
אמונה והשגחה בפרשה 
הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

מובא בספר משלי "מחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לו". פירושו : 
מי שמתערב בנושא שאינו שייך לו, דומה לאדם שמחזיק באזני כלב, שברור 
שהכלב ישכנו, לא בגלל רוע לב הכלב, אלא מפני שהוא גרם לעצמו בידים...

במוצאי ליל הסדר מקובל בהרבה קהילות ישראל לומר את הפיוט "חד גדיא", 
בו מסופר שאבא קנה גדי בשני זוזים, ובא החתול ואכל את הגדי ובא הכלב 
ונשך את החתול, ובא המקל והכה את הכלב ובאה האש ושרפה את המקל 
ובאו המים וכיבו את האש, ובא השור ושתה את המים ובא השוחט ושחט את 
השור ובא מלאך המות ושחט את השוחט, ובא הקב"ה ושחט את מלאך המות.

ונאמרו הרבה פירושים להסביר מה הקשר בין פיוט זה לליל הסדר. ומפרשתנו 
נמצא ביאור יפה להסביר את הענין. 

שהרי לכאורה יש קושי מוסרי עצום בסיפור זה, משום שאם נבדוק אחת לאחת 
נמצא שמתוך הרשימה הנ"ל חציים צודקים וחציים אינם צודקים. החתול אינו 
והכלב צודק שהעניש את החתול, המקל אינו צודק  צודק שאכל את הגדי, 
להעניש את הכלב, והאש צודקת וכו'. אך לפי חשבון זה נמצא שח"ו הקב"ה 

לא צודק שהעניש את מלאך המות. ואיך זה יתכן שהקב"ה לא צודק?  

והתשובה היא שכולם לא צודקים, כולל הכלב, מלבד הקב"ה !  ומדוע גם הכלב 
לא צודק? משום שגם הוא לא בסדר שהתערב בענין שאינו שייך לו !

וסוד ענין זה נאמר בפרשת השבוע, שהקב"ה אומר למשה : "ואני אקשה את 
לב פרעה". ולכאורה מה הוא אשם שהקב"ה הקשה את לבו?

על כך עונה הרמב"ם ]הלכות תשובה פרק ו הלכה ה[ : "והלא כתוב בתורה 
ועבדום וענו אותם הרי גזר על המצריים לעשות רע, ולמה נפרע מהן? ... וכן 
אילו לא רצה  לישראל  והמריעים  ואחד מאותן המצירים  המצריים כל אחד 
להרע להם הרשות בידו, שלא גזר על איש ידוע אלא הודיעו שסוף זרעו עתיד 

להשתעבד בארץ לא להם".

כלומר, נכון שהקב"ה גזר בברית בין הבתרים "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם 
ועינו אותם", אך הוא לא גזר דוקא על המצרים לעשות זאת, אלא  ועבדום 
בהידור  זאת  עוד אלא שעשו  ולא  מקום,  גזירתו של  לקיים  "התנדבו"  שהם 
רב לעילא ולעילא, ועל זאת יצא קצפו של הקב"ה, ולכן מנע מהם את דרך 

התשובה.

על כן אנו במוצאי ליל הסדר משבחים את ד' על הנהגתו הנפלאה בעולם, על 
לכך שקנה את עם ישראל "שה פזורה ישראל" בתרי זוזי הם שני לוחות הב

רית, "ואתא שונרא" - זהו היצר הרע שהצליח "לאכול" ולהחטיא את ישראל, 
וכמו שפירש הספורנו עה"פ "וישרצו ויעצמו..." – שנטו לדרכי שרצים... כלומר 
קלקלו מעשיהם. ואז "אתא כלבא" – הוא פרעה, ורצה להפרע מהם, והקב"ה 

הענישו אע"פ שלכאורה היה צודק... 

ולמדנו מזה ראשית שהקב"ה שומר על עמו ישראל ולא יתן לאיש לגעת בהם 
ללרעה מבלי שיפרע ממנו, וגם לנו לא להתערב ולהעניש את חברינו, אלא רק לה

עיר בנועם ובדרך ארץ, שכן "מחזיק באזני כלב – עובר מתעבר על ריב לא לו".                    
          שבת שלום !

אדם שיש לו סבלנות - יש לו הכל
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

בפרשת השבוע הקב"ה אומר למשה רבינו לחזק את עם ישראל ברוחם לפני הגאולה הצפויה, "לכן 
אמר לבני ישראל אני ה', והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם 

בזרוע נטויה ובשפטים גדלים". 
והאלשיך הקדוש בספרו "תורת משה", תמה מהו כפילות הלשון והוצאתי אתכם מתחת "סבלות מצרים", 
"והצלתי אתכם מעבודתם", הרי סבלות מצרים הכוונה היא עבודת הפרך שלהם, וא"כ מדוע חזר ואמר 

והצלתי אתכם מעבודתם?
ואפשר ליישב, על פי דבריו הנפלאים של הרב תפארת שלמה מרדומסק, שכתב לבאר את עיקר הסיבה 
והסגולה בעבורה נגאלו עם ישראל מארץ מצרים, והדברים מפליאים ומחזקים, ואילולי נכתבו מי יכול 
לאמרם, ואמרתי להעתיק חלק מדבריו הקדושים ככתבם וכלשונם, וז"ל: "יש להבין לשון סבלות מצרים 
וכו', אך הנראה לומר  בזה כי התורה מלמדת אותנו עיקר ענין הסגולה אשר בעבורה יצאו ממצרים, והוא 
בהיות עם בני ישראל זרע יעקב בחירו עם קדוש גם בהיותם במצרים, תחת כור הברזל ויעבידו מצרים 
אותם בכל עבודה קשה, בכל זה נאמנה את אל רוחם. ולא הרעו בלבבם לאמר למה זה אנחנו בני ישראל 
עניים ומרודים יותר מכל שארי האומות, להיות נרדים בעבודת הפרך? וכי מפני שאנחנו מיוחסים לבני 
אבותינו הקדושים אנו נשתעבד למצרים הפחותים ושפלים? אך בכל העת ההיא קבלו הכל באהבה, וסבלו 
עליהם גזירת הקב"ה, כי אם בעיניו הוא טוב גם לנו ביושר. וכו', ומשה רבינו ע"ה ראה ברוח הקודש מדת 
הסבלנות של בני ישראל, כי נתנו שכמם לקבל הכל באהבה בגזירת השם יתברך, וזה "וירא" הסתכל 
היטב בסבלותם, כי לא הוקשה בעיניהם כלום על השם יתברך, ולכך זכו לגאולה. עד כאן לשונו הזהב.
ומבואר אם כן, ש"סבלות מצרים", אין הכוונה העבודה הקשה שסבלו ממנה. אלא "סבלות", הוא לשון   
עם ישראל למרות כל הצער והמכאוב והקשיים שחוו במצרים, אימצו לעצמם את מידת הסבלל  סבלנות,
נות, ולא נשברו באמונתם לקב"ה, אלא קיבלו באהבה את הייסורים הקשים, ולכן זכו לגאולתם ממצרים. 

מהי מידת הסבלנות, שאנו רואים שבזכותה זכו עם ישראל לגאולה? ומה מעלתה? סבלנות, היא היכולת  
לגלות איפוק, לא להגיב מיד, להיות מסוגל להתמודד פרק זמן מסויים עד הצעד הבא, לא לאבד עשתונות 
מול כל סערה. סבלנות, היא היכולת לקחת את הדברים בפרופורציה, לגלות כושר עמידה, להישאר נינוח 
ורגוע ולעבד את הנתונים בשלווה, כדי לקבל את ההחלטה הנבונה. המילה סבלנות היא מלשון ָסַבּל, אדם 
שסוחב משאות כבדים. הרי סבל שמשליך מעליו את המשא מפסיד את פרנסתו. וכך גם אדם שנקלע לפתחו 
נסיון והוא מגיב מתוך כעס, הוא הפסיד. החיים של האדם יכולים להשתנות מהקצה אל הקצה, אילו לפני כל 
כעס שמשתחרר מקרבו היה עוצר לרגע וממתין, ומגיב אחר זמן מתוך דעה צלולה ולא מתוך כעס משתלח.

במסכת אבות )אבות פ"ב מ"ט(, מובא שרבי יוחנן בן זכאי שאל את תלמידיו, "איזוהי דרך ישרה שידבק 
בה האדם?" מהי הדרך שבה האדם יגיע לשלימות אמיתית במידותיו? ונחלקו תלמידיו, "רבי אליעזר 
אומר עין טובה, רבי יהושע אומר חבר טוב וכו', רבי אלעזר אומר לב טוב, אמר להם, רואה אני את דברי 
אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם"... מהו לב טוב? שעל מידה זו אמר ר' יוחנן שמביאה לידי שלמות. 

את ההסבר לכך אנו מוצאים ברבנו יונה, וזה לשונו, "על כן נראה לפרש כי לב טוב, רוצה לומר, מדת הרצון 
זהו הסבלן שאינו קצר רוח. ומתרחק ממדת הכעס ומשיב במענה רך. אף כי יעשו לו דבר רע יסבלהו ואין 
מר בפיהו כי חכו ממתקים וכלו מחמדים". מבואר מדבריו שמדת הסבלנות, היא המפתח לשלמות האדם. 
לכן מובן אם כן את גודל מעלתם של עם ישראל שזכו בזכות מידת הסבלנות שהייתה בהם, לצאת ממצרים. 

המיל מהי  לבאר  כתב  )פ"א(,  דבורה"  "תומר  הקדוש  בספרו  קורדובירו  משה  רבי  האלק  יהמקובל 
שהקב"ה  שהכוונה  וכתב,  מדות?  בי"ג  מזכירים  שאנו  עוון",  "נושא  כמוך",  אל  "מי  הקב"ה  של  דה 
מדרכיו החוטא  ישוב  אשר  עד  מהאדם  ונעלב  וסובל  ברואיו,  כלפי  הסבלנות  במידת  נוהג 
שה אנו,  רואים  וכו'.  ורעותיו",  חברו  עוול  יסבול  סבלן,  שיהיה  צריך  כמה  האדם  "ילמד  ולכן,  להרעים, 

וכבר  ומעלתה,  חשיבותה  גודל  את  ללמדנו  הסבלנות  מידת  היא  הקב"ה  של  הראשונה  מידה 
הכ אלא  וכו',  תלכו?  אלהיכם  ה'  אחרי  דכתיב:  מאי  יד(,  דף  )סוטה  חנינא  ברבי  חמא  רבי  לאמר 
מדותיו. לשלמות  יגיע  כך  רק  כי  הוא.  ברוך  הקדוש  של  מדותיו  אחר  להלך  צריך  שהאדם  וונה, 

סיפר הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל, כי פעם ערך שיחה עם אברכים חשובים שכבר אינם צעירים, כאלה 
שכבר יש להם ילדים בכל הגילאים. וביקשו לשפר את איכות החיים בביתם, וקיבלו על עצמם קבלה 
מאתגרת: מידת הסבלנות. מדי ערב, עם שובם הביתה, לא משנה מה קורה בבית - במשך חצי שעה לא 
יעירו דבר וחצי דבר. חצי שעה הפה בולם כל הערה וגערה, ואם יש מה להעיר - יעירו עליו אחר כך.

מתרול ילדים  רגועה...  שעה  דווקא  לאו  היא  הערב  שעת  ילדים  הומי  בתים  של  ,כדרכם 
שפויה,  השכבה  לשעת  להגיע  בנסיון  ביניהם  נאבקת  האם  למקלחת,  הערב  ארוחת  בין  צצים 
שהפיג'מה  עכשיו  בדיוק  אומר  והשלישי  עייף,  שאינו  טוען  ההוא  למיטה,  להיכנס  רוצה  לא  זה 
שלו... הבית  נעל  את  שאיבד  והקטן  הבוכה,  התינוק  יימצא  תמיד  בתווך  בכלל.  עליו  קטנה  הזו 

במצב כזה, מי לא נמשך להרים קול צעקה, שתחזיר את הבית לקו השפיות. יש מי שיעיר לילדיו על השעה 
המיל על  באיחור,  שהוגשה  הערב  ארוחת  על  לאשה  ולהעיר  להיכשל  עלולים  מאיתנו  רבים   המתאחרת,
בגבו פיהם  בלמו  בסבלנות,  בשיחה התאפקו  זה... אך המשתתפים  מסוג  תלונות  ועוד  מוכנות,  לטות שאינן 
רה. חצי השעה הראשונה מדי ערב - עברה ברוגע ובשלווה, בלי להרים את הקול, בלי להעיר, בלי לצעוק!

כעבור כמה חודשים, סיפרו כי החיים בבית השתנו לבלי הכר באופן בלתי מוסבר. שלווה השתלטה עליו, רוגע ונינוחות. הכל 

מתנהל על מי מנוחות, אין פרץ ואין צווחה. כולם הולכים לישון בזמן, שמחים, שבעים, מאושרים, רגועים - חיים נפלאים!

שלא  או  פוגע  דבר  לנו  כשאמרו  מרע",  לשוני  נצור  "אלקי  לנו,  מוכרת  כך  הכל  בתפילה  ונסיים 
אמן! השלימה  לגאולה  זה  בזכות  ונזכה  לשוננו.  את  ל"נצור"  ראשון  דבר  אז  בעיננו,  חן  מוצא 

  

העלון מוקדש לזש"ק ולבנים זכרים לאפרים בן 
אסנת, ולינוי מזל בת אסנת 

נדב  ולהצלחת  הי"ו.  אסתר  בן  ציון  ולהצלחת, 
גור אריה בן מעיין מלכה הי"ו.
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נושא בעול עם חבירו
גם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם )ה .ו(

מסופר שפעם אחת נכנס לחדרו של ה"חתם סופר" זצ"ל, אחד מגדולי הסוחרים בעיר ובקש את עזרת הרב: "כפי 
הידוע לרב סוחר גדול אני, אולם כעת נקלעו עסקי לצרות, ומבקש אני ממעלת כבוד הרב שיברך אותי ובחכמתו 
הרבה שיתן לי עצה איך לצאת מן המיצר  "אכן, ידוע לי מצבך הקשה - אמר הרב – אולם עוד יודע אני, שאחיך 
עני ואביון וצריך הוא עזרה בפרנסתו, ואילו אתה מתעלם מלהושיט לו עזרה.  יסלח לי כבוד הרב –מלמל העשיר 
לו. אמר לו  במבוכה  – "אבל כרגע עסקי אינם מרשים לי לעזור, אולם אם אצא מן המיצר, בוודאי שאעזור 
החת"ס: בפרשת השבוע – אומר הקב"ה : "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל", מה הפירוש המלה "וגם" וכי 
מי עוד שמע את נאקתם? אלא, בשעה שבני ישראל נאנקו ונאנחו תחת עול מצרים, שמע כל אחד מהם גם את 
אנחת אחיו, למרות השעבוד, השתדל כל אחד להקל מעל סבלו של רעהו בכל יכולתו, ובשכר שמיעה זו שמע גם 
הקב"ה את אנחתם והושיעם . עזור גם אתה לאחרים למרות מצבך הלא טוב – ובוודאי יושיעך ה' מכל צרותיך!

וכן הוא מפורש ברמב"ן )שמות פרק ג פסוק יג( מצינו במדרש אגדה )מנורת המאור הראשון פרק הצדקה( "ומהו אהיה אשר 
אהיה", כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך. אם פותחין את ידיהם ועושין צדקה, אף אני אפתח את ידי, 
שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב )דברים כח יב(, ואם אינן פותחין את ידיהם מה כתוב שם הן יעצור במים ויבשו 

וגו' )איוב יב טו(.

הרואה אילן של חבירו המשיר את פירותיו יבקש עליו רחמים | אמרו חז"ל: )שבת דף סז עמוד א( אילן שמשיר פירותיו 
צובע אותו בסיקרא כדי שיראוהו בני אדם ויבקשו עליו רחמים כדתניא: )ויקרא יג( "וטמא טמא יקרא" - צריך 
להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים. וביאר על כך רבינו ירוחם ממיר אילן אחד מתוך פרדס שלם 
מחייב לעורר ולבקש עליו רחמים ולימדונו חז"ל בזה את גודל מעלת נושא בעול עם חבירו. אין הבדל מהו הצער 
שיש לחבירו. האם צער גופו, או צער על רכושו. בכל מקרה מדובר בחבירו הסובל ולא משנה מה גודל הצער 

והסבל, ואף צער על אילן, אחד מתוך פרדס שלם, מחייב לעורר ולבקש עליו רחמים!

מי שיכול לבקש רחמים ואינו מבקש נקרא חוטא | התפילה על החולה אינה מילתא דחסידותא אלא הליכה בדרכי 
השי"ת "עמו אנכי בצרה". וזה נלמד מזה שהקב"ה נגלה למשה בסנה שהוא שיח קוצני הקב"ה אמר למשה באותה 
יודע ממקום שאני מדבר עמך מתוך  שעה "אי את מרגיש שאני שרוי בצער כשם שישראל שרויים בצער? הוי 
הקוצים כביכול אני שותף בצערם"  השכינה דוקרת את עצמה כביכול בקוצים כדי להשתתף בפועל בצרתם של 

ישראל, לכן אדם שיכול לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש נקרא חוטא ועובר על "והלכת בדרכיו".

מדוע ברכת הטוב והמטיב נתקנה בברהמ"ז | מצינו בקינת "ציון הלא תשאלי" "איך יערב לי אכול ושתות בעת אחזה 
כי יסחבו הכלבים את כפירייך או איך מאור יום יהיה מתוק לעיני בעוד אראה בפי עורבים ופגרי בשריך”. והיינו 
שכל כך הצטערו בצערם של אלו שלא ניתנו לקבורה וכל כך הושפע צער זה עליהם עד שמרוב צער לא ערב 
לחיכם אכילתם ושתייתם. על כן כאשר ניתנו הרוגי ביתר לקבורה תיקנו ברכת הטוב והמטיב בברכת המזון דווקא 
לרמוז על ענין זה, שהצער שלא ניתנו לקבורה גרם להם, שלא יוכלו להתענג ולהנות מאכילה, ורק עכשיו שניתנו 

לקבורה יערב עלינו לחמינו ומימינו.

מדוע השטן לא לקח לאיוב את חבריו | יש מקשים אם הקב"ה לקח כל טובתו של איוב, מדוע לא נטל ממנו את 
חביריו? וביארו אילו איוב היה צריך לשאת את ייסוריו לבדו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בכך, והקב"ה אמר לשטן 
"את נפשו שמור", ולכן השאיר עמו את חבריו שכאשר יש חברים שנושאים בעול של הצער - הצער מתחלק בין 

כולם - לכן השטן לא לקח לאיוב ממנו גם את חבריו.

החזו"א כששמע על צרה לא אכל ארוחת בוקר | כשבאו אל החזו"א תיכף עם גמר תפילת שחרית לבקש רחמים 
עבור חולה מסוכן, שוב לא היה אוכל אותו בוקר את ארוחת הבוקר שלו. ואחותו היתה מבקשת בתחנונים שימתינו 

עם בקשות מעין אלו בכדי שיוכל לגמור את ארוחת הבוקר הדלה שלו )טוב דעת( .

|  מסופר על רבי אלחנן וסרמן הי"ד שישב ולמד עם שניים מתלמיל  איך אפשר לחייך כששומעים שליהודי יש צרות
דיו. לפתע נכנסה לחדר אשה מוגבלת וביקשה ממנו שיתפלל על בנה החולה. רבי אלחנן ענה לה כמנהגו, וכפי 
שנהג תמיד לענות לכל מי שבא להתברך מפיו: "אני לא 'צדיק'. תלכי ל'צדיקים' שיתפללו עליו. תפילות של 
ל'צדיק' הן שיושיעו את בנך!" כששמעה האשה את דבריו החלה לצעוק: "רב'ה! איך לא תתן לי ברכה? אנשים הול

כים לקברי אבותיהם לבקש ברכה. הם בוכים על קבר אביהם, קבר אמם, ומתפללים לישועה, אבל אני – אבא 
שלי חי, גם אמא שלי חיה, ואין לי לאן ללכת להתפלל”... התלמידים, שישבו במחיצתו של רבי אלחנן, שמעו את 
דברי האשה וחייכו... רבי אלחנן חשש שהאשה תראה את החיוך הזעיר שעמד בזוית פיהם. הוא מיהר להיעמד 
מכסאו ולהסתיר אותם מעיניה, ומיד החל לברך אותה בכל הברכות שבתורה... האשה שמחה מאוד, והלכה מביתו 
בשמחה. משנותרו לבדם אמר רבי אלחנן לתלמידיו: "המוח שלי לא מצליח להבין: איך אפשר לחייך כשומעים 
שליהודי יש צרות?" אמרו לו תלמידיו: "רב'ה! לא צחקנו, חלילה, מהצרות שלה. צחקנו מהטיפשות שלה"... "ובכל 
זאת", הוסיף רבי אלחנן ואמר, "אינני מסוגל להבין כיצד אפשר לחייך כאשר מישהו נתון בצרה, איך ניתן לחייך 

בשעה ששומעים אמא מספרת על בנה החולה, הזקוק לישועה!”

ואביו שמר את הדבר | סיפר אברך על תקופה שעדיין לא זכה לזרע של קיימא, ובהזדמנות אחת מרן הגר"ע יוסף 
זצ"ל ברך אותו ואת אשתו על כך, ולאחר מספר חודשים מרן ביקש מאנשי לשכתו להתקשר לאותו אברך, לברר 
אם הברכה נתקיימה או לא, וכאשר השיב שעדיין לא, שוב ברכו מרן בשנית. והנה אותו אברך עשה חשבון לעצמו 
ומצא, שמרן בקש להתקשר בדיוק תשעה חודשים לאחר ברכתו הראשונה. במילים אחרות, מרן עם כל לימודיו 
ועיסוקיו, ועם כל עול הציבור הרוכב על כתפיו, ולמרות כל עשרות האנשים הנכנסים אליו מידי יום ביומו, שמר 
את הדבר בליבו הטהור למשך תשעה חודשים, וכל זאת למרות שאותו אברך איננו מבני משפחתו, ואף לא מבאי 

ביתו, ולא הכירו מקודם כלל. )"ובתורתו" עמ' כב(

איך אפשר להסתכל ולא להושיט עזרה |  מעשה והביא עמו הכורך ספרים מן הכריכיה. והנה אנשים שהיו במקום 
עמדו והסתכלו. מרן רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל גער בהם: "איך יכול אדם להסתכל בשויון- נפש בעבודתו 
של חבירו מבלי להושיט עזרה. לפחות צאו מן החדר, לכו למקום אחר, אך אל תעמדו ותסתכלו". והוא עצמו עמד 

ועזר וסידר את הספרים במקומם.

למה לא באים לומר שנושעו | החזו"א התאונן שאנשים באים אליו ושוטחים בפניו את צרותיהם. אבל כשנושעים 
לא טורחים להודיע לו. אין זאת אלא משום שהאנשים לא מודעים עד כמה הצרה משפיעה עליו, כאילו זו צרתו 
להפרטית, שאם לא כן היו ממהרים להודיעו כדי לבשר לו שנושעו ומשתפים אותו בשמחתם. ובדרך צחות מסבי

רים את הפסוק "חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו" כשיש להם דבר רע הולכים לחכמים להתברך "ולהיטיב" 
כאשר נהיה טוב "לא ידעו", לא באים להודיע שהכל הסתדר  )מתוך הספר "תוכו רצוף אהבה(.

מדיני ברכת הלבנה
שאלה: שאלה: כשיש ענן על הלבנה האם אפשר 

לברך ברכת הלבנה.

תשובה: מעיקר הדין כל שיש עליה ענן דק שנראית הלבנה דרכו מותר 
לברך עליה, ועל פי הסוד אין לברך עליה אלא רק כשהיא נקיה לגמרי. 
ואם רואה ענן שאמור להגיע, כל שמתחיל הברכה והיא נקיה לגמרי אין 

חשש בזה ויאמר את הברכה ואחר כך יאמר את הפסוקים והמזמורים.

ביאורים: מצינו כמה שיטות בפוסקים לגבי ענן המכסה את הלבנה שיטת 
ענן דק  הוא  ודע"ת בסי' תכו' ס"ק א' אם  סי' שמא'  שו"ת הרדב"ז ח"א 
ויראו ראשי  לכך מהפסוק  וראיה  לברך,  מותר  הלבנה דרכו  שרואים את 
הבדים אפילו שהיו מכוסים בפרוכת כיון שהיו ניכרים ובולטים נחשב לראיה.

גודל  לפי  מעריכים  תכו'  בסי'  )בוטשאטש(  הא"א  שיטת  מאידך 
עליה.  לברך  רשאי  זה  ענן  עם  מאירה  היתה  אם  ז'  בליל  הלבנה 
פרשת  ב'  שנה  ובא"ח  קפד'  באות  באצבע  מורה  שיטת  ואילו 
עליה.  לברך  אין  הלבנה  על  דק  ענן  שיש  אפילו  כג'  סעי'  ויקרא 

ובשו"ת אול"צ ח"ג עמ' סא' נשאר בצ"ע בזה. ולכן למעשה בשעת הדחק אפשר 
לברך כשיש עליה ענן דק ועל פי הסוד צריך שתהיה נקיה לגמרי. ובאופן שעננים 
אמורים להגיע, כתב בשו"ת אול"צ ח"ג עמ' סא' כל שהיא נקיה ומתחיל 
הברכה אף שיודע שודאי יבואו עננים רשאי לברך עליה, וכשאין זמן רב 
יש לדלג את כל הפסוקים ולשם יחוד ומיד לברך ואח"כ יאמר המזמורים..

שאלה:בזמן שתחילת זמן ברכת הלבנה בערב בשעה מאוחרת האם 
מותר להקדים לברך כמה שעות לפני כן. 

תשובה: אם תחילת זמנה במוצאי שבת כמה שעות לאחר צאת השבת 
רשאים לברך במוצאי שבת אפילו שהוא כמה שעות לפני תחילת זמנה. 

אלא  הירח  על  מברכין  אין  נפסק  ב'  סעי'  תכו'  בסי'  בשו"ע  ביאורים: 
אין  שלספרדים  וכידוע  נאים.  ובגדיו  מבושם  כשהוא  שבת  במוצאי 
 . ד'  בסעי'  בשו"ע  כמבואר  עליה  ימים  שבעה  שיעברו  עד  עליה  מברכין 

ולחלק מהאשכנזים  יש לברך לאחר ג' ימים מהמולד ואם היום השלישי חל 
באמצע השבוע ימתין עד מוצאי שבת הבא שכן היא שיטת הב"ח והמג"א 
עננים  הרבה  שיש  במקומות  לספרדים  ואף  כ'.  ס"ק  ומ"ב  והפר"ח  והט"ז 
בימות החורף יש לברך לאחר ג' ימים מהמולד כ"כ בהלי"ע ח"ה עמ' ל'.

מלאים  ימים  משבעה  שעות  כמה  שחסרים  באופן  ולענייננו 
זה  אם  לברך  שרשאי  ל'  עמ'  ח"ה  בהלי"ע  כתב  מהמולד 
במוצאי שבת כיון שיש דעות שתחילת היום השביעי זהו זמנה ובנוסף כדי 
לברך  כדי  וגם  במלאכתם  השבוע  בכל  הטרודים  הרבים  את  לזכות 
במוצאי שבת כשהוא מבושם רשאים לברך אף שעדיין חסרים כמה שעות.

)מתוך השו"ת 'אליבא דהילכתא' ח"א(



צדיק גוזר- בבא סאלי זיע"א

ושל שבעים  לגיל  סאלי,  הבבא  אביחצירא,  ישראל  רבי  כשהגיע     
הימים.  משכבר  מגוריו  מקום  במרוקו,  לתאפיללת  ונסע  קם  לוש 

הוא עשה זאת מפני שאביו הקדוש רבי מסעוד אביחצירא זצ"ל וסבו הקדוש רבי 
יעקב אביחצירא זצ"ל נפטרו בגיל זה, והיה ברצונו להיקבר בחלקת אביו שבריסאני 
נסע  הוא  לישראל.  בתאפיללת. בחלוף השנה בשלום התכונן הבבא סאלי לעלות 
לצרפת ובתקופת שהותו שם חילק את כל כספו לצדקה ולא נותר לו מאומה כדי 
להגיע ארצה. באותו לילה נגלה אליו אביו המנוח רבי מסעוד בחיזיון לילה ואמר לו:
דבר".  תחסר  ולא  צרכיך  כל  את  ימלא  הבורא  בני,  תדאג,  "אל 
למחרת הגיע לאכסנייתו איש מודאג ומבוהל וסיפר כי בתו נעלמה מהבית לפרק 
זמן ממושך ואין שום ידיעות על גורלה. הבטיח לו הבבא סאלי כי היום תשוב בתו 
לביתו, ואכן כעבור מספר שעות חזרה הבת לבית אביה וסיפרה כי הסתכסכה עם 
חבר מסוים שעמו התרועעה. האב, שהיה מעשירי העיר, מיהר לבבא סאלי להודות 
לו על הבטחתו המבורכת והשאיר סכום נכבד מאוד כפדיון נפש, שהספיק לצדיק 
בה.  לשהותם  הראשונה  בתקופה  ביתו  בני  כלכלת  את  ולהבטיח  לישראל  לעלות 
בשל קצרה  ישיבה  לאחר  תשכ"ד.  בשנת  לארץ  עלה  סאל  יהבבא 
יבנה  הדרומית  בעיירה  מגוריו  את  קבע  בירושלים  בקעה  כונת 
המקום. כרב  אז  שכיהן  אביחצירא,  אברהם  רבי  חתנו,  לבית  סמוך 
ביבנה היה ראש כולל אברכים שהיה גאון בתורה ובעל יחוס חשוב, מזרעו של הגאון 
מוילנא. רב הכולל פנה לרב מכלוף עמינדב קריספין, רבה של קרית ביאליק הנשוי 
לנכדתו של הבבא סאלי, שיסדר לו פגישה עם הצדיק. הרב קריספין נכנס לבבא 
והצדיק  נכנס  הכולל  רב  בחיוב.  מיד  ונענה  הכולל  סאלי להעביר את בקשת ראש 

להגיש  וציווה  גדול  בכבוד  אליו  התייחס 
'לחיים'.  לאמירת  ומשקה  מזונות  מיני  לו 
הם החלו לשוחח בדברי תורה ולאחר מכן 
לימוד  שיטות  לליבון  שיחתם  התגלגלה 
ועיון בתורה. בשלב מסוים דיברו על שיטת 
הגאון מוילנא לעומת שיטת הבעל שם טוב. 
בביטול: רב  אותו  אמר  הדברים  כדי  תוך 
בנגלה  גדלותו  את  להשוות  אפשר  "אי 
הבעל  של  לידיעתו  מוילנא  הגאון  של 
לעומקם  ירד  מוילנא  הגאון  טוב.  שם 
כולה,  התורה  את  והקיף  דברים  של 
מכך".  רחוק  היה  טוב  שם  הבעל  ואילו 
מכאב.  התעוותו  סאלי  הבבא  של  פניו 
ואמר: לרב  פנה  הוא 
את  שתכניס  אתה  "מי 

הבעל  היה  מי  יודע  אני  הללו?!  הגדולים  בין  להכריע  כזה  בנושא  ראשך 
ידי".  על  אותך  לראות  רוצה  איני  מכאן!  וצא  קום  ועכשיו  טוב.  שם 
בו בגלל  בעקבותיו  יצא  קריספין  והרב  הבית  את  עזב  הכולל  לראש 
הכולל: ראש  את  בצער  שאל  הוא  הפגישה.  את  שארגן  על  שתו 
כזאת?!" בצורה  ודיברת  הארי  ללוע  נכנסת  "איך 
, אבל התבייש להיכנס לחדרו של הבבא סאלי ושהה בחדר עם רבי אבל תהרב קריספין חזר לבי
רהם, רב העיר. לפתע הגיע הצדיק וביקש שייכנס אצלו. פנה הבבא סאלי לרב קריספין ואמר:
אתה  הקדוש?!  טוב  שם  הבעל  כנגד  שמדבר  איש  לפני  הבאת  לי?!  עשית  "מה 
סאלי!" הבבא  לא  אני  ביבנה,  שלו  הכולל  יישאר  בבוקר  מחר  אם  תראה:  עוד 
רב  שמע  כאשר  אברהם.  לרבי  זאת  וסיפר  יצא  קריספין  הרב 
אמר: והוא  מעיניו  דמעות  זלגו  סאלי  הבבא  דברי  את  העיר 
הזה?!" הכולל  בלי  נעשה  "מה 
קריספין. הרב  השיב  עושה",  שהוא  מה  יודע  סאלי  "הבבא 
כעסו: למראה  שנדהמו  ביתו  לבני  סאלי  הבבא  פנה  מכן  לאחר 
שבעת  אור  הקודשים,  קודש  על  כך  מדברים  שבו  "מקום 
בו!" לגור  אסור  עלינו,  יגן  זכותו  טוב  שם  הבעל  מרן  הימים, 
באותו יום פקד הצדיק על חתנו רבי אברהם לארוז את כל חפצי ביתו ועזב את יבנה.
למחרת הודיעו ממשרד הדתות כי הכולל, שבראשו ניצב הרב שזלזל בכבוד הבעל 
שם טוב, אינו עומד בקריטריונים שנקבעו על ידם ומעתה לא יתוקצב, וכך הוא נסגר.
כעבור כמה שנים הגיע הרב קריספין ליחידות אצל הרבי מליובאוויטש בניו יורק. הרבי ביקש 
ממנו שיספר לו דבר מה מהבבא סאלי. לאחר ששמע את המעשה עם ראש הכולל ביבנה 
קרא הרבי בהתפעלות: "האמנם כך היה?! יש לך כאלה סיפורים ואתה שומר אותם לעצמך?!".

 

רבי ישראל אבוחצירא -הבבא סאלי / ד' שבט
ודור".  דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים,  שהצדיקים  ברוך  הקדוש  "ראה 
לעם  שעמדו  הצדיקים  מגדולי  אחד  את  בתוכו  נטע  הוא  ברוך  שהקדוש  דורנו  זכה 
והדל הדור  פאר  ותפארתו,  ישראל  נזר  דמשפטים,  סבא  האי  ראל,  שי
ראש  ותרשישים,  אראלים  מגזע  המאירה,  אספקלריא  הטהורה,  המנורה  רו, 
אביחצי ישראל  רבי  רבנו  תהילה,  דומיה  לו  כהלל,  ענוותן  אריאל,  לגולת 
אמן. ישראל  ולכל  לנו  תעמוד  זכותו  סאלי",  ה"בבא  כל  בפי  הנקרא  רא 

ה"בבא סאלי", אבי התפילה של עם ישראל, בכל שנות חייו מסר עצמו עבור עם קודש, 
כאב את כאבם ובכל צרתם לו צר. מכל שכבות הציבור נהרו אליו לאלפים ורבבות, את 
כולם קיבל בסבר פנים יפות, הקרין מלוא אהבתו לכל אחד אחד, שפע ברכות וישועות 
הוריק עליהם מעמקי ליבו וברכותיו הקדושות לא שבו ריקם, פיזר נתן לאביונים צדקתו 
עומדת לעד, תמך באביונים ואלמנות, חיתן יתומים ויתומות, לכולם היה כאב רחום וחנון.

שנולד  ישראל,  רבנו  של  שמשו  את  הקב"ה  האיר  מרוקו  יהדות  של  פריחתה  בשיא 
בן  מסעוד  רבי  והטהור  הקדוש  לאביו  תפילאלת,  בעיירה  תר"ן  דשנת  השנה  בראש 
רבי יעקב אבוחצירא, ה"אביר יעקב" זכותו תגן עלינו. רבי מסעוד ורעיתו מרת עישה 
לשמרו על הילד בשמירה יתירה, כי ידעו שיגדל ויהיה למאור ישראל, את עריסתו הצ
מידה אמו הצדיקה לקיר בית המדרש שדברי התורה יקלטו באוזניו בעודו רך בשנים.
משחר נעוריו התקדש בסילודין לעבודת בוראו, ומיום ליום עלה במעלות הקדושה והטהרה. 
יציאתו  בעת  בצעיף  פניו  את  הקדושים  הוריו  כיסו  שנים  שש  בגיל  כבר 
בקדול הפוגמות  אסורות  במראות  ושלום  חס  יכשל  שלא הבית,   מן 
בתו עסק  ובלילה  ביום  כאשר  הקדושה,  בתורה  חילו  הגדיל  בבד  בד  לשה. 
וסוד. דרוש  רמז  מפשט  התורה  מכמני  בכל  בקי  שהיה  עד  לאות,  ללא  הקדושה  רה 

בעודו בגיל שש עשרה נתמנה לריש מתיבתא של ישיבת "אביר יעקב" בתפילאלת עיר 
להולדתו, לאחר כשלושה שנים, אחר פטירת אביו הגדול, רבי מסעוד, הוכתר רבי יש

נתגלה כגדול בתורה,  בן תשע עשרה שנים בלבד. בישיבה  והינו  ראל כראש הישיבה 
מחידושיו. דבר  פרסם  שלא  הסיבה  וזה  הדברים,  את  הסתיר  בענוותנותו  רבנו  אולם 

בגיל שלושים, עם הסתלקות אחיו הקדוש רבי דוד, מונה רבי ישראל לאבד"ק ממלא מקום 
אבותיו בהנהגת הקהילה הקדושה והיתה מצודתו פרוסה על כל תפילאלת ומחזותיה.

,בשנת תרפ"א בהיותו בן שלושים ואחת עלה בפעם הראשונה לארץ וכבר אז קבלוהו בירול
שלים בהתלהבות גדולה. שנה שלמה שהה בארץ ובשובו נתבקש לעמוד גם בראש העדה, 
לאחר שאחיו, רבי דוד, נהרג בידי פורע ערבי. בנו - רבי מאיר נתמנה לראש הישיבה. רבי דוד 
היה גדול בתורה ונתפרסם בספרו "שכל טוב" בשני חלקים ו"פתח האהל" בשלושה חלקים.
שלול בגיל  הבא:  הסיפור  את  נביא  בצעירותו,  עוד  בתורה  גדולת  את  להבין  וכדי 
הוא  לירושלים  וכשהגיע  ממרוקו,  לירושלים  סאלי  הבבא  הגיע  ואחת  שים 
בזמ היה  אלפנדרי  הרב  אלפנדרי,  אליעזר  שלמה  רבי  הקדוש,  לרב  להלך 

גיל  עד  חי  אלפנדרי  הרב  הדור.  גדול  עוררין  ללא  והיה  וארבע,  תשעים  בגיל  נו 
גמור. ביטול  אליו  מתבטלין  היו  בתורה  עולם  גדולי  שנה.  ועשרים  למאה  קרוב 

הרב אלפנדרי היה תקיף נורא, הוא לא נשא פנים לאף אחד. פעם הוא היה באיטליה, 
רעי באיטליה  היתה  כן  לפני  ימים  כמה  גמרא.  מסכת  סיום  מסיבת  שם  לוהיתה 

והוא  ידו,  על  ישבו  באוניברסיטה  שלמדו  יהודים  צעירים  בחורים  וכמה  אדמה.  דת 
אל שהרב  ברגע  אדמה.  רעידת  נגרמת  הטבע,  לפי  איך,  מסבירים  אותם  לשמע 

"טבע?!  ואמר:  השולחן  על  הכוח  בכל  דפק  הוא  "טבע",  המילה  את  שמע  פנדרי 
רעי תהיה  עכשיו  אז  אדמה,  רעידת  תהיה  שעכשיו  רוצה  הקב"ה  אם  טבע?!  לאיזה 
הנוראה. גדולותו  את  לנו  להמחיש  רעדה!  איטליה  כל  רגע  ובאותו  אדמה!",  דת 
היה  בתורה  הענק  אלפנדרי  והרב  ואחת,  שלושים  בגיל  היה  סאלי  הבבא  כאמור 
סאלי,  הבבא  אליו  כשהגיע  אותו.  לבקר  בא  סאלי  והבבא  וארבע,  תשעים  בגיל 
לבבא  ועמד  קם  קומתו!  במלוא  לו  קם  קדישא  הסבא  פנימה,  נכנס  שהוא  ברגע  אז 
ראה  והוא  גדול,  עניו  היה  סאלי  הבבא  נבהל!  סאלי  הבבא  קומתו!  במלוא  סאלי 
עצמו. בערך  למעט  התחיל  הוא  אז  לפניו,  קומתו  מלוא  עומד  הדור  גדול  את 
 הם ישבו ודיברו באותה פגישה, ובסוף כשהבבא סאלי עמד לצאת, אז הרב     אלפנדרי, ביקש 
ממנו: "תברך אותי". הבבא סאלי נבהל ואמר לו: "לא ייתכן רבינו, איך אני אתנהג בכזאת יוהרה? 
האם ייתכן שאני הצעיר, שבאתי להתברך, אברך?! חס וחלילה", הבבא סאלי לא הסכים.

-המשך בעמוד הבא-

ציונו הקדוש 
של 
הבבא

סאלי זיע"א
בנתיבות



שאלה: התפללנו תפילת שחרית ביחיד, והתחלנו תפילת 
עמידה, וכשסיימנו בא עשירי האם אפשר לעשות חזרת הש"ץ?

כהנים.  וברכת  קדושה,  עם  חזרה  לומר  הציבור  רשאים  תשובה: 
החזרה. תפלת  אחר  תתקבל  קדיש  גם  לנמר  שיכולים  הדין  והוא 

 
 

בזה,  נח'  ובאחרונים  חזרה.  לעשות  שרשאים  ס"א(.  ס"ט  )סי'  השו"ע  דעת  הנה  ביאורים: 
קדיש  שמעו  ולא  ביחידות  כולם  התפללו  כבר  שאם  פסק  רמא(  ס'  )ח"ד  הרדב"ז  דבשו"ת 
ועוד,  סק"ד  אברהם  ובמגן  הטור,  הגהות  הגדולה  בכנסת  חזרה.וכ"כ  לעשות  אין  וקדושה, 
מרן  הוראות  שקבלנו  פי  על  שאף  והוסיף,  כו(.  סי'  חאו"ח  )ח"ב  פעלים  רב  בשו"ת  וכ"כ 
מרן  הוראות  נגד  אפילו  להקל,  ברכות  דספק  לן  קיימא  ברכות  לעניין  מקום,  מכל  ערוך  השלחן 
השלחן ערוך. ומאידך, הגאון מור וקציעה )סי' סט(, העלה כדברי השו"ע. וכ"כ בשלחן ערוך הגאון 
קונטרס  ובשו"ת  ג'(  סימן  )או"ח  להועיל  מלמד  ובשו"ת  א',  סעיף  והערוה"ש  )ס"א(.  זלמן  רבי 
זצ"ל.  אביו  בשם  סט.  סי'  תקצ"ט,  עמ'  ובילקוט"י   ז'.  ס"ק  כה"ח  העלה  וכן  טו(.  )סי'  התשובות 

שאלה: בחזרתי מבית הכנסת בשבת האחרונה, המעיל אותו לבשתי נרטב מחמת 
הגשם, ורציתי לתלותו לייבוש ליד ההסקה, האם הדבר מותר?

ומי  ההסקה,  או  לתנור  סמוך  רטובה  כביסה  בשבת  להניח  אסור  תשובה: 
שנתרטבו בגדיו ואין לו בגד אחר ללבוש, יש להקל להניחן ע"י התנור וכדו' ע"י גוי 
חבל  על  המעיל  את  לתלות  אין  כן  וכמו  חולי.  לידי  שיבא  חשש  יש  אם  בצינעא, 
העין.  מראית  משום  לייבוש,  כביסה  ששוטחין  כדרך  כסאות  כמה  גבי  על  או  ביסה, 

ביאורים: דין זה הובא להלכה בשלחן ערוך )סי' שא סעיף סו(,  וכתבו האחרונים עי' מג"א ס"ק נ"ז, 
ומשנ"ב ס"ק קסח(, שאפילו אם נשרו שרייה מועטת יש בזה מלבד איסור מראית העין, גם איסור 
מבשל ומלבן. שהמים שבבגד מתבשלים. וע"י החום דרכו של הבגד להתלבן.  ועיין בשו"ת האלף לך 
שלמה )סי' קלג( שכתב דאין לתלות המגבת על תנור בית החורף עיי"ש. וכ"כ בשו"ת לב חיים )ס"ס 
קצא(  שאסור לשטוח הבגדים כנגד התנור בשבת. והוסיף דבמקום חולי יש להקל ע"י גוי. ויסמוך על 
סברת המאמ"ר דהוי מד"ר ושבות דשבות במקום הולי כזה שרי ע"ש. וכ"ה בילק"י סי' שא עמ' סה.

שאלה: האם מותר להניח מגבת לחה מעט על סיר החמין בשבת, או שיש בזה איסור 
משום שמבשל את המים שבמגבת?

תשובה: אין להניח מגבת על סיר שעל גבי הפלאטה, משום שעל ידי כך גורם ללבן את 
המגבת ולבשל את המים שבתוכה, ואף שמדובר בלחות מועטת. ומכל מקום אם מניח 
את המגבת מעל כמה מגבות שאין המגבת יכולה להגיע לחום שהיד סולדת בו )45 מעלות 
צלזיוס(, מותר לעשות כן, ובתנאי שלא מתכוין לייבש את המים, אלא לשמור על חום הקדירה.

שאף  האחרונים  בשם  לעיל  והבאנו  מו(,  סעיף  שא  )סי'  בשו"ע  הובא  זה  דין  ביאורים: 
רק  זה  שדין  נח,  סע'  הרב  בשו"ע  וכן  נ"ז,  ס"ק  המג"א  וכ'  כן.  הדין  מעטת  בלחות 
כמתכוין  נראה  זה  אין  ובנ"ד  קע.  ס"ק  המשנ"ב  וכ"פ  בו.  סולדת  שהיד  במקום  במניח 
לשוטחן, אלא כמטמין את הקדירה כבכל שבת. ועל כן אם מתכוין לייבש המים אסור.

שאלה: נסענו קבוצה של חברים לטיול, ובמהלכו עשינו "מנגל", לאכזבתנו נזכרנו 
ששכחנו לטבול את הרשת, ולא היה מקווה קרוב אלינו, מה היה עלינו לעשות? ומה 

הדין של הבשר שכבר נצלה?
תשובה: אדם שרוצה להשתמש בכלי שאינו טבול ואין בקרבתו מקווה, יכול להקנות 
את הכלי לגוי ולהשאיל את הכלי מהגוי אחר כך. ויש שהתירו להשתמש בכלי באופן 
חד פעמי בכלי שאינו טבול ובנוסף הכלי אינו שלו, כגון שנמצא בדרך וצמא שיכול 
בזה.  המחמירים  ויש  ולשתות.  טבולים  אינם  שהכלים  אף  שהוא,  כל  למקום  להכנס 
ובשעת הדחק יש להקל בזה. והאוכל שבושל בכלי שאינו טבול אינו נאסר באכילה. ואם 
אין גוי מצוי לו, יש שנתנו פתרון שיפקיר את הכלי בפני ג' אנשים, ויבוא אחר וישתמש בו 
שלא על מנת לקנות את הכלי. ויש שפקפקו בזה ובשעת הדחק יש מקום לסמוך על זה.

ביאורים: הנה נח' הפוסקים, אם ניתו להשתמש שימוש חד פעמי בכלי שאינו שלו ואינו 
טבול, ודעת המקילים  הלא המה, שו"ת שבט סופר )יו"ד ס ס"ז(, וכ"כ בס' טבילת כלים 
)פ"נ הערה כ"ד( בשם מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל. ספר מנחת אמת להגר"מ גרוס שליט"א 
)פי"ט ס"ו(, וכ"כ בשו"ת מנחת שלמה )ח"ב ס ס"ו(, עיי"ש. ולעומתם המחמירים בכך, בס' 
מאסף  זצ"ל.  החזו"א  מרן  בשם  שליט"א  קניבסקי  הבר"ח  מרן  בשם  שם  כלים  טבילת 
והוראה )חוברת ב' עמ' 20( בשם הגר"מ פינשטין זצ"ל. ובשעת הדחק יש להקל. ומש"כ 
שבדיעבד האוכל מותר באכילה, כ"כ תוספות, וכ"כ הרא"ש ע"ז עה ע"ב וכ"כ הטור והרמ"א 
יו"ד סימן קכ סט"ז וכ"כ הפתחי תשובה שם אות יד ובביאור הלכה סימן שכג ד"ה מותר 
להטביל וע"ע למו"ר בשו"ת יחוה דעת ח"ד עמוד רלב ובספרו הליכות עולם ח"ז מטות הט"ו.
טז.  אות  סו  סי'  ח"ב  שלמה  המנחת  כ"כ  שקנה  אחר  הפקר  לגבי  ומש"כ 
שכה"ג  נראה  קל"ו(,  אות  ה'  סי'  )בקו"א  דיסקין  המהרי"ל  דעת  ומאידך 
שבת.  לגבי  זה  פתרון  השו"ע  שהשמיט  ממה  נראה  וכן  מהני.  לא  שמפקיר 

את העלון ניתן להוריד מידי שבוע גם מאתר לדעת בכתובת:
http://www.ladaat.info/gilyonot.aspxgilyonot.aspx 

 זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"
 זמני התפילות

 16:30 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

  16:10  -מנחה מניין ב'

 17:23 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:15
 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -14:45
 שליט"א.

שיעור עם הרב שליט"א  -15:25
 ב"הלכות שבת".

חלב "שיעור בהלכות  -17:10
 .עם הרב שליט"א "נכרי

12:30שיעור תהילים לילדים: 

  

     :בימי החולשיעורים 

 . ומפי ר' לירז הי"ו.הרב שליט"אמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

דק' קודם תפילת מנחה עם ר' לירז תובל  30  -: שיעור א'יום שני

 הי"ו.

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א -שיעור ב'

: שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א יום רביעי

בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

20:00. 

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

 

-המשך מעמוד קודם-
 השיב לו הרב אלפנדרי: "כתוב בתהילים 'הנה כי כן יבורך גבר ירא השם', כלומר 
ברכה של אדם ירא שמים היא מקובלת בשמים, ותדע לך שבכל האיזורים אין אדם 
שיש לו יראת שמים כמוך, אם כן איך לא אקבל ממך ברכה?!". הבבא סאלי ניסה 
בכל כוחותיו למעט בערך עצמו, אבל זה לא עזר לו. הרב אלפנדרי לא ויתר לו עד 
שהוא בירך אותו, והרב הוסיף לו ברכה על ברכותיו. הסיפור הזה הפך לשיחת היום 
ירושלים דיברו על כך שהרב אלפנדרי קם לכבוד הבבא סאלי,  בירושלים! בכל 
וכולם רצו אל הבבא סאלי כדי לקבל ממנו ברכות. זה גרם לבבא סאלי להרגיש 
שלא נוח. היו אז רבנים בירושלים שהיו צדיקים גדולים, שהיו זקנים ממנו בשנים, 
אבל האנשים הלכו לקבל ברכות ממנו. אז תבינו מי זה היה הבבא סאלי הקדוש! 
ורבנ היה אז למאור לכל יהודי מרוקו ומכל קצווי הארץ פנו אליו בשאלות הלכל
תיות. הסמכות ההלכתית שלו היתה קובעת והפניות אליו כאל מורה הדור - "החכם 

השלם והכולל, הדיין המצוין, ריש מתא 
וריש מתיבתא". כמנהיג העדה לא חת 
גם  בהנהגתו.  תקיף  והיה  איש  מפני 
רב  כבוד  בו  נהגו  הערבים  המושלים 
ונענו לבקשותיו. נהג בקדושה עילאית. 
ליום-יום, בקיץ ובחורף, היה טובל במ

קווה ולפעמים היו המים קפואים והיה 
צריך לשבור את גזיזי הקרח וכל זאת 
הטהרה.  טבילת  את  ממנו  מנע  לא 

מאוד הקפיד על ענייניםשונים, כך 
לא הרשה למגולחי זקן להתפלל עמו 

במניינו המצומצם לאחר שחזר מהמקווה. אף לקח "פדיונות" כמנהג אדמו"רים. 
הרבה בצומות ובסיגופים. רוב שעות היום עסק בתורה ובקבלת המבקשים את 

ברכתו והסתפק בשעתיים-שלש שעות שינה.
כשמאות  לארץ,  רבנו  גם  עלה  לארץ,  עלו  כבר  בניו  שרוב  לאחר  תשכ"ד,  בשנת 
רבי  חתנו  התגורר  שבה  ביבנה,  התיישב  בבואו  היציאה.  בנמל  אותו  מלווים 
רמלה.  של  רבה  זצ"ל  אבוחצירא  יצחק  רבי  אחיו  בן   - אבוחצירא  אברהם 
בשנת  עבר  מאשקלון  שהבאנו,  הסיפור  בעקבות  לאשקלון.  עבר  מיבנה 
רבינו. של  בזכותו  והקדושה  התורה  עיר  להיות  שזכתה  נתיבות,  לעיירה  תש"ל 

הובל  הוא  ברע.  חש  בטבת  כ'  ביום  סבו  של  ההילולא  סעודת  לאחר 
בבית  האחרונים.  ימיו  הם  אלה  כי  שיער  לא  ואיש  חולים  לבית  לבדיקות 
בבית  לשלומו.  מתפלל  החל  ישראל  בית  וכל  לאשפזו  הוחלט  החולים 
אחריו. דובבו  ושפתיו  שבת  של  התפילות  את  שיאמר  ממלווהו  ביקש  החולים 

היו בני המשפחה ליד מיטתו. הרופאים היו אופטימיים, אולם בבא  במוצאי שבת 
סאלי השמיע דברי פרידה וראו כי עושה הוא הכנות להסתלק מן העולם, שפתיו 
דובבו ומה שהצליחו לקלוט היה: "תהא הליכתי כפרה לצרות עם ישראל". ביום 
ראשון בבוקר, מעט לפני השעה 8, ד' בשבט תשד"מ נסתלקה נשמתו לגנזי מרומים.
אלפים מכל גווני הציבור ליווהו בדרכו האחרונה, וציונו הפך למוקד תפילה לכלל ישראל.

"סנגורם של ישראל" - הבבא סאלי כל חייו היו מקשה אחת של אהבת ישראל, מסר עצמו 
עבורנו כל שנות חייו ואף בהסתלקותו, וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, גם 
עכשיו מתפלל על צרות עם ישראל ולהחשת גאולת עולמים. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

ספרו "אהבת ישראל" - ביאורים       ופירושים       נפלאים      על קכ"ז מצוות    הרמוזים במצות "ואהבת 
לרעך כמוך" וכן דרושים ובסופו ד"ת מפי השמועה. )נכתב על פי  ספרים, הבבא סאלי, "ארזי הלבנון" ועוד(.
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