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חירות עם איזון
בחג הפסח מצוה אותנו התורה לאכול 
את בשר הפסח על מצות ומרורים. ויש 
להבין, למה לא לשכוח מהעבר העגום 
הזה ולהתמקד בעתיד המזהיר? ובכלל, 
מה פשר הניגוד הקיצוני הזה - מצד אחד 
התנהגות כבני מלכים בהסיבה בבשר 
וביין, ומנגד התנהגות כבני עניים באכילת 

המצות והמרורים?

לרבנו יוסף חיים זצ"ל בספרו "בן איש 
חיל" )ח"ב דרוש א' לשבת הגדול( יש 
הסבר נאה: אכילת בשר הפסח, היא 
זכר לנס הגאולה שבעקבותיה נעשינו 
בני חורין מעבדות קשה וארוכה. ברם, 
הרגשת חירות זו יכולה להביא איתה עודף 
שכרון כח שעלול לדרדר את בן החורין 
למקומות שליליים. לפיכך, על מנת 
שלא תזוח דעתנו בחירותנו, מזכירים 
אנו לעצמנו בעיצומו של הסדר גם את 
הדלות שהיתה מנת חלקנו, כאשר אבות 
אבותינו היו בשפל המדרגה, בעבדות 
עינוי והשפלה. וזאת על ידי אכילת מצה 
ומרור - המצה, היא לחם העוני שאכלו 
אבותינו במצרים, והיא זכר למזונם הדל 
בגלות מצרים. והמרור, מרמז למרירות 

ולקושי השעבוד שהיו נתונים בהם.

זו הסיבה שבעל ההגדה בחר לפתוח את 
ליל הסדר בקריאה "הא לחמא עניא, די 
אכלו אבהתנא בארעא דמצרים", ובהמשך 
"עבדים היינו לפרעה במצרים". התזכורת 
הזו עשויה להניס מלבנו את אותם רגשות 

גאוה ובוז.

זו גם הסיבה שלחג הפסח קוראים מצד 
אחד 'חג החירות' - לזכר הנס שבו יצאנו 
לחירות, ומנגד 'חג המצות' - על שם לחם 

העוני שאכלו אבותינו במצרים. 

שילוב זה המאפיין את חג הפסח - זכירת 
גודל הנס עם זכירת המצב העגום, מעמיד 

את הרגשת החירות במקומה הנכון.
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מלכם
בראשם

פנינים ממשנתו של מרן הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל

ְּגדֹוָלה תֹוָרה, 
ֶׁשִהיא נֹוֶתֶנת 
ַחִּיים ְלעֶֹׂשיָה 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: ִּכי 

ַחִּיים ֵהם 
ְלמְֹצֵאיֶהם, 
ּוְלָכל־ְּבָׂשרֹו 

ַמְרֵּפא )משלי ד', כ"ב(... 
)אבות פ"ו מ"ז( 

ַחִּיים  ְּגדֹוָלה תֹוָרה, ֶׁשִהיא נֹוֶתֶנת 
"ְלֹעֶׂשיָה". ולא "ללומדיה", כי עיקר 
הלימוד הוא על מנת לעשות. עוד יתכן 
שדקדק התנא לומר "ְלעֶֹׂשיָה", לרמוז 
לדברי הגמ' )בע"ז דף י"ט ע"א( שתלמיד 
הטורח בעסק התורה, התורה נקראת 
שלו, וכמ"ש: "כי אם בתורת ה' חפצו 
ובתורתו יהגה" וגו', שבתחילה נקראת 
התורה על שמו של הקב"ה - 'בתורת 
ה', ואחר שעוסק בה נקראת 'ובתורתו' 
- משמע שהיא שלו. ע"ש. וזהו נותנת 
חיים "לעושיה" - לעֵמל וטורח בה עד 
שנקראת 'תורתו' כאילו הוא עשאה. 
ויש לפרש עוד שמה שאמר התנא 
ְלֹעֶׂשיָה, אין כוונתו לשלול לעושיה 
ולא ללומדיה, שהרי גדול שכר הלימוד 
משכר המעשה )קדושין דף מ' ע"ב(, אלא 
ר"ל שנותנת חיים אפילו לעושיה - 
שומרי מצוותיה, וכל שכן ללומדיה. 

)מהר"ש אוזידא(.

איתא במד"ר ויקרא )פכ"ט ה'(: ר' 
ברכיה פתח, "אורח חיים למעלה 
למשכיל" )משלי ט"ו כ"ד( - אין 'אורח 

חיים' אלא 'תורה', ְּכַמה דאת ָאֵמר: "עץ 
חיים היא למחזיקים בה" )שם ג' ח"י(. 
דבר אחר "אורח חיים למעלה למשכיל" 
- אין 'אורח חיים' אלא 'יסורין', ְּכַמה 
דאת ָאֵמר: "ודרך  חיים תוכחות מוסר" 
)שם ו' כ"ג(. "למעלה למשכיל" - למי 

שמסתכל למצוותיה של תורה, מה 
כתיב למעלה מן הענין? "לא תכלה 

פאת שדך". ע"כ. 

ומדרש זה אומר דרשני, שאם ביקש 
ר' ברכיה ראיה שהתורה נקראת 'חיים', 
היה לו להביא מקרא מן התורה, כגון: 
"כי הוא חייך ואורך ימיך" )דברים ל' כ'( 
וכיוצא בזה, ולא להביא ממרחק לחמו 
מספר משלי. ועוד, איך דרש ר' ברכיה 
שתי דרשות מנוגדות זו לזו מן הקצה 
אל הקצה?! באחת יאמר שהתורה 
היא ה'חיים', ואח"כ יאמר שהיסורין 
הן 'אורח חיים'?! אתמהה! ועוד, מה 
ענין "מצות פאה" לכל הדרשא הנ"ל, 
ובמה נתייחדה היא מכל מצוותיה של 

תורה?

ויש ליישב זאת, על פי משל בקבוצת 
סוחרים שהיו נוסעים באופן קבוע אל 



היריד הנודע בלייפציג, והנה בימים 
ההם טרם בניית מסילות הרכבת בכל 
עיר ועיר, היתה הדרך בחזקת סכנה 
מחמת השודדים צמאי דם האורבים 
להם ולכספם. ועל כן היו מארגנים 
"אורחת סוחרים", ההולכים כולם 
בשיירא אחת ומזויינים בכלי זיין, וכך 
היו עוברים את הדרך בבטחה. ובהגיעם 
אל היריד, היו מסכמים ביניהם באיזה 
זמן יחזרו, והיו ממתינים זה לזה בשביל 

לחזור יחד. 

אולם פעם אחת תוך כדי שהותם 
ביריד, נשלמה מלאכת בניית מסילת 
הרכבת הנוסעת מלייפציג אל עיר 
מגוריהם, כששמעו על כך הסוחרים, 
החליטו שלא להסתכן יותר, אלא 
לקנות "כרטיס" לרכבת על אף מחירה 
היקר, ובכך להגיע אל בתיהם במהירות 

ובשלום. 

רק סוחר אחד קמצן וכילי, אשר ממונו 
חביב עליו יותר מגופו, החליט "לחסוך" 
את מחיר הנסיעה, ולא לנסוע עמהם, 
אלא כדרכו מימים ימימה לנסוע בדרך 
הישנה והזולה דרך היער! ואע"פ שעד 
עתה היה נוסע בחברת שיירא ומצוייד 
בנשק, והסכנה לא היתה גדולה כל כך, 
ואילו כעת נותר לבדו, לרוב קמצנותו 
החליט לרכב לבדו בעגלתו אל תוך 
היער הגדול והנורא, חרף אזהרות 

ובקשות הסוחרים חבריו. 

ואז כצפוי התנפלו עליו ליסטים, 
הכוהו פצעוהו, ובזזו את כל רכושו, 
ובקושי נחלץ מהם בעור שיניו מוכה 
וחבול. בשובו העירה, שכב על ערש 
דווי, וחבריו הסוחרים התאספו לבוא 
לנוד לו ולנחמו, אבל הוא תכף בראותו 
אותם החל צועק בקול מר: "אוי לי 
שלא הקשבתי לכם! אוי לי שביקשתי 
"לחסוך" את מחיר הכרטיס, ואיבדתי 

כל רכושי! אוי! אוי! אוי!"...

והנמשל, כאשר תבוא עת פקודת 
האדם, יש לפניו דרך רחוקה מאד - מן 
הארץ עד לרקיע ת"ק שנה, וכן מרקיע 
לרקיע )חגיגה דף י"ג ע"א(. ומסוכנת מאד 
מכמה חיצונים ומחבלים אשר במרחב 

העולם, ]כמבואר בזוה"ק בכמה 
מקומות, וגם בגמ' איתא )בפסחים דף 
קי"ב סע"ב( גבי הזהרו בחנינא ובתורתו 

הזהרו בנחמני ובתורתו. וכן בקידושין 
)דף פ"א ע"א( גבי הזהרו בר"מ ותורתו 

הזהרו בר"ע ותורתו. ע"ש. וכיוצא[. 
ומי שהוא בן דעת יכין לו 'כרטיס 
טיסה' לנסוע במהירות נפלאה ובלי 
פחד, וה'כרטיס' הזה היא ה'תורה' 
כמו שנאמר: "בהתהלכך תנחה אותך, 
בשכבך תשמור עליך" )משלי ו' כ"ב(. 
כאשר "בהתהלכך - בעוה"ז, התורה 
- תנחה אותך, אזי - בשכבך תשמור 
עליך" - בקבר! דהיינו לאחר פטירתו 
לעוה"ב, בזכותה יהיו לו מלאכים 
לשמרו, כמו שאמרו ז"ל )בכתובות דף 
ק"ד ע"א(: בשעה שהצדיק נפטר מן 

העולם, שלש כיתות של מלאכי השרת 
יוצאות לקראתו וכו', והם יוליכוהו 
במהירות נפלאה, כמ"ש )בברכות דף 
ד' ע"א( מיכאל באחת - בפסיעה אחת, 

גבריאל בשתים.

וזהו שאמר הפסוק: "אורח חיים 
למעלה למשכיל", מי שהוא 'משכיל' 
- כשיעלה למעלה לעוה"ב, ילך ב'אורח 
חיים' ולא מסוכן. ומבאר ר' ברכיה: 
"אין 'אורח חיים' אלא 'תורה', ְּכַמה 
דאת ָאֵמר: "עץ חיים היא למחזיקים 
בה" - כמי שנשברה ב"מ ספינתו בים, 
ואחז ב'עץ' חזק שבו ניצל ל'חיים', ולכן 
ר' ברכיה הביא ראיה לדבריו דוקא 

מפסוק זה ולא מפסוק אחר.

אך מי שהלך אחרי הבלי עוה"ז, ולא 
עסק בתורה, אין לו כרטיס... כאותו 
קמצן שבמשל - וביום בֹּא יומו, ומלאכי 
חבלה יסובבוהו ב"מ, ודאי יתחרט, 
ולא תועיל לו החרטה. אך מאחר 
וכבר נאמר: "כי לא ידח ממנו נדח" 
אחר שנים רבות ביסורים קשים בכף 
הקלע וגיהנם ב"מ, תזדכך נשמתו וישא 
עוונותיו, ואז יזכה למחיצתו בגן עדן. 
וזהו שאמר ר' ברכיה: "דבר אחר אין 
'אורח חיים' אלא 'יסורין'" - שגם מי 
שלא למד תורה, יזכה בסופו של דבר 
לחיי עוה"ב, אבל בדרך קשה ומצערת 
דהיינו ע"י 'יסורין', כמו שאמר הכתוב: 

"ודרך  חיים תוכחות מוסר".

וסיים המדרש: "למעלה למשכיל" - 
למי שמסתכל למצוותיה של תורה, 
מה כתיב למעלה? "לא תכלה פאת 
שדך... לעני" וכו' - הכוונה שמי שלא 
לימדו אביו תורה, מה יעשה? כיצד 
יוכל לקנות 'כרטיס'? והשיב המדרש: 
הרוצה לזכות ב"אורח חיים", ואין בו 
תורה, "למעלה למשכיל" - יסתכל 
'למעלה' - אל מצוות התורה. ומה 
נאמר שם "לא תכלה פאת שדך... לעני 
וגו'" - כי ע"י מתנות עניים, ניתן לזכות 
ב'אורח חיים' לעוה"ב בלי יסורין. וכבר 
אמרו במדרש: אם בקשת לעשות 
צדקה, עשה אותה עם עמלי תורה 
)קה"ר ריש פי"א(, מכיון שכאשר יחזיק 

בידי העניים הלומדים תורה, ישמור 
אותם שלא יצאו לשוק ויפסידו הם 
וכל הציבור. שאין לך קשה מן הפורש 
מהתורה, כדאיתא בגמ': "שנה ופירש 
קשה מכולם"! )פסחים דף מ"ט ע"א(. 
ועוד דרשו על הפסוק: "מעוות לא יוכל 
לתקון" - זה שלא קרא ק"ש, שאין לה 
תשלומין )חגיגה דף ט' ע"ב(. ור' שמעון 
בן יוחאי אומר אין קורין 'מעוות', אלא 
למי שהיה מתוקן בתחילה ְוִנְתַעָוּת, 
וזה 'תלמיד חכם' הפורש מן התורה 
)שם בעמוד א'( - רצונו לומר, 'תלמיד' 

כמשמעו ]שעודנו תלמיד לפני החכם, 
ולא ת"ח כפשוטו[, שהיה יושב ועוסק 
בתורה, 'ופירש' מכל סיבה שתהיה, 
דהיינו אפילו מחמת דוחק הממון, ג"כ 
נקרא 'מעוות'! מכיון שהיה מתוקן 
בתחילה ְוִנְתַעָוּת! ואע"פ שכעת הוא 
דחוק, צריך ליתן בדעתו דלפום צערא 

אגרא.

וזהו שאמר התנא ֶׁשִהיא נֹוֶתֶנת ַחִּיים 
"ְלֹעֶׂשיָה" - "עושיה" הם הגורמים 
לת"ח העניים שיתעסקו בתורה, 
שבלא תמיכתם, היו ח"ו פורשים, והם 
"עושים" את התורה. וע"י הלימוד של 
אותם עניים, זוכים גם הם ל'כרטיס 
טיסה' ישר לגן עדן, כי "בצל החכמה 
בצל הכסף" )קהלת ז' י"ב(. ]ע"פ ספר 
כנסת ישראל )גולדמן( פ"ו אות שנ"ה, 

בשם ספר טיול בגן[.



מהלכות 
פסח

א. קודם ליל ארבעה עשר בניסן, צריכים לנקות ולכבד 

את חדרי הבית והחצר בניקוי יסודי, כדי שלא ישאר שום 

חשש חמץ ברשותם בימי הפסח. וכן יש לבדוק בכיסי 

הבגדים, וביחוד בכיסי הילדים ובילקוטי בית הספר שלהם 

פן נשאר שם חמץ, ושוב א"צ לבודקם בליל י"ד לאור הנר1.

ב. קודם הבדיקה, טוב להניח באחת מפינות הבית עשרה 

1 חזון עובדיה )בפתיחה להלכות בדיקת חמץ(. ומ"מ כיבוד הבית אינו 
פוטר כלל ממצות בדיקה, רק לכל הפחות שאם עשו בדיקה קלה, 

יש להם ע"מ לסמוך, וכמ"ש בשו"ת איש מצליח ח"א )סי' ל"ז(.  

פתיתי חמץ קטנים פחות מכזית2, כדי שימצאם הבודק 

בכל  שיהיה  ט'( שכתב שא"צ  הערה  לח  )עמוד  עובדיה  בחזון  ע'   2
חייב  יחד  ומצרפם  כזית  יש  הכל  שבצירוף  שכיון  כזית,  חתיכה 
לבערם. ולכן יותר נכון שיהיו פחותים מכזית, שאם תאבד חתיכה 
אחת מהן א"צ לחזור ולבדוק כל הדירה. ע"ש. והעירוני שהרי כתב 
)פסחים דף מ"ה  ה'( בשם המאירי  )עמוד לה הערה  הרב עצמו לעיל 
פירורין  אבל  לבער,  הצריכו  להידבק  שעשוי  בבצק  דדוקא  ע"ב( 

יבשים שאינם מתחברים זה עם זה לא חשיבי ובטלי, ושכן דעת 
המנהג  והרי  ע"ש.  עיקר.  וכן  אמת.  זרע  והרב  והפר"ח  מהרי"ל 
כזית אינם  יש בכולן  וא"כ אפי'  יבשים,  פשוט שמניחים פתיתין 
מצטרפים ואינו חייב לבער. ולק"מ, דכיון שמצרפן בכלי אחד חייב 



ויבערם3. ועדיף להניח את כל הפתיתים בתוך נייר אחד 

מאשר להניחם מפוזרים, שיש חשש שיאבד אחד מהם4. 

לבער, וכמדוקדק בלשון הגאון חזון עובדיה זצ"ל. 
האר"י  בשם  ל"א(  ל'  )אות  שם  וכה"ח  תל"ב(  )סס"י  בהגה  הרמ"א   3
פראג תקע"ה( שכתב,  )דפוס  הגר"א  בהגדת  ועיין  חיים.  עץ  בפרי  ז"ל 
שהגר"א לא הנהיג להניח הפתיתין ואמר שאין צריך. ע"ש. וכן הגאון 
הגאון  בנו  כמ"ש  פתיתים,  המניחין  על  מלעיג  היה  צבי  חכם  בעל 
יעב"ץ במר וקציעה )סי' תל"ב(, והובא במחב"ר )שם סק"ח(. ע"ש. וכן 
אות  הבי"ת  )מערכת  כהונה  ברית  בס'  כמבואר  זצ"ל  מוהרמ"ך  דעת 
י"ז(. וכתב שפעם התחכם איש אחד מבני הבית להניח פתיתי חמץ 

ולא נמצאו או שחסרו, והיה מזה בלבול וקלקולים, ומיחו בו. ע"ש. 
ומכל מקום מנהגנו להניח הפתיתין כדברי אמה"ג זצ"ל בשו"ת איש 

מצליח ח"א )חא"ח סי' ל"ז(. 
וכו'  ממציאה  מציאה  למדנו  ע"ב(  ז'  דף  )פסחים  בגמרא  איתא  והנה 
דכתיב הכא שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם וכתיב התם ויחפש 
בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע, ודקדק מהרש"א שם בחידושי  
ל"א  )בראשית  ויצא  בפרשת  כן  שלפני  פסוק  הביאו  לא  למה  אגדות 
ל"ה( ויחפש ולא מצא את התרפים "דדמי טפי למילף לא ימצא מלא 

מצא, מדנילף לא ימצא מימצא". ותירץ שני תירוצים. ובתירוץ השני 
כתב "דהמתחייב משאור לא ימצא נמי לבדוק ולמצוא קודם פסח". 
ע"כ. ודבריו סתומים. ובשו"ת ציץ אליעזר )ח"ט סי' י"ז( כתב שכוונת 
מהרש"א למנהג הנחת פתיתי החמץ קודם הבדיקה, ולכן לא מייתי 
מהפסוק הקודם, מפני שהגמ' רוצה ללמוד מהגז"ש שצריך לבדוק 
ולמצוא חמץ בפועל ולבערו ע"י שיניחו חמץ מקודם וימצאוהו. אבל 
מההוא דויחפש ולא מצא לא היינו למדים דבר זה. עכ"ד )והובאו בחזון 
שרגיל  ומי  כלל,  לזה  כיוון מהרש"א  לא  ובמחכ"ת  לז(.  עמוד  עובדיה 

ידע שמשתמש הרבה בלשון חכמי  ובפרט בחידושי אגדות  בלשונו 
ספרד הקדמונים )וכן מהר"ל מפראג ז"ל בכל ספריו כידוע(, ובלשון חכמי 
)לדוגמא בשו"ת מהר"ם אלשקר סי'  ספרד "המתחייב" פירושו המוכרח 
וכו'  ההפך  יחויב  דמדבריך  וכו'  מדבריו  שחייבתי  וקאמר  מר  מתמה  וקא  יו"ד: 

שאותן ראיות שחייבת מהן וכו' לא יתחייב מהם דבר זה כלל. ע"ש. ועוד(. וקראו 

אפשר  שאי  המציאות,  מוכרח  כלומר  המציאות"  "מחויב  להקב"ה 
מהרש"א  דברי  ומעתה  ס"ג(.  פרק  ח"א  מו"נ  )עיין  בלעדיו  למציאות 
מלא  ימצא  לא  למילף  דעדיף  קושיתו  כלפי  כי  וברורים,  פשוטים 
מצא )ששניהם בשלילה( מדנילף לא ימצא מימצא, תירץ "דהמתחייב 
)שהמוכרח( משאור לא ימצא נמי לבדוק ולמצוא קודם פסח", כלומר 

מדוע לא ימצא השאור בבתיכם בפסח? על כרחך מפני שנבדק הבית 
ונמצא החמץ ונתבער קודם הפסח. וא"כ גם לא ימצא בבתיכם הוא 
בחיוב. ודומה בדיוק לפסוק וימצא הגביע, ששניהם בחיוב )למה לא 
)רק  עתיד  בלשון  ושניהם  פסח(  לפני  וימצא  החמץ  שבוקש  מפני  ימצא? 

שתיבת "וימצא" בוי"ו ההיפוך(. משא"כ "ולא מצא את התרפים" שהיא 

פתיתים  להניח  כלל  מהרש"א  כוונת  ואין  עבר.  ובלשון  בשלילה 
בשעת הבדיקה. וכל זה בא להרב ציץ אליעזר לפי שלא הבין מלת 

המתחייב בלשון מהרש"א.
שהעדיפה  מהרש"א  בכוונת  ביאר  )שם(  בחזו"ע  זצ"ל  יוסף  והגר"ע 
הגמ' להביא ראיה מהפסוק "ויחפש וגו' וימצא", שהחיפוש במטרה 
אינו  מצא"  ולא  "ויחפש  הפסוק  אבל  ישנו,  אם  החמץ  את  למצוא 
מענין תכלית הבדיקה. ע"ש. ולענ"ד אינו מובן, שהרי גם לבן חיפש 
דלשון  והעירוני  וצ"ע.  מצאם.  שלא  אלא  התרפים,  את  למצוא  כדי 
בהדיא  מוכח  פסח"  "קודם  ולמצוא  לבדוק  "נמי"  שכתב  מהרש"א 
כפירושנו, דלפי' הרב ציץ אליעזר וחזון עובדיה הוא שפת יתר. ודו"ק. 
בצרפת  חזו"ע  ס'  זצ"ל  אמה"ג  שראה  שנה  מארבעים  למעלה  לפני  )וזכורני 

עיין  לתונס  וכשחזר  שלפנינו,  הקטע  מהם  ואחד  קטעים,  כמה  ממנו  והעתיק 

במהרש"א ואמר שיש פשט אחר בכוונתו שלא כדברי הרבנים הנ"ל, ולא זכינו 

לשמוע ממנו הפשט. וכנראה נתכוון למה שכתבתי בס"ד(.

4 והאשה תחביא אותם כל שנה במקום אחר, כדי שיחפש בעה"ב 
ויבדוק יפה, אבל לא תטמינם במקום נסתר שאין מכניסים בו חמץ, 
אלא במקום קבוע, כגון אחורי הדלת, כל פעם בחדר אחר. וכן נהגו 

ואין להניחם בבית הכסא משום ביזוי אוכלין5. ואם לא מצא 

חתיכה אחת מהחמץ, אין צריך לבדוק כל הדירה היטב עד 

שימצאנה, ויסמוך על ביטולו שמבטל אחר כך החמץ6. 

ג. הבדיקה צריכה להיות לאור נר יחיד של שעוה, אבל אבוקה 

פסולה לבדיקה, מפני שאינו יכול להכניסה לחורים ולסדקים, 

ועוד שהוא מתיירא פן תפרוץ דליקה ח"ו ונמצא לבו טרוד 

ואינו מכוין דעתו לבדיקה. ואם עבר ובדק לאור האבוקה, 

צריך לחזור ולבדוק בנר כשר, אך לא יברך שנית7. ושני 

נרות קלועים, דינם כאבוקה. ודוקא כשהפתילות מחולקות 

ומפורדות זו מזו ורק השלהבת נוגעת אחת בשניה, נחשב 

לאבוקה, אבל אם הפתילות נוגעות זו בזו, נחשב הכל לנר 

אחד כשר8. וכן לא יבדוק בנר של ֵחֶלב )מפני שהבודק 

ם לבו  חושש פן יטיף על כלי המטבח ויאסרם, ואינו ׂשָ

בבדיקתו כראוי(, או של שומן )מפני שחושש פן יטיף על 

כלי ֶהָחָלב, ויאסרם משום בשר בחלב(, או שמן )שחושש 

פן יטיף על בגדיו, וגם לא יוכל להכניסו לחורים ולסדקים(. 

בבית אבא זצ"ל. ומ"מ אם מניחים הפתיתים מפוזרים, כדאי לרשום 
לפני כן על דף היכן הניחו כל אחד. ועל ידי זה בדיקתו של הבודק 
עומדת בכור המבחן, שכל שלא מצא את כלם, סימן הוא שלא בדק 

יפה.
5 וגם בערב פסח שחל בשבת אנו נוהגים לפורר את השאריות של 
הלחם באמבטיא ולשפוך עליהם מים עד שייבלעו, ולא בבית הכסא. 
וכיו"ב כתב הבא"ח )ש"א פרשת צו הל' ערב פסח שחל בשבת ס"ב( שאין 
שאין  מקום  הכסא  דבית  ועוד  ע"ש.  הרבים.  ברשות  החמץ  לזרוק 
מכניסין בו חמץ הוא ומדינא א"צ בדיקה. ועוד למה יגרום טומאה של 
רוח רעה לאוכלין בטרם הגיע זמן איסור חמץ. וזכר לדבר פלוגתא 
לשרוף  שאין  כריו"ס  והלכה  ע"א(,  י"ד  )דף  בפסחים  וריו"ס  דר"מ 
ומצה  )פ"ג מהלכות חמץ  כמ"ש הרמב"ם  עם הטמאה,  תרומה טהורה 
ה"ד(. ע"ש. וחתני היקר ר' דקל כהן נר"ו העירני מדברי המג"א )סי' 

לזרוק  )שם סק"ד( שכתבו בפשיטות שאפשר  והמשנ"ב  תמ"ה סק"ב( 

החמץ בבית הכסא, ולא חששו כלל שגורם לו טומאה. ואולי טעמם 
עכ"ד.  ממנו.  אוכל  שם  לבטל  שרי  ואיבוד  לשריפה  שעומד  משום 
ומ"מ מלבד שבזמנם לא היו אמבטיות עם ביוב כמו בזמננו, נראה 
שגם לדבריהם אין לזרוק פתיתי חמץ בליל י"ד בבית-הכסא, שעדיין 
הם ראויים לאכילה וגורם להם רוח רעה. וגם ביום בזמן איסור חמץ 
לא נכון לעשות כן מכמה טעמים, ומעולם לא נהגנו כן רק באמבטיא.

6 חזו"ע.
ברורה  ובהערות איש מצליח על המשנה  עובדיה.  כן פסק בחזון   7
בסוף הספר )סי' תל"ג סק"י( כתבו שיחזור לברך ג"כ. ע"ש. ולכאורה 

דבריהם נכונים. 
י"א  )סי'  שור  התבואות  עפ"ד  יב(  הערה  לח  )עמוד  בחזו"ע  כתב  כן   8
סק"ח( ומחצית השקל בשם כרתי ופלתי. ע"ש. וזכורני שגם בג'רבא 

היו עושים נרות כאלה עם פתילות הרבה לבדיקת חמץ. ולפ"ז מה 
זה  אין  כאבוקה  וסוברים שדינו  קלוע  נר  להבדלה  לקחת  שנוהגים 
כלום. )אא"כ נאמר שנרות קלועים של הבדלה אין פתילותיהם נוגעות זו בזו, 
שהשעוה מפסיקה ביניהם. וצ"ע. הראל זנזורי ס"ט(. ובביתנו מימי אמה"ג 

ומז"ק זצ"ל הבדילו תמיד על נר אחד )של שעוה או פרפין(, רק כשהיה 
ואומר "מצוה  נוסף  נר  זצ"ל בצדו  ליגמר היה מדליק אמה"ג  עומד 
מן המובחר אבוקה להבדלה". ומ"מ לענין בדיקת חמץ נראה שאין 
לבדוק בנר קלוע שרגילים בו בא"י להבדלה, שיש חשש שמא ישרף 
הבית כי אורו רב ולהבתו גדולה. אבל בפנס אין לחוש לשריפה כלל.



ובשעת הצורך שאין לו נר כשר, או 

שקשה לו להתכופף ולבדוק בחורין 

ובסדקין מסיבה בריאותית, יוכל לבדוק 

בפנס כיס בברכה. ובדיעבד אם בדק 

בשלשה אלה - חלב, שומן, שמן, 

יצא ידי חובת הבדיקה. )כיון שאין 

איסורם מוזכר בגמרא, ואינם אלא 

חש"ש בעלמא(. ופתילת צמר גפן 

טבולה בשמן, דינה כנר של שעוה. 

ָבִנים המצויים כיום כשרים  והנרות ַהּלְ

לבדיקה9.

ד. אין צורך לכבות את אור החשמל 

הדולק בבית בעת בדיקת החמץ10. 

ה. יקח בידו כלי לשים בו החמץ, 

עם סכין או נוצה לחטט בה בחורין 

ובסדקין. ויתן בכלי מעט מלח, לסימנא 

טבא שנזכה לשנים רבות לבדוק בכל 

שנה, שהמלח סימן לקיום11. ויש 

נוהגים לתת בכלי12 פרוסת לחם חמץ, 

וכשמגיע זמן ביעור חמץ למחרת, 

)כמו  מחלב  מיוצרים  אינם  שהרי   9
הכשרות  מחלקת  ראש  אפרתי  הגר"ש  שהודיעני 

שנזכרו  פראפין  נרות  הם  והם  הארצית(, 

ודינם  להו,  ניחוש  ולמאי  עובדיה.  בחזון 
כשעוה ממש. ולא דמי לנר שמן שמלכלך 
משעוה,  גרע  לא  זה  אבל  הבגדים,  את 
שמתקלף בקלות, וכמו שהתירו האחרונים 
בפתילת צמר גפן על עץ דק בלולה בשמן, 
והובא  חמץ,  במאמר  הרשב"ץ  כמ"ש 
להכה"ח )סי' תל"ג אות ט"ז(. ע"ש. הרי דלאו 

דוקא שעוה, ופשוט. 
10 חזו"ע )הל' בדיקת חמץ ס"ב(.

וסימניך:  ו'(.  הל'  צו  פרשת  )ש"א  בא"ח   11
מלח בגימטריא כה לחי )עם האותיות(.

ו'(.  אות  צו  פרשת  )ש"א  הבא"ח  כתב  כן   12
לפני  הקדום  המנהג  היה  זה  וכנראה 
זה  ועל  פתיתים,  עשרה  להניח  שהתחילו 
סיים הבא"ח )שם(: ויש נוהגין לתת עשרה 
לתת  א"ץ  ואז  כלומר  וכו',  חמץ  פתיתי 
המנהג  וטעם  כלל.  בקערה  לחם  חתיכת 
כדי שלא ישכח מצות ביעור לגמרי. ומ"ש 
הכלי,  שישרוף  תמ"ה(  סימן  )בסוף  הרמ"א 
וסמך  טעם  שאין  שם  הפר"ח  כתב  כבר 
וכן  ע"ש.  ל"ג(.  )אות  הכה"ח  והביאו  לזה, 
בקערה  לחם  חתיכת  להניח  שלא  מנהגנו 
ותו  בשקית,  מרוכזים  פתיתין  עשרה  רק 
לחם,  כלי,  בגימטריא  חמץ  לרמוז  ויש  לא. 
ולמעשה  הבא"ח.  וכדעת  הרמ"א  כדעת 

שורפים שניהם. ודו"ק.

שורף את החמץ שבקערה13. 

ידיו לפני  ו. ראוי שהבודק יטול 

הבדיקה משום נקיות. וטוב שיהיה 

טהור מטומאת קרי ומתשמיש המטה, 

ולכן נכון לטבול קודם14.

ז. אין לברך ברכת שהחיינו על מצות 

בדיקת חמץ. ומכל מקום הואיל וכמה 

ראשונים כתבו שצריך לברך שהחיינו 

על בדיקת חמץ, וכן הסכים הגאון בעל 

פרי חדש, לכן טוב שלפני שמברך 

על ביעור חמץ, יקח פרי חדש של 

העונה )כגון שסק או אבטיח( ויברך 

עליו ברכת העץ או האדמה וברכת 

שהחיינו, ויכוין לפטור בברכת שהחיינו 

גם את מצות הבדיקה15, ויטעם ממנו 

מעט )פחות מכזית כדי שלא יצטרך 

ברכה אחרונה. ויהיה סמוך לבדיקה 

ככל האפשר(, ואחר-כך יברך "על 

13 חזו"ע )שם ס"ו(.
14 כה"ח )סי' תל"ב אות א' ב'(.

כתב  מה(  )עמוד  עובדיה  חזון  והרב   15
קצת  שיתחיל  אחר  שהחיינו  שיברך 
יברך  הבדיקה  שיגמור  ואחר  בבדיקה, 
ברכת הנהנין על הפרי ויאכלנו. ע"ש. ויותר 
ויאכל קצת  נראה כמ"ש, שיברך שהחיינו 
אות  )סי' תל"ב  וכ"כ הכה"ח  לפני הבדיקה. 
ה'(.  צו אות  )פרשת  וכ"ן מלשון הבא"ח  ט'(. 
זצ"ל  סעדון  בוגיד  ר'  למוה"ר  ועיין  ע"ש. 
ר"ה  דבליל  ואף  ע"ש.  לעמו.  הגיד  בס' 
שא"א  התם  שאני  כן,  עושים  אין  השני 
הדין  דמעיקר  ועוד  הקידוש.  לפני  לאכול 
ולתוספת  בקידוש  שהחיינו  לברך  נקטינן 
כאן להיפך,  נופך מביאים פרי חדש, אבל 
שדעת מרן ורוה"פ שלא לברך שהחיינו על 
הבדיקה, ומאן דחזי שמברך שהחיינו אחר 
יחשוב שכן הדין לברך  שהתחיל הבדיקה 
שמנהגנו  ועוד  חמץ.  בדיקת  על  שהחיינו 
הפרי  אכילת  אחר  שהחיינו  לברך  תמיד 
וכאן עושה להפך. וע"ע מה שכתבתי בזה 
בחלק השו"ת )סי' ד'??(. והוסיף עוד ידי"ן ר' 
יוסף פרץ הי"ו שכן עדיף, שהרי דעת כמה 
פוסקים גאונים וראשונים שאסור להשיח 
עד שיגמור הבדיקה ואם שח צריך לחזור 
ולברך, כמ"ש הגאון חזו"ע שם בשם רס"ג 
והמרדכי והעיטור ושה"ל ומהר"ם חלאוה 
לברך  אין  הדין  שמעיקר  כיון  וא"כ  ועוד, 
שהחיינו בבדיקה, לא כדאי לברך שהחיינו 
במחלוקת  ולהכנס  הבדיקה  תחלת  אחרי 

הפוסקים הנ"ל. עכ"ד. 

ביעור חמץ" ויבדוק )ואם אמר "לבער 

חמץ", יצא ידי חובה16(. ומה שאינו 

מברך על "בדיקת" חמץ, לפי שכל 

הבדיקה אינה אלא לצורך הביעור17. 

ומנהג ג'רבא לבער החמץ בלילה אחר 

הבדיקה )כדלהלן בדיני ביטול חמץ 

אות ה'. ע"ש(.

ידבר בין הברכה לתחלת  ח. לא 

מענין  שלא  דיבר  ואם  הבדיקה. 

הבדיקה, צריך לחזור ולברך. וגם לאחר 

שהתחיל בבדיקה לא ידבר בדברים 

שאינם מענין הבדיקה עד שיגמור 

כל הבדיקה והביטול, שיש אומרים 

שצריך לחזור ולברך גם באופן כזה, 

ועוד שעל ידי זה אינו נותן לבו לבדוק 

כראוי. ומכל מקום אם עבר ושח אפילו 

בדברים בטלים אינו חוזר לברך, שספק 

ברכות להקל. ומותר לענות אמן ויהא 

שמיה רבא באמצע הבדיקה. וכן אם 

שמע קול רעמים, יברך. וגם ברכת 

אשר יצר אם הוצרך לכך, יברך באמצע 

הבדיקה, כי יש לחוש שמא ישכח 

לברך אחר הבדיקה18. 

ט. תינוק שנכנס לבית בדוק וחמץ 

בידו, ונכנס אחריו ומצא פירורים, אינו 

צריך לחזור ולבדוק, ואפילו אם לא היו 

הפירורים כשיעור החמץ. לפי שמן 

הסתם אכלו, ואלו הפירורים נפלו ממנו 

בשעת אכילה, שדרך התינוק לפרר 

בעת אכילתו. ואם לא מצא פירורים 

כלל, והתינוק בן דעת ואומר שאכלו, 

נאמן ואין צריך בדיקה אחריו19. 

16 שו"ת חזו"ע )סימן ל'(.
17 הרא"ש, הובא בב"י )סי' תל"ב(.

18 חזו"ע.
19 ש"ע )סימן תל"ח ס"א(, וכה"ח )אות  י"א(.



 לתת
 כמה

שאפשר 
אהבה
לילד

זקן  הגדול  הגאון  מרן  עם  נדירה  חג  בשיחת 
דורון  בקשי  אליהו  רבי  מורנו  לציון  הראשונים 
שליט"א הרב פורש בפנינו את ההנהגה הנכונה 
עם ארבעת סוגי הבנים המובאים בהגדה, איך 
כיצד  נכון?  חינוך  בילד  להשריש  מצליחים 
מתמודדים עם ילד פחות מוצלח? ואיזה שיטה 
היא הנכונה המקל או הגזר? וגם: על ההנהגה 

בקירוב רחוקים ושיעורים לבעלי בתים. 





בענין חינוך ילדים, מה הדרך הנכונה – המקל או הגזר? אהבה 
לילד, או להעמיד אותו על מקומו?

"הכל נכון" משיב הרב  "יש זמנים שצריכים לתת אהבה מרובה 
לילד, ויש זמנים שצריכים להתעקש אתו. הכל תלוי בזמן, במקום, 
בצורה". עם זאת מבהיר הרב את הדרך הקבועה לנהוג בה "בדרך 

כלל,  צריך לתת כמה שאפשר אהבה לילד".
איך אפשר להשריש בילד חינוך טוב שייקלט בראשו?

הרב מרים את עיניו למעלה כשוקל כיצד להגיש את הדברים 
ואז... ללא אומר ודברים מגיש הרב בפנינו מכתב שכתב הוא 
עצמו לבני משפחתו בחנוכה תשע"ג הדברים מאירים ומזהירים 

והרי הם לפניכם:
"לעת זקנתי בעת האסף הכתבים אספתי סיפורים שכתבתי, 
ונשאלתי מה למי שהזמן יקר לו עם סיפורי מעשיות, ועניתי, 
שעבודתי חנכה אותי לספר, זכיתי שעבודתי בקודש כמחנך ורב 
בישראל ולא זנחתי מעולם את תפקידי כאב לבני, לפי שעמלנו 

אלו הבנים. 
כשגדלה המשפחה והיינו מטופלים בילדים קטנים, השתדלתי 
לעזור לאם הבנים בשעות הערב להשכיב את הילדים שיתנו 
שינה לעיניהם וספרתי להם סיפורים כשירה ערבה, התינוקות 
אהב ואת הסיפורים ונקשרו עמי בסיפורי, כשגדלו דרשו ממני 

להמשיך לספר וכרחם אב על בנים נעניתי להם". 
גם לשאלה העומדת בפינו "באיזה סיפור יש להתמקד?" יש 

תשובה בהמשך דברי הרב.   
"כשגדלו והגיעו לחינוך הורגלו לקרבתי וסיפורי, כמחנך 
השתדלתי לספר להם סיפורים שיש בהם כדי ללמד ולחנך, 
הילדים אהבו לשמוע על עברי ושנות נעורי בירושלים דמויותיה 
ועדותיה והשתדלתי לדלות מהעבר את היפה והטוב מילדותי, 
כך שעבודתי כאב היא שחנכה אותי להיות מספר. בסיפור לבני 
ראיתי עד כמה יש בסיפור כדי להבהיר את הרעיון וגם את דרשותי 

מסרתי תוך כדי סיפור הדברים". 

אנחנו עולים בכביש המתפתל ועולה בואכה ירושלים, והלב 
הומה. לא בכל יום ניתנת לנו הזכות לשמוע דברי אלקים חיים 
ודעות מוצקות מזקן הראשונים לציון מרן הגאון הגדול הרב אליהו 
בקשי דורון שליט"א, שעל אף מצבו הבריאותי פינה מזמנו היקר 

להשיב לנו על שאלותינו.
אנחנו מגיעים ללשכתו של הרב שליט"א השוכנת בתוך קריית 
מוסדות "בנין אב" בשכונת רמת שלמה בירושלים, המוסדות אותם 
ייסד בנה וטיפח הרב שליט"א בעשר אצבעותיו ושהוציאו מקרבם 

רבים רבים תלמידי חכמים ומורי הוראות בישראל ובתפוצות.
איננו היחידים הבאים לחלות את פני קודשו של מורנו הרב 
שליט"א, רבים הם המייחלים להכנס אל הקודש פנימה ולזכות 
לברכתו ולמוצא פיו של הרב. אנו ממתינים בדחילו ורחימו לרגע 
בו נזכה גם אנחנו להכנס למעונו של מורנו הרב שליט"א, ובכל 
הזמן הזה לבנו הולם והמלים נשקלות נמדדות ונספרות על מה 
לשאול ועל מה לא, מה הם הדברים וההוראות הנצרכים לנו 

לקוראינו ובעצם לעם ישראל כולו.
האות ניתן, ואנו נכנסים לחדר לפנים מחדר, ולפתע הכל עוצר 
מלכת. מרן הרב שליט"א ניצב מולנו בלשכתו במלוא הדרתו 
בגלימת הראשונים לציון ההדורה, אך לא היא זו המושכת לבנו 
אלא האיש הרם העטור בה, הרב יושב מעיין בספר שלפניו לא 
שת לבו לכל הסובב אותו. אנו נכנסים ומתייצבים לפניו, אך הוא 
כלל וכלל לא שם לב בהכנסנו, בידיו ספרו של מרן ראש הישיבה 
שליט"א "מגדולי ישראל", והוא קורא בו בלי התייחסות כלל וכלל 
למתהלך סביבו. הצלם מנצל רגעים אלו לכמה תמונות מרהיבות 

הוד, גם הפלאש המסנוור ורעשי המצלמה אינם מצליחים להסיח 
את הרב מתלמודו. 

עד שעוזרו הנאמן מגיע סמוך לאוזנו, ואומר לו על הגעתנו, הרב 
לא מרגיש במאומה. או אז מרים הרב את עיניו ומביט בנו, פונה 
אלינו בהזמנה של כבוד לשבת לפניו להציג בפניו את שאלותינו 

ולקבל עליהם את תשובתו הרמתה. 
ביראת כבוד אנו מבקשים שוב את הסכמתו לשבת בפניו, ואז... 

אנחנו מעיזים לפצות את פינו.
רבות שקלנו באיזה ענין כדאי לפנות למורנו הרב שליט"א, סוף 
סוף לא בכל יום יש הזדמנות לעמוד אל מול מורנו הרב ולשמוע 
את דעתו דעת עליון, והשאלות בדורנו דור התמורות והתהפוכות 
מתרבות מיום ליום כהנה וכהנה. לבסוף הוחלט להתמקד דוקא 
בנושא של חינוך ילדים שכמעט אין מי שלא נתקל בדברים אלו 
דבר יום ביומו כל הורה מורה ורב רוצה לנקוט בדרך הנכונה 
ביותר על מנת לגדל בין זרועותיו בנים ובנות עובדי ה' יראי 
אלקים ההולכים בדרך ישראל סבא, אך פעמים רבות שנסיונות 
הדור מביאים אותנו למבוי סתום בקשר להנהגה הנכונה שעלינו 

לנהוג בה.
מורנו הרב שליט"א בנסיונו רב השנים בחינוך תלמידים 
ובשיעורים לכל שכבות הציבור החל משיעוריו בהיותו ברבנות 
בת ים, רבנותו בחיפה, ובהימנותו ראשון לציון והרב הראשי 
לישראל, בעומדו בראש מוסדותיו הכבירים בנין אב, הוא הוא 

הכתובת לקבל ממנה עצה ותושיה בענינים הללו.



ילד שאינו מתנהג כשורה כיצד יש לנהוג איתו?
"בהגדה מובאים ארבעת הבנים אבל לא שמים לב שהקטע 
מתחיל ברוך המקום ואחר כך כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, 
הקב"ה מורה לנו להתייחס לכל ישראל כבנים, סור לנו להתייאש 
או להפקיר אף בן בישראל ואנחנו מצווים לקרב את כולם לא 
רק את החכם אלא גם את התם ושאינו יודע לשאול את פתח לו, 
מורה או מחנך יכול להתייחס רק לבן החכם אבל אבא שמרגיש 
שכולם הם הבנים שלו, ולא חייב שיהיה אבא שלו ממש אלא 
להרגיש אליו כמו אבא, ולהתנהג איתו כמו אבא ולהשקיע בו 
כמו כולם, עם כל הביקור המופנית לאופי של הילד בכל זאת 
יש לחנך אותו בסבלנות ובאחריות כי בזה תלוי העתיד הרוחני 

שלו. ועל ידי זה הוא יגדל טוב".    

על מי מוטלת חובת חינוך הילדים על האב או על האם? 
"עיקר החיוב הוא על האבא אבל בפועל החינוך נוצר על ידי 
שניהם יחד כי האמא אפילו שהיא לא מצווה על חינוך היא המחנכת 
בפועל" הרב ממשיך לפרט את צורת חלוקת החינוך בין האב 
לאם "שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך - האבא הוא 
המנחה בדינים ומצוות והאמא היא המחנכת בהנהגות ובמידות 
שמושרשות בבן, יש תורת אב שזה ההלכות ויש תורת אם שזה 
ההנהגות. האמא אפילו שהיא לא חייבת, מה שהיא משרישה 
בבן את ההתנהגות הנכונה זה חשוב לא פחות מההלכות והדינים 

שהאבא מלמד את הבן".    

האם יש דרך קבועה לנהוג עם הילדים כדי יחונכו על ברכי 
התורה או שזה תלוי?

"באופן כללי העיקר זה אהבה, אבל צריך לשים לב לענות 
לכל ילד לפי דרגתו ולפי הבחנתו, כי העיקר זה שהוא יקבל את 
הדברים ולכן צריך לדבר איתו בשפה שהוא מבין ולא לנסות 

לדבר איתו ברמה אחרת משלו".

האם יש איזו סגולה לזכות לבנים ההולכים בדרך ה'?
"אין בזה סגולה אלא בעמל על החינוך, ואת עמלנו אלו הבנים" 
אומר הרב, אך עם זאת מוסיף "מי שבאמת דואג גם לחינוך של 
ילדים אחרים כמו שהוא דואג לבנים שלו הוא זוכה שהבנים שלו 

יהיו תלמידי חכמי. הגמרא אומרת  
מאן דרחים רבנן הויין ליה בנים 
רבנן, כי מי שאוהב את התורה גם 
של חכמים אחרים הוא מדריך את 
הבנים שלו לאהבת תורה באמת 
זוכה  והוא  מי,  לא משנה של 
שהבנים שלו ילכו בדרך הטובה".

לחזור  רוצה  אדם  לפעמים 
בתשובה והוא מתקרב ב"ה אך הוא 
עדיין לא מרגיש שבאמת הוא עושה 

את המהלך הנכון...
"כל אחד שחוזר בתשובה חייב שיהיה לו רב שמדריך אותו 

בכל דבר גדול וקטן".

ובכל זאת, יש איזה עצה לרגשות האלה? אנחנו מתעקשים.
"יש שני פסוקים" מאיר הרב את דרכנו "יש פסוק שובה ישראל 
עד ה' אלוקיך ויש פסוק קחו עמכם ושובו אל ה', יש עד ה' ויש 
אל ה'. עד ה'  - זה לשוב ולהתחרט על העוונות. אבל לשוב אל 
ה' ממש ולא רק עד זה רק על ידי לימוד תורה, כי תשוב אל ה' 
אלוקיך זה רק על ידי כי תשמע בקול ה' אלוקיך לשמוע את 

כל הכתוב".

אם ככה, עיקר חזרה בתשובה זה כמה שיותר לעסוק בתורה 
ולא בתיקונים ודברים אחרים.

"כן, העיקר הוא התורה היא התיקון להכל. במדרש כתוב שרב 
הונא אמר אם נכשל אדם בעבירה חייב מיתה בידי שמים מה 
יעשה ויחיה? אם היה למוד לקרות דף אחד קורא שני דפים אם 
היה למוד לשנות פרק אד ישנה שנים. כי עיקר התיקון זה לימוד 

תורה, בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין".

כבוד מורנו הרב קשה עליו הדיבור ולכן על אף שאנחנו עם 
המעות בפני השולחני והשאלות עוד רבות אנחנו מודים למורנו 
הרב שליט''א על המאמץ שעשה על מנת להשיב לנו על הדרך 
הנכונה ללכת בה, ברכתנו וברכת כל מנויי וקוראי "מדי חודש" 
למורנו הרב שליט"א אריכות ימים ושנות חיים בבריאות איתנה 

ונהורא מעליא ולא יעדי מינן זיויה אכי"ר.

בצאתנו מן הקודש אנחנו מגישים לרב קובץ 'משה ואלעזר' 
האחרון – קובץ פנימי המכיל חידושים, שו"ת ועוד, מתלמידי 

הישיבה. ועלון בית נאמן של מרן ראש הישיבה שליט"א. 
הרב שליט"א לוקח את העלון, ושניה לאחר מכן כבר שוקע 
בקריאתו בלי לשים לב למתרחש, משל לא היה פה ראיון עד 

לפני מספר רגעים.



מה הורה מורנו הרב לבחור שלא רצה לצאת לטיול בבין הזמנים? 
מורנו  למד  מה  ראוי?   יום  סדר  הזמנים  בבין  מנהלים  איך   
לא  כדי  העצה  מה  בפראות   שנהגו  מאילת  מהבחורים  הרב 
לישון מאוחר?  על מה הבטיח מורנו הרב "מי שיעשה ככה, אני 
מבטיח לו שבעז"ה יעמוד בכל הנסיונות"  למה ב"כסא רחמים" 
מקפידים ללמוד מהרש"א, ומה צריך לעשות כדי שנזכה לגאולה 

השלמה בקרוב

גם לפני שהכרנו את החזון איש

כולם כאן בישיבה מכירים את רבנו מהרש"א, עמקן גדול 
בדברי הגמ' רש"י תוס', והכל לפי הפשט. ברוך ה', כאן בישיבה 
לא מדלגים שום דיבור של מהרש"א. כמו שלא מדלגים קטע 
ברש"י, ולא מדלגים קטע בתוס' - כך לא מדלגים על דברי 
מהרש"א. זכורני, בזמן שהיה הרב ניר אריאל )אחד מבוגרי 
הישיבה( לומד בשיעור א', יום אחד הוא בא ואמר לי שחבר 

שלו שלמד אתו שנה שעברה רוצה לבוא קצת לישיבה. הם 
מסיימים את הלימודים כבר בתשעה באב ואצלנו מסיימים 
בט"ו באב, הוא רוצה לבוא וללמוד כאן עוד שבוע. אמרתי לו: 
ברוך הבא. הגיע לישיבה, ראה איך אנחנו לומדים, מעיינים 
ברש"י ומדקדקים בכל מלה, אז הוא אמר לי: אני רואה דרך 
הלימוד שלכם, זו דרכו של מהרש"א, שעומד למה תוס' 
הקשו פה ולא הקשו למעלה, למה האריכו ולא כתבו בקיצור, 
הדרך שלכם שאתם מסבירים את הגמ', את התוס', את רש"י, 
זו דרכו של מהרש"א. למה בישיבות היום שינו את הדרך? 
אמרתי לו: השאלה הזו לא חוזרת אלי אלא חוזרת אליהם, 
תשאל אותם! ובאותו שבוע, כמדומני, באמצע השיעור הגיע 
איזה אברך ושאל: הרב אני יכול להכנס לשיעור? אני יכול 
לשמוע? אמרתי לו: ברוך הבא למה לא?! ראה שלמדנו באותו 

היום בשיעור איזה דיבור של מהרש"א, והשתדלנו לדקדק 
בלשונו להבין אותו טוב, אמר לי: אני רואה שהשפעתו של 
ה'חזון איש' שאמר שצריכים לא לדלג על שום דיבור של 
מהרש"א - השפיעה עליכם, בזכות דבריו אתם לומדים ולא 
מדלגים שום מהרש"א. אמרתי לו: אגיד לך את האמת, גם 
לפני שהכרנו את הגאון הגדול החזון איש, גם לפני ששמענו 
את שמעו, כך תמיד רבותינו לימדו אותנו שלא לדלג על 

מהרש"א, כיון שכל דבריו יושר ואמת. 

כשמוסרים נפש זוכים לסייעתא דשמיא

רבותינו מגלים לנו סוד: כדי להגאל - צריכים לשלם. אדם 
שנכנס לחנות מכולת ומבקש לקנות כמה דברים, וכשסיימו 
להכין לו הכל, בא ואומר שאין לו כסף לשלם, יגידו לו, אדוני, 
לך הביתה! ויחזירו את כל המוצרים בחזרה למדף. אין דבר 

כזה בחנם. 
אנחנו רוצים את הגאולה, כולנו מחכים ואומרים כל יום: "כי 
לישועתך קיוינו וציפינו כל היום", אך מה משלמים? אין חנם! 
דבר חנם - שווה חנם. וכמו שראינו שבקריעת ים סוף בא 
המלאך של מצרים וצעק: "רבונו של עולם, מה אלו עובדי 



ע"ז, אף אלו עובדי ע"ז. למה ליהודים 
אתה נותן להם אפשרות לצאת ממצרים, 
ואילו את המצרים, אתה מטביע בים? 
מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו 
שתי מצוות. בבחינת "דמי כיס", כמו 
שאומרים לילד, קח חמשים שקל ביד, 
תוכל ללכת ולקנות בזה משהו בנתיים. 
מה תאכל מחר? יעזור ה' מחר, אבל 
עכשיו קח קצת כסף שלא תשאר יבש 
בלי כלום. מה ה"קצת כסף" שנתן לנו 
הקב"ה? שתי מצוות: קרבן פסח וברית 

מילה.
זה מה שאנו צריכים להבין: אין חנם! 
אם יש קושי ובכל זאת מוסרים נפש, 
אזי זוכים שהקב"ה עוזר ונותן סייעתא 
דשמיא. שום דבר לא בא בקלות. רק 

במסירות נפש!
הקב"ה מאד אוהב אותנו, "כי מאהבת 
ה' אתכם ומשומרו את השבועה אשר 
נשבע לאבותיכם" )דברים ז', ח'(. אבל מה, 
אי אפשר בחנם. עושים קצת, משתדלים 
עד כמה שידינו מגעת, והקב"ה יתן לנו 

הרבה, יותר ויותר. 

הפנקס פתוח

פנקס זה סוד ההצלחה. כדאי שבחור 
יעשה בבין הזמנים פנקס שבו ירשום 
לעצמו: למדתי היום בבוקר מתשע עד 
עשר ורבע - שעה ורבע, אח"כ הלכתי 
הביתה ועזרתי לאמא, קניתי, צבעתי, 
כל מה שצריך. אח"כ מצאתי עוד איזה 
רבע שעה משתים עשרה ורבע עד שתים 
עשרה וחצי ולמדתי משהו, וכן ע"ז הדרך 
גם אחה"צ ובערב. והעיקר שאתה לא 
הולך לקרוא קריאת שמע שעל המיטה 
לפני שאתה מסתכל ורואה שבסה"כ 
במשך כל היום יש לך ארבע שעות של 
לימוד. מי שיעשה ככה, אני מבטיח לו 
שבעז"ה יעמוד בכל הנסיונות. "אמר עם 

הספר ישוב מחשבתו הרעה" )אסתר ט', 
כ"ה(. אם אתה רושם בספר, בפנקס, אז 

המחשבה הרעה של היצר הרע שרוצה 
לבטל אותך תתבטל. 

אני אגלה לכם, שגם אני משתדל 
לרשום לעצמי בפנקס כמה נקודות 
שבלי נדר אשתדל לעמוד בהם כל יום. 
תקופה אחת היצר הרע פתאום עשה לי 
"הפסקה" שלא רשמתי כמה זמן, ואני 
אומר לכם באותם ימים שלא רשמתי, 
הרבה דברים שכבר הייתי רגיל לעשות 
אותם, פתאום בא אלי היצר הרע ואומר 
לי: אל תעשה! זה קשה. הוא מדמה לי 
את זה כמו הר גבוה. אין מה לעשות, 
יצר הרע לא מבחין בין זקן ובין צעיר, 
עם כולם הוא נלחם. כל יום הייתי אומר: 
טוב, 'מחר' אתחיל לרשום... עד שיום 
אחד החלטתי ואמרתי, אני לא אשתה 
כלום, לא חלב ולא עוגה, עד שאני עוד 
פעם אחזור לפנקס ואתחיל לרשום! 
חזרתי מבית הכנסת, ומיד התחלתי 

לרשום. וב"ה זה ממשיך גם היום. 

ורווח תשימו בין עדר ובין עדר

אני לא אומר שבחול המועד לא תלכו 
לטייל. יש טיולים מאורגנים, לצפון, 
ולירושלים, תלכו,  לדרום, למרכז 
תיהנו, למה לא?! אבל לא לשכוח את 
הקביעות של הלימוד. כשרבי יעקב 
כהן שליט"א ר"מ בישיבה גדולה, היה 
בחור, ההורים שלו היו גרים באמריקה. 
והיה לו אישור ממשרד הביטחון לנסוע 
לאמריקה להורים שלו, פעמיים בשנה 
- בתשרי ובפסח. שנה אחת לא רצו 
לתת לו אישור, והוא עשה את חג סוכות 
אצלנו. באותו חג סוכות אמרתי לילדים 
שלי בואו ניקח אתכם לחרמון. כשאני 
נוסע לצרפת, אני לא מסתובב, אין לי 
מה ליהנות, מה אני אראה במדינת 

הגויים הזאת? אבל בארץ ישראל, זו 
מצוה. הקב"ה אמר לאברהם אבינו: "קום 
התהלך בארץ, לארכה ולרחבה כי לך 

אתננה" )בראשית י"ג, י"ז(.
אמרתי לרבי יעקב כהן, גם אתה בא 
אתנו. אמר לי: 'לא, אני רוצה ללמוד'. 
אמרתי לו: 'יותר ממה שאתה רוצה 
ללמוד אני רוצה שתלמד, אבל יום אחד 
אתה קצת מטייל, מרגיע את הראש, 
ואח"כ כאשר נחזור מהחרמון תלמד 

יותר'. 
ואני, אין לבי נוקפי שחס ושלום גרמתי 
לו ביטול תורה, להיפך! הלך וראה 
את אשר בארצנו הקדושה, ראה את 
החרמון, ראה כל מיני מקומות שעצרנו 
בהם בדרך. בזמן שחזר ללמוד, בודאי 

שישב ולמד יותר טוב. 

ימיו כצל עובר

סיפר לי אברך אחד, בעל תשובה, על 
אבא שלו שהיה רחוק מהדת, וכל ימיו 
היה עושה התעמלות ובאמת היה גבור 
כארי. יום אחד בא ואמר לאבא שלו: 
"אבא הגעת כבר לגיל שבעים, מתי תזכה 
לחזור בתשובה?! אם לא עכשיו, לפני 
שהכח שלך יחלש? אימתי?!" אביו ענה 
לו: "בני, עוד עשרים שנה אתה תראה 
אותי גיבור כמו היום. אתם יושבים 
ויושבים כל הזמן, אני כל יום עושה 
פעילות וריצה והתעמלות, אני אחלש 
עכשיו בגיל שבעים?! עוד עשרים שנה 
אתה תראה אותי גיבור כמו היום. עוד 
מוקדם בשבילי לחזור בתשובה". והנה, 
מספר אותו אברך, באותו ערב ממש, 
אבא שלו נפטר והלך לעולם הבא. מסכן, 

הפסיד, החמיץ.
אם הוא היה לוקח ברצינות את מה 
שאמר לו הבן שלו, היה אומר לו, כן בני, 
מה עלי לעשות כדי לחזור בתשובה? 

העיקר שאתה לא הולך לקרוא קריאת שמע שעל המיטה לפני 
שאתה מסתכל ורואה שבסה"כ במשך כל היום יש לך ארבע 
שעות של לימוד. מי שיעשה ככה, אני מבטיח לו שבעז"ה 

יעמוד בכל הנסיונות.



בא נתחיל מעכשיו מהלילה, מה עלי לעשות 
- תפלת ערבית? בוא נתפלל. קריאת שמע 
- עשה דאורייתא? בוא בני ונאמר. נלמד 
רבע שעה קביעות עתים לתורה, בוא! אבל 
הוא אמר שיש לו עוד זמן, הוא חשב שבעוד 
עשרים שנה יראו אותו גיבור כמו היום... אבל 

הלך לעולמו והפסיד את ההזדמנות.
שלמה המלך אומר: "וזכור את בוראיך בימי 
בחורותיך" )קהלת יב, א(, לא בגיל שבעים. לא 
עלינו ולא עליכם ולא על אף אחד מישראל, 
הרבה אנשים חלפו עברו מן העולם בגיל 
צעיר מאד מאד. "ימיו כצל עובר" כמו צפור 
שפורחת, היתה כאן ציפור, והיא פרחה 
ברחה... איפה הצל שלה? הלך ונעלם יחד 
איתה! כך הם חיי האדם, חולפים מהר מאד.

בדוק את עצמך!

אדם יכול לטעות ולומר אני מתפלל כל יום 
שלוש תפלות, שחרית מנחה וערבית. אמת, 
הוא כל יום מתפלל, אבל יבדוק את עצמו האם 
התפלה שלו היא באמת תפלה, או שהראש 
שלו נמצא במקום אחר?! הוא מתפלל אבל 
השאלה מה הוא חושב בראש שלו באותה 
שעה... איפה הראש שלך ואיפה בורא עולם?! 
וכמו שאמר הנביא "בפיו ובשפתיו כיבדוני 

ולבו רחק ממני" )ישעיה כ"ט, י"ג(.
הוא מניח תפלין כל יום, אך מובא בהלכה 
שמי שמניח תפילין ובאותו הזמן חושב 
מחשבות אחרות אסורות יותר טוב לו שלא 
יניח. אסור שאדם יהרהר בהרהורים רעים 
בעוד התפילין עליו )חוץ מזה שאסור להרהר 
הרהורים רעים כלל(. אבל אדם חושב על עצמו 

שהוא בסדר! אני?! שמירת שבת? מאה אחוז! 
אם הוא באמת לא למד את כל הלכות שבת 
ולומד וחוזר ומשנן אותם ישר והפוך, הוא יכול 
להגיע להרבה חילול שבת, ובלבו הוא חושב 
שהוא בסדר! האם אתה יודע בדיוק מה אסור 
ומה מותר? אם אדם לא ילמד הלכות שבת 
ויחזור עליהם כמה פעמים, וגם מי שלמד 
וחזר כמה פעמים יכול להיות שיטעה בקלי 

קלות. חילול שבת!
החפץ חיים כותב שאדם אינו יכול להתנחם 
באומרו אני בסדר, כי מה עם לשון הרע? 
שבכל דיבור של לשון הרע יש בו כמה מצוות 
עשה שעברת עליהם, וכמה מצוות לא תעשה 
שעברת עליהם. וזה בסתם סיפור, שבא אדם 
לספר לשני על כך ועל כך... כמה אדם צריך 
להשתדל לא לדבר על אף אחד ולא לשמוע 

על אף אחד.
מספרים, שפעם באו ואמרו לחפץ חיים: 
"הרבה הלכות כתבת לנו בהלכות לשון הרע, 
זה אסור לדבר... וזה אסור לדבר... אז מה 
כן נוכל לדבר?", אמר להם הרב, "להיפך! 
לפני שכתבתי הלכות לשון הרע, לא הייתם 
יכולים לדבר כלום, כל דבר היה צריך לחוש 
אולי זה לשון הרע. אבל עכשיו שיש ספר 
הלכות לשון הרע, אז אתה יודע מה באמת 
מותר לדבר ומה אסור. אתה יכול ללמוד מה 

נקרא לשון הרע, ומה אתה כן יכול לדבר!

אפילו 21 שעות זה לא מספיק

אם נשאל את האדם, האם אתה רוצה שיבוא 
משיח? הוא יאמר: הלואי, שיבוא המשיח, 
שיבוא! אבל צריך לדעת שכאשר יבוא 
המשיח הוא יבוא ויבדוק, מה איתנו? כמה 
תורה למדנו? והאמת, אני רוצה להגיד לכם, 
שללמוד שתים עשרה שעות ביום - עדיין 
זה לא מספיק. כי צריך ללמוד ולדעת את 
הגמרא, צריך ללמוד את העיון, צריך ללמוד 
את הבקיאות, צריך ללמוד תיקון סופרים, 
וצריך ללמוד הלכות, וצריך ללמוד הלכות 
שבת, וצריך ללמוד הלכות לשון הרע, וצריך 
וצריך... וצריך... אבל האדם לפחות צריך 

לעשות השתדלות.
והנה זה דומה לעבד שברח מאדונו ופגע 
בו אדם אחד ממכיריו ואמר לו - הלא אתה 
מכירני מזמן שהיינו ריעים זה לזה, עמוד 
ואספר לך שנודע לי שאדונך שלח שלוחים 
לבקש אותך, ובודאי ימצא אותך ויעניש אותך 
עונש גדול כמשפט עבד הבורח מאדוניו. 
ושמעתי שהכריז, שאם אתה תבוא בעצמך 
לפני שימצאו אותך השלוחים שלו, תהיה 
פטור מהעונש. על כן שמע לעצתי וחזור 
תיכף, וקבל על עצמך שמהיום והלאה לא 
תברח עוד. ואני מוכן לבוא להעיד לפני אדונך 
שאני מצאתי אותך בדרך, בוכה ומתחרט 
על העבר, ומקבל עליך לעתיד לעבוד אותו 
באמת ובתמים. ואז בודאי יקבל אותך בנפש 
חפצה. אז מהר מהר רוץ לבית אדונך קודם 

שימצאוך השלוחים שמחפשים אותך.
והנמשל, האדון האמיתי הוא מלך מלכי 
המלכים הקב"ה. אליהו הנביא הוא השליח 
שלו, אחרי שיבוא אליהו הנביא יהיה אחר 
כך יום ה' הגדול והנורא, כמו שאמר הכתוב 
"הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני 
בוא יום ה' הגדול והנורא" )מלאכי ג', כ"ג(, 

אף אחד 
מאתנו אינו 
בטוח בעצמו 
שבאמת אם 
יבוא עכשיו 
המשיח הוא 
ימצא אותו 
נקי, כל אחד 
בלב שלו מכיר 
את עצמו 
ויודע מה הוא, 
כולנו יודעים 
מה אנחנו 
בפנים, צריכים 
הרבה מאוד 
תיקון, כדי 
שלא יתפוס 
אותנו המשיח 
פתאום. אי 
אפשר לתקן 
הכל בבת אחת, 
אבל בואו 
נשתדל בזה



צריכים אנחנו לעשות תשובה קודם שיבוא אליהו, ואז ודאי 
שהקב"ה יקבל אותנו ברצון גמור. אך בתנאי שנקבל עלינו 

באמת לא לשוב עוד לכסלה.
"לב יודע ָמַּרת נפשו" - כמו שאומר שלמה המלך )משלי י"ד, 
יו"ד(, אף אחד מאתנו אינו בטוח בעצמו שבאמת אם יבוא 

עכשיו המשיח הוא ימצא אותו נקי, כל אחד בלב שלו מכיר 
את עצמו ויודע מה הוא, כולנו יודעים מה אנחנו בפנים, צריכים 

הרבה מאוד תיקון, כדי שלא יתפוס אותנו המשיח פתאום.
אי אפשר לתקן הכל בבת אחת, אבל בואו נשתדל בזה, כל 
אחד ואחד יקבל על עצמו להתחזק במשהו. העיקר להתקדם! 
איך אומרים ברחוב: 'בחיים - צריך להתקדם!', הם מתכוונים 
לומר בחיים הגשמיים, אבל אנחנו מתכוונים שצריך להתקדם 
ולהתחזק בחיים האמיתיים, בחיים הרוחניים. אסור להשאיר 
את מה שהיה אתמול שכך יהיה היום. אלא כל יום להתעלות 

ולהוסיף יותר ויותר.
במשנה האחרונה במסכת סוטה מובא כמה סימנים שיהיו 
בימי עקבתא דמשיחא, ואת כל הסימנים האלו אנו כבר רואים 
בעינינו. אנו מרגישים שהמשיח נמצא מאחורי כתלנו והוא בכל 
רגע עומד להגיע. אם החפץ חיים בדורו היה מרגיש שהמשיח 
עומד להגיע, אנחנו על אחת כמה וכמה. ובעז"ה קרב היום.

להמשיך בעמל התורה גם ב'בין הזמנים'

עד עכשיו היתה לנו תקופה טובה מאד, אבל הלימוד הוא 
בגדר מה שהאדם חייב, בישיבה בחור לומד ומגיע לתפלות 
בזמן כי הוא בבחינת 'מצווה ועושה", הוא אינו יכול לשבת 
בישיבה ולא ללמוד. אך במשך ימי בין הזמנים הבאים עלינו 
ועל כל עם ישראל לטובה, כאשר אנחנו נמצאים לבדנו, זוהי 

תקופה מיוחדת שהאדם דואג לעצמו ויכול לצבור זכויות.
האדם צריך לחזק את עצמו שגם כאשר בלי מסגרת, הוא 
ימשיך בדרך הנכונה, ולא יזוז מדרך הישיבה ימין ושמאל. 
זה העיקר. העיקר להמשיך בלימוד, לא רק כאן בתוך ארבע 

אמות של הישיבה בלבד, אלא גם כשיוצאים הביתה.
בחור שמשתדל לקבוע עתים לתורה בכל יום, וכמו שאמרו 
חכמי הדור - ארבע שעות לפחות, אשריו ואשרי חלקו. ומי 
שזוכה - לומד עוד מעבר לזה, ומי שזוכה - גם עוזר להורים 

בהכנות לפסח, ומי שזוכה - גם תופס ילדים בשכונה בבית 
הכנסת ולומד ִאָּתם קצת הלכות, לומד ִאָּתם קצת אגדה, קצת 
מוסר, קצת גמרא. ואתה לא יכול לדעת לאן ימשיכו אח"כ 
הילדים האלה. אתה מטעים אותם קצת תורה, ובהחלט יכולים 
הילדים האלו להשתנות אח"כ לטובה. מי שחכם יכול לנצל 
את הימים האלו לעשות דברים חשובים ולהפוך את שלושת 
השבועות הללו שיהיו בגדר של "ואת עלית על כולנה". אם 
הצלחת למשוך לבו של ילד אחד לתורה, עשית עולם. ילד 

אחד זה עולם מלא. 

מהפכה של ילד

מי היה אברהם אבינו? בסך הכל אדם יחיד נגד כל דורו, 
ומתוכו יצאו כל עם ישראל. הוא הכיר את הקב"ה שהוא אחד 
ושמו אחד, והיום רוב העולם, גם הגויים - הנוצרים והערבים, 
בזכותו כולם יודעים ומודים שה' אחד ושמו אחד. כל זה 

מהפכה של ילד אחד שקוראים לו אברהם אבינו.
אתה לא יכול לדעת לאן תגיע ההשקעה שלך בילד אחד. 
כל בחור צריך בבין הזמנים להשתדל להקדיש שעה ביום 
לילדים שבסביבתו, לילדי השכנים, לילדים שבבית הכנסת. 
לאסוף אותם ולהגיד להם, בואו נלמד קצת תורה, בואו נלמד 
קצת הלכות פסח, ובדבריו יכניס ויחדיר את האמונה בקב"ה, 
"ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים" 
)שמות יו"ד, ב'(. התורה רוצה שנספר את הנסים והנפלאות 

שעשה איתנו הקב"ה. יש לך קבוצה קטנה של שני ילדים, 
טוב. שלושה ילדים, יותר טוב. ילד אחד - גם טוב.

מכאן נבין עד כמה התקופה של ימי 'בין הזמנים' יכולה 
להיות טובה. אתה בונה את עצמך, אתה לומד תורה, אתה 
מתפלל כמו שצריך, מגיע בזמן ומתפלל במנין, נזהר ושם לב 
לא להתפלל אחרי שעבר זמן קריאת שמע. וכל זה מרצון. אף 
אחד לא כופה אותך ואף אחד לא רואה אותך, רק הקב"ה. 

זו דרגה גדולה.

לב מלכים ושרים ביד ה'

כשדרש כאן הראשון לציון רבי שלמה עמאר שליט"א, לפני יום 



כיפור, סיפר שכאשר שאלו איזה אדם 
שהיה מומחה גדול בצבא האם במלחמת 
המפרץ שהיתה לפני עשרים שנה, שבה 
סאדם חוסיין זרק עלינו שלושים ותשעה 
טילים, אם היה זה נס או לא. הנשאל 
היה אדם רחוק מהדת, והוא שתק זמן 
רב ולא מיהר לענות. אבל אחרי כמה 
שניות של מחשבה אמר: כן, היה נס. 
שאלו אותו מה הנס? אם היו שואלים 
את כולנו, היינו עונים: הנס הוא שטיל 
אחד כזה שנפל על האמריקאים, הרג 
מהם הרבה, וכאן, ברוך ה', נפלו שלושים 
ותשעה טילים, ומלבד אחד שנפגע, לא 

קרה דבר וב"ה עם ישראל חי.
כולם שם חשבו - וגם הרב עמאר 
היה איתם - שהקצין הזה יבוא ויגיד 
שזה היה הנס הגדול. אבל הוא התכוון 
לנס אחר. מה הנס האחר? שבתחילה 
היה בראשו של הצורר הבבלי סאדם 
חוסיין, לבוא ולהתנפל על ישראל. אבל 
פתאום אחר כך הקדוש ברוך הוא ברגע 
האחרון הכניס לו בראשו מחשבת שגעון 
- לפלוש לכווית. וכשהוא פלש לכווית, 
אז אמרו כולם: האם הוא הולך להשתלט 
לנו על בארות הנפט? ואז אמריקה באה 
לעזרתנו. אם היה בא רק על ישראל, לא 
היה אכפת לאמריקאים, לא היה מעניין 
אותם. זהו הנס הגדול, גדול יותר מהנס 
של שלושים ותשעה הטילים שנפלו. 
הקדוש ברוך הוא הוא כל יכול ואין אצלו 
הגבלה. מוציא לך 'דיסק' מהראש ומכניס 
לך 'דיסק' אחר בראש, מחשבה אחרת. 

ואז הכל משתנה.

הגיעו מוקדם לעולם הבא

כמה פעמים כשנוסעים בכבישים 
רואים איזה גל אבנים מן הצד, ויש עליו 
שיש או איזה שלט - ה' ישמור שלא 
יהיו דברים לא טובים לעמ"י - כתוב 
שם: במקום הזה בשנת כך וכך ביום 
כך וכך היתה תאונה ונספו כך וכך. 
למה עושים את זה? בשביל הנצחה? 
שיעשו הנצחה באיזה בית כנסת, בית 
מדרש, באמצע הרחוב עושים הנצחה? 
עושים את זה, כדי להזהיר ולעורר את 
תשומת לבם של הנהגים האחרים, 
היזהרו! במקום הזה קרה כך וכך. כל 
זה נגרם מתוצאה של נסיעה מהירה 

ולא זהירה. כאשר אדם רואה דבר כזה, 
הוא כבר יחשוב פעמיים וישמור על 

כל החוקים.
סיפר לי אדם אחד, הוא קיבל פעם 
מהעבודה מתנה, סוף שבוע באילת. 
נסע, הוא ואשתו לאילת, עשו שם שבת. 
ביום ראשון בבוקר הוא חוזר בחזרה 
למקום מגוריו. בדרך, בנסיעה, הוא 
רואה לידו אוטו שבתוכו קבוצה של 
צעירים שגם כן עשו שבת באילת, וגם 
הם חוזרים בחזרה למרכז. הם יצאו 
מהמלון שם הרבה יותר מאוחר ממנו, 
וכבר הגיעו אליו והשיגו ועקפו אותו, 
ונסעו עוד ועוד. הבין שהם דוהרים, 
נוסעים אולי במאה-שמונים קמ"ש אולי 
אפילו במאתיים ק"מ לשעה. אומר, 
אחרי כחצי שעה, התקדמתי בנסיעה 
עוד, ופתאום ראיתי שהם עצרו בצד, 
שוטר עצר אותם על שנסעו מהר וכתב 

להם דו"ח קנס. 
אני המשכתי והתקדמתי בנסיעה. והנה 
מה הם עשו, אחרי שיש להם כבר את 
הקנס ביד, שוב פעם בחזרה, רצים-טסים, 
והוא מה יעשה, הוא לא שוטר שיכול 
למנוע מהם. אבל כעבור כמה דקות 
ארוכות של נסיעה, אני מתקדם בדרך, 
ורואה - ה' ישמור, ל"ע ולא עליכם - 
תאונה, ואמבולנסים ומשטרות ממהרים 
למקום, אני מסתכל מי התאונה? ל"ע לא 
עליכם, אותם הח'ברה, שהיו אתו בבית 
מלון... קיבלו קנס, וזה לא הזיז להם, הם 
רוצים להגיע למרכז יותר מוקדם בשעה, 
אז - ל"ע ול"ע - הגיעו לעוה"ב מוקדם...
אתם היום בחורים צעירים, כשתגדלו 
לחיים טובים, מסתמא להרבה מכם יהיה 
אוטו, שימו לב, ה' ישמור אתכם ואת 
כל עמ"י, לא לשחק בנפשות. מי שלא 
עלינו מת בתאונת דרכים מחמת שנהג 
בחוסר זהירות, גם בעולם הבא לא ינקו 
אותו. הוא הפסיד עוה"ז וגם בעוה"ב יש 
לו עונש, למה נסעת בצורה כזו והגעת 

למצב כזה?!
הוי עז כנמר

גם כשאני נאלץ להשתתף באירועים 
של ידידים, אני משתדל מאד שלא 
להיות ולא להתעכב באירוע שיושבים 
בשולחנות מעורבים, אפילו אם ישימו לי 
שלחן לבד. )וגם אם אין ריקודים מעורבים, 
רח"ל(. אני משתדל לשבת כמה דקות, 

להגיד "מזל טוב", ולצאת. ואם בעל 
השמחה מפציר בי להשאר, אני  אומר 
לו: כמה אני יכול לשמור על העינים 
שלי?! מה אוכל לעשות? אם אשב בראש 
מורכן, יגידו האדם הזה כ"כ משונה, כל 
הזמן יושב עם הראש למטה. כמה אוכל 
לשבת ככה?! למה אביא את עצמי לידי 
נסיון?! אני משתדל לכבד, טורח ונוסע 
שעה הלוך ושעה חזור, אבל להשאר 
ולהתעכב, לא! אני נמצא חמש עד עשר 

דקות אומר "מזל טוב" ויוצא.
לפני כשבוע וחצי יהודי צרפתי הזמין 
בתמימות איזו להקה לחתונתו. והנה 
הוא בא בליל החתונה, ורואה שבלהקה 
הזו יש נשים, אמר להם: "לכו הביתה". 
אמרו לו: "אתה תשלם את הכל!". אמר 
להם: "אני אשלם את הכל, אבל אני לא 
אכשיל את כל הציבור הזה, שישמעו 
קול אשה". היה גיבור. חזק! אמנם הוא 
יהודי שיושב ועובד בחנות, אבל קובע 
עתים לתורה. כל הפסקת צהרים בין 
אחת לשתים, הייתי רואה אותו הולך 
לבית הכנסת ללמוד תורה. וכנראה שזה 
מה שנתן לו את הכח להתעקש למרות 
שהפסיד הרבה כסף. בחתונה הוא גם 
הקפיד לעשות מחיצה כהלכה, וכשבאו 
כמה אנשים ורצו להוריד את המחיצה, 
לא חשבתי שיעמוד בחזקה על כך, אך 
הוא עמד איתן, ואמר להם: לא להזיז. 
אני הזמנתי את המחיצה, אני בעל הבית!

לדעת  וצריך  עזות,  ברא  הקב"ה 
להשתמש בעזות הזו לטובה, "הוי עז 
כנמר - לעשות רצון אביך שבשמים". 
לצערנו אנשים משתמשים בעזות 
לדברים אחרים, ובשביל תורה ומצוות 
- מתביישים, במקום להיות "הוי עז כנמר 

- לעשות רצון אביך שבשמים".

הכל מתחיל בדבר קטן

תדעו לכם סוד, כל העבירות הגדולות 
ביותר, שחייבים עליהם מיתות בית דין 
וכריתות ומיתות בידי שמים רח"ל, כולם 
מתחילים באיזה דיבור, שיחה לא טובה, 
נבלות הפה, באיזה צחוק או קלות ראש. 
ולכן גם בין שני בחורים, אסור שיהיה 
שיחה של דברים אסורים אפילו בצחוק, 
כי אחריתה מי ישורנו. היצר הרע אומר 
לאדם: מה עשית? מה דברת? בסך הכל 



איזה משפט קצת מצחיק. אבל ברגע אחד ניתן ליפול למדרון. 
צריך לשמור את הפה! לשמור את המחשבה! אדם שלא 
יעבוד על עצמו לשים לעצמו מחסום גדול, בקלות הוא יכול 

ליפול. חס ושלום.

לא מקפח שכר!

כמה יש לנו לשים לב שלא לזלזל גם בדבר קטן. פרעה עשה 
טוב בדבר קטן, נכון שהוא היה רע בליעל, שמעז להגיד על 
הקב"ה "מי ה' אשר אשמע בקולו" )שמות ה', ב'(. עינה את בני 
ישראל בעבודות קשות, שנה אחרי שנה בלי שום רחמנות. וגם 
גזר "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" )שמות א', כ"ב(, מגיע 
לו עונש על הכל. אבל עם כל הרוע שבו, כיון שיש בו דבר 
טוב שעשה, יש לו מצוה אחת שליוה את עם ישראל ארבע 
אמות, כפי שכותב המדרש, לכן נחרט מעשה זה בתורה "ויהי 
בשלח פרעה". וגם קיבל על זה שכר לעד ולעולמי עולמים, 

"לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו".
הקב"ה נאמן לשלם שכר, אפילו אחרי כמה דורות. אצל הקב"ה 
אין דבר כזה "דבר קטן", אלא כל דבר, קטן כגדול, כל ביטוי, 

כל מעשה, מטוב ועד רע, יש לו משמעות, ויש לו תוצאה.
אבל יש אדם שבא מסתכל ושואל, תראה, עשיתי כך וכך, 
השתדלתי התאמצתי ומה קבלתי? מה קרה לי? אדוני, חכה 
בסבלנות, ההיסטוריה עדיין לא נגמרה, לקב"ה יש זמן, והוא 
יודע לשלם בזמן שצריך לשלם, "לי נקם ושילם לעת תמוט 
רגלם" )דברים ל"ב, ל'(. תעשה טוב, ומובטח לך שתקבל שכר 
טוב. גם אם לא היום, בודאי שעוד כמה זמן. הקב"ה יודע 
לעשות את החשבון בצורה מדוייקת, ולתת את השכר בדיוק 
בזמן המתאים. אם עשית טוב - תצפה לגמול שכר טוב על 
מעשיך, ואם ח"ו ראה מישהו שעשה לא טוב - אל יתייאש 

מן הפורענות.
המסקנא היא, לא לזלזל בדברים שלכאורה נראים קטנים, כי 
באמת הם לא קטנים! הייתי אומר על פרעה, ליווה?! שילווה! 
לא מגיע לו אפילו כקליפת השום, אבל באו חז"ל ופתחו לנו 
את העינים, והמצוה הזו נכתבה בתורה, "לא תתעב מצרי כי גר 
היית בארצו", בגלל המצוה הקטנה הזאת שעשה. "הוי מחשב 
הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדה". אם על 
מצוה כזו קטנה - כך, על כל המצוות כולם על אחת כמה וכמה. 
הקב"ה נאמן לשלם שכר. עד כמה גדול שכרם של העוסקים 
בתורה ועושים רצונו של מקום, "מה רב טובך אשר צפנת 

ליראיך" )תהלים ל"א, כ'(.

אני זוכר, שמוה"ר הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל, חסיד קדוש, 
פעם הייתי בבית שלו בפאריז, וכשיצאתי יצא וליוה אותי עד 
למדרגות, אמרתי לו, רבנו, במחילה, אמר לי יש לי כאן מצות 
לויה, צריך ללוות. אנשים גדולים, קדושים, יודעים את הערך 
של כל מצוה. מצוה ללוות, אני לא עושה את זה רק בשביל 
לתת לך כבוד, מוטלת עלי מצוה לויה, לכן אני מלוה אותך 

כמה פסיעות.

בתחבולות תעשה לך מלחמה

הגמרא בברכות )דף י"ז ע"א( אומרת: "מרגלא בפומיה דאביי, 
לעולם יהא אדם ערום ביראה". אומר רש"י: "להערים בכל 
מיני ערמה ליראת בוראו". נכון שיש קשיים והפרעות, עבודת 

ה' זה לא קל, אבל אדם צריך לדעת איך להתחכם.
לצערי, אני לא מתבייש להגיד לכם, הרבה פעמים כשאני 
ישן מאוחר בלילה, יצר הרע בא ואומר לי, אל תעשה 'תקון 
חצות', אתה עייף. אבל מה אני עושה כדי להתגבר עליו, תכף 
ומיד מתיישב על הרצפה, בלי מחשבות. ואז, כבר התיישבתי 
על הרצפה, מה, עכשיו אני אקום..? נכון, שמן הראוי לומר 
לפני כן "וידוי", אבל אם הייתי מחכה להגיע ל"אנא", כדי 
לומר וידוי לפני תיקון חצות, אז היצר הרע היה דוחה אותי. 
לכן אני קודם יושב על הרצפה. אחרי שכבר התיישבתי, כבר 
הכרחתי את עצמי לעשות תיקון חצות, ]לקום מהרצפה כדי 
לומר וידוי ולשבת שוב, זה לא כל כך קל[. אני קורא 'על 
נהרות בבל' וכל הסדר, ואומר את הוידוי אחרי כן, בקריאת 

שמע שעל המטה.
האדם צריך להיות ערום ביראה, חכם וערמומי בשביל לירא 
את ה'. בחור בישיבה מרגיש שבערב אחרי שגומרים את הסדר, 
היצר הרע בא וסוחב אותו לפטפט ולדבר, ולישון מאוחר ולקום 
מאוחר. מה צריך לעשות, עצה טובה: לפני שהוא יוצא מבית 
המדרש, כבר יאמר קריאת שמע שעל המטה, אחרי ק"ש שעל 
המטה אסור לדבר, כיון שבירך 'המפיל', זה סעיף בשלחן ערוך 
)א"ח סי' רל"ט ס"א בהגה(. ואז הוא 'ערום ביראה', התחכם על 

יצרו, וממילא הוא ילך לישון מיד, ואז יקום מוקדם לתפלה, 
והראש שלו רענן ויוכל להמשיך וללמוד טוב. אדם שרוצה 
להגיע ליעד, צריך לעשות חכמה איך להגיע. מאיפה למדנו 
את זה? מהתכונה של הנחש, "והנחש היה ערום מכל חית 
השדה". הנחש בערמומיות שלו הפיל את אדם וחוה לעבור 
על רצון ה'. אנחנו צריכים להשתמש בחכמה ובערמומיות 

הזו כדי להתחזק ביראת ה'.



ירחונים רבים צצים ופורחים 
כפטריות אחר הגשם, ממשיכים להופיע 

מספר חודשים, עד שבעקבות חוסר תקציב 

או סיבות אחרות, שוקעים בתהום הנשיה 

ונעלמים מן העין. אולם ישנו ירחון יחיד 

ומיוחד שלא נרתע מקשיים וממכשלות, 

משוכות ומהמורות, ירחון שלו שמורה זכות 

קדומים. ירחון זה הינו הירחון התורני "אור 

תורה", המפיץ את אור התורה מדי חודש 

בחודשו כבר חמישים אביבים!

לקראת יובל החמישים לירחון הרבני, 

יצאנו למסע מרתק בעקבות הירחון הוותיק 

בעולם, לדלות פּכים קטנים, ולגלות פרטים 

שלא נחשפו עד עתה.

לא רבים יודעים, אבל ראשית עריסתו 

של "אור תורה", אינה לפני חמישים שנה, 

כי אם שנים רבות קודם לכן. השרשים 

לירחון חשוב זה נטועים הרחק באי התורה 

ג'רבא שם פעלה חברת "אור תורה" לעידוד 

לימוד התורה, ביסוד ובנשיאות מרן הגאון 

רבי כלפון משה הכהן זצ"ל.

אחד מהממונים על קופת "אור תורה", 

היה המנוח הצדיק רבי לאלו אליהו הכהן 

זצ"ל. כשעלה לארץ, העלה עמו גם את שם 

הארגון "אור תורה". במסגרתו, ייסד תלמוד 

תורה "אור-תורה" ללימוד תלמידים בבית 

הכנסת "אלגריבה" שבכפר-שלם בתל-

אביב. מוסד הקיים עד היום 

הזה, ומניב פירות משובחים. 

אגב, פטירתו של רבי לאלו 

היתה בעת שספר את כספי 

התרומות של קופת "אור 

תורה" מחג הפורים.

על רבי לאלו הנ"ל, שמענו 

הצדיק  הגאון  מורנו  מפי 

ר' צמח מאזוז שליט"א כי 

עשיר מופלג היה, וכאשר 

הגיע לארץ, הוצע לו להיות 

שותף בחברת "אגד", ולהרויח 

מכך הון רב. שמע רבי לאלו 

"אברר  ואמר  את ההצעה 

ואשיב לכם תשובה". כאשר 

בדק אם החברה שומרת שבת 

כדת, נודע לו כי האוטובוסים של החברה, 

יוצאים זמן קצר טרם צאת השבת. "אם כך" 

קבע בנחישות "לא אהיה שותף בחברה זו 

בשום פנים אופן!"...

האור מפציע
וכאן אנו מגיעים להורתו ולידתו של 

הירחון, על ידי נכדו בן בנו של רבי לאלו, 

הלא הוא רבי ישראל כהן שליט"א )נינו של 

מרן הגאון רבי כלפון משה הכהן זצ"ל מסטרא 

דנוקבא(, העומד מאחורי הפרוייקט עתיר 

השנים.

מדובר בתלמיד 

חכם עצום, אשר בצד עריכת 

הירחון, ערך והוציא לאור 

גאוני  של  רבים  ספרים 

הדורות, בעיקר מקרב חכמי 

כשהבולט  וג'רבא,  תונס 

מביניהם הוא הספר "משמרות 

כהונה" להגאון רבי אברהם 

הכהן יצחקי זצ"ל, שבמשך 

שנים ארוכות עבר תחת ידיו 

האמונות עריכה משובחת 

ומדוייקת להפליא. 

הוא  שלו  כרמו  את  גם 

לא נטר, וחיבר את סידרת 

הספרים "יברך ישראל", ובהם חידושים 

עמוקים על מסכתות הש"ס, חצובים 

בדרך מיוחדת המושתתת על ברכי העיון 

הספרדי. חלק גדול מהחידושים בספריו, 

זכו לעבור את הגהתו המדוקדקת של מרן 

ראש הישיבה שליט"א. 

מזון רוחני
רצון עז היה לו לרבי ישראל להמשיך את 

המפעל הכביר הזה "אור תורה". את חזונו 

זה הוא בחר להגשים בדמות ירחון תורני, 

שמזון גשמי אמנם לא יתן, אך מזון רוחני, 

הצצה נדירה ומרתקת לירחון התורני הוותיק בעולם

"אור תורה" 
מחייהו

רבי אליהו לאלו הכהן זצ"ל

עמוד ההוראה רבי כלפון משה 
הכהן זצ"ל



יספק גם יספק. ואכן, בחודש סיון התשכ"ח, 

יצאה מחשבתו לפועל, והחוברת הראשונה 

של "אור תורה" הגיחה לאויר העולם.

את דברי הקדמתו לספרו "יברך ישראל" 

ח"ג, פותח רבי ישראל בהצטנעות האופיינית 

לו, וחושף טפח ממפעל חייו: "אודה ה' בכל 

לבב בסוד ישרים ועדה, שלמרות שלא זיכני 

להימנות על חובשי ספסלי בית המדרש, 

לא כתלמיד ישיבה ולא כאברך בכולל, 

מאז הגעתי ארצה לפני למעלה מארבעים 

שנה מעירנו ג'רבא שבתוניסיה, בכל זאת 

הגדיל חסדו עמי, ונתן לי לב מלא רגש 

וחשק נפלא ונמרץ לעסוק בהפצת תורתו 

הקדושה, ועזר לי להגשים חשק זה בדרך 

מיוחדת במינה, בדרך של עריכת הירחון 

התורני "אור תורה"... עבודת עריכת הירחון 

מטבע עשייתה משמשת תחליף נאות לאותו 

מקום על אחד מספסלי בית המדרש שחסר 

לי. וד"ל". 

כשאנו מתעניינים בפתח השיחה מה 

הרקע שהביאו לייסד את הירחון, הוא מגדיר 

את הדחף הזה כ"רושם של ילדות". "בהיותי 

נער רך בשנים בעיר מולדתי ג'רבא" הוא 

נזכר "גודלתי בין החכמים, וזכיתי לינוק 

חכמה מהגאון רבי סאסי הכהן זצ"ל )לימים 

רבו של מושב ברכיה( ומהגאון רבי בוגיד 

סעדון זצ"ל ראב"ד ג'רבא. כדי לעודד 

אותנו התלמידים להעלות את החידושים 

על הכתב, המליצו לנו הרבנים לשלוח 

את חידושינו ותשובותינו בהלכה לרבנים 

ומורי הוראות או לצעירים בני גילנו, כדי 

שיחוו דעתם, ועל ידי כך תרווח שמעתתא. 

ואכן, מחזה נפוץ היה זה לראות בג'רבא 

של אותם ימים, נערים ובחורים אוחזים 

בידיהם אגרות ומכתבים שקיבלו מרעיהם, 

או מרבנים אחרים, ובהם פלפולא דאורייתא 

על תשובותיהם וחידושיהם. וברבים מספרי 

חכמי ג'רבא, ניתן למצוא התכתבויות 

בין החכמים. את החידושים  ארוכות 

וההתכתבויות המובחרות, היה רבי בוגיד 

סעדון מפרסם בירחון שערך בשם 'השושנה' 

]א"ה. אגב, רבי ישראל היה בין היוזמים של 

ירחון זה בעודו נער. ע"ח[. כשהיינו רואים 

את חידושינו מופיעים מעל גבי הירחון, 

היה זה תענוג מיוחד ותמריץ עצום לעידוד 

הלימוד וכתיבת חידושים". 

"כשבגרתי והגעתי לארץ", ממשיך איש 

שיחנו, "קיננה בי כל העת שאיפה עזה 

לחדש את הכלי עידוד הזה. ואכן, זיכני 

ה' ברוב חסדיו. אגב, ירחון 'השושנה', 

כמו ירחון 'הירח' וירחונים אחרים שפעלו 

בג'רבא, החזיקו מעמד תקופה קצרה ביותר 

)מחצי שנה עד שלש שנים(, עד שהפסיקו 

להופיע, בעיקר בגלל קשיים תקציביים".

-כאשר התחלתם, בודאי לא חלמתם 
שהירחון יאריך כל כך ימים...

"בזמנו, להוציא דבר בדפוס, היה פרויקט 

קשה מאוד. שיטת ההדפסה היתה שונה 

בתכלית, ודרשה המון כוחות, זמן ובעיקר 

כסף. כאשר העליתי את הרעיון להוציא 

ירחון, נדו לי השומעים בראשם, ואמרו 

אם תוציא חוברת אחת, יהיה זה נס, שתים 

שלש, זה יהיה נסי נסים. על יותר מכך, אף 

אחד לא חלם. אך אני החלטתי שלהתחיל 

חייבים, ואחר כך ירחם ה', וכפי שאומר 

הפתגם העממי "מסע בן אלף מילין, מתחיל 

בצעד אחד". באותו זמן, הייתי עוסק באיזו 

עבודה לפרנסתי, והייתי חוטף חצי שעה פה 

שעה שם לצורך עריכת הירחון".

ניתן להבין את הקושי, שכן למעשה 

ירחון "אור תורה" זה עבודה של איש אחד. 

הרב העורך שוקד על זה לבדו כמעט ללא 

עוזרים. גם כעת, כאשר קיימים אמצעי דפוס 

ומחשוב טכנולוגיים משוכללים, תתפלאו 

לשמוע כי הרב העורך מעדיף להישאר עם 

לרגל מלאות חמישים שנות אור לירחון "אור תורה", 
יצאנו לשרטט קוים לדמותו של הירחון המיתולוגי שעל שלחנו מסובים זה 
כיובל שנים רבנן ותלמידיהון מכל גווני הקשת · בראיון מפתיע ונדיר עם עורכו 
האגדי של הירחון הוותיק זה חמשה עשורים - רבי ישראל כהן שליט"א, מגלה 
הרב העורך סודות כמוסים משולחן עורך, מספר על קורותיו של הירחון, על 
ייחודיותו, ובעיקר מגלה את סוד הצלחתו · ליהודים היתה אורה, זה אור תורה ·

עובדיה חן

 הגאון רבי סאסי הכהן זצ''ל )רב מושב ברכיה(
מלמד את תלמידיו בג'רבא 



השיטות הישנות והפרימיטיביות. אצלו 

מתנהל הכל כאילו השעון עצר מלכת. 

בעמוד השער של הירחון למשל, לא תמצאו 

לא פקס ובטח לא דואר אלקטרוני.

המאמר הראשון
כשאנו פותחים את הירחון הראשון, 

שכבר שיני הזמן כרסמו בדפיו הצהובים, 

אנו מוצאים כי המאמר הפותח את הירחון 

הראשון הינו מאת מרן הגאון רבי רחמים 

חי חויתה הכהן זצ"ל ראב"ד ג'רבא, מאמר 

הלכתי שנשלח במיוחד לעורך הירחון.

בתחילתו של הירחון הראשון, מופיע גם 

מכתב מאת הגאון רבי כדיר צבאן שליט"א 

רבה של נתיבות, וכן מכתב של הגאון רבי 

שושן כהן זצ"ל )בנו של מרן הגאון רבי כלפון 

משה הכהן זצ"ל(. במכתביהם מברכים 

הרבנים על היוזמה הברוכה 

של פתיחת הירחון. בין השאר 

כותב רבי שושן: "...שיעשו 

כל המאמצים לחזק ברכים 

כושלות, שכמעט מאז יצא 

לאור הירחון "המאסף" להגאון 

הגדול מהרב"ץ קואינקא ז"ל, 

לא נתעורר אף רב אחד מרבני 

ספרד בארץ ללכת בעקבותיו".

יצויין כי בשלש השנים הראשונות, היה 

הירחון עובר הגהה על ידי הגאון רבי אלטר 

מאזוז שליט"א, שחתם את שמו בסוף 

הערותיו בר"ת א"ם. וזאת עשה ללא כל 

תמורה. אפילו לקבל מנוי בחנם, לא אבה, 

והיה משלם דמי מינוי ככל האדם. 

מדי חודש בחודשו
כך המשיך הירחון, חודש אחר חודש, 

שנה אחר שנה, תמידין כסדרן, זה כחמישים 

שנה )!(, כה לחי!

אם כי, לא בכל השנים ערך רבי ישראל 

את הירחון. היו מספר שנים שבהם נטל 

לעצמו מנוחה קצרה. כשאנו מתעניינים 

מדוע הפסיק, הוא מסביר "פשוט, העבודה 

היתה כה קשה עד שהרגשתי כי איני יכול 

עוד להמשיך. בקשתי מאת מרן ראש 

הישיבה שיחליף אותי, והוא נענה לי". 

ואכן, מחודש סיון תשל"ה עד אייר 

תשל"ח, זכה הירחון להיערך בידיו האמונות 

של מרן ראש הישיבה שליט"א, וחותמו 

ניכר היטב בשנים אלו בהערותיו הנפלאות, 

בחידושיו המבריקים, ובמאמריו שהאירו 

את הירחונים. "בשנים אלו, הייתי מצפה 

בכליון עיניים לכל ירחון" נזכר רבי ישראל 

בערגה בשנות השובע של הירחון.

על קושי העבודה שהיתה למרן באותם 

ימים שדרשה זמן וכוחות רבים, ניתן ללמוד 

ממכתב )מיום כ"ב שבט התשל"ח( ששלח לרבי 

ישראל שליט"א, ובו הוא מספר לו: "אתמול 

הייתי בהגהה ]של ירחון "אור תורה"[ בבית 

הדפוס משעה 9 בבקר עד 4 אחה"ץ, וב"ה 

שאחרי שבע הגהות אקווה שיצא כנוגה 

צדקו. בין הגה להגה בבית 

הדפוס עברתי על חידושיו 

המתוקתקים במכונה ותקנתי 

בכמה מקומות תקוני לשון 

וכדומה"1.

בסיון התשל"ח, העביר 

ראש הישיבה את שרביט 

העריכה לרבי אפרים חדאד 

שליט"א, שערך את הירחון 

במשך שנה אחת עד אייר 

תשל"ט. בפתח החוברת הראשונה שערך 

רבי אפרים, פירסם מרן ראש הישיבה את 

ההודעה הבאה תחת הכותרת "חילופי גברי 

במערכת 'אור-תורה'":

"סימן טוב ליצירה שאינה קופאת על 

שמריה, שהולכת ומפתחת ומשגשגת שוב 

ושוב, ושאין עליה "מונופול" לאדם אחד. 

כך ראינו מדברי חז"ל )ב"ב טו.( שיהושע 

בן נון כתב ספרו, וסיימוהו אלעזר ופינחס. 

שמואל הנביא כתב ספרו, וסיימוהו אלעזר 

ופינחס. שמואל הנביא כתב ספרו, וסיימוהו 

גד החוזה ונתן הנביא. ספר תהלים נכתב 

בידי עשרה זקנים. ועוד. ואם בדברים 

שנכתבו ברוה"ק כך, בדברי ספרות תורנית 

ודברי חכמים על אחת כמה וכמה.

"ירחון "אור-תורה" שנכנס כעת לשנתו 

1 באדיבות הרב הראל זנזורי שליט"א.

האחת-עשרה )כה לחי!( עובר ליד ידידנו, 

חכם וסופר וחוקר תולדות יהדות ג'רבא, 

רבי אפרים חדאד הי"ו. העורך הקודם – 

נאמ"ן ס"ט – שעבד בו 3 שנים אחרונות, 

נאלץ להפסיק את העריכה עקב עבודות 

שדחיפותן אינה מוטלת בספק.

"המשמר היוצא מאחל למשמר הנכנס: 

"מי ששיכן את שמו בבית-המדרש הזה, 

הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה שלום 

ורעות" )ברכות יב.(. תזכו להרים ולפשט 

את הירחון ולהרחיב גבולותיו להרבות 

מנוייו ולהגביר חייליו בין הצבור הרחב. 

ויתנו ממנו – כפי שנהנו עד כה – כל קהל 

בית ישראל: חכמים, משכילים והמוני עם. 

ולקוראים ברכה: קריאה מהנה, ולא ימוש 

מפיכם "אור התורה" עד עולם! המערכת".

מסיון עד אלול תשל"ט - ארבעה חודשים, 

היתה הפוגה קצרה בהוצאת הירחון. 

ומתשרי עד אלול תש"מ, נערך הירחון 

על ידי הגאון רבי יצחק ברדא שליט"א. 

למעט חמש השנים הללו, כל השנים 

הירחון נערך על ידי רבי ישראל. אולם גם 

בשנים אלו, רבי ישראל לא עזב לגמרי את 

אור תורה, אלא היה המוציא והמביא ועזר 

רבות בהפצת הירחון בהתנדבות גמורה )כפי 

שציין זאת מרן ראש הישיבה בירחון הפותח את 

השנה העשירית(.

כדי לקבל מעט הבנה על גודל הטרחה 

הרבה שהיתה מנת חלקו, וזה גם בלי לערוך 

בפועל, נציג קטע ממכתב אותו שלח רבי 

ישראל למרן שליט"א )מיום כ"ג טבת תשל"ח(, 

ובו הוא מספר בהומור מחורז על תלאותיו 

בדרך להביא חבילת ירחונים לישיבה: 

"אתמול ביום א' כ"ב טבת הגעתי בשעה 

שלש אחר הצהריים עייף וטורח, לישיבת 

כסא רחמים בגבעת רוקח, והינה סגורה 

ונעולה על דלתיים ובריח, התיישבתי על 

המדרגות ומבטים אנה ואנה אני שולח, 

לראות היימצא לחבילת הירחונים שבידי 

מארח, עד למחר ימסרנה לידי אחד מבניו 

של רבינו מצליח, זכרונו לברכה ומליץ טוב 

לעמו בפני בורא עולם יהיה שליח. כשלא 

מצאתי דרך החלטתי לתוך המרפסת 

רבי אלטר מאזוז



אותה להצניח, וכך עשיתי ולאחר מעשה 

גיליתי במרפסת "מארח", בדמות תרנגולת 

"פולייה" תשמש ערבון ל"הירח", ירחוננו 

אור תורה שלא יירטב מהגשמים אשר 

אולי ה' שולח, כי בודאי דאוג ידאג הדואג 

לתרנגולת וממילא גם ל"אורח". עד כאן פרי 

אותן דקות ששהיתי ליד הישיבה בחיפושים 

אחרי מי שיש בידו המפתח. ואקוה כי אכן 

חזר מי שחזר בו בערב לישיבה וראה את 

הפתקה שהכנסתי מתחת לדלת והחבילה 

הוכנסה אחר כבוד לתוך בנין הישיבה. היום 

התקשרתי לישיבה לפי המספר הישן שבידי 

ונאמר לי ע"י מרכזיית הטלפון שהמספר 

הנ"ל איננו מחובר וכו'.

אגב, למי שדאג, מתגובת מרן שליט"א 

למכתב מסתבר כי "החבילה הוכנסה אחר 

כבוד לתוך בנין הישיבה ולא עצרה הגשם"2.

מתוק האור לעיניים       
בירחון הגדוש בתורה והוראה, מוצא 

הקורא שאלות ותשובות, חקרי הלכות, 

עיונים, מאמרים בהלכה ואגדה, חידושי 

תורה, חידושי ש"ס, מכתבי קוראים, 

ולפעמים "זכרון להולכים" - קוים לדמותם 

של גדולי ישראל, ועוד. 

כמעט מדי חודש בחודשו, מתנוסס 

בתחילת הירחון המדור "דובב שפתי 

ישנים", אשר בו רואים אור לראשונה 

מאמרים מכתבי יד רבותינו נוחם עדן, 

אשר מתפרסמים לראשונה מעל גבי הירחון.

הספרות התורנית ובעיקר ההלכתית, 

מלאה בציטוטים מהירחון וציונים אליו. 

יש לציין כי בשנים האחרונות התרבו 

וזאת בעקבות  המציינים לאור תורה, 

המאגרים התורניים )כמו "אוצר החכמה"( 

המנגישים בקלות רבה את תכני "אור 

תורה" דרך מנועי חיפוש. אולם למי שבוחר 

בדרך הישנה והטובה, ירחוני "אור תורה" 

מאוגדים לכרכים נמצאים בספריות שונות 

ברחבי הארץ )אגב, מצאנו באו"ת תמוז תשכ"ט 

מודעה עם סלוגן מעניין: "חוברות בודדות - ערמת 

נייר! בכריכתן - הופכות לאוצר!"(.

2 באדיבות הרב הראל זנזורי שליט"א.

מעל גבי הירחון, התלבנו הרבה סוגיות 

חמורות ע"י גדולי ישראל במאמרים שונים 

שפרסמו שם מדי חודש בחודשו, בפרט 

ענינים שאינם סובלים דיחוי עד להוצאת ספר.

זכור לכבודו פולמוס הלכתי  האם 
וגרר מאמרים  שעורר סערה תורנית 

ותגובות רבות?
"היו כמה וכמה. היה פולמוס רחב שאף 

התפרס על פני שנה שלמה, כמו הדיון 

הסוער בענין 'פאה נכרית'. אפשר גם לציין 

את הדיון המתמשך אודות הדלקת נרות 

שבת בברכה לרווקות, מבצע תפלין של 

חב"ד ועוד ועוד".

אגב, לגבי הפולמוס האחרון, הוא התנהל 

כאשר עורך הירחון היה מרן ראש הישיבה 

שליט"א, וכדאי להביא כאן הערה מעניינת 

שהתפרסמה על ידו בירחון אור תורה 

)תשל"ח סימן פ"ג(:

"המאמר של הרב בלומנפלד שליט"א 

)בחוברת תמוז התשל"ז(, הטיל סערה גדולה 

בחוגי הלומדים: רב אחד מבאר-שבע החזיר 

את החוברת והפסיק את המינוי בטענה 

"לבל אהיה בכלל המעכב את הרבים )?( 

מלעשות מצוה", רב שני מישיבת כנסת 

דברי  בארוכה  ציטט  ירושלים  יהודה 

הגמרא בר"ה י"ז גבי פושעי ישראל בגופן 

ודברי רבינו יונה בשערי תשובה שער ג' 

סי' י"א וי"ט, וחתם כי "קשה לי להאמין 

שיצא מאמר כזה מפרי עטו של הרה"ג 

בלומנפלד". חכם אחר הביא מעשה רב 

מספר פאר הדור ח"ב )עמוד ק"ח( שרבי 

יעקב הלפרין ז"ל הקדיש סכום כסף גדול 

לקניית מזוזות לקבען חנם בפתחי בתיהם 

של יהודים חילוניים בת"א, בהדרכתו וסיועו 

האור תורה של מרן הסטייפלער זצ''ל



של הגאון בעל חזון איש זיע"א. 

כותב הטורים  "לרובם ככולם ענה 

תשובה אחידה, שמעולם לא התכוון הרב 

בלומנפלד נגד מבצע תפלין, כפי שמוכיחה 

הכותרת )בגליון תמוז הנ"ל( שהיא כותרת 

עיונית ולא מעשית, כלומר אם שייך דין 

"ערבות" גם במ"ע, או רק לגבי מצוות ל"ת 

דילפינן מקרא וכשלו איש באחיו איש בעוון 

אחיו, אבל אין ספק שהכל מודים דמצוה 

עושים המזכים את הרבים להניח תפלין, 

ומי יכחיש בזה. ע"ש. 

"כשקיבלנו גם מאמר ארוך ממערכת 

"יגדיל תורה", נפל בלבנו ספק שמא הבנתם 

של רבים היא נכונה, והחלטנו לפרסמו כדי 

לסלק הבנה מוטעית. ובכן כפי שרואים כאן 

התכווננו לאמת בדעת הרמ"ב שליט"א, 

"צורת" המבצע  על  רק  שכל הערתו 

במקומות אחדים )כפי שכותב גם ת"ח אחד 

מקרית ויז'ניץ ב"ב, שפליאה בעיניו שיש מקומות 

שקשה להינצל בהם מאיסורי הסתכלות וכו' ואינם 

רצויים למבצע תפלין. ויש ליישב(, אבל על גוף 

המבצע ליכא מאן דפליג. ודי בזה. והאמת 

והשלום אהבו. וד"ל".

אור בשלל גוונים
הירחון חוצה עדות וחוגים, והמאמרים 

המתפרסמים בו הם משלל רבנים מכל 

הגוונים. ניתן למצוא בו מאמרים במשך 

השנים ממרן הראש"ל רבנו עובדיה יוסף 

זצ"ל, הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, הגאון 

רבי משה לוי זצ"ל, ולהבה"ח, מרן הגאון 

ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א, הגאון 

רבי יצחק ברדא שליט"א ועוד ועוד גדולי 

תורה. לצד מאמרים מרבני עדות אשכנז, 

כמו הגאון הנודע רבי מאיר בלומנפלד 

זצ"ל, מגדולי רבני ארצות הברית בדור 

שאחר השואה, הגאון הרב מונק זצ"ל 

מחיפה, הגאון הרב משה דוד וולנר )רבה 

של אשקלון(, הגאון רבי אפרים גרינבלט 

זצ"ל, ועוד.

הירחון יצר גם שילובים מעניינים. 

ניסן התשל"ח, אנו מוצאים  בחוברת 

הלברשטאם  שלום  רבי  האדמו"ר  כי 

חשבונו  על  פרסם  מברוקלין,  זצ"ל 

חכמי  מגדולי  אחד  של  חידושים 

רבי משה הכהן זצ"ל. ג'רבא - הגאון 

הרבני  הירחון  זוכה  מיוחד,  באופן 

להתחבב על רבים מתלמידי החכמים ומורי 

ההוראה שנמנים עליו באופן קבע במשך 

שנים רבות, בלא הבדל חוג או עדה. כך ידוע 

על הסטייפלר זצ"ל והגרי"ש אלישיב זצ"ל 

שהיו נמנים עליו והוגים בו, וישנה אפילו 

הגהה בגליון אור תורה של הסטייפלר 

]ראה צילום[. מסיבה זו, גם רבנים מצוקי 

ארץ, הקפידו לשלוח את תשובותיהם 

לפרסום בירחון "אור תורה", טרם יפרסמום 

בספריהם, כדי לראות היעמדו דבריהם 

לפני כל יודעי דת ודין.

לחייו, הקפיד  בעשור האחרון  כך, 

הגר"ש משאש זצ"ל לפרסם כמעט בכל 

חודש מתשובותיו בהלכה, והיה תורם 

מכספו בעין יפה להחזקת 'אור תורה'. את 

הערכתו לירחון ולעורכו, ניתן לראות בדברי 

הסכמתו לספר 'משמרות כהונה' בעריכת 

רבי ישראל, שם הוא יוצא מגדרו וכותב על 

הרב העורך שליט"א: "...ויש לסמוך עליו 

כי אנו רואין עבודתו ב'אור תורה', שאינו 

מניח אף טעות אחת קטנה. ובודאי שלספר 

הנ"ל יש מזל שנפל בידו...".

לא  או  מה שמתפרסם  לכל  בנוגע 

מתפרסם באור תורה, השיקולים הם 

עניינים לחלוטין וחפים מכל ריח של 

מה שקרוי 'פוליטיקה רבנית' הפושה 

במחוזותינו. הדברים נמדדים מצד הנכתב 

ולא מצד הכותב. 

לפרסם  שחוששים  ירחונים  "יש 

הערות על רבנים כאלו ואחרים, מחשש 

מתלמידיהם שכ'חסידים שוטים' נאבקים 

בכל מי שמעיר על רבם", אומר לנו הרב 

העורך, "אצלנו, כשאנו משוכנעים שאין 

הכוונה לקנטר, אנו מפרסמים ללא משוא 

פנים, למרות רדיפות שעברנו מכאלה 

הבטוחים שהם האפוטרופוסים על התורה. 

ודי למבין".

אור המאיר
בין הכותבים בירחון בקביעות בתקופות 

מסוימות, בולט במיוחד גאון עוזנו מרן 

הראש"ל רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, שהיה 

נמנה על הכותבים הקבועים בכל חודש, 

והירחון שימש כבמה מרכזית לתשובותיו, 

אשר התפרסמו מאוחר יותר בספריו "יביע 

אומר" ועוד. עד סוף ימיו היה מרן מנוי על 

הירחון באופן קבוע, והיה נוהג להעיר את 

הערותיו בצדי הגליונות. כאשר חודש אחד 

התמהמה משום מה הירחון מלהגיע, בירר 

מיד בטלפון מדוע בושש הוא לבוא. 

בדברי הסכמתו הנלהבים למהדורא 

החדשה של ספר "משמרות כהונה" הנ"ל 

הגהה בכתי''ק של מרן הסטיפלער בחוברת באדיבות ר' שלמה ויזמן



שיצא לאור בשנת תשס"ב, כתב מרן זצ"ל 

בין הדברים: "...והן עתה העיר ה' את רוח 

ידידנו היקר בנש"ק הרה"ג הרב ישראל 

הכהן שליט"א עורך הירחון התורני זה 

למעלה משלושים שנה, כשמו כן הוא "אור 

תורה", אוצר בלום בדברי חכמה ודעת...". 

ללא היסוס, מסכים אתנו הרב העורך כי 

נכון יהיה לומר שהרב שפרסם את מספר 

המאמרים הגדול ביותר באור תורה, הוא מרן 

ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א. כמעט 

ואין חודש שלא מופיעים בירחון מאמריו 

התורניים, ורק ממאמריו שהתפרסמו 

במשך העשורים האחרונים באור תורה, 

ניתן למלאות כרכים רבים. ספרו "סנסן 

ליאיר" למשל, הינו אסופה מתוך מאמריו 

וחידושיו שהתפרסמו בירחון רק בענייני 

פורים. 

עד היום ותיקי 'אור תורה', נזכרים בערגה 

במדורו המיוחד שהופיע מדי חודש, ובו 

הוצגו שאלות שנשאלו על ידי הקוראים, 

ותשובתו עליהן. בתחילה מדור זה נשא 

את השם "שואל כענין ומשיב כהלכה", 

בו מרן הראש"ל רבנו עובדיה יוסף זצ"ל 

היה עונה על שאלות הקוראים, ולאחר מכן 

עבר למדור המפורסם "שואל ומשיב" שבו 

היה עונה משיב כהלכה יבדלח"א מרן ראש 

הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א.

ציון דרך במדור זה היה בחודש ניסן 

תשמ"ו, אז כתב מרן שליט"א בפתח 

המדור: "נצטברו על שלחן מערכת "אור 

תורה" שאלות רבות ושונות מספר הסמוך 

לשבעים, וראיתי שאם נלך בדרך הרגילה 

לענות על שתים ושלש לחודש, יכלה הזמן 

והמה לא יכלו עד יעלו לציון מושיעים. והנה 

עשרות שאלות צומחות אחריהן ונוגשים 

אצים ואיש את אחיו ידחקון עולים ובוקעים. 

לכן נקיטנא נפשאי בקצירי )תרתי משמע, 

עיין בגיטין דף נ"ו סע"א(, והחלטתי להשיב 

בקצרה על כמה שאלות בל"נ מדי חדש 

בחדשו בעזרת החונן לאדם מדעים. ואתה 

ה' מגן בעדי, לבל תצא שגגה מתחת ידי, ויהי 

שלום בחילי, ויסר מאתנו כל מכה וחולי".

מדור זה נמשך כעשר שנים, וניתן רק 

ממנו להוציא כמה ספרי שו"ת. בינתיים, 

יצא חלק ראשון של שו"ת "בית נאמן" 

שברובו מכיל תשובות שהתפרסמו ב'אור 

תורה', ובהקדמה הזכיר מרן שליט"א את 

ה'אכסניה של תורה': "נהגתי זה כמה שנים 

לפרסם מאמרים בירחונים תורניים ובפרט 

בירחון אור תורה לידי"ן הרה"ג ר' ישראל 

כהן שליט"א, והרווחתי בזה שני דברים: א( 

כי יש שמחה לראות דברים יוצאים בדפוס. 

ב( כדי לקבל ביקורת והערות מקוראים 

וללמוד עוד. ובאמת כדאי לכל מחבר 

לפני שיפרסם ספרו שיוציא כמה קטעים 

ממנו בירחונים תורניים, למען ישוטטו 

רבים ותרבה הדעת, ואשרי המדבר על 

אזן שומעת".

המדור האהוב
מדור נוסף של מרן ראש הישיבה שכבש 

את לבות הקוראים, הוא "מגדולי ישראל", 

בו פרסם במשך שנים רשימות שכתב על 

גדולי ישראל. לא בספורים גרידא מדובר, 

אלא בניתוח מדויק של דמותם ושיטתם 

התורנית, מתוך היכרות מקיפה ומעמיקה 

בכתביהם. הקוראים הוותיקים עוד זוכרים 

כי בכל פעם שהתפרסם מאמר מסדרת 

"מגדולי ישראל", הוא היה הופך לשיחת 

היום בעולם התורה. אגב, המאמר הראשון 

שפתח את המדור היה דוקא על הבעל שם 

טוב.

סופר המלך ידידנו הרב הראל זנזורי 

שליט"א, הביאני חדריו והרשני להעתיק 

ממכתב ששלח מרן לרב העורך )מתאריך 

ז"ך ניסן תשל"ו(, וממנו ניתן ללמוד כיצד 

נוצר מדור "מגדולי ישראל", וכך כותב 

"ידיד אחד מלוד הציע להדפיס  מרן: 

]בירחון "אור תורה"[ סיפור כמו בוסתנאי 

וגזע דוד בהמשכים בתרגום מערבית 

לעברית, ולדעתו הם סיפורים היסטוריים. 

ואינני מסכים לכך. אם משום שהספורים 

ארוכים מאד ולכל היותר אולי יש בהם גרעין 

היסטורי והשאר פרי דמיונו של הכותב 

האלמוני כרוח הספרות הטובה עליו, ואם 

משום שסיפורים כאלה לא חסרים בשוק 

הרחב. לעומתו הציע ר' מרדכי גנוט )שקבלתי 

כרגע מכתבו( ספורים על גדולי ישראל כמו 

על הרב חיד"א בשנה א'. וזה בדיוק מה 

שעלה בדעתי בלי נדר, אלא שלכל חודש 

נכתוב על רב אחר שסילוקו חל באותו 

חודש. המדור יופיע אי"ה אחת לחדשיים 

ובמקומו לא יופיע החידון".

אין צריך לספר כי על בסיס מדור זה, 

"מגדולי  יצאה לאור סידרת הספרים 

ישראל" על ארבעת כרכיה.

חידת החידות
וסוד קטן - רבים מקוראי "אור תורה" 

שואלים את עצמם, מי הוא הכותב האנונימי 

של החידות המבריקות המופיעות בכל 

חודש בסוף הירחון? אז הנה החשיפה 

שהצלחנו שחלץ מפיו של הרב העורך: 

"רוב החידות הם מאת מרן ראש הישיבה 

שליט"א ומאתי, ולפעמים גם הקוראים 

שולחים חידות". אז הנה נפתרה החידה...

מעניין לציין כי בספרו "מגדולי ישראל" 

ח"א במאמר על האבן עזרא, מספר מרן כי 

פרסם באור-תורה )חשון התשמ"ח, עמוד קנט( 

חידה ששאלו לבן הראב"ע: מה התכוין מר 

אביך בחידתו )בתחלת מקראות גדולות( שכתב: 

"ִמְדָיִנים עּוׁשּו בֹאּו ְואּוַלי ִּתְמָצאּו, ַׁשֲאלּו מלך 

ישראל לבלתי תחטאו", מי זה מלך ישראל? 

וענה להם: "יתומים היינו ואין אב". חזרו 

ושאלו: והלא נאמר "ברא כרעא דאבוה"? 

ענה להם: "אנחנו החומר ואתה יוצרנו". 

מה הכוונה? והפתרון הוא, שחידת הראב"ע 

נוסדה על אותיות אהו"י כידוע, ומלך ישראל 

שרמז אליו הוא יהוא בן נמשי, ועל זה אמר 

הבן: יתומים היינו ואין אב )ר"ת יהוא(. והם 

לא הבינו דבריו וחשבו שהוא מתנצל שלא 

ירד לעומק דברי אביו. חזרו ושאלו שנית: 

והלא ברא כרעא דאבוה? ולבסוף ענה להם 

שעיקר החידה על אותיות אהו"י, שהם ר"ת 

אנחנו החומר ואתה יוצרנו. כמובן שסיפור 

זה לא היה ולא נברא, ואינו אלא המצאה 

של מרן לחדד התלמידים, אך מרן מספר 

שם כי לאחר שנים ראה לחכם אחד שכתב 

מאמר גדול על תולדות הראב"ע, והביא 



סיפור זה כמעשה שהיה )בלי לציין את מקורו(.

חשיבות רבה ויקרת ערך רואה מרן ראש 

הישיבה שליט"א בירחון, והדבר ניכר בכך 

שהוא מלווה אותו עד היום בהערותיו 

הקולעות, ומדרבן את התלמידים לפרסם 

בו את חידושיהם ותשובותיהם. כאשר 

הוא מתוודע לתשובה חשובה שכתב 

אחד התלמידים, הוא ממליץ לו לפרסמה 

ב'אור תורה'.

המטרה - צעירי הצאן
אם נרצה לעמוד על הדבר שמייחד 

את הירחון יותר מכל, נראה שזהו בכך 

שמתפרסמים בו מאמרים מגדולי הדור 

ראשי העם, עד אחרון התלמידים שאך 

זה עתה החל מושך בקולמוסו ומעלה 

על הכתב את חידושי תורתו )כמובן אחר 

ביקורתו הקפדנית של הרב העורך שליט"א(, 

והכל במטרה אחת ללמד בני יהודה קס'ת. 

"בניגוד לשאר הקבצים והירחונים, אינני 

רץ אחרי רבנים גדולים, ומבקש שישלחו לי 

את מאמריהם" מכריז הרב העורך בנחישות 

"מטרת ירחוננו שונה, הקמנו את הירחון 

דוקא כדי לעודד את צעירי הצאן ולהרגילם 

בכתיבת חידושים. גדולי ישראל אינם 

זקוקים לעידוד הזה".

ואכן, על ברכי הירחון, צמחו וצומחים 

גדולי תורה ותלמידי חכמים חשובים 

ונכבדים, שהחלו בהדפסת ביכורי תנובתם 

בחידושי תורה, קושיות והערות בש"ס, 

ועל ידי הדפסת החידושים ופרסומם, 

קיבלו עדוד וחשק להעלות חידושיהם 

על הכתב, עד שחיברו ספרים חשובים 

ונכבדים. ישנם רבנים שעוד מהיותם 

את  מפרסמים  הם  לימים  צעירים 

מאמריהם בירחון. כיום ממבט לאחור, 

ניתן למנות עשרות ספרים שראו אור 

בזכות 'אור תורה'3. 

3 בהסכמה לספרו "יברך ישראל" ח"ז מעיד מרן ראש 
הישיבה שליט"א על הרב המחבר ש"ניחן בחוש בקורת 
אליו  המובאים  המאמרים  וכל  נקיה,  ולשון  זך  ועיון 
הקודש.  בשכל  השכל  במאזני  הבחינה  בכור  נבחנים 
המאמרים  וליטש  וגרע  והוסיף  תיקן  פעמים  וכמה 
עליו.  הטובה  ה'  כיד  העמודים  בשולי  הערות  והוסיף 
ובזכותו צמחו הני אילני דמלבלבי כמה תלמידי חכמים 
וזולתה שהתחילו צעדיהם בדבורים קטנים  בישיבתנו 
תפארת,  לגפן  וגדלו  תורה  באור  ותנ"ך  ש"ס  חידושי 

זו גם הנקודה אותה מציין הרב העורך 

כאשר אנו שואלים אותו מתי הוא חש 

תחושת סיפוק מהירחון: "כאשר אני מקבל 

מכתבים מאנשים שכותבים לי שהירחון 

עודד אותם לכתיבה ובזכותו חיברו ספרים, 

אין לך קורת רוח גדולה מזו. זו המטרה של 

הירחון, וכשאני רואה שהיא מתגשמת זה 

מביא סיפוק )למרות שאני לא נוהג לפרסם 

מכתבים כאלו מעל גבי הירחון, אני מקבל הרבה 

מכתבים כאלו(".

כאשר נשאל הרב העורך בהקשר זה 

כיצד לדעתו צריכה להיות ההתייחסות 

לפסקים המתפרסמים? בזה יש לו משנה 

סדורה: "יש אנשים החושבים שכל הנדפס 

באור תורה הוא הלכה למעשה, לדעתי 

רוב ככל הקוראים מבחינים ומבדילים, 

מרגישים ויודעים מי הוא סתם תלמיד חכם 

שכותב, ומי הוא פוסק שעליו יש לסמוך. 

מטרת הירחון היא להציג דברי תורה בכל 

התחומים מכל גווני הקשת, וכל קורא זכותו 

לקבל או לדחות, ואין הדברים בבחינת 

כזה ראה וקדש, הגם שיש מי שמציג את 

הדברים בצורה כזאת".

גם מרן ראש הישיבה שליט"א נדרש לזה 

בירחון אור תורה )התשס"ו(, וכתב: "ואנכי 

היודע ועד כמה גדיים שנעשו לתיישים 

תלמידי חכמים מובהקים לאמתה של תורה, 

בזכות מאמרים שפירסמו בילדותם באור 

תורה. ופשוט שאין לסמוך כלל להלכה 

ולמעשה רק על רבנים בני סמכא. ותו לא 

מידי. ולא יהיה ירחון אור תורה אחראי 

יותר מהסכמות רבנים על ספרי הלכה 

בימינו, שפעמים רבות יש טעיות ושבושים 

בספר והם על אחריות המחבר בלבד.  

יישר כח לידי"ן עורך אור תורה נר"ו זה 

כארבעים שנה. כה לחי עד מאה ועשרים!".

ביקורת תהיה
מאחר והירחון משמש במה גם לצעירי 

הצאן, כל המאמרים המתפרסמים בו, מלה 

אחר מלה, עוברים תחת שבט ביקורתו 

וביניהם הגאון רבי משה הלוי זצ"ל ועוד".

היסודית של הרב העורך שליט"א. לא רק 

תוכנם של הדברים עוברים את עין ביקורתו, 

אלא אף סגנונם. הרב העורך הבקי בחכמת 

הכתב והמכתב עוד מימי לימודיו בג'רבא, 

טורח לעבור ביסודיות כמה פעמים על כל 

החומר המתפרסם בירחון, מגיהו ומתקנו 

והופכו לסולת נקיה. ההגהה כוללת גם 

עידון של לשונות קשים, שלפעמים נפלטים 

מקולמוסם של הכותבים.

כאשר פרסמתי מספר פעמים מאמרים 

ב"אור תורה", התענגתי לעבור עליהם 

לאחר הדפסתם, ולהשוות בין הניסוח 

שכתבתי לתיקוניו של הרב העורך. לאחר 

זמן מצאתי שמרן רה"י הגר"מ מאזוז 

שליט"א, התייחס לכך בירחון אור תורה 

)מנחם אב התשד"מ(, וכתב: "בחסות הישיבה 

]כוונתו לישיבת "כסא רחמים" שהירחון 

יוצא בשיתוף עמה[, מופיע בכל חודש ירחון 

"אור תורה", וחלק גדול מהמאמרים שמה 

עוברים ביקורת על ידי הישיבה. לו חכמו 

ישכילו בחורי הישיבות שולחי המאמרים, 

להשוות את הסגנון שהם כתבו לסגנון 

הנדפס, אז היו לומדים הרבה".  

"על אף השנים הרבות שעברו, כל 

הזמן מרגישים שיפור, גם בתוכן וגם 

בסגנון" מציין באוזנינו הרב העורך, כשאנו 

מתעניינים אם מורגש שינוי חיובי בעריכה, 

על אף הנסיון של השנים הרבות.

לעתים נדירות, יש מאמרים שפורסמו 

באור תורה בשמות עט, על ידי רבנים 

חשובים שעדיין לא ניתן לחושפם. גם 

הגאון המופלא רבי משה הלוי זצ"ל, כתב 

לפעמים באור תורה בשם בדוי שערכו 

וזאת  ושם משפחתו.  המספרי כשמו 

עשה מסיבות הכמוסות עמו, או כשלא 

רצה שיצא ממאמריו מחלוקת. גם מרן 

שליט"א פרסם לא פעם מאמרים בירחון 

תחת שמות עט שונים השמורים במערכת.

"עם זאת", מדגיש הרב העורך "קיימת 

בירחון מדיניות מחמירה שלא לפרסם 

מאמרים ומכתבים המסתתרים תחת 

פסבדונים או בעילום שם. רק מאמרים 

שכותביהם מזדהים בשמם האמיתי 



ובציון מקום מגוריהם, יראו אור במסגרת הירחון. וזאת מהסיבה 

המובנת, שכאשר כותב מפרסם את שמו, הוא מקפיד לעמוד 

מאחורי כל מלה בדבריו, נוטל את מלוא האחריות על היוצא 

מקולמוסו, ולא שולח את קולמוסו לחפשי חנם". 

"פעם אחת" הוא נזכר "שלח לי מאן דהוא מאמר תחת שם 

בדוי, אך הכתב היה מוכר לי, עד שנזכרתי של מי הכתב והודעתי 

לו כי לא ניתן לפרסם מאמרים בשמות בדויים". כשאני מזכיר לו 

את אותם מקרים שהזכרנו קודם, בהם רבנים כתבו בשמות עט, 

הוא אומר שאלו היו מקרים חריגים, בהם היתה סיבה מיוחדת, 

והדבר תואם עמו מראש. אולם מי שניסו 'לעבוד' על המערכת 

ולשלוח מאמרים או מכתבי תגובה בשמות מלאים אך בדויים, 

נכשלו בדרך כלל.

במשך השנים, ידע הירחון תלאות ומהמורות רבות, ומספר רב 

של פעמים עמד בפני סגירה, אך ב"ה הודות למסירות נפשו של 

הרב העורך שליט"א, ממשיך "אור תורה" להאיר את אור התורה 

בבתי ישראל, ויהי רצון שימשיך כך עוד רבות בשנים עד לביאת 

הגואל ועד בכלל. 

אור שמח
על אף הרצינות המאפיינת את 'אור תורה', מדי פעם טועמים 

הקוראים גם קורטוב של הומור. הרב העורך ניחן גם בכתיבה 

אירונית המעלה לא אחת חיוך בפני הקוראים, כך למשל, חודש 

 אחד נתקלו הקוראים במודעה עם מסר שנכתב בצורה משעשעת, 

וזה לשון המודעה:

לשכת ממאתים רבנים נסמך ר' יוסף קארו בעל השלחן ערוך

מודעה רבתי
מלשכתנו נעלמה מעטפה סודית, ובה כמות מסוימת של 
התואר "מרן". לאוזננו הגיעו שמועות, כי התארים הנ"ל 
מתגוללים בראש כל חוצות בצמידות לשמם של נושאי משרות 

רבני ערים, עיירות פיתוח, שכונות ובתי כנסת.
אנו מודיעים בזה, כי לא ניתנה רשות להשתמש בתארים 
הנ"ל, רק למי שמוכן לבוא ולהיבחן בחינת כליות ולב בפני 
מרן ראש לשכתנו, והיה כי יהין מישהו לאזור כגבר חלציו, 
ויעמוד בבחינה הנדרשת, יוכרז עליו קבל עם ועדה בעתוני 
הצהרים. ומני אז והלאה, זכותו להשתמש בתואר גם במודעות 
ברכה ובכל הזדמנות שימצא לנכון, הוא או מקורביו מלחכי 

פינכתו. ושלום על ישראל!

י. חיריק
לשכת "מרן"

לפי השערתנו, י. חיריק, הוא שם העט של הרב העורך ששמו 

"ִישראל" )היו"ד הראשונה בחיריק(.

גם מצבים מביכים קרו לא אחת. באחד מגליונות 'אור תורה' 

של השנים הראשונות, במדור 'מכתבים למערכת' מופיע מכתב 

כלל לא שגרתי, והרי הוא לפניכם )מפאת רגישות הנושא, השמטנו 

את שמות הנוגעים בדבר(:

במקרה נזדמן לי "אור תורה" מחודש כסלו... ומה מאד נדהמתי 

לראות שם בסימן... מאמר בדין "כיבה נר חנוכה במזיד" ובדין 

"מילא קערה שמן והקיפה פתילות", תחת חתימת גדעון... מישיבת 

פורת יוסף קטמון ירושלים.

כל הסימן הזה הוא עבודתי ופרי עמלי. לפני שנתיים בחנוכה 

תש"ל שלחתי זה לכבוד הרב הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א 

כהיום רב ראשי לתל אביב, ואז עוד היה גר בירושלים, וכנראה 

שבדרך זו הגיע להנ"ל ומסרו לידכם להדפסה על שמו, והוא 

גזל ממש ועוד יותר גרוע מגזילת ממון. בכבוד רב הרב נתן חיים 

ארנפלד ראש ישיבת באר שבע.

בתשובה למכתב שהפנתה המערכת ל... עם העתקים למרן הרב 

עובדיה יוסף והרב ח"נ ארנפלד, נתקבל המכתב דלהלן:

לכבוד הרב הגאון ר' נתן ארנפלד שליט"א, שלום וברכה!

שמעתי פה בישיבה כי המאמר שהודפס ב"אור תורה" על ענין 

חנוכה, הוא של כת"ר ולא של גדעון, וכי כת"ר כועס על גדעון וכו'. 

בזאת באתי לבקש מאת כת"ר וגם להודיעו כי סהדי במרומים 

שגדעון לא שלח את המאמר כלל, והוא אף התעצבן על זה וכו' 

ואני שעשיתי מעשה קטנות וקונדס ושלחתי את זה על שמו, 

כי ראיתי את המאמר בגמרתו של גדעון, וחשבתי שהוא שלו, 

וחמדתי לו לצון ושלחתי על שמו המאמר. כמה שהדבר מצער 

אותי לראות כמה סיבכתי ללא סיבה את ידידי גדעון, שהוא לא 

יודע למעשה כי אני הוא השולח, כי לא סיפרתי לאיש, בפרט לאחר 

שאיך שהוא שמעתי כי לא הוא כותב המאמר אלא הרב אינפלד. 

אני בזאת מתחנן ומבקש את סליחת כת"ר שליט"א שיסלח לי 

כי טעות היתה עמדי.

עבד לת"ח )יסלח לי כי בעילום שם אני שולח(

בנוגע לגניבה ספרותית, נזכר הרב העורך כי פעם פרסם מאן 

דהוא מאמר בירחון בענייני חושן משפט. "לאחר זמן אני קורא 

מאמר בשו"ת 'בנין אב' להרב בקשי דורון שליט"א" הוא מספר 

"ואני שם לב שהדברים מוכרים לי מאיזשהו מקום, אני מנסה 

לדלות מזכרוני, ונזכר שהיה מאמר כזה ב'אור תורה'. פתחתי 

והשוויתי, ונוכחתי לראות שכל המאמר גנוב הוא מהספר 'בנין 

אב'. מאז, אותו כותב ניסה לפרסם מאמרים נוספים, וכל פעם 

אני דוחה אותו בלי לומר לו את הסיבה, והוא אינו מבין מדוע הוא 

מופלה... מקרה דומה היה כאשר מישהו העתיק תשובה מ'יביע 

אומר', ורצה לפרסמה ב'אור תורה' על שמו. תרמיתו התגלתה 

בזכות זה שבאותה תשובה ביביע אומר היתה איזו טעות דפוס, 

והלה העתיק גם את הטעות...



מדוע לשנות מנהג הלבוש שלבשו אבותינו?
שאלה: מן המפורסמות הוא שיהודי המזרח וספרד, הן המסורתיים והן הדתיים, נהגו להתלבש בצבעים 
שונים כגון לבן או שחור וכו' וכך נהגו רבני יהדות בבל ואחרים במזרח, ואני מניח שכך נהגו גם יהודי תונס. 
עם בואם של יהודים אלה לארץ ישראל, החלו צאצאיהם לנהוג מנהג יהדות אשכנז וללבוש אך ורק בגדים 
ומגבעות שחורות וזנחו את מנהג אבותיהם בגולה, מדוע זה נעשה כך, והאם ניתן להחזיר עטרה ליושנה?

גם  - לך במנהגיה. בחו"ל לבשו  זיל בנימוסה" תרגום: לך לעיר   - "זיל לקרתא  תשובה: רבותינו למדונו: 
לבוש  לובשים  העולם  מדינות  ובכל  ערב  מדינות  בכל  גם  שכמעט  וכעת  אירופאי,  לבוש  לא  האזרחים 
אירופאי, גם הרבנים כך. אם תהיה לך השפעה לכל הספרדים בארץ שיחזירו את הלבוש של פעם, גם 
בתורה  ויקראו  יתפללו  שהספרדים  השפעתך  את  תשקיע  השפעה,  לך  יש  באמת  ואם  נחליף.  אנחנו 
החי"ת  הצד"י,  והתי"ו,  הטי"ת  הקו"ף,  העי"ן,  דהיינו  אבותינו,  כמו  האותיות  לבטא  דהיינו  מקורי,  במבטא 

ועוד, שזה חשוב יותר מהבגדים.

נוסח תפילת הדרך במטוס
שאלה: האם ישנה תפלת דרך מיוחדת למי שנוסע לחו"ל?

תשובה: יש ספרים שראתי מוסיפים בתפילת הדרך הרגילה "ותטיסנו לשלום", ובודאי שאפשר להוסיף 
כי כולה בקשות מהקדוש ברוך הוא.

זיכוי הרבים שבא על חשבון חינוך הילדים
שאלה: אני בעל תפקיד בבית הכנסת ויוצא מוקדם מהבית, בית הכנסת מרוחק מביתי חצי שעה בהליכה, 
עקב כך אני לא מעיר את ילדי הגדולים לבוא אתי והם הולכים לבית כנסת אחר בשעה מאוחרת יותר ואף 
באיחור. אשתי כועסת ואומרת לי לא ללכת לבית הכנסת שלי, ולחכות ולהעיר את הילדים וללכת איתם 

מאוחר יותר. הדבר גורם למריבות. מה הרב מציע? 

תשובה: ידידי! אשתך צודקת! גם שאתה עושה מצוה שאתה נושא בתפקיד בבית הכנסת, אבל התורה 
אומרת "וחי אחיך עמך" וחז"ל דורשים חייך קודמים, דהיינו שלא תוותר על חייך כדי שאחיך יחיה. ובכן, אתה 
יודע את המצב כמונו שאם הילדים ימשיכו ויתרגלו לקום מאוחר ולהגיע מאוחר ויחסרו מהתפלה שליש 
או רביע, ככה ימשיכו כל הזמן וחבל! לידיעתך! החינוך צריך להיות היום ולא למחר! גם על חשבון עזיבת 
התפקיד - אם תוכל לשכנע את הבנים שזו "צעדת בוקר" ובריא ויבואו אתך הרי זה לברכה. בהצלחה רבה.

הוצאת שער אסוף בצמה לאשה נשואה
)אמי ראתה  שאלה: האם מותר לאשה להוציא את שערה מחוץ לכיסוי הראש כאשר הוא אסוף בצמה, 

שאפילו נשות גדולי הרבנים בג'רבא עשו כך(? 

תשובה: מצד ההלכה מותר עד שתי אצבעות, וכך נהגו כל נשות חכמי הספרדים. ושאלתי פעם את מורנו 
הרב הגאון הגדול רבי בוגיד סעדון זצ"ל הרב הראשי לג'רבא לפני כשלשים שנה: איך הקילו נשות ג'רבא 
לעשות שתי צמות והן גלויות? וענני, שבזמן שהיו יוצאות לרשות הרבים היו לובשות "ספסארי" שהוא 
לשונו  כאן  עד  כלל.  נראות  הצמות  ואין  ראשן,  כל  בו  ומכסות  גופם,  כל  בו  שמתעטפות  לבן  סדין  כמין 

הקדוש, וכך אני זוכר את אמא וסבתא.



השלמת הפתיחה של שחרית
שאלה: בחור ישיבה שצריך ללמוד בחברותא לאחר התפלה, או בעל הבית שנצרך לעזוב את בית 
הכנסת מיד לאחר התפלה לעבודתו, האם מחויבים להשלים כל סדר התפלה שלא אמרו קודם 

תפלת שחרית )"ותתפלל חנה" וכו'(?

תשובה: לכתחילה לפני התפלה, ובדיעבד אחר התפלה בטלית ותפלין. ואם יש צורך דחוף יקרא 
באמצע היום. אך לא יעשה כן בקביעות.

גניזה לסקוטש שהיה דבוק על ספר
שאלה: אני כורך ספרים, ולפעמים צריך להסיר סקוטש ישן שעל הספר ולהחליפו בסקוטש חדש. 

האם הסקוטש הזה שנשאר דבוק לספר כמה שנים טעון גניזה?

תשובה: כדאי לגנוז כיון שהיה מחובר לספר.

דיברו עליו ובדיוק הגיע, זה סימן לחיים ארוכים?
לחיים  סימן  זה  פגשוהו  זמן  ובאותו  עליו,  שדברו  שמי  שאומרים  למה  מקור  יש  האם  שאלה: 

ארוכים?

ג'( אמר רבי אמי צריכין אנן חששין על מה  )פרק ב' משנה  תשובה: בירושלמי מסכת עבודה זרה 
מזה  ליזהר.  אנחנו  גם  צריכים  לחוש,  שצריך  אומרים  שהבריות  שמה  פירוש,  חששין.  דברייתא 
ליזהר  צריכים  הלחם,  מראש  לאכול  שלא  במקומותיהם  שנהגו  שמה  יצחק  מנחת  הרב  לומד 
בכך גם שלא כתוב בספר )ואצלנו לא נהגו בזה ואין מקפידים על כך(. כך גם אנחנו נאמר בזה, כל מה 

שאומרים ואין בזה סתירה בהלכה, נאמר כן, ויזכו לחיים טובים וארוכים.

חזן ללא זקן ותפלה במכנסיים קצרים
זקנו בהיתר, האם רשאי  נוהג לגלח  ובכל אופן  זקן,  יהודי שהגיע לגיל הראוי לגידול  שאלה: 1. 

להתמנות לחזן?

 2. האם ניתן להתפלל במנין שבו כל המתפללים או מרביתם )מעל 6 מתפללים מכלל המנין( לבושים 
במכנסיים קצרים, ומה יהיה הדין בשעת הדחק למנות חזן הלובש מכנסיים קצרים?

תשובה: 1. לכתחילה ראוי שיהיה אדם שמגדל זקן שיש עליו תואר תלמיד חכם וירא שמים. ואם 
אין, כל שהוא שומר מצוות כשר.

    2. אם יוכל לדבר אתם, יאמר להם שאין זה כבוד שמים, לגשת לתפלה במכנסיים קצרים, ואם 
הם עובדים בשדות ובאים ישר משם לתפלה ואי אפשר להחליף, אפשר להניחם כך. אבל החזן 

מפני כבוד שמים וכבוד הצבור, צריך להתפלל כמו אם היה נפגש עם המלך.

קניית תפלין חדשות בלא סיבה
שאלה: 1. יש לי תפלין מעור בהמה גסה, שרכשתי לפני כ-7 שנים ממכון למהדרין בבני ברק. בדקתי אותם לפני כ-4 שנים 

והיה בסדר. היום ברוך ה' אני רוצה לרכוש תפלין חדשות. האם מותר לי לרכוש חדשות כאשר אלו שיש לי הם טובות?

2. מה לגבי תפלין רבינו תם, אני מתבייש להניח בפרהסיה, כדאי שאקנה ויניח בביתי לאחר התפלה?

תשובה: 1. מותר. וכן שמעתי מסופר סת"ם על הבאבא סאלי שכל שנה היה מחליף תפלין חדשות.

2. עם ישראל בישנים מעבירות, אבל במצוות צריך עזות, כמו שאמרו 'הוי עז כנמר'. ומכל מקום אם 
בכל זאת קשה - תניח בבית.

הסיבה לכך שיש 'שיני בינה'
שאלה: מדוע ה' ברא לאדם את 'שיני הבינה' )הרופאים אומרים לעוקרן(?

לו שעתיד לעבור מן העולם  וכל תהליך הזקנה שבא לאדם, לרמוז  תשובה: אולי כמו הזקן הלבן 
שיכין צידה לדרך.



שימוש בצנצנות קפה שלא מוטבלים
אינן  אך  מחרס,  העשויות  לתה-קפה-סוכר  צנצנות  הביאו  אשתי,  של  העבודה  במקום  שאלה: 

מוטבלות. האם מותר לה להשתמש במצרכים שמצויים בהן?

תשובה: נראה כוונתך על צנצנות מחרסינה )שהוא ציפוי זכוכית, כי חרס בלא ציפוי לא צריך טבילה(, ועל 
כן לכתחילה אם אפשר, ראוי להטבילם )בלי ברכה כדין כלי חרסינה(. ואם לא, אפשר להקל להשתמש 
בהם, כיון שאינו כלי סעודה ממש, אלא רק שומרים בהם את הסוכר וכיוצא, וכמו שכתב הרב בית 

יהודה )יורה דעה סימן נ"ב(. ויש עוד צירופים להקל. ואין כאן מקומו להאריך.

שטיפת כלים בשבת
שאלה: מה ההיתר )אם בכלל( לשטוף כלים בשבת? לאשתי יש עגמת נפש מאי הסדר שיש בכיור 

לאחר הסעודה, האם ניתן להקל בשטיפת הכלים למרות שיש סט נוסף של כלים בארון?

תשובה: אסור להדיח כלים בשבת שלא לצורך שבת. ואם יש לו כלים אחרים, אין להדיח כלים גם 
לצורך שבת שנחשב שמדיחים שלא לצורך, אלא אם כן הסט שבארון מאובק ובכל אופן יצטרך 
לשטפם, שאז רשאי לשטוף גם את הכלים שכבר אכלו בהם. עיין מנוחת אהבה חלק א' )פרק י"א 
סעיף ד'-ה'(. ומכל מקום אם הדחת הכלים אינה לצורך מוצאי שבת לחסוך בזמן, אלא משום שיש 
עוגמת נפש מחוסר הסדר במטבח, שאז נמצא שהדחת הכלים לצורך שבת, שמענו בשם מרן ראש 

הישיבה שליט"א שיש להקל בזה.

קריאת פרק יש מעלין בשבת
שאלה: האם אפשר לומר פרק "יש מעלין" לעילוי נשמת גם ביום שבת?

תשובה: מותר לומר בשבת.

תינוק ערום ליד ספרי קודש
שאלה: האם מותר לאדם )כגון תינוק(, להיות ערום ליד ספרי קודש?

בזה  כיוצא  ביזוי מצוה, כמו שכתב  יש להחמיר לכסותו, מפני  כך,  תשובה: אם התינוק מסתובב 
מור"ם ז"ל בשלחן ערוך סוף סימן ער"ה, גבי נרות שבת, וכל שכן כאן. וגם סתם כך אינו נכון להרגיל 

תינוק להסתובב כך, משום צניעות.

אולם אם הוא רק להחליף לו, אם יש ספר לידו וכל שכן פתוח, יש להחמיר. אבל אם הספרים 
מונחים סגורים בספריה במקומם, יש להקל. ונכון שיחזיר גבו אל הספרים ויכסה על התינוק, שלא 

תהיה ערוותו מול הספרים. ועיין בזה בשו"ת תפלה למשה חלק ג' סימן ל', ומשם באר'ה.

עבודה ונסיעה עם נשים
שאלה: אני אדם חרדי העובד במשרד שעובדות בו גם נשים לא צנועות. לפעמים יוצא שאני צריך 
לאסוף אחת מהן בבוקר, או שמישהי צריכה טרמפ ממקום למקום )כמו ממושב אחד למושב אחר( 

ביום. מה עלי לעשות?

תשובה: לגבי עצם הנסיעה עצמה, אם זה פעמים רחוקות, והיא יושבת במושב האחורי, והנסיעה 
היא  כזה,  במשרד  עבודתך  עצם  אולם  איסור.  אין  יחוד,  שאין  אחרים,  נוסעים  שיש  בכבישים 
מפוקפקת, כי רבו המכשולים בעבודה עם נשים, גם אם הן צנועות ולבושות כהוגן, וכל שכן כשהן 
במצב זה. וצריך ליתן הדעת על זה, ואם אתה רואה שיש מכשולים ואינך יכול להמלט משחוק 

וקלות ראש והרהורים וכיוצא, חפש לך מקום אחר, וה' יזמין פרנסתך בריוח, ובהיתר גמור.

להתפלל מנחה גדולה לכתחילה
שאלה: ספרדי שמתפלל מנחה גדולה, זה בדיעבד או לכתחילה? ואם בדיעבד אני רואה שמתפללים 
מנחה גדולה ואני יודע שאני גם יכול להספיק להתפלל מנחה קטנה, האם אין בזה משום 'אין מעבירין 

על המצוות' או מצד זריזין מקדימים למצוות?

תשובה: מנחה גדולה זה בדיעבד )שלחן ערוך סימן רל"ג סעיף א'(. ואין צריך להקדים משום אין מעבירים 
על המצוות, או משום זריזים מקדימים למצוות, משום שמעביר בשביל לקיים את המצוה לכתחילה 
)שו"ת איש מצליח חלק א' אורח חיים סימן ט"ו סעיף ו'(. ובמקום צורך, כגון שיוצא לדרך וכיוצא בזה, יכול 

להתפלל מנחה גדולה )שו"ת יחוה דעת חלק ד' סימן י"ט(.



שוא נח על אף שלפניו תנועה גדולה
שאלה: מדוע במילה "ָקֹטְנִּתי" )"ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת" בראשית לב, יא( השווא שבאות נו"ן אינו 

שווא נע, למרות שמגיע לאחר תנועה גדולה?

נח.  נמצא בחולם(, השוא שאחריה  )כמו כאן שהטעם של המלה  תשובה: כשהתנועה הגדולה מוטעמת 
כיוצא בדבר: "ולחושך קרא ָלְילה" )פרשת בראשית(, וכן: "גש ָהְלאה" )פרשת וירא( ועוד. ויש לשים לב 
שכל הנ"ל אמור דוקא ב"טעם טבעי", אבל בטעם "נסוג אחור" - יהיה השוא נע. כמו: "ויְאמרו לו אחיו" 
)פרשת וישב(, שהטעם )שופר מהופך( שבחולם אינו טבעי )ההטעמה הטבעית היתה צריכה להיות ברי"ש(, 

אלא הוא טעם "נסוג אחור".

ניקוד תיבת "אמת" ואופן קריאתה
שאלה: 1. בתהלים מזמור פ"ה פסוק י"א כתוב: חסד וֱאֶמת נפגשו וכו'. וכן עוד כתוב:  ֱאֶמת מארץ 
ולא  סגול,  בחטף  מנוקדת  "ֱאֶמת"  שבמלה  א'  האות  מדוע  כהנה,  רבות  דוגמאות  ועוד  וכו'.  תצמח 

בסגול שאינו חטוף?

2. מדוע המלה "ֱאֶמת" תמיד נקראת במלרע ולא במלעיל? )כדין כל המלים המנוקדות בשש נקודות כגון: 
שקל, מלך, דרך, שמש, כלב, כבש וכדומה שהן נקראות במלעיל תמיד(?

ואי  גרונית  היא  שהאל"ף  ומפני  סגול,  שוא  אלא  סגול,  סגול  אינו  זו  מלה  של  משקלה   .1 תשובה: 
אפשר שיהיה בה שוא נע רגיל, הפכה השוא לחטף סגול )ולא כמו שכבודו הבין שהוסיפו לסגול שוא, אלא 
הפוך הוסיפו לשוא סגול(. ודע שאי אפשר לשאול מדוע משקל המלה כך ולא כך, כי אע"פ שהמשקל 
המצוי הוא סגול סגול, יש עוד אלפי משקלים  שונים לשמות, וכך היא לשון הקודש. כמו שאי אפשר 
אי  גם  כך  "דבר",  המלה  כמו  בקמץ,  מנקדים  ולא  פתח  בחטף  אל"ף  "אבל"  מנקדים  מדוע  לשאול 

אפשר לשאול מדוע מנקדים "אמת" בחטף סגול ולא כמו "מלך" בסגול סגול.

2. "לעולם" לא יבוא טעם בחטף. ולכן האומר "אמת" במלעיל אינו אלא "שקר", וכל שכן האומרים 
"אמס" שזהו שקר מוחלט!

חיוב בזכירת הלימוד
שאלה: ידועה המשנה באבות "כל השוכח דבר אחד ממשנתו..", וראיתי שמביאים בשם הגאון רבי 
חיים מוולוז'ין שהמשנה באבות מתייחסת לזמנם שהלימוד היה בעל פה. לעומת זאת בשם הגר"ז 
מובא שאין הבדל בזה בין זמנם לזמן הזה. וכן משמע מהגמרא פסחים )דף נ.( "אשרי מי שמגיע 
לכאן ותלמודו בידו" שבכל זמן, זכירת הלימוד היא ערך חשוב. ונפקא מינא בין שני ההסברים לגבי 
סדר הלימוד, שהרי אם גם כיום ישנו חיוב לזכור את הלימוד, יש להקדיש זמן רב יותר לחזרות גם 
על חשבון ידיעות נוספות, ואם לאו יש להעדיף לרכוש ידיעות נוספות. מה היא ההנחיה הנכונה? 

תשובה: ברור לעניות דעתי שגם הגאון רבי חיים מוולוז'ין לא התכוון להמעיט מערכה של החזרה 
והזיכרון, אלא כוונתו רק שהשוכח אינו מתחייב בנפשו. וידוע המעשה עליו שחזר על סדר מועד 
י"ט פעמים, ואמר לו רבו הגאון מוילנא שאין זה מספיק. והכלל בזה לעניות דעתי - הכל לפי מה 

שהוא אדם. ובדורנו יש לחזור על הלימוד לפחות עד שיזכור עיקרי השיטות לאורך זמן.

השארת מחשב עם תוכנות שיעבדו בשבת
שאלה: האם מותר להשאיר מחשב דלוק כל השבת, כאשר יש בתוכו תוכנות שעובדות מערב שבת 

עד מוצאי שבת?

תשובה: אם התוכנות עובדות מעצמן, ואינן מכשילות יהודים אחרים בחילול שבת, אין שום בעיה 
להשאיר את המחשב דולק בשבת, אך בתנאי שיכבה את המסך של המחשב, כדי למנוע "מראית 
עין" וזלזול בכבוד השבת. אבל אם מדובר באתרי מכירות באינטרנט וכדומה, יש לסגור אותן לפני 

שבת, כדי שלא להכשיל אחרים בחילול שבת.

הישן לפנות בוקר מה דינו בנטילת ידים?
 3 השעה  בסביבות  לישון  והולך  הלילה,  של  המאוחרת  השעות  עד  עובד  אני  לפרנסתי  שאלה: 
4 לפנות בוקר. כאשר אני קם, האם אני צריך  לפנות בוקר כל יום, ולפעמים זה מגיע גם לשעה 

ליטול ידים עם ברכה או בלי ברכה )לפני שאני נכנס לישון אני נוטל בלי ברכה לסירוגין(?

תשובה: ראשית, עליך לבדוק )בלוחות שנה( את זמן עלות השחר מידי יום )בתקופה זו הוא בערך בשעה 
בלכתך  ליטול  צריך  אינך   - השחר  עלות  קודם  לישון  הולך  הנך  ואם  ומקדים(,  הולך  הוא  אבל   ,5:00
לישון. ובקומך משנתך עליך ליטול בברכה. אך אם יארע שתלך לישון אחר עלות השחר - יש לך 

ליטול בקומך - בלי ברכה, כדין מי שישן באמצע היום.



שופט בערכאות יכול להיות שליח ציבור?
יכול להיות  והאם שופט  מנין?  דינם, האם הם משלימים  בית המשפט, מה  לגבי שופטי  שאלה: 

שליח ציבור?

ט"ל(,  )עמוד  נוראים  ימים   - עובדיה  חזון  בספר  זצ"ל  יוסף  עובדיה  רבי  הגאון  למרן  עיין  תשובה: 
ששליח ציבור שתבע את חבירו לבית המשפט של הערכאות, ולא פנה לדונו בדין תורה, פסול 
וכל  קנ"ח(.  )סימן  ומקורו טהור מדברי מהר"א ששון בשו"ת תורת אמת  ציבור.  להיות שליח  הוא 
שכן אם הוא עצמו יושב ישיבת קבע לשפוט על פי חוקות הגויים, שאין למנותו שליח ציבור. אם 
כי ראוי לבדוק אולי לא יודע חומרת האיסור, ולהסביר לו הענין במתק שפתים. אך למנין, אפילו 

בעל עבירות מצטרף, שאף על פי שחטא ישראל הוא )עיין בשלחן ערוך אורח חיים סימן נ"ה סעיף י"א(.

גילוח הזקן בחול המועד ובימי העומר
שאלה: האם מותר לגלח את הזקן בחול המועד? ומה הדין לכבוד שבת או ערב חג?

תשובה:  יש שצידדו להקל בזה )עיין בשו"ת והשיב משה חלק אורח חיים סימן ל"ב - ל"ג, ובשו"ת מקוה המים 
חלק א' סימן י"ב וחלק ב' סימן כ'(, אולם הסכמת האחרונים להחמיר בזה )עיין בשו"ת תבואות שמש חלק 
אורח חיים סימן נ"ה - נ"ו, ובשו"ת יפה שעה חלק אורח חיים סימן נ"ז, ובספר חזון עובדיה - יום טוב עמוד קצ"א - קצ"ב, ובשו"ת ויען הכהן 

חלק א' סימן ל"א אות ג'(. ואין כל חילוק בין אמצע השבוע לערב שבת וחג, וכל שהוא בחול המועד אין להקל.

ברכת הלבנה לפני שעברו ז’ ימים מהמולד
שאלה: מעשה בקהילה של יוצאי ג'רבא שבירכו ברכת הלבנה במוצאי שבת אור לז' באדר בשנה זו )לפני מלאת שבעה 

ימים למולד(, האם יצאו ידי חובה? והאם יחידים שלא הצטרפו נהגו כראוי?

תשובה: אף שמדברי מרן רבי כלפון משה הכהן זצ"ל בשו"ת שואל ונשאל חלק ד' )אורח חיים סימן י"ב( מתבאר שלפי 
הקבלה אין לברך והוי ספק ברכות. ע"ש, מכל מקום יותר נראה דלכולי עלמא אין חשש ברכה לבטלה, רק שעל פי 
הקבלה יש לברכה אחר ז' ימים מהמולד. וכמו שהעיר לנכון בספר חזון עובדיה - חנוכה )עמוד שס"א(. אולם ודאי שהיה 
להם לברך רק אחרי ז' למולד, אחר שכן דעת מרן בשלחן ערוך )סימן תכ"ו סעיף ד'(. וכן המנהג בג'רבא כמו שכתב בספר 

ברית כהונה )חלק אורח חיים מערכת ב' אות כ"ג(.

והיחידים שלא הצטרפו, הנה אם לאחר ז' ימים מהמולד יהיה להם מנין, ודאי שהנכון שימתינו. ואם על ידי המתנה זו 
לא יהיה להם מנין, דעת הרה"ג רבי סוסו הכהן זצ"ל בספר פרחי שושנה )סימן ג'(, שעדיף שיברכו לפני ז' לחודש במנין. 
ע"ש. ולעניות דעתי גם בזה עדיף להמתין, ולברך לאחר ז' ביחיד, כיון שעצם ההמתנה לאחר ז' לחודש הוא הידור מגוף 

המצוה ונפסק בשלחן ערוך )עיין בשו"ת יביע אומר חלק ב' יורה דעה סימן י"ח(.



ביאור ברכת "שים שלום"
שאלה: בברכת שים שלום, לכאורה כתוב פעמיים את אותם הדברים, שים שלום וכו', כי באור פניך 

נתת לנו, ושוב חוזר על אותו דבר?

תשובה: ברכת שים שלום הינה בעיקר ברכת ההודאה, שהרי היא משלוש אחרונות. ולכן אי אפשר 
רק לבקש בה בקשות, ולכן חכמים כרכו את בקשת השלום עם השבח ש"באור פניך נתת לנו וכו'". 
ולא רצו לקצר בשבח ולומר "נתת לנו דברים אלו", שלא יהיה העיקר טפל. ולא רצו לקצר בבקשה, 

כי צריך לפרט בתפלה כידוע.

ישיבה על כסא גלגלים לאדם בריא
שאלה: האם יש מקור למה שחוששים העולם להשתמש בכסא גלגלים או קביים למי שאינו זקוק 

להם?

תשובה: המשנה בסוף מסכת פאה אומרת, וכל מי שאינו לא חיגר ולא סומא ולא פסח, ועושה עצמו 
כן, אינו מת מן הזקנה עד שנעשה כן. ע"ש. ואע"פ שמדובר שם במי שנוטל צדקה על ידי כך, כמבואר 

במפרשים שם, על כל פנים אין זה טוב.

מיקום ההפסקות של העולים לתורה
שאלה: מי היה אחראי על חלוקת העולים בשבת?

תשובה: אומרים שעשה אותם מלמד תינוקות אחד. ולתימנים יש חלוקה אחרת לעליות. יש כמה כללים בהלכה היכן 
מותר להפסיק והיכן אסור. בתיקון קוראים וחומש איש מצליח, הכל מתוקן על פי כל הכללים ועל פי הראוי להיות על 

פי הקבלה.

סדר הלימוד בישיבה
שאלה: אני לומד בישיבה, ואני חושב שבקצב לימוד כזה לא יצא ממני כלום, רק שאהיה בקי בגמרא 7 דפים בעיון. 

ברצוני לבקש מכבודו אם יוכל לכתוב לי את דרך הלימוד של רבותינו הספרדים לפי סדר היום?

תשובה: הדבר תלוי איזה שיעור אתה לומד. אבל אכתוב איך שלומדים בישיבה. בישיבה קטנה לומדים: בבוקר - עיון 
)גפ"ת מהרש"א ומשמרות כהונה(. צהריים - סדר חזרה, ושיעור הלכה )שיעור א' - משנ"ב והערות איש מצליח, שיעור ב' וג' - טור 
ובית יוסף ומשנה ברורה עם הערות איש מצליח(. וערב - בקיאות )גמרא רש"י, עם מספר דפים חודשי משתנה לפי השיעור(. בישיבה 
גדולה - סדר א' וב' - עיון )שיעור א' ב' כנ"ל, ושיעור ג' ומעלה מוסיפים גם כן רי"ף ר"ן רא"ש ובית יוסף שלחן ערוך ונושאי כליו על 

הסוגיא הנלמדת בעיון(. סדר ב' - הלכה )כנ"ל(. סדר ג' - בקיאות 20 דף בחודש.



 לרגל יומא דהילולא של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל, תלמידיו ומקורביו חושפים
 לראשונה עובדות וגילויים חדשים על הגאון העניו, שהיה מגדולי מעתיקי השמועה
 בדורנו אך היה נחבא אל הכלים, ששימש כרבה של ג'רבא אך התעקש להמשיך
 להתפרנס מיגיעו, שמעולם לא רמו עיניו אך ידע להילחם בכל עוז על שמירת
 החינוך הטהור, שעמד על משמרתו בג'רבא אך גם שמר אורחות פאריז, שמקום
מושבו היה בחוץ לארץ אך עיניו ולבו היו תמיד בארץ הקודש

רם דמעות פרץ מעיניו של הגאון רבי בוגיד סעדון ז
זצ"ל רבה של ג'רבא, שעה שישב במשרד ראש העיר 
של ג'רבא. מולו ישב בפנים קשוחות וחתומות ראש 

העיר, ולא הסכים לשמוע אף מלה. 
רגעים מספר לפני כן, הנחית המושל הערבי על ראשו של 
רב העיר את הגזירה האיומה: "חמישה בתי קברות יש לכם 

כאן בעיר. אני משאיר לכם בית קברות אחד, ושאר בתי-
החיים מיועדים להריסה תוך שלש שנים, יותר אין לכם רשות 

לקבור בהם!". 
מהר מאוד התעשת רבנו מההוראה שנפלה עליו כרעם ביום 
בהיר, וכשהוא מגייס את כל כושר שכנועו, ניסה לדבר על 
לבו של הישמעאלי בבכי ובתחנונים: "איך תעשה כדבר הזה? 



רבי 
חנינא     

    די
    לו...

אלו שוכני עפר קדושי עליון שלא תגע בהם יד!".
אלא שראש העיר שכל ענין כבוד המת עניין אותו כשלג דאשתקד, 
הגיב בגסות ובקוצר רוח, ועבר לטפל בענייניו, כשהוא מניח את 

רבנו המום וכואב.
הענין לא נתן לרבנו מנוח, ודמעות רבות שפך לבטול הגזירה. 
מסתבר כי דמעות אלו פעלו בשמים מעל ומעבר, וכבר הקדים 



הקב"ה תרופה למכה, וממקום אחר שלח 
שלומיו, כי לא כלו רחמיו.

שלשה חודשים לפני המקרה הזה, הגיע 
אורח מפתיע לג'רבא - פרופסור אמריקאי 
יהודי בשם פרופ' דוידוביץ', אשר בא 
לחקור את אורחותיהם ומנהגיהם של יהודי 
המקום לצורך ספר שתכנן לחבר. שלושה 
חודשים שהה באי, התיידד עם הציבור 
וחיבב מאוד את הייחודיות והאותנטיות 
שיש בקהילה העתיקה שהשעון עצר 
בה מלכת. בין השאר, נחשף למנהיגותו 
המיוחדת והפשוטה של רבנו, והתמלא 

בהערכה לאישיותו.
רבנו עצמו אמנם נמנע מלקרבו, באשר 
לא ידע מהן כוונותיו וחשש שמא בא 
לקלקל, אך בכל זאת נתן ה' את חנו בעיני 
הפרופסור שהעריך את צניעותו ודרכו של 

רבנו. ויהי כמשלוש חודשים, לפני 
שעמד לשוב למקומו ולארצו, נכנס 
לרבנו כדי להיפרד ולקבל ברכת 
הדרך. מתוך הוקרה והערכה, ביקש 
הפרופסור לגמול טובה עם רבנו 
והציע באדיבות: "אם יש לכבודו 

איזו בקשה, אשמח לעזור".
הרהר רבנו מעט, ניסה לומר 
משהו, אך כבש את בקשתו, "אינני 

נוהג לבקש" הפטיר. 
דחק בו פרופ' דוידוביץ': "אני 
מרגיש שיש לכבודו איזו מועקה 
בלב, יאמר את אשר על לבו, אולי 

אוכל להיות לעזר". 
"זהו דבר שאיני חושב שתוכל 

לסייע בו" אמר רבנו.

"בכל זאת", ביקש הפרופ' שסקרנותו 
התגברה. 

"בעוד שלש שנים", סיפר רבנו בשפה 
רפה, "עומד מושל העיר להחריב את בתי 
העלמין של ג'רבא, ואיככה אוכל וראיתי 

באבדן מולדתי". 
"אם זו הבעיה, אל דאגה", הבטיח מר 

דוידוביץ' ונפרד לשלום.
עברו כעשרה ימים, והנה קיבל רבנו הזמנה 
למשרד ראש העיר. רבנו חשש ולא ידע 
מה טומן לו המפגש, שמא גזרה נוספת 

הוא מבקש להשית על הקהילה... 
אלא שבהגיעו, שינה ראש העיר את טעמו 
וקיבלו בכבוד ובסבר פנים יפות. "כבוד 
הרב" פנה אליו בהכנעה "לא היית צריך 
לפנות למדינות חוץ?! אם היית אומר לי 
שזה מפריע לך, הייתי מבטל את ההוראה 

על המקום!". 
גיחך רבנו בלבו מול השקר הגס של 
הערבי, שאינו נבוך להכחיש את החי: 
"וכי הוא לא זוכר כמה התחננתי לפניו 

ואזנו היתה ערלה משמוע...".
מיותר לציין, שהגזרה התבטלה, ומני אז 
לא נגעו לרעה באף אחד מבתי הקברות 

בג'רבא. 
לימים, ביקר שוב אותו פרופסור את 
רבנו בג'רבא, וסיפר לו כיצד פעל מאחורי 
הקלעים: "אני זכיתי לקרבה מיוחדת לנשיא 
ארצות הברית רולנד רייגן, ויש לי יש כניסה 

חופשית לחדרו בבית הלבן, כמו להבדיל 
שיש לי גישה לבית של הרב.

"נכנסתי לנשיא רייגן וסיפרתי לו על 
הבעיה. מתוך אמון מלא, נתן לי רייגן את 
בלנק המכתבים שלו והורה לי: "תכתוב 
מכתב לנשיא תוניסיה חביב בורגיבה, ואני 
אחתום". כתבתי כי אני מבקש שלא לגעת 
בבתי העלמין של ג'רבא, ולא זו בלבד אלא 
להחשיב אותם כאתרי תיירות שהמדינה 
תדאג מעתה ואילך לשמירתם ולנקיונם". 
"כשבורגיבה מקבל מכתב כזה מנשיא 
ארה"ב, הוא לא יכול לסרב. מיד הוא חוקק 
חוק בפרלמנט התוניסאי שבתי העלמין של 
ג'רבא הם אתרי מורשת עתיקים שלא ניתן 

לנגוע בהם". 
והרי זה מפלאות תמים דעים, איך גילגל 
הקב"ה שלפרופסור האמריקאי הזה 
יכנס בראש 'ג'וק' לכתוב ספר על ג'רבא, 
כשהמטרה היא על מנת להגן על ישני עפר 

קדושים באי הכהנים1.

שלא על מנת לקבל פרס

הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל שבשביעי 
של פסח יחול יום הילולתו השתים עשרה, 
נולד ביום שבת קדש י"ג מנחם אב התרע"ו, 
לאביו רבי מרדכי סעדון זצ"ל. גאון גדול היה 
בכל מקצועות התורה, ולא פסיק פומיה 
מגירסא. חיבר למעלה מעשרים 
ספרים בהלכה ובדרוש, כמו "מגיד 

תשובה", "מגיד חדשות", ועוד.
מיוחדת בלטה אצלו  הנהגה 
ביותר, שלא להזדקק לידי מתנות 
ודם, ולא ליהנות בשום  בשר 
צורה מן הזולת. עקרון זה היה 
כה מוחלט בנפשו, עד כדי שנאה 
ודחיה גמורה, וכל חייו הקפיד 
ליהנות אך ורק מיגיע כפיו. פעמים 
רבות, באים היו לפניו אנשים כדי 
שיאציל עליהם מברכותיו, ולאחר 
מכן חפצים היו להשיב לו טובה 
בממון ובמתנות, אך תמיד היה 

1. סיפור זה גילה מורנו הגאון רבי צמח מאזוז 
שליט"א בהלויית רבנו.

הגאון רבי בוגיד סעדון שליט''א

עם מקורבו ר' נח חנינא טרבלסי ז''ל



רבנו מסרב בכל תוקף 
ליטול מהם כלום מחוט 

ועד שרוך נעל.
לאחר נישואיו, לא חס 
על כבודו, והיה מעמיד 
הקטן  בשוק  'באסטה' 

בשכונת היהודים בג'רבא, ועליה היה 
מציע כרוכל פשוט את מרכולתו שכללה 
מעט תפוחי אדמה, מעט מגדנות, בוטנים 
ושקדים. כך קיים בעצמו פשטות דברי חז"ל 
)פסחים קי"ג ע"א(: "פשוט נבילתא בשוקא 

ושקיל אגרא, ולא תימא כהנא אנא וגברא 
רבה אנא, וסניא בי מילתא" )פירוש: פשוט 
נבילה למכירה בשוק ותקבל שכרה, ולא תאמר 

כהן אני או אדם מכובד אני ושנאוי עלי הדבר(.

כאשר התקבץ בידו די ממון, פתח חנות 
מכולת במרכז המסחרי הקטן שברובע 
הגדול בג'רבא. במכולת היה מוכר מצרכי 
מזון בסיסיים, כמו שמן זית, נפט וכיוצא. 
עם זאת, בימי ששי, המשיך למכור בשוק 

פיצוחים לכבוד שבת.

במשקל ובמדה

יהודים רבים הקפידו לקנות דוקא אצל 
רבנו, כדי ליהנות תלמיד חכם מכספם, 
וגם באשר ידעו את נאמנותו והקפדתו 

המופלגת על המדות והמשקלות. 
יושרו הגדול בא לידי ביטוי, למשל בכך 
שאת השמן נהג למדוד במשקל, ולא בליטר 
כפי שהיה מקובל בזמנו. כשנשאל על כך, 
ענה: "שקילה לפי ליטר זו המצאה חדשה, 
אני יודע שצריך למדוד במשקל לפי קילו. 
הגמרא אומרת שאת השמן שקלו, ליטר 
מים שוקל קילו, אבל ליטר שמן אינו שוקל 
קילו אלא 900 גרם ולכן הוא צף על פני 

המים כידוע".
כאשר היה בא אליו קונה שמבקש לקנות 
שמן, היה שואל אותו: "כמה שמן אתה 
צריך?". אם היה עונה "ליטר", היה רבנו 
מבקש: "תגיד לי בקילו...". ואז היה נוטל 
את המשפך הגדול ומניחו על פי הבקבוק, 
ויוצק שמן מתוך כד העשוי פח. גם לאחר 
שנראה היה כי הבקבוק התמלא, לא הסיר 

את המשפך, מחשש שהקונה יפסיד את 
טיפות השמן האחרונות המגיעות לו.

בין המכולת ללימוד התלמידים

על אף שהיה נהנה מיגיעו, עושה היה 
מלאכתו טפל ותורתו עיקר, וזכה שזה וזה 

נתקיימו בידו. 
בכל יום בשעה שתים עשרה בצהרים, 
נועל היה את שערי חנותו, ומחיש צעדיו 
לעליית רבי יצחק חורי, שם היה מוסר 
שיעור לתלמידים שמהבוקר הכינו את 
השיעור. אחרי שלימד אותם במשך 
כשעתיים-שלש, סר לביתו לאכול את 
ארוחת הצהריים ולנוח קמעא. לאחר תפלת 
מנחה-ערבית, שב ללמד תלמידים במסגרת 

"ארבע אמות של הלכה".
עבור לימוד התלמידים, מעולם לא הסכים 
לקבל משכורת, ולכן הוכרח לחלק את זמנו 

בין המכולת ללימוד התלמידים. 
המפקח על לימודי הקודש בג'רבא רבי 
יוסף חדאד זצ"ל, שידע על גישתו החינוכית 
המיוחדת וכשרונו ללמד תלמידים, ייגע את 
מוחו למצוא דרך לגרום שרבנו ירחיב את 
שעות לימוד התלמידים מבלי שתקופח 
פרנסתו. על האפשרות שיקבל את שכר 
לימוד התלמידים מקופת הקהילה, ידע 
רבי יוסף כי אין סיכוי לשכנע את רבנו, 

ולכן חשב על אופנים אחרים.
אחר מחשבה רבה, הבריק במוחו רעיון 
מקורי, שיביא פתרון הולם לשביעות רצון 
כל הצדדים. לשם ביצוע הרעיון, קרא לביתו 
את מר דוד חורי )בנו של הגאון רבי חויתו חורי 

זצ"ל( אשר חשבו כמתאים למשימה.

"יש בפי הצעה" פתח ואמר לו "אם תיענה 
לה, תרוויח, וגם לכל הקהל תהיה טובת 

הנאה גדולה ממנה".
הביט בו מר דוד בסקרנות והמתין למוצא 

פיו. "יודע הנך" המשיך 
רבי יוסף "כי רבי בוגיד 
אינו מסכים בשום אופן 
לקבל שכר מקופת הקהל. 
מאידך, אין מתאים ממנו 
ללמד התלמידים, גאון 
עצום הוא ובקי בכל מכמני התורה, ותמיד 
מצטער אני על שאינו מקדיש כל זמנו ללמד 

התלמידים". 
מר דוד הנהן בראשו בהבנה. 

"חשבתי להציע לך הצעה טובה" פנה רבי 
יוסף לצד המעשי "אתה תמכור בחנותו 
של רבי בוגיד במקומו, כשאת פדיון 
החנות תעביר לו, ואילו אתה תקבל את 
השכר שרבי בוגיד אמור לקבל על לימוד 
התלמידים מחברת "אור תורה". כך יבוא 
הכל על מקומו בשלום. נזכה לרב מלמד 
שאין כמותו, וגם לו לא ייחשב שהוא עושה 

כקרדום את תורתו".
איננו יודעים האם לבסוף יצא הרעיון 
לפועל, ואולי גם ל'הערמה' זו לא הסכים 

רבנו.

ותהי משכורתו שלמה

אפילו כאשר התמנה לרבה של ג'רבא, 
לא רצה ליהנות מכתרה של תורה, וסירב 
לקבל את משכורתו מקופת ועד הקהילה. 
ומה נעשה עם משכורתו? בצדקותו ביקש 
להעביר את המשכורת היישר לקופת "אור 

תורה".
במשך כעשרים שנה שירת את הציבור, 
בלי שעות מסודרות וללא הגבלה, וכל זה 
בלי לקבל אף פרוטה. נדיר למצוא רב כזה! 
ולא שהיה עשיר ואינו זקוק לכספי הציבור, 
אלא היה חי בדוחק אך שמח בחלקו. כל 
העולם כולו ניזון בשביל רבי חנינא בוגיד, 

ורבי חנינא די לו בקב חרובין.
וכיצד באמת פרנס את משפחתו באותן 

שנים? 
תר אחר עבודות קודש בעלות ערך מוסף, 
שיש בהן גם זיכוי הרבים במצוות. והיתה 

עבודתו מתרכזת לפני סוכות ופסח. 
לפני סוכות: היה מוכר אתרוגים. בג'רבא 

רבי בוגיד סעדון 
זצ''ל בחדר 
בישיבה בו 

היה מתארח 
בביקוריו בארץ



יחד עם הגאון רבי צמח מאזוז שליט''א



עם מרן הגר''ע יוסף במסיבת ייסוד ת''ת איש מצליח בשנת התשמ''ט, מעניק שי לילדים שנרשמו לת''ת



כל האדם כוזב

'טעות' אינה מלה גסה
משום מה, רווחת במחוזותינו המגמה, 
להציג את דמויות גדולי ישראל ככאלה 
החפים מכל טעות ופגימה. כל טעות 
וחולשה של מנהיג עדה, נתפסת כערעור 
הלגיטימיות שלו, ותלמידיו מנסים לתרץ 

את רבם בתירוצים שונים ומשונים1.
בכמה ממאמריו ובעיקר בספרו "דרכי 
העיון", טורח מרן ראש הישיבה שליט"א 
להבהיר כי התפיסה כאילו יש בשר ודם 
שאיננו בר-טעות, יסודה בטעות! שכן 
אחד מחוקי הבריאה שטבע ה' בעולמו, 
שמצודתה של השגיאה תהיה פרושה 
לפני כל ילוד אשה, וכל האדם כוזב. 
מרן אינו מסתפק בכך אלא מביא שלל 
דוגמאות ממנו ומאחרים שגדולי הדורות 
לא פעם טעו, אלא שההבדל בינינו לבינם, 
שטעויותינו מרובות כגרעיני הרימון, ושלהם 

– כגלעיני הלימון2.
ברכי  על  שחונך  זמנינו  בן  הקורא 
טועים',  לא  ש'הגדולים  האקסיומה 
בהשקפה ראשונה תוהה לשם מה יש 

מקורה  זו  שתפיסה  אמינא  דמסתפינא  ולולי   1
בהשפעות זרות מחוץ ליהדות. וד"ל. 

2   ובכוונה דייקו הקדמונים ואמרו "אשרי מי ששגגותיו 
וכבר  משגיאות".  שנקי  מי  "אשרי  ולא  מועטות", 
ובו  דבר"  "העלם  בשם  שלם  ספר  חיבר  החיד"א  מרן 
קיבץ מאה ארבעים ושתיים טעויות שטעו בהם גדולי 

האחרונים.

ענין להבליט נקודה זו, גם אם היו טעויות, 
לא עדיף לכאורה 'לטאטא אותם מתחת 
לשטיח', כדי לא להמעיט מכבוד התורה?

ובכן, המתבונן על הדברים במבט כולל, 
ורואה כמה רעות חולות יצרה תפיסה שגויה 
זו בעולם התורני, יורד לסוף דעתו של מרן 
שליט"א. בדורנו למשל, תלמידי חכמים 
מתקשים מאוד להודות בטעויותיהם, 
מחשש שאם יודו, תוסר מעליהם הילת 
התלמיד חכם. כך גם, כאשר חכם מעז 
להעיר על גדול בתורה, מיד תלמידיו של 
אותו גדול 'יסתמו לו את הפה', כי הם 
מרגישים כאילו הוא קורא תגר על מעמדו 
התורני של רבם, למרות שכל מי שפותח 
קצת ספרים, רואה שבכל הדורות חכמים 
צעירים השיגו על גדולי הדור, תלמידים על 
רבותיהם, בנים על אבותיהם, ולא ראו בכך 
כל פסול. ויש שכאשר מעירים עליהם, הם 
רואים זאת כפגיעה אישית, וכמו שכתב מרן 
במבוא ל"ארים נסי" גיטין: "רוב תלמידי 
חכמים שבדורנו אינם סובלים 'הערות' וכל 
שכן 'השגות' על דבריהם, ויש מתאמצים 

בכל עז להחזיק דעתם בכל מחיר".
בהקדמה לספר "דרכי העיון", מתייחס 
לכך מרן בצורה פתוחה ומבהיר: "ישנם 
אברכים בדורנו הכועסים על השגות שאני 
כותב לפעמים על חכמי הדור וחושבים 

שכוונתי להתיהר או לקנטר ח"ו. ואני נקי 
מזה. ומעולם לא למדתי בשום ספר על מנת 
להשיג עליו רק על מנת ללמוד, ואם מצאתי 
דבר תמוה כתבתי למחבר, ואם המחבר 
נפגע מזה )כרוב חכמי דורנו( אני רושם בגליון 
הספר למזכרת. רק באתי להראות טעיות 
אנוש שגם רבותינו הראשונים לא נמלטו 
מזה... אבל אין זה מוריד מערך המחברים 

כלל ח"ו".
ואין הדבר עומד בסתירה למושג "אמונת 
חכמים", שכן "אמונת חכמים" אינה אמונה 
מוחלטת בחכם שאינו יכול לטעות, אלא 
כפי שמבאר מרן שליט"א בספרו "מקור 
נאמן" )ח"ב סי' תתקי"ב( "שיש לנו אמון בהם 
שמסרו לנו את התורה וההלכה כפי שקיבלו 

מדור דור בלי סטייה". 

ממשה עד משה
למעשה, מי שיחקור אחר תולדות עמנו, 
יווכח כי לא היתה דמות אחת שנאמר עליה 
שלא טעתה מעולם! אם תנאים ואמוראים 
הכריזו על עצמם או שהכריזו אחרים עליהם 
שטעו )ראה למשל עירובין נ"ב ע"א ופסחים פ"ח 
ע"ב(, ודאי שהבאים אחריהם יכולים לטעות! 

ובמבוא ל"ארים נסי" גיטין הביא דברי ספר 
"תולדות אדם" על הגר"ז מווילנא )ח"ב פ"ה, 
דף כ"א ע"א ואילך( שכתב כי השגיאה מצודה 

נאמנים דבריו
ת ו ק ת ר מ ת  ו י ג ו  ס
מתוך משנתו של מרן ראש הישיבה שליט"א

הרב עובדיה חן



פרושה על כל החיים והמכשלה קרובה 
לכל מין האנושי3.

ופעם סיפר מרן שליט"א בדרשה שהיה 
מי שאמר על אחד מצדיקי הדור הקודם 
שהיה "ַאל-טעותי כמו משה רבנו", והעיר 
מרן שהלה שכח שהתורה מעידה ארבע 
פעמים על משה רבנו ששגה )במדרגתו, 

כמובן( במי מריבה.

ומשה רבנו עצמו, הוציא כרוז במחנה 
ישראל שהוא טעה בהלכה. היה זה בפעם 
הראשונה בהיסטוריה שבה הקריבו את 
שעיר החטאת )קרבן מוסף שמקריבים כל ראש 
חודש(. לפי המתבקש, היו אלעזר ואיתמר, 

בני אהרן המקריבים, צריכים לאכול את 
הקרבן, ובכך לכפר על עוון טומאת מקדש 
וקדשיו של עם ישראל. אלא שאלעזר 
ואיתמר כביכול שינו מן הנהלים, ושרפו 

את החטאת במקום לאכלה.
משה רבנו קוצף עליהם, ומבקש להבין 
מדוע פעלו בניגוד למצווה: "מדוע לא 
אכלתם את החטאת במקום הקודש?" 
)ויקרא יו"ד(. תשובתו של אהרן היתה כי 

במקרה הנדון שבניו נשרפו באותו יום, 
לא היתה לו ברירה כי אם לשרפו, שכן 
לכהן אונן אסור לאכול מבשר הקרבן: "הן 
היום הקריבו את חטאתם וגו' ותקראנה 
אותי כאלה ואכלתי חטאת היום, הייטב 

בעיני ה'?". 
ומהי תגובתו של משה? ארבע מלים 
פשוטות: "וישמע משה וייטב בעיניו". 
משה משתכנע, והדברים גם טובים בעיניו.
שואל מרן ראש הישיבה שליט"א )במבוא 
לספרו "ארים נסי" גיטין(: אחר שסוף סוף הודה 

משה שטעה וסוף טוב הכל טוב, לשם מה 
מספרת התורה על הויכוח הזה? לכאורה 

מוטב היה להעלים פרשה מביכה זו?4

)בנו של מהר"ם  זצ"ל  יהודה חלאווה  רבי  ועיין להגאון   3
חלאווה זצ"ל( בספרו "אמרי שפר" שהקשה מדוע לאחר 

ָעָשׂה  ֲאֶשׁר  ָכּל  ֶאת  ֱאֹלִקים  "ַוַיְּרא  נאמר  האדם  בריאת 
יום  חזר  ועוד באותו  )בראשית א, לא(,  ְוִהֵנּה טֹוב ְמאֹד" 
כביכול  לבדו",  האדם  היות  טוב  "לא  ואמר  הקב"ה  בו 
ניחם על מעשיו שאמר עליהם "טוב מאוד"? ההוא אמר 
ויתנחם?! ויישב שח"ו לומר ששינה הקב"ה דעתו, אלא 
שגם בתחילה היה בדעתו כי לא טוב היות האדם לבדו, 
יתברך בצורה מכוונת,  ידו  על  נעשה  זה  אלא שמהלך 
וצריך  דבר  איזה  שעשה  לגדול  ענוותנות  "ללמד  כדי 
תקון, שיחזור בו ויאמר 'לא טוב'". ומה נענה אנו אזובי 

הקיר?!

4 וחתנא דבי נשיאה הגאון רבי דקל כהן שליט"א בספרו 
שאם  הקושיא,  את  חידד  שם(  )ויקרא  דקלים"  "שיחת 
תאמר שנאמרה פרשה זו ללמדנו את המסקנא שכהן 

ומיישב, שכל החמשה פסוקים הללו 
באו בשביל הפסוק האחרון "וישמע משה 
ויטב בעיניו". באה התורה ללמדנו מוסר 
גדול לדורות, שילמד אדם קל וחומר 
מאדון הנביאים ע"ה )שהיה "אב בתורה אב 
בחכמה אב בנביאות", מגלה דף י"ג ע"א(, שעם 

כל כעסו וקצפו, ראשית "וישמע משה", 
האזין לדברים בכובד ראש, ולא היו אזניו 
אטומות בלהט הויכוח, וכשהבין ונזכר כי 

האמת עם אהרן - "ויטב בעיניו". עם כל 
גדלותו ומעמדו, לא עמד על דעתו, ולא 
תירץ עצמו בכל מיני תירוצים, ולא אמר 'לא 
שמעתי'5, אלא פשוט עמד ואמר 'שמעתי 
ושכחתי' )זבחים דף ק"א רע"ב(, ובאבות דרבי 

זאת  אינו רשאי לאכול קרבנות, הרי כבר למדים  אונן 
בקל וחומר ממעשר. ע"ש.

5 עיין זבחים )דף ק"א רע"ב(.

נתן )פרק ל"ז הלכה י"ב( כתוב "מיד הודה לו". 
כמה גדלות נפש מצריך הדבר!

וגדולה מזו אמרו במדרש ויקרא רבה 
)פרשה י"ג סוף סי' א'( שהוציא משה כרוז 

במחנה לאמר: "אני טעיתי בהלכה, ואהרן 
אחי למדני". כלומר, לא די שהודה בטעותו 
בפני אהרן ובניו, אלא דאג לפרסם הלכה 
זו בכל מחנה ישראל, למרות שדין זה לא 
שייך אליהם, ולא תיגרם כל טעות אם לא 
ידעו מכל הענין. כמה עוצמה שקטה טמונה 

בהתנהגות אצילית זו!
וממשה עד משה - לא קם כמשה. מרן 
שליט"א מביא שם שרבנו הרמב"ם בכמה 
מקומות בתשובותיו הודה למשיגים עליו 
ואמר "טעיתי ותקנו בספריכם"6 )ויש מקום 
אחד שהעיר הגר"א שדבריו הראשונים של הרמב"ם 

ברורים וקיימים ולא טעה כלל, עיין בביאור הגר"א 

לש"ע א"ח סי' ש"א ס"ק צ"ט(. ומה יפה מליצתו 

לחכמי לוניל )בשו"ת פאר הדור סי' מ"א( שבה 
מעודד אותם לכתוב לו הערות: "ואל יאמר 
הקורא בחיבורי כי מה האדם שיבוא אחרי 
המלך, אלא הרי הרשיתיו, ויאמר המלך, 

יבוא"! )עיין קהלת ב' י"ב ואסתר ו' ה'(.

טעות שבמציאות 
ומעתה, מה נואלו אלה המקנטרים את 
מרן שליט"א השכם והערב על שהביא 
בספריו כמה דוגמאות שהראשונים טעו 
בעניינים שבמציאות, אחר שבמקום 
מגוריהם לא היה מצוי הדבר. כמו למשל 
שרבנו תם חשב שיש לתאנים גרעינים 
ונזרקים, ורשב"ם חשב שיש לתמרים 
קליפה עליונה ונזרקת, ורבותינו בעלי 
התוס' חשבו שפרי הזית הוא מתוק, ורש"י 
והר"ש והרע"ב חשבו שעכו במזרח ארץ 
ישראל, ובכל מקום הסביר מהיכן נבעה 
טעותם )וחלק מהטעויות הנ"ל כבר העירו עליהם 
גדולי האחרונים, הלא בספרתם(. ואותם אנשים 

מרעישים עולמות כאילו ח"ו יש בכך זלזול 
בראשונים.

נמצאו  בגנותו  לדבר  ומתוך שבאו 
מדברים בשבחו, כי לא זו בלבד ששמץ 
זלזול אין כאן אלא אדרבא כבוד והדר יש 

6 והגאון רבי דקל כהן שליט"א בספרו "שיחת דקלים" 
אלו  תיבות  שראשי  רמז  שליט"א  שמרן  הביא  שם, 
הם "טוב", כי אין לך טוב מלהודות למי שהשיג עליך 

ונתברר לך שהאמת והצדק אתו.

ומתוך שבאו לדבר 
בגנותו נמצאו 

מדברים בשבחו, כי 
לא זו בלבד ששמץ 
זלזול אין כאן אלא 
אדרבא כבוד והדר 
יש כאן, שבמקום 

שישאר תמוה 
איך למשל בעלי 
התוספות חושבים 
שהזית מתוק, כעת 

מובן שזו בסך 
הכל טעות שנבעה 
מדבר שאינו תלוי 

בהם. 



כאן, שבמקום שישאר תמוה איך למשל 
בעלי התוספות חושבים שהזית מתוק, 
כעת מובן שזו בסך הכל טעות שנבעה 
מדבר שאינו תלוי בהם. וטעויותיהם אינם 
כטעויות שלנו שהם מחמת קוצר הבנתו 
)וכבר האריך להסביר זאת בטוב טעם בירחון "יתד 

המאיר" אב התשע"ה(.

ובאמת, הדברים כבר מבוארים בספרו 
"בית נאמן" )ח"א חאו"ח סי' כ"ה(, שאחר 
וכמה מהאחרונים שגם  שהביא כמה 
העירו כיוצא בו על הראשונים, הבהיר: 
"הן אמת לגבי עיון הש"ס ופסיקת ההלכה, 
עפר ואפר אנחנו לגבי רבותינו הראשונים, 
שעיונם נוקב ויורד עד התהום, ויושר שכלם 
מבעית, משא"כ בדורות האחרונים דכמה 
זימני מעיילי פילא בקופא דמחטא ותלו 
תניא בדלא תניא. אך בענינים של בירור 
ברבותינו  לן  קים  אדרבא  המציאות, 

הראשונים ז"ל שאילו ראו את המציאות 
לאמתה היו מודים על האמת ושמחים בה, 
שכן ראוי להיות חוזרים. ואין הפרש בין 
אומרך שאילו ראה מרן )או שאר פוסקים( 
תשובת הרמב"ם היה חוזר בו, ובין אומרך 
אילו ראה ר"ת את הכוכבים בא"י היה 

חוזר בו".
ומעניין לציין שבירחון "אור תורה" )תשרי 
תשנ"א סי' ב'( טרח מרן לבאר כיצד קרה 

שהרמב"ם שינה בטעות מלשון הפסוק, 
ובסיום דבריו כתב מרן בזה"ל: "והאמת 
היא שריצדו לעיני שכלו הטהור של רבנו 
ז"ל שני המספרים בכתוב "מבן עשרים שנה 
ועד בן ששים שנה והיה ערכך חמשים שקל 
כסף", ונתחלף בזכרונו הערך חמשים בגיל 
ששים. וכמו שאמרו חז"ל לא היה דוד ראוי 
לאותו מעשה אלא ללמד תשובה לשבים 
)ע"ז ד:(, כן לא היה רבינו ז"ל ראוי לאותה 

טעות אלא ללמד מוסר גדול לדורות הבאים, 

שלא יאמין אדם לזכרונו בשום אופן עד 
שיפתח את הספר, ואותיות מחכימות".

מודים דרבנן היינו שבחייהו
הקושי להודות על האמת, נובע בין 
השאר מחשש נסתר שההודאה באמת 
תמעיט מערך המודה ויותר לא יעריכו 
מרן  מוכיח  שלמעשה,  אלא  דבריו, 
שליט"א )במבוא ל"ארים נסי" גיטין, וב"קובץ 
מאמרים" מאמר "הזכרון"( שבמבחן הדורות 

- התוצאה תהיה הפוכה. לכל מי שיש 
יד ורגל בעולם ההלכה והפסיקה, מובן 
וברור כי אין כמעט מציאות כזו שפוסק 
לא יחזור בו במהלך חייו בכמה מפסקיו. 
פשוט, זהו כורח המציאות! ואדרבה, מי 
שלא נמצא שחזר בו ממשהו ותמיד עושה 
סניגורין לדבריו, אומר הדבר דרשני... 
"ואיננו מרמה רק את עצמו, שאין צבור 

עני ולא העולם טפש, ואם תיגלה מדתו 
הרעה ברבים שדרכו להעמיד דבריו ודעתו 
בכל מחיר, לא יסמכו עליו לעולם לענין 
דינא". ולהיפך – "מי שמסוגל להודות 
על האמת, ממילא במקומות שעומד על 
דעתו נראה שהוא משוכנע באמת ובתמים 
שדעתו נכונה, כי אחרת היה מודה, ומודים 

דרבנן היינו שבחייהו".
והביא לזה דוגמא מרבא בגמ' שאמר 
בכמה מקומות "דברים שאמרתי לפניכם 
טעות הם בידי", וזכה שהלכה כמותו כמעט 
בכל מקום חוץ מיע"ל קג"ם ועוד הלכות 
בודדות. וכן הרמב"ם "דבריו נאהבים 
ונחמדים על כל ישראל והם עטרה בראש 

כל אדם".
עוד כתב בארים נסי שם: "ולו חכמו 
ישכילו שהביטוי "הדרי בי" יש בו גם 
משמעות שניה, שהדרי וכבודי נשאר בי 
ולא נגרע ממני מאומה, כמו "הדרי וזיוי 

יתוב עלי" )דניאל ד' ל"ג(, וזה כבודו של 
אדם להודות על האמת, ומודים דרבנן 
היינו שבחייהו. ורבי זירא אמר ג"פ באותו 
ענין הדרי בי )עיין ב"ק דף י"ט ע"א וע"ב(. 
אשרי מי שיודה על האמת אפילו מפי קטן 
שבקטנים, ויעמוד על האמת שלו אפילו 

מול אלף גאונים!".
רבנו שליט"א משמש לנו בזה דוגמא 
אישית, כאשר קורה לפעמים שאחד 
דבריו  מתלמידיו השותים בצמא את 
מעלה פשט אחר, והוא נראה יותר, חוזר 
בו בענוותנותו, למרות שהיה יכול לדחוק 
ולתרץ דבריו. ואם דבריו כבר התפרסמו 
ברבים, הוא מעודד את התלמיד: "תכתוב 
ותפרסם את הערתך בירחון אור תורה". 
ופעם הסביר בשיעור בעיון פשט בתוספות, 
והתלמידים ניסו לדחות ולפרש פירושים 
אחרים, ובמשך שעתיים תמימות דחה 

בא  והנה  פירושו.  על  ועמד  דבריהם 
אחד הבחורים והציג פירוש חדש בדברי 
התוספות. התבונן קימעא וראה שפירושו 
הוא הנכון, ומיד אמר לו "אתה צודק" בלי 

להצטדק. 
על מדת החכם: "ומודה על האמת" 
)אבות פ"ה משנה ז'(, מפרש מרן במבוא 

ל"ארים נסי" )גיטין( ש"מודה" תרתי משמע, 
גם להודות ולומר טעיתי, וגם לתת תודה 
למי שהעמידו על האמת ולומר "אפריין 
נמטייה דאנהרינהו לעיינין". ע"ש. ותמיד 
עונד עטרה לראשו את דברי הרמב"ם 
)בפתיחתו למו"נ והביאו מרן בקונט' לאוקמי 

גירסא שבסוף סידור איש מצליח(, שאפילו 

אם יבוא תינוק בן עשר שנים ויסביר 
דברים בטוב טעם יקרים מפנינים, אחזיק 
לו טובה רבה ואחזור בי ולא אבוש מפני 
לעג השאננים, כי תורה "אמת" כתיב בה 

ואין מחניפין בה, עכ"ל.

הקושי להודות על האמת, נובע בין השאר 
מחשש נסתר שההודאה באמת תמעיט מערך 

המודה ויותר לא יעריכו דבריו



מבחן נאמנות
קב"ה החליט לגאול את עמו, למען "ויעבדוני ה

במדבר". פרעה מתעקש, ומקבל הסבר בתשע 
דרכים שונות מיהו המושל הבלעדי של העולם, 
כאשר על ידיהם אף ישראל מקבלים סמינרים של שיעורי 
אמונה מאלפים ביותר להכיר את אלקי אבותם. ולכאורה 

נותר רק "המכה בפטיש" העשירי, וקדימה אל הדרור.
אך להפתעתנו יש עצירה פתאומית. לפני מכת בכורות, 
נכנסת פרשה שלימה של קרבן פסח, כאשר בסופה 
מתקשרים העניינים, שאם יש דם מהקרבן בפתח, יש 

פסח, ואם לאו, לאו...
והפליאות גדולות. א. מדוע קרבן עכשיו במצרים, ולא 
במדבר כפי שדובר? ב. לשם מה "לעכב" את תהליך הגאולה? 
ג. וכי אלקים צריך סימנים בבתים ח"ו לזהות מהו "בית 
יהודי"? ]בזמנם, אף אחד לא זייף עדיין את שם זה...[ ועוד.
אלא שיסוד עצום טמון כאן, שחובתנו להבינו ולהפנימו 

היטב, בפרט בתקופה זו:
אכן, תכלית יציאת מצרים היא כדי לעבוד את ה' במדבר 
ולקבל שם את התורה, אך בטרם קבלת התורה, היו ישראל 
חייבים לעבור מבחן נאמנות, נאמנות לאלקים ונאמנות 

לגדול הדור שליח ה' משה רבינו.
נכון, עם ישראל כבר מכירים באמונתו הכרה שלימה, 
אחר שראו כ"כ הרבה מופתים ונפלאות, אך אין זה מחייב 
שכאשר יקבלו את התורה ויגיעו נסיונות וקשיים בהמשך 
הדרך, יצליחו לעמוד בזה כראוי. ואין זה מחייב שכאשר 
גדולי הדור יאמרו להם פסקים בענייני הנהגה שיהיו תמוהים 
בעיניהם, יהינו לעשותם למרות הבלבולים. ואם אין את 
קבלת מרות זו, אומר הקב"ה, אין טעם לגאלם! כי יסוד 
התורה הוא אמונת חכמים מעבירי התורה ומוסריה, שזה 
בכלל התורה שבעל פה, שע"ז נכרתה ברית בין ישראל 

להי"ת )עיין גיטין ס' ע"ב(! 
ולכן שלח הקב"ה בידי משה שלוחו, דוקא לפני הרגע 
המכריע של הגאולה, לבקש מישראל בקשה קשה מנשוא, 

שתהא מבחן אמונה למעשה, לקחת את האלהים של מצרים, 
לקשור אותם למטה כמה ימים כאשר כל העם המצרי שומע 
את פעיותיהם ובכיותיהם, לשחטם לעיני כולם, ואח"כ 
לצלותם כאשר ריחם נודף לכל עבר, ולסיומת, להניח את 

הדם דוקא על המשקוף מחוץ לבית קבל עם ועדה!
תהליך זה היה נסיון אדיר מצד קיומו, ונסיון אמוני עצום. 
בודאי שרבים אמרו לגדול הדור "משה בדאי אתה", הלא 
אתה עצמך אמרת "הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם 
ולא יסקלונו" )שמות ח' כ"ב(, ואיך עתה תזמיננו לסקילה 
והרג וחנק? וידוע המדרש )ומובא בב"י סימן ת"ל( שבאמת 
כעסו עד מאד המצרים, ורצו להרגם, אלא שנעשו להם 

נסים גדולים.
ואולם למעשה, זה היה עיקר רצונו של ה' יתברך, שישראל 
יתחנכו לדעת לקיים מצוות במסירות נפש, ולהאמין בקול 
גדולי החכמים גם כשהדברים נראים כמוזרים, ורק מי 
שעמד בנסיון זה בשלימות מתחילה, ובסוף שם את הדם 
על המשקוף ועל שתי המזוזות, אצלו ורק אצלו פסח ה' 
על הפתח, כי רק הוא ראוי להגאל ולקבל את התורה, ומי 
שערער והרהר והעדיף להגרר אחר דמגוגיות זולות למיניהם, 
ולתהות על הנהגתו של משה רעיא מהימנא, ראה בסוף את 

משה ועמו יוצאים ביד רמה, והוא נשאר מאחור...
וכן ביום יום יש לנו מבחן נאמנות עצום אם מוכרים אנו 
חלילה את האמונה בה' ובחכמי ישראל בשביל הנוחיות 
וקלות הפרנסה, או שיודעים ובטוחים שהפרנסה משמים.

האיש הנאמן באמת, לא נוגע באינטרנט פרוץ וכ"ש אייפון 
ושאר הדומים לו, משום סיבה שבעולם, אחרי שכל גדולי 
הדור אסרום ְּבֶחרם נורא ואיום! ועל הפרנסה לא דואגים, 
כי מי שנותן אוכל לכל העופות והדגים, הוא גם יעזור לך 
בזכות נאמנותך – ויעשה את כל ימיך שמחים כחגים!!! 

זכור, אנו לא מוותרים!
נזכור! כולנו יחד עוברים בהצטיינות את "מבחן הנאמנות" 

למען שמו באהבה! "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"!

 מאת הגאון
רבי מרדכי מאזוז שליט"א 

)ראש ישיבת "כסא רחמים" עמנואל(

בטרם קבלת התורה, היו ישראל חייבים לעבור מבחן נאמנות, 
נאמנות לאלקים ונאמנות לגדול הדור שליח ה' משה רבינו



שר התורה על "אור תורה"
נגוהות של אור ממרן שליט"א על "אור תורה"

"...בלילה שלפני זה, נערכה החתונה של אחותי אביבה מב"ת 
עם הרה"ג ר' יצחק ברדא שליט"א, וחודש לפני כן, פורסם 
בירחון "אור תורה" )טבת התשל"ד סימן ע"ז( מאמר מפרי עטי 
בשם "חמש חידות" - חמשה מקומות סתומים בגמרא ברש"י 
ברמב"ם וכדומה, שב"ה פתרנו אותם לאמתה של תורה. מאמר 
שאני בטוח בו בע"ה שכל הדברים שם לאמיתה של תורה 
בלא ספק, ומהם דברים שנתבררו ונתחוורו לי אחרי יגיעה 
של שנים. ]ומהם שמצאתי אחר כך גדולים שפירשו כמוני, 
כגון ביאור דברי מהרש"א בחולין דף מ"ו ע"א שהיה סתום 
וחתום וביארתיו לאשורו בס"ד בהגהה קטנה "או" במקום 
"אז" וממילא הפיסוק משתנה והדברים ברורים כשמש, ואחר 
שנים הראוני שכן פירש הג"ר דוד צבי הופמן מח"ס מלמד 

להועיל[". )הקדמת "ה' נסי"(

"ופעם אברך אחד שמעולם לא כתב ב"אור תורה", כתב 
שם שצריך לומר "הקשט" בה"א הידיעה, כי קשה להתחיל 
מלה בקו"ף )הוא למד שאני אומר שהקו"ף זה אות קשה(, כי זה 
קשה מאד ומכאיב את האזנים. אבל הרי כתוב אח"כ "קלופה 
שלשה קנמון תשעה", למה יש קו"ף ולא הוסיפו לפניה את 
האות ה"א?!... אבל לא רציתי לענות עליו, כי זו פעם ראשונה 
)ויחידה( שהוא כותב באור תורה, "לא תחסום שור בדישו, ולא 

תחסום אברך בשיבושו"... )עלון בית נאמן(.

"רבי שלמה מאזוז )דודי אחי אמי( זצ"ל, בבקר 
בלכתו ברחובות נתיבות מבית הכנסת לחנותו 
נפל ונח נפשיה. ולפי דברי הרופאים מהתקף 
לב. כשהגיעה השמועה על פטירת הרב ז"ל, 
הייתי בבית-הדפוס "להב" בסיום עריכת ירחון 
"אור תורה" טבת התשמ"ב. וכתבתי בבית הדפוס 
מאמר לזכרו תחת הכותרת "איכה יועם זהב", 
ונדפס שם )מעבר לדף השער( בחתימת 'המערכת'". 

)"מגדולי ישראל" ח"ב(

"בהיותי בחו"ל בשנת תשע"ו, והתאכסנתי בשבתות בבית 
ידידנו היקר החו"ש והכולל טוב ומטיב לבריות כמה"ר ר' 
מיכאל נמני שליט"א, הראוני גליון אור-תורה מחדש חשון 
התשל"ח )עמוד רלז( ובו הגהה מכי"ק הרה"ג ר' יעקב קניבסקי 
זצוק"ל, על מה שאמרו בברכות )דף י"ד ע"ב( כל הקורא ק"ש בלא 
תפלין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, לפי שאומר וקשרתם 
לאות והיו לטוטפות וגו' ואין לו, והקשה הה"כ שם וכי כל 
המצוות שאנו קוראים עליהן אנו מקיימים באותה שעה, על 
זה כתב הגר"י קניבסקי זצ"ל בגליון וז"ל: כל המצוות כשאינו 
מקיימן בשעת קריאה מ"מ אינו מבטלן, אבל תפלין מעיקר 
הדין חיובם הוא כל היום, ואם בשעת קריאה אינו מקיימן הוי 
עדות שקר, שהרי עובר על מצוה זו עכשיו. וגם לפי זמנינו דאין 
לנו גוף נקי כיון שעכ"פ בשעת תפלה איכא גוף נקי הרי אנו 
חייבים בתפלין באותה שעה ממש, וכשאינו מקיימן הוי עדות 
שקר. עכ"ל. שיהיו הדברים לעי"נ הטהורה במלאת 31 שנה 
לפטירתו )כ"ג מנ"א התשמ"ה(. תנצב"ה וזיע"א". )אור תורה תשע"ו(.

"ההגהות בשולי עמודי אור תורה ]הכוונה להגהות 
בשנים בהן היה עורך[, נכתבו בקצור נמרץ למבינים 
ולמיימינים בם. והמסתכל בהן בעין יפה ימצא בהם 
פנינים, ולזולתו )חלילה לכבודו מזה( יהיו בעיניו כצנינים. 
ועל כיו"ב כתב רבנו הגדול ]בפתיחה למו"נ[ לעניינו, וז"ל: 
כי המאמר הזה לא נפלו בו הדברים כאשר נזדמן, אלא 
בדקדוק גדול ובשקידה רבה וכו'. ולא תרדפהו בזממיך, 
שתזיקני ולא תועיל לעצמך. ע"כ. ולדוגמא, מישהו סיפר 
לי שעובר על כל ההגהות באו"ת בעיון ומבין אותן כראוי, 
שאלתיהו במ"ש באו"ת )סיון תשל"ו סוף עמוד טו( ועכ"פ 
מגונה הוי – מה רצה הכותב במלת ועכ"פ? ושתק. הסברתי 
לו שכוונת הכותב למחלוקת רש"י ובה"ג בברכות )דף ל"ג 
סע"ב( הא דאמר מילתא מילתא וכו' )עיין בתוס' שם ריש דף 

ל"ד(, אם במילתא מילתא משתקין אותו או רק מגונה הוי. 

והודה על האמת, ואמר יישר. וכבר היה מעשה ברב אחד 
שנתחבט בהערה קצרה שכתבתי באור-תורה ]שנה ח' 
סוף עמוד רעח[ וסיימתי בואכמ"ל, וחשב אותה כפגיעה 
בכבודו, ולו העיר כל חמתו, ושלחתי לו מכתב ארוך ורחב 
ידים, והסברתי לו הדברים יפה יפה, ומודים דרבנן היינו 

שבחייהו". )"מגדולי ישראל" ח"א במכתבים(



משלחן עורך

'דבר-המערכת' שכתב מרן שליט"א בתחילת השנה התשיעית והעשירית

עד השנה התשיעית עד בוא תבואתה...

ב"ה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, והננו עומדים בתחלת 

שנה התשיעית שהוא גם גליון המאה להופעת "אור תורה". ב-99 

החוברות שהופיעו עד כה )סיון תשכ"ח – אייר תשל"ו( פורסמו כאלף 

ומאתיים מאמרים בנושאים שונים.

למרות כל הזעזועים ועליות וירידות במצבו הכספי של הירחון, 

אחור לא נסוגו העורכים, וחרף היוקר המבהיל על אחת שבע)!( עד 

שהמחיר שהספיק בחוברת א' להדפסת גליון-דפוס – אינו מכסה 

כעת אפילו הוצאות המשלוח, השתדלנו "לסבסד" את מחירי 

המינוי, ואנו מסתפקים בהעלאה מועטת לעומת השנה שעברה, 

ותוספת היוקר מתכסה ע"י השתתפות הכותבים הנכבדים וע"י 

ארגונים ומוסדות התומכים בנו, שעם כל ההוקרה אליהם, הרי 

לדאבוננו גל היוקר עולה כל חדש ומציף את הכל, והיינו כ"פיתום 

ורעמסס": פיתום – פי תהום )תוספת היוקר והעלאת מחירים( בולעו, 

רעמסס – ראשון ראשון מתרוסס... )עיין סוטה יא.(.

לו היו לנו אלפיים מנויים על ירחון "אור תורה", הקטן בכמות 

והגדול באיכות, היינו משתדלים להקל העומס עד למינימום על 

המנויים והכותבים, כי זאת לדעת: חלק-הארי מעבודת חברי 

המערכת נעשה בהתנדבות גמורה לש"ש, למען הפץ תורה 

בישראל, וכמו שחרז רבנו האי גאון ז"ל בשירו "מוסר השכל":

עשה חסד, גאל, ופדה, והצל –

ודע כי כל ימותינו כמו צל.

עשה חסד – עם כי"ק הרבנים ז"ל המופיעים מדי פעם במדור 

"דובב שפתי ישנים", להציל הגות לבם ופרי רוחם משיני הכליון, 

גאל – את הנבוכים בהוראת ההלכה ע"י פרסום פסקי הלכה 

ברורים לאמיתה של תורה בידי גדולי הדור, ופדה – את האברכים 

היקרים משיבוש, טעות ושגיאה, ע"י ליטוש והגהת המאמרים 

המגיעים בכל עת ועונה לשלחן המערכת, והצל – את המוני 

העם, הזוכים ומזכים אחרים ע"י תרומתם להפצת הירחון, וע"י 

קביעותם ללמוד בו בשעות הפנאי, איש איש כפום שיעורא דיליה.

עלינו להגביר חיילים ולהחדיר תודעת חשיבות הירחון "אור 

תורה" בין כל אברכי הישיבות בארץ ובתפוצות, ואם נקבל 

תגובות חיוביות בע"ה נוכל עוד להרחיב יריעותיו ולפתוח עוד 

מדורים חדשים כמו "פניני מקרא" )לפרשיות השבוע(, "מדור 

התפלה", ועוד. מי יתן ודברינו ייכנסו ללב, ויהיה ירחוננו הקטן 

ממלא תפקידו באמונה "כרצונו וכרצון יראיו וכרצון כל עמו בית 

ישראל", והיה זה שכרנו.

לקראת שנת העשור

במה אקדם ד' אכף לאלקי מרום, יאמר 

נא הירחון "אור-תורה", שהגיעני לשנתי 

העשירית, ועברתי את "גיל הפעוטות", ובעה"ו 

בעוד שנים אחדות אחגוג את חגיגת הבר-

מצוה שלי... למן יומי הראשון, נמסרתי בידים 

נאמנות וחרוצות, אשר לא חסכו כל מאמץ 

לקדמני אל המטרה הרצויה: להגדיל תורה 

ולהאדירה. ואכן מותר לי להתברך שבכל שנה 

מתרבים והולכים המנויים, עולים המאמרים 

ברמתם ובערכם, ואותם הכותבים עצמם אשר 

לפני שנים פירסמו מביכורי עטם דברים קלים 

ופעוטים, מפרסמים היום מאמרים רבי-ערך 

וכבדי-משקל.

שנו חכמי ההגיון: כל דבר ייבחן מצד ארבע 

סיבות: מצד החומר, הצורה, הפועל )העי"ן 

צרויה( והתכלית. סימן לדבר: הן אמת חפצ"ת 

בטוחות. )ראה מלות הגיון להרמב"ם שער ט'(. 

בקשר לירחון זה: החומר - מאמרים בהלכה 

ובאגדה, שו"ת ופסקי הלכה, סקירת ספרים 

חדשים, הערות ועיונים, תולדות גדולי ישראל 

ועוד. הצורה - אותיות בהירות ומאירות, על 

נייר לבן וצח, חרף היוקר בכל מכשירי הדפוס 

כיום. הפועל - טובי הסופרים והמחברים 

מכל חוג ועדה משתתפים בירחון זה, אשר 

שם לו למטרה להפיל החייץ המדומה בין 

העדות, וכמליצת גאון גדול בדורנו: "והאידנא 

ב"ה נפול מחיצות". וגם קטני התלמידים, 

המחדשים קושיא קלה והערה פעוטה בגמרא, 

מקומם מובטח להם ב"אור-תורה", אחרי 

בקורת כמובן. והתכלית - לחזק ולעודד רוחם 

של לומדי תורה, להנציח כתבי-יד-הקודש 

מרבנים גדולים שהלכו לעולמם, להעיר 

ולעורר על הוצאת ספרים חשובים שהופיעו 

ושעומדים להופיע, ומעל לכל: למסור הלכה 

ברורה ומשנה ברורה ביד תלמידי החכמים 

והמוני העם, אשר )כנבואת עמוס( ישוטטו 

לבקש את דבר ה' ולא ימצאו, "שלא ימצאו 

הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד" 



מה הדחיפה הראשונה שקיבל האב הגדול לכתיבת חידושים 
על הסוגיא?

"בלילה הראשון שהגיע עם הוריו לגור בג'רבא, הלך אבינו מורנו 
והוא נער בן אחת עשרה שנה, לבקר אצל דודו אחי אביו הרה"ג 
רבי מנחם מאזוז זצ"ל )לימים חמיו(, ואז הדוד הראהו מחברת 
חידושים של בנו הגאון רבי שלמה מאזוז זצ"ל )לימים חבר בית הדין 
בג'רבא( שהיה גדול ממנו בשלש שנים, ומצליח האורח הקטן דפדף 

ועוד דפדף ושאל מה זה? ענהו הדוד: מעיינים בגמרא ובמפרשים 
ומנסים למצוא תירוצים על קושיות המפרשים, ומחפשים קושיות 
על תירוץ המפרשים, וממילא רווחא שמעתתא, ומעלים הכל על 
הכתב! אבא שתק כשלש דקות, ואח"כ נתן מכה על השולחן ואמר: 

עוד שלשה חדשים גם אני אכתוב כך! וכך היה. 
"בהמשך, קיבל עידוד משאר רבותיו )הגאונים רבי ראובן ביתאן, 
ורבי מקיקץ שלי זצ"ל( שכולם היו מעודדים כתיבת חידושים. אך 

המכה בפטיש – היה רבו הגדול, מעוז ומגדול, ראב"ד ג'רבא, הדרשן 
המופלא, פה מפיק מרגליות, מי שהיה מסור לתלמידיו ברמ"ח 
איבריו ושס"ה גידיו, וחיבר ספרים רבים בהלכה ובאגדה ובסוגיות 
הש"ס, מרן הגאון כמה"ר רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל, שכאשר 
נתמנה לראש ישיבה בישיבת "רבי אליעזר" בג'רבא בגיל 20, קבע 
לעצמו - להטיל חובה קדושה על תלמידיו לחדש ולכתוב בכל 
יום עמוד חידושים! ולכתוב במחברת: תאריך החודש ויום השבוע 
בראש כל עמוד, ואם אותו היום התלמיד לא חידש, ישאיר את 
אותו העמוד ריק, ולמחרת יתחיל בעמוד שאחריו. עד שיתפנה 
יום אחד, שיסיים את חובו לחידושים של אותו יום, ואז ישלים את 
חובו לגבי היום החסר. רעיון זה גרם שהיו התלמידים שומרים כל 
רגע פנוי ללמוד עוד ולכתוב עוד, והיו השקדנים הגדולים בעיר.

על פי מה נקרא שם הספר "מצמיח ישועה"?
"אבינו זצ"ל הי"ד קראו בשם זה, כי מצמי"ח ראשי תיבות מצליח 
מאזוז יחיה. ומצאנו במכתב רבו הגאון המפורסם רבי 
חויתה הנ"ל לאבא מיום י' חשון התשט"ז שכתב בזה"ל: 
"שם הספר יקראהו מצמיח ישועה שהוא ר"ת: מצליח 
חיים מאג'וז יחיה יאריך שנים על התורה והעבודה. 
אמן כי"ר. גם מצמיח ישועה גימטריא המחבר מצליח 
חיים מאג'וז הי"ו בדקדוק. גם מצמיח ישועה עם הכולל 
גימטריא אבי מורי רפאל, גם מצמיח ישועה עם ב' תיבות, 
גימטריא מצליח בן יחיד לאמי רחל. לרמוז לשם אביו 

הי"ו ואמו מב"ת". )עד כאן דברי קדשו(".

באיזו תקופה נכתבו החידושים בספר?
"החידושים נכתבו בתקופות שונות בימי חייו. חלקם 
עוד מימי ילדותו מגירסא דינקותא בגיל י"ב-י"ג. כשהחל 
ללמוד אצל רבו מורנו הגאון רבי חויתה זצוק"ל מסכת 
ביצה פרק ראשון, כתב על משנה ראשונה פלפול רב 
ועצום שנדפס בספר, ואחרי כן למדו מסכת פסחים 
מדף ט' סוגיית חולדה ואילך, סוגיית רחס"ה - העוסקת 
בענייני אב הטומאה וולד הטומאה )דף י"ד(, וריש פרק 

שני סוגית חזור"א )חזקיה ור' אבהו דף כ"א ע"ב(. 
"ובאמת המעיין בספר יראה כיצד רבנו כבר בטל 
ילדותו היה כמעיין המתגבר וכתב תלי תלים של 
חידושים בעומקן של סוגיות קשות אלו, וביתר שאת 

הישועה הגיעה!
אור גדול האיר על העולם בצאת הספר הגדול "מצמיח ישועה" – חידושיו העמוקים על 
הש"ס של מרן הגאון הקדוש רבי מצליח מאזוז זצ"ל - לאחר שעמלו על עריכתו במשך 
עשרות שנים * בנו הגאון מורנו רבי צמח שליט"א מספר על הורתו ולידתו של הספר



בסוגיית רחס"ה )פסחים דף י"ד(, בה כתבו הוא וחבריו עשרות דפים. 
ולא כתבם כלאחר יד אלא טרח להעתיקם פעם אחר פעם, בכדי 
להבהיר את הדברים בתמציתיות ובדיוק כדרכו בקדש. ונשתמרו 
אצלנו כמה חידושים הכתובים במהדורות שונות, ויש בזה מה 

שאין בזה, ולא תמיד ניתן לידע מהי משנה אחרונה. 
"על אותם ימים בהם עסק בסוגית רחס"ה, סיפר לנו הסבא 
קדישא רבי רפאל זצ"ל, שאמה"ג היה חולה בדלקת גרון ימים 
רבים, והרופא המליץ לקחת אותו לעיר הבירה תונס לעשות 
ניתוח שקדים. הרב הראשי לתוניסיה אז היה הגאון רבי דוד 
כטורזה זצ"ל, )מתלמידיו של הגאון "שלמי תודה" על הש"ס, רבי שלמה 
דאנה זצ"ל(, ובכל יום שבת אחה"צ היו מגיעים אליו רבים מהת"ח 

שבעיר ללמוד בשלחן ערוך הלכות שבת בשבתו והלכות חג בחג, 
ובלי שום הכנה מראש היה פותח פיו בחכמה, ומרצה דברי הטור 
והבית יוסף והאחרונים באותו נושא בעל פה. באותה שבת ששהו 
אמה"ג ואביו בתונס, הקדימו הם קצת להגיע לביתו של הרב 
הראשי. וסבא סיפר לרב, איך שהוא מרוחק מאשתו ובנו למשך 
ששה חדשים, כדי שהבן ילמד תורה, וביקש שהרב הראשי יתהה 
על קנקנו. והרב הסכים, ושאל את הבן: מה אתה רוצה ללמוד? 
ענהו: פסחים דף י"ד )סוגיית רחס"ה הנ"ל(, אז הרב אמר לאחד 
מהנוכחים, תביא שתי גמרות פסחים. ענהו אמה"ג: אני מתכוין 
לומר הכל בע"פ! אמר הרב: א"כ, מספיק רק גמרא אחת... ואמה"ג 
התחיל להרצות בע"פ - הגמרא ומפרשיה כולל הצל"ח, והפנ"י, 
אור חדש, והמש"ך ועוד, ומה שחידש עליהם... עד ששאר הת"ח 
שהספיקו בינתיים להגיע איבדו את הקשר, ונשארו רק שנים 
אוחזים בסוגיא - אמה"ג והרב הראשי. מאותו יום, כאשר היה הרב 
הראשי נח בספסלים שבמדרכה, ורואה את אמה"ג הילד הקטן 
עובר עם אביו, היה עומד בפניו, כמצות התורה "והדרת פני זקן", 
וכמאמרם ז"ל אין זקן אלא זה שקנה חכמה )קידושין דף ל"ב ע"ב(. 
"אבל על שאר המסכתות לא נכתבו חידושים באופן שיטתי על 
הדף, אלא שבהיותו ראש ישיבת חברת התלמוד בתונס )התר"ץ-
התש"ג(, לימד מסכתות שבת ופסחים, ב"מ וחולין ועוד, ואז כל 

חידוש שנתחדש לו בעומק הפשט היה רושם בקצרה מאפס 
הפנאי, כגון חידושי מסכת שבת שרובם נכתבו בקצרה בזמן 
שלימד התלמידים בתונס. ולפעמים כתב באריכות הלשון עם 
הסבר מלא, כמו בדף ח' ממסכת פסחים שהאריך הרחיב בביאור 
השיטות של רש"י ותוס' והמפרשים עם התלמידים באריכות רבה 
)ולא זכינו לסיומו(. ואחרי כן בהיותו מלמד אותנו הבנים בשעות 

הלילה, ובזמן שייסד את ישיבת כסא רחמים, היה כותב כפעם 
בפעם החידושים המתחדשים לו, פעמים בארוכה ופעמים בקצרה, 
ורוב חידושי ב"ב נכתבו אז כשהיה מלמד בשנתו האחרונה, את 

האברך רבי דניאל כהן הי"ו".

האם האבא זצ"ל החל לערוך את חידושיו בכוונה 
להוציאם לאור?

"בשנותיו האחרונות התחיל לבדוק את חידושיו ולהעתיקם 
מחדש, והספיק לעבור על חידושי מסכת ברכות ושבת עד דף מ'. 
אך לא הספיק הרבה, כי שקד יותר על ספרו הגדול שו"ת איש 

מצליח, וממנו נדפס בחייו עד סי' ט"ו )הארוך והמפורסם( קרוב 
לסופו כידוע. עד אותו היום הקשה שנרצח על ידי ערבי ימש"ו, 
הי"ד. וכשבקשנו להוציא כתבי יד קדשו לאורה, העדפנו להתחיל 
בשו"ת איש מצליח אשר הוא הלכה למעשה, וגם רבנו החל 
בהדפסתו כנזכר. והתעכב ספר זה עד היום, היות שכאמור חלק 
גדול נשאר מגירסא דינקותא, והיינו צריכים להעתיקו, ולעבור 
על דב"ק הן בירור התוכן והן הסגנון, וברוך ה' שהחיינו וקיימנו 

והגיענו לזמן הזה". 

מי הם העורכים שזכו לעסוק בקדשים לברר מקחו 
של צדיק ולהוציא לאור תעלומה?

"למעשה, הספר עבר כמה מגיהים ועורכים מצאצאי הגהמ"ח 
וזולתם. ראשית כל, מר אחינו הגדול, מרן ראש הישיבה שליט"א, 
עבר כמעט על כל הספר - מסכתות ברכות, שבת, עירובין, ופסחים 
עד תחילת סוגיית חולדה, וממסכת יבמות עד סוף הספר, ולפעמים 
כתב הערות קצרות המובאות בחתימתו נאמ"ן ס"ט. ושני בקדש, 
ידידנו הדגול הרב הגאון עורך ירחון אור תורה החה"ש והכולל 
הרב ישראל הכהן הי"ו שהעתיק חלק גדול מכתב היד, מסכתות 
ברכות שבת עירובין ופסחים עד סוף דף י"ד ע"ב. ויבוא השלישי: 
אחי הצעיר הגאון רבי רחמים מאזוז שליט"א הבקי בכל כתבי היד 
של אבא, והעתיק הרבה מכתב היד שהיו מפוזרים בכמה פנקסים 
ומחברות, וסידרם על הסדר הראוי להם. וגם בירר והגיה במסכת 
פסחים מדף ט' )חידושי סוגיית חולדה( עד דף י"ד )וחתים רא"ם ס"ט(, 
עם בניו היקרים הרה"ג רבי אריה יצ"ו, והרה"ג ר' יהונתן שלמה 
הי"ו )וחתימתו יש"א ברכה ס"ט(. ומדף י"ד ואילך עד סוף המסכת 
עברו יחדיו הרה"ג רבי אריה הנ"ל והרה"ג רבי לירן שלום ישי 
יצ"ו. חידושי מסכת ביצה - אשר בראשה פלפול באריכות עצומה, 
סביב הקושיא אמאי לא תני "ביצה שנולדה בשבת", שנתחבר 
בימי הבחרות, סודרו והוגהו ע"י הני זוגא דרבנן, מרביצי התורה 
בישיבתנו הקדושה וממזכי הרבים, הרה"ג רבי אהרן מאזוז הי"ו 
וגיסו הרה"ג רבי מצליח חי מאזוז שליט"א. שאר חידושי מסכתות 
סדר מועד - ר"ה, יומא, סוכה, תענית, מגילה, ומו"ק, נערכו ונסדרו 

ע"י הרה"ג ר' יהונתן שלמה מאזוז הי"ו הנ"ל.
"כאן המקום להודות גם לאברכים היקרים שהשתדלו רבות 
ועשו ימים ולילות לכבוד הגאון המחבר: הרה"ג רבי נסים מזגני הי"ו 
שערך את כל החידושים שהוספנו מהספרים פרחי כהונה ויאמר 
יצחק וכו', והעתיק כמעט חצי הספר החל מחידושי יבמות עד 
הסוף, ובחידושי חולין בסוגית "כבדא" )דף ק"י ע"ב( היו החידושים 
כתובים על דפים נפרדים, וטרח ועמל ויגע לסדרם בסדר נכון על 
מתכונתם. והיה יד ימינו של מרן ראש הישיבה שליט"א, בעריכת 
כל החידושים הנ"ל. ואחרון חביב הרה"ג רבי הראל זנזורי הי"ו 
המנצח על מלאכת העימוד וההדפסה, שעמל וטרח ודחף להקים 
סידור הספר ועריכתו כלול בהדרו, בדייקנות ובזריזות, תורה 
מפוארה בכלי מפואר. לכל העורכים המסייעים תודה וברכה, 
ובזכות הספר הקדוש "מצמיח ישועה", נזכה שהקב"ה יצמיח 

קרן ישועה בקרוב.



מה זה לאפות מצות לפסח?
כל דבר שכשר לפסח זה עליית מדרגה בענין הכשרות אפילו 
שבאמת בכל דבר של כשרות צריך וחובה להקפיד בכל הדברים 
האפשריים, פסח זה כבר משהו אחר לגמרי בפסח זה בעיה של 
חמץ וזה כבר דאורייתא וכרת הרבה יותר מפחיד הרבה יותר 

אחריות ודרושה זהירות רבה הרבה יותר מכל דבר אחר.
אז מנין האומץ להכנס לנושא הזה?

אמת, דרוש הרבה אומץ להכנס וליטול אחריות בדבר הזה אך 
כמו שלוקחים אחריות בפסיקת הלכה גם בדברים אחרים צריך 
לקחת אחריות, בנוסף שעם כל האחריות אם אתה יודע שאתה 
עושה הכל על פי ההלכה ומשתדל להזהר בכל דבר קטן כגדול 
זה עובר מהצד של האחריות והפחד לזכות גדולה להאכיל את 

עם ישראל מצה מהודרת עם כמעט כל החומרות שיש.

למה אתה אומר 'כמעט' כל החומרות?
כי יש חומרות שמטבע הדברים בלתי ניתנות לביצוע כדוגמת 
זה שאנחנו אופים מצות רכות שהם הרבה יותר קלות לאפיה, ויש 

שמחמירים שלא לאכול אלא רק מצות קשות.

 האם אתם עושים אפיה עם אנשים קבועים
או עם כל מי שרוצה?

עקרונית כל המעוניין יכול לגשת לאפיה כמובן שמדובר באנשים 
יראי ה' ואברכים שיודעים להקפיד על קלה כבחמורה.

איך זה להתנהל עם אנשים שעם כל יראתם בסופו של דבר 
אינם מיומנים וזה להם הפעם הראשונה באפיית מצות, זה לא 

יכול לגרום למכשול?!
קודם כל גם כשבאים אנשים חדשים אנחנו מקפידים תמיד 
שתהיה קבוצה שמשולבת מאנשים ותיקים באפיה יחד עם החדשים 
ככה שתוך כדי האפיה הם גם מדריכים אותם איך להתנהג. בנוסף 
לפני כל התחלת אפיה, כמובן התחלת סבב אפיות עם קבוצה 
חדשה אנחנו עושים הדרכה קצרה לכל המשתתפים על כל הדברים 

שתלויים בהם שהם צריכים להקפיד עליהם.  

מים שלנו...
הנה דוגמא למה ששאלת קודם על כמעט כל החומרות. על פי 
הדין האמיתי בזמננו מים שלנו אין צורך לקחת מבאר או מעיין 



מונע  זה  אין  אך  'חבורה',  לאפיות  בעיקר  קטנה  מצות  מאפיית  מנהל  הוא   
ממנו להשתדל ולהקפיד בכל החומרות האפשריות. בין אפיה לאפיה תפסנו 
על  אפיות,  של  פסילה  על  וההקפדות,  האפיה  אופן  על  קצרה  לשיחה  אותו 
החורים שבמצות ועוד. וגם הוא חושף בפנינו סוד מופלא: איך כל אחד ואחד 
מהקוראים יכול לאפות מצות משלו בלי לצאת מהבית. ראיון קצר ותכליתי. 



אלא אפשר לקחת מהברז יום קודם ולשים בכלי, אבל הרבה 
מקפידים לקחת מבאר או מעיין, בדרך כלל ככה אנחנו עושים 
ושואבים. אבל קרו פעמים שנגמרו מהמים מאיזה סיבה לדוגמא 
אם נפסלה אפיה וכדומה שאז י שצורך במים ובמקרים כאלה 

אנחנו לוקחים מים שנשאבו מהברז. 

איך קורה דבר כזה שאפיה נפסלת?
לא תמיד באמת נפסלת אפיה בשלימותה זה באמת מקרה 
נדיר, אבל קורה לפעמים שהבצק לא יוצא טוב ומטבע הדברים 
הרבה מהמצות יוצאות מקופלות וכדומה ואז לא יוצאת הכמות 
הנצרכת. לפעמים הלש בטעות מניח את העיסה ללא לישה במקרה 
כזה כל העיסה שנחה נזרקת כיון שאסור שהעיסה תנוח גם בזה 

נתח מהכמות הולך.

יש איזה עדיפות באפיית חבורה?
ישנן כמה עדיפויות קודם כל טוב לאדם בקב שלו מתשעה קבין 
של חברו ככה שאדם שמח במצות שהוא בעצמו אפה. מבחינת 
כשרות יש עדיפות שאדם רואה בעיניו איך התבצעה האפיה לא כל 
חשש. אינני בא להטיל דופי באף מאפיה אבל כאשר האפיה נעשית 
בצוות מצומצם ואנשים שדואגים שיהיה להם מצות מהודרות לפסח 
הם מדקדקים בכל פרט ופרט לעומת זאת כשזה נעשה בצורה 

מסחרית יכולים לקרות טעויות כאלה ואחרות מטבע הדברים. 
בנוסף, יש עוד דבר שאני יכול להצביע עליו כהבדל בין המאפיות 
הגדולות לבין אפייה בחבורה זה כמות העיסה, לפי השולחן ערוך 
לא עושים עיסה שיותר גדולה משיעור של הפרשת חלה, במאפיות 
הגדולות עושים עיסות גדולות מאוד כמובן על פי פוסקים שהתירו 
זאת, אבל באפית חבורה דרך כלל עושים עיסות קטנות של קילו 

קילו ככה שלא מגיעים לדבר זה.    

קמח מנלן?
החלק של הקמח אינו קשה כלל, ב"ה היום אפיות של אנשים 
באופן פרטי זה ענין נפוץ מאוד וכבר יש אנשים שמשקיעים רק 
בטחינה של קמח לאפיית מצות מכל סוגי הכשרויות למיניהם 
ובכל האפנים של טחינות כמו טחינת יד וכדומה. החלק היותר 
חשוב בעניין הקמח הוא צורת השמירה עליו מרגע שמגיע לידינו 
שלא יהיה בחדר חם ולא יהיה אפילו קרוב למים בשום אופן וכו'. 

למה עושים חורים במצות
פעם אמרו שזה בגלל שאנו בני חורין... הוא פותח בבדיחה 
הסיבה היא כיון שבלי החורים המצה תתנפח כמו פיתה ומצה 
מנופחת היא חמץ כיון שכשהיא מנופחת החום לא מגיע לתוכה 

ושם נשאר בצק. 

 מי שעכשיו רוצה לעשות אפיה בביתו או לפתוח סוג של מאפיה קטנטונת
האם אתה יכול לתת איזה הדרכה קצרה או שזה כבר גובל בסודות מקצוע     

איש שיחנו מחייך חיוך גדול ומשיב על אתר  
סודות מקצוע?! כלל וכלל לא בשמחה, אשתדל להציג את כל הדברים 

גם בקצרה אבל גם שיובן למי שרוצה להכנס לזה.  
הכלים צריכים להיות כלים שלא נדבק עליהם שום בצק בשום אופן 

בדרך כלל משתמשים בכלי נירוסטה שהם קלים מאוד לניקוי.
צריך לשים לב שהקמח יהיה שמור מאוד מכל מגע עם מים או כל דבר 
אחר. צריך גם לשים לב שלא יתחמם הקמח איזה דבר שיהיה כיון שעל 
ידי זה הוא מחמיץ יותר מהר. מהסיבה הזו גם לא משתמשים בקמח 

עד שיעבור יום שלם מזמן שהוא נטחן. 
סדר האפיה הוא ששמים קמח בכלי נקי ויבש לחלוטין, כשגם בזמן זה 
המים לא יהיו קרובים לקמח בשום אופן אחרי ששמו הקמח מוסיפים 
על קילו קמח כ600 מ"ל מים, כמובן מדובר במצות רכות, מהרגע ששמו 
מים על הקמח מתחילה הספירה לאחור. אנחנו משתדלים לעשות את 
הספירה לשש עשרה או שבע עשרה דקות כדי למנוע כל מכשול ככה 
שכשהשעון מצלצל יש עוד מעט זמן. הבצק מומלץ להשקיע בו זמן לוש 
אותו כי אחר כך הוא נהיה הרבה יותר קל לעבודה, אסור שלישת הבצק 
תנוח אפילו לרגע אחד. אחרי שהבצק נילוש טוב מחלקים חתיכות לכל 
המשתתפים כשכל אחד פותח את הכדור או החתיכה לעיגול שהוא בפועל 
מצה. אחר כך מוסיפים חורים במצה משני הכיוונים וצריך לשים לב לזה 
שיהיה משני הכיוונים כי אם עושים רק מכיוון אחד המה מתנפחת. אחרי 

זה מעבירים את המצה לאחראי על התנור ובהקשר אליו צריך להזהר 
בכמה דברים, קודם כל הוא עצמו אסור לו לגעת במצות או להתקרב 
למקום שאופים אותם בגלל שהוא חם מחום התנור וזה מחמיץ את 
המצה. מהסיבה הזו גם לפותחי המצות שמגישים לו את המצה להעביר 
לתנור אסור להתקרב למקום התנור – אם זה במקום פתוח שיש אפשרות 
להתקרב לתנור, בגלל שגם כאן חום התנור שמגיע למצה יכול להחמיץ 
אותה. את המצה המוכנה שמים על מקל ואותו בזריזות מכניס האופה 
לתוך התנור. מאותה סיבה של החימוץ על ידי החום גם לא משתמשים 
פעמיים באותו מקל כיון שהוא חם מהחום של התנור. אחרי שמוציאים 
את המצות צריך לבדוק אותם אם אין מנופחות או מקופלות וכדומה 

לפי ההלכה. 
לאחר שמסתיימת האפיה בשמונה עשרה דקות מנקים את כל הכלים 
כמו שצריך, אם עובדים ללא כפפות אז צריך לשים לב שלא נשאר ביד 

בצק שנדבק. 
זה בערך סדר האפיה, כמובן שישנם עוד הרבה אזהרות בדברים ואני 
חייב להדגיש כי אין לסמוך על הסדר הזה שהוא 'מכוסה' מצד ההלכה 
אלא רק אמרתי את סדר אפיה עם כמה דברים שיש לשים עליהם לב, 
אבל לחלוטין לא באתי לתת פה סדר שהוא על פי כל כללי ההלכה. מי 
שרוצה לאפות מצות באופן פרטי חייב ללמוד את כל ההלכות ולייצר 

לעצמו דף עם הוראות מסודרות על כל סדר האפיה.          



יש בכל זה באמת איזה סוד מקצוע שאתה 
מוכן להגיד לנו... אבל שיהיה מוגדר כסוד

לא עולה בדעתי איזה דבר שיכול להיחשב כסוד בזה, אבל כן 
אני יכול לחדש על דבר שישמע מוזר לאנשים אבל כל אחד יכול 

לאפות מצות לעצמו בעצמו ואפילו בלי לצאת מהבית...
לתמיהתנו הרבה הוא משיב בחיוך צופן סוד ואז שופך בפנינו 

את הרעיון החזק 
לפי ההלכה צריך לאפות את המצות בתוך מהירות של שמונה 
עשרה שעות ועל ידי אש , לא מוזכר בהלכה שיש צורך דוקא 
עם  עגול  בתנור 
אש מהצדדים כמו 
שנראה לאנשים... 
כיום נמכר בחנויות 
טאבון ביתי לאפיית 
כשהחלק  פיתות 
התחתון של הטאבון 
– סיר הזה נמצא על 
האש והחלק העליון 
משמש כגריל חשמלי שמחובר לחשמל לאחר ששמים בתוכו 
את הפיתה על האש מכסים בחלק וכך נוצרת אפייה דו כיוונית. 
מי אמר שזה לא יכול לשמש כל אחד גם למצות?! כמובן כדאי 
שיהיה מיוחד למצות מסיבות מובנות, בהשקעה של כמה עשרות 
שקלים אדם יכול לקנות טאבון כזה וקמח למצות ממלא מקומות 
מפורסמים כיום ולעשות אפיה בביתו. כמובן לאחר שיקבל הדרכה 
מסודרת לימוד של ההלכות כיצד יש לעשות בצורה נכונה כדי 

שלא ח"ו יצא מזה מכשול. 

ואם תמהתם על ענין החורים במצות גם לזה 
יש לו עצה טובה

אמנם במאפיות החורים נעשים ע"י גלגלת מיוחדת שעושה 
חורים טובים, אבל אין צורך באמת שזה יהיה דוקא בגלגלת 
כזו, אפשר לעשות על ידי מזלגות, אם לוקחים קבוצת מזלגות 
ואוגדים אותם עם גומיה זה יוצר מקבץ חורים די יפה. כמובן לא 
לשכוח שני דברים לחורר את המצה משני הכיוונים, ולזרוק את 

המזלגות בין אפיה לאפיה.       

הוא נראה כמתחבט ואז הוא יורה את הפצצה 
הדבר הזה יכול לחסוך לאנשים המון כסף בהוצאה על מצות 
של ערב פסח אחרי חצות, כיום לצערי זה נהיה למסחר של ממש 
ואנשים מרוויחים רק מהאפיה של ערב פסח עשרות אלפים אם 
לא יותר, בפתרון הזה אדם גם לא משלם הרבה על שלוש מצות 
בלבד הרבה כסף, גם מכין בעצמו שיש בה עוד יותר מצוה כי זה 
זכר לקרבן פסח וגם אם הוא רוצה להשתדל לאפות בעצמו הוא 

לא צריך לצאת מהבית במיוחד בלחץ של ערב פסח. 
אבל אני חייב להדגיש כי צריך לשים לב היטב לכל ההלכות 
הנצרכות. העיקרית שבהם ששייכת לאפיה עצמית בערב פסח 
היא שצריך לבטל בפה לפני האפיה את כל הפירורים שיפלו 
בזמן האפיה וגם כל חמץ שיהיה שם אם זה במצה כפולה או 
מנופחת וכדומה, אחרת יש כאן מכשול של חמץ ברשותו אחרי 

זמן איסור חמץ.

לסיום יש לך איזה מסר לציבור האופים 
ואוכלי המצות? 

אני ממש לא בדרגה של מסר אבל כן אני יכול לומר דבר אחד 
שיכול להיות לעיני האנשים שרוצים לאפות לעצמם ודבר אחד 

לאלה האוכלים מצות מחבורה או מכשרות כלשהי. 
לאופים אני יכול לציין לחידוש יפה ששמעתי על הסוק בפרשת 
וארא במכת דבר "הירא את דבר ה' מעבדי פרעה הניס את עבדיו 
ואת מקנהו אל הבתים ואשר לא שת ליבו וגו'" לכאורה ההיפך 
מירא ה' זה מי שלא ירא ה' ולמה כתוב בפסוק ואשר לא שת 
ליבו - אלא שזה באמת ההיפך מירא ה' – מי שלא שת ליבו ואין 
לו שימת לב לדברים זה ההיפך ירא ה' כי ירא ה' הוא עירני לכל 
דבר ודבר. מי שרוצה לאפות מצות חייב להיות עירני לכל דבר הכי 
קטן שיכול לקרות. עצתי היא לעשות דף עם הוראות ואזהרות 

ולחזור עליו לפני האפיה כדי שלא להגיע לשום מכשול.
לקוני המצות אני מוכרח לומר דבר ששמעתי לאחרונה בשם  
חכם בן ציון אבא שאול שאמר לתלמידיו אל תאכלו אכל בהכשר 
תאכלו אוכל כשר! לא תמיד מה שיש עליו כשרות עם שם מפוצץ 
הוא יותר מהודר מדבר אחר, כמובן שאינני חלילה וחס בא להטיל 
דופי בגופי הכשרות השונים, אבל כן מפריע לי אמרות שונות של 
אנשים שמכריזים על המצות כחמץ גמור רק בגלל שאין עליהם 
חותמת של כשרות זו או אחרת אני מזמין את ל אלו לבא לאפיה 
אצלנו ולראות בעינים את כל ההקפדות והחומרות שאנו  עושים.     



'הספר הקדמון' 
צפת של מעלה 

לא בחינם זכתה העיר צפת להימנות 

מערי הקודש לצידן של ירושלים חברון 

וטבריא, היא גידלה קרבה וקרביה את 

היהדות החל  הרוח של  וענקי  גדולי 

מפסיקת ההלכה כרבי יעקב בירב מרן הב"י 

המבי"ט ועוד, עבור באבירי הדרשנים כרבי 

משה אלשיך וכלה במנחילי תורת הקבלה 

האריז"ל ומהרח"ו, יישובה ע"י היהודים 

היה מן הגדולים ביותר ובזמנים מסויימים 

עלתה צפת ביישובה היהודי על פני כל ערי 

הארץ גם על ירושלים.

אחת מהעדויות הקדמוניות ביותר על 

עברה של העיר צפת יש בדבריו של רבי 

יהודה אלחריזי בספרו תחכמוני )עמוד 168( 

"...ומשם התהלכתי בכל גבול ארץ ישראל 

ועברתי על צפת ומצאתי שם בחיר האל 

שר וגדול מיישר כל עקוב צדוק הצדיק 

בן ראשי ישיבות גאון יעקב, ואבותיו היו 

ראשי הישיבות וים הנדבות ובעלי המדות 

הטובות...". 

עדויות נוספות על טוב הארץ שהיה 

בצפת מפוזרות בין מאמריהם וספריהם של 

עולים ותיירים שונים הכותבים בהתלהבות 



ספר תורה עתיק 
ששינה את שמם 

של בתי הכנסת 
בהם שכן, מיהו 

בעל הספר? 
היכן שכן ושוכן 
כבוד? גלגוליו 

הפלאיים סגולותיו 
המבהילות והסקת 
מסקנות הלכתיות 

בגינו. מאמר 
מורחב על העיר 
צפת תולדותיה 

חכמיה וספר 
התורה הנדיר 

שבקרבה. וגם: 
תמונות בלעדיות 

בפרסום ראשון 
מיריעותיו של ספר 

התורה הקדוש. 
יריעה נרחבת. 

נח בן צבי ----------------- 

רבה על מושבה הטוב של צפת. 

ימי זהרה הגדולים של צפת החלו 

 1517( בסביבות שנת ה' אלפים רע"ז 

לספה"נ( אז כבשו הטורקים את צפת ומני 

אז היא הפכה למרכז רוחני גדול, בזמן 

זה צפת עלתה ונתעלתה מבחינה רוחנית 

עד למאוד חכמים גדולים קבעו בה את 

מושבם ייסדו בה ישיבות לרוב ובתי הכנסת 

מילאו אותה בכל מקום אפשרי. עד היום, 

ניתן לראות אופן מפליא את סמיכותם של 

בתי הכנסת העתיקים זה לזה, דבר המוכיח 

על כמות היהודים והנהירה לבתי הכנסת 

מבלי שיפריע הדבר מאחד לשני.

אין ספק כי שיאה הרוחני של צפת היה 

בין השנים ה' אלפים רפ"ב עד ה' אלפים 

ש"ן לערך שבהם התהלכו במבואותיה 

של צפת רבי יעקב בירב ומרן הב"י רבנו 

האריז"ל ומהרח"ו רבי משה מטראני ורבי 

שלמה אלקבץ ועוד רבים מגדולי הדורות 

שהטביעו את חותמם בעולם היהודי התורני. 

לא בכדי גדולי החכמים והמקובלים 

ויהודים שגלו מספרד איוו למושב להם את 

העיר צפת, צפת באותה עת היתה עיר נוחה 

מאוד ליישוב מכל הבחינות, לימוד התורה 

וערך לומדיה היה בשיא שלא היה כמותו, 

בתי הכנסיות והישיבות שלטו בכל מקום, 

ותלמידי חכמים שהעניקו חמה בקומתם 



התהלכו בסמטאותיה. אך לא רק בזה 

נשתבחה צפת, גם מבחינה מסחרית צפת 

היתה מפותחת מאוד, כידוע, בית הדפוס 

הראשון שהוקם בארץ ישראל הוקם בצפת.  

נוסף על זאת אוירה הצלול ומקורות המים 

השופעים בתוכה ובסביבותיה, הזמינו אליה 

בקסמה הייחודי את כל מי שרק רצה לחיות 

חיים של תורה מתוך נחת ושלוה. דבר זה 

גרם לעליות רבות מבני הגולה שקבעו 

מושבם בעיר צפת דוקא.

על השפע הרב שהיה בעיר באותה עת 

ניתן ללמוד מעדותו של רבי משה באסולה 

)מסעות ארץ ישראל לרבי משה באסולה  דף ו' 

ע"ב( שביקר בצפת בשנת ה' אלפים רפ"ב 

)1522 לספה"נ( "צפ"ת הוא גליל העליון 

מארץ נפתלי והכרך חזק בראש ההר וסביב 

הר הכרך כארבעה הרים שנים מהם כולם 

ישמעאלים, ושנים מהם כל השיפוע בתים 

מיהודים, והם יותר מג' מאות בעלי בתים 

ויש בה ג' בתי כנסיות אחד של ספרדים 

אחד של מוריסקים ואחד של מערביים 

וקורין לה כנסת של אליהו ז"ל כי היא 

קדומה וקבלה בידם שאליהו ז"ל התפלל 

בה. העיר מליאה כל טוב ומזונות משובחות 

כדגן ותירוש ויצהר לרוב מאוד ובזול לקונה 

כל דבר בעתו. ולולא רוב השמן והתבואה 

שמוליכים משם לדמשק ולמקומות אחרים 

לא היה שוה כלום. מכל מיני פירות טובים 

נמצאים בה ואשר לא יהיה שם יובא 

מדמשק. והארץ רחבת ידים בסחורה..."

בתי הכנסת שבצפת
אחד ממקימי עולה של תורה בעיר צפת 

היה המבי"ט רבי משה מטראני על זאת 

מעיד הוא בעצמו בכותבו כי "בימי חורפי 

מקדמוני בשנת רפ"ב הייתי מן הראשונים 

לכל דבר שבקדושת ארץ ישראל בצפת 

תבנה ותכונן במהרה בימינו" שם הוא ניהל 

את בית הכנסת קהל בית יעקב, על פי 

החשבון באותה עת עליה כותב המבי"ט הוא 

היה צעיר לימים ממש אך עם זאת נחשב 

הוא ממקימי עולה של תורה בצפת, ועם 

גילו הצעיר גדולי הרבנים החשיבוהו הרבה 

מאוד עד כדי שניהל הוא את אחת משני 

בתי הכנסיות הגדולים של צפת בעת ההיא. 

בתי הכנסת אשר פיארו את העיר צפת 

באותה עת היו ע"פ עדויות שונות לפחות 

שלושה עשר עד לשבעה עשר במספר, 

מלבד הישיבות שהיו בצפת, ביחס לגודלה 

וכמות האוכלוסיה שהיתה בעיר באותה 

עת זה נחשב להרבה מאוד, דבר המעיד 

על מפעל התורה שפעל בעיר בזמן זה.   

בית הכנסת 'קהל בית יעקב' שבראשו 

עמד המבי"ט היה במערבה של העיר כיום 

על מקומו של בית הכנסת זה נמצא בית 

הכנסת האר"י הספרדי הנמצא סמוך לבית 

העלמין העתיק של צפת.

'קהל בית יעקב' היה משני הבתי כנסיות 

המפורסמים של צפת. האחד נקרא בית 

הכנסת 'קהל גדול' או 'בית הכנסת הגדולה' 

והשני בית הכנסת הנ"ל 'קהל בית יעקב' 

בין שני הקהלות שררו יחסים די טובים 

אולם בענייני הכספים היה צורך בתקנות 

קבועות בין הקהילות עליהם כותב המבי"ט 

"נדרשתי לאשר שאלוני נמצאתי לאשר 

בקשוני כל הספרדים אשר באו פה צפת 

מאז ועד עתה. סוף ערב ראש השנה הבאה 

עלינו לטובה... ועשינו תקנות בכל הקהילות 

יצ"ו על כל הבאים מחוץ לארץ מדי שנה 

בשנה ממלכות תורגמא ומממלכות אחרות, 

שכל אחד ילך לבית הכנסת של בני לשונו 

כדי שמתוכם יתפרנסו ויחסו עניי עם בני 

הלשון ההוא, ועל אותם הבאים מחוץ 

היינו עושים תקנות והסכמות שכל אחד 

על מקום חפצו ורצונו יבוא בשלום ולא יסיג 

שום אחד מקהל אחד גבול הקהל האחר..." 

בהמשך הדברים כותב המבי"ט על 

חילוקי הדעות שנוצרו בעקבות טענה כי 

בני 'קהל גדול' היו הולכים ומשכנעים 

את העשירים שיבואו אצלם, ובדברים 

אלו פתחנו את מאמרנו זה, הנה הדברים 

המלאים: "ועתה באלו השנים נתעוררו 

כמה אנשים, ומהם חכמים מבני קהל 

קדוש 'קהל גדול' אשר הלכו להקביל פני 

האנשים העשירים הבאים מחוץ. מיד שהם 

נכנסים בשערי העיר מפתים אותם שילכו 

ל'בית הכנסת הגדולה', כי לגדולתה ולראשי 

העם אשר בה ראו שכל העשירים ילכו 

אליה, וכוונתם על נדבותיהם לרבות כיס 

צדקותיהם וכיס חברתם 

על  קובל  אני  זה  ועל 

ההולכים להקביל פני 

העשירים שילכו לקהלם 

כי עושים הם שלא כדין 

והם חוטאים ולא להם".        

שני בתי כנסיות אלו 

בית הכנסת 'קהל בית 

יעקב' ובית הכנסת 'קהל 

שימשו   שניהם  גדול' 

כ'בית הכנסת אבוהב' 

אבל נקדים את המאוחר.   

רבי יצחק אבוהב
שלושה רבי יצחק אבוהב מפורסמים 

היו, הראשון נקרא בפי כל בשם רבי 

יצחק אבוהב הראשון השני מכונה בשם 

רבי יצחק אבוהב אחרון גאוני קסטיליה 

והשלישי חתם את שמו רבי יצחק אבוהב 

דה פונסיקה.

רבי יצחק אבוהב הראשון 

רבי יצחק אבוהב הראשון והוא הקדמון 

בור המים שמתחת לתיבה  האבנים הישנות של בית הכנסת קודם השחזור 



מכולם בעל ספר 'מנורת המאור'.

מתולדות חייו לא ידוע הרבה, אפילו 

שנות לידתו ופטירתו אינן ידועות לנו. 

ההשערה הרווחת היא כי הוא חי בסביבות 

שנת ה' אלפים )1300 לספה"נ(. 

בקשר לחיבוריו בזה יש מעט יותר ידיעה, 

הוא חיבר שלושה ספרים, המפורסם 

שבהם הוא ספר מנורת המאור הכלול 

ממאמרי חז"ל וגאונים שבתוכם מוסרים, 

בהקדמת הספר מגדיר מהר"י אבוהב את 

קהל היעד של הספר "לקטנים ולנערים 

ולזקנים ולשלמים ולריקנים לאנשים 

ונשים". שני הספרים הנוספים הם ספר 

"ארון העדות" על הדינים הנהוגים בזמן 

הזה. וספר "שלחן הפנים" על הברכות 

והתפילות. שני האחרונים לא ראו אור, 

הידיעה על כך שמהר"י אבוהב חיברם 

היא מתוך הקדמת ספרו מנורת המאור. 

משמם של שלושת הספרים אנחנו לומדים 

כי כתב את ספריו על שמות כלי המשכן. 

בשנים האחרונות נמצא חלק מספר בשם 

שולחן הפנים, כפי הנראה מתוכן הספר 

ומהסדר שבו שהמחבר הוא מהר"י אבוהב, 

צורת בנייתו של הספר דומה מאוד לסדר 

של ספר מנורת המאור. לעומתו ספר ארון 

העדות לא נמצא כלל עד כה. 

רבי יצחק אבוהב השני – 
אחרון גאוני קסטיליה

כמאה  חי  השני  אבוהב  יצחק  רבי 

וחמישים שנה אחרי רבי יצחק אבוהב 

הראשון בשנים ה' אלפים ק"נ )כ-1450 

לספה"נ( הוא בעל החיבור על הטור ואותו 

מביא מרן בב"י רבות כשמתארו בכבוד 

גדול 'רבנו הגדול מהר"י אבוהב'. מהר"י 

אבוהב השני היה רבו של רבי יעקב בירב 

שסמך את מרן השו"ע לרבנות. נראה מאוד 

שבעקבות כך שמהר"י אבוהב שהיה רבו 

של רבו של מרן לכן מרן מתארו בכבוד גדול 

כל כך. מלבד מהר"י בירב היו לו תלמידים 

גדולי עולם נוספים כרבי יצחק אברבנאל 

רבי אברהם זכות בעל ספר יוחסין וגם רבי 

יצחק אבוהב השלישי היה מתלמידיו. כפי 

שנפרט בהמשך רבי יצחק אבוהב השני 

הוא בעל ספר התורה הקדמון.

רבי יצחק אבוהב השלישי – דה פונסיקה

היה רב באמסטרדם חי בין השנים ה' 

אלפים שס"ה – ה' אלפים תנ"ג.

נולד בפורטוגל למשפחת אנוסים, 

ובגיל שבע ברח עם אמו לאמסטרדם 

ושם גדל בתורה עד ששימש ברבנות כבר 

בגיל עשרים ואחד גיל צעיר מאד לעומת 

המינויים האחרים שסביב. לאחר מכן עבר 

ליר רסיפי שבהולנד, ומוזכר בהערכה רבה 

בספרי חכמי רסיפי. לאחר מכן שב שוב 

לאמסטרדם וחזר לשמש בה ברבנות. בסך 

הכל הנהיג את קהילתו במשך כארבעים 

שנה והגדיל את כוחה של התורה עד למאוד 

באמסטרדם ובהולנד.

כדי שלא יטעו בשמו עם אחרים ששמם 

כשמו, ובייחוד עם חכם אחר בדורו שנקרא 

רבי יצחק אבוהב בן מתתיהו, אימץ לעצמו 

את שם משפחתה של אימו מאז חתם יצחק 

אבוהב דה פונסיקה.

רבי עזריה פיג'ו התבטא עליו 'ולא סר 

ימין ושמאל מנקודת האמת'.

רבים טועים ומערבבים בפרטים שונים 

בין מהר"י אבוהב אחד למשנהו ומייחסים 

למהר"י אבוהב אחד מה ששייך לאחר. 

דוגמא לכך נמצאת בדברי הרב חיד"א 

בספרו שם הגדולים )חלק הגדולים מערכת 

י' אות ער"ב ערך מהר"ר יצחק אבוהב( שם כתב 

שמהר"י אבוהב היה תלמידו של מהר"י 

קנפנטון גאון בקסטיליה ושמעתי שהיה רבו 

ההיכל המיוחד בו שוכנים 
ספרי התורה הקדושים 

שער הכניסה לבית הכנסת



של מהר"י בירב וחיבר מנורת המאור. 

אך אחר כך בהגהותיו לספרו 

הוא הרב חיד"א מתקן זאת וכותב 

"כתבתי לעיל שהוא חיבר מנורת 

אם  מסתפק  אני  ועתה  המאור 

רבינו הגדול מהר"י אבוהב הוא 

מחבר מנורת המאור לפי שראיתי 

להרב בעל ספר יוחסין שכתב בלשון 

הזה מנורת המאור לר"י אבוהב ואם 

היה רבו היה כותב בדרך אחר". כפי 

שציינו כבר לעיל רבי אברהם זכות 

בעל ספר יוחסין היה מתלמידיו של 

רבי יצחק אבוהב השני. 

אמת הם הדברים, כי באמת מהר"י 

אבוהב הקדמון הוא המחבר ספר 

מנורת המאור אך רבנו הגדול מהר"י 

אבוהב שמביא מרן בב"י אינו אותו 

אחד. 

רבים שוגים בדבר זה ומביאים כי 

בעל מנורת המאור חי בקסטיליה 

או היה מגרושי ספרד דבר שאינו 

נכון בעליל ומשולל יסוד גם מצד 

השנים בהם חיו החכמים השונים, 

גם מצד המקומות השונים. כדוגמת 

טעות זו יש גם כן במקרה של בית 

הכנסת אבוהב וספר התורה של 

מהר"י אבוהב, שגם פה קרתה טעות 

בייחוס של בעל הספר כמו שנביא 

בהמשך. 

 ספר התורה 
רבי יצחק אבוהב השני המכונה 

על ידי מרן רבנו הגדול מהר"י אבוהב 

הוא רבי יצחק אבוהב שאליו מיוחס 

ספר התורה העתיק, ולא כמו שחשבו 

שספר זה משתייך לרבי יצחק אבוהב 

הראשון בעל מנורת המאור. הדבר 

הוכח מכמה וכמה סיבות הן על ידי 

צורת הבאתו של הספר לארץ והן 

מצד מחקרי שנותיו של הקלף ועוד.      

בתחילה, כאשר הועלה לצפת, 

שכן כבוד ספר התורה של מהר"י 

'קהל בית  אבוהב בבית הכנסת 

וערכו  יעקב'. בעקבות קדושתו 

הרם של הספר שונה שם בית הכנסת 

ל'בית הכנסת אבוהב' על שמו של מהר"י 

אבוהב בעל הספר. בזה נשללת טעות של 

רבים החושבים כי בית הכנסת הוא על שם 

מהר"י אבוהב ששימש בבית הכנסת זו כרב 

כדוגמת בית הכנסת 'קארו' ובית הכנסת 

'אלשיך' ו'האר"י' שבהם שימשו גדולי עולם 

ברבנות והתפללו בבתי כנסיות אלו ועל 

שמם הם נקראים, לעומת זאת בית הכנסת 

אבוהב אינו על שם מהר"י אבוהב עצמו 

כי הוא עצמו לא היה בה, ובכלל, מהר"י 

אבוהב מעולם לא היה בארץ ישראל כלל 

ונפטר בחו"ל. בית הכנסת נקרא כך רק על 

שם ספר התורה המיוחס למהר"י אבוהב.

בספר ארץ חיים סתהון כותב השערה 

הנראית נכונה מאוד, שספר התורה של 

מהר"י אבוהב הועלה לארץ ע"י תלמידו 

שהיה רבו של מרן הבית יוסף, רבי יעקב 

בירב, והוא זה שהביאו לבית הכנסת 'קהל 

בית יעקב'. יש שכתבו שהדברים לא נכונים 

וכי הספר הועלה על ידי יהודים שעלו 

ממצרים, אך לא שתו לבם שגם מהר"י בירב 

בעצמו היה מן היהודים שעלו ממצרים 

והוא שימש בה אף כרב בזמן מסויים. 

נראה כי הדברים נכונים מה גם שלרוב 

קדושתו של הספר ועמלו של רבי יצחק 

אבוהב לכותבו מסתבר שיגיע לידי תלמידו 

ולא לידים זרות.   

העברת הספר 
מיקומה של צפת ואופיה ההררי גרם 

לכך שברבות השנים היא היתה מהנפגעות 

הגדולות ברעשי אדמה שונים שפקדו 

אותה, בכל פעם זרעו בה הרס רב. דבר זה 

השפיע מאוד גם על בתי הכנסת המפוארים 

שבצפת שרבים מהם נפגעו קשות ברעשי 

האדמה השונים שפקדו את העיר. 

בשנת תק"ך )1759 לספה"נ( פקד רעש 

אדמה חזק מאוד בעיר צפת ובו נהרסו רוב 

בתי הכנסת של צפת כשבתוכם גם חצר 

בית הכנסת 'קהל בית יעקב – אבוהב' לאחר 

הרעש שבו 'נעלמו' רוב בתי הכנסת של 

צפת ניגשו היהודים לחלץ מתוך הריסות 

בית הכנסת אבוהב את מה שהיה אפשר, 

כיור המים לנטילת ידי הכהנים

ציורי הכתרים בכיפת בית הכנסת מבפנים, ניתן לראות את כתר ''קרובה ישועה''

התיבה בבית הכנסת

חלון בית הכנסת כיום לאחר שחזורו



בין תשמישי הקדושה שחולצו משם היה 

גם ספר התורה הקדוש של מהר"י אבוהב, 

מתוך המצב הוכרחו להעבירו ממקומו 

לבית הכנסת קהל גדול, שבגלל היותו 

על צלע ההר נפגע הרבה פחות ברעש. 

באותו מקרה נתגלה תוקף קדושתו הרבה 

של ספר התורה של מהר"י אבוהב, מבין 

העדויות מאותו זמן על העברתו של ספר 

התורה הקדוש  

רבי שמחה מזאלזיץ שביקר בצפת 

בשנת תקכ"ד חמש שנים לאחר הרעש 

הנ"ל מספר את סיפור המעשה בלשונו 

"ואחר הרעש נמנו וגמרו לטלטל ספר 

התורה שלו לבית הכנסת הגדולה כי לא 

נשאר מי"ז בתי כנסיות רק זאת ועוד אחרת 

הנקראת גריקיש...ומיהרו וקידשו מטומאת 

בני ישראל עשרה אנשים בטבילה ונשאו 

אותו לבית הכנסת הגדולה ולא שילמו 

שנתם ומתו כולם..." בהמשך הדברים הוא 

מעיד גם על האופן שבו מונח ספר התורה 

בבית הכנסת "..והעמידו אותו בהיכל מיוחד 

עם ספר תורה של רבי סלימאן אוחנה ז"ל 

ושניהם עומדים בתיבתם זה בצד זה, ואינם 

עומדים בהיכל הגדול אשר שם כל ספרי 

התורה...".   

או אז לאחר שהעבירו את הספר לבית 

הכנסת 'קהל גדול' הוסב שמו של בית 

הכנסת ל'בית הכנסת אבוהב'. ועד לעצם 

היום הזה ניצב בית הכנסת בתפארתו 

בתוככי סמטאותיה של העיר העתיקה 

בצפת.

הפגיעה בבית הכנסת 
בשנת 1837 פגעה שוב בצפת רעידת 

אדמה קשה מאוד שהחריבה את רוב בתי 

הכנסיות של העיר ובתוכם בית הכנסת 

מהר"י קארו ובית הכנסת אלשיך ועוד, 

מלבד בית הכנסת אבוהב ובית הכנסת 

האר"י הספרדי שאף הם נפגעו קשות 

אך בכל זאת נשאר מהם חלק, שאר בתי 

הכנסיות חרבו כליל וזמן מאוחר יותר 

שופצו ושוחזרו. 

זמן ע"י רעידת  על הפגיעה באותו 

האדמה מעיד רבי מנדל ריישר "בשנת 

תקצ"ז בכ"ד לירח טבת בעיר הקודש צפת 

לעת ערב בעלות המנחה... פתאום הביט ה' 

לארץ ותרעד ותגעש הארץ ועמודי האדמה 

התפלצו ובעוד רגע נהפכה כל העיר... וכל 

הבתים חרבו עד היסוד בם, גם בתי כנסיות 

ומדרשות...רק מבית הכנסת האריז"ל ובית 

הכנסת בה ספר התורה מהר"י אבוהב נשאר 

אפס מעט".   

בשנים שלאחר מכן עסקו בני צפת 

והשבתו  הכנסת  בית  של  בשיקומו 

לתפארתו, גם בשנים האחרונות עבר בית 

הכנסת שחזורים שונים על מקומות שהיוו 

סכנה לרוב ישנותם, אך הכל נעשה "אבן 

על אבן" במדוייק כמו שהיה קודם לכן.

בית הכנסת 
בית הכנסת אבוהב כיום, נבנה עוד 

מתחילתו בתכלית ההידור באופן פלאי 

ביותר, העדויות על יופיו נכתבו עוד בשנים 

עברו כשאומנות הבניה לא היתה משוכללת 

כהיום, ועם זאת הפאר וההדר שלטו בכל 

פינה בבית הכנסת. גם כיום שחלק מבית 

הכנסת שוחזר דבר זה נעשה כדוגמתו 

הישנה ממש כך שבהבטה עליו ניתן לראות 

את אופי סגנון בית הכנסת מימים עברו.  

מבנה בית הכנסת לכשעצמו הוא גדול 

ובולט בגודלו בין הבתים  ידים  ורחב 

שבסמטאות העיר העתיקה של צפת. 

קירותיו החיצונים וחלונותיו עטורים 

בעיטורים נאים מאוד כיאה וכיאות לבת 

ה'. פנים בית הכנסת גבוה מאוד התיבה 

שעליה עוד החזן מורמת מאוד ומוגבהת 

על גבי עמודי אבן, המדרגות העולות אליה 

גבוהות דים כדי שהתיבה יחשב לגבוהה 

ומורמת מאוד מעל ראשי העם היושבים 

ברצפת בית הכנסת. מתחת לתיבה בינות 

לעמודים נמצא עד היום הזה בור מים 

עתיק שכנראה שימש את באי בית הכנסת 

לצרכים שונים.  

הכיפה שעל בית הכנסת גבוהה מאוד 

מן הבתים שסביבה, מיקומה בתוך בית 

הכנסת הוא על לתיבת החזן. על הכיפה 

מבפנים עיטורים וציורים מעשה ידי אמן. 

דבר מעניין שיש בציורים אלו הוא שצויירו 

ארבעה כתרים כתר כהונה כתר לויה כתר 

תורה וכתר שם טוב, אך בנוסף לארבעת 

הכתרים הללו צוייר כתר נוסף "כתר קרובה 

ישועה". מזה אנו למדים על אמונתם של 

היהודים בכל עת על ביאת משיח צדקנו 

במהרה בימינו.  

דבר נוסף המיוחד לבית הכנסת זה הוא 

ההיכל או יותר נכון ההיכלות שבו, בקירו 

הדרומי של בית הכנסת נמצאים שלושה 

היכלות, שנים מהם משמאל סמוכים זה 

לזה השלישי ייחודי בגובהו ותוארו והוא 

מימין נפרד משני ההיכלות השניים. בתוכו 

שוכנים כבוד ספרי התורה המיוחדים 

הנמצאים בבית הכנסת זה.

בבית הכנסת נמצא כסא אליהו הנחשב 

לעתיק מאוד, צורתו של הכסא ייחודית, 

הוא עשוי מכסא רגיל כאשר בצמוד אליו 



ממש חובר לו יחדיו עוד משטח המרופד 

כמו הכסא. כסא הדומה לזה נמצא גם 

בבית הכנסת האר"י בצפת. הטעם לבניית 

כסא באופן הזה הוא משום המחלוקת 

אם לעשות ש כסאות בברית מילה אחד 

לסנדק ואחד לאליהו או שעושים כסא 

אחד, לכן עשו כסא אחד שהוא מחובר 

ועל ידי זה הסנדק יושב לצדו של אליהו 

הנביא. ]מאמר מורחב על ענין זה ומנהגיו 

פורסם בגליוננו גליון מספר 1[.

בסמוך לכניסה נמצא כיור ישן שכפי 

הנראה שימש לנטילת ידי הכהנים, עד היום 

זהו שימושו והכהנים המתפללים בבית 

הכנסת נוטלים בו את ידיהם.

מוצגים שונים ותשמישי קדושה חלקם 

עתיקים יותר וחלקם פחות נמצאים בבית 

הכנסת דבר דבר על מקומו. במרומי התיבה 

על עמודים המוכנים לכך מונחים רימונים 

לספר תורה, שופר גדול תלוי לו ממעל 

כשבתווך משתלשלת מהתקרה מנורה 

לספר  תמיד. האצבעות  נר  להדלקת 

תורה שנתרמו במרוצת השנים אף הם 

נחות על מקומם כשעליהם ניתן לראות 

שמות שונים של תורמים שהניחום בבית 

הכנסת להצלחתם וכדומה.

בית הכנסת כולו אומר כבוד ויקר כיאה 

לבית ה' אך עם זאת הוא כנטול מימות 

עולם ומונח לנו למשמרת למען נזכור את 

הדורות שקדמונו.

ספרי התורה הקדושים
משלל ספרי התורה הקדמונים הנמצאים 

בבתי הכנסת בעיר צפת, כשבחלקם ניתן 

לשער באופן ברור כי עלו וקראו בהם 

ענקי הרוח של העם היהודי כמרן רבי 

יוסף קארו ורבנו האריז"ל ועוד מחכמי 

כי ספר התורה  נראה  ומקובלי צפת, 

המקודש והעתיק ביותר הוא ספר התורה 

של מהר"י אבוהב השוכן כבוד בתוך היכל 

מיוחד בבית הכנסת. מלבדו נמצא בבית 

הכנסת ספר תורה נוסף שאף הוא קדוש 

בקדושה עליונה, ספר התורה של רבי 

רפאל אוחנה מתלמידיו של רבנו האריז"ל. 

על תוקף קדושתו וכתיבתו ניתן ללמוד 

ממה שכתב הרב חיד"א בספרו מעגל 

טוב )עמוד 10( "אייר כ"ג יום ד' מפאדובה 

נסענו ובאמצע הדרך ביקשתי כיס התפילין 

ואיננו, ונצטערתי מאוד כי מלבד שהיתה 

מלאה ספרים יקרי הערך עוד בה תפלין 

של רש"י ז"ל כתובים באצבע הרב הגדול 

תלמיד האר"י ז"ל מוהר"ר סולימאן ז"ל 

ומהרח"א ז"ל בספר מגיד מראשית הוא 

היה מונה שבחן..." 

שני ספרי תורה אלו ייחדו את בית 

הכנסת אבוהב כמקום עליה לרגל לכל 

יהודי הנכנס בשעריה של צפת, סביב 

נשזרו  קדושתם של ספרי תורה אלו 

מעשיות רבות חלקם חתומות בעדות של 

הנוכחים במקרים השונים וחלקם קבועות 

בברזל השמועות שאי אפשר לאמתן או 

לבדותן.   

השימוש בספרים אלו כיום, אינו נעשה 

אלא רק בשלושה פעמים בשנה שסימנם 

כש"ר יום כיפור חג השבועות וראש השנה, 

בספר התורה של מהר"י אבוהב קוראים 

את קריאת התורה ובספרו של רבי סולימאן 

אוחנה קוראים בדרך כלל את המפטיר. גם 

היום לרוב קדושתם של הספרים נתקנו 

תקנות מיוחדות לרוצים לעלות לספר 

התורה וישנם רבים כאלה, שמירה על 

קדושה וטהרה טבילה במקוה ועוד ועוד.    

הצד"י ה)לא( הפוכה
בעקבות ייחוסו הותיק של ספר התורה 

מלבד הסיפורים השונים גם אנקדוטות 

הלכתיות הושלכו ממנו. בעיקר בצורת 

הכתיבה וצורת האותיות. 

ישנו פולמוס הלכתי נרחב על צורת 

כתיבת האות צד"י בספר תורה האם 

היו"ד של הצד"י פונה לכיוון האות עצמה 

או להיפך ממנה, מנהג הספרדים הא 

שיו"ד הצד"י היא הפוכה מכיוון האות 

עצמה, ולעומתם מנהג האשכנזים שיו"ד 

הצד"י היא לכיוון צד האות. אחד הבולטים 

בפולמוס זה היה החזון איש עד כדי כך 

שבספר פאר הדור כתבו שלדעתו ספר 

תורה תפלין ומזוזות שנכתבה בהם האות 

צד"י כמנהג הספרדים ספר תורה זה פסול. 

על אף שהדברים לא מדוייקים כ"כ וכמו 

שהביא מרן הגר"ע יוסף בשו"ת יחו"ד ח"ד 

)סימן ג' בהערה( עדות מהרב ישראל וועלץ 

שהראה לחזון איש תשובה של החתם סופר 

בזה שמכשיר צד"י הפוכה, וכשראה זאת 

החזו"א אמר כי הספרדים שיש להם מסורת 

על הצד"י ההפוכה ודאי יכולים להמשיך 

במנהגם. וכבר העיר בזה מרן ראש הישיבה 

שליט"א בספרו בית נאמן ח"א )חאו"ח סימן 

ד'( שנעלם דבר זה מהמו"ל של ספר פאר 

הדור. עם זאת החזון איש החמיר על עצמו 

מאוד בענין זה.     

באחד מביקוריו של החזון איש בצפת 

בשנת תרצ"ה ביקר בבית הכנסת אבוהב 

ועלה לספר התורה שם קרה מקרה מעניין 

מאוד בהקשר לפולמוס על האות צד"י 

כמובא בספר פאר הדור: "כמנהגו בכל 

מקום שנקלע אליו השתדל גם כאן לעלות 

לתורה ולצאת חובת הקריאה מתוך ספר 

תורה שנכתב באות צד"י כנוסח אשכנז, יום 

אחד הראה לו איש מן המתפללים את ספר 

התורה העתיק המיוחס לרבי יצחק אבוהב 

הספון בבית מדרש צפתי על שמו, אחר 

כסא אליהו העתיק



שגללו ופתחו כשהוא מצביע על האות צד"י 

שנכתבה כנוסח ספרד, ומתיימר להוכיח 

שכן נהגו החכמים הקדמונים. אולם ה"חזון 

איש" בעינו החדה הבחין מיד בשינוי מסוים 

ביריעה זו לעומת חברותיה. ואכן, לאחר 

חקירה ודרישה נתברר מפי הג"ר נחום 

אתרוג איש צפת מותיקי המקום שהיריעה 

הזאת היא חדשה, שלא נכתבה עם כל 

הספר אלא החליפוה ביריעה העתיקה 

שנגעה בה האש בשריפה שפרצה פעם, 

לפני כמאה שנה כאשר הרהיב אחד 

מעשירי העיר להוציא את ספר התורה 

ולפאר בו את התהלוכה החגיגית, להכניס 

את בתו לחופה ולפי המסורת נענשו מן 

השמים ויצאה האש שגרמה לאסון בעוד 

היריעות האחרות לא נכתבו כמותה על פי 

מסורת ספרד".

חובתנו להעיר כי על אף שהסיפור 

מפעים מאוד על חדות מבטו של החזון 

איש אך כנראה שאינו נכון כלל והוא 

רק בבחינת שמועה, מתחילה היה פלא 

בעינינו שרבי יצחק אבוהב יכתוב אות צד"י 

כמנהג האשכנזים כאשר בכל ספרי התורה 

הקדמונים נכתבה צד"י כמנהג הספרדים 

עם יו"ד הפוכה, בעקבות זאת יצאנו לבדוק 

אם אכן הדברים נכונים והנה נתגלה לעינינו 

כי הדברים אינם נכונים כלל.

באורח נדיר יחיד במינו הורשנו לשזוף 

עינינו ביריעותיו של ספר התורה, לא בכל 

יום ואולי בכל יום לא ניתנת הזדמנות 

לחזות עין בעין בספר התורה, עד היום 

נשמר המנהג בתוקף גדול כי ספר התורה 

יוצא רק בשלוש פעמים בשנה וגם אז לא 

יורשה אי מי להתקרב אליו ללא שטבל 

קודם לכן במקוה ושמר את עצמו מכל 

משמר. מלבד ימים המיועדים ההיכל בו 

שוכנים ספרי התורה סגור ומסוגר כאשר 

המנעולים שלו נמצאים אצל אנשים שונים 

לבל תקרה תקלה. עם זאת הצלחנו לחצות 

את כל המחיצות ולהגיע עד לקרבו של 

המקום השמור ומשומר וראינו בעינינו את 

כתב ספר התורה, הספקנו גם לגנוב כמה 

תמונות והם מוצגות כאן בפניכם. 

כי  בידינו  עלה  הזו  מתוך הבדיקה 

לפי האמת בכל הספר כולו האות צד"י 

כתובה ביו"ד הפוכה כמנהג הספרדים מאז 

ומעולם. על פי זאת נראה להסיק כי הסיפור 

על החזון איש אינו מאומת דיו כדי לסמוך 

עליו. מה גם שהשמועה על שריפת חלק 

מן הספר והחלפת יריעה מסויימת בעקבות 

מקרה של חתונה תמוהה מאוד דבר שלא 

נמצא לו שום עדות מלבד בספר פאר הדור.

מלבד הלימוד בענין צורת כתיבת האות 

צד"י, למדו גדולי עולם על צורת כתיבת 

אותיות נוספות וחילוקי פרשיות. לדוגמא 

אופן הכתיבה שבין פרשה לפרשה מלבד 

פרשות סתומות ישנה שורה שלימה ריקה 

ורק לאחר מכן מתחילה הפרשה הבאה. 

גם מרן ראש הישיבה שליט"א בשו"ת 

בית נאמן ח"א )חאו"ח סימן ה'( לענין צורת 

אות נו"ן סופית שבס"ת, כתב שיש להתיר 

נו"ן סופית שנעשית ישרה כמו אות נו"ן 

של הדפוס, ובין ראיותיו שם הביא שכן 

צורת הנו"ן בספר התורה של מהר"י אבוהב.  

·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··

כיום, כמו שכבר כתבנו שוכן כבוד ספר 

התורה בבית הכנסת אבוהב שבסמטאותיה 

של העיר העתיקה של צפת, בית הכנסת 

פתוח לרווחה לכל הרוצה לבא לבקר 

בשעריו, אך היכל הקודש בו נמצאים 

ספרי התורה חתום ובלום ושמור מכל 

משמר כיאה וכיאות לאחד מספרי התורה 

העתיקים המיוחסים שנשארו עד דורנו.  

צפ'ת – אמת תכון לעד
העיר צפת מקורה הוא בתנ"ך 
בספר שופטים )פרק א' פסוק י"ז( 
"וילך יהודה את שמעון אחיו ויכו 
את הכנעני יושב צפת ויחרימו 
צפת  העיר  אולם  וגו'"  אותה 
המוזכרת בפסוק אינה העיר צפת 
של היום אלא היא בחלקה הדרומי 
של ארץ ישראל שמשם נכנסו עם 
ישראל וכבשו אותה. העיר צפת 

כיום אינה אלא עיר שנקראה 
בפיהם של הערבי 'סאפיד' בעקבות 
כך תרגמו היהודים את שמה לעיר 
צפת כאשר נמצא בתנ"ך על אף 
שהיא רחוקה מהעיר המקורית 
כרחוק צפת המקראית לצפת 

הנוכחית.  
מעניין לציין את השערתו של 
היעב"ץ בחידושיו בראש השנה 

]הוצאת נהרדעא דף ל"א ע"ב[ 
הידועה אצלנו  העיר צפת  כי 
כיום היא העיר ציפורי המוזכרת 
בחז"ל, בהסתמך על כך שהיא 
יושבת בראש ההר כנגד טבריא. 
מה גם שכנ"ל צפת שבמקרא בספר 
שופטים היא בדרום בחלק של בני 
יהודה, ולא ומזכרת צפת נוספת 

במקרא. 

לפי מה שכתבנו שבמקורה הוא 
בשם ערבי 'סאפיד' והיהודים היטו 
את שמה לצפת, ניתן להבין כיצד 
נלקח שם העיר צפת הדרומית 
לצפונית, עקב דימויה לשמה 

הערבי.    
)חלק מן הדברים כאן שמעתי מפי 

קודשו של מרן רבנו שליט"א( 



קצת רקע
נולדתי במושב תלמים למשפחה ברוכת 

ילדים, כשאני הילד האחד עשר מתוך 

חמשה עשר אחים בפ"י. הורי עלו ארצה 

כילדים עם הקמת המדינה, ומשפחותיהם 

התיישבו במושב תלמים בשכנות. לימים, 

השכנים "השתדכו" וכך הוקמה משפחתנו. 

הרב ששון טרבלסי שליט"א
למד בישיבה בשנים: תשמ"ו-תשס"ד.

תפקיד כיום: דובר בית מרן ראש 
בעמותת  הנהלה  חבר  הישיבה. 
מוסדות "כסא רחמים" ויו"ר מועצה 

דתית כפר סבא. 
 תפקידים בעבר: מנכ"ל מוסדות

"אור המאיר" אלעד". 



התגוררנו בין בתי הסבים משני הצדדים, כשתמיד המסורת וההנהגה 

הרבנית התוניסאית מרחפת מעל. בילדותי היינו משתתפים מספר 

פעמים בשבוע בשעורי התורה של מורי ורבי רב המושב הגאון 

הרב נסים טרבלסי זצ"ל, כך שכל מנהגי העדה, טעמי המקרא, 

קריאת משלי, אזהרות, איוב ועוד היו מוכרים לנו כבר מילדות.

היכרות ראשונה עם הישיבה
בילדותי, במסגרת שיעורי התורה אצל רב המושב, שמענו ממנו 

רבות על הישיבה ועל גדולת רבניה, ואבי שיחיה הקפיד כבר אז 

להגיע מדי שנה להילולא השנתית, דבר שעורר בו רצון עז לרשום 

אותי לישיבה והשיחות על כך בבית היו רבות.

לימים, הגיעו פעילים של "לב לאחים" בחופש הגדול, וערכו 

בישובים הסמוכים רישום ילדים לישיבות תורניות. ממושב הסמוך 

לתלמים שלחו אותם משום מה דוקא למשפחתנו. הם מצאו אותנו 

משחקים במגרש הכדורגל, ואני הפניתי אותם לבית הורי. הפעילים 

פנו לאמי ושאלו בחיוך: האם תסכימי לשלוח את ילדייך לישיבה? 

היא לא היססה לרגע וענתה: כן! אבל רק לישיבת "כסא רחמים". 

וכך קרה שאני ואחי הגדול מנהל המתיבתא הרב יאיר שליט"א 

נרשמנו למתיבתא והתחלנו את המסלול. אולי זו ההזדמנות להכיר 

טובה לאותם פעילים שליוו אותנו עד לקליטתנו בישיבה. הם גם 

דאגו להסיע אותנו למבחן ועוד. )אגב, כשבבית הספר שמעו שאני 

עוזב לישיבה, המנהל חייג לאמי ע"ה וניסה לשכנע אותה לוותר 

על הרעיון, וב"ה שלא עלתה בידו(. 

זכרונות ראשונים
כשהגעתי לישיבה, הרגשתי מין חלישות הדעת, מכיון שהגעתי 

ממושב ועוד למדתי בבית ספר ממ"ד, לעומת חברי ה"עירוניים" 

שלמדו בבתי ספר חרדים...

אני זוכר את היום הראשון שלי בישיבה. הורי ליוו אותי ואת אחי 

הגדול רבי יאיר שליט"א לישיבה. לאחר זמן מה הגיע הגאון הרב 

צמח מאזוז שליט"א ושוחח עם אבי. אני מאוד נבהלתי ולא ידעתי 

מה חושב הרב על אבי שהופיע בפשטות תוניסאית מושבניקית עם 

כיפה סרוגה, ללא זקן וללא גינונים מתאימים. מהר מאוד הוברר לי 

שבישיבה אין משוא פנים חלילה, ורבניה רוחשים כבוד לכל אדם.

התחלתי את לימודיי בשנת תשמ"ו במתיבתא כתלמיד בכיתה 

ז', לאחר כחודש הקפיצו אותי לכיתה ח' וכך קרה שעשיתי בר 

מצוה בשיעור א' ישיבה קטנה... לאחר מכן המשכתי בישיבה 

גדולה, ולאחר נישואי המשכתי במסגרת הכולל עד שנת תשס"ד. 

תורה שלמדתי באף
המבחן החודשי בבקיאות בראשותו של הגאון הרב משה חורב 

זצ"ל היה עבורי רגע השיא בכל חודש. זה לווה תמיד בשבוע לחוץ 

מאוד הגדוש בשינון למבחן. לאחר בדיקת המבחן, היינו מקבלים 

את מחברת הבחינה בצירוף חידודי לשון עם ציוני מקורות של 

הרב משה חורב זצ"ל.

ציון-דרך
כמי שגדל בישיבה במקביל להתפתחותה, אני זוכר את היום 

בו סיימו לצפות את בניין הישיבה בשיש ולאחר מכן את בניית 

המבנה של ישיבה גבוהה ולאחריו את הבנין הימני של חדרי 

הפנימיה. אני זוכר את היום בו הוקם התלמוד תורה בשכנות, 

ואת המאבקים על מתחם בית הספר לבנות ותתפלל חנה והקמת 

הסמינר. למעשה, כל שלב בהתפתחות הישיבה היווה עבורי ציון 

לעוצמתה ההולכת וגדלה.

דמות מרבני הישיבה שהשפיעה
יש לי כבוד עצום והערכה רבה לכלל רבני הישיבה, אך אם 

אצטרך לבחור במי שהשפיע עלי באופן אישי, אז מבחינתי זהו 

הגאון הרב צמח מאזוז שליט"א. כשהייתי בשעור א', הייתי קטן 

מכולם והוא העניק לי את מלוא תשומת הלב וטיפח אותי בדגש 

מיוחד. הוא יכול היה לשבת ולהקשיב לי בקשב רב גם במשך 

שעות תמימות. הגדולה שלו, לדעתי, היא הקשבה לכל אחד, גם 

לקטני תלמידיו.

חבר מימי הישיבה שהשפיע
אני אדם חברותי מטבעי והתחברתי לכולם. אני חייב לציין את 

חבַרי לחדר השינה שבמשך שנים השפיעו עלי מאוד: הרב יעקב 

כהן הרב חיים ברגיג והרב יצחק נחום שליט"א.

ת"ת כנגד כולם
כשהייתי בחור בישיבה, הקמתי עם חברים את הת"ת לבחורים 

תחת הנהגתו של המשגיח הגאון הרב מיכאל סגרון שליט"א, 

וחוללנו מהפכה של ממש בתחום ההלבשה והרווחה לבחורים. את 



העניינים הכספיים ניהל 

ידידנו רבי ישועה מאזוז 

שליט"א )מסתבר שאת 

ההתמחות וההכשרה שלו 

הוא עשה אצלי....(. בזמנו, 

מצרך  היו  המשקפיים 

יקר מאוד, והייתי מסיע 

בחורים לרכוש בזול בפתח 

תקוה אצל יהודי שסייע 

לנו. בחתונתי הוא הביא 

מאוד.  יקרה  מתנה  לי 

לאחר החתונה שוחחתי 

אתו והודיתי לו על המתנה, והוא ענה שיש לו הערכה להשקעה 

העצומה שלי למען החברים. 

זכרונות ממעגל השנה בישיבה
כל מוצ"ש היה מגיע רב לדרוש. בדרך כלל זה היה זה הגאון 

הרב צמח מאזוז שליט"א או הראשון לציון הרה"ג שלמה משה 

עמאר שליט"א. גם כיום במוצאי שבת אני נזכר בדרשות הללו 

עם הסיפורים בעלי המוסר והחן המיוחדים. 

עוד זכור לי במיוחד מעמד קריאת הקינות ותיקון חצות בימי 

בין המצרים. כיום בקהילתנו בכפר סבא אנו קוראים את הקינות 

בלחנים של הישיבה. 

זכרון מתוק מהישיבה
זכיתי ללמוד מוסר בחברותא עם מורנו הרב צמח שליט"א, דבר 

שקרבני אליו מאוד וכמובן שחיזקני ברוחניות.

תמונה שלא תשכח
בחתונה של ידידי הרב יוסף וזאן שליט"א מהר"מים בישיבה. זה 

היה לילה לאחר הבחירות לעיריה, בהן רשימת "הן" בראשות מרן 

ראש הישיבה גרפה שלשה מנדטים בניגוד לכל תחזית. השמחה 

היתה עצומה והריקודים לא פסקו עד שעה מאוחרת.

רגע של סיפוק
בשנים בהן למדנו עיון אצל מרן ראש הישיבה, היינו גם לומדים 

אחר הצהריים הלכה, כשבכל יום ראשון למדנו "שאגת אריה". יום 

ראשון אחד בשעור הבוקר הקפיד מרן על הבחורים שלא הכינו 

היטב את השעור, והשיעור הסתיים בתחושה לא נעימה. בשיעור 

ב"שאגת אריה" שהתקיים אחר הצהריים, למזלי היה זה תורי 

לקרוא ולהסביר את הנלמד. מתח שרר בכיתה משעה שמרן נכנס. 

מרן שאל מי קורא? השבתי שאני, והתחלתי לקרוא ולהסביר את 

השעור. במשך שעה ארוכה אני קורא ומסביר ומרן לא מעיר לי 

דבר. בסיום השעור שיבח מרן מאוד את ההכנה לשעור.

רגע שלא יימחה
הבשורה המרה על פטירת מורנו הרב משה לוי זצ"ל. למעשה, 

לא זכיתי ללמוד אצלו, מכיון שהיה לו עקרון ללמוד נושא אחד 

לעומק במשך שלוש שנים לפחות ולא להחליף כיתה כל שנה. 

כך יצא שמי שלמד אצלו לא למד אצל יבלח"ט מרן ראש הישיבה 

שליט"א או אצל המשגיח הרה"ג מיכאל סגרון שליט"א )אני למדתי 

אצל מרן ראש הישיבה(. אך גאונותו של הרב היתה ידועה לכל 

וגם רבני הישיבה רחשו לו כבוד והערכה עצומה. 

כולם ידעו שהרה"ג משה לוי זצ"ל חולה, אך הוא היה מגיע 

ללמד למרות הכל עד סמוך לפטירתו. אני זוכר שזה היה בשעת 

ארוחת הבוקר, הייתי בחדרי, כשלפתע בחורים החלו לרוץ ולספר 

שהרב נפטר. פרצתי בבכי ללא מעצורים על גדול כזה שנפטר 

בפתאומיות והדור החמיץ אותו. 

רגע של אכזבה
ההפסד בבחירות האחרונות היה צורב מאוד. הרגשתי שכוחות 

שליליים ניצחו אותנו ואיני מכוון לאף מפלגה. מרן שליט"א אמר 

בבירור שהמטרה היא להציל את העולם היהודי ולהביא את אותם 

קהלים שנטשו את המפלגות האחרות לטובת עם ישראל. ועם 

היוודע התוצאות הרגשתי שבור. כיום, כולם רואים כמה מרן ראש 

הישיבה צדק, ושהציבור בישראל מחפש הנהגה ספרדית עממית 

כמרן ראש הישיבה.

רגע של התפעלות
זכורני ואני מניח שרבים זוכרים את הכנס שהיה בחדר האוכל 

בישיבה במעמד מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ולהבדיל בין החיים 

מרן ראש הישיבה שליט"א, שבו ידידי שהיה חברותא שלי בשעור 

א' ישיבה קטנה הגאון הרב בנימין אליהו מאדאר שליט"א נשא 



דברים, והביא ראיה לדברי מרן הרב עובדיה זצ"ל. מרן הרב עובדיה 

זצ"ל התפעל מאוד, וקם וסטר לו סטירות רבות של חיבה.

שעה של קורת-רוח
הילולא שנת תשנ"ז, בה קבלתי יחד עם חבַרי תעודת "יורה 

יורה" חתומה בידי גאוני ישראל: מרן הרב עובדיה זצ"ל, הגאון רבי 

נסים כהן זצ"ל ולהבדיל מרן ראש הישיבה שליט"א והראשון לציון 

הגאון הרב שלמה משה עמאר שליט"א ועוד. בשבילי ובמיוחד 

בשביל הורי, היה זה רגע מכונן.

רגע אישי עם מרן ראש הישיבה
מרן היה צריך להגיע מדי פעם לחיפה לטיפול רפואי, ואני הייתי 

מסיע אותו )אז ר' עובדיה הי"ו עדיין לא מונה לעוזר הרב(. חלפו 

שנים והתארסתי בשעטו"מ. הזמנתי את מרן לאירוסי שהתקיימו 

באשקלון, ולשמחתי הרבה הוא הגיע. כשקרב מועד החתונה, נגשתי 

אליו להזמינו והוא השיב לי: "יש לי הכרת הטוב אליך ולכן הטרחתי 

את עצמי באירוסין עד אשקלון. הדבר מאוד קשה לי ואבקש ממך 

שתוותר על נוכחותי בחתונה". באין ברירה הסכמתי... אבל תמיד 

הדהדו בי המלים: "יש לי הכרת הטוב".

'כסא רחמים' בשבילי
הבית שעיצב את דמותי וחיי הן בגשמיות והן ברוחניות.

המיוחדות של הישיבה בעיני
לדעתי מה שעושה את הישיבה מיוחדת יותר, זה שלמרות שהיא 

נתפסת כישיבה מגדרית מאוד, היחס לשיטות אחרות הוא מאוד 

פתוח, הוגים בה מתורת כל רבותינו בלי שום הבדל, ולומדים בה 

מכל העדות ואפילו אשכנזים.

השפעת הישיבה ביום-יום
במסגרת עבודתי אני נפגש עם אישים רבים שאינם שומרי תו"מ 

ואין להם תמיד מושג ברזי הרבנות בישראל. תמיד אני מתפעל 

לראות איך הם רוחשים לי כבוד עצום בגלל השיוך לישיבה ולמרן 

ראש הישיבה. כיום, השפעת הישיבה היא לא רק במעגל הבוגרים 

אלא ברמת כלל ישראל. למעשה, כשהכרתי את הישיבה היא היתה 

בית, כיום הישיבה היא מדינה!!!

אמירה שהותירה רושם
בשנת תשנ"ז היינו לאחר מבחני ה"יורה יורה". רוב חברי הכיתה 

התחתנו, ואני 'חיפשתי את עצמי'. יום אחד הגיעה קבוצה מכפר 

סבא לחפש "בעל קורא" מהישיבה. העניין התגלגל והם נפגשו 

אתי והסכמתי, רק התניתי זאת באישור מהרה"ג צמח מאזוז 

שליט"א מנהל הישיבה. הם השיבו לי שיש אישור. לאחר מספר 

ימים ניגשתי אל הרב לשאול אם אכן יש אישור, ותשובתו היתה 

קצרה: "לך, אני מרשה!". אמירה קצרה ששלחה אותי לבנות את 

עתידי בכפר סבא. 

משהו שיש היום ופעם לא היה
לימוד מסכתות בבקיאות בלי קשר ללימודים הרציפים בישיבה 

העמוסים ממילא. אני רואה את בני ציון שיחי' שהוא לומד כיום 

בשעור ב' ישיבה קטנה, והוא וחבריו מסיימים מסכתות רבות 

ונבחנים עליהן. זהו דבר נפלא מאוד. 

מה היית רוצה לראות בישיבה שאין היום
יותר בחורים שיוצאים לקרוא בתורה ולמסור שיעורי תורה בערים 

שכנות. זה מוסיף רבות לבחור ולאישיותו, וההשפעה בערים אלו 

היא עצומה. כמי שמתגורר בעיר חילונית אני יודע "כמה גדולים 

מעשי חייא".

תפקידים בישיבה
שימשתי כמדריך במתיבתא ולאחר מכן גם לימדתי שם תקופה, 

וכן הייתי מלמד שעור א' ישיבה קטנה בקיאות בסדר ג'. בתפקידיי 

בישיבה הרגשתי שאני מעצב את אופיי.

אשרי עין ראתה
מעמד האלפים בגני התערוכה בהילולא השנתית. כמי שמלווה 

זאת מקרוב, אני מתרגש כל שנה מחדש. לא אשכח את הפעם 

הראשונה שההילולא עברה לגני התערוכה. השאלה הגדולה היתה 



האם נצליח למלא את האולם. גם ההפסד בבחירות שנה קודם, 

לא הוסיף לביטחון העצמי. הערב התחיל והלחץ היה עצום. אני 

הייתי בבמה ומלמעלה אתה לא בדיוק מבחין עד כמה האולם 

מלא. אני זוכר שאיש ההפקה שניצב לידי, ניגש אלי וסיפר לי 

על האלפים שצובאים על הפתחים וממלאים את האולם. באותו 

רגע הרגשתי צמרמורת שנתנה לי כוחות עצומים להנחיה בערב 

שהיה מוצלח מאוד.

דמות מופת מהדורות הקודמים
הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל היה מגיע רבות לישיבה ושוהה בה. 

אני זוכר כבחור איך הייתי נהנה להתבונן בו, בהליכותיו הצנועות, 

בדיבורו ובתפלתו. הוא פשוט קרן אור וקדושה.

כמו כן הגאון רבי ינון חורי זצ"ל שזכיתי ללמוד אצלו בשעור ג' 

ישיבה קטנה. הוא היה ספר מוסר מהלך. כתב ידו הידוע, צניעותו 

הרבה וחכמתו המופלאה נחרטו בי. קרה ובשעור ג' הייתי צריך 

לעבור ניתוח ביד בשל חבלה שנגרמה לי, ולצערי היתה שביתת 

רופאים ארוכה מאד. כשהסתיימה השביתה, נקבע לי מועד לניתוח 

וניגשתי לרבי ינון חורי זצ"ל לקבל ברכה. הוא התעניין בי, התבונן 

בידי וברך: "בעזרת ה' לא יעשו ניתוח". הגיע מועד הניתוח ואושפזתי 

מבעוד יום. בבוקר הניתוח הכניסו אותי לטשטוש, וכשהתעוררתי 

נאמר לי כי הרופא החליט ברגע האחרון לא לנתח אלא להסתפק 

בפיזיותרפיה.

משהו שאולי לא יודעים עלי
בניגוד לרוב הבחורים בישיבה שמתחתנים מוקדם, השידוך שלי 

התעכב, ונישאתי רק בגיל 27.5. השדכנים שלי היו הרה"ג ר' צמח 

מאזוז שליט"א והרה"ג ר' יצחק בוכריץ שליט"א.

קשר כיום עם הישיבה

הקשר עם הישיבה ורבניה הוא רציף וכמעט יומיומי. אני מנהל 

את ארועי הישיבה )הילולא, הקבלת פני רבו, שבת נגידים וכו'( 

בהתנדבות מלאה יחד עם רבי עובדיה מאזוז שליט"א. במסגרת 

זו אני נהנה משעות רבות של שהייה במסגרת הרבנים והישיבה. 

כמו כן, בשנים האחרונות צורפתי להנהלת העמותה, שזה כבוד 

גדול עבורי.

מפעל חיים
הקהילה המדהימה שלי בכפר סבא "אהל יעקב ולאה". כזכור, 

הם קיבלו אותי כבחור רווק וגידלו אותי פשוטו כמשמעו. העניקו 

לי רבות והעצימו אותי. על כל גרם השקעה מצדי, הם העניקו לי 

קילו של אהבה, וכך נוצר חיבור של קהילה תורנית מהמובילות 

בכפר סבא. לאחר נישואי התגוררתי בכפר סבא, וכשהילדים גדלו 

עברתי לבני ברק, אך לא ויתרתי והמשכתי לשבות בכפר סבא 

בקביעות. למרות שהשכר שקיבלתי לא הספיק לכסות את הוצאות 

השכירות, אני ואשתי הרגשנו מעין שליחות ואהבה עצומה לקהילה 

והמשכנו. למעשה, במשך למעלה מעשר שנים הייתי מוציא כסף 

מכיסי כדי לשמור על קשר עם הקהילה הזו. לימים, זה מה שהביא 

אותי לתפקידי כיום - ראש המועצה הדתית בעיר מזה 6 שנים.

תקוה
שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו ובאו לך. גדלותו של מרן ראש 

הישיבה נישאת למרחוק ולמפורסמות אין צריך ראיה. תקוותי 

שהדבר ימשיך ויתעצם להגדלת התורה ולהאדרתה.

מנחה בהילולא

עם מרן הרב עובדיה



תשובה: לכתחילה בודאי שכדאי וראוי 
לשתף את הבנים בעזרה בבית, הן מבחי 
נה חינוכית הדבר מחנך אותם להכיר תודה, 
וגם מראה להם בפועל עד כמה מוטלת על 
ההורים אחריות במטלות הרבות, והם ידעו 
להעריך זאת וישתדלו לצמצם את הבעיות 
שעלולות לצוץ, משום שהם רואים שגם 
כך ההורים עמוסים במטלות יומיומיות. 
זאת ועוד, בן שיושב בטל זה מתכון לכל 
מיני מרעין בישין, כדברי חז"ל הבטלה 
מביאה לידי שעמום )כתובות נט:(. ובפרט 
בדורנו המלא כל מיני פיתויים מבחינה 
רוחנית והרות אסון בתוצאות היוצאות 
מהן וד"ל, וידוע שנער ללא עול הרי הוא 
בבחינת "פרא אדם". לעומת זאת כאשר 
דואגים להפעיל אותו זה עשוי להסיח 
את דעתו מדברים אחרים שליליים כמו 
"יפה תלמוד תורה עם  שאמרו חז"ל 
דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון" 
]אבות ב, ב[. ועוד יש להוסיף שעצם 
הפעילות החיובית היא רפואה לנפש 
ורפואה לגוף, וידוע שיש אנשים רבים 
שלא חסר להם מאומה, פרנסתם מצויה 
להם בשפע אך ממשיכים לעבוד, והסיבה 
היא משום שהעבודה עבורם היא מקור 
חיות. הם חוששים להישאר בבית ללא 
מעש ולהתנוון. ומכאן יש ללמוד לגבי 
הבנים שיש להפעיל אותם גם לטובתם 

הגופנית והרוחנית.  
אמנם כל זה במצב רגיל.  

אולם כאשר המצב לא בדיוק רגיל, כגון 
שהנער נמצא בירידה ח"ו או אינו בשליטה, 

יש לנהוג אחרת.
או  להתבונן מה המטרה  יש  ראשית 
היעד אליו אנחנו חותרים. וכדי לחדד 

את הדברים נמשיל זאת לאדם שהתקשרה 
אליו אשתו בבהלה וסיפרה לו שהיא 
שכחה סיר על הגז ויש חשש שהכל 
יגלוש מהסיר ויפגע בחוטי חשמל וח"ו 
הבית יבער, אולם אם הוא יגיע בתוך חצי 
שעה עדיין אפשר יהיה למנוע את הסכנה. 
האיש הנ"ל נוהג ברכב ויכול להגיע תוך 
25 דקות, והנה כאשר היה בנסיעה ראה 
סופר מרקט ונזכר שהוא רוצה לקנות מוצר 
כלשהו שנמכר כעת במבצע במחיר זול. 
האיש הנ"ל לא התעצל, עצר את רכבו, 
נכנס לסופר מרקט, עמד בתור ושילם על 
המוצר, וכעבור רבע שעה נכנס לרכבו 
והמשיך לנסוע. אך כשהגיע לביתו ראה 
שכבר איחר את המועד, כי בינתיים מה 
שבסיר כבר גלש והבית עלה בלהבות. 
האיש הנ"ל אמנם הרוויח סכום מסויים 
מהקנייה במבצע, אך שילם פי כמה וכמה 
על שיקום ושיפוץ הבית. אלו היה חושב 
מה מטרת הנסיעה והיה יודע להעריך את 
חשיבות הזמן העומד לרשותו הוא לא 
היה מתעכב בשום מקום, ביודעו שע"י 
ההתעכבות הוא פוגע במטרה או ביעד 

שהציב לפניו.
כך הענין בטיפול בכל בעיה המתעוררת 
עם הנער. הנה במקרה שלנו שהבן מסרב 
להושיט יד לעזרה בבית, יש להתבונן 
מה המטרה. ניקח לדוגמא מטרה או 
יעד החשוב בעיני הורים רבים. ההורים 
שואפים שהבן יהיה מסודר גם לאחר 
שיעזוב את הבית דהיינו לאחר שיתחתן. 
במקרה הנ"ל ההורים ישתדלו ויעמדו על 
דעתם אפי' אם ההמתנה לסידור החדר 
תגזול זמן רב, וזאת משום שבסך הכל 
הדבר משתלם כדי להגיע ליעד הנ"ל. חרף 

כל הקשיים סוף כל סוף הבן עשוי להגיע 
למצב חיוני שיהיה עצמאי ומחושב גם 
לאחר שיעזוב את ביתו, ולכן על ההורים 
להתאמץ ולעמוד על דעתם שהבן יסדר 

את חדר, וכנ"ל.
לעומת זאת אם מגמת ההורים בבקשתם 
לסדר את החדר היא כדי לחסוך במאמץ 
ובזמן, יש מקום לומר שכדאי להם לסדר 
בעצמם, כי זה יהיה יותר מהר ויותר 
מוצלח. העיקרון זהה כאשר מדובר בנערה 
שלחוצה למבחן אע"פ שיש חשיבות 
גדולה לעזרה, מ"מ כיון שהיא לחוצה 
ואם היא תגיש עזרה היא עלולה להיכשל, 
לכן אמנם עלינו להתגמש עמה, אולם 
יש לציין שאנו עושים זאת בגלל שאכן 
היא ממש לחוצה ואין לה זמן, אבל אם 
היא מתפנה לבילויים שונים יש לשדר 
לה )ולעמוד על כך( שהעזרה חשובה יותר, 
ולכן אנחנו דורשים ממנה שתושיט יד 
לעזרה לכל הפחות בצורה חלקית. וכן על 
זו הדרך, אנחנו ההורים נקבע לעצמנו את 
סדר העדיפויות, ונשקול בפלס מה עיקר 
ומה טפל ביחס ליעד שאליו רצוננו להגיע.
אמנם נער שאינו מושיט יד גם כאשר 
מבקשים ממנו )ואין הוא נמצא בתקופה שצריך 
לוותר לו( כדאי "לשכוח" מדי פעם לכבס לו 

או להכין לו את מה שהוא צריך, וזאת כדי 
שהוא יבין את המסר. ואם האמא תאמר: 
"הו נכון, לא הספקתי, הייתי קצת לחוצה. 
טוב בל"נ אכבס מחר, היום אני חייבת 
לסיים דברים נוספים" וכו'. אם הפעולה 
הנ"ל תחזור על עצמה כמה פעמים ובלי 
להראות שאנחנו עושים בדווקא אלא רק 
משום "שכחה" או קושי מסוים, הנער כבר 
יבין שגם לו יש חובות ועליו לעמוד בהם.

חינוך 
ילדים

אני והנער

שאלה: שאלתנו היא אודות העזרה או אי העזרה של הבן בבית, עד כמה אפשר לדרוש מהבן עזרה, 
ובפרט אם הוא מתמיד בלמודו או שיש לו לחץ לימודי. וכנ"ל גם לגבי הבת כאשר היא בתקופת 
מבחנים וכדומה, האם להניח להם לגמרי או שמא בכל זאת יש לדרוש את עזרתם? וכן כיצד ראוי 

לנהוג במקרה שהם לא מוכנים לעזור חרף בקשותינו?

הרב יורם חדאד שליט''א



טלפון במשרדו של הרב דוד שוחט, ה
מרצה יהודי פופולארי מטורונטו שבקנדה 
צילצל. "שלום, מדברים ממרכז התרבות 
לסטודנטים שבניו יורק" הזדהה הקול 
שמאחורי הקו "אנו מבקשים להזמין את כבוד הרב 
להרצות לפנינו בכינוס מיוחד שאנו עורכים בבופאלו 
בנושא הצדקה, ברצוננו שהסטודנטים יכירו גם את הפן 
היהודי". "האם הסטודנטים יהודיים?" - בירר הרב, והאיש 
שמעבר לקו השיב "רובם לא יהודים, ויהיו גם פרחי 

כמורה, אך יתכן שיבואו גם יהודים".

הרב שוחט היה נבוך, הוא התקשה להחליט האם 
לאשר את השתתפותו בכנס, ולכן ביקש: "תתקשר אלי 
בשבוע הבא ואודיע לך את החלטתי". בינתיים, פנה הרב 
שוחט למזכירות הרבי מליובוויטש זצ"ל וביקש להפנות 
את השאלה לרבי. תשובתו של הרבי לא אחרה מלבוא. 
הרבי המליץ להשתתף בכנס ולהציג את תפיסת היהדות, 
ואף לספר את הסיפור הנודע על "יוסל'ה קמצן קדוש".

בהגיע יום הכנס, קיבל את פניו של הרב שוחט אולם 
גדול גדוש במאות סטודנטים. בפתח הרצאתו הבהיר 
את החשיבות הגדולה של מצות הצדקה, ואמר כי צדקה 
היא מלשון צדק. אדם שעוזר לחבירו אינו עושה לו טובה 

אלא צדק, משום שזוהי חובתו. לאחר מכן, הסביר את 
הדרגות במצות הצדקה, עד שהגיע לדרגה העליונה - 
"מתן בסתר" שהיא המצוה השלימה ביותר כי אז אין 

המקבל מתבייש.

לקראת סיום ההרצאה, אמר הרב שוחט לסטודנטים: 
"ברצוני לספר לכם סיפור אמיתי ומרגש, אשר ימחיש 

את נושא הרצאתי":

המעשה התרחש לפני כ-400 שנה בעיר קראקוב 
שבפולין, בימי הגאון הקדוש בעל התוספות יום טוב. 
רוב תושבי העיר היו עניים מרודים, והפרנסה היתה 
בדוחק. יוצא דופן היה יהודי עשיר כקרח שכונה בפי הכל 
"יוסל'ה הקמצן". כל פרוטה שהצליחה בטעות לחמוק 
מכיסו, דומה היתה עליו כאבר שנתפרד מגופו. כל מי 
שהיה הולך לבקש ממנו צדקה - היה יוסל'ה מגרשו 
בבזיון ואומר לו 'תסתלק מכאן, אתה לא יודע שאינני 

תורם דבר?'.

עקב התנהגותו המעליבה, אף לא אחד היה מקדים לו 
שלום בבית הכנסת, וגם כאשר כל הציבור בירך והתברך 
ב'שבת שלום', על יוסל'ה הקמצן דילגו. גם הילדים לא 
טמנו ידיהם בצלחת, וכדרכם של ילדים אף לגלגו עליו 

גלויות כשהלך ברחוב.

כל אדם בא יומו, ואף יומו האחרון של יוסל'ה קרב. 
התייצבו לפני מיטתו אנשי חברה קדישא ואמרו לו: 
"יוסל'ה, לא עזרת לנו בימי חייך. לפחות עכשיו, כשאתה 
עם רגל אחת בעולם העליון, תעזור לקהילה בסכום נכבד 
של עשרת אלפים רובל, ונערוך לך קבורה כראוי. את 
כספך, יוסל'ה, הרי לא תיקח איתך לבית הקברות. אם 
לא תיתן את הסכום הזה - אנחנו מבטיחים לך שלא 
נדאג לקבורתך". אזר יוסל'ה את שארית כוחותיו, והשיב 
בנחרצות: "איני זקוק לטובות שלכם. כל חיי הסתדרתי 

לבד, וגם עכשיו אסתדר לבד".

אנשי חברה קדישא עזבו את המקום כשהם המומים, 
וזמן קצר לאחר מכן יוסל'ה הלך לעולמו. החברה קדישא 
קיימו את הבטחתם ולא קברו אותו. רק לאחר שלושה 

ואספר
סיפור חודשי

 חסרות לי כאן רק

 דלתות
שבורות



ימים, בא אחד השכנים, לקח את גופתו וקבר אותה 
באמצע הלילה.

והנה בצהרי יום חמישי של אותו שבוע, ניגש אחד 
העניים אל רב הקהילה, והתחנן לעזרה כספית לקראת 
שבת קודש. עוד בטרם הספיק הרב לבדוק אם יש כסף 
בקופת הקהילה, כבר הגיע עני נוסף כשבפיו בקשה 
זהה. לתדהמת הרב, אחריהם הגיעו בזה אחר זה עוד 
ועוד עניים מתושבי העיר, ובפי כולם בקשה אחת: עזרה 

לשבת קודש.

היסה הרב את כל העניים שהתדפקו על דלתו, וניסה 
להבין יחד אתם את התופעה החריגה: "מזה כעשרים 
שנה אני מכהן כרב הקהילה, ואף לא פעם אחת בא 
אלי עני לבקש סיוע לשבת. מה קרה פתאום, שבאתם 
כולכם אלי היום? איך הסתדרתם עד עתה?". בליל קולות 
נרגשים ענו פה אחד: "מדי בוקר יום חמישי, נתחבה 

מעטפה עם כסף מתחת לדלת ביתי".

התעלומה גברה כאשר התברר כי לכל אחד מהעניים 
היה מונח סכום אחר במעטפה בדיוק כפי צורכי ביתו. 
הרהר הרב ארוכות בדבר, עד שעלה רעיון במוחו: "בא 

ונבדוק מי מהקהילה נפטר השבוע!".

בירור קצר העלה לתדהמת כולם ש"יוסל'ה הקמצן" 
ש'זכה' לקיתונות של בוז מצד אנשי העיר, ואפילו לא 
זכה לקבורה מסודרת, הוא בכבודו ובעצמו זה שפרנס 
בסתר את משפחותיהם במשך למעלה מעשרים שנה, 
ואף ידע בדיוק לכמה כסף היו נזקקים. הביטו העניים 

איש בפני רעהו כשארשת תדהמה נסוכה על פניהם.

המשיך הרב לבדוק את הענין לעומק, פלא היה בעיניו 
מהיכן ידע יוסל'ה לכמה כסף זקוק כל אחד מהעניים. 
כשתישאל את העניים מה היה טיב יחסיהם עם יוסל'ה, 
חזר על עצמו אותו סיפור מופלא בפי כל עני: "הפעם 
הראשונה שהייתי אצלו היתה גם הפעם האחרונה. למרות 
שידעתי על קמצנותו, כמוצא אחרון, עליתי לבקש ממנו 
צדקה, אולי יחוס אולי ירחם. להפתעתי, הכניסני יוסל'ה 
במאור פנים אל ביתו. "אני שמח לראותך בצל קורתי" 

פתח בלבביות "כבוד הוא לי שבאת לבקרני. מודה אני לך 
על הביקור. מה שמך ומה מעשיך? היכן אתה גר? כמה 
ילדים יש לך?". קבלתי רושם שנכמרו רחמיו עלי ועל בני 
ביתי הרעבים, ולבסוף שאל "תגיד לי, לכמה כסף אתה 
זקוק בשבוע?". נאחנתי והשבתי לו "אוי יוסל'ה, אילו רק 
היו לי עשרה רובלים לשבוע...". לפתע, תוך כדי השיחה 
הנעימה, בלי כל התראה, הפך את עורו וצעק "שכחת 
שאני יוסל'ה הקמצן! ממני דמיינת לראות כסף?!". הוא 
קם ממקומו בסערה, וזרק אותי מביתו בבושת פנים, 
כשהוא מזהירני "שלא תעז לבוא לכאן פעם נוספת!". 
והנה, לאחר תקופה, התחלתי למצוא בכל יום חמישי 
בבוקר, מתחת לדלת ביתי השבורה, מעטפה עם עשרה 

רובלים לכבוד שבת קודש".

לאחר ששמע הרב את עדויותיהם הזהות של העניים 
בזה אחר זה, אחז את ראשו בשתי ידיו, וישב כך דומם 

למשך מספר דקות ארוכות.

בשבת קודש, עלה הרב על הבימה והכריז על יום 
ראשון כיום צום ותפלה בבית הכנסת, על מנת לבקש 
סליחה גדולה מיוסל'ה על הצער שנגרם לו מבני הקהילה.

ואכן, ביום ראשון, כל חנויותיה היהודיות של קראקוב 
היו סגורות על מנעול ובריח. כל היהודים התכנסו בבתי 
הכנסת, והתפללו לבורא עולם. בסוף היום פתח הרב 
את ההיכל, וביקש בשם כל תושבי העיר סליחה ומחילה, 

מהקמצן שהתגלה כנדיב אצילי...

באותו לילה, נגלה יוסל'ה בחלום לרב ואמר לו: 'על 
מה ולמה באים כולם לבקש מחילה? אין להם על מה 
לבקש! אני הוא שבחרתי בדרך הזו מרצון, על מנת 
שלא יוודע הדבר לאיש, וה' הצליח דרכי. אם בכל זאת 
מבקש אתה להרגיע את בני הקהילה, אמור להם שאני 
מוחל להם מחילה גמורה, ומעולם לא כעסתי עליהם'.

'אבל איך מצאת מנוחה כמה ימים ללא קבורה?' ביקש 
הרב לדעת. ענה יוסל'ה: 'הגיעו אליי האבות הקדושים עם 
משה רבנו, אהרן הכהן, יוסף הצדיק, דוד המלך ואליהו 
הנביא, וכולם ליוו אותי עד מקומי בגן עדן. ומה אומר 



לך, אני ממש בגן עדן, אבל חסרות לי כאן רק דלתות 
שבורות שאוכל להניח תחתיהן מעטפות עם כסף...'.

"מאז" סיים הרב שוחט "קראו לו 'יוסל'ה קמצן קדוש', 
וכך נחקק גם על קברו".

הקהל היה מרותק לסיפור של הרב שוחט, ובסיומו הגיב 
בתשואות סוערות. כשירד הרב שוחט מדוכן הנואמים, 
ניגש אליו אחד מפרחי הכמורה וביקש לשמוע ממנו 
שוב את הסיפור. הרב שהיה מותש מההרצאה, הציע 
לו להיפגש למחרת בחדרו במלון. הוא חשב שהעניין 
יישכח, אבל למחרת הופתע לראות את הכומר הצעיר 

מופיע בשעה היעודה בחדרו במלון.

ישבו הרב והכומר, והרב סיפר שוב את הסיפור, 
כשהכומר מרוכז מאוד ובולע בשקיקה כל מלה. בסיום 
הסיפור, החל הצעיר לשאול שאלות וביקש לדעת פרטים 

נוספים על הסיפור.

"מדוע הינך כל כך מתעניין?" לא יכול היה הרב 
שלא להתעניין.

הכומר היה נתון בסערת רגשות, והוא פנה לרב 
בפתאומיות והתוודה בפניו: "הרב שוחט, הנדבן בסיפור 
הוא אחד מאבות-אבותיי". ניסה הרב להרגיע את הכומר 
הצעיר באומרו שאין כל קשר בינו לסיפור, שהתרחש 
לפני מאות בשנים. "יתר על כן", הוא אמר לו ברורות, 

"אתה גוי, והאיש הזה היה יהודי".

האיש התבונן בעיניו של הרב ולחש: "רבי, עכשיו, 
לי יש סיפור לספר לך". הוא החל לתאר את הרקע 
ממנו הגיע: "בזמן השואה, הצליחה אמי להימלט והגיעה 
לארה"ב. כאן היא התחתנה עם אבי, שהיה נוצרי אדוק, 
ובמשך השנים, הוריי הסתירו ממני את מוצאי היהודי... 
גרנו במדינת טנסי, למדתי במוסד נוצרי, ופניתי להמשיך 
בלימודי כמּורה. בתוך כך, חלתה אמי במחלה קשה, 
וכשעמדה על ערש מותה, חשפה בפניי את סוד זהותה. 
לאחר שקראה קריאת שמע, התוודתה: "אני רוצה שתדע 
שאתה יהודי". היא יידעה אותי בדבר מורשתי וסיפרה 
לי בקיצור את סיפורו של העשיר ה'קמצן', ואמרה כי 

היא מצאצאיו של אותו עשיר...".

"באותה עת", המשיך הכומר, "סברתי שאמי הוזה. 
חשתי אמנם אי-נוחות למשמע מלות הפרידה של אמי, 
אך היה זה רק רגש חולף. לאחר שהתאוששתי ממות 
אמי, חזרתי לשגרת חיי, ושכחתי את הסיפור כולו. אתמול 
שסיפרת את הסיפור, הזכרת לי את דברי הפרידה של 
אמי, ואני מבין שהסיפור הזה הוא בודאי אמיתי. אבל 

מה אני אמור לעשות כעת?!...".

הרב הציע לעזור לו בכל דרך אפשרית. הוא הדגיש 
בפניו שלפי היהדות הוא אכן יהודי, ועודד אותו לחקור 

את מורשתו ולשוב אל עמו ואל שרשיו.

עברו שנים, והרב שוחט שכח מהענין. יום אחד כשביקר 
בכותל המערבי בשנת תשמ"ה, ניגש אליו יהודי עטור 
זקן ופאות אשר נפנף לו לשלום. הרב הביט ביהודי ולא 
הכירו. חייך הלה ואמר: "אין פלא שאינך זוכר אותי, 
בפעם הקודמת הייתי נראה אחרת לגמרי. אתה זוכר 
את הכומר הצעיר שבא אליך למלון וביקש לשמוע שוב 

את הסיפור על העשיר ה'קמצן'?... ובכן, אני הוא!"...

הרב שוחט היה נרגש מאד, הוא זכר היטב את הסיפור 
המיוחד, והתרגש לראות כי אותה נשמה שכמעט אבדה 
לעם ישראל שבה לצור מחצבתה. "הרצאתך ובמיוחד 
הסיפור שסיפרת, נגעו מאד ללבי", גולל ה'כומר' לשעבר 
את סיומו של הסיפור "מאותו יום חשתי חוסר מנוחה 
והתחלתי להתעניין ביהדות, ולאט לאט גמלה בלבי 
ההחלטה לשוב בגלוי לעמי ולדתי. הגעתי לירושלים, 
נכנסתי ללמוד באחת הישיבות, ואת השאר אתה רואה 

בעיניך...".

הרב שוחט היה נרגש מאוד. רק עכשיו הבין מדוע 
הורה לו הרבי מליובאוויטש לספר בכינוס דוקא את 
הסיפור על העשיר מקראקוב, סיפור שהחזיר נשמה 

תועה לחיק היהדות.

וזה עוד לא סוף הסיפור. לאחרונה גילה הרב שוחט, 
שהוא צאצא ישיר של בעל ה"תוספות יום טוב"! )רבה 
של קראקוב בעת התרחשות הסיפור עם יוסל'ה(. בצומת 
דרכים מופלאה זו, פגש צאצאו של ה"תוספות יום טוב" 
את צאצאו של "הקמצן הקדוש", ושינה את גורלו לעולם.





ִעיר  ְדָרׁש ּבָ ֵבית ַהּמִ ְמרּו ּבְ ּגָ ׁשֶ ּבֶֹקר, ּכְ ַסח ּבַ ֶעֶרב ּפֶ ּבְ
רׂף  ֵדי ִלׂשְ ם ָרצּו ְלֵביָתם ּכְ ֲחִרית ְוֻכּלָ ת ׁשַ ִפּלַ ְסלֹוִנים ֶאת ּתְ
ָמָתא ְוָאַמר:  י ַנחּום ֶאל ָהַרב ּדְ ׁש ַרּבִ ּוְלַבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ, ִנּגַ
ָבר ָנחּוץ ִלי  ָעה זֹו, ַאְך ּדָ ׁשָ בֹו ּבְ ֲאִני ְמַעּכְ נּו ׁשֶ "ִיְמחֹל ָנא ַרּבֵ
ְך  ִאיׁש ָאִמיד ְוָחׁשּוב, ֶנְהּפַ ב ּכְ ר ֶנְחׁשָ י ָנָתן ְצִבי, ֲאׁשֶ ֵאָליו. ַרּבִ
יתֹו ְמאּוָמה  ָכָסיו. ֵאין לֹו ְוִלְבֵני ּבֵ ל ְוָיַרד ִמּנְ ְלּגַ ָעָליו ַהּגַ
ִגים, ְוָכל  ר, לֹא ַיִין ְולֹא ּדָ ׂשָ ַסח, לֹא ַמּצֹות ְולֹא ּבָ ְלַחג ַהּפֶ

רֹוב".  ַחג ַהּקָ ְחּתֹו ְצפּוִיים ִלְרעׂב ּבַ ּפַ ִמׁשְ

ַאל: "ַמּדּוַע ִהְתַמְהַמְהּתָ ַעד ּכֹה ְולֹא  א ָהַרב ְוׁשָ ּלֵ ִהְתּפַ
ָעה  ׁשָ ה ּבְ ה? ֵמֵהיָכן אּוַכל ַעּתָ ְך ַעד ַעּתָ ְרּתָ ִלי ַעל ּכָ ִסּפַ
ל ָצְרֵכי  י ָנָתן ְצִבי ֶאת ּכָ ל ַרּבִ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ יג ְלִמׁשְ חּוָקה ְלַהּשִׂ ּדְ
י ָנָתן ְצִבי לֹא  י ַרּבִ ר, ּכִ י ַנחּום ְוִסּפֵ ל ַרּבִ ֶהָחג"?! ִהְתַנּצֵ
ים, ְוַאף לֹא ָרָצה ֵליָהנֹות  ַרּבִ ר ֶאת ָצָרתֹו ּבָ ה לֹו ְלַסּפֵ ִהְרׁשָ

ַהְלָוָאה.  ִעיר, ַאף לֹא ּכְ ים ּבָ ת ְמעֹות ִחּטִ ּפַ ִמּקֻ

י ַנחּום ְוָאַמר, "ֵלְך ֶוֱאמׂר  ָנה ָהַרב ְלַרּבִ ן, ֵאפֹוא", ּפָ "ִאם ּכֵ
ָהל  ל ַהּקָ ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ה ָעָליו ׁשֶ ֲאִני ְמַצּוֶ י ָנָתן ְצִבי, ׁשֶ ְלַרּבִ
ֵדי ְלָבְרֵכִני  ֵליל ַהַחג ּכְ ת ַעְרִבית ּבְ ִפּלַ עֹוֵבר ְלָפַני ַאַחר ּתְ
ה  ר ִיְרֶצה, ַאְך ַיֲעׂשֶ ֲאׁשֶ ם הּוא ִויָבֲרֵכִני ּכַ ׁש ּגַ ת ֶהָחג, ִיּגַ ִבְרּכַ ּבְ
ַאף  אֶֹפן ׁשֶ ָאָדם ַהּלֹוֵחׁש סֹוד ַלֲחֵברֹו, ּבְ ה ָלאֶֹזן, ּכְ זֹאת ִמּפֶ
ן, ִיְהיּו  ָבָריו. ְלַאַחר ִמּכֵ ַמע ֶאת ּדְ ֶאָחד ֵמַהּסֹוְבִבים לֹא ִיׁשְ
י ָנָתן ְצִבי, ַעל  ל ַרּבִ ֵביתֹו ׁשֶ ל ָצְרֵכי ַהַחג ּבְ ַמִים ּכָ ַחְסֵדי ׁשָ ּבְ
יַצד ִיְהֶיה  ַאל: "ּכֵ י ַנחּום ְוׁשָ א ַרּבִ ּלֵ יֹוֵתר". ִהְתּפַ ד ַהּטֹוב ּבְ ַהּצַ
ַלת ַמַאְכֵלי  ין ֲאִמיַרת ַהּסֹוד ְלַקּבָ ר ּבֵ ׁשֶ ה ּוָמה ַהּקֶ ס ַהּזֶ ַהּנֵ
ָבָריו, "ֶאת  ל ָהַרב ֶאת ּדְ ּטֵ יֹות", ּבִ ה ֻקׁשְ ְקׁשֶ ֶהָחג"? "ַאל ּתַ
ח  ֶדר... ַהּנַ ֵליל ַהּסֵ אֹל ָהֶעֶרב ּבְ ֵאר ְלִבְנָך ִלׁשְ יֹות ַהׁשְ ׁשְ ַהּקֻ

ִכי טֹוב".  ר ֶאת ָהִעְנָין ּבְ ִלי ְלַסּדֵ

י ָנָתן ְצִבי ּוָמַסר לֹו  ל ַרּבִ יתֹו ׁשֶ י ַנחּום ֶאל ּבֵ ָנה ַרּבִ ּפָ
סֹו ְוָאַמר:  ּיְ י ַנחּום ּפִ ַמּה ַאְך ַרּבִ ה ּתָ ם ַהּלָ ְבֵרי ָהַרב. ּגַ ֶאת ּדִ
ָכל ַחג ָוֶרֶגל נֹוֵהג  ּבְ נּון, ׁשֶ ָ נּו ַהּשׁ ה ֲהֵרי ֶאת ַרּבֵ יר ַאּתָ "ַמּכִ
ַבַעל  ָך ּכְ ַחר ּבְ ְמַחת ֶהָחג. ַהּיֹום ּבָ ׂשִ ָהל ּבְ ַח ֶאת ַהּקָ ּמֵ ְלׂשַ

ֶרֶגל".  ִית ָחׁשּוב ָלׂשּוׂש ּבָ ּבַ

ְדָרׁש ָהָיה ָמֵלא  ׁש ַהַחג ּוֵבית ַהּמִ יַע ֵעת ִהְתַקּדֵ ִהּגִ
ה  ִפּלָ ים ֲחִגיִגית. ְלַאַחר ַהּתְ ִלים ְלבּוׁשִ ּלְ ִמְתּפַ ה ָלֶפה ּבְ ּפֶ
ֵרְך ֶאת  ֵני ָהַרב ְוהּוא ּבֵ ֶאָחד ַעל ּפְ ָהל ּכְ ת, ָעַבר ַהּקָ ׁשֶ ְרּגֶ ַהּנִ
ָנה  י ָנָתן ְצִבי, ּפָ ָרָאה ֶאת ַרּבִ ׁשֶ ִנים ָיפֹות. ּכְ ֵסֶבר ּפָ ם ּבְ ּלָ ּכֻ
ר'  י רֹוֶאה ֲאִני ׁשֶ ָהל ְוָאַמר: "ָנא ִסְלחּו ִלי ְלֶרַגע, ּכִ ֶאל ַהּקָ

ית  ָהל ָנסֹוג ֲאחֹוַרּנִ ֶתר". ַהּקָ ּסֵ ָבר ּבַ ָנָתן ְצִבי רֹוֶצה לֹוַמר ִלי ּדָ
י ָנָתן ְצִבי ִהְתָקֵרב ֶאל ָהַרב ְוָלַחׁש ַעל ָאְזנֹו: "ֲאִני  ְוַרּבִ
ִנית ּוְבֵני  ה הּוא ְוָהַרּבָ ר ְוִיְזּכֶ ֵמַח ְוָכׁשֵ ַחג ׂשָ נּו ּבְ ְמָבֵרְך ֶאת ַרּבֵ
ם  יק ְלַסּיֵ ֶטֶרם ִהְסּפִ ִדיָצה"... עֹוד ּבְ יתֹו ָלחֹג ֶאת ַהַחג ּבְ ּבֵ
מּור,  דֹול: "ַהּכֹל ָחֵמץ ּגָ קֹול ּגָ ט, ְקָרא ָהַרב ּבְ ּפָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ
י  ָאָגה, ַרּבִ יְך: "ַאְך ַאל ּדְ ד ִהְמׁשִ ֵצא"! ּוִמּיָ ל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיּמָ ּבַ
ין ַאֶחיָך  א ּבֵ ָמָמה ֶאּלָ ר ׁשְ ִמְדּבַ ה ּבְ ָנָתן ְצִבי. ֲהֵרי ֵאיְנָך ַעּתָ
ר  ׂשָ אי ִיְדֲאגּו ְלָך ְלַמַאְכֵלי ַהַחג, ּבָ ָרֵאל ַרֲחָמִנים. ַוּדַ ֵני ִיׂשְ ּבְ

יֶתָך". ים, ְלָך ְוִלְבֵני ּבֵ ְוָדִגים ְוָכל ַמְטַעּמִ

ר  ל ֲאׁשֶ ָהַרב ֶהְחִמיץ ֶאת ּכָ ַמע ׁשֶ ָהל ׁשָ ַהּקָ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
ד ֵהֵחּלּו ְלָהִביא ְלֵביתֹו  י ָנָתן ְצִבי, ֵהֵחּלּו ְלַנֲחמֹו ּוִמּיָ ְלַרּבִ
ל, ֶזה  ָ ז ְמֻבּשׁ ֵהִכינּו ֶלָחג. ֶזה ֵמִביא ַאּוָ ים ׁשֶ ְטַעּמִ ל ַהּמַ ִמּכָ
י. ֲאֵחִרים  דֹוָלה ִמּדַ ּמּות ּגְ י ָרַכׁש ּכַ ֵהִכין ָמָרק ְוֶזה ַמּצֹות, ּכִ
יִלים.  ְבׁשִ ָאר ּתַ ִגים ּוׁשְ ֵהִביאּו ּדָ ְקּבּוֵקי ַיִין, ְוָהיּו ׁשֶ ֵהִביאּו ּבַ
ל  א ִמּכָ י ָנָתן ְצִבי ִהְתַמּלֵ ל ַרּבִ ָעה ּוֵביתֹו ׁשֶ ָ לֹא ָאְרָכה ַהּשׁ
י ֲהֵרי ָהַרב ָאַסר  ה, ּכִ ִלי ּבּוׁשָ ל ֶאת ַהּכׂל ּבְ טּוב, ְוהּוא ִקּבֵ
ל ִמיֵדי אֹוֲהָביו.  ְסקוׁ ְלַקּבֵ י ּפִ ֶאת ַהּכֹל ּוֻמְכָרח הּוא ַעל ּפִ
י  ל ַרּבִ ֵביתֹו ׁשֶ ְמָחה ּבְ ָחְכָמתֹו ְלַהְזִריַח ׂשִ ְך ִהְצִליַח ָהַרב ּבְ ּכָ

ַסח.      ָנָתן ְצִבי ְלָכל ְיֵמי ַהּפֶ

ִעירֹו  ִדיַקת ָחֵמץ ּבְ ֵליל ּבְ ב ּבְ יהּוָדה" ָיׁשַ ַה"ּנֹוָדע ּבִ
הּוא ׁשֹוֵקד ַעל ַהּתֹוָרה. ָסמּוְך ַלֲחצֹות ַלְיָלה,  ׁשֶ ַרג, ּכְ ּפְ
ֵרַע, הֹוְלִכים  ל ָהמֹון ִמְתּפָ ְתאֹום קֹול ַצֲעֵדיֶהם ׁשֶ ַמע ּפִ ִנׁשְ
ָבר ְלַיד  יִעים ּכְ ה ֵהם ַמּגִ ל ָהַרב, ְוִהּנֵ ּוִמְתָקְרִבים ְלֵביתֹו ׁשֶ
ַפס ֶאת  ִית. ְצַמְרמֶֹרת ָאֲחָזה ֶאת ָהַרב, ּוִבן ֶרַגע ּתָ ַהּבַ
ַסח.  ֶעֶרב ּפֶ הּוִדים ּבְ ם ַעל ַהּיְ ָבִרים - ֲעִליַלת ּדָ ָמעּות ַהּדְ ַמׁשְ

ָתה  ַמִים ִנְתַגּלְ ָפִרים ּוְבַחְסֵדי ׁשָ ׁש ָהַרב ֶאל ֲארֹון ַהּסְ ִנּגַ
ֵדי  יאּו ּכְ ָרֵאל ֶהְחּבִ ֹוְנֵאי ִיׂשְ ׂשּ ם, ׁשֶ לֹו ְצלֹוִחית ְמֵלָאה ּדָ
ַמן ָקָצר, ַהּגֹוִיים  ַרג. ַהּזְ ל ְיהּוֵדי ּפְ ְלַהֲעִליל ֲעִליָלה ַעל ּכָ
אֹון  ת ַהּגָ ֵ ֶלת ּוָבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ִהְתַעּשׁ ָבר ַעל ַהּדֶ ּדֹוְפִקים ּכְ
טֹף  יק ִלׁשְ לֹוִחית. הּוא עֹוד ִהְסּפִ כּוַלת ַהּצְ ל ּתְ ּוָבַלע ֶאת ּכָ
ׁשּו ַמֵהר  ַבת ְצחֹוק. ַהּגֹוִיים ִנּגְ ֶלת ּבְ אֹוָתּה ּוָפַתח ֶאת ַהּדֶ
ְקּבּוק ְוִנְדֲהמּו ְלַגּלֹותֹו ֵריק ְוָנִקי ַלֲחלּוִטין, ְוֵהם  ֶאל ַהּבַ
ָנה ָחְלָפה,  ּכָ ַהּסַ טּו ְמֻאְכָזִבים ַוֲחפּוֵיי רֹאׁש. ַאֲחֵרי ׁשֶ ּמְ ּתַ ִהׁשְ
יל ֵמָאסֹון  ָכְך ִהּצִ ּבְ ַלע ְוָיַדע ׁשֶ ּבָ ם ׁשֶ אֹון ֶאת ַהּדָ ֵהִקיא ַהּגָ

ֲעִטיָרה.       ַרג ַהּמַ ֶאת ְיהּוִדי ּפְ

ַהּכֹל ָחֵמץ ָּגמּור



ַהִּמְכָּתב ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶׁשִהִּגיַע ִלְתעּוָדתֹו
י  ּצֹות, ָנַהג ַרּבִ ת ַהּמַ ַסח ִלְפֵני ֲאִפּיַ ֶעֶרב ּפֶ ָנה, ּבְ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ ִמּדֵ
ר ִסּפּור ִנְפָלא ֶזה ַעל חֹוֵכר  ר ְלַסּפֵ ַסְנֶדּ ֲחנֹוְך ֶהִניְך ַהּכֵֹהן ֵמֲאֶלּכְ
לֹו  ל ֶאת ַמּזָ דֹוָלה ָזָכה ְלַגְלּגֵ ְזכּות ֱאמּוָנתֹו ַהּגְ ּבִ ִמים, ׁשֶ ְיהּוִדי ּתָ

ֶבן ֶמֶלְך. ַהְרָחָבה ּכְ ְלטֹוב ְוִלְזּכֹות ְלַחג ֵחרּות ּבְ

ִריץ ֶאת  ל ֵמֵאת ַהּפָ ּבֵ ּקִ ִמים ָהֵהם, ׁשֶ ּיָ חֹוֵכר ְיהּוִדי ָהָיה ּבַ
ֵמי ַהֲחִכיָרה  ם ֶאת ּדְ ּלֵ ָנה ָהָיה ְמׁשַ י ׁשָ תֹו ּוִמּדֵ יֹון ְלִנהּול ֲאֻחּזָ ּכָ ַהּזִ
ל  ּלֹו ׁשֶ ְלּגַ ה ֵהֵחל ּגַ ִנים ָעְברּו ְוָנְקפּו, ְוִהּנֵ ַתֲאִריְך ָקבּוַע. ׁשָ קּוִבים ּבְ ַהּנְ
אּו ָעָליו, ָהְרָוִחים  ה. ְמאָֹרעֹות ְוָצרֹות ׁשֹונֹות ּבָ ַהחֹוֵכר ָלֶרֶדת ַמּטָ
ֵמי ַהֲחִכיָרה, לֹא ָהָיה  לּום ּדְ ׁשְ יַע יֹום ּתַ ִהּגִ ָהְלכּו ְוִהְתַמֲעטּו, ּוְכׁשֶ
לֹות ּוְבָפִנים  ַרְגַלִים ּכֹוׁשְ רּוָטה ַאַחת. ּבְ ל ַהחֹוֵכר ֲאִפּלּו ּפְ ִכיסֹו ׁשֶ ּבְ
ה  ׁשֶ בֹו ַהּקָ ר לֹו ֶאת ַמּצָ ִריץ, ִסּפֵ ְפֵני ַהּפָ רֹות ָעַמד ַהחֹוֵכר ּבִ ִחּוְ
הּוִדי  יר ֶאת ַהּיְ ִהּכִ ִריץ, ׁשֶ ָנה נֹוֶסֶפת. ַהּפָ ה ְלׁשָ ּנּו ַאְרּכָ ׁש ִמּמֶ ּוִבּקֵ
ם  ּגַ א ׁשֶ ין ִעם ַהחֹוב, ֶאּלָ ים ְלַהְמּתִ ר, ִהְסּכִ ָאָדם ָיׁשָ ִמים ָיִמיָמה ּכְ ִמּיָ
ְקָעה ַסְבָלנּותֹו  ּפָ ב ַעד ׁשֶ ּצָ ר ַהּמַ ּפֵ ּתַ ן לֹא ִהׁשְ ַאַחר ִמּכֵ ּלְ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ
ָהַלְך  לּום ַהחֹוב ׁשֶ ׁשְ ָחְזָקה ֶאת ּתַ ִריץ ְוהּוא ֵהֵחל ִלְדרֹׁש ּבְ ל ַהּפָ ׁשֶ
ֶהם,  ּלָ ִריץ ְוָדְרׁשּו ֶאת ׁשֶ ל ַהּפָ ִליָחיו ׁשֶ יעּו ׁשְ י יֹום ִהּגִ ְוָתַפח. ִמּדֵ
ְחּתֹו. ְיֵמי  ּפַ ֵלב ַהחֹוֵכר ּוְבֵני ִמׁשְ ַחד ּבְ ִמים ּוְמִטיִלים ּפַ ֵהם ְמַאּיְ ׁשֶ ּכְ
ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו  ִריץ ּבִ א ַהּפָ ּבָ ֵאֶבל ַלחֹוֵכר ָהיּו אֹוָתם ָיִמים, ַעד ׁשֶ
ים יֹום ְלִסּלּוק  לֹׁשִ י הּוא ַמְקִציב לֹו ׁשְ ֶעֶרב ּפּוִרים ְוהֹוִדיַע לֹו, ּכִ ּבְ
ּתֹו ְלבֹור ָטחּוב  ַהחֹוב, ּוְלַאַחר ָיִמים ֵאּלּו ָיִטיל ֶאת ַהחֹוֵכר ְוִאׁשְ

ח ַלֲעָבִדים.  ְוָאֵפל ְוֶאת ַיְלֵדיֶהם ִיּקַ

ָכל  ס ֵעָצה, אּוָלם ּכְ בּור ְוִנּסּו ְלַטּכֵ ֵלב ׁשָ ּתֹו ּבְ בּו ַהחֹוֵכר ְוִאׁשְ ָיׁשְ
ַעת. ֶנֶעְנָתה  ְתרֹון ֵמִניַח ֶאת ַהּדַ הֹוִגיעּו ֶאת מֹוָחם לֹא ָמְצאּו ּפִ ׁשֶ
ִמים  ַאף הּוא ָהָיה ּתָ ִמימּות ְוָאְמָרה ְלַבְעָלּה ׁשֶ רֹב ּתְ ה ּבְ ָ ָהִאּשׁ
ַמִים, ַרק הּוא  ָ ּשׁ ּבַ ב ֶאל ָאִבינּו ׁשֶ ִמְכּתָ א ִלְפנֹות ּבְ ר: "ֵאין ָלנּו ֶאּלָ ְוָיׁשָ
ֲעֵרי ְרָוָחה".  ָרה ַהּזֹאת ְוִלְפּתַֹח ָלנּו ׁשַ יַע אֹוָתנּו ֵמַהּצָ יּוַכל ְלהֹוׁשִ
ׁש,  ְפׁשּוָטם ַמּמָ ָבֶריָה ּכִ ל ֶאת ּדְ ּתֹו ְוִקּבֵ ַעל ַאַחר ֲעַצת ִאׁשְ ָהַלְך ַהּבַ
ל ָצרֹוָתיו ַעל  ה ֶאת ּכָ ּנָ ּה ּתִ ה ּוְמפֶֹרֶטת, ּבָ ֶרת ֲאֻרּכָ ב ְוָכַתב ִאּגֶ ָיׁשַ
ארֹו ְוַעל  ִעיק ַעל ַצּוָ ּמֵ דֹול ׁשֶ ר, ַעל ַהחֹוב ַהּגָ ּבַ ׁשְ ּנִ ה ַלְחמֹו ׁשֶ ַמּטֵ
ְפרֹס  ה עֹוְמִדים ֵהם ּבִ ִליָכם ֱאֵלי ּבֹור, ְוַעּתָ ִריץ ְלַהׁשְ ִאּיּוֵמי ַהּפָ
ב, ָנבֹוְך ְלֶפַתע  ְכּתָ ִתיַבת ַהּמִ מֹו ֶאת ּכְ ַסּיְ ַסח ּוֵביָתם ֵריק. ּבְ ַחג ַהּפֶ
ַלח ֶאת  יַצד ִיׁשְ ה? ּכֵ ה ַעּתָ ֲעׂשֶ ּתֹו. ַמה ּיַ ִאׁשְ ֵמהֹות ּבְ ְוָתָלה ֵעיַנִים ּתְ
ָגְבֵהי ְמרֹוִמים?  ִכיַנת ֻעּזֹו ּבְ ר ׁשְ ָלִכים ֲאׁשֶ ב ְלֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ְכּתָ ַהּמִ
ם ְלִעְנָין ֶזה ְוָאְמָרה: "ָהָבה ְוֵנֵצא  ְתרֹון ּגַ ד ּפִ ה ָמְצָאה ִמּיָ ָ ְוָהִאּשׁ
ֶחּנּו  ם ִיּקָ ָ ב ּוִמּשׁ ְכּתָ יַח ֶאת ַהּמִ ם ַנּנִ מּוְך ַלֲעָיָרֵתנּו, ׁשָ ַער ַהּסָ ֶאל ַהּיַ
תֹו  ַלח ִלְתֻעּדָ ב ִנׁשְ ְכּתָ ָעה ְוַהּמִ ָ ָהֱאלִֹקים ְוֵיָעֵתר ָלנּו". לֹא ָאְרָכה ַהּשׁ
ַנִים ָחְזרּו ְלֵביָתם ְסמּוִכים  ְ ַער, ְוַהּשׁ ּיַ בֹוד ּבַ ח ַאַחר ּכָ הּוא ֻמּנָ ׁשֶ ּכְ
ם  ּבָ ח ִמּלִ ּכַ ְמַעט ְוִנׁשְ ּכִ י ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעָתם ָלבֹוא, ַעד ׁשֶ ּוְבטּוִחים ּכִ

ִריץ ְוִאּיּוָמיו.  ַחד ֵמַהּפָ ַהּפַ

ַסח, ָיָצא ֶמֶלְך ּפֹוִלין ַיַחד ִעם ֲחֵבָריו  ְפֵני ַחג ַהּפֶ ּלִ בּוַע ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ
ִדיָנה.  ל ַהּמְ ים ׁשֶ יָערֹוֶתיָה ָהֲעֻבּתִ ע ַצִיד ּבִ ֵליֶהם ְלַמּסַ ָהֲאִציִלים ְוַחּיָ

יַח ַהחֹוֵכר  ַער ּבֹו ִהּנִ יָעה ֶאל ַהּיַ ָרה ִהּגִ ּיָ ַ ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת, ְוַהּשׁ
ְמִהירּות  ֶלְך ָרַכב ּבִ ִיד ֵהֵחל ְוַהּמֶ ע ַהּצַ בֹו. ַמּסַ ִמים ֶאת ִמְכּתָ ַהּתָ
ֵדי ָלצּוד ֶאת ַחּיֹות  ְלָחָמה ּכְ ְכֵלי ַהּמִ עֹוד ָידֹו אֹוֶחֶזת ּבִ ַעל סּוסֹו, ּבְ
ָבר  ַער. ַהּדָ ּיַ ָזִעים ּבַ ח ַעל ַאַחד ַהּגְ ְליֹון ְנָיר ֻמּנָ ַער, ּוְלֶפַתע ָרָאה ּגִ ַהּיַ
ב.  ְכּתָ ִליׁשֹו ִמֵהר ְלָהִביא ְלָפָניו ֶאת ַהּמִ ֶלְך, ְוׁשָ ִהְפִליא ְמאֹד ֶאת ַהּמֶ
הּוִדים  ְלׁשֹון ַהּיְ ב ֶנֱעַרְך ּבִ ְכּתָ י ַהּמִ ד, ּכִ ה ִמּיָ ֶלְך ַקּלֹות ְוִגּלָ ן ּבֹו ַהּמֶ ִעּיֵ
א ִנְמְסרּו  ּמָ ֶלְך, ׁשֶ ּמֶ ׁש ִהְתעֹוֵרר ּבַ ּה ְמאּוָמה. ֲחׁשָ ְוֵאין הּוא ֵמִבין ּבָ
ן ְלָפָניו ֶאת ַרב  ה ְלַזּמֵ מּוִסים, ְוָלֵכן ִצּוָ ב סֹודֹות ְמִדיָנה ּכְ ְכּתָ ּמִ ּבַ
ֶלְך  ּנּו ַהּמֶ ַרׁש ִמּמֶ יַע ּדָ ה ִהּגִ ַהּלָ מּוָכה, ּוְכׁשֶ הּוִדים ֵמָהֲעָיָרה ַהּסְ ַהּיְ
ֶלְך  ב ַהּמֶ ה. ָיׁשַ ִמּלָ ה ּבְ ַער, ִמּלָ ּיַ ְמָצא ּבַ ּנִ ב ׁשֶ ְכּתָ ם ֶאת ַהּמִ ְלַתְרּגֵ
בֹו  יַצד ָהַרב קֹוֵרא ֶאת ִמְכּתָ ַמע ּכֵ ֶסת, ְוׁשָ ֲאַפְרּכֶ ה ֶאת ָאְזנֹו ּכַ ְוָעׂשָ
יעֹו  ּנּו ְלהֹוׁשִ ׁש ִמּמֶ ֶלְך ּוְמַבּקֵ ּפֹוֶנה ֶאל ַהּמֶ הּוִדי ׁשֶ ל ַהחֹוֵכר ַהּיְ ׁשֶ
ה ְלַמְלּכֹו  ִנּיָ ַבר ַהּפְ ם ֶאת ּדְ ְרּגֵ ָהַרב ּתִ יָון ׁשֶ דֹולֹות. ִמּכֵ רֹוָתיו ַהּגְ ִמּצָ
ב ְממָֹען ֵאָליו  ְכּתָ י ַהּמִ ה ּכִ ה ַהּלָ ּמָ ֶלְך, ּדִ ל ַהּמֶ ָפתֹו ׁשֶ ל עֹוָלם ִלׂשְ ׁשֶ
ָעִתיד  הֹון, "ֵמֵהיָכן ָיַדע חֹוֵכר ְיהּוִדי ֶזה ׁשֶ ִליָאה ְוִתּמָ א ּפְ ּלֵ ְוהּוא ִהְתּפַ
ֶזה?  ב ַהּלָ ְכּתָ ם ֶאת ַהּמִ יל ְלָהִכין ִלי ׁשָ ּכִ ִהׂשְ ַער, ַעד ׁשֶ ּיַ ר ּבַ ֲאִני ְלַבּקֵ
טּוב ַטַעם  ָבה ּבְ ְכּתְ ּנִ ה ׁשֶ ׁשָ ּקָ ַח הּוא". ַהּבַ ּקֵ הּוִדי ּפִ ּיְ א ׁשֶ ֵאין ֶזה ֶאּלָ
לַֹח  ִליׁשֹו ִלׁשְ ה ַעד ְמֵהָרה ַעל ׁשָ ֶלְך ְוהּוא ִצּוָ ֵעיֵני ַהּמֶ ָמְצָאה ֵחן ּבְ
ם ֶאת  ּלֵ יק לֹו ְלׁשַ ְסּפִ ּיַ הּוִדי, ְסכּום ׁשֶ ל ָמעֹות ֶאל ַהּיְ דֹול ׁשֶ ְסכּום ּגָ

ַהְרָחָבה.  ל ָצְרֵכי ַהַחג ּבְ ִריץ ְוַאף ִלְרּכֹׁש ֶאת ּכָ ַהחֹוב ַלּפָ

ה  לֹו ַהּלָ ל ַהחֹוֵכר, ִקּבְ ֶלְך ְלֵביתֹו ׁשֶ ל ַהּמֶ ִליחֹו ׁשֶ יַע ׁשְ ִעם ַהּגִ
יַע אֹותֹו  "ה יֹוׁשִ ּבָ ַהּקָ י ֲהֵרי ָסמּוְך ּוָבטּוַח הּוא ׁשֶ ְויֹון ֶנֶפׁש, ּכִ ׁשִ ּבְ
ָיָדיו ֶאת  ִליׁש ּבְ ִריץ ְוִהׁשְ ל ַהּפָ יתֹו ׁשֶ ָרתֹו, ְוהּוא ִמֵהר ֶאל ּבֵ ִמּצָ
יב  ִריץ ֵהׁשִ ל ַהּפָ עֹות ׁשֶ ְפּתָ ָניו ַהּמֻ ּלֹו. ֶאל ַמְרֵאה ּפָ ְסכּום ַהחֹוב ּכֻ
ָבר ִהְכִעיס  ַמִים, ְוַהּדָ ָ ָאה לֹו ִמן ַהּשׁ י ְיׁשּוָעתֹו ּבָ ְקָצָרה ּכִ הּוִדי ּבִ ַהּיְ
ֶרַגע  ּנּו ּבָ ַמט ִמּמֶ ׁשְ ּנִ הּוִדי ׁשֶ ֶרף ַהּיְ ַעס ַעל ַהּטֶ ּכָ ִריץ ׁשֶ ֶאת ַהּפָ
ּכֹוס, ּוֵמָאז ֵהֵחּלּו  ִריץ ָלֵתת ֵעינֹו ּבַ רֹב ַזֲעמֹו ֵהֵחל ַהּפָ ָהַאֲחרֹון. ּבְ
ת זֹאת, ֵאֶצל  ֲעָסָקיו. ְלֻעּמַ ְלָטה ּבַ ֵאָרה ׁשָ ר ְוַהּמְ ְרּדֵ ֲעָסָקיו ְלִהְתּדַ
ָנה  ר ּפָ ֶניָה ּוְבָכל ֲאׁשֶ ה ַהַהְצָלָחה ְלָהִאיר ֶאת ּפָ הּוִדי ֵהֵחּלָ ַהחֹוֵכר ַהּיְ
ת  ָידֹו ִלְרּכֹׁש ֶאת ֲאֻחּזַ ַרף הֹון ַרב ְוָעָלה ּבְ ּגָ ֲעדֹו, ַעד ׁשֶ ִהְצִליַח ה' ּבַ
ל ַהחֹוֵכר  ְמִחיר מּוָזל. ַהְצָלָחתֹו ׁשֶ ָכָסיו ּוְמָכָרּה ּבִ ַרד ִמּנְ ּיָ ִריץ ׁשֶ ַהּפָ
ָכָסיו ְוהּוא ָטַפל  ַרד ִמּנְ ּיָ ָעַבר ׁשֶ ִריץ ְלׁשֶ ֵעיֵני ַהּפָ ָהְיָתה ִלְצִניִנים ּבְ
ּנּו  הּוִדי הֹוִליכֹו ׁשֹוָלל ְוהֹוִציא ִמּמֶ ִאּלּו ַהּיְ ֶקר, ּכְ ָעָליו ֲעִליַלת ׁשֶ
ט,  ּפָ ׁשְ יעּו ְלֵבית ַהּמִ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ּה, אּוָלם ּכַ ּלָ ה ּכֻ ִמְרָמה ֶאת ָהֲאֻחּזָ ּבְ
יג ִמְסָמִכים  חֹק ְוִהּצִ ׁש ַעל ָידֹו ּכַ י ַהּכֹל ִנְרּכַ הּוִדי ּכִ הֹוִכיַח ַהּיְ
ל  לּו ַעד ְלַאְרמֹונֹו ׁשֶ ְלּגְ ָבִרים ִהְתּגַ ְך. ַהּדְ תּוִבים ַוֲחתּוִמים ַעל ּכָ ּכְ
ְזַמן ּכֹה ָקָצר  יַצד ִהְצִליַח ּבִ יר ּכֵ ְדַרׁש ַהחֹוֵכר ְלַהְסּבִ ּנִ ֶלְך, ּוְכׁשֶ ַהּמֶ
"ה  ּבָ ר ַלּקָ ּגֵ ִ ּשׁ ב ׁשֶ ְכּתָ ַבר ַהּמִ ר ַעל ּדְ ר ֻמְפָלג, ִסּפֵ עֹׁשֶ ר ּבְ ֵ ְלִהְתַעּשׁ
ַמע  ֹוְמִעים ְלׁשֵ ֲחכּו ַהּשׁ ה ּגִ ִחּלָ ַלח ֵאָליו. ּתְ ׁשְ ּנִ דֹול ׁשֶ ְוָהאֹוָצר ַהּגָ
ֶסף  ַלח ֵאָליו ֶאת ַהּכֶ ָ ּשׁ י הּוא ׁשֶ ר ּכִ ֶלְך ָקם ְוִסּפֵ ַהּמֶ א ׁשֶ ָבָריו, ֶאּלָ ּדְ
ט.                                ּפָ ׁשְ ּמִ אי ּבַ ָהַרב ְוהֹוִציאֹו ַזּכַ



הא לחמא עניא 
משל:

במיוחד,  חכם  שהיה  צאן  לרועה  משל 
ולאחר שהמלך עמד על חכמתו – החליט 
למנותו לשר אוצר. והנה קנאו בו השרים 
והעלילו עליו למלך שגנב מקופת המלך.

לערוך  החלטה  המלך  קיבל  לו  בצר 
על  האהוב  השר  של  חיפוש בביתו 
החשדות.  את  לשלול  או  לאמת  מנת 
בחיפוש מדוקדק שערך המלך בביתו לא 
נמצא מאומה, מלבד דלת קטנה נעולה 
לפותחה  מסרב  ובריח ושהשר  בסורג 
שיפתחה  התעקש  המלך  המלך.  בפני 
עבדיו   – הועילו  לא  תחנוניו  בפניו וכל 
פרצו את הדלת בעל כורחו. והנה בחדר 

נמצא תרמיל, מקל וחליל רועים.

לפליאתו של המלך השיב השר כי בכל 
יום ניגש הוא לחדר בטרם יוצא לעבודתו 
נזכר מאין הגיע ושהוא רק רועה צאן ורק 
כך ניגש הוא למלא את תפקידו באמונה 
השיבו  המלך,  נדהם  המלך…  לפני 

לתפקידו ושילש את שכרו.

הנמשל:
בליל הסדר אנו אוכלים לחם עוני – המצה. 
איך יתכן שכשאנו יושבים מסובים, כבני 

חורין, אנו אוכלים לחם של עניים?

היינו  ש”עבדים  שנזכור  כדי  והתשובה: 
משום  נתגאה,  ולא  במצרים”  לפרעה 
ובזרוע  חזקה  ביד  משם  ה’  ש”ויוציאנו 

נטויה.

"ועבדום וענו אותם… ואחרי כן 
יצאו ברכוש גדול" )בראשית, ט"ו, י"ד(

משל:
מיכאל כבר לא זכר מתי טבעה ספינתו והוא ניצל בקושי והגיע 
אל האי הבודד. כל ההשקעות שהשקיע בעסקיו הקטנים בחברת 
לחיות  הוא כבר התרגל  ירדו לטמיון ברגע אחד.  דג”  ליום  “דג 
באי הבודד, והדבר היחיד שהסב לו נחמה היה בקתת העץ שבנה 
ביגיע כפיים. הוא השקיע בבקתה הזו את כל זמנו, והיא הייתה לו 

בית ללילות הבודדים, ומחסה ומסתור מפני פגעי הטבע והזמן.

לילה אחד היה קפוא מכל הלילות ובכל זאת הוא נאלץ לצאת 
אל הים ולדוג דגים כדי שלא לרעוב. הוא שב אל החוף כשבגדיו 
קרשים  מעט  אסף  מיכאל  הרועד.  לגופו  נדבקים  הרטובים 
והדליק מדורה באמצעות חיכוך שתי אבנים. הוא החל להתחמם 
בסמוך,  שהיו  קרשים  הבעירה  המדורה  אחד  ברגע  אך  לאורה, 
באש. עלתה  האהובה  בקתתו  למצמץ  הספיק  שמיכאל  ולפני 

הוא לא האמין למראה עיניו. אחרי כל האסונות שפקדו אותו, גם 
הדבר היחיד שהיה ברשותו עלה באש?! הוא הביט בטרוניה כלפי 

השמיים וזעק: “למה זה מגיע לי??” הוא זעק.

הוא העביר את הלילה כשהוא ממרר בבכי, עד שבחצות הליל 
הופיעה באופק – ספינה! ולא סתם ספינה – אלא ספינה ענקית, 
שעל גבה חתומות המילים: “דג ליום דג”. היא התקרבה ועגנה 
לתדהמתו  גילה  הוא  המלחים,  אחד  את  כששאל  לחוף.  סמוך 
שההשקעה שביצע כשהיה בעירו הניבה פירות והוא עומד עתה 

בראש עסק ענקי.

גיל  כשדמעות  בהתרגשות  מיכאל  שאל  אותי”?  מצאתם  “איך 
שוטפות את לחייו.

“מה זאת אומרת”? שאל רב החובל בתמיהה, “בזכות האש הגדולה 
שהדלקת כדי להזעיק אותנו”.

הנמשל:
ירדו  שישראל  שאף  הייתה  אבינו  לאברהם  האלהית  ההבטחה 
ויהיו במצרים, והארץ הזו תהפוך להיות ביתם/כלאם, הצער שיהיה 
להם יסתיים להם דווקא מתוך העבדות הגדולה שתהיה להם שם, 

ואז “ותעל שוועתם אל האלהים”, ולבסוף “ויצאו ברכוש גדול.



אתה 10 
מתי אנחנו מסתכלים על הספרה 2 וחושבים על 

המספר 10?

מברשת שיניים לכל
אדם אילם נכנס לבית מרקחת והצליח להעביר 
למוכר מסר שהוא רוצה מברשת שיניים בעזרת 
תנועות ידיים. לאחריו נכנס עיוור, שרצה לקנות 
לבקש  עליו  צורה  באיזו  שיניים.  מברשת  גם 

מהמוכר?

כדור טניס
באיזה אופן כדאי לזרוק כדור טניס באופן שיחזור 

אליכם?

נעלים יקרות 
במפעל נעליים נמצא שהתרחשו גנבות רבות של 
זוגות נעליים רבים ויקרים. מנהלי המפעל מצאו 
רעיון מקורי למניעת גנבות. ללא הגברת הבטחה. 

מהו?

 פתרון החידות
מגליון קודם.

א - כפפה
ב - נר

ג - מילים
ד – אש
ה – צל

ו – כינים
ז – סוד

ח - אויר
ט - ספוג

י - האופק
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לום ר' חיים. אני קורא את הספרים שלך 
ומזדהה מאד עם התכנים והמסרים שבהם. 
החלטתי לכתוב לך משהו מהחיים שלי, שנראה לי מתאים 
מאד לעשות ממנו סיפור מיוחד, מפני ששמעתי שכל 

הסיפורים שלך אמיתיים.
אני בחור דתי ועוסק בחינוך. בארבע השנים הראשונות 
שלי בהוראה, לא היה לי אפילו יום אחד טוב. לא הצלחתי 
להשתלט על התלמידים. הם לא שמעו לי, לא למדו, 

והציקו לי בדרכים שקשה לתאר.
בארבע השנים הללו עברתי ארבעה מוסדות. כל מוסד 
החזיק אותי כשנה, כאשר בסביבות תמוז תמיד הגיעה 
ההזמנה אל חדר המנהל, 
והשיחה המוכרת: "תראה, 
אתה משתדל מאד, אבל 
זה פשוט לא הולך." במשך 
השנים הללו ניסיתי הכל. 
כשהתחלתי, באתי עם המון 
כוונות טובות. ניסיתי להיות 
חברה'מן עם הילדים, אך 
מהר מאד הם ניצלו את זה. 
היו מקבלים ממני פרסים, 
ומיד אחר כך משתוללים 
כלום.  קרה  לא  כאילו 
התחלתי להיות קשוח יותר, 
אך זה היה כבר מאוחר. הם 
ידעו שאני לא כזה באמת, 

ופשוט צפצפו עליי.
היתה  השנה הראשונה 
פשוט איומה. הייתי מתהפך 
בלילה על משכבי ופוחד 
מהיום הבא, ובאמת כל יום 

היה חמור מקודמו.
בשנה השנייה הייתי קשוח, 
ואז החלו בעיות עם ההורים 
שהלכו להנהלה והתלוננו 
עליי. נאלצתי לרכך את 
קלטו  והילדים  עמדתי, 
שניצחו אותי, והחלו לתקוף 
אותי בלי רחמים, בידיעה 
זו היתה  שידיי כבולות. 
השנה הגרועה ביותר שלי.
בשנה השלישית, ניסיתי להיות נחמד מצד אחד, וקשוח 
מצד שני, אבל הילדים היו צד שלישי - והם פשוט התעללו 

בי בלי לחשוב על הצדדים שלי.

•••
אני כותב את זה כאילו בצחוק, אבל הצחוק הזה כואב 
מאד. הילדים האלה פשוט הרסו לי את כל החיים. ערערו 
את הביטחון העצמי שלי, גרמו לי להיות בלתי מרוצה 
במשך כל היום. לפעמים הרגשתי שאני ממש עוין אותם, 
את התלמידים שלי - על מה שהם מעוללים לי. לפעמים 
הייתי מתחנן אליהם: "תפסיקו, מה עשיתי לכם?" ומה 
שקיבלתי היו צחוק ובוז. לא היה להם כלפיי אפילו שמץ 

של רחמים.
השיא היה לקראת סוף השנה הרביעית, לאחר שהיה 
ברור לי והודלף להם שאיני ממשיך בשנה הבאה - הם 
היו פוגעים בי בצורה כזו, שכבר שאלתי את נפשי למות. 
התחלתי להרגיש שאני אויב שלהם - ואם אני מרגיש 

כאויב כלפי תלמידיי - הרי שאינני ראוי להוראה.
הלכתי לאחד הרבנים שלי בישיבה שבה למדתי. דיברתי 
איתו על הבעיות שלי, ואז התחלתי לבכות כמו ילד קטן. 
ממש לא יכולתי לדבר מרוב בכי. התביישתי שאני, תלמידו 
המבריק והגאה - לא מצליח ללמד ילדים בני עשר. הוא 
חיכה זמן רב עד שיכולתי בכלל לדבר, ולאחר מכן עודד 
אותי, חיזק אותי ונתן לי כמה עצות. לפני שהלכתי, הוא 
נזכר במשהו. "אני רוצה שתיזכר," אמר. "אולי היה מורה 

שהצקת לו, ומשלמים לך משמיים מידה כנגד מידה".
לא הייתי צריך לפשפש הרבה בזיכרוני. מיד נזכרתי 
במורה גלזמן )שם בדוי(, שאני וילדי כיתתי ממש התעללנו 
בו. היינו מחקים אותו, צוחקים לו. הוא היה מתרגז וצורח, 
ואנחנו היינו צוחקים לו בפנים. הוא היה דווקא מורה חביב, 
רק זקן מדיי. לא היתה לו סבלנות לילדים שכמונו. הוא 
תמיד היה מספר לנו על אלפי התלמידים שהיו לו במשך 
השנים, ועד כמה הוא סובל מאיתנו. החלטתי שאני חייב 

לבקש ממנו מחילה.

•••
כיוון שידעתי את שמו, ופחות או יותר את כתובתו, איתרתי 
אותו וביקשתי לבוא לבקר אצלו. הגעתי יום אחד אחרי 
הצהריים. ראיתי מולי אדם קשיש, חולה ורזה. בקושי 
הכרתי את המורה שהיה לי. שאלתי אותו בחשש אם 
הוא זוכר אותי, והוא ענה שלא )ידעתי כי אם אזכיר לו 
תעלול מסוים שעשיתי לו עם הלוח - הוא יזכור, אבל 

העדפתי שלא לעשות זאת(.
סיפרתי לו שאני עוסק בהוראה. הוא שאל איך זה הולך, 
ואני עניתי לו לאט לאט שלא הולך לי, שהילדים מציקים 
לי, ושאני חושב לפרוש מההוראה. הוא נאנח והחל לספר 
לי כמה היו קשות שנותיו האחרונות בתחום ההוראה, 
וכיצד פרש לאחר שבץ מוחי, שקיבל בעקבות הרוגז שלו. 
"הילדים האלה נתנו לי משמעות לחיים, אך באותה מידה 

גם קיצרו לי אותם," נאנח.
העזתי ואמרתי לו, שאני חושב שאני מאותם ילדים 
שקיצרו לו את החיים, ושבאתי להתנצל על כך ולפייסו. 
הוא מאד התרגש, ופתאום התברר שהוא כן זוכר אותי 

ואת ילדי כיתתי. אני חושב שמההתחלה ידע מי אני.

ישבנו בעצב, כאשר הסברתי לו שאני מרגיש כי חוסר 
ההצלחה שלי, הוא בגלל התנהגותי הנוראה כלפיו. הוא 
אמר שהוא מוחל לי, ואחר כך התחיל לבכות. הוא לא 
הצליח לדבר, ובסוף הצליח לומר לי שאינו בוכה על מה 
שעשיתי לו, אלא על חייו הוא. מסתבר שיש לו בן יחיד 
שעזב את הדת ואת הארץ, ואין לו שום קשר עם הוריו. 
"נכשלתי לא רק עם תלמידיי, אלא גם עם בני היחיד," 
בכה. "אולי טעיתי אתו, אולי הייתי צריך להתנהג אחרת, 
אבל כעת כבר מאוחר. הוא שם, נשוי לנוכריה ולא רוצה 

לשמוע מאבא שלו."

מורה 
כושל, מגיע 

למסקנה 
שחוסר 

הצלחתו 
קשור 

להתנהגותו 
כלפי המורה 

שלו. הוא 
מגיע לפייסו, 

שומע ממנו 
את הבקשה 

המוזרה 
ביותר 

ששמע מימיו 
- ומחליט 

לבצעה 
בדרך 

מקורית... 
סיפור עצוב-

מצחיק 
ועמוס 
רגשות



שאלתי מה אוכל לעשות, כדי שיתכפר עווני כלפיו, והוא אמר לי: 
"אני חולה מאד ונוטה למות. אני רוצה שתארגן כמה שיותר תלמידים 

להלוויה שלי.
והוא אומר לי כך: "כל אדם יודע שלא יחיה לנצח. החיים הם רק מעבר 
שבו האדם צריך לקיים את ציווי ד', ולהיות ראוי לחיי עולם הבא. לאחר 
שהאדם מת מלווים אותו ילדיו חבריו וידידיו שאצלם מונחים כל מעשיו 
הטובים והרעים. אם התלמידים שלי לשעבר יבואו להלוויה שלי, יכול 
להיות שהם יזכרו את מה שדרשתי מהם וישפרו את מעשיהם ועל ידי 

זה ירבו זכויותי!
הילד שלי לא יבוא ללוות אותי - ואולי טוב שכך. מכיוון שנכשלתי 
בחינוכו, יש מקום להניח שהתרשלתי ואולי פשעתי - ועוון זה ילך אחרי. 
מצד שני, אולי טוב היה שילך כדי להזכיר את הכאב והייסורים שעברו 
עלי בגינו. ייסורי אב שבנו קרע עצמו ממנו - וודאי ממרקים עוונות וטוב 
הוא הדבר שיעלו עד כיסא הכבוד ויבקשו עלי רחמים וימליצו עלי טוב".
"כך או כך - בני לא יבוא ואני נותרתי לבד, ואין אפילו מניין שיבוא 
אחרי, אין מי שיאמר קדיש. אני בודד וערירי, איש אינו הולך איתי 
ואיש לא ילך אחרי. ככל שאני מהרהר, יש מי שיכולים ללכת אחרי - 
ולהזכיר ליושב בשמים את מאמצי הגדולים מחד ואת הייסורים שעברתי 
מאידך - ואלה הם תלמידי הרבים שגם אם לא הצלחתי לגרום להם 
לאהוב אותי - וודאי הצלחתי לחנך אותם לטוב. והם יהיו גם המעשים 
הטובים וגם הייסורים שאני כל כך רוצה שילוו אותי. "איני רוצה ללכת 

לבד לקבר", בכה.
"אני חייב שילוו אותי. לבד אני פוחד. תלך, תזכיר להם אותי. יש הרבה 
תלמידים שלי הנושאים רגשות אשמה - כמוך. אולי הם יסכימו לבוא 

להלוויה שלי כדי לכפר על זה.
"אני חושב שכמה מהם גם אהבו אותי, רק שלא כל כך ידעו לבטא את 
זה, ובאם הם יבואו הם ייזכרו בדברים שאותם אמרתי, ביקשתי ודרשתי 
מהם, ואולי לזכותי ישפרו מעשיהם ויהיו לי זכויות נוספות. מה עוד שהם 
וודאי ייזכרו במה שעשו לי, למורה שלהם, וזה יגרום להם להתבונן 

ולשפר את התנהגותם בין אדם לחברו ובין אדם למקום".
לקח לי זמן לעכל את הבקשה הזו. שאלתי אותו איך אני עושה את זה, 
כלומר, איך אוכל להודיע להם לבוא להלוויה אם עדיין לא נפטר. והוא 
אמר: "תתקשר אליהם שידעו מה מצבי, שיאמרו פרקי תהילים לזכותי, 
ותבקש מהם שאם חלילה יקרה לי משהו יודיע כל אחד לעשרה וככה 

יבואו תלמידיי להלוויה שלי להרבות בזכויותי".
הבקשה הזו ריגשה אותי מאד. החלטתי שלא להתווכח אתו. נפרדנו 

והבטחתי לו שאשמור אתו על קשר ואעדכן אותו.

•••
הוא צייד אותי ברשימת תלמידיו משנים עברו, ובדרך הביתה - לא 
נעים לי לומר - העניין התחיל למצוא חן בעיניי. אמרתי לעצמי: "אני 

אארגן לו את הלוויה הכי גדולה שהוא יכול לתאר לעצמו."
באתי הביתה והתקשרתי לכמה מחבריי לכיתה. גם הם התלהבו וקיבלו כל 
אחד כיתה שלמה. לאט לאט גייסנו עוד תלמידים לשעבר, וידעתי שישנו 
גרעין של 25 בוגרים, שכל אחד מהם היה צריך לדאוג לכיתה שלמה.

הבעיה הגדולה ביותר היתה להסביר לאנשים, שעליהם להתכונן להלוויה 
של מישהו שעדיין לא נפטר. אבל כולם זכרו את האיש, והעניין נגע 
לליבם. לרבים מהם היו ייסורי מצפון בקשר להתנהגותם כלפיו בזמנו. 

כולם רצו לכפר על כך.
עברו כמה חודשים. היו עדכונים, רבים התקשרו לשאול מה קורה, 

והתשובה היתה: "ב"ה חי."
נסעתי אליו מדי פעם לעדכן אותו כמה תלמידים אמורים להשתתף 
בהלוויה שלו. זה ריגש אותו מאד. סיפרתי לו שכולם מתעניינים לשמוע 

מה קורה. צחקנו קצת על הסיטואציה המוזרה הזו. נקשרה בינינו ידידות 
קרובה.

יום אחד, אשתו התקשרה וסיפרה שמצבו מחמיר. נסעתי אליו. הוא 
ישב דומם, מכונס בתוך עצמו. שעות לא דיבר. סייעתי לו לאכול, והוא 
נראה מאד חלש. לא יכול היה לדבר, רק הניח את ידו על ידי בחמימות.

כשהלכתי, שאל בקושי מה קורה. עניתי לו שבסדר, שכולם בהיכון, 
והוא נדנד עם הראש לאות שהוא מרוצה.
•••

חזרתי אליו כעבור יומיים, כשהיה ממש גוסס. הוא אמר לאשתו: "תגידי 
לו שיתחיל עם הטלפונים". לא עשיתי זאת. יש גבול לכל דבר. אמרתי לו 
שהוא יחיה עוד הרבה זמן, וחבל סתם להקפיץ את כולם להלוויה שלו.

נסעתי שוב הביתה, הודעתי לכולם להיות בהיכון, ולאחר מכן חזרתי 
אליו. הוא היה גוסס ממש, אך צלול בדעתו. הוא אמר את מילותיו 
האחרונות בקושי: "אני מעריך מאד את מה שעשית בשבילי. אני מוחל 

לך, תלמידי, ומאחל לך שתהיה מורה טוב, לא כמוני."
אחר כך בכה חרישית, ביקש ממני לעזור לו לשכב, לחץ את ידי, ביקש 

ממני להגיד אתו "שמע ישראל" - ונפטר.
עוד לפני שהרופא קבע רשמית את מותו, התחלתי במסכת הטלפונים. 
תוך שעה, ידע הגרעין הקשה על שעת ההלוויה ומקומה. תוך חמש 

שעות ידעו אלפי בוגרים על ההלוויה.
היתה זו הלוויה שתושבי הקריות לא ראו מזה שנים. אלפי בני אדם 
היו שם, כמעט אף אחד לא נעדר. אנשים שלא נפגשו במשך שנים, 
מצאו את עצמם מנסים לזהות זה את זה. זו היתה גם הלוויה וגם פגישת 
מחזור. כולם השתרכו אחרי הארון, כמו נחש מתפתל, ותושבי שכונתו 
עמדו מופתעים למראה כמות האנשים שהגיעה להלוויתו של המורה 

הצנוע והשקט.
בהלוויה הספדתי אותו, וגם מנהל בית הספר נשא הספד. התרגשתי 
מאד כשדיברתי, וההתרגשות שלי עברה לכולם. החיוכים של האנשים 
שנפגשו זה עתה, הפכו לנוגים, ולאחר מכן לבכי של ממש. דיברתי על 
כך שהחיים חולפים ומה אנו מספיקים בהם, וכמה שצריך לנצל את 
הזמן ולתקן מה שניתן. בסופו של דבר בכיתי ממש, וכולם הצטרפו אליי.
בכיתי עליו ובכיתי על עצמי, בכיתי על העבר שלי ובכיתי על העתיד שלי.

בסוף כולנו אמרנו קדיש. כל התלמידים שלו, אלפי אנשים, אמרו במקום 
הבן האחד שלא אמר. הרגשתי שהוא מחייך אליי מהקבר.

•••
זהו הסיפור. מעבר למה שנתתי למורה שלי - נתתי הרבה לעצמי. 
איני יודע את טיב השינוי שחל בי, אבל החוויה הזו לא הותירה אותי 

כפי שהייתי.
עזבתי את בית הספר היסודי והתחלתי ללמד בתיכון. אפשר לומר 
שאני מצליח שם מאד. אף פעם לא אדע אם זה בגלל ה"משנה מקום", 
או השינוי האישי שעברתי בחיי. הסיפור עם המורה שלי נתן בי הרבה 
כוחות והסתכלות חדשה על החיים, שכנראה סייעה לי מאד בדרכי בחיים.

עוד מעט ימלאו עשרים שנה לעבודתי בהוראה. אני מחזיק מעמד 
כבר 16 שנים במקום אחד. פעם בשנה, כל התיכון מתכנס לשמוע את 
הסיפור המיוחד שלי, ולאחריו אני אומר קדיש. זה קורה ביום השנה 

לפטירתו, החל בכ' בכסלו.
לפחות פעם בשנה אני עולה לקברו. יש לי מנהג מוזר לספור את 
האבנים שעל הקבר, ולראות בפעם הבאה כמה יש. מסתבר שתמיד 
נוספות לערימה עוד מספר אבנים. מסתבר שאני לא היחיד שחש רגשי 

אשם בקשר למורה הזה.



הניקיון בעיצומו, העולם לובש חג.
ריח של אביב, ריח של פריחה,

התחדשות!!!
הטבע מתחדש, הבית, הבגדים,

היכן המקום שלי בכל זה?
חמץ מסמל את הנפש הבהמית

שמהותה הוא ישות וריכוז עצמי.
כל עניין קטן תופח.

כל הערה, מילה שלא במקומה
מוצאת אותי עם פגיעה, זלזול והשפלה.

עתיד לא ברור המשאיר סימני שאלה
מעלה דאגה, חשש או אפילו חרדה

וכאשר התוצאה לא בדיוק תואמת את הציפייה
מגיעים אכזבה, כעס ולעיתים מרה שחורה.

 

אם נבדוק מה קרה
נגלה שהעיסה שתפחה

השכיחה ממני את האמת הברורה.
כ"כ האמנו בסיפורים שסיפרה והתאוריות 

שטיפחה
שהניצוץ האלוקי בקושי התגלה.

זוהי גלות בהגדרתה – גולה.
מאפילה ומסתירה על הגאולה.

 גאולה פירושה קץ החשיכה והבלבול
היא כוללת בתוכה את הא' – אלוקים – אלופו של עולם

וכשמחזירים אותה הכול נראה ברור ומובן.
 

ישנו סיפור על איש זקן שירד למרתף יחד עם ידידו,
ברגע שנכנס נעשה סומא בשל האפילה,

"אל תדאג" אמר לו ידידו "זה טבעי כאשר עוברים מאור לחושך, אי אפשר לראות, אבל עוד מעט 
עיניך יתרגלו לחושך ובקושי תבחין שחשוך כאן"

"ידידי היקר" השיב הזקן ופנה לצאת " זה בדיוק הדבר ממנו אני חושש. אפילה היא אפילה, 
הסכנה היא שתשכנע את עצמך שהיא אור"

 
לקראת חג הפסח תשע"ח

בואו נתחדש!!!
בואו נקרא ל"ילד" בשמו. נזהה את הרגש השלילי

נזכור שזהו חושך
ועם אלומת אור קטנה ושינוי בגישה

המציאות תראה חדשה.
ולוואי שנזכה לפני כניסת החג לאור חדש – אורו של משיח

אור של גאולה אמתית ושלימה.



  הבית עשוי מבד קנבס עבה. כך הוא יציב בזמן המשחק וניתן לקפל אותו 
ולאכסן עד למשחק הבא.

מדדו את רוחב הפרוזדור ואת גובה הבית וגזרו את הבד לפי המידות.
 תמונה מוארכת- הצד האחורי. תמונה מאוזנת- הצד הקידמי.

 
בכדי להצמיד את הבד לקירות הבית וליצור בית יציב יש לתפור או להדביק 

לולאות בד שדרכן תוכלו להשחיל מוט מתכוון ולהצמידו לקיר. )מיועד לתליית 
הוילון באמבטיה (

יש להכין לולאות ולהדביקן על צידו האחורי של הבד, בשלושה מקומות:
1. לרוחב הקו העליון של הבית.

2. לרוחב המקום שבו אמור להיות קו החיבור בין הגג לבית.
3. לרוחב הקו התחתון של הבית.

 

גזרו חלונות מעוגלים. הוסיפו להם מסגרת מבריסטול/ בד בצד החיצוני של 
הבית. הדביקו וילונות מהצד הפנימי של הבית.

הוסיפו לולאות סקוטש בצידי הוילון לזמנים שהילדות תרצנה להחשיך את 
החדר ולהשכיב את ה'תינוקות' לישון.

תמונה ימנית- דלת הבית סגורה. תמונה שמאלית- דלת הבית פתוחה.

 
 גם דלת נפתחת ונסגרת חשובה מאוד למשחק ולכן גזרו פתח מעוגל והוסיפו 

מלבן בד למרגלות הפתח כאין שטיחון לכניסה. )ברוחב המשקוף(
הניחו את השטיחון צמוד לקו התחתון של הפתח והשחילו את המוט ללולאה 

התחתונה.
 

הקטע הנחמד לפניכם. קשטו את הבית לפי טעמכם האישי.
 העמידו את הבית לרוחב המזדרון,

 פתחו כמה שאפשר את שלושת מוטות
המתכת בכדי לוודא שהבית יציב.

 כשהבית עומד על תילו, תוכלו להזמין
את הבובות למשחק מהנה.

בית מינייטורי
 כשפסח עובר הבית עדיין מסודר ונקי

 וזו ההזדמנות שלנו לתפעל את הילדים
בדברים קצת יותר מושקעים...

מה המשחק האהוב על הבנות? במה הן עסוקות שעות על 
גבי שעות ואף פעם לא נמאס להן?

כמובן, אבא ואמא…
"בין המיטה לדלת זה הבית שלי והשטח מתחת לשולחן- 

הוא הבית שלך…" מוכר?
ועכשיו תארנה לעצמכן שאנחנו משתפות פעולה ועוזרות 

להן להכין בית של ממש ומעכשיו והלאה אין צורך לדמיין 
את גבולות הבית אלא הוא ממש עומד במלוא תפארתו?

ביקשתן כמה שעות של תעסוקה? קיבלתן כמה ימים של 
תעסוקה מהנה ודמיון פורה.

בית במזדרון…
אציג בפניכן גירסה משודרגת ומושקעת של בית, אבל 

כמובן שאפשר לקבל תוצאה מרשימה גם בפחות השקעה.



1 
'שינוי 'הדיסק' המתנגן 

בראש

כאשר אנו מתוחות או לחוצות, חולפות 
במוחנו אלפי מחשבות שליליות בדומה 
לדיסק שמע שמסתובב ומתנגן ללא 
הפוגה ברקע: "אני לא אספיק הכל, 
אולי אשכח משהו חשוב, הילדים יעבירו 
פרורים לכל הבית, כל העבודה שכבר 
עבדתי – התלכלכה" ועוד. )כל אחת 
המלחיצות  המחשבות  מכירה את 
אותה(, תחושת לחץ מגיעה בעקבות 
כדי  לה.  מחשבות שליליות שקדמו 
להפסיק את זרם המחשבות השלילי 
מהר ככל האפשר ולהתחיל להירגע, 
יש להיכנס לתדר מחשבות אחר, ובכך 
ייעצר 'הדיסק השלילי' המתנגן בראש.

הפתרון הוא באותו הסגנון – להשמיע 
לעצמנו דיסק החיובי!

למחשבות  שונות  אפשרויות  יש 
להשמיע  יכולות  שאנו  החיוביות 
לעצמנו. ניתן לומר פתגמים ואמרות 
המוכרת:  האמרה  כדוגמת  ידועים, 
'זה מלחיץ אבל לא מסוכן' או למשל 
האמרה הידועה הבאה: 'אם אין לי מה 

שאני רוצה, ארצה את מה שיש לי'.

מרגיעים,  משפטים  לנצל  אפשר 
שלנו  העבר  ניסיון  על  המתבססים 
נוכל לחבר  שאותם  אחרים,  ושל 
בעצמנו בצורה יזומה ולשנן, אם הם 
משרים עלינו רוגע, כמו: "כבר נתקלתי 
והכל הסתדר על הצד  במצב דומה, 
הטוב ביותר"," יש לי רצון ואמצא את 
יש   – בעיות  "אין   , הדרך לפתרון!" 

פתרונות!"

כמו כן, מומלץ להשמיע לעצמנו 'דיסק' 
מומלצת  תודה  אמירת  שלהודיה. 
ויעילה מאוד. ניתן לחזור על אמירת 
התודה, אם כמילה בפני עצמה ואם 

כל הטוב שהוא  כהודיה לקב"ה על 
משפיע עלינו.

ניתן להתעודד ולהתחזק באמירה "זה 
זמני."! לאחר שנאמר לעצמנו את" 
מילת הקוד" הזו וקיימות עוד נוספות 
העניין  יקבל  בספר,  פרטתי  אותן 
נכונה. אנו  פעמים רבות פרופורציה 
נירגע במהירות ונקבל כוחות לעבור 

את התקופה ולהמשיך.

2 
 גישה מרגיעה לחיים:

"אני עושה כמיטב יכולתי".

אימוץ גישה זו מאפשרת לנו לשמוח 
במה שיש ולהתמלא בסיפוק על מה 
שכן הספקנו. כל אחת יכולה להעיד, 
ומרוצה  סיפוק  היא חשה  כי כאשר 
מעצמה, היא יכולה לעבוד ולהספיק 

יותר מתוך שמחה, מרץ ורעננות.

לעומת זאת, כאשר היא אינה מרוצה 
מעצמה, היא מרגישה שאין לה חשק 
לעשות דבר והרגשה לא נעימה מציפה 

את הלב.

מדוע זה קורה? לחלק מאיתנו יש בעיה 
קשה, יש מעלינו 'בוס קשוח'.

במקום  שהבוסית  לעצמנו  נתאר 
מרוצה.  אינה  לעולם  העבודה 
עדיין  היא  משקיעות,  שאנו  כל 
איננו  לעולם  ומלחיצה,  ביקורתית 
טובה.  מילה  ממנה  לשמוע  זוכים 
לנו חשק לעבוד אצלה? יהיה   האם 
מובן שלא! סביר שנחוש חוסר חשק 
ומוטיבציה אפילו להגיע לעבודה, קל 
וחומר שהעבודה לא תיעשה בשמחה 

ובמלוא התפוקה.

זאת במקרה של הבוסית  אם חשנו 
כי כל  במקום העבודה, עלינו לדעת 
אחת היא הבוסית של עצמה! למעשה, 

יותר גדולה, שהרי  הצרה היא הרבה 
במקום העבודה נמצאים לכל היותר 
וחוזרים  ביום,  שעות  תשע  שמונה, 
הביתה לסביבה נעימה ומעודדת. אך 
כאשר את הבוסית של עצמך ויש לך 
נטייה לביקורתיות, המצב קשה יותר... 
כל שעות היממה את עם עצמך ואלפי 

המחשבות החולפות בראשך!

נסי לעקוב כאילו מהצד: איזה טיפוס 
של בוסית את עבור עצמך???

האם את בוסית ביקורתית כל הזמן 
או גם מחמיאה מדי פעם?

או חמורת  בוסית מחייכת  האם את 
סבר?

האם את בוסית שצועקת וכועסת על 
כל טעות או מבינה שכולנו בני אדם?

ואולי את בוסית שעל הצלחה והישג, 
ואפילו קטן, טופחת על השכם, מעריכה 

ומוקירה?

האם את בוסית שיוצרת אווירה טובה 
סביבה?

איננו יכולות להחליף את הבוסית וגם 
לא לפטר את 'העובדת' וטוב שכך, אך 
של  אופייה  את  לשנות  יכולות  אנו 
הבוסית הפנימית שלנו. ניתן לשדרג 
אותה, לשנות את האמירות, הרגשות, 
עלינו.  שלה  והמחשבות  השדרים 
בעקבות שינויים אלו, תשתנה בס"ד 
ההתנהגות שלה והיא תתחיל להאיר 

פנים ולהיות רגועה יותר.

מהיום, כבוסיות טובות יותר של עצמנו 
, נלמד לומר: "אני עושה כמיטב יכולתי 
בתנאים שלי",)במקום: "לא הספקתי 
יותר  טובים  בי חלקים  "יש  הרבה"( 
וטובים פחות כמו לכל אחת. אף אחד 
אינו מושלם". "מיום ליום אני הולכת 
וה'  השתדלות  ומשתפרת"."עשיתי 

עזר לי."

עזרה ראשונה לאמהות
 חמש עצות לאמהות בזמני לחץ של ההכנות לפסח הנקיונות לחג

ההגשה של האוכל בליל החג וגם... לכל החיים 



3 
מסגור מחדש

לפעמים נשמעת שאלה בסגנון כזה: 
איך אפשר להספיק 'משהו'? איך אפשר 
לנקות אם ה'גדול' שלי בן ה- 4 מחביא 
לי 10 פרורים של חמץ בבית, כמו שהם 
למדו בגן, ועכשיו הוא לא זוכר, איפה 

הוא החביא...

בן השנתיים מנסה להגיע לחומרי הניקוי 
ובת השנה זוחלת מפינת החמץ לכל 

רחבי הבית?

אכן ישנם שנים עמוסות וטרודות שאנו 
שורר  שהשקט  ואחרי  קשה  עובדות 
בבית, לא נשאר לנו, אלא לאגור כוחות 
ליום הבא... כאשר לעיתים רבות חשות 
קוצר רוח וחוסר שקט. מומלץ להשתמש 
הזה  בשיטת מסגור מחדש. במקרה 
מסגור מחדש של זמן. כך תוכלי לקבל 

פרספקטיבה חדשה על המצב.

 20 בעוד  דמייני: מה תאמרי לעצמך 
שנה, כאשר הילדים כבר יהיו בס"ד בעלי 
משפחות משל עצמם ואת תיזכרי בימי 
ילדותם? אלו עצות תתני לעצמך? על 
מה תוותרי? עד כמה ייראה לך מוצדק 
היה לקחת זאת כל כך קשה ולהעכיר 
את מצב רוחך בתקופה שהם היו קטנים 

ושובבים?"

4 
שאילת שאלות ליתר 

בהירות בחיים:

דרך נפלאה עבורנו, כאנשים מאמינים 
מעל  הערפילים  את  לפזר  ויראים, 
לעבר  ולהתקדם  הרצויים  המעשים 
היא  וברוגע,  בבטחה  שלנו  המטרות 
לשאול: מה ה' רוצה ממני עכשיו?" 
שאלה זו נותנת לנו תחושת שליחות, 
אנו  ונחישות.  במטרה  דבקות  ייעוד, 
מצליחות לקבוע לעצמנו סדר עדיפויות 
ולבצען  לבצע  שברצוננו  במשימות 
שלהן.  ולחשיבות  לדחיפות  בהתאם 
נוכל לנקות  בשנים שהילדים קטנים 
את מה שדורשת ההלכה ולא מעבר לכך 
הואיל ותשומת הלב לילדים ובריאותם 

הנפשית חשובה לנו יותר.

לפעמים אומרת לי מתאמנת: "התחלתי 
לנקות את החדרים, אבל באמצע עברתי 
למטבח, הוצאתי כלים מארונות, ואז 
נזכרתי שתכננתי לערוך אחר הצהריים 

קניות, הבלגן חוגג ואני לא מוצאת ידיים 
ורגלים...

עם  עצמך  את  לשאול  מומלץ 
ועדיף אפילו מהערב  בבוקר  הקימה 
הקודם: "מהם הדברים המרכזיים שאני 
רוצה להספיק היום?" שניים שלושה 
משימות עיקריות יספיקו ואפילו אחת 
מרכזית שאם תספיקי אותה תדעי שאת 
בידיעה  ורגועה  מרוצה  להיות  יכולה 
שאת בדרך ליעדים החשובים לך כמו 
לדוגמה התקדמות בניקיון לפסח. דבר 
זה יכול למנוע מעבר ממשימה למשימה 

והתמקדות ביעד ובמטרה.

נוהגים לשאול את  אנשים מצליחנים 
עצמם לעיתים קרובות: "מה המטרה 
שלי?" התשובה מובילה אותם בחיים 
במטרה  להתמקד  להם  ומאפשרת 
חשובה, לתפקד ביעילות מרבית, ובצורה 
טובה יותר בתחום בו הם בוחרים וכך 
להתקדם מהישג להישג. כדאי לאמץ 
וכך להימנע  את שאלת המפתח הזו, 
ממצבים של היסוס, חשש, התלבטות 
ועומס תפקידים ומטלות ללא תוצאות 

מספקות ומשביעות רצון.

אישה אחרת טוענת: "בדיוק בתקופה 
הכי לחוצה, הקטן שלי מוציא שיניים, 
הוא בוכה ולי אין סבלנות וזמן להתפנות 
אליו. בן החמש מסרב כל ערב ללכת 
לישון, ללא סיפור ממני, הוא לא מבין 

שאין לי זמן! אין לי סבלנות!"

כדאי בדקות של שקט לחשוב ולהגדיר 
החשובים  הערכים  לעצמנו: "מהם 
לנו באופן כללי ובתקופה זו של חיי 

ומשפחתי?"

הילדים,  חינוך  של  ערכים  יש  אכן 
הרגשתם, בריאותם הנפשית ושלוותם, 
ואהבה לילדים, משימות  הענקת חם 
וניקיון פסח, עבודה  הבית השוטפות, 
בבית ומחוצה לו ולפעמים גם לימודים. 
כדאי לשים לב כמה מהפעולות שאנו 
עושים במשך היום אכן משרתות את 
להוסיף  יש  לעיתים  הללו.  הערכים 
של  בתחומים  ומעשים  פעולות 
הערכים החשובים ולהמעיט באחרים, 
התמונה  ובראיית  ברגישות  וזאת 
הכוללת. והאישית   המשפחתית 
סביר להניח שבסגנון מחשבה כזה נגלה 
פתאום שהתפנה לנו יותר זמן וחשים 

יותר סבלנות לבני הבית.

5 
טכניקות להרפיה גופנית 

ונפשית.

יתכן שהזדמן לך לשמוע את האמירה: 
"מה את עצבנית? תירגעי". פעמים רבות 
ולא דווקא בערב פסח. אמירה כזו יכולה 
יותר להכעיס מאשר להרגיע, כי לרוב, 
מי שהוא עצבני אינו נהנה להרגיש כך, 
איך לשנות את  יודע  אינו  הוא פשוט 
הרגשתו הרעה. הרפיה פיזית משפיעה 
והרגשי, שהרי כידוע,  על הפן הנפשי 

הגוף והנפש קשורים זה לזה. 

של  טכניקות  וליישם  ללמוד  מומלץ 
גופנית  בהרפיה  שראשיתה  הרפיה, 
הרפיה  של  תחושה  על  המשפיעה 
וקלה  פשוטה  בדרך  מדובר  נפשית. 

ללמידה וליישם.

הרפיה היא תחנה מהנה הממלאת אותנו 
באנרגיות טובות, רוגע ושלווה ומביאה 
לחשיבה חיובית יותר, דברים שהם כל 
כך חשובים בערב פסח וגם כמובן בכל 

ימות השנה.

הנה אחת מהעצות הטובות ביותר...

רגיעה ביום נעים בטבע או בחדר נוח.

אפשרי לעצמך להיכנס לחדר או למקום 
במקום  הטבע,  בחיק  או  בבית  אחר 
שנוח לך לשהות בו. שבי בתנוחה נוחה, 
אפשרי לעצמך לעצום את העיניים, 
ורק לנשום. שימי לב לתנוחת הידיים 
שלך, שימי לב לתנוחת הרגליים שלך, 
אפשרי לעצמך לשבת בצורה הנעימה 
לך ביותר. שימי לב כיצד האוויר נכנס 
נשימה,  כל  ועם  ויוצא,  נכנס  ויוצא, 
נכנסת לתוכך רגיעה. את חושבת על 
לוקחת עוד נשימה  "רגיעה",  המילה 
ומרגישה יותר ויותר רגועה. תחושה של 
קלילות ונעימות מציפה אותך כגלים-
לגופנו  גלים של חמימות. ההקשבה 
מרגיעה ומחברת לזרם רגוע ושלוו של 

מחשבות חיוביות ושלוות.

אפשרי לעצמך לשבת כך בתנוחה נוחה 
כ 10 -דקות, כשאת קשובה יותר ויותר 
לגופך הפנימי ולשקט שלך. ההרפיה 
העמוקה אותה חשים בעקבות הרפיה 
של 10 דקות שווה, לדעת החוקרים, 
לשעתיים של שינה מרגיעה, ולכן אפשר 

לחסוך באמצעותה זמן של מנוחה.



המטבח
1. סיר שרוף – שפכו לסיר כף אבקת כביסה, הוסיפו מים 
והרתיחו. חכו שהמים יתקררו, שפשפו מעט והלכלוך הקשה 
ירד בקלות. אם עדיין נשאר משהו, חזרו על הפעולה פעם 

נוספת.

2. ספל עם כתמי קפה – שפכו לספל מעט סודה לשתיה 
עם מים רותחים, והשרו לילה שלם.

3. אבנית בקומקום חשמלי – מלאו מים בקומקום כך שיכסו 
את האבנית, והוסיפו חומץ. תנו לקומקום לרתוח, שפכו את 
המים ושטפו אותו שוב כמה פעמים עם מים קרים. ניתן גם 
לשים תבלין מלח לימון במקום החומץ. את המים שרתחו 
ניתן לשפוך על כיור מלוכלך או אסלה שהצטברה בה אבנית, 

וכך על הדרך לנקות עוד משהו.

4. ניקוי דפנות המקרר – כדי שהן יבריקו ממש, מרחו מעט 
משחת שיניים לבנה על גבי סמרטוט לח ושפשפו.

שומנים מהכיריים – פזרו סודה לשתיה ולאחר  5. הסרת 

מכן נגבו במטלית לחה. לכתמים עקשים יותר, שפכו גם 
חומץ, תנו לחומר לתסוס מעט ולאחר מכן נגבו עם מטלית.

6. הסרת שומנים דביקים – בכדי להסיר שומנים המצטברים 
לעתים באיזור המטבח )על החלונות, מכשירי חשמל וכו'(, 
שפכו מעט אלכוהול 70% על צמר גפן ועברו על מקומות 

הדביקים.

7. נטרול ריחות בישול – אם תניחו ליד הכיריים קערית עם 
חומץ, ריחות הטיגון והבישול ייספגו ולא יתפזרו לכל הבית.

8. ניקוי כפות עץ – בכדי לנקות היטב את כפות העץ ואת 
הנקבוביות שלהן משאריות מזון, מומלץ כל כמה שבועות 
להניח אותן בתוך תמיסת מי סודה לשתיה למשך שעות 

אחדות.

עובש בכלי מטבח – מקומות כמו מגירת  9. ניקוי ומניעת 
הירקות במקרר או ארגז הלחם עלולים לצבור עובש עם 
הזמן. בכדי למנוע זאת וגם כדי להסיר כתמי עובש שכבר 
נוצרו, מומלץ לנקות אותם אותם במים עם חומץ. אם כבר 
נוצרו ריחות לא נעימים של עובש, ניתן להוסיף מעט סודה 

לשתיה לתערובת שתעלים אותם.

10. אוכל שנשפך בתנור – כאשר התנור עודנו חם )יש להזהר 

 הנה הוא כבר כאן...

ח ס פ
כולנו עסוקות עד למעלה מהראש בסוגי הנקיונות 
אנו  רבות  פעמים  הבית,  רחבי  בכל  השונים 
נתקלות בכתמים או לכלוכים מרדניים שפשוט 
לא רוצים לצאת, אז בשביל זה מחלקת "אשת 
 חיל" של מדי חודש פה. אספנו בשבילכן ובשבילנו
 30 טיפים הפועלים על כל לכלוך
 מעקרות הבית המומחיות ביותר בתחום ושיהיה

לכולנו פסח נקי כשר ושמח.    



מכוויות!( פזרו מלח על הכתם. תנו לכתם ולמלח להתקרר, 
ולאחר מכן גרדו אותו בעזרת כף טיגון מפלסטיק.

11. ניקוי המקרר, המקפיא, השיש, קרש חיתוך, תבניות 
או סירים שרופים – השרו סודה לשתיה במים רותחים למשך 
כחצי שעה. לאחר שהתערובת התקררה נקו בעזרתה את 

האיזורים הרצויים במטלית או סקוטשברייט.

ביגוד
– מרחו  כתמים צהובים מבגד ששכב בארון  12. הסרת 
עת הכתמים משחת שיניים לבנה, המתינו מעט והכניסו 
למכונת הכביסה. אם הבגד בצבע לבן ניתן להשרות אותו 
במים פושרים בתוספת חומץ או מיץ לימון כחצי שעה, ואז 

להכניס למכונת הכביסה.

ריח רע מהנעליים – פזרו סודה לשתיה בתוך  13. נטרול 
הנעליים והכניסו אותן לתוך שקית סגורה במשך לילה שלם. 
בבוקר פתחו את השקית ופשוט נערו את הסודה לשתיה 

מהנעליים.

14. שימוש חסכוני באבקת כביסה –הכניסו למכונה חצי 
מכמות האבקה שאתם משתמשים בדרך כלל והוסיפו אותה 

כמות של אבקת סודה לשתיה.

15. מרכך כביסה אקולוגי – כדי להימנע משימוש במרככים 
הקונבנציונאליים הכניסו לתא המרכך רבע כוס חומץ הדרים, 

והוסיפו שמן אתרי בריח שאתם אוהבים.

הסרת כתמים מבגדים – מרחו סבון כלים על הכתם   .16
והכניסו למכונת הכביסה.

17. הסרת מסטיק מבגד – הקפיאו את הבגד לכמה דקות 
וקלפו את המסטיק. את השאריות ניתן להוריד עם מעט 

טרפנטין וצמר גפן. הכניסו למכונת הכביסה.

חדר הרחצה
– רססו את  עובש מווילון המקלחת  וניקוי  18. מניעה 
הווילון בחומץ מפעם לפעם, וכבסו אותו עם אבקת כביסה 
ניתן לשים בתא המרכך גם מספר טיפות  ומעט חומץ. 
של שמן עץ התה )מחטא ונוגד פטריות( ושמן אתרי לפי 
הריח האהוב עליכם כדי שהווילון לא יצא מהכביסה עם 

ריח של חומץ.

האסלה – פזרו סודה לשתיה וקצת חומץ בתוך  19. ניקוי 
האסלה ושפשפו עם מברשת.

20. פתיחת סתימות והפגת ריח רע מכיורים – שפכו מעט 

סודה לשתיה )2-3 כפיות( לתוך פתח הביוב בכיור ומייד 
לאחר מכן שפכו חומץ. חכו לשמוע תסיסה, ולאחריה שפכו 
קומקום מלא של מים רותחים. שימו לב ששיטה זו מתאימה 
לסתימות קטנות ולסתימות גדולות יותר יש לקרוא ל שרברב. 
מעט סודה לשתיה בשילוב מים רותחים טובים גם לנטרול 

ריחות לא נעימים מפתחי הניקוז.

21. ניקוי מראות וכיורים מנירוסטה – ערבבו סודה לשתיה 
עם מים עד שתיווצר מעין משחה. מרחו אותה על הכתמים, 

השאירו לחצי שעה ונגבו עם סמרטוט לח.

ניקוי כללי
22. שטיפת הרצפה – שפכו לתוך דלי עם מים חמים כפית 
סבון כלים וחצי כוס חומץ. הרצפה תהיה מבריקה לא פחות 
משימוש באקונומיקה ושאר תכשירי ניקוי המיועדים לרצפות

23. הסרת מדבקת – בכדי להסיר מדבקות ולכלוך דביק 
מצנצנות שפשו קולה עם מטלית או סקוטשברייט.

מהקירות – כתמי רטיבות הם  רטיבות  24. הסרת כתמי 
עיקשים במיוחד, ולכן הפתרון הטוב ביותר הוא בכל זאת 
אקונומיקה שגם מחטאת מעובש. שפכו מעט אקונומיקה 
על מטלית ושפשפו – העובש יורד בקלות והצבע לא ייפגע.

25. ניקיון צעצועים – בובות פרווה כבסו במכונה בתכנית 
לכביסה עדינה ללא סחיטה וייבשו בתלייה או במייבש בחום 
נמוך. צעצועי פלסטיק ניתן לכבס בתכנית עדינה בתוך ציפית.

26. הפגת ריחות לא נעימים ברחבי הבית – הניחו בחדר 
צלוחית עם סודה לשתיה או צלוחית עם קפה שחור טחון.

27. ניקוי כתמים משטיחים – ערבבו ליטר מים עם כף אבקת 
נוזל כביסה. טבלו מברשת בתערובת  וכף  סודה לשתיה 

והברישו את הכתמים.

28. ניקוי כתמי חלודה ממרצפות קרמיקה לבנות – שימו 
מספר טיפות לימון על האיזור והמתינו כדקה )לא יותר מכיוון 
שהלימון עלול לפגוע במרצפת(. פזרו מלח על איזור החלודה, 

קחו צמר פלדה, שפשפו ונגבו במטלית לחה.

29. ניקוי סימני טושים וצבע מהקירות – שפשפו עם אלכוהול 
70% או עם אציטון.

30. ואם כבר השתמשתם באקונומיקה – שפשפו את הידיים 
במעט לימון שיוציא את ריח האקונומיקה מהידיים.

בהצלחה!!




