית אונו
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 מחיר כרטיס: 
100 ₪ לחודש

במשך 12 חודשים

שכחת שאתה נמצא כעת בחדר של אחד מבעלי האמונה הגדולים 
בדור?

אחד  אף  שעבר  בחודש  אבל  יודע,  אתה  אם  יודע  לא  אני 
יודעים  לא  וגם  המדינה,  תקציב  את  קיבל  לא  מהכוללים 
ואין  ממשלה  הוקמה  ולא  עוד  כל  כי  וכמה.  יקבלו  מתי 
תקציב מסודר, משרד החינוך יכול לעכב או לשלם חלקית. 
ומנהג הכוללים בכאלו חודשים לשלם לאברכים את המלגה 
כולם  חכמים  ובעטרת  התקציב,  של  הסכום  ללא  היחסית 
קבלו מלגה מלאה כולל כל התוספות, והאברכים אפילו לא 

יודעים שהתקציב לא נכנס בחודש זה.

אין כזה מושג לדרוש מהאברכים להיות בעלי אמונה, ואתה 
בתור חלק מהמוסד מתנהג ללא אמונה.

אחד הנוכחים: ברור ברור, אני רק שואל האם זה לא בכלל 
חובת ההשתדלות?

הוא,  ברוך  חוב אצל הקדוש  בעלי  אנחנו  לא!  הרב:  מורנו 
מסירות  ונעשה  לחודש  ב-10  לשלם  נמשיך  הכל,  למרות 
נפש, גם שזה נראה כאילו זה פועל לרעתנו. ''שומר מצווה 

לא יידע דבר רע''.

אחד הנוכחים: טוב הרב, מה שהרב אומר קדוש! אבל אפשר 
שאלה אחרת באותו עניין?

מורנו הרב: ברור, כן בכבוד נשמה.

הרב, במחילה, ממש במחילה, לכל הפחות  אחד הנוכחים: 
אולי אפשר לבקש מהרב להפסיק לקבל אברכים נוספים? או 
להפסיק את המבחנים החודשיים לאברכים, או להוריד את 
התוספות של השעות הנוספות או החברותות עם הציבור, 

אלו דברים שעולים לנו כל חודש מאות אלפי שקלים.

להתקבל  שרוצה  שלך  הבן  היה  זה  אם  תגיד,  הרב:  מורנו 
לא  אנחנו  גם  אז  שלא!  ברור  ככה?  אומר  גם  היית  לכולל, 

יכולים לומר לבנים של ה', לא!

רק כן! כן! כן!

יחסי  צריכים  לא  אנחנו  יעשה,  ה'  שלנו  הציבור  יחסי  את 
ציבור.

 

לא נגענו - רק תמללנו את הפגישה!

מדברי ההמצלה של הגאון

הרב חיים רבי שליט"א

הרב שי מבין ויודע ובקיא בהוראה 

בדיני סת"ם... ויודע להעמיד תלמידים 

ללמדם הדינים הנחוצים... ועטרת 

חכמים משתדלים לעשות הכל 

בשלמות עד מקום שהיד מגעת 

לתועלת התלמידים

מחויבים להצלחתך

בעזרת ה'

המכון להכ˘רה
הכ˘רה ולימו„ מ˜ˆועו˙ התורה
˘ע"י מוס„ו˙ ה˙ורה "עטר˙ חכמים"

אתה תיהיה סופר סת"ם בע"ה
בשורה משמחת לתושבי חולון והסביבה

נפתח קורס להכשרת סופר סת"ם
ע"י "המכון להכשרה"

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
הקורס ימסר ע"י 

הרב שי הרוש שליט"א
סופר סת"ם מוסמך ע"י מכון "יד רפאל"

ובהמלצתו האישית של מורנו הרב חיים רבי שליט"א

"וכל מי שכותב תפלין טובים וכשרים כפי יכולתו,שכרו כפול ומכופל, וניצול מדינה של גהינם"

מהנלמד בקורס:
לימוד עיוני - מתוך הספר חצי היריעה
המסכם את כל החומר הלימודי הנדרש

הכולל סימן ל"ב ל"ו במשנ"ב ויריעות שלמה
צורת האותיות ושמות השם

לימוד מעשי - לימוד אומנות כתיבת הסת"ם
 ולימוד הכנת קולמוס נוצה ותיקונים

הלימוד יעשה בקבוצות קטנות על מנת 
לתת לכל לומד את מלא תשומת הלב!

לנרשמים הראשונים, 

תינתן במתנה ספר

 חצי היריעה, 

וערכה בסיסית לכתיבת סת"ם

לפרטים והרשמה הרב שי: 052.7671573 ]מהשעה 17:30 ואילך[

1700.700.770055-6688007
055-6688008

 מחיר כרטיס: 
100 ₪ לחודש

במשך 12 חודשים

שכחת שאתה נמצא כעת בחדר של אחד מבעלי האמונה הגדולים 
בדור?

אחד  אף  שעבר  בחודש  אבל  יודע,  אתה  אם  יודע  לא  אני 
יודעים  לא  וגם  המדינה,  תקציב  את  קיבל  לא  מהכוללים 
ואין  ממשלה  הוקמה  ולא  עוד  כל  כי  וכמה.  יקבלו  מתי 
תקציב מסודר, משרד החינוך יכול לעכב או לשלם חלקית. 
ומנהג הכוללים בכאלו חודשים לשלם לאברכים את המלגה 
כולם  חכמים  ובעטרת  התקציב,  של  הסכום  ללא  היחסית 
קבלו מלגה מלאה כולל כל התוספות, והאברכים אפילו לא 

יודעים שהתקציב לא נכנס בחודש זה.

אין כזה מושג לדרוש מהאברכים להיות בעלי אמונה, ואתה 
בתור חלק מהמוסד מתנהג ללא אמונה.

אחד הנוכחים: ברור ברור, אני רק שואל האם זה לא בכלל 
חובת ההשתדלות?

הוא,  ברוך  חוב אצל הקדוש  בעלי  אנחנו  לא!  הרב:  מורנו 
מסירות  ונעשה  לחודש  ב-10  לשלם  נמשיך  הכל,  למרות 
נפש, גם שזה נראה כאילו זה פועל לרעתנו. ''שומר מצווה 

לא יידע דבר רע''.

אחד הנוכחים: טוב הרב, מה שהרב אומר קדוש! אבל אפשר 
שאלה אחרת באותו עניין?

מורנו הרב: ברור, כן בכבוד נשמה.

הרב, במחילה, ממש במחילה, לכל הפחות  אחד הנוכחים: 
אולי אפשר לבקש מהרב להפסיק לקבל אברכים נוספים? או 
להפסיק את המבחנים החודשיים לאברכים, או להוריד את 
התוספות של השעות הנוספות או החברותות עם הציבור, 

אלו דברים שעולים לנו כל חודש מאות אלפי שקלים.

להתקבל  שרוצה  שלך  הבן  היה  זה  אם  תגיד,  הרב:  מורנו 
לא  אנחנו  גם  אז  שלא!  ברור  ככה?  אומר  גם  היית  לכולל, 

יכולים לומר לבנים של ה', לא!

רק כן! כן! כן!

יחסי  צריכים  לא  אנחנו  יעשה,  ה'  שלנו  הציבור  יחסי  את 
ציבור.

 

לא נגענו - רק תמללנו את הפגישה!


