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תובנות בפרשה

במשנת הגאון רבינו עזריה בסיס זצ"ל

לפני ה' תטהרו
מורי ורבותי .כאשר אנחנו מתכוננים ליום הכיפורים,
אנחנו צריכים במיוחד בעשרת ימי תשובה ,להוסיף
הרבה במעשים טובים .מרן השולחן ערוך כותב
בפירוש ,שיש להדר בימים האלה לא לאכול פת גוי,
למרות שבכל השנה (בנסיבות ההם) לא הקפידו
על כך ,אבל בימים האלה יש להחמיר בזה בתוספת
טהרה ,כי הימים האלה מסוגלים יותר .ומה הרעיון
בזה ,מכיון שיש בזה תוספת קדושה ,תוספת של
מצוות ,תוספת של מעשים טובים שיכריעו את
עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות.
אחד הדברים שמעכבים את התשובה ביום הכיפורים,
כפי שכתוב בגמרא ,רבי אלעזר בן עזריה אומר
"לפני ה' תטהרו" .עבירות שבין אדם לחברו ,אין יום
הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו .עבירות שבין
אדם למקום ,יום הכיפורים מכפר ,שנאמר "לפני
ה' תטהרו" .אך עבירות שבין אדם לחברו ,אין יום
הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו.
אומר הרב שני לוחות הברית ,ישנו רמז שנרמז
בהלכות שופר ,זה השופר החלול ,רמז הוא לבעל
התשובה .ישנה הלכה ,שאם ציפהו זהב ,אם הוא
ציפה את השופר זהב מבפנים ,זה חציצה ,כיון
שהקול לא יוצא דרך השופר ,וזה פסול .אבל אם לא
ציפה אותו מבפנים אלא מבחוץ ,במקום הנחת פה,
פסול ,שלא במקום הנחת פה ,כשר .שלא במקום
הנחת פה – הדבר תלוי ,אם נשתנה קולו מכמות
שהיה  -פסול .אם לא נשתנה קולו  -כשר.
אומר השני לוחות הברית ,דבר זה הוא רמז על
בין אדם לחברו ,יש שהיו חברים ,ידידים ,שכשהיו
נפגשים היו אומרים באהבה וחיבה "שלום" ,מדברים
בידידות ,בהוקרה .אך הנה קרה מקרה בין שניהם
 בין ראובן ושמעון ,ראובן הזיק לשמעון ,והלכושניהם לבית הדין ,בית הדין חייב את ראובן ,וראובן
שילם כמה מאות או אלפים כדין וכהלכה .אך מאותו
הזמן הם אינם בידידות ,למרות שהיו ידידים קודם,
אבל התשלום ,הזהב ,זה נהיה במקום הנחת פה.
כלומר ,כבר אין דיבור בינו לבין חברו ,על ידי ביצוע
הדין.
הנה דבר זה הוא חיסרון בתשובה ,אם הוא לא מדבר
עם חברו כמו שהיה .ויש אחר ,שאמנם הוא שילם את
מה שחייבו אותו בית דין ,והוא גם מדבר עם חברו,
אבל לא באותו אהבה ,לא באותו טון שהיה כאשר

היו ידידים .זה מה שאומר הרמב"ם" ,אם ציפהו שלא
במקום הנחת פה" ,כלומר ,הנחת פה ,עוד מדברים
"שלום עליכם" והכל ,אבל לא באותו הטון ,השתנה
קולו מכמות שהיה ,כשהיו ידידים היה בקול רם,
אבל כעת זה נאמר כלאחר יד ,לצאת ידי חובה.
נמצא ,שדברים אלו מראים לנו את העניין הזה של
בין אדם לחברו ,שאדם צריך לפייס את חברו ,וזהו
הזמן ,בערב ראש השנה.
כותב החיי אדם דבר מעניין" ,אם אדם לא נמצא  -אם
החבר שלו שהוא פגע בו נמצא כעת בחוץ לארץ,
ואין הוא יכול לבקש ממנו מחילה ,והלא זה מעכב
את התשובה ,מביא החיי אדם עצה שכל אחד ואחד
יאמר את זה ,שהוא מוחל לכל מי שפגע בו ,וגם
יתפלל שגם אלה שאני פגעתי בהם ,יתן ה' בלבם
למחול לי .וכל אחד יאמר את זה ,וממילא כאשר הוא
לא נמצא באותו מקום והוא לא יכול להגיע אליו ,זה
מועיל .כאשר אדם מוחל לחברו הוא מבקש שימחלו
לו ,שכל אחד אומר את זה ,ממילא "כל בניך לימודי
ה'".
אני מאחל לכל הקהל הקדוש הזה ,שיוסיפו כהנה
וכהנה" ,יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים" ,ירבו
הלומדים ב"ה ,לא אלמן ישראל ,אני רואה הרבה
אברכים ב"ה שוקדים על לימוד התורה ,מחברים
חיבורים ,מחברים ביאורים ,אשריהם ואשרי חלקם.
להוסיף ,זה הזמן של ההתעלות ,ברגע שבימים האלה
כל אחד ואחד מחליט ללמוד יותר ,ולא רק הימים
האלה ,הימים האלה נועדו רק בשביל שיהיה כאילו
התחלה באופן שימשיכו במשך כל השנה לשקוד על
הלימוד ,ללמוד בלי הפסק .זה הגדלות ,שהאדם גדל
בתורה ,אם הוא לומד בלי הפסק .כאשר הוא מפסיק
בלימוד ,בשיחה בטלה או בדברים בטלים ,זה מפריע
בלימוד .הגדלות שהאדם גדל בתורה זה כאשר
הוא בלי דיבורים ,לא מפסיק בלימוד ,לא מתנמנם
בלימוד ,כל מי שמתנמנם ,הגמרא אומרת "תורתו
נעשית קרעים קרעים".
אם נלך בהחלטה כזאת ,זה בודאי יוסיף הרבה
לזכויות של האדם עצמו ולזכויות של כלל ישראל.
בעזרת ה' נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה ,לגמר
חתימה טובה ,ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו
אמן ואמן.

חדש במאורות

בית ההוראה העולמי לקהילות קודש תימן
בראשות מרנן ורבנן שליט"א
לקראת יום הכיפורים וחג הסוכות הבעל"ט ,נערכים
בהנהלת קו ההלכה העולמי לקהילות קודש תימן לקראת
תגבור מערך בתי ההוראה ,מענה הלכה ומנהג עשרים
וארבע שעות ביממה על ידי עשרות רבות של רבני בית
ההוראה מכל רחבי הארץ ,אשר יעמדו הכן למאות הפונים
בכל שעות היממה ,להשיב דבר ה' זו הלכה.

שאלות ותשובות

משולחנם של רבני בית ההוראה שליט"א
בדין אמירת סליחות קודם חצות הלילה

מאת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א
דומ"ץ חוקת משפט וראש כולל תפילה למשה אשדוד

שאלה :לגבי אמירת י"ג מדות של רחמים בחצות לילה ,האם
צריך להקפיד לומר את הי"ג מדות בדיוק בחצות לילה ,או
שאפשר להקדים מעט קודם חצות לילה.
תשוב:ה :אין לומר קודם חצות אפילו מעט ,ולדברי המקו�ב
לים הוא חמור ביותר .עיין במגן אברהם סימן תקס"ה ס"ק
ה' ,וברכי יוסף ס"ק ב' ,וכף החיים שם.

בדין ברכות התורה קודם אמירת הסליחות

שאלה :באופן שמשכימים קום לומר הסליחות באשמורת
הבוקר קודם תפילת ותיקין ,האם למנהגינו חייבים לברך
את כל ברכות התורה לפני אמירת הסליחות או לא .וכן יש
לשאול ,האם יש עניין להקדים את ברכות השחר לאמירת
הסליחות או לתפילה.
תשובה :הרי מרן השו"ע סימן מ"ו סעיף ט' הביא בסתם,
שלא יקרא פסוקים קודם ברכת התורה גם אם אומרם דרך
תחנונים ותפילה ,ויש אומרים שאין לחוש ,ונכון לחוש
לסברא ראשונה .והרמ"א הוסיף דהמנהג כסברא אחרונה,
"שהרי בימי הסליחות מתפללים כל הסליחות ואחר כך מבב
רכין על התורה עם סדר שאר הברכות" .אכן כבר בתשובות
פאר הדור לרבינו הרמב"ם סימן ק"ד אסר .וכן רבינו השב
תילי זיתים שם השמיט הגהת הרמ"א דמנהגינו כדעת מרן
בסתם דאסור ,וכמ"ש בשתילי זיתים שם ס"ק י"ח.
אך מנהג הבלדי שלא להקפיד בדבר ,וכן משמע מסידור
עץ חיים שהביא ריבון העולמים קודם ברכות התורה ,והא
יש שם פסוקים ותחנונים .ועיין מה שכתב בפסקי מהרי"ץ
ח"א עמ' צ"ז.

(קובץ שיחות ומאמרים אלול וימים נוראים)

גליון מיוחד במלאות י"ב חודש להסתלקותו של אביר הרועים
מרן הגאון רבינו שלמה קורח זצוק"ל רבה של בני ברק וזקן רבני תימן
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פתגמי אורייתא

ציצים ופרחים במשנת רבותינו זיע"א
ַא ֶּתם נִ ָּצ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ּלְ כֶ ם (כ"ט ,ט')
הנה פרשת נצבים ,נקראת בדרך כלל לפני ראש
השנה ,וביאר הגאון רבינו חיים כסאר זצ"ל ,וזו
לשון קדשו :אתם נצבים היום ,זה ראש השנה,
שהוא היום המיוחד לדין לכל באי העולם ,כמו
דתנן בארבעה פרקים העולם נדון ,עד בראש
השנה עוברין לפניו כבני מרון ,שצריכין לפשפש
במעשיהם ,ולחפש איזו זכות איזו מצוה שתבוא
לידם ,בכדי שבזה יבוא יום הזכות דהיינו ראש
השנה ,ותכריע הכף לזכות .לפי שבשעה שדנין
את האדם ,כל דרכיו נשקלין במאזנים ,ואפיב
לו הכרע קל נענש האדם עליו ,ואין שום אדם
יכול להישמט ולהזדקר על מעשיו ,כבשר ודם
שמזדקר ונשמט על מעשיו לפי שעה בעלילות
דברים.
ונדע גם כן ,שאנחנו משועבדים לו יתברך ולב
תורתו ,שאינו מועיל ההתרשלות בעסק התוב
רה ובקיום המצוות ,אלא צריכין אנו לבקש
תרופה למחלתנו זאת מלפני אבינו שבשמים,
שיסייענו על מעשה רצונו ,לילך בדרכיו הטוב
בים והישרים ,בכדי שבזה נזכה ליכתב וליזכר
בספר החיים ובספר הזיכרון ,עד כאן לשונו.
(קיץ המזבח)

ֹלהיָך וְ ָׁש ַמ ְע ָּת ְּבקֹולֹו (ל' ,ב')
וְ ַׁש ְב ָּת ַעד ה' ֱא ֶ
הגאון רבינו סעדיה בן אור זצ"ל ,הביא את דברי
החיד"א המבאר בפסוק זה ,וְ ַׁש ְב ָּת ,אל תקרי
""וְ ַׁש ְב ָּת" (התי"ו בקמץ) אלא "וְ ַׁש ָּבת" (הבי"ת
בקמץ) ,כי בזכות השבת נגאלים ישראל .כי
הואיל והשבת היא תיקון לששת ימי המעשה,
על כן חובה גדולה וקדושה על האיש הישראב
לי ,לעשות את כל אשר לאל ידו ,לעשות שתי
ידים זוכות כאחת בתוספת מרובה על העיקר,
הן להגביר חילים ויתרון הכשר חכמה ,הן בליב
מוד התורה הקדושה ,אשר לימודה בשבת קדש
הוא רב היתרון ורב הקודש ,ושגיא התועלת
ועצום התוחלת להארת הנשמה הקדושה עם
כללות הרוח והנפש ,המייחלים לפתיחת שערי

מזרח ולבקיעת חלוני רקיע השמים העליונים,
להזהיר במרומי זוהרם והוד הדרם ונוגה יקרם
לאור שבת ,תפארת קדושתו הנאדרת של יום
שבת קדש ,אשר הוא סוד חמדת הימים דששת
ימי המעשה ,אשר המלך הקדוש רצה בחכמתו
הנפלאה ,להפריש ארבע ועשרים שעות מכל
ששת ימי המעשה ,ולהיות השבת מתנה יקרה
גנוזה בהיכלי אוצרו ובית גנזיו המפואר ,המלא
אור זוהר נוגה וטוהר למען הנחילה לישראל.
(ערוגות הבושם)

וַ ּיֵלֶ ְך מ ֶֹׁשה וַ י ְַד ֵּבר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה (ל"א ,א')
בפסוק זה ישנו רמז כיצד יתנהג הרב עם בני
עדתו ,וכפי שביאר הגאון רבינו יחיא הכהן זצ"ל,
שכן פעמים שעל הרב לנהוג נשיאותו ברמה,
ופעמים שעליו לנהוג בענווה ושפלות .וזהו
"וילך משה" ,שכבר מובא בספרי הסוד ,כי אין
לך כל חכם ומנהיג בישראל ,שאין בו ניצוץ מנב
שמת משה רבינו ע"ה מנהיג ישראל ,ולזה אמרו
בגמרא בכמה מקומות "משה שפיר קאמרת".
ומה שאמר וילך משה ,לשון 'וילך' ,מורה על
חלישות ונמיכות רוח ,כמו שנאמר "וילכו בלא
כח" (איכה א' ,ו') ,ובא ללמדנו ,שבכל העניינים
הנוגעים ליחסיו של הרב עם בני קהילתו ,על
הרב לנהוג בענווה ושפלות ,ולא יגביה רוחו
עליהם ,וילמד ממשה רבינו אדון הנביאים מנהיג
כלל ישראל ,שהעידה עליו התורה "והאיש משה
ענו מאוד מכל האדם" וגו' .אמנם כל זה בעב
ניינים הנוגעים לעצמו ,אבל בעניינים הנוגעים
לכבוד שמים ,ויש בהם כבוד השי"ת וכבוד תורב
תו ,יאזור הרב חיל ויוכיח את בני עדתו באומץ
ובחוזק עד שיחזירם למוטב .וזהו מה שסיים
הפסוק" :וידבר את הדברים האלה" ,לשון דיבור
קשה" ,אל כל ישראל" ,ולא יחניף לשום אדם בין
קטן בין גדול בין רחוק בין קרוב ,עד שיחזירם
למוטב וחפץ ה' בידו יצלח וזכות הרבים תלוי בו.
(חיי שלום)

(המשך מעמוד )1

בדין אמירת סליחות דרך הרדיו
או הלוויין כאמירה בציבור

מאת הגאון רבי ארז רמתי שליט"א
רב ומו"ץ בעיר ראש העין

שאלה :האם אמירת סליחות דרך הרדיו או הלווין נחשבת כאמירת
סליחות בציבור ,או שעדיף לומר בציבור ממש בבית הכנסת הסב
מוכה לביתו ולא בדרכים אלו .והאם מותרים לענות דרך זה אמן
של הקדיש ,וכן י"ג מדות של רחמים וכדו' .והאם יש בזה מעלה
של ברוב עם הדרת מלך.
תשובה :בשמיעת הסליחות דרך הרדיו אין נחשב הדבר כאמירתם
בציבור ,ואולי יש בו מעלה שמתפלל בשעה שהציבור מתפללים.
ובודאי שעדיף לומר הסליחות בבית הכנסת ,ובפרט שבזה ישנה
מעלה של מקום תפילה שמועיל לקבלתה .ולעניין עניית דברים
שבקדושה דבעו עשרה ,ישנן דעות באחרונים בדבר אם מותר לעב
נות באופן שהוא שומע מהרדיו וכיו"ב בשידור ישיר .ולא עוד,
אלא אפילו כשהוא נמצא באולם גדול ומשתמשים באמצעי הגבב
רה ,דעת הרבה מהאחרונים שאינו יכול לענות כיון שקול זה אינו
קול אדם אלא חשמל בעלמא .והני מילי בדברים שהוא מחוייב
בהם ,אבל בדברים שאינו מחוייב בהם יכול לענות כל שהוא באותו
המקום ,אבל אם הוא במקום אחר אפילו בכה"ג אין לו לענות.
וכבר הארכנו בזה בספרנו בית תפילתי ח"א עמ' קנ"ג ,יעו"ש.

בדין אכילה וטעימה קודם עלות השחר
ואמירת הסליחות

שאלה :האם ראוי להמשכים קום לאמירת הסליחות קודם עלות
השחר ,לאכול מעט עוגות ודברי מאפה כדי להתעורר לבו יותר
ועל מנת שיהיה לו ערנות יותר בשעת אמירת הסליחות ,או שיש
להימנע מזה.
תשוב:ה :מן הדין אין חל האיסור לאכול קודם התפילה אלא מ�ש
עלה עמוד השחר בלבד ,וכמ"ש הרמב"ם (פ"ו מתפילה ה"ד),
ובשו"ע (סימן פ"ט סעיף ג') .אלא שלפי המקובלים כל שישן שינת
קבע אסור לאכול אף קודם לכן .ומנהגינו כעיקר הדין ולא החב
מירו כחכמי המקובלים ,וכשהיו משכימים בכל שבת ללמוד היו
טועמים אף קודם התפילה .אלא שכל זה כשמשכימים ואומרים
הסליחות קודם עלות השחר ,אבל המאחרים לאמרם אחר כך ,הרי
הם אסורים לאכול עד שיתפללו.
אמנם מי שקשה עליו להתפלל בלא שיטעם מעט תחילה ,כבר
כתב הרמב"ם (פ"ה מתפילה ה"ב) שהרעב והצמא בכלל חולים,
אם יש בו יכולת לכוון דעתו יתפלל ואם לאו אל יתפלל עד שיאכל
וישתה .וכן פסק השולחן ערוך (שם סעיף ד') .אלא שיש הבדל
ביניהם ,דלדעת הרמב"ם משמע שכיון שקשה עליו הכוונה מחוייב
לאכול כדי שתתיישב דעתו תחילה ,ואילו השו"ע כתב אם ירצה
וכו' .וכבר הארכנו גם בזה בספרנו הנ"ל (שם עמ' מ"א).

בדין תקיעת שופר בחזרת הש"ץ

שאלה  :האם צריך להקפיד בכל הלכות של תקיעת שופר ,גם ב�ת
קיעות שופר בחזרת הש"צ מוסף של ראש השנה?
תשובה :לכתחילה בודאי שיש להקפיד לתקוע כל התקיעות
כהוגן ,ובפרט אליבא דמ"ד דתקיעות דמעומד הן העיקר שהן
מדאורייתא .אלא שאם טעה בהן התוקע כשהם באמצע התפילה
לא יתקנו אותו עד אחר התפילה ,שיחזור הסימן שטעה בו .אמנם
מנהג הבלדי כמ"ש הרמב"ם ,ואין תוקעין אלא עשר קולות בלבד
כיון שכבר יצאו ידי חובתם בתקיעות דמיושב.

ניתן לשלוח שאלות לרבנים בכתובת מייל:
sm088302222@gmail.com

להאזנה לשיעורים שיחות ודרשות מטובי הרבנים והמרצים  -חייגו כעת*8416 :
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יחידי סגולה

שביבי הוד מהליכותיו המופלאות של
מרן הגאון הגדול רבינו שלמה קורח זצוק"ל
רבה של בני ברק וזקן רבני תימן
י"ז כסלו תרצ"ו – י"ג מרחשון תשע"ט
מורינו ורבינו זצוק"ל נולד ביום י"ז כסליו בשנת ה'תרצ"ו
בעיר צנעא בירת תימן ,לאביו רבי יחיא זצ"ל ,בנו של הגאון
רבינו עמרם קורח זצוק"ל רבה האחרון של תימן ובעל
סערת תימן ,ונכדו של הגאון רבינו יחיא קורח זצוק"ל בעל
משכיל דורש ומרפא לשון.
על ברכיו של זקנו הגדול נתחנך וספג תורה ויראה .היה
רואה את זקנו יושב ושקוע על תלמודו ,ונהנה ללוותו לבית
המדרש .זקנו היה אוהבו ומשתעשע עמו .כנכדו הקרוב היה
שוהה בחדרו שבו מקבל את צאן מרעיתו ,מי לשאלה ,לקב־
לת עצה ומי לברכה ,עד שכל ילדותו היתה סביב סבו הגדול.
הוא זכה לספוג מראות קודש ,את מראהו הנהדר וזיו פניו
הקדושים של ענק הרוח ,לשמוע שיחותיו ,תשובותיו ,פסי־
קותיו והנהגותיו ,להיות במחיצתו ולהסתופף בצלו הנישא.
כמו כן ,בין רבותיו הבולטים ביותר אשר מהם ספג וקיבל
רבות ,היו רבותינו הגדולים ,הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל
אשר זכה לשמשו בישיבת ליקווד בארצות הברית ,וגאב"ד
פוניבז' הגרי"ש כהנמן זצ"ל אשר על ידו יצק מים בישיבת
פוניבז' ומורו ורבו המובהק עשרות בשנים הגאון רבי ברוך
יצחק לוין זצ"ל ,לצד שאר רבותינו חכמי תימן שבאותה
תקופה ,כאשר מן הבולטים מביניהם היה לרבינו קשר עז
ואיתן כתלמיד חבר אל הגאון רבינו יוסף צובירי זצוק"ל ,מג־
דולי רבני תימן בדור האחרון.
להלן מעט קווים לדמותו ,אשר נערכו ונסדרו במיוחד לק־
ראת יומא דהילולא לרבינו הגדול זיע"א.

המנהיג הצעיר

תיאור נפלא כתב בנו הרה"ג רבי עמרם קורח שליט"א על
תקופת עלייתו ארצה בד בבד עם כניסתו להיכלי התורה אל
עולם הישיבות .העליות והמורדות עמם נאלץ רבינו הגדול
זצ"ל להתמודד ולעמוד ,דבר יום ביומו.
כאשר עלו ארצה בשמחה על חיסול הגולה ,השאירו אחב
ריהם הרבה מרכושם ,רכוש חומרי ורכוש רוחני ,כאשר ארץ
הקודש הייתה עוד בראשית ימיה .עולם התורה והישיבות
לא היו מפותחים דיים .ומנגד האחראים על הקליטה ,ביקב
שו לעקור ולצנן את כל נושאי הדת ,האווירה שקיבעו אותם
עוקרי דת הייתה "צאו לעבודה! – מה יצא לכם מלימוד בכוב
לל (ח"ו)"...
ממקום זה ,היה צריך לשרוד כלכלית ורוחנית ,ולחתור אל
המטרה הנכספת הלא היא העמל והעסק בתורתנו הקדושה
יומם ולילה ללא הפוגות.
לצערנו הגדול ,הרבה לא עמדו בזה ,והתפרקו מנכסיהם
הרוחניים ,מי לשליש ומי ורביע ,ומי כלל ועיקר .אך אבי
מורי זצ"ל ,עקב רוח אחרת אשר פיעמה ברוחו ובקרבו,
התשוקה לתורה ולעבודת השי"ת ,שהיא הייתה אומנות
אבותינו ורבותינו בכל הדורות ,על אף כל הנסיונות והקושי
אשר היו מנת חלקו בכל אותה תקופה.
בפקחותו כי רבה ,ידע לזהות ולהכיר את הישיבות
הקדושות על רבניהם הגדולים ,רבותינו גדולי ראשי
הישיבות ,ושם ולהם נכספה נפשו לעמל התורה ללא

ספר הזכרון לזכרו של מרן רבינו זצ"ל
נמצא בימים אלו לקראת הדפסה
להקדשות והנצחות יש לפנות בהקדם למערכת.

לאות ,ובכל מקום שהיה ידוע היה כנזר השקדנים ופאר
הלמדנים ,וכפי שיעידון יגידון חבריו :הוא 'המתמיד' ,הוא
'הלמדן'.
וכפי שהובא במדרש תנחומא (פרשת נח אות ג') ,לפי שאין
לומד את התורה ,אלא מי שאוהב הקדוש ברוך הוא ,בכל
לבו ובכל נפשו ובכל מאודו וכו' ,עיין שם .אהבת התורה הנב
גזרת מאהבת השי"ת ,זו הייתה אישיותו ,זה היה שיחו ושיב
גו ,זו היתה תפיסתו שהנחיל לתלמידיו .והרי כתבם בספריו
הרבים שכבר יצאו לאור עולם ,ובע"ה שיצאו בעתיד לאור,
ויחד עם זה גם כבוד הבריות ,היו אצלו נזר ועטרה לראשו.
בהעדר מנהיגות באותה תקופה מחמת הבלבול הגדול
ששרר בעת העליה ארצה ,נהפך רבינו עצמו כנער צעיר
למנהיג ,טופח על מנת להטפיח להוסיף ולהרבות חיילים
לתורה ולקדושה ,כי זר לא יבין זאת איך היה מכתת רגליו
מדן ועד באר שבע בכל גבולות ארצנו הקדושה ומחוצה
לה ,ועשה נפשות רבות לתורה ולתעודה רבות בשנים עוד
מימי בחרותו.

הולך תמים ופועל צדק

כל כסף שהיה מגיע לידו ,עוד באותו יום דאג כבר לחלקו,
ולא היה משהה אצלו אפילו יום ,מלבד אם היה מדובר בסב
כום גדול שחלוקתו יכולה להתפרס לזמן מה.

והוצאות ,אף אחד לא חושד בכם שאתם גנבים ,ואף אחד
גם לא חושב שאתם ישרים ,לכן אל תיצרו לעצמכם 'תדמית
שלילית' ,תרשמו בצורה מסודרת כל ההכנסות וההוצאות,
שאם יבוא אחד ויבקש מכם הוכחות תוכלו להראות לו הכל.

חכמת הנפש

מעשה אחד מני אלף ,הממחיש ומתאר היטב מהי אהבת
תורה שבערה ברבינו זצ"ל .שח מקורבו ויד ימינו ,הרה"ג
רבי יונתן אדמוני שליט"א :נוהג הייתי לבוא אל רבינו בארץ
הקודש ,ושוכן הייתי בביתו שבועות וחודשים .באחת הליב
לות ,באתי בשעה שתיים לפנות בוקר ,ואני צועד חרישית
לחדרי ביודעי שאין לרבינו שינה עמוקה כלל ,וכל רעש קטן
היה מתעורר.
לפתע ,אני רואה את האור בסלון נדלק .דמי נקפא .והנה,
אני שומע את הרב צועד בתוך הבית .לא ידעתי מה לעשות.
קשה לי לתאר ,אבל פחדתי מאד .אני הייתי בחדרי לא זז
מרוב פחד וחרדה ,ורק לאחר שהתאוששתי עליתי למיטה
וכבר לא יכולתי להירדם .לאחר כמחצית השעה האור נכבה,
ורבינו נכנס לחדרו בערך בשעה שלש לפנות בוקר.
למחרת בבוקר ,נכנסתי ושאלתי את רבינו ,מדוע היה אור
בסלון באמצע הלילה? אמר לי רבינו" :הייתה לי קושיא
גדולה ואי הבנה באחד מן הפרקים שבספר 'חכמת הנפש',
וב"ה בלילה הצלחתי לפצח את דבריו ולהבינם על בורים,
חששתי שאני אשכח ,מיד קמתי וכתבתי שלא אשכח".
וכך סגר רבינו את ביתו במשך חודש ימים ,וסיים את כל
פירושו המעמיק על הספר הנורא 'חכמת הנפש' להמקוב
בל הקדוש האלהי רבינו אלעזר מגרמיזא זצוק"ל ,רבו של
הרמב"ן בקבלה ,כפי שהעיד ב'סדר הדורות'.

התאומים  -הנכדים

זכה רבינו הגדול ,וזכות עמלו בתורה צדקותו וישרותו
הרבה עשתה לה כנפיים ,כי ידוע היה בקרב קהל צאן מרעיב
תו ותלמידיו הרבים ,כי ברכותיו היו עושים פירות .היו באים
אליו עם כל מיני קשיים ובעיות שונות ומשונות ,ומבקשים
ברכה ,וישועות רבות היו רואים בצורה מופלאה .מעשים
רבים הגיעו לשולחננו על מופתים וסיפורי ישועות ,אך נציין
מעט מן המעט ,ותן לחכם ויחכם עוד.
מעשה מרטיט ,שחה אשה מארה"ב אשר הייתה נשואה מזה
כמה וכמה שנים ,ול"ע הפילה ארבע פעמים ועדיין לא זכתה
לפרי בטן .בפעם הרביעית שהפילה ,היה זה בעיצומו של
יום הכיפורים.
מי יכול לתאר כמה גדל כאבה ,כאשר היא חושבת לעצמה,
אם ביום הכפורים כך קרה לי ,אזי "אוי לי מיום דיני!" .בעלה
של אותה אשה ,שלא הכיר את רבינו כל כך אך שמע עליו,
התקשר מחו"ל וסח לו את צרתו ואת כאב אשתו ,וביקש אם
רבינו יוכל להושיעו? לבו של רבינו היה כל כך רגיש לזולת,
עד כדי שיצא מגדרו וכתב מה שכתב ,ומסר לי לתת להם...
בחנוכה התבשרו אותם בני הזוג ,כי האשה בהריון עם
תאומים ,במשך שלשה חודשים היו תופעות לא רגילות
והרופאים
לא ידעו מה
זה ,אך רבינו
הרגיע אותם
להם,
ואמר
"אל דאגה יהיה
בסדר".
בחודש השב
ביעי להריונה,
צירים
היו
והרופאים רצו
ליילד אותה.
הבעל התקשר
לרבינו לשאול
כדת מה לעב

כאשר קופת הכסף שקיבל לחלק היה הולך ואוזל ,היה
אומר למקבלים ממנו כסף" :אל תשלחו לי אנשים כי הכסף
נגמר מהקופה ,והרי אם יבואו ואין לי לתת ,גם הם יתביישו
וגם אני".
מחברות רבות היו לו לרבינו ,ובהם רישום מפורט כל מי
שנתן לו כסף לחלק בין אם זה 'מתנות לאביונים' או 'קמחא
דפסחא' ,או לפני החגים ,או אפילו סתם באמצע השנה ,כל
זה היה מתועד ונרשם בצורה מדויקת  -הסכום שקיבל,
ולמי חילק וכו' .מי שקיבל מאת רבינו כספים ,היה נדרש
לחתום את שמו הפרטי ושם משפחתו ,לאות אישור שקיבל
כסף .וכל זאת מחמת כי אצל רבינו זצ"ל היה חשוב 'כסף
גלאט' ,לא פחות מ'בשר גלאט'.
לבני משפחתו לא נתן כלום מכספי צדקה שנתנו לו לחלק,
על אף שהם אברכים ובני תורה וזקוקים לעזרה ,באומרו:
"נתנו לי לחלק צדקה ,זה לא עסק משפחתי" – "למשפחתי
אתן מכיסי הפרטי" .ואכן בכל ערבי חגים היה נוהג לחלק
אלפי שקלים לבני משפחתו ,לכל נכד קנה לו תפילין והלב
ביש אותו מכף רגל ועד ראש .לכל צאצא שהתחתן נתן כסף
לזוג הטרי ,וכן להורים עזרה מכובדת ביותר.
לכולם היה עוזר ומחלק כספים ,לא הפלה בין עדה לעדה.
נהג לומר מדוע התורה אסרה את 'החסידה' אם היא עושה
חסד? כי רק עם חברותיה מטיבה ולא לזולת (חולין ס"ג).
כשהיו אומרים לו תודה בשעת מתן כספים ,היה אומר" :אל
תחזיקו לי שום טובה אני סך הכל  -דוור המחלק כספים".
[וראה חולין דף צ"ד ע"א ,שמואל אסר לגנוב דעת הבריות
ואפילו דעתו של עובד כוכבים] .בענוותנותו אמר פעם:
"אני עושה חשבון ,אם הייתי במצב שלו איך הייתי מזיע
ספר הזכרון לזכרו של רבינו עמרם קורח זצ"ל רבה הראשי
ומתבייש מלקבל ,לכן אני מתנהג כך".
נהג לומר לפעילים וכל אותם ארגונים ,תרשמו הכנסות האחרון ליהדות תימן  -נמצא בימים אלו לקראת הדפסה

להקדשות והנצחות יש לפנות בהקדם למערכת.
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שות .ורבינו השיב" :יש לנסות לדחות כמה שיותר ,ואם היא
תלד עכשיו אל דאגה ,הם יהיו בסדר" .ואכן האשה החזיקה
מעמד עוד שש שבועות ,כאשר נולדו בשעה טובה ומוצלב
חת תאומים ,יפי תואר ובריאים.
ארבע שנים לאחר מכן ,באו בני הזוג לארץ הקודש עם ילב
דיהם לבקר את רבינו ,כשנכנסו אל רבינו אמר הבעל" :אלו
התאומים שהרב בירך אותנו" .ענה לו רבינו" :אלו לא רק
תאומים ,אלא הנכדים שלי!".
היה נוהג רבינו לומר ,בכדי שברכה תחול על המתברך ,נדב
רשים שלשה תנאים :א .המקבל כלי קיבול .ב .המברך ראוי.
ג .עת רצון.

לאחר שלוש וחצי שנים מפטירתו ,העלו את ארונו לארץ
הקודש .בידי נמצא מכתב מאת החברא קדישא שבירושב
לים  -מתאריך ח"י כסלו ה'תשע"ו ,ובו כתוב" :קיבלנו את
הנפטר בארון מחוץ לארץ ,הנפטר היה שלם מבחינת השלד

בית דין של מעלה

מעשה נורא אליו הייתי זכיתי להיות עד – מספר מקורבו
של רבינו :רב מארה"ב צדיק בשם  -צ.ק .אשר מסר את
נפשו ,להציל נפשות רבות מסכנת טמיעה וחיים ,ואף פתח
תלמודי תורה לתינוקות של בית רבן ,וביתו היה פתוח לרב
ווחה בעיקר לתלמידי חכמים .זכה לקבל לפני שנים רבות,
מכתב חיזוק מרבינו על כל פעולותיו .הלה כאשר ראה את
המכתב ,ביקש מבניו שיקברו אותו עם המכתב שכתב לו
רבינו ,באומרו" :כל צר או משטין או פגע רע שיבוא לי אחר
פטירתי ,הרי אראה להם את המכתב הזה ,ובטוחני כי כל
השערים יפתחו לו".
עברו יותר מעשרים שנה ,ואותו רב צדיק נפטר בניו יורק
שבארה"ב במוצאי פסח ה'תשע"ב .מיד החלו בניו בחיפוב
שים אחר אותו מכתב ,אך נלאו למוצאו .צערם גדל מאד

– השלד לא התפרק ממקומו"...
אז שאלתי בחיוך את רבינו" :אולי שכבוד הרב יכתוב לי גם
כן מכתב?" .והוא בחיוכו המיוחד השיבני'" :אם אשב בבית
דין של מעלה ,אכניס את כולם לגן עדן"...

השיעור כקמיע לרפואה

רבינו היה אומר" :כל מי שיבא לשיעורו הקבוע בימי ראב
שון ,יהיה לו זה כקמיע לרפואה שלא ינזק מכל מחלה" .וכך
הווה .אדם אחד ,שחלה קשה מאד ל"ע ,והרופאים קצבו לו
מספר חודשים בודדים ,לאור חומרת מחלתו.
אך כאשר באו אל רבינו זצ"ל ,אמר להם" :תודיעו לו שיב
בוא לשיעור הקבוע ביום ראשון" .ואכן ,החולה החל להב
גיע לשיעור ,והיה אומר לו רבינו בכל עת" :זה יהיה לך
לרפואה" .וב"ה שזכה לחיות עוד תשע שנים .ויהי זה לנס
ופלא( .מפי בנו הרה"ג רבי עמרם שליט"א).

התפלל על צרות אחרים

כי לא מצאו המכתב מאת רבינו ,כאשר צוואת אביהם היא
לקבור אותו עם מכתבו של רבינו לא נתנה להם מרגוע.
בצר להם התקשרו דרכי בניו אל רבינו ,ושחו לו כל המעב
שה ,וביקשו אם יוכל לשלוח להם העתק של המכתב .ענה
להם רבינו :אני אינני שומר אצלי מכתבים ,אך אוכל לכתוב
מכתב שני ממה שחרוט בזכרוני .ואכן רבינו כתב את המכב
תב ,ושלח דרכי את המכתב אל ארה"ב ,ומסרתיו למשפחה.
(בנו שיבדל לחיים ארוכים השאיר אצלי העתק ממנו).
כמה גדלה השמחה בראותם את המכתב ,ואכן בניו קברו
אותו עם המכתב כפי צוואתו.
כיומיים לאחר פטירתו בא אל בנו הרב א .בחלום ,ואמר לו:
"אני כבר במקום שלי אל תדאג ,אתה לא צריך לעשות שום
דבר להעלות נשמתי".
בנו התקשר לרבינו וסיפר לו את סיפור החלום .אמר לו
רבינו" :זהו חלום אמיתי ,ואף על פי כן תמשיך לעשות ולהב
תפלל עבורו ,זה לא פוטר אותך".

כמה כאב רבינו את כאבם של הזולת ,והעתיר בעדם .במב
שרד הרבנות בבני ברק ,היה לו מגירה עם מאות פתקים
של אנשים שביקשו ממנו שיעתיר עליהם בתפילה ,כל
אחד והבעיה או המצוקה או העזרה שאליה הוא נצרך ובכל
תחום .וכך כל יום היה קורא מזמורי תהלים ומתפלל על
החולים ועל הצריכים ישועה ,ורק לאחר מכן היה מתחיל
את סדר יומו ברבנות.

אך אני הייתי צעיר מול אדם מבוגר ,ומדבורו חששתי לנפב
שי אם אוכיחו .וכך ישבתי בדומיה במשך כל זמן הנסיעה,
ורוחי נסערה בקרבי.
והנה למחרת ,ישבתי יחד עם רבינו בלשכת הרבנות בבני
ברק ,ואני רואה את אותו נהג מופיע בלשכת רבינו ,לבקש
'קמחא דפסחא' .לא האמנתי למראה עיני .רבינו הוציא לו
צ'ק של אלף שקל – "בבקשה" – אמר לו רבינו ,ונפטר הימנו
בברכת חג שמח.
לאחר שהלה יצא ,אמרתי לרבינו" :אני יכול לשאול שאלה?"
 "כן!"  -השיב."הרב יודע שהאדם הזה מדבר עליך מאחורי הגב?" – "רק
אתמול נסעתי עמו ושמעתי כיצד מדבר על הרב".
תשובה מרטיטה כל לב ,השיבני רבינו" :הוא כבר שתים
עשרה שנים בא אלי בבקשת עזרה ,ואני נותן לו אלף שקל
לפני כל החג .גם אם יבוא עוד שתים עשרה שנים ,אני אמב
שיך לתת לו כסף .זה שהוא מדבר עלי זה עניין שלו ,אך אני
את שלי אעשה".
סיים רבינו ואמר" :וכי בגלל שהוא מדבר עלי ,אמנע עצמי
ממצוות!".

לשבור את המדות שלי

בהזדמנות אחת לקחתי את רבינו לערוך חופה וקידושין.
מיד כשרבינו ירד מרכבי ,אני מבחין כי אדם שהיה בתוך
הקהל התחיל דוחף בכדי להגיע אל רבינו לקבל ברכה לבנו.
אני עמדתי מן הצד ,ותמהתי לעצמי" :דרך ארץ מנין?".
לאחר שהלך ,שאלתי את רבינו" :מה טיבו של איש זה".
אספר לך סיפור  -השיב לי רבינו" :האיש הזה רדף אותי,
על אף שלא עשיתי לו כלום ,ועם כל זאת סידרתי לו עבודה
המכניסה לו עשרת אלפים שקל בחודש ,ועכשיו הוא בא
לקבל ברכות"...
"לכזה בן אדם רבינו עזר?"  -שאלתי" .כן! לשבור את המדות
שלי" – השיב רבינו.
כי לעזור לקרוב משפחה או לחבר ,אין זה חכמה ,החכמה
והמעלה הגדולה ביותר בנתינת הצדקה והסיוע היא אינה
אלא לתת לאדם שאתה סובל ממנו.
עד כאן מעט מזעיר קווים קצרים לדמותו רבת האנפין,
נלמד מדרכיו ונלך לאורו עד ביאת גואל בב"א .זכותו תעב
מוד לנו לעד.
(עיקרי הדברים נערכו מתוך רשימות תלמידו ומקורבו,
הרה"ג רבי יונתן אדמוני שליט"א)

גם עז יכול להיות רב

בהזדמנות אחת ראה רבינו ,תיש עם זקן גדול יוצא
מן הכלל ,לקח רבינו כובע וחבש עליו ז'קט וציב
לם .לאחר מכן שפיתח רבינו את התמונה ,כתב על
התמונה באותיות שחורות" :גם עז יכול להיות רב".
תמונה זו הייתה תלויה לרבינו על הקיר ,מחוץ לחדר
שינה שלו .כאשר היו באים אליו אנשים לבקר אותו,
היה מראה להם" :ראיתם ,גם עז יכול להיות רב".
כשכוונתו לומר" :אל תתפעל מחיצוניות ,הא לך עז
עם זקן" .תעמיק ותפנים עמוק את התורה ומצוותיה.

עוד שתים עשרה שנים אתבזה,
ואמשיך לתת לו כסף

כמה ימים לפני פסח ה'תשס"ב נסעתי עם חבר במוב
נית ,והנה לפתע אני שומע שהנהג מתחיל לדבר על
רבינו זצ"ל ,הייתי המום ולא יכולתי לסבול זאת כלל,

מופץ חינם לזיכוי הרבים בבתי הכנסת בארה''ק ובתפוצות |

מעוניין לסייע בהפצת הגליון? אנא פנה למערכת בהקדם!

