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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

 ‘.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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 השכיר מחסן 
 במחיר זול מחמת 

 חוב שהיה לו
שאלה לדיון: מעשה באדם שקנה דירה מקבלן, ועם 

גמר בניית הדירה עדיין היה חסר לו מדמי הדירה סך של 

לו את “ כשישים אלף ש  ח, והקבלן הסכים למסור 

המפתחות לדירה ולזקוף עליו את החוב במלוה לכמה 

חודשים. לאחר מכן ביקש הקבלן מן הקונה שישכיר לו 

את המחסן שלו להניח בו את כליו למשך שנה, והנה שווי 

ח, אך הקבלן ביקש לשכור “המחסן להשכרה הוא כאלף ש

ח בלבד, והקונה “ את ממנו את המחסן במאתים ש 

שהרגיש הכרת הטוב כלפי הקבלן שהסכים למסור לו את 

הדירה קודם גמר התשלום, הסכים לבקשתו של הקבלן. 

 האם יש איסור בדבר?

 

יש לדון בשאלה זו משני פנים: א. מצד ריבית. תשובה:  

ב. מצד אונאה. והנה מצד ריבית הדבר פשוט שיש איסור 

מ סד, “ גמור בדבר, ומשנה מפורשת היא באיזהו נשך ]ב 

ב[: המלוה את חבירו לא ידור בחצרו חנם ולא ישכור 

ממנו בפחות מפני שהוא רבית. ואמנם אין כאן ריבית 

דאורייתא שהרי לא היתה קציצה בשעת הלואה, ומכל 

מקום ריבית דרבנן יש כאן בודאי. וכן הורו הגאונים 

הגדולים רבי נסים קרליץ ורבי חיים קניבסקי שליט"א. 

וכן הסכימו הגאונים רבי נפתלי נוסבוים, רבי מנדל שפרן, 

רבי שמואל אליעזר שטרן, רבי שמאי גרוס, רבי יצחק כץ 

 א.“שליט

ולענין דין אונאה, לכאורה תלוי הדבר במחלוקת 

ע כתב: “ ט[, שהשו “ מ ]סימן רכז סכ “ א בחו “ ע והרמ “ השו 

אלו דברים שאין להם אונאה, העבדים והשטרות 

והקרקעות וההקדשות. אפילו מכר שוה אלף בדינר, או 

שוה דינר באלף, אין בהם אונאה. והרמ"א הגיה: וי"א 

דדוקא עד פלגא, אבל יותר מפלגא, כגון שמכר לו אחד 

יותר משנים, הוי אונאה, ע"כ. ומכיון שכאן הוי יותר 

א, ושכירות קרקע “ מפלגא לכאורה יש אונאה לדעת הרמ 

 דינה כמכירת קרקע לענין אונאה.

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

  א“ברוך בן הרבנית מרים שליט

                     
 ‘? אוי לי אם אמר, אוי לי אם לא אומר’חידה: על מה אמר רבי יוחנן 

 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

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                         

 “:מקץ”פתרון לפרשת 
 ט? “איזה הלכה משותפת יש בין שבת חנוכה לבין שבת שחל יוהשאלה: 

 ‘(ר, סעיף ב“ע‘ ע סי“פ השו“: בשניהם לא אומרים במה מדליקים )עפתרון

               בנימין בן רחל                                                               



‘ ’

אז מה זה אמן? מה טמון בשלוש אותיות 
ו -צהרים -הללו שכל היום, בוקר  ערב אנ

זה  אומרים בלי להפסיק רגע אחד. אם 
בתפילה ואם זה בקדיש ואם זה בברכות ולא 

הכוונה היא לאמת, שאדם ‘  אמן ’ חסר מה.  
ה בתפילה שנתן לו רגליים ללכת “ מודה לקב 

ובגד ללבוש או עיניים לראות, כשעונה אמן 
ה תודה רבה לך זה “ בעצם הוא אומר הקב 

אמת ויציב כל מה שאמרתי ואני 
מעיד ומאמין בכל מילה ומילה 

 שאמרתי.
אם נתחיל לספר בשבחה 
ומעלתה של עניית אמן בקול לא 
נסיים ובפרט בגילין של ארבעה 

 עמודים. אבל מעט כן אפשר...
הרב שמחה קוק, רבה של 
העיר רחובות, סיפר בכינוס 'בני 
אמונים' את הסיפור הפלאי הבא, 
כפי ששמע מפרופסור אברהם, 
מבכירי הרופאים בבית החולים 

 'שערי צדק'.
לבית החולים 'שערי צדק' 
הגיע ביום מן הימים יהודי מבוגר, 
אשר נתקף בדלקת ראות חריפה 

 ביותר, מלווה בחום גבוה.
החולה קיבל טיפול רפואי 
ומצבו החלל השתפר במהירות. 
הרופאים החלו לתכנן את שחרור 

הקרוב, כאשר לאחר יומיים של שיפור הידרדר 
המצב מאוד. החום שוב זינק לגבהים, ומצבו 

 הכללי של החולה הידרדר.
המצב הידרדר במהירות. החולה איבד את 
הכרתו, וסכנה חמורה נשקפה לחייו. הרופאים 
החלו מיד בטיפול רפואי, כאשר בני המשפחה 
מלווים את יקירם מן הצד בתפילות חמות 

 ובחשש מפני הבאות.
בסיעתא דשמיא, הזיהום פסק. מצבו של 
החולה החל להתייצב, ולאחר זמן מה הוא 

 פקח את עיניו.
לאחר מספר ימים, כאשר שב לכוחותיו, 
סיפר לבני משפחתו הדאוגים את הסיפור 
המופלא הבא: "זמן קצר לאחר שאיבדתי את 
הכרתי והגעתי עד שערי מוות, מצאתי עצמי 
ניצב לפני בית דין של מעלה. בית הדין דנו 
. הטיתי את אזני  ביניהם בשאלה כלשהי
והבנתי, כי הדיון שהתנהל באותה שעה עסק 
בי. הדיינים בבית דין של מעלה דנו האם ניתן 
להחזירני לעולם הזה, או שמא יש להותירני 

 בעולם הבא.
"התנהל שם משפט אמיתי עם קטגורים 
וסנגורים. נראה היה כי יד הקטגורים גוברת, 
ואני נידון להישאר בעולם הבא", המשיך 

 החולה בדבריו.
"אלא שאז נשמע לפתע מאי שם קול 
שהיה מוכר לי להפליא. ברגע הראשון לא 
הצלחתי להיזכר מאין מוכר לי הקול, אך לאחר 
זמן מה נזכרתי. היה זה קולו של רב בית 

השנים   03הכנסת שבו אני מתפלל, במשך  
 האחרונות.

"הטיתי שוב את אוזני ושמעתי כיצד הקול 
מנסה ללמד עלי זכות: 'שמעו נא רבותי, דיינים 

השנים האחרונות, אני   03מומחים: במשך  
משמש כרב בבית הכנסת שבו מתפלל הנידון. 

השנים הללו   03מעיד אני נאמנה, כי במשך כל  
מעולם לא הפסיד האיש את השיעור שקודם   –

 לתפילת שחרית!'.
"משנוכח הרב כי טיעון זה אינו 
מועיל דיו, הוסיף ואמר: 'במשך 

השנים ששימשתי כרב בית   03
הכנסת, לא איחר הוא, ולו פעם 
אחת, לתפילה. אם לא די בכך, 
היה הוא משכים לבוא לבית 
הכנסת, מקשיב לברכות השחר 
ן  ב ר ד ף  א ו  , ם י ל ל פ ת מ של ה
בעקבותיו את יתר המתפללים 
אשר אף הם דבקו בהנהגה זו. 
וכך יצא שמו של בית הכנסת 
שלנו בפי כל כ'בית הכנסת של 

 עוני אמן".
"מול טענות כה חזקות לא יכלו  

בית הדין לסרב לביטול גזר הדין. 
קול הכרוז יצא מיד, כי בית דין 
של מעלה פוסקים לאיש חיים, 
וכי יכול הוא לשוב לעולם הזה 

 ולהמשיך בעבודת ה'.
"באותו רגע פקחתי את עיני, והנה אני  

כאן עומד לפניכם, בחסדי שמים, בריא ושלם!",  
 סיים החולה הקשיש את סיפורו המרטיט.

מספר ימים חלפו והחולה הבריא. ביום 
השחרור מבית החולים, נכנסו ילדיו של החולה 
אל חדרו של פרופסור אברהם, כדי להודות לו 

 על החלק הרב שנטל בריפויו של אביהם.
י  ל י  כ ו " ר:  ו רופס בה השיב הפ בתגו
מבקשים אתם להודות?! הלא אני ושאר 
הרופאים כבר נואשנו מחייו. אירע לו נס גלוי, 
ן  ו ב י לר ורק  אך  יעה  מג ך  כ דה על  והתו

 העולמים".
 : ים את הסיפור באמרו הרב קוק סי
"הסיפור ריגש אותי מאד, בפרט משום 
שנזכרתי בדבריו הנודעים של ה'חפץ חיים' 
בהקדמתו לספרו 'שמירת הלשון', המשיבים 
על תמיהתם של רבים: מפני מה התפילות 
הרבות, שמתפללים מיליוני יהודים במשך 
אלפי שנים לבנין בית המקדש, טרם התקבלו? 
והתשובה לכך פשוטה: כשאדם מדבר לשון 
הרע פיו מתלכלך, ותפילות היוצאות מפה 

 כוחן מוגבל. -מלוכלך 
"במעשה שארע עם יהודי יקר זה, ראיתי 
המחשה ברורה לדבריו של ה'חפץ חיים'", 
הוסיף הרב קוק, "גם לאחר שכל הטיעונים 
שהעלו סנגוריו לא הועילו, הגיעו לפתע שתי 

עניית אמן אחר   –מצוות קלות התלויות בפה  
ברכות השחר, והימנעות מלשון הרע, ויחדיו 

 הכריעו את הכף לטובה".

"באותו רגע 
פקחתי את 
עיני, והנה 

אני כאן עומד 
לפניכם, 
בחסדי 

שמים, בריא 
 ושלם!"

 ג שמחה קוק“הרה

האורומתוק
פנינים מבית מדרשו של מגיד המשרים 

 רבי שלמה לוישנטיין שליט"א

והורידו  עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון  ”
 “שאולה 

מפרש הרב יוחנן קירשבוים זצ"ל בספרו "קול יבשר"   
שמה שאמר יהודה "והורידו עבדיך", כוונתו לעבדי יוסף,  
מפני שיהודה אמר לו אתה ואני יודעים שלא אנחנו גנבנו  
את הגביע, אלא עבדיך הכניסו את הגביע לאמתחותינו,  
ואם אבא שלי ימות בגלל עגמת הנפש הזו, הרי מותו ירבץ  
על מצפונך. מפני שעבדיך הם אלה שהכניסו לנו את  

 הגביע.   
 

ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו  ”
ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש  

 “איתו בהתוודע יוסף אל אחיו 
אומרים חז"ל במדרש, שיוסף סיכן את עצמו כששלח את  
כל האנשים. מפני שעכשיו הם היו עשרה נגד אחד,  

 וסכנתו של יוסף היתה גדולה.   
 ומוסיף ר' יהונתן אייבשיץ בספרו "תפארת יהונתן" שגם  

אחרי שיוסף אמר "אני יוסף", עדיין היתה הסכנה גדולה  
שנה, כי    22מאד, מפני שכל מה שהתנכלו להמיתו לפני  

ראו שיצא ממנו ירבעם בן נבט שהיה מסית לישראל  
לעבוד ע"ז, ואם כן, עכשיו כשיראו שיוסף נהיה מלך  
במצרים, והתחתן עם בת אל נכר, בתו של פוטיפר,  
ומתלבש כמו גוי, רביד הזהב על צוארו. יטעו ויאמרו שח"ו  
הוא כבר שקוע בתוך הטומאה, ובודאי זה מראה שאכן  

 יצא ממנו זרע לא כשר.   
ואף על פי כן עדינות נפשו של יוסף לא נתנה לו לבייש את  
אחיו ולגרום להם אי נעימות ולכן ביקש, "הוציאו כל איש  

 מעלי".  
 

 “אל תרגזו בדרך ”
מבאר הגר"ז סורוצקין זצ"ל בספרו "אזנים לתורה", שיוסף  
חשש שעכשיו, כשהתברר להם בוודאות שטעו כשפסקו  
את ההלכה שהוא חייב מיתה, אם כן, עכשיו יתחילו לדון  
מהי הטעות ומי גרם לטעות ולכן אמר להם, בבקשה  
מהרו ועלו אל אבי ואל תתעסקו בדבר הלכה. מה שהיה  

 היה וממליא אלוקים חשבה לטובה.   
 

 “אל תרגזו בדרך ”
 אל תתעסקו בדבר הלכה.   

אומר הרב שלום שפירא בספרו "אהב שלום": שההלכה  
שעליה מדובר פה היא ההלכה שקבע רשב"י" בידוע  
שעשיו שונא ליעקב". והרי מבטיח להם פרעה בואו הנה,  
ובמיטב הארץ אושיב אתכם ואת טוב הארץ תאכלו חשש  
יוסף שמא יתחילו לברר מה עם ההלכה שעשיו שונא  

 ליעקב.  
לכן אמר להם אל תתעסקו עכשיו בהלכה של עשיו שונא  

 ליעקב, כיון שזו גזירה ואנו צריכים לרדת למצרים.  
 

 “ויפול על צואריו ”
 אומר הגר"ז סורוצקין בספרו "אזנים לתורה" שיעקב  

אבינו בהתקרבו אל מצרים ערות הארץ, הכין את עצמו  
למלחמת היצר, וכמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות,  
לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע נצחו מוטב לא  
נצחו יעסוק בתורה, נצחו מוטב לא נצחו יקרא קריאת  
שמע, נצחו מוטב לא נצחו יזכיר לו יום המיתה. וזה מה  
שעשה כאן יעקב אבינו. תחילה שלח יעקב את יהודה  
גשנה, לתקן לו בית תלמוד, אח"כ קרא קריאת שמע,  
ולבסוף אמר "אמותה הפעם", ובזה הזכיר לעצמו את יום  

 המיתה. 



בחודשים האחרונים סיים מרן שר התורה 
הגר"ח קנייבסקי ללמוד מסכת בבא מציעא 
בחוק לימודו הקבוע, כמה ימים קודם לכן, עת 
אחז בלימוד פרק המפקיד, היה יום עמוס 
במיוחד, מפעם לפעם היה הפרעה אחרת 
מהנושאים שעמדו לו על הפרק בנושא 
הבחירות, ובנוסף היה עליו להשתתף באותו 

 ערב בכינוס עם גדולי ישראל.
כשמרן עצר לרגע מהלימוד 
כדי לטעום משהו, הוא אמר את 
הדברים הבאים: "היום רגילים 
ללמוד עם הילדים הצעירים את 
פרק 'אלו מציאות' שבמסכת בבא 
מציעא, אבל זה לא רק היום. אני 
למדתי בחיידר כילד צעיר ממש 
גם למדנו 'אלו מציאות', היה לנו 
מלמד בשם רבי זלמן קורץ ז"ל, 
ואני זוכר שהוא לימד אותנו פרק 

מה   -זה, ומשם אני יודע את הפרק  
 שילד לומד הוא זוכר".

לאחר מכן שח עוד כי "באחת 
הכיתות היה לנו מלמד מאוד טוב 
שהיה מושיב את הילדים בכיתה 
לפי סדר חכמתם, מי שלמד הכי 
טוב והיה הכי חרוץ ישב ראשון, 
ולידו ישב זה שלמד כמעט כמוהו 
ה  מ כ ח ר ה ד ס י  פ ל ה  א הל ן  כ ו

 והשקדנות".
ב  יש ש ד  ו א מ ן  י ו צ מ ד  ח א ד  ל י ה  י "ה
מהראשונים ממש", סיפר שר התורה, "פעם 
אחת התנהג לא כראוי והמלמד העניש אותו 
והעביר אותו לשבת בסוף השורה, הילד ההוא 
מאוד נעלב והפסיק ללמוד ולאחר מכן יצא 

 לתרבות רעה".
ר  ה ז י ה ל ך  י ר צ ה  מ כ " ח  " ר ג ה ם  י י ס ו
כשמענישים ילד שיהיה עונש שיוכל לעמוד 

 בו", ולאחר מכן חזר לתלמודו.
וכמה מרבה אדוננו התנא האלוקי רבי 

א לכתוב על העניין של “ שמעון בר יוחאי זיע 
לחנך את ילדינו הקדושים והטהורים על 

 משמר הקודש והחינוך, בלי שום פקפוקים.
אחת הדוגמאות החיות שאנו רואים ממש 
ביום יום זה דבר פלא פלאים, כשתפגוש בן 
תורה יקר שנמצא במצב שצריך עזרה, אם זה 
טרמפ לבני ברק או שקל וחצי לאוטובוס הדבר 

,  יעזור ‘  ה ’ הראשון שיאמר   ברוב -ואחר כך  ‘
הוא מקבל את מבוקשו, ואז שוב   -הפעמים 

 ‘.ישתבח שמו’פעם מודה לבורא עולם 
איפה תמצאו עם קדוש שכזה. עם ישראל! 
ניהם תמיד  העם המאוחד והמיוחד, שעי
נשואות לאביהם שבשמיים, אף פעם לא 
מזניחים את העובדה הזאת ועושים הכל 
להכיר את הכרת הטוב שלנו כלפי אבא 

 שבשמיים.
הסיפור הבא נשלח למערכת בין אלפי 
פקסים שבהם מופיעים סיפורים לא פחותים 

 מאלו.

 , בשבת לפני ל״ג בעומר שנת תשע״ז
שבתנו המשפחה המורחבת בעיר עכו על מנת 
להגיע לציון הרשב״י במוצ״ש עם רכבינו 
הפרטיים, עקב תכנון לקוי שלי במסלול הגענו 

 " ה י נ נ ח " ת  מ ו צ ו  ל נ י ד י ב ש ם  י ר ו ש י א ה ו
מעבר בצומת הנ״ל, נאלצנו לחנות  אפשרו  לא 

בפרדס סמוך ולעלות לאוטובוס שייקח אותנו 
לציון, אך לצערנו בצומת שהיינו לא הייתה 
תחנת עצירה וכוחות המשטרה 
במקום לא אפשרו לאוטובוסים 
לעצור לנו, לאחר כשעה של 
המתנה התחלנו לצעוד רגלית, 
עקב המחשבה שאנו קרובים 

 לציון הקדוש. 
ו  י המבוגרים שלחנ את הורי
בס"ד בטרמפ עם אישה מהישוב 
כפר שמאי. לאחר הליכה בחושך 
ובצד הדרך הצטרפו אלינו עוד 
משפחות, לאחר כברת דרך של 
התייעצות אם לוותר או לחזור, 
ם  שו ר  צו לע ו  חנ צל לא ה כי 
אוטובוס וכל רכב שעבר היה 

 עמוס. 
העלייה הייתה קשה, הנשים 
והילדים התלוננו על המאמץ 
והשעה המאוחרת, לפתע משום 

״כדאי הוא  מקום בחושך צעקתי 
בשעת  רבי שמעון לסמוך עליו 

אני ממשיך ללכת, המשפחות הלא  הדחק״ 
דתיות שהצטרפו אלינו בדרך חיזקו אותי 
ואמרו ״הגענו עד לכאן אנחנו ממשיכים אתכם 

 עד הסוף״..
אחרי מספר דקות לפתע משום מקום 
באמצע ההליכה בחושך נעצר לפנינו אוטובוס 
עם עשרה בחורי ישיבה בשירים וריקודים, 
ומזמין אותנו לעלות, האוטובוס היה כמעט ריק 
הנהג ערבי מאבו גוש... אני מבקש לשלם לו 
והוא מסרב הוא מוסר לי את שמו ושם אמו 

"ברבי  ומבקש שנתרום את הכסף ונתפלל עליו 
בכל מחסום משטרתי הוא מבקש  שמעון", 

שנתפלל ומחליף את שלט האוטובוס לפי 
הבנתו וככה הגענו עד לחניון האחרון לפני 

 הציון.
שאלתי אותו במהלך הנסיעה מאיפה 
הגעת "מהשמיים"??? הוא אומר לי באלו 
המילים: ״אני עושה מסלולים מירושלים 
ליוקנעם וחזור, כרגע זה סיום המשמרת שלי 
, הבחורים  אני הולך לנוח במסוף "אגד"
שבאוטובוס ביקשו ממני שאמשיך עד למירון 
למרות שהתחנה האחרונה הייתה "ביוקנעם" 
אין לי מושג למה הסכמתי, והם ראו אתכם 
בצד הדרך וביקשו שאעצור לכם, והשאר 

 היסטוריה...
 אכן ראוי הוא "רבי שמעון לסמוך עליו"!!!

"יהי רצון שזכות הרשב"י תגן עליכם ועל 
 כל בית ישראל"

 משפחת מ. ירושלים

‘ ’

האוטובוס היה 
כמעט ריק הנהג 

ערבי מאבו גוש... 
אני מבקש לשלם 

לו והוא מסרב 
הוא מוסר לי את 
שמו ושם אמו 

ומבקש שנתרום 
את הכסף ונתפלל 

"ברבי  עליו
 שמעון"

 שבת שלו<ם ומבורך 

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר ”
נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך 

  “בעבדך כי כמוך כפרעה
 )בראשית מד, יח(

 סיפור אישי

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק
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מדוע לא חשש יוסף לצער אביו ולא 
שלח להודיעו שהוא במצרים במשך 

 כל אותם השנים?
הקשה רבינו הרמב"ן )מ"ב ט'( אחרי שעמד יוסף במצרים 
ימים רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, היאך 
לא שלח איגרת לאביו להודיעו ולנחמו שהוא חי, והרי 
מצרים היה קרוב לחברון מהלך כששה ימים, והרי אפילו 
אם היה מהלך שנה, היה ראוי ליוסף להודיע ליעקב אביו כי 
עודנו חי ולכבדו, והיה יעקב פודהו ברוב ממון. וגם יש 
להקשות היאך יוסף הצדיק לא חשש לצערו של יעקב 

 אבינו ע"ה?
 

לא רצה שייוודע ליעקב שנמכר לעבד 
והוא בבית האסורים ולא יאמינו 

 שנעשה מלך במצרים
רבותינו הראשונים )דעת זקנים בשם יש אומרים( מתרצים 
שכשהיה יוסף עבד לא רצה לגלות ליעקב, כי אז יותר היה 
מצערו בזה, וכן כשהיה בבית הסוהר. וגם כשהיה מלך לא 
יאמין לו כי אפילו לבסוף כשסיפרו לו אחיו לא האמין 
כדכתיב "ויפג ליבו כי לא האמין להם". ותמוה מה שייך שלא 
יאמינו שהוא מלך במצרים, דמכל מקום עדיין תקשי שהיה 
יוסף מודיע ליעקב שהוא חי, וגם תמוה למה לא יאמינו 
שהוא מלך במצרים אחרי סיפור החלומות. ועוד שיוסף יכול 

 היה לשלוח סימנים מובהקים ועדים שהוא מלך במצרים.

 
שמא ישמעו אחיו ויפחדו ויברחו לארבע  

 כנפות הארץ ויגרום צער גדול לאביו 
בחי' דעת זקנים )מ"ב א'( תירץ עוד שיוסף נתיירא שאם 
ישאל ויגיד לאביו שהוא חי, ישמעו אחיו ויברחו לארבע 
כנפות הארץ, זה לצפון וזה לדרום, מפחד שמא יהרגם, 
ונמצא אביו מצטער עליהם וגורם צער גדול לאביו. לכך 
המתין עד שבאו אחיו אצלו ונתגלה להם תחילה ופייסם 
בדברים, והראה להם שאין בליבו עליהם וביקשם לבשר 

 לאביהם כי הוא מושל בכל ארץ מצרים.

 
לא רצה להלבין פני אחיו שמוטב שיפיל  
אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני  

 חבירו ברבים 

מתרץ האוה"ק שיוסף הצדיק העדיף שלא לגלות שהוא 
עודנו בחיים כדי שלא לבייש את אחיו, כי הלא בושה גדולה 
תכסה את פניהם כאשר ייוודע שחפצו להטות את ליבו של 
יעקב ולרמותו שיוסף מת, ומכרוהו לעבד, ומפני שיוסף 
חשש לכבודם, העדיף שלא להתוודע אל אביו ומשפחתו, 
ובכך לא לביישם לפני יעקב ויצחק וכל זרע יעקב, וכמו 
שדרשו רבותינו )ב"מ נט.( מוטב שיפיל אדם עצמו לכבשן 
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, ועיין בתוספות סוטה )י:( 
שלדעתם הלבנת פנים הוי ביהרג ואל יעבור, ועיין כרם יוסף 

  שם.
שמא י"ל עוד שמפני שמתחילה השבטים ויוסף היו  -‘ישוב ד

מתקנאים זה בזה, עד שכמעט באו לידי שפיכות דמים, 
ומכרוהו ליוסף, לכך סבר יוסף שעל פי דין מוטב שלא 
יתוודע לאביו ואחיו בשב ואל תעשה, וימנע מחלוקת שנאת 

 חינם ושפיכות דמים.
שמא עי"ל דאדרבה יוסף סבר שיעקב ידע ברוח   -‘ ישוב ה 

 קודשו כל הקורות עמו ולא ידע שנסתלקה ממנו שכינה.

בדרכו של הבבא סאלי לישראל הוא הפליג באוניה. במשך ההפלגה הוא הסתגר בתא שלו, 
וישב ללמוד תורה. לפתע פרצה סערה בים, שהתחילה לטלטל את האוניה. האוניה עמדה 
לטבוע בכל רגע. האנשים שהיו על האוניה רצו אל רב החובל, ואמרו לו שיש על האוניה צדיק 
גדול. הם הלכו אל התא של הבבא סאלי ודפקו בדלת. הוא פתח ושאל מה קרה. אמרו לו: 
"רבינו, המצב קשה, האוניה עומדת לטבוע, בבקשה שכבודו יעשה משהו". אצל הבבא סאלי 
היה גביע של קידוש, הגביע היה של סבו, רבי יעקב אבוחצירא, והוא היה מקדש עליו בליל 
שבת. הוא לקח את הגביע ומזג בו יין, בירך עליו "בורא פרי הגפן", שתה מעט מהיין ושפך את 
הנותר בים. ברגע שנשפך היין, הים נעשה כמו שקט כמו ראי. בכל האוניה דיברו על זה והיה 
רעש גדול. כשהגיעו לישראל חיכו אלפים בחוף, כי ידעו שהבבא סאלי מגיע. כשהם שמעו את 
הסיפור היה רעש גדול מאוד. זה רק כדי שנבין מי זה היה הבבא סאלי הקדוש. "צדיק גוזר 
והקב"ה מקיים". רק נבין מה זאת ברכה של צדיק, נראה איך מהשיריים של הכוס שהוא ברך 

  …עליו הים נרגע. הים, עם כל הגדולה שלו, לא יכול לעשות יותר שום דבר: "הבבא סאלי פה!"
 

היה אדם אחד בנתיבות שהילדה שלו היתה חולה מאוד. היא היתה אצל רופאים, עברה בדיקות 
רבות, אבל הרופאים לא ידעו מה הבעיה שלה. היא לא היתה מסוגלת לאכול, וכל הזמן היתה 
מחוברת לאינפוזיה. יום אחד אותו אדם הלך לבבא סאלי. הבבא סאלי היה חולה באותו היום 
ולכן לא קיבל קהל, והאדם הזה הצטער. בסופו של דבר התברר שלקחו את הבבא סאלי לבית 
חולים, וסיפרו זאת לאותו אדם. הוא רץ אליו וסיפר לו על הבת שלו. אמר לו הבבא סאלי: 
"אתה סומך על רופאים?! תסמוך על מי שאמר והיה עולם! תוציא את הבת שלך מפה מיד, 
ותהיה לה רפואה שלמה! אבל תוציא אותה תוך שעה. אם תוציא אותה אחרי שעה, אין לי מה 
להגיד לך". אותו האיש המסכן, שהבת שלו מחוברת לאינפוזיה, רץ לרופא והתחנן לפניו. אמר 
לו הרופא: "תחתום שכל זה על אחריותך", אמר לו: "אני חותם. אם הבבא סאלי אמר, אז אני 
חותם". הוא חתם ולקח את הבת שלו. בדרך לבית, כשהם נוסעים ברכב, הילדה שלו אומרת לו: 
"אבא, אני רעבה". האבא נבהל, הוא לא הבין, הרי הילדה לא אכלה מזה חודשים. הם באו 
הביתה, ערכו מהר שולחן, והיא אכלה. מאותו יום היא הלכה והבריאה. הם רצו אל הבבא סאלי 
להודות לו, אבל הבבא סאלי אמר להם: "אל תגידו לי תודה רבה, זה הכל בזכות האמונה שלכם 
שהאמנתם בקב"ה ולא האמנתם ברופאים, עד כדי כך שהייתם מוכנים לעזוב את בית החולים 

  וללכת הביתה". זה היה גודל הענווה שלו, הוא היה ממעיט בעצמו.
 

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". 
 

סיפר לי אדם אחד, קבלן בניין, שהבן שלו 
היה חולה ל"ע במחלה ממאירה, מחלה 
קשה מאוד. כל הרופאים שהוא הלך 
אליהם לא הצליחו לעזור. הוא הלך לבבא 
סאלי, והבבא סאלי נתן לו מים. הוא הביא 
, הבן שלו שתה אותם  אותם לבן שלו
והתרפא לגמרי. הבן שלו היה אצלי במשרד 
בגיל עשרים פלוס, ועד היום יש לו מהמים 

  האלה וגם אני לקחתי ממנו קצת מהמים. 

‘ ’
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