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דבר
המערכת

את פתח לו
במדבר.  מהלכים  הקטן  ובנו  בדואי 
בשאלה:  לאביו  הילד  פונה  בדרך,  בעודם 

"אבא, לאן הולכת השמש בלילה?".

מלטף האב את ילדו ואומר לו: "האמן לי 
יא איּבני, אני בעצמי לא יודע!".

ושוב  נוספת  דרך  כברת  ממשיכים  הם 
הילד חוקר: "אבא, כיצד מורידים העננים 

גשם?".

שוב נבוך האב הנבער ואומר: "יא איּבני, 
האמן לי אין לי מושג!".

גם על השאלה "מדוע אין מים במדבר?", 
קיבל הילד תשובה דומה.

נעימות להטריד את אביו  אי  הילד חש 
אשאל  לא  אבא,  "טוב  ומתנצל:  לשוא, 
אותך עוד שאלות, אני לא רוצה להפריע 

לך".

האב,  מוחה  איּבני",  יא  וחלילה,  "חס 
"אתה מוכרח לשאול, אם לא תשאל, איך 

תדע?!"...

בליל הסדר נעשה מאמץ מיוחד לגרום 
לילד לשאול שאלות, עד שבספרי רבותינו 
שעושים  תמוהים  שינויים  ששה  נמנים 
הכרפס,  טבילת  )כמו  ההגדה  לפני  עוד 
וכל  וכו'(.  שני  כוס  מזיגת  הקערה,  סילוק 
כך למה? "כדי שיראו התינוקות וישאלו". 
"מה  שאלות  ארבע  את  גם  יש  כמובן 

נשתנה" ששואל הבן בפתח ההגדה.

נדמה שאם היה מדובר בבן חכם שיודע 
על...  שאלה  לשאול  עליו  היה  לשאל, 
השאלות: למה חשוב לכם כל כך שאשאל? 
מקבל  שאינני  בפרט  בכך?  התועלת  מה 
תשובות על השאלות שלי, שהרי הקטעים 
שלאחר "מה נשתנה", מספרים את סיפור 
יציאת מצרים ולא ממש עונים על ישירות 

על ארבע השאלות? אתמהה!

שאלה זו ששואל הבן, זוכה לשם שינוי 
למענה נאה מאת מורנו המשגיח הגאון רבי 
מיכאל סגרון שליט"א בפירושו על ההגדה 
)כת"י(. הוא מפתיע וכותב שהנסיון לחלץ 
לקבל  כדי  בהכרח  אינו  שאלות,  מהילד 
עצמה  בפני  מטרה  לו  יש  אלא  תשובה, 
מסרים.  הזדמנות  באותה  לו  להעביר   -
כמענה  לילד  הניתן  שמסר  לדעת  וזאת 
למסר  וכלל  כלל  דומה  אינו  לשאלתו, 
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סיפור  המחנך.  מיוזמת  כך  סתם  הניתן 
יציאת מצרים שמסופר לילד מיוזמת האב, 
יעבור סמוך לאוזנו ולא יחדור פנימה. אך 
כשהילד עצמו שואל וצמא לדעת, כשהוא 
להשקיט  ומבקש  בחסרונו  מרגיש  עצמו 
ביותר  הטובה  ההזדמנות  זו   - סקרנותו 

להנחיל לו דעת.

נשתנה"  "מה  אחרי  שבאים  הקטעים 
על  במדויק  לענות  בהכרח  חייבים  אינם 
השאלות של מה נשתנה, שכן כל מטרתן 
של שאלות אלו להפוך את הבן ממצב של 
"שומע" למצב של "מקבל". ומכאן ואילך 
ניתן להאציל עליו במדה גדושה את סיפור 

יציאת מצרים בהרחבה.

ומכאן לומד הגר"מ עצה טובה להורים 
ולמחנכים - לנצל כל הזדמנות שהבן בא 
הנצרכים  מסרים  לו  להעביר  כדי  ושואל, 
בדוקא  חייבים  אינם  המסרים  לחינוכו. 
להסתעף  ניתן  השאלה,  ממין  להיות 
זקוק  שהילד  למסרים  אגב  בדרך  ולהגיע 
לשמוע. כשהבן במצב שהוא קשוב ופתוח 
לך  כרויות  שאוזניו  ההזדמנות  זו  לקלוט, 

ואתה אלפהו בינה.

ואינו שואל,  לעתים הילד אינו מתעניין 
וכאן מגיע תפקידנו לעורר את התעניינותו, 
לבוא  לו  לגרום  חיובית,  סקרנות  לעודד 
כיצד  לו".  פתח  "את  בבחינת  ולשאול, 
זאת? הנה כמה עצות: מתייחסים  עושים 
ממנה  עושים  רבה,  ברצינות  שאלה  לכל 
ענין ומחמיאים עליה, אומרים לו "זו שאלה 

נבונה, אני צריך לחשוב על זה!". אפשר גם 
להראות לו פסוק, ולומר לו שינסה למצוא 
איזו שאלה יש בפסוק, ולתת לו תגמול על 

כל קושיא טובה.

זצ"ל  חורי  בנציון  כמייס  רבי  הגאון 
בספרו "רכב ישראל" )עמ' ק"צ( לומד שעל 
האב לשמוח שבנו מתעניין ושואל שאלות, 
מכך שנאמר "והיה כי ישאלך בנך" )שמות 
יג, יד(, ואין "והיה" אלא לשון שמחה. ולכן 
יצחק אהב את עשיו, כי היה תמיד שואל 
איך  המלח?  את  מעשרין  "איך  ומתעניין: 

מעשרין את התבן?".

פיזיקאי  רבי,  איזידור  ד"ר  כשנשאל 
נובל,  בפרס  שזכה  עולמי  שם  בעל  יהודי 
כיצד הגיע לאן שהגיע, השיב: "אמי הפכה 
אותי למדען מבלי להתכוון לכך. כל אמא 
שלה  הילד  את  שואלת  היתה  בברוקלין 
אחרי שובו מבית הספר: 'מה למדת היום?', 
שאלת  'נו,  אותי:  שאלה  תמיד  אמי  ואילו 
שאלה טובה היום?'. תשומת הלב ליכולת 
לי להפוך  גרמה   - לשאול שאלות טובות 

ברבות הימים למדען!".

בתוך בליל הדעות שהביא עלינו הנגיף, 
זכינו לדעת תורה בהירה וזכה האומרת על 
ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל, 

בצורה פרגמטית ומפוקחת.

לנו - אין שאלות!
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הדרת
מלך

מאמר המלך
המאמר שנכתב אחרי לילות נדודי שינה, המאמר שהוליד שלשה ספרים, 

דרישת השלום מהרמב"ם, והפולמוס עם הגר"ח קנייבסקי | הצצה לא 
ממצה לספר החדש "קובץ מאמרים"

נאלץ  שאתה  הספרים  הם  מעטים 
הקריאה  את  להפסיק  עצמך  עם  להיאבק 
זה מה שקורה לכל  בהם לצרכים חיוניים. 
הכרכים  בשני  לקרוא  מתחיל  שרק  מי 

החדשים של "קובץ מאמרים". 

של  תוצאה  היא  בספר  הקריאה  חויית 
לשון  בצחות  המוגש  ומחכים  מרתק  תוכן 
שאתה  לך  נדמה  שלפעמים  עד  מיוחדת, 
סגנון  בין  להבחין  מעניין  אגב,  שיר.  קורא 
בלשון  שהם  בחו"ל  שנכתבו  המאמרים 
שנכתבו  המאמרים  לבין  יותר  משנתית 

בארץ שהם בלשון ספרותית עכשוית.

נושאים  מגוון  על  חולשים  והמאמרים 
גדול במיוחד: חינוך ילדים, מעלת התורה, 
מעמד האשה, שירת ספרד, דקדוק, אמונה 

השקפה ועוד ועוד.

במהדורתו  הספר  שיצא  מאז  שנים  זה 

רבים  רבים  השוק,  מן  ואזל  הראשונה 
הספר  יוצא  וכעת  טוב,  יראנו  מי  אומרים 

במהדורא חדשה. 

באו  חדשות  "פנים  הביטוי  שכאן  אלא 
מהמאמרים  חלק  קלישאה.  אינו  לכאן" 
את  קנו  כבר  הראשונה,  במהדורא  שבאו 
אחרים  בספרים  השנים  במשך  מקומם 
לספרים  שהפכו  או  שליט"א,  מרן  של 
נכבדים בפני עצמם, כמו למשל ספר "דרכי 
העיון". מאמרים אלו הושמטו מהמהדורא 
הנוכחית, ובמקומם נכנסו מאמרים חדשים 
כמו  הראשונה.  במהדורא  נדפסו  שלא 
השייכים  תורה  מכתבי  הרבה  נוספו  כן, 

למאמרים שבספר.

חלק נכבד מהמאמרים כאן חדשים ולא 
בשעתם  התפרסמו  וחלק  מעולם  פורסמו 
התפרסמו  כשרובם  שונות,  במות  מעל 
וכינויים  שמות  תחת  או  שם  בעילום 
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הדברים  על  שידונו  "כדי  וזאת  מסוימים, 
בתחילת  האומר".  מצד  ולא  האמור  מצד 
המאמר אודות מעלת הדפסת ספרים כותב 
מרן בהומור אופייני על הסיבה שלא חתם 
לפי  כתבתי  זה  "מאמר  המאמר:  על  שמו 
הצעת הרה"ג ר' משה מימון זצ"ל )רב העיר 
קרית אתא( לפרסם לנשים צדקניות לתרום 
ובקשתי  זצ"ל.  רבותינו  ספרי  להדפסת 
התאחדות  בשם  ייכתבו  שהדברים  ממנו 
קדושים  וכל  בחתימתו  הספרדים  הרבנים 
עמו. וסיבת הדבר שלא רציתי לחתום שמי 
בי  ופגע  מזה  קצת  כתבתי  פעם  כי  עליו, 
אחד חכם בעיניו, בדברים הדברים, לאמר 
ס"ת  כתיבת  במצות  ח"ו  מזלזל  שאתה 
בזה"ז וכו' וכו', וניצלתי ממנו בנס, ולאו כל 

שעתא ושעתא מתרחיש ניסא...".

בפני  מלא"  "עולם  הוא  בספר  מאמר  כל 
עצמו. עד כדי כך שבעקבות אחד המאמרים 
"ואל תטוש תורת אמך", שהתפרסם בזמנו 
כהקדמה לספר "עבד לעבדי ה'", חיבר חכם 
אחד שני ספרים להשיב עליו, בשם "לקט 
עד  מפיהו".  יבקשו  ו"תורה  הפאה"  שכחת 
נר"ו  הלוי  יב"א  הרב  השלישי  החכם  שבא 
וחיבר ספר "ואל תטוש תורת אמך" להשיב 

על שני הספרים.

חוש  גם  וההשקפה,  המוסר  דברי  בין 
עושים  "בזמננו  נעדר:  לא  כרגיל  הומור 
ראש"  "כובד  אחד  מצד  דסתרן,  תרתי 
מרוב שערות היורדות עד לכתפיים, קדקד 
"קלות  ומאידך  באשמיו,  מתהלך  שער 
ראש" בכיפה קטנה ההולכת לאיבוד בתוך 
נושאה  את  ועושה  הפרועות  השערות 

לחוכא ואטלולא ואין מרגיש ואין מתבייש". 
פרטים  מעט  לא  מצורפים  גם  למאמרים 
אישיים מרתקים שמרן המחבר אינו חוסך 

מהקוראים. 

דרישת שלום מהרמב"ם
אחד המאמרים הבולטים בספר נושא את 
השם המהדהד "למען הרמב"ם לא אחשה". 
העמוק  החיבור  מאוד  בולט  השורות  בין 
של  לדמותו  שליט"א  הרמב"ם  של  והחזק 
נכתב  מרן  שמעיד  כפי  המאמר  הרמב"ם. 
 ,)!( שעות  שש  במשך  אחד  ברצף  ידו  על 

וניכר שנכתב מדם לבו הטהור.

התשנ"ב,  שנת  בשלהי  כאשר  זה  היה 
הזהב  "תור  ספר  שליט"א  מרן  לידי  הגיע 
ובספר  הזמן,  ממחברי  לאחד  והשמד" 
מאוד  בזוית  הרמב"ם  של  דמותו  הוצגה 
דעתו  נתקררה  ולא  וסלקטיבית.  שגויה 
הרמב"ם  את  שעשה  עד  מחבר  אותו  של 
יהודים  רבבות  של  בהתנצרותם  "אשם" 
האש  ומוקדי  הנוראים  השמדות  בימי 
בשנת קנ"א, כי בספרו "מורה נבוכים" חיזק 
את מגמת השכליּות והחליש את המסורת.

הספר גרם למרן נדודי שינה במשך שני 
לילות עד שהחליט לכתוב את המאמר, וכך 
הוא מתאר ברטט: "בלהות ַצְלָמֶות יבעתוני 
על  והנשרפים  הנאנקים  אחי  ואת  בחלום, 
צועקים  רואה  אני  בספרד  השם  קידוש 
לבז  ַאֵחינּו  נתנונו  "מדוע  האדמה:  מן  אלי 
ולמשסה? מדוע האשימו אותנו בהתנצרות 
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על  חרוץ  משפט  הוציאו  מדוע  מרצון? 
שהפילוסופיא  מעטים  קומץ  בגלל  כולנו 
את  עשו  ומדוע  ברשתה?  אותם  לכדה 
ובדורות  בדורו  העולם  את  שהאיר  רבנו 
וה' הפגיע בו את  שאחריו - גרמא בנזקין, 
וכאלה שאלוני שעיפי  כולנו?". כאלה  עוון 
מצאתי  ולא  ובחלום,  בהקיץ  ומחשבותי 
מנוח. ואיקץ, והחלטתי לכתוב את המאמר 

הזה".

ולמחרת  שבת,  בערב  נכתב  המאמר 
מרן  כשהגיע  שבת,  של  שחרית  בתפלת 
עלה  וכו',  משה"  "ישמח  למלים  בתפלה 

קולע  רמז  פתאום  בדעתו 
אישור  כמין  בו  שראה 
משה  "ישמח  משמים: 
כי  חלקו,  במתנת  )הרמב"ם( 
קראת  נאמ"ן  )ושמו(  עבד 
קבלתי  כאילו  והרגשתי  לו... 

דרישת שלום מהרמב"ם".

בזמנו  שהתפרסם  המאמר 
תורה"  "אור  ירחון  גבי  מעל 
הדים  עורר  התשנ"ג(  )תשרי 
תורה  גדולי  ורבנים  רבים, 
ידוע  כך  התפעלותם.  הביעו 
הלוי  שמואל  רבי  שהגאון 
כל  את  קרא  זצ"ל  וואזנר 
מאוד  והתפעל  המאמר, 
בהפטירו שההבנה של כותב 
הראשונים.  כאחד  המאמר 
של  רוחו  מעוז  התפעל  וגם 
האלה  כדברים  לפרסם  מרן 
המאמר,  הופעת  לאחר  וד"ל. 

והשמד" מחנויות  "תור הזהב  נעלם הספר 
הספרים במשך שנים רבות.

המאמר  בסוף  שורותיים  לציין  מעניין 
המלמדות עד כמה גישתו של מרן עניינית 
שיש  הקורא  יחשוב  "ושלא  לחלוטין: 
טינה בלבי על המחבר ח"ו, הנה כשהופיע 
ישראל"  לבית  "אנציקלופדיה  ספרו  אח"כ 
המלצתי בעדו לאברכים, וגם קניתיו בכסף 

מלא".

נגלה פני הלוט

בקבלת הספרים 'קובץ מאמרים'
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עוסק  היחוד,  שיר  על  נוסף  מאמר 
בתגלית שהניחו למרן המחבר להתגדר בה. 
מדובר בתפלה שהיו קוראים אותה במשך 
ומרן בטביעת  ורחימו,  שנים רבות בדחילו 
ויוחסה  עין מיוחדת גילה שהיא שבתאית, 

בטעות להאר"י.

התאמתה  מרן  של  המדויקת  אבחנתו 
אחרי עשרים שנה מכתיבת המאמר )בחשון 
התשנ"ד(, כאשר התפרסמו כתבי יד, שמהם 
אחר  לא  היה  זו  תפלה  שחיבר  שמי  מוכח 

מאשר נביא-השקר הידוע נתן העזתי.

בו בחר מרן לסיים  כמה מרגש המשפט 
אמת.  בדרך  שהנחנו  "וב"ה  המאמר:  את 
ואילו לא ניצלתי מאסון רק לפרסם מאמר 

זה שלא יטעו הבריות אחריו – דייני".

של  מנסיונו  עצה  שם  ללמוד  ניתן  אגב 
את  שערך  שלמרות  כתיבתו,  בדרכי  מרן 
המאמר בשנת תשל"ד, פרסמו באור תורה 
להחמיץ  שלי  טבע  "כי  תשל"ו:  בשנת  רק 
המאמרים כמה שנים, אולי יתגלו בינתיים 
מקורות וענינים חדשים" )כך כתב בקונטרס 

"דרכי הלימוד"(.

ביטוי רחב

המאמר הארוך ביותר בספר הוא המאמר 
האותיות  מבטא  אודות  הספר  את  הסוגר 
המחבר  מרן  של  שדבריו  מכיון  והניקוד. 
ארוכים  תמיד  היו  זה  בענין  שליט"א 
במקום אחד וקצרים במקום אחר, נעשתה 
ידידנו  של  בניצוחו  מקיפה  עבודה  כאן 

מאמר אשר יאמר
בתוך המאמרים ניתן למצוא פניני מוסר 
למסגר  כדאי  חשיבותם  שלרוב  והשקפה 
אותם. כך לדוגמא דברי הסנגוריה במאמר 
אחינו  את  בדין  בהביאך  "גם  השנה:  לראש 
החילוניים, ששכחו שבת תורה ואמונה, זכור 
נא רבש"ע כי לא בהם האשם. הם תינוקות 
בני תינוקות בני תינוקות שנשבו בין הגוים. 
אלפיים שנה שמרנו על יהדותנו בין הגוים, 
הנה  שלש  האחרונות,  השנים  ובמאתים 
קוראותיך, מי ינוד לך? ההשכלה והמהפכה 

הרוסית והשואה, מי אנחמך?".

של  כחו  "יפה  אחר:  במאמר  בו  כיוצא 
טובים  ממאה  למוטב  שחזר  אחד  עבריין 
האחרונים  אלה  כי  רעה.  לתרבות  שיצאו 
יצר הממון והתאוות עליהם גבר, וזרם מים 
הראשון  אבל  ועבר.  אותם  שטף  הזידונים 
טעם  שטעם  ואחרי  הזרם",  "נגד  השוחה 
מחצבתו,  לצור  ושב  ופירש  חזר  העבירה 
אין  עומד,  שהוא  ובמקום  מאד.  גדול  שכרו 

צדיקים גמורים יכולים לעמוד".

הנה עוד הבחנה עמוקה: "ולא לחנם פשו 
הטוענים  בינינו  חבורות  בעוונותינו  היום 
לסטים 'אנחנו' שכבשנו ארצות שבע אומות 
הפקעת  מרגישים  לבם  בעמקי  כי  וכו', 
זכותם מארץ ישראל. ואף על גב דאינהו לא 

חזו מזלייהו חזי".

בית  שמחת  על  במאמר  מעניינת  נקודה 
השואבה: "היהדות מלאה עונג ושמחה. אין 
לך שפה שיש לה עשרה לשונות של שמחה 
גילה,  שמחה,  )ששון,  הקדש  בלשון  כמו 
עליסה,  חדוה,  עליזה,  צהלה,  דיצה,  רינה, 

עליצה. אבות דרבי נתן פל"ד ה"ט(".
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הרב הראל זנזורי שליט"א לאסוף לפונדק 
בגליונות  מכת"י  ההוכחות  כל  את  אחד 
לשואלים  ממענה  ממחברות,  הספרים, 
לפי  אנציקלופדית  בצורה  מסודרים  ועוד, 
סדר האותיות והניקוד. והתוצאה מרשימה 
כ-20  על  השתרע  שבמקור  ממאמר   -
עמודים  ל-169  המאמר  התרחב  עמודים, 
בספר הנוכחי, כשלכל אות ובפרט למבטא 
רבות  הוכחות  מרן  בכתבי  נמצאו  הצד"י, 

מפתיעות ומקוריות ובעיקר משכנעות.

נראה כי החידוש המפתיע ביותר במאמר 
היה  לא  הראשונים  שבזמן  הגילוי  הוא  זה, 
חילוק בין העדות בביטוי אותיות כמו עי"ן 
כרגיל  הנסמך  חידוש  רחב,  וקמץ  וחי"ת 

בהוכחות חד משמעיות.

מי שחושב שמאבקו של מרן על הביטוי 
הנכון החל כאן בארץ, יתפלא לקרוא שאת 
העלה  כבר  הצד"י,  מבטא  על  ההוכחות 
"כשבאו  התשכ"ג,  בשנת  בחו"ל  הכתב  על 
כמה 'מורים חכמים' לישיבת חב"ד בתונס 
התלמידים  ומבטא  מסורת  את  לשנות 
השאר  בין  הזרוע".  בכח  ג'רבא(  )ילידי 
אחר  מרן  שכתב  תכתובת  שם  מובאת 
העברית  ללשון  לאקדמיה  ארצה  עלותו 
עד  הנכון.  למבטא  לחזור  לשכנעם  בנסיון 
ממה  ללמוד  ניתן  אצלו,  ברור  הדבר  כמה 
להאריך  בעיני  הוא  עמל  "וכמעט  שכתב: 
בראיות על מבטא הצד"י, כמו שאינני יכול 
זורחת  השמש  שעכשיו  בראיות  להאריך 

וכעת יום ולא לילה".

מרן  שם  מעיד  אשר  את  לציין  מעניין 

החל  יוסף  הגר"ע  שמרן  שליט"א  המחבר 
שקרא  אחרי  הצד"י,  מבטא  על  להקפיד 
באור  בזמנו  שהתפרסם  הנ"ל  המאמר  את 
של  צילום  מובא  הספר  בסוף  אגב,  תורה. 
המורה  יוסף  הגר"ע  מרן  יד  בכתב  מכתב 
"צריך  בזה"ל:  אליהו  יצחק  ר'  לשאלת 
והאותיות  התיבות  את  לבטאות  להקפיד 
בתפלה ובקריאת התורה כפי שהורה הגאון 

נאמ"ן רבי מאיר מאזוז שליט"א".

פולמוס  התעורר  התשמ"ט  בשנת 
החל  הכל  רחב.  הקמץ  מבט  על  גדול 
)גליון ט"ז כסלו  נאמן"  "יתד  כאשר בעתון 
פורסמו   )3 עמ'  השבת  במוסף  התשמ"ט 
דבריו של הגר''י קניבסקי זצ"ל על ידי בנו 
בענין  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  יבדל"ח 
אדנו"ת,  הקודש  בשם  הראוי  המבטא 
לבטא  צריכים  הספרדים  שגם  שם  ונכתב 
כשראה  האשכנזי.  בקמץ  האשכנזים  כמו 
למערכת  מיד  שיגר  שליט"א,  מרן  זאת 
הוכחות  ובו  תגובה  מכתב  נאמן"  "יתד 
הנכונים  הם  ומבטאנו  שקריאתנו  ברורות 
אלא  מנהגם.  את  לשנות  לספרדים  ושח"ו 
לפרסם  לנכון  מצאה  לא  העתון  שמערכת 
את המכתב והתעלמה ממנו לגמרי. אך את 
והמכתב  בכברה,  לכסות  ניתן  לא  האמת 
ועורר  תורה",  "אור  בירחון  אור  ראה 
מופיע  מאמרים"  ב"קובץ  כאן  רבים.  הדים 
המכתב בתוספת נופך עם תשובות של מרן 
תשובה  כולל  תורה,  באור  עליו  למעירים 
עצמו  קנייבסקי  הגר"ח  שכתב  לדברים 

בתגובה למכתבו של מרן. מעניין ומרתק!
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חזק
ויאמץ לבבך

לקט פניני מוסר מאוצרו של מורנו ורבנו הגאון הרב צמח מאזוז שליט"א

חכם לב יקח מצוות
מי גער במורנו הרב צמח שליט"א?| עונג שבת או עניית אמן? | מה 
עמרוצי  אדיר  הרב  אמר  מה   | במוזיאון?  זילברשטיין  הרב  חיפש 
לפני חתונתו? | מי הוא האדם שיושב בבית הכנסת ומרויח מצוות? | 
להכין כוס קפה יותר חשוב מלהיות סנדק, האמנם?! | וגם: על איזו 

דקה מורנו הרב לא מסכים לוותר? |

עסקה של עשר אלף או מאה 
אלף, מה עדיף?

היתה  בזקנותה  השלום  עליה  אמא 
מתגוררת בבית שלכל אחד מהילדים למשך 
היתה  אצלי,אם  שגרה  בזמן  כחודשיים. 
מברךבקול,  ולא  מים  שותהכוס  רואהשאני 
היתהגוערת בי "למה אתה מפסיד לי אמן!". 
בקולכדי  לברך  משתדל  אני  נדר  בלי  מאז 
מישהו  נמצא  אם  אבל  השומע.  את  לזכות 
על ידי שבדרך כלל הוא לא זוכר לענות אמן 
כדי  בלחש  מברך  אני  אז  ברכה,  כששומע 
שלא ישמע, כי אם ישמע ולא יענה יעבור 

איסורעל זה שלא ענה.

יש אוספים אוכל ויש אוספים 
אמנים

בישיבה בזמן שיורדים בליל שבת אחרי 
ערבית לסעודת שבת, כל בחור עסוק בדבר 
החשוב לו, זה עסוק למלא סלטים בצלחת, 
זה עסוק למצוא לו מנה טובה, אבל אנחנו 
סוגים  מכמה  בשמים  של  עמדה  עושים 

והבחורים עוברים שם אחד אחד ומברכים 
אותה  יד  על  לעמוד  שיודע  בחור  עליהם. 
ולענות  שיברך  אחד  לכל  ולחכות  עמדה 
לו אמן, הוא נקרא חכם לב שלוקח מצוות. 
האוכל לא יגמר לו אם הוא יגיע אליו קצת 
יותר מאוחר, אבל האמנים יברחו לו אם לא 
עונג  של  מצוה  זו  סלטים  לאסוף  גם  יבוא. 
שבת, אבל הוא יודע לבחור לו את המצוה 

החשובה יותר. 

מצוה  כל  שעל  אומרים  רבותינו  אם 
עשרה   - שלנו  במושגים   - מרויח  אדם 
שאדם  "אמן"  עניית  כל  על  אז  זהובים, 
אלא  הזה,  בעולם  ולא  כך.  מרויח  ג"כ  עונה 
הם שמורים אצל הקדוש ברוך הוא בעולם 
שם  יש  האוכל,  בחדר  עומד  בחור  הבא. 
מברך  אחד  שכל  בחורים  ממאה  למעלה 
עונה  בחור  ואותו  ברכות,  שלוש  לפחות 
"אמן"  פעמים  שלוש  שמברך,  חבר  כל  על 
במאה  נכפיל  אם  זהובים,  שלושים  ומרויח 

יצא לנו שמרויח: שלושת אלפים זהובים!!

ומה היא באמת הבעיה שלנו, למה אנחנו 

 ערך: הרב יוסף חיים נחום הלוי
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התשובה  מצוות?  כך  לאסוף  הולכים  לא 
זוכרים  תמיד  לא  שאנחנו  היא  הפשוטה 
חושבים  אנחנו  המצווה,  של  הערך  את 
שהקדוש ברוך הוא עומד לתת לנו על כל 
"אמן" שנענה שכר זעום של חמש אגורות 
חמשת  על  לוותר  מוכנים  ואנחנו  בערך, 
על  וכלל!  כלל  נכון  לא  זה  אבל  האגורות. 
משלם  הוא  ברוך  הקדוש  "אמן"  עניית  כל 
"עשרה  יוצא  זה  כמה  זהובים!  עשרה  לנו 

זהובים"? הרבה מאד כסף.

עשרים וחמשה אלף שקלים!
זילברשטיין  יצחק  רבי  שהגאון  שמעתי 
"רמת  שלנו  השכונה  של  הרב   – שליט"א 
מסוים,  למוזיאון  הלך   – ברק  בבני  אלחנן" 
בזמן  שהיה  זהוב  לו  להראות  מהם  וביקש 
הגמרא, לפני בערך אלף ושבע מאות שנה. 
הביאו לו את הזהוב, אמר להם שהוא רוצה 
לדעת את המשקל והשווי שלו, שקלו ואמרו 
לו שלפי המחיר של זהב גולמי, הזהוב שווה 
חמש מאות ש"ח )וזה מחיר של זהב גולמי, 

נוסיף לזה שמטבע זהב שווה יותר(.

הסיפור הזה קרה לפני למעלה משלושים 
שנה  שלושים  לפני  של  הזהב  ומחיר  שנה, 
הוכפל במשך השנים לפחות בחמש. אם אז 
זאת  ש"ח,  מאות  חמש  שווה  היה  זהוב  כל 
אלפיים  לפחות  שווה  הוא  שהיום  אומרת 
עונה  אדם  כאשר  שקלים.  מאות  וחמש 
ששוים  זהובים,  עשרה  מקבל  הוא  "אמן" 
בכללותם עשרים וחמשה אלף שקלים! מי 
לא ירוץ בשביל לשמוע עוד ברכה ולענות 
להרוויח  שיש  גדולה  הזדמנות  זו  אמן?! 
ריח  "הנותן  בשמים",  עצי  "בורא  אמנים, 
"המוציא  ידיים",  נטילת  "על  בפירות",  טוב 
לחם מן הארץ", וכן על זה הדרך בכל ברכה 

וברכה.

"הזכויות האלה כבר לא יהיו לי"
הרב  בישיבה  שהיה  האחרונה  בשבת 
אדיר עמרוצי שליט"א, לפני החתונה שלו, 
הסעודה,  של  ידים  נטילת  "לפני  אמר: 
ידים  שם  שנוטלים  במקום  מחכה  הייתי 
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להרויח  כדי  יגמרו,  שכולם  עד 
עוד אמנים של על נטילת ידיים. 
העושר הזה של עניית אמן נגמר 
כמה  להרוויח  יכול  אני  כאן  לי, 
אלפים של זהובים, אבל מהשבת 
הבאה אני כבר חתן ואני לא יהיה 
פה". הוא דיבר אמת! הוא ידע מה 

זה ערך של כל עניית אמן.

יש  במשרד,  יושב  כשאני 
בחורים שמזכים אותי, כשיוצאים 
הברכה  מסיימים  מהשירותים 
"רופא כל בשר ומפליא  ואומרים 
במשרד  ואני  בקול,  לעשות" 
לענות,  וזוכה  הברכה  את  שומע 
במאמץ  גדולה,  זכות  להם  יש 
זוכים  הם  הקול,  הגברת  של  קל 

לזכויות עצומות.

עסקה של עשר אלף או 
מאה אלף, מה עדיף?

בזקנותה  השלום  עליה  אמא 
היתה מתגוררת בבית של כל אחד מהילדים 
אם  אצלי,  שגרה  בזמן  כחודשיים.  למשך 
היתה רואה שאני שותה כוס מים ולא מברך 
מפסיד  אתה  "למה  בי  גוערת  היתה  בקול, 
לברך  משתדל  אני  נדר  בלי  מאז  אמן!".  לי 
בקול כדי לזכות את השומע. אבל אם נמצא 
זוכר  לא  הוא  כלל  שבדרך  ידי  על  מישהו 
מברך  אני  אז  ברכה,  כששומע  אמן  לענות 
ולא  ישמע  אם  כי  ישמע,  שלא  כדי  בלחש 

יענה יעבור איסור על זה שלא ענה.

שעה וחצי בפורים זה לא הרבה 
זמן

של  דקות  לאסוף  גם  זה  מצוות  לאסוף 

תורה. אדם צריך לחפש ולמצוא 
את הזמן שלפעמים נשכח ונופל 
מסוימים  ימים  יש  הכסאות.  בין 
שאין הרבה שלומדים בהם, וא"כ 
כל מי שלומד, שקול כנגד אותם 
לומדים. כמו לדוגמא  אלה שלא 
בימי הפורים, יצר הרע יודע את 
הזה  ובזמן  האלה,  הימים  מעלת 
ואומר:  בראש  לנו  מכניס  הוא 
לא לשכוח את השולחן ערוך, יש 
מצוה נדירה, "חייב אדם לבסומי 
בפוריא עד דלא ידע"! אבל אנחנו 
צריכים לשים לב לא להקשיב לו, 
הפורים  בימי  הזמן!  את  לתפוס 
ורבע  מפה  שעה  חצי  נחטוף 
זמן  יש  משם,  ושעה  מפה  שעה 
רק  שעות,  כמה  ללמוד  בפורים 
שיצר הרע לא נותן, הוא מתאמץ 
תורה.  ילמדו  לא  פורים  שביום 
כולנו קוראים במגילה: "ליהודים 
היתה אורה ושמחה וששון ויקר" 
זו "אורה",  הדבר הראשון בפסוק  )ח', ט"ז(, 
אורה זו תורה, אם יש תורה אז השמחה היא 

שמחה אמיתית.

בישיבה שלנו אני רואה כל שנה שבבית 
המדרש יש לפחות שני מניינים של בחורים 
אור  עד  פורים  מסיבת  אחרי  שיושבים 
זה  כל  עם  אבל  תורה.  ולומדים  הבוקר 
אחרי  שגם  הבחורים,  ומכל  מהם  ביקשתי 
שיוצאים והולכים לביתם, יוסיפו עוד שעה 
שלא  הפורים,  יום  במשך  לימוד  של  וחצי 
שעה  אותם  את  ילמד  שלא  אחד  לנו  יהיה 
ביום   - זמן  הרבה  לא  זה  וחצי  שעה  וחצי. 
פורים אפשר ללמוד חצי שעה ואפילו יותר, 
ובמוצאי פורים עוד שעה. חכם צריך לאסוף 

"אדם צריך 
לנצל את 

הזמן! לתפוס 
את המצוות 
שלא יברחו 

לו! מי שחושב 
שבא לעולם 

כדי 'לאכול 
מפריה 

ולשבוע 
מטובה', 

טעות בידו, 
האדם בא 

לעולם בשביל 
לעמול, וככל 

שיוסיף 
מצוות וירדוף 

אחריהם ירויח 
את עולמו".



13כתר מלוכה

אדם צריך לנצל  את המצוות מלא חפניים. 
יברחו  את הזמן! לתפוס את המצוות שלא 
'לאכול  כדי  לעולם  שבא  שחושב  מי  לו! 
מפריה ולשבוע מטובה', טעות בידו, האדם 
שיוסיף  וככל  לעמול,  בשביל  לעולם  בא 

מצוות וירדוף אחריהם ירויח את עולמו.

לא להפסיד רגע של מצות 
ציצית

המצוות.  אחרי  לאדםלרדוף  היא  ברכה 
כשאני עומד להחליף את הטלית קטן שלי 
אותה  ללבוש  צריך  ואני  מכובסת,  לטלית 
הטלית  את  מביא  אני  המקלחת,  אחרי 
קטן החדשה איתי למקלחת, וכשאני גומר 
להתקלח, אני לוקח את הטלית קטן ולובש 
אותו. ללכת לחדר וללבוש שם את הטלית 
קטן, זה עוד דקה בלי מצות טלית, ואני לא 
רוצה להפסיד אפילו דקה של מצות עשה 

דאורייתא.

לשלם  מוכנים  אנשים  ואתרוג  לולב  על 
ויותר,  שקל  וחמישים  מאה  או  מאה 
למרות שהם מקיימים בזה רק מצוה אחת 
היא  התורה  מן  המצוה  שהרי  מדאורייתא, 
אומר:  שהפסוק  וכמו  הראשון,  ביום  רק 
כ"ג,  )ויקרא  הראשון"  ביום  לכם  "ולקחתם 
מ'(. ואילו במצות ציצית שהאדם מרויח כל 
כל  לא  דאורייתא,  עשה  מצות  ודקה  דקה 
עוד  להרויח  כדי  יותר  קצת  שיתאמץ  שכן 
טלית  לנו  היתה  לא  בחו"ל  מצוות?!  ועוד 
מדרבנן.  רק  וזה  בד,  רק  לנו  היה  מצמר, 
מוכרים  ה'  ברוך  ישראל  בארץ  כאן  אבל 
טלית צמר דק מאד, נוח ולא מחמם, והאדם 
דאורייתא.ההבדל  עשה  מצות  בזה  מרויח 
ההבדל  כמו  הוא  לדאורייתא  דרבנן  בין 
אחרי  לרוץ  לדעת  צריך  וארץ,  שמים  בין 

המצוות.

נותנים לך? תיקח!
יש הרבה מצוות שלא שמים לב אליהםלב. 
שאינם  שלא  בחורים  רואה  אני  פעם  מידי 
מכסים את הראש בטלית, ואני מעיר להם 
ערוך  בשולחן  במפורש  כתוב  זה  זה.  על 
בטלית".  ראשו  שיכסה  "ונכון  ס"ב(:  ח'  )סי' 
ומאמץ,  קושי  מתוך  מצוה  עושה  וכשאתה 

השכר שלך גדול פי מאה.

אסביר זאת במשל: אדם אחד החליט לתת 
לחבירו חליפה על חשבונו, נתן לו צ'ק בלי 
סכום ואמר לו ללכת לחנות פלונית ולקנות 
ממנה איזה חליפה שהוא רוצה. אותו אדם 
מגיע לחנות, והמוכר אומר לו: "יש כאן כמה 
סוגי חליפות. יש חליפה בחמש מאות שקל, 
יש בשמונה מאות, יש באלף, ויש גם באלף 
וחמש מאות שקל". איזו חליפה יקח אותו 
שילך  רק  לו  אומר  היה  התורם  אם  אדם? 
קונה  היה  אדם  אותו  אולי  חליפה,  לקנות 
את החליפה הפשוטה יותר, שהיה חוששכי 
אולי התורם לא אינו מעונין שיבזבז הרבה 
כסף. אבל התורם אמר לו שיקנה מה שהוא 
יכול לקחת מה שהוא רוצה  רוצה, אז הוא 
אין  ובאמת  מאד,  יקרה  שהחליפה  ואפילו 
ספק שהוא יקנה את החליפה שעולה אלף 

וחמש מאות שקל.

כמו  הרי  הזאת.  המצוה  הוא  והנמשל 
שהזכרנו בשולחן ערוך כתוב "ונכון שיכסה 
שמכסה  שמי  אומרת  זאת  בטלית",  ראשו 
גבוה  שכר  מקבל  הוא  בטלית  הראש  את 
בעולם הבא, ומי שמניח אותה על הכתפיים 
יודעים  כולנו  יותר.  נמוך  יותר  שכר  מקבל 
וודאי  ליראיו,  טוב  שכר  משלם  שהקב"ה 
שיכסה  שנכון  כותב  ערוך  השולחן  שאם 
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ראשו בטלית, אז השכר לזה יותר גדול יותר, 
למה שנבזבז את הזמן שלנו על ה"חליפה" 

הפשוטה, ונשים הטלית על הכתפיים?

בשולחן  שמע.  בקריאת  גם  הדבר  אותו 
לקרוא  שצריך  כתוב  ס"ד(  ס"א  )סי'  ערוך 
רם,  בקול  שמע  קריאת  של  ראשון  פסוק 
כך  כל  שלא  פעמים  הרבה  רואה  ואני 
מקפידים בזה. חבל שלא מקפידים, באותה 
יכול  הוא   - עושה  ממילא  שהאדם  פעולה 
להרויח יותר, כי בזה שהוא קורא את קריאת 
שמע בקול הוא מקיים את המצוה בהידור, 

והשכר שלו גדול יותר.

לא מפסיד כסף, ומרויח מצוות 
'על הדרך'

אדם  לחבירו'  אדם  'בין  של  בדברים  גם 
אדם  בא  אם  לרוב.  מצוות  להרויח  יכול 
ומבקש מחבירו שיחליף לו את המטבע של 
עשרה שקלים שיש לו בעשר מטבעות של 
שקלכל אחת, או שהוא מבקש ממנושיפרוט 
אגורות  לעשרות  לו  שיש  השקלים  את 
לו  דוד'לפרוט  ב'ויברך  לשים  יוכל  שהוא 
את  לו  בזהופורט  לו  עוזר  כשחבירו  כסף, 
יועץ" )ערך חסד(  הכסף, כותב הגאון "פלא 
שהעושה  דבר  הנה  מצוה.  בזה  שמרויח 
אותו לא מפסיד כלום, היו לו עשרה שקלים 
הרויח  בדרך  אבל  שקלים,  עשרה  ונשארו 

מצות עשה דאורייתא.

הגבאי בבית הכנסת של הספרדים ברמת 
אלחנן, בבוקר מניח כל בוקר בבית הכנסת 
שבע קערות. אחת מלאה בעשרות אגורות, 
השניה בחצאי שקלים, השלישית בשקלים, 
שטרות.  שם  הוא  ובשביעית  הלאה,  וכן 
והרבה אנשים באים לשם ופורטים כל אחד 
שלו  במקום  יושב  הוא  צריך.  שהוא  למה 

ומתפלל, ובינתיים הוא צובר זכויות ומרויח 
עוד ועוד מצוות דאורייתא.

אם  קפה.  כוס  לעצמו  להכין  הולך  אדם 
כוס קפה או משקה  ג"כ  חבר מבקש ממנו 
אני משרת שלך?!".  "מה,  לו:  יגיד  לא  אחר, 
לא  מצוה,  מפסיד  הוא  דבר  כזה  אומר  אם 
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יעשה כך אלא ילך ויביא לו בשמחה, וככה 
ירויח עוד מצות עשה.

אותם  על  מתפלא  )שם(,  יועץ  פלא  הרב 
מצות  על  מעות  כמה  שנותנים  אדם  בני 
תורה  ספר  הולכת  על  או  ההיכל,  פתיחת 
שאינן  וכדומה,  סנדק  להיות  או  וכדומה, 
רק  סופרים  מדברי  ולא  מדאורייתא  לא 
חיבוב מצוה ומנהגן של ישראל, ועל דברים 
שהם ממש מצוות מן התורה, לא שמים לב 
שהוא  אחד,  יהודי  מכיר  אני  בהן.  להשקיע 
מוכן לשלם לאבי הבן את כל ההוצאות של 
סנדקשל  להיות  לזכות  כדי  המילה  ברית 
לו  נתן  הקב"ה  עשיר,  יהודי  הוא  התינוק. 
כסף, אז הוא מוכן לשלם הרבה עבור המצוה 
הכסף  את  לקחת  הצליח  לא  אחד  אף  הזו. 
לא  הוא  וגם  מקרח,  חוץ  הבא  לעולם  שלו 
לקח אותו לעולם הבא אלא נבלע יחד איתו 
מצוות  לקנות  מוכן  הזה  היהודי  באדמה. 
פלא  והרב  מהקב"ה.  שקיבל  הרב  בכסף 
שהיא  סנדקאות  שמצות  אומרכותב,  יועץ 
מצוה,  חיבוב  רק  היא  כגדולה,  מוגדרת 
ואף  מדרבנן,  או  מדאורייתא  מצוה  ואינה 
על פי כן אנשים מוכנים לשלם עליה הרבה 
כל שכן במצוות  וא"כ  בה.  לזכות  כדי  כסף 
כדי  להתאמץ  האדם  שעל  מהתורה,  שהם 

לזכות בהן.

מה יעשה התינוק ולא יבכה?
ברק,  בני  של  טלפונים  בספר  שיראה  מי 
ספר  בשום  ימצא  שלא  דבר  שם  ימצא 
עמודים  כמה  אחרות.  ערים  של  טלפונים 
בתחילת ספר הטלפונים יש מלאים במספרי 
מהם  אחד  למיניהם.  גמחי"ם  של  טלפונים 
הוא גמ"ח מוצצים, מי שיש לו ילדים יודע, 
שאם תינוק רגיל למוצץ והמוצץ שלו נעלם 

ויבכה,  יבכה  יבכה  לישון,  יצליח  לא  הוא 
יפריע להורים שלו עד אור הבוקר שתיפתח 
אצלנו  מוצץ.  לו  לקנות  וילכו  החנות 
יש מישהו  בשכונת רמת אלחנן בבני ברק 
מוצצים,  גמ"ח  לעשות  רעיון  לו  שעלה 
ומסכים שגם בשעה שלוש בלילה ידפקו לו 
כמה  ישלמו  מוצץ,  לקנות  בכדי  הדלת  על 
שהגמ"ח  בכדי  החנות  במחיר  כמו  שקלים 
יוכל להתקיים ויקחו מוצץ לתינוק. מצוות 

גדולות מרויחים אותה המשפחה.

מכיר,  שאני  גמ"ח  עוד  יש  שלנו  בשכונה 
משפחות  לצורך  בשבת,  חמים  מים  גמ"ח 
לילדים  ובמיוחד  חמים,  מים  שצריכות 
קטנים שצריך לחמם להם את הבקבוק של 
נגמר לאדם המים החמים  החלב. לפעמים 
בביתו והילד רעב, מה עושים? איך אפשר 
לתת לתינוק הזה חלב לשתות? בשביל זה 
גמ"ח  לעשות  שהחליטו  אחת  משפחה  יש 
של מים חמים, מניחים שני סירים ענקיים 
על הפלאטה עם מים חמים, ובאים אנשים 
מים.  להם  ממלא  הבית  ובעל  תרמוס,  עם 
בעל הגמ"ח עשה עבודה קלה, אבל בשביל 

המקבל יש בזה הרבה נחת רוחתועלת.

לאו  יש,  גמחי"ם  מאות  הדרך,  ע"ז  וכן 
הגמחי"ם  אותם  היא,  זוטרתי  מילתא 
עוזרים הרבה מאוד. יש בבנין שלנו משפחה 
אין  ושלחנות,  כסאות  של  גמ"ח  שפתחה 
יש  ממנו,  לשאול  באים  שלא  יום  כמעט 
באים  ברית,  שם,  ברכות  שבע  פה,  שמחה 
אנשים לוקחים ומחזירים, זה דבר גדול. אלו 
מצוות שלפעמים הם נראות כקטנות, אבל 
המצוות  את  לתפוס  שיודע  האדם  אשרי 

ולהרויח הרבה. ה' יזכנו.



כתר מלוכה16



17כתר מלוכה

הקדושה  ישיבתנו  ליסוד  שנים  יובל  לרגל 
בארץ הקודש, יצאנו למסע לאורך ציר הזמן, 
בדברי  דרך  אבני  חמשים  מניחים  כשאנו 
ימיה של ישיבתנו הקדושה, מלווים בקטעים 
צמח  הרב  מורנו  של  האישי  מיומנו  נרחבים 
לראשונה,  כאן  הנחשפים  שליט"א  מאזוז 
המלופף  נפש  מסירות  של  סיפור  ומספרים 

בסייעתא דשמיא עצומה ונסים פלאיים 
ַיֲעלּו  ה  ֵהָמּ ֵבל  ַהֹיּ ְך  ְמֹשׁ "ִבּ  |

ָבָהר" )שמות יט, יג(
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השחר הפציע ולשיחה הפריע

אשמורת אחרונה של לילה. היקום כולו 
ליום חדש,  מעמיק את שנתו, אוגר כוחות 
ואילו כאן בבית בפרדס כץ הרגשות ערים 
להם  מתערבים  ותקומה  כשחורבן  וגואים, 

יחדיו.

מול  צעיר  אברך  יושב  השולחן  במרכז 
נחוש  והוא  בוערות  עיניו  מבוגרים,  שני 
נחת  קלה  שעה  לפני  רק  מטרה.  ומכוון 
מפסיק  אינו  הוא  אך  משפחתו,  עם  בארץ 
לא  קלה  מנוחה  אפילו  במעופו.  להמריא 
המתישה.  מהטיסה  לעצמו  ליטול  הסכים 
ואיך יכול הוא לישון, כשהלב ער לחזון כל 
שכמו  כשעל  לנוח  הוא  יכול  איך  גדול,  כך 
מוטלת משימה כבדה להמשיך את מורשת 

האב הגדול.

בלהט,  נדבקו  שכבר  המבוגרים  השניים 
"הכל  השאלות:  שאלת  את  בקול  תוהים 

טוב ויפה, אבל כסף מנלן?!".

טוען  נחושות  בעינים  הצעיר  אך 
ש"חייבים לקפוץ למים".

שאינה  בשעה  הזה  הסוריאליסטי  הדיון 
מן היום, ארע בדיוק החודש לפני חמישים 
מאשר  אחר  לא  הוא  הצעיר  האברך  שנה. 
שליט"א,  מאזוז  צמח  רבי  הגאון  מורנו 

זצ"ל  מצליח  האיש  מרן  בני  מבין  הראשון 
ושתי  רעייתו  עם  כשירד  לארץ.  שהגיע 
לז"ך  אור  חמישי  בליל  מהמטוס  תינוקות 
 3:30 בערך  היתה  השעה  התשל"א,  בניסן 
לפנות בוקר. נציגי הסוכנות בנמל התעופה, 
המשפחה  את  שתוביל  מונית  לו  הזמינו 
שלמה  רבי  הגאון  הדוד  בית  אל  לנתיבות 

מאזוז זצ"ל.

החליט  למונית,  שעלו  שאחרי  אלא 
כיוון  את  שישנה  מהנהג  לבקש  צמח  הרב 
 5 ביאליק  לרחוב  אותם  ויסיע  הנסיעה, 
בפרדס כץ. בזכרונו היה מונח ששם מתגורר 
ידיד המשפחה משכבר הימים רבי שמואל 
עידאן זצ"ל. רבי שמואל היה בקשר מתמיד 
הגדול,  האב  פטירת  ולאחר  הבנים,  עם 
עודדם במכתבו לחדש את הקמת הישיבה 
בארץ, וכעת נשא אליו רבי צמח פניו. אלא 
שהיתה זו טעות, רבי שמואל היה גר אמנם 

.1

כמה מעלות טובות למקום עלינו!

מורנו הרב צמח משחזר את היומנים 
בפני כותב השורות

כמה מעלות טובות למקום עלינו!כמה מעלות טובות למקום עלינו!כמה מעלות טובות למקום עלינו!
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באותו רחוב, אך בבנין מס' 7.

מה' מצעדי גבר כוננו, ובהשגחה פרטית, 
הטעות התבררה כלא ממש טעות. באותו 
בנין )מספר 5( הגיע לדלת הנושאת את שמו 
רבי  נחום הכיר  ר'  נחום סעדון. את  ר'  של 
צמח היטב מתונס, הוא היה אחד מהאנשים 
המקורבים לאביו מרן האיש מצליח. בגלל 
לעצמו  צמח  הרב  הרשה  הגדולה,  הקרבה 

לנקוש על הדלת למרות השעה החריגה.

לשמע  משנתו  שהתעורר  נחום  רבי 
הדלת  את  פתח  ליל,  באישון  הדפיקות 
הוא  לרגע  לרווחה...  נפתחו  ועיניו  קמעא 
שהיו  עיניו  חלום.  באמצע  הוא  אם  תהה 
היו  זקוקים  שינה,  בקורי  מכוסות  עדיין 
לשפשוף עז כדי לגלות שבדלת הבית עומד 
לא אחר מאשר בנו של הרב הגדול מתונס.

לביתו  מיד  הכניסם  רבה,  בהתרגשות 
היה  נדמה  אך  חדר.  להם  והקצה  בשמחה, 
כי המנוחה מרבי צמח והלאה. נושא הקמת 
נחום,  רבי  לתדהמת  בקרבו.  בער  הישיבה 
שמואל  לרבי  להתקשר  הציע  צמח  רבי 
לדבר  עכשיו  כבר  שיבוא  ולהזמינו  עידאן, 

יחד על הקמת הישיבה... 

כי  בתואנה  להניאו  ניסה  נחום  רבי 
הדבר  כי  משראה  אך  כוחות,  לאגור  עליו 
כאן  שמדובר  הבין  בעצמותיו,  כאש  בוער 
וצלצל  השורה",  את  המקלקלת  ב"אהבה 
כי הרב צמח הגיע  לו  לרבי שמואל לבשר 

ונמצא בביתו והוא מצפה להיפגש עמו. 

חיש  הבשורה,  על  ששמע  שמואל  רבי 
הפיל חבלי שינה מעיניו, ומיד הגיע לקבל 

את פני רבי צמח.

כשהם  ביניהם,  התפתחה  נרגשת  שיחה 
פרטי  על  ראשון  מכלי  לשמוע  מבקשים 
הרצח המזעזע ומצב המשפחה. לאחר מכן, 
ייסוד  על  יחד  גם  אחים  כשבת  ודנו  ישבו 

הישיבה מחדש. 

ייסוד  היה  חייו  שחלום  שמואל,  רבי 
הישיבה בארץ הקודש, ואף בחיי מרן האיש 
מצליח דחק בו להעביר את הישיבה לארץ, 
היה נרגש ביותר לראות שהנה חלומו הולך 
לדרכי  שונים  רעיונות  והעלה  ומתגשם, 

פעולה.

אינם  כשהשלושה  התארכה,  השיחה 
שמים לב לשעות החולפות. 

קרני  היו  הֵערה,  שיחתם  את  שקטע  מי 
מבעד  להפציע  שהחלו  ראשונות  שמש 
שעוד  בחדר  ליושבים  מבשרות  לחלון, 

יפציע האור והישיבה תקום ותהיה...

הנאהבים והנעימים. רבי שמואל עידאן זצ''ל 
)מימין(, יחד עם רבי נחום סעדון  זצ''ל )משמאל(.
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לא נכנעים לשטן

את  שהרעידו  המחרידות  היריות  שלש 
אחרון  של  מעש  עתירי  חיים  קטעו  תונס, 
הכואב  לסופו  והביאו  בתוניסיה,  הגאונים 
"כסא  ישיבת  ימי  בדברי  א'  פרק  של 
רחמים", אך בו זמנית סימנו נקודת מפנה 
היסטורית, שגררה בעקבותיה את צמיחתה 

של הישיבה בארץ ישראל.

מצליח  האיש  מרן  ניווט  אותה  הספינה 
ביד רמה, חישבה להישבר מאימת הסערה 
שפקדה אותה באסון הטראגי. אולם המלך 
וידע כי בניו  היושב על כסא רחמים, צפה 
עתידים  עוד  מצליח  האיש  של  הגאונים 
להאיר את שמי היהדות, ופרש עליהם את 
ידיו הרחמניות ובירך מעשי ידיהם. כנראה 

שרצון הקב"ה היה שהישיבה תעבור לארץ 
ישראל, ודרך לימוד העיון הספרדי יתפשט 
שם. בבחינת מה שאמרו חז"ל "עתידין בתי 
שיקבעו  שבבבל  מדרשות  ובתי  כנסיות 

בארץ ישראל" )מגילה כ"ט ע"א(.

וכך, אחר מספר חודשים בהם זכו לחונן 
את עפר ארצנו הקדושה, בסיוע מקורבים 
ובעזרת הפרוטות שנותרו מקופת הישיבה 
שליט"א  האחים  הרבנים  תקעו  בתונס, 
את  כץ  בפרדס  וייסדו  הקודש,  בארץ  יתד 

הישיבה מחדש בחודש אלול תשל"א.

לראשונה,  כאן  הנחשף  האישי  ביומנו 
הקושי  את  צמח  הרב  מורנו  מתאר 
היתה  שהגענו,  "אחרי  הישיבה:  בהקמת 
"כסא  הישיבה  את  להמשיך  מחשבתנו  כל 
נלהב  היה  עידאן  שמואל  רבי  רחמים". 
הכסף?  מאין  שאלה  היתה  אך  מהרעיון, 
הדתית  המועצה  עם  דיבר  שמואל  רבי 
בפרדס  כולל  לפתוח  והסכימו  ברק,  בבני 
כל  ישלמו עבור חמשה אברכים  והם  כ"ץ, 
היה.  וכן  אתם.  ואנחנו  ל"י   300 בסך  אחד 
גם  גבוה.  כהר  זה  היה  ישיבה  לפתוח  אך 
חסיד  שהיה  זצ"ל  צבאן  כדיר  רבי  הגאון 
נלהב ליסוד הישיבה בא"י, אמר שלא כדאי 
לכם  שיש  "הגרושים"  כמה  עם  להתחיל 
חזקים  היינו  אנחנו  אבל  לסגור.  כך  ואחר 

באמונה שה' יעזור, וכן היה".

 עשרה ראשונים

צעדיה  את  הישיבה  החלה  מאין,  יש 
אלול  בחודש  ברק  בבני  הראשונים 
הכל.  בסך  תלמידים  עשרה  עם  התשל"א 

.3

רבי כדיר צבאן מרים את כרטיס ההגרלה 
בהילולא התשנ''א

.2
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וכך מספר מורנו הרב צמח ביומנו: "שכרנו 
דירת שני חדרים וחצי ברחוב שלש השעות 
פרדס כ"ץ מאת אברהם עמרוצי, ויום אחד 
והביא  שבע,  לבאר  ענקרי  אליהו  רבי  הלך 
נסים  הבחור  וביניהם  תלמידים  עשרה 
]כיום  מצוה  בר  גיל  לפני  שהיה  ארביב 
ר"מ בישיבה ורב מושב בן זכאי[, והתחלנו 
לבית  כך  אחר  והולכים  בביהכ"נ,  להתפלל 
והולכים  הבקר  ללימוד  וחוזרים  לאכול 
הצהריים  אחרי  וחוזרים  לאכול  בצהרים 

ללמוד".

"שלש  ברחוב  להדהד  החל  התורה  קול 
קטנה  דירה  זו  היתה  כץ.  בפרדס  השעות" 
שמשו  החדרים  חדרים.  וחצי  שנים  בת 
כפנימיה לתלמידים, וחצי חדר לאב הבית 
שדאגו  הי"ו  כמונה  ורעייתו  כהן  משה  ר' 

במסירות לתלמידים וטיפלו בכל צרכיהם.

"אולם הלימוד" היה עזרת הנשים בבית 
מאחר  כץ.  בפרדס  רחמים"  "בית  הכנסת 
לגיל  עדיין  הגיעו  לא  מהתלמידים  שחלק 
התלמידים  והיו  מנין,  היה  לא  מצוות, 

מתפללים יחד עם הציבור בבית הכנסת 
"בית רחמים" בפרדס כץ.

על מזוזות

רבני  האחים  של  הנפש  מסירות 
בעלי  היו  הם  גדולה.  היתה  הישיבה 
משפחות, ומאחר שאת כל יומם הקדישו 
עבור הישיבה כמעט ללא תמורה, בקושי 

נותר להם כסף עבור מזון ושכר דירה. 

בריבי  חיים  ר'  הרה"ג  הישיבה  בוגר 
שליט"א נזכר כי בשנים הראשונות שהיתה 
מצוקה, אחד הבחורים התלונן על האוכל. 
אמר לו רבי צמח "אתה יודע שאצלי בבית 
אוכלים כבר שלשה חודשים רק לחם עם 

רסק?!...".

היו  קיום,  כדי  מעות  מעט  לקושש  כדי 
הערב  בשעות  יושבים  האחים  שלשת 
לכתוב מזוזות. הרב צמח אף הספיק באותן 
ידי  על  שהוזמן  תורה  ספר  לכתוב  שנים 

תורמת אחת בבני ברק.

בהקשר לכך, מספר הרב צמח בזכרונותיו 
פרטית  השגחה  של  ומדהים  מרגש  סיפור 
מופלאה: "כל ערב הייתי יושב במשך שעה-

היה  למחרת  אחת.  מזוזה  וכותב  שעתיים 
המזוזה  את  קונה  שהיה  קונה  לי  מזמן  ה' 
שכתבתי אמש בעשר לירות. כך היה בכל 
בדיוק  לי  הספיקו  לירות  עשר  אותם  יום. 
כדי לקנות לחם וחלב לבני ביתי. אשה אחת, 
בשם סלטאנה כהן ע"ה ממושב ברכיה, היה 
לה בן יחיד בשם ר' רחמים כהן הי"ו, והיתה 
מכינה אותו לישיבה, ואח"כ הולכת לביתנו 

רבי אליהו ענקרי עם רבני הישיבה

.4
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ומשוחחת עם הרבנית, וכמה פעמים ביקשה 
ממנה שנבוא להתארח אצלם בשבת. בשבת 
פרשת יתרו התשל"ה שהיתה שבת חופשית 
אצלם.  להתארח  לנסוע  החלטנו  בישיבה, 
למושב  הנסיעות  לצורך  כסף  היה  בכיסי 
לחם  לקנות  לירות  עשר  ועוד  וחזור,  הלוך 
וחלב ליום ראשון בבוקר. והנה במוצאי שבת 
קודש, קיבלתי הודעה על מורי ורבי הגאון ר' 
ומחר ההלויה.  זצ"ל שנלב"ע,  יצחק בוחניק 
הוצרכתי להוציא את העשר לירות שחשבתי 
לקנות בהם לחם וחלב, לצורך הנסיעה הלא 
צפויה לירושלים. בחזרתי מירושלים, ישבתי 
כל הדרך וחשבתי מאין יבוא עזרי )לא הייתי 
במכולת(,  לרשום  או  הלואה  לבקש  רגיל 
כאב.  ראשי  ומחשבה  טרדה  שמרוב  עד 
בסוף אמרתי "השלך על ה' יהבך" ונרדמתי. 
בתיבת  להפתעתי  גיליתי  הביתה,  כשהגעתי 
הדואר מעטפה ירוקה שנשלחה מהמוסדות 
הממשלתיים. תמהתי מה לי ולהם? פתחתי 
ונדהמתי למצוא בה שיק על  את המעטפה 
לירות   650 בסך  )כצ"ל(  הדת  ממשרד  שמי 
)הסכום הגיע לי בעקבות חוק מסוים שהיה 
בדמעות:  ואמרתי  לבית  נכנסתי  בזמנו(. 
"רבונו של עולם! אני בקשתי בסך הכל עשר 
לי  ושלחת  עלי  חסדך  הגדלת  ואתה  לירות, 

."!650

עוד מספר רבי צמח בזכרונותיו כי באותה 
 450 מקבלים  האחים  שלושת  היו  תקופה 
לירות לחודש. רבי צמח שהתברך במשפחה 
הקומץ  אין  כי  תוספת  ביקש  בפ"י,  גדולה 
אחראי  שהיה  הישיבה  ראש  מרן  משביע. 
לא  העדיף  הישיבה,  קופת  על  זמן  באותו 
לפרוץ את גובה המשכורת שנקבע, ולכן הוא 

ומורנו רבי רחמים, הפרישו משכרם כל אחד 
50 לירות והוסיפו למשכורתו של רבי צמח.

בהתוודע יוסף

שנים אלו של חבלי פתיחת הישיבה, לא היו 
צריך  הישיבה.  רבני  עבור  וכלל  כלל  פשוטות 
לזכור כי הם היו נתונים עמוק עמוק בתוך רושם 
הטרגדיה הנוראה של רצח אביהם הי"ד. תוך כדי 
בשנים  הקליטה  קשיי  את  לסבול  עליהם  היה 
הראשונות בארץ על כל המשתמע מכך. התלווה 
לכך כאמור גם עול פרנסת ביתם, ובעיקר עול 
החזקת הישיבה בשנותיה הראשונות שהיה גם 
ישראל  "ארץ  גשמי.  עול  מכך  ויותר  רוחני  עול 
וגם תורה נקנית ביסורים, וכאן  נקנית ביסורים 
הישיבה  ראש  מרן  התבטא  שתיהן"  גם  היו 

היה  קשה  בפרט  ימים.  אותם  על  שליט"א 
המידרדר  הרוחני  המצב  את  לראות  עליהם 

בקרב העולים מארצות המזרח.

וכאן יש לציין כי אחד הדברים שעודדו את 
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מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף כרבה של תל אביב 
נואם במסיבה לרגל עשור לישיבה
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רוחם ואימצו את לבבם, היה אישיותו של מרן 
הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, שכיהן אז כרבה 
לימים  צעיר  אז  שהיה  למרות  תל-אביב.  של 
טל  בהם  להפיח  הצליח  התורני  כוחו  יחסית, 

תחיה...

של  פנים  אל  פנים  הראשונה  ההתוודעות 
מרן ראש הישיבה שליט"א ייבדל לחיים טובים 
עם מרן זצ"ל, היתה בשיעור שנשא מרן בבית 
הכנסת המשהדים בבני ברק במוצאי שבת ט' 
גם  שימש  עובדיה  הרב  מרן  התשל"ב.  באייר 

כנשיא הישיבה מיום הקמתה.

כדאי להזכיר כאן קוריוז מעניין עליו מספר 
מורנו הרב צמח: כשהגענו לארץ, רבי שמואל 
את  לבקר  בא  בסוכנות,  עובד  שהיה  עידאן 
הסוכנות  מחברי  אחד  עם  הישיבה  ראש 
הגיע  שלנו  הרב  "הנה  לו:  ואמר  אשכנזי,  ת"ח 
חכם,  אותו  פלט  הדברים,  כדי  תוך  מתונס". 
שהאשכנזים מקוריים יותר, בהיות שהם לבנים 
והספרדים נוטים לחום. מרן ראש הישיבה לא 
כמונו!  היו  התנאים  "גם  מיד:  וענה  התבלבל 
ב':  פרק  ריש  בנגעים  היא  מפורשת  ומשנה 
"רבי ישמעאל אומר, בני ישראל אני כפרתן, לא 
שחורים ולא לבנים אלא בינוניים"... אותו פקיד 

נאלם דום...".

תורה שלמדתי באף

בית  של  הנשים  בעזרת  הגשמיים  התנאים 
היו קשים מנשוא. החום  "בית רחמים",  כנסת 
בקושי  היה  והלימוד  נורא,  היה  הקיץ  בימי 
כוחותיו  בכל  ניסה  קטן,  אחד  מאוורר  רק  רב. 

הדלים לתת לבחורים מעט אויר לנשימה.

האוירה  וגם  מאד,  להכביד  החלה  הצפיפות 
בשכונת פרדס כץ לא תאמה את רוח הישיבה 

בלשון המעטה. 

נוסע לערי  רבי אליהו ענקרי שליט"א, היה 
דרום הארץ, שם שוכנו הרבה מעולי תוניסיה, 
ומדבר על לבם להעביר את בניהם מהתיכונים 
בחורים  הרבה  ניצלו  כך  ברק.  בבני  לישיבה 
שברבות הימים הפכו לגדולי תורה, כמו למשל 
שליט"א )רב מושב בן  הגאון רבי נסים ארביב 
זכאי, ומחשובי הר"מים בישיבה(. לימים סיפר: 
מתוניסיה,  לכן  קודם  קצר  זמן  שעלו  "הורי 
היו מחוסרי אמצעים, כך שלא השיגה ידו של 
אבי לרכוש לי תפלין בהיותי בר מצוה. ניגשתי 
כך,  על  לו  וסיפרתי  זצ"ל  עידאן  שמואל  לרבי 
תפלין  יום  באותו  עוד  לי  העניק  בטובו  והוא 

במתנה".

7. "עשינו כח תורה"

רבני הישיבה ייגעו את מוחם בנסיון להעניק 
שנמצא  עד  יותר,  טובים  תנאים  לתלמידים 
חמשה  בן  ישן  מבנה   - יותר  מרווח  מקום 
שך(  הרב  רח'  )כיום   50 הרצל  ברחוב  חדרים 
בבני ברק. לאחר שלש שנים מיסוד הישיבה, 
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הישיבה.  לשם  עברה  התשל"ד,  אב  בחודש 
מעתה, כבר לא הוצרכו התלמידים להיטלטל 
ללימוד,  שימש  מבנה  ואותו  למקום,  ממקום 
שחוו  הישיבה  בני  בפי  לפנימיה.  וגם  לתפלה 

רווחה יחסית, נקרא המקום באירוניה "וילה".

על נס עלום שקרה לישיבה בחורף התשל"ה, 
מספר מורנו הרב צמח ביומנו בלשון שרב בה 
הנסתר: "מאחורי ה'וילה' של הישיבה, הארחי 
מעלי,  דלא  ונשי  לאינשי  צריף  עשו  פרחי 
לנו  לקלקל  שלא  להם  שילכו  אתם  ודיברנו 
ולא רצו. ועשינו כח תורה, וב"ה אחרי כיומיים 

שלש עלה אותו צריף באש והתפנו כולם".

8. נס בתוך המעטפה

לא חלפו חודשים רבים מיום המעבר לרחוב 
הרצל, ושוב הורגש הדוחק. שמעה של הישיבה 
המוצלחת עבר מפה לאוזן, ותלמידים נוספים 
מעט  לקבל  החלה  הישיבה  לפתחה.  שיחרו 
אליהו  הרב  עם  התייעצות  ולאחר  תקציבים, 
רפול שליט"א ראש ישיבת "נוה ארץ" הוחלט 
לשכור בדמי מפתח בנין עתיק, ששכן ברחוב 
ישיבת סלבודקה.  14 בבני ברק מול  הרב שר 
משה",  "אוהל  לישיבת  הבנין  הושכר  אז  עד 

שבאותה תקופה עברה למשכנה החדש ברחוב 
דבורה הנביאה.

סיור קצר במקום גילה כי מצב המבנה עגום 
מאוד! מדובר היה בבנין רעוע בן שלש קומות 
דלתות  העומד.  על  הפרוץ  בו  שרב  קטנות 
מערכת  אפילו  היו,  לא  ושירותים  חלונות 
החשמל לא היתה תקינה, והגרוע מכל - תקרת 
הקומה השלישית בנס היתה עומדת על בלי-

מה, כשרק שני עמודי ברזל תומכים בה לבל 
תימוט... ובקיצור, חורבה של ממש!

מורנו הרב צמח היה אובד עצות. מצד אחד 
- הגודל מצוין והישיבה באמת זקוקה נואשות 
למקום מרווח. מצד שני - אין תקציב לעריכת 

שיפוצים נרחבים ויסודיים כנדרש!

סיפורה של הישיבה הינו סיפור של מסירות 
הנובעת  דשמיא  בסייעתא  המלופף  נפש 
מאמונה כבירה. ואף עתה, בורא עולם ברחמיו 
יגדל  שעוד  הקטן  התורה  מקום  את  שכח  לא 

בעזרת ה', ושלח ישועה פלאית.

נתניהו  יוני  של  לבתו  שייך  היה  "הבנין 
רבי  מספר  הממשלה["  ראש  של  ]אחיו  הי"ד 
ארד  לעו"ד  "ופנינו  בזכרונותיו  שליט"א  צמח 
אני  עמו  נפגשנו  כוחה.  בא  שהיה  מירושלים 
את  לנו  שישכיר  וביקשנו  עידאן  שמואל  ורבי 
הבנין ב'דמי מפתח'. לפני שענה, הוא מיד תיקן 

אותנו "לא בנין אלא חורבה...".

דמי  לירות   25,000 דרש  הדין  "עורך 
לירות,   2000 בסך  חודשי  ושכר  מפתח, 
חשבוננו.  על  יהיה  השיפוץ  שכל  ובנוסף 
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אינני  עסקים  שבעל  למרות 
את  ה'  האיר  הייתי,  לימים  וצעיר 
אחרת,  הצעה  לי  'יש  ועניתי:  עיני 
מפתח  דמי  לירות   25,000 במקום 
והשכירות  לירות,   50,000 נשלם   -
 1000 על  רק  תעמוד  החודשית 
ש-25,000  היתה  )הכוונה  לירות 
לשנתיים,  שכירות  יהיו  הנוספים 
 1000 רק  יהיו  השכירות  דמי  ומאז 

למשך שנים רבות('.

"לא העליתי בדעתי שהוא ייענה להצעה, 
אך להפתעתי הוא נתן מיד את אישורו. הוא 
הכין חוזה, חתמנו בשעה טובה ומסרנו שני 
במזומן,  אחד  לירות,   25,000 בסך  שיקים 

והשני לחודש הבא. 

וכל  כיסוי,  לנו  היה  לא  השני  "לשיק 
יבוא  מאין  ומוטרד  מודאג  הייתי  החודש 
רבי  הגאון  כי  ששמעתי  נזכרתי  עזרי... 
חיים גריינמן זצ"ל עוזר בסכומים חשובים 
הלכתי  חדשות.  קטנות  ישיבות  לפתיחת 
אליו ובקשתי תמיכה בסך עשר אלף לירות. 
ותהה:  מהבקשה,  נבהל  גריינמן  הגר"ח 
זוטרתא  מלתא  לירות  אלפים  עשרת  'וכי 
מפקח  לשלוח  הסכים  זאת,  בכל  היא?!...'. 

מטעמו ולאחר מכן לשקול את הדבר. 

"יום אחד מופיע המפקח שלו בלי הודעה 
מראש. באותה שעה היה מרן ראש הישיבה 
במסכת  בתוספות  שיעור  מוסר  שליט"א 
ממנו  וכששמע  ע"ב(,  ל"ד  )דף  קמא  בבא 
התחיל  התוספות,  פירוש  את  המפקח 
הנכון.  הפירוש  זה  שאין  ולטעון  להקשות 

השיבו  והתלמידים  הישיבה  ראש  מרן 
רחוק  אחר  פירוש  ופירש  קיבל,  ולא  לו 
מהפשט. שוב דחו דבריו, וכשראה שנדחק 
כך  מפרשים  אתם  'טוב,  אמר:  הקיר,  אל 
ואנחנו מפרשים אחרת!'. לסיום, שאל את 
אם  הענין:  ממין  שאינה  שאלה  הבחורים 
ביום שבת, האם מצות  פוגש עמלקי  אדם 
מרן  לא?  או  שבת  דוחה  עמלק  מחיית 
ראש הישיבה הסביר לו שכעת התלמידים 
נמצאים בתוספות במסכת בבא קמא, ולא 

בסוגיית מחיית עמלק...

"כשיצא, התבטא מרן ראש הישיבה כך: 
'אילו ידע הרב הזה שהמשיח קרוב להגיע 
בעלי  ויבואו  לחיות,  עתידים  והמתים 
איך  ויאמרו  פניו  על  ויטפחו  התוספות 
היה מעז  כזה, לא  פירוש  הסברת בדברינו 

לפרש כך...'. 

לטובה,  התרשם  לא  שהמפקח  "הבנתי 
ולכן לא חזרתי לאותו רב. אך לא ידעתי מה 
ימים השיק של  לעשות, שכן בעוד מספר 
25,000 לירות יידרש לפרעון, וכסף מנלן?!

שלח  במרומיו  השלום  עושה  "והנה, 

הרב משה מימון עם רבי שמואל עידאן
 ויבדל לחיים טובים מרן שליט''א
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אחר  ממקום 
בשני  שלומיו, 

דרכים כדלהלן:

 : ן ו ש א ר ה
קודם  יומיים 
השיק,  פרעון 
לישיבה  הגיע 
הצנוע  הצדיק 
בידי  מסר  מאשקלון,  זצ"ל  חורי  פרץ  מר 
קצת  כאן  'יש  בפשטות  לי  ואמר  מעטפה, 
את  פתחתי  והלך.  הניח  לישיבה'.  כסף 
עשרים  בה  מצאתי  ולתדהמתי  המעטפה, 
- סכום שהספיק לכסוי השיק  אלף דולר! 
כי  טוב  כי  לה'  הודו  השיפוצים.  ולהתחלת 

לעולם חסדו! 

צפה  השלחן,  על  מפוזרים  "כשהשטרות 
מול עיני, דמותו המאירה של אבינו הגדול, 
כל  לאורך  ִאְּתֶכם  'אני  מבטיחה:  כאילו 
על  להקב"ה  בהודיה  עיני  הרמתי  הדרך!'. 
עשר  ביקשתי  וכאשר  אותנו,  שכח  שלא 
המנוח  כי  לציין  )יש  עשרים...  לנו  שלח   -
פטירתו  עד  המשיך  חורי  פרץ  מר  הצדיק 
נכבד.  סכום  חודש  בכל  לישיבה  לתרום 
וגם בניו אחריו ממשיכים בדרכו ותומכים 

בישיבה בעין יפה(.

"והשני, הציעו למרן ראש הישיבה לערוך 
ברק.  בבני  משהד  הכנסת  בבית  מגבית 
עשרים  בפני  שם  דיבר  הישיבה  ראש  מרן 
איש, והציג את שיטת הלימוד של הישיבה. 
הדברים מצאו חן בעיני הקהל המצומצם, 
את  הרים  מהם  אחד  כל  נדיר  ובאורח 

תרומתו בסך אלף ל"י. סך הכל נתרמו שם 
עשרים אלף ל"י.

בשיפוצים.  החלו  אחדים  ימים  "תוך 
קבלנים  אחים  וזוג  בשפע,  היה  ב"ה  כסף 
וחיים  שמואל  מצוות  ואוהבי  שמים  יראי 
מלאכת  את  עצמם  על  נטלו  ז"ל,  עמרוצי 
השיפוץ. במשנה מרץ הם שיקמו את הבנין 
יפה מבית ומחוץ, ובנו שני עמודים ועליהם 
והכל  האחרונה.  בקומה  התומכת  קורה 
בהתפעלות  לציין  יש  וקיים.  ובריר  שריר 
המבורכים  האחים  עשו  עבודתם  את  כי 
)מלבד  שמים  לשם  מלאה  בהתנדבות 
חומרי הבניה ותשלום הפועלים שהישיבה 
שילמה(. יהי זכרם ברוך לחיי העולם הבא, 

ותהי משכורתם שלמה מעם ה'!

9. המעבר לבנין המחודש

לאחר  שנים  חמש  תשל"ו,  אלול  בחודש 
בסייעתא  עברה  בארץ,  הישיבה  יסוד 
ברחוב  המחודש  לבנין  הישיבה  דשמיא 
הרב שר ללמוד תורה מתוך הרחבה ברוך 

ה'.

של  דהילולא  )יומא  תשל"ו  באלול  בי"ג 
מסיבת  בישיבה  נערכה  חי(  איש  הבן  בעל 
חנוכת הבית. אולם הישיבה התמלא מפה 
קצות  מכל  שבא  ומגוון  רב  בקהל  לפה 
ובראשם  צבור  ואישי  רבים  רבנים  הארץ. 
יוסף  עובדיה  רבנו  מרן  הישיבה  נשיאי 
זצ"ל,  צבאן  כדיר  רפאל  רבי  והגאון  זצ"ל 
הגאון  ברק  בני  העיר  רב  ובהשתתפות 
הישיבה  ראש  )מרן  זצ"ל  לנדא  יעקב  רבי 
שליט"א נעדר מהאירוע עקב מחלה ל"א(. 
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קביעת  אחר  המקום,  צפיפות  מפאת 
הרבנים  עם  הציבור  כל  עברו  המזוזות, 
הכנסת  לבית  ובשירים  בשמחה  שליט"א 
למקום  )הסמוך  ברק  בני  של  הגדול 
מהרבנים  דרשות  נישאו  שם  הישיבה(. 
בפלפול  דרש  התלמידים  ואחד  הגאונים, 
סעודת  נערכה  ולבסוף  דיומא,  מענינא 

מצוה.

כהן  ישראל  רבי  הגאון  מעמד,  באותו 
את  ביטא  תורה"(  "אור  )עורך  שליט"א 
נוסדה  "בשבילי, היום הזה  ואמר:  הרגשתו 
יש מקום  ישיבת כסא רחמים בארץ. כעת 

לגדול ולהתפתח!".

ביומנו,  צמח  רבי  מספר  הכותב",  "אני 
"עזבתי בזמנו את דירתי ששכרתי מעמידר 
בפרדס כ"ץ, וגרתי בחצי קומה ב' בבנין בתור 
אב בית. ועם הטרחה שהיתה, לא קיבלתי 
וגאז  משכורת נוספת, אלא ירקות, חשמל, 
ואחרי  אתם,  מתפלל  הייתי  בחנם.  ולחם 
בביהמ"ד  ולימדתי  השגחתי  בוקר  ארוחת 

בוקר ואחר הצהריים".

מצה ספרדית

הפעילה  הישיבה  הראשונות,  בשנים 
"בית  הכנסת  בית  מאחורי  מצות  מאפיית 
של  בעידודו  )וזאת  כץ  בפרדס  רחמים" 
להעביר  שרצה  זצ"ל,  עידאן  שמואל  רבי 
בג'רבא(.  שהיה  שבקדושה  דבר  כל  לארץ 
המאפייה נפתחה משבוע לפני ראש חודש 
ניסן, ובכל יום מהשעה חמש בצהריים אפו 
פיקוחם  תחת  מצות  והאברכים  הבחורים 
צמח  הרב  ומורנו  הישיבה  ראש  מרן  של 

המאפייה,  את  שהנציחו  התמונות  )באחת 
מצות  אופה  לוי  משה  רבי  הגאון  נראה 
המצות  כמדומה(.  חצות  אחר  פסח  בערב 
נועדו לבני הישיבה, ואת הנותר מכרו. יש 
לציין שזו היתה מאפיית המצות הספרדית 

הראשונה בארץ.
מורנו הרב צמח מספר שפעם אחת כמה 

.10

בהרכבת מזוזה לבנין בהרב שר 14

תלמידי הישיבה אופים מצות במאפיה 
שהפעילה הישיבה
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שטרחו לעבד את העיסה, לא עלתה בידם. 
לפתע התגלה שבמקום לקחת מים מהכד 
רגילים.  ממים  ולקחו  טעו  שלנו,  מים  של 

רגלי חסידיו ישמור.

11. קמעא קמעא

עד  קמעא  קמעא  העולה  השחר  כאור 
שמאיר פני המזרח, כך ישיבת כסא רחמים 
בכל  אשר  עד  אור  נגוהות  אט  אט  שלחה 

הארץ יצא קוה.

בחשדנות- הישיבה  התקבלה  בתחילה, 
האותנטית  המנטליות  הלימוד,  סגנון  מה. 
'עולם  בנוף  זר  כנטע  היו  התפלה,  והגיית 
ועדיין  שהתקשה  הבני-ברקי,  הישיבות' 

מתקשה לעכל את היבדלותה... 

להם  שהיתה  התורה  מגדולי  היו  אולם 
טביעת עין להכיר דברי אמת, והכירו וידעו 
שזהו המקום המשמר מסורת עתיקת יומין 

ללא כחל ושרק.

הישיבה,  של  הראשונות  בשנותיה  כבר 
הגר"מ  הישיבה  ראש  מרן  של  לידו  נמסר 
אליו  נשלח  אשר  מכתב  שליט"א  מאזוז 
שבדרום.  נתיבות  בעיר  שהתגורר  מאברך 
במכתב הוא פרׂש לפני מרן שליט"א חמש 
עשרה שאלות הלכתיות. מרן ראש הישיבה 
תמה: מה הביאו לשאול דוקא אותו שהיה 

אז צעיר.

אברך  אותו  של  התשובה  במכתב 
האברך  סיפר  מכבר"  "לא  הדבר.  התברר 
רבי יעקב ישראל  "הייתי בביתו של הגאון 

וביקשתי  )הסטייפלר(,  זצ"ל  קנייבסקי 
ומי  דעה  יורה  מי  בעצתו  שינחני  ממנו 
הספרדים.  ובפסקי  במנהגי  שמועה  יבין 
שו"ת  הספר  את  הסטייפלר  קירב  והנה, 
"איש מצליח )ח"א( שהיה מונח על שלחנו, 
פתח את הספר והורה באצבעו על כתובת 
הישיבה שהיתה רשומה מאחורי דף השער. 
"אל הכתובת הזאת תפנה, שם יגידו לך מה 

באמת הספרדים נוהגים" הורה.

כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים!

ההילולא הראשונה

היו  לא  משמעותיים  שתורמים  מאחר 
למצוא  צורך  היה  ימים,  באותם  בנמצא 
פתרונות יצירתיים. גם כאן התגייס לעזרה 
חזון  איש  שהיה  זצ"ל,  עידאן  שמואל  רבי 
ובעל מעוף נדיר. בכל פעם שהעלה רעיונות 
לא  הישיבה,  הנהלת  חברי  בפני  חדשים 
אך  יתממשו,  אלו  רעיונות  שאכן  האמינו 
כי  לגלות  כולם  הופתעו  מחדש  פעם  בכל 

ההצלחה האירה לו את פניה!

רעיון,  רבי שמואל  בשנת התשל"ה, הגה 
שהגה  רעיונות  עשרות  מתוך  אחד  עוד 
למרן  רבה  הילולא  לערוך   - חייו  בימי 
זצ"ל  מאזוז  מצליח  רבי  הישיבה  מייסד 
ולצרף גדולי ישראל נוספים שיום פטירתם 
חל באותו שבוע, והם: רבנו הרמב"ם, הגאון 
זצ"ל, הגאון  רבי יעקב אבוחצירא  המקובל 
עמוד ההוראה רבי כלפון משה הכהן זצ"ל, 
ובנו הגאון המופלא רבי אברהם מגוץ הכהן 
הרעיון  שאת  נזכר  צמח  הרב  )מורנו  זצ"ל 
העלה בפניו רבי שמואל ביום ההילולא של 

12

11
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מרן האיש מצליח כשהיו בנסיעה לציונו 
בהר הזיתים(.

עד אז ההילולא של מרן האיש מצליח 
היתה נערכת במתכונת מצומצמת בבית 
רבי  ביקש  כעת  רחמים".  "בית  הכנסת 
משתתפים  רב  אירוע  לערוך  שמואל 
בתשלום,  כשהכניסה  שמחות  באולם 
חי  רבי רחמים  וכמו שעשה לרבו הגאון 

חויתה הכהן זצ"ל במושב ברכיה.

בהנהלת הישיבה לא רצו לקחת סיכון, 
הכניסה  כאשר  יגיע  לא  שהציבור  חששו 
בתשלום. לכן בשנה הבאה )תשל"ו(, הזמינו 
"אולמי  צנוע  באולם  מנות  ועשרים  מאה 
בבני  הלוי  יהודה  רבי  ברחוב  ירושלים" 
ברק. להפתעת כולם, הגיעו לארוע מאתים 
נשיאי  ובראשם,   ,)!( משתתפים  וחמשים 
כדיר  רבי  ומרן  יוסף  הגר"ע  מרן  הישיבה 
צבאן זצ"ל ושאר רבני ישראל שבאו לכבד 

את הארוע בנוכחותם.

כ'  רביעי  ליום  אור  שנערך  זה  במעמד 
עובדיה  רבנו  מרן  העניק  התשל"ו,  בטבת 
יוסף זצ"ל )שמאז השתתף ברוב ההילולות( 
ר'  המצטיינים:  הישיבה  לתלמידי  מלגות 
משה  ר'  חטאב,  יהודה  ר'  ארביב,  נסים 
חדאד.  אדמון  ור'  חדאד,  שאול  ר'  פחימה, 
שליט"א  ארביב  נסים  ר'  הישיבה  תלמיד 
לפי  ומסיח  קפילא  בדין  ומתן  משא  נשא 
תומו, כשאת דבריו ביסס על פי דברי הספר 
הכהן  אברהם  רבי  להגאון  אברהם"  "בית 

זצ"ל שהופיע באותם ימים. 

התלמוד  סיום  גם  נערך  אירוע  באותו 
יד"  כלאחר  ולא  תוניסאי  בעיון  "שנלמד 
הש"ס  במעמד(.  יוסף  הגר"ע  מרן  )כלשון 
חולק בשנה הקודמת על ידי גורל, ובסיום 
המעמד הנוכחי, חולק הש"ס מחדש בגורל 

להילולא בשנה הבאה.

על...  היתה  אירוע  באותו  ההגרלה  אגב, 
ספרי רבני ג'רבא.

למעמד  שהוקדשה  רחבה  ביריעה 
בתחילת ירחון "אור תורה" )שבט התשל"ו(, 
ורבי שמואל עידאן  כתבו רבי משה מימון 
רשמיהם  על  רבה  בהתרגשות  זצ"ל 
משה  רבי  כותב  לדוגמא  כך  מהמעמד. 
למדנים  מאות  המחזה,  נהדר  "מה  מימון: 
ביניהם  חילקו  אשר  חכמים  ותלמידי 
גורל,  לפי  הש"ס  מסכתות  כל  אשתקד 
שמונה  מקרית  הארץ  רחבי  מכל  התאספו 
ושולחנות  בנגב...  שבע  באר  עד  בצפון 
בחינת  לפניהם  טוב  מכל  וערוכים  ארוכים 
השכינה'.  מזיו  ונהנים  יושבים  'צדיקים 
הכנס  הגיע  וההתרוממות  הגובה  לשיא 
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האדיר  הגאון  מרן  כבוד  של  הופעתו  עם 
לציון  הראשון  שליט"א  יוסף  עובדיה  הרב 
והרב הראשי לישראל בתלבושתו הרשמית 
הגלימא המוזהבת עם המצנפת כולו אומר 
כבוד, גאתה השמחה במעוננו. והכל מתוך 

הרחבת דעת דקדושה".

של  למסורת  ההילולא  הפכה  מאז, 
מתקיים  טבת,  בחודש  שנה  מדי  ממש. 
בישיבת  והזדהות  תמיכה  של  אדיר  מפגן 
שבצפון  מצפת  אוטובוסים  רחמים".  "כסא 
את  מביאים  שבדרום,  שבע  באר  עד 
ההמונים, צבור רחב ומגוון שעוקב בגאוה 
ופועלה.  הישיבה  של  התפתחותה  אחר 
על  שנה  אף  מוותרים  אינם  רבים  אלפים 
שמכונה  )כפי  ב'הילולא'  ההשתתפות 

המעמד בפי כל(.

מאולם  ההילולא  עברה  השנים  במהלך 
המשתתפים  למספר  בהתאם  לאולם, 
שעולה בהתמדה מדי שנה. משנת תשע"ו, 
התערוכה"  "גני  לאולם  ההילולא  עברה 
ביותר  הגדול  לאולם  הנחשב  אביב,  בתל 
במזרח התיכון. כעשרת אלפים איש ואשה 
סביב  נפרדים  אולמות  בשני  מתאספים 
הגדולה  הבמה  ועל  ערוכים,  שולחנות 

רבנים.  וחמישים  כמאתיים  יושבים 
בוגר  ובחן  בנועם  מנחה  ההילולא  את 
הי"ו  טרבלסי  ששון  ר'  הרה"ג  הישיבה 

)יו"ר המועצה הדתית בכפר סבא(.

מתקיימת  התשפ"א,  זו  לשנה  נכון 
שנים   46 כבר  המסורתית  ההילולא 
סביב  ההילולא  זוהי   .)!( ברציפות 
ואף  בעולם,  הגדולה  ערוכים  שולחנות 

הותיקה ביותר.

עור  קרם  שמואל  רבי  של  חלומו  כך 
וגידים והיה למציאות מופלאה! הוא אגב גם 
הגה את הרעיון של כרטיסי "תרום הגרל" 
שעוזר הרבה לישיבה 'לעמוד על הרגליים'. 
שמי  הבטיח  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן 
שיקנה כרטיס מובטח לו שיקבל פי עשרה! 
ויש עשרות סיפורים מעדויות של תורמים 

שזכו לקבל פי עשרה ויותר.

נגיף  עקב  )התשפ"א(  זאת  בשנתנו 
נערכה  השנתית  ההילולא  הקורונה, 
במתכונת מצומצמת מבחינת הנוכחים אך 
והשומעים  הצופים  מבחינת  מאוד  גדולה 
איש  ל-200,000  ההערכות  לפי  שהגיעו 
הערוצים  דרך  באירוע  וצפו  ששמעו 
והכל  נעשה,  גדול  ה'  קידוש  השונים. 
הכבוד   - לשמה  תורה  עמלי  שכר  ראו 
זצ"ל,  מצליח  האיש  למרן  שנעשה  הגדול 
ישגה  ואחריתו  מצער  היתה  שראשיתו 

מאוד.

מכון כסאו

בשנת התשל"ז, נוסד "מכון הרב מצליח" 
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הרב ששון טרבלסי מנחה את ההילולא השנה
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השנים  במשך  תורניים.  ספרים  להדפסת 
לנכסי  שהפכו  ספרים  המכון  הוציא 
העולם  את  לדמיין  ניתן  שלא  ברזל,  צאן 

בלעדיהם.

שנים מספר לאחר הגעת בני מרן הגאון 
לארץ  זצוק"ל  מאזוז  מצליח  רבי  הקדוש 
הקודש, הקימו האחים שליט"א את המכון, 
הגאון  אביהם  של  שמו  את  להנציח  כדי 
מדויקים,  ספרים  אוהב  שהיה  מצליח,  רבי 
שנקי  עבדי  ישכיל  בשו"ת  משתבח  והיה 

משגיאות דפוס.

ידי  על  לאור  שיצא  הראשון  הספר 
"איש  שו"ת  כמובן  היה  מצליח,  הרב  מכון 
מצליח", ואחריו הספרים "לב שומע" )כללי 
הש"ס(, רמב"ן על בבא בתרא )צילום דפוס 

ויניציא( וכו'.

את  עצמה  על  נטלה  המכון  הנהלת 
הקפדה  תוך  לאור,  ספרים  הוצאת  מלאכת 
על יופי והדר חיצוני ופנימי, ותכלית הדיוק. 
במשך עשרות שנות פעילותו, הוציא המכון 
תחת ידו מאות ספרים מדויקים ומפוארים 
רב,  בצמאון  התורה  בעולם  שהתקבלו 
ובכל הארץ יצא קום, במיוחד בשל דיוקם 

מקוריותם וההדר המלווה את הוצאתם.

מלבד ספרי יסוד שהמכון הוציא למכביר 
מכל הסוגים והגוונים ברבבות עותקים, כמו 
סידורים, מחזורים, חומשים, תיקון סופרים 
ועוד ועוד, שוקדים חברי המכון מדי יום על 
תועלת  המביאים  ומגוונים  חדשים  ספרים 

רבה לציבור.

ן  ו כ מ ב
ה  ב י ש י ה
על  שחרט 
להוציא  דגלו 
איכות  ספרי 
שכבות  לכל 
ניתן  הציבור, 
ספרי  לראות 
יוצאים  יסוד 
ם  י ט מ ר ו פ ב
ם  י נ ו ש
 : ם ה י נ י מ ל
ם  י ר פ ס מ
ת  ו י ת ו א ב
ת  ו ר י א מ
לקשיי  עינים 
עד  ראיה, 
כיס  לפורמט 
משא.  לקשיי 

עם  וכמובן 
המכון  ספרי  של  הייחודי  והסדר  העימוד 

שקנה לו שם טוב גם באפיק זה.

עם  ברורה  משנה  אור  ראה  לאחרונה 
במהדורא  מצליח"  "איש  והארות  הערות 
לפני  מציגה  הסדרה  ומפוארת.  מנוקדת 
הקורא הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום 
ברורה  המשנה  דברי  סביב  כאשר  אחד, 
ונמצא  הספרדים,  רבותינו  פסקי  חונים 
ספר "משנה ברורה" מתאים לכלל ישראל 
קנתה  הסידרה  כאחד.  ואשכנזים  ספרדים 
ביקוש  לה  ויש  התורה,  בהיכלי  שביתה 
שעוררו  מה  כי  מספר  צמח  הרב  גדול. 
לצאת במיזם היה משפט שאמר אביו מרן 

משנה ברורה איש מצליח

הוראה ברורה
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ברורה:  במשנה  שעיין  בעת  מצליח  האיש 
שגם  ברורה  המשנה  בעל  ידע  שלא  "חבל 
הביא  לא  ולכן  בספרו,  ישתמשו  ספרדים 

את פסקיהם". 

עליו  שוקדים  שכעת  הגדול  הפרויקט 
"הוראה  חברי המכון, הוא השלמת סידרת 
ברורה" - ביאור מקיף ויסודי לשלחן ערוך 
ברורה"  "משנה  הספר  כדוגמת  דעה,  יורה 
חיים.  אורח  חלק  על  חיים  החפץ  שחיבר 
כבר יצאו כמה כרכים חשובים בסידרה זו, 
גמרו  הקשת  קצוות  מכל  חכמים  ותלמידי 
המסכימים  הרבנים  ההלל.  את  עליהם 
שלעיניהם נגלו גליונות הספר, יצאו מגדרם 
והעמל  ההשקעה  מגודל  בהתפעלות 
הבולטים בספר. "מכל סעיף קטן בספר זה 
רואים עמל רב וכשרון מופלא מאד" כותב 
בהסכמתו.  שליט"א  וייס  אשר  ר'  הגאון 
שלמה משה  ר'  הגאון  ואילו מרן הראש"ל 
עמאר שליט"א כותב משפט נדיר: "והמעיין 
והעמל  הסדר  מן  התעלות  לידי  בא  בספר 
רוזנברג  שריאל  רבי  הגאון  בו".  המושקע 
שליט"א כותב: "ראיתי כי אכן עשו מלאכה 

גדולה מתוך עיון רב...".

במקביל, ממשיך המכון לעסוק במטרתו 
מרן  ספרי  וההדרת  הוצאת   - העיקרית 
האיש מצליח. בראשות ברא כרעא דאבוה 
שליט"א  מאזוז  רחמים  רבי  הגאון  מורנו 
שערך את שלושת החלקים האחרונים של 
שו"ת "איש מצליח", והשלים כמה תשובות 
וכעת  המחבר.  מרן  ידי  על  הסתיימו  שלא 
עורך מורנו הרב את החלק החמישי, יזכהו 

ה' לסיימו בבריאות ובנחת. אמן.

וזרחה לכם שמש ינון

בשנת התשל"ח, נקרא הגאון רבי ינון חורי 
שרבות  לאחר  בישיבה  כר"מ  לכהן  זצ"ל 

בשנים עסק בהוראה ופרש לגמלאות.

וללמד  ינון לבוא  לא בקלות הסכים רבי 
אליו  מגיעים  היו  פעם  מידי  בישיבה. 
שיאות  לבו  על  לדבר  ומנסים  מהישיבה, 
ברוב  בישיבה.  תלמידים  להעמיד  לבוא 
באומרו:  אותם  דוחה  היה  ענוותנותו, 
עידאן  שמואל  רבי  גם  ללמד".  ראוי  "איני 
וקרבת  טובה  היכרות  עמו  לו  שהיה  זצ"ל 

משפחה, גויס על מנת לשכנעו.

צריך  היה  ינון  שרבי  הראשונה  "בפעם 
רבי  של  בנו  מספר  בישיבה"  ללמד  לבוא 
עידאן  דוד  רבי  הגאון  מורנו   - שמואל 
אמת"  משה  "תורת  כולל  )ראש  שליט"א 
וצדק(  משפט  וראב"ד  הישיבה  ידי  שעל 
"שלחו אותי עם מונית לבית הרב, נכנסתי 
ממתינה  בחוץ  'הרב,  בו  ודחקתי  לביתו 
מונית על חשבון הישיבה, אם הרב לא יבוא, 
יהיה זה הפסד כספי הקדש'. מיד כשרבי ינון 

רבי ינון עם תלמידי הכתה הראשונה 
בשנת תשל''ט
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שמע זאת, נאות לנסוע לישיבה וללמד. אך 
בתחילת השיעור אמר לתלמידים 'רק היום 
באתי, אבל מחר איני בא יותר'. למחרת שוב 
ינון  בקשו ממני לעשות זאת. נגשתי לרבי 
ואמרתי לו 'הרב, מונית ממתינה בחוץ'. רבי 
ינון הזדעזע, חשש על כספי הישיבה ונכנס 
במשך  עצמו  על  הענין  חזר  כך  למונית. 
ימים אחדים, עד שראה כי אין מנוס, והחל 

ללמד בישיבה בצורה קבועה ומסודרת".

הרבה דרכים למקום

התשל"ט,  בשנת 
ללמוד  נכנס 
רבי  הגאון  בישיבה, 
משה לוי זצ"ל, יחד 
מחבריו  שניים  עם 
הישוב  מישיבת 
יבלחט"א   - החדש 
רבי  הגאון  הדיין 
הכהן  אפרים 

בבית  )דיין  שליט"א 
הדין הרבני בתל-אביב, ומחבר שו"ת 'ארץ 
שליט"א  כהן  אליהו  רבי  והגאון  אפרים'(, 

)ר"מ בישיבת 'אור המאיר' באלעד(.

תנופה  הישיבה  קיבלה  שנים,  באותן 
עם  יחד  החדשים  הבחורים  משמעותית. 
הותיקים הצעידו את הישיבה בכמה מעלות 
תנופה  בכנפיו  הביא  לוי  הגר"מ  קדימה. 
ומתנו  משאו  בישיבה,  נוכחותו  רוחנית. 
שליט"א, והתמדתו  מרן ראש הישיבה  עם 
הגדולה - השפיעו רבות על כולם, מאז ועד 
התלמיד  הוא  ספק,  ללא  הזה.  היום  עצם 
המובחר ביותר שהעמידה הישיבה בשנות 

קיומה.

התנופה  את  שהביא  שמה  מסתבר 
היתה  היווסדה,  בימי  לישיבה  הגדולה 
 - גדולה באיכות  חוברת קטנה בכמות אך 
"דרכי העיון". בזכותה באו לישיבה הרבנים 
שליט"א  קרעי  דוד  רבי  הגאון  וגם  הנ"ל, 
תשע"ב,  בשנת  שנה  כארבעים  )לאחר 

הפכה החוברת לספר(.

פתרון קבע

ותלמידי  מתפתחת  הישיבה  ובינתיים, 
חכמים צומחים בה לתפארה, והיא כפורחת 
ו... ענבים.  אשכלותיה  הבשילו  נצה  עלתה 

הלימוד  באולם  מהכיל.  צר  המקום  שוב 
הבנין  וכל  והקטנים,  הגדולים  יחד  יושבים 
ודחוק.  צפוף  כבר  קומותיו  ארבע  על 
מתקיימים  היו  שיעורים  הדוחק,  מרוב 
בחדרי הפנימייה, כאשר המטות משמשות 

לספסלי ישיבה...

וחבר  התכנסה,  מצומצמת  צוות  ישיבת 
הי"ו,  קבלן  רחמים  ר'  הישיבה,  הנהלת 
הישיבה,  התפתחות  למען  רבות  שפעל 

רבי דוד עידאן עם מרן רבנו עובדיה יוסף

הגאון רבי משה לוי זצ"ל
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הביע את דעתו כי אין לשקוט על השמרים, 
וחייבים למצוא פתרון לצמא של כל אותם 
תלמידים הנדחים מחוסר מקום. יש לקום 

ולפעול, לחפש מגרש ולבנות בנין קבע!

כמו  הדבר  נראה  הישיבה,  רבני  בעיני 
חלום רחוק, הן מדובר בסכומי עתק שעם 
אך  להשגה.  ניתנים  אינם  הטוב  הרצון  כל 
ר' רחמים קבלן לא אמר נואש, ופנה לחפש 
מגרש מתאים. מאחר והמגרשים בבני ברק 
בסוף  מגרש  לחפש  פנה  מאוד,  יקרים  היו 
מיושב,  היה  שטרם  גן  רמת  בגבול  העיר 
וה' סייע בידו! מגרש של חצי דונם נמצא 
זול  במחיר  ברק  בני  שמסביב  בשטחים 
יחסית )אומרים שעד שם היה מגיע הגאון 

חזון איש זצ"ל בטיוליו מחוץ לב"ב(.

צבאן  יעקב  מר  המוכר  שדרש  המחיר 

ז"ל היה תשע מאות אלף לירות, ור' רחמים 
לירות,  אלף  מאה  שיוריד  אותו  שכנע 
שיש  אבן  על  הנצחה  יקבל  זה  ותמורת 
בבית המדרש. הלה שהיה יהודי חם ממוצא 
אלוקים  לו  ָזְכרה  הסכים.  טריפוליטני, 

לטובה.

אישרה  לא  ברק  בני  עיריית  זמן,  באותו 
עדיין לבנות במקומות אלו, עד שיתאכלס 
שהיה  רחמים  ר'  פנה  ולכן  העיר,  מרכז 
בעצמו עובד העירייה אל ראש העיר ובירר 
אצלו אם הקפאת הבניה באזור זה עומדת 
להסתיים. ראש העיר סירב להשיב על כך 
ישירות, רק אמר "אם אתה שואל אותי אם 

לקנות או לא, אני אומר לך ִתְּקֶנה!".

על  לחתום  מיהרו  הישיבה  בהנהלת 
קניית  אחרי  חודש  ובאמת,  כדין.  החוזה 
והמחירים  ההקפאה,  הופשרה  המגרש 

זינקו.

שליש  שולם  החוזה  חתימת  במעמד 
הובטח  הסכום  שאר  את  כאשר  מהסכום, 
ידענו  נוספים. "לא  לשלם בשני תשלומים 
מורנו  נזכר  הכסף"  שאר  את  נשיג  מהיכן 
ספר  לעשות  לנו  שיעצו  "עד  צמח,  הרב 
הזהב'.  'ספר  לו  ולקרוא  מעור  מכורך 
בספר שמוצב היום בלשכתו של מרן ראש 
ובכל  עמודים,  מאות  חמש  יש  הישיבה, 
דולר   500 בסך  מטר  לקונה  ברכה  עמוד 
התחלנו  מ"ר(.   570 הכל  בסך  היו  )במגרש 
לעשות 'הקפות' אצל נדיבי עם בכל הארץ 
אשריהם  ה',  וברוך  הזהב.  ספר  כשבידינו 
הכסף  התאסף  ונותנים.  נתבעים  ישראל, 

ספר הזהב
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אימנו  )גם  שמו!  וברוך  הוא  ברוך  ושולם. 
ע"ה תרמה מטר(".

הרוחות  נרגעו  המגרש,  רכישת  לאחר 
והלחצים, ובהנהלת הישיבה תכננו לדחות 
את המחשבות על הבניה לתקופה מאוחרת, 
זה  להשלים  ענין  היה  עולם  לבורא  אך 

הבנין...

 הנדיב האלמוני

החוגה  טלפון  מצלצל  אחד,  בהיר  בוקר 
הישן במשרד הקטן של הישיבה. הצלצול 
כה  בשורה  כי  מאומה  רימז  לא  המוכר 

מרנינה מחכה מעבר לקו.

על הקו היה פקיד מבנק 'מזרחי', שסיפר 
לתדהמת רבי צמח כי חשבון הישיבה זּוּכה 
פרנקים  אלף  מאה  בסך  אלמונית  בתרומה 

שוויצרים!

רבי צמח לא הצליח לעכל את הבשורה 
המרנינה שנחתה על ראשו... שוב פעם חש 
מחדש את ההשגחה הפרטית המלווה את 

הישיבה מרגע היווסדה!

מי התורם האלמוני, אף אחד לא ידע. אבל 
תקופה קצרה אחר כך, דפק יהודי פשוט על 
דלת ביתו של הרב צמח כשהוא מזדהה רק 
בשם משפחתו 'כהן'. "אני הוא תורם הכסף 
שמח  צמח  רבי  בפשטות.  הודיע  לבניה" 
לגלות מיהו התורם, והחל להמטיר ברכות 
"ברצוני  ענייני:  היה  האיש  אך  ראשו.  על 

לראות את מגרש הישיבה!". 
הובילה  במונית,  שעה  רבע  של  נסיעה 

פרא  עשבי  המלא  שמם  שטח  אל  אותם 
גדולים בגובה כשני מטר. כאמור, כל האזור 

של שיכון ו' לא היה אז מיושב.

רבי צמח הראה לתורם את המגרש ופרט 
לפניו את תכניות הבניה.

תוך כדי השיחה, הודיע מר כהן שהתגלה 
כאדם תכליתי כי הוא עומד על כך שבימים 
הקרובים תערוך הישיבה את קניית חומרי 
עד  בבנק  הכסף  את  ישאירו  ולא  הבנין, 

לקבלת הרשיונות. 

כדאי  כי  לו  להסביר  ניסה  צמח  רבי 
את  לבצע  ואז  העיריה,  לאישורי  להמתין 
עמד  האיש  אך  בנחת.  החומרים  רכישת 
הדעה',  בעל  הוא  המאה  'בעל  דעתו.  על 
הוזמנו  התורם,  של  רצונו  את  לכבד  וכדי 
החומרים על ידי האחים עמרוצי הנ"ל, והם 

שימשו לבניית חלק גדול מהישיבה.

הרי  הנביא,  אליהו  זה  היה  לא  ואם 
שנבואה נזרקה מפיו של מר כהן הנ"ל, שכן 
תקופה קצרה חלפה ועולם המסחר טולטל 
השתוללה  האינפלציה  כבדה,  טלטלה 
הבנין  חומרי  כשגם  מאוד  האמיר  והיוקר 
למפרע  מחירם!  את  שילשו  ואף  הכפילו 
אחר  מישהו  כי  הישיבה  בהנהלת  הבינו 
מושך  והוא  מלמעלה,  הישיבה  את  מנהל 

בחוטים לטובת לומדי התורה הקדושה!

הפגישה  של  בסיומה  כי  נזכר  צמח  רבי 
כבודו  "מה  שאלו:  האלמוני,  כהן  מר  עם 
דורש תמורת התרומה הנכבדה? אולי בית 
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מדרש על שמו...". 

אך  סירוב,  לאות  בראשו  נענע  התורם 
נשמח  לפחות  "אז  הרפה:  לא  צמח  הרב 
לקבל את מספר הטלפון או הכתובת שלך 
לחנוכת  בהזמנה  וכבדנוך  דברך  יבוא  כי 
והפטיר:  בכתפיו  משך  האלמוני  הבית...". 

"אין צורך!". אמר "שלום" ונסע.

איך  היום?  הוא  היכן  האיש?  היה  מי 
הגיע לישיבה? 

שאלות שנותרו ללא תשובות!

רכישת חומרי הבניה, הביאה את ההנהלה 
מכפי  יותר  מוקדם  הבניה  על  לחשוב 
התשמ"א,  בתשרי  כ"ז  ביום  ואכן,  שתכננו. 
המחודשת  להקמתה  שנים  עשר  במלאות 
של הישיבה בארץ, נורתה אבן הפנה לבנין 
ברק,  בבני   26 עוזיאל  הרב  ברחוב  החדש 
בהשתתפות רבנים, אישי ציבור וקהל גדול.

18. כמה נפשות שיקעו בבנין הזה

ומלט.  טיח  הפרויקט  קרם  מהרה  עד 
אידגר  מר  השותפים  היקרים  הקבלנים 
יעקב מימון ומר שמואל שמילה ז"ל סייעו 
בכל כוחם ועבדו ללא לאות כדי לקדם את 
גדולה  זכות  זו  במשימה  ראו  הם  הבניה. 
במשך  ולכן  תורה,  של  מקום  העמדת  של 
כשאר  יומי  שכר  לקבל  הסכימו  עבודתם 
חסכו  כך  בקבלנות.  עבדו  ולא  הפועלים 

לישיבה כסף רב. ָזְכרה להם ה' לטובה!

הישיבה,  בנין  את  כשבנו  כי  לציין  יש 

המלאכה  שתהיה  הישיבה  רבני  הקפידו 
הבניה  לאתר  מציץ  היה  כי  סקרן  לשמה. 
בראשיתו של יום עבודה, יכול היה לקלוט 
את הקבלן מר שמילה מוציא מכיסו פיסת 
להפיס  כדי  מתוכה.  משהו  וממלמל  נייר 
נוסח  זהו  כי  נגלה  סקרן,  אותו  של  דעתו 
שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  לו  שמסר 

תמונת בנין הישיבה כשהלוחות היו עגולות
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הנוסח שנמסר לקבלן לאומרו 
כל יום לפני הבניה



37כתר מלוכה

העבודה  תחילת  לפני  יום  בכל  לאומרו 
כדלהלן: "הרי אנחנו בונים בית זה שישמש 
בית-מדרש לתלמידי חכמים לתורה ויראת 
במעשי  שכינה  שתשרה  רצון  ויהי  שמים. 
ידינו. ויהי נועם וכו'" )מובא בספרים בשם 
שתשרה  זוכים  זאת,  אומרים  שאם  הגר"א 
משמש  זה  נוסח  המדרש(.  בבית  השכינה 

גם כיום לקבלנים בבנין ישיבת "ברכת ה'".

בחותם  קבעו  הישיבה,  בניית  בעת  אגב, 
הבנין,  בחזית  הברית  לוחות  שני  בטון 
כאשר  אך  עגולה.  העליונה  כשצורתם 
שמע מרן ראש הישיבה שליט"א את דברי 
הלוחות  כי  שהוכיח  מליובאוויטש  הרבי 
כשהקימו  ואכן,  וקיבל.  סבר  היו,  מרובעות 
פיגומים לצפות את הבנין בשיש, ניצלו את 

ההזדמנות וריבעו את הלוחות.

19. בית נאמן להלכה

בצורה  נעשה  הישיבה  מבני  תכנון 
הפרטים  עד  היטב  ומוקפדת  מדויקת 
ונוח לבחורים גם  הקטנים, שיהיה מתאים 

מבחינה גשמית וגם מבחינה הלכתית.

בית  שהיכל  הישיבות  משאר  בשונה 
של  הראשונה  בקומה  ממוקם  המדרש 
בישיבה  המדרש  בית  היכל  את  הבנין, 
המדרש  שבית  כדי  רביעית,  בקומה  בנו 
וגם  הפנימיה,  של  השינה  חדרי  מעל  יהיה 
יפעילו  התורה,  על  העמלים  שהתלמידים 

את גופם בעליה וירידה. 

כתבנית  בנו  המרכזי  בבנין  ההיכל  את 
כולל  בג'רבא,  "אלגריבה"  הכנסת  בית 

רק  הוצבו  )העמודים  והעמודים  הקשתות 
כדי להשוות ל"אלגריבה", ולכן עשו אותם 
ריקים בלי בטון, וכשהיה בית המדרש צר, 
נבנה  המדרש,  בית  בפנת  אותם(.  הורידו 
אליהו  "חדר  שמו  שנקרא  קטן  קיתון 
הנביא", על שם חדר כזה שהיה בהיכל בית 
הכנסת הגדול בתונס )נוסד בשנת ה' קכ"ה, 
תשכ"א(,  אלול  בחודש  בעוה"ר  ונהרס 
אליהו  שם  שהתגלה  שם  על  כך  ונקרא 

הנביא לאחד מקדושים זיע"א.

יורו יורו

הראשון  המחזור  התשמ"ב,  בשנת 
והיתר אצל מרנן  נבחן על איסור  בישיבה 
פרץ  רבי  צבאן,  כדיר  רבי  הגאונים:  ורבנן 
לחיים  ויבדל  זצ"ל,  כהן  נסים  רבי  מימון, 

טובים מרן ראש הישיבה שליט"א.

קדמה למבחן הכנה רבתי. בכל שבועיים 
אוירה  והיתה  נערך מבחן מטעם הישיבה, 
כל  שבו  במבחן  להצליח   – חזקה  מאוד 

נקודה היתה משמעותית וקשה להשגה.

לאחר מבחן זה נבחנו שוב אצל מרן רבנו 
עובדיה יוסף זצ"ל, שהגיע במיוחד לישיבה 

19
20

העמודים שהוסרו
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שעות  שלש  במשך  התלמידים  את  ובחן 
'יורה  תעודת  קבלו  מכן  לאחר  תמימות! 
יורה', מאת נשיאי הישיבה: מרן הגאון רבי 
יוסף זצ"ל והגאון רבי רפאל כדיר  עובדיה 

צבאן זצ"ל. 

המעבר למשכן הקבע

שנים,  כשלש  התארכה  הישיבה  בניית 
ובינתיים הבנין ברחוב הרב שר כבר היה צר 
שנוספו.  החדשים  התלמידים  את  מהכיל 
את  להתחיל  הוחלט  הישיבה  בהנהלת 
"זמן' אלול כבר בבניין החדש למרות שלא 

הושלמה בנייתו.

יומא  תשמ"ג,  באלול  י"ג  ביום  ואכן, 
זצ"ל,  חיים  יוסף  רבנו  הגאון  של  דהילולא 
החדש  לבנין  הנרגשים  התלמידים  נכנסו 
הבנוי לתלפיות. העין לא שבעה מלראות: 
חדר  מרווח,  לימוד  היכל  גדולים,  חדרים 
לא  לשמן.  ראויות  וכיתות  מפואר  אוכל 
מרחיבה  נאה  "דירה  חז"ל:  אמרו  לחנם 
דעתו של אדם". ואכן, רבני הישיבה הביעו 
לימוד התורה מתוך רחבות הלב  כי  תקוה 
ושמחה, ירומם את התלמידים יותר ויותר!

בנין הישיבה ברחוב הרב שר 14, לא סיים 
את תפקידו בממלכת "כסא רחמים", והוא 
כמתיבתא,  התשמ"ו  משנת  לשמש  החל 
שהיא כעין הכנה לישיבה קטנה לתלמידי 
"עץ חיים"  וח'. המתיבתא נקראה  ז'  כתות 

על ידי רבי שמואל עידאן זצ"ל.

יאיר  הרב  ידי  על  כעת  מנוהל  המקום 
תנאי  עם  גבוהה  ברמה  הי"ו  טרבלסי 
מכין  מסור  רבנים  צוות  מלאים.  פנימיה 
את התלמידים היטב להתקבל בבוא העת 
לישיבות טובות, כאשר המובחרים שבהם, 

מתקבלים כמובן לישיבת "כסא רחמים".

22. פגישה בלי לקבוע תור

מושלם!  היה  הכל  לא  עדיין  כאמור  אך 
היה,  לא  עדיין  החדש  לבנין  חיצוני  טיח 
טרם  החשמל  למערכת  חיבור  ואפילו 
עלטה  שררה  הערב  בשעות  הותקן. 
חרד  היה  צמח  והרב  בישיבה,  מוחלטת 
מאוד על שעות הלימוד היקרות ההולכות 
לאיבוד. לקראת ראש השנה, רמז מרן ראש 
יהודה  ר'  של  הפיוט  על  בדרשתו  הישיבה 
די  מהשיג  נחלשים,  רשים,  "ידי  ז"ל:  הלוי 
הכולל(  )עם  א'  בתוספת  נחלשים  כפרם", 

אותיות אין חשמל.

יש  העיריה  במחסני  כי  נודע  צמח  לרבי 
לבקש  לעיריה  מיד  ופנה  גדול,  גנרטור 
עד  הגנרטור  את  בהשאלה  העיר  מראש 
לחיבור החשמל. בהגיעו לעיריה, נמסר לו 

שראש העיר בחופשה.
והנה למחרת הזדמן רבי צמח לתל-אביב 

הבנין ללא טיח

2122
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מולו  רואה  הוא  מי  ואת  ענין,  איזה  לסדר 
בצורה מקרית, אם לא את ראש עירית בני 
ברק הרב שמואל וינברג ז"ל. וכך בהשגחה 
המתנה  בלי  תור,  בלי  עמו  נפגש  פרטית 
ובלי מתווכים. ראש העיר יזכר לטוב, נענה 
לבקשה, ומיד נתן הוראה למלא את בקשת 

הרב.

לחיבור  עד  ימים  שבוע  במשך  ואכן, 
החשמל נהנו התלמידים מתאורת חרום זו, 
זאת,  עם  לשבח!  ראויה  בהתעלות  ולמדו 
התלמידים יכלו ללמוד רק עד השעה אחת 
עשרה בלילה. הגנרטור היה משמיע רעש 
להפעילו  אפשר  היה  ולא  אוזניים,  מחריש 
זו. תלמידים שחשקה נפשם  מעבר לשעה 
להמשיך ללמוד, חזרו עשרות שנים אחורה, 

והיו לומדים לאור הנרות...

23. לזכרון עולם

עקב מחסור בתקציב, נותר בנין הישיבה 
החדש במשך חמש שנים ללא טיח חיצוני. 
יפה  בעין  ותרמו  נדיבים,  ששה  שקמו  עד 
למטרה קדושה זו. שמותיהם נחרטו לזכרון 

עולם בכניסה המפוארת לישיבה.

מרן  הלכו  תשמ"ג,  בשנת  הבניה,  בסוף 
ראש הישיבה שליט"א ורבי שמואל עידאן 
זצ"ל למשרדו של מנהל הג'וינט בירושלים 
ממנו  וביקשו  ז"ל,  אברמוביץ'  יהושע  הרב 
עזרה כספית עבור הבניה. הרב אברמוביץ 
ביקר  כאשר  בתונס  הישיבה  את  שהכיר 
החזק"  "פטיש  בספר  בהרחבה  )ראה  בה 
ח"ג(, שמח לשמוע שהישיבה עדיין קיימת 
הפגישה,  בסיום  ישראל.  בארץ  והתחדשה 

להתרשם  ולבוא  יום  לתאם  הבטיח 
מהישיבה.

והתנצל  בהפתעה  הגיע  אחד  בהיר  יום 
לו  ענה  צמח  הרב  לתאם.  הספיק  שלא 
"אצלנו אין הבדל עם תיאום או בלי תיאום, 
תמיד אותו דבר!". לאחר שראה והתרשם, 
דולר.  אלף  עשרה  חמש  בסך  שיק  שלח 

זכרה לו ה' לטובה.

24. הרחיבי מקום אהלך

בניגוד למה שחושבים - שלושת מגרשי 
מלכתחילה  אחת.  בפעם  נקנו  לא  הישיבה 
את  לרכוש  הישיבה  בהנהלת  חשבו  לא 
הנוספים,  הבניינים  שני  של  המגרשים 
אולם  כך...  כל  תגדל  שהישיבה  חלם  מי 
למרבה הפלא, נשמרו המגרשים בהשגחה 
לא  אחד  ואף  הישיבה,  לצורך  פרטית 
אחד  נקנו  הם  הזמן  שבהגיע  עד  רכשם 
אחד ע"י הישיבה עקב הריבוי המבורך של 
לבנין  בגשרים  חוברו  ולבסוף  התלמידים, 

המרכזי.

בשנת התשמ"ז, הופיע ביום בהיר בפתח 
מוכר  ז"ל,  צבאן  יעקב  מר  הישיבה  משרד 
המגרש של הישיבה, ובפיו רעיון חדש: "אני 
רואה כי הישיבה ב"ה מלאה בלומדים, ואין 
ספק שביום מן הימים, ואני משער שהיום 
נוסף  בנין  לבנות  תאלצו  מאוד,  קרוב  הזה 
מגרש  לכם  למכור  מוכן  אני  לתלמידים. 
נוסף מאחורי הישיבה )ברחוב הר סיני פנת 

קהילות יעקב(!". 

לא  הישיבה  רבני  בכך,  חפצו  אם  גם 

23
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"טרם  ההצעה.  על  לשמוע  אפילו  יכלו 
אמרו  הבניה"  של  מההוצאות  התאוששנו 
מהבנק  שהגיעו  ההדפסים  צבאן.  למר 
העידו על החובות הכבדים שעדיין שרויה 
על  לחשוב  שייך  היה  ולא  הישיבה,  בהם 

הוצאות הנוספות. 

ויתר,  לא  המוכר  סוחרים,  של  כדרכם 
ופתח במסע שכנוע שהיה בו גם מן הרגש: 
שקבלתי  הכסף  כי  לכם  לספר  אני  "חייב 
מכם עבור המגרש הראשון שמכרתי לכם 
שרתה בו הברכה, ועסקים שונים שעשיתי 
שעקב  למרות  וזאת  מאוד!  הצליחו  אתו 
בזול  המגרש  את  לכם  מכרתי  ההקפאה 
יחסית... לכן, רואה אני זכות לעצמי למכור 

לכם גם את המגרש הזה!". 

אך  לבקשה,  להיענות  רצו  הישיבה  רבני 
ברורות  במלים  הסבירו  הם  היה!  לא  כסף 
להכנס  כרגע  הישיבה  באפשרות  אין  כי 
ובפיו  הסוחר  קם  ואז  נוספים.  לגרעונות 
הצעה שמולה לא יכלו לסרב: "אעניק לכם 
 220,000  - יחסית  זול  במחיר  המגרש  את 
שוים  תשלומים  עשרה  ובשתים  דולר 
הנהלת  וחצי!".  שנה  פני  על  שיתפרסו 

הישיבה הסכימה והחוזה נחתם!

25. מנוחת עולמים

רבי  של  מפטירתו  שנה  עשרים  לאחר 
הישיבה(,  מייסד  מרן  של  )אביו  רפאל 
ראש  מרן  הנכד  עורר  התשמ"ו,  בשנת 
כי  משפחתית  בישיבה  שליט"א  הישיבה 
של  מפטירתם  שנה  עשרים  לאחר  כעת, 
לפעול  השעה  הגיעה  והסבתא,  הסבא 

להעלאת עצמותיהם לארץ הקודש.

התרגשות אחזה באחים לשמע הבקשה. 
לנגד עיניהם נצבו כמו חי דברי הסב הגדול 
ישראל,  לארץ  לעלות  חפץ  בזמנו  אשר 
וכך  וויתר על חלומו למען חינוכם הטהור, 
לנסוע  מאוד  אני  "חפץ  להם:  אומר  היה 
לארץ ישראל, לגור בקרבת ידידי הגאון רבי 
רפאל כדיר צבאן, רבה של נתיבות, לנשום 
ישראל,  ארץ  של  המקודש  אוירה  את 
ולזכות לחיות בה את שארית ימי. אך לקחת 
אתכם, בני משפחתי היקרים לא אוכל, מפני 
כי צעירים רבים  ששמעתי ממקור מוסמך 
בארץ ישראל לא עמדו בפיתויי היצר הרע, 
וסטו מדרך התורה... ומה שוה מצות ישוב 
ארץ ישראל מול ביטול שאר מצוות התורה 
איני  גם  אתכם  לנטוש  מנגד,  ושלום?!  חס 

יכול...".

איני  אתכם  'ולנטוש  האחרונות  מלותיו 
יכול', כמו הדהדו באזניהם בסוג של תביעה: 
ואנו  אותנו,  לנטוש  מסוגל  היה  לא  הסבא 

25
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מורנו הרב צמח על ציון אביו הגדול באדר השנה 
)צילום ר' יאיר מאזוז(

כעת,  נכר?!  בארץ  בקבורתו  אותו  נוטשים 
הגיע הזמן לסגור מעגל ולהשיב לו טובה.

ואכן, בשלהי שבט תשמ"ט, נפתחו בחרדת 
האיש  מרן  של  הוריו  של  קברותיהם  קודש 
הרב  של  הצמוד  בפיקוחו  זצ"ל,  מצליח 
מאדאר  חיים  רבי  הגאון  לתוניסיה  הראשי 
הורמה  כאשר  בדבר.  לעזור  שהתגייס  זצ"ל 
נמצאו  הקבר,  שעל  החלולה  השיש  מצבת 
בתוכה הטיוטות של כתבי יד קדשו של בנם 
רבנו הגאון 'איש מצליח'. כאשר עלו הנכדים 
הטמינו  הם  תשל"א,  בשנת  ישראל  לארץ 
שם את העתקי כתב ידו. כעת, כדי שלא ילכו 

לאיבוד לקחם הרב מאדאר ושמרם אצלו. 

ארונות הקודש הועברו למרסיי שבצרפת, 
ומשם עלו בשעה טובה למטוס לכיוון ארץ 
שעמלו  הרבנים  האחים  שלושת  הקודש. 
ללא לאות, יכלו עתה לנשום לרווחה. החלק 
לארגן  נותר  וכעת  מאחוריהם,  כבר  הארי 

הלויה מכובדת.

1. פרויקט העברת הקברים מתוניסיה לצרפת ומשם לישראל, נאמד בסכום לא מבוטל. מי שנרתם לסייע ולהוזיל ממון רב מכיסו, היו 
שני נדיבים יקרים: האחד, מר צבי עמאר נ"י והשני מר משה כהן הי"ו.

בזכות מצוה יקרה וחשובה זו, נושע לימים מר משה כהן בישועה עצומה. היה זה כעבור כמה שנים כאשר נסע לדרום אפריקה כדי 
בשדה  שסביבו  חמדנים  חם"  "בני  עשרות  בין  דרכו  מפלס  הוא  כאשר  היקר,  בתיקו  היטב  אחז  משה  מר  מוזל.  במחיר  זהב  לקנות 
התעופה של המדינה הדרום-אפריקנית. הפחד ָלַפת את לבו, אך הידיעה כי כאן ניתן להרויח מקניית הזהב, גרמה לו להסתכן ולבוא 
אל הארץ הזו. לימינו, עמד צורף נאמן שהתלוה אליו מצרפת כדי לבדוק את אמיתות הזהב, במטרה למנוע מעשי רמאות המתרחשים 

באזור לא אחת.
בדרך חזרה למלון, עצרו שוטרים את השניים, נטלו את מטיל הזהב לבדיקה, ולאחר מספר דקות החזירוהו להם ושחררו אותם לדרכם. 
אלא שלמחרת עם שחר, הודיעו לו מהמשטרה כי שוטרים ביקרו בחדרו במלון, ושללו ממנו את דרכונו. עוד מסרו לו כי הוא מוזמן 

למשפט בעוד חודש ימים...
השניים מיהרו לחדרם במלון, נעלו את הדלת ובדקו אם הזהב נותר כפי שהיה, והנה מצאו לחרדתם, כי המשטרה היתלה בהם, ולא רק 

שלקחה את הדרכון אלא שגם החליפה את מטיל הזהב בגוש נחושת!
הצורף שנוכח במעשה הנוכלות, הציע לפנות לקונסוליה הצרפתית שבדרום אפריקה ולבקש דרכון חדש. הלך מר משה לקונסוליה, 
והתהלך נסער בין הפקידים הצרפתים. חזר והסביר, תיאר וסיפר, אך המשפט שקיבל מכולם היה: "אין לנו איך לעזור לך, כל עוד הנך 

בתחומי דרום אפריקה. אנו מאמינים לכל מלה שלך, אך מצטערים, לסייע בידך לא נוכל!".
המתין ארבעה שבועות, והיה כל יום ארוך בעיניו כמו שנה. מדי פעם מנסה היה להתעודד ביצירת קשר טלפוני עם ישיבת כסא 

 רחמים, על מנת שיעתירו עליו ברחמים.
לפרקים חלפה בו מחשבה מסוכנת: "אולי אברח דרך שומרי הגבולות היבשתיים. אתן להם שוחד ורק שאצא מהמדינה הנידחת 

הזו...". אך מהר מאוד ביטל את הרעיון, כאשר שמע כי סכנות רבות וחמורות אורבות למבריחי הגבול, ועלול הוא למצוא את עצמו 

ר"ח  ביום 
א'  אדר 
 , ט " מ ש ת ה
ה  מ י י ק ת ה
רבת  הלויה 
תפים,  משת
רבנים,  ובהם 
י  ד י מ ל ת

בחורי  חכמים, 
 , ה ב י ש י ה
וכמובן, הנכדים 

בסיום  והנינים. 
 , ד מ ע מ ה
במעלה  נטמנו 
הזיתים  הר 
 , ם י ל ש ו ר י ב
הרב  ב"חלקת 
סמוך  מאזוז", 
בנם   למצבת 
האיש  מרן 
מצליח זצוק"ל1.

שלט הכניסה לחלקה בה 
קבורים רבני משפחת מאזוז 

בהר הזיתים 

רבי חיים מאדאר
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נקראת  זו  חלקה  המשפחה  בני  בפי  אגב, 
"קרית ארבע" על שם ארבע הזוגות שנקברו 
למעלה  ורעייתו,  מצליח  האיש  מרן   - שם 

נמק כל חייו בכלא האפריקני הידוע לשמצה...
יום המשפט הגיע. המתח גאה, ומר משה הבין שהגיע הזמן לפעול בדרך היהודית המקובלת מדורי דורות: תפלה. על מיטתו במלון 

ישב וקרא מזמורי תהילים, בדמעות שליש ותחינה מעומק הלב פנימה לבורא העולם שיושיעו. ישב וקרא ובכה, ו...נרדם.
ובחלומו והנה מופיעה לפתע דמות דיוקנו של רבנו האיש מצליח זצ"ל, אשר אצלו למד מספר שנים בישיבת "כסא רחמים" בתונס. 
רבנו נראה בפנים כעוסות ועיניו מפיקות להבים: "משה!", הוא זעק, "בשלך הסער הגדול הזה! מדוע סטית מדרך התורה והיראה אשר 

הוריתי לך?! היאך שקעת כל כולך בעסקיך ואת העיקר שכחת?! עליך לשוב בתשובה!".
מר משה ניסה להניע את שפתיו ולהתחנן על נפשו. אך רבנו יצא את החדר ללא אומר ודברים. הרהורי חרטה ונקיפות מצפון מלאו 

את לבו, ובעודו בחלום קיבל על עצמו להתחזק ברוחניות.
ואז, נפתחה שוב הדלת, ובעדה נראו רבי רפאל הצדיק והחסיד מלווה ברעייתו הרבנית הצדקת. משה הכיר את רבי רפאל עוד מימי 
בחרותו בישיבה. נרגש הקשיב לדברי הנוחם שבפי רבי רפאל: "זו אמך רחל! כשם שעזרת לנו בתרומתך הנכבדה לצאת מארץ נכר 
ולהקבר בארץ הקודש, כן נעמוד גם אנו בתפלה עבורך שתצא מן המקום הזה ותשוב לביתך לחיים טובים ולשלום!". שפתותיו של 
מר משה נעו בנסיון להודות, אך רבי רפאל המשיך בדברי הכתוב: "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך... והשיבותיך... אל תירא 

ואל תחת!".
כאן, הסתיים החלום המופלא, ומר משה הכהן התעורר ושלוה מילאה את לבו, כמוה לא חש ימים רבים... "זכויות לא נשכחות חלילה 

מלפני מלכו של עולם" מלמל תוך התארגנות ליציאה לכוון בית המשפט. והפעם, כבן חורין, כיוצא מאפלה לאורה.
כשהוא תולה בטחונו בה', הגיע לבית המשפט, שם הקשיב לטענות הקטגור, אשר דיבר בקול גבוה ובטוח, ומנגד לקולו של עורך הדין 

שנשמע כקול ענות חלושה. אך משה לא פחד, שפתיו מלמלו תפלה והזכירו בלי הרף את זכות הצדיק רבי רפאל.
משהגיעה עת הכרעתו של השופט, פלבל הלה בעיניו, הפך בדפים, עיין בסיכומים ובפרוטוקולים ואמר בחוסר נוחות: "איני מבין 
כלום בתיק הזה!"... הקטגור הנדהם הביט בו בפליאה והפטיר בזעם: "הדברים ברורים, מאסר של שנים רבות מגיע לו לפי הכללים 
והחוקים...". אך משום מה השופט בשלו: "איני מבין כלום! אך מאחר ואתה לוחץ עלי" הביט לעבר הקטגור "אקח את התיק הביתה, 

אשב על הנתונים, ובעוד שבעה ימים בדיוק אוציא פסק דין לאור!".
מר משה כהן הביט במחזה משועשע קמעא, חש היטב כי חבר השופטים הינם בעצם בובות תיאטרון, אשר מישהו גדול מלמעלה 

מושך להם בחוטים... הוא יצא מעודד מבית המשפט, וכיון שראה שנפתחו בפניו שערי הישועה, החליט לא להמתין עוד.
בצעד קל, שב אל בית המלון, וארז שקית קטנה ובה טלית ותפילין בלבד. את מזוודתו הגדולה הותיר על מיטתו על מנת לא לעורר 
ויצא בלב בוטח בה' אל המונית שהובילה אותו אל  חשד של בריחה. עמוק בתוך כיסו הפנימי הטמין ערמת שטרות למתן שוחד, 

הגבול היבשתי.
מול הפקח השחור שדרש דרכון, שלף ערמת שטרות ותחבם לידו... מיד נפתח השער לרווחה. גם יתר הפקחים זכו למתת יד הגונה 
והדרך אל החופש נפרצה... גם בגבול הנגדי חזר הסיפור על עצמו, ומר משה מצא עצמו חופשי ומאושר. בהגיעו למדינה הסמוכה, 
נכנס לקונסוליה הצרפתית, שם הנפיקו לו תעודת מעבר, וביום שישי אחרי הצהרים הספיק להגיע בטיסה לצרפת מותש כהוגן, אך 

קורן מאושר!

2. יש לציין כאן מעשה השגחה מופלא כיצד נמצא קברו. יום אחד נסע נינם הרה"צ רבי צמח מאזוז שליט"א למסע חיזוק באי ג'רבא. 
במהלך הביקור בדק אפשרות להעלות את עצמותיהם של הגאונים הקדושים רבי ישועה בסיס ורבי חי טייב לא מת שנקברו בתונס. 

הרב צמח לא תיאר לעצמו כי אבות אבותיו מוליכים את רגליו, וסיום המסע ימצא אותו עמוק בתוך משימה חדשה...
בביקורו במקום, סר הרב עם מלווהו )בן גיסו, ר' גואל ב"ר ציון ביתאן הי"ו( לבית העלמין שעל יד בית הכנסת הגדול בג'רבא, לפקוד 
את קברות הצדיקים הגדולים הטמונים שם. הם חלפו בינות למצבות בבית העלמין, מנסים לאתר שמות מוכרים או קברי צדיקים. 
לפתע, צדה את עיניהם מצבה גדולה ומפוארת, אם כי עתיקה ומאובקת עד מאד. התקרבו השניים, וניסו לפענח את הכתוב. מבין כל 

המלים המטושטשות והדהויות הצליחו לחשוף רק שורה אחת - נ"ע ביום י"ג כסלו תרס"ט.
זכרון תאריך זה, עורר תאים רדומים במוחו של הרב צמח. זה היה מוכר, מוכר מאד... צמרמורת אחזה בו, 'והלא זהו יום פטירתו של 

רבי רחמים מאזוז זצ"ל, אבי סבי' חלפה מחשבת בזק במוחו... 
בעינים מצועפות, ביקש ממלווהו לנסות להסיר את שכבות האבק והאבנים על מנת להיות בטוח שאכן, מציאות היא, ולא חלום.

דקות ארוכות של עבודה עברו, ולאחריהן - התגלה השם במלוא הדרו - רבי רחמים מאזוז... חיפוש קל נוסף ועוד עשרים מטר קדימה, 
התגלתה גם קבורת אשתו הרבנית הצדקת אמימה מאזוז נ"ע.

נינם רבי צמח הנרגש, קרא פרקי תהלים והתפלל על קבריהם של זקניו כשהוא מודה לה' על הגילוי המפעים.
חלפו שבועות אחדים בלבד אשר בהם בשל הרעיון סופית בלבו של הרב צמח. 'תגלית זו אינה לשוא!' האמין, 'משמים הובילו אותי 
למקום זה דוקא! סבא וסבתא הצדיקים השפיעו והאצילו מרוחם הקדושה על נסיעתי, על מנת שאמצא את קבריהם, ואפעל להעלות 

את קברם ארצה!'.

ולמעלה  וחמותו,  וחמיו  ואמו  אביו  בקודש 
כן  ורעייתו2.  זצ"ל  רחמים  רבי  סבו  בקודש 
בהשגחה  נמצא  תשע"ג,  שבשנת  לציין  יש 
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ע"ה,  מאזוז  תראִּכי  מרת  של  קברה  פרטית 
והמעניין  מצליח3.  האיש  מרן  של  סבו  אם 

הועלו  התשס"א  בשבט  כ"ה  ובתאריך  הקדושה,  המשימה  התאפשרה  והנינים,  הנכדים  ברצון  לה  נענו  אשר  משותפת,  במגבית 
עצמותיהם. לאחר מכן, נמצאה מצבה קטנה בגודל 30 ☓ 30 של חמיו של מרן האיש מצליח רבי מנחם מאזוז ורעייתו על פי התאריך 

הידוע לנו על פטירתו. וגם בזה במגבית משותפת הועלו ארצה, ונקברו בהר הזיתים שם.

3. ומעשה שהיה כך היה, יום אחד התגלגל לידיו של מוה"ר הגאון רבי צמח מאזוז שליט"א, עלון בו נכתבה ידיעה קטנה אודות הר 
הזיתים. בהודעה הקטנה צוין כי לראשונה נחשפו לציבור פנקסי החברא קדישא הספרדית של משפחת פרנס הידועים בשמם 'פנקסי 
פרנס'. משפחת פרנס, ניהלה את החברא קדישא במשך 300 שנה עד שנת תש"ח, ורשמה בפנקסים הללו את כל הנקברים על ידם, 

ומיקומם בהר.
הידיעה המפתיעה, הדליקה ברב צמח ניצוץ תקוה אולי ימצא שם קברה של הסבתא הצדקת. הרב העביר את בירור הנושא למזכירות 
הישיבה, וציפה לתשובה חיובית. וכשיד ההשגחה נכנסת לתמונה, היא מושיטה זרועות פתוחות. עוד באותו יום, מקבל הרב צמח 
טלפון מ'איש ירושלים', הרב אפרים לוי שליט"א מנהל ארכיון עיריית ירושלים, ולטענתו הרבנית רשומה בפנקסי החברא קדישא. 
הרב ביקש ממנו לראות את הפרטים, ועמד משתומם מול המאורע המפליא, כיצד לאחר עשרות שנים, כשהגיע הזמן, הכל מצטרף 

לפאזל מושלם ביד עלומה ואלוקית.
תצלומי הרישומים של החברא קדישא הגיעו למשרד הישיבה, אך דוקא אז הפתרון החל להתרחק. שני שמות היו בצילומים, אחד: 
'טורקי די מאזוז' שנטמנה בכ"ג תשרי תרח"ם. והשני: 'טורקייה די חדאד' שנטמנה בי"ד כסלו תרח"ם. השם הראשון היה מסתבר 
יותר, היות וזהו שם המשפחה, וגם התאריך תואם לתאריך המקובל כיום פטירתה. אולם למעשה לא נמצא במקום זה בהר כל מצבה 
בשם זה. בשם השני אמנם תאריך הפטירה ושם המשפחה שונה, אך במקום שצוין שם, נמצאה מצבה. הועלתה השערה רחוקה כי 
יתכן שהתאריך אינו מדוייק, ואת שם המשפחה החליפו בטעות עם שם משפחה אחר מיוצאי תונס. הנושא התעמעם ונדחק, והתקוה 

שהפיחו הכתבים נגוזה שוב.
שנתיים אחרי, ומכתב בנושא עלה על שולחנו של מרן ראש הישיבה שליט"א. הכותב הרב מרדכי מוטולה שליט"א, אברך יקר שנטל 
על עצמו פרויקט לכתוב ספר על הרבנים והצדיקים הטמונים בהר הזיתים, על מקום קבורתם המדוייק, יחד עם מעט מאורחותיהם 
הנעלות ודברי תורתם, לומר על קברם. כרך ראשון יצא מכבר תחת השם "דובב שפתי ישנים", וכעת לקראת הכרך השני שלח מכתב 

למרן, בו הוא מגולל בין הדברים על גילוי מרגש שנחשף לו לאחרונה וכך הוא מספר: 
"לפני תקופה, נתקלתי במסגרת המחקר שלי בהר, בשבר של מצבה ובו הנוסח הבא: 'הרבנית אס...' 'אברהם הכ...' 'משמרות...' 'יום 
יב...'. זה מה שנותר כתוב ע"ג המצבה, השאר אבד ככל הנראה בצוק העיתים. השבר היה מונח על גבי קבר מבטון ללא שם בחלקת 
האור החיים הקדוש סמוך לקברו של רבי חיים אבולעפיא, וקשה היה לשער אם זהו מיקומו המדוייק או שצוות השיקום מצא את 

השבר סמוך למקום, ועל פי הנהלים קיבע אותו לקבר הסמוך. 
"בתחלה לא יחסתי לכך חשיבות, אך בשובי מהמקום התנוצץ בלבי רעיון אולי יש קשר בין ה'משמרות' הללו לספר הנפלא "משמרות 
רבי בנימין הכהן שליט"א רב מושב ברכיה, וגיליתי  כהונה" על הש"ס. תכף כשהגעתי לבית, פתחתי ספר "מלכי תרשיש" להרה"ג 
להפתעתי כי אכן לאשת הרב קראו "אסתר". מניחוש בעלמא הפך הדבר למסתבר, אך לא היה לכך כל סימוכין כי אכן נקברה בארץ 

ישראל, ובהר הזיתים.
שנה,  מאה  לפני  הזיתים  הר  של  הקברים  מכירת  פנקסי  את  לידי  קיבלתי  האחרון  תמוז  בחודש  אולם  מהתגלית,  ושכחתי  "כמעט 
ולשמחתי הרבה אני רואה באותיות ברורות: "קבר אסתר אלמנת הרב ר' אברהם הכהן בע"ס משמרות כהונה - בחסידים בשורת הרב 
כמו']ה"ר[ שלום חי גאגין, לימין סי']ניור[ משה בן )שיטריט( ]שיטרית[ הי"ו, לרגלי אברהם מנשה נגד דרך המלך שהולכין לירדן". 

באותו הרגע הבנתי כי יש להשערתי יסוד מוצק, ואפילו מיקום מדוייק לקבר ישנו. 
"על אף הגילוי המרגש ידעתי כי אין הדבר מוחלט, היות ויתכן כי הרבנית רכשה קבר אך לבסוף לא נקברה בו. לכן בדקתי מיד ב'פנקסי 
פרנס' שהם בעצם המקור המוסמך ביותר לכל הנקברים על ידם, ועל אתר מצאתי כתוב בי"ב טבת התרנ"ג: "אסתר אלמנת ר' אברהם 
הכהן – חסידים לימין שיטרית ]-חלקת חסידים לימין סיניור משה שיטרית[". מתברר איפוא כי אכן מדובר במקום ציונה של הרבנית 
אסתר הכהן אשת חבר למורנו ורבנו רבי אברהם הכהן יצחקי בעל 'משמרות כהונה', וכי מצבתה נעקרה לפני למעלה מ-110 שנים, 

תוך שבע שנים מיום פטירתה".
הגילוי המרגש הגיע אל מעונו של מרן ראש הישיבה שליט"א שהעביר את הנושא לטיפולו של מוה"ר הגאון רבי צמח מאזוז שליט"א. 
רבי מרדכי מוטולה הגיע למשרדו של הרב וסח על השתלשלות הדברים. הרב שהופתע מהבשורה הבטיח לטפל בענין במהירות 

האפשרית, ולדאוג לחידוש מצבת הרבנית. 
עם תקוה חדשה סיפר לו מוה"ר רבי צמח במהלך השיחה על קבר הסבתא האבוד, אולי מצב'ה גוררת מצב'ה, וגם את קברה יצליח 

למצוא, למרות שטרם נמצא שום ממצא המעיד על קברה בהר.
הרב מוטולה הנמרץ השיב בחיוב, והבטיח להשתדל בנושא, מסתבר שכאן היה הדבר הרבה יותר פשוט. מיד כשהגיע לביתו בדק 
בפנקסי הקבורה של משפחת פרנס שכבר היו מוקלדים במחשב, ועל אתר הופיעה התוצאה: "טורקיי די מאזוז - בשדה נגד המערבים 
לראש דוד כהן כ"ג תשרי תרמ"ח". ובתוצאה נוספת: חנה די חאיון - ז' חשון תרמ"ח נגד שדה המערבים לימין טורקיי מאזוז". השלב 
הבא היה פשוט יותר: הוא בירר היכן נקבר 'דוד כהן', והתוצאה לא איחרה לבוא: "דוד כהן ]מאנאסטירלי[ כ"ד אלול תרמ"ז נגד שדה 

מקבר  הרחק  לא  נמצא  שקברה  ביותר 
נינה רבנו האיש מצליח.
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26. נס תחיית המתים

דניאל  רבי  הגאון  התש"ן,  אדר  בחודש 
חלה  הישיבה,  תלמיד  שליט"א,  משיח 
עד  אנושות,  לקה  וכבדו  הצהבת  במחלת 
שנותר בסך הכל 2% מפעילות הכבד. שבוע 
'בילינסון'  החולים  בבית  שכב  הוא  ימים 
במצב קשה וללא הכרה. במצב חמור כזה, 
השתלת  לערוך  היתה  היחידה  הברירה 
כבד, אך בשל הסיכונים הרבים, התנגד מרן 
ראש הישיבה שליט"א לבצע את ההשתלה 
הטיסוהו  ברירה,  בלית  בארץ.  הקריטית 
בליווי  בפאריז,  כבד  להשתלת  בבהילות 
בוכריץ  יוסף  ר'  )הרה"ג  מהישיבה  אברך 
הי"ו( ושני רופאים בכירים מבלינסון )האחד 

יהודי ומשנהו ערבי(.

בצרפת,  החולים  לבית  הגיעו  כאשר 
סירבו הרופאים לבצע את ההשתלה. "הוא 
הכבד  על  "חבל  אמרו  'מת'",  בגדר  כבר 
ועד  אנשי  בהשתדלות  לבסוף,  שיושתל...". 
את  נתנו  בצרפת,  רחמים'  'כסא  ישיבת 

הסכמתם לדבר. 

הרפואית  הדרמה  מתרחשת  ובעוד 
ו'תקון  בצרפת, התארגנו בישיבה לתפלות 
כרת' לרפואת חברם האהוב. בחצות הלילה 
רבי  הגאון  מורנו  הגיע  חמישי,  יום  של 
בוקעת  לתפלה  לישיבה  זצ"ל  לוי  משה 

המערבים". 
לאחר קבלת הנתונים הללו, התמונה כבר היתה מושלמת וברורה: קברה של הרבנית 'טורקיי מאזוז' הוא נגד שדה המערבים, לשמאל 
מצבת חנה חאיון, ומעל מצבת דוד כהן. בבירור קצר עם מרכז המידע הפועל בהר הזיתים, נמסר כי ישנה מצבה בחלקת בוראק על 
שם 'דוד כהן', ובשורה מעליה מצבה חלקה ללא שם, ולידה מצבה ע"ש 'חנה חאיון'. מעתה הוברר כי המצבה החלקה היא לא אחר 

מאשר מצבת הרבנית תראכי מאזוז ע"ה, שאבדה בצוק העתים.
26 בבני ברק, והשמחה גאתה. קברה של הסבתא נמצא! כעת נותר רק להעמיד  החשיפה המרגשת נשלחה אל רחוב הרב עוזיאל 

מצבות חדשות על קברן של שתי הצדקניות שמקום קבורתן נחשף לראשונה לאחר עשרות שנים.

לאחר  הישיבה.  תלמידי  עם  יחד  רקיעים 
התפלה המיוחדת, ליוו מספר תלמידים את 
מהילוכו  הרב  עצר  לפתע,  לביתו.  הגר"מ 
וכמי שקיבל בשורה משמחת, פנה אליהם 
בהתלהבות: "ברוך ה'! התלמיד בריא ושלם 

ויחזור לישיבה ללא ניתוח!".

הן רק עתה  התלמידים עמדו משתאים. 
סיימו את התפלה, וחברם נמצא עתה בבית 
החולים במצב קשה מאוד, וכאן מדווח להם 
שהתלמיד  ברורה  ובידיעה  בבטחה  הרב 

בריא ושלם?!

הטובות.  הבשורות  ועמו  ּבֹקר  ָאָתא 
רגעים  מספר  כי  סיפרו  מצרפת  הידיעות 
לפני שעמדו להשתיל את הכבד בגופו של 
החולה, ארע נס רפואי בלתי מוסבר, והכבד 
שלשה  לאחר  מחדש.  לפעול  לפתע  שב 
לדבר  והחל  עיניו,  את  החולה  פקח  ימים, 

26

במסיבת הודיה של הרב דניאל משיח. מימין לשמאל 
הרב משה חורב, הרב מיכאל סגרון, הרב שלמה 

עמאר, הרב שמואל עידאן, מרן ראש הישיבה, הרב 
דניאל משיח, הרב רחמים מאזוז, הרב ברכאל הכהן
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עם הסובבים. 

הפלאי  מהנס  המומים  שהיו  הרופאים 
שמעולם לא התרחש כמותו, אמרו לאברך 
הישיבה  לראש  תמסור  לחולה,  שהתלווה 
פורטה.  תהלים  לקרוא  שימשיך  שלכם 
אני  "עכשיו  ואמר  התפעל  היהודי  הרופא 
ואילו עמיתו הערבי  מתחיל להאמין בה'", 

ביקש לעומתו להתגייר כהלכה.

ב"ה כי לא תמו חסדיו, רבי דניאל התרפא 
שבר  הוא  רפואתו  בנס  לחלוטין.  והחלים 
שיא של כל הזמנים ברפואת הכבד. עד אז 
כבד חזר להתרפא רק אם נותר ממנו 26%, 
ולחולה זה נותרו רק 2%, וברוך ה' הבריא 

והחלים. 

ויהי "איש מצליח"

מוסדות  בעקבותיה  הביאה  הישיבה 
נוסד  כך  נצרכת.  כהשלמה  שהיוו  נוספים 
מצליח"  "איש  תורה  תלמוד  תש"ן  בשנת 
בבני ברק, בו מלמדים צוות מלמדים יראי 
התלמוד  זהו  ומנוסים.  מוסמכים  שמים 
את  בו  שמלמדים  בעיר  היחידי  תורה 
גם  ניתן  הספרדי.  העיון  בשיטת  הגמרא 
והכנת  המקרא  טעמי  ללימוד  מיוחד  דגש 

תיקון סופרים כל שבוע.

וכאן המקום לספר עד כמה חשוב גרסא 
דינקותא של טעמי המקרא: אחד הילדים 
שלמד בת"ת "איש מצליח", כאשר התבגר 
והנה  לצבא.  והתגייס  מהדרך  לצערנו  ירד 
לקרוא  החיילים  כל  התאספו  פורים  בליל 
להם,  לקרוא  אמור  שהיה  הקורא  מגילה. 

שיקרא.  מי  מצאו  ולא  להגיע,  ממנו  נבצר 
"אני  להם  ואמר  בחור,  אותו  נעמד  לפתע 
וחשבו שהוא  עליו  יודע לקרוא". הסתכלו 
בין  הקשר  הפורים...  באוירת  לצון  חומד 
"ונהפוך  בגדר  היה  מגילה,  לקריאת  חזותו 
בת"ת,  למדתי  "בילדותי  להם  אמר  הוא"... 
ושם למדתי לקרוא את המגילה על בוריה". 
עלה וקרא את המגילה ללא טעויות. מאז, 
הדבר עורר את החיבור שלו ליהדות, העלה 

את הערך העצמי שלו, והוא שב בתשובה.

טלטולים  של  רבות  שנים  לאחר 
ארעיים,  ובמקומות  בקרוואנים  ולימודים 
נבנה בנין מפואר ומרווח על ידי העירייה, 
ובו שוכנו התלמוד תורה הגנים והמעונות. 
נפש  שמסרו  אלו  את  להזכיר  יש  כאן 
להקמת הת"ת: הדיין המצוין הגאון רבי חנן 
קבלן שליט"א, הרב דוד קאשי הי"ו )מנהל 
הת"ת(, הרב פנחס צברי הי"ו )חבר העיריה(, 
הרב אליהו ישי הי"ו )שר הפנים וסגן ראש 
הממשלה לשעבר(, הרב משולם נהרי הי"ו 
הי"ו  דדון  אליהו  והרב  החינוך(,  שר  )סגן 

)סגן ראש העיר ב"ב(.

האוטובוס הראשון של הת''ת בשנת תשנ''א

27
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28. לשם שמים בלבד!

מענה  לתת  צורך  נוצר  התשנ"ד,  בשנת 
"ותתפלל  הספר  בית  נוסד  וכך  לבנות,  גם 
ברחוב  שמוקמו  בקרוואנים  לבנות  חנה" 
אורליאן בבני ברק. שמעו של המקום הולך 
בנותיהם  את  שולחים  רבים  והורים  לפניו, 
בהסעות מכל קצוות העיר. לאחר שנים של 
שנים  מספר  לפני  ב"ה  נבנה  מקום,  חוסר 

משכן קבוע ומפואר לבית הספר.

הרבנית  של  שמה  על  נקרא  הספר  בית 
מספרים  מצליח.  האיש  למרן  חבר  אשת 
האחים הרבנים שליט"א כי כאשר הוחלט 
לפתוח בבני ברק את הגנים לבנות שילכו 
באו  ספר,  בית  לכדי  אט  אט  ויתפתחו 
על  לה  וסיפרו  הגדולה  לאם  בשמחה 
את  הרבנית  שמעה  הנפלאה.  הבשורה 
ברכתה,  את  שהאצילה  ולאחר  הדברים, 
נענתה ואמרה במלים ספורות שכה אפיינו 
שראוי  חושבים  שאתם  מה  "כל  אותה: 
אך  והצליחו.  עשו   - ולהתפתח  לפתוח 

שימו לב, שכל מעשיכם יהיו לשם שמים!".

תוצאות מלותיה הקדושות הניבו פירות, 
ויראות  צנועות  בנות  של  רבות  ועשרות 
ועד  הגן  מגיל  ומתחנכות  התחנכו  שמים 

כיתה ח' תחת צוות חינוכי איכותי. 

29. מורות פי שלש מהתלמידות

שם  על  ברק  בבני  רחל"  "עטרת  סמינר 
של  )אמו  נ"ע  רחל  מרת  מלכות  של  אמה 
תשנ"ד,  בשנת  נפתח  מצליח(,  האיש  מרן 
וגאתה  עלתה  הסמינרים  מצוקת  כאשר 
בקרב בני הישיבות הספרדים. בנות טובות 
הקיימים  מהסמינרים  נדחו  טובים  מבתים 
ו'מכסה',  מקום'  'חוסר  של  כיסוי  בתירוצי 
וסמינר ספרדי אחר לבני הישיבות לא היה. 
הגאון  הישיבה  ראש  למרן  הגיעה  זעקתן 
במקום  אשר  שליט"א  מאזוז  מאיר  רבי 
להמשיך להנציח את המצב הקיים, החליט 
על שינוי כיוון שינטרל את הבעיה מעיקרה, 
והורה להקים סמינר טוב לבנות ספרדיות.

להם  היה  שנוח  אינטרסנטים  גורמים   
בלעדיות,  להם  שהקנה  המצב  בהמשך 
להירשם,  ספרדיות  מבנות  למנוע  פעלו 
מימון  מהעיריה  יקבל  לא  שהסמינר  כדי 
שהובטח בתנאי שיהיו לפחות 02 תלמידות.

בסך  נפתח  והמקום  הצליחה,  מזימתם   
ממוקם  והיה  בלבד,  בנות  ארבע  עם  הכל 
ברק.  בבני  סיני'  'הר  ברחוב  קטן  בקרוואן 
הסמינר  הנהלת  הבנות,  מיעוט  למרות 
העמידה צוות מורות שלם בכל המקצועות 
- פי שלש מהבנות...(, ושילמה  )21 מורות 

28
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ותתפלל חנה
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להם משכורות מלאות כחוק.

והקבוצה  תלמידות,  נוספו  הזמן,  עם   
ברק  בבני  השל"ה  ברחוב  ללמוד  עברה 
הסמינר  ממוקם  ב"ה  כיום  קטן.  בבנין 
בבנין חדש ומפואר במגרש אליצור ברחוב 
נציג  )בהשתדלות  ברק  בבני  אהרונוביץ 
הי"ו(,  צברי  פינחס  ר'  בעיריה  הישיבה 
מצטיינות.  תלמידות  כ-053  בו  ולומדות 
ה'  כתות  גם  נפתחו  האחרונות,  בשנים 
ומקצועיים  עיונים  ללימודים  י"ד(  )י"ג  ו' 

ולהתמחות במספר מגמות מקצועיות.

טובות  למדות  מתחנכות  הסמינר  בנות   
וברמה  סבא,  ישראל  בדרך  שמים  ויראת 
מנוסות  מורות  ידי  על  גבוהה,  לימודית 
בכל  לתלמידותיהן  ודוגמא  סמל  המהוות 
מיוחד  ביטוי  לידי  בא  הדבר  וענין.  דבר 
תורה  של  בית  להקים  זוכות  הן  כאשר 

לתפארה.

 צוות הסמינר מקפיד באופן מיוחד לשלב 
לימודיהן במקומות  את התלמידות בסיום 
ההלכה  כללי  על  המקפידים  עבודה 

ההנהלה  צוות  כן,  כמו  מלאה.  בהפרדה 
יש  וכאשר  בלבד,  נשים  כוללות  והמורות 
רבני  להכרעת  הדבר  את  מביאים  ספק 

הישיבה.

 רוחו הקדושה של רבנו ה"איש מצליח" 
מאצילה על סמינר זה במימד יחודי וחשוב: 
את  מכסות  הסמינר  מורות  הראש.  כיסוי 
ראשן כהלכה ולא בפאה ח"ו! זהו חוק בל 
יעבור גם בקרב מורות בית יעקב "ותתפלל 
משמש  אשר  דבר  הישיבה(,  )שע"י  חנה" 
הן  גם  אשר  לתלמידות  לחיקוי  כמודל 
מכסות את ראשן בשעת התפלה, בברכות 

ובהזכרת שם ה' בשיעורי תורה ונביא.

התנהלותה  את  אגב  לציין  מעניין   
היחודית של תפלת מנחה בסמינר. בשעה 
תפלת  מהרמקולים  בוקעת  בדיוק  אחת 
של  המוקלט  )בקולו  ביתך"  יושבי  "אשרי 
מרן ראש הישיבה(, ולאחר מכן כל הסמינר 
לתפלת  יחד  נעמדות  והתלמידות  הצוות 
רגע  בן  נפסק  הסמינר  כששאון  העמידה, 

לקול דממה דקה של תפלה ובקשה.

מכך  למדו  זה,  סמינר  שנפתח  אחרי   
וכך  ספרדים,  סמינרים  ופתחו  אחרים  גם 
מרן  של  למרחוק  הצופיה  ראייתו  בזכות 

שליט"א בעיית האפליה נפתרה.

הבנות  אחת  מאפיין:  קוריוז  אגב  ונזכיר 
של מורנו הרב צמח למדה בבית ספר יסודי 
מכל  יותר  מצטיינת  והיתה  אלחנן,  ברמת 
לסמינר,  להירשם  צריכה  כשהיתה  הכתה. 
דחקה בה המחנכת: "תלכי להירשם בוולף, 

מעמד הנחת אבן הפנה לסמינר עטרת רחל



כתר מלוכה48

ואני מבטיחה לך שיקבלו אותך". לתשובה 
לא  היא  נעלב,  בטון  הילדה  לה  שענתה 
יקבלו  "למה המורה חושבת שלא  ציפתה: 
ללכת  צריכה  שאני  רחל  בעטרת  אותי 

לוולף?...".

פעילות  בזכות  כידוע  הוקם  זה  סמינר   
תנועת "הן" שיסד מרן ראש הישיבה בבני 
הרב  מורנו  זאת,  עם  התשנ"ד.  בשנת  ברק 
צמח מבקש לציין כי אז היה צורך השעה 
הישיבה  כעת  אך  בפוליטיקה,  להתערב 
האחרונות  שבשנים  אחר  מכך,  מתרחקת 
יפה,  עלו  שלא  ואחרים  כאלו  נסיונות  היו 
והיה נראה שמשמים רוצים שרבני הישיבה 
טובים  חכמים  תלמידי  בהעמדת  יעסקו 
בס"ד בלי הפרעה. "מה שוה כל הפוליטיקה 
הזו מול העמדת תלמיד חכם אחד שרבים 

יאותו לאורו" כך הרב צמח.

30. סת"ם ויש

למלא  הישיבה  שהקימה  נוסף  מוסד 
הספרדי  הסת"ם  מכון  הוא  חשוב,  צורך 
שמואל"  "בית  בבנין  הממוקם  רפאל"  "יד 

הרב  ברחוב 
בבני  עוזיאל 
המכון  ברק. 
בשנת  הוקם 
לאחר  תשנ"ה 
ר  ר ו ע ת ה ש
במקום  צורך 
שיתן  מוסמך 
לסופרי  מענה 

ספרדים.  סת"ם 

ספרדים  סופרים  המכון,  הוקם  בטרם 
דברי  על  שבוחנים  במכונים  נבחנים  היו 
את  העלה  המכון  האשכנזים.  הפוסקים 
אחרת  פסיקה  יש  שלספרדים  המודעות 
גם בענייני סת"ם, וכיום רבנים מכל החוגים 

מפנים סופרי סת"ם למכון יד רפאל.

שלמה  רבי  הגאון  עומד  המכון,  בראש 
מועלם שליט"א, תלמיד חכם עצום מבוגרי 
בתחום  עולמי  שם  בעל  ומומחה  הישיבה, 
הסת"ם, מחבר הספרים הנודעים: "יריעות 
בצורה  המקיפים  חלקים  שלשה  שלמה" 

יו''ר המכון הרה''ג רבי שלמה 
מועלם שליט''א מח''ס 

'יריעות שלמה'

30
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האותיות  צורת  הסת"ם,  דיני  את  יסודית 
ועוד. 

סת"ם  סופרי  נבחנים  המכון,  במסגרת 
סת"ם  לסופר  סמיכה  תעודת  ומקבלים 
למגיה ולמו"ץ בתחום זה. וב"ה כבר מאות 
מבחנים  עברו  ומחו"ל  מהארץ  סופרים 

במכון וקבלו תעודות סמיכה.

בענייני  חשובות  תקנות  כמה  יש  למכון 
הבחינה, ביניהם לא לתת לבחורים תעודות 
לקדושת  נאמנות  לחוסר  )מחשש  הסמכה 
בשנות  שקועים  שאינם  בחורים  אצל  ה' 
לסופר  כן,  כמו  וד"ל(.  בתורה  הבחרות 
שכתיבתו בוסרית, מעניקים תעודה זמנית, 

שיוכל לחדשה אחר שכתיבתו תשתפר.

היא  היומיומית  המכון  פעילות  עיקר 
השעות  בין  יום  כל  הפתוח  ההוראה  בית 
מענה  ונותן  סת"ם,  בהלכות  לשאלות   1-2
לעשרות סופרים ומגיהים שבאים מידי יום 
שאלותיהם,  על  הארץ  ומרחבי  ברק  מבני 

וגם באמצעות הטלפון. 

רבנים  ההוראה  לבית  מגיעים  יום  מידי 
"שימוש"  העוברים  חשובים  ואברכים 
האותיות  לצורת  הקשור  בכל  )התמחות( 
שנים  כמה  וכעבור  בצורתן,  והספיקות 
צוברים ידע רב שמאפשר להם להיות מורי 
הוכשרו  כבר  וב"ה  במקומותיהם.  הוראה 
עשרות מורי הוראה הקולעים אל השערה 
היד  ועוד  ישראל,  בערי  בקודש  ומשרתים 

נטויה בס"ד.

סידור עם נשמה

הסידור  לעולם  מפציע  תשנ"ו,  בשנת 
של  מהפך  שחולל  מצליח",  "איש  המדויק 
ממש בהתייחסות הציבור לעבודת התפלה 

את  והפך  הנכון,  ולהיגוי 
רוחנית  לחויה  התפלה 

מענגת. 

שבסידור  הייחודיות 
הפטנטים  היא 
המקוריים  והשכלולים 

מהם  אחד  )שכל  שבו 
רשום(.  פטנט  להיות  יכול 

בשעה שכל הסידורים שלפניו הורקו מכלי 
לסידורים  דרך  ופרץ  הסידור  בא  כלי,  אל 
הבאים אחריו בעזרים ששינו דרמטית את 

הדקדוק בעבודה שבלב.

מרן הגר''ע יוסף מעיין
 בסידור 'איש מצליח'

הנפוץ בעולם תיקון 
קוראים איש מצליח

31
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הקו היה לא ללכת לפי הקו. לא לעשות 
לחשוב  סידור.  משום  הדבק"  "העתק 
ולבחון  מקורית,  בצורה  מחדש  הכל  על 
המרבית  התועלת  את  להביא  עשוי  מה 

למתפללים.

קוראים  תיקון  לאור  יצא  הסידור  אחרי 
המדויק "איש מצליח", הוא ה'תיקון' הנפוץ 

ביותר בעולם, שרבבות הולכים לאורו.

ימין ושמאל תפרוצי

במהלך השנים הבאות התמלאה הישיבה 
בבנין  המקום  תלמידים,  ועוד  בעוד 
שבחדרי  עד  מהכיל  היה  צר  כבר  המרכזי 
עשרה  עד  ששה  הצטופפו  הפנימיה 
תלמידים במיטות קומותיים! בלית ברירה, 
עבור  באזור  מגורים  דירת  הישיבה  שכרה 
בפנימיה.  מקום  להם  היה  שלא  תלמידים 
תרומות  כספי  הצטברו  הישיבה  בקופת 
והתנגדויות  עיכב  השטן  אך  הבניה,  עבור 
יעקב  קהילות  מרחוב  שכנים  של  שונות 
מנעו בעדה לקבל אישורי בניה על המגרש 

החדש.

בינתיים, המגרש שנקנה לא עמד שומם. 
שוכנו  בו  כמקום  השאר  בין  שימש  הוא 
"איש  הגנים שמהם התפתח תלמוד תורה 

מצליח".

כך חלפו שתים עשרה שנות השתדלויות 
הגיע  ואז  באופק,  נראה  אינו  כשהסוף 
מפנה מפתיע שהסביר לכולם מדוע מנעה 
המגרש  על  מלבנות  העליונה  ההשגחה 

החדש. 

בעליו של המגרש הסמוך לישיבה מצד 
שמאל, החליט יום אחד להעמידו למכירה. 
את  לקנות  שרצה  מצוות  שומר  קבלן 
הגיע  מגורים,  בנין  עליו  ולבנות  המגרש 
לישיבה לברר אם הישיבה מעוניינת לקנות 
"בר  מדין  קודמת  היא  שכן  המגרש,  את 
מצרא" )כשאדם מוכר קרקע, לשכן הסמוך 
יש דין קדימה לקנות אותה(. ענו לו שלא 
חושבים לקנות, שכן כבר קנו את המגרש 

שמאחורי הישיבה. 

אך אז תוך כדי שיחה עלה בלבם רעיון 
ולתת  המגרשים,  את  להחליף   - מבריק 
לאותו קבלן את המגרש שמאחורי הישיבה 
וזה  נהנה  וזה  השמאלי.  המגרש  בעד 
אחיד,  בקו  יעמדו  הישיבה  בניני   - נהנה 
והבנין של הקבלן לא יעמוד בין שני בנייני 
הישיבה. ההצעה התקבלה, אחרי שהקבלן 
הוחתם שלא תהיינה בעתיד התנגדות מצד 

השכנים לבנין הישיבה.

עבודות החפירה החלו במגרש השמאלי, 

תפילת שחרית בהנץ בחפירות בנין ישיבה גדולה 32
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תלמידי  התפללו  התשנ"ט,  אדר  ובכ"א 
וערכו  לבנין,  בחפירות  שחרית  הישיבה 

במקום תיקון המובא ב'קונטרס היחיאלי'.

התשנ"ט  ניסן  חודש  ראש  לערב  באור 
לבנין  הפנה  אבן  הנחת  נחגגה   ,)16.3.99(
אישי  ורבנן,  מרנן  בהשתתפות  המפואר, 

ציבור ונכבדים נוספים. 

משפט וצדק

ואבן  למוקד  הפכה  הישיבה  השנים,  עם 
הנוגע  בכל  ספרדים  תורה  לבני  שואבת 
הצמא  בעקבות  דינים.  לפסקי  או  להלכה 
האדיר, הוקם בית דין "משפט וצדק" לדיני 
ממונות, ברחוב הרב עוזיאל 24 בבני ברק. 

רבנו  מרן  ידי  על  היתה  הדין  בית  פתיחת 
עובדיה יוסף זצ"ל ביום ד' בתשרי תשנ"ט.

מוסמכים  דיינים  יושבים  הדין  בבית 
כולל  במסגרת  שלמדו  הישיבה  מבוגרי 

תעודות  וקיבלו  בישיבה,  שקיים  הדיינות 
ברבנות  מקיפות  בחינות  לאחר  דיינות 

הראשית. 

ראש  מרן  הדין:  בבית  כיהנו  בעבר 
הישיבה שליט"א, מרן הראשון לציון הגאון 
רבי שלמה משה עמאר שליט"א, הגאון רבי 
אפרים  רבי  והגאון  שליט"א,  בוארון  ציון 

כהן שליט"א. 

הגאון  הראב"ד  הדין  בבית  מכהן  כיום 
רבי דוד עידאן שליט"א, יחד עם הדיינים: 
הגאון רבי ראובן פרץ שליט"א, הגאון רבי 
יצחק פנחס שליט"א, הגאון רבי חנן קבלן 

שליט"א ועוד.

ב"ה יצא שמו הטוב של הבית דין, ובאים 
להתדיין בו מכל החוגים והעדות.

בבית  נעזרים  אנשים  רבבות  כן,  כמו 
הישיבה  שהקימה  הטלפוני  ההוראה 
שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  בנשיאות 
מאזוז  חי  מצליח  רבי  הגאון  ובראשות 
גידולי  מגדולי  רבנים  עשרות  שליט"א. 
בבהירות  שואל  לכל  משיבים  הישיבה, 

ובאדיבות.

עד שבא השלישי...

במהלך כמה שנים חסכה הנהלת הישיבה 
בחשבון  השנתית  ההגרלה  תרומות  את 
החדש.  הבנין  בניית  עבור  בבנק  מיוחד 
כאשר  גם  מלהשתמש  נמנעו  זה  בכסף 
החשבון השוטף היה בגרעון גדול והוצאות 

הישיבה היו בחריגה משמעותית.

חנוכת בד''ץ משפט וצדק
34
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החדש  הבנין  שלד  ב"ה  נבנה  זה  מכסף 
של ישיבה גדולה. כאשר הסתיימה הבניה, 
לא נותרה בקופה יתרה משמעותית לצורך 
תקופה,  באותה  נעצר.  והכל  הבניה  סיום 
התקבלו אישורי בניה למגרש הקטן מימין 
הישיבה, עבור בניית  מבנה נמוך המיועד 
שיביאו  פנימיה  חדרי  לשמונה-עשר 
לעצור  הוחלט  לפיכך,  התלמידים.  לרווחת 
לבינתיים את גמר הבניה של הבנין השמאלי 
ולהתמקד בבניית הבנין הקטן, שיתן פתרון 

מיידי למצוקת הצפיפות בפנימייה.

וביום  החלה,  במקום  היסודות  חפירת 
של  דהילולא  יומא  התש"ס,  בכסלו  ח' 
יצאו  כהונה"  "משמרות  בעל  הרב  הגאון 
שחרית  לתפלת  ותלמידיה  הישיבה  רבני 
היסודות  חפירת  במקום  "ממעמקים" 
מעמד  באותו  היחיאלי".  "קונטרס  ותיקון 
ויציקת  הפינה"  אבן  "הנחת  נערכה  גם 

יסודות הבנין עם מגילת היסוד.

הפנימיות,  הבניה  עבודות  כשהושלמו 
נחגגה חנוכת הבית ביום ו' באייר התש"ס, 
הושלמו  טרם  בחוץ  שהעבודות  למרות 

וחזית הבנין עדיין היתה בלי ציפוי... המבנה 
נקרא פנימיית "בית שמואל", על שם מנהל 
עידאן  שמואל  הרב  שמים  לשם  הישיבה 
האיש  התשנ"ז(,  בתמוז  )שנפטר  זצ"ל 

הגדול שצפה וחזה בגדלותה של הישיבה.

בקיום מצות בניית המעקה בגג, השתתפו 
של  בשמחה  ותלמידיה  הישיבה  רבני  כל 
 60( בלוקים  שלשה  בנו  הפועלים  מצוה. 
בעצמם  בנו  והרבנים  והתלמידים  ס"מ(, 
את הבלוק הרביעי המגיע לעשרה טפחים 

)שיעור גובה המעקה(.

35. השלם זה הבנין

בינתיים, הבנין השמאלי הגדול שבנייתו 
תם  אך  גמור  השלד  ריק.  עמד  הופסקה 
הכסף להמשך השלמת הבניה, עקב בניית 
פנימיית "בית שמואל". רוחו הקדושה של 
על  העת  כל  הסוככת  מצליח  האיש  רבנו 
זמן  עגום  המצב  את  הותירה  לא  הישיבה, 

רב.

המשגיח הגר''מ סגרון שליט''א בבניית המעקה

הגאון הרב שלמה עמאר שליט''א דורש 
בחנוכת בנין ישיבה גדולה

35
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בסייעתא דשמיא הגיעה הצעה מיוחדת 
סימן  מרדכי  מר  החביב  הקבלן   - לישיבה 
טוב הי"ו, הציע לבצע את כל עבודות הגמר, 
תשלומים  וששה  בשלושים  וחוץ,  פנים 
במחיר השוק ללא ריבית והצמדה. ההצעה 
מחירים  בדיקת  לאחר  בברכה  התקבלה 

והשוואת שווקים.

הושלמה  התשס"ב  בטבת  לט'  באור 
המפואר  ה'  בית  חנוכת  ונערכה  המלאכה, 

לכבוד ה' יתברך ולכבוד התורה הקדושה!

עמאר  משה  שלמה  רבי  הגאון  מרן 
הזכיר  באירוע,  דברים  שנשא  שליט"א 
בנו  שם  את  קרא  הצדיק  שיוסף  בדבריו 
בכורו מנשה "כי נשני אלוקים את כל עמלי 
ואת כל בית אבי" )בראשית מא, נא(. "נשני" 
פירושו "השכיחני" )ראה תרגום אונקלוס(. 
יוסף הצדיק לקב"ה שהשכיח  ההודיה של 
לא  אך  מובנת,  וצערו,  עמלו  כל  את  ממנו 
כל  "ואת  ואומר:  ממשיך  שהוא  מה  מובן 
בית אבי", וכי נוח ליוסף הצדיק לשכוח את 
הבית הגדול והקדוש של יעקב אביו, ועוד 
ילדות  היתה  לא  הרי  לה'?  כך  על  להודות 
אצל  יוסף  של  ילדותו  מאשר  יותר  יפה 
יעקב שחיבבו ולימדו את כל תורתו? אלא 
יוסף  את  לעצור  מנסה  היה  הרע  שהיצר 
מהתקדמותו, כאשר הוא מזכיר לו בכל עת 
את עברו החיובי מול המצב שבו הוא נמצא 
בכך.  לשתקו  ומנסה  וזרים,  גוים  בין  כעת 
ולחיות  מהעבר  להתעלם  בחר  יוסף  אולם 
וה' הצליח בידו.  את ההווה במבט קדימה, 
ועל כך הוא מודה וקובע זאת לזכרון לפניו 
האיש  בני  האחים  וכאן  בנו.  בשם  תמיד 

השבר  אף  ועל  עצמם  על  התעלו  מצליח 
הגדול בפטירת אביהם הגדול, הקימו הכל 

מחדש.

36. ארבעים שנה ה' אלוקיך עמך לא חסרת דבר

הוכנסו  לישיבה,  שנה  ארבעים  במלאות 
לה'  תודה  כאות  לישיבה  תורה  ספרי  שני 
אחד  וספר  קטנה  לישיבה  אחד  ספר   –
לישיבה גדולה. גם במלאת יובל החמישים 
תורה  ספרי  שני  נכנסו  הישיבה,  ליסוד 
כהודיה לה' – ספר אחד נכנס לכותל ביום 

ויצא מביתו של תורם  כ"ח באב התשע"ג, 
הספר מר יוסף גאנם הי"ו, וספר שני נכנס 
ויצא  התשע"ג,  באלול  ה'  ביום  לישיבה 

מביתו של התורם מר פינחס חורי הי"ו.

37. הגשר כבר לא צר

מספר  חדה  בצורה  עלה  השנים,  במשך 
והגיע  וגדולה,  קטנה  בישיבה  התלמידים 
ירבו  וכן  יוסף  פורת  בן  בחורים  ל-350 

הכנסת ספר תורה לרגל חמישים שנה לישיבה

37
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מצרפת  תלמידים  קבלת  עקב  השאר  )בין 
לדחוק  הנסיונות  כל  הברית(.  וארצות 

ולצופף את הספסלים, לא הועילו.

גשר  בניית  רעיון מפתיע של  עד שעלה 
מרובע  מטר  כמאה  בגודל  ורחב  ענק 
יחבר  אשר  הקיים(,  עזריה'  ל'גשר  )בנוסף 
את  משמעותית  ויגדיל  הבניינים,  שני  בין 
וישיבה  קטנה  ישיבה  של  ההיכלות  שני 
גדולה השוכנים במקביל בקומה הרביעית 
של שני הבניינים. בנוסף, בכנסים חשובים 
גדול  אחד  להיכל  המדרש  בתי  שני  יהפכו 

וענק )על ידי מחיצת-הזזה אקוסטית(.

לאחר תקופת בניה קשה ומורכבת, ב"ה 
נחנך הגשר בליל כ"ו בכסלו תשע"ד, נר שני 

של חנוכה במעמד מאות מבוגרי הישיבה.

בה  הידועה  הישיבה  תמונת  וכך, 
הישיבה  בנייני  שני  בגאון  מתנוססים 
מעט,  השתנתה  זה,  לצד  זה  המרכזיים 
הלכו  הבניינים  שני  מפתיע  באופן  כאשר 
ידי  על  ורחב  גדול  אחד  לבנין  והתאחדו 

הגשר שביניהם.

38. בית נאמן בישראל

השבועי  השיעור  נוסד  תשע"ו,  בשנת 
המגיע  שליט"א  מרן  מפי  שבת  במוצאי 
לרבבות עמך בית ישראל דרך הדיו והלויין, 

ידי  על  נאמן"  "בית  עלון  לצאת  החל  וכן 
בוגרי  בעריכת  רחמים",  "חכמת  מוסדות 

הישיבה הי"ו.

39. בדרכי אבות

הישיבה נחשבת בין הישיבות הספרדיות 
ממשיכה  הישיבה  ואכן,  ביותר.  הוותיקות 
של  ומורשתם  דרכם  את  ובגאון  בעוז 
בשונה  ולכן  המזרח,  בארצות  הישיבות 
הלימוד  סדרי  בדורנו,  הישיבות  משאר 
הישיבות  של  לדרכם  דומים  בישיבה 

בארצות הספרדים בכל מקום.

פנמה  של  רבה  זצ"ל  לוי  ציון  ר'  הרה"ג 
יוסף"(  "פורת  ישיבת  על  רדיו  )בתכנית 
היא  רחמים  כסא  ישיבת  שכיום  העיד 

מרן מקבל משלוח מנות נאמנות..השנה.
 צילום א. כ.
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לומדת  שעודנה  בעולם  היחידה  הישיבה 
הקדמונית.  יוסף  פורת  של  העיון  בשיטת 
גם לפני כשלושים שנה באחד מלילי ששי, 
עזרא עדס זצ"ל )רב העיר  עבר הגאון רבי 
לעלות  והחליט  לישיבה,  סמוך  הרצליה( 
מצא  לישיבה,  בהיכנסו  בישיבה.  ולבקר 
"תיקון  ומכינים  יושבים  הבחורים  את 
במקום  שהיה  למשגיח  ניגש  סופרים". 
ב"פורת  כשלמדנו  "גם  בהתפעלות  ואמר 
יוסף" לפני כששים שנה, היינו מכינים בליל 
ששי "תיקון סופרים", וביום ששי הרב היה 

בוחן אותנו.

40. את הטוב נקבל

הקפדה  עם  הם  בישיבה  ההנהגות 
ללא  בהלכה  וקוץ  קוץ  כל  על  ושמירה 
מאבותינו  לנו  המסורה  הדרך  כפי  פשרות 
להתחשב  מבלי  וזאת  זיע"א.  ורבותינו 
הידמות  של  אופנתיים  אחרים  בשיקולים 
במקומות  שטוב  מה  אחרות.  לישיבות 
אחרים - מאמצים בחום, ומה שפחות טוב 
- לא מתחשבים וממשיכים בדרך המסורה.

לצאת  מקפידים  בישיבה  למשל,  כך 
בממוצע  כאשר   ,20 גיל  לפני  לשידוכים 
מתקיימות בכל שנה בין ארבעים לחמישים 
חתונות. קיימת גם הקפדה לא להינשא למי 

שרוצה לחבוש פאה נכרית.

41. דרכי העיון

היחידים  המקומות  אחת  היא  ישיבתנו 
שיטת  את  ומטפחים  שמשמרים  בדורנו 
העיקרית  מגמתה  אשר  הספרדית,  העיון 

בפשט  ובהירה  ברורה  להבנה  להגיע  היא 
התלמוד  כוונת  לעומק  ולרדת  הסוגיא, 
סדר  הלשון,  דקדוק  ידי  על  ומפרשיו, 
הדברים, והתבוננות בכל מלה ותג, להבינם 

ככתבם וכלשונם.

כאשר הוצאת "עוז והדר" עמדה להוציא 
מחדש  כליו  ונושאי  הרי"ף  עם  הש"ס  את 
בתור  צילום(,  במהדורת  היה  אז  )עד 
הובאו  שבו  עלון  הוציאו  פרסומי  גימיק 
שאין  כליו  ונושאי  מהרי"ף  לשונות  עשר 
את  שיפתור  מי  כי  והודיעו  מובן,  להם 
ש"ס  על  להגרלה  יכנס  מהלשונות  אחת 
נסים  ר'  הרה"ג  עור.  בכריכת  והדר  עוז 
בישיבה  בחור  אז  שהיה  שליט"א,  מזגני 
ועיין  נישואיו, ישב בליל שישי  ועמד לפני 
בעשרת המקומות. לאחר עמל ויגיעה, עלה 
בידו לפתור את כל העשר לשונות על ידי 
וכיון  התשובות,  עם  מכתב  ערך  הגהות. 
פלאפון,  בישיבה  הבחורים  מחזיקים  שלא 
רבי  הגאון  לעתיד  חמיו  של  טלפון  רשם 
אליהו קבלן שליט"א. העורכים ראו שענה 
יצאו  להגהותיהם,  וכיוון  התמיהות  כל  על 
לו  שמגיע  והחליטו  גדולה  בהתפעלות 

40

רבי נסים מזגני )ראשון מימין( בשיעור בבית מרן 
שליט''א
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ש"ס בלי הגרלה. התקשרו אל חמיו ושאלו 
בישיבה,  נמצא  הוא  כי  ענה  החתן?  היכן 
בחור  הוא  כי  והתברר  לישיבה,  התקשרו 
צעיר, והם חשבו שמדובר בת"ח בא בימים. 
שאלוהו איך ידע לענות על כל השאלות? 
ראש  ממרן  שקיבלנו  העיון  דרך  "זה  ענה 

הישיבה שליט"א".

42. סיני לו נקרא

אמנם הישיבה מצטיינת במיוחד בלימוד 
על  בא  שהדבר  אומר  זה  אין  אך  העיון, 
חשבון לימוד הבקיאות. גם בתחום זה יש 

לישיבה הרבה במה להתגאות.

נלמד  היה  לא  בישיבה  הבקיאות  לימוד 
כחלק מסדרי הישיבה מאז ומתמיד. תהליך 
טיפין  באו  והתפתחותו  זה  לימוד  החדרת 
הישיבה,  של  הראשונות  בשנותיה  טיפין. 
זצ"ל  יוסף  עובדיה  הרב  מרן  פעם  הגיע 
לבחון את התלמידים. כאשר אחד הבחורים 
ענה לו תשובה, ביקש ממנו הרב להמשיך 
התקשה  הבחור  נשאל.  עליו  העמוד  את 
המבחן.  בחומר  כלול  זה  אין  כי  וטען  בזה, 
בתגובה דיבר הגר"ע יוסף ארוכות במעלת 
ללמוד  הבחורים  את  והמריץ  הבקיאות, 
מסכתות, באומרו "הרי אתם מעיינים טוב, 
זה  דבר  הבקיאות".  את  שתפסידו  וחבל 

עורר בישיבה יותר את לימוד הבקיאות.

רק ממסלול לימודי הבקיאות החודשיים 
בשבע שנות ישיבה קטנה וגדולה, זוכה כל 
קטנה  בישיבה  מהש"ס.  חצי  לסיים  בחור 
ביצה,  ברכות,  הבאות:  המסכתות  נלמדות 
מכות  השנה,  ראש  סוכה,  תענית,  מגילה, 

וחגיגה. מתחילים בששה דפים לחודש עד 
נלמדות  גדולה  בישיבה  דף.  עשרה  חמש 
המסכתות הבאות: בבא קמא, בבא מציעא, 
בבא בתרא, קידושין, גיטין, שבת ועוד. כל 
נערכת  הרביעי  בחודש  דף,  עשרים  חודש 
בשלושת  שנלמד  החומר  כל  על  חזרה 
ובסיום  דף!   60  – האחרונים  החודשים 
המסכת  כל  על  כולל  מבחן  שוב  המסכת 

למעוניינים.

43. זכרו תורת משה

למורנו  היתה  קבועה  חיזוק  שיחה 
משה לוי זצ"ל ביום ראשון של  הגאון רבי 
היה  בה  לערבית,  מנחה  בין  השנה  ראש 
דורש ומדרבן את התלמידים להרחיב את 
באקראי  פלט  השנים  באחת  לימודיהם. 
לבסוף  אך  בו,  חזר  ומיד  אישית  עובדה 
וכך  הבחורים,  דרבון  למען  לספר  התרצה 
העיד על עצמו: "בשנה הראשונה לנישואי, 
בשנה  יום  כל  ללמוד  עצמי  על  קבלתי 
את  סיימתי  השנה  בסוף  דפים!  שבעה 
הקדשתי  והלאה,  השניה  ומהשנה  הש"ס, 
שאלות  ולכתיבת  לפסיקה  לימודי  את 
עזבתי.  לא  הבקיאות  את  אך  ותשובות, 

חמשה בחורים מהישיבה שזכו לסיים את הש''ס 
במסגרת 'זכרו'
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יום השבת הקדשתי לרכישת בקיאות  את 
בכל  דף   21 ללמוד  מספיק  ואני  בש"ס, 
פעם  הש"ס  את  מסיים  שאני  כך  שבת, 
למרות  זאת  כל  כי  לציין  ראוי  בשנתיים". 
ובמוצאי  שבת  ביום  תורה  שיעורי  שמסר 
שבת. שיחה זו שידדה מערכות, והמריצה 
ולהגיע  רצונם  את  לממש  הבחורים  את 

לבקיאות רבה יותר בש"ס.

זצ"ל,  הגר"מ  מורנו  של  פטירתו  עם 
שיבלחט"א  צמח  הרב  מורנו  התלבט 
המתאים  באופן  שמו  את  להנציח  כיצד 
לא  זה  שלט,  ולתלות  מקום  להנציח  לו. 
שמו  את  להנציח  רעיון  עלה  ואז  הספיק... 
מכון   – והמריץ  עודד  עליו  בענין  דוקא 
בשם  לא,  איך  נקרא  המכון  הש"ס.  לשינון 

"זכרו תורת משה עבדי".

במסגרת המכון, נבחנים תלמידי הישיבה 
גמרא  בעל-פה  שלימות  מסכתות  על 
אחת,  שעה  במשך  אחת'  רגל  'על  ורש"י, 
יצוין  ויש שהצליחו להיבחן על כל הש"ס. 
נלמדות  שאינן  במסכתות  גם  מדובר  כי 

במסגרת הישיבה באותו זמן.

ניתן בהחלט לומר כי הבחינות ממריצות 

לראות  וניתן  בישיבה,  השקידה  את 
באים  הבחורים  את  וחתונות,  באירועים 

כשגמרא קטנה בחיקם ומנצלים כל שניה.

44. ללמד בני יהודה קס'ת

את  ביותר  המאפיינים  הדברים  אחד 
כל  כמעט  הכתיבה.  נושא  הוא  הישיבה 
צמודה  במחברת  מצויד  בישיבה  בחור 
)רצוי מכורכת( אותה הוא ממלא בחידושיו 
רב  להעמיד  דואגת  גם  הישיבה  והגיגיו. 
אשר דבר המלך ודתו מגי'ה, והוא בודק את 
כיצד  ומדריך את הכותב  תוכן החידושים, 

לכתוב ואיך לסגנן.

רבי  הגאון  היה  בישיבה  המגיה  מלפנים, 
)נכדו של מרן רבי כלפון  נסים הכהן זצ"ל 
שהתמחה  נסים  רבי  זצ"ל(.  הכהן  משה 
היה  ספרים,  עשרות  ובהגהת  בהוצאת 
התלמידים  חידושי  את  שבוע  ִמדי  בודק 

תעודה לנבחנים במסגרת 'מחלקה ראשונה' עם 
חזרה 10 פעמים

רבי נסים כהן מלווה בתלמידים מהישיבה 
לתפלת שחרית בישיבה

44
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בישיבה בסגנון ובתוכן, ומעיר להם הערות 
חשובות.

45. כוחה של 'תשובה'

ותשובות  )שאלות  שו"ת  ספרי  כשמונים 
רחמים'  'כסא  של  היוצר  מבית  בהלכה( 
בארץ  המדרש  בתי  ספריות  את  מפארים 
מאות  מתוך  קטן  חלק  רק  וזה  ובעולם. 
שעודם  הישיבה  בוגרי  של  שו"ת  חיבורי 

בכתב יד. 

בישיבה  תלמיד  כל  כמעט  פלא?  ומה 
מחזיק בנכס אישי שילווה אותו לכל חייו - 
מחברת מכורכת שבה הוא מעלה על הכתב 
שבהם  שהמובחרים  שלו,  השו"תים  את 
חשובים.  וקבצים  בירחונים  אור  רואים 
בשיטה ייחודית ומאתגרת לומד כל תלמיד 

שיכשירו  לימוד  שו"ת,  לכתוב  בישיבה 
לבוא בשערי פסיקת ההלכה. ויש הוכחות 
תחרויות  בכל  כמעט  השיטה:  להצלחת 
הכתיבה, זוכים תלמידי הישיבה במקומות 

הראשונים.
בתי  איגוד  שנה,  עשרה  כחמש  לפני 
כתיבת  תחרות  ערכו  ברק  בבני  הכנסת 

ר'  היה  הראשון  במקום  הזוכה  מאמרים. 
טוביה אלייו הי"ו, בחור מהעדה האתיופית 
עשו  וכאשר  הקדושה.  בישיבתנו  שלמד 
הראשל"צ  מרן  הפרסים,  לחלוקת  מסיבה 
במקום  נוכח  שהיה  שליט"א  עמאר  הרב 
גלויות  קיבוץ  יש  שבישיבה  מאוד  שמח 

ומתעלים בה מכל החוגים והעדות.

46. מבורכת ה' ארש'ו

בפרס  הישיבה  בוגרי  זכו  פעמים  ארבע 
בני  עיריית  של  תורנית  לספרות  היוקרתי 
לישיבות  ביחס  מאוד  גבוה  אחוז   - ברק 

אחרות.

לוי  משה  רבי  הגאון  זכה  תשמ"ו  בשנת 
והיה  ח"א,  למשה  "תפלה  ספרו  על  זצ"ל 
שזכה  המזרח  עדות  מבני  הראשון  בכך 
רבי  הגאונים  גם  זכו  בהמשך  זה.  בפרס 
ברורה"  "הוראה  )על  שליט"א  כהן  יעקב 
)על  שליט"א  אמויאל  ישראל  ורבי  רבית( 
"הוראה ברורה" תערובות( ורבי רזיאל כהן 

שליט"א )על שו"ת "מחקרי ארץ"(.

47. כי היא חכמתכם 

עיבור.  ללימוד  גם  זמן  מייחדים  בישיבה 
את לוח השנה המפורסם של הישיבה עורך 
רבני  בפיקוח  הבחורים,  אחד  שנה  בכל 

הישיבה.

אור תורה מחייהו 

לראות  החל  אמנם  תורה"  "אור  ירחון 
הישיבה,  הקמת  לפני  שנים  כשלש  אור 

הזוכה בתחרות הכתיבה הרב טוביה אלייו 
שליט''א

46
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בקשיים,  נתקל  כאשר  השנים  במשך  אך 
על  בעריכה  וגם  בכסף  סייעה  הישיבה 
תלמידי  שליט"א.  הישיבה  ראש  מרן  ידי 
מפרי  זה  בירחון  לפרסם  נוהגים  הישיבה 

תנובתם.

49. "מקדמי ומחשכי"

לישיבה  חוזרים הבחורים  בכסא רחמים 
נהוג  שהיה  כפי  וסוכות  פסח  אחרי  מיד 
בישיבות בחו"ל, וכבר התריע ספר חסידים 
להם  שיש  אדם  בני  "ואותם  נ"ט(:  )בסימן 
וכו'  ללמד  להתחיל  כגון  מצוה  לעשות 
ואומר נמתין עד ראש חדש אע"פ שאין זה 
ניחוש, אין זה דרך טוב". גם ל'חופש הגדול' 
לעולם  סימן  ובא  באב,  בט"ו  רק  יוצאים 

יצא אדם בכי טו"ב. והיה הגאון רבי שמעון 
חירארי זצ"ל ממליץ על מנהג הישיבה בבין 
מקדמי  "אינהו  הגמרא:  דברי  את  הזמנים 
ומחשכי" )ברכות ח' ע"א(, שמתחילים הזמן 

לפני כולם ומסיימים לאחר כולם.

50. ופרצת צפונה ונגבה

בזה  לצמוח  החלו  הישיבה,  הקמת  מאז 
הישיבה  ידי  על  נוספים  מוסדות  זה  אחר 
ובוגריה, המתנהלים על פי הוראותיו ותחת 
שליט"א.  הישיבה  ראש  מרן  של  נשיאותו 
סניפי הישיבה פזורים בכל רחבי הארץ, והם: 
ישיבת "כסא רחמים" עמנואל, ישיבת "ברכת 
באלעד,  יוסף"  "מאור  ישיבת  בנתיבות,  ה'" 
"איש  ת"ת  בתל-אביב,  נסי"  "ארים  ישיבת 
הביכורים"  "לחם  ת"ת  ברק,  בבני  מצליח" 
באלעד, ת"ת  "אור המאיר"  בירושלים, ת"ת 
"האיש משה"  בנתיבות, ת"ת  "אוהל משה" 
בבני  אמת"  משה  "תורת  כולל  ים,  בבת 
כולל  בנתיבות,  שלמה"  "מדרש  כולל  ברק, 
"פקודת אלעזר" באלעד, כולל "בן איש חי" 

בראשון לציון. כן ירבה וכן יפרוץ!

לא תם ולא נשלם, שבח לאל בורא עולם! 
יהי רצון שלא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן 
העולם,  עד  ובמלכותי  בביתי  "והעמדתיהו 
וכסאו יהיה נכון עד עולם" )דברי הימים א' 

י"ז י"ד(. אמן.

שליט"א  צמח  הרב  למורנו  תודות: 
שהביאני המלך חדריו, והשקיע רבות מזמנו 
הישיבה,  תולדות  על  ולספר  לכתוב  היקר 
אותנו  שהעשיר  שליט"א  לוי  רפאל  ולרבי 

מאוצר זכרונותיו הבלתי נדלה.

ירחון אור תורה
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נאמנים
דבריו

     סוגיות מרתקות מתוך משנתו של מרן ראש הישיבה שליט"א

 הרב עובדיה חן

שאינו יודע לשאל
לא כל קושיא ניתנת להישאל - יש שאלות שאינן שאלתיות, 

אם בגלל הנחה שגויה או בגלל חוסר ידיעת כלל מסוים או בגלל 
טעות בסדר הדורות וכיוצא | בחג שבו ה"כי ישאלך" הוא חלק 
מרכזי, נשאל מה נדרש כדי לא להיקרא "מקשן עם הארץ" | 

קושיות על קושיות
חדשה.  מסכת  חדשה.  אוירה  חדש.  זמן   
שמעון החל במלוא המרץ ללמוד את הדף 

הראשון במסכת בבא קמא.

והנה, כבר בשתי מלותיה הראשונות של 
המשנה - "ארבעה אבות", קפצה מול עיניו 
שעוצרות  הקושיות  מסוג  עצומה,  קושיא 
"'ארבעה  להמשיך:  ממך  ומונעות  אותך 
)אברהם,  אבות  שלשה  איכא  והא  אבות'? 
לבו  את  מילאה  צהלה  ויעקב(!!...".  יצחק 
לו  מתחדשים  הלימוד  תחילת  עם  שכבר 
באמת  כי  הבין  העיון  לאחר  אך  חידושים, 
דמתניתין  דאפשר  כיון  תפיסה,  זו  אין 
כידוע  שהוא  ישראל,  מלך  דוד  על  קאי 
קתני  שפיר  כן,  ואם  למרכבה.  רביעי  רגל 

"ארבעה אבות". 

רוחות  לארבע  על  אל  מונפות  כשידיו 
ונד ללא מנוחה, המשיך  נע  וגופו  השמים, 
ולבלבל,  לפלפל  ולתרץ,  להקשות  שמעון 
בזה.  זה  וטוחנן  הרים  הרי  נוטל  כשהוא 

ישב על ענין זה ימים או עשור, חיפש בכל 
אחד  לא  אף  ולפליאתו  כולם,  המפרשים 
כי  הבין  העצומה.  לקושייתו  לכוון  זכה 
מקום הניחו לו להתגדר בו, והעלה את כל 

הפלפול שהעלתה מצודתו על הכתב.

אחר שטפח לעצמו על השכם, ושיגר את 
כי  חש  הירחונים,  באחד  לפרסום  המאמר 
להמשיך  ושקט  שלם  בלב  הוא  יכול  כעת 
במשנה.  הבאה  ל...מלה  ולהתקדם  הלאה 
את  פיו  הגה  ומוצלחת,  טובה  בשעה  ואז 

המלה השלישית "נזיקין". 

לחשות.  היה  יכול  לא  כבר  הוא  כאן 
רמה  זעקה  מפיו  נמלטה  "נזיקין?" 
"היתכן  סביבו.  הלומדים  את  שהקפיצה 
לכנות את אבותינו הקדושים 'נזיקין'?!" לא 
ידע את נפשו מעוצם הקושיא הנוקבת עד 
עמקי תהום. נעמד על עומדו, והחל להלך 
עמקים  שידד  ואנה.  אנה  בחדר  סהרורי 
תירוץ  אך  הכבוד,  כסא  עד  אבק  והעלה 
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לקושיא כה חמורה לא מצא. בלית ברירה, 
]וצריך  וצעג"מ  הקושיא  על  לחתום  נאלץ 

עיון גדול מאוד[...

אמנם "סתם מקשן עם הארץ", ולפעמים 
יש  אך  התשובה1,  לצורך  באה  הקושיא 
שאלות שהן אינן לגיטמיות, ולכל הפחות, 
כהערה  אלא  כשאלה,  להציגן  ניתן  לא 
שבאה להודיע שלא יטעו שיש כאן קושיא.

שאינן  לשאלות  הבולטת  הדוגמא 
שעליה  ההנחה  כאשר  היא  שאלתיות, 
עובדתית,  מבחינה  שגויה  השאלה  בנויה 
לדוגמא,  כך  הבנין.  נופל  היסוד  ובנפול 
לקושיא הידועה למה לא נזכר משה רבנו 
"גאונית"...  תשובה  יש  פסח,  של  בהגדה 
של  בפיסקא  היכן?  נזכר.  כן  שהוא   - והיא 
הוא אומר?  הים מה  ועל  הגלילי:  יוסי  רבי 
"וירא ישראל את היד הגדולה וגו' ויאמינו 

בה' ובמשה עבדו"2.

שאינו  הרמב"ם  על  שהקשו  מה  גם  כך 
שליט"א  מרן  גיהנם.  עונש  בחיבורו  מזכיר 
)במאמר  ח"א  ישראל  "מגדולי  בספרו 
מתחת  הקרקע  את  שומט  הרמב"ם(  על 
לקושיא, כאשר הוא מציין שהרמב"ם כתב 
במפורש )בפ"ה מיסודי התורה ה"ד( על מי 
שיכול לימלט מתחת המלך הרשע בגזרת 

1. עיין מ"ש מרן שליט"א בירחון "אור תורה" )אדר התשל"ה סי' ק"ו בהערה(.

2.  כך השיב מרן שליט"א בעלון "פניני הפרשה" )מס' 524(. קשה לומר שמפרשים גדולים כמו החפץ חיים שהקשו כן, לא שמו לב 
בנוסח  נזכר משה רבנו. ושמעתי שאכן  וצריך לומר שבהגדות שלהם הגרסא היתה בלי הפסוק שבו  נזכר פעם אחת,  שמשה אכן 
התימנים מוזכר רק "וירא ישראל את היד הגדולה" בלי המשך הפסוק. על כל פנים, השאלה הצריכה להישאל: מדוע מחבר ההגדה לא 

מצא לנכון להכניס את משה רבנו למלות ההגדה כדמות מרכזית ופעילה. ועל כך באים הישובים שיישבו המפרשים לנכון.

העולם  מן  "שנטרד  עושה,  ואינו  השמד 
הבא ויורד למדרגה התחתונה של גיהנם!".

יכולה  בציטוט,  פשוטה  טעות  לפעמים 
להוליד קושיות עצומות דלית נגר ובר נגר 
בספרי  מפורסם  מאמר  ישנו  דיפרקינהו. 
אשריו  יסורין,  בלא  אדם  לך  "אין  דרוש 
בו  ונתקשו  עליו".  באים  שיסורין  לאדם 
לך  אין  אמרת  סיפיה,  רישיה  דלאו  מאד 
אדם בלא יסורין, והדר אמרת אשריו לאדם 
"קובץ  בספרו  שליט"א  מרן  אתמהה.  וכו', 
הדרשות  אודות  "על  )מאמר  מאמרים" 
בישראל"( מעיר שהמעיין במקור המאמר 
שתי  שדילגו  יראה  צ"ב(  פרשה  )בב"ר 
אין  אלכסנדרי  רבי  "אמר  הוא:  וכן  מלים, 
לך אדם בלא יסורין, אשריו לאדם שיסורין 
ומתורתך  שנאמר  התורה,  מן  עליו  באים 
היסורין  שאין  כנראה  והכוונה  תלמדנו", 
מבטלים אותו מלימוד התורה. אם כן נפל 

פיתא בבירא.

ישנן שאלות שאין להן מקום, מאחר שהן 
מושגים  שמגשימה  מבט  מנקודת  יוצאות 
"בית  בספר  לדוגמא,  ורוחניים.  מופשטים 
אחד  שחכם  הביא  א(  כז,  )בראשית  נאמן" 
בדורנו "הקשה" על מה שאמרו חז"ל שכהו 
עיניו של יצחק מדמעותיהם של המלאכים 
דמעות?  יש  למלאכים  וכי   - בעקידה 
"כאילו אם היה להם דמעות, ניחא איך נפלו 
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נתייבשו  ולא  שנה  ת"ק  מהלך  הדמעות 
הרמב"ם  בהקדמת  ִעֵּין  ואילו  בדרך.... 
לפיה"מ )פרק חלק( היה מבין שהכל משל 
ומליצה לצערן של המלאכים, ונחה שקטה 

כל הארץ".

יקם סערה לדממה
משכו  האחרונים  בדורות  רבים  חכמים 
לא  כדי  או  הדקדוק,  מחכמת  ידיהם 
להידמות למשכילים או שסתם לא נמשכו 
זו  חכמה  כי  שמסתבר  אלא  זו.  לחכמה 
נחוצה מאוד ללומד, שכן קושיות רבות של 
לּו היתה  ונמוגות  היו סרות  אותם חכמים, 
הדקדוק.  חכמת  עם  קלה  היכרות  להם 
בספריו מביא מרן שליט"א כמה דוגמאות 
של  תילים  תילי  עליהם  שבנו  לקושיות 
פשוט  דקדוקי  כלל  ובידיעת  תירוצים, 
מתגלה דלפום חורפא שבשתא, ואין בכלל 

שאלה.

פשוטים,  כה  בכללים  מדובר  לפעמים 
לדוגמא,  ַמתמיה.  בעצמה  שהתמיה  עד 
ב"מה  נקט  למה  מקשים  רבים  מפרשים 
לשון  לילה  הרי  הזה",  "הלילה  נשתנה" 
מרן  בא  שונים.  תירוצים  ומתרצים  נקבה? 
שקושיא  וכותב  נסי"  "ה'  בהגדת  שליט"א 
מעיקרא ליתא, כי לילה הוא לשון זכר בכל 
התנ"ך. מה שהטעה את אותם מפרשים זה 
באמת  אך  "לילה",  במלה  הנוספת  הה"א 

"לילה" עיקרו "ַלִיל" והה"א נוספת. ע"ש.

בכלל זה, לא מעט קושיות נגרמות בגלל 

המקשה,  בה  שרגיל  העברית  בין  הבדלים 
וכן  המשנאית,  או  המקראית  לעברית 
בגלל חוסר הבחנה בין לשון מקרא ללשון 

חכמים.

כי  מרן  מספר  העיון"  "דרכי  בספר 
לערך,  התשל"ג  בשנת  חדש  עולה  בהיותו 
והדרשן  חנוכה,  בימי  ארוכה  דרשה  שמע 
"שעשה  החנוכה:  ברכות  בנוסח  התפלפל 
נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה", שיש 
ההם,  בימים  אם  וביה,  מיניה  סתירה  כאן 
כיצד בזמן הזה? והסביר שנס חנוכה הולך 
ונמשך לכל הדורות ובכל שנה חוזר ומאיר 
הטובה  הדרוש  כיד  בזה  והאריך  מחדש, 
מוקסמים  עמדו  השומעים  קהל  כל  עליו. 
לרגע  לחשוב  בלי  הנפלאים,  מההסברים 
שהקושיא אינה מתחילה, כי הביטוי "בזמן 
הזה"  "בתאריך  ימינו  בלשון  פירושו  הזה" 

)כמו זמנו של שטר מוכיח עליו, ועוד(.

לפירושו  )בהקדמתו  מלבי"ם  הגאון 
לחלק  שהסיבה  כותב  ויקרא(  ספר  על 
נובעת  התנ"ך,  על  הלשוניות  מהתמיהות 
כללי הלשון  מכך שאיננו מכירים טוב את 
שידעו  חז"ל  ולכן  התנ"ך,  נכתב  פיהם  על 

כללים אלו לא היה בעיניהם תמוה כלל.

פעם שמעתי ממרן שליט"א דוגמא נאה 
ליעקב  יוסף  אומר  איך  שאל  מישהו  לזה: 
אביו "רדה אלי אל תעמוד" )בראשית מה, 
ודחה  לאבא?  כך  לפנות  מכובד  זה  וכי  ט(, 
לשון  דרך  לפי  שאדרבא  שליט"א  מרן 
"רדה"  שכן  מכובד,  ניסוח  זהו  המקרא 
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בתוספת ה"א זו לשון בקשה בניגוד ל"רד" 
שזה ציווי, וכן "אל" זו לשון בקשה בניגוד 
משך  הרב  שכתב  )כמו  ציווי  שזה  ל"לא" 

חכמה שמות יב, ט(.

תשס"ט,  תורה"  "אור  שבירחון  מעניין 
עצמו  המלבי"ם  על  שליט"א  מרן  מעיר 
גוונא. המלבי"ם מקשה על הפסוק  בכהאי 
ט"ז(,  קמ"ה  )תהלים  ידך"  את  "פותח 
מרן  ומעיר  ביחד,  ונוכח  נסתר  באו  מדוע 
שקושייתו נבעה מכך שבאידיש מתרגמים 
שבאו  נתקשה  ולכן  פותח,  הוא  "פותח" 
נסתר ונוכח ביחד. אולם לפי האמת "פותח" 
ולנסתר  ולנוכח  בעדו  למדבר  לבוא  יכול 
פותח(,  פותח, הוא  פותח, אתה  )אני  בשוה 

וא"כ לק"מ.

יוצא מן הכלל
מחוסר  נגרמות  שגויות  שאלות  הרבה 
כותב  ההסכמות  באחת  בכללים.  ידיעה 
ראיתי  פעמים  "וכמה  שליט"א:  מרן 
רבות  קושיות  יסתלקו  הכללים  שבידיעת 
הידוע  וכמאמר  ידיעה,  בחוסר  שיסודן 
לספר  ובהסכמה  הארץ'".  עם  מקשן  'סתם 
"שלשה גביעים" חרז על זה: "מאז ומתמיד 
נכספה נפשי לראות כללים. בדרכי החכמה 
וישימו  מריבות  ישקיטו  סלולים.  והעיון 
לַאל קושיות המשכילים. בסוגיות חמורות 
גאולים.  לעבור  דרך  ורבא  דאביי  בהויות 
ומתחבטים  מתלבטים  פעמים  וכמה 
נתפתחו  שלא  אפרוחים  אברכי-חמד 
עיניהם לא ראו אור כעוללים. ובידיעת כלל 
וכיו"ב,  זוכר  ועין  מלאכי  יד  מספר  מסוים 

בנעלים".  והדריך  הארץ  כל  שקטה  נחה 
ובמבוא לארים נסי יבמות )עמ' 5( כתב: "כי 
כדונג  ימסו  קושיות  שהרבה  בנסיון  ראינו 

בידיעת הכללים".

הנה דוגמא לכלל כזה: דרך לשון התורה 
לַׁשנות  דברים,  כמה  כשנמנים  והמשנה, 
הלשון לבסוף שיהיה ניכר הסיום. לדוגמא, 
יג-יד(: שם האחד  יא  )ב,  בפרשת בראשית 
ושם  וגו'  גיחון  ושם הנהר השני  וגו'  פישון 
הרביעי  והנהר  וגו'  חדקל  השלישי  הנהר 
הוא פרת. וכן בפרקי אבות )פ"ג משנה י"ג( 
מסורת סייג לתורה מעשרות סייג לעושר 
התוי"ט  וכתב  שתיקה,  לחכמה  סייג  וכו' 
)לרבו מהר"ל מפראג(  שם בשם דרך חיים 
שכן דרך לשנות כך באחרון להודיע שהוא 
)בראשית  נאמן  בית  ובספר  ע"ש.  אחרון. 
חורי  ינון  רבי  הגאון  בשם  הביא  טו(  כג, 
זצ"ל שיישב בזה דקדוק המפרשים )בפ"ב 
דברכות מ"ה( מעשה ברבן גמליאל שקרא 
לילה  רחץ  וכו'  שנשא  הראשון  בלילה 
טבי  וכשמת  וכו'  אשתו  שמתה  הראשון 
עבדו וכו', דאמאי לא קאמר קיבל תנחומין 
האמור  ולפי  בכלהו.  כמו  עבדו  טבי  במות 
הלשון  בעל  שדרך  ליתא,  מעיקרא  קושיא 

לַׁשנות בסוף דבריו וכאמור.

כתיבתו  דרכי  בהכרת  גם  לעתים 
מקשים,  עליו  המחבר  של  ותקופתו 
אין  לדוגמא,  מאליה.  מתמוססת  הקושיא 
להקשות איך דרשת חז"ל נוגדת את פיסוק 
מקומות  בכמה  חז"ל  דרך  שכן  הטעמים, 
נאמן"  "בית  )עיין  לטעמים  בניגוד  לדרוש 
להקשות  שייך  לא  וכן  טז(.  מט,  בראשית 
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למה לא נקט בסדר "על ראשון ראשון ועל 
ז'(,  משנה  ה'  פרק  )אבות  אחרון"  אחרון 
שכן דרך המקרא והתלמוד לפרט לפעמים 
בספר  )עיין  פתח"  דסליק  "במאי  בסדר 
"במאי דסליק פתח"(.  "אסף המזכיר" ערך 
וכן לא שייך להקשות על רש"י שלא פירש 
אליבא דהלכתא, כי רש"י פרשן ולא פסקן 
66(. וכן  )עיין במבוא לארים נסי גיטין עמ' 
אין להקשות סתירה מרש"י על המקרא על 
רש"י מהש"ס, כי הרבה פעמים רש"י מפרש 
הפסוק בגמרא ע"פ הדרשה, ובמקרא ע"פ 
פשוטו )ובמבוא ל"ארים נסי" גיטין עמ' 23 
אין  וכן  לזה(.  רבות  דוגמאות  והלאה הביא 
להקשות מדוע המתין רש"י לפרש זאת עד 
לכאן ולא פירש לפני כן, כי כן דרכו לפרש 
במקום שנזכר ולאו דוקא במקום הראשון 

)עיין בית נאמן בראשית לז, יח(.

חסרה ידיעתי בקורות הזמן
רבנו  משה  חברו:  את  הארץ  עם  שאל 
איפוא  יוצא  באדר,  ז'  ביום  נולד  כידוע 
י"ד באדר הוא  שיום הברית שלו חל ביום 
קראו  האם  השאלה  ונשאלת  פורים,  יום 
אז קודם את המגילה ואחר כך הכניסו את 
שמא  או  אבינו  אברהם  של  בבריתו  משה 
להיפך? עיין חברו בדבר עד שתרץ בדוחק 
שהעיר גושן היתה מן הסתם מוקפת חומה 
מימות יהושע בן נון, ואם כן שוב אין מקום 
קוראים  חומה  מוקפת  בעיר  שכן  לשאלה 
ולא  באדר  עשר  חמשה  ביום  המגילה  את 

בארבעה עשר בו...

מחוסר  נובעות  קושיות  מעט  לא  אכן, 

נתקשה  פעם  הדורות.  בסדר  התמצאות 
ל"ב(  ס"ק  ש"ג  )סי'  החיים  בכף  אחד  חכם 
שכתב:  בשבת  טלית  קיפול  שמותר  בדין 
שהכוונה  וחשב  ג'.  אות  ברכ"י  בא"ח,  וכ"כ 
כתב  שהבא"ח  ותמה  חי,  איש  בן  לספר 
שליט"א  למרן  שאלתו  עם  כשפנה  להפך. 
השיבו על אתר שהברכי יוסף קדם לבן איש 
חי כמאה שנה, ופשוט שהכוונה "בארחות 

חיים" )ראה באו"ת סיון התש"ן(.

החיים  האור  נאות:  דוגמאות  שתי  עוד 
על הפסוק "ותהי אחריתי כמוהו" )במדבר 
של  נפשו  כי  המקובלים  בשם  כתב  י(  כג, 
יאיר,  בן  פנחס  ר'  של  בחמורו  באה  בלעם 
למקומו  ועלה  באחריתו  שנתקן  יורה  וזה 
המזכיר"  "אסף  בספר  מרן  ע"ש.  הראשון. 
על  מקשים  ששמע  מביא  "בלעם"(  )ערך 
כך ממ"ש במשנה פרק חלק )סנהדרין פ"י 
מ"ב( "בלעם אין לו חלק לעוה"ב"? על פניו 
מציע  מרן  אבל  מענה.  עליה  שאין  קושיא 
כלל  הדורות  סדר  שמבחינת  מקורי,  ישוב 
נכתבה  חלק  בפרק  שהמשנה  בטוח  לא 
רבי  של  בחמורו  בלעם  שנתגלגל  לאחר 
של  חתנו  היה  הוא  שהרי  יאיר,  בן  פנחס 
ולעולם  הקדוש,  רבנו  של  גילו  ובן  רשב"י 

לאחר מכן בלעם נתקן.

סי'  )א"ח  תליתאה  מרדכי  לבושי  בספר 
נ"ט( כתב שנר של שבת חייב להיות בשמן 
יחוה  בשו"ת  עליו  והעיר  דוקא.  ובפתילה 
דעת ח"ה )ריש סי' כ"ד( ממעשה דר' חנינא 
בן דוסא )בתענית דף כ"ה ע"א( שראה את 
שהדליקה  מפני  שבת  בליל  עצובה  בתו 
אכפת  מה  בתי  לה  ואמר  בחומץ,  נרות 
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לחומץ  יאמר  וידלק  לשמן  שאמר  מי  לך, 
נתקנה  נרות שבת  ואם הברכה על  וידלק. 
דוקא על פתילת שמן או שעוה, עדיין היה 
לה להתעצב שבירכה ברכה לבטלה בשעה 
שהדליקה הנר ללא שמן וכו'. ע"ש. ועל זה 
מעיר מרן שליט"א ב"ויען שמואל" תשע"ו 
בימי  נתקנה  שבת  נר  שברכת  קל"ז(  )עמ' 

הגאונים, ואם כן לא קשיא מידי.

שליט"א  מרן  ממליץ  רבות  פעמים 
יהודית  בהיסטוריה  גם  ידע  להרחיב 
הרבה  מאליהם  יסורו  שבהכרתה  כללית, 
לפעמים  למישור.  העקוב  והיה  קושיות, 
דברי  ממנו  נעלם  איך  מחבר  על  תמהים 
וכדומה,  המאירי  כמו  ראשונים  או  הזוהר 
)ראה  אור  ראו  לא  עדיין  שבזמנו  בשעה 
במבוא לארים נסי גיטין עמ' 90(. לדוגמא, 
בי"ת  )מערכת  זוכר  בעין  החיד"א  מרן 

שלא  יוסף  הבית  מרן  על  דקדק  ל"ה(  אות 
המלחמות.  בספר  הרמב"ן  מדברי  נסתייע 
ע"ש. והעיר על כך מרן שליט"א בקונטרס 
הכללים שבסוף איש מצליח )ערך המאור( 
המלחמות.  ספר  ראה  לא  כלל  שמרן 
ז"ל  שהוא  החיד"א  מרן  על  והתפלא 
שאין  אחרונים  כמה  על  בזה  לתפוס  רגיל 
להקשות על חכם אלא מספר שהיה בזמנו, 

והיתה עמו וקרא בו.

על כל פנים, למדנו שאין זה פשוט להיות 
יש  קושיא,  מקשים  ובטרם  כענין",  "שואל 
ושנזכה  קושייתנו,  על  יקשו  שלא  לדאוג 

להיות חכם "שיודע לשאל".

חדאד  משה  רבי  הגאון  לידידי  )תודה 
שליט"א על עזרתו(

בשורה משמחת
הננו שמחים להודיע לבוגרי הישיבה וידידיה
שניתן לשלוח שאלות לתכנית הפופולרית
"בית ההוראה" בערוץ הקודש "קול ברמה"

הנמסרת מידי יום ראשון בשעה 12 בצהריים
מאת מורנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז שליט"א

השאלות שיישלחו יעלו בתכניות
A025606532@gmail.com - ניתן לשלוח שאלות למייל
mיצויין כי השיעור משוכתב מידי שבוע ומופץ בעותקים רבים, 

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל הנ"ל
ניתן להאזין לשיעורים גם בשידור חוזר בקו "תורת חיים":

 02-5606532  שלוחה 7 ובקו שיעורי התורה של "קול ברמה"

בית ההוראה של ישיבתנו הקדושה פתוח 24 שעות ביממה, 
בטלפון: 03-5500228
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ויעל אליהו 
בסערה

עשרים שנה לפטירת הגאון רבי אליהו מעארק זצ"ל מפארי 
נפשו  שמסר  בעת  בטביעה  שנספה  הישיבה,  של  גידוליה 
נזכרים  מהישיבה  חבריו   | מישראל  נפשות  שתי  להציל 
ועלה  התורה  במצולות  ששקע  העליה  ובן  בשקדן  בערגה 

בסערה השמימה
היה זה לפני עשרים שנה בדיוק. בבוקרו של 
יום רביעי ג' דחול המועד פסח התשס"א, החליט 
כיבוד  מצות  לקיים  זצ"ל  מעארק  אליהו  רבי 
בעיר  הוריו  אצל  חג  לביקור  ולעלות  הורים, 
הקטן  בנו  את  עמו  נטל  לשם,  בהגיעו  נתניה. 
להראותו את הים הגדול ולברך את הברכה. הים 
באותו יום היה סוער ביותר, ובהגיעו קרוב לחוף, 
שמע זעקות של אשה ובתה שנסחפו לתוך הים 
לחשוב  בלי  מעולה,  שחיין  שהיה  כיון  הגועש. 
פעמיים, פשט את בגדיו העליונים, ביקש מילדיו 
להמתין לו, וזינק לתוך הים. לשמחת כולם זכה 
אך  נפשות,  שתי  אותם  את  להציל  בידו  ועלה 
גופתו נמצאה רק  הוא עלה בסערה השמימה. 
ביום ראשון - חמשה ימים לאחר מכן - לאחר 

חיפושים נרחבים לאורך חופי נתניה.

חבריו מכולל "תהלה לדוד" בצפת, סיפרו כי 
בחודש האחרון לחייו עסק באופן תמוה בסוגיות 
הקשורות לברכה על הים הגדול )ובאמת כתב 

בזה תשובה ארוכה, והתכתב בנדון גם עם רבו 
רבי הגאון משה לוי זצ"ל(. המפליא ביותר שיום 
הכנסת  בבית  בשיעורו  עסק  לטביעתו  קודם 
"שערי צדק" בצפת בענין מי שלא מציל אשה 
ואע"ג  שוטה.  חסיד  שנקרא  בנהר  הטובעת 

דאיהו לא חזי, מזליה חזי.

ר' אליהו זכה ולמד בין כותלי ישיבתנו "כסא 
הגיע  הוא  תשנ"א-תשנ"ה.  השנים  בין  רחמים" 
מבית מסורתי בלי רקע ישיבתי, ובכל זאת לא 
מצוות  מבקש  והיה  במאומה,  לעצמו  ויתר 
לכל  כמו  אליו  להתייחס  והמשגיחים  הרבנים 

בחור רגיל. 

תמיד  בתורה.  יגיעתו  בולטת  היתה  במיוחד 
חתר עד שהגיע להבנה המלאה. במשך שיעור 
על  עומד  היה  שעתיים  פני  על  הנפרס  שלם 
עומדו ולא ישב, ובשעת השיעורים לא העסיק 
אותו דבר אחר מלבד התורה. היתה בו בגרות 



67כתר מלוכה

גילו, ובגלל  מיוחדת שלא היתה אופיינית לבני 
זה היה זוכה להערכת חבריו. 

מספר:  שליט"א  מאזוז  גבריאל  רבי   חברו 
בכל מצב כאשר ראינו אותו בישיבה, תמיד היה 
בא ותלמודו בידו. אפילו בשעת האוכל כאשר 
היינו מבקשים ממנו להניח את הספר ולאכול 
התורה  אעשה,  אני  "מה  מתבטא:  היה  מעט, 
בפעם  משעמם".  ובלעדיה  שלי  השמחה  היא 
לוי  משה  רבי  בהלוויית  כשפגשתיו  האחרונה 
זצ"ל, מירר בבכי על פטירת רבו ועדיין היה אוחז 

ספר בידו".

רעייתו  מספרת  שלו  התורה  אהבת  על  עוד 
שתחי': כאשר הייתי צריכה עזרה בצרכי הבית, 
מיד היה קם ועוזר. ועם זאת לא היה מוותר על 
הלימוד, והיה נוהג תדיר להשעין את הספר על 
תוך  לימודו  את  משנן  היה  וכך  במטבח,  הברז 

כדי שטיפת הכלים.

על גודל יגיעתו בתורה, מספר חברו לשיעור 
שהיה  שליט"א,  מאדאר  אביגדור  רבי  הגאון 
בלי  הנלמד,  החומר  את  להבין  מאד  מתאמץ 
מתעקש  והיה  הבריות.  יאמרו  מה  להתחשב 
החומר  את  לו  שיסבירו  והחברים  הרבנים  עם 
עד אשר היה מבין את הסוגיא לאשורה. היינו 
מרגישים שיגיעתו בלימוד והיראת שמים שלו 

מחייבים אותנו מאד.

על התלהבותו בקיום המצוות, מספר הגאון 
רבי מצליח חי מאזוז שליט"א מרבני הישיבה: 
עד היום, עומדת לנגדי דמותו, ובמיוחד שמחתו 
המיוחדת בקיום המצוות, וקבלתו הפשוטה את 
כאשר  הבא:  הסיפור  שיעיד  כפי  ההלכה  דברי 
חשק  המון  עם  הגיע  לישיבה,  אליהו  ר'  הגיע 
ההלכה  בקיום  ידיעותיו  את  להשלים  והחל 
לאשורה. בין היתר למד בספרי מרן הבן איש חי 
זצ"ל שיש עניין מדברי קבלה ללכת בשבת עם 
בגדים לבנים. ומהלכה למעשה, החל בשבתות 

ללכת 
לבן.  בגדי  זה עם  מעשה  על  שלגלגו  מי  היו 

שנעשה מתוך תמימות, אך מי שראה את טוהר 
כוונתו לשם שמים, לא היה יכול שלא להתפעל 
ממעשהו. לרבני הישיבה היתה עבודה על מנת 

לשכנעו ללבוש בגדי שבת המקובלים. 

חברו  מספר  המצות,  בקיום  זריזותו  בעניין 
שליט"א:  דרשן  אברהם  רבי  הגאון  לשיעור 
אליהו  שר'  לב  שמתי  חדר,  חברי  היינו  כאשר 
מקפיד להשכים קום לפני כולם ועד היום זכורני 
לבית  באים  שהיו  ראשונים  מהעשרה  שהיה 
המדרש מדי בוקר. ועוד תועלת גדולה היתה לו 
בהנהגה המיוחדת הזו כדי שיוכל לברך ברכות 
השחר במתינות כמונה מעות ממש והיה מקפיד 
ובאלוקות  באדנות  לכוון  השם  בהגיית  מאד 
היה  זו  הנהגה  ובגלל  השחר,  בברכות  ובמיוחד 
ברכות  אמירת  את  לסיים  מה  זמן  לו  לוקח 

השחר כהלכתן. 

"זכורני שהיה מאריך בשהותו בבית המדרש 
מדי ערב, ופעם ששוחחתי עמו באחד הערבים 
ראיתי על פניו דכדוך דבר שלא היה אופייני לו 
כלל כי עניין השמחה היה אצלו בבחינת קבע 
כששאלתיו  מפניו  מש  לא  פעם  אף  והחיוך 
לי: שרצה מאד להתחזק  לפשר העצבות ענה 
לו  הצליח  ולא  השם  בעבודת  עניין  באיזה 
ולכן הוא בעצבות. וזה הראה לי מהו סמל של 
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קדושה ויראת שמים וממה תלמיד חכם באמת 
צריך להתעצב".

אחד מחבריו הקרובים ביותר הגאון רבי דוד 
דרשן שליט"א משתפנו בזכרונותיו מהעבר: ר' 
אליהו ז"ל הגיע לישיבה באמצע זמן של שיעור 
ב'. כשפגשתיו לראשונה, ראיתי בחור עם כיפה 
סרוגה שלא ידע הרבה בהבנת הגמרא, ודבר זה 
והוא התייאש. אבל  גרם לי לחשוב שעוד רגע 
מהר מאוד התבדיתי שכן ראיתי את כח הרצון 
החזק שבער בו שהדביק גם את חברי השיעור 
להיות  הרצון  בו  שבער  היה  ניכר  האחרים. 
להשלים  אותו  דרבן  וזה  אמיתי,  חכם  תלמיד 
אחד  להיות  הפך  קצר  זמן  ותוך  שהחסיר,  את 
מבני העליה. דבר מופלא שבלט אצלו, שבשעת 
לימודו עם חברותא היתה לו היכולת להקשיב 
הגה  להוציא  מבלי  חברו  של  ולסברא  לדעה 
מפיו עד שחברו סיים לומר את דבריו. מעולם 
כשעמד  וגם  סברא,  שום  יד  במחי  ביטל  לא 
על דעתו היה מכבד מאד את דברי חברו. וזה 
אחד מנקודות אישיותו שגרמו לי לרצות להיות 

בקרבתו. 

אולם דבר נוסף שבלט באישיותו היה היראת 
עבודת  בכל  שהתבטאה  שלו  המיוחדת  שמים 

השם שלו. בתפלתו שהיתה כמונה מעות, היה 
ובכל  אביו",  לפני  המתחטא  "בן  לראות  אפשר 
יום היה בעיניו כחדשים. היה מקפיד על אמירת 
הליכות  על  מקפיד  היה  שם  וגם  חצות,  תיקון 
בחדר  לומר  משתדל  והיה  לחברו,  אדם  בין 
השיעורים או בחדר המדרגות בכדי שלא להעיר 
את חבריו. תמיד בשעות אלו הייתי רואה שעיניו 
לחות מבכי על גלות שכינת עוזנו. במיוחד בלטו 
היה  דבריו  ובכל  והענוה,  האמת  מדות  אצלו 
שוזר מאמרים מגדולי בעלי המוסר ותדיר שאף 

להגיע גבוה בעבודת השם.

הגאון רבי אופיר טנג'י  ידידו באותה תקופה 
שליט"א ששידך לו את אשתו שתחי', מספר שר'  
אליהו השתדך בגיל צעיר יחסית, וכששאלוהו 
תמידית.  בקדושה  לחיות  שרוצה  אמר  כך  על 
היה  נישואינו,  לאחר  בצפת  נפגשים  כשהיינו 

תדיר מדבר בדברי תורה והיה גדוש בתורה.

בתורה,  שקיעותו  על  המעיד  מופלא  סיפור 
בדברי  עוסק  היה  התנאים  כתיבת  בזמן  שגם 
תורה, ותוך כדי שההורים דיברו ביניהם, חיבר 
מאמר תורני על מגילת אסתר, והביאו כמתנה 
)על  אליהו"  "גילת  קובץ  שמו  וקרא  לארוסתו, 
שמו ועל שם רעייתו גילת תבדל לחיים טובים(.

שיעורים  ומסר  תורה  נישואיו, הרביץ  לאחר 
מגוריו,  עיר  בצפת  כנסת  בתי  בכמה  בהלכה 
שיעור  כל  לפני  רבה  מחשבה  מקדיש  כשהוא 

להעבירו בשפה ברורה עם דוגמאות מהחיים.

חכמי  של  "מעשיהם  הספר  את  חיבר 
בספר  פטירתו.  לאחר  לאור  שיצא  הספרדים" 
מהקדמות  מוכרות  פחות  מעשיות  דלה  הוא 

ספרים וכדומה. ועוד לו בכתובים. תנצב"ה.

תודה לבנו של רבי אליהו - ר' יוסף נהוראי על 
עזרתו הרבה בהכנת הכתבה.
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ִמְנַין המכות
בהגדה של פסח מובאת מחלוקת תנאים עם שלש 
דעות בנוגע למנין המכות שלקו המצרים במצרים 
ועל הים: לדעת רבי יוסי הגלילי, במצרים לקו עשר 
אליעזר  רבי  לדעת  חמישים,  לקו  הים  ועל  מכות 
במצרים - ארבעים )כל מכה מורכבת מארבע(, ועל 
הים - מאתיים, ואילו לדעת רבי עקיבא במצרים - 

חמישים ועל הים -  מאתיים חמישים.

עם  קיצונית  כמחלוקת  הדבר  נראה  פניו,  על 
פערים גדולים בין הדעות. אולם מרן ראש הישיבה 
שליט"א מבאר בהגדת "ה' נסי" שלדעת הכל, מכות 
הים היו כפולות פי חמשה ממכות מצרים, וזה נלמד 
מכך שעל מכות מצרים נאמר "אצבע" ואילו במכות 

שעל הים "היד הגדולה" )ביד יש חמש אצבעות(.

אלא שרבי אליעזר ורבי עקיבא קיבלו שכל מכה 
במצרים היתה מורכבת מכמה מכות - לרבי אליעזר 

מארבע ולרבי עקיבא מחמש.

חיים,  אלוקים  דברי  ואלו  שאלו  להוסיף  ואפשר 
וגם רבי יוסי הגלילי מודה שכל מכה מורכבת מכמה 
מכות, אלא שמחשיב אותן כמכה אחת לפי שבאו 
באותו זמן. כלומר, אין מחלוקת במציאות, רק בדרך 
החישוב  לדרך  אסמכתא  מצא  אחד  וכל  החישוב, 

שלו מהפסוקים )כמ"ש הרד"א(.

ובביאור מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא, ביאר 
בה' נסי שם, שרבי אליעזר סובר כי בפסוק "ְיַשַּׁלח 
ַמְלֲאֵכי  ִמְשַׁלַחת  ְוָצָרה,  ָוַזַעם  ֶעְבָרה  ַאּפֹו,  ֲחרֹון  ָּבם 

1. ואפשר שלמד זאת מכך שלא המשיך הפסוק באותה הטיה "עברתו וזעמו", כמו "וחרון אפו".

ואין  פרטים  שאחריו  כלל  הוא  אפו"  "חרון  ָרִעים", 
בכלל אלא מה שבפרט1, ורבי עקיבא סובר שכולם 
פרטים. וע"ע בה' נסי שם איך יגע למצוא את חמש 
המכות שנכללו בכל מכה ומכה, וסיים "בריך רחמנא 

דסייען".

סיבה קרובה וסיבה רחוקה

מחלוקת  מובאת  ע"ב(  ק"ז  )דף  מציעא  בבא  בגמ' 
תשעים  כי  אמר  רב  המחלות:  של  מקורם  אודות 
ותשעה מתים מעין הרע, ורק אחד ממאה מת במיתה 

טבעית, ושמואל אמר הכל ברוח. 

וביאר מרן ראש הישיבה שליט"א בהגדת "ה' נסי" 
)על פיסקת "ועברתי בארץ מצרים"( דהא והא איתנהו, 
נקט  ושמואל  הרחוקה,  הסיבה  על  כיוון  שרב  אלא 
והסביר דעת שמואל לפי  הסיבה הקרובה הטבעית. 
מה שנודע בזמננו שכמעט כל המחלות מופצות ע"י 
חיידקים המפוזרים באויר )וזהו שאמר שמואל "הכל 

ברוח"(. 

כלומר, לא מחייב שלכל מקרה שקורה יש רק סיבה 
אחת, לפעמים יש שתי סיבות - קרובה ורחוקה. 

ועל פי זה יישב שם קושיית הרד"א איך אמר המגיד: 
"ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך" וכו', הרי כתוב 
"ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף" )שמות י"ב 
כ"ג(? אלא שגם במצרים הקב"ה כביכול היה מכה כל 
בכורי מצרים ע"י ששלח בהם חיידקים מפיצי רעל 
שהמיתו אותם וכיו"ב, ועליהם כתיב ולא יתן המשחית 

לבא אל בתיכם וכו'.

לא פליגי

פולמוסים ומחלוקות שהתברר במרוצת הדורות כי אין בהכרח סתירה בין הדעות
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בנימין 
הצדיק
הכהן  בנימין  רבי  והעניו  החסיד  הצדיק,  הגאון  על  פלא  מעשי 
זצ"ל - מאת בנו הגאון רבי חננאל כהן שליט"א | מדוע השתטח 
על הכביש? איך ידע מאיזה חולאים סובלים אנשים? כיצד היה 
מסיר עין הרע? מדוע לא רצה לעשות פדיון נפש לחייל? ואיך 

כינהו הגרא"מ שך?
אבא עליו השלום הריני כפרת משכבו, היה 
חזרן במצוות, עובד ה' בכל לבו ושמח במצוות. 
לבקשת העורך הי"ו, אעלה כאן על הכתב מעט 

מהנהגותיו היקרות שיהיו לתועלת הרבים.

כשהגיע אבא ע"ה למושב ברכיה, בתחילה 
מקבל  והיה  ובונה",  "סולל  בחברת  עבד 
לעסוק  זמן  לו  היה  לא  אבל  גבוהה,  משכורת 
עם  אחת  בעצה  ולכן  נפשו,  כאוות  בתורה 
הבניין  עבודת  את  עזב  ע"ה  אמא  רעייתו 
למרות  המושב.  של  בצרכנייה  לעבוד  ועבר 
שהמשכורת היתה נמוכה בהרבה מהמשכורת 
זאת  תיאר  אבא  בבניין.  מעבודתו  שקיבל 
שווה  היתה  בבניין  חודש  של  שמשכורת 
למשכורת של חצי שנה בצרכניה, אבל התורה 

בעיניו שוה היתה כל מחיר.

אומר  בחצות,  קם  מוקדם,  ישן  היה  אבא 
תיקון חצות, לומד מעט וחוזר לישון. אחר כך 
בתורה  עוסק  בוקר  לפנות  שלוש  בשעה  קם 
מגיע  היה  ראשון.  במנין  ומתפלל  ובתפלה, 

בבוקר,  השכם  הכנסת  בית  את  ופותח  ראשון 
ולא עצרו אותו קיץ חורף גם שלג עד החודש 
האחרון לחייו. ועד שנה לפני שנפטר היה הולך 
במרחק  היה  הכנסת  בית  הכנסת,  לבית  ברגל 
ששים מטר מהבית, ובשנים האחרונות שסבל 
מכאבי רגליים היתה הדרך לוקחת לו בין חצי 
ולא רצה עזרה משום  שעה לארבעים דקות, 
ויד אחת אוחזת  יד אחת אוחזת במקל  אדם. 
אוחז  ובחורף  והתפילין,  הטלית  של  בתיק 
לתפלה  נפשו  שמסירות  אפשר  מטריה.  גם 
בבית הכנסת, זה אחת הסיבות שתפלותיו היו 

מתקבלות וברכותיו היו עושות פירות.

אחרי התפלה היה לומד "חוק לישראל" ורק 
אחר כך אוכל פת של שחרית. כך נהג עד ימיו 
האחרונים. כחודש לפני פטירתו אחר שחזרתי 
יחד אתו מהתפלה בהנץ, רציתי להכין לו קפה, 
אבא עצר אותי ואמר לי: חכה, עוד לא למדתי 
תורה, אלמד ואח"כ תכין לי. שאלתי אותו: אבא 
הרי כבר התפללת ומותר לך לאכול? השיב לי 
אבל איך אפשר לטעום  אבא ע"ה: ידעתי בני, 



71כתר מלוכה

את  שפותחים  לפני  משהו 
היום בלימוד תורה?!...

פת  שסיים  לאחר 
יוצא  היה  שחרית, 
ועבודתו  למלאכתו, 
ובאמונה.  ביושר  היתה 
אנשי  באו  פעמים  כמה 
שגרתיות  לבדיקות  המס 
שום  מצאו  ולא  בצרכנייה, 
ראינו  לא  "מעולם  עוולה. 
כאלה  מדויקים  חשבונות 
אומרים  היו  האגורה"  על 
כשהרגיש  בהתפעלות. 
שאין  יום  קשי  במשפחות 

בידם לשלם את חובם למכולת, 
לספר  בלי  חובותיהם  את  מכספו  משלם  היה 

להם על כך.

אחת  בשעה  העבודה  את  מסיים  היה  אבא 
בשעה  לעבודה  לחזור  צריך  והיה  בצהריים, 
היה  לא  זמן  באותו  הערב.  עד  אחה"צ  שלוש 
רב במושב, והתלמידים אחר סיום הלימודים 
היה  לאבא  לביתם.  חוזרים  היו  הספר,  בבית 
קשה לשאת את זה שלומדים בבית הספר ולא 
באים ללמוד תורה, אז כשחזר בצהריים לביתו, 
היה אוכל בזריזות ומיד רץ לבית הכנסת ואוסף 
תלמוד  פתח  כך  תורה.  ללימוד  הילדים  את 
תורה מהשעה אחד ארבעים וחמש עד שלוש. 
והיו ילדי המושב לומדים אצלו קריאה, חומש, 
משנה, גמרא והלכה. כך עשה במשך עשרות 
שנים. כשאבא סיפר לי את זה, שאלתי אותו: 
אבא מי מינה אותך לתפקיד זה. השיב לי אבא 
במקום  למנות,  צריך  לא  אחד  אף  בפליאה: 

שאין אנשים השתדל להיות איש. 

ואותה  גשמים,  עצירת  היתה  אחת  שנה 

מתפרנסים  היו  המושב  אנשי  רוב  תקופה 
המושב  ילדי  את  לקח  אבא  מחקלאות. 
הלומדים אצלו, והתחיל לקרוא עמהם תהלים 
תפלתם  כשסיימו  ותיכף  גדולה.  בהתרגשות 
ברכה  גשמי  ונטפו  בעבים  השמים  התקדרו 

ונדבה.

אח"כ  ולומד,  קום  משכים  היה  שבת  ביום 
וקורא  ש"ץ  היה  שם  ראשון,  במנין  ממתפלל 
לביתו,  בזריזות  חוזר  התפלה  אחר  בתורה. 
לבית  חוזר  ושוב  מזונות,  אוכל  קידוש  עושה 
שהיה  שנים  והיו  שני.  במנין  לקרוא  הכנסת 
קורא בתורה בשבת ארבע פעמים, והיה צריך 
את  להספיק  כדי  במושב  לקצה  מקצה  לרוץ 

המניינים.

הולך  היה  שבת,  של  שניה  סעודה  אחר 
בזריזות לבית הכנסת, לשם היו באים הילדים 
והיה  שבוע.  ופרשת  תהלים  אצלו  ולומדים 
להם  ומשאיר  צדיקים,  סיפורי  להם  מספר 
את סיום הסיפור לשבוע הבא, כדי שלא ירצו 

להפסיד את השיעור בשבת הבאה.
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פעם שאלתי אותו: אבא, אתה לא עייף? כל 
השבוע אתה עובד קשה הן בזמן שהיית עובד 
בצרכנייה, וגם אחר שיצאת לפנסיה מוקדמת 
ילדים  לימדת  ואח"כ  בכולל,  יום  חצי  למדת 
למה  מאד,  מתייסר  היית  שבא  קהל  וקבלת 
אתה לא נח בשבת? אבא השיב לי: איך אפשר 
תורה!  ללמוד  לנו  ניתנה  שבת  בשבת?  לישון 
ומה שאני לא נרדם, אני כל השבוע מתפלל לה' 
יתברך שלא אהיה עייף בשבת ואצטרך לנוח, 

ותודה לה' הקב"ה מקבל את תפלתי.

השתטח על הכביש
אבא הריני כפרת משכבו, היה אוהב ישראל 
בכל לבו, קטן וגדול שווים אצלו כאחד, מדבר 
ובאהבה.  בפשטות  העינים  בגובה  כולם  עם 
שאיננו  מי  גם  מישראל  אחד  כל  מקרב  היה 
שומר כל כך, אבל כאשר ראה דברים הגובלים 
היה  עליהם,  אחריות  והרגיש  ה'  בחילול 
מוחה על כך. כאשר אבא שמע שיש ריקודים 
מעורבים במועדון, היה הולך לשם ומוכיח, והיו 
מתביישים מפניו והולכים משם. גם כאשר היו 
ומוכיח  הולך  היה  בשבת  כדורגל  משחקים 
את הנערים והיו שומעים לו, כי ידעו שמוכיח 

אותם מאהבה ורוצה את טובתם. 

וסיפר הגאון רבי שמעון ברוק, ששנים רבות 
עושה  והיה  בשבתות,  בביתו  מתארח  היה 
רכב  נכנס  ופעם  במושב.  תורנית  פעילות 
בשבת למושב, ואמו"ר ביקש ממנו שלא יחלל 
לשמוע,  סירב  הנהג  אבל  במושב,  השבת  את 
ואז לתדהמת כולם אמו"ר הכ"מ השתטח על 
מכאן!  זז  איני  לסוע,  תוכל  לא  ואמר  הכביש 
אבל  מתינותו  את  הכירו  שכולם  לפלא,  והיה 
כן  כמו  כבוד.  חלק  לא  ה'  חילול  של  במקום 
סיפר הגר"ש ברוק שבשנת תשל"ה היה אצל 
זקן ראשי הישיבות מרן הרב אליעזר מנחם מן 

למושב  "תלך  שך:  הרב  לו  ואמר  זצוק"ל,  שך 
הרב  הנסתר  לצדיק  אחד  מספר  בית  ברכיה 
ה'  ותתגורר עמו להפיץ עמו דבר  בנימין כהן 

לנוער".

וקוראים  השנה  בראש  חזן  אבא  כשהיה 
מגיעים  כשהיו  רצון",  שערי  "עת  הפיוט  את 
שמים",  אדון  לאברהם  "אמר  המתחיל  לבית 
נעים.  ובקול  ברגש  לבד  קורא  היה  אמו"ר 
יבשה. וכשהיה קורא את היהי  נותרה  עין לא 
לקטע  מגיע  כשהיה  התוקע,  שאומר  רצון 
וכן  תמרורים.  בבכי  פורץ  היה  וכו',  ראוי  איני 
בתפילת יום הכיפורים בשחרית, בוידוי של רב 
בסדר עבודת  וכן  בבכי,  גועה  היה  גאון  ניסים 
אשרי  משרת.  כמלאך  היה  במוסף  גדול  כהן 
ערבית  בתפלת  אבל  אלה.  כל  שראתה  העין 
שמחה  שמח  היה  הכיפורים,  יום  מוצאי  של 
גדולה ומוחה כפים בשמחה בברכת השכיבנו, 
סמוכים  לבתיהם  חוזרים  כולם  התפלה  ואחר 
התקבלה  הגדול  הכהן  שתפלת  ובטוחים 

ונחתמו כולם לחיים.

היה  אמו"ר  בתמוז,  י"ז  מגיע  היה  כאשר 
והיה  בצהרים,  אחת  בשעה  לביהכ"נ  הולך 
קורא תיקון חצות ורק אח"כ הולך לבית. וביום 
והיה  בבכי,  היה מתייפח  תשעה באב, בקינות 
דומה כמי שמתו מוטל לפניו. וכן כשהיה מונה 
מרוב  מונה  היה  בקושי  החורבן,  שנות  את 
שגרונו נחנק מבכי. וכשחזר לבית בליל תשעה 
באב, היה רק אור אחד דלוק, ושאר הבית כולו 
בחושך מפי החורבן. ופעם אחת בליל תשעה 
שירים  קול  שמע  הכנסת  מבית  כשיצא  באב 
והלך  זאת,  כששמע  לבו  התפלץ  מהמועדון, 
במר  וצועק  ובכה  ילך  הלוך  המועדון,  לכיוון 
לבו: תשעה באב, תשעה באב... הנערים נחרדו 

מקולו וחזרו לבתיהם נבוכים.
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וכמה היה שמח ביום פורים. והיה וקורא את 
ירעישו  שלא  וכדי  בשמחה,  בציבור  המגילה 
ירעיש  שלא  ילד  שכל  מודיע  היה  הילדים 
יותר  ולקטנים  ש"ח  עשרה  יקבל  במגילה 

חמשה ש"ח.

מצד אחד אבא היה קשה כארז בשמירה על 
כקנה.  רך  גיסא  ולאידך  והמסורת,  המנהגים 
איש של רגש עם מדות מיוחדות. פעם אחת 
בשבת פרשת שמות, העולה להפטרה התחיל 
לקרוא הפטרה שלא כמנהג ג'רבא, ואבא גער 
בו. אחר התפלה אבא ניגש לאותו אדם, וביקש 
אשם  אינך  לי  תסלח  בדמעות:  מחילה  ממנו 
שקראת הפטרה אחרת, מניין לך לדעת. ולא זז 

משם עד שמחל לו אותו אדם.

הכהן הפודה
בוקר  לפנות  יום  כל  עורך  היה  זצ"ל  אבא 
היה  בחשבון  טעות  וכשהיתה  נפש,  פדיון 
אומר: אחד מבני החבורה נפגע. וכן היה. ופעם 
נחטף חייל מאשקלון, וביקשו מאבא לערוך לו 
פדיון נפש. אבא ע"ה ערך פדיון שלוש פעמים, 
התייאש  אבא  במספר.  טעות  היתה  הזמן  וכל 
והפסיק. למחרת התקשרו בני המשפחה לאבא 

ואמרו לו שנמצא החייל הרוג.

ברכה  וביקש  לאבא  שהגיע  בבחור  מעשה 
לבית  מסוים  אדם  נכנס  ורגע  ובאותו  לזיווג, 
של אבא. אבא בירך את הבחור ואמר לו: הכלה 
שנה  לאחר  זה.  על  וחזר  כאן,  נמצאת  שלך 
של  לבתו  נישא  בירכו,  שאבא  הבחור  וחצי, 
אותו אדם שנכנס לביתו של אבא בזמן הברכה. 

ואז הבינו למפרע למה כוונתו של אבא.

מעשה בב.ר. שבתו בחודש השלישי להריונה 
ביודעו  והעובר.  היא  בסכנה  והיו  מאד,  חלתה 
שאבא עושה פדיון נפש, לפנות בוקר התקשר 

לאבא. אבא ענה לטלפון והורה לו לקרוא פרק 
פלוני בתהילים, והוסיף: אל תדאג, אני מרגיש 
שיש לה בן ורואה שיהיה גם פדיון הבן. וכן היה, 

ולפדיון הוזמן אבא להיות הכהן הפודה.

מכאובינו הוא סבלם
אמו"ר הכ"מ היה מוריד עין הרע ע"י שהיה 
ומעשה  האדם.  בבגד  מסוימת  מדידה  מודד 
בשלום  קשות  בעיות  לו  שהיו  אחד  בגביר 
בית, ועמדו הוא ואשתו להתגרש, ושום רב או 
יועץ נישואין לא עזר והועיל להחזירם. ברגע 
האחרון חברו הביאו לאמו"ר זצ"ל. אבא הוציא 
וב"ה  עצות,  מספר  להם  ונתן  הרע,  עין  להם 
חזרו לחיות יחד באהבה ואחווה. לעומת זאת, 
מעשה בזוג אחר שלא היה שלום בית, והאשה 
הבעל,  אחות  בעלה.  עם  הרבה  מתקוטטת 
לקחה בגד של הבעל ושל האשה ובאה לאבא, 
כאשר אמו"ר תפס בבגד התחיל לבכות, ואמר 
גט גט גט ולא רצה להמשיך בפעולותיו. והנה 
כשסיפרה אחות הבעל לאביה סיפור זה אמר 
לה: כמה שהרב הזה צודק, התברר לנו בירור 

גמור שעל פי התורה אסור להם לחיות יחד.

בטן  מכאבי  סבל  שאביו  ע.  בש.  מעשה 
לאמו"ר  ובא  אביו  של  בגד  לקח  הוא  חזקים, 
הכ"מ. כשאבא תפס בבגד והוציא עיה"ר, נאנח 
נכון?  מהבטן,  סובל  אביך  לו:  ואמר  מכאבים, 
השיב בחיוב והתפלא איך אבא יודע. אמר לו 
אבא: כי הכאב עבר אלי, אביך כעת הבריא. וכן 

היה. ורבים רבים הסיפורים.

את  לברך  מתחיל  רק  כשאבא  ופעמים 
כל  לו  ומפרט  מכאוביו,  בכל  חש  היה  האדם, 
חש  אני  לאנשים:  אומר  והיה  לו.  הכואב  דבר 
הכל  הברכה  אחר  ומיד  אצלי,  הכאבים  את 
שיש  להם  אומר  שהיה  ופעמים  נעלם.  היה 
אנו  אומרים:  והיו  מסוים,  במקום  בעיה  להם 
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לכו  כזה. היה אומר להם  יודעים על דבר  לא 
תבדקו בבית חולים, היו בודקים ומגלים שיש 
להם בעיה באותו מקום שאמר הרב. והרופאים 
יכולנו  שכך  בזמן  שבאתם  טוב  להם:  אומרים 
לטפל בכם. ופעם באה אשה לאמו"ר ז"ל, ואמר 
לה: אני מרגיש כאב במעיים, כנראה יש לך את 
המחלה הידועה במעיים ל"ע. האשה השיבה: 
לשמוע  רצתה  ולא  בריאה  אני  כלום,  לי  אין 
לחוש  התחילה  שבועיים  לאחר  אבא.  בקול 
חולים  לבית  הלכה  וכשכבר  בבטנה,  כאבים 
גילו לה את המחלה הנוראה במצב שאי אפשר 

לטפל, ותוך חודש הלכה לבית עולמה.

כיצד  רואה  שהיתה  השלום  עליה  אמא 
עין  מוציא  שהיה  אחר  וכואב  מתייסר  אבא 
הרע לאנשים, אמרה לו מספר פעמים: תאמר 
לאנשים רק אם היה עין הרע ואם הוא נגמר, 
להם  כואב  איפה  לאנשים  תאמר  אל  אבל 
שהאנשים  כיון  עליהם,  סודות  להם  ותגלה 
יותר אנשים ואתה  ואז באים  מתפעלים מזה, 
נכון  ע"ה:  אבא  לה  ענה  מתייסר.  יותר  עוד 
מועיל  אני  בזה  אבל  מתייסר,  ואני  לי  שכואב 
יסורים  באים  ואם  להם,  ומסייע  ישראל  לעם 
הם יסורים של אהבה, שכן למרות היסורים אני 

הולך לבית הכנסת ולומד תורה.

למה  אותו  ושאל  מתייסר  שראהו  ולחתנו 
אבא,  לו  ענה  אנשים,  לברך  ממשיך  הוא 
שמי  ועוד  לסבול,  שווה  ישראל  עם  שבשביל 
סימן  "ברכה",  בגימטריא  עולה  כהן"  "בנימין 
שהיה  זצ"ל  אבא  סיפר  גם  לברך.  צריך  שאני 
מפני  הרע  עין  להוציא  להפסיק  ששקל  זמן 
הכאבים שהיה סובל שמוציא עין הרע, ואמר 
לו הגאון רבי סאסי הכהן זצ"ל רבו של מושב 
בזה  מועיל  שהוא  כיון  יפסיק,  שלא  ברכיה 

לאנשים. 

בירושלים,  נער  נעלם  חודשים  מספר  לפני 
להתפלל  מאמו"ר  לבקש  משפחתו  בני  ובאו 
ובאמצע  ולהתפלל,  לברך  התחיל  אבא  בעדו. 
מרגיש  לא  אני  לעשות,  מה  "אין  ואמר:  עצר 
הנער  גופת  נמצאה  יומיים  ואחרי  אותו"... 

זרוקה בתוך בור.

החתונה  אחר  שנים  שמספר  בכ.מ.  מעשה 
לא היו לו ילדים, והוא בא לאבא לבקש ברכה. 
אבא הכ"מ שאל אותו אתה שומר שבת? ענה 
לו כן, אתה לובש ציצית? ענה לו כן, אתה קובע 
עתים לתורה? ענה לו: לא כל כך. אמר לו אמו"ר 
ז"ל: תקבע כל יום לפחות רבע שעה של תורה, 

ותשעה חודשים מהיום יוולד לך בן. וכך היה.

על  להתפלל  לפניו  כשבאו  פעמים  כמה 
קיסרי  ניתוח  לעשות  צריכות  שהיו  מעוברות 
אתרוג,  חתיכת  להם  נותן  היה  ללדת,  בשביל 
בפיה,  זה  את  תשים  שהיולדת  להם  ואומר 
ובעזרת ה' תלד בלי ניתוח וכן היה. וכן פעמים 
קרה שהעובר היה הפוך, והיה מתפלל ואומר: 
וכן  היה.  וכן  יתהפך.  העובר  פלוני  יום  עד 
פעמים שהיה עיכוב בלידה, והיו באים לבקש 
ברכה, היה אומר להם עד יום פלוני היא תלד 
וכן היה. ופעמים רבות שהיולדת מקשה לילד 
ומצטערת מאוד, ומבקשים ברכה, היה אומר: 
פעמים  וכן  היה.  וכן  תלד  פלונית  שעה  עד 
שהיה קם בבוקר ומתנגן בפיו שיר של ברית, 
של  פזמונים  בפיו  נופל  היה  היום  באמצע  או 
שעומד  כנראה  לנו  אומר  היה  מילה,  ברית 
להיוולד בן במשפחה או שכבר נולד. וכן היה. 
עצמו,  בזכות  אלו  הרגשות  תלה  לא  ומעולם 
תינוקות  של  הלימוד  כוח  זה  אומר  היה  אלא 

של בית רבן שלומדים אצלי.

תנצב"ה
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המעשה
אשר יעשון

פסקי מרן ראש הישיבה שליט"א על סדר השלחן ערוך

נערך ע"י הרה"ג ר' יצחק מאזוז שליט"א)מח"ס שו"ת "חקרי הלכה"( 

סדר הנחת תפלין )ב'(

1. בית נאמן )גליון 18 אות לו, לז(, ובקצרה בשו"ת בית נאמן ח"א )חאו"ח סי' א' עמ' ד'(. ובטעם נוסח ברכת הטלית והתפלין, עי' בספר 
אסף המזכיר )ערך תפלין ד'(. 

2. הערות על הבא"ח )ש"א פ' וירא ס"ז(.
3. שו"ת בית נאמן ח"א )חאו"ח סי' א' עמ' ט(, ובית נאמן )גליון 23 אות יג בהערה(.

4. שו"ת בית נאמן ח"א )סי' א' עמ' ה'(, והערות על ס' ברכת ה' )נדפס בברכת ה' ח"ה עמ' 61(, ובית נאמן )גליון 23(. וכ"כ בשם מרן 
שליט"א בהע' איש מצליח על המשנ"ב )סי' רטו ס"ד ביאוה"ל ד"ה ואסור(.

5. מרן שליט"א בהערות איש מצליח על המשנ"ב )סי' כה ס"ק מד(.
6. שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' צ"ז(.

7. מרן שליט"א בדבריו שבשו"ת מנחת חיים ח"א )ס"ס ז. מהדו"ב(. והע' על הבא"ח )ש"א פ' וירא ס"ד(. 
8.מרן שליט"א בהערות איש מצליח הארוכות על המשנ"ב )סי' כה ס"א(. דברי מרן שליט"א שבשו"ת מנחת חיים ח"א )ס"ס ז. מהדו"ב(. והע' על 

הבא"ח )ש"א פ' וירא ס"ג וס"ד(.
9. מרן שליט"א בהערות איש מצליח הארוכות על המשנ"ב )סי' כה ס"א(, ובשו"ת מנחת חיים ח"א )ס"ס ז. מהדו"ב(, ובהע' על הבא"ח )ש"א פ' 
וירא ס"ד(. ובענין מי שיש לו ספק אם לברך על תפלין, עי' למרן באו"ת )אלול תשמ"ו עמ' תרס( שכתב בשם ס' מעורר ישנים הנד"מ )במאמר 
הנדפס בתחלתו מחוברת תורה מציון, דף א' סע"ב( שצידד שיתעטף בציצית בלא ברכה, ויניח תש"י וקודם שיהדקה יברך אקב"ו להתעטף בציצית 
ולהניח תפלין, ואח"כ ימשמש בציצית ויהדק התפלין, או אולי ימשמש בציצית בין "בציצית" ובין "ולהניח" וא"צ לשהות בזה כלל, ואף אם שוהה 
במשמושו בציצית יותר מכדי דיבור מה בכך, ומעשים בכל יום ששוהים כך אף באמצע ברכה וכו' ואף אם שוהה בזה כדי לגמור את כולה אינו פוסל 

הברכה כיון שאינו אלא הפסק רצוניי. עש"ב.

להניח  וציונו  במצוותיו  קדשנו  "אשר  יברך  א. 
תפלין". ועדיף לומר "ְלָהִניַח" בלי דגש1.

ב. אם טעה ובא לברך על תפלין של ראש והתחיל 
יסיים "למדני חקיך",  ונזכר, לא  לומר "ברוך אתה ה'" 
שאם כן יהיה הפסק בדבור בין תפלין של יד לתפלין 
של ראש, אלא יסיים "על מצות תפלין", ובסוף יאמר 

"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"2. 

מלכותו  כבוד  שם  "ברוך  אומרים  האשכנזים  ג. 
מפני  ראש,  של  תפלין  ברכת  אחרי  ועד"  לעולם 
שחוששים אולי הלכה כהרי"ף והרמב"ם. אבל להלכה 
מי  על  להם  יש  כי  בשכמל"ו,  לומר  צריכים  אינם 

לסמוך3. 

ד. השומע אשכנזי מברך על תפלין של ראש, יכול 
לענות אחריו אמן. וכן עונים אמן על ברכת תפלין של 
יד של אשכנזים אף על פי שהתפלין שלהם עשויות 
כדעת הט"ז, ולדעת מרן הן פסולות. וכן אשכנזי שסח 
בין תפלין של יד לתפלין של ראש ובירך שתים להניח 
תפלין ועל מצות תפלין, ספרדי השומע את הברכות 
יכול לענות אחריהם אמן. והוא הדין שעונים אמן על 

ברכת להתעטף בציצית של אחינו האשכנזים, אע"פ 
שאינם בקיאים בעטיפת ישמעאלים ומכסים עיניהם 

בטלית שלא כדין4. 

שנשמטו  תפלין  על  לברך  שלא  היום  נוהגים  ה. 
שיהיו  מהם  דעתו  מסיח  אינו  דמסתמא  ממקומם, 

תמיד במקומם הנכון5. 

ולכן  תפלין.  בהנחת  יסייע  שגוי  איסור  שום  אין  ו. 
הכנסת  לבית  להכניסו  יכול  לזקן  המסייע  פיליפיני 

ולסייע בידו בהנחת תפלין6.

ז. אם פגע בתפלין לפני הטלית, יעזוב ויניח התפלין 
מידו ויתעטף קודם בטלית ואחר כך יניח התפלין. וכן 
יד, יעזבם  אם פגע בתפלין של ראש לפני תפלין של 

ויניח קודם תפלין של יד7.

אין  טלית,  לו  הביאו  כן  ואחר  תפלין  שהניח  מי  ח. 
וכן  בטלית8.  להתעטף  מנת  על  התפלין  לחלוץ  צריך 
אם היה לו רק תפלין של ראש והניחן, ושוב הביאו לו 
תפלין של יד, אין צריך לחלוץ של ראש על מנת להניח 

של יד9.
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בתוך הגולה
שלושים שנה לנסיעה של מרן שליט"א לדרום אפריקה 
| הקשר עם הגאון רבי אהרן פוייפר זצ"ל, הלקח הנפלא 
לנשיא  מרן שליט"א  בין  ומה הקשר  הבואינג,  ממטוס 

בוש )להבדיל( ולמשחק כדורגל

היה זה לפני שלושים שנה בתמוז התשנ"א. 
מרן ראש הישיבה שליט"א הוצרך לטוס לדרום 
אפריקה לצורך ניתוח לב פתוח סבוך לרבנית 
בוכריץ  יוסף  ר'  הרה"ג  התלווה  לנסיעה  ע"ה. 
שליט"א, שהיה אז אברך צעיר בישיבה )אגב, 
שנה לפני כן נשלח הנ"ל ללוות את הגאון רבי 
דניאל משיח שליט"א להשתלת כבד בצרפת(. 

הגאון  פניהם  את  קיבל  התעופה  בשדה 
מהרש"א  קהלת  )רב  זצ"ל  פוייפר  אהרן  רבי 
בקשת  פי  שעל  אפריקה(,  דרום  ביוהניסבורג 
הדרוש  כל  את  ארגן  הי"ו  פירר  אלימלך  הרב 
כשהוא  רבה,  בעזרה  מרן  את  וליווה  לביקור, 
בהתנדבות.  מומחים  רופאים  לרשותו  מעמיד 
א.  ר'  אותיות  ירפא  ורפא  מרן  לו  שרמז  עד 
תורה  נתנה  מכאן  חז"ל:  דרשת  )ע"פ  פויפר 
דרא"פ  לו  אמר  ופעם  לרפאות(.  לרופא  רשות 
אהרן  ר'  דרוש  נוטריקון:  אפריקה(  דרום  )ר"ת 

פוייפר.

שחרית.  התפלל  מהמטוס,  שירד  לאחר 
מהשפעת  סחרחורת  הרגיש  העמידה  בתפלת 
מעניין:  השכל  מוסר  הבריק  וברעיונו  הטיסה, 
במהירות  שטס  הארץ  בכדור  אנחנו  הרי 
מסתובב  הארץ  )כדור  מהבואינג  כפולה 

והמהירות  ק"מ,   1666.6 של  במהירות  בשעה 
ובכל  קמ"ש(,   875 בערך  הבואינג  מטוס  של 
מרגישים  ואיננו  יציבים  הולכים  אנו  זאת 
יחסית  וזאת למרות שבואינג  שום סחרחורת. 
"בואינג"  נוח,  יותר  הרבה  אחרים  למטוסים 

בגימטריא "חסד"...

כשקרא  שבת,  של  התפלה  באמצע  והנה 
פניו  עבר  אל  האירו  פתאום  חי,  כל  נשמת 
ובריותיו  בחסד  עולמו  "המנהג  המלים: 
פירוש  לפתע  קיבלו  הללו  המלים  ברחמים". 
את  מסובב  הקב"ה  עולמו",  "המנהג  חדש: 
כדור הארץ שלו, "בחסד" - ב' חס"ד, גימטריא 
ובכל  בואינג,  ממטוס  כפול  דהיינו  "בואינג", 
אדם  בני  מליארדי  ברחמים"!  "ובריותיו  זאת 
הנמצאים על כדור הארץ, מרגישים ברחמים - 
בחילות,  בלי  ראש,  כאבי  בלי  סחרחורות,  בלי 

ובלי כיסי אויר. פלא פלאים!

פוייפר  הרב  של  נפשו  הביקור,  במהלך 
והיה  וטובים,  לחיים  יבדל  מרן  בנפש  נקשרה 
מנצל כל זמן שהיה שם כדי לדבר עמו בלימוד. 
של  עסקו  שעיקר  פוייפר  הרב  חשב  בתחילה 
מרן בקבלה כמו חכמי הספרדים שהכיר, והחל 
אמר  הדברים  בין  קבלה.  בענייני  עמו  לדבר 
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סדומית(  )מלח  ש"סדומית"  בזוהר  שמצא  לו 
אותיות "סוד-מות", כלומר זה חלק של הסטרא 
אחרא. מרן הגיב "אין דבר כזה בזוהר! אם זה 
בבן  או  החיים  בכף  מובא  היה  זה  בזוהר,  היה 
אלא  מות"  "סוד  לא  זה  סדומית  וגם  חי.  איש 
"סוד מית". לאחר בדיקה, חזר והודה שאכן אין 
לכך מקור בזוהר. בהמשך, שמח לראות שמרן 
ידיו רב לו בהלכה ובעיון, ומצא לו חבר לשטוח 
רפואה  בענייני  הלכתיות  הכרעות  בפניו 

שהובאו לפתחו.

כמנחת  מרן  לו  העניק  הביקור,  במהלך 
אהבה ספר "מנוחת אהבה". עיין בו כל הלילה, 
כמה  "בן  בהשתאות  שאל  בבוקר  ולמחרת 
המחבר". כששמע שהוא בסך הכל כבן שלשים, 
השתומם ואמר בהאי לישנא: "כתבתי ספר על 
אותו  גונז  ואני  דף,  מאות  ארבע  שבת  הלכות 

מפני ספר מנוחת אהבה...". 

התארח  מרן  אפריקה,  בדרום  שהותו  בזמן 
בבית יהודי אחד מאנשי הקהילה בשם מנשה רז, 
ישראלי ממוצא מרוקאי שירד לדרום אפריקה. 
באחד הימים לפני הניתוח, חלמה בעלת הבית 
חלום מוזר, ובו ראתה שנשיא אמריקה "בוש" 
משחק  על  לצפות  כדי  לביתם,  הגיעו  ורעיתו 
רב  שיש  נזכרה  המזרחי...  החלון  מול  כדורגל 
את  לה  לפתור  ממרן  וביקשה  בביתה,  גדול 
בית-החולים  כיוון  "באיזה  מרן:  שאל  החלום. 
שאנחנו צריכים לעשות שם הניתוח?". אמרה: 
"מול החלון המזרחי במרחק עשרה ק"מ". "אם 
כן פשוט", הסביר מרן "זה פתרון החלום: בוש 
בגימטריא 308, עם 3 אותיות עולה 311 כמנין 
אני  )בלי אל"ף(. עכשיו באתי  שמי מאיר מזוז 
ורעיתי, להסתכל ב"משחק כדורגל" מול החלון 
משחקים  הזה  החולים  בבית  שם  כי  המזרחי, 
הניתוח  פעמים  יחיה,  וזה  ימות  זה  בנפשות, 

מצליח ופעמים שלא". אמרה: "ככה? אם כן אני 
צריכה לכבד אתכם כמו הנשיא בוש"...  לאחר 
לו את החלום  סיפרו  פוייפר.  הגיע הרב  שעה, 
זה  מי  בוש?  הנשיא  כמו  "מה,  אמר:  ופתרונו, 
הנשיא בוש לעומת ת"ח?! ת"ח מגיע לו הרבה 

יותר כבוד!".

מרן,  עם  קשר  על  שמר  פוייפר  הרב  אגב, 
וכשביקר בארץ היה נפגש עם מרן, ופעם אחת 
שנתיים  בביתו.  סעודה  לכבודו  ערך  מרן  אף 
לאחר הביקור, ביום ראשון י"א באייר התשנ"ג, 
באופן  פוייפר  הגר"א  הסתלק  הצער  למרבה 
פתאומי בתאונת דרכים מחרידה בעוה"ר, והוא 
התקשר  פטירתו  לפני  שעות   18 שנים.   45 בן 
אל מרן, דרש בשלומו, וביקש להזכיר בתפלה 

את "אהרן בן יהודית".

שבועיים  נמשך  אפריקה  בדרום  הביקור 
הניתוח  את  הרבנית  עברה  במהלכו  וחצי, 
בהצלחה ב"ה. והעיד מרן שהיו אלו ימים יפים 

שלא ישכחם לעולם. 

לפרשת  ב'   - שם  לשהותו  האחרון  ביום 
בתורה  הקורא  היה  מרן  מנחם-אב,  ד'  דברים 
בשחרית, ואחד הפסוקים שקרא היה "רב לכם 
ו(.  א,  )דברים  וסעו לכם!"  שבת בהר הזה, פנו 
"יוהנסבורג"  בדעתו:  עלה  קריאה  כדי  תוך 
פירושה המילולי: "בורג-יוהנס", הר של יוהנס 
)שם אדם(, והמלה הזה עולה בגימטריא 17, "רב 
לכם שבת בהר הזה", ישבתם כבר ביוהנסבורג 
"פנו  ימים, כעת הגיע הזמן לחזור הביתה.   17

וסעו לכם!".
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ויאמר לו 
יהונתן

הרב תומר בוכריץ
"הוי חרב לה' )מגפת הקורונה( עד אנה לא 
ודומי"  הרגעי  תערך  אל  האספי  תשקוטי? 

)ירמיה מז, ז(.

צר לי עליך דודי יהונתן, נעמת לי מאד...

הישיש  הדוד  עם  להפגש  היה  נעים  כמה 
חזון  איש  זצ"ל,  מאזוז  יהונתן  רבי  מצפת, 
מורה  ולתעודה,  לתורה  פעלים  רב  ומעש, 
מחונן, חזן ושליח ציבור, נוצר מסורת קדומים, 

מרביץ תורה ברבים, איש שיחה ועוד ועוד.

בכל  אך  טובה,  לשיבה  המנוח  זכה  אמנם 
זאת נראה כי הלך בטרם עת. התהלך כאחד 
האדם רק משענתו בידו מרוב ימים, אך חזק 
ברוחו ובריא בגופו, עד שבא מלאך המשחית 
שבק.  לישראל  חיים  ימים  שלושה  ובתוך 

תנצב"ה.

הנופש  את  ניצלתי  התשע"ט  אב  בחודש 
בעיר הקודש צפת, וביקרתי בביתו פעמיים. 
להספיק  ולחוץ  טרוד  כולו  כשכל  היה  זה 
להוציא לאור ולחדש את הספר "אני חומה" 
זצ"ל,  עלוש  חומאני  רבי  להגאון  התורה  על 
לכבוד יום האזכרה ביום ג' אלול. הספר היה 
אחרי כל השלבים, עריכה ועימוד, ועבר כעת 
"חשבתי  הדפוס.  לפני  האחרונה,  הגהתו  את 
לקח  בראשית  חומש  "אם  לי,  אמר  לתומי", 
אבל  אסיים,  ימים  חודש  תוך  אז  שבוע,  לי 

הוא  דברים  שחומש  כשראיתי  התבדיתי 
כמו כל הספר, והמחבר האריך בו יותר. היום 
לישון,  הלכתי  תשוש  הייתי  עליו,  ישבתי 

הרגשתי שאיני יכול להזיז ידים ורגלים..."

דפי ההגהה שלפניו, היו של פרשת ואתחנן, 
דודי  שתספיק  סיכוי  "אין  חשבתי  ובלבי 
הישיש... רק הדפוס לוקח לפחות שבוע". אבל 
במלאכתו  יתרפה  שלא  לפי,  מחסום  שמתי 
יום  כשהגיע  לתדהמתי  והנה  רוחו.  ותעצב 
של  ה'הילולא'  אל  יונתן  ר'  הגיע  האזכרה, 
חבילות  עם  מאושר  קורן  כולו  חומאני  רבי 

הספרים, כאומר: "ניצחתי! בסוף הספקתי!".

לאחר זמן תהיתי בלבי אם יזכור את בקשתי 
לשלוח לי ספר עם הקדשתו האישית. חלפו 
שבועות וחודשים ואמרתי "כנראה שכח". אך 
שוב התבדיתי. הדוד החביב לא שוכח. הספר 
הגיע אלי בדואר עם הקדשתו וברכתו בכתב 

ידו המיוחד.

והנה עם כל טרדתו בספר האמור, הקדיש 
לי המנוח מזמנו כמה שעות טובות, וקיבלני 
"ברוך  בורקות  ובעינים  פנים  במאור  בביתו 
הבא נכדו של רבי יחזקאל... מה שלום סבא? 

ומה שלום סבתא?".

זו היתה שעת בין הערביים כשעתיים לפני 
ערנית  לשיחה  עמו  ישבתי  וערבית".  "מנחה 

                  דברי זכרון והספד לכבוד המנוח רבי יהונתן מאזוז זצ"ל

)כ"ו כסלו התרפ"ט - א' שבט התשפ"א(
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ומרתקת, 
חד  כתער מלוטש, זכרונו 

אין "נדמה לי" או "אולי", כל מה שראה, למד, 
הבהיר,  בזכרונו  היה  חקוק  שמע,  או  קיבל 

ועומד לשליפה על קצה הלשון.

טריים  בענבים  שאתכבד  ביקש  הוא 
ושמתי  שטפתי  לקחתי,  קמתי,  מהמקרר. 
דעתו,  נחה  לא  הדוד  אך  לפנינו,  בצלחת 
'אחינו'  משבתות  "באחת  בסיפור:  ופתח 
לנו  בג'רבא, דרש  )שבת שלפני ראש חודש( 
על  דיבר  הדברים  בין  זצ"ל.  עידאן  דוד  רבי 
והזהיר  בפירות,  שמצויים  מתולעים  זהירות 
תלויים  כשעודם  הענבים  את  לשטוף  שלא 
שחרקים  חשש  יש  כי  באשכול,  ומחוברים 
קטנים נאחזים בדיוק במקום החיבור ואינם 

יורדים בשטיפה.

ר'  "לאחר הדרשה ותפלת מנחה", ממשיך 
יונתן לספר, "צעדנו לביתנו להספיק לסעוד 
אמר  ואז  השקיעה,  לפני  שלישית  סעודה 
הדוד רבי כמוס מאזוז: 'מה שאמר רבי דידו 
זו לא גוזמא או חסידות! אכן כך צריך להזהר'. 
וכמובן כך אנו נזהרים מאז" - חתם ר' יהונתן 

את דבריו.

הענבים  את  הפרדתי  הרמז,  את  הבנתי 

מים  זרם  תחת  לשטפם  וניגשתי  מהאשכול, 
צוננים.

אבותינו  מימי  ומעשיות  סיפורים  ברוח 
כיבוד  השלחן  כשעל  ג'רבא,  מאי  ורבותינו 
ונעים, חלפו להן שעתיים תמימות בלא  קל 
ושופך. על כל שאלה,  והדוד שופע  להרגיש, 
תשובה  מקבל  אתה  משפחה,  או  רב  מנהג, 

בהירה עם כל ההיבטים.

עוד אנקדוטה מחויכת שח לי, על דרשותיו 
המופלאות ומלאות הומור וחן של מרן רבינו 

הגדול רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל.

פעם אחת אמר רבי חויתה בדרשה: "למה 
'יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את  עשיו אמר 

יעקב אחי'?

אמר   - הזה"  הרשע  עשו  יודעים  "אתם 
דבריו  את  לשמוע  נדרכו  וכולם  חויתה,  רבי 
)כשרבי חויתה אומר 'הרשע הזה' כולם מטים 
אוזן קשבת(, "לא מיניה ולא מקצתיה, נראה 
לכם שבכלל אכפת לו מאביו אם יצטער או 
לא?! אלא מה, אמר יש לי בעיה, אם אהרוג 
ומה  'שבעה'...  עליו  לשבת  אצטרך  אחי  את 
על  עכשיו?  הזה  הסוהר  בית  את  צריך  אני 
ואהרוג  אבי  אבל  ימי  יגיעו  תכף  אחכה  כן 
על  'שבעה'  ואשב  'אחסוך'  וככה  יעקב,  את 
שניהם..." סיים רבי חויתה, וכל הקהל התמוגג 

מצחוק.

ככה הייתי מיסב בבית הדוד המנוח, והנה 
באה והגיעה שעת המנחה.

המשפחה  בני  ידי  על  לי  והוצע  זכיתי 
חומאני  'רבי  הכנסת  לבית  ברכבי  לקחתו 
ראה  ולהתיישב  להכנס  כשבא  אך  עלוש'. 

ברצפת הרכב עיתון.

מיד אמר: "יש בזה דברי תורה?".

"מה פתאום" עניתי, זה עיתון של פרסומות. 
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אך הוא בשלו שוב שאל: "בטוח?".

להכנס  הואיל  אז  רק  עניתי.  בוודאי",  "כן, 
ולהתיישב.

הזה,  הפעוט  מהמעשה  נהניתי  כך  כל 
המעיד הרבה על יראת שמים זכה. אהוב את 
- אמרו חכמי  ושנא את ה'מה בכך'  ה'שמא' 

המוסר.

המשכתי  בנסיעה  גם 
מנהג  על  ולדרוש  לשאול 

בצלא  נהגוהו  אם  מסוים 
)הייתי  בג'רבא  לכבירה 
ספרי  בהוצאת  עוסק 
דורותיכם'  ידעו  'למען 

משיבני  והוא  ב'(,  חלק 
כלאחר יד, כאילו לא חלפו 

שנה.  שבעים-שמונים  מאז 
זכרון מדהים!

הגענו אל רחבת בית הכנסת, והדוד החביב 
מבקש להנעים לי את הנופש: "מחר מתקיים 
כאן יריד, שוק גדול, יש כאן מציאות מיוחדות, 

כדאי לך לבוא עם המשפחה".

מפיו  לשמוע  נהניתי  מנחה  תפלת  לאחר 
אחר.  בנושא  יום  כל  ומרתק,  קצר  שיעור 
ברכות  מסכת  בגמרא  שיעור   - ראשון  ביום 
)המובא בחק לישראל באותו יום(, ביום שני 
 - שלישי  ביום  חי,  איש  בן  מספר  הלכות   -
תקופת  זו  היתה  הלאה.  וכן  השבוע,  פרשת 
'בין הזמנים', וסביבו הצטופפו הרבה אורחים 
מכל הגוונים, כשהם תמהים לתומם על הזקן 

הפשוט והנפלא הזה שפיו מפיק מרגליות.

תולדותיו למשפחותיו לבית אבותיו
כ"ו  החנוכה  בחג  נולד  יהונתן  רבי  המנוח 
כסלו התרפ"ט, לאביו הרב יוסף זצ"ל )ולאמו 

מרת שלבייה נ"ע( למשפחת מאזוז הידועה 
בייחוסה ובתפארתה. ר' יוסף היה בן הזקונים 
של נשיא הקהילה הרה"ג רבי רחמים מאזוז 
זצ"ל, שהיה מכנהו בחיבה 'קאיד יוסף' - השר 
יוסף. למרבה הצער, ר' רחמים נלב"ע בקיצור 
שנים בשנת התרס"ט, והניחו יתום כבן אחת 

עשרה שנים.

שנית  חזר  זה  מצער  מקרה 
שאף  יוסף,  ר'  הבן  אצל 
נלב"ע בקיצור שנים  הוא 
והניח  התש"ד,  בשנת 
כבן  יהונתן  בנו  את 
שנים.  עשרה  ארבע 
מסירותו  זאת,  כל  עם 
יוסף לחינוך  ר'  הרבה של 
בנו עמדה לו להצמיח אילן 
נאה שפירותיו מתוקים. ועל כך 

נרחיב ונספר:

ג'רבא,  באי  שהיו  פרנסה  קשיי  מחמת 
בתונס  להתגורר  ביתו  ובני  יוסף  ר'  הוכרחו 
הבירה, שם שלא כבאי ג'רבא היתה מתירנות 
מרובה.  בסכנה  נתון  הילדים  וחינוך  גדולה, 
על כן לא הניחו ההורים לבנם יהונתן לצאת 
עם  ולתפלות  בודדים  למקרים  רק  החוצה, 
השכנים:  אחד  כששאל  הכנסת.  בבית  אביו 
השיבו  הספר?",  לבית  הולך  אינו  הבן  "למה 
היה  זה  אמנם  אצלי!".  לומד  "הוא  יוסף:  ר' 
בדוחק השעה, כי רוב היום היה ר' יוסף עסוק 
ללימוד  תחליף  זה  שאין  וכמובן  בפרנסתו, 

רציני.

אצל  המקרא  לימוד  חק  את  סיים  יהונתן 
זמני  כמשהו  ואז  מרובה.  בהצטיינות  אביו, 
ביקש ר' יוסף מבן אחיו מרן הגאון ר' מצליח 
יהונתן  זצ"ל, שיפרוס חסותו על הבן  מאזוז 
תלמידים  עם  החבורה  לבני  אותו  ויצרף 
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בישיבתו, ונאות לו.

זו:  תקופה  על  יהונתן  ר'  סיפר  לימים 
"הייתי ילד כבן שמונה-תשע, ונכנסתי ללמוד 
ארבע  בן  שבהם  שהקטן  זו  בישיבה  גמרא 
עשרה. למזלי היה תלמיד אחד כבן עשרים 
מכין  והיה  אותי  שקירב  עמרוצי  ממשפחת 
עמי את הגמרא. בתחילה נכנסתי שבוע אחד 
'עולים  לי  אמרו  מכן  ולאחר  ברכות,  לכתת 
כיתה', עברנו למסכת ביצה. ולא הייתי מבין 

כלום, לפעמים הרב גער בי והייתי בוכה.

"שהרב                      יהונתן,  ר'  סיפר  זוכר",  "אני 
כשהוא  וחומר'  'קל  המושג  את  אותי  לימד 
מתרגם לי 'כפיף ותקיל'. בין הקשיים גם היו 
הכרתי  שלא  תוניסאים  וסלנגים  משפטים 
מג'רבא, כמו למשל 'כל שכן', היה הרב אומר 
זו  מלה  שמעתי  לא  פעם  אף  ואני  'ידענּך', 
'בענּך'  אומר  שהוא  והבנתי  בחלום,  אפילו 
מכר  מי  ידעתי  ולא  אותך'...  'מכר  שפירושו 
תפיסה  לי  היתה  למזלי  אבל  ולמה?  אותי? 
טובה והייתי מדקלם וחוזר אחרי הרב כאילו 
אני מבין... אבל כמה זמן זה יכול להמשך? עד 

שבא הדוד רבי כמוס וגאל אותי".

מגיע לפעמים לתונס  היה  ר' כמוס מאזוז 
לצורך מסחרו, והיה מתארח אצל אחיו. והנה 
שבת אחת בסעודה שלישית סיפר לו ר' יוסף 
על המצב של בנו בלימודים שאין לו מסגרת 
לג'רבא  אתו  שיבוא  הציע  הדוד  מתאימה. 
מקום תורה ויראה, מפתו יאכל ומכוסו ישתה 
ובביתו ילין, וילך ללמוד תורה עם כל בני גילו.

"ומה היתה תגובתי הילדותית להצעה זו?" 
סיפר המנוח, "האם נוסעים ברכב? אם כן אני 

מוכן לבוא"...

ואכן כך היה, ולמחרת הגעתו לג'רבא כבר 
הלך לישיבה שבבית כנסת רבי אליעזר, יחד 

עם בן דודו ר' פראג'י מאזוז זצ"ל.

בחסרון  הקטן  יהונתן  הרגיש  לא  בתחילה 
אביו ואמו, אך עם הזמן שחלף ולאחר כעשרה 
עצומים  געגועים  הילד  את  תקפו  חודשים 
מגיעים  אנו  וכאן  גדול".  בכי  "ויבך  להוריו 
האם  יוסף,  רבי  בו  שעמד  הגדול  הנסיון  אל 
להחזיר את הבן אליהם לתונס, או לחסל את 

העסקים ולשוב אל עיר הולדתם?

הגדול  בנסיון  עמד  יוסף  רבי  כאמור 
לו  שעלתה  החלטה  הקשה,  בהחלטה  ובחר 
שחלה  בבריאותו,  מאוחר  ויותר  בפרנסתו, 
מעות  )מחסרון  קם  לא  שממנו  גדול  בחולי 
בניו  וטובת  חינוך  בעבור  והכל  בה(,  לטפל 
ובנותיו מבחינה רוחנית )וזה בדומה להנהגת 

אחיו הגדול רבי רפאל זצ"ל, כידוע(.

בחלום אדבר בו
בתונס  יוסף  ר'  כששהה  הלילות,  באחד 
לצרכי עסקיו, נגלה אליו מר אביו ר' רחמים 
מביא  אינך  "למה  לו:  ואמר  הלילה,  בחלום 

רופא לבנך?".

רופא",  לו  שאביא  בודאי  פתאום?  "מה 
השיב ר' יוסף. ויקץ והנה חלום.

בלבו הרגיש שאין זה חלום שוא, מיד קם 
בלא להסס ונסע מיידית אל ג'רבא - מרחק 
ק"מ(.  וחמשים  מאות  )שש  גדול  נסיעה 
יהונתן  בנו  הוא מגלה שאכן  לביתו  כשהגיע 
חולה מאוד. באותם ימים באי ג'רבא לא היה 
לעולמם  והלכו  חלו  רבים  מרפא,  ולא  רופא 
בטרם עת. בלא להתמהמה מיד שכר ר' יוסף 
תונס  אל  חזרה  מלא  בכסף  מיוחדת  מונית 
הבירה יחד עם הבן, שם קיבל טיפול רפואי 

הראוי עד שהבריא ושבו לביתם לשלום.

הלא הוא כמוס עמדי
הרבה  יהונתן  ר'  ינק  כמוס  רבי  מהדוד 
תורה, והיה מחשיבו כאחד מרבותיו. כל בוקר 



כתר מלוכה82

היה טורח להכין עמו את השיעור, ומוסיף לו 
ידיעות וכללים רבים בלימוד. ופעם התבטא: 
התורה  ללימוד  הפינה'  'אבן  בי  שירה  "הוא 

שבעל-פה".

לפנינו,  ציין  היסודי  לימודו  לדרך  כדוגמא 
סדרי  ששת  את  כמוס  ר'  אותו  שכשלימד 
מועד,  זרעים,   - נק"ט  זמ"ן  שסימנם:  משנה 
ממנו  ביקש  טהרות.  קדשים,  נזיקין,  נשים, 
נ...  מועד,  "זרעים,  חזר:  הדברים,  על  לחזור 
ר'  לו  אמר  וטהרות".  קדשים  נזיקין,  נשים, 

כמוס "מדוע נעצרת באות נו"ן?".

יש  כי  'נזיקין'  זה  אולי  חשבתי  "כי 
הילד.  השיב   - נו"ן"  פעמיים 

החלטת  בסוף  "ומדוע 
הקשה  נשים?"  שקודם 

השפיל  יהונתן  הדוד. 
בכתפיו  ומשך  מבטו 
הדוד  שכך  לי  "נדמה 

אמר"...

ר' כמוס הניח ידו על 
"תשמע  לו:  ואמר  כתפו 

יא וולדי! זה יהיה לך לאות 
ולסימן, בתחילה כשברא ה' את 

האדם לבדו בעולם - הכל היה בסדר, 
לא היו 'נזיקין' בעולם, עד שבאה חוה ונתנה 
לו מן העץ. אם כן מי קודם? 'נשים' ואחר כך 

'נזיקין'..." חתם הדוד את דבריו בחיוך.

בבית מדרשו של שם
כשהגיע ר' יוסף לג'רבא, ביקש לעמוד על 
לו:  אמר  הגמרא,  בלימוד  בנו  של  ידיעותיו 
קורא,  החל  יהונתן  ותסביר".  קטע  "תקרא 
ומזוית עינו רואה שאביו אינו מרוצה ומניע 
ראשו... כשסיים אמר לו אביו בפנים חתומות: 
"ממחר תעבור ללמוד אצל מורנו הגאון רבי 
רב  נסיון  לו  ויש  מומחה  הוא  שלי,  מקיקץ 

בלימוד תלמידים".

בישיבת רבי מקיקץ למד ר' יהונתן הרבה 
חק  את  שסיים  עד  ויראה,  ומוסר  תורה 
ואחיו  ביתו  לפרנסת  לפעלו  ויצא  לימודיו, 
הקטנים בשנת התש"ה. ובמלאת לו עשרים 
את  נשא  כלכלית,  התבסס  כשכבר  שנה 
פנש,  למשפחת  נ"ע  בשירה  מרת  אשתו 
עמה חי בשלום ובמישור מעל שבעים שנה 
)נפטרה כמשלוש חודשים לפניו(, הנאהבים 

והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו.

עולים לארץ ישראל
חודש אלול התשט"ז. ההחלטה גמלה 
לעלות  יהונתן  ר'  של  בלבו 
עם  יחד  ישראל,  ארץ  אל 
מנהל  ואמו.  ביתו  בני 
ניסה  שלו  העבודה 
מצעד  אותו  להניא 
המצב  בתואנת  זה 
והראהו  הבטחוני, 
העולם:  מפת  את 
מדינת  שטח  זה  "ראה, 
הן  אלו  והסתכל  ישראל, 
 - וסוריה  לבנון  שכנותיה, 
במזרח,   - ירדן  ממלכת  בצפון, 
מצרים - בדרום, ובמערב - ים התיכון. 
כיצד אתה מרשה לעצמך לקום ולהכנס עם 
כל משפחתך ל'כלוב' הזה? ולקבל על עצמך 

אחריות גדולה וכבדה כזאת?".
במקום להתווכח, ענה לו ר' יהונתן בפתגם: 
האנש".  כיף  עאקל   - האנש  כיף  "מהבול 
כלומר אם אדם מתנהג כמו כולם - אין באים 
היהודים  וכל  מאחר  כאן  וגם  בטענות.  אליו 

נוהרים לעלות, כנראה זה בסדר.
בדרכו ארצה כשעלו לאניה בתונס לצרפת, 

אירע לו "נס" כהגדרתו, ונביאהו בלשונו:
"שעת ההפלגה הגיעה, וכל הנוסעים כבר 

בקריאת איוב בט''ב
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כולם  טובה.  בשעה  האניה  בבטן  'נבלעו' 
יוצאים  הזה,  מתרגשים על האירוע החלומי 
הארץ   - הגאולה  אל  שנה  אלפיים  מגלות 
אחרון  ברגע  אך  ישראל!  ארץ  המובטחת 
אירעה תקרית קשה ומסוכנת, אולם תוך כדי 

חרדה זו התרחש נס ונגאלנו...
אחרונות  דקות  בחמש  "הכיצד? 
נחפז  בדרכי  אני  מהנמל,  האניה  להתנתקות 
בלי  כבדה,  מזוודה  כתפי  ועל  לאניה,  להגיע 
במזוודה  נתקלתי  סיבוב  כשעשיתי  לב  שים 
הערביים.  הסבלים  אחד  של  מצחו  אל  ישר 

בידו  ומישש  מיד,  אותי  עיכב  הוא 
סימני  וראה  המכה  במקום 

התחיל  ידו,  באצבעות  דם 
לצעוק 'פוליס! פוליס!'.

הייתי  שעה  "אותה 
האניה  גדולה,  בצרה 
וכל  בתזוזה  כבר 
בפנים,  כבר  המשפחה 

יגיע  רגע  תוך  וגם 
מי  ואחריתה  ה'פוליס' 

ישורנה... אבל כמו שנאמר 
וממנה  ליעקב  היא  צרה  'ועת 

סבל  מופיע  שוטר  ובמקום  יושע', 
אחת  בידו  בחזקה  תפס  בריצה,  אחר  ערבי 
את צווארו של הערבי הפצוע, ובידו השניה 
מושך  כשהוא  ממני,  הפצוע  יד  את  ניתק 
אותו ומרחיקו בריצה וצועק לו 'בן עמיש! בן 

עמיש!'.
דבר  רק  סביבי,  קורה  מה  ידעתי  לא  "אני 
עד  האניה...  אל  מיד  לחמוק  ידעתי  אחד 
זה  יודע פשר הדבר, איזה מלאך  אינני  היום 
עמיש'  'בן  פשר  ומה  שלחו?  ומי  שהצילני? 

שמלמל ה'מלאך' הזה.
כי  לבדו  נפלאות  לעושה  נאמר  זה  "על 
סיפורו  את  יהונתן  ר'  חתם   - חסדו"  לעולם 

המרתק.

גם ברכות יעטה מורה
יהונתן  ר'  חשב  בתחילה,  בארץ,  כאן 
כפיו  ביגיע  לעמול  ובצניעות  בפשטות 
ולעבוד כ'רצף'. אך מהרה עלו התושבים על 
המזרחי  מפלגת  ונציג  הברוכים,  כשרונותיו 
הפציר בו להשתלם במקצוע ההוראה, אמר 
שבאת  ועד  אשכנזים,  פה  המורים  "כל  לו: 
אותך  רשמתי  כבר  עליך?  נוותר  לא  אתה 
היה,  וכך  וושינגטון".  בגבעת  ללימודים 
בתחילה היה מורה במטולה שעל גבול לבנון, 
שימש  מכן  ולאחר  בריה,  בכפר  כך  ואחר 

ה  ר ו מ הספר כ בית  ומנהל 
בצפת.

הימים  מן  ביום 
בדרכו  התשכ"ה,  בשנת 
לבית הספר בכפר בריה 
אברכים,  שני  פגשוהו 
יכול  "כבודו  לו:  אמרו 
זה?".  יד  בכתב  לקרוא 
הוא התבונן כמה רגעים 
ידו  "זה כתב  ואמר להם: 
ורבי הרב מקיקץ  מורי  של 
לידכם?".  הגיע  וכיצד  שלי, 
והיה  לו שהם ממושב שלומי,  סיפרו 
כל  בא  פשוטים  בגדים  לבוש  אחד  זקן  שם 
הארץ  לעם  חשבנוהו  המדרש,  לבית  יום 
ותיקן  עד שיום אחד טעינו בפיסוק הגמרא 
חכם  תלמיד  ומצאנוהו  עמו  דיברנו  אותנו, 
מלא וגדוש. ואז הראה לנו כתבי ידו חידושי 

גמרא אלו שבידינו.
להעתיק  מוכן  "אני  יהונתן:  ר'  להם  אמר 
בהתנדבות".  היד  כתב  את  לכם  ולתרגם 
וכך עשה, כל ערב העתיק כמה עמודים עד 
שגמר. אך אותם אברכים לא השאירו אצלו 
טלפון או כתובת, וגם הוא לא נתן להם. מה 
"בוא  הי"ו:  יוסף  לבנו  אמר  אחד  יום  עשה? 
נטייל". הלכו לכפר שלומי אל ביתו של הגאון 

תו הקבועה, בשיעור בין מנחה לערבית, צילום יתד המאיר
פינ
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רבי  רבי מקיקץ עצמו. כשהגיעו אליו, שמח 
מקיקץ מאוד ורצה לשלם לו על העבודה או 
לפחות על המחברת והפנקסים, אך ר' יהונתן 
שלפני  ה'רבי'  "יזכור  לו:  ואמר  הסכים  לא 
ובירכת  שבע שנים היית אצלי בבית בצפת, 
את אחי שושן שהיה עומד למשפט על שלא 
חודשי  לשלושה  אותו  ודנו  לצבא,  התייצב 
יצא  ולמחרת  אותו  בירך  וה'רבי'  מאסר, 
ונפטרו  ברכתו  את  ביקשו  ולבסוף  לחפשי". 
עמוד  ב'  חלק  ישראל  )מגדולי  לשלום  ממנו 
היכי  דעובדא  גופא  באורך  שם  ועיין  ש"מ, 
המנוח  הרב  וזכרונות  מתולדות  ועוד  הוה, 

ז"ל(.

ברוך הגבר אשר יבטח בה'
ר'  פרש  נ"ד,  בגיל  פנסיה  לגיל  כשהגיע 
קודש  ספרי  חנות  ופתח  ממשרתו,  יהונתן 
ותשמישי קדושה. פעם שח לאחד מקרוביו 
בידי  שהפרנסה  כזו,  לעבודה  ציפה  שתמיד 

שמים ולא תלויה בידי בשר ודם.
לולבים,  גם  מוכר  היה  סוכות  חג  לקראת 
הדסים ואתרוגים. שנה אחת בליל ערב החג, 
הוזעק  מיד  למשכב.  ונפל  חלה  נר"ו  אחיו 
האח הגדול ר' יהונתן ללוותו אל בית החולים, 
לטפל בו ולסעדו. בבוקר אמרו לו: "היום ערב 
חג, מהר תפתח את החנות ותמכור ארבעת 
הוא  אבל  המכירה".  עיקר  זה  היום  המינים, 
ככה  אחי  את  אעזוב  "מה  אמר:  הסכים,  לא 

ושכנעו  לו  שאמרו  כמה  השגחה?!".  ללא 
עמד  הסחורה,  כל  את  להפסיד  שחבל  אותו 
מה  ואין  יתברך,  מאתו  שהפרנסה  בשלו 
ה'  ברוך  ובאמת  הראוי.  מן  יותר  לעשות 
אחרי כשעתיים המצב השתפר, ובשעה עשר 
בבוקר הלך ומכר את כל הסחורה כולה )מפי 

מוה"ר הגאון הרב מצליח ריבי מאזוז נר"ו(.

יחיד ורבים הלכה כרבים
להזכיר את מנהגו  אי אפשר שלא  לסיום, 
שיוצא  מי  שכל  רבות,  שנים  זה  המיוחד 
ממנו  "נפטר  לעיר  מחוץ  לנסיעה  מביתו 
בדבר הלכה" )ברכות דף ל"א ע"א(. ומה היא 
ותנא  כרבים".  הלכה  ורבים  "יחיד  ההלכה? 
והדר מפרש: מדוע דוקא הלכה זו? כי בראשי 
המסוגל  מלאך  שם  רמוז  יוה"ך  שלה  תיבות 

לשמירה בדרכים.
ומעשה היה כשאחת מבנותיו טסה לג'רבא, 
וכשנפרדו כרגיל אמר לה את ה'הלכה'. והנה 
כשהגיעו אל שדה התעופה בתונס, כל פעם 
ומסתובב.  עולה  ושוב  לנחות  בא  המטוס 
אינם  המטוס  וגלגלי  תקלה  שיש  התברר 
נזכרה  ואז  מאוד,  עד  נחרדה  הבת  נפתחים. 
שבתחילה ירדו לתחנת ביניים בפאריס, ושם 
אף אחד לא אמר לה 'דבר הלכה' כנהוג. מיד 
כרבים",  הלכה  ורבים  "יחיד  בכוונה:  אמרה 
ובדיוק אז גלגלי המטוס נפתחו ונחתו לחיים 

טובים ולשלום.
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זה ספר תולדות אדם
סקירה קצרה על הספרים שחיבר המנוח

האי  "יהדות  והמפורסם  הראשון  ספרו  א. 
ג'רבא,  האי  יהודי  ימי  דברי  ספר   - ג'רבא" 
בחודש  שנה,  כארבעים  לפני  לאור  הוציאו 

חשון התשל"ט.
מציין  הוא  ארצה",  שעליתי  "מיום 
את  לחבר  לעצמי  חובה  "ראיתי  בהקדמתו, 
א(  דברים:  שני  לכך  המניעים  הזה,  הספר 

זו נדחקת לקרן  כי עדה מפוארה  שמתי לב 
יום אחד נכנסתי לחנות  זוית פה בארץ... ב( 
ירקות וביקשתי לקנות משהו, כשראיתי את 
החנות ריקה - פלטתי את המשפט התלמודי 
)עיין  שוה'...  לגזירה  ריקם  'ריקם  הידוע 
קידושין דף י"ז ע"א(. מיד פנה אלי זקן אחד 
לו  עניתי  מג'רבא?'.  עולה  'אתה  לי:  ואמר 
בחיוב, אך תמהתי: 'וכיצד הכרת אדוני כי אני 
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מג'רבא?'. ענה ואמר: 'פתגמים כאלה אפשר 
זו'.  קדושה  מעדה  רק  כעת  אותם  לשמוע 
משהסתכלתי בו בעינים של שמחה ופליאה 
אלה  יהודים  כן!  'כן!  ואמר:  הפטיר  כאחד, 
כשר,  יהודי  מקור  ויעקב,  יצחק  אברהם  בני 
זה חטא  יהיה  אז אמרתי  אותנטי מוחלט!'... 
ולפרסם טיבה של  גדול אם אמנע מלכתוב 

עדה נאמנה זו".
ספר   - השם"  ברך  "זרע  השני  חיבורו  ב. 
בשנת  לאור  יצא  מאזוז,  למשפחת  יוחסין 
התשנ"ט. כידוע משפחת מאזוז בעלת ייחוס 
ושתקנים  צנועים  ומאידך  ומהודר,  מפואר 
הנו  זה  ספר  מעצמם...  עסק  עושים  ואינם 
דור אחרון מעשה  ידעו  ברכה לזרעם למען 
מקור  מהווה  זה  ספר  לבנים.  סימן  אבות 
שהמנוח  המשפחה  זקני  על  יחידי  כמעט 
הכירם או שמע עליהם מכלי ראשון. זכורני 
את  ראיתי  קטון,  נער  ועודני  הספר  כשיצא 
הגאון  זקני  מר  בשבח  וכתב  שירטט  אשר 
נר"ו, נתמלא לבי  הצנוע רבי יחזקאל מאזוז 

בהרגשה מיוחדת, הרגשה מחייבת.
התחולל  זה  שספר  מציין  הוא  בהקדמתו 
אסתייעא  לא  אך  רבות  שנים  לפני  ברעיון 
 - מאונס  חופשה  הגיעה  ש...  עד  מילתא, 
הרגל,  את  ושברתי  לעיר  בדרכי  "החלקתי 
ידעתי כי חודשים שלמים עלי להיות מרותק 

בביתי, אז אמרתי: זה הזמן המתאים ביותר".
יצא  חיים",  "יוסף  הוא  השלישי  הספר  ג. 
לאור בשנת התשע"ב. ובתיווך מוה"ר הגאון 
חלק  לקחתי  שליט"א,  מאזוז  צמח  הרב 
בעריכתו הסופית. זכורני שהרב צמח המריץ 
וזירז את המלאכה, כי בעליה איש זקן ועבר 
כפי  אך  יום...  ילד  מה  תדע  ולא  גבורות  גיל 
הנראה מכיון שספר זה הוציאו לכבוד אביו 
תורה  הבטיחה  וכבר  ז"ל  מאזוז  יוסף  ר' 
ועוד  להשלימו  זכה  ימיך",  יאריכון  "למען 
כמה ספרים אחריו. וכמו שסיים תפלתו שם 
להשלים  שזיכתני  "וכשם  הקדמתו:  בשלהי 
תזכני  כך  ז"ל,  אבא  של  ספרו  את  ולסיים 
ולכתוב  לחבר  שחננתני  מה  את  לסיים 

לעבודתך וליראתך יתברך".
חיים  רבי  הגאון  מוסרי  על  בנוי  זה  ספר 
פאלאג'י זצ"ל בספרו חוקי חיים, עם "תוספת 

ברכה" מאת המנוח ר' יהונתן, ברצונו לקיים 
את כוונת מר אביו שחיבר כן כמעשהו, אלא 
שורותיו  בין  בארץ.  כאן  אבדו  ידו  שכתבי 
ועצות  הנהגות  הרבה  הובאו  ותוספותיו 
חינוכיות, מוסר והלכות לדברים שאדם דש 
מוצאים  אנו  זה  ספר  בהקדמת  גם  בעקביו. 
דברים  המשפחה,  ובני  אביו  מתולדות 

מרתקים בפני עצמם.
זכורני שני דברים שהביא בספר שהגדילו 
ב'מסרק  השימוש  האחד  בעיני.  קומתו  את 
המנוח  כתב  צפופות,  לא  ששיניו  שבת'  של 
יש  וכי  עולם  של  רבונו  בקרבי,  הומה  "לבי 
שערה  תיתלש  אם  כי  ביטוח  תעודת  בזה 
יש  שלהלכה  אף  לח(.  )עמ'  פטור?"  אחת 
לזה מקום כידוע. והדבר השני כתב המנוח: 
הציעו  ברומא,  כשהיינו  עובדא,  הוה  "בדידי 
לנו לאכול במסעדה יהודית כשרה. כשהגענו 
לנו  הראה  כשרות,  תעודת  לראות  ביקשנו 
בעל המסעדה את התעודה אך התברר שפג 
רצינו  ולא  המקום  את  מיד  עזבנו  תוקפה. 
כגון  המותרים  בדברים  אפילו  להתפשר 
ירקות וכדומה" )עמוד קפז(. כזה ראה וקדש! 
חידושי   - יהונתן"  "ויען  הרביעי  הספר  ד. 
תורה, פירושים ורעיונות. בעריכתו השתתף 
רבי אחא'י קניאל בוכריץ נר"ו ]'מגיה דגול!' 
ויצא לאור בשנת  כינהו המנוח להבבה"ח[, 
מיוחד  קונטרס  זה  לספר  התשע"ג. נוסף 
"והיה" שבתורה,   - "ויהי"  כל  ביאור  הכולל 
ויהי אלא לשון  ובנוי על דרשות חז"ל "אין 
שמחה".  לשון  אלא  והיה  "אין  וכן  צער", 
על  זה  ומסובך  קשה  פרויקט  לקח  המנוח 
"ויהי"  שנאמר  מקום  בכל  לבאר  עצמו 
או  צער  מה  בתורה,  המוזכרים  "והיה"  או 

שמחה יש בהם.
בהקדמתו לקונטרס זה הוא מציין ששמו 
המלא רמוז בתיבת "ויהי" - ורג'אני, יהונתן, 
וכתב:  הוסיף  הלצה  ובדרך  הי"ו.  ישועה, 
"שמי הרשמי הוא יהונתן ישועה, אולם אמי 
 - "ורג'אני"  והוא  שם,  עוד  לי  הוסיפה  ז"ל 
מעין  חשש  מפני  הדגים,  ממיני  אחד  כשם 
הרע. ועתה מתיישב לי הדבר הטעם שבחרה 
אמי ע"ה שם דג זה דוקא מכל שלל שמות 
הדגים, כנראה נתנבאה... כי בנה יזכה לחבר 
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פרקי לקח ומוסר עובדות והנהגות מחייו של מורנו 
הרב הצדיק רבי יהונתן מאזוז זצ"ל

ערוכים מתוך ההספד שנשא עליו מורנו הג"ר רפאל כהן שליט"א
ראש מוסדות "יתד התשובה" צפת

שלו  הצבא  שר  של  נפילתו  עם  זעק,  המלך  דוד 
אבנר בן נר "הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה 
בישראל", גם אנו נקונן כן על מורנו ורבנו, מחנכנו 
המאלפנו תורה חכמה ודעת, ת"ח גדול ובר אוריין, 
שייף עייל ושייף נפיק, אוהב התורה ולומדיה הרב 

המידות  בתורת  שר  שהוא  זצ"ל,  מאזוז  יהונתן 
גדול  בתורה  גדול  ברצונותיו,  לשלוט  שידע  שלו, 
שנותיו  וכל  מגירסא  פומיה  פסיק  שלא  במעשים, 

עסק באורייתא תדירא.
צפת,  בעיר  לנו  שנשאר  הגדולה  כנסת  משיירי 

ספר, ויקרא שמו "ויהי - והיה", ועל ידי השם 
שבחרה ישלים את הנוטריקון שבו"...

"אבות  החמישי  הספר  ה. 
רעיונות  הכולל  ראשונים" 

מסכת  על  וחידושים 
בשעת  לאור  יצא  אבות, 
זה  בספרו  גם  התשע"ה. 
ושמועות  גרגירים  מביא 
יקרות מפי רבותינו חכמי 
מה  מהן  ואחת  ג'רבא. 

הגאון  מוה"ר  מפי  ששמע 
רבי מרדכי אמייס הכהן זצ"ל, 

העיקרי  הבסיס  היא  זו  שמסכת 
יפנה  לאחריה  ורק  מוסר,  ספרי  לכל 

האדם לשאר ספרי מוסר אשר תאוה נפשו.
"מוציא  פסח  של  הגדה  השישי  הספר  ו. 
אסירים", יצא לקראת פסח התשע"ח. ספר 
לערוך  משפחה  בעל  כל  יכול  עמו  מיוחד, 
ושמחה.  בהירה  בצורה  חרותינו  ליל  את 
אברהם  מעשה  הוא  זו  בהגדה  מיוחד  דבר 
והפסלים הנהוג אצלנו, המתחיל "ותקול לו 
קולחת  בשפה  תירגמו  שהמנוח  אבני",  יא 
והודו  מזה  רב  עונג  שבעו  ורבים  ומרתקת. 

לו על כך, כפי שסיפר בעצמו.
בתחילת  שהזכרנו  הוא  השביעי  הספר  ז. 
באלול  לאור  יצא  חומה",  "אני  דברינו 
ספר  למעלה.  כמסופר  נס  בדרך  התשע"ט, 
תיבות  ראשי  בו  ויש  מאוד,  ועמוק  ישן  זה 
להוציאו  המנוח  ועמל  שגרתיים,  בלתי 
ביגיעה  ימים  ושבע  זקן  כשהוא  מחדש 
ומחצה  כשנה  מכוחותיו  למעלה  עצומה 

)כלשונו  משחת"  הזה  הספר  הציל  "למען 
וכשהיה  בהקדמה(, 
וחלוש  רפה  מרגיש 
לוקח  היה  במלאכתו, 
גופו  לעורר  קרח  ארטיק 
להספיק  ומחשבותיו, 
בתוספת  המלאכה  את 

מרץ )כך ראיתי בעיני(.
השמיני  הספר  ח. 
אותו לא הספיק המנוח 
הוא  ועדיין  להוציא, 
מוקדמים,  עריכה  בשלבי 
טהורות"  "אמרות  ספר  הוא 
בערבית  פתגמים  מאות  הכולל 
וביאורם  תרגומם  עם  ג'רבא,  יהודי  של 
שלא  וחבל  ומרתק!  מעניין  ספר  בהרחבה. 

זכינו לאורו בחייו.
מלבד כל אלו, כתב עוד חיבור מיוחד בשם 
"למען תספר" ופורסם במתכונת מצומצמת 
סיפור  באריכות  גולל  בו  המשפחה,  לבני 
אישי על תינוקת קטנה בת עשירים בג'רבא 
שאמה נפטרה, וקרוביה הפנו לה עורף ולא 
יגדלה  כיצד  עצות  אובד  נותר  אביה  פנים. 
וגאלה  יהונתן  ר'  שבא  עד  לחייה,  וחשש 
וכיום  ממש.  מבנותיו  כאחת  אצלו  וגידלה 

היא סבתא לנכדים וצאצאים. העי"א.
עמל  יבוליו  פרי  שרוב  נראה  נתבונן  אם 
גיל  כשעבר  האחרונות  שנותיו  בעשר  בו 
גבורות, דבר המלמדנו מוסר כי אף פעם לא 

מאוחר, ולא ידע האדם את עתו.
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לפליטה מכל הדורות הקודמים. מי שהיה ממעתיקי 
שלנו  לדורות  העבר  של  מהדורות  השמועה, 
התורה  את  להעמיד  זכה  אשר  העתיד,  ולדורות 

בקרב העדה בעיה"ק צפת וגלילותיה.
-

"ושננתם לבניך" - כל אחד הוא בן יחיד
לקיים  ראה  לבניך"  "ושננתם  של  החובה  את 
בקפידה, לא רק לגבי בניו הביולוגים, אלא כלפי כל 
מי שהוא בן של הקב"ה. הרגיש שחלה עליו החובה 

ללמוד וללמד תורה את כלל ילדי ישראל. 
ואכן כך נהג בכל שנותיו, ארגן שעורים לצעירים 
ולמבוגרים ולימד אותם תורה, קבע שיעורי תורה 
באשמורת  זצ"ל.  עלוש  חומאני  הרב  הכנסת  בבית 
הבוקר מוקדם - לימוד וגירסה של הזוהר. בצהריים 
וכן  "משמרה",  שלומדים  בתים  בעלי  קבוצת   -

שיעורים תמידיים בין מנחה לערבית.
בעצם כל מה שארגוני הנוער היו עושים, מנסים 
היה  הוא  לילדים,  ומתמידים  שיעורים   - לקיים 
לכל  אלא  לילדים  רק  ולא  מעצמו,  לבד  עושה 
אחד מעמך בית ישראל. בכל מצב ובכל גיל. והכל 

בפשטות ובצניעות. והכל חינם ובהתנדבות.
היו פעמים שראינוהו מגיע לתפילת מנחה בשבת, 
כדי  רק  והכל  לביתו  בסמוך  התפלל  שכבר  לאחר 
השתתפו  בהתחלה  התפילה,  לאחר  שעור  למסור 
בו שלשה או ארבעה משתתפים, אבל מבחינתו זה 
גם אם היה בא רק מאזין אחד, היה  כי  לא משנה, 
שאמרו  מה  בבחינת  כהרגלו.  השיעור  את  מוסר 
חז"ל )סנהדרין לז.( "כל המקיים נפש אחת מישראל, 

מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא".
ולימוד התורה, ודאי נחשב להציל נפש...!

הנה כי כן, כמו שאלישע הנביא כשראה את רבו, 
וזעק  אליהו הנביא, עולה בסערה השמיימה, עמד 
"אבי  חז"ל  וביארו  ופרשיו"  ישראל  רכב  אבי  "אבי 
אבי" - זה אבי ואמי, כך גם לנו יאות לזעוק "אבי אבי 
רכב ישראל ופרשיו", כיון שהוא שימש אבא ואמא 
לרבים כשצריך... מלבד לילדיו שיחיו )ולא רק הבת 
היתומה שבאה אתו מג'רבא, דינה שתחי'(. כל אחד 
הרגיש שייכות אליו כאבא, כמחנך, כמורה דרך, כרב, 
כפוסק, בדיפלומטיה עמוקה אמינה ואוהבת, שימש 

מורה דרך לרבים כמייעץ ומלווה.
אוהב.  ובמבט  בחיוך  בענווה,  עשה  הכל  ואת 
ועם  העם  פשוטי  עם  והתנצח  תורה  ולימד  למד 
האדמו"ר  ת"ח גדולים, בין היתר בבית מדרשו של 
מנדבורנא זצ"ל, שכ"כ התפעל ממנו כשלמדו ביחד, 

ר"ת,  של  תפילין  מתנה  לו  הביא  הוקרה  וכאות 
סעיף  לד  )סי'  ערוך  בשלחן  המבואר  לפי  כי  ואמר, 
ב, ג( שרק ירא שמים שמוחזק ומפורסם בחסידות 
צריך להניח תפלין דר"ת, א"כ דוקא לו נאה ולו יאה 

להניח תפילין של ר"ת...!
ראה  הגדול  המנוח  את  שהכיר  מי  כל  ואכן, 
ביראת  וגדושה  מלאה  רוחנית  ענקית  דמות 
העתיד  עם  עבר  המשלבת  דמות  וחסידות,  שמים 

בהרמוניה ושלימות מיוחדת. 
-

עד היכן מצוות כיבוד הורים?
כמה צריך להזהר מקיום המצוות באופן שלא יהיו 
לשם  מכוונים  אם  שהרי  מלומדה",  אנשים  "מצות 
מצוה, אזי משיגים מעלות רמות והמצוה משפיעה 

על האדם למעלה ולמטה.
אותן  מקיים  כיצד  מצוותיו,  בקיום  נבחן  ה'  עבד 
וכיצד מברך על קיומם. וכבר עם הברכה שמברכים 
לפני המצוה, או לפי בהתמדה בקיום המצוה, ניתן 
על  המצוה.  בקיום  שמח  האדם  כמה  עד  לראות 
המנוח יכולים להעיד כל רואיו שהיה שמח במצוות. 
ההידור  בשיא  עושה  היה  מקיים  שהיה  מצוה  כל 

והשלימות. ללא פשרות.
יהונתן ע"ה, לא נראה אצלו אף פעם  מורנו הרב 
כי  המצוות,  מעול  אותו  כשפוטרים  רווחה  אנחת 
ומי  הוא לא מוותר על אף מצוה שנקרתה בדרכו. 
הורים  כיבוד  בקיום  יהונתן  רבי  את  לראות  שזכה 
לשמוח  יש  וכיצד  ה',  אהבת  מהי  הבין  )לדוגמא( 

בקיום המצוות.
לשהות  נזדקקה  ע"ה,  מאזוז  שלבייה  מרת  אמו 
הזמן  וברוב  שנה,  מעל  הגריאטרי  החולים  בבית 
ישנה או שלא הבחינה בסובב אותה. ר' יהונתן אמנם 
ובאנשי  ברופאים  במטפלות,  מוקפת  שאמו  מבין 
צוות, אבל הוא גם יודע שצורכי עמך מרובים ולכל 
וצריך  יש את הצרכים שלו,  חולה שנמצא במקום 
לפקוח "4 עיניים" לבל יפגע אף אחד מהמטופלים, 
כי אחרי הכל "המלאכים בלבן" )כך נהוג לכנות את 
מטופל,  לשכוח  ויכולים  אדם  בני  הם  הרופאים(, 

חלילה...
הארוחות  זמני  על  מתעניין  יהונתן  רבי  כן  ועל 
את  להאכיל  מגיע  שהוא  החלטה  ומקבל  במקום, 
בית  של  הגדולה  המשפחה  כל  והנה  ע"ה.  אמו 
החולים מצד אחד, וגם משפחת מאזוז היקרה מצד 
שני, מתחילים להתרגל לראות את רבי יהונתן פוסע 
אמו.  את  ומאכיל  הארוחות  בזמני  החולים  לבית 
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תמיד בהליכה זריזה, שמא יקדימנו אחר.
בתחילה מן הסתם חלפה מחשבה, כל הכבוד לו, 
אך בטח בהמשך הוא ישבר ויתעייף... בכל אופן הוא 

כבר לא צעיר...
אך בכל שבוע "יש שבת" - כידוע! וגם בשבת הוא 

היה צועד רגלי לביה"ח.
וכידוע, השנה מחולקת ל-4 עונות, ויש קיץ וחורף 
שלו,  העז  בקור  מוכר  הצפתי  החורף  ואביב,  סתיו 
יש חגים וימים טובים, חול המועד וימי פגרה, ימי 
חופשה וכו', אך כל מי שמכיר את ר' יהונתן ורואה 
אותו צועד ברגל בזריזות - מיד הבין שכנראה תכף 

מגיע זמן הארוחה. 
וימים  שבתות  כמו  ארוכה  שהתפילה  בימים  גם 
הפסיק  ולא  לעצמו  ויתר  לא  יהונתן  ר'  טובים, 
ממנהגו. הוא ימצא את הדרך להשלים את תפילתו 
ויורד לביה"ח, להאכיל את אמו ובודאי גם לעשות 
לה קידוש. כך בימים טובים ולהבדיל תעניות ואף 
וקריאת  לימוד  באמצע  ברגל  הלך  באב,  בתשעה 
חשובה  היתה  שנוכחותו  למרות  איכה,  מגילת 
וחיונית בביהכנ"ס בזמן הלימוד של ספר איוב, כפי 
שזוכרים כל בני הקהילה, היה פורש באמצע ופונה 
לביה"ח. לא מבקש מאף אחד שיסיע אותו, כדי לא 

להטריח.
השתוממו  ביה"ח  עובדי  גם  כמו  הקהילה  בני 
הורים"  "כיבוד  מצות  מקיימים  כיצד  לראות 
ההורים  בכיבוד  שנזכרו  מעט  לא  והיו  במסירות, 
מניח  שהיה  בגמרא,  המובא  טרפון  ר'  של  המיוחד 

את כפות ידיו כדי שאמו תפסע עליהם.
חדשה  עובדת  הגיעה  אחת  שפעם  מספרים 
יהונתן,  ר'  של  אמו  את  להאכיל  וניגשה  למחלקה 
כעבור דקותיים מגיע רבי יהונתן ובחיוכו המפורסם 
מבקש  אך  מטפלת,  לאותה  מודה  הוא  והעדין 
להבהיר שזה תפקידו ושאף אחד לא יקח לו אותו. 

משפט זה נאמר באופן נחרץ וחד משמעי!
שאכלה  וכפית  כף  בכל  אמו  היתה  שמחה  כמה 
הזמן  את  להנעים  מנסה  מצידו  כשהוא  מידו, 
עולה  שהיה  דברים  ומשמיע  ועדכונים,  בספורים 

בדעתו שהיא תהנה לשמוע. 
כמה נחת רוח וחיוך של שמחה היו שרויים בפני 
ובנה  אם  הזו:  המיוחדת  לתמונה  עד  שהיה  מי  כל 
יושבים יחד בשעה של קורת רוח, כאשר רק קולו 
של הבן נשמע, כי האם נמצאת "בעולם אחר" ספק 
שומעת ספק לא שומעת, אבל הוא את שלו יספר..., 
את  ורואים  הקולות  את  שומעים  שהיו  והנוכחים 

המחזה המפליא הלזה - באיזה פנים מחייכות היו 
נפרדים מהם. 

או  בהידור,  הורים  כיבוד  מצות  של  דוגמא  הנה 
שמא זה המינימום הנדרש מאתנו. 

-
תן לחכם ויחכם עוד...!

הכל מודים ויודעים על חכמתו הרבה של המנוח 
הגדול, שמלבד היותו תלמיד חכם בלימוד התורה 

היה גם חכם בענייני דעלמא.
קיבל  לא  אם  גם  עצה,  לבקש  אליו  נכנס  אדם 
הגיע  שבגללה  לסיבה  ומכרעת  סופית  תשובה 
ולמד  חכמה,  דברי  עם  יצא  שודאי  הרי  להתייעץ, 
פרק או שניים, באיך מנתחים נושא ואיך מקבלים 

החלטה נכונות, והכל ברוגע ובסבר פנים יפות. 
לעיתים רבות, אף שיכל להכריע, העדיף להשאיר 
הכלים  את  לשואל  ולתת  פתוחה,  השאלה  את 
להשתמש בחכמתו שלו, ולהכריע בעצמו, בבחינת 

"תן לחכם ויחכם עוד".
באחת הפעמים שניגשתי אליו וביקשתי עצה איך 
וכיצד לנהוג בסוגיא כבדת משקל שתוצאותיה היו 

חשובות מאד, זכורני כמה עצתו עמדה לי לעזר.
שעושים  חשובים  מוסדות  בס"ד  והקמנו  זכינו 
ליסוע  נהגתי  ברבים.  שמים  שם  ומקדשים  חיל 
לחו"ל למטרת איסוף כספי תרומות בכמה קהילות 
להתגורר  שבאו  מג'רבא  הוא  שלהם  שהמוצא 
גם  באירופה. מלבד התרומות שגייסנו שם, עשינו 
פעילות חשובה בין התלמידים לרבנים, בין בני זוג, 

בין הנוער המתבגר והוריו.
יפה  בעין  תורמים  והיו  טובה  לנו  השיב  הציבור 
ב"ה. אך במשך השנים היו כמה שהצלחתנו בס"ד 
לשון  להטיל  וניסו  בעיניהם,  חן  מצאה  לא  בחו"ל 
באותו  המקומיים  הרבנים  לבין  בינינו  ופירוד  הרע 
קהילה, בטענות שאנו באים מארץ ישראל וגורמים 
המקומית  שהקופה  שגורם  מה  לתרום,  לצבור 
יתנו  ואם  ציבור,  אותו  הוא  הציבור  כי  נחסרת, 
לנו - הרי שזה למראית העין "על חשבון" הקופה 

המקומית, והקופה שלהם תידלדל. 
60 אחוז מהכסף שיאסף  דרישתם היתה שמעל 
ע"י הרבנים והשליחים שבאים מארץ הקודש, יעבור 
יקבלו  היתרה  את  ורק  הקהילה!  לקופת  אליהם 
וטורחים  שעמלים  אלו  שהם  האורחים  הרבנים 
הרבה בעבור הכסף. ובנוסף, למרות שאני לא הייתי 
השליח היחיד שנוסע לשם, בכל אופן מצאו לנכון 
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ושאני  דרישותיהם,  את  לי  להעביר  גורמים  אותם 
אעביר אותה ליתר הרבנים גבאי הצדקה.

לכשלעצמה.  ומוזרה  קשה  היתה  הבקשה 
לנו  ויש  מהארץ  באים  שאנו  להסביר  הנסיון  וגם 
קשובות.  באזנים  התקבל  לא   - מרובות  הוצאות 
למרות שהכל ידעו והבינו שלא סביר שאנו נעבוד 
יגיע  מהסכום  זעיר  חלק  כשרק  ונאסוף,  ונטרח 
לידי המוסדות. הסוגיה נתפרסמה בקרב הקהילות, 
 - חלקם  בגולה,  השונות  בערים  מחלוקת  והחלה 
הקהילה  בעד   - וחלקם  האורחים,  הרבנים  בעד 

המקומית.
בין כך ובין כך חזרתי לארץ והנושא נשאר פתוח...

זצ"ל,  יהונתן  הרב  מורנו  עם  להתייעץ  החלטתי 
יוצאי  הם  בחו"ל  הקהילות  שרֹוב  מחמת  היתר  בין 
ג'רבא. והוא במתק שפתיו, לאחר שהאזין לכל מה 
שאמרתי, סיכם ואמר: "תדע! ג'רבא היא תרנגולת, 
אבל המקור שלה עשוי מנחושת", כאשר הבעתי את 
חוסר הבנתי מדבריו הסתומים, חייך והחל להסביר: 
אתה יכול לראות את ג'רבא כתרנגולת, שבנפנוף יד 
אתה יכול להעיף אותה או לרמוס אותה, אבל צריך 
קשיח  דבר  מנחושת,  עשוי  שלה  שהמקור  לזכור 
של  בפיהם  שתהיה  למצב  תגיע  חלילה  ואם  וחד. 
ציבור יוצאי ג'רבא, וידברו עליך בחוסר סיפוק, הרי 

שאז תנזק ממקורה החד והחריף של התרגולת.
אשר על כן, אני מייעץ לך לרדת מהנושא. ולא די 
ולומר להם שאתה מוכן  בזה אלא לפנות לקהילה 
ומזומן לבקשתם, ומתוך רצון טוב אתה מבין אותם 
ובעתיד  הקב"ה.  של  שמו  ויתקלס  יתגדל  וביחד 
תראה שתהיה לך ברכה גדולה אם תנהג כך. הבטיח 

ר' יהונתן ע"ה.
קיבלתי את דבריו של הרב יהונתן ושמחתי בהם. 
ארגנתי נסיעה לאחר מס' ימים, והזמנו את כל בני 
אותה הקהילה לכנס עם דרשות, ובהם ידרשו הרב 

המקומי ורב אורח.
התייחסתי  המקום,  רבני  בשבח  דיברתי  בכנס 
למצב הכלכלי הקשה של הקהילה, וביקשתי מכל 
המקומית.  לקופה  תרומתם  את  להרים  הציבור 
דברי מצאו חן בעיני אלוקים ואדם וכל הקהל יצאו 
שדבריו  זכיתי  לבסוף  כאשר  ומלוכדים.  מאוחדים 
הנכוחים של מורנו ר' יהונתן זצ"ל התממשו שאמר, 

תראה ברכה.
מצב  הצדקות,  התרבו  השנים  במשך  ומאז, 

הקופה  מצב  וכן  יותר,  טוב  השליחים  הרבנים 
המקומית. ברוך ה'.

-
טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" )תהלים 

קיט, עב(
יקדה  חכמים  תלמידי  ואהבת  התורה  אהבת 
בליבו. ולכן, המנוח היקר, לא פסק מללמוד ולחבר 
ובדרך  במוסר  בתורה,  ודעת  חכמה  ספרי  עבורנו 
ארץ... והכל מתוך אהבת ה', אהבת התורה, ואהבת 
ישראל שהיו בוערים בתוכו, והיה חפץ לשתף את 
ותרוה  משם  קחנו  ומעשיו.  ברעיונותיו  הציבור 

צמאונך...!
ולא רק תורתו שלו, אלא גם טרח לערוך ולהפיץ 
הרב  למורנו  חומה"  "אני  הספר  כמו  רבותיו,  תורת 
חומאני עלוש זצ"ל, שהמנוח טרח ויגע עליו הרבה, 
מטרה  מתוך  וזאת  פטירתו,  לפני  ספורות  שנים 

שתורת רבנו זיע"א תהא מונחת ונגישה לכל אחד.
כל מה שמורנו עשה הן בעניני קודש הן בנושאים 
ושלמות.  גמורה  ברצינות  נעשה  הכל  חול,  של 
אל  ְלַקְרֵבִני  אלי,  וקרבתו  אליו  התקרבותי  ומתוך 
חומאני  הרב  הכנסת  בית  וחזן  רב  של  המלאכה 
עלוש זצ"ל, אי אפשר שלא להתפעל מהגישה שלו 
לכל נושא וממסירותו למטרה ללא כחל וסרק וללא 

דיפלומטיות מיותרות.
התחלתי  בו  עת  שנים  ל-40  קרוב  לפני  זכורני 
ישב  ע"ה",  עלוש  חומאני  "הרב  בביהכנ"ס  לשמש 
ענין,  בכל  לשאול  שניגשתי  פעם  בכל  בנחת  איתי 
בשמחה  זאת  עושה  והיה  מנהגים...  הנהגה,  הלכה, 
פעמים  מספר  איתי  ישב  וכן  גדולה.  ובהתלהבות 
על הלחנים של התפילות בימים הנוראים, על אלו 
קטעים מדלגים, עניני דקדוק ועוד, בהטעמה ובניגון 

למען ישמרו זמן רב. 
)כפי  באותה תקופה רצה ללמדני תקיעת שופר 
השנה,  ראש  בערב  לי  הציע  כך  ולצורך  מנהגנו(, 
אותנו  )ששימש  צפת'  'ישיבת  של  למבנה  שנלך 
התשובה"(.  "יתד  הישיבה  של  הכוללים  עבור  אז 
"המבנה ריק ואין שם עוברים ושבים באיזור", אמר. 
והוסיף: "נוכל לתקוע כמה שנרצה" )בערב ר"ה לא 
תוקעים בשופר אלא רק בשביל להתלמד(. בהגיענו 
לישיבה חזר על כמה הלכות בתקיעת שופר ולא רק 

תאוריה, אלא גם מעשית כשהשופר בידינו.
בין יתר ההלכות וההנהגות שיש בעדה, סיפר ג"כ 
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כיצד שומרים על איכות השופר וכמה חשוב שנוצה 
של תרנגולת תהיה מונחת תמיד בתוך השופר, דבר 

ששומר על נקיונו של השופר ואיכות התקיעה.
ותוך כדי הדברים הוא מבחין שאין בשופר נוצה, 
אמר לי שהוא יעשה סיבוב קטן אולי ימצא נוצה, 
לאחר  ולתקוע.  להתאמן  אמשיך  אני  ובנתיים 
בידו!  נוצות  עם  חזר  הוא  שעה,  דקות-חצי  כ-20 
ענה  להביא?  הצליח  מהיכן  שאלתי  ולתדהמתי 
להיכן  ללכת  והתחלתי  צפת  מישיבת  "יצאתי  לי: 
ואמר,  הוסיף  נזכרתי",  ואז  אותי,  מוליכות  שרגלי 
שם  משחטה,  יש  הישיבה  של  ההר  "שלמרגלות 

ודאי אמצא"... ואכן חזר ובידיו נוצות...
הזה,  מהמראה  והתחזקתי  התפעלתי  כ"כ 
כמוני  צעיר  שאברך  כדי  שלו,  נפש  מהמסירות 

יצליח בשליחותו. והכל בטבעיות ובפשטות.
זה,  וטהור  קדוש  ממעשה  ללמוד  ניתן  כמה 
הרב  מורנו  של  והטהורה  הקדושה  ומאישיותו 

יהונתן מאזוז זצ"ל.
בחשבון פשוט אני בודק ומגלה כי גילו של מורנו 

הרב המנוח אז בזמן המעשה, היה כגילי שלי היום... 
המרחק  את  לזהות  יודעים  והצפתיים  צעיר...  לא 
ואיזו  ישיבת צפת, לבין המשחטה,  בין מבנה  שיש 
למשחטה,  להגיע  כדי  ללכת  יש  תלולה  ירידה 
ולחזור בעליה... בערב ראש השנה! יום שקמים בו 
שחרית,  תפילת  סליחות,  הזוהר,  ללימוד  מוקדם, 
התרת נדרים... והחג בפתח. אך רבי יהונתן בסבלנות 

ובנחת - מקדיש את זמנו היקר לאברך צעיר.
רבה,  גברא  האי  של  מאורחותיו  מקצת  הן  אלו 
הקדושות  מילותיו  את  להתאים  ניתן  עליו  אשר 
והמדוייקות של החזו"א זיע"א באגרותיו )ח"א עמ' 
הוא  התורה,  לידיעת  הזוכה  האיש  "ואמנם  לט(: 
הולך בין אנשים, ונדמה כבן-אדם. אבל באמת הוא 
מלאך, הגר עם בני תמותה וחי חיי אצילות, ומרומם 
על כל תהילה". והרבה לקח ומוסר יש ליקח מחייו 

ומאורחותיו זצ"ל. ותן לחכם ויחכם עוד.
ת.נ.צ.ב.ה.

זכותו תגן עלינו, אמן.

דברי זכרון שנשא מורנו הגאון 
הרב מצליח חי מאזוז שליט"א

לפני מספר ימים )ביום חמישי ראש חודש שבט( 
נפטר בן דוד של סבא זצ"ל, רבי יהונתן מאזוז מצפת. 
רציתי לומר עליו מספר מילים. היה אדם יקר מאוד, 
כ"ז(. בעל הכרת  י"ז  "יקר רוח איש תבונה" )משלי 
הטוב באופן מיוחד. בזמנו כשעשיתי בר מצוה לפני 
קרוב לארבעים שנה, טרח המנוח ובא לשמחת בר 
היו  לא  הכבישים  בזמנו,  הרחוקה.  מצפת  המצוה 
טובים  אוטובוסים  היו  לא  האוטובוסים  היום,  כמו 
ונוחים, זו היתה נסיעה מאוד קשה כארבע או חמש 
וישן בבית  ובכל זאת הגיע לבר מצוה שלי  שעות, 
של ההורים, ולמחרת חזר לצפת. כל זה היה מתוך 
הכרת הטוב למשפחה, כי כאשר היה צעיר התארח 
בבית של הסבא מרן הרב הגדול "איש מצליח", כיון 
יוסף  רבי  לאביו  הרפואה  בשביל  טרחו  שבתונס 
הערכה,  לו  היתה  הטוב  הכרת  ולאות  ז"ל,  מאזוז 
ברק  לבני  מצפת  ובא  טרח  שנים  עשרות  ואחרי 

בשביל לשמח בשמחת בר המצוה.
היה שולח אותנו  ילדים, אבא שליט"א  כשהיינו 
בבין הזמנים של  )במשך מספר שנים(  פעם בשנה 

אומר  היה  ואבא  בשבת.  אצלו  לשהות  אב,  חודש 
והצדיקים  הגדולים  הדודים  את  ותכירו  "לכו  לנו 
ביותר,  מיוחדות  היו  אצלו  השבת  סעודות  שלנו". 
היו מלאות עם שפע של דברי תורה וסיפורי חז"ל 
ושואל  פסוק,  לנו  אומר  היה  מאוד.  שמחזקים 
אותנו למי יש קושיא על הפסוק הזה. כשאני ואחי 
בגיל  בערך  ילדים  היינו  שליט"א  רפאל  רבי  הגאון 
היה  לנו  שאמר  הפסוקים  שאחד  זוכר  אני  עשר, 
עקב  "והיה  בפסוק:  כתוב  עקב.  פרשת  מתחלת 
ועשיתם  ושמרתם  האלה  המשפטים  את  תשמעון 
אותם ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד 
אשר נשבע לאבותיך". נסינו לומר קושיא כזאת או 
קושיא אחרת, אמר לנו לא, אלו לא קושיות. ככה 
ויאריך  שיחיה  הדר  שבנו  עד  ארוכות,  דקות  כמה 
ימים טובים, אמר שיש קושיא, כתוב בפסוק "והיה 
עקב תשמעון" בלשון רבים, ואח"כ כתוב "ושמר ה' 
וסיים  ברבים  פתח  מדוע  יחיד,  בלשון  לך"  אלוקיך 
קפצנו  מיד  וברוך!".  "חזק  אביו:  לו  אמר  ביחיד? 
וענינו תשובות, אני אמרתי שזה בא לומר שכולם 
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אחד  כל  אבל  שווה,  בצורה  הקב"ה  את  עובדים 
תשובה  ענה  רפאל  הרב  ואחי  שלו.  הלב  לפי  נבחן 
אחרת. אבל הוא מיד עצר אותנו, ואמר: יפה מאוד, 
תשובות יפות, תשובות יש הרבה - אבל קודם כל 
המעלה היא להרגיש בקושיא. זו היתה חויה נפלאה 
לילדים  גירוי  עושה  שהיה  איך  שבת  בסעודות 
ויתרצו  קושיות  יקשו  בפסוקים,  שיתבוננו  בשביל 

תירוצים, זה דבר נפלא ביותר, וכדאי ללמוד אותו.
באחת הפעמים ביום ראשון בבוקר אחרי התפלה, 
עברנו ליד בית הכנסת של רבי חומאני עלוש, והיה 
שם כולל אברכים, וראינו שם הרבה מכוניות בחוץ. 
אמר לי הדוד: "יש כאן כולל אברכים בפנים, מאיפה 
יש להם את כל המכוניות האלה?". אני הרגשתי לא 
בנוח, וכי אני נציג של האברכים? אמרתי לו: "נכון 
שהם אברכים, אבל אולי הם כותבים בערב תפילין 
ומזוזות ומתפרנסים". שאל אותי: "כמה כבר תפילין 
ומזוזות אפשר לכתוב?". ניסיתי לומר לו אולי לכל 
אחד יש פרנסה אחרת. אמר לי: לא, זו לא התשובה, 
ל"א  )משלי  לחמה"  תביא  "ממרחק  היא  התשובה 
י"ד(. שאלתי אותו מה כוונתו. ואז סיפר לי שכאשר 
מאביו,  התייתם  עשר,  בגיל  בערך  קטן  ילד  היה 
לפרנסת  לדאוג  צריך  והיה  הגדול,  הבן  היה  והוא 
מחסור  היה  השניה  העולם  מלחמת  אחרי  האחים. 
גדול מאוד, והאמריקאים הביאו סחורות מחו"ל כדי 
לחלק לתושבים, על ידי פקידי הממשל המקומיים. 
לפקידים  שוחד  שמשלמים  אנשים  היו  אבל 
ומוכרים בשוק השחור  ולוקחים את רוב הסחורה, 
ביוקר רב. למשל הם קונים בעשרים ומוכרים במאה 
ובמאתים, בסכומים עצומים. ומה היו עושים שלא 
בשעה  מחר  מודעה:  מפרסמים  היו  אותם?  יגלו 
חלוקה,  יש  כאשר  בגדים.  של  חלוקה  יש  שמונה 
שהחלוקה  שאמרו  וכיון  האנשים,  כל  לשם  באים 

בשעה שמונה, נוצר כבר תור ארוך הרבה לפני כן. 
וסיפר רבי יהונתן שגם הוא עשה כך. בדרך כלל 
אבל  לישראל,  חק  וקוראים  יושבים  התפלה  אחרי 
באותו יום הוא לא קרא, אלא רץ ולקח סל מהבית 
ומיהר להגיע לשם. הגיע מוקדם למקום, אבל כבר 
היה תור ארוך. והם היו אומרים שהחלוקה בשמונה 
ופותחים בעשר, מחלקים חולצה לזה וחולצה לזה 
כמה  ואחרי  מעט,  מחלקים  ככה  לזה,  ומכנסיים 
אי  שנוצר  הבלבול  שבגלל  ואומרים  סוגרים  דקות 
שעה  או  שעה  חצי  לאחר  לחלק.  להמשיך  אפשר 
עוד פעם פותחים, וככה כמה פעמים. עד שהגיעה 

אנחנו  חילקנו,  "זהו  אומרים:  ואז  שתים  השעה 
מהבוקר מחלקים, סיימנו". כולם שואלים למה, הרי 
לא נגמרו הבגדים? אבל אין תשובה, וכל האנשים 

חוזרים בפחי נפש. 
בין מנחה לערבית קרא לו הדוד שלו רבי מנחם 
מאזוז ואמר לו: "הבוקר ראיתי ילד אחד הולך עם 
איזה סל, דומה לך מאוד!...". אמר לו: "זה לא דומה 
לי, זה אני בעצמי". אמר לו: "כל כך מוקדם הלכת, 
יפה מאוד, מה הבאת?". אמר לו: "לא הבאתי כלום, 
גם רוב האנשים שהיו שם לא הביאו איתם שום דבר, 
יהודים". שאל אותו: "למה? הבוקר  וגם  גם ערבים 
קראת חק לישראל?" אמר לו: "לא, הלכתי להביא, 

אבל בסוף לא הבאתי שום דבר". 
שלמה  רבי  שלו  הבן  את  ראה  לחדר,  אותו  לקח 
הלכת  אתה  לי,  תגיד  שלמה  "רבי  לו:  אמר  מאזוז. 
שם לשוק לראות ולקבל בגדים?". אומר לו: "לא!" 
שאל אותו: "וקבלת משהו?" אמר לו: "כן!", המשיך 
לשאול אותו: "מה קיבלת?" הראה לו שקיבל כמה 
חולצות וכמה בגדים. שאל אתו: "איך קבלת?" ענה 
לו: "הייתי יושב ולומד פה, והגיע לכאן איזה יהודי 
נמכרת  הזו  הסחורה  אם  לעצמו,  חשב  כן  שלפני 
וארויח,  אקח  לא  יהודי  שאני  אני  למה  לערבים, 
ואתן ליהודים אחרים? הלך לשם שילם וקיבל חלק 
מהסחורה. ראה שקיבל הרבה סחורה, החליט לתת 
נכנס לתוך בית הכנסת,  גם לתלמידי חכמים,  מזה 
ראה אותי יושב ולומד, אמר לעצמו הנה יהודי יושב 

ולומד, ונתן לי כמה בגדים". 
אמר לו רבי מנחם: "ראית? ממרחק תביא לחמה! 
אומר  הכל".  מקבל   - בתורה  ועוסק  שיושב  אדם 
אחר!  דבר  שום  לא  התשובה!  זו  יהונתן,  רבי  לי 
אחד  כל  לחמה",  תביא  "ממרחק  האלה  האברכים 
ואחד עוסק בתורה הקדושה, איך אומרים בערבית 
צדיק  כל  טריק",  לו  יעמל  רבי   - צדיק  "כל  אצלנו 
הקב"ה עושה לו את השביל לפרנסה שלו. היה יודע 
להחדיר לילדים מאז גיל הילדות שלהם את האהבה 

לתורה.
הנפלאה  אישיותו  על  לספר  מה  הרבה  עוד  יש 
ומידותיו, אבל די בדברים האלה כדי ללמד אותנו 
מה זו אהבה מה זו אחוה מה זה שלום, מה זו דאגה 
לזולת, מה זו מחשבה תמידית על התורה הקדושה. 

יהי רצון שנלמד מאורחותיו הנפלאים, אמן ואמן.
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קצת רקע
גרנו בקרית אתא. כשהייתי בגיל 12.5, דודי רבי מרדכי עמאר הי"ו, נציג הישיבה בעיר )מפתיחת הישיבה ועד 
היום, לאורך ימים(, השפיע עלי הרבה שאלך ללמוד בישיבה. היה קושי גדול לילד צעיר להגיע מקרית אתא בצפון. 

הדבר הצריך נסיעה מייגעת בשלשה אוטובוסים, ומה שנתן את הכח זה העידוד והחיזוק של רבני הישיבה.

זכרונות ראשונים
בשנת תשמ"א, כשהייתי בערך בן 14, מורנו הרב צמח לקח אותי יחד עם עוד כמה בחורים לשבות בנתיבות 

בשבת תרומה. כל אחד מאתנו הלך לבית כנסת אחר, קרא שם בתורה וערך התרמה לישיבה. 
באותה שבת זכיתי להתארח בביתו של הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל. בסוף השבת, שאל הרב צמח את רבי 

כדיר "נו, איך היתה הקריאה של הבחור שלנו?". רבי כדיר ענה "דקה מן הדקה".
ביום ראשון, לפני שובנו בני-ברקה, סיפר לנו רבי צמח שיש בנתיבות צדיק גדול בשם רבי ישראל אבוחצירא, 

וכדאי שנסור אליו לקבל ברכתו. ואכן, זכינו להתברך ממנו. זו הפעם היחידה שראיתי את הצדיק פנים אל פנים. 
מישהו  בהלכה.  לשואלים  עונה  כשאני  היום  עד  אותי  שמלווה  לקח  כדיר  מרבי  למדתי  שבת  באותה  אגב, 
באמצע השבת ניגש לרבי כדיר, ושאל אותו: "נפל לי ארנק ברצפה, מה לעשות?". במקום לענות לו מיד שאפשר 
לדחפו בשינוי ברגלו, רבי כדיר זצ"ל התמהמה, חשב קצת ואז ענה "תדחוף אותו ברגל". למדתי שכאשר עלול 

לצאת מהתשובה זלזול בשבת, יש להראות לשואל שההיתר אינו בא ברגל...

ציון-דרך
כאשר מורנו הרב הגאון רבי משה לוי זצ"ל וחבריו מישיבת הישוב החדש נכנסו לישיבה, הורגש ממש שינוי 

גדול. הם הכניסו תנופה חדשה. מאותו זמן אפילו הדיונים בחדר האוכל הפכו להיות סביב דיונים הלכתיים.

דמות מרבני הישיבה שהשפיעה
מורנו הרב "מנוחת אהבה" זצ"ל, ממנו ינקתי את רוב תורתי. היה מרתק לראות את השילוב שלו בין סברות 

חריפות לעיון זך, ואת מסירות הנפש שלו להבין כל דבר לתכלית עומקו.

תורה שלמדתי באף
גדולה,  כבדות  הרגשנו  הסוגיות  באמצע  והיתר,  איסור  זצ"ל  לוי  משה  הג"ר  מורנו  אצל  ללמוד  כשהתחלנו 
הסוגיות היו קשות מאוד עלינו והרגשנו אבודים. ניגשנו לרב וביקשנו לעבור לנושא חדש. הרב נחרד: "אין דבר 

כזה! כשמתחילים - חייבים לסיים! נתחזק ונתגבר על הקשיים, לא נוותר לעצמנו!".

רגעים מכוננים
יום אחד הגיע לישיבה אברך בשם רבי אבינועם סולימאני זצ"ל. אנו היינו בחורים בני 15 והוא היה כבר נשוי, 
אבל היה לו רצון עז להשתלם בתורה עם דביקות גדולה במטרה. הוא הציע לי ללמוד אתו  בכל יום בסדר ג' דף 

כסא רחמים
שלי

הגאון רבי רמי מנחם חדאד שליט"א
למד בישיבה בין השנים: תשל"ט-תשמ"ח                

תפקיד כיום: ראש כולל "אור זרוע" בראש העין ור"מ בישיבת "קרבנו לעבודתך"
תפקידים בעבר: ר"מ במתיבתא של הישיבה ובישיבת "יראי שמי" בחולון
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כסא רחמים
יומי. ואכן, עמדנו בזה כארבע שנים בהתמדה ובכל מצב. הלימוד הזה נתן לי רצינות למשך כל היום ובנה אותי שלי

הרבה בבקיאות.

מסירות נפש של רבני הישיבה
כשהיינו רואים איך מרן ראש הישיבה למרות הטרדות הרבות שעבר, נכנס לשיעור וצולל לעומקה של תורה, 
הבנו מסירות נפש לתורה מהי. פעם אמר לנו שכמו שאדם מוריד מחוץ לחדר את חליפתו ונכנס לשיעור, כך הוא 

עושה בכניסתו לשיעור עם כל טרדותיו.

זכרון ממעגל השנה בישיבה
לקראת פסח, היה מורנו הרב צמח שליט"א מוסר לנו סדרת שיעורים על ההגדה בטוב טעם ודעת. 

זכרון מתוק מהישיבה
לנו  לומר  רגיל  זכיתי ללמוד, היה בעיני רב הדומה למלאך. תמיד היה  זצ"ל אצלו  ינון חורי  רבי  הגאון הצדיק 

תלמידיו: "אני לא מלמד אתכם, אנו לומדים יחד". 
בכל יום רביעי אחרי צהריים, נתן לנו שיעור מעניין בחומש עם רש"י ונביא עם רש"י. תחילה היינו קוראים את 
כל הפרק בטעמים, באופן שאחד מהתלמידים )רבי דוד ישעיה שליט"א( קורא פסוק בהטעמה, וכולם קוראים 
אחריו עוד פסוק. כאשר סיימנו לקרוא את כל הפרק, היה רבי ינון מחלק אותו לחלקים ומנתח אותו לנתחיו. לימוד 

זה היה מעין עולם הבא!
באחד משיעורים אלו, דילגו על תורי, וכשהגיע 
אמר  "רדו",  תיבת  בפסוק  כתוב  היה  תורי,  שוב 
 - "רדו"  נעים:  בחיוך  שנינותו  ברוב  ינון  רבי  לי 

נוטריקון רמי דולג וקורא...

שעה של קורת-רוח
גדול  אצל  אישי  באופן  להיבחן  זכינו  כאשר 
רבנו עובדיה יוסף זצ"ל לצורך קבלת  הדור מרן 
תעודת הסמכה. מרן זצ"ל הגיע במיוחד לישיבה, 

וערך לנו מבחן במשרדו של מרן ראש הישיבה.

מאורע שלא יימחה
מעמד קבלת תעודות הסמכה להוראה שארגן 

מורנו הרב צמח באולם בבני ברק.

רגע של חביבות
עד היום זכורים לי בחיבה משפטי העידוד שהיה מורנו הרב צמח מרעיף עלינו כטל וכרביבים. לדוגמא, פעם 
כוחות  נוסך  כזה היה  "כל הכבוד! אריה דבי עילאי!". כל משפט  נכון בשיעור, הרב צעק בהתפעמות  כשעניתי 

אדירים.

רגע של התפעלות
פעם בסדר הכנה הגענו לתוספות מסוים. אמרתי לחברותא: בתוספות הזה תהיה לנו בשיעור 'חגיגה'. בשיעור 
הורה לי מורנו הרב משה זצ"ל לקרוא. הגעתי לאמצע תוספות, והערתי שיש כאן קושיא. הרב עצר את השיעור, 
ובמשך עשר דקות תמימות חשב וחשב בלי להרים את הראש. בסוף אמר לי "תחזור מתחילת התוספות, טעינו 

בהסבר של ההתחלה". למדנו הכל מתחילה, ואכן הכל התיישב.

הרב רמי חדאד )שני משמאל( 
בשיעור של מורנו הרב צמח
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מצאתי לי חבר
יחד  יוסף. התעלינו  ובית  רבי מיכאל סגרון שליט"א בטור  במשך שנים למדתי בחברותא קבועה עם הגאון 

בצורה מאוד מיוחדת.

אשרי עין ראתה
כל פעם שראינו את הנהרה שהיתה שפוכה על פניהם של הכתה המבוגרת יותר אחרי שיצאו מהשיעור 

של מרן ראש הישיבה, ציפינו מתי גם אנו נזכה...

רגע אישי עם מרן ראש הישיבה
מרן שליט"א מסר לנו שיעור בחלק אבן העזר. קראנו בביאור הגר"א, ובאמצע הדיבור היה שם וכו'. תוך כדי 
קריאה, אמרתי אולי הגר"א ב"וכו'" בא לרמוז לכך וכך. מרן התפעל מאוד, וכששוחחתי אתו לאחר מכן באופן 
אישי אמר לי: "כשאמרת את הביאור בביאור הגר"א, רציתי לקום ולנשק אותך במצח". משפט כזה רומם את 

רוחי לזמן רב.

משהו שהיה פעם והיום איננו
בשבועיים האחרונים שלפני סיום ה'זמן', היו רבני הישיבה מלמדים תשובה בהלכה, או "שער המלך". הנושא 

החדש והחריג, היה מנטרל את הרפיון המאפיין באופן טבעי את שלהי ה'זמן'. 

'כסא רחמים' בשבילי
מקום שמגדלים בו תלמידי חכמים מופלגים בעיון ובהלכה יחד עם יראת שמים טהורה. מקום שממצים ומגלים 

את כוחותיו וכשרונותיו של הבחור, עד שהוא מגיע לפסגה. 

השפעת הישיבה ביום-יום
שמירת הזמן שמרן שליט"א תמיד מעורר עליה בשיחותיו. זכורני בערגה כי באחת משיחותיו של מרן שליט"א 
העלה מבצע "אעלה בתמ"ר". ר"ת תנ"ך ]גרסה פרק ליום[, משנה ]ב' משניות ליום[ ורמב"ם ]פרק ליום[, ופעם 
אחרת מבצע עשרה סעיפים שו"ע ליום. ובזכות זה זיכנו לשמור את זמן הבחרות ולמלא אותו בתורה ויראת 
שמים טהורה, בשמחה ובטוב לבב. דבר נוסף, פרקי תהילים שנאמרו בניגון מקורי קודם השיחה, ולמעשה היו 

חלק מהותי מהשיחה להחדיר אמונה תמימה ודבקות בהי"ת. אשרי הדור שככה לו.

נפשי תערוג
ניגשנו אליו כמה אברכים וביקשנו  כמה שנים לאחר נישואי, נפשנו ערגה ללימוד העיון אצל מרן שליט"א. 
ללמוד אצלו שיעור בעיון. לשמחתנו הרבה מרן נענה, ובמשך תקופה ארוכה למדנו לפניו בשעות אחרי הצהריים 
שיעור במסכת בבא קמא. הרגשנו שהחיישנים שלנו שנחלשו התחדדו שוב. כמו כן, זכינו ללמוד אצל מרן בכולל 

בכל יום חמישי ספר "טהרת הבית" כסדר. כדי לבוא לשיעור זה, היה עלינו להכין היטב את הנושא בחברותות. 

ותרב חכמת שלמה
שלמה משה עמאר שליט"א בכולל. ראש הכולל  זוכר אני לטובה את שיעוריו של מרן הראש"ל הגאון רבי 
מורנו הגאון רבי דוד עידאן שליט"א ביקש ממנו למסור בכולל שיעורים אחת לשבועיים באבן העזר. בשיעור היה 
הרב לוקח סוגיא שנדונה בבית הדין, ושוטח בפנינו את כל הצדדים ההלכתיים בצורה עמוקה ובהירה. למדנו מכך 

הרבה איך להעמיק בסוגיות.

אמירה שהותירה רושם
בערב ראש חודש חשון, כמה ימים לפני פטירתו של מורנו הרב משה זצ"ל, החלטתי לבוא לשמוע ממנו שיעור 



95כתר מלוכה

אצלנו  שהכולל  מכיון  בישיבה, 
ביום שאחרי. בישיבה  רק  התחיל 
בטוב.  חש  לא  שהרב  לי  אמרו 
הלכתי לבקרו בביתו. מצאתיו יושב 
ונאנח מכאבים. אמר לי: "בתנוחה 
כעת,  יושב  שאני  רואה  שאתה 
כי  ולמדתי,  הלילה  כל  נותרתי  כך 
לזוז  יכול  איני  מרוב כאבים בחזה 
לכיוון אחר". הוא דיבר אתי בכמה 
עניינים הלכתיים, ובין השאר אמר 
שלם  ספר  בראש  לו  שיש  לי 
הלכות  על  לכתוב  מעונין  שהוא 
שמיטה. באותו מעמד, שבהמשך 
שלי  אחרונה  כפרידה  התברר 
שאיני  יום  "אין  לי  אמר  ממנו, 
מדבר עם הקב"ה ומפרש שיחתי 

לפניו".

תמונה שלא תשכח
לראות את מיטתו של מורנו הרב משה זצ"ל מונחת בפתח הישיבה באותו יום מר ונמהר א"י חשון, זו תמונה 
מחרידה שלא תשכח ממני לעולם. מה שניחם אותנו מעט, היו הספרים שהניח אחריו ברכה, ובמיוחד "ברכת ה'" 

שיצא ממש לפני פטירתו.

דמות מופת מהדורות הקודמים
האור החיים הקדוש, רבנו יוסף חיים, ורבי נחמן מברסלב זצ"ל. ברבי נחמן מצאתי את נקודת האמת לאמיתה 

ונקודת התפלה מתוך אמונה שה' אתך בכל מצב.

הכרעה
כשהייתי בגיל 24, כשנתיים אחר נישואי, למדנו דיינות בכולל של הישיבה, והתבקשתי לבוא ללמד במתיבתא 
של הישיבה. שאלתי למורי ורבי הרב משה זצ"ל אם להמשיך בלימודי הדיינות או שמא להעדיף ללמד תלמידים. 
הרב חקר אותי לצורך מה אני מבקש ללמוד דיינות, וכשגילה שמעורב כאן גם ענין של פרנסה, הורה לי שעדיף 

שאלמד תלמידים.

מפעל חיים
לפני עשרים ושש שנים פנו לישיבה מטעם כולל "אור זרוע" בראש העין, וביקשו ראש כולל בשיטת הלימוד 
של הישיבה. כך התמניתי, ומאז ועד היום ב"ה עברו תחת ידינו אברכים רבים שהטעמנו אותם מטעם העיון הזך, 
ורבים מהם הוסמכו להוראה. האברכים מתחברים מאוד לשיטת הלימוד של הישיבה, ואומרים לי שכשלומדים 

בשיטה זו רואים אור של אמת.
בחמש השנים האחרונות אני גם מלמד בשעות הערב בישיבה למתחזקים בפתח תקוה "קרבנו לעבודתך" 
בראשות הגאון רבי רפאל זר שליט"א. וב"ה אני רואה ברכה רבה בעמלי. ומתלמידי יותר מכולם. יתן ה' שנזכה 

לעובדו בלב שלם ונפש חפצה, מתוך בריאות ונחת, כדי להגדיל תורה ולהאדירה.

הרב רמי חדאד )משמאל( מלמד במתיבתא



כתר מלוכה96

הסדר הנכון בעריכת חופה
מנהג  )ע״פ  וקידושין  חופה  עריכת  סדר  על  הדרכה  לקבל  רציתי  שאלה. 
חתימת   .2 שבועה?  ללא  כתובה  להשיג  ניתן  היכן   .1 ולוב(:  תונס  יוצאי 
העדים תחת החופה או לפני? 3. קנין סודר? 4. כיסוי הכלה בטלית )יחד עם 
החתן(. 5. ז׳ ברכות אני רוצה לכבד את רה״י שלי בכמה ברכות ולחלק את 
השאר לרבנים ותלמידי חכמים אחרים, האם הדבר מותר? 6. סדר שבירת 

הכוס )לקנות כוס יקרה או זולה(? 7. מתי מתקיימת ברכת הכהנים?
1. אפשר להשיג בישיבה. 2. תחת החופה. 3. כולם עושים קנין סודר. 4. בזמן שבע  תשובה. 
ברכות פורסים הטלית מעל ראש החתן והכלה. 5. מבחינת ההלכה מותר אלא שיהיו קרובים 
לחופה שלא יהיה הפסק, ומנהגנו לתת לרב אחד לבד את כל הברכות וכך מנהג כל הספרדים 
בעבר. 6. רק זולה משום "בל תשחית". 7. אחרי נתינת הקידושין. את הכל אתה יכול למצוא 

בלוח שנה של כסא רחמים וגם בסידור איש מצליח ועוד, במזל טוב והצלחה.

קיבל על עצמו ללמוד לע"נ והתרשל בכך
שאלה. כשבעלי היה בחור בישיבה הוא היה מחזיק במשך שנה לעילוי נשמה של נפטר. אחד 
שבשבתות  גרם  וזה  בזה,  התרשל  והוא  יום,  מידי  הלימוד  שעות  של  רישום  הוא  מהתנאים 
חופשה ובבין הזמנים )שזה ביחד בערך חודשיים וחצי( הוא התרשל גם במילוי החובה של 
שנים  כמה  מאז  עברו  כראוי.  להערכתו  למד  הוא  הזמנים  בשאר  ליום.  לימוד  שעות  ארבע 

ועכשיו הוא רוצה לתקן את מה שהיה, מה אפשר לעשות?
תשובה. לעניות דעתי גם אם לא רשם לא חמור, אבל מה שלא למד כנזכר לעיל זה מאוד חמור! 

עם זאת לימוד לעילוי נשמתו גם אחרי שנה זה מועיל וחובה להשלים כעת ותזכו למצוות.

פתיחת עסק דומה למה שעבד בו
שאלה. נכון לעכשיו אני עובד בחנות המוכרת מוצרים דרך אתר מכירות 
באינטרנט, שהוא אתר סחר של קניה ומכירה דרך האינטרנט לכל העולם. 
אני מעונין לעזוב את העבודה ולפתוח חנות דומה לזו שאני עובד בה כרגע 
ולמעשה החנות תהיה באותו אתר שהמעסיק שלי מוכר בו. שאלתי לגבי 
סבונים  לדוגמה  תחום  באותו  מקבילים  מוצרים  לגבי  וגם  זהים  מוצרים 

מחברות שונות, האם הדבר מותר?
תשובה. אם זה סוד מסחר שידוע רק לבעל האתר שעבדת אצלו יש בזה 

בעיה, אבל אם רק למדת ממנו את המקצוע אין מניעה.

משיב
כהלכה

מוה"ר הגאון רבי 
רחמים מאזוז שליט"א

מוה"ר הגאון רבי 
צמח מאזוז שליט"א
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מבטא האותיות
אני  ת'.  ר'  ט'  ג'  האותיות  את  להגות  שיש  האופן  לעניין  הישיבה  חכמי  דעת  ידועה  שאלה. 
מתקשה בכך ומרגיש שזה מפריע לי בתפלה. לא הורגלתי לכך ואין רצוני לשנות לעת עתה. 
שאלתי כחזן, א( אם מרבית הציבור מבטאים כמוני, ולמעט אדם אחד שזה חורה לו מאד, האם 
עדיין אני מחויב לשנות. ב( האם יש מצוה להוכיח בכל עת וגם בצורה שיש בה פגיעה וקרוב 
להלבנת פנים את אותם שלא נוהגים כך. ג( אם כל זמן שלא אשנה בהגוי אינני מוציא אחרים 

ידי חובה בתפלה.
תשובה. מבטא האותיות זה לא שלנו, זה מימי משה רבנו ועד שהלכנו בגלות. ונשארו חלק 
יודעים לבטא וחלק לא יודעים וממילא לא מעוניינים לשנות. ידוע שאותם שאינם מבטאים 
ע', אם כולם מבטאים כך מותר להיות ש"ץ כמו שכתב הרב משנה ברורה )סימן ג"ן ס"ק ל"ז(. 
להוכיח, תמיד יש לעשות בכבוד ולא בדרך הלבנת פנים. ואתה צריך לדעת שמבטא האותיות 

בצורה נכונה מקרב את הגאולה וגורם שהתפלה תתקבל יותר. ואפשר להסביר זאת לצבור.

עבודה בסוכנות ביטוח שמפנה לערכאות
שאלה. אני עובד בסוכנות ביטוח מחלקת תביעות הרבה שנים ובד"כ מייעץ 
גם ללקוחות האם לתבוע פיצוי מלא או חלקי שמגיע להם מחברת הביטוח 
או מכל מזיק אחר, כחלק מהשירות שאנו נותנים ומהתפקיד עצמו לפעמים 
במדת הצורך אנחנו מפנים לעו"ד מסוים שמטפל בהם או שלעתים רחוקות 
מאוד אנו מכינים להם את כתבי התביעה והם נגשים לבדם. יש לציין שרוב 
הלקוחות הינם חילונים שאינם דנים בבית הדין בד"כ. שאלתי האם מותר 

לי לעשות כן מבלי התערבות בית הדין?
תשובה. אם התביעה כלפי חברות ביטוח, כיון שהם לא באים לדון בבית דין אפשר לתבוע 
אותם בבית משפט, ובמדת האפשר רצוי לבקש היתר מבית דין )עיין בספר פתחי חושן ח"ט 
פ"א הערה ס"ב(. אמנם כשהתביעה כלפי אנשים פרטיים, מן הדין יש לתבוע אותם בבית דין 
רבני. והמסייע להם נחשב כמסייע בדבר עבירה, ובמיוחד שאפשר שהתובעים חפצים בבית 
דין רבני וגם יכול מאוד להיות שיחויבו בבית משפט בחיובים שלא חייבים עליהם ע"פ דין 

תורה.

קניית חיקוי של שעון מחברה יוקרתית
שאלה. האם מותר לקנות חיקוי )העתק מדויק( של שעון )שעון מקורי עולה כמה אלפי שקלים 
וחיקוי כמה מאות שקלים(, או שזה דומה לאדם שקונה דיסק צרוב של שירים במקום דיסק 

מקורי?
תשובה. נראה שאם החיקוי אינו מגיע באיכותו לשעון המקורי, ולא רושמים את שם החברה 
המקורית אלא חברה אחרת, וכולם מבינים שזה זיוף ולא מקור, ולכן עלותו מופחתת, מותר 

לקחת.

מוה"ר הגאון רבי דוד 
עידאן שליט"א
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תספורת לבן על ידי אחותו
שאלה. האם מותר לאחות לספר את אחיה?

תשובה. אם הוא קטן, ודאי שמותר. ואם הוא גדול, מעיקר הדין מותר כי 
אע"פ שאסור ליגע באחותו נגיעת חיבה כמ"ש בש"ע, כאן שהוא מלאכה 

בעלמא ולצורך אין חשש, ומ"מ אם אפשר באופן אחר עדיף יותר.

נתן שם לבתו ורוצה לשנותו
שאלה. יש לי ילדה בת חודשיים. קראתי לה בבית הכנסת בשם 'תהל'. יום 

למחרת הצטערתי על השם ומאז לא קראנו לה כך וגם לא בת"ז. אני רוצה את השם אביה האם 
מתאים והאם מוסיפים או משנים?

תשובה. השם 'תהל' הוא שם טוב מלשון אור, וכמו שם בן 'יאיר', וכיון שכבר נתתם שם זה 
והוא בעל משמעות טובה, לא כדאי לשנותו. וידוע שאמר רבנו האר"י ז"ל כי הקב"ה שם בפי 
ההורים שם המתאים לשורש נשמת ילדם, ולכן כדאי ונכון להשאירו, ואם קשה לכם מאוד 

אפשר להוסיף שם אחר.

ברכת מאורי האש על אש שבכירה
שאלה. מי שלא מצא גפרורים ורוצה לברך על האש הדולקת בכיריים תחת 
וכן מה  זה?  הקדירה המתבשלת לסעודה רביעית, האם אפשר לברך על 
הדין באדם שאין לו גפרורים אבל יש לו כיריים עם מצת חשמלי ורוצה 

להדליק את הגז ולברך על האש?
תשובה. אין לברך על האש הדולקת תחת קדירה המתבשלת, כיון שאינו 
עשוי להאיר. אבל אם הדליק את הגז בשביל לברך עליו א"כ נעשה להאיר 
ומברכין עליו )סי' רח"צ ס"י(. ואע"פ שאין נר אין בכך כלום, שהרי מברכים 

גם על אש היוצא מהעצים והאבנים )שם ס"ח(.

ברכת מיני בשמים על פלפל שחור
שאלה. מי שאין לו בשמים במוצ"ש, האם רשאי לברך על תבלינים שבמטבח שאינם מיוחדים 

להרחה, כגון פלפל שחור?
תשובה. אפשר לברך על תבלינים ואע"פ שאינם מיוחדים להרחה )משנ"ב סי' רצ"ז סק"י(.

ברכת הריח על קופסה של ציפורן
שאלה. בשעת ההבדלה פתחתי את קופסת הצפורן, ונשפכה כולה, אבל נשאר בקופסה ריח 
חזק, ועלה בדעתי שתי אפשרויות, או לברך על הקופסא של הצפורן או לברך על עלי הנענע 

שבמקרר שאני מכין מהם תה. מה עדיף?
אלא שהקופסא  נשאר  לא  אם  אך  עליו.  לברך  פירורים מהצפורן, אפשר  נשאר  אם  תשובה. 
ספוגה מהריח, אין לברך )משנ"ב סי' רצ"ז סק"ז(. ועל עלי הנענע אע"פ שעשויים להכנת התה, 
אפשר לברך עליהם, כיון שאוחזם בידו כעת כדי להריח )שם סק"י בדין הבשמים שמונחים 

בבית לצורך תבשיל(.

הרה"ג רבי אליהו 
מאדאר שליט"א 

הרה"ג רבי מצליח חי 
מאזוז שליט"א
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לחשוב על הזולת
בעניות  הקרה,  ברוסיה 
עם  מבוגר,  אב  מחפירה. 
לא  הפרוטה  גר.  הצעיר  בנו 
היתה מצויה איתם, ולכך הבן 
למלאכה נרתם, ולמען פיתם, 
ובזיעת  כפיים,  בעבודת  יצא 

אפיים, להביא טרף לביתם. 

שני  רק  היו  הדלים,  לשני 
ומעיל  ארע,  והנה  מעילים. 
אי  כבר  לתופרו  נקרע.  אחד 
כלום  בלא  ולפוטרו  אפשר, 
לא יוכשר. והמעיל הנותר, מי 
ילך ומי יבוא בו, הצעיר היה 
לפני  אך  לבו.  בטוב  מוותר 
קרתו מי יעמוד, וברוח סערה 
כך  יצא  ואיך  ישרוד,  איך 
בגלל  הטוען:  והזקן  לעבוד. 
המעיל.  את  אני  חייב  הגיל, 
כל אחד עמד על דעתו, ולא 

אוה לוותר לזולתו. 

בצר להם פנו לרב העיירה, 
ישרה,  דרך  להם  שיבור 
שמע  פשרה.  ביניהם  ויעשה 
השניים,  טענות  את  הרב 
לחשוב  לי  תנו  להם:  ואמר 

ושובו עוד יומיים. 

ביתם,  אל  השניים  יצאו 
ובאותה הלילה נדדה שנתם. 
שכב,  כרע  מיטתו  על  האב 

אעשה  איך  חשב:  בנו  ועל 
לבני,  הזאת  הגדולה  הרעה 
ובשרו  עצמו  שמקריב 
יוצא  העז,  ובקור  למעני. 
לחם  לי  ונתן  הנועז.  הנער 
ואיך  ללבוש,  ובגד  לאכול 
ככה  ואיך  ואבוש.  אכלם  לא 
מעיל  עם  ועוד  מעוול,  אני 
גמרה  ומיד  פועל.  שלמעני 

בלבו ההחלטה. 

הרהורי  עלו  לבן  ואף 
לאבי  אעשה  איך  חרטה: 
לא  איך  הזה,  הנורא  הדבר 

אבוש ואותו אבזה?! 

הגיעו  שניהם  בבוקר  ויהי 
אחד  כל  אחת,  להחלטה 
הזולת.  מפני  רצונו  ביטל 
חזרו אל הרב, אך הפעם טען 
לאב,  מגיע  המעיל  כי  הבן 
ותכל  טענתו,  היפך  ואביו 
תלונתו, כי את חייו לבנו הוא 

חב. 

ואז לחדר פנימי הרב נכנס, 
בפניהם  חדש  ומעיל  שב 
הוא  במתנה  המעיל  פרס. 
משאכם  ויכלו  בעבורכם, 

וריבכם. 

כי  בצאתם,  שמחים 
העניין בשלום תם. אך מאוד 

מדוע  שאלו:  ומיד  התפלאו, 
ויש  ושוב  ב"לך  הרב  נהג 
השניה  בפעם  ורק  איתך", 
את מצוקתנו חתך? אם היה 
בתחילה  כבר  המעיל,  בידך 
היה מועיל, והיית מציעו מיד 

כשהדיון התחיל? 

השאלה:  על  הרב  ענה 
כל  בתחילה,  כשבאתם 
רק  דואג  עמו,  וטענתו  אחד 
כן  אעשה  אמרתי  לעצמו. 
ענייני.  זה  אין  הרי  אני,  גם 
אחד  כל  שוב,  כשבאתם  אך 
למצוקת השני קשוב. ורוצה 
אמרתי,  לשני,  מעצמו  לתת 
למען הזולת אעשה גם אני...

משולים  ישראל  עם 
והקב"ה  ואב,  בן  לאותם 
לאותו הרב. אם איננו נוהגים 
כאיש אחד בלב אחד, אלא כל 
בלבד,  עצמו  על  חושב  אחד 
שפע  מעניק  הקב"ה  אין 
יסתדר  אחד  כל  אלא  משלו, 
כל  אם  אך  לו.  שיש  מה  עם 
אחד יתמלא באהבה, ויחשוב 
על הסביבה, גם הקב"ה ישא 
עד  ברכה  לו,  וישפיע  משלו, 
בלי די, וזה בודאי, לנו כדאי.       

| הרב מאיר גבאי  |  

פעמון ורמון
משל בחרוזים
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חדש
באוצר

ספר מדרשו של שם 
זצ"ל,  למוה"ר הגאון הגדול אבי המגיהים רבי מקיקץ שלי 
הידוע בכינויו המקי"ש. נערך על ידי ידידנו הרה"ג ר' תומר 

בוכריץ שליט"א.
בו יבוא ברנה חידושים על חמשה חומשי תורה, בדרך פשט, 
לעצם!  ומרפא  לנפש  מתוק  ופרפראות.  גימטריאות  רמז, 
בשני  התש"ז  בשנת  ג'רבא  באי  לראשונה  לאור  יצא  הספר 
חלקים. וההודר שנית במהדורת צילום בשנת התשמ"ז על ידי 
תלמידו הגאון רבי אלטר מאזוז זצ"ל, בתוספת חלק שלישי 
- חידושים שליקט מהגהות רבנו המחבר בלמעלה מחמישים 
ספרים שערך והגיה לדפוס. ומאז רבים אומרים מי יראנו טוב.

כעת היתה לו עדנה במהדורא חדשה ומפוארת, אותיות מאירות, ציוני מקורות 
ופתיחת ראשי תיבות והערות. בנוסף תורגם מערבית לשפת הקודש קונטרס "שמן 

ערב" הכולל מעשיות ומוסרים, דינים והלכות.
בראש הספר הובאו ברכות נלהבות ממרנן ורבנן, מרן הגאון ראש הישיבה שליט"א, 

ומרן הראש"ל הגרש"מ עמאר שליט"א.
בנוסף הובאו הסכמות נדירות של רבותינו גאוני ג'רבא ותונס, ומרן הגר"ע יוסף, 

והגאון הסטייפלר, והגאון הרב אלעזר מן שך, זכר צדיקים לברכה.
ניתן להשיג בחנות הישיבה.

קונטרס 'חדר הורתי' ב"ח
מאת הרה"ג ר' דוד חדאד שליט"א

הישיבה  ראש  מרן  דרשות  כולל  החיבור 
ונוטפות  חיים,  וחכמת  שליט"א, המלאות תורה 
בשפה  והכל  צרופה.  והשקפה  שמים  יראת 
ועריכה בהירה על מנת להגיש את תורת  קלה 
מרן לכולם. בבחינת דולה ומשקה מתורת רבו 

לרבים.
דרשות  יש  הקונטרסים  של  הראשון  בחלקם 
זה  אם  שונות,  בהזדמנויות  שנאמרו  ממרן 
משיחות שמסר בישיבה, ואם זה בבית הכנסת. 

ובימים טובים  בחלק מהדרשות יתפלא הקורא לראות דרשות שנאמרו בשבתות 
ממש בסגנון שפת מרן, וכאילו כתוב "הוקלט ביום חול"... לאחר בירור, מסתבר כי 
המחבר שליט"א שניחן בזכרון טוב בן פורת יוסף, שומע את הדרשות שמוסר מרן 
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חדש
בשבתות, ומצליח לאוצרם בזכרונו בעל פה עד לכתיבתם במוצאי שבת.באוצר

ליקוט מאות  והוא  נאמ"ן(,  )ר"ת  "נועם אמריו מצוף נעמו"  נקרא  השני  החלק 
ערכים במגוון נושאים, כתיבה, לימוד, חינוך, מגדולי ישראל, חוש ביקורת, אזכרה 
כסף,  במשכיות  זהב  תפוחי  ידע... מתוך השיעור בעיון לתלמידים.  מקדם,  ימים 

דבר דבור על אופניו.
זכה המחבר ומרן הקדיש מזמנו ועבר וליטש את שני הקונטרסים, והביע קורת רוח 
על מלאכת המחבר וכמו שכתב בהסכמה לחלק א' "וחכו ממתקים וכולו מחמדים".

ניתן להשיג בטל': 058-3241518

האוצר הגדול קו "תורת חיים"
הקו הפופולארי שרבים נהנים ממנו מידי יום

מאות שיעורים ממורנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז שליט"א
לתועלת בוגרי הישיבה הבאנו כאן פירוט השלוחות בקו:

שלוחה 1 – שיעורים ארוכים בהלכה

1. הלכות שבת עד סימן ש'. 2. שיעורים מסימן ש"א עד סוף הלכות שבת. 3. הלכות 

תפלה. 4. הלכות ברכות. 5. איסור והיתר והגעלת כלים. 6. הלכות השמיטה. 7. 

הלכות פסח ספירת העומר ושבועות. 8. שיעורים בפסקי מרן הגאון "איש מצליח". 

שלוחה 2 - שיעורים קצרים בהלכה

1. הלכות שבת. 2. הלכות פסח.

שלוחה 3 - שיחות חיזוק ודרשות

מעלת כתיבת שו"ת וחידושים, מעלת התפלה ועוד ועוד.

שלוחה 4 – שיעורים בספרי הנביאים והכתובים

1. ספר יהושע. 2. ספר שופטים. 3. ספר שמואל א'. 4. ספר שמואל ב'. 5. ספר 

מלכים א'. 6. ספר מלכים ב'.

שלוחה 5 – שיעורים ושיחות מיוחדות

שלוחה 6 - שיעורים על הש"ס – הדף היומי

1. שיעור הדף היומי )מעודכן מידי יום(. 2. סדר זרעים – מסכת ברכות. 3. סדר מועד. 

4. סדר נשים. 5. סדר נזיקין. 6. סדר קדשים. 7. סדר טהרות – מסכת נדה. 

שלוחה 7 - שיעורים שנמסרו ברדיו "קול ברמה" בתוכנית "מבית ההוראה"

מידי יום ראשון בשעה 12 בצהריים

חייגו כעת
02-5606532
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עתיקא 
עתיק מיוחד ונדיר

עשרה ראשונים
בה  תשל"ד,  משנת  נדירה  תמונה 
של  הראשון  המחזור  בני  נראים 
פנימיית  בחזית  בארץ,  הישיבה 
השעות  שלוש  ברחוב  הישיבה 

בפרדס כץ בני ברק.
ביטוי  לידי  באה  בתמונה 
בין  שהיו  והמשפחתיות  האחדות 

התלמידים.
חנן  ר'  ארביב,  נסים  ר'  העומדים: 
קבלן, ר' יהודה מאזוז, ר' משה מנצור.
היושבים: ר' משה זילברשטיין, ר' 
משה פחימה, ר' דוד ישעיה, ר' אהרן 
כהן, ר' שמעון חדאד, ר' בנימין וזאן, 

ר' ארמון חדאד, ר' יוסף טרבלסי.
התמונה באדיבות הרב הראל זנזורי הי"ו.

הציבי לך ציונים
מר משה וזאן הי"ו מתונס, מצא בארכיון ישיבת "חברת 

התלמוד" בתונס דף ציונים מחודש טבת תשי"ט, שנכתב על ידי 
רבי יצחק בוחניך זצ"ל עם חתימתו, ובו מוזכרים ציוניהם של 

מרן ראש הישיבה שליט"א ואחיו )הגיע לידינו ותורגם מצרפתית על 
ידי בוגר הישיבה ר' אריה קטן הי"ו(:

כתה של הרב יצחק בוחניק, דו"ח חודש דצמבר 8591 ]טבת התשי"ט[
קבוצה 

ראשונה:
בוחניק מכלוף...

שמעוני ישועה...
אזולאי שלמה...

כהן מעתוק...
כהן שלום....

בוחניק ישועה...

מאזוז מאיר: 
תלמיד טוב מאוד, 

רציני ודייקן.

מאזוז צמח: 

תלמיד טוב, 
מתמיד, עושה את 

מיטב יכולתו.

קבוצה שנייה:

גטה יהודה.....

כהן משה....

בלחסן ישראל....

כהן יוסף....

מאזוז ישועה.....

זגדון אברהם...

קבלה חיים....

סגרון רחמים...

מאזוז רחמים: 

תלמיד טוב, 
שיפור מדהים.
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בחסות:

נדפס בסיוע:
האחים המבורכים: שימו, צבי, ינון וכמוס עמאר

ומשפחותיהם הי"ו. להצלחתם ובריאותם.
ולעילוי נשמת הוריהם עזר וכנפיטה עמאר ע"ה.

וכן האחים המבורכים: מכלוף, יום טוב, אשר וזאן 
ומשפחותיהם הי"ו. להצלחתם ובריאותם.

ולעילוי נשמת הוריהם מקיקץ ומזיאנה וזאן ע"ה.
ולעילוי נשמת המנוח הנכבד והיקר

אוהב תורה ולומדיה, אהב את הבריות, איש אמת, 
בעל צדקות אשר זכה להיות מבוני הארץ ומיישביה

שאול בר דוד ושושנה לבית עשוש ז"ל תנצב"ה
הוקדש ע"י אשתו בניו ובנותיו

יה"ר שיתמלאו כל משאלות לבם לטובה, 
ובכל אשר יפנו ישכילו, וכל אשר יעשו יצליחו,

 ויזכו לעושר ואושר וכבוד, בריאות איתנה ונהורא מעליא, 
אורך ימים ושנות חיים. אמן


