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הדרך אל האושר והשמחה
מיהו השמח?

מגיע לי בן?
לאחר נישואי החליט הבורא יתברך לתת לי ולרעייתי
להבין את גודל המתנה בקבלת ילדים ,ונתן לנו
לחכות שבע שנים עד שנפקדנו ברוך השם .באותן
שנים כבר חשבתי לעצמי שאולי לא מגיע לי ילדים.
כמובן ,שכאשר נתבשרתי שנפקדנו ,אני ורעייתי,
פרצתי בבכי של אושר על המתנה הגדולה .וכשנולדו
התאומות הראשונות הרגשתי המאושר ביותר עלי
אדמות .וכך לאחר כשנתיים  -פקד אותנו השם
יתברך בעוד זוג תאומות מקסימות .וחמש שנים
לאחר מכן  -זיכנו השם בעוד בת חמודה .התוצאה
עד כאן היא חמש בנות ,בן פורת יוסף .ומאז ועד
היום מצפים אנו למתנות נוספות...
לפעמים שואלים אותי" :אתה לא עצוב שאין לך בן
שימשיך אותך?"" .אין לך טענות על הקדוש ברוך

הוא  -מדוע לא זיכה אותך בבן זכר?" .אתם כבר
יודעים את תשובתי" :מה אני ומה חיי שמגיע לי
להביא לעולם נשמה אחת מעם ישראל? וברוך השם
זכינו אני ורעייתי להיות שותפים עם הבורא יתברך
כבר חמש פעמים! ואני – אמור להיות עצוב?! הרי
היו זמנים שלא דמיינתי לעצמי שמישהו יקרא לי
"אבא" ,והיום חמש בנות קוראות לי "אבא" ,ועל
זה עוד אבוא חלילה בטענות לבורא יתברך?!".

את מרוצה מבעלך או לא?
כך גם הדבר לגבי חיי הזוגיות :שתי בנות סמינר
צנועות וחסודות זכו להקים את ביתן בשעה טובה
ומוצלחת .שתיהן זכו בבחורים ממוצעים וטובים.
האחת  -כל הזמן חשבה שתתחתן עם
בן תורה בגובה מטר שמונים ומעלה,
יפה תואר ,עם הרבה מזומנים ,ושכל
הזמן יתרוצץ סביבה כדי למלא את
בקשותיה .לעומתה ,הבחורה השנייה
 חיפשה בעל ממוצע ,שתוכל להקיםיחד איתו משפחה בקדושה וטהרה,
והגובה – לא כל כך חשוב ,ובוודאי
שהכסף אינו מעלה ואינו מוריד.
הנה ,שתיהן התחתנו עם בחורים טובים ורגילים.
הראשונה תרגיש כל הזמן כמה השדכנית שיקרה
אותה ,ושהבעל אינו עומד בציפיותיה .עד שאפילו
תחשוב בלבה ,שהייתה טעות במחשב למעלה ,וזה
לא זיווגה האמיתי .ואילו השנייה ,תרגיש ברת מזל
על הזכות שנפלה בחלקה להתחתן עם בן תורה,
ובכל יום נישואין תשלח מתנה לשדכנית שהכירה
לה בעל מקסים שכזה.

השמחה והאכזבה תלויה רק בנו
אם ננסה לסכם את הדברים עד כאן ,נמצא שגודל
השמחה והאכזבה תלויה רק בנו :אם נחשוב בלבנו
שמגיע לנו בריאות מושלמת ,חכמה אין סופית ,כסף
עד בלי די ,כבוד לרוב ,בן זוג מושלם ,וילדים לא
פחות כמו מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל ,אזי חיינו
יהיו מלאים באכזבות ובעצב חלילה .מפני שאין
לאף אדם בעולם בריאות מושלמת ,ולא חכמה
אין סופית ,וכל שאר הדמיונות האחרים .וזו בעצם
מידת הגאווה שטבועה באדם!
אבל אם נרגיש שלא מגיע לנו כלום .ובעצם ,כל מה
שאנו מקבלים הרי זה בגדר מתנת חינם .או אז אם
נקבל אפילו מעט בריאות – נשמח בה עד מאד .ואם
נזכה וגם נקבל פרנסה – לא נפסיק להודות ולהלל
ולשבח לבורא יתברך על המתנה .ואם נוסיף ונקבל
אפילו מעט חכמה – אין מילים לתאר את גודל השמחה.
תארו לכם – שבנוסף לכל מתנות-חינם שקיבלנו
עד עתה ,זיכה אותנו השם גם בבן זוג – כמה נבכה

בזמן החופה בדמעות של אושר!! ואם נזכה ונהיה
יותר ברי מזל ,ויזכה אותנו השם יתברך בשותפות
איתו ,בתינוק שיבוא לעולם על ידינו  -גם אם הוא
יהיה ילד רגיל (ולא כמו מרן) ,ודאי נרוץ ברחובה
של עיר ונצעק "כמה טוב השם" ,עד שיזמינו לנו
משטרה או קב"ן...

סיפור אישי מהחיים
כשהייתי רווק וגרתי בפנימייה של הישיבה בתנאים
לא כל כך נוחים ,אמרתי לעצמי" :ודאי אחרי שאתחתן
ואגור בדירה משלי – אהיה מאושר" .והנה עברו
כמה חודשים מהחתונה עד שהתרגלתי למצב
החדש ,ההתרגשות חלפה ,ולא הרגשתי מסופק
במיוחד .אז אמרתי לעצמי" :אם
יזכה אותי השם בילדים – ודאי
האושר הזה יישאר איתי לעד".
והנה זה פלא! גם ההתרגשות
הזאת חלפה הלכה לה.
ואז ,חשבתי לעצמי" :אם יהיה
לי רכב משלי ,שאיתו אוכל
להגיע לכל מקום שאחפוץ ,אז
ודאי אהיה מאושר" .עד שגיליתי
שגם הרכב לא הצליח להפוך אותי למאושר .וכך,
לאחר שהרכב נתקע לי בכל מיני מקומות בארצנו
הקדושה ,חשבתי בלבי שאם יהיה לי רכב חדיש
ונוח יותר ,ודאי ארגיש סיפוק מיוחד .והנה זה פלא!
גם זה לא עזר.
חשבתי ,שאם אסיים את מבחני הרבנות והדיינות
בהצלחה ,ודאי לא יהיה מאושר ממני .אך גם
התרגשות זו  -לאחר חודש ימים חלפה לה .אז
אמרתי בלבי" :זה בטח משום שאנחנו גרים בדירה
קטנה ובשכירות ,ואם רק יתן לנו הבורא יתברך
את האפשרות לקנות דירה מרווחת משלנו ,ודאי
שבזה תסתיים הרדיפה אחר האושר" .והנה ,למרבה
הפלא! גם לזה התרגלתי מהר מאד.
וכך המשכתי בחיפושיי אחר האושר  - - -עד שהיום
זכיתי להבין ,שהאושר נמצא אצלי בלב ,ואם
רק אעצור ואתבונן על אין סוף מתנות של חינם
שקיבלתי מאת בורא העולם ,אבין שמה שיש לי
כעת זה הטוב ביותר עבורי בעולם...
הבריאות שנתן לי הבורא יתברך עד היום ,אמורה
למלא אותי באושר .כך גם היכולת לקרוא ולכתוב,
גם זה אינו מובן מאליו ,והרי זה בגדר מתנת חינם.
העיניים שלי שיכולות לראות ,ולעזור לי לכתוב ספר
זה ,מתנה גדולה הן מאת השם יתברך .וכך הבנתי,
שאם אעבור על כל פרט ,ואפילו הקטן ביותר שיש
לי עכשיו ,אזי האושר המיוחל יכנס סוף סוף
בלבי!!! (מתוך הספר "יגל ליבי בישועתך")
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אם נתבונן בכל חלקי החיים נמצא ,שהשמח הוא
האדם שאין לו צפיות מיוחדות ,ואינו חושב שמגיע
לו דבר ,ולכן הוא מרגיש שכל דבר שמקבל הוא
בגדר מתנת חינם ,ושמח בה .ואילו האדם העצב
– חושב שמגיע לו דברים מסוימים ברמה מסוימת,
וכשאינו מקבל את מה שחושב שמגיע לו ,מרגיש
חוסר סיפוק.
אמי עליה השלום ,עבדה תקופה מסוימת כטבחית
לארוחת ערב בישיבה ,כשביחד איתה עבדה אישה
נוספת .כשאמי הייתה חוזרת מעבודתה ,הייתה מספרת
לנו בהתרגשות על הזכות הנפלאה שנפלה בחלקה
להאכיל תלמידי חכמים ,ושבזכות התבשילים שהיא
מבשלת ,יכולים הבחורים להמשיך לעסוק בתורה
הקדושה .כשבאתי לבקר אותה במקום עבודתה,
מצאתי שהגברת השנייה כל הזמן מתלוננת על
הבחורים שמבקשים מנה נוספת ,וכמה העבודה
היא קשה ולא מתגמלת.
המסקנה ברורה :אותה עבודה ואותן שעות ,לאחת
יש סיפוק אדיר ושמחה בכל רגע שעובדת ,והשנייה
משום שחושבת שמגיעה לה עבודה טובה יותר –
סובלת בכל שעות העבודה.
ניתן להביא דוגמאות רבות להבדלים בין האדם
השמח והאדם העצב .נציג דוגמא אחת :רב שזכה
להרביץ תורה ברבים ,וחושב בלבו שהוא דרשן
מהשורה הראשונה במלכות ,והנה הוא מגיע להרצאה,
ומוצא בסך הכל שלושים משתתפים ,ודאי ירגיש
בלבו אכזבה .לעומתו ,רב שמרגיש שלא מגיע לו
ללמד תורה אפילו יהודי אחד ,ובוודאי שלא מגיע
לו כבוד מאף אחד ,כשמגיע לשיעור ומוצא עשרה
משתתפים ,מרגיש שהוא בר מזל גדול ,שזיכהו
בורא העולם ללמד עשרה יהודים את תורת השם.

הרב יגאל כהן שליט"א
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מפלת סנחריב בעין הארכיאולוגיה
במסגרת סדרת המאמרים "אמת מארץ תצמח – ממצאים ארכאולוגיים מספרים את פסוקי התנ"ך"
(חלק מהמאמרים רוכזו בספרי "אור עליון" עמ'  ,) 95-118נתמקד הפעם בסיפור התנ"ך על "מלחמת סנחריב
על יהודה וירושלים ומפלתו" ,כפי שמובא במלכים ב' (פרקים יח-יט) ,ובישעיהו (פרקים לו-לז).

מלחמת סנחריב על יהודה
וירושלים ומפלתו

 )2בספר "התנ"ך כהיסטוריה" ממשיך ומביא עדות
נוספת ל'קרב לכיש'" :ג'יימס לאסלי סטארקי,
הארכיאולוג האנגלי ,חפר וחשף את הריסות
חומות המבצר של לכיש .עד היום רואים בהן
בבירור את החורים והבקיעים שעשו הטנקים
האשורים".
 )3יתירה מכך ,ב"מנסרת סנחריב" (עליה סיפרנו
לעיל באות א') נאמר" :ואשר לחזקיהו היהודי שלא
נכנע לעולי ,על  46עריו הבצורות ,ערי חומה ,ועל
הערים הקטנות לאין מספר ,סביבותיהן ,שמתי
מצור ולכדתי אותן ."...תיאורי הכתובת על לכידת
 46ערי יהודה הבצורות תואמים היטב את לשון
"עלָ ה ַסנְ ֵח ִריב ֶמלֶ ְך ַאּׁשּור ַעל ּכָ ל ָע ֵרי
המקראָ :
הּודה ַהּבְ ֻצרֹות וַ ּיִ ְת ְּפ ֵׂשם" (מ"ב י"ח,יג)( .אנציקלופדיה
יְ ָ

תחילה נביא את תקציר המעשה :חזקיהו מלך
יהודה חי בסוף תקופת בית ראשון ,הוא היה
מלך צדיק ,כפי שמעיד עליו הכתוב" :וַ ּיַ ַעׂש
ַהּיָ ָׁשר ְּב ֵעינֵ י ה' ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ָּדוִ ד ָא ִביו...
הּודה ,וַ ֲא ֶׁשר
וְ ַא ֲח ָריו ֹלא ָהיָ ה ּכָ מֹהּו ּבְ כֹל ַמלְ כֵ י יְ ָ
ָהיּו לְ ָפנָ יו" (מ"ב יח ,ג,ה) .הוא הסיר מערי יהודה
את הבמות ,המצבות והאשרות ,אשר שימשו
לעבודה זרה .חזקיהו מרד במלך אשור .בשנת
ארבע עשרה למלכותו עלה סנחריב למלחמה
כנגד ממלכת יהודה המורדת ,והצליח ללכוד
א-את ערי יהודה הבצורות.
חזקיה היכה את הפלישתים
לפני שהספיק סנחריב להגיע לירושלים ,ביקש ממנו הנביא מספר לנו כי חזקיהו המלך לחם בפלישתים,
חזקיה כי יסלח לו על מרדו ,וכי הוא מוכן לתת את הכה בהם ,והחזיר את ערי הפלישתים לעם ישראל .מקראית כרך א' ,ערך ארכיאולוגיה ,עמוד  ;570תולדות א"י,
יהִ ,מ ִּמגְ ַּדל תקופת הברזל א'; הארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת
אשר ישית עליו .סנחריב דרש תשלום של שלוש "הּוא ִהּכָ ה ֶאת ּפְ לִ ְׁש ִּתים ַעד ַעּזָ ה ,וְ ֶאת ּגְ בּולֶ ָ
המקרא ,עמוד .)304
מאות ככר כסף ושלושים ככר זהב .חזקיה שילם
נֹוצ ִרים ַעד ִעיר ִמבְ ָצר" (מ"ב יח,ח).
ְ
את המס מאוצרות בית המקדש ובית המלך ,וכן והנה ,בשנת  1830נחשף ארמונו של סנחריב בעיר
ג-שלח לו את ציפוי הזהב שעשה בעצמו לדלתות נינווה שבצפון עירק ,ובו נמצאה מנסרה עשויה
חזקיה מעלה מס לסנחריב
ומפתני ההיכל .למרות שליחת הכופר  -שלח
סנחריב על ירושלים צבא גדול שכלל מעל  2מיליון טין ועליה כתובת בשפה האכדית( .עותק אחד של בשעה שצר סנחריב על ירושלים ,שלח לו חזקיהו
חיילים (תנא דבי אליהו רבה פ"ח) .רבשקה שליחו של המנסרה נמצא כיום במוזיאון הישראלי בירושלים) .בכתובת שלוש מאות כיכר כסף ושלושים ככר זהב ,על מנת
הּודה
סנחריב הכריז באוזני העם דברי חירופין וגידופין מנציח סנחריב את מסעותהמלחמה שלו ,ובתוך שיעזבהו" .וַ ּיָ ֶׂשם ֶמלֶ ְך ַאּׁשּור ַעל ִחזְ ִקּיָ ה ֶמלֶ ְך יְ ָ
ֹלׁשים ּכִ ּכַ ר זָ ָהב" (מ"ב יח,יג).
ּוׁש ִ
אלה גם את המסע לארץ יהודה ולירושלים .לאחר ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ּכִ ּכַ ר ּכֶ ֶסף ְ
נגד ה' ונגד משיחו – חזקיהו.
דברי הרהב בהם מציג סנחריב את עצמו בפתח ואכן בספר "התנ"ך כהיסטוריה" (עמוד  )258כתב:
המלך חזקיהו שלח שליחים אל הנביא ישעיה,
הכתובת" :אני סנחריב המלך הגדול,המלך האדיר" ,על פריזמה משושה של חומר שנמצאה בהריסות
והנביא ענה בשם ה' כי אין לירא מדברי סנחריב,
את
באריכות
ומפרט
ממשיך
הוא
העולם",
מלך
נינווה (כוונתו ל'מנסרת סנחריב' הנ"ל באות א') רשום:
כי הוא ישמע שמועה ויעזוב את ירושלים .ואכן,
צבאו.
בניצחונות
ומתרברב
המוצלחים
כיבושיו
"ואילו אותו ,את חזקיהו ,הבהיל זוהר שלטוני...
סנחריב שמע שתרהקה מלך כוש נלחם בארצו,
את
הכניע
שחזקיהו
שם,
כתוב
נמצא
השאר
בין
שלושים ככר זהב ואוצר כבד ,וכן את בנותיו ,את
והוא עזב את ירושלים ,בהבטחה ששוב יחזור
"עקרון" ,אשר כידוע היא אחת מערי הפלישתים .נשי חצרו שרים ושרות ,ציווה להביא אלי לנינווה."...
שיושיעו
להילחם עליה .חזקיהו התפלל לפני ה'
(אינציקלופדיה מקראית ערך א"י עמוד .)726
מדהים! במסמך האשורי מופיע הסכום המדויק
מפני סנחריב ,ובתגובה לתפילתו שולח הנביא
"שלושים ככר זהב" כפי שמופיע בפסוקי התנ"ך.
ב-"א ֶׁשר
ישעיהו לחזקיהו בשם ה' כדברים הבאיםֲ :
מובן מאליו ,שהסיפור כביכול חזקיה שלח למלך
בלכיש
הקרב
ִה ְת ַּפּלַ לְ ָּת ֵאלַ י ֶאל ַסנְ ֵח ִרב ֶמלֶ ְך ַאּׁשּור ָׁש ָמ ְע ִּתי ...וְ ֶאל
את בנותיו ,נשי חצרו שרים ושרות ,אין בהן שמץ
כבר סיפרנו שסנחריב כבש את ערי יהודה ,והיכן
ָה ִעיר ַהּזֹאת ֹלא יָ בֹא נְ ֻאם ה'" (מ"ב יט כ,לג).
של אמת .זהו סיפור התרברבות שחצני בלבד ,כפי
סנחריב חוזר להילחם על ירושלים .אך באותו הלילה ,התחולל הקרב? בלכיש .כפי שהפסוק מעיד"ָ :עלָ ה
שאנו מכירים גם כיום הזה אצל מנהיגי מדינות
הּודה ַה ְּב ֻצרֹות
שהיה ליל הסדר (שה"ש רבה א,ג) ,בא מלאך ה' ,והרג ַסנְ ֵח ִריב ֶמלֶ ְך ַאּׁשּור ַעל ּכָ ל ָע ֵרי יְ ָ
ערב השונות.
הּודה ֶאל ֶמלֶ ְך ַאּׁשּור
במחנה אשור שמונים וחמישה אלף גנרלים (ראשי וַ ּיִ ְת ְּפ ֵׂשם .וַ ּיִ ְׁשלַ ח ִחזְ ִקּיָ ה ֶמלֶ ְך יְ ָ
היטב
מתועד
הנ"ל
יׁשה'( "...מ"ב יח ,יג,יד) .הקרב
הצבא) .בעקבות המפלה ,חזר סנחריב לאשור ,שם 'לָ כִ ָ
ד-אופנים:
וכמה
בכמה
חיילי סנחריב מתים במגיפה
נרצח בידי שני בניו ,כפי שהנביא ישעיה התנבא
עליו" :וְ ָׁשב לְ ַא ְרצֹו ,וְ ִה ַּפלְ ִּתיו ּבַ ֶח ֶרב ּבְ ַא ְרצֹו" (מ"ב יט,ז) )1 .בארמונו של סנחריב בנינווה נתגלו תבליטי
בשערי ירושלים
אבן ,עם ציורים שצוירו בזמן אמת ,המתארים העובדה החשובה ביותר בסיפור הקרב על ירושלים
עדויות נאמנות מבטן האדמה
את הקרב בלכיש .כפי שכותב הארכיאולוג ורנר שערך סנחריב ,היא ללא ספק מותם של חיילי
ממצאים
והנה ,במאתיים השנים האחרונות נחשפו
:
)256,257
(עמודים
כהיסטוריה"
"התנ"ך
בספרו
קלר
סנחריב במגיפה ,באופן ניסי מעל דרך הטבע" .וַ יְ ִהי
האדמה
מבטן
ארכאולוגיים ,המספרים והמעידים
"כל הרוצה לעקוב אחר הקרב הנורא בלכישּ ,בַ ּלַ יְ לָ ה ַההּוא ,וַ ּיֵ ֵצא ַמלְ ַאְך ה' ,וַ ּיַ ְך ּבְ ַמ ֲחנֵ ה ַאּׁשּור ֵמ ָאה
יתירה
הנ"ל.
ומפלתו
את סיפור מלחמת סנחריב
ולעמוד בדרמתיות על כל פרטיו הקטנים ,יבקר ְׁשמֹונִ ים וַ ֲח ִמ ָּׁשה ָאלֶ ף ,וַ ּיַ ְׁשּכִ ימּו ַבּב ֶֹקר וְ ִהּנֵ ה כֻ ּלָ ם
בחדרי
התרחש
אשר
מכך ,גם תיאור התנ"ך על
במוזיאון הבריטי בלונדון .כאן נמצאים התבליטים ְּפגָ ִרים ֵמ ִתים" (מ"ב יט,לה).
בני
היסטוריונים
אשר
חדרים בארמון סנחריב,
העצומים ,שיצרו עדי-ראיה ,לפני  2,650שנה ,על  )1ב'מנסרת סנחריב' הנ"ל באות א' ,מציין סנחריב
אותה תקופה גרסו אחרת ,כעת ,עם התגלות
פי הוראת סנחריב .סיר הנרי לייארד הציל את בין השאר כי הטיל מצור על ירושלים ,אך כאשר
המסמכים האותנטיים מבית המלוכה ,הוכרז על
מבצר
מגדלי
על
נימרוד.
תל
מתוך
הזה
האוצר
הוא מתאר את אשרעלה בגורלה של העיר ,מופיע
ניצחון התנ"ך במלחמת הגרסאות ,כפי שנראה
לכיש ומעקיה ,על חומותיה הגדולות והחזקות ,במנסרה תיאור מוזר .במקום להתפאר בכיבוש
להלן .לפניכם התגליות הארכאולוגיות המספרות
נלחמו מגיני יהודה בחירוף נפש .הם המטירו עיר הבירה הנכבדה בה שוכן מקדש היהודים,
בדיוק את המובא בפסוקי התנ"ך:
על התוקפים מטר חיצים ,גלגלו עליהם אבנים ,הוא נמנע לגמרי מכל אזכור לכיבוש ירושלים,
זרקו לפידי אש – אלה פצצות התבערה של הזמן ומסתפקבתיאור קצר של כליאת חזקיהו בעירו:
העתיק ,על אויביהם ."...ראה תמונה מצורפת ."ואשר לחזקיהו היהודי ...אותו כלאתי בתוך
תבליט בארמון
סנחריב המתאר
את קרב לכיש

מקרא עמוד  .291קדמוניות היהודים ספר י' פרק ד' .סיפור
דומה לזה סיפר ההיסטוריון היווני ,הירודוטוס מהליקרנסוס,
ראה התנ"ך כהיסטוריה עמ' .)259

סנחריב ביהודה :בחינות היסטוריוגראפיות והיסטוריות',
ציון נ ,תשמ"ה ,עמ'  :)65-80לתעודות של מלכי אשור

מנסרת סנחריב

 )3נוסף לכל האמור כותב בספר "התנ"ך כהיסטוריה"
(עמוד " :)260בקצה של לכיש מצא הארכיאולוג
סטארקי בשנת  ,1938הוכחה מזעזעת :קבר המונים
בתוך סלע ובו  2,000שלדי בני-אדם ,שניכר כי
הושלכו לשם בחופזה רבה .דומה הדבר כי המגיפה
השתוללה באכזריות גדולה בצבאות האשורים."...

ה-רציחת סנחריב על ידי בניו
כאן אנו כבר מגיעים לדובדבן שבקצפת :בתנ"ך
ֹלהיו,
מסופר כך" :וַ יְ ִהי הּוא ִמ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ּבֵ ית נִ ְסרְֹך ֱא ָ
וְ ַא ְד ַר ֶּמלֶ ְך וְ ַׂש ְר ֶא ֶצר ּבָ נָ יו ִהּכֻ הּו בַ ֶח ֶרב ,וְ ֵה ָּמה נִ ְמלְ טּו
ֶא ֶרץ ֲא ָר ָרט ,וַ ּיִ ְמֹלְך ֵא ַסר ַחּדֹן ּבְ נֹו ַּת ְח ָּתיו" (מ"ב יט,לז).
בתלמוד (סנהדרין צו,א) מבואר ,כי בניו הרגוהו

עמוד .)261

אסר-חדון מדבר על הרוצחים בלשון רבים,
ללמדך שלא רק אחד רצח את סנחריב אלא
שניים .אנו רואים כאן דבר פלא! התנ"ך מספר
על אשר התרחש בחדרי חדרים בארמון סנחריב,
והוא מדייק יותר מההיסטוריונים ששהו במקום,
באשור ,בזמן שנרצח סנחריב .הסיבה ברורה לכל
ילד :דברי הנביאים נכתבו ברוח הקודש ,מאת בורא
שמיים וארץ ,היודע כל דבר המתרחש בעולמו,
בגלוי ובסתר( ...ניצוצות חוברת  ,3הובא בקצרה ב"מסע
אל האמת" ,לרב זמיר כהן ,עמ'  ,116הערה .)27

המהומות באיראן והצהרת טראמפ

זכות לימוד התורה והביטחון בה' עמדה להם
המעשה המיוחד של מפלת סנחריב באופן ניסי יש בו
לישראל שבאותו הדור ,וחיילי סנחריב הובסו ללא
משום לקח לדורות .הוא מלמדנו את דברי הנביא זכריה
קרב! ללמדנו ,שכאשר עם ישראל לומד תורה ובוטח
רּוחי ָא ַמר ה' ְצבָ אֹות":
(ד,ו)ֹ" :לא בְ ַחיִ ל וְ ֹלא בְ כ ַֹח ּכִ י ִאם ּבְ ִ
בשם ה' ,הקב"ה משמיד את כל אויבינו ושונאינו
המלך חזקיהו היה חלש מבחינה צבאית ,שכן לא היו לו
ומבקשי רעתינו מבלי שנצטרך לנקוף אצבע.
חיילים כמעט ,אם בכלל .וכמו שהקניט אותו רבקשה,
ים,
סּוס
שליחו של סנחריב ,ואמר לו" :וְ ֶא ְּתנָ ה לְ ָך ַאלְ ַּפיִ ם ִ
ראינו זאת במלחמת המפרץ :קואליציית העמים
כלומר,
ִאם ּתּוכַ ל לָ ֶתת לְ ָך רֹכְ בִ ים ֲעלֵ ֶיהם?!" (מ"ב יח,יג).
שהייתה עם ארצות הברית לחמו עבורנו נגד עיראק,
וגם
מלחמה,
אומר רבקשה לחזקיה" :אין לך סוסים וכלי
ואנו ישבנו בחדרים האטומים וקראנו תהילים,
פיזור מפגינים באיראן בנשק חם
עליהם?!
רוכבים
אם אני אביא לך סוסים ,האם יש לך
"תהילים נגד טילים" .עם סלוטייפ ניצלנו מהצורר
כולכם בחורי ישיבות ואברכי כוללים ,שאינכם יודעים אפילו לרכב על סוס!!" .העראקי" ...ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".
והנה ,עם כל חולשתו הצבאית של חזקיה ,הוא ניצח את סנחריב וחילו הרב .ראינו זאת גם ב"אביב הערבי" :הערבים שונאי ישראל נלחמים זה בזה,
כה רב היה חילו ,עד שסנחריב אמר בלעג ובבוז" :בשביל מה הטרחתם אותי בהצלחה רבה לשני הצדדים .רוצחים ומקיזים דם אחד לשני לאלפים
להביא את כל החיילים הרבים הללו?! די לי שכל חייל יירק על ירושלים כדי ולרבבות .החל מהמהומות במצריים ,דרך ההפיכות והמרד בלוב ,תימן
להטביעה ברוק!!" .כיצד איפוא התרחש הניצחון המזהיר הזה? מגלים לנו חז"ל וסוריה ,וכעת הגיעו ההפגנות והמלחמות לאיראן!! הלא יאומן התרחש,
(סנהדרין צד,ב) כי הייתה לו לחזקיה פלוגה סודית אשר בזכותה ניצח הוא את ולפי מספר כלי תקשורת ,עצרו באיראן את צורר היהודים ,אחמנדיג'ד...
חיילי סנחריב ,היו אלו לומדי התורה שמלאו את בתי המדרשות באותה תקופה .נבואתו של הנביא ישעיה (יט,ב) מתממשת אל מול עינינו" :וְ ִסכְ ַסכְ ִּתי ִמ ְצ ַריִ ם
"נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר' :כל מי שאינו עוסק בתורה יידקר בחרב ּבְ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ נִ לְ ֲחמּו ִאיׁש ּבְ ָא ִחיו וְ ִאיׁש ּבְ ֵר ֵעהּוִ ,עיר ּבְ ִעיר ַמ ְמלָ כָ ה ּבְ ַמ ְמלָ כָ ה" .וכעת,
זו' .בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ .מגבת ועד אנטיפרס ,ולא כאשר הם ביניהם – שטן ביניהם ,ממילא אין להם ראש בשבילנו ,והם
מצאו תינוק ותינוקת ,איש ואשה ,שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה" .עוזבים אותנו בשקט ,מבלי שננקוף אצבע" .ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".
לא זו אף זו ,חזקיהו האמין ובטח בביטחון מלא בצור העולמים :כאשר הגיע וראינו זאת גם בתחום המדיני :חסד גדול עשה עמנו ה' יתברך ,והביא
ליל הסדר ,ומחוץ לחומות שהו מאות אלפי חיילי האויב ,אשר היו עלולים לבחירתו של דונלד טראמפ לכהן כנשיא ארה"ב .וכעת הוא הכריז על
להיכנס בכל רגע אל העיר ,לא רפו ידיו של חזקיהו .הוא חיזק את העם ירושלים כבירת ישראל (וגם שיחרר מהכלא את העצור היהודי ,שלום רובשקין.)...
בשם ה' ,והורה להם" :הקריבו את קורבן הפסח באמירת ההלל בשמחה מבלי שנצטרך להיאבק באו"ם – ה' הגיש לנו על מגש של כסף את "הצהרת
ובשירים ,אל תיראו ,התייצבו וראו את ישועת ה'!" .ואכן ,העם התחזק טראמפ"" ...יראו עינינו וישמח לבנו" .יה"ר שנזכה לראות בגאולה השלימה,
בביטחונו בה' אלוקי ישראל ,הם הקריבו את קרבן הפסח באמירת הלל ובביאת משיח צדקנו בקרוב ממש ,אמן.
בשמחה ,כאילו אין מלחמה ואין אויב...

"למנצח על השמינית מזמור לדוד" – גיליון השנה התשיעית.

בהן הם סיפרו על ניצחונותיהם ,היה נוסח קבוע.
בכל תעודה נכללו ארבעה יסודות שכתב המלך
המתפאר :כבשתי את מקום פלוני (כולל את עיר
הבירה) ,פגעתי במלך ,מיניתי במקומו את פלוני
ל'ווסל' (ממונה) שלי ,והטלתי מסים כבדים" :ארבעה
מרכיבים אלה הם יסודות קבועים ,שכמעט אי
אפשר בלעדיהם בתיאור מלחמה באויב המורד"
(שם ,עמ'  .)72תעודה אחת בלבד יוצאת שונה מכל
התעודות הרבות הללו :התעודה של סנחריב
על הקרב בירושלים בשנת  701לפני הספירה.
בתעודה זו לא מופיע כיבוש ירושלים ,לא מופיעה
הגליית חזקיהו ,אין 'ווסל' ,ורק כיבוש יהודה
מופיע .חייבים לומר ,שדברים אלה של סנחריב
הם הודאה מלאה בכישלון.
 )2לעומת הסתרת המפלה ב'מנסרת סנחריב',
ההיסטוריון הנודע באותם הימים ,ברוסוס הכשדי,
מספר במפורש על המגיפה של חיילי סנחריב
בשערי ירושלים .הוא מספר ,כי כשחזר סנחריב
לירושלים ,הוא מצא את החיל שביד רבשקה
בסכנת מגפה ,כי אלוקים שילח בצבאו מחלה
שדומה למגפה ,ובלילה הראשון של המצור מתו
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ירושלים עיר מלכותו כציפור בכלוב.הטלתי על
העיר הסגר ,ואת היציאהמשער עירו עשיתי לו
לתועבה" .לדעת מומחים ,תיאור מתחמק זה
מלמד על כישלון מלך אשור בניסיונו לכבוש את
ירושלים .השמטה בולטת זו תואמת את התיאור
המקראי ,לפיו המלך לא כבש את ירושלים ,אלא
נחל מפלה פלאית בידי ה' ,והצבאהאשורי נאלץ
האויב( .הרב

לחזור על עקבותיו מבלי להכריע את
זמיר כהן ,ארכיאולוגיה תנכי"ת כרך ג').
לפניכם דבריו של פרופ' תדמור (ח' תדמור' ,מלחמת

מאה שמונים וחמשה אלף איש ,על שרי הצבא
ושרי הגדוד שלהם ,ויברח לנינווה( .אטלס דעת

בגלל שנדר נדר להקריב אותם קרבן לאלילו,
לפיכך הקדימו הם להורגו:"[סנחריב] מצא בול
עץ מתיבת נח .אמר" :זהו האלוקים הגדול שהציל
אתנח מהמבול" .אמר:"אם אלך למלחמה ואצליח,
אקריב את שני בני לפניך" .שמעו בניו,והרגוהו".
מכל מקום ,מבואר בפסוק ששני בניו של סנחריב
רצחוהו .והנה ,ההיסטוריונים הכופרים לעגו על כך,
בטענה כי ברוסוס ונחוניד ,אשר היו היסטוריונים
בני אותה תקופה של סנחריב וחזקיהו ,ואשר כתבו
את דבריהם בזמן אמת ,מספרים כי סנחריב נהרג
על ידי אחד מבניו .ברוסוס אף נקב בשם בנו
"אדורמוזן" ,ובמקום אחר "אדרמסלוס".
אמנם ,לאחר תקופה התגלה מסמך היסטורי
עתיק ,הכתוב בכתב ידו של לא אחר מאשר
אסר-חדון עצמו ,זה שישב על כסאו של סנחריב
לאחר שנרצח ,אשר מתאר במפורט ובצבעוניות
את הימים הנסערים בנינווה" :הרהורי בגידה
השתלטו על אחי ...הם התקוממו .כדי למלא את
תאוות שלטונם רצחו את סנחריב .כאריה זעמתי,
רוחי נסערה בקרבי ...אותם שודדי כסא ...ברחו
לארץ לא ידועה ...הגעתי לנינווה ...בשמחה .על
כסאו של אבי ישבתי בשמחה"( .התנ"ך כהיסטוריה
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סיפורי מופת על מרן הגאון
הרב שטיינמן זצ"ל
במחנה העבודה בשוויץ

בשנות מלחמת העולם השנייה ,בחסדי שמיים הצליח רבנו להימלט לשוויץ
עוד קודם המלחמה ,בשל רצונו להיפטר מגיוסו לצבא הפולני .בשוויץ שהה
מספר שנים עד לסיומה של המלחמה ,ובכך נצלו חייו ,והוא נותר השריד היחיד
מכל משפחתו .ממשלת שוויץ ,שחששה מפני הנתינים הזרים שבתחומה שמא
מרגלים הם ,ריכזה את כולם וסגרה אותם במחנות עבודה .גם רבנו נשלח
למחנה העבודה בכפר 'שאונברג' ,ששכן ליד העיר באזל.
רבנו מצא את עצמו עובד-כפייה שהוטל עליו לסלול כביש באורך שלושה
קילומטרים בין ההרים .רבנו ,שתמיד היה חלוש מטבעו ,כמעט לא הועיל כלום
לעבודה .מנהל המחנה התבטא עליו כי הוא 'רוחני' יותר ופטר אותו מעבודה,
דבר שאפשר לו לשבת בצד ולרכון על ספריו .בכל רגע פנוי שהיה לו – שקע
בין דפי הגמרא שהיו עמו בכל מקום ,מבלי לבטל אף רגע.
והנה ,החורף השוויצרי הגיע ,ועמו רוחות עזות ושלג כבד .במחנה שרר קור
עז והטמפרטורות הגיעו עד לעשרים מעלות מתחת לאפס .בקושי רב הצליחו
יושבי המחנה לחמם את גופם בלילה בעזרת מספר שמיכות .באחד הלילות
שכב רבי משה רום ,ששהה גם הוא באותו מחנה ,וניסה להירדם ,אולם הקור
חדר לעצמותיו והוא לא מצא מנוח .שוב ושוב התהפך על משכבו ,עד שהחליט
לעבור למטבח המחנה ,בתקווה ששם חם יותר בהשפעת התנור הדולק במשך
היום .בשעה שתיים לפנות בוקר פילס רבי
משה את דרכו בשלג הכבד והגיע למטבח,
ולתדהמתו לא היה גבול ,כשמול עיניו נגלה
מחזה מפעים :רבי אהרון לייב ישב שם ליד
התנור ,והגה בתורה במתיקות ובנועם ,שוכח
מעייפותו הרבה ומהקור העז!
ועוד סיפור מאותם הימים :אחד מישישי בני
ברק פגש פעם את אחד מבניו של רבנו ,וסיפר
לו שבימים ההם  -במחנה העבודה ,אירע
שהיה יום קשה ומפרך ,ואותו יהודי שהתרגל
באכילה יתירה חש שעוד רגע נשמתו יוצאת
מרעב .לפתע חלף שם רבנו ,וכשראה את מצבו העביר לו את המנה שלו ,וכך
הציל את חייו .הדבר הזה הפך להסדר קבוע ,כאשר מדי יום היה רבנו מעביר
לו חלק ממנתו .כשחזר הבן אל רבנו ושאל אותו על המעשה ,הצטחק מרן
ואמר" :אתה הרי יודע שאני לא אכלן גדול."...

הבנה עמוקה בנפש התלמידים

באחת הישיבות ביקש ראש הישיבה לדרבן את התלמידים לשקוד על
תלמודם ,והודיע ,שמי שיקבל ציון גבוה במבחן המסכם יזכה בפרס .כשסיפר
על כך למרן זצ"ל העיר לו" :יש בחורים שהם עמלים מאוד אבל לא זוכים
לקבל ציון גבוה .יתכן בגלל שהם מוכשרים פחות ,יתכן בגלל שאינם יודעים
להתבטא בכתב .איך אפשר לתת פרסים רק לפי ציונים? זה לא נכון .צריך
לתת מתנות יקרות ערך לאלו שעמלים ומשקיעים יותר .הם אלו שבסופו של
דבר גם יתעלו יותר."...
ומעשה נוסף המעיד על הבנתו העמוקה של רבנו בנפש התלמידים :אחד
הנכדים סיפר בהתפעמות על התרחשות חריגה שאירעה בחדרו בשלהי חודש
אלול האחרון" :אחד מגדולי ראשי הישיבות שבדור נכנס לברכה ,ורבנו בירך
אותו קצרות .אחר כך נכנסה אישיות ציבורית ידועה ,וגם היא זכתה לברכה
קצרה .ואז הוכנס בחור ישיבה ספרדי ,שהציג את עצמו כמי שלומד בישיבה
בנתיבות .פתאום ראינו ניצוץ שעולה בעיניו .הוא תפס את ידו של הבחור
והחל מעודד אותו במילים קצרות – אך הרבה יותר ארוכות ממה שאנו רגילים:
"כשתתאמץ ,תראה שתצליח! יהיה לך טוב! תזכה לכתיבה וחתימה טובה!".
"כשהסתיימה קבלת הקהל" ,מספר הנכד" ,אמרנו לו" :היה פה ראש ישיבה פלוני,
עסקן פלמוני ,וגם גביר שהביא נתינה הגונה לאחת הישיבות .מדוע הם

זכו לברכה קצרה ,ודווקא עם הבחור מנתיבות התעכב ראש הישיבה?" .התשובה
הייתה מפליאה" :אני זקן ,ראשי הישיבות זקנים ,העסקנים מסודרים גם .כולם
יסתדרו .בחור מנתיבות? הוא יזכור כל החיים שאמרתי לו" :קשה ,תתאמץ ,תצליח!".
ועוד בענייני חינוך :אחד מתלמידי החכמים שבירושלים נכנס למרן זצ"ל יחד
עם בנו ,ובפיו התלבטות לאיזו ישיבה כדאי לבנו ללכת .האב והבן החלו לדון על
רמת הלימוד וההספק בישיבות שונות ,אבל הרב קטע את הדיון" :ביררתם היכן
עובדים יותר על המידות? בישיבה שבה עוסקים יותר בתיקון המידות בה תבחרו!".

זהירות בענייני כספים

הגאון רבי משה מרדכי שלזינגר זצ"ל מביא בספרו "משמר הלוי" (בכורות ,עמ' )7

מעשה מדהים שהיה עם רבנו" :תכתב זאת לדור אחרון ,מה שסיפר לי [מנהל
הישיבה בכפר-סבא בה לימד רבנו ,הרב אברהם ריין ז"ל] :סיכמתי עם הגאון
רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן על גובה המשכורת החודשית שיקבל מאתנו
בהיותו ר"מ בישיבה ,משכורת זעומה כשלעצמה ,בהתאם למצב הכספי הדחוק
ביותר של הישיבה אז .ובכל ראש חודש – יום תשלום המשכורת – לא היה
באפשרותי אף פעם לשלם את המשכורת במלואה ,רק חלק ממנה ,לפעמים
רק  20אחוז ולפעמים יותר .דיברנו ,שבחודשים ניסן ותשרי כשהכנסות הישיבה
גדולות יותר בדרך כלל ,אשלם לו את היתרה שהצטברה במשך כל החורף או
הקיץ .והנה ,כשבאתי לשלם לו את היתרה אמר לי הגאון רבי אהרון יהודה
לייב" :ברוך ה' הצלחנו לעבור את כל זמן חורף או
הקיץ עם מה שקבלתי ,בלי שנשארו לנו חובות ,כך
שאינני זקוק ליתרה ."...אמרתי לו" :אבל זה מגיע
לכם?!" .והשיב לי" :אין לקחת מכספי הישיבה כשאין
צורך בכך ."...והייתה יד הגאון רבי אהרון יהודה לייב
על העליונה!."...
הרב יעקב וירז'בינסקי שליט"א ,אחד ממקימי רשת
הישיבות "אורחות תורה" וממנווטיה  -רשת הישיבות
שהקים רבנו זצ"ל ,מספר" :היו לא מעט כספים
שכל הישיבות לוקחות ואנחנו לא ,למשל "כספי
עיזבונות" .יש כספים של ה"אפוטרופוס הכללי"
שמיועדים גם למוסדות תורה .צריך למלא חוברת שלמה בשביל להיכנס
לרשימת המוטבים .כשסיימתי למלא את החוברת ,תהליך שלוקח לא מעט
זמן ,באתי להחתים את ראש הישיבה כיו"ר העמותה .הוא שאל אותי ,במה
מדובר? והסברתי לו ,שאלו כספים של אנשים שנפטרו בלי שהותירו אחריהם
יורשים ,והמדינה מחלקת את העיזבונות .להפתעתי ,הוא אמר לי לא לקחת.
"אין אדם שאין לו תובעים – אומרת הגמרא" ,הוא הסביר .אמרתי לו ,שהמדינה
בכל מקרה מחלקת את הכסף הזה ,ואם זה לא ילך לתורה זה ילך לעמותות
ספורט .הרב אמר לי" :זה לא עסק שלנו לאן זה ילך ,אם ההלכה אומרת
ש"אין אדם שאין לו תובעים" ,אנחנו לא ניקח כסף כזה של גזל לישיבה".

קדוש יאמר לו

מי שרק ביקר פעם אחת בבית רבנו שברחוב חזון איש  5בבני ברק ,וראה את
הקירות הקלופים והמרצפות השבורות ,מתמזגים עם הרהיטים הרעועים
והפשוטים :מיטת סוכנות עם כיסא שהכין רבנו במו ידיו מארגזי ירקות  -קיבל את
השיעור העיקרי שהנחיל רבנו לבני דורנו :הסתפקות במועט ,התייחסות ל'עולם
הזה' כאל מקום ארעי ,המשמש כפרוזדור בעלמא בכדי לעבור דרכו אל העולם
הנצחי – ה'עולם הבא' .מנהיג הדור ,שאילי הון העבירו דרכו מיליוני שקלים
לישיבות ולכוללים ,התרחק מכל שמץ הנאה גשמית ,והסתפק במועט שבמועט.
הרבנית ע"ה סיפרה ,שפעם באו בני זוג להתייעץ עם רבנו ,והמתינו בתוך
הבית עד שיגיע זמנם להיכנס לחדרו ,אך הנה לפתע קמו ללכת .הרבנית ע"ה
ביקשה לברר איתם ,מה קרה? ומדוע שינו את דעתם? והם השיבו לה ,כי באו
להתייעץ בעניין 'שלום בית' שלהם ,אך כאשר הבחינו כיצד נראה הבית של
הרב התיישבו כל ההדורים ביניהם...

מוויתור לא מפסידים

אחד האברכים בעיר בני ברק ארס את בתו בשעה טובה ומוצלחת .אבי הכלה
החל בחיפושים אחר דירה לזוג ,והנה נודע לו באקראי על דירה בבני ברק
שעומדת למכירה במחיר מציאה .הדירה מיד מצאה חן בעיניו במעלותיה
הרבות ,ובעיקר – בסכום הנמוך שדרשו עבורה .הוא קרא למחותנו שהתלהב
אף הוא מן המציאה שנקרתה לידיהם,
ומיד קראו לכלה ,שתבחן את הדירה
לפני שיסגרו את העסקה המוצלחת
ויחתמו חוזה.
הגיעה הבת אל הדירה ,בדקה את החדרים
ואת מצב המטבח ,ומיד הביעה אף היא
את התפעלותה הרבה .אלא שאז פנתה
לאביה ובשקט סיפרה לו על חששה ,כי
עלולה להיות כאן בעיה :שהלא בבניין
הזה ,קומה אחת מתחת לדירה המדוברת,
מתגוררת חברתה לכיתה שעדיין לא זכתה
להינשא .ולא זו בלבד ,אלא שבביתה
ישנה אחות מבוגרת שגם היא לא מצאה
עדיין את זיווגה" .איך אוכל לגור פה עם
בעלי הטרי ,כשבכל פעם שנצא עלולה
החברה לראות אותי ,וזה עלול לדקור
את נשמתה ולגרום לה צער רב?" ,שאלה.
שמע האב את השאלה ,והלך לביתו
של רבי חיים קנייבסקי לשאול את
דעתו .כששמע זאת רבי חיים אמר:
"זו שאלה קשה ,צריך ללכת לשאול
את הרב שטיינמן" .מהר אבי הכלה,
הגיע לרבנו והציג לפניו את כל צדדי
השאלה .שמע רבנו את המקרה והחל

לחזור בקול על כל המעלות שבדירה" :יש פה דירה מצוינת ,במיקום מעולה,
מוארת ,מרווחת ,במחיר מציאה ,ואם לא תקנו אותה כעת – המחיר ודאי
יעלה" ,כך אמר ,אך אז נעצר ולאחר מספר שניות המשיך" :אבל איך אפשר
לדקור את לבה של חברה מבוגרת?! איך אפשר לצער??" .השאלה נותרה
בחלל האוויר .כששוב נשמע קולו השקט של הרב" :אני מציע שתוותרו
ולא תקנו את הדירה ,שהחברה לא תצטער."...
קבלו המחותנים את דעת רבנו וירדו מן ההצעה .מאז החליטו להתפלל ולנסות
לעזור לאותן אחיות ,שתמצאנה את זיווגן .תוך כדי כך העלו רעיון ,לקנות בכל זאת
את הדירה ולהשכיר אותה עד שאותן בנות תתארסנה ,ואכן – לזאת הסכים רבנו.
בליל נשואי הזוג הם התבשרו כי אותה אחות מבוגרת התארסה ,כעבור זמן
קצר התארסה גם האחות השנייה ,והזוג הגיע לבסוף להתגורר בעצמו בדירה
מבלי שהוצרכו להשכיר אותה .כששמע זאת רבנו אמר" :מעולם לא ראיתי אדם
שוויתר והפסיד מכך!!"( .ספר "מרן בא בימים" של הרב אברהם אוחיון והרב אלחנן שטיינמן).

מהאמת לא מפסידים

הגאון רבי יצחק זילברשטיין ,רבה של שכונת רמת אלחנן סיפר ,שבישיבת מיר
היה בחור מבוגר שהגיע לגיל  ,35אך עדיין לא מצא את זיווגו .באחד הימים
הציעו לו נערה בת  .26הוא ניגש אל רבי רפאל שמואלביץ זצ"ל ושאל אותו,
האם עליו לומר לצד השני את גילו המדויק ,או שמא הוא רשאי להפחית מעט
מן הגיל .הרב שמואלביץ הבטיח לבחור שהוא ישאל על כך את הרב שטיינמן.
תשובתו של רבנו הייתה מרתקת" :לבחור הזה יש כבר 'חסרון' אחד והוא
הגיל שלו .האם הוא רוצה שיתווסף לו חסרון נוסף כשקרן?!" .ולכן הוא
המליץ למסור לבחור שיגיד את האמת .הבחור אכן אמר את גילו האמיתי,
ובסופו של דבר השידוך הסתיים בשעה טובה עם שבירת צלחת.
הדבר המעניין הוא ,שלאחר האירוסין גילתה הכלה את אוזנו של החתן,
שהיא התלבטה מאד אם לסגור את השידוך ,והחליטה להכריע בצורה כזו
שהיא תשאל אותו על גילו" .ידעתי את גילך" ,היא הבהירה לו" ,ואמרתי
לעצמי ,שאם תאמר את האמת ולא תשקר – אתארס איתך .מכיון שאמרת
את האמת החלטתי שאתה תהיה חתני"...

"למנצח על השמינית מזמור לדוד" – גיליון השנה התשיעית.

"מעולם לא ראיתי אדם שוויתר והפסיד מכך!!"

"וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'"  -גיליון ה100 -

גם כשהציעו לו לצבוע ,ואף צבעי יזם וביקש מעצמו כי הוא מעוניין לצבוע הזה??" .והעיד תלמיד חכם מנאמניו ,כי פעם אחת ראה אותו רועד ממש,
בחינם ,התעקש רבנו נחרצות בסירובו .באומרו" :בשביל מה צריך את זה? ובשרו נעשה חידודין חידודין ,מרוב פחד על הכבוד שידע שיקבל בצאתו
לפני העם.
כמה זמן חיים בסך הכל כבר בעולם הזה?!" .וסיפרו
"דירה
התלמידים ,כי כאשר עסקו בגמרא במסכת ברכות:
סיפר אחד מנאמני ביתו" :תלמיד חכם צעיר לימים
הדברים
נאה מרחיבה דעתו של אדם" ,שאלוהו" :עד היכן
נפטר בירושלים ,תלמיד חכם זה דרש בחייו ברבים
דירה
היא
מגיעים?" ,ורבנו השיב בפשטות" :הנה ביתי
נגד רבנו .בבוקר למחרת פטירתו נכנסתי לחדרו של
נוחה ונאה המרחיבה דעתו של אדם."...
מרן .ואמרתי" :פלוני נפטר .מי יודע מה מצבו כעת,
הרי מביאים אותו לדין לפני בית דין של מעלה .והוא
אחד מנאמני הבית סיפר ,שלפני מספר שנים נזקק רבנו
הרי נכשל בביזוי תלמיד חכם" .מרן נסער והגיב:
לטיפול אנטיביוטי שהחליש את גופו מאד ,הרופא המליץ
"חלילה ,לא נפגעתי ממנו" .אמרתי לו" :אף אם אין
על 'יוגורט' חלבי שיש בו כדי להועיל .רבנו ,שמעולם
כמובן לא אכל מאכל מסוג זה ,ביקש גם עתה להימנע,
נפגע אבל יש פוגע .רחמנות עליו בדין שמיים" .מרן
אבל כיוון שנזקק לכך לצורכי בריאות ,הפצירו בו וניאות
קם על רגליו ונעמד על עומדו ,פניו התלהטו ,ואז
לכך .התחזק בקושי רב ,וישב על המיטה ,נטל את הכף
אמר בקול רם ונרגש" :הריני מוחל במחילה גמורה
בידו והכניס בה מעט מהמאכל ,כמעט החל לברך 'שהכל',
לפלוני בן פלוני ושינוח בשלום על משכבו" ,ואז שתק
לא
ולפתע צעק" :לא! לא! דבר שלא אכלתי כל החיים
רגע והוסיף" :ואני מוחל גם לפלוני בן פלוני ושינוח
ונשכב
אוכל עתה לעת זקנותי!" .והניח הכף מידו .שב
בשלום על משכבו" (היה זה תלמיד חכם אחר שלא דובר
בחולשה רבה על המיטה ,פנה למקורבו וביקש שיבין
עליו ,אך גם הוא דיבר סרה ברבנו).
קדוש יאמר לו (באדיבות הצלם  :אלי קובין)
ללבו ויסלח לו על הטרחה הגדולה עבורו.
כמו כן ,הקפיד בכל עוז שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בימות החול .פעם עוד סיפור מפעים ,המלמד על רגישותו לכבוד הזולת ,ועל ענווה ופשטות
שאלו נכדו על תמונה שבה הוא נראה טועם יין ,השיב לו רבנו" :אדם צריך לדעת כאחד :בזמן שרבנו שימש כר"מ בישיבת פוניבז' ,תלמיד אחד היה בריב
סדרי עדיפויות :מידות לפני הכל! כשמגישים לי יין בפומבי אני שותה ...ראשית ,עם חברו ,ולכן הוא סגר את דלת ה'חדר שיעורים' לפני התחלת השיעור,
כדי לא להיכשל ביוהרא – שלא להראות לכולם שאני מחמיר חומרות .ושנית ,ולא נתן ליריבו להיכנס .הבחור צעק לו מבחוץ כי הראש ישיבה –רבי אהרון
אם לא אשתה יש כאן משום פגיעה במארח!" ...אך בדברים שהם מצד הדין ,יהודה לייב– כבר הגיע ,והוא עומד בפתח עם שאר התלמידים ורוצה להיכנס,
כגון :חשש שמיטה ,ערלה ומעשרות ,עמד על דעתו במלא התוקף ,גם בפרהסיא! אך הבחור לא האמין לו .לא שרצה חלילה לפגוע ברבנו אלא שלא האמין
לדבריו .וכך .כמה דקות המתין רבנו ,עד שהתלמיד פתח את הדלת .כאשר
נפתחה הדלת ,מיהר רבנו לסובב את ראשו לאחור ,כדי שלא לדעת מיהו
כבודו וכבוד הזולת
באופן תמידי – ראו בחוש את סלידתו הנוראה מכבוד ,וכמה פעמים היה התלמיד שסגר את הדלת ,וכדי שלא יראה בבושתו .כך החזיק את ראשו
ממרר בבכי ואומר" :מי יודע ,כמה אצטרך להתמרק בשמיים מחמת כך ."...לאחור עד שנכנסו רוב התלמידים לחדר שיעורים ,אז כבר לא ניתן להבחין
או שהיה אומר" :מה יהיה כשאבוא לשמיים – כמה שכר יורידו לי על הכבוד מי היה הסוגר.
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שביבי אור אחר מיטתו של הצדיק

הרה"ג יהושע מאמאן זצ"ל
הגאון הצדיק רבי יהושע מאמאן זצ"ל ,אשר עלה
לגנזי מרומים החודש ,בליל שבת קודש פרשת
שמות ,כ"ו בטבת תשע"ח 13( ,בינואר  ,)2018בביתו
שבירושלים ,נולד לפני מאה שנה בעיר צפרו
שבמרוקו ,בי"א בטבת תרע"ח 26( ,בדצמבר 1917
למניינם) ,לאביו שכונה בפי כל "המלאך" רבי רפאל
עמרם ,בן למשפחת רבנים מצאצאי הרמב"ם,
ולאמו מרת אסטריליא ע"ה.

אהבת תורה

בנערותו למד רבנו אצל רבו ,הגאון החסיד רבי דוד
עטר זצ"ל .התלמידים היו לנים על המחצלאות
בבית הרב ,ובשעה  2:00לפנות בוקר היו כבר
קמים ללמוד עד הנץ החמה ,אז היו מתפללים,
ולאחר מכן ממשיכים בלימודם במשך כל היום.
בכל זאת ,רבי יהושוע הצעיר לימים ,בגיל ,14
כיון שעקף את חבריו לספסל הלימודים ,הרגיש
שמבטל את זמנו אם ימשיך ללמוד שם ,והיה
יושב ובוכה .הבין אביו ללבו ואמר לו" :בוא תעלה
אתנו לסטודיו" (ישיבה שכל הרבנים במרוקו למדו שם,
ואביו היה ראש הישיבה) .כך ר' יהושוע הצעיר עלה
ולמד בישיבה של הרבנים .משהגיע לישיבה הוא
התחיל לעיין באיזו תשובה שכתב אחד התלמידי
חכמים ,והעיר לו שלא כתב נכון .התחילו לדון בזה
ולהתווכח ,ומשלא הגיעו לעמק השווה  -החליטו
לשאול את ראש הישיבה ,למרבה הפלא ראש
הישיבה הצדיק את רבי יהושע ,והוא בן  14בלבד.
בגיל חמש עשרה ,התבקש רבנו על ידי אביו
ללמוד מלאכה ,כפי שהיה מקובל בצפון אפריקה,
שתלמידי חכמים היו מתקיימים ממלאכה,
כמאמר התנא "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ".
הלך רבנו ללמוד את מקצוע הנגרות ,אך ראשו
היה מונח בהוויות אביי ורבא ,ולכן לא הצליח
במלאכתו .התפלא הנגר" :בחור כה מוכשר וידיו
אינן עמו?!" .מגודל תשוקתו של הנער לתורה,
שב הוא לבית אביו ואמר" :אבא ,חשקה נפשי
בתורה בלבד!" .קיבל אביו את בקשתו ...אחיו
ניסה להניאו מהחלטתו ללמוד יום שלם בטענה:
"ממה תתפרנס אתה ובני ביתך?!" .הנער לא שת
לבו לדברי אחיו והכריז" :נפשי קשורה בעבותות
אהבה לתורה ,ומוכן אני ללמוד תורה מעוני."...
בערוב ימיו סיים רבנו את סיפורו ואמר" :ברוך ה',
התקיים בי מאמר חז"ל" :כל המקיים את התורה
מעוני סופה לקיימה מעושר".

הדיין הצעיר ביותר במרוקו

רבנו היה הדיין הצעיר ביותר בכל תולדות מדינת
מרוקו .החוק במרוקו היה ,שאי אפשר להתמודד על
משרת הדיינות מתחת לגיל  .30אבל ביום הבחינות
הלך רבנו לאיזה סידור בבית הדין ,והנה פוגש אותו
הרב הראשי ,הרב שאול אבן דנאן ,ושואל אותו:
"באת להיבחן?" .השיבו רבנו" :לא ,באתי בשביל
ענין אחר .צעיר אנוכי ,בן  28אני ,בעוד שנתיים
אבוא להיבחן" .אמר לו הרב הראשי" :תיכנס
עכשיו לעשות מבחן ,ואם תצליח במבחן

מנהיג הדור ,הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א ,הגיע לביתו של רבנו
זצ"ל ,בכ"ה אלול תשע"ז ,לכבוד סיום הזוהר שערך רבנו זצ"ל.
רבנו זצ"ל הידוע בערכתו הרבה למרן שליט"א ,קם לפניו וקיבל
את פניו בשמחה ,ובכבוד גדול .רגע מיוחד נרשם במהלך הביקור
כאשר רבנו אמר למרן בענוותנותו הרבה" :אני שמח שכבודו
הגיע לכאן ,אך גם מצטער שכבודו הטריח את עצמו לבוא לכאן,
אני עפר ועפר" .מרן שליט"א לא נשאר חייב ,ביטל את הדברים,
ונישק את ידו של רבנו זצ"ל.

הראשון לציון ורבה של ירושלים ,הגאון רבי שלמה משה עמאר
שליט"א ,בביקור חולים אצל רבנו זצ"ל .במהלך הביקור אמר
רבנו בענוות חן תוך כדי שהוא מצביע על הרב עמר" :והיו עיניך
רואות את מוריך".

נמחל לך על שנתיים ."...נכנס רבנו למבחן מבלי
להתכונן ,וכעבור שעה וחצי הגיש את תשובותיו
לבוחן ,למרות שלכל הנבחנים לקח  8שעות כדי
לסיים את המבחן .בסופו של דבר נבחר רבנו ,והיה
לדיין הצעיר ביותר בכל תולדות מרוקו.
בהיות ראב"ד מרקאש הייתה בצורת קשה ,הגיע
סוף החורף ועדיין לא ירדו גשמים .בראות הממשל
המרוקאי שאין להם עצה אחרת ,בצר להם פנו
לרבנו ,בבקשה שיתפלל לירידת הגשמים .קרא
רבנו את כל אנשי העיר ליום תפילה וזעקה ,כאשר
רבנו הוא זה שעבר לפני התיבה .והנה זה פלא!
לא עברו שעתיים וכבר השמיים כוסו בעבים .כל
הממשל של מרוקו כולל המלך באו לרבנו והודו
לו ,וזקפו זאת לזכותו.

עזב הכל לטובת כיבוד האם

בשנת תשכ"ז עלה רבנו ארצה ,למרות תפקידיו
הרבים במרוקו ,ואם תשאלו ,מדוע? הסכיתו ושימעו
את הסברו המהמם של רבנו בעצמו :כאשר נשאל
רבנו בראיון שנערך עמו בתחילת השנה" :במה
זכית לאריכות ימים?" .השיב רבנו ואמר" :כי הם
חיינו ואורך ימינו" ,והצביע על הספרים הקדושים

שעל שולחנו .ואז הוסיף" :במרוקו ,התחלתי בגיל
מאוד צעיר את עולם הרבנות והדיינות ,המליצו לי
שמתאים לי הדיינות ,ואכן נבחרתי לצעיר הדיינים
בכל מדינת מרוקו ,ומוניתי לראב"ד העיר מראקש,
ולאחר מכן סגן הרב הראשי של עיר הבירה רבאט,
והוצע לי להיות הרב הראשי של כל מדינת מרוקו.
אבל אמי ע"ה כבר הייתה בישראל והייתה חולה.
עזבתי הכול כדי לבוא לטפל בה ,שנאמר "כבד
את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" .כמו כן,
מי שמדקדק בברכת 'אשר יצר'  -מונע ממנו כל
החולאים ,והיא סגולה בדוקה לאריכות ימים".
בנו של רבנו מרחיב ומדגיש" :במרוקו  -הדיינים
היו כמו מלכים ,הייתה לו מלכות ,ובכל זאת עזב
אבא מאחוריו את כל הקריירה המפוארת ,ויתר על
הכבוד במרוקו ,והגיע לארץ שבה איש לא הכיר
אותו מלבד כמה עולים ממרוקו ,לטובת הטיפול
באמו ע"ה כאן בארץ ,זוהי מסירות נפש של ממש
למצוות כיבוד אם .אמא שלו הייתה גרה אצלו
בבית במרוקו ,אחד האחים החליט לעלות ארצה
והיא החליטה לעלות אתו ארצה ,אבל לא היה לה
טוב בארץ .ואיך ידע הרב שלא טוב לה? היא הייתה
באה אליו בחלום ,כאשר היא הייתה בישראל והוא
במרוקו .למשל הוא חלם ,שהוא שוכב במיטה והיא
לחוצה במקום הצר שבין המיטה לקיר ...הוא קם
מהשינה ואמר" ":לא טוב לאמא ,אני עוזב הכול
ונוסע לישראל!" .למחרת שהגענו לישראל ,הלך
להביא את אמא אליו לבית שלו ,והייתה אצלנו
עד יום פטירתה".

תמיד עשה שלום
בית ולא גירושין

בעלותו לארץ ישראל ,באותו זמן היה הרב הראשי
לישראל הרב יצחק ניסים זצ"ל ,שהציע לו להיות אב
בית דין בחיפה לענייני גיטין בלבד .לאחר שהוברר
לו שבארץ מסדרים מספר גיטין בכל יום ,הוא דחה
את ההצעה מיידית באומרו" :בנפשנו נביא לחמנו?".
משום שבכל תקופת כהונתו כדיין במרוקו לא יצא
מתחת ידו אפילו גט אחד ,כי תמיד עשה שלום בין
כל הזוגות שבאו אצלו להתגרש .חוץ מפעם אחת
שלא הצליח ,ונתן לעשות גט ,אבל לא נחה דעתו,
עד שלאחר שלושה חודשים מהגט החזירם לחיות
בשלום ,והבעל החזיר גרושתו.
זו הסיבה שרק שנה אחרי עלותו ארצה ,בשנת
תשכ"ח ,החל לשמש כרב העיר נהריה .משנת
תשל"ח ועד שנת תשמ"ח כיהן רבנו כדיין בעיר
באר שבע .כמו כן שימש כחבר בית הדין העליון
לערעורים .עת התגורר רבנו בבאר שבע ,היה מכתת
רגליו מבית כנסת לבית כנסת ,דבר יום ביומו ודבר
שבת בשבתו ,ורבים השיב מעוון .גם כשעבר לגור
בירושלים ,היה הרב מדרים לבאר שבע בימים
הנוראים ,להשתתף בתפילות אצל בנו רבי אברהם,
ולחזק את בירת הנגב.

מחלוקת לשם שמיים

רבנו זצ"ל ומרן הגאון הרב שלום משאש זצ"ל ,היו

תפילה בהכנעה

ברכותיו ותפילותיו היו לשם דבר ,וזה הדבר המודגש
ביותר אצלו .רבנו היה מתפלל בימות החול  -בבית
כנסת החסידי "אוהל אברהם" (המכונה 'רשב"ם')
הסמוך לביתו .לא ניתן לתאר במילים את תפילתו
של רבנו .זר אשר לא ראה זאת בעיניו לא יבין זאת.
כל מילה ומילה מהתפילה היה אומרה בהטעמה ,עם
תנועות פנים וידיים המבטאות את עומק המילים,
בדבקות והכנעה נוראה" .כבן המתחטא לפני רבו".
תדיר היה מדבר עם ה' במילים שלו כדבר איש אל
רעהו ,משום שקיננה בלבו אמונה חושית :הוא חש
שה' ניצב עליו ,והוא מדבר איתו כפשוטו ממש,
"פה אל פה אדבר בו".
כיון שהיה מתפלל באריכות רבה ,הרי שתפילתו
נמשכה על פני כמה מניינים שהתחילו והסתיימו אך
הרב עדיין היה שקוע בתפילתו .בשעה שקולו המרעיד
של רבנו ,במבטאו המרוקאי ,נישא בחלל בית הכנסת
האשכנזי  -צמרמורת אחזה במתפללים .מה מדהים
היה לראותו מקבל עול מלכות שמים בדבקות רבה,
כאשר מניף הוא את ידו על צווארו ,סימן למסירת
עצמו על קידוש ה' .כך כל מצווה ומצווה היה עושה
אותה בחיות ובדביקות נוראה .היה זה ספר מוסר
מהלך לראות ולהביט בהנהגותיו של רבנו זצ"ל.

"אשר עין ראתה כל אלה – הלא
למשמע אוזן דאבה עינינו" :כאשר
רבנו בא לשכון כבוד בשכונתנו
היקרה ,שכונת "מקור ברוך" ,אור
זורח האיר על השכונה .בימי שבת
קודש ,כאשר רבנו פסע ברחובות
השכונה עם מלבושו המרוקאי
המהודר" ,כולו אומר כבוד" ,היה זה
מחזה מעורר כבוד ויראה ,בבחינת
"מלך ביופיו תחזינה עיניך" .ועתה,
בעוונותינו הרבים ,היה לאין מחמד
כל עין ,ולא נותר לנו אלא זיכרון
מעשיו הטובים ,למען נלמד מדרכיו,
ונלך באורחותיו.

צדקה וחסד

בכל עת ,כאשר היו הקבצנים אוספים כסף בבית
הכנסת או שהיו נכנסים למעונו ,מיד היה רבנו
תורם בעין יפה .כשתחילה יקדים הוא "לשם יחוד
קודשא בריך הוא" .לעיתים ,כאשר גבאי צדקה היה

תושבי אשדוד והסביבה מוזמנים להרצאה מרתקת ומאלפת
דברי פתיחה מפי

ראש קבוצת "שובי נפשי"
החברה העירונית אשדוד

הדרך לקניית ידידים והצלחה!

מפי הרב מנשה בן פורת שליט"א עורך העלון שבידכם

יום רביעי כ"ב שבט תשע"ח ( 7.2.18למניינם) ,בשעה  20:30מתנ"ס תקוותינו ,רח' המעפילים  ,21אשדוד (רובע ב')
| כיבוד קל |

|כניסה חופשית|

הרב יהודה חזן מספר" :בכל עת כאשר נכנסנו
לרבנו ,ניצבה אל מול עינינו דמות מופת .הוא היה
שקוע בתלמודו על כורסא קטנה ,בחשק נעורים,
כנער צעיר בשיא כוחו .בידו אוחז הוא גמרא
גדולה ,אשר שנים רבות של עמל ניכר מבין דפיה
הדהויים ,ומתנועע בהתלהבות ללא שנתמך גבו על
המשענת כלל  -על אף גילו המופלג ,והוד קדומים
נסוך על פניו ,בניגון ערב ובמתיקות מיוחדת ,מתק
שפתיים דולקות".
מרוב שקיעות בתורה ,הרבה פעמים רבנו לא זכר
אם אכל או לא .מספרים ,שהרבנית ע"ה הביאה
לו ביום מן הימים את האוכל בקופסת פלסטיק,
ויצאה לסידורים .רבנו שהיה שקוע בלימוד ,הניח
על האש את הקופסה עד שנשרפה כולה ...מקורביו
מספרים ,שהיו שומעים את רבנו אומר גמרות
והלכות בתוך השינה!
"לפני כשלוש שנים הרב היה מאושפז בבית
חולים במצב קשה" ,מספר בנו הגאון רבי אברהם
מאמאן" ,גם אחרי שחזר לביתו היה רוב הזמן
במיטה .בשבת הראשונה אחרי ששוחרר מבית
החולים ,בלילה בשעה  2:00לפנות בוקר אני שומע
צעקה 'רבי אברהם' ,קמתי מהמיטה ,שאלתי" :מה
קרה?" ,אבא ביקש לשבת ,וביקש 'לך לשולחן שלי,
תביא את הספר שעל השולחן' .אמרתי" :אבא ,יש
חושך איך תקרא?" .אמר לי" :תפתח את הדלת
ייכנס קצת אור" .פתחתי – והוא קורא כמה דפים
ומחזיר לי .למחרת שאלתי אותו" :אבא ,זה היה כל
כך דחוף ,להעיר אותי להביא את הספר?" .אבא
אמר לי" :היה חסר לי משהו בלימוד שלי ,ראיתי
את הדפים שרציתי והמשכתי לחשוב בלימוד"...

מרגש עד דמעות את אשר סיפרו ,שגם בשבתו
על מדין ,בבית הדין ,היה מקדים חצי שעה לפני
פתיחת הדיונים ,כדי לשאת תפילה לפני קונו ,שלא
תארע תקלה על ידו ,ושלא יטעה בדין ...מעשה
זה מצביע גם על היראת שמיים הגדולה ,והחרדה
הגדולה מטעות בדין ,שהייתה לרבנו ,מחזה נדיר
במחוזותינו ,ה' ירחם!

רו"ח יניב בירן

שקיעות בתורה

| מקום לנשים |

|חניה במקום|

בגיליון חודש שעבר פרסמנו
את סיפורו האישי המחזק
של ר' ראובן גורן הי"ו,
הסיפור עורר הדים רבים
וגרם להתרגשות גדולה
בקרב הקוראים.
המעוניינים להזמין את ר'
ראובן למסירת הרצאתו
המחזקת עם סיפורו האישי

"למנצח על השמינית מזמור לדוד" – גיליון השנה התשיעית.

רבנו היה מגיע לתפילה בשעה  7:00בבוקר ,חשבנו,
שזהו הזמן שרבנו קם לתפילה ,אך לא כן הוא .השכם
בבוקר ,עוד לפני שנראה אדם ברחוב ,בשעה ,5:30
כבר השכים רבנו להתכונן לתפילה ,כמו שאמרו
רבותינו "חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת
קודם תפילתם" .כמו כן ,חוק בל יעבור אצל הרב,
להחליף את כל בגדיו לפני כל תפילה .רק לאחר
הכנה ארוכה היה בא לתפילה.

על התורה
על העבודה
ועל גמילות
חסדים

נכנס אל בית הכנסת ,היה קם אליו רבנו בשמחה
ואומר לו" :חיכינו לכבודו ,כבודו מזכה אותנו כל
הזמן לתת צדקה".
הדבר שהכי נגע לליבו היו אלו היתומים והאלמנות.
במשך שנים נהג להחזיק בסתר עשרות משפחות.
כאשר כל הוצאות הבית של היתומים היו עליו,
והכל בסתר משום שלא סבל פרסום .כל עלון
לצדקה שחולק בשטיבלאך ,היה מקפלו ולוקחו
לביתו ,שם היה כותב להם סכום הגון ,ושולחו
אליהם בדואר .כמה פעמים ראיתי את רבנו ,עומד
ליד תיבת המכתבים ברחוב רש"י ,בידו היו עשרות
מעטפות צדקה ,והוא משלשלם בכבודו ובעצמו
לתוך התיבה...

"וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'"  -גיליון ה100 -

מגדולי הפוסקים של יהדות מרוקו בדור האחרון.
והנה ,על אף שהיו ביניהם חילוקי דעות בהלכה,
כדרכה של תורה ,עם כל זאת הם נשארו ידידים
גדולים ,וחלקו כבוד זה לזה ,שכל מחלוקתם הייתה
לשם שמים .ועל אף שבאו כמה שועלים קטנים,
וניסו לחרחר ריב ומדון בין שני ענקי הרוח ,הם

נשארו בידידות .באחת הפעמים הגיע לביתו של
רבנו אדם שהתחיל לדבר נגד הרב משאש ,רבנו זרק
אותו מביתו בבושת פנים ,ואמר למקורביו" :וכי אני
אזלזל ברב משאש?! השם יעיד עלי שמיים וארץ
שכל הלכה שפסקתי הייתה לשם שמיים!" ...לפני
כמה שנים סח אחד ממקורבי רבנו בפניו ,ש"אתמול

בלילה הייתה האזכרה של הרב משאש זצ"ל".
אמר לו רבנו" :למה לא אמרו לי לפני? הייתי הולך
להספיד אותו" ,וזאת כאשר כבר היה בן תשעים
וחמש שנה" .בינו נא זאת ,כל אותם צעירים-זעירים
חמומי מוח ,אנשי ריב ומדון ,שאינם יודעים מהי
מחלוקת בהלכה ו/או בהנהגה בין גדולי ישראל,
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קיצור "חזון עובדיה" הלכות ברכות

דיני "פת הבאה בכיסנין"
ברכת המצה

עיצוב גרפי:

א .ברכת המצה בכל שאר ימות השנה שנוי במחלוקת
הפוסקים ,ומנהג הספרדים לברך על המצה לאחר
הפסח "בורא מיני מזונות" ,ולאחריה ברכה מעין
שלש " -על המחיה" .ויש להם על מה שיסמוכו.
אלא שהחרדים לדבר ה' נוהגים לאכול המצה בתוך הסעודה של פת ,ונפטרים
בברכת "המוציא" וברכת המזון שמברכים על הפת .ויש שקובעים סעודה על המצה,
דהיינו שאוכלים שיעור  216גרם( ,במצות דקות קשות די באכילת  108גרם במשקל ,שבכך
יש  216סמ"ק בנפח) ,ואז מברכים עליה (אחר נטילת ידים) "המוציא" וברכת המזון.
ורוב האשכנזים נוהגים לברך על המצה גם בשאר ימות השנה המוציא
וברכת המזון( .עמ' סא ס"ה).
ב .האוכל מצה בפסח מברך "המוציא לחם מן הארץ" ,ואין הבדל בין אם
אוכל שיעור כזית או פחות מכזית .ורק לגבי ברכת המזון לאחר אכילתו צריך
שיאכל כזית ( 30גרם) מצה כדי להתחייב בברכת המזון( .עמ' ס"ה ד"ה והנה).
ג .חולה שאינו אוכל פת אלא מצה ,מטעמי בריאות ,מברך על המצה "המוציא"
וברכת המזון .וכן במוצאי חג הפסח ,שעדיין לא נמצא בשוק לחם חמץ ,אפשר
לברך על המצה "המוציא" וברכת המזון לכל הדעות( .עמ' סא ס"ה ,וסוף עמ' סד).

מצה מטוגנת ועוגות מקמח מצה
א .מצה שטח פניה בביצים וטיגנה בשמן ,בפסח ,אם יש בה שיעור כזית,
ברכתה "המוציא" וברכת המזון .כדין לחם שיש בפרוסה שלו כזית ,שטח פניו

בביצים וטיגנו ,בשאר ימות השנה ,שנשארת ברכתו "המוציא" וברכת המזון.
והוא הדין לנוהגים לברך על המצה בשאר ימות השנה המוציא וברכת המזון,
שאם טיגנה ויש בה כזית  -נשארת בתוקף ברכתה( .עמ' סה ס"ו).
ב .אמנם ,מצה שטח פניה בביצים וטיגנה בשמן ,בפסח ,ואין בה שיעור כזית,
ברכתה "מזונות" ו"על המחייה" .כדין לחם שאין בפרוסה שלו כזית ,שטח פניו
בביצים וטיגנו ,בשאר ימות השנה ,שיורדת ברכתו ל"מזונות" ו"על המחיה".
(שו"ע סי' קסח ס"י).

ג .עוגות שעושים בפסח מקמח מצה כתושה ,והקמח נילוש בביצים ומים,
וטיגנוהו [או שנאפה בתנור] ,ברכתן "בורא מיני מזונות"( .עמ' סו ס"ז).

סופגניות ,פסטל ולחם עג'ין
א .האוכל סופגניות המטוגנים בשמן ,וכן האוכל זלאביי'ה המטוגנת בשמן,
אע"פ שנעשו מעיסה עבה וקשה ככל העיסות של לחם ,אין לברך עליהם אלא
"בורא מיני מזונות" ולבסוף ברכת מעין שלש ,שהיא ברכת "על המחיה" ,ואפילו
אם קבע סעודתו עליהם ,ואפילו אם אוכל מהם כדי שביעה .שאין מברכים
"המוציא" וברכת המזון בשיעור קביעות סעודה רק במיני מאפה תנור ולא
בעיסה שטיגנוה בשמן( .עמ' סו ס"ח).
ב .פשטידא או פאסטיל הממולאים בשר או דגים או גבינה ,והבצק של הממולאים הוא
עיסה רגילה ,ונאפים בתנור עמהם ,אינם נקראים "פת הבאה בכיסנין" ,ואפילו אם לא
קבע עליהם מזונו צריך לברך עליהם המוציא וברכת המזון( .עמ' סז ס"ט ,שכיון שממולאים
בבשר ודגים ,ולא במיני מתיקה ,דרך לאוכלם כדי לשבוע ,ולא לשם תענוג כשאר פת הבאה בכיסנין).

אבל אם עיסת הפשטידא או הפאסטיל נילושה בשמן ,וניכר טעם השמן בעיסה,
מברך עליה "מזונות" ועל המחיה( .עמ' סח סוף הערה ו').
ג .לחם עג'ין ,כלומר ,שהעיסה רגילה מלחם ומים ועליה ממרח מבשר כתוש עם
מעט תבלין ,ונאפים יחד ,ברכתו "המוציא" וברכת המזון( .עמ' סח ד"ה לחם עג'ין).

שמעו ותחי נפשכם!
של מרן הגאון
המלצתו החמהמאזוז שליט"א
הרב מאיר
קר הרה"ג
כבוד ידידנו הי
ל

שלום וברכה! ור עליון" ,מלא
בלתי את ספרו החביב "א ה בטוב טעם
קרים יקרים לחיזוק האמונ(בעלון שלכם)
מאמ וכבר בראותי מודעה עליו תי על פני כלו.
ת.
ת ספרים ועבר
ודע תי אותו מחנו
הזמנ
בבר רבה
כהותיך חוצה
צו מעינ
ויפו נאמ"ן

הספר "חזון עובדיה  -ברכות" נלמד לקראת הבחינה ב"חידון ההלכה העולמי" ,שעורך רדיו "קול ברמה",
הרדיו שהקים מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל .מלימוד זה התחבר ה"קיצור חזון עובדיה ברכות" שלפניכם,
הכולל גם את פסקי ההלכה המובאים במקורות( .תחילת הלכות פהב"כ כבר כתבנו בטבת תשע"ז).
"חידון ההלכה העולמי" משודר מתוך ביתו הקדוש של מרן זצ"ל,
"בית מאור ישראל" ,בכל יום ראשון ,בין השעות  11-9בערב.
המבחן נערך מול כסאו המפואר של מרן זצ"ל .אין ספק כי רוחו ונשמתו
של מרן זצ"ל החופפת על כסאו הקדוש ,צופה ומביטה בשמחה בנבחנים
על תורתו וספריו ,והדבר לנחת רוח לפניו.
ישר כוח למנהלי הרדיו ,אשר בניגוד לשנים קודמות בהם המבחן היה על
ה"משנה ברורה" ,כעת המבחן הוא בתורתו של מרן זצ"ל .שכן אנו הספרדים,
בהרבה הלכות לא נוהגים הלכה למעשה כמו ה"משנה ברורה" ,וכדי לדעת
הלכה למעשה חובה ללמוד ולהגות בספרי מרן זצ"ל .וכפי שחזר והדגיש זאת
מרן זצ"ל בכמה הזדמנויות.

סיפורי ישועות
אני חייב לכם תודה ענקית .אימי שכבה במצב
קשה ביותר בטיפול נמרץ ,הרופאים הכינו אותנו
לגרוע מכל ,ואתם הייתם שליחים טובים ,ערכתם
"פדיון נפש" ,ואימי יצאה מכלל סכנה בדרך נס.
כעת אני מבקש שתעשו שוב פדיון נפש ,כדי
שתשתחרר לגמרי מבית החולים ,בריאה ושלימה.
עשיתי פדיון נפש דרככם לבני ,שהתקשה במשך
שנים רבות למצא את זיווגו .והנה ,לאחר חודש
מעריכת הפדיון ,בני מצא את זיווגו .ובעזרת השם,
לאחר חגי תשרי הוא יתחתן .מצורף בזה תרומה
בסך  200ש"ח להצלחת השידוך ,עבור הוצאת
העלון הנפלא שלכם ,אשר אנו נהנים ממנו בצורה
בלתי רגילה בכל חודש מחדש .תזכו למצוות.

אתם תורמים
אנחנו מחלקים!

עמותת "אור עליון" שמחה לבשר על מיזם אדיר של הנחת הספר "אור עליון"
במקומות ציבוריים .החודש הנחנו ספרים בבית חולים הדסה ,בתעשייה האווירית,
בספריות ,מדרשיות ,בתי כנסת ועוד .והביקוש גדל והולך .קחו חלק בזיכוי הרבים!
רכשו ספר או ספרים ,ואנו נניחם עבורכם במקומות ציבוריים ,עם הקדשה
שלכם על הספר :לעילוי נשמת יקירכם ,או להבדיל לרפואה והצלחה .כל
זכויות הקוראים והמתחזקים מהספר שתרמתם נזקפות לזכותכם...

צלצלו 054-8486661

לא יאומן כי יסופר! תמיר מאשדוד התקשר למערכת
"אור עליון" ,וסיפר בדמעות שליש ,שכבר שלוש
שנים יש לו בלוטה בצוואר ,והבדיקות גילו כי זה
גידול סרטני .הוא היה נשמע מאד מדוכדך ,וסקפטי
ביותר שהוא יצא מזה .השאלה "האם יש לי סיכוי
להתרפאות מהמחלה?" ,חזרה על עצמה מספר
פעמים בכל שיחת טלפון עמו .ערכנו לו פדיון נפש,
והוא קיבל קמע של הרב כדורי .לא עברו שלושה
חודשים ,ותמיר מתקשר בשמחה ,ומבשר לנו ,כי
זה עתה הוא ניגש לרופא עם תוצאות הבדיקות
האחרונות ,והרופא אמר לו "הכל נקי"!!! המחלה
נעלמה!! ואם אנחנו רוצים ,הוא מוכן לשלוח לנו את
תוצאות הבדיקות" .הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו".

