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איתרוג עצמי
החשוב  המין  על  להצביע  נידרש  אם 
שידינו  הרי  המינים,  מארבעת  ביותר 
תהיה מופנית באופן טבעי לאתרוג ההדור 
שיש בו גם טעם וגם ריח וישראל קדושים 
לרוב.  והידורים  בחומרות  בו  מסלסלים 
אך מה תמוה שבבואנו ליטול את ארבעת 
לצד  מה  משום  נדחק  האתרוג   – המינים 
מתייצבים  ומיניו  הלולב  ואילו  שמאל 
בגאוה בצד ימין. למעשה, שאלה זו שואל 
ע"ב(,  )ל"ז  סוכה  במסכת  כמובא  רבה 
ותשובתו שהלולב ומיניו הם שלש מצוות 

ואילו האתרוג הוא מצוה אחת. 

בא גאון המוסר הגאון רבי יהודה צדקה 
האגדה,  )שער  יהודה"  "קול  בספרו  זצ"ל 
עמוד פ"ד( ומבאר את שאלת רבה בדרך 
טעם  גם  בו  שיש  שהאתרוג  מאחר  רמז: 
השלם,  חכם  לתלמיד  רומז  ריח  וגם 
ואין  התמר(  )פרי  טעם  בו  שיש  והלולב 
הגיע  שטרם  חכם  לתלמיד  רומז  ריח  בו 
למעלתו, הלא ראוי היה לבכר על פניו את 

האתרוג וליטלו בימין?

הלולב  בנטילת  כי  רבה  משיב  זה  ועל 
יש שלש מצוות שהם לולב, הדס וערבה 
אליו  מאגד  שהוא  הלולב  של  מעלתו   -

גם את ההדס והערבה הפחותים במעלה 
וברוב  לעצמו,  חי  שהאתרוג  בעוד  ממנו, 
הכסף  בקופסת  לו  מסתגר  גם  הזמן 

ההדורה...

תלמיד חכם השלם הכלול בכל המעלות, 
אם אינו מושך עמו גם אחרים שיש בכוחו 
שיעורים  נתינת  ידי  על  עליהם  להשפיע 
"אתרוג  שהוא  פי  על  אף  הרבים,  וזיכוי 
לו  שיש  מי  לדרגת  מגיע  אינו  מהודר", 
פחות מעלות ממנו אך מושך אחרים עמו.

אחד  רבי  על  פעם  אמר  מקוצק  הרבי 
שהוא  סביבתו  על  משפיע  היה  שלא 
קר  כאשר  והסביר:  פרָוה".  במעיל  "צדיק 
יכול הוא לחמם את עצמו  לאדם בחורף, 
מדורה  בהדלקת  דברים:  משני  באחד 
ההבדל  פרוה.  במעיל  בהתעטפות  או 
הוא  רק  לא  מדורה,  שבהדלקת  הוא, 
סביבו,  הנאספים  כל  גם  אלא  מתחמם 
הוא  רק  פרוה,  במעיל  בהתעטפות  ואילו 
מתחמם. כך הדבר אף באשר לחום רוחני 
– יכול אדם להיות צדיק, אך במעיל פרוה 
הוא  ויכול  הזולת,  על  להשפיע  מבלי   –
על  רוחני  חום  שמקרינה  כמדורה  להיות 

כל סביבותיה.

דבר
המערכת
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זעקו  לאחרונה  קבוע,  ריטואל  בכמין 
ספרדים  אפליית  על  הכותרות  שוב 
 - הזה  שבסיפור  להבין  צריך  בסמינרים. 
שני הצדדים אשמים. כדי לגלגל ולהנציח 
שני  להיות  חייבים  האפליה,  מכונת  את 
שדוחק  והצד  המפלה  הצד   - צדדים 
ומתעקש  המופלה  למקום  בכח  עצמו 
זרים. אפשר פשוט לסרב  לרעות בשדות 
להיות  לא  וכך  הזה,  ב'משחק'  להשתתף 

מופלים. כמה פשוט... 

שיצרו  רבותינו,  בזכות  אנחנו  ב"ה 
והרבה  פחות  לא  ראויה  אלטרנטיבה 
'מחוץ  לשמחתנו  נמצאים  יותר,  הרבה 
שכבר  כאלה  יש  לצערנו  הזה...  למשחק' 
'מכורים' נואשות למשחק ונהנים משום-

תחליף  יש  כאשר  גם  אותו  להנציח  מה 
הולם.

שבאה  תורה  מוסדות  להקמת  היוזמה 
על  הדגל  בכתבת  רחב  ביטוי  לידי 
הכוללים ובכתבות שיבואו אחריהן בע"ה 
נחום  חיים  יוסף  רבי  הכתר  סופר  ידי  על 
מתחת  הקרקע  את  משמיטה  הי"ו,  הלוי 
לבעיות כאלה. בוגרים שאינם 'מאתרגים' 
פעולות  ליזום  מחפשים  אלא  עצמם  את 

להרבות תורה – ראויים לכל שבח.

מרעישה.  תובנה  בלבי  עלתה  שכן,  מה 
אינם  אפליה,  על  תמיד  שטוענים  אותם 
ושוכחים  עצמם,  של  הדבשת  את  רואים 

שהם  המסתובבת  הדלת  את  מה  משום 
בעצמם נוקטים, כאשר הם עצמם מפלים 
על  מדבר  ואני  גרוע.  יותר  הרבה  באופן 
בני העדה האתיופית, שמשום מה  אחינו 
שעוברת  ובולטת  קשה  מאפליה  סובלים 
במוסדות  לא   - בשתיקה  מה  משום 
אשכנזים אלא במוסדות ספרדים טהורים 
מיסודו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל שכידוע 

נלחם נגד אפלייתם.

מוסדות  את  לשבח  לציין  יש  וכאן 
היחידים  המקומות  כמעט  שהם  הישיבה 
שמקבלים את בני העדה כשוים בין שוים. 
חכמים  תלמידי  הישיבה  הצמיחה  וכבר 
תורה  שמרביצים  העדה  מבני  גדולים 
חכמים  תלמידי  כמה  יודע  מי  בישראל. 

אנו מפסידים בגלל אפליה זו.

פסיכולוגי  במצב  שמדובר  כנראה 
במקום  עצמו  את  ששם  למי  שקורה 
האפליה,  במשחק  ומשתתף  מופלה 
כמו  להיות בעצמו מפלה,  הופך  שלבסוף 
להיות  שהופך  המוכה"  "הילד  בתסמונת 

מכה.

נקוה לשמוע על עוד יוזמות חשובות של 
ולהאדירה,  תורה  להגדיל  הישיבה  בוגרי 
אותם  ולקבוע  ביטוי  להם  לתת  ונשמח 

כיהלומים בכתרנו.

בברכה

העורך
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הדרת
מלך

דמה,  להבל  "אדם  בתהלים  פסוק  יש 
חז"ל  אמרו  ד'(,  )קמ"ד,  עובר"  כצל  ימיו 
)בראשית רבה צ"ו, ב'. וע"ע קהלת רבה א', 
ג'( והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן, 
אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף. העוף 
כשעף הצל שלו שניה אחת, מיד עובר. איך 
בשעה  אמרו  למה  זה?  את  חכמים  למדו 
שהוא עף? כי הפסוק היה צריך לומר: ימיו 
כצל עוברים, לא כצל עובר, שהרי הצל לא 
מוכרח  אלא  שעוברים.  הם  הימים  עובר, 
שהכוונה שגם הצל בעצמו עובר, הצל של 
האדם עובר. כל אדם לפעמים מתווכח על 
קצרים  שהחיים  שיזכור  בטלים,  דברים 
זה  האדם,  של  הטובים  והמעשים  מאוד1. 

מה שישאר לו לעולמים. 

האדם?  של  הטובים  המעשים  הם  ומה 
בארץ ישראל החינוך קשה מאד, קשה מאד 
לחנך. היו לנו רבנים גדולים מאוד כדוגמת 

1. קראתי מקרוב על חכם אחד שהיה באיזה כנס של רבנים ועמד אחד דרש ואמר: כבוד הרב פלוני והרב פלוני והרב פלוני, ושכח 
להזכיר את אותו אחד, אז ההוא התחיל להזיז את השולחן באומרו: איך שכחת אותי?! אמר הדורש: טוב, סליחה ששכחתי אותך. 

למחרת בבוקר אותו אדם נפטר, על מה אתה מתרעם? הזכירו אותך לא הזכירו אותך מה יכול להיות?
2. אבל הוא למד לבד, לא למד ב'בית ספר'. קראתי עליו שהיה שולט ב-9 שפות! היה לו מוח מיוחד.

1938 למניינם, רצו להביא את עצמותיו של הגאון מוילנא לישראל. לכאורה מה הבעיה? אבל אמרו: לא,  3. למשל בשנת תרח"ץ 
אסור. כי אז שאר המתים יקנאו בו, שיקנאו. למה הם לא נקראים "הגאון" כמו הגר"א? כי הם לא גאונים! אז גם בזה אם הוא זכה, כולם 
צריכים לזכות? מה השאלות האלה? מה יצא מזה? הגר"א נשאר שם, ובינתיים פרצה המלחמה העולמית השניה, ומחמת כן עד היום 
לא יודעים בדיוק איפה קבור הגר"א, אילו היו יודעים, היו מעלים אותו היום, כמו שעושים לחכמי ג'רבא, כל פעם מעלים אותם. וביום 

האזכרה שלו ]י"ט תשרי[ בחול המועד סוכות, אלפים ורבבות היו באים לקברו.  
4.  פעם אחת היתה לו שאלה מסובכת במינה שלא ידעו לפתור אותה, עד שמישהו אמר לו ישנו אברך אחד בשכונת 'מאה שערים' 
שכל הזמן לומד, תלך אליו, אולי הוא ידע לפתור, הוא בקי בסוגיות האלה. שאל: איך קוראים לו? ענה לו: יוסף שלום אלישיב. קרא 
לו ושאלו את השאלה, ענה לו. התפלא והתענין בו: מה אתה עושה? ענה לו: אני אברך. אמר: אתה אברך?! אתה צריך להיות דיין... 
ומינה אותו לאחד מ'בית הדין הגדול', בלי שום מבחן. אמר אדם שיכול לענות של שאלות כאלה תשובה ברורה בלי עיון, מגיע לו הכל.

יצחק  הרב  שך.  והרב  הרצוג  יצחק  הרב 
והוא  לישראל,  הראשי  הרב  היה  הרצוג 
שאלות  ספר  לו  יש  ד"ר2.  וגם  רב  גם  היה 
'היכל יצחק', הרב עובדיה אומר:  ותשובות 
הוא  שלפסוק  רק  מאד,  יפה  עיון  לו  יש 
מפחדים  ודבר  דבר  כל  האשכנזים  מפחד. 
לפסוק3, מכל מיני חששות. אבל החומרות 
והספיקות והספקי ספיקות גורמים שאתה 
ופסיעה  פסיעה  כל  למה?  לזוז,  יכול  לא 
אתה חושש אולי אתה עושה עבירה? אולי 
הרצוג  הרב  אחוז?  מאה  עושה  לא  אתה 
היה כותב וכותב, מסדר את הדיעות לפסק, 
תלמידי  לו  והיה  לפסוק.  בלי  משאיר  אבל 
הרבנים  עם  בויכוח  היה  לא  הוא  חכמים, 
יום  כל  קרתא,  הנטורי  רבני  או  הציונים 
בפניהם  ומציג  כולם,  את  מזמין  היה  ששי 
שאלות מסובכות שבאו לפניו ואומר: "בואו 
מפורסם,  היה  הרצוג  הרב  ביחד"4.  נדון 
אלפי  הציל  הוא  בעולם.  מקובל  והיה 

ערך: הרב דוד חדאד שליט"א

דרשת מרן ראש הישיבה שליט"א
במלאת שלושים לפטירת הרבנית גאולה חדאד נ"ע אשת חבר להרה"ג רבי רמי חדאד שיבדלט"א
אלול התשפ"א בית כנסת 'היכל יוסף' שיכון ה' ב"ב
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אצל  שהיו  ילדים  השואה,  בזמן  נפשות 
אשה  היה?  מה  וכדומה.  במנזרים  הגויים 
שהיו לוקחים אותה לכבשן, לפני כן היתה 
אומרת לשכנה הגויה שלה: תקחי את הילד 
שלי, תשמרי עליו. בהתחלה היתה שומרת 
עליו, אחר כך כשרואה שהאמא לא חוזרת, 
היא  אז  בו?  אעשה  מה  לעצמה:  אומרת 
ילד  פה  יש  להם:  אומרת  למנזר  הולכת 
בין ילדי המנזרים  יתום, תאמצו אותו. לכן 
ביחד  ומעורבים  יהודים,  ילדים  הרבה  היו 
הלך  הרצוג  הרב  יהודים.  ושאינם  יהודים 
לאפיפיור הגדול אמר לו: אני רוצה להציל 
יהודים. אמר  - הילדים שהם  בני עמי  את 
מכירים  לא  הם  תשמע,  האפיפיור:  כנגדו 
אותך, ולא מכירים אף אחד, הם מכירים רק 
לי  תן   הרצוג:  הרב  לו  אמר  הכנסייה.  את 
דבר.  ממך  מסתיר  לא  בפניך,  איתם.  לדבר 
הסכים לו, הלך אליהם והתחיל את הפסוק: 
והמשיכו  ענו  אלוקינו",  ה'  ישראל  "שמע 
כמה ילדים: "ה' אחד". שאלו: מאיפה אתם 
יודעים? ענו: בילדותינו אמא למדה אותנו 
לומר את הפסוק הזה, כאן במנזר, בכנסייה 
הוציא  וכך  בו.  נזכרו  עכשיו  אותו,  שכחנו 
קדוש.  אדם  צדיק.  אדם  היה  משם.  אותם 

אדם יקר. 

זה  מה  הבר',  'שור  על  ויכוח  פעם  היה 
שור הבר? הוא דומה לשור רגיל, רק שיש 
ביחד,  וגמל  שור  כמו  ונראה  חטוטרת,  לו 
ומפריס פרסה, הרב  גירה  אבל הוא מעלה 
וכך הדין באמת.  הרצוג רצה להתיר אותו, 
אנחנו  לא,  לו:  אמר  איש'  'חזון  הרב  אולם 

5. הבן שלו זה מי שעכשיו נשיא המדינה, גם הוא לא בסדר, שבוע שעבר אמר משהו, אמרו זה מעידה, אני מקווה שלא יחזור עוד 
פעם על הדבר הזה.

6. הוא היה גם היועץ ויד ימינה של גולדה מאיר, כל דבר היתה מתייעצת אתו.

לא אוכלים דבר שאבותינו לא הכירו. אמר 
לו: אבל בבגדאד ובתימן אוכלים את השור 
הזה? אמר לו: אנחנו קיבלנו עלינו דעת הרב 
'חיי אדם' )'חכמת אדם' כלל ל"ו( והרב פלוני 
שעל פיהם השור הזה אסור. יש תשובה על 
כל הדברים של החזו"א, שמעיקר הדין הוא 
מותר )ראה שו"ת 'בית נאמן' ח"ב חיו"ד סי' 
הרב וואזנר זצ"ל אמר שהוא מותר.  ג'(, וכן 
אמר  שהחזו"א  כיון  אמר:  הרצוג  הרב  אך 
הזה  הבשר  את  להביא  לא  מסופק,  שהוא 
זה אדם עניו. אדם  כפף את הראש.  לארץ. 

צדיק. אדם חכם. 

היו לו שני בנים, ועם כל הגדולה שלו, בן 
אחד לא יצא טוב, היה נשיא המדינה קראו 
הכל  שומר  היה  לא  הוא  הרצוג,  חיים  לו 
בטלוויזיה  פעם  אותו  הביאו  שצריך,  כמו 
על  מברך  שהוא   - כתוב  ראיתי  כך   -
מה  חנוכה!  לפני  שבועיים  חנוכה  נרות 
וציונו  במצותיו  קדשנו  "אשר  אומר:  אתה 
להדליק נר חנוכה", איזה "חנוכה" עכשיו? 
התאוריה  ובשביל  הטלוויזיה  בשביל  אבל 
עשה את זה5. ושלא תחשבו שאביהם הרב 
הרצוג לא טיפל בהם, הוא שם את שני בניו 
בישיבות טובות, אחד יצא טוב, שמו יעקב 
מלצר,  זלמן  איסר  רבי  אצל  למד  הוא  דוד, 
שיש לו חיבור על הרמב"ם 'אבן האזל', כל 
פעם כותב שם "ידידי הרי"ד" לא ידעו מי 
דוד,  יעקב  הרב  הוא:  הפירוש  הרי"ד?  זה 
 - הראשון  הבן  אבל  הרצוג6.  הרב  של  הבן 
לו,  עזר  לא  בשבילו,  שעשה  מה  כל  חיים, 
שם אותו בישיבה אחת ולא הצליח, העביר 
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אותו לישיבה אחרת גם כן לא הצליח. ולא 
לא  ידע,  או  כבוד  או  עושר  לאבא  שחסר 
קשה  הרע  היצר  ככה  אבל  כלום,  לו  חסר 
מאוד. הרוח היתה שאם אין לך תותח, אם 
אתה לא נלחם, אם אין לך שם של רמטכ"ל, 

זה סכנה, לכן נמשכו אחרי הזרם.

בכל  מפורסם  שך  הרב  שך.  הרב  וכן 
הרב  אם  הליטאים  הרבנים  כל  הישיבות, 
ד"ר  שך אמר דבר, גמרנו. יש לו בן יחיד - 
לא  אני  רופא.  נעשה  הד"ר  שך,  אפרים 
אתם  שבת.  שומר  היה  הוא  כמה  עד  יודע 
חושבים שאביו לא טרח עליו? טרח עליו, 
שם אותו בשתי ישיבות טובות, ועם כל זה 
יודע אם  יצא ד"ר. ומה עם הנכדים? אינני 

יש לו נכדים שיודעים ללמוד.

לגדל בארץ ישראל בן ירא שמים, אני לא 
מדבר על תלמיד חכם, זה לא פשוט בכלל. 
לברך  צריך  כזה,  דבר  ורואים  זוכים  ואם 
על זה. וצריך לדעת שזה לא מהחינוך של 
האמא.  של  מהחינוך  גם  זה  בלבד,  האבא 
אז  לעבודה,  הולך  לכולל,  הולך  כשהאבא 
האמא אומרת לילד: "אל תאכל בלי ברכה", 
"תכסה את הראש", "קודם כל נטילת ידים 
בבוקר". הילד קם בבוקר לא יודע כלום, לא 
כיפה לא גרביים לא נעליים, הולך ומסתובב 
מכאן ומכאן. אומרת לו אמו: אם תגע בלחם 
ידים!  נטילת  כל  קודם  טמא,  יהיה  הלחם 
הילד.  את  בונה  האמא  אותו,  מחנכת  וכך 
וגם את התכונות שלה היא מעבירה לו, אם 
יצא  כן  גם  הילד  ורגזנית,  כעסנית  האמא 
ומוותרת,  ושלוה  שקטה  האמא  ואם  ככה, 

7.  הספר עוד לא הופיע, יש הסכמה בלי ספר. איך אומרים בערבית "חצ'רו לחצירה, אקבל אלג'אמע" כלומר: מכינים את המחצלת, 
ואת הבית כנסת עוד לא בנו...

שהמנוחה  כאן  לכן  ככה.  יוצאים  הילדים 
שהם  יוסף,  פורת  בן  טובים  לילדים  זכתה 
שומרים תורה ומצוות ולמדנים, גם כן הבן 

הגדול ראש כולל. 

גאון גדול בג'רבא שכתב פירוש על  היה 
מסכת פסחים בשם 'ידי משה', 200 דף על 
לידי  הגיע  הזה  הספר  בלבד!  ראשון  פרק 
אשכנזים בישיבת 'אור יוסף' בצרפת, ופעם 
רבי חיים מאדאר שאלו אותו:  שביקר שם 
להם:  ענה  המחבר?  הרב  את  מכיר  אתה 
לו:  רב מג'רבא. אמרו  זה  אותו,  בטח מכיר 
קיים  בטח  להם:  אמר  בעולם?  קיים  הוא 
היום,  חי  הוא  ושאלו:  המשיכו  בעולם. 
דורך על האדמה? ענה להם: בטח דורך על 
התפלאו  בשמים?!  ידרוך  איפה  האדמה, 
איך אדם גדול כזה נמצא בסוף העולם, ואף 
אחד לא מכיר אותו. ובאמת הוא גאון גדול 
כל פעם שהייתי לומד בדבריו בסוגיית רבי 
אתה  - סוגיית רחס"א,  חנניא סגן הכהנים 
ובהיר.  ברור  סגנון  חריפות,  בקיאות,  רואה 
לפני כמה חודשים, הבן שלו כותב לי: אני 
ללמד  רצה  כשאבא  בעוונותי,  למדתי  לא 
למסחר,  נכנסתי  ללמוד.  רציתי  לא  אותי, 
נכנסתי לכסף, ועכשיו אני רוצה ללמוד, יש 
לי קצת חידושים על התורה, תוכל לכתוב 

לי הסכמה? כתבתי לו הסכמה7. 

לגדל ילדים 'בן פורת יוסף', זה לא פשוט. 
ויכוחים בין בני הזוג, החכמה  יש  לפעמים 
נפלא.  כלל  לוותר,  הזה  הכלל  לוותר.  היא: 
זצ"ל  שטיינמן  הרב  ולוותר.  ולוותר  לוותר 
אמר: אף פעם לא מפסידים מויתור. ויתרת 
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כך  אחר  יבואו  ויתרת,  אם  הפסדת.  לא   -
כלום.  קרה  לא  לא,  ויתרת?!  למה  וישאלו 
הזה  הכעס  לפעמים  כועס,  אתה  אם  אבל 
הזוג  צריכים  לכן  אחרות.  לבעיות  גורם 

ללמוד איך לחיות אחד עם השני. 

בתורה  אותם  חנן  שה'  ואשה  בעל  כל 
מספיק  שלא  לדעת  צריכים  שמים,  ויראת 
לדעת  צריכים  לבד,  שמים  ויראת  תורה 
לסטייפלר  שבא  מישהו  היה  יחד.  לחיות 
ואמר לו: שאלתי בישיבה אחת: איזה בחור 
לי: פלוני, האם כדאי שנקח  ענו  הכי טוב? 
הוא  הרב:  לו  אמר  שלי?  לבת  לחתן  אותו 
בחור טוב עם הסטנדר, הסטנדר לא דורש 
ולהכין אוכל. אלא  ממנו להוריד את הזבל 
הוא זז, והסטנדר זז, והגמרא זזה איתם, זה 
הכל. הוא הסטנדר והגמרא. אבל אתה לא 
יודע איך הוא יתנהג עם אשתו. יכול שיאמר 
רגיל  לה: אני לא מוריד את הזבל! אני לא 
והוא  צועקת  היא  זהו.  לומד!  אני  וכו'  בזה 
מה  שמע..."  תא  אביי...  "אמר  לה  עושה 
מה  אין  כל,  קודם  אתה  תשמע  שמע?  תא 
ובאמת אותו האיש לא לקח  לעשות אתו. 
שהוא  אחר  בחור  מצא  אלא  לחתן,  אותו 
פחות ממנו בלימוד, אבל בעל מידות. ובא 
מישהו אחר ולקח את הבחור הראשון. אחר 
כך אשתו לא הסתדרה אתו, כל הזמן הוא 
לומד. צריך אדם לדעת יש זמן ללמוד, יש 

זמן לתפלה, ויש זמן לעזור!

רבי ראובן מרגליות  היה חכם אחד שמו 
הוא  להפליא.  בקי  מאד,  עצום  בקי  היה 
אביב,  בתל  הרמב"ם'  ב'ספריית  ספרן  היה 

וגם  האשכנזים  מופתים.  עליו  אין  כי  למה?  מבקר,  לא  אחד  אף  ראובן  רבי  של  קברו  את  אבל  גדול,  רעש  שלו  בהילולא  עושים   .8
הספרדים אם יש "מוייפס" זה בן אדם, אם הוא לא ידוע כעושה "מוייפס", אז זה בן אדם פשוט. אינם יודעים איזה גאון זה. אילו אנשים 

היו מכירים את הערך שלו, היו עושים לו מצבה כמו של הגאון מוילנא.

זוכר את כולם!  יש שם 40,000 ספר והוא 
שואלים אותו משהו? אומר להם: רגע, רגע, 
קבור  הוא  זה.  על  מדבר  הזה  הספר  הנה 
לקח  הזה  האדמו"ר  אחד8.  אדמו"ר  יד  על 
11 שנים התגרש ממנה.  אשה אחת, אחרי 
דיבר  שנים  ה-11  שבמשך  אמרה:  האשה 
פחות  זה  מה  שעה!  מחצי  פחות  איתה 
שנה  כל  דקות!  מ-30  פחות  שעה?  מחצי 
שלוש  דקות,  שתי  וחצי,  דקה  איתה  דיבר 
דקות. זה חיים זה? לא, זה לא חיים. התורה 
איגר  עקיבא  רבי  ככה.  לחיות  אמרה  לא 
היה יושב שעות עם אשתו, איך לחנך את 

הילדים שיצאו תלמידי חכמים. 

יוותר לשני,  ללכת בדרך טובה, כל אחד 
שהאדם יוותר אף פעם לא יפסיד. ויתרת - 

הרווחת. 

יהי רצון שדברי תורה האלה יהיו לעילוי 
נשמת המנוחה, המנוחה היתה עוזרת לבת 
גאולה   ,43 בגיל  נפטרה  שלי, מסכנה הבת 
מאזוז ר"ת מ"ג, בדיוק 43 הגיל שנפטרה בו. 
היא היתה לומדת ב'בית ספר' מיוחד, והיתה 
באה לפעמים אצל המנוחה, והיתה אומרת 
מעודדת  גאולה.  אני  גם  גאולה  את  לה: 
איתה.  מדברת  אותה,  משמחת  אותה, 
רוצים  כאלה  )ילדים  שמחה  ממנה  חוזרת 
גם  והיתה  אותם(.  שישמח  מי  ומחפשים 
יה"ר שד"ת אלו שאמרנו  מטפלת בה. לכן 
בעלה  את  יברך  ושה'  המנוחה.  לע"נ  יהיו 
והילדים והנכדים שיהיה להם חיים טובים 
שלימה  בגאולה  לראות  ויזכו  וארוכים, 

במהרה בימינו, אמן ואמן.
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חזק
ויאמץ לבבך

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

דביקות במדת האמת
נעילת שערי הישיבה בתקופת הסגר | ערבון בעל המונית 
 | נמכר  שלא  מצרפת  הסדין   | מצליח"  ה"איש  למרן 
התפעלות הקצין מתלמידי הישיבה | התשובה למי שרצה 
| כל זאת ועוד במאמר שלפניכם  להכנס לרשימת "הן" 

הפוסע בעקבות מדת האמת הנחושה והמנצחת
לא מעלימים את האמת

לפני עשרות שנים, הייתי באמצע שיעור 
והנה אני רואה את מרן ראש  בכיתה שלי, 
קצין  ולידו  הכיתה  יד  על  עומד  הישיבה 
השיב  קרה?".  "מה  אותו:  שאלתי  צבאי. 
של  הרשימות  את  לבדוק  בא  שהקצין  לי 
דיחוי  להם  שיש  והאברכים  הבחורים 
בקשתי  נמצאים.  הם  אם  לראות  מהצבא, 
השיעור,  ביטול  על  סליחה  מהתלמידים 
ראש הישיבה חזר לכיתה שלו ואמר לאותו 
נכנסתי  אלו.  בעניינים  מטפל  שאני  קצין 
הרשימה  את  "תביא  לי:  אמר  למשרד, 
הרשימה  את  לו  הבאתי  ונבדוק".  שלך 
אותו  ועדכנתי  שם,  מול  שם  ובדקנו  שלי 
אחר  שיצאו.  ואחרים  שנכנסו  חדשים  על 
כך אמר לי שהוא רוצה לבדוק אם באמת 
נמצאים כולם ולא מקבלים דחיה מהצבא 

לחנם. אמרתי לו: "זכותך, זו עבודתך".

קראתי לבחור אחד, ואמרתי לקצין שיתן 
נוכחות.  להראות  להם  לקרוא  שמות  לו 
הבחור  בא  ומיד  ותכף  אחד,  שם  לי  נתן 
"יש  לי:  אמר  "תמשיך".  לו:  אמרתי  הזה. 
לכולם?".  אקרא  אני  שמות,  מאה  כאן 
אמרתי לו: "אני לא חושב שתקרא לכולם, 
אבל אתה צריך לעשות מדגם, מתוך מאה 
אתה  "מה,  לי:  אמר  לאחד?!".  רק  קוראים 
מרשה לי לקרוא לעוד?!" אמרתי לו: "ודאי 
שאני מרשה לך, אם אתה לא קורא לכמה 
מתוך המאה, אתה לא עשית את מלאכתך 

כראוי!". 

לקרוא  והתחיל  הדברים  את  שמע  הוא 
מדגם.  עשה  וכך  שמות,  ארבע  ולדלג  שם 
לו  אמרתי  אברכים,  היו  מהשמות  חלק 
שהם אברכים וכעת אינם בכולל, כיון שיש 
להם הפסקה בין השעה אחת לשעה שתים. 
אבל  אותם,  לבדוק  יוכל  ירצה  אם  אח"כ 

 ערך: הרב יוסף חיים נחום הלוי
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הבחורים.  שמות  את  לבדוק  יכול  עכשיו 
הביא לי שמות וקראתי להם.

הוא  אם  אותו  שאלתי  שסיימנו,  אחרי 
"אני  לי:  מעוניין לראות את הישיבה. אמר 
ראיתי  לא  שלי  בחיים  מעוניין,  באמת 
בשמחה!".  "בבקשה,  לו:  השבתי  ישיבה". 
שיש  "יפה  לי:  אמר  המדרש,  לבית  נכנסנו 
לכם מזגנים". אמרתי לו: "ללומדי תורה לא 
מגיע מזגנים?! לומדים כל היום בעמל של 
התנצל  מיד  הוא  להם?!".  מגיע  לא  תורה, 
לומר  באתי  רק  וחלילה,  חס  "לא,  ואמר: 
שאתם דואגים לבחורים שלכם". עניתי לו 

שאנחנו משתדלים כמה שאפשר.

לקומה  ירדנו  לספריה,  למעלה  עלינו 
של  הקומה  שזו  לו  והסברתי  שלישית, 
נעצר  הוא  פתאום  אליהם.  ונכנס  הכיתות, 
במדרגות. אמר לי: "תגיד לי, אתה לא צוחק 
עליך?!  אצחק  ח"ו  "אני  לו:  אמרתי  עלי?", 
נכון?",  לא  והוא  שדברתי  ראית  דבר  איזה 
אמר לי: "אמרת לי שעכשיו הפסקה, נכון?", 
אמרתי לו: "נכון, מאחת עד שלוש הפסקה 
לבחורי הישיבה, ומאחת עד שתים הפסקה 
לאברכי הכולל". שאל: "אם זו הפסקה, איך 
כמה  וראיתי  המדרש  לבית  אותי  הכנסת 
לספריה  אותי  הכנסת  לומדים,  בחורים 
וראיתי בחורים לומדים, בכיתות אני רואה 
ולומדים,  יושבים  בחורים  כמה  כיתה  בכל 
אם זו הפסקה מה הם עושים שם?". אמרתי 
בהפסקה  ללמוד?!  אסור  "בהפסקה  לו: 
קומה  עוד  נרד  מעט  עוד  ללמוד,  חייב  לא 
חלקם  בפנימיה,  יש  בחורים  כמה  ותראה 
אומר  לא  זה  אבל  מדברים,  חלקם  נחים 
שאסור ללמוד, אדרבא יש כאלה שמנצלים 

את הזמן ללימוד!".

"מה  לי:  ואמר  בהפתעה  נעמד  הוא 
שאתם  בעיתונות,  עליכם  שכותבים 
לעזור  רוצים  ולא  ובורחים  משתמטים 
זה בגלל שהם לא באים לפה  כל  למדינה, 



11

ורואים את הבחורים בגילי 16-17, 
שבשעות המנוחה שלהם יושבים 
משתמטים?!  אלו  ולומדים, 
צריכים להביא את האנשים האלה 

מבחוץ שיראו!".

ביציאה  שסיימנו,  אחרי 
היד  את  לי  תפס  הוא  מהישיבה 
בשתי הידיים שלו ואמר: "נהניתי 
כאשר  לכם!".  הכבוד  כל  מאד! 

מפחד  ולא  שלו  האמת  על  עומד  אדם 
ואי  שמים,  שם  מקדש  הוא  בה,  להחזיק 
אפשר לדעת לאן זה יוביל. "שלח לחמך על 
)קהלת  כי ברב הימים תמצאנו"  פני המים 

י"א, א'(.

יש יראת שמים יש אמת
הגאון  של  בכולל  ביקורת  היתה  בעבר 
רבי אליהו מאדאר שליט"א באלעד, נכנסו 
אחד  שכל  וראו  דקות,  כמה  שם  ועמדו 
רבי  של  בכולל  שלו.  הגמ'  בתוך  מרוכז 
אליהו מאדאר יש הנהגה, שכאשר מגיעים 
לכולל כל אחד שם את הפלאפון שלו אצלו 
שלא  לאשתו  אומר  אברך  כל  במשרד. 
הכולל,  של  טלפון  יש  לפלאפון,  תתקשר 
ויש  לשם,  שתתקשר  בעיה  איזו  יש  ואם 

מישהו ממונה שיענה לשיחה.

באמצע  האברכים  את  הבודקים  כשראו 
הלימוד, פנו לרבי אליהו ושאלו אותו: "כמה 
אברכים יש לך כאן?", ענה להם את המספר, 
והם לא בקשו תעודת זהות, רק ספרו וראו 
כאשר  ויצאו.  לו  חתמו  מדויק,  שהמספר 
אדם לומד באמת לשם שמים כולם יעריכו 
אותו, הם רואים שזה לשם שמים ויודעים 

שכשיש  בוודאות 
אין  שמים  יראת 

שקר.

לא בודקים את 
כסא רחמים

שנים,  כמה  לפני 
של  למעון  באו 
אנשים  הישיבה 
והתחילו לשאול כמה  נכנסו  ממס הכנסה, 
שאלות. תוך כדי הבדיקה אמר אחד לשני: 
כסא  רחמים,  לכסא  שייך  הזה  "המעון 
כזב'  ידברו  ולא  עולה  יעשו  'לא  רחמים 
לנו מה לבדוק פה, בוא  אין  י"ג(,  ג'  )צפניה 
קונה  הוא  ביושר  מתנהג  כשאדם  נלך". 

לעצמו שם טוב.

הישיבה,  של  למזכירות  כן  גם  באו  פעם 
כלום.  מצאו  ולא  שעתים  כמעט  חיפשו 
לפני שיצאו, הבת שלי אמרה להם: "אתם 
ברוכים  שתרצו,  פעם  בכל  לבוא  מוזמנים 
הבאים". אמרו לה: "מה?! את מזמינה אותנו 
לבוא?". אמרה להם: "למה לא? מה שאנחנו 
עושים לידכם זה מה שנעשה מאחורי הגב 

שלכם!". זה יושר וזו אמת.

לא אחנך למרמה!
לא מזמן, בתקופת הסגרים שבאו בעקבות 
נגיף הקורונה, על פי החוק שערי הישיבה 
אחד  לי  הציע  סגורים.  להיות  צריכים  היו 
שעושים  כמו  שנעשה  בישיבה  מהצוות 
המרכזי  השער  את  מהישיבות,  בחלק 
משאירים  האחורי  השער  ואת  סוגרים, 
פתוח, וכולם יוצאים משם. אמרתי לו: "אני 

"אני לא אחנך את 
התלמידים שלי 

למרמה! אני לא אחנך 
אותם לשקר! או שני 
השערים פתוחים או 

שניהם סגורים. צריך  
ללכת ביושר!"
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לא אחנך את התלמידים שלי למרמה! אני 
השערים  שני  או  לשקר!  אותם  אחנך  לא 
פתוחים )וח"ו יבואו משרד הבריאות ויסגרו 
צריך   סגורים.  שניהם  או  הישיבה...(,  את 

ללכת ביושר!".

האמת היא היסוד 
לעבודת ה'

מספר  יועץ  פלא  הרב 
לרב  מישהו  פעם  שבא 
ואמר לו: "אני רוצה לחזור 
לא  אני  אבל  בתשובה 
אחת  מצוה  לי  תגיד  יכול, 
ואמסור  אותה  שאקיים 
אמר  עליה".  נפשי  את 
רוצה  אתה  "אם  הרב:  לו 
לא  תזהר  אחת,  מצוה 

לשקר". שאל אותו: "מה הרב, זהו?!". השיב 
לו: "כן, זהו!".

מפתחות,  סוגי  הרבה  היו  בחור  לאותו 
והיה יודע לפרוץ לבתים של אנשים ולגנוב 
וחשב  בית הסתכל עליו  מהם. הלך לאיזה 
איך יפרוץ ומאיפה יכנס, ואז נזכר, הרי הוא 
מישהו  יבוא  אם  ישקר,  שלא  לרב  הבטיח 
יגיד  הוא  וכי  עושה,  הוא  מה  אותו  וישאל 
שקיבל מפתח מבעל הבית כדי לקחת משם 
כסף?! הרי הוא יצטרך לשקר, והוא הבטיח 
לא לשקר. הבין את זה הסתובב והלך. עמד 
לעשות עוד דבר דומה, ושוב נזכר שאסור 
לו לשקר, ולאט לאט עלה והתקרב לקב"ה.

ן ערבון, תביא אתה! אני לא את
כשהגעתי לגיל המתאים לשידוכים, אבי 

לנישואין  לך  "הציעו  לי:  אמר  זצ"ל  מורי 
"אבא,  לו:  אמרתי  וכזאת".  כזאת  הצעה 
היה  זמן  באותו  לחשוב".  זמן  קצת  לי  תן 
שקדן  גם  שהיה  טוב,  מאוד  בחור  בישיבה 
וגם ירא שמים. פניתי אליו 
הם  כמה  אותו  ושאלתי 
במשפחה, ותוך כדי שהוא 
סיפר לי, הבנתי ממנו שיש 
לו אחות בגיל שלי. הלכתי 
"אני  לו:  ואמרתי  לאבא 
רוצה את האחות של אותו 
בחור, הבנתי שהיא בחורה 
שלה  אבא  וגם  טובה, 
אמר  אבא  חכם".  תלמיד 
לי: "טוב, איפה היא גרה?". 
חמש  "מרחק  לו:  אמרתי 

מאות ק"מ".

ממקום  להגיע  קשה  מאוד  היה  פעם 
שהוא  מכתב  להם  שלח  אבא  למקום. 
מבקש שנפגש, ואחרי שבוע קיבלנו מכתב 
מהבית של חמי. פתחנו את המכתב, וראינו 
מסכימים.  אנחנו  עקרונית,  כותב:  שחמי 
וכך.  כך  בתאריך  נולדה  וכך,  כך  שלה  הגיל 
בשנה  ממני  גדולה  "היא  לאמא:  אמרתי 
ושבוע! אני לא רוצה!". אמא אמרה לי: "אז 
מה? הכל בסדר". התשובה שלה הורידה לי 
את הספיקות, היתה לנו משענת טובה, אם 
סומכים  היינו  משהו  אמרו  אמא  או  אבא 

עליהם.

סיכמנו שנסע אליהם בחול המועד. אבא 
שתי  לשריין  וביקש  שירות  למוניות  הלך 
מקומות, אמרו לו: "בסדר, אבל תן לנו ערבון 
בשווי דינר!". אבא אמר להם: "אם אמרתי 

"אני לא 
פוליטיקאי, אני 

לא משקר. אני לא 
ך, אם כן  מכיר אות
על מה אני אמליץ 

עליך? על מה 
שאתה משבח את 

עצמך?!"
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ערבון!  בלי  גם  אסע!  אני  אז  אסע  שאני 
אבל אתה, אולי חבר יציע לך נסיעה ששוה 
יותר ואתה תיקח אותו, ולא יהיה מי שיקח 
אותי?". הגוי נבהל, חשב מעט וענה לאבא: 

"כן כבוד הרב, אתה צודק!", פתח את 
ואמר  דינר  לאבא  הביא  שלו  הארנק 

לו: "קח, זה ערבון שאני אבוא מחר".

הלקח מכביש הסרגל
וכשנכנס  מישהו,  עם  נסעתי  פעם 
ששם  לי  הסביר  הכבישים,  לאחד 
מכיון  הסרגל",  "כביש  הוא  הכביש 
אנחנו  ככה  מתפתל.  ולא  ישר  שהוא 
הסרגל.  כמו  ישרים,  להיות  צריכים 
עשית משהו לא טוב, תאמר: סליחה, 
טעיתי, לא אשוב על זה. "לעולם יהא 
אדם ירא שמים וכו' ומודה על האמת", 

אל תאמר לא עשיתי, זה לא אני...

מוכר בהפסד
ומבקש  לחנות  מגיע  אני  לפעמים 
מהמוכר הנחה, והוא אומר: "אני מוכר 
לך בהפסד!", והוא מוכן אפילו להישבע 
על זה. אני שומע את זה ואומר לו מיד: 
"אל תשבע לי, אני לא רוצה לקנות!". 
על  שקר  שבועת  שתהיה  ושלום  חס 

הכתפים שלי.

מחו"ל  העולים  רגילים  היו  בזמננו 
דברים  מיני  כל  איתם  להביא  לארץ, 
מעט  כאן  ומוכרים  בזול,  שם  שקנו 
עלינו  כשאנחנו  גם  ומרוויחים.  ביוקר 
למכור.  דברים  מיני  כל  איתנו  הבאנו 
במחשבה שלי רציתי להרויח עשרים 

זה  את  קניתי  כמה  אצלי  רשום  היה  אחוז, 
בעשרים  זה  את  למכור  ותכננתי  מצרפת, 

אחוז יותר.
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להוריד  רצה  איתי,  התווכח  מישהו  פעם 
שזה  מפני  רציתי,  לא  ואני  לירות  חמש  לי 
שקבעתי  רווח  אחוז  מהעשרים  יוריד 
אמרתי  לא  אותו  לשכנע  בשביל  לעצמי. 
לו  אמרתי  פשוט  להפסיד,  עלול  שאני  לו 
ביושר: "לא משתלם לי!". זו המלה הנכונה. 

אבל לשקר?! לא בא בחשבון! 

מהארון  הוציאה  אשתי  שנים  כמה  לפני 
מחו"ל  שהבאתי  סדין 
ואמרה  בארץ,  למכור 
נשאר  הזה  "הסדין  לי 
הלירות  חמשת  בגלל 
עליהם".  שהתעקשת 
ב"ה הוא לא נמכר ונשאר 
בו  והשתמשנו  אצלנו, 

אנחנו. 

בעז"ה  תתרגלו  בני! 
יתברך לדבר אמת, ואז כל 
יסמוך עליכם,  ואחד  אחד 
 – עליכם  יאמר  אחד  כל 
הוא  אם  ישר,  יהודי  "זה 
וכמו  אמת!".  זה  כך,  אמר 
הישיבה  ראש  מרן  שאמר 

ויתקדש  יתגדל  פעמים:  המון  שליט"א 
שמיה רבה, ר"ת יושר.

אחי יוסף לא היו פוליטיקאים
דברו  יכלו  "ולא  נאמר:  יוסף  אחי  על 
כותב:  רש"י  ד'(.  ל"ז,  )בראשית  לשלום" 
דברו  שלא  שבחם,  למדנו  גנותם  מתוך 
לזה  קוראים  היום  בלב.  ואחד  בפה  אחד 
"פוליטיקה". אדם פוליטיקאי יוכל להראות 
לך בפה שהוא אוהב אותך, אומר לך "ברוך 

אבל  ידיים,  בשתי  אותך  לחבק  בא  הבא", 
בלב שלו אומר מתי חס ושלום זה יפול. זהו 
התורה  בלב!  ואחד  בפה  אחד  אמת!  חוסר 
היות שבליבם  יוסף,  משבחת כאן את אחי 
לדבר  חוץ  כלפי  גם  יכלו  לא  אתו,  היו  לא 

אתו לשלום.

היה יהודי אחד מחו"ל שמרן הגאון רבנו 
עובדיה יוסף זצ"ל מאוד העריך אותו, אמר 
עליה  תעשה  "בא  לו: 
תבוא  אם  ישראל,  לארץ 
שכבר  לך  מבטיח  אני 
תכנס  הבאות  בבחירות 
כך  על  ואעמוד  לכנסת, 
שר  תפקיד  תקבל  שאתה 
שמח  היהודי  בישראל!". 
אבל  ההצעה  על  מאוד 
אשתו התנגדה. בירר הרב: 
מתנגדת?".  אשתך  "מדוע 
רוצה  לא  "היא  לו:  השיב 
מהפוליטיקה  שאלמד 
בפה  אחד  ואעשה  לשקר, 
בדברים  גם  בלב  ואחד 
אשה  לו  יש  האישיים". 
זה  בלב  ואחד  בפה  שאחד  הבינה  צדקת, 

מסוכן.

לא להיות דו פרצופי
שירגיל  כדאי  בחור,  האדם  מהיות  כבר 
כך שכשיגיע למעלה  עצמו במדת האמת, 
גבוהה, יעמוד חזק מול השקר, ותמיד יאמר 
יכול  לא  גם אם לפעמים אדם  את האמת. 
לא  אני  סליחה,  שיאמר:  האמת,  את  לומר 
יכול לענות. אפשר להתחמק בצורה עדינה 

"מה שכותבים 
עליכם בעיתונות, 

שאתם משתמטים 
ובורחים ולא רוצים 
לעזור למדינה, כל 
זה בגלל שהם לא 

באים לפה ורואים את 
הבחורים בגילי 16-17, 

שבשעות המנוחה 
שלהם יושבים 

לומדים ועוד לומדים, 
אלו משתמטים?!"
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ומכובדת, אבל לא להיות דו פרצופי, מצד 
אחד ככה ומצד שני אחרת. כל הפוליטיקה 
מחבקים  הם  אדם  כשצריכים  כזאת,  היא 
הם  צריכים,  לא  כבר  כשהם  אבל  אותו, 
אלפיים  אותו  וזורקים  בעיטה  לו  נותנים 
מלהתרחק  טוב  יותר  אין  רוח.  לכל  אמה 

מזה.

ך!" "אני לא מכיר אות
לפני יותר מעשרים שנה העמידו מטעם 
צעירים  מועמדים  ברק  בבני  ש"ס  מפלגת 
מהאנשים  היו  לא  הם  אבל  ספרדים, 
שרוצים לעבוד בשביל הספרדים. כשראינו 
שכך הדבר עשינו תנועה לבד ותאמנו את 

זה עם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

באותה תקופה באו כל מיני אנשים שרצו 
שישבו  להם  ואמרתי  ברשימה,  להיות 
בא  שמישהו  זוכר  אני  ויחליטו.  הרבנים 
ברשימה.  שיהיה  אותי  לשכנע  וניסה  אלי 
האמת,  את  לך  אגיד  "סליחה,  לו:  אמרתי 
לצאת  יכול  הייתי  פוליטיקאי  הייתי  אם 
לך  אומר  הייתי  בקלות,  שלך  מהבקשה 
כך  ואחר  עליך,  אמליץ  ואני  בסדר  שאתה 
אגיד  אבל  הסכימו.  לא  שהרבנים  לך  אגיד 
לך את האמת, אני לא פוליטיקאי, אני לא 
מה  על  כן  אם  אותך,  מכיר  לא  אני  משקר. 
אני אמליץ עליך? על מה שאתה משבח את 
עצמך?! יש אחרים שאני מכיר אותם הרבה 
מתאימים,  הם  דעתי  ולעניות  ממך,  יותר 
בשביל מה לי להכניס שם של אדם שאני 
לא מכיר?". הוא התפלא, אמר לי: "ככה?!", 

אמרתי לו: "כן, ככה!"...

לא כתוב "תרחק" בטרפה
וליבו  פיו  וענוה,  צניעות  לאדם  כשיש 
שווים. זה נסיון לא פשוט לאדם מתוחכם, 
הוא אומר לעצמו: 'אני חכם, אני יודע איך 
כך?',  אעשה  שלא  למה  ולהתחכם,  לשקר 
התורה  תרחק!  שקר  מדבר  ולא!  לא  אבל 
לא אמרה "לא תשקר" בסתם, אלא התורה 
אומרת "תרחק", תתרחק מזה! התורה לא 
אמרה להתרחק מנבלה וטרפה, אלא "ובשר 
ל'(,  כ"ב,  )שמות  תאכלו"  לא  טרפה  בשדה 
ריחוק.  לשון  התורה  אמרה  בשקר  רק 
הטעם שהתורה אמרה "תרחק", כיון שאדם 
כהוגן,  שלא  שעשה  מרגיש  לא  כשמשקר 
לו  אמרתי  ככה  במקום  עשיתי,  "מה  אומר 

אחרת", אבל זה שקר, מדבר שקר תרחק! 

הארכיון אינו שוכח...
הכל  באמונה!  להתחזק  צריכים  אנחנו 
יראה  שקר  שמדבר  מי  מוקלט,  בשמים 
לא  ב"ה  אני  הבא.  בעולם  מולו  האמת  את 
בנסיעה  אני  אם  ורק  בבית,  רדיו  פותח 
"קול ברמה". לפעמים מספרים  אני שומע 
ברדיו שפלוני אמר כעת כך וכך, ומוציאים 
לו הקלטה מלפני חמש שנים שאמר משהו 
את  סותר  הוא  איך  רואים  כולם  ואז  אחר, 
את  מוציאים  איך  יודע  לא  אני  עצמו. 
ורבבות  אלפי  מתוך  הנכונה  ההקלטה 
לכל  מראים  עובדה!  זו  אבל  הקלטות, 
כך  אמר  אמת,  דובר  לא  "פלוני  העולם: 
אדם  לבני  כוחות  יש  אם  להיפך!".  ועשה 
אחת  על  לקב"ה  כאלה,  להישגים  להגיע 
כמה וכמה. כמה צריכים אנחנו להזהר! נלך 

בדרך האמת ונצליח בע"ה.
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הוא - היה אומר!
ביאור אמרות והנהגות חז"ל על ידי הכרת אישיותם ואורח חייהם

רותרבי צדוק – נחלש מרוב תעניות

במשנה סוכה )פ"ב מ"ה( שנינו: מעשה והביאו לו לרבן 
שתי  גמליאל  ולרבן  התבשיל,  את  לטעום  זכאי  בן  יוחנן 
כותבות ודלי של מים, ואמרו: העלום לסוכה. וכשנתנו לו 
חוץ  ואכלו  במפה  נטלו  מכביצה,  פחות  אכל  צדוק,  לרבי 

לסוכה ולא ברך אחריו.

התוספות יום טוב מביא בשם הר"ן חידוש גדול שמעשה 
רוצה  שלא  חכם  שתלמיד  להשמיענו  בא  צדוק  דרבי 
מדקדק  שאינו  כמי  נחשב  ולא  רשאי,  עצמו,  על  להחמיר 

במצוות. 

בסוף  שנדפס  גירסא"  )ב"לאוקמי  שליט"א  מרן  אולם 
מחזור איש מצליח סוכות( מציע ביאור אחר, לפיו רבי צדוק 
לא עשה כן מחמת שלא רצה להחמיר אלא מפאת אילוץ 
)נ"ו סע"א(  בגיטין  רבי צדוק עליו מסופר  הוא  גופני. הלא 
ונחלש  המקדש  בית  יחרב  שלא  שנה  ארבעים  שהתענה 

הרבה. וכיון שבזמן המשנה היו בונים סוכה בעליית הגג, לכן 
קשה היה עליו לעלות לסוכה. 

היו  מעיו  כי  מכביצה,  פחות  אכל  שלכן  ביאר  ועוד 
חלשים והיתה קשה עליו אכילה מרובה, כמו שמסופר שם 
שעל מנת להברותו, הביאו לו גרוגרות והיה מוצץ מימיהן 

וזורקן.

והנה מצאתי שהביאו מספר "דברי שלום" לרבי שלום 
מרגניתא  שהוסיף  אלא  לזה,  בדומה  שכתב  זצ"ל  קרויז 
לא  היה  צדוק  לרבי  שנתנו  מאכל  שאותו  שאפשר  טבא 
אחר מאשר גרוגרת שהיה כאמור רגיל באכילתה. גרוגרת 
היא קטנה מכביצה וגדולה מכזית )תוספות עירובין פ' ע"ב(, 
שמהלשון  להעיר  יש  )ואמנם  מכביצה.  פחות  אכל  ולכן 
"נטלו במפה... ולא ברך אחריו" בלשון זכר, משמע שחוזר 

על התבשיל(. 

החרטומים  כינים,  מכת  לאחר 
אלהים  "אצבע  ומכריזים  ידים  מרימים 
היא!" )שמות ח, טו(. במסכת סנהדרין )דף ס"ז ע"ב( 
רק  זו  למסקנא  הגיעו  למה  דעות  שתי  מובאות 
אחרי מכת כינים - רבי אליעזר אומר שאין השד 
יכול לבראות בריה פחות מכשעורה, ולכן לא יכלו 
לעשות דבר הדומה למכת כינים, והבינו שאין זה 
מעשה כשפים אלא מידי שמים. ואילו לדעת רב 
לברוא מאומה, אפילו  יכולים  אינם  פפא השדים 
לברוא,  יכולים  אינם  גמל  של  בגודל  חיים  בעל 
ובעלי  ההפקר,  מן  ומביאים  מאספים  שהם  אלא 
ממקום  ולהביא  לאסוף  בכוחם  יש  גדולים  חיים 
יכולים  אינם  קטנים  חיים  בעלי  ואילו  למקום 

לאסוף, שאין בהם כח לבא ממקום רחוק.

ַהַחְרֻטִּמים  ֵכן  "ַוַיֲּעׂשּו  הפסוק  על  רש"י  והנה 
)שמות  ָיכֹלּו"  ְוֹלא  ַהִּכִּנים  ֶאת  ְלהֹוִציא  ְּבָלֵטיֶהם 
הכנים"  את  "להוציא  הלשון:  בזה  מפרש  יד(,  ח, 
"ולא  אחר,  ממקום  ולהוציאם(  )נ"א  לבראותם   -

פחותה  בריה  על  שולט  השד  שאין   - יכולו" 
מכשעורה.

מאד,  עד  בלשונו  נתקשה  אפרים  שם  הרב 
והביא את הגמרא בסנהדרין הנ"ל ורבנו בחיי בשם 
ומדרש  אותם,  "לברוא  הגיה:  ולבסוף  המדרש. 
אגדה ולא יכולו שאין השד שולט" וכו'. והיה כתוב 
ומ"א ר"ת ומדרש אגדה, והמעתיק היה סבור על 
ועוד  אחר.  ממקום  פתר  ולכן  מ"ם  שהיא  הוא"ו 

האריך. ע"ש.

נאמן  בית  מרן ראש הישיבה שליט"א בחומש 
פשוטים  רש"י  שדברי  כך  על  מעיר  שם  שמות 
כלל שתי הדעות בגמרא  וברורים, ובמתק לשונו 
כדעת  "לבראותם"  כתב  ולזה  הנ"ל,  דסנהדרין 
פפא.  רב  כדעת  אחר"  ממקום  "ולהוציאם  ר"א 
וסיים אח"כ: ולא יכולו, "שאין השד שולט )לברוא 
למר   - מכשעורה"  פחותה  בריה  על  לאסוף(  או 

כדאית ליה ולמר כדאית ליה. 

לא פליגי
פולמוסים ומחלוקות שהתברר במרוצת הדורות כי אין בהכרח סתירה בין הדעות
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מתי חוגגים בר-מצוה לילד שנולד פג
שאלה: תינוק פג שנולד בחודש כסלו ושהה באינקובטור חודש ימים עד חודש טבת, מתי 
מתחייב במצוות ולשמש כשליח ציבור, האם בתאריך שיצא מרחם אמו או בתאריך שיצא 

מהאינקובטור לאויר העולם?

ובהנחת התפלין מהיום שיצא  יש להחמיר כשני התאריכים, שחייב במצוות  תשובת הרב: 
מרחם אמו, ולענין צירוף למנין אינו מצטרף עד היום שיצא מהאינקובטור.

ידי שנותנים את התינוק באינקובטור, עם החום שבאינקובטור  לפי דברי הרופאים, על 
יצא  שלא  עוד  כל  ולכן  הוולד,  להשלמת  ברחם  שנעשות  הפעולות  כל  את  משלימים 
את  למנות  שיש  לנו  יוצא  זה  ולפי  ארוך,  כהריון  הדבר  נחשב  עולם,  לאויר  מהאינקובטור 
התאריך של הבר מצוה מיום שיצא מהאינקובטור, כי זה בעצם תאריך לידתו. אולם לענין 
הנחת תפלין, יש להחמיר להניח מיום צאתו מרחם אמו, ויכול לברך מדין חינוך. ורק אם 

רוצים לצרף את הקטן למנין עשרה, צריך להמתין עד שיגיע ליום צאתו מהאינקובטור.

ובאמת נחלקו בזה הפוסקים. יש אומרים שעצם זה שיצא לאויר העולם זה נחשב כנולד, 
ויש ללכת אחר תאריך זה בכל הדינים. שאמנם היה צריך לחיזוק בשביל ההתפתחות שלו, 
ובשביל החיזוק הזה שמו אותו באינקובטור, אבל למעשה תאריך הלידה שלו הוא ביום שבו 
יצא מרחם אמו. ויש חולקים. ולהלכה יש להחמיר כשתי השיטות, שאין כל הפסד בדבר. וכן 
דעת מרן הגר"ע יוסף בשו"ת יביע אומר )ח"ט חיו"ד סי' ל"ז, ובהערה במהדו"ח. וע"ע בספר 

חשוקי חמד פסחים מ"ב ע"א, בשם הגרי"ש אלישיב(.

יצא מהאינקובטור לכל  היום שהילד  זוכרים את  רוב האנשים  כי  לזה,  לב  חשוב לשים 
היותר חודש-חודשיים, ולאחר מכן אם תשאל את האבא באיזה יום הילד שלו יצא, הוא 
יאמר שהילד היה שם "בערך חודש". אבל צריך לדעת שלא נכון לדעת "בערך", אלא צריך 
לדעת את התאריך המדויק כדי שנדע מתי בדיוק הילד נכנס לעול המצוות לפי כל הדעות.

'חלאקה' בחול המועד
שאלה: האם מותר לעשות חלאקה בחול המועד?

תשובת הרב: לכאורה היה נראה שאסור, כי אסור להסתפר בחול המועד. אבל מרן בשלחן 

מבית

שאלות אקטואליות ומצויות בהלכה 
משיעורו של מורנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז שליט"א

ההוראה
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ערוך )סי' תקל"א ס"ו( פסק שמותר לגלח קטן בחול המועד. מפני שכולם רואים שהוא קטן. 
)וע"ש במשנ"ב ס"ק ט"ז(. וכך פסקו בכף החיים )סי' תקל"א אות ל'( ומרן הגר"ע יוסף בשו"ת 
יחוה דעת )ח"ה סי' ל"ה( ובחזון עובדיה )יו"ט עמ' קצג(, על פי דברי גנת ורדים )קונט' גן 
המלך סי' ס"ב(, שמותר לעשות חלאקה בחול המועד. גם מרן ראש הישיבה שליט"א כתב 
להקל בזה בשו"ת מקור נאמן )ח"א סי' ת"ק(, ורק הוסיף שאם מספרים אותו ממש תספורת 
גמורה, הנכון הוא שהספר יהיה אדם שהמצב שלו דחוק, ועל ידי התשלום של התספורת 
יהיה לו מה להכין יותר לצורכי המועד. ועל כל פנים מבואר שם שאם זה רק לעשות מה 

שנוהגים שההורים והמשפחה או הרבנים גוזזים מקצת מהשערות, יש להקל.

נטילת ידים ביציאה מבית העלמין
שאלה: כמה פעמים צריך ליטול ידים ביציאה מבית העלמין?

מספיק לשטוף פעם אחת, ואין צריך כלי. אין זה דומה לנטילת ידים שחרית  תשובת הרב: 
שהרוח רעה שם גדולה, אלא הרוח רעה קטנה יותר ולכן בשטיפה כל שהיא מספיק. )וע"ע 

בשו"ת חקרי הלכה חיו"ד סי' ל"א בהערה(.

כוס תנחומים
לידידנו בוגר הישיבה

מרביץ תורה, חן וחסד על לשונו,
 שמן תורק שמו

הרב מיכאל אוזן שליט"א
על האבידה היקרה 

בהילקח בחטף בתו היקרה
חן אוזן ע"ה

תנחומינו גם לסבא היקר
הגאון רבי דוד קרעי שליט"א

רב מושב זמרת

בעל הנחמות והרופא לשבורי לב 
ירפא את שבר לבב בני המשפחה 
החשובה ולא תוסיפו לדאבה עוד.

רבני הישיבה ובוגריה
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המעשה
אשר יעשון

פסקי מרן ראש הישיבה שליט"א על סדר השלחן ערוך

1. שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' קכ"ה(. וע"ע מ"ש מרן שליט"א בהערות איש מצליח על המשנ"ב )סי' כה ס"ק נו(.
2. אסף המזכיר )ערך תפלין ה'(.

3. הגהה בס' פטיש החזק ח"א )עמ' 155(. 
4. הערות על הבא"ח )ש"א פ' חיי שרה ס"ט(. 

5. שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' קכ"ו(.
6. שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' ק"ל(.

7. שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' קכ"ז, קכ"ח(.
8. שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' קכ"ט(.

9. שו"ת מקור נאמן ח"א )סי' ס', ס"ב(.

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

חליצת תפלין
אחרי  ותפלין  טלית  לחלוץ  אפשר  א. 
"ואנחנו משתחוים" שבעלינו לשבח. ועדיף 
לחלוץ רק אחר סיום עלינו לשבח. ויאמר 
וגו'  תשמע  שמוע  אם  "ויאמר  הפסוקים 
ושמרת כל חוקיו", זכר לבני מערבא שהיו 
קדשנו  אשר  התפלין:  בחליצת  מברכים 

במצותיו וציונו לשמור חוקיו1.  

ב. מעיקר הדין מותר לחלוץ תפלין בבית 
הגאון  מארי  ואבא  הראש.  בגילוי  הכנסת 
הכנסת  בבית  תפלין  מניח  כשהיה  זצ"ל 
היה מוריד הטלית על ראשו הרבה, ונראה 
רגע  אף  ראש  בגילוי  להשאר  שלא  טעמו 
בבית הכנסת2. ויש שהחמירו שלא לחלוץ 

התפלין בבית הכנסת3. 

יסיר  ראש,  של  תפלין  שמסיר  לפני  ג. 
ואין  האצבע,  שעל  כריכות  שלש  תחלה 
כריכות  שלוש  שתים  גם  להסיר  צריך 

מהזרוע4. 

לפני  התפלין  חולצים  כלל  בדרך  ד. 
שמוריד הטלית5.

חליצת  בין  דיבור  בהפסק  חשש  אין  ה. 
תפלין של יד לתפלין של ראש6. 

ו. צריך לחלוץ תפלין של ראש בעמידה, 
שעל  הכריכות  )מלבד  יד  של  ותפלין 
האצבע( בישיבה - כאשר יחנו כן יסעו. אך 
בקיפול התפלין מותר לקפל כרצונו, מיושב 

או מעומד7.

בתי  על  התפלין  רצועות  לקפל  אין  ז. 
העור, ואפילו אם דעתו לעשותם כמו "כנפי 

יונה"8.

תורה,  ספר  לפני  תפלין  לחלוץ  אסור  ח. 
אופנים  עוד  )ויש  סגור  הס"ת  כן  אם  אלא 
שמותר לחלוץ בפני ס"ת, עי' בכה"ח סי כה 

אות צג(9.
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ופלוני  שפלוני  "שמעת 
כולל  פותחים  הישיבה  מבוגרי 
לא  "לא,  חברי.  לי  סח  חדש?", 
שמעתי", השבתי, "כל הכבוד להם! איך 

הם הצליחו? ותקציב מנלן?...".

ביוזמה  מדובר  שלא  אותי  הפתיע  חברי 
כמה  האחרונות  בשנים  וכבר  חריגה, 
וכמה בוגרים מהישיבה פתחו כוללים, עד 
כולל  היום  יש  בארץ  מקום  בכל  שכמעט 

שנוסד ע"י בוגרי הישיבה באופן עצמאי.

לנו מורנו הגאון  נזכרתי במשפט שאמר 
הרב צמח מאזוז שליט"א בדרשה בישיבה: 
הזמן,  את  להעביר  כדי  לכאן  באתם  "לא 
הישיבה נועדה לגדל דור חדש של תלמידי 
שיפיצו  גדולים  ופוסקים  מעיינים  חכמים 

תורה בכל העולם!".

יחודי  למסע  לצאת  אותנו  הביא  זה  כל 
בוגרי  אברכים  שהקימו  כוללים  בעקבות 
ישנם  אמנם  האחרונות.  בשנים  הישיבה 
שהכתבה  מתיימרים  ואיננו  כאלה,  רבים 
הזמן  יכלה   - הכוללים  כל  את  תכלול 
לתת  באנו  זאת  ובכל  הכוללים.  יכלו  ולא 
טעימה ולהכנס להוואי של כמה מהכוללים 

החדשים שהוקמו.

הכוללים,  ראשי  עם  הראיונות  במהלך 

לפתוח  אחד  יום  לקום  צעירים  לאברכים  גורם  מה 
מקיפה  סקירה   | עולמם  כל  את  בו  ולהשקיע  כולל 
אודות תופעת פתיחת כוללים שצוברת תאוצה בשנים 
ראשי  עם  בראיון   | הישיבה  בוגרי  בקרב  האחרונות 
הכוללים הם מספרים מה הביא אותם לפתוח כולל, מה 
מהשאלה:  מתחמקים  ולא  שלהם,  הכוללים  כוללים 
כסף מנלן?... | וגם: איזה כולל קם בעקבות תאונה?...

הרב יוסף חיים נחום הלוי

עם )ראש( 
הכולל
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שלם  עולם  לגלות  נדהמנו 
לימוד  ברוכה,  ועשיה  תוכן  של 
פורה, ומעל הכל חפץ ומטרה לעשות 

רצון אבינו שבשמים.

לקחנו מדגם משבעה כוללים, השתדלנו 
בוגרי  הארץ.  קצוות  מכל  אלה  שיהיו 
זאת  בכל  אך  בצניעותם,  ידועים  הישיבה 
מלוכה"  ל"כתר  להתראיין  הסכימו  חלקם 
ולהוכיח  בעולם,  תורה  להרבות  מנת  על 
אחד  שכל  הישיבה  בוגרי  החברים  לשאר 

יכול.

כסף מנלן?
כולל,  להקים  שרוצה  חכם  תלמיד 
שאלת  הוא  אותו,  שמרתיע  העיקרי  הדבר 
התקציב, לכן בחרנו לפתוח ב"פיל שבחדר" 

– כסף מנלן?

ולא  למקום  דרכים  שהרבה  מסתבר 
שמאי  שמעון  ר'  הרה"ג  ישראל.  אלמן 
בישוב  החושן"  "אבני  כולל  ראש  שליט"א 
ברצון:  תלוי  שהכל  משיב  שבצפון,  רכסים 
תורמים  הרבה  יש  אפשרי.  זה  רוצים  "אם 
שיהיה  תורה  במקום  להשקיע  שמחפשים 
לתרום  מעוניינים  כך  כל  ולא  שמם,  על 

למקומות קיימים.

היה אדם אחד  "בכולל הקודם שלמדתי 
החברותא  העלמין,  בבית  וכבר  שנפטר, 
שהוא  בנו  עם  אותנו  הפגיש  הנפטר  של 
רוצים  אנחנו  מה  לו  הסברנו  גדול.  עשיר 
ומשם  פגישה,  איתנו  קבע  הוא  לעשות, 

הכל הסטוריה.

זאת, הוא תמיד מבקש שיהיה  כל  "ועם 
לנו גיבוי של תורמים נוספים. לאותו עשיר 
עסקים  לו  היו  אם  בז'נבה,  עסקים  יש 

באוקראינה, מה היינו עושים?...

"לפני כמה ימים שאל אותי חבר אשכנזי 
שלא כל כך מחובר ללימוד ההלכה: 'ממה 
לו  עניתי  בכולל?',  שם  מתקיימים  אתם 
לשמוע  תתפלא  'ממך!'...  וביה:  מיניה  מיד 
אבל באותו רגע הוא חתם לי הוראת קבע 
של כמה עשרות שקלים לחודש. לפעמים 
צריך  רק  העינים,  מתחת  נמצא  הכסף 

להתכופף ולהרים".

להרה"ג ר' בני רביבו שליט"א ראש כולל 
"עטרת שלום-היכל יורם" בעיר רחובות יש 
סיפור מעט שונה: "אמנם גם אצלנו יש מי 
של  הכספים  ניהול  את  עצמו  על  שלוקח 
הכולל, אבל התורמים עצמם הם מתפללי 
עצמם  שמוסרים  בשבתות,  הכנסת  בית 

בשביל הכולל.

אותם  לזכות  התחלתי  איך  לך  "אספר 
ידיד  אברך  שנים  כחמש  לפני  בתרומות. 
הרכב  שכור,  רכב  עם  תאונה  עשה  שלי 
התחייב  והאברך  שימוש,  מכלל  יצא 
בתשלום של מעל עשרת אלפים ש"ח. הוא 
דאגתו.  לי  ושח  עזרו,  יבוא  מאין  ידע  לא 
למתפללים  פניתי  שיחתנו  שאחרי  בשבת 
התורה,  קריאת  לפני  השבועית  בדרשתי 
הפעם  כשזו  הדברים,  את  בפניהם  הצגתי 
לצדקה.  אותם  מתרים  שאני  הראשונה 
קם  הדרשה  לאחר  שמיד  לראות,  נפעמתי 
אחד המתפללים, והרים את תרומתו כשבע 
כשראיתי  אברך.  אותו  עבור  ש"ח  מאות 
לתת,  ורוצים  תורה  אוהבים  כך  כל  שהם 
מקום  להקים  פוטנציאל  כאן  שיש  הבנתי 

של תורה שיתמכו בו, וכך נעשה".

יצחק  ר'  הרה"ג  של  שאול"  "ויגד  בכולל 
חדאד שליט"א בעיר אשקלון, הכולל נפתח 
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"היו  והסיבה?  אברכים,  שלשה  עם  רק 
אומר  אברכים",  שלשה  עבור  רק  תרומות 
האברכים,  מראשוני  סרוסי  יאיר  הרב  לי 
וירד  הצינורות  את  פתח  הקב"ה  "אח"כ 
עוד שפע עד שהגענו לאחד עשר אברכים, 

ועוד היד נטויה בע"ה".

שזוכים  הכוללים  ראשי  את  יש  וכמובן 
"ה'  אחרים.  ידי  על  נעשית  שמלאכתם 
אברהם  ר'  הרה"ג  לנו  אומר  אותי",  זיכה 
בוכריס שליט"א ראש כולל "בית בוכריס" 
הי"ו  אהוד  הרב  הגדול  "שאחי  בנתיבות, 
הזמן  וכל  תורמים,  אל  ופונה  חיל  עושה 
מחפש איך למצוא עוד תרומות לכולל. לי 
נותר רק לנהל את הכולל מבחינת הלימוד 

וההתעלות הרוחנית".

למלאות את החסר
נסינו  יכול,  אחד  שכל  שלמדנו  אחרי 
צעיר  חכם  תלמיד  בלב  בוער  מה  להבין 
כוללים  אין  המבלי  חדש,  כולל  לפתוח 
היו  שקבלנו  התשובות  בארץ?!  טובים 

משכנעות למדי.

"ראיתי חוסר בהדרכה", אומר לנו הרה"ג 
"קול  כולל  ראש  שליט"א  נסיר  יעקב  ר' 
יעקב  רבי  הגאון  של  ספרו  )ע"ש  יעקב" 
"ראיתי  גת,  קרית  בעיר  זצ"ל(  סופר  חיים 
לומדים  איך  הכוונה  אין  כוללים  שבהרבה 
מרגישים  אברכים  והרבה  למעשה,  הלכה 
ביד.  כלום  להם  שאין  שנים  כמה  אחרי 
האברך  את  לקדם  היתה  שלי  המטרה 
שידע ע"י לימודו לענות תשובות מעשיות 
לשואלים, ובאמת אחרי כל נושא שאנחנו 
מסיימים, אנחנו מביאים לאברכים מקרים 
הלכה  דעתם  שיביעו  כדי  שקרו  אמיתיים 

למעשה".

שונה.  היתה  הסיבה  באשקלון  בכולל 
סרוסי,  הרב  אומר  מסוים",  בכולל  "למדנו 
הנהלת  הקצב.  עם  מאד  לנו  קשה  "והיה 
הכולל בחרה ללמוד במהירות את החומר 
מבחנים  שיותר  כמה  להשיג  מנת  על 
ברבנות. אנחנו לא הסתדרנו עם זה ופתחנו 

כולל משלנו".

האברכים  את  לחפש  היה  "הרעיון 
"יש אברכים  הרציניים", אומר הרב שמאי, 
ברבנות  יורה'  'יורה  מבחני  סיימו  שכבר 
ומחפשים את עצמם, והם לא מוצאים כולל 
הם  זה,  מטעם  בו.  להתקדם  שיוכלו  טוב 
נכנסים לכולל שכל אחד לומד מה שרוצה, 
ראיתי  כשרונותיהם.  את  שם  ומאבדים 
ורציתי להקים מסגרת של  כאלה אברכים 
את  אלינו  ולהביא  משפט",  "חושן  לימוד 
המתאימים שבע"ה יצאו מהם דיינים ומורי 

הוראה בישראל".

פתיחת הכולל של הרב בוכריס בנתיבות 
ישיבתנו  בוגר  להיותו  קשורה  דוקא 
לכן",  קודם  בו  שלמדתי  "בכולל  הקדושה. 
זמן לכתוב בו  אומר לנו הרב, "לא מצאתי 
שאלות ותשובות. הלימוד היה דורש הרבה 
תשובות  בכתיבת  שהידע  והרגשתי  זמן, 
ונשכח  הולך  בישיבה,  מהלימוד  שצברתי 
בכולל  מקומי  את  למצוא  ניסיתי  ממני. 
אחר, אבל אז שמע אחי הרב אהוד שעזבתי 
את הכולל ופנה אלי בהצעה לפתוח כולל 
חדש. ובאמת בכולל שלנו יש דגש חזק על 

כתיבת תשובות בהלכה".

אחר.  הוא  בכללותו  המצב  שדרות  בעיר 
"קרית  כולל  שם  קיים  שנים  עשרות  כבר 
הבעל שם טוב" שמגן על תושבי העיר מכל 
מיני טילים ופגעים, אבל שניים מהאברכים 
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זה  שאין  הרגישו  שם,  שלמדו 
מספק אותם.

כבר  הזה  בכולל  לומד  "אני 
מספר  שנים",  משמונה  יותר 
חורי  חיים  יוסף  ר'  הרה"ג  לנו 
המוסדות  "ראש  שליט"א, 
צבי  רבי  הגאון  מורי  אבי  הוא 
חורי שליט"א, ובכולל כל אחד 
כמה  חפץ.  שליבו  מה  לומד 
מר  בהשראת  ניסיתי  פעמים 
אבי להקים קבוצות של לימוד 
הלכה, אבל לא כל כך הצלחתי. 
לפני כשנה הגיע לכולל שלנו 
מבורך  הרב  השקדן  האברך 
וזאן שליט"א, ראה את המצב 
כדי  הכל  לעשות  והחליט 
בשביל  הלכה.  קבוצת  לפתוח 
החלטנו  דבר,  כזה  להקים 
טובים  אברכים  להביא 
מקומות,  ומעוד  מנתיבות 
תהיה  החדשה  והקבוצה 
הקיים,  מהכולל  נפרד  ככולל 
כדי שהלומדים יהיו מגובשים 
סביב נושא אחד. אחרי מאמץ 
הנוסף  הכולל  את  הקמנו  רב 
מהכולל  נפרד  מדרש  בבית 
הישן, ואחרי חג הפסח האחרון 

נכנסו האברכים לכולל".

שותי"ם וסיורים
שליט"א  לרבנים  כשהפנינו 
משהו  יש  האם  השאלה  את 
שאין  שלהם  בכולל  מיוחד 
לא  הם  אחרים,  בכוללים 
צריך  מה  "בשביל  מיד.  עונים 

הגאון רבי אליהו מאדאר בשיעור בכולל 'בית בוכריס'

הגאון רבי יעקב נסיר מולבש גלימא דרבנן בארוע פתיחת 
בית ההוראה

כולל עטרת שלום-היכל יורם רחובות
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מצטנעים  הם  ייחודיות?", 
הפצרות  אחרי  בענוה, 
בכל  זאת  שבכל  והסברים 
משלו,  ייחודיות  יש  מקום 
ובאמת  לענות,  מסכימים  הם 
אנחנו מוצאים שלכל כולל יש 

מקום נכבד על המפה.

ייחודיות",  על  "שאלת 
ראש  "ובכן,  סרוסי,  הרב  עונה 
הכולל שלנו הרב יצחק חדאד 
בחומר  יומי  שיעור  מוסר 
בישיבה.  כמו  ממש  הנלמד, 
בכוללים  מצוי  לא  זה  אמנם 
אחרים, אבל אי אפשר לתאר 
החומר.  את  מחדד  זה  איך 
במבחנים אתה יכול לראות מי 
השתתף בשיעור ומי לא, ע"פ 
או  רדודות  הם  אם  התשובות 

נכנסות לעומק הסוגיא".

שאלות  כתיבת  על  "דיברנו 
ותשובות שזו הסיבה שפתחנו 
את הכולל", אומר הרב בוכריס, 
דורשים  אנחנו  כך  "עקב 
לפחות  שיכתבו  מהאברכים 
פעם בחודש תשובה העוסקת 
אפילו  וזה  הנלמד.  בחומר 
של  ההוראה  מבחן.  במקום 
אליהו  רבי  הגאון  ורבנו  מורנו 
מאדאר שליט"א שמלווה את 
היא  בהדרכתו,  שלנו  הכולל 
תשובה  כותב  אברך  כל  שאם 
תוך  הנלמד,  בחומר  בהלכה 
כדי תשובתו הוא חייב ללמוד 
את הסוגיא בעמקות, וא"כ אין 

כולל ויגד שאול באשקלון

כולל דיינות אבני החושן

הגאון רבי לירן ישי
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צורך לבחון אותו על החומר".

"כמו כן, מורנו הרב שליט"א הציע שבכל 
ראש חודש נעשה סעודה לאברכים ואחד 
שהרבה  הסביר  הרב  מסכת.  יסיים  מהם 
סעודת  מלעשות  נמנעים  אברכים  פעמים 
ולכן  ולא בבתיהם,  ר"ח בגלל שהם בכולל 
ובפרט  הסעודה,  את  להם  שנעשה  חשוב 
האברכים  בין  הקשר  את  מחזק  ג"כ  שזה 

ונותן יותר חשק ושמחה בלימוד".

מאיר  רחובות  מהעיר  רביבו  בני  הרב 
יחודיות אחרת: "אם חיפשת משהו מיוחד, 
מגיעים  גלויות.  קיבוץ  יש  בכולל  אצלנו 
אלינו לכולל אברכים מהעיר לוד הסמוכה, 
חלקם ליטאים בוגרי ישיבות שבאו ללמוד 
נכונה  בדרך  הלכה  לומדים  כיצד  את 

וברורה".

את  להדגיש  בוחר  נסיר  יעקב  הרב 
כמה  "לפני  קצר:  בסיפור  היחודיות 
ולצורך  עירובין,  הלכות  סיימנו  חודשים 
המחשת הלימוד ערכנו סיור במושב שלוה 
גילינו  הסיור  כדי  תוך  גת.  לקרית  הסמוך 
האנשים  את  הזעקנו  ומיד  פסול,  שהערוב 
לטפל  הראשית  מהרבנות  לכך  המוסמכים 
במכשול. גם בעיר קרית גת עצמה הוספנו 
כמה מעלות לעירובים השכונתיים. אצלנו 
ואף  למעשה  ההלכה  את  לומדים  ה'  ברוך 
אם   – בפועל  הלימוד  עם  משתמשים 

בסיורים ואם בבית ההוראה שהקמנו".

היא  אצלנו  הלימוד  סדר  על  "ההקפדה 
שם דבר", אומר הרב יוסף חיים חורי, "אמנם 
אחר הצהרים לומד כל אחד מה שלבו חפץ, 
הלכות  ללימוד  כולו  מוקדש  הבוקר  אבל 
היא  האוירה  הכלל.  מן  יוצא  ללא  טהרה 
לא  והתמדה.  שקידה  של  מאד  רצינית 

מאדאר  אליהו  רבי  הגאון  את  הזמנו  מזמן 
טהרה,  בהלכות  שיעור  שימסור  שליט"א 
רבנים  עוד  להביא  מתכוונים  ואנחנו 
פעם  שיעור  לנו  יש  זאת  מלבד  ופוסקים. 
בשבוע ע"י אחד האברכים בנושא הנלמד, 

וע"י זה הלימוד מתחדד ומתלבן".

וגם שמו בכליהם
כל אחד מהרבנים הנוכחים ספגו לקחים 
הכוללים  על  שמשפיעים  מהישיבה, 
הדבר  בא  כיצד  לדעת  ביקשנו  שהקימו. 

לידי ביטוי בהתנהלות הכולל.

הם  אצלנו  האברכים  שרוב  מזה  "חוץ 
"גם  בוכריס,  הרב  אומר  הישיבה",  בוגרי 
שאנחנו  ותשובות  השאלות  של  הנושא 

דורשים הוא כמובן בא מהישיבה".

הכתיבה.  ענין  את  מציין  שמאי  הרב  גם 
"לפני כמה חודשים פניתי לאחד האברכים 
גם  הקבוע  ללימוד  שבנוסף  לו  ואמרתי 
ואמר  התנצל  מיד  אותי,  כששמע  יכתוב. 
להתחיל  צריך  שאני  זה  על  חשבתי  'כן, 
לסכם'... הסברתי לו שאדם יכול גם ליצור 
מעצמו, לקחת מקרה שהגיע לידו ולהוציא 
מהפוסקים הראשונים והאחרונים את הדין 
בישיבה  שלמדנו  דבר  זהו  מקרה.  באותו 
שאני  מה  וזה  מהלימוד,  חלק  הוא  ואצלנו 
שמאי  שהרב  נציין  להם".  להנחיל  רוצה 
של  קונטרס  מועט  זמן  לפני  הוציא  עצמו 
ולאחר  משפט,  בחושן  ותשובות  שאלות 
שו"ת  בתוכו  הכולל  קונטרס  יצא  מכן 
הנלמדים  בנושאים  בהלכה  ומאמרים 
מכלל האברכים, בהדרכתו של ראש הכולל 

שליט"א.

רבני  של  מהפסקים  נהנים  "אנחנו 
חורי,  חיים  יוסף  הרב  אומר  הישיבה", 
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"אצלנו חובה ללמוד מספר הוראה ברורה 
שתי  ולפחות  הסדר,  על  טהרה  הלכות 

שאלות במבחן הם על הוראה ברורה...".

בכולל "ויגד שאול" של הרב יצחק חדאד, 
מורנו הגאון הרב יוסף פרץ שליט"א מוסר 
שיעור מידי שבוע. "יום אחד נכנס הרב פרץ 
מספר  פה",  ללמוד  אפשר  אם  אותי  ושאל 
הרב סרוסי, "אמרתי לו שנשמח מאד. הבנתי 
ממנו שהיה לו שיעור באשקלון שהתבטל, 
ובעקבות כך נפתחה לו שעת חלון בשעה 
הזאת והוא מעוניין לשקוע בלימוד בכולל 
שלנו. כשראינו שהוא עושה כן באופן קבוע, 
שיעור  לנו  למסור  יוכל  אם  ממנו  בקשנו 
כהרגלו,  בהלכה  ותשובות  כתיבה  בענייני 
והוא הסכים בחפץ לב, וברוך ה' זכינו לקבל 

ממנו שיעור קבוע פעם בשבוע".

הקֹטן יהיה לאלף
לקראת סיום, רצינו לקבל מראשי הכוללים 
לדרך.  כצידה  ומסרים  תובנות  שליט"א 
הרב  אומר  אברכים",  ארבעה  עם  "התחלנו 
אברהם בוכריס, "פתחנו את הכולל בתוך חדר 
במפעל של קרמיקה במושב בית הגדי... וב"ה 
שיושבים  אברכים  עשר  חמשה  אנחנו  כיום 
לדוד"  "ורד  בשם  ידים  רחב  מדרש  בבית 
יירתע  לא  שאדם  לומר  בא  אני  בנתיבות. 

מההתחלות הקשות.
"בנוסף לזה יש לנו ענין שאם יש עודף כסף, 
במילגה.  נוסיף  אלא  אברכים  עוד  נקבל  לא 
משפה   – הפרנסה  על   – דואג  של  תורתו 
שכבר  שהאברכים  רוצים  אנחנו  ולחוץ, 

קיימים אצלנו יחיו ברחבות ובשפע.
"בעקבות הקמת הכולל כל בני העיר נהנים. 
בגלל שיש לנו פעם בכמה זמן שיעור ממורנו 
בנושא  שליט"א  מאדאר  אליהו  רבי  הגאון 
לתושבי  פנינה  הגיעה  בו,  עוסקים  שאנחנו 

נתיבות שהרב עונה לשאלות בהשקפה וכדו' 
וכל  בעיר,  המופץ  באר"  "עלי  עלון  גבי  מעל 
העם רואים את הקולות ונהנים מדעת תורה 

צרופה בהרבה נושאים".
הרב נסיר משתף אותנו בעצה למי שרוצה 
נפתח,  כולל  פעמים  "הרבה  כולל:  לפתוח 
לכסף,  לדאוג  זה  שם  הכולל  ראש  ותפקיד 
ובסופו  והם בשלהם,  יוצא שהוא בשלו  ולכן 
של דבר האברך לא מצליח למצוא את עצמו. 
אצלנו  אברכים  יש  כך.  להתנהל  כדאי  לא 
כמה  ואחרי  גת,  לקרית  מחוץ  גרים  שהיו 
חודשים שלמדו בכולל עברו לגור בקרית גת, 
מהסיבה שהם מרגישים מילוי וסיפוק בכולל. 

זו המטרה, שאברכים לא יאבדו את עצמם".
לרדוף  צריך  לא  שקדנים,  האברכים  "אם 
את  "כשרואים  חורי,  הרב  אומר  אחריהם", 

ההתמדה, כיף להשקיע בהם".
אותנו  משתף  שמאי  הרב  הדוברים  אחרון 
יכול.  אחד  כל  ראשון,  "דבר  תובנות.  בשתי 
אם יש מהקוראים שמהססים בגלל כל סיבה 
שתהיה, אנחנו כאן כדי להראות שגם אברך 
רגיל יכול להקים כולל. צריך פשוט להרים את 
הכפפה וללכת בכל הכוח. עוד דבר חשוב, אם 
ואפי'  בבדיקות  צורך  אין  רציניים,  האברכים 
במבחנים. אני עושה להם מבחן, אבל לא נותן 
כמו  פתוחים  ספרים  עם  הוא  המבחן  ציון... 
טעה  אברך  ואם  הלימוד,  על  חזרה  שאלות 
את  לו  להראות  משתדל  אני  תשובה  באיזו 

הטעות כדי שיבין יותר את החומר הנלמד".
כוללים  של  זעיר  מדגם  לפניכם  הבאנו 
רבנים  ידי  על  האחרונות  בשנים  שהוקמו 
צעירים, אבל יש עוד הרבה כוללים ומוסדות 
בוגרי  ע"י  שמנוהלים  הארץ  רחבי  בכל 
אל  נחבא  אחד  חכם  תלמיד  אילו  הישיבה. 
הכלים, יקרא בימות החג את הכתבה, ובזכות 
זה יגשים חלום לפתוח כולל או מוסדות, והיה 

זה שכרנו. 
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 כשבאנו לראיין את הגאון הרב לירן 
ישי שליט"א ראש כולל "מגן אברהם 
בעיר  קהילות  כמה  וראש  ומשה" 
תשובות  שנקבל  חשבנו  הרצליה, 
דומות לשאר הרבנים, אבל הסתבר 
שוה  שלו  הכולל  של  שהסיפור  לנו 
לפטור  אמנם  עצמה.  בפני  כתבה 
שאתם  ומה  אפשר,  אי  כלום  בלא 
מן  מעט  זה  זו,  במסגרת  קוראים 
הרב  של  המבורכת  לפעילות  הים 

שליט"א בעיר.

לנו  מספר  אמרתי",  שכבר  "כמו 
מאדם  התחיל  המהלך  "כל  הרב, 
חברותא  אתי  ללמוד  שביקש  אחד 
עבר  הוא  זמן  אחר  רעננה.  בעיר 
את  להעביר  ורצה  בהרצליה,  לגור 
בהתחלה  לבוקר.  מהצהרים  הלימוד 
לא הסכמתי, כיון שעסקתי בעריכת 
באותן  ברורה"  "הוראה  הספרים 
אוצר  להפסיד  לי  היה  וחבל  שעות, 
שסרבתי,  ראה  אדם  אותו  שכזה. 
והלך למר חמי מורנו הגאון הרב צמח 
עזרתו.  את  לבקש  שליט"א  מאזוז 
עמדתי,  את  לרב  שהבהרתי  אחר 
להרצליה  לנסוע  בי  דחק  זאת  בכל 
את  להשלים  ושם  יום,  של  בבוקרו 
בנוסף  ברורה"  ב"הוראה  העבודה 

ללימוד עם החברותא.

"קבענו שנלמד בכולל מסוים בעיר. 
כשהייתי מגיע בבוקר, הוא עדיין לא 
לומד  הייתי  הזה  ובזמן  מגיע,  היה 
כשהאברכים  הזמן  במשך  לעצמי. 
בוקר  בכל  לבד  לומד  שאני  ראו 

לשאול  התחילו  שלהם,  בכולל 
הם  הלימוד.  ובדרך  בהלכה  שאלות 
למדו  שלא  אשכנזים  אברכים  היו 
ההלכה,  לימוד  דרך  את  בישיבות 

והתעניינו כיצד הדרך הנכונה.

שהם  ראה  שהחברותא  "אחרי 
מהזמן,  לו  ולוקחים  הרבה  שואלים 
החליט שנעבור למקום אחר. חפשנו 
ששימש  מדרש  בית  ומצאנו  מקום, 
אבל  לכן,  קודם  מועט  זמן  כולל 
נסגר מהתנהלות לא נכונה. התחלנו 
שם,  שאנחנו  וכשראו  שם,  ללמוד 
רצו לפתוח את הכולל מחדש ושאני 
קם  וכך  הסכמתי,  בראשו.  אעמוד 
בית  נשיא  מועט,  זמן  אחרי  הכולל. 
ראה  בו,  שהיינו  הקודם  המדרש 
שראש הכולל שלהם לא נמצא אתם 
הרבה, וביקש ממני שאתפוס גם את 
האברכים שלו. אני לא רציתי, זה לא 
פשוט להחזיק שני כוללים, אבל הוא 
ביקש שאנסה. ניסיתי, ועד היום אני 
בכולל  ובצהרים  זה  בכולל  בבוקר 

השני".

"בתחילה בקשו ממני לבוא אליהם 
גם לשבת", ממשיך הרב לירן לספר, 
"אבל לא רציתי לבוא משתי סיבות. 
קודם כל זה ליד הים וכנראה אצטרך 
הם  זאת  מלבד  בשבת.  שם  לעבור 
לא רצו שיעורים בשבת חוץ מכמה 
ערבית  לפני  תורה  דברי  של  דקות 
מוכן,  הייתי  לא  אני  שחרית.  ואחרי 
אם אני כבר טורח טרחה כזו להגיע 
של  ארוך  שיעור  שיהיה  בשבת,  גם 
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שעתיים בצהרי יום השבת. 

קהילה  ממני  בקשו  כשנה  "לפני 
ישראלים  עסקים  אנשי  של  אחרת 
בדקתי  לשבתות.  אליהם  לבוא 
גם  נפתרו,  הבעיות  ששתי  ומצאתי 
רוצים  וגם  הים,  על  שוכנים  לא  הם 
בצהרים.  תורה  שיעור  שיהיה 
הרב  מו"ר  עם  התייעצות  אחרי 
ההחלטה  את  קבלתי  שיחיה,  צמח 
והסכמתי לבוא אליהם לשבת באופן 
מצליחים  באמת  השיעורים  קבוע. 
גמרא  שעה  בקיץ,  ובין  בחורף  בין 
השני  שלשיעור  עד  הלכה,  ושעה 
מגיעים מעל חמישים איש כן ירבו".

תורה  תלמוד  גם  פתחנו  "בהמשך 
מלווה  תורה  התלמוד  כשאת  בעיר, 
שהניח  שליט"א,  הישיבה  ראש  מרן 
ג"כ את אבן הפינה. אנחנו משתדלים 
איכותי.  תורה  תלמוד  זה  שיהיה 
את  הבאנו  חודשים  כמה  לפני 
תלמידי כתה א' למרן ראש הישיבה, 
את  להראות  התנדב  הילדים  ואחד 
טעמי  עם  פרשיות  בכמה  בקיאותו 

המקרא בע"פ".

של  יומיומית  פעילות  גם  "יש 
ימים  ארבעה  הרבים.  וזיכוי  קירוב 
רבנים  מאת  שיעורים  יש  בשבוע 
שונים, ומשתתפים שם מעל מאתים 
אברכים  יושבים  ראשון,  בימי  איש. 
איתם  ולומדים  הקהילה,  אנשי  עם 

חברותא באופן פרטני.

"קו  את  הקמנו  לזה,  "בנוסף 
המתקרבות  ישראל  לבנות  הטהרה" 

להזכיר  נועד  הזה  הקו  הקב"ה.  אל 
הטהרה  זמני  כל  את  אשה  לכל 
שמסביב,  מה  וכל  חודש  שבכל 
את  מאד  שמקלה  נפלאה  המצאה 

החשבונות".

במעשה  הראיון  את  חותם  הרב 
אהבו  לא  הדתית  "במועצה  מלבב: 
את זה שפתחנו תלמוד תורה ואנחנו 
עושים פעולות של קירוב בלעדיהם, 
לא  אני  מדוע  לשימוע  לי  וקראו 
מיישר איתם קו. אני מגיע לפגישה, 
השולחן  על  מולי  רואה  אני  והנה 
מפה שתמונת הישיבה רקומה עליה. 
של  חתן  'אני  מהפה:  לי  נפלט  מיד 
הרב צמח מאזוז, מה עושה פה מפה 
של ישיבת כסא רחמים?'. כששמעו 
את זה, היחס השתנה לגמרי. אמר לי 
ראש המועצה: 'הרבנים של הישיבה, 
הרבנים,  ושאר  הישיבה  ראש  מרן 
אנחנו  פיהם  על  שלנו!  הרבנים  הם 
מקובל  שתעשה  מה  תמיד,  נוהגים 
שהפגישה  להזכיר  למותר  עלינו!'. 
התבטלה, ואדרבה, הם פנו לעזור לי 

בכל מה שאני צריך".

אסור  חשוב.  מסר  עם  יצאנו 
הרבים.  זיכוי  של  הזדמנות  להפסיד 
נפתחו  ללמוד  שרצה  אחד  מאדם 
שהרבה  עד  תורה,  ותלמוד  כוללים 
בחינות  סיימו  כבר  שם  מהאברכים 
עיר.  רב  של  ואפילו  יורה  יורה  של 
הקופץ  בסוף  למים,  לקפוץ  כדאי 

יידע לשחות.
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נאמנים
דבריו

     סוגיות מרתקות מתוך משנתו של מרן ראש הישיבה שליט"א

 הרב עובדיה חן

בינו שנות דור ודור
הכרה בסיסית בהיסטוריה יהודית - 

פותרת קושיות, 
מחדדת הבנות ומונעת מבוכות

בשבת הגדול דרש רב העיר דרשה יפה 
אלא  דיומא,  מעניינא  ובאגדה  בהלכה 
שאחד מלמדני העיר גילה שהדרשה כולה 

כדמותה וכצלמה לקוחה מספר מסוים.

מיד התכנסו פרנסי העיר לדון דינו של 
רב  אומרים:  הללו  הדעות.  ונחלקו  הרב, 
ומעבירים  לעיר  הוא  בושה  כך,  העושה 
מוטב  אומרים:  והללו  הרבנות.  מן  אותו 
ולא  למדת-הדין  מדת-הרחמים  שנצרף 

נרד עמו לחייו.

אחד מן הפרנסים שתק ומילא פיו מים. 
תהו חבריו: "ומה דעתו של כבודו?".

מוצא  דוקא  "אני  ואמר:  השתקן  נענה 
עליו  המלך  דוד  אפילו  הנה  לרב.  זכות 
שלמים  פרקים  לקח  כמותו:  נהג  השלום 
אותם  והעתיק  התפלה  סידור  מתוך 

בתהלים שלו אות באות ממש"...

ידיעת  בחשיבות  לזלזל  נוטים  רבים 
נראה  מאתנו  לרבים  ישראל.  עם  תולדות 

הדבר כביטול תורה באיכות, אך מסתבר כי 
לידיעות אלו יש מקום חשוב בהבנת דברי 
ישנם  רבות.  קושיות  ובפתרון  המחברים 
להבינם  פתח  למצוא  ניתן  שלא  עניינים 
בלתי ידיעה כללית של היסטוריה יהודית 
הכוללת לפחות את סדר התקופות - אלו 
חכמים נחשבים לראשונים ואלו לאחרונים 
וכיוצא. וכבר דוחק בנו הכתוב: "ְזכֹר ְימֹות 

עֹוָלם ִּבינּו ְשׁנֹות ּדֹור ָודֹור" )דברים לב, ז(.

על  שליט"א  מרן  מעורר  פעם  לא 
שיבושים  לדוגמא  ומביא  הדבר,  חשיבות 
ימי  בדברי  מּבורּות  כתוצאה  שנוצרו 
גאוני  טרחו  לחנם  שלא  ומוסיף  היהדות. 
עולם לחבר לנו ספרים העוסקים בקורות 
הדורות כמו "סדר הדורות", "ספר יוחסין", 

"שם הגדולים" ועוד.

בהקדמת ספרו "דרכי העיון" מורה מרן 
הפוסקים  מתולדות  קצת  לדעת  שיש 
ובמקרה הצורך להיעזר בספרים המדברים 
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בזה. והביא שם דוגמא מחכם אחד ששלח 
)סי'  הכה"ח  דברי  על  תמיהה  במכתב  לו 
יוסף  הברכי  דברי  שציטט  ל"ב(  אות  ש"ב 
ותמה  בא"ח",  כתב  ש"כך  מסוים  דין  על 
ויחי  פרשת  ב'  )שנה  חי  איש  הבן  שהרי 
שהברכי  לו  והשיב  להיפך?  כתב  י"ג(  אות 
יוסף קדם לבן איש חי כמאה שנה, ופשוט 
"בן  ולא  חיים"  "בארחות  הר"ת  שפתרון 

איש חי".

ובירחון "אור תורה" )סיון התש"ן( ממליץ 
מרן להבליע זאת בלימוד התלמידים: "ומה 
טוב שראשי הישיבות יסבירו לתלמידיהם 
כפעם בפעם מתולדות הפוסקים והרבנים 
כי  זמניהם,  סדר  ואת  אותם  שיכירו 
בגדלותם יקשה הדבר עליהם מאד ויחשבו 
שביטול  ידעו  ולא  תורה,  כביטול  זה  את 

תורה כיוצא בזה זהו קיומה".

שלא ניכשל

שלפעמים  כך  לידי  מגיעים  הדברים 
עלולה להיות טעות בפסיקה כתוצאה מאי 
שהזהיר  כפי  הפוסקים.  תולדות  ידיעת 
מרן בספרו "מגדולי ישראל" ח"א )במאמר 
על מרן החיד"א(: "אם אינך בקי בתולדות 
ורגליך  ידיך  את  תרים  אל  הפוסקים, 
בהוראה עד שתעיין בספר "שם הגדולים" 
שנכשלו  במה  תיכשל  שלא  החיד"א,  של 
הראב"ד  את  ותחליף  וטובים,  גדולים 
בעל  אב"ד  הר"א  חותנו  עם  המשיג 
ברוך  בר  שמהר"ם  תחשוב  או  האשכול, 

1.  וראה בהקדמת ספר "שלשלת הקבלה" שביאר שתים עשרה תועליות נכבדות בידיעת סדר הדורות.

שגיאות  המה...  שנים  מרוטנבורג  ומהר"ם 
אלה ועשרות כיוצא בהן, בטלו מן העולם 
מיום הופיע ספרו הנאדר של החיד"א "שם 

הגדולים".

רגיל  שמרן  המצויות  הדוגמאות  אחת 
מחבר  על  משיגים  שחכמים  להביא, 
בשעה  פלוני,  חכם  דברי  דאישתמיטתיה 
שמי שמתמצא בסדר הדורות יודע שאותו 
לא  שספריו  או  לפניו  בכלל  חי  היה  חכם 
הגיעו למקומו של אותו חכם או שספריו 
יצאו לאור. ואפשר ללמוד זאת מכך  טרם 
שאותו ספר אינו מוזכר כלל בדברי אותו 
מחבר. כך למשל רוב ספרי חכמי הספרדים 
האשכנזים  חכמי  אצל  מצויים  היו  לא 
למשל  לומר  שייך  לא  )ולכן  להיפך  וכן 
בן  דברי  איש  חזון  להרב  אישתמיטתיה 
מאות  היו  המאירי  ספרי  גם  כך  חי(.  איש 
שנים בכתב יד ורובם לא ראו אור עד הדור 
עד  בכ"י  היה  הרשב"ץ  שו"ת  וכן  האחרון, 
למשל  להשיג  אין  ולכן  בערך.  הת"ק  שנת 
על הרב שאגת אריה דאישתמיטתיה דברי 

המאירי והרשב"ץ.

ופרטי  ישראל  חכמי  תולדות  ידיעת 
להבנת  רבות  פעמים  מועילה  חייהם, 
תמיהות  מיישבת  פעם  ולא  משנתם 
שחכם  כך  על  ידיעה  לפעמים  גדולות1. 
או חכם  פלוני התמודד בדורו עם קראים 
עשויה  משכילים,  עם  התמודד  פלמוני 
)ראה  שלו  פסקים  מיני  כל  להסביר 

בהקדמת ארים נסי גיטין עמ' 14(.

מסוימות  והקפדות  הוראות  ישנן 
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מקבלות  התקופה  של  הרקע  שבהכרת 
דוגמא:  הנה  לחלוטין.  שונה  משמעות 
)הו"ד  מאירות  פנים  הרב  דברי  ידועים 
ס"א(  עמוד  ח"ג  עולם  הליכות  בספר 
לבן  בגדי  לבישת  נגד  רב  בתוקף  שכתב 
תחתונים  בעוה"ר  ובזמננו  וז"ל:  בשבת, 
לדמות  הרוצים  לב  זחוחי  ורבו  למעלה 
עצמם לגדולים שהיו מפורסמים לחסידים 
וקדושי עליון ולבשו בגדי לבן, והעושה כן 
שרצו  ויש  ע"ש.  וכו'.  בהפסדו  שכרו  יצא 
לבן  בגדי  ללבוש  שאין  מדבריו  ללמוד 

בשבת מחשש יוהרא.

תשס"ח  כסלו  )באו"ת  שליט"א  מרן 
מכך  ללמוד  שאין  מעיר  תורה(  במכתבי 
לאסור בגדי לבן בשבת שכן "קרוב לודאי 
נכתבו,  ומקומם  זמנם  לפי  אלו  שדברים 
שבתאים  כתות  מיני  כל  בזמנו  שהיו 
הקבלה,  בספרי  הנתלים  ופרנקיסטים 
אז  שהתחילה  החסידות  בתנועת  וגם 
רבו המתנגדים  ציץ  ולהציץ  להוציא פרח 
מרכבת  בעל  הגאון  וביניהם  והחושדים, 
חסידים  סיפורי  )עיין  בהקדמתו  המשנה 
והיעב"ץ  תקל"ו(  סימן  תורה,  זוין,  לרש"י 
הרוצה  בזמננו  אבל  ועוד.  והגר"א  והנוב"י 
להתחסד וללבוש לבן בשבת הרשות בידו, 
אם  ובפרט  בזה,  להתייהר  מה  כמעט  ואין 
אינו יודע ללמוד, אדרבא יקבל בושה מזה" 
)ובעיקר לבישת בגדי לבן בשבת, עיין עוד 

באו"ת טבת תשמ"ה מ"ש מרן בזה(.

בעז  יהושע  רבי  שהגאון  מה  לגבי  וכן 
בעל שלטי הגבורים לימד היתר על פאה 
נכרית, בשו"ת בית נאמן ח"ב )חאה"ע סי' 

מזה  להוכיח  ש"אין  מרן  כותב  ו'(  אות  כ' 
חי  ז"ל  הרב  "כי  הספרדים,  מנהג  שכך 
באיטליא בתקופת הרנסנס, שכמה מגדרי 
משם  ראיה  ואין  אז,  נתרופפו  הצניעות 
לשאר ארצות המזרח". ומשער שם שיסוד 
נכרית התחיל באיטליא  הפרצה של פאה 
להם  למצוא  טרח  הגבורים  שלטי  )והרב 

סמך( ומשם התפשט בעולם כלו.

ארץ מגוריהם

מגוריהם  ארצות  היכן  הידיעה  גם 
להבנת  לעתים  תורמת  הפוסקים,  של 
כזית.  שיעור  לענין  למשל,  כך  פסיקתם. 
רבותינו  כדעת  המנהג  נתפשט  בזמננו 
ועוד(  ע"ב  ק"ג  דף  )חולין  התוספות  בעלי 
יש  אך  ביצה,  כחצי  הוא  כזית  ששיעור 
על  שדיברו  ספרד  חכמי  שכל  לדעת 
ששיעור  מדבריהם  מתבאר  כזית  שיעור 
כזית הוא פחות מחצי ביצה )עיין במאמר 
הנפלא של הגאון רבי אביה שמריה חדוק 
שליט"א ב"ויען שמואל" חלק כ"ד סי' נ"ט(. 
הדבר נראה תמוה שדבר שבמציאות נתון 
יפלא  יותר  ועוד  קיצונית,  כה  במחלוקת 

שהדעות מתחלקות לפי אזור המגורים.

בשו"ת בית נאמן ח"א )עמ' קל"ז ורצ"ז(, 
מעלה מרן הצעה נועזת: אזור הגידול של 
הזית הוא באזור אגן הים התיכון. בצרפת 
מקום מושבם של רבותינו בעלי התוספות, 
ספרד  חכמי  ולכן  זיתים.  גדלים  היו  לא 
קטנים  שהם  וידעו  ראו  זיתים  שהכירו 
ואילו  ביצה.  מרביע  פחות  בהם  ויש  מאד 
מצויים  זיתים  היו  שלא  התוס'  בעלי 
בגמרא  הבנתם  לפי  שיערו  במדינותיהם, 
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שהזית חצי ביצה. 

מתוס'  מביא  הוא  לכך  מתוקה  הוכחה 
י"ח  )דף  ובעירובין  ע"א(  ל"ו  )דף  בפסחים 
שפרי  וכתבו  מתוק  שהזית  שחשבו  ע"ב( 
הזית אינו מר רק האילן, מה שכמובן אינו 
תואם למציאות )ובדרכי העיון הנד"מ עמ' 
מתוק  שהזית  חשבו  שהם  הסביר  ש"ל 
הפירות  כלל  ובדרך  פרי,  הוא  הזית  כי 
מתוקים ונאכלים חיים, ובאמת הזית הוא 
כמו ירקות שלרוב נאכלים אחר בישול או 

כבישה(. 

כנכונה  התבררה  שליט"א  מרן  השערת 
בקובץ  )נדפס  יד  כתב  שנמצא  לאחר 
רבותינו  מ"פסקי  תשל"ח(  סיון  מוריה 
הוא  כזית  שיעור  אם  שתמה:  שבאשכנז" 
מצה  כזית  לאכול  אפשר  איך  ביצה,  חצי 
אחת  בכריכה  פסח  וכזית  מרור  וכזית 
בית  ששיעור  בשעה  הזקן,  הלל  כמנהג 
ואז הוא כותב:  הבליעה בסך הכל כביצה, 
זיתים  ראיתי  כי  קשה,  אינו  הכותב  "ולי 
ששה  אפילו  ובירושלים  ישראל  בארץ 
מרן  זה  על  ואמר  כביצה".  גדולים  אינם 
שליט"א בשיעורו השבועי )מוצ"ש פרשת 
כמותה.  שאין  עדות  שזו  התשע"ט(  בא 
הגאון ר' דוד ברדא שליט"א שמצא ההיא 
מרגניתא בירחון או"ת אב תשע"ד סי' ק"ל 
מתלמידי  לאחד  הוא  זה  יד  שכתב  שיער 
מהר"ם מרוטנבורג זצ"ל, והביא באו"ת שם 
גם מדברי ראבי"ה )ברכות סי' ק"ז( שכתב 

ש"אין אנו בקיאין בשיעור זית".

איש את שמו

תולדות  על  פשוטה  ידיעה  לפעמים 

הפוסקים עלולה להפוך עולמות. הנה כמה 
"ארים  בהקדמת  מרן  שמביא  דוגמאות 

נסי" גיטין )עמ' 89(:

רשב"א:  המכונים  חכמים  שלשה  יש 
רבי שמעון בן אלעזר )תנא(, רבנו שמשון 
)מחבר הפירוש לסדר  בן אברהם משאנץ 
זרעים וטהרות, והוא רשב"א הנזכר בתוס'(, 
ורבנו שלמה בן אדרת )הרשב"א הספרדי(. 
המדפיסים  הדפיסו  בזה  ידיעה  מחוסר 
סק"ב(  א'  )סי'  א"ח  תשובה  בשערי 
כד'  ביתא  דכולי  בברכות  ס"ל  "דהרשב"א 
אמות דמיא", והוא ט"ס וצ"ל דרשב"א ס"ל 
בברכות )דף כ"ד ע"ב(, והוא רשב"א התנא. 
כן יש שלשה חכמים המכונים הראב"ד: ר' 
אברהם אבן דאוד הלוי מח"ס הקבלה, רבנו 
אברהם בן דוד בעל ההשגות, וחותנו רבנו 
דמיון  ומפני  האשכול.  בעל  אב"ד  אברהם 
ראשי התיבות: הראב"ד - הר"א אב"ד, נפלו 

טעויות בספרים ומחליפים חתן בחותן. 

עוד הוא מציג שם ידיעה פשוטה שספר 
עצמו  הרשב"א  חיברו  הבית"  "משמרת 
מקושיות  הבית"  "תורת  ספרו  על  להגן 
הרב  שלפעמים  שכתב  כמי  ודלא  הרא"ה. 

משמרת הבית לא הבין כוונת הרשב"א... 

והיה העקוב למישור

למצוא  ניתן  היסטורית,  מודעות  כשיש 
תירוצים מפתיעים שאף אחד לא שם לב 

אליהם. הנה דוגמא:

שני  לזכר  חוגגים  אנו  החנוכה  חג  את 
נסים - נס נצחון החשמונאים על היוונים 
ונס מציאת פך השמן )הגאון הנצי"ב מסביר 
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שבגלל זה מברכים "שעשה נסים" ברבים, 
לרמוז לשני הנסים(.

אלא שבבואנו לבדוק מהו הנס העיקרי 
 - בולטת  בסתירה  נתקלים  אנו  מביניהם, 
רק  מוזכר  הנסים"  "על  בנוסח  אחד  מצד 
נס  ואילו  וכו',  גבורים  מסרת  הנצחון:  נס 
פך השמן נזכר ברמז ובדרך אגב: והדליקו 
נסים  ועשית עמהם  נרות בחצרות קדשך 
ונפלאות וכו'. לעומת זאת בברייתא )שבת 
כנס  מוזכר  השמן  פך  נס  ע"ב(  כ"א  דף 
אגב:  ובדרך  טפל  הנצחון  ונס  העיקרי 
בית  מלכות  וכשגברה  וכו',  חנוכה  מאי 
אלא  מצאו  ולא  בדקו  ונצחום  חשמונאי 
פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו וכו' 
ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה 
לשנה  ימים.  שמונה  ממנו  והדליקו  נס  בו 
אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל 

והודאה. ע"כ.

יישוב מפתיע כותב מרן שליט"א בספרו 
"קובץ מאמרים" )ח"ב עמ' מ"ג( שלמעשה 
לדברי  הנסים  על  נוסח  בין  ההבדל 
בפער  נתקנו  שהם  מכך  נובע  הברייתא, 
נתקן  הנסים"  "על  נוסח   - גדול  דורות 
בימי החשמונאים )וההוכחה ממה שכתוב 
שם "ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה 
הברייתא  ואילו  הזה"(,  כהיום  ופורקן 
נכתבה כמאתיים שנה מאוחר יותר לאחר 

חורבן בית המקדש השני. 

2. גם בספר "מקבים" וספרי יוסף בן מתתיהו שהתחברו באותה תקופה או בתקופה הסמוכה לה לא מוזכר במפורש נס פך השמן, 
כנראה מאותה סיבה.

3. באו"ת )סיון התשע"ג( מביא מרן רה"י שליט"א בשם אביו מרן הגאון זצ"ל שהגמרא בשבת )דף כ"א סע"ב( העלימה כמעט את נס 
הנצחון, וגם רבנו הקדוש במשנה לא הזכיר נס חנוכה כלל רק בהבלעה )בספ"ו דב"ק(, וזאת מפני פחד האומות. ולפי האמור בספרו 

"קובץ מאמרים" מובן היטב למה ב"על הנסים" לא חששו מהאומות, כי זה נתקן על ידי החשמונאים שפרקו מעליהם עול הגוים.

היה  החשמונאים  של  מבטם  מנקודת 
שבו  ומוחלט  עיקרי  נס  הנצחון  נס  נראה 
מלכות  וחזרה  הגוים  מעול  שחרור  השיגו 
מהלכות  בפ"ג  הרמב"ם  )כמ"ש  לישראל 
כטפל2.  ראו  השמן  פך  נס  ואת  חנוכה( 
כשנחרב  מכן,  שלאחר  בדורות  ואילו 
פך  נס   - שלהיפך  למפרע  הוברר  הבית, 
השמן שרימז על הצלת התורה והרוחניות 
הצלה  היה  היונית,  התרבות  מהתבוללות 
זמנית.  היתה  הגוף  הצלת  ואילו  לדורות, 
אם כן, מה שנראה היה בזמן החשמונאים 
כנס עיקרי, התברר בראיה היסטורית כנס 

משני3.

ונסיים בכך שנקודות רבות בתלמוד לא 
החיים  צורת  הכרת  בלתי  ויחודדו  יבוארו 
בימי חכמי התלמוד. לדוגמא: על הפיסקה 
בהגדה של פסח "מה נשתנה" ישנה שאלה 
ידועה למה אין שואלים: מה נשתנה הלילה 
"ה'  בהגדת  כוסות?  ארבע  ששותים  הזה 
נסי" מיישב מרן בפשטות שבימי חז"ל היו 
יין בסעודה  רגילים הרבה בשתיית כוסות 
)ולאבל ב"מ תיקנו עשר כוסות,  אף בחול 
שכן  וכל  סע"ב(,  ח'  דף  בכתובות  כמבואר 
בשבתות וימים טובים, ואין מה לשאול על 

כך.

חדאד  משה  רבי  הגאון  לידידי  תודה 
שליט"א על הסיוע.
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היתה  השניה,  העולם  מלחמת  במהלך 
מנחת  שסבלו  המדינות  אחת  תוניסיה 
וזכרם.  שמם  ימח  הגרמנים  של  זרועם 
אלפי יהודים עבדו במחנות עבודה ורבים 
שעבדו  בשעה  ומי  ממחלות,  מי  נהרגו, 
של  בהפצצות  ונפגעו  הגרמנים  עבור 
צרפת,  הברית,  )ארצות  הברית  בעלות 

ואנגליה(.

וניהלו  תוניסיה,  את  כבשו  הגרמנים 
אחרות  במדינות  שקרה  כפי  ממש  אותה 
המוסלמי,  התוניסאי  השלטון  באירופה. 
והשלטון הצרפתי נותרו על כנם, והגרמנים 
השפיע  אשר  המשמעותי,  ככוח  הצטרפו 

ממילא גם על המדיניות כלפי היהודים.

הפלאית  הצלתו  סיפור  את  אביא  להלן 
ישראל  רבי  ראשי  ועטרת  אבי  מר  של 
ברדא זכרונו לברכה, כפי שהעתקתי מפיו:

מולדתי  לעיר  גם  הגיעו  הגרמנים 
עיירת  בערבית,  "סלימאן"  או  "סולימן", 

חוף בכניסה הדרום מזרחית לתונס. 

חיילים  שלשה  נכנסו  הבקרים,  באחד 
גרמנים, ורצו לקחת אותי למחנה העבודה, 
כיון  אותי,  לקחו   17 הצעיר  גילי  אף  ועל 
כשטענתי  ושרירי.  חסון  גבר  שהייתי 
והתחמקתי   18 ולא   17 בן  שאני  כלפיהם 
הצמיד  הגרמנים  החיילים  אחד  מהם, 
שאלך  אלי  התחננה  אמי  אקדח...  לראשי 

אחריהם, העיקר שלא יפגעו בי.

⋅ִכי ִיְצְפֵנִני  ְבֻסכֹה ⋅

ראשון את סיפור הצלתו ובריחתו של אביו | לא | בנו הרה"ג ר' דוד ברדא שליט"א מגולל בפרסום זצ"ל לחמוק שלש פעמים מתחת ידם של הנאצים בשרשרת נסים פלאית הצליח רבי ישראל ברדא 
יאמן כי יסופר
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כבר 
באותו יום נלקחנו לעבוד בבורות שנפערו 
בעלות  של  הפצצות  עקב  בכבישים, 
הכניסו  בלילה,  מאוחרת  ובשעה  הברית, 
אותנו לחדרים כדי לאזור כוחות למחרת.

חבר  אתנו  שהיה  אשכח,  ולא  אזכור 
טוב ממשפחת שמעוני, והיה צריך לצאת 
לשירותים. אמרתי לו תזהר, אתה לא יכול 
יוצא  אותך  יראו  הגרמנים  אם  לצאת, 
יהרגו אותך במקום. כמה  מחוץ לחדרים, 
ששכנענו אותו, לא רצה לשמוע ויצא. לא 
יריות.  צרור  ושמענו  שניות,  כעשר  עברו 
ראינו  שבחדר,  הקטן  מהחלון  כשהצצנו 
איך מר שמעוני, כל גופו נעשה כמו רשת 
מנוקבת ביריות, חבל על דאבדין. ה' יקום 

דמו.

אותנו  מוציאים  היו  יום  בכל  וכך, 
מההפצצות,  שנפערו  בבורות  לעבוד 
הבורות  את  לכסות  עלינו  מאיימים  והיו 
שמתעצל  ומי  מהר,  שיותר  כמה  שנפערו 
לעמוד  יכלו  לא  חברים  הרבה  בו.  יורים 
בעבודה המפרכת ונהרגו. גם אני יום אחד, 
הייתי מאוד רעב וצמא, והיו לי כאבי ראש, 
שמם  ימח  הגרמנים  מאחד  בקשתי  ואז 

ראש,  כאבי  כנגד  כדור 
כדור  לך  אתן  לי:  אמר 
תרגיש  לא  ואתה  בראש, 
מיד  ועייף.  צמא  רעב 
לדבר  מה  שאין  הבנתי 
רשעים  הם  כי  איתם, 
שנהרגו  ויש  אכזרים. 
של  מההפצצות  ונפגעו 
גם  היה  הברית.  בעלות 
להם  מספק  שהיה  אחד,  יהודי 
כשרצה  שבועיים  ואחרי  יום,  בכל  עופות 

לקבל את הכסף, ירו בו בראש במקום.

הבורות,  את  בעפר  מכסה  הייתי  כאשר 
הייתי מסתכל לכל הכיוונים, לראות היש 
איזה מקום מפלט כדי לברוח משם. היה 
הבעיה  מהמחנה,  להמלט  חזק  דחף  בי 
הנוגע  שכל  גדולה,  גדר  היתה  שמסביבנו 
בה מתחשמל במקום. ושמתי לב שיש בצד 
מקום צר ששם הגדר מנותקת מהחשמל 
ימח  הגרמנים  ונכנסים  עוברים  היו  )שם 
שמם(. מצד שני ידעתי, שכמעט אף אחד 
אלה  וכל  מהמחנה,  לברוח  הצליח  לא 
באכזריות  ונרצחו  נתפסו  לברוח,  שניסו 

נוראה.

פתאום  בפתע  הבקרים,  באחד  והנה 
החלו הפצצות של בעלות הברית בעוצמה 
המות  לבין  ביני  כפשע  כמעט  והיה  רבה, 
מעוצמת ההפגזות. ופתאום היתה פגיעה 
ישירה לתוך מיכלי נפט גדולים שהיו שם 
בעשן  המקום  נתמלא  רגע  בין  במחנה. 
איש  ראו  "ולא  בבחינת  היה  וממש  סמיך, 

את אחיו".

לאותו  רצתי  מיד  ייחלתי.  הזה  לרגע 

⋅ ⋅⋅ִכי ִיְצְפֵנִני  ְבֻסכֹה⋅
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אף  החשמל,  מזרם  שמנותק  בגדר  מקום 
נתקלתי  וגם  כלום,  ראיתי  שלא  פי  על 
בכמה גרמנים )שלא זיהו אותי מרוב העשן 
והצלחתי  טוב,  עבד  שלי  החוש  הסמיך(. 
מקשת  כחץ  רצתי  ומיד  לפתח,  להגיע 
לכיוון הסלעים. אבל לא עברו שתי דקות, 
המחנה.  רחבי  בכל  אזעקה  נשמעה  ומיד 
יריות  צרור  ומרגיש  שומע  אני  ובנוסף 
בינתיים  )כנראה  ראשי  ליד  שחולפים 
העשן הסמיך התבהר, ואז ראו אותי מתוך 
כאייל  לרוץ  המשכתי  למעלה(.  העמדה 
מול הסלעים, וממש הרגשתי את הכדורים 
לכל  אמרתי  אבל  הפנים,  ליד  לי  עוברים 
על  שנגזר  מה  כל  כי  כתובת.  יש  כדור 
לכן  שהוא,  מקום  בכל  עליו  יבוא  האדם 
רוצה  הקב"ה  אם  ופחד.  לבהלה  טעם  אין 

שאחיה, אין לי מה לפחד.

עד  אחורנית,  להסתכל  בלי  רצתי 
השועטים  אופנועים  שומע  אני  שפתאום 
לכיוון שלי נהוגים בידי הגרמנים, ואחריהם 

רצים כלבי גישוש. באופי שלי אינני פחדן 
שתי  שעוד  הרגשתי  הפעם  אבל  כלל, 
ובעודי  החיים.  בין  אהיה  לא  כבר  דקות, 
מביט אנה ואנה, ראיתי שני סלעים גדולים, 
התחבאתי ביניהם, והתחלתי לומר "שמע 
ישראל", כי יש סיכוי שאכן ראו אותי. ואז 
בלחש  ישראל"  "שמע  אומר  כבר  כשאני 
עוברים  אותם  שמעתי  עצומות,  ובעינים 
ממש לידי, ולאט לאט מתרחקים עד שלא 
הוא  ברוך  לקדוש  הודיתי  קולם.  נשמע 
אותם  שהיכה  הגדול,  הנס  על  לבי,  בכל 
ולא ראו אותי כלל. ברוך השם  בסנוורים, 

כך שרדתי את הבריחה הראשונה.

צואים  בגדים  לבוש  הייתי  ואני  ובהיות 
הזברה  בגדי  אסירים,  בגדי  )כלומר, 
כדי  הלילה,  עד  חיכיתי  המפורסמים( 
מולדתי,  עיר  לכיוון  לצאת  דרך  למצוא 
ואז ראיתי ג'יפים ואופנועים של הגרמנים 
ימח שמם, חיכיתי זמן רב, כשאני מסתתר 
ערבי  לשם  שהזדמן  עד  השיחים,  באחד 

יהודים מובלים לעבודות כפייה בתוניסיה
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קו איגוד תלמידי מרן

רוצה לשמוע חדשות ועדכונים על מרן והישיבה? 

פספסת את שיעורו של מרן במוצ"ש? 

מסתפק מה דעת מרן בהלכה מסוימת?

הצטרף עכשיו לבוגרי הישיבה שכבר נהנים
 מקו העדכונים והחדשות

02-6575321
לרישום ניתן לפנות למנהלי הקו

הרב לוריא פריינטה – 052-7151396
הרב דניאל טקאלה – 052-7181431

כמה  היו  ובעגלה  ועגלה.  סוס  על  רוכב 
חביות של חמוצים. התקרבתי לאט לאט, 
מוחמד",  "בחיי  בערבית  לו  קראתי  ואז 
לי.  ויעזור  כמוהו  ערבי  שאני  שידע  כדי 
ואז התקרבתי יותר לכיוונו, ובקשתי ממנו 
תמורה  לו  אתן  ואני  מכאן,  אותי  שיוציא 

של כסף. 

שבעוד  החשש  את  והעלה  פחד  הערבי 
הגבול  ביקורת  יש  מטרים  עשרות  כמה 
לתוך  אכנס  אני  לו  אמרתי  הגרמנים.  של 
עם  עלי  ותסגור  החמוצים,  של  החבית 
יכול  אתה  מסוכן  זה  לי,  אמר  המכסה. 
פה",  מלהשאר  עדיף  יותר  "זה  להחנק. 

עניתי לו.

וכך היה, לא עברו כמה דקות, והגרמנים 
לך  יש  "מה  עוצרים את הערבי לביקורת. 
בחביות" שאלו אותו, "חביות של חמוצים" 
ואז  מפחד.  רועד  כשהוא  להם  ענה 
בראותו  הערבי,  של  נשמתו  פרחה  כמעט 
ארוכים,  סכינים  לוקחים  הגרמנים  את 
ומכניסים לתוך החביות, כדי לוודא שאכן 

יש שם רק חמוצים. 

וכך הכניסו את הסכינים לתוך החביות. 
התחילו בחבית הראשונה, שניה, שלישית, 
הייתי,  ששם  הרביעית  לחבית  כשהגיעו 
מכל.  לגרוע  וציפיתי  לרעוד,  התחלתי 
אמרתי בלבי שוב "שמע ישראל", וכמעט 
והחזק.  החריף  החומץ  מכל  נחנקתי 
אומר:  המפקד  את  שומע  אני  ופתאום 
זהו, תנו לו לעבור, ואז הערבי חזרה רוחו 
ואני  במהירות,  המקום  את  ועבר  לנפשו, 
וכמעט  החבית,  מתוך  ראשי  את  הרמתי 
לא נותרה בי נשמה. נשמתי לרווחה, כלא 

מאמין על הנס השני שנעשה לי. 

לעיר  בעגלה  הערבי  אותי  הוביל  משם 
"נאבל", כשאני תשוש ומלא חששות. היו 
אליהם.  ונכנסתי  משפחה,  קרובי  שם  לי 
כיון  יחד,  ומבוהלים  מופתעים  היו  הם 
המחנה  של  אסיר  בגדי  עם  אותי  שראו 
הגרמנים  יגיעו  פן  מאוד  וחששו  הגרמני, 
ויגלו אותי. הרגעתי אותם, שבעזרת השם 
לא יאונה להם כל רע. כי הקב"ה כבר הציל 
אותי פעמיים. ובינתיים אותו עגלון הערבי 
קורא לי, שאתן לו תמורה כפי שהבטחתי 
לו. בקשתי מהדודים שיתנו לי כמה מאות 
פרנקים וכמה דברים יקרים, כהכרת הטוב 
על זה שהיה שליח ההשגחה להציל אותי 

מידי הגרמנים הארורים ימח שמם.

והנה בעוד שאני מעביר לעגלון הערבי 
את השטרות והמתנות יקרי הערך, פתאום 
אני רואה את חבר שלי גוי איטלקי מעיר 
לקראתי  יוצא  והוא  "סולימון",  מולדתי 
ואומר לי: אני הולך לגרמנים להלשין עליך, 
ואז אני יקבל תמורה. נחרדתי ואמרתי לו: 
לך, איפה כל הידידות של שנים  מה קרה 
והוא  אותי?!  שיהרגו  לך  אכפת  לא  יחד, 
לכיוון  והלך  רואה,  לא  שומע  לא  באחת! 
על  להם  להודיע  כדי  הגרמנים,  מחנות 
היה חבר שלי  איטלקי,  גוי  )אותו  בריחתי 
השנים.  כל  יחד  למדנו  בו  הספר  בבית 
אפילו  בגויים,  אמונה  אין  נאמר:  זה  על 

ארבעים שנה בקבר...(.  

הבית  לכיוון  טקסי  לקחתי  רגע,  באותו 
שלי בסולימן )כמובן אחרי שהחלפתי את 
בגדי האסיר לבגדים מכובדים(, אחרי כמה 
ראו  שלי  ההורים  הביתה,  הגעתי  שעות 
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אותי, וחיל ורעדה אחז בהם, כי ידוע הוא 
אותו  הורגים  מהמחנות  שבורח  מי  שכל 

יחד עם כל משפחתו.

אותו ערב שהגעתי, ערב פורים היה, ואז 
פחד,  שום  הרגשתי  לא  ואני  כבש,  שחטו 
ממש "אל תירא ישראל", ותמיד היה שגור 
ישועה  רבי  הגאון  ורבי  שמורי  מה  בפי 
מקטנות:  לימדני  זצ"ל,  פיטוסי  פראג'י 
עם  ישבתי  תפחד".  ואל  באחד,  "בטח 
ההורים והמשפחה והרגעתי אותם. הלכנו 
המגילה,  קריאת  ושמענו  הכנסת  לבית 
תענית  פתיחת  של  ארוחה  לאכול  וישבנו 

אסתר.

איטלקי  גוי  שאותו  שידעתי  ומכיון 
להם  ויודיע  בריחתי,  על  לגרמנים  יגלה 
מההורים  בקשתי  לכן  מסתורי,  מקום 
שבמעלה  במחסן  אותי  שיחביאו  שלי, 
לקיר,  ונצמדתי  נכנסתי  שם  )בוידם(.  הגג 
מיני  ובכל  במזוודות,  המקום  את  ומילאו 
חפצים כבדים. היה קשה לי מאוד, כמעט 
של  וחצי  יומיים  עלי  עברו  כך  נחנקתי. 
ופתאום  משם.  יצאתי  ולא  קשים,  יסורים 
באמצע יום השלישי, נכנסו שלשה גרמנים 
והמשפחה:  ההורים  על  ואיימו  זועפים, 
"אם לא תגלו היכן נמצא הבן שלכם, נהרוג 
פחד  פחדו  שלי  ההורים  כולכם!".  את 
מוות, וממש הרגישו כי הגיע זמן פקודתם. 
ובכל זאת שמו בטחונם בקדוש ברוך הוא, 
ואמרו לגרמנים: "הבן שלנו לא ראינו אותו, 
מאותו יום שלקחתם אותו עד היום הזה". 
הגרמנים כעסו מאוד, כי לא האמינו להם, 
והפכו את כל הבית ממש, ולא מצאו כלום. 

אחד  הגיע,  ביותר  המפחיד  הרגע  ואז 

הבוידם,  לכיוון  עיניו  נשא  הגרמנים 
רגע  ואמר לחבירו, תעלה למעלה. באותו 
ההורים שלי סיפרו לי כי התחילו לקרוא 
"שמע ישראל". ואכן הגרמני עלה לבויידם 
עם סולם, והתחיל להוציא את המזוודות, 
ועוד  קרטונים  מזוודה,  אחר  מזוודה 
בגרמנית.  ומקלל  כועס  והיה  קרטונים, 
הגדול  לקרטון  כמעט  הגיע  כאשר  ואז 
פעם  שוב  אלי,  צמוד  ממש  שהיה  והכבד 
המפקד  נוסף.  נס  עמי  עשה  עולם  בורא 
וכך ניצלתי שוב  רמז לגרמני שירד משם, 
חצי  עוד  שם  נשארתי  השלישית.  בפעם 

יום, ואז יצאתי וירדתי לבית.

הברית  ובעלות  יומיים,  עברו  לא  והנה 
כל  את  רבה  בעוצמה  להפציץ  התחילו 
המחנות של הגרמנים, והיו אבדות גדולות 
חזרו  ולא  ברחו,  מהם  וחלק  לגרמנים, 
לתונס לעולם. השמחה היתה גדולה, וכל 
בני העיר צהלו ושמחו, והודו לבורא עולם 
על הנס הגדול שהציל את היהודים מכליון 

חס ושלום. 

וכאן קורא יקר, ראה והתבונן במדת החסד 
הגדולה של עם ישראל,  שהם רחמנים בני 
בהם  ואין  רחום,  לב  בעלי  והם  רחמנים, 
חיילי צבא  וכו'.  רצח  מדת האכזריות של 
ארצות הברית נכנסו לתונס, והביאו איתם 
ועוד.  איטלקים  גרמנים,  לרוב,  שבויים 
להשליט  חשובים,  יהודים  מכמה  וביקשו 
גם  לקחו  וביניהם  לאוהב.  אויב  בין  סדר 
אותי, כי שמעו עלי שברחתי וניצלתי מידי 
מסדיר  שאני  ובעוד  הרשעים.  הגרמנים 
לצרפתי  איטלקי,  גרמני  בין  ומפריד  סדר 
או מאנשי תונס, פתאום נופל לפני מי אם 
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לא, אותו גוי מלשין איטלקי, ומבקש ממני 
תואיל  בבקשה  אנא  ובתחנונים,  בחשאי 

לרחם  בטובך 
לי,  תעזור  עלי, 
חברים,  אנחנו 
תוליך  אל 
לכיוון  אותי 
ם  י ק ל ט י א ה
ם  י נ מ ר ג ה ו

בבקשה. 

רגע  באותו 
הגויים  אמרתי, 

האלה כשטוב להם הם מוכנים למכור את 
חברים  היינו  כי  להם,  והחביב  היקר  כל 
טובים שנים על גבי שנים כמו אחים, ובכל 
ישראל  אבל  בתוכם,  ישראל  שנאת  זאת 
רחמנים בני רחמנים, ובאותו רגע העברתי 
והתוניסאים.  הצרפתים  של  לכיוון  אותו 
ואז הוא שמח שמחה גדולה עד מאוד, כי 

לא האמין שאנהג בו כך.

ובאותו שבוע אותו גוי איטלקי ארז את 
חפציו, ועזב את תונס לארץ מולדתו. עברו 
חודשיים, ואני מקבל חבילה גדולה מבית 
זה  הוא  מי  לדעת  מופתע  הייתי  הדואר, 
אשר נשאו לבו לשלוח אלי חבילה גדולה. 
היה  שהמען  לראות  הופתעתי  מאוד  ומה 
אותו  אלא  אינו  והשולח  "מאיטליה", 
החבילה,  את  פתחתי  איטלקי,  גוי  מלשין 
והנה לנגד עיני, מזוודה גדולה מלאה מכל 
בשמים,  תכשיטים,  הנעלה,  ביגוד,  טוב, 

ועוד ועוד. וגם שטרות לרוב.

ומתוך כל התכולה היקרה, ראיתי מכתב 
ובסוף  הברכות  בכל  אותי  שמברך  ברכה 

עמקי  עד  מאוד  לך  מודה  אני  כתב:  הוא 
נפשי, שהצלחת את חיי, אף על פי שאני 
י  ת נ ש ל ה
ך  י ל ע
לגרמנים. 
כמו  אין 
ם  ע ה
 , י ד ו ה י ה
ם  ה ש
ם  י נ מ ח ר
י  נ ב
 , ם י נ מ ח ר
לך  מצדיע  אני 
שלי,  בלאום  מתבייש  ואני  יהודי,  שאתה 
שאני גוי איטלקי. כל מה שהבאתי לך, זה 

כלום לעומת מה שהצלת את חיי.

עולם  לבורא  הודיה  סעודת  עשינו  ואז 
ישועה  רבי  הרב  ומורנו  המשפחה  עם 
כל  נשמת  וקראנו  זצ"ל,  פיתוסי  פראג'י 
הנסים  כל  על  יתברך  לשם  והודינו  חי, 

והנפלאות שעשה אתי.

נשאתי  שנים  ארבע  אחרי  השם  וברוך 
)בת  אסתר  היקרה  רעייתי  את  לאשה 
הסבתא שרה דוייב, אחות הגאון המקובל 
ובשנת  זצ"ל(.  אלגבסי  כרייף  רבי  האלקי 
ישראל.  לארץ  עליתי   )1949( תש"ט 
עיר  של  באוירה  לשכון  נפשי  ואיוותה 
יותר  בה  וגרתי  ת"ו,  טבריא  הקודש 
מששים שנה. זיכני ה' להביא לעולם בנים 
ובנות, נכדים ונכדות, כולם זרע ברך השם, 
וביראת  והמצוות,  התורה  בדרך  הולכים 
כי  טוב  כי  לה'  הודו  ארץ.  ודרך  שמים, 

לעולם חסדו.

רבי ישראל ברדא מברך את בנו רבי דוד שליט"א
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ראשנו  על  ניתכה  בהיר,  ביום  כרעם 
מסילוקו  ונועה,  מחלה  הרעה,  השמועה 
של צדיק, הגאון האמיתי, ענוותן כהלל, לא 
מחזיק טיבותיה לנפשיה, עצום ורב, בנן של 
נודף  וריחו  כרימון,  מצוות  מלא  קדושים, 
כאפרסמון, רבי אברהם מימון זצ"ל, שעלה 
לשמי מרומים, ביום כ"ח מנחם אב תשפ"ב, 
לעיר  והעלוהו  בצרפת,  אשר  מרסיי  בעיר 
הקודש ירושלים. בפתע פתאום. נדם ליבו, 
כעין מיתת נשיקה. ועלה בסערה למתיבתא 
מוקיריו,  לתלמידיו  גדולה  אבדה  דרקיעא. 
ומעריציו, בפרט בקהילה של מרסיי, ולעם 

ישראל בכלל.

על  חמרמר,  וליבנו  נאמר,  ומה  נענה  מה 
ומשומר,  יין עתיק  אובדן של צדיק כתמר, 
ועד יומו האחרון ריחו לא נמר. כל קהילת 

מוקיריו,  תלמידיו,  ואלפי  ומאות  מרסיי, 
ומעריציו, וכל בית ישראל שהכירו את הרב 
מימון נותרו יתומים, ללא אב רוחני וגשמי, 
בבקשה,  בעצה  בתורה,  דרך  מורה  ללא 

בברכה, ובהשקפה טהורה. 

הכבוד  אחרי  רדף  לא  אברהם  רבי 
הגדולה,  כנסת  משיירי  והגדולה,  והשררה 
גבול,  ידעה  שלא  ענותנותו  חייו,  אורחות 
תחת  נתגלמו  כולם  הנאצלות  מידותיו 
אחד  של  יתירה.  ענוה  של  גדולה  מעטה 
גדול  בתורה,  גדול  בענוה,  גדול  ומיוחד, 
ארץ  בדרך  גדול  בצניעות,  גדול  בחסדים, 

ובמידות תרומיות. אחד היה אברהם. 

תוניסיה,  גאבס  יליד  מימון,  אברהם  רבי 
עלה לארץ בגיל צעיר, גדל ונתגדל בתורה 
וביראת ה' טהורה, תחילה בעפולה ואח"כ 

אחד היה 
אברהם

קוים לדמותו 
של ידיד הישיבה ורבניה 

מתוך דברי הספד שנשא בלוייה 
הגאון רבי דוד ברדא שליט"א

הגאון רבי 
אברהם מימון 

זצ"ל
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רבות  שנים  ולפני  התורה.  עיר  ברק  בבני 
ונשתקע  שבצרפת,  מרסיי  לעיר  איקלע 
שם )על פי ציוויו של הבבא סאלי(, בעשיית 
מגדולי  שהוא  כמדומה  לתורה.  נפשות 
אומנות  ותפס  שם.  בתשובה  המחזירים 
על  אשר  בעולם.  בתשובה  מחזירי  ראשון 
היה  אבינו.  אברהם  הוא  הלא  נקרא,  שמו 
אהוב ונערץ במידה גדושה, על כל שכבות 
אשר  ומבוגרים,  צעירים  נוער  שם,  הקהל 
אהבה  תוך  וזמנו,  מרצו  כל  להם  הקדיש 

כנה ומסירות ללא גבול. 

ומספריו  ורב,  עצוב  חכם  תלמיד  היה 
הבהירים רואים גודל עיונו ובקיאותו בש"ס 
שו"ת  כמו  ואחרונים  ראשונים  ופוסקים 
צורת הלבנה על  וספרו  כרכים,  ג'  חנון  לב 
במינו(.  מיוחד  )ספר  הלבנה  ברכת  הלכות 
ומגוונים,  רבים  בנושאים  מאמרים  ועוד 
כיד  תורה",  "אור  התורני  בירחון  שהדפיס 
ועצומה  גדולה  בבקיאות  עליו.  הטובה  ה' 
מפתיע  וגם  ואחרונים.  ראשונים  בספרי 
ומרחיב  הדעת,  על  עלו  שלא  ממקורות 
למשנהו,  זה  מפוסק  וחורז,  קודח  והולך, 

ומגיע למסקנות הלכה למעשה. 

ראש  מרן  עם  ואמיץ,  חזק  קשר  לו  היה 
הקדושה  ישיבתנו  ועם  שליט"א,  הישיבה 
ממרסיי  תלמידים  ושלח  רחמים",  "כסא 
כדי ללמוד דוקא בישיבה. ראה מה שכתב 
בשו"ת לב חנון ח"ב )סימן ג(: "והשתא הביא 
תלמיד  הי"ו,  שמלה  כלאב  רבי  ידידי  לי 
התהלים  רחמים  כסא  הקדושה  ישיבתנו 
עם הביאור אמת קנה, מאת ראש הישיבה, 

מרן הנאמ"ן שליט"א". 

כידוע שביוזמת הראשון לציון רבי יצחק 
נסים זצ"ל הועלו עצמותיו של מרן החיד"א 

מליוורנו שבאיטליה, לארץ ישראל. והורה 
אליהו  מרדכי  הרב  לציון  הראשון  לגאון 
זצ"ל, שיטפל בהעלאת עצמותיו. בכ' באייר 
תש"ך )1960( הועלו עצמותיו של החיד"א 
רבי  וכשרצה  בירושלים.  המנוחות  להר 
של  עצמותיו  את  להוציא  אליהו  מרדכי 
הרב  את  ולקח  עזרה,  צריך  היה  החיד"א 
שהיה  זצ"ל,  מימון  אברהם  רבי  המנוח 
יחד לטבול,  והלכו  22 שנה.  בן  זמן  באותו 
והתעסקו בעצמותיו של החיד"א, וקברוהו 
בהר המנוחות. ואז אמר הרב מרדכי אליהו 
לרב מימון: כשם שעזרת לי להוציא ולטפל 
תזכה  החיד"א,  מרן  של  עצמותיו  בסידור 
מרן  ליד  ותקבר  ושנים,  ימים  לאריכות 
ימים  לאריכות  אזכה  אני  וגם  החיד"א. 
אלו  דברים  וממש  החיד"א.  ליד  ואקבר 
אליהו  מרדכי  הרב  במלואם.  התקיימו 
וקבור אחרי מצבתו של מרן   ,81 בן  נפטר 
נפטר  מימון  אברהם  רבי  והמנוח  החיד"א. 
בן 82, וקבור אחרי מצבתו של הרב מרדכי 
למצבתו  ונראה,  סמוך  ממש  זצ"ל,  אליהו 

של מרן החיד"א זיע"א.

ורבי  אליהו,  מרדכי  שהרב  ידוע  והנה 
אברהם מימון, היו בקשר חזק מאוד, במשך 
מימון"  "אברהם  לרמוז:  ויש  רבות.  שנים 
אליהו"  מרדכי  "חכם  בגימטריא   )394(
עצמותיו  בכבוד  התעסקו  ושניהם   .)394(
של מרן החיד"א ולא ניזוקו. וראה זה פלא: 
החיד"א"  אזולאי,  דוד  יוסף  חיים  "החכם 

עולה בגימטריא )394(. והוא פלא. 

עם  כל  על  יושר  מליץ  שיהיה  רצון  יהי 
ישראל. אמן.
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את ידידנו בוגר הישיבה הרב עובדיה חן 
הקוראים.  בפני  להציג  צורך  אין  שליט"א 
סגנונו  הארץ,  פני  כל  על  נפוצים  ספריו 
מרן  ואף  לתהלה,  נודע  והכובש  המיוחד 

שליט"א משבחו ומהללו בכל הזדמנות.

לא קל היה לשכנעו להתראיין באכסניה 
שהוא עצמו מופקד עליה. הוא טען לניגוד 
כי  והבטחנו  בו  דחקנו  אנו  אך  עניינים, 

לראיון זה תהיה טריטוריה עצמאית... 

ובכן, בראשית הראיון ביקשנו לדעת איך 
הכל התחיל? 

הכתיבה  עצמי,  את  זוכר  שאני  "מאז 
דברים  כתבתי  בתחילה  ממני.  חלק  היא 
מהם,  מתבייש  קצת  אני  שהיום  פשוטים 
אבל בכתיבה הכלל הוא שרק הזמן עושה 
הכתיבה  יותר,  שכותבים  ככל   - שלו  את 
לישיבה,  להיכנס  כשזכיתי  משתפרת. 
ותשובות  חידושים  כולם  כמו  כתבתי 
בהלכה עם הדרכה צמודה של רבני הישיבה 
שליט"א,  הישיבה  ראש  מרן  ובראשם 
משמעותית  יותר  להיות  הפכה  והכתיבה 

מסודרת ומאורגנת. 

לתחום  נמשך  שאתה  מבין  אתה  מתי 
ועתיד לצמוח בו?

בזה  הטוב  הכרת  חייב  אני  "למעשה, 
מאזוז  צמח  הרב  למורנו  תחומים  ובעוד 
"הכתב  ספרי  שיצא  שלאחר  שליט"א 
והמכתב", הציע לי לערוך את הספר "עמוד 
ההוראה" על תולדותיו של מרן רבי כלפון 
משה הכהן זצ"ל, וכל השאר כמו שאומרים 

– היסטוריה...".

באיזה שלב עלה בדעתך הרעיון המקורי 
לכתוב ספר על הכתיבה? 

חןהוצק

הרב הלל יהודה פלוטקין

לרגל הופעת המהדורא 
החדשה של הספר "הכתב 

והמכתב", נפגשנו עם 
המחבר שליט"א לשיחה 

על ספרו שפרץ דרך 
והעניק לכלל הציבור את 

אחד התחומים שהתברכה 
והתייחדה בהם הישיבה, 

ונעזרים בו תלמידי חכמים 
ועורכים מההוצאות 

החשובות ביותר | חכמות 
בחוץ תרונה
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"בשנת תשס"א בהיותי בחור בשיעור א' 
ישיבה גדולה, שמתי לב שאין ספר שאפשר 
כללי  על  מסודרת  הדרכה  בו  למצוא 
הכתיבה התורנית, והתחלתי לאסוף כללים 
ששמעתי ממרן ראש הישיבה ומשאר רבני 
חשבתי  שלי.  האישי  מהנסיון  וכן  הישיבה 
בחוברת  יסתכמו  הכללים  כל  כי  לתומי 
התוצאה  הרבים.  לזיכוי  אותה  שאחלק 
אמרתו  הובנה  למפרע  אותי.  הפתיעה 
מצליח מאזוז  הידועה של מרן הגה"ק רבי 
זצוק"ל: "חכמת הכתב והמכתב ארבע מאה 
פירקי אית בהו" )מליצה ע"פ לשון הגמרא 

בע"ז דף י"ד ע"ב(". 

מורכב  באמת  זה  כך,  על  חושב  כשאני 
בצורה  ולסדרם  בכתיבה  כללים  למצוא 
את  בנית  כיצד  לנו  לגלות  תוכל  ברורה. 

הכללים ומהיכן שאבת אותם?
"חלק גדול מהכללים פשוט למדתי בדרך 
ביקורת  מקבל  הייתי  כלומר,  השלילה. 
להבין  מנסה  כזו,  בצורה  כותבים  שלא 
ואיך  הזו,  מה הטעות, למה הגעתי לטעות 

באמת נכון לכתוב, ובונה מזה כלל.

להביע  הוא  בפני  שעמד  הגדול  "הקושי 
טבעם  שמעצם  האלו  הכללים  את  בכתב 
ממש  צריך  מהם  ובהרבה  להיכתב,  קשים 
הכתיבה  שמאחורי  לפסיכולוגיה  להיכנס 
ולנתח למה סגנון מסוים יותר טוב מסגנון 
לגבש  לי  שלקח  כללים  היו  וכיוצא.  אחר 

אותם ולנסח אותם שעה שלימה.

נזכר כעת בכלל ששמעתי  אני  "כדוגמא 
טיוטות,  אין-ספור  אחרי  ונכתב  ממרן 
לספר:  להפנות  דרכים  שתי  "יש  כדלהלן: 
לציין  ואפשר  עצמו  לספר  לציין  אפשר 
למחבר הספר. כאשר מציינים לספר עצמו, 

משמרות  בספר  "עיין   - בבי"ת  לכתוב  יש 
"עיין  בקיצור  או  )לדוגמא(,  כהונה" 
מציינים  כאשר  ואילו  כהונה".  במשמרות 
"עיין   - בלמ"ד  לכתוב  יש  הספר,  למחבר 
"עיין  בר"ת  או  כהונה",  משמרות  להרב 
כהונה(.  משמרות  להרב  )ר"ת  להמש"ך" 
ברמב"ם   / ברש"י  עיין  לכתוב:  אין  ולכן 
ברמב"ם   / ברש"י  ראיתי  או:  ברשב"א,   /
מחברי  שהם  משום  )בבי"ת(,  ברשב"א   /
הספר, ולא שם הספר, וסגנון זה משמעותו 
 / הרמב"ם   / רש"י  של  בשם  לעיין  שיש 
 / לרש"י  עיין  לכתוב:  יש  אלא  הרשב"א, 
להרמב"ם / להרשב"א. אמנם ניתן לכתוב: 
בחידושי  "עיין  או  רש"י"  בפירוש  "עיין 

הרשב"א"".

כתיבת  במהלך  לי  קרה  מפתיע  "דבר 
את  בונה  אני  מאשר  שיותר  חשתי  הספר. 
'הגולם  )בבחינת  אותי  בונה  הספר  הספר, 
לכתיבת  הודות  כאשר  יוצרו'...(,  על  קם 
הספר, אני נותן דעתי לכתוב בצורה נכונה 

ולשפר כתיבתי".

בקובץ  ניטעו  הספר  שזרעי  נזכר  אני 
"משה ואלעזר", תוכל לספר לנו על כך?

מסוים,  לפרק  חומר  לי  "כשהתגבש 
זה משהו.  הרגשתי שאני חייב לעשות עם 
סגרון  מיכאל  ר'  הרה"ג  למורנו  ניגשתי 
שבקובץ  הצעה  בפניו  והעליתי  שליט"א 
שבו  מדור  יהיה  ואלעזר"  "משה  הנפלא 
לפי  בכתיבה  כללים  פעם  בכל  אפרסם 
נושאים. זה היה נראה תמוה ויומרני בעיניו, 
והוא ביקש לראות דוגמא. הצגתי בפניו את 
הדוגמא, מצא חן בעיניו, וכך בזכות האמון 
מדור  התפרסם  קובץ  בכל  בי,  נתן  שהוא 
שֶׁבַּכְּתָ'ב",  "התורה  בשם  כאלו  כללים  של 
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עובר  מדור  כל  מגיה  שליט"א  כשמרן 
לפרסומו. 

מהחברים  שהרבה  לציין  חייב  "אני 
והגיהו  הספר  בכתיבת  לי  סייעו  בישיבה 
מיוחדת  חברים  באחוות  ממנו  חלקים  לי 
שמאפיינת את הישיבה. בנוסף, לפני שיצא 
בישיבה,  הספר  של  טיוטא  הנחתי  הספר, 

והבחורים מילאו אותה בהגהות".

שליט"א  שמרן  בספר  עמוד  אין  כמעט 
מדת  מה  לספר  תוכל  בו.  נזכר  לא 

המעורבות שלו בספר? 
פי  על  מושתת  כולו  הספר  "למעשה, 
הספר  של  בטיוטא  והשראתו.  משנתו 
ציינתי זאת על גבי הכריכה, אך מרן העביר 
ומפי  סופרים  "מפי  וכתב  קולמוס  זה  על 
ספרים". כל הערה שקיבלתי ממרן, ענדתיה 
עטרה לראשי והפכתי אותה לכלל... הייתי 
עובר גם על מחברות תלמידים שמרן הגיה, 
לשאול  גם  זכיתי  כללים.  מהגהותיו  ולומד 
בכתב ובעל פה עשרות שאלות על כתיבה. 
בכלל זה, למדתי מספר כללים גם מההגהות 
והתיקונים שהגיה לי מרן שליט"א כשעבר 
כשיצא  לאחרונה  אפילו  עצמו.  הספר  על 
למרן,  אותו  והגשתי  הספר  של  ב'  חלק 
מרן העיר לי הערה חשובה שתופיע אי"ה 
במהדורא הבאה. וגולת הכותרת מרן טרח 
ועבר על הספר בטובת עין מופלגת, ותיקן 
ובאיזהו מקומן  והגיה כיד ה' הטובה עליו. 
שלמים,  משפטים  מדיליה  הוסיף  אף 
שלם  סעיף  בגיליון  הוסיף  אחד  ובמקום 
פרק  בח"א  שהוא  אציין  שמסתקרן  )למי 
חסד  אלי  נטה  זאת  גם  ואף  י"ז(.  סעיף  ח' 

והדריכני וסייעני בכל הקשור לספר". 

שהושפעת  ניכר  הרבים  מספריך 

במישרין גם מסגנון-כתיבתו האישי של 
מרן שליט"א במאמריו היקרים...

"אכן, תמיד נמשכתי אחר סגנון כתיבתו 
לשון  צחות  עם  ספרותית  כתיבה  המשלב 
ספרות  השיטין  מן  שמקורה  מיוחדת 
הקיצור  אמנות  גם  והתנ"ך.  התלמוד 
בסלע  מלה  כל  מופלאה,  שלו  והסדרנות 
ממאמריו  בחלק  חסר.  ואין  יתר  אין   -
ממש  והם  מושלמים  והקצב  הריתמוס 
מליצית  ללשון  דוגמא  הנה  כשיר.  נקראים 
מנעוריה  ספרד  יהדות  היא  "שאננה  שלו: 
ושוקטת היא אל שמריה ובגולה לא הלכה 
)מימי הגירוש ואילך(, על כן עמד טעמה בה 
וריחה לא נמר"  )קובץ מאמרים ח"ב עמוד 

ת'(.

"אגב, מעניין להבחין בין סגנון המאמרים 
שנכתבו בחו"ל שהם בלשון משנתית, לבין 
בלשון  שהם  בארץ  שנכתבו  המאמרים 
בעיני  המדהים  עכשוית.  ספרותית  יותר 
במשיכת  לטיוטות,  נזקק  אינו  שמרן  הוא 
מאמר  ידו  תחת  יוצא  אחת  קולמוס 
מושלם. היו פעמים ששברתי את קולמוסי 
ראוי,  בסגנון  משפט  לכתוב  הצלחתי  ולא 
ונדהמתי לראות איך מרן בהגהה פתר את 

הבעיה בהוספה או שינוי קל".

כיצד אתה רואה את ההבדל בין מהדורא 
ראשונה של ח"א למהדורא שניה ולאחר 

מכן למהדורא שלישית? 
מרתקת.  בנקודה  נוגע  שכבודו  "האמת 
קרה לי תהליך אישי מעניין. כאשר חיברתי 
הגהתי  הראשונה,  במהדורתו  הספר  את 
אותו אולי עשרות פעמים, עד אשר הייתי 
משוכנע שהעריכה מוצתה ולא ניתן לשפר 
שהתחלתי  עד  הספר,  שיצא  מאז  יותר. 
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כשבע  עברו  השניה,  המהדורא  בעריכת 
שנים. זה ייראה מוזר, אבל במהלך כל אותן 
כלל בספר, מתוך  לעיין  שנים הקפדתי לא 
מהדורא  לעריכת  אגש  שכאשר  כוונה 
חדש  במבט  הדברים  לבחון  אוכל  חדשה, 
ניגשתי לערוך  ואכן, כאשר  יותר.  וביקורתי 
להפתעתי  גיליתי  החדשה  המהדורא  את 
מאז  השתנתה  כתיבתי  צורת  כל  בס"ד  כי 
לטובה, וניכרו הבדלים משמעותיים רבים. 
לאין  חשוב  בכתיבה  שהנסיון  מסתבר 
רואים  שעובר  יום  שבכל  מלאכה  זו  ערוך. 
בה.  להתקדמות  סוף  ואין  התקדמות,  בה 
השניה  המהדורא  בין  גם  עשיתי  כך  אגב, 
את  יותר  לדייק  עזר  זה  ושוב  לשלישית, 

הדברים". 

איך המשוב שאתה מקבל על הספר ומה 
מדת השפעתו על כלל הציבור?

עצמי,  על  לספר  יכול  אישית  ]אני   
את  למדתי  יש"ק  בתחילת  שבהיותי 
עשיתי  שנה  חצי  אחר  ושוב  ברצף,  הספר 
חזרה. וחושבני שהשפיע עלי הרבה מאד! 
)במשך השנים כשהכרתי לעומק את ספרי 
שאב  מהיכן  למפרע  הבנתי  שליט"א,  מרן 
שלי,  הכולל  ראש  גם  החומר(.  את  כת"ר 
לישיבה,  כלל  קשור  שאינו  וסופר,  חכם 
והמכתב  הכתב  דרכי  עיקר  שאת  לי  סיפר 
למד מספר זה. ופעם נגשתי לשאלו בענין 
במקורות  אומרו"  בשם  דבר  "אמירת 
השותי"ם, וענני: הכי התחברתי למה שכתב 

ב'הכתב והמכתב' בשם הרב מאזוז...[

מהרבה  משוב  מקבל  אני  לאל  "תודה 
עורכים בהוצאות הגדולות, כמו "עוז והדר" 
היא  שלי  השמחה  בספר.  שנעזרים  ועוד, 
הסביבה  בתחום  רק  נשאר  לא  שהספר 

הדרכה  כספר  אליו  מתייחסים  אלא  שלנו, 
כזו  לקהילה  אותו  לשייך  בלי  מקצועי 
יש  מה  שמשום  אפילו  אציין  אחרת.  או 
בארצות  סאטמר  בקהילות  גם  ביקוש  לו 

הברית...".

התקדמות  בזמננו  שיש  רואה  אתה 
עם  נכונה  כתיבה  של  החשיבות  בהבנת 

ַהְכָוָנה?
רבים  מוּדעוּת.  יותר  שיש  מתרשם  "אני 
אמרו לי שבעקבות הספר הם נותנים יותר 
בכתיבה.  הביקורת  לחשיבות  דעתם  את 
יהודי  אלי  התקשר  חודשים  כמה  לפני 
מצרפת וסיפר שעצם קריאת הספר נתנה 
לו חשק לכתוב, כי הוא ראה שהכתיבה זה 

תחום שיש בו גם יצירה ואמנות".

בקצה  הקפנו  לא  ועדיין  הדברים,  ארכו 
סעיפותיו  הכתיבה  נושא  את  המטה 
ידידנו  נותר אלא לברך את  ולא  ופארותיו. 
לרגל  שליט"א  הכשרונות  ברוך  המחבר 

הוצאת ספרו היקר במהדורא שלישית!

המחבר מגיש את הספר הכתב והמכתב למרן
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תורניים ימצאו בפרק האחרון בספר 
כללים והנחיות חשובים על "ההדרת 
פתיחת  כתבי-יד,  ופענוח  ספרים" 
ראשי-תיבות, תיקוני טעויות והוספת 
מקורות וכו'. וכל מחבר ספר ימצא כי 
הוסיף  והמכתב"  "הכתב  כללי  מלבד 
שלב  פרטנית  הדרכה  המחבר  לו 
אחר שלב להגשת החיבור והכתבים 
צריך  בכיצד  החל  ועימוד.  להדפסה 
לבחירת  טיפים  הספר,  מבנה  להיות 
מפתחות,  מכינים  מתי  לספר,  שם 
עד  אחרונה.  הגהה  העימוד,  בחירת 
והפצתו  מכירתו  הספר,  הדפסת 

להגדיל תורה ולהאדירה.

המהדורא  צאת  לאחר  כי  יצויין, 
קדמוהו  כי  המחבר  גילה  הראשונה 
חיבר  הרמח"ל  רבנו  וכבר  רבנן... 
הכתיבה  בדרכי  יקרים  ספרים  כמה 
וספר  למודים"  "לשון  ספר  השונים: 
עוסקים  אלו  ספרים  "המליצה". 
בכתיבה  ומעשית  פרטנית  בהדרכה 
בבניית  הלשון,  בעשירות  והרצאה, 
ידי  על  רעיון  בהעברת  משפטים, 
בחירה מדויקת של הלשון המתאימה 
מאות  הרמח"ל  שילב  בהם  ועוד. 
דוגמאות מספרות הקודש, ולפעמים 
עצמו.  שלו  דוגמאות  גם  מביא 
כל  את  לקח  הי"ו  המחבר  ידידנו 
בחכמה  ושילבו  הזה,  הגדול  העושר 
על  דבור  דבר  ספרו,  בכל  ובתבונה 
בשפה  הדברים  הרצאת  תוך  אפניו, 

"הישן יתחדש
 והחדש יתקדש"

רב-המכר  דפי  עשרות  בין  בעברי 
היטב  חשתי  והמכתב",  "הכתב 
ששיקע  והמסירות  ההשקעה  את 
הכללים  מאות  בינות  המחבר 
להגישם  וללבנם,  לסדרם  והעצות. 
בשילוב  הפשוט.  לקורא  ולהנגישם 
העשיר  מנסיונו  פרקטיים  'טיפים' 
בכתיבת ועריכת ספרים. ואכן, המעיין 
הנושאים  בשלל  תיכף  יבחין  בספר 
והמעניינים שנוספו לאחר  המגוונים 
אשר  הראשונה,  המהדורא  צאת 
רבה התועלת בהם לכל כותב תורני, 
את  מעשירות  מרובה  במידה  אך 
מאמרים  הכותב  של  הפנימי  עולמו 
טיפים  למשל,  ספרותי.  בסגנון 
אוצר  ולהרחבת  הסגנון  להשבחת 
הסגנון,  החייאת  והביטויים,  המלים 
דימוי,  )העתק-לשון(,  מטאפורה 
והעשרה  גיוון  לשון,  על  נופל  לשון 
דיבור  שפת  נרדפות,  מלים  על-ידי 
מול שפת כתיבה, טכניקות להעברת 
ואפילו  ועוד.  ועוד  סאטירה,  מסרים, 
ומחכימים  מרתקים  פרקים  שני 
הספר,  של  השני  בחלקו  הוקדשו 
ספרי  ועריכת  סיפורים  לכתיבת 
עורכים  חיים(.  )תולדות  ביוגרפיה 
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ובאמת  דורנו.  לאנשי  ופשוטה  קלה 
אם רבנו הרמח"ל ראה צורך לכתוב 
על  מראה  הדבר  זה,  בנושא  ספרים 
"הכתב  ספר  של  וחשיבותו  מעלתו 
דורנו  לבני  המגיש  דידן  והמכתב" 
מקיפה  בצורה  הכתיבה  כללי  את 

מסודרת ויסודית. 

חידוש מרענן נרשם בספר, כאשר 
המחבר  הוסיף  הפרקים  ברוב 
הפרק.  בנושא  העוסקת  "פתיחה" 
"מחקר  ממש  מהווה  זו  פתיחה 
תורני" מקיף ועמוק הבנוי לתלפיות, 
יסודית  וחקירה  אסיפה  מתוך 
ובין  המחבר,  ידידנו  וסידר  שליקט 
מקוריים  רעיונות  יצהירו  שורותיו 
בפרק  כך  גורני".  ובן  "מדושתי 
מקרא"  "חידושי  בכתיבת  העוסק 
עשרות  חרוצים  ביד  המחבר  ליקט 
דרכו  בהם  נפלאים  ואופנים  דרכים 
בפרד"ס  בחידושיהם  רבותינו 
התורה. והיטיב להגדיר את המטרה: 
תצמח  הדרכים,  ריבוי  "מידיעת 
שכן  למחדשים,  מרובה  תועלת 
ואופנים  דרכים  יותר  שמכירים  ככל 
יותר  מתגלים  כך  התורה,  בפירוש 
חידושים, והרבה חידושים לא יתגלו 
ידיעה שקיימת דרך כזו לחדש.  בלי 
כל לומד יכול להפוך למחדש ולחוש 
לה,  שני  שאין  נפלאה  יצירה  חדוות 
אם רק ירגיל את מוחו לחדש, אפילו 
להקצות  כדאי  לכן  מלאכותי.  באופן 

ומנסים  פסוק  בוחרים  שבו  זמן 
לחדש עליו באחת מהדרכים דלהלן 
שחשים אליה חיבור. כך במשך הזמן 
מאליהם".  ויעלו  יצופו  החידושים 

וכהנה רבות עמו.

כפי שכבר הוזכר במהלך הריאיון, 
וקורא  מביא  בספר  עמוד  בכל 
שליט"א,  הגאון  מרן  מדברי  המחבר 
הן "בתורה שבכתב" ממאמר "הכתב 
שהגיה  וממה  הידוע  והמכתב" 
לתלמידים, והן ממה שהשיב למחבר 
"בתורה שבעל-פה" ובמכתבים. כמו 
כן ישנו בספר פרק שלם על "הנחיות 
הגהתו  את  שעבר  הלשון"  בדקדוק 
המדוקדקת של מרן שליט"א. ברכה 
החדשה,  במהדורא  נוספה  כפולה 
שכן במשך השנים מצאת המהדורא 
עולים  מרן  וספרי  זכינו  הראשונה, 
את  ומאירים  זה,  אחר  זה  ויוצאים 
כידוע  יופיים,  והוד  בזיוום  העולם, 
ומפורסם. כך שעל כל העושר הנזכר 
הוסיף המחבר ושאב עשרות כללים 
שו"ת  המזכיר,  אסף  מספר  והנחיות 
סדרת  נאמן,  בית  חומש  נאמן,  בית 
נסי,   ה'  ליאיר,  סנסן  ישראל,  מגדולי 
וחקר  נבר  ואפילו  מאמרים.  קובץ 
על  נסי"  "ארים  הספרים  בסדרת 
ומרגליות.  פנינים  לן  ודלה  הש"ס, 
רבו  מתורת  ומשקה  "דולה  הווי: 

לאחרים".
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שקר אמיתי
ואפילו  האמת  למדת  בסתירה  עומדים  אינם  מרמה  דרכי  מתי 
יכולים לשמש כזכות, ואיך יתכן שדוקא יעקב אבינו שהוא סמל 

האמת השתמש פעמים רבות בערמה
בהושענות של חג הסוכות ביום השלישי 
שלשה".  מקלות  ברהטים  "ופיצל  אומרים 
מתפללים שבזכות האבות הקדושים ובזכות 
עלינו  וירחם  יחוס  ה'  הטובים,  מעשיהם 
ויוריד גשם. אלא שיש להתבונן איך חוכמות 
כזכות?  משמשים  אבינו  יעקב  שעשה  אלו 
ובכלל יש להבין כיצד התיר יעקב זה לעצמו, 
והלא לפום ריהטא זה גזל גמור? ואף שלבן 
ליעקב  לו  היה  הרי  משכורתו,  את  החליף 
דין  לעשות  לא  אבל  לפרוש  או  להתנגד 
לעצמו. ואם תאמר שלבן שינה את התנאים 
לתמוה  יש  עדיין  גמור,  גזל  שזה  העבר  על 
מכל  פטור,  מגנב  שהגונב  שאף  יעקב  על 
גנבה?  טעם  שטועם  טעים  טעמא  מקום 
ועוד שאם היה נתפס היה חילול ה' עצום. 
הגע בעצמך שתופסים אחד מעובדי הבנק 
יאמינו  וכי  לעצמו,  ולקח  בכספים  שמעל 
משכורתו  את  החליפו  כי  זאת  שעשה  לו 
עשרת מונים. ואף אם תמצי לומר שאין זה 
סוג של רמאות,  כאן  בודאי שיש  גזל, מ"מ 

ומה טעם "זכויות" כאלו בתפלה?
והנה אצלנו הספרדים אומרים בהושענות 
סולם  חזה  תם  זכור  "אנא  השלישי  ליום 
ברהטים  ופיצל  שלושה,  ויורדים  בעולים 
כהן  אליהו  רבי  לי  ואמר  שלשה".  מקלות 

שליט"א ליישב שאין אנו מתפללים בזכות 
אלא  שלושה,  מקלות  ברהטים  שפיצל 
יעקב, הוא  זה  הוא  ומי  יעקב אבינו,  בזכות 
מנוסח  אבל  לשלשה.  סימן  בו  שמצאנו 
האשכנזים לא משמע כך, שהרי הם אומרים 
בליל א' של סוכות "סוכה תהיה לצל בזכות 
תם המפצל", ובתפלת הגשם לשמיני עצרת 
ברהטים",  פצל  בחין  במרהטים  גבר  "מים 
ובהושענא רבא "למען חלק מפצל מקלות 
ובקינות  נא"  והצליחה  המים  בשקתות 
לט"ב בקינה המתחילה זכור אשר עשה צר 
בפנים וכו' "נפלה עברה על ניני פיצל לח לוז 

וערמון".
וכעת הראוני לאו"ז )בשו"ת סימן תשס"ט( 
הם  כי  דבריו  תחילת  והבאתי  בזה  שדיבר 

בחרוזים יפים:
מי  טוב  רבים  אומרים  מקלות.  "פירושי 
יראנו. בפרשת יעקב אבינו. על מחשוף הלבן 
ידידנו.  לזכות  אשר  יש  אולי  יביננו.  טעם 
וראיתי כי כולנו כצאן טעינו. כי לא כן כאשר 
ממונו  והפקיע  לבן  בשל  פצל  אשר  דמינו. 
מה'  למדנו.  חסידות  תם  איש  אלא  ממנו 
ומישראל לנקותנו. ומן הכיעור ומן הדומה 
כי  אני  אומר  כי  להחשד.  שלא  להרחיקנו. 
יעקב אבינו ידע שלבן רמאי ובעל תחבולות 

פירות

              מאת מורנו המשגיח הגאון רבי מיכאל סגרון שליט"א  

גינוסר
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היה, וחשב איך יעשה שלא יחשוד אותו לבן 
ויעליל עליו להוציא שכר טרחו מידו" וכו'. 
רעה  יעקב  בקוצר.  דבריו  ואכתוב  שם  עיין 
את צאן לבן, והנולדים עקודים ונקודים וכו' 
ונתן אותם  יעקב  והפרידם  שייכים ליעקב, 
המקלות  את  עשה  דווקא  ובהם  בניו,  ביד 
נהג  לבן  בצאן  אבל  ולהרבותם.  להפרותם 
ונקוד שנולד  וכל עקוד  בהם בדרך הטבע. 
העדר  אל  אותו  העביר  ליעקב  ששייך 
הפרטי. וחתם "כך נראה בעיני אני יצחק בר 
זכר  ר' שלום  בן החבר  יצחק  בן ה"ר  משה 

צדיק לברכה".
חשד  אפילו  אבינו  מיעקב  סר  בזה  והנה 
המעלה  מה  לתמוה  יש  עדיין  אבל  קל. 
הרי  בזכותם,  תולים  שאנו  אלה  במעשים 
שירבו  ונכסנו  כספנו  למען  עושים  אנו  גם 

כחול?   
וראיתי לרב משה מת ]מלמד תינוקות?[ 
בספר באר התורה )בראשית ל, מ( שתירץ, 
יא( "שא  )לא,  שהמלאך נגלה ליעקב ואמר 
נא עיניך וראה כל העתודים" וכו'. היינו היה 
לו נס ליעקב שכל הצאן ילדו כפי המתאים 
המקלות  וכל  המקלות.  בלא  אף  ליעקב 
ופני הצאן אל עקוד לא היה אלא להסתיר 
שטרח  גדולה  זכות  זוהי  ולכן  הנס,  את 
לנשיו  יעקב  שאמר  וזה  הנס.  את  להסתיר 
נס  שהיה  אלא  התעשרתי  בתחבולתי  לא 
שכל  קצת  משמע  מדבריו  והנה  ע"ש.  וכו' 
שיראו  אלא  ממש  בהם  היה  לא  המקלות 
המקלות  בגלל  היתה  שהברכה  ויחשבו 
ולא נס. וכן ראיתי לרבי אליהו חזן שנפטר 
לב  תעלומות  בשו"ת  כן  שכתב  בתרס"ח 
במדרש  לי  הראו  וכעת  ע"ש.  מא(  )סימן 
הגדול )אות ל"ז( שכתב שליעקב אבינו ניתן 
הצאן  מיחם  שהיה  שלמעלה  גבורה  מעין 
יכולה  כמו שירצה מה', מה שאין כל בריה 
לעשות כן. ע"ש. ונראה שהכל עולה בקנה 

אחד.
ממו"ר  שמעתי  התשע"ז  אלול  כ"ג  וביום 
ניסו  שבימינו  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן 
וכו'  לוז  לח  לבנה  מקל  הצאן  לפני  להניח 
ולא הועיל כלום. עכ"ד. ולפי דברי הרב באר 
התורה ניחא. שכל זה לא היה אלא להסתיר 

את הנס.
התפלות  נוסח  ניחא  זה  כל  ולפי 
כדי  מקלות  ששם  שבזכות  שמתפללים, 
להסתיר את הנס יוריד לנו מים ויעננו. והוא 
על דרך ששאל הרמב"ן )בראשית ו, יט( על 
התיבה של נח והרי החיות רבות מאד, ויש 
עוף  ויש  ועוד,  וראם  פיל  כמו  ענקים  מהם 
השמים אשר הם בלי מספר, שרק ממין איה 
יש מאה ועשרים זנים. ולעופות טהורים אין 
לתיבה  כולם  את  להכניס  יוכל  ואיך  מספר. 
עשר  יעשה  אפילו  הרי  מזונותיהם.  עם 
תיבות לא יספיק. בפרט שצריך להוסיף גם 
קראתי  )באמת  תמימה  שנה  למשך  מאכל 
עשבים  קילו  מאות  כשלוש  אוכל  שהפיל 
תמימה  לשנה  חשבון  לפי  ביום.  וירקות 

צריך מעל מאתים אלף קילו לפיל ואשתו(.
מועט  שהחזיק  נס  שהוא  הרמב"ן  מבאר 
את המרובה. אבל אם כן יקשה לאידך גיסא, 
שיעשה  לה  די  גדולה,  תיבה  עשה  למה 
אותה קטנה ויסמוך על הנס. מתרץ הרמב"ן, 
דרך  כן  כי  בנס,  למעט  גדולה  אותה  עשה 
בכל הנסים שבתורה או בנביאים לעשותם 
בידי  יהיה  והשאר  לעשות,  אדם  שביד  מה 
שאין  הרמב"ן,  מלמדנו  חשוב  יסוד  שמים. 
הדרך להרבות בנסים. מה שאפשר לעשות 

בלא נס נעשה, והשאר בידי שמים.
אבל לעומת כל זאת, הרא"ם כתב שכיון 
ברמאות,  עמו  מתנהג  שלבן  יעקב  שראה 
לכן התיר לעצמו להתנהג ברמאות, שנאמר 
מהרש"ל  כתב  וכיו"ב  תתפתל".  עקש  "עם 
שרק  ל'(  אות  חכמים  שפתי  עיקר  )הביאו 
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אחר שלבן רימה ועשה תנאים אחרים עשה 
יעקב חכמות להציל את צאנו.

ויש להקשות על זה את כל מה שהקשינו. 
ולא רק על נוסח התפלה אלא גם על עצם 
המעשה של יעקב אבינו איך התיר לעצמו 

לעשות כדברים האלו?
אבינו  ביעקב  להתבונן  יש  ובאמת 
תם"  "איש  שהיה  עליו  העידה  שהתורה 
בקי  אינו  תם,  ופרש"י:  כז(  כה,  )בראשית 
בכל אלה אלא כלבו כן פיו, מי שאינו חריף 
לרמות קרוי תם. וכן התפלל לקמן )שם כח, 
מדרכי  אלמד  שלא  ופירש"י  "בשלום"  כ( 
לבן. וכן העיד על עצמו אחר כך )לב, ה( "עם 
שמרתי  מצוות  ותרי"ג  ופרש"י  גרתי"  לבן 

ולא למדתי ממעשיו הרעים.
לעומת כל זה מצאנו לו כמה פעמים שלא 
אביה  אחי  "כי  שכתוב  כמו  בתמימות,  נהג 
הוא" )שם כט, יב(,  ופירש רש"י אם לרמאות 
הוא בא, גם אני אחיו ברמאות. ועוד מצאנו 
והתכסה  ברמאות  התנהג  בפועל  שגם 
בעורות עזים בידיו והושיטם ליצחק אבינו 
זאת  שעשה  ואף  עשיו.  שהוא  להראות 
במצות אמו, מ"מ אף הוא הסכים לרמאות 
וכו'  ימושני אבי  "אולי  יב(  כז,  )שם  שנאמר 
משמע  ברכה".  ולא  קללה  עלי  והבאתי 
את  לקחת  מיד  מסכים  היה  זה  שאילולא 
הברכה. ואף כששואל יצחק "מי אתה בני", 
ופירש"י  "אנכי עשו בכורך",  יעקב  לו  עונה 
בכורך.  הוא  ועשיו  לך,  המביא  הוא  אנוכי 
ע"ש. וכי כך הבין יצחק את התשובה, וכי אין 
וכך ממש  גנבת דעת,  ולפחות  בזה רמאות 
ענה קין )שם ד, ט( "לא ידעתי השומר אחי 
אנכי" ופירש"י נעשה כגונב דעת העליונה. 
וכן אמר עליו אביו )שם כז, לה( "בא אחיך 
מצאנו  ועוד  ברכתך".  ולקח  במרמה 
שנאמר  עשיו  אחיו  עם  פעמיים  שהתחכם 
ופרש"י  פעמים"  זה  "ויעקבני  לו(  כז,  )שם 

ויש  וכמן.  וארב  ארבני,  וכמני  כתרגומו 
מלבד  וזאת  לי.  נתחכם  וחכמני  מתרגמים 
לעיל.  שהבאנו  לבן  בצאן  שעשה  הרמאות 
ועוד נאמר )שם לא, כ( "ויגנוב יעקב את לב 
לבן הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הוא". 
נחבאת  "למה  כז(  לא,  )שם  מצאנו  ועוד 
את  גנבת  ופירש"י  אותי"  ותגנוב  לברוח 
כן  המלאך  עליו  שהעיד  מצאנו  וכן  דעתי. 
שנאמר )שם לב, כט( "ויאמר לא יעקב יאמר 
עוד שמך כי אם ישראל", ופירש"י לא יאמר 
כי  ורמיה,  בעקביה  לך  באו  שהברכות  עוד 
אם בשררה וגילוי פנים. ועוד מצאנו שאמר 
אתנהלה  "ואני  יד(  לג,  )שם  לעשיו  יעקב 
לאטי וכו' עד אשר אבא אל אדוני שעירה". 
ללכת  יעקב  של  בדעתו  היה  שלא  ופרש"י 
אל  אבוא  אשר  עד  ואמר  סוכות,  עד  אלא 
אדוני שעירה וכו' ע"ש. שגם זו גנבת דעת. 
שנאמר  התחכמות  מצאנו  בלידתו  ואפילו 
)שם כה, כו( "ואחרי כן יצא אחיו" ופירש"י 
בדין היה אוחז בו לעכבו, יעקב נוצר מטיפה 
ראשון  שיהא  לעכבו  ובא  וכו'  ראשונה 
רחמה,  את  ויפטור  ליצירה  כראשון  ללידה 
זוהי  וכי  ע"ש.  הדין,  מן  הבכורה  את  ויטול 

שורת הדין שבודקים לפי הטיפות.
במדת  שללכת  נראה  זה  כל  ובביאור 
אמיתי  שנכון  מה  לעשות  הכוונה  האמת 
להגיע  כדי  ולפעמים  לעשות,  ומוצדק 
וזוהי  בערמה,  להשתמש  יש  הנכון  לדבר 
האמת לאמיתה. ויש ללמוד כן מדברי רש"י 
ואת  שכם  את  יעקב  בני  "ויענו  הפסוק  על 
את  טמא  אשר  וידברו  במרמה  אביו  חמור 
ופירש"י:  יג(,  לד,  )בראשית  אחותם"  דינה 
הכתוב אומר שלא היתה רמיה שהרי טימא 
שאם  מכאן  למדנו  ע"ש.  אחותם.  דינה  את 
אפילו  רמאות,  זו  אין  במעשיך  צודק  אתה 
אם תאחוז בדרכי רמיה, ולא רק להציל את 
כבודך  את  להציל  אף  אלא  ורכושך  ממונך 
ולהעניש את החוטאים מותר לרמות, שהרי 
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בני יעקב שהרגו את אנשי העיר לא הצילו 
אבל  עשוי,  שנעשה  שמה  אחותם  את  בזה 
הצילו מעט את כבודה ואת כבוד המשפחה 
למען ישמעו ויראו שהנוגע בהם נענש. ולפי 
בדרכי  יעקב  שאחז  מה  שכל  יתבאר  זה 
דברים  או  ממונו  את  להציל  הוא  רמיה 

אחרים, ואין זו רמיה ומותר לעשות כן.
ובזה מובן גם מה שכתב רש"י "מי שאינו 
חריף לרמות קרוי תם", כי כל פעולות יעקב 
שלקח את הברכות ועשה טצדקי לצאן לבן 
ושאר דברים, אין בפעולות עצמם רמאות, 
אלא שלקורא הפשוט נראה שאין זה ביושר. 
וזוהי  ביושר  שהוא  סבר  אבינו  יעקב  אבל 
כלל,  רמאות  בזה  אין  ממילא  הדין.  שורת 

כמו אדם שאוכל משלו ולובש בגדיו.
שכל  הנותנת,  היא  שאדרבא  תבין  עתה 
החתום  תם  איש  שהיה  יעקב  של  מעלתו 
בתפארת מדת האמת נובעת דוקא מאותם 
רמיה  בדרכי  יעקב  אחז  שבהם  מקרים, 
להוציא את הצדק והאמת לאור. בדרך כלל 
מסוימות  במדות  שאוחזים  אנשים  רואים 
בעוז ותעצומות, אבל גם חוששים למראית 
יודעים  ואינם  רמאים,  ייראו  שלא  העין 
להפעיל שיקול דעת היכן יש להמנע מאותם 
על  שכר  שיקבלו  וכשם  טובות,  מדות 
הדרישה כך יקבלו שכר על הפרישה ]כגון 
במקום שחייבים לשנות מפני דרכי שלום[. 
אבינו  שיעקב  כן,  אינו  אבינו  יעקב  אבל 
"איש תם", ופירש"י )כה, כז( כלבו כן פיו, מי 
שאינו חריף לרמות קרוי תם. ע"ש. יעקב זה 
שהיה נוהג בדרכי התמימות בכל דרכיו לא 
נמנע לאחוז בדרכי רמיה כשהצדק עמו. לא 
פחד ממראית העין לקבל את שלו כי הבין 
עוד  ולא  הצדק.  וזה  גנבה  בזה  שאין  וסבר 
כך  יחסר  שלא  לממונו  שדאג  שכמו  אלא 
ואם  בגנבה.  יכשל  שלא  לחברו  דאג  ממש 
צריך להוציא בולעו ממנו ברמיה ובתחכום, 

מצוה וחובה לעשות כן. ממש כמו שמצוה 
"הכי  כאלה.  בעבירות  להכשל  שלא  וחובה 
ולרמות  לעקוב  שיודע  יעקב",  שמו  קרא 
להוציא האמת לאורה. זהו איש אמת שכל 
על  שיהיו  מחדש  בודק  מפעולותיו  פעולה 
אדני האמת, ואינו חושש אף ממראית העין. 
בנסיונות  כולם  על  אבינו  יעקב  עלה  ובזה 
שנתנסה, שמי הוא זה שהיה מעז לעטוף את 
ידיו בעורות עזים ולהושיט אותם לאביו סגי 
נהור שיחשוב שהוא בנו הגדול. ואיזה איש 
אמת היה מוציא מפיו "אנכי עשיו בכורך". 
אין זה אלא איש אמת אמיתי שכלבו כן פיו.

מדברי  זה  כל  על  להקשות  יש  אמנם 
גנבא  "בתר  ע"ב(  )ה'  ברכות  במסכת  הגמ' 
גנוב, וטעמא טעים" )=הגונב מגנב, אף הוא 
לגנוב  שאסור  ומשמע  גניבה(.  טעם  טועם 
את שלו. ויש לומר דהיינו דוקא כשגנבו את 
שלו וחוזר וגונב אותו ממנו. אבל המתבונן 
ביעקב רואה שלא גנב מרשותו של מישהו 
להשאיר דבר שלו  אחר, אלא עשה טצדקי 
כמו  חברו.  מרשות  לקחו  לא  אבל  בידו, 
ברכת יצחק שלא לקחה מעשו אלא קדמו 
אם  שאף  המקלות.  בענין  וכן  לפניו.  ובא 
תפרש שהיא רמאות, למעשה לא גנב מלבן 

אלא עשה תחכום שיולדו אצלו עקודים.
ל"א  )דף  שבועות  מגמ'  לדקדק  יש  ועוד 
ע"א(: מנין לשלשה שנושין מנה באחד, שלא 
יהא אחד בעל דין ושנים עדים כדי שיוציאו 
תרחק",  שקר  "מדבר  ת"ל  ויחלוקו,  מזה 
בדרך  שלא  שלך  את  להוציא  שגם  משמע 
ויש לומר שהוא משום "מדבר  גנבה אסור. 
שקר תרחק", אבל יעקב לא שיקר מעולם. 
בכורך"  עשיו  "אנכי  יעקב  כשאמר  ולכן 
לך,  המביא  הוא  "אנכי  לבאר  רש"י  הוצרך 
ועשו הוא בכורך", כי יעקב לא הוציא דבר 
להולכים  טוב  ימנע  לא  וה'  מפיו.  שקר 

בתמים.
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גדול 
הבית השני

שו"ת   - הגדול  הבית  חנוכת  לרגל 
מבט  נעיף  שני,  חלק  נאמן"  "בית 
נתרשם  אורה,  המלא  לבית  פנימה 
בזיוו  נחזה  חדריו,  נבואה  מיסודותיו, 
גדול  הבית  זה  והנה  בהיכלו.  ונבקר 
בו  מתהלך  שאתה  ככל  ידים,  ורחב 
צפונות  המשתאות,  לעיניך  נגלים 
פנות  משכיות,  חדרי  ומטמוניות, 
חמדה וזויות, קומות תחתיות ועיליות, 

ופירות באדניות, מתוקות לפיות

לאויר  מגיח  שבו  כיום  שמח  יום  לך  אין 
מרן  של  מכבשונו  נוסף  חיבור  העולם 
כאשר  השמחה  ומכופלת  כפולה  שליט"א. 
של  המופלאה  בסדרה  נוסף  בכרך  מדובר 
שו"ת "בית נאמן". מיום שמגיע לידך הספר, 
עד  מניחנו  ולא  בו,  ושוקע  בו  אוחז  אתה 
תשובותיו.  מתשעים  למעלה  לימוד  סיום 
עם  יחד  העצומה  והבקיאות  העיון  עומק 
את  לוקחים  הבהיר,  והסדר  הנדיר  הסגנון 
ובכלל  מיוחד,  טעם  ומעניקים  שבי  לבך 

השראה וחשק לשקידת התורה.

יסוד  אבני  ממש  הן  מהתשובות  חלק 
שליט"א,  מרן  של  ההלכתית  במשנתו 
הן  מלאות  כי  ולשנותן,  ללומדן  וראוי 

כך  טהורה.  שמים  ויראת  נפלאה  בחכמה 
להלכות  )מבוא  ח"י  בסימן  המאמר  למשל 
ארבעים  פני  על  מרן  סולל  שם  שבת(, 
בפסיקה.  הזהב  שביל  את  עמודים  ושבעה 
שיש  לפעמים  נדמה  בדורנו  לצערנו 
היתר  ימצא  מי  ביניהם  המתחרים  מוצי"ם 
פרובוקטיבי יותר, גם כאשר אין שום קושי 
מיוחד, עד שנושבת אוירה שיש לנו תרי"ג 
אותן,  לפתור  איך  היא  והמשימה  בעיות 
בחומרות  הנוקטים  צדק  מורי  יש  ומנגד 
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אתה  הזה,  הסוער  הים  בתוך  קיצוניות. 
מוצא בתשובה זו "אי של שכל ישר", כאשר 
מרן חותר לו דרך לא להחמיר יותר מדאי 

ומאידך לא להקל בלא הכרח.

כאשר מרבים להקל ללא הכרח, חייבים 
של  ההשלכות  את  גם  בחשבון  לקחת 
להמוני  גורם  "זה  יוצר.  שהדבר  האוירה 
מה  ויותר  יותר  "להקל  מרן  מתריע  העם" 
המתירים".  הרבנים  פללו  ולא  חשבו  שלא 
חיסכון",  כ"תכנית  הם  בעיניו  ההיתרים 
בכל  אותה  לשבור  הדעת  על  יעלה  שלא 
שעה. בין השאר הוא מביא כעשרה מקורות 
בש"ס שנזהרו חכמים ולא פרסמו היתרים 

שלא יכשלו ההמון.

תמיד  מנופפים  הכרח,  ללא  המקלים 
זו כגזרה  בטענה שכביכול אם נחמיר הרי 
גזרות  לגזור  רשאים  ואיננו  הציבור  על 
המחבר  מרן  מציב  זו,  טענה  מול  מדעתנו. 
אחר  הפוסקים  שגזרו  מקומות  כשלושים 
ירידת  מצב  לפי  מדעתם  גזירות  התלמוד 
גוזרים  ש"אין  כלל  בזה  וסלל  הדורות. 
רק  גורף,  באופן  נאמר  לא  מדעתנו"  גזרות 
בלי  כחוקה  רחוקה  גזירה  שהוא  בדבר 
טעם, ובגזירה כזו אפילו בטל הטעם היום 
לא בטלה התקנה. ואילו תקנות שמתקנים 
החכמים שבכל דור לפי צורך השעה כאשר 
אלא  "גזרה"  אינם  ומצוי,  ברור  המכשול 
מציאות שלא ניתן להתעלם ממנה וחייבים 
לעשות לה סייג. וכיון שאינם גזרה, יכולים 
להשתנות ולהתבטל בהתאם לתיקון המצב 
)גם כאן מביא מרן כמה דוגמאות לתקנות 
שנתקנו לשעתן ובדורות הבאים נתבטלו(. 

מההיקף  להתרשם  שלא  אפשר  אי 
הפוסקים  בנבכי  הנדירה  וההתמצאות 

שנותנים לדברים ביסוס מוצק ומשכנע.

שנכתב  זה  במאמר  איך  לראות  מעניין 
לפני כחמש עשרה שנה, מנבא מרן המחבר 
)מי חשב  ביותר  את הטכנולוגיה העדכנית 
אוטונומית...(  חשמלית  מכונית  על  אז 
יודע  "ומי  עצובה:  באירוניה  כותב  כשהוא 
עם  הנוסעת  מכונית  עוד  ימציאו  לא  אם 
ללא  שבת  מערב  שלט  בהכוונת  בטריות 
וצדיקים  אדמורי"ם  בה  ויסעו  כלל,  אש 
נוסע  רשע  )להבדיל(  ידם  ועל  לבהכ"נ, 
במכונית רגילה. לזה ישירו "שאו שערים", 
סקילה.  וחייב  ישראל  עוכר  יקראו  ולזה 

ואנה אנחנו מגיעים?...". 

מאמר,  באותו  המשובח  ההומור  מן  עוד 
לבוא  העלולות  תקלות  על  כותב  הוא 
יום,  מבעוד  הטלויזיה  "יכין  משעון-שבת: 
ויחזיק כוס הקידוש בידו בליל שבת, ועיניו 
מרגל  המתגלגל  הנכסף  הכדור  אל  צופיות 
הקידוש  ברכת  חתימת  ובשעת  רגל,  אל 
המחנה  לעבר  טוב  במזל  הכדור  "נבעט" 
הצדיק  "נבעת"  התרגשות  ומרוב  השני, 
שלנו וחתם: ברוך אתה ה' מקדש הכדור...". 

קולות  להמציא  "ואפשר  בהמשך:  ועוד 
לבטל  כל  קודם  לגמרי.  תפלה  לבטל  גם 
מקומן  איזהו  ופרק  התמיד  פרשת  אמירת 
בלול  בבלי  תלמוד  כי  וכו'  ישמעאל  ורבי 
בכל במקרא במשנה ובתלמוד )עיין בש"ע 
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נ' ותוס' קידושין דף ל' ע"א בשם  א"ח סי' 
אין  כי  דזמרה,  פסוקי  לדלג  ואח"כ  ר"ת(, 
אנו מגיעים לקרסוליו של רבי יוסי שאמר 
)שבת  יום  בכל  הלל  מגומרי  חלקי  יהא 
קיח:(, ואח"כ לדלג וידוי ונפ"א כי הם רשות 
)הובא בטור סי' קל"א(,  כמ"ש רב נטרונאי 
עלינו  עד  וגו'  הטה  לדוד  תפלה  לדלג  וכן 
)פ"ז מהלכות תפלה  לשבח עפ"ד הרמב"ם 
הי"ז( שכתב יתחנן כפי כחו ויפטר למעשיו. 
בין  בקיץ  בין  "הביננו"  להתפלל  דבר  וסוף 
הסידור  מתוך  שמתפללים  כיון  בחורף, 
כ"ט  ברכות  )ע'  לאטרודי  דאתי  חשש  ואין 
יום  לשלשים  אחת  להתפלל  ואח"כ  ע"א(. 
וכמו  ר"ה(  מסכת  )בסוף  יהודה  רב  כמו 
רשב"י וחבריו שתורתן אומנותן )שבת יא.(. 
ורשב"י  ר"י  בין  ההבדל  את  נכיר  אם  אבל 
נעל  שולף  היה  יהודה  שרב  שלנו,  לדורות 
יומא  כולי  צווחינן  ואנן  גשם  ומוריד  אחת 
ולית מאן דמשגח בן )ברכות כ.(, נתפלל כל 
התפלה בשלמות ונוסיף גם "חק לישראל" 

וכולי האי ואולי". 

מהפך  מרן  מציג  הדברים,  במהלך 
חז"ל  של  החומרות  שבעצם  מחשבתי, 
את  עלינו  שמקלות  קולות  אלא  אינן 
בעזרת  זאת  ממחיש  הוא  ההתמודדות. 
ציור חי מאיסור מוקצה: "לפני ימי נחמיה 
)כמבואר בשבת  שגזרו על טלטול מוקצה 
לטלטל  התורה  מן  מותר  היה  ע"ב(  קכ"ג 
והנה  יכתוב.  ובלבד שלא  וכדומה  ודיו  עט 
בשבת  לומד  ראשון  בבית  אחד  יהודי  היה 
בספר ישעיה, וראה אות אחת מטושטשת 
התורה  מן  כי  בקולמוסו,  אותה  ותיקן  בו 
)והוא  אותיות  שתי  שיכתוב  עד  חייב  אינו 

סובר כמ"ד חצי שיעור מותר מן התורה, או 
דבאות אחת אינה מלאכה כלל(. ובא לבית 
המדרש והתפאר שתיקן את הספר, והודיעו 
אחת  אות  כתב  קי"ל  כי  חטאת,  שחייב  לו 
והשלים בה את הספר חייב )הרמב"ם פי"א 
מה"ש ה"ט(. אבל ע"י שאסרו חז"ל טלטול 

מוקצה בימי בית שני, אין יותר מכשולות".

מנהג שקול
בהם  שנהגו  למנהגים  בהתייחסותו  גם 
בחו"ל, וכאן בארץ נהוגים אחרת מפני דעת 
דרך  דרכו  את  לראות  ניתן  והרמב"ם,  מרן 
אינה  שמחד  עניינית  התייחסות   – המלך 
ומאידך  עצומות  בעינים  במנהג  נאחזת 

אינה מבטלת אותו בהינף יד. 

בספר,  תשובות  בכמה  בולט  הדבר 
אימתי  בשאלה  העוסקת  בתשובה  בעיקר 
ברכת הדלקת נרות שבת )חאו"ח סי' כ"ב(, 
ובבקיאות  בעיון  שליט"א  מרן  מחזק  שם 
לברך  ומרן  הרמב"ם  פסק  את  מופלאים 
על  זכות  מלמד  ומאידך  ההדלקה,  לפני 
אחר  מברכות  שהיו  בחו"ל  אמותינו  מנהג 

ההדלקה. 

בתוך הדברים, מביא מרן שליט"א תמיהה 
זצ"ל  יוסף  עובדיה  רבנו  מרן  של  גדולה 
הנוהגים  על   )247 עמ'  סיני"  "קול  )בספר 
שלפי  ההדלקה,  אחר  שבת  נר  על  לברך 
דבריהם למה אמרו בפסחים )דף ז' ע"ב( כל 
חוץ  לעשייתן  עובר  עליהן  מברך  המצוות 

מן הטבילה, ולא הוסיפו גם הדלקת הנר?
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אכן תמיהה מכרעת, לולי מצא לכך מרן 
שמצא  מה  פי  על  בפשטותו  מפתיע  ישוב 
התלמוד  חכמי  שבימי  האחרונים  בספרי 
עוד לא תקנו לברך על מצות נר שבת )כשם 
עליהם  נתקנה  שלא  רבות  מצוות  שיש 
ברכה  נתקנה  הגאונים  בימי  ורק  ברכה(, 
למצוה זו, כחיזוק למצות הדלקת נר שבת 
ברכות  )כמו  כידוע  בזמנם  הקראים  כנגד 
נוספות שתיקנו הגאונים: "אשר צג", "ברוך 
הזכירה  שלא  מובן  וממילא  ועוד(.  שאמר" 
בירכו  לא  כי  הנר",  מהדלקת  "חוץ  הגמרא 

עליו כלל.

הוכחה משמעותית ביותר לכך שהברכה 
מכך  מרן  מביא  הגאונים,  בימי  נתקנה 
במה  פרק  תחילת  שבת  במסכת  שהגמרא 
מדליקין דנה בענין הדלקת נר שבת, ואינה 
מזכירה כלל שיש עליו ברכה. והנה לאחר 
מספר דפים שהגמרא דנה בנר שבת, היא 
ואז  חנוכה,  בנר  אגב  בדרך  לעסוק  עוברת 
נר  על  הברכה  מה  ע"א(  כ"ג  )בדף  שואלת 
נוסח הברכה  כך שואלת על  ואחר  חנוכה, 
היכן "ציונו". והשאלה מתבקשת: מדוע לא 
שהוא  שבת  בנר  כבר  הגמרא  זאת  שאלה 
עיקר המסכת והפרק ודנים בו כבר מספר 
מפני  היא  שהסיבה  לומר  מוכרחים  דפים. 

שפשוט לא נתקנה עליו ברכה.

התגלית, המבוכה 
והפתרון

במנהג  העוסקת  המרתקת  בתשובה  גם 

המחבר  מרן  הדברות,  בעשרת  לעמוד 
משיב  לקושיות,  ראש  בכובד  מתייחס 
ובכל  הדעת,  את  מניחות  תשובות  עליהם 

זאת מוצא פשרה שתתאים לכל הדעות.

בנוגע לתשובה זו תפס את עינינו ביאור 
מפתיע הבא בדרך אגב, למשנה בסנהדרין 
פי  על  וזאת  בברכות,  לגמרא  ובמקביל 

תגלית ארכיאולוגית שהתגלתה בימינו:

הארכיאולוגים  הגילויים  אחד 
האחרונים,  בדורות  ביותר  המשמעותיים 
שנמצאו  שני  בית  ימי  מסוף  תפלין  הוא 
החוקרים,  להפתעת  קומראן.  במערות 
שמצויות  הרגילות  פרשיות  ארבע  מלבד 
חמישית  פרשה  גם  נמצאה  תפלין,  בכל 
עורר  הגילוי  הדברות.  עשרת  את  הכוללת 
בזמנו רעש גדול, והיו רבנים שניסו לטעון 
קמיע.  סתם  אלא  תפלין  זה  אין  שכנראה 
הבתים  כמו  בדיוק  היו  אלו  שתפלין  אלא 

שלנו בשערן וגידן וכו'.

את  פתר  שליט"א,  מרן  כך  על  כששמע 
המבוכה בעזרת בקיאותו הרחבה. הוא מצא 
משנה  סע"ב(  פ"ח  )דף  סנהדרין  במסכת 
על  לעבור  כדי  תפלין  אין  "האומר  ערוכה: 
להוסיף  טוטפות  חמש  פטור,  תורה  דברי 
כל השנים  חייב". במשך  סופרים  דברי  על 
יכתוב  מה  נשגבה  פליאה  היתה  זו  משנה 
והרי  זקן ממרא בטוטפת החמישית,  אותו 
שנזכר  בתורה  פרשיות  מארבע  יותר  אין 

בהן ענין תפלין?
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מבוארת:  המשנה  הנ"ל  הגילוי  לאור 
כתות  חיו  קומראן  מערות  שבאזור  ידוע 
מעם  שפרשו  צדוקים  או  איסיים  של 
ישראל בירושלים והלכו להתבודד בהרים 
מוסיפים  היו  שהם  כנראה  ובמדבריות. 
התפלין,  לפרשיות  הדברות  עשרת  פרשת 
מציין  בהערה  המשנה.  התכוונה  וכנגדם 
)דברים  בספרי  הראוהו  כך  שאחר  מרן 
בקשירה  אלו  "וקשרתם,  ל"ה(  פסקא 
ע"ש.  בקשירה".  הדברות  עשרת  ואין  וכו' 
הצדוקים  מדעת  לאפוקי  שבאו  ומבואר 
)ערך טוטפות(  ובספרו אסף המזכיר  הנ"ל. 
הספרי:  בשם  א'(  י"ג  )דברים  לרש"י  ציין 
לא תוסף עליו, כגון חמש טוטפות בתפלין, 
חמשה מינים בלולב, ארבע ברכות בברכת 
כהנים. ע"ש. ומפרש חמש טוטפות כדאמרן, 
וחמשה מינים בלולב שיוסיף ענף זית ע"פ 
שיוסיף  ברכות  וארבע  ט"ו(,  )ח'  נחמיה 
)בראשית  וכמנשה  כאפרים  אלהים  ישימך 

מ"ח כ'(.

מלבד זה, מבאר מרן על פי הגילוי הנ"ל 
בברכות  הגמרא  דברי  את  גם  חומר  כמין 
)דף י"ב ע"א( שביקשו חז"ל לקבוע לקרוא 
עשרת  גם  שמע  קריאת  עם  יחד  יום  בכל 
המינין.  תרעומת  מפני  וביטלוה  הדברות, 
אין  הארץ  לעמי  יאמרו  שלא  רש"י  ופירש 
אלא  קורין  שאין  ותדעו  אמת,  תורה  שאר 
מה שאמר הקב"ה ושמענו מפיו בסיני. ע"כ. 
גמרא  ובעקבות  הפוסקים,  כל  הבינו  כך 
בתשובה  הרמב"ם  רבנו  כידוע  התנגד  זו 
ובמהדורת  ס'  סימן  המקורות  אל  )הוצאת 
בלאו ח"ב סי' רס"ג( למנהג לעמוד בעשרת 

הדברות "מפני תרעומת המינין".

כעת בעקבות הגילוי, מחדש מרן שליט"א 
כשהוא מקדים "לולי דמסתפינא" שאפשר 
תרעומת  "מפני  בברכות  הגמרא  שכוונת 
עשרת  שבקריאת  אחר,  לחשש  המינין" 
הדברות יחד עם ק"ש נותנים יד ח"ו לדעת 
עם  הדברות  עשרת  שכותבים  הצדוקים 

ק"ש בתפלין. 

המנהג  על  התלונה  סרה  זה  פירוש  לפי 
מעמד  לכבוד  הדברות  בעשרת  לעמוד 
קשור  שאינו  שכיון  תורה,  ומתן  סיני  הר 
כך.  כדי  עד  חששו  לא  שמע,  לקריאת 
מה  הגמרא  על  תמיהה  מתיישבת  גם  בזה 
יחד  החשש שיבואו המינים להטעות, הרי 
קריאת  גם  קוראים  הדיברות  עשרת  עם 
שמע שיש בה מצוות תפלין וציצית שאינן 

בעשרת הדברות. ולפי האמור מיושב.

מאמר  לציין  חייבים  מנהגים,  בענין  עוד 
יסודי בספר )חיו"ד סי' ד'( העוסק בשאלה 
בג'רבא  שנהגו  והמנהגים  התקנות  אם 
ג'רבא שעלו לארץ על  יוצאי  מחייבים את 
שביל  את  למצוא  כדי  בה.  להשתקע  מנת 
 - ביניים  דרך  שליט"א  מרן  סולל  הזהב, 
בין הדעות שסוברות שבכל ענין יש ללכת 
אחר דעת מרן, לבין הדעות שסוברות שאין 
היא  עמדתו  הגולה.  ממנהגי  כלל  לשנות 
הלכתיות  חששות  בהם  שיש  שמנהגים 
המנהגים  שאר  כל  על  אך  לשנות,  עדיף 
יש לשמור באדיקות. לצורך כך, קובע שם 
מרן כמה אמות מדה - מתי אפשר או רצוי 
לדבוק  יש  אדרבא  ומתי  המנהג,  לשנות 

במנהג.
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על יחוד
מיוחדת  תגלית  עסקינן,  במנהגים  ואם 
מסתתרת בתשובה בענין חדר יחוד )חאה"ע 
מהרי"ל  משו"ת  מוכיח  מרן  כאשר  ה'(,  סי' 
שמנהג  )ועוד(  וההפלאה  בנימין  ומשאת 
לאחר  מיד  יחוד  חדר  לעשות  האשכנזים 
החופה, חדש הוא גם אצל האשכנזים, ונבע 
היו  העניות  לרוב  דורות  כמה  שלפני  מכך 
)וכאן  שבת  בערב  חופותיהם  את  עורכים 
מקורות  עשרות  בקנה  והושיט  רבי  שנה 
לדבר זה(, ואז אכן היה צורך לייחד מיד כדי 
שלא יראה כקונה קנין בשבת, ומזה נמשך 
האחרונים  בדורות  גם  כן  לעשות  המנהג 
השבוע  ימות  בשאר  גם  חופות  שעורכים 
)תגלית זו אגב, מגדילה את האבסורד בכך 
שחלק גדול מהספרדים מוסרים נפשם על 

יחוד זה...(.

הגיונית  בסברא  זאת  מגבה  גם  מרן 
שנדמה שטרם הועלתה במסגרת הפולמוס 
הגדול שסובב סביב ענין זה: "וסברא הוא, 
מהראשונים  פוסק  שום  אישתמיט  דלא 
להשמיענו שצריך לעשות יחוד מיד סמוך 
ועוד  הכוס  שבירת  והשמיעונו  ברכות,  לז' 
תלוי  שהכל  החופה  ועיקר  שונים,  מנהגים 
וגיורא  בארעא  יציבא  השמיעונו?!  לא  בו 

1. אגב, בכמה מקומות בספר מצאנו שמרן מוכיח דברים משתיקת הגמרא או הפוסקים בדבר שלא היה ראוי שישתקו. וכבר הזכרנו 
לגבי ברכת הדלקת נרות שבת שלא הוזכרה בסוגיא בדוכתה. וכן לגבי חידושו של מרן הגר"ע יוסף לפטור מעוברות ומניקות מצום 
בט' באב דחוי מקל וחומר, מרן שליט"א רוח אחרת עמו, ואחד הנימוקים "ובפרט שלא נמצא כן בפוסקים הקדמונים, וחידוש גדול 
כזה לא לישתמיטו מלכותבו שהוא דבר הווה ורגיל לפטור מעוברות ומניקות בט' באב דחוי" )חאו"ח סי' ל"א(. וכן לגבי הפסק בטהרה 
בבין השמשות "שאינו נחשב להפסק כלל ואין מצרפים דעת ר"ת. וכן היה המנהג פשוט בזה מדורי דורות אצל הספרדים. והעד שלא 
נמצא בתשובת שום פוסק לדידן חידוש כזה, והא ודאי לא אישתמיט שבאה אשה לשאול שהפסיקה בטהרה אחר השקיעה, ואם היה 
מי שהורה לה להקל ולצרף דעת ר"ת בזה היה מעלה חידוש כזה על ספר" )שו"ת בית נאמן ח"א חאו"ח סי' כ"ז(, וכן כתב בזה בחלק 
הנוכחי )חיו"ד סי' ז' אות י"ג(: "אם היתה שאלה כזו בימים קדמונים ופשטוה להיתר מס"ס, מדוע לא עלה זכרונה על ספר מימי מרן 
הב"י ועד עתה...". וכן לגבי חיוב עניית אמן באמצע הלימוד )חיו"ד סי' י"ב(, הכריח זאת מכך שאם פטור מלענות היו משמיעים אותנו 

שפטור מלענות אמן וקדושה בבית המדרש ואנא ידענא דכל שכן שאין עונים "רפואה". ע"ש.

בשמי שמיא"1.

לא  ההומור  חוש  גם  התשובה  בשולי 
שהאשכנזים  צחות  דרך  "ואמרתי  נעדר: 
אינם נוהגים לומר "לשם יחוד" רק לעתים 
רחוקות )כידוע משו"ת נודע ביהודה והרב 
עושים  ולכן  ועוד(,  מצאנז  חיים  דברי 
"יחוד" פעם אחת בחיים בליל החופה. אבל 
לשם  אומרים  מצוה  כל  שעל  הספרדים 

יחוד, די להם בזה".

יישוב מפתיע
הקודש  לשון  בנבכי  ידיעתו  בעזרת 
)בחאו"ח  שליט"א  מרן  מפתיע  והמקרא, 
סימן כ"א( בישוב לאחת התמיהות הגדולות 
)בברכות  בתלמוד  פעמים  שלש  רש"י:  על 
דף ב' ע"ב פעמיים ובנדה דף נ"ג ע"א( כותב 
יהודה  לר'  השמשות  בין  ששיעור  רש"י 
והוא  הכוכבים.  צאת  לפני  מיל  חצי  מהלך 
כמו  לא   - דעה  אף  כמו  זה  שאין  תמוה, 
שביאר רבה בדעת רבי יהודה דהוי תלתא 
יוסף דהוי  ולא כמו שביאר רב  ריבעי מיל, 

תרי תילתי מיל.

ונשארו  בזה  העירו  מהאחרונים  רבים 
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מגיה  הגר"א  הקושיא,  לחומר  בצ"ע. 
בפירוש רש"י "יותר מחצי מיל". אולם מרן 
מעיר כי קשה להגיה כן בשלשה מקומות. 
חצי  שלשון  לומר  מציע  הוא  זה  במקום 
חלק,  אלא  בדיוק  חצי  אינו  רש"י  בפירוש 
)י"ט מ"א(  ב'  וכמו שכתב הרד"ק בשמואל 
אלא  אינו  ומחצית  ומחצה  חצי  שלשון 
חלק  הוא  פעמים  מהכלל,  החלק  חילוק 
אש"  במו  שרפתי  "חציו  כמו  בשוה  כחלק 
ל'  )שם  אומר  הוא  וכן  י"ט(.  מ"ד  )ישעיה 
חצי  אינו  והצואר  יחצה",  צואר  "עד  כ"ח( 
הגוף בשוה, וממנו ולמעלה אינו אלא קצת 

מעט מהגוף. ע"ש.

ואמנם חידוש גדול הוא לומר שזו שיגרת 
הלשון של רש"י, אלמלא מצא מרן שרש"י 
"חצי"  המלה  את  מפרש  י"ד(  )ח'  בדניאל 
כאן  כן, מסתבר שגם  ואם  "מקצת".  במובן 
לומר חלק  כשכתב רש"י חצי מיל התכוון 
ליה,  כדאית  ולמר  ליה  כדאית  למר  ממיל, 

אם תלתא ריבעי או תרי תילתי.

ראיות  לגלות  זה, לפעמים מדהים  בכלל 
שלא  מפסוקים  מביא  שמרן  מעניינות 
האם  בנדון  למשל,  כך  בפוסקים.  הוזכרו 
ימים  שבעה  ברכות  שבע  לגיורת  מברכים 
ממה  ראיה  מביא  מרן  י"ט(,  סי'  )חאה"ע 
שעשה  י"ד(  )שופטים  בשמשון  שכתוב 
לאשתו שבעת ימי המשתה. ע"ש. וכן בענין 
העליה להר הבית )חיו"ד סי' י"ח( הביא ראיה 
המקדש  שקדושת  הראשונים  רוב  לדעת 
מהפסוק   – לעולם  בטילה  אינה  וירושלים 
"והיו עיני ולבי שם כל הימים" ע"פ הגמרא 
שאמר  ממה  וכן  ע"ש,  ע"ב.  ק"ה  ביבמות 

שלמה המלך ע"ה "מכון לשבתך עולמים" 
נכרית  פאה  בענין  וכן  י"ג(.  ח,  א'  )מלכים 
היה  ומתמיד  מאז  אמותינו  שמנהג  הוכיח 
ללכת עם מטפחת - מהפסוק ברות )ג, טו( 

"הבי המטפחת אשר עליך".

מרן,  בתשובות  מצאנו  נוסף  ייחודי  דבר 
ציצים  זהב  משובצים  התשובות  שבמהלך 
כך  קולעים,  וסימנים  רמזים  ופרחים 
רמז  הבית  להר  העליה  על  הנ"ל  בתשובה 
בכתוב )ישעיה א' י"ב( כי תבאו לראות פני 
)ר"ת כֹּתל( מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי 
)וליכנס פנימה(. או בתשובה על פאה נכרית 
"ולא בחנם נקראת הפאה  כ'(:  )חאה"ע סי' 
באידיש בשם שייט"ל בגימט' שטן. ואתנח 
סימנא "השמרו לכם פן )פאה נכרית( יפתה 
ועבדתם  וסרתם  דקרא  וסיפא  לבבכם". 
בשנת  שנתפרסם  כמו  וגו',  אחרים  אלהים 
הבאות  הנכריות  הפאות  שרוב  התשס"ד 
מהודו הם תקרובת עבודה זרה". או בענין 
אל  חללותם של משפחת דאבי, רמז "דבר 
ישראל" ר"ת "דאבי", שנתחללו ונעשו  בני 

ישראלים.

יערת  של  המטה  בקצה  נגענו  כאן  עד 
ואל  הבית  של  ִסּפֹו  על  עמדנו  הדבש, 
מבואותיו לא באנו. ועוד בטרם סיימנו את 
ומייחלים  מצפים  אנו  כבר  השני",  "הבית 
לבנין "הבית השלישי" במהרה בימינו אמן. 

תודה לידידי הרה"ג ר' הלל פלוטקין נר"ו 
על הסיוע.
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כפליים לתושיה
שהחיינו על "אוצר החכמה", זריקת אוכל בגלל הקפדה על 
כשרות, הקמת מצבה לאב גוי, קיצור שמות, מכירת חולי 
לגוי, ובאיזה ספר היתולי היה מרן בילדותו מעיין בפורים 
| על זה ועוד בכרך השלישי בסדרת שו"ת "מקור נאמן" 
שהפעם כולל אלפיים שאלות ותשובות מרתקות בנושאים 
רבים ומגוונים מאוצרו הבלתי נדלה של מרן ראש הישיבה 

שליט"א | הצצה נדירה לספר שכולם ציפו לו

העיון  בעומק  הארוכות  התשובות  לצד 
שבאו בספריו של מרן שליט"א שו"ת "בית 
לתשובות  חשוב  מקום  התבצר  נאמן", 
לשואליו  שליט"א  מרן  שענה  הקצרות 
יתירה  חיבה  הפנאי.  כמסת  במכתבים 
והן  חכמים  תלמידי  אצל  הן  להם,  נודעה 
אצל בעלי בתים, בשל התשובות הקולעות 
השעה,  צורך  לפי  המתעוררות  לשאלות 
ורבים אומרים מי יראנו טוב. בשני הכרכים 
שכל  נאמן"  "מקור  שו"ת  של  הראשונים 
קצרות,  תשובות  אלף  כולל  מהם  אחד 
ידי  על  יבלענה"  בכפו  "בעודה  התקיים 
לכריכה,  מכריכה  אותם  שגמעו  הלומדים 

ונשארו עם טעם של "עוד"...

ארוכה  הפסקה  לאחר  זכינו  ב"ה  כעת 
להופעת הכרך השלישי שהתברך בכפליים 
יכיל, שנלקטו  לתושיה – אלפיים תשובות 
מכתבים  אלפי  עשרות  מתוך  בקפידה 
השנים,  במשך  שליט"א  למרן  שנשלחו 

וענה עליהם בסבלנות מרובה.

בכרכים  כמו  זה  בספר  התשובות 
"פניני  בעלון  לראשונה  פורסמו  הקודמים, 
תשובותיו  מתפרסמים  שבו  הפרשה", 
הקצרות של מו"ר נר"ו כבר למעלה משני 
מרן  הגהת  את  עברו  התשובות  עשורים. 
שליט"א טרם פרסומן בעלון )וכאן המקום 
עובדיה  להודות לעוזרו המסור של מרן ר' 
חדוק הי"ו על עזרתו הרבה בזה(, ושוב חזר 

להגיהן כעת בעריכת ספר זה לדפוס.

שם שמות באר'ש
הנוגעות  תשובות  למצוא  אפשר  בספר 
נושאים  של  ומגוונת  רחבה  בקשת 
הכוללים: הלכה, מנהגים, השקפה, הנהגה, 
עין  ובטחון,  אמונה  דקדוק,  הלימוד,  דרך 
הרע, חינוך, שלום בית, סגולות, קירוב ועוד. 

לספר  לקבץ  ניתנה  מיוחדת  לב  שימת 
פרקטיות  לשאלות  תשובות  בעיקר 
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בעקבות  שנשאלו 
העולים  מקרים 
בחיי  הפרק  על 
וכמעט  יום,  היום 
התייחסות  להן  אין 
כך  ההלכה.  בספרי 
הרב  נדרש  למשל 
בשאלה  לפסוק 
לצערנו  מצויה 
מילה  ברית  אודות 
שחלה בשבת וידוע 
האורחים  שיבואו 
בשבת.  ברכב 
לדחות  מורה  מרן 

עצה  יש  שאמנם  ומוסיף  ראשון  ליום 
שהברית  בטלפון  המשפחה  לקרובי  לומר 
ואח"כ  התינוק,  בריאות  בגלל  "נדחתה" 
היום  נימול  שהתינוק  בפניהם  "להתנצל" 
לא  "אבל  מלכה.  מלוה  לסעודת  ולהזמינם 
כדאי לעשות כן רק לעתים רחוקות, משום 

למדו לשונם דבר שקר וגו'".

הקודמים,  בכרכים  כמעשהו  זאת,  לצד 
בנושאים  התמקדות  ישנה  זה  בכרך  כך 
רבות  תשובות  קובצו  שבהם  מסוימים, 
בנושא אחד, כדי שהלומד יקבל היקף גדול 
בנושא מכל כיוון, ולא יזדקק לשוטט בכמה 

כרכים כדי ללמוד את אותו נושא. 

קריאת  ענין  הוא  הפעם  הבולט  הנושא 
פרטני  מענה  בו  למצוא  וניתן  שמות, 
בענין  המתעוררות  השאלות  לכל  כמעט 
זה. נושא זה המצריך מלבד ידיעות רחבות 
גם "כתפיים רחבות", הביא לפתחו של מרן 
מאות שאלות במשך השנים. בספר קובצו 

ממאתיים  למעלה 
מרתקות  תשובות 
בנושא זה, בהם מרן 
הבאת  תוך  משיב 
מקוריות  ראיות 
וסולל  ומפתיעות, 
בנוגע  ברורה  דרך 
שונים  לחששות 
בקריאת  העולים 
כמה  הנה  שמות. 
לשבר  כדי  כותרות 
להיקף  האוזן  את 
בכל  כמעט  שנוגע 
מקרה: קריאה בשם 
שנקרא בו אדם רשע, קריאה בשם שדומה 
שמות  לבן,  בת  של  שם  אחר,  אח  לשם 
סב  שם  על  קריאה  אבינו,  אברהם  מלפני 
או דוד חי, על שם נפטר בגיל צעיר, כיצד 
שמות  וכתיבת  קריאת  אופן  שם,  מוסיפים 
שונים ועוד. כמו כן הובא פירוט של עשרות 
שליט"א  מרן  והתייחסות  א-ב  לפי  שמות 

לכל שם.

בנוגע לחשש בקריאת שם על שם אדם 
חוה  גם  שכנראה  מרן  מצא  צעיר,  שנפטר 
שת  השלישי  לבנה  וקראה  לכך,  חששה 
הבל"  תחת  אחר  זרע  אלקים  לי  שת  "כי 
הבל.  קראתו  ולא  כ"ה(,  ד'  )בראשית  וגו' 
בשאלה שהגיעה מזוג המתווכחים ביניהם 
על שם לתינוק, מציע מרן פשרה: "אפשר 
לתת שני שמות, ולא לריב". ומביא דוגמא 
קולעת לחשיבות לא לריב על שמות: "צא 
וראה שסיבב הקב"ה שגם אברהם – יצחק 
)בראשית י"ז י"ז(, וגם שרה תצחק )שם י"ח 

י"ב(, כדי שיסכימו שניהם על שם יצחק".
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תשובה ארוכה במיוחד מתייחסת לקיצור 
כי אין בכך חשש,  שמות, שבה מרן מעלה 
של  רבים  משמות  דוגמאות  מביא  כשהוא 
תנאים ואמוראים שלפעמים נכתבו בגמרא 
בו  שנקרא  בשם  קריאה  לגבי  גם  בקיצור. 
אדם רשע, ישנה תשובה ארוכה המתפרשת 
באופן נדיר על פני כשני עמודים, ובה קובע 
טובה  השם  שמשמעות  שכל  כלל  מרן 
לזה  ומביא  בעיה.  בשם  אין  עצמה,  מצד 
ראיות רבות, כמו שמצינו רבי ישמעאל, כי 

"ישמעאל" משמעותו ישמע-אל.

עינא פקיחא
רבות,  שאלות  נאספו  שבו  נוסף  נושא 
מרן  את  שואל  שמי  בכך  יחודי  הוא  ואף 
הוא  כענין",  כ"שואל  נחשב  בזה  שליט"א 
יחס לספרים מסוימים שעלו בהם חששות 
שונים. השאלות עוסקות בחמישים ספרים 
שונים - מספר חמדת ימים עד גמרות הרב 

שטיינזלץ. 

אלו  בשאלות  דרושה  מיוחדת  אבחנה 
לפעמים   - אילן  לקלא  תכלת  בין  להבחין 
דברי  בהם  שיש  תמימים  בספרים  מדובר 
ראויים  הדברים  לפעמים  נסתרים,  כפירה 
ולפעמים  המחבר,  מצד  ולא  עצמם  מצד 
רקע  על  ראוי  ספר  של  בפסילה  מדובר 

פוליטי והשתייכותי.

מותר  אם  לשאלה  בתשובה  לדוגמא 
"צריך  מרן:  מאבחן  שד׳׳ל,  בספרי  ללמוד 
מאד,  דייקן  הוא  אחד  מצד  רבה.  זהירות 
וכופר  כרצונו...  בתנ"ך  מגיה  שני  ומצד 
בקבלת חז"ל בדין מעשר עני )ואומר שזה 

איזה  ע"פ  בתער  ומתגלח  התורה(,  מן  לא 
משמשים  וחשך  אור  ועוד.  קראי,  פירוש 

אצלו בערבוביא".

הכלל המנחה את מרן בסוגיא זו היא שכל 
ספר שיש בו ספק כפירה או פגיעה בדברי 
חז"ל, יש לימנע ממנו. מדד עיקרי נוסף הוא 
אם רבותינו הזכירו את הספר והביאו ממנו. 
בבקיאותו  מרן  מסתייע  אלו  בתשובות 
הספר  הוזכר  היכן  מציין  כשהוא  הגדולה 

בספרי רבותינו וכיצד התייחסו אליו. 

בנושא  עינינו  את  שצדו  השאלות  אחת 
ל"מסכת  ההתייחסות  אודות  היא  זה, 
הפורים  לימי  היתולי  )חיבור  שיכורים" 
יצאו עליה  הכתוב כפרודיה לגמרא(, אשר 
עדיף  בימינו  האם  השואל:  ושאל  עוררין. 
שיקראו במסכת זו, מאשר יתהוללו ויחוגו 
במקום  אחרים?  בדברים  כשכורים  וינועו 
תשובה מרן מעיד: "הסבא החסיד ר' רפאל 
מאזוז זצ"ל היה מביא לי "מסכת שכורים" 
מדי שנה בגיל 7-8 בהשאלה לעיין בה, ולא 

פסיק חוכא מפומי".

תשובה נאמנה לכל שאלה
משנתו של מרן ברורה סדורה וחדה. כל 
הדעת.  את  המניח  מענה  מקבלת  שאלה 
שהופנו  שאלות  מופיעות  השאלות  בין 
ובהם  שבנשיאותו,  חינוך  ממוסדות  למרן 
כמה תשובות הנושאות בכנפיהן חידושים 
מעניינים. בתשובה אחת הוא מורה שכדאי 
זימון  לעשות  בת"ת  הילדים  את  להנהיג 
של  הספר  בבית  וגם  המזון,  ברכת  לפני 
הבנות ראוי להנהיג כך )למרות שבתשובה 
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חייבות  אינן  שנשים  מורה  הרב  אחרת 
מרן  אחרת  בתשובה  יכולות(.  אלא  בזימון 
נשאל מהנהלת בית ספר "ותתפלל חנה" על 
עשר,  בהפסקת  המזון  לברכת  הראוי  הזמן 
להפסקה,  שיצאו  יותר  "עדיף  והתשובה: 
המזון  ברכת  ויברכו  ביחד  יאכלו  כך  ואחר 
בין אכילה  לחנכן להפסיק  ביחד. לא כדאי 
להתעמל  שלא  סיבה,  ועוד  המזון.  לברכת 
לא  זה  כי  האוכל,  אחרי  בהפסקה  ולרוץ 
טוב לבריאות כמ"ש הרמב"ם )פ"ד מהלכות 

דעות ה"ג(".

ויש גם שאלות מפתיעות. גר צדק שאביו 
מבקש  רכושו,  כל  את  לו  הוריש  הנכרי 
לשאול האם יש עליו חיוב כל שהוא לבנות 
הכרת  "מפני  והתשובה:  קברו?  על  מצבה 
לא  אבל  קברו,  על  מצבה  לבנות  יש  הטוב 

להעמיד עליה שתי וערב".

מפתיעה במיוחד השאלה לה נדרש הרב 
"אוצר  תוכנת  על  שהחיינו  ברכת  אודות 
ספרים,  מלא  בית  כמו  שהיא  החכמה" 
קונה  "אם  פחות:  לא  המפתיעה  והתשובה 
בו,  ושמח  ]לאפוקי עדכון[  תקליטור חדש 

נראה שיכול לברך".

שמוכיחות  בספר  תשובות  ישנם 
לפני  תורה  בדעת  להיוועץ  חשוב  כמה 
שמנהיגים הנהגה מסוימת. כדוגמא, שימו 
בה:  מתחבטים  שרבים  הבאה  לשאלה  לב 
כשאנו מקבלים אוכל שהוא מותר באכילה 
לכתחילה אך אינו לפי רמת הכשרות שאנו 
ולזרוק  להחמיר  יש  האם  עליה,  מקפידים 
את האוכל, או שמא יש לחוש לאיסור "בל 
או  לילדים  יתנו  כי  משיב  מרן  תשחית"? 
לחברים. ומציג נימוק שבהשקפה ראשונה 
חומרא  זו  יזרקו,  "אם  בחשבון:  נלקח  לא 

דאתיא לידי קולא באיסור תורה". 

כך גם בשאלה האם יש ענין לפנות לזולת 
בגוף שלישי דרך כבוד, מפתיע מרן ועונה: 
"נכרתה  כתוב  בתורה  הגוים.  דרך  זו  "לא! 
מ"ד(,  ל"א  )בראשית  ואתה"  אני  ברית 
"ונפלינו אני ועמך" )שמות ל"ג ט"ז(, ועוד".

מעניינת במיוחד השאלה הבאה לה נדרש 
שימכור  לחולה  סגולה  שיש  שמעתי  הרב: 
את החולי לגוי ויתרפא. כיצד עושים סגולה 
ממו"ר  בילדותי  "שמעתי  כמשיב:  ויהי  זו? 
זצ"ל  לאמה"ג  שסיפר  זצ"ל  אלגז  אליהו  ר' 
היו  שכך  התשי"ד(  פסח  בחוה"מ  )כמדומה 
שזורקים  בתונס  שעברו  בדורות  עושים 
יהי  ואומרים  גוים,  של  בשכונה  כסף  שטר 
רצון שמי שיקח את הכסף יקבל את המחלה 
של פב"פ, ועל ידי זה החולה מתרפא. ושלום 

על ישראל".

הספר מלא וגדוש באוצרות דעת ותבונה 
סוף,  להם  שאין  אוצרות  והנהגה,  הלכה 
וככל שאתה הופך בו והופך בו אתה טועם 
מתיקות מקורית ובעיקר נאמנה. לא תשבע 

עין מלראות!

כאן המקום להזכיר את מסירות נפשו של 
ידידנו הרב הראל זנזורי שליט"א לאסוף כל 
נשמרים  ובזכותו  שליט"א,  מרן  של  מכתב 
בהזדמנות  מסודרת.  בצורה  המכתבים  כל 
זו, נבקש מכל מי שיש ברשותו מכתב שלא 
זנזורי  הרב  עם  קשר  ליצור  עדיין,  נדפס 

בטל': 050-2738858
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שומר את עמו ישראל לעד
אסונות  על  שומעים  אנחנו  לצערנו 
נוראים שקורים בייחוד בימי החופשות 
"בין  הישיבות  בעולם  הנקראים 
שלשה  כי  לומר  ואפשר  הזמנים", 
ושני  גשמי,  אחד  טעם  לדבר,  טעמים 
הטעם  שאבאר.  וכמו  רוחניים,  טעמים 
הזמנים,  בין  שבימי  פשוט,  הגשמי 
ולהתאוורר,  לינפש  רבים  יוצאים 
והולכים  מהמסילה  שחורגים  ופעמים 
שהולכים  וכגון  מסוכנים,  למקומות 
הכנה  בלי  במדברות,  הליכה  למסלול 
טיולים  מדריך  עם  )התייעצות  נאותה 
שאין  בזמן  לחוף  שהולכים  או  וכיוצא(, 
הצורך  די  נזהרים  שאין  או  מציל,  שם 
ונכנסים פנימה למים העמוקים בהעדר 
ידיעה  וגם  לשחייה,  מתאימה  ידיעה 
במקומות  תועיל  תמיד  לא  מתאימה 
שם  שאין  בכנרת  ובייחוד  מסוימים, 
אחידות במים כידוע, ופתאום יש מקום 
עמוק יותר, ואין איש שם על לב )בהיפך 
ממה שאומרים בסדר קדושה בשחרית 
גבוהים"(.  ואין  עמקים  "ואין  יוה"כ  של 
ועוד כיוצא בזה מקרים ממקרים שונים 
)מסכת  ז"ל  רבותינו  אמרו  וכבר  רח"ל. 
סכנה  במקום  אדם  יעמוד  אל  תענית( 
ויאמר עושין לי נס, שמא אין עושין לו 

נס, ואם תמצי לומר עושין לו נס, מנכין 
יכול  אולי  זה  טעם  אולם  מזכויותיו.  לו 
שנבעו  שיתכן  טבעיים  אסונות  לבאר 
ומה  נענה  מה  אבל  זהירות,  מחוסר 
נאמר על אסונות היוצאים מגדר הרגיל, 
ת"ו  בירושלים  לאחרונה  אירע  וכאשר 
באוטובוס שנכנס בהולך רגל, ואוטובוס 
אחר באשה עם שני בנותיה בעוה"ר, מה 

נענה ומה נאמר, ולבנו חמרמר?

ובאמת ישנם עוד שני טעמים שהעירו 
בהם חכמי הדור, הטעם הראשון, חסרון 
לימוד תורה, כי בעוד הישיבות והכוללים 
על תילם, הרי יש ריבוי תורה בעולם עד 
לאין חקר, ויכולה היא שתגן, אלף המגן, 
מצלא  ואצולי  מגנא  אגוני  התורה  כי 
דף  סוטה  במסכת  ז"ל  רבותינו  )כדברי 
כ"א ע"א(, על הפרט ועל הכלל. וכאשר 
ידעתי בת"ח מובהקים שהגיעו למקום 
והקרוב  נס,  לדרך  קרוב  וניצלו  סכנה, 
אלי שהוא בזכות עמלם בתורה עד בלי 
שיוצאים  הזמנים  בין  בימי  משא"כ  די. 
של  גדול  חסרון  ויש  לחופשה,  כולם 
לימוד תורה, אזי יש פחות הגנה. והטעם 
השני, חסרון הקדושה, שבהיות ויוצאים 
כולם לחופשה, לא יבצר, שהיצר הצורר, 
להחטיא  ומחפש  רובץ,  חטאת  לפתח 

על  מאת הגאון רבי אביה שמריה חדוק שליט"א
הפרק  
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מביאה  ובטלה  ובהיות  הבריות,  את 
לידי חטא, לא יבצר ממנו כל אשר יזם 
שמכשול  נאמר  אם  לנו  ודי  לעשות, 
ערוך  לאין  מצוי  העינים  בשמירת 
וכמפורסם,  כידוע  ובטיולים  בחופשות 
"ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" 
אמר הכתוב. ה' יתברך ישמור את עמו 
מה  וידוע  אכי"ר.  חטא.  מכל  ישראל 
שאמרו רז"ל במסכת קידושין )דף פ"א 
ופירש"י  ריגלא",  דשתא  "סקבא  ע"א( 
ריעוע של ימות השנה ליחוד ולעבירה 
ונשים  ימות הרגל שיש קבוצת אנשים 
היו  בימינו  רז"ל  היו  ואילו  ע"ש,  וכו' 
אומרים סקבא דשתא – ימי דפגרא, הם 

ימי בין הזמנים.

שבתחילת  לזה  הדעת  את  ליתן  ויש 
ריש  בא"ח  ראה  בו,  י'  )עד  אב  חודש 
פרשת דברים(, אין מזלן של ישראל טוב 
כל כך, ולכן אמרו רז"ל שמי שיש לו דין 
חודש  בתחילת  ממנו  ישמט  נכרי  עם 
אב, ואעפ"כ בשנה זו )התשפ"ב( במבצע 
באב,  תשעה  ערב  שהיה  השחר  עלות 
גברה ידם של ישראל, ולא עשתה ידיהם 
תלי"ת.  ועיקר.  כלל  תושיה  אויבינו  של 
כי הפליא חסדו עמנו. ודוקא לאחר ימי 
בין המצרים, ומט"ו באב ואילך, היו כמה 
הלא  מהגויים,  הן  טבעיים  הן  אסונות 
דבר הוא? אלא הטעם הוא כאמור לעיל 
יש  מעבירות  ושמירה  התורה  שלימוד 
המצרים,  בין  בימי  אפילו  להגן  בכוחו 
התורה  מן  ידיהם  רפו  כאשר  משא"כ 
חלילה, וכדרשת חז"ל על הפסוק: ויבא 

עמלק וילחם עם ישראל ברפידים.

קהילות  רבני  לכל  כדאי  לענ"ד  ולכן 
חופשה  כל  בטרם  ישיבות  וראשי 
ובני  התלמידים  להזהיר  וחופשה, 
רבנן:  דאמור  תלתו  בהנך  הקהילות, 
או  סכנה  למקום  מכניסה  הזהירות  א. 
ספק סכנה. ב. קביעת עתים לתורה דבר 
שמירה  ג.  למיעבד.  כדבעי  ביומו  יום 

מעלייתא מכל שמץ חטא ועוון.

לשמירה  עצות  כמה  עוד  בזה  ואביא 
כללית ולייחוד בימי בין הזמנים:

או  )הוא  לדרך  שיוצא  לפני  א. 
אחד מבני משפחתו( יתן צדקה ויתפלל 
ושיחזור  רע,  מכל  שיצילהו  יתברך  לה' 
ראש  מרן  )מו"ר  ולשלום  טובים  לחיים 

הישיבה נר"ו(.

הדרך  תפלת  בנסיעה  יאמר  ב. 
בכוונה.

שאומר  השכיבנו  בברכת  ג. 
טובים  לחיים  ובואנו  צאתנו  "ושמור 
עם  כל  ועל  עליו  יכוין  וכו',  ולשלום" 
ה'  שיצילם  לדרכים  היוצאים  ישראל 

מכל רע.

כל בוקר יתן צדקה ויתפלל לה'  ד. 
ביתו  בני  כל  ועל  יתברך שישמור עליו 
ובייחוד  נר"ו(.  מאדאר  הגר"א  )מו"ר 
ח"ו  מלחמה  בזמן  או  הזמנים  בין  בימי 
יוסיף תפלה על עם ישראל הנופשים או 
על החיילים הלוחמים וכיו"ב. וה' יתברך 
טובים  לחיים  ובואנו  צאתנו  ישמור 

ולשלום. אכי"ר.
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משנה  הארץ,  בדרום  משפחה  בבית  קטן  שלט 
חיים של הרבה אנשים, ובנוסף מזכה אדם שהלך 
לו למליצי  זכויות שיעמדו  באין ספור  לעולמו 
בישיבתנו  קשור  בסוף  הכל  תמיד,  וכמו  יושר. 

הקדושה

לבו  שת  ולא  באזור  ששהה  אדם  אין 
רואים  יום  בכל  לא  הסוריאליסטי.  למחזה 
הלל"  "בית  המפורסם  הכנסת  בית  יד  על 
בבני ברק, אברך מיוזע, סוחב על גבו פלקט 
של  בלהט  ומדבר  מטר,  שני  בגודל  ענק 

קדושה עם העוברים ושבים.

בשביל להבין מיהו האברך ומה הוא נושא 
לחדר  לאחור,  שנים  תריסר  נחזור  גבו,  על 

האוכל בישיבתנו הקדושה "כסא רחמים".

בישיבה  הצהרים  ארוחת  תש"ע.  שנת 
בין  והפסקה  קלה  אתנחתא  הקדושה. 
המחשבה  מייגעי  הנלהבים  העיון  שיעורי 
האברכים  העמוקים,  ההלכה  סדרי  לבין 
לבם  את  וסועדים  יושבים  והבחורים 

בסעודה כיד המלך.

הארוחה,  מתחילת  דקות  כמה  לאחר 
ואוכלים  במקומותיהם  יושבים  כשכולם 

להמתין  מעדיף  אחד  אדם  ובשלוה,  בנחת 
מימון  עוזי  הרב  הגאון  ארוחתו.  עם  מעט 
רבנו  דהגאון  נשיאה  דבי  חתנא  שליט"א 
ניגש  ממקומו,  קם  שליט"א  מאזוז  רחמים 
חדר  בפאתי  הניצב  המיקרופון  למכשיר 

האוכל, מכחכח בגרונו ומתחיל להקריא.

אותנו  מלמד  חיים'  'חפץ  הרב  "מורנו 
מותר  כולם  בקיום  שרק  תנאים,  שבעה 
לומר לשון הרע לתועלת. כדאי לכל אחד 
אלו,  תנאים  לולא  הרי  טוב!  אותם  לזכור 
האדם עלול לעבור על כל כך הרבה עבירות 
להפסיד,  כדאי  לא  הרע,  בלשון  שתלויות 

לזכור ולשמור!".

והציבור  כולם,  באזני  עברו  הדברים 
ששמרו  יש  לשלש.  תמיד  כמו  התחלק 
הדברים  שלקחו  יש  בליבם,  חזק  הדברים 
כהמלצה, ויש שהכניסו באוזן אחת והוציאו 
כולם  לא  אותם,  תדונו  אל  השניה.  באוזן 
בדברי  וגם  באוכל  גם  להתרכז  מצליחים 

מוסר, שעת אכילה שעת מלחמה...

יוסף ה'
לי

הרב יוסף חיים נחום הלוי שליט"א

שלט משנה חיים
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את  לוקח  האברכים  אחד  לעומתם 
מולאי  אהוד  הרב  מעבר.  הרבה  הדברים 
שליט"א אברך נמרץ בכולל שע"י הישיבה, 
שומע ונפעם. "אתה מבין מה קורה כאן?!", 
הרבה  "יש  לשולחן,  לחבירו  אומר  הוא 
וחושבים  הרע  לשון  שמדברים  אנשים 
יודעים  לא  והם  לתועלת,  זה  כי  שמותר 
בתכלית  אסור  שהדבר  לב  על  שמים  ולא 

האיסור! עוון חמור מאד!".

וכבר  להגיב,  מספיק  אינו  חבר  אותו 
הרב אהוד מולאי נעמד מעט הרחק משם 
משוחח שיחה ערה עם הרב הדורש, רושם 
את הדברים ומבטיח לעצמו לחזור ולשננם 

לעצמו שוב ושוב.

חלפו להם כמה חודשים. יושב הרב אהוד 
וסביבו עשרות מודעות. על כולם מודפסים 
שבעת התנאים, ומה שנותר זה רק לתלות 

אותם בבתי כנסיות ובתי מדרשות.

אתמול נכנס אצל הגאון הגדול רבי חיים 
מרובה  רוח  קורת  שהביע  זצ"ל,  קנייבסקי 
זה, באישורו של  מהיוזמה הברוכה. מלבד 
יד חדרו של הרב נתלה  אחד הגבאים, על 

דף בגודל A4 ובו כתובים שבעת התנאים.

לצלצל.  מפסיקים  לא  הטלפונים  ומאז, 
ובקשתם  מתקשרים  אנשים  ועוד  עוד 
בפיהם לקבל את הדף בגודל כזה או אחר, 
למקומות  או  פרטי  לאדם  כיס,  או  קיר 

ציבוריים.

"לא מספיק לי דפי מדפסת רגילים", אמר 
הרב אהוד לחבירו העוזר לו בכל הפרויקט, 
שני  בגודל  ענק  שלט  להדפיס  רוצה  "אני 
במקום  אותו  לתלות  ולחפש  מטרים, 

נזכה  וכך  בו,  צופיות  רבים  שעיני  מיוחד 
עוד יהודים להנצל מעוון!". החבר כהרגלו 
ומיד  התווכח,  לא  אהוד  הרב  את  בהכירו 
התקשר לאחיו של הרב אהוד שהיה מוכן 

לממן את קניית השלט.

בתי  מגבאי  חלק  קשה.  היתה  הדרך 
חלקם  פנים,  בבושת  אותו  שלחו  הכנסיות 
כיבדו אבל סרבו בנימוס, ולחלקם לא היה 
כל  ואחרי  דבריו.  את  לשמוע  זמן  אפילו 
לא  עדיין  השלט  לתליית  מקום  התלאות, 

נמצא.

מיוחדת  כוונה  כל  ללא  אחד,  בהיר  יום 
"בית  הכנסת  בית  לרחבת  מיודענו  נקלע 
ולפתע  ויז'ניץ בבני ברק,  הלל" של חסידי 
נצנץ לו רעיון בראש. 'כאן אני חייב למצוא 
דרך לתלות את השלט, עוברים כאן יהודים 
מכל המינים והסוגים בכל שעות היום, כאן 

הוא המקום הטוב ביותר!'.

כתפו,  על  והשלט  מולאי  הרב  פוסע 
אגלי זיעה נוטפים על מצחו, ופונה לחסדי 
אפשר  למי  ידע  מהם  מי  אולי  המתפללים 

לפנות בענין.

הקהילה",  של  דין  לבית  תפנה  "אולי 
חושב  אינו  הרב  מהמתפללים.  אחד  מציע 
הדין.  בית  לחברי  בזריזות  ופונה  פעמיים, 
אך הם משיבים לו: "לא אצלנו הפתרון, רק 

הגבאים יכולים לאשר דבר שכזה".

את  ושאל  הלל"  "בית  לגבאי  כשהגיע 
דעתם, הם נקטו הפעם כבית שמאי, וכמעט 
תשים",  אתה  "אם  הבנין.   באמת  שדחוהו 
נראה  לשים,  ירצו  "כולם  רב  בצדק  טענו 
לך שיש מקום לכולם?! צרכי עמך מרובים 
האחד  בזיכויו,  בא  וזה  בתרומתו  בא  זה   -
בהתרעתו והאחר בהשתדלותו, אי אפשר! 
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אפילו עם כסף. אין על מה לדבר!".

הרב אהוד יוצא משם מכונס במחשבותיו. 
את  לזכות  הכל  סך  ביקשתי,  כבר  'מה 
ולוחש  לשמים  עיניו  מרים  הוא  הרבים!'. 
וידוע לפניך  גלוי  "רבונו של עולם!  תפלה: 
שלא לכבוד הוא לי לשאת על גבי כחמור 
נושא ספרים שלט ענק שכזה, כל מטרתי 
היא למען כבוד שמך! אנא מצא לי פתרון 
שאוכל לתלות השלט ולזכות את הרבים!".

המשמעות,  ורבת  הקצרה  תפלתו  לאחר 
הוא מוריד את עיניו אט אט לעבר העולם 
חדש.  אפיק  מתגלה  לעיניו  והנה  הנוכחי, 
קומות  שלש  בן  מגורים  בנין  עומד  מולו 
בית  פתח  עבר  אל  במדויק  צופה  שחזיתו 
לבנין  מחוץ  ייתלה  השלט  אם  הכנסת. 
בקומה הראשונה, גם אם מישהו יצא מבית 
הכנסת ויעצום עיניו, הוא יראה את הדברים 

בעל כורחו שבטובתו.

חיש קל עולה ר' אהוד במעלה המדרגות, 
לכיוון  פונה  שחלונו  הבית  מה  בודק 
השטיבלך. מיוזע ומתנשף הוא דופק בדלת 
שבזוית  בודק  הוא  דופק...  כן  גם  כשלבו 
אותו  להשליך  אפשרות  אין  עומד  שהוא 

מכל המדרגות...

אחרי כמה שניות פותח את הדלת יהודי 
אני  "במה  מולו:  העומד  את  ושואל  חביב, 

יכול לעזור?".

עומד  עודנו  שהוא  בודק  מולאי  הרב 
לי  "יש  בחשש:  ושואל  בבטיחות  במקומו 
לשון  בענייני  הרבים  זיכוי  של  שלט  כאן 
זה  את  לתלות  אפשר  האם  לתועלת,  הרע 
לא?!  למה  "בשמחה!  מבחוץ?".  ביתך  על 
תוכל  החיצוני?  בחלק  משתמש  אני  וכי 
בעל  מבקש  השלט?",  את  לי  להראות 

הדירה בנעימות.

ומשתלט  כל הסלון  נפרס לאורך  השלט 
דוקא  הבית  בעל  להפתעתו  הבית...  על 
לחכות  רוצה  לא  "אני  מהרעיון.  מתלהב 
שהפך  אהוד  לר'  אומר  הוא  רגע",  אפילו 
מביא  אני  רגע,  "תמתין  לאהוד  רגע  בין 
עכשיו  כבר  ונתחיל  ואזיקונים  מסמרים 
מספיק  לא  עדיין  אהוד  הרב  בעבודה". 
להתאושש מההפתעה, וכבר השלט עומד 
על מקומו, שולט על מלוא רוחב העין של 

אזור השטיבל.

שנים רבות עמד השלט על עומדו ולא זז 
סנטימטר, לבד ממעט רוחות הפוקדות את 
מגיע  פעם  מידי  נדירות.  לעתים  ברק  בני 
לשם הרב אהוד ואומר לעצמו: 'אין לאדם 
הזה מושג מה הוא זוכה יום יום, אחרי 120 
חיים  החפץ  מרן  לקראתו  יבוא  שלו  שנה 

בשירת שאו שערים ראשיכם!'.

'קורונה'  בשם  מוזר  נגיף  תש"פ.  ניסן 
על  וגם  הגלובוס,  ברחבי  ומתפשט  הולך 
הערים  אחת  מדלג.  איננו  הקטנה  ארצנו 
ברק,  בני  העיר  היא  ביותר  המודבקות 
להחלטה  המדינה  מגיעה  זאת  ובעקבות 
הרב  מלא.  בסגר  לשהות  צריכה  שהעיר 
אהוד תושב העיר עשה מה שכל בן-תורה 
על  ושקד  בביתו  ישב  כזה,  בזמן  עושה 
הקו  ועל  מצלצל,  הטלפון  לפתע  תלמודו. 

אמו המתקשרת מאחד המושבים בדרום.

האם  שואלת  אהוד?".  שלומך  "מה 
בדאגה. "אמא, שלומי מצויין, אבל שלומך 
יותר חשוב", עונה הבן המסור. "אני בכוונה 
עיר  ברק  בני  "הרי  האם,  חוזרת  שואלת", 
'אדומה', כולם מדברים עליכם, האם אתה 
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מרגיש טוב? לא התנחל לך בבית 
איזה וירוס? תבטיח לי שלא תצא 
מהבית, זה מסוכן!". "אמא יקרה", 
את  מקיימים  "אנחנו  הבן,  עונה 
הכל  ביתך',  יושבי  'אשרי  הכתוב 

בסדר את יכולה להיות רגועה".

המשיכה  קרה?",  מה  "שמעת 
ברק  בבני  אחד  יהודי  "יש  האם, 
שנפטר מהקורונה וכל התקשורת 
 14 אחריו  השאיר  עליו,  מדברת 
ילדים יתומים בר מינן, הוא ראש 

מי  יודע  אתה  בירושלים,  ישיבה 
הוא?". 

"אני  הבן,  מתנצל  יודעת",  את  "אמא 
לא  עיתונים,  קורא  לא  חדשות  שומע  לא 
שמעתי ואני לא מכיר, ה' ירחם. בע"ה יהיה 

בסדר". 

כל  לכם  "שמרו על עצמכם שם, שיהיה 
את  האם  סיכמה  בריאות!"  והרבה  טוב 

השיחה וניתקה.

הוד  אילן  הרב  התקשר  שבוע,  כחלוף 
הי"ו מלמד תלמידים בתלמוד תורה שתילי 
זיתים בבני ברק אל הרב אהוד. "הרב מולאי 
ימים,  כמה  כבר  אותך  לתפוס  מנסה  אני 
מה שלומך?", שאל. "מצוין!", ענה ר' אהוד 
אחרי  לחפש  אותך  מביא  "מה  כהרגלו, 
הרבה זמן?". "שמעת על אותו ראש ישיבה 
14 ילדים שנפטר?", שאל ר' אילן. "כן,  עם 
שואל?",  אתה  למה  שלי,  מאמא  שמעתי 

השיב בשאלה.

הרב  הוא  זה? שמו  מי  יודע  "תגיד, אתה 
חיים אהרן טורצ'ין זצ"ל, אתה מכיר אותו 
צדיק  אותו  זהו  שמו,  את  לדעת  בלי  טוב 
הוא  הלך  הגדול,  השלט  את  אצלו  שתלית 

שנפלו  זכויות  ספור  אין  עם  הבא  לעולם 
החפץ  בודאי  השלט!  תליית  ע"י  בחלקו 
יכול  אדם  כמה  לקראתו".  יצא  חיים 
כמה  לדעת  בלי  קטנה,  מפעולה  להרוויח 

הקרן קיימת לו לעולם הבא.

עם  אותנו  מפליא  אהוד  שהרב  לאחר 
לנו  נותרה  אחת  שאלה  המדהים,  הסיפור 
פתוחה. "הרי זה דורש הרבה כוחות וזמן", 
לסיפור  חזק  כך  כל  נכנסת  "מדוע  שאלנו, 
לזכות  דרכים  הרבה  עוד  יש  הרי  הזה? 
בשלטים?".  מצאת  ענין  איזה  הרבים,  את 

התשובה שלו היא סיפור בפני עצמו:

בקטנותי גדלתי בבית של הורים ספרדים 
שצריך,  מה  שומרים  פרס,  מעולי  תמימים 
היום  שנקרא  מה  יותר.  מחמירים  לא  אבל 
והנה  יום אחד חזרתי לביתי,  'בעלי בתים'. 
אחרי כניסתי לבית אני רואה על הקיר תלוי 
דף בגודל סטנדרטי, ועליו מודפסת ברכת 
'אשר יצר'. מצא חן בעיני ושאלתי את אמי: 

"איך הגיע השלט לכאן?".

אמרה לי אם: "הגיע לכאן איזה רב פרסי 
שבגלל  ואמר  זוהר,  ממושב  ונמרץ  צעיר 
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שלאחד הילדים אצלנו יש בעיות במעיים, 
כדאי להתחזק בברכת 'אשר יצר', וכך בע"ה 
כל  היום  ועד  מאז  אגב,  יסתדרו".  הדברים 
משפחתי מברכים אשר יצר בכוונה, בזכות 

אותו ת"ח.

הוא  מי  לדעת  רציתי  סקרנות  מתוך 
נכנסתי  זוהר.  למושב  ונסעתי  הזה,  הרב 
עיני  למראה  והנה  במושב,  הכנסת  לבית 
וגברים  נשים  הסוגים,  מכל  יהודים  נתגלו 
יושבים  כולם  נערים,  עם  זקנים  בהפרדה, 
בריכוז מופלא מול הדברים המתוקים של 
הרב הצעיר והמוכשר היושב לפניהם. אמת 

מה נהדר המראה.

לכיווני,  הרב  הביט  שנכנסתי  כדי  תוך 
ומיד סימן לי לבוא לשבת לצדו. הקשבתי 
מפיו.  שיצאה  מלה  כל  ובלעתי  בשקיקה 
ביומו  יום  ומדי  נפשי נקשרה בנפשו,  מאז, 

וללמוד  תורתו  לשמוע  אליו  הולך  הייתי 
מהנהגותיו.

כשהתחזקתי יותר, ביקשתי ממנו ללמוד 
ישיבת  היא  הלא  בה,  למד  שהוא  בישיבה 
מאד  שמח  הוא  המעטירה.  רחמים"  "כסא 
שאלמד  ביקש  אבל  הבקשה,  את  לשמוע 
קודם כל שנה בישיבה אחרת כדי שאתרגל 

בלימוד, ואח"כ אבוא אל מקדשי אל.

נכנסתי  שנה  ואחרי  כעצתו,  עשיתי 
עד  מסתופף  אני  בה  הקדושה  לישיבה 
היום. את כל חיי הרוחניים אני חב לרב הזה 
– הלא הוא הגאון הרב דוד דרשן שליט"א 
מושב  של  רבו  הקדושה,  ישיבתנו  בוגר 
סדרת  מחבר  גת,  קרית  שבפאתי  רווחה 
הספרים "דורש טוב" וראש כולל "תפארת 

באבאי" באשקלון.

הביאני  מה  לעצמי,  חשבתי  שנים  אחרי 
עד הלום - שלט קיר קטן של ברכת "אשר 
יצר". אם שלט כזה חולל מהפך בחיי, ודאי 
יהודים  הרבה  עוד  לזכות  ביכולתו  שיש 

לעשות רצון אבינו שבשמים.

נוספים  שלטים  הדפסתי  השנים,  במשך 
סימניות  וכן  הרבים,  לזיכוי  ומגוונים  רבים 
מוסר  קטעי  ונחוצות,  מצויות  הלכות  עם 
כונסו  נפלאות. לאחרונה, הם  ומגוון עצות 
052- בפלא':  להשיג  )ניתן  מיוחד  לאוגדן 

)7683816

סביב  הסובב  מיוחד  סיפור  לכם  יש 
הישיבה ורבניה? רוצים שיתפרסם במדור 
לפלאפון:  הכותב  לרב  לפנות  ניתן  זה? 
לכתובת  לשלוח  או   ,0548484512

a0548484512@gmail.com :האימייל

ְיָשֵנןמי האיש החפץ חיים, ישנן את שבעת התנאיםמי האיש החפץ חיים, ישנן את שבעת התנאים

לשון הרע לתועלת, האם מותר ?
התבונן היטב תחילה אם נתקיימו

שבעת תנאי ההיתר דלהלן
(חפץ חיים פרק יו"ד),

הנרמזים בראשי תיבות אבגדהו"ז

1. להתבונן שיש סיכוי שיועיל הלשון הרע, שאם לא יתייחסו לדבריך אסור לדבר.
    וכמו כן יש להעלים פרטים שאינם לצורך התועלת.

2. כגון שהשומע עלול להזיק למדובר יותר ממה שמחויב ע"פ הדין.

א.  אתה בעצמך ראית את האדם המדובר שעבר איסור.
ב.   בררת שהמעשה שעשה ודאי אסור ע"פ ההלכה.

ג.    גאותן, כלומר שלא קיבל תוכחתך וממשיך לעבור.
ד.   דיוק, אין להוסיף שום פרט גנות שלא היה.

ה.  המטרה לתועלת, שבלי תועלת אסור לדבר!
ו.    ואין אפשרות להשיג את המטרה בלי לשון הרע.

ז.    זה (הדיבור) לא יזיק למדובר יותר מהדין שמגיע לו.

.1

.2

שיג בטל': 052-7683816
ניתן לה

שים לב ! תנאים אלו מתירים לדבר לתועלת, אבל השומע
 אינו רשאי להאמין למה ששמע אלא רק לחשוש

לע“נ מרן הגאון הראשל“צ
רבנו עובדיה יוסף זצוק“ל

בזכותך תבא הגאולה!
בס"ד
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ליטוש ההבנה
טוב  ידיד  לפגוש  לי  יצא  שנה  כחצי  לפני 
מבוגרי הישיבה אשר גם הוא, כמוני, מתעסק 
שני  בין  מפגש  בכל  וכמו  יהלומים.  בליטוש 
ליתר  לראוה.  יהלומינו  את  הצגנו  יהלומנים, 
יהלומיו המלוטשים  דיוק, הוא הציג בפני את 
אם  התלבטתי  לעומתו  ואני  לעשות,  ומפליא 

חומרי הגלם שבידי כבר כחצי שנה ראויים 
להיקרא יהלומים...

על  התגברתי  לבסוף, 
את  בפניו  ותיניתי  הבושה 
כה  אם  אמרתי,  צערי. 
בהוראה,  אתה  מוצלח 
את  פותר  אותך  נראה 
עברה  "כבר  שלי.  בעייתי 

השנה",  ממחצית  יותר 
לי  אין  "ועדיין  בכאב,  אמרתי 

לעבוד  מתחיל  אני  איך  חוט  קצה 
דבר  לי  קרה  לא  עוד  שלי.  התלמידים  עם 

וכבר כל  כזה! כמה שאני מנסה לרדת ברמה, 
גופי מתחכך באדמה, ואינני מוצא את החיבור 
)קליק בלע"ז( לתלמידים. אני כבר די מתוסכל 

מהמחזור הזה".

ניגשתי  ואני  שיעץ,  מה  ידיד  אותו  לי  יעץ 
לעשות כדבריו, שכן לא בכל יום קולגה יפרוש 

בפניך את משנתו הסודית.

ועצתו  ממני  הוא  טוב  שלא  גיליתי  לי,  בצר 
שפעלתי  הדרכים  ככל  בדיוק  סרפד,  הצמיחה 

עד היום.

נ"ה  )ישעיה  נאמר  יעלה הדס  תחת הסרפד 
אחר  לתור  תקוה  בי  הפיחה  עצתו  ובכן,  י"ג(? 
מצאתי  דשמיא,  ובסייעתא  הבעיה,  פתרון 
ויפתח  בפני  פתח  שמצאתי,  ומה  מצאתי.  גם 
בפני הקוראים צוהר חדש, שככל הנראה טרם 
נחשף, וכל מי שקרא עד עכשיו והזדהה עם כל 

מלה, יתכן וימצא נייחא לנפשיה.

באותו  מבחנים  שני  עשיתי 
קל  חומר  על  האחד  שבוע, 
קשה  חומר  על  והשני  מאד 
החומר   - והתוצאה  מאד, 
הקל – ציוניו נמוכים מאד, 
ציוניו   – הקשה  והחומר 

גבוהים מאד.

כן, כן, זו לא טעות סופר!

קיבלתי סטירת לחי, שהיוותה 
התחלתי  הבעיה.  למוצא  הפתח  את 

יושב וחוקר לדעת מה זה ועל מה זה.

ואז, בשבריר רגע הבנתי הכל.

לשנן   - דקלום  בצורת  היה  הקשה  המבחן 
היה  הקל,  ואילו  ולכותבם.  פה  בעל  תשובות 
צריך לשנן, לעבד ולכתוב תשובות מותאמות 

ע"פ החומר הנלמד.

חומת הברזל המפרידה בינינו נפלה באחת, 
והיתה  נטחנה  גבי  על  שרבצה  הריחיים  ואבן 

לאבק דק.

)שנה  ג'  כיתה  בתלמידי  הוא  המדובר 

מעולמו של
מלמד

הרה"ג ר' אלעד עשוש שליט"א

ללמד בני יהודה קס'ת
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שבשנות  תלמידים  אלו  תשפ"ב(,   – שעברה 
וב'  א'  כיתות   – בת"ת  הראשונות  לימודיהם 
רחוק   - מרחוק"   ה"למידה  בשיטת  למדו   –
העין,  מן  רחוק  המחברת,  מן  רחוק  הספר,  מן 
לימודיהם  שכל  תלמידים  אלו  הלב.  מן  רחוק 
גילו כאלה  היה בלמידה על פה, ושם, הם לא 
קשיים. אך בהיתקלם עם הבנת טקסט כתוב, 

ואפילו שאלות פשוטות, הם הסתבכו מאד.

כשראיתי כך, פניתי להנהלה ולצוות הפיקוח 
גורף,  וביקשתי לשנות גישה באופן  של הת"ת 
וקיבלתי אישור. מאותו יום ואילך, ההספק לא 
שהפך  מה  התוכן.  לא  וגם  שחשוב,  מה  היה 

להיות מרכז הלימודים היה – הבנת הנקרא!

שלם  שיעור  לשבת  בכלל  קל  היה  לא  זה 
כך  בלבד,  אחת  שאלה  שהבינו  לוודא  כדי 
מספר שיעורים ביום מספר ימים בשבוע. היו 
ונשברתי, אך נתמלאתי תקוה  רגעים שכמעט 
בשבילם כי עוד יבוא יום ויעלו על דרך המלך 

ויוכיחו יכולות נורמטיביות.

יום,  יום  איתם  עבדתי  חודשים  מספר 
מן  הוספתי  הנקרא,  הבנת  על  שיעור,  שיעור 
רתמתי  כך,  לשם  ובבית  בכיתה  מטלות  הצד 
התחילה  ואז,  זו,  נשגבה  למטרה  ההורים  את 

לבצבץ קרן האור.

של  העתיד  תקות  האור,  קרן  את  משראיתי 
איתם  ללמוד  להמשיך  ביקשתי  התלמידים, 
ד' – רעיון שאך לפני  גם בשנה הבאה בכיתה 

מספר חודשים הייתי מונעו בכל מחיר!

אתם כבר סקרנים לדעת מה קרה בסוף?

השנה  את  התחלתי  הסיפורים,  בכל  כמו 
מכל  מתענג  ואני  ד',  בכיתה  איתם  הנוכחית 
שיהלומים  להאמין  מסרב  שעה.  ומכל  יום 
וכמעט  בידי  החזקתי  ונדירים  מיוחדים  כה 
הצבע  הליטוש.  קושי  בשל  אותם  שהפסדתי 

ללימוד חזר לתלמידים, כמה תענוג יש לי בכל 
פעם שאני לומד איתם ורואה את ההתקדמות 
הגדולה שלהם. אני מעריך, שבעזרת ה' בשנה 
הבאה, אף אחד כבר לא יאמין למה שאספר על 

ההיסטוריה שלהם – הלוואי!

בבית  לכם  יש  אם  יקרים,  קוראים  ואתם, 
ילדי "קורונה" שלמדו בשלט רחוק, קחו את זה 
בחשבון, ותרבו לעבוד איתם על הבנת הנקרא, 
סביר להניח שקיבלתם יהלומים מיוחדים כמו 

שלי... 
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רבי ישראל אמויאל שליט"א
מתלמידיה של הישיבה בין השנים: תש"ס-תשס"ו 

תפקיד כיום: מעורכי שו"ת "איש מצליח" מהדורא בתרא וספר "הוראה ברורה" 

קצת רקע
נולדתי וגדלתי בצרפת. בגיל ארבע עשרה הגעתי בס"ד לישיבה, ועד היום אני לומד בה ב"ה.

היכרות ראשונה עם הישיבה
אחי הגדול הרב רפאל שליט"א הגיע לפני לישיבה. והוא היה מספר לי בשבחה. הוא גם שלח לי בזמנו 
ספר "דרכי העיון" שהותיר עלי רושם עז, וגם ספר "מנוחת אהבה" וסידורי הישיבה. כמה חודשים לפני 
הבר מצוה הגעתי בזמן חופשת הלימודים בחורף לישיבה לשבוע-שבועיים. לא הייתי מבין עברית כראוי, 
לי  נתן  זה  אבל  מהשיעורים,  כלום  הבנתי  לא  שכמעט  כך  הלימודית,  הרמה  מבחינת  מתאים  לא  וגם 
חשק לחזור, עד כדי כך שבסוף החופשה נפרדתי מהישיבה עם דמעות בעינים. חזרתי שוב לחודש וחצי 
בחופשת הקיץ. גם אז לא הבנתי כל כך את השיעורים, והייתי נעזר בבחורים דוברי צרפתית להסביר לי את 
הסוגיא. אבל לקראת הסוף למדנו בשיעור של הרב צמח שליט"א דיבור של תוספות בפרק המפקיד או 
הזהב שהיה קשור לסוגיא במסכת קידושין שכבר למדתי לפני כן בצרפת. הפעם הבנתי את התוספות טוב 
יותר, והשתתפתי יפה בשיעור. כאשר הגעתי ללמוד בישיבה באופן קבוע )בזמן קיץ בשנה שלאחר מכן(, 
הרב צמח שליט"א אמר לי: יש בשיעור א' שתי כיתות, אחת עידית ואחת בינונית, אני כבר מכיר אותך, 

ואני מכניס אותך בלי מבחן לכיתה העידית...

זכרונות ראשונים
כאמור הגעתי בהתחלה לישיבה בתור ילד ובתור תייר. הימים היו ימי טרום הבניינים החדשים, והחדרים 
היו מאד צפופים. בחדר קטן אחד ישנו כשמונה בחורים, במיטות קומתיים. הגעתי לשדה התעופה בשעת 
חצות לילה, ואחי הביא אותי משם לישיבה, לחדר שלו. הופתעתי לראות שבאמצע הלילה בחורים ערים 
לי את  פינה  הי"ו(  ר' אפרים סגרון  )כמדומה  וקוראים תיקון חצות. אחד הבחורים, בעל מדות תרומיות 
גדולים ממני  )למרות שהיו  יתרה  וכולם קיבלו אותי בחביבות  לישון בחדר של אחי.  מיטתו כדי שאוכל 
בשבע שנים לפחות(. ובעיקר ר' הראל זנזורי הי"ו, שכל פעם שהייתי נכנס לחדר היה צועק: הופה! הנה 
רפאל אמויאל בפורמט כיס! הוא גם למד אתי, וטרח להסביר לי מלים בעברית שלא הבנתי )מה פירוש 
שחרית  לתפלת  נכנסתי  בבוקר  למחרת  אותה?...(.  תולים  חולצה,  שמכבסים  אחרי  נכון  "תלוי"?  המלה 
במתינות  רם  בקול  שליט"א,  חדאד  יורם  הרב  המשגיח  של  מהתפלה  מאד  והתפעלתי  קטנה,  בישיבה 

ובנעימות.

תורה שלמדתי באף
נוסע  רבתי,  בכרך, בפריז  הייתי בחור הדר  לישיבה.  לפני שבאתי  היה  זה  עיקר התורה שלמדתי באף, 
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כל יום בתחבורה ציבורית ומתמודד עם נסיונות לא פשוטים. לא היתה לי חברה "ישיבתית" במלא מובן 
המלה. היה לי רצון עז מאד ללמוד ולבוא לישיבה, אך כמובן היה קשה מאד לשכנע את ההורים. לשלוח 
ילד בן ארבע עשרה למדינה אחרת, אין זה פשוט בכלל. כמה שאבי ז"ל התמסר בילדותנו שנדע לקרוא 
בלשון הקודש, וכן להתפלל וללמוד, ואפילו שכר לנו מורה פרטי )למרות שזה לא היה מקובל ומובן בסביבה 
הקרובה שלו(, הוא לא דמיין שנלך לישיבה, ובודאי לא בגיל ארבע עשרה )בצרפת יש "מנהג", גם אצל 
המשפחות החרדיות, שהולכים לישיבה רק אחרי תעודת בגרות(. הרב צמח שליט"א אמר לי: אל תתווכח 
אני  אחת:  פעם  עוד  למחרת  לישיבה.  ללכת  רוצה  אני  אחת:  מלה  פעם  כל  להם,  תטפטף  ההורים,  עם 
לישיבה.  ללכת  לי  לתת  מהם  לבקש  שלי,  להורים  ארוך  מכתב  כתב  הוא  במקביל  לישיבה.  ללכת  רוצה 
שמעתי  לאחרונה  הסכימו.  שלי  שההורים  העליונה  ההשגחה  שסיבבה  סיבות  כמה  היו  דבר,  של  בסופו 
מהרב צמח שהוא בעצמו לא האמין שההורים שלי יסכימו, אבל הוא כתב, והקב"ה עזר. כמובן שהיו גם 
קשיי התאקלמות בישיבה למנטליות הישראלית, וכמובן שהיו אח"כ כמה וכמה תקופות משבר, כמו כל 

הבחורים, אבל ב"ה הכל עבר.

ציון-דרך
לאחר פטירתה של הרבנית ע"ה, מרן ראש הישיבה שליט"א חזר ללמד בישיבה. בהתחלה הוא נכנס 
לומדים אז מסכת  היו  היומי שהיה מוסר מוה"ר אליהו מאדר שליט"א בהפסקת צהרים.  לשיעור הדף 
סוטה. מרן רה"י היה שומע את השיעור ומוסיף את הערותיו מאירות העינים. הרבה רצו לזכות ללמוד 
ממרן ראש הישיבה והצטרפו לשיעור, ואני ביניהם. לאחר כמה חדשים )כמדומה בזמן קיץ תשס"א( מרן 
התחיל ללמד שיעור בעיון, בכיתה של מורנו הרב מצליח חי מאזוז שליט"א. הוא סיפר שהוא אמר למרן: 
לי עכשיו כיתה איכותית שאפשר להצמיח  לוי זצ"ל? יש  נכון הרב מצטער על פטירתו של הרב משה 
אני  עיון.  שיעורי  ללמד  לחזור  שליט"א  מרן  ניאות  וכך  לוי!  משה  הרב  כמו  חכמים  תלמידי  כמה  ממנה 
ולגבי  וזכיתי לשמוע שיעורים ממרן במשך שנה אחת.  זו בתחילת השנה שלאחר מכן,  צורפתי לכיתה 
התחזית של הרב מצליח? היא אמנם לא התקיימה )בינתיים( במלא מובן המלה, אבל בהחלט יצאו מכיתה 

זו כמה תלמידי חכמים חשובים. 

רגעים מכוננים
"מי  לי  ב' יש"ק עליתי לתורה. אחרי העליה, הרב צמח שליט"א עשה  פעם אחת, כשהייתי בשיעור 
שברך", וסיים: "בעבור שמתנדב... לכתוב שני עמודי חידושים בכל שבוע!". באותו רגע זה היה נראה לי 
ענק עלי, אבל כמובן לא העזתי לסרב, וקיבלתי את הברכה עם ההתחייבות לתשלום. מאותו יום הייתי 
יושב שעות לחפש ולגרד חידושים על הסוגיא, פותח מפרשים בספריה המרכזית, ומנסה להגיע לשני 
עמודים לשבוע. באותו זמן, מורי ורבי הרב נסים ארביב ישלח ה' דברו וירפאהו אכי"ר היה יושב בכל יום 
חמישי עם אחד מבחורי הכיתה לבדוק לו חידושים. האמת, שלא בכל שבוע הצלחתי לפרוע את מלא 

החוב, אבל ברור שזה בנה אותי מאד.

דמות מרבני הישיבה שהשפיעה
התפעלנו  מכולם  בתחומו.  אחד  כל  באישיותו,  אחד  כל  ומשפיעים,  השפיעו  שכולם  לומר  אפשר 
והתחנכנו ולמדנו. אבל במיוחד אני זוכר את מורנו הגר"מ לוי זצ"ל, אשר זכיתי לראות אותו בישיבה במשך 
כמה חודשים לפני פטירתו. הוא היה סמל ודוגמא של מסירות נפש לתורה, ושל בהירות בלימוד. לא זכיתי 
ללמוד אצלו בכיתה, אבל הוא היה מוסר שיעור מידי מוצאי שבת בבית הכנסת "יוסף דעת", והייתי הולך 
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לשמוע ומקבל מזה הרבה חשק לגדול בתורה. גם מספריו הושפעתי רבות. 

חבר מימי הישיבה שהשפיע
ומדות  אחד,  מצד  עצומה  שקידה  של  סמל  בישיבה  )ונשאר(  היה  הוא  שליט"א.  כהן  רזיאל  רבי  הגאון 
נעלות מצד שני. מדי פעם הייתי שוטח לפניו שאלותיי. פעם אחת הוא הביא לי לקרוא תשובה שלו בנושא 
שלמדתי, והערתי לו איזה הערה, ושיבח אותי הרבה. זה נתן לי בטחון עצמי. אחר כך הוא הציע לרב צמח 
זינר  גם הרב תומר  לטוב  יזכר  היום.  יחד עד  לומדים  אנו  וכך  ברורה",  "הוראה  להכניס אותי לעריכת ספר 
שליט"א שהיה הארי שבחבורה בכיתה הנ"ל, והוא זה שהציע לרב צמח להכניס אותי לעריכה של שו"ת 

"איש מצליח" מהדורא בתרא.

זכרון ממעגל השנה בישיבה
התפלות בימים נוראים, התענית דיבור, התיקון בליל שבועות )עדיין אני משתדל להגיע מידי שנה(, תיקון 

היסוד בליל ששי בימי השובבי"ם וכו'. כל אלו דברים מרוממים מאד, שאין להשיג תמורתם במקום אחר.

זכרון מתוק מהישיבה
בתחילת הדרך ממש, למדנו שיעור חזרה אצל מורנו הרב צמח, בסוגיית רחס"ה בפסחים. הרב הסביר מה 
הוקשה לרש"י, ואני הרמתי אצבע והצעתי פירוש אחר. מיד, אורו פניו של הרב צמח, והוא אמר: איזה פירוש 
מתוק! באותו זמן התפלאתי, לא היה נראה לי שזה עד כדי כך מתוק, אולי גם פחות טוב מהפירוש שהוא 

אמר. יתכן שהרב רצה לעודד אותי, וזה בהחלט הצליח!

תמונה שלא תשכח
כאמור, הייתי הולך לשמוע שיעור בהלכות ברכות במוצ"ש ממוה"ר הגר"מ לוי זצ"ל. ערב אחד התבשרנו 
בן ארצי שליט"א  ציון  )עם הרב  ה'" הגיע מבית הדפוס. ההתרגשות היתה עצומה. מיהרנו  "ברכת  שספר 
שהיה נמנה אף הוא בין הבחורים המשתתפים בשיעור( לבית שלו לקנות ממנו את הספר. דפקנו בדלת, 
הרב פתח לנו ואמר לנו שהספר יגיע עוד מעט. אחרי סדר ג', חזרנו שוב לביתו. הרב פתח לנו, והוא היה נראה 

ממש שמח ומאושר! הוא נתן לנו את הספר, ואמר לנו "הנה הגיע! קחו! שילמדו בו".

מאורע שלא יימחה
ואמר:  הכיתה  של  הבחורים  אחד  הגיע  ערב  לקראת  זצ"ל.  משה  הרב  מורנו  של  הפתאומית  הפטירה 
ראיתי שבכולל קוראים תהלים לרפואת הרב משה בדמעות שליש! אח"כ בלילה שמענו רמקולים ברחובות 
שקוראים להתפלל לרפואתו. אח"כ הגיע פתק מהרב צמח שמרן רה"י הורה לקרוא פיוט "עת שערי רצון" 
עד "אל נא יהי עולם בלי ירח". ועוד קטע מהגמרא. אחרי התפלות הנרגשות חזרנו לחדר, ואז הגיע בחור 
אחד, ובישר לנו שהרב כבר נפטר. הלכנו לקרוא תהלים ליד מטתו כל הלילה. בבוקר היתה הלויה. ראיתי את 

תלמידיו הגדולים בוכים כמו תינוקות. זה היה מזעזע!

רגע של חביבות
יש מקום בשו"ת איש מצליח )ח"א א"ח סוס"י כ"ט( שמרן רה"י כתב איזו הגהה בלשון רבנו חננאל בענין 
כפניות. כשלמדתי את זה, נזכרתי שמקרוב למדתי מסכת פסחים וראיתי שם )דף נ"ב ע"ב( בפירוש ר"ח 
שמסביר משהו בערבית בענין הכפניות, בדקתי וראיתי שיש מדברי ר"ח שם ראיה לדברי מרן רה"י. כתבתי 
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לו את זה בדפי ההגהה של שו"ת איש מצליח. והוא כתב לי: "מי גילה רז זה?". בסוף הוא הזכיר את זה בשמי 
בהערה שלו.

אשרי עין ראתה
מידי פעם מרן ראש הישיבה היה מגלה לנו טפח מיסוריו ומצרותיו בשיעור. אבל תמיד כשהיינו נכנסים 

לסוגיא, הוא היה שופע אור ושמחה, עוז וחדוה במקומו!

רגע אישי עם מרן ראש הישיבה
לפני החתונה שלי, שלחתי הזמנה למרן רה"י. הוא קרא לי למשרד. אמר לי: "אני לא יכול לבוא.  אתה יודע 
למה? כל רגע באים אלי, תברך אותי, תברך אותי, תברך אותי. עושים מבן אדם בבא בכח!". הוא נתן לי מתנה 
חשובה כאות הוקרה על עבודתי בשו"ת איש מצליח. ואז, ביקשתי ברכה לכבוד החתונה. הוא בירך, ולבסוף 

סיים: והעיקר, שלא יעשו ממך בבא!... )הברכה התקיימה...(.

'כסא רחמים' בשבילי
אימפריה עצומה של תורה ועבודת ה', שהוקמה בארץ ישראל יש מאין על ידי שלשה אחים יתומים, 
ובלי ללכת בתלם של כל שאר  גוף,  צעירים, עולים חדשים, חסרי קשרים, חסרי ממון, חסרי תמיכה מכל 
כל  על  התגברו  ומעוף,  נחישות,  שלהם,  המסורת  בערך  הכרה  יוקדת,  תורה  אהבת  מתוך  רק  הישיבות. 

הקשיים, והצליחו מאד בפ"י. ועוד ידם נטויה לאוי"ט בע"ה.

המיוחדות של הישיבה בעיני
לא  בהליכותיהם. אם  צנועים מאד מאד  וביראה, אך מצד שני  גדולים מאד בתורה  כולם  רבני הישיבה 

בשביל זיכוי הרבים, לא היו יוצאים מארבע אמותיהם, ואף אחד לא היה יודע מאומה מגדלותם.

השפעת הישיבה ביום-יום
כל פעם שאני לומד, אני נהנה מאד מהעיון שלמדתי בישיבה. אני מרגיש במלים שהפירוש כך וכך. וזה 

העיקר בחיים, להבין את התורה נכון, וליהנות ממנה.

נפשי תערוג
בסוף שנת תש"ס, מרן רה"י היה מגיע בכל ערב ראש חודש לומר סליחות בישיבה לרפואת הרבנית ע"ה. 
הוא היה עובר לפני התיבה, ושופך את נפשו, פשוטו כמשמעו. עד היום כל פעם שאני אומר סליחות, ומגיע 
קולו  את  בתוכי  שומע  אני  לכאביה",  אסי  דחייס  אבוהי  אלקייה,  אבוהי  חטי  כד  ברא  ומסי...  "מחי  לקטע 

המתחטא ונפשי רועדת.

משהו שהיה פעם והיום איננו
מרן רה"י היה מגיע לישיבה בימים נוראים. הוא היה כמובן דורש, ומחזק אותנו, וגם היה עולה חזן בחלק 

מהתפלות. זה נכס עצום שנשאר לנו בתוך הלב. השי"ת ישמרהו ויחזקהו אכי"ר.

משהו שיש היום ופעם לא היה
נדיר שבחור מסיים ש"ס. היום הרבה מסיימים עשר  בחורים בקיאים בש"ס כולו בע"פ. בזמני זה היה 
פעמים, ואפילו ביש"ק! זה כמובן בזכות מכון "זכרו תורת משה עבדי" שהקים מוהרי"ץ. אבל יש גם מכון 
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קול קורא
הננו פונים לכל מי שיש בידו כתבי יד 

ממורנו הגאון הגדול הרב יוסף צמח מאזוז שליט"א 
ברכה  ומכתבי  הסכמות  וכן  התייעצות,  או  השקפתי  או  הלכתי  מכתב  בין 
עשרות  במשך  שליט"א  הרב  אצל  שלמד  מי  וכן  תמונות.  או  לספרים, 
רחמים  "כסא  בישיבת  ללמד  שליט"א  רבנו  שהחל  תשכ"ג  )משנת  השנים 

בתונס(, ויש בידו מבחנים שערך הרב שליט"א, 

וכן אם הרב בדק עבורו שאלות ותשובות בהלכה, או חידושי ש"ס ושלחן ערוך 
וכדומה, והעיר את הערותיו, 

אנא יצור עמנו קשר בהקדם ויעביר לנו צילום וסריקה איכותית.
כמו כן גם מכתב אישי והתייעצות אישית ופרטית - )ניתן למחוק את השמות 

והפרטים האישיים ולהעביר אלינו(, כי 'תורה היא וללמוד אנו צריכים' 

אנו אחראים לכך שקודם פרסום המכתב נראה לבעליו עריכתו כאשר לבו חפץ.

"והאר עינינו" לכתיבת חידושים בעיון שהוקם בשנים האחרונות, והוא חשוב לא פחות!

ספר שהשפיע עלי
ספר התניא. יש בו אש יוקדת חסידית, לצד הגיון מוצק, סדר מופתי, סגנון חד וברור, וביאור דברי חז"ל 
קרוב לפשוטם. מיוחד במינו. גם ספר "אביר הרועים" ג"ח על מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, שהוא ספר נפלא על 

אדם נפלא.

גדול שימושה
בחודשים הראשונים שהייתי בישיבה, אחי הוצרך פעם לטוס לצרפת, ולכן הגאון ר' יעקב כהן שליט"א 
זוכר היטב. באותה  חוויה עוצמתית שאני  זו היתה  לי להתארח אצלו בשבת חופשה.  גיסו( הציע  )שהוא 
שבת למדתי ממנו איך מנהלים שלחן שבת עם ילדים קטנים. וגדולה מזו, זכיתי להתארח הרבה אצל מוה"ר 
רחמים מאזוז שליט"א, יחד עם אחי )שהוא חתנו(, או אף בלעדיו. ראיתי איך הוא מתנהג בחסידות, בנעימות 

ובסבלנות.

סגירת מעגל
בתחילת דרכו של גליון "כתר מלוכה" הנוכחי, שלחו לקוראים סוג של שאלון, וביקשו הצעות לייעל את 
זכרונות  וישאלו אותו על  )ואולי גם אחרים( שיעשו כל פעם ראיון עם אחד הבוגרים,  הגליון. אני הצעתי 

מהישיבה, ואיך היא משפיעה על חייו כיום. והרי המדור שלפניכם... 

תקוה
בני הבכור הי"ו נכנס השנה לישיבה. ואני מקוה שיהנה ממנה לא פחות ממני.

  052-7108693 a025606532@gmail.com   
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המכיר את מקומו
ביער  שפסע  בדוב  מעשה 
לא  אך  פתו,  את  לחפש  לאיטו, 
בטנו,  את  להשביע  דבר  מצא 
עד שהגיע לאזנו - ידיעה שבגן 
החיות, אולי יוכל להיות - כדוב 
המוצג והכלוא בכלוב, אך שבע 

ולא כחוש ועלוב.
וירא כי לא יכול, בלי לאכול. 
חיש רץ לגן החיות, שמח ומלא 
התמלא  שם  אולם  בציפיות. 
שלא  לו  התברר  כאשר  בצער, 
דובים ולא יער. מנהל גן החיות 
הסביר לו כי המידע שקיבל את 
דובים  שהרי  סותר,  המציאות 

יש בגן די והותר.
צלחה  שלא  ובכו,  ילך  הלוך 
ישיג  כיצד  חושב  בעודו  דרכו. 
את פת לחמו, המנהל קורא לו 
ושמע  הסכת  ובעצמו.  בכבודו 
שמח  שהוא  תוך  המנהל,  אמר 
ו'צוהל'. לאחרונה לבעיה גדולה 
לו הקוף היחיד  כי מת  נקלענו, 
להחליפו  תרצה  האם  בגננו. 
בעדו?  מזון  ותקבל  בתפקידו, 
ולימוד  צמודה,  הדרכה  תקבל 
ידע,  לא  שאיש  כך  העבודה, 

שאינך קוף מבטן ומלידה.
לאחר שקיבל הדרכה, התחיל 
להתאמן  החל  במלאכה.  הדוב 
ידים  והרים  העצים,  על  לטפס 
בננות  קילף  המעריצים.  לקול 
קולות  השמיע  זרעונים,  ואכל 
לו,  היה  רב  קושי  פנים.  ועיוות 
לקפוץ ולטפס במשקלו. אך מה 

לא עשה, למען הפרנסה. 
מצוקת  את  הדוב-קוף,  אולם 
הרעב לא הצליח לעקוף. בסוף 

בוטנים  מקבל  היה  מעייף,  יום 
היה  בכפו  שבעודם  ופירות 
אין  אך  טוב,  מה  והנה  טורף, 
וכל  הדוב.  את  משביע  הקומץ 
אלו הם כפרפרת שלפני המזון, 
ואם ימשיך כך יאבד את החזון.

מוטרד,  בגן  הדוב  לו  הילך 
לחשוב איך מהבעיה הוא נפרד. 
טייל בין הכלובים, והנה לפתע 
ראה שלט 'דובים'. נכנס לכלוב 
הרי  טוב,  והרגיש  דובים  פגש 

בעבר היה גם דוב...
בפנה  הבחין  הדיבורים,  בין 
ב'ציבורים'.  המונח  באוכל 
הרגיש הדוב לשעבר, את הריר 
נוטף לו מהפה כבר. שאל הדוב 
מדוע  לשיחה,  שותפו  את 
לו  היושב  מהאוכל  אוכל  אינו 

במנוחה?!
עד  קוף,  במקורי  אני  האמת, 
לתקוף.  אותי  התחיל  שרעב 
היער  היה:  כך  שהיה  ומעשה 
גרגיר  לכל  קשה,  בתקופה  היה 
אזרתי  דרישה,  היתה  מזון 
 - הבושה  על  התגברתי  מותני 
והצעתי עצמי כקוף בגן החיות, 

מה כבר יכול להיות.
אחראי השיבוץ הטה אזניים, 
מלוא  לנו  יש  קופים  וטען: 
צריכים  אנו  דוב  אך  חפניים. 
לעשות  תרצה  בדחיפות, 
כ"כ  מסובך  מה  שותפות? 
שתים  על  לעמוד  להיות,  יכול 
למחוא כפיים ולקבל אוכל מגן 

החיות...
עכשיו אתה מבין למה מונח 
קוף  כמה  בכמויות,  אוכל  כאן 

כמה  לי  יש  וכי  לאכול  יכול 
פיות?! 

האמיתי  הדוב  צעק  נפלא! 
בצהלה. נוכל את הבעיה לפתור, 
אצל  שניהם  נעמדו  וכבר 

האחראי בתור.
אהיה  הדוב  שאני  במקום 
 - דוב  תהיה  הקוף  ואתה  קוף 
הכי  שהוא  מה  יהיה  אחד  כל 
אימתני  דוב  אשאר  אני  טוב. 
וגדול, ואתה לטפס ולקפוץ אל 

תחדול.
השניים,  את  האחראי  שמע 
מחריש  בקול  וצעק  כעס 
יהיה!  ולא  יקום  'לא  אזניים: 
אחד  כל  ישתנה.  לא  השיבוץ 
דין  יעשה  ואל  במקומו,  ישאר 

לעצמו'.
פיו:  את  הדוב-קוף  פתח 
תשמור,  פיך  את  אולי  סליחה, 

אתה מדבר ממש כמו חמור!!!
חמור  כי   - היא  אמת  נכון, 
כשנה  לפני  האחראי.  נער  אני, 
כלכליים,  קשיים  בעקבות 
יצאתי החוצה וכבר לא נחבאתי 
לשמש  עצמי  הצעתי  לכלים. 
כחמור בגן החיות, אמרתי: הכל 
לחיות.  להמשיך  כדי  אעשה 
כי  מההנהלה,  לי  השיבו  אולם 
האפשרות נעולה - יש לנו כבר 
נותירך  לא  אך  בכלוב,  חמור 
אנו  מחפשים  שלוב.  ידים  עם 
אחראי לשיבוץ החיות, אתרצה 

להיות?
שאתה  מי  תהיה  מסקנא: 
ותתכסה  תתחבא  ואל  בעצמך, 

במסכה.

הרב מאיר גבאי

פעמון ורמון
משל בחרוזים
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לי  הבאת  לא  "מדוע 
ארוחת צהריים היום" - בא בתלונה המנוח דוד 

מאדאר ז"ל אל בנו בחלום הלילה.

הסכם  תם  בו  יום  באותו  בדיוק  זה  היה 
עם  מאדאר  חויתה  הבן  שעשה  השותפות 
ה'מחזיק' הגאון רבי אברהם מגוץ הכהן זצ"ל, 

בשנת פטירת אביו.

המתווך,  אל  חויתה  ובא  מיהר  שחר,  עם 
לו  ושח  זצ"ל,  הכהן  אמייס  מרדכי  רבי  הגאון 
"כנראה  ואמר:  חייך  אמייס  רבי  חלומו.  את 
רוח  נחת  עשה  אברהם  רבי  של  שלימודו 
השנה  סיום  עם  וכעת  אביך,  לנשמת  מרובה 
הדבר חסר לו". חויתה השיב בלי להסס: "אם 

ככה שימשיך עוד שנה, ואשלם לו שכרו מדי 
חודש בחודשו".

⋅

ג'רבא,  באי  היה  מפורסם  'מחזיק',  תואר 
וניתן לתלמיד חכם המקבל מענק קבוע מאחד 
עול  מעליו  המסיר  חודשי  תשלום  הגבירים, 
פרנסת בני ביתו, כדי שיהיה ראשו שקט ושאנן 
אותו  שבפועל  למרות  תלמודו.  על  לשקוד 
עשיר 'מחזיק' ותומך בידו - הכינוי 'מחזיק' ניתן 
דוקא לאותו אברך הלומד, שזכות לימודו היא 
בעסקיו.  ברכה  שתחול  העשיר  ביד  מחזיקה 
מפירות  הוא  אף  יאכל  האמת  בעולם  וגם 
לימודו חלק כחלק עמו, כי בצל החכמה בצל 

עם סגירת קמפיין ימי ההתרמה של קרן 'שותפים' 
שהקימו רבני הישיבה תכב"ץ, יצאנו לתור אחר 
'אור תורה' שהוקמה לפני למעלה  עקבות קרן 
וגילינו  ג'רבא,  התורה  בעיר  שנים  ממאה 
התרמה'  'יום  היה  אז  גם  היום  שכמו 
שתרם  מי  ימים  באותם  וגם  שנתי, 
סכום נכבד זכה לברכת גדולי הדור 
במעמד רב רושם. בנוסף אספנו 
ועדויות  מעניינות  עובדות  שלל 
רכישת  זכות  על  מרתקות 
'מחזיק' באותם ימים, ועל ספרים 

שנקראו בשם נדיבי העם. 
הרב תומר בוכריץ

עץ חיים היא 
למחזיקים בה
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בתלמוד  ז"ל  רבותינו  בזה  דברו  וכבר  הכסף. 
ובמדרש בכמה מקומות, והדברים ידועים.

אחד מן המאמרים הנוקבים בנושא, הוא זה 
בזה  ע"ב(  קי"א  )דף  כתובות  במסכת  שהובא 
הלשון: "כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל" 
- כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו 
וכל שאין משתמש  ]לעתיד בתחיית המתים[, 
באור תורה, אין אור תורה מחייהו. כיון שראהו 
]רבי אלעזר לרבי יוחנן שהיה[ מצטער על כך, 
התורה,  מן  תקנה  להם  מצאתי  רבי!  לו:  אמר 
כולכם  חיים  אלוקיכם  בה'  הדבקים  "ואתם 
היום". וכי אפשר להדבק בשכינה?! והכתיב "כי 
בתו  המשיא  כל  אלא  אוכלה".  אש  אלוקיך  ה' 
לתלמידי  פרקמטיא  והעושה  חכם,  לתלמיד 
 - מנכסיו  חכמים  תלמידי  והמהנה  חכמים, 

מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה.

שמח זבולון בצאתך
אשר  ג'רבא  יהודי  את  במיוחד  תואם  הדבר 
עליו  זבולון,  משבט  שרובם  בפיהם  מסורת 
נאמר: "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך" 
ויששכר  "זבולון  ופירש רש"י:  יח(.  לג,  )דברים 
ויוצא  ישכון  ימים  לחוף  זבולון  שותפות,  עשו 
לתוך  ונותן  ומשתכר  בספינות,  לפרקמטיא 
פיו של יששכר, והם יושבים ועוסקים בתורה. 
של  שתורתו  ליששכר,  זבולון  הקדים  לפיכך 

יששכר על ידי זבולון היתה".

היו  הקהל,  עשירי  בפרט  שלמים  וכן  רבים 
מצווים לבניהם לרכוש להם 'מחזיק' שיקדיש 
כאותו  לזכותם,  פטירתם  שנת  של  לימוד  כל 

הגביר דוד מאדאר ז"ל בו פתחנו את מאמרנו.

כדוגמא נוספת נציין מדברי הגאון המקובל 
רבי משה עידאן זצ"ל, בהקדמת ספרו 'שעשוע 
מצוה': "כי יסודתו היתה לשם ולמנוחת האיש 

ה'  דבר  את  הירא 
ונבון[  ]המשכיל  המו"ן 

סופר  סאסי  כמה"ר  מוצנע 
נ"ע, אשר בשנה הלזו כבוד 

יושב  ואני  מנוחתו,  היתה 
ל'מחזיק'  בישיבתו,  ולומד 
ולמעוז לשמו ולעילוי נשמתו".

הגאון  למרן  מוצאים  אנו  כן 
ספר  בהקדמת  זצ"ל  מאג'וז  זקן  משה  רבי 
"מזכיר  מליצית:  בלשון  כתב  שם  חדש',  'שיר 
ה', הגביר המרומם,  ידיד  בזכרון טוב, לבנימין 
איש הבינים, מרבה להיטיב, אחד מן הרמתים, 
אלהי  צבאות  ה'  קנאת  אביון  לימין  יעמוד  כי 
הטראבלסי  בנימין  כה"ר  הוא  הלא  השמים, 
נ"ע, אשר ציוה לפני מותו: 'זה יתנו לעניי ארץ 
ואת חכמיה מנה אחת אפים', לחמו נתן על פני 
המים פזר נתן לאביונים את הכסף ואת הזהב 

זהב פרוים".

האמידים  באחד  ימים  באותם  היה  מעשה 
באי ג'רבא, שמו זבולון הג'באלי נ"ע, אשר עם 
שלא  על  היה  גדול  בצער  וכבודו,  עשרו  כל 
והרבה  גם כשנשא כמה נשים  זכה בפרי בטן, 

צדקות וחסד.

קרב  כי  והרגיש  דוי  ערש  על  שוכב  בהיותו 
שני  לפניו  הזמין  הארץ,  כל  בדרך  ללכת  קצו 
די  וביקש לתת לנשותיו  וציוה  נאמנים,  עדים 
"אני  אמר:  הדברים  ובין  בריווח,  סיפוקיהם 
רבי  או  ]הכהן[  אמייס  רבי  או  'מחזיק'  רוצה 
]מאג'וז[  זקן  רבי  אותם  ְיַרֶּצה  ]הכהן[.  כלפון 
חיים  מכן  לאחר  קצר  זמן  ובאמת  בכסף". 

לישראל שבק והלך לבית מועד לכל חי.

ובספר  רב,  הלכתי  פולמוס  עוררה  צוואתו 
א'  סימן  )חו"מ  רביעי  חלק  ונשאל'  'שואל 
רבי  רבותינו  האריכו  כ"ב(  סימן  ט'  ובחלק 
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כלפון ורבי אמייס, יחד עם גאוני תונס, במשא 
ונרחב בקיומה )למעלה מחמשים  ומתן עמוק 

עמודים גדולים כפולי טורים(.

נזכיר כאן "טעימה" משני סעיפים בהם דנו 
ה'מחזיק'  על  חיוב  יש  האם  האחד,  רבותינו: 
של  בביתו  דוקא  לימודו  סדר  את  לקבוע 
הנפטר )כפי שהיה נראה קצת מלשון הצוואה 
המובא שם(. על זה כתבו גאוני תונס בפשיטות 
שאין זה מעכב, ובלשונם: "מה תליא הא בהא 
בתורתו  לזכות  אלא  רצונו  אין  ַהְמַצּוֶה  והלא 

וזכה  המחזיק  של 
שהוא  מקום  בכל 
המקום  ולא  שם, 
המעי'ן  אלא  גורם 
ועיונו  לימודו  גורם, 
דניחא  הוא  בתורה 
וכו',  להמצווה  ליה 
שהחכם  זה  ובנדון 
אינו  ודאי  המקבל 
בביתו  אם  כי  חפץ 

שאז  ובחומותיו 
כן כשיגלה  ובטוב לבב, לא  לומד בכוונה 

מארצו וממקום שנתגדל בו מנעוריו ועד עתה 
אז אין דעתו נוחה עליו".

נציין כי לעומת זאת, בדברי הגאון רבי משה 
עידאן שהבאנו לעיל כתב שהוא "יושב ולומד 
ודאי  בישיבתו", כלומר בביתו של המנוח. אך 

אינו לעיכובא.

ל'מחזיק'  מותר  האם  רבותינו  דנו  בנוסף 
אותה  שכל  או  השוק,  בימי  במלאכה  לעסוק 
היא,  ומסקנתם  בתורה.  רק  אך  יעסוק  שנה 
ודאי  כך,  על  בפירוש  הנפטר  ציוה  לא  שאם 
ידי חובתו רק באותם הימים  יוצא  שהמחזיק 
הקבועים שלומד לזכותו, ובפרט שעל ידי כך 
צרכו  די  לו  שיש  הדעת  בישוב  לימודו  יהא 

לפרנסתו, ולא תהיה דעתו מטורפת בלימודו.

עץ חיים היא למחזיקים
אף שמקובל יותר היה לרכוש 'מחזיק' לאחר 
היו  הנפטר,  את  לזכות  פטירה 
רבים  'מחזיקים' 
ידי  על  שנשכרו 
גם  עם  עשירי 
החיים.  בארץ 
ביניהם, סיפר פעם 
הגאון  זקני  מר 
מאזוז  יחזקאל  רבי 
ר'  הגביר  על  זצ"ל, 
מוסא הכהן ז"ל )אחי 
רבי  הגאון  של  אביו 

הכהן  זצ"ל( שתמך וכלכל במשך אמייס 
כמה שנים את הגאון רבי יוסף ברבי זצ"ל.

התורני  הספר  שעולם  להזכיר,  יש  בנוסף 
זכה אף הוא לכמה חיבורים יקרי ערך שנכתבו 
נדיבים  אותם  בזכות  ורק  אך  מראשיתם 
שהחזיקו בתלמידי חכמים. אחד מן הנודעים 
שבהם, הוא הספר הגדול 'כרם שלמה' למוה"ר 

כרטיס הגרלה של קרן אור תורה

''היה לי למחזיק'' הגאון רבי 
שלום הכהן זצ''ל

הגאון הרב שלמה מאזוז זצ''ל הגאון רבי מרדכי אמייס הכהן  הגאון רבי אברהם מגוץ הכהן 
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זצ"ל  מאזוז  שלמה  רבי  הגאון 
העוסק בהלכות רבית.

שחיבור  היודעים  הם  מעטים 
גבירים  שני  בזכות  לעולם  בא  זה 
פרץ  ומשה  צגייר  האחים  נכבדים, 
שבגבול  בנגרדאן  מהעיר  ז"ל 
תוניסיה. מדי חודש בחדשו העבירו 
סיפוקו  די  שלמה  לרבי  בסתר 
במשך  לו,  יחסר  אשר  ומחסורו 
כשנתיים שלוש עד שנתמנה לדיין. 
רק כך היה ראשו פנוי לחבר חיבור 

נכבד שכזה.

בדומה לזה מסופר על אביו הרב 
פטירת  שבשנת  זצ"ל,  מאזוז  מנחם 
רחמים  הרב  הקהלה  נשיא  אביו 

את  נשמתו  לעילוי  כ'מחזיק'  לו  בחר  זצ"ל, 
שנה  באותה  זצ"ל.  עידאן  מכלוף  רבי  הגאון 
וליבולו  תערובות,  בהלכות  מכלוף  רבי  עסק 
ערב'  'מנחת  בשם  קרא  אלו  בהלכות  התורני 

לרמוז לשמו של רבי מנחם.

חיבור נוסף שחובר בדרך זו, הוא ספר 'זכות 
יצחק' - חידושי ש"ס למוה"ר הגאון רבי סאסי 
לכבוד  זה  בשם  וקראו  זצ"ל,  הכהן  מעתוק 
חמיו הרב יצחק חורי זצ"ל, מאחר והיה סמוך 
על שלחנו כ'מחזיק' כמה שנים. יש המשערים 
נקרא  השם',  'ברכת  הש"ס  על  הנוסף  שספרו 
לגדולה  עלה  שכבר  בזמן  שחיברו  לרמוז  כך 

וברכת ה' היתה בביתו ולא נזקק למתנת חנם.

רבי שלום בחילך שלוה 
בארמנותיך

אחד מן התומכים הנודעים בתלמידי חכמים, 
היה לא אחר מאשר הגאון הקדוש רבי שלום 
הכהן זצוק"ל. אף שהוא עצמו היה גדול ועצום 

החזיק  רב,  בעושר  ה'  וחננו  מאחר  בתורה, 
מר  שמספר  וכמו  חכמים.  תלמידי  שני  מכיסו 
זצ"ל,  הכהן  משה  כלפון  רבי  הגאון  מרן  בריה 
בהקדמת ספר 'שלום דוד' חלק ב'. ואלו דבריו: 
ראשי  ועטרת  מורי  אבי  את  אזכרה  "ולטוב 
כמוה"ר  והכולל  המצויין  הדיין  השלם  החכם 
רבי שלום הכהן יצ"ו, אשר הרים לפנים מכיסו 
שבת  מדי  קבוע  שבועי  פרס  קדש,  תרומת 
בשבתו לשני רבנים, ראשון אדם רבי'ן חסידא 
מוה"ר  והכולל  הדה"מ  החה"ש  הרזי'ם  סוב'ר 
רבי דוד כהן זצוק"ל וזיע"א. והשני תלמידו הוא 
מורי ורבי )כי הרבה תורה למדתי ממנו לפנים, 
והאיר את עיני מאד בלימוד הש"ס וחידושיו( 
הרב המופלא סיני ועוקר הרים החה"ש הדה"מ 
והכולל כמוה"ר ר' יעקב הכהן זצוק"ל וזיע"א. 
ועמדו הרבנים הנזכרים כמה שנים על התורה 
ועל העבודה על כיסו והוצאותיו של אבי מורי 
יצ"ו, כאשר ידעתי בבירור ונאמנה. וכן בקדש 
חזיתי מזה זמן רב חליפות מכתבים אשר היו 
בין אבי מורי יצ"ו ובין מהר"י הכהן זיע"א, אם 

הקדשה מעצם כתיבת יד קדשו של הגאון מוהרש''ך זצ''ל
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בשיעורי 
ס  ר פ ה
אם  והנהגותיו, 
בחידושי תורה מכתבי יד הקודש מוהר"י הכהן 
ילדותו  בטל  הנזכר  הרב  היה  אז  כי  זצוק"ל, 
ונדרש מאבי מורי יצ"ו לשלוח לו כפעם בפעם 

פרי תנובת לימודו חידושי ש"ס ומאמרי חז"ל, 
והיה אבי מורי יצ"ו מורהו דרכי ונתיבי הלשון 

והרעיון".

ומסיים רבי כלפון את דבריו בנימה מוסרית: 
כמה  וידע  יכיר  השומע  ואחד  הרואה  "ואחד 
כה  אם  תורה,  לומדי  ידי  למחזיקי  מעלות 
אורה  הי"ו  אמו"ר  הביא  כמה  בפלס  ישקול 
אלקי  לו  זכרה  הנוכחיות,  בהחזקותיו  לעולם 

לטובה".

מבין חיבוריו הנודעים של הגאון רבי יעקב, 

עודנו מחזיק בתומתו
מאמר  בספר  מוצאים  אנו  אלו,  לימינו  גם  שאקטואלי  ה'מחזיק'  בענין  הלכתי  דיון 

מרדכי חלק א' )מערכת פ' אות ב'( למוה"ר הגאון ר' מרדכי סגרון זצ"ל. וזה תארו:

"תלמיד חכם אחד שהשכיר עצמו ל"פועל" לבעל הבית אחד - להיותו לומד למנוחת 
אביו שנה תמימה בסך מה לחודש, וקנו ביניהם קנין סודר וכתבו שטר וכו'. והנה בתוך 
הזמן נתייקרו השערים ולא היה מספיק לאותו 'מחזיק' הסך מה שהיה לוקח מבעל 
הבית בכל חודש, ולא רצה בעל הבית להוסיף לו מאומה, כי כבר קצב עמו בכך וכך 
לחודש. והנה אותו מחזיק מצא בעל הבית אחר להשכיר לו את עצמו באופן המספיק 
הראשון  הבית  מבעל  לחזור  יוכל  אם  לשאול  חכם  התלמיד  בא  ולכן  צרכו,  כל  לו 

ולהשכיר עצמו לשני".

בתשובתו, מדמה זאת הרב 'מאמר מרדכי' לדין פועל שפסק מרן בשלחן ערוך )חו"מ 
סי' של"ג סעיף ג'( שיכול לחזור בו בחצי היום, שנאמר "כי לי בני ישראל עבדים" - ולא 
עבדים לעבדים. ואף שכתב הרמ"א שם )סעיף ד'( שאם הוא מחמת 
יוקר מחיה ולא מחמת שאינו חפץ בעבודה אין שומעין לו, מכל 
מקום יש חולקים בזה ואם כן יכול החכם לטעון דקים ליה 
סי'  )ח"ב  הרשב"א  תשובת  בעקבות  לבסוף  אולם  כמותם. 
פ"ז(, הכריע הגאון הרב מרדכי סגרון שבנידון כזה שעשו 
קנין וכתבו שטר בפירוש שהחוזר בו יתחייב סך מסויים 
יכול לחזור בו ומחוייב התלמיד  לחבירו, אין אחד מהם 
חכם להשלים שנה תמימה כפי התנאי שביניהם. ועיין 

שם בהרחבה.
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לתפארה  מתנוסס 
'מעיל  ספרו 
מסכת  על  יעקב' 
בהקדמת  מעילה. 
רבי  הגאון  והסכמת 
לספר  הכהן  שלום 
הוא  מזכיר  זה, 
מ"עסקיו" עם הגאון 
"וזאת  המחבר: 
הצעיר  אני  לפנים 
מאור  ליהנות  זכיתי 
כי  הקדושה,  תורתו 
ה'  רוח  החל  כאשר 
חכמה  רוח  לפעמו, 
חרפו,  בימי  ובינה, 
למעוז  למחזיק  היה 
ברצי  כיששכר  לי 
שנים,  איזה  כסף 

ספר  על  חקוקים  דבריו  להיות  סיבה  והייתי 
אמת  וממגיד  בינינו.  התנאי  היה  כן  כי  רשום, 
עוסק  היה  יעקב'  'מעיל  בספרו  כי  שמעתי 

בימים ההם, זכרה לי אלהי לטובה".

נציין כי מטעם זה קרא הגאון רבי דוד הכהן 
ולשם  לשמו  לרמוז  דוד',  'שלום  בשם  לספרו 
למחזיק  לי  היה  קדם  הן  "אשר  שלום  רבי 
רוב  היה  בפרק  ובו  תורתי,  דלתי  על  לשקוד 
לימודי ומכתבי הנוכחי הזה, ולהיות נזכר שמו 

לטובה", וכמו שביאר בהקדמתו.

אור תורה מחייהו
ידועה ומפורסמת בג'רבא ואגפיה חברת 
התורה  את  שהחזיקה  קרן  תורה",  "אור 
בהון רב, ובזכות פעליה עמדו וקמו עשרות 
רבנים  וסופרים,  שוחטים  חכמים,  תלמידי 

ומוצי"ם חשובים.

על  נוסדה  זו  קופה 
מרדכי  רבי  הגאון  ידי 
זצוק"ל  הכהן  אמייס 
"שבת  דרשת  במעמד 
ומאז  התרע"ז,  כלה" 
ותגמול  ושגשגה  פרחה 

שקדים.

ממכתביו  באחד 
על  אמייס  רבי  מעיד 
אל  פני  "שמתי  עצמו: 
העניים  התלמידים 
מתוך  התורה  לומדי 
יתבטלו  שלא  עוני 
וסידרתי  מלימודם. 
דרוש אחד בשבת כלה, 
ההוא  הדרוש  ואחרי 
סך  התנדב  אחד  כל 
מה כפי ערכו, ומאז ועד 
אחד  כל  הנזכרת  בשבת  שנה  בכל  עתה 
מתנדב כפי ערכו. ונתמנה עליה גזבר נאמן 
וירא ה' מרבים, ויצאו על ידה כמה חכמים 
חשובים" )עיין בספר דורש טוב לעמו עמ' 

.)40

שלמה  הרב  הוא  הלא  נאמן  גזבר  אותו 
ספר  נדפס  פטירתו  שלאחר  זצ"ל,  חורי 
'חשק שלמה' הכולל חידושי תורתו ומילי 
דהספדא שנאמרו לכבודו, ובסופו קונטרס 
התייסדות  ראשית  לבאר   - תורה'  'יגדיל 

קופת 'אור תורה', תנאיה וזכויותיה ועוד.

ייסוד  על  המספר  קטע  משם  נעתיק 
חברה זו:

עשה  החברה,  ליסוד  הראשונה  "בשנה 
וממונו  מכיסו  גדולה  סעודה  ז"ל  המנוח 
והתלמידי  הרבנים  לכל  כלה  שבת  ביום 

שטר מחזיק
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חכמים, הם ותלמידיהם איש לא נעדר, 
הדרשה  אחרי  שלישית,  בסעודה 
והנדבה שנעשית בו ביום מאת ידידנו 
והכולל  השלם  החכם  המופלא  הרב 
פעלים,  רב  חיל  איש  המצויין,  הדיין 
רבי  כה"ר  כקש"ת  והמטיב,  הטוב 
בפרק  בו  היה  אשר  הי"ו,  חורי  חיים 
הוקבע  ומאז  העירה.  פה  ומו"ץ  רב 
יום שבת כלה שבכל שנה ושנה אחר 
הדרוש הנהוג מאת אחד מחכמי ורבני 
העיר, תהיה נדבה הגונה ב'מי שבירך' 
עד  ערכו,  לפי  איש  הנאספים  מכל 

היום הזה, ואשריכם ישראל".

בהמשך דבריהם העלו הרבנים על 
פנס  חדאד  יוסף  כה"ר  הגביר  את  נס 
מהונו  הקציע  לפטירתו  שסמוך  נ"ע, 
סכום הגון לחברת 'אור תורה' שיהיה 
קיים ומכניס פירות בכל שנה, וממנו 

ראו וכן עשו אחרים.

שהיו  ה'מתנות'  את  לקרוא  מעניין 
התורמים  ימים  באותם  מקבלים 
לדוגמא  זו.  צדקה  לקרן  גבוהים  סכומים 
בבית  להתברך  זוכה  פראנּך,  אלף  התורם 
שבת  ביום  בשנה  שנה  מדי  הגדול  הכנסת 
כלה "בברכה מיוחדת על שמו" למשך כל 
ימי חייו. או לחילופין, יעשו לו אחר אריכות 
כלה  בשבת  לשמו  'מנוחה'  ושנים  ימים 

במעמד כל הקהל, בכל שנה ושנה.
ככל שעולה סכום התרומה זכאי התורם 
למי  היא  שבכולן  והגדולה  זכויות.  לעוד 
אורך  שאחר  פראנּך,  אלף  עשרים  שתורם 
כל  שיקדיש  'מחזיק'  עבורו  יתמנה  ימים 

לימודו לזכותו במשך כל השנה.
קרן  שקיימה  הגרלה  עוד  נציין  לסיום, 
היה  נהוג  פורים  בימי  כידוע  תורה'.  'אור 
פור  ל"הפיל  זכר  גורלות,  לעשות  בג'רבא 

אברכי ג'רבא שוקדים על תלמודם

מצבת האדמו''ר הקדוש רבי חורי זצ''ל בבאר שבע

הגאון רבי שלמה מאזוז זצ''ל בתקיעת שופר ביום הושענא רבא
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הצדקה  קופות  הגורל".  הוא 
ומוסדות השונים ניצלו ימים 

נרחב,  התרמה  לקמפיין  אלו 
וביניהם גם קופת 'אור תורה'.

שהציעה  הראשון  הפרס  היה  ומה 
יוקרתי?  רכב  תורה'?  'אור  חברת 

תכשיטי זהב? לא ולא!
ובכן, הזוכה המאושר היה זכאי ל'מחזיק' 
יקדיש  מהאברכים  אחד  שלמה.  שנה 
לזכותו או למנוחת הוריו כל מה שילמד. כל 

כך החזיקו יהודי ג'רבא במצות ה'מחזיק'.

"כי כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את 
ומחזיקים  חפצתי  באשר  ובחרו  שבתותי 
יד  ובחומותי  בביתי  להם  ונתתי  בבריתי, 

ושם 
מבנים  טוב 

ומבנות, שם עולם אתן לו אשר לא 
יכרת" )ישעיה נו, ד-ה(.

זבולון לחוף ימים ישכון
בחארה  אשר  ג'רבא  האי  יהודי  בפי  שנים  רבת  מסורת  ידועות,  משפחות  כמה  מלבד 

כבירה, כי משתייכים הם לשבט זבולון.

שורשה של שמועה זו מובא בספר אי הפלא )עמ' 234( להחוקר סלושץ, משם הגאון 
"ובשם זבולון היו  רבי רפאל חי הכהן זצ"ל )מחבר ספר תפארת בחורים( שכתב אליו: 
קוראים לאנשי ג'רבא, וחושבים כי תושביה הראשונים היו משבט זבולון שמנהגו לשכון 

רק על חוף הים שנאמר 'זבולון לחוף ימים ישכון', וזבול ודירה ענין אחד הם".

ד"ר סלושץ מציין שאין לדחות קבלה זו כלאחר יד, בפרט שלמסורת זבולונית זו יש 
שותפים גם בפי יהודים יושבי אי כריתים, שחלק מהם עסק בדייג ובשייט עד ימינו, אך 

אלה נשמדו בידי הנאצים ועמם אבדה שושלת הקבלה איש מפי איש.

נאמן  בית  בחומש  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן 
"ומזבולון  הפסוק  את  בזה  ביאר  בשלח(  )הפטרת 
מושכים בשבט סופר", שכידוע בני ג'רבא מרבים 
בשבט  מושכים  וזהו  ש"ס,  ובחידושי  בכתיבה 

סופר - ראשי תיבות ש"ס.

במאמרנו מצאנו קשר נוסף בין יהודי ג'רבא 
שאף  זבולון,  הראשון  לאביהם 

בכספם  החזיקו  בדרכו,  הם 
שיעסקו  חכמים  תלמידי 

בתורה.
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חדש
באוצר

חלקו השני של שו"ת "שאל יעקב" מאת ידידנו בוגר הישיבה הגאון 
רבי יעקב נסיר שליט"א )ראש כולל "קול יעקב" בקרית גת( יוצא אחר 
למעלה מאחת עשרה שנים מהכרך הראשון אשר כידוע זכה בפרס 
בני ברק לשנת תשע"ב. כרך זה כקודמו עוסק בעניינים אקטואליים 
בחלק אורח חיים ויורה דעה, שנשאלו בעיקר מהציבור הרחב במסגרת 

ובעיר  הקדושה  ישיבתנו  שע"י  ההוראה  בבית  שנשאלו  שאלות  או  השיעורים  מסירת 
קרית גת. במקומות רבים מהספר עברו וחיוו דעתם חכמי הדור, מהם הרבנים הגאונים ר' 
גדעון בן משה, ר' אהרן ירחי, ר' יעקב תופיק, ר' יהודה ברכה, ר' אליהו בנימין מאדאר 

ועוד, ועל צבאם מרן ראש הישיבה שליט"א. 
להלן חלק מהנושאים המרתקים: מי יאמר קדיש על מי שיש לו רק בנות. המתפלל במנין 
שיש חשש שיעלה חזן שאין לו טלפון כשר )כולל מכתב ממרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז 
שליט"א בענין הנ"ל(. שימור מנהגי הספרדים. קונטרס תפלה בפלג המנחה ביום חול 
ושבת. האם מותר לתת עדשות מגע בחומר ניקוי בשבת. טלטול בשבת נדנדה לתינוק 
מים  מילוי  קולות מסוימים.  ותפעיל  ע"י בטריות בכדי שתתנדנד  שקבוע בה הפעלה 

במצנן ומזגן נייד ביום טוב ושבת וטלטולם ועוד ועוד.
ניתן להזמין בטל' 054-8466669 בעלות של 30 ₪.  

הרב המחבר מבוגרי הישיבה דן בשאלות אקטואליות בארבעת חלקי 
שלחן ערוך. רוב הספר מתבסס על אורח חיים, ובעיקר על הלכות 
שבת. בין הדברים, דן המחבר על שימוש בשבת בברז המחובר לסנני 
לפח  קשירתו  אחרי  שנזרק  קשר  כגון  קושר  מלאכת  גדרי  על  מים, 

האשפה אם מותר לקושרו, ועוד.
כמו כן, בספר יש הרבה יישובים במשנתו של מוה"ר הגאון ר' משה הלוי זצוק"ל על קושיות 
שהקשו עליו,  וכגון בהלכות ברכות בדיני ברכת הריח, או בהלכות שבת בדין הפרדת 

גביעי לבן או שלוקים בשבת וכיוצא בזה.
הספר זכה להסכמותיהם של גדולי ישראל, ובראשם מו"ר ועט"ר מרן ראש הישיבה שליט"א, 
וכן מהמקובל הצדיק הרב דוב קוק הכהן שליט"א, ומהגאון הגדול ר' דוד יוסף שליט"א, ואף 

מראש בד"ץ מהדרין הגאון הגדול ר' אברהם רובין שליט"א, ומעוד רבנים חשובים.
בדבריו של מרן ראש הישיבה שליט"א הוא משבחו על היות הספר מוגה ע"י הגאון רבי 
רזיאל הכהן שליט"א, וכותב בסוף הדברים "יישר כח לידי"נ המחבר שליט"א וירבו כמותו 

בישראל".

הגאון רבי יעקב נסיר שליט"א

הגאון רבי בני רביבו שליט"א

שו"ת "שאל יעקב" חלק ב'

שו"ת "וכרביבים עלי עשב"
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חדש
ברחוב באוצר שבע  בבאר  בעיר   ,9987733-055 בטלפון  להשיגו  וניתן  ש"ח,   35 הספר  מחיר 

החיד"א 6\5 בטלפון 6439198-08, בנתיבות אצל הרב יוסף חיים נחום הלוי 8484512-054. 
בבני ברק בישיבתנו אצל הבחור נעם חג'בי )יש"ג שיעור ב'(.

ספרי בוגר הישיבה הגאון רבי יניב נסיר שליט"א 
שו"ת "הלכה למשה" על שלשת חלקיהם, מוכרים 
בעולם התורה וכבר קנו שביתה בהיכלי הכוללים 
חדש  לספר  אנו  נחשפים  עתה  ההוראות.  ומורי 
מסוגו פרי עטו של הרב יניב שליט"א, ספר פסקי 

שבת הכולל ב' חלקים.
טעמים  עם  הלכות  פסקי  כולל  הראשון  חלקו 
בירור  ובדגש על  ומקורות על סדר השלחן ערוך 

כל הנושאים המצויים והחדשים, וחלקו השני כולל תשובות בהלכה כדרך ג' חלקי השו"ת 
הנ"ל.

ובירור  בפוסקים  מעמיק  בירור  אחרי  מיוחדים שבאו  וחידושים  הוראות  נקבצו  בספר 
המציאות כדרכו של הרב המחבר בכל פסקיו. כמו הדין שקליפות ביצים אינם מוקצה, 
שבא אחרי בירור הדין ובירור המציאות שבעלי תרנגולות ותוכים מאכילים אותם קליפות 

ביצים לצורך תוספת סידן.
חידוש נוסף המופיע בספר הוא שמותר לילדים לטלטל חיות מחמד כמו תוכים, על פי 
דעת רבים מהראשונים מותר לטלטל כל בעלי חיים, וגם הרא"ש שמחמיר אפשר שיודה 
בבעל חי שהשימוש נעשה בגופו כמו חית מחמד, ועוד שיש בזה צער בעלי חיים, וידוע 
הכלל שכתב מרן בבית יוסף שבכל דבר שיש מחלוקת הגם שאנחנו פוסקים להחמיר, 

לקטן יש להקל לכתחילה כדעות המקילים.
עוד מובא בירור חשוב שמותר להדליק נר שבת על ידי נורות לד, ולא רק על ידי מנורת 
להט, ועוד מאות פסקים שהתקבצו בי"ח פרקים של הלכות ועוד כ"ה תשובות בהלכה.  
ניתן להשיג את הספר ברשת חנויות "יפה נוף". או אצל הרב המחבר בפלא' 0527-150-637

לוי  הגר"מ  מורנו  של  המובהקים  ומתלמידיו  הישיבה  מבוגרי  שליט"א  המחבר  הרב 
זצ"ל, חיבר ספר שכולו סובב הולך ליישב פסקי מורנו הגר"מ לוי בטוב טעם ודעת. 
ובפתח הספר מבקש ממי שיש לו הערה על הרב זצ"ל שישלח לו, והוא ינסה ליישבה.

מאות כללים יקרים ומועילים בדרכי הש"ס ורבותינו הפוסקים. רובו ככולו מפיו ומפי 
כתבו של מרן ראש הישיבה שליט"א, תפוחי זהב במשכיות כסף. הקונטרס יצא בעבר, 

והתקבל בחיבה רבה, וכעת יוצא במהדורא חדשה ומתוקנת.
ניתן להשיג בטל': 050-4176510 

הגאון רבי אביאל חדאד שליט"א ספר "ישיב משה" 

הגאון רבי יניב נסיר שליט"א ספר "פסקי שבת"

הגאון רבי פזי חדאד שליט"א קונטרס "זה הכלל"



88

הורתי' המלאים בתורת מרן  'חדר  חלק חדש הצטרף לאחרונה לקונטרסים הנפלאים 
ראש הישיבה שליט"א. כמעשהו בראשונים, הרב העורך שליט"א דולה ומשקה מתורת 
רבינו שליט"א במגוון נושאים: הלכה, חידושים, מוסר, כללים, חינוך, דקדוק ועוד. ערוך 

בשפה יפה השוה לכל נפש. חובה בכל בית נאמן! 
הנה כמה דוגמאות:

בסדר  לא  להעלים עין מבחור שהוא  תוכל  "אדם צריך לדעת לכלכל דבריו במשפט. 
]היום[, תעלים עין, מחר תקרב אותו. ואם תקרב אותו מחר, הוא יאמר: אם הרב היה 
יודע מה שאני עשיתי אתמול, הוא היה יורק בפני. לא, הרב יודע, יודע מה שעשית 
אתמול, אבל הוא לא יתן לך לגלוש, הוא תופס אותך ומקרב אותך. ומי שאינו יודע את 

הסוד הזה - אסור לו לחנך!" )כ"ז תמוז ע"ט(.
"אדם שלומד אצלי אני נותן לו חיים, שירגיש בתורה, חיים. תרגיש נחת בתורה, לא 
תרגיש בעצמך שאתה נמצא בישיבה, כי הוריך הכניסו אותך... המוסר שלי, הוא לא 
מוסר מופשט, הוא מהחיים, דרך חיים. "אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע" 

)משלי ה', ו'(". )ט"ו תמוז תשע"ט(
למג"ש שהתקשה בהסבר דברי רש"י אמר מרן: "אם ישבת על רש"י הזה כמו שאני 
ישבתי בילדותי על כל דיבור ברש"י, עד שעיני דמעו, היה אחרת. אנחנו קבלנו את 
דברי רש"י באהבה. "נלך למורנו ורבנו ועטרת ראשנו נשאל אותו מה פירוש הגמרא", 
כך אמר לי אמה"ג על הגמרא בבא מציעא דף מ"ט )ע"ב(. בהתחלה פירשתי את הגמרא 
אחרת, אמר לי: לא, נלך למו"ר... חשבתי בוא נלך לג'רבא לרבי חיותה נשאל אותו... 

לא, "מורנו ורבנו" זה רש"י. ככה היה היחס לרש"י". )כ"ה תמוז תשפ"א(.
ניתן להשיג אצל הרב המחבר רבי דוד חדאד בפלאפון: 058-3241518. 

הגאון רבי דוד חדאד שליט"א קונטרס "חדר הורתי"

הרה"ג ר' יעקב יצחק הכהן שליט"א ירחון "אוצרות התורה"

ישיבתנו תכב"ץ העמידה בס"ד מיזמים ופרויקטים רבים ומיוחדים 
שקשה לדמיין מה היה בלעדיהם, אך המופלאים שבהם הם דוקא 
כמה  עד  מכל  יותר  ומבטאים  עצמם  הבחורים  מצד  שבאים  אלו 
האחד  בעצמותיהם.  נמסך  הישיבה  רבני  של  והחזון  היסודות 

ירחון "אוצרות התורה" שכשמו כן הוא אוצר בלום של שו"ת,  המיוחד שבהם הוא 
חידו"ת, משלים, פרשת שבוע, מוסר והשקפה ועוד היד נטויה בפ"י.

בערב חג "מתן תורה" האחרון יצא לאור ירחון "אוצרות התורה" ה-120)!( בגיליון 
מורחב וחגיגי, כשעל המלאכה מנצח הרב יעקב יצחק הכהן שליט"א העורך והיוזם. 
בדבריו בפתח הגליון הוא משתף במה שהוביל להקמת הגליון: "יום אחד בשלהי 

־תמוז תשע"א שוחחתי עם אחד הבחורים בישיבה והעלנו את החשיבות של ההת
כתבות בין הבחורים ע"י קושיות בצ"ע ותרוצים אחד לשני כמו שהיה בג'רבא". 
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קם לו ירחון צעיר בן שמונה עמודים באלול באותה שנה עם שלל מדורים, כשהבולטים 
בהם היו "להגדיל תורה" ובו קושיות הבחורים וכנגדו "ואדברה בעדותך נגד" – תירוצים 

שהעלו חבריהם.
אך דרכו של עורך הגליון לא תמיד היתה סוגה בשושנים. "והן אמת שהיו חודשים שהיו 
קושי גדול", הוא מספר בגילוי לב, "היו חודשים שהיו טעויות, תקלות, מתנגדים וכו', 
אבל ב"ה העקביות נצחה והגענו לגליון זה". ואם בעקביות עסקינן, אי אפשר להתעלם 
רבה,  במסירות  שליט"א  כהן  יצחק  יעקב  הרב  של  לימינו  שעמדו  הרבים  מהעורכים 
וערכו את הירחון מתוך הישיבה, והם: ר' שלמה כהן ר' יוסף קויתי ר' אליסף מאזוז ר' 

משה מאדאר ר' יוסף כהן ור' ינון דעדוש הי"ו עד חתונתם.
העורך בישיבה כעת הוא ר' מנחם מאזוז הי"ו נכדו של מרן שליט"א, שמספר כי ישנם 
בחורים שהתוודעו לכישרון הכתיבה שלהם רק בזכות הירחון, שגידל מתוכו עשרות 

כותבים משובחים ומחברי ספרים וקונטרסים.
מוה"ר הגאון רבי צמח מאזוז שליט"א במכתב חם ומרגש שמופיע בגליון החדש, מעיד 
על התועלת המרובה שבחורי הישיבה מפיקים מהגליון, וכתב כי "בודאי זה וזה גורם 
להרבות חשק כתיבת חידושי תורה בין החברים". מוה"ר ממשיך במכתבו, ומציין שזו 
בעצם שאיפתו של מרן אבי הישיבה מוהרח"ך זיע"א, וכמה סימבולי שהיוזם והעורך 
הוא נינו. רבנו מרן רה"י שליט"א הצטרף אף הוא למכתב וחתימתו מתנוססת בשולי 

הגליון.
בנוסף לתועלת העצומה שבכתיבת הבחורים כאמור, את הירחון מעטרים מדורים אף 
סגרון  מיכאל  הרב  הגאון  המשגיח  מורנו  החל  האחרונים  ובחודשים  שליט"א,  ממרנן 
במלות  והתבוננות  ביאורים  נא",  "בינו  מרתקת  מאמרים  סידרת  לפרסם  שליט"א, 
התפילה. הגאון הרב סגרון שליט"א ידוע ומפורסם בסגנונו המיוחד לנתח פירושי המלים 

לאשורם, ובמדור זה הוא משתף את הקוראים בעומקם של דברים.
בדרך  תורה  ולהגדיל  להמשיך  שיזכו  ולקוראים,  לכותבים  שליט"א  לעורך  ברכותנו 

רבותינו נ"ע ושיבדלחט"א עד ביאת גואל אמן.

אל ספרי היסוד המדויקים שבהוצאת מכון הרב מצליח, מצטרף כעת 
נדבך חשוב - "חוק לישראל" בהגהה ובעריכה מדויקת ושכלולים 
נוספים במתכונת שאר הספרים שבסדרת ספרי מכון הרב מצליח. 
חלק המשנה הודפס עם פירוש "קב ונקי". כמו כן הוכנסו כל הגהות 
במשך  בו  )שהגה  שלו  חק"ל  בספרי  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן 

שנים(, וכן הוכנסו ביאורים הנצרכים להבנת הענין, עם חתימתו.

"חק לישראל" המדויק

בתלת הוי חזקה! זה שנה שלישית ברצף שיוצא לאור הקונטרס 
"דקדוק חברים", הכולל חידושי ש"ס של הבחורים בישיבה תכב"ץ 

־מאשר חידשו בסוגיות הנלמדות. מרן בהסכמתו משבח את הקונ
טרס ש"כולו מלא דעת". ניתן להשיג בישיבה גדולה.

קובץ
דקדוק  

חברים
קובץ דקדוק חברים

חלק ב'
קובץ חידושים, מאירים כספירים,

ערוכים ומסודרים, בסדר הדפים,
על שני הפרקים, "ארבעה אבות" ו"המניח".

מאיתנו התלמידים, ומורנו החכים,
מו"ר ועט"ר הגאון ר' משה הכהן שליט"א,

ובשם נקראו "מש"ך תורה".
בעיון מסותתים, ובעמקות מרובבים,

כדרך החכמים, מדורי דורים.
הכותבים וחותמים,
תלמידיו הנאמנים

ש"ב יש"ק 
 ה'תשפ"א

קונטרס "דקדוק חברים"
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מעמד חלוקת תעודות במכון הסת"ם המפואר "יד רפאל"

הוראה  מורי  ממאה  למעלה  של  ובהשתתפות  רושם  רב  במעמד 
המשרתים בקודש בבתי הוראה ברחבי הארץ, ובתוכם עשרות מתמחים בפ"י, 
חולקו  ובו  ב"ב,  "אהבת התורה"  הכנסת  בבית  יד-רפאל  כנס  התקיים השנה 
לאחר  לימודם,  את  בהצלחה  שסיימו  מתמחים  עשר  לחמשה  הוראה  תעודות 
רבי  הרה"ג  שבראשות  יד-רפאל,  המרכזי  ההוראה  בבית  שנים  של  התמחות 

שלמה מועלם שליט"א מחבר סדרת הספרים "יריעות שלמה" ד' חלקים.

ראש המכון שליט"א פתח את הכנס ודיבר על חידושים הלכתיים בענייני 
הסת"ם בכלל ובדיני צורת האותיות בפרט, בצירוף מצגת להמחשת הדברים.

מאזוז  צמח  הרב  הגדול  הגאון  מורנו  המעמד  את  לכבד  הגיע  מכן  לאחר 
הוראה,  מורי  כתפי  על  הרובצת  הגדולה  האחריות  על  עורר  אשר  שליט"א 

ובירכם שיצליחו בדרכם ושלא תצא תקלה מתחת ידם.

הישיבה  ראש  מרן  המכון  נשיא  של  הופעתו  עם  נרשם  המעמד  של  שיאו 
שליט"א. במשאו המיוחד, מרן שליט"א הרחיב בשבח פעילות המכון ובין היתר 
ילמדו  שהסופרים  כדי  הכל  שעושה  מועלם  שלמה  רבי  של  כוחו  יישר  אמר: 
סופר כתב  בזמנו החתם  ולקבל תעודה.  ולשנן  צריך ללמוד  יסודיים,  כללים 
"אני גוזר על כל תלמידיי לא לכתוב עד שיהיו בקיאים בספר "קסת הסופר" של 
הרב שלמה גנצפריד", "ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד", שמר ר''ת 
רבי שלמה מועלם... תרכשו את הספרים שלו ותקבלו תעודה. התעודה שלו 

אני מגיד
חדשות
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שקולה כמו התעודה של לפני מאתיים שנה! מי שבקי ב''קסת הסופר'' יהיה בקי 
גם ב''יריעות שלמה'', אם יש לך יריעות שלמה אתה יודע את כל הכללים את 

כל ההלכות, אתה נבחן אתה משנן אותם, תבורכו מפי עליון.

מעמד בני עליה בראשות מרן שליט"א
בסדר  סדורים  עמדו  הכסאות  מאדם.  ריק  היה  הגדול  המדרש  בית  היכל 
על  קידושין.  ע"א ממסכת  וס"ה  ע"ד  ס"ד  דף  מהם  אחד  כל  כשלפני  מופתי, 
הדלתות צבאו באותה שעה בחורי החמד, כולם בני אותו הגיל פחות או יותר – 

בחורים  של  אדיר  זרם  הגדולה.  לישיבה  שעולים  קטנה  ישיבה  מסיימי 
פורץ פנימה אל האולם. הזריזים שבהם ממהרים לתפוס את המקומות בשורות 
הראשונות. הם מעדיפים לחזות בפני ראשי הישיבות והרבנים שליט"א באופן 

בלתי אמצעי, לראות מקרוב ולשמוע היטב כל הגה.

בתוך חמש דקות האולם כבר מלא, ולא נשאר כסא אחד מיותם. חמש דקות 
עומדים  עבר  מכל  ואוזלים.  הולכים  העמידה  מקומות  וגם  עוברות,  נוספות 
כאן  מלה שתיאמר  כל  ולקלוט  לשמוע  כדי  כאפרכסת  אוזנם  המטים  בחורים 

הערב. 

המשגיחים  הישיבות  ראשי  כלל  בנוכחותם  כיבדו  הנשיאות  שולחן  את 
והרבנים שליט"א המכהנים בקודש בישיבות ההולכים לאורו של עמוד האש 
ההולך לפני המחנה מרן רבנו הגדול ראש הישיבה שליט"א. מורנו הגאון הרב 
מצליח חי מאזוז שליט"א פתח את המעמד ובדבריו הצביע על כך שחיי ישיבה 
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גדולה הם ההכנה לכל החיים עצמם ודיבר על חשיבות ההכנה לקראתם. לאחר 
מכן נשא דברים מורנו הגאון הרב אליהו בנימין מאדאר שליט"א שדיבר על 
חשיבות ניצול הזמן וההשקעה בלימוד. מורנו הגאון הרב ליאור כהן שליט"א 
של  המושג  את  בדבריו  וחידד  לחכימין"  חכמתא  "יהיב  הקב"ה  מדוע  הסביר 

אהבת התורה.

שאלות  עם  במינו  מיוחד  שיח'  'רב  התקיים  המיוחד  המעמד  במסגרת 
ישיבה,  בחור  של  בחייו  היום-יום  לחיי  הנוגעות  ומעשיות  אקטואליות 
רחמים',  'כסא  ישיבת  משגיח  שליט"א  סגרון  מיכאל  הרב  הגאון  בהשתתפות 
אלעד  הרב  הגאון  יוסף',  'מאור  ישיבת  ראש  כהן שליט"א  ליאור  הרב  הגאון 
עידאן שליט"א משגיח ישיבת 'לבנימין אמר', הגאון הרב בנימין כהן שליט"א 
ר"מ בישיבת 'יצחק ירנן', הגאון הרב דוד בוארון שליט"א משגיח ישיבת 'מאור 
סבא.  בכפר  הדתית  המועצה  יו"ר  הי"ו  טרבלסי  הרב ששון  ובהנחיית  יוסף', 
הצורבים הצעירים שמו אזנם כאפרכסת לשעה של קורת רוח ושמחה של התרת 
הקדושה  התורה  באזמל  מנותח  נוקב  למענה  זכו  כולם  והשאלות  הספקות, 
וההשקפה הטהורה, ע"י רבותינו הגאונים שליט"א אשר העניקו מנסיונם ארוך 

השנים לתועלת בני הישיבות.

את המשא המרכזי שמעו צעירי הצאן מפיו של מרן רבינו הגדול ראש הישיבה 
שליט"א, אשר מסר שיעור עיוני מיוחד במסכת קידושין במשך כשעה, בלול 

בשביבי הדרכה ועצה. 

ביציאה כל בחור קיבל את הספר ''חזקו'' שיחות מאת מורנו ורבנו הרב צמח 
מאזוז שליט''א כהכנה לישיבות הגדולות.

באיגוד בני הישיבות "לגיונו של מלך" שיזמו את הכינוס, אומרים כי "מטרת 
הכינוס לאפשר לבחורי החמד להתכונן בצורה מיטבית לקראת עלייתם לישיבה 
הגדולה, על מנת שיוכלו לצלוח את המעבר מהישיבה הקטנה בה הם נתונים 
תחת השגחה ופיקוח צמוד במשך רוב שעות היום, לישיבה הגדולה שבה נדרש 

כל בחור להיות אחראי ומשגיח על עצמו".
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כנס רפואה והלכה שע"י בית ההוראה כסא רחמים
כמידי שנה, התקיים יום העיון ההלכתי במעמד עשרות מרבני בית ההוראה 
"כסא רחמים", ובתוכם ראשי ישיבות דיינים ורבני יישובים, אשר נתקבצו ובאו 
מכל רחבי הארץ להשתתף בכנס של בית ההוראה "כסא רחמים", בנשיאותו של 
מרן ראש הישיבה רבינו מאיר מאזוז שליט"א, ובראשותו של אחיינו הגאון רבי 
מצליח חי מאזוז שליט"א ר"מ בישיבה ורב קהילת באר מים חיים בראשון לציון. 

בכנס נדונו סוגיות אקטואליות רבות, וניתנו הנחיות ופתרונות הלכתיים 
העומדים  בנושאים 
על הפרק, לדעת מה 
כדת  ישראל,  יעשה 
תורה,  של  וכהלכה 
לשואלים  להשיב 
הרבים הנושאים את 
עיניהם לתשובותיהם 
של  והכרעותיהם 

רבני בית ההוראה.

הנדון העיקרי בכנס היה בענייני רפואה בהלכה, לקראת צום יום הכיפורים, 
ולצורך כך הזמינו מנהלי בית ההוראה את הד"ר המומחה עדי כהן הי"ו  אשר 
עם  השונות,  במחלות  החולים  על  הצום  השפעת  בענין  בסיסיים  כללים  נתן 
פירוט ברור של המחלות המצויות כיום והשפעתם על מערכות הגוף. ודינם 
זמן לשאלות הרבנים  ניתן  יום הכיפורים. בתום הרצאתו המחכימה  גבי צום 

שליט"א, בנוגע לבעיות רפואיות נוספות שנשאלו לגביהם.

והביעו  בכנס,  הגדולה  ההצלחה  את  בסיפוק  סיכמו  ההוראה  בית  מנהלי 
הכנס  מארגון  הוראה  בית  רבני  מרנן  של  והערכתם  התפעלותם  את  בפנינו 
המושקע למען הרבנים, ולמען ספק את הצימאון הגדול של הציבור ההולך וגדל 

הפונה לבית ההוראה על כלל שלוחותיו המגוונים. 

אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו
מפגש מיוחד אירע בירושלים, כאשר מורנו הגאון הגדול ר' אליהו בנימין 
מאדאר שליט"א הגיע עם הספר החדש "הוראה ברורה" הלכות טהרה, אל מעונו 
ר' ברוך שרגא שליט"א להביא לרב )שנתן הסכמה נלהבת  של הגאון הגדול 
לספר( את הספר החדש. במפגש השתתפו גם הגאון ר' יניב נסיר שליט"א ראש 
בית ההוראה "מעין טהור" )תלמידו המובהק של הגר"א מאדאר ותלמידו של 
הגר"ב שרגא שבית ההוראה מעין טהור עומד תחת נשיאותו(, וכן הגאון ר' גיא 
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מור שליט"א שעסק יחד עם הגר"א מאדאר בחיבור הספר.

הלכה,  עניני  וכמה  כמה  וליבנו  ארוכה,  שעה  משך  יחד  נועדו  הרבנים 
כשהגר"ב מספר דברים מאלפים על רבותיו בדור הקודם הגרב"צ אבא שאול 
האיש  מרנא  של  שתלמיד  שרגא  הגר"ב  סיפר  היתר  בין  ועוד.  צדקה  הגר"י 
מהגרב"צ  ביקש  צדקה  יוסף. הגר"י  בפורת  ללמוד  ובא  מתוניס  עלה  מצליח 
לבוחנו, התלמיד הביא לגרב"צ תשובה שכתב בהלכה, הרב ראה את התשובה 
וקיבלו על אתר. הגר"ב מעיד שהתלמיד הזה היה מעיין בעיון כברזל, ועלה 
על כל בני החבורה בעיונו. כשדיבר בזה לפני רבו הגרב"צ, אמר לו הגרב"צ 

שמספרי האיש מצליח ניכר שהיה "ענק בגאונות", כהגדרתו.

הגר"ב שרגא העניק את סדרת ספריו למורנו הגר"א מאדאר ולהרה"ג ר' גיא 
מור ובירכם באומרו שהספר "הוראה ברורה" הוא ספר שיועיל לדורות, ורק מי 

שלמד הלכות אלו בעיון ידע להעריך מה טמון בכל תג ותג.

מרן שליט''א
 מעיין 
בכתר מלוכה 
אדהאחרון

חד
וד 

ר' ד
ום 

ציל
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עתיקא 
עתיק מיוחד ונדיר

תמונה מיוחדת מלאת 
הוד שהתגלתה לאחרונה, 
ובה נראה מרן האיש 
מצליח בבית מחותנו ר' 
ציון בוכריץ בג'רבא בשנת 
התשכ''ה, באחד מימי 
השבע ברכות לבנו הגדול 
יבלח''ט מרן ראש הישיבה 
שיושב לצד אביו. מעבר 
לשולחן נראה המחותן

תמונה נדירה 
נוספת של מרן 
האיש מצליח 

זצ''ל בבית הדין 
הרבני. 

נראים גם 

רבי אמייס הכהן 
ורבי ישועה 

אלמליח

קבלה עבור תרומה של רבי 
רפאל מאזוז זצ''ל )אביו של 
מרן האיש מצליח( לישיבת 
חברת התלמוד בסך מאה פ', 
תשרי תשי''א
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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


