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בס"ד

מורנו הרב שליט"אקידוש השם כל רגע ורגע
פרשת אמור, תשע"ז

בפרשת השבוע, פרשת אמור, ישנם ששים ושלוש 
בפרשה,  יש  אחת  ומצוה  ולא תעשה.  עשה  מצוות 
אשר יש בה מצות עשה ולא תעשה, שהיא היסוד של 
כל התורה, כל החיים, כל הבעיות וכל האירועים. וכל 
העבודות בחיי היום יום, כפופים, מיוסדים ומונהגים 

על פי מצוה זו, והיא מצות קידוש השם.
ֵׁשם  ֶאת  ְתַחְּללּו  "ְוֹלא  לב(:  כב,  )ויקרא  בפסוק  נאמר 
ָקְדִׁשי, ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וגו'", כלומר, שיש 
להיזהר תמיד שלא לחלל שם שמים, לא לגרום זלזול 
בכבוד ה' יתברך ולא לעשות את חיי היום יום חלל, 
על ידי כך שלא רואים קידוש השם במעשים שאנו 
עושים, כי עיקר עבודת השם, הוא להיות כמו עבד 
המוסר את נפשו עבור אדונו, קל וחומר למצוה של 
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שצריך למסור 

את נפשינו על כך )ספר החינוך מ"ע רצו(.
רואים בפסוק )ויקרא כב, כט( "ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה לה' 
וגו'", שה' יתברך דורש מאיתנו להביא קרבן תודה. 
אותנו,  לא-לב( מוסיפים ללמד  )שם  והפסוקים בהמשך 
ְתַחְּללּו  ְוֹלא  וגו',  ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ִמְצֹוַתי  "ּוְׁשַמְרֶּתם 
ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי, ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וגו'". ויש 
להבין, מה הקשר בין הקרבנות למצות קידוש השם, 
שהרי מצות קידוש השם היא מצוה כללית ויסודית 
חובתינו  כולן  המצוות  ובכל  כולה,  התורה  כל  של 
לקדש שם שמים ולא לחלל את המצווה, אם כן מדוע 

היא כתובה בפרשה דוקא בנושא של הקרבנות?
האדם  יחשוב  כיצד  נפלא!  יסוד  מכאן  ולמדנו 
באמת,  תמיד  שמים  שם  לקדש  כך  ידי  על  ויזכה 
ויזהר מאד מחילול השם. והוא שעובד השם יחשוב 
 – מעשיו  בכל  שמים  שם  לקדש  עליו  כיצד  תמיד 
בעבודה, בנסיעות, במשפחה, באירועים, בשמחות, 
בבעיות קשות. וכן בכל צרכיו – בבגדים שהוא לובש, 
העניינים  בכל  וכן  בתספורת,  בהליכה,  באכילה, 
כולם. ויחשוב תמיד האם יש במעשי קידוש השם. 
ומתחזק  מתגבר  הוא  שכאשר  תמיד  שירגיש  ובכך 
יתברך.  ה'  לכבוד  קרבן  זה  הרי  שמים,  שם  לקדש 
הרי זה  וכאשר יודע לשתוק בכדי למנוע מחלוקת, 
ולא  להתגבר  יודע  וכאשר  יתברך.  ה'  לכבוד  קרבן 
יתברך.  ה'  זה קרבן לכבוד  הרי  לשמוע לשון הרע, 
וכאשר יודע לשמור על עיניו בקיץ הקשה הזה, הרי 
זה קרבן לכבוד ה' יתברך. וכל זמן שיש לו תשוקה, 
תאווה, הנאה וסקרנות, ומתגבר על כך ומתקדש, הרי 
זה קרבן לכבוד ה' יתברך. וכאשר מונע עצמו, ונלחם 
כדי להתגבר על רצון גופו, הרי זה קרבן גדול מאוד 
לכבוד ה' יתברך. ובזה מתקדש שם שמים, ומונע על 
וזהו באמת היסוד הגדול  ידי כך חילול שם שמים. 
לכל התורה כולה! וכאשר אין קידוש השם הרי זה 
מדויק  זה  ויסוד  ליצלן.  רחמנא  השם,  חילול  כמו 

ניתן לקדש תמיד שם שמים,  מאד בפסוק, שכיצד 
יתברך.  ה'  גדולה לכבוד  רק כאשר מרגיש הקרבה 

וזהו הקשר שבין קידוש השם להקרבת קרבנות.
יסודי התורה( מלמד אותנו,  )פ"ה מהלכות  ורבינו הרמב"ם 
שמי שזכה למידות טובות, דיבורו בנחת עם הבריות, 
מראה של סבר פנים יפות נסוך על פניו, תמיד הוא 
הנעלב ולא המעליב וכולם מקלסים ואוהבים אותו, 
מעבירה,  כשפורש  וכן  השם.  את  קידש  זה  הרי 
הכבוד,  בשביל  ולא  הפחד  מפני  לא  מצוה  ועושה 
יוסף הצדיק  ה', כמו שמצינו אצל  ציווי  אלא מפני 
ַהחּוָצה"  ַוֵּיֵצא  "ַוָּיָנס   – רבו  מאשת  מעבירה  שפרש 
הרי זה מקדש את השם, ע"ש. וכידוע  יב(,  )בראשית לט, 

מצות  על  מצווים  אינם  הגויים,  וכמובן  נח,  שבני 
כדי  נפשם  את  למסור  חייבים  ואינם  השם,  קידוש 
למות על קידוש השם בכדי לא לעבוד עבודה זרה 
"ְוִנְקַּדְׁשִּתי  לב(  כב,  )ויקרא  בפסוק  ומפורש  עד:(.  סנהדרין  )עי' 

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וגו'" )כ"מ הלכות מלכים פ"י(. ומכאן שניתן 
לקיים קידוש השם כל רגע ורגע, ולא רק למות על 
קידוש השם כפי הצורך והענין. ובאמת שצריך זכות 
רבי  אצל  סא:(  )ברכות  שמצינו  וכמו  לכך,  להגיע  כדי 
זה  פסוק  על  מצטער  הייתי  ימי  'כל  עקיבא שאמר 
"ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך", אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי 
יבא לידי ואקיימנו'. וצריך געגועים, כיסופים והרבה 
עלינו  ורגע  רגע  כל  ובינתיים  לכך.  לזכות  תפילות 
לחיות על קידוש השם – בין אדם לחבירו ובין אדם 
קידוש השם.  זכינו לחיות על  ואשרינו אם  למקום. 
על  מוסיף  חכמה  משך  בספרו  שמח  האור  ורבינו 
שיש  בקרבנות,  דוקא  שנאמרה  השם  קידוש  מצות 
לקדש שם שמים ולהקריב בעין טובה, ע"ש. ומכאן 
בהתלהבות  בשמחה,  אותן  כשעושה  המצוות,  לכל 
באהבה  במצוות,  ופזרן  לעצמו  חסכן  טובה,  ובעין 

ובשמחה, הרי זה קידוש השם.
וכעת שאנו קרבים להילולת ל"ג בעומר, מובנים 
דברי חז"ל הקדושים )בגמרא שבת לג:(, שאמרו על רשב"י 
הקדוש אשר גינה והשמיץ את מלכות רומי הרשעה 
מרחצאות  גשרים,  שעשו  הטובים,  מעשיהם  על 
ושווקים, שהיה חסר להם הכוונה לעשות הכל למען 
שכוונתם  אלא  וסיוע,  לעזר  להם  שיהא  התושבים, 
לטובת  וכל מה שעשו,  היתה להתפאר במעשיהם, 
עצמם עשו. וכמו שמצינו בגמרא )ע"ז ב:(, שה' יתברך 
אמר למלכות רומי הרשעה: 'שוטים שבעולם', ולא 
הכל  שבאמת  משום  'שקרנים',  להם  שאמר  כתוב 
נעשה למען עם ישראל, אבל הם שוטים שלא כיוונו 
לשם  אלא  במצוות,  לזכות  כדי  ישראל  עם  לטובת 
כבוד והדר. אבל אצל עם ישראל, בכל מעשינו שאנו 
יש  יתברך,  ה'  לכבוד  מכוונים  שאנו  ברגע  עושים, 
על  קרבן  כמו  למעלה  עולה  וזה  השם,  קידוש  כאן 

המזבח – "ֵריַח ִניחֹוַח ִאֶּׁשה לה'".

ובזה מובן הפסוק "ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצֹוַתי ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם 
וגו', הכתוב לפני הפסוק של קידוש השם. מוזכרים 
שמירה ועשייה, ויש להבין מה ההבדל בין  בפסוק 
שמירה לעשייה, שהרי אם אדם עושה מעשה מסוים, 
הרי זה מצוין, ומה ענין השמירה המוזכר כאן, ואם 
אדם אינו עושה שום עשייה ויושב בטל, כיצד אם כן 
יתכן לקרוא לזה שמירה? ונראה לכאורה שיש כאן 
כפל לשון שאין לו הבנה. אלא שכוונת הדברים היא 
כך, עשייה זה כפשוטו, לקיים את ציווי השם יתברך, 
אולם השמירה היא הזהירות שלא להיכשל, והכוונה 
כשיש  תקלות.  ובלי  בשלמות  כדי שתהיה  במצווה 
כוונה והבנה נכונה, הרי זו שמירה, והרי זה קידוש 
)ועי'  בשלמות  המצווה  עשיית  מכך  והתוצאה  השם. 
רמב"ם סוף הלכות מעילה(. ומכאן שכל מחשבה, כל הכנה, כל 

פחד, כל דאגה, כל טירחה, וכל מאמץ למצוות, הרי 
ובודאי  זה קידוש השם.  והרי  "ּוְׁשַמְרֶּתם",  זה בגדר 

שהאדם הנוהג כך, עושה רעש גדול בשמים. 
הנה לפנינו פרפראות מהזוהר הקדוש על עבודת 

ה' וקידוש ה', שרשב"י הקדוש זיע"א מלמד אותנו:
עול   – ואבר  אבר  כל  על   – עצמו  על  הממליך   -
מלכות שמים, הרי זה כאילו המליכו על כל העולם 
אבר  כל  על  לכוון תמיד  ויש  ע(.  תיקון  הזוהר  )תיקוני  כולו 

ואבר, איזה מצוה ניתן לקיים על ידו )שם(.
- השומר את הברית קודש כל רגע ורגע, הרי זה 

כשומר על כל התורה כולה )ויקרא דף יד.(.
- כשראשי העם צדיקים, כל העם ניצולים בזכותם 

)בחוקותי דף קיד:(.

שאסור  משום  העריות,  מכל  להינות  אסור   -
להינות מהעולם הזה בלי ברכה )תזריע דף מד.(. 

שהמליץ  זיע"א  חיים  החפץ  מרבינו  וכידוע 
לתלמידו לקרוא זוהר הקדוש על הפרשה בכל שבוע.
הרבה  זיע"א שהתפלל  יוסף  הבית  ִממרן  וכידוע 
והמגיד  להיהרג על קידוש השם,  הזכות  לו  שיהיה 
לדרגה  שזכה  ויתכן  לכך.  שיזכה  לו  הבטיח  שלו 
קידוש  על  תמיד  לחיות  חיותו  בחיים  יותר  גבוהה 
פלאות  אוצר  בספר  )עי'  מיתה  ידי  על  מאשר  יותר  השם, 
למות  באמת  נכוון  כאשר  שלנו  ובדור  בפרשה(.  התורה 

'ה'  באמירת  כפי ההלכה  קידוש השם בתפילה  על 
אחד', באמירת 'למען שמו באהבה', באמירת 'נפשי 
'מלך  באמירת  רבא',  שמיה  'יהא  באמירת  אשא', 
העולם' בכל ברכה, ובאמירת 'ברוך אלוקינו שבראנו 
על  מת  כאילו  עצום  שכר  מקבל  זה  הרי  לכבודו', 
קידוש השם, ממש כך! וכמבואר בזוהר הקדוש )חיי 
שרה דף קכד(, ובתשובת הרשב"א )ח"ה סי' נה(. ובזה יהיה לנו 

קל מאוד לחיות על קידוש השם במצוות שבין אדם 
בענווה  באהבה,  המצוות בשמחה,  ובקיום  לחבירו, 
ובהכנעה, והרי זה קידוש השם גדול כל רגע ורגע, 

והלואי שנזכה לכך.
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 "פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"
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הרב אליהו רבי ראש הכוללאמר רבי עקיבא: לצחוק ללא הפסקה!

הבהרה: השימוש באינטרנט בין במחשב ובין בטלפון נייד, מסוכן ואסור על פי ההלכה! אנו פונים רק למי שכבר מחזיק אינטרנט באישור, ועם הגנה המתאימה על פי ההלכה!

להצטרפות: שלח 
את המילה הצטרפות 

ושמור את המספר 
ברשימת אנשי הקשר 

שלך!

וואטסאפ
החיזוק

052-7680007היומי

בא להיות 
חלק 
מקהילה 
רוחנית 
גדולה

החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון 
בכל מקום ובכל זמן

חייג: 052-7680007 
]בעלות שיחה רגילה[

נופשהשנה
 בין הזמנים

 למהדרין
עם מורנו הרב שליט"א
במלון רואיל-ים המלח 

 פרטים יבואו...

שלום וברכה מורי ורבותי!
האדם הגדול ביותר, שכולנו נמצאים בתקופה הזו בצל שלו הוא רבי עקיבא. שוחחנו עליו 
בשבוע שעבר, אולם השבוע נרחיב עוד יותר במשנתו, משום שהיא נוגעת לחיי הנפש של כולנו.
הגמרא במסכת יבמות )ס"ב ע"ב( מספרת שלרבי עקיבא היו שניים עשר אלף "זוגות" של תלמידים, 
דהיינו עשרים וארבעה אלף תלמידים. התלמידים הללו ישבו ולמדו מבוקר עד ערב, ובתקופה 
קצרה שבין חג הפסח עד לפרוס העצרת, שיש דעות שזה עד ל"ג בעומר ויש דעות שגם מעבר 

לכך, נפטרו כולם ואבדו מן העולם.
רבי עקיבא, לאחר מכן, לקח חמישה תלמידים, ששניים מתוכם היו רבי מאיר בעל הנס ורבי 
הישיבה  את  איתם  ומקים  אותם,  מכיר  שלא  בעולם  גוי  שאין  התנאים  שני  יוחאי,  בר  שמעון 

החדשה שלו.
תחשבו על אדם שיש לו ישיבה שלא לומדים בה חמש מאות תלמידם ולא אלף, אלא עשרים 
וארבעה אלף תלמידים. ויום אחד כולם נפטרים מן העולם. מה אמור אדם כזה לעשות? להיכנס 
לדיכאון, לשבור את הכלים, למות מרוב צער. והוא מה עושה? מגיע ואומר: "רבותי, אני פותח את 
הישיבה מחדש עם חמישה תלמידים", חמישה בלבד! ואכן, בזכותם התורה נשארה עד היום הזה.
מה קרה רבי עקיבא? מהיכן היו לך הכחות האלה? איך פתאום הצלחת להתגבר על עשרים 

וארבעה אלף אסונות, לשכוח מהם ולהתחיל מחדש? כאילו שהעבר – ממש, אבל ממש – אין.
אם אנחנו עוקבים אחרי רבי עקיבא בש"ס, מסתבר שרבי עקיבא גם בשעה הקשה הזו - שימו 

לב טוב - לא רק שלא נשבר, לא רק שלא נהיה עצוב, אלא שלא הפסיק לצחוק. לצחוק!
מה אנחנו רואים?

רבי עקיבא במסכת סנהדרין )דף קא ע"א( נכנס ביחד עם חבריו התנאים לבקר את רבי אליעזר 
הגדול שעמד להיפטר מן העולם. רבי אליעזר הגדול היה במידת מה הרב שלהם, עמד להיפטר מן 
העולם. הם באים לבקר אותו, רבי טרפון, רבי עקיבא, רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, נכנסים 
והוא אומר להם: "ֵחָמה קשה בעולם". הוא מראה להם שהוא סובל מאד. לפני שהם נכנסים והם 
רק מדברים על זה שהוא כל כך סובל, כל הרבנים בוכים מהצער לראות את הרב הגדול סובל. 
אולם רבי עקיבא, לא רק שלא בוכה, אלא עוד צוחק. שואלים אותו החברים שלו: "למה אתה 
"אנחנו בוכים כי הרב שלנו  לו:  "ולמה אתם בוכים?!". הם אומרים  צוחק?!". הוא אומר להם: 

סובל". הוא אומר להם: "בגלל זה אני צוחק". "סליחה?! אתה צוחק כי הרב סובל?!".
הוא אומר להם: "כן, אני אסביר לכם. עד היום, כאשר הרב שלנו היו כל חייו 'תותים', כל 
מה שרצה היה לו, הפשתן שלו מעולם לא התקלקל, היין שלו מעולם לא החמיץ, הדבש שלו 
מעולם הדביש, הכל דפק כמו שעון אצלו. כל כך טוב היה לו, עד שחששתי שאולי הוא רואה 
את העולם הבא שלו בעולם הזה. אמרתי מה יהיה לו בגן עדן? מסכן, לא יישאר לו כלום? הייתי 
עצוב. אבל היום, כשאני רואה שהרב שלי סובל, אני יודע שאם הוא עשה איזו עבירה או שניים 
בחיים, עכשיו הוא סובל בגללם בעולם הזה, וכאשר הוא יגיע לעולם הבא, יהיה לו הכי טוב 

שבעולם. לכן אני צוחק".
הם נכנסים פנימה, ואז התחיל כל אחד לשבח ולפאר את כבוד הרב על מנת להביא לו כח. 
כל אחד רצה לומר לו עד כמה אין כמוהו בעולם. רבי טרפון אמר לו: "רבנו, אתה טוב לעולם 
יותר מטיפה של גשמים". גשם יורד לעולם, איזה נחת הוא עושה? איזה רווח והצלה הוא מביא? 
אבל אתה, אתה הרב שלנו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, אין כמוך בעולם. והוא שומע ושותק.
רבי יהושע אומר לו, אתה גדול יותר משמש. שמש זה רק בעולם הזה, אתה גם בעולם הזה 

וגם בעולם הבא. והוא שומע ושותק.
ואמא,  יותר מאבא  לו, אתה  אומר  הוא  יותר.  עוד  אותו  לעודד  עזריה מנסה  בן  אלעזר  רבי 
אבא ואמא הם רק בעולם הזה, אתה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. והוא מסתכל עליו ושותק.

פתאום מגיע רבי עקיבא, ואיזה מילים הוא מוציא מהפה? הוא אומר לו, רבנו, תדע לך שחביבין 
ייסורים. אין כמו ייסורים בעולם, זה הדבר הכי נפלא שיש. פתאום כבוד הרב מתעורר. הוא אומר, 
סמכוני ואשמע את דברי עקיבא תלמידי. תחזיקו אותי, תושיבו אותי בצורה נוחה יותר, אני רוצה 
לשמוע מה הוא אומר. עקיבא זה מניין לך? מניין לך שאין כמו ייסורים בעולם? שאין דבר כזה 
מדהים? רבי עקיבא מביא לו כמה פסוקים על מנשה שמשם רואים שכמה שניסו להחזיר בתשובה 

את הבחור הזה אף אחד לא הצליח, והייסורים שינו אותו והפכו אותו לאדם מדהים.
אלו המילים שניחמו את רבי אליעזר הגדול, הענק והעצום. למה? הלא לכאורה רבי עקיבא 

היה היחיד שלא התעלם מהמצב הנורא, ממנו היה צורך להיכנס לדיכאון עמוק עוד יותר, לא?
התשובה היא, כולם באו ואמרו לו, תשמע, המצב שלך קשה, המצב שלך אנוש, אתה עצוב, 
אתה סובל, אנחנו מסכימים איתך, אתה באמת מסכן. אבל בוא ונסתכל על דברים אחרים. אתה 
יותר מאבא ואמא, אתה יותר משמש, אתה יותר מגשם. ננחם אותך על ידי דברים אחרים. ואז 
הוא אומר, אם אתם מסכימים איתי שאני מסכן, שום נחמה כבר לא יכולה לעזור לי. אבל כאשר 
מגיע רבי עקיבא ולוקח את הרע בעצמו ואומר הרע הזה הוא הכי טוב, הוא מנחם אותי באמת. 
משום שהוא לא לוקח רע ואומר לי 'בוא ונתעלם ממנו, נסתיר אותו', אלא הוא אומר, זה לא רע, 

זה טוב, אין כמו זה בעולם, זה הדבר הכי נפלא שיש בעולם.
רבי עקיבא צוחק בזמן שכולם בוכים, כי הוא מסתכל על מה שכולם רואים, ובעוד שהם רואים 

רע, הוא רואה רק טוב.
פעם רבי עקיבא צוחק, אבל בגלל סיבה אחרת. במסכת מכות )כ"ד ע"א(, שוב 

עם החברים שלו ועוברים ושומעים קול המונה יוצא רבי עקיבא ביחד 
הם  רומי.  שהחריבו של  רומי  השווקים.  של  רעש  שומעים 
ירושלים,  רואה אותם את  שהחריבו את בית המקדש. הא 
ם  י ק ע ו ושואגים ושומעים אותם ממרחק של מאה צ
מיל.  מאה עשרים  דקות,  עשרה  שמונה  מהלך  זה  מיל 
ם  מיל זה אומר מרחק שלושים ושש שעות ועשרי

ו'אקשן'  רעש  שיש  מרוב  צועקים  האנשים  את  שומע  אתה  הליכה,  וחצי  יום  כלומר,  הליכה. 
ושמחה וחינגאות ועסקים ברומי. כל החברים של רבי עקיבא פורצים בבכי, כואב להם לראות 

איך הרשעים האלה מצליחים וירושלים חרבה ושוממה.
ורבי עקיבא? צוחק! שואלים אותו: 'רבי עקיבא למה אתה צוחק?'. הוא אומר להם: 'ולמה אתם 
בוכים?'. אומרים לו: 'תראה את הרשעים האלה איזה שמחה וששון יש להם. איך אנחנו יכולים 
להיות שמחים? ודאי שנהיה עצובים'. מה אומר להם רבי עקיבא? 'בגלל זה אני צוחק! אם לעוברי 
רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. אם לרשעים האלה ה' יתברך מעניק כזה שפע, אתה 
יודע כמה שפע הוא עוד יביא לעם ישראל? אתה מבין כמה טוב הוא מתכוון להעניק לנו? הולך 
להיות פה כל כך חגיגי, כל כך נפלא. אני רק חושב על זה, ואני מכפיל בכפל כפליים את מה שיש 

להם מול מה שהולך להיות לעם ישראל, ולכן אני צוחק'.
המשיכו ללכת והגיעו לירושלים עיר הקודש. סיום מסכת מכות, המשפט האחרון בגמרא. הם 
רואים את בית המקדש בחורבנו ושועל יוצא מבית קדשי הקדשים. כלומר, היכן שהיה בית קדשי 
הקודשים שרק כהן גדול נכנס פעם בשנה, יוצא משם שועל. הם בוכים, ואילו רבי עקיבא צוחק.
'ולמה אתם בוכים?'. הם  'רבי עקיבא, למה אתה צוחק?!'. הוא אומר להם:  הם אומרים לו: 
רואים  אנחנו  נא(,  א,  )במדבר  יּוָמת"  ַהָּקֵרב  "ְוַהָּזר  בו  שכתוב  המקום  כי  בוכים,  'אנחנו  לו:  אומרים 
)איכה ה, יח(, ולא נבכה?'. הוא אומר להם: 'דוקא בגלל זה  שיוצא ממנו שועל, "ׁשּוָעִלים ִהְּלכּו בֹו" 
אני שמח. אתם יודעים למה? כי אם הנבואה על החורבן התקיימה, אני בטוח שגם הנבואה על 
הגאולה תתקיים. כל עוד שלא התקיימה הנבואה שמדברת על החורבן, אמרתי אולי גם לא תהיה 
גאולה, חלילה, לעם ישראל. ביום שאני רואה שהנבואה על החורבן התקיימה, גם הנבואה הגאולה 

תתקיים, ולכן אני שמח ומאושר'.
אם שים לב, בכל ארבעת המקרים הללו, אין לרבי עקיבא איזשהו קו מנחה. זה לא שהוא אומר 
אותו משפט כל פעם, אלא כל פעם הוא אומר משפט אחר. כלומר, לא מה ששימח אותו ברבי 
אליעזר הגדול זה מה ששימח אותו בירושלים, ולא מה ששימח אותו בירושלים זה מה ששימח 
אותו ברומי. כביכול רבי עקיבא אומר: 'יש לי יסוד אחד. ליסוד שלי קוראים 'תמיד צריך לצחוק'. 
תשאל למה? אני אחפש לך סיבה. כל פעם שתבוא אלי עם שאלה, אני אמצא תשובה אחרת למה. 

כי אין לי יסוד שבגללו אני צוחק, היסוד הוא לצחוק, אחרי זה נחשוב ביחד למה'.
למה? מה קרה רבי עקיבא? אומר לך רבי עקיבא, תקשיב טוב. לא משנה היכן אני גר, זה המקום 
הכי מדהים והכי טוב בעולם. אתה יודע למה? כי אם ה' שם אותי פה, זה המצב הכי מדהים שיכול 
להיות בעולם בשבילי. לא משנה כמה המשכורת שלי, זה הדבר הכי טוב בעולם, כי אם זה מה 
שה' הביא לי, זה הדבר הכי נפלא בעולם. לא משנה איזה יום היום, זה היום הכי נפלא בעולם, כי 

אם ה' כיוון אותי ליום הזה, אין יום טוב יותר ממנו.
ושימו לב, כל חכמי ישראל שהיו ביחד עם רבי עקיבא הם לא אמרו לו: 'טוב בסדר, זו דעתך, 
אנחנו חולקים עליך'. מה הם אמרו לו? בלשון הזו אמרו לו: "עקיבא, ניחמתנו, עקיבא, ניחמתנו". 
הם חזרו על זה פעמיים. כלומר, 'רבי עקיבא, דיברת לעניין, ניחמת אותנו'. למה? תמיד ה' יזמן 
לך משהו שאפשר לראות אותו בעין טובה ובעין לא טובה. מי מחליט איך מתייחסים לזה? רק 
אתה בעצמך. על פי מה אתה מחליט איך להתייחס לזה? על פי האמונה שלך בקדוש ברוך הוא. 
כי אם ה' הוביל אותך לכאן, זה היום הכי טוב בשבילך, והמצב הכי נפלא בשבילך. אם אתה לא 

מאמין בזה, חבל, אתה עלול לסבול.
על דברי רבא במסכת ברכות )ס' ע"ב( שחייב אדם לברך על הרעה "בשמחה" כשם שהוא מברך 
על הטובה, אומרת הגמרא וכן תנא משמיה דרבי עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר "כל דעביד 
רחמנא לטב עביד". כלומר, שלדעת רבי עקיבא ההודאה על הרעה אמורה להיות בשמחה ובצחוק 

גדול ולא בשפה רפה וכמי שקפאו שד בלבד.
ואחי ורעי העילוי הרב יצחק שליט"א, בן הזקונים - דמות דיוקנו של אביו, חידש לי בעניין 
זמן  להריגה,  רבי עקיבא  את  "בשעה שהוציאו  ע"ב(  ס"א  )שם  הגמרא הסמוכים  בדברי  נפלא  פשט 
מלכות  עול  עליו  מקבל  והיה  ברזל,  של  במסרקות  בשרו  את  סורקים  והיו  היה,  שמע  קריאת 
שמים. אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן? אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך 
אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו. והתחבטו 

האחרונים בשאלת התלמידים "עד כאן" ונדחקו בזה הרבה )עי' צל"ח שם(.
יצחק שליט"א לאור האמור, שכאשר ראו את רבם שדרכו היתה תמיד לשמוח  וביאר הרב 
ולצחוק שמח וצוהל גם בשעה קשה זו. שאלוהו "עד כאן?" כלומר, גם בשעת המיתה על ידי 
יסורין קשים שכאלה עדיין אתה אוחז בשמחתך? ועל כך ענה להם: "כל ימי הייתי מצטער על 
פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא 
אקיימנו?". והיינו שכדרכו בקודש, ברגע שעבר מאורע כלשהו ולו הקשה ביותר, מיד היה הופך 
את אותו סבל ואותה בעיה למשאת נפש לה ציפה במשך שנים. ונאה הפסוק וכוונתו לרבי עקיבא 

שרצה להגיע עד לדכדוכה של נפש ולעמוד בשמחתו ושחוקו, ודברי פי חכם חן.
אין סיפור חיים מפותל שאין שני אנשים שיעברו אותו והאחד יהיה מאושר לחלוטין והשני 
יסבול. "שמש צדקה ומרפא בכנפיה". מיום שנכתבה הגמרא בנדרים )ח' ע"ב( שאין גיהנם לעתיד 
לבוא, אלא ה' מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונים בה, מאותו רגע אין 
גיהנם ואין גן עדן גם בעולם הזה, כי כל מה שעובר עליך זה שמש שמגיעה משמים. תחליט – 
האם אתה אוכל אותה באהבה ובאמונה ונהנה יום יום ושעה שעה וחוגג את היום הזה ואת היום 
שלפני ואת היום שאחרי וכל יום במהלך כל החיים שלך, כי כל יום זה חג אמיתי. או חס ושלום 
צרות  רק  זה  עליך  כל מה שעובר  כי  פרטי,  אבל  לאומי,  אבל  כיום  יום  כל  רואה  וחלילה  וחס 

ודברים רעים.
הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות את האור האמיתי של השמש שהוא מביא לנו יום יום 
ושעה שעה, באהבה, בנחת, בשלווה ובמילוי כל המשאלות. והחשוב ביותר, שנשכיל להנחיל זאת 

לבנינו מקטנותם בהצלחה מופלגת,  וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
ברוכים תהיו!
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 מותאם לבני 
התורה ולציבור הכללי
עזרת נשים פתוחה - 
מסכים מיוחדים לנשים!

חופשיתהכניסה 

השיעור השבועי
מפי מורנו הרב חיים רבי שליט"א

*משך כל שיעור שעה וחצי

יוסף זיע"א בספריו  השיעורים, על פי דרכו ומשנתו של מרן רבינו עובדיה 
מתן תוך  שליט"א  הרב  מורנו  של  כדרכו  קדושות  הנהגות  עם  הקדושים, 
דוגמאות של שאלות מצויות אותן נשאל מורנו הרב שליט"א בבית ההוראה

הציבור הקדוש מוזמן לשיעור השבועי הקבוע בעז"ה, שיתקיים אי"ה 
 מידי יום שלישי בשעה 20:00 במוסדות עטרת חכמים רח' החי"ם 4,

תל גיבורים חולון

בארץ הקודש
בנשיאות מורנו

הרב חיים רבי שליט"א 

מוסדות

שאל את הרב
שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס: 03-5011125
www.haravrabi.co.il Info@haravrabi.co.il או באתר:  או במייל: 

מתי מותר להסתפר השנה – ל"ג בעומר תשע"ז
שבת  במוצאי  בעומר  ל"ג  שחל  השנה  שאלה: 
לכבוד  שישי  ביום  להסתפר  מותר  האם  קודש, 

שבת קודש?
תשובה: אסור בהחלט! ואף ביום ראשון שהוא 
שני  ביום  רק  ומותר  להסתפר.  אסור  בעומר,  ל"ג 

בבוקר לאחר נץ החמה, שהוא י"ט אייר. 
וישנם הרבה מצוות שצריך כל אדם לכוון לקיימן 
ובנוסף  ותהנה(.  טו  ס"ק  רלב  סי'  כה"ח  )ועי'  התספורת  בעת 
לתספורת,  השייכת  מצוה  עוד  יש  אלו,  למצוות 
ורחובית.  מודרנית  בצורה  להסתפר  שלא  והיא 
ואדם שנראה תורני ולא רחובי, הרי זה מקדש את 
השם. ובפרט שלא טוב להיראות יפה ונאה ברחוב, 

שהרי דבר זה מסוכן מאוד לרוחניותו של האדם.

 פתיחת דלת המקרר בשבת
כששכחו לכבות את הנורה מערב שבת

שאלה: שכחו לכבות את מנורת החשמל שבתוך 
דלת  את  לפתוח  אפשר  אי  וכעת  בשבת,  המקרר 
ובבית  והמשקים,  המאכלים  את  ולהוציא  המקרר 
ניתן  מה  מרובים,  הבית  ובני  אורחים  הוזמנו 

לעשות?
תשובה: ניתן לפתוח המקרר על ידי אמירה לגוי, 
כי אין איסור של פסיק רישיה, כשהמלאכה נעשית 
לגוי  ומותר אף לומר  רנג ס"ק צט(.  סי'  )משנ"ב  גוי  ידי  על 
לכבות את המנורה לגמרי, משום שזה תרי דרבנן 

לצורך מצווה וצורך גדול )מרן בשו"ע סי' שז סע' ה(.
לקטן  לומר  מותר  גוי,  כעת  מצוי  שלא  ובאופן 
לפתוח ולסגור, ובלבד שיהיה זה קטן שלא הגיע 
אור  יש  כלל  ובדרך  קפז(.  אות  קח  סי'  ח"ט  )יבי"א  לחינוך 
איסורו  ולכן  שבמקרר,  לאור  צורך  ואין  במטבח, 
הוא רק מדרבנן )עי' יבי"א ח"ט ס"ס לה(. וכשאין ברירה גם 
בקטן שלפני בר-מצוה ממש, יש להקל )מנוחת אהבה ח"א 
דף תקפב(. ומסתבר שרבינו הגדול זיע"א יסכים לכך 

)ועי' יבי"א ח"י סי' כח, וע"ע חזו"ע שבת ח"ו דף קטו(.

לבני  תפקידים  לחלק  טובה  שהנהגה  וכמובן 
הבית, ולמנות אחראים על כיבוי המקרר, על כיבוי 
הקומקום  של  השקע  הוצאת  על  החשמל,  דוד 
למנוע  כדי  וזאת  בזה,  וכיוצא  והמיקרוגל  חשמלי 
למיחם  הסמוכים  כלים  הסרת  על  וכן  תקלות. 
השבת, כדי שלא תצא תקלה, וידלק המיחם וירתח 

מחדש בשבת. ואשרי השם דרכיו )מו"ק ה.(.

בדיקת הציציות קודם התפילה
שאלה: האם יש חובה לבדוק את שלימות חוטי 

הציצית בכל בוקר, או שזה חסידות בלבד?
את  בוקר  בכל  לבדוק  קדושה  חובה  תשובה: 
שלימות חוטי הציצית לפני הברכה. ובפרט במקום 
הנקב, שאם נקרע שם חוט אחד, הרי זה נפסל )משנ"ב סי' 
ח ס"ק כא(. וכשאין זמן מספיק, ומאחר לתפילה, יש להקל 

ולסמוך על החזקה )רבינו הראשון לציון שליט"א בילקוט יוסף שם(.
חוטי  את  להפריד  נוסף,  בדבר  להיזהר  ויש 
הציצית, בכדי שלא יהיו בהם קשרים. ודבר זה הוא 
מעכב לכתחילה, שהרי יש אוסרים לברך על טלית 
שם(.  בביאה"ל  )משנ"ב  בזה  זה  מסובכים  הציצית  שחוטי 
ודעת רבינו הגדול זיע"א להפריד את חוטי הציצית, 
אפילו  וחוטים  גדיל  של  יפה  צורה  להם  ולעשות 
להשתדל  ויש  ג(.  סי'  ח"ה  )יבי"א  להחמיר  ואין  בשבת, 
להפריד  זמן  שיהיה  כדי  מוקדם,  בבוקר  להשכים 
ולבדוק את חוטי הציצית. וכידוע שיש מצוה לקום 
)מרן השו"ע סי' צג סע' א(, כדי שיכוון  שעה לפני התפילה 
ליבו למקום, ע"ש. ובמשנ"ב שם )ס"ק א( כתב, שעה 

– דוקא ששים דקות, ע"ש.

עיקר העבודה בהילולת ל"ג בעומר
שאלה: מה עיקר העבודה בהילולת ל"ג בעומר, 
למי שאינו נוסע לציון הקדוש של רשב"י במירון?

ולקבל  כל אדם את עצמו  להרגיל  יש  תשובה: 
הפרשה,  על  הקדוש  הזוהר  בלימוד  תורה  עול 
כל שבוע ושבוע. ובפרט שיש ללמוד את המוסר 
הנפלא  הפירוש  עם  הקדוש  שבזוהר  והאגדה 
ורבינו  מדבש!  יותר  מתוק  והוא  מדבש'.  'מתוק 
החפץ חיים זיע"א היה דורש מתלמידיו כל שבוע 
וכידוע שדבר  הפרשה.  על  הקדוש  בזוהר  ללמוד 
מאוד.  האדם  את  ומקדש  הגאולה,  את  מקרב  זה 
וגם הנשים יכולות לקרוא בזוהר הקדוש. ומספרים 
על אמו של רבינו ראש הישיבה הגאון רבי יהודה 
הקדוש  בזוהר  סיום  עושה  שהיתה  זיע"א,  צדקה 
בהשתתפות חכמים וצדיקים. ועי' בספר פלא יועץ 

)ערך זוהר( ותהנה.

השאלת סידורים אחר שהוקדשו לבית-כנסת מסוים
כנסת,  לבית  סידורים  שהקדיש  אדם  שאלה: 
סידורים  לו  יש  אם  ושאלו  אחר  אדם  אליו  ובא 
להשאיל לו לאזכרת אביו, האם מותר לו לתת לו 

את הסידורים שכבר הקדיש לאותו בית-כנסת?
לאזכרה  הסידורים  את  לתת  מותר  תשובה: 
בהשאלה, אולם אחר כך יחזירו אותם לבית הכנסת 

שאליו הקדיש סידורים אלו.

קריאת שמע שעל המיטה - שעתיים לפני 
השינה

שמע  קריאת  לקרוא  שרוצה  אדם  שאלה:     
שעל המיטה כשעה או שעתיים לפני השינה, האם 

רשאי לעשות כן?
קריאות  ארבע  שיהיו  העיקר  רשאי,  תשובה: 

שמע ביום על פי הסוד, כידוע.

מופע של בעלי חיים בבית-הכנסת
  שאלה: האם מותר לערוך מופע של בעלי-

חיים בבית-הכנסת?
הציבור  את  ומחזק  מעורר  הדבר  אם  תשובה: 
להם  ונותן  אותם  ומשמח  שמים,  ביראת  הרחב 
כח להמשיך לעבוד את ה' ביתר שאת וביתר עוז, 
כנראה שאפשר לסמוך על מרן רבנו הגדול זיע"א 
בבית- חול  לימודי  ללמוד  שהתיר  כא(  סי'  ח"ז  )יבי"א 

הכנסת, אם כן הוא הדין כאן, שמותר לערוך מופע 
בעלי-חיים בבית הכנסת.

למכור את סל המזון שקיבל מהגמ"ח
פעם  מזון  סל  משפחה שמקבלים  שאלה:     
משתמשים  שאינם  מצרכים  ישנם  ובסל  בשבוע, 
אלו?  מצרכים  למכור  להם  מותר  האם  בהם, 
להוריהם שאינם  אלו  מצרכים  להעביר  הדין  ומה 

נזקקים? 
שייכים  כעת  אלו  שמוצרים  מכיוון  תשובה: 
להם, מותר להם למכור אותם, אולם אם הם רוצים 
להעביר אותם למשפחה אחרת, עדיף לחזר אחר 
נזקקים באמת ולתת להם, ורק אם אי אפשר, מותר 

לתת להורים אף שאינם נזקקים.

ילד שרוצה לקצץ את פיאותיו
פאותיו  את  לקצץ  שמבקש  ילד  שאלה:     

לגמרי, כיצד יש לנהוג עמו?
תשובה: לכתחילה אין חובה לגדל פאות, אולם 
לאחר שכבר גידל הילד פאות, ורוצה כעת לקצצם 
מחמת ההשפעה השלילית שקיבל מהחברה הרעה 
בה הוא נמצא, אין זה סימן טוב, וצריך להביאו לרב 

שידבר עמו, ויתן לו מוסר ויראת שמים. 

בעיות של צניעות בתלמוד תורה
  שאלה: הורים שרוצים להעביר את ילדיהם 
לתלמוד-תורה אחר, משום שראו שם כמה בעיות 

בצניעות וכדומה, האם נכון להעבירם?  
שותא  )נו:(:  סוכה  בסוף  בגמרא  כתוב  תשובה: 
דינוקא בשוקא, או דאבוה או דאימיה ]סגנון דיבורו 
או  כן מאביו  או ששמע  הוא  ילד קטן בשוק,  של 
את  מקבל  שהילד  מכאן,  רואים  ע"ש.  מאימו[, 
נראה  ולכן  מהתלמוד-תורה,  ולא  מהבית  החינוך 
שלא כדאי להעבירו. ועוד, מי ערב לנו שבתלמוד-

תורה אחר לא יהיו כאלו בעיות.
בתלמוד  בעיות  יש  כאשר  זאת,  כל  עם  אולם 
בשיחה  ולעורר  לשתוק,  שלא  טובה  עצה  תורה, 
רשת  של  הפיקוח  את  ההנהלה,  את  מכובדת 
החינוך ואת גדולי ישראל, ולפתור את כל הבעיות 
בשלימות. ואף מותר כפי הצורך לפטר גם באמצע 
ויש  התלמידים.  את  להרוס  שלא  ובלבד  השנה, 
לסייע לו במשכורת עד שימצא מקום עבודה אחר, 

או עד סוף השנה. ולה' הישועה.

     בעניין כלי המכונה אינטרנט,
אשר רבים חללים הפילה, ובאשר מרן החזו"א זצ"ל פסק על גיוס בנות, יהרג ואל יעבור!

 והנה הכלי המשחית הזה
 הוא הרבה יותר גרוע,

"יהרג ואל יעבור"ובוודאי גם בזה:

כוס תנחומים

מדברי מרן
 שר התורה הגאון 

רבי חיים 

קנייבסקי 
שליט"א:

לפטרון המוסדות ויו"ר התנועה הקדושה

הר"ר אריה דרעי שליט"א
שר הפנים הפרפריה והגליל
ולמשפחה הנכבדה
 בפטירת האם 

מרת אסתר ז"ל
"מן השמים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד"

מורנו הרב שליט"א | בני המוסדות



סיפורים נפלאים על גדולי הדורות זיע"א
מהספר ענף עץ אבות למרן רבינו הגדול זיע"א שאל אביך ויגדך

מעשה באדם אחד בשם יעקב חדידא, שהיה עם הארץ, ועני ואביון, ומלאכתו 
לנקות אשפתות ובורות ביוב, וכל מלאכה בזויה. ולו בן שעוזר על ידו, ושמו נפתלי, 
נער רך כבן עשר, אשר גדל ללא תורה כאביו. יום אחד הלך יעקב ברחוב העיר 
ובנו עמו, בידו נשא כלי מזוהם ובו רפש וטיט. נכשל באבן אחת ונפל ארצה, הרפש 
יצחק  רבי  גלימתו של הרב הגאון  ונטפים ממנו הכתימו את  ניתז סביב,  שבכלי 
מהרו  ושבים,  העוברים  נזעקו  מיד  עת.  באותה  בדיוק  זצ"ל, שעבר שם  אלחייק 
להביא מים זכים ומטפחות לרחוץ ולקנח את בגד הרב, ושפכו על ראש המסכן 
קיתונות של חרפות וגידופים. ונפתלי בנו עומד בסמוך, ועיניו רואות וכלות בבזיונו 
ובכלימתו של אביו, ובחוסר האונים שלו, ופרץ בבכי, הוא מיהר לעזור לאביו לקום 
על רגליו, חתך פסת אריג מבלואי בגדיו, וקנח את בגדי אביו, ויחזק בידו, וילכו 
יחדיו אל ביתם הדל, שם סיפר לאמו את אשר קרה, ותשא גם היא את קולה ותבך. 
שאל הנער את אמו, מדוע חרדו העוברים ושבים על כבודו של הרב, ולעומת זאת 
קדוש,  אלקים  איש  הרב  האם,  ענתה  עלינו?  לרב  היתרון  מה  אבא,  את  הכלימו 
והכל חייבים בכבודו, כי הוא שקד מילדותו על התורה ימים ולילות, עד שהגיע 
למעלתו. הרהר בדבר והתחיל להתעניין היכן לומדים תורה, ושמע, שבתוניס ניתן 
ללמוד תורה, אך צריך לשלם שכר למלמד, אבל בעיר בבל לומדים תורה בחינם, 
כיון שהמלמדים מקבלים שכרם מקופת הקהל. חשב בדעתו שעליו לנסוע לבבל 

ללמוד תורה. 
למחרת יצא עם אביו לעבודתם, עברה לידם שיירה גדולה של גמלים וחמורים, 
שאלם הנער לאן פניהם מועדות, ענוהו לטריפולי, שאל את מנהיג השיירה, האם 
תאות לקחתני עמך כחמר גמל, המטפל בבהמות המסע, ענה לו, אם אביך מסכים 
הנני מוכן. ביקש הנער רשות מאביו, ואביו הסכים לכך. נלווה הנער אליהם עד 
שהגיעו לטריפולי, משם המשיך ממסע למסע עד שהגיע לבבל ביום חמישי בשבת. 
ושמו  בבבל,  אמיד  לאדם  תשורה  הביא  לבבל,  נסע  שבה  השיירה  מאנשי  אחד 
עובדיה בן עלי, שהיה מנכבדי העיר, וביתו בית ועד לחכמים. ביקש הנוסע מהנער 
נפתלי לשאת את התשורה לבית העשיר, קבלם בעל הבית במאור פנים. הניח הנער 
את הסל וביקש לצאת, אמר לו בעל הבית, שב אכול ושתה ותנוח מעמל הדרך. 
שאל אותו בעל הבית מנין הוא ומה מטרת בואו, ענה הנער שהוא מתוניס ובא לבבל 

ללמוד תורה, שאלו בעל הבית, וכי בתוניס לא לומדים תורה, ענה לו הנער, כן, אבל 
לא בחינם, וסיפר לו כל אותו מעשה. ריחם בעל הבית על הנער ואמר לו, אם כן 
שב בביתי, ואני אשכור בעבורך מלמד ביום ראשון, רק שתלמד בחשק ובהתמדה. 
שאל הנער למה לחכות ליום ראשון, הבה ונתחיל עכשיו. שמח בעל הבית ואמר, 
אתה צודק, התרחץ והחלף את בגדיך ובני יתחיל ללמוד עמך עכשיו. וכך עשה. 
כבר באותו יום החל ללמוד את אותיות האלף בית ואת נקודותיהן, וממחרת השבת 
שכר לו בעל הבית מלמד, והיה מלמד אותו, והנער נפתלי שקד על תלמודו יומם 

ולילה ונעשה לתלמיד חכם מופלג.
ויהי היום, ומלך בבל מת, ושני בניו היו נלחמים ביניהם על כס המלוכה, והצבא 
ולמערות  למדברות  ברח  והעם  במלחמה,  שוסעה  והמדינה  מחנות,  לשני  נחלק 
להסתתר עד יעבור זעם. גם הבחור נפתלי ברח למערה אחת ושם הסתתר, שם 
מצא קערה מלאה בפנינים ואבני חן, לאחר שהסתיימה המלחמה חזר לביתו אל 
לבחור  והציע  הבית  בעל  שמח  במערה.  שמצא  האוצר  את  לפניו  והציג  הגביר, 
נפתלי, שימשיך בלימודו והוא יעסוק במסחר, ויסתחר גם באוצר שמצא נפתלי ואת 
הרווחים יעמיד לרשותו. הבחור נפתלי הסכים לכך. ושלח להוריו והביאם לבבל, 

קנה להם דירה רחבת ידים ופרנסם בכבוד.
לימים נפלה מחלוקת בתוניס בין הפרנסים, לבין רבם הגאון רבי יצחק אלחייק, 
אודות הבית שהיה דר בו הרב. הגישו את תעצומותיהם בפני חכמי קירואן ואלו 
המליצו בפניהם כי ילכו אל בית הדין הגדול אשר בבבל, וכך עשו. הלכו לבבל 
נפתלי  רבי  הגאון  היה  הדין  בית  ואב  הדיינים,  לפני  טענותיהם  את  שם  ושטחו 
חדידא, הוא שמע את טענות הצדדים, ופסק כדינה של תורה. לאחר שהוציא את 
יושב אני על כס  פסק דינו, אמר, חייב אני תודה לרבה של תוניס, שכן בזכותו 
הדיינות, כמה טפות של רפש שנתזו על גלימתו, הביאוני לחיי עולם הבא, ולעושר 
בעולם הזה. וסיפר להם את סיפורו, אחר כך שאל אותם למחירם של החצר והבית 
השנויים במחלוקת, הוציא מכיסו את סכום הנקוב, נתנו לפרנסי תוניס בעבור עניי 
העיר, והקנה את הבית ואת החצר קנין עולם לרב העיר. עכבם רבי נפתלי בביתו 
וערך להם משתאות שבעת ימים, ושבו לארצם שמחים וטובי לב. ונתקיים בו מאמר 
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