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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 לזב"ק: 
בת יפה, איילת עליה 

  בת אסתר. 

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

 להקדשות בעלון
 250-4578757 

 ‘.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
 úע"נ רבי משה בן עישה ז"úמוקדש 
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 לפי אופק נתיבות
 שבת שלום ומבורך
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 האם שייך דין מצר 
 שהחזיקו בו רבים לענין 

 ברכת האילנות

: בחצר אחת גדלים עצי פרי ובמשך שאלה לדיון 
הרבה שנים נתנו בעלי החצר רשות לכל מאן דבעי 
להיכנס בחצרם ולברך ברכת האילנות, והשנה הודיעו 
בעלי החצר שאינם מסכימים יותר שייכנסו לחצרם בלא 
רשות, ויש שערערו על בעלי החצר שמכיון שהוחזקו 

ז דין “ רבים במצוה זו לומר ברכת האילנות בחצרם חל ע 
מצר שהחזיקו בו רבים ואסור לבעלי החצר לקלקלו 

 ולמנוע מהרבים לברך שם. האם יש ממש בדבריהם?
: שאלה זו שייכת בעוד מצוות הבאות מזמן תשובה 

לזמן, כגון מי שיש לו בריכת דגים בחצירו והורגלו רבים 
לומר אצלו תשליך בראש השנה, וכן מי שהורגלו רבים 

 ‘.לשרוף את החמץ בחצר שלו וכדו
א אמר שאכן “ שליט רבי חיים קניבסקי  והגאון הגדול  

יש ממש בטענה זו ואין לבעל החצר זכות למנוע 
מהרבים לקיים בחצירו את המצוה שהוחזקו לעשות שם 

 מקדמת דנא.
א הביא “ שליט רבי שמעון נתן נטע הלברשטאם  והגאון 

ב סימן יג, שדין מצר “ ראיה מדברי הדברי חיים ח 
שהוחזקו בו רבים שייך רק בדבר שאנשים רגילים 
להקפיד עליו, כמו מצר העובר בתוך שדהו ואנשים 

ז, ומדלא הקפיד “ עוברים בתוכו ודרך כל אדם להקפיד ע 
מ מחל לרבים ושוב אינו יכול לחזור בו. אבל בנידון “ ש 

דידן שאין דרך בני אדם להקפיד על דבר כזה שייכנסו 
בחצרם פעם אחת בשנה לברכת האילנות לא היו 
הבעלים צריכים למחות, ואין ראיה מדלא מחו שמחלו 

כ אין שייך כאן דין מצר שהחזיקו בו רבים “על זכותם, וא
 כלל.

א אמר שסברא זו “ שליט רבי מנדל שפרן  והגאון  
פשוטה ונכונה, ואמר וכי יעלה על הדעת שמי שהוחזק 
להזמין אורחים לביתו ומפסיק להזמינם יכולים האורחים 
לתובעו מדין מצר שהחזיקו בו רבים? הא ודאי שהרשות 
ביד האדם להפסיק לקיים מצוה שהוחזק בה, ואין זה 

 שייך לדין מצר שהוחזקו בו רבים.
א הסכים לסברא “ שליט רבי נפתלי נוסבוים  וגם הגאון  

ב הביא ממש “ זו, ואמר שבפתחי תשובה סימן שעז סק 
מ סימן “ כסברת הדברי חיים בשם תשובת בית אפרים חו 

רבי יעקב מאיר שטרן ש. וכן הסכים הגאון  “ כב, ע 
נ נוסבוים הוסיף, דכל זה אפילו אם אין “ א. והגר “ שליט 

טעם לשינוי שמשנה מחזקתו, אבל אם יש טעם לזה, 
כגון שעד עתה לא קיבל אישור מהעיריה להוסיף חדר 
בחצירו, וכעת נתנה לו העיריה רשות להוסיף שם חדר, 
בודאי לא שייך בזה כלל סברת מצר שהחזיקו בו רבים, 

ז שלא “ דבודאי לא נתן רשות לרבים להשתמש שם רק כ 
יזדקק לשטח החצר מחמת עיכוב הרשויות, אבל ברגע  
שיכול לעשות בחצירו את השימוש שרצה מכבר 
ונסתלק העיכוב שעכבוהו הרשויות, יכול לסגור את 

 החצר.

מערכת העלון מודה מקרב לב לכל המסייעים והעוזרים לעלון במהלך 
 השנה בכלל ובימי החגים בפרט. וכמובן שבראש ובראשונה לבורא העולם.

ו, וכן רעייתו ובנו לביא, ”וכן נודה מקרב לב לנגיד הנכבד מר תומר סגרון הי
 שלא חסך הן מהונו והן מזמנו עבור עלוני חג הפסח ושביעי של פסח.

הגאון הגדול רבי שלמה לוינשטין ונודה לכותבי המדורים הלא הם:  
א ולהגאון החשוב רבי יוסף חי ” ג רבי יצחק עטיה שליט ” א, הרה ” שליט 

 א. ”סימן טוב שליט
מאות  ים על  יבים לכם עשרות אלפי הקוראים הנאמנ וני חב ואחר

 התגובות.
 )מעיקר הדין היינו צריכים לפרסם את שמותיהם של המסייעים, 
 אך בטוחנו שאינם רוצים בכך, אז נכבד את רצונותיהם(



‘ ’

לפני כשלוש שבועות וכמעט וחצי, חלה 
בבא ’ יומא דהילולא של הרב הקדוש סדנא  

א, קדושתו ופרישותו בעולם הייתה “זיע‘ חאקי
לשם דבר, כל מי שהכיר אותו ידע שמדובר 
במלאך אלוקים, לא מדובר בסתם אדם קדוש 

 ולא בעוד גדול הדור.
רבים היו מתדפקים אל דלת ביתו שאגב 
תמיד היה פותח לרווחת כל הבאים. כל מי 

שהיה נכנס במחשבת רעב היה 
יוצא שבע, ומי שנכנס קטן אמונה 
היה יוצא ספר מוסר ומאושר 

 כאחד.
את צורת חייו היום יומיות, מי 
שלא ראה לא יכול להמחיש. כי 
מדובר כאן בסיפורים ועובדות 

 מסעירות ומסמירות.
, האדמו  צ רבי “ ר הגה “ בנו

א, רבה “ יחיאל אביחצירא שליט 
ת  א ר  פ י ס  , ה ל מ ר ר  י ע ה ל  ש

 העובדות הבאות:
עניין חינוך ילדי ישראל על 
טהרת הקודש נגע גם לכיסו של 
רבנו סידנא בבא חאקי, שהיה 
ך  נו חי מוכן לתמוך במוסדות 
ם  ובילדים שהוריהם מתקשי
לכלכל את ההוצאות של הבית 
ספר, החל ממכשירי כתיבה דמי 
טיולים, השתתפויות בפעילויות 

 השונות, ובחוגים וכדומה.
גם התמיכה בכוללים הייתה חשובה 
בעיניו, ביודעו את החשיבות בעסק התורה 
ובצורך המיוחד במנהיגים רוחניים לעם ישראל

שלאחר שהאברכים עוסקים כמה שנים   -
בשקידה בכוללים ולא מתעסקים בשום עסק 
בענייני העולם הזה, רוכשים לעצמם ידיעות 
בתורה הקדושה בהנהגת הכלל, ואז מוכשרים 

 הם להנהיג העדה.
בין המפורסמות הייתה פעילותו המסורה 
החשובה והבלתי נלאית לפני כחמישים 
ותשעה שנים בהרגעת הרוחות במאורעות 
ואדי סאליב הנמצאת במורדות הר הכרמל 
ביציאה מן העיר לכוון העיר נשר תל חנן, 
י  בצע ומ ם  ורדי ן המ בי ם  כנת שלו ובהש
הפוגרומים שהפגינו ברחובות ובכל מקום 
ציבורי אל עבר ראשי המדינה, וראשי העיר 
חיפה, על רקע השכנתם בתנאי דיור עלובים 

 ועל מחסור במזון ובעבודה ובקיפוח עדתי.
רובן של המשפחות הללו היו משפחות 
מרובות ילדים מעדות המזרח ויוצאי צפון 
אפריקה, בו בזמן שאת יוציא אירופה שהיו 
מגיעים לארץ דאגו חיש לשכן באזורים 
היוקרתיים ביותר, בדירות חדשות ובעבודה 

 מסודרת לאיש ולאישה.
פרשה זו הרעישה את כל יושבי הארץ 
וכמעט שאיימה לפורר את ניצני האחדות 

 -המזעריים ששכנו בין האזרחים ובין ראשיה 
סכנה עצומה של התפוצצות חברתית שמדינה 

צעירה אינה ערוכה להתמודד איתה. שרי 
ממשלה ושוטרים לא יכלו להתגבר על הפגנות 
יע את  ולא מצאו דרך להרג קשות אלה 
הרוחות, רוח של פחד וייאוש גברה במדינה 
מיום ליום, כל עיתוני התקופה ההיא מלאים 
תיאורים המשרים אימה ופחד בין התושבים, 

 ואין פתרון צפוי לעין.
שמעה של פרשה זו הגיעה אף למעבר 
לים, אז ניתר ממקומו סידנא, לא 
היסס, לא פחד ולא נרתע, לקח 
את מקלו ושם את פעמיו לכוון 

 שכונת ואדי סאליב.
ההפגנה והאלימות היו בעיצומן. 
פתאום נראית באופק קומתו 
התמירה של סידנא, ופתאום 
כבמטה קסמים הושלך הס בין 

 המפגינים הניצים.
ן  י ב ב  י ת נ ו  ל ס  ל י פ א  נ ד י ס
המפגינים, התייצב במרכז הזירה 
ונשא דברים חוצבי להבות אש, 
הרגיע את הרוחות, ולאחר מכן 
אסף מסביבו את המארגנים 
הממורמרים והבטיח להם כי 
יביא את עצומותיהם וטענותיהם  
ויעשה  י אנשי הממשלה  לפנ
כמיטב יכולתו להביא פתרונות 

 שיניחו את דעתם.
וכאשר דיבר כן עשה, סידנא 
נכנס לעובי הקורה, השכים והעריב להציג את 
הדברים בנועם שיח לפני ראשי המדינה, ולא 
נח ולא שקט עד שסודרו העניינים על הצד 

 הטוב ביותר.
ר סידנא דואג “ גם ברמת הפרט היה עט 

לכל אחד ועלתה לו בזאת. ובהקשר זה מספר 
ל משטרת “ א, על מפכ “צ רבי יחיאל שליט“הגה

רמלה שהתיידד עם סדנא והוא מר יורם רווה 
י הכנסת האורחים “ ל, והכיר את סדנא ע “ ז 

הגדולה שנהג בה סידנא, שכידוע באותן שנים 
התחבורה הציבורית הייתה מסתיימת בשעות 
הערב המקודמות ואין יוצר ואין בא, לא היו 
מלונות ורבים שהיו מפחדים מהמצב הביטחוני 
היו באים לחסות במשרדי המשטרה, שהיו 

 פועלים גם בשעות הלילה.
סידנא, שידע מכך, היה מודיע במזכירות 
המשטרה שניתן לשלוח אליו אנשים ללון 
ויכול לאכסנם בביתו המרווח, ובאמת כך היה, 
ביתו של סידנא שימש כעין מלון לאנשים 
רבים, בהזדמנויות אלו היה סידנא גם מלמד 
את השוטרים הלכות שבת, מתי מותר להם 

יתברך ‘  לחלל שבת, וכן היה מלמדם בטחון בה 
 ובתורתו הקדושה.

ומספרים אותם קצינים שבדרך זו שנהג 
איתם בדרכי נועם, ולא בדק בציציותיהם, 
חדרה בהם אמונת חכמים והתעוררו לעשות 
חשבון נפש, וכך עלו ממדרגה למדרגה עד 

 שנעשו בעלי תשובה גמורים.
 -ההמשך המרתק בעמוד הבא -

ל משטרת “מפכ
רמלה שהתיידד 
עם סדנא והוא 
מר יורם רווה 

ל, והכיר את “ז
י “סדנא ע

הכנסת 
האורחים 

הגדולה שנהג 
 ‘בה סידנא

 ר רבי יחיאל אביחצירא“האדמו

 “היא העולה על מוקדה ”
במדרש, למדו חז"ל פסוק זה על ענין הגאוה. שמי  
שמתגאה ומעלה את עצמו סופו שישרף וזה מה  

הגאוה, "על מוקדה"    –שכתוב בפסוק "היא העולה"  
לשון שריפה. ומביא המדרש מעשה באדם אחד    –

שהיתה לו תביעה על אדם אחר והנתבע היה  
עשיר. תבע אותו לדין תורה אצל רב, שלח רב  
לקרוא לו לאותו עשיר, אבל ההוא מרוב גאוה אמר  
"שאני אבוא לדין תורה עם אדם כל כך עני, הלא כל  
הגמלים שיש בערב לא יכולים לסחוב אפילו את  
מפתחות האוצרות שלי". שמע זאת רב ואמר מה  
הוא מתגאה, והלא הקב"ה יכול להפסיד ממנו את  
כל ממונו. כיון שיצא דבר זה מפי רב, הגיע קול  
מהמלכות להכניס את כל רכושו של אותו אדם  
לאוצר המלוכה ולתפוס גם אותו להריגה. שלח  
אותו אדם לבקש סליחה מרב, ובקושי הצליח  

 לצאת הוא עצמו חי מפרשה זו.    
ובענין זה מביא בספר "ילקוט סיפורים" את  
המדרש על שלמה המלך והנמלה.  כמובן  
שכשהולכים לדבר על שלמה המלך צריכים לדעת  
ל   ו ד ג " ו  ל ת  א ר ו ק א  ר מ ג ה ש ש  י א ה ה  ז ש
העולם" )מסכת סנהדרין דף כא עמוד ב'( ואם אנו  
קוראים בחז"ל שנכשל באיזה שהוא חטא מדובר  
בכשלון מיקרוסקופי, שגם אחרי כשלון כזה, עדיין  

 יכולים להחשיב אותו כ"גדול העולם".   
"מעשה הנמלה שארעה בימי שלמה המלך ע"ה  
כשהמליכו הקב"ה והמשילו על כל מיני חיות  
ובריות שבעולם. ועל בני אדם ועל חיות ועופות  
ועל כל מה שברא הקב"ה .ונתן לו אדרת גדולה  
לישב עליה. והיתה ממשי ירוק, ארוגה מזהב טוב  
וכל מיני ציורים שבעולם, והיה אורכה ששים מיל  
ורוחבה ששים מיל. והיו לו ארבעה שרים שר אחד  
מבני אדם ושמו אסף בן ברכיה. ושר שני מן השדים  
ושמו רמיראט. ושר שלישי מן החיות אריה. ושר  

נשר. ולא היה הולך כי אם על    –רביעי מן העופות  
הרוח והיה אוכל סעודת בוקר בדמשק וסעודת  
ערב במדי. ויהי היום ההוא שהיה מתגאה בעצמו  
ואמר אין בעולם כמוני שנתן לי הקב"ה חכמה ובינה  
ודעה והשכל. והמשילני על כל בריותיו. באותה  
שעה נתנדנד הרוח ונפלו מעל האדרת ארבעים  
אלף איש. כשראה שלמה כך צעק אל הרוח ואמר  
לרוח שוב. השיב הרוח ואמר שוב אתה עד אלוקיך  
ולא תתגאה, ואשוב אני עמך. באותה שעה נכלם  
שלמה מדברי הרוח.   ועוד היה הולך יום אחד ועבר  
על נחל אחד שהיה בו נמלים, ושמע קול אחד  
מנמלה שחורה שהיתה אומרת לנמלים, הכנסו  
לבתיכם שלא ישחיתו אתכם חילותיו של שלמה  
המלך.  כששמע שלמה כך, חרה אפו ואמר לרוח  
רד למטה לארץ, וירד. שלח אחר הנמלים ואמר מי  

 –מכם אמרה התכנסו לבתיכם, אמרה אותה נמלה  
אני אמרתי להם. אמר לה למה אמרת כך, אמרה לו  
כי יראתי שמא יבואו לראות מחניך ויבטלו מהשבח  
שמשבחים להקב"ה ויחר אפו עלינו ויהרגנו.  אמר  
לה למה לא דברה מכל הנמלים אלא את? אמרה לו,  
אני מלכה שלהן. אמר לה מה שמך, אמרה לו  
מחשמה. אמר לה אני רוצה לשאול אותך שאלה  
אחת. אמרה לו אינו ראוי שיהיה השואל יושב על  
כסא והנשאל על הארץ, אלא תשא אותי על ידך  
ואחזיר לך תשובה. ולקח אותה על ידו. נשארה כנגד  
פניו אמרה לו שאל. אמר לה יש בעולם גדול יותר  
ממני? אמרה לו הן. אמר לה מי הוא? אמרה לו,  
אני .אמר לה כיצד את גדולה ממני? אמרה לו אילו  
לא הייתי גדולה ממך לא שלחך הקב"ה אצלי  

 שתשאני.  
כששמע שלמה כך חרה אפו עליה והשליכה  

ומתוק
המאור

 המגיד רבי
מה úש

úוינשטין 
 שליט״א

באפשרותיכם 
ת  א ת  ו כ ז ל
הרבים ללא כל 

 מאמץ!
אם אירע 
אתכם או 
מכיריכם 

 סיפור מחזק
שלחו אלינו בית 

 ‘אור השבת’
 3311\4חזני ‘ רח

ולציין נתיבות 
 ‘אור השבת’עבור 

 או בפקס: 
80-7743098 

 יכול מראש חודש

גאון אחד היה מדביק מודעות בבית הכנסת מראש חודש ניסן 
ובהם מראי מקומות על הדרשה שרוצה לדרוש בשבת הגדול 
בחריפות ובקיאות, אך היה עוד רב אחד שאינו כל כך חריף, ולא 
היה מדביק מודעות רק בערב שבת קודש של שבת הגדול. ועל 
זה אמר גאון אחד שזה מה שכתוב בהגדה "יכול מראש חודש" מי 
שהוא גדול ו"יכול" לפלפל בעומק דרשותיו, אז "מראש חודש" 
מודיע את נושא הדרשה ומקורותיה בש"ס ופוסקים, כדי שיהיו 
יכולים המשתתפים להכין עצמם ולשאת ולתת עמו, אך "תלמוד 
לומר ביום ההוא", מי שהוא רק תלמיד שרוצה לומר דברי תורה 
פשוטים, אז "ביום ההוא" דווקא מודיע, שאין צורך להרחיב זמן 
 לנוכחים לעמוד על בוריין של הסוגיות, כי אינם אלא דברי אגדה.

 לא נותר זכר

ה'עולם מספרים', שבשעת ה"הסיבה" של פסח, שאל רבי יאש'ה 
בער מבריסק את חיימקה בנו הקטן )לימים מרן הגר"ח מבריסק(: 
מה טעם אנו עושים ב"סדר של פסח" ֵזכר לטיט ולמרור של 
ישראל במצרים )כמו חרוסת ואכילת מרור(, ואין עושים זכר 
ל"רכוש גדול" שהוציאו ישראל ממצרים? השיב רבי חיים תוך 
כדי שאלה: טעמו של דבר, משום שהטיט והמרור עדיין לא 

 לשון הרע לא מדבר אלי!!

ת  רו נציב שי לנדר,  הו מר שמואל 
הכנסת ספר ” המדינה לשעבר, מספר:  

תורה שנתרם  לבריאות הרב על ידי 
ידידו מאיר יעקובסון, הייתה אירוע 
מאוד מרשים, עם המון אנשים. סיום 
כתיבת ספר התורה היה בבית הרב, 
והתהלוכה עם ספר התורה יצאה לבית 
הכנסת. המרחק הוא קטן אך הרב, 
שהיה חלש, ביקש לנסוע רק ברכבי, 
וכל הדרך החזיק לי את היד. אני זוכר 

היה זה   -של הרב ‘  שמע ישראל ‘ את ה 
רגע מאוד מרגש. הרגשתי בתוך תוכי 
שהרב יודע שהוא בעצם הולך לעזוב 

 את העולם.

 ידע שהוא הולך לעזוב את העולם

 צ “הגה
משה רבי 

 אביחצירא 
 א,“שליט

נכד למרן סידנא 
 א“בבא סאלי זיע

 תורתו של מרן 
 האביר יעקב זיע"א

מדי שנה היינו עורכים יום עיון בתורתו של מרן האביר 
יעקב זי"ע. אחד הרבנים שדרש, דיבר בעניין שמיטת 
ם  ן בדברי התומי כספים ומרן כתב בתשובה לדו
שנסתמך על דברי הירושלמי. האביר יעקב מציין שאין 
לו ירושלמי לעיין בו, אבל מהציטוט שהביאו התומים, 
נראה לו ההיפך מסברת התומים עצמו, וביאר את כל 

 הסוגיא בפנים חדשות.

אותו ת"ח שדרש, הראה את התשובה הזו והציג את 
דברי הירושלמי על הדף עם כל המפרשים, ומוכח שרוב 
המפרשים אכן למדו את הירושלמי כדעת האביר יעקב, 

 אף שכלל לא היה מונח לפני הירושלמי!

והאמת היא שאין כאן פלא כלל, כי כשאדם לומד 
תורה לשמה, אתה מכוון לאמיתה של תורה. ואף שגם 

 התומים כיוון לאמיתה של תורה, ותורתו היתה לשמה.

ואם אנחנו לומדים תורה לשמה, לפחות אנחנו בכיוון. 
אדם נוסע מדרום לצפון, וכשמגיע למרכז הארץ עוצר 
ושואל איך מגיעים לבאר שבע. לא יסבירו לו איך להגיע, 
אלא יאמרו לו שעליו קודם כל לעשות פרסה, להסתובב 

 ולנסוע ישר, ושם לשאול. כאן אין טעם להסביר.

כשאדם יודע מה זה לשמה, שזו התכלית וזו המטרה, 
הוא בכיוון. השאלה היא באיזו מהירות. יכול לנסוע 
במהירות חמש קמ"ש ואז יקח לו כמה שנים, או 
להחליף הילוך ולנסוע נסיעה טובה ולהתקדם היטב 
]אמר לי פעם הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט"א, מהו 
'לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה', למה בלשון 
'לעולם' דמשמע שהוא תמיד כך. ואמנם בתפארת 
שלמה מבואר דבכל יום אדם מתעלה ואיגלאי מילתא 
שהלימוד אתמול היה שלא לשמה. אך הוא ביאר בשם 
המהרח"ו שלימוד הפשט הוא תורה שלא לשמה. 
ולימוד הסוד הוא התורה לשמה. וכי נאמר שנעזוב 
חלילה את לימוד הש"ס והפוסקים ורק נלמד את תורת 
הסוד? והלא אף רבינו האר"י היה עוסק בנגלות התורה. 
אך יש לייחד את הזמנים המיועדים לכך, והמקובלים 

 עסקו בתורת הסוד רק בחצות הלילה ובשבתות[.

ה' יזכה אותנו להקדיש את הזמן הקצר לפני קבלת 
תורה, שלכה"פ נתפלל מקירות הלב שנזכה ללימוד 
תורה לש"ש, לקבל את התורה מחדש מתוך קדושה 
וטהרה, אנחנו נשמח בה' והוא ישמח בנו, ובזכות זה נזכה 
לגאולה, וכלשונו של האוה"ח הק' )שמות כז, כ(שאין 

 משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה.

ואם אדם יזכה ללמוד פעם אחת תורה לשמה, פעם 
אחת בלבד, שוב לא יוכל לעזוב את התורה הקדושה 

 אפילו רגע אחד!

 

 -א בפני אברכים“מתוך שיחה שמסר הרב שליט-



 -המשך מעמוד קודם-
ל “ ואכן מר יורם רווה הנזכר, שהיה מפכ 

משטרת רמלה, היה האיש שהוטלה עליו 
המשימה להודיע למשפחה על הטרגדיה 
בפטירת סידנא בתאונת דרכים, ורק לאחר 

 שהודיע למשפחה הותר הפרסום בתקשורת.
גם לאחר פטירתו של סידנא המשיך מר 
רווה לשמור על קשר עם בניו של סידנא, ומדי 

פעם היה בא גם ליטול עצה וברכה 
ר הצדקת הרבנית “ מאשת האדמו 

 ל.“מרים ז
מספר אותו קצין שבאותו הזמן 
היו לו רק שלוש בנות, ורצה לזכות 
וסידנא היה  ם,  זכרי ם  גם בבני

יזכה לעוד בנים ‘ מעודדו שבעזרת ה
לאחר שנה   -ושלא ידאג, וכך היה 

וחצי מפטירתו של סידנא נולד לו 
ש “ בן, ולאות הוקרה קראו יצחק ע 

צ רבי “ הצדיק, והסנדק היה הגה 
ל בנו בכורו וממשיך “ אברהם זצ 

דרכו של סידנא, ומסדר הברכות 
ד הרב מנחם פרנקל “ר המוע“היה יו

ל. הרבנית הייתה מעודדת אותו “ ז 
יזכה לעוד בנים, ואכן “ שבעז  ה 

לאחר כשנתיים נולד לו בן נוסף, 
ובינתיים לדאבוננו נפטר הצדיק 
רבי אברהם בנו בכורו של סידנא 

, ואז קרא שמו ע  ש “ בבא חאקי
ר מקרטשניף “ ל, האדמו “ הצדיק רבי אברהם זצ 

א “ ר יחיאל שליט “ מרחובות היה הסנדק והג 
 ‘(.עונג שבת)’היה מכובד בברכות 

ממשיך ומספר רבי יחיאל: פעם יצא בבא 
חאקי עם פעילים למסע רישום ילדי ישראל 
לחינוך תורני. העבודה מאומצת, לעתים הורים 
מתבצרים ויש צורך לשכנע ולהסביר, לפעמים 
מתלבטים ומסתפקים ויש לחמם את הלב. יש 
בתים שהאם רוצה והאב מסרב, ויש להיפך. 
הכלל, על כל ילד הופעלה מערכה שלמה, 

 כיבוש מחדש.
באישון לילה שבו בחזרה, הרב מבקש 
לפנות בכביש לא ידוע. כאמור, השעה מאוחרת 
מאוד הפעילים עייפים, הנהג עוד יותר, אבל 
הרב מתעקש. כאן מושב גדיש, עלינו להיכנס 

 גם אליו. למה יפסידו ילדי המושב הזה?
מתוך האפלה איתרו את ביתו של אחד 
ממכרי הרב, אליהו פרץ שמו. התעורר האיש 
לקול דפיקות המקל על הדלת ונדהם לגלות 
מולו את סידנא בבא חאקי ניצב בפתח עם כל 

ייכנס נא רבנו, כבר אערוך שולחן, ” הפמליה.  
 “.במה אוכל לסייע?

ר ”  ת ו ו ל ל  כ ו ת ן  ח ל ו הש ,  על  ה “ ת י י ה
לא עבורו באנו. אבל בהחלט תוכל ” התשובה.  

לסייע. תודיע לכל אנשי המושב על אסיפה 
 “...דחופה

בזה אחר זה עבר פרץ בין בתי המושב 
ופנס בידו, הזעיק אותם לאסיפת אחר חצות, 
כאשר בינתיים בביתו עורכים סעודה גדולה 

 לכבוד ביקורו של הצדיק.
והאנשים התקבצו, חרדים על הקריאה 
הפתאומית. שומעים שכעת זהו זמן הרישום, 

מוטב ” ועתיד של דורות מונח על כף המאזניים.  
תחסרנה מעט שעות שינה כעת, מאשר נידודי 
שינה מתוך חרדה לשלום הילד בעוד כמה 

לא זז משם עד שקיבל את רשימות “.  שנים 
הילדים והתחייבויות ההורים. על מושב גדיש 

וכעת יש להזדרז ‘,  וי ’ ניתן לסמן  
 לתפילת שחרית.

ד  מ ע ם  ה ב ש ת  ו מ ו ק מ ו  י ה
במלחמה חריפה כנגד החינוך 
. לדוגמה בקרית גת  הפשרני
יסו  כנגדו פעילים שנ עמדו 
לקרר, סיפרו להורים הנבוכים 

במקביל ‘ דתי’שאפשר לגדל ילד 
בבית ” ללימודיו במוסד ממלכתי.  

תלמדו אותו מצוות ובבית הספר 
“ ילמדו אותו מקצועות, מה רע? 

התמימות כבשה את הלבבות, 
 ואנשים התפתו להאמין.

עד שהגיע סידנא בבא חאקי. 
דמותו הרבנית ההדורה המסה 
את הלבבות. בשיחה לוהטת 
 . ם י ר ק ש ה ת  א ף  ש ח ת  ח א

-במשפטים קצרים בערבית 
מרוקאית מבית אבא ידע לקלוע 
ות  ר ב ד מ ות ש ד ו נק ל ק  ו י ד ב
להורים. כל ביקור שלו הוציא את ראשי מערכת 
החינוך הממלכתית כשידיהם על ראשם. כל 
אסיפה גרמה למעבר של עשרות ילדים אל 

 החינוך הטהור.
במסע אחר אירע תקר בצמיג האחורי תוך 
כדי נסיעה בין עירונית. הרכב סטה בחדות 
והדרדר אל התהום, כפסע היה בינם ובין 

הבטתי בחרדה ” המוות עד שנבלם בעץ עבות.  
כ “ סיפר לימים ח “,  ברבי יצחק הנוסע עימנו 

ל, מחלוצי הפעילים “ הרב אברהם רביץ ז 
פניו היו שלוות ורגועות, ” שעמדו לימין הרב.  

אנחנו ’ ולנו שינן בין התהפכות אחת לשנייה,  
,  שלוחי מצווה ולא יאונה לנו כל רע  עוד ‘

התהפכות ועוד משפטי אמונה ובטחון. רק 
כשנעצר הרכב, גילינו שחוץ ממכות יבשות אכן 

 ‘(.תור הזהב“ )’לא אירע לנו מאומה
הבאנו בפניכם, הקוראים היקרים, מעט 

ר “ מאוד מהנקודות אותם סיפר כבוד האדמו 
א, אך כנראה שיספקו אתכם להבין עד “ שליט 

היכן מסירותו של גדול וענק בישראל למען 
 ילדי ישראל בפרט ועם ישראל בכלל.

כפי הנכתב התמקדנו ביותר על עניין 
החינוך שהיה זה בתור המקום הראשון אצל 

ר שנזכה לקחת “ א, ויה “ סידנא בבא חאקי זיע 
מזה אכן נקודות למעשה ושנוכל לבצע אותם, 

 ל.“ואולי ננסה גם ממש כמו הרב זצ
ולא סתם מעלים אנו על נס את קריעת ים 
סוף בתור חג של יומיים, זה רק בגלל האמונה 

 שעם ישראל האמין בעבר, בשביל העתיד!!!

‘ ’

במסע אחר 
אירע תקר 

בצמיג האחורי 
תוך כדי 

נסיעה בין 
עירונית. הרכב 
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 התהום

 א“ר רבי יחיאל אביחצירא שליט“האדמו

 שבת שלו<ם מבורך 

שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך ”
הגדול על שפת הים, יחד כולם הודו 

 “ימלוך לעולם ועד‘ והמליכו ואמרו ה
 )מתוך תפילת השחר( 



א, לחוברת שיצאה לאור “ צ רבי דוד בוסו שליט “ את הסיפור הבא סיפר חתנא דבי נשיאה הגה 
לרגל ההילולא של סידנא בבא סאלי, וכך סיפר: באחת הפעמים שביקר ‘ אור ישראל’על ידינו 

ח הצטער מאוד. “ ח אצלנו בבית, היה מעונן מאוד ולא היה אפשר לראות את הלבנה. מו “ מו 
מצוות ברכת הלבנה הייתה חשובה ויקרה לו. הוא לא יכל להעלות על דעתו שיפסיד אותה אף 
לא פעם אחת. כבר היה פעם דבר כזה בעת ששהה בליאון שבצרפת, שזמן ברכת הלבנה כמעט 

מ השמים בהירים “ ק   083עבר ולא ראו את הלבנה, אך אמרו לו שבמרסיי הנמצאת במרחק  
א ונסע ברכבת שעות רבות של נסיעה עד שהגיע “ח זיע“ואפשר לברך ברכת הלבנה. מיד קם מו

למרסיי, שם זכה לברך ברכת הלבנה. אך הפעם הזאת שהיה אצלנו, היה מעונן מאוד בכל רחבי 
 צרפת, ואל היה שום דרך טבעית לברך ברכת הלבנה.

ח בבית וציפה מתי יוכל לברך כבר ברכת הלבנה, וכל “ביום האחרון שאפשר עוד לברך ישב מו
א שירד למטה לראות אם רואים כבר את “ כמה דקות שלח את בני רבי משה אליהו שליט 

א ירד פעם אחר פעם, ובכל פעם חזר עם אותה תשובה כי השמים מעוננים “הלבנה. בני שליט
עכשיו אנחנו ” לגמרי ואין שום אפשרות לראות את הלבנה. לפתע התנער ממקומו וקרא:  

ניסינו לומר לו שהשמים מעוננים בעננים כבדים ואין שום “.  יורדים לברך ברכת הלבנה 
אפשרות לראות את הלבנה, וחבל שיטרח לרדת ארבע קומות לחינם, אך הוא עמד על דעתו, 

 לקח בידו את המקל, וקרא לנו לבוא עמו לברך ברכת הלבנה.
א, כשאני מחזיק בימינו ובני בשמאלו, ויצאנו “ כך ירדנו עמו אני ובני רבי משה אליהו שליט 

ח שיער בדעתו היכן “ לרחוב לחפש את הלבנה, אך לא היה ניתן לראות היכן היא נמצאת. מו 
צריכה הלבנה להיות כעת, והתבונן בשמים המעוננים. לפתע הרים את מקלו וכיוון אותו 
לנקודה מסוימת בשמים, והתחיל להזיז את המקל לכאן ולכאן, כאילו הוא מפנה את העננים 
לצדדים, ואז התרחש הדבר המופלא: העננים זזו בדיוק באותו מקום שסימן במקלו, והלבנה 
התגלתה בין העננים. מיד התחלנו לברך ברכת הלבנה בקול רם ובשמחה גדולה, ובכל זמן 
הברכה הלבנה הייתה מגולה ומאירה. רק לאחר שסיימנו לברך חזרו העננים לכסות את הלבנה, 
ואנחנו חזרנו אל הבית וראינו על פניו את השמחה הגדולה על שזיכו אותו מן השמים להקביל 

 פני שכינה בברכת הלבנה.
ח על מצוות ברכת הלבנה, שהיה מוכן לעשות כל מאמץ “ אין ספק שבזכות מסירותו של מו 

בעבורה, וגם נסע שעות רבות בשביל לזכות לקיימה, בזכות זה זכה גם הפעם שלא נמנעה ממנו 
 הזכות לקיים מצווה זו בהידור, וזכה להארה מיוחדת כי מן השמיים חפצים בו ובמצוותיו.

 
לצורך   -מספרת הגמרא במסכת הוריות דף י': "רבן גמליאל ורבי יהושע היו מפליגים בספינה"  

הוא הכין לעצמו איזה סנדוויץ   –"לרבן גמליאל היה פת"    –עבודה, פרנסה, כי הם היו עניים  
"ולרבי יהושע היה פת וסולת, כלתה פיתו של רבן גמליאל, שמח על סילתו של רבי   –לדרך  

"אמר רבן גמליאל לר' יהושע: מניין ידעת   –שמח על הסולת שהביא ר' יהושע    –יהושע"  
שתתעכב זמן כה ממושך שתהיה זקוק גם לסולת? אמר לו ר' יהושע: כוכב אחד יש בשמים 

"אז אמרתי"  –שהרי הספנים הולכים לפי כוכבים  -שנה ומטעה את הספנים"  03-שעולה אחת ל
"שמא יעלה ויטעה גם אותנו, וההפלגה תיקח זמן רב יותר אז הכנתי יותר   –אמר ר' יהושע    –

אוכל, אמר לו רבן גמליאל: כ"כ הרבה חוכמה יש בידך ואתה זקוק להפליג בים לצורך 
חכם כמוך ואתה לא מוצא עבודה? הרי כל חברות ההיטק צריכים לתפוס אותך   –פרנסתך?"  

"אמר לו ר' יהושע: עד שאתה תמה עלי, תהיה תמה על שני תלמידים שיש לך,  –בשתי היידים 
שהם נמצאים ביבשה, אחד זה ר' יוחנן בן גודגדה ואחד זה ר' אלעזר חיסמה שהם מלאי חוכמה 

נו,   –במדעיהם עד שיודעים לשער כמה טיפות יש בים! ואין להם פת לאכול ולא בגד ללבוש!"  
"נתן ר'   –אתה דואג לי, למה אתה לא דואג לחברים שלך, לתלמידים שלך שהם ביבשה!  

גמליאל דעתו והחליט: כשחוזרים ליבשה, אני אושיב אותם בראש, אני אתן להם שררה בבית 
הדין שלי, או אתן להם איזה משרה של רבנות, כדי שיהיו מתפרנסים מאותה שררה שאתן 

"כשעלה ליבשה שלח לקרוא להם   -ז"א הם יקבלו משכורת, כי מגיע להם, הם חכמים!   –להם" 
לא נענו להזמנה של מורם ורבם. אומרים המפרשים: "לפי שהיו בורחים מן השררה  –ולא באו" 

"אמר להם רבן   –שוב הפציר בהם רבן גמליאל ובאו    –והגדולה". "חזר ושלח להם ובאו"  
נדמה לכם שאני נותן לכם רבנות?! דיינות?!  –גמליאל: כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם?" 

להיות אישי ציבור?! "לא באתם אלי, כי חששתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם!" 
אומר להם רבן גמליאל: שררה בעם ישראל אין! כל איש ציבור, כל מנהיג, כל עסקן, הוא ֶעֶבד   –

לעם ישראל. משה רבינו לא רק עבד נאמן להקב"ה, עבדותו, נאמנותו נבחנת בעבדותו 
 ונאמנותו לעם ישראל, זה מנהיג! 

היאך נטלו ישראל את רכושם וכליהם 
 של המצריים? 

צריך עיון דכיון שעם ישראל נטלו מהמצריים את רכושם 
בתורת שאילה למה לא היה בזה איסור גזל, ואף אם נאמר 
שהיה כאן הוראת שעה, עדיין קשה למה יצווה הקב"ה ליטול 
ממונם במרמה, ועוד הלא מצינו שהזהירה התורה על בזיון 
המצרי )דברים כ"ד ח'( שנאמר "לא תתעב מצרי כי גר 

 הייתה בארצו" ואם כן למה התיר הקב"ה את ממונם? 

שמא כל המצרים שהשאילו טבעו 
 ומתו בקריעת ים סוף

עלה בדעתי לתרץ בס"ד שאכן השי"ת אמר לבני ישראל 
להשאיל מהמצריים כלי כסף וכלי זהב, על דעת שיחזירו 
להם, כלומר אמר להם הקב"ה לישראל אתם תשאלו איש 
מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב, ואם 
אני ישאירם בחיים תחזירו להם, אך הקב"ה איבד את כל 
הקמים עלינו לרעה, והתקיים בהם )לקמן ט"ו( מרכבות 
פרעה וחילו ירה בים, אמר אוייב ארדוף אשיג "אחלק 
שלל" וגו', צללו כעופרת במים אדירים וגו'. ועל כן שמא 
אם באמת היו נשארים בחיים היה אולי חיוב על ישראל 
להשיב להם את רכושם, אבל הקב"ה איבדם והטביעם 

 בים, ובכך עם ישראל זכו ברכושם. 
ויש להוסיף שמלשון הפסוק משמע שרוב ככל המצריים 
טבעו בים שנאמר )י"ד ו'( "ויאסור את רכבו ואת עמו 
לקח עימו", ויתכן שכך סיבב מסובב הסיבות שכל אלו 

 מהמצריים שהשאילו לישראל, טבעו ומתו.  
אך כל זה דוחק לפרש שכל אלו שהשאילו טבעו, ובפרט 
שעם ישראל שאלו גם מהנשים, ובודאי לא באו הנשים 

 למלחמה, והם לא מתו.  

שכניהם חזרו וזכו בנכסי ושדות 
ישראל, אך גם מה ששאלו מאחרים לא 
היה בזה חשש גזל כיון שהמצרים גרשו 

את ישראל שלא ישובו עוד וממילא 
 מחלו להם על הכל 

המלבי"ם כתב לחדש שמה ששאלו כל אחד משכנו כמו 
שנאמר "ושאלה אשה משכנתה" )ג' כ"ב(, לא היה בזה 
חשש גזל כי אחרי שעם ישראל יעזבו את מצרים השכנים 
יקחו להם בעבור מה שהשאילו לישראל, את כלי ביתם 
ובתיהם ושדותיהם של עם ישראל שישארו במצרים 

 ששוים כמו הכלי כסף ששאלו מאתם.
 

אך כתב המלבי"ם שהכתוב הוסיף "וישאלו איש מאת 
רעהו" שישאלו אף שלא מן השכנים, הגם שלא עתידים 
ליטול נכסיהם, ותירץ שלמרות שלא השיגו דבר תמורתם 
לא היה חשש גזל במה ששאלו ולא השיבו, מפני שהודיע 
להם הקב"ה שהמצריים יגרשו אותם אח"כ. ואם כן בעת 
ששאלו הכלים היתה כוונתם של ישראל לשאול על מנת 
להחזיר, ובעת שיצאו ישראל ממצרים נתחדש שגירשו 
אותם המצרים לגמרי על מנת שלא לשוב עוד מצרימה, 
ואם כן בזה נמצא שהמצרים עצמם מחלו על הכלים, 
שהרי גירשום על מנת שלא לשוב ולא יוכלו להביא את 

 הכלים בחזרה, ונמצא שמחלו להם בזה על הכלים.
 

ושבתי ומצאתי בספר תוספות השלם בשם הרב"ם ברי"ח, 
ור"י החסיד, בזה הלשון: אמרו ישראל למצרים אנו 
הולכים למדבר דרך ג' ימים אם נחזור מוטב, ואם משה 
לא יחזירנו הרי כרמינו ונחלתינו ושדינו ובתינו יהיו לכם 

אפותיקי, הרי לא היה חילול השם בדבר.

 

‘ ’
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 לחיזוק גדול והתעוררות עצומה בכל רחבי תבל, כמובן שהזכות הינה אך ורק שלכם. 
 ניתן  להנציח כפי הסדר הבא: מהדורה מלאה/ חומש/ פרשה/ עמוד/ חצי עמוד/ רבע עמוד

 250-4578757 –המשימה קשה, אבל באפשרותכם להופכה לקלה; לפרטים


