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המיוחדים  הניסים  אחד  על  מסופר  בפרשתנו 
קריעת  נס  הוא  הלוא  לחוות,  ישראל  עם  שזכו 
ים סוף! והוא אחד מעשרות הניסים והנפלאות 
שעשה ה' יתברך לישראל, כמו שנאמר בתהילים 
ַחְסּדֹו",  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  "ְלֹגֵזר  יג(:  )קלו, 

במלה  מלה  ביחד  שירה  אמרו  ישראל  עם  וכל 
לכבוד ה'! והפסוק האחרון בשירת הים הוא: "ה' 

ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד".
בן  נחשון  נבקע עד שקפץ  לא  סוף  ים  וכידוע, 
להבין  ויש  צווארו.  עד  המים  והגיעו  עמינדב 
עמינדב  בן  נחשון  שנכנס  לאחר  דווקא  למה 
נבקע הים? למה לא קודם  והיה בסכנה,  למים 
לכן כאשר משה הכה במטה? )ועיין סוטה לז.(. ועוד יש 
להבין מה העניין של הפסוק האחרון, "ה' ִיְמֹלְך 
כולם  שרו  כיצד  להבין,  יש  ועוד  ָוֶעד"?  ְלֹעָלם 
מוקדמת,  הכנה  מבלי  השירה  את  במלה  מלה 
אחד?  בלב  אחד  כאיש  בצוותא  שרים  וכולם 
בשירת  מפורש  לא  למה  להבין,  יש  דבר  ועוד 
הים שהים נבקע לגזרים? ולדעת הרמב"ם ורבינו 
יונה )פ"ה דאבות( נבקע הים לי"ב חלקים, דרך ושביל 
לכל שבט! אז למה אין על זה הודאה במפורש?

ההודאה לה' זה העיקר
זוכים  כיצד  נפלא  יסוד  כאן  רואים  ובאמת, 
כיצד  ונפלאות,  לניסים  זוכים  כיצד  לישועות, 
רואים  העולם  כל  אשר  גדול  כזה  לנס  זוכים 

ושומעים ומפחדים כעין פחד מוות מישראל?
נפש!  מסירות  לעשות  שצריך  הוא,  והביאור 
מעל השכל והטבע! ולכן רק כאשר נחשון קפץ 
למים, ועשה מסירות נפש למסור נפשו לכבוד 
ה', זה ביטל את כל המחיצות, את כל הקטרוגים 
והדינים, וזכו לניסים ונפלאות! )עיין אוה"ח הקדוש בפרשה(. 
וזו גם הסיבה למה לא מפורש בשירת הים על 
קריעת ים סוף, כי זה לא העיקר! לא העניין כאן 
לפרסם את הניסים ולהראות מה שזכינו לעשות, 
אלא העיקר זה הודאה לה' שהרשעים טובעים 
בים! ועם ישראל הולכים ומסתדרים בתוך הים 

ביבשה! ואחר כך ביבשה בתוך הים!
ובספר החינוך )מצוה קל"ב( מוסיף לבאר שה' יתברך 
כל  עזה  קדים  רוח  היה  ולכן  הנס,  את  מסתיר 
אותנו  ללמד  כדי  וזה  וגאות,  כעין שפל  הלילה 
יתברך,  בה'  האמונה  את  ולדרוש  לחפש  שיש 
מבקש  בבחינת  הטבע,  פי  על  נראה  כשזה  גם 
אמונה )עיין שבת קיט סע"ב(. וזה בעצם כבוד שמים גדול 
מאד שיודעים ומבינים שיש כאן ניסים ונפלאות, 

ושרים שירה לכבוד ה' יתברך.

ומלכותו בכל משלה
ומבואר במכילתא בפרשה, עם ישראל זכו כאשר 
שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו כולם יחד את 
השירה מׅלה במלה, ע"ש. ואפילו עוברים שבמעי 

האלשיך  וביאר  סע"ב(.  ל  )סוטה  שירה  אמרו  אימן 
יודעים  היו  שלא  משה"  "תורת  בספר  הקדוש 
הכל  אלא  אחריה,  יאמרו  נוספת  תיבה  איזה 
ברוח הקודש שם בהם ה' יתברך. כי זה העיקר, 
לשיר שירה לה' יתברך בשמחה ואהבה ושלמות 
ולכן הפסוק האחרון של השירה הוא  באמונה. 
"ה' ימלוך לעולם ועד"! כי עד עכשיו פרעה רודף 
וטועה ומסית ומדיח את המצריים. ובקריעת ים 
סוף הגיעו כולם, גם הגויים, לאמונה בה' יתברך. 
וצעקו בקול, "ה' ימלוך לעולם ועד"! וזה בעצם 
המשך הפסוק "כי בא סוס פרעה", כלומר פרעה 
כשטבעו  וכעת  אחריהם.  באים  וסוסיו  וצבאו 
ומלכותו  כבוד שמים.  הגיע השלמות של  בים, 

בכל משלה.

הכח הגדול בשירה וזמרה לה'
ויתכן להבין בזה את עומק כוונת רבינו המשנה 
ברורה )בסימן נא ס"ק יז( בשם הזוהר הקדוש, שהאומר 
ע"ש.  עונותיו.  לו  מוחלין  בשמחה  הים  שירת 
גבוהות  לדרגות  מגיעים  הקריאה  ידי  על  כי 
עבודת  בספר  החיד"א  מרן  רבינו  גם  באמונה! 
הקודש )צפורן שמיר פרק ב( כותב, לצייר בדעתו כאילו 
עומד ביבשה בתוך הים, והמצרים נטבעים והוא 
ניצל, והוא סגולה לכפרת עונותיו. ויש לאומרו 
בשמחה רבה ובנעימה! והוסיף עוד )קשר גודל פכ"ד( 
פעמיים  ועד  לעולם  ימלוך  ה'  באמירת  לסיים 
מקרא, ופעם תרגום. וכן הביא מרן הב"י )בסימן נא( 
בשם האבודרהם, לכפול פסוק ה' ימלוך לעולם 
ועד שהוא סוף השירה. ורבינו הרמ"א פסק כן 

למעשה )בסעיף ז(.
ויש להבין, כיצד ניתן ע"י שירה להגיע להשגות 
כאלו עד כדי מחילת עונות? אלא באמת, ביהדות 
הדמיון וההמחשה תופס מקום גדול מאד. כאשר 
ומרגיש  בשמחה,  בכוונה,  השירה,  את  האומר 
כמה  לעצמו  וממחיש  סוף,  בים  עובר  שממש 
מה  והטבע.  השכל  מעל  יתברך  ה'  של  הכח 
שאינו במציאות כלל, הוא יכול להיות לפי רצון 
ה' יתברך. והקורא כך את שירת הים, הוא בוודאי 
בדבקות,  באמונה,  בתפילה.  יום  כל  מתעלה 

בעבודת ה'. ומגיע לו מחילת עונות.
יתברך  שה'  כז:(  )תענית  בגמרא  בזה  כיוצא  ומצינו 
לישראל  תיקנתי  ע"ה,  אבינו  לאברהם  אומר 
סדר קרבנות. בזמן שקוראים בהם לפני, מעלה 
להם  מוחל  ואני  הקריבום  כאילו  עליהם  אני 
להרגיש  נוראים,  והדברים  ע"ש.  עונותיהם.  כל 
שקורא קרבנות לפני ה'! קריאה בדבקות, בעיון, 
מחילת  של  לקמיע  וזוכים  ובהכנעה.  בכוונה, 
קיח:( הקורא פסוקי  )שבת  וכן מצינו בגמרא  עונות. 
יהא חלקי איתו בגן עדן. ע"ש.  יום,  דזמרא כל 
להשקיע  יודעים  שאם  גדול,  יסוד  כאן  ולמדנו 

להגיע  זוכים  דזמרא,  ובפסוקי  הים  בשירת 
להשגות ומעלות גדולות!

ס"ק  נא  )סימן  החיים  כף  הקדוש  בספר  כן  ומפורש 
ד:(, כל האומר  )ברכות  לא( על דברי חז"ל הקדושים 

תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים מובטח לו 
שהוא בן עולם הבא! שהכוונה בזה, לא רק עצם 
הבורא  לנפלאות  והכרה  בהבנה  אלא  האמירה, 
חסדיו  את  יכיר  הלב,  בכוונת  האמירה  שע"י 
וגדולתו ויהיה חרד על דבר ה' וישמור עצמו מן 

החטא ועי"ז יזכה לעוה"ב. ע"ש.
ויש כאן גם סברא, שירה זה בא מעומק הלב. זה 
תוצאה של אמונה ושמחה. וכאשר יודע לקרוא 
בנחת מלה במלה פסוקי דזמרא, וכן שירת הים, 
בשבחים  ושקוע  ומבין  מעיין  שהוא  סימן  זה 
של ה' יתברך, ויכול להגיע כל יום למעלת יום 
הכיפורים. וזה דומה לשבת קודש, שירה בשבת 
אמונה,  על  שלמות,  על  גילוי  זה  הלב  מעומק 
ועל כבוד שמים באמת. וזה עיקר מטרת שמירת 
שיר  ומזמר  שר  היה  עקיבא  ורבי  קודש.  שבת 

השירים בשב"ק עד כדי בכייה. )עיין משנ"ב סימן רפה(.

 הסגולות והקמיעות האמתיות
 והמיוחדות ביותר

להאריך  שיש  יום,  יום  התפילה  למעלת  ומכאן 
כמה שיותר ולא לקצר. ובפרט בשבת קודש. וב"ה 
התפילות  חכמים,  בעטרת  אצלנו  לראות  זכינו 
בשב"ק ארוכות מאד. ליל שבת – מנחה וקבלת 
ושחרית  משעה.  למעלה   – וערבית  וד"ת  שבת 
ומוסף קרוב לארבע שעות, בשירה וזמרה ותוכן 
ה"ז  הקהל  את  ומשמח  והמאריך  בס"ד.  רוחני 
מזכה הרבים, ולהיפך להיפך. ואלו הם הסגולות 
והקמיעות האמתיות המיוחדות בעולם, מומחה 
גברא ומומחה קמיע )שבת סא.(. והלואי ונזכה לכך, 

והיתה לה' המלוכה. )ועיין מגילה כג.(.

"עטרת חכמים עשרם"
חכמים",  ב"עטרת  שלנו  ההילולא  לכנס  ומכאן 
תש"פ.  בשבט  בכ"ח  יתברך  ה'  בעזרת  שיערך 
מסירות  אחריות,  כוחות,  הרבה  דורש  זה  כנס 
נפש, עול ציבור, שאלות ותשובות והרבה 'קמח' 
הכוחות  כל  ומהיכן  תורה.  הרבה  שיהיה  כדי 
הגופניים והנפשיים של הרב אליהו והרב יצחק 
ומשמשים  המשרתים  הנפלא  הצוות  וכל  הי"ו, 
בקודש למען התורה, אלא, כאשר מבינים שיש 
וכוונה  נפש  מסירות  השם,  קידוש  מצוה,  כאן 
ונזכה  ההצלחה!  סוד  זה  לדורות,  והשקעה 
התורמים,  האברכים,  מחזיקי  בכל  שיתקיים 
המסייעים וכל בעלי ההוראות קבע הפסוק )משלי 

יד, כד(: "עטרת חכמים עשרם", אמן ואמן!

האומר שירת הים בשמחה, מוחלין לו כל עונותיו!
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 אכילת פירות וירקות במקום שאין
 תעודת כשרות

במקום  וירקות  פירות  לאכול  מותר  האם  שאלה: 
שאין שם תעודת כשרות?

תשובה: בעצם אכילת הפירות והירקות, אין בעיה. 
שצריך  אלא  מותר.  הגויים,  אצל  לאכול  ואפילו 
להיזהר שלא להיות בחברה לא טובה. ועוד, שאפילו 
באופן  ורק  ה'.  חילול  זה  כשר,  לא  במקום  לעמוד 
שאין ברירה, אז מותר לקחת משם פירות וירקות, 

ולאכול בחוץ.

אכילת פירות וירקות בלי תרומות 
ומעשרות, חמור יותר מאכילת נבלות 

וטריפות!
שסק  לימון,  כגון  פרי,  עצי  בגינה  לנו  יש  שאלה: 
וכדומה, ורצינו לדעת איך לקיים את מצות תרומות 

ומעשרות בפירוט? 
תשובה: יש ספר מיוחד על תרומות ומעשרות של 
הרב שניאור רווח שליט"א, וכל ההלכות שם הן לפי 
רבנו הגדול הרב עובדיה זיע"א, ויש לעיין שם, וזה 

מצוין.
ותזהר מאד שלא לאכול כלום בלי תרומות ומעשרות, 
משום שזה חמור מאד יותר מנבלות וטריפות. ועוד, 
שמי שאוכל בלי תרומות ומעשרות חייב מיתה בידי 
שמים, חס ושלום. לכן תלמד ותעשה, וה' איתך גבור 

החיל )ועי' בגמ' סנהדרין פג.(.

כסוי ראש הנקרא "בו-בו"
שאלה: רציתי לשאול לגבי "בו-בו" של נשים, האם 

יש איסור בדבר?
תשובה: בכיסוי ראש הנקרא "בו-בו" אין בעיה של 
צניעות, אלא שיש לעשותו עדין ולא גבוה ומשונה 

מאד.

עשיית לק בציפורניים
עדין  לק  האם מותר לאשה חרדית למרוח  שאלה: 

בצפורניים, וכן גם קצת לגדל אותן?
ולא  בלבד,  בבית  להתייפות  לאשה  מותר  תשובה: 
לאשה  ראש  מכיסוי  לכך  וראיה  הרבים.  ברשות 
נשואה, שעיקר חיובו הוא ברשות הרבים )עי' כתובות עב.(. 
ציפורניים  כשרואים  צנוע  זה  אין  דידן,  ובנדון 
כאלה, וזו גם סכנה ליראת שמים של אותה אשה. 
ואם מישהו יסתכל בה, לא ינקה מדינה של גיהנם 
)ברכות סא.(. ואשה כזאת נראית רחובית, רחמנא ליצלן. 

וציפורניים מתאים לחתולה ולא לאשה )ועי' חולין מב.(.
וכוחות  מאד,  חמור  הוא  הציפורניים  גידול  ועצם 

הטומאה נכנסים באותה אשה )ועי' בא"ח ש"ר פ' דברים סי"ג(.

אמירת "שלום" לאשה ברחוב
שאלה: הרב ענה בעבר שאין לומר לאשה "שלום" 
ובעצם אלו דברי חז"ל הקדושים. השאלה  ברחוב, 
שלא  מכך  בודאי  תפגע  האשה  אם  הדין  מה  היא, 

מהציבור  בשכנה  הדין  מה  וכן  שלום?  לה  אומר 
ניתן  מה  איתי,  ומדברת  אלי  פונה  שלפתע  הכללי 

לעשות?
אומרת  והשכנה  ברירה  כשאין  כמובן,  תשובה: 
ולברך  ראש,  בכובד  לה  לענות  בודאי שיש  שלום, 

אותה, וזה מצוין.
את  להוריד  יש  ברחוב,  כשהולכים  לכתחילה  אבל 
הראש למטה, ולעשות "ראש קטן", וזה עוזר מאד. 
ברחוב  ללכת  יש  דעות,  בהלכות  הרמב"ם  וכדברי 
ובזה  ולחשוב על כל מה שצריך לבית ולמשפחה, 

זוכים גם להתקדש.
ולהמנע  למטה,  העיניים  את  להוריד  יש  ברחוב 
ולהמנע  סגור,  בפה  ללכת  יש  וכן  מהסתכלות. 
הרמב"ם  רבנו  וכתב  הרופאים.  וכדברי  מחיידקים, 
כאדם  ברחוב  ללכת  אדם  שצריך  ה"ח(,  דעות  הלכות  )פ"ה 

הטרוד בעסקיו. 

קטיפת מיני בשמים מגנים ציבוריים
שאלה: האם מותר לקטוף פרחים ובשמים להביאם 
את  בכך  ולזכות  קודש,  לכבוד שבת  הכנסת  לבית 
או  ציבורי,  מגן  נעשית  הקטיפה  כאשר  הרבים, 

בשטח ציבורי השייך העירייה?
את  להזיק  ואסור  לקטוף,  שאסור  כמובן  תשובה: 
החיצוני  היופי  את  לקלקל  ואסור  הרבים,  רשות 
והעושה קורת רוח לרואים. אולם כאשר  המרשים 
החוצה  ונוטה  צומח  והכל  בשמים,  של  עודף  יש 
מיותר,  ממש  גידול  והוא  ושבים,  העוברים  לכיוון 
לקלקל,  ומבלי  ובעדינות,  בזהירות  לקטוף  מותר 
חס ושלום. ואלו בשמים לבית הכנסת לכבוד שבת 
גזל ולא כלום. ואדרבא, זה עיקר  ואין בהם  קודש, 
המטרה, לעזור לתושבים לקיים מצוות לכבוד שבת 
קודש. וכפי הצורך לעזור לשכנים כמה שיותר, וכמו 
שבת  )עי'  זיע"א  ורשב"י  ע"ה,  אבינו  יעקב  נוהג  שהיה 

לג סע"ב(.

עצות לזכות בפרי בטן
שאלה: זוג נשוי שנה וחצי שעדיין לא זכו לפרי בטן, 

מה הרב ממליץ להם לעשות?
תשובה: יש להרבות בתפלות, ולהתחזק ברוחניות, 
שיהיה  וכמובן  בקדושה,  והגבר  בצניעות  האשה 
באהבת  להתחזק  יש  וכן,  כשר.  טלפון  לשניהם 
ישראל, ובנתינת מעשר כספים, כמה שיותר. וכמובן, 
בכיבוד הורים בשמחה, וכן במאה ברכות בכל יום, 
לזרע  בקרוב  תזכו  יתברך  ה'  ובעזרת  במלה.  מלה 

קודש בר קיימא, "אם הבנים שמחה", אמן ואמן. 

האוסר את המותר, חמור יותר מן המתיר 
את האסור

שאלה: מורנו הרב נוהג תמיד להורות להקל, ועל כן 
שאלתי בנפשי היא, מתי אדם יקיים את מה שכתוב 
עצמו?  על  להחמיר  צריך  שאדם  ישרים,  במסילת 

להחמיר  כתב  ישרים  המסילת  בעל  שהרי  ועוד, 
שליט"א  הרב  יורנו  כן  אם  יחיד?  בדעת  אפילו 

בבקשה מהי הדרך הנכונה בעבודת ה' בעניין זה?
את  נסביר  כיצד  ולטעמך,  יפה.  שאלה  תשובה: 
נגד השלחן ערוך חייב  הפוסקים שכתבו שהמורה 
לחזור בתשובה, וצריך כפרה ביום הכיפורים. אלא 
תחמיר  שלעצמך  ישרים,  המסילת  שכוונת  בודאי 
ואשריך.  בהן,  ומתעלה  מתחזק  שאתה  במצוות 
אולם להחמיר על אחרים, זה עוון גמור של בין אדם 

לחבירו, ואין כפרה על כך.
עמ'  פסח  בחזו"ע  )המובא  זיע"א  חיים מצאנז  וידוע מהדברי 
יותר מהמתיר את  קיב(, שהאוסר את המותר, חמור 
האסור, משום שזה הראשון גרם לנזק של בין אדם 
מפורש  פסוק  וזה  יותר.  חמור  זה  והרי  לחבירו, 
ביתי".  לבבי, בקרב  "אתהלך בתום  ב(:  )קא,  בתהלים 
וכן מובא בגמרא )ביצה כא:(, מה נעשה וכו' שמחמירין 

על עצמן, ומקילין לכל ישראל.
קדישא  שחסידא  מתכוין  ישרים  המסילת  וכאמור, 
הרוצה להחמיר על עצמו, רשאי וזה מצוין, וגם בזה 
זיע"א  החיד"א  מרן  שכתב  מה  וכידוע,  בעיות.  יש 
על משקל החסידות )והובא ביבי"א ח"ה יו"ד סי' כט אות ג(, ע"ש 

ותהנה.
וכמובן שלהחמיר בצניעות ובקדושה כמה שיותר. 
וכן באהבת ישראל וזיכוי הרבים, אשר בכל פרט הכי 
קטן שבהם, יש בו חשש איסור תורה, רחמנא ליצלן. 

ואוי לנו ביום הדין.

גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים
מותר  האם  מצוות,  שומרת  אינה  אחותי  שאלה: 

להזמין אותה לשבת קודש?
תשובה: מותר ומצוה, ועל ידי זה לקרב אותם לאט 
לאט למסורת, לתורה ולמצוות. וכאשר ישמעו שירי 
שבת ודברי תורה, הרי זה סמינר עבורם, וזה מצוין. 
ובחכמה גדולה יש לקרבם ולפנקם, והזמן יעשה את 
)סנהדרין  הרחוקים  את  לגימה שמקרבת  וגדולה  שלו. 
קג:(. וכמובן שיש להקפיד מאד שיבואו בלבוש צנוע, 

ופשוט.

לימוד בספר ליקוטי מוהר"ן לאשה
ליקוטי  בספר  ללמוד  יכולה  אשה  האם  שאלה: 

מוהר"ן?
תשובה: לא מתאים לאשה ללמוד בספר זה, ועדיף 
יום, להצלחת עם  יום  וצריך שאשה תקרא תהלים 
ישראל. וכמובן שחובה עליה להתפלל יום יום, ואם 
ושירת  דזמרה  פסוקי  קרבנות,  אמירת  גם  תוסיף 

הים, הרי זה מצוין.
וכן במאה  חייבות בברכות השחר,  וכמובן שנשים 
יום. ועל הכל, להיות זהירות בהלכות  ברכות בכל 
הלכות  ושאר  תולעים  צניעות,  טהרה,  שבת, 
בספר  מללמוד  ופטורה  הנשים.  אצל  גם  השייכות 

ליקוטי מוהר"ן של רבנו הקדוש זיע"א.
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 אני חלק מהמהפכה, 
חלק מההצלחה הגדולה הזו!

 אתה תוכל לספר
לנכדים שלך:

שו"ת ממורנו הרב שליט"א
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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[

   

שלום וברכה מורי ורבותי!
ושוב אנו נפגשים על הדברים הבוערים באמת, ומה בוער יותר מאשר 

לבעור בשלהבת דת קודש למען ה' יתברך וקיום רצונו?
כי  הקדושה,  התורה  לנו  מספרת  סוף  ים  קריעת  במעמד  בפרשתנו, 
בהתייצב עם ישראל על חוף הים אמר משה לעם ישראל את דבר ה' 
"ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו" )שמות יד, טו(. באותה שעה, על 
פי דברי חז"ל )לחד מ"ד בסוטה ל"ז ע"א(, רצו בני שבט יהודה, שזכו במלכות 
בני שבט  אולם,  למים.  לקפוץ ראשונים  דין הבכורה,  את  היה  ולהם 
בנימין, האח הצעיר ביותר שבשבטים, קפצו ראשונים למים עוד בטרם 

הספיקו אחיהם הגדולים בני שבט יהודה לעכל זאת.
על כך אומרת הגמרא הקדושה את דברי הפסוק "ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר ֹרֵדם 
ָׂשֵרי ְיהּוָדה ִרְגָמָתם" )תהלים סח, כח(, כלומר שהיו בני שבט יהודה רוגמים 
באבנים את בני שבט בנימין על כך שהסיגו את גבולם וקפצו ראשונים 
בנימין  זכה  "לפיכך  הגמרא הקדושה  אומרת  כך  על  למים תחתיהם. 
הצדיק ונעשה מארחה של השכינה הקדושה בחלקו בבית המקדש". 
וזאת, משום שהיו חלקים נרחבים בבניין בית המקדש וכליו המיוחדים 

בחלקו של בנימין.
ועל כך נשאלת השאלה, היאך ניתן לומר שזכה בנימין הצדיק בזכות 
של מעשה שבכלל לא הוא עשה אותו אלא בניו, שהרי שנים רבות 
לאחר מותו קפצו צאצאיו למים, והיאך ניתן לומר שמסירות זו נובעת 

מצדקותו של בנימין ובגללה זכה לאירוח השכינה?
מאלפת  מחכימה,  מדהימה,  כרגיל,  ורבותי,  מורי  כך,  על  והתשובה 
ומלמדת, וממנה יש לכל אחד מאתנו לשאוב את אורח חייו וחיי ילדיו.

כאשר הגמרא הקדושה מתארת את מסירותם הגדולה של בני שבט 
בנימין, היא מבינה שלא מדובר כאן בהתלהבות של רגע או בהחלטה 
שהתקבלה באותו דור. היא מבינה שמדובר כאן במשפחה עם שורשים 
עמוקים של מסירות נפש. אותם שורשים, אשר נחצבו עוד דורות רבים 
לפני כן, ועוד בחייו של קטן השבטים – בנימין. לאֹמר, אין אפשרות 
להגיע לרמות גבוהות כל כך של מסירות נפש מבלי ששורשי המשפחה 
על  ההחלטה  שעה.  ושעה  יום  יום  לכך  מחנכים  הרוחניים  ואבותיה 
ישראל  ישראל התקבלה עוד הרבה לפני בוא עם  החלוקה של ארץ 
אז  כבר  נטועים  היו  בנימין  של  נפשו  מסירות  שורשי  אולם,  לארץ. 

וראויים להיות אלו שיארחו את בית המקדש בחלקם.
קפיצת בני בניו לים סוף, בהוראת ה' יתברך, לא היתה הסיבה לכך 
שזכה בנימין להיות המארח של בית המקדש בחלקו, אלא אך ורק סימן 
מובהק לכך שזו דרך החינוך שבחר הוא לבניו ולנכדיו ושממנה נלמד 

עד כמה היה הוא בעצמו מוסר נפש למען שמו יתברך.
ואמנם, בכל הנהגה ובכל מידה טובה דרוש חינוך רב ושורשים עמוקים 
יותר מכל מידה  אולם  בנינו,  חייהם של  בכדי להפכם לחלק מאורח 
אחרת ומעל כל מעלה אחרת, ניצבת מסירות הנפש כמעלה אותה ניתן 
להנחיל ולהשריש אך ורק על ידי חינוך ודוגמא אישית של ההורים. 
גיל, על ההיגיון העומד  וזאת, משום שקשה מאד להסביר לבן, בכל 
שהולכים  בחיים  כביכול  כאן  מדובר  הרי  הנפש.  מסירות  מאחורי 
לאבדון, מדובר כאן ברוע בהתגלמותו, ועם כל זאת אתה אמור להאמין 

שזה הדבר הנכון ביותר ואף לעשות זאת בשמחה גדולה.
לרמה כזאת ניתן להגיע אך ורק על ידי חינוך וסביבה תומכת המלמדת 
שקורה  מה  הוא  בעיניים  שרואים  מה  שלא  הילד  של  היוולדו  מרגע 
באמת, אלא פעמים רבות ההיפך הוא הנכון. מה שנראה לנגד עיניך 

כסוף, אבדון וחידלון הוא התחלה, הצלחה ועליה רוחנית וגשמית.

שבט בנימין הספיקו לקפוץ למים הרבה לפני שבט יהודה, לא בגלל 
שהם היו כישרוניים יותר ועיכלו את המשימה העומדת למולם מהר 
יותר. ההבדל היה בכך שבעוד שבט יהודה דנים במה מוטל עליהם 
לעשות, שבט בנימין היו אלו שלא ראו כאן מקום לדיון, וכחלק מטבע 

שני זינקו למים כחלק מאותה מסירות נפש בה חונכו ועליה גדלו.
שהסיבה  שליט"א  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  בשם  אומרים  ואמנם, 
שבגללה השליכו בני שבט יהודה אבנים על בני שבט בנימין לא היתה 
שחששו  משום  אלא  המצווה,  את  לקיים  מהם  למנוע  שניסו  משום 
שיהיה מי שיראה את בני שבט יהודה עומדים ולא קופצים למים כמי 
שמזלזלים בציוויו של הקדוש ברוך הוא, ורק משום כך השליכו עליהם 
אבנים "בעדינות", בכדי שכל הסובבים מעם ישראל ומחוצה לו ידעו 
אלא  למלכות,  ראשונה  הקופצים  להיות  רוצים  היו  הם  שגם  ויבינו 

שכורח הדיון גרם להם להפסיד זכות זו.
בשבוע שעבר דיברנו על 'פרעה הקטן' הנמצא בלבו של כל אחד ועל 
כך שפעמים רבות אוחז אדם בעבירה כלשהי ויצר הרע משכנע אותו 
שאין זו עבירה, ולפעמים אפילו שהמדובר הוא במצווה גדולה. הדרך 
מאותה  מיידית  להתנתק  היא  שכאלה  פרעה'  מ'מחשבות  להיפטר 
ידי  על  ורק  אך  היא  עבירה  מאותה  מיידית  להתנתק  והדרך  עבירה. 
מסירות נפש. פעמים רבות זכינו לראות את אבינו רוענו, מורנו הרב 
חיים רבי שליט"א, ממליץ לאדם הנראה רחוק כל כך משמירת תורה 
ומצוות שאין נראה שאפילו ריח של יהדות כלשהו נודף ממנו, לעזוב 
היום  וכבר  חשוף,  הוא  להם  ההבל  ועיסוקי  עסקיו  כל  את  זה  ברגע 
לשנות את דיבורו, התנהגותו ואורח חייו ולהיכנס ולהיות אחד מחובשי 

ספסלי בית המדרש.
ותמיד הדברים נראים תמוהים ובלתי מובנים – היאך ניתן לקחת אדם 
הוראה  באבחת  ולבקשו  ורשע  פשע  היו  מעשיו  כל  זה  לרגע  שעד 
לשנות את כל אורח חייו מן הקצה אל הקצה? אולם, המציאות הוכיחה 
את צדקת דרכו של מורנו הרב שליט"א, שהיא בעצם צדקת דרכה של 

תורתנו הקדושה.
במסירות נפש, בקפיצה לאורח חיים חדש, ניתן ברגע אחד לזכות אכן 
ולגלות עד כמה אפילו היצר הרע הופך להשלים אט  לחיים חדשים 
אט עם המצב ולקבלו כמובן מאליו. כאן, דווקא אותם "המבינים לנפש 
האדם" ו"היורדים" לרמתו הרוחנית הנמוכה של הבחור מתוך אהבה, 
דאגה והתחשבות, גורמים מבלי להתכוון להרס אורח חייו ולסתימת 

הגולל על התפתחותו הרוחנית.
מסירות נפש היא לא המעשה שעליו מקבלים שכר, אלא היא עצמה 
קבלת השכר. ברגע בו מוסר האדם את נפשו למען המטרה הרוחנית, 

בו ברגע מעניק הוא לעצמו את האושר, את הברכה ואת ההצלחה.
ואין צורך לשם כך לעמוד בניסיונות כואבים או בייסורים קשים, אין 
צורך לשם כך למות על קידוש ה', הדרישה מכל אחד מישראל לחיות 
על  ולהתפתח  להצליח  לגדול,  ה',  קידוש  על  ליהנות  ה',  קידוש  על 
קידוש ה', ולא רק שזה אפשרי, לא רק שזה נכון, אלא הרבה מעבר 

לכך – אין אפשרות ואין דרך אחרת להתפתחות לאושר ולהצלחה.
באהבה,  שמו  למען  נפש  במסירות  ולחיות  להשכיל  יתברך  ה'  יזכנו 
ולזכות להנחיל בדוגמא אישית אמתית וטובה לבנינו אורח חיים נאצל 
זה, ונזכה לראותם מוצלחים ומבורכים בכל מכל כל, חיים של קידוש 
ה', חיים טובים ושלווים, בנחת ובמילוי כל המשאלות לעבודתו יתברך, 

אמן.
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 אני חלק מהמהפכה, 
חלק מההצלחה הגדולה הזו!

 אתה תוכל לספר
לנכדים שלך:

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל הבית השלם לכבוד ה'קופצים למים בתורשתיות

תיעוד מיוחד

 הבית השלם 
לכבוד ה'

תיעוד 
מיוחד

כמה זה לא קל
בעצם, כמה זה קשה

גדלנו, התחנכנו, השקענו בעצמנו
יש לנו תוכניות לחיים האמיתיים

הגיע הזמן להקים בית
אבל יש עיכובים

לא מצליחים למצוא את החצי השני
את מה שגזרה חכמתו יתברך 40 יום קודם יצירת הוולד

אמצע השבוע, מאות שיחות טלפון נכנסות לבית ההוראה 
שע"י מורנו הרב חיים רבי שליט"א, מורנו הרב בעצמו עונה 
לשאלות בהלכה, לספקות בהשקפה, וגם שומע את אשר על 
ליבם של עמך ישראל, מחזק מעודד ומייעץ בחכמת התורה.

הממתינה  נערה  הקו  על  נכנסת,  שיחה   13:37 בשעה: 
על  ומתייעצת  לזיווג  ברכה  מהרב  מבקשת  שלה,  לישועה 
לא  ההתנהגות  אבל  לתורה,  עיתים  קובע  שאמנם  בחור 

משהו... מה הרב אומר?
הרב שומע, חושב שוקל ומייעץ

בהתחלה עוד היה לרב בעצמו פנקס שידוכים
כן כן!

הקבוע,  לימודיו  חק  עול  כל  עם  ובעצמו,  בכבודו  הרב 
ושיעורי התורה, והקהילות הכרוכים בצווארו, כותב שמות 
לאחת  אחד  ולהתאים  לייעץ  ומתקשר  ונערות,  נערים  של 

ואחת לאחד.
שהעיסוק  מוילנא.  הגאון  דברי  על  אמון  הרב  מורנו 
בשידוכים הינו קודש קודשים, ועושה מעשה בעצמו להקים 

בתים נאמנים בעם ישראל!

התלמידים  גבולות  והתרחבו  ישראל,  עמך  צרכי  משרבו 
את  לתעד  הספיקו  לא  מחברות  עשרות  וכבר  והקהילה, 

הפעילות הענפה...
עם  רציני  להקים משרד  לנכון  הרב שליט"א  מורנו  רואה 
אנשים רציניים שיגייסו את כל הכוחות רק כדי לעזור לאחד 

למצוא את האחת, ולהיפך!
לשם כך, הורה מורנו הרב להקים משרד, ולקנות מחשבים 
משכורת  ולשלם  מכך,  המשתמע  כל  על  משרדי  וציוד 
לשדכנית בכירה, אחת שמרויחה בחוץ יפה מאוד, ועוזבת 

את העבודה לטובה העיסוק הקדוש והנשגב הזה.

אתם שומעים?
עבודה  לה  שיש  או  בבית,  שממילא  מאחת  מבקשים  לא 
ויכולה לעשות את זה על הדרך, לא! בצורה הזו המשרד לא 

היה נוחל הצלחות כמו שהוא מצליח כיום.
הוראת הרב שליט"א חד משמעית: שוכרים משרד, קונים 

ציוד הקפי, טלפון נייד לזמינות מירבית ומשכורת!
ומשקיעים את כל המשאבים לטובת העניין

כדי שיהיה עזרה וסיוע אמיתית לצרכי עם ישראל

ארגון השידוכים פעיל כארבע שנים בסך הכל
וב"ה רשומים בו אלפי בחורים ובחורות מכל גווני הקשת

וב"ה הוקמו עשרות בתים בישראל
מדי חודש מתקיימות מאות פגישות

וב"ה החזון של הרב מתגשם

תחת  המתקיימות  הפעילויות  עשרות  מתוך  אחד  רק  וזה 
ורבינו  כותרת ממלכת עטרת חכמים בנשיאותו של מורנו 

ועטרת ראשנו הרב חיים רבי שליט"א

וזה עוד לא הכל
וזו רק ההתחלה...

 
אתם מוזמנים לקחת חלק ולהגשים את החזון של הרב

בהמשך הפעילות הענפה בכל גווני הקשת
וגם לכם תהיה הזכות לרוות נחת מההצלחה האדירה

הזיכוי  השותפים  של  והמצליחים  הטובים  לחיים  ולזכות 
הרבים

אחת  בכל  מצטרפים  או   1700-700-770 מחייגים  פשוט 
מעמדות נדרים פלוס או קהילות הפזורות בכל רחבי הארץ.
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 אכילת פירות וירקות במקום שאין
 תעודת כשרות

במקום  וירקות  פירות  לאכול  מותר  האם  שאלה: 
שאין שם תעודת כשרות?

תשובה: בעצם אכילת הפירות והירקות, אין בעיה. 
שצריך  אלא  מותר.  הגויים,  אצל  לאכול  ואפילו 
להיזהר שלא להיות בחברה לא טובה. ועוד, שאפילו 
באופן  ורק  ה'.  חילול  זה  כשר,  לא  במקום  לעמוד 
שאין ברירה, אז מותר לקחת משם פירות וירקות, 

ולאכול בחוץ.

אכילת פירות וירקות בלי תרומות 
ומעשרות, חמור יותר מאכילת נבלות 

וטריפות!
שסק  לימון,  כגון  פרי,  עצי  בגינה  לנו  יש  שאלה: 
וכדומה, ורצינו לדעת איך לקיים את מצות תרומות 

ומעשרות בפירוט? 
תשובה: יש ספר מיוחד על תרומות ומעשרות של 
הרב שניאור רווח שליט"א, וכל ההלכות שם הן לפי 
רבנו הגדול הרב עובדיה זיע"א, ויש לעיין שם, וזה 

מצוין.
ותזהר מאד שלא לאכול כלום בלי תרומות ומעשרות, 
משום שזה חמור מאד יותר מנבלות וטריפות. ועוד, 
שמי שאוכל בלי תרומות ומעשרות חייב מיתה בידי 
שמים, חס ושלום. לכן תלמד ותעשה, וה' איתך גבור 

החיל )ועי' בגמ' סנהדרין פג.(.

כסוי ראש הנקרא "בו-בו"
שאלה: רציתי לשאול לגבי "בו-בו" של נשים, האם 

יש איסור בדבר?
תשובה: בכיסוי ראש הנקרא "בו-בו" אין בעיה של 
צניעות, אלא שיש לעשותו עדין ולא גבוה ומשונה 

מאד.

עשיית לק בציפורניים
עדין  לק  האם מותר לאשה חרדית למרוח  שאלה: 

בצפורניים, וכן גם קצת לגדל אותן?
ולא  בלבד,  בבית  להתייפות  לאשה  מותר  תשובה: 
לאשה  ראש  מכיסוי  לכך  וראיה  הרבים.  ברשות 
נשואה, שעיקר חיובו הוא ברשות הרבים )עי' כתובות עב.(. 
ציפורניים  כשרואים  צנוע  זה  אין  דידן,  ובנדון 
כאלה, וזו גם סכנה ליראת שמים של אותה אשה. 
ואם מישהו יסתכל בה, לא ינקה מדינה של גיהנם 
)ברכות סא.(. ואשה כזאת נראית רחובית, רחמנא ליצלן. 

וציפורניים מתאים לחתולה ולא לאשה )ועי' חולין מב.(.
וכוחות  מאד,  חמור  הוא  הציפורניים  גידול  ועצם 

הטומאה נכנסים באותה אשה )ועי' בא"ח ש"ר פ' דברים סי"ג(.

אמירת "שלום" לאשה ברחוב
שאלה: הרב ענה בעבר שאין לומר לאשה "שלום" 
ובעצם אלו דברי חז"ל הקדושים. השאלה  ברחוב, 
שלא  מכך  בודאי  תפגע  האשה  אם  הדין  מה  היא, 

מהציבור  בשכנה  הדין  מה  וכן  שלום?  לה  אומר 
ניתן  מה  איתי,  ומדברת  אלי  פונה  שלפתע  הכללי 

לעשות?
אומרת  והשכנה  ברירה  כשאין  כמובן,  תשובה: 
ולברך  ראש,  בכובד  לה  לענות  בודאי שיש  שלום, 

אותה, וזה מצוין.
את  להוריד  יש  ברחוב,  כשהולכים  לכתחילה  אבל 
הראש למטה, ולעשות "ראש קטן", וזה עוזר מאד. 
ברחוב  ללכת  יש  דעות,  בהלכות  הרמב"ם  וכדברי 
ובזה  ולחשוב על כל מה שצריך לבית ולמשפחה, 

זוכים גם להתקדש.
ולהמנע  למטה,  העיניים  את  להוריד  יש  ברחוב 
ולהמנע  סגור,  בפה  ללכת  יש  וכן  מהסתכלות. 
הרמב"ם  רבנו  וכתב  הרופאים.  וכדברי  מחיידקים, 
כאדם  ברחוב  ללכת  אדם  שצריך  ה"ח(,  דעות  הלכות  )פ"ה 

הטרוד בעסקיו. 

קטיפת מיני בשמים מגנים ציבוריים
שאלה: האם מותר לקטוף פרחים ובשמים להביאם 
את  בכך  ולזכות  קודש,  לכבוד שבת  הכנסת  לבית 
או  ציבורי,  מגן  נעשית  הקטיפה  כאשר  הרבים, 

בשטח ציבורי השייך העירייה?
את  להזיק  ואסור  לקטוף,  שאסור  כמובן  תשובה: 
החיצוני  היופי  את  לקלקל  ואסור  הרבים,  רשות 
והעושה קורת רוח לרואים. אולם כאשר  המרשים 
החוצה  ונוטה  צומח  והכל  בשמים,  של  עודף  יש 
מיותר,  ממש  גידול  והוא  ושבים,  העוברים  לכיוון 
לקלקל,  ומבלי  ובעדינות,  בזהירות  לקטוף  מותר 
חס ושלום. ואלו בשמים לבית הכנסת לכבוד שבת 
גזל ולא כלום. ואדרבא, זה עיקר  ואין בהם  קודש, 
המטרה, לעזור לתושבים לקיים מצוות לכבוד שבת 
קודש. וכפי הצורך לעזור לשכנים כמה שיותר, וכמו 
שבת  )עי'  זיע"א  ורשב"י  ע"ה,  אבינו  יעקב  נוהג  שהיה 

לג סע"ב(.

עצות לזכות בפרי בטן
שאלה: זוג נשוי שנה וחצי שעדיין לא זכו לפרי בטן, 

מה הרב ממליץ להם לעשות?
תשובה: יש להרבות בתפלות, ולהתחזק ברוחניות, 
שיהיה  וכמובן  בקדושה,  והגבר  בצניעות  האשה 
באהבת  להתחזק  יש  וכן,  כשר.  טלפון  לשניהם 
ישראל, ובנתינת מעשר כספים, כמה שיותר. וכמובן, 
בכיבוד הורים בשמחה, וכן במאה ברכות בכל יום, 
לזרע  בקרוב  תזכו  יתברך  ה'  ובעזרת  במלה.  מלה 

קודש בר קיימא, "אם הבנים שמחה", אמן ואמן. 

האוסר את המותר, חמור יותר מן המתיר 
את האסור

שאלה: מורנו הרב נוהג תמיד להורות להקל, ועל כן 
שאלתי בנפשי היא, מתי אדם יקיים את מה שכתוב 
עצמו?  על  להחמיר  צריך  שאדם  ישרים,  במסילת 

להחמיר  כתב  ישרים  המסילת  בעל  שהרי  ועוד, 
שליט"א  הרב  יורנו  כן  אם  יחיד?  בדעת  אפילו 

בבקשה מהי הדרך הנכונה בעבודת ה' בעניין זה?
את  נסביר  כיצד  ולטעמך,  יפה.  שאלה  תשובה: 
נגד השלחן ערוך חייב  הפוסקים שכתבו שהמורה 
לחזור בתשובה, וצריך כפרה ביום הכיפורים. אלא 
תחמיר  שלעצמך  ישרים,  המסילת  שכוונת  בודאי 
ואשריך.  בהן,  ומתעלה  מתחזק  שאתה  במצוות 
אולם להחמיר על אחרים, זה עוון גמור של בין אדם 

לחבירו, ואין כפרה על כך.
עמ'  פסח  בחזו"ע  )המובא  זיע"א  חיים מצאנז  וידוע מהדברי 
יותר מהמתיר את  קיב(, שהאוסר את המותר, חמור 
האסור, משום שזה הראשון גרם לנזק של בין אדם 
מפורש  פסוק  וזה  יותר.  חמור  זה  והרי  לחבירו, 
ביתי".  לבבי, בקרב  "אתהלך בתום  ב(:  )קא,  בתהלים 
וכן מובא בגמרא )ביצה כא:(, מה נעשה וכו' שמחמירין 

על עצמן, ומקילין לכל ישראל.
קדישא  שחסידא  מתכוין  ישרים  המסילת  וכאמור, 
הרוצה להחמיר על עצמו, רשאי וזה מצוין, וגם בזה 
זיע"א  החיד"א  מרן  שכתב  מה  וכידוע,  בעיות.  יש 
על משקל החסידות )והובא ביבי"א ח"ה יו"ד סי' כט אות ג(, ע"ש 

ותהנה.
וכמובן שלהחמיר בצניעות ובקדושה כמה שיותר. 
וכן באהבת ישראל וזיכוי הרבים, אשר בכל פרט הכי 
קטן שבהם, יש בו חשש איסור תורה, רחמנא ליצלן. 

ואוי לנו ביום הדין.

גדולה לגימה שמקרבת את הרחוקים
מותר  האם  מצוות,  שומרת  אינה  אחותי  שאלה: 

להזמין אותה לשבת קודש?
תשובה: מותר ומצוה, ועל ידי זה לקרב אותם לאט 
לאט למסורת, לתורה ולמצוות. וכאשר ישמעו שירי 
שבת ודברי תורה, הרי זה סמינר עבורם, וזה מצוין. 
ובחכמה גדולה יש לקרבם ולפנקם, והזמן יעשה את 
)סנהדרין  הרחוקים  את  לגימה שמקרבת  וגדולה  שלו. 
קג:(. וכמובן שיש להקפיד מאד שיבואו בלבוש צנוע, 

ופשוט.

לימוד בספר ליקוטי מוהר"ן לאשה
ליקוטי  בספר  ללמוד  יכולה  אשה  האם  שאלה: 

מוהר"ן?
תשובה: לא מתאים לאשה ללמוד בספר זה, ועדיף 
יום, להצלחת עם  יום  וצריך שאשה תקרא תהלים 
ישראל. וכמובן שחובה עליה להתפלל יום יום, ואם 
ושירת  דזמרה  פסוקי  קרבנות,  אמירת  גם  תוסיף 

הים, הרי זה מצוין.
וכן במאה  חייבות בברכות השחר,  וכמובן שנשים 
יום. ועל הכל, להיות זהירות בהלכות  ברכות בכל 
הלכות  ושאר  תולעים  צניעות,  טהרה,  שבת, 
בספר  מללמוד  ופטורה  הנשים.  אצל  גם  השייכות 

ליקוטי מוהר"ן של רבנו הקדוש זיע"א.

 מרכז הקונגרסים אווניו
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 אני חלק מהמהפכה, 
חלק מההצלחה הגדולה הזו!

 אתה תוכל לספר
לנכדים שלך:

שו"ת ממורנו הרב שליט"א

שאלה יפה ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:

www.aterett.co.il         info@aterett.co.il         03-5011125



1700.700.770055-6688007
055-6688008

 מחיר כרטיס: 

100 ₪ לחודש
במשך 12 חודשים

ההגרלה

הגדולה

2020

פניה אישית מהרב אליהו רבי שליט"א ראש הכולל

באהבה ובהערכה
אליהו רבי

בן לא"א מו"ר הרב חיים רבי שליט"א

אכן כן, אתה שקורא עכשיו את המילים שלום לך
הללו, אני מתכוון בדיוק אליך...

אני לא יודע אם אנחנו מכירים או לא.

אולי אנחנו נפגשים מידי פעם בבניין מוסדות "עטרת 
חכמים" בחולון, אולי אנחנו משוחחים מעל גבי העלון 
אחד  אתה  ואולי  השבועיים,  העת  מכתבי  אחד  או 

מצופי החיזוק היומי שלנו.

אבינו  של  הקבועים  בשיעורים  משתתף  אתה  אולי 
רוענו הרב חיים רבי שליט"א בחולון או בכל מקום אחר 
ברחבי הארץ, אולי צפית בשיעור שלו באמצעי המדיה 
השונים. אולי האזנת לאחד מהדיסקים שלו, או אולי 

נעזרת בבית ההוראה שלו.

אולי אתה בכלל לומד ומאזין לשיעוריו של רב שהוא 
תלמידו או תלמיד תלמידו של כבוד הרב.

ואולי לא...

להיכרות  בהצעה  אישית  אליך  פונה  אני  מקרה,  בכל 
על  יותר  טוב  לדעת  לך  שיתן  משהו  יותר,  מעמיקה 
שליט"א  הרב  מורנו  הקים  אותה  האדירה  המעצמה 
לפני 42 שנה, ומאז היא רק הולכת ומכפילה את עצמה.

 ,)2020 בפברואר   23( תש"פ  שבט  כ"ח  ראשון  ביום 
והמיוחדת  המרכזית  ההילולא  את  עורכים  אנחנו 
הזדמנות  תהיה  ושם  המפוארים,  איווניו  באולמי 
יחד  יוצאים  אנחנו  אם  ולהחליט  יותר  להכיר  נפלאה 
חלק  להיות  הופך  אתה  איך  ולראות  משותפת,  לדרך 

מהמשפחה הגדולה והמדהימה שלנו.

מה שנדרש ממך בשביל תחילתה של ההיכרות הוא 
בסך הכל לרכוש כרטיס כניסה והגרלה, שאותה 
להחליט  תוכל  ושם  בתשלומים.  לשלם  גם  ניתן 
אותך  ותעלה  יותר,  לך  שתעלה  לדרך  נצא  אם 

הרבה הרבה יותר.

שותפים  הרבה  כבר  הגדולה  במשפחה  לנו  יש 
שעשו את הדרך הזו וחללו את השינוי המהותי 

הזה בחייהם ומיד לאחר מכן בחייהם של האחרים. 
כי החיים לאחר כריתת השותפות הזו אחרים 

משמעותיים,  יותר  הרבה  לחלוטין, 
הרבה יותר מאושרים והרבה 

ברכה  מלאי  יותר 
רוחניות  של  ושפע 

וגשמיות.

 טסהמידד 
ותזמורת 
 

אנדלוסית עם
 

 22 נגנים

ענק הזמר: 
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