
'זהירות מפיתוי היצר'
  מאת הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

"וישב העם בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב"
במדרש: )תנחומא יז. ובמ"ר כ, כא( "וישב ישראל בשטים", מעין היה בשטים שהיה 
ומכוערים,  ונאים  וחלשים,  גבורים  מגדלות  מעינות  יש  כי  נואפים,  מגדל 
והיה משקה סדום,  זנות היה,  צנועים ושטופים בזמה, ומעין של שטים של 
ולפי  וגו'.  הלילה"  אליך  באו  ה( "איה האנשים אשר  יט,  )בראשית  כתיב:  ולכך 
התנבא  שכן  ולחדשו,  ליבשו  הוא  ברוך  הקדוש  עתיד  מעין  אותו  שנתקלל 
וכל  חלב  תלכנה  והגבעות  עסיס  ההרים  יטפו  ההוא  "ביום  יח(  ד,  )יואל  יואל: 

אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים": ע"כ.
וכתב המהר"ל בגור אריה וז"ל : על ידי עצת בלעם. פירוש, מה שהיו הולכים 
זימה, שהרי הכתוב העיד  גב שבמצרים לא היתה בהם  הזנות, אף על  אחר 
עליהם )רש"י להלן כו, ה(, ואיך נכשלו עתה בעבירה הזאת ? ולי נראה דדייק, דהוי 
למכתב 'אל נשי מואב', למה כתב "בנות מואב", למה תולה ב"בנות", אלא 
מפני שהיה זה בעצת בלעם, שנתן להם עצה להפקיר בנותיהם לישראל, ולא 
היו מפקירים רק הבנות. ]כלומר רק את הבנות הרווקות ולא את הנשואות, כי אם הבת אינה נשואה 
יותר קל להתפתות לה כי אין בזה איסור אשת איש[ ואילו היה זנות מעצמו למה היה דוקא 
לבנות, כי כל נשי גוים מזנין תחת בעליהן )ר' רש"י שמות יב, ל(, ופשוט הוא:  עכ"ל.

ולמדנו מזה לימוד זכות גדול על עם ישראל, ראשית, הם שתו, כנראה בלא 
 - המהר"ל  ע"פ  ושנית  לזנות.   עצומה  הסתה  להם  שגרמו  ממים  יודעין, 
הקפידו המואבים שלא לשלוח להם בשום אופן נשים נשואות אלא "בנות" 
בלבד, ויתכן אף להוסיף שבכלל זה הקפידו שלא לשלוח בנות שהגיעו לגיל 
של ראיית דם, וכל זה כדי לגרום לאיש הישראלי שהיה בלאו הכי משולהב 

מן המים, וכנראה שהם ידעו על תכונה זו של המים, להתפתות. 
והגע עצמך שהאיש הישראלי שרצה ליהנות מהמפגש עם עמי האיזור שלא 
שלו  בדיקה  שלאחר  נערה  לו  מזדמנת  ואז  רוחנית,  להיפגע  כוונה  מתוך 
מתברר שאינה נשואה ואין חשש של אשת איש, ואפילו גזירת חז"ל שעוד 
לא היתה קיימת שגזרו איסור על טומאת נדה של גויה, איננה במקרה הזה, 
ולכאורה הכל מותר ללא חשש, אלא שכאן טמנו המואבים את המוקש, שהיא 
רק ביקשה ממנו בתוקף יצרו לפעור עצמו לבעל פעור, כלומר שזו עבודתה 
]וראה במורה נבוכים ס"פ שלישי, שכתב שנראה בעיניו שמה שצותה  בכך שמתפשטים לפניו 
היה  בד,  מכנסי  לכהן  שצותה  מה  וכן  עליו,  ערותך  תגלה  ולא  מזבחי  על  במעלות  תעלה  ולא  התורה 
כדי לעקור את מנהג עובדי ע"ז של פעור, שהיה ענינם להתגלות לפני הע"ז[, והוא כביכול היה 
כבר אנוס גמור מתוקף תאוותו לעריות ונאלץ לעבור על ע"ז כשיכור גמור.

ואעפ"כ מצאנו שד' מאד כעס על ישראל, ומעניין שאכן ד' כעס על מעשה 
כל  את  להוקיע  צוה  ומשה  פעור",  לבעל  "הנצמדים  כמ"ש  בלבד,  פעור 
העובדים ולתלותם נגד השמש מול כל עם ישראל, והיה נגף בעם של עשרים 
וארבעה אלף הרוגים. ללמדך, שכאשר היצר מנסה להתגבר על האדם, צריך 
במשנה תוקף לעמוד כחומה בצורה ו"להחמיר" יותר מן הראוי, ובודאי שלא 
למצוא "קולות" וסעיפי היתר בשו"ע ובפוסקים, למה במקרה הזה יש היתר, 
כמו שהם נכשלו בדיוק בסיטואציה זו. והשי"ת יצילנו מרשת היצה"ר.                        
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בררך  ה'  מלאך  ויתיצב  הוא  הולך  כי  אלהים  אף  "ויחר 
כ"ב(. פס'  )פכ"ב  עמו"  נעריו  ושני  אתנו  על  רכב  והוא  לו  לשטן 

ורש"י הביא דברי המדרש, שמלאך ה' היינו, 'מלאך של רחמים היה והיה 
רוצה למנעו מלחטוא, שלא יחטא ויאבד'. בלעם בדרך לקלל את עם ישראל 
הוא מצא את 'הפתרון הסופי' כיצד להשמיד את עם הנצח, הוא יקלל אותו 
בזמן שהקב"ה כועס. ובדרך הקב"ה חס עליו ושולח לו למרות מעלליו מלאך 
של רחמים שימנע אותו מללכת למקום שהוא לא יחזור ממנו. האתון כאשר 
ראתה את המלאך נטתה לצד ולא המשיכה בדרכה, ובלעם באותה שעה רטן 
וזעף על העיכובים בתוכניתו המשתבשת על ידי האתון עד שרצה להורגה על 
כך. מה שהוא לא ידע הוא, שהמלאך שעיכב אותו היה "מלאך של רחמים"...

בכפו,  עוול  לא  על  שלם  עם  להכחיד  בדרך  שהיה  בלעם  גם 
בריותיו  עם  מתנהג  שהקב"ה  משום  וזאת  הרחמים.  למידת  זכה 
זאת. ולהבין  עיניו  את  לפקוח  השכיל  לא  שהוא  רק  ברחמים, 

במדרש בראשית רבה )פרשת וירא פרשה נא( מובא א"ר חנינא אין דבר רע יורד 
מלמעלה', אין מציאות של דבר רע מן השמיים. וכן כתב הרמב"ם )מורה הנבוכים חלק 
ג פרק יב(, 'והיותו יתעלה הטוב הגמור בלא ספק וכל מה שיבא מאתו טוב גמור'. ע"כ.

וגם אם זה נדמה כרע, כבר כתב גאון עוזינו החיד"א הקדוש בספרו חומת אנך 
)תהלים פרק עד(, 'וכלפי האומרים דפועל הטוב אינו פועל הרע אתי שמשא ומחי 
להו אמוחא כי השמש מיבש הלח ומתיך היבש והקשה והן פעולות הפכיות אלא 
שמשתנה הענין כפי המקבלים וכן הוא כביכול כי אין רע יורד מלמעלה אך הוא 
רע מצד המקבלים' ע"כ. ומבואר מדברי החיד"א שמלמעלה יורד רק טוב, רק 
שלפעמים הטוב הזה אצל המקבלים הוא נדמה כרע. ובדיוק כמו ששמש מפזרת 
חום לכולם בצורה שווה, ובכל זאת את הדבר הרך היא תקשה, ואת הקשה היא 
תרכך. כך אותו דבר מן השמיים יורד טוב רק למקבל נדמה הוא כדבר רע.

זקוק  הוא  לה  שהישועה  בתפילתו  לבקש  לאדם  יש  מידה  באותה 
צריכה  שהיא  חושב  שהוא  כפי  ולא  עבורו,  הטובה  בדרך  תעשה 
או  פלוני,  עבודה  למקום  להתקבל  שמבקש  אדם  ולדוגמא,  להיעשות, 
להיפך?!  ואולי  עבורך?  הטוב  הדבר  שזהו  אמר  מי  וכי  פלונית,  לדירה 

אנו  מעניינת,  שאלה  על  עמד  בהקדמה(  כתובות  )מסכת  בספרו  ההפלאה  בעל 
"ְרצֹון־ְיֵרָא֥יו  קמה(  )פרק  בתהילים  הנאמר  את  פעמים  כמה  יום  מידי  אומרים 
אם  שהרי  לשון,  כפל  פה  יש  שלכאורה  ם",  ְויֹוִׁשיֵעֽ ִיְׁ֝שַמ֗ע  ֶאת־ַׁשְוָעָת֥ם  ְוֽ ַיֲעֶׂש֑ה 
ויושיעם"? ישמע  שוועתם  "ואת  ואמר  חזר  למה  יעשה,  יראיו  רצון  את 

וביאר, שהכוונה היא שאדם לפעמים מתפלל על דבר כלשהוא, שהוא אינו 
טוב עבורו כלל, והקב"ה כאשר שומע אותו מתפלל, הוא מצטער משום 

שהוא רוצה להגשים את בקשתו, וכך מתקיימת תפילתו למרות שזה לא טוב 
עבורו, והצדיקים זוכים לכך שאחר שנעשתה בקשתם והם רואים שאין זה 
טוב עבורם, ומשוועים לקב"ה שיחזיר את המצב לקדמותו, "ואת שוועתם 
– ישמע ויושיעם". אבל לא כל אחד  זוכה לכך, ועל כן אדם צריך ליזהר 

בבקשותיו לבקש את הטוב עבורו, ולהאמין באמונה גמורה שאין רע היורד 
מלמעלה, ומן הסתם הוא הטוב עבורו.

זהו הלקח שנוכל לקחת מבלעם שהיכה את האתון שלו, למרות שהיא עשתה 
את הדבר הטוב עבורו, היא הצילה אותו מן המלאך שחרבו הייתה שלופה בידו.
על  קשיים  שמערימה  הטובה,  השליחה  "האתון"  את  יש  בחייו  אחד  לכל 
מהלכים שונים שהוא מנסה לעשות, על פעולות שונות שהוא חפץ לעשות, 
ועל המטרות שהוא מסמן לעצמו שמשום מה הוא נכשל כל פעם מחדש...  

במצב כזה לא צריך לחכות שהאתון תפתח את פיה... צריך להבין לבד שלא 
לדחוק את השעה ואם יש עיכובים חוזרים ונשנים כנראה שזהו הטוב עבורנו.  

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



"וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו..." )פרק כד-ב(  וכתב רש"י: 
ביקש להכניס בהם עין רעה ..

| בגמרא מובא כמה ענינים שיש להשמר מהם שלא תשלוט בהם העין. כגון  זהירות מעין הרע 
ועלולים  מרובה  לב  תשומת  שמשכים  ממוצרים  יתפרנס  נ:( שלא  רבותינו )פסחים  שאמרו  מה 
לגרום  לקנאה כגון קנים שהם מקלות דקים בהם גודרים גדרות ומחיצות ונפח שלהן גדול, וכן 
לקנות  קז.( אסור לאדם  ועוד אמרו )ב"מ  העין.  ושולטת בהם  גדול  גדולים משום שנפחם  קנקנים 
שדה סמוכה לעיר כשאינה מוקפת חומה, כיון שיפסידנה ע"י עין הרע של העוברים ושבים. וכן אין 

הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין )כדאיתא במסכת  ב"מ דף מב.(.

וכל  זילברשטיין שיש חקלאים שהמטעים שלהם ממוקמים סמוך לכבישים ראשיים,  הרב  סיפר 
הנהגים חולפים שם במכוניותיהם רואים את הפירות היפים הגדלים במטעים אלו ופנו בשאלה 
לגר"ח קנייבסקי כיצד ינצלו מעין הרע, והשיב להם שיעשו את הסגולה הכתובה בגמרא: ויאמרו 
"אנא מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא בי עינא בישא" )עלינו לשבח דברים ח"ב עמוד קג| וכל ישראל 

קרויים ע"ש יוסף שנאמר "גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה, תהילים פרק עז (.

ומכח כן נפסק בשולחן ערוך )סי' קמ"א ס"ו( שאין לעלות לספר תורה שני אחים או אב ובנו זה אחר 
למנות  ושלא  אחד.  בשם  בנים  שני  לקרות  אין  זה  הנפש )רמד( שמטעם  שמירת  בספר  וכתה  זה, 
אנשים )עי' רש"י שמות ל, יב ומג"א קנ"ו(. וכן מי שהתעשר באופן פתאומי כגון שזכה בירושה או בהגרלה 
וכדו', יעשה בהם מצוה היינו שיפריש מעשר או חומש או יפריש חלק מהכסף לצורך גמילות חסד 
וכדו', שעל ידי שגם אחרים נהנים מכסף זה וממילא זה יגן על הכסף שלא יכלה מעין הרע.  אכן, 
עם כל זה לא ימנע מלעשות מצוות מחשש עין הרע, כי שומר מצוה לא ידע דבר רע ומצוה אגוני 

ומצלא והוא מגן וצינה )פלא יועץ).

וז"ל:  כתב במחזור ויטרי )סימן תקח( בביאור המנהג להכניס את בנו לתלמוד תורה מעוטף בבגד 
"למה החכם מכסה אותו תחת כנפיו שלא לעשותו עליל ופומבי לעוברי דרכים שלא ישלוט בו 
שום עין הרע ולא שום נזק שכן בנתינת התורה לפי שלוחות הראשונות ניתנו בפומבי גדול וקולות 
וברקים וקול שופר, נתקנאו המלאכים ובא שטן וערבב את העולם וגרם העוון ונשתברו לוחות 
ראשונות. אבל לוחות אחרונות שניתנו בחשאי הן קיימין לעולם. ולפיכך מחזירין אותו לאמו אף 
מכוסה”. ע"כ. ואולי מטעם זה נוהגים שהאב מכסה את בניו בשעת 'ברכת כהנים' שלא ישלוט בהם 

עין הרע, ובפרט אם  הם רבים.

לימוד המוסר כסגולה כנגד עין הרע |  אברך הגיע עם בנו לרבי חיים קנייבסקי שליט"א וסיפר 
לו שבנו הוא ילד פלא היודע ג' סדרים מהש"ס והוא חושש מעין הרע מה יש לעשות? השיב לו 
הגר"ח, שילמד עמו מוסר כל יום ואז לא יזיק לו עין הרע. ונשאל הגר"ח מה ענין מוסר לעין רעה? 
והשיב הגר"ח: כשאדם מחזיק עצמו בגאווה אנשים נותנים בו עין הרע ולא כן כשמחזיק עצמו 

לעניו, ע"כ. )הובא ב"דרך שיחה" עמ' עו(.

וידוע שמידת הענווה, שומרת מעין הרע, כמ"ש החיד"א )דבש לפי מ"ע ה( דמי שהוא עניו נראה 
דלא ישלוט בו עיה"ר. ]ועי' ירוש' שבת )פי"ד ה"ג( דבבבל שכיח עיה"ר, ופי' בקרבן העדה משום שהם שחצנים[.

להתרחק מפירסום | הדרך הבטוחה להגן מפני עין הרע היא להצטנע ולהזהר מהפרסום. במכתב 
ששלח הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל כתב את הדברים המאלפים הבאים: "הרי ידוע לך 
מתוך ידיעה ועשיה שרצוננו תמיד להיות, מאלו הזוכים לחיות דרכי החיים באופן של הצנע לכת. 
לא לעמוד בראש שום דבר, כי הפרסום הוא נזק, וח"ו גורם נזקים במיוחד על טהרת הנפש והמדות. 
והדרך הבטוחה לאדם במעלת העליה והשגת מעלות ברוחניות הוא עד כה שדרכיו נסתרים ואין 

עין אחרים שולטת בהם". עכ"ל.

שנתנו  על  ראשונות  לא( הלוחות  תשא,  בתנחומא )כי  כדאי'  המדרש  מדברי  לכך  סימוכין  ומצינו 
בפומבי לפיכך שלטה בהם עין הרע ונשתברו וכאן א"ל הקב"ה אין לך יפה מן הצניעות שנאמר 
ועוד אמרו במדרש )בב"ר מקץ צא(, "למה תתראו" אמר יעקב לבניו אתם גבורים אתם  והצנע לכת. 

נאים אל תכנסו בשער אחד ואל תעמדו במקום אחד שלא תשלוט בכם עין הרע.

מהמחלה,  שניצל  לאחד  הודיה  סעודת  לעשות  האם  כשנשאל  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 
והורה  שאין ראוי לעשות כן, מפני עין הרע. וכן השיב על השאלה האם לעשות סעודת יום הולדת, 
ואמר דאין בזה לא עבירה ולא מצוה, רק ראוי לא לעשות מפני עין הרע (משנת שלמה ע"ז עמ' ק"ל( וכן 
הורה לצעירים עילוים שמסיימים את הש"ס בגיל צעיר שלא לעשות סיום מפואר מטעם הנ"ל.

ודור אודיע כי העשב הנקרא  זוטא פ"ו( לדור  רודא נגד עין הרע | כתב הרב חיד"א )כיכר לאדן ד"א 
פיגם והא הנקרא רוט"א מועיל נגד עין הרע, ולבטל כישוף, ומרבני עיר הקודש ירושלים שמעתי 
מעשה נורא על זה, ויש שם קדוש "רוטא" ויכוון הנושא עשב זה בשם זה וטוב לו, ומועיל נגד 
מגיפה )והביאו סגולה זו הגר"ח פלאג'י רוח חיים סימן שא ס"ק ב, ענף עץ אבות עמוד קלח, ובספר הליכות מוסר )ח"א 
עמוד תרצ"ח( הובא שהרבנית מרגלית אשת מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל הייתה מניחו בכיסו מעט מהצמח הנזכר 

בעת שהיה הולך לכנסים ברוב עם, וכן בכיסי בניה שליט"א(.

שאלה: מהו סדר הכריעות במודים ובברכות שיש לכרוע בהם.
בברוך  הכריעות  סדר  בהם  שכורע  בברכות  לספרדים  תשובה: 
כורע גופו ובאתה כורע את ראשו ובהשם זוקף גופו ואחר כך 
כורע  לך  אנחנו  מודים  הוא  מודים הסדר  ובאמירת  את ראשו. 
גופו ובאמירת שאתה הוא כורע את ראשו ובאמירת שם השם 
זוקף את גופו ואחר כך את ראשו וגם במודים בחזרה יעשה כן 
ואם התפלל כבר כורע ראשו בלבד במודים. ולאשכנזים במודים 

כורע ראשו וגופו בבת אחת ובאמירת השם יזדקף.  
ביאורים: בשו"ע בסי' קיג' סעי' ו' כתב כשהוא כורע יכרע במהירות 
גופו  זוקף בנחת ראשו תחלה ואחר כך  זוקף  בפעם אחת וכשהוא 

־שלא תהא עליו כמשאוי. ובסעי' ז' כתב כשכורע כורע בברוך וכש
זוקף זוקף בשם. וביארו באחרונים הטעם שזוקף בשם השם שנאמר 
השם זוקף כפופים. אלא שבכה"ח ס"ק כא' כתב בשם רבינו האר"י 
וכ"כ בשו"ת אול"צ ח"ב עמ' רצד' שמנהגינו  ד'  בשעה"כ בדרוש 
דלא כמרן השו"ע אלא בברוך כורע גופו ואחר כך באתה את ראשו 
ואחר כך בשם השם זוקף גופו ואחר כך את ראשו, כאשר יחנו כן 
יסעו. ולגבי מודים שאין שם השם בתחילה כתב בכה"ח שם בשם 
כא'  סעי'  וכן הבא"ח בפרשת בשלח  רבינו האר"י  בדעת  הרש"ש 
כורע  לך  אנחנו  במודים  זקיפות  ושתי  כריעות  שתי  לעשות  שיש 
בגופו. ובאמירת שאתה הוא מוריד את ראשו. ובאמירת השם יזקוף 
וכן בחזרה  ב' כתב  ובכה"ח בסי' קכז' ס"ק  ואחר כך ראשו.  גופו 
יעשה כן ורק אם התפלל כבר ושומע מודים מספיק שיכרע ראשו 
בלבד, וכן מנהג הספרדים. ולאשכנזים כתבו הא"ר בס"ק ה' והמ"ב 

־בס"ק יב' וכשאומר מודים יכרע ראשו וגופו כאגמון בבת אחת ויע
מוד כך בשחיה עד השם ואז יזקוף.

עין הרע          ענייני תפילה

שאלה: המתפלל ביחיד בימי שני וחמישי מה יאמר בסדר תחנון 
הארוך.

תשובה: המתפלל ביחיד חייב לומר תחנון ונפילת אפיים. ובימי 
שני וחמישי בתוספת שלאחר נפילת אפיים יאמר הכל חוץ מי"ג 
ויעבור  ימשיך  ולא  בתורתך  כתוב  וכן  במילים  ויסיים  מידות 

השם וכו'.

אומרים  ביחיד  שגם  ב'  סעי'  קלא'  בסי'  הרמ"א  כתב  ביאורים: 
תחנון, ועיין בבא"ח פרשת כי תשא שנה א' סעי' ט' ובשו"ת אול"צ 
ח"ב עמ' פד' שיאמר וידוי וי"ג מידות ביחיד בטעמי המקרא אבל 
בימי ב' וה' את התוספת יאמר הכל חוץ מי"ג מידות ויסיים במילים 
וכן כתוב בתורתך ולא ימשיך ויעבור וכו' וכן הלכה למעשה ולגבי 

מי שנמצא במנין של חסידים שאין אומרים תחנון .



סיפור נפלא ליומא דהילולא של רבנו חיים בן עטר, ה’אור החיים’ הקדוש זיע”א – 
ט”ו בתמוז. שנה אחת בחודש טבת חלם רבנו חיים בן עטר זיע”א, ה”אור החיים” 
הקדוש, חלום, ובחלומו הוא רואה כי גזירה חמורה נגזרה על בני ישראל הדרים באחת 
ממדינות הים. בכה רבנו, התפלל וצם ימים רבים לביטול הגזרה המרה. באותה מדינה 
התגורר מלך אדיר שהיה בקי בחכמת המזלות. יום אחד עלתה במחשבתו לבדוק אם 
יש מי שנולד באותה שעה ובאותו מזל כמוהו. ואכן לאחר שבדק באצטגנינות גילה כי 
ישנו אדם כזה והוא רבי חיים בן משה ממשפחת בן עטר, הדר בעיר פאס שבמרוקו.

לנסוע  והחליט  יהודי,  דווקא  יהיה  ומזלו  גילו  שבן  כך  על  השתומם  מלך  אותו 
מנת  על  כי  להם  והודיע  שריו  לכל  קרא  מזלו.  בן  את  להכיר  מנת  על  לפאס 
השכנות,  בממלכות  חודשיים  בן  למסע  לצאת  החלים  המלוכה  במדעי  להשתלם 
ימלא את מקומו. כאשר אמר  ובינתיים משנהו  כס ממלכתו,  ישוב אל  ולאחר מכן 
כן עשה, החליף את בגדי מלכותו לבגדים פשוטים, לקח עימו עבד אחד, מרכבה 
ושם  פאס  לעיר  הגיע  ימים  כמה  בן  מסע  לאחר  לדרכו.  ויצא  סוסים  לשני  רתומה 
ולשאלת  לבית,  עת מחוץ  אותה  עצמו שהה  רבנו  רבנו.  ביתו של  את  ומצא  חיפש 
בביתו  המלך  המתין  בינתיים  היום.  חצות  לאחר  ישוב  כי  הרבנית  השיבה  המלך 
שכזה?! בעוני  חי  מזלו  בן  האמנם   – בתימהון  סביבו  מתבונן  כשהוא  רבנו  של 

בינתיים הגיע חצות היום ואל הבית נכנם אדם עני הלבוש בבגדים דלים, ובראותו 
את אורחו השתחווה אפיים באומרו “אדוני המלך, בוא ברוך ה’ “. – “מדוע תקראני 
לשומרו,  מלאך  מתלווה  אדם  לכל  כי  השיבו  ורבנו  בפליאה,  האורח  מלך?” שאל 
“ולפי מדרגתו של אותו שר של מעלה המתלווה אל כבודו לשומרו, הבנתי כי מלך 

הוא”. “ועתה ספר לי” – פנה רבנו אל אורחו “מדוע טרחת לבוא אלי מארצך?”. 
להכירו.  הסתקרן  ולפיכך  הוא  ומזלו  גילו  שבן  באצטגנינות  שראה  השיבו,  והמלך 
ואילו  שכזה?”  מחפיר  בעוני  אתה  חי  “מדוע  המלך,  המשיך  בעיני”,  פלא  “אך 
על  מחווה  כשהוא  המלך  צחק  כאשר  אני מהמלך…”  “גדול  בפשטות  השיב  רבנו 
העוני והדלות בו שרוי רבנו, הוציא רבנו מראה ואמר למלך “הבה ונתבונן בתוכה”.

הביט המלך במראה והנה מפת העולם לנגד עיניו, ורבנו שואלו אם יוכל למצוא במפה 
את ארץ מלכותו. “אם אתבונן דקה קצרה אמצאנה”, השיב המלך, אך רבנו הורה לו 
להסב את פניו אל הקיר ואחר כך להתבונן במראה שוב. והנה כאשר הסב את פניו 
ואראהו  שנית  פניו  את  המלך  יסב  “עתה  מלכותו.  מדינת  רק  במראה  והנה  מהקיר 
עיניו ארמונו  לנגד  נגלה  ואז  רבנו  עיר המלוכה בפרוטרוט”. המלך עשה כדבר  את 
המפואר. התבונן ביתר עיון והנה מחזה מבעית לעד עיניו. המשנה למלך יושב בחברת 
גדולי המלוכה, ופורט באוזניהם תכנית כיצד עם שובו ירעילו את המלך וייתנו בראשו 
המצטרפים  לכל  מיוחדים  וגדולה  יקר  מבטיח  למלך  כשהמשנה  המלכות,  כתר  את 
לקשר. המלך נבעת והתבונן ברבנו אחוז פלצות, “האומנם כך מתרחש כעת בארמוני? 
האוכל לעשות דבר מה?”. ורבנו הורה למלך לאחוז את הרובה שעל שכמו, לכוון 
אל ראשו של המשנה למלך הנראה במראה שעל הקיר ולירות בו. כדברי רבנו עשה 
המלך, ומשנהו נפל ארצה, כשרבי המלוכה מתבוננים בתימהון הכיצד אירע הדבר.

מבוהלים וחרדים שלחו בבהילות את אחד המשרתים לקרוא לכומר הארמון, ולהיוועץ 
בו מה לעשות. ראה זאת הכומר ובמוחו נרקמה תכנית שטנית. “עתה נטמין את גופת 
לו  עדים שיספרו  שני  לפניו  נציג  ישוב  וכשהמלך  הארמון,  המשנה באחד ממרתפי 
המראה  שבה  ולפתע  שב”.  לא  ומאז  היהודים,  לרחוב  נכנס  משנהו  את  ראהו  כי 
למלאכתה הקבועה, מראה היא את המלך ורבנו העומדים בחדר, ורק חור הירי שבוצע 
דרכה מקודם מעיד על המחזה המופלא שנראה דרכה בדקות האחרונות. המלך רשם 
לעצמו את השעה המדויקת בה אירעו הדברים, והבטיח לרבנו כי אם אכן קרו הדברים 
במציאות, אזי בשובו אל ארצו יראה לקיים משפט צדק. ולאחר מכן קם ונסע לביתו.

ובמהרה  נעדר,  למלך  המשנה  היה,  כן  ראה  כאשר  והנה  לארצו,  ובשובו 
הכומר  ובראשם  המלוכה  ונכבדי  שרים  של  משלחת  בפניו  התייצבה 

ומאז  היהודים  לרחוב  נכנס  למלך  המשנה  אחיד.  סיפור  הכל  כשבפי 
קודם. אחת  שעה  ויפה  הממלכה  יהודי  כל  את  לגרש  יש  ועתה  שב,  לא 

“אכן כך” – הביע המלך את הסכמתו, “ברם, כראוי במדינה מתוקנת יש לערוך 
השופטים  ישתכנעו  אכן  ואם  וסנגור  קטגור  שופטים,  חבר  לזמן  מסודר,  משפט 
השאיר  לבלתי  מארצי  יגורשו  אז  או  למלך,  במשנה  יד  ששלחו  הם  היהודים  כי 
רבנו  בית  אל  בבהילות  נשלח  רגליים  קל  שליח  מהם”.  אחד  ולו  בארץ  כאן 
לאחר  בסתר  המלך  קרא  ובינתיים  הממלכה,  ליהודי  כסנגור  לשמש  לזמנו 
הלה  דבק  תחילה  שאירע.  את  אצלו  לברר  למלך  המשנה  בעצת  מהנוכחים 
בעלילה שרקם הכומר, אבל המלך לא הניחו לנפשו ובאיומים קשים הוציא מפיו 
רבנו. בבית  שראה  המחזה  את  להפליא  תאמה  כמובן  וזו   – לאמיתה  האמת  את 

חלפו מספר שבועות ורבנו הגיע לארמון המלוכה ושוכן בו אחר כבוד, ואילו המלך 
זימן את חבר השופטים וקבע את הדיון הראשון למחרת בצהרי היום, כאשר לפני כן 
תיערך סעודה גדולה כדי שחבר השופטים יוכל לעשות את מלאכתו בצלילות הדעת.

יצווה  שהמלך  ראוי  כי  “חושבני  המלך,  אל  רבנו  פנה  הסעודה  של  בעיצומה 
“אמנם  ־  הלב”.  את  לפתוח  שבכוחו  משובח  מלכות  יין  ממרתפיו  להביא 
שכל  יין  סוגי  עשרות  ישנם  הארמון  במרתפי  “אך  המלך,  הסכים  כך”, 
לבן  יין  עדין.  יין  הסמוכה  ובחבית  יותר  מתוק  זה  מרעהו.  משובח  אחד 
הארמון  למרתפי  כולנו  נרד  הבה  שונים.  וניחוחות  בטעמים  אדום  יין  לצד 
לנכון”. שימצא  ביותר  הטוב  היין  את  לעצמו  ייבחר  מהנוכחים  אחד  וכל 

ברם  הארמון.  מרתפי  אל  כולם  וירדו  משרתים  וגדוד  השרים,  המלך,  אפוא  קמו 
לפתע צץ הכומר בראש הקבוצה והוא החל מחווה כי למיטב ידיעתו הרי שהחביות 
הנמצאות בצד שמאל של המרתף הן הטובות ביותר. ברם רבנו שירד גם כן עם כל 
הקבוצה, הורה כי לדעתו יש ללכת דווקא לצד ימין ואף המלך הסכים עמו. צעדה 
הקבוצה לצד ימין והנה במקום שוררת צחנה קשה. “מהו הריח החריף הזה?” שאל 
המלך בפליאה מעושה, ואילו הכומר משיב “כנראה שיש לאוורר את המקום מכל 
הטחב…”. ברם רבנו שידע היטב מה מקור הריח פנה כה וכה עד שמצא פיסת 
קרקע ריקה בין החביות. “כאן” הצביע רבנו, והמלך ציוה לחפור שם במהרה. בתוך 
עליו. עודם  גופתו של המשנה למלך כשמדי המלכות  נמצאה שם  ספורות  דקות 

“כנראה  להסביר.  התייצב  שוב  והכומר  אף  בחרון  המלך  שאל  זה?”  “ומה 
היהודים שהרגוהו בחרו לקוברו דווקא כאן”. אך המלך סירב לקבל את ההסברים. 
“כיצד נכנסו הנה יהודים?!” קרא בזעף “חוששני” – הצביע על כמה מהשרים 
שישבו בסוד עצת הקשר של המשנה למלך, “כי אתם הרגתם את חברכם מרוב 
להכחיש  ניסו  שרים  אותם  היהודים”.  על  הדבר  את  להעליל  והחלטתם  קנאה, 
קשוחה  ארשת  עטו  פניו  אך  זאת,  שחוללו  הם  לא  כי  המלך  את  לשכנע  ולנסות 
והוא הודיע כי יוציא להורג את כל חבר השרים, אם לא יודו מי עשה זאת באמת.

צנח  למלך  המשנה  כי  לאמיתה,  האמת  את  לגלות  אלו  נאלצו  ברירה  בלית 
הכומר  וכי  מוסבר,  בלתי  באופן  ממרחקים  שהגיעה  מירייה  לפתע  מת 
היהודים. ראש  על  לעלילה  המוזרה  הפרשייה  את  להפוך  שהחליט  הוא 

המלך  בחצר  עמוד  על  תלויה  הכומר  של  גווייתו  התנודדה  מהרה  עד 
ממני…” אתה  גדול  “אכן  לרבנו  הודה  המלך  ואילו  ויראו,  ישמעו  למען 

)בספר “חוטים המשולשים” )מונטריאול קנדה – תשי”ד( מובא כי הגה”ק רבי צדוק הכהן מלובלין זצוק”ל 
שמע סיפור זה מזקן בן תשעים ששמעו מהחיד”א זי”ע, תלמיד רבינו, ששמעו מרבנו בעצמו(. 

נזר ישראל ותפארתו "האור החיים הקדוש" ~ 
ט"ו תמוז תק"ג~ יומא דהילולא~

“אור  הקדוש,  רבינו  דדהבא,  צנתרא  האי  של  ההילולא  יום  יחול  הקרוב  השבוע 
דרזין,  מרא  במסתרים,  ארי  בניסים,  ומלומד  מופלא  הרים,  ועוקר  סיני  החיים”, 
כן  על  וזיע”א,  זצוק”ל  עטר  בן  חיים  רבינו  הוא  הלא  לו,  יאמר  קדוש  קדוש 
ה’  בשנת  נולד  זיע”א,  עטר  בן  חיים  רבינו  זה,  ונורא  קדוש  אודות  בקצרה  נביא 
אלפים תנ”ו בעיר סאלי שבמרוקו לאביו הרב ר’ משה בן הגאון הקדוש מוה”ר 
רבי  מזקנו  תורתו  את  קיבל  רבינו  ספרד.  מגולי  שהיו  עטר  בן  ממשפחת  חיים 
הש”ס(:  )על  ה’”  “חפץ  לספרו  בהקדמתו  כדבריו  נקרא,  הוא  שמו  שעל  חיים, 
אשר  מורי,  זקני  אדוני  המפורסם  הרב  ורבי,  מורי  מפי  תורה  ללמוד  “ושבתי 
זלה”ה, אשר  בן עטר  נודע בשערים שמו המופלג, החסיד העניו כמוהר”ר חיים 
היותי,  מיום  ישבתי  ובחיקו  גודלתי,  ברכיו  ובין  חיים,  מים  באר  שתיתי   מימיו 
חצי  עליו  עבר  שלא  אומר  אני  כמעט  חסידות,  ומרוב  הטובים,  מדבריו  לשאוב 
בית  חורבן  על  אלמנה,  כאשה  ולספוד  מלקונן  תמוז,  לילי  אפילו  בשינה,  לילה 

ירייה שחצתה ארצות!!



בי מיוצאי חלציו”. וכיוצא  עימי  ולהשלים כל הלילה בתלמוד,  גדול,  אלוקינו, בבכי 

להחזיר  כוחו  בכל  ישאף  יגדל  כאשר  כי  החיים”  “אור  נשבע  קטן,  בהיותו  אז,  כבר 
ולמד  זקנו  אל  הצטרף  לנער  והיה  רבינו  גדל  כאשר  ליושנה.  ישראל  עטרת  את 
שנתוסף  שזכו  הבודדים  בין  הוא  הקדוש  רבינו  השחר.  עלות  עד  תורה  עמו 
משיח”. של  “ניצוץ  הוא  כי  הבעש”ט  אמר  ועליו  “קדוש”,  התואר  לשמם 

לנער  ניבאו  והכל  דבר  לשם  היו  ופרישתו  קדושתו  הקדוש,  רבינו  של  בצעירותו  עוד 
עליון,  וקדושי  גדולים  חכמים  תלמידי  היו  סאלי  שבעיר  למרות  ונצורות.  גדולות 
היהודים  נגד  הרדיפות  גברו  בהם  קשים  ימים  בהגיע  כולם.  על  והעפיל  רבינו  בלט 
ועקב  שהתגברה,  הדתית  הקנאות  ובשל  המושלים  של  הממון  חמדת  בשל  בסאלי 
גם  וביניהם  רבים  יהודים  ברחו   – היהודיים  העיר  יושבי  על  שריחפה  החיים  סכנת 
העיר  רב  אצל  להתארח  הוזמנו  שם  מכנאס.  העיר  אל  שנמלטה  רבינו,  של  משפחתו 
רבי משה די אבילה זיע”א שנודע כתלמיד חכם מופלג והפך להיות תלמידו של רבי 
חיים הזקן. במשך כל השעות הרבות שלמדו השניים תורה יחדיו – ישב חיים הקטן 
לאחר שפסקו  אלו.  תורה  גדולי  שני  מפיהם  התורה שהפיקו  מימי  את  וגמע בשמחה 
הרדיפות, בהיות רבינו הקדוש בן שתיים עשרה שנה, שבה משפחתו לביתם בסאלי.

בצומות  מרבה  העולם,  מן  כליל  מופשט  החיים”,  ה”אור  בעל  נודע  מצעירותו 
בגיל  בתורה.  עצומה  שקידה  מלשקוד  נמנע  לא  וסיגופיו  תעניותיו  למרות  וסיגופים. 
צעיר חיבר את ספרו “חפץ ה’” – חידושים על מסכתות אחדות של הש”ס. משבגר 
רבינו הקדוש, נשא לאשה את פאצוניה – בתו של הגביר רבי משה בן עטר ממכנאס, 
שהיה בן דודו של אביו. רבי משה חותנו של ה”אור החיים”, היה יועצו האישי של מלך 
מרוקו ופעל רבות למען אחיו היהודים. וכך, כשהוא סמוך על שולחן חותנו העשיר, 
ישב רבינו חיים בן עטר והוסיף שקידה על שקידתו ופרישות על פרישותו. שמו של 
מדרשו  לבית  להגיע  החלו  רבים  ותלמידים  העיר,  ברחבי  מהרה  עד  התפרסם  הצדיק 
ללמוד את תורתו. “אור החיים” הקדוש לא הסתגר בארבע אמותיו. הוא דרש ברבים 
דרשותיו. את  ולשמוע  להגיע  מההמונים  מנע  לא  הצעיר  וגילו  ומוסר,  תורה  בעניני 

בשנת תק”א, רבינו חיים בן עטר עלה, יחד עם שלושים מתלמידיו, לארץ ישראל. הם 
הגיעו לארץ דרך נמל עכו, והתיישבו שם. בזמן ישיבתו בגליל ערך רבי חיים בן עטר 
“זיארה” - מסעות בין קברי צדיקים ושאר מקומות קדושים הנמצאים בגליל. סיפורי 
מסעותיו בגליל מתוארים בספרו ‘ארץ החיים’, המאגד גם תשובה לשאלה הלכתית עם 
איגרת ששלח לבני העיר פאס עוד בהיותו בסאלי.  בשנת תק”ב, רבינו חיים בן עטר 
ותלמידיו הגיעו לירושלים. שם הקים שתי ישיבות: אחת לתורת הנגלה ואחת לתורת 
הנסתר. עלייתו של רבינו חיים בן עטר לארץ תרמה רבות לרווחת היישוב היהודי וחיזקה 
אותו. הוא עמד בקשר עם חכמים אחרים שהתגוררו בה, כמו רבינו חיים אבולעפיה.

פטירתו לחיי העולם הבא: לא ארכו הימים לרבינו בעיר הקודש, ועוד לפני מלאת 
שנה לישיבתו בה, נצחו אראלים את המצוקים, וקדוש ישראל ותפארתו נתבקש לישיבה 
של מעלה “והן בעוון הדור כמעט שכב ונפטר בן מ”ז שנה ביום ט”ו בתמוז תק”ג”. 

לאחר  ספורים  חודשים 
שהגיע לירושלים, רמז רבינו 
על דבר מותו במכתבו מיום 
אשר  תק”ג,  חשוון  ט”ו 
בליוורנו.  תומכיו  אל  נשלח 
חתימת  לאחר  הוסיף  הוא 
“שיחיה”,  המילה  את  ידיו 
שאינה מופיעה בשום מכתב.

לחייו,  האחרונה  בשנה 
ער  רבינו  שהיה  בשעה 
רבא,  הושענא  בליל 
כאור  מאירות  פניו  היו 
יוצאים  הוד  וקרני  החמה, 
למלאך  דומה  והיה  ממנו, 

בגדיו  ופשט  בדד  לחדרו  הלך  הלילה  חצות  ובהגיע  לבן,  לבוש  צבאות  ה’ 
ובכה  ורגלים,  ידים  בפישוט  פניו  על  ונפל  שחורים,  בבגדים  ונתעטף  הלבנים, 
הארץ  על  עוד  ושכב  לחדרו  חזר  התפילה  אחר  התפילה.  זמן  שהגיע  עד  גדול,  בכי 
שו”ב(. יאשע  רבי  )כתבי  הלבנים.  בגדיו  את  ולבש  יצא  ואז  עצרת,  שמיני  עד 

עטר  בן  חיים  כמוהר”ר  קדישא  חסידא  אלקי  המקובל  מלא,  ה’  וכבוד  המופלא  הרב 
בהר  ציונו  ומקום  תק”ג,  בשנת  תמוז  לחודש  ט”ו  יום  מעלה  של  לישיבה  נתבקש  ז”ל, 
הבעש”ט  שבאוקראינה,  מז’יבוז’  בעיר  שעה  באותה  בדיוק  פטירתו  בשעת  הזיתים. 
הנר  “כבה  ואמר  השקיעה(,  לפני  היה  הזמן  )ששם  השלישית  לסעודה  ידיו  את  נטל 
רבינו  נפטר  כי  הבעש”ט  אמר  הדבר,  לפשר  במוצ”ש  תלמידיו  כששאלוהו  המערבי”. 
חיים בן עטר. כששאלוהו כיצד ידע זאת, אמר להם כי ישנה כוונה אחת בנטילת ידיים 
נטילת  ובעת  כוונה,  אותה  את  ידע  עטר  בן  חיים  רבינו  ורק  בדרא,  לחד  רק  הידועה 
עטר. בן  חיים  רבינו  נפטר  כי  וידע  זו,  כוונה  לו  התגלתה  שלישית  לסעודה  הידיים 

בשעה שנפטר רבינו נתעלף ידידו רבי חיים אבולעפיא זצוק”ל באמצע התפילה, ונשאר 
בהתעלפותו כמחצית השעה. כששבה רוחו אליו סיפר שליווה את רבינו עד שערי גן 

עדן. כאשר שמע הבעש”ט עובדה זו אמר “אמת הדבר”. זכותו תגן בעדינו אמן!!

מנהג הנחת אבן על ציון הנפטר
שאלה: האם יש מקור למנהג שכשמגיעים לקברי צדיקים או 
האבן  את  מסירים  והאם  המציבה?  על  אבן  מניחים  קרובים, 

בסוף התפילה? וכיצד עושים זאת?

תשובה: על פי הפשט יש להניח אבן קטנה, לפני שעוזבים את 
הקבר, וישאירה במקומה לכבוד הנפטר. וע"פ הסוד יש להניח 
התפילה  ובסוף  לקבר,  מגיע  כאשר  שמאל  ביד  קטנה  אבן 
כשבא לעזוב את הקבר יוריד את האבן מהקבר, לאות וסימן 

לנשמה לחזור למקומה. ועיין במקורות.

מקורות: הנה מקור המנהג מובא בדרשות מהר''ש )סי' תצ( והובא באליה 
רבה )סי' רכד,ז( בזה"ל, 'מה שתולשין עשב מקבר או נוטלין צרור ומשימין 
על המצבה אינו אלא משום כבוד המת להראותו שהיה על קברו'. ומבואר 
שנהגו כן משום כבוד המת להראות שהיה על קברו. טעם נוסף, הוא עפ"ד 
על  א''י  עפר  מניחים  שהיו  שהטעם  ג(,  הלכה  ט  פרק  )כלאים  הירושלמי 
הארון משום כפרה. טעם נוסף, הביא בספר יוסף אומץ יוזפא )עמוד רעג(, 
קריאת  תהיה  כדי שלא  על המצבה  אבן  להניח  שראה מדקדקים שנוהגים 
הכתב שעליה קשה לתלמוד וכדאיתא במסכת הוריות )יג:( שקריאת הכתב 
שעל גבי המצבה קשה ללימוד. והוסיף  שאפשר לסמוך על כך כשהכתב 

שקוע ולא בולט. בצירוף הנחת האבן.
וראיתי בספר שפתי צדיקים )מבוא עמ' 22( שכתב בשם אביו הגאון המקובל 
האבן  את  לסלק  להקפיד  שיש  המקובלים,  בשם  זצ"ל,  מוצפי  סלמאן  רבי 
ניצוץ  את  להזמין  גדול  רמז  יש  הסוד  עפ"י  האבן  שהנחת  מטעם  בצאתו 
הנשמה שתרד ותשב עליה בבחינת כסא, וכשיוצא האדם משם יש לו לסלקה 
כדי לרמוז שהנשמה תחזור למקומה. ואין זה משורת דרך ארץ שיהא הוא 
הנשמה  וחזרה  שהלך  אחר  וגם  המצבה,  על  נמצא  הניצוני  בעוד  הולך, 
למקומה לא טוב להשאיר האבן שהיה בחי' כסא פנוי וריק במקום מטעמים 
שבנסתר אלא יש לסלקה וכן היה מזהיר תמיד אח כל האבנים שע"ג ציוני 

הצדיקים שהצטברו שם. ע"כ. 
ושו"ר שמו"ר החזו"ע אבילות ח"א עמ' תנח בהערה, הביא את הטעם שכתב 
מהר"ש שהוא משום כבוד המת. ולא הביא את הטעם הנזכר. ושם, דחה את 
דברי ספר 'יצחק ירנן' )ברדא ח''ג יו''ד סימן ב( שכתב שיש למנוע המנהג 
המשנה  וכדברי  למנודה.  כן  עושין  שהיו  משום  המצבה,  על  אבן  להניח 
ידים  בטהרת  שפקפק  חנוך  בן  אליעזר  נדו  מי  'ואת  מ"ו(,  פ"ה  )עדויות 
וכשמת שלחו בית דין והניחו אבן על ארונו מלמד שכל המתנדה ומת בנדויו 
סוקלין את ארונו'. וכן איתא במסכת שמחות )פרק ה ,יג( : 'מנודה שמת הרי 
זה טעון סקילה, לא שיעמידו עליו גל אבנים גדול כשל עכן, אלא שליח 
בית דין נוטל את האבן ונותנה על ארונו כדי לקיים בו מצות סקילה'. והרב 
בחזו"ע דחה דבריו בחריפות שבא לבטל מנהג שנהגו בו גדולי האחרונים. 
חשש  שאין  כך  גדולה,  ולא  קטנה  אבן  להניח  הוא  שהמנהג  לחלק  וכתב 

שיבואו לחשוב שהוא משום סקילה ח"ו.
וע"ע בשו"ת דרכי דוד להגר"ד כליפא אב"ד צפון אלג'יריה )חיו"ד סימן טו( 
שנשאל בנ"ד, וכתב שמנהג זה רק אצל אחינו האשכנזים, ואילו אצלנו בכל 
צפון אפריקה )מרוקו( לא שמענו ולא ראינו, ופעם ראינו אשכנזים שמים 
אבנים על הקברות והיה זה מוזר בעינינו לשים אבנים על הקבר ובפרט על 
קבר הורים, וחשבתי דבר אחר ח"ו. וכן כשבאתי לא"י ראיתי שכן המנהג 
ואמרתי ודאי שיש יסוד למנהג ושוב ה"ד האחרונים וד' מחזור ויטרי ע"כ. 

וע"ע בספר בספר נוהג בחכמה )עמ' קפ אות לא(.

את  שעוזבים  לפני  קטנה,  אבן  להניח  יש  הפשט  שע"פ  דמילתא,  מסקנא 
הקבר. וע"פ הסוד יש להניח אבן קטנה ביד שמאל, כאשר מגיע לקבר, ובסוף 
התפילה כשבא לעזוב את הקבר יוריד את האבן מהקבר, לאות וסימן לנשמה 

לחזור למקומה. וכמו שנתבאר.


