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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

חנוכה שמח

לכ

ל
בית ישראל

המשא המרכזי

היונית!
בהדלקת נרות החנוכה שורפין את התרבות ָ

מורנו הרב שליט"א

פרשת מקץ ,תשע"ח
בפרשתינו ,פרשת מקץ ,רואים איך שאנשי האמת
מקבלים הרבה כח מהתורה הקדושה .וזאת משום
שהתורה היא אמת ,וחוץ מהתורה הכל שקר! וכולה
נתונה מן השמים .ודעת התורה היא ,שמצוה להיות
נעלב ,נרדף ,עניו וצנוע ,ועל ידי כך מרויחים וזוכים
לעולם הזה ולעולם הבא .וכן ראינו אצל יוסף הצדיק
איש האמונה הגדול ,שהיה נרדף ,נעלב ופגוע ,ואם לא
די בכך ,הרי שהיה גם עבד עברי שיצא עליו שם רע
של עריות .ויוסף הצדיק לא שנא את אחיו על כך ,לא
הקפיד עליהם ,לא קילל אותם ,לא נקם ולא נטר להם
ולא כלום ,אלא האמין באמונה שלימה שהכל משמים
בלבד ,וזכה על ידי כן להיות מלך במצרים  -נגד השכל
והטבע! וכל זאת על אף שאין כאן לא בחירות ,לא
פרסום ,לא יחסי צבור ,לא תומכים לא עוזרים ולא
כלום ,אלא ברגע אחד ה' יתברך עשה אותו מלך המושל
בכל ארץ מצרים.
וכמובן שכל זה הוא בזכות האמונה העצומה של
יוסף בה' יתברך ,אשר כל רגע וכל שעה היה מזכיר שם
שמים ,ולא היה מקפיד כלל ,עד כדי כך שבנימין ושאר
אחיו היו שוים בעיניו ממש .והפסוק (לט ,ג) צועק" :וַ ּיַ ְרא
ֲאדֹנָ יו ּכִ י ה' ִאּתֹו" ,ופירש רש"י ,שם שמים שגור בפיו,
כלומר ,שעל כל בעיה שלא תהיה ,יוסף היה מזכיר
בפיו תמיד שהכל משמים .וכן כשפרעה ביקש מיוסף
ֹלהים
"א ִ
הצדיק לפתור לו את החלום ,יוסף אמר לוֱ :
יַ ֲענֶ ה ֶאת ְׁשלֹום ַּפ ְרעֹה" (מא ,טז) ,דבר שעשה קידוש השם
גדול באמונה ,בעיני מלך מצרים שהיה מכשף ,משכיל
ֹלהים
יע ֱא ִ
הֹוד ַ
"א ֲח ֵרי ִ
וגאוותן גדול .ופרעה חזר וענה לוַ :
ְ
ֹלהים
אֹותָך וגו'" (מא ,לט) .וכן הפסוק (מא ,נא)ּ" :כִ י נַ ַּשׁנִ י ֱא ִ
וגו'" ,ופירש רש"י (עי' רש"י פ' וישלח לב ,לג) ,שיוסף קרא לבנו
הבכור מנשה מלשון קפיצה ,1שהיה קופץ ושוכח את
כל מה שעשו לו האחים ,ותמיד כשהיה מזכיר את שמו
של מנשה ,היה נזכר שהכל משמים ,וכמובן שזו אמונה
בהשגות גבוהות מאד .ובזכות כל זה זכה להיות מלך
על כל ארץ מצרים ,עד כדי כך שמכל העולם היו באים
למצרים לבקש אוכל .ורואים מכאן גם להיפך ,שאם
יוסף הצדיק היה מקפיד ,כועס ומקטרג על אחיו ,לא רק
שלא היה נעשה מלך ,אלא אף היה נענש על כך שלא
הבין שהכל משמים לטובתו.2
וכידוע מרבינו החסיד היעב"ץ שהיה אומר" :מהו

הנס הגדול ביותר בעולם  -יותר מיציאת מצרים ,יותר
ממלחמת עמלק ,יותר מעשר המכות ויותר ממלחמת
דוד וגלית – הוא הנס שהתורה קיימת תמיד ,ממש
כמו שקבלנו אותה בהר סיני .ומקבלת התורה היה
בעם ישראל צרות קשות ומלחמות גדולות ,ועם כל זה
התורה הקדשוה נשארת בשלמותה כמו שהיתה בעת
נתינתה בהר סיני .וזהו נס ,זכות ,כח וברכה לכל עם
ישראל .3ומלכות יוָ ן הרשעה רצו להשכיח את התורה
מעם ישראל ,והיו גוזרים עליהם גזירות קשות ,עד
שהיו המצוות בזויות בעיניהם (עי' סנהדרין מו .).וגם את
השמחה ,הפרסום והכבוד במצוות ניסו להציק ולבטל
מהן (עי' מהרש"א תענית כח .).ומפורש בתפלת "על הנסים" -
"לשכחם תורתך ,ולהעבירם מחוקי רצונך ."4ותרבות
יוָ ן המטופשת מבקשת שכל דבר יהיה מדעי ,שכלי,
פילוסופי והשכלה ,ובשפה היוָ נית "תואר אקדמאי",
וכמובן שכל זה הוא רושם חיצוני בלבד על כולם .ואילו
היהדות להיפך ממש ,האמונה היא אינה לפי השכל,
וחוקי התורה אינם דבר מדעי ושכלי .והתוצאה של
האמונה וחוקי התורה היא הצניעות ,הפשטות ,הענוה
והעשייה לשם שמים .ואמונה היא מציאת חן בעיני ה'
יתברך.
חז"ל הקדושים אומרים (ב"ק פב ,):ארור האדם שילמד
את בנו חכמה יוָ נית ,ע"ש .ואפילו מי שלמד את כל
התורה כולה אסור לו ללמוד חכמה יוָ נית (מנחות צט.):
ואלישע בן אבויה שהיה רבו של רבי מאיר ,התקלקל
ועזב את היהדות בגלל זמר יוָ ני (חגיגה טו .):ומסופר בגמרא
(תענית יח ):על מלכות חשמונאי ,שכאשר ניצחו וסילקו
את כל כוחות תרבות יוָ ן מארץ ישראל ,הם עשו מעשה
נוסף ,הם לקחו את ראש המשכילים שלהם ,ששמו היה
ניקנור הרשע ,שהיה מניף את ידו יום יום כנגד יהודה
וירושלים ואומר" :אימתי תפול בידי וארמסנה" ,וקיצצו
את בהונות ידיו ורגליו ,ותלאום בשערי ירושלים,
ואמרו" :פה שהיה מדבר בגאוה ,וידים שהיו מניפות
על ירושליםֵ ,תעשה בהם נקמה .5תרבות יוָ ן היא רושם
חיצוני ,חומרי וגופני ,והכל גאוה סרוחה ,והגאוה היא
כמו בנין על קרח  -וחם השמש ונמס! מלכות יוָ ן
הרשעה נמשכה מאה ושמונים שנה בזמן בית המקדש,
בבנין הבית השני (עי' ע"ז ט ,).ומה נשאר מהם ?...לא
נשאר מהם זכר! ואילו החלשים ,המעטים ,הצדיקים
והטהורים ,הם אלו שניצחו וסילקו אותם לגהיני גהינם.
ובזה מובן מדוע עושים זכר לנס פח השמן ,ולא

עושים זכר ופרסומי ניסא לנצחון היוָ נים ,וזאת משום
שהנצחון הוא דבר רחובי ,כוחני  -כוחי ועוצם ידי -
ולא עושים זכר ופרסומי ניסא לדבר שיכול לצאת ממנו
תקלה ,חס ושלום .ואילו נס פח השמן ,הוא דבר הנזכר
בבית לבני המשפחה ,ויש בזה צניעות וענוה ,וזה מחזק
באמונה ,מקדש שם שמים ושורף באש את כל תרבות
יוָ ן הרחובית ,הכוחנית והשכלית .וזה חנוכה התורני.6
זכינו אנחנו הספרדים שתרבות המערב לא קלקלה
אותנו .בארצות המזרח גדלנו עם ערבים ולא היתה
בינינו לא פריצות ,לא השכלה ,לא אפיקורסיות ולא
אנטישמיות .ערביות יוצאות רעולות (שבת סה .7).בבית
מותר לאשה נשואה להיות בגילוי שער לפי ההלכה,8
ואין צורך בפאה נכרית ולא כלום ,ואילו ברחוב צריכה
להתנהג בצניעות כמה שיותר .ואסור לנשים ספרדיות
לצאת בפאה נכרית .וזו תרבות יוָ ן ,להיראות נאה ברחוב
ולקרוא לזה "אשה מכובדת" ,ולפי האמת זו אשה לא
צנועה .וכן בתלבושת ,אין ללבוש לא צמוד ,לא קצר,
לא צר ולא כלום .וזה קדושת חג החנוכה ,לשרוף את
הפריצות של תרבות יוָ ן .9ונשים חייבות בנר חנוכה,
שאף הן היו באותו הנס (שבת כג ,).ולכן אף הן חייבות
לשרוף את תרבות יוָ ן המטופשת והקלוקלת .ומלבד זה,
תפקיד הנשים שכל אמא ואמא בישראל צריכה להראות
לילדיה התפעלות מהתורה והמצוות ,ולא התפעלות
והתלהבות מיופי חיצוני .ותמיד לומר להם מלים שיש
בהם תועלת רוחנית.10
הורים יקרים ,חג החנוכה היא מצוה חביבה עד
מאד (רמב"ם ספ"ד מהלכות חנוכה) .ותפקידם של ההורים בחג
החנוכה ,הוא לשעשע את ילדיהם לא רק בלביבות
וסופגניות או באוזני המן בפורים ,אלא גם ללמד את
הילדים ,ולהסביר ולהראות להם דוגמא אישית של
צניעות וקדושה ,והתלהבות במצוות ,ולא להרגיל אותם
לא ליופי ,לא מודע ,לא לחיצוניות ,לא לטלפון ,לא
לאופניים ולא כלום .וניתן להעסיק אותם במשחקים
מצויינים  -בבית ,וכן בסיפורי צדיקים עם תמונות -
בבית ,וכן תכניות עבודה חינוכיים – בבית .וזאת כדי
שיהיה להם תמיד אהבה חזקה לבית בלבד .וזהו נרות
חנוכה  -מצוה להניחם על פתח ביתו ,כשהבית בנוי על
טהרת הקודש.11
הרחמן יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשה
לאבותינו (הרמ"א ס"ס קפז) ,והלואי שנזכה לכך.

 .1כמו גיד הנשה ,גיד שקפץ ממקומו (רש"י שם).
 .2וכתוב במדרש רבה בפרשת השבוע על יעקב אבינו ע"ה שאמר (מג ,ו):
"לָ ָמה ֲה ֵרע ֶֹתם לִ י" ,ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא" :אני עוסק להמליך את
בנו במצרים ,והוא אומר למה הרעותם לי" .ובספר חסידים (אות קפב) מוסיף
ֹלהים ָמ ָצא
"ה ֱא ִ
ואומר על הפסוק שבסוף הפרשה ,מה שאמרו אחי יוסףָ :
ֶאת ֲעוֹן ֲע ָב ֶדיָך" ,שיהודה אמר ליוסף" :ברור לי שאחד מעבדיך שם את
הגביע באמתחת בנימין ,אלא שכל זה הוא לנו עונש משמים ,ע"ש.
והדברים נוראים מאד!
 .3ומאידך ,גוי שלומד תורה חייב מיתה (סנהדרין נט.).
 .4חוקי התורה הם מצוות ללא טעם ,וכגון קרבנות כשרות ,קדושה
וצניעות ,טומאה וטהרה וכל כיוצא בזה.
 .5והוסיף המהרש"א בשם הירושלמי ,שחתכו לו גם את הראש .והוסיף
רבינו יוסף חיים זיע"א בספרו בן יהוידע ,שהלשון ממלאה את כל הראש,
והיא סמל לגאוה שהיא תרבות יוָ ן ,לכן כרתו לו את ראשו ,ע"ש.
 .6ולהלן כמה דוגמאות להמחיש הענין:
 בחור בן תורה עובד ה' ,שהוא גם בעל בית טוב ,צריך להיות יפהבבית לזוגתו ולבני משפחתו.
 בגדי שבת קודש המיוחדים לשבת ,יש בהם קדושת השבת,ולכן מי שמרגיש צורך לשים עניבה לכבוד שבת קודש ,הרי זה

מצוין .ומי שלא מתחבר לעניבה ,כמו הרבה מגדולי ישראל שמעולם לא
קשרו עניבה ,אז לא צריך לא קשר ולא עניבה .ואם זוגתו חפצה בכך,
יקשור עניבה לפני הקידוש ,וזה מצוין .ומכאן לשאר בגדים ,שהמכנסיים
לא יהיו צמודות ,ושהחולצות יהיו רחבות ומכופתרות .היופי מקומו
בבית ,ואילו הכובד ראש והענוה מקומם בחוץ.
 יש להתעמל ולעשות תרגילי גוף ,כדי לשמור על הבריאות .ואם עושיםכן בבית ,הרי זה מצוין ,אולם "מכון כושר" הוא דבר רחובי ,וזו תרבות יוָ ן.
 משחק כדורגל ,אפשר לשחק ולכוין להרפיה ,בריאות ,חיזוק וחילוץעצמות ,וכמובן שהכל על פי דעת התורה לזקוקים לכך ,וזה מצוין ואפילו
מצוה .אבל משחקי כוחות ופרסום רחובי ,והסתכלות בתקשורת כיצד
הגויים משחקים כדורגל ,כל זה הוא תרבות יוָ ן ,ויש לשורפם בהדלקת
נרות חנוכה באהבה .ומפורש כן בגמרא (ע"ז יח ,):אשרי האיש אשר לא הלך
לטרטיאות ולקרקיסאות של עובדי כוכבים ,ע"ש.
 גידול שער הראש הנקרא בלורית (רמב"ם רפי"א מהלכות ע"ז) ,החרד לדבר ה'בודאי שראוי לו להמנע מגידול שער הראש ,ואפילו שנעשה רק לנוי
וליופי (מרן רבינו זיע"א יחו"ד ח"ב ס"ב).
 סוד הגדלות של האשה הוא בצניעותה  -כיסוי ראש למהדרין ,ובגדעליון שיהיה צנוע מאד .האשה צריכה כמה שפחות להתקשט ברחוב,
ואילו בבית לכבוד בעלה עליה להתקשט כמה שיותר.

 .7ופירש רש"י ,עוטפות ראשיהן ופניהן ,חוץ מן העיניים ,ע"ש.
 .8וכמובן שיש את חומרת הזוהר הקדוש.
 .9ויזכר על טוב העלון היקר והנפלא המקנא קנאת ה' ,עלון "גביעהכסף",
היוצא בעיה"ק בני ברק ,הזועק תמיד על הצניעות והקדושה ,ושורף את
כל תרבות יוָ ן המטופשת .כן ירבה וכן יפרוץ בגשמיות ורוחניות ,אמן
ואמן.
 .10ולדוגמא :אמא המתנהגת כמו תרבות יוָ ן ,אומרת לילדיה" :ילדים
בואו לישון" ,ואילו אמא יהודיה אומרת לילדיה" :ילדים בואו לקרוא
קריאת שמע .אמא המתנהגת כמו תרבות יוָ ן ,אומרת לילדיה" :ילדים
בואו לאכול" ,ואילו אמא יהודיה אומרת לילדיה" :ילדים בואו ליטול ידים
לסעודה ,ולברך את ה'" .ומפורש כן בגמרא (סוכה נו ,):שבזמן מלכות יוָ ן
הרשעה ,כשנכנסו להיכל ,היתה שם נערה אחת בת של כהן העובד בבית
המקדש ,שזלזלה בבית המקדש בכך שבעטה במזבח בסנדלה ואמרה:
"לוקוס לוקוס" ,כלומר ,זאב זאב ,ודיברה בזלזול ,ע"ש .ונענש אביה על
כך ,מפני שדיבורי הילדים ברחוב הוא ממה ששומעים בבית מאבא ואמא
בלבד .והדרשנים אומרים לוקוס לוקוס ,כלומר ,לוקסוס לוקסוס ,והיינו
יופי חיצוני ההורס את הבית היהודי ,שזה תרבות יוָ ן.
 .11ואפילו משחק כדורגל המוקצה בשבת ,הרי זה דוקא ברחוב ,אבל
בבית אין עליו תורת מוקצה (רבינו שבט הלוי הובא בחזו"ע שבת ח"ג דף ק).

זיכוי הרבים החיזוק
וידיעת התורה היוצאים
מעלון זה מוקדשים

להצלחת יוכבד בת רז'ין רחל
להקדשת העלון 03-5011160

תחי

לפרנסה בשפע
ונחת מכל
יוצאי חלציה
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מרן שר התורה הגאון

ר' חיים קניייבסקי

שליט"א:

לא נכון לומר 'צריך להתרחק מאינטרנט כמו מאש'

אלא' ,צריך להתרחק מאש כמו מאינטרנט'...

כיצד להתפטר מ'נקודות שחורות'
אצל ילדים?
שלום וברכה מורי ורבותי!
במסגרת הדברים הבוערים באמת דיברנו בשבועיים האחרונים על חלק מגדולי
הדברים הבוערים .התמקדנו במנהיגי דור העתיד ובזכות העצומה שלא להפריע
להתפתחותם ,והוספנו על כך עד כמה ניתן להפוך את בנינו למנהיגים גם אם
מראש לא נועדנו לכך לכאורה.
היום נשוחח על "ניהול משברים" .לאמור ,כיצד עלינו לנהוג בעת משבר ,בעתות
צרה וצוקה ,בימים בהם רואים אנו את ילדינו נוהגים שלא בדרך הרצויה ולא בדרך
בה היינו מעוניינים להוביל אותם?
פעמים רבות עוברים מיטב בנינו ,ובפרט בגיל העשרה ,משברים חמורים עד
חמורים מאד ,אשר במהלכם ,ובמיוחד לאחריהם ,נמצאים ההורים והנער/ה בפני
שוקת שבורה .עד היום טיפחו הם את דרישות ההעצמה ,סיפרו לילד עד כמה
הוא מיוחד וטוב ,ריפדו את דרכו בשטיחים ובשושנים .והנה ,נמצא הילד מול
עוול שעשה או מול חטא שחטא ,אשר בעיניו ובעיני הוריו נראים ,ובצדק ,הדברים
חמורים מכדי שיהיה לפסוח עליהם ולעבור לסדר היום .וכאן תחשבו עד הדברים
החמורים ביותר ,שכולנו תפילה שלא יקרו 'לעולם' לילדינו ,לילדי קוראינו ולידי
כל ישראל.
כיצד מתנהגים בימים כאלה ,ואיך מוציאים את הבן (ואת הוריו) ממעגל האימים
העלול לדרדר את המצב לחמור הרבה יותר?
כאשר זוכה יוסף בפרשתנו ומולך על מצרים הוא מקבל כמתנה מבית המלך
אשה בשם אסנת .המדרש (בראשית רבה פרשת וישלח פרשה פ ,ופרקי דר"א פל"ו ופל"ח) מספר על
תולדותיה של אסנת ,מקור משפחתה ודרך התגלגלותה למצרים באופן הבא (אחת
מהדעות).
בשעה בה נשבתה דינה ונאסרה בביתו של שכם בן חמור ,באו אחיה שמעון
ולוי והרגו כל זכר ,כשבראשם הרגו את חמור ואת שכם בנו .כאשר באו להוציא
את אחותם מבית שכם ,אמרה להם שהיא איננה מעוניינת לצאת מבית זה בהיות
ובמצבה הנוכחי לא יהיה אי מי מבני המשפחה היהודית המצומצמת או המורחבת
שיואיל לשאתה לאשה .שמעון הבטיח לה שהוא זה שישאנה לאשה (על ההיתר בנישואי
אח ואחות רבו התירוצים ,כשבראשם מתנוסס התירוץ על טרום קבלת התורה) .לדינה נולדה בת בשם אסנת,
אשר בצוק העתים התגלגלה וירדה למצרים לביתו של פוטיפר שהיו הוא ורעייתו
עקרים וגדלוה כבתם.
דינה יכלה להישאר בבית שכם בן חמור ולהיטמע בין אומות העולם ,היא עלולה
היתה להיות היהודיה המתבוללת הראשונה ,בתו של בחיר האבות יעקב אבינו ,ה
ירחם.
הסיבה שבגללה היא לא רצתה לצאת מבית שכם לא היתה הרגשתה החיובית
ואף לא עזות פנים שפעפעה בה ,אלא דווקא אותה עדינות נפש ואצילות רוח
שהיתה נסוכה בה בטרם אותו המעשה היא זו שגרמה לה להזדעזע מעצמה ,לכאוב
את מצבה הנוכחי ולא להאמין שיש סיכוי ליום חדש שאחרי ,ל'חיים שאחר המוות'.
שמעון ,בחכמתו הגדולה ,השכיל להראות לה לילדה בת החמש פלוס (ע"פ המדרש
שם) שניתן להמשיך את החיים מבלי להתייחס לאותו פרק שחור וכואב .כביכול,
מתייחסים לאותה תקופה כאל לא היתה ולא נבראה .ובכדי לשכנעה בכך הבטיח
לה שישא אותה לאשה .כך היה ברור לה שאכן חייה יכולים להמשיך כאילו לא
נעצרו באחת בביתו של שכם.
היסוד הגדול העומד מאחורי הרעיון הזה הוא שכל אדם ,ובפרט בקבוצת גיל
צעיר ,אינו מצליח לאבחן נכון את המקרים הפשוטים בחייו ביחס לכל החיים
וביחס לדור שלם שהוא זוכה להיות חלק ממנו .בעיניו של ילד האסונות הפרטיים
והקטנים שלו הם אסונות טבע ,ולא ניתן להיחלץ או לברוח מהם לא היום ולא
בעוד מספר שנים.
במסכת שמחות (פ"ב ה"ד) מספרים לנו חז"ל :ומעשה בבנו של גורגיוס שברח מבית
הספר ,והראה לו אביו באזנו ,ונתיירא מאביו ,והלך ואיבד עצמו בבור .וממשיכים
חז"ל ומספרים (שם ה"ה) ושוב מעשה בתינוק אחד מבני ברק ששיבר צלוחית ,והראה
לו אביו באזנו ,ונתיירא ממנו ,והלך ואיבד עצמו בבור … מיכן אמרו חכמים אל
יראה אדם לתינוק באזנו אלא מלקהו מיד ,או שותק ולא אומר כלום.

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

אותו ילד לא הבין שהמכה הגדולה והחמורה שיקבל מאביו לא תגרום למוות.
הצרה הגדולה ביותר שיכלה להאפיל על חייו הורודים היא מכה עלומה מאביו.
אם רק היה יודע שמכה זו לעולם לא תהיה חמורה כל כך ,ושאביו ,למרות הכל,
אוהבו ומרחם עליו כרחם אב על בנים ,לא היה מגיע לתוצאה הרת אסון זו .אולם,
זו תגובתו של ילד ואין לנו להתאים את מבטו למבטנו ,אלא להיפך – להתאים את
מבטנו למבטו של הרך.
ילד שעבר משבר ולא משנה באיזה נושא ,מעבר לבעיה ולטיפול אותו חייב
לעבור בכדי לשפר את נפשו ההרוסה ,יש להעניק לו את מעטפת ההגנה והביטחון
העצמי לכך שהחיים לאחר המשבר יכולים לשוב למסלולם ולהיות ככאלה שלא
עברו את אותו פרק שחור מעולם' .הנקודות השחורות' הללו .אלו שמלוות כל אחד
מאיתנו משחר ילדותו ,כל אחד לפי 'השחור' אותו ספג מחברתו ,ממשפחתו או
אפילו מתוך ביתו ממש .לו יבין וישכיל שניתן להתעלם מהן ולהתייחס אליהן כאל
לא היו ,כבר היה פותר את רוב הבעיה בקיומן של אותן 'נקודות שחורות'.
אין בהגדרה זו משום המלצה להתעלמות מאותן 'נקודות שחורות' ולהוביל
להעדר טיפול מקצועי חלילה .ההיפך הוא הנכון ,טיפול יהיה חייב לעבור כל חווה
'נקודות שחורות' כאלו בצורה המקצועית והתורנית ביותר .אולם ,לפני ,ובמהלך
הטיפול ,יהיה חשוב לשכנע את בעל 'הנקודות השחורות' שהחיים יכולים לחזור
למסלולם ו'הנקודות השחורות' לא ייחשבו ולא ייספרו מכאן ולעולם ועד.
כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להנחיל את מציאות התשובה בעולם ,גרם הוא,
בין היתר ,להכשלתם של גדולי האומה בעבירות לכאורה ,ובלבד שבתשובתם יראו
לכל באי עולם שהתשובה אכן ניתנת להיעשות ומנקה היא את רוחו ,נפשו ונשמתו
מכל רבב" .מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גדולים אינם עומדין" (ברכות לד ע"ב).
המטרה בכל זה אחת היא :גם בהיותך מתבוסס ברפש העבירה ,זכור תזכור ,כי
זהו פרק נוסף בחייך ,אולם לא הפרק העיקרי ולא הפרק המסכם .ניתן להתגבר על
פרק 'הנקודות השחורות' ,לפתוח דף חדש ולהתייחס ליתרת החיים כאל חיים ללא
עבר פלילי ,ללא רישום פלילי וללא 'נקודה שחורה' כלשהי.
את הכח אותו סופח אל קרבו בעל תשובה אמורים אנו להחדיר בבנינו הן בשעת
משבר והן בימים כתקנם בהם לא נראה צילו של משבר באופק .ילד שידע שגם
אם יכשל יוכל להמשיך בעלייתו במסילה העולה בית א-ל ,יקל בעיניו ללכת בדרך
התורה גם בעיתות צרה וצוקה .הוא ידע לא לפחד מכשלונות ולא לחשוש באימה
במהלך הדרך אולי אלו ,חלילה ,פסיעותיו האחרונות.
כחלק מדרך חינוך טהורה ונאצלת זו מוטב יהיה אם ידעו ההורים ,בתזמון
מתאים ,לספר לבניהם בראשי פרקים גם על טעויות אותן בצעו בעבר .בדרך זו
האבא הגדול הגיבור והיפה יודע לספר על רגעי משבר ועל ההתגברות עליהם,
וכאן לפנינו נמצא האבא הגדול ,הבוטח ,הצדיק והכל יכול ,למרות אותה תקופה
סוערת בחייו .מלבד מידת האמת אותה ישכיל להעניק לבניו ,יזכה להגיש להם על
מגש של כסף את הכח והיכולת להתגבר על מכשולי החיים ,ועל הסיכוי הגבוה או
הקלוש ביותר לכישלון.
"אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה ,אל תהרהר אחריו ביום" (ברכות יט ע"א),
לא משום שיש לחוש שמא עשה תשובה ,אלא משום שודאי עשה תשובה (שם) .וכל
זאת למה? בגלל שכתלמיד חכם יודע הוא שלא לברוח ולא להתקפל מחמת אותו
כישלוןּ" .כִ י ֶׁש ַבע יִ ּפֹול ַצ ִּדיק וָ ָקם" (משלי כד ,טז) .ההבדל בין צדיק לרשע הוא לא בכך
שהרשע נופל והצדיק איננו נופל ,אלא בכך שגם לאחר הנפילה יודע הצדיק לקום
ולהאמין באפשרות לפתוח דף חדש .הרשע ,לעומתו ,מעדיף להאמין שלא ניתן
למחוק תאים אפלים אלו ו'הנקודות השחורות' לעד יכונו במקומן ,ולכן בוחר הוא
בדרך החטא והפשע כאורח חיים.
יזכנו הקדוש ברוך הוא להאמין ביכולותינו להתפטר מאותן 'נקודות שחורות'
האופפות את עברנו ,ויותר מכך להחדיר לבנינו בעת משבר ,לא עלינו ,ואף ובעיקר
בזמנים בהם הכל מנוהל על מי מנוחות ,ש'נקודות שחורות' אינן אמורות למוטט
את כל המבנה הרוחני והגשמי ,אלא להיפך – ניתן להתחשל על ידן ,לקוברן כאילו
לא היו ולהמשיך בדרך חדשה ובטוחה ,ואך טוב וחסד ,נחת ושלווה נרווה מכל
יוצאי חלצינו ,אמן.
ברוכים תהיו!
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סדרת שיחות הכנה לחתונה
"קצרצרים בדרך לחתונה"
מהרב אליהו רבי שליט"א
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יצא לאור ספרו החדש של מורנו הרב שליט"א
"הנהגות אמונה מעשית"

פקס03-5011125 :
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שאל את הרב

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
אתרwww.haravrabi.co.il :
מיילInfo@haravrabi.co.il :

שמיעת שירים לאבל בימי החנוכה
שאלה :כאשר ההורים תוך שנת אבלות אם מותר
להם לבוא למסיבת חנוכה של הילדים בתלמוד
תורה או בגן כאשר יש שם כלי נגינה?
תשובה :עדיף שהאמא תלך למסיבה שעושה
הגננת גם מטעמי צניעות ובתלמוד תורה גם האבא
יכול והעיקר לכוין שלא להינות מהשירה והכלי
נגינה אלא לתת חיזוק לילדים ומאחר שזה תועלת
עבורם מותר לכתחילה ואין להחמיר בזה (עי' חזו"ע
אבלות ח"ב דף שנו ודף שסו).
זה הכלל :כל מה שקשור לחיזוק ושמחת הילדים
חובה לעשות ואין זה פוגע בדין אבלות כלל.

קריאת ספרי הסטוריה
שאלה :האם מותר לקרוא בספרי הסטוריה,
שנכתבו על ידי גויים או על ידי אנשים שאינם
שומרים תורה ומצוות?
תשובה :נראה שאסור בהחלט! הסטוריה זה לא
סיפורים סתם ,אלא אלו דברי הימים המתארים את
כל מה שקרה לאנשים שהיו באותו הדור ,הן בגשמי
והן ברוחני .ומי שאינו בעל אמונה או שאינו בעל
יראת שמים ,הוא אינו יודע להעביר את הסיפורים
שראה בצורה נכונה לדורות הבאים ,כלל ועיקר.
ובכלל ,כל לימוד ההסטוריה הוא אינו סתם
סקרנות לדעת מה קרה באותו הדור ובזה זה נגמר,
אלא לדעת מה קרה להם ,ולחקור איזה סיבה
רוחנית גרמה להם להגיע להיכן שהגיעו ,וכן מה
אמרו על כך גדולי הדור שהיו באותם הזמנים ,וכן
על זה הדרך .אלו הם סיפורי הדורות שכדאי לראות
ולשמוע.
כאשר האתיופים היקרים עלו לארץ הקודש,
מרן רבינו הגדול זיע"א התיר אותם לבוא בקהל
לכתחילה ,מבלי להצריכם לעשות גיור לחומרא,
כידוע (עי' יבי"א ח"ח אבה"ע סי' יא) .ובמקהלות הוסיף מרן
זיע"א ואמר ,יש הסטוריונים שכתבו על האתיופים
שהם גוים וכו' ,ואסור לשמוע להם ,מפני שהם לא
מבינים כלום ,והספרים שלהם הרי הם ספרי מינות,
שאסור לקרוא בהם.
ולהבדיל אלף הבדלות ,התנ"ך הקדוש הוא
הסטוריה שנכתבה על ידי נביאים קדושים וטהורים
שלנו .ועיין בגמרא (ב"ב יד ,):ששם מובא כל שמותם
של הנביאים .והתנ"ך הוא קודש קודשים ,ומאידך
ספרי מלחמות גם בימות החול אסור לקרוא בהם
משום מושב לצים (עי' או"ח סי' שז סט"ז) .ובימינו יש
בקריאת הספרים החיצונים הללו גם חשש של
עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים ,רחמנא
ליצלן מהם.
והוא הדין בקריאת ספרי הסטוריה שנכתבו על
גלות ספרד או על השואה וכדומה על ידי עמי
הארץ ,שאסורים בקריאה .ומפורש במשנה (סנהדרין
צ ,).הקורא בספרים חיצונים אין לו חלק לעולם הבא,

רחמנא ליצלן .המלה הסטוריה ,היא מלה משובשת,
מלה של גוים ומלה של תרבות יוָ ן ,ולכן יש להוציא
אותה מאוצר המלים שלנו .והמלה הנכונה היא
"דברי הימים" ,וכמו שכתוב בתנ"ך הקדוש.

קריאת עיתונים חילוניים
שאלה :האם מותר לקרוא עיתון יומי או שבועי,
כאשר העורכים או הסופרים אינם שומרים תורה
ומצוות?
תשובה :אסור בהחלט! והרי זה בכלל ספרים
חיצונים .ויש בעתון זה עבודה זרה ,כלומר ,זלזול
בתורה ,שזו עבודה זרה ממש .וכן גילוי עריות,
משום שיש שם קלקולים נוראים של תמונות לא
צנועות ,וכן מאמרים של תועבה  -תועה אתה בה
(נדרים נא - ).ונבלות פה ,רחמנא ליצלן .וכן שפיכות
דמים ,משום שיש דברים שאסור לפרסמם ,וגם
מה שמותר לפרסם ,צריך לפרסם בעדינות וביראת
שמים .ואפילו לעטוף דברי מאכל וכדומה בעתון
זה ,אסור .והוא מוקצה מחמת מיאוס ,רחמנא ליצלן.
אנחנו מנויים לעיתון "הדרך" של התנועה
הקדושה תנועת ש"ס ,מיסודו של מרן רבינו הגדול
זיע"א ,שהיה מנוי מעיקרא על עיתון המצוין
"המודיע" ,של אגודת ישראל .והעיקר להיצמד
תמיד למה שמביא יראת שמים .עיתון חילוני
רחמנא ליצלן ,הוא גרוע יותר מעיתון נוצרי עובד
עבודה זרה (עי' בספר עבד ה' דף נא).

הגבהת הקול בעת אמירת ברכות
התורה וכדומה
שאלה :אדם בירך בבית הכנסת ברכות התורה
על ספר התורה ,וכן ברכת הגומל ,ולא שמעו אותו
מנין אנשים ,האם מותר לענות אמן אחר ברכתו?
תשובה :לכתחילה יש להזהר בזה מאד .וצריך
החזן לעורר את העולה לתורה שיגביה את קולו,
כדי שישמעו אותו כל הצבור או לפחות תשעה
אנשים (עי' שו"ע סי' קלט ס"ו) .ובדיעבד שלא שמעו את
ברכתו מנין אנשים ,אינו חוזר
לברך (משנ"ב בביאה"ל שם) ,ונראה שאף
יכולים לענות אחריו אמן (איש
מצליח שם).
והוא הדין באמירת הקדיש,
שחובה לאומרו בקול רם (משנ"ב
שם ס"ק כד) .וכן בברכת הגומל
שחובה לאומרו בעשרה ,שיש
להזהר לכתחילה לברך בקול רם,
כדי שישמעו כולם (משנ"ב סי' ריט ס"ק ו) .ואשה
המברכת ברכת הגומל ,יש לה להזהר שתהיה
באותה רשות של מנין אנשים ,ושלא תהיה מחיצה
ביניהם (עי' חזו"ע ברכות דף שמה) .ויש נשים שמטעמי
צניעות אינן מברכות כלל ברכת הגומל ,והחסידות
שבהן באות לבית הכנסת כדי לשמוע ברכת
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הגומל מאחד המתפללים ,ולענות אחריו אמן ,ובזה
יוצאות ידי חובתן ,ואשריהן.
ולמעשה נראה ,שאם יש כמה אנשים שאומרים
קדיש ,חלקם אומרים בלחש וחלקם בקול רם ,עדיף
לכוין לענות קדיש על אלו הנזהרים לאומרו בקול
רם ,ומנין אנשים שומעים ועונים אמן ביחד ,וזה
מצוין .ותדע ,שיש מעלה גדולה בעניית אמן על
ברכה שהיא בעשרה ,וכגון קדיש ,ברכות התורה
בעלייה לתורה ,ברכת הגומל ,חזרת השליח צבור
וכדומה (ועי' יבי"א ח"ח סי' יב ס"ק ד) .והן אמת ,שלפעמים
יכול אדם לענות אמן על כל אחד ואחד מהאומרים
קדיש (עי' כה"ח סי' נו סק"ח) ,מכל מקום בנדון דידן עדיף
לענות אמן אחר הנזהר למהדרין באמירת הקדיש
בקול רם.

שתיית יין הקידוש בעמידה מחשש
הפסק
שאלה :קידוש ליל שבת בעמידה שתיית היין
בישיבה או בעמידה מחשש הפסק?
תשובה :כידוע ,שאין זה בריא כלל לאכול
ולשתות בעמידה (עי' כה"ח סי' קנה ס"ק כה) .ורבינו האר"י
זיע"א היה יושב ושותה ,משום שאין זה דרך ארץ
לאכול ולשתות בעמידה (בא"ח ש"ש פ' בראשית הכ"ט) .וכן
גם מרן רבינו זיע"א (חזו"ע ח"ב דף נד) פסק ,שבסיום
הקידוש ישב וישתה ,ע"ש .ומשמע שאין בפעולת
מעשה הישיבה חשש של הפסק .ואין בזה טעם על
פי הסוד ,אלא רק ענין של דרך ארץ (שו"ת רב פעלים ח"ב
סי' מה).
ומי שרוצה להדר ולהחמיר על עצמו לטעום
מעט יין בעמידה ,ואחר כך לשבת ולגמור השתיה,
ובפרט כשהכוס מלאה על כל גדותיה וחושש שמא
ישפך היין ,יכול לעשות כן (מרן הרב נאמ"ן שליט"א בהגהות בן
איש חי שם) .ויש טעם לחסידות זאת ,שהשתיה מעט
כשהוא מעומד ,היא כדי שלא יהיה הפסק בין
הברכה לטעימה ,וגמר השתיה בישיבה הוא מטעמי
בריאות (ועי' מקור נאמן ח"ב דף רו).

שילוב אצבעות זה בזה
על פי הקבלה
שאלה :האם זה נכון שאסור על
פי הקבלה לשלב אצבעות ידיו זה
בזה?
תשובה :נכון ,והובא כן בספר
הקדוש בן איש חי (ש"ש ס"פ פנחס) ,וז"ל :ולא
ישלב אצבעות ידיו זו על זו הימין בשמאל,
ע"ש .ומשמע שאין זה אסור מצד הדין ,אלא רק
עצה טובה .ולכן מי שקשה לו ,ומרגיש בזה מנוחת
הנפש והגוף ,יכול לעשות כן ,ויכוין לשם שמים
לשמור גופו ונפשו" ,ושומר מצוה לא ידע דבר רע"
(קהלת ח ,ה).
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אנחנו מקבלים
על עצמינו בלי נדר

לרפואת מורנו
הרב חיים בן שרה שליט"א
בתוך שאר חולי עמו ישראל

לענות

אמן

יהא
שמיה...

בקול גדול בכל כוחו ממש
ובכל כח כוונתו

לברך ברכת

אשר יצר

בכונה גדולה בעיניים עצומות
מתוך הכתב ובלי להתעסק
בדבר כל שהוא

להתחזק במצוות

אהבת ישראל
גם למי שלא בראש שלנו
גם למי שלא מכבד אותנו
ל-כ-ו-ל-ם

שאל אביך ויגדך

סיפורים מהספר ענף עץ אבות
למרן רבינו הגדול זיע"א

אכה ,סוֹ ָפ ּה בְּ ֵט ָלה ְוגוֹ ֶר ֶרת ָעוֹ ן".
יהם ְמ ׁ ַש ַ ּכ ַחת ָעוֹ ןְ .ו ָכל ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵאין ִע ּ ָמ ּה ְמ ָל ָ
יעת ׁ ְשנֵ ֶ
"יָ ֶפה ַת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ִעם ֶדּ ֶר ְך ֶא ֶרץֶ ׁ ,שיְ ִּג ַ
(פ"ב ,מ"ב)
מעשה בעשיר גדול ,משכיל וחכם ,שהיה לו בן יחיד ,ולימדו תורה עד גיל שמנה
עשרה ,ואז קודם שהשיאו אשה ,ביקש ממנו שילמד מלאכת צורף ,והזמין לביתו
צורף אומן גדול כדי שילמד את בנו מלאכה זו ,והבן לא היה רוצה לטרוח וללמוד
מלאכה כלל ,ויאמר לאביו ,למה לנו כל הטורח הזה ,והלא ה' חנן אותנו עושר גדול,
עד שאתה מפרנס בחינם כמה משפחות של עניים ואלמנות ויתומים ,ולמה זה אנכי
איגע לריק ללמוד מלאכה .ואף על פי כן אביו הפציר בו מאד ללמוד מלאכה זו ,ונאלץ
אביו לשחד אותו ,שעל כל יום שילמד מלאכה זו ,יקבל חמשה דינרי זהב ,וגם האומן
שהיה מומחה מאד במלאכה זו ,השכיל לחבב עליו את המלאכה ,בעשותו לפניו כמה
תכשיטים יפים מאד להפליא ,עד שהסכים הבן ,ולמד את מקצוע מלאכת הצורף
בשלמות ,ועשה כמה נסיונות בפני האומן והצליח .ובסיום לימודו ,לקח הבן את כל
כלי האומנות והכניסם לחדר אחד וסגר עליו .ואחר איזה שנים נפטר האב העשיר,
והבן ירש את כל ממונו ,נכסי דניידי ודלא ניידי ,ואוצרות כסף וזהב ,והתחיל לפרנס
את עצמו מן העזבון שהשאיר אביו ,אך גלגל הוא שחוזר בעולם ,שלאחר שלש וארבע
שנים ,לא נשאר דבר מן העזבון ,כי אם תם הכסף ,והתחיל למכור מעט מעט מן
הרהיטים של הבית ,לצורך פרנסתו ופרנסת בני ביתו ,ושוב נזכר ממלאכת הצורף

אשר לימדו אביו ,כמעט בעל כרחו ,ומיד פתח את החדר ששם נמצאים כלי אומנותו,
והתחיל לעבוד במלאכה זו ,והצליח מאד במלאכתו ,והתפרנס בריוח ובשפע רב,
ובכל יום שהיה נכנס לעשות מלאכתו היה מברך בברכת המתים את אביו ,ואומר:
מנוחתו כבוד בגן עדן ,ותהיה נשמתו צרורה בצרור החיים ,ואשתו שומעת את דבריו.
פעם ,שאלה אותו אשתו ,יש לי פליאה עליך ,כי הנה בעת שירשת את כל האוצרות
של כסף וזהב ,שהניח לך אביך המנוח ,לא בירכת אותו כלל ,ומדוע רק עתה שאתה
טורח ועוסק במלאכת הצורף ,פיך מלא תהלות וברכות למר אביך המנוח ,השיב לה,
דעי לך ,כי כשבא אבי ללמדני מלאכה זו לא השכלתי לדעת מה תועלת תצמח לי
ממנה ,וסירבתי לשבת וללמוד מלאכה זו ,כי היה הדבר עלי לטורח ,עד שאבי המנוח
היה משחדני ונותן לי חמשה זהובים על כל יום שאעסוק במלאכה זו כדי שאלמד ,כי
אבי המנוח היה איש חכם הרואה את הנולד ,שהרי כל אותו הממון של העזבון חלף
הלך לו ,ואלמלא מלאכה זו ,היינו כולנו עתה גוועים ברעב ,ואך עתה ידעתי כמה
טובה גדולה עשה עמי אבי המנוח ,ולכן אני מזכירו לשבח ומברכו בכל לבי שתהיה
נשמתו צרורה בצרור החיים( .בן יהוידע ברכות סג .דף נו ע"ד).

ְ"ו ָכל ָהעוֹ ְס ִקים ִעם ַה ִ ּצבּ וּר ,יִ ְהי ּו עוֹ ְס ִקים ִע ּ ָמ ֶהם ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םֶ ׁ ,ש ְּזכוּת ֲאבוֹ ָתם ְמ ַסיַ ְּע ָּתם"...

(שם)

מעשה שהיה בט"ו חשון תפ"ג ,שבא צר ואויב בשערי ירושלים ,יוסוף פאשה שמו ימ"ש ,צורר ועוכר ישראל ,אשר נתמנה למושל בירושלים ,וישם עלילות ברשע על תושבי
ירושלים ,בלב זדון ואכזרי ,ויתן את פרנסי ישראל במשמר בית האסורים בעינויים קשים ומרים ,ודרש כסף רב מתושבי ירושלים ,והפרנס הראשי היה הרה"ג ר' משה מיוחס,
ויובא אל הצר הצורר ,ויאסרהו בכבלי ברזל ,ואיים עליו להוציאו להורג ,אם לא יביא את הכסף המתוכן .וגמרו אומר שעליו להביא תשעים ואחד אלף גרוש בתוך כשלשה
חדשים .ואחרי שעינוהו עינויים קשים יצא הפרנס לגייס את הכספים להביאם אל המושל .והתאספו יחד שבטי ישראל ,בראשות הגאון ר' אברהם יצחקי (בעל זרע אברהם) ,והחליטו
לשלוח ציר נאמן לקושטא להתרים את יהודי קושטא לטובת הישוב בירושלים ,ויפילו גורלות ,ונפל הגורל על הגאון רבי מיוחס בכר שמואל ,בעל ספר פרי האדמה .וביום ההוא
הגיע לנמל יפו ,ושם היתה ספינה מוכנה לנסוע לקושטא ,ולעת ערב
נכנס אליה ,וביום ה' לצאתו מירושלים הגיע לקושטא ,וילך אל הרב
הגדול התנא מהר"י רוזאניס (בעל משנה למלך) ,ויספר לו כל אשר עבר על
פרנסי ישראל בירושלים ,מידי הצר הצורר והאכזר .ויעודד אותו כי
אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט .וישלח ויקרא את השר והט־
פסר נשיא ישראל אשר לפני מלכים יתיצב הגביר כמוהר"ר ג'ליבי
זונאנה ,ויצוהו על הרב שליח עיר הקודש ירושלים ,ויקחהו ויביאהו
אל ביתו ,האכילו והשקהו בעין יפה משופרי שופרי ,והפליא לעשות
עמו ,ואחר כך סיפר לו את כל הפרשה ,ויקם מכסאו וישב על הארץ
בבכיות ובתפלות על צרת ירושלים .ויעמוד הגביר עמידה שיש בה
סמיכה ,ויבקש מן המלך לתת צו מלכותי על המושל בירושלים
למען יחדל מגזרותיו ,והגביר שינס מתניו ואסף איש טהור תרו־
מות מן העשירים שבקושטא ,וגם נתן מכספו מלא חפניו כסף וזהב,
להחיות נפש נדכאים ,ומסרם לידי הרב השליח ,ויברך הרב את הג־
ביר בכל הברכות שבתורה ,ברכות לראש משביר ,ויצא הרב ,שליח
ירושלים ,לדרכו לירושלים דרך מצרים ,והגיע לשם ביום י"ד וט"ו
באדר ,ונפגש עם רבה של מצרים הגאון רבי אברהם הלוי (בעל גנת ורדים)
ופלפלו בדברי תורה ,וביום ט"ז באדר ,יצא משם דרך היבשה לחזות
בנועם ה' בירושלים ,ויהי בחצי היום ,והנה לנגד הרב תשעה ערבים
שודדים ,וחרבם שלופה בידם ,ופניהם כלהבי אש ,וכרגע הרגו את
חמורו של הרב ,ודרשו ממנו את כל כספו ,ונתן להם הכל ,ויפשטו
גם את בגדיו ,לא השאירו עליו אלא רק חלוק וטלית קטן ,ולא הרוו
את צמאונם והכוהו באגרוף ,ויפילוהו ארצה ,ובא אחד מהם והכה
בחרבו את הרב על צוארו ,ומיד החרב נשברה לשנים ,וכן עשו כל
יתר התשעה ,וחרבותם תשברנה ,ויפלא הדבר בעיניהם ,והרב לא
הרגיש כלל ממכת החרב שהכוהו ,כי נעשה צוארו כאבן שיש ,ויפנו
וילכו משם כמו שני מילין ,והרב נשאר לבדו במדבר שמם ,כערער
בערבה ,ולא הניחו לו ,לא לחם ולא מים ,אך ישועת ה' כהרף עין,
שאחר לכתם כשני מילין ,הרגישו שכל האיברים שלהם משותקים,
ואינם יכולים לזוז .ונפל פחד גדול עליהם ,ויאמרו איש אל רעהו,
הבה נשוב ונשיב ליהודי את כל רכושו ,ויבקש רחמים עלינו .אולי
ימחול לנו ה' על כל הרעה אשר עשינו ,והנה הרב התפלא לראות
שכל השודדים האלה חזרו אליו בהכנעה ובבקשת מחילה ,ויאמרו
לו ,הרי שלך לפניך ,ולא נקח ממך מאומה מחוט ועד שרוך נעל.
והחזירו לו הכל ,ברוך פודה ומציל ,ועושה נפלאות גדולות לבדו,
אחר שנפרדו מעליו ,והוא עומד ומשתומם ,מה יהיה עליו הלאה,
והנה נזדמן לו אדם אחד אשר פניו כלהבי אש ,וישאלהו לאמר לאן
אתה רוצה ללכת? ויאמר לו :לעיר הקודש ירושלים ת"ו .והתחיל
לדבר עמו בדברי נחת ,שלא יירא ולא יפחד ,כי אין שטן ואין פגע
רע ,ובדרך נס ,בתוך רגע אחד הגיע הרב לירושלים לחיים טובים
ולשלום .ואז קיבל עליו ועל זרעו לעשות את יום ט"ז אדר יום משתה
ושמחה ,לפאר ולשבח את השם יתברך על כל נסיו ונפלאותיו ,אשר
עשה עמו אות לטובה .בזכות גדולי ירושלים ובזכות תורתו הקדו־
שה[ .והמעשה הזה נדפס בתחלת ספר פרי האדמה ,הנדפס מחדש,
בתולדות הרב המחבר ,מאשר הועתק ממגילת הנס הכתובה על
קלף ,שנעתקה מכתב יד קדשו של הרב .הרב נתמנה לראשון לציון
בשנת תקט"ז אחר פטירת הגאון הראש"ל ר' יעקב אלגאזי].

