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א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' “מולע"נ: 
יצחק בן שושנה חמשנה, ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם 

 אליהו איטח בן עזיזה‘ ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

אילה יסכה בת לזב"ק: 
יפה, איילת עליה בת 
אסתר, שולמית בת 

  איריס 

שירה , נועה להצלחת:  
ויהונתן אביחי בני שני,  

טליה ותאיר בת רחל, תאיר 
   ינה.  ‘ערביה בת דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

  ‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 250-4578757לתגובות תרומות הארות והערות: 

 7775842-28ניתן לשלוח גם בפקס: 

 ם  úפי עותקים בארץ ובעוúון מופץ באúהע
 úז" עישהבן משה אלפסי ע"נ מור אבי רבי úמוקדש 
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 ‘ יד‘האם מותר להשתמש ב
 ת כדי להראות “של הס

 לקורא בשעת הקריאה 
 בנביא או במגילה

מיוחדת ‘  יד ’ מעשה בבית כנסת שהיה להם  שאלה לדיון:  

לקריאת התורה שבה מראים לעולה את מקום הקריאה 

את גבולם וקנו ספרי נביאים ‘  כנהוג, והנה זכו שהרחיב ה 

כשרים לקרוא מתוכם את ההפטרה מדי שבוע, והבעל 

להראות למפטיר את ‘  יד ’ קורא רוצה להשתמש באותה  

מקום הקריאה בנביא, והוא מסתפק האם הדבר מותר או 

מיוחדת לתשמיש מקודש של קריאה ‘  יד ‘ שמכיון שה 

 בתורה אין להשתמש בה לתשמיש פחות מקודש.

זו דין ‘  יד ‘ לכאורה יסוד הספק הוא האם יש ל תשובה:  

תשמיש קדושה או דין תשמיש מצוה, דתשמיש מצוה 

ב “ אין איסור לעשות בו דברים אחרים כמו שכתב המ 

א שהתיק של הטלית מותר להניח בו דברי “סימן מב סקי

כ תיק התפילין הוא תשמיש קדושה ואסור “ חול, משא 

 כ התנה על כך מתחילה.“להניח בו דברים אחרים אא

א שיש “ והורה הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט 

זו דין תשמיש קדושה ואסור להשתמש בה ‘  יד ‘ ל 

לשימוש פחות מקודש, ולכן אין להראות בה בשעת 

קריאת הנביא. וכן הסכימו הגאונים רבי מרדכי גרוס ורבי 

א. ואמר דלא מיבעיא אם “ שמואל אליעזר שטרן שליט 

נוגעת בקלף בשעת הקריאה בודאי חשיב תשמיש ‘  יד ‘ ה 

קדושה, אלא אפילו אם נזהר שלא לגעת בקלף יש לדונו 

 כתשמיש קדושה ואסור.

והגאונים רבי שמאי גרוס ורבי יעקב מאיר שטרן 

א אמרו דאם בבית כנסת זה היו קוראים מעולם “ שליט 

את ההפטרה מתוך ספר נביאים כשר, אלא שלא הורגלו 

יש להקל ‘  יד ‘ ועכשיו רוצים להראות ב ‘  יד ‘ להראות ב 

עשו זאת על דעת כן ‘  יד ‘ בדבר, דמסתמא כשקנו את ה 

שיוכלו להשתמש בה בין לתורה ובין לנביא. אבל אם עד 

עתה לא היו קוראים את הנביא מן הקלף אלא מן הספר, 

וכעת החלו לקרוא מן ‘,  יד ‘ ולא היו צריכים כלל את ה 

לא היה דעתם להשתמש ‘  יד ‘ כ בשעת קניית ה “ הקלף, א 

ר  ואסו בה לתשמיש אחר זולת הקריאה בתורה, 

 להשתמש בה לנביא.

אריכות ימים ובריאות 
ר רבי “ר עט“ק האדמו“כאיתנה: 

  א“ברוך בן הרבנית מרים שליט

                     
 ח  ה: ה  ן  צ נ     ה ה  ה    פ עה,     פ ס   ה    ? 

 אפשרויות לשליחת פתרונות:
ל עד “)יש לשלוח את הפתרונות עד יום שלישי )לתושבי חו

 חובה לציין את כל הפרטים כדי להשתתף בהגרלה(‘(, יום ד
 gmail.com@7665190 –א. במייל
 80-7781098 –ב. בפקס

 במספר טלפון: ‘ אור השבת’ג. בקו 
 *2, שלוחה 897-078-89-08
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 ‘:וארא’תשובה לפרשת 
 החידה:  רב ביקש שיקברו אותו בבגדים לבנים, נעליים ומקל?

 א(“ב ע“התשובה: רבי ירמיה. )ירושלמי כלאים, מ

 ת אשדוד | כל הלבוש לבן תורה במחירים מיוחדים“תהמדור בחסות: 
  250-677-1058רחוב: חסדא אשדוד | טלפון: 

 הי"ומר יעקב פרידמן זכות הדפסת עשרות אלפי העלונים הוקדשו על ידי הנדיב הנכבד 



‘ ’

הרבה אנשים מנסים לברר את דרכו של ” 
צ רבי משה “ פתח מורינו הגה “,  ז בבא סאלי “ מו 

האם הוא הוא מקובל ” א,  “ אביחצירא שליט 
ופועל ישועות בעיקרו אבל בלימוד התורה יתכן 

 וזה לא מסדר יומו. וכך חשבו אנשים לתומם.
צ רבי “ העיד בפני חתנא דבי נשיאה הגה ” 

ל, בכמה מקומות שסידנא “ דוד יהודיוף זצוק 
‘ צדיק נסתר ’ א היה נקרא  “ בבא סאלי זיע 

לעומת מה שבאמת היה לו. ובכלל, 
מעדות של ידידיו מתאפלילת 
במרוקו הרי שסידנא בבא סאלי 

א מגיל עשרים וארבע היה “ זיע 
ס ישר והפוך כעל “ בקיא בכל הש 

כף ידו. ולא סתם כינוהו עוד מגיל 
האספקלריא ’זה )עשרים וארבע!!( 

’ המאירה  ו ‘  נ דורי ד ‘  צדיק  ועו
 תארים מכובדים.

צ “ ויותר מזה סיפר לי הגה ” 
ל, שפעם “ רבי דוד יהודיוף זצוק 

ז “ הגיע תלמיד חכם חשוב לפני מו 
ם, “ ומסר בפניו שיעור שלם ברמב 

בבא סאלי בכל מהלך השיעור 
ואף כשסיים ‘,  יפה מאוד ’ אמר לו:  

אותו תלמיד חכם לדבר הודה לו 
‘ הנפלאים ’ בבא סאלי על דבריו  

וברכו לשלום. כשהלך אמר בבא 
סאלי לבני ביתו, כל מה שהוא אמר 
כעת הכל שטויות. כולם הסתכלו 

ם ואראה לכם “ תביאו רמב ” עליו בפליאה.  
ם כותב הפוך “ בפירוש שכל מה שאמר, הרמב 

במענה לשאלתם של בני הבית מדוע “,  בדיוק 
לא אמר לו את זה מול פניו, ענה, שאינו מתכנן 

 לפגוע באדם לעולם!
שנים אצל   52מעשה מדהים זה אירע לפני  

הבבא סאלי, יהודי אחד קבלן במקצועו, היה 
מקורב מאוד אצל הרב, לא היה איש צדיק 
מופלג, ולא אברך ישיבה , אלא ירא שמים, 
שמקיים כל מה שאומרים לו, גם היה עובד 
באמונה וביושר, ותורם לצדקה מהונו, בכל פעם 
שהיה נכנס לבבא סאלי, היה הרב מאיר לו 

 פנים.
יום אחד, נזדמן לו לבא אל הרב, אך כאשר 
ראהו הצדיק, נזעק וקם למולו, והחל לצעוק 
עליו בקול רם ומחריד, שקרן, רמאי, נוכל, 

 הולכת אותי שולל.
כ"כ הרבה זמן, והיה נראה, שכעסו של 
הבבא סאלי, ללא נשוא, ובני הבית, כולם נזעקו 
לקול קריאותיו, אבל הבבא סאלי, לא הפסיק 
לצעוק, וקצף עליו במשך דקות ארוכות, ולא 
נתקררה דעתו, עד אשר צעק בפניו, תצא 

 מהחדר שלי ואל תדרוך בה יותר!
האיש יצא, השמש שבחוץ נראתה לו 
כחושך גדול, הוא בכה חרש בינו לבין עצמו, 
ולא ידע את נפשו מה קרה? שאל את עצמו, מה 
עשיתי בזמן האחרון, מה סיפרו לו עלי? כך היה 
שואל את עצמו, אבל לא היה מי שיתן לו 

 תשובה.
הוא הלך לביתו, והסתובב בפיזור נפש, 

מחדר אחד למשנהו, ולא מצא טעם לחייו, לכן 
החליט ללכת לאתר הבנייה שלו במצפה רימון, 
אולי יראה אנשים, וישכח מצערו, שהה שם 
כמה שעות, ולקראת ערב, לקח את הפועלים 

 במכוניתו לביתם כמנהגו.
העסק כולו לקח פחות משניה,המכונית 
שלפניו, בלמה בפתאומיות )באחד העיכולים 
של מצפה רימון(, וכיוון שהיה שקוע בצערו, 
 , איטית למדי תגובתו היתה 
 , ת ו א ר פ ב ם  ל ב ו  , ן י ח ב ה ש כ
בחלקיק השנייה האחרון, כבר 
ת  י נ כו מ ה  , י ד י מ חר  ו א ה מ הי
ה  ורא הנ ם,  הו אל הת הועפה 
שמשמאל לכביש, והתגלגלה שם 

 כאבן קטנה.
למה לא הוצת מיכל הדלק? עד 
, באותם  היום הוא אינו יודע 
רגעים הוא לא חשב על זה, הוא 
עיקם את הדלת, וזחל בשארית 
כוחותיו, אז ראה את מכוניתו 
ו  י פועלי שנ ואת  המרוסקת, 
 : והתפרץ בבכי ים מתים  הגוי
ריבונו של עולם בזכות מה אני 

 חי???
הוא מישש את גופו, ולא האמין 
, הוא בריא  ו י למציאות שלפנ
ושלם, החושך כבר ירד, ואיש לא 
רואה אותו, בכל כוחותיו התאמץ 
לטפס אל הכביש, ועצר טרמפ למשטרת ירוחם, 
סוף סוף הוא צריך להודיע על התאונה, ועל 
ההרוגים, באמצע הדרך, שינה את תוכניתו, 
והחליט לנסוע אל הצדיק הבבא סאלי לנתיבות, 

, חשב לעצמו יצעק עלי   –יהי מה   שיהיה 
 הצדיק? אין ברירה! אני מוכרח ללכת אליו.

לפני דלת חדרו של הבבא סאלי, נעצר, 
שוב הוא דמיין לעצמו, מה מחכה לו, ורוחו 

 נשברה בקרבו, אבל אמץ עצמו דפק ונכנס.
, קם למולו בפנים  והנה הבבא סאלי
צוחקות, כמימיים ימימה, ואומר לו ברוך הבא, 

 ברוך הבא, אני מחכה לך, בוא חביבי תשב.
זרם דמעות פרץ מעיני האיש, והמילים 
נעתקו מפיו, הוא הבין שאין טעם לספר לצדיק 
מה אירע, ולכן כלא התרגשותו, והצליח לפלוט 
מילים אלו בלבד: "רבנו תסביר לי מה היה 

 היום" והבבא סאלי הסביר לו:
דע לך, אומר לו הצדיק, כי המעשר שאתה 
נותן מכספך ללומדי התורה, מגן עליך כחומה 
בצורה, ולכן כמה פעמים, שרצו המזיקים להזיק 
, אבל בזמן האחרון התחלת  לך, לא יכלו
להתגאות )על מעשיך הטובים האלו(  וצמחה 
לך קרן ברגל )כמו שאמרו חז"ל "האי מאן דיהיר 
בעל מום הוי( וכשנכנסת היום בצהרים, ראיתי 
את מלאך המוות קשור לך שם, והבנתי, אין כל 
דרך להציל את חייך, רק אם אצליח להוריד את 
גאוותך מיד, ולכן השפלתי אותך, וכאשר רוחך 
ירדה, כל כך, עזב אותך מלאך המוות, והרג את 

 השניים האחרים!
 זכותו תגן עלינו ותאיר בעדנו אמן ואמן.

הוא עיקם את 
הדלת, וזחל 

בשארית כוחותיו, 
אז ראה את 

מכוניתו 
המרוסקת, ואת 

שני פועליו הגויים 
מתים והתפרץ 

בבכי: ריבונו של 
עולם בזכות מה 

 אני חי???

 א“סידנא בבא סאלי זיע

בהיכלו
פנינים מבית מדרשו של מורינו הגה"צ 

 רבי משה אביחצירא שליט"א
 נמסר בשנה אשתקד

 ל נקמות השם // סיפור מיוחד-א
זיע"א  סאלי  בבא  סידנא  קדישא,  שהסבא  כידוע 
אחד  יום  והנה  תפלילאת.  אזור  כל  של  רב  היה 
מושל  שיש  משום  בעיה,  שיש  לו  ואומרים  באים 
פעם  וכל  יהודים,  אוהב'  'לא  מושל  ואותו  חדש 
שבאים אליו לדון יהודי וגוי הוא תמיד היה מצדיק 
את  מכניס  כשהיה  גם  אלא  זה  רק  ולא  הגוי,  את 
תפילין,  לו  להכניס  נותן  היה  לא  לכלא,  היהודי 
על  באכזריות  מתנהגים  וממש  כשר,  ואוכל  טלית 

 אותו אדם.

סידנא בבא סאלי זיע"א שמע זאת, ואמר שיקבעו 
בשעה  פגישה  לו  וקבעו  המושל  אצל  פגישה  לו 
ארבע. בבא סאלי זיע"א איחר לפגישה. שאל אותו 
לארבע  קבעו  הם  לו  אמר  אחרת?  למה  המושל 
יתברך,  אבל, בשעה ארבע אני מתפלל מנחה לה' 
מלכי  מלך  עם  מדברים  קודם  יהודים  ואצל 
המלכים ורק אחר כך הולכים לדבר עם מלך בשר 
לא  שלו  שהתפילות  לו  לומר  החל  המושל  ודם. 
שוות כלום, אתם הרגתם את ישוע ימ"ש שר"י, ומי 
וחבל  לא מתקבלות,  התפילות שלו  ששופך דמים 
על התפילות. ובבא סאלי זיע"א גילה שהוא נוצרי, 
הלך  שלא  שלנו  יהודי  זה  לך  אכפת  מה  לו  ואמר 
הרגנו אותו. המושל  ולכן  והיה חייב מיתה  בדרכנו 
גילה  ולבסוף  איתו  להתווכח  התחיל  זאת  ששמע 
דעתו שרוצה להתנקם ביהודים ולצערם ולדכותם. 
ברגע שבבא סאלי שמע את התכוניות שלו, נתן לו 
שתי סטירות מצלצלות בפני כל העם. אותו מושל 
את  ולסגור  לצאת  מכולם  וציווה  כולו  אדום  היה 
ולא  אותו  להרוג  רוצה  המושל  בטוח  הדלת. אמרו 

 רוצה שיראו.

שתי  אותך  לשאול  רוצה  אני  המושל  לו  אמר 
סטירות  שתי  לי  לתת  העזת  איך  האחת:  שאלות. 
שאני  יודע  אתה  ושנית:  שלי.  המשרתים  כל  ליד 
בבא  לו  אמר  מפחד?  לא  אתה  אותך,  להרוג  יכול 
סאלי זיע"א, אני מפחד רק מבורא עולם. ועוד דבר 
אתה  המושל  לו  אמר  אותי.  להרוג  יכול  לא  אתה 
לו שתי סטירות הוא  צודק. וסיפר לו שמתי שנתן 
באקדח  שנגע  פעם  כל  אבל  באקדח  לנגוע  ניסה 
לתפוס  מנסה  פעם  ושוב  מהיד.  לו  יורד  היה  הוא 
אני  לו  אמר  לו מהיד.  בורח  פעם  ושוב  הנשק  את 
הבבא  לו  אמר  היד.  את  לו  ונישק  מחילה  מבקש 
בצדק  לכלא  יהודי  להכניס  רוצה  אתה  אם  סאלי 
כשר  אוכל  תפילין  לו  להכניס  להסכים  צריך  אתה 
ומאז  לכך  הסכים  שהמושל  כמובן  שיצטרך.  ומה 
נהיה ידיד של הבבא סאלי. ומכאן רואים עד כמה 
העוצמה של גדולי ישראל שהיו מקדישים עצמם 
למען עם ישראל וזה מה שעשה פנחס, הוא קינא 
ישראל  עם  וכל  המגיפה  את  עצר  ובסוף  ה'  את 

 נשארו בחיים בזכותו.



את הסיפור הבא סיפרה ביתו הרבנית 
ה אשת חבר לרבי אברהם “רחמה אביחצירא ע

 רבה של רמלה.‘( בבא הנה)’אביחצירא 
פעם הייתה תקופה שאימי בקשה ממני ” 

שאומר לכל אחד שמגיע לביתנו שאבא נמצא 
כעת בנסיעה. וכך עשיתי במשך שלושה 

 חודשים בכל פעם שאימי בקשה.
פעם אחת שלא חשתי בטוב קמתי ” 

מה -באמצע הלילה כדי לקחת דבר 
מהמטבח, כשהגעתי לסלון אני 
פתאום מבחינה באימי שמחזיקה 
בידה מגש אוכל ועולה על סולם 
ידם.  ן שהיה ממוקם בבו לחלו
וכשהיא פותחת את החלון ניסתי 
מעט להציץ והנה אני רואה את 

ט יושב שם ושוקד “ מור אבי הקוה 
בלימוד התורה הקדושה בצורה 
נפלאה. כשאמא ירדה אמרתי לה, 

אמא הרי אמרת לי שאבא נסע, ’ 
מעלה  פה ל צא  נמ א  ב נה א וה

שקט ’ ואז אמרה לי אמא,  ‘.  בבוידם 
ם  ד בעול לאף אח רי  תאמ אל 

 ‘.שאבא נמצא פה
איזה שקידות נפלאה הייתה 
לו בתורה הקדושה. כמה היה לו 
פרישות מהעולם אי אפשר לשער. 
וכמו שאפשר לסכם במשפט אחד: 

א אינו שייך “סידנא בבא סאלי זיע’ 
לדור שלנו אלא לדורות הקודמים של התנאים 

 ‘.והאמורים
ר רבי “ מופתים רבים מיוחסים לאדמו 

ישראל אביחצירא זכר צדיק וקדוש לברכה, 
אחד מהם, נס רפואי מדהים בזכות ברכת הרב, 

הגם שאין   -הצליח לרגש אותנו באופן מיוחד  
 מדובר בסיפור אחד כזה. 

זה אירע כאשר באחד הימים נכנסה לבית 
הרב משלחת מיוחדת של אנשים עם חליפות 
ועניבות, שבשיחות ביניהם הובן מיד כי מדובר 
ברופאים. עוזר הרב ניגש לאחד מהם בזמן 
שהמתינו להיכנס לחדר הרב, וביקש לדעת את 
סיבת ביקורם. "תשאל את הבחורה שם בפינה, 
היא תסביר לך הכל", הייתה תשובת הרופא, 
תוך שהוא מצביע על בחורה צעירה שעמדה 
על רגליה בפינת החדר, מחכה אף היא לברכת 

 הרב. 
ר' אליהו, עוזר הרב, ניגש לבחורה ושאל 

אך מה גדולה הייתה   -אותה לפשר בואה לרב  
הפתעתו כאשר הבחורה שאלה בתמיהה: "מה, 

 אתה לא זוכר אותי?". 
עוזר הרב ניסה בכל כוחו להיזכר, אך ללא 
הצלחה. "אני בטוחה שכשאגיד לך מאיפה 
אתה מכיר אותי, אתה מיד תיזכר", אמרה 
הבחורה בחיוך ואז הוסיפה: "זוכר אתה את 
הבחורה שהגיעה לכאן לפני שלושה חודשים 
על כיסא גלגלים? זו אני! הגעתי אז לבקש את 

ישתבח שמו לעד, עומדת   -ברכת הרב, והיום  
 אני על רגליי, בריאה ושלימה".

ר' אליהו נזכר בה מיד, וכי איך אפשר 
שלא לזכור את הבחורה שהתחננה בדמעות 
לברכה לרפואה? "זה כמה שנים שאני מטופלת 
בבית החולים 'בית לוינשטיין' ברעננה", סיפרה 
"ואף אחד  אז הבחורה בדמעות שליש. 
יודע איך לרפא את רגלי  מהרופאים לא 
המשותקת. ניסו כבר הכל, ואף אחד לא חושב 

 שאצליח להתרפא אי פעם".
הסיבה שר' אליהו זכר דווקא 
אותה היא שהיות ולא יכלה 
להיכנס לחדרו של הרב, ביקשה 
א  ס י כ ת  א ב  ר ק ל ה  ר ו ח ב ה
הגלגלים לדלת של חדרו כדי 
שתוכל להטות אוזנה ולשמוע 
את קולו של הרב כשהוא מברך 
אותה ברפואה שלימה. הבחורה 
הצליחה לרגש אותו, ור' אליהו 

אך הבחורה לא  -נענה לבקשתה 
 הסתפקה בזאת. 

א  והי גם לאחר שהרב בירך 
שמעה באוזניה את הברכה, 
הפצירה בר' אליהו שייכנס שוב 
לרב ויבקש ממנו שיבטיח לה 
ובכל אותו הזמן  שתתרפא. 
ישבה הבחורה ליד הדלת, ולא 
הפסיקה לבכות. כשהבבא סאלי 
יד את  צי שמע את בקשתה, 
עוזרו בבקבוק מים מיוחדים 
והורה לבחורה לטבול את רגלה המשותקת 
במים תוך שהוא מבטיח: "אם היא תעשה כך, 

 אני מבטיח לך שתתרפא במהרה".
בני ביתה התרגשו מהמחווה, אך עד 

 -מהרה חזרו לשגרתם ולא שאלו בדבר המים  
אם עשתה כדברי הרב אם לאו. אך הבחורה לא 
שכחה, ומדי יום ביומו הרטיבה את הרגל 
הפגועה במעט המים מן הבקבוק המיוחד. 
וראה זה פלא, כנגד כל הסיכויים ומעל לטבע 
ממש, הרגל המשותקת נרפאה תוך שלושה 

 חודשים. 
או אז ניגש אחד הרופאים לר' אליהו 
ואמר בקול נרגש: "נו, שמעת כבר את הסיפור 
ת  י מב ם  אי ופ ר ו ה נ נח א  ? ים שלה דה המ
לוינשטיין, שטיפלנו בבחורה במשך ארבע 
שנים, ולא היה אחד בינינו שלא הסכים על זה 
שאין לה סיכוי. לפי התחזיות שלנו לא רק 
שרגליה המשותקות לא היו אמורות להירפא, 
תוך זמן קצר צפינו שפלג גופה העליון ישותק 

 אף הוא. 
"אנחנו רואים הרבה ניסים רפואיים, אבל 
נס כמו זה לא ראינו מעולם. כשהבנו שמי 
שעומד מאחורי הנס הגדול הזה הוא לא אחר 
מאשר רבינו הבבא סאלי שממנו קיבלה 
הבחורה את הברכה, לא יכולנו להתאפק 
י  רופא כל  וחדת של  מי ו משלחת  נ וארג
המחלקה, שהגיעו לחזות בפני קודשו של 
האיש שפעל גדולות ונצורות שכאלה. גם 
 אנחנו רוצים לבקש ממנו ברכה", סיכם הרופא.

‘ ’

כשהבנו שמי שעומד 
מאחורי הנס הגדול 
הזה הוא לא אחר 

מאשר רבינו הבבא 
סאלי שממנו קיבלה 
הבחורה את הברכה, 
לא יכולנו להתאפק 

וארגנו משלחת 
מיוחדת של כל רופאי 

המחלקה, שהגיעו 
לחזות בפני קודשו 
של האיש שפעל 
גדולות ונצורות 

 “ שכאלה

 שבת שלו<ם ומבורך 

 מאמר מיוחד לרגל הילולת 
 א“סידנא בבא סאלי זיע

 (“53אל נא רפא נא לה)”
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מיוחד להילולת מרן קודש הקודשים 
 סידנא בבא סאלי זיע"א:

קשה דאיתא בחז"ל שקשה סילוקן של 
צדיקים "כחורבן" בית המקדש ובמקום אחר 

 מצינו שקשה 'יותר' מחורבן בית המקדש?
 

קשה סילוקן של צדיקים כחורבן בית 
 ראשון ויותר מחורבן בית שני

רבינו הגדול זצוקל"ה בספרו "חזון עובדיה" )ח"א דשבת 
בהספד, ארבע תעניות עמ' ת"פ( מחלק בין חורבן בית 
מקדש ראשון לחורבן בין בית מקדש שני, דבגמרא )יומא 
כא:( אמרו שחמשה דברים חסרו בבית שני, ואחד מהם 
שכינה, כלומר שבבית שני לא היתה שכינה בדרגה עילאה 
כמו בבית ראשון, כמו שאמרו בזוהר הקדוש )פרשת 
בראשית דף כו.(. וממילא כלפי חורבן בית ראשון שהיתה 
שם שכינה עילאה, סילוקם של צדיקים כשריפת בית אלהינו, 
אבל כלפי חורבן בית שני שחסרה ממנו השכינה, קשה 
סילוקם של צדיקים יותר מחורבן בהמ"ק. כי השראת 
השכינה על הצדיק היא בשפע גדול לכל ישראל, אגוני מגנא 

 ואצולי מצלא.

 
יש חילוק בין צדיק שעסק כל ימיו בתורה  

 לעצמו לצדיק שהשפיע על אחרים 
יש שתירצו שיש לחלק בין צדיק שעסק בתורה ובמצוות כל 
ימיו בינו לבין עצמו ולא השפיע על אחרים, דמיתתו שקולה 
רק כחורבן בית המקדש, אבל לעומתו צדיק שהרבה וריבץ 
פעלים לתורה, והשפיע גם על אחרים מזיו תורתו ויראתו, 

 בודאי שסילוקו קשה יותר מחורבן בית המקדש.

 
יש חילוק בין צדיק שעל ידי פטירתו שבים  

 בני דורו בתשובה לצדיק שלא זוכה לזה 

עוד מתרצים העולם כי יש לחלק בין פטירת צדיק שבמיתתו 
בני דורו שמים על ליבם גודל אבידתו, ושבים בתשובה על 
מעשיהם הרעים, אז קשה סילוקו רק כחורבן בית המקדש, 
שהרי עד עתה אנו שמים ליבנו את עניין חורבן הבית 
ומצטערים ומתאבלים עליו ומצפים לבנינו. אבל אם אין איש 
שם על לב בפטירת הצדיק, אז ודאי סילוקו קשה יותר 

 מחורבן בית המקדש.

 
יש לחלק בין צדיק שהיה בכוחו להגן על  

 בניין הבית שלא יחרב 

נראה ליישב בס"ד כי יש שני סוגי צדיקים, יש צדיקים שרב 
כוחם אבל לא עד כדי כך שיוכלו להעמיד לשמר ולהגן 
בתורתם וצדקתם על המקדש שלא יחרב, ועל כן קשה 
סילוקן רק כחורבן בית המקדש, כי במיתתם יש חורבן אחד, 
אבל יש צדיקים שרב כוחם שאילו היו בזמן הבית היו יכולים 
להגן עליו שלא יחרב, נמצא ששקולה מיתתן יותר מחורבן 
בית המקדש, כי רב ערכם ומעלתם שאילו היו בזמן החורבן, 
יכולים היו להגן על המקדש, ועתה שנסתלקו מאיתנו לבד 
סילוקן דומה כאילו נסתלק עימם גם המקדש, וכרבי צדוק 
)גיטין נו.( שישב בתענית למשך ארבעים שנה בתענית כדי 

 שלא יחרב בית המקדש. 
 י.“א, תגן בעדכם ובעד כל עמ“וזכות סידנא בבא סאלי זיע

שאנו מדברים על רשב"י אבותינו הקדושים ע"ה היו אחוזים ברשב"י אי 
אפשר להבין, מי שרוצה שיקרא בספרים של מרן אביר יעקב כמה הוא 
מדבר על רשב"י יש דרשה שלימה שכותב בדורש טוב )דרש ד( פרק 
 שלם על רשב"י, ושם מדבר מי היה רשב"י מה היו זכויותיו ואת כל העניינים. 

א, כידוע שנהגו לעשות כמה “ צ רבי משה אביחצירא שליט “אצלנו במשפחה, מספר מורינו הגה
וכמה הילולות וההילולא הגדולה ביותר שהיינו עושים הייתה ההילולא של רשב"י, האביר יעקב 
חיבר פיוט על רשב"י, בבא סאלי גם, עטרת ראשינו רבי דוד גם, בבא מאיר גם, רבי יצחק הגדול 
גם, ועוד שחברו פיוטים על רשב"י, ושהיו מפייטים, היה אור שלא היה אפשר לתאר את הטהרה 

 והקדושה.
אני זוכר שהייתי ילד קטן, בשעה שהיו שרים לא היה אפשר לתאר את השמחה שהייתה לסבא 
קדישא. ויותר מזה, אחד מהדברים שהיה לסבא קדישא זה לעבוד את הקב"ה בשמחה. 
ולפעמים אנשים מצאו אותו במצב כזה שהוא מכונס בתוך עצמו, עצוב. מור אבי שליט"א, היה 
קורא לזה שהוא 'עיף', כנראה שעבודת השם בשמחה היא צריכה הרבה כוחות וכשהוא היה 

 'עיף' לא היה לו כוחות ולכן היה מכונס בתוך עצמו.
 

א: מור זקנינו סידנא בבא סאלי זיע"א, היה כל כך “ צ רבי משה שליט “ עוד מספר מורינו הגה 
דבוק ב'אור החיים' הקדוש. היום, קודם שנסעתי לציונו של ה'אור החיים' הקדוש בירושלים, 
נכנסתי אל ביתו של מור אבי שיחיה, ואמרתי לו: "אבא, אני נוסע עכשיו לירושלים להשתטח 
בציונו של האור החיים". ואמרתי לו שזכור לי שסידנא בבא סאלי כל שנה ושנה ביום ההילולא 
היה הולך להשתטח על הציון הקדוש. מור אבי אמר לי: "מה זה כל שנה בהילולא? הוא היה 
הולך כל שנה שלוש או ארבע פעמים"!. והוא היה כל כך דבוק בתורתו עד כדי כך שלא היה 
עושה קידוש בליל שבת עד שהיה מסיים את כל פירושיו של ה'אור החיים' הקדוש על הפרשה. 
הוא היה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, רש"י ו'אור החיים' הקדוש. ומור אבי אמר לי שגם 

 היה קורא את הכלי יקר בכל פרשה.
 

שנה לא היה לו בנים. כמה   11מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א מספר על תלמידו: " 
פעמים אמרתי לו שילך לבבא סאלי ושיבקש. אמר לי אני הולך אליו, וכל פעם הוא אומר לי 
'התפללתי ולא נעניתי'.  אחר זמן הייתי באירוסין ברמת אלחנן, אמרתי לו )לאותו תלמיד( נו 

 מה.. אומר לי: שבוע שעבר הייתי שוב אצלו )אצל הבבא סאלי( ואמר לי 'התפללתי ונעניתי'!
אנחנו לא יודעים את   -אחרי חודש, אני בבית, הוא מצלצל לי: אשתו בהריון! איך אתה יודע???  

הגדולות של האנשים האלה". ״אני זוכר כשרציתי לחתן את הבת הגדולה שלי, הלכתי אליו 
לקבל ממנו ברכה. אז קודם כל הביא צלחת.. לאכול.. פירות. אחרי זה כשבאתי ללכת, הוציא 
שני שטרות של מאה שקל. אני מדבר על לפני יותר משלושים שנה. אמר לי תיקח את זה. תשים 
אותם אצלך. יהיה לך ברכה. עד היום יש לי אותם! אמנם החליפו אותם. הרי את המאה עשו 
עשרה שקלים.. אחרים היו מוכרים אותם במיליונים היום.. אם הייתי רוצה להתעשר...", סיים 
ראש הישיבה בחיוך. )מתוך שיחה שמסר הרב בערב הילולתו של סידנא בבא סאלי זיע"א, 

 בשנת תשע"ח בהיכל ישיבת 'פורת יוסף'(
 

אברהם סבג שהיה שמשו של הבבא סאלי במרוקו, שבמוצאי שבת היה הבבא סאלי ’  מספר ר 
עושה סעודה ומזמין אליה אנשים רבים, והם היו שרים שירי קודש בדבקות גדולה עד אור 
הבוקר. שומעים דברי תורה ומתחזקים באמונה. תפקידי בסעודות הללו היה למזוג לאנשים 
כוסות גדולות ויפות של עראק, כדי שכל התורה תבוא מתוך שמחה של מצווה ולא חלילה 

איש, והנה באמצע הלילה ראיתי שהעראק  08-מתוך עצבות. באחת הסעודות הללו השתתפו כ
 עומד להיגמר, והסעודה אמורה להימשך עד עלות השחר.

ניגשתי לבבא סאלי ואמרתי שהעראק עומד להיגמר. אמר לי הבבא סאלי: קח מגבת, תכסה 
את הבקבוק ותמזוג לאנשים. כך עשיתי. מזגתי עראק לאנשים ומזגתי עוד ועוד מאותו בקבוק 
מכוסה עד אור הבוקר. בבוקר, כשכולם כבר הלכו לביתם, הורדתי את המגבת וראיתי שנשארה 

 בבקבוק אותה כמות של עראק כמו שהייתה לפני שכיסיתי אותו.
 

סיפר אדם אחד שהיה משרת את הבבא סאלי כשהיה בבית חולים )בסוף ימיו הוא היה הולך 
הרבה לבית חולים(, שפעם כשהיה משמש את הבבא סאלי בבי"ח, הוא ראה רופא אחד עם 
תינוק ביד, ששאל אותו: "שמעתי שיש פה צדיק, איפה הצדיק הזה נמצא?". הוא לקח אותו 
אליו. הבבא סאלי היה אז בסוף ימיו. הרופא שם את הילד על הברכיים של הבבא סאלי ואמר 
לו: "זה תינוק שהלב שלו כמעט גמור, וכל הזמן הוא בטיפול נמרץ, אולי כבודו יברך אותו". 
הבבא סאלי שאל את השמש שלו: "עוד כמה זמן סוכות?", ואמר לרופא: "תגיד לאבי הילד 
שבערב סוכות הוא יצא הביתה עם לב בריא", ואכן כך היה. הרופא הזה היה חילוני, והוא 
השתגע, זה היה כאילו אותו תינוק קיבל לב חדש, השתלת לב. רק שנבין מי זה היה הבבא סאלי 

 הקדוש, "צדיק גוזר והקב"ה מקיים". 
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