
לעילוי נשמת מו“ר הרה“ג ר' חיים הכהן זצוק“ל
אֹוצרֹות חיים

בסיעתא דשמיא

ר"תצאת השבתהדלקת נרות

"ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו" )כו,ג(
המלאכים  ואילו  "הולך"  נקרא  שאדם  הטעם 
מהלכים  לך  "ונתתי  ככתוב:  "עומדים"  נקראים 
יודעים  המלאכים  כי  האלה",  העומדים  בין 
בעמל  צורך  להם  ואין  המצוות,  טעמי  ומבינים 
בני  כן  לא  גדול.  אינו  שכרם  גם  ולכן  ויגיעה, 
שאין  ואע"פ  בתורה,  ויגיעים  שעמלים  אדם, 
ומקיימים את  משיגים טעמם של מצוות כדבעי, 
ולכן שכרה מרובה.  גזירת המלך,  המצוות משום 
חוקים  שהם  המצוות  קיום  ידי  שעל  נמצא 
"הולך"  האדם  נקרא  טעמם(  יודעים  שלא  )מצוות 
יהונתן( )תפארת  תלכו".  בחקתי  "אם  הכוונה:  וזו 

"ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" )כו,ד(
פירש רש"י בשעה שאין דרך בני אדם לצאת, כגון 
בלילי שבתות. ומנין לו זאת? דילמא הפירוש הוא 
לו?  צריכים  שיהיו  בזמן  הגשם  שירד  כפשוטו, 
בגמרא  שמסופר  המעשה  פי  על  לפרש  ונראה 
וירדו  בדרך  הולך  היה  חנינא  שר'  כד:(  )תענית 
בנחת  כולו  העולם  כל  רבש"ע,  אמר:  גשמים, 
לביתו  כשהגיע  הגשמים.  פסקו  בצער?  וחנינא 
אמר: רבש"ע, כל העולם כולו בצער וחנינא בנחת? 
וירד גשם. אמר ר' יוסף: מה הועילה תפילתו של 
כהן־גדול, שהיה מתפלל "אל תיכנס לפניך תפילת 
וכיון  דוסא?  בן  חנינא  ר'  לגבי  דרכים"  עוברי 
יהיו  ישראל  כל  ואז  תלכו"  בחקתי  "אם  שכתוב: 
לך  ויקום  אומר  ותגזור   - בהם  ויתקיים  צדיקים, 
- צדיק גוזר והקב"ה מקיים, והרי אי אפשר שלא 
יזדמן בכל יום אחד מישראל בדרך, ויהיה בצער 
הגשמים,  שיפסקו  ויתפלל  הגשמים,  מחמת 

העלון מוקדש להצלחה ובריאות למנשה בן אמיליה ומשפחתו
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פרשת בחוקותי
שבת מברכין

אבות: פרק ה'מ"ב לעומר
מרגיעה  התורה  לכן  הגשמים?  ירדו  מתי  כן  אם 
את  יתן  שהקב"ה  זה,  מדבר  לחשוש  שאין  אותנו 
הגשמים בלילי שבתות - שאז כל ישראל נמצאים 
יקרים( )פנינים  נחת.  רק  צער  להם  ואין  בביתם, 
"ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם ְוִהְרֵּביִתי ֶאְתֶכם" )כו,ט(

פירש"י אפנה מכל עסקי לשלם שכרכם. לכאורה 
כתוב:  בחז"ל  אלא  להקב"ה?  יש  עסקים  איזה 
הקב"ה  אם  ולכן  זיווגים,  ומזווג  יושב  שהקב"ה 
הנישואין  להתמעט  ח"ו  עלולים  מעסקיו,  יתפנה 
ההבטחה:  באה  לכן  ח"ו,  יתרבו  לא  וישראל 
חן( )אמרי  אתכם".  והרביתי  אתכם  "והפריתי 

פרפראות לפרקי אבות
"ְוֹלא ִכּבּו ְגָׁשִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲעֵצי ַהַּמֲעָרָכה, ְוֹלא ָנְצָחה 

ָהרּוַח ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָׁשן" )אבות ה,ח(
מוסר  האדם  ילמוד  הנס  מזה  בס"ד  לפרש  נראה 
התלהבות  לו  יהיה  שהאדם  ימצא  כי  גדול, 
התורה,  בעסק  להבה  כאש  נמרץ  וחשק  גדולה 
ויתעסק  גשמי  עסק  איזה  באמצע  לו  יקרא  אך 
קר  ויהיה  מלבו  התלהבות  אותה  ותכבה  בו 
עסק  שיהיה  גדול  חסרון  וזה  בלימודו,  כשלג 
והנך  הקדוש.  הרוחני  עסק  את  נוצח  הגשמי 
לכבות  הגשמים  נצחו  שלא  המקדש  בבית  רואה 
אבות( )חסדי  המערכה.  עצי  של  הקודש  אש  את 

"עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְרָוִחים" )אבות ה,ח(
שהם  חכמים  תלמידי  על  מורה  זה  נס  נראה 
שהיו  ר"י  בימי  שהיה  וכמו  הזה,  בעולם  בדוחק 
הבא  בעולם  הנה  אחד.  בטלית  ששה  ישנים 

הקב"ה  לו  עושה  אחד  שכל  רווחים  הם 
אבות( )חסדי  עצמו.  בפני  גדול  מדור 



ובחרת בחיים
כיצד חדרו 4 מסוקי הקרב מבעד לערפל הכבד?

"ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם" )כו,ט(
לפני כ-30 שנה השתלטה קבוצת מחבלים על מטוס יהודי וחטפה את נוסעיו, ולאחר שהנחיתה את 

המטוס באוגנדה איימה להוציא את היהודים להורג.
חיילים שנישלחו מן הארץ הצליחו בס"ד לשחררם, במה שקרוי 'מבצע אנטבה', אלא שבניגוד גמור 
אחד  של  סיפורו  את  כאן  מביאים  אנחנו  המשחררים,  של  'גבורתם'  למול  בארץ  אז  ששררה  להילה 
הקצינים הבכירים שישב עם חבורת הפיקוד הקידמית שהוטסה אף היא במסוק לעבר זירת המבצע, 
ומדבריו עולה שאלמלא נס גלוי שאירע לפתע היתה נאלצת שיירת המסוקים לשוב הביתה כלעומת 

שבאה.
הנס הגדול הביא את הקצין, תקופה קצרה לאחר המבצע, להרהורים אמיתיים על דרכו בחיים, והוא 
חזר בתשובה שלימה. והמדובר, יש לזכור, באחד הקצינים שפיקד על 'מבצע אנטבה', וסיפורו המרתק 

לא הוזכר כלל במסמכים הרשמיים שפורסמו שלאחר הקרב.
הצבא, הוא מספר, התכונן לנפגעים רבים באותו מבצע. במסוק מיוחד ישבו עשרות רופאים צבאיים 
וצוותי הצלה, שהעמיסו על המסוק ציוד רפואי רב. אני, כאחד ממפקדי המבצע, ישבתי עם חבורת 

הפיקוד הקדמית במסוק שהוביל את השיירה.
הכל הלך למישרין. כמה דקות לאחר התידלוק בקניה, הגענו למרחב האוירי של אוגנדה, ושם ציפתה 
ביותר, עד שמתוך המסוקים אי אפשר היה  לנו אכזבה מרה. עיר הבירה היתה מכוסה בערפל כבד 

לראות היכן ממוקם שדה התעופה. היינו אובדי עצות.
במשך כמה דקות חגו 4 המסוקים מעל הערפל. במכשירי הקשר החלו להישמע הוראותיו של המפקד 
שאם בתוך דקות ספורות לא יתפזרו העננים והערפילים, לא תהיה ברירה אלא לחזור כלעומת שבאנו..
לפתע, אירע דבר מוזר שעד היום אין לי אפשרות להסביר אותו באופן טבעי. מתוך מעבה הערפל 
הכבד נפתח לפתע פתח לא גדול, כאשר בכל המרחב האוירי עדיין ממשיך להיות מעורפל כמקודם, 

ואף יותר.
המסוק ובו חבורת הפיקוד התקדם לעבר הפתח ומה נדהמנו להווכח שאנחנו עומדים ממש מעל שדה 

התעופה של אנטבה בירת אוגנדה.
4 המסוקים כמו "השתחלו" אל הפתח שנפער בתוך העננים, נחתו בשלום ובדקות ספורות הצליחו 

לשחרר את בני הערובה ולהעלותם על המסוקים.
באחת  תלמודו  על  שוקד  והוא  שלימה,  בתשובה  חזר  המופלא,  הנס  את  בראותו  הבכיר,  הקצין 
מישיבותיה של ירושלים. היום הוא יודע יותר טוב מאחרים שלא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל 

הזה. )עלינו לשבח(

רבי שלום המעורר
"ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד" )כו,ו(

בירושלים חי יהודי ושמו רבי שלום המעורר. הוא היה עובר ליד בתי היהודים השכם בבוקר ומעיר את 
הבריות לתפילת שחרית. היה לו קול ערב וכאשר היה מכריז: "עורו יהודים לעבודת הבורא", היתה בכך 

מתיקות נפלא, עד שאפילו הערבים השכנים אהבו לשמוע את קולו. 
זו. כאשר חלה ונטה למות, ביקש לזמן אליו את אנשי ה"חברא קדישא",  שנים רבות נשא במשרתו 
ובין הדברים אמר: "כתוב בתורה "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד" - כאשר ישימו את שלום 

המעורר בארץ, תשכבו לישון ולא יהיה מי שיחריד ויעיר אתכם לעבודת הבורא"... )זיכוי הרבים(



חיים כהלכה

גורמי ביטול תורה
הרב מעולם לא הכניס מחשב. רק כשאחת מבנותיו היתה זקוקה למחשב בגלל לימודיה הוא הכניס 

מחשב שהיה ריק מתוכן פרט למה שנצרך ללימודיה.
אך ארע ומשחק אחד היה במחשב: "אלוף הגמרא" שמו. המחשב מציע מילים בארמית וצריך לתרגמן.
אך  גמרא.  ללמוד  התחלנו  בדיוק  אז  הלא   - מעניין  משחק  היה  זה  הבנים  "לנו  מספרים:  שיחי'  בניו 

כשאבא שם לב שהמשחק גורם לביטול תורה - ביקש שימחקוהו".
ביתו תחי' מספרת: "שבת אחת התארחנו אצל אחד מהקרובים וביום ששי צפינו מעט בסרט 'כשר', 

אבא בדיוק הלך להתרחץ לכבוד שבת ולפתע הרחנו ריח שרוף מכיוון המקלחת...
כשאבא יצא הוא סיפר, שאחד מהבגדים שם החל להתלקח, ובחסד ה' הוא הצליח לכבות את הדליקה. 

ואז הוא אמר לנו: "זה היה בשבילי סימן משמים. זהו. מהיום אנחנו לא רואים שום סרט!"

תולדות חיים
שביבי אור מחייו של מוה"ר ר' חיים הכהן זצוק"ל

חכמת חייםחכמת חיים
מי שנסחף עם הזרם סופו להתרסק אל סלעי המציאות

מקצת דיני חג השבועות
א. בששה בסיון חל יום חג השבועות, לאחר ימי ספירת העומר שנמשכו 49 ימים שהם שבעה שבועות 
ולכן נקרא "חג השבועות" וכמו שנאמר: "שבעה שבועות תספור לך...ועשית חג שבועות לה' אלוקיך".

ב. מצוה להדליק נרות בליל יום טוב, וצריך לברך לפני ההדלקה: "בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצותיו 
וצונו להדליק נר של יום טוב". ונכון שלא יברכו הנשים "שהחיינו" בעת הדלקת הנרות, אלא יסמכו על 

ברכת "שהחיינו" שמברכים בעליהן בקידוש שעל הכוס.
ג. חייב אדם לאכול פת בסעודת יום טוב בלילה וביום, ולכן מי ששכח לומר "יעלה ויבא" בברכת המזון 
ביום טוב, אם נזכר מיד כשאמר "ברוך אתה ה'" )לפני שיחתום "בונה ירושלים"( יסיים "למדני חקיך", 
ויחזור לומר "יעלה ויבא". ואם נזכר לאחר שסיים "בונה ירושלים", יאמר בשם ומלכות נוסח ברכה זו: 
"בא"י אמ"ה אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה, את יום חג השבועות הזה את יום טוב 
מקרא קודש הזה, בא"י מקדש ישראל והזמנים". ואם נזכר לאחר שהתחיל ברכת הטוב והמטיב שאמר: 
"ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם" ומיד נזכר, יסיים: "אשר נתן ימים טובים" וכו'. אבל אם התחיל לומר 
"לעד האל אבינו מלכנו" וכו' יסיים ברכת "הטוב והמטיב", ולא יחזור כלל, שספק ברכות להקל. ואין 

חילוק בכל זה בין איש שטעה ולא אמר "יעלה ויבוא" ביום טוב, לבין אשה שטעתה בזה.
ד. פשט המנהג בכל תפוצות ישראל להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, 
ישראל  היו  התורה  קבלת  שבשעת  לפי  השבועות,  חג  בליל  זה  למנהג  שהטעם  האחרונים,  והסבירו 
נרדמים כל הלילה, והוצרך הקב"ה להעירם משנתם ע"י קולות וברקים שהיו לפני מעמד הר סיני. ולכן 
צריכים לתקן הדבר ע"י שנעמוד על המשמר בלילה הזה ולעסוק בתורה. )מנהג זה אינו אלא לאנשים 

ולא לנשים(
נכון ללמוד עם הציבור "התיקון" שנדפס בספר "קריאי מועד" - תיקון ליל שבועות. ומכל מקום  ה. 
מי שחשקה נפשו לעסוק בש"ס ובפוסקים אין למחות בידו כי יש לו על מה לסמוך. והעיקר להימנע 
אין  הקבלה  וע"פ  דמי.  כישן  ויושב  בטלה.  בשיחה  יקר  זמן  יאבד  ולא  בטלים,  ודברים  חולין  משיחת 
לקרות משנה בלילה זה.                                                                                )מתוך 'חזון עובדיה' - הלכות יום טוב(
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צדיקים במיתתן קרויים חיים

עצות לחיים שמחת חיים
אבא אחד לקח את הבן שלו לטיול, הם עלו יחד על 
הר גבוה, כשהגיעו לקצה ההר אמר האבא לילד: 

"תראה איזה נוף יפה יש למטה"
הילד השיב לו: "אם הנוף היפה למטה, למה העלת 

אותי עד למעלה??"

רב סעדיה גאון אלפיומי - כ"ו אייר
ד'תרמ"ב  תמוז  בחודש  נולד  סעדיה  רבי 
בתקופת  )מצרים(  דלץ  בכפר  יוסף  ר'  לאביו 
דוסא. בן  חנינא  ר'  התנא  עד  ומיוחס  הגאונים 
למד את סוד עיבור השנים, לשון וספרות ערבית, 
עם  והתכתב  ואסטרונומיה  פילוסופיה  ביולוגיה, 
הישראלי  שלמה  בן  יצחק  ר'  והפילוסוף  הרופא 
בבקיאותו  נודע  התקשה.  בהן  בנושאים  מקירואן 
בכל התורה והתלמוד ובשנת ד'תרס"ג כתב את ספרו 
אחדות  שנים  לאחר  אולם  האגרון'  'ספר  הראשון 
הרחיב והוסיף וקראו 'ספר יסודות השיר העברי'.
לאחר שנשא אישה החליט לעלות לארץ ישראל, 
למד בטבריה ויצא בתוקף נגד הקראים. בעקבות 
מאיר  בן  אהרן  ר'  בין  הלוח  בענין  המחלוקת 
להצטרף  החליט  ד'תרפ"א  בשנת  בבל  וחכמי 
בבל  חכמי  )עירק(.  לבגדד  ועבר  בבל  חכמי  אל 
מינוהו  וכשרונותיו  חכמתו  מאישיותו,  שהתפעלו 
פומבדיתא. בישיבת  הקודש  כתבי  את  ללמד 
השונים  התפילה  לנוסחי  שנחשף  לאחר 

להסרת כתמי טיפקס מהבגדים 
השתמשו בקליפת התפוז - התיזו 

את המיץ הטבוע בקליפה על 
הכתם על ידי קיפול הקליפה.

ישנה עוד אפשרות - על ידי אציטון.

תפילה  סידור  חיבר  ועירק  ישראל  במצרים, 
ולספר  לתנ"ך  פירוש  כתב  אחיד.  נוסח  קבע  בו 
ספרים  תירגם  ופיוטים.  הלכה  ספרי  יצירה, 
חשמונאי'  בני  'מגילת  את  וביניהם  לערבית 
הוכחות  בהקדמתו  והביא  אנטיוכוס'[  ]'מגילת 
לפונים  התנ"ך.  בנבואות  נרמז  חנוכה  שנס 
ומסודר. ברור  באופן  השיב  בשאלות  אליו 
ספר  האגרון,  ספר  בינהם:  שונים  ספרים  חיבר 
המועדים,   ספר  הגלוי,  ספר  והדעות,  האמונות 
ועוד... ספר הפקדון  ספר המצוות, ספר המתנות, 
הגולה  ראש  החליט  לארץ  חוץ  בן  היותו  למרות 
כראש  ד'תרפ"ח  בשנת  למנותו  זכאי  בן  דוד 
מחלוקת  נתגלעה  כשנתיים  לאחר  סורא,  ישיבת 
והרב  חצרות  עסקי  על  דין  פסקי  בעניין  ביניהם 
ונאלץ  מכהונתו  הועבר  ידו,  על  הוחרם  סעדיה 
לכהונתו  הושב  ד'תרצ"ז  בשנת  מפניו.  לברוח 
הסבל  עקב  תקינה  היתה  לא  בריאותו  אולם 
שעבר ובשנת ד'תש"ב השיב את נשמתו ליוצרה.

להקדשת העלון צרו קשר: 052-7159826

יש לכם בדיחה? עצה? רעיון כל שהוא לשיפור העלון? 
rabihaim@gmail.com צרו איתנו קשר


